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ُهْم ُمِصيَبٌة   قَالُوا ِإَّنَّ هلِل َوِإَّنَّ ِإلَْيِه رَاِجُعونَ الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ
 156سورة البقرة                                                                     

 
تلقينـــا ببـــال  األـــنن واألســـا ربـــل ار ـــاى اإلرجـــل الـــدي  األ لـــا ا مـــام الســـيد   ــــد 

سـيمو واألـوزات العل يـة ب،قـده، األسي  الشريازي )قدس سره( ، حيث فجل العامل ا 
 وهو يف  ن  طائه..

 ال صوت النا و ب،قدك إره        يوم  لا آى الرسوى  ظيم
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ِإنَّ اْلُ ْسِلِ نَي َواْلُ ْسِلَ اِت 

 َواْلُ ْؤِمِننَي َواْلُ ْؤِمَناِت 

 لصَّاِدقَاِت َواْلَقارِِتنَي َواْلَقارَِتاِت َوالصَّاِدِقنَي َوا

 َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبرَاِت َواْْلَاِشِعنَي َواْْلَاِشَعاِت 

قَاِت َوالصَّائِِ نَي َوالصَّائَِ اِت  ِقنَي َواْلُ َتَصدِ   َواْلُ َتَصدِ 

 َواأْلَاِفِظنَي فـُُروَجُهْم َواأْلَاِفظَاِت 

اِكرِيَن هللاَ َكِثرياً َوالذَّاِكرَاِت   َوالذَّ

  َُهُْم َمْفِ،رًَة َوَأْجراً َ ِظي اً َأَ دَّ هللاُ 

 
 صدق هللا العلو العظيم
 35سورة األحناب: اآلية 
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 كلمة الناشر
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 
ـــــــــــد ـــــــــــة حـــــــــــاى  ـــــــــــدت    ي ـــــــــــد  ي   ي

 
 مبـــــــــــــا م ــــــــــــــا أو ألمـــــــــــــر فيــــــــــــــ   ديــــــــــــــد 

 أمـــــــــــــــــا األحبــــــــــــــــــة فالبيـــــــــــــــــدا  دو ـــــــــــــــــــم 
 

ــــــــــــــــــد   فليـــــــــــــــــي بينـــــــــــــــــ  بيـــــــــــــــــد دو ـــــــــــــــــا بيـ
  

طر السعيد.. يف بيته اإلتواضل اْلايل  ن مجيل زخارف الدريا، العـامر بقدسـية ليلة  يد ال،
التقــوو وا نــان، والعلــم والع ــ، الصــاو ، كــان الــوكي  واإلؤمنــون مــن ىتلــ  بقــا  العــامل  لــا 

 اتصاى دائم بس احته ألخذ الرأي الشر و يف مسللة ثبوت اُهيى.
رة لــيًي، حيــث توجهــي هيئــة رســائية  ســم وكارــي  قــارب الســا ة تشــري إىل الثاريــة  شــ

( مـن مدينـة قـم اإلقدسـة وفيهـا بعـا  البـات العلـوم الدينيـة، إىل م تـ  )خادمات النهـرا  
للتشـرف بن رتـه  اإلرجل الدي  األ لا ا مام آية هللا العظ ا السيد   د األسـي  الشـريازي

 . واالرتهاى مما اكتسبه من  لوم آى   د 
)أ لــــا هللا مقامــــه( يتحــــدا   يــــل الطبقــــات ويرشــــدهم إىل اْلــــري،  طــــ  فلقــــد كــــان 

للعل ــا  واْلطبــا ، لطلبــة األــوزات العل يــة وا امعــات، لل ســبة والتجــار، لل عل ــني واإلثق،ــني، 
 لل ، رين والساسة، للشباب والنسا ، وحىت لأل ،اى والصبيان..

ألخـيق األسـنة، قـوة القلـم والبيـان وكاري وصيته فـيهم التقـوو وا نـان، خدمـة اجملت ـل، ا
مـــن أجـــ، رشـــر الثقافـــة ا ســـيمية، الســـعو  رقـــاذ اإلســـل ني مـــن م ســـيهم، التوكـــ،  لـــا هللا 

 يف ك، األمور. والتوس،  ه، البيي
ك ا كان يؤكد  لا ضرورة تطبيق األـر ت ا سـيمية، شـورو ال،قهـا  اإلراجـل، األحـناب 

ا سيمية، األمة ا سيمية الواحدة، وكان يد و إىل تطبيـق   األرة، التعددية السياسية، األخوة
كافــة القــوارني األيويــة يف ا ســيم كقــارون )األرر هلل وإلــن   رهــا( وقــارون )الســبق إىل مــا مل 
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يسـبق إليـه أحـد(، وكـان يـد و إىل ربـذ ورفــا أي رـو  مـن أرـوا  العنـ  وا رهـاب، ومصــادرة 
رو ة، وكــان يــرو )أ لــا هللا مقامــه( أن ذلــ  مــن أشــد األمــواى واألــد مــن حــر ت النــاس اإلشــ

 احملرمات شر اً.
جلــا ا  يــل يف تلــ  الليلــة لشــو  كامــ، يف مقابــ، وجــوده الشــري ، وخــي م الســ وت 
 لـــا كـــ، م ـــان، وركـــنت العيـــون بنظرهـــا  لـــا ف ـــه اإلبـــارك.. كـــان يتحـــدا  ـــدو ، كل اتـــه 

سلســـلة مـــن بـــني شـــ،تيه اإلبـــاركتني، و خـــذ الر ريـــة، مجيتـــه اُهادئـــة واُهادفـــة كارـــي تصـــدر مت
 م ا ا يف القلوب، فإن ال يم الصادر من القل  يقل يف القل  ال  الة..

ل ن مل ي ن يف حسبان أي أحد من األاضرين إن هذه ُهو اللحظات األخـرية الـي ينهـ، 
 من وجود ا مام الشريازي )قدس سره الشري (..

   اإلرجل ال بري؟.من كان يصدق أن ت ون هذه آخر وصا
مل ي ن أحد يعلـم ـ إال  هللا  نوجـ، ـ أن بعـد سـا تني سـيعقد العـامل ا سـيمو والشـيعو يف 

 ىتل  أرجا  اإلع ورة جملا العنا  إلرجل قل ا رأو رظرياً له.
 فيا ُهوى اإلصيبة و ظم ال،اجعة.

زت اإلائــة إرـه كــان صــاح  أكـع موســو ة فقهيــة إسـيمية  لــا  ــوى التـاري ، حيــث  ــاو 
واْل سني جملداً، وقد كت  أكثر من أل  ومائتني ومخسني كتا ً، و سسي بتشجيعه اإلئـات 
من اإلؤسسـات الدينيـة واْلرييـة واُهيئـات األسـينية يف ىتلـ  أعـا  اإلع ـورة، وتتل ـذ  لـا يديـه 

 نني واإلؤمنات.آالفاً من العل ا  واْلطبا  والطلبة األفذاذ، وترىب يف مدرسته أجياالً من اإلؤم
 ال صـــــــــوت النـــــــــا و ب،قـــــــــدك إرـــــــــه

 
 يــــــــــــــــوم  لــــــــــــــــا آى الرســــــــــــــــوى  ظـــــــــــــــــيم 
واألــوزات  و ــذا اإلصــاب ا لــ، رعــني صــاح  العصــر والنمــان ا مــام اإلهــدي اإلنتظــر  

العل ية والعامل ا سيمو، ورسلى هللا تعاىل أن حيشر ال،قيـد الراحـ، مـل أجـداده الطيبـني   ـد 
ا ا  يل و لا أسرة آى الشريازي ال رام و ْلصوص أخيـه ااحـة وآله الطاهرين، وأن نن   ل

اإلرجـــل الـــدي  آيـــة هللا العظ ـــا الســـيد صـــادق األســـي  الشـــريازي )دام  لـــه(  ألجـــر ا نيـــ، 
والصع ا  ي،، وأن يسد به اْلل، األاص، ب،قد ا مام الراح، وإن كان ال يسـد الثل ـة شـو   

  ا ســـــــــــــــــــــــــــــيم ثل ـــــــــــــــــــــــــــــة إذا مـــــــــــــــــــــــــــــات العـــــــــــــــــــــــــــــامل ثلـــــــــــــــــــــــــــــم يف: »ك ـــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــاى 
 .(1)«ال يسدها شو  إىل يوم القيامة

                                                        

 . 10171ح  106ب  51ص  9تدرك الوسائ،: ج مس (1)
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 األ د هلل رب العاإلني وصلا هللا  لا   د وآله الطيبني الطاهرين.
 

1 

 التقوى واخلوف من هللا
 

 قوو.اإلوضو  األوى هو الت
  لــا  ظ تــه  ــاف هللا  نوجــ، دائ ــاً، وكــان أمــري اإلــؤمنني  كــان الرســوى األ ظــم 

 يف ا  ليه من شدة اْلوف من هللا سبحاره وتعاىل.
 فه، رأيتم شخصاً يف ا  ليه من اْلوف.

وأوليـا  هللا الصـاألون، كـاروا  ـافون هللا أشـد اْلـوف ومـن  ، األئ ة األ هـار األربيا  
 كان يف ا  ليهم.شدة اْلوف  

مــن اإلســجد األــرام إىل اإلســجد األقصــا ومــن  يف الســنة الثالثــة مــن البعثــة اُســري  لنــ  
سـبحان الــذي أســرو  مث  ـرج بــه إىل السـ اوات العلــا، يقـوى هللا تعــاىل يف القــرآن ال ـر : 
األقصـا  ، واإلسـجد (2)بعبده ليًي من اإلسجد األرام إىل اإلسجد األقصا الذي  ركنـا حولـه

إىل  هــو بيــي اإلقــدس الــذي احتلتــه اليهــود  لقهــر والطفيــان، ف،ــو ليلــة اإلعــراج ذهــ  النــ  
ـــــار ب ـــــ، ت،اصـــــيلها وب افـــــة خصائصـــــها  ـــــاك مث  ـــــرج إىل الســـــ اوات، فشـــــاهد ا نـــــة والن هن

 وجنئياهتا، ك ا ورد يف الروا ت.
بعــد رجو ــه، وقــد إىل األرر مــن رحلــة اإلعــراج،  ــاع  شــرون  امــاً  فل ــا  ــاد النــ  

يبتسـم، ول ـن ال ي ـح   ذكر اإلؤرخون أره مل يـر ضـاح اً بعـد ذلـ  أبـداً. رعـم كـان النـ  

                                                        

 .1سورة ا سرا :  (2)
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 لشدة خوفه من هللا  نوج، وإلا رآه من َّنر جهنم و ذا ا، 
ولل ثــاى رــذكر إرــه لــو فقــد شــخـ  نيــناً لــه ـ ال اــ  هللا وال قــدر ـ  نــدما يســ ل هــذا 

بســـ ة  لـــا شـــ،تيه، مـــن دون أن ت ـــون صـــادرة مـــن قلبـــه اإلصـــاب بشـــو  م،ـــرح قـــد ترتســـم ال
 بعد قصة ا سرا  واإلعراج. وأ  اقه، ه ذا كان ر  ا سيم 

جهـنم مل ي ـح   . فل ـا  ـاين  (3)لنريه من آ تنا يقوى هللا تعاىل يف القرآن اجمليد: 
هللا واألفـــراد  لـــرمم مـــن أن هللا تعـــاىل بشـــره  رـــه مبعـــد  نهـــا كـــ، البعـــد، ول ـــن  ر يـــة  ـــذاب 

 اإلعذبني يف جهنم تذه   ل ح ة من ش،اه ا رسان.
مــثيً إذا كــان ا رســان يف بيتــه ويســ ل صــوت تعــذي  شــخـ مــن البيــي اجملــاور، فيتــلثر 

 ويتلمل  لرمم من أره مل يعذب شخصياً، ول ن  روحه تتلمل.
أن  شــا هللا  رعــم، جهــنم صــعبة جــداً ومــري قابلــة التح ــ، أصــًي. لــذا يلــنم  لــا ا رســان

 ويتقيه.

 معىن التقوى
التقـــوو تعــــ  أن ا رســـان  شــــا هللا و افـــه دائ ــــاً، وأن ت ـــون أ  ــــائه وجوارحـــه كلهــــا 

 خاشعة ومطيعة هلل تعاىل، هذه هو التقوو.. 
 أما األشخاص الذين يس عون األماين فإ م ال  افون هللا. 

 ال  افون هللا.  وأولئ  الذين يُقدمون  لا األرام ويرت بون اإلعاصو
 والشخـ الذي ي ذب ال  اف هللا.

 واإلرأة السافرة أو الي ال تعت  حبجا ا ال ختاف هللا.
 إن  لا ا رسان أن يتذكر التقوو دائ اً وأن ال ينسا ذكر هللا أبداً..

 فإن التقوو   ثة للس و والرفعة يف الدريا واآلخرة.
هــا يشـ ، الــدريا أي ــاً. فــإن ا رســان ال يســتلجر التقـوو ال تــرتبآل  آلخــرة فقــآل، بــ، خري 

شخصاً خائناً، والسارق ال يقبلـه صـاح  أي  ـ، وال يتعامـ، معـه، أمـا الشـخـ اإلتقـو فإرـه 
ـــٌر لَِ ــْن آَمـــَن معــنز وم ــرم يف الـــدريا مــن قبـــ، ا  يــل، وه ـــذا يف اآلخــرة فـــإن  ثـَــَواُب هللِا َخيـْ

                                                        

 .1سورة ا سرا :  (3)
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َوَ ِ َ، َصاأِلاً 
(4). 

تقوو يف مجيل األحواى، وجي   لا ا رسـان أن جيعـ، رجلـه و ينـه وأذرـه لذا يلنم ر اية ال
وكافة أ  ـائه وجوارحـه منقـادة ألمـر هللا، وأن يـرو ر،سـه وأ  الـه  ـي رظـر هللا دائ ـاً وأن ال 

 يف،،  ن هللا أبداً.

 الشاب الذي أسلم توا  
ان مـــن أ ـــراف ، وكـــ : إن شـــا ً مـــن األ ـــراب جـــا  إىل رـــ  ا ســـيم(5)جـــا  يف التـــاري 

 اإلدينة، قاى: ما ا سيم؟
ـــد رســـوى هللا»: ا ســـيم أن تشــهد الشـــهادتني:  فقــاى لـــه النـــ   ، «ال إلـــه إال  هللا،    

 الشهادة الي يتشهد  ا كافة اإلسل ني. 
 أسلم ذل  الشاب، وسلى: مث  ماذا؟

 :  لي  أن تتعلم القرآن. فقاى له الن  
  ني يف اإلسجد وقاى:  ل ه القرآن، فعل ه هذه السورة:إىل أحد اإلسل مث  الت،ي 

 الــرَّمْحِن الــرَِّحيِم َِِّ ــِي اأْلَرْرُر زِْلناَُهــا  ِبْســِم ا وَأْخَرَجــِي اأْلَرْرُر أَْثقاَُهــا  ِإذا زُْلنَِل
  َوقــاَى اْ ِرْرســاُن مــا َُهــا  ُا َأْخباَرهــا يـَْوَمئِــذُت  ِ َنَّ َربَـّـَ  أَْوحــا َُهــا  يـَْوَمئِــذُت ُ َــدِ 

وَمـْن يـَْعَ ـْ، ِمْثقـاَى  َفَ ـْن يـَْعَ ـْ، ِمْثقـاَى َذرَّةُت َخـرْياً يـَـرَُه  َيْصُدُر النَّاُس َأْشتااتً لِيُـَرْوا َأْ  اَُهُْم 
َذرَّةُت َشرًّا يـَرَهُ 

(6)  . 
فل ــا تعلــم الشــاب هــذه الســورة القصــرية قــام لريجــل إىل قريتــه، فقــاى لــه معلــم القــرآن: إن 

 تاب م،ص، وفيه سور كثرية، وقد  ل ت  سورة واحدة فقآل. القرآن ك
فقــاى الشــاب: ُهـــذه الســورة معــان كبـــرية  وقــد تعل ـــي منهــا ال ثــري، وي ،يـــ  منهــا قولـــه 

 .وَمْن يـَْعَ ْ، ِمْثقاَى َذرَّةُت َشرًّا يـَرَهُ  َفَ ْن يـَْعَ ْ، ِمْثقاَى َذرَّةُت َخرْياً يـَرَهُ تعاىل: 

 ماذا تع  الذرة؟

                                                        

 .80سورة القصـ:  (4)
 . 2ح 9ب 107ص 89راجل حبار األروار: ج (5)
 . 8-1سورة النلنلة:  (6)
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،ـــذ شـــعا  الشـــ ا مـــن خـــيى ثقـــ  صـــفري يف مرفـــة مظل ـــة، فـــإن ا رســـان ســـوف إذا ر
يشاهد فيها ال ثري من الذرات الصفرية جداً الي تسب  يف ال، ا ، ف ـ، واحـدة منهـا تسـ ا 

 ذرة.
إن هللا تعــاىل يبــني يف هــذه اآليــة الشــري،ة، أن اإلعيــار يف ثــواب األ  ــاى و قا ــا هــو وزن 

ا رسـان مبقـدار وزن ذرة خـرياً، فسيشـاهد رتيجـة   لـه اْلـري، وإذا  هذه الذرة، يع : إذا   ،
  ، بن،ا اإلقدار شراً، فسيشاهد رتيجة   له الشر أي اً، رعم أي    ، يع له ا رسان مـن 

 خري وشر فسريو رتيجة   له يف الدريا قب، اآلخرة.
وكافــة أ  ــائه  وكيــ  كــان، فــإن التقــوو هــو أن يراقــ  ا رســان دائ ــاً، يــده،  ينــه، أذرــه

وجوارحـه ويســيطر  ليهــا، ألن هللا مطلــل  لـا كــ، األشــيا  ويــرو أ  الـه وحياســبه  ليهــا، فــإذا 
ت لـم ا رسـان قلـييً أو كثـرياً، أفحـمس  ال اـ  هللا يف كيمـه، أو أكـ، مـاى النـاس، أو اســت ل 

يؤاخذ األماين، أو رظر إىل األرام، ف ، هذه  صا  ليه وت ت  يف سج،   ، ا رسان وس
  ليها.

إن من ص،ات هللا تعاىل الس يل والبصري، يع : يس ل ك، صوت ويرو كـ، شـو ، ومـن 
، يعــ : كـ، مـا  طـر بقلــ  ا رسـان فـإن هللا بــه  (7)ارـه  لــيم بـذات الصـدورصـ،اته أي ـاً 

  ليم و ليه يرتت  ا نا .
)مســـجد إن يف يـــوم القيامـــة يـــؤتا بشـــخـ وقـــد كتـــ  يف صـــحي،ة أ  الـــه: ثـــواب بنـــا  

 ، فيقوى:   رب إن اإليئ ة قد اشتبهي فلَّن مل أبن مسجد جوهر شاد. (8)جوهر شاد(
فيقـــوى هللا تعـــاىل: مل تشـــتبه اإليئ ـــة، بـــ، إرـــ  قـــد مـــررت يف أحـــد األ م مـــن أمـــام  ب 
مســجد جــوهر شـــاد، فقلــي يف ر،ســ : لـــو كــان  نــدي مـــاى لبنيــي بــه مثـــ، هــذا اإلســـجد، 

 ف تبنا ل  ثوابه.
د األشـخاص وال اـ  هللا نـر مـن أمـام َّندي مـن رـوادي األـرام فيقـوى لـو بنيـي أو إن أحـ

، أو يســ ل مبظلــوم قــد  ل ــه  ــامل، فلـــم (9)مثــ، هــذا، فت تــ  هــذه ال، ــرة يف ســج، أ  الــه
 ينتصر له ويس ي  نه ويرضا بظل ه، في ت  له الوزر.

                                                        

 . 13سورة اإلل :  (7)
 إيران. –التابعة حملافظة خراسان يف مدينة مشهد  مسجد كوهر شاد: مسجد معروف جبوار مرقد ا مام الرضا  (8)
فــإن ريــة الســيئة تســـج، ويعاتــ   ليهــا ا رســـان يف يــوم القيامــة، ول ــن ال يعاقبـــه هللا  ليهــا، أمــا ريـــة اْلــري فتســج، ويثـــاب  (9)

 ا رسان  ليها.
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 ولقد أشار هللا تعاىل إىل هذا اإلعىن يف القرآن ال ر .
مراقبـــة الـــن،ا دائ ـــاً واإلراقبـــة واْلـــوف مـــن هللا هـــو التقـــوو، فـــالتقوو يعـــ : أن  لـــذا جيـــ 

 يراق  ا رسان ر،سه دائ اً.

 من كرامات احلّمال التربيزي
يف إحدو أزقة مدينة تعين أشرف  ،،  لا الوقو  من فوق السط ، وقد وقـ  جم و ـة 

مـر محـ اى بسـيآل حي ـ، محـيً فـوق  من الناس خائ،ني ال يعل ون ماذا ي،علون، ويف هـذه األثنـا 
رأسه، فل ا وقل رظره  لا الط،، وكان يهوي مـن السـط  إىل األرر أشـار بيـده اإلرتعشـة إىل 
الط،ـ،، وفجــلة تعلــق الط،ــ، بــني الســ ا  واألرر، ف ـد الرجــ، يــده إىل الط،ــ، وأخــذه بلطــ  

 وجعله  لا األرر.
 ؟ه، أري ا مام اإلهدي وهنا الت  الناس حوله وجعلوا يسللوره، فقاى أحدهم: 

 ؟ وقاى آخر: ه، أري اْل ر 
 وقاى اثلث: ه، أري ويل من أوليا  هللا؟

ــاى قــائًي: كـــي، مل أكــن ا مــام اإلهـــدي وال اْل ــر وال وليــاً مـــن  يف كــ، ذلــ  جييـــ  األ  
أوليــا  هللا، بــ، أَّن  بــد مــن  بــاد هللا، وقــد اعــي كــيم هللا أكثــر مــن ســبعني ســنة، واآلن قــد 

 ل هللا كيمو.ا
يقــاى إن قــع هــذا الرجــ، اإلــؤمن موجــود اآلن يف مدينــة تعيــن ولــه ضــري ، ويــذه  النــاس 

 لن رته ويتوسلون إىل هللا  ند قعه فيستجاب د ا هم.
 رعم، من يس ل كيم هللا، يس ل هللا كيمه.

إن ا رســان  ــادة مبتلــا يف هــذه الــدريا. حيــنن، ي،تقــر، نــرر  ،لــه،  صــ، لــه مشــ لة، 
البشر   وماً ه ذا، فإذا ما أ ا  هللا فإن هللا يسـتجي  لـه د ـا ه، هـذه سـنة إُهيـة وقـد أشـار 

 . (10)أوفوا بعهدي أوف بعهدكم هللا تعاىل إليها يف القرآن بقوله:
 رعم، ك، هذه األمور تش ، التقوو.

د أمــرت أكــدوا  لــا التقـوو، وقــ مجيعــاً أوصـوا  لتقــوو، وكــذل  األئ ـة  إن األربيـا  

                                                        

 . 40سورة البقرة:  (10)
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 كافة ال ت  الس اوية  لتقوو أي اً.
 التقوو: تع  أن يعلم ا رسان  ن هللا حاضر  نده وَّن ر إليه دائ اً.

 األعمى الذي ارتد بصريا  
يف األــــرم الشــــري   يقــــاى: إن رجــــيً أ  ــــا كــــان يقــــ  إىل جارــــ  قــــع ا مــــام الرضــــا

م بشــدة حــىت مــألت كــ، م ــان. ويســرتحم النــاس. ويف أحــد األ م ارت،عــي األصــوات يف األــر 
 ويف هذه األثنا  اقرتب شخـ من األ  ا وقاى له:    م منذ مىت وأري أ  ا؟

 قاى األ  ا وهو ال يعرف الرج، الذي ي ل  ه: أربعون  اماً.
 ؟ قاى له: كم  اماً ل  وأري تسرتحم الناس يف حرم ا مام الرضا 

 قاى:  شرون  اماً.
  اماً األخرو؟قاى: وأين كني يف العشرين 

 قاى: يف مديني.
 ؟ قاى:  شرون  اماً يف صحن ا مام الرضا

 قاى: رعم.
 يف هذه اإلدة الطويلة ش،ا   يني ؟ قاى: فل اذا مل تطل  من ا مام الرضا 

 مث  قاى له بشدة: ه، تعرف ؟
 قاى األ  ا: كي.

 .(11)قاى له: أَّن َّندر شاه 
بـايل رراقــة الـدما ، فارتعــدت فـرائـ الرجــ، األ  ــا وكـان َّندر شــاه حاك ـاً مســتبداً وال ي

 حني  رق اعه اسم اإلل  َّندر شاه.
مث  قاى َّندر شاه إلرافقيه: امس وا به، حىت أك ـ، الـن رة وأ ـود، فـإذا مـا بقـو هـذا الرجـ، 

 أ  ا فاضربوا  نقه.
فخاف ذل  الشخـ األ  ـا كثـرياً، ولشـدة خوفـه سـقآل  لـا األرر مرتعشـاً، وارقطـل 

                                                        

مـن أصـ،هان واسـتق،  أل ـم وأ لـن  (: قائد إيراين خدم الشاه حسني الص،وي،  ـرد األففـان1747 -1688َّندر شاه ) (11)
فق ــا  لــا الصــ،ويني. فــت  أففارســتان ومــنا اُهنــد وســل  كنــوز اإلفــوى وتفلــ   لــا العث ــاريني  1736ر،ســه مل ــاً  ــام 

 واستعاد السيطرة  لا حدود بيده الواسعة.
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وقـاى:   سـيدي    لـو بـن موسـا الرضـا، إن  له إىل هللا، وتوجه بقلبه إىل ا مام الرضـا ب 
َّندر شـــاه إرســـان قاتـــ،، فـــإذا رجـــل ومل يـــرين مبصـــراً قتلـــ ، كـــان يقـــوى ذلـــ  بقلـــ  من ســـر، 

يف أن يش،ل له إىل هللا تعاىل يف ش،ائه وإبصاره، فشافاه هللا تعاىل بشـ،ا ة  ويتوس،   مام 
 وأبصرت  يناه. الرضا ا مام

  اد َّندر شاه وإذا به يرو األ  ا وقد أبصر، فقاى له: ماذا حدا؟
 .فاى: أبصرت بعكة ا مام الرضا 

 قاى له َّندر شاه: كي  أبصرت يف ألظات، ومل تبصر مدة  شرين  اماً؟
ب ــــ،  قــــاى: اآلن د ــــوت صــــادقاً مــــن أ  ــــاق قلــــ  وأقســــ ي هللا حبــــق ا مــــام الرضــــا 

وذل  لشدة اْلوف  لا ر،سو الذي ا ـرتاين مـن هتديـدك إ ي  لقتـ،، و ل،عـ، مل  وجودي،
 رجائو.  ي  ا مام

قــاى لــه َّندر شــاه: صــدقي، مث خــرج مــن األــرم الرضــوي الشــري ، بعــد أن أمــر ر طائــه 
 مبلفاً جيداً من اإلاى، ويقاى إن قع هذا الشخـ يف مشهد موجود إىل اآلن.

بقلــ  من ســر وريــة  ان إىل هللا  نوجــ،، ووســآل  نــده اإلعصــوم رعــم، إذا ارقطــل ا رســ
 صافية، فإن حوائجه تق ا إن شا  هللا تعاىل.

 هتيأ البيت املناسب
قــاى أحــد أصــدقائنا مــن ال ــربيئيني:  نــدما أخرجنــا مــن العــراق وجئنــا إىل إيــران وســ نا 

ى موجـوداً أمـا مل أجـد مدينة قم اإلقدسة، سـعيي كثـرياً ألجـ، شـرا  بيـي حـىت مللـي. كـان اإلـا
البيي اإلناسـ  الـذي أ لبـه. أردت أن أسـتلجر بيتـاً ول ـن مل أجـد اإل ـان اإلناسـ . ويف أحـد 

وقلــي ُهــا بقلــ  من ســر:  األ م حنرــي كثــرياً فــذهبي إىل مرقــد الســيدة فا  ــة اإلعصــومة 
الـداخلني  سيديت ومواليت أَّن ضي،  وقد رنلي جبوارك، فهـ، ه ـذا   ـني النـازلني، وت ـي ،ني

  لي ؟ 
قلي ذل  حبرقة قل  مث  خرجي من اإلرقد اإلبارك عـو الصـحن، وإذا أ أرو يف الصـحن 
الشري  واحداً من اإلعارف قد قصدين وقـاى: منـذ مـدة وأرـي تبحـث  ـن بيـي فهـ، وجـدت 

 شيئا؟
 قلي: كي.
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 قاى: تعاى معو فإن هناك بيتاً مناسباً.
ث الحظي أره هـو ر،ـا البيـي الـذي كنـي أحبـث فذهبي معه فلراين بيتاً، فل جب  حي

  نه، فاشرتيته وإىل اآلن أس ن فيه.
رعــم يبــدو أن هــذا الرجــ،  نــدما كــان يــذه  إىل اإلرقــد الشــري  مل يــدُ  مــن أ  ــاق قلبــه 
وإمنا كان الد ا  جيري  لا لساره دون قلبه، واألاى إن هللا تعاىل يريد قل  ا رسان، فالقرآن 

، يع : يف يوم القيامة ال ين،ـل ا رسـان شـو  مـن  (12) هللا بقل  سليم إال  من أتايصرح:
 اإلاى والبنني وال ي،ل  أحد قآل إال من جا  بقل  سليم.

فــإذا كــان قلــ  ا رســان ـ ال اــ  هللا وال قــدر ـ مــري ســليم فإرــه ســي ون مــن األشــقيا  
 والعياذ  هلل.

   قد ي ون  اصياً آمثاً.فالقل  (13)آمث قلبه ويف آية أخرو قاى تعاىل: 
لذا جي   لينا دائ اً أن ال رنسا التقوو. وأن خناف هللا يف ك، صفرية وكبرية، فإن الـذي 
 ــاف هللا خافــه كــ، شــو ، ومــن كــان مــل هللا كــان هللا معــه، يعينــه وينجيــه مــن اإلشــاك،، قــاى 

ويرزقه من حيث ال حيتس  ومن يتق هللا جيع، له ىرجاً تعاىل: 
(14). 

 التقوو إذن موضو  حبثنا األوى.ف
 إره جي   لا ا  يل أن ي وروا متقني. 

 الرج، جي  أن ي ون متقياً.
 اإلرأة جي  أن ت ون متقية.

 الشاب جي  أن ت ون له تقوو.
 ال،تاة جي  أن ت ون ُها تقوو.

إن الذي ال نل  التقوو ي ر ر،سه قب، مريه، فاهلل تعاىل ال يستجي  د ا ه وال يق و 
 حوائجه. له

 امرأة من زجنان

                                                        

 . 89سورة الشعرا :  (12)
 . 283سورة البقرة:  (13)
 .3-2سورة الطيق:  (14)
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 وفدت  لو  قب، شهر أو أكثر امرأة من مدينة زجنان وقالي: إن يل مش لة.
 قلي: وما هو مش لت ؟

 قالي: يل بني وقد حان وقي زواجها ول ن مل يتقدم أحد ْلطبتها.
 فقلي ُها: من أي مدينة أري؟

 قالي: من زجنان.
 وأتوب إليه( واقرأي ك، يوم الد ا  اإلـروي قلي: استف،ري هللا يومياً مائة مرة )أستف،ر هللا

: )  مـن  ـ، بـه  قـد اإل ـارة( اإلـذكور يف أوائـ،    ن ا مام زين العابدين  لو بـن األسـني 
 ، يسه، هللا  لي  إن شا  هللا تعاىل.(15)كتاب م،اتي  ا نان 

وجـي ابنـي ذهبي اإلرأة مث  جا ت بعد مـدة وقالـي: التنمـي  السـتف،ار والـد ا ، وقـد تن 
 حب د هللا تعاىل.

إن هــذه اإلــرأة ارقطعــي بقلبهــا إىل هللا، واســتف،رته ود تــه مــن أ  ــاق قلبهــا وبنيــة صــادقة، 
 فاستجاب هللا ُها د ا ها.

أوفـــوا بعهـــدي أوف كورـــوا مـــل هللا ي ـــون هللا مع ـــم، قـــاى هللا تعـــاىل يف القـــرآن اجمليـــد: 
بعهدكم

 ، أي أاعوا كيمو ألال كيم م.(16)
ويف آية أخرو  ع   ن ذل   لبيل، ف  ا إن ا رسـان يـدفل اإلـاى ليلخـذ يف مقابلـه اْلبـن 

فاستبشـروا ببـيع م الـذي  مثًي، ف ذل  هللا تعاىل يقوى لعبـاده بيـ  وبيـن م تـتم معاملـة بيـل،
 . (17) يعتم به

 هذا هو اإلوضو  األوى وهو التقوو.

                                                        

 م.1984هـ 1404مؤسسة الوفا  / لبنان  1ط 7ف 245ان: صم،اتي  ا ن (15)
 . 40سورة البقرة:  (16)
 . 111سورة التوبة:  (17)
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 حسن األخالق
 

والــذي يلــنم أن ي ــون يف أذهارنــا دائ ــاً ورلتــنم بــه يف مجيــل األحــواى، وأمــا اإلوضــو  الثــاين 
 هو: حسن اْللق.

إن  اقبة اْللق األسن ا نة و اقبة اْللق السيئ النار، ك ا ورد يف األـديث الشـري   ـن 
 لي م حبسن اْللق فإن حسن اْللق يف ا نة ال  الـة، وإ كـم وسـو  اْللـق : » رسوى هللا 

 .(18)« يف النار ال  الة فإن سو  اْللق
وفدت  لو  قب، مدة يف هذا اإل ـان جم و ـة مـن النسـوة اإلؤمنـات مـن مدينـة يـند إىل هـذا 

امــرأة. فقلــي ُهــن: إن اآل ت والــروا ت تقــوى إن َمَثــ، جهــنم َمَثــ،  500اإل ــان وكــن حــوايل 
مـن دون أن يسـتطيل بيي مملو   لنار مث ت ب ، يـدا ا رسـان ورجـيه مث  يلقـا يف النـار فيعـذب 

 القيام  ي   ،.
يقــوى هللا تعــاىل يف القــرآن: إذا   ــ، ا رســان   ــيً ســيئاً، أو ســا ت أخيقــه، أو اقــرتف 

 مث  يف سلسلة ذر ها سبعون ذرا اً فاسـل وه ذرباً، فست ب، يداه ورجيه ويلقا يف جهنم، 
مائـة وأربعـني شـعاً، إذ الـذرا  ، أي: قيدوه يف سلسـلة مـن َّنر  وُهـا سـبعون ذرا ـًا ـ يعـ : (19)

هــو مقــدار مــا بـــني ر وس األصــابل إىل اإلرفــق ـ فــإن العاصــو يقيـــد يف هــذه السلســلة الناريـــة 
 ويسح  إىل جهنم رعوذ  هلل. 

واإلقي ــد   ــذا سلســلة ال يســـتطيل أن يــدفل  ــن ر،ســه شـــيئاً، بــ، ال يســتطيل أن يتحـــرك 
 أصًي.

 ذا البي   لا ا رسان ف ا ذا ي ون مصريه؟.فإذا وقل ال ا  هللا وال قدر مث، ه
حب د هللا أرنت مثق،ات وتدركَن هذه اإلعاين، ارنت متعل ات وقد درسنت و ـالعنت ال تـ ، 

                                                        

 . 15920ح 104ب 152ص 12وسائ، الشيعة: ج (18)
 . 32سورة األاقة:  (19)
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و  ــــرَن اجملــــالا الدينيــــة واألســــينية وتســــ عَن هــــذا اْلطــــاب، لــــذا جيــــ  أن ت ــــَن حســــنات 
 األخيق دائ اً.

ك ـا تــدين »ـ  لـا مـا جـا  يف التــوراة ـ:  قبــ، أربعـة آالف سـنة قـاى هللا تعـاىل إلوسـا 
، يعــــ : كي، ــــا تتعامــــ، مــــل اآلخــــرين يتعامــــ، النــــاس معــــ  أي ــــاً، فــــإذا ســــا ت (20)« تــــدان

أخيقــــ  مــــل النــــاس ســــا ت أخيقهــــم معــــ ، وإذا حســــني أخيقــــ  مــــل النــــاس حســــني 
أخيقهـــم معـــ ، وإذا  ـــاملتهم بســـو   ـــاملوك بســـو ، وإذا  ـــاملتهم بلطـــ   ـــاملوك بلطـــ  

 ، وه ذا.أي اً 
لذا جي   لي ن أن ت َن حسنات األخيق دائ اً. فإذا كـان ا رسـان سـيئ األخـيق يف 
وقي ما فسيناى جنا ه يف الدريا، ويتعرر هو أي اً إلعاملة سيئة، فقـد ي ـون ابنـه ال اـ  هللا 
 ســــــــــــيئ األخــــــــــــيق مــــــــــــثًي، أو ي ــــــــــــون أخــــــــــــوه أو أختــــــــــــه ال اــــــــــــ  هللا وال قــــــــــــدر ســــــــــــيئو 

 األخيق.
)ك ا تدين تدان(، يع : ك، ما تع ، سوف  نو مبثله. فـإذا أحسـني فسـرتو  رعم، اره

 ا حسان وإذا أسلت فسرتو ما يسو ك.
إن ا رسـان جيـ   ليـه أن ي ــون دائ ـاً ويف كـ، األحــواى حسـن األخـيق، وأن ال ي ــون 

هــا ســيئ األخــيق حــىت إذا أســا  إليــه شــخـ آخــر، فــاإلرأة ال اــ  هللا وال قــدر إذا أســا  إلي
زوجها، أو أبوها، أو أخوها، أو أختها، أو ابنها، أو جارهتا، فيج   ليها يف مقاب، ذلـ  أن 

 ت ون حسنة األخيق.
 إذن ال تنسني إن شا  هللا ما قلناه: أوالً التقوو دائ اً ويف ك، حاى.

 اثرياً: األخيق األسنة دائ اً ويف ك، حاى.
إن لطـــم خـــدك األنـــن »ألربيـــا  العظـــام: يف هـــذا اإلعـــىن، وهـــو مـــن ا يقـــوى النـــ   يســـا

 .(21)«فل طه األيسر وتقرب إليه  إلودة جهدك وأ رر  ن اإلشركني

                                                        

 . 15584ح 21ب 39ص 12وسائ، الشيعة: ج (20)
 . 103ح حديث  يسا بن مر   138ص 8ال ايف: ج (21)
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 القدرة على الكتابة والتأليف
 

 اإلوضو  الثالث: القدرة  لا ال تابة والتللي .
يلـنم  لــا كــ، واحــدة مــن ن أن تســعا لتن يـة قــدراهتا  لــا ال تابــة والتــللي . فبح ــد هللا 

اىل ارـــنت متعل ـــات وقـــد درســـنت بعـــا العلـــوم الدينيـــة، لـــذا يلـــنم أن ت تـــ  ال تـــ  النافعـــة تعـــ
 واإل،يدة لل جت ل وخاصة النسوي منه، لنمييت ن ومثييت ن من البنات والنسا . 

إن اإلســـيحيني واليهـــود، مـــل قلـــة معنـــو هتم فـــإن رســـا هم أي ـــاً يـــؤل،ن ال تـــ ، أمـــا عـــن 
فـــإن رســـا َّن وبصـــورة خاصـــة ال يـــؤل،ن ال تـــ ، مـــل العلـــم أن أوى الشـــيعة مـــل كثـــرة معنو تنـــا 

 .  سيدة أل،ي كتا ً يف ا سيم هو الصديقة الطاهرة فا  ة النهرا  
وهــو القـــدوة واألســوة كارــي بنــي تســـل ســنني حيــث تنوجــي مـــن  إن فا  ــة النهــرا  

 . ا مام أمري اإلؤمنني 
 مث  استشهدت.  مث ق ي تسل سنني أخرو يف بيي أمري اإلؤمنني

خـــيى هـــذه اإلــدة القصـــرية أجنبـــي مخســـة أو ســتة مـــن األوالد ال ـــرام، إضـــافة إىل  إ ــا 
كاري ت نا البيي، وتفس، اإليبا وختيطها، وتستقو اإلا  من البئر، ألن اإلـا  سـابقاً   أ ا

توجـد تطحن  لرحا وختبن اْلبن أي ـاً ألن يف ذلـ  الوقـي مل  مل يوص،  ألَّنبي . وكاري 
اإلطــاحن ك ــا مل توجــد اإلخــابن اإلتعارفــة يف يومنــا هــذا، ف ــان كــ، واحــد يطحــن لن،ســه و بــن 

 اْلبن يف بيته. 
 لــــا  ظ تهــــا وف ــــلها و لــــا مــــا كارــــي  ليــــه مــــن هــــذه  إن الســــيدة فا  ــــة النهــــرا  

تؤل  ال ت  أي اً، وكتا ا هو )مصح  فا  ـة( حيـث جـا  فيـه   األ  اى اإلتعبة، كاري 
م ـافاً إىل  لـوم أخـرو ممـا كـان ومـا ي ـون ومـا هـو كــائن  عتـه  ـن أبيهـا رسـوى هللا كل ـا ا

 .وهو اليوم  ند ولدها ا مام اإلهدي  إىل يوم القيامة، وقد توارثه أوالدها الطاهرون 
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يومـــاً و لبــــي منـــه خادمــــاً  إىل أبيهــــا رســـوى هللا  ويف اْلـــع: جـــا ت فا  ــــة النهـــرا  
 .  (22): ه، أ ل   شيئاً هو خري ل  من اْلادم  ها، فقاى ُها الن  يعينها يف أ  اى بيت

 قالي: بلا   رسوى هللا.
(، والـذي رسـب  بـه  قـ    التسبي  اإلعروف  سم )تسبي  النهرا  فعل ها رسوى هللا 

ك، صية  لا الصورة التالية: اربل وثيثون مرة )هللا أكع(، وثـيا وثيثـون مـرة )األ ـد هلل( 
 ا وثيثون مرة )سبحان هللا(.وثي

مــل كــ، هــذه الصــعو ت واإلشــ يت، واأل  ــاى البيتيــة وتربيــة  رعــم إن فا  ــة النهــرا  
 األوالد، كاري تؤل  ال ت  أي اً. 

أمـــا رســـا َّن اليـــوم فـــي يـــؤل،ن. يف الوقـــي الـــذي أ ـــدا َّن يؤل،ـــون ال تـــ ، ورســـا  اإلســـي  
 واليهود يؤل،ن ال ت .

أل،ـــي مائـــة وأربعـــة  شـــر    (23)الفـــرب تـــد ا )أمـــااث كريســـي(  هنـــاك ســـيدة مســـيحية يف
كتا ً، وأَّن شخصياً قرأت قس اً من كتبها، وقد تُرمجي كتبها إىل لفات  ديـدة و بعـي منهـا 

 مييني النس  وبش ، جذاب.
 ما الشو  الذي ينقصنا  نها؟

التهــذي  إرــه ال ينقصــنا  نهــا شــو  ســوو  ــدم توجهنــا إىل مــا لل تــاب مــن أثــر كبــري يف 
والتثقي ، لذا يلـنم  لـا السـيدات ان ي تـ  ويـؤل،ن ال تـ ، وهـذا األمـر سـه، جـداً، ول ـن 

 حيتاج إىل قلي، من اُه ة.

                                                        

 . 947 ب وص  الصية من فا تها إىل خامتتها ح 320ص 1ال حي ره ال،قيه: جراجل من  (22)
(: روائية إجنلينية، وضعي  دداً من الروا ت البوليسية مسندة بطولتها إىل م،ـور شـر ة 1976 – 1891أمااث كريسي ) (23)

رسـخة،  100000000أكثـر مـن بلجي و د ته )هركوى بوارو( وإىل  ارا د تها اآلرسة )جـني ماربـ،(، بيـل مـن آاثرهـا 
 .   1926ومن أشهر هذه اآلاثر رواية )مصر  روجر آكرويد(  ام 
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 املنرب واخلطابة
 

 اإلوضو  الرابل: اإلنع واْلطابة.
 ك، واحدة من ن يلنم أن ت ون وا ظة وترتقو اإلنع، وهذا األمر بسيآل جداً. 

ع والو ظ وهداية بقية النسا ، فإن كثرياً من السيدات ال يعرفن اإلسـائ، يلنم ن ارتقا  اإلن
الشر ية، ويف ك، يوم  يت جم و ة من النسـا  إيلَّ، وقسـم مـنهن ال يعـرفن حـىت أبسـآل اإلسـائ، 
ــــرمم مــــن تواجــــدهن يف قــــم، وهــــذا تقصــــريَّن عــــن حيــــث مل رعل ــــم هــــؤال  النســــوة مســــائلهن   ل

 الشر ية.
 تقا  اإلنع وتعليم النسا  اإلسائ، الدينية.  لا هذا يلنم ن ار 

ال تقولن: ال رستطيل، ال ن ن ذل ، إره صع ، إره مش ،. كي ليا كـذل  فـإن كـ، 
والــذين جاهــدوا فينــا  إرســان يريــد   ــ، اْلــري نــده هللا تعــاىل ويســا ده، ويف القــرآن اجمليــد: 

ن أجلنـا، ويع لـون مـن أجلنـا، فـإَّن ، يعـ : إن األفـراد الـذين جياهـدون مـ (24)لنهدينهم سبلنا
  ديهم الصراط اإلستقيم، وهذه من السنن ا ُهية. 

 إن شا  هللا تعاىل ال يذه   ن  ل ن اإلنع، فإره موضو  مهم جداً.

                                                        

 . 69سورة العن بوت:  (24)
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 احملراب
 

 اإلوضو  اْلاما وهو ـ لألس  ـ قلي، جداً يف جمت عاتنا: مسللة احملراب وإمامة ا  ا ة.
 سا   راب. وأن ت ون ُهن إمامة مجا ة، وهذا األمر بسيآل جداً.يلنم أن ي ون للن

ف،ـو األســينية أو اإلســجد القريــ  مــن بيــت ن تقـام صــية ا  ا ــة، وواحــدة مــن اإلؤمنــات 
 تؤم الباقني، فلصية ا  ا ة أجر كثري.

وقــد جــا  يف الــروا ت  ن هللا تعــاىل يعطــو إمــام ا  ا ــة مــن الثــواب بقــدر مــا يعطــو كــ، 
 لمومني دون أن ينقـ منهم شيئاً من الثواب.اإل

امـــرأة للنســـا  تصـــلو  ـــن مجا ـــة،  لـــا الـــرمم مـــن أن صـــية  وقـــد  ـــني  رـــ  ا ســـيم 
يف اإلسـجد، وكـان الرجـاى والنسـا  يشـرتكون فيهـا، فعلـا الـرمم  ا  ا ة كاري تقام رمامته 

مرهـا  ن تصـلو  لنسـا  وأ (25)كان قد د ا سيدة تسـ ا )أم ورقـة(  من ك، ذل  فإن الن  
 .(26)مجا ة

. وأمـــا  يـــذه  إىل مســـجد النـــ   وكارـــي النســـا  اللـــوايت ترمـــ   لصـــية مـــل النـــ  
 النسا  اللوايت يرم   لصية مل أم ورقة يذه  إىل ذل  اإلسجد ويصلني معها.

  .رعم يلنم  لا النسا  أن ي ون ُهن احملراب، ويرتقني اإلنع، وي ت  ويؤل،ن ال ت

                                                        

 الصحابية األرصارية أم ورقة بني  بد هللا بن األارا بن  ونر. (25)
 .. العيمة األلو177ص 1تذكرة ال،قها : ج (26)
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 الزواج
 

اإلوضـــو  الســـادس: هـــو الـــنواج، وهـــو موضـــو  مهـــم جـــداً حيـــث يلـــنم ا ســـرا  يف تـــنوي  
 الشباب من ال،تيان وال،تيات.

وكـان ُهـا مـن الع ـر آرـذاك  قـد زو ج ابنتـه فا  ـة النهـرا  قب، قلي، أشـرَّن إىل أن النـ  
 تســل ســنوات. مــل أن البنــات ذات التســل ســنوات هــن بنــات صــفريات  ــادة، ل ــن النــ  

 فع، ذل  كو يعلم الناس مجيعاً ا سرا  يف مسللة تنوي  بناهتم.
مهـــر زواج ابنتـــه قلـــييً جـــداً،  وح  ـــة هـــذا الع ـــ، هـــو  ومــن جهـــة أخـــرو جعـــ، النـــ  

 يــت  ن الشــباب يف أوى شــبا م أن يتنوجــوا وال يبقــوا يف اجملت ــل التسـهي، يف أمــر الــنواج، حــىت
 من دون زوجات.

أمــا اآلن ويف كافــة الــدوى يوجــد كثــري مــن الشــباب ولــيا ُهــم زوجــات، وهنــاك ال ثــري مــن 
 البنات وليا ُهن أزواج، وهذه اإلسللة سببي كثريا من اإلشاك، واإل،اسد.

ون أزواج، ومــا أكثــرهن يف إيــران، ومــا أكثــرهن يف مــا أكثــر النســا  يف العــراق اللــوايت مــن د
 سور  ولبنان وبقية الدوى األخرو. 

 إلاذا حدا هذا؟
 ه، ف رَّن يف سببه؟

 إن السب  هو ابتعادَّن  ن القوارني ا سيمية.
 بعاً توجد هنالـ  وإىل اآلن  وائـ، مؤمنـة تلتـنم  لتسـهي، يف أمـر الـنواج و ـدم تشـديده، 

جي  أن ر ـون مجيعـاً كـذل ، فلقـد جـا ين شـخـ مـن سـور  وقـاى يل:  ل نهم قليلون، بين ا
ذهبــي إىل مدينــة حلــ  الســورية وقلــي: أريــد الــنواج، فعرفــوا يل رجــيً مؤمنــاً وقــالوا: إن  نــده 
بنــااتً مؤمنــات. فــذهبي إليــه خا بــاً، فــاحرتم  وأخــذين إىل بيتــه وجلــ  يل الشــاي، مث  قــاى: 

مجيعــــاً وكـــن كلهـــن متـــدرجات يف الع ـــر، ومب ــــرات يف  نـــدي مـــن البنـــات أربعـــة فلح ـــرهن 
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 السن، وقاى: أي واحدة شئي لتتنوج  ا فارتخبها.
 وقد تنوج رحداهن وأصب   ا سعيداً، وصارت له منها أوالد.

 هذه هو  ريقة الدين ا سيمو اإلبني.
كارـي الـذي مجيعنـا رب ـو  ليـه ورتخـذ الـدروس مـن سـريته اإلباركـة،   إن ا مام األسـني 

: أي واحــدة للقاســم بــن األســن  لــه بنتــان: األوىل تســ ا آمنــة، واألخــرو ســ ينة، فقــاى
 منه ا شئي ارتخبها لتتنوج  ا.

يف أمــــر الــــنواج هــــو  ــــدم التشــــديد  وأهــــ، البيــــي  رعــــم، يســــت،اد مــــن  ريقــــة النــــ 
 والت ييق، و دم خلق اإلش يت واإلع يت من دون سب .

  ييسر له.فإذا يسر ا رسان فإن هللا
 . (27)يريد هللا ب م اليسر وال يريد ب م العسر ويف القرآن األ يم: 

يعــ : إن هللا تعــاىل يريــد أن ر ــون ســهلو التعامــ، يف كــ، شــو ، وخاصــة يف أمــر الــنواج، 
إن هللا تعاىل ال يريد  حد منا العسر ب، يريد بنا اليسر، فيلنم  لينا التسـهي، يف مجيـل األمـور. 

 ا يف األ  اى فإن األمور سوف تسه، وتسري عو األحسن ورتخلـ من اإلشاك،.وإذا سهلن
رعـم  لـي ن أرــنت أيتهـا النسـا  احملرتمــات أن تـربني أوالدكـن تربيــة جيـدة، فـإن تربيــة األوالد 

 مه ة جداً، ومن َّنحية أخرو  لي ن ببنات ن فنوجوهن من الشباب اإلؤمنني سريعاً.

 سلمان الفارسي يف املدائن
 ـــن مدينـــة بفـــداد حبـــوايل ســـتة فراســـ ، وقـــد ذهبـــي إىل  عـــد مرقـــد ســـل ان ال،ارســـو يب

ز رتــه يف منطقــة تســ ا بـــ )ســل ان  ك( قــرب  ــاق كســرو اإلعــروف، وذلــ   نــدما كنـــا يف 
 العراق. 

لقـد أصـب  سـل ان حــاكم إيـران يف وقتـه وكارـي  اصــ ة إيـران آرـذاك اإلـدائن، وتوجــد إىل 
 رب من مدينة بفداد.اآلن بقية من آاثرها  لق

استقر سل ان ال،ارسو يف اإلدائن وح م  لا ك، إيران  لعدالـة  لقسـآل والعـدى، وتـنوج 
ســل ان هنــاك ألرــه ي ــره شــر اً أن يبقــا الرجــ، بــدون زوجــة، فارتخــ  لن،ســه امــرأة صــاألة، 

                                                        

 . 185سورة البقرة :  (27)
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وأجــرو الــنواج بــدون أيــة مراســم تُــذكر، مث  أســ ن زوجتــه يف مرفــة بســيطة اســتلجرها يف خــان  
 كان  ا  آل القواف، و اشوا فيها.

اإلخلصـني، ومـن  كان سل ان إرسـاَّنً متواضـعاً وىلصـاً. وكـان مـن أصـحاب رسـوى هللا 
 األوفيا . واآلن قعه يف مدينة اإلدائن ينار من قب، اإلؤمنني. مناصري ا مام أمري اإلؤمنني 

ــــاً يــــرتاوح   ر  ــــة اإلــــدائن بنت هــــا  بــــني الرابعــــة  شــــر إن ســــل ان هــــذا شــــاهد يومــــاً يف مدين
 واْلامسة  شر سنة، فسلى من كان هناك قائًي: ه، ُهذه البني من زوج؟

 قالوا: ال، ليا ُها زوج.
يقـوى: إذا مل يـنوج أحـدكم ابنتـه، وارت بـي معصـية  قاى: اشهدوا إين اعـي رسـوى هللا 

 فإن أ ها مسؤوى  نها يوم القيامة.
يف العــــراق  تت  نــــوا مــــن ز رة األئ ــــة األ هــــار أنمــــ، مــــن هللا تعــــاىل أن ينيــــ، صــــداماً و 

وتـنوروا قـع سـل ان أي ـاً، رعـم تـنوج ســل ان يف مدينـة اإلـدائن ورزقـه هللا تعـاىل مـن زوجتـه هــذه 
 ولداً أااه  بد هللا، ولذا رقرأ يف ز رة سل ان )السيم  لي    أ   بد هللا(.

 جن سريعاً.هذا  لنسبة إىل البنات الشا ت حيث يلنم أن يُنو 
 وكذل   لنسبة إىل الشباب فإره جي  السعو وا سرا  يف تنوجيهم.

فـــإذا كـــان  نـــدَّن شـــاب وشـــابة، ومـــا أكثـــرهم اليـــوم، فإرـــه يلـــنم  لينـــا أن رســـر  يف الـــنواج 
بينه ــا، فـــإن الــنواج ك ـــا يف األــديث أف ـــ،   ـــ، وأف ــ، بنـــا  يف ا ســيم بعـــد ا نـــان  هلل 

 .ورسوله واألئ ة الطاهرين
إن كثـــــرياً مـــــن الشـــــباب عتـــــون إىل ز ريت، و نـــــدما أوصـــــيهم يف ا ســـــرا   لـــــنواج، يقـــــوى 

 بع هم:  ن والديه ال يرمبان  ن يتنوج سريعاً، وهذا مري صحي .
 : أ ل  زوجة؟. ، فقاى له الن  لقد جا  شاب إىل الرسوى األ ظم

 قاى الشاب: ال   رسوى هللا. 
 ، أو ب   لة؟.: ه، أري مريا قاى الن  
 قاى: ال.
 .(28): إذن أري من إخوان الشيا ني ورهبان النصارو قاى الن  

                                                        

 . 16359وح 16358ح 2ب 156 – 155ص  14وسائ،: جراجل مستدرك ال (28)
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يعـــ : إذا مل يتـــنوج الشـــاب كـــان أا الشـــيطان وكـــان معـــدوداً مـــن رهبـــان اإلســـحيني، وال 
 حيس  يف  ريقته هذه  لا اإلسل ني.

أجــ، أةيــة  كــان يف مايــة األدب ويــت لم مــل اآلخــرين  دب كبــري، ول ــن مــن  إن النــ  
 اإلوضو  ت لم معه ه ذا.

 و ليه: فإذا كان لدي م شاب فنوجوه سريعاً.

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


 رجوع إىل القائمة

 26 

 
7 

 العمل
 

 اإلوضو  السابل الذي أريد األديث  نه هو الع ،. 
يلــنم  لــا النســا  أن يق ــن  أل  ــاى اإلناســبة يف البيــي، مثــ، حياكــة الســجاد، التطريــن، 

 اْليا ة وما أشبه، فإن فيه ثيا فوائد:
   النشاط يف روح ا رسان، وقد ثبي هذا األمر  لتجربة.ـ يوج1
 ـ يوج  سيمة البدن ألن األركة تبعث  لا السيمة.2
 ـ يوج  تقوية ا رسان من الناحية االقتصادية.3

في  ن ل ، امرأة أن متارس   يً مناسباً لشل ا يف البيي كاْليا ة، والتطرين، والتحبي  
  .وحياكة السجاد وما أشبه ذل

 فقاى له: ه، تع ،؟ ويف اْلع: إره جا  شخـ إىل الن  
 قاى: ال، إين  ا ،.

 .(29): سقآل من  ي  فقاى الن  
 . (30)وق، ا  لواويف القرآن ال ر  قاى تعاىل: 

                                                        

 . 14581ح 2ب 11ص 13راجل مستدرك الوسائ،: ج (29)
 . 105سورة التوبة:  (30)
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 جمالس عزاء اإلمام احلسني 
 

 يف البيي. ويف اْلتام أوصي ن  إلوضو  الثامن وهو إقامة جمالا  نا  ا مام األسني 
لقد كنا حىت هذا اليوم ضيوفاً  لا هللا مبناسبة شهر رم ان اإلبارك وكان يقام يف ك، ليلـة 
منــه جملســاً دينيــاً وحســينياً، فإرــه يلــنم أن تســت ر هــذه اجملــالا  يلــة الســنة، فــإن هــذه اجملــالا 

ا مصــيبة األســينية م،يــدة جــداً، وتبعــث  لعكــة وتوجــ  خــري الــدريا واآلخــرة، حيــث يــذكر فيهــ
، وتبني اإلسائ، الشر ية، وتشت ،  لا الو ظ وا رشاد، والوصية  ألخـيق سيد الشهدا  

 واآلداب، ويوج  الذهاب وا  ب من قب، اإلؤمنني وك، هذه تبعث  لعكة وترفل اإلشاك،.
إرــ   نــدما كنــي يف ال ويــي، أصــررت كثــرياً  لــا الشــيعة هنــاك  ن يقي ــوا جمــالا  ــنا  

يف البيـوت، إىل أن  قــق ذلــ  حب ـد هللا تعــاىل، وأخـذت اجملــالا يف بعــا  األســني ا مـام 
 اإلناسبات ترتاوح بني مائتني وثيمثائة.

رعــم، يلــنم  لــا كــ، شــخـ أن يقــيم جملســاً حســينياً يف بيتــه، وهــذا الع ــ، بســيآل جــداً، 
للنسـا ، وتقـرأ التعنيـة،  فلق ن جمالا العنا  يف بيوت ن،  ل اً  رـه ن ـن لل ـرأة أن ترتقـو اإلنـع

وتبني األح ام الشر ية، وتت لم  ن األخيق، وترشد اآلخرين إىل تعاليم ا سـيم، فـإن هـذه 
 األ  اى سهلة جداً.

لقد جا  يف الـروا ت واآل ت القرآريـة: إن ا رسـان  نـد مـا نـوت ويوضـل يف قـعه ـ وعـن 
وت وه ـــذا ـ رعــم  نــد مــا نـــوت أي ــاً منــوت، فــاليوم أحــدَّن نـــوت، ومــداً شــخـ آخــر نــ

ا رســان، ينتبــه مــن م،لتــه فيب ــو كثــرياً  لــا مــا فاتــه مــن الع ــر اإل،يــد ومل يســت،د منــه جيــداً، 
حيـــث  إلـــوت ينتهـــو كل ـــا كـــان بوســـعه ومل يبـــق يف اليـــد مـــن وســـيلة، فيقـــوى ك ـــا يف القـــرآن 

 .كي  ، ول ن عيت ا واب:رب أرجعونِ ال ر : 
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لعلو أ  ، صاألاً في ا تركي كي إ ا كل ة هو قائلها رب ارجعون يقوى: 
(31). 

 

 كن وصّي نفسك
كـــان يل صـــديق يف  هـــران، وكـــان مؤمنـــاً ملتنمـــاً، فجـــا ين يومـــاً إىل هنـــا وقـــاى: أريـــد أن 

 أكت  وصية حىت إذا توفيي يع لوا يل اْلريات واأل  اى الصاألة من بعدي.
 قلي له: ال توص.

 قاى: إلاذا؟
، ف ـ، وصـية تريـد أن توصـو (32)« كـن وصـو ر،سـ : » مام الصـادق قلي: يقوى ا

 ا أجننها أري بن،سـ  يف حياتـ ، فـإن كنـي تريـد أن تعطـو يف سـبي، هللا سـجاداً، أو مـااًل، 
 أو تب  مسجداً، أو ك،   ، بر وإحسان تريده، فلجننه أري.

وكــان لديــه أربعــة أوالد  مل يقبـ، مــ  ذلــ ، وأوصــا مبـا أراد، وبعــد مــدة تــويف إىل رمحـة هللا،
وقـد تــرك مبلفـاً مــن اإلـاى يقــرب مـن مخســة مليــارات تومـان، فبــالرمم مـن أرــه كـان إرســاَّنً مؤمنــاً 
ول ـــن أبنـــا ه تنــــاز وا مـــن بعـــده  لــــا ا را وراحـــي األمـــواى ووصــــ،  ـــم األمـــر إىل احملــــاكم 

 والسجون وأحدهم ألد اآلن يف السجن.
كـن : »م أن يع له بن،سه، ك ا قاى ا مام الصـادق إذا أراد ا رسان أن يع ، خرياً يلن 

 «.وصو ر،س 
كثــري مــن النــاس،  نــدما كنــا يف العــراق أو ال ويــي أو إيــران، يوصــون    ــاى اْلــري مــن 
بعدهم ول ن ال يقومون  ـا  ر،سـهم و نـدما نوتـون ينتهـو كـ، شـو  وال يع ـ، اآلخـرون ُهـم 

 أي   ، خريي.
 ويؤيدكن إلا فيه رضاه.اسلى هللا أن يوفق ن مجيعًا 

األســبو ية ومــا  ويف اْلتــام أكــرر وصــيي بعــدم الف،لــة  ــن إقامــة جمــالا ا مــام األســني 
أشبه، حـىت ولـو مل حي ـر إال مخسـة أشـخاص أو  شـرة، فـإن هـذه اجملـالا تـدفل الـبي ، و ـ، 

 اإلشاك، وتنيد يف الرزق.
                                                        

 . 100 - 99سورة اإلؤمنون:  (31)
 . 29 ب النوادر ح 65ص 7ال ايف: ج (32)
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مل يتــنوجن، ومل يتقــدم  و نــد مــا كنــا يف ال ويــي جــا ين شــخـ وقــاى: لــدي أربــل بنــات
 أحد ْلطبتهن ف اذا أ  ،؟

 قلي له: ه، تع ، مبا أقوله ل ؟
 قاى: رعم.

 قلي: يف أي منطقة تس ن؟
 كيلو مرتاً تقريباً(.  40قاى: يف منطقة الصلبيخات، )وكاري تبعد  ن بيتنا 

 أسبو ياً يف بيت . قلي له: أقم جملا  نا  ا مام األسني 
 نا  األسبو و بتنوجيو بنايت؟قاى: وما ربآل جملا الع

قلــــي:  نــــدما  يت النســــا  إىل منــــنل م جمللــــا العــــنا ، ســــوف يشــــاهدن بنــــات م ويتعــــرفن 
  ليهن ويعج   ن فيتقدمن ْلطبتهن لشبا ن.

 فقب، ذل  وبعد م و سنة جا ين وقاى: زوجي ك، بنايت بعكة هذه اجملالا اإلقدسة.
ن هللا، وحســــن األخــــيق، ور ايــــة اآلداب، رعــــم يلــــنم  لــــي ن مجيعــــاً التقــــوو واْلــــوف مــــ

والتـــللي  والتصـــني  وارتقـــا  اإلنـــع واحملـــراب، والتســـريل يف تـــنوي  الشـــباب والشـــا ت، وإقامـــة 
 اجملالا األسينية األسبو ية يف بيوت ن.

رســلى مـــن هللا أن يتقبــ، أ  ـــاى ا  يــل ويؤيـــد ا  يــل، للع ـــ، الصــاو، وصـــلا هللا  لـــا 
 .   د وآله الطاهرين

 
 هـ1422ليلة  يد ال،طر                                     

 قم اإلقدسة                                    
   د الشريازي                                    
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 من هدي القرآن الكرمي
 

 التقوى واألخالق احلسنة
 . (33)وإر  لعلا خلق  ظيمقاى تعاىل: 

و بـاد الـرمحن الـذين نشـون  لـا األرر هـوَّنً يف وصـ   بـاده اإلـؤمنني: وقاى سـبحاره 
والـذين يقولـون  والـذين يبيتـون لـر م سـجداً وقيامـاً  وإذا خا بهم ا اهلون قالوا سـيماً 

والـذين   إ ا سا ت مسـتقرا ومقامـاً  ربنا اصرف  نا  ذاب جهنم إن  ذا ا كان مراماً 
والـذين ال يـد ون مـل هللا إُهـاً آخـر وال  قـرتوا وكـان بـني ذلـ  قوامـاً إذا أر،قوا مل يسـرفوا ومل ي

ي ــا   لــه  يقتلــون الــن،ا الــي حــرم هللا إال  ألــق وال ينرــون ومــن ي،عــ، ذلــ  يلــق أاثمــاً 
إال مـن اتب وآمـن و  ـ،   ـيً صـاألاً فلولئـ  يبـدى  العذاب يوم القيامة و لـد فيـه مهـاَّنً 

ومــن اتب و  ـــ، صــاألاً فإرـــه يتـــوب إىل هللا   م،ـــوراً رحي ـــاً هللا ســيئاهتم حســـنات وكــان هللا
والذين إذا ذكـروا اي ت ر ـم  والذين ال يشهدون النور وإذا مروا  للفو مروا كراماً  متا ً 

والــذين يقولــون ربنــا هــ  لنــا مــن أزواجنــا وذر تنــا قــرة أ ــني  مل  ــروا  ليهــا صــ ا و  يــاَّنً 
خالـدين  ئ  جينون الفرفة مبا صعوا ويلقون فيهـا  يـًة وسـيماً أول واجعلنا لل تقني إماماً 

ق، ما يعبؤا ب م رأ لو ال د ا كم فقـد كـذبتم فسـوف ي ـون  فيها حسني مستقرا ومقاماً 
 . (34)لناماً 

الــذين يؤمنــون  ذلــ  ال تــاب ال ريــ  فيــه هــدًو لل تقــني  امل وقــاى  ــن وجــ،: 
والـذين يؤمنـون مبـا أرـنى إليـ  ومـا أرـنى مـن  ين،قـون   لفي  ويقي ون الصية ومما رزقنـاهم

                                                        

 . 4سورة القلم:  (33)
 . 77 – 63سورة ال،رقان:  (34)
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 .   (35)أولئ   لا هدًو من ر م وأولئ  هم اإل،لحون قبل  و آلخرة هم يوقنون 
قــ، أ أربــئ م لــري مــن ذل ــم للــذين اتقــوا  نــد ر ــم جنــات  ــري مــن وقــاى جــ، ااــه: 

الـذين يقولـون   بصري  لعباد  تها األ ار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من هللا وهللا
الصــابرين والصــادقني والقــارتني واإلن،قــني  ربنــا إرنــا آمنــا فــام،ر لنــا ذروبنــا وقنــا  ــذاب النــار 

 .   (36)واإلستف،رين  ألسحار

 األخيق السيئة و دم التقوو
قـــد خلـــي مـــن قـــبل م ســـنن فســـريوا يف األرر فـــارظروا كيـــ  كـــان  اقبـــة فـــاى تعـــاىل: 

 . (37)اإل ذبني
ليا  ماري م وال أماين أه، ال تاب من يع ، سوً  جين به وال جيـد لـه وقاى  ن وج،: 

 . (38)من دون هللا وليا وال رصرياً 
قـ، ال يسـتوي اْلبيـث والطيـ  ولـو أ جبـ  كثـرة اْلبيـث فـاتقوا هللا   وقاى ج، ااـه: 

أويل األلباب لعل م ت،لحون
(39)  . 

 لــا م ـارت م إين  امــ، فســوف تعل ـون مــن ت ــون لــه  قــ،   قـوم ا  لــواوقـاى تعــاىل: 
 اقبة الدار إره ال ي،ل  الظاإلون

(40)  . 
والذين كسبوا السيئات جنا  سيئة مبثلها وترهقهم ذلة مـا ُهـم مـن هللا مـن وقاى  نوج،: 

  اصــــم كلمنــــا أمشــــيي وجــــوههم قطعــــاً مــــن الليــــ، مظل ــــاً أولئــــ  أصــــحاب النــــار هــــم فيهــــا 
 .  (41)خالدون

                                                        

 . 5 – 1سورة البقرة:  (35)
 .  17 – 15ورة آى   ران: س (36)
 . 137سورة آى   ران:  (37)
 . 123سورة النسا :  (38)
 . 100سورة اإلائدة:  (39)
 . 135سورة األرعام:  (40)
 . 27سورة يورا:  (41)
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 ن هدي السنة املطهرةم
 التقوو

يف حجـة الــودا  فقــاى:   أيهــا النــاس وهللا  خطــ  رســوى هللا»قــاى:   ـن أأ جع،ــر 
ما من شـو  يقـرب م مـن ا نـة ويبا ـدكم مـن النـار إال وقـد أمـرت م بـه، ومـا مـن شـو  يقـرب م 

 رو ـو أرـه لـن من النار ويبا دكم من ا نة إال وقد  يت م  نه، أال وإن الروح األمني ر،ث يف
متـــوت ر،ـــا حـــىت تســـت  ، رزقهـــا، فـــاتقوا هللا وأمجلـــوا يف الطلـــ  وال حي ـــ، أحـــدكم اســـتبطا  

 .(42)«شو  من الرزق أن يطلبه بفري حله فإره ال يدرك ما  ند هللا إال بطا ته
ال يـــناى النـــاس لـــري مـــا أمـــروا  إلعـــروف و ـــوا  ـــن اإلن ـــر »أرـــه قـــاى:  وروي  ـــن النـــ  

الـــع والتقــوو، فـــإذا مل ي،علـــوا ذلــ  رن ـــي مـــنهم العكــات وســـلآل بع ـــهم  لـــا  وتعــاوروا  لـــا
 .  (43)«بعا ومل ي ن ُهم َّنصر يف األرر وال يف الس ا 

ا نان فوق ا سـيم بدرجـة، والتقـوو »قاى: اعته يقوى: و ن الوشا   ن أأ األسن 
 «شـو  أقـ، مـن اليقــني فـوق ا نـان بدرجـة، واليقـني فــوق التقـوو بدرجـة، ومـا قسـم يف النــاس

(44). 

 اْلوف من هللا
إن ممـا ح،ـظ مـن خطـ  رســوى »يقـوى:   ـن محـنة بـن محـران قـاى: اعـي أ   بـد هللا 

ـــًة فـــارتهوا إىل  هللا  أرـــه قـــاى: أيهـــا النـــاس إن ل ـــم معـــامل فـــارتهوا إىل معـــاإل م، وإن ل ـــم  اي
 يــدري مــا هللا صــارل فيــه،  ــايت م، أال إن اإلــؤمن يع ــ، بــني ىــافتني: بــني أجــ، قــد م ــا ال

وبــني أجــ، قــد بقــو ال يــدري مــا هللا قــار فيــه، فليلخــذ العبــد اإلــؤمن مــن ر،ســه لن،ســه، ومــن 
دريـاه آلخرتــه، ويف الشــبيبة قبــ، ال ـع، ويف األيــاة قبــ، اإل ــات، فــو الـذي ر،ــا   ــد بيــده مــا 

                                                        

 .2 ب الطا ة والتقوو ح 74ص 2ال ايف: ج (42)
 .22ح 80ب 181ص 6هتذي  األح ام: ج (43)
 . 2ا ا سيم واليقني  لا ا نان، ح ب ف ، ا نان  ل 51ص 2ال ايف: ج (44)

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


 رجوع إىل القائمة

 33 

 . (45) «بعد الدريا من مستعت  وما بعدها من دار إال ا نة أو النار
 . (46) «من  رف هللا خاف هللا ومن خاف هللا سخي ر،سه  ن الدريا»قاى:  نهو 

 . (47) «خ  هللا كلر  تراه، فإن مل ت ن تراه فإره يراك»قاى:  و نه
 . (48) «رأس األ  ة ىافة هللا:» وقاى رسوى هللا 

 حسن اْللق 
 .(49)« إن أك ، اإلؤمنني إناَّنً أحسنهم خلقاً »قاى:   ن أأ جع،ر 

فقــاى أوصــي  بتقــوو هللا : » و ــن   ــار بــن مــروان ال لــ  قــاى: أوصــاين أبــو  بــد هللا
 .(50)« وأدا  األمارة وصدق األديث وحسن الصحبة إلن صحب  وال قوة إال  هلل

أربل من كن فيه ك ، إناره وإن كان من قرره إىل قدمـه ذرـو ً »قاى:  و ن أأ  بد هللا 
 .(51)« صدق وأدا  األمارة واأليا  وحسن اْللقمل ينقصه ذل ، قاى: وهو ال

قيـــ،   رســوى هللا: مــا أف ــ، حــاى أ طــو للرجـــ،؟ »قــاى:  و ــن  لــو بــن أأ  الــ  
: اْللــق األســن إن أدَّنكــم مــ  وأوجــب م  لــو شــ،ا ًة أصــدق م حــديثاً وأ ظ  ــم  قــاى: 

 . (52)« أمارًة وأحسن م خلقاً وأقرب م من الناس
وإرـ  لعلـا خلـق  ظـيم : تعاىل لنبيهورد يف شلن رنوى قوى هللا

 أرـه قـد كـان  (53)
قــد لــبا بــردا  جنراريــا ذا حاشــية قويــة فبين ــا هــو نشــو إذ جذبــه أ ــراأ مــن خل،ــه فجــرت يف 

إليــه مبتســ ا وأمــر لــه بعطائــه، فنــنى قولــه   نقــه فقــاى: لــه أ طــ   طــائو     ــد، فالت،ــي 
 .  (54) ذه مدحة مل ندح  ا أحد من خلقهف دحه هللا  وإر  لعلا خلق  ظيمتعاىل: 

                                                        

 . 20319ح 14ب 218ص 15وسائ، الشيعة:ج (45)
 . 12820ح 14ب 229ص 11مستدرك الوسائ،: ج (46)
 . 12822ح 14ب 229ص 11مستدرك الوسائ،: ج (47)
 . 12823ح 14ب 229ص 11مستدرك الوسائ،: ج (48) 
 . 1 ب حسن اْللق ح 99ص 2ال ايف: ج (49)
 . 2426 ب ح 274ص 2ال،قيه: جمن ال حي ره  (50)
 . 15905ح 104ب 148ص 12وسائ، الشيعة: ج (51)
 . 9938ح 87ب 442ص 8مستدرك الوسائ،: ج (52)
 . 4سورة القلم:  (53)
 . 42ب 133ص 1إرشاد القلوب: ج (54)
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: ما يوضل يف مينان امرئ يـوم القيامـة  قاى رسوى هللا »قاى:  و ن  لو بن األسني 
 .(55)« أف ، من حسن اْللق
 .  (56)« الع وحسن اْللق يع ران الد ر وينيدان يف األ  ار»قاى:  و ن أأ  بد هللا 

بسـبعة أسـارو فقـاى يل    أيت النـ »قـاى:  و ن جع،ر بن   ـد  ـن أبيـه  ـن آ ئـه 
يف  ـــرف العـــني فقـــاى:     ـــد اضـــرب   لـــو: قـــم فاضـــرب أ نـــاقهم قـــاى: فهـــبآل جعئيـــ، 

:   جعئيـ، مـا  ى هـذا مـن بيـنهم؟  أ ناق هؤال  الستة وخ،  ن هذا، فقاى له رسـوى هللا 
: فقلـي:   وى هللا فقاى: ألره كـان حسـن اْللـق سـخياً  لـا الطعـام سـخو ال ـ ، قـاى رسـ

 . (57)«   جعئي،  ن  أو  ن رب ، فقاى: ال ب،  ن رب   ن وج،     د
إن حســـن اْللـــق يثبـــي اإلـــودة وحســـن البشـــر يـــذه   لســـخي ة ومـــن أيقـــن : » وقــاى 

 ْللـ  ســخي ر،سـه  لن،قــة فاسـتننلوا الــرزق  لصـدقة وإ كــم أن ننـل أحــدكم مـن ذي حــق 
 .(58)« حقه فين،ق مثله يف معصيته

 التللي  وال تابة
 «اكتبوا فـإر م ال  ،ظـون حـىت ت تبـوا»يقوى:   ن أأ بصري قاى: اعي أ   بد هللا 

(59)  . 
اكتـ  وبـث  ل ـ  يف إخوارـ ، : » و ن اإل، ، بن   ر قـاى: قـاى يل أبـو  بـد هللا 

 «بهمفــإن مــي فــلورا كتبــ  بنيــ ، فإرــه عيت  لــا النــاس زمــان هــرج ال عرســون فيــه إال ب تــ
(60)  . 

 . (61) «القل  يت ،  لا ال تابة»قاى:  و ن أأ  بد هللا 

 اإلنع
                                                        

 . 2 ب حسن اْللق ح 99ص 2ال ايف: ج (55)
 . 15908ح 104ب 149ص 12وسائ، الشيعة: ج (56)
 .  9939ح 87ب 442ص 8ئ،: جمستدرك الوسا (57)
 . 42ب 133ص 1إرشاد القلوب: ج (58)
 .9 ب رواية ال ت  واألديث وف ، ال تابة والت س   ل ت ، ح 52ص 1ال ايف: ج (59)
 . 11ح ب رواية ال ت  واألديث وف ، ال تابة والت س   ل ت   52ص 1ال ايف: ج (60)
 . 33260ح 8ب 81ص 27وسائ، الشيعة: ج (61)
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إذا صــعد اإلنــع قــاى ينبفــو لل ســلم أن  كــان أمــري اإلــؤمنني »قــاى:   ــن أأ  بــد هللا 
 األديث. (62) «يتجن  مواخاة ثيثة اإلاجن ال،اجر واألمحق وال ذاب

صــعد ا مــام اإلنـع أن يســلم إذا اســتقب،  مــن السـنة إذا»قــاى:  و ـن أمــري اإلــؤمنني  لـو 
 . (63) «الناس

إذا خــرج إىل ا  عــة قعــد  كــان رســوى هللا»قــاى:   ــن أبيــه  و ــن ا مــام الصــادق 
  (64) « لا اإلنع حىت ي،رغ اإلؤذرون

 صية ا  ا ة
الصـية يف مجا ـة ت، ــ،  لـا كـ، صــية ال،ـرد  ربـل و شــرين »قــاى:   ـن أأ  بـد هللا

 .(65)«ون مخساً و شرين صيةً درجًة ت 
الصــلوات »: الصــية يف مجا ــة فري ــة هــو؟ فقــاى: و ــن زرارة وال، ــي، قــاال: قلنــا لــه

فري ــة ولــيا االجت ــا  مب،ــرور يف الصــلوات كلهــا، ول نهــا ســنة مــن تركهــا رمبــًة  نهــا و ــن 
 .(66)«مجا ة اإلؤمنني من مري  لة في صية له

كصـ،وف اإليئ ــة يف السـ ا  والركعـة يف ا  ا ــة إن صــ،وف أمـي  : »وقـاى رسـوى هللا 
  (67) «أربل و شرون ركعة ك، ركعة أح  إىل هللا  ن  بادة أربعني سنة

 الع ،
« لـه حرفـة»إذا رظـر إىل الرجـ، فل جبـه قـاى:   ن ابن  باس أرـه قـاى: كـان رسـوى هللا 

ألن اإلـؤمن إذا : »قيـ،: وكيـ  ذاك   رسـوى هللا؟ قـاى« سقآل مـن  يـ »فإن قالوا: ال، قاى: 
  (68) «مل ي ن له حرفة يعيمس بدينه

إن   د بـن اإلن ـدر كـان يقـوى: مـا كنـي أرو أن مثـ،  لـو »قاى:  و ن أأ  بد هللا 
                                                        

 . 1 ب من ت ره جمالسته ومرافقته ح 639ص 2ايف: جال  (62) 
 .9545ح 28ب 349ص 7وسائ، الشيعة: ج (63) 
 .9546ح 28ب 349ص 7وسائ، الشيعة: ج (64) 
 .10675ح 1ب 285ص :  8الشيعة ج :   وسائ، (65) 
 .10676ح 1 ب 285ص  8الشيعة: ج  وسائ،  (66)
 يف صية ا  ا ة. 36ف 76جامل األخبار: ص (67)
 .14581ح 2ب 11ص 13مستدرك الوسائ،: ج (68)
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فلردت  حىت رأيي ابنه   د بن  لو  يد  خل،اً ل، ،  لو بن األسني  بن األسني 
جــي إىل بعــا رـــواحو أن أ ظــه فــو ظ ، فقــاى لــه أصــحابه:  ي شـــو  و ظــ ؟ قــاى: خر 

وكان رجـيً بـديناً وهـو مت ـئ  لـا ميمـني لـه  اإلدينة يف سا ة حارة فلقيي   د بن  لو 
أســودين أو مــوليني لــه فقلــي يف ر،ســو: شــي  مـــن شــيوا قــريمس يف هــذه الســا ة  لــا هـــذه 
األـاى يف  لـ  الـدريا وهللا أل ظنـه، فــدروت منـه فسـل ي  ليـه فســلم  لـو بنهـر وقـد تصــب  

فقلــي: أصــلح  هللا شــي  مــن أشــياا قــريمس يف هــذه الســا ة يف  لــ  الــدريا لــو جــا ك  رقـاً 
اإلــوت وأرــي يف هــذه األــاى، قــاى: فخلــا  لــا الفيمــني مــن يــده مث تســارد وقــاى: لــو جــا ين 
وهللا اإلــوت وأَّن يف هــذه األــاى  ــا ين وأَّن يف  ا ــة مــن  ا ــات هللا أكــ   ــا ر،ســو  نــ  

ــــــــــــــــــــا و ــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــاس وإمنــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــي أخــــــــــــــــــــاف   اإلــــــــــــــــــــوت لــــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــــا ين وأَّن  ل
 . (69)«معصية من معاصو هللا، فقلي: يرمح  هللا أردت أن أ ظ  فو ظت 

 النواج
ركعتــــان يصــــليه ا اإلتـــنوج أف ــــ، مــــن ســــبعني ركعــــًة يصــــليها : »  ـــن ا مــــام الصــــادق 

 . (70) «أ نب
ــــه: » قــــاى: قــــاى رســــوى هللا  و ــــن أأ  بــــد هللا  ويف « مــــن تــــنوج أحــــرز رصــــ  دين

 . (71) «فليتق هللا يف النص  اآلخر أو الباقو»آخر حديث 
قـاى: تنوجـوا فـإين م ـاثر  إن رسـوى هللا»قـاى:  و ن   ـد بـن مسـلم أن أ   بـد هللا 

ب ــم األمــم مــداً يف القيامــة حــىت إن الســقآل ليجــو   بنطئــاً  لــا  ب ا نــة فيقــاى لــه ادخــ، 
 . (72) «ا نة فيقوى ال حىت يدخ، أبواي ا نة قبلو

 اجملالا األسينية
مـن تـذكر مصـابنا وب ـا : »  ن  لو بن األسـن بـن ف ـاى  ـن أبيـه قـاى: قـاى الرضـا 

إلا ارت   منا كـان معنـا يف درجتنـا يـوم القيامـة، ومـن ذكـر مبصـابنا فب ـا وأب ـا مل تبـ   ينـه 
                                                        

 .14582ح 3ب 11ص 13مستدرك الوسائ،: ج (69)
 .1 ب كراهة العنبة ح 328ص 5ال ايف: ج (70)
 .2 ب كراهة العنبة ح 328ص 5ال ايف: ج (71)
 .4344 ب فص، التنوي  ح 383ص 3من ال حي ره ال،قيه: ج (72)
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  (73) «يوم تب و العيون، ومن جلا جملسا حييا فيه أمرَّن مل ني قلبه يوم متوت القلوب
إذا كـــان يـــوم القيامـــة رصـــ  ل،ا  ـــة قبـــة مـــن رـــور ويقبـــ، »أرـــه قـــاى:  وي  ـــن النـــ  ور 
ورأسـه يف يـده فـإذا رأتـه شـهقي شـهقة فـي يبقـا يف اإلوقـ  ملـ  وال رـ  إال ب ـا  األسني

لب ائهــا، في ثلـــه هللا  نوجـــ، يف أحســـن الصـــورة فيخاصـــم قتلتـــه بـــي رأس فيج ـــل هللا يل قتلتـــه 
 . (74)األديث «ك يف دمهواجملهرين  ليه ومن شر 

رحــم هللا شــيعتنا، شــيعتنا وهللا اإلــؤمنني فقــد شــركوَّن يف اإلصــيبة بطــوى : » قــاى الصــادق 
 . (75) «األنن واألسرة
إذا كان يوم القيامة جا ت فا  ة يف إلة أي مجا ـة مـن رسـائها، »أره قاى:  و ن الن  

صـنل بولـدي مـن بعـدي، فيقـاى ُهـا: فيقاى ُها: ادخلو ا نـة، فتقـوى: ال أدخـ، حـىت أ لـم مـا 
قائ ــا لــيا  ليــه رأس فتصــرا وأصــرا لصــراخها وتصــرا اإليئ ــة  ارظــري فتنظــر إىل األســني

لصراخنا فتنادي:   ولداه، قاى: فيف   هللا  ن وجـ، لنـا  نـد ذلـ  فيـلمر َّنرا ااهـا هبهـ  
دا فيقـــوى ُهـــا قـــد أوقـــد  ليهـــا ألـــ   ـــام حـــىت اســـودت ال يـــدخلها روح وال  ـــرج منهـــا مـــم أبـــ

التقطو قتلة األسني فتلتقطهم فإذا صاروا يف حوصـلتها صـهلي وصـهلوا  ـا وشـهقي وشـهقوا 
 ــا وزفــرت وزفــروا  ــا فينطقــون  لســن ذلقــة:   ربنــا مبــا أوجبــي لنــا النــار قبــ،  بــدة األواثن، 

 . (76) «فيلتيهم ا واب أن من  لم ليا ك ن مل يعلم
 
    

 
 ال،هرس

 4 ........................................... كل ة الناشر

 7 .............................. : التقوو واْلوف من هللا1

 9 .................................. الشاب الذي أسلم تواً 

                                                        

 . 1ح 34ب 278ص 44حبار األروار: ج (73)
 . بشلن األسني  ما قاله الن   81األحنان: صمثري  (74)
 . ف ، اإلشاركة يف مصيبة األسني  81مثري األحنان: ص (75)
 يوم القيامة. حاى فا  ة  81مثري األحنان: ص (76)
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 11 ............................من كرامات األ  اى التعيني

 12 .............................. األ  ا الذي ارتد بصرياً 

 13 ................................... هتيل البيي اإلناس 

 16 ...................................: حسن األخيق2

 18 ....................... : القدرة  لا ال تابة والتللي 3

 20 .................................... : اإلنع واْلطابة4

 21 .......................................... : احملراب5

 22 ........................................... : النواج6

 23 .............................سل ان ال،ارسو يف اإلدائن

 26 ........................................... : الع ،7

  ...................... 27: جمالا  نا  ا مام األسني 8

 28 .................................... كن وصو  ر،س 

 30 ............................... من هدي القرآن ال ر 

 32 ............................... من هدي السنة اإلطهرة

 
 رجو  إىل القائ ة
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