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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 َأالَ ِإنَّ أَْولَِياء هللِا 

 ْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم ََيَْزنُوَن الَ خَ 
نـَْيا   الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقوَن ََلُُم اْلُبْشَرى ِف اْْلََياِة الدُّ

 َوِف اآَلِخَرِة الَ تـَْبِديَل ِلَكِلَماِت هللِا 
 َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

 
 صدق هللا العلي العظيم

 64 -62سورة يونس: 
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 كلمة الناشر

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
اْلمد هلل رب العاملني، والصالة والسـالم علـس سـيدم  مـد خـري الـورى ألعـني وعلـس آلـ  

 الطيبني الطاهرين.
إعلــــم أنا ِف اننســــان حبــــاا  طــــر ا للكمــــاحي املطلــــل، وهــــو  ا مــــاا َيــــاوحي الوصــــوحي لــــذلك 

لنزعة مما يستحيل أْن تفارق اننسان متاماا، وذلك الكمـاحي املطلـل الكماحي. وهذا اْلب وهذه ا
هــو اْلــل عـــل وعــال. وليــي بـــ  البشــر يبحفــون عنـــ ، وإليــ  وفــو  لـــو م ولكــنهم ال يعلمـــون 

م  جوبون حبجب كفرية.  ذلك؛ ألّنا
ونتيجة هذا النداء الفطري الكامن ابألعماق ينطلل اننسان ِف رحـاب هـذه الـدنيا ابحفـاا 

 ن ضالت  املنشو ة، ولكن  يتوهم ويطلب أشياء ُأخرى غري هذا الكماحي املقصو .ع
 مــــن تــــوهم أنا الكمــــاحي هــــو القــــدرة والســــعي إليهــــا واىل الســــلطة مــــفالا تــــراهم ال يقنعــــون 
بتحقيــل أي مرتبــة منهــا، وال يقنعــون ابْلصــوحي علــس أي لــاحي أو  ــدرة أو مكانــة  هــم  ا مـــاا 

ـم لـو أعطـوا حـل التصـرف ِف  يشعرون أّنـم ال دـدون ـ رغـم ذلـك كلـ  ـ ضـالتهم املنشـو ة؛ ألّنا
ليي العامل املـا ي بـل بكـل مـا  و ـ     يـل َلـم: إنا هنـاو  ـدرة  ـوق هـذه القـدرة أو أن هنـاو 
عاملــاا آخــر  ــوق هــذا العــامل،  هــل تريــدون الوصــوحي إليــ ال  ــنن مــن ا ــاحي أْن ال يتمنــون ذلــك، 

 وَياولون الوصوحي إلي .
ل أ را  اجلنس البشري مهما تكن مهنتهم وِحر هم،  هم كلمـا تقـدموا ِف سـعيهم وهكذا ك

 مرحلة متقدمة رغبوا ِف بلوغ مرحلة أكمل من سابقتها، وَلذا يشتدا شو هم وتطلعهم.
وعلي   ننا ما دعل النفس امللحة واليت  ا ماا تطلب املزيد مطمئنـة ها  ـة إ ـا هـو الوصـوحي 

ْلقيقي ل ؛ ألنا ذلك هو الذي يبعث الطمأنينة واَلـدوء  يهـا. وكـأن إىل اْلل عزوعل والذكر ا
َأاَل ِبذِْكِر هللِا َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ  ول  تعاىل: 

إشارة إىل هـذه اْلقيقـة الـيت تلـا نـداء الفطـرة  (1)
                                                        

 .28سورة الرعد:  (1)
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املتأصـل ابننســان. حيـث ِف هــذه اآليـة تــذكري ولفـىل انتبــاه إىل  لـب اننســان و تـواه املتحــري 
ال يسـعس لاللتصـاق أبي ركـن و،يـل، متوأـاا أنـا  هـو اْلقيقـة املطلقـة أو هـو املـ ،ر اْلقيقـي  أبن 

 ِف هذا العامل، غري هللا تعاىل عز امس  الذي بذكر امس  َيصل االطمئنان.
وهذا هو البذرة األساسية لنمو التوحيد وأ،ـره علـس اننسـان. الـذي يشـكل القاعـدة املتينـة 

ايل عـ  األعيـاحي وعلـس مـر العصـور. و ـد أشـار القـرآن الكـر  إىل كوّنـا ِف حترو اننسـان الرسـ
حقيقة ضـرورية ببتـة ال نكـن زاوزهـا، مـن خـالحي مـا  ررتـ  القصـل واآل ت القرآنيـة املباركـة. 
وكــذلك مـــا عســدت  الســـرية العمليــة ألهـــل بيــىل الـــوحي )صــلوات هللا علـــيهم ألعــني(. وهـــذه 

خـالحي هـذه السـرية ـ مسـرية الكـدو والوصـوحي إىل هللا عزوعـل ـ اخلطـوات الـيت وطوهـا اننسـان 
تبــدأ مــن يقظتــ  واالنتبــاه وااللتفــات إىل هــذا العــامل، وابألخــل مــن نفســ ، الــيت هــي عــزء مــن 

 هذا العامل.
وكلمــا أصــاب علمــاا زا ت معر تــ  وزا  إنانــ  وتكاملــ  حــو يبلــو اليقــني، و ــذا يكــون  ــد 

 ال يضاهيها شيء آخر. امتلك من القوة الروحية اليت
و ـذا السـياق ـ عزيـزي القـارف ـ  ـنن هـذا الكتـاب الـذي بـني يـديك: مـن خطـس األوليـاء، 
وهـو مـن املســاأات اْلسـنة ِف هــذا الشـأن، أعــا   ـا يـراين املرعــي الـدي  األعلــس السـيد  مــد 

   ـــا اْلســي  الشــريازي ) ام ،لــ (، الــذي كانــىل لــ  و فــات متنوعــة علــس شــو املواضــيي وزو 
 املكتبة انسالمية.

حيث تناوحي السـيد انمـام ) ام ،لـ ( هـذا املوضـوين، وكيـا أنا اننسـان املـ من يكـدو ِف 
هــذه الــدنيا لكــي يصــل إىل ّنايــة غايتــ  وهــو هللا عزوعــل الــذي نفــل اليقــني مرحلــة مــن مراحــل 

يــة تبتــب هـذا الكــدو واجلهــا  ِف ســبيل الوصــوحي والعـروا إىل ســاحة القــدم، وهنــاو آبر عمل
علــس هــذه املرتبــة وتكــون واضــحة ِف ســلوو املــ من. منهــا أن املتقــي يــرى الســعا ة العظمــس ِف 

 خدمة اآلخرين.. واالستغناء عن النام.
وحنـــن هنـــا ِف م سســـة ايتـــل للتحقيـــل والنشـــر إنـــاما منـــا أبأيـــة هـــذا الســـفر القـــيم  منـــا 

يت ألقاهـا السـيد انمـام ) ام ،لـ ( ِف بطباعت  ونشره، وكذلك غريه من البحوث وا اضـرات الـ
 أو ات وأماكن خمتلفة،  أصبحىل كم لفات  اليت زاوزت ألا ومخسما ة كتاب وكرام.

أعزاؤم القرااء حنن نتوخس أْن يتيسـر لكـم التـزو  مـن  ا ـدة ا تـوى وراعـني مـن هللا عزوعـل 
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 السدا  والقبوحي وأن يو قنا ليعاا للعمل الصاحل إن  مسيي جميب.
 

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

 
اْلمــد هلل رب العــاملني والصــالة والســالم علــس نبينــا  مــد وآلــ  الطيبــني الطــاهرين واللعنــة 

 يوم الدين. الدا مة علس أعدا هم ألعني إىل  يام
 
 

 كدح اإلنسان يف الدنيا
 

ََي َأي َُّها اإِلْنَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإىَل رَبِ َك َكْدحاً َفُمالَِقيهِ  احي تعاىل: 
(2). 

اننسـان ِف هــذه اْليــاة الـدنيا يســعس إــد ليصـل إىل هد ــ  األخــري وهـو الكمــاحي، ولــذلك 
ََي َأي َُّه   ا لعمـــل الشـــاق املتعـــب؛ يصـــا هللا عزوعـــل ســـري اننســـان ِف اْليـــاة ابلكـــدو وهـــو ا

أي إن ّنايـة األمـر هـو الرعـوين إىل هللا تعـاىل،  اإِلْنَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإىَل رَبِ َك َك ْدحاً َفُمالَِقي هِ 
ولكـــن غـــا ت البشـــر متباينـــة،  ـــامل من يكـــدو ليحصـــل علـــس رضـــا هللا، وامللحـــد يكـــدو ليلتـــذ 

اننسـان املـ من وســريت ، وهـذه املسـرية اننانيـة عــا ة  ابلـدنيا، ويتمتـي بزخار هـا. وكالمنــا وـل
متر مبراحل عديدة، حو يصل املرء إىل الشوط األخري.  يبـدأ اننسـان يفـتن عـن خبـا  نفسـ  
العجيبـــة وأســـرارها، وهـــي املرحلـــة املســـماة بــــ)معر ة الـــنفس(، أي االطـــالين علـــس حقيقـــة  قـــر 

القهـــا ِف كـــل آن. وهـــو األمـــر الـــذي يـــدعو الـــذات اننســـانية، وكيـــا أّنـــا ال تســـتغ  عـــن خ
اننســان إىل )معر ــة هللا(، وهــي املرحلــة الفانيــة مــن مراحــل مســرية الكمــاحي،  يبــدأ يبحــث عــن 
صـــفات هللا عزوعـــل ويستشـــعرها، أمـــا املرحلـــة األخـــرى  هـــي العـــين ِف األعـــواء النورانيـــة الـــيت 

طحي املتمفـل أب اء الواعبـات عـن تفيض علي  نوراا ومعر ة، وهي مرحلة العبـور مـن اننـان السـ
خــوف وطمــي إىل اليقــني وأ اء الواعبــات حبــاا وطاعــة وشــكراا، عنــدها يتهــذب الســلوو؛ ألنــ  
ســـوف يتنـــوار ابملشـــارق النورانيـــة انَليـــة، وتتبـــدحي أعمالـــ  مـــن اشـــباين للغريـــزة إىل صـــفة التقـــوى 

، تــراهم لكلــون ويشــربون ومالزمــة الطاعــة والشــكر والقــرب إىل هللا تعــاىل.  هــذا حــاحي املــ منني
                                                        

 .6سورة االنشقاق:  (2)
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وصــل إىل هللا عزوعــل، ال ألعــل امللــذات نفســها، أو لنــداء الغرا ــز الشــهوياة، 
ُ
ألعــل الكــدو امل

 وبذلك يرتفي ه الء إىل املستوى الذي يفضلون من  علس مال كة هللا عزوعل.
صـلها ومنها تبدأ مرحلة الكدو األخرية، وهي  اولـة االنـدكاو والفنـاء ِف هللا، وهـي الـيت ي

األنبيـاء واألوصـياء، ولكـن مبراتـب متباينــة، و ـد  ـاز الرسـوحي األعظــم وأهـل بيتـ  )علـيهم أ ضــل 
الصـــلوات(  ـــذه املرتبـــة العظمـــس، ولـــذلك كانـــىل اخلال ـــل كلهـــا ِف الـــدنيا واآلخـــرة تنهـــل مـــن 

 علس اخلال ل. النورانية ا مادية، والقدسية الشريفة اليت يفيضها الرسوحي األعظم 
ر النــــام  ــــاّنم يتســـا لون إىل حــــد البهيمــــة، ألّنــــم  ا مـــوا الطاعــــة لنــــداء الغرا ــــز أمـــا ســــا 

الشـــهوية، وهكـــذا هـــي املســـرية،  هـــو صـــراين حـــا ا بـــني االنـــان واَلـــوى، وبـــني حـــب هللا وحـــب 
الـــدنيا، وبـــني الكـــدو والالمبـــاالة، إىل أن يصـــلوا إىل اليقـــني الـــذي يقـــر م مـــن ر ـــم،  تتســـدا  

الســـتقباحي الفـــيض القدســـي، الـــذي ينشـــر علـــس عـــوارو وعـــوان   خطـــاهم، وتنشـــرو صـــدورهم
 اننسان رمحةا و راراا وسكينة.

 
 درجات اليقني

إن اليقني صفة ذات مراتب و رعات، وليس كل املـ منني املـو نني علـس  رعـة واحـدة مـن 
اء، غري اليقني عند األوصياء، ويقـني األوصـياء غـري يقـني العلمـ اليقني،  اليقني عند األنبياء 

ويقـــني الشـــهداء غـــري يقـــني اآلخـــرين، وهكـــذا األمفـــل  األمفـــل؛ ولـــذلك كانـــىل اجلنـــة مراتـــب 
يفوق كل  خمتلفة،  مناصب األنبياء غري مناصب النام العا يني، ومنصب الرسوحي األعظم 

لـو كشـا الغطـاء »، ويصف  بقولـ : مناصب أهل اجلنة،  اليقني الذي حتلاس ب  انمام علي 
، ذلك اليقني ابهلل هو  طعاا غري يقني أاام، الذي ما إن مسي كلمات أمـري (3)«ما از  ت يقيناا 

، حو زهقىل روح ،  كيا اْلـاحي بـ  لـو انكشـا لـ  الغطـاءال (4)ِف وصا املتقني امل منني 
ــــ  القدســــية  ــــد وصــــلىل إىل مقــــام االســــتغراق ِف هللا  إن يقــــني أمــــري املــــ منني  نتــــاز ابن ذات
اجلنة والنار، بل إن  يرى هللا ِف كل آن، أمـا يقـني أـاام  قـد كـان عبـارة   أصب  بعيداا عن  كرة

، عــن اخلشــية مــن عــذاب هللا،  هــذا  ــرق واضــ ، وأعظــم مــن ذلــك يقــني الرســوحي األعظــم 

                                                        

 ِف الدنيا.. ِف وصا زهده  170ص 1كشا الغمة: ا  (3)
  يها املتقني.  يصا  193أنظر ّنج البالغة، اخلطبة:  (4)
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 لوال عظمة  رعة يقين  ملـا حتماـل رحلـة انسـراء واملعـراا،  لـيس كـل  لـب يسـتطيي أن يتحمـل 
 ذلك.

اضــر ممــن يشــكك ِف مســألة انســراء واملعــراا؛ ألنــ  يراهــا ،قيلــة بـل الكفــريين ِف عصــرم اْل
 علس  كره الصغري.

  إن  البد من انشارة إىل أن اليقـني  ابـل للضـعا والشـدة، وذلـك مـرتبر مبقـدار املعر ـة 
 ، الـيت َيملهـا اننسـان عـن ربــ ،  كلمـا از ا ت معر تـ  بـ   قــد ارتفـي يقينـ ، واز ا  عملـ  اخلــريا

ـــىل أعمالـــ  ِف امليـــزان؛  لـــذلك ذكـــر العلمـــاء وكلمـــا ضـــعفىل م عر تـــ  بربـــ   قـــد  ـــلا يقينـــ ، وخفا
  رعات اليقني، استلهاماا من القرآن الكر ، وهي: عني اليقني، وحل اليقني، وعلم اليقني.

 املوقنون وخرق العادة
إن الركــون واننــان ابلتوحيــد يلهــم اننســان املــ من  ــوة روحيــة عظيمــة عــداا، ألنــ  عنــدما 

نظــر إىل ربــ  ِف حتركــ ، ويفكــر بربــ  ِف كــل  كــرة، ويــذكر ربــ  ِف كــل  ــوحي، ويستشــعر عظمــة ي
الرب ِف  لب ،  ان ذلك يكون مدعاة النشراو الصدر، واستقباحي الفيض الـراب  الـذي يفـيض 

 علس الروو  وة، ودعلها تذلل الصعاب، بل تنقا  َلا األمور. 
كـان مـن شـرايع  السـي  ِف   يسـس بـن مـر إن ع»انـ   ـاحي:  يروى عن انمام الصا ق 

، الـبال ،  رــرا ِف بعــض ســيح  ومعـ  رعــل مــن أصــحاب   صـري، وكــان كفــري اللــزوم لعيســس 
 لما انتهس عيسس إىل البحر،  احي: بسم هللا، بصحة يقني من ،  مشـس علـس ،هـر املـاء،  قـاحي 

 مشــس علــس املــاء الرعــل القصــري، حــني نظــر إىل عيســس عــازه: بســم هللا، بصــحة يقــني منــ ، 
، وعلـــس أســـام هـــذه . ألنـــ  كـــان علـــس معر ـــة يقينيـــة  مـــة ابلنـــا عيســـس (5)«وْلـــل بعيســـس

املعر ـة مشــس علــس املـاء،  الوصــوحي إىل هــذه الـدرعات لــيس خيــاالا وال أمـراا مســتحيالا، بــل هــو 
  ابــــن آ م أم أ ــــوحي »وا ــــي ال نكــــن إنكــــاره. ولــــذلك عــــاء ِف اْلــــديث القدســــي املشــــهور: 

 .(6)«يء كن  يكون أطع   يما أمرتك أععلك تقوحي للشيء كن  يكونللش
، والــيت مل يكــن يقــدر علــس وهكــذا نكــن تفســري  لــي ابب خيــ  مــن  بــل أمــري املــ منني 
وأخــــذه بيــــده، و لعــــ  مــــن   تحهــــا وإغال هــــا إال أربعــــون رعــــالا، بينمــــا تقــــدم أمــــري املــــ منني 

                                                        

 .3ابب اْلسد و 306ص 2الكاِف: ا (5)
 .16و 24ب 376ص 90حبار األنوار:  ا (6)
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،  قــد روي أن أمــري (7)عليــ  عيــوس انســالم اْلصــن، ليجعــل منــ  عســراا علــس اخلنــدق، تعــ 
وهللا، مــا  لعــىل ابب خيــ  ورميــىل بــ  »:  ــاحي ِف رســالت  إىل ســهل بــن حنيــا  املــ منني 

خلـا ،هـري أربعـني ذراعـاا بقـوة عسـدية وال حركــة غذا يـة لكـن أيـدت بقـوة ملكوتيـة، ونفــٌس 
 .(8)اْلديث «بنور ر ا مضيئة وأم من أمحد كالضوء من الضوء

ه األمــور يقــا أمامهــا العقــل املــا ي حــا راا مــذهوالا ألنــ  ال دــد َلــا تفســرياا، بعــد أن  هــذ
حجاـم النـام أنفسـهم، و ياـدوا أ كـارهم ابملـا ة، وابتعـدوا عـن الغيـب والـروو، الـيت ال تعـرف َلـا 
حـدو  معينــة،  يحـاولون أن يكــذبوا هـذه األخبــار، ويصـفوها ابخلرا ــة، ولكـن هيهــات  ــان هللا 

،  أن يــتم نـــوره،  قـــد حتـــد،ىل األخبـــار لـــدى عامـــة املســـلمني بفضـــا ل أمـــري املـــ منني لىب إال
وأكدت علس هذه األمور عني الوا ي، ولكن حـاحي بـني هـ الء وبـني تصـديل ذلـك، الغشـاوات 

َم   لَ ُلُهْك َكَملَ   ِل الَّ   ِذي واْلجــب الـــيت راكموهــا علـــس  لــو م. وصـــاروا كمـــا  ــاحي تعـــاىل عــنهم: 
ُِ ُرونَ اْستَ ْوَقَد ََنر    ًا فَ َلمَّا َأَضاءْت َما َحْوَلُه َذَهَب هللاُ بِنُ وِرِهْك َوتَ  رََكُهْك يف لُُلَم اَت الَ يُ ْب

ُصكٌّ ُبْكٌك ُعْمٌي فَ ُهْك الَ يَ ْرِجُعونَ 
(9)  . 

                                                        

، و يــ : عـن القاســم بــن أق سـعيد  ــاحي: أتــىل  اطمــة 13و 62ايلــس  399ص : أنظـر أمــايل الشــيد الصـدوق  (7)
  النــا  :أمــا تــدرين مــا منزلــة علــي عنــدي كفــا  أمــري وهــو ابــن ا،نــيت » ــذكرت عنــده ضــعا اْلــاحي،  قــاحي َلــا

عشرة سنة وضرب بني يدي ابلسيا وهو ابن سىل عشر سنة و تل األبطـاحي وهـو ابـن تسـي عشـرة سـنة و ـرَّا أـومي 
 ــاحي:  أشــرق « رعــالا  ابب خيــ  وهــو ابــن ا،نتــني وعشــرين ســنة كاملــة وكــان ال ير عــ  مخســونهــو ابــن عشــرين ســنة ور ــي و 

  أخ ت .. ومل تقر  دماها حو أتىل علياا  لون  اطمة 
 .128ص 1، وانظر انرشا : ا10و 77ايلس  514ص:  أمايل الشيد الصدوق  (8)
 .18و 17سورة البقرة:  (9)
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 مثرات اليقني

 
اليقـني ـ كمـا مـرا ـ صـفة كماليـة يصـل  ـا اننسـان إىل كمالـ  الروحـي املطلـل، وهـو األُنـس 

 تفاء واالعتما  علس هللا عزوعل  قر، وَلذه الصفة مثرات عظيمة عداا ِف اْلياة الدنيا.واالك

 السعادة العظمى
إن املتقي يرى السـعا ة العظمـس ِف خدمـة اآلخـرين هلل، حيـث يسـعد ويفـرو عنـدما  منها:

كــان علــي بــن »: يقــدام خدمــة أو عمــالا مــا لشــرل مــن أعــل هللا، يقــوحي انمــام الصــا ق 
ال يسـا ر إال مـي ر قـة ال يعر ونـ  ويشـبط علـيهم أن يكـون مـن خـدم الر قـة،  يمــا  اْلسـني 

َيتـاعون إليــ ،  ســا ر مــرة مــي  ــوم،  ــرآه رعــل  عر ــ ،  قــاحي َلــم: أتــدرون مــن هــذاال  ــالوا: ال. 
.  و،بـوا،  قبلـوا يـده ورعلـ ، و ـالوا:   ابـن رسـوحي هللا، أر ت أن  احي: هذا علي بن اْلسني 

عهــنم لــو بــدرت منــا إليــك يــد أو لســان، أمــا كناــا  ــد هلكنــا إىل آخــر الــدهر  مــا تصــلينا مر 
الذي َيملك علس هذاال  قاحي: إ  كنىل سا رت مـرة مـي  ـوم يعر ـون ،  ـأعطو ، برسـوحي هللا 

(10)«، ما ال أستحل ب ،  ن  أخاف أن تعطو  مفل ذلك،  صار كتمان أمـري أحـب يل .
تقني، الذين زـاوزت أرواحهـم وأ كـارهم هـذه الـدنيا وزـاوزت هذه صورة وا وذا من أحواحي امل

حب الذات، إىل أن صارت تنظر إىل اآلخرين وكأّنا تنظـر إىل نفسـها، ويقـوم اننسـان املـو ن 
خبدمـــة النـــام، ويشـــعر أبنـــ  وـــدم نفســـ ، ويقـــدم اخلـــري إليهـــا،  يســـعد حينمـــا يســـعد النـــام، 

ىل حالة مـن اليقـني بربـ ، وانقطـي عـن الـدنيا وكذلك الشهيد،  هو ذلك اننسان الذي وصل إ
متاماا، وزاوز أ ل الدنيا إىل اآلخرة،  هو داهد وورا مقاسياا األمل ونزف الدماء، مـن أعـل أن 

 يعين اآلخرون؛ إذ أن  يعي متاماا أبن  نوت من أعل أن يعين اآلخرون.
يشــها الرغيــد، وحتــا    هــذه كلهــا مــن مثــرات اليقــني، وهــي أعمــاحي ؤــدم البشــرية وتــ مان ع

 عليها.

 الرصيد الروحي
                                                        

 .13و 40ب 145ص 2: اون أخبار الرضا عي (10)

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


 رجوع إىل القائمة

 11 

ومن الفمرات األخـرى، أن املـو ن ال ينفـك يقـدام صـاحل األعمـاحي، ألنـ  يشـعر أّنـا الرصـيد 
الروحــي لــ  ِف الــدنيا، واّنــا رصــيده ِف اآلخــرة،  ــباه يقــدام اخلــدمات االعتماعيــة للنــام علــس 

 اختال ها.
ِعبَـاَ  اهَِّ ِإنَّ ِمـْن َأَحـبِا ِعبَـاِ  اهَِّ »ة املتقـني: ِف خطبـة يبـني  يهـا صـف  احي أمري امل منني 

ُ َعَلس نـَْفِسِ   َاْسَتْشَعَر اْْلُـْزَن َو َزَْلبَـَب اخْلَـْوَف  ـََزَهـَر ِمْصـَباُو اَْلُـَدى ِف  ـَْلبِـِ   ِإلَْيِ  َعْبداا َأَعانَُ  اهَّ
ـِديد، َنظَـَر  َأَْبَصـر، وذََكـَر َو َأَعدَّ اْلِقَرى لِيَـْوِمِ  النَّازحِِي ِبِ ،  ـََقرَّ  َب َعَلس نـَْفِسِ  اْلَبِعيـَد، َو َهـوََّن الشَّ

َلىْل لَـُ  َمـَوارِ ه، َ َشـِرَب نـََهـال، َو َسـَلَك َسـِبيال َعـَد اا،   َاْسَتْكَفر، َو اْرتـََوى ِمْن َعْذٍب  ـُرَاٍت ُسهِا
ِإال أَااا َواِحداا انـَْفَرَ  بِـ ِ، َ َرـرََا ِمـْن ِصـَفِة اْلَعَمـس،  َ ْد َخَلَي َسرَابِيَل الشََّهَواِت، وَؤَلَّس ِمَن اَْلُُمومِ 

ـــَواِب الـــرََّ ى،  َـــْد أَْبَصـــَر  ـــَواِب اَْلـُــَدى، وَمَغـــالِيِل أَبـْ وُمَشـــارََكِة َأْهـــِل اَْلـَــَوى، وَصـــاَر ِمـــْن َمَفـــاتِيِ  أَبـْ
، واْسَتْمَســـَك ِمـــَن اْلُعـــَرى أِبَْو،َِقَهـــا، وِمـــَن َطرِيَقــ ، َو َســـَلَك َســـِبيَلُ ، وَعـــَرَف َمَنـــارَُه َو َ طَـــَي ِغَمـــارَهُ 

 اْْلِبَـاحِي أِبَْمَتِنَهـا،  ـَُهـَو ِمـَن اْلَيِقـنِي َعلَـس ِمفْـِل َضـْوِء الشَّـْمِس،  َـْد َنَصـَب نـَْفَسـُ  هَِّ ـ ُسـْبَحانَ  ـ ِف 
 ـَـريٍْن ِإىَل َأْصـِل ِ. ِمْصـَباُو ،ُُلَمـاٍت َكشَّـاُف أَْرَ ِي األُُموِر ِمْن ِإْصـَداِر ُكـلِا َوارٍِ  َعَلْيـِ ، َو َتْصـِيرِي ُكـلِا 

َهَمــاٍت، َ  َّــايُن ُمْعِضــالٍت، َ لِيــُل  ـََلــَواٍت، يـَُقــوحُي  ـَــيُـْفِهم، َوَيْســُكىُل  ـََيْســَلم،  َعَشــَواٍت، ِمْفَتــاُو ُمبـْ
 َـْد أَلْـَزَم نـَْفَسـُ  اْلَعـْدحَي، َ َكـاَن َ ْد َأْخَلَل هَِّ  َاْسَتْرَلَصـ ،  ـَُهـَو ِمـْن َمَعـاِ ِن ِ ينِـِ ، وأَْوَ ِ  أْرِضـِ ، 

َو ال أَوَّحَي َعْدلِِ  نـَْفُي اَْلَـَوى َعـْن نـَْفِسـِ . َيِصـُا اْْلَـلَّ َويـَْعَمـُل بِـ ِ، ال يَـديَُن لِْلَرـرْيِ َغايَـةا ِإال أَمََّهـا. 
 َمِظنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةا 

َو ِإَماُمـ ، ََيُـلُّ َحْيـُث َحـلَّ ،ـََقلُـ ، َو يـَْنـزحُِي  ِإال َ َصَدَها، َ ْد أَْمَكَن اْلِكَتاَب ِمْن زَِماِم ِ،  ـَُهَو  َاِ ُده
 .(11)«َحْيُث َكاَن َمْنزِلُ ُ 

                                                        

 .87ّنج البالغة، اخلطبة:  (11)
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 الشخُية الطاهرة

،  شــكس إليــ  أوضــاين (12)يــذكر أن أحــد العلمــاء ذهــب إىل الشــيد مرتضــس األنصــاري
أحــد الطلبــة، وأنــ  يعــا  مــن أزمــة ماليــة، إضــا ة إىل مرضــ ، وبعــض الضــغوط األخــرى،  قــاحي 

، (13)د: ليس عندي سوى )مثانية توامني(الشي ، وهي متعلقـة بسـنيت صـوم وصـالة اسـتئجارينيا
 قاحي ذلك العامل: ان  يعا  من املرض، وال يقدر علس ذلك،  فكر الشـيد برهـة مـن الـزمن،   
 ــاحي: حســناا أعطــ  املبلــو، وأم ســأ وم ابلصــالة والصــوم عنــ . إن هــذا املســتوى مــن االنــان ال 

، وال يتولد ِف الـنفس منـذ الطفولـة، بـل هـو جمموعـة ضـرمة عـداا مـن اياهـدات، ليت اعتباطاا 
ومكا حــة اَلــوى، واَلــروب مــن كــل مو ــا  يــ  شــبهة، لكــي تبقــس الــنفس نظيفــة طــاهرة نقيــة، 

 عندها تكون مستعدة ألن حتصل علس اليقني، الذي هو أعلس مراتب اننان.

 الوصول إىل األهداف
، وصــوحي اننســان إىل أهدا ــ  وحتقيقهــا؛  ــاحي أمـــري ومــن مثــرات اليقــني، إضــا  ة إىل مــا مـــرا

                                                        

ينتهــي نســب  إىل عــابر بــن عبــد هللا األنصــاري )رض(،  هــو الشــيد مرتضــس بــن  مــد أمــني الــدز ويل األنصــاري  (12)
س ( للهجـــرة و  ـــن ِف املشـــهد الغــروي، وهـــو األســـتاذ انمـــام امل ســـ1281( وتـــوِف ســنة )1214ولــد بـــدز وحي ســـنة )

شــيد مشــايد انماميــة،  ــدم العــراق وهــو ِف العشــرين مــن عمــره  ــور  كــربالء وكانــىل األســتاذية والر ســة العلميــة  يهــا 
لكل من السيد  مد اياهد وشريا العلماء  رغاب األوحي إىل والده أن يبك  ِف كربالء للتحصيل علس إ،ـر مذاكراتـ  

ىل الكا،ميـة وعـا  منهـا إىل وطنـ  واختلـا إىل شـريا العلمـاء، مـر و،هور  ابليت   بقي آخذاا من األستاذين، خـرا إ
، ممـا  عـاه لا امـة ،ـالث سـنني ِف كاشـان،  فاز بلقاء أستاذه النرا ي  بكاشان عند خروع  لز رة مشهد الرضا 

 وحكــي عــن النرا ــي  ولــ : لقيــىل مخســني جمتهــداا مل يكــن أحــد مــنهم مفــل الشــيد مرتضــس، ور  النجــا األشــرف عــام
هــــ( أ م الشـــيد علـــي بـــن الشـــيد ععفـــر وصـــاحب اجلـــواهر   انفـــر  ابلتـــدريس واســـتقل ووضـــي أســـام علـــم 1249)

األصوحي اْلديث عند الشـيعة انماميـة إىل أن انتهـىل إليـ  ر سـة انماميـة العامـة بعـد و ـاة الشـيرني وصـار علـس كتبـ  
كـل يـوم ِف اجلـامي اَلنـدي حيـث يغـل  ضــاؤه   نلـي  روسـ  ِف الفقــ  واألصـوحي و راسـتها معـوحي أهـل العلـم، وكـان 

مبــا ينيــا علــس األربعما ــة مــن العلمــاء والطــالب و ــد ؤــرا منــ  أكفــر الفحــوحي مــن بعــد مفــل املــريزا الشــريازي واملــريزا 
 حبيــــــــــــــــــــــــــــــب هللا الرشـــــــــــــــــــــــــــــــيت والســــــــــــــــــــــــــــــيد حســـــــــــــــــــــــــــــــني الـــــــــــــــــــــــــــــــبو والشــــــــــــــــــــــــــــــرابيا  واملامقـــــــــــــــــــــــــــــــا  واملـــــــــــــــــــــــــــــــريزا 

كتـــاب الطهــارة املعــروف بطهـــارة الشــيد وكتـــاب الصــوم والزكـــاة املكاســب و  أبــو القاســم الكالنـــبي، مــن مصـــنفات  
 حرف )امليم(. 117ص 10واخلمس ورسا ل  اخلمس املشهورة وكفري غريها، أنظر أعيان الشيعة: ايلد 

 توامني: لي )تومان( وهي العملة النقدية املتداولة ِف إيران اليوم. (13)
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. وبـال شـك  ـان الغايـة القصـوى هـي اجلنـة؛ (14)«ابليقـني تـدرو الغايـة القصـوى»: امل منني 
إذ ال يوعــد أشــرف مــن اجلنــة، إال أمــر واحــد، وهــو حــب هللا عزوعــل، بغــض النظــر عــن اجلنــة 

ة )صـــلوات هللا علـــيهم(، ومضـــا اا إىل ذلـــك  ـــان والنـــار، وهـــذا مـــا اخـــتل بـــ  األنبيـــاء واأل مـــ
اننســان املتــيقن يــدرو حــو أهدا ــ  الدنيويــة؛ ألنــ   ا مــاا تســيطر عليــ   كــرة االنــان والتقــوى، 
و ا مـــاا يعـــين حــــب هللا، والنظـــر إليـــ  بعــــني انقطعـــىل عـــن ليــــي العلـــل واألســـباب،  ــــاملتيقن 

م ،ر ِف الوعو  إال هللا،  هو متمسـك بـ  يستشعر التوحيد أكفر من غريه، ويدرو عيداا أن  ال 
ِف ليــي أمــوره، ومــن متســك واعتمــد علــس هللا بدرعــة عاليــة كــان هللا تعــاىل يــده وعينــ  و لبــ : 

 َُوَمْن يَ تَ وَكَّْل َعَلى هللِا فَ ُهَو َحْسُبه
(15)  . 

داا بنـور وبذلك يكون نظر اننسان  ا ماا إىل العلة البعيدة، وهو هللا، إال إن  يراها  ريبة ع
إنانـ ، واطمئنانـ  ابهلل عزوعــل، وال يعـ  هـذا تــرو األسـباب والعلــل، بـل هـي أمــور البـد منهــا، 

 ولكن املو ن يهيئ السبب ويعمل ب  ونظره إىل هللا عزوعل، ال إىل السبب.

 خليل الرمحن 
، عنــدما واطـــب  ومــ ، وينكــل ابألصــنام واآلَلــة، يقـــوحي: ولــذلك نــرى إبــراهيم اخلليــل 

  َِإن َُّهْك َع  ُدوٌّ ِ  ِإالَ َربَّ اْلَع  اَلِمنيَ ف
الَّ   ِذي .   يعــرض لنـــا صــوراا مــن يقينــ  الشــريا: (16)

  َوِإَذا َمِرْض  ُ  فَ ُه  َو َيْش  ِ نيِ  َوالَّ  ِذي ُه  َو يُْطِعُم  يِن َوَيْس  ِقنِي   َخَلَق  يِن فَ ُه  َو يَ ْه  ِدينِ 
َوالَِّذي ُُيِيُتيِن ُثَّ ُُيِْينيِ 

(17). 
رى علة حقيقية غريه، حـو سـيطر علـس لباـ  الـذوابن ِف هللا، واالنقطـاين التـام ال ي  كان 

ــ  إىل هللا تعــاىل بكــل إخــالص، وكــذا اْلــاحي مــي الســحرة الــذين حتــداوا  إليــ  عــن كــل شــيء، توعا
، لكــنهم عنـدما أيقنــوا أبن املسـألة ليســىل ســحراا أو تضـليالا،  ــان نظـروم  ــد انقلبــىل موسـس

عــــة أّنــــم حــــني هــــد هم  رعــــون ابلقتــــل وتقطيــــي األوصــــاحي،  قــــاحي رأســــاا علــــس عقــــب، إىل  ر 

                                                        

 .157ّنج البالغة، اخلطبة:  (14)
 .3ق: سورة الطال (15)
 .77سورة الشعراء:  (16)
 .81ـ  78سورة الشعراء:  (17)
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الََقطِ َعنَّ َأْيِدَيُكْك َوَأْرُجَلُكْك ِمْن ِخاَلَف َواَلصلِ بَ نَُّكْك َأْْجَِعنيَ َلم:
أعـابوه إـواب املتـيقن  (18)

َقلِ بربـــ ، الـــذي ال يرهبـــ  التقطيـــي أو املـــوت،  َر ِإَنَّ ِإىَل رَب ِنَ   ا ُمن ْ بُ   ونَ قَ   اُلوا الَ َض   ي ْ
.ولعـــل (19)

أ رب مفاحي للمو نني هم أصحاب اْلسني )صلوات هللا علـيهم(، الـذين مل يكونـوا ليشـعروا حبـرا 
 السيوف وو عها.

 االستغناء
: املتقـــني أمـــري املـــ منني واالســـتغناء عـــن النـــام مثـــرة مـــن مثـــرات اليقـــني،  قـــد  ـــاحي مـــوىل 

أسـريه، وأ ضـل علـس مـن شـئىل  استغن ابهلل عمن شئىل تكن نظريه، واحتج إىل مـن شـئىل تكـن»
 .(20)«تكن أمريه

 املو ن هـو الـذي ال يتوسـر إال ابهلل، وال يطلـب أمـره إال مـن عنـد هللا، ألنـ  مل يكـن يـرى 
العلة غريه سبحان ، بعد أن عظم اخلالل ِف عينـ   صـغر مـا  ونـ  ِف نظـره،  هـذا نـزر يسـري مـن 

  وا د ومثار اليقني.

 بعد النظر
كون املو ن لدي  بعد نظر ِف اْلوا ث واألمور األخرى؛ ألن  شديد   ومن مثرات اليقني هو

التمسك والتوكل علس هللا عزوعل، إىل  رعـة تصـاغر ذاتـ  )األم( وانعـدامها أمـام هللا عزوعـل، 
 ــال يــرى املــو ن لنفســ  وعــو اا حقيقيــاا إال ابهلل تعــاىل، وعنــدما يصــل إىل هــذه املرحلــة،  ــان هللا 

 ات .سوف يسد ه ِف كل حي
ومــا أم   ســيِادي ومــا خطــريال.. ســيِادي، أم الصــغري الــذي »: هــذا هــو مــنهج األ مــة 

. (21)«ربيت ، وأم اجلاهل الـذي علمتـ ، وأم الضـاحي الـذي هديتـ ، وأم الوضـيي الـذي ر عتـ ...
وهــذا املــنهج هــو الــذي دعــل الــرب تبــارو وتعــاىل يفــيض علــس عبــده الرمحــة والنعمــة، والفضــل 

ر، واز    العلــم و ـوة اننـان واليقــني، و ـذا الشـكل نــرى أن هـذا السـلوو ســوف وسـعة الصـد

                                                        

 .49سورة الشعراء:  (18)
 .50سورة الشعراء:  (19)
  صل ِف ذكر الغىن والفقر. 194ص 2كنز الفوا د: ا  (20)
  عاء أبو محزة الفمايل.  عاء السحر لعلي بن اْلسني  594مصباو الكفعمي: ص (21)
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دعل من اننسان املو ن ذا نظر بعيد،  هو حسب منهجيت  يتجاوز ذات   ا مـاا، ليصـل ابخلـري 
والـو ا واْلــب إىل اآلخــرين؛ ألنــ  يشـعر أبن ذلــك يقربــ  مــن هللا،  هـو  ا مــاا يفكــر ِف املصــلحة 

س املصــلحة اخلاصــة، وينعــدم الطمــي واْلــرص ِف ذاتــ ، ويــرى مصــلحت  ومصــريه العامــة، ويترطــ
مي اآلخرين، وكأن  يرى نفس  أابا ومس والا عن األمة ومصاْلها،  باه يل  ِف العبـا ة والتقـرب 
ويتعب نفس  ِف الفروض واملستحبات،   يدعو هللا، وعندما يـدعو تـراه يقـدم الغـري وحاعـات 

نفســ  أو حاعاتــ ،  ــان هــذا انحســام نفــل الــنفس الطــاهرة الــيت ارتقــىل الغــري، أمــام  عــاؤه ل
أّنـا  عن موالتنا الزهراء  سلم الكماحي، وحلاقىل ِف أعلس مراتب ، كما يروي انمام اْلسن 

 امــىل ِف  را ــا ليلــة لعتهــا،  لــم تــزحي راكعــة ســاعدة حــو اتضــ  عمــو  الصــب ، ومسعتهــا »
م وتكفر الدعاء َلم وال تدعو لنفسها بشـيء،  قلـىل َلـا:   تدعو للم منني وامل منات وتسميه

.  هــذا (22)«:   بــ  اجلــار   الــدارأمــاه مل ال تــدعون لنفســك كمــا تــدعون لغــريوال  قالــىل 
هو األسام ِف العبا ة، وهو األسلوب الصحي ، حيث يذكر اننسـان اآلخـرين، وهـو انيفـار 

 وعلوا النفس.
: مــــن  عــــا  ــــاحي رســــوحي هللا » ــــاحي:  أق طالــــب  وعــــاء عــــن أمــــري املــــ منني علــــي بــــن

للم منني  وامل منات ِف كل يوم مخساا وعشرين مرة نـزين هللا الغـل مـن صـدره وكتبـ  مـن األبـداحي 
 .(23)«إن شاء هللا

 
 كيف حنُل على اليقني؟

إذا كانـــىل  رعـــة اليقـــني  ـــذا املســـتوى مـــن الشـــرا ة والقدســـية والقـــرب مـــن هللا عزوعـــل، 
ن أن يســعس للوصــوحي هنانــ  إىل اليقــني، ليضــمن رضــا هللا عزوعــل، واخلطــوات  حــريا ابننســا

 الواعب اتباعها من أعل ذلك هي كما يلي:

 الذكر املتواصل
أي أن يـذكر هللا علـس كـل حــاحي، وِف كـل مـوطن ومو ـا، وعــدم التجاهـل ِف ذلـك،  ــان 

                                                        

 .1و 145ب 181علل الشرا ي: ص (22)
 ابب  ضل الدعاء للم منني وامل منات. 223اجلعفر ت: ص (23)
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الء الصــدور وطمأنينــة ذكــر هللا عــ»: للــذكر أ،ــراا عظيمــاا علــس القلــب، يقــوحي أمــري املــ منني 
 .(24)«القلوب

 .(25)«الذكر عالء البصا ر ونور السرا ر»: و احي 
إن هللا سـبحان  ععـل الـذكر عـالء القلـوب، تبصـر بـ  بعـد الغشـوة وتسـمي بـ  »: و ـاحي 

 .(26)«بعد الو رة وتنقا  ب  بعد املعاندة
إذ لـــو بقيـــىل   الـــذكر دلـــي القلـــوب وينظفهـــا، ودعلهـــا مهيـــأة الســـتقباحي الفـــيض انَلـــي؛

القلــوب علــس كــدوروا، ملــا كانــىل َلــا القابليــة علــس اســتقباحي الفــيض مــن هللا عزوعــل، والقــرآن 
َواذُْك   ْر رَبَّ   َك يف نَ ْ ِس   َك َتَ    رُّعاً الكـــر  ي كـــد علـــس مســـألة الـــذكر،  يقـــوحي تبـــارو وتعـــاىل: 

َوِخيَ ةً 
(27). 

َُّ ويقوحي سبحان :  احِلَاِت َوذََكُروا هللاَ َكِلرياً ِإالَ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ال
(28). 

َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا هللاَ ِذْكرًا َكِلرياً َ  ويقوحي عل وعال: 
(29). 

ـــة للـــذكر هـــي االطمئنـــان، أي ســـكون القلـــب بـــذكر هللا، واالطمئنـــان    أن الفا ـــدة الفاني
نُ   وا َوَتْطَم   ِئنُّ قُ لُ   وبُ ُهْك بِ   ذِْكِر هللِا َأالَ الَّ   ِذيَن آمَ وذهــاب القلـــل عنـــ  كمـــا يقـــوحي هللا ســبحان : 

بِ ذِْكِر هللِا َتْطَم  ِئنُّ اْلُقلُ  وبُ 
.  ـنذا اطمــأن القلــب كـان مســتعداا لنيـل واســتيعاب واســتقباحي (30)

 النعم والفيوض انَلية العظيمة.
نُ  وا الَّ  ِذيَن آمَ ِف تفســري هــذه اآليــة املباركــة:  للط ســي  (31)و ــد عــاء ِف جممــي البيــان
معنـــاه الـــذين اعب ـــوا بتوحيـــد هللا علـــس ليـــي صـــفات  ونبـــوة نبيـــ   َوَتْطَم   ِئنُّ قُ لُ   وبُ ُهْك بِ   ذِْكِر هللاِ 

و بـــوحي مـــا عـــاء بـــ  مـــن عنـــد هللا، وتســـكن  لـــو م بـــذكر هللا، و نـــس إليـــ ... و ـــد وصـــا هللا 

                                                        

 الفصل الفا  ِف الذكر. 3639و 189غرر اْلكم و رر الكلم: ص (24)
 الفصل الفا  ِف الذكر. 3631و 189غرر اْلكم و رر الكلم: ص (25)
 الفصل الفا  ِف الذكر. 3636و 189غرر اْلكم و رر الكلم: ص (26)
 .205سورة األعراف:  (27)
 .227سورة الشعراء:  (28)
 .41سورة األحزاب:  (29)
 .28سورة الرعد:  (30)
 تفسري سورة الرعد. 290ص 3معجم البيان: ايلد (31)
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كـر هللا وعـل  لبـ ، امل من ههنا أبن  يطمئن  لب  إىل ذكر هللا، ووصف  ِف موضي آخر أبن  إذا ذ 
ألنـ  املــرا  ابألوحي أنـ  يــذكر ،وابـ  وأنعامــ  وآالءه الـيت ال حتصــس وأ  يـ  الــيت ال زـازى  يســكن 

 إلي  وابلفا  أن  يذكر عقاب  وانتقام   يرا   ويوعل  لب .

 العناية التامة ابلنوافل واملستحبات
املســلمات، ومــن األمــور أي أن مرحلــة ا ا ظــة علــس الفــروض ِف أو اوــا تكــون عنــده مــن 

العا ية اليت تصب  عزء من سلوك  اليومي،   العناية ابلنوا ل،  اّنا تقـراب اننسـان املـ من مـن 
 ـاحي هللا تعـاىل: مـا حتبـب »أن   ـاحي:  رب  أكفر وزعل  يلتصل ابْلب انَلي،  عن رسوحي هللا 

نا لـــة حـــو أحبـــ ،  ـــنذا إيل عبـــدي بشـــيء أحـــب إيل ممـــا ا بضـــت  عليـــ ، وانـــ  ليتحبـــب إيل ابل
أحببتـ  كنــىل مسعــ  الـذي يســمي بــ  وبصـره الــذي يبصــر بـ  ولســان  الــذي ينطـل بــ ، ويــده الــيت 
يبطن  ا، ورعل  اليت نشي  ا، إذا  عـا  أعبتـ ، وإذا سـأل  أعطيتـ ، ومـا تـر  ت ِف شـيء 

 .(32)«أم  اعل  كب  ي ِف موت م من يكره املوت وأم أكره مساءت 

 صالة الليل
ومـن أ ضـل النوا ــل هـي صـالة الليــل ملـا َلــا مـن آبر عظيمـة تــنعكس علـس روو اننســان، 

 واز    إنان ، وارتفاين شأن  ِف الدنيا واآلخرة.
َر ِيُل  َر ِيُل ِعْظِ   » ـََقاحَي َلُ : َعَلس النَِّاِا   قد نـََزحَي َعبـْ  ـََقاحي: َ  ُ َمَُّد، ِعْن َما  «َ  َعبـْ

َمياِـىل، وَأْحِبــْب َمــْن ِشـْئىَل  َِننَّــَك ُمَفارِ ُــُ ، واْعَمـْل َمــا ِشــْئىَل  َِننَـَّك ُمال يــِ ، َشــَرُف  ِشـْئىَل  َِننَّــكَ 
 .(33)اْلُمْ ِمِن َصالتُُ  اِبللَّْيِل وِعزُُّه َكاُّ اأَلَذى َعِن النَّامِ 

ـــِد اهَِّ  ـــاحَي أَبـــو َعْب ـــِل َو ِإْ طَـــاَر ِإنَّ ِمـــْن َرْوِو اهَِّ َعـــزَّ َو َعـــلَّ َ،ال،َـــ »:  وَ  ـــَد اِبللَّْي ة، التـََّهجُّ
 .(34)«الصَّاِ ِم َو لَِقاَء اِنْخَوانِ 

ــــاِ ق  ــــاِْلِنَي »: َو  َـــاحَي انمــــام الصَّ َعَلــــْيكم ِبَصــــالِة اللَّْيــــِل  َِننَـَّهــــا ُســــنَُّة نَِبــــيِاُكْم وَ أُب الصَّ

                                                        

 .443و 47ب 291ا اسن: ص (32)
 .1360و 471ص 1الفقي : ا  ال َيضره من  (33)
 .1361و 472ص 1الفقي : ا ال َيضره  من  (34)
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اِء َعْن َأْعَسا ُِكمْ  َلُكْم وَمْطَرَ ُة الدَّ  . (35)« ـَبـْ
َْئ  اً وَأقْ   َوُ  ِق  يال  َــاحَي ِف  ـَــْوحِي اهَِّ َعــزَّ َو َعــلَّ:  وَعْنــُ    ِإنَّ َنِش  َئَة اللَّْي  ِل ِه  َي َأَش  دُّ َو

ـــِ   وَأقْ    َوُ  ِق   ياليعـــ  بقولـــ  »:  َـــاحَي  (36) ـــُد ِب ـــُد بِـــِ  اهَِّ ال يُرِي ـــاُم الرَُّعـــِل َعـــْن ِ رَاِشـــِ  يُرِي ِ َي
رَهُ   .(37)«َغيـْ

ــٍد َعـْن أَبِيـِ  وَرَوى َعـاِبُر بْـُن إِ  َأنَّ َرُعــالا َسـَأحَي َعلِـيَّ بْــَن َأِق »: مْسَاِعيـَل َعــْن َعْعَفـِر بْـِن ُ َمَّ
لَـٍة هَِّ خُمِْلصــاا  طَالِـٍب  َعـْن ِ يَـاِم اللَّْيـِل اِبْلِقـرَاءة،  ـََقـاحَي لَـُ : أَْبِشــْر، َمـْن َصـلَّس ِمـَن اللَّْيـِل ُعْشـَر لَيـْ

ــا اْبِتَغــاَء ،ـَــَواِب اهَِّ  ُ تـََبــاَرَو وتـََعــاىَل لَِمالِ َكِتــِ : اْكتُـُبــوا لَِعْبــِدي َهــَذا ِمــَن اْلََْســَناِت َعــَدَ  َم  َــاحَي اهَّ
أَنـَْبــىَل ِف اللَّْيــِل ِمــْن َحبَّــٍة وَوَر َــٍة َو َشــَجرٍَة، وَعــَدَ  ُكــلِا َ َصــَبٍة َوُخــوٍص وَمْرعاــس، وَمــْن َصــلَّس ُتُســَي 

ُ َعْشـــ ـــٍة َأْعطَـــاُه اهَّ َل ـــٍة لَيـْ َل ـــِ ، وَمـــْن َصـــلَّس مُثـُــَن لَيـْ ُ ِكَتابَـــُ  بَِيِميِن َر َ َعـــَواٍت ُمْســـَتَجااَبٍت َو َأْعطَـــاُه اهَّ
لَـٍة َخـرََا ِمـ ُ َأْعَر َشِهيٍد َصاِبٍر َصـاِ ِق النيَّـِة وُشـفِاَي ِف َأْهـِل بـَْيتِـِ ، وَمـْن َصـلَّس ُسـُبَي لَيـْ ْن َأْعطَاُه اهَّ

َعــُث و  ــرَاِط َمــَي اآلِمنِــنَي، وَمــْن َصـــلَّس  ـَــْ ِِه يـَــْوَم يـُبـْ لَــَة اْلبَــْدِر َحــوَّ َنُــرَّ َعَلـــس الصِا َوْعُهــُ  َكـــاْلَقَمِر لَيـْ
لَـٍة زَاَحـَم ِإبـْـرَ  َم ِمـْن َذْنبِـِ ، وَمـْن َصـلَّس مُخُـَس لَيـْ َلٍة ُكِتَب ِف اأَلوَّاِبنَي وُغِفَر َلُ  َمـا تـََقـدَّ اِهيَم ُسُدَم لَيـْ

ـرَاِط َكـالراِيِ  َخِليَل الرَّمْحَِن ِف  َلٍة َكـاَن ِف أَوَّحِي اْلَفـا ِزِيَن َحـوَّ َنُـرَّ َعلَـس الصِا   ـُبَِّتِ ، وَمْن َصلَّس رُبَُي لَيـْ
لَـٍة ملَْ يـَْبـَل َملَـٌك ِإال َغَبطَـُ  مبَْنزِلَتِـ ِ   ِمـَن اْلَعاِصِا وَيْدُخَل اجْلَنَّـَة ِبغَـرْيِ ِحَسـاٍب، وَمـْن َصـلَّس ،ـُلُـَث لَيـْ

لَـٍة  ـَلَـْو  اهَِّ  َعزَّ وَعلَّ، وِ يَل َلُ  اْ ُخْل ِمْن َأيِا أَبـَْواِب اجْلَنَّـِة الفََّمانِيَـِة ِشـْئىَل، وَمـْن َصـلَّس ِنْصـَا لَيـْ
 َء اأَلْرِض َذَهبــاا ســْبِعنَي أَْلــَا َمــرٍَّة ملَْ يـَْعــِدحْي َعــزَاَءُه وَكــاَن لَــُ  بِــَذِلَك ِعْنــَد اهَِّ َعــزَّ وَعــلَّ  أُْعِطــَي ِمــلْ 

لَـٍة َكـاَن لَـُ  ِمـَن اْلََْسـ َناِت أَْ َضُل ِمـْن َسـْبِعنَي َر ـَبَـةا يـُْعِتُقَهـا ِمـْن ُولْـِد ِإمْسَاِعيـَل، وَمـْن َصـلَّس ،ـُُلفَـْي لَيـْ
ــةا َ لِ  ــةا َ مَّ َل ــِل ُأُحــٍد َعْشــَر َمــرَّاٍت، وَمــْن َصــلَّس لَيـْ يــاا  َــْدُر َرْمــِل َعــاِلٍج أَْ َمَهــا َحَســَنٌة أَ،ـَْقــُل ِمــْن َعَب
نُوبِ  َكَمـا   ِلِكَتاِب اهَِّ َعزَّ وَعلَّ رَاِكعاا َو َساِعداا وَذاِكراا أُْعِطَي ِمَن الفَـَّواِب َما أَْ َمُه َوْرُُا ِمَن الـذُّ
ُ َعــزَّ وَعــلَّ ِمــَن اْلََْســَناِت وِمفْـَلَهــا َ َرَعــاٌت، ويـَفْـ  ــَل اهَّ ــُب لَــُ  َعــَدُ  َمــا َخَل ــُ ، َو ُيْكَت ــىُل َوَلَدْتــُ  أُمُّ ُب
زيَُن اِنْ ُ َو اْلََْسُد ِمْن  ـَْلِبِ ، وُدَاُر ِمْن َعَذاِب اْلَقـْ ِ، ويـُْعطَـس بـَـرَاَءةا ِمـنَ  النَّـاِر،  النُّور ِف  ـَْ ِِه، ويـُنـْ
ــِ : َ  َمالِ َكــيِت، اْنظُــُروا ِإىَل  ــاَرَو َو تـََعــاىَل لَِمالِ َكِت ــنَي، ويـَُقــوحُي الــرَّبُّ تـََب َعــُث ِمــَن اآلِمِن ــِدي ويـُبـْ  َعْب

                                                        

 .221و 23ب 120ص 2وذيب األحكام: ا (35)
 .6سورة املزمل:  (36)
 .17و 446ص 3الكاِف: ا (37)
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َلــةا اْبِتَغــاَء َمْرَضــايت َأْســِكُنوُه اْلِفــْرَ ْوَم ولَــُ  ِ يَهــا ِما َــُة أَْلــِا َمِديَنــٍة ِف ُكــلِا َمِديَنــٍة لَِ  ُي َمــا يــَأْحَيــا لَيـْ
ــِد  َتْشــَتِهي األَنُفــُس وتـََلــذُّ اأَلْعــني وملَْ َوْطُــْر َعَلــس اَبحٍي ِســَوى َمــا َأْعــَدْ ُت لَــُ  ِمــَن اْلَكرَاَمــِة َو اْلَمزِي

 .(38)«واْلُقْربَةِ 

 العيش مع القرآن
 وكــذلك العــين املتواصــل مــي القــرآن  ــراءة وتــدبراا و مــالا،  قــد روي عــن أق عبــد هللا 

ن  رأ القرآن وهو شاب م من اختلر القرآن بدم  وْلم ، وععلـ  هللا مـي السـفرة  احي م» ول : 
الكرام ال رة، وكان القـرآن حجيجـاا عنـ  يـوم القيامـة، ويقـوحي:   رب إن كـل عامـل  ـد أصـاب 
أعـــر عملـــ  إال عـــاملي  بلاـــو بـــ  كـــر  عطـــا و،  يكســـوه هللا عزوعـــل حلتـــني مـــن حلـــل اجلنـــة، 

رامــة،   يقــاحي لــ : هــل أرضــيناو  يــ ال  يقــوحي القــرآن:   رب،  ــد  ويوضــي علــس رأســ   ا الك
كنىل أرغب ل   يما هـو أ ضـل مـن هـذا،  ـاحي:  يعطـي األمـن بيمينـ  واخللـد بيسـاره   يـدخل 
اجلنــة،  يقــاحي لــ : إ ــرأ آيــة واصــعد  رعــة،   يقــاحي لــ : بلغنــا بــ  وأرضــيناو  يــ ال  يقــوحي: اللهــم 

.   ــنن (39)«مــن شــدة حفظــ  أعطــاه هللا أعــر هــذا مــرتنينعــم،  ــاحي: ومــن  ــرأ كفــرياا وتعاهــده 
القــرآن يعطــي أهــم صــفة للمــو نني، وهــي عــدم نســياّنم اآلخــرة، ممــا يــدعوهم  ومــاا إىل العمــل 

َواِبآَلِخ      َرِة ُه      ْك واجلــــــد واالعتهــــــا  وعــــــدم التقصــــــري، ألّنــــــم يــــــرون مــــــا ال يــــــراه اآلخــــــرون: 
يُوِقنُ  ونَ 

)أ عيــة أو صــلوات( تقــراب العبــد مــن ربــ ،  .  االســتمرار ابلنوا ــل، ســواء كانــىل(40)
وزعل  علس يقني برب ، وللنوا ل آبر عديدة، منها: االبتعا  عن املـا  ت، والقـرب مـن الغيـب 
ع  املناعاة والصلوات، والعين ابلقـرب مـن الغيـب أو االستشـعار بـ   ا مـاا يلهـم املـ من يقينـاا 

َن ََيَْش     ْوَن رَب َُّه     ْك اِبْلغَْي     ِب َوُه     ْك ِم     َن السَّ     اَعِة الَّ     ِذيببتـــــاا، وذكـــــراا متواصـــــالا هلل عزوعـــــل: 
ُمْشِ ُقونَ 

(41). 

                                                        

 .1374و 475ص 1الفقي : ا ال َيضره  من  (38)
 ،واب من  رأ القرآن وهو شاب. 100،واب األعماحي: ص (39)
 .4سورة البقرة:  (40)
 .49سورة األنبياء:  (41)
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 خطبة املتقني
وهنــا نـــذكر أروين مــا  يـــل ِف صـــفة املتقــني علـــس لســان مـــوىل املتقـــني وإمــام املوحـــدين أمـــري 

 : (42) قد عاء ِف ّنج البالغة امل منني 
ـــْ ِمِننَي  ـــاحَي لَـــُ : َ  أَِمـــرَي  ُرِوَي َأنَّ َصـــاِحباا أَلِمـــرِي اْلُم ـــُ  أََـّــاٌم َكـــاَن َرُعـــالا َعابِـــداا  ـََق يـَُقـــاحُي َل

َ  أََـّاُم، اتَـِّل »َعـْن َعَوابِـِ  ُ َّ  َـاحَي:  اْلُمْ ِمِننَي ِصْا يلَ اْلُمتَِّقنَي َحوَّ َكَأ اِ أَْنظُُر ِإلَْيِهْم  ـَتَـفَا َـَل 
َ َمَي الَّذِ   ـَلَـْم يـَْقنَـْي أََـّاٌم ِ َـَذا اْلَقـْوحِي َحـوَّ َعـَزَم  «يَن اتَـَّقْوا والَِّذيَن ُهْم ُ ِْسُنونَ اهََّ َوَأْحِسْن  َِننَّ اهَّ

 : ُ َّ  َاحَي  َعَلْيِ ، َ َحِمَد اهََّ َوأَ،ـْىَن َعَلْيِ  َوَصلَّس َعَلس النَِّاِا 
َ ُســْبَحانَُ  َوتـََعــاىَل َخَلــَل اخلَْ » ْلــَل ِحـنَي َخَلَقُهــْم َغِنياــاا َعــْن طَــاَعِتِهْم، آِمنــاا ِمــْن أَمَّـا بـَْعــُد  َــِننَّ اهَّ

ـــنَـُهْم  ـــُ .  ـََقَســـَم بـَيـْ ـــْن َأطَاَع ـــُة َم َفُعـــُ  طَاَع ـــْن َعَصـــاُه، َو ال تـَنـْ َمْعِصـــَيِتِهْم، ألَنَّـــُ  ال َتُضـــرُُّه َمْعِصـــَيُة َم
نـَْيا َمَواِضـــــَعُهْم.  َــــاْلُمتـَّقُ  وَن ِ يَهـــــا ُهـــــْم َأْهـــــُل اْلَفَضـــــاِ ِل. َمـــــْنِطُقُهُم َمَعاِيَشــــُهْم، وَوَضـــــَعُهْم ِمـــــَن الـــــدُّ

ُ َعَلْيِهْم،  وَو ـَُفـوا الصََّواُب، َوَمْلَبُسُهُم االْ ِتَصاُ ، َوَمْشيُـُهُم التـََّواُضُي، َغضُّوا أَْبَصاَرُهْم َعمَّا َحرََّم اهَّ
ُهْم ِف الْـَبالِء َكـالَّيِت نـُزاِلَـىْل ِف الرََّخـاِء، َولَـْو ال  َأمْسَاَعُهْم َعَلس اْلِعْلـِم النَّـاِ ِي ََلُـْم، نـُزاِلَـىْل أَنـُْفُسـُهمْ  ِمـنـْ

، َشـْو اا ِإىَل ال ُ َعَلْيِهْم ملَْ َتْسَتِقرَّ أَْرَواُحُهْم ِف َأْعَسـاِ ِهْم َطْر َـَة َعـنْيٍ فَـّـَواِب َو اأَلَعُل الَِّذي َكَتَب اهَّ
نـُْفِســِهْم َ َصــُغَر َمــا ُ ونَــُ  ِف َأْعيُــِنِهْم،  ـَُهــْم َواجْلَنَّــُة َكَمــْن  َــْد َخْو ــاا ِمــَن اْلِعَقــاِب، َعظُــَم اخْلَــاِلُل ِف أَ 

بُوَن،  ـُلُـــوبـُُهْم َ ُْزونَــــٌة،  َرآَهـــا  ـَُهـــْم ِ يَهــــا ُمنَـعَُّمـــوَن، َوُهــــْم َوالنَّـــاُر َكَمــــْن  َـــْد َرآَهـــا  ـَُهــــْم ِ يَهـــا ُمَعــــذَّ
مـاا َ ِصـريَةا َوُشُروُرُهْم َمْأُمونٌَة، َوَأْعَساُ ُهْم حنَِيفَ  ٌة، َوَحاَعاتـُُهْم َخِفيَفـٌة، َوأَنـُْفُسـُهْم َعِفيَفـٌة، َصـبَـُروا َأ َّ

نـَْيا  ـَلَـْم يُرِيـُدوَها ـَرَها ََلُـْم َربُـُّهـْم أَرَاَتْـُهـُم الـدُّ ُهْم رَاَحـةا َطِويلَـةا، ِزَـارٌَة ُمْرحِبَـٌة َيسَّ َوَأَسـَرتْـُهْم  ـََفـَدْوا  َأْعَقبَـتـْ
َهـــ ـــْرتِيالا َُيَزاِنُـــوَن بِـــِ  أَنـُْفَســـُهْم ِمنـْ ـــَداَمُهْم َ لِـــنَي أَلْعـــزَاِء اْلُقـــْرآِن يـَُرتاُِلونـََهـــا تـَ ـــا اللَّْيـــَل َ َصـــا ُّوَن أَْ  ا أَمَّ

ـــا َطَمعـــاا َوتَ  َه ـــوا ِإلَيـْ ـــا َتْشـــِويٌل رََكُن َـــٍة ِ يَه ـــرُّوا ِوي ـــِنَذا َم ـــْم َ  ـــِ  َ َواَء َ ا ِِه ـــىْل أَنـُْفَســـُهْم َوَيْســـَتِفريُوَن ِب طَلََّع

                                                        

 .193ّنج البالغة، اخلطبة  (42)
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َها َشْو اا و،َنُّوا أَنَـَّها ُنْصَب َأْعيُـِنِهْم َوِإَذا َمـرُّوا ِويَـٍة ِ يَهـا َؤِْويـٌا َأْصـَغْوا ِإلَيْـ  َهـا َمَسـاِمَي نـُُفوُسُهْم ِإلَيـْ
ُمْفَبُِشــوَن   ـُلُـوِ ِْم َو،َنُّــوا َأنَّ َزِ ــرَي َعَهــنََّم َوَشـِهيَقَها ِف ُأُصــوحِي آَذاِّنِــْم  ـَُهــْم َحـانُوَن َعَلــس أَْوَســاِطِهمْ 
ــا النـََّهــاَر  جِلِبَـاِهِهْم َوَأُكفِاِهــْم َورَُكـِبِهْم َوَأْطــرَاِف أَْ ــَداِمِهْم َيْطُلبُـوَن ِإىَل اهَِّ تـََعــاىَل ِف َ َكــاِو رِ َـاِ ِمْ  َوأَمَّ

ِإلَـْيِهُم النَّـاِ،ُر  ـََيْحَسـبُـُهْم َمْرَضـس  َ ُحَلَماُء ُعَلَماُء أَبـْرَاٌر أَْتِقَياُء َ ْد بـَرَاُهُم اخْلَْوُف بـَْرَي اْلِقَداِو يـَْنظُرُ 
ــٌر َعِظــيٌم ال يـَْرَضــْوَن ِمــْن َأْعَمــاَلِِمُ  ــْد َخــاَلَطُهْم أَْم ــْوِم ِمــْن َمــَرٍض َويـَُقــوحُي َلَقــْد ُخوِلطُــوا َوَلَق  َوَمــا اِبْلَق

ُهْم اْلَقِليَل َوال َيْسَتْكِفُروَن اْلَكِفرَي  ـَُهْم ألَنـُْفِسِهْم ُمتَِّهُموَن َوِمْن  َي َأَحٌد ِمنـْ َأْعَماَلِِْم ُمْشِفُقوَن ِإَذا زُكِا
ال َخــاَف ممَّـــا يـَُقــاحُي لَـــُ   ـَيَـُقــوحُي َأَم َأْعَلـــُم بِنَـْفِســي ِمـــْن َغــرْيِي َو َرقِا َأْعَلـــُم ِق ِمــ ِا بِنَـْفِســـي اللَُّهـــمَّ 

اْغِفــْر يل َمــا ال يـَْعَلُمــوَن َ ِمــْن َعالَمــِة َأَحــِدِهْم تـَُ اِخــْذِ  مبَــا يـَُقولُــوَن َواْعَعْلــِ  أَْ َضــَل ممَّــا َيظُنُّــوَن وَ 
َ ْصـداا أَنََّك تـََرى َلُ   ـُوَّةا ِف ِ يٍن َوَحْزمـاا ِف لِـنٍي َوِإنَـاما ِف يَِقـنٍي َوِحْرصـاا ِف ِعْلـٍم َوِعْلمـاا ِف ِحْلـٍم وَ 

ــالا ِف  َا َــٍة َوَصــ ْ  ٍة َوطََلبــاا ِف َحــالحٍي َوَنَشــاطاا ِف ُهــداى ِف ِغــىنا َوُخُشــوعاا ِف ِعَبــاَ ٍة َوَزَمُّ اا ِف ِشــدَّ
ــْكُر َوُيْصــِبُ  َوأُّــ ــاِْلََة َوُهــَو َعَلــس َوَعــٍل نُِْســي َوأُّــُ  الشُّ ُ  َوحَتَرُّعــاا َعــْن َطَمــٍي يـَْعَمــُل اأَلْعَمــاحَي الصَّ

َر ِمـــ َن اْلَغْفَلـــِة َوَ رِحـــاا مبـَــا َأَصـــاَب ِمـــَن اْلَفْضـــِل الــذاِْكُر يَِبيـــىُل َحـــِذراا َوُيْصـــِبُ  َ رِحـــاا َحـــِذراا لَِمـــا ُحـــذِا
يَمـا ال يـَـُزوحُي َوالرَّمْحَِة ِإِن اْسَتْصَعَبىْل َعَلْيِ  نـَْفُسُ  ِ يَما َتْكرَُه ملَْ يـُْعِطَها ُسْ ََلَا ِ يَما حتُِـبُّ  ـُـرَُّة َعْينِـِ   ِ 

َقـس َنْـزُُا اْْلِْلـَم اِبْلِعْلـ ُ َخاِشـعاا  ـَْلبُــُ  َوَزَهاَ تُـُ  ِ يَمـا ال يـَبـْ ِم َواْلَقــْوحَي اِبْلَعَمـِل تـَـرَاُه َ رِيبـاا أََملُـُ   َلِـيالا َزهَُ
ــُر مِ  ــُزوراا َأْكلُــُ  َســْهالا أَْمــرُُه َحرِيــزاا ِ ينُـُ  َميِاَتــةا َشــْهَوتُُ  َمْكظُومــاا َغْيظُــُ  اخْلَيـْ ْنــُ  َمــْأُموحٌي  َانَِعـةا نـَْفُســُ  َمنـْ

ــرُّ ِمْنــُ  َمــْأُمونٌ  اِكرِيَن ملَْ ُيْكَتــْب ِمــَن  َوالشَّ اِكرِيَن َوِإْن َكــاَن ِف الــذَّ ِإْن َكــاَن ِف اْلَغــاِ ِلنَي ُكِتــَب ِف الــذَّ
ــْن ،ََلَمــُ  َويـُْعِطــي َمــْن َحَرَمــُ  َوَيِصــُل َمــْن َ َطَعــُ  بَِعيــداا ُ ْحُشــُ  لَيِانــاا  ـَْولُــُ  َغا ــاا اْلَغــاِ ِلنَي يـَْعُفــو َعمَّ  ِب

رُُه ُمْدِبراا َشرُُّه ِف الـزَّالزحِِي َو ُـوٌر َوِ ياْلَمَكـارِِه َصـُبوٌر َوِف الرََّخـاِء َشـُكوٌر ال  ُمْنَكرُُه َحاِضراا  َمْعُرو ُُ  َخيـْ
ــِ  ال ُيِضــيُي َمــا  ــبُّ يـَْعــَبُِف اِبْْلَــلِا  ـَْبــَل َأْن ُيْشــَهَد َعَلْي َيَِيــُا َعلَــس َمــْن يـُــْبِغُض َوال َلَْ ُ  ِــيَمْن َيُِ

ــَر َوال يـَُنــاِبُز اِبألَْلَقـاِب َوال ُيَضــارُّ اِبجْلَـاِر َوال َيْشــَمىُل اِبْلَمَصــاِ ِب َوال اْسـُتْحِفَ  وَ  ال يـَْنَســس َمـا ذُكِا
ـُ  َصـْمُتُ  َوِإْن َضـِحَك ملَْ يـَْعـُل َصـْوتُُ  وَ  ِإْن َيْدُخُل ِف اْلَباِطِل َوال َوْرُُا ِمَن اْْلَـلِا ِإْن َصـَمىَل ملَْ يـَُغمَّ
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ــَتِقُم لَــُ  نـَْفُســُ  ِمْنــُ  ِف َعَنــاٍء َو النَّــاُم ِمْنــُ  ِف رَاَحــٍة  بُغِـَي َعَلْيــ ِ  ُ ُهــَو الَّــِذي يـَنـْ َصــبَـَر َحــوَّ َيُكــوَن اهَّ
ـْن تـََباَعـَد َعْنـُ  ُزْهـٌد ونـَزَاَهـٌة َوُ نـُـوُّهُ  َم ممَـّْن  َ  أَتْـَعَب نـَْفَسُ  آلِخَرتِِ  َوأَرَاَو النَّاَم ِمْن نـَْفِسـِ  بـُْعـُدُه َعمَّ

 . «ِمْنُ  ِلنٌي َوَرمْحٌَة لَْيَس تـََباُعُدُه ِبِكْ ٍ َوَعَظَمٍة َوال ُ نـُوُُّه مبَْكٍر َوَخِديَعةٍ 
 :  َاحَي: َ َصِعَل أَّاٌم َصْعَقةا َكاَنىْل نـَْفُسُ  ِ يَها  ـََقاحَي أَِمرُي اْلُمْ ِمِننيَ 

احَي َأَهَكــَذا َتْصــَنُي اْلَمــَواِعُ  اْلَبالَِغــُة أِبَْهِلَهــا  ـََقــاحَي لَــُ  أََمــا َواهَِّ َلَقــْد ُكْنــىُل َأَخا ـَُهــا َعَلْيــِ  ُ َّ  َــ»
ـــرَي اْلُمـــْ ِمِننَي  ـََقـــاحَي  ِـــٌل َ َمـــا اَبلُـــَك َ  أَِم : َوَْيَـــَك ِإنَّ ِلُكـــلِا َأَعـــٍل َوْ تـــاا ال يـَْعـــُدوُه َوَســـَبباا ال  َا 

َا   .«نـََفَث الشَّْيطَاُن َعَلس ِلَساِنكَ يـََتَجاَوزُُه َ َمْهالا ال تـَُعْد لِِمْفِلَها  َِن َّ
 

 االهتداء بنور أهل البي  
 

 من أهم األمور املوصلة إىل اليقني التام واالنقطاين إىل هللا تعاىل هو مالزمـة أهـل البيـىل 
ــ وهــم أوليــاء هللا عزوعــل ـ ِف حيــاوم، والســري علــس خطــاهم بعــد ممــاوم. واالبتعــا  عــن أعــداء 

خطـــواوم معـــ ة عـــن اننـــان األصـــيل، وال يكـــون حتـــركهم ضـــمن انطـــار  هللا، الـــذين ال تكـــون
انسالمي واملذهب اْلل،  ان االبتعـا  عـن مـواطن الشـبهة والشـك، والركـون كليـاا إىل آحي هللا، 
وهـــم آحي  مـــد )صـــلوات هللا وســـالم  علـــيهم( يزيـــل كـــل اضـــطراب و لـــل نفســـي، وير ـــي كـــل 

 وساوم الشيطان.
اا متفــــاوت،  لـــيس كـــل النــــام ِف وال هـــم متســــاوين، بـــل هنــــاو أيضـــ نعـــم، الـــوالء َلــــم 

 رعات ومراتب ِف حب أوليـاء هللا، كمـا هـو اْلـاحي ِف اننـان،  هنـاو مـن َيـبهم علـس حـرف 
واحــد،  ــان أصــاب  شــره مــاحي عــنهم إىل غــريهم، وهنــاو مــن َيــبهم ألّنــم شــفعاؤه، وهنــاو مــن 

 ا أو عذبوا،  حب  َلم ليس ِف مقابل شيء.َيبهم ألّنم أنوار هللا وأصفياؤه، وألّنم ،ُلمو 
ألّنــم مصــدر الفــيض، وان ليـــي  وهنــاو مرحلــة مــن اْلــب والــوالء ر يعــة وهــي حــبهم 

املمكنـات ِف هــذا العــامل تســتمد  يضــها ونعمهــا ووعو هـا مــن أصــل أنــوارهم الطــاهرة )صــلوات 
اننســان، وكــذلك هللا علــيهم ألعــني(، وهــذا القــدر مــن اْلــب والــوالء هــو الــذي َيــد  حتــرو 

تطــابل عملــ  وســلوك  مــي أوليــاء هللا،  كلمــا از ا  املــرء حبــاا َلــم عــن وعــي وعلــم، كلمــا از ا  
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عليـ ، ومهيـأة للتحلـي بــدعاء  يقينـاا؛ ألن روحـ  سـوف تكـون مسـتعدة لقبــوحي  يـوض انمـام 
 انمام َلا ابخلري والفضيلة. 

 املراتبون
ا ا ورســـوخاا ِف إنانـــ  ويقينـــ ؛ ألّنـــم ابب هللا،  مـــن كلمـــا از ا  املـــ من إنـــاما  ـــم از ا  ،بـــ

شــك  ــيهم، أو ار ب ِف واليــتهم، ،ــل  لبــ  غــري مســتقر، وتذبــذب إنانــ ، ألّنــم كــانوا نفلــون 
 أعلس  رعات اليقني  من تبعهم البد أن يكون ِف  بعيت  َلم علس يقني أيضاا.

 وعن نين  سيد ولده موسـس  ، عن زرارة أن   احي:  خلىل علس أق عبد هللا الصا ق 
 «  زرارة، عئــ  بـداو  بــن كفــري الر ـي ومحــران وأق بصــري»يل:  و دامـ  مر ــد مغطـس،  قــاحي 

و خل علي  املفضل بن عمر،  ررعىل وأحضرت  من أمر  هحضـاره، ومل يـزحي النـام يـدخلون 
   او ، »: واحـــداا إ،ـــر واحـــد حـــو صـــرم ِف البيـــىل ،ال،ـــني رعـــالا،  لمـــا حشـــد ايلـــس،  ـــاحي

   او ، أحــي »:  كشــا عــن وعهــ ،  قــاحي أبــو عبــد هللا  «اكشــا يل عــن وعــ  إمساعيــل
،  ـاحي  او :   مـوالي، هـو ميـىل،  جعـل يعـرض ذلـك علـس رعـل رعـل، حـو «هو أم ميـىلال

أتــس علــس آخــر مــن ِف ايلــس وانتهــس علــيهم أبســرهم كــل يقــوحي: هــو ميــىل   مــوالي،  قــاحي: 
  »غسـل  وحنوطـ ، وإ راعـ  ِف أ،وابـ ،  لمـا  ـرغ منـ   ـاحي للمفضـل: ،   أمـر ب«اللهم اشـهد»

،  قـــاحي: «أحـــي هـــو أم ميـــىلال»:  حســـر عـــن وعهـــ ،  قـــاحي  «مفضـــل، إحســـر عـــن وعهـــ 
  مفضــل، »  محــل إىل  ــ ه  لمــا وضــي ِف ْلــده،  ــاحي:  «اللهــم اشــهد علــيهم»ميــىل،  ــاحي: 

اللهــم » : ميــىل.  قــاحي:  لنــا لــ «أحــي هــو أم ميــىلال»و ــاحي للجماعــة:  «اكشــا عــن وعهــ 
ـ  اشهد واشهدوا  ان  سري ب املبطلون يريدون إطفاء نـور هللا أب ـواههم ـ   أومـأ إىل موسـس 

امليـىل »،   حفـوم عليـ  الـباب   أعـا  علينـا القـوحي،  قـاحي: «وهللا مـتم نـوره ولـو كـره املشـركون
  أخـذ  «اللهـم اشـهد» ـاحي:  لنـا: إمساعيـل،  «ا نر املكفن املـد ون ِف هـذا اللحـد مـن هـوال

 .  (43)«هو حل واْلل من  إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها»و احي:  بيد موسس 
نــرى أن طا فــة كبــرية تــدعي أن انمامــة ِف إمساعيــل،  ولكــن بعــد و ــاة انمــام الصــا ق 

وإنــ  غا ــب، ولــيس مبياــىل، وهــذا األمــر يــدلل علــس عــدم انخــالص ِف الــوالء، ممــا يــ  ي إىل 

                                                        

 .8و 327ص 22ب 327غيبة النعما : ص (43)
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مــن العوامــل  حنــراف ِف العقيــدة والســلوو؛ إذ أن االنضــباط وانخــالص ِف اتبــاين األوليــاء اال
املهمــة والر يســية ِف مســرية الكمــاحي اننســا ، ألّنــم يضــعون لنــا اخلطــوط العريضــة، والقواعــد 
الر يسية، واخلطوات املطلوبة ِف املسرية، وأيضاا يضعون انشارات اْلمراء، ويشرصـون منـاطل 

 نذا زاغ اننسان عن متابعتهم اختلطىل علي  املراحل، وانعدمىل عنده الرؤية الصـا ية،  اخلطر،
 تبـدأ مرحلـة االحنـراف، وابلتـايل اخلـروا مـن عـا ة اْلـل والصـواب، وعـدم الوصـوحي إىل اَلـدف 

 املنشو .
اللهـم صـل علـس  مـد وآحي  مـد، وتفضاـل علـي اللهـم وأنطقـ  ابَلـدى، وأَلمـ  التقــوى، 

لــيت هــي أزكــس، واســتعمل  مبــا هــو أرضــس، اللهــم أســلك ق الطريقــة املفلــس، وأععلــ  وو قــ  ل
 .(44)علس ملتك أموت وأحيا

                                                        

 ِف مكارم األخالق. الصحيفة السجا ية: الدعاء العشرون، من  عا    (44)
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 من هدي القرآن احلكيك

 العمل مع اإلُيان
َُّاحِلَاِت َسَيْجَعُل ََلُُك الرَّمْحَُن ُود اً  احي تعاىل:  ِإنَّ الَِّذيَن ءاَمُنوا َوَعِمُلوا ال

(45). 
ُهْك َسيِ َئاِِتِكْ وَ و احي عزوعل:  َُّاحِلَاِت لَُنَك ِ َرنَّ َعن ْ الَِّذيَن ءاَمُنوا َوَعِمُلوا ال

(46). 
َُّاحِلِنيَ و احي سبحان :  َُّاحِلَاِت لَُنْدِخَلن َُّهْك يف ال َوالَِّذيَن ءاَمُنوا َوَعِمُلوا ال

(47). 
َُّاحِلَاِت َلَُ و احي عل وعال:  ُر َْمُْنونَ ِإنَّ الَِّذيَن ءاَمُنوا َوَعِمُلوا ال ْك َأْجٌر َيي ْ

(48). 
 اليقني يف الدين

َواِبآلِخَرِة ُهْك يُوِقُنونَ  احي سبحان : 
(49). 

َولَِيُكوَن ِمْن اْلُموِقِننيَ و احي عزوعل: 
(50). 

ُِ ُل اآلََيِت َلَعلَُّكْك بِِلَقاِء رَبِ ُكْك ُتوِقُنونَ و احي تعاىل:  يُ َ 
(51). 

اآلََيِت ِلَقْوَ  يُوِقُنونَ  َقْد بَ ي َّنَّاو احي عل وعال:
(52). 

 مثرات اليقني
ُهْك َأِئمًَّة يَ ْهُدوَن ِبَِْمرََِن َلمَّا َصبَ ُروا وََكانُوا ِِبََيتَِنا يُوِقُنونَ  احي تعاىل:  َوَجَعْلَنا ِمن ْ

(53). 
ائُِر لِلنَّاِس َوُهدًى َوَرمْحٌَة ِلَقْوَ  يُوِقُنونَ و احي سبحان :  َُ َهَذا َب

(54). 

                                                        

 .96سورة مر :  (45)
 .7سورة العنكبوت:  (46)
 .9سورة العنكبوت:  (47)
 .8سورة  صلىل:  (48)
 .4سورة البقرة:  (49)
 .75سورة األنعام:  (50)
 .2سورة الرعد:  (51)
 .118سورة البقرة:  (52)
 .24سورة السجدة:  (53)
 .20اجلا،ية:  سورة (54)
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 ةالطاع
َوِإْن ُتِطيُعوُه تَ ْهَتُدوا َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإال  اْلَبالُغ اْلُمِبنيُ  احي تعاىل: 

(55). 
َِيُعوا هللاَ َوَرُسوَلُه َوال تَ َولَّْوا َعْنُه َوَأنْ ُتْك َتْسَمُعونَ و احي عزوعل:  وَأ

(56). 
َِيُع  وا هللاَ َوأَ و ــاحي ســبحان :  َِيُع  وا الرَُّس  وَل َوُأوِ  األْم  ِر ِم  ْنُكْك ََي َأي َُّه  ا الَّ  ِذيَن آَمنُ  وا َأ

َذلِ  َك فَ  ِإْن تَ نَ  اَزْعُتْك يف َش  ْيَء فَ   ُردُّوُه ِإىَل هللِا َوالرَُّس  وِل ِإْن ُكن ْ  ُتْك تُ ْؤِمنُ  وَن اِبمَِّ َواْليَ   ْوِ  اآَلِخ  ِر 
ٌر َوَأْحَسُن َتَِْويالً  َخي ْ

(57). 
َُّالَة َوءاُتواو احي عل وعال:  َِيُعوا هللاَ َوَرُسوَلهُ  فَأَِقيُموا ال الزََّكاَة َوَأ

(58). 

                                                        

 .54سورة النور:  (55)
 .20سورة األنفاحي:  (56)
 .59سورة النساء:  (57)
 .13سورة ايا لة:  (58)
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 من هدي السنة املطهرة

 العمل واإلُيان
إن هللا تعــاىل ال يقبــل مــن العمــل إال مــا كــان لــ  خالصــاا وابتغــي بــ  »:  ــاحي رســوحي هللا 

 .(59)«وعه 
 .(60)«ابلصاْلات يستدحي علس حسن اننان»: و احي أمري امل منني 

... اننـــان ال يكــون إال بعمــل والعمــل منــ  وال يفبـــىل »: ا ق و ــاحي أبــو عبــد هللا الصــ
 .(61)«اننان إال بعمل

 اليقني
 .(62)«خري ما ألقي ِف القلب اليقني»:  احي رسوحي هللا 

 .(63)«ابليقني تتم العبا ة»: و احي أمري امل منني 
 .(64)«كفس ابليقني غىن وابلعبا ة شغالا »: و احي رسوحي هللا 
 .(65)«كن مو ناا تكن  و ا »: نني و احي أمري امل م

 .(66)«اليقني يفمر الزهد»: و احي أمري امل منني 
اليقني يوصل العبد إىل كـل حـاحي سـ  ومقـام عجيـب، كـذلك »: و احي انمام الصا ق 

كـان نشـي علـس   عن عظم شأن اليقني حني ذكر عنده عيسـس بـن مـر   أخ  رسوحي هللا 

                                                        

 .717و 146ّنج الفصاحة: ص (59)
 ِف العمل. 4الفصل 2871و 154غرر اْلكم و رر الكلم: ص (60)
 .3ابب اننان و 38ص 2الكاِف: ا (61)
 .1و 74ايلس  487:  صأمايل الشيد الصدوق  (62)
 اليقني كماحي املعر ة. 10الفصل 707و 61غرر اْلكم و رر الكلم: ص (63)
 .251ابب اليقني والص  و 247ا اسن: ص (64)
 اليقني كماحي املعر ة. 10الفصل 747و 62غرر اْلكم و رر الكلم: ص (65)
 اليقني كماحي املعر ة. 10الفصل 735و 62غرر اْلكم و رر الكلم: ص (66)
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 .(67)«شس ِف اَلواءاملاء،  قاحي: لو زا  يقين  مل
 ـــاحي أبـــو »عـــن اننـــان وانســـالم،  قـــاحي:  عـــن يـــونس  ـــاحي: ســـألىل أاب اْلســـن الرضـــا 

: إ ــا هــو انســالم واننــان  و ــ  بدرعــة والتقــوى  ــوق اننــان بدرعــة واليقــني  ــوق ععفــر 
 احي ـ يونس ـ :  ـأي شـيء اليقـنيال  «التقوى بدرعة، ومل يقسم بني النام شيء أ ل من اليقني

 لـىل: مـا تفسـري  «التوكل علس هللا والتسليم هلل والرضـا بقضـاء هللا والتفـويض إىل هللا»: احي  
 .»(68)هكذا  احي أبو ععفر »: ذلكال  احي 

 الطاعة
.. وال َيمــل أحــدكم اســتبطاء شــيء مــن الــرزق أن يطلبــ  بغــري حلــ  »:  ــاحي رســوحي هللا 

 .(69)« نن  ال يدرو ما عند هللا إال بطاعت 
 .(70)«نعم الوسيلة الطاعة»:  امل منني و احي أمري

 .(71)«طاعة هللا مفتاو كل سدا  وصالو كل  سا  ومعا »: و احي أمري امل منني 
 األولياء واملؤمنون

ــِد اهَِّ الصــا ق  َ َو َعظََّمــُ  َمَنــَي  َــاُه ِمــَن  َــاحَي َرُســوحُي اهَِّ »: ــاحي أَبــو َعْب : َمــْن َعــَرَف اهَّ
ــَياِم واْلِقيَــاِم.  َــالُوا: ِواَب ِنَــا وأُمََّهاتِنَــا َ  َرُســوحَي اهَِّ اْلَكــالِم َو َبطْ  نَــُ  ِمــَن الطََّعــاِم وَعَفــا نـَْفَســُ  اِبلصِا

ــرَةا َهـُ الِء أَْولَِيــاُء اهَِّال  َــاحَي: ِإنَّ أَْولَِيــاَء اهَِّ َســَكُتوا َ َكــاَن ُســُكوتـُُهْم ِذْكــراا وَنظَــُروا َ َكــاَن َنظَــُرهُ   ْم ِعبـْ
ىْل وَنَطُقوا َ َكاَن نُْطُقُهْم ِحْكَمةا وَمَشْوا َ َكاَن َمْشيُـُهْم بـَنْيَ النَّاِم بـَرََكةا لَـْوال اآلَعـاحُي الَـّيِت  َـْد ُكِتبَـ

 .(72)«َعَلْيِهْم ملَْ َتِقرَّ أَْرَواُحُهْم ِف َأْعَساِ ِهْم َخْو اا ِمَن اْلَعَذاِب َو َشْو اا ِإىَل الفَـَّوابِ 
ٍٍ يل َكـاَن » ـََقاحَي:  اَم انمام اْلََْسُن ْبُن َعِلي وَخَطَب النَّ  أَيُـَّها النَّام، َأَم ُأْخِ ُُكْم َعـْن َأ

ــِ ، َكــاَن ⊬⊬ِمــْن  نـَْيا ِف َعْيِن ــِ  ِف َعْيــِ  ِصــَغَر الــدُّ ــِ ، وَكــاَن َرْأُم َمــا َعظُــَم ِب أْعَظــِم النَّــاِم ِف َعْي

                                                        

 .45و 52ب 179ص 67ر: احبار األنوا (67)
 .48و 52ب 180ص 67حبار األنوار: ا (68)
 .3و 47ب 96ص 67حبار األنوار:  ا (69)
 ِف طاعة هللا. 1الفصل  3425و 182غرر اْلكم و رر الكلم: ص (70)
 ِف طاعة هللا. 1الفصل  3422و 182غرر اْلكم و رر الكلم: ص (71)
 .25و 237ص 2الكاِف: ا (72)
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ــُد، وال ُيْكفِـُر ِإَذا َوَعــَد، َكــاَن َخارِعـاا ِمــْن ُســْلطَاِن  َخارِعـاا ِمــْن ُسـْلطَاِن َبْطِنــِ   َــال َيْشـَتِهي َمــاال دَِ
س ،َِقٍة  ـَْرِعِ  َ ال َيْسَتِراُّ َلُ  َعْقَلُ  وال َرْأيَُ ، َكاَن َخارِعاا ِمْن ُسْلطَاِن اجْلََهاَلِة َ ال َنُدُّ َيَدُه ِإال َعلَ 

َفَعــــٍة، َكــــاَن ال يـََتَشــــهَّس وال يَـ  ــــَر َ ْهــــرِِه َصــــمَّا ا،  َــــِنَذا  َــــاحَي بَــــذَّ لَِمنـْ ــــرَُّم، َكــــاَن َأْكفـَ َتَســــرَُّر وال يـَتَـبَـ
اْلَقا ِِلنَي، َكاَن ال َيْدُخُل ِف ِمرَاء، وال ُيَشارُِو ِف َ ْعواى وال يُْديل حِبُجٍَّة َحوَّ يـَـَرى  َاِضـياا، وَكـاَن 

ٍء ُ ونـَُهــْم، َكــاَن َضــِعيفاا ُمْسَتْضــَعفاا  َــِنَذا َعــاَء اجْلِــدُّ   ِبَشــيْ  ال يـَْغُفــُل َعــْن ِإْخَوانِــِ ، وال َوُــلُّ نـَْفَســ ُ 
 َمـا َكاَن لَْيفاا َعاِ  ا، َكاَن ال يـَُلوُم َأَحـداا ِ يَمـا يـََقـُي اْلُعـْذُر ِف ِمْفلِـِ  َحـوَّ يـَـَرى اْعتِـَذاراا، َكـاَن يـَْفَعـلُ 

ــرَاِن ال يَــْدرِي أَيُـُّهَمــا أَْ َضــُل َنَظــَر ِإىَل أَ ْـَرِ َِمــا ِإىَل يـَُقــوحُي َو يـَْفَعــُل َمــا ال يـَُقــوحُي، َكــاَن ِإَذا ابْـ  تَـــزَُّه أَْم
 اَْلََوى َ َراَلَفُ ، َكاَن ال َيْشُكو َوَععاا ِإال ِعْنـَد َمـْن يـَْرُعـو ِعْنـَدُه اْلبُــْرَء، وال َيْسَتِشـرُي ِإال َمـْن يـَْرُعـو

ـَتِقُم، وال يـَْغُفـُل  ِعْنَدُه النَِّصيَحَة، َكاَن ال يـَتَـبَــرَُّم، وال يـََتَسـرَُّر، وال يـََتَشـكَّس، وال يـََتَشـهَّس، وال يـَنـْ
،  ـََعلَــْيُكْم مبِْفـــِل َهــِذِه اأَلْخـــالِق اْلَكرِنـَــِة ِإْن َأَطْقُتُموَهــا،  َـــِنْن ملَْ ُتِطيُقوَهــا ُكلََّهـــا  َ  َأْخـــُذ َعــِن اْلَعـــُدوِا

ٌر ِمْن تـَْرِو اْلَكِفرِي، وال حَ   .(73)«ْوحَي وال  ـُوََّة ِإال اِبهَِّ اْلَقِليِل َخيـْ
َ  ِمْهَزُم، ِشيَعتُـَنا َمْن ال يـَْعُدو َصـْوتُُ  مَسَْعـُ ، »:َعْن ِمْهَزٍم اأَلَسِديِا  َاحي:  َاحَي أَبُو َعْبِد اهَِّ 

ِصــُم لََنـــا  َالِيــاا، ِإْن َلِقـــَي وال َشــْحَناُؤُه َبَدنَــُ ، وال َنَْتـــِدُو بِنَــا ُمْعِلنـــاا، وال ُدَــاِلُس لَنَــا َعا ِبـــاا، وال ُوَا
 ـُْلىل: ُعِعْلىُل  ِـَداَو،  َ َكْيـَا َأْصـَنُي ِ َـُ الِء اْلُمَتَشـيِاَعِةال  «ُمْ ِمناا َأْكَرَمُ ، وِإْن َلِقَي َعاِهال َهَجرَهُ 

ـــِديُل وِ ـــيِهُم التَّْمِحـــيُل، َ ْيت َعَلـــْيِهْم ِســـُنو »  َـــاحي: َن تـُْفِنـــيِهْم، وطَـــاُعوٌن ِ ـــيِهُم التَّْمِييـــُز وِ ـــيِهُم التـَّْب
ــَر اْلَكْلــِب، وال َيْطَمــُي َطَمــَي اْلُغــرَاِب، وال  ُ ُهْم، ِشــيَعتُـَنا َمــْن ال يَِهــرُّ َهرِي يـَْقــتُـُلُهْم، واْخــِتالٌف يـَُبــدِا

رَاِف ِف َأطْـ» ـُْلىل: ُعِعْلىُل  ِـَداَو،  َـأَْيَن َأْطلُـُب َهـُ الِءال  َـاحي:  «َيْسَأحُي َعُدوََّم، وِإْن َماَت ُعوعاا 
َتِقلَـُة ِ َ ُرُهـْم، ِإْن َشـِهُدوا ملَْ يـُْعَر ُـوا، وِإْن َغـابُوا ملَْ يـُفْ  تَـَقـُدوا، اأَلْرِض، أُولَِئَك اخْلَِفيُض َعْيُشُهْم اْلُمنـْ

ُهْم َرمِحُـ وُه، لَـْن َؤَْتلِـَا وِمَن اْلَمْوِت ال َدَْزُعوَن وِف اْلُقُبوِر يـَتَـزَاَوُروَن، وِإْن جَلَأَ ِإلَْيِهْم ُذو َحاَعٍة ِمنـْ
ارُ   . (74)« ـُُلوبـُُهْم وِإِن اْختَـَلَا ِ ُِم الدَّ

َــا اْلُمــْ ِمُن الَّــِذي ِإَذا َرِضــَي ملَْ يُْدِخْلــُ  ِرَضــاُه ِف ِإ ٍْ وال اَبِطــٍل، وِإَذا »:و ــاحي أبــو َعْعَفــٍر  ِإ َّ
، والَـّـِذي ِإذَ  ــْوحِي اْْلَــلِا ا  َــَدَر ملَْ ُؤْرِْعــُ  ُ ْدَرتُــُ  ِإىَل التـََّعــدِاي ِإىَل َمــا َســِرَر ملَْ ُوْرِْعــُ  َســَرطُُ  ِمــْن  ـَ

                                                        

 .26و 237ص 2الكاِف: ا (73)
 .27و 238ص 2الكاِف: ا (74)
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 . (75)«لَْيَس َلُ  حِبَلاٍ 
ِــِا ِإَذا ِ يــَد انـَْقــاَ  وِإْن أُنِــيَد َعَلــس َصــْررٍَة »:و ــاحي  ــوَن، َكاجْلََمــِل األَن ــوَن َهيِاُنــوَن لَيِاُن اْلُمْ ِمُن

 ٍَ  . (76)«اْستَـَنا
 َــالُوا:  «ِمُن َكِمْفــِل َشــَجرٍَة ال يـََتَحــاتُّ َوَر ـَُهــا ِف ِشــَتاٍء وال َصــْياٍ اْلُمــ ْ »:و َـاحَي َرُســوحُي اهَِّ 

 . (77)«النَّْرَلةُ » َ  َرُسوحَي اهَِّ، وَما ِهَيال  َاحَي:
 اْلُمـْ ِمُن َحلِـيٌم ال َدَْهـُل، وِإْن ُعِهـَل َعَلْيـِ  ََيْلُـُم، وال َيْظلِـُم وِإْن ،ُلِـمَ »:و احي أَبو َعْبِد اهَِّ 

 . (78)«َغَفَر، وال يـَْبَرُل وِإْن خبَُِل َعَلْيِ  َصبَـرَ 
اْلُمْ ِمُن َمْن طَاَب َمْكَسُبُ  وَحُسَنىْل َخِليَقُتُ  وَصحَّىْل َسرِيَرتُُ  وأَنـَْفـَل اْلَفْضـَل ِمـْن »:و احي 

 .(79)«نـَْفِس ِ  َمالِِ  وأَْمَسَك اْلَفْضَل ِمْن َكالِمِ  وَكَفس النَّاَم َشرَُّه وأَْنَصَا النَّاَم ِمنْ 

                                                        

 .13و 234ص 2الكاِف: ا (75)
 .14و 234ص 2الكاِف: ا (76)
 .16و 235ص 2الكاِف: ا (77)
 .17و 235ص 2الكاِف: ا (78)
 .18و 235ص 2الكاِف: ا (79)
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