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ّ:ّالمقد مةّ/1ّ

 بسم اهلل وله احلمد واجملد
 وآله الطاهرينحمّمد وصّلى اهلل على أحّب خلقه إليه 

 ولعنته على أعدائهم إىل يوم الدِّين
 الددددددد   دددددددا ،  واملعددددددداي الراقيدددددددة،  األخدددددددالق مدددددددن أادددددددر  العلدددددددوم السدددددددامية فددددددد ّ  علدددددددم .. وبعددددددددُ 

 ،  مددددددددددددددن حيدددددددددددددد  اددددددددددددددرافة مو ددددددددددددددوعه .. املكانددددددددددددددة املرموقددددددددددددددة وا ددددددددددددددّل الرفيدددددددددددددد ،  مددددددددددددددن املر بددددددددددددددة
 . وحسن مآثره،  ومجال ظاهره وباطنه،  ومسّو اأنه،  وكبري أثره،  وعظيم فائد ه

 ويف ،  وكددددددددددددّل احلةددددددددددددارا  السددددددددددددائديف،  ةوالفطددددددددددددريف اينسددددددددددددانّية يف مجيدددددددددددد  الطبقددددددددددددا  الب ددددددددددددريّ 
 . خلُلق احَلسن درك هذا اجلمال املستحَسن يف ا،  أّي زماٍ  ومكا 
 وإ  كدددددددددا  ،  وقدددددددددبل األخدددددددددالق الر يلدددددددددة،  رك يف مقابلددددددددده ب ددددددددداعة اخلُلدددددددددق السددددددددد  كمدددددددددا  دددددددددد

 لكنّددددددددددده  .. وأهوائددددددددددده ال ددددددددددديطانّية،    أحيانددددددددددداو بواسدددددددددددطة ميولددددددددددده النفسدددددددددددّيةقدددددددددددد ير كبددددددددددده اينسدددددددددددا
 . أو يندم على فعله،    بقبحهسرعا  ما يعت 

 احتياجددددددددددده  ئددددددددددد   ك ددددددددددد  عدددددددددددنوطبيعدددددددددددة اينسدددددددددددا  بواسدددددددددددطة هدددددددددددذه امليدددددددددددول واألهدددددددددددوا  وال را
 ،  كددددددددددددددد  يسدددددددددددددددري يف املسدددددددددددددددال  الصدددددددددددددددحيحة،   وايراددددددددددددددداد الدددددددددددددددديي،  إىل التبيدددددددددددددددة األخالقيّدددددددددددددددة
 . وجيتنب الطرق الفاسديف



 أخالقّأهلّالبيتّ/10ّّ

 

 وأ مددددددددددده ،  ونصدددددددددددب لددددددددددده القددددددددددداديف الرااددددددددددددين،  داه اهلل  عددددددددددداىل إىل طريدددددددددددق الر اددددددددددددوقدددددددددددد هددددددددددد
 . و فّةل عليه بالعقل الفاصل بني احلّق والباطل،  وحّذره الردى  ،  ا دى  

 .. إّّل أّ  النفس ألّماريٌف بالسو 
 وير قددددددددد  بددددددددده مدددددددددن الدددددددددرو  احليوانيّدددددددددة إىل الدددددددددرو  ،  فالبدددددددددّد مدددددددددن هددددددددداٍد معصدددددددددوم يهديددددددددده  دددددددددقّ 

 . ويأخُذ هبا إىل طريق اخلري،  ويصّدها عن طريق ال رّ ،  املالئكّية
 د:  أنّه قال  املؤمنني فف  احلدي  ال ري  عن أمري

 . (1)« وإ  ي ي لبه ظهر،  ف   غلبه صاحُبه َبَطن،  ال ّر كامٌن يف طبيعة كّل أحد »
 د:  ويف حدي  ايمام الباقر 

 ،  والرهبددددددددددددة،  واحلددددددددددددر ،  والرغبددددددددددددة،    الندددددددددددداب كّلهددددددددددددا مرّكبددددددددددددة علدددددددددددى ال ددددددددددددهويفإّ  طبددددددددددداي »
 . والّلذيف،  وال ةب

 . واألَن ،  واحليا ،  من َزمَّ هذه اخلالل بالتقوى  إّّل أّ  يف الناب 
 . ف  ا دعت  نفس  إىل كبرييف من األمر فارِم ببصرك إىل السما 

 . ف   ي خت  من فيها فانظر إىل َمن يف األرض لعّل   ستحي  ممّن فيها
 فعُددددددددددَّ نفسددددددددد  ،  فددددددددد   كندددددددددت ّل ممّدددددددددن يف السدددددددددما  ختدددددددددا  وّل ممّدددددددددن مدددددددددن األرض  سدددددددددتح 

 . (2)« ممن البهائ
 كددددد  ،   ورّغبدددددوا النددددداب فيهدددددا،  وأمدددددروا هبدددددا،  أوليددددداُ  اهلل علدددددى مكدددددارم األخدددددالق ولدددددذل  حددددد َّ 

 . واحليايف السعيديف،  ويسعدوهم باخلُلق الطّيب،  يرفعوهم عن الدنا ا  إىل ا اسن
 د:  ملعا  حني بعثه إىل اليمن فقال رسول اهلل 

 . (3)( وأحِسن أدهبم على األخالق الصاحلة،  اهللعّلمهم كتاب :  يا معا  )
__________________________________ 

 . 173  /  ( فهرب غرر احلكم1)
 . 4  /  212  /  11 ج/  ( مستدرك وسائل ال يعة2)
 . 128  /  77 ج/  (  ار األنوار3)



 11/ّّالمقد مة

 

 د:   أمري املؤمننيوقال 
 . (1)( وقودوها إىل املكارم،   لّلوا أخالقكم با اسن )

 ،  الثابتدددددددة الددددددد  سدددددددار  مددددددد  سدددددددري اّلُمدددددددموعلدددددددم األخدددددددالق مدددددددن املفددددددداهيم املتأّصدددددددلة  .. هدددددددذا
 . وواكبت مجي  احلةارا 

ين اي ددددددددددددددد    لكدددددددددددددددن ي يكمدددددددددددددددل وي يرادددددددددددددددد هدددددددددددددددذا العلدددددددددددددددم واألدب إّّل يف أخدددددددددددددددالق الددددددددددددددددِّ
 . ايسالم  من مذهب أهل البيت 

 . الفا لة ه  أخالق العتيف الطاهريف سالم اهلل عليهم أمجعنيوقّمة األخالق 
 ،    واّلُمددددددددددددم بددددددددددددني كو ددددددددددددا جافّددددددددددددة مرهقددددددددددددةفاملندددددددددددداهت األخالقيّددددددددددددة ختتلدددددددددددد  عنددددددددددددد الطوائدددددددددددد

 أو غدددددددددددري موجبدددددددددددة ،  أو سدددددددددددائريف خلددددددددددد  التقاليدددددددددددد والن عدددددددددددا ،  أو  ابعدددددددددددة لّهدددددددددددوا  املتحّكمدددددددددددة
 ،  عددددددددددن األصددددددددددالة والواقعيّددددددددددة ا جيّردهدددددددددداممّدددددددددد،  الددددددددددرو  وكمددددددددددال الددددددددددنفس املطلددددددددددوب منهددددددددددا لت كيددددددددددة

 وهتذيبدددددددددده علددددددددددى امللكددددددددددا  الفا ددددددددددلة ،   ربيددددددددددة اينسددددددددددا  علددددددددددى اخلُلددددددددددق الكددددددددددرمويفصددددددددددلها عددددددددددن 
 . وا اسن الروحّية

 حدددددددددددددّع احلةدددددددددددددارا  املعروفدددددددددددددة الددددددددددددد  اهتّمدددددددددددددت بعلدددددددددددددم األخدددددددددددددالق وكتبدددددددددددددت فيددددددددددددده الكتدددددددددددددب 
 . وي  صل إىل أثره الروح ،  كاملذاهب الفلسفّية ي  بلغ مفهومه الواقع 

 د:  يعّر  األخالق بأنّه هو (2)( ُسقراط تالحظ مثالو أّ  )ف
 . (3)( أ  يؤّدي كّل فرٍد وظيفته بالنسبة إىل األفراد اُّلخرى )

 بددددددددل هدددددددد  احليددددددددايف ،  لكنّدددددددده لدددددددديس مددددددددن األخددددددددالق،  وأنددددددددت  عددددددددر  أّ  هددددددددذا ادددددددد ٌ  حسددددددددن
 . ّيةّل احلقيقة األخالق،  والوظيفة اينسانّية املطلوبة،  اّلجتماعّية الطّيبة

__________________________________ 
 . 226  /  العقول( حت  1)
 قيدددددددل عنددددددده أنّددددددده أحكدددددددم ،  اسدددددددتا  أفالطددددددو ،  كدددددددا  يف القددددددر  الرابددددددد  قبدددددددل املددددددديالد،   ( فيلسددددددو  يوندددددددا  مدددددددن أثيندددددددا2)

 . [ 985  /  املوسوعة العربّية امليسريف اليونانّيني ]
 . 15  /  1 ج/  ( سري حكمت در اوربا3)



 أخالقّأهلّالبيتّ/12ّّ

 

 ويراعددددددددد  حقدددددددددوق ا خدددددددددرين لكدددددددددن ّل يكدددددددددو  ،  قدددددددددد يدددددددددؤّدي اينسدددددددددا  وظيفتددددددددده ل خدددددددددرينف
 . يف نفسه  ا مكرمة أخالقّية كالصرب وال جاعة

 د:  جيعل األخالق عباريف عن (1)( هيجل و الحظ أيةاو أّ  )
 ( بددددددددددأّ  اينسدددددددددددا  اخللدددددددددددوق هدددددددددددو مددددددددددن كدددددددددددا  مدددددددددددن نّيتددددددددددده أ   القدددددددددددوانني وإطاعتهددددددددددداا ّبددددددددددا   )

 . يطي  القانو 
 بدددددددددل هدددددددددو مدددددددددن ،  وم أيةددددددددداو لددددددددديس مدددددددددن األخدددددددددالق الكر دددددددددةوأندددددددددت  عدددددددددر  أّ  هدددددددددذا املفهددددددددد

 . النظام اّلجتماع  املتحااى عن ال ّر والةرر
  كددددددددرّب فكددددددددم هندددددددداك مددددددددن اُندددددددداب يلت مددددددددو  بكددددددددّل القددددددددوانني واألنظمددددددددة لكددددددددن  ددددددددراهم يف غايددددددددة 

 . وسو  األدب،  وخ ونة األخالق،  النفس
 و  كيدددددددددددة ،  وإّّندددددددددددا جيلبددددددددددده ويوجبددددددددددده هتدددددددددددذيب الدددددددددددرو ،  والقدددددددددددانو  ّل جيلدددددددددددب ُحسدددددددددددن اخلُلدددددددددددق

 . و ربية السجّية،  النفس
 أّ  األخدددددددددددددددالق ،  واملتتبّددددددددددددددد  اخلدددددددددددددددا  عدددددددددددددددن التعّسددددددددددددددد ،  للباحددددددددددددددد  املنصددددددددددددددد وامللحدددددددددددددددو  

 . املّتصلة بوح  السما الواقعّية ه  أخالق األنبيا  واألوصيا  
 بدددل الكامدددل الوحيدددد مدددن  لددد  منحصدددٌر يف الدددنهت ،  ألكمدددل األفةدددل مدددن األخدددالق الدددواقع وا

 الددددددددذين ،  لبيددددددددت ايسدددددددالم  د املسددددددددتمّد مدددددددن القددددددددرآ  الكددددددددرم واملتمثِّدددددددل يف أخددددددددالق أهدددددددل ا
َثل األعل

َ
 . وال يم الفا لة،  ةوالسجايا الكر ،  ى والنمط األرقى لّخالق الطّيبةكانوا امل

 ،  مّتصددددددددفة بأصددددددددالة املبدددددددددأ،  و عدددددددداليمهم األخالقيّددددددددة،  وهددددددددم الددددددددذين كانددددددددت سددددددددريهتم ال ددددددددرّا 
 . ومسّو ال اية،  وحكمة التوجيه

 . ومكارم األخالق،  فويف يف حماسن اخلُلقوالنمو ج الص،  وهم القدويف واُّلسويف
  يسددددددددددمو اينسددددددددددا  فدددددددددددرداو ،  واّلستةدددددددددددا يف بددددددددددأخالقهم،  والددددددددددتعّلم مددددددددددنهم،  وبالتأّسدددددددددد  هبددددددددددم

__________________________________ 
 وعلددددددددى أسدددددددداب فلسددددددددفته قددددددددام املددددددددذهب املدددددددداّدي ،  ا  يف القددددددددر  السدددددددداب  ع ددددددددر املدددددددديالديكدددددددد،   ( فيلسددددددددو  أملددددددددا 1)
 . [ 1924  /  املوسوعة العربّية امليّسريف ]



 13/ّّالمقد مة

 

 . حنو القّمة ال اهقة يف األخالق وا داب،  وجمتمعاو 
 كمدددددددا ،   وايراددددددداد والعمدددددددل،   معلِّمددددددد  األخدددددددالق بدددددددالقول والفعدددددددلاو وحقيقدددددددةو فقدددددددد كدددددددانوا حّقددددددد

 . اعت   م بذل  الصديق والعدوّ 
 وقدددددددددددد أقددددددددددددّر ابدددددددددددن أو احلديددددددددددددد املعتددددددددددد   ببلددددددددددددوغهم غايدددددددددددة الفةددددددددددددل ومنتهدددددددددددى الفةدددددددددددديلة يف 

 . واألخالق العظيمة،  السجايا الكر ة
 د:  علّ  بن أو طالب  أمري املؤمننيفقال فيما قّدمه يف فةل 

 و تجا بدددددددده ،  و نتهدددددددد  إليدددددددده كددددددددّل فرقددددددددة،  ول يف رجددددددددٍل  ُعدددددددد ى إليدددددددده كددددددددّل فةدددددددديلةومددددددددا أقدددددددد )
 . كّل طائفة

 وجملّدددددددددددددى ،  وسدددددددددددددابق مةدددددددددددددمارها،  وأبدددددددددددددو عُدددددددددددددذرها،  فهدددددددددددددو رئددددددددددددديس الفةدددددددددددددائل وينبوعهدددددددددددددا
 ... وعلى مثاله احتذى،  وله اقتفى،  بعده فمنه أخذ كّل من ب غ فيها،   حلبتها

 . وحما اسم من يأيت بعده،  نسى الناب فيها  كَر من كا  قبلهوأّما ال جاعة ف نّه أ
 . ومقاما ه يف احلرب م هوريف ُيةرب هبا األمثال إىل يوم القيامة

 ،   قتلددددددددهوّل بددددددددارز أحددددددددداو إّّل ،  وّل ار ددددددددا  مددددددددن كتيبددددددددة،  ال ددددددددجا  الددددددددذي مددددددددا فددددددددرَّ قددددددددطّ  وهددددددددو
 ...  إىل ثانيةوّل  رب  ربةو قّط فاحتاجت اُّلوىل

 ... وكانت العرب  فتخر بوقوفها يف احلرب يف مقابلته
نيا إليددددددددددده ينتهددددددددددد ومجلدددددددددددة األمدددددددددددر أّ     وبامسددددددددددده يندددددددددددادى يف م دددددددددددارق ،  كدددددددددددّل ادددددددددددجا  يف الدددددددددددد 

 ... األرض وم ارهبا
 . وكا  يصوم ويطوي ويؤثِر ب اده،  ا السخا  واجلود فحاله فيه ظاهريفوأمّ 

ووووىَّوَأِ ووووي ياّّ:  وفيدددده أندددد ل بًووووِيِّمْمووووِأيِيىَّويَِ يمي ُِ ََُِّووووْسّ َّٰ ِّإنمَمووووىّنُْطِعُمُأووووْ 8َّّويُْطِعُموووووَلّالطمَعووووى
 . (1)ِّلَوْجِيّالِّموِيََّلّنُ ِيُدِّمُِأْ َّجَزاءيَّوََلُّشُأوريا

__________________________________ 
 . 9و  8:  ( سوريف اينسا 1)
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 كددددددا  علددددددى اخللددددددق الددددددذي  بّدددددده ،   كددددددا  أسددددددخى النددددددابد   : وقددددددال ال ددددددع  وقددددددد  كددددددره 
 . ما قال لسائٍل قطّ ،  السخا  واجلود:  اهلل

 وقددددددددددددال عدددددددددددددّوه ومب ةدددددددددددده الددددددددددددذي جيتهددددددددددددد يف وصددددددددددددمه وعيبدددددددددددده معاويددددددددددددة بددددددددددددن أو سددددددددددددفيا  
 : فقال،  جئت  من عند أخبل الناب:  بن أو حمفن الةّ  ملّا قال له  فن

 ألنفددددددد ،  ملدددددد  بيتدددددداو مددددددن  دددددرب وبيتدددددداو مددددددن  ددددددن لددددددو،  ل إنّدددددده أخبددددددل النددددداب! كيدددددد   قددددددو  و ددددد 
 ...  ربه قبل  بنه

نيا كّلها بيدهوهو الذي ي خيّل  مري   . إّّل ما كا  من ال ام،  اثاو وكانت الد 
 . وأصفحهم عن مس  ،  فكا  أحلم الناب عن  نب م والصفلوأّما احلل

 وكددددددددا   د حيدددددددد  ظفددددددددر  ددددددددروا  بددددددددن احلكددددددددم،  وقددددددددد ظهددددددددر صددددددددّحة مددددددددا قلندددددددداه يددددددددوم اجلمددددددددل
 . أعدى الناب له وأاّدهم ب ةاو د فصفل عنه

 ،  فظفددددددددر بدددددددده يددددددددوم اجلمددددددددل ... وكددددددددا  عبددددددددد اهلل بددددددددن الدددددددد بري ي ددددددددتمه علددددددددى ر وب األاددددددددهاد
 . ي ي ده على  ل ،  إ هب فال أريّن :  فصفل عنه وقال،  فأخذه أسرياو 

 ،  فددددددأعرض عندددددده د ّواو وكددددددا  لدددددده عددددددد د وظفددددددر بسددددددعيد بددددددن العددددددا  بعددددددد وقعددددددة اجلمددددددل  ّكددددددة
 . وي يُقل له ايئاو 

 وبعدددددد  معهددددددا إىل ،  فلّمددددددا ظفددددددر هبددددددا أكرمهددددددا،  د علمددددددتم مددددددا كددددددا  مددددددن عائ ددددددة يف أمددددددرهوقدددددد
 . ائم وقّلدهّن بالسيو عّممهّن بالعم،  ة ع رين امرأيف من نسا  عبد القيساملدين

 واددددددددددددددددتموه ،   ددددددددددددددددربوا وجهدددددددددددددددده ووجددددددددددددددددوه أوّلده بالسدددددددددددددددديو و ،  وحاربدددددددددددددددده أهددددددددددددددددل البصددددددددددددددددريف
 أّل ّل :  مناديددددددده يف أقطدددددددار العسدددددددكر وندددددددادى  ،  فلّمدددددددا ظفدددددددر هبدددددددم رفددددددد  السدددددددي  عدددددددنهم،  ولعندددددددوه

 ،  ومددددددن ألقددددددى سددددددال  فهددددددو آمددددددن،  مستأسددددددر وّل يُقتددددددل،  وّل جُيهدددددد  علددددددى جددددددريل،  تبَدددددد  مددددددول  يُ 
 وّل ،   راريهدددددددددم وّل سددددددددد   ،  وي يأخدددددددددذ أثقدددددددددا م،  إىل عسدددددددددكر ايمدددددددددام فهدددددددددو آمدددددددددنن حتيّددددددددد  ومددددددددد

 . َغِنم ايئاو من أموا م
  و قبّددددددددل سددددددددّنة،  ولكنّدددددددده أص إّّل الصددددددددفل والعفددددددددو،    أ  يفعددددددددل كددددددددّل  لدددددددد  َلفَعددددددددلولددددددددو اددددددددا
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 ... ي  ُنسَ وايسا يف ،  ف نّه عفا واألحقاد ي  ربد،  يوم فتل مّكة رسول اهلل 
 فهددددددددددو املةددددددددددروب ،  وطالقددددددددددة ا يّددددددددددا والتبّسددددددددددم،  وب ددددددددددر الوجدددددددددده،  وأّمددددددددددا مساحددددددددددة األخددددددددددالق

 ... به املثل فيه
 لددددددددني ،  كددددددددا  فينددددددددا كأحدددددددددنا:   بددددددددن صددددددددوحا  وغددددددددريه مددددددددن ادددددددديعته وأصددددددددحابهقددددددددال صعصددددددددعة 

 وكنّدددددددددا  ابددددددددده مهابدددددددددة األسدددددددددري املربدددددددددوط للسدددددددددّيا  ،  وسدددددددددهولة قيددددددددداد،  وادددددددددّديف  وا ددددددددد ،  جانددددددددب
 .. لى رأسهالواق  ع

 كمدددددددددددا بقدددددددددددى ،   الو يف حمّبيددددددددددده وأوليدددددددددددا ه إىل ا  متنددددددددددداق،  وقدددددددددددد بقدددددددددددى هدددددددددددذا اخلُلُدددددددددددق متوارثددددددددددداو 
 . اجلفا  واخل ونة والوعوريف يف اجلانب ا خر

 . (1)( ومن له أدىن معرفة بأخالق الناب وعوائدهم يعر   ل 
 بالوجددددددددددا  ،  العظيمدددددددددةو رويف ال ددددددددديم ،  هدددددددددم قّمدددددددددة األخدددددددددالق الكر دددددددددة فأهددددددددل البيدددددددددت 

 . وبتصديق املؤال  واملخال ،  والعيا 
 حددددددددّع جعلهددددددددا سددددددددّيدهم ،  بدددددددداألخالق الفا ددددددددلة غايددددددددة اّلهتمددددددددام فدددددددد ّ م هددددددددم الددددددددذين اهتّمددددددددوا

 د:  البعثة النبويّة ال ريفة حي  قالمن غايا   الرسول األعظم 
 . (2)( بُعثت ّلمتّم مكارم األخالق )

 د:  رأب اّل ا  حي  قال  أمري املؤمننيوجعله وصّيه 
 . (3)( والتحّل  بالصدق،  )رأب اي ا  ُحسن اخللق

 لددددددذل   الحددددددظ أنّدددددده حددددددّع علددددددى الصددددددعيد ايسددددددالم  الددددددذي هددددددو القّمددددددة ال دددددداهقة يف حقددددددل 
 يتمثّدددددددددددل املسدددددددددددل  الصدددددددددددحيل واخلدددددددددددال  مدددددددددددن كدددددددددددّل ادددددددددددوب يف مدددددددددددذهب ،  األدب األخالقددددددددددد 

  ويف سدددددددددددرييف حمّمدددددددددددد،  سدددددددددددائر املدددددددددددذاهب والفدددددددددددرق ايسدددددددددددالمّية فقدددددددددددط دو  يدددددددددددت أهدددددددددددل الب
__________________________________ 

 . 26 د   17  /  1 ج/  ( ار   ت البالغة1)
 . 187  /  11 ج/  ( مستدرك الوسائل2)
 . 94  /  ( غرر احلكم3)
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 ومدددددددددددن أحاديددددددددددد  آل الرسدددددددددددول ّل مدددددددددددن ،  سدددددددددددالم اهلل علددددددددددديهم دو  سدددددددددددرييف غدددددددددددريهم وآل حمّمدددددددددددد
 . أسفار غريهم ال  أّد  إىل اّلحنرا  عن الطريق احلقّ 

 ويكفيدددددددددد  ّلّ ةدددددددددددا   لددددددددددد  وثبو دددددددددده املقارندددددددددددة بدددددددددددني األحاديدددددددددد  األخالقيّدددددددددددة ألهدددددددددددل بيدددددددددددت 
  أبددددددددددددواب الِع ددددددددددددريف مددددددددددددن كتدددددددددددداب  ددددددددددددار األنددددددددددددوار الدددددددددددد  سددددددددددددنذكر اجملموعددددددددددددة يف العصددددددددددددمة 

 ،  كتدددددب األخدددددالق ل دددددري مدددددذهب أهدددددل البيدددددتوبدددددني  ،  منهدددددا إ  ادددددا  اهلل  عددددداىل فيمدددددا يلددددد مجلدددددةو 
 . هجريّة 505وأمّهها كتاب إحيا  العلوم ألو حامد ال  ا  ال افع  املتوّّف سنة 

 ،  وقدددددار  بينهددددددا وبدددددني أخددددددالق أهدددددل البيددددددت ،  قيّددددددةفدددددانظر مددددددا فيددددده مددددددن النمدددددا ج األخال
 . مثّ أحكم  ا  كم به العقل السليم والوجدا  املستقيم

 وإّ  أنقددددددددددددل فيمددددددددددددا يلدددددددددددد  بعدددددددددددد  التهددددددددددددذيبا  األخالقيّددددددددددددة الدددددددددددد  استحسددددددددددددنها ال دددددددددددد ا  يف 
 . كتابه إحيا  العلوم

 علمدددددددا  أهدددددددل  مثّ أ كدددددددر فيمدددددددا بعدددددددده مدددددددا رّد عليددددددده أبدددددددو الفدددددددرج بدددددددن اجلدددددددوزي الدددددددذي هدددددددو مدددددددن
 . السّنة أيةاو 

 د:  قال يف اّلحيا 
 يكسدددددددل عدددددددن القيدددددددام فدددددددأل م نفسددددددده  د لقيدددددددام الليدددددددل د كدددددددا  بعددددددد  ال ددددددديو  يف بدايدددددددة إراد ددددددده

 : قال،  الليل لتسمل نفسه بالقيام عن طو القيام على رأسه طول 
 وعددددددددداب بعةدددددددددهم حدددددددددّب املدددددددددال بدددددددددأ  بدددددددددا  مجيددددددددد  مالددددددددده ورمددددددددداه يف البحدددددددددر إ ا خدددددددددا  مدددددددددن 

 : قال،  الناب رعونة اجلود والريا  البذل فرقته على 
 : قال،  مّ من الناب ليعّود نفسه احللم وكا  بعةهم يستأجر من ي تمه على  

 . وكا  آخر يركب البحر يف ال تا  عند ا طراب املوج ليصري اجاعاو 
 : وقال قبل أ  يورد هذه احلكايا 

 رأى معدددددددددده مدددددددددداّلو فا ددددددددددالو عددددددددددن قدددددددددددر  ينب دددددددددد  لل دددددددددديب أ  ينظددددددددددر إىل حالددددددددددة املبتددددددددددد  فدددددددددد  
 ،  رّغ قلبددددددددددددددددده منددددددددددددددددده حدددددددددددددددددّع ّل يلتفدددددددددددددددددت إليدددددددددددددددددهحاجتددددددددددددددددده أخدددددددددددددددددذه وصدددددددددددددددددرفه يف اخلدددددددددددددددددري وفددددددددددددددددد
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 وإ  رأى الكربيددددددددددددددا  قددددددددددددددد غلددددددددددددددب عليدددددددددددددده أَمددددددددددددددرَُه أ  خيددددددددددددددرج إىل السددددددددددددددوق للكددددددددددددددّد ويكّلفدددددددددددددده 

 ،  السؤال واملواظبة على  ل 
 وإ  رأى ال الدددددددددددب عليددددددددددده البطالدددددددددددة اسدددددددددددتخدمه يف بيدددددددددددت املدددددددددددا  و نظيفددددددددددده وكدددددددددددنس املوا ددددددددددد  

 ،  ريف ومالزمة املطبب وموا   الدخا القذ
 ، الطعام غالباو عليه أل مه الصوم وإ  رأى َارَه

 وإ  رآه ع بددددددددددددداو وي  نكسدددددددددددددر ادددددددددددددهو ه بالصدددددددددددددوم أمدددددددددددددره أ  يفطدددددددددددددر ليلدددددددددددددةو علدددددددددددددى املدددددددددددددا  دو  
 . ملا  و نعه الّلحم رأساو اخلب  وليلةو على اخلب  دو  ا

 ن لدددددددددددُت يف حملّددددددددددٍة فُعرفددددددددددُت فيهدددددددددددا بالصددددددددددال  فددددددددددددخلُت :  وعددددددددددن ابددددددددددن الكدددددددددددريي أنّدددددددددده قددددددددددال
 احلّمدددددددددددددام وغّيبدددددددددددددُت علددددددددددددد َّ ثيابددددددددددددداو فددددددددددددداخريف فسدددددددددددددرقُتها ولبسدددددددددددددُتها مثّ لبسدددددددددددددُت مدددددددددددددرقع  فوقهدددددددددددددا 
 وخرجددددددددددددُت فجعلددددددددددددُت أم دددددددددددد  قلدددددددددددديالو قلدددددددددددديالو فلحقددددددددددددو  فن عددددددددددددوا مددددددددددددرقع  وأخددددددددددددذوا الثيدددددددددددداب 

 . صرُ  بعد  ل  أُعر  بلّ  احلّمام فسَكنت نفس وصّفعو  ف
 : امدقال أبو ح

 فهكددددددددددذا كددددددددددانوا يرّو دددددددددددو  أنفسددددددددددهم حدددددددددددّع خيّلصددددددددددهم اهلل مددددددددددن النظدددددددددددر إىل اخللددددددددددق مثّ مدددددددددددن 
 . (1)النظر إىل النفس

 د:  وردَّ عليه ابن اجلوزي بقوله
 ؟ يعةوإّ  أل عّجب من أو حامد كي  يأمر هبذه األايا  ال  ختال  ال ر :  قلتُ 

 وكيددددددددددد   دددددددددددّل القيدددددددددددام علدددددددددددى الدددددددددددرأب طدددددددددددول الليدددددددددددل فيدددددددددددنعكس الددددددددددددم إىل وجهددددددددددده ويورثددددددددددده 
 ؟  ل  مر او اديداو 

 ؟ عن إ اعة املال وكي   ّل رم  املال يف البحر وقد  ى رسول اهلل 
 ؟ وهل  ّل سّب مسلم بال سبب وهل جيوز للمسلم أ  يستأجر عن  ل 

__________________________________ 
 . 54  /  3 ج/  ( إحيا  العلوم1)



 أخالقّأهلّالبيتّ/18ّّ

 

 وكيددددددددد  جيدددددددددوز ركدددددددددوب البحدددددددددر زمدددددددددا  ا دددددددددطرابه و لددددددددد  زمددددددددداٌ  قدددددددددد سدددددددددقط فيددددددددده اخلطددددددددداب 
 ؟ بأدا  احلتّ 
 فمددددددددددا أرخدددددددددد  مددددددددددا بددددددددددا  أبددددددددددو حامددددددددددد ،     ددددددددددّل السددددددددددؤال ملددددددددددن يقدددددددددددر أ  يكتسددددددددددبوكيددددددددد

 ؟! ال  ا  الفقه بالتصّو 
 سددددددددبحا  مددددددددن أخددددددددرج أبددددددددا حامددددددددد مددددددددن دائددددددددريف الفقدددددددده بتصددددددددنيفه كتدددددددداب ايحيددددددددا  :  مثّ قددددددددال

 والعجدددددددب أنّددددددده  كيددددددده ويستحسدددددددنه ويسدددددددّم  ،  ي  ددددددد  فيددددددده مثدددددددل هدددددددذا الدددددددذي ّل  دددددددلّ فليتددددددده 
 ل ددددددددر  ويددددددددرى وأّي حالددددددددة أقددددددددبل وأاددددددددّد مددددددددن حددددددددال مددددددددن خيددددددددال  ا،  أصددددددددحابه أربدددددددداب أحددددددددوال
 ؟! املصلحة يف املنهّ  عنه

 أَوقَددددددددددد عدددددددددددم يف ال ددددددددددريعة ،  وكيددددددددد  جيددددددددددوز أ  يطلددددددددددب صددددددددددال  القلددددددددددوب بفعدددددددددل املعاصدددددددددد 
 وكيددددددد   دددددددّل للمسدددددددلم أ  يعدددددددّرض نفسددددددده ،  لبددددددده حدددددددّع يسدددددددتعمل مدددددددا ّل  دددددددّل فيهدددددددامدددددددا يصدددددددلل ق

 وحمددددددددو  لدددددددد  عنددددددددد اددددددددهدا  اهلل ،  سددددددددارق وهددددددددل جيددددددددوز أ  يقصددددددددد وهددددددددن ديندددددددده أل  يُقددددددددال عندددددددده
 ؟! مثّ كي  جيوز التصّر  يف مال ال ري ب ري إ نه،  األرضيف 

 مثّ يف ندددددددددددّ  مدددددددددددذهب أ دددددددددددد وال دددددددددددافع  أّ  مدددددددددددن سدددددددددددرق احلّمدددددددددددام ثيابددددددددددداو عليهدددددددددددا حدددددددددددافظ 
 فعجدددددددد  مددددددددن هددددددددذا الفقيدددددددده املسددددددددتلب عددددددددن الفقدددددددده بالتصددددددددّو  أكثددددددددر مددددددددن ،  وجددددددددب قطدددددددد  يددددددددده

 . (1)انتهى،   عّج  من هذا املستلب الثياب
 .   اخل ن يف األخالق الذي يأباه الدِّين والعقل السلمهذا ما  الحظه من املسل

 ،  األخالقيّددددددددة الدددددددد  كانددددددددت مددددددددن كددددددددربائهمواألعجددددددددب مددددددددن  لدددددددد  مددددددددا  الحظدددددددده يف السددددددددرييف 
 د:  ننقل ّنو جاو منها بالنّ  فيما يل ،  ويف معتربا  كتبهم،  املنقولة يف أحاديثهم

 : يف صحيل البخاري بسنده عن عبد اهلل بن عمر/  1
  يددددددددددا رسددددددددددول اهلل أعطددددددددددي:  فقددددددددددال،  ملّددددددددددا  ددددددددددوّّف جددددددددددا  ابندددددددددده إىل الندددددددددد ّ  بددددددددددد اهلل بددددددددددن اُوّ أّ  ع

__________________________________ 
 . 597  /  (  لبيس إبليس1)



 19/ّّالمقد مة

 

 . واست فر له،  وصلِّ عليه،  ه فيهنقميص  أكفّ 
 .  ُاصّل  عليهآ  ّ :  الفق،  فأعطاه النّ  قميصه

 ألددددددددديس اهلل  ددددددددداك أ   صدددددددددّل  :  يصدددددددددّل  عليددددددددده جذبددددددددده عمدددددددددر فقدددددددددالراد أ  فلّمدددددددددا أ،  فآ نددددددددده
 ؟ على املنافقني
وووْ َّ وووْبِعيَ ّّ:  قدددال،  أندددا بدددني خري دددني:  فقدددال ُْ ِْْ َّل ِْ وووْ ِّإلََّْمووو َو ُْ ِْْ َّل ِْ وووْ َّأْوََّلََّْمووو َو ُْ ِْْ َّل ِْ ّاْ ووو َو

ّْ ُْ َِْ ّالِّموُيَّل ِْ  . (1)فصّلى عليه َّم مةيّفَوَِّ ّيَو
 : بسنده عن عرويف بن ال بري يف صحيل مسلم/  2

 : أّ  عائ ة زوج النّ  قالت
 رسدددددددددول اهلل ليلدددددددددة مدددددددددن الليدددددددددا  بصددددددددداليف الع دددددددددا  وهددددددددد  الددددددددد   ُددددددددددعى  د أي أبطدددددددددأ د إعدددددددددتمّ 
 . فلم خيرج رسول اهلل حّع قال عمر بن اخلطّاب نام النسا  والصبيا ،  العتمة

 ومدددددددا كدددددددا  لكدددددددم أ   ... د : فخدددددددرج رسدددددددول اهلل فقدددددددال ألهدددددددل املسدددددددجد حدددددددني خدددددددرج علددددددديهم
 . (2)و ل  حني صا  عمر بن اخلطّاب،  رسول اهلل على الصاليف د  ستعجلواأي  د  ت روا
 : حلية األوليا  بسنده عن ابن عسيبيف /  3

 فددددددددددعاه ،  مثّ مددددددددّر بددددددددأو بكددددددددر،  فخرجدددددددددت إليدددددددده،  خددددددددرج رسددددددددول اهلل لدددددددديالو فدددددددددعا :  قددددددددال
 ،  حدددددددّع دخدددددددل حائطددددددداو لدددددددبع  األنصدددددددارلق فدددددددانط،  عمدددددددر فددددددددعاه فخدددددددرج إليدددددددهمثّ مدددددددّر ب،  فخدددددددرج

 مثّ دعدددددددا  ددددددداٍ  ،  فدددددددأكلوا،  فو دددددددعه،  فجدددددددا  بعدددددددذقٍ  . أطعمندددددددا ُبسدددددددراو :  ائطفقدددددددال لصددددددداحب احلددددددد
 . د لُتسئُلنَّ عن هذا يوم القيامة:  ف رب فقال
  حددددددددددّع  ندددددددددداثر الُبسددددددددددر حنددددددددددو وجدددددددددده،  فةددددددددددرب بدددددددددده األرض،  وأخددددددددددذ عمددددددددددر العددددددددددذق:  قددددددددددال

__________________________________ 
 /  2 ج/  ورواه التمددددددذي أيةدددددداو يف سدددددددننه،  بدددددداب الكفددددددن مددددددن القمددددددي /  أحكددددددام اجلنددددددائ /  صددددددحيل البخدددددداري (1)
 ،  بددددددداب الصددددددداليف علدددددددى أهدددددددل النفددددددداق/  ننهوابدددددددن ماجددددددده يف سددددددد،  269  /  1 ج/  والنسدددددددائ  يف سدددددددننه،  185  

 . 366  /  1 ج/  وابن عبد الرّب يف اّلستيعاب
 . باب وقت الع ائني و أخريها/  كتاب املساجد/   م( صحيل مسل2)



 أخالقّأهلّالبيتّ/20ّّ

 

 ؟ إنّا ملسؤولو  عن هذا يوم القيامة،  يا رسول اهلل:  مث قال،  رسول اهلل
 . (1)نعم:  قال

  هددددذه ّنددددا ج ثالثددددة  الحددددظ فيهددددا بو ددددو  سددددو  األخددددالق وإسددددا يف األدب مدددد  رسددددول اهلل 
 . ب هاديف رّب العاملني،  خللق العظيموصاحب ا،  الذي كا  قّمة يف األخالق

 د:  عليه السّيد الفريوزآبادي بقوله لذل  أورد
 يف الروايدددددددددددة اُّلوىل ملّدددددددددددا أراد أ  يصدددددددددددّل   ( أّمدددددددددددا جدددددددددددذب عمدددددددددددر رسدددددددددددول اهلل  أقدددددددددددول )
 فهدددددددو مدددددددا فيددددددده ،  هلل  ددددددداك أ   صدددددددّل  علدددددددى املندددددددافقنيعبدددددددد اهلل بدددددددن اُّو وقولددددددده لددددددده ألددددددديس ا علدددددددى  

 بدددددل يظهدددددر مندددددده ،  وسدددددو  أدبددددده معددددده رسددددددول اهلل  دّللدددددة وا دددددحة علدددددى  ّسدددددر عمدددددر علدددددى  
 قددددددد ار كددددددب  عبددددددد اهلل أمددددددراو حرامدددددداو اددددددرعاو وأّ  النددددددّ   أّ  عمددددددر كددددددا  يددددددرى الصدددددداليف علددددددى  

 . احلرام ال رع  فأراد أ  ينهاه عن املنكر
 :  نددددددده قدددددددوّلو وعمدددددددالو فجذبددددددده وقدددددددال لدددددددهوي يكتددددددد  بدددددددالنه  عنددددددده بدددددددالكالم فقدددددددط بدددددددل  ددددددداه ع

 عدددددددن  ندددددددّ  ومدددددددن املعلدددددددوم أّ  مدددددددن ينهددددددد  ال . ألددددددديس اهلل  ددددددداك أ   صدددددددّل  علدددددددى املندددددددافقني
 وهددددددددذا لعمددددددددري إ  ي يكددددددددن كفددددددددراو حمةدددددددداو كمددددددددا ّل ،  نكددددددددر فهددددددددو يددددددددرى نفسدددددددده أ قددددددددى هلل وأور امل

 . يبعد فهو  الل بنيِّ ّل حمالة ّل ير اب فيه إّّل أهل الةالل
 ولدددددددددو كدددددددددا  مقصدددددددددود عمدددددددددر جمدددددددددّرد اّلسدددددددددتفهام واّلطّدددددددددال  علدددددددددى السدددددددددبب الباعددددددددد  لصددددددددداليف 

 وي يتجّسدددددددددر عليددددددددده ،  م إليددددددددده واسدددددددددتفهمه بدددددددددالكالم الطيّدددددددددبعلدددددددددى ابدددددددددن ُأّو لتقددددددددددّ  الندددددددددّ  
 . وهذا وا ل ظاهر،  جبذبه عن الصاليف وبالقول اخل ن املذكور

 يف الروايددددددددة الثانيددددددددة حددددددددني  ددددددددأّخر  ( علددددددددى النددددددددّ   وأّمددددددددا صدددددددديا  عمددددددددر بددددددددن اخلطّدددددددداب )
  ع ددددددا  كمددددددا يظهددددددر مددددددن آخددددددر الروايددددددة حيدددددد  قددددددال و لدددددد  حددددددني صددددددا يف اخلددددددروج إىل صدددددداليف ال

__________________________________ 
 ورواه ،  131  /  القسددددددددم األّول/  7 ج/  و كددددددددره العسدددددددقال  يف ايصدددددددابة،  27  /  2 ج/  ( حليدددددددة األوليدددددددا 1)

 وابدددددددددن سدددددددددلطا  يف ،  185  /  30ج /  والطدددددددددربي يف  فسدددددددددريه،  81  /  5 ج/  سدددددددددندهأ دددددددددد بدددددددددن حنبدددددددددل يف م
 . إنّه رواه البيهق  أيةاو :  وقال 397  /  4 ج/  املرقايف



 21/ّّالمقد مة

 

 غدددددددري أّ  األّول كدددددددا   يددددددداو عدددددددن املنكدددددددر ،  فهدددددددو  ّسدددددددر أو دددددددل مدددددددن األّول،  طّدددددددابعمدددددددر بدددددددن اخل
 علددددددددددددى اخلددددددددددددروج إىل صدددددددددددداليف  ب عمدددددددددددده وهددددددددددددذا أمددددددددددددٌر بدددددددددددداملعرو  حيدددددددددددد  حددددددددددددّرض النددددددددددددّ  

 . عجيب من عمر وهذا لعمري،  الع ا 
ِّإلمّالمووووووِييَ ّيُوَِىُدونَووووووَءِّموووووو َّورَاِءّّ:    بددددددارك و عدددددداىل يف سددددددوريف احلجددددددرا أي يسددددددم  قددددددول اهلل

ْ َّلَأىَلَّخيوْ ياّلمُْ 4ّّْاْلُحُجَ اِتَّأْكثَوُ ُهْ ََّلّيَوْعِقُِّوَلّ ِْ َِ مْسََّْخُ َجِّإلَْي ْ َّصبَوُ واّ ُْ  . (1)َّوَلْوّأَنوم
ََّلََّوْ فَوُعووووووواَّأْصووووووَواََُأْ ّفَوووووووْوَقَّصووووووْوِتّّ:   بددددددارك و عدددددداىل يف أّول السددددددوريف هللأي يسددددددم  قددددددول ا

َُْمىُلُأْ َّوأَنُ ْ ََّلََّْشُعُ ولَّ ِ ّبَوْعِضُأْ ّلِبَوْعٍضَّألََّْحَبَطَّأ ْْ َّكَج ُ واَّلُيّبِىْلَقْوِل َْ  . (2)ّالِمِبًيَّوََلََّْج
 وعمددددددددددددر أصددددددددددددواهتما عنددددددددددددد  وقددددددددددددد  قددددددددددددّدم يف مطدددددددددددداعن أو بكددددددددددددر يف بدددددددددددداب رفدددددددددددد  أو بكددددددددددددر

 حدددددني قددددددم عليددددده ،  حدددددّع نددددد ل النهددددد  أّ مدددددا قدددددد رفعدددددا أصدددددواهتما عندددددد الندددددّ   الندددددّ  
 ،  قر  بدددددددددددن حدددددددددددابس أ  يسدددددددددددتعمله علدددددددددددى قومدددددددددددهفأادددددددددددار أحددددددددددددمها بددددددددددداأل،  ركدددددددددددب بدددددددددددي متددددددددددديم

 . أصواهتما ون ل النه وأاار ا خر برجٍل آخر فتماريا حّع ار فعت 
 ( يف الروايددددددددة الثالثددددددددة و ددددددددرب بدددددددده األرض حددددددددّع  ندددددددداثر الُبسددددددددر  وأّمددددددددا أخددددددددذ عمددددددددر العددددددددذق )

 فهددددددو  ّسددددددر ،  نّددددددا ملسددددددؤولو  عددددددن هددددددذا يددددددوم القيامددددددةوقولدددددده لدددددده إ،  حنددددددو وجدددددده رسددددددول اهلل 
 فكددددددددأّ  ،   جددددددددّل وعددددددددالوحتقددددددددري لنعمددددددددة اهلل،  ورسددددددددوله مجيعدددددددداو ّل علددددددددى الرسددددددددول فقددددددددطعلددددددددى اهلل 

 . البسر كا  يف نظره ايئاو حقرياو هّيناو ّل يعتّد به فقاَل يف حّقه ما قال
 وهددددددددددو ممّددددددددددا يدددددددددددّل علددددددددددى جهلدددددددددده وقلّددددددددددة علمدددددددددده مةددددددددددافاو إىل  ّسددددددددددره وعدددددددددددم كوندددددددددده ادددددددددداكراو 

 ( يهدددددددّو  اخلطدددددددب يف هدددددددذا كلّددددددده أّ  الدددددددذي يتجّسدددددددر  ولكدددددددن الدددددددذي خا دددددددعاو ألنعدددددددم اهلل  عددددددداىل )
 ائتدددددو  بكتددددداٍب أكتدددددب لكدددددم  »:  عندددددد مما ددددده حدددددني قدددددال ويقدددددول للندددددّ  علدددددى رسدددددول اهلل 
  وعنددددددنا كتددددداب اهلل حسدددددبنا أو حسدددددبنا،  أو غلبددددده الوجددددد ،  إنّددددده يهجدددددر«  بعددددددهكتابددددداو ّل  ةدددددّلوا 
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 فأمثددددددال هددددددذه اّلُمددددددور املددددددذكوريف ،  م التفصدددددديل م ددددددروحاو يف بدددددداب مسددددددتقلّ وقددددددد  قدددددددّ ،  كتدددددداب اهلل
 . انتهى . هاهنا يف هذا الباب ه  هّينة يسرييف جّداو ّل ينب   التعّجب منها أبداو 

  ك دددددددد  لدددددددد  الفددددددددرق األقصددددددددى بددددددددني املددددددددذهبني د مددددددددذهب أهددددددددل  وهددددددددذه املقارنددددددددة البسدددددددديطة
 . ومذهب غريهم البيت 

 . واملسل  الصحيل يف األدب اي  ،  يق احلّق يف السلوك األخالق و ك   الطر 
 وندددددددددددد ر يسددددددددددددري مددددددددددددن عظمددددددددددددة ،  اب حماولددددددددددددة مددددددددددددوج يف لبيددددددددددددا  جانددددددددددددب قليددددددددددددلوهددددددددددددذا الكتدددددددددددد

 وسدددددددرييف اخللددددددددق الطيّدددددددب الددددددددذي َمددددددددنَّ اهلل ،  يتجلّدددددددى فدددددددديهمالددددددددذي ،  أخدددددددالق أهددددددددل البيدددددددت 
 .  عاىل به عليهم

 . وّنو ج السجايا الكر ة،  ويف األدب الرفي وقد،  فجعلهم اُسويف اخلُلق الطّيب
 . و ٍة من أخالقهم،    عاىل علينا بأاّعٍة من نورهمرجا  أ  يتفّةل اهلل
 . إىل سوا  السبيل،  إنّه خري هاٍد ودليل



 

 

ّأخالقّأهلّالبيتّ/2ّّ

 ف نّددددددددده  .. مدددددددددن املباحددددددددد  اّلعتقاديّدددددددددة والعلميّدددددددددة معددددددددداو مبحددددددددد  أخدددددددددالق أهدددددددددل البيدددددددددت 
 يلددددددددددد م عليندددددددددددا أ  نعتقدددددددددددد أّ  الندددددددددددّ  والعدددددددددددتيف صدددددددددددلوا  اهلل علددددددددددديهم أفةدددددددددددل النددددددددددداب يف مكدددددددددددارم 

 ا دددددددددددب ومر ،  وفةدددددددددددائل األعمدددددددددددال،  مدددددددددددا أّ دددددددددددم األفةدددددددددددل يف حماسدددددددددددن الصدددددددددددفا ك،   األخدددددددددددالق
 . هذا عقيديفو  .. الكمال

 د فينب دددددددددددددد  لنددددددددددددددا أ  نسددددددددددددددعى يف اّلقتدددددددددددددددا  هبددددددددددددددم والتأّسدددددددددددددد  جبمدددددددددددددديعهم يف  وأّمددددددددددددددا عمددددددددددددددالو 
 . واملكارم الفا لة،  كر ةاألخالق ال

 واُّلسددددددددويف ،  القددددددددويف الصددددددداحلة د هددددددددم لددددددديس سدددددددواهم د ألّ  أهدددددددل البيدددددددت سدددددددالم اهلل علددددددديهم
 . كّل رجٍس ور يلةوالطاهرو  املطّهرو  من  ،  احلّق من اهلل للخلق

َمَِةٌّّ:  قال  عاىل َِ َّكىَلَّلُأْ ِّفيَّرُ وِلّالِّموِيُّأْ َوٌةّ  . (1)ّلمَقْد
ووووووو َُكْ ّّ:  وقددددددال عدددددددّ  امسددددددده ًْ َُوووووووُِأُ ّالوووووووً ْجَ َّأْهوووووووَلّاْلبَوْيوووووووِتَّويَُط ِّإنمَمووووووىّيُ ِيوووووووُدّالِّمووووووووُيّلِيُوووووووْيِهَاّ

ي يا ِْ  . (2)ََّْط
 ،  وّل  دددددددددددددددّق لندددددددددددددددا أ  نتأسدددددددددددددددى أو نتمّسددددددددددددددد  يف األخدددددددددددددددالق ويف سدددددددددددددددواها ب دددددددددددددددريهم 
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 . أو نقتدي بسواهم
 ،    املنجددددد  الدددددذين اُمرندددددا  تدددددابعتهمواملستمسددددد،  هدددددم سدددددفينة النجدددددايف يدددددت ألّ  أهدددددل الب

 . املّتفق عليه بني الفريقني،  نا بالتمّس  هبم يف حدي  الثقلنيوعدل القرآ  الذين اُمر 
 وأحاديددددددددددد  أهدددددددددددل ،   علدددددددددددوم األخدددددددددددالق هدددددددددددو القدددددددددددرآ  الكدددددددددددرملدددددددددددذل  يكدددددددددددو  مرجعندددددددددددا يف

 . ريفةوسريهتم ال  البيت 
 : فلنتعّر  يف البداية على أمرين

 ؟ ما ه  األخالق:  األّول
 ؟ يف كتاب اهلل  عاىل وسريهتم ما ه  أخالق أهل البيت :  الثا 

 د:  فنقول بعونه و وفيقه
 ،  د كالسددددددددددددخا  مللكددددددددددددا  والصددددددددددددفا  الراسددددددددددددخة يف الددددددددددددنفسوا،  هدددددددددددد  السددددددددددددجّية:  اخلُلُددددددددددددق
 . واخللق الطّيب،  ال  ه  من السجايا الطّيبة،  والكرم،  والعفو،  وال جاعة

 وجمدددددددددددددداملتهم ،  البدددددددددددددداو علددددددددددددددى معااددددددددددددددريف الندددددددددددددداب بدددددددددددددداملعرو يُطلددددددددددددددق غ:  وحسددددددددددددددن اخلُلددددددددددددددق
 . ولط  املدارايف،  وطيب القول،  بالب ااة

 د:  حي  قال وأحسن  عري  حُلسن اخللق هو ما عرّفه به ايمام الصادق 
 . (1)( أخاك بب ٍر حسن و لقى  ،  و طيب كالم ،   ُلني جناَح  )

 ،  ال ددددددددددددددريفة الدددددددددددددد   وجددددددددددددددب كرامددددددددددددددة اينسددددددددددددددا هدددددددددددددد  األعمددددددددددددددال :  ومكددددددددددددددارم األخددددددددددددددالق
 والسدددددددددددبق إىل ،  وإصدددددددددددال   ا  البدددددددددددني،  مثدددددددددددل كظدددددددددددم ال ددددددددددديظ،  وع ّ ددددددددددده،  ومسدددددددددددّوه،  وادددددددددددرافته

 . الفةائل وحنوها ممّا يأيت  كرها
 د:   كر منها،  م األخالقيف مكار  ويف حدي  ايمام الصادق 

 . (2)( وإعطا  من حرم ،  وصلة من قطع ،  العفو عّمن ظلم  )
__________________________________ 
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 وأحسدددددددن آثارهدددددددا ،  ومدددددددن أبدددددددرز مصددددددداديق مكدددددددارم األخدددددددالق هدددددددذه الددددددد   كرهدددددددا ايمدددددددام 
 د :  ا اهلل  عدددددددداىل يف قولدددددددده عددددددددّ  امسددددددددههدددددددد  مقابلددددددددة ايسددددددددا يف بايحسددددددددا  الدددددددد   كرهددددددددا وأمددددددددر هبدددددددد

ِمي ٌّّ َِ َّكأَنمُيَّوِليٌّّ ََُداَوٌة َُِيّ ََِءَّوبَويوْ َمُ ّفَِإَذاّالمِييّبَويوْ ِْ  . (1)ّاْدَفْعّبِىلمِ يِّهَيَّأ
 . خالقومكارم األ،  وُحسن اخلُلق،  اخلُلق الطّيب:  هذا هو

 . والبال و  إىل  روهتا،  هم املثُل األعلى يف مجيعها وأهل البيت 
 . فاستحّقوا أ  يكونوا قدويف اخللق،  ّل غريهم كانوا مسا  طيب األخالقوهم 

َّوِإنموووووووَءَّلَعَِّوووووووْسّّ د:  أثدددددددر عليددددددده ربّددددددده بقولددددددده عدددددددّ  امسددددددده وسدددددددّيدهم الرسدددددددول األعظدددددددم 
َُِظي ٍّ  . (2)ُّخٍُِّقّ

 وخصوصدددددددددددددّيا  ،  غايدددددددددددددا  البعثدددددددددددددة النبويّدددددددددددددة املباركدددددددددددددة وكاندددددددددددددت مكدددددددددددددارم األخدددددددددددددالق مدددددددددددددن
 . وامل ايا العالية ال  نا ا رسول اهلل ،  الرسالة ا ّمديّة ال ريفة

 . كارم األخالق  إّ  اهلل  بارك و عاىل خّ  رسول اهلل  د ):  فف  احلدي 
 وارغبددددددددددوا إليدددددددددده يف ،  انددددددددددت فدددددددددديكم فا دددددددددددوا اهلل جددددددددددّل وعدددددددددد ّ فدددددددددد   ك،  فددددددددددامتحنوا أنفسددددددددددكم

 . (3)( ال ياديف منها
 فوصددددددددفه ،  لسددددددددجايا الطّيبدددددددة واألخددددددددالق الفا دددددددلةبدددددددل فددددددداز صددددددددلوا  اهلل عليددددددده وآلدددددددده بقّمدددددددة ا

 د:  بقوله بأمجل بيا  ني أمري املؤمن
 وأوفدددددددداهم ،  وأصدددددددددق الندددددددداب  جددددددددةو ،  وأجددددددددرأ الندددددددداب صدددددددددراو ،  الندددددددداب كّفدددددددداو كددددددددا  أجددددددددود   )
 ي ،  وَمددددددن خالطدددددده أحبّدددددده،  َمددددددن رآه بديهددددددةو هابَدددددده،  م ِع ددددددريفو وأكددددددرمه،  وأليددددددَنهم عريكددددددةو ،   ّمددددددةو 

 . (4)( أَر مثَله قَبله وّل بَعده
__________________________________ 
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 د:  يف خطبته القاصعة ال وق
 َيَسددددُلُ  بِددددِه ،  ِمددددَن لَددددُدَ  أََ  َكدددداَ  َفِطيمدددداو أََعظَددددَم َملَددددٍ  ِمددددَن َماَلِئَكتِددددهِ  َوَلَقددددَد قَدددددَرَ  اهللُ بِددددِه  )

َلُه َونَدَهارَهُ َوحَمَاِسَن َأَخال  ،  َطرِيَق اَلَمَكارِمِ   . ِق اَلَعايَِ لَيدَ
  قِدددددددِه َعَلمددددددداو وَ  ِمدددددددَن َأَخال  َوَلَقدددددددَد ُكَندددددددُت أَ َِّبعُدددددددُه ا دِّبَددددددداَ  اَلَفِصددددددديِل أَثدَدددددددَر أُمِّدددددددِه يَدَرفَدددددددُ  ِ  يف ُكدددددددلِّ يدَدددددددَومٍ 

َقِتَداِ  بِهِ   . (1)( يََأُمُرِ  بِاَيِ
 . أعظم الناب يف عظيم األخالق وكرم ال َيم وحّقاو كا  

 .. وحسُب  من  ل  ما أصابه من قريش
 حددددددددددّع ألَقددددددددددَت عليدددددددددده م دددددددددديمة الددددددددددرحم ،  وجّرعتدددددددددده أنددددددددددوا  ال صدددددددددد ،  فقددددددددددد  ألّبددددددددددت عليدددددددددده

 و ددددددددددّيقت عليدددددددددده احليددددددددددايف ،  وكسددددددددددر  رباعّيتدددددددددده املباركددددددددددة،  وأدمددددددددددت سدددددددددداقه ال ددددددددددري ،  القددددددددددذريف
 وهجمدددددددددددت علدددددددددددى داره لقتلددددددددددده يف حدددددددددددرم اهلل ،  وآ  ددددددددددده أادددددددددددّد إيدددددددددددذا ،  يف ِادددددددددددعب أو طالدددددددددددب

 . وهجر ه إىل املدينة،   م ادريف بلده وأهلهحّع أجلأ ه إىل،   عاىل مّكة املكّرمة
 ،  أّججدددددددددددت عليدددددددددده كددددددددددّل برهدددددددددددة حربدددددددددداو ادددددددددددعوا  بددددددددددل،  وي  تكدددددددددده ير ددددددددددا  حدددددددددددّع يف املدينددددددددددة

 .. وأرصد  ييذائه أهل الظلم واجلفا 
 وأظفدددددددددره هبدددددددددم يف فدددددددددتل ،   لددددددددد  ملّدددددددددا نصدددددددددره اهلل  عددددددددداىل علددددددددديهم لكدددددددددن بدددددددددالرغم مدددددددددن مجيددددددددد 

 . مّكة قابلهم بأعظم إحسا  وأكرب أما 
 ؟ د ما  قولو  إّ  فاعٌل بكم:  حي  قال  م

 . أٍ  كرم وابن،  أٌ  كرم،  د خرياو :  قالوا
 أي  د ّل  ثريدددددددب علددددددديكم اليدددددددوم:  أقدددددددول لكدددددددم مدددددددا قدددددددال أخددددددد  يوسددددددد  :  فقدددددددال 

 . ّل  وبيب د إ هبوا فأنتم الطلقا 
  هدددددددرب إىل حدددددددّع أّ  صدددددددفوا  بدددددددن اُميّدددددددة الدددددددذي كدددددددا  مدددددددن امل دددددددركني الدددددددذين آ وا الندددددددّ  

__________________________________ 
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 . فراراو من الرسول األعظم،  نفسه يف البحر جّده ليقذ 
 يددددددا رسددددددول اهلل إّ  صددددددفوا  بددددددن اُميّددددددة سددددددّيد قومدددددده قددددددد خددددددرج هاربدددددداو :  فقددددددال عمددددددري بددددددن وهددددددب

 . من  فآمنه
 . آمنهو :  قال 

 . د أعطي ايئاو يعر  به أمان :  قال عمري بن وهب
 . عمامته فأعطاه 

 يف عظدددددددددديم عفددددددددددوه حددددددددددني ،  روحدددددددددد ّ  م مسددددددددددو  أخالقدددددددددد  وكددددددددددَرمٍ وهددددددددددذا يك دددددددددد  عددددددددددن أعظدددددددددد

 . عظيم قدر ه
 كددددددددددددانوا     مددددددددددددن أهددددددددددددل بيتدددددددددددده الطدددددددددددداهرين و مثلدددددددددددده كددددددددددددا  خلفددددددددددددا ه األئّمددددددددددددة املعصددددددددددددومو 

 ومثدددددددددددددددداّلو لدددددددددددددددده يف الدددددددددددددددددعويف إىل ُحسددددددددددددددددن ،  مسددددددددددددددددّو ا داب ومكددددددددددددددددارم األخددددددددددددددددالق يف ّنو جدددددددددددددددداو 

 . و ربيةو رائقة بأعما م وأقوا م،  دعويف صادقة،  وإّنا  الفةيلة،  اخلليقة
 نددددددددددذكر نُبددددددددددذيف منهدددددددددددا يف هددددددددددذا الكتددددددددددداب لتكددددددددددو  دروسدددددددددداو خالدددددددددددديف يف األخددددددددددالق الفا دددددددددددلة 

 . وا اسن الكاملة
 و  كيددددددددة ،  لتهددددددددذيب  ددددددددمائرنا وصددددددددالحها،  معنويّددددددددةوروحدددددددداو ،  فنسددددددددتمّد منهددددددددا حيددددددددايفو زكيّددددددددة

 . (1)َّقْدَّأفْوََِّحَّم ّزَكمىَهىّ:  فنكو  من مصاديق قوله  عاىل،  أنفسنا وفالحها
 د:    بذكر الفصول التالية فيما يل وعلى هذا الصعيد السام  نت رّ 

 . األخالقّية يف أعما م سرييف أهل البيت :  أّوّلو 
 . دروسهم األخالقّية يف أقوا م:  ثانياو 
 . مدرستهم األخالقّية يف الصحيفة املباركة السّجاديّة:  ثالثاو 

  وقددددددددويف العددددددداملني لّخدددددددالق،  ومدددددددرّبني صددددددداحلني،  يّدددددددنيأوليدددددددا  إ    وكفدددددددى بأهدددددددل البيدددددددت 
__________________________________ 

 . 9:  ( سوريف ال مس1)
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 . واخللق ال ك ّ ،  لدروب التبويّة يف األدب اي  وا،  وا داب احلسنة،  الطّيبة
 د:  فف  وصّية أمري املؤمينن 

 وأندددددددددددا أ ّدب ،  وهددددددددددو أّدبددددددددددي،  وجددددددددددلّ  أّدبدددددددددده اهلل عدددددددددد ّ  إّ  رسددددددددددول اهلل :  يددددددددددا كميددددددددددل )

 . (1)( وأوّرث األدب املكّرمني،  املؤمنني
 د:  ويف حديثه 

 وأمَرنددددددددا باألخددددددددذ هبددددددددا وَ َددددددددل ،  دلّنددددددددا علددددددددى أخالقدددددددده،  إّ  اهلل كددددددددرٌم حلدددددددديٌم عظدددددددديٌم رحدددددددديم )

 . الناب عليها
 ،  وصدددددددددّدقناها غدددددددددري مكدددددددددّذبني،  غدددددددددري مندددددددددافقني وأرسدددددددددلناها ، فقدددددددددد أّديناهدددددددددا غدددددددددري متخّلفدددددددددني

 . (2)( وقبلناها غري مر ابني
 ،  م الُكبّدددددددددددددار علدددددددددددددى ا داب اي يّدددددددددددددةوأصدددددددددددددحاهب،  و دددددددددددددق  قدددددددددددددد أّدبدددددددددددددوا اددددددددددددديعتهم األبدددددددددددددرار

 . واملكارم األخالقّية
 وعّلمددددددددددددوهم مقابلددددددددددددة ايسددددددددددددا يف ،  علددددددددددددى مكددددددددددددارم األخددددددددددددالق وحماسددددددددددددن الصددددددددددددفا أّدبددددددددددددوهم 

 كمددددددددددددددددا  الحظهددددددددددددددددا يف وصدددددددددددددددداياهم الواقيددددددددددددددددة ،   نسددددددددددددددددا ائل امل كيددددددددددددددددة لإبايحسددددددددددددددددا  والفةدددددددددددددددد

 . ورجاّلو صاحلني،  وعلما  ربّانّيني،  ال  ربَّت جيالو طّيبني،  ومواعظهم ال افية
 وهددددددددددد   ا ادددددددددددذرا  مدددددددددددن  لددددددددددد  األخالقيّدددددددددددا  الددددددددددد  عّلمدددددددددددت وهدددددددددددّذبت وربّدددددددددددت اُولئددددددددددد  

 د:  ال يعة الطّيبني
 د:  جا  فيه،  ال فاري ر وا  اهلل عليهألو  ّر  د ما يف  عاليم رسول اهلل  1
نيا وا خريف ... )  ... يا أبا  ّر احفظ ما أوصي  به  ُكن سعيداو يف الد 

 وإ ا أمسدددددددددديت فددددددددددال حتددددددددددّدث ،   ا أصددددددددددبحت فددددددددددال حتددددددددددّدث نفسدددددددددد  باملسددددددددددا يددددددددددا أبددددددددددا  ّر إ

  ف نّددددددددد ،  مو ددددددددد وحيا ددددددددد  قبدددددددددل ،  وُخدددددددددذ مدددددددددن صدددددددددّحت  قبدددددددددل ُسدددددددددقم ،  نفسددددددددد  بالصدددددددددبا 
__________________________________ 
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 ... ّل  دري ما امس  غداو 
 ومدددددن طلددددددب ،  القيامدددددة عددددددايٌ ّل يَنَتِفددددد  بعلمدددددهيدددددا أبدددددا  ّر إّ  ادددددّر النددددداب من لددددددةو عندددددد اهلل يدددددوم 

 ... إليه ي جيد ريل اجلّنة علماو ليصر  به وجوه الناب
 وإّ  ،  أنّدددددددده حتددددددددت صددددددددخريٍف خيددددددددا  أ   قدددددددد  عليدددددددده نبدددددددده ك إّ  املددددددددؤمن لددددددددريى   ... يددددددددا أبددددددددا  رّ 
 ...  نبه كأنّه  باٌب مّر على أنفه الكافر لريى  

 واخددددددد   لسدددددددان  ،  وّل  نطدددددددق فيمدددددددا ّل يعنيددددددد ،  أبدددددددا  ّر دَ  مدددددددا لسدددددددَت منددددددده يف اددددددد   يدددددددا
 ... كما خت   ورق 
 ... وعند القرآ ،  وعند القتال،  صو   عند اجلنائ  إخف يا أبا  ّر 

 ... ُربَّ اهويف ساعٍة  ورث ح ناو طويالو ،  والباطل خفيٌ  حلو،  يا أبا  ّر احلّق ثقيٌل مرّ 
 وزَِ  نفسددددددد  ،  يدددددددا أبدددددددا  ّر حاِسدددددددب نفسددددددد  قبدددددددل أ  حُتاَسدددددددب فهدددددددو أهدددددددو  حلسددددددداب  غدددددددداو 

 ...  ُعرض ّل ختفى على اهلل خافيةو ّه  للعرض األكرب يوم ،  قبَل أ   وز 
 .. يا أبا  ّر َمَثُل الذي يدعو ب ري عمل كمَثل الذي يرم  بال َو ر

نيا و وهددددددايددددددا أبددددددا  ّر مددددددا مدددددد  وأهددددددرم اددددددبابه يف طاعددددددة اهلل إّّل أعطدددددداه ،  ن ادددددداب  يددددددد  هلل الددددددد 
 ... يقاو اهلل أجر اثنني وسبعني صدِّ 

 ... بكّل ما مس يا أبا  ّر كفى باملر  كذباو أ   ّدث 
 ... يا أبا  ّر ّل ي ال العبد ي داد من اهلل بُعداو ما سا  ُخلقه

 وجددددددددّل مددددددددن أيددددددددن  ي يُبددددددددال اهلل عدددددددد ّ ،   مددددددددن ي يبددددددددال مددددددددن أيددددددددن اكتسددددددددب املدددددددداليددددددددا أبددددددددا  رّ 
 ... أدخله النار

 . يا أبا  ّر من ي يأ  يوم القيامة بثالث فقد خسر
 ؟ وما الثالث فداك أو واُّم :  قلت
 ،  وحلددددددددٌم يددددددددرّد بدددددددده جهددددددددل السددددددددفيه،  وجددددددددّل عليدددددددده جدددددددد ه عّمددددددددا حددددددددّرم اهلل عدددددددد ّ ورٌ   :  قددددددددال

 . وُخلق يداري به الناب
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 وإ  سدددددددددّرك أ   كدددددددددو  ،   كدددددددددو  أقدددددددددوى النددددددددداب فتوّكدددددددددل علدددددددددى اهلليدددددددددا أبدددددددددا  ّر إ  سدددددددددّرك أ  
 وجدددددددّل  وإ  سدددددددّرك أ   كدددددددو  أغدددددددر النددددددداب فُكدددددددن  دددددددا يف يدددددددد اهلل عددددددد ّ ،  أكدددددددرم النددددددداب فددددددداّ ق اهلل
 ... أوثق من   ا يف يدي 

 ... وّل خترجّن من في  كذبة أبداو ،  فعلي  بالصدق،  يا أبا  ّر من صمت جنا
 ،  اهللاصددددددددد  وأكدددددددددل حلمددددددددده مدددددددددن مع،  وقتالددددددددده كفدددددددددر،  يدددددددددا أبدددددددددا  ّر سدددددددددباب املدددددددددؤمن ُفسدددددددددوق

 ... مة دمهحر وحرمة ماله ك
 ... ف ّ  العمل ّل يتقّبل من ا جرا ،  يا أبا  ّر إيّاك وهجرا  أخي 

 ... يا أبا  ّر من ما  ويف قلبه مثقال  ريٍّف من كرب ي جيد رائحة اجلّنة
 وأ ّل نفسددددددددده مدددددددددن غدددددددددري ،  ن  وا ددددددددد  هلل  عددددددددداىل مدددددددددن غدددددددددري منقصدددددددددةيدددددددددا أبدددددددددا  ّر طدددددددددوص ملددددددددد

 وخددددددددالط ،  ورِحددددددددَم أهددددددددل الددددددددذّل واملسددددددددكنة،  ُه مددددددددن غددددددددري معصدددددددديةعدددددددد مجَ ق مدددددددداّلو وأنفدددددددد،  مسددددددددكنة
 . أهل الفقه واحلكمة

 . وع ل عن الناب ارّه،  وحسنت عالنّيته،  طوص ملن صلحت سرير ه
 . (1)( ... وأمس  الفةل من قوله،  وأنفق الفةل من ماله،  طوص ملن عمل بعلمه

 د  : بدددددددن زيددددددداد النخعددددددد  ر دددددددوا  اهلل عليددددددده لكميدددددددل مدددددددا يف وصدددددددايا أمدددددددري املدددددددؤمنني  د 2
 ... يا كميل ّل  أخذ إّّل عّنا  كن مّنا )

 . وّل  نهَر َّ خادم ،  وابسط جليس  د أي ُسرّه د،  يا كميل أحِسن ُخلق 
 وصددددددددددلة األقددددددددددربني ،  ومواسددددددددددايف املددددددددددؤمنني،  الربكددددددددددة يف املددددددددددال مددددددددددن إيتددددددددددا  ال كددددددددددايفيددددددددددا كميددددددددددل 
 ... اوهم األقربو  لن

 ... أو من اطر عنب،  ولو ب قِّ متريف،   سائالو يا كميل ّل  ردّ 
  ، وادددددددددرفه ال دددددددددفقة،  ومجالددددددددده التعّفددددددددد ،  كميدددددددددل ُحسدددددددددن خلدددددددددق املدددددددددؤمن مدددددددددن التوا ددددددددد يدددددددددا  
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 . وع ّه  رك القيل والقال
 ... و ُفسد ايخا ،  ّن    ري بنفس  السفها  إ ا فعلتف ،  يا كميل إيّاك واملرا 

 ... وّل  صاحب اخلائنني،  يا كميل جانب املنافقني
 ... واصطرب عليه احتساباو بع   و سّت ،   ُرَينَّ الناب افتقارك وا طراركيا كميل ّل 

 يا كميل ومن أخوك؟
 وّل خيدددددددع  حددددددني ،  يفوّل ي فددددددل عندددددد  عندددددد اجلريددددددر ،  أخدددددوك الددددددذي ّل خيددددددذل  عندددددد ال ددددددّديف

 ... وّل يتك  وأمرك حّع  ُعلمه ف   كا  مميالو د أي صاحب مال د أصلحه،   سأله
 ومدددددن قّصدددددر عنّدددددا ي ،  فمدددددن ختلّددددد  عنّدددددا قّصدددددر عنّدددددا،  كميدددددل إّّندددددا املدددددؤمن مدددددن قدددددال بقولندددددايدددددا  
 ... ومن ي يكن معنا فف  الدرك األسفل من النار،  يلحق بنا

 . (  كفها ّل حول وّل قّويف إّّل باهلل العلّ  العظيم ):  اّديفٍ يا كميل ُقل عند كّل 
 وإ ا أبطددددددددأ  عليدددددددد  األرزاق فاسددددددددت فر اهلل ،  وقُددددددددل عنددددددددد كددددددددّل نفحددددددددٍة احلمددددددددُد هلل  ُدددددددد د منهددددددددا

 . يُوّس  علي  فيها
 د:  ل إ ا وسوب ال يطا  يف صدرك فُقليا كمي

 لر دددددددّ  مدددددددن ادددددددّر مدددددددا قُدددددددّدر وأعدددددددو   حّمدددددددد ا،  بددددددداهلل القدددددددوّي مدددددددن ال ددددددديطا  ال دددددددويّ  أعدددددددو  )
 مؤونددددددددة  ُ كفددددددددى  ،  وسددددددددّلم،  ( ن اددددددددّر اجلِنّددددددددة والندددددددداب أمجعددددددددنيه الندددددددداب مددددددددوأعددددددددو  ب ل دددددددد،  وُقةدددددددد 

 ... ولو أّ م كّلهم أبالسة مثله،  إبليس وال ياطني معه
 .. ن   ّب  بنافلن ينجو منها إّّل مَ ،  ميل إّ  األرض مملّويٌف من فخاخهميا ك

 إّّنددددددددا ال ددددددددأ  أ   كددددددددو  الصدددددددداليف ،    و صددددددددوم و تصددددددددّدقيس ال ددددددددأ  أ   صددددددددلّ يددددددددا كميددددددددل لدددددددد
 ... وإبقاٍ  للجّد فيها،  وخ وٍ  سويّ ،  وعمٍل عند اهلل مر  ّ ،  بقلٍب نق ّ فُعَلت 

 ... إ  ي  كن من وجهه فال ِحلَّ وّل قبول،  وعلى ما  صّل ،  يا كميل اُنظر فيَم  صّل 
 ... يا كميل إّّنا يتقّبل اهلل من املّتقني
  واملهدددددددداجرو  واألنصددددددددار متددددددددوافرو  يومدددددددداو بعددددددددد،    قددددددددوّلو  يددددددددا كميددددددددل قددددددددال رسددددددددول اهلل 
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 د:  فوق منربه،  قائماو على قدميه،  يوم النص  من اهر رمةا ،  العصر
 ،  وهددددددددم الطّيبددددددددو  بعددددددددد اُّمهددددددددم،  والطّيبددددددددو  مددددددددّي وأنددددددددا مددددددددنهم،  وإبندددددددداي مندددددددده،  علدددددددد   مددددددددّي 

 وا دددددددداوي ،  الندددددددداج  يف اجلنّددددددددة،  وَمددددددددن ختلّدددددددد  عنهددددددددا هددددددددوى  ،  وهددددددددم سددددددددفينٌة مددددددددن ركبهددددددددا جنددددددددى  
 . (1)( ... يف لظى  
 د:  لبع  النسا  ل هرا  د ما يف  عليم فاطمة ا 3
 . بسخِط أبوي نسب ِ ،  وعلّياو  أرِض أبَوي ديِن  حمّمداو  )

 . وّل  ُرِض أبوي نسبِ  بسخط أبَوي دين 
 بثددددددواب جدددددد ٍ  مددددددن ألدددددد   وعلددددددّ   أبددددددوي نسددددددب  إ  سددددددخطا أر ددددددامها حمّمددددددد  فدددددد  ّ 

 . أل  ج ٍ  من ساعٍة من طاعاهتما
 ألّ  ثددددددددددددددواب ،  أبددددددددددددددَوي ديندددددددددددددد  إ  سددددددددددددددخطا ي يقدددددددددددددددر أبددددددددددددددوا نسددددددددددددددب  أ  ير دددددددددددددديامها وإ ّ 

نيا كّلهم ّل  ف  بسخطهما  . (2)(  ... طاعا  أهل الد 
 د:   د ما يف كالم ملوّلنا ايمام احلسن اجملت    4
 وارِض  دددددددددا قسدددددددددم اهلل سدددددددددبحانه  كدددددددددن ،   عدددددددددن حمدددددددددارم اهلل  ُكدددددددددن عابدددددددددداو ابن آدم عُددددددددد ّ يدددددددددا )
 وصدددددددداِحب الندددددددداب  ثددددددددل مددددددددا حتددددددددّب أ  ،  وأحسددددددددن جددددددددوار مددددددددن جدددددددداورك  كددددددددن مسددددددددلماو ،  او غنيّدددددددد

 . يصاحبوك به  كن عدّلو 
 . ويأملو  بعيداو ،  ويبنو  م يداو ،  بني أيديكم أقواٌم جيمعو  كثرياو إّ م كا  

 . ومساكنهم قبوراو ،  غروراو وعملهم ،  أصبل مجعهم بواراو 
 فُخددددددذ ممّددددددا يف يددددددددي  ،  قطت مددددددن بطددددددن اُّمدددددد هدددددددم عمددددددرك منددددددذ سددددددد ابن آدم ي  دددددد ل يفيددددددا

 . والكافر يتمّت ،  ف ّ  املؤمن يت ّود،  ملا بني يدي 
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 د:  يتلو بعد هذه املوعظة وكا  
َ ّالزماِدّال ومْقَوىّّْ  . (1)( َّوََوَزومُدواّفَِإلمَّخيوْ
 د:  ّلبن عّباب م احلسني د ما يف  وصية موّلنا ايما 5
 . ّل  تكّلمنَّ فيما ّل يعني  ف ّ  أخا  علي  الوزر )

 فددددددددددُرّب مددددددددددتكّلٍم قددددددددددد  كلّددددددددددم ،  ى للكددددددددددالم مو ددددددددددعاو وّل  ددددددددددتكّلمّن فيمددددددددددا يعنيدددددددددد  حددددددددددّع  ددددددددددر 
 . باحلّق فعيب

 . والسفيه يؤ ي ،  ف ّ  احلليم يقلي ،  وّل سفيهاو  وّل متارينَّ حليماو 
 عندددددددددددد  إّّل مددددددددددددا حتددددددددددددّب أ  يقددددددددددددول فيدددددددددددد  إ ا  وّل  قددددددددددددولّن يف أخيدددددددددددد  املددددددددددددؤمن إ ا  ددددددددددددوارى  

 .  واريت عنه
 . (2)( والسالم،  سا جم ى بايح،  رجٍل يعلم أنّه مأخوٌ  بايجرام واعمل عمل

 د:  لبع  بنيه العابدين  د ما يف وصّية موّلنا ايمام زين 6
 . وّل  رافقهم يف طريق،  وّل حتادثهم،  يا ُبي اُنظر مخسٌة فال  صاحبهم )

 ؟ يا أبه َمن هم:  فقال
 ويبّعددددددد ،  دعيددددددإيّدددددداك ومصدددددداحبة الكددددددّذاب ف نّدددددده  ن لددددددة السددددددراب يقددددددرِّب لدددددد  البد  : قددددددال 
 . ل  القريب

 . وإيّاك ومصاحبة الفاسق ف نّه بايع  بأكلة أو أقل من  ل 
 . وإيّاك ومصاحبة البخيل ف نّه خيذل  يف ماله أحوج ما  كو  إليه

 . وإيّاك ومصاحبة األ ق ف نّه يريد أ  ينفع  فيةّرك
 . (3)( وإيّاك ومصاحبة القاط  لر ه ف ّ  وجد ه ملعوناو يف كتاب اهلل
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 د:  جلابر اجلعف  ومجاعة ال يعة د ما يف وصّية موّلنا ايمام الباقر  7
 ،  بعددددددددما قةدددددددينا نسدددددددكنا،  وحندددددددن مجاعدددددددة،   جعفدددددددر دخلندددددددا علدددددددى أو:  قدددددددال جدددددددابر )

 : فقال،  اهلل  ابن رسولفوّدعناه وقلنا له أوصنا يا
 ولينصدددددل الرجدددددل أخددددداه كنصدددددحه ،  غندددددّيكم علدددددى فقدددددريكم وليعطددددد ،  لدددددُيعن قدددددوّيكم  دددددعيفكم

 وانظددددددددروا أمرنددددددددا ومددددددددا جددددددددا كم ،  وّل حتملددددددددوا الندددددددداب علددددددددى أعناقنددددددددا،  واكتمددددددددوا أسددددددددرارنا،  لنفسدددددددده
 وإ  ،  وإ  ي  دددددددددددددوه موافقدددددددددددداو فددددددددددددرّدوه،  دمتوه للقددددددددددددرآ  موافقدددددددددددداو فخددددددددددددذوا بددددددددددددهعنّددددددددددددا فدددددددددددد   وجدددددددددددد

 .   لكم من  ل  ما ُار  لنا ن ر ليكم فقفوا عنده ورّدوه إلينا حّع ااتبه األمر ع
 ي  عدددددددددَدوا إىل غدددددددددريه فمدددددددددا  مدددددددددنكم ميّدددددددددت قبدددددددددل أ  خيدددددددددرج ،  فددددددددد   كندددددددددتم كمدددددددددا أوصددددددددديناكم

 وَمددددددن قَدتَددددددَل بددددددني ،  ه كددددددا  لدددددده أجددددددر اددددددهيدينوإ  أدرك قائمنددددددا فُقتددددددل معدددددد،  قائمنددددددا كددددددا  اددددددهيداو 
 . (1)( يديه عدّواو لنا كا  له أجر ع رين اهيداو 

 د:  لعبد اهلل بن ُجنَدب د ما يف وصّية موّلنا ايمام الصادق  8
 وي دددددددددددفقو  أ  ُيسدددددددددددلبوا مدددددددددددا ،  ّّندددددددددددا املؤمندددددددددددو  الدددددددددددذين خيدددددددددددافو  اهللابن ُجنددددددددددددب إيدددددددددددا ... )

 وإ ا  ُليددددددددت علدددددددديهم آيا دددددددده ،  كددددددددروا اهلل ونعمددددددددا ه وجلددددددددوا وأاددددددددفقوافدددددددد  ا   ،  أُعطددددددددوا مددددددددن ا دددددددددى  
 ... وعلى رهّبم يتوّكلو ،  ه من نفا  قدر ه اناو ممّا أظهر زادهتم إ
 واسدددددددددتكينوا إىل اهلل ،  ابن جنددددددددددب ّل  ُقدددددددددل يف املدددددددددذنبني مدددددددددن أهدددددددددل دعدددددددددو كم إّّل خدددددددددرياو يدددددددددا

 . وسلوا التوبة  م،  يف  وفيقهم
 وسدددددكت عّمدددددا ّل يعلددددددم ،  وقدددددال مدددددا يعلدددددم،  وي يدددددوال عددددددّونا،  و وّّلندددددا،  فكدددددّل مدددددن قصددددددنا

 ... ةأو أاكل عليه فهو يف اجلنّ 
 وقا ددددددددددد  ،  أخيددددددددددده كالسددددددددددداع  بدددددددددددني الصدددددددددددفا واملدددددددددددرويف ابن جنددددددددددددب املااددددددددددد  يف حاجدددددددددددةيدددددددددددا

 ومددددددددا عددددددددّذب اهلل اُّمددددددددةو إّّل عنددددددددد ،  دمدددددددده يف سددددددددبيل اهلل يددددددددوم بدددددددددٍر واُحدددددددددحاجتدددددددده كاملت ددددددددّحط ب
 ... استهانتهم  قوق فقرا  إخوا م

__________________________________ 
 . 182  /  78 ج/  (  ار األنوار1)



 35/ّّأخالقّأهلّالبيتّ

 

 : ّّنا ايعتنا يُعرفو  خبصاٍل اّع  ابن جندب إيا
 . وبأ  يصّلوا اخلمسني ليالو  اراو ،  والبذل لإخوا ،  بالسخا 

 وّل جيددددددددددداورو  لندددددددددددا ،  وّل يطعمدددددددددددو  طمددددددددددد  ال دددددددددددراب،  اددددددددددديعتنا ّل يهدددددددددددّرو  هريدددددددددددر الكلدددددددددددب
 . وّل يسألو  لنا مب ةاو ولو ما وا جوعاو ،  عدّواو 

 و ددددددددددددددددافظو  علددددددددددددددددى ،  وّل  سددددددددددددددددحو  علددددددددددددددددى اخلّفددددددددددددددددني ، يادددددددددددددددديعتنا ّل يددددددددددددددددأكلو  اجلددددددددددددددددرّ 
 ... وّل ي ربو  مسكراو ،  ال وال

 وسدددلِّم ،  وأحسدددن إىل مدددن أسدددا  إليددد ،  واعدددط مدددن حرمددد ،  يددداابن جنددددب ِصدددل مدددن قطعددد 
 . واع  عّمن ظلم  كما حتّب أ  يُعفى عن ،  وأنص  َمن خاصم ،  على من سّب 

 وأّ  ،  رقت علدددددددددددى األبدددددددددددرار والفّجدددددددددددارمشسددددددددددده أادددددددددددأّل  دددددددددددرى أّ  ،  فددددددددددداعترب بعفدددددددددددو اهلل عدددددددددددن
 ... مطره ين ل على الصاحلني واخلاطئني

 ،  وأكرمدددددددددده باي ددددددددددا ،  الواجددددددددددب علددددددددددى مددددددددددن وهددددددددددب اهلل لدددددددددده ا دددددددددددى ... ابن جندددددددددددبيددددددددددا
 وآ ددددددداه علمددددددداو وحكمددددددداو يددددددددبّر بددددددده أمدددددددر ،  ورّكدددددددب فيددددددده عقدددددددالو يتعدددددددّر  بددددددده نعمددددددده،  وأ مددددددده ُرادددددددده

 وأ  يدددددددددددددذكر اهلل وّل ،  اهلل وّل يكفدددددددددددددره علدددددددددددددى نفسددددددددددددده أ  ي دددددددددددددكردينددددددددددددده وُدنيددددددددددددداه أ  يوجدددددددددددددب 
 ... وأ  يطي  اهلل وّل يعصيه،  ينساه

 ونصدددددددددب اجلبّدددددددددار ،  وجدددددددددا   الطاّمدددددددددة،  وقامدددددددددت القيامدددددددددة،  أمدددددددددا إنّددددددددده لدددددددددو وقعدددددددددت الواقعدددددددددة
 أيقنددددددددت عندددددددد  لدددددددد  ملدددددددن  كددددددددو  ،  وبدددددددرز اخلالئددددددددق ليدددددددوم احلسددددددداب،  املدددددددوازين لفصدددددددل القةددددددددا 

 . الندامةو ن حتّل احلسريف و ،  الرفعة والكرامة
 . (1)( فاعمل اليوم  ا  رجو به الفوز يف ا خريف

 د:  جا  فيه،  ه ام بن احلكم لكاظم د ما أوصى به ايمام ا 9
نيا مددددددددد  احلكمدددددددددةيدددددددددا ه دددددددددام إّ  العاقدددددددددل ر  )   وي يدددددددددرض بالددددددددددو ،   دددددددددى بالددددددددددو  مدددددددددن الدددددددددد 
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نيا  ... فلذل  ر ت  ارهتم،  من احلكمة م  الد 
 : يقول أمري املؤمنني  يا ه ام كا 
 ومدددددددا اَّ عقدددددددل امدددددددرٍ  حدددددددّع يكدددددددو  فيددددددده ،  اددددددد   ُعبدددددددَد اهلل بددددددده أفةدددددددل مدددددددن العقدددددددلمدددددددا مدددددددن 
 : خصاٌل اّع  

 ،  وفةددددددددل مالدددددددده مبددددددددذول،  خلددددددددري مندددددددده مددددددددأموّل والراددددددددد وا،  الكفددددددددر وال ددددددددّر مندددددددده مأمونددددددددا 
نيا القدددددددو ،  وفةدددددددل قولددددددده مكفدددددددو   الدددددددذّل ،  ي دددددددب  مدددددددن العلدددددددم دهدددددددره ّلو ،  نصددددددديبه مدددددددن الدددددددد 

 يسدددددتكثر قليدددددل ،  مدددددن ال دددددر والتوا ددددد  أحدددددّب إليددددده ،   إليددددده مددددد  اهلل مدددددن العدددددّ  مددددد  غدددددريهأحدددددب  
 ويدددددددرى النددددددداب كّلهدددددددم خدددددددرياو منددددددده ،  ويسدددددددتقّل كثدددددددري املعدددددددرو  مدددددددن نفسددددددده،  املعدددددددرو  مدددددددن غدددددددريه
 . وهو متام األمر،  وأنّه اّرهم يف نفسه

 ومددددددددن ،  ومددددددددن حسددددددددنت نّيتدددددددده زيددددددددَد يف رزقدددددددده،  يددددددددا ه ددددددددام مددددددددن صدددددددددق لياندددددددده زكددددددددى عملدددددددده
 ... حُسن برّه ب خوانه وأهله ُمدَّ يف عمره

 ،  فحفددددددددظ الددددددددرأب ومددددددددا حددددددددوى  ،   مددددددددن اسددددددددتحيا مددددددددن اهلل حددددددددّق احليددددددددا رحددددددددم اهلل يددددددددا ه ددددددددام
 والندددددددددار ،  وَعلِدددددددددَم أّ  اجلنّدددددددددة حمفوفدددددددددة باملكددددددددداره،  و كدددددددددر املدددددددددو  والبلدددددددددى  ،  والدددددددددبطن ومدددددددددا وعدددددددددى  
 . حمفوفة بال هوا 

 ومددددددددن ،  اب أقالدددددددده اهلل عثر دددددددده يددددددددوم القيامددددددددةيددددددددا ه ددددددددام مددددددددن كددددددددّ  نفسدددددددده عددددددددن أعددددددددراض الندددددددد
 ... ّ  اهلل عنه غةبه يوم القيامةكّ  غةبه عن الناب ك

 ،  وبدددددّر الوالددددددين،  الصددددداليف:  ىل اهلل بعدددددد املعرفدددددة بدددددهيدددددا ه دددددام أفةدددددل مدددددا يتقدددددّرب بددددده العبدددددد إ
 . و رك احلسد والعجب والفخر

 ،  وأعددددددّد لدددددده اجلددددددواب،  فددددددانظر أّي يددددددوٍم هددددددو،  ه ددددددام أصددددددلل أيّامدددددد  الددددددذي هددددددو أمامدددددد  يددددددا
 ... ف ّن  موقوٌ  ومسؤول
 وعدددددددددّ يت وجدددددددددال  وعظمددددددددد  وقددددددددددريت وهبدددددددددائ  وعلدددددددددّوي :  اهلل جدددددددددّل وعددددددددد ّ يدددددددددا ه دددددددددام قدددددددددال 

  ومهّددددددددددده يف،  جعلدددددددددددت ال ِدددددددددددر يف نفسدددددددددددهّل يُدددددددددددؤثِر عبدددددددددددٌد هدددددددددددواي علدددددددددددى هدددددددددددواه إّّل ،  يف مكدددددددددددا 
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 وكندددددددددت لددددددددده مدددددددددن ،  و دددددددددّمنُت السدددددددددماوا  واألرض رزقددددددددده،  وكففدددددددددُت عليددددددددده  ددددددددديعته،  آخر ددددددددده
 . ورا   اريف كّل  اجر

 ... وأكمل املؤمنني إ اناو أحسنهم ُخلقاو ،  يا ه ام ال ةب مفتا  ال رّ 
 فكددددددددذل   عمددددددددر يف قلددددددددب ،  ينبددددددددت يف السددددددددهل وّل ينبددددددددت يف الصددددددددفايددددددددا ه ددددددددام إّ  الدددددددد ر  

 .. وّل  عمر يف قلب املتكرّب اجلّبار،  املتوا  
 د:  ُقل لعبادي:   داود يا ه ام أوحى اهلل  عاىل إىل

 وعدددددددددن طريدددددددددق ،  فيصدددددددددّدهم عدددددددددن  كدددددددددري،  ونددددددددداو بالددددددددددنياتّل جيعلدددددددددوا بيدددددددددي وبيدددددددددنهم عاملددددددددداو مف
 أ  هبدددددددددم إّ  أدىن مدددددددددا أندددددددددا صدددددددددانٌ  ،  اُولئددددددددد  قطّدددددددددا  الطريدددددددددق مدددددددددن عبدددددددددادي،  حمبّددددددددد  ومناجدددددددددايت

 ... حمّب  ومناجايت من قلوهبم يفأن   حالو 
 فددددددال  نفعدددددد  ،  فيمقتدددددد  اهلل،  واّلسددددددتطالة بعلمددددد ،  علددددددى أوليددددددائ  يدددددا ه ددددددام إيّدددددداك والِكدددددرب

نيا كساكن داٍر ليست له وُكن،  دنياك وّل آخر  بعد مقته   ... إّّنا ينتظر الرحيل،  يف الد 
 . يا ه ام لو رأيت مسري األجل أل اك عن األمل

 وأمددددددددددت الطمدددددددددد  ،  وعليدددددددددد  باليددددددددددأب ممّددددددددددا يف أيدددددددددددي الندددددددددداب،  يددددددددددا ه ددددددددددام إيّدددددددددداك والطمدددددددددد 
 . من املخلوقني

 و دددددددددددددنيس ،  املددددددددددددرّوا  واخددددددددددددتال ،  واخددددددددددددتالب العقددددددددددددل،  فدددددددددددد ّ  الطمدددددددددددد  مفتددددددددددددا  للددددددددددددذلّ 
 . والذهاب بالعلم،  العرض

 . والتوّكل عليه،  وعلي  باّلعتصام برّب 
 . (1)( ... ف نّه واجب علي  كجهاد عدّوك،  وجاهد نفس  لتّدها عن هواها

 د:  ايعته يف حدي  عبد العظيم احلسي د ما أوصى به موّلنا ايمام الر ا  10
 د:  لغ عّي أوليائ  السالم وُقل  مأب ... يا عبد العظيم )
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 ،  هم بالصددددددددددددددق يف احلددددددددددددددي وُمدددددددددددددر ،  الو أ  ّل جيعلدددددددددددددوا لل ددددددددددددديطا  علدددددددددددددى أنفسدددددددددددددهم سدددددددددددددبي
 . وأدا  األمانة

 ،  وإقبدددددددددال بعةدددددددددهم علدددددددددى بعددددددددد ،  سدددددددددكو  و دددددددددرك اجلددددددددددال فيمدددددددددا ّل يعنددددددددديهموُمدددددددددرهم بال
 . وامل اوريف ف ّ   ل  قربةو إ ّ 

 فددددددد ّ  آليدددددددُت علدددددددى نفسددددددد  أنّددددددده مدددددددن فعدددددددل ،  وّل ي ددددددد لوا أنفسدددددددهم بتم يدددددددق بعةدددددددهم بعةددددددداو 
نيا أاددددددددّد العددددددددذاب لدددددددد  وأسددددددددخط وليّدددددددداو مددددددددن أوليددددددددائ  دعددددددددو  اهلل ل  وكددددددددا  يف ،  يعّذبدددددددده يف الددددددددد 

 . ا خريف من اخلاسرين
 أو ،  إّّل مدددددددددن أادددددددددرك بددددددددده،  و ددددددددداوز عدددددددددن مسددددددددديئهم،  وعدددددددددرّفهم أّ  اهلل قدددددددددد غفدددددددددر  سدددددددددنهم

 فدددددد   ،   اهلل ّل ي فددددددر لدددددده حددددددّع يرجدددددد  عنددددددهفدددددد  ّ ،  أو أ ددددددمر لدددددده سددددددو او ،  آ ى وليّدددددداو مددددددن أوليددددددائ 
 وي يكدددددددددن لددددددددده نصددددددددديٌب يف ،  وخدددددددددرج عدددددددددن وّليددددددددد ،    وإّّل نددددددددد   رو  اي دددددددددا  عدددددددددن قلبدددددددددهرجددددددددد
 . (1)(  وأعو  باهلل من  ل  . وّليتنا
 د:  لسعد اخلري م اجلواد د ما يف كتاب موّلنا ايما 11
 وّل وّليتدددددددده ،  ة اهلل إّّل بددددددددب   كثددددددددري مددددددددن الندددددددداباعلددددددددم ر دددددددد  اهلل أنّدددددددده ّل  نددددددددال حمبّدددددددد ... )

 . يسري لدرك  ل  من اهلل لقوم يعلمو وفو   ل  قليل ،  إّّل  عاداهتم
 يددددددددعو  ،  كدددددددّل مدددددددن الرسدددددددل بقايدددددددا مدددددددن أهدددددددل العلدددددددمجعدددددددل يف  عدددددددّ  وجدددددددّل  يدددددددا أخددددددد  إّ  اهلل

 ويدددددددددددعو  ،  وجييبددددددددددو  داعدددددددددد  اهلل،  ويصددددددددددربو  معهددددددددددم علددددددددددى األ ى  ،  مددددددددددن  ددددددددددلَّ إىل ا ُدددددددددددى  
 . إىل اهلل

نيا و يعةوإ  أصابتهم يف ،  ر   اهلل ف ّ م يف من لة رفيعةفابصرهم   . الد 
 . ويُبصرو  بنور اهلل من العمى  ،  إّ م ُ يو  بكتاب اهلل املو ى  
 . وكم من  ائٍه  ال  قد هدوه،  كم من قتيٍل يبليس قد أحيوه

__________________________________ 
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 وأقددددددددبل آثددددددددار ،  العبددددددددادومددددددددا أحسددددددددن أثددددددددرهم علددددددددى ،  يبددددددددذلو  دمددددددددائهم دو  هلكددددددددة العبدددددددداد
 . (1)( العباد عليهم

 د:  ل خ  ايمام ا ادي  د ما يف  وصية موّلنا 12
 وإ ا حللددددددت مددددددن أخيدددددد  حمددددددّل الثقددددددة فاعدددددددل عددددددن امللدددددددق إىل  ...  إقبددددددل علددددددى مددددددا اددددددأنُ  )

 . ُحسن النّية
 حدددددد   مددددددااحلسددددددد ،  العقددددددوق  كددددددل مددددددن ي يّتكددددددل،  صدددددديبة للصددددددابر واحددددددديف وللجدددددداز  إثنددددددا امل

 دا  إىل ال مدددددددط ،  ب العلدددددددموالُعجدددددددب صدددددددارٌ  عددددددن طلددددددد،  والددددددددهر جالدددددددب املقددددددت،  احلسددددددنا 
 وا ُدددددددد   ،  والطمدددددددد  سددددددددجّية سددددددددّيئة،  والُبخددددددددل أ ّم األخددددددددالق،  واجلهددددددددل د ددددددددد أي احتقددددددددار الندددددددداب

 . (2)( والعقوق  عّقب القّلة و ؤّدي إىل الذلّة،  فكاهة السفها  وصناعة اجلّهال
 د:  ل يعته مام العسكري موّلنا اي د ما يف وصّية 13
 ،  وصدددددددددددددق احلددددددددددددددي ،  واّلجتهدددددددددددداد هلل،  والددددددددددددور  يف ديدددددددددددددنكم،  اهلل أوصدددددددددددديكم بتقددددددددددددوى )

 ،  وحسدددددددددن اجلدددددددددوار،  وطدددددددددول السدددددددددجود،  م مدددددددددن بدددددددددر  أو فددددددددداجروأدا  األماندددددددددة إىل مدددددددددن ائتمدددددددددنك
 . وآله عليه اهلل ىصلّ فبهذا جا  حمّمٌد 

 ،  وأّدوا حقدددددددددددددوقهم،  وعدددددددددددددودوا مر ددددددددددددداهم،  واادددددددددددددهدوا جندددددددددددددائ هم،  صدددددددددددددّلوا يف ع دددددددددددددائرهم
 وحّسددددددددددددن ،  وأّدى األمانددددددددددددة،  وصددددددددددددَدق يف حديثدددددددددددده،  ور  يف ديندددددددددددده فدددددددددددد ّ  الرجددددددددددددل مددددددددددددنكم إ ا

 . فيسّر   ل ،  قبل هذا ايع ّ ،  ُخلقه م  الناب
 . وّل  كونوا ايناو ،  ا ّقوا اهلل وكونوا زيناو لنا
 ف نّدددددده مددددددا قيددددددل فينددددددا مددددددن ُحسددددددن فددددددنحن ،  نّددددددا كددددددّل قبدددددديلوارفعددددددوا ع،  جددددددّروا إلينددددددا كددددددّل مددددددوّديفٍ 

 . وما قيل فينا من سو  فما حنن كذل ،  أهله
__________________________________ 

 . 56  /  8 ج/  ( رو ة الكايف1)
 . 369  /  78 ج/  (  ار األنوار2)



 أخالقّأهلّالبيتّ/40ّّ

 

 ّل يّدعيددددددددده أحدددددددددٌد ،  و طهدددددددددرٌي مدددددددددن اهلل،  وقرابدددددددددٌة مدددددددددن رسدددددددددول اهلل،  لندددددددددا حدددددددددق  يف كتددددددددداب اهلل
 . غرينا إّّل كّذاب

 ،  وآلددددددددده عليددددددددده اهلل ىصدددددددددلّ والصدددددددداليف علدددددددددى الندددددددددّ  ،  و دددددددددالويف القدددددددددرآ ،  أكثددددددددروا  كدددددددددَر املدددددددددو 
 . ف ّ  الصاليف على رسول اهلل ع ر حسنا 

 . (1)( والسالم،  وأقرأ عليكم السالم،  وأستودعكم اهلل،  ما وّصيتكم بهاحفظوا 
 د:  لل يب املفيد جا  فيه د ما يف  وقي  موّلنا ايمام املهدي  14
 ولدددددددو ّل  لددددددد  لنددددددد ل بكدددددددم الدددددددّوا  ،  وّل ناسدددددددني لدددددددذكركم،  إنّدددددددا غدددددددري مهملدددددددني ملراعدددددددا كم )

 ... واصطلمكم د أي استأصلكم د األعدا ،  د أي ال ّديف و يق املعي ة د
 . ويتجّنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا،  ل  منكم  ا يقرب به من حمّبتنافليعمل ك

 . وّل  ُنجيه من عقابنا ندٌم على حوبة،  حني ّل  نفعه  وبة،  ف ّ  أمرنا ب تةو فجا يف
 . (2)( ويلط  لكم يف التوفيق بر ته،  همكم الر ادواهلل يل

 ،  الددددددددد  ربّدددددددددت وهدددددددددّذبت كبدددددددددار اددددددددديعتهم،  مدددددددددن  عددددددددداليمهم الددددددددددرر،  هدددددددددذه ادددددددددذرا  غُدددددددددرر
 .. وجهابذيف أصحاهبم على معا  الصفا  وعوا  السجّيا 

 ومثدددددددددددل كميدددددددددددل وميدددددددددددثم وصعصدددددددددددعة ،  سدددددددددددلما  وأو  ّر واملقدددددددددددداد وعّمدددددددددددار فقدددددددددددّدمت مثدددددددددددل
 . وسائر كبار أصحاهبم سالم اهلل عليهم،  وُرايد
 
 
 
 

__________________________________ 
 . 487  /  ( حت  العقول1)
 . 323  /  2 ج/  ( اّلحتجاج2)



 

 

ّالمي ةّاألخالقي ةّالعِّمي ةّألهلّالبيتّ/3ّّ

 ،  يف سددددددددددريهتم املثاليّددددددددددة هندددددددددداك دروٌب بلي ددددددددددة مددددددددددن النددددددددددّ  األعظددددددددددم وعت دددددددددده الطدددددددددداهريف 
 نددددددذكر نبددددددذيف منهددددددا ،  وهبددددددا اُّلسددددددويف احلسددددددنة،  النافعددددددة  فيهددددددا كددددددّل العظددددددة الدددددد،  وأخالقهددددددم الفددددددّذيف

 د:  فيما يل 

ّال  ولّاألُظ ّ
 ،  ة مدددددددددددا مجددددددددددد  مدددددددددددن األحاديددددددددددد  الواصدددددددددددفة لدددددددددددهوآدابددددددددددده الرفيعددددددددددد،  مدددددددددددن أخالقددددددددددده ال دددددددددددريفة

 د:  جا  فيها،  واملذكوريف يف مناقبه
 ،  وأعددددددددددددد م،  وأاددددددددددددجعهم،  وأحلمهددددددددددددم،  لنددددددددددددابأحكددددددددددددم ا كدددددددددددا  النددددددددددددّ  األكددددددددددددرم 

ي ٌّّ:  طفهم حّع وصفه اهلل  عاىل بقولهوأع  . (1)ّبِىْلُمْؤِمِِيَ ّرَُءوٌفّرمِِ
 . ( ّل يثبت عنده ديناٌر وّل درهم ):  حّع وص  بأنّه،  وكا  أسخى الناب

 . ويأكل عليها،  وينام عليها،  وكا  جيلس على األرض
 ،  و لددددددددددب ال ددددددددددايف،  ويفددددددددددتل البدددددددددداب،  يُرقّدددددددددد  الثددددددددددوبو ،  وكددددددددددا  بنفسدددددددددده خيصدددددددددد  النعددددددددددل

__________________________________ 
 . 128:  ( التوبة1)



 أخالقّأهلّالبيتّ/42ّّ

 

 وخيدددددددم يف ،  ويةدددددد  طهددددددوره بالليددددددل بيددددددده،  ويطحددددددن مدددددد  اخلددددددادم إ ا  عددددددب،  لبعددددددريويعقددددددل ا
 . الّلحم  مويقط  ،  أهله

 ويلطدددددددددددددد  ،  وإ ا جلدددددددددددددس علدددددددددددددى الطعددددددددددددددام جلدددددددددددددس بتوا ددددددددددددد ،  وكدددددددددددددا  ّل جيلدددددددددددددس مّتكئدددددددددددددداو 
 . وي يتجّ أ قطّ ،  أصابعه

 ويقبدددددددددل ا ديّدددددددددة ولدددددددددو ُجرعدددددددددٌة مدددددددددن ،  دعدددددددددويف احلدددددددددّر والعبدددددددددد ولدددددددددو علدددددددددى كدددددددددرا  وكدددددددددا  جُييدددددددددب
 . وّل يأكل الصدقة،  الّلن

 ه وّل ي ةددددددددددددب وي ةددددددددددددب لربّدددددددددددد،  ااددددددددددددرا ه ّل يُثبددددددددددددت بصددددددددددددره يف وجدددددددددددده أحدددددددددددددوكددددددددددددا  يف مع
 . ويوص  بالوالدين إحساناو ،  لنفسه

 ويلددددددددبس القمددددددددي  ،  البددددددددي  وأكثددددددددر ثيابدددددددده،    يلددددددددبس ال لدددددددديظ مددددددددن القطددددددددن والكتّددددددددا وكددددددددا
 . من قبل ميامنه

 ويركددددددب مددددددا ،  ويددددددرد  خلفدددددده عبدددددده أو غددددددريه،  لدددددده عبدددددداٌ  يُفدددددر  لدددددده حيدددددد  مددددددا ينتقدددددل وكدددددا 
 . أمكنه من فرٍب أو ب لة أو  ار بال  كرّب 

 ،  وجيدددددددددددددالس الفقدددددددددددددرا ،  يف أقصدددددددددددددى املديندددددددددددددة ويعدددددددددددددود املر دددددددددددددى  ،  ي دددددددددددددّي  اجلندددددددددددددازيفوكدددددددددددددا  
 . ويناو م بيده،  ويؤاكل املساكني

 ويِصددددددددل ،  ويتددددددددأّل  أهددددددددل ال ددددددددر  بددددددددالرّب  ددددددددم،    يُكددددددددرم أهددددددددل الفةددددددددل يف أخالقهددددددددموكددددددددا
عتذر،  وّل جيفو على أحد،  ر ه

ُ
 . ويقبل معذريف امل

 لددددديس بفدددددظ  ،  وّل لعدددددن خادمددددداو بلعندددددة،  داو ب دددددتمةومدددددا ادددددتم أحددددد،  ب  بّسدددددماو كدددددا  أكثدددددر الندددددا
 . حّع وصفه ربّه باخلُلق العظيم،  بل ي فر ويصفل،  وّل جي ي السّيئة بالسّيئة،  وّل غليظ

 ومددددددددا أخددددددددذ أحددددددددٌد يددددددددده ،  وإ ا لقدددددددد  مسددددددددلماو يبدددددددددأ باملصددددددددافحة،  يبدددددددددأ مددددددددن لقيدددددددده بالسددددددددالم
 .  على  كر اهلل  عاىلوّل يقوم وّل جيلس إّّل ،  فريسل يده حّع يرسلها  اك

 ويعددددددددال ،  كم خددددددددريكم ألهلدددددددده وأنددددددددا خددددددددرٌي ألهلدددددددد خددددددددري :  وكددددددددا  خددددددددري الندددددددداب ألهلدددددددده ويقددددددددول
 . أحسنهم ُصنعاو إىل أُسرا هعّ  وجّل  وأحّب العباد إىل اهلل،  الرجل أسرا ه



 43/ّّالمي ةّاألخالقي ةّالعمِّي ةّألهلّالبيتّ

 

 :  إّّل خّفدددددددددد  صددددددددددال ه وأقبددددددددددل عليدددددددددده وقددددددددددالوكددددددددددا  ّل جيلددددددددددس عنددددددددددد أحددددددددددٌد وهددددددددددو يصددددددددددّل  
 ؟ ألَ  حاجة

 ،  وأكثدددددددددر مدددددددددا جيلدددددددددس مسدددددددددتقبل القبلدددددددددة،  لدددددددددس حيددددددددد  مدددددددددا ينتهددددددددد  بددددددددده اجمللدددددددددسكدددددددددا  جيو 
 . ويُؤثِر الداخل بالوساديف،  دخل عليه حّع ر ا بسط له ثوبه ويكرم من

 . ما عاب عل َّ ايئاو قطّ ،  خدمُت النّ   س  سنني:  قال خادمه
 حددددددددددّع نظددددددددددر  إىل صددددددددددفحة ،  فجذبدددددددددده جذبددددددددددةو اددددددددددديديف،  أدركدددددددددده أعددددددددددراّو فأخددددددددددذ بددددددددددردا ه

 .. عنقه قد أثّر  به حااية الردا  من اّديف جذبته
 . الذي عندك لُمر   يا حمّمد من املا:  عراومثّ قال األ

 . (1)وأمر له بعطا ،  فةح ،  اهلل  فالتفت إليه رسول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 . عن املناقب ّلبن اهر آاوب 236  /  16 ج/  ( ّلحظ  ار األنوار1)
  



 

 

 



 

 

ّأمي ّالمؤمِي ّ
 وعلددددددددددى  لدددددددددد  أّدب ،  ُحسددددددددددن األخددددددددددالق مدددددددددد  الصددددددددددديق والعدددددددددددوّ  كددددددددددا  قّمددددددددددة وقدددددددددددويفو يف

 . حّع هداهم هبداية اهلل  عاىل بعمله قبل قوله،   هودعى إىل احلّق أعدا،  ايعته
 . وي اي  صاحبه إ ا فارقه،  أنّه يرافق يف السفر وكا  من أخالقه 
 د:  قال ن ايمام الباقر ويف احلدي  ع
 ؟ أين  ريد يا عبد اهلل:   رجالو  ّمّياو فقال له الذّم صاَحَب عل   

 . اُريد الكوفة:  قال 
 . فلّما َعَدَل الطريق بالذّم  َعَدل معه عل  

 ؟ أليس زعمَت  ريد الكوفة:  فقال له الذّم 
 . بلى  :  قال

 ؟ فقد  ركت الطريق:  فقال له الذّم 
 . قد علمتُ :  فقال

 ؟ فِلَم عدلَت مع  وقد علمَت  ل :  فقال له
 هدددددذا مدددددن متدددددام ُحسدددددن الصدددددحبة أ  ي دددددّي  الرجدددددل صددددداحبه هنيئدددددةو إ ا :  فقدددددال لددددده علدددددّ  

 . وكذل  أمَرنا نبّينا،  فارَقه



 أخالقّأهلّالبيتّ/46ّّ

 

 ؟ هكذا:  فقال له
 . نعم:  قال

 . ّل َجرم إّّنا  بعه َمن  بعه ألفعاله الكر ة:  فقال له الذّم 
 . (1)فلّما عرفه أسلم،  فرج  الذّم  م  علّ  ،  دين  وأنا اُاهدك أّ  على  
 د:  ا مج  من أحادي  أحواله جا  فيهاوُحسن سري ه م ومن مكارم أخالقه 

 وي ددددددتي القميصدددددني فيخددددددرّي ،  ويأكدددددل أكددددددل العبدددددد،  جيلددددددس جلسدددددة العبددددددد     كدددددا  علددددد
 . التوا  مثّ يلبس ا خر يف أاّد ،  غالمه خريمها

 . وّل أورَث بيةا  وّل  را ،  مخس سنني ما و   آجريفو على آجريف ُوّ  
 ال دددددددددعري   وينصدددددددددر  إىل من لددددددددده يأكدددددددددل خبددددددددد،  طعدددددددددم النددددددددداب ُخبدددددددددَ  البُددددددددددّر والّلحدددددددددموكدددددددددا  يُ 

 . وامللل أو ال يت أو اخللّ 
 . وما ورد أمرا  كالمها هلل  عاىل ر او إّّل أخذ بأاّدمها على بدنه

 . و ّتب يده من عمله،  مملوك من كّد يده وَعَرق وجهه ل ولقد أعتق أ
 . وما كا  لباسه إّّل الكرابيس ال  ه  أو   املالبس

 وي ،  فأطفددددددددددأ السددددددددددراج،  بددددددددددن العددددددددددا  ليلددددددددددةو وهددددددددددو يف بيددددددددددت املددددددددددالدخددددددددددل عليدددددددددده عمددددددددددرو 
 . يستحّل أ  جيلس يف  و  بيت مال املسلمني ب ري استحقاق

 . وطر  مثنها يف بيت املال،  ببيعهاوايت بأ ال فاكهٍة فأمر 
 فابتاعددددددددده منددددددددده عمدددددددددرو بدددددددددن حريدددددددددد  ،  بثدددددددددوٍب منسدددددددددوج بالدددددددددذهب (2)وبعددددددددد  إليددددددددده دهقدددددددددا 

 . بأربعة آّل  درهم إىل العطا 
  فددددددددأمكنهم،  فددددددددأمر أ  يددددددددأ وا باليتددددددددامى،  و ددددددددني،  وجددددددددا  إليدددددددده مددددددددن مهدددددددددا  وحلددددددددوا  عسددددددددل

__________________________________ 
 . 53  /  41 ج/  ( البحار1)
 ويطلدددددق علدددددى التددددداجر ومدددددن لددددده مدددددال وعقدددددار كمدددددا يف ،  د معدددددّرب دهقدددددا  د علدددددى رئددددديس القريدددددةيطلدددددق :  ( الددددددهقا 2)

 . 430  /    البحرينجمم
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  مثّ ألعقهددددددددم هددددددددو ،  وهددددددددو يقّسددددددددمها للندددددددداب قدددددددددحاو قدددددددددحاو ،  مددددددددن ر وب األزقدددددددداق يلعقو ددددددددا
 . بيده املباركة
 ؟ املؤمنني ما  م يلعقو ايا أمري :  فقيل له
 . وإّّنا ألعقتهم هذا برعاية ا با ،  إّ  ايمام أبو اليتامى:  فقال

 وفاطمددددددددددددددة ،  وينّقددددددددددددد  العدددددددددددددددب يف البيدددددددددددددت،  و تطددددددددددددددب،  ق بنفسدددددددددددددده يسدددددددددددددت وكدددددددددددددا  
 .  طحن و عجن وختب  ال هرا  

 و صدددددددددّدق علدددددددددى سدددددددددّتني  ، إّّل صدددددددددّلى يف  لددددددددد  اليدددددددددوم ألددددددددد  ركعدددددددددةومدددددددددا ُاصددددددددديب  صددددددددديبة 
 . وصام ثالثة أيّام،  مسكيناو 

 فدددددددد  ا طلعددددددددت ال ددددددددمس ،   يدددددددد ل معّقبدددددددداو إىل أ   طلدددددددد  ال ددددددددمسوكددددددددا  إ ا صددددددددّلى الفجددددددددر ي
 . اجتم  إليه الناب فعّلمهم الفقه والقرآ 

 د:    العبدي وغريه من ايعته وأصحابهقال عنه صعصعة بن صوحا
 وكنّددددددا  ابدددددده مهابددددددة  . وسددددددهولة قيدددددداد،   وا دددددد واددددددّديف ،  لددددددني جانددددددب،  كددددددا  فينددددددا كأحدددددددنا  )

 . (1)( األسري املربوط للسّيا  الواق  على رأسه
 : وقال عنه ابن أو احلديد

 . ( وطالقة ا ّيا والتبّسم فهو املةروب به املثل،  قوأّما مساحة األخال )
 ر وقددددددددد اددددددددهد عدددددددددّوه اللدددددددددود معاويددددددددة  كددددددددارم أخالقدددددددده ومعددددددددا  صددددددددفا ه الدددددددد  بّينهددددددددا  ددددددددرا

 : ابن  مريف الليث 
 . ِص    علّياو :  حي  دخل على معاوية فقال له

 . أَو  عفيي عن  ل :  فقال  رار
__________________________________ 

 حدددددّع  كدددددروا عنددددده أنّددددده كنّدددددا ،  هبدددددا عندددددد أوليدددددا ه وخيدددددا  منددددده خصدددددومه( هدددددذه هددددد  ا يبدددددة اي يّدددددة الددددد  كدددددا  يعظدددددم 1)
 . ّ  خنّو  األعدا   ج   عل
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 . ّل أُعفي :  فقال معاوية
 د:  فقال  رار

 ،  يقدددددددددددول فصدددددددددددالو ،  ادددددددددددديد القدددددددددددوى،  د أي عدددددددددددا  ا ّمدددددددددددة د كدددددددددددا  واهلل بعيدددددددددددد املددددددددددددى  
 . عدّلو و كم 

 . و نطق احلكمة من نواحيه،  وانبهيتفّجر العلم من ج
نيا وزهرهتا  . ويستأنس بالليل ووح ته،  يستوحش من الد 

 . ويناج  ربّه،  وخياطب نفسه،  يقّلب كّفه،  طويل الفكريف،  كا  واهلل غ ير العربيف
 . ومن الطعام ما جُ ب،  يُعجبه من اللباب ما خ ن

 ،  وكنّدددددددا مددددددد  دندددددددّوه منّدددددددا،  يبندددددددا إ ا سدددددددألناهوجيُ ،  يددددددددنينا إ ا أ ينددددددداه،  كأحددددددددناكدددددددا  واهلل فيندددددددا  
 . وّل نرف  عيننا إليه لعظمته،  وقُربنا منه ّل نكّلمه  يبته

 . ف    بّسم فمن مثل اللؤلؤ املنظوم
 . و ّب املساكني،  يعّظم أهل الدَّين

 . وّل ييأب الفقري من عدله،  ّل يطم  القوّي يف باطله
 وغددددددددددار  ،  وقددددددددددد أرخددددددددددى الليددددددددددل سدددددددددددوله،  وأاددددددددددهُد بدددددددددداهلل لقددددددددددد رأيتدددددددددده يف بعدددددددددد  مواقفدددددددددده

 ويبكددددددددد  ،  يتملمدددددددددل متلمددددددددل السدددددددددليم،  قددددددددابٌ  علدددددددددى حليتدددددددده،  وهدددددددددو قددددددددائٌم يف حمرابددددددددده،  جنومدددددددده
 : فكأّ  أمسعه وهو يقول،  بكا  احل ين

 ،  ي؟ هيهددددددددددددا  هيهددددددددددددا  غُددددددددددددّري غددددددددددددري  ؟ أم إ َّ   ددددددددددددّوقتِ  يددددددددددددا ُدنيددددددددددددا دنيّددددددددددددة أَو  عّر ددددددددددددتِ 
 وخطدددددددددرك ،  فُعمدددددددددرك قصدددددددددري،  رجعدددددددددة   فيهدددددددددا ّل،  قدددددددددد طّلقتددددددددد  ثالثددددددددداو ،  ّل حاجدددددددددة   فيددددددددد 

 . وأمل  حقري،  يسري
 . وِعَظم املورد،  ووح ة الطريق،  وبُعد السفر،  آٍه آٍه من قّلة ال اد

 . واختنق القوم بالبكا ،  فنّ فها بكّمه،  دمو  معاوية على حليته د أي سالت د فوَكَفت
 ؟ فكي  صربك عنه يا  رار،  كا  واهلل أبو احلسن كذل :   قال معاوية مثّ 
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 . وّل  سكن حسرهتا،  فه  ّل  رقأ عربهتا،  صرُب َمن ُ بل واحُدها على صدرها:  قال
 . مثّ قام د  رار د وخرج وهو باكٍ 

 . أما إّنكم لو فقدمتو  ملا كا  فيكم من يُثي عل َّ هذا الثنا :  فقال معاوية
 . (1)قدر صاحبه الصاحب على  :  قال بع  من حةرف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 . 28  /  107 ب/  120  /  41 ج/  ( ّلحظ  ار األنوار1)
  



 

 

 



 

 

ّالصًديقةّالطىه ةّفىطمةّالزه اءّ
 بددددددددل هدددددددد  اُسددددددددويف لإمددددددددام ،  واُسددددددددويف لإنسددددددددا  ال كدددددددد ّ ،  كانددددددددت ّنو جدددددددداو لّخددددددددالق املر دددددددد ّ 

 . الذي هو اُسو نا وحّجة اهلل علينا املهدي 
 د:  التوقي  ال ري كما ورد يف ،   ي  بسائر األناميقتدي هبا ايمام فك

 . (1)« ويف ابنة رسول اهلل   اُسويٌف حسنة »
 . ونقتدي  حاسن صفاهتا،  فيل م أ  نتأّسى هبا
 . واُّلسويف العليا  للمرأيف املؤمنة الصاحلة،  وه  فخر النسا 

 كرمهددددددددددا وإيثارهددددددددددا املددددددددددذكور يف حدددددددددددي  ايمددددددددددام الصددددددددددادق عددددددددددن :   ومددددددددددن ُخلقهددددددددددا الطيّددددددددددب
 د:  ن جابر بن عبد اهلل األنصاري قالع،  أبيه 

 ،  انفتدددددددل جلدددددددس يف قبلتددددددده والنددددددداب حولددددددده صددددددداليف العصدددددددر فلّمدددددددا صدددددددّلى بندددددددا رسدددددددول اهلل 
دددددددٌل قدددددددد هتلّدددددددل وأخلدددددددق   فبيندددددددا هدددددددم كدددددددذل  إ  أقبدددددددل إليددددددده اددددددديٌب مدددددددن مهددددددداجريف العدددددددرب عليددددددده مسَِ

 يسدددددددتحثّه اخلدددددددرب فقدددددددال   فأقبدددددددل عليددددددده رسدددددددول اهلل،  وهدددددددو ّل يكددددددداد يتمالددددددد  كِدددددددرَباو و دددددددعفاو 
 . ( وفقرٌي فأرِاي،  وعاري اجلسد فأكسي،  ّ  اهلل أنا جائ  الكبد فأطعمييا ن ):  ال يب

__________________________________ 
 و كرنددددددددددا هددددددددددذا التوقيدددددددددد  ،  277  /  2 ج/  واّلحتجدددددددددداج للطربسدددددددددد ،  172  /  ( ال يبددددددددددة لل دددددددددديب الطوسدددددددددد 1)
 . 221  /  رحه يف ايمام املنتظرب 
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 انطلدددددق إىل منددددد ل مدددددن ،   ولكدددددّن الددددداّل علدددددى اخلدددددري كفاعلددددهمدددددا أجدددددد لدددد  اددددديئاو :  فقددددال 
 انطلدددددددددددددق إىل حجدددددددددددددريف ،  يدددددددددددددؤثِر اهلل علدددددددددددددى نفسددددددددددددده،  اهلل ورسدددددددددددددوله و بّددددددددددددده اهلل ورسدددددددددددددوله  دددددددددددددبّ 
 ،  الددددددذي ينفددددددرد بدددددده لنفسدددددده مددددددن أزواجدددددده صددددددق بيددددددت رسددددددول اهلل وكددددددا  بيتهددددددا مال،  فاطمددددددة
 فلّمدددددا وقددددد  ،  فدددددانطلق األعددددراّو مددددد  بددددالل،  بددددالل قُدددددم فقدددد  بددددده علددددى منددددد ل فاطمددددة يدددددا:  وقددددال

 ! وخمتَدلَدددددددد   بيددددددددت النبددددددددّويفالسددددددددالم علدددددددديكم يددددددددا أهل:  بددددددددأعلى صددددددددو ه علددددددددى بدددددددداب فاطمددددددددة نددددددددادى  
 فقالددددددددددت ،  مددددددددددن عنددددددددددد رّب العدددددددددداملني،    األمددددددددددني بالتن يددددددددددلط جربئيددددددددددل الددددددددددّرو ومهددددددددددب،  املالئكددددددددددة
 أبيددددد   ادددديٌب مددددن العددددرب أقبلددددُت علددددى  :  ؟ قددددال فَمددددن أنددددت يددددا هدددددذا،  وعليددددَ  السددددالم:  فاطمددددة

 جددددددائ  الكبددددددد فواسدددددديي ،  ة وأنددددددا يددددددا بنددددددت حمّمددددددد عدددددداري اجلسدددددددسددددددّيد الب ددددددر مهدددددداجراو مددددددن ُاددددددقّ 
 ثالثددددددددداو مدددددددددا طَِعمدددددددددوا  وكدددددددددا  لفاطمدددددددددة وعلدددددددددّ  يف  لددددددددد  احلدددددددددال ورسدددددددددول اهلل ،  ير ددددددددد  اهلل
 ...  ل  من اأ ا وقد علم رسول اهلل ،  فيها طعاماو 

 فَعَمدددددددددَد  فاطمدددددددددة إىل جلدددددددددد كدددددددددبش مددددددددددبوغ بدددددددددالقر  كدددددددددا  يندددددددددام عليددددددددده احلسدددددددددن واحلسدددددددددني 
 قددددددددال ،   أ  ير ددددددددا  لدددددددد  مددددددددا هددددددددو خددددددددرٌي منددددددددهاهلل! فعسددددددددى  ُخددددددددذ هددددددددذا أيّهددددددددا الطددددددددارق:  فقالددددددددت
 يدددددددا بندددددددت حمّمدددددددد ادددددددكو  إليددددددد  اجلدددددددو  فنددددددداوليي جلدددددددد كدددددددبش مدددددددا أندددددددا صدددددددان  بددددددده :  األعدددددددراوّ 

 . م  ما أجد من الّس ب
َعدددددددت هدددددددذا مدددددددن قولددددددده إىل ِعقدددددددد كدددددددا  يف عنقهدددددددا أهد ددددددده  دددددددا فاطمدددددددة :  قدددددددال  فَعَمدددددددَد  ملّدددددددا مسَِ

 :  هدددددددا ونبذ ددددددده إىل األعدددددددراو فقالدددددددتعنقفقطعتددددددده مدددددددن ،  بندددددددت عّمهدددددددا  ددددددد يف بدددددددن عبدددددددد املطّلدددددددب
 فأخددددددددذ األعددددددددراو الِعقددددددددد وانطلددددددددق ،  عسددددددددى أ  يعّو دددددددد  بدددددددده مددددددددا هددددددددو خددددددددرٌي منددددددددهُخددددددددذه وبعدددددددده ف

 يددددددددا رسددددددددول اهلل أعطتددددددددي :  فقددددددددال،  جددددددددالس يف أصددددددددحابه إىل مسددددددددجد رسددددددددول اهلل والنددددددددّ  
 . ل  بعه فعسى اهلل أ  يصن :  [ هذا العقد فقالت بنت حمّمد طمة ]فا

 وكيدددددد  ّل يصددددددن  اهلل لدددددد  وقددددددد أعطتكدددددده فاطمددددددة بنددددددت :  وقددددددال النددددددّ   فبكددددددى:  قددددددال
 . حمّمد سّيديف بنا  آدم

  يدددددددددا رسددددددددول اهلل أ دددددددددأ     ب ددددددددرا  هدددددددددذا:  ار بدددددددددن ياسددددددددر ر دددددددددة اهلل عليدددددددده فقددددددددالفقددددددددام عّمدددددددد
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 فقددددددال ،  ( عددددددّذهبم اهلل بالنددددددارلددددددثَدَقال  مددددددا ااددددددتِه يددددددا عّمددددددار فلددددددو ااددددددتك فيدددددده ا ):  ؟ قددددددال الِعقددددددد
 وبددددددرديف  انيّددددددة أسددددددت هبددددددا ،  بَ ددددددبعٍة مددددددن اخلبدددددد  والّلحددددددم:  ؟ قددددددال ِبَكددددددَم الِعقددددددد يددددددا أعددددددراوّ :  عّمددددددار

  د وكددددددددا  عّمددددددددار قددددددددد بددددددددا  سددددددددهمه،  ر يبّل ددددددددي إىل أهلدددددددد اوديندددددددد،  عددددددددوريت وُاصددددددددّل  فيهددددددددا لددددددددروّ 
 لددددددد  :  فقدددددددال،  بدددددددري وي يُبدددددددِق منددددددده اددددددديئاو خمدددددددن  الدددددددذي نفلددددددده رسدددددددول اهلل  د مدددددددن ال نيمدددددددة

 ،  وراحلددددددددددددد   بّل ددددددددددددد  أهلددددددددددددد ،  وبُدددددددددددددرديف  انيّدددددددددددددة،  ع دددددددددددددرو  دينددددددددددددداراو ومأ دددددددددددددا درهدددددددددددددم هجريّدددددددددددددة
 . وَابَدُع  من خب  البُدّر والّلحم

 . وانطلق به عّمار فوفّاه ما  من له،  ما أسخاك باملال أيّها الرجل:  فقال األعراوّ 
 ؟  َأَادددددددِبعَت واكَتَسددددددديت:  لددددددده رسدددددددول اهلل فقدددددددال ،  ىل رسدددددددول اهلل وعددددددداد األعدددددددراّو إ

 فقددددددال ،  فددددددأَجِ  فاطمددددددة بصددددددنيعها:  قددددددالَ ،   نعددددددم واسددددددت نيت بددددددأو أنددددددت واُّمدددددد:  قددددددال األعددددددراوّ 
 وّل إلدددددددٌه لندددددددا نعبدددددددده سدددددددواك وأندددددددت رازقندددددددا علدددددددى ،  للَُّهدددددددمَّ إنّددددددد  إلددددددده مدددددددا اسدددددددتحدثناكا:  األعدددددددراوّ 

 . اللَُّهمَّ أعط فاطمة ما ّل عني رأ  وّل اُ   مسعت،   اجلها كلّ 
 إّ  اهلل قددددددد أعطددددددى فاطمددددددة :  فقددددددال،  هعلددددددى دعائدددددده وأقبددددددل علددددددى أصددددددحاب فددددددأّمن النددددددّ  
نيا  لددددددد   وعلددددددد   بعلهدددددددا ولدددددددوّل علدددددددّ  مدددددددا ،  أبوهدددددددا ومدددددددا أحدددددددٌد مدددددددن العددددددداملني مثلددددددد أندددددددا :  يف الدددددددد 

 وأعطاهدددددددا احلسدددددددن واحلسدددددددني ومدددددددا للعددددددداملني مثلهمدددددددا سدددددددّيدا ادددددددباب ،  او كدددددددا  لفاطمدددددددة كفدددددددو أبدددددددد
  د وكدددددددددددا  ب زائددددددددددده مقدددددددددددداد وعّمدددددددددددار وسدددددددددددلما  د ... أسدددددددددددباط األنبيدددددددددددا  وسدددددددددددّيدا أهدددددددددددل اجلنّدددددددددددة

 ؟ وأزيدكم:  فقال
 . نعم يا رسول اهلل:  قال
 ت ودفنددددددددت يسددددددددأ ا امللكددددددددا  أّ ددددددددا إ ا هدددددددد  قبةدددددددد يددددددددل أ ددددددددا  الددددددددّرو  يعددددددددي جربئ:  قددددددددال
 ،  أو:  فَمدددددددددددددن نبيّددددددددددددد ؟ فتقدددددددددددددول:  فيقدددددددددددددوّل ،  اهلل رّو :  تقدددددددددددددول؟ ف مدددددددددددددن ربّددددددددددددد :  يف قربهدددددددددددددا
 . ي علّ  بن أو طالب هذا القائم على افري قرب :  ؟ فتقول فمن ولّي :  فيقوّل 

 و دددددددددا مدددددددددن إّ  اهلل قدددددددددد وّكدددددددددل هبدددددددددا رعددددددددديالو مدددددددددن املالئكدددددددددة  فظ:  أّل وأُزيددددددددددكم مدددددددددن فةدددددددددلها
  بددددددددني يددددددددديها ومددددددددن خلفهددددددددا وعددددددددن  ينهددددددددا وعددددددددن مشا ددددددددا وهددددددددم معهددددددددا يف حياهتددددددددا وعنددددددددد قربهددددددددا

 



 أخالقّأهلّالبيتّ/54ّّ

 

 . وبنيهاوعند موهتا يكثرو  الصاليف عليها وعلى أبيها وبعلها 
 ومدددددددددددددددددن زار فاطمدددددددددددددددددة فكأّّندددددددددددددددددا ،  يف حيدددددددددددددددددايتفكأّّندددددددددددددددددا زار  فمدددددددددددددددددن زار  بعدددددددددددددددددد وفدددددددددددددددددايت 

 ومدددددددددددددددددن زار احلسدددددددددددددددددن ،   بدددددددددددددددددن أو طالدددددددددددددددددب فكأّّندددددددددددددددددا زار فاطمدددددددددددددددددةومدددددددددددددددددن زار علددددددددددددددددد ّ ،  زار 
 . يتهما فكأّّنا زارمهاومن زار  رّ ،  واحلسني فكأّّنا زار علّياو 

 وكدددددددا  لددددددده عبدددددددٌد امسددددددده ،  بدددددددرديف  انيّدددددددةولّفددددددده يف ،  باملسددددددد  هفطّيبددددددد،  فعمدددددددد عّمدددددددار إىل العقدددددددد
 :  فدددددددف  العقددددددد إىل اململددددددوك وقددددددال لدددددده،  َسددددددهم ابتاعدددددده مددددددن  لدددددد  الّسددددددهم الددددددذي أصددددددابه خببددددددري

 فأخدددددددذ اململدددددددوك العقدددددددد فدددددددأ ى بددددددده ،  وأندددددددت لددددددده اهلل ُخدددددددذ هدددددددذا العقدددددددد فادفعددددددده إىل رسدددددددول 
 انطلددددددق إىل فاطمددددددة فددددددادف  إليهددددددا العقددددددد :  فقددددددال الندددددد ّ ،  وأخددددددربه بقددددددول عّمددددددار رسددددددول اهلل 
  فأَخدددددددذ  فاطمدددددددة  بالعقدددددددد وأخربهدددددددا بقدددددددول رسدددددددول اهلل  اململدددددددوك فجدددددددا ،  وأندددددددت  دددددددا
 :  ؟ فقددددددددال مددددددددا يةددددددددح  يددددددددا غددددددددالم:  فقالددددددددت،  فةددددددددح  ال ددددددددالم،  عتَدَقددددددددت اململددددددددوكالِعقدددددددد وأ

 وأعتدددددددق ،  وأغدددددددر فقدددددددرياو ،  وكسدددددددى عريانددددددداو ،  ب  جائعددددددداو أاددددددد،  أ دددددددحكي ِعظَدددددددِم بركدددددددة هدددددددذا العقدددددددد
 . (1)ورج  إىل ربّه،  عبداو 

 ،  دعا هدددددددددا يف عبادهتدددددددددا للمدددددددددؤمنني دو  نفسدددددددددها سدددددددددالم اهلل عليهددددددددداومدددددددددن مكدددددددددارم أخالقهدددددددددا 
 د:  ةئل ايمامفف  حدي  دّل

 ،  اجلمعدددددددةة قائمدددددددةو يف حمراهبدددددددا ليلدددددددة رأيدددددددت اُّمددددددد  فاطمددددددد د : قدددددددال عدددددددن ايمدددددددام احلسدددددددن 
 فلددددددددددددم  دددددددددددد ل راكعددددددددددددةو سدددددددددددداجديف حددددددددددددّع انفلددددددددددددق عمددددددددددددود الصددددددددددددبل ومسعتهددددددددددددا  دددددددددددددعو للمددددددددددددؤمنني 

 . وّل  دعو لنفسها ب   ،  نا  و سّميهم وُ كثر الّدعا   مواملؤم
 ؟ ِيَ ّل  دعني لنفس  كما  دعني ل ريكِ يا اُّماه :  فقلت
 . (2)يا ُبّي اجلار مثّ الدار :  قالت

 ،  زوجهدددددددددا وابدددددددددن عّمهدددددددددا ني سدددددددددريهتا مددددددددد  أمدددددددددري املدددددددددؤمنومدددددددددن طيدددددددددب أخالقهدددددددددا حسدددددددددن 
__________________________________ 
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 د:  فف  حدي  البحار
  اهلل عددددددد ّ  ها وّل أكرهُتهددددددا علدددددددى أمدددددددٍر حدددددددّع قبةدددددددهاتفدددددددواهلل مدددددددا أغةدددددددب ) د : قددددددال علدددددددّ  

 ولقدددددددددددد كندددددددددددت أنظدددددددددددر إليهدددددددددددا فتنك ددددددددددد  عدددددددددددّي ،  وّل َعَصدددددددددددت   أمدددددددددددراو ،  وّل أغةدددددددددددبيوجدددددددددددّل 
 . (1)( ا موم واألح ا 

 وخددددددددددددمتها ،  هدددددددددددا فّةدددددددددددةرهتا خدمدددددددددددة البيدددددددددددت مددددددددددد  خادمتطومدددددددددددن لطددددددددددد  أخالقهدددددددددددا م دددددددددددا
 د:  فف  حدي  من ّل  ةره الفقيه،  بنفسها الطاهريف

 د:   من بي سعدقال لرجلٍ  أّ  أمري املؤمنني 
 ؟ إّ ددددددددددددا كانددددددددددددت عندددددددددددددي  أّل أُحددددددددددددّدث  عددددددددددددّي وعددددددددددددن فاطمددددددددددددة ال هددددددددددددرا  سددددددددددددالم اهلل عليهددددددددددددا

 ،  حددددددددددددّع جملددددددددددددت يددددددددددددداها وطحنددددددددددددت بددددددددددددالّرحى  ،  سددددددددددددتقت بالقربددددددددددددة حددددددددددددّع أثّددددددددددددر يف صدددددددددددددرهافا
 ،  د  حتددددددددددت القدددددددددددر حددددددددددّع دَكنَددددددددددت ثياهبدددددددددداوأوقدددددددددد،  َكَسددددددددددحت البيددددددددددت حددددددددددّع اغددددددددددرّب  ثياهبدددددددددداو 

 . (2)... فأصاهبا من  ل   ر  اديد
 ففدددددددددد  ،   ددددددددددا يصددددددددددعب عليدددددددددده ؤمنني ومددددددددددن كددددددددددرم ع ددددددددددرهتا عدددددددددددم  كليفهددددددددددا أمددددددددددري املدددددددددد

 د:  حدي  البحار
 ،   ا  يدددددددوم سددددددداغباو   أصدددددددبل علدددددددّ  بدددددددن أو طالدددددددب:  قدددددددال،  عدددددددن أو سدددددددعيد اخلددددددددري

 ؟ ّذينه يا فاطمة هل عندِك ا ٌ   :  فقال
 مدددددددا أصدددددددبل ال ددددددددايف عنددددددددي ،  وأكرمددددددد  بالوصدددددددّية ، والدددددددذي أكدددددددرم أو بدددددددالنبّويف،  ّل:  قالدددددددت
 أطعمنددددددداه ُمدددددددذ يدددددددومني إّّل اددددددد   كندددددددت أوثدددددددرك بددددددده علدددددددى نفسددددددد  ،  ومدددددددا كدددددددا  اددددددد  ،  اددددددد  

 . وعلى ابّي هذين احلسن واحلسني
 ؟ يا فاطمة أّل كنِت أعلمتي فألفيكم ايئاو :  فقال عل ّ 

__________________________________ 
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 . (1)يا أبا احلسن إّ  ألستح  من إ   أ  أكّل  نفس  ما ّل  قدر عليه:  فقالت
 . إنفاقها واردا  فدك للفقرا  واملساكني يف سبيل اهلل  عاىل:  وجودها وكرمهاومن 

 ،   بلددددددغ يف كددددددّل سددددددنة سددددددبعني ألدددددد  دينددددددار علمدددددداو بددددددأّ  واردا  فدددددددك حنلتهددددددا مددددددن أبيهددددددا 
 . (2)( مثقال من الذهب 70/  000 يعي ما يعادل )

 ،  واملثيَدددددددددددددددددب،  والربقدددددددددددددددددة،  والددددددددددددددددددّلل،  الَعدددددددددددددددددوا  ):  مثّ وصدددددددددددددددددّيتها ببسدددددددددددددددددا ينها السدددددددددددددددددبعة
 . ( وأّم إبراهيم،  والصافية،  واحلسر

 وكانددددددددددددت علددددددددددددى نصدددددددددددد  فرسددددددددددددب مددددددددددددن ،  سددددددددددددّمايف بدددددددددددداحلوائط السددددددددددددبعة والعددددددددددددوا وهدددددددددددد  امل
 . (3)املدينة املنّوريف كما يف البهجة

 ومددددددددن طيدددددددددب سدددددددددجّيتها حنا ددددددددا وحمّبتهدددددددددا ألبيهدددددددددا وبعلهدددددددددا وبنيهددددددددا و رّيتهدددددددددا واددددددددديعتها حدددددددددّع 
 . انيةلُّقبت باحل

 حددددددددددّع أنّدددددددددده ُغ دددددددددد  إليهددددددددددا  فددددددددددتالحظ يف سددددددددددريهتا املباركددددددددددة اددددددددددّديف حمّبتهددددددددددا برسددددددددددول اهلل 
 . (4)عد اهاد هحينما رأ  قميصه ب

 : و عبريها عنه يف وصّيتها بقو ا و الحظ حمّبتها ل وجها
 . (5)( ... مثّ إّ  أوصي  يف نفس  وه  أحّب األنفس إ َّ بعد رسول اهلل  )

 بدددددددددل أسدددددددددرعت إليددددددددده خلالصددددددددده مدددددددددن أيددددددددددي ،  كددددددددده يف ادددددددددديد مصددددددددداهبا يف يدددددددددوم الدددددددددداروي  ت 
 . أعدائه كما ا ّفقت عليه السِّري

  و الحددددددددددددظ حمّبتهددددددددددددا ألوّلدهددددددددددددا حددددددددددددّع يف حددددددددددددال آّلمهددددددددددددا وقددددددددددددرب اددددددددددددهادهتا يف خدددددددددددددمتها
__________________________________ 
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 .  م حّع يف غسل ر وسهم
 مددددددددددن جددددددددددا  مددددددددددنهم إىل يددددددددددوم  و الحددددددددددظ حمّبتهددددددددددا لددددددددددذرّيتها حددددددددددّع سددددددددددّلمت علدددددددددديهم وعلددددددددددى  

 . القيامة كما يف وصّيتها
 و الحددددددددددظ حمّبتهددددددددددا ل دددددددددديعتها حددددددددددّع أّ ددددددددددا  لددددددددددتقطهم لل ددددددددددفاعة يددددددددددوم القيامددددددددددة كمددددددددددا يلددددددددددتقط 

 . الطري احلّب اجلّيد من احلّب الردي 
 فهددددددددددد  القددددددددددددويف واُّلسدددددددددددويف الددددددددددد  ينب ددددددددددد  أ  نتأّسدددددددددددى هبدددددددددددا يف حيا ندددددددددددا الدينيّدددددددددددة واألخالقيّدددددددددددة 

 . حّع حنصل على السعاديف األبديّة
  



 

 

 



 

 

ّّاإلمىّٰالحم ّالمج بسّْ
 بدددددددددل غايدددددددددة احُلسدددددددددن يف أخالقددددددددده كمدددددددددا نسدددددددددتلهمه مدددددددددن ،  كدددددددددا  َحَسدددددددددناو يف صدددددددددفا ه كامسددددددددده

 . سري ه ال ريفة يف صفا ه ال رّا 
 ّل يدددددددرّد  مدددددددن  لددددددد  حلمددددددده العظددددددديم مددددددد  الرجدددددددل ال دددددددام  الدددددددذي جعدددددددل يلعنددددددده وايمدددددددام 

 . كما يف احلدي  املعرو ،   بل أحسن له يف اجلواب،  عليه
 . ومن  ل  جوده وكرمه حي  قاَسَم ربّه مجي  أمواله ثالث مرّا 

 : ومن سخا ه ما روي
 ومخدددددددددددددس ،  درهدددددددددددددممخسدددددددددددددني ألددددددددددددد  إنّددددددددددددده سدددددددددددددأل احلسدددددددددددددن بدددددددددددددن علددددددددددددد  رجدددددددددددددٌل فأعطددددددددددددداه 

 . مائة دينار
 . كرى احلّمال  د هذا:  فأعطى طيلسانه وقال،  ائِت  ّمال:  مثّ قال له

 فوجددددددددد  فيهددددددددا ع ددددددددرو  ،  أعطددددددددوه مددددددددا يف اخل انددددددددة:  وجددددددددا ه بعدددددددد  األعددددددددراب فقددددددددال 
 . فدفعها إىل األعراو،  أل  دينار

 . أن ر مدح و ،  يا موّلي أّل  ركتي أبو   اج :  فقال األعراو
 د:  يقول أ ايمام احلسن فأن 

ّنحووووووووووووووووووووووووووُ ّاُنووووووووووووووووووووووووووىٌ ّنوالُِووووووووووووووووووووووووووىَّخَضوووووووووووووووووووووووووول

ووووووووووووووووووووووووووُعّفيوووووووووووووووووووووووووويّال جووووووووووووووووووووووووووىُءّواألموووووووووووووووووووووووووولُّّّّ ّيَ 

ّّ
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َّجوووووووووووووووووووووووووُدّقبوووووووووووووووووووووووولّالمووووووووووووووووووووووووؤاِلّأنُْمووووووووووووووووووووووووِى

ُِّووووووووووووووسّمووووووووووووووىءّوجوووووووووووووويّموووووووووووووو َّيَموووووووووووووولُّّّّ ّخوفووووووووووووووىّي

ّّ
َُِِّووووووووووووووووووو ّالبحووووووووووووووووووو ّفضووووووووووووووووووولّنى ِِّوووووووووووووووووووى ّلووووووووووووووووووووّ

(1)لِوووووووووووووووىَ ّمووووووووووووووو ّبعووووووووووووووودّفيَضووووووووووووووويّخجوووووووووووووووُلّّّّ
ّ

ّّ
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ّاإلمىّٰالحمي ّ
 . والسجايا العظيمة،  واجلود والكرم،  وطيب املعااريف،  كا  قّمةو يف ُحسن األخالق

 وادددددددددرافة طبعددددددددده يف إحسدددددددددانه وإادددددددددفاقه حدددددددددّع ،  كرامتدددددددددهوعدددددددددا   ،  تدددددددددهمدددددددددن  لددددددددد  علدددددددددّو مهّ 
 . ومن استعّد لقتاله،  على أعدائه

 . كما  الحظ أخالقه الكر ة م  احلّر بن ي يد الرياح  وأصحابه يف طريق العراق
 وهدددددددددددم ،  ووصدددددددددددلوا إىل منطقدددددددددددة  ي حسدددددددددددم عطاادددددددددددى  ،  حيددددددددددد  جدددددددددددا وا يف حدددددددددددّر الظهدددددددددددرييف

 . زها  أل  فارب
 وايكثددددددار مندددددده مددددددن ،  د أمددددددر فتياندددددده باّلسددددددتقا  مددددددن املددددددا قدددددد وقددددددد كددددددا  ايمددددددام احلسددددددني 
 . َسَحر  ل  اليوم يف من ل ارا 

 . (1)ورافوا اخليل  رايفاو ،  وارووهم من املا ،  اسقوا القوم:  فقال ايمام احلسني 
 . من املا وأّ م ّل يسقونه قطريفو ،  مه صلوا  اهلل عليه بأّ م قتلتهبالرغم من عل

 ،  حرا  الدددددددددذي كدددددددددا  واديددددددددداو غدددددددددري  ي زر لكدددددددددن مددددددددد   لددددددددد  حدددددددددنَّ إلددددددددديهم يف  لددددددددد  الصددددددددد
 . خيلهم حّع أروى  ،  وأرواهم من العطش،  فأنقذهم من الظمأ

__________________________________ 
 ها دددددددا و رادددددددي  اخليدددددددل سدددددددقيها وإم،  اددددددد   مدددددددن املدددددددا  ىاّلستقصدددددددا  يف ال دددددددرب حدددددددّع ّل يبقددددددد هدددددددو:  ( التادددددددي 1)

 . ألّ ا   رب املا  بدفعا  ّل دفعة واحديف،  حّع  ر وي كامالو 
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 مثّ ،  القصدددددددددددا  والطسددددددددددداب مدددددددددددن املدددددددددددا  لدددددددددددؤو   فقدددددددددددد أقبدددددددددددل فتيدددددددددددُة ايمدددددددددددام احلسدددددددددددني 
 حدددددددّع سدددددددقوا ،  أربعددددددداو أو مخسددددددداو ع لدددددددت عنددددددده ثددددددداو أوفددددددد  ا عدددددددّب فيهدددددددا ثال،  يددددددددنو ا مدددددددن الفدددددددرب

 . خيلهم كّلها
 وجئتدددددددده يف آخددددددددر مددددددددن جددددددددا  ،  كنددددددددت مدددددددد  احلددددددددّر يومئددددددددذٍ :   قددددددددال علدددددددد  بددددددددن طعددددددددا  ا ددددددددارو

 أنددددددددب :  عطددددددددش قددددددددالمددددددددا و وبفرسدددددددد  مددددددددن ال فلّمددددددددا رأى احلسددددددددني ،  مددددددددن أصددددددددحاب احلددددددددرّ 
 . ويف ل ة احلجاز اجلمل،  والراوية عندي السقا ،  الراوية

 . فأخنته،  أنب اجلمل:  مثّ قال 
 فقدددددال  . فجعلدددددت كّلمدددددا أادددددر  سدددددال املدددددا  مدددددن السدددددقا ،  يددددداابن أخددددد  اادددددرب:  فقدددددال 
 . إخن  السقا  أي اعطفه:  احلسني 

 ف ددددددددددربت حددددددددددّع ار ويددددددددددت وسددددددددددقيت ،  فخنثدددددددددده ام هددددددددددو فقدددددددددد،  فلددددددددددم أدِر كيدددددددددد  أفعددددددددددل
 . (1)فرس 

 فقدددددددددددد َوفَدددددددددددَد ،  لكر دددددددددددة لّعدددددددددددراو مددددددددددد  اسدددددددددددتحيا ه مندددددددددددهمعدددددددددددا  سدددددددددددجاياه عطّيتددددددددددده ا ومدددددددددددن
 فدددددددددخل ،  فددددددددُدّل علددددددددى احلسددددددددني ،  فسددددددددأل عددددددددن أكددددددددرم الندددددددداب هبددددددددا،  أعددددددددراّو إىل املدينددددددددة

 د:  املسجد فوجده مصّلّياو فوق  ب زا  وأن أ
ّلووووووووووووووو ّيخووووووووووووووواّا لّمووووووووووووووو ّرجىلوووووووووووووووءّومووووووووووووووو 

ِّوووووووووووووووووووووو  َةّموووووووووووووووووووووو ّدولّبىبووووووووووووووووووووووءّالَحَِّقووووووووووووووووووووووةّّّ

ّّ
ّجوووووووووووووووووووووووووواٌدّوأنوووووووووووووووووووووووووتّمع مووووووووووووووووووووووووودٌّّأنوووووووووووووووووووووووووت

ّكوووووووووووووووووووىلّقىَوووووووووووووووووووَلّالْموووووووووووووووووووقةّّّ ّأبووووووووووووووووووووةّقووووووووووووووووووود

ّّ
ّلوووووووووووووووووووَلّالووووووووووووووووووييّكووووووووووووووووووىلّموووووووووووووووووو ّأوا ِِّأوووووووووووووووووو 

ّكىنوووووووووووووووووووووتُِّّيِوووووووووووووووووووووىّالجحووووووووووووووووووووويُ ّمِطبقوووووووووووووووووووووةّّّ

ّّ
 ؟ يا قنرب هل بق  من مال احلجاز ا  :  وقال فسّلم احلسني 

   مثّ ندددد  ،  قددددد جددددا  مددددن هددددو أحددددق  هبددددا منّددددا،  هاهِتددددا:  فقددددال،  ينددددارنعددددم أربعددددة آّل  د:  قددددال
 د:  لباب حيا و من األعراّو وأن أوأخرج يده من اقِّ ا،  بُرده ولّ  الدنانري فيها

__________________________________ 
 . 166  /  ( معا  السبطني1)
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ُّخووووووووووووووووووووووووويهىّفوووووووووووووووووووووووووإن يّإليوووووووووووووووووووووووووءّمع ووووووووووووووووووووووووويرٌّ

ّواُِّووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ّبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووأن يّذوّشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووْقةّّّ

ّّ
ّكوووووووووووووىلّفوووووووووووووويّ وووووووووووووي نىّالَِوووووووووووووداةُّصووووووووووووووىّي ّلوووووووووووووو

ّأمَموووووووووووووووووووووتّ ووووووووووووووووووووومىنىُِّّيوووووووووووووووووووووءّمِدفقوووووووووووووووووووووةّّّ

ّّ
ّلأوووووووووووووووووووووووو  ّريووووووووووووووووووووووووَاّالزمووووووووووووووووووووووووىلّذوِّ يَوووووووووووووووووووووووو ٍّ

ّمِ ووووووووووووووووووووووووويّقِّيِّوووووووووووووووووووووووووُةّالِْقوووووووووووووووووووووووووةّّّ ّوالأووووووووووووووووووووووووو  

ّّ
 :  قددددددددال،  لعلّدددددددد  اسددددددددتقللت مددددددددا أعطيندددددددداك:  لدددددددده فقددددددددال ،  فأخددددددددذها األعددددددددراو وبكددددددددى  

 . (1)ّل ولكن كي  يأكل التاب وجوَدك
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ّاإلمىّٰالمج ىدّ
 . والسجايا الطّيبة،  لنمو ج األعلى للصفا  ا ّمديّةكا  ا

 ومددددددددددددن حسددددددددددددن أخالقدددددددددددده يف حلمدددددددددددده و وا ددددددددددددعه كظددددددددددددم غيظدددددددددددده يف قةددددددددددددّية السددددددددددددفود الدددددددددددد  
 . (1)يأيت  كرها
 من لددددددددده فخدددددددددرج  مثّ أ دددددددددى  ،  فلدددددددددم جيبددددددددده،   منددددددددده احلسدددددددددن بدددددددددن احلسدددددددددن بكدددددددددالٍم خ دددددددددنوندددددددددالَ 

 . احلسن متوثّباو لل رّ 
 وإ  كنددددددَت قلددددددَت مددددددا ،   قلددددددَت مددددددا يفَّ فأسددددددت فر اهلل مندددددهيددددددا أخدددددد  إ  كندددددتَ :  لدددددده فقدددددال 

 . ليس يفَّ ي فر اهلل ل 
 . بل قلُت ما ليس في  وأنا أحّق به:  فقّبل احلسن بني عينيه وقال

 : فقال يف اجلواب،  واتمه آخر
 وإ  ،  ُ  منهددددددددا فددددددددال اُبددددددددا   ددددددددا  قددددددددولفدددددددد   جدددددددد  ،  فددددددددع إّ  بددددددددني أيدددددددددينا عقبددددددددةو كددددددددؤوداو يددددددددا 

 . أحترّي فيها فأنا ار  ممّا  قول
 . فسكت عنه،  آخر وسّبه رجلٌ 

__________________________________ 
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 . إيّاك أعي:  فقال الرجل
 . وعن  أغةي:  فقال 

 إ هدددددد  فأنددددددِت حددددددريف :   ددددددافقددددددال ،  فاصددددددفّر وجُههدددددداوكسددددددر  جاريددددددة لدددددده قصددددددعة فيهددددددا طعددددددام 
 . (1)لوجه اهلل
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ّاإلمىّٰالبىق ّ
 كدددددددددددددددا  وريثددددددددددددددداو جلدددددددددددددددّده الرسدددددددددددددددول وآبائددددددددددددددده الطددددددددددددددداهرين سدددددددددددددددالم اهلل علددددددددددددددديهم أمجعدددددددددددددددني يف 

 . األخالق وا داب
 : أّ ما قاّلد اهلل بن عبيد عن عمرو بن دينار وعبي

 ،  والكسدددددويف،  والصدددددلة،  إّّل و دددددل إليندددددا النفقدددددة مدددددا لقيندددددا أبدددددا جعفدددددر حمّمدددددد بدددددن علدددددّ  
 . هذا َمعد  لكم قبل أ   لقو :  ويقول

 : وعن سليما  بن قرم قال
 . جيي نا باخلمسمائة إىل السّتمائة إىل األل  درهم كا  أبو جعفر حمّمد بن علّ  

 . (1)ومؤّمليه وراجيه،  وقاصديه،  كا  ّل  ّل من صلة إخوانهو 
 ولددددددددددني القددددددددددول يف ،  وعدددددددددددم مقابلتدددددددددده ايسددددددددددا يف مددددددددددن خصددددددددددومه،  وأدبدددددددددده الرفيدددددددددد  يف كالمدددددددددده
 . مرامه معروٌ  يف سري ه الكر ة
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ّاإلمىّٰالصىدقّ
 ،  وعظيمددددددددددددداو يف  ربيدددددددددددددة اخلَلدددددددددددددق،  ليددددددددددددده سدددددددددددددّيداو يف ُحسدددددددددددددن اخلُلدددددددددددددقكدددددددددددددا  صدددددددددددددلوا  اهلل ع

 و ن ددددددددددددأيف الندددددددددددداب علددددددددددددى اخلُلددددددددددددق ،  وهتددددددددددددذيب أصددددددددددددحابه،  وأحاديثدددددددددددده،  ومفخددددددددددددريفو يف  عاليمدددددددددددده
 : من  ل ،  احلسن

 كندددددددت نصدددددددرانّياو فأسدددددددلمت وحججدددددددُت فددددددددخلت علددددددددى :   حددددددددي  زكريّدددددددا بدددددددن إبدددددددراهيم قدددددددال
 . وأّ  أسلمت،  النصرانّيةإّ  كنُت على :  فقلت أو عبد اهلل 
 ؟ وأّي ا   رأيت يف ايسالم:  فقال
ُّكِوووَتََّوووّ: عدددّ  وجدددّل  قدددول اهلل:  قلدددت يَموووىُلَّولَوووْوِأ َّجَعَِِّْوووىُ ّنُوووورياَّموووى ّْدِريَّموووىّاْلِأ َوووىُاَّوََلّاإْلِ

ِديِّبِيَّم ّنمَشىءُّ ْْ  . (1)ّنوم
 . َسَل عّما ائت يا ُبيّ ،  اللَُّهمَّ أهده ثالثاو :  مثّ قال،  لقد هداك اهلل:  فقال

 فدددددددأكو  ،  البصدددددددرواُّمددددددد  مكفوفدددددددة ،  وأهدددددددل بيددددددد ،  إّ  أو واُّمددددددد  علدددددددى النصدددددددرانّية:  فقلدددددددت
 . وآكل يف آنيتهم،  معهم

 ؟ يأكلو  حلم اخلن ير:  فقال
__________________________________ 
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 . وّل  ّسونه،  ّل:  فقلت
 ُكددددددن أنددددددت ،   غددددددريكفددددددال  كلهددددددا إىل ،  فدددددد  ا ما ددددددت،  هددددددافددددددانظر اُّمدددددد  فربّ ،  ّل بددددددأب:  فقددددددال

 . حّع  أ يي  ر إ  اا  اهلل،  وّل خترب َّ أحداو أّن  أ يتي،  الذي  قوم ب أ ا
 ،  وهدددددددذا يسدددددددأله،  هدددددددذا يسدددددددأله،  كأنّددددددده معلّدددددددم صدددددددبيا ،   فأ يتددددددده  دددددددر والنددددددداب حولددددددده:  قدددددددال

 . اوأخدمه،  واُفّل  ثوهبا ورأسها،  وكنت اُطعمها،  ألطفُت ّلُّم ،  فلّما قدمت الكوفة
 فمدددددا الدددددذي أرى منددددد  ،  وأندددددت علدددددى ديدددددي،  يدددددا بُدددددّي مدددددا كندددددَت  صدددددن  و هدددددذا:  فقالدددددت  
 ؟ فدخلَت يف احلنيفّية،  منذ هاجر َ 
 . رجٌل من ولد نبّينا أمر  هبذا:  فقلت
 ؟ هذا الرجل هو ن   :  فقالت
 . األنبيا يا ُبّي هذا نّ  إّ  هذه وصايا :  فقالت،  ولكّنه ابن ن ّ ،  ّل:  فقلت
 . يا اُمِّ إنّه ليس يكو  بعد نبّينا نّ  ولكّنه ابنه:  فقلت
 ،  فعر دددددته عليهدددددا فددددددَخَلت يف ايسدددددالماعر ددددده علددددد َّ ،  يدددددا بدددددّي دينددددد  خدددددري ديدددددن:  فقالدددددت

 وامل دددددددددددرب والع دددددددددددا  ا خدددددددددددريف مثّ عدددددددددددرض هبدددددددددددا عدددددددددددارض ،  وعّلمتهدددددددددددا فصدددددددددددّلت الظهدددددددددددر والعصدددددددددددر
 . فأعد ُه عليها فأقّر  به وما ت،  ما عّلمتي يا ُبّي أعد عل َّ :  يف الّليل فقالت
 وكندددددددددت أندددددددددا الدددددددددذي صدددددددددّليت عليهدددددددددا ،  َحت كدددددددددا  املسدددددددددلمو  الدددددددددذين غّسدددددددددلوهافلّمدددددددددا أصدددددددددبَ 
 . (1)ون لت يف قربها
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ّاإلمىّٰالأىظ ّ
 وكظدددددددم ال ددددددديظ ،  وال ددددددديم العظيمدددددددة،  فدددددددّذاو لّخدددددددالق الكر دددددددة ثددددددداّلو كدددددددا  سدددددددالم اهلل عليددددددده م

 : من  ل  ما روي،  يف امسه ووصفه
  أّ  رجددددددددالو مددددددددن ولددددددددد عمددددددددر بددددددددن اخلطّدددددددداب كددددددددا  باملدينددددددددة يددددددددؤ ي أبددددددددا احلسددددددددن موسددددددددى 

 ،  دعندددددددا نقتدددددددل هدددددددذا الفددددددداجر:  عليّددددددداو فقدددددددال لددددددده بعددددددد  حااددددددديته يومددددددداو وي دددددددتم ،  ويسدددددددّبه إ ا رآه
 وسدددددددأل عدددددددن الُعَمدددددددري فدددددددذكر أنّددددددده يددددددد ر  بناحيدددددددٍة ،  وزجدددددددرهم،  أادددددددّد النهددددددد  عدددددددن  لددددددد  فنهددددددداهم

 فددددددددددددخل امل رعدددددددددددة  مددددددددددداره ،  فوجدددددددددددده يف م رعدددددددددددة لددددددددددده،  فركدددددددددددب إليددددددددددده،  مدددددددددددن ندددددددددددواح  املديندددددددددددة
 ونددددددد ل ،  حدددددددّع وصدددددددل إليددددددده،  باحلمدددددددار فتوطّدددددددأه ،  ّل  دددددددوط   زرعندددددددا:  فصدددددددا  بددددددده الُعمدددددددري

 ؟ كم غرمت على زرع  هذا:   وقال له،  وباسطه و احكه،  وجلس عنده
 . مائة دينار:  قال
 . لسُت أعلم ال يب:  ؟ قال فكم  رجو أ  ُ صيب:  قال

 ؟ إّّنا قلت كم  رجو أ  جييئ  فيه:  قال له
 . أرجوا أ  جي   مائتا دينار:  قال
 رعددددددد  هدددددددذا ز :  وقدددددددال،  صدددددددريف فيهدددددددا ثالمثائدددددددة ديندددددددار فدددددددأخرج لددددددده أبدددددددو احلسدددددددن :  قدددددددال
 . واهلل يرزق  فيه ما  رجو،  على حاله
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 فتبّسددددددددم إليدددددددده أبددددددددو ،  بّددددددددل رأسدددددددده وسددددددددأله أ  يصددددددددفل عددددددددن فارطددددددددهرّي فقفقددددددددام الُعَمدددددددد:  قددددددددال
 . احلسن وانصر 

 اهلل أعلددددددددددم :  قددددددددددالعمددددددددددرّي جالسدددددددددداو فلّمددددددددددا نظددددددددددر إليدددددددددده ورا  إىل املسددددددددددجد فوجددددددددددد ال:  قددددددددددال
 . حي  جيعل رساّل ه

 :  قدددددال،  قدددددول غدددددري هدددددذا؟ قدددددد كندددددت   مدددددا قةدددددّيت :  فوثدددددب أصدددددحابه إليددددده فقدددددالوا لددددده:  قدددددال
 . فخاصموه وخاصمهم وجعل يدعو ألو احلسن ،  قد مسعتم ما قلت ا  :  فقال  م

 أّ دددددددددا :  العمدددددددددري لقتدددددددددلسدددددددددائه الدددددددددذين سددددددددألوه يف فلّمددددددددا رجددددددددد  أبدددددددددو احلسددددددددن إىل داره قدددددددددال جل
 ،  أصدددددددددددلحت أمدددددددددددره باملقددددددددددددار الدددددددددددذي عدددددددددددرفتم ؟ إنّدددددددددددي ؟ أم مدددددددددددا أرد  كدددددددددددا  خدددددددددددرياو مدددددددددددا أردا

 . وُكِفيُت به ارّه
 كددددددددددا  يصددددددددددل باملددددددددددأيت دينددددددددددار إىل   و كددددددددددر مجاعددددددددددة مددددددددددن أهددددددددددل العلددددددددددم أّ  أبددددددددددا احلسددددددددددن 

 . (1)الثالمثائة وكانت صرار موسى مثالو 
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ّاإلمىّٰال ضىّ
ثَدددددددددددددل األعلدددددددددددددى للصدددددددددددددفا  الُعليددددددددددددداكدددددددددددددا  صدددددددددددددلوا  اهلل عليددددددددددددد

َ
 ،  واملعاادددددددددددددريف احُلسدددددددددددددر  ،  ه امل

 . ومعد  الر وا ،  غوث الّلهفا 
  احلسددددددددن كنددددددددت أنددددددددا يف جملددددددددس أو:   لدددددددد  مددددددددا يف حدددددددددي  احلسددددددددن بددددددددن  دددددددد يف قددددددددالمددددددددن  
ثدددددددده وقددددددددد اجتمدددددددد  إليدددددددده خلددددددددق كثددددددددري يسددددددددألونه عددددددددن احلددددددددالل  د يف املدينددددددددة د الرِّ ددددددددا   اُحدِّ
 ابن رسدددددددددول اهلل   يددددددددداالسدددددددددالم عليددددددددد:  دخدددددددددل عليددددددددده رجدددددددددل طدددددددددوال أِدم فقدددددددددال لددددددددده إ ،  واحلدددددددددرام

 مصددددددددددري مدددددددددن احلدددددددددّت وقدددددددددد افتقدددددددددد  ،  رجدددددددددٌل مدددددددددن حمّبيددددددددد  وحمدددددددددّ  آبائددددددددد  وأجددددددددددادك 
 ،  نِهةددددددي إىل بلدددددددي وهلل علدددددد َّ نعمددددددةفدددددد   رأيددددددت أ   ُ ،  ومددددددا معدددددد  مددددددا أبلددددددغ بدددددده مرحلددددددةنفقدددددد  

 :  فقدددددددال لددددددده،  فلسدددددددُت مو ددددددد  صددددددددقة،  ببلددددددددي  صدددددددّدقت بالدددددددذي  دددددددولّيي عنددددددد  فددددددد  ا بل دددددددتُ 
ثهم حدددددددددّع  فرّقدددددددددواوأقبدددددددددل ،    اهللاجلدددددددددس ر ددددددددد  وبقددددددددد  هدددددددددو وسدددددددددليما  ،  علدددددددددى النددددددددداب  ددددددددددِّ

 ؟ نو    يف الدخولأ أ :  فقال،  اجلعفري وخيثمة وأنا
 . يا سليما  قّدم اهلل أمرك:  فقال له

 فقدددددددددددام فددددددددددددخل احلجدددددددددددريف وبقددددددددددد  سددددددددددداعة مثّ خدددددددددددرج ورّد البددددددددددداب وأخدددددددددددرج يدددددددددددده مدددددددددددن أعلدددددددددددى 
 ؟ أين اخلراسا ّ :  الباب وقال
 . ها أنا  ا:  فقال
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 وّل ،  هبدددددددددا يف مؤونتددددددددد  ونفقتددددددددد  و دددددددددربّك هبددددددددداُخدددددددددذ هدددددددددذه املدددددددددأيت ديندددددددددار واسدددددددددتعن :  فقدددددددددال
 . واخرج فال أراك وّل  را ،   صّدق هبا عّي 

 فلمدددددددددددا ا سدددددددددددت  ،  جعلدددددددددددت فدددددددددددداك لقدددددددددددد أج لدددددددددددت ور دددددددددددت:  مثّ خدددددددددددرج فقدددددددددددال سدددددددددددليما 
 ؟ وجه  عنه
 أمدددددددددددددددا مسعدددددددددددددددت ،   ّل السدددددددددددددددؤال يف وجهددددددددددددددده لقةدددددددددددددددائ  حاجتدددددددددددددددهخمافدددددددددددددددة أ  أرى :  فقدددددددددددددددال

 واملددددددددذي  بالسددددددددّيئة ،   عدددددددددل سددددددددبعني حّجددددددددة،  املسددددددددتت باحلسددددددددنة »:  ول اهلل ي  رسددددددددحددددددددد

 : أما مسعت قول األّول«  ا م فور لهواملستت هب،  خمذول
ألطِّوووووووووووووووووواِّىجووووووووووووووووووة ّم ووووووووووووووووووسّةَوووووووووووووووووويّيومووووووووووووووووووىّي

ّ.(1)رجعووووووووووووتّإلووووووووووووسّأهِّوووووووووووويّووجْوووووووووووويّبمى ووووووووووووةّّّ
ّّ
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ّاإلمىّٰالجوادّ
 وكرامدددددددددددددة ،  وطيدددددددددددددب األخدددددددددددددالق والع دددددددددددددريف،  كدددددددددددددا  يف أعلدددددددددددددى درجدددددددددددددا  اجلدددددددددددددود والكدددددددددددددرم

 د:  من  ل ،  النفس والسجّية
  أ يددددددددددت أبددددددددددا جعفددددددددددر ابددددددددددن الّر ددددددددددا :  ن حمّمددددددددددد بددددددددددن الوليددددددددددد الكرمدددددددددداّ  قددددددددددالروي عدددددددددد
 فعدددددددددلت إىل سددددددددافر فجلسددددددددت إليدددددددده حددددددددّع ،  ثددددددددرياو بدددددددداب الددددددددذي يف الفنددددددددا  قومدددددددداو كفوجددددددددد  بال

 فالتفددددددت  ،  ّلينا الظهددددددر وجددددددد  حّسدددددداو مددددددن ورائدددددد فلّمددددددا صدددددد،  فقمنددددددا للصدددددداليف،  زالددددددت ال ددددددمس
 . مثّ جلس وسأل عن مقدم ،  فسر  إليه حّع قّبلت كّفه ف  ا أبو جعفر 

 . جعلت فداك قد سّلمت:  سّلم فقلت:  مثّ قال
 ابن سدددددددّلمت ور ددددددديت يددددددددا:  وقلددددددددت فتدددددددداركتها«  ! سدددددددلِّم »:  مددددددددرّا  فأعددددددداد القدددددددول ثدددددددالث

 فددددددددأجلى اهلل عّمددددددددا كددددددددا  يف قلدددددددد  حددددددددّع لددددددددو جهددددددددد  ورمددددددددت لنفسدددددددد  أ  أعددددددددود ،  رسددددددددول اهلل
 . إىل ال ّ  ما وصلت إليه

 ألّول وصدددددددددر  قبدددددددددل اخليدددددددددل ومدددددددددا وراي فعُدددددددددد  مدددددددددن ال دددددددددد بددددددددداكراو فار فعدددددددددت عدددددددددن البددددددددداب ا
 ،  أجددددددددد أحددددددددداو أخددددددددذفلددددددددم ،  السددددددددبيل إىل ايرادددددددداد إليدددددددده أ  آخددددددددذ وأنددددددددا أ وقّدددددددد ،  أحددددددددٌد أعلمدددددددده

 حددددددّع جعلددددددت أاددددددرب املددددددا  اُطفددددددى  بدددددده حددددددّر مددددددا أجددددددد مددددددن ،  حددددددّع ااددددددتّد احلددددددر  واجلددددددو  جددددددّداو 
  فبينمددددددددا أنددددددددا كددددددددذل  إ  أقبددددددددل حنددددددددوي غددددددددالم قددددددددد  ددددددددل خواندددددددداو عليدددددددده طعددددددددام،  اجلددددددددو  واجلددددددددوى
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 حدددددددددّع و ددددددددد  بدددددددددني يددددددددددي وقددددددددداّل أمدددددددددرك أ  ،  وغدددددددددالم آخدددددددددر عليددددددددده طسدددددددددت وإبريدددددددددق،  وألدددددددددوا 
 .  أكل فأكلت

 فنظددددددددددر إىل ،  فأكلددددددددددت،  قمددددددددددت إليدددددددددده فددددددددددأمر  بدددددددددداجللوب وباألكددددددددددلفلّمددددددددددا فرغددددددددددت أقبددددددددددل ف
 و هددددددب ال ددددددالم لريفدددددد  مددددددا ،  ! حددددددّع إ ا فرغددددددت ورفدددددد  اخلددددددوا  ين ددددددطُكددددددل معدددددده :   ال ددددددالم فقددددددال

 ولدددددو ،  مددددده ومددددده مدددددا كدددددا  يف الصدددددحرا  فدعددددده:  فقدددددال،  مدددددن فتدددددا  الطعدددددام،  وقددددد  مدددددن اخلدددددوا 
 ! سل:  مثّ قال،  وما كا  يف البيت فالقطه،  فخذ اايف
 ؟ جعلي اهلل فداك ما  قول يف املس :  قلت
 أّ  النددددددداب إ َّ أو أمدددددددر أ  يعمدددددددل لددددددده مسددددددد  يف فددددددداريف فكتدددددددب إليددددددده الفةدددددددل خيدددددددربه :  فقدددددددال

 . يعيبو   ل  عليه
 يددددددددددا فةددددددددددل أمددددددددددا علمددددددددددت أّ  يوسدددددددددد  كددددددددددا  يلددددددددددبس ديباجدددددددددداو مدددددددددد روراو بالددددددددددّذهب :  فكتددددددددددب

 مثّ ،  كددددددددذل  سددددددددليما و ،  الددددددددّذهب فلددددددددم ينددددددددتق  مددددددددن حكمتدددددددده ادددددددديئاو وجيلددددددددس علددددددددى كراسددددددددّ  
 . أمر أ  يعمل له غالية بأربعة آّل  درهم

 ؟ ما ملواليكم يف مواّل كم:   قلتمثّ 
 ،  م  سددددددد  ب لتددددددده إ ا هدددددددو دخدددددددل املسدددددددجدكدددددددا  عندددددددده غدددددددال  عبدددددددد اهلل  إّ  أبدددددددا:  فقدددددددال

 :  فقددددددال لدددددده رجددددددل مددددددن الرفقددددددة،  عدددددده ب لددددددة إ  أقبلددددددت رفقددددددة مددددددن خراسددددددا فبينمددددددا هددددددو جددددددالس وم
 هددددددددل لدددددددد  يددددددددا غددددددددالم أ   سددددددددأله أ  جيعلددددددددي مكاندددددددد  وأكددددددددو  لدددددددده مملوكدددددددداو وأجعددددددددل لدددددددد  مددددددددا  

 . وأنا اُقيم معه مكان ،  ا هب فاقبةهملال من مجي  الصنو  ؟ ف ّ  كثري ا كّله
 . أسأله  ل :  فقال

 ُجعلدددددددت فدددددددداك  عدددددددر  خددددددددم  وطدددددددول صدددددددحب  فددددددد   :  فددددددددخل علدددددددى أو عبدددددددد اهلل فقدددددددال
 ؟ ساق اهلل إ َّ خرياو متنعينه

 إ  :  فقددددددال،  فحكددددددى لدددددده قددددددول الّرجددددددل،  اُعطيدددددد  مددددددن عندددددددي وأمنعدددددد  مددددددن غددددددريي:  قددددددال
 . قبلناه وأرسلناكزهد  يف خدمتنا ورغب الّرجل فينا 
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 فددددد  ا كدددددا  يدددددوم ،  ولددددد  اخليددددار،  أنصدددددح  لطددددول الّصدددددحبة:  قددددال لددددده،  فلّمددددا وىّل عنددددده دعددددداه
 متعّلقددددددداو برسدددددددول  وكدددددددا  أمدددددددري املدددددددؤمنني ،  متعّلقددددددداو بندددددددور اهلل القيامدددددددة كدددددددا  رسدددددددول اهلل 

 ادددددددددددديعتنا متعّلقددددددددددددني بنددددددددددددا يدددددددددددددخلو  وكددددددددددددا  األئّمددددددددددددة متعّلقددددددددددددني بددددددددددددأمري املددددددددددددؤمنني وكددددددددددددا  ،  اهلل
 . ويردو  موردنا،  مدخلنا

نيابددددددددل اُقدددددددديم يف خدددددددد:  فقددددددددال ال ددددددددالم  وخددددددددرج ال ددددددددالم إىل ،  دمت  واُ ثددددددددر ا خددددددددريف علددددددددى الددددددددد 
 فحكدددددددى لددددددده قولددددددده ،   الوجددددددده الدددددددذي دخلدددددددت بدددددددهخرجدددددددت إ َّ ب دددددددري:  الرجدددددددل فقدددددددال لددددددده الرجدددددددل
 وأمددددددددددددددر بددددددددددددددأل  دينددددددددددددددار مثّ قددددددددددددددام إليدددددددددددددده ،  فقبددددددددددددددل وّل ه عبددددددددددددددد اهلل وأدخلدددددددددددددده علددددددددددددددى أو 

 . فوّدعه وسأله أ  يدعو له ففعل
 يدددددددددا سدددددددددّيدي لدددددددددوّل عيدددددددددال  ّكدددددددددة وولددددددددددي سدددددددددّر  أ  اُطيدددددددددل املقدددددددددام هبدددددددددذا البددددددددداب :  فقلدددددددددت
 مثّ و ددددددددددعت بددددددددددني يديدددددددددده ُحّقدددددددددداو كددددددددددا  لدددددددددده فددددددددددأمر  أ  ،   وافددددددددددق غّمدددددددددداو :  وقددددددددددال  ،  فددددددددددأ    

 . أ لها فتأبّيت وظننت أّ   ل  موجديف
 فجئدددددددت وقدددددددد  هبدددددددت نفقتندددددددا ،  ُخدددددددذها إليددددددد  ف نّددددددد   وافدددددددق حاجدددددددة:   وقدددددددالفةدددددددح  إ َّ 

 . (1) اطر منها فاحتجت إليه ساعة قدمت مّكة
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ّاإلمىّٰالْىديّ
 وّنو جددددددددددددددداو حلسدددددددددددددددن أخدددددددددددددددالق ،  ىل الددددددددددددددددِّين وادددددددددددددددريعة سدددددددددددددددّيد املرسدددددددددددددددلنيكدددددددددددددددا  هاديددددددددددددددداو إ

 . باو ألصحابه على اكر النعمومهذّ ،  الطّيبني
 د:  ما يف حدي  أو هاام اجلعفري قالمن  ل  

 .. إىل أو احلسن علّ  بن حمّمد  فصر ،  أصابتي  يقة اديديف
 د:  فلّما جلست قال،  فأ َ   
 ؟  ريد أ   ؤّدي اكرها،  علي عّ  وجّل  اام إّ  نَِعم اهلليا أبا ه

 . فلم أدِر ما أقول له،  فومجتُ :  قال أبو هاام
 : فقال فابتدأ 
 ،  العافيددددددددة فأعانتدددددددد  علددددددددى الطاعددددددددة رزقدددددددد و ،    اي ددددددددا  فحددددددددّرم بدددددددددن  علددددددددى الندددددددداررَزقَدددددددد

 . ورزق  القنو  فصان  عن التبّذل
 إّّندددددا ابتددددددأ   هبدددددذا ألنّدددددي ظنندددددُت أنّددددد   ريدددددد أ    دددددكو   مدددددن فَدَعدددددل بددددد  :  يدددددا أبدددددا هاادددددم

 . (1)وقد أمرُ  ل   ائة دينار فخذها،  هذا
__________________________________ 
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ّاإلمىّٰالعمأ يّ
 ففدددددددد  ،  حددددددددّع مدددددددد  أعدددددددددا ه فةددددددددالو عددددددددن مواليدددددددده كددددددددا  صدددددددداحب معددددددددا  األخددددددددالق الطّيبددددددددة

 : حمّمد بن إمساعيل العلوي قال حدي 
 ،  عنددددددد علددددددّ  بددددددن أو ددددددا  وكددددددا  اددددددديد العددددددداويف  ل حمّمددددددد  جلددددددس أبددددددو حمّمددددددد 

 وكدددددددا  ّل يرفددددددد  ،  إّّل يومددددددداو حدددددددّع و ددددددد  خدددددددّده لددددددده قدددددددامفمدددددددا أ ... غليظددددددداو علدددددددى آل أو طالدددددددب
 وأحسدددددددنهم ،  نددددددداب بصدددددددرييفو وخدددددددرج مدددددددن عندددددددده وهدددددددو أحسدددددددن ال،  بصدددددددره إليددددددده إجدددددددالّلو وإعظامددددددداو 

 . (1)قوّلو فيه
 . وهذا يدّل على أجّل حماسن األخالق ال  يكّن العدّو له

 ه ومددددددن  لددددددد   الحدددددددظ سدددددددري ه الطّيبددددددة حدددددددّع مددددددد  أخيددددددده جعفددددددر التدددددددّواب و لددددددد  حدددددددني حبسددددددد
 . فف  احلدي  أنّه حبسه م  أخيه جعفر عند سّجانه علّ  بن جرين،  املعتمد العّباس 

 ،  كددددددّل وقددددددت فيخددددددربه أنّدددددده يصددددددوم النهدددددداركددددددا  املعتمددددددد يسددددددأل عليّدددددداو عددددددن أخبدددددداره يف  :   قددددددال
 . ويصّل  الليل

  امدددددد  الّسدددددداعة إليدددددده:  فقددددددال لدددددده،  أليّددددددام عددددددن خددددددربه فددددددأخربه  ثددددددل  لدددددد افسددددددأله يومدددددداو مددددددن 
__________________________________ 
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 . انصر  إىل من ل  مصاحباو :  وُقل له،  واقرئه مّي السالم
 فجئدددددددددت إىل بددددددددداب احلدددددددددبس فوجدددددددددد   ددددددددداراو مسدددددددددّرجاو فددددددددددخلت :  قدددددددددال علدددددددددّ  بدددددددددن جدددددددددرين

 فلّمدددددددددا رآ   د أي عمامتددددددددده د وطيلسدددددددددانه وااادددددددددتهعليددددددددده فوجد ددددددددده جالسددددددددداو وقدددددددددد لدددددددددبس خّفددددددددده 
 .    فأّديت إليه الرسالة فركب

 . فلّما استوى على احلمار وق 
 ؟ ما وقوف  يا سّيدي:  فقلت له
 . جعفر  حّع جي :  فقال  
 .  ب طالق  دونهإّّنا أمر :  فقلت

 خرجنددددددددددا مددددددددددن دار واحددددددددددديف مجيعدددددددددداو فدددددددددد  ا رجعددددددددددت :   رجدددددددددد  إليدددددددددده فتقددددددددددول لدددددددددده:  فقددددددددددال  
 :  يقددددول لدددد :  فقددددال لدددده،  لدددد  مددددا ّل خفددددا  بدددده عليدددد  فمةددددى وعددددادولدددديس هددددو معدددد  كددددا  يف  

 ،  ومددددددددا يددددددددتكّلم بدددددددده،   حبسددددددددته جبنايتدددددددده علددددددددى نفسدددددددده وعليدددددددد قددددددددد أطلقددددددددت جعفددددددددراو لدددددددد  أل ّ 
 . (1)وخّلى سبيله فصار معه إىل داره
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ّاإلمىّٰالمْديُّج لّاهللَّعىلسّف جيّالش ي 
 ،  يف طيددددددددب األخدددددددددالق وهددددددددو صدددددددددفويف الصددددددددفويف مدددددددددن اُّلسددددددددويف الباقيدددددددددة مددددددددن رسدددددددددول اهلل 

 . م  األوليا  وغري األوليا ،  وعظيم السجايا،  وحماسن الفعال
 ففدددددددددددد  قةددددددددددددّية يدددددددددددداقو  الدددددددددددددّها  نقددددددددددددل ا ددددددددددددّدث النددددددددددددوري عددددددددددددن املرحددددددددددددوم ال دددددددددددديب علدددددددددددد  

 د:  را   لميذ املريزا ال ريازي قالال
 عازمددددددددددداو للنجددددددددددد  األادددددددددددر  مدددددددددددن طريدددددددددددق  رجعدددددددددددت مدددددددددددريف مدددددددددددن زيددددددددددداريت أو عبدددددددددددد اهلل 

 ،  ار الدددددددددد  كانددددددددددت بددددددددددني كددددددددددربال  وطددددددددددويريتفلّمددددددددددا ركبنددددددددددا يف بعدددددددددد  السددددددددددفن الصدددددددددد ،  الفددددددددددرا 
 وااددددددددت ل ،  طريددددددددق احللّددددددددة والنجدددددددد ،  يريت يفددددددددتقومددددددددن طددددددددو ،  هلهددددددددا مددددددددن أهددددددددل احللّددددددددةرأيددددددددت أ

 عليدددددددددده ،  يددددددددددت واحددددددددددداو مددددددددددنهم ّل يدددددددددددخل يف عملهددددددددددمرأ،  اجلماعددددددددددة بددددددددددالّلهو والّلعددددددددددب واملدددددددددد ا 
 وكدددددددددددددددانوا يعيبدددددددددددددددو  علدددددددددددددددى مذهبددددددددددددددده ،  كينة والوقدددددددددددددددار ّل  ددددددددددددددداز  وّل يةددددددددددددددداح آثدددددددددددددددار السددددددددددددددد

 فتعّجبددددددددددت مندددددددددده إىل أ  ،  مرهبومدددددددددد   لدددددددددد  كددددددددددا  اددددددددددريكاو يف أكلهددددددددددم وادددددددددد،  ويقدددددددددددحو  فيدددددددددده
 وصدددددددددلنا إىل حمدددددددددّل كدددددددددا  املدددددددددا  قلددددددددديالو فأخَرجندددددددددا صددددددددداحب السدددددددددفينة منهدددددددددا فكنّدددددددددا ّن ددددددددد  علدددددددددى 

 . النهر ئااط
 فسددددددددددألته عددددددددددن سددددددددددبب جمانبتدددددددددده عددددددددددن ،  اجتمدددددددددداع  مدددددددددد  هددددددددددذا الرجددددددددددل يف الطريددددددددددق فددددددددددا ّفق
 . وقدحهم فيه،  و ّمهم إيّاه،  أصحابه



 أخالقّأهلّالبيتّ/84ّّ

 

ددددددددّنة:  فقددددددددال  ،  مددددددددنهم واُّمدددددددد  مددددددددن أهددددددددل اي ددددددددا  وأو،  هددددددددؤّل  مددددددددن أقددددددددارو مددددددددن أهددددددددل الس 
 . ولكّن اهلل َمنَّ َعل َّ بالت ّي  بربكة احلّجة صاحب ال ما  ،  وكنت أيةاو منهم

 . فسألت عن كيفّية إ انه
 فخرجددددددددددت يف بعدددددددددد  ،  عنددددددددددد جسددددددددددر احللّددددددددددةوأنددددددددددا أبيدددددددددد  الددددددددددّدهن امسدددددددددد  يدددددددددداقو  :  فقددددددددددال

 إىل ،  فُبعددددددددددد  عنهددددددددددا  راحددددددددددل،  ّدهن مددددددددددن أهددددددددددل الددددددددددرباري خددددددددددارج احللّددددددددددةالسددددددددددنني جللددددددددددب الدددددددددد
 و لتدددددددده علددددددددى  دددددددداري ورجعددددددددت مدددددددد  ،  وطددددددددري مددددددددن اددددددددرا  مددددددددا كنددددددددت اُريددددددددده مندددددددده أ  قةدددددددديت

 وانتبهدددددددددت فمدددددددددا رأيدددددددددت أحدددددددددداو ،  ون لندددددددددا يف بعددددددددد  املندددددددددازل وُّنندددددددددا،  مجاعدددددددددة مدددددددددن أهدددددددددل احللّدددددددددة
 لددددددددديس يف ،   ا  سدددددددددبا  كثدددددددددرييف،  ا يف بريّدددددددددة قفدددددددددروكدددددددددا  طريقنددددددددد،  قدددددددددد  هبدددددددددوا مجيعددددددددداو مدددددددددنهم و 

 . أطرافها معمويف إّّل بعد فراسب كثرييف
 ،  وم ددددددددددديت خلفهدددددددددددم فةدددددددددددلَّ عدددددددددددّي الطريدددددددددددق،  فقمدددددددددددت وجعلدددددددددددت احلمدددددددددددل علدددددددددددى احلمدددددددددددار

 فأخددددددددددذ  أسددددددددددت ي  باخللفددددددددددا  ،  خائفدددددددددداو مددددددددددن السددددددددددبا  والعطددددددددددش يف يومددددددددددهوبقيددددددددددت متحددددددددددرّياو 
 فلدددددددددم ،  و ةدددددددددّرعت كثددددددددرياو ،  وجعلدددددددددتهم اددددددددفعا  عندددددددددد اهلل  عدددددددداىل،  م ايعانددددددددةوامل ددددددددايب وأسدددددددددأ 

 إّ  لندددددددا :  مسعدددددددُت مدددددددن اُّمددددددد  أّ دددددددا كاندددددددت  قدددددددول إ ّ :  فقلدددددددت يف نفسددددددد ،  يظهدددددددر مدددددددنهم اددددددد  
 ،  ويُعددددددددددني الةددددددددددعي ،  ويُ يدددددددددد  امللهددددددددددو ،  او يُكددددددددددّر أبددددددددددا صددددددددددا  يراددددددددددد الةددددددددددالّ إمامدددددددددداو حيّدددددددددد
 . أ  أدخل يف دين اُّم ،  ثياهلل  عاىل إ  است ثت به فأغافعاهد  

 وعليدددددددده عمامددددددددة ،  وهددددددددو   دددددددد  معدددددددد ،  فدددددددد  ا ب ددددددددخ  يف جندددددددد ،  فناديتدددددددده واسددددددددت ثت بدددددددده
 كانددددت خةددددرهتا مثددددل :   وقددددال،  اددددار حينئددددٍذ إىل نبددددا  حافّددددة النهددددروأ:  قددددال ر دددده اهلل،  خةددددرا 

 . خةريف هذا النبا 
 ،  كلمددددددددددا  نسدددددددددديتهاو كددددددددددر  ،  ريددددددددددق وأمددددددددددر  بالدددددددددددخول يف ديددددددددددن اُّمدددددددددد مثّ دلّددددددددددي علددددددددددى الط

 . ستصل عن قريب إىل قرية أهلها مجيعاو من ال يعة:  وقال
 ؟ يا سّيدي أنت ّل  ىي  مع  إىل هذه القرية:  فقلت:  قال

  ألنّددددددددددده اسدددددددددددت اث و ألدددددددددد  نفدددددددددددس يف أطددددددددددرا  الدددددددددددبالد اُريدددددددددددد أ ،  ّل:  فقددددددددددال مدددددددددددا معندددددددددداه
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 . مثّ غاب عّي ،  أغيثهم
 ووصدددددددددل ،  وكدددددددددا  يف مسدددددددددافة بعيدددددددددديف،   القريدددددددددةّّل قلددددددددديالو حدددددددددّع وصدددددددددلت إىلفمدددددددددا م ددددددددديت إ

 . اجلماعة إليها بعدي بيوم
 ،    السددددددددّيد مهدددددددددي القدددددددد ويي طدددددددداب ثددددددددراهفلّمددددددددا دخلددددددددت احللّددددددددة  هبددددددددت إىل سددددددددّيد الفقهددددددددا

  فسددددددألت عندددددده عمددددددالو أ وّصددددددل بدددددده إىل لقائدددددده ،  فعّلمددددددي معدددددداي ديددددددي،  و كددددددر  لدددددده القّصددددددة
 . أربعني ليلة اجلمعة ُزر أبا عبد اهلل :  فقال،  مريفو اُخرى
 فدددددددددذهبت مدددددددددن ،   ليدددددددددا  اجُلمددددددددد  إىل أ  بقددددددددد  واحدددددددددديففكندددددددددت أزوره مدددددددددن احللّدددددددددة يف:  قدددددددددال

 فددددددددددد  ا مجاعدددددددددددة مدددددددددددن أعدددددددددددوا  ،  ب البلددددددددددددفلّمدددددددددددا وصدددددددددددلت إىل بدددددددددددا،  احللّدددددددددددة يف يدددددددددددوم اخلمددددددددددديس
 فبقيدددددددددددت ،  هددددددددددداومدددددددددددا كدددددددددددا  عنددددددددددددي  دددددددددددذكريف وّل قيمت،  ظَّلمدددددددددددة يطدددددددددددالبو  الدددددددددددواردين التدددددددددددذكريفال

 فمددددددددددا ،  رد  مددددددددددراراو أ  أختّفددددددددددى وأجددددددددددوز عددددددددددنهممتحددددددددددرّياو والندددددددددداب مت ا ددددددددددو  علددددددددددى البدددددددددداب فددددددددددأ
 يف زّي لبددددددددددددداب طلبدددددددددددددة األعددددددددددددداجم عليددددددددددددده  وإ ا بصددددددددددددداح  صددددددددددددداحب األمدددددددددددددر ،   يّسدددددددددددددر  

 ،  رأيتددددددددددده اسدددددددددددت ثت بددددددددددده فخدددددددددددرج وأخدددددددددددذ  معدددددددددددهفلّمدددددددددددا ،  مامدددددددددددة بيةدددددددددددا  يف داخدددددددددددل البلددددددددددددع
 . (1)فلّما دخلت البلد افتقد ه من بني الناب،  آ  أحدوأدخلي من الباب فما ر 

 . هذه نُبذيف يسرييف من دروسهم العملّية يف ُحسن اخللق وطيب األخالق
 وأبلددددددددددددغ ،  نددددددددددددوا أرو  الدددددددددددددروبفقددددددددددددد بيّ ،  م القوليّددددددددددددة يف أحدددددددددددداديثهم الَسددددددددددددنّيةوأّمددددددددددددا دروسدددددددددددده

 . الفصل القادمنذكر مجلة منها يف ،  يف األخالقّيا  ومكارم الصِّفا  املعاي
 
 
 
 

__________________________________ 
 . 294  /  53 ج/  أوى املطبو  يف  ار األنوار( جّنة امل1)
  



 

 

 



 

 

ّالدرو ّاألخالقي ةّالقولي ةّألهلّالبيتّ/4ّّ

 يف احلددددددددددّ  والتغيددددددددددب واألمددددددددددر   ظددددددددددافر  و ددددددددددوا ر  أحاديدددددددددد  أهددددددددددل بيددددددددددت العصددددددددددمة 
 . وهتذيب النفوب على مكارم األخالق،  ُ سن اخللق

 ومُجعددددددددددددددت يف ،  يددددددددددددددت يف الكتددددددددددددددب واجملددددددددددددددام  املعتددددددددددددددربيفو رُ ،  نتددددددددددددددربّك بددددددددددددددذكر نُبددددددددددددددذيف منهددددددددددددددا
 د:  منها (1)احلكمةينابي  
 . (2)إّ  أكمل املؤمنني إ اناو أحسنهم ُخلقاو :  قال أو جعفر الباقر د عن ايمام  1
 مددددددا يو ددددددد  يف :  ال رسدددددددول اهلل قدددددد:  قدددددددال لددددددّ  بدددددددن احلسددددددني عددددددن ايمدددددددام ع د 2

 . (3)مي ا  امرٍ  يوم القيامة أفةل من ُحسن اخلُلق
  مدددددا يَقدددددِدُم املدددددؤمن علدددددى اهلل عددددد ّ :  قدددددال   أبدددددو عبدددددد اهلل :  عدددددن عنبسدددددة العابدددددد قدددددال د 3

 . (4)وجّل بعمٍل بعد الفرائ  أحبَّ إىل اهلل  عاىل من أ  يس  الناَب خبُلقه
  اخلُلددددددددقإّ  صدددددددداحب :  ال رسددددددددول اهلل قدددددددد:  قددددددددال ام أو عبددددددددد اهلل عددددددددن ايمدددددددد د 4

__________________________________ 
 . 268 إىل   251  /  2 ج/  ( ينابي  احلكمة1)
 . 1  /  81  /  2 ج/  ( ُاصول الكايف2)
 . 2  /  81  /  2 ج/  ( ُاصول الكايف3)
 . 4  /  82  /  2 ج/  ( ُاصول الكايف4)
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 . (1)الصائم القائماحَلَسن له مثل أجر 
 أكثدددددر مدددددا ثلدددددت بددددده اُّمددددد  :  ال رسدددددول اهلل قددددد:  قدددددال ام أو عبدددددد اهلل عدددددن ايمددددد د 5

 . (2)اجلّنة  قوى اهلل وحسن اخلُلق
 إّ  اخلُلدددددددددددددق ُ يدددددددددددددُت اخلطيئدددددددددددددة كمدددددددددددددا مُتيدددددددددددددت :  قدددددددددددددال ايمدددددددددددددام أبدددددددددددددو عبدددددددددددددد اهلل  د 6

 . (3)ال مُس اجلليد
يارالددددددددربّ :  قددددددددال ن ايمددددددددام الصددددددددادق عدددددددد د 7  وي يدددددددددا  ،   وُحسددددددددن اخللددددددددق يعّمددددددددرا  الدددددددددِّ

 . (4)يف األعمار
 إّ  اهلل  بدددددددارك و عددددددداىل لُيعطددددددد  العبدددددددد مدددددددن الثدددددددواب :  قدددددددال ايمدددددددام أبدددددددو عبدددددددد اهلل  د 8

 . (5)ي دو عليه ويرو ،  كما يُعط  اجملاهد يف سبيل اهلل  على حسن اخلُلق
 إّ  سدددددو  اخلُلدددددق ليفسدددددد العمدددددل :  قدددددال عدددددن أو عبدددددد اهلل عدددددن عبدددددد اهلل بدددددن سدددددنا   د 9

 . (6)كما يفسد اخَلل  العسل
__________________________________ 

 . 5  /  82  /  2 ج/  يف( ُاصول الكا1)
 . 6  /  82  /  2ج /  ( ُاصول الكايف2)
 . 7  /  82  /  2ج /  ( ُاصول الكايف3)
 . 8  /  82  /  2ج /  ( ُاصول الكايف4)
 . 12  /  83  /  2ج /  ( ُاصول الكايف5)

 . والروا  آخره،  خيفى أّ  ال دّو هو أّول النهار وّل
 . يستمّر له الثواب يف أّول النهار وآخره،  وهذا بيا  حال اجملاهد يف سبيل اهلل

 :  260   10يف املدددددرآيف ج  واعلدددددم أنّددددده  كدددددر العاّلمدددددة اجمللسددددد   . 1  /  242  /  2 ج/  ( ُاصدددددول الكدددددايف6)
 أّ  سددددددددددددو  اخلُلددددددددددددق وصدددددددددددد  للددددددددددددنفس يوجددددددددددددب فسددددددددددددادها وانقبا ددددددددددددها و  رّيهددددددددددددا علددددددددددددى أهددددددددددددل اخللطددددددددددددة واملعااددددددددددددريف ، 

 . ورف  حقوق املعااريف وعدم احتمال ما ّل يوافق طبعه منهم،  وإيذائهم بسبٍب  عي  أو بال سبب
 ،  ّمدددددل مدددددا ّل يوافدددددق طبعددددده مدددددن النوائدددددببعددددددم حت،  لدددددق يكدددددو  مددددد  اخلدددددالق أيةددددداو مددددد  اخلهدددددو كمدددددا يكدددددو  :  وقيدددددل

 . واّلعتاض عليه
نيا والددددِّين كثدددرييف منهددداومفاسدددده وآفا ددده   كمدددا  »أنّددده يفسدددد العمدددل  يددد  ّل يت ّدددب عليددده مثر ددده املطلوبدددة منددده :  يف الدددد 

 . فسد العمل أفسد اي ا وإ ا أ،  وهو   بيه املعقول با سوب«  عسليفسد اخلّل ال
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 وجدددددددّل لصددددددداحب  اهلل عددددددد ّ  أص  :  قدددددددال الندددددددّ  :  قدددددددال ن ايمدددددددام الصدددددددادق عددددددد د 10
 . اخلُلق الس   بالتوبة

 ؟ وكي   اك يا رسول اهلل:  قيل
 . (1)ألنّه إ ا  اب من  نب وق  يف  نب أعظم منه:  قال
 . (2)من سا  ُخلقه عّذب نفسه:  د قال ايمام أبو عبد اهلل  11
 إّ  سددددددددو  اخلُلددددددددق ليفسددددددددد اي ددددددددا  كمددددددددا يفسددددددددد :  قددددددددال ايمددددددددام أبددددددددو عبددددددددد اهلل  د 12

 . (3)اخلّل العسل
 . (4)سو  اخلُلق اوم:  د يف مواعظ النّ   13
 . (5)أفةلكم إ اناو أحسنكم أخالقاو :  د وقال  14
 . (6)حسن اخلُلق يثبت املوّديف:  د وقال  15
 . (7)الذين يألِفو  ويُؤَلفو ،  خياركم أحسنكم أخالقاو :  د وقال  16
 . ئمحسن اخلُلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القا:  د وقال  17

 ؟ ما أفةل ما اُعط  العبد:  فقيل له
 . (8)حسن اخلُلق:  قال
 وآداكدددددددددددم ،   غدددددددددددداو يف املوقددددددددددد  أصددددددددددددقكم للحددددددددددددي أقدددددددددددربكم مدددددددددددّي :  وقدددددددددددال  د 18
 . (9)وأقربكم من الناب،  وأحسنكم ُخلقاو ،  وأوفاكم بالعهد،  لّمانة
  وعنددددددددددددددوا ،  اخلُلددددددددددددددق خددددددددددددددرُي قددددددددددددددرينحسددددددددددددددن :  مددددددددددددددواعظ أمددددددددددددددري املددددددددددددددؤمنني يف  د 19

__________________________________ 
 . 2  /  242  /  2 ج/  ُاصول الكايف (1)
 . 4   242   2( الكايف ج 2)
 . 3   242   2( الكايف ج 3)
 . 37 ( حت  العقول  5( و )4)
 . 38 ( حت  العقول  8( د )6)
 . 38 ( حت  العقول  9)
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 . (1)صحيفة املؤمن حسن ُخلقه
 . (2)وهو ي يد يف الرزق،  خلُلق من الدِّينحسن ا:  مواعظ ايمام الصادق يف  د 20
 السددددددددخّ  احلسدددددددُن اخلُلدددددددق يف َكنَددددددددِ  :  ايمدددددددام موسددددددددى بدددددددن جعفدددددددر يف مدددددددواعظ  د 21
 ومدددددددا زال أو ،  ومدددددددا بعددددددد  اهلل نبيّددددددداو إّّل سدددددددخّياو ،  خلّدددددددى اهلل عنددددددده حدددددددّع يدخلددددددده اجلنّدددددددةّل يت،  اهلل

 . (3)يوصيي بالسخا  وحسن اخلُلق حّع مةى  
 علددددديكم  سدددددن :  ال رسدددددول اهلل قددددد:  قدددددال عدددددن آبائددددده ،  عدددددن ايمدددددام الر دددددا د 22

 وإيّددددددددداكم سدددددددددو  اخلُلدددددددددق فددددددددد ّ  سدددددددددو  اخلُلدددددددددق ،   حسدددددددددن اخلُلدددددددددق يف اجلنّدددددددددة ّل حمالدددددددددةاخلُلدددددددددق فددددددددد  ّ 
 . (4)يف النار ّل حمالة

 . (5)حسن اخلُلق نص  الدِّين :  ال رسول اهلل د ق 23
 ومددددددن  ركدددددده أربعددددددني يومدددددداو سددددددا  ،  الّلحددددددُم يُنبددددددت الّلحددددددم:  قددددددال عددددددن أو عبددددددد اهلل  د 24
 . (6)وَمن سا  ُخلقه فأّ نوا يف اُ نه،  ُخلقه
 . أكمل املؤمنني إ اناو أحسنهم خلقاو :  ال رسول اهلل د ق 25

 وإّ  العبدددددددد ليددددددددرك  سدددددددن ،  يف امليددددددد ا  مدددددددن حسدددددددن اخلُلدددددددقمدددددددا عمدددددددل أثقدددددددل :  وقدددددددال 
 . (7)الصاحلنياخلُلق درجة 

 . (8)وحسن اخلُلق،  طول الصمت:  ّل يلقى اهلل عبد  ثل خصلتني:  وقال  د 26
__________________________________ 

 . 141 ( حت  العقول  1)
 . 275  :  ( حت  العقول2)
 . 304 ( حت  العقول  3)
 . 17 من الع ريف   104 ب 152   12( الوسائل ج 4)
 . 27   154   12( الوسائل ج 5)
 . من آداب املائديف 88 ب 395   24 ( الوسائل ج6)
 . 20   من كتاب الع ريف 87 ب 447   8 ( املستدرك ج7)
 . 22  /  447  /  8 ج/  ( املستدرك8)
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 . (1)ومن اقاو ه سو  اخلُلق،  من سعاديف املر  حسن اخلُلق:  د وقال  27
 ؟ أنّه ُسئل عن أدوم الناب غّماو ،  د عن أمري املؤمنني  28
 . (2)هم ُخلقاو و  أس:  قال
 وسدددددددددو  اخلُلدددددددددق زمددددددددداٌم مدددددددددن عدددددددددذاب اهلل يف :  ( يف حددددددددددي  )  قدددددددددال رسدددددددددول اهلل د 29

 . (3)وال ّر جيرّه إىل النار،  وال مام بيد ال يطا  جيرّه إىل ال رّ ،  أن  صاحبه
 إّنكددددم لددددن  سددددعوا :  ال رسددددول اهلل قدددد:  قددددال لصددددادق عددددن آبائدددده عددددن ايمددددام ا د 30

 . (4)الناب بأموالكم فسعوهم بأخالقكم
 . أفةل الناب إ اناو أحسنهم خلقاو :  ال رسول اهلل ق د 31

 ،  ِصددددددددددل ر دددددددددد  ي يددددددددددد اهلل يف عمددددددددددرك،  و يددددددددددا ندددددددددد:  لنددددددددددو  وقددددددددددال أمددددددددددري املددددددددددؤمنني 
 . (5)وحّسن خلق  خيّف  اهلل حساب  

 إّ  :  ال رسددددددول اهلل قدددددد:  قددددددال حمّمددددددد عددددددن آبائدددددده عددددددن ايمددددددام جعفددددددر بددددددن  د 32
 ،  او أحسدددددددددددنكم خلقددددددددددداو وأاددددددددددددّكم  وا دددددددددددعاو أحدددددددددددّبكم إّ  وأقدددددددددددربكم مدددددددددددّي يدددددددددددوم القيامدددددددددددة جملسددددددددددد

 .  يوم القيامة الثرثارو  وهم املستكربو وإّ  أبعدكم مّي 
 . (6)أّول ما يو   يف مي ا  العبد يوم القيامة حسن ُخلقه:  ال رسول اهلل وق:  قال
 مددددددا حددددددّد :  قلددددددت ألو عبددددددد اهلل :  عددددددن ابددددددن حمبددددددوب عددددددن بعدددددد  أصددددددحابنا قددددددال د 33

 ؟ حسن اخلُلق
__________________________________ 

 . 24  /  447  /  8 ج/  ( املستدرك1)
 . 12  /  76  /  12 ج/  ( املستدرك2)
 . 11  /  76  /  12 ج/  ( املستدرك3)
 . 19  /  383  /  71 ج/  (  ار األنوار4)
 . 20  /  383  /  71 ج/  (  ار األنوار5)
 . 26  /  385  /  71 ج/  (  ار األنوار6)
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 . (1)و لقى أخاك بب ٍر حسن،   لنّي جانب  و طّيب كالم :  قال
 إّ  فالنددددددددة  صددددددددوم النهددددددددار و قددددددددوم الليددددددددل وهدددددددد  سددددددددّيئة :  ل لرسددددددددول اهلل قيدددددددد ... د 34

 . اخلُلق  ُؤ ي جريا ا بلسا ا
 . (2)ه  من أهل النار،  ّل خري فيها:  فقال
 ،  اجتندددددددددددداب ا ددددددددددددارم:  حسددددددددددددن اخلُلددددددددددددق يف ثددددددددددددالث:  وقددددددددددددال أمددددددددددددري املددددددددددددؤمنني  د 35

 . (3)والتوّس  على العيال،  وطلب احلالل
 إ ا أراد اهلل بأهددددددل بيددددددٍت خددددددرياو :  ال رسددددددول اهلل قدددددد:  قددددددال عددددددن أو عبددددددد اهلل  د 36

 . (4)وحسن اخلُلق،  رزقهم الرفق يف املعي ة
  أ دددددى الندددددّ  :  قدددددال عدددددن أو عبدددددد اهلل ابدددددن أو عمدددددري عدددددن ه دددددام بدددددن سددددداي  د 37
 . فحفرنا له فامتنعت األرضإّ  فالناو ما  :  فقال رجلٌ 
 . (5)إنّه كا  سىّيَ  اخلُلق:  ال رسول اهلل فق
 . (6)و ليٍل أع ّه ُخلقه،  رّب ع يٍ  أ لّه ُخلقه:  قال أمري املؤمنني  ... د 38
 تمعددددددددا  يف خصددددددددلتا  ّل  :  ال رسددددددددول اهلل قدددددددد:  عددددددددن أو سددددددددعيد اخلدددددددددري قددددددددال د 39
 . (7)الُبخل وسو  اخلُلق:  مسلم
 د:  د من كلم أمري املؤمنني  40

 . (8)يف سعة األخالق كنوز األرزاق
__________________________________ 

 . 42  /  389  /  71 ج/  (  ار األنوار1)
 . 63  /  394  /  71 ج/  (  ار األنوار3 و 2)
 . 67  /  394  /  71 ج/  (  ار األنوار4)
 . 75  /  395  /  71 ج/  (  ار األنوار5)
 . 79  /  396  /  71 ج/  (  ار األنوار6)
 . 5  /  297  /  73 ج/  (  ار األنوار7)
 . 53  /  78 ج/  (  ار األنوار8)
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 إنّدددددا لنحددددددّب مدددددن كدددددا  عدددددداقالو :  قدددددال عدددددن أو عبددددددد اهلل عدددددن عبدددددد اهلل بددددددن بكدددددري  د 41
 . وفّياو ،  صدوقاو ،  صبوراو ،  مدارياو ،  حليماو ،  فهماو 

 فمدددددددددن كاندددددددددت فيددددددددده فليحمدددددددددد اهلل ،  خدددددددددّ  األنبيدددددددددا   كدددددددددارم األخدددددددددالقعدددددددددّ  وجدددددددددّل  إّ  اهلل
 . وليسأله إيّاهاوجّل ع ّ  وَمن ي  كن فيه فليتةرّ  إىل اهلل،  على  ل 
 ؟ ُجعلت فداك وما ُهنّ :  قلت:  قال
 ،  والسدددددددددخا ،  واحليدددددددددا ،  واحللدددددددددم،  وال دددددددددكر،  والصدددددددددرب،  والقناعدددددددددة،  هدددددددددّن الدددددددددور :  قدددددددددال
 . (1)وأدا  األمانة،  وصدق احلدي ،  والربّ ،  وال رييف،  وال جاعة
 علددددددددديكم  كدددددددددارم :  أنّددددددددده قدددددددددال مدددددددددام الصدددددددددادق عدددددددددن املفةدددددددددل اجلعفددددددددد  عدددددددددن اي د 42
 . وجّل  ّبها ف ّ  اهلل ع ّ ،  األخالق

 . (2)يب ةهاعّ  وجّل  وإيّاكم ومذاّم األفعال ف ّ  اهلل
 د:  أنّه قال لولده منني د عن أمري املؤ  43

 وجددددددددّل جعددددددددل حماسدددددددددن األخددددددددالق ُوصددددددددلةو بيندددددددده وبدددددددددني عبدددددددداده فنحددددددددّب أحددددددددددكم  إّ  اهلل عدددددددد ّ 
 . (3)أ   س  خبُُلق مّتصٍل باهلل  عاىل

 :  ال رسول اهلل د ق 44
 .عّ  وجّل  األخالق منائل د أي عطايا د من اهلل
 . (4)وإ ا أب   عبداو منحه خلقاو سّيئاو ،  ف  ا أحّب عبداو منحه ُخلقاو حسناو 

 لددددددددو كنّددددددددا ّل نرجددددددددو جنّددددددددة وّل خن ددددددددى ندددددددداراو وّل ثوابدددددددداو وّل :  قددددددددال أمددددددددري املددددددددؤمنني  د 45
  ف ّ ددددددددددا ممّددددددددددا  دددددددددددّل علددددددددددى سددددددددددبيل،  ينب دددددددددد  لنددددددددددا أ  نطلددددددددددب مكددددددددددارم األخددددددددددالقعقابدددددددددداو لكددددددددددا  

__________________________________ 
 . 3  /  46  /  2 ج/  ( ُاصول الكايف1)
 . 8  /  199  /  15 ج/  ( وسائل ال يعة2)
 . 19  /  192  /  11 ج/  ( املستدرك3)
 . 20  /  193  /  11 ج/  ( املستدرك4)
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 ؟ مسعَتُه من رسول اهلل ،  فداك أو وأّم  يا أمري املؤمنني:  لفقال رج،  النجا 
 أندددا  ...:  فقالدددت ... فددد  ا فيهدددا جاريدددة،  ملّدددا أ اندددا سدددبايا طددد ّ ،  نعدددم ومدددا هدددو خدددرٌي منددده:  قدددال

 . (1)خّلوا عنها ف ّ  أباها كا   ّب مكارم األخالق:  فقال ،  ابنة حاا ط ّ 
 ؟ اهلل  ّب مكارم األخالق،  يا رسول اهلل:  فقام أبو برديف فقال

 . (2)ّل يدخل اجلّنة أحٌد إّّل  سن اخلُلق،  يا أبا برديف:  فقال
 . يف حدي  األربعمائة ال ري  د عن أمري املؤمنني  46
 فددددددددد ّ  العبدددددددددد املسدددددددددلم يبلدددددددددغ  سدددددددددن خلقددددددددده ،  ّو دددددددددوا أنفسدددددددددكم علدددددددددى األخدددددددددالق احلسدددددددددنةر 

 . (3)درجة الصائم القائم
 : ّلبنه احلسن  د يف وصّية أمري املؤمنني  47

 . (4)ف ّ  اخلري عاديف،  ّل ُخلق أحسنهوخترّي  ا من ك،  وعّود نفس  السما 
 : أنّه قال  املؤمنني د عن أمري 48
 وإيّددددددددددداكم واألخدددددددددددالق الدنيّدددددددددددة ف ّ دددددددددددا  ةددددددددددد  ،  لددددددددددديكم  كدددددددددددارم األخدددددددددددالق ف ّ دددددددددددا رفعدددددددددددةوع
 . (5)وهتدم اجملد،  ال ري 
 ور يتددددددددده مدددددددددا ُكتدددددددددب ،  اجلنّدددددددددة لندددددددددّ  ودخدددددددددول ا،  يف حددددددددددي  املعدددددددددراج ال دددددددددري  د 49

 د:  على أبواهبا قال
__________________________________ 

 وأعطاهددددددا  نقددددددل عددددددن حمّمددددددد بددددددن إسددددددحاق أنّدددددده كسدددددداها رسددددددول اهلل  366  /  21 ج/  ( ويف  ددددددار األنددددددوار1)
 كرمدددددددده فقدددددددددم وأسددددددددلم وأ،  وأاددددددددار  علددددددددى أخيهددددددددا بالقدددددددددوم،  فخرجددددددددت مدددددددد  ركددددددددب حددددددددّع قدددددددددمت ال ددددددددام،  نفقددددددددة
 . هبا إليه بيده وأجلسه على وساديٍف رمى   الرسول 

 . 21  /  193  /  11 ج/  ( املستدرك2)
 . 99  /  10 ج/  (  ار األنوار3)
 . 215  /  77 ج/  (  ار األنوار4)
 . 53  /  78 ج/  (  ار األنوار5)



 95/ّّالدرو ّاألخالقي ةّالقولي ةّألهلّالبيتّ

 

 : وعلى الباب الثامن منها مكتوب
 مدددددددددددددن أراد الددددددددددددددخول مدددددددددددددن هدددددددددددددذه ،  علددددددددددددد   وّ  اهلل،  حمّمدددددددددددددد رسدددددددددددددول اهلل،  ّل إلددددددددددددده إّّل اهلل

 : اب الثمانية فليتمّس  بأرب  خصالاألبو 
 عددددددددن  وكددددددددّ  األ ى  ،  وحسددددددددن األخددددددددالق،  د أي اجلددددددددود والكددددددددرم د والسددددددددخا ،  بالصدددددددددقة

 . (1)عباد اهلل
 ّم سددددددددددو  و ،  وِحَكِمددددددددددِه يف فةددددددددددل حسددددددددددن اخللددددددددددق مددددددددددن كلددددددددددم أمددددددددددري املددددددددددؤمنني  د 50
 د:  قال،  األخالق
 ( 206   8   185   1 ال رر ج )  ....................  أعراقاو أحسنهم أخالقاو  النابأطهر 

 ( 246   187   )  ..................................  أر ى الناب من كانت أخالقه ر ّية
 ( 6   27   376   )  ...........................  حسن اخلُلق للنفس وحسن اخلَلق للبد 

 ( 7   )  .........................................................  حسن اخلُلق أفةل الدِّين
 ( 37   378   )  ..............................  والُعجب داٌ  دفني،  حسن اخلُلق خري قرين

 ( 39   )  .....................................  حسن اخلُلق من أفةل الِقسم وأحسن ال يم
 ( 48   379   )  .............................................  حسن اخلُلق أحد العطائني

 ( 52   )  ...............................................  حسن األخالق برها  كرم األعراق
 ( 53   )  ......................................  ويونس الرفاق،  ّر األرزاقحسن األخالق يُدِ 

 ( 54   )  ........................................................  برّ  حسن اخلُلق رأب كلّ 
 ( 61   380   )  ....................................  اخلُلق يورث ا ّبة ويؤّكد املوّديف حسن

 ( 17   39   433   )  .......................  وايسائة إىل ا سن لؤم،  سو  اخلُلق اؤم
 . ( 18   39  /  433  /  1 ج/  ال رر )  .........................  سو  اخلُلق اّر قرين

__________________________________ 
 . 397  /  1 ج/  ( مدينة املعاج 1)
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 ( 44   435   )  ..................................  سو  اخلُلق يُوحش القريب ويُنفِّر البعيد
 ( 89   439   )  ................................  وعذاب النفس،  سو  اخلُلق نكد العيش

 ( 90   )  .......................................... اّلُنسويرف  ،  سو  اخلُلق يوحش النفس
 ( 54   62   546   2 ج )  .............................  كّل دا  يداوى إّّل سو  اخلُلق

 ( 52   63   552   )  ................................  كم من و ي  رفعه حسن خلقه
 ( 156   77   617   )  ..................................  من سا  ُخلقه عّذب نفسه
 ( 307   625   )  ..............................................  من سا  ُخلقه مّله أهله
 ( 378   629   )  ............................................  من سا  ُخلقه  اق رزقه

  نيا وا خدددددددددريف إّّل  سدددددددددن خلقددددددددده وحسدددددددددناهلل سدددددددددبحانه العبدددددددددد اددددددددديئاو مدددددددددن خدددددددددري الدددددددددد  مدددددددددا أعطدددددددددى 
 ( 217   79   750   )  .......................................................  نّيته

 ( 67   81   774   )  ........................................  نَِعَم اي ا  مجيل اخلُلق
 ( 81   83   787   )  ......  خلقه وسو ،  ه مؤمناو إّّل بسو  ظّنهواهلل ّل يعّذب اهلل سبحان
 ( 81   86   833   )  .........................................  ّل يعيش لسىّي  اخللق
 ( 113   834   )  ...............................................  ّل قرين كحسن اخللق
 ( 161   837   )  ...............................................  ّل ُسؤدد لسىّي  اخللق

 ( 329   846   )  ........................................  ّل عيش أهنأ من حسن اخللق
 ( 330   )  ................................................  ّل وح ة أوحش من سو  اخللق
 ( 1327   1   45   1 ج ال رر )  ..........................  اخلُلق ا مود من مثار العقل

 ( 1328   46   )  .........................................  مثار اجلهلاخللق املذموم من 
 ( 18   8   175   )  ..............................................  أحسن ا   اخلُلق
 ( 38   )  ............................................................  أكرب احلسب اخلُلق

 ( 153   181   ) .........................................  أقوى الوسائل حسن الفةائل
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 ( 154   182   )  ........................................  أسو  اخلالئق التحّل  بالر ائل
 ( 379   197   )  ......................................... أحسن السنا  اخلُلق السجيل

 ( 473   206   )  ................................  املكارمأحسن األخالق ما  ل  على 
 وخدددددددددددددددددددددددددالل ،  فسدددددددددددددددددددددددددوا يف اخلصدددددددددددددددددددددددددال الرغيبدددددددددددددددددددددددددةإ  كندددددددددددددددددددددددددتم ّل حمالدددددددددددددددددددددددددة متنافسدددددددددددددددددددددددددني فتنا

 ( 35   10   277   )  .........................................................  اجملد
 ( 95   17   315   )  ................................  إ ا رأيت املكارم فاجتنب ا ارم

 وإ ا كددددددددددددا  متسدددددددددددداوي ،  لرجددددددددددددل أكثددددددددددددر مددددددددددددن مسدددددددددددداويه فددددددددددددذل  الكامددددددددددددلإ ا كانددددددددددددت حماسددددددددددددن ا
  ا زاد  مسدددددددددددددددددددددداويه علددددددددددددددددددددددى حماسددددددددددددددددددددددنه وإ،  فددددددددددددددددددددددذل  املتماسدددددددددددددددددددددد ا اسددددددددددددددددددددددن واملسدددددددددددددددددددددداوي 

 ( 202   328   )  .......................................................  ا ال فذل  
 واألخطددددددددددددددددار اجلليلددددددددددددددددة يعظددددددددددددددددم ،  واألحددددددددددددددددالم العظيمددددددددددددددددة،   نافسددددددددددددددددوا يف األخددددددددددددددددالق الرغيبددددددددددددددددة

 ( 94   22   355   )  ...................................................  لكم اجل ا 
  مدددددددددددددددددددذمومهاوقمددددددددددددددددددد  ،  وإظهدددددددددددددددددددار حممودهدددددددددددددددددددا،  ألخدددددددددددددددددددالقرأب العلدددددددددددددددددددم التمييددددددددددددددددددد  بدددددددددددددددددددني ا

(   413   34   44 ) 
 .. يف حديثهم بعد سريهتم ه   ا حماسن أخالق أهل البيت 

 والتغيدددددددددددددب إىل كدددددددددددددرائم ،  وحتسدددددددددددددني اخللدددددددددددددق،  أكدددددددددددددرب مدرسدددددددددددددة إ يّدددددددددددددة لتهدددددددددددددذيب الدددددددددددددنفس
 . و طهري الطوايا،  السجايا
 للسدددددددددري علدددددددددى ُخطددددددددداهم ،  ونستةددددددددد   بدددددددددأقوا م،  يلددددددددد م عليندددددددددا أ  نسدددددددددتلهم مدددددددددن أعمدددددددددا مف
 . احلسنةوصفاهتم ،  الطّيبة

 : نسعى لعالج األخالق السّيئة  ثلو ،  وجنتنب عن سو  األخالق
 . التفّكر يف فةائل األخالق احلسنة وآثاره/  1
 . التذّكر  ساو  سو  اخللق وأ راره/  2
 ،  وحتسددددددددددني األفعددددددددددال بدددددددددداألخالق الطّيبددددددددددة،   ددددددددددروي  الددددددددددنفس علددددددددددى ُحسددددددددددن الفعددددددددددال/  3

 



 أخالقّأهلّالبيتّ/98ّّ

 

 . ف ّ  أفةل اجلهاد جهاد النفس
 يف ،  وملعدددددددددددة مدددددددددددن هددددددددددددى أخالقهدددددددددددم،  ن نسدددددددددددتنري بأادددددددددددّعة مدددددددددددن أندددددددددددوار هدددددددددددداهموهدددددددددددا حنددددددددددد

 علدددددددددددددددددى  دددددددددددددددددو  الصدددددددددددددددددحيفة املباركدددددددددددددددددة السدددددددددددددددددّجاديّة يف دعائهدددددددددددددددددا ،  مدرسدددددددددددددددددتهم األخالقيّدددددددددددددددددة
 واُّلسدددددددددددويف ،  صددددددددددداحب اخلُلدددددددددددق العظددددددددددديم األخالقددددددددددد  الدددددددددددذي  ثِّدددددددددددل أخدددددددددددالق رسدددددددددددول اهلل 

 . والقدويف جلمي  املسلمني



 

 

ّاألخالقي ةّمدر ةّأهلّالبيتّ/5ّّ

 ،  األخالقيّددددددددددددة العظمددددددددددددى للخلددددددددددددق الكددددددددددددرم واجلامعددددددددددددة،  هدددددددددددد  املدرسددددددددددددة التبويّددددددددددددة الكددددددددددددربى
 والسدددددددددجايا الطّيبدددددددددة الددددددددد  ،  ّلّ صدددددددددا  بالصدددددددددفا  احلسدددددددددنةاد الكدددددددددّل مدددددددددن أر ،  وكدددددددددرم األخدددددددددالق
 ممّددددددددددا  ددددددددددؤدي إىل  . و كددددددددددم  سددددددددددنها العقددددددددددل،  ويندددددددددددب إليهددددددددددا ايسددددددددددالم،   ّبهددددددددددا اهلل  عدددددددددداىل
 و دددددددوّفر خدددددددري ،  والةدددددددمري النفددددددديس،  و ثمدددددددر ادددددددر  الدددددددنفس،  والفدددددددوز بالنجدددددددايف،  طيدددددددب احليدددددددايف

نيا وسعاديف ا خريف  . الد 
 مدددددددددددددن أخدددددددددددددالق ،  بدراسدددددددددددددا  ّنو جيّدددددددددددددة،  نيّدددددددددددددةسدددددددددددددة الربّاوحندددددددددددددن نت دددددددددددددّر  يف هدددددددددددددذه املدر 

 مددددددن خددددددالل حدددددددي  واحددددددد ،  ّينهددددددا لسددددددا  العصددددددمة بصددددددي ة الددددددّدعا الدددددد  ب،  أهددددددل البيددددددت 
 . من أحاديثهم ال ريفة

 الدددددذي هدددددو الددددددعا  الع دددددرو  مدددددن أدعيدددددة الصدددددحيفة ،  وهدددددو حددددددي  دعدددددا  مكدددددارم األخدددددالق
 . وزبور آل حمّمد ،  هل البيتامللّقبة ب جنيل أ،  الكاملة املباركة السّجاديّة
 ايمدددددددددام علددددددددد  بدددددددددن احلسدددددددددني ،  وفخدددددددددر املتهّجدددددددددين،  وزيدددددددددن العابددددددددددين،  لسددددددددّيد السددددددددداجدين
 . بن علّ  بن أو طالب 

 وكيددددددد  ننددددددداج  ،  ي نعدددددددر  كيددددددد  خناطدددددددب ربّندددددددا ولوّلهدددددددا ولدددددددوّل أدعيدددددددة أهدددددددل البيدددددددت 
 . ورّب السالطني،  وهو مل  امللوك،  وائجناوكي  نطلب منه ح،  قناخال



 أخالقّأهلّالبيتّ/100ّّ

 

 ملعرفددددددددددة التوحيددددددددددد والنبددددددددددّويف وايمامددددددددددة وسددددددددددائر ،  إّ ددددددددددا كتدددددددددداٌب رائدددددددددد  ومن ددددددددددوٌر بددددددددددار ،  نعددددددددددم
 . اّمةاملعار  ا 

  54والصددددددددددددحيفة املباركددددددددددددة السددددددددددددّجاديّة مددددددددددددن الكتددددددددددددب ال ددددددددددددريفة املعتددددددددددددربيف امل ددددددددددددتملة علددددددددددددى 
 وزيدددددد ،    إىل ايمدددددام البددددداقر بسدددددنٍد ادددددري  ينتهددددد،  دعدددددا و مدددددن أدعيدددددة ايمدددددام السدددددّجاد 

 . ال هيد ر وا  اهلل عليه
 . اكما  الحظه يف مقّدمته  واهد بصّحتها ايمام الصادق 

 . (1) وه  من املتوا را  عند األصحاب كما أفاده ا ّقق الطهرا  
 بدددددددددالتوا ر حدددددددددّع زاد علدددددددددى سدددددددددّتة  د السدددددددددند د وأ دددددددددا  الددددددددددكتور حمفدددددددددو  أنّددددددددده قدددددددددد حظدددددددددى

 . (2)وما زال العلما  يتلّقو ا موصولة األسناد باّلسناد،  ومخسني ألفاو 
 ا املّتصددددددددلة إىل من ددددددددئها صددددددددلوا  اهلل عليدددددددده وأفدددددددداد السددددددددّيد األمددددددددني أنّدددددددده قددددددددد  عددددددددّدد أسددددددددانيده

 فقددددددددددد رواهددددددددددا الثقددددددددددا  بأسددددددددددانيدهم املتعددددددددددّدديف املّتصددددددددددلة إىل ،  وعلددددددددددى آبائدددددددددده وأبنائدددددددددده الطدددددددددداهرين
 . (3) ايمام زين العابدين 

 . فالسند قطع  علم  ّل يقبل ال ّ  والتديد
 مةدددددددددامينها دالّدددددددددة علدددددددددى  ومسدددددددددوّ ،  وفصددددددددداحة ألفاظهددددددددا،  مةدددددددددافاو إىل أّ  علدددددددددّو متنهدددددددددا،  هددددددددذا

 . صدورها من  ر العصمة ومعد  ايمامة وأهل بيت النبّويف سالم اهلل عليهم أمجعني
 د:  هلذل  عّلق الدكتور حمفو  عليها بقول

 ،  وّندددددددٌط بددددددددي  مدددددددن أفدددددددانني التعبدددددددري،  واُسدددددددلوٌب ناصددددددد  مدددددددن أجنددددددداب املنثدددددددور،  نثدددددددٌر رائددددددد  )
 وأهدددددددددل  ومسدددددددددل  ُمعجدددددددددب مدددددددددن بالغدددددددددا  الندددددددددّ  ،  وطدددددددددر  بارعدددددددددة مدددددددددن أندددددددددوا  البيدددددددددا 

 . وي َ َسُم إليها سوى أقالمهم،  ال  ي يَدَرَق إليها غري طريهم البيت 
__________________________________ 
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 ،  وبالغددددددددٌة عبقريّددددددددة،  وديددددددددٌن قددددددددّيم،  ول ددددددددٌة غنيّددددددددة،  وحددددددددديٌ  مبددددددددارك،  فالددددددددّدعا  أدٌب مجيددددددددل
 . (1)( نبويّة العبقة،  إ ّية املسحة

 وأ دددددددددددا  العاّلمدددددددددددة القراددددددددددد  أّ  الصدددددددددددحيفة املباركدددددددددددة احتدددددددددددو  علدددددددددددى حقدددددددددددائق علميّدددددددددددة ي 
 . ممّا   هد بصدورها من أهل بيت وح  السما  ،   كن معروفة يف عصر ايمام 

 : لّدعا  على أعدا  املسلمني بقولهيف ا نظري قوله 
 . (2)« اللَُّهمَّ وام ج مياههم وأطعمتهم بالوبا  »

 األخددددددددددرييف بددددددددددأّ  جددددددددددراثيم فهدددددددددد    ددددددددددري إىل احلقيقددددددددددة العلميّددددددددددة الدددددددددد  اكت ددددددددددفت يف العصددددددددددور 
 . (3)و نتقل عن طريق ال ذا ،  فة بالكولريا  أيت عن طريق املا الوبا  املعرو 

 . فالصحيفة املباركة من حي  التقييم السندي يف أعلى مرا ب الصّحة واّلعتبار
 ككددددددددالم ،   وم ّ صددددددددوكددددددددالٌم مع،  وعلددددددددٌم نبددددددددويّ ،   فهددددددددو نددددددددوٌر إ دددددددد وأّمددددددددا مددددددددن حيدددددددد  املددددددددن

 والوجدددددددددددا   .. وفددددددددددوق كددددددددددالم املخلددددددددددوق،  دو  كددددددددددالم اخلددددددددددالق .. نني جددددددددددّده أمددددددددددري املددددددددددؤم
 . ااهٌد بالعيا 

 الددددددذي هددددددو ،  ة ال ددددددريفة هددددددو دعددددددا  مكددددددارم األخددددددالقوالددددددّدعا  الع ددددددرو  مددددددن هددددددذه الصددددددحيف
 ،  لددددددددوقو صددددددددن  اينسددددددددا  املّتقدددددددد  اخل،  صددددددددا  اجليددددددددل القّمددددددددة يف األخددددددددالق الكر ددددددددة الدددددددد   ددددددددرّو 

 . واملعا  األخالقّية،  واملكارم الروحّية،  إىل الفةائل النفسّيةو باينسا  و سم
 .. و رى هذا الّدعا  ال ري  قد مج  بني الركي  ني األساسّيتني يف ُحسن األخالق

وووووٍ َّوَموووووىَّ ووووووماَهىّّ:  إ امددددداو مدددددن قولددددده  عددددداىل،  مجدددد  بدددددني صدددددفا  هتدددددذيب الددددنفس ْْ 7َّّونَو
ووىُّفُجورََهووىَّوََوْقَواَهووىّ َْ َم َْ ووىَهى9ّقَوووْدَّأفْوَِّووَحَّموو ّزَكمىَهووى8ّّفَأَْل   وبدددني،  (4)َّوقَوووْدَّخووىَاَّموو َّد م
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 أخالقّأهلّالبيتّ/102ّّ

 

َّوََلََّْمووووووَ ِويّاْلَحَمووووووَُِةّّ : إقتباسدددددداو مددددددن قولدددددده عددددددّ  امسدددددده،   ددددددريصددددددفا  ُحسددددددن املعااددددددريف مدددددد  ال
ِمي ٌّ َِ َّكأَنمُيَّوِليٌّّ ََُداَوٌة َُِيّ ََِءَّوبَويوْ َمُ ّفَِإَذاّالمِييّبَويوْ ِْ ًيَئُةّاْدَفْعّبِىلمِ يِّهَيَّأ  . (1)َّوََلّالمم

 د:  فتالحظ على صعيد هتذيب النفس بدأ بقوله 
 ، َوآلِهِ  ّصلِّ َعَلى حُمَمٍَّد اللَُّهمَّ  )

 ، ِ  َاِ  َأَكَمَل اَيِ َا ِ َوبَدلَِّغ بِ 
 ، َل يَِقيِي أََفَةَل اَلَيِقنيِ َواَجعَ 

 ... َوانَدَتِه بِِنيَِّ  ِإىَل َأَحَسِن الندِّيَّا ِ 
 ،  َدَبَتِليَديِّ بِاَلِكرَبِ  َوّل  

 ، اَديت بِاَلُعَجبِ  ُدَفِسَد ِعبَ  َوَعبَِّدِ  َلَ  َوّل  
رَ لِلنَّ َوَأَجِر   ، مَتََحَقُه بِاَلَمنِّ  َوّل   اِب َعَلى يَِدَي اخَلَيدَ

 . ( ... َواَعِصَمِي ِمَن اَلَفَخرِ ،  َهَب ِ  َمَعاِ َ اأَلََخاَلقِ وَ 
 د:  ّر الّدعا  إىل قوله و الحظ على صعيد ُحسن املعااريف يستم

 وَ ،   ّصلِّ َعَلى حُمَمٍَّد َوآلِهِ اللَُّهمَّ  )
َدِ  أِلََ  أُعَ   ، اِرَض َمَن َغ َِّي بِالن َصلِ َسدِّ

 ،  َِي َمَن َهَجَرِ  بِاَلربِّ َوَأجَ 
 ، َن َحَرَمِي بِاَلَبَذلِ َوأُثِيَب مَ 

 ،  َقطََعِي بِالصَِّلةِ أَُكايفَ َمنَ وَ 
 ، َوأََ  َأَاُكَر احلَََسَنةَ ،  َوأَُخاِلَ  َمِن اَغَتاَبِي ِإىَل ُحَسِن الذَِّكرِ 

 . ( ... َوأَُغِةَ  َعِن السَّيَِّئةِ 
  أدب:  ادددددددددددوا مجيدددددددددد  الندددددددددداب إىل كددددددددددال األدبددددددددددنيوأر ،  أصددددددددددحاهبم وادددددددددديعتهم وا فددددددددددأّدب

__________________________________ 
 . 34ا ية :  ( سوريف فّصلت1)
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 . وأدب املعااريف،  الت كية
 . وهذا الّدعا  املبارك ي تمل على ع رين فقريف

 وفقراهتدددددددددا  بتددددددددددأ بالصدددددددددلوا  علدددددددددى حمّمدددددددددد وآلددددددددده الطددددددددداهرين الددددددددد  هددددددددد  وسددددددددديلة ّلسدددددددددتجابة 
 ممّدددددددددا  وجدددددددددب اقدددددددددتا  هدددددددددذا ،  والفدددددددددوز بأكمدددددددددل الفةدددددددددل والفةددددددددديلة،  وبركدددددددددة العطدددددددددا ،  الدددددددددّدعا 

 . (1)وحصول ا ثار الطّيبة،  عا  للداع  باّلستجابةالدّ 
 لهم منهددددددددددا دروسدددددددددداو ونسددددددددددت،  ري َعِطددددددددددريف مددددددددددن هددددددددددذه الرو ددددددددددة ال اهددددددددددريفوحنددددددددددن نقتطدددددددددد  أزاهدددددددددد

 . ومعاي روحّية،  أخالقّية
 مددددددددددددن الفقددددددددددددريف الثامنددددددددددددة الدددددددددددد  مجعددددددددددددت بددددددددددددني الركيدددددددددددد  ني ،  كر ددددددددددددة  فنسددددددددددددتعرض كددددددددددددّل مجلددددددددددددةٍ 

 . وااتملت على ع رين مجلة َكَمال،  وُحسن املعااريف،  هتذيب النفس
 ،  واّلسدددددددددددددتناريف بسدددددددددددددريهتم،   القدددددددددددددير  وفيدددددددددددددق اّلهتددددددددددددددا  هبُددددددددددددداهمسددددددددددددائلني املدددددددددددددوىل العلددددددددددددد ّ 

 . واهلل  عاىل وّ  التوفيق،  صا  بأخالقهمواّل ّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 . 124  /  ول ل وج البتول ( ّلحظ فةل الصلوا  يف كتاب وصايا الرس1)
  



 

 

 



 

 

ََُِّّ ُْ مّص ًلّ ِّمِِيِّبِحَِّْيةِّ،ّّسُّمَحممٍدَّوةِليِّالَِّ َِ َّّو
َّوَأْلِبْمِِيّزِيََِةّاْلُم مِقي َّ،ّّالصمىِلِحي َّ

 الدددددددد  هدددددددد  ،  يف مدرسددددددددة أهددددددددل البيددددددددت ،  إحدددددددددى الدددددددددروب األخالقيّددددددددة الرفيعددددددددة هددددددددذه
 ،  الصدددددددددددددددددحيفة السدددددددددددددددددّجاديّة:  وكتاهبدددددددددددددددددا زبدددددددددددددددددور آل حمّمدددددددددددددددددد،  مدرسدددددددددددددددددة السدددددددددددددددددما  يف األرض

 ،  الددددددذي هددددددو مثددددددال األخددددددالق الطّيبددددددة ومعّلمهددددددا حّجددددددة اهلل وزيددددددن العبدددددداد ايمددددددام السددددددّجاد 
 بالددددددددّدعا  والعمددددددددل أ  نتحلّددددددددى  ليددددددددة  يعّلمنددددددددا ،  ومكددددددددارم األخددددددددالق،  والصِّددددددددفا  الكر ددددددددة

 . قنيونت يّن ب ينة املتّ ،  الصاحلني
 ،  اجملدددددددددددددددوهرا و ،  والسدددددددددددددددي ،  مدددددددددددددددا يتددددددددددددددد يّن بددددددددددددددده اينسدددددددددددددددا  كاخلددددددددددددددداا:  واحلليدددددددددددددددة هددددددددددددددد 
 . والذهب والفّةة

 ،  وحقددددددددددوق النددددددددددداب،     دددددددددددا يلدددددددددد مهم مددددددددددن احلقدددددددددددوق اي يّددددددددددةالقددددددددددائمو :  والصدددددددددداحلو  هددددددددددم
 . ويتكو  املعاص  وا ّرما 

 . ا  رك املناه  وا ّرم،  ا  هو أدا  الفرائ  وحقوق النابإ  العمل الص
 . فالصا  هو من يعمل هذه األعمال الصاحلة

 د:   يف كتابه الكرم بقولهوقد بّ رهم اهلل  عاىل
ّّْ ُْ يَوووووىةيّطًَيبَوووووةيَّوَلَِْجوووووزِيَوِوم َِ ِموووووُيّ َُِموووووَلَّصوووووىِلحيىًّمووووو ّذََكوووووٍ َّأْوّأُنثَوووووْسَّوُهوووووَوُّموووووْؤِمٌ ّفَوَُِِّْحِييَو َّّموووووْ ّ
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َّكىنُواّيَوْعَمُِّولَّ َمِ َّمى ِْ  . (1)َّأْجَ ُه ّبَِأ
 ،  هلل املقرّبدددددددددو والصدددددددددال  هدددددددددذا مدددددددددن أجدددددددددّل الصدددددددددفا  احلميدددددددددديف الددددددددد  ُوصددددددددد  هبدددددددددا أوليدددددددددا  ا

 املدددددددددددروّي عدددددددددددن موّلندددددددددددا ايمدددددددددددام  كمدددددددددددا  الحظددددددددددده يف زيددددددددددداريف سدددددددددددّيدنا أو الفةدددددددددددل العبّددددددددددداب 
 د:  جا  فيها الصادق 
 . ( ... أيّها العبد الصا السالُم علي   )

 وُفّسدددددددددددددددر الدددددددددددددددذين يعملدددددددددددددددو  الصددددددددددددددداحلا  يف  عبدددددددددددددددري القدددددددددددددددرآ  الكدددددددددددددددرم بدددددددددددددددأمري املدددددددددددددددؤمنني 
 وسددددددددددلما  ،  وعبيددددددددددديف،  وجعفددددددددددر،  وخددددددددددواّ  ادددددددددديعتهم كحمدددددددددد يف،  واألئّمددددددددددة املعصددددددددددومني 

 . ر وا  اهلل عليهم
ددددددددددددددر اهلل  عدددددددددددددداىل املددددددددددددددؤمنني العددددددددددددددا  ،  الب ددددددددددددددائرملني عمددددددددددددددل الصدددددددددددددداحلا  بددددددددددددددأزهى وقددددددددددددددد ب َّ

نيا وا خدددددددددريفوأ  حدددددددددّع  (2)كمدددددددددا  الحظهدددددددددا يف آيدددددددددا  القدددددددددرآ  البددددددددداهريف،   عظدددددددددم الفةدددددددددائل يف الدددددددددد 
 وادددددددددرّفهم بدددددددددأّ م عبدددددددددداده ،  ونسدددددددددبهم إىل نفسددددددددده،  ألرضعدددددددددرّفهم بدددددددددأّ م هدددددددددم الدددددددددذين يرثدددددددددو  ا

 د:  يف قوله  عاىل
َِىِّفيّالزمبُوِرِّم ّبَوْعِدّاليًْكِ َّألمّّ َّكَ بوْ َبىِدَيّالصمىِلُحولََّوَلَقْد ُِ ىّ َْ  . (3)ّاأْلَْرَ ّيَ ِثُو

 ،    عددددددددددداىل  ليدددددددددددة الصددددددددددداحلني وزيندددددددددددتهمفُيسدددددددددددأل يف هدددددددددددذا الدددددددددددّدعا  ال دددددددددددري  أ   ليندددددددددددا اهلل
 حددددددددددّع حتصدددددددددددل لنددددددددددا األهليّدددددددددددة ،  هم اجلميدددددددددددل الددددددددددذي يسدددددددددددتهم عددددددددددن العيدددددددددددوبويلبسددددددددددنا ملبسدددددددددد

 د:   امسهلعظمى ال  وعدها بقوله ع ّ ويتوّّلنا اهلل بوّليته ا،  الكاملة
 . (4)ِّإلمَّولًِيَيّالِّموُيّالمِييّنَوزمَلّاْلِأَ ىَاَّوُهَوّيَو َوَولمسّالصمىِلِحي َّّ

 . فه   عّم احللية و  مل حّع الّلباب،  أعّم من احللية:  وال ينة
__________________________________ 

 . 97ا ية :  ( سوريف النحل1)
 . الفصل اخلامس/  ( راج  هذه ا يا  املباركة وب ائرها ال اهريف يف كتاب ايعة أهل البيت 2)
 . 105ا ية  / ( سوريف األنبيا 3)
 . 196ا ية :  ( سوريف األعرا 4)
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 . فُتطلق ال ينة على ما يُت يّن به من ُحلّ  ولباب غريمها
 ، هم املّتصفو  بالتقوى:  واملّتقو 

 . و رك ا ّرما ،  ويف العر   عر فعل الواجبا ،  الصيانة:    يف الّل ة  عروه
 د:  هو ما يف احلدي  الصادق  ال ري  وأحسن  عري  له

 . (1)( وّل جيدك حي   اك،  أ  ّل يفقدك حي  أَمَرك )
 يسددددددددددت ،  وهددددددددددو أحسددددددددددن لبدددددددددداب سددددددددددا ر لإنسددددددددددا ،  يدددددددددد يّنهمولبدددددددددداب املّتقددددددددددني هددددددددددو الددددددددددذي 

 . ويصو  عن القبائل وا ّرما ،  والعورا العيوب 
 :  قال  عاىل

ْقووووووووَوْىّّ ووووووووىَّولِبَووووووووىُ ّال وم ووووووووىّيُوووووووووَواِريَّ ووووووووْوةَُِأْ َّورِيشي ََُِّووووووووْيُأْ ّلَِبى ي َّٰقَووووووووْدّأَنَزْلَِووووووووىّ  يَووووووووىّبَِِوووووووويّةَد

ِلَءَّخيوْ ٌّ  . (2)ّذَْ
 يف هددددددددددذه ،  وامل يّدددددددددة الكدددددددددربى الدددددددددد  هبدددددددددا النجدددددددددايف،  ىوالتقدددددددددوى هددددددددد   لددددددددد  الصددددددددددفة الُفةدددددددددل

 . احليايف وبعد املما 
 وبّينددددددددددت فةددددددددددلها وأمهّيتهددددددددددا أحاديدددددددددد  ،  د أّكددددددددددد  وحثّددددددددددت عليهددددددددددا آيددددددددددا  الكتددددددددددابوقدددددددددد

 . (3)أهل البيت 
 ،    عددددددددداىل ويُلبسدددددددددنا زيندددددددددة املّتقدددددددددنيفُيسدددددددددأل يف هدددددددددذا الدددددددددّدعا  ال دددددددددري  أيةددددددددداو أ  ي يّنندددددددددا اهلل

 . بعد سؤال حلية الصاحلني
 د:  أنّهكي يف البح  يف هذا الفصل هو ور 

 ؟ ما ه  حليُة الصاحلني وزينُة املّتقني
  بسدددددددط د :  لدددددددواو يعدددددددي ا ايمدددددددام هددددددد  هدددددددذه الصدددددددفا  الع دددددددرو  الددددددد   كرهددددددد:  اجلدددددددواب

__________________________________ 
 . 558  /  8 ج/  ارح( سفينة الب1)
 . 26ا ية  / ( سوريف األعرا 2)
 . 273  /  5 ج/  احلكمة عرفتها كتاب ينابي ( راج  مل3)
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 . إخل ممّا يأيت  كرها آ ياو  .. وإطفا  النائريف،  وكظم ال يظ،  العدل
 ،  الددددددددد  هددددددددد  مالكدددددددددا  حليدددددددددة أهدددددددددل الصدددددددددال  والقددددددددديم املتقندددددددددة،  فهددددددددد  الصدددددددددفا  احلسدددددددددنة

 . وزينة أهل التقوى
 . بل ه  مقّوما  الصال  والتقوى

 .. ف  ا أردنا أ  نكو  من الصاحلني واملّتقني
 .. وأردنا أ  نّتص   ليتهم وزينتهم
 . ونلت م هبذه املكرما ،  يل م علينا أ  نّتص  هبذه الصفا 

 ،  حليّددددددددداو ب يندددددددددة املّتقدددددددددني والصددددددددداحلنيومت،  او صدددددددددفا   عدددددددددل اينسدددددددددا   قيّددددددددداو صددددددددداحلفهدددددددددذه ال
 . ومكارم صفاهتم احلسنة،  وأخالقهم الطّيبة

 . آملني  وفيق امتثا ا بعو  اهلل  عاىل،  فلنعّددها ونبّينها
 د:  وه  يف الدعا  ال ري  كما يل 



 

 

(1)ّّ
ّهيَّبمِطّالَعدل

 . يف اخللق وَبّ  العدل،  واسُتعري لل مول املطلق،  الن ر:  البسط هو
 . وو   ال    يف مو عه،  والتوّسط بني ايفراط والتفريط،  اّلعتدال:  والعدل هو

 التسددددددددددوية بددددددددددني :  ول ددددددددددةو هددددددددددو،  ال  اجلددددددددددورالعدددددددددددل خدددددددددد د : (1)قددددددددددال يف جممدددددددددد  البحددددددددددرين
 . القصد يف اّلُمور:  والعدل،  ال يئني

 يددددددد  علدددددددى أدا  والتحف،  والدددددددرد  عدددددددن الظلدددددددم،   وجدددددددب مناعدددددددة الدددددددنفس،  وهدددددددو صدددددددفة جليلدددددددة
 . احلقوق والواجبا 

 وهدددددددددو املوجدددددددددود يف كددددددددددّل ،  وبددددددددده قامدددددددددت السددددددددددماوا  واألرض،  والعددددددددددل مددددددددددار كدددددددددّل خددددددددددري
 . ا ٍ  من املخلوقا  من العاَي الُعلوي إىل العاَي الُسفل 

 .. فمن جمرّا  السما  إىل طبقا  األرض كّلها ُو عت على العدل
  الحدددددددددظ أّ  عدددددددددني ال دددددددددمس الددددددددد  هددددددددد  يف حجمهدددددددددا ماليدددددددددني الكيلدددددددددومتا  املكّعبدددددددددة مدددددددددن 

 . السما  ُخلقت على العدل
__________________________________ 

 . 483  /  ( جمم  البحرين1)
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 ا ماليددددددددددددددني الكيلوغرامددددددددددددددا  حتددددددددددددددت األرض والسددددددددددددددائل النفطدددددددددددددد  الدددددددددددددد  هدددددددددددددد  يف مقددددددددددددددداره
 . ُخلقت على العدل

 ،  وعلدددددددددددى حسددددددددددداب عددددددددددددم ايفدددددددددددراط والتفدددددددددددريط،  ّع املكروبدددددددددددا  إّّندددددددددددا  ةدددددددددددّر  يددددددددددد ا وحددددددددددد
 . و قدار اّلحتما  عنها وعدم اّلحتما 

 ويف مجيددددددددددددددد  األقدددددددددددددددوال ،  و ن دددددددددددددددره وإعمالدددددددددددددده يف مجيددددددددددددددد  اجملددددددددددددددداّل وبسددددددددددددددط العددددددددددددددددل هددددددددددددددد
 . واألفعال يف احليايف

 املوجددددددددددددددود يف ،  املّتقددددددددددددددني عددددددددددددددد م املبسددددددددددددددوط املنت ددددددددددددددر الصدددددددددددددداحلني وزينددددددددددددددةومددددددددددددددن حليددددددددددددددة 
 . مجي  اُمورهم ويف كّل حياهتم

 وقدددددددددددددد ُفطدددددددددددددر  النفدددددددددددددوب علدددددددددددددى ،  وردا  حمبدددددددددددددوٌب ومجيدددددددددددددل،  و دددددددددددددّق هدددددددددددددو زيندددددددددددددة ومجدددددددددددددال
 ويف ،  يف مجيددددددددددد  ال دددددددددددرائ  واّلُمدددددددددددم،  وب ددددددددددد  الظلدددددددددددم واجلدددددددددددور،  حدددددددددددّب العددددددددددددل واينصدددددددددددا 

 . خمتل  الفئا  والطبقا 
 . يف كتابه وسّنته،  ب فيه بل اُمر به يف دين ايسالمدب إليه ورغّ وقد نُ 

 د:  فف  القرآ  الكرم
َْْحَشووووىِءّّ:  قددددال  عدددداىل َُووووِ ّاْل ووووْسّ َْ َمووووىِلَّوِإي َووووىِءِّذيّاْلُقْ بَووووْسَّويَوِوْ ِْ ِّإلمّالِّموووووَيّيَووووْأُمُ ّبِىْلَعووووْدِلَّواإْلِ

ِِْيّيَِعُظُأْ َّلَعِّمُأ ّْ  . (1)ََّيَكمُ ولََّّواْلُمَِأِ َّواْلبَو
 : ويف األحادي  املباركة

 إّ  العدددددددددددل ميدددددددددد ا  اهلل سددددددددددبحانه الددددددددددذي و ددددددددددعه يف  ):  قددددددددددال،  أمددددددددددري املددددددددددؤمنني عددددددددددن 
 . (2)( وّل  عار ه يف سلطانه،  فال ختالفه يف مي انه،  ونصبه يقامة احلقّ ،  اخللق

 د:  وصّية النّ  ويف 
  ألخيددددددد ومدددددددا أحببتددددددده لنفِسدددددددَ  فاحببددددددده ،  كرهددددددده ل دددددددريكمدددددددا كرهتددددددده لنفسددددددد  فا ،  يدددددددا علددددددد ّ 

__________________________________ 
 . 90ا ية :  ( سوريف النحل1)
 . 88  /  222  /  ( غرر احلكم2)
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 مددددددددددودوداو يف ،  حمبوبدددددددددداو يف أهددددددددددل السددددددددددما ،  مقِسددددددددددطاو يف عدددددددددددل ،   ُكددددددددددن عددددددددددادّلو يف حكمدددددددددد 
 . (1)( صدور أهل األرض

 د:  عن ايمام الصادق 
 ؟ ه ُسِئَل عن صفة العدل يف الرجلأنّ 

 . (2)وكّفه عن املظاي،  ولسانه عن املآمث،  إ ا غ َّ طرَفه عن ا ارم:  فقال
 : أنّه قال هلل عن رسول ا

 ، قيام ليلها وصيام  ارها،   سنةُل ساعة خرٌي من عباديف سّتنيعد
 . (3)اعة يف حكم أاّد وأعظم عند اهلل من معاص  سّتني سنةوجور س

 أي  د  َدددددددددرِز راحلتدددددددددهفأخدددددددددذ ب،  وهدددددددددو يريدددددددددد بعددددددددد  غ وا ددددددددده وجدددددددددا  أعدددددددددراّو إىل الندددددددددّ  

 ؟ يا رسول اهلل عّلمي عمالو أدخل به اجلّنة:  ركاهبا د فقال
 ومددددددا كرهددددددت أ  يأ يدددددده الندددددداب ،  أ  يأ يدددددده الندددددداب إليدددددد  فأ ددددددِه إلدددددديهممددددددا أحببددددددت  د : فقددددددال

 . (4)خّل سبيل الراحلة،  همإلي  فال  أ ه إلي
 د:  أنّه قال مام الصادق وعن اي

 أي يف  د ومددددددددا أوسدددددددد  العدددددددددل إ ا عُدددددددددل فيدددددددده،  لعدددددددددل أحلددددددددى مددددددددن املددددددددا  يصدددددددديبه الظمددددددددآ ا
 . (5)األمر د وإ  قلّ 

 د:  أنّه قال وعن الصادق 
 . (6)وأطيب ر او من املس ،  وألني من الَ بَد،  ال هدالعدل أحلى من 

__________________________________ 
 . 19  /  ( حت  العقول1)
 . 3  /  317  /  11 ج/  ( مستدرك الوسائل2)
 . 116  /  154  /  ( جام  األخبار3)
 . 10  /  146  /  2 ج/  ( ُاصول الكايف4)
 . 11  /  146  /  2 ج/  ( ُاصول الكايف5)
 . 15  /  147  /  2 ج/  ( ُاصول الكايف6)
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 ومسددددددددددّو هددددددددددذه ،  ومفخددددددددددريف اّلعتدددددددددددال،  د مندددددددددده منتهددددددددددى فةدددددددددديلة العدددددددددددلهددددددددددذا مددددددددددا يسددددددددددتفا
 . الصفة ال ريفة
 د:  أفادها العلما   تلّخ  فيما يل  أّ  للعدل هذا صدوٌر عديديفواعلم 

 .. ( عدل اينسا  م  اهلل  عاىل1
 ،  و صددددددددددديقه،  وايخددددددددددال  لدددددددددده،  و وحيددددددددددده وعدددددددددددم ال ددددددددددرك بدددددددددده،  و لدددددددددد  باي ددددددددددا  بدددددددددده

 . (1)وأوصيا  أنبيائه احلجت على خلقه،  ائهو صديق أنبي،  طاعتهإو 
 .. ( عدل اينسا  م  والديه2

 وّل يكّلفهمددددددددددددا أ  ،  وّل يقددددددددددددول  ددددددددددددم أ   وّل ينهرمهددددددددددددا،  يطدددددددددددديعهم و سددددددددددددن إلدددددددددددديهمبددددددددددددأ  
 وّل ،  وّل   ددددددددددد  أمامهمدددددددددددا،  وّل يسدددددددددددّميهما بامسهمدددددددددددا،  يسدددددددددددأّله اددددددددددديئاو ممّدددددددددددا  تاجدددددددددددا  إليددددددددددده

 ،  ويقةدددددددد  دينهمددددددددا،  صددددددددوم ويصددددددددّل  و ددددددددّت عنهمدددددددداوي،  وّل يستسددددددددّب  مددددددددا،  جيلدددددددس قبلهمددددددددا
 . (2)مّيتنيويربمها حّيني و ،  ويست فر  ما

 .. ( عدل اينسا  م  ولده3
 ،  نفسدددددددددددده مسددددددددددددؤوّلو عددددددددددددن ُحسددددددددددددن أدبدددددددددددده ويددددددددددددرى  ،  و لدددددددددددد  بددددددددددددأ  ُ سددددددددددددن امسدددددددددددده و ربيتدددددددددددده

 ويعمدددددددل معدددددده عمدددددددل مدددددددن يعلددددددم أنّددددددده ُمثددددددداب ،  واملعوندددددددة لددددددده علددددددى الطاعدددددددة،  والدّللددددددة علدددددددى ربّدددددده
 . (3)ومعاقب على ايسا يف إليه،  حسا  إليهعلى اي
 .. ( عدل اينسا  م  زوجته4

 ،  ويُرفدددددددق هبدددددددا،  فيكرمهدددددددا،  جعلهدددددددا لددددددده َسدددددددَكناو واُنسددددددداو ونعمدددددددةو عدددددددّ  وجدددددددّل  بدددددددأ  يعلدددددددم أّ  اهلل
 . (4)ويعاارها باملعرو ،  ويكسوها،  ويطعمها،  ويُنفق عليها

__________________________________ 
 . 3  /  74 ج/  حار( ّلحظ حدي  احلقوق من الب1)
 . 585  /  8 ج/  ( ّلحظ سفينة البحار2)
 . 15  /  74 ج/  ّلحظ حدي  احلقوق من البحار (3)
 . 370  /  95اجمللس /  ( ّلحظ أما  ال يب الصدوق4)
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 .. ( عدل اينسا  م  نفسه5
 وهدددددددددايتها إىل ،  وسددددددددوقها إىل الكمدددددددداّل ،   لدددددددد  بتهيئددددددددة الفددددددددوز والنجددددددددايف لنفسدددددددده ويكددددددددو 

 . بالعمل اي  و  كيتها ،  وصو ا عن الذنوب واملعاص ،  ا الطاع
 د:  لنجايف اّللت ام باّلُمور التاليةوطريق  ل  الفوز وا

 . (1)احلالل واحلرام:  والعلم بالتكالي ،  معرفة ُاصول الدِّين وفروعه :ّاألو ل
 . (2)العمل بالواجبا  و رك ا ّرما  ليحصل على التقوى :ّالثىني

 اّلّ صدددددددددددددا  بصدددددددددددددفا  املدددددددددددددؤمنني املبّ دددددددددددددرين يف كتددددددددددددداب اهلل  عددددددددددددداىل يف سدددددددددددددوريف  :ّالثىلووووووووووووو 
 . (3)املؤمنني بالفال 

 هاديددددددداو  دددددددا إىل ،  هبدددددددذه املفاصدددددددل كدددددددا  عدددددددادّلو مددددددد  نفسدددددددهفددددددد  ا عمدددددددل اينسدددددددا  مددددددد  نفسددددددده 
 وممّددددددددددددن بّ ددددددددددددره اهلل  عدددددددددددداىل بددددددددددددالفوز ،    ليددددددددددددة الصدددددددددددداحلني وزينددددددددددددة املّتقددددددددددددنيمتحليّدددددددددددداو ،  سددددددددددددعاد ه

 د:  (4) امسه يف القرآ  الكرموالفال  بقوله ع ّ 
ْ َّخىِشووُعوَل1ّّقَووْدَّأفْوَِّووَحّاْلُمْؤِمُِوووَلّّ ِْ ِْووِو2ّّالمووِييَ ُّهووْ ِّفوويَّصوواَلَِ َُووِ ّالِّم َّوالمووِييَ ُّهووْ ّ

ُِّوَل3ُّّمْعِ ُضوووَلّ ُِ ووىِفُظوَل4َّّوالمووِييَ ُّهووْ ِّلِّزمَكووىِةّفَووى َِ ّ ْ ِْ ووُ وِج ُْ ََُِّووْس5َّّوالمووِييَ ُّهووْ ِّل ّ ِّإَلم
وووُ َّمُِّووووِميَ ّ ْ َّ يوْ ُْ ْ ّفَوووِإنوم ُْ وووْ َّأْوَّموووىَّمََِّأوووْتّأَْيَموووىنُو ِْ لِوووَءّفَُأولَووووِْئَءُّهوووُ 6َّّأْزَواِج َّفَموووِ ّابْو َوَِوووْسَّورَاَءّذَْ

ُُووووووَل7ّّاْلَعوووووىُدوَلّ وووووِدِهْ ّرَا ْْ َُ ْ َّو ِْ ََُِّوووووْسَّصوووووََِّوا8َّوالموووووِييَ ُّهوووووْ ّأِلََمىنَوووووىَِ ْ َّوالموووووِييَ ُّهوووووْ ّ ِْ َِّ
ىَّخىِلُدول10َُّّأولَوِْئَءُّهُ ّاْلَوارِثُوَل9ُّّيَحىِفُظوَلّ َْ ِْْ َدْوَ ُّهْ ِّفي  ّالمِييَ ّيَ ِثُوَلّاْل
 .. ( عدل اينسا  م  اجملتم  وا خرين6

 ،  وحسددددددددددن األخددددددددددالق معهددددددددددم،  عددددددددددنهم وكددددددددددّ  األ ى  ،  ويكددددددددددو   لدددددددددد  برعايددددددددددة حقددددددددددوقهم
__________________________________ 

 . 191  /  4 ج/  ( ينابي  احلكمة1)
 . 12  /  277  /  69 ج/  (  ار األنوار2)
 . 157  /  9 ج/  ( كن  الدقائق3)
 . 11د  1ا يا  /  ( سوريف املؤمنو 4)
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 وسددددددددددددائر احلقددددددددددددوق اُّلخددددددددددددرى الدددددددددددد   الحظهددددددددددددا يف رسددددددددددددالة ،  والعطدددددددددددد  علدددددددددددديهم،  ومددددددددددددداراهتم
 . (1) احلقوق اجلامعة لسّيد الساجدين ايمام علّ  بن احلسني 

 .. ( عدل احلّكام يف أحكامهم7
 ممّدددددددددددا قدددددددددددّرره  .. وخلفدددددددددددا ه،  ولهورسددددددددددد،  ة احلددددددددددددود الددددددددددد  عّينهدددددددددددا اهلل  عددددددددددداىلو لددددددددددد  برعايددددددددددد

 . ال ار  املقّدب يف احلكومة والقةا 
 والنمدددددددددو ج املثددددددددددا  منددددددددده هددددددددددو مدددددددددا عّيندددددددددده وطّبقددددددددده أقةددددددددددى اّلُّمدددددددددة وأعددددددددددد م أمدددددددددري املددددددددددؤمنني 

 وأمددددددددددر بدددددددددده يف عهددددددددددده ال ددددددددددري  اجلددددددددددام  إىل األاددددددددددت النخعدددددددددد  ،  علددددددددددّ  بددددددددددن أو طالددددددددددب 
  وأوّف  ،  دسدددددددددددتور سدددددددددددام  الدددددددددددذي هدددددددددددو أرقدددددددددددى   (2)ر دددددددددددوا  اهلل  عددددددددددداىل عليددددددددددده حدددددددددددني وّّله مصدددددددددددر

 ،  لحيدددددددددددايف العادلدددددددددددة واملدنيّدددددددددددة الفا دددددددددددلةوالةدددددددددددامن ل،  من دددددددددددوٍر عدددددددددددامل  يف احلكومدددددددددددة والقةدددددددددددا 
 . جلمي  ال عوب وكّل الطبقا 

 ،  و صددددددددددل الفددددددددددوز بعددددددددددد املمددددددددددا ،  لعدددددددددددل الدددددددددد  برعاياهتددددددددددا  سددددددددددعد احليددددددددددايفهددددددددددذه أنددددددددددوا  ا
 . وي ي  الرخا  يف األنام،  ويسود السالم

 حيددددددد  كدددددددا  مدددددددّ ،  العددددددددل هدددددددم أهدددددددل البيدددددددت واملثدددددددل األعلدددددددى األوّف لبسدددددددط  .. هدددددددذا
 . وأوّف القسط،  ويف مجي  اُمورهم على أقصى العدل،  حياهتم

 د:  أنّه ومن  ل  ما يف حدي  املناقب عن عدل أمري املؤمنني 
 قميصدددددداو مددددددن قميصدددددده وردا و فكسدددددداه ،  اكددددددُس عّمدددددد  د : قَددددددِدَم عليدددددده عقيددددددل فقددددددال للحسددددددن

 . من أرديته
 ؟ ليس إّّل ما أرى  :  فقال عقيل،  ا حةر الع ا  ف  ا هو خبٌ  ومللفلمّ 
 . وله احلمد كثرياو ،  أوليَس هذا من نعمة اهلل:  فقال
 . حّع أرحل عن ،  وعّجل سراح ،  أعطي ما أقة  به ديي:  فقال

__________________________________ 
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 ؟ فكم َديُن  يا أبا ي يد:  قال
 . مائة أل  درهم:  قال

 ولكدددددددددددن اصدددددددددددرب حدددددددددددّع خيدددددددددددرج عطدددددددددددائ  ،  ّل واهلل مدددددددددددا هددددددددددد  عنددددددددددددي وّل أملكهدددددددددددا:  فقدددددددددددال
 . ّلهولوّل أنّه ّلبّد للعيال من ا   ألعطيُت  ك،  فأواسيكه

 ؟ وأنت  سّوفي إىل عطا ك،  بيت املال يف يدك:  فقال عقيل
 وكاندددددددددا يتكّلمدددددددددا  فدددددددددوق ،  يددددددددده إّّل  ن لدددددددددة رجدددددددددٍل مدددددددددن املسدددددددددلمنيومدددددددددا أندددددددددا وأندددددددددت ف:  فقدددددددددال

 إ  أبيدددددت يددددا أبدددددا :  فقدددددال لدددده علددددّ  ،  م دددددرفني علددددى صددددناديق أهدددددل السددددوق،  قصددددر ايمدددداريف
 . لصناديق فاكسر أقفاله وُخذ ما فيهي يد ما أقول فان ل إىل بع  هذه ا

 ؟ وما يف هذه الصناديق:  فقال
 . فيما أموال التّجار:  قال
 ؟ أ أمر  أ  أكسر صناديق قوم قد  وّكلوا على اهلل وجعلوا فيها أموا م:  قال

 ؟ ... وأعطي  أموا م،  منيأ أمر  أ  أفتل بيت مال املسل:  فقال أمري املؤمنني 
 .  نّي معاوية :  صواعق ا رقة أنّه مثّ قال عقيلوزاد يف حدي  ال

 . أنت و اك:  فقال علّ  
 إصدددددددعد املندددددددرب فدددددددا كر مدددددددا :  مثّ قدددددددال لددددددده،  يدددددددل معاويدددددددة فسدددددددأله فأعطددددددداه مائدددددددة ألددددددد فدددددددأ ى عق
 . لّ  وما أوليت أوّلك به ع

 د:  الفصعد فحمد اهلل وأثر عليه مثّ ق
 وإّ  ،  دينددددددددددددده فاختدددددددددددددار دينددددددددددددده عليّددددددددددددداو عليددددددددددددده علدددددددددددددى  إ  أردُ   اُخدددددددددددددربكم أيّهدددددددددددددا النددددددددددددداب إ ّ 

 . (1)دينه فاختار  على دينه أردُ  معاوية على  
 . يف مجي  حيا ه وجماّل ه ممّا ّل خيتل  فيه إثنا  وعدل أمري املؤمنني 

دددددددَعَداِ  َواللَّددددددد ):  وهدددددددو القائدددددددل   ُمَسدددددددهَّداو أََو أَُجدددددددرَّ يف اأَلََغددددددداَللِ ِه أَلََ  أَبِيدددددددَت َعلَدددددددى َحَسدددددددِ  السَّ
__________________________________ 
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 . (1)( ...  ِمَن أََ  أََلَقى الَلَه َوَرُسوَلُه يَدَوَم اَلِقَياَمِة ظَاِلماو لِبَدَعِ  اَلِعَبادِ َأَحب  ِإَ َّ ُمَصفَّداو 
َعَة ِ َدددددددا حَتَدددددددَت أََفاَلِكَهدددددددا َعلَدددددددى أََ  َواللَّددددددد ):  وهدددددددو القائدددددددل أيةددددددداو  دددددددبدَ  َه لَدددددددَو أَُعِطيدددددددُت اأَلَقَدددددددالِيَم السَّ

 . ( ُجَلَب َاِعرييٍَف َما فَدَعَلُتهُ ُلبُدَها َاسَ أََعِصَ  الَلَه يف َّنََلٍة 
 . واخلُلق الربّا  العدل الذي هو من أار  الفةائل،  هذه ه  الصفة اي ّية
َثل األعلى  ذه امل يّة الذي وهؤّل  أهل البيت 

َ
 . والصفة السنّية،  هم امل

 . ويف مجي  اُمور حيا نا،  هداههم يف مجي  أفعالنا وأقوالناوعلينا أ  نسري يف 
 هددددددذا وبددددددني ج دددددد  عثمددددددا  واسددددددتئثاره بددددددأموال  ومددددددا أبعددددددد مددددددا بددددددني عدددددددل علددددددّ  :  أقددددددول

 ويتصددددددددددّر  فيدددددددددده ،  الربيدددددددددد  املسددددددددددلمني لنفسدددددددددده ولقومدددددددددده خيةددددددددددم مددددددددددال اهلل خةددددددددددم ايبددددددددددل نبتددددددددددة
ن اا  بال رادٍ  وّل مان  حّع اعتض عليه الناب

َ
 . كي  اا  ومل

 هددددددذا مددددددال اهلل أعطيتدددددده مددددددن اددددددئت وأمنعدددددده مددددددن  ) د :  حيددددددا  وّل إبددددددا قددددددال يف جددددددواهبم بددددددالف
 . (2)( ائت

 و الحددددددددددظ صدددددددددددوريف وافيددددددددددة مدددددددددددن قطايعدددددددددده ومدددددددددددا أعطددددددددددداه مددددددددددن بيدددددددددددت مددددددددددال املسدددددددددددلمني ملدددددددددددن 
 ممّدددا أثبتددده نفدددس ،  (3)يهدددواهم مدددن قومددده وأ باعددده جمموعدددةو وأ باعددده جمموعدددةو يف كتددداب ال ددددير ال دددري 

 . العاّمة يف كتبهم
 لُيعددددددددددر  مدددددددددا ا حدددددددددددث يف ميدددددددددد ا  ،  هدددددددددا نددددددددددذكر نّصددددددددداو يف اجلدددددددددددول التدددددددددا نوهدددددددددذه مجلددددددددددةو م
 د:  وظلم غريه عدل علّ   ويُعر  ا ٌ  من العدل بعد رسول اهلل 

 ال خ  العطايا واملبالغ بدينار  هب
 ( صهره مروا  بن احلكم ) 500000
 ( أخوه الر اع  عبد اهلل بن أو سر  ) 100000

__________________________________ 
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 طلحة 200000
 عبد الر ن بن عو  2560000
 يعلى بن اُمّية 500000
 ( مدافعه زيد بن ثابت ) 100000
 عطّية لنفسه 150000
 عطّية اُخرى لنفسه 200000

  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 اجملمو  دينار 4310000

 
 ال خ  العطايا واملبلغ بدرهم فّةة

 ( عّمه احلكم بن أو العا  ) 300000
 آل احلكم 2020000
 ( ابن عّمه وصهره احلارث بن احلكم ) 300000
 سعيد بن العا  100000
 ( أخوه ّلُّمه الوليد بن ُعقبة ) 100000
 ( صهره عبد اهلل بن خالد ) 300000
 ( صهره عبد اهلل بن خالد ) 600000
 أبو سفيا  200000
 ( صهره مروا  بن احلكم ) 100000
 طلحة 2200000
 طلحة أيةاو  30000000
 ال بري 59800000
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 سعد بن أو وقّا  250000
 عطّية لنفسه 30500000

  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 اجملمو  درهم 126770000

 
 عني املال حني مو ه أموال عثما 
 دينار  هب 150000

 درهم فّةة 30500000
 الربذيف بعري يف 1000

 دينار صدقا  برباويس وخيرب ووادي القرى 200000
 عبيد 1000

 و ددددددددددياعاو ،  وداراو فخمددددددددددة،  واخليددددددددددل يف املدينددددددددددة،  والعيددددددددددو ،  عدددددددددددداو كثددددددددددرياو مددددددددددن احلدددددددددددائق
 /  ؤرّ  املسددددددددددعودي يف مددددددددددروج الددددددددددذهبيف ُحنددددددددددني  قددددددددددّدر  ائددددددددددة ألدددددددددد  دينددددددددددار كمددددددددددا  كددددددددددره املدددددددددد

 . 433  /  1 ج
  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 اجملمو  من الدنانري دينار 350000
 اجملمو  من الدراهم درهم 30500000

 وعلددددددددى طبددددددددق هددددددددذه اجلددددددددداول يكددددددددو  مددددددددا فددددددددّرط فيدددددددده عثمددددددددا  مددددددددن بيددددددددت مددددددددال املسددددددددلمني 
 . ( درهم فّةة 157270000 و )،  ( دينار  هب 4660000 ):  يساوي
 ؟ ؟ وأين العدل َمن املسؤولف



 

 

(2)ّّ
ّوكظ ّالَِيظ

 .. وعدم إظهاره بقوٍل أو بفعل،  ايمساك على ما يف النفس:  الكظم هو
 .. إ ا مّها واّد فاها:  القربةَكَظَم وأصله من  

 . ورّده إىل جوفه،  م غيظه كأنّه امتّ غيظاو فأمسكهَكظَ :   فُيقال
 وهدددددددددددو قدددددددددددادُر علدددددددددددى ،  إ ا  ّرعددددددددددده وحبسددددددددددده:  َكظَدددددددددددَم غيظددددددددددده كظمددددددددددداو   ):  قدددددددددددال يف اجملمددددددددددد 

 . (1)( احلابس غيظه:  والكظيم،  إمةا ه
 مددددددددا يكرهدددددددده مددددددددن فعددددددددٍل أو  هّيجددددددددا  الطبدددددددد  عنددددددددد ر يددددددددة اينسددددددددا  أو مساعدددددددده:  وال دددددددديظ هددددددددو

 . قوٍل ّل يناسبه وّل يالئمه
 . (2)ال ةب ا يط بالكبد:  وُفّسر بأنّه هو

 يعدددددددددي ،   و يدددددددددب وحدددددددددراريف  ظهدددددددددر علدددددددددى األعةدددددددددا حيددددددددد  إّ  للدددددددددنفس عندددددددددد ال ةدددددددددب ندددددددددارٌ 
 . واليد،  والفم،  والّلسا ،  والعني،  على الوجه
 . حنو ما أثار ال ةب فيها وحترّكها،  الت رّي البنيِّ على هذه األعةا فرُيى 

__________________________________ 
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 .. وال ةب ل ري اهلل  عاىل من الصفا  املذمومة
 . (1)( ال ةب مفتا  كّل ارّ  د ):  فف  احلدي  عن ايمام الصادق 

 ؟ إّ   أّي ادددددددد ٍ  أاددددددددّر مددددددددن ال ةددددددددب ) د : ويف احلدددددددددي  ا خددددددددر عددددددددن ايمددددددددام البدددددددداقر 
 . (2)( ويقذ  ا صنة،  الرجل إ ا غةب يقتل النفس

 :  يددددددددا عددددددددويش قددددددددو  ):  إ ا غةددددددددبت عائ ددددددددة أخددددددددذ بأنفهددددددددا وقددددددددال وكددددددددا  رسددددددددول اهلل 
 . (3)( وأجر  من مةاّل  الفن،  وأ ِهب غيظ قل ،  اغفر    ن ،  اللَُّهمَّ رّب حمّمد

 ،  وأعدددددددددددددّ  اخلصدددددددددددددال،  يف موا ددددددددددددد  ال ةدددددددددددددب مدددددددددددددن أادددددددددددددر  السدددددددددددددجايا و دددددددددددددبط الدددددددددددددنفس
 واألمددددددددن ،   اينسددددددددا  علددددددددى عدددددددددم إسددددددددا يف األخددددددددالقوأمسددددددددى آيددددددددا  العدددددددد يف والسددددددددمّو الدددددددد   ددددددددرّو 

 . من العصيا 
 و دددددددددبطهم ال ةدددددددددب ،  ويددددددددد يّن املّتقدددددددددني كظمهدددددددددم هدددددددددذا ال ددددددددديظ،  حلنيوالدددددددددذي  لّددددددددد  الصدددددددددا

 بددددددددل يعفددددددددو  ويصددددددددفحو  حددددددددّع ،  ر و دددددددددث مددددددددا  دددددددددث مددددددددن مسدددددددداو  ومفاسدددددددددحددددددددّع ّل يثددددددددو 
 . يفوزوا بدرجة الصائمني القائمني

 الدددددددد   ّبهددددددددا ،  ومكددددددددارم اخلصددددددددال احلسددددددددنة،  الطّيبددددددددة وكظددددددددم ال دددددددديظ مددددددددن معددددددددا  األخددددددددالق
 . كما  الحظ  ل  يف الكتاب والسّنة،   ودعا إليها رسوله وأهل بيته ،  اهلل  عاىل

 د:  قال  عاىل
ّاْلُمْحِمِِي َّّ َُِ ّالِمىِ َّوالِّموُيُّيِحاُّ َِْيَظَّواْلَعىِفيَ ّ  . (4)َّواْلَأىِظِميَ ّاْل

 د:  ويف احلدي 
  عدددددددد ّاو عددددددددّ  وجددددددددّل   إّّل زاده اهللمددددددددا مددددددددن عبددددددددٍد َكظَددددددددم غيظدددددددداو  ):  عددددددددن ايمددددددددام الصددددددددادق 

__________________________________ 
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نيا وا خريف  . (1)( ... يف الد 
 مدددددن َكظَدددددم غيظددددداو وهدددددو يقددددددر علدددددى إمةدددددا ه ح دددددا اهلل قلبددددده  ) د : وعدددددن ايمدددددام البددددداقر 
 . (2)( أمناو وإ اناو يوم القيامة

 عدددددّ  وجدددددّل  مدددددا مدددددن جرعدددددٍة يتجّرعهدددددا العبدددددد أحدددددّب إىل اهلل ) د : وعدددددن ايمدددددام الصدددددادق 
 . (3)( إّما بصرٍب وإّما  لم،  ٍظ يتجّرعها عبد  رّددها يف قلبهمن جرعة غي

 وَحلُددددم عنددددده أعطددددداه ،  وهدددددو يقدددددر علدددددى إنفدددددا ه ظَدددددَم غيظدددداو َمدددددن كَ  ) د : عددددن رسدددددول اهلل و 
 . (4)( اهلل أجر اهيد

 كمددددددل   وإ ا  فيددددده اسددددددتكمل خصدددددال اي ددددددا  )ثددددددالث مدددددن ُكددددددنّ :  وعدددددن ايمددددددام الصدددددادق 
 : ( قاي ا  َحُسن األخال

 وعفدددددددا وغفدددددددر كدددددددا  ممّدددددددن يدخلددددددده اهلل ،  ظَدددددددم غيظددددددده واحتسدددددددبوكَ ،  َمدددددددن َصدددددددبَدَر علدددددددى الظلدددددددم
 . (5)وي ّفعه يف مثل ربيعة ومةر،  وجّل اجلّنة ب ري حساب ع ّ 
 رجددددددددٌل يُدددددددددف  إليدددددددده قا ددددددددل وليّدددددددده :  األنبيددددددددا ثالثددددددددة يُرزقددددددددو  مرافقددددددددة :  عددددددددن رسددددددددول اهلل و 

 ،  فريّدهدددددددا إىل مدددددددن ائتمنددددددده عليهدددددددا دددددددا ورجدددددددٌل عندددددددده أماندددددددة لدددددددو ي دددددددا  خلا،  ليقتلددددددده فعفدددددددى عنددددددده
 . (6)ورجٌل كظَم غيظه عن أخيه ابت ا  وجه اهلل

  كظدددددم ال ددددديظ هدددددم أهدددددل البيدددددت :    دددددذه الصدددددفة احلسدددددنة واخللدددددق الطيّدددددبواملثدددددل األعلدددددى 
  لدددددددق كمدددددددا  ددددددددّل عليددددددده سدددددددريهتم ال دددددددرّا  سدددددددالم اهلل علددددددديهمين فدددددددا وا مجيددددددد  اخلَلدددددددق يف هدددددددذا اخلُ الدددددددذ

__________________________________ 
 . 5  /  110  /  2 ج/  ( ُاصول الكايف1)
 . 7  /  110  /  2 ج/  ( ُاصول الكايف2)
 . 13  /  111  /  2 ج/  ( ُاصول الكايف3)
 . 12  /  114 ب/  178  /  12 ج/  ( الوسائل4)
 . 44  /  71 ج/  ار األنوار(  5)
 ولعدددددددّل العفددددددددو عدددددددن القا دددددددل إّّندددددددا هددددددددو يف صدددددددوريف ندامتددددددده و وبتدددددددده  . 44  /  417  /  71 ج/  (  دددددددار األندددددددوار6)

 . ومورديّته للعط  والعفو



 أخالقّأهلّالبيتّ/122ّّ

 

 . ال  كانت النمط الفريد للُخلق السديد
 د:  فيهممن  ل  ما  الحظه 

 ، يف اليهوديّة ال  مّست ال ايف لهكظَم وعفى عن املرأ  رسول اهلل 
 ، فألقت جنينها وعن هّبار الذي روّ  زينب بنت رسول اهلل 

 ، اهلل ابن ال بعرى الذي كا  يهجوهوعن عبد 
 . وعن وح   قا ل عّمه   يف
 ،  حددددددددني ظفدددددددر بعمدددددددرو بددددددددن العدددددددا  يف صددددددددّفنيكظدددددددَم وعفدددددددى   وكدددددددذل  أمدددددددري املددددددددؤمنني 

 وهددددددددم مددددددددن ألددددددددّد ،  وعائ ددددددددة يف واقعددددددددة اجلمددددددددل،  ومددددددددروا  بددددددددن احلكددددددددم،   ابددددددددن الدددددددد بريوعبددددددددد اهلل
 وّد العدددددددامري يف ادددددددّديف  ددددددداب احلدددددددرب  وكدددددددذل  كظدددددددم غيظددددددده عدددددددن عمدددددددرو بدددددددن عبدددددددد،  أعددددددددا ه

 . الذي يصعب فيها الكظم يف واقعة األح اب
 .. أيةاو   سن اجملت   وايمام احل

 فجددددددا  غالمدددددده بطعدددددداٍم حدددددداّر فحددددددبس ،  عددددددامكددددددا  جالسدددددداو مدددددد  مجددددددٍ  مددددددن األاددددددرا  علددددددى ط
 فنظدددددددر إىل ال دددددددالم نظدددددددر  أديدددددددب ،  صدددددددّب الطعدددددددام علدددددددى وجهددددددده ورأسددددددده دفعدددددددةو ف،  الفدددددددر  رجلَددددددده
 . ّل نظر  عذيب
َِْيظَّّ:  إّ  اهلل يقول:  فقال ال الم  .َّواْلَأىِظِميَ ّاْل
 . قد كظمُت غيظ :  فقال له
َُِ ّالِمى ِّّ:  قال  .َّواْلَعىِفيَ ّ
 . قد عفى اهلل عن :  فقال 
ّاْلُمْحِمِِي َّّ:  قال  .َّوالِّموُيُّيِحاُّ
 . وعل َّ معي ت ،  إ هب فأنت حر  لوجه اهلل:  قال 

 . (1)  جيعل رسالتهاهلل أعلم حي:  فتعّجب من حلمه احلا رو  وقالوا
__________________________________ 

 . 78  /  ( جمموعة األخبار1)



 123/ّّاألخالقي ةّمدر ةّأهلّالبيتّ

 

 .. أيةاو  وايمام احلسني 
 . فأمر به أ  ُيةرب،  جنايةو  وجب العقاب عليه جر غالم له 

َِْيظَّّيا موّلي :  فقال  .َّواْلَأىِظِميَ ّاْل
 . خّلوا عنه:  قال 
َُِ ّالِمى ِّّيا موّلي :  قال  .َّواْلَعىِفيَ ّ
 . قد عفو  عن :  قال 
ّاْلُمْحِمِِي َّّ:  قال  . َّوالِّموُيُّيِحاُّ
 . (1)ول   ع  ما كنُت أعطي ،  أنت حر  لوجه اهلل:  قال 

 .. وايمام السّجاد 
 فأقبددددددددل بدددددددده ،  جل خددددددددادم لدددددددده ب ددددددددوا  كددددددددا  يف التنّددددددددورفاسددددددددتع،  كددددددددا  عنددددددددده قددددددددوٌم أ دددددددديا 

 منددددددددده علدددددددددى  د احلديدددددددددديف الددددددددد  ُي دددددددددوى عليهدددددددددا الّلحدددددددددم د فسدددددددددقط السدددددددددفود،  اخلدددددددددادم مسدددددددددرعاو 
 . فأصاب رأسه فقتله،  حتت الَدَرَجة حلسني رأب ُبي  لعلّ  بن ا
 . أنت حر  ف ّن  ي  تعّمده:  وقد حترّي ال الم وا طرب،  لل الم فقال علّ  

 . (2)وأخذ يف جهاز ابنه ودفنه
 .. وايمام الكاظم 

 . وقد كا  كاظماو لل يظ امساو ووصفاو 
 كنددددددددت يف خدمددددددددة :   روي عددددددددن حمّمدددددددد بددددددددن زيدددددددد الددددددددرازي قدددددددال:  أيةددددددداو  وايمدددددددام الر ددددددددا 

 ،  مدددددن اخلدددددوارج يف كّفددددده مديدددددة مسدددددمومة فأ ددددداه رجدددددلٌ ،  ملّدددددا جعلددددده املدددددأمو  و َّ عهدددددده الر دددددا 
 وقددددددد دخددددددل  ددددددذا ،  ذا الددددددذي يدددددد عم أنّدددددده ابددددددن رسددددددول اهللواهلل   ددددددنيَّ هدددددد:  وقددددددد قددددددال ألصددددددحابه

 . ف   كا  له حّجة وإّّل أرحت الناب منه،  فأسأله عن حّجته،  طاغية فيما دخلال
__________________________________ 

 . ب فةائل ايمام احلسني با/  ( ك   ال ّمة1)
 . 99  /  46 ج/  (  ار األنوار2)
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 . فأ   له،  فأ اه واستأ   عليه
 . اريطة  ف    هباأُجيب  عن مسألت  على :  فقال له أبو احلسن

 ؟ وما هذه ال ريطة:  فقال
 . إ  أجبت  جبواب يقنع  و ر اه  كسر الذي يف كّم  و رم  به:  قال

 . فبق  اخلارجّ  متحرّياو وأخرج املدية وكسرها
 ؟ وهم عندك كّفار،  دخول   ذا الطاغية فيما دخلت لهأخرب  عن :  قّم قال

 ؟ اوأنت ابن رسول اهلل ما  ل  على هذ
 ،  فددددددددددر عندددددددددددك أم ع يدددددددددد  مصددددددددددر وأهددددددددددل مملكتددددددددددهأرأيتدددددددددد  هددددددددددؤّل  أك:  احلسددددددددددن فقددددددددددال أبددددددددددو

 ألددددددددددددددديس هدددددددددددددددؤّل  علدددددددددددددددى حدددددددددددددددال ي عمدددددددددددددددو  أّ دددددددددددددددم موّحددددددددددددددددو  واُولئددددددددددددددد  ي يوّحددددددددددددددددوا اهلل وي 
ََُِّووووووْسّّ:  د وهددددددو كددددددافر د بددددددن نددددددّ  قددددددال للع يدددددد ؟ يوسدددددد  بددددددن يعقددددددوب ندددددد   ا يعرفددددددوه ّاْجَعِِِّْوووووويّ

َُِِّوووووووي ٌَّخوووووووَزاِ ِ ّاأْلَْرِ ِّإنًووووووويّ ووووووويٌظّ ِْ  وأندددددددا رجدددددددٌل مدددددددن ولدددددددد رسدددددددول ،  وكدددددددا  جيدددددددالس الفراعندددددددة َِّ
 ؟ وأكرهي عليه فما الذي أنكر  ونقمت عل َّ ،  ذا األمرأجرب  على ه اهلل 

 . (1)وأّن  صادق،    إّ  اُاهد أّن  ابن نّ  اهللّل عتب علي:  فقال
 يف ادددددددديعتهم والسددددددددائرين  وقددددددددد جددددددددرى  ،  مددددددددن كظددددددددم غدددددددديظ أهددددددددل البيددددددددت  هددددددددذه ّنددددددددا ج

 . على هداهم
 ففددددددددددد  قةدددددددددددّية ال ددددددددددديب الكبدددددددددددري كااددددددددددد  ال طدددددددددددا  أعلدددددددددددى اهلل مقامددددددددددده املرجددددددددددد  األعلدددددددددددى يف 

   إصدددددددددفها  يف سدددددددددفٍر لددددددددده إىل راه وزّ  مبل ددددددددداو مدددددددددن املدددددددددال علدددددددددى فقدددددددددحكددددددددد  عنددددددددده أنّددددددددد .. زمانددددددددده
 وبددددددني الصددددددال ني حينمددددددا كددددددا  ،  فددددددأمَّ املصددددددّلني،  صددددددار وقددددددت الظهددددددر وبعددددددد نفدددددداد املددددددال،  هندددددداك

 :  ووقددددددد  أمدددددددام ال ددددددديب قدددددددائالو لددددددده،  لتعقيبدددددددا  جدددددددا  فقدددددددرٌي وصدددددددل متدددددددأّخراو النددددددداب م دددددددت لني با
 . أعطي حّق 

__________________________________ 
 . 55  /  49 ج/  (  ار األنوار1)
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 . وي يبق من املال ا  ،  قد  أّخر  قليالو م  األس :   يبفقال ال
 .  بكّل وقاحة على حلية ال يبريذا الفقفتفل ه

 لددددديس هدددددذا فحسدددددب بدددددل قدددددام وأمسددددد  ،  وي يدددددرد عليددددده ب ددددد  ،  لكدددددن ال ددددديب كظدددددم غيظددددده
 كددددددّل مددددددن  ددددددّب حليددددددة ال دددددديب فليسدددددداعد :   وم ددددددى بددددددني املصددددددّلني قددددددائالو ،  بطددددددر  ثددددددوب نفسدددددده

 . (1)فجم  له املال وأعطاه مثّ وق  يصّل  العصر،  هذا الفقري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
 . 74  /  ائد الر ويّة للمحّدث القّم ( الفو 1)
  



 

 

 



 

 

(3)ّّ
ّوإطْىءّالِى ِ ة

 . مقابل ايثاريف،  ايمخاد:  ايطفا  هو
 . الفتنة والعداويف:  والنائريف ه 
 . أي احنا  وعداويف،  بينهم نائريف:  ومنه،  العداويف:  النائريف ):  جملم قال يف ا

 . أطفئوا نائريف الة ائن بالّلحم والثريد د أي بايطعام د:  ومنه احلدي 
 . (1)( وه  فاعلة من النار،  تنةوإطفا  النائريف عباريف عن  سكني الف

 ،  املّتقددددددددددني وأخالقهددددددددددم  سددددددددددكني الفتنددددددددددة ومددددددددددن زينددددددددددة،  حلني وصددددددددددفاهتمومددددددددددن حليددددددددددة الصددددددددددا
 حددددددددددّع إ ا كددددددددددا  السدددددددددددبب  .. فدددددددددد ّ م خُيمدددددددددددو  نددددددددددار الفتنددددددددددة والعددددددددددداويف والةدددددددددد ينة وّل يثريو ددددددددددا

 . يف العداويف وحصول الفتنة هو الطر  املقابل ّل أنفسهم
ين ايسدددددددددددالم  أ  يسدددددددددددعى اين  سدددددددددددا  فبدددددددددددالرغم مدددددددددددن  لددددددددددد  املطلدددددددددددوب يف أخالقيّدددددددددددا  الددددددددددددِّ

 ،  و دددددددددداٍل أو غدددددددددددري مدددددددددددال،  خ  املقابدددددددددددل وإر دددددددددددا ه بقددددددددددوٍل أو فعدددددددددددليف إطفددددددددددا  عدددددددددددداويف ال دددددددددد
 . حّع يعيد السلم والسالم،  وخبدمٍة أو حمّبة

__________________________________ 
 . 308  /  ( جمم  البحرين1)
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 في يددددد يف ،  ويثددددري اددددّر الفتنددددة،  لعددددداويفيددددؤّجت نددددار ا وّل ينب دددد  أ  يقددددول ادددديئاو أو يصددددن  فعددددالو 
 . ويفتل اجملال لوسوسة ال يطا  الرجيم وكيده وارّه،  الطني بّلة ويف القلب عّلة

 وحقدددددددداو مندددددددده ،  عددددددددداويفو منددددددده لبددددددددي آدم،  والعدددددددداويف مددددددددن ادددددددّر ال دددددددديطا  وكيدددددددده ةفددددددد ّ  الفتندددددددد
 . يف  رّيته للنّ  آدم 

َِْضوووووووىءَُّيّّ:  قدددددددال  عددددددداىل وووووووَُِأُ ّاْلَعوووووووَداَوَةَّواْلبَو وووووووْيطَىُلَّألّيُوِقوووووووَعّبَويوْ  ف نّددددددده عددددددددّو  (1)ّ ِيوووووووُدّالشم
 لدددددددددددذل  ،    الب دددددددددددر إّّل عبددددددددددداد اهلل املخلصدددددددددددنيوأقسدددددددددددم بعددددددددددد يف اهلل أ  ي دددددددددددوي مجيددددددددددد،  اينسدددددددددددا 
 ،  إىل اخلصدددددددددام بدددددددددني األقدددددددددارب واألرحدددددددددامويددددددددددعو ،  دائمددددددددداو ندددددددددار الفتندددددددددة بدددددددددني املدددددددددؤمنني يدددددددددؤّجت

 .   بني األحّبا  واألصدقا ويثري العدا
 ه اينسدددددددددا  و دددددددددّذرنا مدددددددددن كيدددددددددده وادددددددددرّه ونبّددددددددد،  عظندددددددددا اهلل  عددددددددداىل  وعظتددددددددده البلي دددددددددةو دددددددددذا ي
َََّٰلّّ:  قولدددددده  عدددددداىلد  : ثددددددلحمكددددددم القددددددرآ  م يف آيدددددداٍ  عديددددددديف مددددددن،  بددددددأبلغ بيددددددا  ّيَووووووىّبَِِوووووويّةَد

َموووىَّ وووْوةَِّ ُْ َُْمىّلُِي ِيَو َموووىّلَِبىَ ووو ُْ َُِوْ َّكَموووىَّأْخوووَ َجّأَبَووووَوْيُأ ًّموووَ ّاْلَجِمووووِةّيَِوووزُِاّ وووْيطَىُل ِ َِووووِمُأُ ّالشم ْْ َمىِّإنمووووُيّيَو ِّْ
ّْ ُْ ْيُ ََّلََّوَ ْونَو َِ  . (2)ّيَوَ اُكْ ُّهَوَّوقَِبيُُِّيِّمْ ّ

َْْحَشىِءَّواْلُمَِأ َِّوَم ّيَو مِبْعُّخُطَواِتّالشمْيطَىلِّّ:  وقوله  عاىل  . (3)ّّفَِإنمُيّيَْأُمُ ّبِىْل
َُُدوًّاّ:  وقوله  عاىل ّفَىَمِخُيوُ ّ َُُدوٌّ  . (4)ِّإلمّالشمْيطَىَلَّلُأْ ّ
نَمىِلَّخُيوَليّّ:  وقوله  عاىل  . (5)ّوََكىَلّالشمْيطَىُلِّلْْلِ
ُ ّالشمْيطَىُلّّ:  وقوله  عاىل ُْ َُِ ّالممِبيلَِّوزَيمَ َّل ْ َّفَصدمُهْ ّ ُْ َُْمىَل  . (6)َّأ

 ،  وإيصددددددددددددال مكائددددددددددددده للب ددددددددددددر،   آدمفال دددددددددددديطا  متّصددددددددددددٌد ل ددددددددددددّب آثددددددددددددار عداو دددددددددددده لبددددددددددددي
__________________________________ 
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 . و رغيبه إىل كّل معصية
دددددددددٌل بِدددددددددِه يدُدددددددددَ يَُّن لَدددددددددُه اَلَمَعِصدددددددددَيَة لِيَدرََكبَدَهدددددددددا  ):  ال دددددددددري  ففددددددددد  حددددددددددي  الدددددددددنهت دددددددددَيطَاُ  ُموَكَّ  َوال َّ

َهاإَ ا َهَجَمَت ،  َوُ َنِِّه التدََّوبََة لُِيَسوِّفَدَها  . (1)( َمِنيَُّتُه َعَلَيِه أََغَفَل َما َيُكوُ  َعندَ
 : قال   ايمام الصادق ويف حدي

 ،  جدددددددالس إ  أقبدددددددل عليددددددده إبلددددددديس بينمدددددددا موسدددددددى بدددددددن عمدددددددرا  :  قدددددددال رسدددددددول اهلل 
 . سّلم عليهفلّما دنا من موسى خل  الربنس وأقبل عليه ف،  وعليه بُرنس  و ألوا 

 ؟ َمن أنت:  فقال موسى
 . أنا إبليس:  قال

 ؟ فيَم جئت،  فال قّرب اهلل دارك:  قال موسى  
 .عّ  وجّل  إّّنا جئت ُّلسّلم علي  ملكان  من اهلل:  قال

 ؟ فما هذا الرُبنس:  فقال له موسى
 . اختط  به قلوب بي آدم:  قال

 ؟ ابن آدم استحو   عليه أخرب  بالذنب الذي إ ا أ نبه:  قال له موسى
 . وصُ ر يف عينه  نبه،  واستكثر عمله،  إ ا أعجبته نفسه:  فقال

 : اُوصي  بثالث خصال يا موسى:  مثّ قال له
 ف نّدددددددده ّل خيلدددددددددو رجددددددددل بددددددددامرأيٍف وّل ختلددددددددو بدددددددد  إّّل كندددددددددُت ،  وّل خَتَددددددددُل بدددددددد ،  ُل بددددددددامرأيفٍ ّل خَتَدددددددد

 . صاحبه دو  أصحاو
 دو  ،  عاهدددددددددددد اهلل أحدددددددددددٌد إّّل كندددددددددددُت صددددددددددداحبه ف نّددددددددددده مدددددددددددا،  وإيّددددددددددداك أ   عاهدددددددددددد اهلل عهدددددددددددداو 

 . حّع أحُول بينه وبني الوفا  به،  أصحاو
  ف نّدددددددددددده إ ا هددددددددددددمَّ العبددددددددددددد بصدددددددددددددقٍة كنددددددددددددُت صدددددددددددداحبه دو ،  وإ ا مهمددددددددددددت بصدددددددددددددقٍة فامِةددددددددددددها

__________________________________ 
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 . أصحاو أحول بينه وبينها
 عّلمدددددددددددددُت موسدددددددددددددى مدددددددددددددا ّل يعّلمددددددددددددده ،  ويدددددددددددددا عولدددددددددددده،  يدددددددددددددا ويلددددددددددددده:  مثّ وىّل إبلدددددددددددديس ويقدددددددددددددول

 . (1)بي آدم
 يف سدددددددددبيل إجيددددددددداد ،  يدددددددددد ال ددددددددديطا  إطفدددددددددا  ندددددددددائرا  اّلخدددددددددوا وعليددددددددده يلددددددددد م عليندددددددددا لددددددددددف  ك

 . وسياديف األخالق احلسنة،  ون ر ا ّبة،  ملوّديفا
 ب طفددددددددا  نددددددددائرا  ،  يف هددددددددذه الصددددددددفة الفةددددددددلى  ،  هددددددددم الطليعددددددددة املثلددددددددى   وأهددددددددل البيددددددددت 
 . العدا  من أعدائهم

  كدددددددددا  أهدددددددددل البيدددددددددت   د والعيدددددددددا  بددددددددداهلل د حدددددددددّع بالنسدددددددددبة إىل الدددددددددذين كدددددددددانوا يسدددددددددّبو م
 . وخبري بديل،  يقابلو م باجلميل

نيا بالرغم من أّ  سّبهم  . ودخول النار يف اُّلخرى،  يوجب الُنصب والكفر يف الد 
 أنّدددددددده مددددددددّر  جلددددددددٍس مددددددددن جمددددددددالس قددددددددريش وهددددددددم يسددددددددّبو  علددددددددّ  :  ففدددددددد  حدددددددددي  ابددددددددن عبّدددددددداب

 . ابن أو طالب 
 ؟ ما يقول هؤّل :  فقال لقائده

 . يسّبو  علّياو :  قال
 ؟ أّيكم الساّب اهلل:  ق  عليهم قالفلّما أ  و ،  قرّبي إليهم:  قال
 . ومن يسّب اهلل فقد أارك باهلل،  سبحا  اهلل:  قالوا
 ؟ فأّيكم الساّب رسول اهلل :  قال
 . ومن يسّب رسول اهلل فقد كفر:  قالوا
 ؟ فأّيكم الساّب علّ  بن أو طالب:  قال
 . قد كا   ل :  قالوا

__________________________________ 
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 َمدددددن سدددددّب عليّددددداو ) :  يقددددول ول اهلل لقدددددد مسعدددددت رسددددد،  وأاددددهد هلل،  فأادددددهد بددددداهلل:  قددددال
 . (1)... مثّ مةى  ،  (عّ  وجّل  وَمن سّبي فقد سّب اهلل،  فقد سّبي

  لكدددددن مددددد   لددددد  كدددددا  األئّمدددددة ،  د األئّمدددددة الطددددداهرين مدددددن سدددددّب أحددددد هدددددذا حكدددددم
 ،  ومكيددددددددددديف العدددددددددددوا ،  ويُطفئددددددددددو  بددددددددددذل  نددددددددددائريف األ دددددددددد ا ،  يقددددددددددابلو م بددددددددددالعفو وايحسددددددددددا 
 . وينجو م من عذاب اهلل والنريا 
 . اّلُّمة وال ي  والر ة جلمي ،  والوالد الر و ،  ف ّ  ايمام هو األب العطو 

 ظددددددددددددددداهريف واددددددددددددددداهريف يف ،  وإمخدددددددددددددددادهم العدددددددددددددددداوا ،  الندددددددددددددددائرا  ج إطفدددددددددددددددائهم وّندددددددددددددددا  
 . سريهتم املباركة

 أّ  ادددددددددددامّياو رآه راكبددددددددددداو فجعدددددددددددل  مددددددددددن  لددددددددددد  مدددددددددددا روي عددددددددددن ايمدددددددددددام احلسدددددددددددن اجملتدددددددددد  
 . ّل يردّ  وايمام احلسن ،  يلعنه

 أيّهددددددا ال دددددديب أظنّدددددد  :  فسددددددّلم عليدددددده و ددددددح  فقددددددال فلّمددددددا فددددددرغ أقبددددددل ايمددددددام احلسددددددن 
 . ولعّل  اّبهت،  غريباو 

 ولددددددددددو ،  ولددددددددددو استاددددددددددد نا أرادددددددددددناك،  ولددددددددددو سددددددددددألتنا أعطيندددددددددداك،  فلددددددددددو اسددددددددددتعتبتنا أعتبندددددددددداك
 وإ  ،  وإ  كندددددددددددت عريانددددددددددداو كسدددددددددددوناك،  وإ  كندددددددددددت جائعددددددددددداو أادددددددددددبعناك،  اسدددددددددددتحملتنا أ لنددددددددددداك
 ،  وإ  كددددددا  لدددددد  حاجددددددة قةدددددديناها لدددددد ،  طريددددددداو آويندددددداك وإ  كنددددددت،  كنددددددت حمتاجدددددداو أغنيندددددداك

 ألّ  لندددددددا ،  إىل وقدددددددت ارحتالددددددد  كدددددددا  أعدددددددَود عليددددددد  فلدددددددو حرّكدددددددت رحلددددددد  إليندددددددا وكندددددددَت  ددددددديفنا
 . وماّلو كثرياو ،  وجاهاو عريةاو ،  مو عاو رحباو 

 اهلل أعلدددددددم ،  أادددددددهُد أنّددددددد  خليفدددددددة اهلل يف أر ددددددده:  مثّ قدددددددال فلّمدددددددا مسددددددد  الرجدددددددل كالمددددددده بكدددددددى  
 وا   أنددددددددددت أحددددددددددب  ،  ت أنددددددددددت وأبددددددددددوك أب ددددددددددَ  خلددددددددددق اهلل إ ّ وكندددددددددد،  جيعددددددددددل رسددددددددددالتهحيدددددددددد  

 . خلق اهلل إ َّ 
__________________________________ 
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 . (1)وصار معتقداو  ّبتهم،  وكا   يفه إىل أ  ارحتل،  َل رحله إليهوحوّ 
 أنّددددددده وقددددددد  عليددددددده رجدددددددٌل مدددددددن  ومدددددددن  لددددددد  أيةددددددداو مدددددددا روي عدددددددن ايمدددددددام زيدددددددن العابددددددددين 

 . أهل بيته فأمسعه واتمه
 وأندددددددا ،  قدددددددال هدددددددذا الرجدددددددللقدددددددد مسعدددددددتم مدددددددا :  جللسدددددددا ه فلّمدددددددا انصدددددددر  قدددددددال،  لدددددددم يكّلمدددددددهف

 . حّع  سمعوا مّي رّدي عليه،  أحّب أ   بل وا مع  إليه
 .. ولقد كّنا حنّب أ  يقول له ويقول،  نفعل:  فقالوا له
َُوووووِ ّالِموووووىِ َّوالِّمووووووُيّّ:  وهدددددو يقدددددول نعليددددده وم دددددى   فأخدددددذ  َّواْلَأوووووىِظِميَ ّاْلَِوووووْيَظَّواْلَعوووووىِفيَ ّ

ّ  . ّاْلُمْحِمِِي َُّيِحاُّ
 . فعلمنا أنّه ّل يقول له ايئاو 
 . هذا علّ  بن احلسني:  قولوا له:  فقال .. فخرج حّع أ ى من ل الرجل

 . وهو ّل ي ّ  أنّه إّّنا جا  مكافئاو له على بع  ما كا  منه،  فخرج إلينا متوثّباو لل رّ 
 يددددا أخدددد  إنّدددد  كنددددَت قددددد وقفددددت علدددد َّ آنفدددداو وقلددددت :  فقددددال لدددده ايمددددام علددددّ  بددددن احلسددددني 

 . وإ  كنت قلت ما ليس يفَّ ف فر اهلل ل ،  ت قلَت ما يفَّ فأست فر اهلل منهف   كن،  فقلت
 . (2)بل قلُت في  ما ليس في  وأنا أحق  به:  فقبَّل الرجل بني عينيه وقال:  قال

 ،  ّدل العدددددددددددددداويف إىل ا بّدددددددددددددةويبددددددددددددد،  ال دددددددددددددري  يبدددددددددددددّدل العددددددددددددددا  إىل ايخدددددددددددددا  وهدددددددددددددذا اخلُلُدددددددددددددق
 . فيسود اخللق الطّيب يف اجملتم 

 :   كتابددددده الكددددددرم يف قولدددددده عددددددّ  امسددددددهوهدددددذه مددددددن أهددددددّم احِلَكددددددم اي يّدددددة الدددددد  بّينهددددددا اهلل  عدددددداىل يف
َِووووَءّوَّّ َمووووُ ّفَووووِإَذاّالمووووِييّبَويوْ ِْ ووووًيَئُةّاْدفَووووْعّبِووووىلمِ يِّهووووَيَّأ َُووووَداَوٌةَّوََلََّْمووووَ ِويّاْلَحَمووووَُِةَّوََلّالمم َِووووُيّ ّبَويوْ

ِميٌ ّ َِ َُِظي 34ٍَّّكأَنمُيَّوِليٌّّ ّ َِظٍّ ُّذوّ ّالمِييَ َّصبَوُ واَّوَمىّيُوَِّقمىَهىِّإَلم  . (3)َّوَمىّيُوَِّقمىَهىِّإَلم
__________________________________ 

 . 344  /  43ج /  (  ار األنوار1)
 . 54  /  46 ج/  (  ار األنوار2)
 . 35 د 34ا ية :  فّصلت( سوريف 3)
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 وربّددددددددوا ،  وأمددددددددروا بدددددددده هددددددددل البيددددددددت وهددددددددذه جماهددددددددديف عظيمددددددددة وخليقددددددددة كر ددددددددة حتلّددددددددى بدددددددده أ
 . ايعتهم وكرام مواليهم عليه

 : ّيد أبو احلسن ايصفها  كما  الحظ يف قةّية املرحوم الس
  ٍ  وكلمددددددددداٍ  حدددددددددّدث بعددددددددد  األجددددددددداّل  أنّددددددددده كدددددددددا  هنددددددددداك رجدددددددددٌل يسدددددددددّب السدددددددددّيد بسدددددددددب  ّل

 . وّل  كّلماو عليه،  ه أ يّة إليهن ّ  السّيد ي  صل مف،  ّل ل   ،  نابية
 وكّلمدددددددا ،  سدددددددد السدددددددّيدلكنّددددددده كدددددددا   ،  الرجدددددددل لددددددده أيةددددددداو اخصدددددددّية اجتماعيّدددددددةوكدددددددا   لددددددد  

 . والسّب يصل إىل السّيد وهو ساكت،  ر السّيد أو  ُكر عنده كا  يسّبه ك
 إّ  :   للسددددددددّيد ولددددددددذل  الرجددددددددل أيةدددددددداو وقددددددددالصددددددددديقاو  و كددددددددر بعدددددددد  الصددددددددلحا  الددددددددذي كددددددددا 

 . وكّلما أ ى  ل  الرجل ّل يفيده،  كنت أ أّي من هذا السبّ 
 ؟ ما العالج:  يوماو  وسألت من السّيد 

 . انظر وانتظر   مناسبةو  ذا الرجل حّع أزوره،  العالج بيدك:  فأجاب السّيد
 ؟! والبذا أنت   وره م  هذا السّب :  قلت
 . نعم أزوره:  قال

 ،  السددددددددددّيد الددددددددد   نحددددددددددّل معهدددددددددا امل ددددددددددكلة ففرحدددددددددت أنددددددددددا مدددددددددن هددددددددددذه األر يّدددددددددة الطّيبددددددددددة مدددددددددن
 . وحتّينُت الفرصة  ذه ال ياريف ايصالحّية

 فدددددددددددأخرب  ،  وقدددددددددددام النددددددددددداب ب يار ددددددددددده،  وصدددددددددددار طدددددددددددريل الفدددددددددددرا ،  لرجدددددددددددل يومددددددددددداو ومدددددددددددِرَض ا
 . السّيد بذل 

 . فُخذ   منه موعداو ل يار ه،  نعم أزوره أنا:  فقال السّيد
 .. وبدأُ  معه الكالم بلني ورفق،  فجئت إىل الرجل

 ؟ أّل حتتمل أّ  السّيد أيةاو ي ورك ا   كما ي ورك الناب:  مثّ قلت له
 ،  وعدددددددداويت معددددددده،  ألنّددددددده بل ددددددده عدددددددّي سدددددددّ  لددددددده،  السدددددددّيد ّل يددددددد ور ،  كددددددداّل   د : قدددددددال الرجدددددددل
 . فهو ّل ي ور  بتا او 
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 ؟ ما  صن ،  د لو فر نا أنّه زارك:  قلُت له
 . د واهلل اُهينه:  قال

 . هتينهما جيوز أ  ،  مرج   قليد،  عايِ ،  ابن رسول اهلل،  سّيد،  خاَ  من اهلل د : قلت له
 . عيب علي ،  وعيب عند العرب يهينوا الةي ،  ن ع رييف عربّيةمثّ أنت اب

 :  وقدددددال،   لددددد  احلدددددّديف ال دددددديديف الددددد  كاندددددت لدددددهونددددد ل عدددددن ،  وحينمدددددا قلدددددت لددددده هدددددذا صدددددفن
 . فقط سالم وعلي ،  لكن ما أقوم له،  فر نا زار  السّيد أنا ما أهينهلو 

 . هذه املرحلة فأخرب  السّيد أنّه وصلت القةّية إىل
 . ن وره هذه الليلة،  طّيب:  سّيدفقال ال

 ،  وسددددددددّلم بطيددددددددب علددددددددى الرجددددددددل،  ا  السددددددددّيد وأنددددددددا معدددددددده ل يدددددددداريف الرجددددددددلوجدددددددد،  فحددددددددا  الليددددددددل
 .. ورجا له ال فا ،  وأستفسر عن حاله
 . وما قام للسّيد،  ظهر له أنّه ي يقدر على التحّركويُ ،  أمام السّيد ضوالرجل يتمار 
 . وأبدى له ُحسن أخالقه وطيب كالمه،   الط  معه كثرياو  لكن السّيد

 وأراد اخلدددددددددددروج ،  حدددددددددددّع أنّددددددددددده حينمدددددددددددا وّدعددددددددددده السدددددددددددّيد،  فهدددددددددددّش الرجدددددددددددل وبدددددددددددّش يف األخدددددددددددري
 . و هب معه إىل باب الدار،  قام له الرجل

 . وخرجت أنا أيةاو م  السّيد 
 ؟ كي  رأيت السّيد:   مثّ إّ  رجعت إىل الرجل فقلت له

 فصدددددددددار مدددددددددن ،  وهدددددددددذا ورا ه سدددددددددّيد أبدددددددددو احلسدددددددددن،  واهلل هدددددددددذا صددددددددداحب ال مدددددددددا :  فأجددددددددداب
 . ومن املدافعني عنه،  أوليا  السّيد

َّوَمووووووووووىّّ:  لددددددددددذل  يقددددددددددول اهلل،  وجماهددددددددددديف نفددددددددددس،  هددددددددددذه األخددددددددددالق حتتدددددددددداج إىل  صددددددددددميم
َُِظي ٍّ ّ َِظٍّ ُّذوّ ّالمِييَ َّصبَوُ واَّوَمىّيُوَِّقمىَهىِّإَلم  . ّيُوَِّقمىَهىِّإَلم

 . لكّنه يتيّسر بالّدعا  وبالعمل بعو  اهلل  عاىل
 . والتخّلق هبا،  وكالمها ّلزما  يف مكارم األخالق
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َُىؤُُك ّّْد :  حي  قال  عاىل  . (1)ُّقْلَّمىّيَوْعَبأُِّبُأْ ّرًَبيَّلْوََلُّد
َّمىَّ َعسّّْد :  وقال أيةاو  نَمىِلِّإَلم  . (2)َّوَألّلمْيَ ِّلْْلِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 . 77ا ية :  ( سوريف الفرقا 1)
 . 39ا ية :  ( سوريف النجم2)
  



 

 

 



 

 

(4)ّّ
ُْ قة ّوض  ّأهِلّال

 إ ا انةددددددّم :  و ةدددددداّم القددددددوم،  إ ا مجعتدددددده:   ددددددممته  ددددددّماو :  مددددددن قددددددو م،  اجلمدددددد الةددددددّم هددددددو 
 . بعةهم إىل بع 

 . اسٌم من افتق القوم بعةهم عن بع  باألبدا  أو بالقلوب،  والُفرقة ه  اّلنفصال
 . أي  ّم املتفرّقني بقلوهبم،  املستظهر هنا هو التفّرق بالقلوبو 
 ،  ألي  بددددددددددددني أربدددددددددددداب القلددددددددددددوب املتنددددددددددددافريفالتدددددددددددد،  املّتقددددددددددددنيمددددددددددددن حليددددددددددددة الصدددددددددددداحلني وزينددددددددددددة ف
 . وجعل القوم جمتمعني متحاّبني،  ا  ا ّبة بني األنفس املتباغةةوإيق

نيا وا خددددددددددددريفوهدددددددددددد    ،  ومددددددددددددن مقتةدددددددددددديا  احليددددددددددددايف الطّيبددددددددددددة،  مددددددددددددن أسددددددددددددباب سددددددددددددعاديف الددددددددددددد 
 . وإعاديف ُحسن اخلُلق،  وحتسني األخالق

 املتفددددددددددرّقني ُي ددددددددددعر ويفيددددددددددد أّ  املقصددددددددددود هبددددددددددم هددددددددددم  واعلددددددددددم أّ  التعبددددددددددري بأهددددددددددل الفرقددددددددددة دو 
 . الذين بنا هم ورويّتهم اّلفتاق واملفارقة عن بقّية اجلماعة

 إصدددددددال   ولعدددددددّل هدددددددذا هدددددددو الفدددددددارق بدددددددني هدددددددذه اجلملدددددددة مدددددددن الدددددددّدعا  وبدددددددني اجلملدددددددة ا  يدددددددة )
 ( الددددددذي يسددددددتفاد مندددددده إصددددددال  الفسدددددداد بددددددني الددددددذين ليسددددددوا بنددددددا هم علددددددى اّلفددددددتاق   ا  البددددددني

 . والصديق وصديقه،  وال وج وزوجته،  واألب وابنه،  والتفّرق كاأل  وأخيه



 أخالقّأهلّالبيتّ/138ّّ

 

 ،  ن بندددا هم علدددى املفارقدددة وامل اكسدددة دددّم أهدددل الفرقدددة يسدددتفاد منددده  دددألي  الدددذي:  فقولددده 
 . يف اجملتم ف ّ  مجعهم وانةمامهم يوجب عدم الن ا  وال ِّقاق وعدم اّلفتاق 

 كمدددددددددددا ينب دددددددددددد  أ  يُعلَددددددددددددم أّ  احلليددددددددددددة وال ينددددددددددددة املطلددددددددددددوبني هددددددددددددو  ددددددددددددّم الُفرقددددددددددددة املذمومددددددددددددة ّل 
 فدددددددددال  سدددددددددن حماولدددددددددة ،  يددددددددداز عنددددددددده الددددددددد  هددددددددد  فرقدددددددددة حّقدددددددددة ّلزمدددددددددةالُفرقدددددددددة عدددددددددن الباطدددددددددل واّلحن
 ف نّددددددده ،  والتفدددددددّرق عدددددددن الظلدددددددم،  بدددددددل يلددددددد م اّلفدددددددتاق عدددددددن الباطدددددددل،  الةدددددددّم بدددددددني احلدددددددّق والباطدددددددل

 وّل ينةددددددددددّم ،   سدددددددددن إعدددددددددانتهم حدددددددددّع علدددددددددى بندددددددددا  مسدددددددددجدمعهدددددددددم وّل يعيدددددددددنهم وّل ّل ينةدددددددددّم 
 . إليهم يف ا  

 . والفساد املذموم وا ّرم،   ل  معدود من ايعانة على الظلم ف  ّ 
 . (1)( م  ظاي فقد أجرم من م ى   د ):  لنّ  األكرم فف  احلدي  عن ا
 . (2)( ّل  عنهم على بنا  مسجد ) د:  وعن ايمام الصادق 

 . (3)( من م ى إىل ظاي ليعينه وهو يعلم أنّه ظاي فقد خرج عن ايسالم د ):  وعنه 
 . وّل كّل  ّم فةيلة،  عليه فليس كّل فُرقٍة ر يلة

 وإّّنددددددددددددا الفةدددددددددددديلة والصددددددددددددفة اجلميلددددددددددددة هددددددددددددو اجلمدددددددددددد  والتددددددددددددألي  يف املتفددددددددددددرّقني الددددددددددددذين كددددددددددددا  
 . فيحسن  ّمهم،  او  فرّقهم مذموم

 . ويرف  ال تا  الذي حصل فيهم،  ويؤّل  قلوهبم،  فيجم  بني أهل الفرقة
 حددددددددّع مدددددددد  ،  وأخالقهددددددددم أهددددددددل البيددددددددت و ددددددددألي  القلددددددددوب هددددددددذا مددددددددن حمامددددددددد صددددددددفا  

 . وبنوا على التفّرق عنهم،  ندوهمالذين عا
 . فاهتدى بعٌ  و ّل آخرو ،  بالسرييف احلسنة واألخالق الطّيبةمعهم  فساروا 

  وّنددددددددددو ج  لدددددددددد  ظدددددددددداهر مددددددددددن سددددددددددرييف حيدددددددددداهتم كمددددددددددا  الحظدددددددددده يف حدددددددددددي  سددددددددددرييف ايمددددددددددام
__________________________________ 

 . 155  /  ( جام  األخبار1)
 . 8  /  180  /  17 ج/  ( الوسائل2)
 . 15  /  182  /  17 ج/  ( الوسائل3)



 139/ّّاألخالقي ةّمدر ةّأهلّالبيتّ

 

 . (1)م  بع  اخلوارج الذي  قّدم  كره الر ا 
 ايسددددددددددددا يف بايحسدددددددددددددا  يف حدددددددددددددي  قةددددددددددددّية اجللددددددددددددودي املفّةدددددددددددددلة  وكددددددددددددذل  مقابلتدددددددددددده 

 . (2)املذكوريف يف السفينة
 ،  دور آل أو طالدددددددددب يُ دددددددددري علدددددددددى  أّ  اجللدددددددددودي كدددددددددا  قدددددددددد أمدددددددددره الراددددددددديد أ  :  وحاصدددددددددلها

 . إّّل ثوباو واحداو  واحديٍف منهنّ  وّل يدَ  على  ،  وأ  يسلب نسائهم
 وقدددددددددال ،  للهجدددددددددوم علدددددددددى الددددددددددار  دددددددددا فجدددددددددا  اجللدددددددددودي مددددددددد  خيلددددددددده إىل دار ايمدددددددددام الر 

 .. ّلبّد أ  أدخل الدار وأسلب النسا  كما أمر الرايد:  لإمام 
 وجددددددددا  إىل ،  وحلددددددددَ  لدددددددده،  أنددددددددا آيت لددددددددَ  جبميدددددددد  مددددددددا نّ :  فقددددددددال لدددددددده ايمددددددددام الر ددددددددا 

 النسددددددددددددددا  وطلددددددددددددددب مددددددددددددددنهّن أ  يعطددددددددددددددني مجيدددددددددددددد  مددددددددددددددا علدددددددددددددديهّن حددددددددددددددّع أقددددددددددددددراطهّن وخاللدددددددددددددديهّن 
 حددددددددددّع يسددددددددددلَمن النسددددددددددا  مددددددددددن ،  مددددددددددا كددددددددددا  يف الدددددددددددار مددددددددددن قليددددددددددٍل وكثددددددددددري ومجيدددددددددد ،  زارهددددددددددنّ إو 

 . دخول األجانب عليهنّ 
 وصدددددددددددددداد  أ  غدددددددددددددداض ،  وخَلَفددددددددددددددُه املددددددددددددددأمو ،  حددددددددددددددّع مددددددددددددددا  الرادددددددددددددديد ومةددددددددددددددى ال مددددددددددددددا 

 . املأمو  على اجللودي وحبسه
 للمدددددددددأمو   رّ ددددددددداو  قدددددددددال الر دددددددددا ،    يدددددددددوم اُدخدددددددددل اجللدددددددددودي علدددددددددى املدددددددددأمو فلّمدددددددددا كدددددددددا
 . َهَب   هذا ال يب:  على اجللودي

 فظدددددددنَّ أنّددددددده ،  أ  يعفدددددددو عندددددددهلِّدددددددم املدددددددأمو  ويسدددددددأله هدددددددو يُك فنظدددددددر اجللدددددددودي إىل الر دددددددا 
 أسدددددددددأل  بددددددددداهلل وخبددددددددددم  للرادددددددددديد أ  ّل ،  يدددددددددا أمددددددددددري املدددددددددؤمنني:  فقدددددددددال،  ُي دددددددددري عليددددددددده بقتلددددددددده

 .  قبل قو هذا يفَّ 
 :  وقددددددال للجلددددددودي،  هددددددذا سددددددألنا بدددددداهلل وحنددددددُن نددددددرّب قسددددددمه،  يددددددا أبددددددا احلسددددددن:  فقددددددال املددددددأمو 

 . ُعنقه يا حرس  قدِّمُه وا ِرب،  ّل أقبل في  قوله،  ّل واهلل
__________________________________ 

 . 55  /  49 ج/  (  ار األنوار1)
 . 613  /  1 ج/  ( سفينة البحار2)
  



 

 

 



 

 

(5)ّّ
ّوإصالحّذاتّالَبي 

 . ه  األحوال والعالقا  ال   كو  بني القوم:  البني اُ  
 . وطلب الصال   ا،  و فّقدها،  هو  عّهدها:  وإصالحها

 أو بددددددددني ،  صددددددددال  الفسدددددددداد الددددددددذي  دددددددددث بددددددددني القددددددددومفمعددددددددر إصددددددددال   ا  البددددددددني هددددددددو إ
 . أو بني املؤمنني،  العائلة

 . ومكارم األعمال،  وهو من معا  األخالق
 . عليه يف القرآ  الكرم والسّنة ال ريفةوقد أمر به ونّ  

 . (1)ّفَىَومُقواّالِّموَيَّوَأْصُِِّحواَّذاَتّبَوْيُِِأ ّّْد :  قال اهلل  عاىل
ِّإنمَموووووىّاْلُمْؤِمُِووووووَلِّإْخوووووَوٌةّفََأْصوووووُِِّحواّبَووووووْيَ َّأَخوووووَوْيُأْ َّواَومُقوووووواّالِّمووووووَيَّلَعِّمُأوووووْ ّّ د : وقدددددال عدددددّ  امسددددده

َُِمولَّ  . (2)َُّوْ 
 د:  لإمامني احلسنني  ويف احلدي  يف وصّية أمري املؤمنني 

 ،  ونظددددددددددم أمددددددددددركم،  وأهلدددددددددد  ومددددددددددن بل دددددددددده كتدددددددددداو بتقددددددددددوى اهللأُوصدددددددددديكما ومجيدددددددددد  ولدددددددددددي  )
__________________________________ 

 . 1ا ية :  ( سوريف األنفال1)
 . 10ا ية :  ( سوريف احلجرا 2)



 أخالقّأهلّالبيتّ/142ّّ

 

 . وصال   ا  بينكم
 د:  يقول كما ف ّ  مسعت جدّ 

 . (1)( أفةل من عاّمة الصاليف والصيام صال   ا  البني
 : ويف حدي  سابق احلاج قال

 مثّ قددددددددال ،  فوقدددددددد  علينددددددددا سدددددددداعة،  نت دددددددداجر يف مددددددددرياث (2)وأنددددددددا وَختَددددددددي،  مددددددددرَّ بنددددددددا املفّةددددددددل
 .  عالوا إىل املن ل:  لنا

 حددددددددّع إ ا اسددددددددتوثق ،  فدددددددددفعها إلينددددددددا مددددددددن عنددددددددده،  يندددددددداه فأصددددددددلل بيننددددددددا بأربعمائددددددددة درهددددددددمفأ 
 د:  كّل واحد مّنا من صاحبه قال

 أمددددددددر  إ ا  ندددددددداز  رجددددددددال  مددددددددن  ولكددددددددن أبددددددددو عبددددددددد اهلل ،  أمددددددددا إّ ددددددددا ليسددددددددت مددددددددن مددددددددا 
 . (3)فهذا مال أو عبد اهلل ،    ُاصلل بينهما وأفتديها من مالهأصحابنا يف ا   أ

 : لأنّه قا ويف حديٍ  آخر عن ايمام الصادق 
 . (4)( و قارٌب بينهم إ ا  باعدوا،  هلل إصال  بني الناب إ ا  فاسدواصدقٌة  ّبها ا )

 د:  وعنه 
 . (5)( ّل يُعّذُب من هو صديقهوإّ  اهلل ،  ني اثنني فهو صديق اهلل يف األرضمن أصلل ب )

 د:  وعنه 
  واملتعلِّمدددددددددددددددددو ،  ناصدددددددددددددددددحو د العلمدددددددددددددددددا  ال كدددددددددددددددددرم اخللدددددددددددددددددق علدددددددددددددددددى اهلل بعدددددددددددددددددد األنبيدددددددددددددددددا أ )

__________________________________ 
 واعلددددددددم أنّدددددددده ُفّسددددددددر  الصدددددددداليف والصدددددددديام يف احلدددددددددي  ال ددددددددري  بصدددددددداليف التطددددددددوّ   . 47الرسددددددددالة /  (  ددددددددت البالغددددددددة1)

 كمدددددددددددا وأّ  الفدددددددددددرق بدددددددددددني الصددددددددددددال  لعلّددددددددددده هدددددددددددو أّ  ايصدددددددددددال  يكدددددددددددو  يف صدددددددددددوريف وجددددددددددددود ،   وم املسدددددددددددتحبّ والصددددددددددد
 ،  فيسددددددعى يف عدددددددم وقوعدددددده،  يف البددددددني ه حددددددّع لددددددو ي يكددددددن فسددددددادٌ بينمددددددا الصددددددال  يكددددددو  ب جيدددددداد،  الفسدددددداد يف البددددددني
 .  يف هذا احلدي  ال ري  بصال   ا  البَدنَي ولعّله لذل  ُعرّب 

 . البنت أو زوج اُّلخت يعي النسيبزوج :  ( اخَلَن 2)
 . 209  /  2 ج/  ( ُاصول الكايف4( و )3)
 . 141  /  185  /  ( جام  األخبار5)



 143/ّّاألخالقي ةّمدر ةّأهلّالبيتّ

 

 . (1)( واملصلل بني الناب يف اهلل،  اخلااعو 
 د:  وعنه 
 وايصددددددددال  بدددددددددني ،  اهلل بيندددددددده وبددددددددني العبدددددددداد يف ا خددددددددريفمددددددددن أصددددددددلل بددددددددني الندددددددداب أصددددددددلل  )

 . (2)( ... ايحسا الناب من 
 د:  وعنه 
 . (3)( ملعوٌ  ملعو  رجٌل يبد ه أخوه بالصلل فلم يصاحله )

 هدددددددددم أهدددددددددل بيدددددددددت الندددددددددّ  وعت ددددددددده صدددددددددلوا  اهلل علددددددددديهم  حني بدددددددددني  ا  البدددددددددنيوقّمدددددددددة املصدددددددددل
 . أمجعني كما  دّل عليه سريهتم املباركة

 أصدددددددددددددددلل بدددددددددددددددني القبيلتدددددددددددددددني العدددددددددددددددربّيتني املعدددددددددددددددروفتني يف املديندددددددددددددددة  فهدددددددددددددددذا رسدددددددددددددددول اهلل 
 . األوب واخل رج

 إىل أ  جدددددددا  ديدددددددن ،  ندددددددت احلدددددددرب قدددددددد دامدددددددت بينهمدددددددا يف اجلاهليّدددددددة مائدددددددة وع دددددددرين سدددددددنةوكا
 . إىل املدينة فآخى بينهما فصاروا إخويف متحاّبني وهاجر الرسول ،  مايسال

 الدددددددذي كاندددددددت  ةدددددددته املقّدسدددددددة لطلدددددددب  وعلدددددددى سدددددددرييف الرسدددددددول ولدددددددده ايمدددددددام احلسدددددددني 
 . ايصال  يف اُّمة جّده وايعة أبيه

 الدددددددددددذي اعتدددددددددددر بايصدددددددددددال  بدددددددددددني ،  ولدددددددددددده ايمدددددددددددام الصدددددددددددادق  وعلدددددددددددى سدددددددددددري ه أيةددددددددددداو 
 . املؤمنني حّع بدف  املال من نفسه
 د:    إبراهيم بن مه م قالةاو يف حديو الحظ نصحه وإصالحه أي

 وكاندددددددددت ،  فأ يدددددددددت منددددددددد   باملديندددددددددة،   ممسدددددددددياو ليلدددددددددةو  خرجدددددددددت مدددددددددن عندددددددددد أو عبدددددددددد اهلل 
 . فأغلظُت  ا،  فوق  بيي وبينها كالمٌ ،  اُّم  د خالديف د مع 

__________________________________ 
 . 142  /  185  /  ( جام  األخبار1)
 . 143  /  185  /  ( جام  األخبار2)
 . 236  /  74 ج/  (  ار األنوار3)



 أخالقّأهلّالبيتّ/144ّّ

 

 فلّمددددا دخلددددت عليدددده قددددال ،  وأ يددددت أبددددا عبددددد اهلل ،  صددددّليت ال دددددايف،  فلّمددددا كددددا  مددددن ال ددددد
 أمدددددددا علمدددددددَت أّ  ،  البارحدددددددة؟ أغلظدددددددَت يف كالمهدددددددا  ابن مهددددددد م مدددددددا لدددددددَ  وخلالدددددددديفيدددددددا:    مبتددددددددئاو 

 ؟! وثديها وعاٌ  قد اربته،  وأّ  ِحجَرها مهٌد قد غم  ه،  بطنها من ٌل قد سكنته
 . قلُت بلى:  قال
 . (1)فال   لظ  ا:  قال 

 يفعلهدددددا اينسدددددا  ،  بدددددني املدددددؤمنني نيإصدددددال   ا  البددددد،  فمدددددا أحسدددددن هدددددذه الصدددددفة املمدوحدددددة
 . بصال  ايعتهم ومواليهم وحتصيالو لسرور أهل البيت ،   قرّباو إىل اهلل  عاىل

 فدددددد ّ م يعرفددددددو   لدددددد  ويعلموندددددده بدددددد    اهلل  عدددددداىل ويطّلعددددددو  عليدددددده كمددددددا ّلحظتدددددده يف حدددددددي  
 . (2)  علم ايمام و عر  مفّصل بيانه يف أحادي،  إبراهيم بن مه م ا ن  الذِّكر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 . 69  /  2 ب/  76  /  74 ج/  ر(  ار األنوا1)
 . 50  /  ( ّلحظ كتاب يف رحاب ال ياريف اجلامعة2)
  



 

 

 

(6)ّّ
ّوإفشىءّالعىرفةّو  ِ ّالعى بة

 . إ ا ظهر وانت رف ا األمر :  يُقال،  هو الن ر وايظهار:  ايف ا 
 . أي اخلصلة العارفة احلسنة،  واألمر احَلَسن،  هو املعرو :  والعارفة
 . مصدٌر  عر عدم ايف ا ،  السني بفتل:  والسَّت

دددت بكسدددر السدددني  عدددر ال ددد   السدددا ر  ،  نظدددري الدددَذبل فتحددداو  عدددر عمليّدددة الدددذبل،  كمدددا أّ  السِّ
َُِظي ٍّّ:  ومنه قوله  عاىل،  لِذبل كسراو  عر ال    املذبو وا  . (1)َّوَفَديْوَِىُ ِّبِيْبٍحّ

 . وه  اخلصلة العائبة أي  ا  العيب،  مقابل العارفة:  والعائبة
 أ  يُظهدددددددددددر ،  وزيندددددددددددة األ قيدددددددددددا ،  رم األخدددددددددددالق الددددددددددد  هددددددددددد  حليدددددددددددة الصدددددددددددلحا ومدددددددددددن مكدددددددددددا

 .. اينسا  حماسن املؤمنني وخصا م املعروفة وأعما م احلسنة
 ممّدددددددددا ،  ومعدددددددددايبهم الكريهدددددددددة،  ت علدددددددددى املدددددددددؤمنني خصدددددددددا م السدددددددددّيئةسدددددددددبدددددددددل  لددددددددد  يويف مقا
 فدددددددال ،  فأخفوهدددددددا خجدددددددالو ،  ألّمددددددداريف بالّسددددددو لتها  دددددددم أنفسدددددددهم اوّ وسدددددد،  هم إادددددددتباهاو نصدددددددر  مددددددد

 . ينب   أ  يفةحهم اينسا  َعَلناو 
__________________________________ 

 . 107ا ية :  ( سوريف الّصافا 1)



 أخالقّأهلّالبيتّ/146ّّ

 

 ،  وخيلدددددددد  مددددددددن العيددددددددب غددددددددري املعصددددددددومني ،  وأّي إنسددددددددا  خيلددددددددو كددددددددامالو مددددددددن الددددددددذنب
 . وقد ُخلق اينسا   عيفاو 

َ ّرًَبيّ َّمىَّرِِ َ ّأَلَممىرٌَةّبِىلمُّوِءِّإَلم ْْ ِميِّإلمّالِوم ْْ  . (1)َّوَمىّأُبَوً ُئّنَو
 يف كددددددددددّ  نفسدددددددددده عددددددددددن الددددددددددذنب  لكددددددددددن يلدددددددددد م علددددددددددى اينسددددددددددا  أ  جيددددددددددّد وجيتهددددددددددد ويسددددددددددعى  

 واست دددددددددعر يف ،  لبددددددددده هدددددددددواه فأ ندددددددددب بدددددددددادَر إىل التوبدددددددددةوإ ا سدددددددددّولت لددددددددده نفسددددددددده وغ،  والعصددددددددديا 
 فدددددد ّ  التوبددددددة  عددددددل الفاسددددددق املمقددددددو  وليّدددددداو ،  حددددددّع ي فددددددر اهلل لدددددده،  نفسدددددده الندددددددم علددددددى  فريطدددددده

 . (2)كما يف قةّية ال اّب الفاسق املنقولمن أوليا  اهلل  عاىل  
 ،  ون ددددددددر معددددددددروفهم،  حفظدددددددداو لكددددددددرامتهم،  كددددددددّل حددددددددال يلدددددددد م سددددددددت عائبددددددددة املددددددددؤمننيوعلددددددددى  

 .  رغيباو يف استقامتهم
 والددددددددددد   عدددددددددددّد مدددددددددددن الصدددددددددددفا  اي يّدددددددددددة واألخدددددددددددالق ،  وصدددددددددددفٌة راقيدددددددددددة،  وهدددددددددددو ُخلدددددددددددٌق كدددددددددددرم

 د:   الحظه يف الدعا  اجلام  ال ري  كما،   طّيبةال
تدَرَ ،  اجلََِميَل َوَستَدَر اَلَقِبيلَ  يَا َمَن أََظَهرَ  )  . (3)( يَا َمَن يََ يُدَؤاِخَذ بِاجلََرِيريَِف وََيَ يَدَهِتِ  السِّ

 .. وكلتا ها ني الصفتني  ا  آثار طّيبة
 ف ف دددددددددددددا  العارفدددددددددددددة ون دددددددددددددر اخلِّصدددددددددددددال ا مدددددددددددددوديف يوجدددددددددددددب انت دددددددددددددار الصدددددددددددددفا  احلسدددددددددددددنة يف 

 مثّ قيددددددددددام أخددددددددددالق ،  ورغبددددددددددة ا خددددددددددرين فيهددددددددددا،  واحلددددددددددّ  عليهددددددددددا ، والتغيددددددددددب فيهددددددددددا،  املددددددددددؤمنني
 . اجملتم  عليها
 ،  ومددددددددو  الباطددددددددل بددددددددتك  كددددددددره،  العائبددددددددة يوجددددددددب حفددددددددظ كرامددددددددة املددددددددؤمننيسددددددددت  كمددددددددا وأ ّ 

 وفسدددددل اجملدددددال أمدددددام مدددددن صددددددَر منددددده القبددددديل ليحّسدددددن أعمالددددده بالسدددددت ،  وعددددددم التجددددداهر بالفسدددددق
 . وبالتا  زوال العائبا  والقبائل عن اجملتم  ، وير د  وخيجل من العود إليه،  عليه
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 وخصوصدددددددددداو سددددددددددت عيددددددددددوب املددددددددددؤمنني الددددددددددذي هددددددددددو مددددددددددن معددددددددددا  األخددددددددددالق املربّيددددددددددة للمددددددددددؤمن 
 . وفةيلة روحه،  والدالّة على كرامة نفس السا ر،  واملبّدلة للفساد إىل الصال 

 فكدددددددددم  كدددددددددروا فةدددددددددائل ،  واملثدددددددددل األعلدددددددددى  دددددددددذه الصدددددددددفة الطّيبدددددددددة هدددددددددم أهدددددددددل البيدددددددددت 
  كمددددددددا  الحظدددددددده مددددددددن  كددددددددرهم ،   الكددددددددرام وأف ددددددددوها ورّغبددددددددوا يف مددددددددآثر،  الطّيبددددددددني ون ددددددددروها

 ،  والطّيبدددددددددددني أصدددددددددددحاب أمدددددددددددري املدددددددددددؤمنني ،  سدددددددددددلما  وأو  ّر واملقدددددددددددداد وعّمدددددددددددار فةدددددددددددائل
 . والفقها  أصحاب ايمام الصادق ،  وال هدا  أصحاب ايمام احلسني 
 بددددددددددددل أغةددددددددددددوا ،  لندددددددددددداب وسددددددددددددتوها علدددددددددددديهمعرفددددددددددددوا معايددددددددددددب اويف الطددددددددددددر  املقابددددددددددددل كددددددددددددم 

 . وي يلوموا مؤمناو ،  وي يعيبوا أحداو ،  وعفوا عنهم
 ومدددددددن اجلهدددددددة الثانيدددددددة ،  وعددددددددم  تبّددددددد  العثدددددددرا ،  ّذبوا اددددددديعتهم علدددددددى السدددددددت والعفدددددددا هدددددددبددددددل 

 ووعظددددددددددددددددوهم خبددددددددددددددددري ،  منني وأرادددددددددددددددددوهم إىل صددددددددددددددددفا  الصدددددددددددددددداحلنيأصددددددددددددددددلحوا عيددددددددددددددددوب املددددددددددددددددؤ 
 . مواعظ املّتقني

 ومتقدددددددددددّبالو يرادددددددددددادهم ،  ملدددددددددددواعظهمفاهتددددددددددددى بدددددددددددذل  اخللدددددددددددق الكثدددددددددددري ممّدددددددددددن كدددددددددددا  قدددددددددددابالو 
 . واجلم  الفا ل،  وأن ئوا بذل  اجليل الصا 

 د:  منها،  وست عوراهتم متظافريف،  املؤمننيل ريفة يف قول اخلري يف واألحادي  ا
 ّل ،   خيلددددددد  اي دددددددا  إىل قلبدددددددهوي،  يدددددددا مع دددددددر َمدددددددن أسدددددددلم بلسدددددددانه:  ال رسدددددددول اهلل قددددددد

 . عوا عوراهتمبّ وّل  ت،   ذّموا املسلمني
 ن  تبّدددددددد  اهلل  عدددددددداىل عور دددددددده يفةددددددددحه ولددددددددو وَمدددددددد،   تبّدددددددد  عددددددددوراهتم  تبّدددددددد  اهلل عور دددددددده ف نّدددددددده مددددددددن

 . (1)يف بيته
 : أيةاو  ل اهلل وعن رسو 

  فأسدددددددددكت اهلل عددددددددددنفسدددددددددكتوا عدددددددددن عيددددددددددوب النددددددددداب ،  كدددددددددا  باملديندددددددددة أقدددددددددوام  ددددددددددم عيدددددددددوب
__________________________________ 
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 . فما وا وّل عيوب  م عند الناب،  عيوهبم الناب
 فددددددددددأظهر اهلل  ددددددددددم ،  فتكّلمددددددددددوا يف عيدددددددددوب الندددددددددداب،  باملدينددددددددددة أقددددددددددوام ّل عيدددددددددوب  ددددددددددموكدددددددددا  

 . (1)عيوباو ي ي الوا يُعرفو  هبا إىل أ  ما وا
 د:  أنّه قال  املؤمنني وعن أمري

 . (2)ملا  علمه في  ،  است عوريف أخي 
 د:  وعن ايمام الصادق 

 أبعدددددددددد مدددددددددا يكدددددددددو  العبدددددددددد مدددددددددن اهلل أ  يكدددددددددو  الرجدددددددددل يدددددددددواخ  الرجدددددددددل وهدددددددددو  فدددددددددظ عليددددددددده 
 . (3)زّّل ه ليعرّيه هبا يوماو ّما

 وإقالعهددددددددددددم عددددددددددددن ،  لسددددددددددددت عيددددددددددددوب املددددددددددددؤمنني حتسددددددددددددني سددددددددددددلوكهمومددددددددددددن ا ثددددددددددددار الطّيبددددددددددددة 
 القبدددددددددائل كمدددددددددا  الحظددددددددده يف القةددددددددددّية الددددددددد  حكاهدددددددددا بعددددددددد  السدددددددددداديف األجددددددددداّل  عدددددددددن املرحددددددددددوم 

 حدددددددددّدث مدددددددددا  .. الددددددددذي كدددددددددا  أحدددددددددد أفا دددددددددل علمددددددددا  طهدددددددددرا  ّمددددددددد قوحدددددددددا  الالسددددددددّيد أ دددددددددد الر 
 د:  حاصله أنّه

 يددددددددددددددعو  إىل   ددددددددددددديي  أحدددددددددددددد ،  إّ صدددددددددددددل و  لفونيّددددددددددددداو أحدددددددددددددد أصددددددددددددددقائ  يف أحدددددددددددددد األيّدددددددددددددام
 ،  منإحةدددددددددر   دددددددددييعه ف نّددددددددده مدددددددددؤ :  لكدددددددددن قدددددددددال   الصدددددددددديق،   أعرفددددددددده أنددددددددداالتّجدددددددددار الدددددددددذين ي

 . يستحق احلةور،  كا   ا نفٍس عالية،   طّيب
 وصددددددددددّممُت علددددددددددى ،  وهددددددددددو عمددددددددددٌل مسددددددددددتحبّ ،  ففّكددددددددددرُ  يف نفسدددددددددد  أنّدددددددددده   دددددددددديي  مددددددددددؤمن

 . وإ  ي أكن أعرفه،  احلةور
 وطبعددددددددددددددداو  دددددددددددددددا أّ  ي أعدددددددددددددددر  امليّدددددددددددددددت ي ،  بت يف الوقدددددددددددددددت املقدددددددددددددددّرر إىل الت ددددددددددددددديي فدددددددددددددددذه

 . أعر  أوّلده و ويه
__________________________________ 
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 مددددددددد  أنّددددددددده ي يظهدددددددددر عليددددددددده أنّددددددددده مدددددددددن ،  أحدددددددددد امل دددددددددّيعني كثدددددددددري البكدددددددددا  جدددددددددّداو إّّل أّ  رأيدددددددددت 
 ،  وحددددددددني الدددددددددفن،   دددددددديي تلكنّدددددددده أكثددددددددر الندددددددداب بكددددددددا و يف ال،  وي يُعدددددددد ّه أحددددددددد،  أقربددددددددا  امليّددددددددت

 . مرّاو كبكا  الثكلى على ع ي ها ي  كا  يبك  بكا و 
 حددددددددّع ،  قددددددددام مددددددددن بكددددددددا  هددددددددذا أزيددددددددد مددددددددن ا خددددددددرينولكدددددددد  أ وّصددددددددل أنددددددددا إىل حكمددددددددٍة يف امل

 ؟ وسألته ملا ا  بك  هكذا على املرحوم،  بنا  املرحوم جئت إىل جنبه هبدو من أ
 ويُلدددددددددد مي ،   دددددددددددعو  إىل أ  ّل أنسدددددددددداه طددددددددددول عمددددددددددريإّ    مدددددددددد  املرحددددددددددوم قةددددددددددّيةو :  قددددددددددال

 . أبك  لفقده طول حيايت أ 
 ؟ د وهل  كن  إخباري بذل :  فقلت
 ّل يفدددددد  كسدددددد  ،  و ددددددعي  الكسددددددب،   كنددددددت رجددددددالو فقددددددرياو كثددددددري العائلددددددةإ ّ ،  نعددددددم:  قددددددال
 ،  وعددددددددن إطعددددددددام أهلدددددددد  أحياندددددددداو ،  أعجدددددددد  حددددددددّع عددددددددن اسددددددددتئجار داٍر للسددددددددكنوكنددددددددت ،  بعي دددددددد 

 . و اقت و احليايف جّداو من اجلانب املا 
 فجئدددددددددت ،  يكدددددددددن   اددددددددد   أادددددددددتي بددددددددده غدددددددددذا و ألهلددددددددد و ا  يدددددددددوم يف وقدددددددددت الظهدددددددددر وي 

 ووصدددددددددددددلُت متدددددددددددددأّخراو عدددددددددددددن أّول ،  إىل املسدددددددددددددجد ُّلصدددددددددددددّل  مجاعدددددددددددددة صددددددددددددداليَت الظهدددددددددددددر والعصدددددددددددددر
 لدددددديس أحددددددٌد علددددددى ،   آخددددددر صدددددد   مددددددن صددددددفو  اجلماعددددددة وحددددددديفوقفددددددُت يف،  وقددددددت الصدددددداليف
 .  يي يساري وّل على  

 وعلدددددددددى ،  ( فوقددددددددد  جبنددددددددد  وهدددددددددو هدددددددددذا املرحدددددددددوم م )مثّ جدددددددددا  ادددددددددخ  آخدددددددددر اددددددددداب  حمدددددددددت 
 ،  وجعلدددددددددده أمامدددددددددده مددددددددددن طددددددددددريف،  وخامتدددددددددداو كددددددددددا  معدددددددددده مددددددددددن جيبدددددددددده،  الفددددددددددور أخددددددددددرج مفا يحدددددددددده

 . اهلل أكرب:  وقال،  واقتدى يف صال ه ب مام اجلماعة
 فرأيتدددددددده خامتدددددددداو ،  ا إىل  لدددددددد  اخلدددددددداا الددددددددذي كددددددددا  أمامددددددددهويف أثنددددددددا  الصدددددددداليف وقدددددددد  نظددددددددري أندددددددد

 . ويظهر منه أنّه خاٌا مثني،  وله بريق عجيب جيذب النظر،  مجيالو جّداو 
 ،  ب   ال ددددددددددددددديطا  يف أ  أسدددددددددددددددرقه وأبيعدددددددددددددددهووسدددددددددددددددو ،  فجلدددددددددددددددب نظدددددددددددددددري  لددددددددددددددد  اخلددددددددددددددداا

 .. وأختّل  مّديفو من  يق املعا ،  وأ عايش به
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 . حي  ي أر كب سرقة يف حيايت قطّ ،  كا  ألّول مريف يف حيايت  تصميموهذا ال
 و كندددددددددددي أ  أسدددددددددددرق اخلددددددددددداا بددددددددددددو  ،  هفرأيدددددددددددت أّ  الرجدددددددددددل غدددددددددددارٌق يف صدددددددددددال ه مددددددددددد  ربّددددددددددد

 . أ  يلتفت إىل هذا اّلختالب
  .. العمدددددددددل القبددددددددديلومددددددددد   لددددددددد  صدددددددددرُ  يف  دددددددددرّدٍد يف ايقددددددددددام وعددددددددددم ايقددددددددددام علدددددددددى هدددددددددذا 

 . معصية يف معصية،  ويف املسجد،  ويف الصاليف،  السرقة
 لكدددددددددددن يف األخدددددددددددري وقبدددددددددددل انتهدددددددددددا  الصددددددددددداليف صدددددددددددّممُت علدددددددددددى  لددددددددددد  بدددددددددددأ  أسدددددددددددرقه أثندددددددددددا  

 فسددددددددددجد ،  السددددددددددجود األخددددددددددري مددددددددددن الركعددددددددددة األخددددددددددرييفوخددددددددددامر ي هددددددددددذه الفكددددددددددريف إىل ،  سددددددددددجوده
 وسدددددددددحبته إىل ،  ااوو دددددددددعت يددددددددددي حدددددددددني السدددددددددجود علدددددددددى اخلددددددددد،  وسدددددددددجدُ  بعدددددددددده،  الرجدددددددددل
 و ددددددددددممته يف يدددددددددددي ،    حددددددددددني رفدددددددددد  الندددددددددداب رأسددددددددددهم مددددددددددن السددددددددددجودو لتدددددددددده معدددددددددد،  نفسدددددددددد 

 . وفرغنا من الصاليف،  إىل أ  سّلم إمام اجلماعة،  حني الت ّهد
 حيددددددددددد  ي يظهدددددددددددر منددددددددددده ،  سددددددددددد  أّ  الرجدددددددددددل ي يلتفدددددددددددت إىل سدددددددددددرق و صدددددددددددّور  أندددددددددددا يف نف

 . التفّح  عن اخلاا
 أو أجلددددددددددس كددددددددددأّ  ي ،  هددددددددددب قبددددددددددل أ  يلتفددددددددددت الرجددددددددددلبسددددددددددرعة وأ  ففّكددددددددددرُ  هددددددددددل أقددددددددددوم

 . أر كب ايئاو 
 وبدددددددددني مدددددددددا أندددددددددا كدددددددددذل  إ  و ددددددددد  الرجدددددددددل يدددددددددده علدددددددددى يددددددددددي الددددددددد  فيهدددددددددا اخلددددددددداا وقدددددددددال   

 ؟ ولكن ُقل   ملا ا سرقته،  اخلاَا ل :  هبدو 
 وي أفعدددددددل هدددددددذا ،  ّول مدددددددريف أسدددددددرق لةددددددد ط الفقدددددددر علددددددد َّ أندددددددا أل:  فاصدددددددفّر وجهددددددد  وقلدددددددت لددددددده

 . طول حيايت
 ولكددددددددن ملددددددددا ا ،  يظهددددددددر عليدددددددد  ا ددددددددطراب  واصددددددددفرار وجهدددددددد ،  صددددددددحيل،  نعددددددددم د : قددددددددال

 ؟ أقدمت على السرقة
 وأنّددددددددده لددددددددديس   ،  و دددددددددع  معي ددددددددد ،  وأخرب ددددددددده بفقدددددددددري،  ألجدددددددددل حدددددددددال  هدددددددددذه:  قلدددددددددت

 . ا   حّع ما أاتي به غذا  ألهل 
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 . ّيتهوامسل   أي اُخربك بثمن هذا اخلاا وقة،  حالل ،  اا ل اخل:  فقال
 وقدددددددددددددد سدددددددددددددافر  بعدددددددددددددد زواجددددددددددددد  أّول ،  وحددددددددددددددي  عهدددددددددددددٍد بدددددددددددددال واج،  إّ  رجدددددددددددددٌل مدددددددددددددتمّكن

 . سفريف  اريّة
 وقدددددددددد وصدددددددددلت ا   ظهدددددددددراو ففّكدددددددددرُ  أ  ُاصدددددددددّل  أّوّلو ،  وأندددددددددا ا   راجددددددددد  مدددددددددن سدددددددددفري  دددددددددّواو 

 وكندددددددت قدددددددد اادددددددتيت هدددددددذا اخلددددددداا هديّدددددددة ،  مثّ أ هدددددددب إىل داري،  مدددددددا دام حدددددددا  وقدددددددت الظهدددددددر

 . حتفها به كهديّة وإحتا  يف أّول سفري بعد ال واجل وج  العروب أل
 وأنددددددددت أ ا أرد  بيعدددددددده علددددددددى الصددددددددائغ ،  وهددددددددذا سددددددددعره،  واعلددددددددم أّ  مثددددددددن هددددددددذا اخلدددددددداا غددددددددالٍ 

 ،  اهّتمدددددد  فُقددددددل لدددددده إّ  فددددددال  يعددددددرفي فدددددد  ا،    أنّدددددد  لسددددددت بصدددددداحب اخلدددددداا فيّتهمدددددد سدددددديعر 

 . وأخرب  بامسه
 ،  عاملددددددددددددة الطّيبددددددددددددة واملكافددددددددددددأيف احلسددددددددددددنةوأنددددددددددددا خجددددددددددددال  مددددددددددددن هددددددددددددذه امل،  فت ددددددددددددّكر  مندددددددددددده

 والسددددددددددت َعلدددددددددد َّ بددددددددددالرغم مددددددددددن أنّدددددددددده كددددددددددا  يقدددددددددددر علددددددددددى أ  يفةددددددددددحي يف املسددددددددددجد واخلدددددددددداا يف 

 وعر ددددددددددددت عليدددددددددددده ،   إىل أحددددددددددددد الصدددددددددددداغة بددددددددددددائع  اخلددددددددددددوا يمو هبددددددددددددت فددددددددددددوراو ،  يدددددددددددددي عياندددددددددددداو 

 ؟ كم   تيه مّي :   وقلت له،  اخلاا
 مثّ ،  وأطددددددددال النظددددددددر إ ّ ،  إ َّ  دددددددداريفو اُخددددددددرىوينظددددددددر ،  اخلدددددددداا وهددددددددو ينظددددددددر إليدددددددده  دددددددداريفو  فأخددددددددذ

 ؟ من أين ل  هذا اخلاا:  قال
 . وأُريد بيعه،  هذا اخلاا  :  قلت

 . بل اُسّلمه إىل خمفر ال رطة،  وّل أُعطيه ل ،  د ّل أاتيه من :  فقال  
 . وي هد أّ  اخلاا  ،  د فالٌ  يعرفي:  فقلت
 . أنا أاتيه من ،  فال  باخلاا إ ا اهد ل ،  د طّيب:  قال  

 . وأخرب ه بالقةّية،  فجئت فوراو إىل هذا املرحوم
 ،  وي خيددددددددددربه بكيفيّددددددددددة إعطددددددددددا ه إيّدددددددددداي،  ىل البددددددددددائ  واددددددددددهد   أّ  اخلدددددددددداا  فجددددددددددا  معدددددددددد  إ

  فاادددددددتاه،  قدددددددةو وقدددددددال للبدددددددائ  أّ  اخلددددددداا لددددددده حقي،  بدددددددل سدددددددَت علددددددد َّ ،  وأّ  القةدددددددّية كيدددددددت وكيدددددددت
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 .. مّي بائ  اخلوا يم بثمنه األصل  الكثري
 إىل أّ  هدددددددددددددددذا املبلدددددددددددددددغ الكثدددددددددددددددري إ  أرد  صدددددددددددددددرفه اعتباطددددددددددددددداو  مثّ أرادددددددددددددددد  هدددددددددددددددذا املرحدددددددددددددددوم

 لدددددددذل   سدددددددن أ  ي دددددددتي بددددددده داراو  سدددددددكن يف الددددددددخال  منددددددده ،  وي يبدددددددق منددددددده اددددددد  ،   لددددددد 
 فيكددددددددددو  مثددددددددددن ايجيددددددددددار مسدددددددددداعدك مدددددددددد  اُجددددددددددريف ،  و ددددددددددؤّجر الددددددددددربّا  و سددددددددددتثمره،  مدددددددددد  عائلتدددددددددد 

 . عمل  يف حيا   العائلّية
 . وأّجر  الباق ،  ااتى   داراو أسكنت فيه عائل ف،  وأوصى إىل بع  الدّّللني

 ملدددددددددا سدددددددددت علددددددددد َّ هدددددددددذا املرحدددددددددوم هبدددددددددذا ،  راحدددددددددة ا مندددددددددذ سدددددددددنوا  أعددددددددديش عليددددددددده بكدددددددددلّ وأنددددددددد
 واخلدددددددددددددري اجل يدددددددددددددل الدددددددددددددذي ألددددددددددددد مي احلددددددددددددد   واّلكتئددددددددددددداب وبكدددددددددددددا  احدددددددددددددتاق ،  السدددددددددددددت اجلميدددددددددددددل

 . قلب املصاب
 وأندددددددت  الحدددددددظ أنّددددددده حتدددددددّول هدددددددذا الرجدددددددل مدددددددن سدددددددارق إىل إنسدددددددا  ،  هدددددددذا مدددددددا وقددددددد  حقيقدددددددةو 

 . يعيش سعيد بواسطة ست العائبة من هذا املرحوم،  طّيب
 ب رأسدددددددددداو علددددددددددى عقددددددددددب مددددددددددن الفسدددددددددداد إىل الصددددددددددال  بواسددددددددددطة هددددددددددذه الكرامددددددددددة فقددددددددددد انقلدددددددددد

 ولدددددددددو كدددددددددا  قدددددددددد فةدددددددددحه وي يسدددددددددت عليددددددددده لكدددددددددا  يُعدددددددددر  ،  األخالقيّدددددددددة مدددددددددن هدددددددددذا ال دددددددددخ 
 . ويصبل سارقاو حمتفاو طول عمره،  بالسرقة



 

 

(7)ّّ
ّوليِ ّالع يأة

 . ُفّسر  يف الل ة  عر الطبيعة:  العريكة
 . هتا العرفّية يف األحادي  ويف العربّية معرو أوس إّّل أنّه يستفاد من استعماّل
 كمددددددددددا ،   ندددددددددداو فيصددددددددددري ليّ ،  يف هددددددددددو اجللددددددددددد األدم يُدددددددددددل  ويُفددددددددددركفالعريكددددددددددة يف معناهددددددددددا العددددددددددر 

 ويُدّتخدددددددذ منددددددده الدددددددورق اللّدددددددني ،  ال الدددددددذي كدددددددا  قدددددددد او يصدددددددن  بددددددده هكدددددددذا الحظددددددده يف جلدددددددد ال ددددددد  
 . يف الكتب

 ،  إ ا كددددددا  سلسدددددداو مطواعدددددداو ،  فددددددال  لددددددنّي العريكددددددة:  يُقددددددال،  ويكددددددّر بدددددده عددددددن لددددددني املعااددددددريف
 . قليل اخلال  والنفور

 . (1)وّلَنَت عريكته يعي انكسر  خنو ه
 فيكددددددددددددو  حاصددددددددددددل معددددددددددددر لددددددددددددني العريكددددددددددددة يف هددددددددددددذه الصددددددددددددفة اجلميلددددددددددددة كنايددددددددددددة عددددددددددددن لددددددددددددني 

 . املعااريف م  الناب
 د  : أمددددددري املددددددؤمنني يدددددا  بلددددددني العريكددددددة يف ب وقدددددد جددددددا   وصددددددي  الرسدددددول األعظددددددم 

  وأوفدددددددددداهم،  وأصدددددددددددق الندددددددددداب  جددددددددددةو ،  وأجددددددددددرَ  الندددددددددداب صدددددددددددراو ،  لندددددددددداب كّفدددددددددداو كدددددددددا  أجددددددددددَود ا  )
__________________________________ 

 . 454  /  جمم  البحرين( 1)
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 . (1)( عريكةو وألينهم ،   ّمةو 
 . فمن حلية الصاحلني وزينة املّتقني لني العريكة يف املعااريف م  الناب

ي،  لينددددددددددددداو يكدددددددددددددو  يف حملّددددددددددددده  ،  ن و ةدددددددددددددعيفاو ل دددددددددددددريعة سدددددددددددددّيد املرسدددددددددددددلنيّل  دددددددددددددعفاو يف الددددددددددددددِّ
 . فيكو  لني املؤمن م  املؤمنني ّل م  املنافقني

 د:  صفة املؤمنني قوله  عاىللذل   رى يف ُحسن 
ّّْ ُْ َِو َمىُءّبَويوْ َِ ََُِّسّاْلُأْمىِرُّر  . (2)ّمَُّحممٌدّرمُ وُلّالِّموِيَّوالمِييَ َّمَعُيَّأِشدماُءّ

 ولدددددددديس مددددددددن ،  اسددددددددب فهددددددددو غددددددددري ممدددددددددو  بددددددددل جمتنددددددددٌب عنددددددددهوأّمددددددددا اللّددددددددني يف غددددددددري حملّدددددددده املن
 . مكارم األخالق

 ديداو يف لددددددددذل   ددددددددرى مثددددددددال اخللددددددددق الكددددددددرم متجّليدددددددداو يف الرسددددددددول العظدددددددديم حيدددددددد  كددددددددا  ادددددددد
  ا  اهلل  عددددددددددداىل يف قةدددددددددددّية اخلبيددددددددددد  مُسدددددددددددريف بدددددددددددن جنددددددددددددب بالنسدددددددددددبة إىل خنلدددددددددددة األنصددددددددددداري يف 

 .. (   رر وّل  رارّل حدي  )
 : أنّه قال مام الباقر ورد عن اي

 . إّ  مسريف بن جندب كا  له عذٌق د أي خنلٌة  ملها د يف حائط رجٍل من األنصار
 ،  ا   دددددددددددّر بددددددددددده إىل خنلتددددددددددده وّل يسدددددددددددتأ  وكددددددددددد،  البسدددددددددددتا ا  منددددددددددد ل األنصددددددددددداري ببددددددددددداب وكددددددددددد

 . مسريف فأص  ،  ّلمه األنصاري أ  يستأ   إ ا جا فك
 ،  وخدددددددددددرّبه اخلدددددددددددرب،  ف دددددددددددكا إليددددددددددده،  ىل رسددددددددددول اهلل جدددددددددددا  األنصددددددددددداري إ،  فلّمددددددددددا  دددددددددددأّص  

 إ  أرد  :  وقدددددددددددال،  األنصددددددددددداري ومدددددددددددا ادددددددددددكاوخدددددددددددرّبه بقدددددددددددول  فأرسددددددددددل إليددددددددددده رسدددددددددددول اهلل 
 . الدخول فاستأِ  

 . فأص أ  يبي ،  ّع بلغ به من الثمن ما اا  اهللساومه ح فلّما أص  ،  فأص  
 . ل  هبا عذٌق ُ ّد ل  يف اجلّنة:  فقال 
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 . أ  يقبل فأص  
 . (1)ف نّه ّل  رر وّل  رار،  وارِم هبا إليه،  إ هب فاقلعها:  لّنصاري  هللفقال رسول ا

 وإصدددددددراره علدددددددى ،    مو ددددددد  لدددددددني مددددددد  ظلدددددددم مسدددددددريف لّنصددددددداريفدددددددتالحظ أنّددددددده ي يكدددددددن املو ددددددد
 . حّع م  خنلة اجلّنة وعناده م  الرسول ،  وجلاجه على عدم اّلستئذا ،  الظلم

 دفعددددداو للةدددددرر ،  ورميهدددددا إليددددده،  بدددددل أمدددددر بقلددددد  النخلدددددة،  عددددده رسدددددول اهلل لدددددذل  ي يلِدددددن م
 . عن املؤمنني

 . علماو بأّ  مسريف ممّن ي خيَ  خبثه ونفاقه
َّوِمووووووووَ ّّ:  وهددددددددو الددددددددذي بددددددددذل لدددددددده معاويددددددددة أربعمائددددددددة درهددددددددم فددددددددروى كددددددددذباو إّ  قولدددددددده  عدددددددداىل

ََُِّووْسَّمووىِّفوويّقَوِّْبِووِيَّوُهووَوّأَلَوودُّّاْلِخَصوو ُدّالِّموووَيّ ِْ نْوَيىَّوُيْشوو ِّٰالِمووىِ َّموو ّيُوْعِجبُووَءّقَوْولُووُيِّفوويّاْلَحيَووىِةّالوودُّ   (2)ّى
 . ن لت يف علّ  

َمووووووُيّاْبِ َِووووووىَءَّمْ َضووووووىِتّالِّموووووووِيَّوالِّموووووووُيّرَُءوٌفّّ:  وأّ  قولدددددده  عدددددداىل ْْ َّوِمووووووَ ّالِمووووووىِ َّموووووو َّيْشووووووِ يّنَو
 . ن لت يف ابن ملجم (3)ّبِىْلِعَبىدِّ

 إىل  وهددددددو الددددددذي روى عندددددده ابددددددن أو احلديددددددد أنّدددددده كددددددا  يف أيّددددددام مسددددددري ايمددددددام احلسددددددني 
 . ى اخلروج إىل قتال احلسني وكا   ّرض الناب عل،  الكوفة على ارطة ابن زياد

 وهددددددو الدددددددذي قدددددددال فيددددددده ابدددددددن سددددددريين إنّددددددده قتدددددددل يف مدددددددّديف غيددددددداب زيدددددداد بدددددددن أبيددددددده عدددددددن البصدددددددريف 
 ؟ أما ختا  أ   كو  قتلت بريئاو :  فقال له زياد،  مثانية آّل 
 . لو قتلت معهم مثلهم ما خ يت:  فقال

 عة وأربعدددددددددني كّلهدددددددددم قدددددددددد وروى عنددددددددده ابدددددددددن أثدددددددددري أنّددددددددده قتدددددددددل مدددددددددن قدددددددددوم سدددددددددوار العددددددددددوى سدددددددددب
 . مج  القرآ 
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 . (1)( بعصاو على رأسها ف ّجها القصوى   ) وهو الذي  رب ناقة رسول اهلل 
 يعدددددددّد مدددددددن  د ّل مددددددد  مثدددددددل هدددددددذه الفرقدددددددة املنافقدددددددة د وعلدددددددى اجلملدددددددة فدددددددالّلني مددددددد  الثلّدددددددة املؤمندددددددة

 . مكارم األخالق وعوا  الصفا 
 . لكن  سهل بعد املمارسة والتمرين،  حتصيلها صعباو وهذه الصفة ال ريفة وإ  كا  

 ،  ويف مجيدددددددددددددد  أدوار حيا دددددددددددددده،  عريكددددددددددددددة لإنسددددددددددددددا  يف أقوالدددددددددددددده وأفعالددددددددددددددهفيحصددددددددددددددل لددددددددددددددني ال
 . وم  مجي  معااريه

 . واّلست فا  بأهل البيت ،  بالطلب من اهلل  عاىل
 .. وحتماو حتتاج هذه الصفة إىل الطلب والعمل

 . بر ٍة من اهلل  عاىل فكي  حتصل لنا اعتباطاو  ول اهلل إ ا ه  حصلت لرس
ُْ ّّْد :  قال  عاىل َمٍةًّمَ ّالِّموِيّلَِِتَّل ِْ  . (2)ّفَِبَمىَّر

ثَدددددددددل األعلددددددددد وقدددددددددد كدددددددددا  رسدددددددددول اهلل 
َ
 و الحدددددددددظ ،  ى للدددددددددني العريكدددددددددة يف سدددددددددري ه ال دددددددددرّا امل

 . عائ ة ل  جلّياو يف ع ر ه م  
 و اسددددددددددددرها علددددددددددددى مقامدددددددددددده األعظددددددددددددم كددددددددددددا  ،  بددددددددددددالرغم مددددددددددددن إيددددددددددددذائها للرسددددددددددددول األكددددددددددددرمف

 . معااراو ع ريف احلسر قبا ا،  صلوا  اهلل عليه وآله لّيناو معها
 وقالددددددددت لرسددددددددول اهلل قبددددددددل ،  يفو مدددددددد  الرسددددددددول عنددددددددد أبيهددددددددا أو بكددددددددرحدددددددّع أّ ددددددددا حتاكمددددددددت مددددددددرّ 

 ! ُقل وّل  قل إّّل حّقاو :  أ  يتكّلم
 وّل يدددددددددتكّلم ،  وّل يقدددددددددول إّّل حّقددددددددداو ،  هدددددددددو الدددددددددذي ّل ينطدددددددددق عدددددددددن ا دددددددددوى ورسدددددددددول اهلل 

 د:  با ية املباركة،  ال ّي عن اهاديف املخلوقني،  له بصريل اهاديف اخلالق،  باطالو 
َوْىّّ َْ َُِ ّاْل َِس3َّّْوَمىّيَِِطُقّ ٌيّيُو ِْ َّو  . (3)ِّإْلُّهَوِّإَلم
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 . وي ي لظ  ا بقول،  ن  ل  ي يرّد الرسول عليها ب   وبالرغم م
 د موقفددددددددددددده الكدددددددددددددرم يف قةدددددددددددددّية  ه صدددددددددددددلوا  اهلل عليددددددددددددده وآلدددددددددددددهلدددددددددددددني عريكتدددددددددددددومدددددددددددددن ّندددددددددددددا ج 
 بعدددددددددددددددد ا ددددددددددددددد ام امل دددددددددددددددركني وبقدددددددددددددددا  ال ندددددددددددددددائم يف ،  يف واقعدددددددددددددددة بددددددددددددددددر،  (1)القطيفدددددددددددددددة احلمدددددددددددددددرا 

 . حوزيف املسلمني
 .  اعت من بني ال نائم،  قطيفة  را  و يعة ّل  سوى ايئاو وكا  يف ال نائم 

 ( أي سدددددددددرقها  سدددددددددول اهلل غّلهددددددددداإّ  ر  ) د : ز أحدددددددددد األصدددددددددحاب مدددددددددن املندددددددددافقني وقدددددددددالفدددددددددرب 
 ورسددددددددددول اهلل هددددددددددو األمددددددددددني املسددددددددددّمى  حّمددددددددددد األمددددددددددني حددددددددددّع عنددددددددددد امل ددددددددددركني ،  والعيددددددددددا  بدددددددددداهلل

 . يف اجلاهلّية وحّع  
 ورسددددددددددول اهلل بددددددددددريٌ  مددددددددددن ،   األصددددددددددحاب مددددددددددن هددددددددددذه الكلمددددددددددة البذيئددددددددددةوحدددددددددددث دوّي بددددددددددني

 . وي يأخذ  ل  القطيفة،  ال ّل والسرقة
 .. وي خي ن له بقول،  عليه ب   م   ل  ي يرّد الرسول و 

 . بالرغم من أّ  الرسول له احلّق ال رع  يف أ  يصطف  من ال نائم ما ي ا 
َّألّيَوُِووووووولّمّ د : فن لدددددددت ا يدددددددة ال دددددددريفة َّكوووووووىَلِّلَِبِووووووويٍّ  فدددددددربّ  اهلل  عددددددداىل نبيّددددددده مدددددددن ،  (2)َّوَموووووووى

 . السرقة واخليانة
 ،  النددددددددداو غدددددددددّل القطيفدددددددددة وأخبأهدددددددددا هنالددددددددد إّ  ف:  فقدددددددددال ول اهلل وجدددددددددا  رجدددددددددٌل إىل رسددددددددد

 كمددددددددددا  الحظدددددددددده ،   وإخددددددددددراج  لدددددددددد  القطيفددددددددددة،   فددددددددددر  لدددددددددد  املو دددددددددد  فددددددددددأمر رسددددددددددول اهلل 
 . (3)يف التفسري

 وهدددددددذه القةددددددددّية آيددددددددة مدددددددن لددددددددني عريكددددددددة الندددددددّ  األعظددددددددم حيدددددددد  ي يظهدددددددر مندددددددده أّي اددددددددّديف يف 
  يددددددددددّدع  اي ددددددددددا  بددددددددددالنّ  وينسددددددددددبه إىل،  منددددددددددافٍق ردي مددددددددددن ،  مقابددددددددددل هددددددددددذه التهمددددددددددة البذيئددددددددددة
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 . فيفتةل هو بعد  ل ،  السرقة
 . هو األمني املؤمتن حّع عند الكّفار وامل ركني والنّ  

 . وهو  و احلّق يف أخذ القطيفة وغري القطيفة
 ،  وصدددددددداحب القدددددددددريف التاّمددددددددة،  وقائددددددددد املسددددددددلمني،  وأعظددددددددم اخصددددددددّية،  وهددددددددو ندددددددد   معصددددددددوم

 . وأبدى كّل لني،  وم   ل  ي يستعمل أّي قّويف
 العريكددددددددددددددة لددددددددددددددني الكددددددددددددددالم الددددددددددددددذي  ددددددددددددددراه ممدددددددددددددددوحاو يف القددددددددددددددرآ  الكددددددددددددددرم ويف لددددددددددددددني ومددددددددددددددن 

 : ومن  ل ،  احلدي  ال ري 
َوووووْسّّ:  قولددددده  عددددداىل َُوووووْوَلِّإنموووووُيّطَِ ِيوووووىّلمَعِّموووووُيّيَو َووووويَكمُ 43ّّاْذَهبَوووووىِّإلَوووووْسِّفْ  ّلميًو ّفَوُقووووووََلّلَوووووُيّقَووووووْوَلي

 . (1)َّأْوَّيْخَشسّْ
 د:  أنّه قال  املؤمنني وعن أمري

 . (2)( عّود لسان  لنَي الكالم )
 د:  بنه ايمام احلسن ومن وصّيته ّل

 . (3)( ه يوا  أ  يلني ل وِلَن ملن غاَلَظ  ف نّ  )
 وطيدددددددددددب الكدددددددددددالم يف النتيجدددددددددددة ،  ب وجدددددددددددداناو حسدددددددددددن  دددددددددددأثري لدددددددددددني العريكدددددددددددةا سدددددددددددو ومدددددددددددن 
 واألثددددددددر األكمددددددددل كمددددددددا  الحظدددددددده عمليّدددددددداو يف الددددددددتكّلم بددددددددالّلني مدددددددد  إسددددددددحاق الكندددددددددي ،  احلسددددددددنة

 حيددددددددد  أثّدددددددددر فيددددددددده الكدددددددددالم اللّدددددددددنّي ،  ودعدددددددددوى التنددددددددداق  يف القدددددددددرآ ،  صددددددددداحب الدددددددددرأي الباطدددددددددل
 . بربكة ايمام العسكري 

 د:  حدي  املناقبفف  
  إّ  إسدددددددددددحاق الكنددددددددددددي كدددددددددددا  فيلسدددددددددددو  العدددددددددددراق يف زمانددددددددددده أخدددددددددددذ يف  دددددددددددألي   نددددددددددداق  )
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 . و فّرد به يف من له،  وا ل نفسه بذل ،  القرآ 
 أمدددا  د : فقدددال لددده أبدددو حمّمدددد  وأّ  بعددد   المذ ددده دخدددل يومددداو علدددى ايمدددام العسدددكري 

 ؟ فيكم رجٌل رايد يرد  اُستا كم الكندي عّما أخذ فيه من   اغله بالقرآ 
 كيدددددددد  جيددددددددوز منّددددددددا اّلعددددددددتاض عليدددددددده يف هددددددددذا أو ،   حنددددددددن مددددددددن  المذ دددددددده د : فقددددددددال التلميددددددددذ

 ؟! غريه
 ؟ د أ ؤّدي إليه ما اُلقيه إلي :  فقال أبو حمّمد 

 . نعم د:  قال
 فدددددددد  ا ،  ؤانسددددددددته ومعونتدددددددده علددددددددى مددددددددا هددددددددو بسددددددددبيلهفُصددددددددر إليدددددددده و لطّدددددددد  يف م د : قددددددددال 

 ؟ د قد حةر ي مسألة أسأل  عنها:  وقعت اّلُلفة يف  ل  فُقل
 . ف نّه يستدع   ل  من 

 ا املددددددتكّلم هبددددددذا القددددددرآ  هددددددل جيددددددوز أ  يكددددددو  مددددددراده  ددددددا  كلّددددددم بدددددده إ  أ دددددداك هددددددذ:  فُقددددددل لدددددده
 ؟ منه غري املعا  ال  قد ظننتها أّن   هبت إليها

 . ألنّه رجٌل يفهم إ ا مس ،  ف نّه سيقول إنّه من اجلائ 
 ،  قددددددد أراد غددددددري الددددددذي  هبددددددَت أنددددددت إليددددددهفمددددددا يدددددددري  لعلّدددددده :  فددددد  ا أوجددددددب  لدددددد  فُقددددددل لدددددده

 ؟ معانيهفتكو  وا عاو ل ري 
 . إىل أ  ألقى عليه هذه املسألة،  فصار الرجل إىل الكندي و لّط 

 ورأى  لدددددددد  حمددددددددتمالو يف الّل ددددددددة ،  فتفّكددددددددر يف نفسدددددددده،  فأعدددددددداد عليدددددددده،  فقدددددددال لدددددددده أِعددددددددد علدددددددد َّ 
 ؟ أقسمت علي  أّل أخرب ي من أين ل :  فقال،  وسائ او يف النظر

 . إنّه ا   َعَرض بقل  فأورد ه علي :  فقال
 وّل مدددددددن بلدددددددغ هدددددددذه املن لدددددددة ،  هدددددددذا كددددددداّل مدددددددا مثلددددددد  مدددددددن اهتددددددددى إىل:   د الكنددددددددي د فقدددددددال

 ؟ فعرِّفي من أين ل  هذا
 . أمر  به أبو حمّمد :  فقال
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 . وما كن ليخرج مثل هذا إّّل من  ل  البيت،  ا   جئت به:  فقال
 . (1)( مثّ إنّه دعا بالنار وأحرق مجي  ما كا  ألّفه

 . وطيب الكالم أّدى إىل هذه النتيجة احلسنة،  ف ّن   الحظ أّ  لني العريكة
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(8)ّّ
ّالَجِىحّوَخْْضِّ

 ومددددددددن اينسددددددددا  مددددددددا بددددددددني أسددددددددفل العةددددددددد إىل ،  مددددددددن الطددددددددائر هددددددددو مددددددددا يطددددددددري بدددددددده:  اجلنددددددددا 
 . هذا يف الّل ة .. ايبط

 ،    وَكنِفدددددددده الددددددددذي يكتنفدددددددده مثددددددددل مالِددددددددهويف اّلسددددددددتعمال يكددددددددّر باجلنددددددددا  عددددددددن قددددددددّويف ال ددددددددخ
 . وحنو  ل ،  وقدر ه،  وعلِمه
 فيكدددددددددو  خفددددددددد  ،  ومعنددددددددداه التوا ددددددددد  فيددددددددده،  ذا مدددددددددا ُيسدددددددددأل يف هدددددددددذا الدددددددددّدعا  خفةدددددددددهوهددددددددد

 . اجلنا  كناية واستعاريف للتوا  
 ،  وأفعددددددددددا م،  خبفدددددددددد  اجلنددددددددددا  والتوا دددددددددد  يف أقددددددددددوا مملدددددددددد ٌ   و دددددددددداريب أهددددددددددل البيددددددددددت 

 .. ومعاارهتم،  ريهتموس
 . علم  اي   الذي ليس ألحٍد غريهمحّع أّ م  وا عوا يف مقامهم ال
 الدددددددذي هدددددددو بددددددداقر العلدددددددوم أجددددددداب  لددددددد  العددددددداي النصدددددددرا   فدددددددتالحظ أّ  ايمدددددددام البددددددداقر 

 ؟ هل أنت من علما  املسلمني:  الديرا  يف ال ام حني سأله
 ه بدددددالرغم مدددددن أنّددددد،  وي يُقدددددل أندددددا مدددددن علمدددددائهم،  جّهدددددا م لسدددددُت مدددددن:  أجددددداب ايمدددددام 

 . وهذا  وا   وخف  جنا  .. بل ّل يُقاب بعلمه علم أحد،  أعلم العلما 
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 ،  هدددددذا الدددددّدعا  والدددددداع  هبدددددذه الفقددددددريفصددددداحب  وكدددددذا  وا ددددد  والدددددده ايمدددددام السدددددّجاد 
 د:  قال سفره يف حدي  ايمام الصادق  ة الحظ خف  جناحه م  رفق

 وي دددددددتط علددددددديهم ،  يسدددددددافر إّّل مددددددد  رفقدددددددٍة ّل يعرفونددددددده ّل كدددددددا  علدددددددّ  بدددددددن احلسدددددددني   )
 . أ  يكو  من خدم الرفقة فيما  تاجو  إليه

 ؟ أ درو  َمن هذا:    قوٍم فرآه رجٌل فعرفه فقال  مفسافر مريفو م
 . د ّل:  فقالوا
 . د هذا علّ  بن احلسني :  قال

 يدددددددددددابن رسدددددددددددول اهلل أرد  أ   صدددددددددددلينا ندددددددددددار :  وقدددددددددددالوا،  فوثبدددددددددددوا إليددددددددددده فقّبلدددددددددددوا يدددددددددددده ورجلددددددددددده
 ؟ فمددددا الددددذي  أمددددا كنّددددا قددددد هلكنددددا إىل آخددددر الددددّدهر،  لددددو بددددَدَر  منّددددا إليدددد  يددددٌد أو لسددددا ،  جهددددّنم

 ؟  مل  على هذا
 مددددددددا ّل  فددددددددأعطو  برسددددددددول اهلل ،  يعرفددددددددوني كنددددددددت سددددددددافر  مددددددددريفو مدددددددد  قددددددددومإّ   :  فقددددددددال
 . (1)( فصار كتما  أمري أحب  إ ّ ،  ف ّ  أخا  أ   عطو  مثل  ل ،  أستحقّ 

 ويلددددددددد م أ  نتعّلمهدددددددددا حندددددددددن يف ،  ة لندددددددددا علدددددددددى التوا ددددددددد  وعددددددددددم التعدددددددددا عمليّددددددددد ةوهدددددددددذه  ربيددددددددد
 . ونداوم السري عليها حّع لو صرنا عظما ،  حيا نا
 أنّدددددددددددده يف أيّددددددددددددام مرجعّيتدددددددددددده  كدددددددددددد  بعدددددددددددد  األجدددددددددددداّل  عددددددددددددن املرحددددددددددددوم السددددددددددددّيد احلكدددددددددددديم  

 ( الدددددددذي  عدددددددب كثدددددددرياو  مستمسددددددد  العدددددددرويف الدددددددوثقى انتقدددددددده أحدددددددد األسدددددددا ذيف بالنسدددددددبة إىل كتابددددددده )
 . جّداو يف  أليفه وحتقيقه وحتصيل مصادره حّع أكمله ثالثة ع ر جمّلداو يف الفقه

 األنصددددددداري رفددددددد  املسدددددددتوى العلمددددددد  للنجددددددد  األادددددددر   بال دددددددي د : قدددددددال لددددددده  لددددددد  املنتقدددددددد
 . وأنت يف هذا اليوم ن ّلته بكتاب  هذا،  هذا اليوم إىل

 . وإىل مرجٍ  مثل السّيد احلكيمكاملتمس  وهذا كالٌم ّل   بالنسبة إىل كتاٍب  
__________________________________ 
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 د:  حي  قال له،  وغرّيه أّ ا   يري،  لسّيد جبواب ه ّهلكن أجابه ا
 ؟ مددددددددا رأيددددددددتم  وال دددددددديب األنصدددددددداري ويددددددددن،  أنددددددددا ويددددددددن،  ريأنددددددددت  قيسددددددددي بال دددددددديب األنصددددددددا

 .. من اياكاّل  بّينوها   وأنا أاكركم على  ل 
 . هذا  وا   وخف  جنا 

 و كددددددددى عددددددددن املقددددددددّدب األردبيلدددددددد  أعلددددددددى اهلل مقامدددددددده أنّدددددددده حصددددددددل لدددددددده مدددددددد  ال دددددددديب البهددددددددائ  
 . وإاكال وجواب،  ووصل البح  إىل أخذ وعطا ،  يف النج  األار   ٌ  علم ّ 

 ويف إادددددددددددكال مدددددددددددن ال ددددددددددديب البهدددددددددددائ  علدددددددددددى املقدددددددددددّدب األردبيلددددددددددد  أمسددددددددددد  املقدددددددددددّدب عدددددددددددن 
 . وانتصر ال يب البهائ ،  جلواباب أنّه انقط  املقّدب عن ااجلواب    ختّيل الن

 مثّ التقدددددددددددددددى ال ددددددددددددددديب البهدددددددددددددددائ  باملقددددددددددددددددّدب يف ،  وانفدددددددددددددددّ  اجلمددددددددددددددد ،  اجمللدددددددددددددددس وانقةدددددددددددددددى  
 واقتندددددددد  بدددددددده ،  اله  لدددددددد  جيّدددددددداو فدددددددذكر لدددددددده املقددددددددّدب جدددددددواب إاددددددددك،  طدددددددريقهم إىل وادي السددددددددالم

 . ال يب البهائ  كامالو 
 أو ،  هددددددددذا اجلددددددددوابأيددددددددت كتابدددددددداو ااددددددددتمل علددددددددى هددددددددل ر :  فقددددددددال ال دددددددديب البهددددددددائ  للمقددددددددّدب

 ؟ كنت  عرفه يف البح 
 لكددددددددددن ي أجددددددددددب بدددددددددده وي أرّد عليدددددددددد  ألنّدددددددددد  يف مقددددددددددام ،  فأجدددددددددداب املقددددددددددّدب كنددددددددددت أعرفدددددددددده

 . فال  سن أ  أكو  أنا املنتصر علي ،  ايب ايسالم
 وهددددددددددددذه نفسددددددددددددّية عاليددددددددددددة مددددددددددددن خفدددددددددددد  اجلنددددددددددددا  والتوا دددددددددددد  مددددددددددددن املقددددددددددددّدب مدددددددددددد  علمّيتدددددددددددده 

 .    لل يبوقدسّيته ومرجعّيته وجاللة قدره يتوا
 ،  واألحاديددددددددددددددد  املباركدددددددددددددددة،  هدددددددددددددددذه املكرمدددددددددددددددة يف ا يدددددددددددددددا  ال دددددددددددددددريفة ةو الحدددددددددددددددظ فةددددددددددددددديل

 : ومن  ل 
َءِّلُِّْمْؤِمِِي َّّ:  قال  عاىل َِ  . (1)َّواْخِْْضَّجَِى

__________________________________ 
 . 88ا ية :  ( سوريف احلجر1)
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َءِّلَمِ ّاَومبَوَعَءِّمَ ّاْلُمْؤِمِِي َّّ:  وقال أيةاو  َِ  . (1)َّواْخِْْضَّجَِى
 د:  قال ن ايمام الصادق ويف احلدي  ع

 كمدددددددا أّ  أقدددددددرب النددددددداب مدددددددن اهلل ،   يدددددددا داود د : إىل داود عدددددددّ  وجدددددددّل  فيمدددددددا أوحدددددددى اهلل )
و ،   املتوا عو   . (2)( كذل  أبعد الناب من اهلل املتكربِّ

 د:  عند اهاد ه املؤمنني ومن وصّية أمري 
 . (3)( ف نّه من أعظم العباديف،  علي  بالتوا   )

 د:  ي  رسول اهلل ويف حد
 والتوّكدددددددددل علدددددددددى ،  الصدددددددددمت وهدددددددددو أّول العبددددددددداديف د :  إّّل مدددددددددن  بّددددددددده ّل يعطددددددددديهّن اهللأربددددددددد ٌ  )
نيا،  والتوا  ،  اهلل  . (4)(  وال  هد يف الد 

 : ويف حدي  الكّ  
 .  وا   يا حمّمد:  فقال له أبو جعفر ،  ّمد بن مسلم رجالو اريفاو موسراو كا  حم

 وجلدددددددددس علدددددددددى بددددددددداب ،  امليددددددددد ا فدددددددددة أخدددددددددذ قوصدددددددددريفو مدددددددددن متدددددددددر مددددددددد  فلّمدددددددددا انصدددددددددر  إىل الكو 
 . وصار ينادي عليه،  مسجد اجلام 

 . د فةحتنا:  فأ اه قومه فقالوا له
 ولدددددددن أبدددددددر  حدددددددّع أفدددددددرغ مدددددددن بيددددددد  مددددددددا يف ،   مدددددددوّلي أمدددددددر  بدددددددأمٍر فلدددددددن أُخالفدددددددهإ ّ :  فقدددددددال

 . هذه القوصريف
  فهيّدددددددددأ . ببيدددددددددٍ  وادددددددددرا  فاقعدددددددددد يف الطّحدددددددددانني إ ا أبيدددددددددت إّّل أ    دددددددددت ل:  فقدددددددددال لددددددددده قومددددددددده

رحىو ومجالو وجعل يطحن
(5) . 

__________________________________ 
 . 215ا ية :  ( سوريف ال عرا 1)
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 د:  ويف حدي  ايمام الصادق 
 . (1)( ومن  كرّب و عاه،  فمن  وا   هلل رفعاه،   السما  ملكني موّكلني بالعباديفإّ   )

 د:  وقال أبو عبد اهلل 
 أ دددددددددددددري ِيَ اصددددددددددددطفيُت  ،  أَ  يددددددددددددا موسددددددددددددى:   إىل موسددددددددددددى  عددددددددددددّ  وجددددددددددددّل  أوحددددددددددددى اهلل )

 ؟ بكالم  دو  َخلق 
 ؟ يا رّب وِيَ  اك:  قال
 : فأوحى اهلل  بارك و عاىل إليه:  قال

 ،  أ ّل   نفسدددددداو مندددددد  فلدددددم أجددددددد فدددددديهم أحددددددداو ،  سددددددى إّ  قّلبددددددُت عبددددددادي ظهددددددراو لددددددبطنيدددددا مو 
 . (2)يا موسى إّن  إ ا صّليت و عت خّدك على التاب د أو قال على األرض د

 ونسددددددددددددتفيد مددددددددددددن هددددددددددددذه ا يددددددددددددا  الكر ددددددددددددة واألحاديدددددددددددد  ال ددددددددددددريفة أّ  التوا دددددددددددد  وخفدددددددددددد  
 جلندددددددددا  مدددددددددن أعلدددددددددى الصددددددددددفا  احلسدددددددددنة وأغلدددددددددى املكدددددددددارم الطّيبددددددددددة الددددددددد   عدددددددددّ  اينسدددددددددا  عنددددددددددد ا

 . و وجب له معا  الدرجا  ومراق  الكماّل ،  اخلالق وعند املخلوق
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 . 2  /  99  /  2 ج/  ( ُاصول الكايف1)
 . 7  /  100  /  2 ج/  ( ُاصول الكايف2)
  



 

 

 



 

 

(9)ّّ
ُِم ّالم ي ة ّو

 . ه  الطريقة واُّلسلوب:  السرييف
 وطريقددددددددة معااددددددددر ه مدددددددد  أهلدددددددده ،  د بدددددددده ُحسددددددددن سددددددددرييف اينسددددددددا  يف حيا ددددددددهيقصدددددددد:  وحسددددددددنها

 . يف بيته وجمتمعه،  وأقربائه وأصدقائه وأوّلده
 ،  بدددددددددداو حسددددددددددناو يف مجيدددددددددد  جمدددددددددداّل  حيا ددددددددددهفاُسددددددددددلوب املّتقدددددددددد  والصددددددددددا  يكددددددددددو  اُسددددددددددلوباو طيّ 

 . فيكو  له حلية وزينة
 د:  أنّه قال  املؤمنني وقد ُروي عن أمري

 . ( ُحسن السرييف عنوا  حسن السريريف )
 . حُلسن باطنه وروحهف ّ  ُحسن سرييف اينسا  مظهٌر 

 .. ف  ا كا  ال خ  حسن الباطن حسنت سري ه
 .. فيكو  حسن سري ه كاافاو عن حسن باطنه

 ومدددددددددن مكدددددددددارم أخدددددددددالق الص دددددددددلحا  واأل قيدددددددددا  أ   كدددددددددو  سدددددددددريهتم يف حيددددددددداهتم حسدددددددددنة مددددددددد  
 . مجي  من يعي و  معه من بي نوعهم

 . بل حّع م  احليوانا  ال  يل م ايرفاق هبا ومراعاهتا
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 .. ف ّ  ايسالم جعل أحكاماو وحدوداو حّع بالنسبة إىل احليوانا 
 . وبر على الرفق حّع يف غري الب ر

 د:  ال رسول اهلل ق:  قال ن أمري املؤمنني فف  احلدي  ع
 : للدابّة على صاحبها سّت خصال )

 وّل يةدددددددددرب وجههدددددددددا ف ّ دددددددددا ،  ويعدددددددددرض عليهدددددددددا املدددددددددا  إ ا مدددددددددّر بددددددددده،  بَعلِفهدددددددددا إ ا نددددددددد ليبددددددددددأ 
 وّل  ّملهددددددددددا ، عددددددددددّ  وجددددددددددّل  وّل يقدددددددددد  علددددددددددى ظهرهددددددددددا إّّل يف سددددددددددبيل اهلل،   سددددددددددبِّل  مددددددددددد رهّبددددددددددا

 . (1)( وّل يكّلفها من امل   إّّل ما ُ طيق،  فوق طاقتها
 د:  وقال ايمام الصادق 

 : حني حةر ه الوفايف د احلسني ّلبنه حممّ  قال علّ  بن )
 فددددددد  ا ،  فلدددددددم أقرَعهدددددددا بسدددددددوٍط قرعدددددددة،  حججدددددددُت علدددددددى نددددددداق  هدددددددذه ع دددددددرين حّجدددددددة إّ  قدددددددد

 . (2)( نفَقت د أي ما ت د فادفنها ّل يأكل حلمها السبا 
 ويف اسددددددددددددددددلوب ،  والطريقددددددددددددددددة املستحسددددددددددددددددنة يف احليددددددددددددددددايف،  هددددددددددددددددذه هدددددددددددددددد  السددددددددددددددددرييف احلسددددددددددددددددنة

 ،  فكيددددددددددددددد  باملعاادددددددددددددددريف مددددددددددددددد  النددددددددددددددداب،  حدددددددددددددددّع مددددددددددددددد  البهدددددددددددددددائم واحليواندددددددددددددددا  .. املعاادددددددددددددددرا 
 . خصوصاو األرحام واألقربني،  او املؤمننيخصوص

 حددددددددددّع الددددددددددتكّلم هبدددددددددددو  ّل ،  السددددددددددرييف قددددددددددوّلو وعمددددددددددالو مدددددددددد  ا خددددددددددرين فيلدددددددددد م علينددددددددددا حتسددددددددددني
 . والنظر بلط  ّل بَ َ ر،  بصيا 

 ومدددددددددن مقّومددددددددددا  ،  التقدددددددددد ّ كددددددددددارم أخدددددددددالق املددددددددددؤمن الصدددددددددا  وهدددددددددذه السدددددددددرييف الطّيبددددددددددة مدددددددددن م
 . وممّا يدّل على ُحسن باطنه وطيب نفسه،  صالحه و قواه

ثَددددددددل األعلددددددددى  ددددددددذه،  واملدرسددددددددة العليددددددددا  ددددددددذه السددددددددرييف هدددددددد  مدرسددددددددة أهددددددددل البيددددددددت 
َ
  وامل

__________________________________ 
 . 28  /  باب السّتة/  330  /  اخلصال( 1)
 . 1  /  من أحكام الدوابّ /  51 ب/  8 ج/  ( الوسائل2)
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 . السجّية هم النّ  والعتيف صلوا  اهلل عليهم أمجعني
 و كرنددددددددا اددددددددطراو مددددددددن ،  ا يف الفصددددددددل الثالدددددددد  مددددددددن هددددددددذا الكتددددددددابوقددددددددد  قددددددددّدمت نبددددددددذيف منهدددددددد

 : ولذل   الحظ .. حماسن ع رهتم
ُّكِوووووووَتَّفظًّوووووووىّّ:  بقولددددددده  عددددددداىل  إّ  القدددددددرآ  الكدددددددرم  دددددددد  الرسدددددددول األعظدددددددم د 1 َّولَوووووووْو

ْوِلءَّ َِ  . (1)َّ ِِّيَظّاْلَقِِّْاََّلنَْضُّواِّمْ ّ
 : ّسر سري ه صلوا  اهلل عليه بأنّهد والرواية ال ريفة  ف 2
 ،  وي دددددددّي  اجلندددددددازيف،  دعدددددددويف احلدددددددّر والعبدددددددد ولدددددددو علدددددددى كدددددددرا  وجُييدددددددب،  كدددددددا  خيددددددددم يف أهلددددددده  )

 ويبددددددددددأ ،  وينددددددددداو م بيدددددددددده املباركدددددددددة،  سددددددددداكنيويؤاكدددددددددل امل،  وجُيدددددددددالس الفقدددددددددرا ،  ويعدددددددددود املر دددددددددى  
 ور دددددددددا بسدددددددددط لددددددددده ثوبددددددددده ،  هويكدددددددددرم الدددددددددداخل عليددددددددد،  ويبددددددددددأ املسدددددددددلمني باملصدددددددددافحة،  لسدددددددددالمبا

 . (2)( وما جفا على أحٍد قطّ ،  يُؤثِر على نفسه فيكرمه بالوساديفو ،  ليجلس عليه
 ،  ثوبدددددددداو ي ددددددددتي ثدددددددددوبنيه حينمددددددددا ي دددددددددتي بأنّدددددددد واحلدددددددددي  يددددددددذكر أمدددددددددري املددددددددؤمنني  د 3

 . (3)يعط  أجودمها لقنرب وخيتار دونه لنفسه
 واُهددددددددددددديت ،  وز الدددددددددددد  كانددددددددددددت يف بيتددددددددددددهويُوصدددددددددددد  بايرفدددددددددددداق حددددددددددددّع عنددددددددددددد اددددددددددددهاد ه بدددددددددددداأل

 . للحسنني 
 يف معاادددددددددددددددراهتم ،  اددددددددددددددديعتهم األبدددددددددددددددرار علدددددددددددددددى سدددددددددددددددرييف قددددددددددددددددوهتم األطهدددددددددددددددار وقدددددددددددددددد جدددددددددددددددرى  

 . وعدم  عاليهم على الناب،  احلسنة
 أنّدددددددده يف أحددددددددد أسددددددددفاره مددددددددن العددددددددراق إىل  ذي يُنقددددددددل عددددددددن املرحددددددددوم ا دددددددددِّث القّمدددددددد  كالدددددددد

 رافقدددددددددددددده يف السددددددددددددددّياريف احلافلددددددددددددددة بعدددددددددددددد  القددددددددددددددروّيني ،  خراسددددددددددددددا  ل يدددددددددددددداريف ايمددددددددددددددام الر ددددددددددددددا 
 . الذاهبني إىل ال ياريف أيةاو 

__________________________________ 
 . 159ا ية :  ( سوريف آل عمرا 1)
 . 226  /  16 ج/  (  ار األنوار2)
 . 102  /  41 ج/  (  ار األنوار3)
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 ،  دي  واملعدددددددددددار وا دددددددددددّدث القّمددددددددددد  بدددددددددددالرغم مدددددددددددن كونددددددددددده آيدددددددددددةو يف العلدددددددددددم والتقدددددددددددوى واحلددددددددددد
 . بل كا  يعاارهم كأحدهم،  وي يتفّوق على اُولئ  املسافرين،   يكن يتظاهر بالعظمةي

 فكددددددددا  اُولئدددددددد  يف طيلددددددددة الطريددددددددق يطلبددددددددو  مددددددددن ال دددددددديب أ  ي ددددددددتي  ددددددددم اخلبدددددددد  والفاكهددددددددة 
 . ظّناو منهم أّ  ال يب كسائر الناب العادّيني،  وغري  ل 

 وهددددددددددددم مسددددددددددددت و  يف ،  م مددددددددددددا يريدددددددددددددو وال دددددددددددديب أعلددددددددددددى اهلل مقامدددددددددددده كددددددددددددا  ي ددددددددددددتي  دددددددددددد
 . وّل يُتعبو  أنفسهم بعمل،  ّل يتكّلفو  ب   ،  مكا م

 .. وهذه الطريقة،  انتهى سري السفر على هذا املنوالوّا املسري و 
  هبدددددددددوا ل يددددددددداريف املرجددددددددد  ،  ويف خراسدددددددددا  بعدددددددددد أ  وصدددددددددل اُولئددددددددد  وزاروا ايمدددددددددام الر دددددددددا 

 ،  لدددددددددذي كدددددددددا  آندددددددددذاك مقيمددددددددداو يف م دددددددددهد الر دددددددددا ا الدددددددددديي السدددددددددّيد حسدددددددددني القّمددددددددد  
 . واجمللس غاّ  بأهله،  وجلسوا يف طر  اجمللس،  فسّلموا على السّيد

 وقدددددددام معددددددده مجيددددددد  أهدددددددل ،  أّ  السدددددددّيد القّمددددددد  قدددددددام مدددددددن مكانددددددده وبينمدددددددا هدددددددم كدددددددذل  إ  رأوا
 . احتامفاستقبلوه بكّل حفاويف و كرم و ،  لس ّلستقبال اخ  ورد إىل اجمللساجمل

 فددددددد  ا هدددددددو نفدددددددس صددددددداحبهم يف السدددددددفر الدددددددذي ،  ونظدددددددر هدددددددؤّل  إىل  لددددددد  ال دددددددخ  الدددددددوارد
 . ويعاارهم بأحسن سرييف،  فيخدمهم بكّل رغبة،  كانوا يكّلفونه ال را  واخلدمة

 لكنّددددددده قدددددددال  دددددددم إنّددددددده ّل داعددددددد  لالعتدددددددذار د ،  ذروا منددددددده كثدددددددرياو علدددددددى مدددددددا سدددددددل  مدددددددنهمفاعتددددددد
 يف ،  ب دددددد  لدددددده وحددددددّ  ال ددددددار  املقددددددّدب عليددددددهم هددددددو مددددددا ينألنّدددددده كددددددا  مددددددا سددددددل  مددددددن اخلدمددددددة  دددددد

 . واُمور الطريق،  آداب السفر
  .. هددددددددددددذا ّنددددددددددددو ج مددددددددددددن حسددددددددددددن السددددددددددددرييف الددددددددددددذي يلدددددددددددد م أ  يكددددددددددددو  عليدددددددددددده مجيدددددددددددد  الندددددددددددداب

 .. وأصحاب املقاما ،  وأصحاب الوجاهة،  خصوصاو أصحاب العلم
 مدددددددددد  املددددددددددؤمنني ،  وأحسددددددددددن طريقددددددددددة،    علما نددددددددددا األبددددددددددرار علددددددددددى أحسددددددددددن سددددددددددرييفوقددددددددددد كددددددددددا
 . واملعاارين

 ،  الكبدددددددري  لميدددددددذ السدددددددّيد  دددددددر العلدددددددوم مدددددددن  لددددددد  مدددددددا حكددددددد  عدددددددن املرحدددددددوم كااددددددد  ال طدددددددا 
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 والدرجددددددددددددة املرجعيّدددددددددددددة ،  صدددددددددددداحب املقددددددددددددام العلمددددددددددددد  ال ددددددددددددهري،  واُسددددددددددددتا  صدددددددددددداحب اجلدددددددددددددواهر
 لتةددددددددددّلعه وإحاطتدددددددددده بفقدددددددددده ،  ورئدددددددددديس ايسددددددددددالم،  حيدددددددددد  لُقِّددددددددددب ب دددددددددديب الفقهددددددددددا ،  املعروفددددددددددة
 . وأحكام ال ر ايسالم 

 أنّدددددده  ددددددأّخر يومدددددداو عددددددن صدددددداليف اجلماعددددددة الدددددد  كددددددا  يُقيمهددددددا ظهددددددراو يف أحددددددد  حكدددددد  عندددددده 
 . املساجد ال ريفة يف النج  األار 

 واسددددددددددددتوجب هددددددددددددذا التددددددددددددأخري أ  يقددددددددددددوم كددددددددددددّل واحددددددددددددٍد مددددددددددددن املصددددددددددددّلني املددددددددددددأمومني فُيصددددددددددددّل  
 . ألّ م يئسوا عن جم   ال يب،  صاليف الظهر فرادى  
 ورأى مجعدددددددددددداو مددددددددددددن املددددددددددددأمومني ،  ىل املسددددددددددددجدل ال دددددددددددديب كاادددددددددددد  ال طددددددددددددا  إوفجددددددددددددأيفو دخدددددددددددد

 .. يصّلو  فرادى  
 ؟! أما كا  فيكم رجالو موثوقاو  صّلو  خلفه:  فقال للباقني

 وكدددددددددا  هدددددددددو ،  مثّ التفدددددددددت ال ددددددددديب إىل أحدددددددددد التّجدددددددددار الدددددددددذي كدددددددددا  رجدددددددددالو صددددددددداحلاو موثوقددددددددداو 
 . الباقو  كذل  فاقتدى به ال يب واقتدى به،  أيةاو ُيصّل  صاليف الظهر

 . وعرق من اخلجل،  به فخجل كثرياو  والتفت  ل  التاجر بعد الصاليف أّ  ال يب اقتدى  
 . ُقم فصلِّ العصر لنقتدي ب  أيةاو :  لكن ال يب قال له
 ومددددددن التدددددداجر اّلسددددددتعفا  ،  فكددددددا  مددددددن ال دددددديب ايصددددددرار علددددددى  لدددددد ،  فددددددأص  لدددددد  التدددددداجر

 إّمدددددددا أ   صدددددددّل  بندددددددا :  اخدددددددت أحدددددددد اثندددددددني:  ل ددددددديب انتهدددددددى الكدددددددالم بدددددددأ  قدددددددال لددددددده احدددددددّع ،  منددددددده
 . وإّما أ   عط  مقداراو من املال للفقرا ،  العصر

 وأعفددددددداه ال ددددددديب عدددددددن صددددددداليف اجلماعدددددددة لتقّبلددددددده عمدددددددل اخلدددددددري ،  فتقبّدددددددل التددددددداجر إعاندددددددة الفقدددددددرا 
 . (1)فقام هو وصّلى يف ا راب،  وعو  املؤمنني

 
__________________________________ 
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(10)ّّ
ّوُ أولّال  يح

 . وعدم الت ل ل،  والثبا ،  كناية عن الوقار:   سكوُ  الريل
 . أي وقور د رجٌل ساكن الريل:  يُقال

 فُيقابددددددددددددددل  .. حيدددددددددددددد  إّ  الددددددددددددددريل مقرونددددددددددددددة نوعدددددددددددددداو بسددددددددددددددرعة احلركددددددددددددددة وموجبددددددددددددددة للعواصدددددددددددددد 
 .. السرعة السكو 

 فصددددددددددددار سددددددددددددكو  الددددددددددددريل كنايددددددددددددة عددددددددددددن سددددددددددددكو  اينسددددددددددددا  ورزانتدددددددددددده ووقدددددددددددداره يف حددددددددددددوادث 
 . و  رّيا  الدنيا،  الدهر

 والدددددددددددذي ّل حترّكددددددددددده ،  الثابدددددددددددت قدمددددددددددده عندددددددددددد احلدددددددددددوادث،   اهددددددددددد فالرجدددددددددددل الوقدددددددددددور عندددددددددددد ا 
 . وهو ممدو  .. ساكن الركن:  لعواص  يسّمىا

 ،  ويتلددددددّو  بكددددددّل لددددددو ،  ويّتبدددددد  كددددددّل ندددددداعق،  خ  الددددددذي  يددددددل مدددددد  كددددددّل ريددددددلبلدددددده ال ددددددومقا
 . وهو مذموم .. متلّوناو ومت ل ّلو :  ويكو  كا مت الرعا  يسّمى

 :  مددددددددددا لعلّدددددددددده املفّسددددددددددر هبددددددددددا قولدددددددددده  عدددددددددداىلك،   عددددددددددرّب بددددددددددالريل عددددددددددن القددددددددددّويف وال خصددددددددددّيةوقددددددددددد ي
َشُِّواَّوََْيَهَاّرِيُحُأ ّْوَّّ ْْ ُُواّفَو َو  . (1)ََّلََّوَِىَز

__________________________________ 
 . 46ا ية :  ( سوريف األنفال1)
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 :  يعددددددددددي،  هددددددددددذا الوجدددددددددده  عددددددددددر سددددددددددكو  قددددددددددّويف ال ددددددددددخ فيكددددددددددو  سددددددددددكو  الددددددددددريل علددددددددددى 
 . اخصّية الرجل يف الثبا  وعدم الت ل ل

  .. واّلسدددددددددددتقامة فيددددددددددده،  فريجددددددددددد  معدددددددددددر سدددددددددددكو  الدددددددددددريل إىل الثبدددددددددددا  علدددددددددددى طريدددددددددددق احلدددددددددددقّ 
 . كتاباو وسّنةو ،   بل هو مطلوٌب ارعاو ،  وهو ممدو  أيةاو 

 نطدددددددددق هبدددددددددا ،  واملدددددددددذهب املقبدددددددددول،  والطاعدددددددددة اي يّدددددددددة،  فاّلسدددددددددتقامة علدددددددددى الطريقدددددددددة احلّقدددددددددة
 د:  و ل ،  ال ري القرآ  الكرم واحلدي  

َِىُه ّّ د : يف قولدددددده  عدددددداىل،  الكددددددرمالقددددددرآ   د 1 ََُِّووووووسّالطم ِيَقووووووِةّأَلَْ ووووووَقيوْ َّوَألّلمووووووِوّاْ وووووو َوَقىُمواّ
 . (1)ّممىءيَّ َدقيى
 : لعبد اهلل بن ُجندب  وصّية ايمام الصادق،  د احلدي  ال ري  2
 ،  ال مددددددددداموألظّلهدددددددددم ،  م املالئكدددددددددةلدددددددددو أّ  اددددددددديعتنا اسدددددددددتقاموا لصدددددددددافحته:  يدددددددددابن ُجنددددددددددب )

 ... وملا سألوا اهلل ايئاو إّّل أعطاهم،  وألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم،  وألارقوا  اراو 
 د:  مثّ قال 

 فددددددددواهلل ،  ّل  دددددددذهنَّ بكدددددددم املدددددددذاهب:  بلّدددددددغ معاادددددددر اددددددديعتنا وقُدددددددل  دددددددم:  يدددددددا ابدددددددن ُجنددددددددب
نياّل  ُنال وّليتنا إّّل بالور  واّلجت  . ومواسايف اّلخوا  يف اهلل،  هاد يف الد 

 . وليس من ايعتنا من يظلم الناب
 د:  ّّنا ايعتنا يُعرفو  خبصاٍل اّع إ:  يا ابن ُجندب

 . (2)وبأ  يصّلوا اخلمسني ليالو و اراو ،  بالسخا  والبذل لالخوا 
  وّل جيدددددددددددداورو ،  (4)مدددددددددددد  ال ددددددددددددرابطوّل يطعمددددددددددددو  ،  (3)اددددددددددديعتنا ّل يهددددددددددددّرو  هريددددددددددددر الكلددددددددددددب

__________________________________ 
 . 16ا ية :  ( سوريف اجلنّ 1)
 . ركعة 34والنوافل الليلّية والنهاريّة ،  ركعة 17وه  الفرائ  اليومّية ،  ( لعّل األصل ايحدى ومخسني2)
 ر ولعلّددددددده كنايدددددددة وإاددددددداريف إىل إظهدددددددا،  وهدددددددو غدددددددري النبدددددددا ،  صدددددددو ه مدددددددن قلّدددددددة صدددددددربه علدددددددى الدددددددربد:  ( هريدددددددر الكلدددددددب3)

 . وعدم الصرب والتحّمل،  السخطالتةّجر و 
ثَددددل بطمدددد  ال ددددراب4)

َ
 ملددددا  ُكددددر يف حيا دددده مددددن أنّدددده يتبدددد  الددددذئب بطمدددد  أنّدددده إ ا أغددددار علددددى غددددنم قددددوٍم أكددددل ،  ( ُيةددددرب امل
 . ما فةل منه
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 . وّل يسألو  لنا مب ةاو ولو ما وا جوعاو ،  لنا عدّواو 
 و دددددددددددددددافظو  علدددددددددددددددى ،  لدددددددددددددددى اخلّفدددددددددددددددنيوّل  سدددددددددددددددحو  ع،  (1)اددددددددددددددديعتنا ّل يدددددددددددددددأكلو  اجلدددددددددددددددّري

 . (2)( وّل ي ربو  مسكراو ،  ال وال
 والددددددددددّدعا  ال ددددددددددري  بسددددددددددكو  الددددددددددريل سددددددددددؤاٌل بددددددددددأ  يثبّددددددددددت اهلل اينسددددددددددا  يف حيا دددددددددده وقددددددددددوراو 

 . ل ل وّل متلّو   غري مت
 ومددددددددددددن مقّومددددددددددددا  اخصددددددددددددّية ،  يّددددددددددددة يف حيددددددددددددايف اينسددددددددددددا  مددددددددددددور احليافدددددددددددد ّ  مددددددددددددن أهددددددددددددّم اّلُ 

 كالددددددددددذين  كددددددددددرهم التدددددددددداريب ،   نسددددددددددانّيةفيفقددددددددددد قيمددددددددددة اي،  متلّوندددددددددداو لواقعيّددددددددددة هددددددددددو أ  ّل يصددددددددددري ا
 ،  فسدددددددددا   عددددددددداقبتهم،  و قّلبدددددددددا  الددددددددددهر،  م يف مدددددددددّر ال مدددددددددا  وحدددددددددوادث األيّدددددددددامو كدددددددددر  لدددددددددّو 

 . ممّن كانوا يف قدم األيّام وحديثه،  وفسد  ُدنياهم واُخراهم
 :  لقددددددددرآ  الكددددددددرمعندددددددده اهلل  عدددددددداىل يف اُخددددددددذ مثدددددددداّلو لددددددددذل  بلعددددددددم بددددددددن بدددددددداعورا  الددددددددذي قددددددددال 

َِىِوي َّّ ىّفَأََْوبَوَعُيّالشمْيطَىُلَّفَأىَلِّمَ ّاْل َْ َِىُ ّةيَىََِِىّفَىنَمََِّخِّمِوْ المِييّةََويوْ ْ ّنَوَبأَّ ِْ ََُِّْي  . (3)َّواَُْلّ
 وكدددددددا  يعدددددددر  اّلسدددددددم األعظدددددددم ،   مدددددددن قدددددددوم الندددددددّ  موسدددددددى  ،  كدددددددا  مدددددددن بدددددددي إسدددددددرائيل

 . وُيستجاب له،  فيدعو به
 :  وأصدددددددحابه قدددددددال فرعدددددددو  لدددددددبلعهم وملّدددددددا مدددددددّر فرعدددددددو  جبندددددددوده يف طلدددددددب الندددددددّ  موسدددددددى 

 . ادُ  اهلل على موسى وأصحابه ليحبسهم علينا حّع نظفر هبم
 متوّجهددددددددددداو إىل جبدددددددددددٍل ي دددددددددددر  علدددددددددددى بدددددددددددي ،  وركدددددددددددب  ددددددددددداره،  فمددددددددددداَل بلعدددددددددددم إىل فرعدددددددددددو 

 . فيدعو عليهم،  ليق  على  ل  اجلبل،  إسرائيل
  فددددددددأنطق،  فأقبددددددددل بلعددددددددم يةددددددددربه،  ضسددددددددار إّّل قلدددددددديالو حددددددددّع بددددددددرك احلمددددددددار علددددددددى األر فمددددددددا 

__________________________________ 
 ،  يدددددددعى بثعبدددددددا  املدددددددا ،    املددددددائ  املعدددددددرو  ا ددددددّرم الّلحدددددددمهدددددددو احليدددددددوا،  بكسدددددددر اجلدددددديم و  دددددددديد الددددددرّا :  ( اجلددددددّري1)

 . ليس له فلس
 . 305  /  ( حت  العقول2)
 . 175ا ية :  األعرا ( سوريف 3)
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 ؟ أ ريددددددد أ  أجدددددد   معدددددد   ويلدددددد  علددددددى مددددددا ا  ةددددددربي:  هلل  عدددددداىل  لدددددد  احلمددددددار فقددددددال لددددددبلعما
 ! لتدعو على نّ  اهلل وقوٌم مؤمنني

 .  يَ ل يةربه حّع قتله ظلماو وكيداو على النّ  موسى   لكّنه ي
َّكَمثَووووِلّاْلَأِّْووووِاّّ د : واندددددل  لسددددانه كمددددا قددددال  عدددداىل،  فانسددددلب اّلسددددم األعظددددم مندددده َّفَمثَوُِّووووُي

 َْ َْْ َّأْوََّو وْ ُْكُيّيَوِّْ ََُِّْيِيّيَوِّْ  . (1)ِّإلََّْحِمْلّ
 وأمدددددددر قدددددددوَم فرعدددددددو  ،  إىل حالددددددده احتدددددددال علدددددددى بدددددددي إسدددددددرائيل بلعدددددددم  لددددددد  ونظدددددددر فلّمدددددددا رأى  

 إىل بددددددددددددي إسددددددددددددرائيل لي ددددددددددددتّوا  ويرسددددددددددددلو نّ ،  ويعطددددددددددددو ّن الِسددددددددددددَل  للبيدددددددددددد ،  أ  ي يّنددددددددددددوا نسددددددددددددائهم
 . و يلوا إليهنّ ،  هبنّ 

 ليقعددددددددددوا يف ،  هنددددددددددبددددددددددل متّكددددددددددن نفسددددددددددها م،  وأمددددددددددر أ  ّل متندددددددددد  امددددددددددرأيف نفسددددددددددها ممّددددددددددن يريدددددددددددها
 . ّل يكو  مصريهم اخلذ،  ال نا

 . (2)وهل  منهم طائفٌة كثرييف،  فن ل عليهم الطاعو ،  ففعلوا  ل 
 و الحدددددددددددظ أنّددددددددددده كاندددددددددددت عاقبدددددددددددة بلعدددددددددددم بعدددددددددددد  لددددددددددد  املقدددددددددددام الرفيددددددددددد  إىل هدددددددددددّويف احلةدددددددددددي  

 .. وعدم سكو  الر   فيه،  بواسطة عدم ثبا ه
 ،   ابعدددددداو ر يددددددالو لعدددددددّو اهلل فرعددددددو  صددددددار،  رّبدددددداو إىل اهلل  عدددددداىلحيدددددد  إنّدددددده بعددددددد كوندددددده عبددددددداو مق

 . وهذا  لّو  .. ومعار او لنّ  اهلل موسى 
 وانقلدددددددددب بلعدددددددددم بعدددددددددد أ  كدددددددددا  عبدددددددددداو صددددددددداحلاو عفيفددددددددداو إىل كونددددددددده داعيدددددددددةو لل ندددددددددا وإف دددددددددا ه يف 

 . وهذا   ل ٌل و لّو  من بلعم،  ا  قوم موسى يف هذا األمر القبيلوإلق،  الناب
َْأمُ ولَّذْمِلَءَّمَثلُّّ ْ ّيَو َو ُْ َّكيمبُواّبِآيَىََِِىّفَىْقُصِصّاْلَقَصَصَّلَعِّم ّالمِييَ   .ّّاْلَقْوِٰ

 التلددددددددّو  والت لدددددددد ل وعدددددددددم سددددددددكو  الددددددددريل اددددددددب  بددددددددن ربعدددددددد  الددددددددذي كددددددددا  مددددددددن  ةومددددددددن أمثلدددددددد
 ،  نيمثّ احنددددددددددددر  عندددددددددددده وصددددددددددددار مدددددددددددد  النهددددددددددددروانيّ ،  يف صددددددددددددّفني  املددددددددددددؤمنني أصددددددددددددحاب أمددددددددددددري
__________________________________ 

 . 176ا ية :  ( سوريف األعرا 1)
 . 373  /  13 ج/  ( ّلحظ  ار األنوار2)



 177/ّّاألخالقي ةّمدر ةّأهلّالبيتّ

 

 . مثّ رج  إىل ظلمه وحةَر قتل ايمام احلسني ،  وباي  الةّب مثّ  اب
 . بل فاسٌق ّل مبدأ له،  وهذا ال خ  متلّو  ّل ثبا  فيه

 . العاّمة عند  رمجة حالهه حّع علما  نوقد اعت  بتلوّ 
 ومثددددددددري ،  اددددددددب  بددددددددن ربعدددددددد   دددددددداب  كددددددددّل ندددددددداعق ) د : قددددددددال عندددددددده حمّمددددددددد بددددددددن  ددددددددر ال دددددددديبا 

 . (1)( كّل فتنة
 مثّ كددددددددا  ممّددددددددن ،  مثّ أسددددددددلم،  (2)كددددددددا  اددددددددب  مددددددددؤ ِّ  سددددددددجا   ) د : وقددددددددال عندددددددده ابددددددددن حجددددددددر
 مثّ ،  مثّ  دددددددداب،  مثّ صددددددددار مددددددددن اخلددددددددوارج،  مثّ صددددددددحب عليّدددددددداو ،  أعددددددددا  علددددددددى قتددددددددل عثمددددددددا 
 ّ  ! مثّ وُ  مدددددددد  املختددددددددار مثّ كددددددددا  ممّددددددددن طلددددددددب بدددددددددم احلسددددددددني ،  حةددددددددر قتددددددددل احلسددددددددني 

 . (3)( وما  يف الكوفة يف حدود الثمانني،  مثّ حةر قتل املختار،  ارطة الكوفة
 وكددددددددا   ددددددددرأى  ومددددددددن أمثلددددددددة التلددددددددّو  أبددددددددو هريددددددددريف الدوسدددددددد  الددددددددذي صددددددددحب رسددددددددول اهلل 

 . وإمامته ووصايته ومقامه وفةله يف حّق علّ   ومسم  منه ما قاله رسول اهلل 
 وهددددددددددو قولدددددددددده ،  بددددددددددأبلغ متونددددددددده ر ع دددددددددر وهدددددددددو الددددددددددراوي حلددددددددددي  إمامددددددددددة األئّمدددددددددة اّلثدددددددددد

 د:  صلوا  اهلل عليه وآله
 وأّ ددددددددم ي ي الددددددددوا مددددددددا دام ،  وآخددددددددرهم املهدددددددددي أّو ددددددددم علدددددددد ّ ،  ع ددددددددراألئّمددددددددة بعدددددددددي اثددددددددر  )

ين باقياو   . هذا الدِّ
 مثّ ألددددد  عدددددام مدددددا بدددددني الدددددركن ،  لدددددو أّ  رجدددددالو عبدددددَد اهلل ألددددد  عدددددام والدددددذي نفدددددس حمّمدددددد بيدددددده

 . (4)( كائناو من كا ،    لوّليتهم ألكّبه اهلل يف النارمثّ أ ا  جاحداو ،  واملقام
__________________________________ 

 . 368  /  4 ج/  ( سفينة البحار1)
 . و  ّوجت  سيلمة الكّذاب،  عد رسول اهلل اّدعت النبّويف ب،  امرأيف من بي متيم:  ا ( سج2)
 . 368  /  4 ج/  ( سفينة البحار3)
  13 ج/  احلدددددددقّ  الحظهدددددددا يف إحقددددددداق ،  د عديدددددددديف مدددددددن طدددددددرق اخلاّصدددددددة والعاّمدددددددة( روي احلددددددددي  ال دددددددري  بأسددددددداني4)
 . 710إىل   /  691  /  وغاية املرام،  48 إىل   1  /  



 أخالقّأهلّالبيتّ/178ّّ

 

  د : مثّ قولدددده ،  وقددددد اددددهد يددددوم ال دددددير ومسدددد  الددددنّ  اجللددددّ  يف أمددددري املددددؤمنني علددددّ  
 . (1)( واخُذل َمن خذَله،  وانُصر َمن نصرَه،  وعاِد من عاداه،  الّلُهمَّ واِل َمن واّله )

 وأنكدددددددددر فةدددددددددل أمدددددددددري ،  وبدددددددددالرغم مدددددددددن  لددددددددد  نكدددددددددَ  علدددددددددى عقبددددددددده بعدددددددددد رسدددددددددول اهلل 
 وصدددددددار مدددددددن الدددددددذين جعدددددددل  دددددددم معاويدددددددة أمدددددددواّلو ليةدددددددعوا ،  وانةدددددددّم إىل معاويدددددددة،  املدددددددؤمنني 

 . (2)كما  كره ابن أو احلديد املعت  ،   احلدي  يف الطعن على علّ  
 صددددددددار ممّددددددددن  بدددددددددل أ  يددددددددتعّلم عبدددددددداديف الرسددددددددول ،  وصددددددددار بعددددددددد  لدددددددد  الصددددددددحبة النبويّددددددددة

 . (3)كما  كره اجل ري،   يلعب بال طرنت ويقامر بالُسّدر
 أ  يدددددددددتعّلم األماندددددددددة مدددددددددن الرسدددددددددول األمدددددددددني صدددددددددار ممّدددددددددن اخدددددددددتلس أمدددددددددوال املسدددددددددلمني  لوبدددددددددد

 حدددددددددّع ،  يددددددددد  رسدددددددددول اهلل بدددددددددل خدددددددددا  يف أحاد . (4)كمدددددددددا  كدددددددددره ال خم دددددددددري،   يف البحدددددددددرين
 د فقددددددددد أخددددددددرج الدددددددذه  عددددددددن ي يددددددددد بددددددددن إبددددددددراهيم  عاّمددددددددة بكذبددددددده و  ويددددددددرهصدددددددرّ  نفددددددددس علمددددددددا  ال

 . (5)د كا  أبو هريريف مدلِّساو :  بن احلّجاج يقولأنّه مس  اعبة 
 كدددددددا  أبدددددددو هريدددددددريف   د : اددددددديخه أو جعفدددددددر ايسدددددددكايف أنّددددددده قدددددددالونقدددددددل ابدددددددن أو احلديدددددددد عدددددددن 

 . (6)غري مر ّ  الرواية،  مدخوّلو عند ايوخنا
 . خل  أمري املؤمنني  فصار يأكل م  معاوية ويصّل ،  وحةر صّفني م  معاوية

 ،  والّلقمددددددددة مدددددددد  معاويددددددددة أدسددددددددم،  الصدددددددداليف خلدددددددد  علددددددددّ  أاّ :  فقددددددددال،  عددددددددن  لدددددددد فُسددددددددِئَل 
 . والوقو  على اجلبل أسلم

__________________________________ 
 . جمموعة األسانيد الفائقة على التوا ر من طريق الفريقني يف ك   املهّم للسّيد البحرا  :  ( ّلحظ1)
 . 63  /  4 ج/  أو احلديد ت البالغة ّلبن ( ار  2)
َر لعبة يُقامر هبا:  مثّ قال،  354  /  2 ج/  النهاية ّلبن األثري اجل ري (3)  . وه  فارسّية معّربة،  والُسدَّ
 . ماّديف َهَررَ /  حر  ا ا /  ( الفائق لل خم ري4)
 . 438  /  2 ج/  ( سري أعالم النبال 5)
 . 67  /  4 ج/  ( ار   ت البالغة6)



 179/ّّاألخالقي ةّمدر ةّأهلّالبيتّ

 

 . وعدم سكو  الريل،  هذا هو التلّو  والت ل ل
 وب دددددددٌ  علدددددددى ،  ألنّددددددده إنكددددددداٌر للحدددددددّق بعدددددددد معرفتددددددده،   فظيددددددد  جيدددددددّر إىل الكفدددددددر واّلر دددددددداد لدددددددّو ٌ 

 . ايمام بعد معرفة ل وم موّد ه
 د:  ا ة يف حمةر معاوية فقال لهنبوقد ُروي أنّه سأله األصبغ بن 
 إّ  احلفدددددددددددد  بدددددددددددداهلل الددددددددددددذي ّل إلدددددددددددده إّّل هددددددددددددو عدددددددددددداي ال يددددددددددددب ،  يدددددددددددا صدددددددددددداحب رسددددددددددددول اهلل

 : إّّل أخرب ي و ّق حبيبه حمّمد املصطفى ،  وال هاديف
 ؟ أاهدَ  غديَر خمّ 

 . بلى اهد ه:  قال أبو هريريف
 ؟ فما مسعته يقول يف علّ  :  فقال األصبغ

 ،  اللَُّهددددددمَّ واِل َمددددددن واّله،  مددددددوّله فعلددددددٌ  مددددددوّلهَمددددددن كنددددددُت :  قددددددولعتدددددده يمس:  قددددددال أبددددددو هريددددددريف
 . واخُذل من خذله،  ن نصرهوانُصر مَ ،  وعاِد َمن عاداه

 . وعاديت ولّيه،  فأنت إ او واليت عدّوه:  فقال له األصبغ
 . (1)إنّا هلل وإنّا إليه راجعو :  وقال،  فتنّفس أبو هريريف الصعدا 

 ومددددددددددن عجيددددددددددب التلددددددددددّو  والت لدددددددددد ل وعدددددددددددم الثبددددددددددا    لدددددددددد ل الدددددددددد بري بددددددددددن العددددددددددّوام ابددددددددددن عّمددددددددددة 
 . لذي هو عربيف ملن اعترب ودرٌب ملن  دبّر،  وابن عّمة أمري املؤمنني  النّ  

 وباغيدددددداو أصددددددبل حماربدددددداو لدددددده ،  ووّلئدددددده لعلددددددّ  ،  وخدمتدددددده،  حيدددددد  إنّدددددده بعددددددد سددددددابقة إ اندددددده
 . (2)ومؤّججاو لفتنة اجلمل والعمل األر ل،  عليه

 ويكددددددددددو  ،  كددددددددددو  إ ددددددددددا  املددددددددددر  ثابتدددددددددداو مسددددددددددتقرّاو أ  ي،  واخلُلددددددددددق األليددددددددددق،  فالصددددددددددحيل احلددددددددددقّ 
 . غري مت ل ل،  يف حيا ه ساكناو 

__________________________________ 
 . وو اعته كتب الرجال و الحظ مل يد معرفة حاله،  672  /  8 ج/  ( ّلحظ السفينة1)
 . 444  /  3 ج/  البحار ( راج  سفينة2)



 أخالقّأهلّالبيتّ/180ّّ

 

 د:  ّر الذي أاار إليه قوله عّ  امسهواملطلوب هو اي ا  املستق
َّوُمْم َوْودَاٌَّوُهَوّالمِييّّ َدٍةَّفُمْم َوَق ٌّ ِِ ٍ َّوا ْْ  . (1)ّأَنَشَأُك ًّم ّنوم

  الزمددددددددددتهم  وبربكددددددددددة أهددددددددددل البيددددددددددت ،   لدددددددددد  يف اينسددددددددددا  بعددددددددددو  اهلل  عدددددددددداىل ويتحّقددددددددددق
 . وعدم مفارقتهم

 . (2)« وَمن فارقنا فارقناه،  َمن لَ مناه ل مناه »د :  فف  حدي  ايمام الر ا 
 . ومتصّلٌب يف عقيد ه،  من احلقيق  ثابت القدم يف إ انهواملؤ 

نْوَيىَّوِفووويّاْ ِخوووَ ِةّّ د : قدددال عدددّ  امسددده ّيُوثَبًوووُتّالِّمووووُيّالموووِييَ ّةَمُِوووواّبِوووىْلَقْوِلّالثمىبِوووِتِّفووويّاْلَحيَوووىِةّالووودُّ
 . (3)َّوُيِضلُّّالِّموُيّالظمىِلِمي َّ

 ،  اجلبددددددل ُيسددددددتقّل مندددددده،  املددددددؤمن أصددددددلب مددددددن اجلبددددددل ) د : دي  ايمددددددام البدددددداقر ويف حدددددد
 . (4)( واملؤمن ّل ُيستقّل من دينه ا  

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 . 98ا ية /  ( سوريف األنعام1)
 . 13  /  10باب /  92  /  18 ج/  ( وسائل ال يعة2)
 . 27ا ية :  ( سوريف إبراهيم3)
 . 189  /  2 ج/  الكايف( ُاصول 4)



 

 

(11)ّّ
ّىلقةخوطياّالم

 . املعااريف:  يعي،  مفاعلة من اخلُلق بةّمتني:  املخالقة
 . خاَلَق القوم أي عاارهم خبلق َحَسن:  يُقال

 . فتكو  املخالقة هنا  عر املعااريف م  الناب
 لددددددذل  يطلددددددق ،  ويُطلددددددق علدددددى مددددددا هدددددو طيّددددددٌب واقعدددددداو و ا ددددداو ،  هددددددو احلسدددددن الددددددذايت:  والطيدددددب

 . إنّه مطّيب:  بل يقال،   يقال لل    املعطّر بأّ ا طيبوّل،  على العطور بأّ ا طيب
 وقدددددددد  كدددددددو  بسدددددددجّية ،  يف مددددددد  النددددددداب قدددددددد  كدددددددو  بسدددددددجّية طّيبدددددددةوفيهدددددددا حندددددددن فيددددددده املعاادددددددر 

 . غري طّيبة
 وي يقددددددددددددل حسددددددددددددن ،  بطيددددددددددددب املخالقددددددددددددة يمددددددددددددام ويف هددددددددددددذا الددددددددددددّدعا  ال ددددددددددددري  عددددددددددددرّب ا

 والعالقددددددددددددددة الوّديددددددددددددددة ،  جّية الطّيبددددددددددددددة الذا يّددددددددددددددة الواقعيّددددددددددددددةإادددددددددددددداريف إىل طلددددددددددددددب السدددددددددددددد،  خالقددددددددددددددةامل

 . وزينة املّتقني،    حلية الصاحلنيفه  ال   كو ،  احلقيقّية
 الددددددددد  قدددددددددد  كدددددددددو  مراوغدددددددددة وحيلدددددددددة إ ا ي  طدددددددددابق قلدددددددددب ،  دو  العالقدددددددددة احلسدددددددددنة الظاهريّدددددددددة

 .. اينسا  وباطنه
  هفُيحسدددددددددن يف معاادددددددددر ه ويةددددددددداحك،  ٌد مددددددددد  ادددددددددخ ٍ  دددددددددرى أنّددددددددده قدددددددددد يعاادددددددددر أحددددددددد ف نّددددددددد 
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 ،  ة غدددددددددري طّيبدددددددددةوهدددددددددذه خمالقددددددددد،  ّل حقيقدددددددددة،  مراوغدددددددددةو مصدددددددددانعةو ،  و ازحددددددددده ويالطفددددددددده بلسدددددددددانه
 بددددددددددل غددددددددددري حسددددددددددنة كمددددددددددا هددددددددددو املنقددددددددددول عددددددددددن اددددددددددريل القا دددددددددد  الددددددددددذي ُ ددددددددددرب بدددددددددده املثددددددددددل يف 

 : مراوغا ه ومصانعا ه فقيل
 . ( اريل أدهى من الثعلب )

 . (1)وجا   كره يف كتاب الدمريي،  يف قةّيٍة ينقلها ال ع 
 ويسدددددددتمّر عليهدددددددا حدددددددّع  صدددددددري ،  قدددددددة هددددددد  الددددددد   كدددددددو  حقيقيّدددددددة واقعيّدددددددةفالطيدددددددب مدددددددن املخال

 . وه  املطلوبة يف الدعا  ال ري ،  سجّية  ا ّية
  لقددددددددددة واملعااددددددددددريف الطّيبددددددددددة مدددددددددد  الندددددددددداب هددددددددددم أهددددددددددل البيددددددددددت واُّلسددددددددددويف والقدددددددددددويف يف املخا

 يف حكددددددددددددومتهم وغددددددددددددري ،  ين طابددددددددددددت معااددددددددددددراهتم مدددددددددددد  الندددددددددددداب يف مجيدددددددددددد  أدوار حيدددددددددددداهتمالددددددددددددذ
 . حّع م  خّدامهم،  م  أوليائهم وأعدائهم،  م  أصحاهبم وغري أصحاهبم،  حكومتهم
 وصددددددددددادقةو ،  املددددددددددا  الدددددددددد ّللوصددددددددددافية صددددددددددفو ،  نددددددددددت معااددددددددددراهتم معهددددددددددم طّيبددددددددددة حقيقيّددددددددددةكا

 . وحياهتم املباركة،  حظ  ل  بو و  يف سريهتم ال رّا كما  ال،   صدق احلّق األبلت
 د:  ومن أمثلة  ل 

 أحددددددددددددددددمها ،  واادددددددددددددددتى ثدددددددددددددددوبني،   هدددددددددددددددب إىل السدددددددددددددددوق ... أمدددددددددددددددري املدددددددددددددددؤمنني  د 1
 . وا خر بثالث دراهم،  بدرمهني

 الثدددددددوب  ولدددددددبس هدددددددو ،  مددددددده قندددددددرب املعاادددددددر معدددددددهث دراهدددددددم خلادفدددددددأعطى الثدددددددوب  ا الدددددددثال
 .  ا الدرمهني

 حددددددددّع أنّدددددددده اسددددددددتأ   مندددددددده ،  وهددددددددب بسددددددددتانه ل المدددددددده صددددددددايف .. ايمددددددددام احلسددددددددني  د 2
 . لدخوله هو إىل البستا 

 فأحسدددددددن ،  نفقددددددداو مدددددددن طعامددددددده علدددددددى كلدددددددب الُبسدددددددتا ومُ ،  وهبددددددده لددددددده لكونددددددده غالمددددددداو ادددددددكوراو 
 . ايمام يف ع ر ه

__________________________________ 
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 ،   ينجدددددد  مددددددا طلبدددددده ايمددددددام منددددددهينددددددام و أبطددددددأ عليدددددده خادمدددددده و  .. ايمددددددام الصددددددادق  د 3
 يددددددددرّو  لدددددددده بيددددددددده ،  اخلددددددددادمفجلددددددددس عنددددددددد رأب ،  يف طلبدددددددده فوجددددددددده نائمدددددددداو  فسددددددددار ايمددددددددام 
 . حلرّ حّع ّل يصيبه ا

 مدددددددددددن قبدددددددددددل  (1)مبّعدددددددددددداو إىل احلدددددددددددرييف ويف برهدددددددددددٍة مدددددددددددن ال مدددددددددددا  كدددددددددددا  ايمدددددددددددام الصدددددددددددادق 
 ومعار دددددددددةو حلّقددددددددده ،  حماربدددددددددةو لعلمددددددددده اي ددددددددد ،  املنصدددددددددور الددددددددددوانيق  الدددددددددذي عدددددددددادى ايمدددددددددام 

 فددددددددة الددددددددذين كددددددددانوا األصددددددددحاب احلقيقيّددددددددني خلال وإغالقدددددددداو لبدددددددداب أهددددددددل البيددددددددت ،  ال ددددددددرع 
 . الرسول األعظم 

  . كددددددددا  معدددددددده خادمدددددددده املعلّددددددددى بددددددددن خندددددددديس  يف احلددددددددرييف وحددددددددني وجددددددددود ايمددددددددام الصددددددددادق 
 أ  يُفددددددر  لدددددده  أمددددددر ايمددددددام ،  لليددددددا  الدددددد  كانددددددت مددددددن ليددددددا  الصددددددي ويف ليلددددددة مددددددن  لدددددد  ا
 . ليكو  نومه وعباد ه هناك،  فرااه يف الصحرا 

 . وأمَر أ  يُؤ ى بسراٍج ومركٍب له وللمعّلى بن خنيس
 .. فج   بسراٍج وب لٍة و ار

 وأمددددددددددر املعلّددددددددددى أ  يركددددددددددب الب ددددددددددل الددددددددددذي هددددددددددو أحسددددددددددن مددددددددددن ،  احلمددددددددددار فركددددددددددب هددددددددددو 
 مثّ  هبددددددددددددددددوا مددددددددددددددددن هندددددددددددددددداك إىل زيدددددددددددددددداريف مرقددددددددددددددددد أمددددددددددددددددري ،  فددددددددددددددددذهبوا إىل الصددددددددددددددددحرا ،  احلمددددددددددددددددار
  دددددددددددر ه مددددددددددد  خادمددددددددددده حيددددددددددد  فّةدددددددددددله علدددددددددددى نفسددددددددددده يف فدددددددددددتالحظ طيدددددددددددب ع،  املدددددددددددؤمنني 
 . املركب إيثاراو 

 وهددددددو ،  مائددددددديف الطعددددددام مدددددد  غلماندددددده وَخَدمدددددده كددددددا  جيلددددددس علددددددى  .. ايمددددددام الر ددددددا  د 4
 . سلطا  الدِّين والّدنيا وا خريف

 بدددددددددددل كدددددددددددا  يعاادددددددددددرهم بأطيدددددددددددب ،  ل مسدددددددددددمومّيته و أّلمددددددددددده ي يدددددددددددتك  لددددددددددد حدددددددددددّع يف حدددددددددددا
 . اريفوأفةل معا،  خالقةامل

__________________________________ 
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  ددددددددرى ،  الددددددددذين هددددددددم أاددددددددر  خلددددددددق اهلل  عدددددددداىل،  وهكددددددددذا سددددددددائر األئّمددددددددة املعصددددددددومني 
 ويدددددددددددأمرو   سدددددددددددن ،  لدددددددددددقأّ دددددددددددم كدددددددددددانوا  سدددددددددددنو  املعاادددددددددددريف الطّيبدددددددددددة مددددددددددد  مجيددددددددددد  طبقدددددددددددا  اخل

 . وطالقة الوجه م  املعاارين،  املعااريف
 د:  قال   ايمام الصادق فف  حدي

 : ال رسول اهلل ق
 ،  فدددددددألقوهم بطالقدددددددة الوجددددددده،  إّنكدددددددم لدددددددن  سدددددددعوا النددددددداب بدددددددأموالكم،  يدددددددا بدددددددي عبدددددددد املطّلدددددددب

 . (1)وُحسن الُب ر
 د:  ويف حديٍ  آخر
 والبخددددددددددل  .. ويُدددددددددددخال  اجلنّددددددددددة،  يكسددددددددددبا  ا بّددددددددددة،  وُحسددددددددددن الُب ددددددددددر،  رو صددددددددددنائ  املعدددددددددد

 . (2)ويُدخال  النار،  وعبوب الوجه يبّعدا  من اهلل
 د:  أيةاو أنّه قال صادق ايمام الوعن 

 ،  وإقامدددددددددددددددة ال دددددددددددددددهاديف،  وحسدددددددددددددددن اجلدددددددددددددددوار للنددددددددددددددداب،  علددددددددددددددديكم بالصددددددددددددددداليف يف املسددددددددددددددداجد
 . (3)... إنّه ّلبّد لكم من الناب،  وحةور اجلنائ 

 د:  ويف حدي  أو الربي  ال ام  قال
 ،  وال ددددددددام ،  خلراسدددددددا فيددددددده ا،  والبيدددددددت غددددددداّ  بأهلددددددده،  دخلدددددددُت علدددددددى أو عبدددددددد اهلل 

 . ومن أهل ا فاق
 يدددددا اددددديعة :  وكدددددا  مّتكئددددداو مثّ قدددددال فجلدددددس أبدددددو عبدددددد اهلل ،  فلدددددم أجدددددد مو دددددعاو أقعدددددد فيددددده

 ،  ومدددن ي ُ سدددن صدددحبة مدددن َصدددِحَبه،  س منّدددا مدددن ي  لددد  نفسددده عندددد غةدددبهإنّددده لدددي،  آل حمّمدددد
 . ومماحلة َمن ماحلهُ ،  وجماوريف َمن جاورَهُ ،  ومرافقة َمن رافَقهُ ،  ن خالَقهوخمالقة مَ 
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 . (1)وّل حول وّل قّويف إّّل باهلل،  ا ّقوا اهلل ما استطعتم،  يا ايعة آل حمّمد
 ،  مدددددددددددددددن الصدددددددددددددددفا  الكر دددددددددددددددة،  وحسدددددددددددددددن املعاادددددددددددددددريف مددددددددددددددد  النددددددددددددددداب،  ب املخالقدددددددددددددددةفطيددددددددددددددد

 . واخلصال املباركة ال   علنا من ايعة آل حمّمد صلوا  اهلل عليهم أمجعني
 .. وزينة األ قيا ،  إ  ه  من حلية الصاحلني

 . واملّتقو  الصاحلو  هم ايعة أهل البيت 
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(12)ّّ
ّيِّةوالممبِقّإلسّالْض

 ... التقّدم:  الَسَبق بسكو  البا  هو
 .  قّدم إليه وخلََّ  غريه:  َسَبق إىل ال    سَبقاو يعي:  يُقال

 . مقابل الر يلة والنقيصة:  والفةيلة
 . ومعر الفةيلة ه  الدرجة الرفيعة واملقام الرفي 

 وإعانددددددددددددددة ،  كايحسددددددددددددددا  إىل اخللددددددددددددددق،   ذل  مددددددددددددددا يوجددددددددددددددب  لدددددددددددددد  الدرجددددددددددددددة واملقددددددددددددددامكددددددددددددددو 
 ،  وإطعدددددددددام الطعدددددددددام،  صدددددددددار للمظلدددددددددومواّلنت،  وإغاثدددددددددة امللهدددددددددو ،  وكفالدددددددددة اليتددددددددديم،  الةدددددددددعي 

 كددددددّل  لدددددد  مددددددن ،   إ يددددددا  اُمددددددور اخلددددددريو ،  واجملاهددددددديف مدددددد  الددددددنفس،  هدددددداد العدددددددوّ وج،  ون ددددددر العلددددددم
 . موجبا  الفةيلة

 واملطلددددددددوب يف هددددددددذه الفقددددددددريف مددددددددن الدددددددددعا  ال ددددددددري  هددددددددو مددددددددا يكددددددددو  مددددددددن حليددددددددة الصدددددددداحلني 
 ،  الفةدددددددددددددددددائليدددددددددددددددددازهتم قصدددددددددددددددددب السدددددددددددددددددبق يف درك وهدددددددددددددددددو اسدددددددددددددددددتباقهم وح،  وزيندددددددددددددددددة املّتقدددددددددددددددددني

 . واألعمال اخلرييّة ال   وجب الفةيلة والدرجة الرفيعة
 وصددددددددددددددنائ  اخلددددددددددددددريا  فةددددددددددددددٌل حمبددددددددددددددوب ومرغددددددددددددددوب ،  عمددددددددددددددالوالتسددددددددددددددابق إىل مفا ددددددددددددددل األ

 . وكتاباو وسّنةو ،  ُرّغب فيه ارعاو وعقالو 
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 د:  قال  عاىل
وووَ اِتِّإلَوووسَّولَوووْوَّشوووىَءّالِّمووووُيَّلَجَعَُِّأوووْ ّأُّّ ُِّووووَُكْ ِّفووويَّموووىّةََوووىُكْ ّفَىْ وووَ ِبُقواّاْلَخيوْ وووَدةيَّولَوووْوِأ ّلًَيبوْ ِِ ّمموووةيَّوا

ُْولَّ ُّكُِ ْ ِّفيِيََّْخَ ِِّ ًَِبُئُأ ِّبَمى  . (1) ّالِّموِيَّمْ ِجُعُأْ َّجِميعيىّفَويُو
 د:  وقال عّ  امسه

 . (2)ُّأولَوِْئَءّاْلُمَق مبُول10ََّّوالممىِبُقوَلّالممىِبُقوَلّّ
 د:  أنّه قال هلل ويف احلدي  عن رسول ا

 . (3)( يُ لق ف نّه ّل يدري مع  ،  فُتل له باٌب من اخلري فلينته ه َمن )
 د:  أنّه قال ن العابدين وعن ايمام زي

 األّولددددددددددددددني وا خددددددددددددددرين يف صددددددددددددددعيٍد إ ا كددددددددددددددا  يددددددددددددددوم القيامددددددددددددددة مجدددددددددددددد  اهلل  بددددددددددددددارك و عدددددددددددددداىل  )
 ؟ مثّ ينادي مناٍد أين أهل الفةل،  واحد

 ؟  مددددددددا كددددددددا  فةددددددددلكم:  فيقولددددددددو ،  فتتلّقدددددددداهم املالئكددددددددة،  مددددددددن الندددددددداب فيقددددددددوم ُعنددددددددقٌ :  قددددددددال
 . ونعفو عّمن ظََلمنا،  ونُعط  َمن َحَرمنا،  كّنا نِصُل َمن قطََعنا:   فيقولو 

 . (4)( اُدخلوا اجلّنة،  صدقتم:  فُيقال  م
 د:  لعّمار يمام الصادق ا:  ويف حدي 

 ؟ أنت رب  ماٍل كثري،  يا عّمار )
 . ُجعلُت فداك،  نعم:  قال
 ؟ د فتؤّدي ما افتض اهلل علي  من ال كايف قال 
 . د نعم:  قال

__________________________________ 
 . 48ا ية :  ريف املائديف( سو 1)
 . 11و  10 ةا ي:  سوريف الواقعة( 2)
 . 444  /  7 ج/  ( مي ا  احلكمة3)
 . 233  /  8 ج/  ( مستدرك السفينة4)
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 ؟ د فتِصل قرابت :  قال 
 . د نعم:  قال
 ؟ د فتِصل إخواَن :  قال 
 . د نعم:  الق

 والدددددديّا  حددددد   ،  والعمدددددل يبقدددددى  ،  يَبلدددددى   والبدددددد ،  يَفدددددر   لإّ  املدددددا،  يدددددا عّمدددددار د : فقدددددال 
 . ّل  و 

 . (1)( وما أّخرَ  فلن يلحَق ،  إنّه ما قّدمت فلن يسبق :  يا عّمار
 د:  ويف حديثه ا خر

 أّ دددددددددددددا مدددددددددددددؤمن أوصدددددددددددددل إىل أخيددددددددددددده املدددددددددددددؤمن معروفددددددددددددداو فقدددددددددددددد أوصدددددددددددددل  لددددددددددددد  إىل رسدددددددددددددول  )
 . (2)( اهلل 

 ،  يف الّسددددددددددبق إىل الفةددددددددددائل هددددددددددم أهددددددددددل البيددددددددددت  األمسددددددددددى   والقدددددددددددويف،  واملثددددددددددُل األعلددددددددددى
 . (3)« ُّأولَوِْئَءّاْلُمَق مبُول10ََّّوالممىِبُقوَلّالممىِبُقوَلّّد :  وفيهم ن ل قوله  عاىل

 إىل ،  سددددددددددبقوا الندددددددددداب يف مجيدددددددددد  الفةددددددددددائل منددددددددددذ أّول خلقهددددددددددم يف عدددددددددداي الددددددددددذرّ  فهددددددددددم 
نياآخر حياهتم يف   ... عاي الد 

نيا وا خريف  .. وهم السابقو  إىل اهلل  عاىل يف الد 
 . يف الذرّ  ّأََلْمُتِّبَ ًبُأ ّّْ:  عند سؤاله  عاىل،  سبقوا إىل اجلواب ببلى  

نيا  . وسبقوا إىل اخلريا  يف الد 
 . وسبقوا إىل اجلّنة يف ا خريف

 ؟! كا  سّباقاو إىل الفةائل  وَمن غري علّ  
__________________________________ 

 . 7  /  27  /  4 ج/  ( الكايف1)
 . 8  /  27  /  4 ج/  ( الكايف2)
 . 114  /  3 ج/  وإحقاق احلقّ ،  120  /  5 ج/  (  فسري الصايف3)
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 وإسدددددددددالم النددددددددداب ،  وكدددددددددا  إسدددددددددالمه عدددددددددن فطدددددددددريف،  ألددددددددديس كدددددددددا  هدددددددددو السدددددددددابق إىل ايسدددددددددالم
 ؟ (1)عن كفر

 يف ليلددددددددة املبيددددددددت بددددددددني  أي يكددددددددن هددددددددو السددددددددابق إىل  فديددددددددة نفسدددددددده املباركددددددددة لرسددددددددول اهلل 
 ؟ أربعمائة سي  من امل ركني

 واّلجتهددددددددددداد يف ،  واجُلهدددددددددددد يف طاعدددددددددددة اهلل،  سدددددددددددبق إىل اجلهددددددددددداد يف سدددددددددددبيل اهلل ريهوهدددددددددددل غددددددددددد
 ؟ عباديف اهلل

 يف نثددددددددره  ولقددددددددد أجدددددددداد كددددددددايف الكفددددددددايف الصدددددددداحب بددددددددن عبّدددددددداد يف وصدددددددد  أمددددددددري املددددددددؤمنني 
 . ويف اعره

 د:  ىل رسول اهلل قال يف النثر الذي وص  به علّياو و كر نسبته إ
 وسدددددددداعده ،  وصددددددددّدقه قبددددددددل الندددددددداب ولبّدددددددداه،  وأجابدددددددده حددددددددني دعدددددددداه،  صددددددددنوه الددددددددذي واخدددددددداه )

ين وبنددددددددداه،  وواسددددددددداه  ،  داهوبنفسددددددددده علدددددددددى الفدددددددددرا  فددددددددد،  وَهدددددددددَ م ال دددددددددرك وأخددددددددد اه،  وادددددددددّيد الددددددددددِّ
 ،  َدينددددددددده وقةددددددددداه وأّدى  ،  وغسدددددددددله وواراه،  وأرَغدددددددددَم مدددددددددن عاندددددددددده وقددددددددداله،  ومدددددددددانَ  عنددددددددده و ددددددددداه
 . (2)( أمري املؤمنني ّل سواه اك ،  وقام جبمي  ما أوصاه

 أن ددددددددددددددددها ،  وقدددددددددددددددال يف ادددددددددددددددعره يف غديريّتددددددددددددددده املعروفدددددددددددددددة يف مدددددددددددددددد  أمدددددددددددددددري املدددددددددددددددؤمنني 
 د:  بيتاو  25كمحاوريٍف ُسئل فيها فأجاب يف 

ّقىلوووتّ:َّفَموووْ ّصووووىُِاّالوووًدي ّالحِيووو ّأِجوووواّ 

ّفقِّووووووووووووُتّ:ّأِمووووووووووووُدّخيووووووووووووُ ّالم ووووووووووووىدِةّال ُّ وووووووووووولِّّّّ

ّّ
ّيّالووووووووووَلُءّلووووووووويّ قىلوووووووووتّ:َّفَموووووووووْ ّبعوووووووووَد َُّصوووووووووْ

ّالوووووووووييّأربوووووووووسّّّّْ ُِّّوووووووووسّزُِووووووووولِّّقِّوووووووووتّ:ّالوصوووووووووي 

ّّ
ّ ّقىلووووتّ:َّفَمووووْ ّبووووىَتِّموووو ّفَوووووقّالْوووو اِ ّفَوووودىّْ

ّفقِّووووووووووووتّ:ّأثيووووووووووووُتّخِّوووووووووووووِقّاهلِلّفوووووووووووويّالَوَهووووووووووووولِّّّّ

ّّ
__________________________________ 

 ؟ مع أسلم علّ  :  ( ُسئل بع  العلما 1)
 . إنّه جّدد ايسالم،  أسلم ؟ حّع يكو  كفر  ومع  :  فأجاب
 . وجّدده يف البعثة،  ين رسول اهلل ُولد على اي ا  وفطريف ايسالم ود فهو 

 . 368  /  2 ج/  ( الكر واأللقاب2)
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ّذاّالووووووووييّةخووووووووىُ ُّوووووووو ِّمقووووووووٍةّ قىلووووووووتّ:َّفَمووووووووْ ّ

ّمووووووو ِّوووووووىزّردمّالشوووووووم ّفووووووويّالطْووووووولِّ:ّّفقِّوووووووتّّّ

ّّ
ُّزومجّالز هووووووووووووووو اءّفىطموووووووووووووووةّ قىلوووووووووووووووتّ:َّفَموووووووووووووووْ ّ

ّأفضوووووووووووووُلَّمووووووووووووو ِّوووووووووووووىٍفّوُمِ عووووووووووووولِّقِّوووووووووووووتّ:ّفّّّ

ّّ
ّوالوووووووووُدّالموووووووووبطي ّإذّفَوَ ُوووووووووىّ قىلوووووووووتّ:َّفَموووووووووْ ّ

وووووووووولِّفقِّووووووووووتّ:ّّّّ َْ ّ ووووووووووىبُقّأهووووووووووِلّالَمووووووووووبقّفوووووووووويَّم

ّّ
ّ ّقىلوووووووووتّ:َّفَموووووووووْ ّفوووووووووىزّفووووووووويّبَووووووووودٍرّبمعجزهوووووووووى

ّفقِّووووووووووووتّ:ّأضوووووووووووو َاّخِّووووووووووووِقّاهللّفوووووووووووويّالُقِّوووووووووووولِّّّّ

ّّ
ّ ّاألِووووووووووزااّيْ  ووووووووووْىقىلووووووووووتّ:َّفَمووووووووووْ ّأَ ووووووووووُدّ

ّفقِّووووووووووووتّ:ّقىَووووووووووووُلُّموووووووووووو ِوّالضوووووووووووويِِ ّالبطوووووووووووولِّّّّ

ّّ
ِووووووووووووي َّموووووووووووو ّفَوووووووووووو اّوبَوووووووووووو ا ُِ ّقىلووووووووووووتّ:ّفيوووووووووووووُّٰ

ّفقِّووووووووتّ:ِّىصووووووووُدّأهووووووووِلّالًشوووووووو ِةّفوووووووويُّجوووووووولِّّّّ

ّّ
ّ ّقىلوووووووووووتّ:َّفَموووووووووووْ ّذاُّدُووووووووووويّلِّط يووووووووووو ّيأكِّوووووووووووي

ّوُمِ ِحووووووووووووووووووولِّّّّ ّفقِّوووووووووووووووووووتّ:ّأقووووووووووووووووووو ُاَّم ضووووووووووووووووووويٍّ

ّّ
ّ ّقىلووووووووتّ:َّفَمووووووووْ َِِّّْووووووووُو ّيوووووووووَّٰالأمووووووووىءّأِجووووووووا

ّأفضووووووووووووووووووُلَّمأموووووووووووووووووٍوّوُمشوووووووووووووووووو ِملِّّفقِّوووووووووووووووووتّ:ّّّ

ّّ
ّ ّ ّأَبِوووو ّْ«ّّالِوووودي »قىلووووتّ:َّفَمووووْ ّ ووووىَدّفوووويّيووووٰو

ّكووووووووووىلّلْل ووووووووووالّٰخيووووووووووُ ّولوووووووووويّ ّّّ ّفقِّووووووووووتّ:َّموووووووووو 

ّّ
وووويَّموووو ّأَووووسّفوووويّهوووولّأَووووسَّشووووَ فٌّ ّ ّقىلووووتّ:ّفَْ

ووووووووووووووووولِّّّّ َْ ّفقِّووووووووووووووووُتّ:ّأبووووووووووووووووويُلّأهووووووووووووووووِلّاألر ّلُِِّو

ّّ
وووووووووووووْسّبخىَموووووووووووووي ّ ّقىلوووووووووووووتّ:ّفَموووووووووووووْ ّراكوووووووووووووٌعّزك 

ّكووووووووووووووىلّبىَُلُ ووووووووووووووّّّ ّلِّفقِّووووووووووووووتّ:ّأطعووووووووووووووِْ ُّمووووووووووووووي
ّّ

ُْمْى ّ ّقىلوووووووووتّ:ّفَموووووووووْ ّذاّقمووووووووويُ ّالِوووووووووىرُّيمووووووووو
ّفقِّوووووووووووتّ:َّمووووووووووو ّرأيُووووووووووويّأذكوووووووووووْسّمووووووووووو ّالشُّوووووووووووعلِّّّّ

ّّ
ّبوووووووووي وووووووووُ ّالِبووووووووويُّ ّ ّقىلوووووووووتّ:ّفَموووووووووْ ّبىَهوووووووووَلّالطْ 

ِحووووووووووووووولِّّّّ ووووووووووووووولٍّّوُمَ  ِِ ّفقِّوووووووووووووووتّ:َّىليووووووووووووووويّفووووووووووووووويّ

ّّ
ّ ّقىلوووووووووووووتّ:ّفَموووووووووووووْ ِّشوووووووووووووْبُيّهوووووووووووووىروٍلّلِع ِفُوووووووووووووي

ولووووووووو ّيوووووووووزلِّّّّ ّفقِّوووووووووتّ:َّمووووووووو ّلووووووووو ُّيِحوووووووووْلّيوموووووووووىّي

ّّ
ّ ّفَموووووووْ ّذاّ وووووووداّبوووووووىَاّالمديِوووووووةّقُووووووولقىلوووووووتّ:ّ

ّفقِّوووووووووووتّ:ِّمووووووووووو ّ ووووووووووووألوُ ّوهووووووووووووّلووووووووووو َّيموووووووووووولِّّّّ

ّّ
َّٰإذّنأثوووووووووووا ّ ّقىلووووووووووتّ:ّفَمووووووووووْ ّقىََووووووووووَلّاألقوووووووووووا

ّفقِّوووووووووووووتّ:َّْمووووووووووووويُ  ّفووووووووووووويّوقعوووووووووووووِةّالجمووووووووووووولِّّّّ

ّّ
ّ ّقىلووووووتّ:ّفَمووووووْ ِّووووووىَرَاّاألرجووووووىَ ّإذَّقَمووووووطوا

ْ ي َُّبوووووووووووديّصوووووووووووْحَةّالعمووووووووووولِّّّّ ّفقِّوووووووووووتّ:ّصووووووووووو

ّّ
ّ ّإذَّمَ قوووووووووواقىلوووووووووتّ:ّفَموووووووووْ ّقوووووووووىرََاّاألْنجوووووووووىَ ّ

ّفقِّوووووووووووووتّ:ّمعِوووووووووووووى ّيوووووووووووووووَّٰالِ ْووووووووووووو والَّجِّوووووووووووووويّّّ

ّّ
ّ ّقىلوووتّ:ّفَموووْ ّصوووىَِاّالحووووِ ّالشووو ي ّ وووداّي

ّفقِّووووووووووتّ:َّموووووووووو ّبي ُووووووووووُيّفوووووووووويّأشوووووووووو فّالُحِّوووووووووولِّّّّ

ّّ
ّ ّقىلووووووووووتّ:ّفَموووووووووو ّذاّلووووووووووواَءّالحمووووووووووِدّيحمُِّووووووووووي

ّفقِّوووووووتّ:َّمووووووو ّلووووووو ّيأووووووو ّفووووووويّالووووووو  واّبىلَوِجووووووولِّّّّ

ّّ
ّ ّقىلووووووتّ:ّأكوووووولُّّالووووووييّقوووووودّقِّووووووَتّفوووووويّرجوووووولٍّ

ّكوووووووولُّّالووووووووييّقوووووووودّقِّووووووووُتّفوووووووويّرجوووووووولِّّفقِّووووووووتّّّ :ّ

ّّ
ّ ّقىلوووووووتّ:ّفَموووووووْ ّهووووووووّهوووووووياّالْووووووو ُدِّ وووووووْمُيّلِوووووووى

فقِّووووووووووووووُتّ:ّذاَةّأميووووووووووووووُ ّالمووووووووووووووؤمِيَ ُِّّوووووووووووووويّ ّّّ
(1)

ّ

ّّ
__________________________________ 
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 وهددددددددددددذه الدراسددددددددددددة  عطينددددددددددددا أّ  السددددددددددددبق إىل الفةددددددددددددديلة مددددددددددددن مفدددددددددددداخر صددددددددددددفا  الصددددددددددددداحلني 
 ومددددددددددددددن موجبددددددددددددددا  ،  وال ددددددددددددددر  املبددددددددددددددني،  ا بوبددددددددددددددة عنددددددددددددددد رّب العدددددددددددددداملني،  وسددددددددددددددجايا املّتقددددددددددددددني

 .. عظيم األجر والثواب يف يوم الدِّين
نياكددددددددّل هددددددددذا مةددددددددافاو إىل نتائجدددددددده احلسددددددددنة يف نفددددددددس هددددددددذه   فدددددددد ّ  السددددددددبق إىل ،  احليددددددددايف الددددددددد 

 وحتفدددددددددددظ اينسدددددددددددا  مدددددددددددن ،    املعدددددددددددرو  الددددددددددد   ددددددددددددف  مصدددددددددددار  السدددددددددددو الفةدددددددددددائل مدددددددددددن صدددددددددددنائ
 . الباليا العظيمة كما هو اجملّرب ا سوب يف قةايا ا سنني

 د:  لساديف األجاّل  الثقا  ما مةمونهمن  ل  ما حّدث بع  ا
نددددددداو ،  مددددددؤمٌن صدددددددا الدددددددبالد املقّدسددددددة اددددددخٌ  أنّدددددده كددددددا  يف بعدددددد    وكددددددا  رجددددددالو  دددددداجراو متمكِّ

 . خصوصاو ال ائرين،    اخلري ملن يعرفه وَمن ّل يعرفهويصن،   ّب اخلري،  ثريّاو 
 رأى يف بعدددددددددددد  األيّددددددددددددام أحددددددددددددد زّوار  لدددددددددددد  البلددددددددددددد املقددددددددددددّدب ي  ّصددددددددددددل علددددددددددددى فندددددددددددددٍق أو 

 . حمّل مسكٍن يسكنه يف مّديف زيارهتم هو وعائلته
 ل زيدددددددددارهتم لدددددددددذل  البلدددددددددد املقدددددددددّدب الدددددددددذي ي يعدددددددددر  فيددددددددده أحدددددددددداو وكاندددددددددت  لددددددددد  ال يددددددددداريف أوّ 

 . وي يتعّر  على أحد
 . رصيٍ  يف الطريق ينتظرو  احلصول على غرفٍة فارغة وكانوا قد جلسوا على  

 ؟ ملا ا أنتم جالسو  هنا:  وسأ م،  فصادفهم هذا التاجر املؤمن
 . ننتظر احلصول على مكاٍ  نستأجره ونسكنه:  قالوا
 . وداٌر مفرواة م  وجبا  الطعام،  ومكاٌ  مناسب،  د   بيٌت واس :  ال  مفق

 مثّ يعطددددددددددددو  لدددددددددددده اُّلجددددددددددددريف ،  أ  يسددددددددددددكنوا يف بيتددددددددددددهبعنددددددددددددوا  ،  ففرحددددددددددددوا وأجددددددددددددابوا بددددددددددددالقبول
 . ظّناو منهم أّ  بيته معّد يجيار ال ائرين،   دف  إىل الفنادق للسكن والطعام ال 

 وبقدددددددددوا عندددددددددده ع دددددددددريف ،  وأكدددددددددرمهم غايدددددددددة ايكدددددددددرام،  فدددددددددذهب هبدددددددددم  لددددددددد  التددددددددداجر إىل بيتددددددددده
 . ب اية احلفاويف واّلحتام،  خيدمهم فيها بايطعام وايكرام،  أيّام

  لدددددددددددددف  مثددددددددددددن،  رجددددددددددددو  إىل وطددددددددددددنهم حّةددددددددددددروا لدددددددددددده النقددددددددددددودوحينمددددددددددددا أرادوا اّلنصددددددددددددرا  وال
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 . وأدىن نقود،  لكّنه ي يقبل منهم أّي مال،  ايجيار والوجبا  ال ذائّية
 وأجددددددددداهبم ،  ي يسدددددددددتجب  دددددددددم  لددددددددد ،  ّ دددددددددم أصدددددددددّروا عليددددددددده كثدددددددددرياو بدددددددددالقبولوبدددددددددالرغم مدددددددددن أ

 فليطيددددددددب ،  بددددددددأكثر ممّددددددددا آخددددددددذه مددددددددنكم بددددددددأّ  آخددددددددذ مثددددددددن ايجيددددددددار واخلدمددددددددة مددددددددن ايمددددددددام 
 . خاطركم بذل 
 . ووّدعوه راجعني إىل بلدهم،  فت ّكروا منه

 التددددددددددداجر حددددددددددددثت لددددددددددده م دددددددددددكلة مثّ إّ   لددددددددددد  ،  ومةدددددددددددت علدددددددددددى  لددددددددددد  األيّدددددددددددام والسدددددددددددنني
 .. و تمل عليه ايعدام،  سياسّية أّد  إىل أ  ُيسجن

 ور ّبدددددددددددت لددددددددددده ملّفدددددددددددا  ،  وسدددددددددددؤال وجدددددددددددواب،  اُجريدددددددددددت عليددددددددددده لقدددددددددددا ا  مددددددددددد  املسدددددددددددؤولنيو 
 . اّدد  عليه األمر

 ويف آخدددددددددر األمدددددددددر جدددددددددا  عندددددددددده يف السدددددددددجن أحدددددددددد املسدددددددددؤولني الكبدددددددددار الدددددددددذي كاندددددددددت لددددددددده 
 . ٌة كبرييف ختّصيوبيده ملفّ ،  درجة عسكريّة رفيعة
 ،  مددددددددددن أهددددددددددل مدينددددددددددة كددددددددددذا،   ألسددددددددددت أنددددددددددت احلدددددددددداّج فددددددددددال يمثّ سددددددددددأل،  فنظددددددددددر إ َّ مليّدددددددددداو 
 ؟ يف حمّلة كذا،  و سكن دار كذا

 وختّيلددددددددددت أنّدددددددددده يعددددددددددر  هددددددددددذه اخلصوصددددددددددّيا  مددددددددددن ،  يف كددددددددددّل املسددددددددددائل اُجيبدددددددددده بددددددددددنعم وأنددددددددددا
 .. األسئلة ال  طُرحت عل َّ سابقاو 

 ؟ د أ عرفي:  لكّنه قال  
 . ّل م  األس :  قلُت يف ده ةٍ 

 ؟ هل عرفتي ا  :  وقال،  فرف  قُدّبعته العسكريّة
 ؟ َمن أنتم،  مالحمكم مأنوسة عندي:  قلت
 وبقيدددددددُت يف ،  ن لدددددددُت مددددددد  عدددددددائل  عنددددددددك يف سدددددددنة كدددددددذاأندددددددا  لددددددد  ال دددددددخ  الدددددددذي :  قدددددددال

 . استةفتي فيها بكّل كرامة،  بيت  ع ريف أيّام
  واُسددددددددقط،  لكددددددددن أنددددددددا اُم ّقهددددددددا،  إ ددددددددبار   الدددددددد   نتهدددددددد  ب عدددددددددام لّفددددددددة هددددددددذه م:  مثّ قددددددددال

 



 أخالقّأهلّالبيتّ/194ّّ

 

 . فم ّقها أمام  وحكم بتسر  ،  يعدام ِقبال  ل  العط  وايكرامحكم ا
 فنجدددددددددددو  مدددددددددددن ايعددددددددددددام والسدددددددددددجن بفةدددددددددددل السدددددددددددبق إىل  لددددددددددد  العمدددددددددددل اخلدددددددددددريي الدددددددددددذي 

 . وزائريه عملته أنا حمّبةو لإمام 



 

 

(13)ّّ
ّوإيثىرّال ْض ل

 . هو التقدم واّلختيار على النفس:  اييثار
ِْ ّّْد :  قال  عاىل ُِْم ََُِّْسّأَن  . أي يقّدمو  عليها َّويُوْؤثُِ وَلّ
 . وقّدمته،  لتهوفةّ ،  آثرُ   ل  أي اخت ه:  ويُقال

 . هو اّلبتدا  بايحسا :  والتفّةل
 .. ف ّ  صن  املعرو  والفعل احَلَسن قد يكو  ج ا و وهو ايحسا 

 . ومنه املواسايف،   طّوّلو وابتدا و به وهو التفّةلوقد يكو  
 . وابتدا  املعرو ،  فالتفّةل هو اّلبتدا  بايحسا 

 لصدددددددددددددداحلني وزينددددددددددددددة املّتقددددددددددددددني أّ ددددددددددددددم يقددددددددددددددّدمو  غددددددددددددددريَهم علددددددددددددددى أنفسددددددددددددددهم ومددددددددددددددن حليددددددددددددددة ا
 . ويبتدئو  بالفةل وايحسا 

 . وهو مرغوٌب وممدو  كتاباو وسّنةو 
 د:  أّما الكتاب فقوله  عاىل

ِمووووووِيّفَُأولَوووووووِْئَءّّ ْْ ووووووْ َّخَصىَصووووووٌةَّوَموووووو ّيُوووووووَقُّشووووووحمّنَو ِْ َّكووووووىَلِّب ْ َّولَووووووْو ِْ ُِْموووووو ََُِّووووووْسّأَن َّويُوووووووْؤثُِ وَلّ
ُِِّحولَُّّه ُّ ْْ  . (1)ّاْلُم

__________________________________ 
 . 9ا ية :  ( سوريف احل ر1)
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  وقدددددددددد أمجددددددددد  الفريقدددددددددا  يف أحددددددددداديثهم أّ دددددددددا ن لدددددددددت يف ايمدددددددددام علدددددددددّ  بدددددددددن أو طالدددددددددب 
 . (1)عليهموأهل بيته سالم اهلل 

 ف ددددددددكا  ففدددددددد  حدددددددددي  ادددددددديب الطائفددددددددة الطوسدددددددد  مسددددددددنداو أنّدددددددده جددددددددا  رجددددددددٌل إىل النددددددددّ  
 . إليه اجلو 

 .. إىل بيو  أزواجه فبع  رسول اهلل 
 . ما عندنا إّّل املا :  فُقلن
 ؟ من  ذا الرجل الليلة:  ال رسول اهلل فق

 د:  وقال  ا أ ى فاطمة و ،  أنا له يا رسول اهلل:  علّ  فقال 
 ؟ ا   هل عندك يا بنَت رسول اهلل 

 . لكّنا نُؤثِر  يفنا،  ما عندنا إّّل قو  الع ّية:  فقالت
 . واطفئ  املصبا ،  يا ابنة حمّمد نّوم  الصبية:  فقال

 فلدددددددم يدددددددرب  حدددددددّع ،  فدددددددأخربه اخلدددددددرب،  لدددددددى رسدددددددول اهلل غددددددددا ع فلّمدددددددا أصدددددددبل علدددددددّ  
ِمووووِيّّ د : أندددد ل اهلل  عدددداىل ْْ ووووْ َّخَصىَصووووٌةَّوَموووو ّيُوووووَقُّشووووحمّنَو ِْ َّكووووىَلِّب ْ َّولَووووْو ِْ ُِْموووو ََُِّووووْسّأَن َّويُوووووْؤثُِ وَلّ

ُِِّحولَّ ْْ  . (2)« ّفَُأولَوِْئَءُّهُ ّاْلُم
 د:  ار واملواسايف يف أحادي  بابه مثلفيستفاد فةل اييث،  وأّما السّنة

 يف كددددددم  ددددددب :  فسددددددأله رجددددددلٌ  كنددددددُت عنددددددد أو عبددددددد اهلل :   حدددددددي  املفّةددددددل قددددددال د 1
 ؟ ال كايف من املال
 ؟ ال كايف الظاهريف أم الباطنة  ريد:  فقال له
 . اُريدمها مجيعاو :  فقال
 . وع رو  درمهاو  أّما الظاهريف فف  كّل أل  مخسة:  فقال

__________________________________ 
 . 144  /  9 ج/  وإحقاق احلقّ ،  175  /  13 ج/  ( كن  الدقائق1)
 . 188  /  ( أما  ايب الطائفة2)



 197/ّّاألخالقي ةّمدر ةّأهلّالبيتّ

 

 . (1)وأّما الباطنة فال  ستأثر على أخي   ا هو أحوج إليه من 
 د:  يف قوله  عاىل ؤمنني د حدي  السعدا  عن أمري امل 2
َمىاٍّّ ِِ َِْيِ ّ ىِّب َْ  . (2)ّفَُأولَوِْئَءَّيْدُخُِّوَلّاْلَجِمَةّيُوْ زَُقوَلِّفي
 د: عّ  وجّل  د قال اهلل:  ال رسول اهلل د ق:  قال 

 .. ويتحاّب جبال ،  لقد حّقت كرام  د أو موّديت د ملن يراقبي
 . عليهم ثياٌب ُخةر،  على منابر من نور،  القيامة من نور إّ  وجوههم يوم

 ؟ ن هم يا رسول اهللمَ :  قيل
 ويددددددددددددخلو  ،  ولكدددددددددددّنهم حتدددددددددددابّوا جبدددددددددددالل اهلل،  وّل ادددددددددددهدا ،  قدددددددددددوٌم ليسدددددددددددوا بأنبيدددددددددددا :  قدددددددددددال
 . (3)نسأل اهلل أ  جيعلنا منهم بر ته،  حساب اجلّنة ب ري
 د:  أنّه قال  املؤمنني د حدي  الطربس  عن أمري 3

 فدددددددددأمر الندددددددددّ  بةددددددددددرب  د يهددددددددددودّيني مسدددددددددتحّقني للقتدددددددددل د بأسدددددددددريين ايَُت رسدددددددددول اهلل 
 . مّث ُقصد ا خر،  فُةرب عنق واحٍد منهما،  عنقهما

 ،  ّل  قتلددددددده د : ويقدددددددول،  إّ  ربّددددددد  يقدددددددر وك السدددددددالم،  يدددددددا حمّمدددددددد د : قدددددددالفندددددددَ َل جربئيدددددددل ف
 . حسن اخللق سخ   قومهف نّه 

 ؟ هذا رسول رّب  خيربك:  فقال اليهودي حتت السي 
 . نعم:  ال رسول اهلل فق

 وأنددددددددا ،  وّل قطبددددددددُت وجهدددددددد  يف احلددددددددرب،   مددددددددا ملكددددددددُت درمهدددددددداو مدددددددد  أ    قددددددددطّ واهلل:  قددددددددال
 . وأّن  حمّمد رسول اهلل،  هد أ  ّل إله إّّل اهللأا

__________________________________ 
 . 24  /  396  /  28 ب/  74 ج/  (  ار األنوار1)
 . 40ا ية :  ( سوريف غافر2)
 . 25  /  396  /  28 ب/  74 ج/  (  ار األنوار3)



 أخالقّأهلّالبيتّ/198ّّ

 

 . (1)هذا ممّن جرّه حسُن خلقه وسخا ه إىل جّنا  نعيم:  ال رسول اهلل فق
 . بدليل الكتاب والسّنة،  وخليقة طّيبة،  فاييثار واملواسايف فةيلة ممدوحةوعليه 

 بالفةددددددددددل وايحسددددددددددا   واّلبتدددددددددددا ،  هددددددددددم القدددددددددددويف يف إيثددددددددددار التفّةددددددددددل وأهددددددددددل البيددددددددددت 
 . إىل ال ري

 ،  يل اهلل مسددددددددددددكيناو ويتيمدددددددددددداو وأسددددددددددددرياو وقددددددددددددد آثددددددددددددروا علددددددددددددى أنفسددددددددددددهم ثالثددددددددددددة أيّددددددددددددام يف سددددددددددددب
 فخّصددددددددددهم اهلل بسددددددددددوريف ،  إّّل ر ددددددددددا اهلل  عدددددددددداىل،  يدددددددددددو  بددددددددددذل  مددددددددددنهم جدددددددددد ا و وّل اددددددددددكوراو ّل ير 
 . كما  الحظه يف مجي   فاسري الفريقني،   الدهر

 طيددددددددد  صددددددددددوريف وا ددددددددددحة عددددددددددن أّ دددددددددم كددددددددددانوا قّمددددددددددة اخللددددددددددق ودراسدددددددددة مددددددددددوج يف يف إنفاقدددددددددداهتم  ع
 . يف اييثار واملواسايف

 . (2) من  ل  ما  قرأه يف باب إنفاقا  أمري املؤمنني 
 وختصددددددددي  حوائطدددددددده وبسددددددددا ينه ،  ووقدددددددد  عيددددددددو  مددددددددا ه،  ك يثددددددداره بالتصددددددددّدق جبميدددددددد  أموالدددددددده

نيا،  وي يّدخر لنفسه ديناراو وّل درمهاو ،  للفقرا  واملساكني  . وّل حطاماو من حطام الد 
 ،   لدددددد يدددددددعو اليتددددددامى فدددددديطعمهم العسددددددل ويلعقهددددددم  رأيددددددت عليّدددددداو :  قددددددال أبددددددو الطفيددددددل
 . لوددُ  أّ  كنُت يتيماو :  حّع قال بع  أصحابه

 وكددددددددا  إداُمدددددددده امللددددددددل ،  وي يأكددددددددل خبدددددددد  البُدددددددددرّ ،  يف حددددددددني ي ي ددددددددب  هددددددددو مددددددددن خبدددددددد  ال ددددددددعري
 . باللن احلام  كما يف حدي  سويد بن غفلة ور ا ائتدم،  فقط

 أَُادددددددارُِكُهَم يف  أَ أَقَدنَدددددددُ  ِمدددددددَن نَدَفِسددددددد  بِدددددددَأَ  يُدَقددددددداَل َهدددددددَذا أَِمدددددددرُي اَلُمدددددددَؤِمِننَي َوّل   ) د : وكدددددددا  يقدددددددول
 اَلَيَماَمدددددددِة َمدددددددَن  َوَلَعدددددددلَّ بِاحلََِجددددددداِز أَوَ ،  أََو َأُكدددددددوَ  أَُسدددددددَويفو َ ُدددددددَم يف ُجُ دددددددوبَِة اَلَعدددددددَيشِ ،  َمَكدددددددارِِه الددددددددََّهرِ 

 . (3)( َعَهَد َلُه بِال َِّب ِ  َطَمَ  َلُه يف اَلُقَرِ  َوّل   ّل  
__________________________________ 

 . 231  /  وار( م كايف األن1)
 . باب إنفاقا  أمري املؤمنني /  24  /  41 ج/  ( ّلحظ  ار األنوار2)
 . 45الكتاب /  (  ت البالغة3)



 199/ّّاألخالقي ةّمدر ةّأهلّالبيتّ

 

 وكدددددددددذا  . وحّقددددددددداو أنّددددددددده لددددددددديس وي يكدددددددددن يف  ددددددددداريب العددددددددداي حددددددددداكٌم مثدددددددددل أمدددددددددري املدددددددددؤمنني 
 ومددددددددددؤثّرين علددددددددددى أنفسددددددددددهم بالتفّةددددددددددل جلميدددددددددد  ،  كددددددددددانوا متفّةددددددددددلني  بيددددددددددت مجيدددددددددد  أهددددددددددل ال

 . « بُيمنهم ُرزق الورى   » و،  الناب
 ،  لة الفا دددددددددددددلةم َجدددددددددددددَروا علدددددددددددددى هدددددددددددددذه اخلصدددددددددددددوعظمدددددددددددددا  ال ددددددددددددديعة وأخيدددددددددددددارهم وعلمدددددددددددددا ه

 والتفّةددددددددددل ،  ر الفقددددددددددرا  وا تدددددددددداجني علددددددددددى أنفسددددددددددهمإيثددددددددددا،  و عّلمددددددددددوا مددددددددددن أئّمددددددددددتهم وسددددددددددادهتم
 . درجا  الفخر وأرقى  ،  فنالوا بذل  أعظم األجر،  إليهم

 . حمّمد بن أو عمري األزدي ر وا  اهلل  عاىل عليه:  و جاو منهمُخذ ّن
 . د أي مال  ل  الرجل د وافتقر فذهب ماله،  كا  له على رجٍل ع ريف آّل  درهم

 ،  فددددددددددقَّ عليددددددددده البددددددددداب،  و لهدددددددددا إليددددددددده،  الرجدددددددددل وبدددددددددا  داره بع دددددددددريف آّل  درهدددددددددمفجدددددددددا  
 .. فخرج إليه حمّمد بن أو عمري ر ه اهلل  عاىل

 . هذا ماُل  الذي ل  عل َّ فخذه:  ل له الرجلفقا
 ؟ ورثَته،  فمن أين ل  هذا املال:  أو عمريفقال ابن 

 . ّل:  قال
 ؟ د ُوهَب ل :  قال
 . ولكّي بعُت داري الفال  ألقة  َديي،  ّل د : قال

  د : أنّدددددددده قددددددددال  عبددددددددد اهلل عددددددددن أو،  حددددددددّدثي  ريددددددددل ا ددددددددارو:  أو عمددددددددريفقددددددددال ابددددددددن 
ين  . ّل خيرج الرجل عن مسقط رأسه بالدِّ

 ومددددددددددددا ،  إىل درهددددددددددددمّ  حمتدددددددددددداج يف وقدددددددددددد  هددددددددددددذا واهلل إ،  فددددددددددددال حاجددددددددددددة   فيهددددددددددددا،  إرفعهددددددددددددا
 . (1)« يدخل ملك  منها درهم

  وهدددددددددددذا غايدددددددددددة اييثدددددددددددار واملواسدددددددددددايف يف سدددددددددددبيل اهلل وإطاعدددددددددددة حلكدددددددددددم ايمدددددددددددام الصدددددددددددادق 
__________________________________ 

 . 191  /  1 ج/  ( الُكر واأللقاب1)



 أخالقّأهلّالبيتّ/200ّّ

 

 مددددددددن هددددددددذا الرجددددددددل اجلليددددددددل والددددددددور  التقددددددددّ  الددددددددذي كددددددددا  مددددددددن ،  الددددددددذي هددددددددو حكددددددددم اهلل  عدددددددداىل
 فأصدددددددددابه اجلهدددددددددد والةددددددددديق العظددددددددديم ،  يف ب دددددددددداد لكدددددددددن اُخدددددددددذ وحدددددددددبس لت دددددددددّيعه أثريدددددددددا  ال ددددددددديعة

 . وُ رب مائة خ بة،  س واُخذ كّل ا   كا  له بأمر املأمو  العّبا،  من  ل 
 ويقددددددددّدم حاجدددددددددة ،  ه  دددددددددراه يددددددددؤثِر املدددددددددؤمنني علددددددددى نفسدددددددددهوبددددددددالرغم مدددددددددن حاجتدددددددده املاّسدددددددددة هددددددددذ

 . أخيه على حاجته
 : ر ال يب األعظم األنصاري إيثا،  والنمو ج ا خر من اييثار

 وهددددددددددو يف غايددددددددددة اّلحتيدددددددددداج إىل املددددددددددال ،  املددددددددددرأيف املؤمنددددددددددة األرملددددددددددة علددددددددددى نفسددددددددددهآثددددددددددر  لدددددددددد  
 د:  عروفة ال  حّدث هبا بع  األعاظميف قةّيته امل،  حيا هيف 

 جددددددددددا  ،  الع ددددددددددرين أو قبددددددددددل الع ددددددددددرين مددددددددددن عمددددددددددره ولعلّدددددددددده يف سددددددددددنّ ،  ف نّدددددددددده يف أّول اددددددددددبابه
 إىل كدددددددددددددربال  املقّدسدددددددددددددة حلةدددددددددددددور درب ادددددددددددددري  العلمدددددددددددددا  أعلدددددددددددددى اهلل مقامددددددددددددده الدددددددددددددذي كدددددددددددددا  

 . وفيهم اجملتهدو ،   ةره أل   لميذ
 وأزمدددددددددددٍة اقتصددددددددددداديّة ،  يف  لددددددددددد  األيّدددددددددددام يعددددددددددديش يف فقدددددددددددر مدددددددددددا وكدددددددددددا  ال ددددددددددديب األنصددددددددددداري 

 أو خبدددددد  ،  أو خبدددددد  ومتددددددر،  وع ددددددا ه ي يكددددددن أزيددددددد مددددددن خبددددددٍ  ولددددددنمدددددد  أّ  غدددددددا ه ،  اددددددديديف
 وهددددددذا املقدددددددار ،  مددددددن املددددددال مددددددا يتكّفددددددل هبددددددذا الطعددددددام وبددددددالرغم مددددددن  لدددددد  ي يكددددددن لدددددده،  وملددددددل

 . من ال ذا 
 علمددددددداو ،  اره ب دددددددكٍل ّل يددددددد احم دروسدددددددهاعا   ددددددففّكددددددر أ  ي دددددددت ل ويكتسدددددددب يف بعددددددد  سددددددد

 ،  بددددددل هددددددو عدددددد يفو لدددددده،  وّل عيددددددب فيدددددده للمددددددر ،  مفخددددددريفو للمددددددؤمنبددددددأّ  التكّسددددددب والعمددددددل للعدددددديش 
 . ( اُغُذ إىل عّ ك د ):  ملن  أّخر عن حمّل عمله وقال له لذل  عرّب ايمام الصادق 

 ومقدددددددددداراو ،  ّل مفتدددددددددا   دددددددددااو مدددددددددن األقفدددددددددال الددددددددد  ولدددددددددذل  مجددددددددد  ال ددددددددديب األنصددددددددداري مقددددددددددار 
 . ألّ ا سلعة ناقصة،  ا يل ال  ّل قفل  ا بثمٍن زهيدمن املف

 وقدددددددد يةدددددددي  مدددددددن أحدددددددٍد مفتاحددددددده ،  فدددددددال واملفدددددددا يل آندددددددذاك ُ صدددددددن  باليددددددددوكاندددددددت  لددددددد  األق
  أو يةدددددددددددي  قفلددددددددددده فيحتددددددددددداج إىل ادددددددددددرا  قفدددددددددددٍل يناسدددددددددددب،  فيحتددددددددددداج إىل مفتدددددددددددا  يدددددددددددرهم لقفلددددددددددده
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 فصدددددددددّمم أ  يبيددددددددد  مدددددددددا  تددددددددداج إليددددددددده النددددددددداب مدددددددددن األقفدددددددددال واملفدددددددددا يل فدددددددددريبل فيهدددددددددا ،  مفتاحددددددددده
 . ويسّد حاجته
 ،  يف املدددددخل ام احلسددددني وبّسددددط سددددلعته يف مدددددخل صددددحن ايمدددد،  لنفسدددده بسدددداطاو  فاخّتددددذ

 ،  ويددددذهب إىل دروسدددده،  مثّ جيمدددد  بسدددداطه،  قدددددار مددددا  ّصددددل بدددده قددددو   لدددد  اليددددوموجعددددل يبيدددد   
 . مر ةى:  بل كا  يُدعى  ،  وي يكن معروفاو بال يب،  يف أّول ابابه وهو آنذاك

 وا ّفدددددددددددق يف  لددددددددددد  الوقدددددددددددت أّ  مجعددددددددددداو مدددددددددددن طلبدددددددددددة النجددددددددددد  األادددددددددددر  كدددددددددددانوا يسدددددددددددعو  يف 
 ،  موّلنددددددددددددا صدددددددددددداحب ال مددددددددددددا  أرواحنددددددددددددا فددددددددددددداهاحلصددددددددددددول علددددددددددددى طريددددددددددددٍق يصددددددددددددلو  إىل خدمددددددددددددة 

 ،  إىل لقائددددددددددده لة ومسدددددددددددجد الكوفدددددددددددة ادددددددددددوقاو وجعلدددددددددددوا يواصدددددددددددلو  الدددددددددددذهاب إىل مسدددددددددددجد السددددددددددده
 لكددددددددددن ي ينددددددددددتت  ددددددددددم هددددددددددذه اّلُمنيددددددددددة ،  تةددددددددددّرعو  إىل اهلل  عدددددددددداىل ألجددددددددددل  لدددددددددد ويتوّسددددددددددلو  وي

 . وي  صل  م  وفيق الت ّر  والّلقا  امليمو ،  ديفالسعي
 النتيجدددددددددة الددددددددد  حصدددددددددلوها هددددددددد  أنّددددددددده أخدددددددددربهم أحدددددددددد الصدددددددددلحا  األ قيدددددددددا  أّ  ايمدددددددددام ،  نعدددددددددم
 يتواجددددددددددددددد يف صددددددددددددددحن جددددددددددددددّده ،  ويف الوقددددددددددددددت الكددددددددددددددذائ ،  يف اليددددددددددددددوم الفددددددددددددددال  ة احلّجدددددددددددددد

 . ايمام احلسني 
 و هبددددددددوا بكدددددددددّل ادددددددددوق يف  لددددددددد  ،  واسدددددددددتعّدوا لدددددددددذل ،  وحتّيندددددددددوا الفرصددددددددة،  ففرحددددددددوا بدددددددددذل 
 ،  يتصدددددددددددددّفحو  الوجددددددددددددددوه،   وحةددددددددددددددروا صدددددددددددددحن ايمدددددددددددددام احلسددددددددددددددني،  اليدددددددددددددوم إىل كدددددددددددددربال 

 ويتفّحصدددددددددو  فددددددددديمن يناسدددددددددب ندددددددددور وجهددددددددده وسددددددددديما ه أ  يكدددددددددو  هدددددددددو املدددددددددوىل ايمدددددددددام املنتظدددددددددر 
 . عّجل اهلل  عاىل فرجه ال ري 

 ورأوا أّ  ،  الصدددددددددددددددحن ال دددددددددددددددري فوصدددددددددددددددلوا إىل بسددددددددددددددداط ال ددددددددددددددديب األنصددددددددددددددداري يف مددددددددددددددددخل 
 جالسددددددددداو عندددددددددد ال ددددددددديب ،  جيدددددددددذب سددددددددديما  وجهددددددددده القلدددددددددوب،  اخصددددددددداو حمتمددددددددداو وجيهددددددددداو نورانيّددددددددداو 

 فجلدددددددددب نظدددددددددَرهم هدددددددددذا املنظدددددددددر ،  ب جدددددددددالٌس بكمدددددددددال التدددددددددأّدب واّلحدددددددددتامل ددددددددديوا،  األنصددددددددداري
 . ووقفوا بدو  اختيار ينظرو  ب وٍق إىل هذا السيما  الوجيه،  اللطي 

  جدددددددددددددا   إىل ال ددددددددددددديب األنصددددددددددددداري امدددددددددددددرأيف،  وبينمدددددددددددددا هدددددددددددددم كدددددددددددددذل ،  ويف هدددددددددددددذه األثندددددددددددددا 
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 .  ريد ارا  قفٍل منه
 ولدددددددددددديس لنددددددددددددا مددددددددددددا نصددددددددددددرفه يف اددددددددددددرا  الطعددددددددددددام ،  و  أوّلد أيتددددددددددددام،  إّ  أرملددددددددددددة:  وقالددددددددددددت

 حدددددددّع أصدددددددر  مثنددددددده يف ،  فاادددددددته مدددددددّي بدددددددثمٍن جيّدددددددد،  الدددددددذي ّل مفتدددددددا  لددددددده لسدددددددوى هدددددددذا القفددددددد
 . ارا  طعاٍم لّيتام

 وحددددددده يسددددددوى  ليددددددا مؤمنددددددة هددددددذا القفدددددد:  مثّ قددددددال للمددددددرأيف،  إليددددددهونظددددددر  ال دددددديب القفددددددل فأخددددددذ
 أنددددددا أاددددددتيه مندددددد  ،  فدددددد  ا كمددددددل الُقفددددددل،  وى بفلددددددس أيةدددددداو وأنددددددا أرّهددددددم لدددددده مفتاحدددددداو يسدددددد،  فلددددددس

 . كثمن أحسن وأكثر حّع  ستعيي به على أيتام ،   خبمس فلوب
 . أحسن مثٍن لذل  القفلوهو ،  وأعطاها مخس فلوب،  فااتى منها ال يب  ل 

 مددددددد  أنّددددددده كدددددددا   كنددددددده أ  ي دددددددتي  لددددددد  القفدددددددل منهدددددددا بفلدددددددٍس ،  حتّمدددددددل ال ددددددديب هدددددددذا الدددددددثمن
 وإعاندددددددةو منددددددده ،  هدددددددذا إنصدددددددافاو منددددددده مددددددد   لددددددد  األرملدددددددة لكنّددددددده صدددددددن ،  واحدددددددد ويدددددددربل هدددددددو  دددددددمناو 

 . وإيثاراو ل ريه على نفسه،  ُّلولئ  األيتام
 واُولئدددددددددددددد  الطلبددددددددددددددة واقفددددددددددددددو  ،  حددددددددددددددةو وانصددددددددددددددرفت رائ،  فأخددددددددددددددذ  األرملددددددددددددددة  لدددددددددددددد  املبلددددددددددددددغ
 . وينظرو  جّيداو إىل هذه القةّية ا سنة

 ،  وودّ  ال دددددددددددديب األنصدددددددددددداري،  ني قددددددددددددام  لدددددددددددد  ال ددددددددددددخ  اجلليددددددددددددل ا ددددددددددددتمويف هددددددددددددذا احلدددددددددددد
 د:   هؤّل  الطلبة وقال  م بلهجتهموالتفت إىل

 . وغاب عنهم،  ( وانصر  احب ال ما  هو جي  ِعدكمص،  وا مثل هذاري ص )
 الطلبدددددددددة التفتدددددددددوا فجدددددددددأيفو إّ  هدددددددددذا ال دددددددددخ  ا دددددددددتم مدددددددددن أيدددددددددن كدددددددددا  يعدددددددددر  إنّدددددددددا  وهدددددددددؤّل 

 . وحنن ي نقل له ما كّنا ننويه،  ونريد لقا ه ال ما   نبح  عن صاحب
 . واجتهدوا يف طلبه فلم جيدوه،  هة مسريه يف الصحن املقّدب فوراو فأسرعوا إىل ج

 ،  ا  عمددددددددددالو حمبوبدددددددددداو عنددددددددددد اهلل  عدددددددددداىلوحنددددددددددن نالحددددددددددظ أّ  هددددددددددذا اييثددددددددددار مددددددددددن ال دددددددددديب كدددددددددد
 ولقدددددددا  بقيّدددددددة ،  او لفدددددددوز الت دددددددّر  بدددددددالتوفيق األمثدددددددلوموجبددددددد،  ومر دددددددّياو عندددددددد أهدددددددل البيدددددددت 

 . رزقنا اهلل  ل  .. اهلل  عاىل بالنحو األفةل



 

 

(14)ّّ
َّو ةّال عيي 

 ال دددددددخ  والعدددددددار هدددددددو كدددددددّل اددددددد   يلددددددد م منددددددده مهاندددددددٌة علدددددددى  ..  فعيدددددددل مدددددددن العدددددددار:  التعيدددددددري
 . بواسطة ار كاب  ل  ال   

 . وهو من التنقي ،  أي نسبته إىل العار فيه،  عرّي ه بكذا:  يُقال
 حددددددددددّع  عيدددددددددددريه ،  وإسدددددددددددقاط كرامتدددددددددده،   سدددددددددددتل م إهانددددددددددة املددددددددددؤمن،  والتعيددددددددددري صددددددددددفٌة مذمومددددددددددة

 . بالذنب الذي ار كبه سرّاو وي يتجاهر به
 ؟ هومن الذي خيلو من الذنب والعيب حّع يعرّي غري 

 د:  أنّه قال لذل  ورد يف احلدي  عن ايمام الصادق 
 فددددددددالعيوب ،  (1)َمددددددددن عددددددددرّي مؤمندددددددداو بددددددددذنٍب ي  ددددددددت حددددددددّع يركبدددددددده د : ال رسددددددددول اهلل قدددددددد

 . اخلَلقّية والبدنّية ّل جيوز التعيري فيها كما هو وا ل
 وكالمهدددددددددددددا مدددددددددددددن ،  كدددددددددددددا  حا دددددددددددددراو وإهانتددددددددددددده إ   ،  غائبددددددددددددداو  ف نّددددددددددددده غيبدددددددددددددة مدددددددددددددؤمٍن إ  كدددددددددددددا 

 . املعاص  الكبرييف
  وهدددددددددددو الدددددددددددذي،  ة إّّندددددددددددا  سدددددددددددن الُنصدددددددددددل فيهدددددددددددا للمدددددددددددذنبوالعيدددددددددددوب األخالقيّدددددددددددة وال دددددددددددرعيّ 

__________________________________ 
 . ركب هذا األمر يعي ار كبه وفَدَعَلهُ :  ( يُقال1)
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 و ددددددددددث فيددددددددده ،  حدددددددددّع يُهدددددددددا  املدددددددددؤمن،  ري والت دددددددددهريدو  التعيددددددددد،  ومدددددددددؤثّراو فيددددددددده يكدددددددددو  مفيدددددددددداو 
 . العناد والّلجاج

 ،  و عليمهدددددددددددددا،  يف النددددددددددددداب  سدددددددددددددن ايلطدددددددددددددا  يف بيا ددددددددددددداوحدددددددددددددع النقدددددددددددددائ  اّلحكاميّدددددددددددددة 
 . لتكو  النتيجة أفةل وأمثل
 يف قةددددددددددددّية  علدددددددددددديم  ايمددددددددددددامني ا مدددددددددددداَمني احلسددددددددددددن واحلسددددددددددددني   ومددددددددددددا أمجددددددددددددل و ددددددددددددو 

 .  ل  الرجل الكبري الذي ي ُ سن الو و 
 . حي   وّ ئا أمامه  ّجة أ   كم  ل  الرجل أّ  أيّهما أحسن و و او 

 فصدددددددددددّحل ،  ونقصدددددددددددا  و دددددددددددو ه هدددددددددددو،  لرجدددددددددددل إىل صدددددددددددّحة و دددددددددددو  أوّلد الرسدددددددددددولفانتبددددددددددده ا
 .  و  احلسنني وحّسن و ،  و و  نفسه

 . وزينة األ قيا   رك التعيري،  فمن حيلة الصلحا 
 ،    التعيدددددددددري إهاندددددددددة وإ ّلّلو للمدددددددددؤمنإ ا كدددددددددا،  بددددددددل هدددددددددو مدددددددددن مقّومدددددددددا  الصدددددددددال  والتقددددددددوى

 د:  من  ل ،   املن  عن إ ّلل املؤمن وحتقريهوقد ورد  األحادي  املتظافريف يف
 د:  د حدي  ايمام الصادق  1
 وليددددددددأمن غةدددددددد  ،   ددددددددرٍب مددددددددّي مددددددددن أ لَّ عبدددددددددي املددددددددؤمنليددددددددأ َ  : عددددددددّ  وجددددددددّل  قددددددددال اهلل )

 . (1)( من أكرم عبدي املؤمن
 د:  أنّه قال عن رسول اهلل ،  د حدي  ايمام الر ا عن آبائه  2
 َمدددددددددددددددن أ لَّ مؤمنددددددددددددددداو أو حّقدددددددددددددددره وقلّدددددددددددددددة  ا  يدددددددددددددددده ادددددددددددددددهره اهلل علدددددددددددددددى جسدددددددددددددددر جهدددددددددددددددّنم  )

 . (2)( يوم القيامة
 د:  حدي   فسري القّم  يف قوله  عاىلد  3
ْ َّوََلِّنَموووىٌءًّمووو ّ ُْ ووو ياًّموووِوْ ََُموووْسَّألَّيُأونُوووواَّخيوْ ّ وووىّالموووِييَ ّةَمُِوووواََّلَّيْموووَخْ ّقَووووْوًٌّٰمووو ّقَووووْوٍٰ َْ  ّيَوووىّأَيوُّ

__________________________________ 
 . 12  /  56 ب/  145  /  75 ج/  (  ار األنوار1)
 . 5  /  56 ب/  143  /  75 ج/  (  ار األنوار2)



 205/ّّاألخالقي ةّمدر ةّأهلّالبيتّ

 

ُْ ّم ََُمْسَّألَّيُأ مَّخيوْ ياًّمِوْ  . (1)ًّنَمىٍءّ
  د ة رسدددددددددول اهلل وكاندددددددددت زوجددددددددد،  ن لدددددددددت يف صدددددددددفّية بندددددددددت حيدددددددددّ  بدددددددددن أخطدددددددددب ف ّ دددددددددا
 . يا بنت اليهوديّة:  و قوّل   ا،  و  تما ا،  أّ  عائ ة وحفصة كانتا  ُؤ يا او ل  

 . ف كت  ل  إىل رسول اهلل 
 ؟ أّل  يبينهما:  فقال  ا
 ؟ ما ا يا رسول اهلل:  فقالت
 وزوجدددددددددددد  حمّمددددددددددددد ،  كلددددددددددديم اهلل  وعّمددددددددددد  موسددددددددددددى  ،  قدددددددددددو  أو هددددددددددددارو  نددددددددددددّ  اهلل د : قدددددددددددال
 ؟! فما  ُنكرا  مّي ،  هللرسول ا

ووووىّّ:  فددددأن ل اهلل يف  لدددد ،  هددددذا عّلمدددد  رسددددول اهلل:  فقالتددددا،  د  لدددد  د فقالددددت  مددددا َْ ّيَووووىّأَيوُّ
 . (2)ّ...ّالمِييَ ّةَمُِواََّلَّيْمَخْ ّقَوْوًٌّٰم ّقَوْوٍّٰ

 ويرفعددددددددددددددددو  العيددددددددددددددددب وي يلوندددددددددددددددده بأحسددددددددددددددددن ،  ّصددددددددددددددددلحا  واملّتقددددددددددددددددو  يتكددددددددددددددددو  التعييددددددددددددددددبفال
 ،  يرادددددددددددو م إىل التندددددددددد ّه عددددددددددن العيددددددددددوب بددددددددددل،  وّل يعددددددددددرّيو  الندددددددددداب،  وأجددددددددددّل  كددددددددددرم،   علدددددددددديم

 كمدددددددددا يف وصدددددددددّية ،   اىل  دددددددددوفيقهم و وبدددددددددة املخطئدددددددددني مدددددددددنهمويسدددددددددألو  اهلل  عددددددددد،  و دددددددددرك الدددددددددذنوب
 د:  ا  فيهاج،  (3)لعبد اهلل بن جندب سّيدنا ورئيس مذهبنا ايمام الصادق 

 إّّل  د أي املددددددددددددؤمنني د ّل  ُقددددددددددددل يف املددددددددددددذنبني مددددددددددددن أهددددددددددددل دعددددددددددددو كم،  يددددددددددداابن ُجندددددددددددددب )
 . وسلوا التوبة  م،  واستكينوا إىل اهلل يف  وفيقهم،  خرياو 

 وسددددددكت عّمددددددا ّل يعلددددددم ،  وقددددددال مددددددا يعلددددددم،  وي يددددددواِل عدددددددّونا،  فكددددددّل مددددددن َقَصددددددَدنا و وّلنددددددا
 . (4)( فهو من اجلّنة،  أو أاكل عليه

__________________________________ 
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نيا  وهددددددددددو اّلبددددددددددتال   د مةددددددددددافاو إىل عقوبددددددددددة ا خددددددددددريف د مثّ إّ  للتعبددددددددددري أثددددددددددره السدددددددددد   يف الددددددددددد 
 ،    بدددددددددده يف احلدددددددددددي  النبددددددددددوّي املتقددددددددددّدمكمددددددددددا صددددددددددرّ ،   بددددددددددنفس  لدددددددددد  العيددددددددددب الددددددددددذي عددددددددددرّي بدددددددددده

 . فيها الِعظة والِعربيفو ،  واواهده يف العاي كثرييف



 

 

(15)ّّ
ّواإلفضىلُِّّسّ ي ّالمم حقّ 

 .  رك ايفةال على غري املستحقّ :  فاملعر،   رك التعيري:  هذا معطو  على قوله 
 . هو التفّةل واّلبتدا  بايحسا :  وايفةال
 وأحَسددددددَن ،  أي  طددددددوَّل عليدددددده:  وكددددددذا  فّةددددددل عليدددددده  فّةددددددالو ،  اّلو أفةددددددل عليدددددده إفةدددددد:  يقددددددال
 . إليه ابتدا و 

 بواسدددددددددطة عددددددددددم ،  ّل يسدددددددددتوجب ايفةدددددددددال وايحسدددددددددا  إليدددددددددههدددددددددو مدددددددددن :  وغدددددددددري املسدددددددددتحقّ 
 . بواسطة كونه فاسداو ،  أو عدم حصول أهلّية له بايحسا  إليه،  أهلّيته له

 وهدددددددددو ،  وإسدددددددددراٌ  فيددددددددده،  حسدددددددددا  إىل هكدددددددددذا ادددددددددخ   بدددددددددذيٌر للمدددددددددالفددددددددد ّ  اّلبتددددددددددا  باي
 أو  دددددددرويت عمدددددددٍل فاسدددددددٍد ،  أو فسددددددداد عملددددددده،  ىل فسددددددداد هدددددددذا ال دددددددخ وقدددددددد ينجدددددددّر إ،  مدددددددذموم
 . يف اجملتم 

 ومدددددددددددددن الصدددددددددددددفا  احلسدددددددددددددنة يف الصددددددددددددداحلني واملّتقدددددددددددددني أنّددددددددددددده يكدددددددددددددو  إفةدددددددددددددا م وإحسدددددددددددددا م 
 . إىل مستحّق   ل  والاّلئقني له

 .. فال يسرفو  ب هدار أموا م يف املوارد غري املناسبة
 .. املستحّقني واملوارد املناسبة ومن طرٍ  آخر ّل يبخلو  بأموا م يف
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 ،  معتدددددددددلو  يف اينفدددددددداق،  بعيدددددددددو  عددددددددن ايفددددددددراط والتفددددددددريط،  بددددددددل هددددددددم الددددددددنمط األوسددددددددط
 . يكو  إحسا م وإفةا م جارياو على املستحّقني

 .. واحلدي  ال ري وهذا هو املمدو  يف القرآ  الكرم 
 د:  نكرم فقد قال  عاىل يف صفا  عبد الر   أّما يف القرآ  ال

ِلَءّقَوَواميىّ َُْقواَّلْ ُّيْم ُِفواَّوَلْ ّيَوْق ُوُ واّوََكىَلّبَوْيَ ّذَْ  . (1)َّوالمِييَ ِّإَذاّأَن
 وصددددددددددددر  املددددددددددددال يف ،  وز عددددددددددددن احلددددددددددددّد كاينفدددددددددددداق يف املعصدددددددددددديةالتجددددددددددددا:  فايسددددددددددددرا  هددددددددددددو

 . هغري حقّ 
 . الُبخل عن اينفاق يف حمّله:  وايقتار هو

 ،   اهلل بددددددددده وأثددددددددداب عليدددددددددهوهدددددددددو اينفددددددددداق فيمدددددددددا أمدددددددددرَ ،  العددددددددددل يف اينفددددددددداق:  والقدددددددددوام هدددددددددو
 وهدددددددددو الدددددددددذي يوصددددددددد  ،  هدددددددددو هدددددددددذا القسدددددددددم األخدددددددددري مدددددددددن اينفددددددددداق واملطلدددددددددوب املرغدددددددددوب فيددددددددده
نيا وهدددددددو ،  بكوندددددده بِدددددددرّاو وخدددددددرياو ومعروفددددددداو   بدددددددل يكسدددددددب اجلنّدددددددة ،  وا خدددددددريفالدددددددذي يعّقدددددددب خدددددددري الدددددددد 

 . والنعيم الدائم
 ،  لدينيّددددددددددددددةواملدددددددددددددددارب ا،  واملراقددددددددددددددد امل ددددددددددددددرّفة،  اينفدددددددددددددداق يف بنددددددددددددددا  املسدددددددددددددداجد ال ددددددددددددددريفةك

 و دددددددددددددددددددد ويت ،  وإعانددددددددددددددددددددة ا تدددددددددددددددددددداجني،  واملست ددددددددددددددددددددفيا  اخلرييّددددددددددددددددددددة،  واحلسددددددددددددددددددددينّيا  املباركددددددددددددددددددددة
 و أسددددددددددددددددديس وخدمدددددددددددددددددة جمدددددددددددددددددالس ،  وطبددددددددددددددددد  ون دددددددددددددددددر كتدددددددددددددددددب الددددددددددددددددددِّين،   ّاب املدددددددددددددددددؤمننيعددددددددددددددددد
 . واألعمال الُقربّية،  وحنو  ل  من اّلُمور اخلرييّة،  عصومني امل

 ففددددددددددددددد  صدددددددددددددددحيحة املفّةدددددددددددددددل اجلعفددددددددددددددد  عدددددددددددددددن ايمدددددددددددددددام ،  وأّمدددددددددددددددا يف احلددددددددددددددددي  ال دددددددددددددددري 
 د:  أنّه قال الصادق 
  د أي عطدددددددددددا ه د ر إىل َسدددددددددددَيِبهِ ظ؟ فددددددددددددان إ ا أرد  أ   علدددددددددددم أادددددددددددق   الرجددددددددددددل أم سدددددددددددعيد )

 . يصنعه ومعروفه إىل من
__________________________________ 

 . 67ا ية :  ( سوريف الفرقا 1)



 209/ّّاألخالقي ةّمدر ةّأهلّالبيتّ

 

 . ف   كا  يصنعه إىل من هو أهله فاعلم أنّه إىل خري
 . (1)( وإ  كا  يصنعه إىل غري أهله فاعلم أنّه ليس له عند اهلل خري

  وايفةددددددددددددال املستحسددددددددددددن هددددددددددددو أ  يكددددددددددددو  إحسدددددددددددداناو إىل،  فايحسددددددددددددا  احَلَسددددددددددددن،  وعليدددددددددددده
 أو مدددددددددن يصدددددددددري أهدددددددددالو باينفددددددددداق عليددددددددده كاملؤلّفدددددددددة قلدددددددددوهبم الدددددددددذين ،  مدددددددددن لددددددددده أهليّدددددددددة ايحسدددددددددا 
ووووووىّّ د :  ُكددددددروا يف آيددددددة ال كددددددايف ال ددددددريفة َْ ََُِّيوْ َقووووووَ اِءَّواْلَمَمووووووىِكيِ َّواْلَعووووووىِمِِّيَ ّ ُْ ِّإنمَمووووووىّالصمووووووَدقَىُتِّلِّْ

ّْ ُْ  . (2)ّ...َّواْلُمَؤلمَِْةّقُوُِّوبُو
 وي  دددددددددددددخل املعرفددددددددددددة قلددددددددددددوهبم أّ  ،  وخلعددددددددددددوا عبدددددددددددداديف األصددددددددددددنام،  وهددددددددددددو قددددددددددددوٌم وّحدددددددددددددوا اهلل

 وكدددددددددا  رسدددددددددول اهلل يتدددددددددألّفهم ويعدددددددددرّفهم لكددددددددد  مدددددددددا يعرفدددددددددوا ويعّلمهدددددددددم ،  او رسدددددددددول اهلل حمّمدددددددددد
 . (3) كما يف حدي  ايمام الباقر 

ثلددددددددددددددى يف ايفةددددددددددددددال إىل املسدددددددددددددددتحقّ والُقدددددددددددددددويف 
ُ
 وايحسددددددددددددددا  إىل األهددددددددددددددل هددددددددددددددم أهدددددددددددددددل ،  امل
 . البيت الطاهرين 

 فددددددددددددددددددد ّ م كدددددددددددددددددددانو يف أعلدددددددددددددددددددى درجدددددددددددددددددددا  التوفيدددددددددددددددددددق اي ددددددددددددددددددد  يف إنفاقددددددددددددددددددداهتم وخدددددددددددددددددددرياهتم 
 أو ،  هليّدددددددددددة إحسدددددددددددا  ا سدددددددددددننيوالدددددددددددذين  دددددددددددم أ،  وصددددددددددددقاهتم حيددددددددددد  كاندددددددددددت يف املسدددددددددددتحّقني

 هلل علدددددددددديهم كمددددددددددا  الحظدددددددددده بو دددددددددو  يف بدددددددددداب إنفاقددددددددداهتم سددددددددددالم ا،   يصدددددددددريو  أهددددددددددالو صددددددددداحلني
 . ( فراج  وإيثار التفّةل ):  وقد  قّدم ا ٌ  منها يف فقريف،  أمجعني

 . فالصاحلو  املتّقو  يكو  مورد إنفاقهم وإفةا م هم املستحّقو 
 :  مدددددددددددن الصددددددددددفا  املثلدددددددددددى  يدددددددددد  روي أنّددددددددددده وحددددددددددع صددددددددددفة اجلدددددددددددود والسددددددددددخا  الددددددددددد  هدددددددددد 

 . (4)( عابٍد خبيل ااب  سخ   مرِهٌق يف الذنوب أحّب إىل اهلل من ايبٍ  )
__________________________________ 
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 . يل م فيها أ   كو  سخا و يف مو عه ويف املورد احلقّ حّع هذه الصفة 
 د:  حدي  ايمام الصادق  فف 
 . (1)( الذي يُنفق ماله يف حقّ :  السخّ  الكرم )

 فايحسددددددددددا  حددددددددددّع السددددددددددخا  يلدددددددددد م فيدددددددددده أ  يكددددددددددو  إىل أهلدددددددددده ومسددددددددددتحّقه حددددددددددّع ،  وعليدددددددددده
 . والثواب األكمل يف ا خريف،  ينتت النتيجة احلسنة

 : أّما إ ا كا  إىل غري األهل وغري املستحّق ف نّه ينتت النتيجة السّيئة كما قال ال اعر
ّوَموووووووووو ّيصووووووووووَِعّالمعوووووووووو وَفّفوووووووووويّ يوووووووووو ّأهِّووووووووووي

ٰ ُّوووووووووووىمِ ّّّّ (2)ُيالقووووووووووويّالوووووووووووييَّلقوووووووووووسُّمجيووووووووووو ُّا
ّ

ّّ
 فايفةدددددددددال وايحسدددددددددا  سدددددددددوا  أكدددددددددا  إحسددددددددداناو ماليّددددددددداو أم عمليّددددددددداو يلددددددددد م أ  يكدددددددددو  إىل مدددددددددن 

 . من إيصال احلّق إىل مستحّقهألنّه ،  هو أهله
 . و  كو النفس هبا،  ُ مد اينسا  عليها،  وه  صفة ُمثلى  

 واملر بدددددددددة الُعليدددددددددا مدددددددددن هدددددددددذه الصدددددددددفة أ  يتندددددددددازل اينسدددددددددا  عدددددددددن حّقددددددددده ويسدددددددددّلمه إفةددددددددداّلو إىل 
 . من هو أحّق به

 كمددددددددددددا  الحظدددددددددددده يف قةددددددددددددّية ،   تدددددددددددداج إىل جهدددددددددددداد الددددددددددددنفس وعلددددددددددددّو الددددددددددددرو وهددددددددددددذه املر بددددددددددددة حت
 الدددددددددذي كدددددددددا  مدددددددددن أعددددددددداظم العلمدددددددددا  واملدّرسدددددددددني يف ،  السدددددددددّيد حسدددددددددني الكدددددددددوه كمدددددددددرياملرحدددددددددوم 

 يف مددددددددا ينقددددددددل يف  ومدددددددد   لدددددددد   نددددددددازل عددددددددن حّقدددددددده لل دددددددديب األنصدددددددداري ،  النجدددددددد  األاددددددددر 
 : أحوا ما جا  فيها

  وي يكددددددددن قددددددددد بقدددددددد  إىل،  لسددددددددّيد الكددددددددوه كمددددددددري عائددددددددداو مددددددددن مكددددددددا أنّدددددددده  ا  يددددددددوم كددددددددا  ا
__________________________________ 

 . 243  /  ( معا  األخبار1)
 . والذكر منه أبو عامر،  اّلُنثى،  كنية الةب :   ّم عامر( اُ 2)

 علدددددى إحسدددددانه  فُةدددددرب مدددددثالو يف الدددددذي جُيدددددرى  ،  ي أجارهدددددا مدددددن بدددددرد ال دددددتا  يف خيمتدددددهوقدددددد أكلدددددت ال دددددخ  الدددددذ
 . إىل غري حمّله بالسو 

 وإ ا رأى إنسدددددداناو ،  ه ينددددددبش القبددددددور ليأكددددددل حلددددددم اينسددددددا حددددددّع أنّدددددد،  ه للحددددددوم بددددددي آدملةددددددب  معددددددرو  ب ددددددهو وا
 . فيهجم عليه ليأكل حلمه،  اغتنم الفرصة ليجده نائماو 
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 .. حني درسه اخلارج أكثر من نص  ساعة
 ولدددددددددددددددذا فّةدددددددددددددددل أ  جيلدددددددددددددددس يف  .. فدددددددددددددددرأى أّ  الوقدددددددددددددددت ّل يّتسددددددددددددددد  للدددددددددددددددذهاب إىل البيدددددددددددددددت

 . الدرباملسجد بانتظار موعد 
 ورأى يف زاويددددددددددة املسددددددددددجد  .. دخددددددددددل املسددددددددددجد وي يكددددددددددن قددددددددددد حةددددددددددر أحددددددددددد مددددددددددن طاّلبدددددددددده

 إسدددددددتم  املرحدددددددوم السدددددددّيد حسدددددددني ،  جدددددددالس مددددددد  عدددددددّديف طددددددداّلب يدّرسدددددددهم،  اددددددديخاو عاديّددددددداو جدددددددّداو 
 فحملددددددددددددده  .. و نتهدددددددددددددى ال رابدددددددددددددة رأى أّ  ال ددددددددددددديب العدددددددددددددادي قّمدددددددددددددة يف التحقيدددددددددددددق .. إىل درسددددددددددددده

ددددددددراو عمددددددددداو ويسددددددددتم  إىل درسدددددددده لدددددددد  علددددددددى أ  يددددددددأيت يف اليددددددددوم التددددددددا   جددددددددا  واسددددددددتم   ..  مبكِّ
 .. فازداد اقتناعاو بانطباعه الذي كّونه يف اليوم املا  

 فحصدددددددل للمرحدددددددوم السدددددددّيد حسدددددددني اليقدددددددني بدددددددأّ  هدددددددذا ال ددددددديب  .. و كدددددددّرر  لددددددد  لعدددددددّديف أيّدددددددام
 وأنّدددددددددده إ ا حةددددددددددر  المذ دددددددددده درب هددددددددددذا ،  ه يلدددددددددد م أ  يسددددددددددتفيد مددددددددددن درسددددددددددهوأنّدددددددددد،  أعلددددددددددم مندددددددددده

 .. فيستفيدو  أكثرال يب 
 . بني ا خريف والدنيا،  فسه خمرّياو بني التسليم والعنادهنا رأى ن

 اُريددددددددد اليددددددددوم أ   .. أيّهددددددددا األحبّددددددددة:   عندددددددددما جددددددددا  طاّلبدددددددده واجتمعددددددددوا قددددددددالويف اليددددددددوم التددددددددا 
 هددددددذا ال دددددديب اجلددددددالس يف  لدددددد  اجلانددددددب مدددددد  عددددددّديف طدددددداّلب أحددددددّق :  أقددددددول لكددددددم ادددددديئاو جديددددددداو 

 . وا   نذهب كّلنا إىل درسه،  وأنا أستفيد منه،  مّي بالتدريس
 . ع  الذي كانت آثار الفقر بادية عليهةوالتحق  لقة درب ال يب العادي املست

 . هذا ال يب الرّث الّلباب هو الذي ُعر  فيما بعد باسم ال يب مر ةى األنصاري
 فددددددتالحظ أّ  هددددددذا ايفةددددددال العملدددددد  علددددددى املسددددددتحّق كيدددددد  أنددددددتت  لدددددد  الثددددددرويف العلميّددددددة الدددددد  

 . وبقيت إىل ا   دروساو دينّية يف احلوزا  العلمّية،  ظهر  من ال يب األنصاري
 بدددددددل إّ  ايفةدددددددال علدددددددى مسدددددددتحّقه وأهلددددددده هدددددددو مدددددددن صدددددددنائ  املعدددددددرو  وعمدددددددل اخلدددددددري الدددددددذي 

نيايف نفس ه يدف  مصار  السو  ويُنج  من املو   . قبل ثواب ا خريف،  ذه احليايف الد 
  كمددددددددددددا  ددددددددددددده يف قةددددددددددددّية املرحددددددددددددوم الطبيددددددددددددب املعددددددددددددرو  املددددددددددددريزا خليددددددددددددل الطهددددددددددددرا  الددددددددددددذي
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 د:  وحاصلها،   ّدث القّم  نقله ا
 وعدددددددددداب يدددددددددد امددددددددددرأيٍف علويّددددددددددة ،  طبيبددددددددداو مدددددددددداهراو معروفدددددددددداو مندددددددددذ اددددددددددبابهإّ  املدددددددددريزا خليددددددددددل كددددددددددا  

 عاجلهدددددددددددا جّمانددددددددددداو وقربدددددددددددةو إىل اهلل ،  املدددددددددددرض العةدددددددددددال .. هنديّدددددددددددة كاندددددددددددت   دددددددددددكو مدددددددددددن اجلدددددددددددذام
 .  عاىل د فكا  إفةاّلو إىل من يستحّقه د

 وقدددددددال لددددددده األطبّددددددددا  ،   كنددددددده عدددددددالج نفسدددددددهرٍض صدددددددعب  يددددددد  ي مثّ إنّددددددده ابتلددددددد  نفسددددددده  ددددددد
 . ا خرو  إنّه يعيش م  هذا املرض ع ريف أيّام فقط

 وااددددددددددتّد  حالتدددددددددده  د كمددددددددددا قددددددددددالوا لدددددددددده  د وفعددددددددددالو اسددددددددددتمّر بدددددددددده املددددددددددرض إىل اليددددددددددوم العااددددددددددر
   اجتمدددددددددددد  عليدددددددددددده يدددددددددددد ،  حددددددددددددّع عددددددددددددرض عليدددددددددددده سددددددددددددكرا  املددددددددددددو ،  الصددددددددددددّحية و دددددددددددددهور 

 . كو  عليهوكانوا يب،  ووّجهوه إىل القبلة،  أهله
 إّ  :  الددددددددددد  عاجلهدددددددددددا املدددددددددددريزا خليدددددددددددل وقالدددددددددددت ويف هدددددددددددذه األثندددددددددددا  دخلدددددددددددت  لددددددددددد  العلويّدددددددددددة

 وبكيددددددددت كثددددددددرياو حددددددددّع غلبددددددددي ،  يددددددددلل ددددددددفا  املددددددددريزا خل  وّسددددددددلت جبددددددددّدي ايمددددددددام احلسددددددددني 
 . وطلبت منه افا ه،  يف املنام يت ايمام فرأ،  النوم

 ،    عدددددددداىل لدددددددده واسددددددددتجاب اهلل الددددددددّدعا لكددددددددن دعونددددددددا اهلل،  قددددددددد ّا عمددددددددرهإنّدددددددده :   فقددددددددال
 . ويعيش عمراو جديداو إ  اا  اهلل  عاىل

 ،  ليدددددددددددل صددددددددددداحياو مدددددددددددن  لددددددددددد  السدددددددددددكرا و جدددددددددددّرد أ  ّا كدددددددددددالم العلويّدددددددددددة جلدددددددددددس املدددددددددددريزا خ
 ؟! وسألوه ما الذي حدث،  وفر  اجلمي 
 بددددددددددانت ا  روحدددددددددد  مددددددددددن وأحسسددددددددددُت ،  إّ  رأيددددددددددت ملكددددددددددني جددددددددددا ا لقددددددددددب  روحدددددددددد :  فقددددددددددال
 د:  وقال  ذين امللكني،  لكن دخل اخٌ  ال رفة،  يب حنجريترجل  إىل قر 

 . (   ّف  إىل اهلل  عاىل يف ُعمٍر ثاٍ  له رّدوه ف ّ  احلسني بن علّ   )
 فقمددددددددددت ،  فانصددددددددددر  امللكددددددددددا ،  وحيددددددددددايت مددددددددددن جديددددددددددد،  فأحسسددددددددددُت بعددددددددددوديف روحدددددددددد  إ ّ 

 . لةا   أراكما هبذه احلا
  ورزقددددددده اهلل  عددددددداىل مخسدددددددة مدددددددن،  سدددددددنة 90وعّمدددددددر كدددددددامالو ،  وعدددددددا  املدددددددريزا خليدددددددل بعدددددددد هدددددددذا
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 . (1)أحدهم املرج  الديي املعرو  املريزا حسني،  كا  ثالثة منهم من العلما ،   األوّلد
 مةدددددددددددافاو إىل ،  للمدددددددددددريزا خليدددددددددددل هبدددددددددددذا اخلدددددددددددري العظددددددددددديم كفايفةدددددددددددال علدددددددددددى املسدددددددددددتحّق بدددددددددددارَ 

 . ثواب يوم الدِّين
 . واملكرمة األخالقّية،  ىل لتوفيق احلصول على هذه اخلصلةفينب   أ  ندعو اهلل  عا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 . 293  /  ( الفوائد الر ويّة1)
  



 

 

 



 

 

(16)ّّ
َُزّ  ّوالقولّبىلحق ّوإْلّ

 . وال    الثابت الصحيل،   قوهو احلكم املطابق للوا،   ّد الباطل:  احلقّ 
 . وُ طلق على ال    القليل،  يف أصل معناها  ّد الذلّة:  والع يف
 .. إ ا قّل فلم يكد يوجد،  ع َّ ال   :  يُقال

 عدددددددّ  ما ندددددددا ليلدددددددة  ومنددددددده احلددددددددي  )،  لكدددددددن إ ا كدددددددا  مفيدددددددداو ،  و القليدددددددلفال ددددددد   الع يددددددد  هددددددد
 . ( التاس  من ا ّرم

 . فال    القليل غري املفيد ّل يطلق عليه الع ي 
 ويددددددددددتكّلم بددددددددددالكالم احلددددددددددّق ،  هددددددددددو أ  يقددددددددددول اينسددددددددددا  احلددددددددددقّ :  عدددددددددد ّ  والقددددددددددول بدددددددددداحلّق وإ 

 . ا خرين عليهيف وقت قّلة القول باحلّق وعدم إقدام ،  املفيد
 إّّل أّ  قولدددده احلددددّق والتصدددددي  بدددده يف حددددني قّلتدددده ،  ّق وإ  كددددا  قددددد يقولدددده مجيدددد  النددددابوقددددول احلدددد
 . بل هو الذي يتقّوم به الدِّين،  وحلية الصاحلني،  وهو زينة املّتقني،  يكو  ع ي او هو الذي 

 د:  وقد هدى القرآ  الكرم إىل التوصية باحلّق يف قوله عّ  امسه
 . (1)َّوََوَواَصْواّبِىْلَحقًّّ

__________________________________ 
 . 427  /  14 ج/  راج  كن  الدقائق . 3ا ية :  ( سوريف العصر1)
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 ويف الطليعددددددددة ،  وهددددددددذه الصددددددددفة اجلليلددددددددة ممّددددددددا كددددددددا  القدددددددددويف فيهددددددددا أيةدددددددداو أهددددددددل البيددددددددت 
يقة   ،  صدددددددددددعت بدددددددددداحلّق يف حددددددددددني قّلتدددددددددده،  يف فاطمددددددددددة ال هددددددددددرا  سددددددددددالم اهلل عليهدددددددددداالطدددددددددداهر الصددددددددددِّ

 مددددددددددى  علدددددددددى   وبّيندددددددددت احلقيقدددددددددة اجلليّدددددددددة لتبقدددددددددى  ،  نّبهدددددددددت أهدددددددددل ال فلدددددددددة يف حدددددددددني  قاعسدددددددددهمو 
 . الدهور والعصور

 ،  وادددددددددددددددّيد  حقيقدددددددددددددددة ايسدددددددددددددددالم،  طبتهدددددددددددددددا املباركدددددددددددددددة الددددددددددددددد  دّو  بددددددددددددددداحلقّ و لددددددددددددددد  يف خ
 . وردعت الباطل جلمي  األنام

 .. كذل  يف خطبتها لنسا  املهاجرين واألنصارو 
 ،  وك ددددددددفت عددددددددن رسددددددددالة سددددددددّيد املرسددددددددلني،  ونطقددددددددت  قيقددددددددة الدددددددددِّين،  قالددددددددت كلمددددددددة احلددددددددقّ 

 يف حدددددددددني ،  د إمددددددددداٍم جدددددددددائر وَمدددددددددن يف ورا ه سدددددددددائرعنددددددددد د ودافعدددددددددت عدددددددددن حدددددددددّق أمدددددددددري املدددددددددؤمنني
 . والتّ  الناب حوله الباطل،  عّ   كلمة احلقّ 

 واجلدددددددددددددددديريف بدراسدددددددددددددددتها جلميددددددددددددددد  ،  اأُلسدددددددددددددددس ا اّمدددددددددددددددة يف الددددددددددددددددِّينفة يف وخطبتهدددددددددددددددا ال دددددددددددددددري
 وهدددددددددددددددددد   . (1)يف سددددددددددددددددددبيل معرفددددددددددددددددددة ايسددددددددددددددددددالم ا ّمدددددددددددددددددددي والدددددددددددددددددددِّين األ دددددددددددددددددددي،  املددددددددددددددددددؤمنني

 واحلّجدددددددددددة الكاملددددددددددة الددددددددددد  َصدددددددددددَدَعت هبددددددددددا أمدددددددددددام مجيددددددددددد  ،  ا يددددددددددة البددددددددددداهريفو ،  املعجدددددددددد يف اخلالدددددددددددديف
 . املسلمني من األنصار واملهاجرين

 ،  وقددددددددددّويف احلّجددددددددددة،  وبالغددددددددددة البيددددددددددا ،  صدددددددددد  بفصدددددددددداحة النطددددددددددقّمددددددددددة الكددددددددددالم املتّ فكانددددددددددت ق
 . ومتانة الدليل

ين بدددددددددل كاندددددددددت خطبتهدددددددددا   والدسدددددددددتور ال دددددددددامل ل دددددددددريعة سدددددددددّيد ،  البيدددددددددا  الكامدددددددددل للددددددددددِّ
يقة الطدددددددددددددداهريف ،  املرسددددددددددددددلني  مددددددددددددددن التجليددددددددددددددل  يف ا دددددددددددددداور الدددددددددددددد  رّكدددددددددددددد   عليهددددددددددددددا الصدددددددددددددددِّ

 والتعريددددددددددددد  بنعمددددددددددددددة الر ددددددددددددددة اي يّددددددددددددددة املتمثِّلددددددددددددددة ،  احُلسددددددددددددددر  بسددددددددددددداحة رّب العدددددددددددددداملني بصددددددددددددددفا ه 
 ،  وايادددددددداديف  عددددددددا  ومواقدددددددد  وجهدددددددداد ابددددددددن عّمهددددددددا املر ةددددددددى ،  بيهددددددددا املصددددددددطفى يف أ
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 مثّ أادددددددددددار  إىل اّلنقدددددددددددالب علدددددددددددى ،  العددددددددددداملني قدددددددددددرآ  الكدددددددددددرم وأحكدددددددددددام ربّ و بيدددددددددددني معددددددددددداي ال
 ب والعددددددددددوا  الدددددددددذي صددددددددددَر مدددددددددن القدددددددددوم بعدددددددددد صدددددددددوظهدددددددددور الظلدددددددددم والط يدددددددددا  وال ،  األعقددددددددداب
 خدددددددددددذّل م  مثّ ختمدددددددددددت اخلطددددددددددداب بوعيدددددددددددد العدددددددددددذاب علدددددددددددى  ،  لرسدددددددددددول األعظدددددددددددم رحيدددددددددددل ا
 . « وسيعلم الذين ظلموا أّي منقلٍب ينقلبو ،  وعدوا م

 وُهدددددددداهم يف القدددددددول بددددددداحلّق عندددددددد ع ّ ددددددده صدددددددفويف  لدددددددى طريدددددددق أهدددددددل البيدددددددت وقدددددددد سدددددددار ع
 عددددددددن حددددددددّق  أصددددددددحاهبم الكددددددددرام كددددددددايثر ع ددددددددر صددددددددحاو الددددددددذين دافعددددددددوا بعددددددددد رسددددددددول اهلل 

 فخطبدددددددددوا واحتّجدددددددددوا  دددددددددا ،  أنكدددددددددروا علدددددددددى أو بكدددددددددر غصدددددددددبه للخالفدددددددددةو ،  أمدددددددددري املدددددددددؤمنني 
 . (1) حدي  ايمام الصادق  الحظ مفّصله يف

 والقدددددددددددائلني بددددددددددداحلّق حدددددددددددني ،  طّيبدددددددددددة املددددددددددددافعني عدددددددددددن احلدددددددددددّق بصدددددددددددراحةومدددددددددددن هدددددددددددذه الثلّدددددددددددة ال
 وزلددددددد ل ،  ائ  الدددددددذي صدددددددد  كيدددددددا  الباطدددددددل األمدددددددويالعددددددد يف الطرمدددددددا  بدددددددن عددددددددي بدددددددن حددددددداا الطددددددد

 و دددددددددددل ،  يف وروده عليددددددددددده،  وسدددددددددددقاه الكدددددددددددأب املصدددددددددددرّب ،  وألقمددددددددددده احلجدددددددددددر،  رئيسددددددددددده الطددددددددددداغ 
 . (2)إليه كما  الحظ نّصه الكامل يف حدي  البحار رسالة األمري 
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(17)ّّ
ّكث ّم ّقوليّوفعِّي ّّوا  قاللّالخي ّوإل
ّوإلّقل ّم ّقوليّوفعِّي ّوا  أثىرّالش  

 واعتبددددددددددددار مددددددددددددا صدددددددددددددر مددددددددددددن اينسددددددددددددا  مددددددددددددن اخلددددددددددددريا  ادددددددددددديئاو ،  عددددددددددددّديف قلدددددددددددديالو :  اسددددددددددددتقالل اخلددددددددددددري •
 . سوا  اخلري من أقواله أم أفعاله،  الواق  كثرياو  وإ  كا  يف،  رياو يس

 سدددددددددوا  يف قدددددددددول ،  وإ  كدددددددددا  يف الواقددددددددد  قلددددددددديالو ندددددددددادراو ،  عدددددددددّديف كثدددددددددرياو :  واسدددددددددتكثار ال دددددددددرّ  •
 . ال ّر أم عمله

 . وهذه من اخلصال ا موديف ال  ه  حيلٌة وزينة
 بددددددددددل يعددددددددددّدها عندددددددددده ،    الندددددددددداب خبريا دددددددددده وأعمالدددددددددده اخلددددددددددرّييفلدددددددددديس فقددددددددددط ّل  ددددددددددّدث اينسددددددددددا

 . نفسه ن راو يسرياو 
 بدددددددل يعدددددددّده عندددددددد ،  لددددددديس فحسدددددددب ّل يتهددددددداو  بددددددده،  قليدددددددل ر  ويف مقابلددددددده إ  صددددددددر منددددددده اددددددد

 . نفسه كثرياو 
 و  كيدددددددددددة ،  دا  غايدددددددددددة الفائدددددددددددديف يف هتدددددددددددذيب الدددددددددددنفسوهدددددددددددذا اّلسدددددددددددتقالل واّلسدددددددددددتكثار مفيددددددددددد

 : و ل ،  الرو 
 .   الُعجب عليهففائد ه عدم استيال،  أّما استقالل اخلري من نفسهّ•
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 وأ  يدددددددددددددرى ،  وايدّلل بددددددددددددده،  اسدددددددددددددتعظام العمدددددددددددددل الصدددددددددددددا  واسدددددددددددددتكثاره:  والعجدددددددددددددب هدددددددددددددو
 . اينسا  نفسه خارجاو عن حّد التقصري

 كمددددددددددا  الحددددددددددظ  ّمدددددددددده يف ،   وهددددددددددو مددددددددددذموم،  وط العمددددددددددل عددددددددددن القبددددددددددولوهددددددددددو يوجددددددددددب سددددددددددق
 د:  ومنها،  األحادي  ال ريفة

 د:  قال د حدي  ايمام الصادق  1
 إ  أقبددددددل إبلدددددديس وعليدددددده بددددددرنس  و ،  جالسدددددداو  بينمددددددا موسددددددى  د : ال رسددددددول اهلل قدددددد
 . وقام إىل موسى فسّلم عليه،  خل  الربنس  من موسى   فلّما دىن  ،  ألوا 

 ؟ َمن أنت:  فقال له موسى
 . إبليس أنا:  فقال

 . فال قّرب اهلل دارك،  أنت:  فقال له
 . ملكان  من اهللإّ  جئت ُّلسّلم علي  :  قال

 ؟ فما هذا الرُبنس:  فقال له موسى 
 . به أختطُ  قلوب بي آدم:  قال

 ؟ فأخرب  بالذنب الذي إ ا أ نبه ابن آدم استحو َ  عليه:  فقال موسى
 . (1)وص ر يف عينه  نبه،  واستكثر عمله،  إ ا أعجبته نفسه:  قال
 : قال   ايمام الصادق د حدي 2

 ،  وألقددددددددددرأ َّ قددددددددددرا يفو ي أفعددددددددددل مثلهددددددددددا قددددددددددطّ ،  ألعبددددددددددد َّ اهلل عبدددددددددداديف:  قددددددددددال داود النددددددددددّ  
 . ففعل،  فدخل يف حمرابه

 أعجبَدددددددَ  اليدددددددوم  د : فقدددددددال لدددددددداود،  إ ا هدددددددو بةدددددددفد  يف ا دددددددراب،  فلّمدددددددا فدددددددرغ مدددددددن صدددددددال ه
 ؟ ما فعلت من عباد   وقرا   
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 . نعم:  فقال
 يت ددددددّعب   مدددددد  كددددددّل ،  ّبل هلل يف كددددددّل ليلددددددٍة ألدددددد   سددددددبيحةفدددددد ّ  اُسدددددد،  ّل يعجبنّدددددد :  فقددددددال

 ،  عددددددددددر املددددددددددا  فيصددددددددددّو  الطددددددددددري يف ا ددددددددددوا قوأّ  ألكددددددددددو  يف ،   سددددددددددبيحة ثالثددددددددددة آّل  حتميددددددددددديف
 . (1)فأطفوا له على املا  ليأكلي وما   من  نب،  فأحسبه جائعاو 

 د:  أنّه قال د حدي  رسول اهلل  3
 لدددددددددددددده دوي  ،  ي هددددددددددددددر كالكوكددددددددددددددب الدددددددددددددددّرّي يف السددددددددددددددما   صددددددددددددددعد احلَفظَددددددددددددددة بعمددددددددددددددِل العبددددددددددددددد

 ،  قِدددددددد :  إىل ملدددددددد  السددددددددما  الرابعددددددددة فيقددددددددول لدددددددده فيمددددددددّر بدددددددده،  واحلددددددددتّ ،  والصددددددددوم،  بالتسددددددددبيل
 ،  إنّددددده كدددددا  يعجدددددُب بنفسددددده،  أندددددا َملَددددد  الُعجدددددب،  صددددداِحبه وبطنَددددده هَ فا دددددرب هبدددددذا العمدددددل وجددددد

 أمدددددددددددددددر  رّو أ  ّل أد  عملَددددددددددددددده يتجددددددددددددددداوز  إىل ،  وأنّددددددددددددددده عمدددددددددددددددل وأدخدددددددددددددددل نفسددددددددددددددده الُعجدددددددددددددددب
 . (2)فا رب به وجه صاحبه،  غريي

 فاسددددددددددتقالل اينسددددددددددا  اخلددددددددددري مددددددددددن نفسدددددددددده يفيددددددددددد اينسددددددددددا  التحددددددددددّذر عددددددددددن هددددددددددذا العجددددددددددب 
 . املفسد لذل  العمل اخلرّي 

 . ففائد ه عدم التهاو  باملعصية،  وأّما استكثار ال ّر من نفسه •
 وهدددددددددو يوجدددددددددب اجلدددددددددرأيف ،  وعددددددددددم اّلهتمدددددددددام هبدددددددددا،  لتهددددددددداو  باملعصدددددددددية هدددددددددو جعلهدددددددددا هّيندددددددددةو وا

 وهددددددددو مددددددددذموم ممقددددددددو  كمددددددددا ،  عصدددددددديا  جبّددددددددار السددددددددما  واألرض،  علددددددددى عصدددددددديا  اهلل العظدددددددديم
 د:   الحظه يف األحادي  ال ريفة منها

 د:  قال د حدي  ايمام الصادق  1
 فقدددددددددددال  د أي ّل نبدددددددددددا  وّل ادددددددددددجر فيهدددددددددددا د نددددددددددد ل بدددددددددددأرٍض قرعدددددددددددا  إّ  رسدددددددددددول اهلل 

 . ائتوا  طب:  ألصحابه
__________________________________ 

 . 7  /  230  /  71 ج/  ار األنوار(  1)
 وّلحددددددددظ قةددددددددّية ابددددددددن املدددددددداوردي يف كددددددددو  العجددددددددب مقروندددددددداو ،  17  /  141  /  1 ج/  ( مسددددددددتدرك الوسددددددددائل2)

 . 156  /  6 ج/  يف سفينة البحار،  باجلهل



 أخالقّأهلّالبيتّ/222ّّ

 

 . ما هبا من حطب،  حنن بأرٍض قرعا ،  يا رسول اهلل:  فقالوا
 .    ا قدر عليهاإنس فليأ  كلّ :  قال
 . حّع َرَموا بني يديه بعةه على بع ،  جا وا بهف
 . هكذا  تم  الذنوب:  ال رسول اهلل فق

 . (1)... إيّاكم وا ّقرا  من الذنوب:  مثّ قال
 د:  د حدي  أمري املؤمنني  2
 . (2)( أاّد الذنوب ما استها  به صاحبه )
 د:  و  ّر ال فاري ر وا  اهلل عليهأل د حدي  وصّية النّ   3

 وإّ  ،  يقدددددددد  عليدددددددده خيددددددددا  أ ،  املددددددددؤمن لددددددددريى  نبدددددددده كأنّدددددددده حتددددددددت صددددددددخريفإّ   .. يددددددددا أبددددددددا  رّ 
 .  مرَّ على أنفه نبه كأنّه  بابٌ  الكافر لريى  

 وايمث ،  رياو جعدددددددددل  نوبددددددددده بدددددددددني عينيددددددددده ممثّلدددددددددةإّ  اهلل  عددددددددداىل إ ا أراد بعبدددددددددٍد خددددددددد،  يدددددددددا أبدددددددددا  رّ 
 . وإ ا أراد بعبٍد ارّاو أنساه  نوبه،  عليه ثقيالو وبيالو 
 طيئددددددددة مددددددددن العصددددددددفور مددددددددن اخل د ا ددددددددطراباو أي  د ار كا دددددددداو  إّ  نفددددددددس املددددددددؤمن،  يددددددددا أبددددددددا  رّ 

 . (3)حني يقذ  يف َارَكه
 . بل ااتّد اجتنابه عنه،  ي يتهاو  به،   ا استكثر اينسا  ال ّر من نفسهف 

 ا يف مكدددددددددددددددارم أخالقندددددددددددددددا أ  نسدددددددددددددددتقّل اخلدددددددددددددددري مدددددددددددددددن أنفسدددددددددددددددنا يف أقوالندددددددددددددددا يندددددددددددددددفدددددددددددددددالاّلزم عل
 . وأفعالنا وإ  كثر 

 . لنا وأفعالنا وإ  قّلتوأ  نستكثر ال ّر من أنفسنا يف أقوا
__________________________________ 

 . 3  /  218  /  2 ج/  ( ُاصول الكايف1)
 . 318  /  192  /  1 ج/  ( غرر احلكم ودرر الكلم2)
 . 79  /  77 ج/  (  ار األنوار3)



 223/ّّاألخالقي ةّمدر ةّأهلّالبيتّ

 

 د:  ويف حدي  ايمام الكاظم 
 فدددددددد ّ  قليددددددددل الددددددددذنوب جيتمدددددددد  ،   سددددددددتقّلوا قليددددددددل الددددددددذنوبوّل ،  خلددددددددريّل  سددددددددتكثروا كثددددددددري ا )

 . (1)( حّع يكو  كثرياو 
 فنفّكدددددددددددر يف ،  سدددددددددددنا ونرّو دددددددددددها علدددددددددددى هدددددددددددا ني اخلصدددددددددددلتنيفددددددددددداملفروض عليندددددددددددا أ   دددددددددددّذب أنف

 . فتص ر يف أعيننا خرينا وعباد نا وأقوالنا،  عبادا  ومواعظ أوليا  اهلل  عاىلخريا  و 
 فتكثدددددددددر ،  ور والدددددددددذنوب يف قدددددددددوٍل أو فعدددددددددٍل مدددددددددنهمال دددددددددر  ونفّكدددددددددر يف ن اهدددددددددة أوليدددددددددا  اهلل مدددددددددن

 . يف أعيينا ارورنا ومعاصينا
 وكانددددددددت حيدددددددداهتم ،  اددددددددر  يف احليددددددددايف يف آٍ  مددددددددن ا نددددددددا ي يكددددددددن  ددددددددم  وأهددددددددل البيددددددددت 

 وبدددددددددالرغم مدددددددددن  لددددددددد  كدددددددددانوا يسدددددددددتقّلو  ،  ا ممليئدددددددددة بددددددددداخلريا  والطّيبدددددددددا  مدددددددددن أقدددددددددوا م وأفعددددددددد
 حدددني  عليددد  يف حددددي  األعدددراو الدددذي وفدددَد علدددى ايمدددام احلسدددني كمدددا مدددّر ،   خدددري أنفهسدددم

 . (2)وم   ل  كا  يعتذر إليه بقّلة النفقة منه،  أغناه بأربعة آّل  دينار
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 . 346  /  73 ج/  (  ار األنوار1)
 . 190  /  44 ج/  األنوار(  ار 2)
  



 

 

 



 

 

(18)ّّ
ّوأكِمْلّذلَءّليّبدواّٰالطىُة

 . وامتثاله واّلنقياد له،  موافقة األمر:  الطاعة ه 
 . ف نّه طاعٌة هلل  عاىل،  امتثال أوامر اهلل  عاىل ونواهيهك

 . مةافاو إىل إجيادها وحتّققها،  استمرارها:  ودوام الطاعة
نيا وا   وإطاعددددددددددة مددددددددددن أمرنددددددددددا ،  خددددددددددريف هدددددددددد  إطاعددددددددددة اهلل  عدددددددددداىلوالسددددددددددعاديف العظمددددددددددى يف الددددددددددد 

 . اهلل  عاىل ب طاعتهم
 د:  قوله عّ  امسه يف وهم الرسول األعظم وأهل بيته الكرام 

ىّالمِييَ ّةَمُِواّّ َْ  . (1)َّأِطيُعواّالِّموَيَّوَأِطيُعواّال مُ وَلَّوُأوِليّاأْلَْمِ ِّمُِأ ّْيَىّأَيوُّ
 وقددددددددددددددد  ظددددددددددددددافر  األحاديدددددددددددددد  مددددددددددددددن الفددددددددددددددريقني يف  فسددددددددددددددري اُو  األمددددددددددددددر بأهددددددددددددددل البيددددددددددددددت 

 . (2) األئّمة املعصومني ،  الطّيبني
نيا وا خريفوه  .. وسعاديف الدارين اُّلوىل واُّلخرى،  ذه ايطاعة فوز الد 

__________________________________ 
 . 59ا ية :  ( سوريف النسا 1)
 . 424  /  3 ج/  وإحقاق احلقّ ، /   /  ج/  ( ّلحظ  فسري الربها 2)



 أخالقّأهلّالبيتّ/226ّّ

 

َُِظيميىّ:  قال  عاىل  . (1)ّيُِطِعّالِّموَيَّوَرُ وَلُيّفَوَقْدّفَىَزّفَوْوزياّ
ِْ ًّمووووَ ّّ د : امسددددهوقددددال عددددّ   ََُِّووووْي َّوَموووو ّيُِطووووِعّالِّموووووَيَّوال مُ وووووَلّفَُأولَوووووِْئَءَّمووووَعّالمووووِييَ ّأَنْوَعووووَ ّالِّموووووُيّ

ُمَ ُّأولَوِْئَءّرَِفيقيى َِ َداِءَّوالصمىِلِحيَ َّو َْ  . (2)ّالِمِبًييَ َّوالًصًديِقيَ َّوالشُّ
 د:  نها مثلفةلها وفةيلتها يف مجلة مو كر  األحادي  ال ريفة 

 د:  ي  رسول اهلل د حد 1
 وإّ  اهلل العظدددددديم ،  وجنددددددايٌف مددددددن كددددددّل اددددددر  يُدّتقددددددى  ،  طاعددددددة اهلل جندددددداُ  كددددددّل خددددددرٍي يُبت ددددددىإّ   ... )

 . (3)( وّل يعتصم منه من عصاه،  يعصم من أطاعه
  (4)ِّإنموووووُيّلَوووووْيَ ِّموووووْ َّأْهِِّوووووءَّيَوووووىّنُووووووُحّّ:  يف قولددددده  عددددداىل ر دددددا حددددددي  ايمدددددام ال د 2
 . نفاه اهلل عن أبيهعّ  وجّل  ولكن ملّا عصى اهلل،  لقد كا  ابنه د ):  ل قا

 . كذا من كا  مّنا ي يط  اهلل فليس مّنا
 . (5)( وأنت إ ا أطعت اهلل فأنت مّنا أهل البيت

 وسددددددددددعاديف ،  خبددددددددددري الدددددددددددارين،  والفددددددددددوز األاّ ،  عددددددددددة اهلل  عدددددددددداىل هددددددددددو ايكسددددددددددري األعظددددددددددمف طا
 . الن أ ني واّلستمرار عليها
 مددن حيدد  ،  عجيبددة يف النتيجدة،  وألهددل البيدت ،  وللرسددول ،  وإطاعدة اينسددا  لربّده
 حددددّع ،  ومددددن مظدددداهر قدددددريف رّب العدددداملني،  ينسددددا  مددددن أوليددددا  اهلل املقددددرّبنيإّ ددددا  وجددددب أ  يكددددو  ا

 د:   وجب نيل الكراما  وإطاعة املخلوقا  لإنسا  كما  الحظه يف مثل أّ ا
  وقةددددددددددداياه الددددددددددد ،  ا ّمددددددددددددي ر ددددددددددوا  اهلل  عددددددددددداىل عليدددددددددده الصددددددددددداح  اجلليددددددددددل سدددددددددددلما  د 1

__________________________________ 
 . 71ا ية :  ( سوريف األح اب1)
 . 69ا ية :  ( سوريف النسا 2)
 . 69   / 77 ج/  (  ار األنوار3)
 . 46ا ية :  ( سوريف هود4)
 . 230  /  43 ج/  (  ار األنوار5)



 227/ّّاألخالقي ةّمدر ةّأهلّالبيتّ

 

 . (2)وحدي  طينته،  (1) الحظها يف مثل حدي  القدر امل ل 
 وقةدددددددددداياه الدددددددددد   دددددددددددها يف مثددددددددددل طددددددددددّ  ،  ر اجلُعفدددددددددد  ر ددددددددددوا  اهلل  عدددددددددداىل عليددددددددددهجدددددددددداب د 2

 . (3)وسفره إىل أرض السواد،  األرض له
 وهدددددددذه الفقدددددددريف مدددددددن الدددددددّدعا  ال دددددددري  يُطلدددددددب فيهدددددددا مدددددددن اهلل  عددددددداىل  كميدددددددل  لددددددد  املكدددددددارم 

 ،  بدددددددددددوام طاعددددددددددة اهلل  عدددددددددداىل،  إخل .. وكظددددددددددم ال دددددددددديظ،  بسددددددددددط العدددددددددددل:  األخالقيّددددددددددة املتقّدمددددددددددة
 . وعدم عصيانه

 بددددددددددددل ،  خالقيّددددددددددددةنقددددددددددددٌ  لتلدددددددددددد  املكددددددددددددارم األ،  فدددددددددددد ّ   ددددددددددددرك الطاعددددددددددددة وار كدددددددددددداب املعصددددددددددددية
 . واألفعال ا ّرمة،  ور املذمومةموجٌب ّلر كاب اّلُم
 . ويف الصفا  املرغوبة األخالقّية،  عة يف األوامر والنواه  اي ّيةفُيطلب دوام الطا

 وهددددددددذا  تدددددددداج إىل الطلددددددددب مددددددددن اهلل  عدددددددداىل د ألّ  البقددددددددا  علددددددددى العمددددددددل أصددددددددعب مددددددددن نفددددددددس 
 . ومستل ٌم للصرب وحتّمل امل ّقة،  إ يا  العمل

 وعددددددددددددم اخلدددددددددددروج عنهدددددددددددا طرفدددددددددددة عدددددددددددني هدددددددددددم أهدددددددددددل ،  دوام الطاعدددددددددددةواملثدددددددددددل األعلدددددددددددى يف ّ•
 وّل يسدددددددددبقونه بدددددددددالقول ،  وّل يعصددددددددو  اهلل  عددددددددداىل فيمدددددددددا أمددددددددرهمالدددددددددذين ي يعصدددددددددوا  البيددددددددت 

 . وهم بأمره يعملو 
 حددددددددددددددّع أّ ددددددددددددددم ي ،  يف اددددددددددددددّديٍف وّل رخددددددددددددددا ،  رييٍف وّل كبددددددددددددددرييف اهلل  عدددددددددددددداىل يف صدددددددددددددد ي خيددددددددددددددالفوا

 . وي يتكوا ماكا  األوىل فعله،  ركهيفعلوا ما كا  األوىل  
 كمدددددددددددا  ددددددددددددّل عليددددددددددده أدلّدددددددددددة الكتددددددددددداب ،   بالعصدددددددددددمة الكدددددددددددربى والطهددددددددددداريف العظمدددددددددددى فاّ صدددددددددددفوا
 . (4)وأحادي  العصمة املرويّة من طرق الفريقني،  آية التطهري:  والسّنة مثل

__________________________________ 
 . 19  /  ( رجال الكّ  1)
 . 221  /   ( اّلختصا2)
 . 172  /  ( رجال الكّ  3)
 . مبح  العصمة/  349  /  ادره يف كتاب العقائد احلّقة( ّلحظ حتقيقه ومص4)
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 و كمددددددديالو للصدددددددفا  احلسدددددددنة الددددددد  هددددددد  حليدددددددة ،  فيلددددددد م عليندددددددا اّلقتددددددددا  بأهدددددددل البيدددددددت 
 وعددددددددددددددم إبددددددددددددددا  ،  و دددددددددددددروي  الدددددددددددددنفس علدددددددددددددى الصدددددددددددددرب عليهدددددددددددددا،  الصددددددددددددداحلني وزيندددددددددددددة املّتقدددددددددددددني

 وعددددددم ،  واألجدددددر بالصدددددرب عليهدددددا،  لكددددد   صدددددل لندددددا الكمدددددال بتلددددد  الصدددددفا ،  السدددددخط منهدددددا
 . الندامة من  ركها

 كمددددددددا يف قةددددددددّية ،   يوجددددددددب اخلجددددددددل وإظهددددددددار السددددددددخط منهددددددددا،  فدددددددد ّ   ركهددددددددا يوجددددددددب الندددددددددم
 فحصددددددددلت ،  وي يصددددددددرب عنددددددددد  ددددددددأخري حاجتدددددددده،  العدددددددداي ا ّقددددددددق الددددددددذي أبدددددددددى السددددددددخط  لدددددددد 

 . له الندامة
 فقدددددددد حكددددددددى بعدددددددد  السدددددددداديف األجددددددداّل  الثقددددددددا  عددددددددن أحددددددددد العلمدددددددا  ا ّققددددددددني الددددددددذي كددددددددا  

 ل دددددرعّية علدددددى الدددددذي هدددددو مدددددن أهدددددّم الوظدددددائ  ا يؤلّددددد  كتابددددداو يف الددددددفا  عدددددن أهدددددل البيدددددت 
 . وأصحاب القلم من ا ّققني،  علما  الدِّين

 وكّلمددددددددا  ددددددددد  ،  كتابدددددددده إىل كتددددددددداب كددددددددا  نددددددددادر الوجددددددددود  فاحتدددددددداج هددددددددذا العدددددددداي يف مصددددددددادر
 لكددددددددن ي ،  وكددددددددا  يعلددددددددم أنّدددددددده موجددددددددود يف النجدددددددد ،  ندددددددده يف النجدددددددد  األاددددددددر  ي يعثددددددددر عليددددددددهع

 . يعر  أنّه عنَد َمن
 بددددددددددأ  يُراددددددددددده يف ،  أ  يهيّددددددددددئ لدددددددددده  لدددددددددد  الكتدددددددددداب ؤمنني فتوّسددددددددددل بايمددددددددددام أمددددددددددري املدددددددددد

 حدددددددددددّع يسددددددددددددتعريه ويسددددددددددددتفيد مندددددددددددده ،  املندددددددددددام أو يف اليقظدددددددددددده إىل حمددددددددددددّل وجدددددددددددود  لدددددددددددد  الكتدددددددددددداب
 . وينقل عنه

 . لكن ي حتصل له النتيجة،  سّتة أاهر متواصلة م ودام التوّسل بايما
 ،  وملتصددددددددددٌق بدددددددددده،  الةددددددددددريل املقددددددددددّدبوبينمددددددددددا هددددددددددو أمددددددددددام ،  وبعددددددددددد هددددددددددذه املددددددددددّديف الكثددددددددددرييف

 : ويتوّسل بايمام ويطلب منه الكتاب ويقول
 ،  وأندددددددددا حمتددددددددداج إليددددددددده،  بددددددددد    اهلل  عددددددددداىل أيدددددددددن يوجدددددددددد الكتدددددددددابو علدددددددددم ،  أندددددددددت مدددددددددوّلي )

 . ( فاراد  إىل مو عه
  اخصددددددداو ،  ملقدددددددّدباا خدددددددر مدددددددن الةدددددددريل إ  مسددددددد  مدددددددن الطدددددددر  ،  بينمدددددددا هدددددددو يقدددددددول هدددددددذا
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 ويقدددددددول ،  ويبددددددددو مدددددددن لسدددددددانه أنّددددددده ادددددددخٌ  قدددددددرويّ ،  حاجتددددددده طلدددددددب مدددددددن ايمدددددددام آخدددددددر ي
 د:  بلهجٍة حاّديف لإمام 

 . ( لو ي  عطي حاج  ّل أزورك بعد هذا أبداو  )
 وبيندددددددددا أندددددددددا أيةددددددددداو مقابدددددددددل للةدددددددددريل ال دددددددددري  ،  مدددددددددّر  سدددددددددبعة أيّدددددددددام علدددددددددى هدددددددددذه القةدددددددددّيةو 

 د:  بلهجته اخلاّصة إ  مسعت  ل  القروي يقول لّمري ،  أطلب حاج 
 . ( كفو،   كفو،   كفو،   أعطيتي حاج ،  أرو  ل  فدوه يا عل  )

 ونفددددددذ ،  وخرجدددددُت عدددددن الطبيعدددددة،    هاجدددددت نفسددددد ملّدددددا رأيدددددت أندددددا  لددددد:  قدددددال  لددددد  العددددداي
 : ديفخب ونة ادي وصرُ  أقول لإمام ،  صربي
نيااددددددددنو حاجدددددددد )  وّل  عطيددددددددي حدددددددداج  وهدددددددد  ،   عطيدددددددده سددددددددريعاو ،  ة هددددددددذا املعيدددددددددي غددددددددري الددددددددد 

 . ( للدفا  عنكم وكتابة فةائلكم
 وهدددددددددذا هدددددددددو حمدددددددددّل  د و الدددددددددة ال ةدددددددددب،  رجدددددددددت مدددددددددن احلدددددددددرم ال دددددددددري  ادددددددددبه الددددددددد عال وخ

 وامتحددددددددددا  مددددددددددن يدددددددددددوم لدددددددددده لددددددددددني ،  اعددددددددددة وعلددددددددددى  لدددددددددد  املكددددددددددارم األخالقيّددددددددددةالصددددددددددرب علددددددددددى الط
 . العريكة ومن ّل يدوم د

  وملّددددددددددا وصددددددددددلت إىل داري ندددددددددددمُت كثددددددددددرياو علددددددددددى أنّدددددددددده ملددددددددددا ا  اسددددددددددر  خبدمددددددددددة ايمددددددددددام 
 . وهو خال  األدب

 ،  فدددذهب ولددددي وفدددتل البدددداب،  إ  طدددرق بددداب الدددددار جددداٌر لندددا،  وخصوصددداو وبيمدددا أندددا كدددذل 
 :  ودار الكدددددددالم عندددددددددنا فقددددددددال اجلددددددددار،  وجلددددددددس عندددددددددي،  فرّحبدددددددت بدددددددده،   جارندددددددداودخدددددددل َعلدددددددد َّ 

 وقدددددددددددددددد نظّفندددددددددددددددا دارندددددددددددددددا الفعلددددددددددددددد  لنحّولددددددددددددددده إىل ،  يف حالدددددددددددددددة انتقدددددددددددددددال إىل داٍر جديددددددددددددددددن حنددددددددددددددد
 ويف أثندددددددددا   نظيددددددددد  رفدددددددددو  الددددددددددار عثدددددددددرُ  يف الدددددددددرّ  األعلدددددددددى علدددددددددى كتددددددددداٍب أندددددددددا ،  امل دددددددددتي

 .. ّل أستفيد منه ألّ  ّل أعر  القرا يف والكتابة
 . واجعله يف املسجد،  د إ هب هبذا الكتاب:  قلُت ّلبيف

  حدددددددددّع  بدددددددددل أعطددددددددده جلارندددددددددا العددددددددداي،  ّل  علددددددددده يف املسدددددددددجد،  ّل يدددددددددا أبددددددددده د : فقدددددددددال ابدددددددددي
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 . جئت به إلي  هديّة ل ،  وهو هذا الكتاب،  يستفيد منه
 فدددددد  ا هددددددو نفددددددس الكتدددددداب الددددددذي طلبتدددددده مددددددن ،  مندددددده الكتددددددابفأخددددددذُ  :   لدددددد  العدددددداي قددددددال

 لكدددددددددددن  لددددددددددد  الكدددددددددددرم ،  بدددددددددددُت منددددددددددده أ  يرادددددددددددد  إليددددددددددده ألسدددددددددددتعريهطل،  أمدددددددددددري املدددددددددددؤمنني 
 . ومّلكه بدل اّلستعاريف،  صلوا  اهلل عليه أهداه  

 ،  وعدددددددددددددم صددددددددددددربي،  علددددددددددددى سددددددددددددو  أدو فددددددددددددذهبت واعتددددددددددددذر  مددددددددددددن أمددددددددددددري املددددددددددددؤمنني 
 . منه على لطفه وإحسانهو  ّكر  

 وعدددددددددددددم ،  وعليدددددددددددده فدددددددددددداملطلوب  كميددددددددددددل مكددددددددددددارم األخددددددددددددالق بدددددددددددددوام الطاعددددددددددددة واسددددددددددددتمرارها
 .  ا خيال  األخالقّيا  وأ،  النق  باملعاص  وا ّرما 

 ،  علدددددددددددى املكددددددددددارم واألخالقيّددددددددددا  بتحّمدددددددددددلويسددددددددددتمّر ،  فُيسددددددددددتدام علددددددددددى الطاعدددددددددددا  بصددددددددددرب
 . والفةل ال امل،  فيحصل بذل  الكمال الكامل



 

 

(19)ّّ
ّالجمىُة ّولزٰو

 . وعدم املفارقة،  املالزمة:  الّل وم هو
 .. مجاعة الناب:  واجلماعة ه 

 ّل كددددددددددددّل مجاعددددددددددددٍة وإ  ،  واملددددددددددددراد هبددددددددددددا مجاعددددددددددددة املددددددددددددؤمنني املّتفقددددددددددددني علددددددددددددى املددددددددددددذهب احلددددددددددددقّ 
 . كانت باطلة

 .. واملعهود يف الّدعا  مجاعة أهل احلقّ ،  فيها عهديّة«  أل »و 
َّأْولَووووووْسّبِووووووىْلُمْؤِمِِيَ ِّمووووووْ ّ:  العهديّددددددة يف القددددددرآ  الكددددددرم يف قولدددددده  عدددددداىل«  أل »نظددددددري  ّالِمبِوووووويُّ
ّْ ِْ ُِْم  . حي  إّ  املعهود فيها نّ  ايسالم  (1)ّأَن

 ( أي واكمدددددددل  بددددددددوام الطاعدددددددة ):  ( معطدددددددو  علدددددددى قولددددددده ولددددددد وم اجلماعدددددددة ):  وقولددددددده 
 . ماعة   ل  بل وم اجل

 ،  اعدددددددددددة اهلل  عددددددددددداىل واّلسدددددددددددتمرار عليهدددددددددددافتكمدددددددددددل املكدددددددددددارم األخالقيّدددددددددددة املتقّدمدددددددددددة بددددددددددددوام ط
 . ومالزمة مجاعة أهل احلّق وعدم مفارقتهم

  كمددددددددا،   ق الددددددددتالزم وعدددددددددم اّلفددددددددتاقصدددددددددحددددددددّع يبددددددددل عدددددددددم مفددددددددارقتهم ولددددددددو حلظددددددددةو واحددددددددديف 
__________________________________ 

 . 6ا ية :  ( سوريف األح اب1)



 أخالقّأهلّالبيتّ/232ّّ

 

 . ف ّ ما ّل يفتقا  أبداو ،   الحظه يف املالزمة بني طلو  ال مس ووجود النهار
 ف نّددددددددددده لددددددددددديس بعدددددددددددد ،   ّل يعدددددددددددي إّّل الددددددددددددخول يف الباطدددددددددددلحيددددددددددد  إّ  املفارقدددددددددددة عدددددددددددن احلدددددددددددقّ 

 . احلّق إّّل الةالل
 : احلدي  الصادق  ال ري ،  ملراد باجلماعة مجاعة أهل احلقّ اويدّل على كو  

 ؟ ما مجاعة اُّمت :  ُسئل رسول اهلل  )
 . ( وإ  قّلوا،  د مجاعُة اُّم  أهل احلقّ :  فقال

 . (1)( وإ  كانوا ع ريف،  من كا  على احلقّ :  فقال ):  ويف حديٍ  آخر
 فمفددددددددددداد الددددددددددددعا  ال دددددددددددري  طلدددددددددددب مالزمدددددددددددة مجاعدددددددددددة أهدددددددددددل احلدددددددددددّق الددددددددددد  هددددددددددد  الفةدددددددددددائل 

 . ومعا  الصفا ،  املكّملة ملكارم األخالق
 وإّّل فمالزمدددددددددددة أهدددددددددددل الباطدددددددددددل ،  وزيندددددددددددة املّتقدددددددددددني،  فهددددددددددد  الددددددددددد   كدددددددددددو  حليدددددددددددة الصددددددددددداحلني

 . نةوليست حلية وزي،  ر يلة ومعيبة
 : واجلدير بالبيا  هو معرفة أنّه

 ؟ مجاعة أهل احلّق الذين يل م متابعتهم ومالزمتهمَمن هم 
 ،  وندددددددّ  علددددددديهم صددددددداحب هدددددددذا الددددددددِّين،  هدددددددم الدددددددذين بيّدددددددنهم الرسدددددددول األعظدددددددم:  اجلدددددددواب

 د:  ريف املّتفق عليها بني الفريقنيفقال يف األحادي  املتظاف،  لنّ  األمني ا
 . (2)( ريدور حيثما دا،  عل   م  احلّق واحلّق معه )
 . (3)( ّل يفارقهم وّل يفارقوه،  واحلّق معهم،  احلقّ  أهل بي  م  )

 فدددددددد  ا أردنددددددددا أ  نعددددددددر  أنّدددددددده هددددددددل هددددددددذا ،  فمحددددددددور احلددددددددّق هددددددددم علدددددددد   وأهددددددددل البيددددددددت 
 ؟ ال خ  على احلّق أو على الباطل

__________________________________ 
 . 224  /  ( رياض السالكني1)
 . 539  /  غاية املرام( 2)
 . 479  /  9 ج/  ( إحقاق احلقّ 3)
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 وإّّل ،  فهددددو علددددى حددددقّ  فدددد   كددددا  ال ددددخ  مدددد  علددددّ   .. يكددددو  ا دددد  هددددو علددددّ  
 . فهو على باطل

 . (1)كما نّ  عليه رسول اهلل ( هو فارق بني احلّق والباطل ) فأمري املؤمنني 
 ومنحددددددددده أعظدددددددددم وسدددددددددام ،  ا  كلّدددددددددهولدددددددددذل  عدددددددددرّب عنددددددددده الرسدددددددددول يف واقعدددددددددة اخلنددددددددددق باي ددددددددد

 . ( برز اي ا  كّله د ):  بقوله صلوا  اهلل عليه وآله
 ومددددددن ،  عدددددده كددددددا  مدددددد  احلددددددّق ومددددددن أهددددددل اي ددددددا فمددددددن كددددددا  م،  فكلّدددددده حددددددّق ألّ  كلّدددددده إ ددددددا 

 . ي يكن معه فهو على باطل وعلى غري إ ا 
 فيّتةدددددددددددل جيّدددددددددددداو أّ  املدددددددددددراد باجلماعدددددددددددة يف الددددددددددددعا  ال دددددددددددري  هدددددددددددم مجاعدددددددددددة علدددددددددددّ  وأهدددددددددددل 

 . فهم مجاعة أهل احلّق الذي  كو  مالزمتهم فةيلة وحلية البيت 
 وقدددددددددددد عقدددددددددددد العاّلمدددددددددددة اجمللسددددددددددد  أعلدددددددددددى اهلل مقامددددددددددده بابددددددددددداو يف البحدددددددددددار يف لددددددددددد وم اجلماعدددددددددددة 

 د:  بأحادي  اريفة منها
 د:  قال عفر عن آبائه عن أخيه ايمام موسى بن ج حدي  عل  بن جعفر

 د:  ال رسول اهلل ق
 . من فارق مجاعة املسلمني فقد خل  ربقة ايسالم من عنقه

 ؟ يا رسول اهلل وما مجاعة املسلمني:  قيل
 . (2)مجاعة أهل احلّق وإ  قّلوا:  قال

نيا وا خريف وفائديف مالزمة أهل البيت   . ه  سعاديف الد 
 د:  ي  رسول اهلل فف  حد

 . (3)( فاز من ل مه،  إل موا علّ  بن أو طالب )
__________________________________ 

 . 26  /  4 ج/  ( إحقاق احلقّ 1)
 . 1  /  3 ب/  68  /  29 ج/  (  ار األنوار2)
 . 149  و ،  26  /  4 ج/  ( إحقاق احلقّ 3)
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 د:  ويف حدي  ايمام الر ا 
 . (1)( ومن فارقَنا فارقناه،  َمن ل منا ل مناه )
 د:   حدي  ال ياريف اجلامعة املباركةويف
 وُهدددددددي مدددددددن ،  وَسدددددددِلم َمددددددن صدددددددّدقكم،  ن جلدددددددأ إلدددددديكموأِمدددددددَن َمدددددد،  فدددددداز َمددددددن متّسددددددد  بكددددددم )

 . (2)( اعتصم بكم
 و ددددددددددّن علينددددددددددا باجلنّددددددددددة ،  ويدددددددددددم لنددددددددددا مددددددددددواّلهتم،  ل اهلل  عدددددددددداىل أ  يرزقنددددددددددا مالزمددددددددددتهمفنسددددددددددأ

 د:  ريف رسول اهلل معهم كما يف ب ا
 ،  ويدددددددددددخل اجلنّددددددددددة الدددددددددد  وعددددددددددد  رّو ،  و ددددددددددو  ممددددددددددايت،  حيددددددددددايت مددددددددددن أحددددددددددبَّ أ   ددددددددددىي   )

 . (3)( ولن يدخلكم يف ردى  ،  ف نّه لن خيرجكم من هدى  ،  فليتوّل علّياو بعدي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 .  /  ب/   /  18 ج/  ( وسائل ال يعة1)
 . 277  /  2 ج/  ( عيو  األخبار2)
 . 107  /  2 ج/  س ( أما  ال يب الطو 3)



 

 

(20)ّّ
ّال أيّالمخ َ اّورفِضّأهِلّالِبدَاّومم عمِّي

 . وعدم القبول،  والردّ ،  هو التك الرف 
 . وه  اسٌم من اّلبتدا   عر ايحداث وايختا ،  مج  بدعة:  والبدَ 

 احلدددددددددُث يف الدددددددددِّين ومددددددددا لدددددددديس لدددددددده :  بالكسددددددددر فالسددددددددكو :  البدعددددددددة ) د : قددددددددال يف اجملمدددددددد 

 . أصٌل يف كتاٍب وّل سّنة
 . (1)( وإّّنا مسّيت بدعة ألّ  قائلها ابتدعها من نفسه

 وي ،  ث بعدددددددددد الرسدددددددددول البدعدددددددددة يف عدددددددددر  ال دددددددددر  مدددددددددا حدددددددددد ) د : يف املدددددددددرآيف وقدددددددددال

 أو ورد فيدددددددددده ،  ّل كيددددددددددو  داخددددددددددالو يف بعدددددددددد  املعلومددددددددددا و ،  يَددددددددددرد فيدددددددددده ندددددددددد   علددددددددددى اخلصددددددددددو 

 . (2)( عموماو  ٌ  عنه خصوصاو أو 
 والبدعدددددددة مدددددددا اُحددددددددث ،   رسدددددددول اهلل الُسدددددددّنة مدددددددا سدددددددنَّ  د : ويؤيّدددددددده احلددددددددي  ال دددددددري 

 . (3)( من بعده
__________________________________ 

 . 370  /  ( جمم  البحرين1)
 . 78  /  ( مرآيف األنوار2)
 . 266  /  2 ج/  (  ار األنوار3)
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 د:  فت يف اّلصطال  الفقه  بأّ ا ه وُعرّ 
 . نظري إدخال التكّت  يف الصاليف،  ال ما ليس من الدِّين يف الدِّينإدخ )

ينا ثبدددددددت يف الددددددددِّ ومثلددددددده إخدددددددراج مددددددد  نظدددددددري إسدددددددقاط حددددددد َّ علدددددددى خدددددددري العمدددددددل ،  ين مدددددددن الددددددددِّ
 . ( من األ ا 

 بواسدددددددددددددطة ال اصدددددددددددددبني  وقدددددددددددددد حددددددددددددددثت هدددددددددددددذه البِددددددددددددددَ  املذمومدددددددددددددة بعدددددددددددددد رسدددددددددددددول اهلل 
 . والظاملني واملنحرفني

ين أعلدددددددددى اهلل مقامددددددددده يف كتابددددددددده اخلددددددددداّ  بدددددددددذل    وقدددددددددد  كدددددددددر السدددددددددّيد اجلليدددددددددل ادددددددددر  الددددددددددِّ
 د:  منها،  مورداو من بد  ال اصبني 71(  تهادالنّ  واّلج )

 وهدددددددددددذه بدعدددددددددددة ،  وبددددددددددددعتهم أّ  الرسدددددددددددول ي يدددددددددددوّرث،   غصدددددددددددب حنلدددددددددددة ال هدددددددددددرا  د 1
 . األّول والثا 

 . وهذه بدعة األّول،  خالد بن الوليد يف مال  بن نويريفد قتل مانع  ال كايف  ا جناه  2
 . وهذه كانت من ِقَبل الثا ،  ومتعة النسا ،  حترم متعة احلتّ د  3
 . د إسقاط طوا  النسا  من احلتّ  4
 . ( من األ ا  حّ  على خري العمل د إسقاط ) 5
 . د إدخال الصاليف خرٌي من النوم يف أ ا  الصبل 6
 . د   ري  الطالق ثالثاو مؤبّداو يف جملٍس واحد 7
 . د   ري  صاليف التاويل 8
 . د حكم الثا  بسقوط الصاليف عند فقدا  املا  9
 ك متامددددددددددده الصددددددددددداليف يف ،   والسدددددددددددّنةلددددددددددد  رأيددددددددددده علدددددددددددى نصدددددددددددو  الكتددددددددددداب  قددددددددددددم الثا د 10
 . (1)بل للطريد مروا  بن احلكم،  وإعطا ه اخلمس ل ري بي هاام،  رالسف

__________________________________ 
 ،  187،  108،  83د :  خصوصددداو الصدددفحا ،  ر األثدددرفصدددل ندددواد/  6 ج/  ّلحدددظ لالستقصدددا  كتددداب ال ددددير (1)

282  ،294 . 
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 . تدعة ال  يأيت بيا  فسادها و ّمها يف األحادي  ال ريفةهذه ه  البد  املب
 ،    عددددددددددداىل التكميدددددددددددل بدددددددددددرف  أهدددددددددددل البدددددددددددد عا  ال دددددددددددري  يُطلدددددددددددب مدددددددددددن اهللويف هدددددددددددذا الددددددددددددّ 

 . وعدم القبول منهم،  و ركهم
 . أي واكمل    ل  برف  أهل البد 

 أي واكمددددددل ،  طددددددٌ  علددددددى أهددددددل البدددددددَ ( ع ومسددددددتعمل  الددددددرأي املخددددددت  ) د : قولدددددده  •
 .    ل  برف  مستعمل  الرأي املخت 

 وبنددددددددداق  ،    هدددددددددم الدددددددددذين اختعدددددددددوا رأيددددددددداو مدددددددددن عندددددددددد أنفسدددددددددهمومسدددددددددتعمل  الدددددددددرأي املخدددددددددَت 
 . كاختا  القياب يف الدِّين،   مّث عملوا به وأفتوا على طبقه،  عقو م

 ،  ينلدددددددددِّين يف الدددددددددِّ ألنّدددددددده إدخددددددددال مددددددددا لدددددددديس مددددددددن ا،  والددددددددرأي املخددددددددت  قسددددددددٌم مددددددددن البدعددددددددة
 . وأّكد بالرد ،  خّص  بالذمّ 

 ،  ممّددددددددددددددددددا  ظددددددددددددددددددافر  بدددددددددددددددددده األدلّددددددددددددددددددة املعتددددددددددددددددددربيفومذموميّددددددددددددددددددة البدعددددددددددددددددددة واخددددددددددددددددددتا  الددددددددددددددددددرأي 
 . واألحادي  ال ريفة
 واّلبتعددددددددداد عنهدددددددددا يف ،  فيلددددددددد م  ركهدددددددددا،  ةو مذمومدددددددددة منافيدددددددددة للتقدددددددددوى والصدددددددددال فتكدددددددددو  صدددددددددف

 . و  يني الصاحلني،  سبيل حتصيل التقوى
 د:   دعة والرأي املخَت  ّم البوممّا ورد يف 

 د:  قاّل يمام الصادق حدي  ايمام الباقر وا/  1
 . (1)( وكّل  اللة سبيلها إىل النار،  ةكّل بدعة  الل  )
 د:  أنّه قال مام الصادق حدي  اي/  2
 ،  همفتصددددددددددريوا عنددددددددددد الندددددددددداب كواحددددددددددٍد مددددددددددن،  وّل  السددددددددددوهم،  ّل  صددددددددددحبوا أهددددددددددل البددددددددددد  )

 . (2)( دين خليله املر  على  :  قال رسول اهلل 
__________________________________ 

 . 45  /  1 ج/  ( ُاصول الكايف1)
 . 278  /  2 ج/  ( ُاصول الكايف2)
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 د:  أنّه قال  املؤمنني حدي  أمري/  3
 . (1)(  يف هدم ايسالم فقد م ى  ،  إىل صاحب بدعٍة فوّقره من م ى   )
 د:  أنّه قال حدي  رسول اهلل /  4
 فعليددددددددددددده لعندددددددددددددة اهلل واملالئكدددددددددددددة والنددددددددددددداب ،  أو آوى حُمدددددددددددددِدثاو ،  مدددددددددددددن أحددددددددددددددث يف ايسدددددددددددددالم )
 . (2)( أمجعني
 د:  أنّه قال مام الصادق حدي  اي/  5
 فلدددددددددددددم  ددددددددددددد دهم املقددددددددددددداييس مدددددددددددددن ،  املقددددددددددددداييس طلبدددددددددددددوا العلدددددددددددددم باملقددددددددددددداييس إّ  أصدددددددددددددحاب )
 . (3)( وإّ  دين اهلل ّل ُيصاب بالعقول،  ّق إّّل بُعداو احل

 وقدددددددد ار كدددددددب أادددددددنعه ،    مدددددددن الةدددددددالل والباطدددددددللدددددددرأي املخدددددددَت وعليددددددده فالبدعدددددددة وإحدددددددداث ا
 . ايعة أهل البيت :  منها يف الفصل الثال  من كتابنا  ٌ أهل اخلال  كما  كر ا 

 رّد أبدددددددو حنيفدددددددة علدددددددى الندددددددّ  :  فقدددددددد حكدددددددى ال خم دددددددري عدددددددن يوسددددددد  بدددددددن أسدددددددباط أنّددددددده قدددددددال
 ... أربعمائة حدي 

 ؟ مثل ما ا:  قيل
 د:  مثل هذا:  قال
 . « للفرب سهما  »:  ال رسول اهلل ق

 . (4)ّل أجعل سهم هبيمة أكثر من سهم املؤمن:  وقال أبو حنيفة
 . الُبد  وأاعر رسول اهلل 

__________________________________ 
 . 307  /  األعمال ( عقاب1)
 . 322  /  12 ج/  ( مستدرك الوسائل2)
 . ( أّول من قاب إبليس ) 20ويف احلدي  ،  7  /  56  /  1 ج/  ُاصول الكايف (3)
 ومأكلدددددده ،  و كّلفددددده مؤونددددددة فرسددددده،  لعنائدددددده،  مددددددن غندددددائم احلددددددرب يكدددددو  لددددددنفس الفدددددارب( يدددددرّده أّ  سددددددهم  الفدددددرب 4)

 . ّل لنفس الفرب حّع يكو  سهماو للبهيمة كما  وّهم،  واصطبله
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 . (1)ُمثَلةاياعار :  وقال أبو حنيفة
 . « البّيعا  باخليار ما ي يفتقا »:  ال رسول اهلل وق

 . (2)إ ا وجب البي  فال خيار:  وقال أبو حنيفة
 . يُقر  بني نسا ه إ ا أراد سفراو  وكا  رسول اهلل 
 . (4). (3)القرعة قمار:  وقال أبو حنيفة
 وهدددددددددددذه البدددددددددددد  كيددددددددددد   ندددددددددددايف الددددددددددددِّين و عدددددددددددارض ادددددددددددريعة ،  ت الدددددددددددرأي املخددددددددددد فدددددددددددتالحظ أ ّ 
 . ومن حلية املّتقني،  فرفةها من مقّوما  التقوى،  سّيد املرسلني

 وزينددددددددة ،   ددددددددرين الدددددددد  هدددددددد  مددددددددن حليددددددددة أهددددددددل الصددددددددال هددددددددذا متددددددددام الكددددددددالم يف الصددددددددفا  الع
 . إنّه وّ  التوفيق،  رزقنا اهلل  عاىل العمل هبا والبقا  عليها،  أهل التقوى
 ،  وصددددددددددددددلوا ه علددددددددددددددى رسددددددددددددددوله وآلدددددددددددددده الطدددددددددددددداهرين،  هلل رّب العدددددددددددددداملني أّوّلو وآخددددددددددددددراو  واحلمدددددددددددددددُ 

 . ولعنته على أعدائهم إىل يوم الدِّين
 
 
 

__________________________________ 
 و لطددددديب صدددددفحته بدمددددده مدددددن حدددددّت القدددددرا  ،  ادددددّق سدددددنام البعدددددري مدددددن جانبددددده األ دددددن( يدددددرّده أّ  ايادددددعار الدددددذي هدددددو 1)

 ،  نعددددٍل صددددّلى فيدددده يف عنقدددده عليددددق وكددددذل  التقليددددد الددددذي هددددو ،  ملددددن كددددا  حا ددددري مّكددددة،  يسددددوق هديدددده معددددهالددددذي 
 كدددددددّل  لددددددد  ادددددددعرييف مدددددددن ادددددددعائر احلدددددددّت الدددددددذي ورد يف القدددددددرآ  الكدددددددرم يف ،   نددددددداو بأنّددددددده هديددددددده الدددددددذي يسدددددددوقه للنحدددددددرإعال
 فدددددددالرّد علدددددددى هدددددددذه  ّ ًّمووووووو َّشوووووووَعى ِِ ّالِّموووووووويَِّواْلبُوووووووْدَلَّجَعَِِّْىَهوووووووىَّلُأوووووووّ:  36عدددددددّ  امسددددددده يف سدددددددوريف احلدددددددّت ا يدددددددة قولددددددده 

 . ال عرييف رد  على القرآ  الكرم
 و وسدددددددددعةو ،  ل دددددددددريعة املقّدسدددددددددة للبدددددددددائ  وامل دددددددددتي( يدددددددددرّده أّ  هدددددددددذا خيدددددددددار اجمللدددددددددس الدددددددددذي هدددددددددو أمدددددددددٌر ثابدددددددددت يف ا2)

 . عليها فيما إ ا ندم أحدمها
 وأيددددددن هدددددد  مددددددن القرعددددددة الدددددد  هدددددد   عويددددددل ،  هدددددد  املراهنددددددةفدددددد ّ  املقددددددامريف ،  ه أّ  هددددددذا الكددددددالم مندددددداٍ  للبداهددددددة( يددددددردّ 3)

 . األمر على اختيار اهلل  عاىل يف األمر امل كل
 . 114  /  2 ج/  ( ّلحظ  لخي  الرياض4)
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