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 َواْلُمْؤِمَناِت  يـَْوَم تـََرى اْلُمْؤِمِنيَ 

 َيْسَعى نُوُرُهْم بـَْيَ أَْيِديِهْم  َوِِبَْْيَاِنِِْم ُبْشَراُكُم اْليـَْوَم َجنَّاٌت ََتْرِي 
 ِمْن ََتِْتَها األنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها 

 َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم                   
 صدق هللا العلي العظيم

 12سورة احلديد: 
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 لمة الناشرك
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 احلمد هلل رب العاملي والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرين املنتجبي.
ماحليــاة الــدنيا عب لعــ  ونــود وعا الــدار ايخــرة نــأ احليــواا. ومــن أهــم و ــا   
 اإلنســاا ح اياتــه التجهــة لوخــرةد وســلور ســبيو اليــر  والتوســم يســمة العبو يــة هلل
عةوجـو  ألنـه ب منـاإل لانسـاا مـن املنيـود بـي يـدي ربـه وخاليـه سـب انه. فعليـه أا 
ييــ  مو ـــ  املســـبنة وينصـــ  مـــن نفســه يـــاخج العبو يـــةد وييـــيم وجهـــه لربـــه رب 
العةة ويستيبو سااة البربايء والعظمةد ويتيرب عليه ِبمسا ـه احلسـو واـفاته ووسـا و 

وابتغُوووووا إليوووو  ث  ــــاد تبــــارر وتعــــاىل: الــــدعاء ومــــا أمــــر  بــــه مــــن ا ــــاذ الســــبود ايــــ
الوسيلة

(1). 
فـــــــالالزم أا يتيـــــــرب اإلنســـــــاا عىل   تعـــــــاىل  ملرا بـــــــة ح  تلـــــــ  الليـــــــا  واألايم 

 والشهور واألعوام.
وهــــ ا ب يبــــوا عب  لتيــــوى  ألنــــه ب ْيبــــن بــــدوِنا الواــــود وابتصــــاد بســــااة 

الـــنفإل اإلنســـانية مـــا  امـــ   اليـــدا وال،يـــ د وب ْيبـــن بـــدوِنا بلـــو  أي ميـــام  ألا
ملوثة  حملرمات ب تبوا  اخلة ح اإلنسانية وب سالبة طرييها. ومـا  امـ  ليـو عىل 

                                                        

 .35سورة املا دة:  (1)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 4 

الشــهوات والل ا ــ  النفســية وتســتطي  االوصــا فلــن تصــو عىل أود ميامــات البمــاد 
اإلنســـاود ومـــا ام اـــ  الـــدنيا والتعلـــ  كـــا ح اليلـــ  فـــال ْيبـــن أا تصـــو عىل ميـــام 

. وهب ا كلما طهرت النفإل من املتعليات والشـوا   ارتفعـ  ومسـ   َتـا  الةاهدين
البمــــاد األكنيــــرد فتيــــوى العامــــة تبــــوا مــــن احملرمــــاتد وتيــــوى ا ااــــة تبــــوا مــــن 

 املشتهياتد وتيوى الةاهدين ح ا  الدنيا وهب ا.
ومـا أا األعمــاد احلســنة أو الســي ة يبــوا نـا سثــك ح الــنفإل وتبــوا التيــوى هــأ 

ية واملطهرة من الدنإل والي اراتد فه ا حيتـا  عىل خشـية مـن احلـ  سـب انهد الـ  املةك
كــا التــاثك التــام ح تيــوى النفــواد ومــن العوامــو الببــكة إلاــال  النفــوا وذات  ور 

 ح عاابة األعماد واسنها وكمانا.
ة والعامو ايخر الـ ي حيتاجـه اإلنسـاا والـ ي يبـوا منيابـة اليـوة الفاعلـة هـأ النيـ

الصـــــــا  ة واإلرا ة ا الصـــــــة  ألنـــــــه لـــــــيإل ح العبـــــــا ات يـــــــأء ذو أ يـــــــة منيـــــــو النيـــــــة 
وخلواهاد فبلما كان  العبا ة ب تتعل  بشأء سوى اـ    عةوجـود كانـ  هـأ 
الـ  تصــو بيلـوب أاــ اكا عىل حمدــر اليـدا اإلنــأد فينظــر بنـور   ويفــي  علــيهم 

 ي.الييي ويبش  نم احليا   املستورة عن األع
فهــ   ســكة الســابيي امليــربي مــن رفيــة هــ ا الطريــ د طريــ  العبو يــة هلل عةوجــود 

وسـا ر النبيـي والصـدييي والشـهداء والصـاحلي واسـن  أعين حممداً وآله الطاهرين 
 أول ك رفيياً.

ومــــا بــــي يــــديك عةيــــةي اليــــار  هــــ ا البتــــاب )الطريــــ  عىل ال،يــــ ( وفيــــه  ــــو 
بواد وهو مـن حمارـرة ألياهـا مسااـة املرجـي الـديين األعلـى ولطا   يستفيد منها الراغ

اإلمام الشكازي ) ام  له( الـ ي كانـ  لـه و فـات متنوعـة ح يـض املوارـيي فـةو  كـا 
املبتبـــة اإلســـالمية. ايـــث تنـــاود مسااتـــه ) ام  لـــه( هـــ ا املورـــو  مـــدعوماً بيصـــج 

تيســــر لــــه مــــن ايايت مــــن  صــــج أوليــــاء   املــــؤثرةد واختــــتم ادينيــــه ) ام  لــــه( مــــا 
البرْية واملاثور من الرواايت الشريفةد وعْياانً منا ِب ية هـ ا السـفر اليـيقم  منـا بطباعتـه 
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ونشــــر  وكــــ لك غــــك  مــــن الب ــــوا واحملارــــرات الــــ  ألياهــــا مسااتــــه ) ام  لــــه( ح 
 أو ات وأماكن  تلفة.

  و ــــد راجــــي بعدــــها مسااــــة اإلمــــام وأرــــاح عليهــــا بعــــ  اإلرــــافات فااــــب  
 كمؤلفاته ال  َتاوزت األل  ومخسما ة كتاب وكراا.

وح ا تام نرجـو مـن   عةوجـو السـدا  واليبـود وأا يوفينـا  يعـاً للعمـو الصـا  
 عنه مسيي جمي .

 
 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                                   

 شوران 6080/13بريوت لبنان /ص.ب:               
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 م هللا الرمحن الرحيمبس
 

احلمد هلل رب العامليد والصالة والسالم على نبينـا حممـد وآلـه الطيبـي الطـاهريند 
 واللعنة الدا مة على أعدا هم أ عي عىل  يام يوم الدين.

 
 

 اخلوف والرجاء واحلب
 

فإا تيوى    واء  اء  لـوببمد وبصـر عمـى أف ـدتبمد »..:  اد أمك املؤمني 
مـــرج أجســـا كمد واــال  فســـا  اـــدوركمد وطهــور  نـــإل أنفســـبمد وجـــالء ويــفاء 

 .(2)«عشا أبصاركمد وأمن فة  جايبمد ورياء سوا   لمتبم
اــفتاا ب ييبــو   ســب انه األعمــاد عب كمــا: »انــه  ــاد:  وح كــالم آخــر لــه 

 .(3)«التيى واإلخالإل
 وَتنيقنـا عليـهد ومـن وهنار كنيك من ايايت اليرآنية ال  تبش  لنا عن هـ ا املعـو

هنــا يتبــي أا ســب   بــود األعمــاد عنــد   هــو التيــوىد ايــث ييــود عــة مــن  ا ــو: 
وووا يتقبموووُل هللاُ مووون املُتمقووون إّنم

فعنـــدما يصـــو اإلنســـاا عىل هـــ   املرالـــة والدرجـــة  (4)
عتيـــوا فراســـة » ـــاد:  الرفيعـــة فإنـــه ســـوح ينظـــر بنـــور  د و ـــد جـــاء عـــن رســـود   

                                                        

ينبــه علـى عااطـة علــم     ة يـات ى حيــث علـى التيــوى ويبـي فدــو  مـن خطبــة لـه  198بــة ِنـ  البالغـة: خط (2)
 اإلسالم.

 .2914ح العمو   4الفصو 155غرر احلبم و رر البلم: إل (3)
 .27سورة املا دة:  (4)
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 .(5)«ه ينظر بنور   عةوجواملؤمن فان
فلنخ  ح ه ا الب ـر العميـ د وح تلـك األمـوا  املتالطمـةد ولـو يـي اً يسـكاً مـن 

وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنن ب الت ككد وب لك أمران ربنا بيوله: 
(6). 

 
 

 التقرب إىل هللا
 

ى طــــر   عا بعــــ  النــــاا ح هــــ   الــــدنيا يتيربــــوا عىل   ســــب انه وتعــــاىل  اــــد
ثـالا: وهـأ عمـا ا ـوح ـ خوفـاً مـن النـار ـد أو الرجـاء ـ طمعـاً ح ا نـة ـ د أو احلـ  ـ 
اــ    ـد وهــ   طــر  ثــالا للتيــرب عىل   ســب انهد وبعدــهم  ــاد: هــأ  ســمة 
عيلية ب اسـتيرا يةد كمـا ح ل،ـة أهـو املنطـ . ولعـو ح هـ   الطـر  الـنيالا عيـارة عىل 

دخندا  م،رايصا من أهم املمهـدات لنيـو اليربـة عنـد   سـب انه أا ترر الدنيا وعدم اب
 وتعاىل.

ويف اآلخوورع اووذاب شووديد ومغفوورع موون هللا ورحلوووان ومووا احليوواع  ــاد تعــاىل: 
الوودايا إم متوواع الغوورور

فعلــى املــؤمن أا يتنبــه عىل ايييــة الــدنيا وهــأ أِنــا متــا   (7)
 ال،رور ملن اغرت كا ومل يعمو يخرته.

عيد بـــن جبـــك: متـــا  ال،ـــرور ملـــن مل يشـــت،و بطلـــ  ايخـــرةد ومـــن ايـــت،و  ـــاد ســـ
بطلبهــا فهــأ لــه متــا  بــال  عىل مــا هــو خــك منــهد و يــو معنــا : والعمــو لل يــاة الــدنيا 

 .(8)متا  ال،رورد وعنه كه   األيياء ال  منيو كا ح الةواد والفناء

                                                        

 .3  218إل 1الباح:   (5)
 .55سورة ال ارايت:  (6)
 .20سورة احلديد:  (7)
 ح تفسك سورة احلديد. 239إل 9:  تفسك جممي البياا (8)
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أ ايخـــــرةد فيهـــــا ينـــــاد فالـــــدنيا عذاً زا لـــــةد ومتـــــا   ليـــــود وتعيبهـــــا  ار البيـــــاء وهـــــ
اإلنســـاا غايـــة أعمالـــه وآمالـــه. فعلـــى املـــؤمن أا  عـــو الـــدنيا  ـــراً عىل ايخـــرةد متـــةو اً 

اي بـيند عا الـدنيا  ـر »..منها  لتيوى واإلْياا. وح واية ليماا احلبـيم ببنـه  ـاد: 
عميــ   ــد غـــر  فيهــا عـــامل كنيــكد فلــتبن ســـفينتك فيهــا تيـــوى  د واشــوها اإلْيـــااد 

 .(9)«يراعها التوكود و يمها العيود و ليلها العلمد وسباِنا الصَّرب..و 
منيـــو الـــدنيا كمنيـــو مـــاء الب ـــر كلمـــا يـــرب منـــه » ـــاد:  وعـــن اإلمـــام الصـــا   

 .(10)«العطشاا از ا  عطشاً اض ييتله

 اختيار اإلاسان
عا طبــا  النــاا ومــوا فهم  تلفــة ح  بــاد هــ   الطــر  الــنيالا ـ ا ــوح والرجــاء 

  ـد فبعدهم ـ وهو ال،ال  من الناا ـ ي،ل  علـى أنفسـهم ا ـوحد ايـث عِنـم  واحل
ـــروا فيمـــا أوعـــد   الظـــامليد والـــ ين يرتببـــوا املعااـــأ والـــ نوب مـــن أنـــوا   كلقمـــا فبق
العـــ اب الـــ ي أعـــدق نـــم زا هـــم ذلـــك ح أنفســـهم خوفـــاً وارتعـــا اًد وبـــ لك  ـــؤوا عىل 

 عبا ته تعاىل خوفاً من ع ابه.
ف ــة النيانيــة مــن النــاا في،لــ  علــى أنفســهم الرجــاءد ايــث عِنــم كلمــا فبــروا أمــا ال

فيما وعد   لل ين آمنـوا وعملـوا الصـاحلات مـن النعمـة والبرامـة واسـن العا بـةد زا  
 رجاؤهم و ل،وا ح التيوى والتةموا  ألعماد الصاحلة طمعاً ح امل،فرة وا نة.

ملختصـر يـدور اـونم ـ وهـم الـ ين ب يعبـدوا والطا فة النيالنية ـ ايث ه ا البالم ا
  خوفـــاً مـــن عيابـــهد وب طمعـــاً ح جنتـــهد وعلـــا يعبدونـــه عةوجـــو ألنـــه أهـــو للعبـــا ةد 
وهم الـ ي حمدـوا اإلْيـاا حمدـاًد والـ ين هـم ينظـروا بنـور  د وهـم اليليـو النـا ر مـن 

العليـاد فهـم يعبــدوا  ا لـ   ذلـك ألِنـم عرفـوا   اـ  معرفتــه ِبمسا ـه احلسـو واـفاته

                                                        

 .11كتاب العيو وا هو    16إل 1الباح:   (9)
 .24 ب ذم الدنيا   136إل 2الباح:   (10)
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  وب يريـدوا ح يـأء مـن أعمـانم ـ فعـالً أو تركـًا ـ عب وجهـهد وب يلتفتـوا فيهـا عىل 
عياب خيوقفهمد وب عىل ثواب يرجيهمد وعا خافوا ع ابه ورجـوا رتتـهد واىل هـ ا يشـك 

عنـــأد مـــا »ايـــث ييـــود:  مـــوىل املتيـــي أمـــك املـــؤمني اإلمـــام علـــأ بـــن أ  طالـــ  
دتك خوفـــــاً مـــــن عيابـــــكد وب طمعـــــاً ح ثوابـــــكد ولبـــــن وجـــــدتك أهـــــالً للعبـــــا ة عبـــــ

 .  (11)«فعبدتك
ب ْي ــ  رجــو اإلْيــاا  هلل اــض يبــوا   »أنــه  ــاد:  وعــن اإلمــام الصــا   

 .(12)«أا  عليه من نفسه وأبيه وأمه وولد  وأهله وماله ومن الناا كلهم
 

 املرتبة الرفيعة
 

هـــ   الدرجـــة الرفيعـــة مـــن التيـــوى تنجـــ ب نفســـه عىل فعنـــدما يصـــو اإلنســـاا عىل 
ســـااة العـــةة والعظمـــةد وي،شـــى  لبـــه مـــن احملبـــة ابنيـــة مـــا ينســـيه نفســـه وكـــو يـــأءد 
ول ــى عــن  طنــه كــو األهــواء وامليــود النفســانية الــ  تتعلــ   إلنســاا ح هــ   الــدنياد 

ه(د فيـد  ـاد تعـاىل:  وا أا يشعرد ويبدد فؤا    لباً سليماً لـيإل فيـه عب   )عـة امسـ
والوووذين آمنووووا اشووود حبوووا  ه

  ولـــ لك يـــرى أهـــو هـــ ا الطريـــ  أا الطـــرييي (13)
 ايخـــــــــــرين ـ طريـــــــــــ  العبـــــــــــا ة خوفـــــــــــاً وطريـــــــــــ  العبـــــــــــا ة طمعـــــــــــًا ـ 
ب ْيــــنيالا العبــــا ة ا الصــــة املتباملــــة  فــــإا الــــ ي يعبــــد   تعــــاىل خوفــــاً مــــن ع ابــــه 

كما أا من يعبـد  طمعـاً ح ثوابـه يتوسـو   يتوسو به تعاىل عىل  في الع اب عن نفسه.
ـــن مـــن الواـــود عىل مـــا  بـــه تعـــاىل عىل الفـــوز  لنعمـــة والبرامـــةد ولعـــو بعدـــهم لـــو لبق

                                                        

وفيــه  ــاد  63املســلك النيالــث   404إل 1. وأنظــر غــوا  الـو :   4  101ب 14إل 41 ـار األنــوار:   (11)
» : جدتك أهاًل للعبا ة فعبدتكما عبدتك طمعاً ح جنتك وب خوفاً من انررد ولبن و.« 

 .25  43ب 25إل 67 ار األنوار:   (12)
 .165سورة البيرة:  (13)
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يبت،يـه مـن غــك أا يعبـد  تبــارر وتعـاىل مل يعبــد . وعلـا كــاا أهـو احلـ  ـ وهـو الطريــ  
 .النيالث ـ أولياء   لتنةقههم عن األهواء النفسانية وامليود املا ية

عذا فـــال يـــتم اإلخـــالإل ح العبـــا ة عب عـــن طريـــ  احلـــ  هلل وح   و هللد وهـــ ا 
 .(14)من أوث  عرى اإلْياا

مـــن أاــــ  هللد وأب،ــــ  هللد وأعطــــى  د » ــــاد:  وح روايـــة عــــن أ  عبــــد   
 .  (15)«فهو  ن كمو عْيانه

اِنمد فيـاد مر بنيالثـة نفـر  ـد  لـ  أبـداِنم وت،ـكت ألـو  ويروى أا النيب عيسى 
اـ  علــى   »؟ فيـالوا: ا ـوح مـن النـارد فيـاد: «مـا الـ ي بلـك ببـم مـا أرى»نـم: 

د ى جــاوزهم عىل ثالثــة آخــريند فــإذا هــم أيــد  ــوبً وت،ــكاًد فيــاد: «أا يــؤمن ا ــا  
اـــ  علـــى   أا » ـــالوا: الشـــو  عىل ا نـــةد فيـــاد:  «مـــا الـــ ي بلـــك ببـــم مـــا أرى؟»

جــاوزهم عىل ثالثــة آخــريند فــإذا هــم أيــد  ــوبً وت،ــكاًد كــاا د ى «يعطــيبم مــا ترجــوا
فيـالوا:  ـ     «ما ال ي بلك ببـم مـا أرى؟»على وجوههم املرااي من النورد فياد: 

 ـــاد  . وح بعـــ  الـــرواايت أنـــه (16)«أنـــتم امليرقبـــوا أنـــتم امليربـــوا»عةوجـــود فيـــاد: 
د و اد للطا فـة النيالنيـة: أنـتم أوليـاء   للطا فتي األوليي:  لو اً خفتمد و لو اً رجومت

 اياًد معبم أمرت أا أ يم.

                                                        

» من أوث  عرى اإلْيـاا أا َتـ  ح  د وتـب،  ح   وتعطـأ ح   ولنـي ح  : «كما  اد اإلمام الصا     (14)
 .2 ب احل  ح   والب،  ح     125إل 2الباح:  

 .1 ب احل  ح   والب،  ح     124إل 2:  الباح (15)
 .بياا احل  هلل ولرسوله  224إل 1تنبيه ا واطر ونةهة النوا ر:   (16)
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 كيف يورث هذا احلب اإلخالص؟
 ورب سا و يساد: كي  يورا ه ا احل  اإلخالإل؟ 

 ح ميام ا واب عن ه ا السؤاد نيود: 
عبا تــــه تعــــاىل خوفــــاً مــــن العــــ اب تبعــــث اإلنســــاا علــــى اببتعــــا  عــــن املعااــــأ 

لنجاة ح ايخـرةد وعبا تـه تعـاىل طمعـاً ح النيـواب تبعـث اإلنسـاا عىل ومل ات الدنيا ل
العمـــــو الصـــــا  لنيـــــو نعمـــــة ايخـــــرة وا نـــــةد والطرييـــــاا ببـــــو جوانبهمـــــا ب حيييـــــاا 
اإلخالإل هلل ما هـو ومـن ايـث هـود وعا ااتمـو عِنمـا يـدعواا اإلخـالإل للـدين ب 

 لربق الدين.
ــــ ر اليلــــ  مــــن التعلــــ  ب،ــــك  تعــــاىل مــــن وأمــــا حمبــــة   ســــب انه وتعــــاىل فإِنــــا تطهق

زخــارح الــدنيا وزينتهــاد وهــ ا يبشــ  عنــه أمــك املــؤمني )اــلوات   وســالمه عليــه( 
 :ح عادى خطبهد املعروفة  لشيشييةد ايث ييود فيها 

ـــــُبيِ  » نيَـــــاُلواَ (17)َفَمـــــا رَاَعـــــيِن ِعب والنَّـــــاُا َكُعـــــْرِح الدَّ د ِعَ َّ يـَنـْ
 د َعَلـــــأَّ ِمـــــْن ُكـــــوقِ (18)

ـا  د َاـضَّ َلَيـْد ُوِطـَا احلََْسـَناِا وُيـ َّ ِعْطَفـاَيد جُمَْتِمعِـَي َاـْوِ  َكرَبِيَدـِة اْل،َـَنِم. فـََلمَّ َجاِن  
 َ ََ آَخــُروَاد َكــاَنَـُّهْم مَلْ َيْســَمُعوا ا َّ نـََهْدــُ  ِ أْلَْمــِر َنَبنيَــْ  طَا َِفــٌةد وَمَر َــْ  أُْخــَرىد وَ َســ

ور ُع ع ْع ُللوا ل لروذ ين  م يُر يوُدون  ُالُووألا يف  او ْر   وم ت  ُسْبَ انَُه يـَُيوُد:  اُر اآلخ  َ  الودر ْلو

                                                        

ُعــرح: عــرح الــديك والفــرا والدابــة وغكهــاد منبــ  الشــعر والــريأ مــن العنــ د وا مــي أعــراح والدــبي ييــاد نــا  (17)
 241إل 9ه املنيـو ح البنيـرة وابز اـامد أنظـر لسـاا العـرب:  عرفاء لطود عرفها وكنيرة يـعرها وهـو ثخـي يدـرب بـ

 ما ة )عرح(.
مــا ة )ننيــو(د وح لســاا العــرب: تناثــو النــاا عليــه أي  477إل 5يننيــالوا: يتتــابعوا مــة تيد جممــي الب ــرين:   (18)

 ما ة )ننيو(. 645إل 11انصبوا  
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ف سادا  واْلعاق ب ُة ل ْلُمترق ن  
نـَْيا  (19) ُعوَهـا وَوَعْوَهـاد وَلِبـنـَُّهْم َاِليَـِ  الـد  بـَلَـى وا َِّ َلَيـْد مسَِ

ِ ي فـََلــَ  احْلَبَّــَة وبـَــَرأَ النََّســَمَةد لَــوب ُاُدــوُر احْلَاِرــِر ِح أَْعيُــِنِهْمد ورَا ـَُهــْم زِْبرُِجَهــاد أََمــا والَّــ
د وب  ُ َعلى اْلُعَلَماِء َأب يـَُيـار وا َعلَـى ِكظَـِّة  َـاملِ  ِة ِبُوُجوِ  النَّاِاِرد وَما َأَخَ  ا َّ وِ َياُم احْلُجَّ

َلَهــا َعَلــى َغارِِكَــاد وَلَســيَ  د ألَْلَيْيــُ  َابـْ ــُتْم َســَ،ِ  َمْظُلــوم  ْيُ  آِخَرَهــا ِبَبــْاِا أَوَِّنـَـاد وألَْلَفيـْ
 .(21)«(20)ُ نـَْياُكْم َهِ ِ  أَْزَهَد ِعْنِدي ِمْن َعْفطَِة َعْنة  

وهــــ ا اإلنســــاا حيــــ  مــــن األعمــــاد مــــا حيبــــه  د ويــــب،  منهــــا مــــا يب،دــــه  د 
ويررـــى بررـــا   وي،دـــ  ب،دـــ   د وهـــو النـــور الـــ ي يدـــأء لـــه طريـــ  العمـــود 

ء هم امليربوا الفـا ةوا بيربـه تعـاىلد عذ ب حيـود بيـنهم وبـي ركـم يـأءد  ـا ييـي وهؤب
عليــه احلــإل أو يتعلــ  بــه الــوهمد أو صــوا  الــنفإل أو يهمــة بــه الشــيطااد فــإا كــو مــا 
يــــرتاءى نــــم لــــيإل عب آيــــة كايــــفة عــــن احلــــ  املتعــــاد ب حيــــود بينــــه وبيــــنهم اجــــابد 

شـ  نـم عمـا عنـد  مـن احليـا   املسـتورة عـن فيفي  عليهم ركـم )علـم الييـي(د ويب
ه   األعي ح هـ ا العـامل املـا قي بعـدما يرفـي السـرت فيمـا بيـنهم وبينـهد كمـا يشـك  ولـه 

ووال  إ نر ك ت وواب  اوبْووور ار  ل ف ووي ا لم يم وون  تعـاىل:  ك ت وواب    و م ووا ا ْدر ا   م ووا ا لم ي ووون    ك 
ُدُه اْلُمق رربُ   م ْرُقوم   ون  ي ْشل 

(22). 
وع اًب: عا منيو هؤبء ح احلييية هم املتوكلوا علـى  د املفورـوا عليـه أمـورهمد 
الرارـوا بيدـا هد املسـلِقموا ألمـر د عذ ب يــروا منـه عب خـكاً وب يشـاهدوا عب  ــياًلد 
فهـــم  لصــــوا هلل ح أخال هـــم كمــــا كـــانوا  لصــــي ح أعمـــانمد هــــ ا معـــو عخــــالإل 

 تعاىل. العبد  ينه هلل

                                                        

 .83سورة اليصج:  (19)
 )عفَ(.ما ة  353إل 7أي ررطة عنة. لساا العرب   (20)
 املعروفة  لشيشيية. 3ِن  البالغةد خطبة:  (21)
 .21-18سورة املطففي:  (22)
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 النظر بنور هللا
 

وبعـــد أا يتواـــو العبـــد عىل التيـــوى احلييييـــة الـــ  تيربـــه مـــن   تعـــاىلد فـــإا هـــ ا 
املــؤمن ينظــر بنــور  د وهــ ا مــا يســـمى  لتوسقــم أو التفــراد وهــو ابنتيــاد مــن رؤيـــة 

َ  األيــياء الظــاهر عىل البــاطن وكشــفها علــى ايييــة اانــاد  ــاد تعــاىل:   إ نر يف  ذ ل وو
ِم  ن   وووو  ٍت ل ْلُمتو  م َي 

اتيـــوا »: د وكمـــا أيـــران ســـابياً حلـــديث رســـود   األعظـــم(23)
. وفراســــة املــــؤمن أو التفــــرا: هـــــو  (24)«فراســــة املــــؤمن فإنــــه ينظــــر بنــــور   عةوجــــو

  لـ ا فـإا املـؤمن يتـدبر ويتفبـر (25)التنيب  والنظر وععماد احلدا الصـا   ح األمـور
البتــــــاب والســــــنة واأل لــــــة العيليــــــةد وخيتــــــار مــــــن العيا ــــــد  ح الــــــدب و والرباهــــــي مــــــن

اتيــوا فراســة املـــؤمن »واألعمــاد مــا هــو أاســنها وأوفيهــا لع لــةد وح بعــ  البتــ : 
يياد معنييد أاد ا: ما  دق  اهر هـ ا احلـديث عليـهد وهـو مـا  «فانه ينظر بنور  

نــاا بنــو  مــن البرامــات يو عــه   تعــاىل ح  لــوب أوليا ــهد فيعلمــوا أاــواد بعــ  ال
وعاـــابة الظـــن واحلـــدا. والنيـــاو: نـــو  يُـــتعلم  لـــدب و والتجـــارب وا لـــ  واألخـــال  
وللرايرـــيات الروايـــةد فتعـــرح بـــه أاـــواد النـــاا.. ورجـــو فـــارا  ألمـــر: أي عـــامل بـــه 

 .(26)بصك
نعمد املؤمن ينظـر بنـور  د والتفـرا مـن خـواإل املـؤمن الـ ي  ـ ح   تعـاىل ح 

نواراً فا رر كا املعاود وب يبـوا ذلـك عب ملـن غـ ق بصـر  عـن احملـارمد وأمسـك  لبه أ

                                                        

 .75سورة احلجر:  (23)
 .3  218إل 1الباح:   (24)
 ما ة )فرا(. 160إل 6أنظر لساا العرب:   (25)
 ما ة )فرا(. 428إل 3ما ة )فرا(د والنهاية ببن أثك:   160إل 6راجي لساا العرب:   (26)
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ـــر  طنــه بصــفاء الســريرة ومرا بـــة   تعــاىل  تبــا  البتـــاب  نفســه عــن الشــهواتد وعمق
 والسنةد ومل يدخو معدته احلرامد وخرا لسانه من الب ب وال،يبة ول،و اليود.

كنيـــكة ح هـــ ا اعـــادد فعـــن اإلمـــام   ار والـــرواايت الـــ  ور ت عـــن أ متنـــا األطهـــ
ابـــم بـــي النـــاا  بـــم  او  ب حيتـــا   عذا  ـــام  ـــا م آد حممـــد» ـــاد:  الصـــا   

عىل بينــةد يلهمــه   تعــاىل فــي بم بعلمــهد وخيــرب كــو  ــوم مــا اســتنبطو د ويعــرح وليقــه 
ٍت ل  مــن عــدوق   لتوســمد  ــاد   ســب انه وتعــاىل:  َ  وَي  ِم  ن  إ نر يف  ذ ل وو ووو   ْلُمتو 

و إ اورل ا ل ب س ب يٍل ُمق يمٍ 
(27)»(28). 

وح رواية أخرى عن حممد بن اـرب انـال  أمـك املدينـة ييـود: سـال  جعفـر بـن 
فيل  له: اي بن رسود  د ح نفسـأ مسـالة أريـد أا أسـالك عنهـاد فيـاد:  حممد 

 .«عا ي   أخربتك مسالتك  بو أا تساليند وعا ي   فاساد»
  اد:  ل  له: اي بن رسود  د وِبي يأء تعرح ما ح نفسأ  بو سؤا ؟

ٍت  لتوســـم والتفـــراد أمـــا مسعـــ   ـــود   عةوجـــو: »فيـــاد:  َ  م َي  إ نر يف  ذ ل ووو
ِم  ن    .(29)«: اتيوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور  و ود رسود    ل ْلُمتو و 

الج ال ي ب خيالطه يأءد وألِنـم حمدـوا وكو ذلك بمتالكهم ذلك الصفاء ا 
 اإلْياا حمداً وسلبوا الطري  النيالث ال ي أيران عليه سابياً ـ ا    عةوجو ـ.

 ولننيو لبم بع  الشواهد واملصا ي  على ذلك:

 قصة خطيب
ذكـــر أاـــد ا طبــــاء اا ثـــة و عــــ  لـــهد ايـــث ذكــــر أنـــه كــــاا يـــ ه  لليــــراءة ح 

مـن امليـرر أا يسـتمر اعلـإل ملـدة أربعـي يومـاًد ومل مباا انء وح جملإل خاإلد وكاا 
يبـــن أاــــد يعــــرح كــــ ا األمــــر عطال ــــاًد اــــض زوجتــــه وأوب  د وكــــاا مورــــو  اعلــــإل 

                                                        

 .76-75جر: سورة احل (27)
 . ب ذكر عالمات  يام اليا م  386إل 2اإلريا :   (28)
 .2  60ب 79إل 38 ار األنوار:   (29)
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مبرقساً رـد أاـد األيـخاإل والنيـو منـهد وح اليـوم السـابي بينمـا كـاا اعلـإل منعيـداً 
دايــة اعلــإل اــض بعــد اــالة الصــبا ـ وكــانوا  ــد  ــرروا  طــي تيــار انــات  يوميــاً مــن ب

ِنايتـهد كــأ ب يســب  ذلــك انةعاجــاً للخطيــ  أو املســتمعي ـد وبينمــا كــاا ا طيــ  
مستمراً ح ادينيه را جـرا انـات ف فتـاثر ا طيـ  كنيـكاً لنسـياا  طـي انـات د وبعـد 
أا رفعوا مساعة انات  كاا املتبلم هو أاد أبنـاء املراجـيد و ـد كلفـه والـد  ِبا ييـود 

 أا يب  عن ه ا احلديثد ويرتر ع امة تلك اعالإلفف ن ا ا طي 
فمــن أخــرب املرجــي ِبا ا طيــ  يريــد الت ــدا اــود فــالا؟.. ومــن أخــرب  مبــاا 

 اعلإل أين؟ ومن أخرب    طي ؟ أمل يبن ذلك سوى افاء  طنه وفراسته.
عا )اــــفاء البــــاطن( يعــــد أمــــراً وا عيــــاً ح هــــ   الــــدنياد و ــــد ابتعــــد عنــــه كنيــــك مــــن 

ملسلميد واندفعوا بيوة  ـو احلاجـات املا يـة ح هـ ا العـامل املـا يد ح اـي عا علـى ا
اإلنســـــاا أا يبــــــوا علــــــى مســــــتوى مـــــن املعنــــــوايتد وأا ب  خــــــ  أي يــــــأء بنظــــــر 
ابعتبــار ســـوى ررــا   تعـــاىلد ولــيإل معـــو هــ ا أا ب وكـــو الطعــام أو ننـــةوي عـــن 

ة  هلل وأا تبــوا لنــا معنــوايت عاليــة اــض احليــاةد بــو املعــو: أا تبــوا لنــا رابطــة  ويــ
  صو على افاء الباطن وافوا السريرة.

عا   عةوجو ييود: عو لسـ  كـو كـالم احلبمـة أتيبـود »:  اد أبو عبد   
علــــــا أتيبـــــــو هـــــــوا  و ـــــــهد فـــــــإا كـــــــاا هــــــوا  و ـــــــه ح ررـــــــاي جعلـــــــ   ـــــــه تيديســـــــاً 

 .(30)«وتسبي اً 
إلْياا أربعي يوماً ـ أو  ـاد: مـا أ ـو عبـد ما أخلج عبد ا»: و اد أبو جعفر 

ذكر   أربعي يوماً ـ عب زهـد    ح الـدنيا وبصـر   اءهـا و واءهـا وأثبـ  احلبمـة ح 
إن الذين اختذوا العجل سوينامم ضبوب مون ر وم  لبهد وأنط  كا لسانهد ى تـال: 

وذلوووة يف احليووواع الووودايا وكوووذلَ عووو ي املفووو ين
ا  بدعـــة عب فـــال تـــرى اـــا (31)

                                                        

 .20512  32ب 279إل 15وسا و الشيعة:   (30)
 .152سورة األعراح:  (31)
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 .(32)«عب ذليالً  ذلياًلد أو مفرتايً على   عةوجو وعلى رسوله وأهو بيته 

 صفاء القلب اند السيد حممد تقي الطباطبائي 
 

 الســيد حممــد تيــأ الطباطبــا أ هــو أاــد العلمــاء األتييــاء  ــن عااــران د وكــاا 
راً ح مدرســة وذات مــرة كــاا اارــ  ييــيم الصــالة  اعــة ح اــ ن اإلمــام احلســي

)اسن خـاا( ح كـربالء ح ليلـة مـن ليـا  يـهر رمدـااد وكـاا ييـرأ ح كـو ليلـة ما ـة 
مـــرة )ســـورة الـــدخاا(د ايـــث ذكـــر ح الـــرواايت أا مـــن  رأهـــا ح كـــو ليلـــة مـــن ليـــا  

 .  (33)يهر رمداا ما ة مرة مي سورة اإلخالإل فإنه يرى ال،را   والعجا  
د منشــ،الً  إلايــاء والـــ كر انتبــه عىل ســـي  وح عاــدى الليــا  وبينمـــا كــاا الســـي

ال،رفــة الــ  كــاا  لــإل فيهــاد فــإذا بــه يرتفــي عــن مو عــه وأساســهد وعذا  ملال بــة تنــةد 
أا هبــ ا أفـــرا  )عايــوا ح الـــدنيا ِبروا   روي عـــنهم مــن الســـماء عىل األرج.و ــد 

  (34)معلية  ملع 
ــه لاْيــــاا مل  الســـيد  د فإنـــه لـــوب اـــفاء البـــاطن الـــ ي َتلقـــى بـــه(35)األعلـــى( وحمدـ

تنبش  له تلـك امل،يبـات الـ  رآهـا بنـور   عةوجـود وهـ   البرامـات  ـد خـج   
 كا أولياء .

 قصة الشيخ دخين!

ذكــر أاــد املــؤمني النييــاة ِبنــه كــاا يومــاً ح مســجد البوفــةد واينمــا أرا  الورــوء 
                                                        

 .8  54ب 240إل 67 ار األنوار:   (32)
ثــواب مــن  114األعمــاد: إل د وثــواب555د وسويــو ايايت: إل34ب 363إل 10أنظــر وســا و الشــيعة:   (33)

  رأ سورة الدخاا.
اليـوم ووجـوههم ورؤسـا هم وميـدموهم وح املـع: هـم الرؤسـاءد مسـوا بـ لك ألِنـم مـالء مـا حيتـا  علـيهم ـ و يـو أيـراح  (34)

 ما ة )مع(. 159إل 1احلديث: هو تدري فيم خيتصم املع األعلى؟ يريد املال بة امليربي. أنظر لساا العرب:  
 .257 ب النيالثة   186إل 1د وا صاد:  3 ب ان ر ح االة ال،يبة   335إل 1ظر الباح:  أن (35)
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( ـ فشــاهد هنــار  نــةد عىل ســر اب املســجد ـ املعــروح عنــد النــاا بـــ)سفينة نــو 
يخصــاً ذا هيبــة كــاا يتورــاد ييــود ذلـــك الشــخج: فيلــ  لــه: امســا   أا أتورـــا 
لبـأ ألبـن مـن ابلت ـا  بصـالة ا ماعــة  مامـة الشـيو عبـد   )وكـاا الشـيو عبــد 
  ييــيم الصــالة  اعــة ح مســجد البوفــة كــو يــوم( فيــاد  : أتعــين الصــالة  مامــة 

 مامــــة الشــــيو عبــــد  د وبعــــدها تورــــات والت يــــ   الشــــيو  خــــين؟ فيلــــ  لــــه: ب
 لصـالةد ى ـ بعـد أا أمت ا ميـي اـالصم ـ ذهبـ  عىل الشـيو عبـد  د وسـالته عمـا 

 عذا كاا ليبه الدخين أم ب؟ 
فاجابين: بد و اد: من أخربر ب لك؟ ف دثته عمـا جـرىد فيـاد: عجيـ ف عنـين 

دخن ويــدة نعومتــهد ولرمــا كــاا الــ ي ايا اينمــا كنــ  ح الصــالة كنــ  أفبــر ح الــ
َتــدا معــك هــو )و  العصــر )أرواانــا فــدا (( أو هــو مــن أوليــاء   الصــاحليف و ــد 

 سثر الشيو عبد   كنيكاً بسب  ذلك.
ـــن هـــ ا الصـــفاء لـــ ا علينـــا أ ا جنـــدَّ لنـــتمبن مـــن تيويـــة اـــفاء  لوبنـــاد وكـــ لك نليق

للناا  وذلك ألا كنيكاً من النـاا هـم اليـوم  ـد ابتعـدوا عـن املعنـوايت واَتهـوا اـوب 
ا ُسووا هللا  املا ايت فنسيهم   سب انه وااروا هدفاً نجوم املسـتعمرين  ـاد تعـاىل: 

يو ُلمْ  فو ن س 
(36). 

 زا الي آضا ال اهدقوع الروح اند املري 
نيو أاد طلبـة العلـوم الدينيـة فيـاد: كنـا ح مسـجد البوفـة وأر ان أا نـ ه  مـن 
ــــا   هنــــار عىل النجــــ د وح مســــجد البوفــــة رأيــــ  املــــكزا )علــــأ آغــــا( وهــــو مــــن الةهق
املعـــروفيد ومـــا أا ســـلم  عليـــه اـــض أخـــ  بيـــدي عىل زاويـــة مـــن زوااي املســـجد وبـــدأ 

رأيــ  )أفعــى( زافــ   ــواند فيلــ  )للمــكزا علــأ آغــا(  بنصــي  د وح هــ   األثنــاء
بفــة  وخــوح: ايــة ايــةد فايــار املــكزا عليهــا بيــد  وأمرهــا  لو ــوح فو فــ د فبييــ  

                                                        

 .67سورة التوبة:  (36)
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متعجبــاً ملــا رأيــ  مــن أمــر املــكزاد وبعــد أا افرت نــا ذهبــ  عىل تلــك احليــة وكنــ  خا فــاً 
 ا راً فوجدت أِنا  د يبس  ح مباِنا وأاب    وا رو ؟

هـ ا يعـةى عىل يـأء آخــر غـك  ـوة الـرو  واــفاء البـاطن عنـد )الشـيو املــكزا فهـو 
 (؟علأ آغا 

 قصة اخرى
ذكر أاد طالب الشيو املـكزا علـأ آغـا ييـود: ح أاـد األايم طلبـ  مـن الشـيو 
)املــكزا( أا يعلمــين طرييــة أاصــو كــا علــى اــفاء اليلــ   وبــ لك أســتطيي احلصــود 

ـــو ةمــاا علــى يــرح زايرة اإلمــام اــاا  ال د فاجـــابين املــكزا  ــا اًل: أنــ  غــك مؤهق
ولبــن إلاــرارر الشــديد فإنــك تســتطيي أا تــ ه  أربعــي  لليــاء اــاا  الةمــاا 

وتــؤ ي كــ ا أعمــاد )كنايــة عــن أورا   (37)مــرة ح كــو ليلــة أربعــاء عىل مســجد الســهلة
ةد وأذكــار معينــة(. فــ هب د وعملــ  مــا علمــين اــض عذا اــارت ليلــة األربعــاء األخــك 

د وتبـرر مسع  اواتً مهيبـاً مـن خلفـأ: اي فـالا صيـا لليـاء اإلمـام اـاا  الةمـاا 
النداء ثالا مراتد ولبين من يدة انيبة والرهبة أغمـأ علـأ مـن الليـو ومل أفـ  اـض 
بـــةو  الشـــمإل مـــن اليـــوم النيـــاود ومل أاصـــو علـــى أيـــة نتيجـــةد وعنـــد عـــو   أخـــربت 

أمل أ ــو لــك أنــك ب للــك األهليــة لليــاء اإلمــام  األســتاذ املــكزا مــا اصــود فيــاد  :
.ف 

د فهــو هــ ا اإلخبــار  بــو أربعــي أســبوعاً يــدد علــى يــأء غــك علــوق رو  املــكزا 
 وما واو عليه من املبايفة واإلخبار عن ال،ي ف؟

 مكاشفة يف اامل الربزخ
 ا اــدثين اثنــاا مــن الةهــا  ـ و ــا يعيشــاا ايا ح مدينــة  ــم امليدســة ـ أا أاــد

                                                        

ييـي مسـجد الســهلة ح العـرا   ــرب مدينـة البوفــةد ايـث ييصــد  املؤمنـوا للعبــا ة وصـ ي  الــنفإلد كمـا ييصــد   (37)
 د وهو مشهور  دوا كرامات عظيمة فيه.ذوو احلاجة ومن يو ق رؤية اإلمام احلجة املهدي املنتظر 
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بيأ ح مسجد السهلة سنة كاملةد وايخر بيأ هنار سبي سـنواتد كمـا ييـود أاـد 
هــ ين الةاهــدين: عنــدما ج ــ  عىل عيــرااد رأيــ  بعيــين كلمــا مــررت علــى مدينــة )يــا  
عبد العظيم( ـ ايث  رب كلوي هنار ـ ألسـنة النـار  ـر  مـن يـعلة كبـكة كاِنـا التنـورد  

ـــ وآخــر معــه بــي حلظــة وأخــرى حيــاوبا ا ــرو   (38)كمــا رأيــ  البهلــوي ـ ررــا خــاا
 من التنور اض عذا أويبا ا رو  منها أرجعاً اثنية  سراً عىل التنور...

ومل تبــن تلــك رؤاي ح عــامل املنـــام بــو هــأ ايييــة مـــن عــامل الييظــةد عذ أا املـــؤمن 
ينظـــر بنـــور  د و ـــد ســـالته عـــن الشـــخج النيـــاو الـــ ي كـــاا مـــي كلـــوي؟ فيــــاد: ب 

 ح امسه عب أنه كاا أ صر  امة من كلوي وعلى ر بته الي فأعر 

                                                        

م( يـا  عيـراا ابـم  لظلـم وا ـور وابسـتبدا  ونشـر الفسـا د تنـازد ببنـه حممـد عـام 1944-1878ررا كلوي ) (38)
 م(.1941)
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 شلر رمبان فرصة لتقوية الروح
 

وايا أيها األخوةد ه ا يهر رمدااد وهو و ـ  مناسـ  لتيويـة الـرو  اإلنسـانية 
اض َتصو على افا هاد وهو أفدـو فراـة تسـتنيمر لـرتوي  اإلنسـاا نفسـه  ألجـو 

نــهد ويبــوا  ا ــم ابنتبــا د ويالاــهللا فيــَ ررــا   أا يــرى اــ،ر وايــارة الــدنيا ح عي
تعـــاىل  ألا الـــدنيا أيـــبه   ســـر الـــ ي يتوجـــ  علـــى اإلنســـاا ابســـتفا ة منهـــا أثنـــاء 
عبــور د فالــدنيا ليســ   ار بيــاء بــو هــأ وســيلة حليــاة اإلنســاا البا يــة واألبديــةد وكمــا 

 .(39)«تعمروها الا الدنيا  نطرة فاعربوها وب»لل واريي:   اد النيب عيسى 
: ( عـام ـ عـن الـدنيا فيـاد 2500ـ ال ي عاش ما ييارب ) وس و النيب نو  

 .(40)«كاو  خل  من  ب وخرج  من أخرى»
ومن األيياء ال     أا يُ كقر كا النـاا: الـرواايت وايايت الـ   ـج العيـاب 

ومشـــو د ونـــا د وهـــأ كنيـــكة جـــداً ح هـــ ا اعـــادد ملـــا نـــا مـــن فعـــو مـــؤثر (41)والنيـــواب
 اليدرة على أا تيوم بدور كبك ح تعا د وتوازا اعتمي اإلسالمأ.

 املريزا صادق التربي ي تنبمأ بوفات !
طلــ  تالمـــ ة الشــيو )املـــكزا اــا   التربيـــةي( مــن أســـتاذهم يومــاً أا يـــرافيهم ح 

ةي(: ســفرة عىل  ــدااد لــةايرة  ــرب الشــيو )حممــد البهــاري(د فيــاد نــم أســتاذهم )التربيــ
عذهبـوا أنـتم للـةايرةد أمـا أان فسـوح أزور  ليلـة ا معـةد ومـا أا اـاا و ـ  ليلـة ا معــة 

                                                        

 .20  21ب 319إل 14 ار األنوار:   (39)
اي أطــود األنبيــاء عمــراًد  : » ــاد لنــو   د وفيــه: اا جربا يــو 131إل 1راجــي تنبيــه ا ــواطر ونةهــة النــوا ر:   (40)

 «.: كدار نا   ا  خل  من أاد ا وخرج  من ايخركي  وجدت الدنيا؟  اد 
 وما أيبه. لافا ة أكنير مطالعة كتاب ثواب األعماد للشيو الصدو   (41)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 21 

اــض ارَتــو )املــكزا اــا   التربيــةي( مــن  ار الــدنيا عىل ايخــرةد وملقــا مســي طالبــه خــرب 
عرفــوا معــو كالمــه وأنــه كــاا موعــد ليــاء رواــه بــرو  الشــيو البهــاري )رتــة  (42)وفاتــه

   عليهما(.
اد فلــــو اــــلا البـــــاطن )الــــ ي هــــو ح ميدمــــة كـــــو األمــــور(  عــــو    ميـــــي لــــ 

 املشاكو الدنيوية واألخروية فرجاً و رجاً. 
 
 

 من هم املتقون؟
 

عا اــفاء البــاطن والواــود عىل التيــوى احلييييــة الــ  أرا هــا   ســب انه وتعــاىلد 
ببـــــكيند وأ هـــــر هـــــأ مـــــن الرايرـــــات النفســـــية الـــــ  ب َتصـــــو عب  لعنـــــاء وا هـــــد ال

عنـدما سـاله أاـد أاـ ابه وهــو  مصـدا  لتلـك احليييـة هـو مـا ذكـر  أمـك املـؤمني 
ييــاد لـه  قــاٌمد كــاا رجــالً عابــداًد فيــاد   ـام. فيــد روي أاق اــااباً ألمــك املــؤمني 

ُتقيــي اــضق كــاوق أنظــر علــيهم؟ فتنيا ــو 
عــن جوابــهد  لــه: اي أمــك املــؤمنيد اــ    امل

إنم اّللم مووووووع المووووووذين اتمقوووووووا والمووووووذين ُهووووووم اي  قــــــام اتقــــــ  ا ق وأاســــــند فـــــــ»ُىق  ـــــاد:
حُمسووُنون

. فلــم يينــي  ـقـاٌم كــ ا اليــود اــض عــةم عليــهد ف مــد ا ق وأثــو عليــه «(43)
 :ُىق  اد  والقى على النقيبق 

ــــوابد وملبُســــُهُم اب تصــــا ُ » ُتـقُيوا فيهــــا ُهــــم أهــــُو الفدـــا ود مــــنطُيُهُم الصق
د ..فـــامل

ُ علــيهمد وو ُفــوا أمســاعُهم علــى العلــم  ــا اــرقم ا ق ــوا أبصــارُهم عمق ومشــيُـُهُم التقواُرــُيد غد 
النقـافي نُـمد نـُةقلـ  أنُفُسـُهم مـنُهم ح الـبالء كـالق  نـُةقلـ  ح الرقخـاءد ولـوب األجـُو القــ ي  

                                                        

 ح مدينة  م امليدسة وله كرامات  اهرة وكنيكة.  فن الشيو التربيةي  (42)
 .128سورة الن و:  (43)
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ُ علـــــيهم مل تســـــتيرق أرواُاُهـــــم ح أجســـــا هم طرفـــــة عـــــي   يـــــو اً عىل النيقـــــ واب كتـــــ  ا ق
وخوفـاً مـن العيـابد عظُـم ا ـالُ  ح أنُفســهمد فصـُ،ر مـا ُ ونـُه ح أعيُـنهمد فُهـم وا نقــُة 
بُواد  كمــن  ــد رآهــاد فُهــم فيهــا ُمنعقُمــواد وُهــم والنقــاُر كمــن  ــد رآهــاد فُهــم فيهــا ُمعــ ق

ُســـُهم  ـُلُـــوبـُُهم حمُةونـــٌةد وُيـــُروُرُهم ماُمونـــةد وأجســـاُ ُهم  يفـــٌةد وااجـــاتـُُهم خفيفـــٌةد وأنفُ 
مــــاً  صـــكًة أعيبــــتُهم رااــــًة طويلـــًةد َتــــارٌة ُمر ــــٌةد يسقـــرها نـُـــم ربـ ُهــــمد  عفيفـــٌةد اــــربُوا أايق
نيا فلم يُريُدوهاد وأَسَرصُم ففـدوا أنُفسـُهم منهـا. أمقـا اللقيـود فصـاف وا أ ـدامُهم  أرا صُُم الد 

د ويســـتنيكُوا بـــه  واء  ا هـــمد اتلــي ألجـــةاء الُيـــرآا يُرتـقُلوِنـــا تـــرتيال  حُيةقنـُــوا بـــه أنُفســـُهم
فــإذا مــر وا  يــة  فيهــا تشــويٌ  ركُنــوا عليهــا طمعــاًد وتطلقعــ  نـُُفوُســُهم عليهــا يــو اًد و ن ــوا 
ا ُنص  أعيُنهم. وعذا مر وا  ية  فيها  ويٌ د أا،وا عليهـا مسـامي  ـُلُـوكمد و ن ـوا أاق  أِنق

ا علـى أوسـاطهم ُمفرتُيـوا  بـاههم زفك جهنقم ويهييها ح ُأُاود آذاِنمد فُهم اـانُو 
ـــــا  ـــــوا عىل ا ق تعـــــاىل ح فبـــــار ر ـــــاكم. وأمق وأُكفقهـــــم ورُكـــــبهم وأطـــــراح أ ـــــدامهمد يطلُُب
النقهارد فُ لماءُ ُعلماءُ أبراٌر أتيياُءد  د بـراُهُم ا ـوُح بـري اليـدا د ينظُـُر علـيهُم النقـا ُر 

د ويُيــوُد ليــد خُ  ولطُــواد وليــد خــالطُهم أمــٌر في ســبُـُهم مررــىد ومــا  ليــوم مــن مــرج 
عظــــــيٌمد ب يررــــــوا مــــــن أعمــــــانُم اليليــــــود وب يســــــتبنيُروا البنيــــــك  فُهــــــم ألنفســــــهم 
ُمتقهُمواد ومن أعمانم ُمشفُيواد عذا زُكقـأ أاـٌد مـنُهم خـاح  ـقا يُيـاُد لـُهد فيُيـوُد: أان 

ا يُيولُـــواد أعلــُم بنفســـأ مـــن غـــكيد ور ق أعلـــُم   مــينق بنفســـأد اللقُهـــمق ب تُؤاخـــ و مـــ
واجعلين أفدو  قا يظُن واد واغفر   ما ب يعلُموا. فمن عالمة أاـدهم أنـقك تـرى لـُه 
د  د وعلمـــــاً ح الـــــم   ـُــــوقًة ح  يـــــن د واةمــــاً ح لـــــي د وعْيـــــاانً ح ييــــيد واراـــــاً ح علــــم 
ــــال ح فا ــــة د واــــرباً ح يــــدقة د وطلبــــاً ح  و صــــداً ح غــــًود وُخُشــــوعاً ح عبــــا ةد وَتم 
ـــاحلة وُهـــو علـــى  . يعمـــُو األعمـــاد الصق د ونشـــاطاً ح ُهـــًدىد وَتر جـــاً عـــن طمـــي  اـــالد 
د ُْيســأ و ـ ُه الش ــبُرد وُيصــبُا و ـ ُه الــ قكُرد يبيـُ  اــ راً وُيصــبُا فراـاًد اــ راً ملــا  وجـو 
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ر مــن ال،فلــةد وفراــاً مــا أاــاب مــن الفدــو والرقتــة. عا استصــعب  عليــه نفُســُه  ُاــ ق
د  ـُـرقُة عينـه فيمـا بيـُةوُدد وزها تُـُه فيمـا ب يبيـىد  فيما تبرُ د مل يُعطها ُسؤنا فيما َُتـ  

ْيـــةُُ  احللـــم  لعلـــمد واليـــود  لعمـــود تـــراُ   ريبـــاً أمُلـــُهد  لـــيال زُ ُد خايـــعاً  لبُـــُهد  انعـــًة 
ُه. ا ـُك منـُه نفُسُهد منُةوراً أكُلُهد سـهال أمـرُ د اريـةاً  ينُـُهد ميقتـًة يـهوتُُهد مبظُومـاً غيظُـ

ــــر  منــــُه مــــاُموٌا. عا كــــاا ح ال،ــــافلي ُكتــــ  ح الــــ قاكريند وعا كــــاا ح  مــــاُموٌدد والشق
ــن  لمــُهد ويُعطــأ مــن ارمــُهد ويصــُو مــن  الــ قاكرين مل ُيبتــ  مــن ال،ــافلي. يعُفــو عمق

ُ د ُمـــدبراً  طعـــُهد بعيـــداً ُف ُشـــُهد ليقنـــاً  ولُـــُهد غا بـــاً ُمنبـــرُُ د اارـــراً معُروفُـــُهد ُميـــبال خـــكُ 
يــــر ُ د ح الــــةقبزد و ُــــورد وح املبــــار  اــــُبورد وح الرقخــــاء يــــُبوٌر ب حييــــُ  علــــى مــــن 
. يعـــــرتُح  حلـــــ ق  بـــــو أا ُيشـــــهد عليـــــهد ب ُيدـــــيُي مـــــا  يُـــــب،ُ د وب  ىُ فـــــيمن حُيـــــ  
ـــرد وب يُنـــابُة  ألليـــابد وب ُيدـــار    ـــارد وب يشـــمُ   اســـُت فهللاد وب ينســـى مـــا ذُكق

ـــُه اـــمُتهد  ملصـــ . عا اـــم  مل يُ،مق ا  د وب يـــدُخُو ح الباطـــود وب خيـــرُُ  مـــن احلـــ ق
ُ ُهـو الـق ي ينـتيُم لــُه.  وعا رـ ك مل يعـُو اـوتُُهد وعا بُ،ـأ عليـه اـربد اـضق يُبـوا ا ق
نفُســـُه منــــُه ح عنــــاء د والنقــــاُا منــــُه ح رااـــة د أتعــــ  نفســــُه يخرتــــهد وأرا  النقــــاا مــــن 

تباعد عنُه ُزهٌد ونةاهٌةد وُ نـُو ُ   قن  ان منُه لٌي ورتـٌةد لـيإل تباُعـُدُ  نفسهد بُعُدُ  عمقن 
 .(44)«ببرب  وعظمةد وب ُ نـُو ُ  مبر  وخديعة  

وهـــ   البمـــابتد بـــدورها هـــأ الـــ  تواـــلنا عىل ذلـــك الصـــفاء )اـــفاء البـــاطن(د 
 وال  من خالنا ْيبن أا يهتدي اإلنساا بنور   سب انه وتعاىل.

نأ أن  ال،ين ب اتك أا يصو عليك النفـي منـكد فبيـ  ب تبـوا غنيـاً عـيند ع»
عنـأ عاق اليدـاء واليـدر ْينيــين [ْييتـين د وعا انـوى بواث ـ  الشــهوة أسـرود فبـن أنــ  
النصــــك  د اــــض تنصــــرو وتبصــــرود واغنــــين بفدــــلك اــــض أســــت،ين بــــك عــــن طلــــيب 

                                                        

 فيها املتيي. د يص  193ِن  البالغةد ا طبة:  (44)
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ا ـــــك اـــــض عرفـــــور وواـــــدور [طلبـــــ  د أنـــــ  الـــــ ي أيـــــر   األنـــــوار ح  لـــــوب أولي
[ووجدور د وأن  الـ ي أزلـ  األغيـار عـن  لـوب أابا ـكد اـض مل حيبـوا سـوارد ومل 

 .(45)«يلجاوا عىل غكر
 
 

 من هدي القرآن احلكيم
 ما يورث التقوى
يسبمحون اللميل والنملار م يف ون و اد سب انه:

(46). 
تمبعووا السمووبل فتفوورمق وانم هووذا صووراطي مسوتقيما  فوواتمبعوه وم ت و ـاد عةوجـو:

بكم ان سبيل  ذلكم وصماكم ب  لعلمكم تتمقون
(47). 

الموووذين يؤمنوووون ولغيوووب ويقيموووون الصموووالع و موووا رزقنووواهم و ـــاد جـــو وعـــال: 
ينفقون

(48). 
وتوكمل الى احليم المذي م ميوت وسبمح حبمده و اد سب انه:

(49). 
 العبادع التصديقية
  استعنإَيم  اعبد وإَيم و اد سب انه: 

(50). 
ولقوووووود بعكنووووووا يف كوووووولم اممووووووٍة رسوووووووم  ان اابوووووودوا هللا واجتنبوووووووا  و ـــــاد تعــــــاىل:

                                                        

 ح يوم عرفة. فصو من أ عية يوم عرفةد عنه مفاتيا ا ناا من  عاء اإلمام احلسي  349اب باد: إل (45)
 .20سورة األنبياء:  (46)
 .153سورة األنعام:  (47)
 .3سورة البيرة:  (48)
 .58سورة الفر اا:  (49)
 .5سورة الفاَتة:  (50)
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الطماضوت
(51). 

وم تعملوووون مووون اموووٍل إمم كنموووا الووويكم شووولودا  إذ تفيبوووون و ـــاد عةوجـــو: 
في 

(52). 
ذلكووووووم هللا ربمكووووووم م إلوووووو  إمم هووووووو خووووووالق كوووووولم شوووووويٍء و ــــــاد جــــــو وعــــــال: 

فاابدوه
(53). 
 احباب هللا

فإنم هللا حيبم املتمقناد عةوجو: و 
(54). 

إنم هللا حيبم احملسننو اد جو وعال: 
(55). 

وهللا حيبم الصمابرينو اد سب انه: 
(56). 

 اور التقوى
َي ايملا المذين ءامنوا اتمقوا هللا وءامنوا برسول  يؤتكم كفلن مون   اد سـب انه:

رمحت  وجيعل لكم اورا  متشون ب 
(57). 

يووووووم تووووورى املوووووؤمنن واملؤمنوووووات يسوووووعى اوووووورهم بووووون ايوووووديلم  ىل:و ـــــاد تعـــــا
وأبمياهنم

(58). 
َي ايملا المذين ءامنوا إن تتمقوا هللا جيعل لكم فرقان    و اد جو وعال:

(59). 
                                                        

 .36سورة الن و:  (51)
 .31سورة يونإل:  (52)
 .102سورة األنعام:  (53)
 .76سورة آد عمراا:  (54)
 .195سورة البيرة:  (55)
 .146سورة آد عمراا:  (56)
 .28سورة احلديد:  (57)
 .12سورة احلديد:  (58)
 .29سورة األنفاد:  (59)
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اوموون كووان ميتووا  فأحيينوواه وجعلنووا لوو  اووورا  ميشووي بوو  يف النموواس  و ــاد ســب انه:
كمن مكل  يف الظملمات ليس خبارٍج منلا

(60). 
 مثار التقوى

ومن يتق هللا جيعل ل  من امره يسرا    اد سب انه:
(61). 

ومن يتق هللا يكفر ان  سيئات  ويعظم ل  اجرا   و اد تعاىل:
(62). 

ويرزقووو  مووون حيووو  م  ومووون يتوووق هللا جيعووول لووو   رجوووا    و ــاد جـــو وعـــال:
حيتسب ومن يتوكل الى هللا فلو حسب 

(63). 
تقوا ماذا اا ل ربكم قوالوا خوريا  للوذين احسونوا يف وقيل للذين ا و اد تعـاىل:

هذه الدايا حسنة ولدار اآلخرع خري  ولنعم دار املتقن
(64). 

 

                                                        

 .122سورة األنعام:  (60)
 .4سورة الطال :  (61)
 .5سورة الطال :  (62)
 .3-2سورة الطال :  (63)
 .30سورة الن و:  (64)
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 من هدي السنة املطلرع
 ِات املتقن

 أل  ذر )رج(  اد:  من واااي النيب 
اي أ  ذرد ب يبـــوا الرجـــو مـــن املتيـــي اـــض حياســـ  نفســـه أيـــد مـــن حماســـبة »

فــيعلم مـن أيـن مطعمــه ومـن أيـن مشــربهد ومـن أيـن ملبســه أمـن اــو  الشـريك يـريبهد
 .  (65)«أم من ارام؟

 .(66)«التيوى مثرة الدين وأمارة الييي»: و اد اإلمام أمك املؤمني 
ييـود: عا ألهـو التيـوى عالمـات  كـاا أمـك املـؤمني »: و اد اإلمـام البـا ر 

ــا: اــــد  احلــــديث وأ اء األمانــــةد والوفــــا ء  لعهــــدد و لــــة الفخــــر والبخــــود يعرفــــوا كــ
والة األراامد ورتة الدـعفاءد و لـة املـؤااتة للنسـاءد وبـ د املعـروحد واسـن ا لـ د 

 .(67)«وسعة احللمد واتبا  العلم فيما ييرب عىل   عةوجو
 

 العبادع التصديقية
اي أ  ذرد أعبـــد   كانـــك تـــرا د فـــاا كنـــ  ب تـــرا  فانـــه »..:  ـــاد رســـود   

رد وأعلمد أا أود عبـا ة   املعرفـة بـهد فهـو األود  بـو كـو يـأء فـال يـأء  بلـهد يرا
والفـــر  فـــال اثو لــــه... ى اإلْيـــاا  د واإل ـــرار ِبا   تعــــاىل أرســـلين عىل كافـــة النــــاا 

وور اجا  ُمن ووريا  بشــكاً ونــ يراً  و د اا يووا  إ ىل  هللا  ِ  ْذا وو   و س 
د ى اــ  أهــو بيــ  الــ ين (68)

 .(69)«ه    عنهم الرجإل وطهرهم تطهكاً أذ
                                                        

 أل  ذر ال،فاري )ررأ   عنه(. ح واية رسود    5الفصو   12ب 468مبارم األخال : إل (65)
 .5902ح التيوى والور    5الفصو  271غرر احلبم و رر البلم: إل (66)
 .56ألهو التيوى اثنا عشر عالمة   483إل 2ا صاد:   (67)
 . 44األاةاب:  سورة (68)
 .3  4ب 76إل 74 ار األنوار:   (69)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 28 

أفدـــو النـــاا مـــن عشـــ  العبـــا ة فعانيهـــاد وأابهــــا »أيدـــاً:  و ـــاد رســـود   
بيلبـهد و يـرها دسـد د وتفـر  نـاد فهـوب يبــا  علـى مـا أاـبا مـن الـدنيا علـى عســر 

 .(70)«أم على يسر  
هــو مـن أعبــد مــن عمـو مــا افـرتج   عليـه ف»: و ـاد اإلمـام علــأ بـن احلسـي 

 .(71)«الناا
عا العبــــا  ثالثــــة:  ــــوم عبــــدوا   عةوجــــو خوفــــاً فتلــــك »: و ــــاد أبــــو عبــــد   

عبا ة العبيدد و وم عبدوا   تبارر وتعاىل طلـ  النيـوابد فتلـك عبـا ة األجـراءد و ـوم 
 .(72)«عبدوا   عةوجو اباً له فتلك عبا ة األارارد وهأ أفدو العبا ة

 ياكتساب احلب اإلم
أاــ  عبـا    عىل   جـو جاللــه أنفعهـم لعبـا  د وأ ــومهم »:  ـاد رسـود   

 .(73)« يه ال ين حيب  عليهم املعروح وفعاله
ا لـــ  عيـــاد  د فااـــ  ا لـــ  عىل   مـــن نفـــي عيـــاد  د وأ خـــو »: و ـــاد 

 .(74)«على أهو بي   سروراً 
عةوجـــــو: رجـــــو اــــــدو  ح أاـــــ  العبـــــا  عىل   »: و ـــــاد اإلمـــــام الصـــــا   

 .(75)«ادينيهد حمافهللا على الواته وما افرتج   عليهد مي أ ا ه األمانة

                                                        

 .3 ب العبا ة   83إل 2الباح:   (70)
 .7 ب العبا ة   84إل 2الباح:   (71)
 .5 ب العبا ة   84إل 2الباح:   (72)
 .110  7ب 154إل 74 ار األنوار:   (73)
 .6 ب ابهتمام ِبمور املسلمي   164إل 2الباح:   (74)
 .10  11إل 6ب 80ر:   ار األنوا (75)
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 الفلرس
 

 3 ...................................... كلمة الناير

 6 ............................. ا وح والرجاء واحل 

 7 .................................... التيرب عىل  

 8 ....................................اختيار اإلنساا

 9 ...................................... املرتبة الرفيعة

 11 ................ كي  يورا ه ا احل  اإلخالإل؟

 13 ................................... النظر بنور  

 14 .................................... خطي  صة 

  .. 16افاء اليل  عند السيد حممد تيأ الطباطبا أ 

 16 ..............................  صة الشيو  خينف

 17 ...............  وة الرو  عند املكزا علأ آغا الةاهد

 18 .....................................  صة أخرى

 18 ........................... مبايفة ح عامل الربزخ

 20 ................... يهر رمداا فراة لتيوية الرو 

 20 .................. املكزا اا   التربيةي تنبقا بوفاتهف

 21 ................................. من هم املتيوا؟

 24 .......................... دي اليرآا احلبيممن ه

 27 .......................... من هدي السنة املطهرة

 29 ........................................ الفهرا
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