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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 َوفَّاُكْم َوهللاُ َخَلَقُكْم ُثَّ يَ ت َ 

 َوِمْنُكْم َمْن يُ َردُّ ِإىَل َأْرَذِل 
 اْلُعُمِر ِلَكْي اَل يَ ْعَلَم بَ ْعَد ِعْلٍم َشْيئًا 

 ِإنَّ هللَا َعِليٌم َقِديرٌ 
 

 صدق هللا العلي العظيم 
 70سورة النحل: 
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 كلمة الناشر
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 إن الظروف العصيبة اليت متر ابلعامل...
 ملشكالت الكبرية اليت تعيشها األمة اإلسالمية..وا

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

واحلاجـــة املاســـة إىل نشـــر وبيـــان موـــاهيم اإلســـالم ومباقةـــه اإلنســـانية العميقـــة الـــيت تـــالزم 
نســان ك كــل شــجونه وجحةيــات حياتــه وتتــدخل مباشــرة ك حــل مجيــع أزماتــه ومشــكالته ك اإل

 احلرية واألمن والسالم وك كل جوانب احلياة..
والــتعطا الشــديد إىل إعــاقة الــروة اإلســالمية األصــيلة إىل احليــاةف وبلــورة ال قافــة الدينيـــة 

يتمكنوا من رسم خريطـة املسـتقبل  احلّيةف وبث الوعي الوكري والسياسي ك أبناء اإلسالم كي
 املشرق أبهداب اجلوون وذرف العيون ومسالت األانمل..

كــل ذلــك قفــع املجسســة ألن تقــوم ةعــداق ضموعــة مــن ا الــرات التوجيهيــة القيمــة الــيت 
ألقاها مساحة املرجع الديين األعلى آية هللا العظمـى السـيد دمـد احلسـيين الشـريازي ظقام  لـه  

زمنـــة فتلوـــةف حـــوو فتلـــ  شـــجون احليـــاة الورقيـــة واالجتماعيـــةف وقمنـــا بطباعتهـــا ك  ـــروف وأ
مســــانة منــــا ك نشــــر الــــوعي اإلســــالميف وســــّداا لــــبعض الوــــرا  العقاةــــدي واألخالقــــي ألبنــــاء 

 املسلمني من أجل غٍد أفضل ومستقبل ضيد..
 وذلك انطالقاا من الوحي اإلهلي القاةل:

 ِين َولِيُنِذرُوا قَ ْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذرُون لِيَ تَ َفقَُّهوا ِف الدِ 
(1). 

الــ ي هــو أصــل عقالةــي عــام يرشــدان إىل وجــوب التوقــه ك الــدين وانــ ار األمــةف ووجــوب 
                                                        

 .122سورة التوبة:   1ظ
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 رجوع اجلاهل إىل العامل ك معرفة أحكامه ك كل مواقوه وشجونه..
 كما هو تطبيق عملي وسلوكي لآلية الكرمية:

 ِفَ َبشِ   ْر ِعبَ  اد   ُالَّ  ِذيَن َيْس  َتِمُعوَن اْلَق  ْوَل فَ يَ تَِّبُع  وَن َأْحَس  َنُك ُأولَئِ  َه الَّ  ِذيَن َ   َداُ ُم هللا
َوُأولَِئَه ُ ْم ُأوُلوا األَْلَبابِ 

(2). 
 إن مجلوات مساحة آية هللا العظمى السيد دمد احلسيين الشريازي ظقام  له  تتسم بـ:

 لشمولية ألهم أبعاق اإلنسان واحلياة لكوهنا إنعكاساا لشمولية اإلسالم..التنوّع وا أواًل:
فقــد أفــام قلمــه املبــارو الكتــب واملوســوعات الضــامة ك شــت علــوم اإلســالم املاتلوــةف 
بدءاا من موسوعة الوقه اليت جتـاوزت ـ حـت ا ن ـ املاةـة وانيمسـني ضلـدااف حيـث تعـد إىل اليـوم 

ــــة مــــروراا بعلــــوم احلــــديث والتوســــري والكــــالم واألصــــوو أكــــس موســــوعة علميــــة اســــتد اللية فقهي
والسياســـة واالقتصـــاق واالجتمـــاع واحلقـــوق وســـاةر العلـــوم احلدي ـــة األخـــر .. وانتهـــاءا ابلكتـــب 

   مجلواا.1500املتوسطة والصغرية اليت تتناوو فتل  املواليع واليت قد تتجاوز مبجموعها الـظ
 حور حوو القرآن والسنة وتستلهم منهما الرؤ  واألفكار.األصالة حيث إهنا تتم اثنياً:
 املعاجلة اجل رية والعملية ملشاكل األمة اإلسالمية ومشاكل العامل املعاصر. اثلثاً:
التحدث بلغة علميـة رصـينة ك كتاابتـه لـ وي االختصـاص كــظاألصوو  وظالقـانون   رابعاً:

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

هــ ا ونظــراا ملــا نشــعر بــه مــن مســجولية كبــرية ك نشــر موــاهيم اإلســالم األصــيلة قمنــا بطبــع 
ونشر ه ه السلسلة القيمة مـن ا الـرات اإلسـالمية لسـماحة املرجـع ظقام  لـه  والـيت تقـارب 

د تتجـــاوز األربعـــة عقـــوق مـــن الـــحمن ك التســـعة آالف دالـــرة ألقاهـــا مساحتـــه ك فـــ ة زمنيـــة قـــ
 العراق والكويت وإيران..

نرجو من املوىل العلي القدير أن يوفقنا إلعداق ونشـر مـا يتواجـد منهـاف وأمـالا ابلسـعي مـن 
أجـــل لصـــيل املوقـــوق منهـــا وإخراجـــه إىل النـــورف لنـــتمكن مـــن إكمـــاو سلســـلة إســـالمية كاملـــة 

م جتـــاه فتلـــ  القضــــا  االجتماعيـــة والسياســــية وفتصـــرة تنقـــل إىل األمــــة وجهـــة نظـــر اإلســــال
 احليوية أبسلوب والح وبسيط.. إنه مسيع ضيب.

                                                        

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

الطيبـني الطـاهرينف واللعنـة  هوالسـالم علـى نبينـا دمـد وآلـ والصـالة نيفاحلمد هلل رب العـامل
 .قيام يوم الدين إىل الداةمة على أعداةهم أمجعني

 
 

 الدنيا واآلخرة
 

نْ َيا َحَس َنًة قاو هللا سبحانه وتعاىل ك كتابـه احلكـيم:  ُهْم َم ْن يَ ُق وُل رَب َّنَ ا آاِنَ ا ِف ال دُّ َوِم ن ْ
ا َعَذاَب النَّارِ َوِف اآَلِخَرِة َحَسَنًة َوِقنَ 

(3). 
أي أن مـن النــان مــن يســأو نعـيم الــدنيا ونعــيم ا خــرةف ويتعـوذ ابهلل تعــاىل مــن النــارف وقــد 

رلـــوان هللا »ك معـــآل ا يـــة الكرميـــة انـــه قـــاو:  ظعليـــه الســـالم روي عــن أع عبـــد هللا الصـــاقق 
 .(4)«واجلنة ك ا خرةف والسعة ك الرزق واملعاش وحسن انيلق ك الدنيا

كلنا نقرأ ه ه ا ية مرات عديدةف نطلب هبا من هللا عحوجل انيري ك الدنيا وا خرةف وأن 
 يبعد عنا األذ  والسوء وع اب جهنم ك ا خرة ـ أعاذان هللا وإ كم منها ـ.

ظعليـه وملا كانت الدنيا هي قار العمل وا خرة قار اجلـحاءف كمـا يقـوو اإلمـام أمـري املـجمنني 
َسـاٌب وال َعَمـلَ إ  : »السالم  َساَب وَغداا ح  فـنن حسـنة الـدنيا وا خـرة  (5)«نَّ اْليَـْوَم َعَمٌل وال ح 

 هي حصيلة العمل ك الدنيا.
ومــن هنــا البــد لنــا مــن أن نعمــل ك مســريين: عمــل يــرتبط ابلــدنياف وآخــر يــرتبط اب خــرةف 

                                                        

 .201سورة البقرة:   3ظ
 .1ابب معآل حسنة الدنيا وحسنة ا خرة ة 175معاين األخبار: ص  4ظ
 .42هنج البالغةف انيطبة:   5ظ

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


 رجوع إىل القائمة

 7 

لـى حياتنـا أو أن وليس املقصوق فصل عمل الدنيا عن ا خرةف ليطغى حب الـدنيا وزخارفهـا ع
نبيع ا جلة ابلعاجلةف بل علينا أن نعمل ملا يصلح عيشـنا ك الـدنيا ك الوقـت الـ ي ال يوسـد 

 آخرتنا أيضاا.
: إان لنحـب الـدنياف فقـاو ظعليه السالم يرو  عن ابن أع يعوور قاو: قلت ألع عبد هللا 

يــــايل وأنيــــل إخــــواين قــــاو: قلــــت: أتــــحوو منهـــا وأحــــج وأنوــــق علــــى ع« تصـــنع هبــــا مــــاذا »يل: 
 .(6)«ليس ه ا من الدنياف ه ا من ا خرة»وأتصدقف قاو يل: 

وأنتم أيها االخوة األعحاءف مت لون شرحية من الشباب املسلم الـواعي ك اتتمـعو وهلـ ا نـر  
أن مــــن الضــــروري أن نلوــــت انتبــــاهكم ونــــ كركم بــــبعض األمــــور واتــــاالت الــــيت هتمكــــم وهتــــم 

لكــم أن تضــعوها نصــب أعيــنكمو ألن فيهــا صــالة قيــنكم وقنيــاكمف  ضــتمعكمف والــيت ينبغــي
َف  ُع اْلُم  ْؤِمِن َ يقــوو تعــاىل:  ِ  ْر فَ  ِ نَّ ال  ذ ِْكَر  اَ ن ْ َوذَك 

ف وك آيــة أخــر  يقــوو احلــق ســبحانه (7)
ِإنَّ ِف َذِلَه َلذِْكَر  ِلَمْن َكاَن َلُك قَ ْلٌب َأْو َأْلَقى السَّْمَع َوُ َو َشِهيدٌ وتعاىل: 

(8). 

                                                        

 .564مستطرفات السراةر: ص  6ظ
 .55سورة ال ار ت:   7ظ
 .37سورة ق:   8ظ
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 الشباب والثقافة الدينية

 
 .(9)«لطالب العلم عح الدنيا وفوز ا خرة»: ظعليه السالم قاو أمري املجمنني 

لـــيس انيـــري أن يك ـــر مالـــك وولـــدو إعـــا انيـــري أن يك ـــر علمـــك »: ظعليـــه الســـالم وقـــاو 
 .(10)«ويعظم حلمك

الدراســـات العليـــا  إن طـــالب العلـــوم الـــ ين يدرســـون ك املـــدارن احلدي ـــة أو اجلامعـــات أو
نراهم يب لون جهوقهم وطاقاهتم ويصرفون الوقت الك ري ملواصلة قراساهتم وأحباثهم األكاقمييةف 
ومعلــوم أن الــ ي يــدفعهم إىل ذلــك لقيــق مكــانتهم وبنــاء مســتقبلهم وخدمــة ضــتمعهمف وهــ ا 

  أيضاا من األمر جيد وينبغي تشجيعهف ولكن املطلوب منهم أن ال يغولوا عن اجلوانب األخر 
احليــاةف فعلــيهم أن اصصــوا جــحءاا مــن وقــتهم ملمارســة شــعاةرهم الدينيــةف والبــد أن يوتشــوا عــن 
ضاالهتا كاهليئات واتـالس الـيت تـدرن فيهـا العلـوم الدينيـة وحيضـروا فيهـاف وأن يتنـاولوا اجلوانـب 

كـــيم أو ك املاتلوــة الـــيت نــ  قيـــنهم وشــعاةرهم كـــأن تكــون هلـــم قرون ك توســري القـــرآن احل
 التأريخف أو العقاةدف أو ما شاكل ذلك.

                                                        

 .90ة 2الوصل 43غرر احلكم وقرر الكلم: ص  9ظ
 .91ة 2الوصل 43م وقرر الكلم: صغرر احلك  10ظ
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 الطموح
 

وال ي نطمح إليه هو أن تكون هـ ه الـدرون ـ الـدرون الدينيـة ـ لـمن الـدرون املنهجيـة 
ك فتل  املستو ت الدراسيةف حت يكون أبناؤان وإخواننا على اتصاو قاةم مبعامل قيـنهمف وأن 

ال تقـــل شـــأانا عـــن مســـتواهم العلمـــي إن مل تكـــن أك ـــرف  تكـــون مســـتو هتم ك ثقـــافتهم الدينيـــة
وب لك سنضمن حصانتهم الروحية والوكرية وإشباع اجلانب الوطري الـ ي يـدفع اإلنسـان إىل 

 الدين.
 .(11)«كل ما مل ارو من ه ا البيت فهو ابطل: »ظعليه السالم قاو أبو جعور الباقر 

طـري غريــحي وقـد سـلم بــه حـت الــ ين ال إن قافـع اإلنسـان إىل الــدين والعقيـدة هـو قافــع ف
يجمنون ابلدين. فنننـا إذا مل نغـ  إخواننـا وأبناةنـا مـن ثقافتنـا اإلسـالمية الصـحيحة فسـوف نـ و 
فراغاا كبرياا ك حياهتمف يوسح اتاو للمنحرفني للقيام ةشباعه مبا يسو  هلم من أفكار وأعماو 

حرصـــــت علـــــى إقخـــــاو ال قافـــــة املاقيـــــة  منحرفــــةف وهكـــــ ا تـــــرون أن األنظمـــــة الشـــــيوعية مـــــ الا 
والنظـــر ت الوجوقيـــة ك املنـــاهج الدراســـية املقـــررة لكافـــة الوـــروع واملســـتو ت العلميـــةف خاصـــة 

 اجلامعية لمن ما أمسوه ظال قافة األممية .
وك بعــض الــدوو اإلســالمية الــيت لكمهــا أنظمــة تــّدعي القوميــة نــراهم يــدخلون مبــاقةهم 

احلنيــ  ك املنــاهج الدراســية بعنــوان قرن ال قافــة القوميــةف وهكــ ا بقيــة املنحرفــة عــن اإلســالم 
 األنظمة.

نْ َيا َحَس َنًة َوِف اآَلِخ  َرِة فـنحن ـ حــت هابـه هـ ه األفكــار وألننـا نقـوو:  رَب َّنَ  ا آاِنَ ا ِف ال  دُّ
َحَسَنةً 

كبـة تطـور البد لنا أن نعمل ابجتاهني: اجتاه لصـالة قنيـاان ك كافـة اتـاالت وملوا  (12)
األمم املتقدمةف واجتاه آخر للووز برلوان هللا تعاىلف ولكن أن نعمل للدنيا فقـط   نطلـب مـن 
هللا عحوجــل الــدار ا خــرة احلســنة فهكــ ا تصــرف لــيس صــحيحااف بــل الوــوز اب خــرة يتــأتى مــن 

                                                        

 .32ة 14ب 94ص 2حبار األنوار: و  11ظ
 .201سورة البقرة:   12ظ
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 ظعليــهخــالو عملنــا ومــا نقدمــه ك الــدنياف مــن أعمــاو انيــري يقــوو اإلمــام علــي بــن أع طالــب 
 .(13)«ابلدنيا لرز ا خرة: »السالم 

 .(14)«من رزق الدين فقد رزق خري الدنيا وا خرة»: ظعليه السالم وقاو 
 .(15)«حصنوا الدين ابلدنيا وال لصنوا الدنيا ابلدين»أيضاا:  ظعليه السالم وقاو 

يـا فال ي نريده هنا هو ان الـدرون الـيت تقـرر ك املنـاهج الدراسـيةف  ـب أن تبحـث ك قن
املسـلم وك آخرتــه معــااف لتوــي مبتطلبـات اإلنســان واتتمــع وتســد كـال حاجتيــه املاقيــة واملعنويــةف 

 وتبعده عن طريق االحنراف وحت أيخ  الشاب املسلم الدور الالةق به ك اتتمع.
 

 التدريب على استخدام األسلحة
ُ  ْم َم  ا اْس  َتَطْعُتْم ِم  ْن قُ   قــاو هللا تعــاىل:  َُ َْي  لِ َوَأِع  دُّوا  َْ ٍة َوِم  ْن رَِطِ  ا وَّ

. ممــا ورق ك (16)
وبعبـارة أخـر : انـه  (17)«الرمـي»قاو:  ظصلى هللا عليه وآله توسري ا ية الكرمية أن رسوو هللا 

إركبـوا : »ظصلى هللا عليه وآله يلحم تعلم استادام األسلحة وخصاةصهاف وقاو الرسوو األكرم 
الرمـي سـهم : »ظصـلى هللا عليـه وآلـه . وقـاو (18)«بـوا..وارمواف وإن ترموا أحـب إيل مـن أن ترك

 .(19)«من سهام اإلسالم
انــه  ظصــلى هللا عليــه وآلــه عــن رســوو هللا  ظعليــه الســالم وعــن أمــري املــجمنني اإلمــام علــي 

صـــهل فرســـي وعنــدي جساةيـــل فتبســـمف فقلــت لـــه: مل تبســـمت   جساةيــل  قـــاو: ومـــا »قــاو: 
 «.قلوهبم وترعد كالهم عند صهيل خيل املسلمنيمينعين أن أتبسم والكوار تراتع 

قــاو: كــل هلــو ك الــدنيا  ظصــلى هللا عليــه وآلــه إن رســوو هللا »قــاو:  ظعليــه الســالم وعنــه 
                                                        

 .30ة 3ب 47ص 7حبار األنوار: و  13ظ
 .1384ك الدين ة 5الوصل 85غرر احلكم وقرر الكلم: ص  14ظ
 .1392ك الدين ة 5الوصل 85غرر احلكم وقرر الكلم: ص  15ظ
 .60سورة األنواو:   16ظ
 .2ة 58ب 107ص 11الشيعة: و وساةل  17ظ
 .1ة 58ب 107ص 11وساةل الشيعة: و  18ظ
 .1ة 58ب 107ص 11وساةل الشيعة: و  19ظ
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فهــو ابطـــل إال مــا كـــان مــن رميـــك عـــن قوســك وهقيبـــك فرســك ومالعبتـــك أهلــك فننـــه مـــن 
 .(20)«السنة

ل ليــدخل ابلســهم الواحــد ال الثــة إن هللا عحوجــ: »ظصــلى هللا عليــه وآلــه وقــاو رســوو هللا 
 .(21)«اجلنة: عامل انيشبة واملقوي به ك سبيل هللا والرامي به ك سبيل هللا

من خالو ا ية الكرمية واألحاقيث الشريوة نسـتال  األمـر الـ ي ينبغـي أن يلتوـت إليـه 
معرفـة الشـباب املسـلم وهـو: أنيـة تعلّـم اسـتادام األسـلحة والتـدرب علـى طريقـة اسـتادامها و 

مواصواهتا وخصاةصهاف وان يلموا ابملعلومات اليت تتعلق هبـا ممـا يـراه االختصاصـيون لـرور ا ك 
هــ ا اتــاوف حــت يكــون شــبابنا علــى اســتعداق قاةــم للــدفاع عــن حرمــة األمــة اإلســالميةف وقفــع 

 األعداء ال ين يريدون سلب الدين والدنيا من املسلمني مت اقتضى الداعي إىل ذلك.

 الم أصل دائمالس
إن الدعوة اليت نوجهها إىل الشباب املسلم بضرورة التـدرب علـى السـالة ال تتنـال مطلقـاا 
مـــع الطريـــق الســـلمي الـــ ي أمـــر بـــه اإلســـالمف فلـــيس هنـــاو أي اعتـــداء أو أطمـــاع توســـعية ك 
اإلســالمف وإعــا الــ ي يقصــد أن يبقــى الســالم كسياســة وأصــل قاةــم نتعامــل بــه مــع األصــدقاء 

رابء وانيصــوم ك نوــس الوقــت الــ ي ننطلــق فيــه مــن مواقــع القــوةف وإذا اقتضــت الضــرورة واألقــ
الســتادامه كمــا لــو قاننــا عــدو نكــون جــديرين بــهف ألن احلــروب حــاالت اســت ناةية شــاذة ك 

 اإلسالمف والسالم هو األصل.
مـــن هنـــاف فالـــ ي يتوجـــب علينـــا هـــو أن نكـــون علـــى اســـتعداق ملواجهـــة العـــدوف فأعـــداؤان 

 بصون بنا قاةمااف وحت نرقعهم علينا أن نكون مهيئني ملواجهة األخطارف وه ا التهيـج جتـري ي
ترتيباتـــه ك وقـــت الســـلم حـــت ال يواجئنـــا األعـــداء ك عقـــر قارانف ومـــن لـــمن هـــ ه ال تيبـــات 

ظصــلى التـدريب علــى اسـتادام األســلحة للـ ين تشــملهم أحكـام اجلهــاقف فقـد قــاو رسـوو هللا 
 .(22)«اجلنة لت  الو السيوف: »آله هللا عليه و 

                                                        

 ذكر الرغاةب ك ارتباط انييل. 345ص 1قعاةم اإلسالم: و  20ظ
 .3ة 58ب 107ص 11وساةل الشيعة: و  21ظ
 .673ة 28ب 456ص 33حبار األنوار: و  22ظ
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هـــ ا يعـــين أن اتاهـــدين الـــ ين يطلـــق علـــيهم ضـــازاا ظإخـــوة الســـالة  هـــم األقـــرب إىل هللا 
تعــاىلو ألهنــم أعــدوا العــدة للــدفاع عــن اإلســالم واجلهــاق ك ســبيل هللا عحوجــلف وابلنتيجــة فهــم 

 ال ين ينالون مرلاته تعاىل وجنته.
 
 

 استغالل أوقات الفراغ
 
: ال ظصــلى هللا عليــه وآلــه قــاو رســوو هللا »: ظعليــه الســالم او أبــو جعوــر اإلمــام البــاقر قــ

يحوو قدم عبد يـوم القيامـة مـن بـني يـدي هللا حـت يسـأله عـن أربـع خصـاو: عمـرو فيمـا أفنيتـه 
 .(23)«وجسدو فيما أبليته ومالك من أين اكتسبته وأين ولعته وحبنا أهل البيت

اإلشــارة إليــه هــو أن الطــالب بصــورة عامــة ميتلكــون أوقــات فــرا  األمــر ال الــث الــ ي نــوق 
أك ر مـن غـريهم عـاقةف فمـ الا لـديهم ثالثـة أشـهر متواصـلة مـن العطلـة الصـيوية إلـافة إىل أ م 
التعطيــل العديــدة الــيت تتالــل األ م الدراســيةف إذن فالبــد للشــباب أن يســتغّلوا أوقــات فــراغهم 

 هلم ولآلخرين. ه ه ويست مروهاف ملا فيه انيري
فالبد أن يسعى الشاب م الا ك إعانة والدهف سـواء كـان كاسـباا أم محارعـاا أم اتجـراا أم غـري 
ذلـــكف وســـواء ك ضـــاو عملـــه أم ك الواجبـــات األخـــر  الـــيت كـــان ةمكانـــه هقيتهـــا نيابـــة عـــن 

لرســـــــوو والــــــدهف وهكـــــــ ا ابلنســـــــبة إىل إعانـــــــة أمهـــــــاهتم وعـــــــواةلهم ك األمـــــــور املنحليـــــــةف إذ أن ا
خـريكم خـريكم ألهلـه وأان خـريكم ألهلـيف »وهو خري انيلق يقـوو:  ظصلى هللا عليه وآله األكرم

. فكــان ينقــل العجــني إىل خاقمــه ويشــتغل (24)«مــا أكــرم النســاء إال كــرهن وال أهــاهنن إال لئــيم
أحيـــاانا ك البيــــتف ويطحــــن مــــع انيــــاقم إذا أعــــة ويوـــتح البــــاب وحيلــــب الشــــاة ويعقــــل البعــــري 

 ظعليـه السـالم ف وهكـ ا كـان اإلمـام أمـري املجمنني(25)لبها.. وادم مهنة أهله ويقطـع اللحـموحي
ظعليــه ك الطحــنف فقــد قــاو اإلمــام الصــاقق  ظعليهــا الســالم فقــد كــان يســاعد فاطمــة الحهــراء 
                                                        

 سورة بين إسراةيل. ك توسري 19ص 2توسري القمي: و  23ظ
 .1520ة 318هنج الوصاحة: ص  24ظ
 .ظصلى هللا عليه وآله فصل ك آقابه ومحاحه  146ص 1أنظر املناقب: و  25ظ
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ظعليهـا حيطب ويستسقي ويكنس وكانت فاطمة  ظعليه السالم كان أمري املجمنني »: السالم 
 وغري ه ا من الشواهد. (26)«وتعجن ونبح تطحن السالم 
 

 مثار استغالل الفراغ
فممارســـة هــــ ه األعمــــاو ك أوقــــات الوــــرا  تنطـــوي علــــى مــــدلوالت وفواةــــد ك ــــرية: فهــــي 
اسـتغالو للوقـت الـ ي ال ميكـن أن توـرط بـه األمـة الـيت تريـد لنوسـها التقـدم واالزقهـارف   انـه 

مهاتكم وإخوانكمف وابلتايل تشـعرون أنكـم قـدمتم يعين رفع العبء ال ي ي قل كاهل آابةكم وأ
شيئاا نيدمة عواةلكم وذويكمف خاصة لو كانـت املسـاعدة ك ضتمـع زراعـي كـالقر  واألر ف. 
أمـا ك اتتمــع الصــناعي فانـه يــوفر وقتــاا اينــاا لكنتـاو كمــاا وكيوــاا ك املصـانع واملعامــلو لــ ا نــر  

اإلســالمية ك اجلوانــب الحراعيــة والصــناعية واحلقــوو أن حصــيلته تظهــر ك رفــع مســتو  الــبالق 
األخر ف وابلتايل االق اب من لقيق االكتواء ال ايت لألمةف وه ه املسـألة مهمـة جـداا إذ تعـين 
أننـــا نســـتطيع أن نقـــ ب مـــن مســـتو  االســـتغناء عـــن وارقات وخـــسات األجنـــ  الـــ ي يكبلنـــا 

يتها لناف رغم ما ندفعه من أمواو وثروات مقابل مباتل  القيوق والشروط جراء استمراره ك هق
احــتج إىل مــن شــئت تكــن أســريه واســتغن : »ظعليــه الســالم ذلــك. يقــوو اإلمــام أمــري املجمنني

 .(27)«عمن شئت تكن نظريه وأفضل على من شئت تكن أمريه
حنن نر  اليوم أك ر الوساةل واألقوات اليت نستادمها ك مصانعنا أو ك بيوتنـا مـن صـنع 

جنــ ف ك حـــني أن عقولنــا وطاقاتنـــا ليســت أقـــل مــن عقـــوو وطاقــات ا خـــرينف والوــرق أهنـــم أ
اســـــتغلوا جهـــــوقهم ووقـــــتهم ووّ وـــــوه مـــــن أجـــــل تطـــــور بلـــــداهنم ك حـــــني اعتـــــاق بعضـــــنا علـــــى 

 االستهالو والتلقي من الغري قون مباقرة أو إبداع.
 

 احملصلة
عكم والـيت هلـا عالقـة بتطـور اتتمـع ه ه الوصا  اليت تكلمنا هبا ن  حياتكم وحياة ضتم

                                                        

 .25ابب التجارة ة 200ص 3ف وغوايل اللئايل: و79ص 2تنبيه انيواطر ونحهة النوا ر: و  26ظ
 ك وص  اإلنسان. ظعليه السالم كالمه   303ص 1اإلرشاق: و  27ظ
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واألفراق ك احلياة الدنياف وهي ك النتيجة النهاةية تصب ك ا خرة لنلقـى ثـواب أعمالنـا عنـدما 
 تكون انبعة من إطاعة هللا سبحانه وتعاىل وهدفها مرلاته ورفعة وتقدم األمة اإلسالمية.

 
 

 االرابا  املباشر طآلخرة
 

وية مرتبطة ارتباطاا مباشـراا اب خـرةف يلحمنـا أوالا وقبـل كـل شـيء أن حت تكون أعمالنا الدني
مـل ك يـوم مـن األ م إىل القبـور ونقـدم  نضع ا خرة واملوت نصب أعينناف فالبـد لنـا مـن أن حن 

 بني يدي اجلبار.
فعلينا أن ال نغول عن ز رة القبـور ألهنـا تـ كران وجتسـد أمامنـا النهايـة واملصـري ا تـوم لكـل 

لبشرف فنذا ما ذهبنا إىل مقسة البقيع ك قم املقدسة م الاف فنننـا نـر  آالف القبـور تضـم أانسـاا ا
كــانوا م لنــا ك احليــاةف فكــان مــنهم البقــاو والوــالة والعامــل واملعلــم وطالــب العلــم والكاســب 

 ه والنجـــار والغـــين والوقـــري والعـــامل واجلاهـــل والـــرةيس واملـــرؤون و.. ولكـــن انتهـــى قورهـــم ك هـــ
الــدنيا وانتقلــوا إىل قار ا خــرةف وهــ ا مــا ســوف نصــري إليــه مجيعــاا شــئنا أم أبينــاف وهلــ ا الســبب 
يدعوان هللا سبحانه وتعاىل إىل االستعداق هل ا اليوم وما سيعقبه من يوم احلسابف حيث يقـوو 

َواا َُّقوا يَ ْوماً اُ ْرَجُعوَن ِفيِك ِإىَل هللاِ هللا عحوجل: 
سبنا على مجيع األعمـاو فربنا سوف حيا (28)

 اليت قمنا هبا ك ه ه احلياة أن خرياا فاري وان شراا فشر.
خـرو قاوق ميشـي »قـاو:   ظعليـه السـالم جاء ك توسري القمـي عـن أع عبـد هللا الصـاقق 

علــى قدميــه ويقــرأ الحبــور وكــان إذا قــرأ الحبــور ال يبقــى حجــر وال شــجر وال جبــل وال طــاةر وال 
ـ  فقـاو لـه قاوق:   ححقيـل هـل  ظعليـه السـالم سبع إال  اوبه حت انتهى إىل جبـل ـ إىل قولـه 

ة هللا عحوجـل  نمت خبطيئة قط  قاو: الف قـاو: فهـل قخلـك العجـب ممـا أنـت فيـه مـن عبـاق
قاو: الف قـاو: فهـل ركنـت إىل الـدنيا فأحببـت أن هخـ  مـن شـهواهتا ولـ اهتا  قـاو: بلـىف رمبـا 
عــرم ذلــك بقلــ ف قــاو: فمــا تصــنع  قــاو: أقخــل هــ ا الشــعب فــأعتس مبــا فيــهف قــاو: فــدخل 

الشــعب فــنذا بســرير مــن حديــد عليــه مججمــة ابليــة وعظــام  ــرةف وإذا لــوة  ظعليــه الســالم قاوق
                                                        

 .281سورة البقرة:   28ظ
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فــنذا فيــه: أان أرو  بــن ســلمة ملكــت ألــ   ظعليــه الســالم ن حديــد ومكتــوبف فقــرأه قاوق مــ
ســنة وبنيــت ألــ  مدينــة وافتضضــت ألــ  جاريــةف وكــان آخــر أمــري أن صــار الــ اب فراشــي 

 .(29)«واحلجار وساقي واحليات والديدان جرياينف فمن رآين فال يغ  ابلدنيا..
 
 

 جزاء األعمال
 

أقعـد رجـٌل مـن األحبـار ك قـسهف »قـاو:  ظعليـه السـالم مـام الصـاقق جاء ك رواية عن اإل
فقيــل لــه: إان جالــدوو ماةــة جلــدة مــن عــ اب هللاف فقــاو: ال أطيقهــاف فلــم يحالــوا يقولــون حــت 
انتهى إىل واحدة فقالوا: ليس منها بدف قاو: فبم جتلدونين  قالوا: هلدو ألنك صـليت صـالة 

عي  فلـم تنصـرهف فجلـدوه جلـدة مـن عـ اب هللا فـامتأل قـسه يوماا بغـري ولـوءف ومـررت علـى لـ
 .(30)«انراا 

فنحن أيضاا قد نواجه م ل ه ا اليومف فـنذا مل نعـب بصـالتنا وصـيامنا الواجـبف وحنـاوو أن 
نتال  منه أبع ار فتلوة أو نتغافل عن أقاء الواجبات األخـر  وال ننصـر الضـعي  واملظلـوم 

جـــب أن نعلـــم ســـلواا أبننـــا البـــد أن نواجـــه يومـــاا عســـرياا وشـــديداا فنننـــا ســـنالقي اجلـــحاء أيضـــاا في
  َفَم ْن يَ ْعَم ْل ِمثْ َق اَل َذرٍَّة َخ رْياً يَ  َرهُ حناسب فيه على كل ذنب اق فناه كما يقـوو تعـاىل: 

َوَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َشر اً يَ َرهُ 
(31). 

أي  ِمثْ َق  اَل َذرٍَّة ُ ك الــدنيا  َم  لْ َفَم  ْن يَ عْ فقــد جــاء ك توســري هــ ه ا يــة الكرميــة: 
مبقــدار ثقــل ذرة ـ وهــي اهلبــاءة الــيت تــر  ك الشــمس إذا قخلــت مــن الكــوة ك ا ــل املظلــم ـ 

َخ  رْياً يَ   َره  .أي يــر  جــحاء ذلــك انيــري ك ذلــك اليــوم ُ َوَم  ْن يَ ْعَم  ْل  ك الــدنيا ِمثْ َق  اَل
ك ذلــك اليــوم.. وال يظلــم أحــد شــيئااف إال أن يــدرو  يَ   َرهمــن الكوــر والعصــيان  َذرٍَّة َش  ر اً 

ــــه أتــــى بســــيئة لــــبط  عامــــل الشــــر شــــواعةف إن كــــان مــــن أهلهــــاف أو عامــــل انيــــري إحباطااوألن
                                                        

 توسري سورة ص. 232ص 2توسري القمي: اتلد   29ظ
 .1عقاب من هتاون ابلولوء ة 1ب 78ا اسن: ص  30ظ
 .8ـ7سورة الحلحلة:   31ظ
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 . (32)أعماله
وسوف تعـرم علينـا أعمالنـا كلهـا كشـريط الوـيلم ك ا خـرة لـري  اإلنسـان مجيـع أعمالـهف 

هللاُ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َشِهيدٌ َأْحَصاُه هللاُ َوَنُسوُه وَ يقوو تعاىل: 
(33). 

 
 

 أنواع العذاب
 

ولكـــم أن تتصـــوروا كيـــ  ســـتكون العقوبـــة ك ا خـــرة للمســـيئني الـــ ين يعصـــون هللا جـــل 
وعــالف وهنـــاو روايـــة تقـــوو أبن الشـــاب الـــ ي ينظــر إىل أعـــرام النـــان ســـوف يـــدق ك عينيـــه 

مـا إذا مل يسـتغور هللا عحوجـل ويتـوب مسماران كبريان من النار جحاء نظره ا رم هـ اف وذلـك في
عــن هــ ا العمــل ا ــرمف والشــا  الــ ي يســمع الغنــاء واملوســيقى ســوف متــأل أذانه مــن صــهري 

 الرصاص.
وأمــا الشــا  الــ ي يغــرن ك قلبــه النيــات الواســدة لآلخــرينف وينــوي العــدوان ك قلبــهف 

ََنُر هللِا هللا تعــــاىل:  وميلـــجه احلســــد واحلقــــد واألاننيــــة فســــوف تســــلط النــــار علــــى قلبــــهف يقــــوو
الَِِّت َاطَِّلُع َعَلى األْفِئَدةِ  اْلُموَقَدُة 

(34). 
وهك ا املنـافق الـ ي ميـدحك ك حضـوروف وعنـد غيابـك يتناولـك بوـاحا الكـالمف فهـ ا 
الشا  سـوف اـرو مـن فمـه لسـاانن أحـدنا إىل األمـام وا خـر مـن قوـاهف ونـا لسـاانن مـن 

 اابا شديداا على سوء عمله ك الدنيا.انر حي ق هبما ويع ب ع 
هلـــ ا  ـــب علـــى كـــل إنســـان أن يســـعى ك أقاء الصـــاحلات و تنـــب ا رمـــاتف وعليـــه أن 

 يت كر قاةماا أن مصريه إىل القس يوماا ما ويبدأ حسابه وعقابه من  ذلك اليوم.
ت  : »ظعليــه الســالم يقــوو اإلمــام أمــري املــجمنني  ْم َمــا قَــْد َعــاَيَن َمــْن َمــاَت فَــن نَّك ْم لَــْو قَــْد َعــايـَنـْ

ــْد َعــايـَن وا وَقر يــٌب َمــا ي طْــرَة   ــا َق ــْن َدْج ــوٌب َعــْنك ْم َم ــت ْمف وَلك  ْعــت ْم وَأَطْع ــت ْم ومسَ  ْل ــْنك ْم جَلَــح ْعت ْم وَوه   م 
                                                        

 ورة الحلحلة.توسري س 30: واألذهان تقريب القرآن إىل  32ظ
 .6سورة اتاقلة:   33ظ
 .6سورة اهلمحة:   34ظ
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 .(35)«احلْ َجاب  
  ذوي احليــــل وا راء والوقــــه واألنبــــاءف اذكــــروا مصــــارع ا ابء : »ظعليــــه الســــالم ويقــــوو 

كأنكم ابلنوون قد سلبت وابألبدان قد عريـتف وابملواريـث قـد قسـمتف فتصـري  ذا الـدالو ف
واهليبـة واجلمــاوف إىل منحلـة شــع اء ودلـة غــساءف فتنـوم علــى خـدو ك حلــدوف ك منـحو قــل زواره 

 .(36)«ومل عمالهف حت تشق عن القبورف وتبعث إىل النشور
بعد املوت ملـن ال يغوـر لـه أشـد مـن املـوت القـسف   عباق هللاف ما : »ظعليه السالم ويقوو 

فاح روا ليقه ولنكه و لمتهف وغربتهفإن القس يقوو كـل يـوم أان بيـت الغربـة أان بيـت الـ اب 
أان بيـــت الوحشـــة أان بيـــت الـــدوق واهلـــوام... وان املعيشـــة الضـــنك الـــيت حـــ ر هللا منهـــا عـــدوه 

 .(37)«ع اب القس
األعمـــاو ونتـــ كر يـــوم اجلـــحاءف علينـــا ان نطيـــل النظـــر  وحـــت نتـــ كر قاةمـــاا ثـــواب وعقـــاب

واإلمعــان إىل كتــاب هللا عحوجــل فنقــرأه ونوكــر فيــه بتــدبر آ تــهف لنعــرف أنوســنا بشــكل أك ــرف 
ونعد العدة ملا بعد احلياة الـدنيا لنوـوز مبرلـاة هللاف ونتجنـب عقوبتـه تعـاىل ك ذلـك اليـوم الـ ي 

ُتْم اَ ْعَمُلونَ فَاْليَ ْوَم الَ ُاظْ قاو عنه تعاىل:  َلُم نَ ْفٌس َشْيئاً َوالَ ُُتَْزْوَن ِإاَل َما ُكن ْ
(38). 

 
 

 خالصة الكالم
 

إذن خالصـــة الكـــالم أن هنـــاو أمـــرين أمـــام اإلنســـان املســـلم ونـــا: إصـــالة قنيـــاه ابلعلـــم 
والعمل واجلهاق والسعي املستمر لتحقيق مكانته املرموقة الالةقةف وخدمـة ضتمعـه مبـا يصـّب ك 

 ر األمة وازقهارها لتحتل مكاهنا املناسب هلا بني األمم.تطو 
إصالة آخرته ابلعمـل الصـا ف وأقاء الواجبـات والطاعـات الـيت فرلـها هللا  واألمر الثاين:

                                                        

 وفيها ينور من الغولة وينبه إىل الورار هلل.. 20هنج البالغةف انيطبة:   35ظ
 .35ة 14ب 373ص 74حبار األنوار: و  36ظ
 .13ة 8ب 218ص 6حبار األنوار: و  37ظ
 .54سورة يس:   38ظ
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تعــاىل علــى املــجمنني مــن صــالة وصــيامف وذهــاب إىل دافــل القــرآن الكــرهنف والتحلــي ابلصــوات 
 ىل ذلك..واألخالق احلسنة من الصدق واألمانة وما إ

فــنذا مــا أصــلحنا قنيــاان وأ خــراان فســوف يشــملنا هللا تعــاىل بواســع رمحتــه ومغورتــه وتوفيقــهف 
َأين ِ الَ ُأِض يُع َعَم َل َعاِم ٍل ِم ْنُكْم ِم ْن ذََك ٍر َأْو ويقبل أعمالنا أبحسن قبولهف فننه تعاىل قاو: 

أُنْ َثى
(39). 

عحوجــل بعظــيم األجــر وال ــواب كمــا وأنــتم أيهــا األخــوة الشــباب املجمنــون قــد خصــكم هللا 
 .ظصلى هللا عليه وآله جاء على لسان رسوله الكرهن 

سبعة ك  ل عرش هللا عحوجل يـوم ال  ـل إال  لـه: : »ظصلى هللا عليه وآله حيث يقوو 
 .(40) «إمام عاقوف وشاب نشأ ك عباقة هللا عحوجل..

وهلوهـاف وأهـرم شـبابه ك طاعـة  ما من شاب يدع هلل الدنيا: »ظصلى هللا عليه وآله ويقوو 
 .(41)«هللا إال أعطاه هللا أجر اثنني وسبعني صديقاا 

اللهم... أسألك أن تصلي على دمد عبدو ورسولكف وأن توزعين من شكر نعماةك مـا 
تبلغــين ك غايــة رلــاوف وأن تعينــين علــى طاعتــك ولــحوم عباقتــك واســتحقاق م وبتــك بلطــ  

يك مــا أحييتـين وتــوفقين ملــا ينوعـين مــا أبقيتــينف وان تشــرة عنايتـكف وتــرمحين بصــّدي عـن معاصــ
بكتابك صدريف ولّط بتالوته وزريف ومتنحين السـالمة ك قيـين ونوسـيف وال تـوحا ع أهـل 

 .(42)أنسي ومتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه   أرحم الرامحني

                                                        

 .195سورة آو عمران:   39ظ
 .8سبعة ك  ل عرش هللا يوم القيامة ة 343انيصاو: ص  40ظ
 .2ة 4ب 86ص 74حبار األنوار: و  41ظ
 .ظعليه السالم قعاء يوم السبت للسجاق  101كوعمي: صمصباة ال  42ظ

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


 رجوع إىل القائمة

 19 

 
 

 من  دي القرآن احلكيم
 ئةحب الدنيا رأس كل خطي

نْ َيا َوُيْش  ِهُد هللاَ َعلَ  ى َم  ا ِف قــاو تعــاىل:  َوِم  َن النَّ  اِس َم  ْن يُ ْعِ بُ  َه قَ ْولُ  ُك ِف احْلَيَ  اِة ال  دُّ
ََِْصامِ  قَ ْلِبِك َوُ َو َأَلدُّ ا

(43). 
نْ َيا ِإالَ َمَتاُع اْلُغُرورِ وقاو سبحانه:  َوَما احْلََياُة الدُّ

(44). 
ٌر لِلَِّذيَن يَ ت َُّقوَن َأفَ الَ َوَما احْلََياُة اوقاو عحوجل:  اُر اآَلِخَرُة َخي ْ ٌْو َولَلدَّ نْ َيا ِإالَ َلِعٌب َوَُ لدُّ

اَ ْعِقُلونَ 
(45). 

نْ َيا ِف اآَلِخَرِة ِإاَل قَِليلٌ  وقاو جل وعال:  َفَما َمَتاُع احْلََياِة الدُّ
(46). 

 عند هللا ثواب الدنيا واآلخرة
نْ َيا َوُحْسَن ثَ َواِب اآَلِخَرةِ فَآََتُ ُم هللاُ ثَ وَ قاو تعاىل:  اَب الدُّ

(47). 
نْ َيا َواآَلِخَرةِ وقاو سبحانه:  نْ َيا َفِعْنَد هللِا ثَ َواُب الدُّ َمْن َكاَن يُرِيُد ثَ َواَب الدُّ

(48). 
يِ بَ  ًة َم  ْن َعِم  َل َص  احِلاً ِم  ْن ذََك  ٍر َأْو أُنْ ثَ  ى َوُ   َو ُم  ْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَّ  ُك َحيَ  اًة  َ وقــاو عحوجــل: 

َولََنْ زِيَ ن َُّهْم َأْجَرُ ْم ِبَِْحَسِن َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 
(49). 

نْ َيا َوِإنَُّك ِف اآَلِخَرِة َلِمَن الصَّاحِلِ َ  وقاو جل وعال:  َناُه َأْجَرُه ِف الدُّ َوآاَ ي ْ
(50). 

                                                        

 .204سورة البقرة:   43ظ
 .185سورة البقرة:   44ظ
 .32سورة األنعام:   45ظ
 .38سورة التوبة:   46ظ
 .148سورة آو عمران:   47ظ
 .134سورة النساء:   48ظ
 .97سورة النحل:   49ظ
 .27سورة العنكبوت:   50ظ
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 القرب: املصري احملتوم
َعُث َمْن ِف اْلُقُبورِ َوَأنَّ السَّاَعَة آاَِيٌة الَ رَْيَب فِ قاو تعاىل:  يَها َوَأنَّ هللَا يَ ب ْ

(51). 
َعِلَمْت نَ ْفٌس َما َقدََّمْت َوَأخََّرتْ   َوِإَذا اْلُقُبوُر بُ ْعِثَرتْ وقاو سبحانه: 

(52). 
َوُحصِ َل َما ِف الصُُّدورِ  َأَفاَل يَ ْعَلُم ِإَذا بُ ْعِثَر َما ِف اْلُقُبوِر وقاو عحوجل: 

(53). 
ِم  ْن نُْطَف  ٍة  َخَلَق  ُك   ِم  ْن َأيِ  َش  ْيءٍ   قُتِ  َل اِنْنَس  اُن َم  ا َأْكَف  َرهُ  عــال: وقــاو جــل و 

رَهُ  ُثَّ َأَماَاُك فَأَقْ بَ َرهُ   ُثَّ السَِّبيَل َيسََّرهُ   َخَلَقُك فَ َقدَّ
(54). 

 
 

 من  دي السنة املطهرة
 مزرعة اآلخرة

ونــةف ملعــون مــا فيهــا إال ذكــر هللا ومــا الــدنيا ملع: »ظصــلى هللا عليــه وآلــه قــاو رســوو هللا 
 .(55)«وااله وعاملاا أو متعلماا 

ـــْدنـَْياف واْلَعَمـــَل : »ظعليـــه الســـالم وقـــاو اإلمـــام أمـــري املـــجمنني  وإ نَّ اْلَمـــاَو واْلَبن ـــنَي َحـــْرث  ال
رَة    .(56)«الصَّال َح َحْرث  ا خ 

ــــْرَو ا: »ظعليــــه الســــالم وقــــاو  ــــوٍو اْزَهــــْد ك  الــــْدنـَْيا يـ َبصّ  َْغو  َــــا َوال تـَْغو ــــْل فـََلْســــَت مب  َّللَّ  َعْورَاهت 
 .(57)«َعْنَك! 

ال خـــري ك الـــدنيا إال ألحـــد رجلـــنيف رجـــل يـــحقاق كـــل يـــوم »أيضـــاا:  ظعليـــه الســـالم وقـــاو 
إحساانا ورجل يتدارو سيئته ابلتوبةف وأىن له التوبـة  وهللاف لـو سـجد حـت ينقطـع عنقـه مـا قبـل 

                                                        

 .7سورة احلج:   51ظ
 .4وطار: سورة االن  52ظ
 .9سورة العاق ت:   53ظ
 .21-17سورة عبس:   54ظ
 .1603ة 334هنج الوصاحة: ص  55ظ
 وتشتمل على هت يب الوقراء ابلحهد وهقيب األغنياء ابلشوقة. 23هنج البالغةف انيطبة:   56ظ
 .391هنج البالغةف قصار احلكم:   57ظ
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 .(58)«هل البيتهللا منه إال بواليتنا أ
: إن أوو مـا ظصـلى هللا عليـه وآلـه قـاو رسـوو هللا : »ظعليـه السـالم وقاو اإلمام الصـاقق 

عصي هللا عحوجل به سـت: حـب الـدنياف وحـب الر سـةف وحـب الطعـامف وحـب النـومف وحـب 
 . (59)«الراحةف وحب النساء

 العربة ملن اعترب
أوو منازو ا خرف فـان هـا منـه فمـا بعـده ان القس : »ظصلى هللا عليه وآله قاو رسوو هللا 

 .(60)«أيسر منهف وان مل ينج من فيما بعده ليس أقل منه
: ظعليـه السـالم عـن علـي  ظعلـيهم السـالم عن آابةه  ظعليه السالم وقاو اإلمام الصاقق 

التبسم فاجتاز ذات يوم بوتية من األنصـار وإذا هـم  ظصلى هللا عليه وآله كان لحك الن  »
ون ويضحكون مبلء أفواههمف فقاو:   هجالءف من غرّه منكم أمله وقصر به انيري عملـه يتحدث

 .(61)«فليطلع ك القبور وليعتس ابلنشور واذكروا املوت فانه هاقم الل ات
ان للقـس كالمـاا ك كـل يـوم يقـوو: اان بيـت الغربـةف : »ظعليه السالم وقاو اإلمام الصاقق 

دوقف أان القـــسف أان رولــة مـــن ر م اجلنـــةف أو حوــرة مـــن حوـــر أان بيــت الوحشـــةف أان بيــت الـــ
 .(62)«النريان

كــأن قــد أوفيــت أجلــكف وقــبض امللــك : ».. ظعليــه الســالم وقــاو اإلمــام زيــن العابــدين 
روحك وصرت إىل قسو وحيداا فرق إليك فيه روحكف واقتحم عليك فيـه ملكـان: انكـر ونكـري 

 ملساءلتك وشديد امتحانك.
ما يسأالنك عن ربك ال ي كنت تعبده وعن نبيك ال ي أرسل إليكف وعن  أال وان أوو

 قينك ال ي كنت تدين بهف وعن كتابك ال ي كنت تتلوهف وعن إمامك ال ي كنت تتواله.
  عن عمرو فيما كنت أفنيتهف ومالك من أيـن اكتسـبته وفيمـا أنـت أنوقتـهف فاـ  حـ رو 

                                                        

 .2ة 95اتلس 668ص: أمايل الشيخ الصدوق   58ظ
 .3ة 289ص 2الكاك: و  59ظ
 .64ة 8ب 242ص 6حبار األنوار: و  60ظ
 .8ة 106ب 59ص 73حبار األنوار: و  61ظ
 .2ة 242ص 3الكاك: و  62ظ
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 .(63) «ساءلة واالختبار..وانظر لنوسكف واعد اجلواب قبل االمتحان وامل
 ح اب القلب

ان املــرء إذا أذنــب كانــت نكتــة ســوقاء ك قلبــهف : »ظصــلى هللا عليــه وآلــه قــاو رســوو هللا 
فـان اتب ونـحع فاسـتغور صـقل قلبـه منهـاف وان زاق فـ لك الـرَّين الـ ي ذكـره هللا تعـاىل ك كتابـه 

 ُِبونَ َكاَل َبْل رَاَن َعَلى قُ ُلوِِبِْم َما َكانُوا َيْكس
(64) »(65). 

ــَو الـرَّاك س  الَّــ  ي رَاَن : »..ظعليـه الســالم وقـاو اإلمـام أمــري املـجمنني  َو َمـْن جَّ َو مَتَـاَق  فـَه 
ه    .(66)«اَّللَّ  َعَلى قـَْلب ه  َو َصاَرْت َقاة رَة  السَّْوء  َعَلى َرْأس 

ق العــني وقســاوة أربعــة خصــاو مــن الشــقاء: مجــو : »ظصــلى هللا عليــه وآلــه وقــاو رســوو هللا 
 .(67)«القلب وبعد األمل وحب البقاء

:   قاوق ظعليــه الســالم أوحــى هللا تعــاىل إىل قاوق : »ظعليــه الســالم وقــاو اإلمــام الكــا م 
حـــّ رف وأنــــ ر أصــــحابك مـــن كــــل الشــــهواتف فـــان القلــــوب املتعلقــــة بشـــهوات الــــدنيا عقوهلــــا 

 .(68)«دجوبة عين
 الشباب وعلو شأنك
ســبعة يظلهــم هللا عحوجــل ك  لــه يــوم ال  ــل إال : »ى هللا عليــه وآلــه ظصــلقــاو رســوو هللا 

 .(69)« له: إمام عاقو وشاب نشأ ك عباقة هللا عحوجل
إعا قلب احلدث كاألرم انيالية ما ألقي فيها : »ظعليه السالم وقاو اإلمام أمري املجمنني 

                                                        

 .29ة 72ص 8الكاك: و  63ظ
 .14سورة املطووني:   64ظ
 ك ذكر القلب.  3الوصل  256مشكاة األنوار: ص  65ظ
 ار.إىل أهل األمص ظعليه السالم كتبه   58هنج البالغةف كتاب:   66ظ
 .ظعليه السالم لعلي  ظصلى هللا عليه وآله ك وصية الن   3الوصل  437مكارم األخالق: ص  67ظ
 القطب األوو. 6التحصني ك صوات العارفني البن فهد: ص  68ظ
 .8ف وم له ة7سبعة ك  ل عرش هللا يوم القيامة ة 343انيصاو: ص  69ظ
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 .(70)«من شيء قبلته
ب أن أر  الشــاب مـنكم إال غــاق ا ك لســت أحـ: »ظعليــه السـالم وقـاو اإلمــام الصـاقق 

حـالني: إمــا عاملـاا أو متعلمــاا فـان مل يوعــل فـرطف فــان فـرط لــيعف فـان لــيع أ ف وإن أ  ســكن 
 .(71)«النار وال ي بعث دمداا ابحلق

فــرأ  ك حليتــه شــيباا  ظعليــه الســالم أصــبح إبــراهيم : »ظعليــه الســالم وقــاو اإلمــام البــاقر 
ـــــ ي بلغـــــين هـــــ ا املبلـــــ  ومل أعـــــ  هللا طرفـــــة  شـــــعرة بيضـــــاء فقـــــاو: احلمـــــد هلل رب العـــــاملني ال

 .(72)«عني

                                                        

ــ ظعليــه الســالم كتابــه   70لــ  العقــوو: ص  70ظ ف وأنظــر هنــج البالغــة ظعليــه الســالم ه احلســن إىل ابن
 .ظعليه السالم للحسن  ظعليه السالم من وصية له  31الكتاب: 

 .22ة 1ب 170ص 1حبار األنوار: و  71ظ
 .2ة 95ب 104علل الشراةع: ص  72ظ

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


 رجوع إىل القائمة

 24 

 
 
 

 الفهرس
 

 3 ........................................... كلمة الناشر

 6 .......................................... الدنيا وا خرة

 8 ................................. الشباب وال قافة الدينية

 9 ............................................... الطموة

 10 ....................... التدريب على استادام األسلحة

 11 .................................... السالم أصل قاةم

 12 ................................ استغالو أوقات الورا 

 13 ................................... اار استغالو الورا 

 13 .............................................. ا صلة

 14 ............................... االرتباط املباشر اب خرة

 15 ........................................ جحاء األعماو

 16 ........................................ أنواع الع اب

 17 ...................................... خالصة الكالم

 19 ............................... من هدي القرآن احلكيم

 20 ............................... من هدي السنة املطهرة

 24 ............................................. الوهرن

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


 رجوع إىل القائمة

 25 

 
 

 رجوع إىل القائمة
 

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

