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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 

 َناِت َيْسَعى نُوُرُهْم بـَنْيَ أَْيِديِهْم َوِِبَْْيَاِِنِْم ُبْشرَاُكُم يـَْوَم تـََرى اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤمِ 
 اْليَـْوَم َجنَّاٌت ََتْرِي ِمْن ََتِْتَها األنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك 

 ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
 

 صدق هللا العلي العظيم
  

 12سورة احلديد: 
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 كلمة الناشر
 
 
 ن الرحيمبسم هللا الرمح

 
احلمــد ر را العــااني والوــسة والســسم خريــى رمــد خــع الــورى أرعــني وخريــى  لــ  ال ــر 

 اايامني.
كل إنسان سوي يتطريع إىل حب اخلع والكمال، ويهرا من النقص، وحيـاول أن يريتوـ  
دائماً مبا هو خع ل . فهو شيء جمبول خريي  وم روز يف أخماق  بدون أن يتكشـ  ذلـك. ومـن 

مـور الكماليـا الـا حيـاول أن ياـفيها خريــى شاوـيت : السـمعا الطيبـا، وااكانـا اارموقـا بــني األ
 الناس، الا تدفع  إىل نيل ااكرما وكسب الذكر احلميد من بني أفراد اجملتمع.

ولكــن، كيــ  ْيكــن أن يكــون لانســان وخااــا ااســريم اــاحب شاوــيا مذهبيــا خريميــا 
 ىل الطري  اإلسسمي ويكون داخيا اامتاً وبدون نط .وخمرييا حىت يستطيع هدايا الناس إ

ويف هــذا الســيان كــان هــذا الكــراس خئيــئي القــارص بــني يــديك عــا أاــدر   احــا اارجــع 
الـدي  األخريـى  يـا هللا العظمـى اإلمـام السـيد رمـد احلسـي  الشـعازي اقـدس سـر  الشـري   ـ 

ميا ومـب  ـا الفـراف الفكـري لريقـارص الذي كانت ل  وقفـات متنوخـا خريـى شـىت ااوااـيع اإلسـس
 ااسريم ول ع  ـ .

فقــد تنــاول الســيد اإلمــام اقــدس ســر  الشــري   يف هــذا العنــوان شاوــيا ااــؤمن كقاــيا 
مهمــا مــن حيــاة اإلنســان ااســريم، وكيــ  أن الشــريعا نظــرت إليهــا وحــدد ا  طــوات ســريوكيا 

 معينا داخماً البحث ابآلايت وااأثور من الرواايت.
د قمنا بنشر  إْياانً منا ِبمهيا هذا السفر القّيم وقـد كـان الكتـاا خبـارة خـن رااـرة مـن وق

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


 رجوع إىل القائمة

 4 

احملااــرات الكةــعة الــا ألقاهــا الســيد اإلماماقــدس ســر  الشــري   يف أوقــات وأمــاكن  تريفــا، 
وذلـــك لكـــي يتيســـر لريقـــراء الكـــرام التـــئود مـــن فائـــدة احملتـــوى، راجـــني مـــن هللا خئوجـــل الســـداد 

 وأن يوفقنا ريعاً لريعمل الواحل إن   يع جميب.والقبول، 
 

 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر 
 شوران 13/  6080بريوت لبنان ص ب  
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

احلمــد ر را العــااني والوــسة والســسم خريــى نبينــا رمــد و لــ  الطيبــني الطــاهرين والريعنــا 
 يوم الدين. الدائما خريى أخدائهم أرعني إىل قيام

 
 النفس واإلطراء

 
الريهــم إنــك أخريــم   مــن نفســي، وأان : »قــال أمــع ااــؤمنني اإلمــام خريــي بــن أ   الــب 

 .(1)«أخريم بنفسي منهم، الريهم اجعرينا خعاً عا يظنون واغفر لنا ما ال يعريمون
  خنــدما مدحـ  قــوم يف وجهـ  الشــري جـاء هـذا الكــسم مـن أمــع ااـؤمنني وإمــام ااتقـني 

. 
فــ ن هللا ســبحان  وتعــاىل يعريــم دقــائ  وخفــااي « الريهــم إنــك أخريــم   مــن نفســي: »فقــال 

أي مـــن «. وأان أخريـــم بنفســـي مـــنهم»اـــفات اإلنســـان وأخمالـــ  مـــا ال يعريمـــ  اإلنســـان بنفســـ  
الريهـم اجعرينـا خـعاً عـا »هؤالء ااـّداحني  ألن كـل إنسـان يعـرس نفسـ  خـعاً مـن معرفـا غـع  لـ  

مــن األخطــاء، ومــن ااعريــوم « واغفــر لنــا مــا ال يعريمــون»عــا يظــن هــؤالء ااــادحون أي « يظنــون
لري فـــران، ابختبـــار بعـــ  ااباحـــات الـــا ال يروِنـــا الئقـــا مبقـــامهم مـــع هللا  أن  ريـــب األئمـــا 

 سبحان  وتعاىل ماافاً إىل أن  تعرييم لآلخرين.
ن مـنهم عخطائـ  هـذ  وهو توجي  لريمـؤمنني يف احلـذر مـن العابـب ابلـنفني ولكـني الشـيطا

 .(2)«حب اإل راء واادح من أوث  فرص الشيطان: »الفراا وقد قال أمع ااؤمنني 
 .(3)«إايك واإلخاباا وحب اإل راء ف ن ذلك من أوث  فرص الشيطان: »وقال 

                                                        

 .وقد مدح  قوم يف وجه   100البسغا، قوار احلكم: الرقم  ِنج  1ا
 .10727ح 14الفول  5ا 466غرر احلكم ودرر الكريم: ص  2ا
 .10725ح 14الفول  5ا 466غرر احلكم ودرر الكريم: ص  3ا

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


 رجوع إىل القائمة

 6 

 
 قوة الشخصية

 
نــئ  خــن كــل دنيــا نفســك وابـــذل يف : »قــال أمــع ااــؤمنني اإلمــام خريــي بــن أ   الــب 

 .(4)«ارم جهدك ختريص من ااآمث وَترز ااكارمااك
 .(5) «اي أيها الناس انفسوا يف ااكارم وسارخوا يف اا امن..: »وقال اإلمام احلسني 

يتطريــع كــل إنســان ســوي إىل التكامــل يف األخــسن وَتوــيل الســمعا الطيبــا ونيــل ااكانــا 
فع  دفعاً إىل نيـل ااكرمـا والتمتـع اارموقا بني الناس، فهذ  حاجا نفسيا أايريا يف كل فرد، تد

ابلشهرة واكتساا الذكر احلميد يف اجملتمع، وهـذا يتحوـل خـن  ريـ  قيامـ  ابألخمـال احلسـنا 
واألفعـــــال الطيبـــــا، الـــــا تعـــــود خرييـــــ  وســـــن العاقبـــــا يف راـــــا هللا خنـــــ ، و ييـــــد أفـــــراد اجملتمـــــع 

ة وفاـــائل رمـــودة، وموــادقتهم خريـــى كـــل مـــا يوـــدر خنـــ  مـــن ارـــازات انجحـــا وأخمـــال ابهـــر 
وكريمـا حظـي ااـرء ابحــلام النـاس انبسـطت نفســ  انبسـا اً، وقويـت روحــ  ااعنويـا، فدفعتـ  مــن 

 راح إىل راح  خر وأكرب.
وكريمـــا اســـتطاا اإلنســـان أن ةلـــ  ااماخـــا ويباد ـــا ااـــودة ويشـــارك يف ســـرّائها واـــرّائها،  

د  نوخــاً مــن اال م نــان النفســي كريمــا رهــرت تريــك الشاوــيا القويــا يف حياتــ  الــا تولــد خنــ
 واالستقرار الروحي.

                                                        

 .4862ح 2الفول  2ا 240غرر احلكم ودرر الكريم: ص  4ا
 ،ذكر اإلمام الةالث  29ص 2كش  ال ما: ج   5ا
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 السبيل إىل الشخصية القوية
من األمور الا  ا أمهيا كـربى يف حيـاة اإلنسـان، هـي أنـ  كيـ  ْيكـن لانسـان أن يكـون 
ااحب شاويا خريميـا ومذهبيـا وخمرييـا مرموقـا بـني النـاس، لكـي يسـتطيع هدايـا النـاس إىل 

 الطري  اإلسسمي السوي؟ 
عــل مــن أوىل متطريبــات الشاوــيا الناجحــا، الوــدن يف معامريــا النــاس ومطابقــا األقــوال ل

ابألفعال، ورخايا مواحلهم، وااللتئام ابابادص السرييما، وخدم التفريط يف ذلـك كريـ ، فقـد قـال 
 .  (6)«الودن اسح كل شيء: »أمع ااؤمنني 
 .(7)«خرييك ابلودن فمن ادن يف أقوال  جل قدر : »وقال 

الشاويا األايريا وااذابـا يف اجملتمـع تبـق حقـاً خريـى حسـن النيـا الـا يبـديها الفـرد  ـو ف
اآلخــرين واالهتمــام اااريــص مبوــريحتهم، وبــذلك فالشــاص الــذي ْيتريــك ااكانــا االجتماخيــا 

يف قــــول هللا  والعريميــــا يســــتطيع العمــــل كةــــعاً يف داخــــل جمتمعــــ  فعــــن أ  خبــــد هللا الوــــادن 
ا َيمْشمى هللام ِمْن ِعبماِدِه اْلُعلممماءُ ِإّنَم خئوجل: 

يعـ  ابلعريمـاء مـن اـدَّن فعريـ  قولـ ، »قال:  (8)
، خسفــاً لريشــاص الــذي ال ْيتريــك تريــك الشاوــيا. (9)«ومــن ي يوــدِّن فعريــ  قولــ  لــيني بعــاي

ويســتطيع اإلنســان أن حيوــل خريــى هــذ  الشاوــيا خــن  ريــ  الســعي الكبــع واإلبــداا الــدائم 
ومأمْن لمْيسم ِلإِلْنسماِن ِإالم مما سمعمىوا واإلخسص ويف ذلك، قال تعاىل: والعمل الدؤ 

(10).. 
هـــو ااشـــي الســـريع دون العـــدو، وان اإلنســـان ال حيوـــل خريـــى اخلـــع إال مـــن  (11)فالســـعي

أفعال وأخمال اخلع الا فعريها وهو حي يف احلياة الدنيا، أما يف عات  فانـ  ال ينـ  إال التبعـات 
ا خريى األموال الا تركهـا، فـ ن كـان الورثـا أخيـاراً، فـ ن بـذل هـذ  األمـوال يف  ريـ  اخلـع االتب

يرجع ثوا ا إليهم، وهو ال حيول خريى ذلك الةواا  ألِنا ليسـت مريكـ ، فقـد أاـبحت مريـك 
                                                        

 .4340ح 3الفول  1ا 219ر احلكم ودرر الكريم: صغر   6ا
 .4344ح 3الفول  1ا 219غرر احلكم ودرر الكريم: ص  7ا
 .28سورة فا ر:   8ا
 .2ابا افا العريماء ح 36ص 1الكايف: ج  9ا
 .39سورة النابم:   10ا
ة مـــاد 202ص 2الســـعي: خـــدو لـــيني بشـــديد، يقولـــون: الســـعي العمـــل، أي: الكســـب، أنظـــر كتـــاا العـــني: ج  11ا

 اسعي .

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


 رجوع إىل القائمة

 8 

غع ، وإن كان الورثا أشراراً ف ن تبعات اآلاثم ونتيابا ارفها يف  ري  الشر تعود خريي  ويتأذى 
ا. وكـذا مــن سـّن ســنا حسـنا فريــ  ثوا ـا وثـواا مــن خمـل  ــا إىل يـوم القيامــا، ومـن ســن بسـببه

 ..  (12)سنا سي ا فعريي  وزرها ووزر من خمل  ا إىل يوم القياما

                                                        

من سـن سـنا حسـنا كـان لـ  أجرهـا وأجـر مـن خمـل  ـا إىل يـوم القيامـا، ومـن سـن : »فقد قال الوادن األمني   12ا
 .136أنظر الفوول اااتارة: ص«. سنا سي ا كان خريي  وزرها ووزر من خمل  ا إىل يوم القياما
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 مثار اخلري والصالح
إّن هللا سبحان  وتعاىل تعهد يف كتاب  الشري  بتوفي  من سـعى يف  ريـ  اخلـع والوـسح، 

ذذُدوا ِيينمذذا لمنذمْيذذِديذمنَذُيْم ُسذذبُذلمنما ومِإَن هللام لمممذذعم اْلُمْحِسذذِن م ومالَذذِييحيــث قــال:  نم جماهم
، أي: (13)

إن الــذين جاهــدوا الكفــار ابت ــاء مراــاتنا و اخــا لنــا، وجاهــدوا أنفســهم يف هواهــا، خوفــاً منــا 
 وسـط هـذا لنهدينهم السبل ااواريا إىل ثوابنا ابلنور وااعونـا يف دنيـاهم  دايـا النـاس، فـ ن يف

الئحام اخلان ، وااـو الكـافر، مـن يناهـد يف هللا ابإلْيـان، واألخمـال الوـاحلا، ف نـ  يهتـدي إىل 
رـع سـبيل وهـو الطريـ  الـذي  ُسبُذلمنما ري  احل  ااوال ل  إىل سعادة الدنيا واآلخرة، ف ن 

ي  فُـت  أمامـ  قرران ألجل الرشاد والوسح واخلع والسعادة، وهذا خام، فكل من جاهد يف  ر 
الـذين حيسـنون يف نيـا م وأقـوا م وأخمـا م،  هللام لمممعم اْلُمْحِسذِن م ابا احل  والودن. ف ن 

 .(14)ف ن  تعاىل معهم ابلنورة وال ريبا والسعادة يف الدارين

 العمل هلل وحده
والنقطـــا ااهمـــا الـــا ينـــب أن يريتفـــت إليهــــا اإلنســـان هـــي أنـــ  إذا أراد أن يكـــّون لنفســــ  
شاويا قويا البد أن ينعل أخمال  ر خئوجل، ف ن ما كان ر ينمو وما كان لريشـيطان ببـو، 

اجعريـوا أمـركم هـذا ر وال َتعريـو  لرينـاس، ف نـ  »ألاـحاب  يومـاً:  حيث قـال اإلمـام الوـادن 
، لـــذا ينــــب أن يكــــون لريمــــرء (15)«مـــا كــــان ر فهــــو ر، ومــــا كـــان لرينــــاس فــــس يوــــعد إىل هللا

يــا نبيريــا تقــود خطــا  يف احليـاة  إذ خريــى ااــرء العامــل يف ســبيل هللا أن يــؤمن ِبن هللا أهـداس دين
معــ   ــول الوقــت وأنــ  يســدد خطــا  ويعينــ  كريمــا أاـّـت بــ  وحشــا وأاــابت  نكبــا أو اــائقا.. 

 (16)وأاـ  نفسـك يف أمـورك كريهـا إىل إ ـك ف نـك ترياب هـا إىل كهـ : »وقال أمع ااـؤمنني 

                                                        

 .69سورة العنكبوت:   13ا
 تفسع سورة العنكبوت. 25ص 21ج أنظر تفسع تقريب القر ن إىل األذهان:  14ا
 .2ح 116ا 281ص 69وار األنوار: ج  15ا
 الكه : ااريابأ.  16ا
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 .(18)«يئ، وأخريص يف ااسألا لربك ف ن بيد  العطاء واحلرمانومانع خئ  (17)حريئ  
مــرة: مهمــا يكــن شــعورك ابلوحــدة فــاخريم أنــك لســت مبفــردك أبــداً  ألن هللا  (19)وكمـا قيــل

معــك، ســر خريــى جانــب الطريــ  وانــك خريــى يقــني مــن أنــ  يســع خريــى ااانــب اآلخــر، رتــب 
 أمورك خريى أساس أن ربك شريك لك يف كل شيء تفعري .

ك تــئداد  مأنينــا نفســك، وتشــعر يف قــرارة نفســك أنــك خريــى الوــرا  ااســتقيم، ال وبــذل
ةتيــك البا ــل مــن بــني يــديك أو مــن خريفــك، وهــذا مــن أخظــم نعــم هللا خريــى اإلنســان الــذي 
يراـــى خنـــ  هللا والنـــاس، ال ألجـــل أهـــداس دنيويـــا وفهـــا مؤقتـــا مـــن جـــا  ومـــال وتســـريط خريـــى 

 كيان مار يف اجملتمع ومفسد يف األرض.  رقاا الناس، وما مةل هذا الفرد إال

 اخلالق حكيم
فــــ ن هللا ســــبحان  وتعــــاىل ي بريــــ  شــــي اً ماــــراً إال وبــــ  منفعــــا يف هــــذ  الــــدنيا، بــــل كـــــل 
اااريوقات  ا فائدة ونفع، حىت الناباسات الا ختـرج مـن بـدن اإلنسـان  ـن نسـتقذرها وننفـر 

إذ أن ااـئارخني يسـتادموِنا كسـماد ألرااـيهم يف  منها لكن  ا فوائد كةعة يف الئراخا ـ مةًس ـ 
زراخـا بعـ  احملااـيل احلقرييـا. والقوـد عـا سـب : هـو أن كـل مفيـد وماـر إذا وجهنـا  الوجهـا 
الوحيحا ْيكن االستفادة من ، ومن الشواهد اارييـا الواـوح حـول هـذا البحـث مـا ذكـر خـن 

  مــن الشــعب الوــي  القاــاء خريــى أذاا بيــاانً خااــاً  ريــب فيــ (20)الوـني ِبن اماوتســ  تونــ  
ريع العوافع، وذلك ألجل أن ال تويب ال ـاابت واألشـابار ِباـرار وال تريـتهم احلبـوا ومـا 
أشب ، فقام الناس ومريا إابدة خرييها، حيث قتريوا يف تريك السـنا مـا يقـارا العشـرة مسيـني مـن 

سـوس حيوـل خريـى أكـرب  تريك الطيور الو عة، وإن الشعب الوي  كان يعتقد أن  بعمري  هـذا 
كميــا مــن احملااــيل واإلنتــاج الئراخــي لتريــك الســنا، ولكــن حــدأ العكــني لامــاً حيــث أاــب  

                                                        

 احلريئ: احلافظ.  17ا
 كتبها إلي  اواارين  خند انوراف  من افني.  لريحسن بن خريي  من وايا ل   31ِنج البسغا، الرسائل:   18ا
 القائل هو الدكتور فرانك لوابخ.  19ا
م  رجـل دولـا اـي ، مـن مؤسسـي احلـئا الشـيوخي يف الوـني، أخريـن اامهوريـا 1976ـ  1893ماوتس  تونـ  ا  20ا

م ، مث رئــيني احلـئا الشــيوخي، خــال  السـوفيات، لــ  خــدة مؤلفـات منهــا الكتــاا األمحــر 1949الوـينيا الشــعبيا ا
 الو ع.
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انتاج احملاايل أسوَء حاالً من ريع السنني اااايا  وذلـك ألِنـم بعمريهـم هـذا جعريـوا مـئارخهم 
حلشـرات  عما لريديدان واحلشرات، حيث هابم خريـى تريكـم احملااـيل الئراخيـا مسيـني ااـراد وا

 فأاابتها إاابا شديدة.
فتنبــ  الوــينّيون إىل أن تريــك العوــافع الــا قاــوا خرييهــا كانــت احلوــن اانيــع لريمــئارا مــن 
احلشرات، وكان  ا دور كبع يف زايدة إنتاجهم  حيـث كانـت تقـوم بعمـل هـام ي يسـتطع أحـد 

ا وأخــرى، ويف الســنا القيــام بــ  وهــو التهــام تريــك الديــدان واآلفــات احلشــريا الــا تظهــر بــني ســن
التاليــا قــاموا ابحلفــاا خرييهــا بــل وتربيــا وتكةــع تريــك الطيــور، ليعــود إنتــاجهم كمــا كــان خرييــ  يف 
السنني اااايا. إذاً فالعوـافع الـا كـانوا يظنـون أِنـا خدْيـا الفائـدة، بـل توـوروا أِنـا حيـواانت 

م يف تكامل احلياة اإلنسـانيا، اارة فقد رهر  م أِنا كةعة النفع لانسان، و ا دور حيوي مه
وهكــذا األمــر يف العقــارا واألفــاخي واحلشــرات فــان فائــد ا أكةــر بكةــع مــن اــررها وأذاهــا، 

 .(21)ويذكر ِبن من فوائد العقارا واألفاخي أِنا لتص السموم ااوجودة يف ا واء
اريوقــــات إذن، فسبـــد لانســــان أن يكــــون موجــــوداً انفعــــاً يف احليــــاة كســــائر الكائنــــات واا

األخــرى، فكيــ  ال يكــون كــذلك وقــد ســرّيح  هللا تعــاىل بكــل الريــوازم، حيــث ســار لــ  مــا يف 
السماوات واألرض ورزق  من الطيبـات، وأخطـا  العقـل والفطـرة السـرييما وأرسـل لـ  رسـسً تـلى 

ذذذَخرم لم وكتبـــاً مبينـــا فيهـــا شـــفاء اـــا يف الوـــدور، فقـــال خئوجـــل:  ُكذذذْم ممذذذا ِ  أمَلمْ تذمذذذرمْوا أمَن هللام سم
ِطنمةً  الَسمموماِت وممما ِ  األْرِض ومأمْسبمغم عملمْيُكْم نِعمممُه ظماِهرمًة ومَبم

(22). 
اَلِيي جمعملم لمُكُم األْرضم ممْيداً ومجمعملم لمُكْم ِيييمذا ُسذُبالً لمعمَلُكذْم تذمْيتمذُدونم وقال سبحان : 

  َم ُوْرمُجذونم ومالَذِيي نذمذَل م ِمذذنم الَسذمماِء ممذاًء ِبقمذذدم ِل ذذيم ًة ممْيتذاً كم ومالَذذِيي  ٍر يمأمْنشمذْرام بِذذِه بذمْلذدم
َِ وماألنْذعماِم مما تذمرْكمُبونم  لِتمْسذتذمُووا عملمذى ظُُيذورِِه ُ َ  خملمقم األْزوماجم ُكَليما ومجمعملم لمُكْم ِمنم اْلُفْل

يْذُتْم عملمْيذذِه  ْما اْسذذتذموم ذذةم رمبِمُكذذْم ِإ ا ومممذذا ُكنَذذا لمذذُه تمذذْيُكُروا نِْعمم ذذَخرم لمنمذذا همذذيم ومتذمُقولُذذوا ُسذذْبحمانم الَذذِيي سم
ُمْقرِِن م 

(23). 
                                                        

اض ااستعوــيا إاـافا الســتعما ا  إن األوـاأ احلديةـا أثبتــت أن لسـم األفـاخي فوائــد رـا لعـسج العديــد مـن األمـر   21ا
 كمااد حيوي اد لدغات األفاخي نفسها.

 .20سورة لقمان:   22ا
 .13-10سورة الئخرس:   23ا
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 قضاء حوائج الناس
 

أفاــل موــدان لانســان النــافع يف احليــاة هــو ذلــك الشــاص الــذي يقــدم اخلدمــا والنفــع 
 أاـري  النـاس أاـريحهم لرينـاس، وخـع النـاس مـن انتفـع: ».. لآلخرين، فقد قـال رسـول هللا 

مــن كةـرت نعـم هللا خرييـ  كةـرت حـوائج النــاس : »، وقـال اإلمـام أمـع ااـؤمنني (24)«بـ  النـاس
إلي  فمـن قـام ر فيهـا مبـا ينـب فيهـا خّراـها لريـدوام والبقـاء، ومـن ي يقـم فيهـا مبـا ينـب خراـها 

 .(25)«لريئوال والفناء
متعريقـا ِبسـتار دخل مكا وهو يف بع  حوائاب ، فوجد أخرابيـا  روي أن أمع ااؤمنني و 

ــــ  مكــــان، وال يكفــــ  مكــــان، ارزن  الكعبــــا وهــــو يقــــول: اي مــــن ال حيويــــ  مكــــان، وال بريــــو من
مـا تقـول اي »وقـال:  األخـرا  أربعـا  الس درهـم، قـال ـ الـراوي ـ: فتقـدم إليـ  أمـع ااـؤمنني 

ا، قـال: أنـت وهللا حـاج« أان خريي بن أ   الب»فقال األخرا : من أنت؟ فقال: « أخرا ؟
قال: أريد أل  درهم لريودان، وأل  درهم أقاي  ا ديـ ، وألـ  « سل اي أخرا : »قال 

أنوــفت اي أخــرا ، إذا خرجــت : »درهـم أشــلي  ــا دارا، وألــ  درهـم أتعــيل  ــا، قــال لـ  
فأقـام األخـرا  أسـبوخا مبكـا وخـرج يف  ريـب أمـع « من مكا فسل خن داري مبدينا الرسول 

فقـال:  ؟ فريقيـ  احلسـن اادينـا، واندى: مـن يـدل  خريـى دار أمـع ااـؤمنني  إىل ااؤمنني 
قـال: « أمـع ااـؤمنني »فقـال األخـرا : مـن أبـوك؟ قـال: « أان أدلك خريى دار أمع ااـؤمنني»

رسـول هللا »قـال: مـن جـدك؟ قـال: « فا مـا الئهـراء سـيدة نسـاء العـااني »من أمك؟ قال: 
قـال: « خدينـا بنـت خويريـد»قال: من جـدتك؟ قـال: « بد ااطريب رمد بن خبد هللا بن خ

قال: لقـد أخـذت الـدنيا بطرفيهـا امـل « حسني بن خريي بن أ   الب »من أخوك؟ قال: 
وقل لـ : إن األخـرا  اـاحب الاـمان مبكـا خريـى البـاا، فـدخل احلسـني  إىل أمع ااؤمنني 

  :مان مبكااي أبا، أخرا  ابلباا يئخم أن  ااحب ا»وقال.» 
                                                        

 .5840ااوجئة ح ومن ألفاا رسول هللا  394ص 4من ال حيار  الفقي : ج  24ا
 اابر بن خبد هللا األنواري. قال  372ِنج البسغا، قوار احلكم:   25ا
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اي ســـريمان، »و ريـــب ســـريمان الفارســـي اراـــي هللا خنـــ   وقـــال لـــ :  قـــال: فاـــرج إليـــ  
فـدخل سـريمان إىل السـون وخـرض « خريـى التابـار أخرض احلديقا الا غرسها يل رسول هللا 

احلديقــا فباخهـــا ابثــ  خشـــر ألــ  درهـــم وأحاــر ااـــال وأحاــر األخـــرا  فأخطــا  أربعـــا  الس 
لنفقتــ ، فرفـع اخلـرب إىل فقــراء اادينـا، فـاجتمعوا إليــ  والـدراهم موـبوبا بــني  درهـم وأربعـني درمهـا

يقب  قباا ويعطي رجس رجس حىت ي يب  ل  درهم واحد منها ودخـل منئلـ ،  يدي  فابعل 
نعــم »فقــال: « اي ابــن خــم، بعــت احلديقــا الــا غرســها رســول هللا والــدي؟: »فقالــت فا مــا

أان جائعـــا وابنـــاي »مث قالـــت: « جـــئاك هللا يف عشـــاك»ت لـــ : قالـــ«  ـــع منهـــا خـــاجس و جـــس
 ليقـلض شـي ا ليوـرف  خريـى خيالـ  فابـاء رسـول هللا  فاـرج « جائعان وال شك أنك مةرينـا

هـاك هــذ  : »فقـال « خـرج اي رسـول هللا»فقالــت لـ : « اي فا مـا، أيـن ابـن خمـي؟»وقـال: 
 فاباء خريـي  وخرج رسول هللا «  عاما الدراهم ف ذا جاء ابن خمي فقويل ل  يبتاا لكم  ا

وانولتـ  الـدراهم وكانـت سـبعا « نعـم»قالـت: « جاء ابن خمي ف ين أجد رائحـا  يبـا؟»وقال: 
فأتيـا السـون وإذا مهـا « اي حسـن، قـم معـي»فقـال:  لـ  مـا قـال  دراهم سود هابريـا وذكـرت

قــال: « طيــ  الــدراهم؟اي بــ  نع»برجــل واقــ  وهــو يقــول: مــن يقــرض هللا الــويف ااريــي؟ فقــال: 
الـدراهم وماـى إىل ابا رجـل ليقـلض منـ  شـي ا، فريقيـ  أخـرا   فأخطـا  « بريى وهللا اي أبـا»

أ »قـال: فـ ين أنظـرك بـ  قـال: « ليني معي مثنهـا»ومع  انقا فقال: اشل م  هذ  الناقا، قال: 
   خـــر وماـــى، فريقيــ  أخــرا« خــذها اي حســن: »قـــال: مبائــا درهــم قـــال « بكــم اي أخــرا ؟

قـال: أغـئو خرييهـا أول غـئوة ي ئوهـا « ومـا توـنع  ـا؟: »لـ  فقال: اي خريي أ تبيع الناقا؟ قال
قـال: معـي مثنهـا فـبكم اشـليتها؟ قـال: « إن قبريتهـا فهـي لـك بـس مثـن: »قـال  ابن خمك 

خــذها اي حســن وســـريم : »فقــال األخـــرا : فريــك ســبعون ومائــا درهـــم فقــال « مبائــا درهــم»
 فأخـذ احلسـن «  ، وااائا لبخرا  الذي ابخنـا الناقـا، والسـبعون لنـا هبخـذ  ـا شـي االناقا إلي

فماــيت أ ريــب األخــرا  الــذي ابتعــت منــ  الناقــا  ألخطيــ  : »الــدراهم وســريم الناقــا، قــال 
يف مكــان ي أر  فيــ  قبــل ذلــك خريــى قارخــا الطريــ ، فريمــا نظــر إيل  الــةمن فرأيــت رســول هللا 

وقال: اي أاب احلسن، أ تطريب األخرا  الذي ابخك الناقا لتوفي  مثنها؟ فقريت: رسول هللا تبسم 
إي وهللا فـــداك أ  وأمـــي، فقـــال: اي أاب احلســـن الـــذي ابخـــك الناقـــا جربائيـــل، والـــذي اشـــلاها 
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 .(26)«منك ميكائيل، والناقا من نون اانا، والدراهم من خند را العااني ااريي الويف
حلني بعــد أن قاــى ســنني  ويريــا يف إقامــا اــسة ااماخــا يف أحــد قــال أحــد العريمــاء الوــا

ااساجد: إين اندم ومقّور، إذ كان يسأل نفسـ : اـاذا قبـل هـذ  السـنني الطـوال ي أكـن إمامـاً 
لريابماخــا وي أســـع لريقيــام ابألمـــور االجتماخيـــا؟ إلدراكــ  أن اـــسة ااماخـــا  ــا ثـــواا خظـــيم، 

يع العاي من خس ـا خدمـا اآلخـرين سـواء الـذين ةتـون إىل ابإلاافا إىل أِنا  ري  ااحل يستط
 ااسابد والذين ال ةتون.

 عربة من النحلة
ــــل النحريــــا، إن اــــاحبت  نفعــــك، وإن شــــاورت  : »قــــال رســــول هللا  ــــل ااــــؤمن كمة إن مة

 .(27)«نفعك،.. وكذلك النحريا كل شأِنا منافع
 اخلساي، قالوا: وكي  النحل؟ وقال حكيم من اليواننيني لتسمذت : كونوا كالنحل يف 

تــلك خنــدها بطــاالً إال أبعدتــ  وأقوــت  خــن اخلرييــا  ألنــ  ياــي  ااكــان ويفــ   قــال: إِنــا ال
 .(28)العسل ويعريم النشيط الكسل

كتـب أحــد العريمــاء حــول مســألا اــنع العســل مــن قبــل النحــل فقــال: إن النحريــا الواحــدة 
إىل مثانيـا خشـر ألـ  جريسـا خريـى الـورود لكـي  َتتاج لكي تونع كيريو غراماً واحداً من العسل

لـــتص مـــن رحيقهـــا ابإلاـــافا إىل ااســـافا الـــا تقطعهـــا النحريـــا يف كـــل جريســـا مـــا بـــني اخلرييـــا 
واألزهار، وهكذا اإلنسان ال ْيكن ل  أن يكون فرداً ااحلاً وااحب شاوـيا يف اجملتمـع مـن 

 دون أن يبذل جهوداً كافيا يف سبيل ذلك.
وجــــ  ااشــــا ا بــــني ااــــؤمن والنحريــــا، حــــذن النحــــل وفطنتــــ  وقريــــا أذا  وقيــــل يف هــــذا: إن 

وحقارت  ومنفعت  وقنوخ  وسعي  يف النهـار وتنئهـ  خـن األقـذار و يـب أكريـ ، وأنـ  ال ةكـل مـن  
كسب غع  و ول  و اخت  ألمع ، ولرينحل  فات تقطع  خن خمري  منهـا الظريمـا وال ـيم والـري  

اـؤمن لـ   فـات تفـل  خـن خمريـ  منهـا رريمـا ال فريـا وغـيم الشـك والدخان واااء والنار وكـذلك ا
 وري  الفتنا ودخان احلرام وماء السعا وانر ا وى. 

                                                        

 . يف فاائل أمع ااؤمنني  221ص 2لقريوا: ج  إرشاد ا26ا
 . يف فاائل أمع ااؤمنني  221ص 2  إرشاد القريوا: ج27ا
 .  لامادة  580ص 2سفينا البحار: ج  28ا

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


 رجوع إىل القائمة

 15 

ـــ  قـــال:  ويف مســـتدرك الـــدارمي خـــن أمـــع ااـــؤمنني خريـــي بـــن أ   الـــب   كونـــوا يف »أن
أجوافهـا  الناس كالنحريا يف الطع، إن  ليني يف الطع إال وهو يستاعفها ولـو تعريـم الطـع مـا يف

 .(29)«من الربكا ي يفعريوا ذلك  ا

 إعانة الناس
لــذا فــ ن الســعي يف قاــاء حــوائج اآلخــرين واحلركــا يف وســط اجملتمــع تواــل اإلنســان إىل 
درجا خاليا من السمو والكمال وهو ا دس ااطريوا، وبنفني الوقت يدفع خابريـا اجملتمـع إىل 

 األمام.
اهرة فا مــا الئهــراء واألئمـا الطــاهرين ااــريوات ومـن هنــا رـد أن رســول هللا والوــديقا الطـ

هللا خريــــيهم أرعــــني  كــــانوا ريعــــاً يســــعون يف قاــــاء حــــوائج النــــاس بكــــل مــــا أوتــــوا مــــن قــــدرة 
، قـد جعــل يف وســط الكوفــا وإمكـان، حيــث كــان أمـع ااــؤمنني اإلمــام خريـي بــن أ   الــب 

وان يواجهــ   ــا،  خريــي بيتــا  ّــا  ابيــت القفــص  حــىت إذا كــان إلنســان حاجــا واســتحيا مــن
كــان قريبــاً إىل قريــوا كــل النــاس، وي يكــن ديكتــاتوراً مســتبداً ينتنــب   والكــل يعريــم أن خرييــاً 

: كـــان فينـــا كأحـــدان يـــدنينا إذا أتينـــا ، النـــاس ويتابنبونـــ ، وكمـــا يقـــول أحـــد تسمـــذة اإلمـــام 
 (30)اببنـــا خنـــ  حاجـــب..وينيبنـــا إذا ســـألنا ، ويقربنـــا إذا زران ، ال ي ريـــ  لـــ  دوننـــا ابا، وال حي

يدور يف أسوان ااسريمني ويقاي أوقات  يف ااسابد بينهم، ويقاي حاجا م وبطـب ويوـريي 
 م، ومع ذلك كان قد انع بيتاً يسمى بيت القفص، حـىت إذا خابـئ إنسـان مـا خـن الواـول 

، أو يسـتحي مــن مواجهتـ ، كــان يكتـب حاجتــ  يف ورقـا ويقــذس بتريـك الورقــا يف إىل اإلمـام
، ةيت إىل ذلـــك البيــــت ويفـــت  اببــــ  ااقفـــل وةخــــذ األوران ت القفــــص، مث كـــان اإلمــــام بيـــ

 ويطريع خريى احلاجات ويقايها لريناس.
 
 

                                                        

 .10ا 238ص 61وار األنوار: ج  29ا
والقائـــل هـــو اـــرار بـــن اـــمرة النهشـــريي، وراجـــع وـــار  2ح 91اجملريـــني  624أنظـــر أمـــايل الشـــي  الوـــدون: ص  30ا

 جوامع مكارم أخسق  و داب  وسنن  وخدل  وحسن سياست  ااريوات هللا خريي  . 107ا 102ض 41األنوار: ج
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ج وشاهد أهل البيت   ّنْو
 

إىل دار  يف وقــت القــيظ  رجــع خريــي »قــال:  فقــد جــاء يف الــرواايت أن اإلمــام البــاقر 
: اي   وتعـدى خريـي وحريـ  لياـرب ، فقـال ف ذا امرأة قائما تقـول: إن زوجـي رريمـ  وأخـاف

أمــا هللا ااــربي حــىت يــربد النهــار مث أذهــب معــك إن شــاء هللا، فقالــت: يشــتد غاــب  وحــرد  
خريـــي، فطأ ــــأ رأســـ  مث رفعــــ  وهـــو يقــــول: ال وهللا أو يؤخــــذ لريمظريـــوم حقــــ  غـــع متعتــــع، أيــــن 

 منئلك؟
اي خبـد هللا، اتـ  هللا،  إىل ابب  فقال: السسم خرييكم، فاـرج شـاا فقـال خريـي: فماى 

ف نك قد أخفتها وأخرجتها، فقال الفىت: وما أنت وذاك، وهللا ألحرقنها لكسمـك، فقـال أمـع 
ااـــؤمنني:  مـــرك اباعـــروس وأِنـــاك خـــن اانكـــر تســـتقبري  ابانكـــر وتنكـــر ااعـــروس، قـــال: فأقبـــل 

يف يدي  فقال: اي أمـع الناس من الطرن ويقولون: سسم خرييكم اي أمع ااؤمنني، فسقط الرجل 
ااــؤمنني، أقريــ  خةــريت، فــو هللا ألكــونن  ــا أراــا تطــؤين، فأغمــد خريــي ســيف  وقــال: اي أمــا هللا، 

 .(31)«ادخريي منئلك وال ترياب ي زوجك إىل مةل هذا
أحاـرت معـي مـن ر   مـن أهـل  اا أخذت يف غسـل أ  خريـي بـن احلسـني : »وقال 

يف ركبتيـ  ورـاهر قدميـ  وبطـن كفيـ  وجبهتـ  قـد غريظـت  فنظروا إىل موااع السـابود منـ « بيت 
من أثر السابود حىت اارت كمبارك البعع، وكان ااريوات هللا خريي   يوريي يف كل يـوم وليريـا 

: أمـا هـذ  أل  ركعا، مث نظروا إىل حبل خاتق  وخرييـ  أثـٌر قـد اخشوشـن، فقـالوا أل  جعفـر 
: وهللا، مـا خريـم بـ  أحـٌد خريـى خاتقـ ؟ قـال فقد خريمنا أِنا من أثـر السـابود، فمـا هـذا الـذي 

غعي وما خريمت  من حيث خريم أين خريمت ، ولو ال أن  قد مات مـا ذكرتـ ، كـان إذا ماـى مـن 
الرييـل اــدر  قــام وقـد هــدأ كــل مــن يف منئلـ ، فأســب  الواــوء واـريى ركعتــني خفيفتــني، مث نظــر 

بـــ  إىل خاتقـــ  وخـــرج إىل كـــل مـــا فاـــل يف البيـــت خـــن قـــوت أهريـــ  فابعريـــ  يف جـــراا مث رمـــى 
رتسباً، يتسريل ال يعريم ب  أحٌد، فيأيت دوراً فيها أهل مسكنا وفقر فيفرن ذلـك خريـيهم وهـم ال 
يعرفونــ  إال أِنــم قــد خرفــوا ذلــك خنــ ، فكــانوا ينتظرونــ  فــ ذا أقبــل قــالوا: هــذا اــاحب ااــراا 

بــذلك فاــل اــدقا وفتحـوا أبــوا م لــ ، ففــرن خريــيهم مــا يف ااــراا وانوـرس بــ  فارغــاً، يبت ــي 

                                                        

 يف ااسابقا يف التوااع. 106ص 2ااناقب: ج  31ا
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السر، وفال ادقا الرييل، وفال إخطاء الودقا، بيد  مث يرجع فيقوم يف رراب  فيوـريي ابقـي 
 «.ليري ، فهذا الذي ترون خريى خاتق  أثر ذلك ااراا
ــــ  كــــان أخبــــد أهــــل زمانــــ ، وأفقههــــم  وقــــد جــــاء يف بعــــ  اــــفات اإلمــــام الكــــارم  ان

كــان يوــريي نوافــل الرييــل ويوــريها بوــسة   ، فقــد روي: أنــ (32)وأســااهم كفــاً، وأكــرمهم نفســاً 
الوــب  مث يعقــب حــىت تطريــع الشــمني، وبــّر ر ســاجداً فــس يرفــع رأســ  مــن الــدخاء والتمابيــد 

 .(33)حىت يقرا زوال الشمني
أواــل النــاس ألهريــ  ورمحــ .. وكـــان يتفقــد فقــراء اادينــا يف الرييــل فيحمــل إلـــيهم  وكــان 

 .(34)ل إليهم ذلك.. وال يعريمون من أي وج  هوالئنبيل، في  العني والورن والتمور، فيوا
ـــ : مـــا حـــ  ااســـريم خريـــى  وجـــاء خـــن معريـــى بـــن خنـــيني  خـــن أ  خبـــد هللا  قـــال: قريـــت ل

لــ  ســبع حقــون  واجبــات  مــا مــنهن حــ  إال وهــو خرييــ  واجــٌب، إن اــيع منهــا »ااســريم؟ قــال: 
عريــت فــداك و مــا قريــت لــ : ج« شــي اً خــرج مــن واليــا هللا و اختــ  وي يكــن ر فيــ  مــن نوــيب  

قـال: « اي معريـى، إين خرييـك شـفيٌ  أخـاس أن تاـيع وال َتفـظ، وتعريـم وال تعمـل»هي؟ قـال: 
أيسـر حـ  منهـا: أن َتـب لـ  مـا َتـب لنفسـك وتكـر  لـ  مـا »قريت لـ : ال قـوة إال ابر، قـال: 

 تكر  لنفسك، 
 واحل  الةاين: أن َتتنب ساط  وتتبع مراات  وتطيع أمر .

 تعين  بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجريك.واحل  الةالث: أن 
 واحل  الرابع: أن تكون خين  ودليري  ومر ت .

 واحل  اخلامني: أن ال تشبع وينوا وال تروى ويظمأ وال تريبني ويعرى.
واحلــ  الســادس: أن يكــون لــك خــادٌم ولــيني ألخيــك خــادٌم فواجــٌب أن تبعــث خادمــك 

 في سل ثياب  ويونع  عام  وْيهد فراش .
ابع: أن ترب قسم  وَتيب دخوت  وتعود مرياـ  وتشـهد جنازتـ ، وإذا خريمـت أن واحل  الس

لــ  حاجــا تبــادر  إىل قاــائها وال ترياب ــ  أن يســألكها ولكــن تبــادر  مبــادرة، فــ ذا فعريــت ذلــك 

                                                        

 .8573ح 2ا 10ص 7أنظر وسائل الشيعا: ج  32ا
 ابا ذكر  رس من فاائري  ومناقب  وخسل . 231ص 2اإلرشاد: ج  33ا
 الفول الرابع يف ذكر  رس من مناقب . 6ا 306: صأنظر إخسم الورى  34ا
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 .(35)«واريت واليتك بواليت  وواليت  بواليتك
 م نعــــم، هكــــذا كــــان ااعوــــومون اخريــــيهم الوــــسة والســــسم  وهكــــذا كانــــت توجيهــــا 

لريمـــؤمنني يف احلـــث خريـــى الســـعي لقاـــاء حـــوائج النـــاس، إىل جانـــب تعريـــيمهم وتـــربيتهم خريـــى 
 األخسن والفايريا..

                                                        

 .2ابا ح  ااؤمن خريى أخي  وأداء حق  ح 169ص 2الكايف: ج  35ا
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 وإغاثة حمتاج  36االشيخ احلائري
 

مؤســني احلــوزة العريميــا بقــم ااقدســا خــادم  كــان لريمرحــوم الشــي  خبــد الكــر  احلــائري 
انئمــــاً يف ســــاحا منــــئل الشــــي ، يــــدخى االشــــي  خريــــي  قــــال: يف إحــــدى ليــــايل الشــــتاء كنــــت 

فسمعت اووً ابلباا، فنهات وفتحت الباا فوجدت امـرأة فقـعة تقـول: إن زوجـي مـري  
ولـــيني خنـــدان دواء وال غـــذاء وحـــىت الفحـــم لريتدف ــــا ال يوجـــد خنـــدان، فأجبتهـــا ابلقـــول: أيتهــــا 

لـيني ووزتـ   السيدة ال نستطيع يف هذا الوقت من الرييـل أن نعمـل شـي اً، وأان أخريـم ِبن الشـي 
 شيء حىت يقوم مبساخدتك.

فرجعــت ااــرأة خائبــا، فوــاح   الشــي  بعــد أن  ــع كسمنــا، وقــال يل: اي شــي  خريــي إذا  
كان يوم القياما وسأل هللا م  ومنك، يف هذ  السـاخا مـن الرييـل جـاءت أمـا إىل ابا داركـم 

 وي تريبوا حاجتها؟ ماذا يكون جوابنا؟
 ء الذي نستطيع أن نفعري  اآلن  ذ  اارأة؟فقريت: أيها الشي ! ما الشي

 فقال: أنت تعرس منئل هذ  اارأة؟
 فقريت: أخرف  ولكن يوعب الذهاا إلي  اآلن حيث إن الشوارا مكسوة ابلطني والةريج.

 فقال: قم نذهب.
 فريما وارينا رأينا زوجها ااري ، وشاهدان اانئل، ورأينا احا أقوال اارأة.

                                                        

هو الشي  خبد الكر  بن ااوىل رمد جعفر ااهرجردي اليئدي احلـائري القمـي، فقيـ  جرييـل وخـاي كبـع وزخـيم ديـ    36ا
إكمالــ  الســـطوح فحاـــر فيهـــا خريـــى أبـــرز خريمائهـــا، مةـــل  . جـــاور مدينـــا ســـامراء بعـــد  ه1276شــري ، ولـــد ســـنا ا

إىل النابـ   السيد اجملدد الشعازي والسيد رمد الفشاركي األافهاين وااعزا رمد تقي الشـعازي وغـعهم. وسـافر 
ليـ  األشرس وكربسء ااقدسا مستمراً خريى الدرس والتدريني واإلفـادة. وكـان ااـعزا رمـد تقـي الشـعازي يبابريـ  ويشـع إ

ويعـلس بفاـري  ومكانتـ ، حــىت أنـ  أرجـع احتيا اتـ  إليــ ، فريفـت ذلـك إليـ  األنظــار وأحريـ  مكانـا سـاميا يف النفــوس، 
  هــبط مدينــا قــم ااشـرفا بــدخوة مــن رجــال العريــم فيهـا فأســني احلــوزة العريميــا فيهــا، بعــدما  ه1340ويف رجـب ســنا ا

 خدما اإلسسم وإشادة دخائم . أرهر خئم  الشديد خريى جعريها مركئاً خريمياً ل  شأن  يف
 .    وجرى ل  تشييع خظيم ودفن يف روان حرم ااعووما فا ما  ه1355يف شهر ذي القعدة سنا ا تويف 

 .1692الرقم  1158ص 3انظر  بقات أخسم الشيعا، نقباء البشر: ج
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إىل الـدكتور اـدر احلكمـاء وأنقـل لـ  خـن لسـان الشـي  أن ةيت  فأمرين الشي  ِبن أذهب
لفحــص الرجـــل ااـــري ، فـــذهبت إىل الطبيــب ااعـــاه وج ـــت بـــ  فكتــب لـــ  العـــسج وأخطـــاين 
الورقــا وذهــب، فطريــب مــ  الشــي  أن أذهــب إىل الوــيدليا ألشــلي الــدواء وســاا الشــي ، 

منــئل فــسن ألشــلي كيســاً مــن  فــذهبت وج ــت ابألدويــا، مث  ريــب الشــي  مــ  أن أذهــب إىل
 الفحم خريى نفقا الشي ، فاب ت ابلفحم مع مقدار من األكل.

واخلساــا، أن خائريــا الفقــع يف تريــك الرييريــا قــد دخريهــا الســرور مــن كــل جانــب، فمرياــهم 
 َتسنت حالت  بعد تناول الدواء وأكريوا الطعام، وتدف وا.
  منئلنا؟مث قال يل الشي : ما كميا الريحم الا  يت  ا إىل

قريـــت: ســـبعمائا غـــرام، فقـــال: أخـــِط نوــــف  إىل هـــذ  العائريـــا كـــل يـــوم، والنوـــ  البــــاقي 
 يكفينا، مث  ريب م  أن نذهب لننام.

ج آخر  ّنْو
كان يف سون العطارين يف مدينا الناب  األشرس شاص يعرس ابسم احلـاج رمـد راـا 

شاوـيت  الكبـعة هـذ  الشوشلي وكان شاويا معروفا جداً بني الناس، ومـن أسـباا تكـون 
أنــ  كــان يســعى دائمــاً يف قاــاء حــوائج النــاس، واــا انتشــر اــيت  وأاــب  معروفــاً بــني النــاس، 

 واستفاد من شاويت  أيااً يف التوال إىل األغنياء والتابار ألجل قااء حوائج الناس.
نقـل أحـد األشــااص: ِبن امـرأة مراــعا جـ  الريـو لــديها، وقـد راجعــت األ بـاء، فقــالوا 
 ــا: ينـــب خرييــك أن  يت بةعريـــب اــ ع لـــيمص احلرييــب مـــن ثــدييك لكـــي يرجــع احلرييـــب إىل 
ادرك اثنيا، احتارت اارأة من أين  يت  ذا الةعريب الرايع، فابأة تـذكرت احلـاج رمـد راـا 

سـرخا، وأخربتـ  ابألمـر، فقبـل احلـاج  ريبهـا ولكـن  ريـب منهـا أن فذهبت إلي  م الشوشلي 
لهري  يومني ليهي   ا ذلك، يف اليـوم التـايل توجـ  احلـاج الشوشـلي إىل سـون  يت إليـ  النسـاء 
القـــروايت مـــن ااـــئارا والبســـاتني لبيـــع مـــا خنـــدهن مـــن احلرييـــب والوـــوس والـــدهن ومـــا أشـــب ، 

أريـد منـك أن توـيدي يل جـرو الةعريـب وَتريبيـ  يل،  فأخطى إلحداهن خشر روبيات وقال  ا:
ويف اليوم الةاين جاءت اارأة ابارو، فذهب ب  إىل اارأة الا  ريبت  من ، فأخذت ااـرأة الةعريـب 

 وبتابويئ األ باء قربت  من ادرها فامتص احلرييب من ادرها فابرى احلرييب في .
الوــاحل جعريــت إقبــال النــاس  فبهــذ  األخمــال الوــاحلا الــا كانــت توــدر مــن هــذا الرجــل
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 خريي  أكةر فأكةر.
لــذا فـــنحن أياـــاً البــد أن حلتريـــك هـــذ  احلالــا يف أنفســـنا، بـــل البــد أن نتنـــافني يف األمـــور 
اخلعيــا  لكــي نــتمكن مــن خدمــا اإلســسم وااســريمني، وأن تكــون أخمالنــا خالوــا ر خئوجــل 

 لواحلا.وأن ال نتعذر ِبننا ال حلتريك األهرييا يف القيام ابألخمال ا
: ي قـال رســول هللا »يف واـ  اإلنســان ااـؤمن قــال:  يقـول اإلمـام أبــو جعفـر البــاقر 

ء أفاــل مــن العقــل، وال يكــون ااــؤمن خــاقس حــىت ينتمــع فيــ  خشــر  يعبــد هللا خــئ وجــل بشــي
خوال: اخلع من  مأمول والشـر منـ  مـأمون، يسـتكةر قرييـل اخلـع مـن غـع  ويسـتقل كةـع اخلـع 

وال يسأم من  ريب العريم  ـول خمـر ، وال يتـربم بطـسا احلـوائج قبريـ ، الـذل أحـب من نفس ، 
إليـ  مـن العــئ والفقـر أحــب إليـ  مــن ال ـق، نوــيب  مـن الــدنيا القـوت، والعاشــرة ومـا العاشــرة ال 
يرى أحدا إال قال هو خع م  وأتقى، إحلا الناس رجسن فرجل هو خـع منـ  وأتقـى و خـر هـو 

ا رأى من هو خع من  وأتقى توااع ل  ليريح  ب ، وإذا لقـي الـذي هـو شـر شر من  وأدىن، ف ذ
منــ  وأدىن قــال خســى خــع هــذا اب ــن وشــر  رــاهر، وخســى أن بــتم لــ   ــع، فــ ذا فعــل ذلــك 

أي: إن اإلنسـان ااـؤمن هـو الـذي ْيتريـك الوـفا اخلـعة،  (37)«فقد خس جمد  وساد أهـل زمانـ 
د مــــن النـــاس، وأي خمـــل أفاـــل مـــن تقـــد  اخلــــع ويف نفـــني الوقـــت ال يوـــل منـــ  أذى ألحـــ

 وااعونا لآلخرين وقااء حوائابهم!!

                                                        

 .17ابا العشرة ح 433ص 2اخلوال: ج  37ا
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 دارسة   املغربحكومة األ
 

هنـاك مــا يقــارا ااائــا مــن احلكومــات الشــيعيا الــا قامــت يف التــاري  وواــريت إىل احلكــم 
 يشتمل خريى ذكر اائئيـاتوأخذت زمام األمور بيدها، ولكن ي يكتب كتاا جامع ومفول 

يف  ليــ  مةــل هــذا الكتــاا وتئويــد لــذا فمــن الــسزم خريينــا الســعي   يف هــذا اجملــالوالتفااــيل 
 .ااكتبات اإلسسميا ب 

نســـبا إىل إدريـــني بـــن خبـــد هللا بــــن  (38)إحـــدى هـــذ  احلكومـــات هـــي حكومـــا االدارســـا
، كـانوا أبنـاء خـم لامـام جعفـر الوـادن   نالذي احلسن بن احلسن بن خريي بن أ   الب 

وهنـاك مـا يقـارا أربعـني إىل رسـني روايـا يف   ،يؤيدون مةل هـؤالء األشـااص كان األئما و 
ذ  احلركات والنهاات اإلسـسميا، ومـن رريـا هكانوا يؤيدون   كتب التاري  تبني أن األئما 

ولوددت أن اخلارجي من  ل رمـد ... : »تريك الرواايت الروايا الواردة خن اإلمام الوادن 
برجون خريى خريفـاء ااـور  أحب أن أرى ذريا رسول هللا  :أي (39)«نفقا خيال برج وخريي 

 .وأان الذي أتكفل بنفقا خيا م
حينمــا أرو  رأس احلســني بــن خريــي بــن احلســن اــاحب  وقــال اإلمــام موســى بــن جعفــر 

                                                        

م ، مؤسسـها إدريـني بـن خبـد هللا بـن 991 – 788/  ه 375 – 172ا دولا األدارسا العريويـا يف بـسد اا ـرا  38ا
. رـــا إدريـــني بـــن خبـــد هللا، يف موقعـــا فـــ  الداميـــا، الـــا ترتبـــت خريـــى احلســـن بـــن احلســـن بـــن خريـــي بـــن أ   الـــب

االنتفااــا الشــيعيا اــد حكــم اخلرييفــا العباســي موســى ا ــادي والــا شــهد ا مكــا بقيــادة العريــوي الةــائر احلســني بــن 
  والـا استشـهد فيهـا  ه169، سـنا اابن احلسن ااةريث ابن احلسن ااةق ابن احلسن بن خريي بـن أ   الـب  خريي

 ما يقارا من مائا شهيد من أهل بيت .
اـأ إدريـني ابَتـا  اا ـرا وبـسد إفريقيـا، فاـرج مـع مـوىل لـ  يـدخى راشـد واناـما إىل قافريـا حابـاج موـر ومنهـا توجــ  إىل 

 اا را.
 ، فأقام دولا شيعيا كبعة يف تريك البسد.دخوت  إىل اا اربا، وأغريبهم قبائل بربريا شديدة البأس أخرين إدريني

 .1إدريني بن خبد هللا، وموسوخا ااعارس اإلسسميا لريعسما حسن األمني ج 324راجع مقاتل الطالبيني: ص 
 .19975ح 13ا 54ص 15وسائل الشيعا: ج  39ا
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ِإَا ِإلمْيذِه رماِجُعذذونم »فـ :  ِإَا هلِل وم
اعـروس انهيــا ماـى وهللا مسـريما اـاحلا اــواما  مـرا اب (40)
 إىليف توجيـ  الـتهم أحـد األسـباا ، وقد يكـون هـذا (41)«خن اانكر ما كان يف أهل بيت  مةري 

مـن إلستادامها يف الةورة خريـى األنظمـا احلاكمـا  جبمع األسريحا واألموال أئما أهل البيت 
هــــارون هـــرا إدريـــني مــــن يـــد  (42)فبعــــد وقعـــا فــــ ، معااـــريهم قبـــل أخـــدائهم وحكــــام ااـــور

 وقود اا را واستطاا هناك  سيني حكوما االدارسا. (43)سيالعبا
، (44)رــــع مــــن ااــــؤرخني ِبن إدريــــني قــــدم إىل خشــــعة مــــن الربابــــرة يف اا ــــراوقـــد ذكــــر  

وخندما وال إليها خطب ابلناس خطبا قوعة دخاهم فيها إىل انتااب  حاكمـاً لريـبسد، فنشـر 
 إدريني بيان  األول وعا جاء في :

ن الــرحيم.. احلمــد ر را العــااني الــذي جعــل النوــر اــن أ اخــ ، وخاقبــا بســم هللا الــرمح»
ـــ  إال هللا ااتفـــرد ابلوحدانيـــا.. واـــريى هللا خريـــى رمـــد خبـــد  ورســـول   الســـوء اـــن خانـــد ، وال إل

 وخعت  من خريق  و ل  الطيبني، أما بعد:
ل يف الرخيــا والقســم فـ ين أدخــوكم إىل كتــاا هللا وســنا نبيــ  اـريى هللا خرييــ  و لــ ، واىل العــد

ابلسويا ورفع ااظاي واألخذ بيد ااظريوم وإحياء السنا وإماتا البدا وإنفـاذ حكـم الكتـاا خريـى 
القريــــب والبعيــــد.. اخريمــــوا اي معاشــــر الرببــــر إين أتيــــتكم وأان ااظريــــوم ااريهــــوس الطريــــد الشــــريد 

أهريـو ، فـأجيبوا داخـي هللا اخلائ  ااوتور الذي كةر واتر  وقـل اناـر  وقتـل أخوتـ  وأبـو  وجـد  و 
ومذذْن ال ُبذذْا داعذذي هللا يلذذْيس يفُْعرذذٍل   األْرض ولذذْيس لذذُه مذذْن ُدونذذه خــئ وجــل إذا يقــول:

                                                        

 .156سورة البقرة:   40ا
 .7ا 162ص 48ر األنوار: جوا  41ا
فــ : بفــت  أولــ ، وتشــديد اثنيــ ، والفــ : الــذي يوــاد بــ  الطــع معــرا ولــيني بعــر  وا ــ  ابلعربيــا  ــرن: وهــو واد   42ا

مبكا، ويوم ف  كان أبو خبد هللا احلسني بن خريي بن احلسن بن ا   الب خـرج يـدخو إىل نفسـ  يف ذي القعـدة سـنا 
ويني ابخلسفا ابادينا وخـرج إىل مكـا، فريمـا كـان بفـ  لقيتـ  جيـوع بـ  العبـاس فقتـل فبايع  راخا من العري   ه169ا

قــال و «. فــ »مــادة  237ص 4وأهــل بيتــ  فبقــي قــتسهم ثسثــا أايم حــىت أكريــتهم الســباا. انظــر معابــم البريــدان: ج
 . 7ا 165ص 48انظر وار األنوار: ج« ي يكن لنا بعد الط  مورا أخظم من ف : »اإلمام ااواد 

ووريـ   443ص 7وقيل: يف زمن موسى ا ادي ابن ااهدي ابـن اانوـور العباسـي، انظـر: سـع أخـسم النـبسء: ج  43ا
 .خسفا ا ادي 416ص 6الطربي: ج

 هي قبيريا اأوربا  وكبعها خبد احلميد بن إسحان األور .  44ا
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أولياُء ُأولئَ   ضالٍ  ُمب ٍ 
(45). 

أخـــاذان هللا وإايكـــم مـــن الاـــسل وهـــداان إىل ســـبيل الرشـــاد، وأان إدريـــني بـــن خبـــد هللا بـــن 
..، هـذ  دخـويت العادلـا غـع ااـائرة الب خم رسول هللا احلسن بن احلسن بن خريي بن أ   

فمــــن أجــــاب  فريــــ  مــــايل وخرييــــ  مــــا خريــــي، ومــــن أ  فحظــــ  أخطــــأ وســــعى ذلــــك خــــاي ال يــــب 
والشـــهادة، إين ي أســـفك دمـــا وال اســـتحريريت ررمـــا وال مـــاال واستشـــهدك اي أكـــرب الشـــاهدين 

الريهم لبيك مئجـى اابـال سـرااب واستشهد جربيل وميكائيل إين أول من أجاا وأانا، فريبيك 
بعـد أن كانــت اــما اــساب، وأســألك النوــر لولــد نبيـك إنــك خــل كــل شــيء قــادر واــريى هللا 

 .(46)« خريى رمد و ل  وسريم..

 األرض هلل وملن عمرها
األرض هو قـانون: اعها مواع التطبي  والعمل وااألخمال و القوانني الا وكان من أهم 
أْيــا رجــل أتــى خربــا ابئــرًة فاســتارجها : »بــو خبــد هللا الوــادن فقــد قــال أ ر واــن خمرهــا 

وكرى أِنارها وخمرها ف ن خريي  فيها الوـدقا، وإْن كانـت أرض لرجـل قبريـ  ف ـاا خنهـا وتركهـا 
 .(47)«فأخر ا مث جاء بعد يطريبها ف ن األرض ر وان خمرها

ذذاُء ِإَن األْرضم هللِ  :وجــدان يف كتــاا خريــي » قــال: وخـن أ  جعفــر   ذذا ممذذْن يمشم  يُورِثُذيم
ِمْن ِعبماِدِه وماْلعماِقبمذُة لِْلُمَتِقذ م 

أان وأهـل بيـا الـذين أورثنـا األرض، و ـن ااتقـون، واألرض  (48)
كريها لنا فمن أحيـا أراـا مـن ااسـريمني فرييعمرهـا وليـؤد خراجهـا إىل اإلمـام مـن أهـل بيـا، ولـ  

رجــٌل مــن ااســريمني مــن بعــد  فعمرهــا و أحياهــا  مــا أكــل منهــا فــ ن تركهــا أو أخر ــا، فأخــذها
فهو أح   ا من الذي تركها، فرييؤد خراجها إىل اإلمام من أهـل بيـا ولـ  مـا أكـل حـىت يظهـر 

و  من أهل بيا ابلسي ، فيحويها و ْينعها و برجهم منها كمـا حواهـا رسـول هللا  القائم
مـا يف أيـديهم و يـلك األرض يف أيـديهم  منعها إال ما كان يف أيدي شيعتنا ف ن  يقا عهم خريـى

: مـــن غـــرس شـــابرا أو حفـــر واداي بـــدءا ي قـــال رســـول هللا » قـــال: وخـــن أ  خبـــد هللا «. 
                                                        

 .32سورة األحقاس:   45ا
 .1بد هللا، وموسوخا ااعارس اإلسسميا لريعسما حسن األمني جإدريني بن خ 324مقاتل الطالبيني: ص انظر  46ا
 .2ابا يف احياء أرض ااوات ح 279ص 5الكايف: ج  47ا
 .128سورة األخراس:   48ا
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، ولكــون احلكــام »(49) يســبق  إليــ  أحــٌد و أحيــا أراــا ميتــا فهــي لــ  قاــاء مــن هللا ورســول 
 ــذا وافقــوا خرييــ  وانتابــو    الســابقني كــانوا ْينعــون النــاس مــن العمــل وفــ  هــذا القــانون اإل ــي

مدينـا مدن كبـعة منهـا حاكماً خريى البسد وبقي خريى منوب  هذا حىت  خر خمر  وأسني فيها 
 ابسم فاس.

حـــىت مقتريـــ   فاساـــا القوـــا: أن إدريـــني اســـتطاا أن يكـــون حاكمـــاً خريـــى بـــسد اا ـــرا
جهد  لـ ، إذ ولكن موت  ي يق  خريى مشروا الدولا اإلدريسيا الذي خمل وبذل  (50)شهيداً 

أن يــدخل يف قريــوا النــاس، وذلــك فاســتطاا أن أتباخــ  اــمموا خريــى االحتفــاا ابســتقس م، 
خـن  ريـ  إخساـ  وســعي  يف تقـد  اخلـع والعمـل الوــاحل لآلخـرين. واإلنسـان الـذي يريــد أن 

 تكون ل  شاويا مرموقا البد أن ينمي يف نفس  حالا التقوى والئهد كةعاً.

                                                        

 .6و 5رض ااوات حأحياء إابا يف  279ص 5الكايف: ج  49ا
ىل أن اخلرييفـــا العباســـي هـــارون الروايـــا األوىل تـــذهب إ :يـــروي أبـــو الفـــرج األاـــفهاين روايتـــني حـــول اغتيـــال إدريـــني  50ا

استشار وزير  حيىي بن خالد الربمكي يف أمر إدريني، فتعهد هذا ِبن يكفي  األمر، ور  حيىي الربمكـي يف إغـراء أحـد 
زخمـاء الفــرن الشــيعيا االئيديــا البليــا ، وهـو ســرييمان بــن جريــر ااــئري ِبن ي تـال إدريــني بــن خبــد هللا ابلســم، فاــرج 

ا را ور  يف التظاهر ِبنـ  خـارج خريـى العباسـيني، وكسـب ثقـا إدريـني حـىت ا مـ ن األخـع إليـ ، سرييمان إىل بسد ا
واــا حانـــت الفراـــا لســـرييمان يف تنفيـــذ جرْيتـــ ، أخطـــى إلدريـــني قـــارورة زخـــم أن  ـــا خطـــرا مـــن العـــران، فشـــم إدريـــني 

 القارورة، وكان  ا سٌم شديد فمات.
 أن الرشيد وج  إلي  الشماخ موىل ااهدي وكان  بيبا فتظـاهر إلدريـني ِبنـ  مـن أما الروايا الةانيا لبافهاين، فتذهب إىل

م ، وتــوىل راشــد مــوىل إدريــني الــذي رافقــ  يف رحريتــ  793/ ه177الشــيعا، مث رــ  يف قتريــ  ابلســم، فمــات يف ســنا ا
ت أن واـعت غسمــا لـ  حـامس، ومـا لبةـ منـذ ابدص األمـر أمـر القـوم والدولـا ـ مؤقتـا ـ، وكـان إدريـني قــد خريـ  امـرأة

 و  إدريني أياا، وابيع  الرببر ابإلماما حني نشأ وكرب، فويل أمرهم أحسن واليا، وبذلك اسـتمرت أول َتربـا خريويـا 
، سـنوات 203انجحا يف الواول إىل احلكم دون أن يتمكن خريفاء ذلك العور من القاـاء خرييهـا، إذ بريـ  خمرهـا 

   .1ج :د هللا، وموسوخا ااعارس اإلسسميا لريعسما حسن األمنيإدريني بن خب 324راجع مقاتل الطالبيني: ص
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 اللهد والتقوى
مـن تقـدم يف الـدخاء اسـتابيب لـ  إذا نـئل بـ  الـبسء وقيـل : »ال أبو خبـد هللا الوـادن ق

اــوت معــروس وي حيابــب خــن الســماء، ومــن ي يتقــدم يف الــدخاء ي يســتابيب لــ  إذا نــئل بــ  
فهــذا يعــ : أن ااــؤمن مــىت مــا دخــا هللا  (51)«الــبسء وقالــت ااسئكــا: إن ذا الوــوت ال نعرفــ 

ئكـــا: إن هـــذا الوـــوت لـــيني ب ريـــب:  ـــذا فهـــم يقولـــون كريمـــا  مـــني بعـــد خئوجـــل قالـــت ااس
دخائــ ، ولــيني معــق التقــوى والئهــد هــو االنــئواء خــن اجملتمــع بــل إن حقيقــا التقــوى والئهــد هــو 
االرتبــا  الــدائم والوــادن مــع هللا ســبحان  وتعــاىل  لــذا يقــول الشــاخر يف واــ  مــوىل ااتقــني 

 : اإلمام أمع ااؤمنني 
 كذذذذذذذذذذذذاء   ا ذذذذذذذذذذذذراب لذذذذذذذذذذذذذيالً هذذذذذذذذذذذذو الب

 
 (52)هذذذو الضذذذذحماش إْا اشذذذتد الضذذذذراب 

لــذا يعتــرب الئهــد والتقــوى مــن الوــفات الــا يتحريــى  ــا ااؤمنــون األتقيــاء، فــ ن هــؤالء هــم  
 الذين تنمو خندهم تريك الشاويا الا ال حدود  ا.

فقهــ  يف وجــل بعبــد خــعاً ئ اي أاب ذر، إذا أراد هللاُ خ: »وكمــا جــاء خــن الرســول األخظــم 
الــدين وزهــد  يف الــدنيا وبوــر  بعيــوا نفســ ، اي أاب ذر، مــا زهــد خبــٌد يف الــدنيا إال أثبــت هللاُ 
احلكما يف قريب  وأنط   ا لسانُ  وبور  خيوا الدنيا وداءها ودواءهـا، وأْخرجـُ  مْنهـا سـاااً إىل 

نـــ  يريقـــي  إليـــك  دار الســـسم، اي أاب ذر، إذا رأيـــت أخـــاك قـــد زهـــد يف الـــدنيا فاســـتمع منـــُ  ف 
فــ ن هــذا العبــد الــذي يتريقــى احلكمــا هــو الــذي ْيكــن االختمــاد خرييــ  ابلنهــوض  (53)«احلكمــا

 ابحلركا اإلسسميا.
 وفقنا هللا خئوجل ريعاً اا حيب ويراى وجعرينا من الدخاة إىل سبيري  وخدما دين .

 َِم عملمى ُكلم شمْيٍء قمِدير   رمبَذنما أمْتِْْم لمنما نُورمام وماْغِفْر لمنما ِإَن
(54). 

                                                        

 .8661ح 9ا 40ص 7وسائل الشيعا: ج  51ا
 27ص 4: ج. أنظـر ال ـدير لريعسمـا األميـ  البيت جئء من قوـيدة لريناشـ  الوـ ع ْيـدح فيهـا أهـل البيـت   52ا

 القرن الرابع الناش  الو ع.
 .13464ح 62ا 42ص 12مستدرك الوسائل: ج  53ا
 .8سورة التحر :   54ا
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 ذذذا محممْلتمذذذُه عملمذذذى نمذذذا ِإْصذذذراً كممم ْمِْمذذْل عملميذْ رمبَذنمذذا الم تُذؤماِخذذذْيام ِإْن نمِسذذذينما أمْو أمْخطمذذذْأام رمبَذنمذذذا ومالم 
ْلنما مما الم طماقمةم لمنما ِبِه وماْعُف عمَنا وماْغِفذْر لمنمذا ُْممِم وماْرمحمْنمذا أمنْذتم ممذْوالمام  اَلِيينم ِمْن قذمْبِلنما رمبَذنما ومالم 

يماْنُصْرام عملمى اْلقمْوِم اْلكماِيرِينم 
(55). 

ذبذمُقوام َِبإِلامذاِن ومالم عمْعمذْل ِ  قُذُلوبِنمذا ِغذالً لِلَذِيينم آممنُذ وا رمبَذنما اْغِفْر لمنما ومإِلْخومانِنما الَذِيينم سم
َم رمُءوف  رمِحيم   رمبَذنما ِإَن

(56). 
 
 

 القرآن احلكيممن هدي 
 املؤمن القوي

اَلِيينم يُذْؤِمُنونم َِبْلغمْيِا وميُِقيُمونم الَصالةم ومِِمَا رمزمقْذنماُهْم يُنِفُقونم قال تعاىل: 
(57). 

ذذِر وقــال خئوجــل:  ذذْونم عمذذْن اْلُمْنكم يم ْعذذُروِف وميذمنذْ ُمذذُرونم َِبْلمم ُْم ذذْوِم اِِخذذِر وم يُذْؤِمنُذذونم َِبهلِل وماْليذم
َم ِمنم الَصاحِلِ م ومُيسمارِ  رماِت ومُأْولمِئ ُعونم ِ  اخْلميذْ

(58). 
َم ومممذا وقال سبحان :  ُيْم وماْلُمْؤِمُنونم يُذْؤِمُنونم يفمذا أُنذِل م ِإلمْيذ لمِكْن الَراِسُخونم ِ  اْلِعْلِم ِمنذْ

َم وماْلُمِقيِمذذ م الَصذالةم وماْلُمْؤتُذونم اللَكمذاةم وماْلمُ  َم أُنذِل م ِمذْن قذمْبِلذ ْؤِمنُذذونم َِبهلِل وماْليذمذْوِم اِِخذِر ُأْولمئِذذ
سمنُذْؤتِيِيْم أمْجرًا عمِظيماً 

(59). 
َم َِبْلُعذْرومِة الْذُوثْذقمى وقال جل وخـس:  ذ يمممذْن يمْكُفذْر َِبلطَذاُغوِت وميُذذْؤِمْن َِبهلِل يذمقمذْد اْستمْمسم

يع  عمِليم   هللاُ َسِم ال انِفصمامم َلمما وم
(60). 

                                                        

 .286سورة البقرة:   55ا
 .10سورة احلشر:   56ا
 .3سورة البقرة:   57ا
 .114سورة  ل خمران:   58ا
 .162سورة النساء:   59ا
 .256سورة البقرة:   60ا
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 إخالص املؤمن
يُن اخْلمذذذاِلُل ومالَذذذِيينم اَومذذذُيوا ِمذذذْن ُدونِذذذِه أمْولِيمذذذاءم ممذذذا نذمْعبُذذذُدُهْم ِإالم قـــال تعـــاىل:  أمال ّلِِلَِ الذذذدِم

لِيُذقمرمِبُوام ِإىلم هللِا زُْلفمى
(61). 

ِإََّيشم نذمْعُبُد ومِإََّيشم نمْستمِع ُ وقال سبحان : 
(62). 

َم أُلْغذذذذذذذذذذوقـــــــــال خئوجــــــــــل:  ُيُم   ِويذمنَذُيْم أمْْجمِعذذذذذذذذذ م قمذذذذذذذذذا م يمِبِعَلتِذذذذذذذذذذ ِإالم ِعبمذذذذذذذذذذادمشم ِمذذذذذذذذذذنذْ
اْلُمْخلمِص م 

(63). 
ينم ُحنذمفمذذاء وميُِقيُمذذوا الَصذذالمةم وقــال ســبحان :  ُِِْلِصذذ م لمذذُه الذذدِم ومممذذا ُأِمذذُروا ِإالم لِيذمْعبُذذُدوا هللام 

َم ِديُن اْلقميِمممةِ  ْمِل وميُذْؤُتوا اللَكماةم وم
(64). 

 من خصا  املؤمن
ُخْي اْلعمْفوم ومْأُمْر َِبْلُعْرِف ومأمْعِرْض عمْن اْْلماِهِل م جس وخس:  قال

(65). 
ْيُكْم وماتَذُقذذذذوا هللام لمعمَلُكذذذذْم وقــــال ســــبحان :  ذذذذوم ة  يمأمْصذذذذِلُحوا بذمذذذذْ م أمخم ِإّنَمذذذذا اْلُمْؤِمنُذذذذونم ِإْخذذذذوم

تُذْرمحمُونم 
(66). 

ومالَذذِيينم  ِيينم ُهذذْم ِ  صمذذالمِِْْم خماِشذذُعونم الَذذ قمذذْد أميْذلمذذلم اْلُمْؤِمنُذذونم  وقــال تعــاىل: 
ُهْم عمِن الَلْغِو ُمْعِرُضونم 

(67). 
ِِْْم ومعمْيِدِهْم رماُعونم وقال جل وخس:  وماَلِيينم ُهْم ألممماام

(68). 
                                                        

 .3سورة الئمر:   61ا
 .5سورة الفاَتا:   62ا
 .83-82سورة ص:   63ا
 .5سورة البينا:   64ا
 .199سورة األخراس:   65ا
 .10سورة احلابرات:   66ا
 .3 - 1سورة ااؤمنون:   67ا
 .8سورة ااؤمنون:   68ا
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الُنما وم وقال سبحان :  ُعوا الَلْغوم أمْعرمُضوا عمْنُه ومقماُلوا لمنما أمْعمم ْما َسِم ِإ اُلُكْم سمذالمم  وم لمُكْم أمْعمم
تمِغي اْْلماِهِل م  عملمْيُكْم الم نذمبذْ

(69). 
ْما ممرُّوا َِبلَلْغِو ممرُّوا ِكرماماً وقال خئوجل:  ِإ وماَلِيينم ال يمْشيمُدونم اللُّورم وم

(70). 
ذذِبيِل هللِا ُ َ ال يُذْتِبُعذذوقــال ســبحان :  ُْم ِ  سم ونم ممذذا أمنفمُقذذوا ممنمذذاً ومال والَذذِيينم يُنِفُقذذونم أمْمذذوماَلم

ُْم أمْجُرُهْم ِعْندم رمّبِمِْم ومال خمْوف  عملمْيِيْم ومال ُهْم َيمْلمنُونم  ًى َلم أْم
(71). 

 
 

 من هدي السنة املطيرة
 كيفية خلق املؤمن وخصاله

إن يف اانا لشـابرة تسـمى ااـئن فـ ذا أراد هللا أن بريـ  مؤمنـاً أقطـر : »قال أبو خبد هللا 
ها قطرة، فس تويب بقريا وال مثرة أكل منهـا مـؤمن أو كـافر إال أخـرج هللا خئوجـل مـن اـريب  من

 .(72)«مؤمناً 
ينب ــي لريمــؤمن أن يكــون فيــ  مثــان خوــال: وقــوراً خنــد ا ئاهــئ، : »وقــال أبــو خبــد هللا 

مــــل اـــبوراً خنــــد الــــبسء، شـــكوراً خنــــد الرخــــاء، قانعـــاً مبــــا رزقــــ  هللا، ال يظريـــم األخــــداء وال يتحا
لبادقاء، بدن  من  يف تعب والناس من  يف راحا، إن العريم خرييل ااؤمن واحلريم وزير ، والعقـل 

 .(73)«أمع جنود ، والرف  أخو  والرّب والد 
ء أفاــل مــن العقــل،  ي يعبــد هللا خئوجــل بشــي: »خــن رســول هللا  وقــال اإلمــام البــاقر 

اخلــع منــ  مــأمول والشــر منــ  مــأمون،  وال يكــون ااــؤمن خــاقس حــىت ينتمــع فيــ  خشــر خوــال:
يســتكةر قرييــل اخلــع مــن غــع  ويســتقل كةــع اخلــع مــن نفســ ، وال يســأم مــن  ريــب العريــم  ــول 
خمر ، وال يتربم بطـسا احلـوائج قبريـ ، الـذل أحـب إليـ  مـن العـئ والفقـر أحـب إليـ  مـن ال ـق، 

                                                        

 .55سورة القوص:   69ا
 .72سورة الفرقان:   70ا
 262سورة البقرة:   71ا
 .1ابا إذا أراد هللا خئوجل أن بري  ااؤمن ح 14ص 2الكايف: ج  72ا
 .20235ح 4ا 185ص 15وسائل الشيعا: ج  73ا
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قال: هو خع م  وأتقـى، إحلـا  نويب  من الدنيا القوت، والعاشرة وما العاشرة ال يرى أحدا إال
الناس رجسن: فرجل هو خع من  وأتقى، و خر هو شر من  وأدىن، ف ذا رأى من هو خـع منـ  
وأتقـى توااــع لـ  ليريحــ  بــ ، وإذا لقـي الــذي هـو شــر منــ  وأدىن، قـال: خســى خـع هــذا اب ــن 

 .(74)«مان وشر  راهر وخسى أن بتم ل   ع، ف ذا فعل ذلك فقد خس جمد  وساد أهل ز 
 قضاء حاجة املؤمن
 .(75)«من قاى ألخي  ااؤمن حاجا كان كمن خبد هللا دهراً : »قال رسول هللا 

ومن قاى ألخيـ  ااـؤمن حاجـا قاـى هللا لـ  يـوم القيامـا مائـا : »وقال اإلمام الوادن 
ال  أل  حاجا من ذلك، أو ا اانا ومن ذلك أن يدخل قرابت  ومعارف  وإخوانـ  اانـا بعـد أن

 .(76)«يكونوا نواابً 
إن خــواتيم أخمــالكم قاــاء حــوائج إخــوانكم واإلحســان إلــيهم : »وقــال اإلمــام الكــارم 

 .(77)«ما قدرمت، وإال ي يقبل منكم خمل حنوا خريى إخوانكم وارمحوهم تريحقوا بنا
إن ااـؤمن لـلد خرييـ  احلاجـا ألخيـ  فـس تكـون خنـد  فيهـتم  ـا قريبــ  : »وقـال أبـو جعفـر 

 . (78)«ري  هللا تبارك وتعاىل  ّم  اانافيدخ

                                                        

 .17ا العشرة حاب 433ص 2اخلوال: ج  74ا
 .5780ح 39ا 242ص 5مستدرك الوسائل: ج  75ا
 .21753ح 25ا 357ص 16وسائل الشيعا: ج  76ا
 .43ح 82ا 379ص 72وار األنوار: ج  77ا
 .1ابا قااء حاجا ااؤمن ح 196ص 2الكايف: ج  78ا
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 مراتا اإلخالص

ــــل خــــن هللا خئوجــــل:  قــــال رســــول هللا  اإلخــــسص ســــر مــــن أســــراري » ــــرباً خــــن جربئي
 .(79)«استودخت  قريب من أحببت من خبادي

 .(80)«من أخريص ر أربعني يوماً فابر هللا ينابيع احلكما من قريب  خريى لسان : »وقال 
 .(81)«سادة أهل اانا اااريوون: » ااؤمنني وقال اإلمام أمع

مـــن أاـــعد إىل هللا خـــالص خبادتـــ  أهـــبط هللا : »وقالـــت ســـيدة النســـاء فا مـــا الئهـــراء 
 .(82)«خئوجل إلي  أفال موريحت 

 ــو  اـــن أخريــص ر خمريــ  وخريمـــ ، وحبــ  وب اــ ، وأخـــذ  »قــال:  خــن أمــع ااـــؤمنني 
 .(83)«وترك ، وكسم  وامت ، وفعري  وقول ...

ـــ  خـــئ و جـــل:  وخـــن أ  خبـــد هللا  ذذذُن عمممذذذاليف قول لُذذذومُكْم أميُُّكذذذْم أمْحسم لِيذمبذْ
قـــال:  (84)

لــــيني يعــــ  أكةــــركم خمــــس ولكــــن أاــــوبكم خمــــس، وإحلــــا اإلاــــابا خشــــيا هللا تعــــاىل، والنيــــا »
الوـادقا احلسـنا ـ مث قـال ـ اإلبقـاء خريـى العمـل حـىت بريـص أشـد مـن العمـل، والعمـل اخلـالص 

ال تريــد أن حيمــدك خرييــ  أحــد إال هللا خــئ وجــل، والنيــا أفاــل مــن العمــل، أال وإن النيــا الــذي 
ُقْل ُكلٌّ يذمْعممُل عملى شاِكلمِتهِ هي العمل ـ مث تس قول  خئوجل ـ 

 .(86)«يع  خريى نيت  (85)

 يصف املؤمن أمري املؤمن  
 يف ااؤمن وافات  وخسئم : ومن كسم ألمع ااؤمنني 

                                                        

 .24ح 54ا 249ص 67وار األنوار: ج  79ا
 .25ح 54ا 249ص 67وار األنوار: ج  80ا
 .3904ح 7فول 2ا 197كم ودرر الكريم: صغرر احل  81ا
 .25ح 54ا 249ص 67وار األنوار: ج  82ا
 .1ح 14ا 291ص 74  وار األنوار: ج83ا
 .2سورة ااريك:   84ا
 .84سورة اإلسراء:   85ا
 .25ح 54ا 250ص 67وار األنوار: ج  86ا
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 .(87)من كيني خاقل: ااؤ 1
 .(88): ااؤمن هني، لني، سهل، مؤلن2
 .(89): ااؤمن قرييل الئلل، كةع العمل3
 .(90): ااؤمن ادون الريسان بذول اإلحسان4
 . (91): ااؤمن من كان حب  ر وب ا  ر، وأخذ  ر وترك  ر5

                                                        

 .1512ح 7فول  2ا 89  غرر احلكم ودرر الكريم: ص87ا
 .1518ح 7فول  2ا 89  غرر احلكم ودرر الكريم: ص88ا
 .1519ح 7فول  2ا 89  غرر احلكم ودرر الكريم: ص89ا
 .1521ح 7فول  2ا 89  غرر احلكم ودرر الكريم: ص90ا
 .1524ح 7فول  2ا 89  غرر احلكم ودرر الكريم: ص91ا
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 الفيرس

 3 ........................................... كريما الناشر

 5 ......................................... النفني واإل راء

 6 .......................................... قوة الشاويا

 7 ............................. السبيل إىل الشاويا القويا

 9 ..................................... مثار اخلع والوسح

 9 ........................................ العمل ر وحد 

 10 ........................................ اخلال  حكيم

 12 ................................... قااء حوائج الناس

 14 ...................................... خربة من النحريا

 15 .......................................... إخانا الناس

 16 ........................... حلوذج وشاهد أهل البيت 

 19 ........................... ا رتاجالشي  احلائري وإغاث

 20 .......................................... حلوذج  خر

 22 ............................ حكوما األدارسا يف اا را

 24 ................................ األرض ر وان خمرها

 26 ........................................ الئهد والتقوى

 27 ............................... من هدي القر ن احلكيم

 29 ............................... من هدي السنا ااطهرة

 31 .......................... يو  ااؤمن أمع ااؤمنني 

 33 ............................................. الفهرس
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