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 كلمة الناشر
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 إن الظروف العصيبة اليت متر ابلعامل..
 واملشكالت الكبرية اليت تعيشها األمة اإلسالمية..

 واملعاانة السياسية واالجتماعية اليت نقاسيها مبضض..
 األزمات الروحية واألخالقية اليت يئن من وطأهتا العامل أمجع..وفوق ذلك كله 

واحلاجـــة املاســـة إىل نشـــر وبيـــان موـــاهيم اإلســـالم ومبادةـــه اإلنســـانية العميقـــة الـــيت 
تــالزم اإلنســان   كــه وــئونه وجاةيــات حياتــه وتتــدخه مباوــرة   حــه مجيــع أزماتــه 

 ياة..ومشكالته   احلرية واألمن والسالم و  كه جوانب احل
والــتعطا الشــديد إىل إعــادة الــروة اإلســالمية األيــيلة إىل احليــاةف وبلــورة ال قافــة 
الدينية احلّيةف وبث الوعي الوكري والسياسـي   أبنـاا اإلسـالم كـي يتمكنـوا مـن رسـم 

 خريطة املستقبه املشرق أبهداب اجلوون وذرف العيون ومسالت األانمه..
داد جمموعــــة مــــن الاوــــرات التوجيهيــــة كــــه ذلــــك دفــــع املئسســــة ألن تقــــوم  عــــ

القيمة اليت ألقاهـا ااحـة املرجـع الـديع األعلـ   يـة هللا العظمـ  السـيد ينمـد احلسـيع 
الشـــريازي مدام (لــــهف   (ـــروف وأزمنــــة فتلوـــةف حــــور فتلـــ  وــــئون احليـــاة الورديــــة 

لــبعض واالجتماعيــةف وقمنــا بطباعتهــا مســا ة منــا   نشــر الــوعي اإلســالميف وســّدا  
 الوراغ العقاةدي واألخالقي ألبناا املسلمني من أجه غٍد أفضه ومستقبه جميد..

 وذلك انطالقا  من الوحي اإلهلي القاةه:
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 َيِن َولُِينِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذُرون لِيَ تَ َفقَُّهوا ِف الدِ 
(1). 

إىل وجــوب التوقــه   الــدين وانــ ار األمــةف الــ ي هــو أيــه عقالةــي عــام يروــدان 
 ووجوب رجوع اجلاهه إىل العامل   معرفة أحكامه   كه مواقوه ووئونه..

 كما هو تطبيق عملي وسلوكي لآلية الكرمية:
 ِ بَ   ا َِ الَّ   ِذيَن َيْس   َتِمُعوَن اْلَق   ْوَت فَ يَ تَِّبُع   وَن َُْحَس   َنَُّ ُُولَ ِ   َ  الَّ   ِذيَن   فَ َبشِ    ْر 
األَْلَبابِ  اهللاُ َوُُولَِ َ  ُهْم ُُوُلو  َهَداُهمُ 

(2). 
ان مئلوـــات ااحـــة  يـــة هللا العظمـــ  الســـيد ينمـــد احلســـيع الشـــريازي مدام (لـــهف 

 تتسم بـ:
التنــــوّع والشــــمولية ألهــــم أبعــــاد اإلنســــان واحليــــاة لكو ــــا إنعكاســــا  لشــــمولية  ُواًل:
 اإلسالم..

خمة   وـــل علـــوم اإلســـالم فقـــد أفـــا  قلمـــه املبـــارس الكتـــب واملوســـوعات الضـــ
املختلوـةف بـداا  مـن موسـوعة الوقـه الـيت ــاوزت ـ حـل ائن ـ املاةـة واًمسـني جملـدا ف 
حيــــث تعــــد إىل اليــــوم أكــــس موســــوعة علميــــة اســــتداللية فقهيــــة مــــرورا  بعلــــوم احلــــديث 
والتوســري والكـــالم واأليـــور والسياســـة واالقتصــاد واالجتمـــاع واحلقـــوق وســـاةر العلـــوم 

ي ـــة األخـــرن.. وانتهـــاا  ابلكتـــب املتوســـطة والصـــفرية الـــيت تتنـــاور فتلـــ  املواوـــيع احلد
 ف مئلوا .1500واليت قد تتجاوز مبجموعها الـم

األيـــالة حيـــث إ ـــا تتملـــور حـــور القـــر ن والســـنة وتســـتلهم منهمـــا الـــر ن  اثني   اً:
 واألفكار.
 شاكه العامل املعاير.املعاجلة اجل رية والعملية ملشاكه األمة اإلسالمية وم اثلثاً:
التلـــدل بلفـــة علميـــة ريـــينة   كتاابتـــه لـــ وي االختصـــا  كــــماأليورف  رابع   اً:

ومالقـــانونف ومالبيــــعف وغريهــــاف وبلفــــة واوــــلة يوهمهــــا اجلميــــع   كتاابتــــه اجلماهرييــــة 
                                                        

 .122سورة التوبة:  (1)
 .18-17سورة الامر:  (2)
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 وبشواهد من مواقع احلياة.
يلة قمنـا ه ا ونظرا  ملـا نشـعر بـه مـن مسـئولية كبـرية   نشـر موـاهيم اإلسـالم األيـ

بطبـــع ونشـــر هـــ   السلســـلة القيمـــة مـــن الاوـــرات اإلســـالمية لســـماحة املرجـــع مدام 
(لـــهف والـــيت تقـــارب التســـعة  الف يناوـــرة ألقاهـــا ااحتـــه   فـــ ة زمنيـــة قـــد تتجـــاوز 

 األربعة عقود من الامن   العراق والكويت وإيران..
يتواجـــد منهـــاف وأمـــال  نرجـــو مـــن املـــوىل العلـــي القـــدير أن يوفقنـــا إلعـــداد ونشـــر مـــا 

ابلســــعي مــــن أجــــه مصــــيه املوقــــود منهــــا وإخراجــــه إىل النــــورف لنــــتمكن مــــن إكمــــار 
سلســـلة إســــالمية كاملـــة وفتصــــرة تنقـــه إىل األمــــة وجهـــة نظــــر اإلســـالم ـــــا  فتلــــ  

 القضااي االجتماعية والسياسية احليوية أبسلوب واوح وبسيط.. إنه ايع جميب.
 

 النشرمؤسسة اجملتىب للتحقيق و  
 شوران 13/  6080بريوت لبنان ص ب  
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل رب العاملنيف والصالة والسالم عل  نبينـا ينمـد و لـه الطيبـني الطـاهرينف 
 .(3)واللعنة الداةمة عل  أعداةهم أمجعني إىل قيام يوم الدين

 
 

 ِف البدء
 

ميـــل  هللا دس ســـر فف عـــن النـــ  جـــاا   كتـــاب مالتوحيـــدف للشـــي  الصـــدوق مقـــ
قــــــار هللا جــــــه جاللــــــه ملوســــــ : اي موســــــ ف لــــــو أن الســــــماوات »قــــــار:  عليــــــه و لــــــهف

وعـــــامريهن واألروـــــني الســـــبع   كوـــــة وال إلـــــه إال هللا   كوـــــة مالـــــت  ـــــن ال إلـــــه إال 
 .(4)«هللا

مبعىنف أن السموات واألر  لو ووعتا   كوة مياانف وووـعت   كوتـه األخـرن  
إلـــه إال هللاف لكانـــت كلمـــة ال إلـــه إال هللا أ،قـــه   امليـــاانف وهـــ ا علـــ  ســـبيه كلمــة ال 

التشـبيه  وإال فــان   منطــق الواقــع ال ميكـن أن تقــاس املعنــوايت ابملــادايتف أو تووــع 
املعنــوايت مقابــه املــادايت   ميــاان  ألن املــادة هلــا حجــم ومكــان وزمــان وغــري ذلــكف 

 ياس املادي.فهي ال توزن وال تقاس إال ابملق
أمـــا املعنـــوايتف فهـــي حقـــاةق جمـــردة عـــن مظـــاهر املـــادة مـــن احلجـــم واملكـــان وغـــري 

                                                        

 هـ.1406/ مجادن ال انية/9ألقيت ه   الاورة بتاري :  (3)
 .34ة 1ب 30التوحيد:   (4)
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 ذلكف فال ميكن أن تقاس مبقياس املادة لعدم السنخية بني الشيئني.
 نعمف املعنوايت مس وتدرس ابحلواس الباطنة لإلنسان.

 
ثرها َلى املا ايت  املعنوايت ُو

األملـــان جـــااوا ذات مـــرة إىل العـــراق مـــن أجـــه  : إن(5)ينقـــه املرحـــوم الوالـــد مقـــد ف
القيـام ابحلوــر والتنقيــب عـن ائدر القدميــة   ســامرااف فاسـتأجروا جمموعــة مــن العمــار 
لفــــر  القيــــام ابحلوــــرف وكــــان مــــن بــــني العمــــار وــــخ  فقــــري احلــــارف وعنــــد املباوــــرة 

بيضـة  ابلتنقيب واحلور ع ر ه ا الشخ  فجأة علـ  قطعـة مـن اجلـواهر ال مينـة  جـم
الدجاجةف ف هب  ا إىل بفـداد لبيعهـا دون أن  ـس  ـا أحـدا ف فباعهـا لمسـني ألـ  

ف  يــث يــار   ذلــك احلــني مــن التجــار املعــروفني   الــبالدف فبــالرغم مــن أن (6)روبيــة
ه   القطعة من اجلـواهر الصـفرية جـدا  مـاداي  ومل يكـن هلـا وزن ينسـوسف لكنهـا متيـات 

لهـا حلضـارة عريقـةف فأعطتهـا ،قـال  معنـواي ف فارتوعـت قيمتهـا و نهـا بقدمها وترا،ها ومت ي
   ا الشكه الباهظ.

فــاملعنوايت تعطـــي الشـــيا قيمـــة أك ــر بك ـــري  ـــا تعطيـــه املــادايتف ومـــن هنـــا كـــان 
وان مل يكن هلا ،قـه مـاديف إال أ ـا ممـه  «ال إله إال هللا»اعتقادان أن الكلمة الطيبة 

حية الروة واملعنوايتف وهكـ ا كـه وـياف إذ وإن كانـت يـفرية قيمة كبرية جدا  من ان
 احلجم لكنها ذات قيمة عالية به قد ال تقدر ب من.

 الرواايت تؤكد ذل 
                                                        

عاملـا   كـان   (هــ1304)ربالا املقدسـة ولـد   كـ (قد )هو السيد املريزا مهدي احلسيع الشريازي  (5)
من خـرية تالميـ   (قد )تقيا ف ورعا  عابدا ف زاهدا  ك ري احلوظ جيد اًطف وكان ياحب كراماتف وهو 

 (هـــ1380وــعبان عــام  28)ف تــو    (قاةــد ،ــورة العشــرين   العــراق)الشــي  ينمــد تقــي الشــريازي 
 ودفن   احلرم احلسيع الشري .

 العملة املتداولة   ذلك الوقت   العراق إابن احلكم الع ماين.الروبية:  (6)
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و ــا يـــدر علـــ  أ يــة املعنـــوايتف مـــا در علــ  أّن األوـــياا العظيمـــة ال مصـــه إال 
  ا.

راد إىل النــ  أنــه جــاا أعــ»قــار:  معليــه الســالمفروي   البلــار عــن أد عبــد هللا 
ميـل  هللا عليـه فقـار: اي رسـور هللاف هـه للجنـة مـن  ـن  قـار  ميل  هللا عليـه و لـهف

: ال إلــه إال هللا يقوهلــا العبــد ميــل  هللا عليــه و لــهف: نعــمف قــار: ومــا  نهــا  قــار و لــهف
الصاحل فلصا   ا قار: وما إخاليها  قار: العمه مبـا بع ـت بـه   حقـه وحـب أهـه 

ار: فـداس أد وأمـي وإن حـب أهـه البيـت ملـن حّقهـا  قـار: إن حـبهم ألعظـم بييتف قـ
 .(7)«حّقها

قــار: مــا رأس  ميــل  هللا عليــه و لــهفو  روايــة أخــرنف جــاا رجــه إىل رســور هللا 
 .(8)«معرفة هللا حق معرفته..»العلم  قار: 
ه مـن ما من الكالم كلمة أحّب إىل هللا عاوجـ»قار:  ميل  هللا عليه و لهفوعنه 

قور ال إله إال هللاف ومـا مـن عبـد يقـور: ال إلـه إال هللا ميـّد  ـا يـوته فيوـرغ إال تنـا،رت 
 .(9)«ذنوبه مت قدميه كما يتنا،ر ورق الشجر متها

فاجلنــة وتنــا،ر الــ نوب ال تكــون إال ابألمــور املعنويــة فهــ ا يــدر علــ  أ يتهــا  ألن 
 هناس سنخية بني األ،ر واملئ،ر كما ال  و .

                                                        

 .30ة 1ب 13  3 ار األنوار: ج (7)
   معرفة هللا تعاىل. 1الوصه  5جامع األخبار:   (8)
 .14ة 1ب 21التوحيد للصدوق:   (9)
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 صفات العلماء العاملني
 

 مث من بعد أن (هرت القيمة املعنوية نقور لطالب علوم الدين:
إن النااهــة مــن الصــوات الــيت  ــب علــيهم أن يوفروهــا   أنوســهمف كمــا  ــب أن 
تتـوفر فــيهم اًوــة وعـدم الت اقــه والتكاســهف  يـث يكــون طالــب العلـم خويوــا  وذا  ــة 

ال أن يكــون ،قــيال  مت ــاقال  كمــا عــس القــر ن الكــر  عــن عاليــة   أداا عملــه وو(يوتــهف 
ُِ   ُم اْنِف   ُروا ِف ذلـــك حيـــث قـــار تعـــاىل:  ُِ   ْم ِإَذا ِقي   َل َل اَي َُي َُّه   ا الَّ   ِذيَن آَمنُ   وا َم   ا َل

قَ ْلُتْم ِإىَل األْرضِ  َسِبيِل هللِا ااثَّ
 أي: أبطأمت   أعمالكم. (10)

عـه اإلنسـان العمـه القبـيحف قلبـا ف وعينـا ف والنااهة ابملعىن األخالقـي تعـع: أن ال يو
وأذان ف وأنوـــا  وفمـــا ف بـــه كـــه جوارحـــه وجوانـــه البـــد أن تكـــون نايهـــة مـــن فعـــه القبـــيح 

 واملعصية.
طبعــا  النااهــة الواقعيــة هــي أمــر مشــكه جــدا  ويصــعب الويــور إليهــاف لكــن البــد 

ذلـك وواقعـه  من مصيه ذلك وال ميكن مصيه النااهة ابالدعاا  إذ قد يكـون يـدعي
خـار مــن أي نااهـةف وال يلــام أن يظهـر ذلــك علـ  ائخــرين حيـث  وــ  علــيهم  ألن 
احلقيقــة ســوف تكشــ    يــوم مــن األايمف وإن كــان متييــا احلــق مــن الباطــه عمــال    

ُِ  ل و ِوْجَه  ةو ُه  َو ُمَول ِيَه  ا غايــة الصــعوبةف إال أنــه لــيس مســتليال ف وقــد قــار تعــاىل:  َوِل
َراتِ  فَاْسَتِبُقوا اْْلَي ْ

(11). 

                                                        

 .38سورة التوبة:  (10)
 .148سورة البقرة:  (11)
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: أن هللا ومنــــ  اليــــوم األور ًلــــق اًلــــق خلــــط احلــــق (12)وقــــد جــــاا   الــــرواايت
والباطــه وووــع الــدنيا ينــال  هلمــاف حــل ميــتلن النــاس بــ لكف وإال فــ ن هلل القــدرة أبن 
يعطــي للنــاس القــوة املميــاة بــني احلــق والباطــهف لكــن إن مت ذلــك ملــا كــان هنــاس حاجــة 

وكانـت فلسـوة االختيـار تسـقط ألن النـاس أمجـع كـانوا يطلبـون احلـق المتلـان النـاسف 
حـل ذلـك الشـخ  الـ ي يعمـه خـالف الشـرع مق ـ   مقـام إقامـة الـدليه ـ أبدلـة 

لَ   َق يعتقـــد أ ـــا وـــرعية   غالـــب األحيـــانف وان هللا تعـــاىل خاطبنـــا بقولـــه:  ََ الَّ   ِذي 
ُِمْ  ُلوَُكْم َُيُّ َََمالً َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفورُ  اْلَمْوَت َواحْلََياَة لِيَ ب ْ َُْحَسُن 

(13). 
فائيـة الكرميــة باطــب مجيــع املكلوــني مـن النــاسف أل ــم ينــه االختبــار واالمتلــان 
الـ ي أوـران لـه. فالعـاملون  قـه الـدين أك ـر ابـتالا   ـ ا اًطـابف فعلـيهم أن يكونــوا 

لتتـــــوفر فـــــيهم النااهـــــة الواقعيـــــة  أك ـــــر يـــــوااب  وامت ـــــاال  لعوامـــــر واجتنـــــااب  عـــــن النـــــواهيف
 والروحية اليت  ا يتمكنون من توجيه الناس وإروادهم.

ـــئه رســـور هللا  عـــن قولـــه تعـــاىل:  ميـــل  هللا عليـــه و لـــهفوجـــاا   الـــرواايت انـــه سهللا
 ًَََم   ال ُِ   ْم َُْحَس   ُن  مث قـــار  «يقـــور أيكـــم أحســـن عقـــال  »مـــا عـــىن بـــه  فقـــار:  َُيُّ

م عقـــال  وأوـــدكم هلل خوفـــا  وأحســـنكم فيمـــا أمـــر هللا بـــه أمتكـــ»: ميـــل  هللا عليـــه و لـــهف
 .(14)«و   عنه نظرا  وان كان أقلكم تطوعا  

لــــيس يعــــع أك ــــركم عمــــال  ولكــــن »قــــار:  معليــــه الســــالمفوعــــن اإلمــــام الصــــادق 
                                                        

وفيـه: عـن  معليـه السـالمفإبراهيم موس  بـن جعوـر  احتجاج أد 387  2أنظر االحتجاج: ج (12)
قـار: إن  معليـه السـالمفأن أاب احلسن موسـ  بـن جعوـر »: معليه السالمفاحلسن بن علي العسكري 

هللا خلــق اًلــق فعلــم مــا هــم إليــه يــاةرونف فــأمرهم و ــاهمف فمــا أمــرهم بــه مــن وــيا فقــد جعــه هلــم 
ا فقـد جعـه هلـم السـبيه إىل تركـهف وال يكونـون  خـ ين السبيه إىل األخ  بهف وما  ـاهم عنـه مـن وـي

ــهف ومــا جــس هللا أحــدا  مــن خلقــه علــ  معصــيته بــه اختــسهم ابلبلــونف وكمــا قــار:  وال اتركــني إال  ذن
 ًم ُحسن َمال  . « ليبلوكم ُيِ 

 .2سورة امللك:  (13)
 .2  توسري سورة امللك ائية  322  10جممع البيان: ج (14)
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أيوبكم عمال ف وإمنا اإليـابة خشـية هللا والنيـة الصـادقة ـ مث قـار ـ اإلبقـاا علـ  العمـه 
العمهف والعمه اًال  الـ ي ال تريـد أن دمـدس عليـه أحـد إال حل  ل  أودُّ من 

هللا عاوجهف والنية أفضه من العمهف أال وإن النية هـي العمـه ـ مث تـال ـ قولـه عاوجـه: 
 ََََِّلى َشاِكَلِت ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل 

 .(16)«يعع عل  نيته (15)
 
 

رب  النزاهة  روس َو
 

 واألئمة  فميل  هللا عليه و لهالنزاهة َند النيب 
أسـوة حسـنة ابلنااهـة  واألةمـة األطهـار  ميل  هللا عليه و لـهفولنا   رسور هللا 

الروحية والبساطة   العيا الواقعية ال التظاهريةف فقـد قـار أمـري املـئمنني علـي بـن أد 
فــ ّن فيــه  ميــل  هللا عليــه و لــهففتــأّس بنبّيــك األطهــر األطيب:»معليــه الســالمفطالــب 

أتّس ف وعااا  ملن تعّانف وأحّب العباد إىل اّلّل تعـاىل املتأّسـي بنبيّـهف واملقـتّ  أسوة  ملن 
أل،ــر ف قضــم الــّدنيا قضــما ف ومل يعرهــا طرقــا ف أهضــم أهــه الــّدنيا كشــلا ف وأ صــهم مــن 
الــّدنيا بطنــا ف عروــت عليــه الــّدنيا فــأ  أن يقبلهــاف وعلــم أّن اّلّل ســبلانه أبفــض وــيئا  

ئا  فلّقر ف ويّفر ويئا  فصّفر ف ولو مل يكـن فينـا إال حّبنـا مـا أبفـض فأبفضهف وحّقر وي
ميـل  اّلّل وتعظيمنا ما يّفر اّلّل لكو  به وـقاقا  ّلّل وينـاداة  عـن أمـر اّلّل. ولقـد كـان 

مكه عل  األر  و لس جلسة العبد و ص  بيـد  نعلـه ويرقـع بيـد   هللا عليه و لهف
ف خلوــهف ويكــون الّســ  علــ  ابب بيتــه فتكــون فيــه ،وبــه ويركــب احلمــار العــاري ويــرد

الّتصــاوير فيقــور: اي فالنــة إلحــدن أزواجــهف غّيبيــه عــّع  فــ يّن إذا نظــرت إليــه ذكــرت 
                                                        

 .84راا: سورة اإلس (15)
 .4ابب اإلخال  ة 16  2الكا : ج (16)
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الّدنيا وزخارفها. فأعر  عن الّدنيا بقلبه وأمات ذكرهـا مـن نوسـهف وأحـّب أن تفيـب 
ف وال يرجــو فيهــا مقامــا ف زينتهــا عــن عينــه  لكــيال يّتخــ  منهــا رايوــا  وال يعتقــدها قــرارا  

فأخرجها من الـّنوس وأوخصـها عـن القلـبف وغّيبهـا عـن البصـر. وكـ لك مـن أبفـض 
ميـل  هللا عليـه ويئا  أبفـض أن ينظـر إليـهف وأن يـ كر عنـد ف ولقـد كـان   رسـور اّلّل 

مــا يــدّلك علــ  مســاوا الــّدنيا وعيو ــا إذ جــاع فيهــا مــع خاّيــتهف وزويــت عنــه  و لــهف
 ظيم زلوته.زخارفها مع ع

بـ لك أم أهانـه  فـ ن  ميل  هللا عليـه و لـهففلينظر ان(ٌر بعقلهف أ أكرم اّلّل ينّمدا  
قــار: أهانــهف كــ ب وأتــ  ابإلفــك العظــيمف وإن قــار: أكرمــهف فلــيعلم أّن اّلّل قــد أهــان 
غــري  حيــث بســط الــّدنيا لــه وزواهــا عــن أقــرب الّنــاسف فتأّســ  متــأّس بنبّيــه واقــتّ  أ،ــر  

علمــا   ميــل  هللا عليــه و لــهفهف وإال فــال ممــن اهللكــة  فــ ّن اّلّل جعــه ينّمــدا  ووجل موجلـ
للّساعة ومبّشرا  ابجلّنة و من را  ابلعقوبةف خرج من الـّدنيا  يصـا  وورد ائخـرة سـليما  مل 

 .  (17)«يضع حجرا  عل  حجر حّل مض  لسبيله وأجاب داعي ربّه إىل  خر 
يعــود املـريضف ويتبـع اجلنـازةف و يـب دعــوة  ليـه و لـهفميـل  هللا عوكـان رسـور اّلّل 

اململوسف ويركب احلمـارف وكـان يـوم خيـس ويـوم قريظـة والّنضـري علـ  محـار فطـوم  بـه 
   ف18ممن لي  مته إكاٌف من لي .

ـ سـويد بـن غولـة ـ فقـار:  معليـه السـالمفوروي عـن أحـد أيـلاب اإلمـام علـي 
بعـــد مــا بويـــع ابًالفــة وهـــو جــالس علـــ   مفمعليـــه الســالدخلــت علــ  أمـــري املــئمنني 

 حصري يفري وليس   البيت غري  فقلت:
اي أمــــري املــــئمننيف بيــــدس بيــــت املــــار ولســــت أرن   بيتــــك وــــيئا   ــــا دتــــاج إليــــه 

اي ابــــن غولــــة ان البيــــت مالعاقــــهف ال يتأ،ــــث   دار »: معليــــه الســــالمفالبيـــت  فقــــار 

                                                        

 .13498ة 63ب 55  12ف مستدرس الوساةه: ج17م
 .9417ة 13ب 269  8ف مستدرس الوساةه: ج18م
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 .(19)«تاعناف وأان عن قليه إليها ياةرونالنقلةف ولنا دارا  قد نقلنا إليها خري م
إىل ع مـــان بـــن حنيــ  األنصـــاريف وكـــان عاملـــه  معليــه الســـالمفو مــن كتـــاب لـــه 

معليـه عل  البصرةف وقد بلفه أنه دعي إىل وليمة قوم من أهلهـاف فمضـ  إليهـا فكتـب 
 إليه:  السالمف
عـــاس إىل أّمـــا بعـــد اي ابـــن حنيـــ ف فقـــد بلفـــع أّن رجـــال مـــن فتيـــة أهـــه البصـــرة د»

مأدبـة فأســرعت إليهــاف تســتطاب لــك األلــوانف وتنقـه إليــك اجلوــانف ومــا (ننــت أنّــك 
ـيـــب إىل طعـــام قـــوم عـــاةلهم جموـــوٌّف وغنـــّيهم مـــدعوٌّ فـــانظر إىل مـــا تقضـــمه مـــن هـــ ا 
املقضـم فمـا اوــتبه عليـك علمــه فالوظـهف ومـا أيقنــت بطيـب وجوهــه فنـه منــه. أال وإّن 

ا بنــور علمــهف أال وإّن إمــامكم قــد اكتوــ  مــن  يستضــيلكــّه مــأموم إمامــا  يقتــدي بــه و 
دنيــا  بطمريــهف ومــن طعمــه بقريــيه. أال وإّنكــم ال تقــدرون علــ  ذلــك ولكــن أعينــوين 
بــــورع واجتهــــاد وعّوــــة وســــداد. فــــواّلّلف مــــا كنــــات مــــن دنيــــاكم تــــسا  وال اّدخــــرت مــــن 

ا ف وال أخــ ت غناةمهـا وفــرا ف وال أعـددت لبــاط ،ــود طمـرا ف وال حــات مــن أروـها وــس 
منـه إال كقـوت أاتن دبــرةف وهلـي   عيـع أوهــ  و أوهـن مـن عوصــة مقـرة. بلـ  كانــت 
  أيـدينا فـدٌس مـن كـّه مــا أ(ّلتـه الّسـمااف فشـّلت عليهــا نوـوس قـومف وسـخت عنهــا 
نوـوس قــوم  خــرينف ونعــم احلكـم اّلّلف ومــا أيــنع بوــدس وغـري فــدس والــّنوس مظاّ ــا   

ه  درهــاف وتفيــب أخبارهــاف وحوــرٌة لــو زيــد   فســلتهاف غــد جــدٌلف تنقطــع   (لمتــ
وأوسعت يدا حافرها ألوفطها احلجر واملـدرف وسـّد فرجهـا الـّ اب املـ اكمف وإمّنـا هـي 
نوســي أرووــها ابلّتقــون لتــأق  منــة  يــوم اًــوف األكــس و ت بــت علــ  جوانــب املالــقف 

هــ ا القمــح ونســاة  ولــو وــئت الهتــديت الطّريــق إىل مصــّو  هــ ا العســهف و لبــاب 
هـ ا القــّاف ولكـن هيهــاتف أن يفلبــع هـواي ويقــودين جشــعي إىل بـرّي األطعمــة ولعــّه 
ابحلجــاز أو اليمامــة مــن ال طمــع لــه   القــر  وال عهــد لــه ابلّشــبع. أو أبيــت مبطــاان  

 وحوط بطوٌن غر،  وأكباٌد حّرن أو أكون كما قار القاةه:
                                                        

 .121عدة الداعي:   (19)
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 وحس         ب   اًء ُن تبي           بب ن         ة
 

 ُكب           ا و             ن  إىل الق           د  وحول              
أأقنــع مــن نوســي أبن يقــار: هــ ا أمــري املــئمننيف وال أوــاركهم   مكــار  الــّدهر أو  

 أكون أسوة  هلم   جشوبة العيا  
فمــا خلقـــت ليشـــفلع أكـــه الطّّيبـــات كالبهيمـــة املربوطـــةف ّ هـــا علوهـــاف أو املرســـلة 

أو أتـــرس ســدن أو أ ـــه  وــفلها تقّممهــاف تكـــ ال مــن أعالفهـــا وتلهــو عّمــا يـــراد  ــاف
 عاب اف أو أجّر حبه الّضاللة أو أعتس  طريق املتاهة.

وكأيّن بقاةلكم يقور: إذا كان ه ا قوت ابن أد طالب فقد قعد بـه الّضـع  عـن 
قتار األقران ومنازلـة الّشـجعانف أال وإّن الّشـجرة السّيّـة أيـلب عـودا  و الّرواتـع اًضـرة 

يـة أقـون وقــودا  و أبطـأ  ـودا . و أان مـن رسـور اّلّل كالّضــوا أرّق جلـودا  والّنابتـات الع 
من الّضوا والـّ راع مـن العضـدف واّلّلف لـو تظـاهرت العـرب علـ  قتـاط ملـا ولّيـت عنهـاف 
ولـــو أمكنـــت الوـــر  مـــن رقا ـــا لســـارعت إليهـــا. وســـأجهد   أن أطّهـــر األر  مـــن 

 من بني حّب احلصيد. ه ا الّشخ  املعكوس و اجلسم املركوس حّل برج املدرة
 ـ ومن ه ا الكتاب و هو  خر  ـ: 

إليـك عـّع اي دنيـاف فلبلـك علـ  غاربـكف قـد انسـللت مـن فالبـكف و أفلـّت مـن 
حباةلكف واجتنبت الّ هاب   مداحضـك. أيـن القـرون الّـ ين غـررهتم مبـداعبكف أيـن 

 د.األمم اّل ين فتنتهم باخارفك  فها هم رهاةن القبور و مضامني الّللو 
ـــا وقالبـــا حّســـّياف ألقمـــت عليـــك حـــدود اّلّل   عبـــاد  واّلّلف لـــو كنـــت وخصـــا  مرةّي
غــــررهتم ابألمــــايّنف وأمــــم ألقيــــتهم   املهــــاويف وملــــوس أســــلمتهم إىل الّتلــــ ف وأوردهتــــم 
ــبالاف إذ ال ورد وال يــــدرف هيهــــات مــــن وطــــ  دحضــــك زلــــقف ومــــن ركــــب  مــــوارد الــ

ــــقف وا لّســــامل منــــك ال يبــــاط إن وــــاق بــــه جلجــــك غــــرقف ومــــن ازوّر عــــن حباةلــــك وّف
مناخهف والّدنيا عند  كيـوم حـان انسـالخه. اعـاد عـّعف فـواّلّل ال أذّر لـك فتسـت لّيعف 
و ال أســـلس لـــك فتقـــوديعف وأ  اّلّلف ميينـــا  أســـت ع فيهـــا مبشـــيئة اّلّلف ألرووـــّن نوســـي 

أدومــــا ف و رايوــــة  هتــــّا معهــــا إىل القــــر  إذا قــــدرت عليــــه مطعومــــاف وتقنــــع ابمللــــح م
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ألدعــّن مقلــيت كعــني مــاا نضــب معينهــاف مســتورغة  دموعهــاف أمتتلــ  الّســاةمة مــن رعيــا 
فتــسسف وتشــبع الرّبيضــة مــن عشــبها فــ بضف ومكــه علــيٌّ مــن زاد  فيهجــعف قــّرت إذا  

 عينهف إذا اقتدن بعد الّسنني املتطاولة ابلبهيمة اهلاملة والّساةمة املرعّية.
ا فروــــهاف وعركــــت هنبهــــا بئســــهاف وهجــــرت   الّليــــه طــــو  لــــنوس أّدت إىل رّ ــــ

غمضـــهاف حـــّل إذا غلـــب الكـــرن عليهـــا اف وـــت أروـــهاف وتوّســـدت كّوهـــا   معشـــر 
افـت عـن مضـاجعهم جنـو مف و همـت بـ كر رّ ـم  أسـهر عيـو م خـوف معـادهمف ـو

هـم وواههمف وتقّشعت بطور استفوارهم ذنو مف أولئـك حـاب اّلّل أال إّن حـاب اّلّل 
 املوللون.

 .(20)«فاّتق اّلّل اي ابن حني ف ولتكو  أقرايك ليكون من الّنار خاليك 
 

 القوت مع العمل
روي عن أحد علماا ورياز: أن قسيسا  جاا إىل ورياز جل ب الشـباب املسـلمني 

 إىل املسيليةف وفعال  استقطب عددا  من الشباب حوله.
هـ ا املسـيلي وأردت أن يكـون  يستمر ذلك العامل قـاةال : لقـد تعجبـت مـن عمـه

ط لقاا معه  حل أعرف السـر الـ ي أدن إىل حاحـه   عملـهف فـ هبت إليـه السـاعة 
ال انيـــة بعــــد الظهــــرف وعنــــدما طرقــــت البــــاب وفـــتح البــــاب كــــان يرتــــدي مالبــــس النــــوم 
مهامـةفف مث ملــا ر ين بــدا عليــه اًجـه مــن ارتداةــه هــ   املالبـس أمــام الضــي ف فســارع 

املنــار ولــبس لباســا   خــرف وحينمــا دخلــت املنــار تعجبــت لبســاطة املعيشــة إىل داخــه 
عنــد هــ ا الرجــهف فســألته: هــه لــك راتــب وــهري تعــيا مــن خاللــه  ألين أرن أنــك 
تعيا حياة بسيطة  فقار:   احلقيقـة إين اسـتلم راتبـا  وـهراي  قـدر  سـتني ألـ  تومـان 

ر راتـب عشـرين معلمـا  أو أك ــر ــ و  ذلـك الامـان كـان مبلـع أربعـني ألــ  تومـان يعـاد
                                                        

 إىل واليه عل  البصرة ع مان بن حني . معليه السالمفكتابه   45ف    البالغةف الكتب: 20م
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 ـف إال أنع أنوقه كله   طريق مساعدة التاجني. !!فكي  بستني أل 
وأوــــاف العــــامل قــــاةال : إن غرفــــة ذلــــك القســــيس كانــــت نظيوــــة جــــدا ف ومورووــــة 

 !!.  ابحلصران العاديةف وكان قد ووع أمامه نسخة من اإلحيه كتبت لط مجيه 
ر لنــــا أ يــــة النااهــــة الروحيــــةف حيــــث أ ــــا الطريــــق ومــــن هــــ   القصــــة وأم اهلــــا تظهــــ

جلــ ب النــاسف و ــ   السياســة دخــه هــ ا القــس واســتخدم النااهــة والاهــد   التعــرف 
الظـاهري ـ ألجـه املصـاحل السياسـية لالسـتعمار والكنيسـة ـ فـتمكن مـن خـداع النـاس 

كـــان   وكســب الشـــباب املســـلم والـــرأي العـــامف لتلقيـــق مـــورب االســـتعمار الفـــردف وقـــد
بعــــض الرهبــــان ميّهــــدون الطريــــق لالســــتعمار   بــــالدانف   حــــني أن النااهــــة الواقعيــــة 
والاهد ليس ملصللة دنيويـة ـ كمـا   هـ ا القسـيس املسـيلي ـ بـه مـن أجـه نيـه روـا 

 هللا تعاىل   الدرجة األوىل والووز ابئخرة   الدرجة ال انية.
 

   ف21مابن ميثم البحراين
 

قصــة عــن ابـــن ميــ م البلـــراينف وهــو مــن علمـــاا البلــرين الـــيت   نقــه بعــض العلمـــاا
كانــت تعــد   ذلــك الامــان مــن مراكــا اإلســالم العلميــةف حيــث خرجــت جمموعــة مــن 

الوقيـه  (22)العلماا ال ين كان هلم دور كبري   أتريـ  الشـيعةف أم ـار يـاحب احلـداةق

                                                        

وقيـه ( هــ679)الـدين ميـ م بـن علـي بـن ميـ م البلـراين املتـو  سـنة هو   األغلب الشـي  كمـار  (21)
احلكيم الواوه املعاير ًواجة نصري الـدين الطوسـي. وهـو يـاحب وـروة  ـ  البالغـة (، هـ690)

 ابب امليم. 33  6املعروفة ابلكبري والصفري والوسيط وغري . أنظر راي  العلماا: ج
احلـداةق الناوـرة والـدرر )الـدرازي البلـراين يـاحب كتـاب  هو الشي  يوس  بن أمحد بـن إبـراهيم (22)

ــة  ولــد  (النجويــة ولئلــئة البلــرين وغريهــا   البلــرين حيــث كــان هــاجر والــد  عــام  (مــاحوز)  قري
تتلمــ  علــ  الشــيخني أمحــد بــن عبــد هللا والشــي  عبــد هللا بــن علــي البالديــني البلــرانيني  (هـــ1107)

  كربالا املقدسـة. تـو      طر والويالت من بالد إىل بالد استقر وبعد رحلة مضنية ينووفة ابملخا
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ا  لللـوزات العلميـة الكبري وغري ف قار: أرسه أهه إحدن مدن العراق اليت كانت مركـا 
 ن اس رسالة إىل ابن مي م يدعونـه فيهـا ليـأق إىل النجـ ف فـأراد ابـن ميـ م البلـراين أن 
 تـس بعــض املدرســني  لــ لك قــام بتبــديه لباسـه ودخــه املدينــة متنكــرا  مث حضــر درســا  
ألحـــد املدرســـني وطـــرة ســـئاال  علـــ  األســـتاذف وكـــان ســـئاله ينبـــ  عـــن فضـــله ومعرفتـــه 

أي كــان إوــكاله   ينلــهف إال أن األســتاذ مل د مــه ومل يعــط لــه جــوااب ف و  وعلميتــهف 
اليوم ال اين ارتدن ابن مي م البلراين مالبسا  جيـدةف وحضـر نوـس الـدرس وعنـد نوـس 
األســـــتاذف فـــــرأن أن احلاوـــــرين   ذلـــــك الـــــدرس قـــــد توســـــلوا لـــــه وأجلســـــو  املكـــــان 

ن   ينلـــهف ولعلـــه مل يتناســـب مـــع املناســـبف كمـــا أنـــه طـــرة ســـئاال   خـــر ولكنـــه مل يكـــ
 املوووعف إال أن األستاذ أعط  لسئاله أ ية ابلفة وأجابه عليه.

فقـــــار ابـــــن ميـــــ م: يظهـــــر أن األســـــتاذ (ـــــاهري ال أك ـــــرف وتـــــئ،ر فيـــــه املظـــــاهر ال 
الواقعيـاتف وهـ ا مئوـر يـدر علـ  أن أك ـر النــاس عقـوهلم مرهونـة مبـا تـرا  أعيـنهم مــن 

يعون أن يـدركوا املعنـوايت وأن يعيشـوا بنااهـةف فيجــب أن مظـاهر  لـ لك هـم ال يسـتط
 يكون عملهم واقعيا  ال (اهراي .

َِ   َرِة ُه   ْم و  قولـــه تعـــاىل:  ََ   ِن ا  نْ َيا َوُه   ْم  يَ ْعَلُم   وَن هَ   اِهراً ِم   َن احْلَيَ   اِة ال   دُّ
َغاِفُلونَ 

(23) . 
 داللــة علــ  أن مـــن كــان يريـــد الظــاهر فقـــط فهــو جاهـــه وغافــه عـــن أمــور الـــدين
وائخــرةف كمــا فيــه داللــة علــ  أن قيمــة اإلنســان   جــوهر  وابطنــهف ولــيس مبــا يلبســه 
ومبـــا يتظـــاهر بـــهف فعلـــ  اإلنســـان االعتنـــاا بباطنـــه و(ـــاهر  معـــا   أمـــا البـــاطن فـــعن هللا 
تعاىل داسـب النـاس علـ  مـا   قلـو مف وأمـا الظـاهر فمـن أجـه إبـراز نعـم هللا تعـاىل: 

                                                                                                                                                               

 203  8للمايد راجع مقدمة كتابه احلداةقف وكتاب رووات اجلنات: ج (هـ1186)كربالا عام 
 .(750)ابب ما أوله الياا الرقم 

 .7سورة الروم:  (23)
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 َبِ َ  َفَحدِ ثْ َوَُمَّا بِِنْعَمِة ر
(24) . 

،ــالل مــن كــن فيــه أو »بقولــه:  ميــل  هللا عليــه و لــهفواىل ذلــك أوــار رســور هللا 
واحــدة مــنهن كـــان   (ــه عـــرال هللا يــوم ال (ـــه إال (لــه:...ف ورجـــه مل يقــدم رجـــال  

 .(25)«حل يعلم أن ذلك هلل روا  أو دبس..
أن يقضـــ  يـــوم القيامـــة  أن أوىل النـــاس»أيضـــا  قـــار:  ميـــل  هللا عليـــه و لـــهفوعنـــه 

فعرفهــاف قــار: فمــا عملــت فيهــا  قــار:  (26)عليـه: رجــه استشــهد فــأت  بــه فعرفــه نعمـه
قاتلـت فيــك حـل استشــهدت. قـار: كــ بتف لكنــك قاتلـت ليقــار جـرياف فقــد قيــه 
ذلــكف مث أمــر بــه فســلب علــ  وجهــه حــل ألقــي   النــار. ورجــه تعلــم العلــم وعلمــه 

فعرفهــاف قــار: فمــا عملــت فيهــا  قــار: تعلمــت  (27)نعمــةوقــرأ القــر نف فــأق بــه فعّرفــه 
العلم وعلَّمته وقرأت فيك القـر نف قـار: كـ بتف ولكنـك تعلمـت ليقـار: عـامل وقـرأت 
القـر ن ليقــار: قــارا القــر نف فقــد قيــهف مث أمــر بــه فســلب علــ  وجهــه حــل ألقــي   

 .(28)«النار

                                                        

 .11سورة الضل : (24)
 .8ةن ةاألور من األوكار والقرا 4  1الاسن: ج (25)
 .(نعمة)وليس  (نعمه)ف وردت 24ة 54ب 249  67   ار األنوار: ج (26)
 . (نعمه)أيضا     ار األنوار:  (27)
 الباب األور   املعلم واملتعلم. 134منية املريد:   (28)
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 احلرام الفاضح
رتـب العسـكرية العاليـة ـ دعـا روـا خـان روي أن أحد الضباط الكبار ـ من ذوي ال

ـ أايم حكمـه ـ إىل منالـهف وبعـد أن دخـه روـا خـان إىل املنـار رأن البيـت  (29) لـوي
واسـعا  ومجــيال  جــدا ف فتعجــب لــ لك ك ـريا ف فقــرر أن مق  ــديث يوهــم مــن خاللــه أن 
الضــابط مــن أيــن جــاا  ــ   األمــوار  لــ ا قــار لــه: أنــت يــاحب ذوق وقــد اخــ ت 

ال  جيـدا ف إىل أن ويـه الكـالم بينهمـاف حـل قـار الضـابط: إن هـ ا املـار مل دصــه منـا 
 ط من التجارة وال إرل من ائابا أو األمهات.

ومبا أن رواتبه من اجليا مل تكن تكوـي لبنـاا هـ ا البيـت اجلميـه أو وـراا ف فقـار 
 له روا خان: إذن من أين حصلت عل  ه   األموار 

ف فتووــــح أنـــــه حصــــه علــــ  األمــــوارف إمــــا مــــن طريـــــق فلــــم يعــــط الضــــابط جــــوااب  
الفصـبف أو الروـوة ـ والعيــاذ ابهلل ـ أو مـن طريـق  خــر غـري مشـروع  ألن املــار إذا مل 
متك عن طريق احلق واحلالر فهـو مـن طريـق احلـرامف إذ ال فايـلة بـني احلـالر واحلـرام 

 .(30)واحلق والباطه

                                                        

مف حكـم ابلظلـم واجلـور واالسـتبدادف ونشـر 1925وـا  ايـران  (م1944-1878)روا  لوي  (29)
 م.1941بنه ينمد الوسادف تنازر ال

حيث جعه الشارع طرقا  النتقار امللكية إىل الفري وبدون سري ه   األسباب والطرق كان حصور  (30)
 املار من األكه ابلباطه.
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 ال الب وبساطة العيش
 

قصــة ومــن غريهــا هــو مــا  ــت  بطــالب العلــوم الدينيــة  ألن الشــاهد مــن هــ   ال
طالـــب العلـــم غالبـــا  لـــيس لديـــه كســـب أو ــــارةف فـــ ذا عـــاال معيشـــة طاغوتيـــة تســـبب 
ابتعاد الناس عنه وعن حياته  أل ـا ـعـه الطالـب مـورد االهتـامف والنـاس ينوضـون عـن 

 الر.املتهمف وعن غري النايهف وان كان ما حصه عليه هو من الرزق احل
به يلام عل  طالب العلم والعامه بـهف وان كـان غنيـا  أن  تنـب األوـياا الللـة لـه 
وــرعا  إن كــان العــرف ال ومل يتلملهــا. كــأن يعــيا   قصــرف أو يركــب ســيارة فخمــةف 
أو مكــه طعامــا  راقيــا ف وغــري ذلــك مــن األمــور الــيت ـعــه بينــه وبــني عامــة النــاس بعــدا  

ميكـــن أن يكـــون قـــدوة للنـــاس  يـــث مخـــ ون منـــه تعـــاليم  وفـــوارق كبـــريةف وإال فكيـــ 
 معليـــه الســـالمفاإلســـالم ! واىل ذلـــك أوـــار أمـــري املـــئمنني اإلمـــام علـــي بـــن أد طالب

ف (31)كـــاف لـــك   األســـوة  ميـــل  هللا عليـــه و لـــهفولقـــد كـــان   رســـور هللا »بقولـــه: 
ودليـه لـك علــ  ذم الـدنيا وعيبهــاف وك ـرة فازيهــا ومسـاويهاف إذ قبضــت عنـه أطرافهــاف 

 ف وفطم رواعها وزوي عن زخارفها.(32)ووطئت لفري  أكنافها
وان وــئت ،نيــت مبوســ  كلــيم هللا معلــ  نبينــا و لــه وعليــه الســالمف حيــث يقــور: 

 رْيو َفِق  ريو  ََ َربِ  ِإين ِ ِلَم  ا َُنْ َزلْ  َ  ِإَمَّ ِم  ْن 
. وهللا مــا ســأله إال خبــاا  مكلــهف ألنــه  (33)

 (35)يــواق (34)كـان مكـه بقلـة األر ف ولقــد كانـت خضـرة البقـه تــرن مـن وـوي 
                                                        

 األسوة: القدوة. (31)
 األكناف: اجلوانبف وزوي: قبض. (32)
 .24سورة القص :  (33)
 ووي : رقيقف يستش  ما وراا . (34)
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 .(36)بطنه  هلااله وتش ب حلمه
يـاحب املـاامريف وقـارا أهـه اجلنـةف فلقـد   معليـه السـالمفوان وئت ،ل ـت بـداود 

يكويــع بيعهــا  ومكــه ويقــور جللســاةه: أيكــم  (37)كــان يعمــه ســواة  اًــو  بيــد 
 قر  الشعري من  نها.

فلقـــد كـــان يتوّســـد احلجـــرف  معليـــه الســـالمفوان وـــئت قلـــت   عيســـ  بـــن مـــر  
ويلبس اًشن ومكه اجلشبف وكان إدامه اجلـوعف وسـراجه ابلليـه القمـرف و(اللـه   

 «ف وفاكهتـــه وردانـــه مـــا تنبـــت األر  للبهـــاةم..(38)الشـــتاا مشـــارق األر  ومفار ـــا
(39).   

أيضـــا  إىل الصـــوات الســـيئة   بعـــض قـــادة ا تمـــع وذكـــر  معليـــه الســـالمفوأوـــار 
 :  معليه السالمفحرمة الرووة   احلكام بشكه خا  بقوله  معليه السالمف

وقــــــد علمــــــتم أنــــــه ال ينبفــــــي أن يكــــــون الــــــواط علــــــ  الوــــــروج والــــــدماا واملفــــــا  »
ـــلهم واألحكـــامف وإمامـــة املســـلمني البخيـــه فتكـــون   أمـــواهلم   متـــهف وال اجلاهـــه فيضهللا

ههلـــهف وال اجلـــا  فـــيقطعهم هواةـــهف وال احلـــاة  للـــدور فيتخـــ  قومـــا  دون قــــومف وال 
وال املعطــه للســنة  (40)املرتشــي   احلكــم فيــ هب ابحلقــوقف ويقــ   ــا دون املقــاطع

 .(41)«فيهلك األمة
لنااهـــة ألجـــه فـــالالزم علـــ  الطـــالب أن يراعـــوا النااهـــة الواقعيـــة ال الظاهريـــة  وال ا

                                                                                                                                                               

 اجللد الباطن ال ي فوقه اجللد الظاهر من البطن.  (تابك)الصواق: عل  وزن  (35)
 تش ب الللم: تورقه. (36)
 إذا نسجهف أي منسوجات اًو . (س  اًو )السواة : ـ مجع سويوة ـ وس  من  (37)
 (الله ـ مجع (ه ـ مبعىن الِكن واملأون. ومن كان كنه املشرق واملفرب فال ِكّن له. (38)
 .160   البالغةف اًطبة:  (39)
 املقاطع احلديد اليت عينها هللا هلا. (40)
 سبب طلبه احلكم ويص  اإلمام احلق. معليه السالمفوفيها يبني  131   البالغةف اًطبة:  (41)
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ميـــل  هللا النـــاس  ذلـــك ليســـتويد النـــاس  ـــم وليكونـــوا مصـــداقا  واقعيـــا  لقـــور الرســـور 
الـ ين »ف قيـه: اي رسـور هللا ومـن خلوـا س  قـار: «اللهم ارحم خلوـاةي»: عليه و لهف

 .(42)«متون من بعدي يروون حدي ي وسنيت
 

 النزاهة واملراتب العليا
 

كــــان الشــــي  عبـــــد الكــــر  احلـــــاةري 
ابنــــا  لكاســــب بـــــدخه بســــيطف لكنـــــه  (43)

وبســـبب علمـــه ونااهتـــه وطهـــارة قلبـــه ويـــه إىل مرتبـــة اســـتطاع  ـــا أن يوفـــق لتأســـيس 
 احلوزة العلمية   قم املقدسة.

وهنــاس مجلــة مــن علماةنــا املاوــني الــ ين امتــازوا بنــااهتهم وطهــارة القلــبف فويــلوا 
ور أمحـــــــد بـــــــن علــــــــي إىل مرتبـــــــة عاليـــــــة مـــــــن الشـــــــرف والتقـــــــديرف كالشـــــــي  أد منصـــــــ

                                                        

 .5919ابب النوادر ة 420  4من ال دضر  الوقيه: ج (42)
ف فقيـه جليـه وعـامل  هو الشي  عبد الكر  بن املوىل ينمد جعوـر املهرجـردي اليـادي احلـاةري القمـي (43)

. جـاور مدينـة سـامراا بعـد إكمالـه السـطوة فلضــر (هـــ1276)كبـري وزعـيم ديـع وـري ف ولـد سـنة 
فيها عل  أبرز علماةهاف م ه السيد ا ـدد الشـريازي والسـيد ينمـد الوشـاركي األيـوهاين واملـريزا ينمـد 

ستمرا  عل  الدرس والتدريس إىل النج  األورف وكربالا املقدسة م تقي الشريازي وغريهم. وسافر 
واإلفادة. وكان املريزا ينمد تقـي الشـريازي يبجلـه ويشـري إليـه ويعـ ف بوضـله ومكانتـهف حـل أنـه أرجـع 

 (هـ1340)احتياطاته إليهف فلوت ذلك إليه األنظار وأحله مكانة سامية   النووسف و  رجب سنة 
س احلــوزة العلميــة فيهــاف بعــدما أ(هــر عامــه هــبط مدينــة قــم املشــرفة بــدعوة مــن رجــار العلــم فيهــا فأســ

 الشديد عل  جعلها مركاا  علميا  له وأنه   خدمة اإلسالم وإوادة دعاةمه.
وجــرن لــه تشــييع عظــيم ودفــن   رواق حــرم املعصـــومة  (هـــ1355)  وــهر ذي القعــدة ســنة  تــو  

 .(1692)الرقم  1158  3. انظر طبقات أعالم الشيعةف نقباا البشر: جفاطمة 
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يـــاحب كتـــاب االحتجـــاج وكـــان فاوـــال  وعاملـــا  بـــه مـــن أجـــه العلمـــاا  (44)الطسســـي
يـاحب توسـري جممـع البيـان ـ وان   (45)ومشاهري الوضالا وهو غري أد علي الطسسـي

كاان   عصر واحد ـ وال ي هو أيضا  كـان مـن مجلـة علماةنـا الواوـلني ومتتـع ابلنااهـة 
والـ ي امتـاز باهـد   (46)الـدين املعـروف اببـن فهـد احللـيواإلخال ف وكالشـي  مجـار 

وورعه العظيم القدر وعلمهف وكان من ال قاة وله مئلوـات ك ـرية منهـا: املهـ بف وعـدة 
 .(47)الداعيف وورة األلوية والدر الوريد   التوحيدف وغريها

وليســت نااهــة اإلنســان مــع هللا هــي املعيــار فقــطف بــه البــد وأن تكــون   ا تمــع 
فا ا معيار  خر أيضا ف و ـ ا يكـون اإلنسـان مووـع تقـدير عنـد أوليـاا هللا املعصـومني 

  وعنــد النــاس  ألن االبتعــاد عــن الشــيا القبــيح هــو املطلــوب عنــد هللا وابلتــاط هــو
                                                        

هو الشي  أمحد بن علي بن أد طالب الطسسـيف أبـو منصـور مـن علمـاا القـرن السـادس اهلجـري  (44)
عـامل فقيـه فاوـه ينـدل ،قـة  يروي عنه ابن وهر  ووبف وهو  (هـ620)تو  سنة  ويقار أبنه 

 ــه: كمـا ويــوه احلــر العــاملي ويعتــس مــن أجــالا العلمـاا املتقــدمني. لــه عــدة كتــب غــري االحتجــاجف م
 وك ري غريها. الكا    الوقه أو الكا  من فقه الشيعة وأتري  أةمة اإلسالم وفضاةه الاهراا 

وتـو   (هــ470)هو الشي  الوضه بن احلسن الطسسي أمني اإلسالم أبـو علـيف قيـه إنـه ولـد    (45)
ــه كتــاب جممــع البيــان   توســري القــر ن والورقــان وجوامــع ا (هـــ548)أو  (هـــ552)   جلــامع واتج ل

   مقدمة توسري  بقلم السيد ينسن األمني العاملي. املواليد وغريها للمايد راجع ترمجته 
ولـد   احللـة قـس      (هــ841ـ  757)هو أبـو العبـاس أمحـد بـن ينمـد بـن فهـد األسـدي احللـي  (46)

أهــــه الســــنة  متبلـــرا    البلــــث وابرعــــا    املنـــا(رة. وقــــد حـــاور بعــــض أتبــــاع فقـــه كـــربالاف كــــان 
وخصويـا    مســألة اإلمامــة والقيــادةف وقــد تفلــب علــ  ك ـري مــن علمــاا أهــه الســنةف حــل أن حــاكم 

ف لـه معليـه السـالمفالعراق غري م هبه بعد أن أذعن ألدلة ابن فهد ويار   عداد ويعة أمري املئمنني 
ترمجة وافية    دة الداعي. له امله ب البارع إىل ورة النافع واملوجا احلاوي الرر كلها   الوقه وع

 .(عدة الداعي)مقدمة كتابه 
ملعرفــة املايــد مــن أحــوار العلمــاا والعظمــاا راجــع كتــب الــ اجمف م ــه: كتــاب رووــات اجلنــات    (47)

أحــوار العلمــاا والســادات أتليــ  املــريزا ينمــد ابقــر املوســوي اًونســاري األيــبهاينف وكتــاب طبقــات 
شــر والكــرام الــسرة للشــي   غــا بــارس الطهــراينف وأعيــان الشــيعةف للســيد ينســن أعــالم الشــيعةف نقبــاا الب

 األمني وغريها من كتب الرجار.
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 فوز دنيوي وأخروي.

 البساطة ِف العيش
ااهــةف إن احــ اب النــاس إىل وــخ ف واكنــا م الّبــة والصــداقة لــه مق بســبب الن

فكمــا أن اإلنســان ال يصــّدق كــه أحــد إالّ مــن أحــرز أنــه منــا  عــن الكــ بف كــ لك 
الناس ال يسلمون أمور  وأمواهلم وعواطوهم لكه أحـدف إال ملـن تنـا  عـن القبـاةح وكـان 
الةقـــا  بـــ لك  لـــ لك أعطـــ  هللا منصـــب تبليـــع الرســـالة إىل أنـــا  النـــاسف حيـــث نعتقـــد 

هم أنا  البشـرف وقـد جـاا  ميل  هللا عليه و لهفلن  وعل  رأسهم ا نن أن األنبياا 
ــ ين »  الــــــدعاا:  اللهــــــم لــــــك احلمــــــد علــــــ  مــــــا جــــــرن بــــــه قضــــــا س   أولياةــــــك الــــ

اخــ ت هلــم جايــه مــا عنــدس مــن النعــيم املقــيم  (48)استخلصــتهم لنوســك ودينــكف إذا
ال ي ال زوار له وال اوملالر بعد أن وـرطت علـيهم الاهـد   درجـات هـ   الـدنيا 

ـــكف وعلمـــــت مـــــنهم الوفـــــاا بـــــه فقبلـــــتهم ا لدنيـــــة وزخرفهـــــا وزبرجهـــــاف فشـــــرطوا لـــــك ذلــ
 .(49)«وقربتهم..

كـان   معليـه السـالمفان اإلمام أمري املئمنني  معليه السالمفوعن أد احلسن الروا 
طـــو  ملـــن أخلـــ  هلل العبـــادة والـــدعااف ومل يشـــفه قلبـــه مبـــا تـــرن عينــــا ف ومل »يقـــور: 

 .(50)«أذان ف ومل دان يدر  مبا أعطي غري ينس  ذكر هللا مبا تسمع 
ميـل  هللا عليـه قـار رجـه للنـّ  »قـار:  معليه السـالمفو  رواية عن أد عبد هللا 

: اي رســور هللاف علمـــع وــيئا  إذا أان فعلتـــه أحبــع هللا مــن الســـمااف وأحبــع أهـــه و لــهف
ف وأزهـد فيمـا عنـد : ارغـب فيمـا عنـد هللا دبـك هللاميل  هللا عليه و لـهفاألر ف قار 

                                                        

 ورد: إذ اخ تف ولعله هو األيح. 7ب 104  99   ار األنوار: ج (48)
 دعاا  خر بعد يالة العيد ويدع  به   األعياد األربعة. 295اإلقبار:   (49)
 .3اإلخال  ةابب  16  2الكا : ج (50)
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 .(51)«الناس دبك الناس
ـ ابإلوــافة إىل أداا واجــبهم ـ   ومــن هنــا نعــرف أن األنبيــاا واألةمــة األطهــار 

كـــانوا مكّلوـــني ابنتهـــاج أســـلوب البســـاطة   العـــيا ولـــوال اختيـــارهم هلـــ ا النـــوع مـــن 
كـــون ميل العـــيا مـــا كـــان النـــاس يعتقـــدون  ـــم وبرســـاالهتم  فلهـــ ا مل يكـــن األنبيـــاا 

ف وهــم كــ لك كــانوا علــ  أعلــ  درجــات الســلطة الظاهريــة عــدا يوســ  وســليمان 
 الكمار والاهد والتقون و  غاية النااهة من كه اجلهات.

   معليــه الســالمفقــار عيســ  بــن مــر  »: معليــه الســالمفوقــار اإلمــام الصــادق 
تنبـــت خطبـــة قـــام  ـــا   بـــع إســـراةيه: أيـــبلت فـــيكم وإدامـــي اجلـــوعف وطعـــامي مـــا 

األر  للوحــوال واألنعــامف وســراجي القمــرف وفراوــي الــ ابف ووســادق احلجــرف لــيس 
ط بيــت  ــربف وال مــار يتلــ ف وال ولــد ميــوتف وال امــرأة مــانف أيــبلت ولــيس ط 

 .(52)«وياف وأمسيت وليس ط وياف وأان أغىن ولد  دم

                                                        

 .223ة 93ب 377  6هت يب األحكام: ج (51)
 .5ابب معىن الاهد ة 252معاين األخبار:   (52)
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  ف53منزاهة الشيخ َلي القمي
مل يكـــن مرجعــــا  معروفـــا  ـ   النجــــ   إن الشـــي  علــــي القمـــي وابلــــرغم مـــن انــــه

األوــرف ـ  نــ اسف لكنــه وبســبب نااهتــه وزهــد  وطهارتــهف كــان العلمــاا وحــل بعــض 
املراجع يصلون خلوه يالة اجلماعةف ف ن ه   املنالة الرفيعة اليت انهلـا الشـي  هـي  ـرة 

ام احلجـة من  رات الاهد والنااهةف وي كر   أحواله أنه كان قـد تشـرف إىل ر يـة اإلمـ
. 

اي أاب ذر مـــا »قـــار:  إىل أد ذر  ميـــل  هللا عليـــه و لـــهفمـــن ويـــية لرســـور هللا 
زهـــد عبـــد   الــــدنيا إال أنبـــت هللا احلكمــــة   قلبـــه وأنطــــق  ـــا لســــانه وبصـــر  عيــــوب 

 الدنيا ودااها ودوااها وأخرجه منها ساملا  إىل دار السالم.
فاســـــتمع منـــــه فانـــــه يلقـــــي إليـــــك  اي أاب ذرف إذا رأيـــــت أخـــــاس قـــــد زهـــــد   الـــــدنيا

 .(54)«احلكمة
نعــمف إن الاهــد والنااهــة  عــالن مــن طلبــة العلــم قــادة يتأســ   ــم النــاس لنيــه روــا 

 هللا تعاىل واألمن   ائخرة.
                                                        

هــو الشـــي  علــي بـــن الشــي  ينمـــد إبــراهيم بـــن ينمــد علـــي القمــي فقيـــه ابرع وعــامل جليـــه وزاهـــد  (53)
اهـد ابلورع والتقـ  وال عرف  (هـ1273)معروف كان والد  من علماا عصر . ولد   طهران سنة 

  حطام الدنيا من  نعومة أ(وار ف وكان سالكا  طريق النجـاة داةـم االوـتفار مبجاهـدة الـنوس واملراقبـة 
هلاف ياهد   ك ري من املباحات ويعمد غالبـا  إىل اجتنـاب األطعمـة الل يـ ة واأللبسـة اجليـدةف واألفروـة 

وـديدا   النخـه. كـان  الو،رية. فقد كان مكه اجلشـب ويلـبس اًشـن ويوـ ال مـا يصـنع مـن سـع 
  األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ال أتخ     هللا لومة الةم. كان يقيم اجلماعة   مسجد اهلندي 
فتأمت به اجلموع الفورية ويتسابق إىل درس يالته يووة العلماا وأهه الوضه وخنبة الصللاا واملعروفني 

دفن   مقسة الشي  احلوياي   ينلة العمـارة   و  (هـ1371)سنة  ابلتقون والنسك والعبادة تو  
 1323  4النجــ  األوــرفف راجــع طبقــات أعــالم الشــيعة نقبــاا البشــر   القــرن الرابــع عشــر: ج

 .(1859)الرقم 
 .1162ة 19ا لس    :531األماط للشي  الطوسي  (54)
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إذن فعلينـــا أن نمـــه هـــ   الصـــوات بروحيـــة قويـــة ونعمـــه  ـــا (ـــاهرا  وابطنـــا   ألن 
ميـــل  هللا عليـــه أوـــار رســـور هللا  العلـــم بـــال عمـــه يـــئدي إىل اهلـــالس والعقـــابف وقـــد

 .(55)«إن العلم يهت  ابلعمهف ف ن أجابه وإال ارمه»إىل ذلك بقوله:  و لهف
اهلـــيف لـــوال الواجـــب مـــن قبـــور أمـــرس لناهتـــك مـــن ذكـــري إايسف علـــ  أن ذكـــري »

لك بقدري ال بقدرسف ومـا عسـ  أن يبلـع مقـداري حـل أجعـه ينـال  لتقديسـك ومـن 
ن ذكــــــرس علــــــ  ألســــــنتناف وإذنــــــك لنــــــا بــــــدعاةك وتنايهــــــك أعظــــــم الــــــنعم علينــــــا جــــــراي

 .(56)«وتسبيلك
 

ســـــبلان ربـــــك رب العـــــاة عمـــــا يصـــــوون وســـــالم علـــــ  املرســـــلني واحلمـــــد هلل رب 
 العاملني ويل  هللا عل  ينمد و له الطاهرين.

 
 قم املقدسة 

 حممد الشريازي

                                                        

 .26لم وأهله وحامليه ةاجلملة ال انية   األحاديث املتعلقة ابلع 66  4غواط اللئاط: ج (55)
معليـه املناجاة ال ال ة عشر من مناجاة اإلمام زين العابدين  32ب 151  91 ار األنوار: ج (56)

 ـ مناجاة ال اكرين ـ.  السالمف
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 من هدي القرآن احلِيم
 ال ريق إىل النزاهة

 . األَالق1
ََِظيمو قار تعاىل:  َُُلقو  َوِإنََّ  َلَعلى 

(57). 
ََِن اْْلَاِهِلنيَ وقار عاوجه:  َِْرْض  ِذ اْلَعْفَو َوُُْمْر ِِبْلُعْرِف َوَُ َُ

(58). 
اطَبَ ُهُم اْْلَاِهُلوَن قَاُلوا َساَلماً وقار سبلانه:  ََ َوِإَذا 

(59). 
ُهْم َواْصَفْح ِإنَّ هللَا َيُِبُّ الْ وقار جه وعال:  ََن ْ َُْف  ُمْحِسِننيَ فَا

(60). 
 . الصدق2

اَي َُي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا هللَا وَُكونُوا َمَع الصَّاِ ِقنيَ قار تعاىل: 
(61). 

َق ِبَِّ ُُولَِ َ  ُهُم اْلُمت َُّقونَ وقار عاوجه:  َوالَِّذي َجاء ِِبلصِ ْدِق َوَصدَّ
(62). 

ُقوا هللَا َوُقوُلوا قَ ْوالً َسِديداً اَي َُي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َّ وقار سبلانه: 
(63). 

رِينَ وقار جه وعال:  َِ َواْجَعْل ِم ِلَساَن ِصْدقو ِف اَ 
(64). 

                                                        

 .4سورة القلم:  (57)
 .199سورة األعراف:  (58)
 .63سورة الورقان:  (59)
 .13سورة املاةدة:  (60)
 .119سورة التوبة:  (61)
 .33الامر:  سورة (62)
 .70سورة األحااب:  (63)
 .84سورة الشعراا:  (64)
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 . حماسبة النفس3
ُِْم فَاْحَذُروهُ قار تعاىل:  ََْلُموا َُنَّ هللَا يَ ْعَلُم َما ِف َُنْ ُفِس َوا

(65). 
َِّ ِإىَل هللِا ُثَّ تُ َوَّفَّ ُكلُّ نَ ْف سو َم ا َكَس َبْ  َوات َُّقوا يَ ْوماً تُ ْرَجُعوَن ِفيوقار عاوجـه: 
َوُهْم الَ يُْظَلُمونَ 

(66). 
قَ   ْد   فََأْْلََمَه   ا ُفُرورََه   ا َوتَ ْقَواَه   ا  َونَ ْف   سو َوَم   ا َس   وَّاَهاوقـــار ســـبلانه: 

اَب َمْن َ سَّاَها  َُفْ َلَح َمْن زَكَّاَها ََ َوَقْد 
(67). 

َْ َد احْلَ قِ  َوقَ اَت الشَّ وقار جه وعـال:  ََ دَُكْم َو ِِ َي األْم ُر ِإنَّ هللاَ َو ْي َاُن َلمَّ ا ُق
ُتْم  ُِْم فَاْس  َتَرب ْ ََ  ْوُت ْم ِم  ْن ُس ْل َانو ِإالَ َُْن َ  ُِ ََلَ  ْي ْم َوَم  ا َك اَن ِم  ُِ َلْفُت َْ ْم فَ  َأ ُِ ََ ْدُت َوَو

ُِمْ  ِم َفالَ تَ ُلوُموين َوُلوُموا َُنْ ُفَس
(68). 

 . التواضع4
اِفرِينَ قار تعاىل:  َِ َََلى اْل َِزَّةو  َََلى اْلُمْؤِمِننَي َُ َُِذلَّةو 

(69). 
ِفْض َجَناَحَ  لِْلُمْؤِمِننيَ وقار عاوجه:  َْ َوا

(70). 
ِفْض َجَناَحَ  ِلَمِن ات َّبَ َعَ  ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ وقار سبلانه:  َْ َوا

(71). 
ََ وقار جه وعال:  َباُ  الرَّمْحَِن الَِّذيَن ََيُْشوَن  َِ َلى األْرِض َهْونً َو

(72). 

                                                        

 .235سورة البقرة:  (65)
 .281سورة البقرة:  (66)
 .10-7سورة الشمس:  (67)
 .22سورة إبراهيم:  (68)
 .54سورة املاةدة:  (69)
 .88سورة احلجر:  (70)
 .215سورة الشعراا:  (71)
 .63سورة الورقان:  (72)
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 . الزهد5
ُِمْ قار تعاىل:  ُِْم َواَل َما ََُصاَب َََلى َما فَاَت ْياَل َ َْزنُوا  َِ ِل

(73). 
ُهْم زَْه  َرَة احْلَيَ  اِة وقــار ســبلانه:  ْعنَ  ا بِ  َِّ َُْزَواج  اً ِم  ن ْ نَ ْي  َ  ِإىَل َم  ا َمت َّ ََي ْ َوالَ ََتُ  دَّنَّ 
نْ َيا لِنَ ْفِتنَ ُهْم ِفيَِّ وَ  رو َوَُبْ َقىالدُّ ي ْ ََ ِرْزُق رَبِ َ  

(74). 
َِ   َرِة ِإالَ وقـــار جـــه وعـــال:  نْ َيا ِف اَ  نْ َيا َوَم   ا احْلَيَ   اُة ال   دُّ َوَفرُِح   وا ِِبحْلَيَ   اِة ال   دُّ

َمَتاعو 
(75). 

نْ َيا ِإاَل َمَتاُع اْلُغُرورِ وقار عاوجه:  َوَما احْلََياُة الدُّ
(76). 

ُروَن ِم   َن الَّ   ِذيَن آَمنُ   وا زُي ِ   َن لِلَّ   ِذيَن َكَف   وقـــار تعـــاىل:  َِ نْ َيا َوَيْس    ُروا احْلَيَ   اُة ال   دُّ
َوالَِّذيَن ات ََّقْوا فَ ْوقَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوهللاُ يَ ْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغرْيِ ِحَسابو 

(77). 
نَ   اِطرِي زُي ِ   َن لِلنَّ   اِس ُح   بُّ الشَّ   َهَواِت ِم   َن النِ َس   اِء َواْلَبنِ   نَي َواْلقَ وقــار ســـبلانه: 

َِِّة َواْْلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َواألنْ َعاِم َواحْلَْرِث َذِلَ  َمَتاُع احْلَيَ اِة  َهِب َواْلِف اْلُمَقْنَ َرِة ِمَن الذَّ
ْنَدُه ُحْسُن اْلَمآبِ  َِ نْ َيا َوهللاُ  الدُّ

(78). 

                                                        

 .153سورة  ر عمران:  (73)
 .131سورة طه:  (74)
 .26سورة الرعد:  (75)
 .185سورة  ر عمران:  (76)
 .212سورة البقرة:  (77)
 .14 سورة  ر عمران: (78)
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 من هدي السنة امل هرة
 ال ريق إىل النزاهة 
 . األَالق1

أربــع مــن كــّن فيــه وكــان مــن قرنــه إىل قدمــه »:  عليــه و لــهفميــل  هللاقــار رســور هللا 
 .(79)«ذنواب  بدهلا هللا حسنات: الصدق واحلياا وحسن اًلق والشكر

 .(80)«حسن اًلق ي بت املودة»: ميل  هللا عليه و لهفوقار 
 .(81)«نعم اإلميان مجيه اًلق»: معليه السالمفوقار اإلمام أمري املئمنني 

مــــا يقــــدم املــــئمن علــــ  هللا عاوجــــه »: معليــــه الســــالمف عبــــد هللا وقــــار اإلمــــام أد
 .(82)«بعمه بعد الوراةض أحب إىل هللا تعاىل من أن يسع الناس للقه

 . الصدق2
 .(83)«زينة احلديث الصدق»..: ميل  هللا عليه و لهفقار رسور هللا 

 .(84)«الصدق حياة التقون»: معليه السالمفوقار اإلمام أمري املئمنني 
ان هللا عاوجـــــه مل يبعـــــث نبيــــــا  إال »: معليـــــه الســـــالمفوقـــــار اإلمـــــام أد عبـــــد هللا 

                                                        

 .7ابب احلياا ة 107  2الكا : ج (79)
   قصار ه   املعاين. ميل  هللا عليه و لهفما روي عنه  45م  العقور:   (80)
 .5369بات عاة النوس ةموج 2الوصه  255غرر احلكم ودرر الكلم:   (81)
 .4ابب حسن اًلق ة 100  2الكا : ج (82)
 .1ة 74ا لس    :487األماط للشي  الصدوق  (83)
 .4336ة 3الوصه  218غرر احلكم ودرر الكلم:   (84)
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 .(85)«بصدق احلديث وأداا األمانة إىل الس والواجر
اي ربيــــعف إن الرجــــه »للربيــــع بــــن ســــعد:  معليــــه الســــالمفوقــــار اإلمــــام أد جعوــــر 
 .(86)«ليصدق حل يكتبه هللا يديقا  

 . حماسبة الصدق3
إن أفضه اجلهـاد مـن جاهـد نوسـه الـيت »..:   هللا عليه و لهفميلقار رسور هللا 

 .(87)«بني جنبيه
من حاسـب نوسـه وقـ  علـ  عيوبـهف »: معليه السالمفوقار اإلمام أمري املئمنني 

 .(88)«وأحاط ب نوبهف واستقار ال نوب وأيلح العيوب
أال فلاســـــــبوا أنوســـــــكم قبـــــــه أن »: معليـــــــه الســــــالمفوقــــــار اإلمـــــــام أد عبـــــــد هللا 

 .  (89)«اسبوام
من مل  عه هلل له من نوسه واعظـا  فـان مـواعظ النـاس لـن »: معليه السالمفوقار 

 .(90)«تفع عنه ويئا  
 . التواضع4

 .(91)«ما تواوع أحد إال رفعه هللا»: ميل  هللا عليه و لهفقار رسور هللا 
بك ـــــــــرة التواوـــــــــع يتكامـــــــــه »: معليـــــــــه الســـــــــالمفوقـــــــــار اإلمـــــــــام أمـــــــــري املـــــــــئمنني 

                                                        

 .1ابب الصدق ة 104  2الكا : ج (85)
 .8ابب الصدق ة 105  2الكا : ج (86)
 20216ة 1ب 163  15وساةه الشيعة: ج (87)
 .4748  النوس ة 1الوصه  236غرر احلكم ودرر الكلم:   (88)
 .38ة 2ا لس  36  1: جأماط الشي  الطوسي  (89)
 .10ة 3ا لس    :28أماط الشي  املويد  (90)
 .80ة 2ا لس    :56أماط الشي  الطوسي  (91)
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 .(92)«الشرف
ن   السـماا ملكـني مـوّكلني ابلعبـادف إ»: معليه السـالمفوقار اإلمام أد عبد هللا 

 .(93)«فمن تواوع هلل رفعا  ومن تكس ووعا 
التواوــع كــه وــرف نوــيس ومرتبــة رفيعــةف »: معليــه الســالمفوقــار اإلمــام الصــادق 

.. ولـــو كـــان للتواوـــع لفـــة يوهمهـــا اًلـــق لنطـــق عـــن حقـــاةق مـــا   فويـــات العواقـــب
وألهــه التواوــع ســيماا يعرفهــا أهــه الســموات مــن املالةكــة.. وال يعــرف مــا   معــىن 

 .(94)«حقيقة التواوع إال املقربون من عباد  املتصلني بوحدانيته
 . الزهد5

 .(95)«الااهد   الدنيا يريح قلبه وبدنه»: ميل  هللا عليه و لهفقار رسور هللا 
م الرجــه قــد أعطـي الاهــد   الــدنيا فــاق بوا إذا رأيــت»: ميــل  هللا عليــه و لـهفوقـار 

 .(96)«منه فانه يلق  احلكمة
 .(97)«الاهد أيه الدين»: معليه السالمفوقار اإلمام أمري املئمنني 
مــن زهــد   الــدنيا أ،بــت هللا احلكمــة »: معليــه الســالمفوقــار اإلمــام أبــو عبــد هللا 

ااهـا وأخرجـه مـن الـدنيا سـاملا    قلبه وأنطق  ا لسانه وبصر  عيوب الـدنيا دااهـا ودو 
 .(98)«إىل دار السالم

                                                        

 .5178  موجبات عاة النوس ة 2الوصه  249غرر احلكم ودرر الكلم:   (92)
 .2ابب التواوع ة 122  2الكا : ج (93)
 .32الباب  72مصباة الشريعة:   (94)
 .2ب 18  1إرواد القلوب: ج (95)
 جملس   الاهد والتقون. 437  2رووة الواعظني: ج (96)
 .6046  الاهد والشكر ة 6الوصه  275غرر احلكم ودرر الكلم:   (97)
 .1ة ابب ذم الدنيا والاهد فيها 128  2الكا : ج (98)
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