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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...
 قية اليت يئن من وطأهتا العامل أمجع...وفوق ذلك كله األزمات الروحية واألخال

واحلاجـــة املاســـة إىل نشـــر وبيـــان موـــاهيم اإلســـالم ومباقةـــه اإلنســـانية العميقـــة الـــيت تـــالزم 
اإلنســان ك كــو شــجونه وجحةيــات حياتــه وتتــدخو مباشــرة ك حــو مجيــع أزماتــه ومشــكالته ك 

 احلرية واألمن والسالم وك كو جوانب احلياة..
إىل إعــاقة الــروس اإلســالمية األصــيلة إىل احليــاةل وبلــورة الةقافــة الدينيـــة والــتعطا الشــديد 

احلّيةل وبث الوعي الوكري والسياسي ك أبناء اإلسالم كي يتمكنوا من رسم خريطـة املسـتقبو 
 املشرق أبهداب اجلوون وذرف العيون ومسالت األانمو..

ت التوجيهيــة القيمــة الــيت كــو ذلــك قفــع املجسســة ألن تقــوم ةعــداق ضموعــة مــن ا ا ــرا
ــــديل ييــــة هللا العظمــــى الســــيد  مــــد احلســــيل الشــــريازي   أعلــــى هللا  ألقاهــــا  احــــة املرجــــع ال
قرجاتــــهظ ك  ــــروف وأزمنــــة تتلوــــةل حــــوف تتلــــج شــــجون احليــــاة الورقيــــة واالجتماعيــــةل وقــــد 

وســـّدا   وأ ـــاف عليهـــال فقمنـــا بطباعتهـــال مســـاوة منـــا ك نشـــر الـــوعي اإلســـالميل راجعهــا 
 لبعض الوراغ العقاةدي واألخالقي ألبناء املسلمني من أجو غٍد أفضو ومستقبو ضيد..

 وذلك انطالقا  من الوحي اإلهلي القاةو:
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 َيِن َولِيُنِذرُوا قَ ْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذرُون لِيَ تَ َفقَُّهوا ِف الدِ 
(1). 

يرشــدان إىل وجـوب التوقــه ك الــدين وإنـيار األمــةل ووجــوب  الـيي هــو أصــو عقالةـي عــام
 رجوع اجلاهو إىل العامل ك معرفة أحكامه ك كو مواقوه وشجونه..

 كما هو تطبيق عملي وسلوكي لآلية الكرمية:
 ِــرع ِعَبــاق َداُ ُم هللاُ الَّ  ِذيَن َيْس  َتِمُعوَن اْلَق  ْوَي تَ يَ تََُِّع  وَن َهْحَس  َنُك ُهولَيِ  َه الَّ  ِذيَن َ     فـََبشِّ

األَْلََابِ  اَوُهولَِيَه ُ ْم ُهوُلو 
(2). 

إن مجلوــات  احــة ييــة هللا العظمــى الســيد  مــد احلســيل الشــريازي  أعلــى هللا قرجاتــهظ 
 تتسم بـ:
 التنوّع والشمولية ألهم أبعاق اإلنسان واحلياةل لكوهنا إنعكاسا  لشمولية اإلسالم.. هواًل:

كتــب واملوســوعات الضــشمة ك شــإل علــوم اإلســالم املشتلوــةل فقــد أفــام قلمــه املبــار  ال
أخـيا  مـن موسـوعة الوقـه الــيت بلئـ  املاةـة والسـتني ضلـدا ل حيــث تعـد إىل اليـوم أكـ  موســوعة 
علمية استداللية فقهيةل ومرورا  بعلوم احلديث والتوسري والكالم واألصوف والسياسة واالقتصاق 

احلديةــة األخـر .. وانتهــاء  ابلكتــب املتوسـطة والصــئرية الــيت واالجتمـاع واحلقــوق وسـاةر العلــوم 
 ظ مجلوا .1250تتناوف تتلج املوا يع واليت تتجاوز مبجموعها   

 األصالةل حيث إهنا تتمحور حوف القرين والسنة وتستلهم منهما الرؤ  واألفكار. اثنياً:
 مشاكو العامل املعاصر.املعاجلة اجليرية والعملية ملشاكو األمة اإلسالميةل و  اثلثاً:

التحــــــد  بلئـــــة علميــــــة رصـــــينة ك كتاابتــــــه لـــــيوي االختصــــــاص  كــــــ  األصــــــوفظ  رابع     اً:
و القــانونظ و البيــعظ وغريهــال وبلئــة وا ــحة يوهمهــا اجلميــع ك كتاابتــه اجلماهرييــةل وبشــواهد 

 من مواقع احلياة.
األصــيلة قمنــا بطبــع هــيا ونظــرا  ملــا نشــعر بــه مــن مســجولية كبــرية ك نشــر موــاهيم اإلســالم 

الـيت راجعهـا وأ ـاف  ونشر هيه السلسلة القيمة من ا ا رات اإلسالمية لسـماحة املرجـع 
عليهال وإال فمجموع  ا ـراته اإلسـالمية قـد قـارب التسـعة يالف  ا ـرةل ألقاهـا  احتـه ك 

 فرتة زمنية قد تتجاوز األربعة عقوق من الحمن ك العراق والكوي  وإيران..
                                                        

 .122سورة التوبة:  ظ1 
 .18-17سورة الحمر:  ظ2 
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مـن املـوىل العلــي القـدير أن يوفقنـا لنشــر مـا بقـي منهــال وإخراجـه إىل النـور  لنــتمكن  نرجـو
مــن إكمــاف سلســلة إســالمية كاملــة تتصــرةل تنقــو إىل األمــة وجهــة نظــر اإلســالم  ــاه تتلــج 

 القضااي االجتماعية والسياسية احليوية أبسلوب وا ح وبسيط.. إنه  يع ضيب.
 

 مجسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                               
 شوران 5951/13بريوت لَنان ص.ب:            
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل رب العـاملنيل والصـالة والسـالم علـى نبينـا  مـد ويلـه الطيبـني الطـاهرينل واللعنـة 
 الداةمة على أعداةهم أمجعني إىل قيام يوم الدين.

 
 

 حسن اخللق
 

َتََِم  ا َرمْحَ  ةن ِم  َن هللِا لِْن  َ  َلُ  ْم َولَ  ْو ُكْن  َ  َتظ   اً َ ِل  يَ  : العظــيم ك كتابــه الكــرم قــاف هللا
اْلَقْلِب الَنْ َفضُّوا ِمْن َحْوِلهَ 

 3). 
 .(4 «إمنا بعة  ألمتم مكارم األخالق»:  صلى هللا عليه ويلهظوقاف رسوف هللا 

ايب أحـــد بـــل عـــامر فســـأف عـــن النـــ  جـــاء أعـــر »:  عليـــه الســـالمظوقـــاف أبـــو جعوـــر البـــاقر 
 فلم جيدهل فقالوا: هو يورجل فطلبه فلم جيده.  صلى هللا عليه ويلهظ

 قالوا: هو مبىنل قاف: فطلبه فلم جيده.
 فقالوا: هو بعرفةل فطلبه فلم جيده.

 قالوا: هو ابملشعرل قاف: فوجده ك املوقج.
 . صلى هللا عليه ويلهظقاف: حلوا يل الن  

اس: اي أعـــرايبل مـــا أنكـــر   مـــا أنكـــرتظ إذا وجـــدت النـــ  وســـط القـــوم وجدتـــه فقـــاف النـــ
 موشما.

 قاف: بو حلوه يل حإل ال أسأف عنه أحدا.
قالوا: فإن ن  هللا أطوف من الربعةل وأقصر من الطويو الواحال كـأن لونـه فضـة وذهـبل 

                                                        

 .159ظ سورة يف عمران: 3 
 املقدمة. 8ظ مكارم األخالق: ص4 
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اجلبـــنيل كـــث أرجـــو النـــاس مجـــةل وأوســـع النـــاس جبهـــةل بـــني عينيـــه غـــرةل أقـــىن األنـــجل واســـع 
اللحيةل مولج األسنانل على شوته السولى خافل كأن رقبته إبريق فضةل بعيد مـا بـني مشاشـة 
املنكبنيل كـأن بطنـه وصـدره سـواءل سـبط البنـانل عظـيم الـ امنل إذا مشـى مشـى متكويـال وإذا 
و التوـ  التوـ  أبمجعـهل كــأن يـده مـن لينهـا مــا أرنـبل إذا قـام مـع إنســان مل ينوتـو حـإل ينوتــ

 صاحبهل وإذا جلس مل حيلو حبوته حإل يقوم جليسه.
عرفهل قام مبحجنـه علـى رأس انقـة   صلى هللا عليه ويلهظفجاء األعرايب فلما نظر إىل الن  

 !؟عند ذنب انقتهل فأقبو الناس تقوف: ما أجرأ  اي أعرايب  صلى هللا عليه ويلهظرسوف هللا 
 ؟ل مث قاف: ما حاجتك(5)نه أقيب ] إرب [: قعوه فإ صلى هللا عليه ويلهظقاف الن  

قــاف: جاءتنــا رســلك أن تقيمــوا الصــالة وتجتــوا الحكــاة وتجــوا البيــ  وتئتســلوا مــن اجلنابــةل 
 وبعةل قومي إليك راةدال أبئي أن أستحلوك وأخشى أن تئضب.

 قـــاف: ال أغضـــبل إل أان الـــيي  ـــال هللا ك التـــوراة واإل،يـــو:  مـــد رســـوف هللال اجملتـــىب
املصـطوى لـيس بوـاحا وال سـشاب ك األسـواقل وال يتبـع السـيئة السـيئةل ولكـن يتبـع الســيئة 

َولَ  ْو ُكْن  َ  َتظَ  ا َ ِل  يَ  اْلَقْل  ِب احلسـنةل فســلل عمــا شــئ ل وأان الــيي  ــال هللا ك القــرين: 
النْ َفضُّوا ِمْن َحْوِلهَ 

 فسو عما شئ . (6)
  ؟عمد هو أرسلكقاف: إن هللا اليي رفع السماوات بئري 

 قاف: نعم هو أرسلل.
قاف: ابهلل اليي قام  السماوات أبمرهل هو اليي أنحف عليك الكتـاب وأرسـلك ابلصـالة 

 ؟املورو ة والحكاة املعقولة
 قاف: نعم.

 ؟قاف: وهو أمر  ابالغتساف من اجلنابة وابحلدوق كلها
 قاف: نعم.

والبعــث وامليـحان واملوقــج واحلــالف واحلــرامل قـاف: فــإان يمنــا ابهلل ورســله وكتابـه واليــوم ا خــر 

                                                        

 8اإلرب احلاجة املهمةل يقاف: ما إربك إىل هيا األمرل أي: ما حاجتك إليهل انظر كتاب العني: ج ظ5 
 «.أرب»ماقة  289ص

 .159سورة يف عمران:  ظ6 
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 صئريه وكبريه.
 .(7)«وقعا له  صلى هللا عليه ويلهظقاف: فاستئور له الن  

 
 

 من هخالق األنَياء 
 

املميـــحة هــي معاشـــرة النـــاس ومعايشـــتهم ابحلســـىن وحســـن  إنَّ مــن أهـــم صـــوات األنبيـــاء 
إايكـم »:  صـلى هللا عليـه ويلـهظقـاف النـ  فقـد الظن واألخالق الرفيعة ك سبيو هداية النـاس. 

 .(8)«والظن فإنه أكيب احلديث
إن ك املجمن مال  خصاف ليس منها خصلة إال وله منهـا »:   صلى هللا عليه ويلهظ وقاف

تـرج: الظـن والطـرية واحلسـدل فمـن سـلم مـن الظـن سـلم مـن الئيبـةل ومـن سـلم مـن الئيبـة سـلم 
 .(9)«من البهتان من الحورل ومن سلم من الحور سلم

إّن حســن الظــن واملقابلـــة ابالحســان وا لــق العـــايل مــن أهــم األمـــور الــيت توجــب التوـــاف 
النـــاس حـــوف صـــاحبهال فتعطيـــه جاذبيـــة خاصـــة لكـــو القلـــوب واألرواس حـــإل للقلـــوب املعاقيـــة 

 واألرواس الشريرة.. 
ظــــــانني وشـــــر ال لشــــــر النـــــاس الظــــــانون» : صـــــلى هللا عليــــــه ويلـــــهظرســــــوف هللا قـــــاف فقـــــد 
 .(10)«هلتاكونا وشر القوالني لوشر املتجسسني القوالون لاملتجسسون

حسـن الظـن أصـله مـن حسـن إميـان املـرء وسـالمة »:  عليـه السـالمظوقـاف اإلمـام الصـاقق 
من حيـث ركـب فيـه وقـيف ك  لصدرهل وعالمته أن ير  كلما نظر إليه بعني الطهارة والوضو

: أحسـنوا  نـونكم  صـلى هللا عليـه ويلـهظالصـدق. قـاف النـ  قلبه من احلياء واألمانة والصـيانة و 

                                                        

 .164من سورة يف عمران س 203ص 1توسري العياشي: ج ظ7 
 .13س 141ب 147ص 9مستدر  الوساةو: ج ظ8 
 .14س 141ب 147ص 9مستدر  الوساةو: ج ظ9 
 .15س 141ب 147ص 9مستدر  الوساةو: ج ظ10 
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 .(11)«ء الطبعإاثةخوانكم تئتنموا هبا صواء القلب و 
أحسـن  نــك ولـو يجــر يطـرس هللا ســره فيــه »: وقـاف اإلمــام احلسـن بــن علـي العســكري

 .«فتناوف حظك منه
 !؟: أيد  هللا حإل يجر  عليه السالمظفقيو له 
 .(12)«األسوق أفال نر  احلجر»قاف: 

مل يســـيئوا الظـــن أبي أحـــدل بـــو كـــانوا يعـــاملون اجلميـــع ابإلحســـان والنيـــة   إنَّ األنبيـــاء 
احلسنةل بينما بعض النـاس ال حيسـنون الظـن اب خـرينل بـو حيملـون اجلميـع علـى  مـو السـوء 
ويشــككون ك قوافعهـــم وأغرا ــهم وأعمـــاهلمل وإمّنــا يـــ ؤون أنوســهم فقـــط واليةقــون أبحـــد إال 
أبنوســهمل وال ينظــرون إىل  اســن النــاس وإجيابيــاهتمل وأحيــاان  ال يبصــرون إال الســلبيات  وهلــيا 
الســبب ،ــد أن النــاس ينوضــون عــنهم وال حيرتمــوهنمل وال ينضــوون تــ  لــواةهم  ألن اإلنســان 
الــيي ينظــر إىل اجلميــع بعدســة ســوقاء واحــدة ويئتــاب النــاسل ويــتهمهم قاةمــا  قون أي مــ ر 

 الناس بنوس معاملته هلمل فقد قيو:يعامله 
 تم               ن                 اب الرج               اي  يَ               وه

 
 (13)وم           ن و            ن الرج           اي تل           ن يه           اا 

والــرواايت تــيران مــن هــيه الصــوات الســلبية ك تقــوم ا خــرين ومعاشــرهتمل فقــد ورق عــن  
 . (14)«طوىب ملن شئله عيبه عن عيوب الناس»:  عليه السالمظأمري املجمنني 
وال  ل ـع أَمـر َأخيـك علـى َأحسـنه حـإل اتيـك مـا يئلبـك منـه»:  عليه السالمظوورق عنه 

 .(15)«وأن   د هلا ك ا ري  مال تظنن بكلمة خرج  من أخيك سوء  
ليا فإن من الالزم على املصلحني واألخيار ك اجملتمع االشتئاف بتهييب نووسـهم والسـرت 

 ر.على عيوب الناس إال ك إطار األمر ابملعروف والنهي عن املنك
.. ومـــن ســـرت علـــى مـــجمن عـــورة  افهـــا ســـرت هللا عليـــه »فقـــد قـــاف أبـــو عبـــد هللا الصـــاقق: 
 .«سبعني عورة من عورات الدنيا وا خرة

                                                        

 .82ب 174مصباس الشريعة: ص ظ11 
 .7س 3الوصو 26ص 1غوايل الآليل: ج ظ12 
 .71: ص عليه السالمظوان اإلمام علي قي ظ13 
 .176هنج البالغةل ا طبة  ظ14 
 .3ابب التهمة وسوء الظن س 362ص 2الكاك: ج ظ15 
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وهللا ك عـــون املـــجمن مـــا كـــان املـــجمن ك عـــون َأخيـــهل فـــانتوعوا »..:  عليـــه الســـالمظوقـــاف 
 .(16)«ابلعظة وارغبوا ك ا ري

ة بـــني اجملتمـــع ويرتقــــون إىل املكانـــة الالةقــــة هبـــم بــــني وهـــجالء هـــم الــــيين يكســـبون ا بوبيــــ
 الناس..
 

 التنزه عن سوء الظن
ذات يـوم يشـكون أحـد   صـلى هللا عليـه ويلـهظأتى ضموعة من الصحابة إىل الن  األعظم 
كوــى ابملــرء عيبــا  أن »:  صــلى هللا عليــه ويلــهظاملســلمني الرتكابــه عمــال  ســيئا ل فقــاف هلــم النــ  

اس إىل مــا يعمــى عنــه مــن نوســهل أو يعــري النــاس مبــا ال يســتطيع تركــهل أو يــجذي يبصــر مــن النــ
 .(17)«جليسه مبا ال يعنيه

 :  صلى هللا عليه ويلهظوقريب من هيا املعىنل قوف رسوف هللا 
ال يبلئــــل أحـــــد مـــــنكم عــــن أصـــــحايب شـــــيئا ل فـــــإل أحــــب أن أخـــــرج إلـــــيكم وأان ســـــليم »
 .(18)«الصدر

ونظرته إىل األمور وأعمالـه أيضـا  وعلـى مجيـع املسـتوايت منحهـة إذنل فليكن فكر اإلنسان 
 من سوء الظن وسيئاته. 

وإذا وفــق اإلنســان هلــيا فسري ــى هللا عنــه وجيعلــه مو ــع تقــدير واحــرتام النــاس كمــا قــاف 
َتََِما َرمْحَةن ِمَن هللِا لِْنَ  َلُمْ عحوجو:  

(19). 
عاطوتــه   صـلى هللا عليــه ويلـهظكــة يةـري ك النــ  فـإن هللا ســبحانه وتعـاىل ك هــيه ا يـة املبار 

الكامنــة  ــو املـــجمنني حــإل يعوــو عـــن عملهــم ك معركــة أحـــد  حيــث  لــوا عـــن مــواقعهم الـــيت 
فيهــا حــإل ســيطر املشــركون علــى املعركــة وفعلــوا   صــلى هللا عليــه ويلــهظعيــنهم الرســوف األعظــم 
مــــن جــــرس وقتــــو ومتةيــــول فيقــــوف هللا وأصــــحابه   صــــلى هللا عليــــه ويلــــهظتلــــك األفاعيــــو ابلنــــ  

                                                        

 .5ابب توريج كربة املجمن س 200ص 2الكاك: ج ظ16 
 .1ابب من يعيب الناس س 459ص 2الكاك: ج ظ17 
 .ظ صلى هللا عليه ويلهك توا عه وحياته  17مكارم األخالق: ص ظ18 
 .159سورة يف عمران:  ظ19 
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عحوجــو: اي أيهــا النــ  إن لينــك ومــداراتك النــاس هــي رمحــة مــن رب العــاملني وهبهــا لــك لكــي 
َولَ  ْو ُكْن  َ  َتظ   اً َ ِل  يَ  اْلَقْل  بِ يلتــج النــاس حولــك ويهتــدوا هبــديك 

أي كنــ  جــاف  (20)
القلــب هــو الــيي ال اللســانل قاســي القلــب لتنــامر النــاس مــن حولــك وابتعــدوا عنــكل وغلظــة 

يلــني وال حينــول وإمنــا مجعــ  الوظا ــة مــع الئلظــة مــع اهنمــا متقاربتــان  ألن الوظا ــة تكــون ك 
 صـلى هللا عليـه الكالم والئلظة ك القلب وا يـة الكرميـة نوـ  اجلوـاء عـن لسـان النـ  األعظـم 

 .(21)والقسوة عن قلبه ويلهظ
 
 

 ال تكن متكرباً 
 

 يكـون متكـ ا  ومتوـاخرا  علـى ا خـرين  ألن ذلـك مـن أسـوأ كما يلحم على اإلنسـان أن ال
األخــالق الــيت تطــم اإلنســان ك الــدنيا وا خــرةل إذ أن التكــ  علــى النــاس يصــئر اإلنســان ك 

:  صـلى هللا عليـه ويلـهظأنظار ا خرين ويبتعد بيلك عن رمحة هللا عحوجول فقد قاف رسوف هللا 
 .(22)«أمق  الناس املتك »

طـــوىب للمتوا ـــعني ك الـــدنيال أولئـــك يرتقـــون منـــابر امللـــك يـــوم »: مـــام الكـــا م قـــاف اإل
ـ إن الـحرع ينبـ  ك السـهو وال ينبـ  ك الصـوال فكـيلك احلكمـة تعمـر ك  القيامـة ـ وقـاف 

قلب املتوا ع وال تعمر ك قلب املتك  اجلبار  ألن هللا تعاىل جعو التوا ع يلة العقول وجعـو 
جلهـــول أمل تعلـــم أن مـــن قـــر إىل الســـقج برأســـه شـــجهل ومـــن خوـــض رأســـه التكـــ  مـــن يلـــة ا

اســتظو تتـــه وأكنــهل فكـــيلك مــن مل يتوا ـــع هلل خوضــه هللال ومـــن توا ــع هلل رفعـــه ـ إىل أن 
ــــه  قــــاف ـ واعلــــم أن هللا مل يرفــــع املتوا ــــعني بقــــدر توا ــــعهمل ولكــــن رفعهــــم بقــــدر عظمت
 ا  .  (23)«وضده

                                                        

 .159سورة يف عمران:  ظ20 
 من سورة يف عمران. 58ص 4انظر توسري تقريب القرين إىل األذهان: ج ظ21 
 .23س 130ب 231ص 70يار األنوار: ج ظ22 
 .13 من س 28ب 299ص11مستدر  الوساةو: ج ظ23 
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األخالقية ذي األ رار النوسية واالجتماعيـة ا طـرية  وقـد ورقت ويعد التك  من الرذاةو 
إاي  والكـــ   فإنـــه »: ا ايت والـــرواايت متشـــدقة ك ذمـــهل فقـــد قـــاف اإلمـــام أمـــري املـــجمنني 

 .(24)«أعظم الينوب وأألم العيوبل وهو حلية إبليس
عجبـــــ  للمتكـــــ  الـــــيي كـــــان ابألمـــــس نطوـــــة ويكـــــون غـــــدا  »:  عليـــــه الســـــالمظوقـــــاف 

 .(25)«وةجي
فـــاهلل هللا عبــــاق هللال أن تــــرتقوا رقاء الكـــ   فــــإن الكـــ  مصــــيدة إبلــــيس »أيضــــا :  وقـــاف 

 .(26)«العظمى اليت يساور هبا القلوب مساورة السموم القاتلة
: أان فـــالن بـــن فــالن إىل أن عـــّد تســـعةل  صـــلى هللا عليـــه ويلــهظوقــاف شـــشو لرســوف هللا 

 .(27)«أما إنك عاشرهم ك النار»: لهظ صلى هللا عليه ويفقاف له رسوف هللا 
 ألنه كان يتواخر ويتك  على الناس يسبه ونسبه. 

ومـــن هـــيا يبـــدو أن التوـــاخر والتكـــ  علـــى ا خـــرين مـــن ا صـــاف املهلكـــة ل نســـان الـــيت 
َِ لِلنَّ  اِس َوالَ َِفْ  ِر ِف األْرِ  رفضــها اإلســالم بشــدةل فقــاف تبــار  وتعــاىل:  َوالَ ُتَص  عِ ْر َخ  دَّ

َمَرحاً ِإنَّ هللاَ الَ َيُِبُّ ُكلَّ ُُمَْتاين َتُخورن 
(28). 

َوالَ َِفْ  ِر ِف األْرِ  َمَرح   اً ِإنَّ  َه لَ  ْن أَلْ  ِرَق األْرَ  َولَ   ْن وقــاف عحوجــو ك ييــة أخــر : 
ُلَغ اْْلََِاَي ُطوالً  تَ َ ْ

(29). 
األرمل  أي: ال متــا ك النــاس مشــي االشــر والبطــر وا ــيالء والتكــ .. فانــ  لــن  ــرق

وهيا مةو  ربه هللا تعاىلل قاف: إنك أيها اإلنسان لن تشق األرم مـن تـ  قـدمك بكـ  ل 
 ؟ولن تبلغ اجلباف بتطاولكل.. فعالم التك  والتعايل على الناس

وإمنا قاف ذلك ألن من النـاس مـن ميشـي ك األرم بطـرا  يـدق قدميـه عليهـا  لـريي بـيلك 

                                                        

 .7124س 6الوصو  3ب 3ق 309غرر احلكم وقرر الكلم: ص ظ24 
 .126لبالغةل قصار احلكم: هنج ا ظ25 
 .7132س 6الوصو  3ب 3ق 310غرر احلكم وقرر الكلم: ص ظ26 
 .5ابب الوشر والك  س 329ص 2الكاك: ج ظ27 
 .18سورة لقمان:  ظ28 
 .37سورة االسراء:  ظ29 
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فبــني ســبحانه أنّــه  ــعيج مهــني ال يقــدر أن  ــرق األرم قدرتــه وقوتــهل ويرفــع رأســه وعنقــهل 
بدق قدميه عليها حإل ينتهي إىل يخرهال وأن طوله ال يبلغ طوف اجلباف وإن كان طويال ل يريد 
هللا ســـبحانه أن يعلـــم عبـــاقه التوا ـــع واملـــروءة والوقـــار ك كـــو ســـلوكهم وأعمـــاهلم ال ك املشـــي 

ن املصــاقيق البــارزة الـــيت يســتدف هبـــا علــى اإلنســـان فقــط  وإمنــا  ـــرب مــةال  ك املشـــي ألنــه مـــ
 ..(30)املتك  واملتوا ع

ــــا جــــاء ك  وإذا  هــــر الكــــ  ك أي عمــــو مــــن أعمــــاف اإلنســــان يكــــون مهلكــــا ل ومــــن هن
إاي  والتجــ  علــى عبــاق هللا فــإن كــو متجــ  »ك الئــرر:  احلــديث عــن اإلمــام أمــري املــجمنني 

 .(31)«يقصمه هللا
 .(32)«يقة مرقية من تكةر هبا قوالك  خل»: وقاف 

ما قخو قلب أحد شيء من الك  إال نقـو مـن عقلـه مةـو »قاف:  وعن اإلمام الباقر 
 .(33)«ما قخله من ذلك قو ذلك أو كةر

 التواضع كرامة
مـــن هنـــا يلـــحم أن يكـــون اإلنســـان ذا أخـــالق رفيعـــة وســـلو  لـــني وقلـــب عطـــوف وجـــوارس 

اللهــم ارزقــل فيــه رمحــة األيتــام »: وارقة عــن األةمــة متوا ــعةل وقــد ورق ك بعــض األقعيــة الــ
 . (34)«واطعام الطعام وافشاء السالم

 ألهنا مجيعا  من صوات املتوا عني العطوفني اليين حيبون ا ري للجميع..
للسـالم »قـاف:  إن من صـوات املتوا ـعني السـبق ابلسـالمل فقـد ورق عـن أمـري املـجمنني 

 .(35)«للمبتدئ وواحدة للراقّ  سبعون حسنةل تسعة وستون حسنة
ل فإنـه كـان يسـبق ا خـرين ابلسـالمل  صلى هللا عليه ويلهظوهيه من صوات الن  األعظم 

                                                        

 من سورة اإلسراء. 45ص 5انظر تقريب القرين إىل األذهان: ج ظ30 
 .7155س 6الوصو  3ب 3ق 310غرر احلكم وقرر الكلم: ص ظ31 
 .7153س 6الوصو  3ب 3ق 310غرر احلكم وقرر الكلم: ص ظ32 
 .132ص 2كشج الئمة: ج  ظ33 
 ذكر عمو السنة ك شهر رمضان. 219البلد األمني: ص ظ34 
 .9656س 31ب 357ص 8مستدر  الوساةو: ج ظ35 
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:  صـلى هللا عليـه ويلـهظوكان يسلم حإل على األطوافل مما يدف علـى شـدة توا ـعهل فقـد قـاف 
مجكوـــا ل مخـــس ال أقعهـــن حـــإل املمـــات: األكـــو علـــى احلضـــيض مـــع العبيـــدل وركـــويب احلمـــار »

 .(36)«وحل  العنح بيديل ولُبُس الصوفل والتسليم على الصبيان  لتكون سنة من بعدي
مّر على صـبيان فسـلم   صلى هللا عليه ويلهظوروي عن أنس بن مالك قاف: إن رسوف هللا 

 .  (37)عليهم وهو مئيّ 
ا كــان اكــو كــو األصــناف مــن الطعــامل وكــان اكــو مــ   صــلى هللا عليــه ويلــهظوروي: أنــه 

أحّو هللا له مـع أهلـه وخدمـه إذا أكلـوال ومـع مـن يـدعوه مـن املسـلمني علـى األرمل وعلـى مـا 
 .(38)أكلوا عليه وما أكلوال إال أن ينحف هبم  يج فيأكو مع  يوه

إن أحــبكم إيل وأقــربكم مــل يــوم القيامــة ضلســا  أحســنكم »:  صــلى هللا عليــه ويلــهظوقــاف 
 .(39)«مل يوم القيامة الةراثرون وهم املستك ونخلقا  وأشدكم توا عا ل وإن أبعدكم 

 املصاتحة عند ه ل الَي  
مـا صـافح رسـوف »:  صـلى هللا عليـه ويلـهظك أخالقيـات الرسـوف  وقاف اإلمام الصاقق 

 .(40)«رجال  قط فنحع يده حإل يكون هو اليي ينحع يده منه  صلى هللا عليه ويلهظهللا 
إن املـجمنني إذا التقيـا وتصـافحا أقخـو »قـاف:  عور وروي ك مواب املصافحة عن أيب ج

. وهـــيا كنايـــة عـــن كةـــرة مـــواب هللا (41)«هللا يـــده بـــني أيـــديهما فصـــافح أشـــهدوا حبـــا  لصـــاحبه
 ورمحته.

إذا لقـي أحـدكم أخــاه فليسـلم عليـه وليصــافحه  »:  صـلى هللا عليــه ويلـهظوقـاف رسـوف هللا 
 .(42)«وا صنع املالةكةفإن هللا عحوجو أكرم بيلك املالةكةل فاصنع

                                                        

 .15651س 35ب 62ص 12وساةو الشيعة: ج ظ36 
 .9685س 34ب 364ص 8مستدر  الوساةو: ج ظ37 
 .30502س 12ب 264ص 24وساةو الشيعة: ج ظ38 
 .22ص 1قرب اإلسناق: ج ظ39 
 .15ابب املصافحة س 182ص 2الكاك: ج ظ40 
 .2ابب املصافحة س 179ص 2الكاك: ج ظ41 
 .16134س 126ب 220ص 12وساةو الشيعة: ج ظ42 
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إذا التقيــتم فتالقــوا ابلتســليم والتصــافح وإذا توــارقتم فتورقــوا »:  صــلى هللا عليــه ويلــهظوقــاف 
 .(43)«ابالستئوار

 صـلى هللا حييوـة فمـد الن   صـلى هللا عليـه ويلـهظلقـي النـ  »قـاف:  وعن أيب عبـد هللا 
: اي حييوــةل بســط  عليــه ويلــهظ  صــلى هللايــدهل فكــج حييوــة يــده! فقــاف النــ   عليــه ويلــهظ

 !؟يدي إليك فكوو  يد  عل
فقــاف حييوــة: اي رســوف هللال بيــد  الرغبــةل ولكــل كنــ  جنبــا  فلــم أحــب أن متــس يــدي 

 يد  وأان جنب.
: أمــــا تعلــــم أن املســــلمني إذا التقيــــا فتصــــافحا تاتــــ   صــــلى هللا عليــــه ويلــــهظفقــــاف النــــ  

 .(44)«ذنوهبما كما يتحات ورق الشجر
وكن  أبدأ ابلركوب مث يركب هول فإذا اسـتوينا  ف أبو عبيدة: كن  زميو أيب جعور وقا

 سلم وساءف مساءلة رجو ال عهد له بصاحبه وصافح.
قاف: وكان إذا نحف نحف قبليل فإذا استوي  أان وهو على األرم سلم وساءف مساءلة من 

 ال عهد له بصاحبه.
 ! ؟ما يوعله أحد من قبلنال وإن فعو مرة فكةري فقل : اي ابن رسوف هللال إنك لتوعو شيئا  

أما علم  ما ك املصافحةل إن املـجمنني يلتقيـان فيصـافح أحـدوا صـاحبه فـال »: فقاف 
ـــــورق عـــــن الشـــــجرل وهللا ينظـــــر إليهـــــا حـــــإل  ـــــينوب تتحـــــات عنهمـــــا كمـــــا يتحـــــات ال ـــــحاف ال ت

 .(45)«يورتقا
فتصــافحا أقخــو هللا عحوجــو يــده إن املــجمنني إذا التقيــا »أيضــا  قــاف:  وعــن أيب جعوــر 

بـني أيــديهمال وأقبــو بوجهـه علــى أشــدوا حبـا  لصــاحبهل فــإذا أقبـو هللا عحوجــو بوجهــه عليهمــا 
 .(46)«تات  عنهما الينوب كما يتحات الورق من الشجر
ك شـق  مـو مـن املدينـة إىل مكـة فنـحف  وعن أيب عبيدة احلياء قاف: زاملـ  أاب جعوـر 

                                                        

 .46ب 146ص 1إرشاق القلوب: ج ظ43 
 .29س 100ب 32ص 73يار األنوار: ج ظ44 
 .1ابب املصافحة س 179ص 2ك: جالكا ظ45 
 .16133س 126ب 219ص 12وساةو الشيعة: ج ظ46 
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 . «هات يد  اي أاب عبيدة»: ىل أن قاف ـ عاق وقاف ك بعض الطريقل ـ إ
اي أاب عبيـــدةل مــا مـــن »فناولتــه يــديل فئمحهـــا حــإل وجـــدت األذ  ك أصــابعيل مث قــاف: 

مســلم لقــي أخــاه املســلم فصــافحه وشــبك أصــابعه ك أصــابعه إال تنــامرت عنهمــا ذنوهبمــا كمــا 
 .(47)«يتنامر الورق من الشجر ك اليوم الشايت

فحططنـا الرحــو مث مشـى قلــيال ل  أخـر  عــن أيب محـحة قــاف: زاملـ  أاب جعوــر وك روايـة 
مث جـــاء فأخـــي بيـــدي فئمحهـــا غمـــحة  شـــديدة ل فقلـــ : جعلـــ  فـــدا ل أو مـــا كنـــ  معـــك ك 

 !؟ا مو
أمـا علمـ  أن املـجمن إذا جـاف جولــة ل مث أخـي بيـد أخيـه نظـر هللا إليهمـا بوجهــهل »فقـاف: 

ويقـــوف للـــينوب: تـــات عنهمـــال فتتحـــات اي أاب محـــحة كمــــا  فلـــم يـــحف مقـــبال  عليهمـــا بوجهـــهل
 .(48)«يتحات الورق عن الشجرل فيورتقان وما عليهما من ذنب

 ؟عن حد املصافحة وسئو أبو عبد هللا الصاقق 
 .(49)«قور خنلة»فقاف: 

ينبئي للمجمنني إذا توار  أحدوا عـن صـاحبه بشـجرة مث التقيـا »قاف:  وعن أيب جعور 
 .(50)«أن يتصافحا

وكان املسلمون حيافظون على هيه ا قاب واألخالق حإل ك حالة احلربل فعن أيب عبـد 
ومــروا مبكـان كةــري   صـلى هللا عليــه ويلـهظكــان املسـلمون إذا غــحوا مـع رســوف هللا »قـاف:  هللا 

 .(51)«الشجر مث خرجوا إىل الوضاء نظر بعضهم إىل بعض فتصافحوا
 .(52)«فإهنا تيهب ابلسشيمة تصافحوا»: وقاف أبو عبد هللا 

بــو كــانوا ينهــون عــن كــو مــا يعــارم األخــالق الكرميــةل فقــد روي عــن إســحاق بــن عمــار 
 ؟فنظر إيل بوجه قاطبل فقل : ما اليي غري  يل قاف: قخل  على أيب عبد هللا 

                                                        

 .5ابب املصافحة س 180ص 2الكاك: ج ظ47 
 .16148س 127ب 224ص 12وساةو الشيعة: ج ظ48 
 .18س 100ب 27ص 73يار األنوار: ج ظ49 
 .19س 100ب 27ص 73يار األنوار: ج ظ50 
 .12ابب املصافحة س 181ص 2الكاك: ج ظ51 
 .وروي عن اإلمام الصاقق  360تج العقوف: ص ظ52 
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اليي غري  إلخوانكل بلئل اي إسـحاق أنـك أقعـدت ببابـك بـوااب  يـرق عنـك فقـراء »قاف: 
 .«الشيعة

 فقل : جعل  فدا ل إل خو  الشهرة.
أفال خو  البليـةل أو مـا علمـ  أن املـجمنني إذا التقيـا فتصـافحا أنـحف هللا عحوجـو »فقاف: 

الرمحة عليهمال فكان  تسعة وتسعون ألشدوا حبا  لصاحبهل فإذا تواقوا غمرهتما الرمحةل وإذا 
 .«هلما سرا ل وقد سرت هللا عليهماقعدا يتحداثن قال  احلوظة بعضها لبعض: اعتحلوا بنا فلعو 

َما يْلِفُ  ِمْن قَ ْوين ِإاَل َلَدْيِك رَِقيٌب َعِتيدٌ فقل : أليس هللا عح وجو يقوف: 
(53)  . 

 . (54)«اي إسحاقل إن كان  احلوظة ال تسمع فإن عامل السر يسمع وير »فقاف: 
يديه للمصافحةل بينمـا  كان يقدم كلتا   صلى هللا عليه ويلهظهيا مضافا  إىل أن رسوف هللا 

 ،د أن املتك ين يتةاقلون حإل من مد يد واحدة للمصافحة.
كـانوا رمحـة متجسـدة للعـاملني ك أقـواهلم   وأهـو بيتـه   صلى هللا عليه ويلـهظنعمل إن الن  

 صـــلى هللا عليـــه وأفعـــاهلم وأخالقهـــم  صـــلوات هللا وســـالمه علـــيهم أمجعـــنيظ. تطبيقـــا  ملـــا قالـــه 
 .(55)«ا بعة  ألمتم مكارم األخالقإمن»: ويلهظ

فهــيه الســرية العظيمــة الــيت أقت إىل أن يــجمن بــه وســيجمن بــه ويلتــحم بدينــه ويلتــج حولــه 
ظ قــران  علــى بعةتــه املباركــةل بــو 15املاليـني بــو املليــارات مــن البشــر مــع مــرور حـوايل أكةــر مــن  

 وجيعله مو ع إعجاب واحرتام وتقدير حإل من غري املسلمني.

                                                        

 .18سورة ق:  ظ53 
 .24س 100ب 29ص 73يار األنوار: ج ظ54 
 .12701س 6ب 187ص 11مستدر  الوساةو: ج ظ55 
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 )صلى هللا عليك وآلك(خالق رسوي هللا ه
 

 . صلى هللا عليه ويلهظان يصج له أخالق رسوف هللا  سأف رجو اإلمام أمري املجمنني 
إن أحصي  يل نعم الدنيا سـأعدق لـك األخـالق احلسـنة لرسـوف هللا »: فقاف له اإلمام 
 .«! صلى هللا عليه ويلهظ

َوِإْن الـــدنيا وقـــد قـــاف ســـبحانه وتعـــاىل: فقـــاف الرجـــو: كيـــج ميكـــن احصـــاء نعـــم هللا ك 
تَ ُعدُّوا نِْعَمَة هللِا اَل ُُتُْصوَ ا

 .؟(56)
أنــ  ال تســتطيع احصــاء نعــم هللا ك الــدنيا مــع أهنــا قليلــة عنــد هللال »: فقــاف لــه اإلمــام 

نْ َيا قَِلي لٌ وقد قاف سبحانه وتعاىل:  قُ ْل َمتَ اُع ال دُّ
فكيـج تريـد أن أحصـي لـك أخـالق  (57)

ِإنََّه َلَعلى ُخُلقن َعِظيمن احلسنة وقد قاف عحوجو:   صلى هللا عليه ويلهظف هللا رسو 
 !؟.(58)

كلمـا يذاه    صـلى هللا عليـه ويلـهظأن النـ   ِإنََّه َلَعلى ُخلُ قن َعِظ يمن وقد ورق ك توسري: 
 .(59)«اللهم اغور لقومي إهنم ال يعلمون»الكوار من قومه قاف: 
كان مةاال  لألخالق احلسنة وقـد اجتمعـ  عنـده     صلى هللا عليه ويلهظنعمل إنَّ رسوف هللا 

 كو خصاف ا ري والرمحة اإلنسانية..

 تواضع سيد الشهداء 
قمة وقدوة ك كو الوضاةو والكماالت كـيلك    صلى هللا عليه ويلهظوكما كان رسوف هللا 

عـا  أفضـو قـدوة وأسـوة األفضو ك كو الكماالت والوضـاةو فقـد كـانوا مجي كان أهو البي  
 ك التوا ع وا لق العظيم.

                                                        

 .18ل وسورة النحو: 34سورة إبراهيم:  ظ56 
 .77سورة النساء:  ظ57 
 .4سورة القلم:  ظ58 
ـــعل قعـــاء النـــ   املبحـــث ا ـــامس املطلـــب 308هنـــج احلـــق: ص ظ59  ـــى   صـــلى هللا عليـــه ويلـــهظالراب عل

 معاوية.
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مبساكني قد بسطوا كسـاء  هلـمل فـألقوا  فقد روي عن مسعدة قاف: مر احلسني بن علي 
ِإنَّ  ُك الَ  فةــىن ونــحفظ مث تــال:   صــلى هللا عليــه ويلــهظعليــه كســرا ل فقــالوا: هلــم اي ابــن رســوف هللا

َيُِبُّ اْلُمْسَتْكرِبِينَ 
 .«قد أجبتكم فأجيبول»مث قاف:  (60)

 حإل أتوا منحله. قالوا: نعم اي ابن رسوف هللال وقاموا معه 
 .(61)«أخرجي ما كن  تدخرين»فقاف للجارية: 

 تواضع سلمان الفارسي
ملا ُجعو سـلمان الوارسـي واليـا علـى املـداةنل ركـب محـاره وعـحم علـى السـور إليهـا لوحـده. 

ســـتقباله خــارج املدينــةل وبعــد أن طــو  املســافة وهـــو وملــا وصــو ا ــ  ألهــو املــداةنل هرعــوا ال
 شير كبري وكان ميتطي محارا لهل أصبح وجها لوجه مع مستقبليه من أهو املداةن.

  ؟فسألوه: أيها الشير! أين وجدت أمريان
 ؟قاف: من هو أمريكم

 .  صلى هللا عليه ويلهظقالوا: سلمان الوارسي من أصحاب رسوف هللا 
 س  أبمري. قاف: أان سلمان ول

 فار و الناس إكراما وإجالال  لهل وقدموا له من ا يوف األصيلة لركوبه.
 فقاف: ركوب هيا احلمار افضو عندي ومناسب لشأل. 

 وملا وصو املدينة أراقوا أن اخيوه إىل قار اإلمارة.
فقــاف هلــم: أان لســ  أبمــري حــإل اذهــب لــدار اإلمــارةل فاســتأجر قكــاان ك الســوقل يــدير 

 .(62)ور الدين والدنيا منهل وكان ما ميلكه من األاث : وساقةل وإانء ماءل وعصاأم

                                                        

 .23سورة النحو:  ظ60 
ورقت قصــــــــــة  28س 16ب 251ص 43ل وك ج1س 26ب 189ص 44يــــــــــار األنــــــــــوار: ج ظ61 

 .مشاهبة عن اإلمام احلسن 
 انظر كتاب  فاعت وا اي أويل األلبابظ ل مام الراحو  قدهظ. ظ62 
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 التواضع االجتماعي
 

ينبئــي جلميـــع أفـــراق اجملتمــع أن يتصـــووا ابلتوا ـــع أخـــيا  مــن الكاســـب والوـــالس واملهنـــدس 
والــدكتور والساســة والعلمــاء ومجيــع طبقــات اجملتمــع. فــاذا ارتســم  هــيه الصــوة بــني أصــناف 

 تمع سيسمى ذلك اجملتمع ابجملتمع الصاح.اجمل
وقق البـابل فسـأف النـ    صـلى هللا عليـه ويلـهظذات يوم وقج رجو علـى ابب قار النـ  

 .«؟من الطارق»:  صلى هللا عليه ويلهظ
 فأجاب الرجو بتك : أان!

حانه قــاةال : مــن الـيي يقــوف  أانظ بينمـا يقــوف هللا ســب  صـلى هللا عليــه ويلـهظمث خـرج النــ  
: ان لكـــو إنســـان  صـــلى هللا عليـــه ويلـــهظوتعـــاىل  أان اجلبـــارل اان القهـــارل أان ا ـــالقظل مث قـــاف 

سلســـلتني ك رأســـه يقـــبض عليهمـــا ملكـــانل إحـــد  السلســـلتني تـــرتبط ابلعـــر  واألخـــر  ك 
أسوو األرمل فإذا توا ع اإلنسان امر هللا سبحانه وتعاىل أحد ملكيه أن يرفع املتوا ـع بـني 

س ليصــو العــر  وإذا تكــ  امــر ســبحانه وتعـــاىل امللــك ا خــر أن  وــض بــه حــإل يصـــو النــا
 .(63)ت  األرم

إن ك الســـماء ملكـــني »قـــاف:  عتـــه يقـــوف:  وعـــن معاويـــة بـــن عمـــار عـــن أيب عبـــد هللا 
 .  (64)«موكلني ابلعباقل فمن توا ع هلل رفعاهل ومن تك  و عاه

 .(65)«ع يرفعل التك  يضعالتوا »يقوف:  واإلمام أمري املجمنني 

                                                        

مـا : » صـلى هللا عليـه ويلـهظوفيـه: قـاف رسـوف هللا  339ص 3ف: جأنظر الكامو ك  عواء الرجـا ظ63 
مــن بــل يقم إال وك رأســه سلســلتني إحــداوا ك الســابعة واألخــر  ك األرم الســابعةل فــإذا توا ــع 

وأنظــر يــار األنــوار: «. العبــد رفعــه هللا ابلسلســلة الــيت ك الســماءل وإذا أراق أن يرفــع نوســه و ــعه هللا
 الصحيوة األوىل والةانية والةالةة.خامتة  454ص 92ج

 .2ابب التوا ع س 122ص 2الكاك: ج ظ64 
 .5158س 2الوصو  2ب 3ق 249غرر احلكم وقرر الكلم: ص ظ65 
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 .(66)«أعظم الناس رفعة من و ع نوسه»: وقاف 

 التواضع ِف التعليم
مــن ا قاب واألخــالق الــيت يجكــد عليهــا الــدين اإلســالمي احلنيــج توا ــع التلميــي املــتعلم 

 ألســـتاذه واألســـتاذ ابلنســـبة إىل تلميـــيهل فعـــن معاويـــة بـــن وهـــب قـــاف:  عـــ  أاب عبـــد هللا 
ا العلــم وتحينــوا معــه ابحللــم والوقــارل وتوا ــعوا ملــن تعّلمونــه العلــمل وتوا ــعوا ملــن اطلبــو »يقــوف: 

 .(67)«طلبتم منه العلمل وال تكونوا علماء جبارين فييهب ابطلكم يقكم
وســـبب ذلــــك وا ــــح  إذ إن التلميــــي يقتــــدي ابســـتاذه ويتلقــــى صــــواته عــــاقةل فــــإذا كــــان 

يو حــيوه ك توا ــعه وســتنعكس فيــه خصــاله األســتاذ متوا ــعا  وحســن ا لــق فــإن التلميــي حيــ
 وطباةعه..

ــــيكم  قــــاف عيســــى ابــــن مــــرم»أيضــــا  قــــاف:  روي عــــن أيب عبــــد هللا  للحــــواريني: يل إل
 حاجةل اقضوها يل.

 فقالوا: قضي  حاجتك اي روس هللا. فقام فئسو أقدامهم. 
  ؟فقالوا: كنا أحق هبيا منك

وا ع  هكيا لكيما تتوا عوا بعدي ك النـاس  فقاف: إن أحق الناس اب دمة العامل  إمنا ت
: ابلتوا ـــع تعمـــر احلكمـــة ال ابلتكـــ ل وكـــيلك ك الســـهو كتوا ـــعي لكـــمل مث قـــاف عيســـى

 .(68)«ينب  الحرع ال ك اجلبو

                                                        

 .5161س 2الوصو  2ب 3ق 249غرر احلكم وقرر الكلم: ص ظ66 
 .20503س 30ب 276ص 15وساةو الشيعة: ج ظ67 
 .20504س 30ب 277ص 15وساةو الشيعة: ج ظ68 
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 مناذج من املتواضعني
 

   تواضع اإلمام الرضا 
ي أن تـدعول روي عـن البحنطـي ـ ك حـديث ـ فقـاف: مث قلـ  لـه: اي ابـن رسـوف هللال أشـته

 إىل قار  ك أوقات تعلم أنه ال موسدة لنا من الدخوف عليكم من أيدي األعداء.
قـاف: مث إنّــه بعــث إيل مركــواب  ك يخــر يــومل فشرجـ  وصــلي  معــه العشــاءينل وقعــد ميلــي 

هـــات »علــي العلـــوم ابتـــداءل وأســـأله فيجيبــلل إىل أن مضـــى كةـــري مـــن الليــول مث قـــاف للئـــالم: 
 .«انم فيها لينام أمحد البحنطي فيهاالةياب اليت أ

  عليـه السـالمظقاف: فشطـر ببـايل لـيس ك الـدنيا مـن هـو أحسـن حـاال مـلل بعـث اإلمـام 
قـد اتكـأ علـى يديـه   عليـه السـالمظمركوبه إيلل وجاء وقعد إيّلل مث أمـر يل هبـيا اإلكـرامل وكـان 

صــعة بــن صــوحان اي أمحــدل التوشــر علــى أصـحابك بــيلكل فــإن صع»ليـنهض فجلــس وقــاف: 
وأكرمـــه وو ـــع يـــده علـــى جبهتـــهل وجعـــو يالطوـــهل فلمـــا أراق  مـــرم فعـــاقه أمـــري املـــجمنني 

النهوم قاف: اي صعصعةل ال توشر على إخوانك مبا فعل   فإل إمنـا فعلـ  مجيـع ذلـك ألنّـه  
 .(69)«كان تكليوا يل

هبــيا العمــو  هــو بنوســه هيــأ يل وســاةو املنــام  فــإل قمــ   أي ال تقــو هلــم: إّن اإلمــام 
ألخــــدم أخــــا  ك الــــدينل وك الوقــــ  نوســــه حيــــيره  صــــلوات هللا وســــالمه عليــــهظ مــــن التكــــ  

 والتواخر على إخوانه.
 

                                                        

 .48س 3ب 48ص 49يار األنوار: ج ظ69 
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 الطَيب املتواضع

كان ك النجج األشرف طبيبان: أحدوا ا ه املـريزا  مـد حسـن شـواةيل وا خـر احلـاج 
يضــا ل حلــد أنــه لــو كــان املــريض املراجــع مــريزا علــيل وكــاان متــدينني ومتوا ــعني جــدا ل وقنــوعني أ

هلمــا ال ميلــك املــاف كــاان ال يطالبانــه بــهل ولــو كــان مريضــهما مبتلــى مبــرم شــديد كــاان يصــليان 
ـــــني هلل ســـــبحانهل ويســـــأالن هللا ســـــبحانه وتعـــــاىل أن يشـــــويه مـــــن مر ـــــهل مث يشـــــرعان ك  ركعت

 التطبيب.. 
يا كـــاان  بـــوبني جـــدا  عنـــد عامـــة وإذا مل يشّشصـــا املـــرم كـــاان  ـــ ان املـــريض بـــيلك  وهلـــ

 الناس.

  تواضع السيد عَد احلسني شرف الدين 
 نقـــو عـــن أحـــد أصـــدقاةنال أنـــه زار املرحـــوم املقـــدس الســـيد عبـــد احلســـني شـــرف الـــدين 

خلقـا  رفيعـا  وتوا ـعا  عجيبـا ل وقـد كـان صاحب كتاب  املراجعاتظ ك لبنـانل وقـد ملـس منـه 
ويشكو من يالم جسديةل ومع ذلـك كـان يقـوم ةدمـة الضـيوف  السيد ينيا  طاعنا  ك السن

وعنـد الصـباس حينمـا  بنوسـهل فقـاف ـ صـديقنا ـ: إنـه ابت ك إحـد  الليـايل ك بيـ  املرحـوم
ة قـــرب موعـــد صـــالة الوجـــر أيقظنـــا الســـيد إلقامـــة صـــالة الصـــبحل وملـــا جلســـنا رأينـــا الســـجاق

 موروشة على األرمل وإانء املاء مهيأ للو وء منه.
فقل  ك نوسي: لعو خاقم السيد هيأ لنا املاء وفر  السجاقةل ولكل بعـد ذلـك عرفـ  

 أن السيد هو اليي قام هبيا العمول وذلك على الرغم من مر ه وك  سّنه.
العلمـاء والعظمـاء وهيه الصـوة احلسـنة ـ التوا ـع ـ الـيت  ـدها متجسـدة أكةـر األحيـان ك 

 .(70) حيث كان خلقهم التوا ع قاةما   واهنم قد اكتسبوها عن أةمة أهو البي  

                                                        

ظ السيد عبد احلسني شرف الدين هو اإلمام السيد عبـد احلسـني بـن شـرف الـدين املوسـوي العـاملي 70 
مظ عاملل فقيهل ضتهد. ولـد ابملشـهد الكـا مي مسـتهو مجـاق  1957-1873/  ه1290-1377 

و إىل احلجـاز ومصـر وقمشـق ا خرةل وأخي الدرس على عديد من علماء العراقل مث قدم لبنـانل ورحـ
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 الناس يطلَون اإلسالم 

 
إذا متكــن املســلمون مــن نشــر اإلســالم الــواقعي ك مجيــع أ ــاء العــامل ذلــك اإلســالم الــيي 

رت حقاةقــه وبينمــا ونشــر تعاليمــه للنــاس و هــ  صــلى هللا عليــه ويلــهظأتــى بــه الرســوف األعظــم 
ل ألسـلم أغلـب النـاس  ألن موـاهيم اإلسـالم مـن أعظـم املوـاهيم االنسـانية أةمة أهـو البيـ  

اليت تنسجم مع الوطرة البشرية وتالةم امليـوف اإلنسـانيةل ولكـن ولألسـج نشـر بعـض املسـلمني 
سـبب  صورة سيئة ل سالمل تظهره قين شدة وعنجل وقتاف واعتداءل وتحوير وكيبل وهيا مـا

عند بعض الناس تقبال   عيوا  ل سالمل بو  اولة املواجهة وا اربةل ولكن مـع كـو ذلـك فـإن 
هو الـيي حوـ   وأهو بيته الطاهرين  صلى هللا عليه ويلهظحقيقة القرين واإلسالم والرسوف 

 اإلسالم وسبب انتشاره يوما  بعد يوم على رغم  اوالت األعداء.
رمـــوقني أنـــه صـــعد املنـــ  احلســـيل ك أمريكـــا وقـــد حضـــر ضلســـه نقـــو عـــن أحـــد ا طبـــاء امل

يالف املستمعنيل وكانوا مجيعهم مشدوقين إىل مـا يبّينـه مـن قضـااي عـن اإلسـالمل وقـد اعجبـوا 
مبا ينقله هلم خالف ا طابل حإل إهنم طلبـوا منـه أن يبـث خطاابتـه عـ  االذاعـة والتلوحيـون ك 

ممكن من الناسل ملا ل ذاعة والتلوحيـون مـن ميـحة ك النشـر  أمريكا  لتحصو الواةدة ألك  عدق
والتبليغ. نعم طلبوا ذلك ملا وجدوا ك هيه ا ا رات واجملالس مـن موـاهيم رفيعـة وسـامية مييـو 

 إليها كو إنسان سوي طيب الوطرةل فضال  عن املسلم.
ســج  ــن مل نعــمل إن العــامل مــتعطا ملعــارف اإلســالم وأحكامــه ومناهجــهل ولكــن مــع األ

  صــلى هللا عليــه ويلــهظهنـتم كةــريا  إليصــاف صـورته الناصــعة احلقيقيــة الـيت نشــرها الرســوف األكـرم 
واتبعـه عليهـا األةمـة مـن أهـو بيتـه  صـلوات هللا علـيهم أمجعـنيظ إىل العـامل وتنـويرهم مبعارفـه مــن 

                                                                                                                                                               

وإيــرانل وعــاق إىل لبنــانل فكــان مــن مراجــع الطاةوــة الشــيعية الكبــارل أســس الكليــة اجلعوريــة بصــور ل 
 مجاق  ا خرةظل ونقو جةمانه الطاهر إىل العراقل فدفن ابلنجج األشرف. 8وتوك ببريوت ك  

جم فأجــاب عليهــال و أبــو هريــرةظل مــن ياثره:  املراجعــاتظ وهــي أســئلة وجههــا ســليم البشــري إىل املــرت 
و الشيعة واملنارظل و إىل اجملمع العلمي العريب بدمشقظل و الوصوف املهمة ك أتليـج األمـةظ و الـنو 

 واالجتهاقظ وغريها.
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 أجو أن نعرِّف اإلسالم احلقيقي للناس. 
أن نتحلـى ابإلخـالص ك أهـدافنا وأعمالنـا أوال ل كـي  على أننا قبـو هـيا وذا  جيـب علينـا

مجـاع »: يطمئن الناس إلينا ولكي يوفقنا هللا عحوجو ويسدق خطاانل فقد قاف أمـري املـجمنني 
 .  (71)«الدين ك إخالص العمول وتقصري األمول وبيف االحسانل والكج عن القبيح

شلـو هـو الـيي يسـتهوي ا خـرين فلو مل يكن اإلخالص مل يةمر العمول ألن اإلنسـان امل
عنــد تقــق »: ويــتمكن مــن التــأمري فــيهم وهــو الــيي ينصــره البــاري تعــاىل.. فإنــه وكمــا قــاف 

 . (72)«االخالص تستنري البصاةر

                                                        

 .1396س 5الوصو  2ب 1ق 85غرر احلكم وقرر الكلم: ص ظ71 
 .3914س 7الوصو  2ب 2ق 198غرر احلكم وقرر الكلم: ص ظ72 
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 إخالص اإلمام احلسني 
ل وا خــر اإلمــام (73)الــحبري مــن الــيين اثروا ك وجــه الطاغيــة يحيــد نوــرانل أحــدوا عبــد هللا بــن

وكالوا قتال علـى يـد جـالوزة بـل أميـةل ولكنـا ،ـد فرقـا  شاسـعا  بـني قيـام عبـد هللا ل احلسني 
حيــث إن مــورة ابــن الــحبري كانــ  مــن أجــو الر ســـة  بــن الــحبريل وبــني هنضــة اإلمــام احلســني 

واحلكم ومل تتسم ابإلخالص إىل هللا واإلسالم واملسلمني ليا ،د أهّنا مل  لد وقـد  ـاع  بـني 
 ير. طيات التأر 

إلتصـافها ابإلخـالص بقيـ  متأججـة وسـتبقى هكـيا طـواف  ولكن مورة اإلمام احلسـني 
السننيل تتناقلهـا القلـوب واأللسـن وجيـدق ذكراهـا النـاس ك كـو عـام بـال أن ميلـوا أو يوـرتوا عـن 

                                                        

 بن الحبري بن العوامل وأمه أ اء بن  أيب بكرل غلب على مكة و ـى نوسـه أمـري املـجمننيل عبد هللا ظ73 
وكان أوف أمره أنه قعى إىل نوسـه ك أايم يحيـد بـن معاويـةل فأرسـو إليـه احلصـني بـن منـريل وبعـد هـال  

بعده ابنه  يحيد قوي  شوكته ك الناسل وبعد يحيد حكم مروان بن احلكم على بالق الشام مث استشلج
عبد امللك اليي كان  هناية عبد هللا بـن الـحبري ك حكمـهل وكـان عبـد هللا بـن الـحبري مـن املبئضـني  ف 

ما زاف الحبري منا أهو البيـ  حـإل نشـأ ابنـه عبـد »فيه:   عليه السالمظفقد قاف أمري املجمنني  البي  
 .34ب 289ص 34يار األنوار: ج«. هللا فأفسده

«. مازاف الحبري منا أهـو البيـ  حـإل أقر  فرخـه فنهـاه عـن رأيـه: » عليه السالمظصاقق وقاف اإلمام ال
 . 199ابب الةالمة س 157ص 1ا صاف: ج

ك معركة اجلمول وهو اليي زين   عليه السالمظوعبد هللا هو اليي محو الحبري على حرب اإلمام علي 
 عليــه  هاشـم ويلعـن ويسـب أمـري املـجمنني لعاةشـة مسـريها إىل البصـرةل وكـان سـبااب  فاحشـا  يـبئض بـل

ك خطبتـه فقيـو لــه: مل   صـلى هللا عليـه ويلـهظل وقـد بلـغ منـه أنـه تـر  الصـالة علــى رسـوف هللا السـالمظ
 ؟ صلى هللا عليه ويلهظترك  الصالة على الن  

 فقاف: إن له أهو سوء! يشرةبون ليكرهل ويرفعون رؤوسهم إذا  عوا به.
ن الــحبري علــى يــد عبــد امللــك بــن مــروان نــدب النــاس لقتــاف عبــد هللا بــن الــحبريل وبعــدما قتــو مصــعب بــ

فوجه إليه احلجاج بن يوسج الةقوي فتقاتلوا قتاال  شديدا ل ووجه احلجاج اجملـانيق يضـرب هبـا بيـ  هللا 
لبه اليي تصن فيه ابن الحبريل فلم يحف يرميـه ابملنجنيـق حـإل هـدم البيـ ل فظوـر اببـن الـحبري فقتلـه وصـ

 أايم مروان بن احلكم وعبد هللا بن الحبري. 267ص 2ظ. انظر اترير اليعقويب: ج ه73ابلتنعيم سنة  
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ذلــك أبــدا   ألهنــا كانــ  هلل وك ســبيو هللال والشــيء الــيي يبــيف ك ســبيو هللا حيييــه هللا تبــار  
 اىل وينميهل فان ما كان هلل ينمو وما كان للدنيا  بو..وتع

مل أخــرج أشــرا  وال بطــرا  وال موســدا  وال  املــا ل وإمنــا »:  عليــه الســالمظقــاف اإلمــام احلســني 
ل أريــد أن يمـر ابملعــروف وأهنــى  صــلى هللا عليــه ويلـهظخرجـ  لطلــب اإلصـالس ك أمــة جـدي 

فمـن قبلـل بقبـوف احلـق   عليـه السـالمظأيب طالب  عن املنكر وأسري بسرية جدي وأيب علي بن
َوُ  َو َخي ْ ُر فاهلل أوىل ابحلقل ومن رق عليَّ هـيا أصـ  حـإل يقضـي هللا بيـل وبـني القـوم ابحلـق 

 .»(74)احْلَاِكِمنيَ 
ُن ِإنَّ الَّ   ِذيَن آَمنُ   وا َوَعِملُ   وا الصَّ   احِلَاِت َس   َيْرَعُل َلُ   ُم ال   رَّمحَْ هـــيا وك ا يـــة الشـــريوة: 

ُود اً 
أي ســيحيطهم  َس َيْرَعُل َلُ  ُم ال  رَّمْحَُن ُود اً واملضـارع تــدف علـى الةبــات والــدوامل و (75)

ــــدنيا حيــــبهم النــــاسل وك ا خــــرة حيــــاطون بــــوق هللا ســــبحانه هلــــمل ووق  ابملــــوقة واحلــــبل فوــــي ال
 ؟هيا الوقاملالةكة إايهمل ووق الشوعاء واألنبياء واألةمة هلمل وهو يستوحا ومن حياط مبةو 

فهـو  (76)هـو اإلمـام املرتضـى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ وما ورق ك أن املراق من 
مـن ابب بيـان املصـداق البـارزل وإال فالرسـوفل واألةمـة والصـديقة الطـاهرة  صـلوات هللا علــيهم 

 .(77)أمجعنيظ واملجمنون كلهم قاخلون ك هيا العموم

 ائلإخالص املسلمني األو 
                                                        

 . 37ب 329ص 44يار األنوار: ج ظ74 
 .96سورة مرم:  ظ75 
عن أيب سعيد ا ـدري  250و 252من سورة مرم س 250فقد جاء ك توسري فرات الكوك: ص ظ76 

اي أاب احلسنل قو: اللهم اجعو يل عند  : » عليه السالمظلعلي  ه ويلهظ صلى هللا عليقاف: قاف الن  
إِنَّ الَّذذِيَن  فنحلــ  هــيه ا يــة: « عهــدا ل واجعــو يل عنــد  وقا ل واجعــو يل ك قلــوب املــجمنني مــوقة

ُن ُوّدا   ْحم  اِت س َ ْجع ُل ل ُهُم الرَّ اِلح  ع ِملُوا الصَّ نُوا و  قلبه حب  قاف: ال تلقى رجال  إال وك آم 
 «.لعلي بن أيب طالب
لعلـي بـن أيب طالــب: اي   صـلى هللا عليـه ويلـهظقـاف رسـوف هللا »قـاف:   عليـه السـالمظوعـن أيب جعوـر 

إِنَّ عليل قو: اللهم اجعو يل عند  عهدا  وك صدور املـجمنني وقا ل قـاف: فـأنحف هللا عحوجـو ذكـره: 

اِت س َ   اِلح  ع ِملُوا الصَّ نُوا و  ُن ُوّدا  الَِّيَن  آم  ْحم   «.ْجع ُل ل ُهُم الرَّ
 سورة مرم. 79ص 16انظر توسري تقريب القرين إىل األذهان: ج ظ77 
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إن مــن أهـــم العوامـــو الـــيت ســـبب  انتشـــار اإلســـالم بســـرعة ك صـــدر الرســـالة هـــو مـــا كـــان 
يتمتع به املسلمون األواةو مـن إخـالص وحـب لـدينهم وعقيـدهتم  ألهنـم ومبـا كـانوا يتمتعـون بـه 
ــــاس مباشــــرة ويــــدخلون ك  مــــن إخــــالصل وتوجــــه إىل هللا والــــدينل كــــانوا يــــجمرون ك قلــــوب الن

 نووسهم اإلميان. 
حيــث ينقــو أهنــم ك الوقــ  الــيي كــانوا يتعــاملون ك األســواق ويبيعــون ويشــرتون فمــا أن 
يجذن املجذن للصالة تـراهم يرتكـون التعامـو ويرتاكضـون  ـو املسـجد ليحضـروا صـالة اجلماعـةل 

 .  صلى هللا عليه ويلهظحبا  هلل ولرسوله
ألســر  والئنــاةم إىل وك إحــد  حــروب املســلمني حينمــا انتصــروا علــى أعــداةهم عــاقوا اب

قايرهم بواسطة السون فاستوسر أحد األسر  من أحد املسلمني قاةال : ما هـو اإلسـالم ومـاذا 
 ؟يقوف

فأجابه املسلم: إّن اإلسالم يقـوف: إنَّ هنـا  خالقـا  للكـون هـو هللا سـبحانه وتعـاىلل الـيي 
 ٌاَل َتَُْخُذُه ِسَنٌة َوالَ نَ ْوم ه هيه ا ية: وهو يعلم كو شيء مث تال علي َو هللاُ الَِّذي الَ ِإلَ َك ُ

إالَّ ُ َو اْلَمِلُه اْلُقدُّوُس السَّاَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اْْلَّ اُر اْلُمَتَك ربِ ُ 
وفسـرها لـه..  (78)

 فسك  األسري.
 ؟تناموك الليو شاهدوا األسري راقدا  ومل ينم فدان منه أحد املسلمني وسأله: ملَ ال 

 فقاف األسري: كيج أانم وهللا يق  ويرال وينظر إىل أعمايل.
واستمر هيا األسري مالمـة أايم علـى تلـك احلالـة ومل يـنم حلظـة واحـدة حـإل مـات مـن شـدة 
خوفـــه مـــن هللا عحوجـــو بعـــد أن تلقـــى قرس اإلميـــان واإلخـــالصل وقـــد أصـــبح بعملـــه هـــيا مـــن 

َ   ا اْلُمْؤمِ  مصـــاقيق ا يـــة الشـــريوة: نُ   وَن الَّ   ِذيَن ِإَذا ذُكِ   َر هللاُ َوِجلَ   ْ  قُ لُ   وبُ ُهْم َوِإَذا تُِليَ   ْ  ِإمنَّ
َعَلْيِهْم آََيتُُك زَاَدتْ ُهْم ِإميَاانً َوَعَلى َرّبِ ِْم يَ تَ وَكَُّلونَ 

(79). 
 صــلى هللا عليـــه وأخــريا  نجكــد علــى  ـــرورة التحلــي مبكــارم األخــالق والتأســـي برســوف هللا 

ن ك ذلكل وإذا جعلنا أعمالنا متصوة ابإلخالص وأصبحنا خناف هللا وأهو بيته الطاهري ويلهظ
عحوجــول وعرفنــا أنــه تعــاىل ينظــر إىل مجيــع مــا يصــدر عنــا مــن عمــو وقــوف وحــإل نيــةل ينــيا  

                                                        

 .23سورة احلشر:  ظ78 
 .2سورة األنواف:  ظ79 
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سـنتمكن مـن أن نعـرم اإلسـالم للعـامل بصـورته احلقيقيـة الالمعـةل ونـتمكن مـن إخـراج املاليـني 
 من الناس إىل عامل النور واهلد ..

اللهم صل على حممد وآلك، وبل غ ميمي اأ هكم ل اإلمي ان، واجع ل يقي ين هتض ل اليق ني، 
وانت  ك بني    إىل هحس  ن الني  ات، وبعمل  ي إىل هحس  ن األعم  اي. الله  م وت  ر بلطف  ه ني   ، 
وصحح مبا عندِ يقيين، واستص لح بق درته م ا تس د م ين. الله م ص ل عل ى حمم د وآل ك، 

عَ دأ له وال تفسد عَاديت العر ب، وهج ر للن اس عل ى ... وهعزأ وال تَتليين الكرب، و 
يدي اخلري وال ِفحق ك امل ن، و  ب ع مع اع األخ الق، واعص مين م ن الفخ ر. الله م ص ل 
على حممد وآلك، وال ترتعين ِف الناس درجة إال حططتين عن د نفس ي مثله ا، وال ُت د  ع 

 .(80)عزا ظا را إال هحدث  ع ذلة اطنة عند نفسي بقدر ا

                                                        

 ك مكارم األخالق ومر ي األفعاف. الصحيوة السجاقيةل من قعاةه  ظ80 
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 من  دي القرآن احلكيم
 حسن اخللق

َوِإنََّه َلَعلى ُخُلقن َعِظيمن قاف تعاىل: 
(81). 

ُخِذ اْلَعْفَو َوْهُمْر ِاْلُعْرِف َوَهْعِرْ  َعِن اْْلَاِ ِلنيَ وقاف سبحانه: 
(82). 

َ    ا اْلُمْؤِمنُ    وَن ِإْخ    َوٌُ تََ ْص    ِلُحوا بَ     نْيَ َهَخ    َوْيُكْم َوات َُّق    وقــــاف عحوجــــو:  وا هللاَ َلَعلَُّك    ْم ِإمنَّ
تُ ْرمَحُونَ 

(83). 
تَاْصَفِح الصَّْفَح اْْلَِميلَ وقاف جو وعال: 

(84). 

 مثُر مكارم األخالق
َِِ    ُدوُه ِعْن    َد هللِا ِإنَّ هللاَ مب    ا تعمل    ون قــــاف تعــــاىل:  ُموا ألَنْ ُفِس    ُكْم ِم    ْن َخ    رْين  َوَم    ا تُ َق    دِ 

بصري
(85). 

َخ  رْين َتنَنْ ُفِس  ُكْم َوَم  ا تُ ْنِفُق  وَن ِإالَ ابِْتَْ  اء َوْج  ِك هللِا َوَم  ا َوَم  ا تُ ْنِفُق  وا ِم  ْن وقـاف ســبحانه: 
تُ ْنِفُقوا ِمْن َخرْين يُ َوفَّ ِإلَْيُكْم َوَهنْ ُتْم الَ ُتْظَلُمونَ 

(86). 
وما تنفقوا من شيء ِف سَيل هللا يوف إليكم وهنتم ال تظلمونوقاف عحوجو: 

(87). 
َُِِد ُكلُّ وقاف عحوجو:  نَ ْفسن َما َعِمَلْ  ِمْن َخرْين حُمَْضراً وما عمل  من سوء تود   يَ ْوَم 

                                                        

 .4سورة القلم:  ظ81 
 .199سورة األعراف:  ظ82 
 .10جرات: سورة احل ظ83 
 .85سورة احلجر:  ظ84 
 .110سورة البقرة:  ظ85 
 .272سورة البقرة:  ظ86 
 .60سورة األنواف:  ظ87 
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لو هن بينها وبينك همداً بعيداً 
(88). 

ِإنَّ الَّ   ِذيَن قَ  اُلوا رَب ُّنَ   ا هللاُ  َّ اْس   تَ َقاُموا تَ تَ نَ   زَُّي َعلَ   ْيِهُم اْلَمالَِئَك   ُة َهالَ وقــاف جـــو وعــال: 
ُتْم ُتوَعُدونَ أَلَاُتوا َوالَ َُتَْزنُوا َوَهْبِشُرو  ا ِاْْلَنَِّة الَِّ  ُكن ْ

(89). 

 صفات األخيار
ُقُض    وَن اْلِميث    اققـــاف ســــبحانه وتعــــاىل:  َِّْ وال يَ ن ْ والَّ    ِذيَن   الَّ    ِذيَن يُوتُ    وَن ِبَعْه    ِد ا

ُ بِ  ِك َهْن يُوَص  َل َو َرَْش  ْوَن رَب َُّه  ْم َو َر  اُتوَن ُس  وَء احلِْس  ابِ  َّْ َوالَّ  ِذيَن    َيِص  ُلوَن م  ا َهَم  َر ا
َس َنِة َصََ ُروا ابِْتْاَء َوْجِك َرّبِ ِْم َوَهقاُموا الصَّ الَُ َوَهنْ َفُق وا ََّّ ا َرزَْقن اُ ْم ِس َرا َوَعالنِيَ ًة َويَ ْدَرُ َن اِ  حلَْ

ارِ  َوَهْزواِجِه ْم  َجنَّاُت َعْدنن َيْدُخُلوََنا َوَمْن َصَلَح ِمْن آائِِه مْ   السَّيِ َيَة ُهولِيَه َلُْم ُعْقىَب الدَّ
ِ ِْم َواْلَمالِئَكُة َيْدُخُلوَن َعلَ ْيِهْم ِم ْن ُك لِ  ابن  َس الٌم َعلَ ْيُكْم مب ا َص ََ ْرُفْ تَ ِنْعَم ُعْق ىَب   َوُذر َيَّ

ارِ  الدَّ
(90). 

َُ َوهَ وقــــاف تعـــــاىل:  َُ َوآتَ      ُوا الزََّك     ا َم     ُروا الَّ    ِذيَن ِإْن َمكَّنَّ     اُ ْم ِف األْرِ  َهقَ     اُموا الصَّ    اَل
ِاْلَمْعُروِف َونَ َهْوا َعِن اْلُمْنَكِر وهلل عاقَة األمور

(91). 
َوِعََ     اُد ال     رَّمْحَِن الَّ     ِذيَن مَيُْش     وَن َعلَ     ى األْرِ  َ      ْوانً َوِإَذا َخ     اطَََ ُهُم وقـــــاف ســـــبحانه: 
َوالَِّذيَن يََِيُتوَن ِلَرّبِ ِْم ُسرَّداً َوِقَياماً   اْْلَاِ ُلوَن قَاُلوا َساَلماً 

(92). 
َويُْطِعُم   وَن   يُوتُ   وَن ِالنَّ   ْذِر َوَرَ   اُتوَن يَ ْوم   اً َك   اَن َش   رُُّه ُمْس   َتِطرياً  وقـــاف جـــو وعـــال: 

الطََّعاَم َعَلى ُحَِ ِك ِمْسِكيناً َويَِتيماً َوَهِسرياً 
(93). 

 مساوئ األخالق
                                                        

 .30سورة يف عمران:  ظ88 
 .30سورة فصل :  ظ89 
 .24-20سورة الرعد:  ظ90 
 .41سورة احلج:  ظ91 
 .64- 63سورة الورقان:  ظ92 
 .8-7سورة الدهر:  ظ93 
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ُقُض  وَن َعْه  َد هللِا ِم  ْن بَ ْع  ِد ِميثَاِق  كِ قــاف تعــاىل:  َويَ ْقَطُع  وَن َم  ا َهَم  َر هللاُ بِ  ِك َهْن  َوالَّ  ِذيَن يَ ن ْ
ارِ  يُوَصَل َويُ ْفِسُدوَن ِف األْرِ  ُهولَِيَه َلُُم اللَّْعَنُة َوَلُْم ُسوُء الدَّ

(94). 
 
 

 من  دي السنة املطهُر
 ماذا يعين حسن اخللق؟
  ؟«أال أنبئكم ةياركم»:  صلى هللا عليه ويلهظقاف الرسوف األعظم 

 سوف هللا. قالوا: بلى اي ر 
 .(95)«أحاسنكم أخالقا ل املوطئون أكنافا ل اليين الوون ويجلوون»قاف: 
إن أحــبكم إيّل وأقــربكم مــل يــوم القيامــة ضلســا  أحســنكم »:  صــلى هللا عليــه ويلــهظوقــاف 

 .(96)«خلقا ل وأشدكم توا عا ل وان أبعدكم مل يوم القيامة الةراثرون وهم املستك ون
 .(97)«أطهر الناس أعراقا  أحسنهم أخالقا  »:  وقاف أمري املجمنني

تلـني جانبـك وتطيـب كالمـك »: قاف  ؟: ما حد حسن ا لقوسئو اإلمام الصاقق 
 .(98)«وتلقى أخا  ببشر حسن

أكةــر مــا تلــج بــه أمــيت اجلنــة تقــو  هللا وحســن »:  صــلى هللا عليــه ويلــهظوقــاف رســوف هللا 
 .(99)«ا لق

مـا يقـدم املـجمن علـى هللا عحوجـو بعمـو بعـد الوـراةض »: المظ عليـه السـوقاف أبو عبد هللا 
 .(100)«أحب إىل هللا تعاىل من أن يسع الناس ةلقه

                                                        

 .25سورة الرعد:  ظ94 
 .76س 92ب 396ص 68األنوار: ج يار ظ95 
 . 20797س 58ب 378ص 15وساةو الشيعة: ج ظ96 
 ..5347س 2الوصو  2ب 3ق 254غرر احلكم وقرر الكلم: ص ظ97 
 .5897ابب النواقر س 412ص 4من ال حيضره الوقيه: ج ظ98 
 .6ابب حسن ا لق س 100ص 2الكاك: ج ظ99 
 .4ابب حسن ا لق س 100ص 1الكاك: ج ظ100 
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 .(101)«حسن األخالق برهان كرم األعراق»: وقاف أمري املجمنني 
 مثُر األخالق احلسنة
لــيل اي ع»أنــه قــاف لــه:   صــلى هللا عليــه ويلــهظعــن النــ    عليــه الســالمظعـن أمــري املــجمنني 

أال أخــــ كم »إىل أن قــــاف:  «أوصــــيك بوصــــيٍة فاحوظهــــا فــــال تــــحاف ةــــري مــــا حوظــــ  وصــــييت
   ؟أبشبهكم يب خلقا  

 قاف: بلى اي رسوف هللا.
 .(102)«قاف: أحسنكم خلقا  وأعظمكم حلما  وأبرَّكم بقرابته وأشدكم من نوسه انصافا  

جــول فــإذا أحــّب عبــدا  األخــالق منــاةح مــن هللا عحو »أيضــا :   صــلى هللا عليــه ويلــهظوقــاف 
 .(103)«منحه خلقا  حسنا ل وإذا أبئض عبدا  منحه خلقا  سيئا  

رّو ـوا أنوسـكم علـى األخـالق احلسـنةل فـإن العبـد املسـلم »: وقاف اإلمام أمري املجمنني 
 .(104)«يبلغ يسن خلقه قرجة الصاةم القاةم

ااب  لكـــان ينبئـــي لنـــا أن لـــو كنـــا ال نرجـــو جنـــة وال خنشــى انرا  وال مـــوااب  وال عقـــ»: وقــاف 
فقاف رجـو: فـدا  أيب وأمـي اي أمـري  «نطلب مكارم األخالق فاهنا مما تدف على سبيو النجاس

نعــم ومــا هــو خــري منــهل ملــا أاتان »قــاف:  ؟ صــلى هللا عليــه ويلــهظاملــجمننيل  عتــه مــن رســوف هللا 
اي  مـد إن رأيـ  أن  لـي : ـ فقالـ :  عليـه السـالمظسبااي طيٍّ فإذا فيها جارية ـ إىل أن قـاف 

عـل وال تشــم  يب أحيـاء العــرب  فـإل ابنــة سـيد قــوميل كـان أيب يوــك العـال وحيمــي الــيمار 
 ويقري الضيج ويشبع اجلاةع ويكسي املعدوم ويورّج عن املكروبل أان ابنة حامت طي.

 : خلوا عنهال فإن أابها كان حيب مكارم األخالق. صلى هللا عليه ويلهظفقاف 
 ؟أبو برقة فقاف: اي رسوف هللال هللا حيب مكارم األخالق فقام

                                                        

 .5358س 2الوصو  2ب 3ق 254احلكم وقرر الكلم: صغرر  ظ101 
 ابب النواقر. 370ص 4من ال حيضره الوقيه: ج ظ102 
 .12720س 6ب 193ص 11مستدر  وساةو الشيعة: ج ظ103 
ــه الســالمظأبــواب الةمــاننيل علــم أمــري املــجمنني  621ص 2ا صــاف: ج ظ104  أصــحابه ك ضلــس   علي

 واحد أربعماةة ابب..
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 .(105)«: اي أاب برقةل ال يدخو اجلنة أحدا  إال يسن ا لق صلى هللا عليه ويلهظفقاف 
اصـــطنعوا املعـــروف تكســـبوا احلمـــدل واستشـــعروا احلمـــد يـــجنس بكـــم العقـــالءل »: وقـــاف 

انقيكمل وحاموا عن ا ليط يرغب ك  وقعوا الوضوف جيانبكم السوهاءل وأكرموا اجلليس تعمر
جواركمل وأنصووا الناس من أنوسكم يومق بكمل وعلـيكم مبكـارم األخـالق فإهنـا رفعـةل وإايكـم 

 .(106)«واألخالق الدنية فاهنا تضع الشريج وهتدم اجملد
حســـــن ا لــــــق خــــــري قــــــرينل وعنـــــوان صــــــحيوة املــــــجمن حســــــن »:  عليــــــه الســــــالمظوقـــــاف 

 .  (107)«خلقه
 .(108)«األخالق يدر األرزاق ويجنس الرفاقحسن »: وقاف 

 .(109)«ال  وحسن ا لق يعمران الداير ويحيدان ك األعمار»: وقاف اإلمام الصاقق 
 .(110)«حسن ا لق يةب  املوقة»:  صلى هللا عليه ويلهظوقاف الرسوف األعظم 
 .(111)«من حسن خلقه كةر  بوه وينس  النووس به»: وقاف أمري املجمنني 

وحّســـن مـــع »إىل أن قـــاف:  «اي بـــل إاي  والضـــجر وســوء ا لـــق»البنـــه:  قمـــان وقــاف ل
مجيــع النــاس خلقــكل اي بــل إن عــدمك مــا تصــو بــه قرابتــكل وتتوضــو بــه علــى اخوانــك فــال 
ــــــه األخيــــــار وجانبــــــه  يعــــــدمنك حســــــن ا لــــــق وبســــــط البشــــــر  فإنــــــه مــــــن أحســــــن خلقــــــه أحّب

 ا  . (112)«الوجار

 حنو مكارم األخالق
                                                        

 .12721س 6ب 193ص 11ج مستدر  الوساةو: ظ105 
 عليـــه ل مـــا روي عنـــه  عليـــه الســـالمظابب مـــا روي عـــن أمـــري املـــجمنني  215تـــج العقـــوف: ص ظ106 

 ك قصار هيه املعال. السالمظ
 عليـــه ل مـــا روي عنـــه  عليـــه الســـالمظابب مـــا روي عـــن أمـــري املـــجمنني  200تـــج العقـــوف: ص ظ107 

 ك قصار هيه املعال. السالمظ
 .5382س 2الوصو  2ب 3ق 255قرر الكلم: صغرر احلكم و  ظ108 
 .8ابب حسن ا لق س 100ص 2الكاك: ج ظ109 
 ك قصار املعال.  صلى هللا عليه ويلهظما روي عن الن   45تج العقوف: ص ظ110 
 .5375س 2الوصو  2ب 3ق 255غرر احلكم وقرر الكلم: ص ظ111 
 .9966س 87ب 449ص 8مستدر  الوساةو: ج ظ112 
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علــيكم مبكــارم األخــالق  فــإن هللا عحوجــو »:  صــلى هللا عليــه ويلــهظف األكــرم قــاف الرســو 
بعةـل هبـال وإنَّ مـن مكـارم األخــالق: أن يعوـو الرجـو عمَّـن  لمــهل ويعطـي مـن حرمـهل ويصــو 

 .(113)«من قطعهل وأن يعوق من ال يعوقه
عبـاقهل  جعـو هللا سـبحانه مكـارم األخـالق صـلة بينـه وبـني»:  صـلى هللا عليـه ويلـهظوقاف 

 .(114)«فحسب أحدكم أن يتمسك ةلق متصو ابهلل
اي كميــول مــر أهلــك أن يروحــوا ك كســب املكــارمل ويــدجلوا ك »: وقــاف أمــري املــجمنني 

حاجة من هو انةم  فواليي وسـع  عـه األصـواتل مـا مـن عبـد أوقع قلبـا  سـرورا  إال وخلـق هللا 
يها كاملاء ك ا داره حإل يطرقها عنـهل كمـا من ذلك السرور لطوا ل فإذا نحل  به انةبة جر  إل

 .(115)«تطرق غريبة اإلبو عن حيا ها
 .(116)«أحسن األخالق ما محلك على املكارم»: وقاف 

 مساوئ سوء اخللق
ا لـــق الســـي  يوســـد العمـــو كمـــا يوســـد ا ـــو »:  صـــلى هللا عليـــه ويلـــهظقـــاف رســـوف هللا 

 .(117)«العسو
 .« لصاحب ا لق السي  ابلتوبةأىب هللا»:  صلى هللا عليه ويلهظوقاف 

  ؟فقيو: اي رسوف هللال وكيج ذلك
 .(118)«ألنه إذا اتب عن ذنب وقع ك ذنب أعظم من الينب اليي اتب منه»قاف: 

 .(119)«سوء ا لق نكد العيا وعياب النوس»: وقاف أمري املجمنني 
 .(120)«سوء ا لق يوحا النوس ويرفع األنس»: وقاف 

                                                        

 .12715س 11ب 191ص 11ةو: جمستدر  الوسا ظ113 
 .122ص 2تنبيه ا واطر ونحهة النوا ر: ج ظ114 
 .21747س 24ب 354ص 16وساةو الشيعة: ج ظ115 
 .5350س 2الوصو  2ب 3ق 254غرر احلكم وقرر الكلم: ص ظ116 
 .15921س 104ب 152ص 12وساةو الشيعة: ج ظ117 
 .13550س 69ب 75ص 12مستدر  الوساةو: ج ظ118 
 .5702س 3الوصو  2ب 3ق 264الكلم: ص غرر احلكم وقرر ظ119 
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 .(121)«يوحا القريب وينور البعيد سوء ا لق»: وقاف 
قــاف لقمـان البنــه: اي بـل إاي  والضــجر وسـوء ا لــق »:  عليــه السـالمظوقـاف أبــو عبـد هللا 

وقلــة الصــ   فــال يســتقيم علــى هــيه ا صــاف صــاحبل والــحم نوســك التــجقة ك أمــور ل وصــّ  
 .(122)«على مجوانت اإلخوان نوسكل وحّسن مع مجيع الناس خلقك

سـوء »:  صلى هللا عليه ويلهظفقاف  ؟عن الشجم  صلى هللا عليه ويلهظاألعظم وسئو الن  
 .(123)«ا لق

 .(124)«أسوؤهم خلقا  »: قاف  ؟عن أقون الناس غما   وسئو أمري املجمنني 
 .(125)«ا لق السي  أحد العيابني»: وقاف أمري املجمنني 
ك مســلم: البشــو وســوء  خصــلتان ال  تمعــان»:  صــلى هللا عليــه ويلــهظوقــاف رســوف هللا 

 . (126)«ا لق
: إن فالنــة تصــوم النهــار وتقــوم الليــول وهــي ســيئة  صــلى هللا عليــه ويلــهظوقيــو لرســوف هللا 

ـــهظفقـــاف  ؟ا لـــق تـــجذي جرياهنـــا بلســـاهنا ال خـــري فيهـــال هـــي مـــن أهـــو »:  صـــلى هللا عليـــه ويل
 .(127)«النار

 .(128)«من ساء خلقه عّيب نوسه»: وقاف اإلمام الصاقق 
 .(129)«من ساء خلقه ملَّه أهله»: اف أمري املجمنني وق

                                                                                                                                                               

 .5703س 3الوصو  2ب 3ق 264غرر احلكم وقرر الكلم: ص ظ120 
 .5709س 3الوصو  2ب 3ق 264غرر احلكم وقرر الكلم: ص ظ121 
 .244س 5فصو  10ب 19قصو األنبياء للراوندي: ص ظ122 
 .42ب 134ص 1إرشاق القلوب: ج ظ123 
 .13556س 69ب 76ص 12مستدر  الوساةو: ج ظ124 
 .5701س 3الوصو  2ب 3ق 264غرر احلكم وقرر الكلم: ص ظ125 
 .117ابب االمنني س 75ص 1ا صاف: ج ظ126 
 . 90ابب العتاب ص 1تنبيه ا واطر ونحهة النوا ر: ج ظ127 
 .4ابب سوء ا لق س 321ص 2الكاك: ج ظ128 
 .5715س 3الوصو  3ب 3ق 264غرر احلكم وقرر الكلم: ص ظ129 
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 .(130)«من ساء خلقه أعوزه الصديق والرفيق»: وقاف 
 .(131)«السي  ا لق كةري الطيا منئو العيا»أيضا :  وعنه 

  ؟«أال أخ كم أببعدكم مل شبها  »:  صلى هللا عليه ويلهظوقاف الرسوف األعظم 
 قالوا: بلى اي رسوف هللا.

لوـــاحا املـــتوحال البــييء البشيـــول املشتـــاف احلقــوقل احلســـوق القاســـي القلـــبل ا»قــاف: 
 .(132)«البعيد من كو خري يرجىل غري املأمون من كو شر يتقى

وسـوء ا لـق زمـام مـن عـياب هللا ك أنـج صـاحبهل والحمـام »:  صلى هللا عليـه ويلـهظوقاف 
 .(133)«بيد الشيطان جيره إىل الشرل والشر جيره إىل النار

                                                        

 .5717س 3الوصو  3ب 3ق 265: صغرر احلكم وقرر الكلم ظ130 
 .5708س 3الوصو  3ب 3ق 264غرر احلكم وقرر الكلم: ص ظ131 
 .20691س 49ب 341ص 15وساةو الشيعة: ج ظ132 
 .13555س 69ب 76ص 12مستدر  الوساةو: ج ظ133 
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