
 رجوع إىل القائمة

 1 

 

 املولد النبوي الشريف
 

 
 

 )قدس سره الشريف(
 
 
 
 
 

 الطبعة األوىل
 م2001هـ / 1422

 
 
 
 
 

 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر
 شوران 13/  6080بريوت لبنان ص ب 

 almojtaba@shiacenter.comالربيد اإللكرتوين: 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
mailto:almojtaba@shiacenter


 رجوع إىل القائمة

 2 

 
 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 َوَما أَْرَسْلَناَك 
 ِإالَ َرمْحًَة لِْلَعاَلِميَ 

 
 

 صدق هللا العلي العظيم 
 107سورة األنبياء: 

                       
 

 
 
 

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


 رجوع إىل القائمة

 3 

 
 كلمة الناشر

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 إن الظروف العصيبة اليت متر ابلعامل...

 واملشكالت الكبرية اليت تعيشها األمة اإلسالمية..
 ة السياسية واالجتماعية اليت نقاسيها مبضض...واملعاان

 وفوق ذلك كله األزمات الروحية واألخالقية اليت يئن من وطأهتا العامل أمجع...
واحلاجـــة املاســـة إىل نشـــر وبيـــان موـــاهيم اإلســـالم ومباقةـــه اإلنســـانية العميقـــة الـــيت تـــالزم 

ع أزماتــه ومشــكالته ك اإلنســان ك كــو هــجونه وجحةيــات حياتــه وتتــدخو مباهــرة ك حــو مجيــ
 احلرية واألمن والسالم وك كو جوانب احلياة..

والــتعطا الشــديد إىل إعــاقة الــروة اإلســالمية األصــيلة إىل احليــاةف وبلــورة ال قافــة الدينيـــة 
احلّيةف وبث الوعي الوكري والسياسي ك أبناء اإلسالم كي يتمكنوا من رسم خريطـة املسـتقبو 

 رف العيون ومسالت األانمو..املشرق أبهداب اجلوون وذ
كــو ذلــك قفــع املجسســة ألن تقــوم ةعــداق ضموعــة مــن ا الــرات التوجيهيــة القيمــة الــيت 
ألقاها مساحة املرجع الديين األعلى آية هللا العظمـى السـيد دمـد احلسـيين الشـريازي ظقام  لـه  

ف وقمنـــا بطباعتهـــا ك  ـــروف وأزمنـــة  تلوـــةف حـــوا  تلـــف هـــجون احليـــاة الورقيـــة واالجتماعيـــة
مســــانة منــــا ك نشــــر الــــوعي اإلســــالميف وســــّداً لــــبعض الوــــرا  العقاةــــدي واألخالقــــي ألبنــــاء 

 املسلمي من أجو غٍد أفضو ومستقبو ضيد..
 وذلك انطالقاً من الوحي اإلهلي القاةو:

 َيِن َولِيُنِذرُوا قَ ْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم ل َعلَُّهْم ََيَْذرُونَ لِيَ تَ َفقَُّهوا ِف الدِ 
(1). 

الــ ي هــو أصــو عقالةــي عــام يرهــدان إىل وجــوب التوقــه ك الــدين وانــ ار األمــةف ووجــوب 
 رجوع اجلاهو إىل العامل ك معرفة أحكامه ك كو مواقوه وهجونه..

                                                        

 .122سورة التوبة:   1ظ
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 كما هو تطبيق عملي وسلوكي لآلية الكرمية:
 ِ فَ َبشِ   ْر ِببَ  ا   ُُُْم  ُ الَّ  ِذيَن َيْس  َتِمُعوَن اْلَق  و َُ  َدا ُُ ُحولَ ِ  َذ الَّ  ِذيَن  َل فَ يَ تَِّبُع  وَن َحْسَس  َن

ُُْم ُحوُلو  األَْلَبابِ  اَوُحولَِ َذ 
(2). 

 ان مجلوات مساحة آية هللا العظمى السيد دمد احلسيين الشريازي ظقام  له  تتسم بـ:
 مولية اإلسالم..التنوّع والشمولية ألهم أبعاق اإلنسان واحلياة لكوهنا إنعكاساً لش حواًل:

فقــد أفــام قلمــه املبــارك الكتــب واملوســوعات الضــامة ك هــت علــوم اإلســالم املاتلوــةف 
آخ اً من موسوعة الوقه اليت جتاوزت ـ حت اآلن ـ املاةة واخلمسي ضلـداًف حيـث تعـد إىل اليـوم 

ــــة مــــروراً بعلــــوم احلــــديث والتوســــري والكــــالم واأل صــــوا أكــــس موســــوعة علميــــة اســــتداللية فقهي
والسياســـة واالقتصـــاق واالجتمـــاع واحلقـــوق وســـاةر العلـــوم احلدي ـــة األخـــر .. وانتهـــاًء ابلكتـــب 

   مجلواً.1500املتوسطة والصغرية اليت تتناوا  تلف املواليع واليت قد تتجاوز مبجموعها الـظ
 األصالة حيث إهنا تتمحور حوا القرآن والسنة وتستلهم منهما الرؤ  واألفكار. اثنياً:

 املعاجلة اجل رية والعملية ملشاكو األمة اإلسالمية ومشاكو العامل املعاصر. لااً:اث
التحدث بلغة علميـة رصـينة ك كتاابتـه لـ وي االختصـاا كــظاألصوا  وظالقـانون   رابعاً:

وظالبيـــع  وغريهـــاف وبلغـــة والـــحة يوهمهـــا اجلميـــع ك كتاابتـــه اجلماهرييـــة وبشـــواهد مـــن مواقـــع 
 احلياة.

اً ملــا نشــعر بــه مــن مســجولية كبــرية ك نشــر موــاهيم اإلســالم األصــيلة قمنــا بطبــع هــ ا ونظــر 
ونشر ه ه السلسلة القيمة مـن ا الـرات اإلسـالمية لسـماحة املرجـع ظقام  لـه  والـيت تقـارب 
التســـعة آالف دالـــرة ألقاهـــا مساحتـــه ك فـــاة زمنيـــة قـــد تتجـــاوز األربعـــة عقـــوق مـــن الـــحمن ك 

 ان..العراق والكويت وإير 
نرجو من املوىل العلي القدير أن يوفقنا إلعداق ونشـر مـا يتواجـد منهـاف وأمـالً ابلسـعي مـن 
أجـــو لصـــيو املوقـــوق منهـــا وإخراجـــه إىل النـــورف لنـــتمكن مـــن إكمـــاا سلســـلة إســـالمية كاملـــة 
و تصـــرة تنقـــو إىل األمــــة وجهـــة نظـــر اإلســــالم جتـــاه  تلـــف القضــــا  االجتماعيـــة والسياســــية 

 سلوب والح وبسيط.. إنه مسيع ضيب.احليوية أب
 

                                                        

 .18-17سورة الحمر:  2ظ
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
احلمــد ر رب العــاملي والصــالة والســالم علــى نبينــا دمــد وآلــه الطيبــي الطــاهرين واللعنــة 

 الداةمة على أعداةهم أمجعي إىل قيام يوم الدين.
 

 مواليد العظماء
ــــــى  إن هللا بعــــــث دمــــــداً : »قــــــاا اإلمــــــام أمــــــري املــــــجمني  نــــــ يراً للعــــــاملي وأمينــــــاً عل

 .(3)«حيوالتن
أو والقة أحـد األةمـة  عند إطاللة ذكر  مناسبة جليلة ويوم عظـيم كيـوم والقة الرسـوا 

ــــنم املناســــبة املباركــــة والورحــــة الكــــس  ل هــــارة إىل أمــــرين هــــامي  املعصــــومي  ــــا أن نغت علين
 يتعلقان هب ه املناسبة:

 حوا إحياء املراسم والشعاةر اخلاصة ب لك. األول:
القيات صاحب املناسبة وكيف جنعلـه إمامـاً لنـا وقـدوة لنقتوـي أنـره ونسـري حوا أخ الااين:
 على خطاه.

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل ِ  ُحْسَوٌة َسَسَنةٌ وقد قاا تعاىل: 
(4). 

                                                        

 . 26هنج البالغةف اخلطبة:   3ظ
 .21سورة األححاب:   4ظ
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 األمر األول: إسياء الذكرى

 إقامة الشعائر واملراسم واالستفاالت

 تقصري بعض املسلمني
العظمــاء  ــب أن يقــف اجلميــع وقوــة إجــالا وإكبــار هلــ ه املناســبات ك م ــو أ م مواليــد 

وألصــــحاهبا  ألن ذلــــك يعكــــً هــــيئاً مهمــــاً جــــداً وهــــو قــــوة متّســــك وارتبــــا  أجيالنــــا احلاليــــة 
 بعظماةهم كما يدلو على العالقة الونيقة بي الناس وبينهم.

لتـــاريع ابعـــااف هـــم امل ـــو األعلـــى للعظمـــاء ك ا وعاتـــه الطـــاهرة  فالرســـوا األعظـــم 
الشرق والغرب... إذن ملاذا ه ا التقصري منا ـ حنن املسلمي ـ وما هـ ا املوقـف السـلن منـا إزاء 

 أ م كه هف فهو ك حياتنا أ م أهم منها؟!
هلــو أحـّق أن يكـون أهــم  وعاتـه األطهـار واحلقيقـة إن يومـاً كيـوم والقة منقــ  البشـرية 

لمسـلمي علــى وجــه اخلصـوا.. فهــو يوعـو املســلمون جــحءاً يـوم ك حيــاة البشـرية ككــو... ول
 !!مما يوعله املسيحيون ك والقة املسيح 

وهــو عاتــب املســلمون أنوســهم علــى ذلــك؟ وهــو تنبــه أحــدهم إىل رأس الســنة امليالقيــة ومـــا 
 ــري مــن اســتعداقات خــالا مــدة األربعــي يومـــاً الــيت تســبق ذكــر  رأس الســنة امليالقيــة إلحيـــاء 

 !ولد املسيحذكر  م
فاملسيحيون يوقوون مجيع مشاريعهم ملا بعـد املـيالق.. ويعطلـون األسـواق واملـدارسف وتغلـق 

 أبواب الشركات واملجسسات العامة اللهم إال بعض ما كان خدمياً منها.
أي أن مرافق احلياة العامة هبه متوقوة ملدة أربعي يوماً إحيـاء هلـ ه الـ كر .. الـيت يعتسهـا 

ن عيـداً عامليـاً.. ونـدخو ـ حنـن املسـلمي ـ لـمن ا تولـي ك هـ ا ظالعيـد  مـن حيـث املسـيحيو 
نـــدري أو ال نـــدريف ونـــاك عيـــدان الكبـــري ميـــر وكأنـــه يـــوم كبقيـــة األ م األخـــر  مـــن الســـنة بـــو 
البعض من املسلمي ولألسف الشديد ال يعطلون حت يوماً واحـداً احاامـاً ملـيالق نبّينـا العظـيم 
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 االستفالمعىن 
ومما جتدر اإلهارة إليه هو أن االحتواا ال يعين توزيع احللو  واملرطبات ونصـب املصـابيح 
والنشـــرات واألهـــرطة امللونـــة وغريهـــا مـــن أقوات الحينـــة ك الشـــوارع ك أســـبوع االحتوـــاا الـــ ي 

ربيع األوا  فحسبف بو  ب أن يتعداه إىل أن يشمو توزيع الكتب  12/17يصاقف من ظ
ات ال قافيـــة اإلســـالمية بـــي الطـــالب وامل قوـــيف بـــو كـــو مـــن  ســـن القـــراءة والكتابـــةف والنشـــر 

مضـافاً إىل تقـدب بعـض األعمـاا اخلدماتيـة للنـاسف وتك يـف األعمـاا اخلرييـة للجميـعف وإقامــة 
 املجمترات والندوات واملهرجاانت ك ه ه األ م املباركة.

مـــو مســـتمر حنـــو بنـــاء اكـــس عـــدق ممكـــن مـــن فالبلـــدان املســـيحية مـــ اًلف ك حركـــة قاةبـــة وع
ــــــتح آالف الكنــــــاةً ك هــــــ ه املناســــــبةف ابإللــــــافة إىل بعــــــض  ــــــاةً فيهــــــا وبعضــــــها توت الكن
املستشــويات ومراكــح األمومــة والطوولــة ومعاهــد الصــم والــبكمف وقور احلضــانة ومالجــ  األيتــام 

الــحواا اجلماعيـــة  توقور رعايــة املســني ومراكــح رعايــة ذوي العاهــات املســتدميةف وإقامــة حوــال
 لتشجيع الحوااف و تلف األعماا اخلريية.

وهـو  أال  در بنا حنن املسلمي أن نقوم أبك ر من ه ه األعماا ك مولد نبينـا األكـرم 
ســــيد الكاةنــــاتف ونبــــين املســــاجد واحلســــينيات وننشــــ  املكتبــــات واملجسســــات اخلرييــــة بكافــــة 

 ه ال كر  العظيمة؟أنواعهاف وكو ما خيدم الناس تكرمياً هل 
ملـــا هلـــ ه األعمـــاا مـــن أنـــر فاعـــو ك الـــنوً البشـــرية ونشـــر الـــوعي اإلميـــا  بـــي صـــووف 

 املسلمي وزرع روة ا بة والتعاون بينهم وفوق كو ه ا رلى اخلالق جو وعال.
مـن هنـا نعـرف أن التمسـك ـ بعظمـاء اإلسـالم ـ ال يعـين أقاء بعـض املراسـم ك مواليـدهم 

ضاةلهم وتعاليمهم واتباع سريهتم وتوعية الناس اآلخرين على لـرورة اتباعهـا.. فقطف بو نشر ف
: فقيـو لـه: وكيـف  ـر أمـركم؟ قـاا « رحم هللا عبـداً أحيـا أمـران: »وقد قاا اإلمام الرلا 

ف وهـ ا هـو  (5)«يتعلم علومنا ويعلمها الناسف فـنن النـاس لـو علمـوا داسـن كالمنـا التبعـوان..»
 االحتواا ك ه ا اليوم املبارك. بعض املغح  من

                                                        

 .69ة 307ا 1: اعيون أخبار الرلا   5ظ
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 األمر الااين: حخالقيات صاسب املناسبة

 (6)َوِإنََّذ َلَعلى ُخُلٍق َبِظيٍم 
 اإلهاقة ك ه ه اآلية الكرمية هي إهاقة ظالرب ابملربوب .

وقد يعـرف اإلنسـان أو ميكنـه تقـدير حـد العظمـة لـد  بـين البشـرف فعنـدما نقـوا ظعظـيم  
 ه العظمة وقد تنتهي إىل حد معي عند املالوقي.ميكننا أن نتصور ه 

 أما عن اخلالق عحوجو فما حد ه ه العظمة؟
 وهو ان مقياس العظمة عند هللا سبحانه وتعاىل كمقياس العظمة عندان؟

فقــد يعظــم ك أعــي البشــر مــا يســتعظم ألنــه ظاألك ــر جســامة أو األكــس قــدراً أو األعلــى 
 هأانً  م اًل..

هللا تعاىل ال يساوي هيئاً. قد نقوا اجلبو الك اةي عظـيم جـداًف أو البحـر  بينما جتده عند
الكـ اةي عظـيم أو العــامل الوـال  عظـيمف أو الشــيء الكـ اةي عظـيم لكــن هـ ه األهـياء عظيمــة 

  : »ك أعيننا. أما عند هللا فال تسـاوي جنـاة ذاببـة.. وقـد ورق ك احلـديث عـن رسـوا هللا 
ت عنــد هللا عحوجــو جنــاة بعولــة ملــا ســقى هللا الكــافر منهــا هــربة مــن علــي إن الــدنيا لــو عــدل

 .  (7)«ماء
إذنف مـــا يصـــوه هللا ســـبحانه وتعـــاىل ابلعظـــيم هـــو ميكـــن ل نســـان أن يرســـم حـــدوق هـــ ه 

 العظمة أم هو هو قاقر على ختيو مداهاف أّّن له ذلك!
مــن هنــا نعــرف نتايــو جســامتها وعظمتهـا مهمــا كانــت عظيمـة. ف« مـاقة»واخلُلُـق لــيً بـــ

ك علـــم البـــاري عحوجـــوف ال ميكـــن ألي بشـــر أن يصـــو إىل هنايتـــه مهمـــا  « اخللـــق العظـــيم»أن 
 كانت قوة  يلتهف ألنه عظيم ابملقياس اإلهلي وليً البشري.

ــــتكلم عــــن خلــــق الرســــوا األعظــــم  « العظــــيم»يــــتكلم وهــــو قاصــــر ألن  فمــــن أراق أن ي
                                                        

 .4سورة القلم:   6ظ
 .لي لع الوصو ال الث ك وصية النن  439مكارم األخالق: ا  7ظ
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ن مـن ذلــك ومـاذا نريــد أن نقـوا بعــد قــوا فــأين حنــ« ابخللــق العظـيم«عحوجـو ســبق إىل وصـوه 
َوِإنََّذ َلَعلى ُخُلٍق َبِظيمٍ هللا تعاىل فيه:

(8). 
ك تعامله وأخالقه  لكن ميكننا أن نضع يدان على الطريق ال ي سلكه الرسوا األعظم 

فتأسـى »قولـه:  لنسري خلوه ونقتدي به لنأمن من اهللكة. فقد ورق عن اإلمام أمـري املـجمني 
 . (9)«ّس بنبيهف واقتص أنره ووجل موجلهف وإال فال أيمن اهللكةمتا

وميكننــا وبتوفيــق مــن هللا عحوجــو أن نتأســى أبخالقــه ونقتوــي أنــره حيــث يقــوا هللا تعــاىل: 
 ٌَلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل ِ  ُحْسَوٌة َسَسَنة

(10). 
مــان مـــن اهللكـــة كمـــا ك كويـــو ابأل  فالســعي وراء موـــاهيم وأخالقيـــات الرســوا األعظـــم 

املأنور السابقف وكويو ابلوـوز والنجـاة مـن هلـب اجلحـيمف وكويـو ابلعـيا اهلـان  واحليـاة الرغيـدة 
ك الدنيا أيضاًف وعلينا السعي وراء اخللق الرفيع ما استطعناف كمـا علينـا أن ال نقصـر ك ذلـك  

 ألن تبعته تقع علينا وسوف نعيا املأساة بعينها..
 أهار إليه الشاعر الوارسي بقوله: وما أمجو ما

 گ                  ر گ                  دا كاُ                    ب                  و »
 

 «.تقص    ري ص    اسب خان    ة  يس      
 

 بي                                                                                                                          د
 

 ومضمون ترمجته:
 إذا كان ا تاا والوقري كسوالً ومل أيت إىل البيت فما هو ذنب وتقصري رب البيت.

ك  وه ا الوقر األخالقي ال ي يعا  منه بعض املسـلميف واملأسـاة احلقيقيـة الـيت يعيشـوهنا
واالقتــداء  واألةمــة الطــاهرين  أغلــب جوانــب احليــاة انهــئة مــن عــدم اقتوــاء آ ر الرســوا 

بســريهتم والتأســي هبــاف وهــ ا التقصــري يلقــى علــى عــاتق املســلمي أنوســهمف حيــث قصــروا أمّيــا 
 ونشر فضاةله ومناقبه بي الناس. تقصري ك نقو وإهاعة املأنور من خلق الرسوا العظيم 

                                                        

 .4سورة القلم:   8ظ
 .160هنج البالغةف اخلطبة:   9ظ
 .21سورة األححاب:   10ظ

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


 رجوع إىل القائمة

 11 

 

 ؟ رفنا النيب ُ  سيع
بينما نر  ك املقابـو أقوامـاً تـجقي ألق هنـا وزعماةهـا مـا ينبغـي للمسـلمي أن يـجقوه لنبـيهم 

 .العظيم 
وســـريته  (11)فمــ الً نــر  اهلنــوق يجلوــون موســوعة مـــن نالزاةــة ضلــد حــوا زعــيمهم غانــدي

وبقـــروهنم وأخالقـــه!! فمـــن املجســـف حقـــاً أن نـــر  ذلـــك ونلتوـــت إىل املســـلمي لنجـــد أك ـــرهم 
األربعــة عشــر وحـــت يومنــا هــ ا رمبـــا مل يجلــف كتــاابً ولـــو مب ــو ربــع هـــ ا الكتــاب حــوا رســـوهلم 

ك كو موـاهيم الكـون واحليـاةف ويوليـة رسـالته فنهنـا  ف على الرغم من عظمة النن العظيم 
 ال ختــص املســلمي فحســب بــو البشــرية مجعــاء. وقــد ســبق ان ذكــران أن عظمــة خلــق النــن

 ملقياس البشري لكوهنا املظهر الواقعي واحلقيقي للتجليات والويولات اإلهلية.فوق ا
 فلـو كتبـت األمــة ضلـدات وضلـدات فنهنــا لـن تصــو إىل هنايـة حـد عظمــة خلـق الرســوا 

 فما املانع؟
 هو أن ماقة الكتاب ليً غحيرة؟ 

 أعظم هأانً من غاندي؟! مبا ال يقاس. أليً نبينا األكرم 
حبـر زاخـر ابلـدرر ومنهـو ال ينضـب مـاؤه مهمـا اغافنـا منـهف حـت أن املـاقة « ةاملـاق»بلى فــ

ال يقــاس بــه غانــدي وأم ــاا غانــدي مــن العظمــاء  ال تســعها ألــام اتلــدات.. وأمــا النــنّ 
 ؟!«فأين ال ر  وأين ال ر »

روة نعمف إن لغاندي منحلـة ال توازيهـا منحلـة لـد  اهلنـوق ويسـمونه ظاملهامتـا غانـدي  أي ظالـ
 العظيمة .. لكن من املستحيو أن يصـو إىل املسـتو  الرفيـع الـ ي يتمتـع بـه سـيد املرسـلي 

من اخللـق.. فقـد تنتهـي مـاقة كتـاب غانـدي عنـد جمسـماةة ضلـد أو قـو ألـف ضلـد ولكـن هـو 
 آبالف اتلدات؟! ستنتهي ماقة كتاب الرسوا 

                                                        

: فيلســوف وضاهــد هنــديف ولــد ك بــور بنــدر.  م1948ـ 1869ظ  موهنــداس كرامشــاندظغانــدي   11ظ
أي الـنوً السـاميةف قعـا إىل لريـر اهلنـد مـن اإلنكليـح ابلطـرق السـلمية واملقاومـة  «املهامتا»اهتهر بلقب 

م . اغتاله برانـا  متعصـب. يعـد 1947لسلبية بعيداً عن العنف. أقت جهوقه إىل استقالا اهلند عام ا
 من قعاة السالم البارزين.
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ــــبعض تلميــــ  ل ك   تلميــــ  رســــوا هللا مث إن غانــــدي إن صــــح التعبــــري حــــت يســــتوعب ال
 .(12)كسب النصر إىل صّوه ـ كما عس عن ذلك ك أك ر من مرة ـ

إذن العمــو ك هــ ا اتــاا لــروري جــداًف حــت ال يتملكنــا اخلجــو يــوم القيامــةف بــي يــدي 
 . أو علــى األقــو لنكــون ممــن يعــرفهم الرســوا وعاتــه الطــاهرة هللا تعــاىل. وعنــد الرســوا 

ف حيــث ورق ك الــروا ت انـه ك يــوم القيامــة أخالقـه وطاعتــه ومواالتــه وآلـه اباللتـحام بســريته و 
: !!  فيقوا هلم فيقولون ظحنن أصحابك   رسوا اله  أييت بعض الناس إىل رسوا هللا 

أي ال أعــرف أن لكــم ســرية كســرية أصــحايب املقتــدين يب.. أي كمــا لــو جــاء « ال أعــرفكم!!»
وــــواحا ســــيء الصــــيت ليقــــوا لوقيــــه معــــروف ابلتقــــو  متهتــــك وهــــارب للامــــور معــــاقر لل

والصالة: أان رفيقك! فهـو أن الوقيـه يسـتمع إىل مقولتـه؟ وحتمـاً أن الوقيـه سـيقوا لـه: أان ال 
 أعرفك. ذلك ألن العامل ك طريق خيتلف متاماً عن طريق ذلك املتهتك.

ديتم اهتـديتمف أصـحايب كـالنجوم أبيهـم اقتـ»: عـن قـوا النـن  وقد سئو اإلمام الرلا 
 ؟«قعوا يل أصحايب وعن قوله 
قيو: وكيف يعلم أهنم قـد غـريوا  «ه ا صحيحف يريد من مل يغري بعده ومل يبدا»: فقاا 

قــاا: ليــ اقن برجــاا مــن أصــحايب يــوم القيامــة عــن  ملــا يروونــه مــن أنــه »: أو بــدلوا؟ قــاا 
 أصـحايبف فيقـاا يل: إنــك حولـي كمـا تـ اق غراةـب اإلبـو عـن املـاءف فـأقوا:   رب أصـحايب

ال تدري ما أحدنوا بعدك فيجخ  هبم ذات الشماا فأقوا بعدا هلـم وسـحقاًف أفـا  هـ ا ملـن مل 
 .(13)«يغري ومل يبدا

                                                        

ف ربيــب رســوا هللا  واحلســي  «تعلمــت مــن احلســي كيــف أكــون مظلومــاً فأنتصــر»كــان يقــوا:    12ظ
 راجع كتاب جتاريب مع احلقيقة.

 ف  33ة 87ا 2: اأنظر عيون أخبار الرلا   13ظ
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 مسو خلق رسول    
 

ظوالعيــاذ ابر  أفحــا ك الكــالم يومــاً مــع  مل خيــسان التــاريع ومل يــرو ك روايــة: أن النــن 
وابخلصـوا زوجاتـه مـع انـه كانـت لـه أك ـر مـن تسـع زوجـات. كمـا مل يـرو أحد طيلة حياتـه.. 

أيضاً أنه لرب واحدة منهن!. واستطاع أن يعيا معهّن متحماًلف صابراًف ومربّيـاًف علـى الـرغم 
مـــن اخـــتالف أمـــحجتهن وطـــريقتهن ك العـــيا والتصـــرفف وعلـــى الـــرغم مـــن اتصـــاف بعضـــهن 

 ي. كما  دننا التاريع ب لك حيث نقو لنا:ابلوقر األخالقي وتد  املستو  االنضباط
عنــد  وكــان الرســوا  إن أم سـلمة ذات مــرة بع ــت اانًء فيــه أقام ـ مـرق ـ لرســوا هللا 

: إن أم ســلمة قـــد صــنعت هــ ا الغـــ اء وملّــا وجدتـــه عاةشــة. فقــاا حامـــو اإلانء لرســوا هللا 
أخــــ ت االانء ورمتــــه طيبــــاًف أحبــــت أن أكــــو منــــه أيضــــاً. فلمــــا مسعــــت عاةشــــة هــــ ا الكــــالم 

فانكسر وأريق ما فيهف وقالت إال تسـتحي أم سـلمة أن تبعـث لـه بطعـام ـ بغـ اء ـ وهـو ك بيـيت 
 ك اليوم املاصص يل؟!

كيـف سيتصـرف؟ بـال هـك أن   واآلن ما موقف أحدان لو جر  له ما جر  أمـام النـن 
ع القــوي مــن ظلــرب مـا جــر  م ــري للغضـب وقــد  مــو الوــرق منّـا علــى اســتادام العنــف والـرق 

وإهانـة  إىل اهلجـر وقـد يلجـأ أحـدان إىل الطـالق  ألن تصـّرفاً مـن هـ ا النـوع مـن املـرأة مبحضــر 
الــحوا يعتــسه الــبعض إهانــة وخطــأ ال ميكــن الســكوت عليــه.. بــو ال يغتوــر وخاصــة ك العصــور 

يوعـــو مل  الســابقة حيـــث مل يكـــن للمــرأة عنـــدهم أي قيمـــة وأي احـــاامف لكــن النـــن األعظـــم 
هــيئاً ك مــن هــ ا القبيــو بــو قــام وأخــ  احلســاء ظاملــرق  املتبقــي ك قعــر اإلانء املكســور وهــرب 

قـد  منه. مث قاا ملبعوث أم سلمة: بلغها السالم وال ختسها مبـا حـدثف بـو قـو هلـا أبن النـن 
 لعاةشـة وقـاا هلـا: أنـت لـامنة لـ انء هرب االقامف وهو يقـوا: انـه طيـب جـداًف مث التوـت 

 ال ي كسرته فعليك زنه. 
أن يوعـــو غـــري مـــا فعــو ولـــيً هنـــاك مـــا مينعـــه ســـو  ظمســـو  وقــد كـــان ةمكـــان الرســـوا 

اخللـــق  وألنـــه مدرســـة األخـــالق ومنهـــا يـــتعلم املتعلمـــون فـــن االقارة اخللقيـــة  امله بـــة ك البيـــت 
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مـو الرسـوا وغريه. ومنها نتعلم كيف حنسن معاهرة من ك البيت صغاراً وكبـاراً. مـن خـالا تعا
  مــع أهلــه وهــو الــ ي كــان يــدير تســع نســاء أو أك ــرف وقــد جــئن إىل اإلســالم مــن ق انت

 تلوة فمنهن صغرية وكبرية ومتوسطةف ومواليـة ومـاققةف ونيـب وبكـرف وعقيمـة وولـوقف وقرهـية 
وقبطيــةف ذات مــاا وفقـــريةف وحــرة وأســرية وهديـــةف وذات حســب وجــاه وعـــدق ورجــاا ومنعـــة. 

أحــــد هلــــاف إىل غــــري ذلــــك مــــن األهــــواء واألمحجــــة. و تلــــف الصــــوات واألخــــالق ومنقطعـــة ال 
 وقرجات الوعي واإلميان.

 
 

 للناس مداراتُ 
 

. وقـاا (14)«أمـر  ريب مبـداراة النـاس كمـا أمـر  أبقاء الوـراةض»: قاا الرسـوا األعظـم 
 :«وقاا (15)«... أعقو الناس أهدهم مداراة للناس . :«(16)«مداراة الناس صدقة. 

إن مـــداراة أعـــداء هللا مـــن أفضـــو صـــدقة املـــرء علـــى »: وقـــاا اإلمـــام احلســـن العســـكري 
ك منحلــه إذا اســتأذن عليـه عبــد هللا بــن أيب بــن ســلوا فقــاا  نوسـه وإخوانــهف كــان رســوا هللا 

: بئً أخو العشرية اة نوا لهف فـأذنوا لـه فلمـا قخـو أجلسـه وبشـر ك وجهـه فلمـا رسوا هللا 
 ! له عاةشة:   رسوا هللا قلت فيه ما قلت وفعلت به من البشر  ما فعلت؟خرا قالت 

:   عويا   محرياء إن هر الناس عنـد هللا يـوم القيامـة مـن يكـرم اتقـاء فقاا رسوا هللا 
 .(17)«هره

 ومـــن النـــاس مـــن أ هـــروا إســـالمهم وأخوـــوا نوـــاقهم مـــن املشـــهورين مبعـــاقاهتم للرســـوا  
بـو األهــد نواقـاً وكوــراً هـو ظعبـد هللا بــن ُأيب بـن ســلوا  الـ ي بلغــت ولريضـهم علـى اإلســالم 

وهدة نواقه إىل أن ينحا هللا تعاىلف سورة كاملة من القرآن فيه وهـي سـورة  قرجة عداةه للنن
                                                        

 ابب نواقر املعا . 386ا 20معا  األخبار: ا  14ظ
 .20ا 6اتلً  21األمايل للشيع الصدوق: ا  15ظ
 فصو ك ذكر كظم الغيظ. 280رولة الواعظي: ا  16ظ
 ك مداراة النواصب. 354: اتوسري اإلمام العسكري   17ظ
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 .(18)املنافقي
بشــكو عجيــب  وقــد كــان هــ ا الرجــو معروفــاً أبنــه رةــيً املنــافقيف وكــان يعــاقي النــن 

عندما قخو املدينة ومر جبانب ابن سـلوا ولـع األخـري عباءتـه علـى أنوـهف  لدرجة ان النن 
 ! مث قاا للنّن أمـام النـاسف اذهـب مـن هنـا! فمـا كـان مـن النـن حت ال يشم راةحة النن 

 أخالقه العاليةف وتساده البالغف أن سكت عنه ومضى لسبيله.
و ظعبـد هللا بـن ُأيب بـن سـلوا  اإلذن ك قتـ وك أك ر من مرة طلب الصحابة مـن النـن 

هلم بو هناهم عن ذلك واألك ر مـن ذلـك أن ابـن هـ ا املنـافق جـاء إىل النـن  فلم أيذن النن 
  يسـتأذنه ك قتـو أبيــه فـرفض النــن  وهنـاه أيضــاً. وبعـد أن نحلــت سـورة املنــافقي جـاء مجــع

حيـث لقـب هللا سـبحانه عبـد هللا  أيضـاً وقـالوا   رسـوا هللا أمـا اآلن من املسـلمي إىل النـن 
 بن ُأيب رةيً املنافقي فاذن لنا ك قتله والتالص من هرهف فلم أيذن هلم.

واستمر عبد هللا بن أيب بـن سـلوا إىل هنايـة عمـره يتعامـو مـع النـن بـنوً ذلـك األسـلوب 
فكـان  عـو مل  رمه من الوـيء والغنـاةم  املل  ابحلقد والعجرفة. ومع ذلك فان النن األكرم 

يــدعوه للــ هاب إىل القتــاا ك  لــه ســهماً كغــريه مــن ســاةر املســلمي وك وقــت احلــرب كــان 
 سبيو هللا.

ظلعبد هللا بن ُأيب بن سلوا  طيلة ه ه املدة وكانـت  وقد أزرت معاملة الرسوا األعظم 
سـالم وتكـن مدعاة لدخوا كو قبيلة عبد هللا بن أيب إىل اإلسالم ولولت من قبيلـة لـارب اإل

 له العداء إىل قوة مناصرة للمسلمي.

                                                        

 توسري سورة املنافقي. 370ا 2أنظر توسري القمي: ا  18ظ

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


 رجوع إىل القائمة

 16 

 
 تطبيق احلكم اإلسالمي

 
وأقـر عنـده ابلــحان ك أربعـة موالـع وك كـو مـرة كـان يقــوا:    جـاء رجـو إىل رسـوا هللا 

يعــرم عنــه ويشــككه ك كالمــهف فمــرة يقــوا لــه: ال  رســوا هللا زنيــت فطهــر . فكــان النــن
 فه.أخالك توعلهاف عّله يسحب اعاا

ومــرة يقــوا لــه: لعلــك قّبلــت أو غمــحت أو نظــرتف كــي يصــرف نظــر الرجــو عــن املولــوع 
 ويااجع. لكن الرجو ويـدعى ظمـاعح  كـان يبـدي إصـراراً علـى تطهـري نوسـه ويجكـد للرسـوا 

أن يدرأ احلد عنـه مـراراً. لكـن مـاعحاً بقـي مصـراً علـى الـحان  على أنه زّنف وقد حاوا الرسوا 
بعدة أسئلة ال تـدع ضـاالً للشـك ك زان هـ ا  وبعد أن استونق منه الرسوا ويطلب التطهريف 

 : اآلن قد الطررتين إىل إجراء احلد عليـك مث أمـر الرجو بعد االعااف أربع مرات. قاا 
الــحبري وبعــض األصــحاب بــرجم الــحا ف فأخــ وه إىل البقيــع فحوــروا لــه حوــرة وولــعوه فيهــا. مث 

األمل استطاع أن يولت من احلورة ويهرب فرماه الـحبري بعظـم بعـري كـان  رمجوهف وبعد أن اهتد به
: . ك ـرياً حـي أخـسوه بـ لك وقـاا ملقى على األرم فأصابه ومات على أنـره فتـأمل النـن 

قيته إىل أهله مـن بيـت املـاا بعـد  ف مث أعطى النن (19)لو كان علي حالراً معكم ملا لللتم
مــع  يضــاً تنقـو صــوراً عظيمــة عــن مساحـة خلــق النــن األعظــم ذلـك. وهنــاك روا ت عديــدة أ

الناس ك تطبيق األحكام قون إكـراه أو قسـرف وحـت قبـو تنويـ  احلـد فـال يكـون املـ نب لـت 
 التع يب وما أهبه من احلاالت القسرية اليت نراها ك عامل اليوم.

                                                        

ابب  185ا 7مل يكــن معهــم ك تلــك احلاقنــة واحلاقنــة مــ كورة ك الكــاك: ا فــنن اإلمــام علــي   19ظ
وبتصــرف. وقـد كــان املوـروم أن ياكــوه وهـأنه عنـدما هــرب مـن احلوــرية. وأنظـر غــوايل  5صـوة الـرجم ة

 .41و ة 24ابب احلدوق ة 551ا 3اللئايل: ا
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 شعارات مزيفة
 

يت تظهـــر بـــي الوينـــة واألخـــر  وتطالـــب ك عاملنـــا املعاصـــر نســـمع ك ـــرياً مـــن األصـــوات الـــ
ظحبقوق اإلنسان  لكن ه ا الشعار ليً إال هعاراً لتمرير املاططـات والـدعوات للوصـوا إىل 

 غا ت وأهداف مصلحّية أو هاصية.
نعم ان كو إنسان يروق له ه ا الشـعار لكنـه ظكلمـة حـق يـراق هبـا ابطـو  فـأين مـن انق  

 هب ا النداء..
نــاقي نوســه عنــد الوصــوا إىل غايتــه وهــي احلكــم.. تــراه أوا مــن ينتهــك فك ــرياً مــا تــر  امل

حقوق اإلنسان اليت طاملا انق  هبا قبو ذلك! وان أهـم حـق مـن حقـوق اإلنسـان كرامتـه. ومبـا 
ان انتـــحاع االعـــااف منـــه ابإلكـــراه ســـواء عـــن طريـــق التعـــ يب اجلســـدي أو النوســـيف ابلضـــرب 

ديــد والوعيــد أو العوامــو النوســية ووســاةو الضــغط النوســي املباهــر أو ابلوســاةو املاقيــة أو الته
 األخر .. يعين املساس بصميم الكرامة.

اذن ال كرامة وال حقوق ل نسـان تبعـاً لـ لك ك  ـو بعـض األنظمـة احلاكمـة اليـومف حـت 
وان وجــدت نصــوا مــن القــواني الولــعية حلوــظ كرامــة اإلنســانف فلــيً هنــاك قــانون علــوي 

 لنصواف ويصبح تطبيقها أو عدم تطبيقها خالعًا ألهواء السلطات.. يورم تطبيق ه ه ا
 النموذج السيئ

 أقرب م اا إلينا قانون العراق.. هناك فقراتن ملاقة واحدة ك القانون ظأ و ب .
تتضــمن احتوــات املــتهم حبــق الصــمتف أي ان املــتهم مــن حقــه أن ال  يــب علــى  األوىل:

 ال أحد يرغمه على الكالم.أي سجاا يوجه إليه ويبقى ساكناً و 
 تتضمن عدم إكراه املتهم على االعااف سواء كان ذلك ابلتهديد أو الوعيد. الاانية:

لكـــن مـــن عـــاق ك العـــراق يعـــرف مـــد  صـــحة تطبيـــق هـــ ا القـــانون ومـــن قخـــو مراكـــح 
 التحقيق ظهرطة. أمن. استابارات.  ابرات  أعرف!
إىل احلــد الــ ي  ــتوظ فيــه املــتهم حبــّق  فهــو صــحيح أن إنســانية الســلطة ك العــراق بلغــت
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ــــا ذكــــر  ــــه ابلتهديــــد أو الوعيــــدف وهن ــــحاع االعــــااف من ــــرغم مكرهــــا لغــــرم انت الصــــمت أو ال ي
ظالتهديــد أو الوعيــد  علــى اعتبــار أن الضــرب ومــا هــاهبه منتــٍف أساســاً وغــري وارق ك قــاموس 

 السلطة ل لك مل ي كر مع التهديد أو الوعيد! 
ر ك أغلـــب القـــواني الولـــعية لغالبيـــة الـــدوا األخـــر  ليضـــوي صـــوة وهـــ ا النمـــوذا يتكـــر 

اإلنســانية للحكومـــات اجلــاةرة الســـلطات الوحشــيةف ولتظهـــر أمــام أعـــي النــاس مبظهـــر ا ـــافظ 
علـى كرامــة وحقــوق اإلنســان. كمــا تــر  ذلــك جليــاً ك قوانينهــا الولــعية املدونــة ظعلــى اللــواةح 

املاطوطـة علـى اجلـدران.. ومـا أك ـر الشـعارات املحيوـة فقط  وك لك تراه ك هـعارات السـلطة 
ك بلٍد م و العراق فوي أغلـب الشـوارع جتـد أمامـك ظالفتـة  مكتوبـة ابخلـط العـريض ظاإلنسـان 

متـوز  ولـيً مطلـق ال ـورة فهـو هنـاك  17وسيلة ال ورة وغايتها  واملقصوق ابل ورة هنـا ظانقـالب 
 ما يجكد صحة ه ا الشعار املحيف؟!

العراق يدرك ذلك جيداً ويعرف ان املراق من ذلك الشـعار هـو اسـتغواا النـاس ال  فننسان
غريف وإال فاألمر والح جـداً ك العـراق  كرامـة اإلنسـان لـد  السـلطة ال تسـاوي هـيئاً يـ كرف 

 وحقوق اإلنسان منتهكة متاماً. وك ا احلاا ك أغلب البلدان القمعية.
 ؟من حقوقه وكرامته بي يدي الرسوا األكرم فأين حقوق اإلنسان املعاصر وكرامته 

عــن إخافــة املــجمن وأذاه حــت مبجــرق النظــرة املريبــة إليــهف ومل  فقــد هنــى الرســوا األعظــم 
على لوء ذلك خالا فاة حكومتـه  يكن ذلك ابلنهي واملنع فقط بو لقد عمو رسوا هللا 

. واألةمــة املعصــومي  املــجمني  اإلهليــة وطبقــه تطبيقــاً عمليــاًف وتبعــه بعــد ذلــك اإلمــام أمــري
: مــن نظـر إىل مــجمن نظــرة ليايوـه هبــا أخافــه قــاا رسـوا هللا»قــاا:  فعـن اإلمــام الصـاقق 

وكـ لك ورق النهـي عـن الاويـع أيضـاًف فقـد قـاا أبـو عبـد  (20)«هللا عحوجو يوم ال  ـو إال  لـه
 .(21)«ك النار...من روع مجمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه فلم يصبه فهو : »هللا 

مــن »قــاا:  مث أييت املنــع عــن الوقــوف لــده ولــو أبقــو مــن كلمــةف فعــن اإلمــام الصــاقق 
أعـــان علـــى املـــجمن بشـــطر كلمـــة لقـــي هللا عحوجـــو يـــوم القيامـــة مكتـــوب بـــي يعينـــه آيـــً مـــن 

                                                        

 .1ابب من أخاف مجمناً ة 368ا 2الكاك: ا  20ظ
 .2ابب من أخاف مجمناً ة 368ا 2الكاك: ا  21ظ
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 .  (22)«رمحيت
 
 

 ال إُانة ِف اإلسالم
 

رب وال هـتم وال طعـنف وال اإلسالم يرفض كو مـا ميـً بكرامـة اإلنسـان فـال إهانـة وال لـ
فحـا وال بــ اءة وال قانءة وال.. وال.. حــت مــع العـدو الكــافر.. اذن كيــف ســيعامو املــتهم ك 
اإلســالم؟ وكيـــف ينتــحع اعاافـــه؟ يعامـــو بكــو أقب وذوق حيـــث ال خــدق لكرامتـــه حـــت وان  

 كان كافراً!
 وة:وإليك مضمون ما يشهد على ذلك من بطن اتريع املدرسة النبوية الشري

ـــــن  اننـــــي مـــــن املســـــلمي إىل معســـــكر األعـــــداء ألجـــــو  ك إحـــــد  احلـــــروب بعـــــث الن
استحصــــاا بعــــض املعلومــــات العســــكرية ظأعــــداق املقــــاتليف مــــواقعهمف معــــداهتمف وأســــلحتهمف 

 مجنة.. وما أهبه .
ابلصــالةف ولكــن فــوج  وقبــو امتــام صــالتهف هبــ ين الــرجلي ممســكي أبحــد  مث انشــغو 
لطمانــه ويضــرابنه لــرابً مسحــاً النتـحاع االعــااف منــه مبــا مطلــوب مــن معلومــات املشـركي ونــا ي

 عن جيا املشركي.
: ملــاذا تضــرابنه؟ فــال  ــق بصــالته وأمتهــا بســرعة مث توجــه إليهمــاف وقــاا فعّجــو النــن 

إىل الكافر بكـو لطـف وعنايـة ورفـق وراة يسـأله عمـا  لكما لربه وان كان كافراً. مث التوت 
منــه بلــي والرجــو  يــب علــى أســئلته  قونــا ارتبــاك! انظــروا إىل أي مــد  بلغــت عظمــة  يريــده

 .(23)إنسانية الرسوا 
فبه ه األخالق قخو الناس ك اإلسالم أفواجاً وهب ه األخالق  هر اإلسـالم علـى الـدين  

 كله.
دق فلــو قمنــا ةحصــاةية ميدانيــة إلحصــاء عــدق املســلمي الــ ين قخلــوا اإلســالم كرهــاًف وعــ

                                                        

 .3ابب من أخاف مجمناً ة 368ا 2الكاك: ا  22ظ
 بيان. 10ب 213ا 19أنظر حبار األنوار: ا  23ظ
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.. فمـاذا سـنجد ومـاذا سـتكون النتيجـة؟ يعـين املسلمي الـ ين قخلـوه طوعـاً ك زمـن الرسـوا
هـــو أن عـــدق املســـلمي الـــداخلي كرهـــاً هـــم األك ـــر أم الـــداخلي طوعـــاً؟ التـــأريع يشـــهد أبن 
الــداخلي إىل اإلســالم طوعــاً هــم األك ــر وال حصــر لعــدقهم قياســاً إىل عــدق الــداخلي كرهــاً. 

هــــ ا العــــدق ظاألخـــري  أن يكــــون معروفــــاً أبصــــحابه مـــن ظمســــلمي الوــــتح  وبعــــض وقـــد يكــــاق 
 املنافقي املعدوقين..

إذنف هــ ا الكــم اهلاةــو مــن الــداخلي طوعــاً إىل اإلســالمف مبــاذا أنــر ومــا الــ ي ج بــه إىل 
؟ بلــى وإهــاقة البــاري عحوجــو اإلســالم؟ ألــيً قــوة الشــد املغناطيســي خللــق الرســوا العظــيم 

ََِل  يَل اْلَقْل  ِب النْ َف    وا ِم  ْن قليــو علــى ذلــك ك قولــه تعــاىل:  خــري بــه  َولَ  ْو ُكْن  َ  َفظ   اً 
َسْوِلذَ 

(24). 
إذن ألـــيً مــــن حـــق املســــلمي أن يواــــروا بصـــاحب هــــ ا اخللــــق العظـــيم ك وســــط ملــــ  

 ابلعنف والالُخلق.
ر لــو أن أرأيــت هــو ســيتكرر هــ ا األســلوب ك التعامــو مــع بــين البشــر ك عــامل اليــوم؟ انظــ
 أحداً من جيا دصن وقع ك يد اجلهة املعاقية األخر  كيف ستنتحع منه االعااف؟

أليست األساليب معروفة. ابتـداءاً مـن الـو ق وهـد العيـون والتعليـق ابلسـقف والصـدمات 
الكهرابةيـــة والكـــي والـــرم والتكســـري ومـــا هـــاهبها مـــن األســـاليب الوحشـــية. وانتهـــاء بعمليـــات 

يسي وأساليب التع يب النوسـي مـن أجـو احلصـوا علـى بعـض املعلومـات. هـ ه التنوب املغناط
 هي أساليب العصر احلديث ظعصر التقدم واحلضارة وحقوق اإلنسان .

 رغم مرور أربعة عشر قرانً عليها. فأين هي من أساليب النن األكرم 
 تلك األساليب اليت تنضح اإلنسانية من مجيع جوانبها.

لوجدان اهنا قمة ك التقدم واحلضارةف فأين حنن منها وملـاذا مل نسـتمر علـى ولو أملنا جيداً 
 اتباعها؟

ألـيً لـعف املســلمي ك هـ ا العصـر كــان بسـبب ابتعـاقهم عــن منـاهج اإلسـالم وهــدي 
.. الـــ ي  ــــب أن يواـــر املســـلمون بـــه و علــــوا مـــن يـــوم مولـــده عيــــداً ال الرســـوا األعظـــم 

والتأســي أبخالقــه   احلقيقــي هــو الســري الصــحيح علــى هديــه يضــاهيه عيــد ك العــامل. والعيــد 
                                                        

 .159سورة آا عمران:   24ظ
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كي جنعو العامل كله يتـنعم أبجـواء اإلسـالم والطمأنينـة واألمـن والـوق والصـواء وا بـةف وذلـك ال 
لكــي حنظــى  وســلكها األةمــة األطهــار  يـتم لنــا إال بســلوك نوــً الطريــق الــيت رمسهــا النــن 

ُكن ْ  ُتْم َخي ْ  َر ُحمَّ  ٍة ُحْخرَِج  ْ  يتحقــق فينــا قولــه تعــاىل:  ابلســعاقتي الدنيويــة واألخرويــة. ولكــي
لِلنَّاسِ 

(25)  . 
 
 

 طريق األخالق
 

يتبـاقر إىل الـ هن تســاؤا هـو: هـو أن األخــالق تنمـو أم  بتــة عنـد حـّد معــي؟ يعـين هــو 
 نستطيع أن نتاّلق أبك ر من أخالقنا احلالية اليت حنن عليها أم ال؟

 تايل:وجتد اجلواب ك البيت ال
 ُ          ي األخ          الق تنب            كالنب          ات

 
 إذا س                        قي                           اء املكرم                        ات 
 

 بي  د
 

 نعم األخالق تنمو وليً هلا حد تقف عنده بشر  السقي النظيف.
 وميكننا أن نتاّلق أبك ر من أخالقنا عن طريق اإلسقاء مباء املكرمات.
عتيـاقي أو مـاء امسـه وماء املكرمات املشار إليه ك البيت امل كور آنواً ال يقصد به املاء اال

ظماء املكرمات  م و ماء الورق مـ الً لنبحـث عنـه ك األسـواق ونشـرب منـه لتنمـو أخالقنـاف بـو 
 املقصوق به ظكو ما ينّمي األخالق ويه هبا  فانه يوعو كما يوعو املاء ك تنمية النبات.
تنميــة اذن ميكننــا أن نقــوا: ان مــاء املكرمــات هــ ا يشــمو نــواحي عــدة وطــرق  تلوــة ك 

 األخالق وتقوميها منها ظالكتب .
فوــي بطــون هــ ه الكتــب  تلــف الكنــوز والوواةــد والــدرر وميكــن للجميــع االســتواقة منهــا  
كمــا ميكننــا أن نشــري هنــا إىل بعــض الكتــب األخالقيــة املعتــسة واملويــدة جــداً ملــن يريــد ســلوك 

 طريق األخالق الواللة.
 .مة اتلسي من ه ه الكتب كتاب ظحلية املتقي  للعال

ك كــو  وك الواقــع إن هــ ا الكتــاب حبــر مــن األخــالق الوالــلة املنقولــة عــن آا البيــت 
                                                        

 .110سورة آا عمران:   25ظ

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


 رجوع إىل القائمة

 22 

جوانب احليـاةف و  حبـ ا لـو أن أصـحاب األقـالم مـن أبنـاء أمتنـا اإلسـالمية يتوجهـون إىل هـ ا 
الكتـــاب ويعطونـــه هــــطراً مـــن وقـــتهم ليصــــّبوا مطالبـــه ك أســـلوب عصــــري جديـــدف و علــــوه ك 

 وا أيدي اجلميعف فاهنم سيحققون ب لك خدمة كبرية للمسلمي.متنا
ف وكتاب ظمنيـة (26)وهناك كتب ك رية أخر ف ك ه ا اتااف م و كتاب ظآقاب املتعلمي 

 .(28)ف وكتاب ظجامع السعاقات (27) املريد 
الـيت ميكـن مـن خالهلـا تقـوب السـلوك اإلنسـا  وهتـ يب  (29)وغريها مـن الكتـب األخالقيـة

 الق وتش يب وصقو املواهب ابجتاه اخلري والتعامو السليم مع الناس.األخ
اللهــم صــو علــى دمــد وآلــه... وأجــر للنــاس علــى يــدي اخلــري وال متحقــه ابملــّن وهــب يل 

 .(30)معايل األخالق واعصمين من الوار

                                                        

 آقاب املتعلمي: أليف الشيع نصر الدين الطوسي.  26ظ
ـــة املريـــد ك أقب ا   27ظ ـــاب مني ـــن علـــي العـــاملي املعـــروف كت ـــدين ب ـــد واملســـتويد أليـــف الشـــيع زيـــن ال ملوي

 ابلشهيد ال ا .
 هـ .1209ظجامع السعاقات: أليف الشيع دمد مهدي النراقي املتوىف   28ظ
ل مــام املجلــف قام  لــه فانــه كتــاب أخالقــي كتــب بلغــة ســهلة بســيطة   الوضــيلة اإلســالميةظككتــاب    29ظ

مساحــة الســيد اإلمــام ظقام  لــه  بتوصــية مــن والــده املعظــم آيــة هللا العظمــى  للشــباب وغــريهمف وقــد كتبــه
السيد مريزا مهدي الشريازي ظقـده . ويقـع الكتـاب ك أربعـة أجـحاء طبعـت مسـتقلة وقـد مجعتهـا مجسسـة 

 هـ  بريوت/ لبنان.1402  من احلجم الكبري وطبع سنة ظ504الوفاء ك ضلد واحد ظ
 ك مكارم األخالق. من قعاءه  100الصحيوة السجاقية: ا  30ظ
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 من ُدي القرآن احلكيم
 

 الرسول األبظم 
ُُْم َرُس وٌل ِم نْ قاا تعاىل:  ٌق ِلَم ا َمَعُه ْم نَ بَ َذ َفرِي ٌق ِم ْن الَّ ِذيَن  َوَلمَّا َجاء ِبْن ِد ِ  ُمَص دِ 

ْم َكأَن َُّهْم اليَ ْعَلُمونَ   . (31)ُحوُتوا اْلِكَتاَب ِكَتاَب ِ  َورَاء ظُُهوِرُِ
ُُْم َوِإنَّ فَ   وقـــاا ســـبحانه: ُُ َكَم   ا يَ ْعرِفُ   وَن َحبْ نَ   اء ُُْم اْلِكتَ   اَب يَ ْعرُِفونَ    نَ   ا رِيق   اً الَّ   ِذيَن آتَ ي ْ

ُُْم يَ ْعَلُمونَ  ُهْم لََيْكُتُموَن احْلَقَّ َو ِمن ْ
(32). 

ُُ َلِف  ي رُبُ  ِر اأَلوَّلِ  نَي وقــاا عحوجــو:  ُُ ُبَلَم  اُء بَ  ِ   َوِإنَّ   ُ  ْم ءايَ  ًة َحْن يَ ْعَلَم   َُ َحَوََلْ َيُك  ْن 
ِإْسَرائِي َ 

(33). 
ْس   َرائِيَ  ِإين ِ َرُس   وُل ِ  ِإلَ   ْيُكْم َوِإْذ قَ   اَل ِبيَس   ى ابْ   ُن َم   ْرَإَ َ  بَ   ِ  إِ وقـــاا جـــو وعـــال: 

 ُُ ُُ َحْلَ ُد فَ َلمَّ ا َج اء قاً ِلَما بَ  نْيَ يَ َديَّ ِم َن الت َّ ْورَاِة َوُمَبشِ  راً ِبَرُس وٍل َمِْْ ِم ْن بَ ْع ِدي امْسُ  ْم ُمَصدِ 
َذا ِسْحٌر ُمِبنيٌ  َُ ِِبْلبَ يِ َناِت قَاُلوا 

(34). 

 ُومكارم حخالق سرية الرسول األبظم 
فَاْصرِبْ ِإنَّ َوْبَد ِ  َسقٌّ َوال َيْسَتِخفَّنََّذ الَِّذيَن اليُوِقُنونَ قاا تعاىل: 

(35). 
َُْب نَ ْفُسَذ َبَلْيِهْم َسَسَراٍت ِإنَّ  َ َبِليٌم ِ َا َيْصنَ ُعونَ وقاا سبحانه:  َفال َتْذ

(36). 
َر ََمُْنوٍن وقاا عحوجو:  ََي ْ ِإنََّذ َلَعلى ُخُلٍق َبِظيمٍ وَ  َوِإنَّ َلَذ أَلْجراً 

(37). 
                                                        

 .101سورة البقرة:   31ظ
 .146سورة البقرة:   32ظ
 .197-196سورة الشعراء:   33ظ
 .6سورة الصف:   34ظ
 .60سورة الروم:   35ظ
 .8سورة فاطر:   36ظ
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ُُ ُك     َش  ْيٍء وقــاا جــو وعــال:  َُ  ِذِه اْلبَ ْل  َدِة الَّ  ِذي َسرََّمَه  ا َولَ   َ  ا ُحِم  ْرُت َحْن َحْببُ  َد َربَّ  ِإَّنَّ
َوَحْن َحتْ ُلَو اْلُقْرءانَ  َوُحِمْرُت َحْن َحُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمنَي 

(38). 
ََِل  يَل اْلَقْل ِب النْ َف    وا ِم  ْن فَِبَم  ا َرْلَ  ٍة ِم وقـاا تعـاىل:  ُ ْم َولَ  ْو ُكْن  َ  َفظ  اً  َُ ْن ِ  لِْن  َ  

ُ ْم َوَش اِوْرُُْم ِف اأَلْم ِر فَ ِ َذا َبَزْم َ  فَ تَ وَكَّ ْ  َبلَ ى ِ  ِإنَّ  َ  َُ ِْْفْر  ُهْم َواْس تَ   َسْوِلَذ فَاْبُف َبن ْ
َيُِب  اْلُمتَ وَكِ ِلنيَ 

(39). 
 

 وخصائصُ ظم ف ائ  الرسول األب
ِإَّنَّ َحْرَسْلَناَك ِِبحْلَقِ  َبِشرياً َوَنِذيراً َوال ُتْسَأُل َبْن َحْصَحاِب اْْلَِحيمِ قاا سبحانه: 

(40). 
ُِ َواتَِّبُع وُه َلَعلَُّك ْم وقاا تعاىل:  ُِ النَّيبِ  األُمِ يِ  الَِّذي يُ ْؤِمُن ِِبهلِل وََكِلَماِت فَآِمُنوا ِِبهلِل َوَرُسوِل

َتُدونَ تَ هْ 
(41). 

ُُ    ْم وقــــاا عحوجــــو:  بَ ُهْم َو بَ ُهْم َوَحنْ    َ  ِف    يِهْم َوَم    ا َك    اَن  ُ ُمَع    ذِ  َوَم    ا َك    اَن  ُ لِيُ َع    ذِ 
ِْْفُرونَ  َيْستَ 

(42). 
َوَما َحْرَسْلَناَك ِإال  َرْلًَة لِْلَعاَلِمنيَ قاا تعاىل: 

(43). 
ََُمَّ ٌد َحَِب َحَس  ٍد ِم نْ وقـاا جـو وعـال:  رَِج اِلُكْم َوَلِك ْن َرُس وَل ِ  َوَخ اَاَ النَِّبي ِ  نَي  َم ا َك اَن 

وََكاَن  ُ ِبُك ِ  َشْيٍء َبِليماً 
(44). 
 وسب ُ وجوب إطابة الرسول 

                                                                                                                                                               

 .4-3سورة القلم:   37ظ
 .92-91سورة النمو:   38ظ
 .159سورة آا عمران:   39ظ
 .119سورة البقرة:   40ظ
 .158ة األعراف: سور   41ظ
 .33سورة األنواا:   42ظ
 .107سورة األنبياء:   43ظ
 .40سورة األححاب:   44ظ
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ُقْ  َحِطيُعوا  َ َوالرَُّسوَل فَِ ْن تَ َولَّْوا فَِ نَّ  َ الَيُِب  اْلَكاِفرِينَ قاا تعاىل: 
(45). 

ُُ َجنَّ اٍت َجْ ِري ِم ْن َتِْتَه ا األَنْ َه اُر َخالِ ِديَن  َوَمنْ وقاا سـبحانه:  ُُ ُيْدِخْل يُِطْع  َ َوَرُسوَل
ِفيَها َوَذِلَذ اْلَفْوُر اْلَعِظيمُ 

(46). 
َ ا َبلَ ى وقاا جو وعال:  ُتْم فَ اْبَلُموا َحَّنَّ َوَحِطيُعوا  َ َوَحِطيُعوا الرَُّسوَل َواْسَذرُوا فَِ ْن تَ َولَّي ْ

لَِنا اْلَبالُغ اْلُمِبنيُ َرُسو 
(47). 
َ  َحي  َه     ا الَّ     ِذيَن ءاَمنُ     وا َحِطيُع     وا  َ َوَحِطيُع     وا الرَُّس     وَل َوال تُ ْبِطلُ     وا وقـــــاا عحوجـــــو: 

َحْبَماَلُكمْ 
(48). 

ُُ فَ انْ تَ ُهوا َوات َُّق وا  َ إِ وقاا سبحانه:  نَّ  َ َوَما ءاََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َبْن 
َشِديُد اْلِعَقابِ 

(49). 

 القرآن الكرإ معجزة الرسول األكرم 
ُِ َواْ ُب  وا قــاا عحوجــو:  َوِإْن ُكن  ُتْم ِف رَيْ  ٍب َمَّ  ا نَ زَّْلنَ  ا َبلَ  ى َبْب  ِدََّن فَ  ْأُتوا ِبُس  ورٍَة ِم  ْن ِمْاِل  

ُشَهَداءُكْم ِمْن ُ وِن ِ  ِإْن ُكنُتْم َصاِ ِقنيَ 
(50). 

ُِ اْخِتالف  اً  وقــاا تعــاىل:  َحفَ  ال يَ تَ  َدب َُّروَن اْلُق  ْرآَن َولَ  ْو َك  اَن ِم  ْن ِبْن  ِد ََ  رْيِ ِ  َلَوَج  ُدوا ِفي  
َكِارياً 

(51). 
َذا اْلُقْرآُن َحْن يُ ْفتَ َرى ِمْن ُ وِن ِ  َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذي بَ  نْيَ وقاا سبحانه:  َُ َوَما َكاَن 

ُِ َوتَ ْفِصيَ  اْلِكَتاِب ال ُِ ِمْن َربِ  اْلَعاَلِمنيَ َيَدْي  رَْيَب ِفي
(52). 

ُُ  دًى وقـاا جــو وعــال:  ُُ رُوُل اْلُق  ُدِس ِم  ْن رَب ِ  َذ ِِبحْلَ  قِ  لِيُ اَ ب ِ  َ  الَّ  ِذيَن آَمنُ  وا َو قُ  ْ  نَ زَّلَ  
                                                        

 .32سورة آا عمران:   45ظ
 .13سورة النساء:   46ظ
 .92سورة املاةدة:   47ظ
 .33سورة دمد:   48ظ
 .7سورة احلشر:   49ظ
 .23سورة البقرة:   50ظ
 .82سورة النساء:   51ظ
 .37سورة يونً:   52ظ
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َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمنيَ 
(53.) 
ُُ ُجلُ وُ  الَّ ِذيَن  ُ نَ زََّل َحْسَسَن احْلَِديِث ِكَتاِبً ُمَتَشاِِباً مَ وقاا سبحانه:  اَ اينَ تَ ْقَش ِعر  ِمْن 

ََيَْشْوَن رَب َُّهمْ 
(54). 

 
 

 من ُدي السنة املطهرة
 املولد النبوي الشريف وما يتعلق بُ

ولــد ك السـابع عشــر مـن هــهر ربيـع األوا عــام الويـو يــوم االننـيف وقيــو يــوم  روي أنـه 
 .(55)اجلمعة

ً لعنــه هللا خيــاق السـماوات الســبعف فلمــا كــان إبلـي»قــاا:  عـن أيب عبــد هللا الصـاقق 
 حجــب عــن نــالث مســاوات وكــان خيــاق أربــع مســاوات فلمــا ولــد رســوا هللا  ولــد عيســى 

حجب عن السبع كلها ورميت الشياطي ابلنجومف وقالت قريا: ه ا قيام الساعة الـ ي كنـا 
 .(56) «نسمع أهو الكتب ي كرونه..

ألقيـــت األصـــنام ك الكعبـــة علـــى  ولـــد رســـوا هللا  ملـــا: »وقـــاا اإلمـــام أمـــري املـــجمني 
وجوههــــا فّلمــــا أمســــى مســــع صــــيحة مــــن الســــماء: جــــاء احلــــق وزهــــق الباطــــو ان الباطــــو كــــان 

 .(57)«زهوقاً 
قــاا أبــو طالــب لواطمــة بنــت أســد: أي هــيء خستــك بــه آمنــة أهنــا  ملــا ولــد رســوا هللا 

ه خـرا معتمـداً علـى يـده اليمـع رافعـاً رأت حي ولدت ه ا املولوق؟ قـاا: خستـين أهنـا ملـا ولدتـ
رأسه إىل السماءف يصعد منه نـور ك اهلـواء حـت مـأل األفـقف فقـاا هلـا أبـو طالـب: اسـاي هـ ا 

                                                        

 .102ة النحو: سور   53ظ
 .23سورة الحمر:   54ظ
 .ابب نسب رسوا هللا  456املقنعة: ا  55ظ
 .1ة 48اتلً  285أمايل الشيع الصدوق: ا  56ظ
 .فصو ك مولده  31ا 1املناقب: ا  57ظ
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 .(58)وال تعلمي به أحداًف أما إنك ستلدين مولوقاً يكون وصيه
 واخللق العظيم رسول   

مـــات: األكـــو علـــى : جمـــً ال أقعهـــن حـــت املقـــاا رســـوا هللا : »قـــاا أبـــو جعوـــر 
وحلــن العنــح بيــديف ولــبً الصــوفف والتســليم (59)احلضــيض مــع العبيــدف وركــويب احلمــار مجكوــاً 

 .(60)«على الصبيانف لتكون سنة من بعدي
: خلــق هللا العقـو فقــاا لــه أقبــر فــأقبرف مث قــاا قــاا رســوا هللا : »وقـاا أبــو عبــد هللا 

يل منـــك قـــاا: فـــأعطى هللا دمـــداً تســـعة لـــه: أقبـــو فأقبـــوف مث قـــاا: مـــا خلقـــت خلقـــاً أحـــب إ
 .(61)«وتسعي جحًء مث قسم بي العباق جحًء واحداً 

ك حوــر  كنــا مــع النــن   قــاا أمــري املــجمني »قــاا:  عــن آابةــه  عــن اإلمــام الرلــا 
: مـا هـ ه فقـاا النـّن  اخلندق اذ جاءت فاطمة ومعها كسرية مـن خبـح فـدفعتها إىل النـن 

:   خبحتــه قرصــاً للحســن واحلســي جئتــك منــه هبــ ه الكســرية فقــاا النــن الكســرية؟ قالــت: 
 .(62)«فاطمة أما إنه أوا طعام قخو جوف أبيك من  نالث

كــان أجــوق النــاس  »يقــوا:  أنــه كــان إذا وصـف رســوا هللا  عـن اإلمــام أمــري املــجمني 
كـةف وأكـرمهم عشــرةف كوـاً وأجـرأ النـاس صـدراً وأصـدق النـاس هلجـة وأوفـاهم ذمـًةف وأليـنهم عري
 .»(63)ومن رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحّبهف مل أر قبله وال بعده م له

إذا فقــد الرجــو مــن أخوانــه نالنــة أ م ســأا عنــهف فــنن   عــن أنــً قــاا: كــان رســوا هللا 
 .(64)«كان غاةباً قعا لهف وإن كان هاهداً زارهف وان كان مريضاً عاقه

                                                        

 .نب ة من أحواا الرسوا  125العدق القوية: ا  58ظ
دابة واألّكاف: صانعه وأكاف احلمـار مجكواً: إكاف احلمار ككتاب ووكافه كساء يلقى على  هر ال  59ظ

 ايكافاً: هده عليه.
 .2ة 17اتلً  71األمايل للشيع الصدوق: ا  60ظ
 .8ابب العقو ة 192ا اسن: ا  61ظ
 .28ة 9ب 225ا 16حبار األنوار: ا  62ظ
 .ك جوقه  18مكارم األخالق: ا  63ظ
 .35ة 9ب 233ا 16حبار األنوار: ا  64ظ
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 اإلسالمية من بعده وحسوال األمة رسول   
يقـوا: إ  اخـاف  مسعـت رسـوا هللا : »قاا أمري املجمني اإلمام علي بن أيب طالب 

علـــيكم اســـتاوافاً ابلـــدين وبيـــع احلكـــم وقطيعـــة الـــرحمف وان تتاـــ وا القـــرآن مـــحامريف تقـــدمون 
 .(65)«أحدكم وليً أبفضلكم ك الدين

أمــيت تســعة: اخلطــأ والنســيانف ومــا : رفــع عــن قــاا رســوا هللا : »وقــاا أبــو عبــد هللا 
أكرهـوا عليـه ومــا ال يعلمـونف ومــا ال يطيقـون ومـا الــطروا إليـهف واحلســدف والطـريةف والتوكــر ك 

 .(66)«الوسوسة ك اخللق ما مل ينطق بشوة
يظهــر ك أمـيت اخلســف واملســع والقــ ف قـالوا: مــت يكــون ذلــك   : »وقـاا رســوا هللا 

والقينــات وهــرب اخلمــر وهللا ليتبــي أانس مــن أمــيت  (67)ملعــارفرســوا هللا؟ قــاا: إذا  هــرت ا
علــى أهــر وبطــر ولعــب يصــبحون قــرقة وخنــازير الســتحالهلم احلــرام واختــاذهم القينــات وهــرب 

 .(68)«اخلمور وأكلهم الراب ولبسهم احلرير
أييت علــــى النـــاس زمـــان الصــــابر مـــنهم علـــى قينــــه كالقـــابض علــــى : »وقـــاا رســـوا هللا 

 .(69)«اجلمرة
ســـيأيت زمـــان علــــى أمـــيت ال يعرفـــون العلمـــاء إال ب ـــوب حســــن وال : »وقـــاا رســـوا هللا 

يعرفون القرآن إال بصوت حسـن وال يعبـدون هللا إال ك هـهر رمضـانف فـاذا كـان كـ لك سـّلط 
 .(70)«هللا عليهم سلطاانً ال علم له وال حلم له وال رحم له

                                                        

 .140ة 42ا 2ا :عيون أخبار الرلا   65ظ
 ك علي تسع خصاا. أعطى النن  9ة 417اخلصاا: ا  66ظ
 وهللا العامل.  املعازفظك ا ك املصدر واألصح    67ظ
 ك التح ير ابلعقوبة ك الدنيا. 6ب 38إرهاق القلوب: ا  68ظ
 .88الوصو  130جامع األخبار: ا  69ظ
 .88الوصو  130جامع األخبار: ا  70ظ
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 احلب واملواالة
د حت أكون أحب إليه من نوسهف وأهلي أحب إليه من ال يجمن عب: »قاا رسوا هللا 

 . (71)«أهلهف وعايت أحّب إليه من عاتهف وذايت أحب إليه من ذاته
ـــو  حلـــب هللا عحوجـــوف : »وقـــاا رســـوا هللا  أحبـــوا هللا ملـــا يغـــ وكم بـــه مـــن نعمـــهف وأحّب
 .(72)«وأحبوا أهو بييت حلن
 ســبعة مــواطن أهــواهلن عظيمــة: عنــد : حــّن وحــّب أهــو بيــيت انفــع كوقــاا رســوا هللا 

الوفـــــاةف وك القـــــسف وعنـــــد النشـــــورف وعنـــــد الكتـــــابف وعنـــــد احلســـــابف وعنـــــد امليـــــحانف وعنـــــد 
 .(73)«الصرا 

مـــن أحـــب أن يركـــب ســـوينة النجـــاة ويستمســـك ابلعـــروة الـــونقىف : »وقـــاا رســـوا هللا 
ـــــأم ـــــواا عليـــــاً بعـــــديف وليعـــــاق عـــــدّوهف ولي ـــــو هللا املتـــــيف فلي ابألةمـــــة اهلـــــداة مـــــن  ويعتصـــــم حبب

 .(74)«ولده
 فقاا:   رسوا هللاف مت الساعة؟ جاء أعرايب إىل النن 

 «.ماذا أعدقت؟: »فقاا 
: فقــاا: مــا أعــدقت ك ــري صــالة وال صــيام إال أ  أحــب هللا ورســوله. فقــاا رســوا هللا 

قـــــاا: فمـــــا رأيـــــت املســـــلمي فرحـــــوا بشـــــيء بعـــــد اإلســـــالم فـــــرحهم «. املـــــرء مـــــع مـــــن أحـــــب»
 .(75) لكب

فقـــاا:   رســـوا هللا رجـــو  ـــب مـــن يصـــّليف وال يصـــلي إال  أتـــى رجـــو إىل رســـوا هللا 
الوريضةف و ب مـن يتصـدق وال يتصـدق إال ابلواجـبف و ـب مـن يصـوم وال يصـوم إال هـهر 

                                                        

 .9ة 54اتلً  334دوق: ااألمايل للشيع الص  71ظ
 . 6ة 58اتلً  364األمايل للشيع الصدوق: ا  72ظ
 .17بشارة املصطوى: ا  73ظ
 .43ة 292ا 1: اعيون أخبار الرلا   74ظ
 .بيان احلب ر ولرسوله  223ا 1تنبيه اخلواطر ونحهة النوا ر: ا  75ظ
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 .(76)«: املرء مع من أحبرمضانف فقاا رسوا هللا 
 

 الفهرس
 

 3 ................................................. كلمة الناهر

 6 ............................................... مواليد العظماء

 7 .................................... األمر األوا: إحياء ال كر 

 7 ............................. إقامة الشعاةر واملراسم واالحتواالت

 7 ........................................ تقصري بعض املسلمي

 8 ............................................... معع االحتواا

 9 .........................األمر ال ا : أخالقيات صاحب املناسبة

 9 .......................................َوإِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم 

 11....................................... ؟ هو سيعرفنا النن 

  ......................................13رسوا هللا   مسو خلق

 14............................................ للناس مداراته 

 16...................................... تطبيق احلكم اإلسالمي

 17.............................................. هعارات محيوة

 17............................................. النموذا السي 

 19......................................... إلسالمال إهانة ك ا

 21.............................................. طريق األخالق

 23...................................... من هدي القرآن احلكيم

 26...................................... من هدي السنة املطهرة

 30.................................................... الوهرس
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 .128ة 15ب 70ا 65حبار األنوار: ا  76ظ
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