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َّ
ملخ�ص البحث
ش��ك يف َّ
َّ
املختصني يف شؤون الرتبية من علامئنا املسلمني بذلوا جهو ًدا كبريةً،
أن
ال
ِّ

ٍ
تربوي قوي ٍم يس��تندون إليه يف انطالقاهت��م الفكر َّية واألخالق َّية نحو
منهج
للتوصل إىل
ٍّ
ُّ

ٍ
س��س س��ليمة وصاحل��ة مرتبطة بأه��ل البيت ،ومن
تربية النفس اإلنس��ان َّية عىل ُأ
ِ
الرتبوي يف ض��وء آثاره من
كثريا األس��لوب
ّ
ه��ؤالء العل�ماء العلاَّ مة احل�ِّل�يِّ ّ الذي راعى ً
وإجازات ،واقترصنا يف بحثنا هذا عىل دراس��ة آثار العلاَّ مة ِ
ٍ
ٍ
احل يِّ ّل يف تربية
كتب ووصايا
النَّفس اإلنس��ان َّّية يف ضوء وصاياه؛ فهذه املادة هلا أمه َّي��ة كبرية يف تربية النفس وهتذيبها،
��ل الوصايا الت��ي ذكرها العلاَّ مة ِ
ِ
أن ُج َّ
وخصوص��ا َّ
الق��رآن الكريم،
احل يِّ ّل مس��تنبط ٌة من
ً
والسنَّة النبو َّية الرشيفة ،وروايات أهل البيت.

قس��منا
وقد اقتضت طبيعة البحث أن تكون دراس��ته حتليل َّية بحس��ب فقراته ،وقد َّ
البحث عىل مخس عرشة وصية عامة ذكرها العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل من وصاياه ،وقد ُذ ّيل البحث
َّ َّ

باملصادر واملراجع.
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 درا�سة حتليل َّية-حل ِّل ّي و�إ�سهاماتها يف تربية النف�س الإن�سان َّية
ِ و�صايا العلاَّ مة ا

Abstract
There is no doubt that the specialists in the education of
our Muslim scientists have made great efforts to reach a clear
educational curriculum based on their intellectual and moral to
enlighten self-discipline on clear and valid basis related to Ahl
Al-Bayt (peace be upon them).
Among those scientist, Al-Allamah Al-Hilli who has taken
great care the educational method in the light of his effects from
books, commandments and allowances.
In this research we have limited the study of the effects of AlAllamah Al-Hilli in the education of self-discipline in the light of
his commandments.
This topic has great importance in the education of selfdiscipline and especially that most of the commandments
mentioned by Al-Allamah Al-Hilli are extracted from the Holy
Quran, the Sunnah of the Prophet, and the stories of Ahl Al-Byat
(peace be upon them).

ِّاص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احل
ِل ّي
ٌّ َع َد ٌد َخ
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حل ِّل ّي
ِ  ق�صي �سمري عب ِّي�س ا.د.م.�أ// حيدر حم َّمد هناء حميد.م.�أ
The nature of the research required that the study should
be analytical according to its paragraphs. We have divided the
research into Fifteen general commandments mentioned by AlAllamah Al-Hilli of his commandments.
The search has been followed by Sources and References.
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املقدِّ مة
ِ
سبيل الس ِ
ِ
ِ
واملعاد،
طريق النَّف ِع يف املعاش
داد ،وهادهيم إىل
عباده إىل
احلمدُ هلل مرشد
ِ َّ
ِ
العب��اد حممد املصطفى اهل��ادي ،وعىل ِ
ِ
ِ
ِ
األجماد ،صال ًة
الغ��رر
آله
أرشف
وص�َّل�ىَّ اهلل ع�لى
َّ

تعاقب األعصار واآلباد.
تتعاقب عليهم
َ
ُ
وبعد...

َّ
مقومات تربية النفس ،هو حديث ليس باجلديد ،ولكن يف الوقت
فإن احلديث عن ِّ

ذاته ،ال يمكن االس��تغناء عنه؛ ملا له من أمه َّية يف حتديد ش��خص َّية الفرد وكيان املجتمع،
فالرتبية غ�ير املن َّظمة تبدِّ د الطاقات واجلهود ،وختلق االضط��راب والرت ُّدد يف املجاالت

ٍ
منهج
واملهاري ،ومن هنا كانت احلاجة إىل
والنفيس
املعريف،
اإلنس��اين
الثالثة للس��لوك
ّ
ّ
ّ
ّ
تربوي ٍ
ٍ
مقوماته وموازينه ،فهو الذي يرس��م للرتبية مس��ارها
ثابت يف ُأصوله،
واضح يف ِّ
ٍّ
ويوجه اجلهود والنشاطات والربامج الرتبو َّية
الس��ليم املتوازن ،وحيدِّ د هلا معامل طريقها،
ِّ
اإلنساين.
لتقرير املفاهيم والقيم الصاحلة والسامية يف الواقع
ّ

للتوصل
واملتخصصون يف ش��ؤون الرتبية جهو ًدا كبري ًة ومتواصل ًة
وقد بذل العلامء
ُّ
ِّ
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ٍ
تربوي يس��تندون إليه يف انطالقاهتم نحو تربية النفس اإلنس��ان َّية عىل ُأس��س
منه��ج
إىل
ٍّ
ِ
الرتبوي
كثريا األسلوب
ّ
س��ليمة وصاحلة ،ومن هؤالء العلامء العلاَّ مة احل يِّ ّل الذي راعى ً
ٍ
يف ض��وء آث��اره من ٍ
وإجازات ،واقترصن��ا يف بحثنا هذا عىل دراس��ة آثار
كتب ووصاي��ا
العلاَّ م��ة ِ
احل يِّ ّل يف تربية النَّفس اإلنس��ان َّية يف ضوء وصاياه؛ فهذه امل��ا َّدة هلا أمه َّية كبرية يف
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
�أ.م .حيدر حم َّمد هناء حميد�//أ.م.د .ق�صي �سمري عب ِّي�س ا ِ

أن ج َّل الوصايا التي ذكرها العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل مس��تنبط ٌة
تربي��ة النفس وهتذيبها،
وخصوصا َّ ُ
ً
ِ
قس��منا
من الق��رآن الكريم ،والس��نَّة النبو َّية الرشيفة ،وروايات أهل البيت .وقد ّ
البحث عىل مخس عرشة وصية عامة ذكرها العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل من وصاياه.
َّ َّ
وأخ�يرا ،فهذا هو البحث ال��ذي الزمنا مدَّ ة من الزمن ،وبفض��ل اهلل تعاىل ورمحته
ً

متكنَّ��ا م��ن إنجازه ،فقد خ��رج بصورة إن مل تك��ن مكتملة ،فإنهَّ ا مع�ِّب�رِّ ة ،حتمل اخلطوط

الرئيس��ة التي تقوم عليها فك��رة البحث ،وقد اقتضت طبيعة البحث أن تكون دراس��ته
حتليل َّية بحس��ب فقراته ،وذلك بالنظ��ر إىل ِّ
كل فقرة من الوص َّي��ة وف ًقا ملوضوعها ،ومن

ثم رشحها ،والتعليق عىل مضموهنا ،وبيان ما يؤ ِّيدها من القرآن الكريم والس��نَّة النبو َّية
َّ

الرشيفة.

ويف اخلتام اهللَ ُ
خالصا ،ونسأل ُه وحده ال رشيك له أن يتجاوز
نسأل أن جيعل عملنا
ً
عم بدر منَّا من ٍ
جميب.
سهو أو خ ًطا ،إنَّه
سميع ٌ
ٌ
اَّ
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حل ِّل ّي
و�صايا العلاَّ مة ا ِ
يمك��ن الق��ولَّ :
األول ع��ام ،وه��و م��ا يص��در م��ن األنبياء
إن الوصاي��ا نوع��انَّ ،

حق تقاته ،وقد عركتهم
واألئمة ،وعلامء األمم ورموزها الذين أطاعوا اهلل واتَّقوه َّ
َّ
احلياة وخاضوا جتارهبا املختلفة؛ فصارت هلم بذلك حصيلة وفرية ،ويرون من واجبهم

جتاه األ َّمة أن يرفدوها بخالص��ة جتربتهم؛ لين ِّبهوا الناس عىل حقيقة احلياة الدنيا ،وبيان

س��بل االرتقاء للس�ير فيها؛ وبيان س��بل االنحطاط واالنحدار لتجنُّبها واالبتعاد عنها،
وهذه اخلالصة تتم َّثل بإحدى صورها ،بل يف أجىل صورها يف الوص َّية.

والث��اين (خاص) ،أو يع�َّب�رَّ عنه بـ(الوص ّي��ة الرشعية) ،وهي التي تتع َّلق بالش��ؤون
اخلاص��ة للم��ويص ،ومقصودنا من الوص َّية الت��ي هي ّ
حمل كالمنا يف ه��ذا البحث ،هي
َّ
ألن العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل حت��دَّ ث فيها عن وصايا عا َّمة يعنى هبا ُّ
اخلاصة؛ َّ
كل
الوص َّي��ة العا ّمة ال
َّ
ٍ
مك َّلف ،ومل يتحدَّ ث فيها عن ٍ
خاص.
بنحو
خاص يتع ّلق به ويورثه
أمر
ّ
ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
وقد حظي العلاَّ مة ِ
خصوصيات عدَّ ة ،من بينها أن يأخذ
رفيعة وهبته
بمكانة
احل يِّ ّل

رباين أفنى حياته يف طاعة
مقام املربيِّ والناصح لأل َّمة ،وكيف ال يكون كذلك؛ وهو عامل ّ
اهلل تع��اىل ،وخدم��ة دينه فعلاً وقولاً  ،وقد خ�بر الدنيا ومنزلقاهتا؛ لذا َّ
ف��إن وصاياه تعدُّ

بمثاب��ة طاقة روح َّي��ة ملن أراد أن حييا حي��اة مرض َّية عند اهلل ورس��وله وآل البيت،
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زياد ًة عىل ذلكَّ ،
نفيس ورسا ّيل عىل من أوصاه ،وهذا
فإن ما كتبه من وصايا كان له تأثري ّ
الروحي ِّ
لكل من حيمل معه صفة اإلنس��ان َّية ،لذا فهي
ينبئ عن مقامه الش��امخ وصفائه
ّ

جديرة بالتأ ُّمل والتد ُّبر.

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
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وتظهر من وص َّية العلاَّ مة أمور ينبغي لنا التو ُّقف عندها ،والتأ ُّمل فيها ،ويف مقدِّ متها

تتضمنه من أبع��اد تربو َّية وأخالق َّية جليلة جتعلها
عنايته بموض��وع الوص َّية العا َّمة ،وما
َّ

بني أيدي املش��تغلني بالعل��وم الدين َّية؛ لإلفادة منها ،ولذا نس��تطيع الق��ولَّ :
إن ما قام به
العلاَّ مة دعوة ِّ
ني بتوجيه النصائح والتوجيهات لطلبتهم وأبنائهم،
لكل العلامء الرس��ال ِّي َ

تظهر يف ضوئها خالصة جتربتهم الدين َّية واملعرف َّّية العلم َّية والعمل َّية ،وس��بل االرتقاء يف

طاعة اهلل تعاىل ،وجماهدة النفس وكبح مجاحها.

َّ
تتضمن أمور عدَّ ة يمكن تفصيلها فيام يأيت:
إن الوصية التي جاد هبا العلاَّ مة
َّ

�أ َّو اًل :طاعة اهلل تعاىل وفعل اخلري وال�سعي للعمل ال�صالح
ني أعانَك اهللُ تَعاىل عىل طاعتِ ِه».
«اعلم يا ُب َّ

يب��دأ العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل وص َّيت��ه بالرتكيز عىل طاعة اهلل تبارك وتعاىل؛ ألنهَّ ا رأس الدين،

وإنَّ�ما خل��ق اهلل اجلنَّة ملن أطاعه ولو كان عبدً ا حبش�� ًّيا ،وخلق النار مل��ن عصاه ولو كان
س ِّيدً ا قرش ًّيا( ،)1قال تعاىل﴿ :فإِن تُطِي ُعوا ُي ْؤتِك ُُم اهللُ َأ ْج ًرا َح َسنًا َوإِن َتت ََو َّل ْوا َكماَ ت ََو َّل ْيتُم ِّمن
ِ
َق ْب ُ
﴿وإِن تُطِي ُعوا اهللَ َو َر ُس��و َل ُه لاَ َيلِ ْتكُم ِّم ْن
��ل ُي َع ِّذ ْبك ُْم َع َذا ًبا َأليم﴾( .)2وقال َج ّل َو َعالَ :
ِ
ِ
يم﴾(.)3
ور َّرح ٌ
َأ ْعماَ لك ُْم َش ْيئًا إِ َّن اهللَ َغ ُف ٌ
النبي قالُّ :
البخ��اري َّ
ويف صحي��ح
(كل أمتي يدخل��ون اجلنَّة إلاَّ من أبى)،
ّ
أن َّ

قيل :ومن يأبى يا رس��ول اهلل؟ قال( :من أطاعني دخل اجلنَّة ،ومن عصاين فقد أبى)(.)4
يتحصل عىل مجلة من الفوائد ،منها:
والذي يطيع اهلل تعاىل
َّ

﴿وإِن
1.1طاعة اهلل تعاىل سبب الفالح والسعادة يف الدنيا واألخرة ،قال اهلل تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾(.)5
ور َّرح ٌ
تُطي ُعوا اهللَ َو َر ُسو َل ُه لاَ َيل ْتكُم ِّم ْن َأ ْعماَ لك ُْم َش ْيئًا إِ َّن اللهََّ َغ ُف ٌ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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2.2ينال املطيع لر ِّبه حم َّبة اهلل تعاىل؛ َّ
املحب
ألن الطاعة باب حم َّبة اهلل تعاىل ،فك َّلام ُذكر
ُّ
ت َع َل ْي َ
ك محَ َ َّب ًة ِّمنِّي َولِت ُْصن ََع َع ىَل َع ْين ِ ًي﴾(.)6
﴿و َأ ْل َق ْي ُ
ذكر املحبوب ،قال تعاىلَ :

3.3طاعة اهلل ِ
وذكره يوجب ص�لاة اهلل تعاىل ومالئكته عىل الذاكر ،قال اهلل تعاىل:
ِ
ِ
ِ
ْ��ر ًة َو َأ ِصيلاً ُه َو ا َّل ِذي
﴿ َي��ا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
ين َآمنُوا ا ْذك ُُروا اهللَ ذك ًْرا كَث ًريا َو َس�� ِّب ُحو ُه ُبك َ
ِِ
�ِّل� ع َليكُ��م وملاَ ئِ َك ُته لِيخْ ِرجكُم مِّ��ن ال ُّظ ُل ِ
ت إِلىَ الن ِ
ني
ُّ��ور َوك َ
َان بِا ْل ُـم ْؤمن َ
ُ ُ َ
ُي َص يِّ َ ْ ْ َ َ
َ ماَ
َر ِحيم﴾(.)7
ِ
ِ
وبم
اهلم
والغ��م عن القلب ،قال اهلل تع��اىل﴿ :ا َّلذ َ
ين َآمنُ��و ْا َو َت ْط َمئ ُّن ُق ُل هُ ُ
َّ
4.4يزي��ل َّ
ِ
ِ
ِ
وب﴾(.)8
بِذك ِْر اللهِّ َأالَ بِذك ِْر اللهِّ َت ْط َمئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ

ثان ًيا :التوفيق لفعل اخلري ومالزمته

ِ
ويكمل العلاَّ مة ِ
لفعل ِ
ِ
َ
وأرش��دك إىل
ومالزمته،
اخلري
احل يِّ ّل وص ِّيته بقوله« :وو َّف َقك

ِ
َ
َ
وحباك ِّ
بكل
الدارين،
وأس��عدك يف
م��ا حي ُّبه ويرضا ُه ،وبلغك ما تأمله من اخلري وتتمنَّاه،
ِ
ِ
العني ،ومدَّ َ
الرغيد».
السعيد
لك يف
تقر ِبه
ُ
والعيش َّ
العمر َّ
ما ُّ
يش�ير العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل إىل َّ
أن فعل اخلري هو من توفيق��ات اهلل تعاىل عىل عبده ،فينبغي
ُ

أن يتس��ابق العباد يف املبادرة فعل اخلري ،وهذا املعنى ق��د ورد يف القرآن الكريم ،قال اهلل
تعاىلَ ﴿ :فاس�� َتبِ ُقو ْا الخَْ ِ
ات َأ ْي َن َما َتكُونُو ْا﴾( ،)9وليس هذا فحس��ب ،فقد أكد اهلل تعاىل
ْ
يرْ َ
ون إِلىَ ا ْلـخَ يرْ ِ ﴾(.)10
﴿و ْلتَـكُن ِّمنك ُْم ُأ َّم ٌة َيدْ ُع َ
عىل الدعوة الناس له ،قال تعاىلَ :
حممد ،وقد ن َّبه إىل
جس��د فعل اخلري قولاً وفعلاً هو رس��ولنا الكريم َّ
وخري من َّ
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َّ
أن فع��ل اخل�ير هو توفيق من اهلل تعاىل ،فيجب املحافظ��ة عليه قبل إغالقه ،فقال يف
ه��ذا املضمون( :من ُفتِح له باب خري فلينتهزه ،فإنَّه ال يدري متى ُيغلق عنه)( .)11وقصد
يب
الرس��ول باالنته��از هنا هو الفرص املتاح��ة لفعل اخلري ،وهو االنته��از اخللاَّ ق اإلجيا ّ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
�أ.م .حيدر حم َّمد هناء حميد�//أ.م.د .ق�صي �سمري عب ِّي�س ا ِ

الذي ال يكون إلاَّ يف رضا اهلل تبارك وتعاىل ،والطمع يف كرمه ،فك َّلام قام اإلنس��ان بفعل
خريا حيصد
اخل�ير ،أطال اهلل تعاىل فت��ح بابه لذلك العبد ،ولذلك ق��ال( :من يزرع ً

رشا حيصد ندام ًة)(.)12
رغب ًة ومن يزرع ًّ

عيل ب��ن أيب طالب مبادرة فع��ل اخلري قبل
ولذل��ك أكّ��د اإلمام أم�ير املؤمنني ّ

أحق هب��ا منكم)(،)13
غ�يرك ،فقال( :عليك��م بأعامل اخلري فتبادروه��ا ،وال يكن غريكم ُّ
وهذه إشارة إىل فضيلة عمل اخلري للفرد؛ ملا هلا من انعكاسات تربو َّية وأخالق َّية تعكس

مرتاصا؛ َّ
ألن األعامل الصاحلة تكون
بظالهلا عىل الفرد واملجتمع ،فتُنشئ جيلاً متامسكًا
ًّ
ِ
عيل
ذخرية باقية وعربة مستديمة تأيت ُبأكلها عىل املجتمع ،وهذا املعنى ذكره اإلمام ّ
(فعل ِ
بقولهُ :
اخلري ذخري ٌة باقي ٌة ،وثمر ٌة زاكي ٌة)(.)14

ثالثً��ا :الدعاء ب�أن يجعل اهلل خواتيم �أعماله �ص��احلة ،ويفي�ض عليه من
بركاته
ِ
ِ
َ
السعادات».
أسباب
ورزقك
احلات،
بالص
َ
«وختم أعام َلك َّ
َ

يدع��و العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل لولده يف القيام باألع�مال الصاحلة؛ َّ
مرتكزا
ألن هذا األمر يعدُّ
ً

مهم يف استقرار املجتمع وتقوية أوارصه الثقاف َّية والرتبوية واالجتامع َّية ،واملتد ِّبر يف آيات
اًّ
أن َّ
الذك��ر احلكي��م واحلديث الرشيف جي��د َّ
احلث عىل العمل الصال��ح باد ًيا ،قال تعاىل:
ُّ
يس��تدل به يف
ُون﴾( ،)15وهذا ممَّا
﴿و ُق ِل ا ْع َم ُلو ْا َف َس�َي�رَ َ ى اهللُ َع َم َلك ُْم َو َر ُس��و ُل ُه َوا ْل ُـم ْؤ ِمن َ
َ
املثابرة ع�لى األعامل والطاعات ،فالعمل الصالح هو الس��بيل األنجح لرت ِّقي اإلنس��ان

مدارج الكامل يف الدنيا واآلخرة ،واملتت ِّبع جيد َّ
أن القرآن قد قرن العمل الصالح باإليامن،
ِ
ين َآمنُوا
وب َّين��ت اآليات الرشيفة ثامره وعواقبه املنجية ومنه��ا ،حمبة اللهَّ وعباده﴿ :إِ َّن ا َّلذ َ
وع ِم ُلوا الصا َلحِ ِ
ات َس َي ْج َع ُل لهَُ ُم الرَّحمْ َ ُن ُو ًّدا﴾(.)16
َّ
َ َ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
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حل ِّل ّي و�إ�سهاماتها يف تربية النف�س الإن�سان َّية -درا�سة حتليل َّية
و�صايا العلاَّ مة ا ِ

ويواص��ل العلاَّ مة ِ
َ
َ
عليك من عظائم
«وأفاض
احل�ِّل�يِّ ّ وص َّيته لولده داع ًيا له بقول��ه:
ٍ
الربكات ووقاك اهللُ ّ
عنك رّ
ودفع َ
ور».
حمذور
كل
َ
الش َ
هنا يبينِّ العلاَّ مة ثالثة أمور جتعل اإلنسان سعيدً ا ومو َّف ًقا من اهلل تعاىل ،وهي:
•إفاضة الربكات العظيمة.

•والوقاية من املكاره بتسديد اهلل.

•ودفع اهلموم واملصائب عن العبد ِ
بإذن اهلل تعاىل.

وه��ذه األم��ور الثالث��ة إذا تواف��رت يف العب��د تفي��ض م��وارد كثرية م��ن رمحة اهلل

وبركاته.

صت َ
لب فتاوى األحكا ِم
«إن قد َّخل ُ
ث��م يكمل وصيت��ه بقوله :يِّ
لك يف هذا الكت��اب َّ
َّ
لك فيهِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
وأوضحت َ
وبينت َ
لك فيه قواعدَ رشائ ِع اإلس�لا ِم بألف��اظ خمترصة وعبارة حمررة
ُ
ُ
وطريق الس ِ
ِ
ِ
َ
اخلمسني ودخلت يف عرش
العمر
أن بلغت من
��داد،
الرش��اد
هنج
وذلك بعدَ ْ
َ
َ
ِ َّ
ِ
عيل فيها
اع�تراك املنايا ،فإن
الس��تني ،وقد حكم َس�� ِّيدُ الرباي��ا بأنهَّ ا مبدأ
َ
حكم اهللُ تع��اىل َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
والباد».
احلارض منهم
العباد
حكم ِبه عىل
بقدره ،وأنفذ ما
بأمره ،وقيض فيها
َ
يوض��ح العلاَّ مة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ ما و َّفره لولده م��ن خدمة جليلة ،وهي بي��ان قواعد رشائ ِع
ِّ
ٍ
وعبارة حم��ر ٍ
ٍ
اإلس�لا ِم ٍ
ٍ
احلق ،وطريق الرش��اد .ومن
رة
خمترص،
بلفظ
واضحة ،تبينِّ هنج ِّ
َّ
ِ
اجلدي��ر بالذك��ر َّ
مهمة تُعيق إكامل هنجه يف مس�يرته
أن العلاَّ م��ة احل ِّل ّيذ وقف عىل فق��رة َّ

املبارك��ة ،ألاَ وه��ي املن َّية التي حيكم اهلل هبا عىل عبيده بقدرته ومش��يئته ،فعمر اإلنس��ان

حمدود وقليل ،فينبغي اإلفادة من حلظاته الدنيو َّية إفاد ًة قصوى خيدم هبا املجتمع ونفسه؛
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الريادي يف املجتمع ،وهذا املعنى أش��ار إلي��ه القرآن الكريم بقوله
ليك��ون فر ًدا له دوره
ّ
ِ
ت فيِ َمن َِام َها َف ُي ْم ِس ُ
��ك ا َّلتِي َقضىَ َع َل ْي َها
ني َم ْوتهِ َ ا َوا َّلتِي مَل ْ تمَ ُ ْ
َ��و ىَّف الأْ َن ُف َس ح َ
تع��اىل﴿ :اهللُ َيت َ
ك لآَ ي ٍ
ِ
ِ
ون﴾(.)17
ات ِّل َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
ا ْل َـم ْو َت َو ُي ْرس ُل الأْ ُ ْخ َرى إِلىَ َأ َج ٍل ُم َس ًّمى إِ َّن فيِ َذل َ َ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
�أ.م .حيدر حم َّمد هناء حميد�//أ.م.د .ق�صي �سمري عب ِّي�س ا ِ

راب ًعا :تقوى اهلل
عيل من الوص َّية ،وأمرين به حني
قال العلاَّ مة« :فإين أوصيك -كام افرتض اهلل تعاىل َّ

الس��نَّة القائم��ة ،والفريضة الالزمةُّ ،
واجلنة
إدراك املن َّي��ة -بمالزمة تقوى اهلل تعاىل؛ فإنهَّ ا ّ

الواقية ،والعدَّ ة الباقية ،وأنفع ما أعدَّ ه اإلنس��ان ليو ٍم تش��خص فيه األبصار ،و ُيعدم عنه

األنصار».

بمعن��ى واحد ،وبينَّ ابن منظور
التق��وى لغ ًة« :التُّق��اة ،والتَّق َّية ،والتقوى ،واالتِّقاء
ً

َّ
أن معن��ى وق��اه اهلل وق ًيا ووقاية :صانه ،تقول :وقيت اليشء أقيه :إذا صنته وس�ترته من
األذى ،وتو َّقى ،واتَّقى بمعنى .والوقاء والوقاء والوقايةُّ :
كل ما وقيت به ش��ي ًئا ،ووقاك

رش فالن وقاية ،أي :حفظك»(.)18
اهلل َّ

أ َّم��ا يف االصطالح :فهي حفظ النفس ممَّا يؤثم؛ وذل��ك بامتثال األوامر ،واجتناب

النواه��ي تب ًعا لرشع
واألئمة املعصومني .بمعن��ى أن جيعل العبد بينه
النب��ي،
ّ
َّ
وبني ر ِّبه وقاية عمل َّية ،تقيه غضبه سبحانه ،وسخطه وعقابه.

فه��ي التي ينطلق منها اإلنس��ان يف عباداته ومعامالته ،بموج��ب الرؤية اإلهلية ،إذ
ع��ز من قائل﴿ :إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعن��دَ اللهَِّ َأ ْت َقاك ُْم﴾( ،)19فتق��وى اهلل هي مقدِّ مة النجاح
ق��ال ّ
ٍ
يف ِّ
أخس
كل
مفص��ل من مفاصل احلياة الدنيو َّية ،وكام يق��ول علامء املنطق :النتيجة تتبع َّ
املقدِّ م��ات ،فإذا أراد اإلنس��ان نتيج ًة ط ِّيب ًة فعليه أن جيعل مقدِّ مت��ه طيبة ،واملقدِّ مة الط ِّيبة

التكاميل لإلنسان.
أساسها التقوى ،لذا افتتح العلاَّ مة وصيته بالتقوى؛ ألمه َّيتها يف البناء
ّ
ق��ال تعاىل يف حمك��م كتابه﴿ :يا َأيا ا َّل ِذين آمنُ��و ْا ا َّت ُقو ْا اللهَّ ح َّق ُت َقاتِ ِ
��ه َوالَ تمَ ُوت َُّن إلاَّ َو َأنتُم
َ
َ َ
هُّ َ
()20
(إن أس��ألك اهل��دى والتقى
ُّم ْس��لِ ُم َ
حممد يقول :يِّ
ون﴾  ،وع��ن الرس��ول األكرم َّ
ِ
حري التنبه إليه َّ
يوص بالتقوى فحس��ب،
أن العلاَّ مة مل
والع َّفة والغنى)( .)21وممَّا هو
ٌّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
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حل ِّل ّي و�إ�سهاماتها يف تربية النف�س الإن�سان َّية -درا�سة حتليل َّية
و�صايا العلاَّ مة ا ِ

بل أوىص بأن تكون التقوى حالة دائم َّية مالزمة لإلنسان يف حاالته ومواقفه ك ِّلها ،وقد
حدَّ د العلاَّ م��ة خصائص التقوى التي نب ِّينها فيام يأيت :الس��نَّة القائمة ،الفريضة الالزمة،
اجلنَّ��ة الواقية ،العدَّ ة الباقية ،وأنفع ما أعدَّ ه اإلنس��ان ليو ٍم تش��خص فيه األبصار و ُيعدم

عنه األنصار.

خام�سً ا :ا ِّتباع �أوامره واجتناب نواهيه
«عليك باتِّباع أوامر اهلل تعاىل ،وفعل ما يرضيه ،واجتناب ما يكرهه ،واالنزجار عن

نواهيه ،وق ِّطع زمانك يف حتصيل الكامالت النفسان َّية».

االتِّب��اع يف اللغ��ة :تَبِ ْع ُت الق��و َم َت َب ًعا وتَبا َع ًة بالفتح ،إذا َ
مش��يت خلفه��م ،أو َم ُّروا
فمضيت معهم؛ وكذلك ا َّتبعتَهم .و َأ ْتبع ُت القوم ،إذا كانوا قد س��بقوك ِ
فلحقتَهم.
ب��ك
َ
َْ
َْ ُ
َ
أيضا غريي .يقال َأ ْت َب ْع ُت ُه اليش َء َفتَبِ َع ُه .ومنه قوله تعاىل﴿ :إلاَّ َم ْن َخطِ َ
ف الـخَ ْط َف َة
و َأ ْت َب ْع ُت ً

َف َأ ْت َب َع ُه﴾ ،أي امتثل أوامره(.)22

ِ
()23
مهمة يف هذه الفقرة
أ َّما الطاعة :فهي االنقياد  .وقد تن َّبه العلاَّ مة احل يِّ ّل إىل حقيقة َّ

م��ن الوصية ،ألاَ وهي طاعة اهلل س��بحانه وتعاىل ،وامتثال أوامره ،م��ع النية واالعتقاد؛
ِ
َّ
ين َآمنُو ْا َأطِي ُعو ْا
ألن يف ذل��ك هو أمر اهلل تب��ارك وتعاىل ،ففي قوله عز وجلَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
ِ
ِ
()24
الر ُس َ
فتمسك الفرد باتِّباع أوامر اهلل تعاىل يمنع
اهللَ َو َأطي ُعو ْا َّ
��ول َو ُأ ْو يِل األَ ْم ِر منك ُْم﴾ ُّ .

من س��يطرة نفسه األ َّمارة بالسوء؛ َّ
ألن نور اهلل قد دخل يف قلبه ،وهذا جيعلنا نتأ َّمل قوله
تعاىل﴿ :إِنَّا هللِ َوإِنَّـا إِ َل ْي ِه َر ِ
عون﴾( ،)25التي تُشري إىل إقرار واتِّباع واعرتاف ال غنى عنه،
اج َ

240

فا َّلذي ينطق هذه الكلمة يقول :أنا لس��ت لنفيس بل إنَّني ُّ
وكل ما أملك إنَّام ُملك هلل ،يف
﴿وإِنَّـ��ا إِ َل ْي ِه َر ِ
ح�ين َّ
عون﴾ هو االع�تراف بالضعف والفناء والقصور
اج َ
أن قوله تعاىلَ :
واالتِّباع ،وهذا ممَّا ال َّ
وعلو الشأن يف الدارين(.)26
شك فيه مصدر رفعة
ِّ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
�أ.م .حيدر حم َّمد هناء حميد�//أ.م.د .ق�صي �سمري عب ِّي�س ا ِ

ويف ه��ذا الباب نذكر مثالاً يبينِّ فضيلة اتِّباع أوامر اهلل ،يروى َّ
أن أحد املؤمنني رأى
الع��امل ابن فه��د ِ
ٍ
ُّ
يكتظ باألنبياء ،فس��أله ملاذا جعلك اهلل يف
بس��تان
احل يِّ ّل يف عامل الرؤيا يف
بستان األنبياء ومل جيعلك يف بستان العلامء؟ فأجاب َّ
بأن هناك عملاً عملته فرفع درجتي
مع األنبياء ،وهو أنيِّ كنت يف ِّ
ترصف اململوك والعبد
أترصف ُّ
ترصفايت وأعاميل َّ
كل ُّ

فكل ٍ
مع س�� ِّيدهُّ ،
عمل كنت أقوم به كان هبذا الدافع ،وهلذا رفع اهلل درجتي وجعلني مع
األنبياء(.)27

أم��ا الفق��رة الثانية من وصية العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،فتس�� ِّلط الضوء ع�لى َّ
أن اتِّباع اهلل تعاىل
َّ

ب�ما يرض��اه ويقصده ،وليس بام يرضاه اإلنس��ان ،فهن��اك أمور ترضاه��ا النفس األ َّمارة

غض الب�صر ،وعدم جماهدة
بالس��وء ،لك�� َّن اهلل تبارك وتعاىل يرفضه��ا ،من ذلك :عدم ِّ
كل األنام .وقد أش��ار العلاَّ مة ِ
النفس ،وعدم اإلحس��ان إىل ِّ
احل يِّ ّل يف هذه الفقرة إىل نقطة
فإن َّ
غاي��ة يف األمه َّية مفادها« :ق ِّطع زمان��ك يف حتصيل الكامالت النفس��ان َّية» ،وهنا َّ
جل
وقت اإلنسان يكون يف االنش��غال بفعل اخلري ،والذوبان يف الكامالت النفس َّية التي هي

ترشبت اخلري؛ فصار س��ج َّية هلا ،وانطبعت عىل اتِّباع
مرتبة النفس املطمئنَّة الراضية التي َّ
الطريق القويم ،فالكامالت النفس َّية ال ترت َّقى إلاَّ
برقي النفس ،والسعي هبا نحو الكامل.
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وأصح��اب هذه النف��س« :هم املؤ َّي َ
القرحية،
ولطف
الذه��ن،
بجودة
دون م��ن اهللِ تعاىل
ِ
النفوس البرش َّي َة ُ
احل��ق والصوابَّ ،
تأخذ
فإن
املطالب عىل
��هم يف مجي ِع
ِّ
َ
حدس ُ
بحيث ُ
يقع ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
مراتب
بلغت أقىص
مرتبة بعدَ ُأخرى ،فإذا
تدريج
الكامل عىل
ُّقصان يف الترَّ قي إىل
من الن
ْ
ِ
ِ
نفسا قدس َّية»(.)28
الكامل
املمكن لنوع البرش صارت ً

التم�سك بالف�ضائل العلم َّية
�ساد�سً ا:
ُّ
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يع��رج العلاَّ مة عىل قض َّي��ة يف غاية األمه َّية ،وهي (الوق��ت) ،إذ يويص ولده قائلاً :
ِّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

حل ِّل ّي و�إ�سهاماتها يف تربية النف�س الإن�سان َّية -درا�سة حتليل َّية
و�صايا العلاَّ مة ا ِ

«رصف أوقات��ك يف اقتناء الفضائل العلم َّي��ة ،واالرتقاء عن حضيض النقصان إىل ذروة
ِّ
اجلهال».
الكامل ،واالرتفاع إىل أوج العرفان عن مهبط َّ

ِ
(رصف) وهي عىل زنة ف َّع��ل ،وهذه الصيغة
فقد ذك��ر العلاَّ مة احل يِّ ّل صيغ��ة األمر َّ
ٍ
مهها املبالغة والتأكيد .وما نراه َّ
أن س��بب هذه املبالغة التي أش��ار إليها
هلا معان متعدِّ دة ،أ ّ
العلاَّ م��ة ِ
﴿ش ِ
احل يِّ ّل هو اهتامم القرآن الكريم بالفضائل العلم َّية ،ومنه قوله تعاىلَ :
��هدَ اهللُ
َأ َّنه الَ إِ َلـه إلاَّ هو وا ْلـمالَئِ َك ُة و ُأو ُلو ْا ا ْل ِع ْل ِم َقآئِم بِا ْل ِقس ِ
��ط﴾( ،)29وإذا أنعمنا النظر يف هذه
َ ْ
ُ
ْ
َ ُ َ َ َ
َاً

اآلية املباركة لوجدنا فضل العلم باد ًيا ،فقد بدأ س��بحانه وتعاىل بنفس��ه ،وثنَّى باملالئكة
ِ
ون
ين َي ْع َل ُم َ
﴿ه ْل َي ْست َِوي ا َّلذ َ
فأي فضل هذا! ،ومن ذلك قوله تعاىلَ :
وث َّلث بأهل العلمُّ ،
ِ
��ون﴾( ،)30فهل ُيعقل أن يس��توي عند اهلل وعن��د الناس عامل وجاهل؟!
ي��ن لاَ َي ْع َل ُم َ
َوا َّلذ َ
ِ
ين َآ َمنُوا
وهل يس��توي الذين يعلمون والذين ال يعلم��ون؟! قال تعاىلَ ﴿ :ي ْر َف�� ِع اهللُ ا َّلذ َ
ِمنْكُم وا َّل ِذين ُأوتُوا ا ْل ِع ْلم درج ٍ
ون َخبِ ٌري﴾(.)31
ات َواهللُ بِماَ َت ْع َم ُل َ
َ ََ َ
َ
ْ َ
وقال يف تفضيل العلم عىل العبادة( :فضل العامل عىل العابد كفضل القمر ليلة

البدر عىل س��ائر الكواكب)( .)32وقد بينَّ رس��ول اهللَّ 
بأن منزلة العامل أعىل من منزلة
ثم الشهداء)( .)33وهنا
ثم العلامءَّ ،
الشهيد ،فقال( :يشفع يوم القيامة ثالثة ،األنبياءَّ ،

جعل الرسول األكرم درجة العلامء بعد درجة األنبياء.

وقد أش��ار العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل إىل لفظة االرتقاء بقوله« :االرتقاء عن حضيض النقصان

إىل ذروة الك�مال» .واالرتق��اء هنا :هو الصعود م��ن النقص إىل الك�مال ،واالبتعاد عن
املنزل��ق الذي يأوي بالف��رد إىل قاع اجلهل والتخ ُّل��ف ،وإذا ِّ
تعذر ذل��ك االرتقاء ينبغي
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معاجلة مجلة من األسباب التي تكون حاضنة لذلك اجلهل الذي حيول دون الوصول إىل
ذروة الكامل ،نذكر منها:

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
�أ.م .حيدر حم َّمد هناء حميد�//أ.م.د .ق�صي �سمري عب ِّي�س ا ِ

1.1اجله��ل بأحكام الرشائع الس�ماو َّية وق َّلة التد ُّبر واالعتق��اد هبا ،كام حصل لقوم
نوح ،ولقوم موسى يف مسألة العجل.

2.2عدم التف ُّقه يف الدين ،أو أخذ العلم عىل غري هنج سليم ،أو تل ِّقيه عن غري أهل َّية
وال ج��دارة .ومن أمثلة ذلك أصحاب االنحراف��ات العقائد َّية الذين يكونون
أرضا خصبة للجهل البس��يط واملركَّب ،فيستغلون من قبل أصحاب النفوس
ً

املريضة.

�ساد�سً ا :بذل املعروف وم�ساعدة الإخوان ومقابلة امل�سيء بالإح�سان

قال العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل« :وبذل املعروف ومس��اعدة اإلخوان ومقابلة امليسء باإلحس��ان

واملحسن باالمتنان».

تع��دُّ خصلة فع��ل املعروف وبذله من أعظم مراس��يم الدين ،فقد أرس��ل اهلل تعاىل

﴿و َت َع َاونُو ْا َع ىَل
ونصب األولياء؛ ألجل فعل املعروف( ،)34ك�ما يف قوله تعاىلَ :
األنبي��اءَّ ،
ان وا َّت ُقو ْا اهللَ إِ َّن اهللَ َش ِ
��وى َوالَ َت َع َاونُو ْا َع ىَل ا ِ
��ديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب﴾(،)35
إل ْث ِم َوا ْل ُع��دْ َو ِ َ
ا ْل�برِّ َوال َّت ْق َ
وهل��ذا َّ
أهم الوس��ائل التي يس��تطيع الفرد أن
فإن بذل املعروف ومس��اعدة اإلخوان من ِّ
يأرس قلوب من حوله ،وقد ح َّثنا رس��ولنا الكريم عىل ذلك يف قوله( :املس��لم أخو

(أحب الناس إىل اهلل تعاىل أنفعهم
املسلم ،ال يظلمه وال يسلمه)( ،)36وكذلك قوله:
ُّ

وأح��ب األعامل إىل اهلل تعاىل رسور تُدخله عىل مس��لم ،أو تكش��ف عنه كربة،
للن��اس،
ُّ
إيل من أن
أو تق�ضي عن��ه دينًا ،أو تطرد عنه جو ًعا ،وألن أميش مع أخ��ي يف حاجة ُّ
أحب َّ
شهرا ،ومن مشى مع أخيه يف حاجة حتى
أعتكف يف هذا املسجد -يعني مسجد املدينةً -
يث ِّبتها له ،أثبت اهلل قدمه يوم تزول األقدام)(.)37

والـمنعم للنظر يقدِّ ر عظمة هذا احلديث الرشيف؛ وهلذا السبب أكَّد العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل
ُ
عىل بذل املعروف ومساعدة اإلخوان.
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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حل ِّل ّي و�إ�سهاماتها يف تربية النف�س الإن�سان َّية -درا�سة حتليل َّية
و�صايا العلاَّ مة ا ِ

ومل يكتف العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل بمس��اعدة اإلخوان فحسب ،وإنَّام تعدَّ ى إىل اإلحسان إىل

الـميسء يتفاجأ بمقابلة إس��اءته باإلحسان ،وهذا األمر ليس سهلاً ؛
الـميسء ،ممَّا جيعل ُ
ُ
ٍ
ألنَّه حيتاج إىل ٍ
عالية جتاهد مجيع أهوائها ،وهذا املعنى مذكور يف القرآن الكريم من
نفس

الس ِّي َئ ُة ا ْد َف ْع بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َفإِ َذا ا َّل ِذي َب ْين َ
َك َو َب ْينَ ُه
قوله تعاىلَ :
﴿وال ت َْست َِوي الحَْ َسنَ ُة َوال َّ
ِ
()38
حممد يف
َعدَ َاو ٌة ك ََأ َّن ُه َو يِ ٌّل حمَ ٌ
جس��د هذه الصورة ،رسولنا األكرم َّ
يم﴾  ،وخري من َّ
قريش��ا( :ما تروين فاعلاً بكم؟)َ ،
فقيل لهٌ :
يوم فتح مكَّة ،عندما س��أل ً
كريم واب ُن أخٍ
أخ ٌ

كري��م .فقال( :ال ُ
ي��ب َع َل ْيك ُُم ا ْل َي ْو َم﴾(،)39
أقول لكم إلاَّ كام قال أخي يوس��ف﴿ :ال َت ْث ِر َ
اذهبوا فأنتُم ال ُّطلقاء)(.)40

ويف الوق��ت ال��ذي ارتف��ع ص��وت حامل الراية س��عد بن عب��ادة يدع��و لالنتقام،

()41
الـحرمة ،اليوم ت ُّ
ُذل ً
النبي ألمري
فيقول( :اليوم يوم امللحمة ،اليوم تُسبى ُ
قريشا)  ،قال ّ

املؤمنني( :أدرك سعدً ا فخذ الراية منه ،وكن أنت ا َّلذي تدخل هبا مكَّة) ،فأدركه
فأخذه��ا منه ،فن��ادى بصوت ٍ
عال( :اليو ُم يو ُم املرمحة ،اليوم حتم��ى احلرمة اليوم أع َّز اهلل
()42
ً
عظيم يف النفوس والقلوب ،وهبذا و َّطن رس��ول اهلل
قريش��ا)  ،ممّا أحدث انقال ًبا اً

وحب اخلري واالبتعاد عن اإلساءة ور ِّدها باإلحسان.
نفوس رع َّيته عىل اإليامن
ِّ

عيل( :من ك�مال اإليامن مكافأة
وه��ذا القول هو مصداق لقول أم�ير املؤمنني ّ

الـميسء باإلحسان)( ،)43وهذا خيلق جيلاً متامسكًا مبن ًّيا عىل التسامح واملغفرة ،ممَّا يدفعه
ُ

إىل االبتعاد عن اخلش��ونة وجرح اآلخرين .وهذا املعنى د َّلن��ا عليه اإلمام الصادق
شئت أن تهُ ان
فاخشن)(!)44
ُكرم َفلِ ْن ،وإن َ
بقوله( :إن َ
ْ
شئت أن ت َ
244

م�صاحبة الأرذال
�ساب ًعا :اجتناب
ِ
يق��ول العلاَّ مة« :وإ َّياك ومصاحبة األرذال ومعارشة َّ
اجله��ال ،فإنهِّ ا تفيد خل ًقا ذميماً
وملكة رد َّية».
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
�أ.م .حيدر حم َّمد هناء حميد�//أ.م.د .ق�صي �سمري عب ِّي�س ا ِ

وهن��ا تبدو اإلش��ارة جل َّية إىل ُس��نَّة برش َية أكَّدهتا الدراس��ات الس��لوك َّية ،وهي َّ
أن

األخالق تُكتس��ب من البيئة التي يعيش فيها اإلنس��ان ،فإذا عاش يف بيئة س��ليمة خرج

مريضا ،وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا املعنى،
س��ليم ،وإذا عاش يف بيئة مريضة خرج ً
اً
َان َأ ْم ُر ُه ُف ُر ًطا﴾( ،)45وعن
﴿ولاَ تُطِ ْع َم ْن َأ ْغ َف ْلنَا َق ْل َب ُه َعن ِذك ِْرنَا َوا َّت َب َع َه َوا ُه َوك َ
قال تعاىلَ :
ِّ
(لكل يشء آفة وآفة اخلري قرين الس��وء)( .)46قال ابن كثری«:أي
أم�ير املؤمنني قال:
من ش��غل عن الدین وعبادة رب بالدنیا ،وأعامل سفه وتفریط وضیاع ،وال تكن مطیعا

له وال حم ًبا طریقته وال تغبطه بم هو فيه»(.)47

َ��ولىَّ َعن ِذك ِْرنَا َو مَل ْ ُي ِ
��ر ْد إلاَّ الحَْ َيا َة
وم��ن ذلك ً
أيضا قوله تع��اىلَ ﴿ :ف َأ ْع ِر ْض َعن َّمن ت َ

مهه
الدُّ ْن َي��ا﴾( ،)48بمعنى أنَّه« :أعرض عن الذي أع��رض عن ِّ
احلق وهجره ،وإنَّام أكثر ِّ
ومبلغ علمه الدنیا ،فذاك هو غایة ما ال خری فيه»( ،)49فمصاحبة األرذال واجلهال تورث
األصفهاين بقوله:
األخالق الس��يئة ،واألطباع الرد َّية ،وقد أش��ار إىل هذا املعنى الراغب
ّ

یتحرى بغایة جه��ده مصاحبة األخيار ،فهي قد جتع��ل الرشیر خ ِّی ًـرا،
ُّ
«حق اإلنس��ان أن َّ

ك�ما َّ
رشیرا ،وهلذا قال بعض احلكامء :جالس��وا من
أن مصاحبة األرشار قد جتع��ل اخلیـِّر ً
تذكِّركم اهلل رؤیته ،ویزید يف خریكم نطقه»( .)50ومن أرضار صحبة األرشار ما قد یلحق
املرء من س��وء الس��معة ،كام یقول أحد احلكامء« :العاقل یلزم صحب��ة األخیار ،ویفارق

صحبة األرشار؛ َّ
ألن مو َّدة األخیار رسیع اتِّصاهلا ،بطيء انقطاعها ،ومو َّدة األرشار رسیع

انقطاعها ،بطيء اتِّصاهلا ،وصحبة األرشار تورث سوء الظ ِّن باألخیار»(.)51

ثام ًنا :جمال�سة العلماء

يقول العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل« :عليك مالزمة العلامء ،وجمالسة الفضالء ،فإنهَّ ا تفيد استعدا ًدا

تاما لتحصيل الكامالت ،وتثمر لك َم َلكة راس��خة الستنباط املجهوالت .وليكن يومك
ًّ
ِ
خريا من أمسك».
ً
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راث ِّ
َّ
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احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
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حل ِّل ّي و�إ�سهاماتها يف تربية النف�س الإن�سان َّية -درا�سة حتليل َّية
و�صايا العلاَّ مة ا ِ

يش�ير العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل إىل رضورة جمالسة العلامء والتو ُّدد إليهم ،ومصداق ذلك قول
ُ

اإلم��ام الكاظم( :حمادثة العامل عىل املزابل خري م��ن حمادثة اجلاهل عىل
الزرايب)(.)52
ّ
نستش��ف َّ
أن اهلدف األس��مى يف األعامل هو رىض اهلل
وم��ن رواي��ة اإلمام الكاظم
ُّ

اجلهال ال ت��ريض اهلل تع��اىل؛ َّ
ألن اجلاهل تنقصه الكثري من املس��ائل
تع��اىل ،ومصاحب��ة َّ
تقرب��ه م��ن اهلل تعاىل ،فعن رس��ول اهلل ق��ال( :قالت
األخالق َّي��ة والس��لوك َّية الت��ي ِّ
احلوار ُّيون لعيس��ى :ي��ا روح اهلل! من نجالس؟ قال( :من يذكِّرك��م اهلل رؤيته ،ويزيد يف

علمكم منطق��ه ويرغبكم يف اآلخرة عمله)( .)53وهذه الصف��ات تنطبق عىل هيئة العامل؛

ألن َّ
َّ
تنور قوة البصرية لديه،
كل ع��امل أو طالب علم ختالطه رمحة اهلل دائ�ًم�اً  ،وهذه الرمحة ِّ
وجتع��ل روح��ه صافية خملصة هلل تعاىل .ولذلك أش��ار لقامن احلكي��م إىل ذلك يف وص َّيته

لولده :ويا بني زاحم العلامء ُبركْب َت ْيك وأنصت إليهم بأذنَيك َّ
فإن القلب يحَ يا بنُور ال ُعلامء
كام حتيا األرض امليتة بمطر السامء(.)54

خوضا)( ،)55وقد ذكر
(ف�ما من عبد يغدو يف طلب العلم ،ويروح إلاَّ خاض الرمحة
ً
العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل مجلة من فوائد جمالسة العلامء ،وهي:
يب العلم
تاما لتحصيل الكامالت :إذ يعترب الفارا ّ
1 .1تفيد جمالسة العلامء اس��تعدا ًدا ًّ
الوسيلة الرضور َّية لتحصيل السعادة الكاملة( ،)56وجمالسة العلامء تساعد عىل
زيادة العلمُّ ،
وكل زيادة يف العلم حتصل عىل زيادة يف الكامالت ،يقول العلاَّ مة
ِ
الز ِ
ِ
ي��ادة يف العل ِم احل ِ
ِ
الغاية
الكامل إىل
اص ِل له ،يؤ ِّدي بلوغ��ه يف
احل�ِّل�يِّ ّ :
فطلب ِّ
َ
َ
التي ال مزيدَ ع َل ْيها(.)57
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2 .2تُثمر جمالس��ة العلامء عن َم َلكة راسخة الستنباط املجهوالتَّ :
إن جمالسة العلامء
ُّ
تس��تحث الش��خص أن يفكِّر ويتد َّبر أموره ،وهذا ي��ؤ ِّدي إىل وضع املعاجلات
يتعرض هلا الفرد ،وهذا ال يمكن أن يكون إلاَّ
واحللول املناسبة ِّ
ألي مشكلة قد َّ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
�أ.م .حيدر حم َّمد هناء حميد�//أ.م.د .ق�صي �سمري عب ِّي�س ا ِ

بالتفكُّر والتد ُّبر ،وجمالس��ة العلامء هو الطريق السالك واملخترص لذلك التد ُّبر.
عيل بن احلس�ين إنَّه كان يق��ول لبنيه:
وق��د مت َّث��ل هذا املعنى بق��ول اإلمام ّ
(جالِس��وا أهل الدين واملعرفة ،فإن مل تقدروا عليهم فالوحدة آنس وأسلم ،فإن
أبيتم جمالسة الناس ،فجالسوا أهل املروآت ،فإنهَّ م ال يرفثون يف جمالسهم)(.)58

خريا ممَّا مىض منهاُّ ،
َّ 3.3
ف��كل يوم يتع َّلم
إن جمالس��ة العل�ماء جتعل أ َّيامك القادم��ة ً
الف��رد فيه ش��ي ًئا يكون أفضل ممَّ��ا فاته من األي��ام التي كان هب��ا جاهلاً  ،وهذه

(من َس�� َل َ
ب
ك طريقا َيط ُل ُ
الس��عادة تقوده إىل رضا اهلل تعاىل ،يقول ّ
النبيَ :
فيه علماً َس�� َل َ
ك اهلل بِ ِه طري ًقا من ُط ُر ِق اجلنَّةَ ،وإِ َّن املالئِ َك َة َلت ََض ُع َأ ْجن ِ َحت ََها ِرضا
األرضِ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
َان
ومن يف
واحليت ُ
لطالب العلمَ ،وإِ َّن العامل َ َل َي ْس َتغْف ُر َل ُه َمن يف الساموات َ
يف ج ِ
��وف املاءَ ،وإِن َف ْض َل العاملِ عىل ال َعابِ ِد كَفضل القمر ليلة ِ
ِ
س��ائر
البدر عىل
َ
ِ
األنبي��اء مل ُي َو ِّر ُثوا ِدينارا وال ِد ْرمها،
لامء َو َر َث ُة األنبياءَ ،وإِ َّن
َ
الك ََواك��بَ ،وإِن ال ُع َ
َو َّر ُثوا العلمَ ،ف َمن َأ َخ َذ ُه َأ َخ َذ بِ ّ
حظ َوافِر).

تا�س ًعا :التو ُّكل وال�صرب

يويص العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل بالتوكُّل عىل اهلل تعاىل فيقول« :وعليك بالتوكُّل والصرب».

ت َفت ََوك َّْل َع ىَل اللهِّ
والت��وكُّل صفة حي ُّبها اهلل تعاىل ،فيذك��ر يف كتابه املبنيَ ﴿ :فإِ َذا َعز َْم َ
ِ
ِ
ٍ
ملس��ألة غاية يف األمه َّية ،وهي:
ني﴾( .)59ويف هذه اآلية املباركة تنبيه
ب ا ْل ُـمت ََوكِّل َ
إِ َّن اهللَ حُي ُّ

عقد الن َّية والعزم عىل العمل ،وهنا إش��ارة إىل اإلنس��ان الصالح أن يسعى لطلب الرزق
وطلب املعونة من الغري يف ش��ؤون احلياة ،ولكن ال عىل نحو االس��تقالل َّية ،ويف الوقت

نفس��ه ال يعني َّ
أن الفرد يتواكل ويعتمد عىل قضاء اهلل تعاىل من دون السعي واالجتهاد؛
َّ
ألن ذلك يعدُّ من األمور املستقبحة يف االسالم.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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حل ِّل ّي و�إ�سهاماتها يف تربية النف�س الإن�سان َّية -درا�سة حتليل َّية
و�صايا العلاَّ مة ا ِ

ويتَّض��ح ممَّا تقدم َّ
أن التوكُّل صفة ممدوحة يف الش��ارع املق��دَّ س ،أ َّما التواكل فصفة
ٍ
ٍ
واجتهاد ،وهذا ما يتَّضح
س��عي
مذمومة مس��تقبحة؛ ألنهَّ ا تعتمد عىل اآلخرين من دون

النبي عندما س��أله أحدهم :يا رس��ول اهلل أعقلها وأت��وكّل ،أو أطلقها
م��ن جواب ّ

وأت��وكّل؟ قال( :اعقلها وتوكَّل) ،وعن اإلمام الصادق( :ال تدع طلب الرزق
م��ن حل ِ
ِّ��ه؛ فإنَّه أعون لك عىل دينك ،وأعقل راحلتك وت��وكَّل)َّ ،
وأن اهلل تعاىل يكفل يف
ع�لي إىل هذا املعنى
الربك��ة وال��رزق لذلك العمل .وقد أش��ار أمري املؤمنني اإلمام ّ
فيقول( :حسبك من توكُّلك أن ال ترى لرزقك جمر ًيا إلاَّ اهلل سبحانه) ،وهلذا َّ
فإن التوكُّل

ع�لى اهلل هو َّأول مراحل اإليامن ،فعن اإلم��ام الرضا ،يقول( :اإليامن أربعة أركان:
التوكُّل عىل اهلل ع َّز َّ
وجل ،والرضا بقضائه ،والتسليم ألمر اهلل ،والتفويض إىل اهلل).

عا�شرا :حما�سبة النف�س
ً

ٍ
«وحاسب نفسك يف ِّ
وليلة».
كل يو ٍم

ختتص باملؤمن�ين ،قال اهلل تعاىل:
ن َّب��ه القرآن عىل رضورة حماس��بة النفس ،وجعلها ُّ
ِ
ش��ك فيه َّ
َّ
أن
ت لِغ ٍَد﴾( ،)60وممَّا ال
ي��ن َآمنُوا ا َّت ُق��وا اهللَ َو ْلتَن ُظ ْر َن ْف ٌس َّم��ا َقدَّ َم ْ
﴿ َي��ا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
املقصود واهلدف من هذا النظر أن يقود االنسان إىل كامل االستعداد ليوم املعاد ،وتقديم
ما ُينجيه من عذاب اهلل ،ويب ِّيض وجهه عند اهلل ،وهذه يف حقيقتها هي حماسبة النفس.

دان نفس��ه
وأكد عىل هذا املعنى رس��ولنا األك��رم ،وروى بقوله( :الك ِّيس من َ

وعم��ل مل��ا بعد املوت ،والعاجز من اتَّبع نفس��ه هواه��ا ومتنَّى ع�لى اهلل)( .)61ومعنى َ
دان
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املاوردي يف معنى املحاس��بة« :أن يتص َّفح اإلنس��ان يف ليله
نفس��ه :أي حاس��بها .وقال
ّ
م��ا صدر من أفعال هناره ،ف��إن كان حممو ًدا أمضاه واتَّبعه بام ش��اكله وضاهاه ،وإن كان
مذمو ًما استدركه إن أمكن ،وانتهى عن مثله يف املستقبل»(.)62
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
�أ.م .حيدر حم َّمد هناء حميد�//أ.م.د .ق�صي �سمري عب ِّي�س ا ِ

املاوردي َّ
أن ملحاسبة
ونستنج ممَّا تقدم من اآلية املباركة ،واحلديث الرشيف ،وكالم
ّ

النفس أمه َّية كبرية عىل سلوك الفرد يف املجتمع ،نُجمل منها ما يأيت:

1.1تو ِّلد حماس��بة النفس اس��تقامة القلوب وتزكية النفوسَّ ،
فإن زكاهتا وطهارهتا
موقوف عىل حماسبتها ،فال تزكو وال تطهر وال تصلح البتَّة إلاَّ بمحاسبتها.

2.2تعدُّ حماسبة النفس دليلاً عىل صالح اإلنسان وعىل خوفه من اهلل؛ وهذا يؤ ِّدي
إىل انعكاس��ات إجياب َّية يف شخص َّية الفرد باملجتمع تؤدي إىل ارتقاء اإلنسان يف

مدارج الكامل.

إن حماسبة النفس طريق إىل التوبة النصوح؛ وذلك َّ
َّ 3.3
ألن الفرد إذا حاسب نفسه
أدرك تقصريه يف جنب اهلل ،فقاده هذا إىل التوبة.

حادي ع�شر :كرثة اال�ستغفار
«أكثر من االستغفار لر ِّبك».

أوىص العلاَّ م��ة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ بكثرة االس��تغفار؛ َّ
ألن ذلك من األذكار الت��ي يعظم ثواهبا
مل��ا يرتتب عليه��ا من حمو الذنوب والتخلص منها ،واس��تنبط العلاَّ مة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ هذا املعنى
من القرآن الكري��م ،واألحاديث الرشيفة املروية عن أهل البيت ،ومن ذلك قوله
﴿و َأ ِن ْاس َتغ ِْف ُروا َر َّبك ُْم ُث َّم تُو ُبوا إِ َل ْي ِه﴾( .)63فهنا أمر من اهلل تعاىل إىل عباده يدعوهم
تعاىلَ :
لالس��تغفار والتوبة؛ ألمهيتها النفسية والس��لوكية يف حياة الفرد ،وأشار إىل هذه األمه َّية

رسولنا األكرم بقوله( :خري الدعاء االستغفار)(.)64

عيل بن أيب طالب يقول( :العجب ممَّن يقنط ومعه
وعن
ّ
الشعبي قال :سمعت ّ

املمحاة ،قيل :وما املمحاة ؟ قال :االستغفار)(.)65

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
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و�صايا العلاَّ مة ا ِ

(إن للقل��وب صدأ كصدأ
ونق��ل أمحد بن فه��د يف (عدَّ ة الداعي) ق��ال :قالَّ :

النح��اس فاجلوه��ا باالس��تغفار)( .)66واملتأ ِّم��ل يف ماه َّي��ة االس��تغفار جي��د املغفرة قد

اقرتنت به ،فام دام االس��تغفار موجود حصلت املغفرة ،فعن أيب عبد اهلل قال( :من
ُأعط��ي أرب ًع��ا مل يحُ��رم أرب ًعا :من ُأعطي الدع��اء مل حُيرم اإلجابة ،ومن ُأعطي االس��تغفار
مل يحُ��رم املغف��رة ،وم��ن ُأعط��ي التوبة مل يحُ��رم القب��ول منه ،وم��ن ُأعطي الش��كر مل حُيرم

الزيادة)(.)67

ثاين ع�شر :جتنُّب دعاء املظلوم
فإن اهلل تعاىل ال يس��امح بكرس
«وات��ق دع��اء املظلوم
ِّ
خصوصا اليتام��ى والعجائزَّ ،
ً

كسري».

َّ
ح��ذر ديننا احلنيف م��ن الظلم أيام حتذير ،وب�َّي�نَّ آثاره املش��ينة ،وعواقبه الوخيمة،
اإلس�لامي ،فلذلك َّ
حذرن��ا القرآن الكريم من الظلم
ونتائج��ه املد ِّمرة عىل بنية املجتمع
ّ
ِ
الس��بِ ُ
ُون
َّ��اس َو َي ْبغ َ
ي��ن َي ْظلِ ُم َ
ون الن َ
يل َع ىَل ا َّلذ َ
وم��ا جزاءه ،فم��ن ذلك قوله تعاىل﴿ :إِ َّنماَ َّ
ِ
فيِ الأْ َ ْر ِ
��ق ُأ ْو َلئِ َ
ي��م﴾( .)68وقد ثب��ت يف احلديث عن ابن
ـح ِّ
��م َع َذ ٌ
ض بِ َغ�ْي�رْ ِ ا ْل َ
اب َأل ٌ
��ك لهَُ ْ
عب��اسَّ 
النبي بعث معا ًذا إىل اليمن وقال ل��ه( :ات َِّق دعوة املظلوم ،فإنهَّ ا ليس
أن ّ

بينه��ا وب�ين اهلل حجاب)( ،)69فهنا إش��ارة إىل الرتكيز عىل وضع أس��س العدل بني أفراد
املجتم��ع ،والتحذير من دع��وة املظلوم؛ َّ
النبوي
ألن دعوت��ه ال تُر ُّد ،كام ج��اء يف التعبري
ّ

يصدُّ ها صا ّد،
(لي��س بينها وبني اهلل حجاب) ،فالطري��ق أمامها مفتوح غري موص��د ،ال ُ
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ذر
النبي فيام روي عن اهلل تبارك وتعاىل
ّ
وال يمنعها مانع .وعن أيب ٍّ
الغفاري عن ّ

حمر ًما ،فال تظاملوا)(.)70
حرمت الظلم عىل نفيس ،وجعلته بينكم َّ
أنَّ��ه قال( :يا عبادي يِّإن ِّ
الث دعو ٍ
��ك فِ ِ
َق َال َر ُس ُ
ات ال َش َّ
يه َّنَ :د ْع َو ُة امل ْظ ُلومَِ ،و َد ْع َو ُة
ات ُم ْست ََجا َب ٌ
��ول اهللَ ( :ث ُ َ َ َ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
�أ.م .حيدر حم َّمد هناء حميد�//أ.م.د .ق�صي �سمري عب ِّي�س ا ِ

ـمس��افِ ِرَ ،و َد ْع َو ُة ا ْل َوالِ ِد َع ىَل َو َل ِد ِه)( .)71واملنعم للنظر يف الدعوات الثالث جيد َّ
أن مجيع
ا ْل َ
الق��وة ألن يدفع
أصحاهب��ا هلم هلفة واحتي��اج هلل تعاىل ،فاملظل��وم ضعيف ال يملك من
َّ
الظلم ،واملس��افر ال يعلم ما ينتظره ،فإرادته تضعف ،وكفاءت��ه ّ
تقل ،ودعوة الوالد عىل
ول��ده من املحال أن نتح َّق��ق إلاَّ إذا وصل الوالد إىل مرحلة الضع��ف واهلوان؛ ولذلك

َّ
قوة روح َّية لتفاع��ل هؤالء مع املجتمع بعد أن ضعفوا عن
ف��إن اهلل تبارك وتعاىل أعطى َّ
والتحمل ،وقد أشار الشاعر إشارة لطيفة يف هذا املعنى بقوله:
املواجهة
ُّ
�درا
ال ت��ظ��ل��م� َّن إذا م��ا ك��ن��ت م��ق��ت� ً

ت���ن���ام ع��ي��ن��اك وامل���ظ���ل���وم م��ن��ت��ب� ٌه

ف��ال��ظ��ل��م آخ����ره ي��ف�ضي إىل ال��ن��د ِم

وع��ي�ن اهلل مل ت��ن� ِم
ي��دع��و ع��ل��ي��ك
ُ

ِ
وممَّا حيسن اإلشارة إليه َّ
األول:
قسم املظلومني عىل نوعني :النوع َّ
أن العلاَّ مة احل يِّ ّل قد َّ

اليتامى ،والنوع الثاين :العجائز ،وظلمهم من أشدِّ أنواع الظلم ،فقد هنى سبحانه وتعاىل
ِ
يم فَلاَ َت ْق َه ْر﴾(،)72
يف كتاب��ه املجيد عن ظلم اليتيم وقهره ،فقال عز من قائ��لَ ﴿ :ف َأ َّما ا ْل َيت َ
وإىل ذل��ك َّ
حذرنا رس��ول اهللبقول��ه( :اجتنبوا الس��بع املوبقات) ،قالوا :يا رس��ول

حرم اهلل إلاَّ باحلق ،وأكل
اهلل ،وما ه َّن؟ قال( :الرشك باهلل ،والس��حر ،وقتل النفس التي َّ
يِّ
والتول ي��وم الزحف ،وقذف الغافالت املؤمن��ات)( .)73ف ُظلم
الرب��ا ،وأكل مال اليتيم،

االجتامعي ،وجعله
متس بنظام التكافل
اليتيم واغتصاب ماله يؤدي إىل عواقب وخيمة ُّ
ّ
ٍ
ٍ
كسري
بقلب
الرشعي مغتصب ،وهذا جيعله يعيش
فقري النفس واملكانة واملال ،بينام ح ّقه
ّ
ٍ
ٍ
بشكل
وذليل ،وعينني دامعتني ،كام يتمنَّى أن يسرت َّد حقوقه ومكانته بني الناس ،ويعيش

حي��س بالنقص عن غ�يره من الن��اسُّ ،
وكل ذلك يؤ ِّثر عىل س��لوكه يف
طبيع��ي دون أن َّ
ٍّ
هش��ا ،وهنا َّ
التعامل مع املجتمع ،وهذه اآلثار ا َّلتي تأ َّثر هبا جتعله ضعي ًفا ًّ
تتدخل العناية
اإلهل َّية لنرصته ،وتأخذ العدالة الس�ماو َّية دوره��ا ،يف ر ِّد مظاملهُّ ،
فكل من آذاه يأخذ ح َّقه
يف الدنيا واآلخرةُّ ،
وكل من أحسن إليه يأخذ نصيبه يف الدارين.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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حل ِّل ّي و�إ�سهاماتها يف تربية النف�س الإن�سان َّية -درا�سة حتليل َّية
و�صايا العلاَّ مة ا ِ

ثالث ع�شر :املداومة على �صالة الليل
فإن رس��ول اهللَّ 
حث عليه��ا ،وندب إليها ،وقال( :من
«وعليك بصالة الليلَّ ،

ثم مات فله اجلنَّة)».
ختم له بقيام الليل َّ

أكَّ��د العلاَّ م��ة ِ
احل يِّ ّل عىل املداومة عىل صالة الليل ،ألنَّه ع�لى يقني من أمره َّ
بأن هذه

اإلهلي ،وتفت��ح عليه أبواب
الص�لاة توصل اإلنس��ان املواظب عليه��ا إىل ينابيع الن��ور
ّ

ال��رزق ،وقد أ َّكدَ ت اآلي��ات القرآن َّية ،واألحادي��ث الرشيفة ،والرواي��ات املتواترة عىل

أي حال من األحوال .قال اهلل
أمه َّيته��ا ،ورضورة املواظبة عليها ،وعدم التفريط هب��ا يف ِّ
ع��ز و َّ
ك َر ُّب َ
ك َع َس��ى َأن َي ْب َع َث َ
﴿و ِم َن ال َّل ْي ِل َفت ََه َّجدْ بِ ِه نَافِ َل ًة َّل َ
ك َم َق ًاما محَّ ْ ُمو ًدا﴾(.)74
َّ
جلَ :
يِّ
واملصل هلذه الصالة يمتلك
فاملقام املحمود ال ُيستحصل إلاَّ باملداومة عىل هذه الصالة،
خاصة مت ِّيزه عن األفراد اآلخري��ن ،منها :أنهَّ م كثريو الس��جود والقيام قرب ًة هلل
صف��ات َّ

تعاىل ،وهذا يو ِّلد داف ًعا يف داخلهم عىل التعامل بحكمة وثقة وكياسة مع املجتمع ،وهذا
ِ
ِ
ون َع ىَل الأْ َ ْر ِ
ض
ين َي ْم ُش َ
الرحمْ َ ِن ا َّلذ َ
املعنى قد ن َّبه إليه القرآن الكريم بقوله تعاىلَ :
﴿وع َبا ُد َّ

ون َقا ُلوا س�َل�اَ ما وا َّل ِذين يبِيت َ ِ
هونً��ا وإِ َذا َخا َطبهم ا ْلـج ِ
��جدً ا َو ِق َي ًاما﴾(.)75
اه ُل َ
ُون ل َر هِّبِ ْم ُس َّ
َ ً َ
َُ ُ َ
َ ْ َ
َ َ
وهب��ذه الصفات يصلون إىل مرتبة املتَّقني ا َّلتي من رشوطه��ا عن اهلجوع يف الليل لكثرة
َّات وعي ٍ ِ ِ
ٍ
ِ
��م َر هُّ ُب ْم إِنهَّ ُ ْم كَانُوا
صالهت��م .قال تع��اىل﴿ :إِ َّن ا ْل ُـمتَّق َ
ين َما آت ُ
ون آخذ َ
َاه ْ
ني فيِ َجن َ ُ ُ
َقب َل َذلِ َ ِ ِ
ون َوفيِ
��ح ِ
ار ُه ْم َي ْس�� َتغ ِْف ُر َ
ني * كَانُوا َقلِيلاً ِّم َن ال َّل ْي ِل َما هَ ْي َج ُع َ
ك محُ ْس��ن َ
ون َوبِالأْ َ ْس َ
ْ
لهِِ
لسائِ ِل َوا ْل َـم ْح ُرومِ﴾(.)76
َأ ْم َوا ْم َح ٌّق ِّل َّ
أ َّم��ا األحاديث الواردة عن رس��ول اهلل وأهل بيت��ه يف فضل صالة الليل
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كبريا ،وحرصوا عىل بي��ان أمه َّية هذه
فه��ي كث�يرة ،وأولوا هذه العب��ادة املتم ِّيزة اهتام ًم��ا ً
الصالة ،وما تنطوي عليه من آثار سلوك َّية ،وح ُّثوا املؤمنني عىل املواظبة عليها واالهتامم

هب��ا وعدم التفريط هبا .ومن هذا احلديث يتبينَّ لنا جزاء املواظبة عىل صالة الليل ،وهي
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
�أ.م .حيدر حم َّمد هناء حميد�//أ.م.د .ق�صي �سمري عب ِّي�س ا ِ

اجلن��ة ،ولذلك أكَّد رس��ولنا األكرم إىل من حي ّبه بااللتزام بص�لاة الليل ،وخري دليل عىل
ذل��ك فيِ و ِصيتِ ِ
ك بِ َصلاَ ِة ال َّل ْي ِ
��لَ ،و َع َل ْي َ
��ه لِ َع يِ ٍّل وهو يقول لهَ ( :يا َع�ِل�يِ ُّ َع َل ْي َ
ك بِ َصلاَ ِة
َ َّ
ال َّل ْي ِلَ ،و َع َل ْي َ
ك بِ َصلاَ ِة ال َّل ْي ِل)(.)77
أ َّما آثار صالة الليل ،فهي كثرية ،نذكر منها:

للمتهجدين يف الليل :فقد
إكراما
1 .1رفع العذاب عن الناس كا َّفة بام فيهم الك َّفار،
ِّ
ً
ول :إِ يِّن لأَ َ ُه ُّم بِ َأ ْه ِل الأْ َ ْر ِ
َ��س َع ِن النَّبِ ِّيَ أ َّن ُه َق َال( :إِ َّن اللهََّ َت َعالىَ َي ُق ُ
ض
َر َوى َأن ٌ
ِ
ني فيِ اهلل َوإِلىَ
ين َوإِلىَ ا ْل ُـمت ََحا ِّب َ
َع َذا ًبا َف��إِ َذا َن َظ ْر ُت إِلىَ ُعماَّ ِر ُب ُيوتيِ َو إِلىَ ا ْل ُـمت ََه ِّجد َ
ِ
ين بِالأْ َ ْس َح ِ
ار صرَ َ ْف ُت ُه َعن ُْه ْم)(.)78
ا ْل ُـم ْس َتغْف ِر َ

2 .2تك ِّفر عن السيئات ،وتنهي عن اآلثام ،وتبعد األسقام :ف َع ِن النَّبِ ِّي أ َّن ُه قال:
لحِِ
(ع َليك ِ
ُ��مَ ،وإِ َّن ِق َيا َم ال َّل ْي ِل ُق ْر َب ٌة إِلىَ اهلل،
الصا َ
ُ��م بِق َيا ِم ال َّل ْي ِلَ ،فإِ َّن ُه َد ْأ ُب َّ
ني َق ْب َلك ْ
َ ْ ْ
اء عن َأجس ِ
ِ
و َتك ِْفري السيئ ِ
َاتَ ،و َمن َْها ٌة َع ِن ا ِ
ادك ُْم)(.)79
َ
إلثمَِ ،و َم ْط َر َد ُة الدَّ َ ْ ْ َ
ُ َّ ِّ

تقربه إىل اهلل تعاىلَّ :
إن صالة الليل جتعل الفرد قريب من رمحة اهلل وعطائه ،فقد
ِّ 3 .3
��ن اإلمام جعفر ب��ن حممد الصادق أنه َق َال( :ك َ ِ
ورد َع ِ
َاجى اهللُ بِ ِه
َان في�َم�اَ ن َ
ُ
ان :ك ََذ َب َم ْن َز َع َم َأ َّن ُه حُيِ ُّبنِي َفإِ َذا
وس��ى ْب َن ِع ْم َر َ
انَ أ ْن َق َال َل ُهَ :يا ا ْب َن ِع ْم َر َ
ُم َ
ِ
ِ
ان ُم َّطلِ ٌع
ب َخ ْل َو َة َحبِيبِ ِهَ ،ها َأنَا َيا ا ْب َن ِع ْم َر َ
ب حُي ُّ
َجنَّ ُه ال َّل ْي ُل نَا َم َعنِّيَ ،أ َل ْي َس ك ُُّل محُ ٍّ
ِ
ت َأ ْب َص َار ُه ْم فيِ ُق ُل هِ
َع ىَل َأ ِح َّبائِي إِ َذا َجن َُّه ُم ال َّل ْي ُ
وبِ ْمَ ،و َم َّث ْل ُ
��ل َح َّو ْل ُ
ت ُع ُقو َبتي َبينْ َ
َأعين ِ ِهم يخُ َ اطِبون ع ِن ا ْلـم َش ِ
ـح ُض ِ
ور)(.)80
اهدَ ةَ ،و ُي َك ِّل ُم يِّ
ون َع ِن ا ْل ُ
ُ َ
ُ يِّ َ
ُْ ْ

4 .4جتعله من الشيعة املخلصني :فصالة الليل صفة من صفات الشيعة املخلصني،
وقد ُر ِو َي عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق أنه َق َالَ ( :ل ْي َس ِم ْن ِش��ي َعتِنَا
��ن مَل ْ ُي َص ِّل َصلاَ َة ال َّل ْي ِل)(َ .)81ق َال الش��يخ ا ْل ُـم ِفيدُ  يف معنى هذا احلديث:
َم ْ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
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حل ِّل ّي و�إ�سهاماتها يف تربية النف�س الإن�سان َّية -درا�سة حتليل َّية
و�صايا العلاَّ مة ا ِ

نيَ ،و َل ْي َس ِم ْن ِشي َعتِ ِه ْم َأ ْي ًضا َم ْن لمَ ْ َي ْعت َِقدْ
ُي ِريدُ َأ َّن ُه َل ْي َس ِم ْن ِش��ي َعتِ ِه ُم ا ْل ُـم ْخ َل ِص َ
َف ْض َل َصلاَ ِة ال َّل ْي ِل(.)82

رابع ع�شر� :صلة الرحم
ِ
قال العلاَّ مة ِ
َ
الرحم ،فإنهَّ ا تزيد يف العمر»(.)83
احل يِّ ّل:
«وعليك بصلة َّ

قب��ل الولوج إىل املعاين التي أش��ار إليها العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ينبغي أن نس�� ِّلط الضوء عىل

وصلت اليشء بغريه وصلاً  ،فاتَّصل به،
واصطالحا ،فالصلة لغ ًة :م��ن
لف��ظ الصلة لغ ًة
ُ
ً

َو َو َص ْلتُ�� ُه وصلاً  ،وصل ًة ،ض��دّ  :هجرته ،وواصلته مواصل ًة ووص��ال( ،)84وهو مصدر

ضمه إليه ومجعه معه(.)85
وصل اليشء باليشءَّ :

اصطالح��ا :اإلحس��ان إىل األق��ارب عىل حس��ب ح��ال الواصل
وصل��ة الرح��م
ً

واملوص��ول( ،)86وق��د أعط��ى القرآن الكري��م أمه َّية بالغ��ة لصلة الرح��م ،وباخلصوص
وجلَ ﴿ :ي ْس َ
عز َّ
��أ ُلون َ
ون ُق ْل َما َأن َف ْقتُم
الوالدين واألقربني ،واملس��اكني ،قال َّ
َك َما َذا ُي ِنف ُق َ

ِ ِ
ني َوا ْل َيت ََامى َوا ْل َـم َس��اكِ ِ
يل َو َم��ا َت ْف َع ُلو ْا ِم ْن َخيرْ ٍ
الس��بِ ِ
ِّم ْن َخيرْ ٍ َفل ْل َوالدَ ْي ِن َواألَ ْق َربِ َ
ني َوا ْب ِن َّ
ِ ِ
َّاس ا َّت ُق��وا َر َّبك ُُم ا َّل ِذي َخ َل َقك ُْم ِم ْن
يم﴾( ،)87ومنه وقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا الن ُ
َف��إِ َّن اهللَ بِ��ه َعل ٌ
ِ
ِ
ِ
احدَ ٍة و َخ َل َق ِمنْها زَوجها وب َّ ِ
سو ِ
ون
اء ُل َ
َ ْ َ َ ََ
َ
َن ْف ٍ َ
اء َوا َّت ُقوا اهللَ ا َّلذي ت ََس َ
ث من ُْهماَ ِر َجالاً كَث ًريا َون َس ً
بِ ِ
َان َع َل ْيك ُْم َر ِقي ًبا﴾( .)88أما ا َّلذي��ن ال يصلون األرحام فيلعنهم اهلل
��ه َواألَ ْر َح��ا َم إِ َّن اللهََّ ك َ

ِ
ون َع ْهدَ اهلل ِم ْن َب ْع ِد
ين َي ْن ُق ُض َ
﴿وا َّلذ َ
وال يدخله��م اجلنة ،ومصداق ما ذكرناه قوله تعاىلَ :
ِ
ِمي َث ِ
ون فيِ األَ ْر ِ
ض ُأو َلئِ َ
ك َل ُـه ُم ال َّل ْع َن ُة َو َل ُـه ْم
وص َل َو ُي ْف ِس��دُ َ
اق ِه َو َي ْق َط ُع َ
ون َما َأ َم َر اهللُ بِه َأ ْن ُي َ
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وء الدَّ ِار﴾(.)89
ُس ُ

أم��ا األحاديث الواردة عن رس��ول اهلل يف باب صلة الرحم فكثرية ،نذكر منها

أحب أن يبس��ط له يف رزقه ،وينس��أ له يف أثره فليصل رمح��ه)( ،)90وهنا
قول��ه( :من َّ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
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إش��ارة ع�لى َّ
أيض��ا قوله:
أن صل��ة الرحم هي مدع��اة للرزق والربك��ة ،ومن ذلك ً
رسه أن ُيبس��ط له يف رزقه ،وأن ينس��أ له يف أثره ،فليصل رمحه)( ،)91وروى العلاَّ مة
َ
(من َّ
ِ
ِ
النبي أنَّه قال( :ثالثة ال يدخلون اجلنَّةُ ،مدْ م ُن ٍ
ومدْ م ُن
املجليس يف البح��ار عن ّ
مخرُ ،
ّ
ِ
ِس ْح ٍر،
وقاطع َرح ْم)( ،)92ونقل الشيخ الصدوق -عليه الرمحة -يف كتاب معاين األخبار
ُ

إن ريح اجلنَّة
النبي( :أخربين جربئيلَّ 
حممد الباقر أنَّه قال :قال ّ
عن اإلمام َّ
ش��يخ ٍ
توجد من مس�يرة ألف عام ،ما جيدها ٌّ
زان)( ،)93وورد يف
عاق وال قاطع رحم وال
ٌ
أرسع
عيل ،أربعة
ُ
البح��ار كت��اب الروضة ،باب مواعظ ّ
النبي عن مكارم األخ�لاق( :يا ّ

ٌ
ورجل ال تبغي عليه ويبغي
ْت إليه فكافـأك باإلحسان إساءةً،
رج ٌل أحس��ن َ
يشء عقوبـ ًةُ ،

ورجل عاهدتّـه عىل ٍ
ٌ
ٌ
فوفيت له و َغدَ َر َ
ورجل َو َص َـل قرابته فقطعوه(.)94
بك،
أمر
عليك،
َ
وقد نبه العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل يف وص َّيته َّ
اجلمة لصلة الرحم هي زيادة العمر ،وقد
َّ
أن من الفوائد َّ
وتنمي
تضاف��رت األخبار بذلك ،قال أب��و جعفر( :صلة األرحام تزكِّ��ي االعاملِّ ،
(إن القوم
وتيس احلس��اب)( .)95وعن أيب عبداهلل ق��الَّ :
األم��وال ،وتدف��ع البلوى ،رِّ
أبرارا
ليكون��وا فجرة ويكونون بررة ،فتنموا أمواهلم وتط��ول أعامرهم ،فكيف إذا كانوا ً

بررة)(.)96

وم��ن هن��ا يتبينَّ َّ
��اء
أن العمر يزيد وينق��ص ،بدليل بقوله تعاىلَ ﴿ :ي ْم ُحوا اهللُ َما َي َش ُ
ت َو ِعنْدَ ُه ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
أحب أن يبسط له يف رزقه ،وينسأ له يف أثره فليصل
َو ُي ْثبِ ُ
َاب﴾( ،)97فمن َّ

رمحه ،وهذا متَّفق عليه عند العلامء ،فاملقدور ُقدِّ ر بأسباب ،فتقدير دخول اجلنَّة باألعامل
الصاحلة ،وتقدير زيادة العمر بصلة الرحم.

خام�س ع�شر :زيارة القبور
يقول العلاَّ م��ة ِ
«وزر قربي بقدر اإلمكان واقرأ عليه ش��يئًا من القرآنُّ ،
وكل
احل يِّ ّل:
ْ

كت��اب صنّفت��ه وحك��م اهلل تعاىل بأمره قب��ل إمتامه فأكمل��ه ،وأصلح ما جت��ده من اخللل
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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والنقص��ان واخلطأ والنس��يان .هذه وص َّيتي إليك ،واهلل خليفتي عليك ،والس�لام عليك

ورمحة اهلل وبركاته»(.)98
أشار العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل يف هذا املقطع من وص َّيته إىل ما يأيت:
إن تأكيد العلاَّ مة ِ
زي��ارة األبناء لقبور اآلباءَّ :
احل يِّ ّل عىل ولده لزيارة قربه بعد موته مل
تس��تند عىل األهواء ،بل كان مرجعها القرآن الكريم ،والس��نَّة النبو َّية ،والعرتة الطاهرة؛
َّ
مجة ،نذكر منها:
ألن زيارة القبور هلا فوائد َّ

أ .املوعظ��ة ِ
والع�برة :ذكر الق��رآن الكريم أمثلة كث�يرة التخِّ اذ القبور م��ور ًدا لالعتبار
واملوعظ��ة ،ومراعا ًة لالختصار ،منها قول��ه تعاىلَ ﴿ :ف َقا ُلوا ا ْبنُوا َع َل ِ
يه��م ُب ْن َينًا َّر هُّ ُب ْم
��ال ا َّل ِذين َغ َلبوا عىل َأم ِر ِهم َل َنت ِ
يهم َّم ِ
َّخ َذ َّن َع َل ِ
��م هِبِ ْم َق َ
س��جدً ا﴾( ،)99ومن روائع
َ ُ َ ْ ْ
َأ ْع َل ُ

م��ا ذكرته كت��ب التاريخ حول زيارة القبورَّ :
م��ر بمدينة قد ملكها
«أن اإلس��كندر َّ
أمالك س��بعة ،وبادوا .فقال :هل بقي من نس��ل األمالك الذي��ن ملكوا هذه املدينة

أح��د؟ قالوا :رجل يكون يف املقاب��ر .فدعا به فقال :ما دعاك إىل لزوم املقابر؟ قال:
أردت أن أع��زل عظام امللوك من عظام عبيدهم ،فوجدت ذلك س��واء .قال :فهل
مهة؟ قالَّ :
إن مهتي لعظيمة
ل��ك أن تتبعني ُفأحيي بك رشف آبائك إن كانت ل��ك َّ
إن كانت بغيتي عندك .قال :وما بغيتك؟ قال :حياة ال موت فيها ،وشباب ال هرم

يغيه مكروه .قال :ما أق��در عىل هذا .قال:
مع��ه،
وغن��ى ال يتبعه فق��ر ،ورسور ال رِّ
ً

ِ
فامض لش��أنك ،وخ ِّلني أطلب بغيتي ممَّن هي عنده .فقال اإلس��كندر :هذا أحكم

من رأيت»(.)100
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ب .تساهم زيارة القبور يف تعميق االعتقاد باليوم اآلخر :وهو ٌ
أصل من ُأصول الدين،

فإذا آمن اإلنس��ان َّ
عم فعل وأنَّه مل يخُ لق عب ًثا ،فهذا الشعور
بأن وراءه يو ًما ُيسئل فيه اَّ
ٍ
الرش واإلفساد،
العميق باليوم اآلخر جيعل اإلنسان ذا قصد يف فعله ،فيتجنَّب فعل ِّ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
�أ.م .حيدر حم َّمد هناء حميد�//أ.م.د .ق�صي �سمري عب ِّي�س ا ِ

ويتَّج��ه نحو فعل اخل�ير الذي هدفه اإلص�لاح ،فتكون الزيارة للقبور هنا وس��يلة

ترسخ االعتقاد
لرتبية اإلنس��ان املسلم عىل أن يكون ذا قصد إجيا ّ
يب يف فعله ،كام أنهَّ ا ِّ

والكف عن احلرص للوص��ول إىل متط َّلبات الدني��ا الفانية ولو بالطرق
باآلخ��رة،
ِّ
ٍ
حديث روي عن رسول اهلل أنّه قال( :إِ يِّن
الالمرشوعة ،وهلذه الفائدة ُأش�ير يف
ور َفزُوروها َفإِ ا ت َُذكِّركُم ِ
ْت َقدْ نهَ َ ْي ُتك ُْم َع ْن ِز َي َار ِة ا ْل ُق ُب ِ
اآلخ َرةَ)(.)101
ُكن ُ
ُ ُ
ُ َ نهَّ َ

احلب والعواطف النبيلة :تؤ ِّدي زيارة القبور إىل تنمية مشاعر اخلري
ت .تنمية مش��اعر ِّ
النص عن رس��ول اهلل أنَّه ق��ال( :هنيتكم عن زيارة
وح��ب الفضيلة ،فقد ورد ُّ
ِّ
ٍ
حديث آخر ...( :فزوروها فإنَّه
خ�يرا)( ،)102ويف
القب��ور فزوروها لتزدكم زيارهتا
ً
ُّ
هجرا)( .)103فالبكاء الناش��ئ
ي��رق القلب وتدمع الع�ين وتذكر اآلخرة وال تقولوا ً
احلي واإلنسان امليت ،وصلة اإلنسان
من ِّ
ينمي الصلة الط ِّيبة بني اإلنسان ّ
احلب هلل ِّ
رب بني الناس،
الف��رد باملجتمع ،فيحدث الوئ��ام والرتاحم والتعاطف واملح َّب��ة وال ِّ

حممد
فتُعط��ى احلق��وق وتُ��ؤ َّدى األمان��ات ،فعن عبد اهلل بن س��ليامن ،ع��ن اإلمام َّ
��أ ْل ُت ُه َع ْن ِز َياِ َر ِة ا ْل ُق ُب ِ
«س َ
َان َي ْو ُم الجُْ ُم َع ِة َفز ُْر ُه ْمَ ،فإِ َّن ُه
ورَ .ق َال( :إِ َذا ك َ
الباقرَ :ق َالَ :
ِ
َان ِمن ُْه ْم فيِ ِض ٍ
َّ��م ِ
ون
س؛ َي ْع َل ُم َ
َم ْن ك َ
يق ُوس َ
ِّ��ع عليه َما َبينْ َ ُط ُلو ِع ا ْل َف ْج ِر إيل ُط ُلو ِع الش ْ
ِ
��تَ :ف َي ْع َل ُم َ
ون بِ َم ْن
��دي)ُ .ق ْل ُ
َّ��م ُس كَانُوا ُس ً
بِ َم ْن َأت ُ
َاه ْم فيِ ك ُِّل َي ْومٍَ ،فإِ َذا َط َل َعت الش ْ
ون بِ ِه؟ َق َالَ ( :نعم ،ويست ِ
َاه ْم َف َي ْف َر ُح َ
ف عنهم)»( .)104ومن
��ون َل�� ُه إِ َذا ا ْنصرَ َ َ
َوح ُش َ
َأت ُ
َْ ََْ

نتلمس اجلوانب النفس َّية عن الزائر واملزار ،فامليت يأنس ويفرح بقدوم
هذه الرواية َّ

فتتوسع نفوسهم بعد ضيق ،فال يشعر بوحشة.
األح َّبة،
َّ
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( )75سورة الفرقان.64-63 :
( )76سورة الذاريات.19-15 :
( )77من ال حيرضه الفقيه.484/1 :
( )78بحار األنوار.120/84 :
( )79مستدرك وسائل الشيعة.331/6 :

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ
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�أ.م .حيدر حم َّمد هناء حميد�//أ.م.د .ق�صي �سمري عب ِّي�س ا ِ
( )80وسائل الشيعة.77/7 :
( )81وسائل الشيعة.163/8 :
( )82وسائل الشيعة.163/8 :
( )83وسائل الشيعة.513/8 :
( )84املصباح املنري ،662/2 :خمتار الصحاح.302 :
( )85معجم لغة الفقهاء.475 :
واصطالحا ،145 :وانظر :لغة الفقهاء.475 :
الفقهي لغ ًة
( )86القاموس
ً
ّ
( )87سورة البقرة.215 :
( )88سورة النساء.1 :
( )89سورة الرعد.25 :
البخاري ،كتاب األدب ،باب من بس��ط له يف الرزق بصل��ة الرحم ،96/7 :برقم
( )90متَّف��ق عليه:
ّ
رب والصلة واآلداب ،باب صلة الرح��م وحتريم قطيعتها،1982/4 :
 ،5986ومس��لم ،كتاب ال ِّ
برقم .2557
البخاري ،كتاب األدب ،باب من بسط له يف الرزق بصلة الرحم ،برقم .5985
()91
ّ
( )92بحار األنوار.90/71 :
( )93بحار األنوار.193/8 :
( )94بحار األنوار ،48/74 :مكارم األخالق ،434 :اخلصال ،230 :باب األربعة ،ح.72
( )95الكايف.121/2 :
( )96الكايف.124/2 :
( )97سورة الرعد.39 :
( )98قواعد األحكام ،247 ،246/2 :وإرشاد األذهان.175/1 :
( )99سورة الكهف.21 :
( )100التعازي [واملراثي واملواعظ والوصايا].259/1 :
املوصل ،أبو احلس��ن نور الدين عيل بن أيب بكر بن س��ليامن
الع�لي يف زوائ��د أيب يعىل
( )101املقص��د
يِّ ّ
ّ
اهليثمي (ت 807هـ).210 :
( )102أخرجه مسلم ،53/6 :وأبو داود.131 ،72/2 :
( )103املستدرك.376/1 :
( )104أمايل الطويس.353 :
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* القرآن الكريم.
ِ
املطهر املشهور بالعلاَّ مة احل يِّ ّل (ت 726هـ) ،قم،
1.1أجوبة املس��ائل املهنائ َّية ،احلس��ن بن يوسف ابن َّ
مطبعة اخل َّيام1401 ،هـ.
حممد الغزا ّيل (ت 505هـ) ،دار املعرفة ،بريوت.
حممد بن َّ
2.2إحياء علوم الدين ،أبو حامد َّ
البغدادي ،الش��هري
البرصي
حمم��د بن حبيب
ّ
ّ
حممد بن َّ
عيل بن َّ
3.3أدب الدني��ا والدي��ن ،أبو احلس��ن ّ
باملاوردي (ت 450هـ) ،دار مكتبة احلياة1986 ،م.
ّ
ِ
املطهر املش��هور بالعلاَّ مة احل يِّ ّل ،حتقيق :الش��يخ فارس
4.4إرش��اد األذهان ،احلس��ن بن يوس��ف ابن َّ
اإلسالمي1410 ،هـ.
مؤسسة النرش
ّ
حسون ،ط ،1مطبعة َّ
حممد بن عبد الكريم بن عبد
حممد بن َّ
عيل بن أيب الكرم َّ
5.5أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،أبو احلسن ّ
معوض عادل أمحد عبد املوجود،
حممد َّ
عيل َّ
الواح��د ،املعروف بابن االث�ير (ت 630هـ) ،حتقيقّ :
دار الكتب العلم َّية ،ط1415 ،1هـ1994/م.
��ي (ت 381هـ)،
القم ّ
عيل بن احلس�ين بن بابويه ِّ
6.6أم��ايل الصدوق ،أب��و جعفر الصدوق َّ
حممد بن ّ
مؤسسة البعثة ،قم ،ط١٤١٧ ،1هـ.
حتقيق :قسم الدراسات اإلسالم َّّيةَّ ،
الطويس(ت 469هـ) ،حتقيق :قس��م الدراس��ات
حممد بن احلس��ن
7.7أم��ايل
الط��ويس ،أليب جعف��ر َّ
ّ
ّ
مؤسسة البعثة ،دار الثقافة للطباعة والنرش ،ط1441 ،1هـ.
اإلسالم َّّيةَّ ،
األزدي ،أبو الع َّباس،
حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثامىل
ّ
 8.8التعازي [واملراثي واملواعظ والوصايا]َّ ،
حممد حسن اجلمل ،مراجعة :حممود سامل،
ربد (ت 285هـ) ،تقديم وحتقيق :إبراهيم َّ
املعروف بامل َّ
مطبعة هنضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع ،د.ت.
األنصاري
حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج
 9.9اجلامع ألحكام القرآن = تفسري
ّ
القرطبي ،أبو عبد اهلل َّ
ّ
ال�بردوين وإبراهيم أطفيش ،دار
القرطبي (ت 671ه��ـ) ،حتقيق :أمحد
اخلزرج��ي ش��مس الدين
ّ
ّ
ّ
الكتب املرص َّية ،القاهرة ،ط1384 ،2هـ1964/م.
املطهر املش��تهر
النب��ي
1010اجلم��ع ب�ين كالمي
وال��ويص واجلمع بني آيتني ،أبو يوس��ف احلس��ن ابن َّ
ّ
ّ
ِ
بـ(العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل) ،حتقيق :قيص سمري احل يِّ ّل ،دار الكفيل ،العتبة الع َّباس َّية املقدَّ سة2014 ،م.

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
�أ.م .حيدر حم َّمد هناء حميد�//أ.م.د .ق�صي �سمري عب ِّي�س ا ِ
حممد فؤاد عبد
حممد بن يزي��د
القزويني (ت 273هـ) ،حتقيق وترقي��م وتعليقَّ :
ّ
1111س��نن ابن ماجةَّ ،
الباقي ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.
األزدي
 1212س��نن أيب داود ،أبو داود س��ليامن بن األش��عث بن إسحاق بن بشري بن ش��دَّ اد بن عمرو
ّ
ِ
حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة العرص َّية ،صيدا ،بريوت.
تاين (ت 275هـ) ،حتقيقَّ :
ِّ
السج ْس ّ
الرتمذي ،حتقيق:
حممد بن عيسى بن سورة
الرتمذي (مع أحكام
 1313س��نن
ّ
ّ
األلباين ،ت :مش��هور)َّ ،
ّ
األلباين -مشهور بن حسن آل سلامن ،ط ،1مكتبة املعارف للنرش والتوزيع.
حممد نارص الدين
َّ
ّ
البيهقي
عيل بن موسى
 1414السنن الكربى (سنن
ّ
ّ
البيهقي الكربى) (ط .العلم َّية) ،أمحد بن احلسني بن ّ
أبو بكر ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ط ،3دار الكتب العلم َّية1424 ،هـ2003/م.
يب ،دار اإلمرية
حممد إبراهيم ،دار الكتاب العر ّ
1515رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد املعتز ّيل ،حتقيقَّ :
للطباعة والنرش والتوزيع ،ط2007 ،1م.
يب (ت 393هـ)،
محاد
1616الصحاح تاج اللغة وصحاح العرب َّية ،أبو نرص إسامعيل بن َّ
اجلوهري الفارا ّ
ّ
حتقيق :أمحد عبد الغفور ع َّطار ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط1407 ،4هـ1987/م.
حممد زهري بن نارص
البخاري
حممد بن إس�ماعيل أبو عبد اهلل
1717صحيح
ّ
ّ
اجلعفي ،حتقيقَّ :
ّ
البخاريَّ ،
حممد ف��ؤاد عبد الباقي) ،ط،1
الن��ارص ،دار طوق النجاة
َّ
(مصورة عن الس��لطان َّية بإضافة ترقيم َّ
1422هـ.
يب أبو قتيبة ،دار طيبة،
حممد الفاريا ّ
 1818صحيح مس��لم (ط .طيبة) ،مسلم بن َّ
حجاج ،حتقيق :نظر بن َّ
ط1427 ،1هـ2006/م.
حممد بن س��عد بن
 1919الطبق��ات الكبري (الطبقات الكربى) = (طبقات ابن س��عد) (ط.
اخلانجي)َّ ،
ّ

اخلانجي ،ط1421 ،1هـ2001/م.
حممد عمر ،مكتبة
منيع
ّ
ّ
عيل َّ
الزهري ،حتقيقّ :
ِ
القم ّي،
صحح��ه وع َّلق عليه :أمحد
ّ
 2020عدَّ ة الداعي ونجاح الس��اعي ،أمحد بن فهد احل يِّ ّلَّ ،
املوحدي ِّ
اإلسالمي ،ط.1
دار الكتاب
ّ
األحس��ائي،
عيل بن أبراهيم
ّ
2121عوايل اللئايل العزيز َّية يف األحاديث الدين َّية ،ابن أيب مجهور َّ
حممد بن ّ
العراقي ،انتشارات س ِّيد الشهداء ،ط1403 ،1هـ.
حتقيق :اآلغا جمتبى
ّ
هنداوي ،دار
الفراهي��دي ،حتقيق :عبد احلميد
 2222الع�ين مر َّت ًبا عىل حروف املعجم ،اخلليل بن أمحد
ّ
ّ
الكتب العلم َّية1424 ،هـ2003/م.
الفقهي ،سعدي أبو جيب ،دار الفكر ،دمشق ،ط1988 ،2م.
 2323القاموس
ّ
ِ
مؤسسة آل البيت
مي ّي (ق 3هـ) ،حتقيقَّ :
ُ 2424قرب اإلسناد ،أبو الع َّباس عبداهلل بن جعفر احل رَ
إلحياء الرتاث ،قم املقدّ سة ،ط1413 ،1هـ.
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 2525قواعد األحكام ،أبو منصور احلس��ن بن يوس��ف ابن املطهر األسدي ِ
احل يِّ ّل(ت 726هـ) ،حتقيق:
ّ
َّ
اإلسالمي ،قم املقدسة ،د.ت.
مؤسسة النرش
ّ
َّ
حيدري ،دار
غفاري ،مطبع��ة
عيل أكرب
حممد بن يعق��وب
ّ
ّ
ّ
 2626ال��كايفَّ ،
الكليني ،تصحيح وتعلي��قّ :
الكتب اإلسالم َّّية ،طهران ،إيران.
حممد بن إبراهيم بن عمر
عيل ب��ن َّ
 2727لب��اب التأويل يف معاين التنزيل (تفس�ير اخلازن) ،عالء الدين ّ
عيل شاهني ،دار
الش��يحي أبو احلسن ،املعروف باخلازن (ت 741هـ) ،حتقيق :عبد السالم َّ
ّ
حممد ّ
الكتب العلم َّية ،ط1425 ،1هـ2004/م.
الرازي ،مكتبة لبنان1986 ،م.
حممد بن أيب بكر بن عبد القادر
ّ
2828خمتار الصحاحَّ ،
املرصي
القضاعي
عيل بن حكمون
ّ
ّ
2929مس��ند الش��هاب ،أبو عبد اهلل َّ
حممد بن س�لامة بن جعفر بن ّ
مؤسس��ة الرس��الة ،ب�يروت ،ط،2
(ت 454ه��ـ) ،حتقي��ق :مح��دي ب��ن عب��د املجي��د
الس��لفيَّ ،
ّ
1407هـ1986/م.
 3030خمترص بصائر الدرجات ،الش��يخ حس��ن بن س��ليامن ِ
احل يِّ ّل ،حتقيق :مش��تاق املظ َّفر ،منش��ورات
املطبعة احليدر َّية يف النجف األرشف.
حممد بن عمر بن
عيل بن حممود بن َّ
3131املخت�صر يف أخبار البرش ،أبو الفداء عامد الدين إس�ماعيل ب��ن ّ
شاهنش��اه بن أيوب ،امللك املؤ َّي��د ،صاحب محاة (ت 732هـ) ،املطبعة احلس��ين َّية املرص َّية ،ط،1
د.ت.
مؤسس��ة آل البيت إلحياء
النوري
 3232مس��تدرك الوس��ائل ،حس��ن
ّ
الطربيس (ت 132هـ) ،حتقيقَّ :
ّ
الرتاث ،بريوت.
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 3333مستدرك الوسائل ،حسن النوري الطربيس (ت132هـ) ،حتقيق مؤسسة آل البيت إلحياء
الرتاث ،بريوت.
 3434مسند أمحد ،اإلمام أمحد بن حنبل ،دار صادر ،بريوت ،لبنان.
املقري ،حتقيق :عبد العظيم
ومي
ّ
عيل الف ُّي ّ
3535املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،أمحد بن َّ
حممد بن ّ
َّاوي ،دار املعارف ،القاهرة ،ط.2
الشن ّ
الطرباين
الش��امي ،أبو القاس��م
اللخمي
3636املعجم األوس��ط ،س��ليامن بن أمحد بن أ ُّي��وب بن مطري
ّ
ّ
ّ
احلس��يني ،دار
(ت 360ه��ـ) ،حتقي��ق :طارق ب��ن عوض اهلل بن حممد ،عبد املحس��ن بن إبراهيم
ّ
احلرمني ،القاهرة.
قنيبي ،دار النفائ��س للطباعة والنرش
حممد رواس قلعجي ،حامد ص��ادق ّ
 3737معج��م لغة الفقه��اءَّ ،
والتوزيع ،ط1408 ،2هـ1988/م.
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اهليثمي
عيل بن أيب بكر بن سليامن
العيل يف زوائد أيب يعىل
ّ
املوصل ،أبو احلسن نور الدين ّ
يِّ ّ
 3838املقصد ّ
كرسوي حسن ،دار الكتب العلم َّية ،بريوت ،لبنان ،د.ت.
(ت 807هـ) ،حتقيق :س ِّيد
ّ
القم ّي،
عيل بن احلس�ين بن بابوي��ه ِّ
 3939م��ن ال حيرضه الفقيه ،الش��يخ الص��دوق أبو جعفر َّ
حممد بن ّ
مؤسس��ة
إرشف ع�لى تصحيح��ه والتعليق عليه :العلاَّ مة الش��يخ حس�ين
األعلمي ،منش��ورات َّ
ّ

األعلمي للمطبوعات ،ط.1986 ،1
ّ
الريشهري ،دار احلديث للطباعة والنرش والتوزيع ،ط1422 ،1هـ.
حممد
ّ
 4040ميزان احلكمة ،الشيخ َّ
الش�يرازي ،دار العلوم للتحقي��ق والطباع��ة والنرش ،ط،1
احلس��يني
 4141نفح��ات اهلداية ،ص��ادق
ّ
ّ
2002م.
العاميل)،
(احلر
حممد بن احلس��ن
ّ
 4242وس��ائل الش��يعة إىل حتصيل مس��ائل الرشيعة ،املحدِّ ث الشيخ َّ
ّ
مؤسس��ة آل البيت إلحياء الرتاث ،مؤسس��ة آل البيت إلحي��اء الرتاث ،قم،
حتقيقَّ :
إيران.
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* القرآن الكريم.
الشيباين (ت 630ﻫ1232/م).
عيل بن أيب الكرم
ابن األثريّ ،
ّ
عز الدين أيب احلسن ّ
 -أسد الغابة يف معرفة الصحابة (مطبعة ،انتشارات إسامعيليان ،طهران د.ت).اجلعفي (ت 256ﻫ869/م).
حممد بن إسامعيل بن إبراهيم
ّ
ّ
البخاريَّ ،
 -الصحيح (مطبعة ،دار الفكر.)1981،عيل (ت 458ﻫ1065/م).
ّ
البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن ّ
 -السنن الكربى (دار الفكر ،د.ت).ابن تيمية ،أمحد بن عبد ِ
احل ِّل ّيم بن عبد السالم (ت 728هـ1328/م).
يب،
حممد رش��يد رضا (جلن��ة الرتاث العر ّ
خرج أحاديثه وع َّلق عليهَّ :
 -جمموع الرس��ائل واملس��ائلَّ ،د.ت ،د.مط).
 -جمموع الفتاوى (طبعة الشيخ عبد الرمحن بن قاسم ،د.مط).الكناين (ت 255ﻫ869/م).
اجلاحظ ،أبو عثامن عمرو بن بحر بن حمبوب
ّ
يب ،مرص1955 ،م).
حممد هارون (مطبعة دار الكتاب العر ّ
 -العثامن َّية ،حتقيق :عبد السالم َّالرازي (ت 370ﻫ980/م).
عيل
ّ
َّ
اجلصاص ،أبو بكر أمحد بن ّ
عيل شاهني (ط1995 ،1م).
 -أحكام القرآن ،حتقيق :عبد السالم َّحممد ّ
اجلوزي (ت 597ﻫ1200/م).
حممد ابن
ابن
ّ
ّ
عيل بن َّ
اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن ّ
حممد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا (ط،1
 -املنتظ��م يف تاريخ امللوك واألمم ،حتقي��قَّ :بريوت1992 ،م).
البستي (ت 354ﻫ965/م).
التميمي
حممد بن ح َّبان بن أمحد
ّ
ّ
ابن ح َّبانَّ ،
ع�لي إبراهي��م (مطبع��ة دار الوفاء ،املنص��ورة ،ط،1
 -مش��اهري عل�ماء األمصار ،حتقي��ق :مرزوق ّ1919م).
املدائني (ت 656هـ1258/م).
عز الدين أيب حامد عبد احلميد بن هبة اهلل
ابن أيب احلديدّ ،
ّ
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حل ِّل ّي
�أ.م .حيدر حم َّمد هناء حميد�//أ.م.د .ق�صي �سمري عب ِّي�س ا ِ
حممد أبو الفضل إبراهيم (ط1978 ،1م).
 -رشح هنج البالغة ،حتقيقَّ :الظاهري (ت 456ﻫ1063/م).
عيل بن أمحد بن حزم
ّ
ابن حزم ،أبو َّ
حممد ّ
 -مجه��رة أنس��اب الع��رب ،حتقي��ق :جلنة من العل�ماء (مطبع��ة دار الكت��ب العلم َّي��ة ،ط ،1بريوت1983م).
 -الفصل يف امللل واألهواء والنحل (مطبعة األديبة ،ط ،1مرص 1899م).الشيباين (ت 241ﻫ855/م).
حممد بن حنبل بن هالل بن أسد ،احلافظ أبو عبد اللهَّ
ابن حنبل ،أمحد بن َّ
ّ
 -املسند (دار صادر ،بريوت ،د.ت).عيل (ت 463ﻫ1070/م).
اخلطيب
ّ
البغدادي ،أبو بكر أمحد بن ّ
 -تاريخ بغداد ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا (مطبعة دار املعرفة ،ط ،1بريوت1997 ،م).الفراهيدي ،أبو عبد الرمحن اخلليل أمحد (ت 175ﻫ791/م).
اخلليل
ّ
ائي (ط ،2قم1988 ،م).
املخزومي وإبراهيم
مهدي
 -العني ،حتقيق:ّ
السامر ّ
َّ
ّ
حممد بن أمحد بن عثامن (ت 748ﻫ1347/م).
الذهبي ،شمس الدين َّ
ّ
يب ،د.ت).
 -تذكرة احل َّفاظ (دار أحياء الرتاث العر ّعيل أبو زيد ،إرشاف وختريج :ش��عيب األرن��اؤوط (ط ،9بريوت،
 -س�ير أعالم النب�لاء ،حتقيقّ :1993م).
حممد بن سعد (ت 230ﻫ844/م).
ابن سعدَّ ،
 -الطبقات الكربى (مطبعة دار صادر ،بريوت ،د.ت).حممد بن عبد الكريم بن أيب بكر أمحد (ت 548ﻫ1154/م).
الشهرستاين ،أبو الفتح َّ
ّ
كيالين (مطبعة دار املعرفة ،بريوت ،د.ت).
حممد س ِّيد
 -امللل والنحل ،حتقيقَّ :ّ
احلنفي (ت 764ﻫ1362/م).
عيل
ّ
ّ
الصفدي ،صالح بن ّ
 -الوايف بالوفيات ،حتقيق :أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى (مطبعة بريوت2000 ،م).حممد بن جرير (ت 310هـ922/م).
ّ
الطربي ،أبو جعفر َّ
لاَّ
 -تاريخ األمم وامللوك ،حتقيق :نخبة من العلامء األج ء (ط ،4بريوت 1983م).حممد (ت 463ﻫ1070/م).
ابن عبد الرب ،أبو يوسف بن عبد اهلل بن َّ
البجاوي (مطبعة دار اجلبل ،ط ،1بريوت،
حمم��د
ّ
عيل َّ
 -االس��تيعاب يف معرفة األصحاب ،حتقيقّ :1992م).
ِ
األسدي (ت 726ﻫ1325/م).
املطهر
ّ
العلاَّ مة احل يِّ ّل ،أبو منصور احلسن بن يوسف بن َّ
الدرگاهي (ط1992 ،1م).
 -كشف اليقني ،حتقيق :حسنيّ
األرم��وي (مطبعة
احلس��ني
احلق وكش��ف الصدق ،تقديم :رض��ا الصدر ،تعليق :عني اهلل
 -هن��ج ِّّ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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ستارة ،قم2002 ،م).
الدينوري (ت 276هـ889/م).
ابن قتيبة ،عبد اهلل بن مسلم
ّ
 -املعارف ،حتقيق :ثروت عكاشة (مطبعة دار املعارف ،ط ،2مرص1969 ،م).الدمشقي (ت 774هـ1373/م).
ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل
ّ
يب ،ط ،1بريوت1988 ،م).
 -البداية والنهاية ،أربعة عرش جز ًءا (مطبعة دار إحياء الرتاث العر ّحممد باقر (ت 1111ﻫ1699/م).
املجليسَّ ،
ّ
الش�يرازي (ط3
اين
ّ
 -بح��ار األنوار اجلامعة لدرر أخب��ار َّاألئمة األطهار ،حتقيق :عبد الرحيم الر َّب ّ
املصححة1983 ،م).
َّ
البغدادي (ت 413ﻫ1022/م).
العكربي
حممد بن النعامن
ّ
ّ
حممد بن َّ
املفيد ،أبو عبد اهلل َّ
اإلسالمي ،ط2005 ،1م).
عيل أيازي (مطبعة مكتب اإلعالم
ّ
 -تفسري القرآن املجيد ،حتقيقَّ :حممد ّ
النبي( ط1993 ،2م).
 -عدم سهو ّاملرصي (ت 338ﻫ950/م).
املرادي
حممد بن إسامعيل
ّ
ّ
َّ
النحاس ،أبو جعفر أمحد بن َّ
الصابوين (ط1988 ،1م).
عيل
 -معاين القرآن ،حتقيقَّ :ّ
حممد ّ
احلمريي (ت 218هـ833/م).
حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب
ّ
ابن هشام ،أبو َّ
حممد حميي الدين عبد احلميد (مطبعة املدين ،القاهرة1963 ،م).
 -السرية النبو َّية ،حتقيقَّ :حممد بن عمر (ت 207ﻫ822/م).
ّ
الواقدي ،أبو عبد اهلل َّ
 -املغازي ،حتقيق :مارسدن جونس (نرش دانش إسالمي1984 ،م).البغدادي (ت 626ﻫ1228/م).
الرومي
احلموي ،شهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل
ياقوت
ّ
ّ
ّ
يب ،بريوت1979 ،م).
 -معجم البلدان (دار أحياء الرتاث العر ّيب ،أمحد بن إسحاق أيب يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت 292هـ904/م).
اليعقو ّ
يب (مطبعة رشيعت ،ط ،2قم ،د.ت).
- -تاريخ اليعقو ّ
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الزركيل ،خري الدين.
ّ
 -األعالم (ط ،2بريوت1980 ،م).القم ّي ،ع َّباس.
ِّ
 -الكنى وااللقاب ،تقديم :حممد هادي األميني (نرش مكتبة الصدر – طهران ،دون سنة طبع).اللجنة العلمية يف مؤسسة اإلمام الصادق.
- -موسوعة طبقات الفقهاء ،إرشاف :جعفر السبحاين (مطبعة اعتامد ،الطبعة األوىل ،قم 1997م).
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