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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة أهل بيته الطاهرينحممد و سيدنا الصالة على و  احلمد هلل رب العاملني

 ، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.أمجعنيعلى أعدائهم 
 فريق الخاسرين

 و
 فريق الرابحين

(9) 
يَن َُو ِررر ا َوَ م  ِررر ا َواْلعَ قاااال اهلل العظااايم يف اتاباااه ال ااار     َ ََْسررراَا َلف ررري ِإْسررررذ ِ َّ آْل الْلررر ْصرررر  ِ َّ اْل اْن 

 .(1)الصْلال َحات  َوتَرَ اَصْ ا ب اْلَحقِّ َوتَرَ اَصْ ا ب الصْلْبر  
ررا اََ ِمرر ا َوسرراَءتْرِبْم ِرِسررِ ِبْم ب اْلبَريِّ   جاال ا ااهقااال  ررْن َُرررْب  ِنْم َلمْل  ررات  َووررا ورراَِ ا َوَلَقررْد َهْلَ ْن َررا اْلِقررِروَا و 

رررْن بَرْعرررد ل ْم ل  َرْ  ِرررَر وَ  َْ ََْارررو م اْلَقرررْ َم اْلِمْارررر ويَن ِ مِرررمْل َسَعْ  ررراِوْم َإنْ رررَع ف ررري اأْلَْرظ  و  ْيرررَع ل يِرْؤو  ِررر ا َورررَل 
 .(2)تَرْعَمِ  اَ 

 ويف هذه اآليات ال رميات بصائر ألويل األلباب 
 ال اس فريقاا
الااارا ني ريااا  :و  ،الفاشااالني والياااالنياخلاسااارين واكاااال ني و  :ريااا الناااال الهااام :ري اااا    البصررريرة األولررر  

 .الناجحني واملفلحنيوالناجني و 
 األصل فريق الخاسرين!

ا  األصال يف اننااا  هاو ا  ي او  ران :ريا  اخلاسارين، واالساتينان ا  ي او  ران :ريا   البصريرة الااَير  
ََْسراَا َلف ري ِإْسررذ َواْلعَ الرا ني ولذا صيغت اآليات ال رمية هبذه الصاياةة  ا: اد  ْصرر  ِ َّ اْل اْن   اارُ ل اخلحُم

 ، أو ر تياااى  بااار األراااوروناااوانف نفااااه علاااى ا  ر تياااى  بعاااه علاااى ال لاااي الطبيعاااي وهاااو اننااااا ،  اللاااة  
هاو كلا ، ويدااده قولاه :عاا    أو ر تياى مماوف كلا  ،ال اعادة العاراةر تياى ، أو ورتطلبات احلياة الادنيا

 َْواَرَر َوْن ف ي اأْلَْرظ  ِيض  ُّ َك َ ْن َسبيل  ال ْله  َّ ْا يَرتْلب ِع َا َّ آْل ال ْلنْل َو َّ ْا ِلْم َّ آْل َيْخِرِص اَ َوَّ ْا ِتط ْع ه(3) 
                                                           

 .3-1سورة العصر  اآليات  (1)
 .11-13سورة يونس  اآليتا   (2)
 .111سورة األنعام  اآلية  (3)
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 َبَرررْل َهْواَررررِرِلْم آ يَرْعق  ِررر ا(1)  َبَرررْل َهْواَررررِرِلْم آ يِرْؤو  ِررر ا(2)   ويف امل ابااال :اااا  رااان االساااتينان ا  ي اااو
ِ  ا الصْلال َحات  َوتَرَ اَصْ ا ب اْلَحقِّ َوتَرَ اَصْ ا ب الصْلْبر  ني رن :ري  الرا انناا   يَن َُوِ  ا َوَ م   َ  .َّ آْل الْل

 س رة العصر دليل سديد     هصال  اآحتياط
صاااالة االحتيااااو ع اااال  وشااارعا ، :اااا  أصاااالة يدساااس ألرااان كلااا   ليااال جدياااد  ويااااتنب  البصررريرة الاالاررر  

حاا  الطاعااة ورنهااا حاا  اململ ااة ورنهااا حاا  رااال  إ  مخااس رباااس وراااال  رنهااا االحتياااو الع ليااة :اااتند 
اململوايااة ورنهااا االسااتح ايت الااذاص، وقااد :ص االنا كلاا  يف رباحااط األصااول، واالحتياااو ال اارعي ياااتند إ  

ْئتَ آيات وروايات ورنها  َْ ب َما ش  َْ فَاْحَتْط ل د ي   يِ   .(3)َهِإ َك د 
هاااذه اآلياااات ال رمياااة رااان ساااور العصااار  :اناااه إكا ااااا  األصااال يف  ،األ لاااةإ  قائماااة  ا  نياااي  ويمنرررن

بال أشاد االحتيااو، وكلا  امان يااب يف راابعة أو رذئباة .. ااال.. انناا  اخلارا ، وجب عليه االحتياو
راان  ملااا قااديت بااهالاادنيا  راان يعاايه يف هااذه احلياااة كلاا  هااو حااال:ااا  أو يف أرض رليئااة بالع ااارب واأل:اااعي، 

ا:اا  علياه ا  ي او  ولاذا رزالا  ورهااو ، وراا :واجهاه ران رعاصاي ا قتوشاه ران ورخما ر  ر، ذ  احل ارا  أشاد ذم ح 
حفاااار أو أو:ااااا  أو حااااواجز أو أ  نااااوف راااان  رطبااااات أود :يهااااا وجاااا:ع ااااس راااان ياااااب يف أرض راااااتوية ال 
 أل  يأخذ حذره..رن ةب ا  يوجد  اٍف املخا ر، :ا  له ا  مي ي آرنا  رطمئنا  

 جتاار ه باجتاااهحنااو اكاويااة واخلااارا .. أو إكا اااا   باار الاادنيا ا   ينااد:ر تيااى  باار انناااا  ا  :اااكا اااا  ر
املاااتن عات والو يااا  أو إكا ااناات ال اعاادة العارااة كلاا ، :ااا  الع اال والن اال يتعاضاادا  علااى وجااوب احلااذر 

:لظااااهر احل ااام ل وأراااا الن ااا ؟املظنو : يااا  بااااحملتمااال الباااال   :ااار اليااارر :لوجاااوب واالحتيااااو، أراااا الع ااال 
 ال ريفة. :تأرل والتحذير يف اآليات

 ولي دليل     َّبطال شبب  الابر
ا  اآليااات ال رميااة :عااد راان األ لااة علااى إبطااال اساا  وعلااى ا  انناااا  حاار  خمتااار وانااه  البصرريرة الرابعرر  

قولااه :عااا     ااار قاساار وكلاا  صااري وال ب جااابر  بااجيااانع علااى عملااه وسااون اختياااره ب ااراٍر رنااه يتخااذه ال 
 َيَن َُو ِرر ا َوَ م  ِرر ا الصْلررال َحات  َوتَرَ اَصررْ ا ب رراْلَحقِّ َوتر  َ ََْسرراَا َلف رري ِإْسرررذ ِ َّ آْل الْلرر َ اَصررْ ا َواْلَعْصررر  ِ َّ اْل اْن 

 :ا  اخلارا  ليس قدرا  رفروضا  على انناا  بل له ا  يتخلص رنه بانميا  والعمل الصاحل. ب الصْلْبر  
                                                           

 .13سورة العن بوت  اآلية  (1)
 .111سورة الب رة  اآلية  (2)
 .111للن ر ا قم  ص ال يخ الطوسي، األرايل،  ار الي ا:ة (3)
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 انميا  أرر ةب اختيار ؟ آ يقال 
رررْن رَبِِّنرررْم َفَمرررْن شررراَء فَرْ يِررررْؤو ْن َوَورررْن شررراَء بااال هااو اختياااار  ولاااذا قاااال :عاااا    َّذ يقرررال  َوُِرررل  اْلَحرررقُّ و 

َوَسَحرررِدوا ب برررا وهاااو اختياااار  ولاااذا قاااال :عاااا    ، لااابويااادل علياااه أيياااا  ا  انمياااا  ع اااد ال (1)فَرْ َيْنِفررررْ 
َقَ ْتبا هََْرِفسِ  دينَ َواْستَريرْ ُ َبِ  اْلِمْفس  َِْ ْر َوْيَع واَا  ا  .(2)ِبْم اِْ ماً َوِ ِ  ًّا فَا

.  وبذل  اله نصل إ  ا  انناا  ميتل  : رير رصبه بنفاه إ  خبا  :خب أو شرا  : ر 
 ُص  التاسر الَم ا تدى مم استح  مم ا ترف

 ويف كل  ي ول ال اعر احل يم 
 فيَررررررا وررررررن  رررررردى مررررررمْل اْ ترررررردى مررررررمْل اُْرتَررررررررَ 

 

 اَْتبرررررررر  مررررررررمْل اْ ترررررررررف اسررررررررتح  مررررررررمْل مررررررررمْل  
 

 هبشرررررررررررررررررررر بقررررررررررررررررررر ل اهلل ف ررررررررررررررررررري ُيَاتررررررررررررررررررره
 

ُْفررررررررر َلِبررررررررم َوررررررررا ُررررررررد سرررررررر ع   َّ ا يْ َتبرررررررر ا ي
 

ا  انناا  ايبا  راا يعادو حناو ال ار ويارا  حناوه اأشاد راا ي او  ال  ع هي املأساة  أل  (ع)عدوقوله 
نظر إ  األجنبية أو ي ذب أو ينم  أو ياتهم أو لي ..ا اأنه ال ينتظر حىت إشارة رن ال يطيبدو  الرا ، حىت 

خيتلس أو ياريت أو حيتال أو ير: ي )مثَّ اعتدع( على احلررات )مثَّ اقرتف( اخلطيئات، ل ناه حياط ااا  حارا  
 وخطْارة خمتارا  أر ناه ا  يغاب  اجتاهاه :اساتحى ران رب العباا  احملاي  ب ال حرااة وسا نة وشاار ة ووار ة ونظارة

 .وخبر : رة وخطوة وةبها )مثَّ انتهى( عن املعاصي وأقلر )واعرتف( لربه برره وخير وخ روةمزٍة وملزٍة و 
ة  ولبَين  البيتني رن ال عر قصة رائعة رع  

 راا:را  : د ن ل ا  رجال  رن ابار أهل البصرة اا  أهل :ا  و:جور ومخرة وكو ولعب و رب، وانه اا  
يلة رعروضة للبير :األ عنها : الوا ا ها ُحان وااها جتيد اليرب إ  بلدة بعيدة، :رأع يف الاويت جارية مج

 حال  وعنادرا حناو البصارة..  واجتاهالاافينة  وعندرا أرا  العاو ة رااب :اشرتاها :رحا  جذال .. ،نانعلى العو  والغ
بااالعو   ر بعا   مناا  اخلماار :ونعهاا علااى راااب الاافينة مث أراار اسارياة باا  :غاا  و:ياربي ااقُ الظاالم أرار ا  

يف آخاار الااافينة ر ااغول رنعاازل عاانهم .. ول اان هااذا الرجاال اسااتوقفه وجااو  شاااب رمبطااو:ط اارب و:ُ  و:اارقص
حبائلاااه   :اااه.. وحياااط ا  ال ااايطا  ةاااو  قاااو  لئااايم لاااذا :اناااه ال يرضاااى بنجااااة حاااىت الواحاااد رااانوع  ر:اااه  بفم 

الغنااان ديد لي اااراهم يااذهب حنااو ال اااب وياادعوه باصاارار شاا ل ااي.. لااذا وسااول إ  الرجاال ور ائااده وشااروره
.. ل ان ال ااب ر:ا  ب اوة وقاال كل  احلفل اسهنماي.. :جان إليه رارعا  و عاه إ  واللهو واللعبالطرب و 

                                                           

 .22سورة ال ه   اآلية  (1)
 .11سورة النمل  اآلية  (2)
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وكوك ولعب ، : ال البصار  رتعجباا  وراا هاو؟  ةنائ  و رب له  ا  عند  را هو أ:يل وأمجل وأحلى رن 
رر  ل َمرن  اتْلقر ُِْل َوتاِع ا  جي  .. مث :لى عليه بصوت ش  :استمرقال رَرِة َإيرْ َُ يرل  َواْآإ  َْيا  َوآ ِتْ َ ِمر َا   لدُّ

ِ ا يِْدر ْوِنِم اْلَمْ ِت َوَلْ  ِوْ ِتْم في نزلات اآلياات ال رمياة علاى ول اد  (1)...بِرِروجذ ِوَشريْلَدةذ   فَتيًن ِ هَيْرَ ما َتِنَ 
:تلااى عليااه  ا  يزيااده..اب  لااب راان ال ااعلااى خديااه مث البصاار  االصاااع ة :ااارجت  ب اادة وسااالت  روعااه 

رْم  َوُِل  اْلَحقُّ و ْن رَبِِّنْم َفَمْن شاَء فَرْ يِرْؤو ْن َوَوْن شاَء فَرْ َيْنِفْر َّ ْلا َهْ َتْدَا ل   ْلال ميَن َاراً َهحاطَ    ابال ب ب 
ُِبا َوَّ ْا َيْسَتُيِا ا يُِامِ ا ب ماءذ َواْلِمْبرل  َيْشر  م اْلِ ِسر َب ب رْئَل الشْلرر   :غاب  وهناا  (2)اِب َوسراَءْت ِوْرتَرَفقراً ِسراد 

ا  اخلمااار وأرااار برريهاااا يف البحااار وأرااار اسارياااة باحلجااااب.. مث رجااار إ  ال ااااب نااا م البصااار  ااراااا  :أسااارف حناااو 
ران رزياد؟ ول اد ااا  ال ااب ح يماا  إك رأع حالتاه :اختاار آياات ران ناوف لدي  رن ارا  نا را  وقال له هل 

رب ْم آ تَرْقَ طِر ا   ُِرْل يرا   براد َم الْلرَيَن َهْسرَرِف ا َ  ر :تلى قوله :عا    آخر :تناسب رر حالته اسديدة هََْرِفس 
َُِفرر ِر الرررْلحيمِ  َِ َب َسميعرراً َّ ْلررِه ِلررَ  اْل َُّ ُْف ررِر الرر ررْن رَْحَمرر   ال ْلرره  َّ اْل ال ْلررَه يَر وعناادرا  عهااا البصاار  ارجتاا   (3)و 

 ب دة وجعل ي رر بع  اآليات حىت أةمي عليه.
َ ْور  ال ْلره  :فعل املواعظ البالغة بأهلها.. قال :عاا    ولنَا هََلْم يَْأا  ل  ْلَيَن َُوِ  ا َهْا َتْخَشَع ُِر ِر بِرِبْم ل ر

 .(1)َووا ََرَوَل و َن اْلَحقِّ 
.. وحنن يف أ  روقر انا  يف روقر احلاام أو احمل وم.. الزوج أو الزوجة.. األب أو األبناان.. رئايس واآا
املعلم أو التالريذ.. علينا ا  نير سورة العصر أرام ناظرينا وأ  نتوب إ  بارئنا إ  انا  ..أو املوظفني ال راة
 أو ار: بنا جررا  أو جترأنا على أية رعصية رن رعاصي رب العاملني. ا  ظلماجرتحنا قد 

 لل تختص داْرة  مل الصالحات بالص م والصنة؟
وأرياكااا،  َوَ م  ِرر ا الصْلررال َحات  ال عناادرا يااامر قولااه :عااا   ا  ال يااب راان النااالبصرريرة الخاوسرر   

عناادرا ي اارأ رياال الروايااة  لديااهإ  الصااالة واحلاال والصااوم ورااا أشاابه كلاا .. ويتأاااد هااذا الفهاام  كهنااهينصاارف 
يَن َُو ِرر ا وَ ف رري َُرْ ل رره  َ رروْل َو َسررلْل   ، َ ررْن هَب رري َ ْبررد  ال ْلرره  التاليااة    َ اَصررْ ا  َ َّ آْل الْلرر ات  َوتَر ل ررال حل م  ِرر ا الصال

اَصْ ا ب الصْلْبر   اَا اْسَتاْرَ   ال ْلِه ِسْبَحاََِه َهْلَل َصْفَ ت ه  و ْن َإْ ق ه  َحْيِث َُاَل  » َُاَل  ،ب اْلَحقِّ َوتَر ل َْسل َّ اْل اْن 
                                                           

 .77-77سورة الناان  اآليتا    (1)
 .22سورة ال ه   اآلية  (2)
 .33سورة الزرر  اآلية  (3)
 .11سورة احلديد  اآلية  (1)
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يَن َُو ِرررر ا  َ يررررر  اْلِمررررْؤو   يَن َ   رررر َلف رررري ِإْسرررررذِ َّ آْل الْلرررر ات    ي  ب َ آَيَرررر   َهو  ررررال حل َهْم َهدْلْوا  َو َ م  ِرررر ا الصال
اَصررْ ا ب رراْلَحقِّ اْلَفررَراْ َ   اَصررْ ا ب الصْلررْبر  ب اْلَ آَيَرر    َهمْ  َوتَر ل ررْن  َوتَر ل َهْم َوصْلررْ ا َذرَار يرْلِبررْم َوَوررْن َإ ْلِفرر ا و 

َبررررا َهدْلْوا بااااا) َ م  ِرررر ا الصْلررررال َحات  وَ   اااااريف حيااااط جيااااد انرااااام  (2) (1)«بَرْعررررد ل ْم ب َبررررا َوب الصْلررررْبر  َ َ يرْ
 التفاب رن باب التحديد واحلصر أو يتصور الفرائ  خاصة مبيل الصالة والصوم.هذا ( ويتصور اْلَفَراْ  َ 

 و اساة انإ اا ون  مل الصالحات
واحلاال ونظائرهااا، اااذل  يتمي اال يف الصااالة والصااوم  يتجاااد يفالصااحي  ا  عماال الصاااحلات امااا  ولنررنا 

.. واملدرنني ورواساة انخوا واملاااني و: فل األيتام  ،واري  العليل وإ عام اسيافوالنخيل األشجار  ةنراع
ن  اْلِمَفضْلررل  بْررن  ِ َمررَر، َُرراَل  َسررأَْلِت َعررف وقااد ور  التصااري  باااألخب يف روايااة أخاارع عاان انرااام الصااا يت 

رردذ  رراَا َلف رري ِإْسرررذ ه  َ رروْل َوَسررلْل  ، َ ررْن َُرررْ ل  ال ْلررالصْلرراد َ  َسْعَفررَر بْررَن ِوَحمْل َْسل ، فَرَقرراَل َواْلَعْصررر ِ َّ اْل اْن 
   « ِاْلَعْصررر  ْصررِر ِإررِروج  اْلَقرراْ م َ    رراَا َلف رري ِإْسرررذ َْسل يَن يَرْع  رري َهْ ررَداَءََا،  َّ اْل اْن   َ َّ آْل الْلرر

ات  ]يَرْع  ررريِ ب ايَات  َرررا  َُو ِرر ا رررال حل ْإرررَ اا  يرَ  َوَ م  ِررر ا الصال اَصرررْ ا ب ررراْلَحقِّ ْع  ررري ب ِمَ اَسررراة  اْن  يَرْع  ررري  َوتَر ل
َواَورر    اَصررْ ا ب الصْلررْبر  ب اْن  : مااا ا  أ ان الفاارائ  راان عماال الصاااحلات  (1) «(3)، يَرْع  رري ف رري اْلِعْسررَرة  َوتَر ل

 : ذل  رواساة انخوا  يف املطعم وامللبس واملراب واملا ن وةب كل .
  خيل ون  مل الصالحاتوغرس األشاار وال

بااال ا  صاااري  العدياااد رااان الرواياااات ا  أرياااال :لااا  األعماااال )ان عاااام، الزراعاااة.. ا ( :ااااتوجب امليوباااة 
 :الحظ الروايات التالية  .. ةانكية.. وااها عبا
َعِ  َهْسَبابذ ِيْنَتِب ل ْ َعْبد  مَرَ ابِرَبا بَرْعرَد َوفَات ره   رَِسرل  غَررَ  قال رسول اهلل  َس ََْخرًن، َهْو َحَفرَر ب ْئرراً، َسبرْ

 ُْ داً، َهْو َوتَرَب ِوْصررَحفاً، َهْو َور َ،   ْ مرراً، َهْو َإ ْلررَع َولَرداً َصررال حاً َيْسررتَر ف ِر لَررِه َهْو َهْسرَرى ََرَبررراً، َهْو بَر َرر  َوْسررا 
 .(5) بَرْعَد َوفَات ه  
 عبااا ة   ربعااة األخاابة يف الروايااة،وحفاار اآلبااار وإجااران األاهااار، إ  جااوار األ النخياال ونراعااة األشااجار فُرررس

                                                           

 .1ح 733ص 2:أويل اآليات  ج (1)
 .733-732ص 3عية  جالايد هاشم البحراس، ال ها  يف :فاب ال رآ ، ردساة الب (2)
 .1ح 323ص 2امال الدين واام النعمة  ج  (3)
 .732ص 3الايد هاشم البحراس، ال ها  يف :فاب ال رآ ، ردساة البعية  ج (1)
 .111ص 2ور ام بن أيب :رال، مموعة ور ام ):نبيه اخلوا ر ونزهة النواظر(، ر تبة : يه ا قم  ج (3)
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امليوبة.. ولو اننا اعلماان ورواة وحماد ني ورسااليني حاد نا الناال عان كلا  الاه األجر و عليها انناا  تح  يا
الدراساااة اسارعياااة ويف املااادارات والنااادوات.. لصااانعنا   ا:اااة  صااافوفعلاااى املناااابر، ويف اسرائاااد وا اااالت، ويف 

، والنااال راان الف اار.. وي فااي ا  نعلاام اخلااراب واألراضااي راان اليبااابلاابال  راان اقتصااا ية :نت اال ا –إسااالرية 
جر ان  أراضيحول إ  و:ت% رن أراضي العرايت الزراعية :تصح ر سنويا  1ا  نابة  واما سب  يف ملس آخر،

علااى و:ياااعفت .. و:صااوروا املأساااة العظمااى :يمااا لااو اسااتمرت هااذه النااابة األشااجار واملزروعاااتعاريااة عاان 
وةااالن األسااعار وار:فاااف نااابة  راان املنتجااات واحملاصاايل الزراعيااة تاادا  الااانني.. سااا ياااتجلب قلااة املعااروضار

 الف ر ونيا ة العواص  الرتابية ب  ل رذهل.
َسررأََلِه رَِسررل  فَرَقرراَل لَررِه  ِسع ْ ررِت ف ررَداَك َهْسررَمِع َُرْ ورراً يَرِق لِرر َا َّ اْل قااال   ويف الروايااة عاان أيب عبااد اهلل 

ْ رهِ الوِّرَاَ َ  َوْنِروَل  ، فَرَقاَل َلِه  اْزَرِ  ا َواْغر ِسر ا فَرَن  رَل ال ْلراِس َ َمرًن َهَحرلْل َوَآ َهْ يَرَب و  َوال ْلره   ،َوال ْلره  َورا َ م 
ُْر ِسنْل ال ْلْخَل بَرْعَد ِإِروج  الدْلسْلال    .(1)لَيَرْوَرِ نْل الوْلرَْع َولَيَر

باً َهْإَرَسِه ال ْلرِه الوْلار ِ  َا ِوِ  ِز اأْلَََام  يَرْوَرِ  َا  َيِّ ي ول   ن يزيد بن هارو  قال  عت أبا عبد اهلل عو 
ْرَربِرِبْم َوْ و َلً  يِْدَ ْ َا اْلِمَبارَو ينَ   .(2)َ وْل َوَسلْل َوِلْم يَرْ َم اْلق َياَو   َهْحَسِن ال ْلاس  َوَقاواً َوهَُ

ي شارة، وهلفي لنتار!!  العمن  الَم َزرَع و يَ 
راعااة األشااجار بعاازم راسااخ ال علااى ن  ع اا  (3)ا  نعلاام ا  أحااد املاادرنني راان كو  اكماام العاليااة وينفرري

ساااا يعااا   ،رتواك تاااار ع ااارة آالف رااا ،تاااارألفاااي ه بلغااات  راااااحة   ،سااانة سااابعنينظاااب لاااه، حاااىت نرف  اااوال 
اماا ررو  شت واسم قريته اليت يا ن :يهاا  مه اهناه،   –رنط ة اارفبون يف وكل   ع رين رليو  ررت رربر!

 ا  شخصا  آخر نرف مبااعدة أهله رليوس شجرة!!
ر عظمة إجناانه عليناا ا  ناتحيار ا  رااا:ة النجا  األشارف إ  البصارة : اارب اخلماامائة  ول ي نتصو 

ايلاو   373ايلاو رارتا  حااب بعا  الطاريت و  132 املدينة املنورة إ  ر ة امل رراةرن اا:ة ملاو ) ،(1)ررتا  ايلو 
النجا  إ  البصارة نراعة رليوس شاجرة :عا  اناه نرف اارال املااا:ة ران  ا و ، (ررتا  : ريبا  حاب اخل  املباشر

 اتاد علاى عارضوبواقار ع ارين شاجرة عرضاا  )والايت  –:رضاا   –بفاصل مخااة أرتاار باني اال شاجرة وأخارع 
                                                           

 .211ص 3ية ا  هرا   ج  ة انسالم ال لي ، ال ايف،  ار ال تب انسالر (1)
 .211املصدر  ص (2)
 وا ه علي حاني سعا ت. (3)
 ايلو ررتا  أو أقل.  117 (1)



 ه1113/ ذو القعدة  22األربعاء  ..................................................................... (351)والتدبر  التفسيردروس في 

7 
 

 اوال ( إ  رارت :يارب يف مخاامائة ايلاو  ا  ضارائة ررت( سا يع  انه حو ل راااحة ضاخمة اهاذه )رائاة رارت عر 
 باتا  :ريد.

أسااات امااا و بزراعااة رليااوس شااجرة   حااىت اآل  1227م باادن  راان عااا وا گسااالويف ال انياال قاراات عائلااة 
 .!!رةردساة : فلت مبياعفة اسهد حىت نرعت ع رين رليو  شج

 ااال  إ  جنااة.. :مااا بالاا  لااو نرف  ت بااال  املااالمني لااحوَّ ت  ل  نرف مخاااة أشااجار  رااالمشااخص ولااو ا  ااال 
 !أو أاير أو أل  شجرةشجرة رائة  ،يررنا، ولو ع  التمويل أو الت ج

 الطعام و يب الننم وَّدإال السرورم وَّ عا
ََ رَِسل  ب   َاام  َدابْل   َرِس ل  ال ْله  وعن عبد اهلل بن الفيل عن خاله حممد بن سليما  ر:عه قال    َهَإ

 .(1)فَرَقاَل  يَا َرِس َل ال ْله  َهمُّ اأْلَْ َمال  َهْفَضِل؟ فَرَقاَل  َّ ْ َعاِم الطْلَعام  َوَّ ْ َياِب اْلَنَنم  
، َوِوَسرراَواِة اأْلَ   ف رري ال ْلرره ،   وعنااه  َْ رر ررْن ََرْفس  َْ ال ْلرراَس و  َصررالذ  َّ ََْصرراِف َسرريِِّد اأْلَْ َمررال  مَررَنِ، إ 

 .(2) لِّ َحالذ َوذ ْوِر ال ْله  َ َ   وِ 
رِع   وقال رسول  ِ ِه َ َ   اْلِمْؤو ن  َتطْرِرِد َ ْ رِه َسْ َ تَرِه َهْو َتْنش  َهَحبُّ اأْلَْ َمال  َّ َل  ال ْله  ِسِرور  ِتْدإ 

 .(3) َ ْ ِه ِوْربَرَته
وعان  (1)ِرور  َ َ   اْلِمرْؤو ن  ءذ َهَحبْل َّ َل  ال ْله  و ْن َّ ْدَإال  السُّ  َوَوا ِ ب َد ال ْلِه ب َشيْ   وعن انرام الباقر 

يَماا  َهْفَضِل و ْن َّ ْدَإال  السُِّرور  َ َ     انرام الصا يت  لَْيَل و َن اأْلَْ َمال    ْ َد ال ْله  َ وْل َو َسلْل بَرْعَد اْن 
 (3)اْلِمْؤو   ينَ 

ُْت َبرا، َوب ررُّ ُِرْ ِت َهمُّ اأْلَْ َمال  َهْفَضلِ قال   عن رنصور بن حانم عن أيب عبد اهلل  ؟ َُاَل  الصْلرَنِة ل َ 
َباِد ف ي َسب يل  ال ْله  َ وْل َوَسلْل   .(1)اْلَ ال َدْين  َواْلا 

الاايت حب ااذ إليهااا الاادين انسااالري احلنياا  األخاارع بعاا  األعمااال الصاااحلة أييااا  ا  ناااتعرض احملبااذ  راانو 
                                                           

 .222ص 1ن،  ار ال تب انسالرية ا  هرا   جأحد بن حممد بن خالد ال قي، احملاس (1)
 .1الع ول، ردساة الن ر انسالري ا قم  ص احلان بن شعبة احلراس، ق   (2)
 .121ص 2  ة انسالري ال لي ، ال ايف،  ار ال تب انسالرية ا  هرا   ج (3)
 .177ص 2املصدر  ج (1)
 .313ص 71العالرة ا لاي،  ار األنوار  ج (3)
 .137ص 2ال لي ، ال ايف،  ار ال تب انسالرية ا  هرا   ج   ة انسالري (1)
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 الاعدان واملفلحني والناجحني.ويلح  براب   ائرة اخلاسريناملرن رن  خيرجرن ال روو ل ي :عت  واليت 
 ون  مل الصالحات وانُراظ الخيرم

َُِ  قاال   عن أيب عبد اهلل  وقد ور  يف احلديط انُراظ الخيرم  َوْنتِر ب  َ  َر  بَراب  اْلَا ْلر   الصْلرَد
 .(1)ب َعَشَرةذ َواْلَقْرِظ ب َاَماَ َيَ  َ َشرَ 

ْرَرَظ رَِسًن َُرْرضاً َّ َل  َويْ قال   وعن أيب جعفر  َسَرةذ َواَا َوالِِه ف ي زََواةذ وََوراَا ِلرَ  ف ري الصْلرَنة  َوْن هَُ
رَيهِ  َُررْرِظ اْلِمررْؤو ن  ي اول   وعان ياونس بان عمااار قاال   عات أباا عباد اهلل  (2)َورَع اْلَمَنْ َنر   َحتْلر  يَرْقض 

َْ اْحَتَسبْ  ََُضاَك َوَّ ْا َواَت َُرْبَل َذل  يِل َهْسرذ َّ ْا هَْيَسَر   .(3)َت ب ه  و َن الوْلَواة  َغ  يَم   َوتَرْعا 
املدرن أ  ي و  عايل اكمة يف ال احل ول وا  يتخذ رن الذين حطموا األرقام ال ياسية يف انجنان،  و   

.. وي فااااي هنااااا ا  نعلاااام ا  (1)فَاْسررررَتب ِق ا اْلَخْيرررررات  :عااااا    إك ي ااااولمنوكجااااا  جيارونااااه ويتااااااب و  رعااااه 
شااهر يوليااو م وانااه أقاارض حاىت 1272للف ااران يف باانغال يه عاام  ال و:يااور حممااد ياونس أسااس بناا  ةارارني

م سبعة راليني واربعمائة أل  شخص! بامجايل ربال  :صل إ  ستة رليارات و المثائة ومثانني 2117عام رن 
 .!!ا  رليو   والر 

 وتوويج العواب والعازبات
ْسر  ويف احلديط عن رساول اهلل توويج العواب   َنم  ب  َراء  َهَحربُّ َّ لَر  ال ْلره  َ روْل َوَسرلْل َوا بِ  َي ف ي اْن 
 .(3)َوَهَ وُّ و َن الترْلْوو يج  

َبا، َزوْلَسِه ال ْلِه و نَ قال    هوعن ََِل ب َبا َوَتِشدُّ َ ِضَدِب َوَيْسَتر يِح َّ لَيرْ  َوَوْن َزوْلَج َهَإاِب اْلِمْؤو َن اْوَرَهًة يَْأ
يق يَن و ْن َهْلل  بَرْيت  ََب يِّه  َوَّ ْإَ اَ ه  َوَََُسِبْم ب ه  اْلِح ر  اْلع ين  َوَََُسِه ب َمْن   .(1)َهَحبْل و َن الصِّدِّ

 .(7)َوَهْفَضِل الشْلَفاَ ات  َهْا َيْشَفَع بَرْيَن امْر َرْين  ف ي َ َناحذ َحتْل  َيْاَمَع َشْمَ ِبَما  وعن انرام علي 

                                                           

 .33ص 1املصدر  ج (1)
 .337ص 3املصدر  ج (2)
 املصدر. (3)
 .117سورة الب رة  اآلية  (1)
 .222ص 111 ار األنوار  ج (3)
 .313ص 72 ار األنوار  ج (1)
 .222ص 111 ار األنوار  ج (7)
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 .(1)َواَا و مْلْن يَرْ ِ ِر ال ْلِه َ وْل َوَسلْل َّ لَْيه  يَرْ َم اْلق َياَو     َوْن َزوْلَج َهْ َوبَ قال   وعن انرام الصا يت 
َمَنمَر   َيْسررَت   ُّ َا ب   ررلِّ َ رْرَّ  ال ْلرره  يَرررْ َم َآ ا رلْل َّ آْل ا  ُّررِه رَِسررل  َزوْلَج َهَإرراِب قااال   وعان انرااام ال ااظم 

را   .(2)اً اْلِمْس  َم َهْو َهْإَدَوِه َهْو َوَتَم َلِه س 
رن الي ات املعرو:ني بالورف والصالح : وم مبهمة الوسا ة بني العوائل :ت و   سنة  :أسيسع   وكل  اله

املختلفااة.. وقااد قااام أحااد أصاادقائنا وهااو احلاااج باااقر بااور ارا رحااه اهلل هبااذه املهمااة خااب قيااام، : ااد جناا ، بهااد 
 .!ابةشابا  وش 277 ،(3)عارا  ج، حىت قبل  ال ني ونو  :ر  ، يف إجيا  حل ة الوصل بني املآت رن العوائل، 

 وتأسيل المدارس
سااانة،  المثائاااة ردرساااة  31س  اااوال أس اااوي فاااي ا  نعلااام ا  ال ااايخ عباساااعلي انساااالري تأسررريل المررردارس، 

 ررات.. وال ررة ين ذه اهلل :عا  رنها!:ار بهو  رينية، رةم انه اعت ل ع رات املرات وح م عليه بانعدام 
 يتاموتنفل األ
َهْرَبع  َوْن ِونْل ف يه  بَرَ   ال ْلِه تَرَعاَل  َلِه بَرْيتاً ف ي اْلَا ْل   َوْن قال   وقد ور  عن أيب جعفر  تنفل األيتام،

َم الضْلع يَع َوَهْشَفَق َ َ   َوال َدْيه  وَ َُوى الْ   .(1) رََفَق ب َمْمِ  و هَيت يَم َو رَح 
َ  ذ َيَضِع َيَدِب َ  َر  رَْهس  يَت ريمذ تَرَرحُّمراً لَرِه َّ آْل َوتَرَب ال ْلرِه لَرِه َوا و ْن وِ   ل أرب املادرنني قاو  ْؤو نذ َوَآ ِوْؤو 

َبا َحَسَ  ً   .(3)ب ِنلِّ َشْعَرةذ َورْلْت َيِدِب َ َ يرْ
ْ طَراِب ال ْلرِه َ روْل َوَسرلْل َوا و ْن َ ْبدذ َيْمَسِح َيَدِب َ َ   رَْهس  يَت يمذ تَرَرحُّمراً لَرِه َّ آْل هَ   وقال انرام الصا يت 

 (1)ب ِنلِّ َشْعَرةذ َِ راً يَرْ َم اْلق َياَو   
بَررْيَن  َوَُررَرَا  ،ن  َوْن َوَفَل يَت يماً وََوَفَل ََرَفَقَتِه ِوْ ِت هَََا َوِلَ  ف ي اْلَا ْل   َوَبراتَريْ   ل رساول اهلل قاو 

 (7)َّ ْصبَرَعْيه  اْلِمَسبَِّح   َواْلِ ْسَط 

                                                           

 .331ص 3رية ا  هرا   ج  ة انسالم ال لي ، ال ايف،  ار ال تب انسال (1)
 .111ص 1ال يخ الصدويت، اخلصال، ردساة الن ر انسالري ا قم  ج (2)
 حيط ان طعت أخباره ع  بعد كل .. ويبدو انه استمر يف كل  حىت و:ا:ه. (3)
 .337ص 1ال يخ الصدويت، رن ال حييره الف يه، ردساة الن ر انسالري ا قم  ج (1)
 .122الرضي للن ر ا قم  صال يخ الصدويت،  واب األعمال،  ار  (3)
 .177ص 1ال يخ الصدويت، رن ال حييره الف يه، ردساة الن ر انسالري ا قم  ج (1)
 .13عبد اهلل بن جعفر احلمب ، قرب انسنا ، ر تبة نينوع ا  هرا   ص (7)
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َوررْن َ رراَل يَت يمرراً ي ااول   قااال   عاات رسااول اهلل  ، عاان علااي ، عاان آبائااه  الصااا يت عاانو 
ََ َهِشرردْلبِ  و ررل  َوررال  اْلَيت رريم  ال ْلررارَ   َحتْلرر  يَربرْ ِرر َْ اْلَا ْلررَ ، َوَمررا َهْوَسررَب آ  ل  ََ  (1)، َهْوَسررَب ال ْلررِه )َ رروْل َوَسررلْل( لَررِه ب رر

 .(2)ال ْله  و َن اْلِمَنرْلو ينَ َواف ِل اْلَيت يم  َو اْلم ْسن ين    ْ َد و
 (1)  ْ َد ال ْله   (3)َواف ِل اْلَيت يم  هَم ير    وعنه 
 .(3)َوْن َرَ   اأْلَيْرَتاَم رِ  َي ف ي بَ  يه    وعنه 
 .(1)و ْن َهْفَضل  اْلب رِّ ب رُّ اأْلَيْرَتام    وعنه 
 فاال أاياار راان مخاااة آالف يتاايم! ا  نعلام ا  أحااد اخلطبااان املغمااورين نااابيا ، وبهااو  شخصاية : وينفرري

 ..ضوانااه عناادرا ضااربت رأساااة اورونااا العااا  وان طاار عنااه رااد  أاياار املت عااني، صاامد صاامو  األبطااال واقاارت 
واقرتض و ريت خمتل  األبواب وأرايت ران وجهه ايابا  يف سابيل اهلل :عاا ، حاىت أر ناه االساتمرار  اوال سانيت 

 ال هرية رةم ال شين. ، الروا:بعدرةاألنرة، :لم ي طر عن عوائل األيتام امل
 الدموالتبرع ب
سانوات،   الايال وهنااك شااب إياراس :ا ف اال  ال اة أشاهر بدراه للمرضاى، ملادة :زياد علاى  التبرع بالردم،

ال ياام  للرجال الصاحي  باالت ف بالادم سانويا  أايار  إك)ساي ساي اال رارة  311ال سنة أربر رارات بواقار 
 .!!ص.. :ان ذ بذل  حياة أربعمائة شخ(  رن أربر ررات، وللمرأة رر:ا  :

.. وعلينااا ا    هذ:هاا ََْسرراَا َلف رري ِإْسرررذ ِ َّ آْل قولااه :عااا    نتخااذ راانالهااا  رول وعماا   َواْلَعْصررر  ِ َّ اْل اْن 
ِ  ا الصْلال َحات  َوتَرَ اَصْ ا ب اْلَحقِّ َوتَرَ اَصْ ا ب الصْلرْبر   يَن َُوِ  ا َوَ م   َ وررشادا   ،نا ا   اوال رااب:نا يف احليااة الْل

 املاتعا  اكا   إ  سوان الابيل.اهلل و  ا:زا .لهما  وحوها يا  ورُ 
إر د  اَا اا الحمد هلل رب العالمين وص   اهلل     وحمد واله الطيبين الطالرين  ُو

                                                           

 .322ال يخ الطوسي، األرايل،  ار الي ا:ة للن ر ا قم  ص (1)
 .112م و رر ال لم، ر تب انعالم انسالري ا قم  صعبد الواحد بن حممد التميمي، ةرر احل  (2)
 األ ب  اخلليص ورجل أ ب  ر ني  ر ر م ، مجعه أ ران. (3)
 .112عبد الواحد بن حممد التميمي، ةرر احل م و رر ال لم، ر تب انعالم انسالري ا قم  ص (1)
 املصدر. (3)
 املصدر. (1)
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