
١ 

  



٢ 



٣ 

  



٤ 

  



٥ 

  

  التمهيد
 دين اهللا اخلالد قد أنزلت شريعته من السماء جاء لسعادة البـشر وكمالـه               اإلسالم 

وايصاله اىل مطلق الكمال والكمال املطلق بتهذيبه وتعليمه البيان وتعديل الغرائـز والقـوى              
ني ما أودع   املكنونة يف جبلته وتنظيم حياته الفردية واالجتماعية على صعيد القسط واملوازنة ب           

اهللا يف طبعه وطبيعته وكونه وحتكيم االسس التربوية يف بيته وعالقاته يف اطار القوى الـورع                
واخلط املتبلور باالستقامة وعدم االحنراف واملنصب يف اساليب اهلداية واالرشاد ، واهلـادف             

  .زهاره بالكفار وبالنضال واجلهاداىل اخلري االحسان واملتفتح أ
االنسانيه ينظم بأحكامه وتشريعاته العادله وقوانينه القومية ومجيع شئون          دين   اإلسالم ف

احلياة يف خمتلف احلقول الفردية واالجتماعية من الثقافة والسياسية واالقتصاد واخلالق اتمع            
وغري ذلك ، وأنه يطرح براجمه السامية متماشية مع كل عصر ويف كل مواطن فريىب االمـم                 

 ة صاحلة ويف مساره ال يعرضه اهلبوط والسكون أذ يبتين صرحه الشامخ           والشعوب تربية سامي  
  .على الفطرة والسجايا االنسانية

 وما من صغرية أو كبرية اال ولالسالم العظيم فيه حكم ودستور وتشريع رصني فأنه              
يعلمنا كيف نعيش وكيف يكون االنسان متقمصا برداء االنسانية وينظم حياتـه الفرديـة              

 بارزة من    وصورة خرين ، واليكم قرائنا االعزاء منوذج حي      منها عالقاته مع اآل   ة و واالجتماعي
  تلك املفاهيم السامية
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واحلقائق الناصعة ، وتلك عالقة االباء واألبناء وبالعكس ومن مث حقوقهم وما جيب علـيهم               
عامل الصفاء  ، بال ظلم وتعدي وال اجحاف وافراط بل يف افق احملبة واملودة و             اآلخر   كل اجتاه 

اة فوالصداقة وعدم توتر عالقات االبوة والبنووسطاًا جعلناكم أمةًن .  
والد هلي حمط أنظار علماء النفس واتمع ، بـل وللفقهـاء            بوين واأل  عالقة األ  نّإ و

مباحث قيمة تدور حول الوالدين واالبناء يف مسائل فقهية فرعية عديدة يف كتـاب احلـج                
ى ذلك اىل كتاب ضخم ، ولو       كثر أبواب الفقه ، ولو أردنا مجعها ألد       واحلدود والنكاح ، وأ   

 تأليف عشرات من الكتـب      اىل أردنا حتقيقها والبحث حوهلا مسبغاً جامعا لوصل بنا األمر        
  .والرسائل

 للولد على الوالدين حقوقاً كما للوالدين على األوالد حقوقـاً ،             وزبدة املخاض أنّ  
ـ  األديان السماوية واألنضمة االجتماعية والقوانني البشرية     كما هو معلوم ذلك يف مجيع         ـ

  .وان كانت ناقص ـ
يعجب الناضر ويدهش احملقق وذلك يف       ية السماء ، فنري ما    اإلسالم وأما يف الشريعة    

تمع واالسرة وحىت االنسان نفسهكيفية بناء العالقة ورصانتها وحتكيمها يف ا.  
ألب وأن عال دون االم ، ولكن احملبة والشفقة والعطوفة           ل ة الوالي نّ أ  واجلدير بالذكر 

 األب ، وهناك لطائف وأسرار كثرية يف بيان عالقة األبوة والبنوة مـن زاويـة                 مثّ لألم أوالً 
  .عنا الكرمي يف هذا السفر اجلليل العظيم يقف عليها مطالاإلسالم

  بن احلسني العلـوي     يعل آية اهللا السيد     ةى والدي املرحوم مساحة العالم     اذ قد تصد 
  رمحته الواسعة وأسكنه فسيح جنانهتغمده اهللا ب
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باسلوب شيق وقلم بارع وتنسيق لطيف وتبويب ظريف لبيان وظائف االبـاء واالبنـاء يف               
مستلهماً ذلك من االيات القرانية واألحاديـث       )  األثر اخلالد يف الولد والوالد    ( كتابه القيم   

 ، اذ خلّـف رسـول اهللا        :ة من الرسول األكرم والعترة الطاهرة       الشريفة النبوية والولوي  
ساسيان لالسالم ، بـل      وترك لنا من بعده الثقلني ، كتاب اهللا وعترته ومها الركنان األ            9
 عامل البشرية من حضيض اجلهل والـشقاء اىل         ي ، كلّه بتشريع الرسول األكرم منج      اإلسالم

  .نوادي السعادة اخلصبة بالعلم واالميا
 جزى اهللا املؤلف خري اجلزاء وأحسن العطاء وأجزل الثناء ، ووفقنـا اهللا ملـا حيـب         
ويرضى وقد نقّحت الكتاب وأضفت عليه فصوال واهللا من وراء القصد ، وما توفيقي االّ باهللا               

  .العلّي العظيم
  عادل العلوي  

  ايران ـ قم املقدسة ـ احلوزة العلمية
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  االهداء
  امنا املنتظر احلجة الثاين عشراماليكم صاحب الزمان 

  .نا فداه وعجل اهللا فرجه الشريفأرواح
  .اىل كلّ والد وما ولد

  .الناهض املتعطّش ملعارف اإلسالماىل كّل الشباب 
  .ب السعادة ورواد احلياة الرغيدةاىل طالّ

 .اليكم هذه الفصول قبسات من نور

  املؤلف
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  االئمة االطهار ولد الرسول االكرم
 من فاطمة سالم اهللا     6 أحد أن األئمة االثين عشر هم اوالد رسول اهللا           ال يشك 

  . بذلك يف مواطن عديدة من كالمه9وقد صرح هو . عليها
  .3 وفاطمه 7 من علي بن أيب طالب :ريب أنهم  شك وال  كما ال

 لذا.  و بينوه لنا لنكن على بصرية من أمرنا         مل يدعوا أمرا اال    : ولكن مبا أن ائمتنا     
 يطلعهم اهللا تعاىل بواسطة حديث املالئكة       يعين. حدثونا ذا وبينوا لنا ان األئمة حمدثون ايضا       

  : وهو جلّت عظمته القائل. معهم وذلك ليس على اهللا بعزيز
 ١٧٩ ـ آل عمران  (وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب ولكن جيتىب من رسله من يشاء  

.(  
بيد اهللا عن احلسن بن موسى اخلـشاب ، عـن   علي األشعري عن احلسن بن ع     ـ ١

مسعـت  : قال  : علي بن مساعه ، عن علي بن احلسن بن رباط ، عن ابنه أذينة ، عن زرارة                  
االثنا عشر االمام من آل حممد صلوات اهللا عليهم كلّهم حمدث مـن             :  يقول   7أبا جعفر   

 مهـا   7  وعلي 9فرسول اهللا    7 ، وولد علي بن أيب طالب        6ولد رسول اهللا    
  .١٤ احلديث 7ا جاء يف االثين  ، باب م٤٤٨ ، ص ١الوالدان الكايف ج 
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  االوالد والسعادة
االنسان منذ نعومة اظافره حيب السعادة ويهرب من الشقاء ، فأنه يسعى وجيد بكـلّ               
قواه لنيل السعادة والعيش الرغيد املفعم بالراحة واهلناء وحياول بكلّ طاقاته أن يسعد نفـسه               

 الشامل الذي سنه اهللا     اإلسالم مثّ اسرته وجمتمعه واحلق سعادة االنسان واتمع يف نظام           أوال
وأنزله والبشرية منذ ميالدها وحىت اليوم وغدا مل جتد نظاماً رصـينا يف قوانينـه ومقاصـده             

  . القومي اذ هو دين اهللا والفطرةياإلسالموطريقه كالدين 
رة دفة السفينة البشرية وسوقها حنـو سـاحلها          جاء السعاد االنسان وادا    اإلسالم و

املأمون وشاطئها املامون شاطئ السعادة والعدالة واحلرية وساحل الرفاه والـسالم والتقـدم             
  .واالزهار والوصول اىل الكمال املطلق وتوحيد اهللا األعظم

 شاءت األعداء أم أبت واهللا متم نوره ولو كره املـشركون ،             اإلسالمحليف   والنصر
  . ذلك وهم أجنة يف بطون أمهاهتم أمرنا أن ندعو لسعادة أوالدنا ونطلب من اهللاوقد

باسناده عن كتاب علل الشرائع عـن موالنـا أمـري            : ١٥٥ ص   ٥ حبار األنوار ج    
تعتلج النطفتان يف الرحم فأيهما كانت أكثر جاءت تـشبهها فـأن            :  ، قال    7املؤمنني  

له وان كانت نطفة الرجل أكثـر جـاءت تـشبه           كانت نطفة املرأة أكثر جاءت تشبه أخوا      
  حتول النطفة يف الرحم: مه وقال أعما
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أربعني فمن أراد أن يدعو اهللا عزوجل ففي تلك األربعني قبل أن ختلق مث يبعث اهللا عزوجـل             
م أ اهلي أشقي : ملك األرحام فيأخذها فيصعد ا اىل اهللا عزوجل فيقف منه ماشاء اهللا فيقول              

 اهللا عزوجل من ذلك ما يشاء ، ويكتب امللك فيقول اللهم كم رزقه ومـا                سعيد ؟ فيوحى  
أجله ؟ مثّ يكتبه ويكتب كلّ شيء يصيبه يف الدنيا بني عينيه مثّ يرجع به فـريده يف الـرحم                    

  .) يف قبل أن نربأها اصاب مصيبة يف األرض وال يف انفسكم االّ ما ( :فذلك اهللا عزوجل 
ثـالث مـن    :  قال   9عن رسول اهللا     : ١٢٥٧ حديث   ٢٦٠ هنج الفصاحة ص    

  . واملسكن الواسع واملركب البهيسعادة املرء املسلم يف الدنيا اجلار الصاحل
أي رب نطفـة أي رب عقلـة ، أي رب           :  ان اهللا تعاىل وكّل بالرحم ملكا يقول        

ق أي رب شقي أو سعيد ذكر أو انثى ؟ فما الرز          : مضغة ، فأذا أراد أن يقضي خلقها ، قال          
  .ألجل ؟ فيكتب كذلك يف بطن أمهفما ا
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  العزيز يف كل مكان
واالنـسان بـك قـواه       هناك اشياء عزيزة ، كالدرهم والدينار مثال ، فكثريا ما يعد          

ليصطادمها ، فال يقادان له ، وال يعتكفان بساحته ، واذا ضفر ـذين العزيـزين ، تـراه                   
وهناك ... عزة هلما على طول اخلط       المنهما ، كأن     يصرفهما بكل سهولة ورغبة يف األعز     

الولـد  :  منها. جيمعهما وجه شبه ابدا    أشياء عزيزة أيضا ، لكن ال كالدرهم والدنيار ، وال         
الرشيد ، املعني ألبويه على حروف الزمان ، واألخذ بايديهما عند العجز والكـرب ، فمثلـه                 

فيـا أيهـا األوالد     . زيزة وأعز منها  النعمة الكربى ، واجلوهرة الثمينة ، بل انه هو النفس الع          
  .كونوا لآلباء عونا وزينا حىت تعزوا يف الدنيا واآلخرة

ثالثه اشياء يف كل زمان عزيزة وهي االخـاء يف اهللا            : 7ـ قال االمام الصادق      ١
والولد الرشيد ، ومـن وجـد       : تعاىل ، والزوجة الصاحلة االليفة تعينه يف دين اهللا عزوجل           

اخل ، جـاء يف كتـاب       . اصاب خري الدارين ، واحلظ األوقر من الدنيا واآلخرة        الثالثة فقد   
  .٣٦سون ص مصباح الشريعه ، الباب اخلامس واخلم
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  املقوم
يقومه   النوع ، والنوع البد لكل شيء من مقوم ، فالفرد ـ مثالً ـ ال يقومه االّ   ال

هكذا شاءت ارادة اهللا تعاىل ،      . م له واليوجد يف الدنيا ما ال مقو     . االّ اجلنس والفصل وهكذا   
لذا نرى أن قوام بعض االشياء ببعض حبيث لوال املقوم ـ بكسره الواو ـ ملا وجد املقوم ـ    

  . ـوبفتح الوا
معدن ...  بوالده   الولد: قوام هلا االّ بسبعة منها       من ذلك قيل ان سبعه أشياء ال       ـ ١

  .٦٠اجلواهر ص 
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  دنيالعمارة ا
 تنفك عنها لتالزمها مع     ر بأشياء امهها التناسل وبقاء النسل وتتبعها امور ال         الدنيا تعم

حياة األفراد مثل الصنايع واملهن والعمارة والعمل والكد والتجارة والفقر والغـىن واحلاجـة              
  .ن مبعىن ليتخذ بعضهم بعضا سخرياوالسلطا
احلنـو علـى    : نها  م: أن عمارة الدنيا منوطة بستة احوال       : قال احد العلماء     ـ ١

ر معدن اجلـواه  ... االوالد الذي لو زال من البشر لزال سبب التربية وكان يف ذلك اهلالك              
  .٥٦ص : باب ذكر ما جاء يف ستة 

أن اهللا يصلح بصالح العبد ولـده وولـد          :ابا ذر    يا : 6قال رسول اهللا     ـ ٢
 ٣٨ يغمـرب ص  پرامنايـه   گندهاي  پ... ولده ، وحيفظه يف دويرته والدور حوله ما دام فيهم           

  .٧٨احلديث 
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نيا البنونحرث الد  
  .انّ ما حيرث االنسان يف هذه احلياة ينتج له يف هذه ويف بعدها

ن حالل فهنيئـا لـه مـا        فاذا كان املال م   . أما الذي ينتج يف هذه ، فهو املال والولد        
  .يستفيد منه

  .وزرعه يف دنياهوأما الذي ينتج له يف تلك ، فهو العمل الصاحل الذي قدمه 
  : أليب ذر 6وعلى هذا يقول رسول اهللا 

نـدهاى  پ... حرث الدنيا املال والبنون     . حرث اآلخرة العمل الصاحل   :  يا أباذر  ـ ١
  .٥٨ احلديث ٣١يغمرب ص پرامنايه گ
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  ة الولدلذّ
من احلاالت النفسانية الىت تعتري االنسان هي اللذه ، واللذة هلا شعب وموارد كـثرية     

طقه ومـشيه   د ، ومن مواردها املهمة لذّة الوالد من الولد بقده ومجاله وأدبه وكماله ون             ال تع 
  .ورحيه وخلقه وما اشبه

معـدن  ... اطيب الروائح رحيان ، ريح جسد حتبه وريح ولد متر به            : لذا قيل    ـ ١
  .٢٩اهر باب ذكرما جاء يف اثنني اجلو
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  الولد نعمة
اكرب وأعظم من ولد يهبه املـوىل        ةك وتعاىل ، وأي نعم     االنسان على نعم اهللا تبار     أيهن 

           بعا انفسهما يف نشأه ومنوه وتربيتـه ، وخيافـا      الكرمي جلّ جالله ألبوين عطوفني حنينني ، يت
فياليته يفطن ويرب ما بعد تلك اليت       . يؤذيه اىل أن يبلغ أشده     ه او بيعليه من أصغر حادث ير    
  .لتهاين تتر على أبويهالرشد ، وامضت ، وهو يسري اىل 

يف رجل هنـاه بولـد   : من أقوال امري املؤمنني صلوات اهللا وسالمه عليه ، قال           ـ ١
 شكرت الواهب وبورك لك يف املوهوب وبلغ اشده ورزقت بره ، جاء يف كتاب درر الكلم               

  .١٨٣، حرف الشني بلفظ شكر ، ص 
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  الولد رحيانه
والولد . ل اليه النفس وترتاح من مشّهة الروح       الرحيان زرع من اخلضروات معطّر ، متي      

غصن شبهوه بشطب الرحيان ، فاألبوان لّما ينظران اىل ولدمها يستشما منه ما هو اعطر من                
سـيما اذا    ــ ال   الرحيان يف املعنة ونفوسهما ، وما الذّ من أن يكرب الولد وميشي أمام ابويه             

 ،  6هلامشي يسئل عـن رسـول اهللا        ـ فقد نقل أن رجال جاء اىل البيت ا         كان صاحلا 
 7 والرجل اليعلم فلما علم حزن حزنا شديدا ، فقال له احلسني             6وكان بعده وفاته    

 ، خلقا وخلقا ومنطقا ، فجاء       9أتريد أتنظر اىل من يشبه الرسول       : روحي فداه ، معناه     
يـه ، ايهـا    ، ففرح الرجل ، مث سئله احلسني صلوات اهللا عل         7به اىل أن أراه عليا االكرب       

أن يكون عندك ولد كهذا فيمشي أمامك ، مث قال احلـسني            :فقال  . الرجل ما الذّ اللذائذ ؟    
آل  لعن اهللا الظاملني لكم يـا     ...  ما أشد األحزان فقال فقدك كهذا الولد ، اىل آخره            7

  .حممد صلوات اهللا وسالمه عليكم أمجعني اىل يوم الدين
ورحيانتاي احلسن واحلـسني علـيهم      . رحيانةالوالد   : 6قال النيب العظم     ـ ١

  .١٦٨غوايل الدرر حرف الواو ، ص ... صلوات اهللا تعاىل 



١٩ 

  االنس بالولد
ريب يف أن االنسان يأنس ببعض األشياء املطبوعة ، حيث تتماشى مـع              شك و ال   ال

شك يف أن املطبوعات ختتلف وتتمايز عنده ، فبعضها تطابث ذوقه مـأة              طبيعته ، كذلك ال   
  .الغرائز األولية والفطرية للبشرأقل من األول ، وهكذا ، هذا كله من  اآلخر باملأة ، وبعضها

 مث ان الناس خيتلفون حسب اختالف أذواقهم ، فتري الشيء احملبوب عنـد هـذا مل               
مل يرغب فيه بعضهم ، واملثل السائر يقول         اآلخر   يكن حمبوبا عند اآلخرين ، واملرغوب عند      

  . األذواق لبارت السلعلوال اختالف: 
أنه مع اختالف اذواقهم ، وروحياهتم ، وأوضاعهم ، وبيآهتم ،           :  ومن اجلدير بالذكر    

ـ ـ وحىت شاركهم به احليوانات كلّهم وقد احتدوا يف أمر واحد ـ   وهو األنس بالولد   ـ
س نفالكبري والصغري ، والغين والفقري ، واألبيض واألسود ، والشريف والوضيع ، كـل يـأ               

  .بطفله ، ويراه ابدع املخلوقات
جئنا بأمجل الفراخ ، فجاء بفرخه ، يف حني أن فرخ الغراب            : قيل للغراب   :  يقال أنه   
  .فعلل وتفعلل: اخ ، فقس على هذا من اقبح الفر
أبو علي األشعري ، عن حممد بن سامل ، عن أمحد بن النضر ، عن عمرو بـن                   ـ ١

  أتى:  ، قال 7  عبد اهللامشر ، عن جابر عن أيب



٢٠ 

فقال له  :  ، فقال يا رسول اهللا أني راغب يف اجلهاد ، نشيط ، قال               6رجل رسول اهللا    
فجاهد يف سبيل اهللا فانك ان تقتل تكن حيا عند اهللا ترزق وان متت فقد وقع                 : 6النيب  

( يـا رسـول اهللا      : أجرك على اهللا ، وان رجعت ، رجعت من الذنوب كما ولدت ، قال               
ان يل والدين كبريين يزعمان أهنما يأنسان يب ، ويكرهان خروجـي ،             ) ام الربره    الكر 9

فقر مع والديك ، فو الذي نفسي بيده ألنسهما بك يوما           :  الطاهرين   9فقال رسول اهللا    
  .١٠ ، باب الرب ، احلديث ١٢٨، ص  ٢ الكايف ج.... وليلة خري من جهاد سنة 



٢١ 

  شباهة الولد
 اإلسـالم ا األعمام وأما االخوال ، وهلذا الشبه أسرار عجيبة و         بد للولد أن يشبه أم     ال

 ألنه جاء الكمال البشرية ، لـذا        اإلسالمالعظيم كاشف االسرار ، ما من معضلة االّ وحيلّها          
ان أملي الوحيد يف احلياة هي أن اعيش حـىت تتـاح يل     : ( يقول  ) بونابرت نابليون   ( ترى  

ن اقطار العامل ألضع معهم دستورا متحد الشكل علـى          الفرصة ألمجع احلكماء واملفكرين م    
اساس من تعاليم القرآن الرفيعة ، ألن هذه التعاليم هي اليت ميكنها أن تقود الناس اىل اخلـري                  

  . وهذه شهادات اعاظم العامل لهاإلسالمهذا هو . )١() والسعادة والرفاه 
ة املرءة اىل الرحم خـرج      فاذا سبق نطفة الرجل نطف    : وأما شبه الولد واخواله      ـ ١

واذا سبق نطفـة املـرءة      . شبه الوالد اىل أعمامه ، ومن نطفة الرجل يكون العظم والعصب          
نطفة الرجل اىل الرحم خرج يشبه اىل اخواله ، ومن نطفتها يكون الشعر واجللـد واللحـم                

  .١ لعلّة الثالثة ، صعلل الشرئع ، ا... ألهنا صفراء رقيقة 
__________________  

  . اإلسالم ابدا)١(



٢٢ 

  االجتناب عن ولد الزنا
ينبغي للعاقل أن خيالط كل من عرض له ، وامنا ينبغي له االنتقـاء ، فـان النـاس                   ال

يدري ما حتتويه ، وقد علّمتنا التجارب أنّ ما تضر هي اكثر بكثري ممـا                صناديق مغلفة ، ال   
مل فيمن تترك ، وكن على هـون يف     تنفع ، فيا ولدي عليك بالتأين فيما ختتار ، وعليك بالتأ          

  .مسريك الصعب ، واعلم أن احلذر ينجي من اخلظر
حدثنا حممد بن حيىي العطار ، عـن        :  قال   2حدثنا حممد بن علي ماجيلويه       ـ ١

حممد بن أمحد ، عن سهل بن زياد ، عم حممد بن سنان ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا الدهقان                     
 : 6قال رسول اهللا    : ليه صلوات رب العاملني ، قال       ، عن ورست ، عن أيب ابراهيم ع       

... وانون وولـد الزنـا ، واألعـرايب         . واألبرص. اذوم: مخسة جيتنبون على كل حال      
  .٤٢ ، احلديث ٢٣٣اب اخلمسه ، ص اخلصال ، ب



٢٣ 

  شراكة الشيطان
عـامالت   لعن اهللا ابليس ، انه ال يترك االنسان يف كل ااالت ، يف العبـادات وامل               

واامالت ، ويف االحوال واالبدان ، فالكيس كل الكيس من اتقى شـره وابتعـد عنـه                 
باالستعاذة منه باهللا العظيم يف كل وقت وآن ، حىت عند االصابة فانه من اخطـر األمـور ،              

  .وأثره من أسوء األثار ، فاحلذار احلذار
ل فاحش بذئ ، قليل احلياء      انّ اهللا حرم اجلنة على ك      : 6قال رسول اهللا     ـ ١

يا : قيل  . يبايل ما قال وما قيل فيه ، أما أنه ان تنسبه مل جتده االّ لبغي او شرك الشيطان                  ، ال 
 (:  عـز وجـلّ      نعم ، أو ما تقرأ قول اهللا       : 6قال  . طني ؟ ارسول اهللا ويف الناس شي    

 : 9 ، مواعظ الـنيب    ولحتف العق  ... ٦٤األسراء آية   . ) والدوشاركهم يف األموال واأل   
  .٣١ص 
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  تاثري املاكوالت يف االوالد
أشياء ينبغي تعلّمها واستعماهلا وهي مؤثّرة يف الولد ، وأخرى ينبغي تعلّمها والعمل ا              
فهي ايضا هلا األثر الوضعي بالنسبة للولد ، بل االوالد ، وكالمها اي العمـل واالسـتعمال                 

فاليـك  . لب او يف الرحم أو مولودين صغارا أم كبارا        يؤثّران يف االوالد سواء كانوا يف الص      
  .بعض ما فيها التأثري احلسن ان شاء اهللا تعاىل

أكل الـسفرجل قـوة للقلـب        : ة يف حديث االربعمائ   7قال أمري املؤمنني     ـ ١
املواعظ ... لد  الضعيف ، ويطيب املعدة ، ويزيد يف قوة الفوآد ويشجع اجلبان ، وحيسن الو             

  .٢٨٩ص العددية ، 
باحلسن  ( 6حنكو اوالدكم بالتمر ، هكذا فعل رسول اهللا          : 7وقال   ـ ٢

  .٣٠٨ ، ص ة ، باب االربعمائةاملواعظ العددي ) ... 8وباحلسني 
 : 6عن سيد اخلالئق امجعني     : قال أمري املؤمنني عليه صلوات رب العاملني         ـ ٣

ددية ،  املواعظ الع ...  فان اللنب يعدي     وتوقوا على اوالدكم لنب البغي من النساء ، وانونة ،         
  .١٩١باب االربعمائة ، ص 



٢٥ 

نفـس  ... و ال بـرد      مينعكم حر  اختنوا اوالدكم يوم السابع ال     : 7وقال   ـ ٤
  .٣٠٧املصدر ، ص 
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  البشائر
البشارة هي اخلرب املسر املفرح الذي يرتاح اليه االنسان وكل ما كانت البشارة مـن               

ومن هنا يعلم أن اكـرب      . األخرى أجل واعظم وذات قيمة كبرية     جليل او عظيم كانت هي      
  .ا اخلالق املتعال البشائر هي ما كانت من املصدر اال الهي ، واليت يبشر

لكن ، مع ذلك كلّه ، ترى أن من البشائر ما يعكس فيها املطلوب فيبـدل الفـرح                  
رآن الكـرمي   والق.  األوىل باحلزن ، والسرور باهلم والغم ، وذلك كما كان يف زمن اجلاهلية           

  .حيدثنا بكال األمرين
امسه املسيح عيسى بن مرمي ،       ،   مرمي ان اهللا يبشرك بكلمة منه      اذ قالت املالئكة يا    ـ ١

 قالـت  * و يكلّم الناس يف املهد وكهال ومن الصاحلني *بني خرة ومن املقروجيها يف الدنيا واآل   
اذا قضى أمرا فانمـا   ، ل كذلك اهللا خيلق ما يشاء   قا ،   رب أنى يكون يل ولد ومل ميسسين بشر       

   ).٤٧آل عمران ـ (  يقول له كن فيكون
 واذا بشر احدهم باألنثى ظـل       *وهلم ما يشتهون     ،   وجيعلون هللا البنات سبحانه    ـ ٢

أميسكه على هون أم يدسه      ،    يتوارى من القوم من سوء ما بشر به        *وجهه مسوداّ وهو كظيم     
   ).٥٩النحل ـ  ( ساء ما حيكمونأال  ؟ يف التراب



٢٧ 

  وليمة املولود
كل انسان ال بد له من سرور يدخله عند اسباغ نعمة من اهللا تعاىل عليه ، وأي نعمة                  
بعد االميان باهللا تعاىل هي اعظم واكرب من نعمة ولد صاحل يستعني به األب على دينه ودنياه                 

ب ، وهو أقرب األرحام اليه ، وقد جاء         ، والولد هو السبب املباشر الوحيد يف بقاء نسل األ         
يف الكتاب العزيز آيات عديدة يف الرحم وصلتها ، فألجل هذا كلّه يفرح الوالد يوم له الولد                 

  .يمة ما يعرب عن الفرح والسرور عند الوالدين ، اال وهي الول6، وقد سن رسول اهللا 
د بن أيب القاسم ،     حدثنا االعمى حمم  :  قال   2حدثنا حممد بن علي ماجيلويه       ـ ١

الربقي ، عن سجادة العابد وامسه احلسن بن علي بن أيب عثمـان ،               عبد اهللا    عن أمحد بن أيب   
 : 6قال رسول اهللا    : عن موسى بن بكر ، قال ابو احلسن االول عليه الصالة والسالم             

او   :    ه. او وكـار  : د  . او عذار :  ج. او غرس :  ب. يف عرس : أ  : ال وليمة االّ يف مخس      
: والوكـار   . اخلتـان : والعذار  : النفاس بالولد   : فالتزويج ، والغرس    : فأما العرس   . ركاز

 ٢٥٤اخلصال ، باب اخلمسة ، ص       ... الذي يقدم من مكّة     : والركاز  . الرجل يشتري الدار  
  . فراجع٩٢ومثله احلديث . ٩١ديث ، احل



٢٨ 

  تسمية االوالد
 بقية اسباب التعارف ، فالناس أنـه        احدى موارد التعارف هو االسم ، وهو أهم من        

لوال االسم ملا احضرت املعاين الكلية واجلزئيه باسهل مؤنة يف الذهن ، مثال لو كنت يف بلـد   
ما ، واردت احضار الفيل يف ذهن صاحبك ، كبف ميكن تناوله من غاباب اهلند ، وكيـف                  

 بالنـسبة اىل مجيـع      ميكنك ادخاله يف ذهن صاحبك ، فتبني أن االسم له امهية كبرية جـدا             
االشياء واملوجودات ، فمن هذا يلزم أن نسمي كل شيء ليعرف وجوده اخلارجي بوجـوده      

  ...ى كي يثبت يف االمة املرحومة اللفظي ، منه اجلنني يف بطن أمه فيستحب أن يسم
مسوا اوالدكم ، فـان مل تـدروا أذكـرهم أم انثـى           : 7قال أمري املؤمنني     ـ ١

ء اليت تكون للذكر واالنثى ، فان اسـقاطكم اذا لقـوكم يف القيامـة ومل                فسموهم باألمسا 
     وهم ، يقول ألبيه اال مسى رسول اهللا       تسمقبـل أن يولـد        حمـسناً  6يتين و قد مس  ...

  .٣٠٥ددية ، باب االربعمائة ، ص املواعظ الع



٢٩ 

  الكنية من االدب
م بالنـسبة اىل    ان العرف قد جعل لكل موضوع عالقات ، وجعل عالمات لالحتـرا           

جعل عالمة احترام الوارد ، القيام أمامه واحترام الراجل أن يبدأه الراكب            : اآلخرين ، فمثال    
 العظيم مـا ال     اإلسالموقد قرر   . بالسالم ، وهلّم جرا عالمات االحترام كثرية وكثرية جدا        

مل يكـن    اينافيه من أعراف الناس ، فقلّل وكثّر ، وجرح واعدل ، ونفى وأثبت ، وأسس م               
 ،  6يدركه الناس من قبل ، وكل ذلك بأمر من السماء ، على لسان خري الربية حممـد                  

فمن تعاليهم السامية ، األدب الرفيع ، حيـث أن          . وآله امليامني عليهم صلوات امللك العالّم     
  .فتمسك م تسعد. ال واعظاما لهالرجل ينادي بكنيته اجال

 7 عن النوفلي ، عن السكوين ، عن أيب عبد اهللا            علي بن ابراهيم ، عن ابيه ،       ـ ١
 ، باب الرب    ١٣٠ ص    ، ٢ الكايف ، ج  ... من السنة والرب ان يكنى الرجل بأسم أبيه         : ، قال   

  .١٦، احلديث 



٣٠ 

احلالولد الص  
ذكر له بعد املوت ، ولو       خيلف املرء يف ثالثة احدمها الولد ، فان من مل يكن له ولد ال             

ى تكون ذكرى له ، ولكن الولد اثر اكرب واكرب ال سيما ان كـان مـن                 أن هناك آثار أخر   
الصاحلني ، فانه حيىي والده يف كل حني ، ريب ال تذرين فرداً وانت خري الوارثني ، فعليه امرنا                   

  . اهللا تعاىلا ان شاءيبطلب الولد كي يكون لنا مثرا جن
اكـاثر  :  قال   9 عن النيب    :قال أمري املؤمنني عليه افضل حتيات رب العاملني          ـ ١

  .٢٩١بعمائة ، ص راملواعظ العددية باب اال... بكم األمم غداً 
 *هنالك دعا زكريا ربه ، قال رب هب يل من لدنك ذرية طيبة أنك مسيع الدعاء                  ـ ٢

 ، ان اهللا يبشرك بيحىي مصدقا بكلمـة مـن اهللا            ،فنادته املالئكة وهو قائم يصلي يف احملراب        
 قال رب أنى يكون يل غالم وقد بلغين الكـرب وامـرأيت            *وحصورا ونبيا من الصاحلني     وسيدا  
   ).٤٠آل عمران ـ  (  قال كذلك اهللا يفعل ما يشاء،عاقرا 
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  الكمال
  . الدنيا وزينة املرء كمال األدبلكل شيء زينة يف

 مما جيب على الولد أن يكون مؤدبا يف كل حال وكل حني ، ال سيما وباخلـصوص                
لقرآن الكـرمي   عند والديه ، فان األدب عند الوالدين مما يزيد يف توفيق االنسان ، لذا ترى ا               

  :ينادي بأعلى صوته 
وقضى ربك االّ تعبدوا االّ اياه ، وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكرب احدمها               ـ ١
ض هلما جناح الذّل مـن       فال تقل هلما أف وال تنهرمها وقل هلما قوال كرميا واخف            ، او كالمها 

   ).٢٣بين اسرائيل ـ  ( ...الرمحة وقل رب ارمحهما كما ربياين صغرياً 
وأمـا  : مث قال ابو عبد اهللا عليه الصالة والسالم          ـ اي ابو والد احلناط    ـ ـ قال  ٢

ل اما يبلغن عندك الكرب احدمها او كالمها ، فال تقل هلما أف وال تنهرمها وق               (قول اهللا تعاىل    
قـال  . ك فال تقل هلما أف ، وال تنهرمها ان ضرباك         ان اضجرا  : 7 قال   ) هلما قوال كرميا  

اهللا لكما ، فـذلك      ان ضرباك فقل هلما غفر     : 7قال   : ) وقل هلما قوال كرميا    ( : 7
  .١٧٤فه الثامنة ، ص ذرايع البيان ، اآل... منك قول كرمي 

  ما يبوالن وحيدثانندك من الكرب قال جماهد معناه ان بلغا ع ـ ٣



٣٢ 

فال تتقذّرمها ، وامط عنهما كما كانا مييطان عنك يف حال الصغر، واملتربم ويكثر قول أف ،                 
 ) وقضى ربك  ( ، ذيل آية     ٤٠٩ ، ص    ٦ جممع البيان ج  ... وهي كلمة تدل على الضجر      

  .من سورة بين اسرائيل
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  افضل االعمال للولد
أما الرذائل فلـسنا    .  واعمال ذات رذيلة   اعمال ذات فضيلة ،   : شطرين   األعمال على 

فهي من الكلّي املشك ، أي هلا مراتب متعددة ، فبعضها أفضل            : وأما الفضائل   . هنا بصددها 
قلنا هذا ترتيب رتبه املوىل جـلّ       . كيف نرتب هذا الترتيب ؟    : ان قلت   . من البعض اآلخر  

ا أمت وأكمل فهي افضل ، وهذا       وعال شأنه ، وهو أعلم باملصاحل ، فكلما كانت املصلحة فيه          
  .وما بعد احلّق االّ الضالل. نقلما حيكم به العقل و ال

حدثنا علي بن احلسني السعد آبادي ، عن امحد بـن أيب         :  قال   2حدثنا أيب    ـ ١
اهللا الربقي ، عن حممد بن امحد األيادي ، عن عبد اهللا مب حممد عن عمرو بن مشر ، عن ابـان               

من دم مسفوك ، او      ما من عمل افضل يوم النحر     :  ، قال    8علي  بن حممد عن حممد بن      
مشى يف بر الوالدين ، أو ذي رحم قاطع يأخذ عليه بالفضل ويبدأه بالسالم ، او رجل اطعم                  
من صاحل نسكه ودعا اىل بقيتها جريانه من اليتامى واهل املـسكنة واململـوك ، وتعاهـد                 

  .٨٦ ، احلديث ٢٤٢اب اخلمسة ، ص اخلصال ، ب. ... األسراء



٣٤ 

  نصيحة الوالد لولده
ال ناصح كاألب بالنسبة اىل ولده ، وال يتصور أنّ هناك اب يبخـل علـى ولـده                  
بالنصيحة ، ومن املستحيل أن خيرج الولد من قلب ابيه مهما كلّف األمر ، لذا ترى اآلبـاء                  

  .يف نصح ابنائهم جزاهم اهللا خريايبالغون 
لتماري : تعلم العلم لثالث خصال      يا بين ال  :  ال بنه    قال العباس بن عبد املطلب     ـ ١

لرغبة يف اجلهل ، ولزهد يف العلم ،        : وال تدعه لثالث خصال     . به ، ولترائي فيه ، ولتباهي به      
  .٣٦معدن اجلواهر ص ... والستحياء يف التعليم 

اال ال تعرف احللـيم     : عند ثالثة    ثالثة ال تعرفهم اال   : ومن كالم لقمان البنه      ـ ٢
معدن اجلـواهر ص  ...  احلاجة عند الغضب ، والشجاع االّ عند احلرب ، وال اخاك االّ عند       

٣٧.  



٣٥ 

  نصح اآلباء لالبناء
من املعلوم لزوم نصح األبناء على االباء وملا كان التعبد هللا اوىل من كل شيء لزم على                 

سواء كان عمه    ـ آذر ينصح   7األبناء ايضاً نصح اآلباء يف هذا املورد ، لذا ترى ابراهيم            
  . ـ فكالمها يسمون أب عند العربجده ألمه كما جاء يف التفسري او

  )مرمي  ـ ٤٢. ( اذ قال البيه يا أبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر: قال تعاىل  ـ ١
  ) ـ مرمي ٤٣ . ( يا ابت اين قد جاءين من العلم ما مل يأتك فأتبعين ـ ٢
  ) ـ مرمي ٤٤ ( .يا ابت ال تعبد الشيطان ـ ٣
  ) ـ مرمي ٤٥ . ( يا ابت اين اخاف أن ميسسك عذاب من الرمحن ـ ٤



٣٦ 

  االطاعة
 الوالدين لرأيناها ابعد مما تتصور ، وذلك على لسان القـرآن             اطاعة لو نظرنا اىل أبعاد   

  :حاكيا عن امساعيل ذبيح اهللا  : الكرمي حيث قال
 يريد 7وهو ـ اي ابراهيم  )  ـ الصافات  ١٠٢. ( قال يا ابت افعل ما تؤمر ـ ١

  .ذحبه
ـ يف حديث اىل أن قال ـ  : أنه قال  : 6عن الراوندي ، عن رسول اهللا  ـ ٢

 ،  ٢٠٠ذرايع البيـان ، ص      ... وان امراك ان خترج من اهلك و مالك فاخرج وال حتزهنما            
  .تكمله

، حـرف الطـاء ، ص        غوايل الدرر ... طاعة اهللا طاعة الوالد      : 6وقال   ـ ٣
١٠٧.  

   ).٢٤ل يبين اسرائ ... ( ةواخفض هلما جناح الذل من الرمح ـ ٤
 ٨العنكبـوت ـ    ... ( وان جاهداك لتشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما ـ ٥

.(  
  واخفض هلما جناح الذل : ( » 7 الصادق «قال  ـ ٦



٣٧ 

ع صوتك فـوق    ال متأل عينيك من النظر اليهما االّ برأفة ورمحة ، وال ترف           : قال   ) ةمن الرمح 
 ،  ٤٠٩ ، ص    ٦جممع البيان ، ج     ... اصواهتما ، وال يدك فوق ايديهما ، وال تقدم قدامهما           

  . من سورة بين اسرائيل) وقضى ربك (ذيل آية 
حممد بن حيىي ، عن امحد بن حممد بن عيسى ، وعلي بن ابراهيم ، عـن أبيـه                    ـ ٧

 ، عن   7سألت أبا عبد اهللا     : ط ، قال    مجيعا ، عن احلسني بن حمبوب ، عن أيب والّد احلنا          
: فقال عليه الصالة والسالم     .  ما هذا االحسان ؟    ) وبالوالدين احسانا  (: قول اهللا عزوجلّ    

االحسان أن حتسن صحبتهما وأن ال تكلفهما أن يسأالك شيئا مما مما جيتاجـان اليـه ، وان                  
مث قال  :  قال   ) ىت تنفقوا مما حتبون    ح لن تنالوا الرب   (: كانا مستغنيني ، أليس يقول عزوجلّ       

 اما يبلغن عندك الكرب احـدمها       (: عليه أفضل التحيات ، وأما قول اهللا عزوجلّ          عبد اهللا    أبو
ان اضجراك فال تقل هلما أف      : قال سالم اهللا عليه   . ) أو كالمها فال تقل هلما أف وال تنهرمها       

: ان ضرباك فقل هلما      : 7 قال   ) مياوقل هلما قوال كر    (: قال  . ، وال تنهرمها ان ضرباك    
 قـال   ) واخفض هلما جناح الذل من الرمحة      (: غفر اهللا لكما ، فذلك منك قول كرمي قال          

 ال متأل عينيك من النظر اليهما االّ برمحة ورقّة وال ترفع صوتك فوق اصـواهتما ، وال                  7
، باب الرب ، احلديث      ١٢٦ ، ص    ٢الكايف ، ج    ... يدك فوق ايديهما ، وال تقدم قدامهما        

١.  
مسعت أبـا   : ـ ابن حمبوب ، عن خالد بن نافع التجلّي ، عن حممد بن مروان قال                 ٨
  ان رجال أتى النيب صلى اهللا: ل  يقو7عبد اهللا 



٣٨ 

ال تشرك بـاهللا شـيئا وان        : 6فقال   ! يا رسول اهللا أوصين   : عليه وآله وسلّم ، فقال      
باالميان ، ووالديك فأطعهما وبرمها ، حينيّ  كانـا          حرقت بالنار وعذبت االّ وقلبك مطمئن       

الكايف ،  ... لك فافعل ، فان ذلك من االميان         أو ميتني ، وان أمراك أن خترج من أهلك وما         
  .٢ ، باب الرب ، احلديث ١٢٦ ، ص ٢ج



٣٩ 

  وصايا اآلباء لالبناء
ون عـضوا   من حق الولد على الوالد أن يوصيه مبا ينفعه ويرشده ويأدبه ، كي ال يك              

فاسدا يف اتمع وعالة وكالّ عليه ، ولكي يكون بعده احد الثالثة الذين خيلف م املرء وهو                 
املوت ، وهذا   الولد الصاحل ، ولو صلح الولد لكان عامال مهما يف جلب الرمحة لوالديه بعد               

  .هو املطلوب
ـ          : اوصى حكيم ولده فقال      ـ ١ صلة يا بين احذر خصلة واحده تسلم ، واتبـع خ

ال تدخل مداخل السؤ تتهم ، واشكر تدم لك النعم واعلم أن العز يف خـصلة       : واحدة تغنم   
واحدة ، وهي طاعة اهللا ، والذل يف خلصة واحدة ، وهي معصية اهللا ، والغنـا يف خـصلة                    
واحدة وهو الرضا بقسم اهللا ، والفقر يف خصلة واحدة ، وهي استقالل نعم اهللا ، والناس يا                  

ون بشيء واحد وهو العقل ، ويتميزون بشيء واحد وهو العلم ، ويفوزون بشيء              بين يتفاضل 
فعليك يا بين يف دينك بشيء واحد       . واحد وهو العمل ، ويسودون بشيء واحد وهو احللم        

  .٢٤معدن اجلواهر ص . هو االقتصادوهو االزدياد ، ويف دنياك بشيء واحد و
ني ، عن الكسل والضجر ، فانـك اذا         يا بين أهناك عن شيئ    : قال لقمان ال بنه      ـ ٢

  .٢٧معدن اجلواهر ص . صرب على حقكسلت مل تؤدي حقا ، واذا ضجرت مل ت



٤٠ 

ال تضع ما   : ردت اخلالص فعليك بشيئني     أيا بين ان    : أوصى حكيم ولده فقال      ـ ٣
: حتصن يا بين من الساعي عليك بشيئني        . عندك االّ يف حقه ، وال تأخذ ما ليس لك االّ حبقه           

اما صداقة حتدث بينكما بؤمنك شره      : باملداراة وحسن املعاشرة ، فانك ال تعدم احد شيئني          
  .٢٩باب ذكر ما جاء يف اثنني ـ ص ... معدن اجلواهر . ، واما فرصة تظفرك به

وقّر أباك تطل ايامك ، وقّر امك ترى        : يا بين احفظ عني ثالثة      : وصية أخرى    ـ ٤
  .٣٧معدن اجلواهر ص . ديك فتعقهمار اىل واللبنيك بنينا ، وال حتد النظ

يـوم  : يوم ماضي كأن مل يكن ، وغد        : أمس  : أن االيام ثالثة    : واعلم يا بين     ـ ٥
مقيم بغنيمة اال كآيس لتزود اخلريات وتقطعه الفجرة باألماين         : منتظر كأن قد أتى ، واليوم       

رتـداد  اوقات أقـل مـن ا     ، مع أهنا ليست ايام ولكنها ساعات ، وليست ساعات ولكنها            
  .٣٧معدن اجلواهر ص . الطرف
واعلم ان الناس يف الدنيا بني ثالثة احوال حسنات وسـيئات ولـذات ، ويف                ـ ٦

اآلخرة بني ثالثة احوال درجات ودركات وحماسبات ، فمن عمل يف الدنيا باحلسنات نـال               
 الدركات ، ومن هجر     يف اآلخرة الدرجات ، ومن ترك يف الدنيا السيئآت جنى يف اآلخرة من            

باب ذكر ما جاء يف     ... معدن اجلواهر   ... يف الدنيا اللذات خلص يف اآلخرة من احملاسبات         
  .٣٧ص . ثالثة



٤١ 

تواضعا عن رفعة وزهداً عـن      : ان انصف الناس من مجع ثالثا       : واعلم يا بين     ـ ٧
نفس ، وعز القدر ،     صيانة ال : وعليك بالقنوع ، ففيه ثالث خالل       . قدرِة ، وانصافاً عن قوةٍ    
اللئيم فانه مبرتلة السبخة ، والفـاحش       : تضع املعروف اىل ثالثة      وال. وطرح مؤن االستكبار  

 اسديت اليه   فانه يرى أن الذي صنعت اليه امنا هو خمافة الفحشة ، واالمحق فانه ال يعرف ما               
  ).نفس املصدر ... ( 

عة ، ولنظريك باملكافـأة ،      هو ملن فوقك بالطا   : واعلم أن الشكر ثالث منازل       ـ ٨
  ). نفس املصدر ... ( وملن دونك باالفضال 

ال من كذاب فانه يقرا بالقول ويباعـدها     : ال تطلب حاجتك يا بين من ثالثة         ـ ٩
بالفعل ، وال من امحق فانه يريد أن ينفعك فيضرك ، وال ممن له أكلة من جهة رجـل فانـه                     

  ).صدر نفس امل... (  على حاجتك يؤثر اكلته
اما ملهانة نفسه   : اياك يا بين والكذب ، فان املرء ال يكذب االّ من ثالثة اشياء               ـ ١٠

  ).نفس املصدر ... (  لغلبة جهله ، او لسخافة رأيه او
نفس املصدر  ... ( وصاحب اهلوى   . واحلاسد. اجلاهل: واحذر مشاورة ثالثة     ـ ١١

.(  
احزم ما يكون الرجل ال     : م عن ثالثة    واعلم أن ثالثة أفضل ما كان الغناء         ـ ١٢

غىن به عن مشاورة ذوي الرأي ، وأعف ما تكون املرأة الغىن ا عن الزوج ، واوفـر مـا                    
  نفس... ( ا عن الوسط تكون الدابة ال غىن 



٤٢ 

  ).املصدر 
من استشارك فانـصح لـه ، ومـن         : ثالث هن للكافر مثل ما هن للمسلم         ـ ١٣

  .٣٨معدن اجلواهر ص ... حم فصلها اليه ، ومن كان بينك وبينه رائتمنك على أمانة فأدها 
 7قال  : يا بين احفظ عين اربعا       : 7 عند وفاته لولده احلسن      7قال   ـ ١٤

اعلم أن اغىن الغىن العقل ، واكرب الفقر احلمق ، واوحش الوحشة            : و ما هن يا ابيت ؟ قال        : 
  .٤٢اجلواهر ص ... سب حسن اخللق العجب ، واكرم احل

وما هـن ؟    : فقال  . خذ يا بين بأربعة واترك اربعة     : اوصى حكيم ولده فقال      ـ ١٥
خذ حسن احلديث اذا حدثت ، وحسن االستماع اذا حدثت ، وأيـسر املروئـة اذا   : فقال  

ا راه السفيه   واترك حمادثة اللئيم ، ومنازعة اللجوج ، ومم       . خولفت ، وحبسن البشر اذا لقيت     
  .، ومصاحبة املاقت

اللجاجة والعجلة والعجب والـشره ،      : حذر اربع خصال فثمرهتن اربع مكروهات       و
ة ، وأما    ، وأما العجب فثمرته البغض     ةفأما اللجاجة فثمرهتا الندامة ، وأما العجلة فثمرهتا احلري        

  .الشره فثمرته الفقر
من الكرمي اذا اهنته ، ومن العاقـل اذا أهجتـه ، ومـن             : وكن من اربعة على حذر      

  . محق اذا مازجته ، ومن الفاجراذا صاحبتهاال
، واللجـاج ، والعجـب ،   العجلـة  : واحتفظ من اربع نفسك تأمن ما يرتل بغريك      

  .والتواين



٤٣ 

من اعطى الشكر مل حيرم املزيد ، ومن اعطى         : واعلم انه من اعطى اربعة مل مينع اربعا         
ة ، ومن اعطى املـشوره مل مينـع         التوبة مل حيرم القبول ، ومن اعطى االستخارة مل مينع اخلري          

  .٤٥ معدن اجلواهر ص... الصواب 
، والتثـبط مـع    العجلة قبل االقتـدار : يا بين توق مخس خصال تأمن الندم      ـ ١٦

، والعمـل   سقوط االعذار ، واذاعة السر قبل التمام ، واالستعانة باحلسدة وأهـل الفـساد   
  .٥٢معدن اجلواهر ص ... ل الطباع باهلوى ومي
يا بين احثك على ست خصال ليس منها خصلة اال تقّربـك اىل             : قال لقمان    ـ ١٧

األوله ان تعبد اهللا ال تشرك به شيئا ، الثانية الرضـا            : رضوان اهللا تعاىل وتباعدك من سخطه       
بقدر اهللا تعاىل فيما احببت او كرهت والثالثة حتب يف اهللا وتبغض يف اهللا ، والرابعـة حتـب            

ك ، واخلامسة كظم الغيظ واالحسان اىل من اساء اليك ، والـسادسة             للناس ما حتب لنفس   
  .٥٥معدن اجلواهر ص ... فة الردى ترك اهلوى وخمال

حسن الظن حيتاج اىل القبول ، واحلسب حيتاج اىل         : ستة حتتاج اىل سته اشياء       ـ ١٨
ـ                 اج اىل  األدب ، والسرور حيتاج اىل االمن ، والقراتة حتتاج اىل الـصداقة ، والـشرف حيت

  .٥٥معدن اجلواهر ص ... اىل اجلد التواضع ، والنجدة حتتاج 
  ين اعلم ان اصعب ما على االنسانيا ب: اوصى حكيم ولده فقال  ـ ١٩



٤٤ 

ان يعرف نفسه ، ويعلم عيبه ، ويكتم سره ، ويهجر هواه ، وخيالف شـهوته ،  : ستة اشياء   
  .نفس املصدر...  فيما اال يعنيه وميسك عن القول

الثبات عنـد حـدوث     : ست خصال ال يطيقها اال من كانت نفسه شريفة           ـ ٢٠
النعمة الكبرية ، والصرب عند نزول الرزية العظيمة ، وجذب النفس اىل العقل عنـد دواعـي                

  .نفس املصدر... ، واحتمال اجلار الشهوة ، ومداومة كتمان السر ، والصرب على اجلوع 
مؤاخاه األكفاء ، ومداراة األعداء ، واحلـذر        : وأعلم أن النبل يف ستة اشياء        ـ ٢١

  .نفس املصدر...  ومعاجلة الفرصة من السقطة ، واليقظة من الورطة ، وجترع الغصة ،
أن يكون مـسروراً ببذلـه ،       : وأعلم ان السخي من كانت فيه ست خصال          ـ ٢٢

رى أنه ملا فعله مؤد     متربعا بعطائه ، ال يتبعه منا وال أذى ، وال يطلب عليه عوضا من دنيا ، ي                
  .نفس املصدر... اءه قاضي له حقا له فرضا ، ويعتقد أن الذي يقبل عط

املعرفة ا ، وذكـر مـا       : فأما حق النعمة عليك فتشتمل على ست خصال          ـ ٢٣
يناسي منها عندك ، ومعرفة موليها ، وأن ينسبها اليه ، وأن حيـسن لباسـها ، وأن يقابـل               

  .نفس املصدر. ..ها بالشكر عليها مسدي
أالّ : األوىل  : وأوصيك يا ولدي بست خصال فيها متام العلم ونظـام االدب             ـ ٢٤

  :ال تنال الثالثة ان ال تتعاطى ما  :تنازع من فوقك ، والثانية 



٤٥ 

اخلامسة أن ال خيـالف     . أن ال خيالف لسانك ما يف قلبك      : أن ال تقول ما ال تعلم ، الرابعة         
  .نفس املصدر...  تطلبه اذا أدبر ن ال تدع األمر اذا اقبل وان الأ: فولك فعلك ، السادسة 

واحذر العجلة فان العرب كانت تسميها أم الندمات ، وذلك ان فيها سـت               ـ ٢٥
ويعزم فبل ان يفكر ، ويقطـع       . يقول صاحبها قبل أن يعلم ، وجييب قبل ان يفهم         : خصال  
  وهذه اخلالل ال تكون يف أحـد       .ن حيمد قبل ا م  قدر ، وحيمد قبل أن جيرب ، و يذ        قبل ان ي  

  .نفس املصدر... مة وعدم السالمة  صحب الندااال
استماع العلم ، وحمادثة االصدقاء ، واملشي       : واعلم ان ستة اشياء ينفني احلزن        ـ ٢٦

نفـس  ... االيام   يف اخلضرة ، واجللوس على املاء اجلاري ، والتأسي بذوي املصائب ، ومحر            
  .املصدر

من أكل طعاما قد اكله مـرارا فلـم         : ل نفسه   تستة اشياء من مات فيها قا     و ـ ٢٧
يوافقه ، ومن أكل طعاما فوق ما تطيقه معدته ، ومن أكل قبل أن يستربء ما أكـل ، ومـن      

يـة  رأي بعض اخالط جسده قد هجم يجان ووجد لذلك دالئل فلم يـستدركها باالدو             
نفس ... كان الوحش وحده     ، ومن اقام بامل     اذا هاجت به   ةاملسكنة ، وأن اطال حبس احلاج     

  .املصدر
من رضى ببلده   : واعلم أن من رضى بستة اشياء صفت له دنياه وصح له دينه              ـ ٢٨

، ومرتله ، وزوجته ، ومعيشته ، وما قسم اهللا له من رزقه ، وما يقضيه اهللا عليـه ان آملـه                      
  .٥٧معدن اجلواهر ص ... لف أمله خا



٤٦ 

  .ةباب ذكرما جاء يف ست
ال خري  : خري يف سبعة االّ بسبعة       اعلم يا بين أنه ال    : اوصى حكيم ولده فقال      ـ ٢٩

يف قول االّ بفعل ، وال يف منظر اال مبخربه ، وال يف ملك االّ جبود ، وال يف صداقة االّ بوفاء ،                       
ن اجلواهر  معد... يف حياة االّ بصحٍة وأمن       وال يف فقه االّ بورع ، وال يف عمل االّ بنية ، وال            

  . ، باب ذكرما جاء يف سبعة٦٠، ص 
الكفايـة التامـة والتعظـيم ،       : واعلم أن سبعة اشياء تؤدي اىل فساد العقل          ـ ٣٠

لطـة  والشرف ، وامهال الفكر ، واألنفة يف التعليم ، وشرب اخلمر ، ومالزمة النساء ، ومها               
  .٦١نفس املصدر ص ... اجلهال 

زوجتـك مـا وافقتـك ،       : سن بك أن هتملهن     وسبعة اشياء يا ولدي ال حت      ـ ٣١
ومعيشتك ما كفتك ، ودارك ما وسعتك ، وثيابك ما سترتك ، و دابتك مـا محلتـك ،                   

  .نفس املصدر... يسك ما فهم عنك وصاحبك ما انصفك ، وجل
يف اهلك ، و ولدك ، وعلتك ،        :  يف سبعة اشياء     وليس صديقك صديقك االّ    ـ ٣٢

  .نفس املصدر... وبعد وفاتك تك ، ونكبتك ، وغيبتك ، وقل
ل يف املنطق من    دبالع: حتصن يا بين من مثان بثمان       : اوصى حكيم ولده فقال      ـ ٣٣

  وية يف القول من اخلطاء ، وحبسنمالمة اجللساء ، وبالر



٤٧ 

اللفظ من البذاء ، وباالنصاف من االعتداء ، وبلني الكنف من اجلفاء وبالتودد من ضـغائن                
 ، باب ذكر مـا      ٦٥ معدن اجلواهر ، ص   ... بة من االستطالة ، اىل آخره       االعداء ، وباملقار  

  .جاء يف مثانية
من اتقى اهللا تعاىل وقـاه ،  : واعلم ان من كان منه مثانية كان له من اهللا مثانية        ـ ٣٤

ن عمل مبا يرضيه رضاه ،      مومن توكل عليه كفاه ، ومن اقرضه وفاه ، ومن سأله اعطاه ، و             
... توجـد يف االصـل     االخرية ال . رمه حباه ، ومن انفق يف سبيله جازاه       ومن صرب على حما   

  .نفس املصدر
ال العقل االّ بالورع ، وال احلفظ االّ بالعمل         : ومثانية اشياء ال تنفع االّ بثمانية        ـ ٣٥
 البطش االّ بقوه القلب ، وال اجلمال االّ باحلالوة ، وال السرور االّ بـاألمن ، وال              ة، وال شد  

  .نفس املصدر... ة اال بالتواضع سب االّ باألدب ، وال احلفظ االّ بالكفاية ، وال املرواحل
ملن عرف اهللا   : اعلم يا بين أن العجب لتسعة اشياء        : اوصى حكيم ولده فقال      ـ ٣٦

تعاىل ومل يطعه ، وملن رجا ثوابه ومل يعمل ، وملن خاف عقابه ومل حيترز ، وملن عرف شرف                   
فسه باجلهل وملن صرف مجيع مهته اىل عماره الدنيا مع علمه بفراقه هلا ، وملن               العلم ورضى لن  

يف ميدان امله وهـو ال       عرف اآلخرة وخرب مستقّره منها مع علمه بانتقاله اليها ، وملن جر           
يعلم مىت يعثر بأجله ، وملن غفل عن النظر يف عواقبه وهو يعلم أنه ال يغفل عنه ، وملن يهنيه                    

 ، باب مـا  ٦٩هر ، ص    معدن اجلوا ... ا عيشه وهو ال يداري اىل ما يصري أمره          يف دار الدني  
  .جاء يف تسعة
  العلم ، و: ل تسد يف الناس وهو  ـ يا بين عليك بتسع خال٣٧



٤٨ 

ي عشرة من   االدب ، والفقه ، والعفة ، واالمانة ، والوقار ، واحلزم ، واحلياء ، والكرم ، وه                
  .نفس املصدر... االصل 

صن عقلك بالعلم ، وجهلك بـاحللم ، ودينـك          :  بين صن بسعة بتسعة      يا ـ ٣٨
مبهالفة اهلوى ، ومروتك بالعفاف ، وعرضك بالكرم ، ومرتلتك بالتواضـع ، ومعيـشتك               

  .نفس املصدر... اىل عليك بالشكر حبسن التكسب ، وهنضتك بترك العجب ، ونعم اهللا تع
الكذب والغضب اجلزع   : هم لتسع   بين أن احلكماء ما ذموا شيئا ذم       واعلم يا  ـ ٣٩

  . والعجلة ، و سوء اخللق واجلهلواحلسد ، واخليانة ، والبخل ،
، و الرضـا بالقـسم ،        الصدق ، واحللم ، والصرب    : مدحوا شيئاً مدحهم لتسع      وال

  .نفس املصدر...  اخللق ، والعلم والوفاء ، والكرم والتأيد ، وحسن
اجلبـان ،   والبخيـل   :  الرأي منهم عـازب      واحذر يا بين مشاورة تسعة فان      ـ ٤٠

واحلريص ، واحلسود ، وذي اهلوى ، والكثري القصود مع النساء ، ومعلم الصبيان ، واملبتلي                
 ، باب ذكر مـا جـاء يف         معدن اجلواهر ... نقصت واحده وهي من االصل      . بامرأة سليطة 

  .٦٩تسعة ص 
 تستكثر من عيب ، فانه      ال: يا بين اوصيك بعشرة     : اوصى حكيم ولده فقال      ـ ٤١

د من اكثر من شيء عرف به ، وال تأسف على امث ، فانه شيء وقيته واقلل مما يشني ، تـزد                    
  يزين ،



٤٩ 

وخماطبة السفلة فاهنم يفرون وال يشكون ، تعاب باستصحام ، والحتمد على اصطناعهم ،              
نـه اضـرما    فأمسك ، وجانب هواك فا    . تتجاوز باألمور حدودها ، واذا انكرت امرك       وال

ينعت فيه عاقل ، وليكن خوف بطانتـك        اتتعت ، واعمل باحلق فانه ال يضيق معه شيء وال         
  .٧٢واهر باب العشرة ، ص معدن اجل... لك أشد من أنفسهم لك 

اعلم ان الصدق قوة ، والكذب عجز ، والسر أمانـة ،            : واحفظ عين عشرة     ـ ٤٢
ة ، واخللق عبادة ، الصمت زين ، الشح فقر ،           واجلوار قرابة ، واملعرفة صداقة ، والعمل جترب       

  .٧٢اهر باب ذكر ما جاء عشره ، ص معدن اجلو... والسخاء غىن 
عن امري  : عن موالنا الصادق عليه افضل الصالة والسالم        ) االختصاص  ( ويف   ـ ٤٣

 ،  واعلم أن اللسان كلب عقور    : املؤمنني عليه صلوات اهللا ، يف وصيه البنه حممد بن احلنفية            
... فاخزن لسانك كما ختزن ذهبـك وورقـك         . ان حليته عقر ، ورب كلمة سلبت نعمة       

  . ، املقالة الثانية٩ع البيان ص ذراي
حدثين القاسم بن حممـد ،  : قال   عبد اهللا    حدثنا سعد :  قال   2حدثين اب    ـ ٤٤

قـال  :  قـال    7 عبد اهللا    حدثىن محاد بن عيسى ، عن ايب      : عن سليمان بن داود ، قال       
  .ء عالمة يعرف ا ، ويشهد عليهابين لكل شي قمان البنه ، يال

  .العلم ، واالميان ، والعمل به: وأن للدين ثالث عالمات 
  .االميان باهللا ، وكتبه ، ورسله: ولالميان ثالث عالمات 



٥٠ 

  .م باهللا ، ومبا حيب ، ومبا يكرهالعل: وللعامل ثالث عالمات 
  .والصيام ، والزكوةالصلوة ، : ت وللعامل ثالث عالما

  ال يعلم ، ويتعاطا فيمـا ال       ينازع من فوقه ، ويقول ما     : وللمتكلف ثالث عالمات    
  .ينال

  .من دونه بالغلبة ، ويعني الظلمةيظلم من فوقه باملعصية ، و: للظامل ثالث عالمات و
  .ه ، وقلبه فعله وعالنيته سريرتهخيالف لسانه قلب: وللمنافق ثالث عالمات 

  . خيون ، ويكذب ، وخيالف ما يقول:الث عالمات  ثمثولآل
 يكسل اذا كان وحده ، وينشط اذا كان النـاس عنـده           : وللمرائي ثالث عالمات    
  .ويتعرض يف كل امر للمحمدة

  .تملّق اذا شهد ، ويشمت باملصيبةيغتاب اذا غاب ، وي: وللحاسد ثالث عالمات 
ليس  ما ليس له ، ويأكل ما     يشتري ما ليس له ، ويلبس       : وللمسرف ثالث عالمات    

  .له
  . ويفرط حىت يضيع ويضيع حىت يأمثيتواىن حىت يفرط ،: وللكسالن ثالث عالمات 

  .السهو ، واللهو ، والنسيان: ات وللغافل ثالث عالم
ولكل واحدة من هذه العالمات شعب       : 7 عبد اهللا    قال ابو : قال محاد بن عيسى     

محاد طالبا للعلـم يف      فكن يا . والف باب ، والف باب    ، يبلغ العلم ا اكثر من الف باب ،          
آناء الليل واطراف النهار ، فان اردت ان تقر عينك ، وتنال خري الدنيا واآلخـرة ، فـاقطع          

  وعد نفسك يف املوتى ، وال حتدثنالطمع مما يف ايدي الناس ، 



٥١ 

ـ  اخلـصال ،  ... نفسك انك فوق احد من الناس ، واخزن لسانك كما ختزن مالك              اب  ب
  .١١٣ ، احلديث ٩٦الثالثة ، ص 
، عن القاسم بن حممد ، عـن         عبد اهللا    حدثنا سعد بن  :  قال   2حدثنا ايب    ـ ٤٥

قـال امـري    :  قال   7 عبد اهللا    حدثين محاد بن عيسى ، عن أيب      : سليمان بن داود ، قال      
يا بين ليعترب   : كان فيما وعظ به لقمان ابنه أن قال له          : املؤمنني عليه افضل الصالة والسالم      

من قصر يقينه ، وضعفت نيته يف طلب الرزق ، ان اهللا تبارك وتعاىل خلقه يف ثالثة احـوال                   
ان اهللا تبارك وتعـاىل     . من أمره ، وآتاه رزقه ، ومل يكن له يف واحدة منها كسب وال حيلة              

 مكـني ،    سريزقه يف احلال الرابعة ، اما اول ذلك فانه كان يف رحم أمه يرزقه هناك يف قرار                
برد ، مث اخرجه من ذلك واجري له رزقا من لنب امه ، يكفيـه بـه                  حيث ال يؤذيه حر وال    

ويربيه وينعشه من غري حول به وال قوة ، مث فطم من ذلك ، فاجرى له رزقاً مـن كـسب                     
ابويه برأفه ورمحه له من قلوما ، الميلكان غري ذلك ، حىت أهنما يؤثرانه على انفـسهما يف                  

كثرية ، حىت اذا كرب وعقل و اكتسب لنفسه ضاق به أمره ، وظن الضنون بربـه ،                  احوال  
ظـن ، ويقـني   وء وجحد احلقوق يف ماله ، وقتر على نفسه وعياله ، خمافة اقتار رزق ، وس            

ب اخلصال ، با  ... باخللف من اهللا تبارك وتعاىل يف العاجل واآلجل ، فبئس العبد هذا يا بين               
  .١١٤ديث  ، احل٩٦الثالثة ، ص 



٥٢ 

  جزاء الوالد
ملا كان الوالد السبب املباشر يف اتيان الولد اىل عامل الوجود ، ـ والوجود من اهـم   
نعم اهللا تعاىل على االنسان وليس هناك فضل ال جيازى ، كان على الولد ان جيـازن والـده           

لكن ال يترك    و بأحسن ما ميكن ولو أن حق الوالد ال يؤدي وال ميكن تأديته على ما يفي حقه               
  .امليسور باملعسور

ال جيزي ولد والده اال بشيء واحد ، وهو أن جيـده             : 6قال رسول اهللا     ـ ١
  .٢١هر ، باب ما جاء يف واحد ، ص معدن اجلوا... مملوكا فيشتريه ويعتقه 

أن املأمور له من ذلك مثانيه      :  الحد اصحابه وقد ذكر املسري       7قال الصادق    ـ ٢
  .٦٤اب ذكر ما جاء يف مثانية ، ص معدن اجلواهر ، ب... بر والديك منها سر سنتني : 

ان ايب آدم    : 7قال أمري املؤمنني    : ويف الكايف مسندا عن سويد بن غفلة قال          ـ ٣
 اذا كان يف آخر يوم من ايام الدنيا ، واول يوم من أيام اآلخرة ، مثّل ، له ماله و ولده وعمله                    

لكم حمبا واين كنـت علـيكم       واهللا اين كنت    : ده ، فيقول    ـ فيلتفت اىل ول    ـ اىل أن قال   
  حماميا



٥٣ 

 الفـوآد يف    اخل تـسلية  ... نؤديك اىل حفرتك نواريك فيها      : فيقولون  . فماذا يل عندكم ؟   
  .٨٩احوال الربزخ ، ص 

حممد بن حيىي ، عن امحد بن حممد ، عن حممد بن امساعيل بن بزيع ، عن حنان                   ـ ٤
هل جيزي الولـد والـده ؟       : قلت أليب جعفر عليه صلوات اهللا       : ال  بن سدير ، عن ابيه ، ق      

يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنـه فيعتقـه ، أو          : ليس له جزاء االّ يف خصلتني        : 7فقال  
  .١٩ ، باب الرب ، احلديث ١٣٠ ص ٢الكايف ، ج ... يكون عليه دين فيقضيه عنه 



٥٤ 

  هني اهللا عن احملارم
انه وتعاىل عن اتياهنا ، فهي ممنوعة على العبـاد ، واملمنـوع              اهللا سبح  ىهناك امور هن  

بلسان الشرع املقّدس يقال له حرام ، والريب أن اهللا تعاىل ال حيرم على عباده امرا االّ مضره                  
عليهم ، كما ال يوجب عليهم امرا االّ وفيه مصلحة هلم ، فمن ائتمر بأوامر اهللا تعاىل فقـد                   

 ، ومن عصى ـ والعياذ باهللا ـ فقد هلك وهوى ومما حرم علينـا   سعد يف الدنيا واآلخره ، 
  :هو ما جاء يف الكتاب الكرمي 

حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخـاالتكم وبنـات األخ            ـ ١
 ،  وامهـات نـسائكم    ،   وبنات األخت وامهاتكم الاليت ارضعتكم واخواتكم من الرضـاعة        

 فان مل تكونوا دخلتم هبـن فـال         ، من نسائكم الاليت وخلتم هبن       وربائبكم الاليت يف حجوركم   
 وأن جتمعوا بني األختني االّ ما قد سلف         ، وحالئل ابنائكم الذين من اصالبكم       ،جناح عليكم   

   ).٢٣النساء ـ  (  ان اهللا كان غفورا رحيما،



٥٥ 

  ع اىل اجلنةافالد
دخول اجلنة هـو دفـع      قد جعل اهللا تبارك وتعزز لكل شيء سببا ، فاحدى أسباب            

بعض األشخاص وذلك لبعض األعمال الذي قاموا ا يف دار الدنيا ، وأمهّها الرب بالوالدين ،                
هكذا اقتضت حكمة اهللا تعاىل. نةه السبب الرئيسي يف دخول اجلفان.  

 عبـد اهللا    علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أيب عمري ، عن سيف ، عن أيب                 ـ ١
يأيت يوم القيامة شيء مثل الكبة ، فيـدفع يف ظهـر   :  ، قال سالم اهللا عليه عليه صلوات اهللا 

   ...٣ ، احلديث ١٢٦ ، ص ٢ ، ج الكايف... هذا الرب : املؤمن فيدخله اجلنة ، فيقال 
كلمه الرب مطلقة ولكن بقرينة أهنا جائت مع روايات الرب بالوالـدين ميكـن              : أقول  

ما ، وان قلت باألعمي يكن أشخص أفرادها الوالدينلف: قلنا : ة تقييدها.  



٥٦ 

  لودخلُا
كلنا يعلم ان هناك جنة ونار ، وثواب وعقاب ، وكذلك ايضا كلنا يعلم أن من أهل                 

ذين مل خيلّـدوا  النار من خيلد فيها ، وان أهل اجلنة من اخلالدين فيها ابدا ، وقسم ثالث هم ال   
جون منها ، ويتنعمون بنعيم اجلنة ، وهذه الفـرق          دة معينة يسكنوهنا ، مث ين     يف النار ، هلم م    

يرون ما هم عليه االّ بأعماهلم اليت قاموا بأتياهنا يف دار الدنيا ، ولكن هناك قسم من                  الثالثة ال 
اخلالدين يف اجلنة بال عمل عملوه يف الدنيا ، وهم كما قاله الشيخ املفيد اعلـى اهللا مقامـه                   

  :الشريف يف شرح اعتقادات الصدوق 
يلحق من دخلها نصب ، وال يلحقهـم         اجلنة دار النعيم ال   ) قال عليه الرمحه    (  ـ ١

له ، والساكنون فيها    فيها لغوب ، جعلها اهللا دارا ملن عرفه وعبده ، ونعيمها دائم ال انقطاع               
  :على أضراب 

  .ها على امان من عذاب اهللا تعاىلفمنهم من اخلص هللا تعاىل ، فذلك الذي يدخل
 خلط عمله الصاحل بأعمال سيئة ، كأن يسوف منها التوبة فاخترمته املنيـة              ومنهم من 

، مث سكن   قبل ذلك ، فلحقه ضرب من العقاب يف عاجله وآجله ، أو يف عاجله دون آجله                 
  .اجلنة بعد عفو او عقاب

  ا منه يف الدنيا ، وهم الوالدانومنهم من يتفضل عليه بغري عمل سلف



٥٧ 

هللا تعاىل تصرفهم حلوائج أهل اجلنة ثوابا للعاملني ، وليس يف تـصرفهم     املخلّدون الذين جعل ا   
رة بتصرفهم يف حـوائج أهـل       مشاق عليهم وال كلفة ، ألهنم مطبوعون اذ ذاك على املسا          

  .الدنيا

  تعدد اآلباء
يظهر أن االنسان مل يكن له والد واحد فحسب ، وانما الواحد هو األب الذي يولده                

جك ، وهناك والدآخر ذو قدر ورفعة ، يدلّنا عليه رسـول اهللا              وأب زو  ، وبعده أب علّمك   
  : حني يقول 6

ـ      . العلم خدين املؤمن ـ اىل أن يقول ـ والرفق والده ، والرب أخوه ـ اىل آخـره 
  .٣٢ص . 6يب مواعظ الن. 9حتف العقول عن آل الرسول 



٥٨ 

  نكاح املرأه ذات االوالد
 ثيبا ، وان من بعض الثيبات ذوات أوالد ، فهل           رأة وان كانت  ال شك أن كل يريد امل     

ان النـساء علـى     : يقول ارباب هذا الفن     ... كال  ... يصلح للرجل أن يقدم على مثلها ؟        
الثيب ،  . عه لك وحدك  يالباكر ، وهي اليت مل تر زوجا ، فان تزوجتها يكن حبها مج            : ثالث  

تزوجتها يكن نصف حبها لـك      من رأت زوجا ومل تلد منه ، فانك ان          : وهي على قسمني    
ومن رأت زوجا وولدت منه ، فانك ان ابتليت ـا  . بقى عند الناكح األول  اآلخر   والنصف

   نصف للناكح والباقي ألوالده ، فما بقى لك        : ها ذرة ، فانه انقسم نصفني       مل تصب من حب
تـسمى  وامر الصادرة منها ، والطعن عليك ومدح من قبلك ، وهذه االخـرية              األ االّ   ءشي

  .فاياك واحذر. ا ومن ولدها نصيباللفوت ـ يعين تلتفت اىل فراخها ـ وليس لك منه
ـ    : حدثنا ابو احلسن حممد بن عمر البصري ، قال           ـ ١  بـن   يحدثنا ابو احلسن عل

حدثنا ابو نصر حممد بن يوسف      : احلسن بن البندار التميمي الطربي باسفرانني يف اجلامع قال          
حـدثنا  : حدثنا علي بن حشرم املروزي ، قال        : حدثنا أيب ، قال     :  الطوسي بطربان ، قال   

افيدك حـديثاً   :  قال ابو حنيفه النعمان بن ثابت     :  قال   ،الفضل بن موسى السناين املروزي      
  فقلت نعم ، قال ابو: منه ، قال طريفاُ مل تسمع اطرف 



٥٩ 

د اهللا بن جنيبه ، عن زيد       اخربين محاد بن أيب سليمان ، عن ابراهيم النخعي ، عن عب           : حنيفة  
 تـزوج  6قال  قلت ال: يا زيد تزوجت ، قال   : 6بن ثابت ، قال يل رسول اهللا        

...  ؟ 6من هن يـا رسـول اهللا      : تتزوجن مخسا ، قال زيد       تستعف مع عفتك ، وال    
ال تتزوجن ، شهربة ، وال هلربة       : فقال رسول اهللا صلوات اهللا عليه وعلى اهل بيته الطاهرين           

 ، ما عرفت ممـا      6يا رسول اهللا    : فقال زيد   ...  هنربة ، وال هيدرة ، وال نقوتا         ، وال 
ألستم عربا ؟ أمـا الـشهربة        : 6قلت شيئا ، واين بأمرهن جلاهل ، فقال رسول اهللا           

وأمـا  ... وأما النهربة فالقصرية الذميمة     ... وأما اللهربة فالطويلة املهزولة     ... فالزرقاء البذية   
باب اخلمسة  واخلصال ،   ... وأما اللفوت فذات الولد من غريك       ... لعجوز املدبرة   اهليدرة فا 

  .٩٨ ، احلديث ٢٥٧، ص 



٦٠ 

  الفرار من الولد
الولد عزيز جداً حبيث نرى تعضهم يفديه روحه ، ولكن لكل شيء حـد ، ولكـل                 

ك الـدين او   مسري ايقاف ، أما بالنسبة للدنيا فحد حب الولد الدين ، فاذا خري املؤمن بني تر               
وأما بالنسبة لآلخرة اليت هي دار جزاء       . الولد ، فال شك أنه يترك الولد ، و حيافظ على دينه           

وبقاء فكل ينادي وانفساه ، فال والد جيزي عن ولده ، وال مولود هو جاز عن والده شيئا ،                   
 ارمحنا برمحتك   ربنا. واألمر يومئذ هللا تعاىل ، فهناك ترى الغرار مما ال يطاق من سنن املرسلني             

  .تنا دايتك ، يا ارحم الرامحني، وأرنا شفعائنا يف حببوحة جنتك ، وأهدنا وذريا
: البصري بايالق ، قـال       عبد اهللا    حدثنا ابو احلسن حممد بن عمرو بن على بن         ـ ١

 ،  7حدثنا موسى بن جعفر     :  ، قال    7حدثنا علي بن موسى الرضا      : حدثنا أيب ، قال     
حد ثنا علي بن    :  قال   7حدثنا حممد بن علي     :  ، قال    7بن حممد    رحدثنا جعف : قال  

 7كان علي ابن ايب طالـب       :  ، قال    :حدثنا احلسني بن علي     :  ، قال    7احلسني  
بالكوفة يف اجلامع ، اذ قام اليه رجل من اهل الشام ، فسأله عن مسأئل ، فكان فيما سئله أن                    

  يوم يفر املرء من اخيه ( عز وجلّ قال أن قال اخربين عن قول اهللا



٦١ 

من هابيل ، والذي يفر من أمه        رفقابيل ي  : 7 من هم ؟ فقال      ) وأمه وابيه وصاحبته وبنيه   
، والذي يفر من صـاحبته لـوط        7موسى ، والذي يفر من ابيه ابراهيم على نبينا وآله و          

  .من ابنه نوح ، يفرمن ابنه كنعان  ، و الذي يفر7
 موسى من أمه خشية أن يكون قصر فيما وجب عليه            تعاىل امنا يفر   ; قال الصدوق 

... من األب الوالد وهو تاريخ       من األب املريب املشرك ال      امنا يفر  7وابراهيم  . من حقّها 
  .١٠٢ ، احلديث ٢٥٩اب اخلمسة ، ص اخلصال ، ب

ان الفرار يشمل اجلميع حسب ما يتصور الن القرآن الكرمي وان كان له شأن              : اقول  
نعم ميكن أن يكون أول من      .  املوارد ويشمل اجلميع    خصوصية مورد ، االّ أنه يعم      نزول ، او  

( ان لفـظ  : ودليلنا . يفرهم هؤالء الذين عدهم أمري املؤمنني علي عليه افضل الصالة السالم          
  . يفيد العموم)  ال( سم جنس ، و ا) املرء 



٦٢ 

  اللّعن
          ر وأنكى من الطرد ، نعوذ باهللا من        اللعن هو الطرد من رمحة اهللا تعاىل ، وأي شيء أم

ها ما جاء يف احلـديث الـشريف        ، منها وامهّ   تلكم األعمال اليت توجب ذلك ، وهي كثري       
املتعلّق بالولد ووالديه ، والولد والوالدة والتفرقة بينهما ، فهذه اشد موارد اللعن ، لعـن اهللا                 

 7رة أم القاسم ابن احلسن اـتىب        فهذه املخد . آل اميه كيف فرقوا بني األمهات وأبنائها      
 تراى  7وهذه املصونة أم علي االكرب ابن احلسني الشهيد         . ترى ولدها بني حوافر اخليول    

وهذه التقيه أم الرضيع ترى ولدها يتلظى من        . ولدها مقطّعا بالسيوف اربا اربا وقد فارق امه       
 من الوريد اىل الوريـد وهـو   العطش مث عند طلب املاء يرمي بسه من حرمله لعنه اهللا فبذبح     

روحي فداه ، وهكذا امهات أخرى يف كربالء تثكل وتفـارق            عبد اهللا    على يد املظلوم أيب   
أوالدها ، كل ذلك ليحكم يزيد بن معاوية عليه وعلى آله لعائن أهل السموات واالرضني ،                

  . واملالئكة والناس امجعني آمنيلعائن اهللا
واىل الدرر  غ... هللا من فرق بني الوالدة وولدها       لعن ا  : 6قال رسول اهللا     ـ ١

  .١٤٣، حرف الالم ، ص 
  .املصدر السابق... ن والديه لعن اهللا من لع : 6قال ايضا  ـ ٢



٦٣ 

  املمقوت
كل شيء يف الدنيا يكون ممقوتا يف بعض األوان واحلاالت ومن بعض الوجوه ، كما               

  .لوجوه واحلاالت واالوقات األولة ليكون ممدوحا ومستحسنا يف احلاالت والوجوه املعاكس
ومن االشياء املهمة الىت تؤخذ بنظر االعتباء الكلّي هي االموال واالوالد ، وهذه تارة              
تكون زينة احلياة الدنيا ، وأخرى تكون فتنة وامتحانا ، ثالثه تكون وزرا ووباال ، حيث ميقته                

  . متقت يف بعض اآليات والرواياتالعقالء ، وحىت
اني قد دعوت اهللا جلّ جالله أن جيعل رزق من          : يا أبا ذر     ) 9قول النيب   (  ـ ١

غمـرب  پنـدهاى گرامنايـهء پي    ... جيبين الكفاف ، وأن يعطي من يبغضين كثرة املال والولد           
  .٥٦ ، احلديث ٣٠گرامى ، ص 



٦٤ 

  الوأد
كانـت املظـامل ـ يف     ) ٨التكوير ـ   ( )  بأي ذنب قتلت* سئلت ةواذا املوؤد (

مانع ، وكان من مجلتها وأو البنـات ،    اجلاهلية ـ علت فوق اهلامات ، فال رادع وال زمن
يؤسروا يف الغزوات ، ألن الغزو كان من شيمة األعراب ، فهذه الطائفة تغزوا تلك ،                 كي ال 

وذي القبيلة تغزوا ذي ، ونريان احلرب واجلهل قد أحرق الطري واليـابس ، فأجنـاهم اهللا                 
 أشرف اخلالئق من األولني واآلخرين ، أيب القاسم األمني ، حممد اهلـامشي              برجل منهم ، هو   

العريب املكي املدين االبطحي التهامي ، الذي قلب صفحة الـشرك ، والظلـم ، والكفـر ،         
غـزو ،    جهل ، وال    ، فال  اإلسالموالنفاق ، اىل التوحيد ، والعدل ، واالميان ، والسالم ، و           

جلهل ، واالستفرار حلّ مكان الغزو ، والدالل واحملبة حلّت مكان           وأد فالعلم حل مكان ا     وال
ا خريا ، صلّى عليك مليك السماءالوأد ، فجزاك اهللا يا رسول اهللا عن.  

الوشاء عن أمحد بن عائد ، عن أيب خدجيه عن أيب عبد اهللا عليه أفضل السالم ،                  ـ ١
نتا ، وربيتها ، حىت اذا بلغـت ،         اين قد ولدت ب    :  ، فقال  6جاء رجل اىل النيب      :قال  

فألبستها ، وحلّيتها ، مث جئت ا اىل قليب فدفعتها يف جوفه ، وكان آخر ما مسعت منـها ،    
   كفّارة ذلك ؟ قال صلىفما  !اه يا أبت: وهي تقول 



٦٥ 

نعم ، قـال    : فلك خالة حية ، قال       : 6قال  ،  ال  : ألك أم حية ؟ قال      : اهللا عليه وآله    
قلـت أليب   : عنك ما صنعت ، قال أبو خدجيه         ها ، فاهنا مبرتلة األم ، يكفّر      فأبرر : 6

كان يف اجلاهلية ، وكانوا يقتلـون         :7مىت كان هذا ؟ فقال       :عبد اهللا صلوات اهللا عليه      
 ، باب الرب    ١٣٠  ، ص  ٢الكايف ، ج    .... . البنات خمافة أن يسبني ، فيلدون يف قوم آخرين          

  .٨، احلديث 



٦٦ 

  الرمحة على الوالدموجبات 
ان االنسان مهما كانت له حسنات ومهما عمل اخلريات فانه مع ذلك حمتـاج كـل           

ينبغي ان يكتفي االنسان مبا قدم ايـام حياتـه آلخرتـه ،              وال. االحتياج اىل رمحة اهللا تعاىل    
مما يتـصور ، فعليـه       صحيح أنّ السراج يوضع أمام املرء لريى طريقه ولكن االحتياج اكثر          

يقصر يف تربية ولده كي ينشأ نشأة صاحلة حىت يكون بعده سـببا              غي للرجل النبيه أن ال    ينب
  .ينقطع الثواب بعد الوفاة لغفران ذنوب والديه بطلب املغفرة والدعاء وال

: منـها   : سبعة اشياء يكتب للعبد ثواا بعـد وفاتـه           : 9قال رسول اهللا     ـ ١
 باب ذكر ما جاء يف سـبعة ،         معدن اجلواهر ،  ..  .وخلّف ولداً صاحلا يستغفر له بعد وفاته      

  .٥٩ص 
مثانية اشياء من كن فيه أدخله اهللا تعاىل اجلنـة          :   أنه قال  7روي عن العامل     ـ ٢

 معدن اجلواهر ، باب ذكر مـا جـاء يف           ...وأحسن تربية ولده    : منها  : ة  ونشر عليه الرمح  
  .٦٤ مثانية ص
وايل الـدرر ،  غ...  اعان ولده على بره رحم اهللا ولدا : 6قال نيب الرمحة     ـ ٣

  .٧٧حرف الراء ، ص 
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ما من الـشيعة عبـد      : ويف اخلصال عن امري املؤمنني عليه الصالة والسالم قال           ـ ٤
يقارف هنيناه عنه فيموت حىت يبتلى ببلية متحص ا ذنوبه ، اما يف مال واما يف ولد ، وامـا                    

نب ، وانه ليبقى عليه الشيء من ذنوبه فيشدد عليه          يف نفسه ، حىت يلقى اهللا عزوجل وماله ذ        
  .٤٧الفوآد ، يف سكرات املوت ، ص تسليه ... عند موته 
مـر   : 6قال رسـول اهللا     :  ، قال    : ، عن آبائه     7ـ وعن الصادق     ٥

عيسى بن مرمي بقرب يعذّب صاحبه ، مث مر به من قابل فاذا هو ليس يعذب ، فقال على نبينا                    
 رب مررت ذا القرب عام أول فكان صاحبه يعذب ، مث مررت به العام فاذا                يا : 7وآله و 

يا روح اهللا أنه اردك له ولد صـاحل ، فأصـلح            : هو ليس يعذّب ، فأوحى اهللا عزوجل اليه         
  .٨٦لفوآد ، يف احوال الربزخ ، ص  تسلية ا...يتيما فغفرت له مبا عمل ابنه طريقا ، وآوى 

  قال 7مسندا عن الصادق    . ٩ ، احلديث    ٢٦٣لستة ص   يف اخلصال ابواب ا    ـ ٦
ولد صاحل يستغفر له ، ومصحف يقـرأ فيـه ،           : ست خصال ينتفع ا املؤمن بعد موته        : 

          ا مـن بعـده         وقليب حيفره ، وغرس يغرسه ، وصدقة ماء جيريه ، وسن ة حسنة يؤخذ ...
  .١٣٤فيما يلحق الرجل بعد موته ص تسلية الفوآد 
بع الرجل بعد موته اىل يـوم       ليس يت :   قال 7ر مسندا عن الصادق     ويف البحا  ـ ٧

صدقة أجراها يف حياته فهي جتري بعد موتـه اىل يـوم   : القيامة من األجر االّ ثالث خصال  
  القيامة صدقة موقوفة ال
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له  تورث ، أو سنة هدى سنها فكان يعمل ا وعمل ا يف بعده غريه او ولد صاحل يستغفر                 
  .نفس املصدر: الفوآد لية تس... 

ولد باّر يـستغفر    : خري ما خيلفه الرجل بعده ثالثة       :  ، قال    7وعن الصادق    ـ ٨
  .تسلية الفوآد ، نفس املصدر ... له ، وسنة خري يقتدي به فيها ، وصدقة جتري من بعده

  سخط اهللا ورضاه
. ا بـه  وهو الكراهة للشيء وعدم الرض    : ضد الرضا   : السخط  : جاء يف تاج العروس     

. يسخط سخطا وتسخط ، اي كره وتكره ، واملـسخوط املكـروه           . كفرح: وقد سخط   
       وهناك اعمال تصدر من العبد مل      . هه ومل يرضه  وتقول كلما عملت له عمال تسخطه أي تكر
  .منها الولد يسخط والديه. بد كذلكيكن هللا فيها رضا فيسخطها بل ويسخط الع

من أسخط والديه فقد اسخط     : أنه قال    6عن الراوندي ، عن رسول اهللا        ـ ١
  . ، تكملة٢٠٠ذرايع البيان ص ..  .» تعاىل «اهللا ، ومن اغضبهما فقد اغضب اهللا 
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  جند العقل
انّ للعقل جنودا حيرسونه من اآلفات ، ويساعدونه يف امللمات ، ولقد من اهللا تعـاىل                

ه احلجة البالغة تبارك ، وتعاىل ويف       تبقى عليه حجة ، ول     على العقل ذه اجلنود اندة كي ال      
  .هاتيك اجلنود ـ وقد ذكرها املسعودي يف كتابه اثبات الوصية ـ

  :هو الرب بالوالدين  ـ ١
جنديا كل منـهم يكفـي ألن يقـود         ) ٨١(مث بلغ عدد اجلنود كما عدها       ) اقول  ( 
  . شاطئ اخلري والسالمة والسعادةاالنسان اىل
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  الشكر
 ال: أما العقـل    .  ذي لب شكر املنعم وقد اوجبه العقل والنقل         من الواجب على كل   

آل النعمة ، ومن مل يشكر املـنعم فقـد           ريب أنه حيكم بوجوب الشكر عند اسد       شك وال 
فقد جاء يف األخبار الكثرية ما يدل على وجود شكر املنعم ، وأنّ هـل               : وأما النقل   . ظلمه

مث من يـستحق    . كر املخلوق مل يشكر اخلالق    حسان ، وأن من مل يش     حسان االّ اإل  جزاء اإل 
الشكر بعد اهللا سبحانه وتعاىل اكثر من الوالدين ، فاهنما السبب الظاهري يف وجود االنسان               
وأي نعمة هي أوىل واكرب وأفضل من نعمة الوجود وكان االنسان معدما لوال اقتضاء حكمه               

 الشكر للوالدين كما جيب هللا تعاىل     وجل جعل االبوين جزء علة اجياده ، فعليه جيب           اهللا عز .
   ).١٤لقمان ـ (  )  املصريأن اشكر يل ولوالديك ايلّ (: وهو القائل تعزز وتقدس 

حدثين أيب عن امحد ين أيب عبد اهللا        :   قال 2 ماجيلويهحدثنا حممد بن علي      ـ ١
:  قال 7ا  الربقي ، عن السياري ، عن احلارث بن وهلاث ، عن ابيه ، عن أيب احلسن الرض                

أمر بالصالة والزكوة فمن صـلى ومل       : ان اهللا عز وجلّ أمر بثالثة ، مقرون ا ثالثة أخرى            
يزك مل تقبل منه صالة ، وأمر بالشكر له وللوالدين فمن مل يشكر والديه مل يشكر اهللا ، وأمر                   

الثالثة ، ص   اخلصال باب   ... وجل   باتقاء اهللا وصلة الرحم فمن مل يصل رمحه مل يتق اهللا عز           
  . احلديث١٢٣
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  الرب والبار
من أفضل الطاعات الرب ، ومن افضل البر ، بر الوالدين فمرحى ملـن بـر والديـه ،                  
وطوىب له ، فان اجلنة مأواه ، والنار بعيدة عنه ، وهو من السعداء ، وقد جربنا من كان بـرا     

تروح عليه االيام وهو يف حببوحة      بوالديه يف زماننا هذا ورأيناه يعيش يف سعة الرزق وتغدو و          
النعيم ، سواء كان ثريا أم ال ، وسواء كان عامال أم رب عمل ، واحلكايات على هذه كثرية                   

ف ما  وكثرية جداً ، ليس املقام مقام السرد ، خلوف اخلروج عن صلب املوضوع ، لكن كي               
  .تعامل ابويك يعاملك ابناؤك

ا حممد بن احلـسن     نثحد:  قال   2الوليد  حدثنا حممد بن احلسن بن امحد بن         ـ ١
الصفّار ، عن حممد بن عبد اجلبار ، عن عبد الرمحن بن أيب جنران ، عن احلسن بن علي بـن                     

وا بـر :  قـال  7رباط ، عن أيب بكر اخلضرمي ، عن بعض اصحابه ، عن ايب عبـد اهللا        
 ، باب االثنني ،     ٤٤اخلصال ص   ... آبائكم يربكم ابنائكم ، وعفوا عن الناس تعف نسائكم          

  .٧٥احلديث 
حدثين علي بن موسى بن جعفر بن أيب جعفر الكميداين          :  قال   2حدثنا ايب    ـ ٢

، عن امحد بن امحد بن حممد بن عيسى عن حممد بن أيب عمري ، عن احلسني بـن مـصعب                     
  مسعت أبا عبد اهللا: مداين قال اهل
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  والفاجر ، والوفاء بالعهـد للـرب  ة اىل الرباداء االمان: ثالثة ال عذر الحد فيها   :  يقول   7
 ، باب الثالثة احلـديث      ٩٨املصدر السابق ص    ...  والفاجر ، وبر الوالدين كانا أو فاجرين      

 ، باب الرب احلديث     ١٢٩  ، ص  ٢٠ج  الكايف ،   :  ، وعن علي بن ابراهيم ، نفس املنت          ١١٨
١٥.  

مريي ، عن حممد بن احلسني      احل حدثنا عبد اهللا بن جعفر    :   قال 2حدثنا أيب    ـ ٣
مسعت ابا عبـد اهللا     : بن ايب اخلطاب ، عن احلسن بين حمبوب ، عن عنبسة بن مصعب قال               

لن كانـا   بر الوالدين بر:  رخصة ثالث مل جيعل اهللا تعاىل الحد من الناس فهن:  يقول   7
املصدر الـسابق   ... ر  والفاج فاجرين ، ووفاء بالعهد للرب والفاجر ، واداء االمانة اىل الرب           او
  .١٢٩ ، باب الثالثة ، احلديث ١٠١ ص

: اخربنا ابو القاسم البغـوي ، قـال          :اخربين اخلليل بن امحد السجزي ، قال         ـ ٤
اخربين الوليد بن الغريان بن حريث      : اخربنا شعبة ، قال     : حدثين على يعين ابن اجلعد ، قال        

دثين صاحب هذا الدار ، واشار بيـده اىل دار          ح: قال   عمرو الشيباين ،     مسعت أبا : ، قال   
  ، اي االعمال احـب اىل اهللا عـز         6سألت رسول اهللا     :   قال  عبد اهللا بن مسعود ،    

قلـت مث  . بر الوالدين : 9قال  . قلت مث أي شيء ؟    . الصلوة لوقتها  : 9قال  . وجل ؟ 
استزدته لزادين  قال فحدثين ذا ، ولو      . اجلهاد يف سبيل اهللا عزوجل     : 9أي شيء ؟ قال     

  .٢١٣ احلديث ١٢٩، باب الثالثة صاخلصال ... 
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غوايل الـدرر ،    ... بر الوالدين يورث رضا الرمحن       : 6قال منقذ البشر     ـ ٥
  .١٥ حرف الباء ، ص

   ...نفس املصدر... بر الوالدين جيزي عن اجلهاد : 6 ـ وقال ٦
... الديه بعد موهتمـا     سيد األبرار يوم القيامة رجل بر و       : 6ـ وقال ايضا     ٧

  .٩٠املصدر السابق ، حرف السني ، ص 
  . )١٤مرمي ـ آيه  ... ( را عصياباوبرا بوالديه ومل يكن جـ  ٨
   ).٨العنكبوت ـ  ... ( ووصينا االنسان بوالديه حسناـ  ٩

احلسني بن حممد ، عن معلي بن حممد ، عن الوشاء ، عن منصور بن حازم ، عن أيب                   
الصالة : قال صلوات اهللا وسالمه عليه      . أي األعمال أفضل ؟   : قلت  :  ، قال    7عبد اهللا   

 بـاب   ١٢٧ ، ص    ٢ الكايف ، ج  ... لوقتها ، وبر الوالدين ، واجلهاد يف سبيل اهللا عزوجلّ           
  .٤الرب ، احلديث 
ـ عده من اصحابنا ، عن امحد بن خالد ، عن ابيه ، عن عبد اهللا بن حبر ، عـن         ١١
ـ وأنا عنده ـ لعبد  قال  :  ، قال 7 مسكان ، عمن رواه ، عن أي عبد اهللا عبد اهللا ابن

  الواحد
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 7 ـ اىل أن قال  ) وبالوالدين احسانا (: األنصاري يف بر الوالدين يف قول اهللا عزوجلّ 
وان جاهداك لتشرك يب ما ليس لك به علـم فـال            ) حسنا   ( ووصينا االنسان بوالديه   (ـ  

 يأمر بصلتهما وحقّهما على كل      »من  « انّ ذلك اعظم     :صلوات اهللا    فقال عليه    ) تطعهما
بـل أمـر     ال : 7فقال  .  ؟ ) تشرك يب ما ليس لك به علم      على أن   وان جاهداك    (حال  

 ،  ١٢٧ ، ص    ٢الكايف ، ج    ... بصلتهما وأن جاهداه على الشرك ما زاد حقّهما االّ عظما           
  .٦باب الرب ، احلديث 

عن أمحد بن حممد بن عيسى ، عن على بن احلكم ، وعـده              ـ حممد بن حيىي ،       ١٢
من اصحابنا ، عن امحد بن أيب عبد اهللا ، عن امساعيل بن مهران ، مجيعا عن سيف بن عمرية                    

 ، برب امساعيل    7خبرت أبا عبد اهللا     : ، عن عبد اهللا بن مسكان عن عمار بن حيان ، قال             
 ، أتته اخـت  6زددت له حبا ، ان رسول اهللا    لقد كنت أحبه ، وقد ا     : ابين يب ، فقال     

       ا ، وبسط ملحفته هلا ، فأجلسها عليهـا ، مث أقبـل              له من الرضاعة ، فلّما نظر اليها سر
حيدثها ، ويضحك يف وجهها ، مث قامت وذهبت ، وجاء أخوها فلم يصنع به ما صنع ا ،                   

 : 6فقـال   ! ؟ و رجل  صنعت بأخته ما مل تصنع به وه       6يا رسول اهللا    : فقيل له   
  .١٢ ، باب الرب ، احلديث ١٢٩، ص  ٢ الكايف ، ج... ألهنا كانت أبر بوالديها منه 

   عن علي بن احلكم ، عن سيف»ىي  اي حممد بن حي«عنه  ـ ١٣
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ان  : 7مسعت رجال يقول أليب عبـد اهللا  : بن عمرية ، عن أيب الصباح ، عن جابر ، قال        
 ص   ، ٢الكايف ، ج    ...  املسلمني عن يتوالّنا     برمها كما ترب   : 7فقال  . يل أبوين خمالفني ؟   

  .١٤ ، باب البر ، احلديث ١٢٩
ـ عنه ـ الربقي ـ عن حممد بن علي ، عن عبد الرمحان بن حممد األسـدي ،     ١٤

كنت مع أيب جعفـر     : عن حريب الغزال ، عن صدقة القتاب ، عن احلسن البصري ، قال              
يا أبا سعد قم بنا اىل جنازتـه ، فلّمـا            : 7 من قريش فقال      مبىن ، وقد مات رجل     7

قلت .  يدعوا اىل اجلنة    ، والرب  ربأال اخربكم خبمس خصال هي من ال       : 7دخلنا املقابر قال    
 اخفاء املصيبة وكتماهنا ، والصدقة تعطيها بيمينك ال تعلم ا مشالك ، وبر             : 7قال  . بلى

حول وال قوة االّ باهللا العلي العظيم        ال: (  ، واالكثار من قول      الوالدين ، فانّ برمها هللا رضى     
احملاسـن ، كتـاب     ...  امجعـني    6فانه من كنوز اجلنة ، واحلب حملمد وآل حممد          ) 

  .٢٧ ، احلديث ٨ال والقرائن ، ص االشك



٧٦ 

الوالدين بر  
ى عبـاده   ان اهللا تبارك وتعاىل يرحم عباده ، وجعل لكل شيء شيئا ولرتول رمحته عل             

  ...منها اشفاق االوالد ابويهما ايضا اسباب ، 
اربع خصال من كن فيه ادخله اهللا تعـاىل          : 6ـ قال سيدنا الرسول األكرم       ١

باب ذكر ما جـاء     معدن اجلواهر   ... من اشفق على والديه     : منها  : عليه رمحته    جنته ونشر 
  .٣٩يف اربعة ، ص 

 من بر والديه ، أنسئ يف أجله ، ووسـع           :من أهلم اربعة اشياء      : 6ـ وقال    ٢
... عليه يف رزقه ، ومنع بعقله ، وسهل عليه يف ساقته يريد به املوت ، ولقّن حجته يف قربه                    

  .٤٠ر باب ذكر ما جاء يف اربعة ص معدن اجلواه
مثانية اشياء من كن فيه ادخله اهللا تعاىل اجلنـة          :  أنه قال    7روى عن العامل     ـ ٣

  .٦٤واهر باب ذكر ما يف اربعة ص  والديه معدن اجلوبر: منها : رمحة ونشر عليه ال
  تفتح ابواب: »  6 رسول اهللا «وقال  ـ ٤
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وعند . عند نزول املطر ، وعند نظر الولد يف وجه الوالدين         : السماء بالرمحة يف اربع مواضع      
باب الزاء بعـده     ،   سفينة البحار ... وعند فتح باب الكعبة وعند النكاح       . فتح باب الكعبة  

  .٥٦١ الواو ، ص
اهللا رحيم بعباده ومن رمحته أنه خلـق        : قال امري املؤمنني عليه الصالة والسالم        ـ ٥

مائه رمحة ، وجعل منها رمحة واحدة يف اخللق كلّهم ، فبها يتراحم الناس ، وترحم الوالـدة                  
ة الفوآد  تسلي... ديث  اىل آخره احل  ... ولدها ، وحتنن األمهات من احليوانات على أوالدها         

  .١٩٥فصل يف الشفاعة ص 
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م باالُالرب  
مما جيب على الولد هو أن يرب بأبويه ولكن فرق بني األم واألب ، فان حق األم اكثـر      
ألهنا محلت وارضعت وربت وسهرت الليال ، كل ذلك يف سبيل راحة الولد ، حـىت كـرب    

حلق ، فيجب الرب ـا اكثـر        اء ا وشاب ، وصار يستلذ بلذة الوجود ، واآلن حن وقت اد          
  .فأكثر

... فاألقرب  ! مث األقرب   ! مث أباك   ! أمك أمك أمك     : 6قال رسول اهللا     ـ ١
  .١٣غوايل الدرر ، حرف االلف ، ص 

صدر السابق ، حرف اجليم     امل... اجلنة حتت أقدام األمهات     :  ايضاً   6ـ قال    ٢
  .٤٢، ص 

 فأي الناس اعظم حقـا      » 6سول اهللا   ر  يا  «:قلت  : عن عائشة ، قالت      ـ ٣
عـن    ، نقـال ١٩٧ذرايع البيان ، اآلفة الثامنة ، ص       ... . أمه   : 6على الرجل ؟ قال     
  .املستدرك للحاكم

علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أيب عمري ، عن هشام بن سامل عن أيب عبد                    ـ ٤
  6النيب  رجل اىل جاء: اهللا عليه الصالة والسالم والتحيات والربكات ، قال 
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قـال  .  من أبر ؟   6 تسليماً كثريا كثريا ، فقال يا رسول اهللا          6جاء رجل اىل النيب     
مث : مث من ؟ قال أمك ، قال مث من ؟ أمك ، قال              :  أمك ، قال  : صلوات اهللا عليه وعلى آله      

  .٩ديث  ، باب الرب ، احل١٢٧ ، ٢الكايف ، ج ... أباك  : 6قال . من ؟
اصحابنا ، عن امحد بن حممد بن خالد ، عن علي بن احلكـم ، عـن                 ـ عدة من     ٥

كنت نصرانيا سـلمت ، وحججـت ،        : معاوية بن وهب ، عن زكريا بن ابراهيم ، قال           
وأي شيء    :7أين النصرانية ، واين اسلمت ، فقال        :  ، فقلت    7فدخلت على أيب اهللا     

 تدري ما الكتـاب وال االميـان         ما كنت  «:  عز وجلّ    قول اهللا :  ؟ قلت    اإلسالمرأيت يف   
 : 7لقد هداك اهللا تعاىل ، مث قـال          : 7 فقال   »ولكن جعلناه نورا هندى به من نشاء        

ان أيب وأمي على النصرانية وأهـل  : اللهم اهده ـ ثالثا ـ سل عما شئت يا بين ، فقلت   
ون حلـم   يأكل : 7فقال  . بييت ، وأمي مكفوفة البصر ، فأكون معهم ، وآكل يف آنيتهم ؟            

ها ، فاذا ماتت فال     ال بأس ، فانظر أمك فرب      : 7 فقال   ،فقلت ال ، وال ميسونه      . اخلرتير ؟ 
              ك أتيتين ، حىت تأتيين مبىن      تكلها اىل غريك ، كن أنت الذي تقوم بشأهنا ، و ال ختربنّ احدا أن

وهـذا يـسأله ،   فأتيته مبىن والناس حوله كأنه معلّم صبيان ، هذا يسأله           :  ان شاء اهللا ، قال    
فلما قدمت الكوفة الصفت ألمي ، وكنت اطعمها ، وأفلي ثوا ورأسـها ، وأخـدمها ،                 

يا بين ما كنت تصنع يب هذا وانت على ديين فما الذي أرى منك منذ هاجرت                : فقالت يل   
ذا الرجل هو نـيب ؟  رجل من ولد نبينا أمرين ذا ، فقالت ه : فقلت  . فدخلت يف احلنيفية ؟   

  ال ، و: فقلت 
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  ان هذه وصايا االنبياء ، فقلت             :  ، فقالت    لكنه ابن نيب ، ـه       :يا بين ان هذا نيبـه ، انيا أم
 دينك خري دين ، أعرضـه علـي ،          يا بين  :ليس يكون بعد نبينا نيب ، ولكنه ابنه ، فقالت           

ء  وعلمتها ، فصلّت الظهر والعصر واملغـرب والعـشا         اإلسالمفعرضته عليها ، فدخلت يف      
 أعد علي ما علمتين ، فأعدته عليها ،         يا بين  :اآلخرة ، مث عرض هلا عارض يف الليل ، فقالت           

فأقرت به و ماتت ، فلما اصبحت كان املسلمون الذين غسلوها ، وكنت أنا الذي صـليت           
  .١١، باب الرب ، احلديث ١٢٨  ، ص٢الكايف ، ج ... عليها ، ونزلت يف قربها 

مد ، عن معلّي بن حممد ، وعلي بن حممد ، عن صـاحل بـن أيب                 ـ احلسني بن حم    ٦
محاد ، مجيعا عن الوشاء ، عن أمحد بن عائذ ، عن أيب خدجيه سامل بن مكروم ، عن معلـي                     

الوالدين ، فقـال      عن بر  6جاء وسأل النيب    :  ، قال    7بن خنيس ، عن أيب عبد اهللا        
أباك ، وبدأ باألم     أباك ، أبرر    ، أبرر  أباك أمك ، أبرر   أمك ، أبرر   ابررأمك ، أبرر   : 6
  .١٧، باب الرب ، احلديث ١٣٠ ، ص ٢الكايف ، ج ...  قبل األب
ـ علي بن ابراهيم ، عن حممد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرمحن ، عن عمرو                   ٧

اين رجل شاب نشيط ، وأحـب       :  فقال   6أتى رسول اهللا    : ، قال    ، عن جابر   بن مشر 
ارجع فكن مع والدتك ، فو الذي        : 6فقال له النيب    .  تكره ذلك ؟   اجلهاد ، ويل والدة   

،  ٢ الكايف ، ج  ...  ألنسها بك ليلة خري من جهادك يف سبيل اهللا سنة            » نبيا   «بعثىن باحلق   
  .٢٠، احلديث  ، باب الرب ١٣٠ص 
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  م وسطهارضا االُ
الرابع عشر ـ  ـ القرن  ان يف رضاء األم وسخطها آثار عجيبة رأيناها يف زماننا هذا

وآثارها بعضاً تتعلق بالدنيا ، وبعضاً تتعلق باآلخرة ، تتعلق بالفقر والغىن ، والتوفيق وعدمه ،                
وطول العمر و قصريه ، وبركة النسل وعدمه ، وسعة الصدر وضيقه ، وهكذا األم تـؤثّر يف         

، واىل ما شـاء اهللا      حلدود  مجيع مرافق احلياة من اخلري والشر ، والسعادة والشقاء ، اىل ابعد ا            
  .تعاىل

 شاب يسمى علقمـة ، وكـان كـثري          6ـ وحكي انه كان يف زمن النيب         ١
االجتهاد يف طاعة اهللا ، يف الصالة والصوم والصدقة ، فمرض واشتد مرضه ، فأرسلت امرأته                

. رسول اهللا حبالـه    ان زوجي علقمة يف الرتع فأردت أن اعلمك يا         : 6اىل رسول اهللا    
 امضوا اليه ولقّنـوه الـشهادة ،        6 عمارا وصهيبا وبالال ، وقال       6 فأرسل النيب 

ولسانه ال ينطـق    . ال اله االّ اهللا   : فمضوا اليه ودخلوا عليه فوجدوه يف الرتاع فجعلوا يلقنونه          
هـل   : 6فقال  .  خيربونه أنه ال ينطق لسانه بالشهادة      6ا فارسلوا اىل رسول اهللا      

 اليها رسول اهللا صـلى      أم كبري السن ، فأرسل     6هللا  قيل رسول ا  . من ابويه أحد حي ؟    
  اهللا عليه
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: فدخل بالل فقال    . ال اله االّ اهللا   :  فانطلق بالل فسمع علقمة من داخل الدار يقول          .!مني  
مث مـات   . يا هؤالء ان سخط أم علقمة حجب لسانه عن الشهادة وان اضاها اطلق لـسانه              

 فأمر بغسله وكفنه ، مث صلّى عليه ، وحضر           ، 6علقمة من يومه ، فحضره رسول اهللا        
يا معشر املهاجرين واألنصار ، مـن        : 6 على شفري قربه ، وقال       6دفنه ، مث قام     

فضل زوجته على أمه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس امجعني ، ال يقيل اهللا منـه صـرفا وال                   
ا فرضـى اهللا يف رضـاها ،   عدال ، االّ أن يتوب هللا عزوجلّ ، وحيسن اليها ويطلب رضـاه  

  .١٨٦ يع البيان ، اآلفة الثامنة صذرا... اىل آخره ... وسخط اهللا يف سخطها 
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  معىن العاق والعقوق
لكل أمة لغة ، ولكل لغة الفاظ ، وقد وضعت االلفاظ بأتقان ، اما االلفاظ العربيـة ،         

هنا وتنسيقها ، السـيما  ولغتها فهي معجزة اللغات وااللفاظ ، وقد اعجزت ارباب الفن باتقا     
القرآن الكرمي ، كالم اهللا ايد ، معجزة الدهر الذي تعدد منه التحدي بالنسبة اىل مجيع اهل                 

قل لئن اجتمعت االنس واجلن على أن يأتو مبثل هذا القرآن ال يـأتون              : اللسان ، فهو القائل     
   ). ٨٨بين اسرائيل ـ  ( ... مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا

 أف (أدين العقوق   ) : عقق  ( فقد جاء يف امع ، يف مادة        : ا لفظ العقول ومعناه     أم
اذا آذاه وعصاه ، وترك االحسان اليه وهو        : عق الولد اباه ، يعق ، عقوقا ، من باب عقد            ) 

  .وهو الشق والقطع: اصله من العق و. الرب له
بار به مصرحة بأن العاق ال      ـ وهو من املعاصي الكبرية مما أوعد اهللا عليه ، واالخ           ١

 ،  ١٩٨ذرايع البيـان ، ص      . ..يدخل اجلنة ، وحاله حال مدمن اخلمر ، واملنان لفعل اخلري            
  .تكمله

. ..من احزن والديه فقـد عقّهمـا         : 9قال رسول اهللا    ) اجلعفريات  ( عن   ـ ٢
  .، تكمله ١٩٩ ذرايع البيان ، ص
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واملدمن . العاق لوالديه : جبون عن النار    ثالثة ال حي  : أنه قال    : 6عن النيب    ـ ٣
رسول اهللا صلوات اهللا عليه وعلى آله الطيبني الطاهرين ،           يا: قيل  . واملنان بعطائه . من اخلمر 

واذا مها  . ويسأالنه فيحرماهنما . يأمران فال يطيعهما   : 6قال  ... وما عقوق الوالدين ؟     
  .٢٠٠نفس املصدر ، ص .... لزمهما مل يعظهما حبق ما ي
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  عاق الوالدين
ان موجبات عقاب اهللا تعاىل لعبده كثرية وهو اشد املعاقبني يف موضع النكال والنقمة              

 يشينهم ومن موارد عقابه األليم ـ أعاذنا منه ـ عدم اطاعة الوالدين وأذاهم وعقوقهم وما  
  .، فاتق النار ايها الولد البار

معـدن  . العاق: منهم  : اجلنة  ثالثة ال يدخلون     : 6قال سيدنا رسول اهللا      ـ ١
  . ، باب ذكر ما جاء يف ثالثة٣١ص اجلواهر ، 
درر الكلـم ،    ... من ظلم يتيما عق اوالده      : قال امري املؤمنني سالم اهللا عليه        ـ ٢

  .٢٣٩ حرف امليم ، ص
ال يدخل اجلنة العاق لوالديه ،      : عن موالنا الصادق عليه افضل الصالة والسالم         ـ ٣

  . ، تكلمه١٩٨ذرايع البيان ، ص . .. اخلمر ، واملنان بالفعال اخلري اذا عمله واملدمن من
عن شيخنا املفيد باسناده عن أيب اسحق اهلمداين ، عن أبيه ، عن سيد املوحدين                ـ ٤
   قال» قال « ، 7ني أمري املؤمن
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عقـوق  : ثالثة من الذنوب تعجل عقوبتـها وال تـأخر اىل اآلخـره         : 6رسول اهللا   
  .١٩٩ذرايع البيان ، ص ... حسان وكفر اال. والبغي على الناس. الدينالو

ملعون ملعون من ضرب والديه ، ملعون من عـق           : » الكراجي   «ويف رواية    ـ ٥
  .املصدر السابق... من قاطع رمحة والديه ، ملعون 

هـا  اياكم والعقوق فان اجلنة يوجد رحي     : عن موالنا الباقر عليه الصالة والسالم        ـ ٦
  .س املصدرنف... قاطع رحم  من مسرية مائه سنة ، وما جيدها عاق وال
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الوالدينعق   
ال يتخيل أن العقوق الذي هو تعرض اىل عقاب اهللا وعذابه يكون من جهة الوالـدين                
فحسب ، وامنا هو من اجلهتني ، يعين أنه كما يعق الوالدان ولدمها ، كذلك الوالـد يعـق                   

 ما ، فان اهللا تبارك وتعاىل عدل حمض ، فلم جيعل حقا الحد على               روالديه اذا ظلماه وهو ب    
  .اليك احلديث املتضمن هذا املعىن، و اآلخر احد اال وجعل مثله للطرف

ثنا علي بن ابراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن النوفلي            حد:  قال   2حدثنا أيب    ـ ١
، عن على صلوات اهللا علـيهم       ، عن السكوين ، عن جعفر بن حممد ، عن ابيه ، عن آبائه               

يلزم الوالدين من العقوق لولدمها ، اذا كـان الولـد         : 6قال رسول اهللا    : امجعني قال   
  .٧٧ ، احلديث ٤٥اب االثنني ، ص اخلصال ، ب... صاحلاً ما يلزم هلما 



٨٨ 
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  حقوق الوالدين
عاىل ذوي احلقوق كثريون ، ولكن اكرب احلقوق واعظمها واوالها حق اهللا سبحانه وت            

 الصاله والسالم ، واولياءه عليهم صلوات رب االرباب ، ألن اعظـم             عليه وآله ، ورسوله   
وان تعـدوا نعمـة اهللا ال    (النعم واكربها من هؤالء ، فاهللا تعاىل حدث عن نعمه و الحرج         

 ، فكم قاسى احملن واحتمـل املـصائب   6 وأما الرسول ) ٣٤ ـ ابراهيم ـ   حتصوها
.  نيب مثل مـا اوذيـت  يما اوذ : 6ية وسعادة البشر ، حىت قال      واألذى يف سبيل هدا   

تجبني صلوات اهللا عليهم امجعني ، فـسل        نوأما األولياء أئمة اخللق وهداة احلق املصطفني امل       
عنهم التأريخ والعلم واالنسانية لترى اياديهم على كل ذي وجود من يومهم اىل آخر الدنيا ،                

ز من متسك م وجنى ، وخسر من تركهم وهوى ، اللهم            بل وحىت يف اآلخرة ونعيمها ، فا      
عليهم آمني آمني يـا رب      احينا حياهتم وامتنا مماهتم ، واحشرنا معهم حبقّهم عليك وحقك           

  .العاملني
... حق علي على املسلمني كحق الوالد على ولـده   : 6 ـ قال رسول اهللا  ١

  .٤٩اء ، ص غوايل الدرر ، حرف احل
   انا وعلي ابوا هذه: ايضاً 6 ـ وقال ٢
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  .نفس املصدر... األمة 
ـ علي بن ابراهيم ، عن حممد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الـرمحن ،                    ٣

عن درست بن أيب منصور ، عن أيب احلسن موسى على آبائه وأبنائه وعليه افضل التحيـات                 
ما حق الوالـد    . ؟ الربرة الكرام    9سأل رجل رسول اهللا     : والربكات من اهللا تعاىل ، قال       

ال يسميه بامسه ، وال ميشى بـني        : على ولده ؟ قال صلوات اهللا املتعال عليه وأله الطاهرين           
 ، باب الرب ، احلديث      ١٢٧  ، ص  ٢ الكايف ، ج  ... جيلس قبله ، وال يستسب له        يديه ، وال  

٥.  
 خبر ،   ـ عدة من اصحابنا ، عن امحد بن حممد بن خالد ، عن أبنه عن عبد اهللا بن                  ٤

قال ـ وأنا  : عن عبد اهللا بن مكان ، عنم رواه عن أيب عبد اهللا عليه الصالة والسالم ، قال 
 وبالوالدين احـسانا  (: وجلّ  ـ لعبد الواحد األنصاري يف بر الوالدين يف قول اهللا عز  عنده

وبالوالـدين   « تعبدوا االّ اياه   وقضى ربك أن ال    (فظننا أهنا اآلية اليت يف بين اسرائيل         ـ )
 « ووصينا االنسان بوالديه   (هي اليت يف لقمان     : فقال  .  فلما كان بعد سألته ؟     )»  احسانا
ان ذلـك  :  فقـال  ) ان جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما      » حسنا  
وان جاهداك لتشرك يب ما لـيس        ( أن يأمر بصلتهما وحقّهما على كل حال         » من   «أعظم  

ال بل يأمر بصلتهما وان جاهداه على الشرك مـاذا وحقّهمـا االّ             : فقال  .  ؟ ) لملك به ع  
  .٦ ، باب الرب ، احلديث ١٢٧، ص  ٢الكايف ج ... عظما 
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  اعالة االوالد
ان موضوع االعالة موضوع مهم جدا ، وقد درسه وتدارسه علماء االقتصاد من زمن              

برام ، ودفع ودخل ، فمنهم مـن اوجـب          غري قريب ، وهلم فيه الكالم الطويل من نفض وا         
ية ، وطبعـاً حبـدود حـددها    اإلسالمالنفقة ـ اي اعالة االوالد ـ وهو ما وافق االحكام   

الشرع الشريف ـ راجع كتاب النكاح يف الفقه ـ ، وفهم من ال يوجبها ، بل يـشكّلها    
 تعاىل ، مـا لنـا       وانا اذ أسلمنا وجهنا هللا    . ويعرفها بشكل ال طائل حبته مهما حبثنا ونبحث       

ن وأقوال املخلوق له جل وعال يف امور قد شرع هلا هنجا قوميا مستقيما ، كما قد أعضينا ع                 
  .التفلسف فيما وجب علينا تعبدا

حدثنا حممد بـن احلـسن      :  قال   2ـ حدثنا حممد بن احلسن بن امحد الوليد          ١
 ، رفعـه اىل ايب عبـد اهللا         حدثنا حممد بن عيسى بن عبيد عن زكريا املـؤمن         : الصفّار قال   

.. من عال ابنتني او اختني او عمتني او خالتني حجبتـاه مـن النـار       : الصالة والسالم قال    
  .١٤ث  ، باب االثنني ، احلدي٣٠اخلصال ص



٩٢ 

  النفقة على الوالد
من الواضع املهمه يف الشرع املقدس ، هو موضوع النفقه ، وهذا املوضوع الذي قـد             

ين العصريين ، فاهنم كلما حياولون أن جيعلوا النفقه كـلّ علـى عاتقـه ،                اقلق أدفعه املفكر  
ويقننوا ذا الصدد قانونا يرون العيب والنقص باوزان يف يرمـون اليـه ، فـان أي كفـه                   
يرجحوهنا بتقى األخرى موجوحه ، ويبان اخللل يف دستورهم ، فال مفّـر االّ اىل املـشرع                 

ال ، ولـن  اء اىل ما سنه هو جلّت عظمته فلن جتد لسنة اهللا تبدي اخلالق ، وال مناص االّ االلتج     
  .جتد لسنته اهللا حتويال

حدثنا حممد بن حيىي العطار ، وامحد       :  قاال   2حدثنا أيب ، وحممد بن احلسن        ـ ١
بن ادريس مجيعا عن حممد بن امحد ، عن موسى بن عمر ، عن عبد اهللا بن املغـرية ، عـن                      

قلت من الـذي أجـرب عليـه        ) حريز  (  عليه الصالة والسالم ، قال       حريز عن أيب عبد اهللا    
 اب االربعـة ، ص    اخلصال ، ب  ... الوالدين ، الولد ، والزوجة       : 7قال  : وتلزمين نفقته   

  .١٠٩ ، احلديث ٢٠١
حدثنا حممد بن حيىي العطار ، عن حممد بن         : ، قال    2ـ حدثنا حممد بن احلسن       ٢

مي ، عن عدة     بن هاشم عن أيب طالب عبد اهللا بن الصلت الق          امحد ، عن أيب اسحاق ابراهيم     
  من اصحابنا يرفعونه



٩٣ 

مخسة ال يعطون من الزكوة      : 7اىل أيب عبد اهللا عليه التحيات الزاكيات من اهللا ، أنه قال             
اخلصال ،  ...  على النفقه عليهم     » الرجل   «ألنه جيرب   . واململوك. واملرأة. والوالدين. ، الولد 
  .٤٥ ، احلديث ٢٣٤مسة ، ص باب اخل
يسئلونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خري فللوالـدين و االقـربني واليتـامى                ـ ٣

   ).٢١٥البقرة ـ  ( واملساكني وابن السبيل ، وما تفعلوا من خري فان اهللا به عليم



٩٤ 

  الدعاء
روئـي  لكل شيء ـ مهما صغر أو كرب ـ أثر ، واآلثار تتعلق بالدنيا واآلخرة ، ومما   

منه اعجب اآلثار هو الدعاء ، فقد جرب أن بعض األدعية تـشق طريقهـا اىل االسـتجابة       
  .ن البعض اقرب اىل هدف االستجابهكالسيف الصارم ، كيف اليكون كذلك والدعاء م

منهم الوالـد   : أن ستة ال حتجب هلم عن اهللا تعاىل دعوة           : :ـ حفظ عنهم     ١
  .٥٥اهر ، باب ما جاء يف ستة ، ص معدن اجلو... لده البار لولده ، والولد الصاحل لوا

حدثنا ابو حامد امحـد بـن      : حدثنا ابو احلسني حممد بن علي بن الشاة ، قال            ـ ٢
حدثنا ابو يزيد امحد بن خالد اخلالدي ، عن حممد بن امحـد بـن صـاحل                 : احلسني ، قال    
مالك ، عن ابيه عن جعفر بـن     حدثين انس بن حممد ابو      : حدثنا أيب ، قال     : التميمي ، قال    

يف :  أنه قـال  6 ، عن النيب  :حممد ، عن ابيه ، عن جده ، عن علي بن ايب طالب              
       هلم امام عادل ، ووالد لولده ، والرجل يدعو ألخيه بظهـر             وصيته له ، يا علي اربعة ال ترد 

   لك ، ولو بعد وجاليل النتصرنّواملظلوم يقول اهللا جل جالله وعزيت. الغيب



٩٥ 

  .٤ ، احلديث ١٥٧باب االربعة ، ص اخلصال ، ... حني 
فاهنا ترفـع   ! اياكم ودعوة الوالد     : 6 قال رسول اهللا     » اجلعفريات   «عن   ـ ٣

اىلّ حىت استجيب له ، فاياكم و دعوه الوالد فاهنـا           : السحاب حىت ينظر اهللا اليها ، فيقول        
  . ، تكملة١٩٩ذرايع البيان ، ص . ..احد من السيف 

:  عن الراوندي بسند طويل ، عن سلمة بن وردان ، قالت              »اجلعفريات« عن   ـ ٤
مث ارتقى  . آمني:  املنرب درجة ، فقال      6ارتقى رسول اهللا    : مسعت أنس بن مالك يقول      

. مث اسـتوى فجلـس    . آمني: مث ارتقى الدرجة الثالثة ، فقال       . آمني: الدرجة الثانية ، فقال     
رغم أنـف   : أتاين جربائيل فقال    :  ؟ فقال    6ا رسول اهللا    فقال اصحابه على ما أمنت ي     

رغم أنف امرئ ادرك ابويه فلـم       : فقال  . امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك ، فقلت آمني        
رغم انف امرئ ادرك شهر رمضان فلم يغفر له فقلت آمني           : فقال  . يدخل اجلنة فقلت آمني   

  . ، تكمله٢٠٠يع البيان ، ص ذرا... 
ب ـ  . دعوة الوالد لولده ـ ثالث دعوات ال ترد أ : 6نام قال سيد اال ـ ٥

  .٣٠غوايل الدرر ، حرف الثاء ، ص . .. ج ـ ودعوة املسافر. ودعوة الصائم
ملصدر الـسابق ،     ا ...الد لولده كدعاء النيب ألمته      دعاء الو  : 6ـ قال ايضا     ٦

  .٦٠حرف الدال ص 



٩٦ 

  . )٢٤بين اسرائيل ـ ( ...  » وقل رب ارمحهما كما ربياين صغريا « ـ ٧
معناه أدع هلما باملغفرة والرمحة يف حياهتمـا وبعـد          : قال صاحب جممع البيان      ـ ٨

مماهتما جزاء لتربيتهما اياك يف صباك ، وهذا ان كانا مؤمنني ، ويف داللة أنّ دعـاء الولـد                   
 وقل رب   ( ، ذيل آيه     ٤١٠ ، ص  ٦ ج... لوالده امليت مسموع واالّ مل يكن لالمر به معىن          

  .ائيلرمن سوره بين اس) 
قلت : حممد بن حيىي عن أمحد بن حممد ين عيسى ، عن معمر بن خالّد ، قال                  ـ ٩

أليب احلسن الرضا عليه وعلى آبائه وأبنائه الصالة والسالم والتحيات والربكـات اىل يـوم               
، وتـصدق    أدع هلمـا     7قال  . الدين ، آمني ، ادعو لوالدي اذا كانا ال يعرفان احلق ؟           

ان اهللا  :  ، قـال     6عنهما ، وان كانا حيني ال يعرفان احلق فدارمها ، فان رسـول اهللا               
  .٨ ، باب الرب ، احلديث ١٢٧  ، ص٢ الكايف ج...  ال بالعقوق ة بالرمحبعثين



٩٧ 

  حقوق الوالدين
وملّا كان حق الوالـدين  . هل ميكن لعبد يؤدي حقوق اهللا كما هو حقّه ؟ كالّ مثّ كالّ        

وبغض النظرعن اداء احلق كلّه ، يظـن        ! ق من حق اهللا تبارك وتقدس كيف ميكن اداءه          مشت
 يـسعون يف اداء هـذا احلـق    أن ال ميكن اداء قسط ضئيل منه ، فالويل كل الويل للذين ال         

  .العظيم
بر الوالدين من حـسن     : قال الصادق عليه وعلى آبائه وأبنائه الصلوة والسالم          ـ ١

الوالـدين املـؤمنني     عبادة اسرع بلوغا لصاحبها اىل رضا اهللا من بر          ، اذ ال   معرفة العبد باهللا  
لوجه اهللا تعاىل ، ألن حق الوالدين مشتق من حق اهللا تعاىل ، اذا كانا على منـهاج الـدين                    

 ومـن   » معصيته خ ل     «والسنه ، وال يكونان مينعان الولد من طاعة اهللا تعاىل اىل طاعتهما             
 ومن الزهد اىل الدنيا ، وال يدعو أنه اىل خالف ذلك ، فاذا كانا كذلك                اليقني اىل الشك ،   

ـ أي يدعوان اىل خالف طاعة اهللا تعاىل ـ فمعصيتهما طاعتهما معصية ، قال اهللا تعـاىل   
وان جاهداك لتشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما وصـاحبهما يف الـدنيا                 (: وتقدس  

جاء يف كتاب مصباح  ). ١٥ :لقمان  ( )  مث ايلّ مـرجعكم معروفا واتبع سبيل من أناب ايلّ     
  .٤٨، الباب الثاين والسبعون ، ص الشريعة 
   فقارما وارفق» العشرة خ ل « ـ وأما يف باب املصاحبة ٢



٩٨ 

 ما احتمال عنك يف حـال صـغرك ، وال تظيـق             »خ ل     بنحو «ما واحتمل اذا مها حبق      
 »بوجهـك خ ل   « ل وجهك    املأكول وامللبوس وال حتو    عليهما فيما قد وسع اهللا عليك من      

عنهما ، وال ترفع صوتك فوق صوهتما ، فان تعظيمهما من أمر اهللا ، وقل هلمـا باحـسن                   
  . فان اهللا ال يضيع اجر احملسننيالقول ، والطف ما

 غـوايل  ...رضا اهللا من رضا الوالدين    ! علي   يا : 6قال رسول االنسانية     ـ ٣
  .١٧٢ الياء ص الدرر ، حرف

  .نفس املصدر...  سخط الوالدين سخط اهللا يف! يا علي  : 6قال  ـ ٤



٩٩ 

  حق الولد على الوالد
كما أن للوالد حق على الولد ، كذلك للولد حق على الوالد ، ولو أن كالمها عرف                 
حق صاحبه وأداه الزداد خريمها وذهب عنهما ما يسوئهما ، ولشملتها رمحة اهللا تعـاىل يف                

  .يا واآلخرة ، وما املطلوب سواهانالد
اعلم أن لولدك عليك سبعة     : مث من حق الولد على الوالد ما قاله أحد احلكماء            ـ ١
وجلّ ، واخلـط ،      ، وتعلّمه كتاب اهللا عز    ) املرضعة  ( تتخير أمة ، وامسه ، وظئره       : حقوق  

  .٦١هر ، باب ما جاء يف سبعة ، ص معدن اجلوا... واحلساب ، والسباحة 
غوايل الدرر  ... حق الولد على الوالد أن حيسن امسه         : 6قال رسول اهللا     ـ ٢

  .٤٩ ، حرف احلاء ، ص



١٠٠ 

  ةالفريض
فاملكلّف . من الفرائض ما ال مانع من مبادلتها بغريها ، مثل خصال كفّارة الصوم مثال             

 جمـال   ال ومنـها مـا   . دهلا بالعتق او االطعام   بان عجز عن صوم شهرين متتابعني ، له أن ي         
لتبديلها مع بقاء عنواهنا األوىل كما أن للفرائض درجات وأحجام ، فمنها ما تكن صـغرية                

  .تبدل بغريها من الرب و احلسناتومنها ما تكن اكرب ، ومن كربائها بر الوالدين الىت ال ت
من كلمات موالنا امري املؤمنني صلوات اهللا وسالمه عليه أنه قال بر الوالـدين               ـ ١

  .فريضة جاء يف كتاب درر الكلمرب اك
..  ٨٣والبقرة آيه    ... ٣٦ية  النساء آ ...  ) وبالوالدين احسانا  ( :وقال تعاىل    ـ ٢

  .٢٣واالسراء آية . ١٥١نعام آية واأل
 نقال) االنوار   حبار(  من   ١٤ ص   ١٦ يف ج    » ره   «قال شيخنا العالمة السي      ـ ٣

سألت :  أنه قال    2 حمبوب وأيب والد احلناط      عن الكايف مسندا عن على بن ابراهيم وابن       
 ما هذا االحـسان ؟ فقـال        ) وبالوالدين احسانا  (وجل    عن قول اهللا عز    7ابا عبد اهللا    

   االحسان ، ان حتسن صحبتهما وأن :7



١٠١ 

ال تكلّفهما أن يسأالنك شيئا مما حيتاجان اليه ، وان كانا مستغنني عنه ، الـيس يقـول اهللا                   
  .١٧٢البيان ، اآلفة الثامنة ، ص  ذرايع ) ... ا الرب حىت تنفقوا مما حتبونلن تنالو (تعاىل 



١٠٢ 

  العبادة
الكالم يف العباده مفروغ عنه ، ألن الباري جلّ جالله مل يكن خيلق اخللق االّ ألجلـها   

 ( ) وما خلقت اجلن واالنس االّ ليعبـدون    (: ، وهو تبارك وتقدس القائل يف حمكم الترتيل         
ان مصاديق العبادة كثرية وكثرية جدا حبيث ال ميكـن  . ولكن ما هي ؟ ). ٥٦ ـ  الذاريات

عدها وحصرها ألنه ميكن لالنسان أن جيعل كل اعماله صغرية او كبرية من عبادة اهللا جـلّ                 
  .ة اليت ال حميص منها حب األبوينومن العبادات املرموق. جالله وعال ، ألن األعمال بالنيات

نظر الولد اىل والديه حبا هلما      : وات اهللا عليه وعلى آله املعصومني       قال النيب صل   ـ ١
 ص  6وحتف العقول ، مواعظ النيب      . ١٥٦غوايل الدرر ، حرف النون ، ص        ... عبادة  
١٣٢.  

روي أنّ النظر اىل الكعبه عبادة ، والنظـر اىل الوالـدين            : الفقيه  ه  من ال حيضر   ـ ٢
 عبادة والنظر اىل وجه العامل عبـادة ، والنظـر اىل آل   عبادة ، والنظر اىل املصحف من قرائه    

  .٧ سلطان علي وهالل بن علي ، ص اينگزند... . حممد صلوات اهللا عليهم عبادة 



١٠٣ 

  احب االنباء
الواقع أن حب الوالدين ال خيتلف بالنسبة الوالدهم االّ أنه هناك مزايا ذاتية يف بعـض                

 اىل قلب الوالدين ، او أن يف طباعهم حـسنات           االوالد وهي مما تؤهلهم ألن يكونوا اقرب      
فرق بني االوالد صـغريهم      توجب هلم حنان الوالدين اكثر ، وبغض النظرعن هذه األمور ال          

  .نثاهم كلّهم زينة يف هذه احلياةوكبريهم وذرهم وا
احبهم ايلّ الـذي    : اي بنيك احب اليك ؟ قالت       : قال لؤي بن غالب المرأته       ـ ١

  .٦٤معدن اجلواهر ... ه عقوق وال يغير ترب: منها : ان خصال اجتمع فيه مث



١٠٤ 

  درجات العقوق
   له درجات ، كذلك العقوق له درجات ، وهذه              العقوق ما يقابل الرب وكما أن الرب ، 

ـ  والعياذ باهللا  ـ الدرجات واملراتب تظهر عند األبناء حني يعصون أبويهم ، أو يؤذوهنم            ـ
 اىل عقـوق    ةتكون مرتبه العاق أمرا ، وهكذا اىل أن تصل النوب         فكل ما كان األذي أشدا ،       

ه االمام الصادق جعفر بن حممد صلوات اهللا عليهما وعلـى           روهذا ما قر  . ليس فوقه عقوق  
  :ني الطاهرين حيث جاء يف احلديث آبائهما وأبنائهما الطيب

ن احلـسن   حدثنا حممد ب  :  قال   2حدثنا حممد بن احلسن بن امحد بن الوليد          ـ ١
الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن أيب مهّام امساعيل بن مهّام ، عن حممد بن سعيد بـن                    

 ، أن الـنيب     8غزوان ، عن امساعيل بن مسلم السكوين ، عن جعفر بن حممد ، عن ابيه                
، فاذا قتل يف سبيل اهللا       عز وجلّ    فوق كل بر بر حىت يقتل الرجل يف سبيل اهللا         :  قال   6
وقه بر وفوق كل عقوق عقوق ، حىت يقتل الرجل احد والديه ، فاذا قتـل احـدمها      فليس ف 

  .٣١ ، باب الواحد ، احلديث ٩ل ص اخلصا... فليس فوقه عقوق 
  :ثنا حممد بن حيىي العطار قال حد:  قال 2حدثنا أيب  ـ ٢



١٠٥ 

يب قلـت أل :  قـال  يحدثين ايوب بن نوح عن حممد بن سنان ، عن موسى بن بكر الواسط 
. الرجل يقول البنه او البنته بأيب أنت وأمي ، أو بـأبوي            : 8احلسن موسى بن جعفر     

 ذلك عقوقا ، وان كانا قد ماتا        ىان كان ابواه حيني ، فأر      : 7 بذلك بأسا ؟ فقال      ىأتر
سعد أمرؤ مل ميت حىت يرى خلفـه        :  يقول   7كان جعفر    : 7مث قال   :  قال. فال بأس 

 ، بـاب الواحـد ،       ٢٢ ص   اخلصال ، ... ين اهللا خلفي من بعدي      من بعده ، وقد واهللا أرا     
  .٩٤احلديث 
حدثنا امحد بن ادريس ، عن حممد بن أمحد ، عن حممـد  :  قال 2حدثنا ايب    ـ ٣

بن السندي عن علي بن احلكم ، عن حممد بن فضيل عن شريس الوابشي ، عن جابر ، عن                   
ليوجد رحيها من مسرية مخسمائه ،      ان اجلنه    : 6قال رسول اهللا    :  قال   7أيب جعفر   

تزين امرأته   : 6قال  . ديوث ، قيل يا رسول اهللا وما الديوث ؟         جيدها عاق وال   عام وال 
  .١٥ ، احلديث ٣٠باب االثنني ، ص اخلصال ، ..  وهو يعلم
: جعفر بن حممد بن نوح ، قال        : حدثنا ابو امحد حممد بن جعفر البنداء ، قال           ـ ٤

حدثنا بشر بن منري ، عن القاسم       : حدثنا يزيد بن زريع ، قال       : مرو ، قال    حدثنا حممد بن ع   
اهللا اليهم يوم    اربعة ال ينظر   : 6قال رسول اهللا    : بن عبد الرمحن ، عن أيب امامة ، قال          

اب االربعـه ، ص     اخلصال ، ب  ... عاق ، ومنان ، ومكذب بالقدر ، ومدمن مخر          : القيامة  
  .١٨ ، احلديث ١٦٢

  ، 2بن امحد بن الوليد نا حممد بن احلسن حدث ـ ٥



١٠٦ 

حدثنا حممد بن احلسن الصفّار ، عن ايوب بن نوح وابراهيم بن هاشم مجيعا عن حممد                : قال  
 7وجدنا يف كتاب علي     :  ، قال    7بن ايب عمري ، عن بعض اصحابه عن ايب عبد اهللا            

من  والفرار.  الربا بعد البينة   وأكل. الشرك باهللا عز وجلّ وعقوق الوالدين     : أن الكبائر مخس    
  .١٦ ، احلديث ٢٢٣باب اخلمسة ، ص اخلصال ... ب بعد اهلجرة والتعر. الزحف
علم اهللا   لو:  ، قال    7عن ابراهيم بن أيب البالد ، عن ابيه ، عن ايب عبد اهللا               ـ ٦

ان لنهي عنه ، وهو من العقوق ، وهو أدين العقوق ، ومن العقـوق               ) اف  ( شيئا أدين من    
  . ، تكملة٢٠٠ذرايع البيان ، ص . ..ينظر الرجل اىل والدين حيد النظر اليهما 

قـال جـلّ   ). يا رب اين صديقي فالن الشهيد    :  ، قال    7روي أن موسى     ـ ٧
بلى ،  : أو ليس قد وعدت الشهداء اجلنة ؟ قال تعاىل           : 7قال  .  يف النار  » هو   «: وعال  

  .املصدر السابق... العقوق عمالً ن ، وأنا ال أقبل مع ولكن كان مصرا على عقوق الوالدي
البغي ،  : بابان معجالن عقوبتهما يف الدنيا       : 6 احملبوب   اإلسالمقال نيب    ـ ٨
  .١٤غوايل الدرر ، حرف الباء ، ص ... والعقوق 
  ثلث قد حرم اهللا عليهم:  ايضا 6وقال  ـ ٩



١٠٧ 

صدر السابق ، حرف الثاء ، امل... لديوث ج ـ وا . ب ـ والعاق . أ ـ مدمن اخلمر : اجلنة 
  .٣٠ص 

ج ـ   .ب ـ وعاق والديه . أ ـ املنان : ثلثة ال حيجبون النار  : 6وقال  ـ ١٠
  .٣٢املصدر السابق ص ... مر اخلدمن وم

صدر الـسابق ، حـرف      امل.... العاق لوالديه   : شر االوالد    : 6وقال   ـ ١١
  .٩٤الشني ، ص 

من أحزن والديه فقد عقّهما     : هللا عليه وعلى ذراريه امجعني      قال أمري املؤمنني صلوات ا    
  .٢٩٥العدديه ، باب االربعمائة ص املواعظ .... 

للحافظ حممد بن امحد بن عثمان بن قامياز الـذهيب ،           ) الكبائر  ( ويف كتاب    ـ ١٣
 يف الكـبرية  ٤٠ ـ ص    ه٧٤٨التركماين الفارقي األصل ، الدمشقي الشافعي ، املتويف سنه 

 عنه ، فليعمل العاق ما شاء       ى من األف لنه   علم اهللا شيئا أدىن    لو : 6الثامنة ، عن النيب     
البيـان ،   ذرايع  ... أن يعمل فلن يدخل اجلنة فليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار               

  .١٧٦اآلفه الثامنة ، ص 
السالم عن  ـ وروي عن علي بن موسى الرضا عليه وعلى آبائه وابنائه الصالة و             ١٤

الوالدين من  علم اهللا لفظة أوجز يف ترك عقوق         لو:  ، قال    :ابيه ، عن جده أيب عبد اهللا        
  ...أف ألتى به 



١٠٨ 

  .من سورة بين اسرائيل) وقضى ربك (  ، ذيل آيه ٤٠٩ ، ص ٦ جممع البيان ، ج
 العقوق أف ولو علم اهللا      أدىن : 7ويف رواية اخرى عنه ، قال       : ـ فيه ايضا     ١٥

  .نفس املصدر... ون منه لنهي عنه ا ايسر منه واهشيئ
ويف خرب آخر فليعمل العاق ما يشاء أن يعمل فلن يدخل اجلنـة ،              : فيه ايضا    ـ ١٦

  .نفس املصدر... بقليل وال كثري ال تؤذمها : فاملعىن 



١٠٩ 

يان او ميتانحي  
هما فال حـق وال  قضت العالقة بينه وبيننيظن البعض من األبناء أن الوالدين ان توفيا ا        

ه هؤالء بأن العالقة الىت صاغتها الـسماء غـري قابلـة       بحقوق وال عقوق ، لكن جيب أن ين       
لالنفصام فهي باقيه حىت األبد ، وحىت األبوين كالقالوة املطوقة للجيد ، فـال خـالص وال           

هما ومهـا   مناص ، وجيب الرب ما واداء حقّهما حيين كانا أوميتني ، وميكن أن يقال ان حفّ               
متوفّيان آكد من حقهما يف أيام حياهتما ألهنما بعد هذه احلياة تقصر أيديهما عـن العمـل                 
فيستحقّا النجدة باخلري واخلريات من احلج والصلوات ، والصوم والـصدقات ، والـصالة              

  .، وعلى اهللا االستجابة والغفراناملتتاليات ومن مث يدعوان لالنسان 
 عن حممد بن علي ، عن احلكم بن مسكني ، عن            »ابنا   اي عدة من اصح    «عنه   ـ ١

ما مينع الرجل مـنكم  : قال أبو عبد اهللا عليه أفضل الصالة والسالم         : حممد بن مروان ، قال      
   ر والديه حيق عنهما ، وحيج عنهما ، ويصوم عنهما              أن يبتني ؟ يصلّى عنهما ، ويتصدني ومي

... وجلّ بربه وصلته خريا كـثريا         فيزيده اهللا عز   ، فيكون الذي صنع هلما ، وله مثل ذلك ،         
  .٧ ، باب الرب ، احلديث ١٢٧ ، ص ٢الكايف ، ج 
  معلي بن حممد ، عن احلسن بن علياحلسني بن حممد ، عن  ـ ٢



١١٠ 

ان  :عن عبد اهللا بن سنان ، عن حممد بن مسلم ، عن أيب جعفر عليه الصاله والسالم ، قال                    
ديه يف حياهتما ، مث ميوتان فال يقضى عنهما ويوفّهما ، وال يستغفر هلما              العبد ليكون بارا بوال   

، فيكتبه اهللا عاقا ، وانه ليكون عاقا هلما يف حيا هتما غري بار ما ، فاذا ماتا قضى دينهما ،                     
     باب الرب ، احلـديث  ١٣٠، ص   ٢الكايف ج   ... وجلّ بارا    واستغفر هلما ، فيكتبه اهللا عز ، 

٢١.  



١١١ 

  اجلنة
   ة هي غاية الغايات ، وهي ال حتصل االّ بأمور ،              لو فكّرنا قليالً وامعنا النظر لرأينا اجلن

وأمهّها خدمة الوالدين ورضامها ، فانّ اجلنة حتت اقدام األمهات ، فال يـسعنا االّ أن خنـدم                  
والدينا ، سواء يف حياهتم او بعد وفاهتم ، وان كانت طريقة اخلدمة ختتلف عند احلياة وبعـد                  

مسؤلون يف كلتا احلالتني ، فالنهيئ أنفسا ، ولنستمع اىل ما جاء من كربائنا              املمات ، االّ اننا     
  .هرين ، صلوات اهللا عليهم امجعني، اهل بيت العصمة ، وموضع الرسالة حممد وآله الطا

حدثين عمي حممد بن أيب القاسـم ،       :  قال   2حدثنا حممد بن علي ماجيلويه       ـ ١
سن بن حمبوب عن عبد اهللا بن سنان ، عن ايب محـزة             عن حممد بن خالد ، عن احل       عن امحد 

مـن آوى   : اربع من كن فيه ، بين اهللا له بيتا يف اجلنة            :  ، قال    7الثمايل ، عن أيب جعفر      
اخلصال ، باب االربعـة ،      .. اليتيم ، ورحم الضعيف ، واشفق على والديه ، ورفق مبملوكه          

حمبوب ، كتاب االشكال والقـرائن ،       ويف احملاسن الربقي عن ابن      . ٥٣ ، احلديث    ١٨٠ص  
  .٧  ص٢٣احلديث 
 عبـد اهللا    حدثنا امحد بن علي بن ابراهيم بن هاشم ، عن ابيه ، عن جده ، عن                ـ ٢

  ن جعفر بن حممد ، عن ابيه عليهمابن ميمون ، ع



١١٢ 

اهللا عليه كنفه وادخله اجلنة      اربع من كن فيه ، نشر      : 6قال رسول اهللا    : السالم ، قال    
حسن خلق يعيش به يف الناس ، ورفق باملكروب ، وشـفقة علـى الوالـدين ،               : ته  يف رمح 

  .١٨١  ص٥٧اخلصال باب االربعة ، احلديث ... واحسان اىل اململوك 
 من اصبح مرضيا ألبويه ، اصبح له        6وقد ورد عن الرسول األعظم حممد        ـ ٣

... وان ظلما ، وان ظلمـا       بابان مفتوحان اىل اجلنة ، ومن أمسى فمثل ذلك ، وان ظلما ،              
  .١٧٨البيان ، اآلفة الثامنة ، ص ذرايع 



١١٣ 

  النار
نعوذ باهللا من النار ومن غضب اجلبار ، ان املعاصي كثرية ، وبعضها كـبرية ، ومـن     
اكربها سخط الوالدين ، فانه داء وبيل ، من ابتلى ال ينجيه ملك مقرب ، فهذا رسـول اهللا                   

اللهم أرض عنـا والـدنيا      . ذرنا النار وغضب اجلبار    حيذّرنا من سخط الوالدين وين     6
  .له األطهار صلواتك عليهم أمجعنيمبحمد وآ
ومن اصبح مـسخطاً ألبويـه ،        : 6وقد ورد عن الرسول االعظم حممد        ـ ١

صبح له بابان مفتوحان اىل النار ، ومن أمسى مثل ذلك ، وان كان واحداً فواحـد ، وان                   أ
  .١٧٨ع البيان اآلفة الثامنة ، ص ذراي... ا ظلما ، وان ظلما ، وان ظلم



١١٤ 

 ، واالّ فقـري يف   9قل هلا ان قدرت على املسري اىل رسـول اهللا           : له ، وقال للرسول     آو
نفسي له  : فقالت  . 6املرتل حىت يأبيك ، فجاء اليها الرسول فأخربها بقول رسول اهللا            

  ، فسلّمت ، فرد    6ول اهللا   الغداء ، انا احق بأتيانه فتو كأن على عصى ، واتت اىل رس            
يا أم علقمة اصدقيين ، وان كذبتيين جاء الوحي من اهللا تعـاىل ، كيـف         :  ، وقال هلا     3

 ، كثري الصالة وكثري الصيام ، وكثري        6يا رسول اهللا    : كان حال ولدك علقمة ؟ قالت       
 انـا عليـه     6يا رسـول اهللا     : قال  . فما حالك ؟   : 6قال رسول اهللا    . الصدقة
يا رسول اهللا يؤثر على زوجته ويعصيين فقال رسـول         : ومل ؟ قالت     : 6قال  . ساخطة

يا بالل   : 6ان سخط أم علقمة حجب لسان علقمة عن الشهادة مث قال             : 6اهللا  
احرقه  : 6رسول اهللا صلى وما تصنع به ؟ قال          يا: قالت  ! انطق وامجع يل حطبا كثرياً      

.  ولدي ال حيتمل قليب أن حترقه بالنار بني يدي         6رسول اهللا    يا: بالنار بني يديك قالت     
يا أم علقمة عذاب اهللا اشد وأبقى ، فان سرك أن يغفر اهللا له فارضـى عنـه                   : 6قال  

يـا  : قته ما دمت عليه ساخطة فقالت       افوالذي نفسي بيده ال ينتفع علقمة بصالته وال بصد        
اين قـد   : مـن املـسلمني     اين اشهد اهللا تعاىل ومالئكته ومن حضرين         : 6رسول اهللا   

انطلق يا بالل اليه فانظر هل يـستطيع         : 6فقال رسول اهللا    . رضيت عن ولدي علقمة   
  قمة تكلمت مبا ليس يف قلبها حياءأم ال ، فلعلّ أم عل. ال اله االّ اهللا:  أن يقول



١١٥ 

  اجلنة من النار
هـذه  . مالوقاية خري من العالج ، واحلمية رأس السالمة ، فمن توقّى واحتمى سـل             

احاديث من الرسول واآلل صلوات اهللا وسالمه وبركاته عليه وعليهم امجعني أمامكم فتوقّوا             
قد اوضحوا لنـا    . ا ، واحتموا مبباديها ، فاهنا خري وقايه للمتقني ، وامنع محاية للمحتمني            

العيـاذ  الطريق واناروه وعلّمونا ما مل نكن نعلم ، فها ، طرق اجلنة ، وذي مهاوي النار ـ و 
اللهم اجعل حمبتنـا  . باهللا ـ ومما علّمونا هو خدمة األبوين فاهنا وقاية ومحية ، وجنة من النار 

ر ، صلواتك عليهم امجعـني ،       آلبائنا الكرام جنة لنا من النار ، مبحمد وعترته الطيبني األطها          
  .آمني

ف بـن   حممد بن حيىي عن امحد بن حممد بن عيسى عن علي بن احلكم عن سي               ـ ١
قلت أليب عبـد اهللا عليـه       : عمريه ، عن عبد اهللا بن مسكان ، عن ابراهيم عن شعيب قال              

ان : انّ أيب قد كرب جدا وضعف ، فنحن حنمله اذا أراد احلاجـة ، فقـال                 : أفضل السالم   
، ص   ٢ الكـايف ج  ... استطعت أن تلى ذلك منه فافعل ، ولقّمه بيدك ، فانه جنة لك غدا               

  .١٣ ، احلديث  ، باب الرب١٢٩



١١٦ 

  كفران النعمة
تعـد   االنسان كفور ، مل يقم وزنا ألنعم اهللا تعاىل ، يف حني انّ نعمه جلّت عظمته ال     

وال حتصى ، واكثر من ذلك أنه يكفر ، وهذا يكون سببا لقطع الرمحة ، وقلّة الربكة ، وعدم                   
 ، وحمن يـشيب هلـا   رضى املوىل جلّ جالله ، واىل آخر ما ينشأ من هذه الفضية من مآسي        

االطفال و اعظم الكفران ، أن الفجرة من بين االنسان نسبوا اىل اهللا ما ال ينبغي ، طالع مـا                    
  .6قاله رسول اهللا 

ان اهللا جلّ ثناءه ملّا خلق االرض ، وخلق ما فيها من الـشجر ، مل                : يا ابا ذر     ـ ١
ة ، فلم تـزل األرض والـشجر        تكن يف األرض شجرة يأتيها بنوا آدم االّ اصابوا منها منفع          

فلما قالوهـا   ) اختذ اهللا ولدا    : ( كذلك ، حىت تكلّم فجرة بين آدم بالكلمة العظيمة ، قوهلم            
 ، احلـديث  ٤٠يغمرب ص پامنايه بندهاى كر.... اقشعرت األرض ، وذهبت منفعة األشجار       

٨٢.  



١١٧ 

  املضر
، فاألنسان ان مل حيفظـه اهللا       أعاذنا اهللا تعاىل من أن نكون من املضرين أو املتضررين           

تعاىل من شرور نفسه االمارة بالسوء ، سيكون والعياذ باهللا اما والد سوء ، أو ولد سـوء ،                   
 من سوء السريرة    وكالمها مما يبعثان على شقاءه يف الدنيا واآلخرة ، اجارنا اهللا تعاىل وأبنائنا            

  .وعقوق الوالدين
السلف ويفسد   والد السوء يعر  :  قال   7منني  من اقوال سيد الوصيني أمري املؤ      ـ ١
ولد السوء يهدم السلف     : 7قال  : الولد   هذا بالنسبة اىل الوالد ، وأما بالنسبه اىل       . اخللف

 درر الكلم ، حرف الـواو ،        ...ولد عقوق حمنة وشوم     :  أيضا   7وقال  . ويشني الشرف 
  .٢٨٧ص 



١١٨ 

  ضرار وال ال ضرر
ضـرار ،    ضـرر وال    هي قاعدة ال   6 رسول اهللا    من القواعد املسلّمة اليت سنها    

 بن جندب مع أحد األنصار الذي كان قد باعه دارا فيها خنلـة ،               ةوهذه كانت يف قصة مسر    
 ، فبعث الـنيب     6وكان يأتيها مسرة كل يوم فاستثقل األنصاري األمر ، فشكا اىل النيب             

ـ   ةبعه النخلة ، فأيب مسر    :  اىل مسرة واحضره ، فقال له        6 ريا أمـر رسـول اهللا       ، واخ
 وفيما حنـن فيـه      اإلسالمضرر وال ضرار يف      ال:  بقلع النخلة واعطائها اياه ، وقال        6

  : فقال العلي القدير جلّت قدرته والضرار ، احدي مصاديق الضرر
والوالدات يرضعن اوالدهن حولني كاملني ملن اراد أنّ يتم الرضـاعة ، وعلـى               ـ ١

والدة بولدها ، وال      باملعروف ال تكلّف نفس االّ وسعها ، ال تضار         املولود له رزقهن وكسوهتن   
مولود له بولده ، وعلى الوارث مثل ذلك ، فان ارادا فصاال عن تراض منهما وتـشاور فـال               
جناح عليهما ، وان اردمت أن تسترضعوا اوالدكم فال جناح عليكم اذا سـلّمتم مـا آتيـتم                  

   ).٢٣٣البقرة ـ  ( اهللا مبا تعملون بصريباملعروف واتقوا اهللا واعلموا أنّ 



١١٩ 

  اهلرب بعد الطلب
لقد خلق االنسان هلوعاً ، حيرص على سالمته مهما كلّف األمر ، و يبخل مباله مهما                

تصبر على مكـاره     قلّ أو كثر ، وهتزمه أصغر صعوبة ، وخييفه أقلّ شني وليس له صرب وال              
 ، وهذا ديدنه من قدمي الزمان ، ميتنع عن اخلري           دنياه الدهر ، حىت ولو كان يضره يف دينه أو        

، وجيزع من الشر ، فما صلح من هذا النوع االّ القليل ، اولئك الذين هـداهم اهللا تعـاىل                    
فعل ، ها هـو القـرآن        فاهتدوا ، وهدوا اىل صراط السوي ، والباقون ال يعبئون بقول وال           

         هلم أن يبعث هلم ملكا يقاتلون معـه يف          الكرمي حيدثنا عن بعضهم ، وهم الذين طلبوا من نيب 
سبيل اهللا تعاىل حمتجني بطردهم عن ديارهم ، وابنائهم ، ولكن ملّا حصص احلـق و حـان                  

  . قليال منهم ، فهربوا بعد الطلبوقت العمل تولّوا االّ
اىل املأل من بين اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا النبي هلم ابعث لنـا ملكـا       أمل تر  ـ ١

ل يف سبيل اهللا ، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ، فلما كتب عليهم القتال تولّوا االّ قلـيال                   نقات
   ).٢٤٦البقرة ـ ... (  منهم ، واهللا عليم بالظاملني



١٢٠ 

  اوالد ابليس
هكذا اقتضت حكمة اهللا سبحانه وتعاىل أن يكون املولّدون ثالثة ، وكل يولد حسب              

 انه ميكن الوالدهم أن خيتاروا غري ما هم عليه ، فمثال ابليس ال            ما بقتضيه طبيعتة األولية ، مث       
ابليس وهذا خالف    الكافر ، ولكن آمن أحد اوالده وامسه هام بن هنم بن القيس بن               يلد اال 

  .ما تقتضيه ذاته
حدثنا حممد بن احلـسن     :  قال   2حدثنا حممد بن احلسن بن امحد بن الوليد          ـ ١

محد بن حممد بن عيسى ، عن حممد بن امساعيل ، عن احلـسن بـن                حدثنا ا : الصفار ، قال    
اآلباء ثالثه  :  قال   7طريف عن آيب عبد الرمحن ، عن معاويه بن عمار ، عن أيب عبد اهللا                

. ولـد كـافرا  :  ـ وابليس  ٣. ولد مؤمنا وكافرا:  ـ واجلان  ٢. ولد مؤمنا:  ـ آدم  ١: 
ـ   ... ده ذكور ، ليس فيهم اناث       هم نتاج ، امنّا يبيض ويفرح ، وول       يوليس ف  اب اخلـصال ب

  .١٨٦، احلديث ١٢٠الثالثة ، ص 



١٢١ 

  الذل
.  النفس ومـا اشـبه  ةهناك أمور كثرية تسبب ذل االنسان ، كاجلهل واحلمق وحقار         

ومن هذه االمور تتعلق بشخص االنسان ، يعين يتمكن دفعها ان اراد ، ومنها ما ال تتعلـق                  
ء والقدر مثل اليتم والفقر وعدم الشخصيه وما اشـبه ،           بشخصه ، وامنا هي مرتبطه بالقضا     
  .صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعنيوقد اخربنا بذلك صادق آل حممد 

حدثنا ابو العباس امحد بـن      :  قال   2حدثنا امحد بن حممد بن اهليثم العجلي         ـ ١
دثنا متـيم بـن     ح: حدثنا بكر بن عبد اهللا بن حبيت ، قال          : حيىي بن زكريا القطان ، قال       

 ثالثة مـن    7قال ابو عبد اهللا     : لون ، عن ابيه ، عن عبيد اهللا بن الفضل اهلامشي ، قال              
احلـديث   ، ١٥٥اخلصال باب الثالثة ، ص      ... والغرمي  . والسلطان. ـ الوالد : زهم ذل   اع

٢٧١.  



١٢٢ 

  توابع املرء
 ، كل من عليها فان ،       بد لالنسان من الرحيل ، فانّ هذه احلياة ليست مقاماً للمقام           ال

أما ما تركـه    . أما ، فاذا يبقى وماذا يأخذ ؟ يقول الناس ما ترك ، وتقول املالئكة ما قدم ؟                
قاهلا االمام ابـو    : هي ثالث   : فهو للوارث يتنعم ، به وأما الذي يأخذه وهو تابع وباق اليه             

  .7عبد اهللا جعفر بن حممد الصادق 
 عبد اهللا بن جعفر احلمريي ، عن امحد بن حممـد            حدثنا:  قال   2حدثنا أيب    ـ ١

 7بن عيسى ، عن احلسن بن حمبوب ، عن على بن رئاب ، عن احلليب ، عن أيب عبد اهللا                     
صدقة اجراها يف حياته فهـي   : ليس تبيع الرجل بعد موته من األجر االّ ثالث خصال           : قال  

 اود هدى سنها فكان يعمل ـا        جتري تعد موته اىل يوم القيمة وصدقة موقوفة االّ تورث ،          
،  ١١٩اخلصال ، باب الثالثـة ، ص  ... له  وعمل ا من بعده غريه ، او ولد صاحل يستغفر 

 عظيم ، فيا ليتنـا مل       ظهنيئا ملن رزقه اهللا هذه فانه ال يناهلا االّ ذو ح          : اقول  . ١٨٤احلديث  
  .رم منها ان شاء اهللا تعاىلحن



١٢٣ 

  نقص العيش
لعيش ، وتنهك اجلسم ، وتتعب القلب ، و تضل العقل ، أجارنا             هناك أسباب تنقص ا   

             هنا عليها أئمتنا سادات البشر صلوات اهللا وحتيته عليهم امجعني   ااهللا تعاىل منها مجيعا ، وقد نب
  .مسح اهللا كي حنذر منها جهد امكاننا حىت ال نبتلى يف احلياة فتفوتنا السعادة ال

: حممد بن حيىي العطار ، عن حممد بن امحد ، قال            حدثنا  :  قال   2حدثنا أيب    ـ ١
حدثين ابو عبد اهللا الرازي عن سجادة ، عن درست ، عن أيب خالد السجتاين ، عن أيب عبد                   

 ـ من فقد واحدة منـهن مل   7مخس خصال ـ اىل أن قال  : اهللا عليه صلوات اهللا ، قال 
والثالثه . والثانية األمن . حة البدن فأوهلا ص  .يزل ناقص العيش ، زائل العقل ، مشغول القلب        

الزوجـة   : 7وما األنيس املوافق ؟ قال      : والرابعة االنيس املوافق ، قلت      . السعة يف الرزق  
الصاحلة ، والولد الصاحل ، واخلليط الصاحل ، واخلامسة وهي جتمع هذه اخلصال ، الدعة اي                 

وقد تقلنا هذا   . ٣٤ ، احلديث    ٢٣١اخلصال ، باب اخلمسة ، ص       ... الراحة السعه يف احلياة     
  .يف فصل تقص العيش جلهة اخرى فيهاحلديث 



١٢٤ 

  التمتع بالولد بعد املوت
ملاذا حنب الولد ؟ ألنا نتمتع به ، وميكن أن يدوم هذا التمتع والتمتع ويتصل سلكه اىل                 

أن اآلخرة ، اىل بعد هذا التمتع املنقطع ، والتمتع هناك دائم وااللتذاذ باقي ، لكن بـشرط                  
يريب األب الولد حسب ما يرتضيه اهللا جلّ وعال ذكره ، فان تعب عليه ورباّه تربية صاحلة ،                  
يكون الولد له رمحة ، وان تركه يف الوسط املنحرف املنجرف فضل عن الـصواب ، فانـه                  
 يتحمل التبعة ويكون الولد عليه نقمة ـ والعياذ باهللا ـ ربنا اصـلحنا وذرياتنـا واجعلنـا     

  .انك على كل شيء قديرمسلمني لك 
حدثنا حممد بن عيـسى     : حدثنا سعد بن عبد اهللا ، قال        :  قال   2ـ حدثنا أيب     ١

 ، قال   7، عن ابيعبد اهللا      بن عبيد ، عن حممد بن شعيب الصرييف ، عن اهليثم أيب كهمس            
( ومصحف يقرء فيه وقليب     . ست خصال ينتفع ا املؤمن بعد موته ولد صاحل يستعفر له          : 

  وسنة. وصدقه ماء جيريه. س يغرسهوغر.  حيفره)بئر 



١٢٥ 

 .٩ ، احليث ٢٦٣ ، باب الستة ، ص اخلصال... حسنة يؤخذ ا بعده 

  الرعاية
الرعاية أمر حيسنه العقل والنقل ، ومن حسنات املرء أن يكون مراعيا ملن له أدين صلة                

 نفسه ، جليل القدر ، ال       به ، فان الرعاية دليل العظمة وجاللة القدر ، فمن يكون عظيما يف            
  .قّني ، من االيتام واملستضعفنيتفوته وعاية احمل

ـ      : 7ـ فقد قال أمري املؤمنني ، وقائد العز احملجلني           ١  يف  يمن رعى األيتـام رع
  .٢٥٥ جاء يف كتاب درر الكلم ، ص .يتيمه



١٢٦ 

  االقوال
ال ختلـو مـن      مما خيص الولد والوالد و     : ةتوجد اقوال كثرية من االنبياء واالئم     

حكمة ثابتة او سنة عادلة او فلسفة متقنة او منطق سليم وما اشبه فعلينا وعلى من يأيت بعدنا                  
  .االستفادة واالستزاده منها فان العلم حياة القلوب

القضاء والقدر  : منها  : رأيا امور الناس على مخسة اوجه       : قال بعض احلكماء     ـ ١
  .٥١معدن اجلواهر ص ... ن والعمر ملال والسلطاوهو على مخسة اقسام األهل والولد وا

  .٥١معدن اجلواهر ص ... لد البار الو: منه : قيل أنس املرء يف مخسة اشياء  ـ ٢



١٢٧ 

  الكبائر
الكبائر والـصغائر ، وقـال   : ان املعاصي ـ كما قسمت يف الشرع ـ على ضربني   

عفاا يف القرآن ، وقد      هي ما ذكر  : بعض األعالم انه ال توجد صغائر فكل معصية بالنسبة          
 ها أئمكـانوا   :  بأن نقـول     : بأعداد خمتلفة وميكن اجلمع بني اقواهلم        :تنا  عد: 

 األصغر منها   يراعون الزمان واملكان والسائل يف اجوبتهم واأل فكل املعاصي كبرية بالنسبة اىل           
  .، واملوارد ختتلف

 :أنزلت ومنا اسـتحلّت     الكبائر سبع فينا     : 7ففي مود قال االمام الصادق       ـ ١
  .٥٩معدن اجلواهر ص ... الوالدين عقوق  :منها 

معدن ... الوالدين  وعقوق  : منها  : الكبائر تسعة   :  قال   6روي عن النيب     ـ ٢
  .٦٦اجلواهر ص 
أال  : 6عـن رسـول اهللا       ـ 7اي يف عيون اخبار الرضا       ـ وأرسل ـ ٣

... ور ـ أي الكذب ـ   والدين ، وقول الزاالشراك باهللا وعقوق ال: اخربكم بأكرب الكبائر 
  مكاسب الشيخ



١٢٨ 

راجع احيـاء   : وقال يف التعليقة    ...  ، الطبعة اجلديدة     ١٦٠، الكذب ، ص      1 االنصاري
أال انبـئكم ، بـدل أال        : ، ويف املـصدر    ١٢ ، سطر    ١٣٥ص  . ٣العلوم للغزايل ، اجلزء     

  .اخربكم
الشرك باهللا ،   : كرب الكبائر   من ا  : 6 عنه   » اي كتاب اجلعفريات     «وفيه   ـ ٤

  .٢٠٠ ، تكملة اآلفة الثامنة ، ص ذرايع البيان... وعقوق الوالدين 



١٢٩ 

  اجلنب
من الصفات الرذيلة صفة اجلنب ، وهي من اخس الرذائل ، وأن متكّنت ـ والعياذ باهللا  
 ـ من االنسان ، جتعله يهرت من كل شيء ، حىت مما له اخلري ، وحىت من أعز الناس عليـه                    
وهو األب مثالً ، فيا أبنائنا نوصيكم أن ال تكونوا جبناء ، فتهربوا من املسؤلية ، وال تكونوا                  
متهورين فتعثوا يف األرض الفساد ، فخرياألمور اواسطها ، واختار الوسط وكونوا شـجعان              

  .ا من الطاعة وال تركبوا املعصيةال هتربو
بن عبد اهللا ، عن حممـد بـن         حدثنا سعد   :  قال   2حدثنا حممد بن احلسن      ـ ١

عيسى بن عبيد ، عن القاسم بن يوسف أخي امحد بن يوسف بن القاسم الكاتب عن حنان                 
ال تقارن  : عليه الصالة والسالم     قال ابو جعفر  : بن سدير الصرييف ، عن سدير الصرييف قال         

ه يريد ان ينفعك     أما األمحق فان   ،األمحق ، والبخيل ، واجلبان ، والكذّاب        : وال تواخي اربعة    
. ه يهرب عنك وعن والديه    وأما اجلبان فان  . وأما البخيل فانه يأخذ منك وال يعطيك      . فيضرك

 ، احلـديث    ١٩٨ب االربعـة ، ص      اخلصال ، بـا   ... وأما األمحق فانه يصدق وال يصدق       
١٠٠.  



١٣٠ 

  سنن عبد املطلب
تعاىل بأحسن وجه   كان قبل البعثة رجال عظماء ، يدينون هللا         . ان اهللا يف خلقه شئون    

، والناس تائهون يف وديان اجلهالة والضاللة ، وهؤالء املتدينون قد متسكوا بالعروة الوثقى ،               
 أي متسكوا بارادة السماء واهللا سبحانه وتعاىل هداهم اىل اصوب الطرق واحلبـها ، فـسنوا           

ـ ت حىت البع  سننا كبرية وعظيمة بني الناس ، فأمضاها رب األرباب تعاىل وتقدس ، وبقي             ة ث
فمن هؤالء العظماء جدنا شيخ     . هكذا و االّ فال   . وبعدها واىل يوم القيامة ، ما كان هللا ينمو        

  . تعاىل عليه ، وجزاه عنا خرياًبين هاشم ، عبد املطلب رضوان اهللا
حدثنا ابو حامد ، قال حدثنا ابو يزيد ،         : حدثنا حممد بن علي بن الشاة ، قال          ـ ١

حدثنا أنس بن حممد ابو مالك      : مد بن امحد بن صاحل التميمي ، عن ابيه قال           حدثنا حم : قال  
 ، عـن  7، عن ابيه ، عن جعفر بن حممد عن ابيه ، عن جده ، عن علي بن أيب طالـب                 

 مخس ةيف وصيته له ، يا علي ان عبد املطلب سن يف اجلاهلي            : 6 ، أنه قال     6النيب  
 وال ( عز وجلّ    فأنزل اهللا ،  رم نساء اآلباء على األبناء      ـ ح   أ اإلسالمسنن أجراها اهللا له يف      

، ووجد كرتاً فأخرج منه اخلمس وتصدق بـه         ـ   ب. ) تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء     
  واعلموا أن ما (وجلّ  نزل اهللا عزفأ



١٣١ 

ج ـ وملّا حفر زمزم مساها سقاية احلاج ، فأنزل  . اىل آخره ...  فان هللا مخسهءغنمتم من شي
 ... )  اآلخـر   املسجد كمن آمن باهللا واليـوم      ةاجعلتم سقاية احلاج و عمار     ( عز وجلّ    اهللا
 ـ ومل   ه. اإلسـالم ـ وسن يف القتل مائة من االبل ، فأجري اهللا عزوجل ذلك يف  د. ةاآلي

يكن الطواف عدد عند قريش ، فسن فيهم عبد املطلب سبعة اشواط ، فـأجري اهللا تعـاىل                  
 يا علي ان عبد املطلب كان ال يقسم باالزالم ، وال يعبد األصنام ، وال               ... ماإلسالذلك يف   

 ... 7أنا على دين أيب ابراهيم علـى نبينـا وآلـه و   : يأكل ما ذبح على النصب ويقول      
  .٩٠ ، احلديث ٢٥٤باب اخلمسة ، ص اخلصال ، 
ي وارواح العاملني   قال سيد املوحدين وقائد الغز احملجلني امري املؤمنني فداه روح          ـ ٢

عقّوا عـن اوالدكـم يـوم    : صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى ابنائه الطاهرين اىل يوم الدين  
 باحلـسن   6السابع وتصدقوا بوزن شعرهم فضة على مسلم ، وكذلك فعل رسول اهللا             

  .٢٩٤عددية ، باب االربعمائة ، ص املواعظ ال ... : وسائر ولده 8واحلسني 



١٣٢ 

  ذبح الولد
جيب الذي ال يكاد يصدق ـ لوال االميان ـ أن نبيا من اوىل العزم يـرى يف    من الع

املنام أنه يذبح ولده ، مث يقصد تصديق منامه ، وتلّه للجبني ، وناديناه ان يـا ابـراهيم قـد     
وهكذا سيد قريش عبد املطلب رضوان اهللا تعاىل عليه ينذر ذبح ولده العاشر             . صدقت الرؤيا 

 ، فيفدي مبائة من االبل كما أفدي امساعيل بذبح عظيم فبهذه            6 النيب   وهو عبد اهللا أبو   
أنـا ابـن     : 9رسـول   ر مدي الزمان حىت يقـول       خوذلك يدفع عنها الذبح ويبقى الف     

  .الذبيحني
اخربنا امحد بن حممد سعيد الكويف ، قال        : ـ حدثنا امحد بن احلسن القطّان ، قال          ١

سألت ابا احلسن علي بن موسى الرضا       : ن ابيه قال    علي بن احلسن بن علي بن فضال ، ع        : 
يعين امساعيل   : 7 انا ابن الذبيحني ، قال       6عليه الصالة والسالم عن معىن قول النيب        

أما امساعيل فهو الغالم احلليم الذي بشر       .  ، وعبد اهللا بن عبد املطلب      7بن ابراهيم اخلليل    
بين اين أرى يف املنام أين اذحبك ، فانظر مـاذا             يا اهللا به ابراهيم ، فلما ابلغ معه السعي ، قال         

ـ                      اء اهللا  ترى ، قال يا أبت افعل ما تؤمر ، ومل يقل له يا ابت افعل ما رأيت ، ستجدين ان ش
  من الصابرين ، فلّما عزم



١٣٣ 

على ذحبه فداه اهللا بذبح عظيم ، بكبش املح يأكل يف سواد ، ويشرب يف سواد ، وينظر يف                   
واد ، ويبول ويبعر يف سواد ، وكان يرتع قبل ذلك يف ريـاض اجلنـة                سواد ، وميشي يف س    

اربعني عاماً ، وما خرج من رحم انثى ، وانما قال اهللا جلّ وعز له كن فكان ليفـدي بـه                     
 وأمـا .  المساعيل اىل يوم القيامة ، فهذا احد الذبيحني        ةامساعيل ، فكلما يذبح مبىن فهو فدي      

تعلق حبلقة باب الكعبة ودعا اهللا عزوجلّ أن يرزقه عشرة بنني           ، فان عبد املطلب كان      اآلخر  
 » اوالد   «هللا عزوجلّ ان يذبح واحداً منهم مىت اجاب اهللا دعوته ، فلما بلغوا عشرة                ، ونذر 

ـ قال قد ويف اهللا يل ، فألوفّني هللا عزوجل ، فأدخل ولده الكعبة ، واسهم بي                هم ، فخـرج    ن
 ، فخرج سهم    ةوكان احب ولده اليه ، مث اجاهلا ثاني        ،   6 اهللا أيب رسول اهللا      دسهم عب 

عبد اهللا ، مث اجاهلا ثالثه ، فخرج سهم عبد اهللا ، فأخذه وحبـسه ، وعـزم علـى ذحبـه                      
فاجتمعت قريش وقنعته من ذلك ، واجتمع نساء عبد املطلب يبكني و يصحن ، فقالت لـه                 

لّ يف قتل ابنك ، قال فكيف اعذر يـا           ، يا ابتاه اعذر فيما بينك وبني اهللا عز وج          ةابنته عاتك 
قالت اعمد اىل تلك السوائم الىت لك يف احلرم ، فاضرب باقداح علـى       . بنية فانك مباركة ؟   

ابنك وعلى االبل ، واعط ربك حىت يرضى ، فبعث عبد املطلب اىل ابله ، فأحضرها وعزل                 
راً عشراً حىت بلغـت     منها عشراً ، وضرب بالسهام فخرج سهم عبد اهللا ، فما زال يزيد عش             

مائة ، فضرب فخرج السهم على االبل ، فكربت قريش تكبرية ارجتت هلا جبال هتامة ، فقال                 
عبد املطلب ال ، حىت اضرب بالقداح ثالث مراة ، فضرب ثالثا ، كل ذلك خيرج الـسهم                  

 فحملوه  على االبل ، فلما كان يف الثالثة ، اجتذبه الزبري وابو طالب واخوانه من حتت رجليه               
ه الذي كان على االرض ، واقبلواوقد انسلخت جلده خد  



١٣٤ 

يرفعونه ، ويقبلونه ، وميسحون عنه التراب ، وأمر عبد املطلب ان تنجر االبل باخلروره ، وال                 
وجـل يف    وكانت لعبد املطلب مخس سنن اجراها اهللا عـز        . مييع احد منها ، وكانت مائة     

بناء ، وسن الديه يف القتل من االبل ، وكـان يطـوف             حرم نساء اآلباء على اال     : اإلسالم
ـ         بالبيت سبفة اشواط ، ووجد كرت فاخرج من         ةايقه اخلمس ، ومسي زمزم كما حفرهـا س

ولو ان عبد املطلب كان حجه ، وأنّ عزمه على ذبح ابنه عبد اهللا شبيه بعزم ابراهيم                 . احلاج
 باالنتساب اليهما ألجـل     6خر النيب   نبينا وآله وعليه على ذبح ابنيه امساعيل ملا افت         على

 انا ابن الذبيحني ، والعلة الىت من اجلها رفع اهللا عزوجـلّ             6أهنما الذبيحان ، يف قوله      
 من اجلها رفع اهللا الذبح عن عبد اهللا ، وهي كـون الـنيب               الذبح عن امساعيل هي العلّة اليت     

 الذبح عنهما ، فلم جتر       رفع اهللا  : يف صلبيهما فبربكة النيب واألئمة       : واألئمة   6
الناس كل اضـحى التقـرب اىل اهللا          يف الناس بقتل اوالدهم ولو ال ذلك لوجب على         ةالسن

           ل من اضحي   تعاىل ذكره بقتل اوالدهم ، وكلّما يتقّرب الناس به اىل اهللا عزء فهو فـدا   ةوج 
  .٧٨ ، احلديث ٤٥باب االثنني ، ص اخلصال ، ... المساعيل اىل يوم القيمة 

:  قـاال  2 ـ حدثنا امحد بن هارون الفاصي ، وجعفر بن حممد بن مـسرور   ٢
حدثنا حممد بن جعفر بن بطة ، عن حممد بن حسن الصفار ، عن العباس بن معروف عـن                   

أول من سوهم عليـه     :  قال   7محاد بن عيسى ، عن حريز ، عمن اخره ، عن أيب جعفر              
  ا كنت لديهم اذ يلقونوم (وجل   عزمرمي بنت عمران ، وهو قول اهللا
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، والسهام ستة مث استهموا يف يونس ملـا   ) ٤٤آل عمران ـ   ( ) اقالمهم ايهم يكفل مرمي
ركب مع القوم ، فوقفت السفينة يف اللجة ، فاستهموا فوقع السهم على يونس ثالث مرات                

كان عبـد  مث  .فمضى يونس اىل صدر السفينة ، فاذا احلوت فاتح فاه ، فرمي بنفسه      : ، قال   
فلما  : 7املطلب ولد له تسعة فنذر يف العاشر ، ان يرزقه اهللا تعاىل غالماً أن يذحبه ، قال                  

 صلبه ، فجاء بعشر من االبل وساهم        6 مل يكن يقدر أن يذحبه رسول اهللا          اهللا ولد عبد 
لى  عبد اهللا ، فزاد عشرا ، فلم يزل السهام خيرج ع           ىعليها وعلى عبد اهللا ، فخرج السهام عل       

 بلغت مائة خرجت السهام على االبل ، فقـال عبـد            » ألن   «عبد اهللا ويزيد عشرا ، فلما       
املطلب ما انصفت ريب فأعاد السهام ثالثاً فخرجت على االبل ، فقال اآلن علمـت أن ريب                 

  .١٩٨ ، احلديث ١٢٤ب الثالثة ، ص اخلصال ، با... قد رضى ، فنحرها 
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  املصائب
ء واملصائب ، فال يسلم نزاهلا ، وال بد لكل انسان عاش وجـه   الدنيا دار حمفوفة باليال   

  .فر، ومن جلّ كفرظالبسيطه أن يصاب ا ، فمن صرب 
مصائب الدنيا اربع منها موت الوالد وهو قاصـم          : 8قال احلسن بن على      ـ ١

ماء يف اربعـة ، ص       ر ، باب ذكر   معدن اجلواه ... الظهر ، وموت الولد وهو صدع الفوآد        
٤٢.  
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  الفقدان
ك كبـد   شك وال ريب أن الولد قطعة من الكبد ، فهو اذ ميشي على األرض يتحر               ال

بوين االّ ويعقدان آماالً على ولدمها ، مىت جينيا مثره ، ويـرو             أوالديه بتحرك قدميه ، وما من       
لك فاهللا اهللا من ساعة يدنوا اليه هادم اللذات ومفرق اجلماعات ، امللك املقرب عند امل              . أثره

 ، وعندها تشب النريان يف قلوب األهل و األحبة واالخوان ، فتحرق             ةترد األمان يالعالّم ، فس  
  .كبد األبوين بلهب الفقد والفرقة

جاء يف درر .  ـ قال أمري املؤمنني عليه صلوة رب العاملني ، فقد الولد حمرق الكبد ١
  .٢٠٩ء ، ص الكلم حرف الفا

حدثنا أبو العباس احلمادي ، قال      : فر البنداد ، قال     حدثنا ابو امحد حممد بن جع      ـ ٢
:  الـرازي ، قـال       ةحدثنا عمرو بن سهلو بن زجنل     : حدثنا حممد بن علي الصايغ ، قال        : 

حدثنا الوليد بن مسلم ، عن االوزاعي ، عن أيب سالم االسود ، عن ايب سامل راعي رسـول                   
سـبحان  : ثقلهن يف امليزان     يقول مخس ما أ    6مسعت رسول اهللا    :  أنه قال    6اهللا  
... والولد الصاحل يتوفّى ملسلم فيصرب وحيتـسب        . واهللا اكرب . واحلمد هللا وال اله االّ اهللا     . اهللا

  .١ ، احلديث ٢١٧ باب اخلمسة ، ص اخلصال ،



١٣٨ 

 ، فأنزل اهللا تعاىل     6كان مخسة من املشركني قد استهزؤا بالنيب        ) أقول  (  ـ ٣
حدثنا امحد بن   . ) انا كفيناك املستهزئني   (و نزلت اآليه الكرميه     بالء عليهم يف آن واحد ،       

حـدثنا ابـو    : حدثنا ابوالقاسم عبد الرمحن بن حممد احلسين ، قال          : احلسن القطّان ، قال     
حدثنا ابو سعيد سهل بن صاحل العياشي ، عن ابيه ،           : العباس حممد بن على اخلراساين ، قال        

بلي ، قال حدثنا موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلـسني              وابراهيم بن عبد الرمحن األ    
: بن حممـد ، قـال        حدثين أيب جعفر  : بن علي بن أيب طالب عليهم الصالة والسالم ، قال           

حدثين أيب احلـسني بـن   : حدثىن أيب علي بن احلسني ، قال : حدثين أيب حممد يب علي قال    
ليهودي من يهـود    : صالة والسالم ، قال      مجيعا ، أن أمري املؤمنني عليه أفضل ال        :على  

قال مـصنف  ... اىل آخر يف القصه ... سود بن عبد يغوث الشام ـ اىل أن قال ـ وأما األ  
 6الكتاب ـ يعين اخلصال ـ ويقال يف خرب آخر يف األسود قول آخر ، يقال أن النيب   

اي يوم ـ يف ذلك اليوم  كان قد دعا عليه ان يعمي اهللا بصره ، وأن يثكله ولده ، فلّما كان 
نزول البالء على النفرات اخلمس ـ جاء حىت صار اىل كدا ـ وهو جبل يف اسفل مكة عن   

 بورقة خضراء ، فضرب ا وجهه فعمي ، وبقـى حـىت   7طريق اليمن ـ فأتاه جربئيل  
  ).عليه ما يستحق من العذاب ( ات ولده يوم بدر ، مث م عز وجلّ اشكله اهللا



١٣٩ 

  التعزية
 من تعزية من يصاب مبصيبة ، وأي مصيبة أدهي وأشد من فقد الولد فلقلبه اهللا                 بد ال

وعظّم اهللا تعاىل اجره ، وأجزل ثوابه ، وأمجل صربه ، وأخذ بيده يوم ال ينفع مال وال بنون                   
س، ان شاء اهللا تعاىل وتقد.  

: لـد   عزى أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم من رب األنام رجال مات لـه و              ـ ١
جـاء يف كتـاب   . عظم اهللا اجرك فيما اباد ، و بارك لك فيما افاد : 7ورزق ولد فقال  

  .٢٠٥درر الكلم ، يف حرف العني ص 
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  االحتساب
ينبغي بل جيب على كل مسلم فطن أن يعلم أن كل ما عنده هو من عند اهللا تعـاىل ،           

اة ، فال يبخل مبال وال ولـد وال  وأنّ اهللا حق يف كل ما ملّكه وسلّطه عليه ما دام يف قيد احلي       
 أهل وال نفس ، ويعطي ، وان كان اجلميع ، يف سبيل اهللا وال تأخذه يف اهللا شح نفـس ، او            

  .والهملغلّ يد ، فان العبد وما يف يده كان 
الرجـل  : قـالوا   . ؟ أيها الناس مالرقوب فيكم   : وما  ي 6قال رسول اهللا     ـ ١

الرقوب حق الرقوب رجل مات ومل يقدم من ولده         بل   : 6فقال  . ميوت ومل يترك ولداً   
ف العقول ، مـواعظ الـنيب ، ص   حت... احداً حيتسبه عند اهللا تعاىل ، وان كانوا كثريا بعده    

٣٣.  
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  قانون الوراثة
  حكم قانون الوراثة جيري يف اآلباء واالبناء مبعىن أنه اذا كان يف الوالد طبيعـة أو                انّ

  .ب هذا املعىن وثبت علمياعد عدة أظهر ، وقد جرعيب يرثه الولد ، ولو كان ب
 شـيعتهم بانتظارهـا فـيهم        خيربون عن أفراد أشياء وأمـرون      :لذا كان أئّمتنا    

  .اوالدهم
وهكذا يكون العكس ، بعىن أنه ينسب لشخص أمر وال يكون فيه ولكن كان يف أبيه                

  .او أحد آبائه
١            اد بن عيسى عن ابراهيم بن      ـ حممد بن امساعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن مح

اذا قلنا يف رجل قوال فلم يكن فيـه ، وكـان يف      :  قال   7عمر اليماين ، عن أيب عبد اهللا        
 ، باب يف انه     ١ولده أو ولد ولده ، فال تنكروا ذلك فان اهللا تعاىل يفعل ما شاء ، الكايف ج                  

  .٢ ، احلديث ٤٥٠رجل ، ص اذا قيل يف ال
علي بن حممد ، عن الوشاء ، عن امحد بن عائذ ، عـن              احلسني بن علي ، عن م      ـ ٢

 الرجل بعدل او جبور ، وينـسب        مقد يقو :  يقول   7مسعت أبا عبد اهللا     : أيب خدجية قال    
 ، باب يف ١الكايف ج  . فهو هو . فيكون ذلك ابنه او ابن ابنه من بعده       . اليه ، ومل يكن قام به     

  .٣ ، احلديث ٤٥٠يل يف الرجل ، ص انه اذا ق



١٤٢ 

  سلطة املاليةال
ان سلطة األب على الولد مما ال يتنازع فيه اثنان ، وملّا كان األب هو السبب املباشـر       
ظاهرا يف كينونه ابنه كان له حق التصرف يف امواله ومع عدم علمه ، لذا جـاء يف شـرايع                    

   :اإلسالم
رق من  يقطع يد الولد لو س    أن ال يكون والداُ من ولده ، و       : ـ يف قطع يد السارق       ١
  .الوالد



١٤٣ 

  ارث الوالدين
ــ   ـ يف بعـض األحـايني      كما أنّ الوالدين يوثان االبناء ، كذلك االبناء تورث        

  . يهمل حقّا ألحد مهما صغرأ وكربالوالدين واملشرع اجلليل جلّت عظمته مل
يوصيكم اهللا يف اوالدكم للذكر مثـل حـض   : ـ قال تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي       ١

 ثلثا ما ترك ، وان كانت واحدة فلها النصف والبويـه            كن نساء فوق اثنتني فلهن    االنثيني فان   
لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ، فان مل يكن له ولد وورثه ابواه فألمه الثلث                  
، فان كان له اخوة فالمه السدس من بعد وصية يوصى هبا او دين ، آبـاؤكم وأبنـاؤكم ال                    

   ).١١النساء ـ  (  لكم نفعا ، فريضة من اهللا انّ اهللا كان عليما حكيماتدرون ايهم أقرب



١٤٤ 

  االرث للولد
أما املال فليس مبهم واملهم االدب واحلكمة واملعرفة ومـا  . ث أبنائهم يال بد لآلباء تور   

  .واخلري كل اخلري يف توريث العلم. اشبه
االدب النافع ،   : ثة اشياء   ما ورثت اآلباء االبناء خريا من ثال      : ذرمجهر   ـ قال ابو   ١

  .٣٦معدن اجلواهر ص ... ء اجلميل واالخوان الصاحلون ، والثنا
اين من مجع فأكثر ، اعتقـب ،        : من كلمات امرياملؤمنني عليه الصالة والسالم        ـ ٢

  .تفهاميف كتاب درر الكلم يف حرف األلف ، بألف االس... واعتقد ونظر ، بزعمه للولد 
 ... ( للرجال نصيب مما ترك الوالـدان واألقربـون      : لنسبة للمال   ـ وقال تعاىل با    ٣

   ). ٧النساء آيه 
النساء آية  ... ( يوصيكم اهللا يف أوالكم للذكر مثل حض االنثـيني : وقال تعاىل    ـ ٤

١١.(   
 ... (  ولكل جعلنا موايل مما ترك الوالدان واألقربون       :وقال القدير جلّت قدرته      ـ ٥

  ). ٣٣ النساء اآلية



١٤٥ 

  ارث االنثى
  ث والتوريث له افراد متنوعة ، فبعض يورث العلم واألدب ، وبعـض    ان االنسان يور

يور يف الورثه كما رأيناه بأم اعيننا يف زماننا هذا ، فان قبل اعوام مات احـدهم و                  ث الشر
لون عليه وعلى اخوته ويأخـذون بعـض        يحاوصا ابنه االكرب بأنه يبعد عن العلماء فاهنم يت        

امواهلم باسم احلقوق الشرعية ، وهو مات ومل يؤدى فلـسا واحـدا الوالده هكـذا زرع                 
رصاد فمـا   ملالتباغض و التباعد يف قلوب اوالده بالنسبة للعلماء وألهل الدين ولكن ربك با            

ـ  ال تمضت الليايل واأليام االّ وقضى على ولده االكرب بالسرطان وتشت          اقون هـداهم اهللا    ب
 تقتـضيه    لتوريث املال فقد حدد اهللا تعاىل للذكور واالناث كل حسب ما           اما بالنسبه . تعاىل

  .املصلحة العامة واخلاصة
قربون وللنساء نصيب مما    للرجال نصيب مما ترك الوالدان واأل     : قال عز من قائل      ـ ١

  .٧لنساء آية ا ... ترك الوالدان واألقربون مما قلّ منه او كثر نصيبا مفروضا
يوصيكم اهللا يف اوالدكم للذكر مثل حظ االنثيني فان كـن           وتعاىل  وقال تبارك    ـ ٢

نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف والبويه لكل واحـد منـها                  
  السدس مما ترك ان كان له ولد



١٤٦ 

             ة       فان مل يكن له ولد وورثه ابواه فألمه الثلث فان كان له اخوة فالمه السدس من بعـد وصـي
تدرون أيهم اقرب لكم نفعا ، فريضة من اهللا ، ان اهللا             دين ، آباؤكم وابناؤكم ال     صي هبا او  يو

   ).١١النساء ـ  ... ( كان عليماً حكيماً



١٤٧ 

  ختامه مسك
، وقد طبعته على ما وجدتـه ،        ) االثر اخلالد   ( من كتابه    1 هذا ما وجدته لوالدي   

رتأيت ان اختمه بدعائني من الصحيفة وقد طبعه بيده بالتايب ـ ولكي يكون ختامه مسك ا 
 ، ولكي تعـم الفائـدة ،   7السجادية ملوالنا وامامنا االمام علي بن احلسني زين العابدين      

للكاتب الشهري الشيخ حممد جواد مغنيـة       ) يف ظالل الصحيفة السجادية     ( نقلتها من كتاب    
دري يف حياة الـسيد      ال الكوكب( مث أردفتهما بلمحة من حياة السيد الوالد من كتاب           1

  ).العلوي 
أملي من القراء الكرام ان يذكروه بالدعاء وبفاحتة وسورة مباركة مـن كتـاب اهللا               

  .ومن أسرته ألف شكر ، ودمتم خبريالكرمي ، وهلم من اهللا االجر و الثواب ، 
  العبد  

  عادل العلوي
  ٣٦٣٤ايران ـ قم ـ ص ب 



١٤٨ 



١٤٩ 

   ـ ٢٤ـ 

  ألبويه
ُصـْصهْم بأفْـَضل     َعْبدَك َوَرُسولَك ، وأْهِل بْيته الطاِهرين ، واخْ        أللهم َصلّ َعلى ُحممدٍ   

اللُهم والدي بالكَرامة لدْيَك ، َوالـصالِة        َصلواتك ًوَرْحمتك َوَبركاتك َو َسالمَك ، َواْخُصصِ      
  .َحَم الرامحَنيمْنَك َيا أْر

َهاماً ، َواْجَمْع يل علْـَم      هلًَما َعلَي ألْ  أللُْهم َصلّ َعلى ُمحمٍد َوآله ، َو اْهلْْمنيعلْم َما ًيجُب           
ذَلَك كُلُّه متَاماً ، ثُم اْستْعملْني َمبا ُتلْهُمين مْنُه ، َوَوفَقْين للُنفوذ فيَما ُتْبصُرين ِمْن علُِمِه ، َحتى ال                   

  .ِتنيهيفُوتين اسْتْعًمالُ شيء َعلًمتِْنِيه ، وال تثَْقُل أْركاين َعِن الَْحفُوِف فيماَ ألْهْم
العلم باحلالل واحلرام ال ينبع من داخـل االنـسان          ... ) وأهلمين علم ما جيب هلما      ( 

وأوهامه ، وامنا يؤخذ من الوحي أو من ميضيه الوحي ويقره ، ولذا طلب االمـام مـن اهللا                   
سبحانه أن يرشده ويهديه اىل ما جيب عليه لوالديه ، ويتلخص هذا الواجب بطاعتـهما يف                

   معصية اهللا حيث طاعة شيء اال يفكل



١٥٠ 

ووصـينا االنـسان     (:  من العنكبوت    ٨ملخلوق يف معصية اخلالق ، وذا جند تفسري اآلية          
 من آيات  وغريها) بوالديه حسناً وان جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فال تطعهما        

  .هذا الباب وأحاديثه
 شيخاً بامسه وشخصه حيلل و حيرم       وباملناسبة أشري ، رد التنبيه والتحذير ، أين أعرف        

وحيكم بالفروج واألموال بوحي من فهمه وومهه ، أما الدرس واملراجعة واملطالعة فهي للذين              
ومع هذا يؤمن ويوقن أنه أملـع مـن         ! يسريون على الطريق ال ملن يطفر بال رابطة وواصلة          

  .هلواء أعاذنا اهللا من مضع هذا ا !7خترج من مدرسة االمام جعفر الصادق 
اشارة اىل واجبات الوالدين بالكامل ، واملعىن إجعلين عاملاً         ... ) وامجع يل علم ذلك     ( 

  بعد أن طلب االمام من اهللا      ... ) مث استعملين مبا تلهمين ، ووفقين للنفوذ        (  هلما   بكل ما علي
الساس مـن   اهلداية اىل العلم بالواجبات سأله التوفيق اىل العمل مبوجب العلم ، ألن اهلدف ا             

ليست املعرفة ـ أو بنـاءات ـ    « : كل علم هو التفيذ والتطبيق ، وبتعبري فيلسوف معاصر 
  .ىوكف» ريح تتبين بالذهن ليتعلمها االنسان ، مث يأوي اىل خمدعه ليس

املراد بالثقل هنا الكسل والفتـور وباألركـان        ... ) وال تثقل أركاين عن احلفوف      ( 
بدن ، وباحلفوف اخلدمة ، من حفف اخلدم حوله أي أحدقوا به            األعضاء اليت يتركب منها ال    

  .نشاطاً يف طاعة والدي ومرضاهتمانك قوة ودهب يل من ل: ، واملىن 
أللّهم َصلّ َعلى ُمَحمد َوآلِه ، كََما شَرفَْتَنا بِه ، َوَصلّ على ُمحمد َوآله ، كََما أْوَجْبـت                  

  .لَنا احلْق َعلى الَْخلْقِِ ِبَسبِبه



١٥١ 

للُّهم اْجَعلْين أَهاُبُهما هَيْبةَ السلْطَاِن الْعُسوِف ، َوأَبرُهما ْبر األم الـرؤوِف ؛ َواْمجعـل               أ
طَاعتين ِلوالَدي َوِبري هِبَما أقَر ِلعْيين من رقدة الوسنان ، وأثلج لصدري من َشربة الظّمـآِن ؛                 

  .ْتِقلّ ِبري ِبِهَما َوأنْ كثَُرَحتى الْوْسناِن ، َوأستكثْر ِبرُهَما يب وإن قَلّ ، َوأس
أي مبرياثنا لعلمه ، وعملنـا بـسنته ،         ) اللهم صل على حممد وآله كما شرفتنا به         ( 

فاذا نفخ يف الـصور فـال       « : وسرينا على طريقته ، ال مبجرد االنتساب اليه ، قال سبحانه            
 ١٣ ـ  اهللا أتقاكم ان أكرمكم عند ... املؤمنون ١٠١ ـ  أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون

أنفعهم للناس  « :  عن أحب الناس اىل اهللا ؟ فقال         9وسئل الرسول األعظم    . »احلجرات  
( أي محل علم الكتاب والسنة      » لترفعنا فوق من مل يطق محله       «  : ٤٢ويأيت يف الدعاء    . »

 قـل ال   (:  من الـشورى     ٢٣يشري ذا اىل اآلية     ) كما اوجبت لنا احلق على اخللق بسببه        
 : وما وجبت هذه املودة اال ألن أهـل البيـت            ) أسألكم عليه أجراً االّ املودة يف القرىب      

  . علماً وعمال وسرية وسريرة9امتداد جلدهم الرسول 
الظلوم ، يهاب والديه على دنـوه       ) : أللهم اجعلين أهاما هيبة السلطان العسوف       ( 

 ايها هيتة التعظيم والتقـدير ، الهيبـة         منهما وعلمه بأهنما أرأف به من نفسه ، وال غرابة ،          
 3كانت فاطمـة    . اخلوف من العقاب العسري ، هيبة األبوة اليت ال يشعر ا اال العارفون            

ت أن أكلـم    ما استطع :  ، وأحب اخللق اىل قلبه ومع هذا كانت تقول           9بضعة من النيب    
  وأبرمها( من هيبته  أيب



١٥٢ 

 وأمثن من بر االبن ما ، علماً بأنه وفاء لدين سابق            وال شيء عند األبوين أغلى    ... ) بر األم   
ومع هذا يسعدان به سعادة الغارس بثمرات غرسه ، وذه السعادة نفسها يشعر االبـن               ... 

  .البار اذا تأكد من سعادة أبويه به ، ورضامها عنه
 واستكثر برمها يب وان قل ، واستقل بري ما وان         ( من أخذ النعاس    ) : الوسنان   ( 

! اخلري منه ضئيل وصغري بالغاً ما بلغ ، ومنهما جليل وكبري وان كان حبة من خردل ؟                ) كثر  
وليس هذا تواضعاً ، بل امياناً وعظمة نفس ، وشعوراً حياً مبسؤولية التكليف ، وهـو أمـره        

 وكل شيء قليل يف جنب اهللا والشكر له ) لقمان ١٤ ـ  ان اشكر يل ولوالديك (: تعاىل 
وهكذا العظيم يستصغر احلسنة منه وان كربت ، ويستكرب الـسيئة           . ره بشكره ملن قرن شك  

املؤمن يرى ذنبه فوقه    « : وان صغرت على العكس متاماً من احلقري ، ويف احلديث الشريف            
وقال قائل  . »كاجلبل ، خياف ان يقع عليه ، والنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره                

الشيطان مـن   وحيك أما وجد    : فقال له   . يف منامي أنك يف اجلنة    رأيت   : ألحد املتقني حقاً  
  .خيرمنه غريي وغريك ؟

، َوألْن لَهَما عَريكيت ، َواعطْف َعليْهمـا         أللُّهم َخفَض هلَُما صويت ، َوأطْب لَهُما كَالمي       
 ، وأِثْبُهما َعلى َتكِْرميت ،      قلْيب ، َوَصريين هِبما َرفيقاً ، َوعلْيهما شفيقاً ؛ أللُّهم اْشكُْر لَُهما ترِبَيين            

  .َواْحفظ لَُهما َما َحفظَاه ِمني يف ِصَغري
أللُّهم َوَما َمسُهَما ِمني ِمْن أذى ، أْو َخلََص الَيْهماَ عني ِمْن َمكُْروٍه ، أْو ضـاَع ِقَبلـي                   

  لَهُمَما ِمْن



١٥٣ 

 ا يف َدَرَجاِت... َحقيئّاِت ؛ِهَما ، َوزياََدةً يف َحَسناَِتِهماَ فاْجَعلُْه ِحطّةّ ِلذُنوِبِهَما ، َوَعلُولَ السَيا ُمَبد 
  .بأْضَعاِفَها ِمَن احلَْسناَِت

غض الصوت وخفضه من اآلدب الشرعية والعرفيـة ،         ) أللهم خفّض هلما صويت      ( 
واغضض من صـوتك     (:  من لقمان    ١٩ويف اآلية   . خباصة عند خماطبة الكبار وأهل املكانة     

فال تقل هلمـا     (: قال سبحانه   ) وأطب هلما كالمي     ( ) ت لصوت احلمري  ان أنكر األصوا  
 على أن الكلمة الطيبة بوجـه عـام   ) األسراء ٢٣ ـ  تنهرمها وقل هلما قوال كرمياً أف وال

 ( ) ابراهيم ٢٥ ـ  أصلها ثابت وفرعها يف السماء تؤيت أكلها كل حـني  (كالشجرة الطيبة 
  .فاً ال فظاً غليظاًلطي) : رفيقاً ( طبيعي ) عريكيت 

( فواً وغفرانـاً    عأجزمها باالحسان احساناً ، وبالسيئات      ... ) أللهم واشكر هلما     ( 
أجزل هلما األجر والثواب على ما لقيا من التعـب          ) واحفظ هلما ما حفظاه مين يف صغري        

 ، وأنا   ان أبوي بلغا من الكرب عتياُ      : 9وقال رجل للنيب    . والعناء يف سبيلي رضيعاً وصبياً    
ال ، فاهنما كانـا     : ـ ما وليا مين يف الصغر فهل قضيت حقهما ؟ قال             ـ أباشر   منهما أوىل

أللهم وما مسهما مـين مـن   ( يفعالن ذلك ومها حيتان بقاءك ، وأنت تفعله ، وتريد موهتما           
) لـذنوما وعلـواً     ( حمواً  ) : فاجعله حطة   ( كل ما أصاما بسيب من مكروه       ... ) أذى  
  .مهما عندك حبيث يكون شقاؤمها يب يف الدنيا سبباً لسعادهتما يف اآلخرةملقا

حملو السيئات العديد من الطرق منها التوبة ،        ) يا مبدل السيئات بأضعافها حسنات       ( 
ومنها اصالح ذات البني وكل عمل نافع مفيد للفرد واجلماعة ، ومنها املرض فانـه حيـط                 

  لى حد تعبريحيتها حت األوراق ، عالسيئات ، و



١٥٤ 

هنج البالغة ، ومنها العدوان حيث يتحمل املعتدي سيئات املعتدى عليه ، وأيضاً يأخد هـذا                
تقاضي به من حسنايت    «  عند تفسري    ٢٢حسنات ذاك ، وسبقت االشارة اىل ذلك يف الدعاء          

  . »وتضاعف به من سيئايت 
َرفا ِعِلي ِفٍيه ِمْن فٍعل ، أْو َضيَّعاُه يل ِمْن َحق ،            أللُّهمَّ َوَما َتَعدَيا َعلَي فِيه ِمْن قَْول ، أْو أسْ         

فَقَْد وَهْبئُُه لَُهَما ، َوُجْدُت ِبِه علَْيِهَما ، َوَرغبُت الَيك يف َوْضع            ... أْو قَصرا يب عنَُْه ِمْن واِجٍب       
         ي ال أهتُّمُهَما ، َعلى َنفْسي ، َوال أسْتْبطئُُهَما يف ِبري ، َوال أكْرُه َما َتولَياَُه ِمـْن  تَبعِته َعْنهَما ، فان

                  ـةً لَـَديوأعظًَم من ، َوأقْدم اْحساناً الَي ، ؛ فُهًما أوجُب َحقاً َعلَي ِمـْن أنْ   ... أمْري َياَرب
  .، أْو أَجاِزيُهَما َعلى ِسئٍْلأقاَصُهَما ِبَعدٍل 

َعبِهَما يف ِحراسيت ؟ وأْيَن اقَْتاُرُهَمـا       أْين اذاً َيا الَهي طُولُ ُشْغِلِهما بتَربَيين ؟ وأْيَن ِشُدةُ تَ          
َعلى أنفِْسهَما للَتْوِسَعة َعلَي ؟ ًهْيَهاَت َما يَسْتوِفَياِن ِمني َحقُّهَما ، َوال أْدرُك َما َيِحُب َعلَي لَُهَما                 

  .، َوال أَنا ِبقَاٍض َوظيفَةَ ِخْدَمِتِهَما
 حقوقاً للوالدين على والولـد ،       كما أوجب سبحانه  .. )  .أللهم وما تعديا علي فيه    ( 

أوجب أيضاَ حقوقاً له عليهما ، ومن أمهل وقصر استحق اللوم والعقاب والداً كان أو ولداً ،                 
   يتجاور ويتنازل عما7السجاد واالمام 



١٥٥ 

افترضه اهللا له على أبويه ، ومحلهما من حقه أياً كان نوعه ويكون ، وعبر عن هذا التسامح                  
أسألك اللهم أن ال تؤاخذ أبوي على أي شيئ يتـصل           ... ) وهبته هلما   ( : والتجاوز بقوله   

مهـا عنـدي ويف عقيـديت مـن         ... ) فاين ال أهتمهما على نفسي      ( يب من قريب أو بعيد      
مهمـا أيب   ) وال أكره ما توليا من أمري       ( الناصحني املخلضني ال تواين منهما يف وال تقصر         

  . احملبوب حمبوب ، والعكس بالعكسمن
يل حق وهلما حق ، ولكن حقهما اقدم        .... ) فهما أوجب حقا علي واحساناً ايل       ( 
مع املساواة ، وال مكان هلا بـني         ال مقاصة عادلة اال   ... ) من أن أقاصهما بعدل     ( وأعظم  

  .الده ، وال ُيقتل الوالد بالولدومن هنا ُيقتل الولد بو. املنعم واملنعم عليه
لقد حتمال الضيق والشدة العـيش يف سـعة ،          ... ) لهما  أين اذن يا اهلي طول شغ     ( 

بفـتح التـاء    ) هنهات  ( والتعب والعناء ألكون يف راحة ، والذل واهلوان من أجل سعاديت            
أقر وأعربف بالعجز عن    ... ) ما يستوفيان حقهما    ( اسم فعل مبعىن بعد     : وكسرها وضمها   
  .ظيمجتهدت وبالغت ، ألنه جسيم وعالقيام حبقهما مهما ا

وبعُد ، فمن أراد أن يستدرك ما فرط من حق أبويه بعد موهتما ، فليستغفر اهللا هلما ،                  
ويف . ويقض دينهما ، ان كان عليهما شيء منه اهللا أو للناس واال تصدق عنهما مبا يـستطيع         

  .يامة رجل بر والديه بعد موهتمامن االبرار يوم الق: احلديث 
  أْسَتعُني ِبِه ، َوَوفقْين َيا أْهدى َمْن ُرغَب الَْيِه ، َمْن أِعني َيا خْيرفََصلّ َعلى ُمحمٍد َوآِله ، َو



١٥٦ 

  .كََسَبْت َوُهْم ال ُيظْلَُمونََوال َتْجَعلْين يف الْعقُوِق لألباِء َوأألمَهاِت َيْوَم جتْزى كُلّ َنفٍْس َمبا 
وي بأفْضِل َما َخَصْصَت ِبـِه آبـاء        أللُّهم َصلّ َعلى ُمَحمٍد َوآلِه َوذُريِتِه ، َواْخُصْص أبَ        

  .ِعَبادك املُؤمنَني َوأمَهاِتِهْم ، َيا أْرحم الراِحمَني
 ومناجاهتم ، هتـدف     :كل أدعية أهل البيت     ... ) وأعين يا خري من أستعني به       ( 

اىل طلب اهلداية والعون والتوفيق للعلم باحلق واخلري والعمل مبوجبه ، ألن التوفيق هو األصل               
( العصيان والتمـرد    ) : وال جتعلين يف أهل العقوق      ( ملنطلق لكل نفع وصالح دنيا وأخرة       وا

وال أدري كيف يعق الولد والديه ، وهو على علم اليقني أهنما أرحم بـه               ) لآلباء واألمهات   
ة اال من   من نفسه ، وأهنما يضحيان بالنفس والنفيس من أجله ، وال جيزي االحسان باالساء             

  .ية والعقربفيه طبع احل
الذرية أخص من اآلل ، ألن اآلل لكـل ذي          : قيل  ) وصل على حممد وآله وذريته      ( 

ولكن املراد هنا العكس ، ألن القصد من كلمة اآلن يف الصالة            . م ، والذرية للنسل فقط    حر
عليه وعليهم ، املعصومون باخلصوص ، أما الصالة على الذرية فتعم كل مؤمن صـاحل مـن            

  .ما ختص به املقربني لديك) أفضل واخصص أبوي ب ( 9ألعظم نسل الرسول ا
أللُّهم ال ُتْنسِني ِذكَْرُهَما يف أْدَبار َصلَوايت ، ويف اينً ِمْن آَناِء لَْيلي ، ويف كُلّ َساَعٍة ِمـْن                   

  .َساَعاِت َنَهاري



١٥٧ 

ُهَما ِبِبرِهَما يب َمْغِفرةً َحْتماً     أللُّهم َصلّ َعلى ُمَحمٍد َوآِلِه ؛ واغِْفْر يل بُدَعائي هلَما َواغِْفْر لَ           
  .الْكراَمِة َمواِطَن السالَمِة؛ َواْرَض َعْنُهما ِبَشفاعَتي هلُما رضًى َعْزماً ، َوَبلْغُهَما ِب

أللّهم َوانْ َسَبقَْت َمْغِفرُتَك لَُهَما فََشفَّعُهما يفَّ ، َوانْ َسَبقَْت لَُهَما َمْغفرُتـَك يل فَـَشْعين                
  .َحلّ َمْغفْرُتَك َوَرْحَمِتَك َحتى َنْجْتِمع ِبرأفِتَك يف داِر كَراَمِتَك َوَمِفيِهما ،

  .إنَك ذُو الْفضِل الْعِظيِم ، َواملْن الْقدِمي ، َوأْنَت أرْحُم الراِحمَن
كان الشعب العـاملي ، املعـروف اآلن        ) أللهم ال تنسين ذكرمها يف أدبار صلوايت        ( 

 وأحرصهم علـى حفـظ مناقبـهم        :ناس والء ألهل البيت     جبنوب لبنان ، من أشد ال     
وآثارهم ، وخباصة األدعية حيث يكرروهنا صباح مساء ، وكان من عادة العامليني أن يقرأوا               

وغري . سورة الفاحتة بعد الصالة ، يهدون ثواا إىل األبوين ، وما زال الكثري منهم على ذلك               
ال ... ) ويف آناء من آناء ليلي ويف كل سـاعة          ( بعيد أن يكون املصدر هذا الدعاء بالذات        

  .تنسين ذكرمها يف أي وقت وحني
مغفرتك  ـ اجعل ثوايب عندك على الرب ما ، وثواما على الرب يب          ... ) واغفر يل   ( 

 وبلغهما ( معزوماً أي مقصوداً  ) : رضى عزماً   ( غفراناً حمتوماً   ) : حتماً  ( ورمحتك يل وهلما    
  تكرم)  السالمة بالكرامة ومواطن



١٥٨ 

إن تك مرتلتهما لديك أعلى وأرفـع  ... ) وإن سبقت مغفرتك هلما ( عليهما باجلنة وتفضل    
يف ) حىت جنتمع   ( من مكاني فارمحين بشفاعتهما ، وإن تك مرتليت أعلى فارمحهما بشفاعيت            

  . ، ونسعد برضوانكجنانك
عن حق املؤمن على املـؤمن  واخلالصة أن للوالدين حقوقاً متتاز عن أكثر احلقوق حىت     

وإن جاهداك على أن تشرك يب ما لـيس          (: ولو كان األبوان مشركني بنص القرآن الكرمي        
  .) لقمان ١٥ ـ لك به علم فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفاً



١٥٩ 

   ـ٢٥ـ 

  لولده
إهلَي اْمُدْد يل يف أْعَماِرِهْم     أللُّهم َوُمن َعلَيَّ َببقَاء ُولْدي ، َوبإْصالِحِهم لَي َوِبإمتاَعي هِبم ،            

، َوِزْد يل يف آَجاِهلمْ  ، َوَرب يل َصغَريُهْم ، َوقًويل َضِعيفَُهْم ، َوأصـح يل أبـْداَنُهْم وأْدَيـاَنُهْم                  
َوأْخالقَُهْم ، وَعاِفِهم يف أْنفٌسِهم َويف َجواِرحِهم ويف كُلّ ما ُعُنيُت ِبِه ِمـْن أْمـرِهْم ، َوأْدِرر يل                   

َى َيدي أْرزاقَُهْم ، َواْجعلُْهم أْبراراُ أْتقياَء ُبَصراَء َسامعَني ُمطيعَني لََك ، َوألْوِلَيائَك ُمحـبَني               َوعلَ
  ...ُمَناصحَني ، َوِلَجميِع أْعَداِئَك ُمعاِنديَن َوُمَبِغضَني ؛ آمَني 

لوجـوده  يتمىن الوالد طول احلياة لولده ، ألنه امتداد    ) قاء ولدي   بأللهم ومن علي ب   ( 
اجعلهم من أهل اإلميان والصالح كـي يطيعـوك    ) وبإصالحهم يل   ( وذكره وأجله وعمره    

أتقوى ـم يف شـيخوخيت ،       ... ) وبامتناعي م   ( شاكرين ، ويسمعوا مين غري عاصني       
     يل صغريهم    ( وخيدموين يف ضعفي وعلي على تربيتهم تربية    مدين بالعون من فضلك   ) ورب 

  .صاحلة نافعة



١٦٠ 

  ل يف العمل ال يف البطالة والكسلكالتو
أسألك يا إهلي أن يكون أوالدي بالكامـل اصـحاء          ... ) وقو يل ضعيفهم وأصح     ( 

وليس معىن هذا أن يهمل الوالد شأن أوالده باملرة ، ويترك تدبري هم             ... آقوياء وأبراراً أتقياء    
هم ويكافح بـال كلـل      هللا وهو واقف ينظر ويتفرج ، بل معناه أن يأخذ لألمر هبته من أجل             

وملل ، يف سبيلهم متوكالً على اهللا مستعيناً به يف التوفيق وبلوغ الغايـة ، واهللا سـبحانه ال                   
اعملـوا   (: يضيع أجر من أحسن عمالً ، كيف وقد أمر باجلهاد والنضال وقال فيما قال               

ـ ٧٦ على سـواه يف اآليـة    وندد مبن يعيش كال) التوبة ١٠٥ ـ  فسريى اهللا عملكم ن  م
  .النحل

وما من شك أن من ترك الكدح والعمل مع طاقته وقدرته بزعم اإلتكال على اهللا ـ  
فقد مترد على أمره تعاىل ، و وضع رأيه فوق مشيئة اخلالق وإرادته من حيث يريد أو ال يريد                   

إن اهللا سبحانه   :  وقال حليم قدمي     »إعقلها وتوكل   «  : 9، وتوابر عن الرسول األعظم      
وبكالم آخر أن التربية من صنع اإلنسان       . وكل عليه يف العمل ال يف البطالة والكسل       أمرنا بالت 

 يف دعائه هذا يـسأل      7، وهلا أسس وقوانني متاماً كالصناعة والزراعة وغريمها ، واإلمام           
اهللا سبحانه أن يهد له السبيل إىل التنفيذ والقيام مبا فرضه عليه من تربية األوالد والعناية ـم                

اً قد يـأيت بأسـلوب      وأيض ٢٠دح من أجنهم ، وسبق الكالم عن ذلك يف الدعاء رقم            والك
  .ثالث أو رابع



١٦١ 

  أجهل الناس باهللا
 حىت إذا بلغوا أشدهم معـوا يف         وأطفاالً ما داموا صغاراً  ) وأدرر على يدي ارزاقهم     ( 

ز من أن يتـرك  وفيه إمياء إيل أنه ينبغي لإلنسان أن حيتاط وحيتر      . االرض أكلوا من كد اليمني    
إن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تـذرهم  « : أيتاماً بال مال وال راع وكفيل ، ويف احلديث          

وليستعفف الذين ال جيدون نكاحـاً حـىت    (: وقريب منه قوله تعاىل » عالة يتكففون الناس  
  .) النور ٣٣ ـ يغنيهم اهللا من فضله

 ترك العالج للشفاء ، والسعي للرزق     وأجهل خلق اهللا باهللا ودينه وسنته وشريعته ، من        
زاعماً ـ بلسان حاله وأفعاله ـ أنه قد أخذ من اهللا عهداً أن يعطيه ما حيتاج مبجـرد نيـة     

إن اهللا سبحانه هو الذي يشفي املريض ، مـا يف ذلـك             ! التوكل دون أن يسرح ويتزحزح      
حليوان مـن النطفـة     ريب ، ولكن بالعالج ، ويطعم اجلائع ولكن بالسعي متاماً كما خيلق ا            

وهكذا كـل مـا يف الـسموات        ... والشجرة من النواة والليل والنهار من دوران االرض         
ل الذي خلق فـسوى والـذي قـدر         واألرض من أسباب ومسببات ، ُترد إىل السبب األو        

  .فهدى
م َمَحضري ،   أللُّهم اْشُدد هِبْم َعُضدي ، َوأِقْم ِبِهْم أَودي ، َوكثّر هِبم عَدَدي ، َوَزيْن ِبهِ              

                   ، ني ِبِهْم َعلى َحاَجيت ، َواْجعلُهم يل ُمحبـيَوأحْي هِبم ذكَري ، واكِفين ِبِهم يف غََيبيت ، َواعن
  وَعلَيَّ َحدبَني ُمقِْبلَني ُمسْتقمَني يل ، ُمطيعَني غَْيَر َعاصنيََ َوال َعاقَّني َوال َخاِطئَني ،



١٦٢ 

ِبرِهْم ، َوَهْب يل ِمن لَُدْنك َمَعُهم أْوالداً ذُكُوراً ، َواجَعل           وأِعَني َعلى َتربِيتهْم َوَتأديِبِهْم وَ    
  .ذِلَك َخْيراً يل ، َواْجَعلُهم يل َعوناً َعلى ما َسألُتَك

تقدم بـاحلرف أو    أيضاً  و. هذا اجلزء من الدعاء واضح ال حيتاج إىل الشرح والتفسري         
 املراد مـن بعـض املفـردات ،         باملضمون يف هذا الفصل وغريه ، ولذا نكتفي باإلشارة إىل         

 يهدف اليه االمـام  والفرق بني عطف الوالد على ولده ، وعطف هذا على أبيه ، مث نذكر ما    
  .باشارة خاطفة

الساعد وهو من املرفق اىل الكتف ، واملراد بـه هنـا القـوة              : العضد  ) عضدي  ( 
دك أي يـساع »  القـصص  ٣٥سنشد عضدك بأخيـك ـ   « : واملساعدة ، قال سبحانه 

 البقرة  ٢٥٥ـ   وال يؤوده حفظهما   (: ثقلي ومحلي ، قال عز من قائل        ) : أودي  ( ويعينك  
  .مشفقني) : حدبني ( ثقله حفظهما  أي ال ي)

  بني عطف الوالد والولد
 مـن   يءأوصى سبحانه الولد بوالديه ، وأمره بالعطف عليهما ، ومل يوص الوالد بش            

لوالد بل هو نفسه وال عكس ، قال اإلمام أمـري           والسر واضح ، ألن الولد بضعة من ا       . ذلك
وجدتك بعضي ، بل وجدتك كلي حىت لو أن         «  : 7 لولده االمام احلسن     7املؤمنني  
ال تقل مثـل    : فكتب إليه والده    . ُجعلت فداك : وكتب ولد لوالده    »  أصابك أصابين    شيئاً

قليب على  : بل عامل   ومن األمثال عندنا يف ج    . هذا ، فأنت على يومي أصرب مين على يومك        
إن من أزواجكم وأوالدكم عدواً لكـم        (: وقال سبحانه   . ولدي وقلب ولدي على احلجر    

  إن من آبائكم:  وما قال )لتغابن  ا١٤ ـ فاخذروهم
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وأمهاتكم عدواُ لكم فاحذروهم ، ألن عاطفة الوالدين ذاتية كما أشرنا ، أما عاطفـة             
. لحة ، وقد تكون هذه املصلحة يف موت والـده الولد حنو فهي يف ـ الغالب ـ جمرد املص  

  :ارت آية التغابن ، ويف األشعار فينقلب عليه عدواً كما أش
  أرى ولــد الفــىت كــال عليــه   

ــا       ــسى عقيم ــذي أم ــعد ال ــد س   لق

   
ــدواً  ــه عــ ــا أن تربيــ   فإمــ

ــاً       ــه يتيمــ ــا أن ختلفــ   وإمــ

   
ـ       » التكسي  « وكنت ذات يوم يف      ان ، فـسمعت    ذاهباً إىل املطبعة ، وفيهـا مراهق

فقال له علنـاً وبكـل      . هنيئاً لك ، أبوك من ذوي االمالك واالموال       : أحدمها يقول لآلخر    
 اجلديد على هذه الطويـة      والكثري من » لكن العكروت ما كان ميوت      « : صراحة ووقاحة   

  .والسجية
 ، فان الولد اما نعيم ليس كمثله اال اجلنة ، وإما جحيم دونه عذاب احلريـق ،                  وبعد

 يدعو اهللا ويناشـده     7واالمام  ... لويل كل الويل ملن ابتاله اهللا بامرأه سوء وولد عاق           وا
 ان اهللا سبحانه رفع     «: يف أن ميده ويسعده بأوالد حيبهم وحيبونه ، أذلة عليه وعلى احلديث             
  .»العذاب عن رجل ، أدرك له ولد صاحل ، فأصلح طريقاً ، وآوى يتيماً 

َخلَثَْتَنا َوأمَرَتَنا َوهنَْيَتَنا ، َورغّْبَتَنا يف ثَواِب َما         الشيطَاِن الرَّجيِم ، فإنَك      َوأعذْين َوذُرييت ِمن  
أَمْرَتنا ، َوَرهْبَتنا ِعقَاَبه ، وجَعلْت لَنا عدواً يكيُدنا ، َسلطْتُه ، ِمناّ َعلى َما لَم تَسلطَْنا علَيهِْ ِمْنه ،                    

  أسكنَتُه ُصُدورَنا ، َوأجريتُه جمارَي
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دَمائَنا ، ال َيْغفُلُ إنْ غَفَلْْنا ، َوال ينسي إن َنسيَنا ، ُيؤِمُنَنا عقاَبَك ، وخيوفَُنا ِبغْيِرَك ، إنْ َهَمْمَنـا                     
بفَاحشٍة َشجَعنا َعلَْيها ، َوإنْ َهَمْمَنأ ِبعَمٍل صاِلٍح ثَبطََنا َعْنُه ، َيَتَعرُض لََنا بالشَهواِت ، َوَيْنـصُب                 

ُيـضلّنا ، وإالَّ    ...  ، إنْ َوَعَدَنا كَذَبَنا ، َوإنْ َمنانا أْخلَفََنا ، َوإالَّ َتصِرْف َعنا كَْيدُه               لنا بالشُبَهاتِ 
  .َ سْتِزلَّنا...َتقََنا َخَبالَُه 

أللُّهمَّ فَاقَْهْر ُسلطَاَنُه َعَناّ ِبُسلطانَك ، حتى َتحِبَسُه َعَنا بكَثْرِة الدعاء لَكض فَُنْصبَح ِمـْن               
  .ِه يف املْْعصومَني ِبَككََيْد

فانك خلقتنا وأمرتنا    ( ٢٣واضح ، وتقدم باحلرف يف الدعاء       ... ) وأعذين وذرييت   ( 
خلق سبحانه االنسان ، ومنحه العقل والقدرة واحلرية ، وذا العناصر الثالثه جمتمعـة              ... ) 

فتنـا عقـاب    أي خو ) ورهبتنا عقابه   ( يستحق الثواب على الطاعة والعقاب على املعصية        
وهو الوسواس اخلناس الـذي يغلـي يف         ) وجعلت لنا عدواً  ( عصيان ما أمرتنا به هنيتنا عنه       

والدليل على ارادة هـذا املعـىن       ...   مثالصدور من احلقد واحلسد والعزم على غريمها من املآ        
سلطنا سلطته منا على ما مل ت     : ( أسكنته صدورنا ، وأجريته جماري دمائنا ، أما قوله          : قوله  
 منه  رحنن نستطيع الفرا   ائه ، وال  قفمعناه أن هذا الواسواس اخلبيث ال هو يذهب من تل         ) عليه  
ريب فيه ، ومن أجل ذلك ال حياسب سبحانه ويعاقب على أي شـيء               وهذا صحيح ال  ... 

  . إذا ظهرت وجتسمت يف قول أو فعليدور وميور يف النفس من االفكار والنوابا السوداء إال
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) وخيوفنا بغـريك    ( يضمن لنا األمن واألمان من غضبك وعذابك        ) ا عقابك   يؤمنن( 
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات مـا كـسبتم وممـا              (: ومن ذلك أن اهللا سبحانه قال       

 والنفس األمارة أو الوسواس خيوفنا الفقـر ، إن          ) البقرة   ٢٦٧ـ   أخرجنا لكم من االرض   
يشري ذا اىل جهاد النفس الىت حتاول       ... ) ة شجعنا عليها    شوإن مهمنا بفاح  ( أطعنا وأنفقنا   

أظهر لنا األفكار اخلاطئـة الـىت       ) نصب لنا الشبهات    ( التغلب باهلوى على العقل والتقوى      
  . السذج البسطاء يف الشك واحلريةُتلبس احلق ثوب الباطل والباطل ثوب احلق ، وتوقع

 النـساء   ١٢٠ا يعدهم الشيطان إال غروراً      يعدهم ومينيهم وم  ... ) إن وعدنا كذبنا    ( 
وإال تصرف عين كيدهن     (:  يوسف   ٣٣ إقتباس من اآلية     ) وإال تصرف عنا كيده يضلنا     (

( فـساده   ) : وإال تقنا خباله    (  أي إن مل تعين على نفسي أكن من اجلاهلني           ) أصب اليهن 
هب لنا من لديك صربأ     ... ) فاقهر سلطانه عنا بسلطانك     ( يوقعنا بالزلل واخلطايا    ) يستزلنا  

بسه عنا بكثرة الـدعاء    حت( عن احلرام ، ونصراُ على اهلوى حىت ال نعصيك يف مجيع احلاالت             
حثثت على الدعاء ، و وعدت باإلجابة ، وقد دعونا أن تصد عنـا كـل مكـروه ،         ) لك  

  .، ومن ندائنا قريباًبك وأكثرنا ، فكن لدعائنا جميتاً  وتوسلنا
ِطين كُلّ ُسؤيل ، َواقِْض يل َحواِئَجي ، َوال َتْمَنْعين اإلَجاَبةَ َوقَْد َضِمْنَتَها يل ، وال                أللُّهمَّ أعْ 
  .ائي َعْنك ، َوقد أَمرَتين ِبِهَتْحُجْب ُدَع

َوامُنْن َعلَيَّ ِبكُلّ َما ُيْصِلُحين يف ُدْنَياَي َوآِخرين َما ذكَْرُت مْنُه َوما َنسِيُت ، أو أظهـْرُت   
  .ُت أْو أْعلَنُت أْو أْسَرْوُتأْو أْخفَي
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َواْجَعلْين يف َجميع ذَِلك ِمَن الْمُصِلحني بسُؤايل إياَك ، املُْنِجِحَني ِبالطّلِّب إلَيـْك ، غَْيـِر           
 الَْمْمُنوِعَني ِبالتَوكِّل َعلَْيَك ، املََعوَّديَن بالتعوِذ ِبك ، الراِبحَني يف التَجاَرِة َعلَْيـَك ، الُْمَجـارينَ               

الْموَسِع َعلَيِهُم الرزُق احلَاللُ ِمْن الذّلّ ِبَك ، َوالْمَجاريَن ِمَن الظّلِْم بَعْد ِلَك ، َوالُْمَعافََني       بِعزَك ، 
ِبِغَناَك ، َواملْْعصوِمَني ِمَن الذّنوِب والزَّلَِل َوالَْخطَـإ        : ِمَن الَْبالِء ِبرْحمَتَك ، َوالُْمَعزيَن ِمَن الْفَقِْر        

َبْيَنُهْم َوَبْيَن الذّنوِب بقُْدرِتَك  لاُمَحلْ ، َوالُْموفّقَني ِلَخْيِر َوالرْشِد َوالصَّواِب ِبطَاَعِتَك ، وا  بَشقْواَك
  .، التَّاِركَني ِلكُلّ َمْعِصَيِتَك الساِكنَني يف ِجواِرَك

مطلويب وهو قضاء حوائجي ، فقد أنزلتها بـك دون          ... ) أللهم اعطين كل سؤيل     ( 
 ٦٠ ـ  ادعوين اسـتجب لكـم   (: بقولك ) ال متنعين اإلجابة ، وقد ضمنتها يل و( سواك 
هذا هو  ... وامنن علي بكل ما يصلحين      « :  هذه احلوائج بقوله     7 مث بين االمام     )غافر  

الصالح وعمل اخلري يف الدنيا ، والنجاة واخلالص يف اآلخرة ، ال التكائر             : هم املؤمن ومهته    
  .٢٢واضح ، وتقدم مثله يف الدعاء ... ) نه وما نسيت ما ذكرت م( والتفاخر 
  أسترشدك... ) صلحني بسؤايل إياك واجعلين يف مجيع ذلك من امل( 
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أنت ) غري املتزعني بالتوكل عليك     ( بدعائي لكل ما فيه صالحي يف الدنيا وفوزي يف اآلخرة           
(  أنـا مـن      هم ، وأيـضاً   يا إهلي تسمع الشاكني إليك ، وال متنع املتوكلني عليك ، وأنا من            

( لقد عودت الذين يتعوذون بك ويلوذون ، ان ال تـردهم خـابني              ) املعودين بالتعوذ بك    
 ٢ــ    الذين إذا اكتالوا على الناس     (: أي منك كقوله تعاىل     ) الراحبني يف التجارة عليك     

جه اهللا تعـاىل   أي من الناس ، وارور متعلق بالرايح ، واملعىن من عمل صاحلاً لو         )املطففني  
) : اارين بعزك   ( زاده من فضله ، واالمام يسأل اهللا أن جيعله من العامليه له لسواه ، ومن                

شيء أجل وأحل من     وال... ) املواسع عليهم الرزق احلالل     ( احملفوظني بعناية اهللا و حراسته      
  . لقمة يأكلها املرء بكدحه وسعيه ال بالرياء ورداء الصلحاء

أي بطاعتك ، وكم من أناس طلبوا العز بالنـسب والثـراء            ) من الذل بك    املعزين  ( 
أجرين بعدلك وقدرتك مـن     ) واارين من الظلم بعدلك     ( واخلداع والرياء فاتضعوا وذلوا     

ارمحين برمحتك ، وامنن علـي قبـل الـبالء          ... ) واملعافني من البالء برمحتك     ( كل ظامل   
 الناس ، وأبعدين بعنايتك عن اخلطأ واخلطيئة ، ووفقـين           اغنين بفضلك عن  أيضاً  بعافيتك ، و  

وارك جبالساكنني  ( وأخرياً اجعلين يف اآلخرة من      . وكل ذلك تقدم مراراً   ... للعمل بطاعتك   
  .حرز حارز ، وحصن مانع من كل سوءومن سكن يف جوار العظيم الكرمي فهو ) 

ِتَك ، َوأِعَنا ِمْن َعذاِب السعِري ، َواْعِط َجميـَع          أللُّهمَّ أعِطَنا َجميَع ذَِلَك ِبَتوِفيِقَك َوَرْحمَ     
  الُْمْسِلمَني َواملُسِلَماِت َواملْؤمنَني َوالُْمؤِمَناِت ِمثْلَ الّذي



١٦٨ 

  . َسألْتَك ِلَنفسي َوِلُولدي يف َعاِجِل الدْنيا َوآِجِل اآلِخرةَ
َنا يف الدنَيا َحَسَنةً ، َويف اآلِخَرِة إنَك قَريُب ٌمجيُب َسميُع عليُم َعفُورَّ رُؤوُف َرِحيُم ، وآتِ         

  .َسَنةً َوِقَنا َعذاَب الَناِرَح
إشارة إىل كل ما تقدم من صحة األبدان واألديان إىل          ... ) أللهم اعطنا مجيع ذلك     ( 

ختم االمام  ... ) واعط مجيع املسلمني واملسلمات     ( وفرة األرزاق والسكىن يف جوار الرمحن       
ن يوفق سبحانه ويسهل السبيل اىل ماذكر وسأل لنفسه ولذويه وأهـل            دعاءه هذا بالرجاء أ   

املؤمن : ويف احلديث   . التوحيد ، ألن من أخص خصائص املؤمن أن يكون تعاونياً من اجلميع           
املؤمنون كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر          ... حيب لغريه ما حيب لنفسه      
 أن العالقة ما بني أفراد اتمع الواحد حتمية لتـشابك           هذا ، إىل  » األعضاء بالسهر واحلمى    
  .٢٠ يف آخر الدعاء تقدم مثله... ) وآتنا يف الدنيا حسنة . ( املصاحل و وحدة املصري



١٦٩ 

  الكوكب الدري

  يف حياة السيد العلوي
مبناسبة أربعـني   »  1 «حملة خاطفة من حياة آية اهللا ااهد السيد علي بن احلسني العلوي             

  .اتهوف
اته جتـسيدا   وقد أقدمنا على تأليف هذه اوعة اليت متثل نواحي خمتلفة من نواحي حي            

  .وبقاء آلثاره ومآثره
ــا  ــدل علينــ ــا تــ   وآثارنــ

ــار        ــدنا اىل اآلثـ ــانظروا بعـ   فـ

   
فعـذرا مـن    وزبدة الكالم ان هذه اموعة كشذره من عقد حنر وقطرة من ماء حبر              

  .هفوة القلم وزلة القدم
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   الرمحن الرحيمبسم اهللا
 َومْن َيْخرج ِمْن َبيِتِه ُمهاِجَرا إىل اِهللا َوَرسوِلُه مثَّ يدركه املوت فَقَد وقََع أَجره َعلى اهللاِ                (

(  
  » ١٠٠النساء « 

نبأ مفجع وخرب موجع ويوم كئيب حزين ، فتت األكباد ، وأضرم اخللـد ، وأدمـى      
  . وخيب اآلمالالعني ، وأذبل الفؤاد ،

 احلزين ، ما بالك واحلزن انقضى ظهرك ، وأضاق صدرك وأدمى مقلتك ،              ايها القلم 
  ...وأجج هليب الفراق يف أحشائك 

  فراق احلبيب
إنه الشعلة الوهاجة تنريكل سبل اخلري وطريق اهلداية ودروب الصالح ، انـه رجـل               

ـ          اإلسالمر  الدين ااهد ، واملفكّ    لعلـوي  سني ا ي ، العالمة احلجة آية اهللا السيد علي بن احل
  .اهللا قربه طاب مضجعه ونور

          ع الدنيا الفانية ، وودوغابت مشسه الزاهي ، ة ، يف ليلة وضـحها ،  أفل كوكبه الدري
  ...طر على البال قط ، بنبأ مفجع وفجئنا مبا مل يكن باحلسبان ومل خي

  ...وا هب فبهت الناس ، وصعقوا من هذا النبأ املؤمل ، ولكنهم سرعان ما
 االصوات من احلناجر ، واحلسرات من القلوب والكل ال يصدق بعد ، ولكن              فعلت

   ، وحكم اهللا الشاءت األقدار ، أن تصدقه
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  .غالب له
 ، والفقدان الفادح يف األمه والفراغ العـصيب يف          اإلسالمفكانت الثلمة العظيمة يف     

حلكيم ، القلوب مضرمة    يسدها شيء ، وليس لنا االّ األستسالم ألمر اهللا ا          صحبه وأخوانه ال  
 والعزاء ، والناس يلهجون     ةمفجعة بنار الفراق الطويل ، والعيون مذرفة دموع اخلزن والكآب         

  .ء ، وملّا يصدقون اخلرب املفجعله حبسن الثناء ، ويعزون األهل واألقرباء ، األحبا
  :سيدي وموالي 

ساخنة وننادي وا أبتـاه     حيق لنا مجيعا أن نترك احلناجر هاتفة صارخة والدموع سائلة           
  ... !!!وا مصلحاه ... وا سيداه ... 

عز واهللا علينا فراقك وعز على األرواح والقلوب أن ترثيك ، وكنا نشعر بقوة نعتمد               
  ح اجلهاد والنضال فأين هي اآلن ؟عليها ، ونستلهم من مغزها رو

  :سيدي أبتاه 
ف من عـيين أحيـق يل أن        ودمي احلزين يرت  ! كتب  ان أكتب ما    أما دار يف خلدي     

اكتب عن حياتك البطولية والصمود ، حياة العلم والعمل ، وأنت لن متوت ؟ سيدي العلوي                
  .ةمة اإلسالميسالم واأل عشت لالانك خالد يف التأريخ اذ
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هتاب االّ احلق ، فأنـك ااهـد         ال تأخذك يف اهللا لومة الئم ، اذ الختشى االّ اهللا وال           
  .ح املنتفاين يف اهللا وخدمة خلقهلعامل واملصلالورع والعابد ا

ر حىت مضيت   ماذا اكتب عن حياتك ، وحياتك مليئة بالعمل املتواصل والكفاح املري          
  .اىل ربك قرير العني

وقد خلّفت أمة من الناس حتمل روحك وقلبك احلنون ، خلّفت علماء من طلبتـك               
 وغري مطبوع ، خلّفت مواكب ومـدارس  الكرام ، وشباباّ ناهضاً ، وثروة علمية من مطبوع       

  .ج الكمالرإسالمية ، تريب األجيال وتسمو م مدا
مل ولن متوت ولك املآثر اخلالدة يف اتمع والنفوس ، لن متوت ولك كتـب     : سيدي  

 واقامـة   اإلسالمقيمة وشباب طاهر يسري حنو اهلدف الذي كنت ترمي اليه ، وذلك حكومة              
  .احلق والعدل يف اتمع

  .ر العني ، فانا كما عهدت خملصونفنم قري
وسرعان مـا غـاب     . ألرضموالي سكنت الفراديس وجنات عرضها السموات وا      

  .مشسك النري
  ...اهللا اكرب 

لن أنسى تلك السويعة املريرة اليت كنت جبنبك أقبل يديك الكرمية كّـرات ودمـوع               
توصي ولدك ، ومل يكن     شفى ،   حبستها يف حدقة العني ، كي ال حتزن وأنت على سرير املست           

  باحلسبان أن
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  .نفقدك
  .وفراق األحبة واهللا أصعب

لن أنسى آخر حلظة من الوداع احلزين عندما كانت يدي بني يديك اخلالدة مبـدادك               
  . تضغط عليها حبا وحنانا وشفقةًالذي أفضل من دماء الشهداء

 الفراق يف صـدري فـوا       آه ساعة كئيبة ال أنساه مدى احلياة حيز قليب ويأجج هليب          
 بـاهللا   ال قوه اال   وما جيدي األسف ولكن ال حول و       ،أسفاه على ذلك القلب احلنون املفقود       

  .العلي العظيم
  وما كـان قـيس فقـده فقـد واحـد          

ــدما      ــان قـــوم هتـ ــه بنيـ   ولكنـ

   
  :سيدي 

هذه ية ، يف عراقنا املضطهد ، ن يف         اإلسالممة  يف هذا الظرف العصيب الذي متر به األ       
 واملـسلمني كـل     اإلسالماملرحلة الرسالية الشاقة ، ويف هذه األجواء الىت تكالبت فيها على            

  .ما العفلقية يف العراق احلزينسي قوى األحلاد والصهيونية وال
يف هذه الفترة احلامسة احملتاجة اىل جهابذة مفكرين مصلحني ، وجماهدين صـابرين ،              

كبدها بفقدك الغايل العزير ، واهنا مل تكن فاجعة آل العلـوي            وقاده أمناء ، أصيبت األمة يف       
  .:وموايل ألهل البيت فحسب اهنا فجيعة ايران والعراق فجيعة كل حمب 
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  :سيدي 
عذراً من روحك الطاهرة الزكية ، بأي املفاخر من حياتك أبدأ وبأي املناهج أشـرع               

  .و املفاخروأنت أب
ة ومل تغفـل    زاهر ، ووسع قلبك مشاكل األم     كنت النور تغمر من روادك بضيائك ال      

  .عنها خلظة حىت األجل
جلنـة   ، اذ تؤمن بـأن ا      اإلسالمواستقبلت املصاعب واملتاعب بصدر رحب ، ُشرح ب       

  .مأواك والنعيم هناية حياتك
  .عاد حياتك اخلالدةوأخرياُ اىل شعبك احلزين بفقدك أقدم حملة خاطفة من أب

 حياتك طاب ثـراك وقـدس اهللا        ت وشذرات من سجل   ولعلنا نوفق أن نشري اىل حملا     
  .روحك

  وانا هللا وانا اليه راجعون
  احلزين الكئيب
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  :مولده وحياته العائلية 
ولد فقيدنا الراحل اىل جوار رمحة ربه الكرمي يف اليوم الثاين من حمـرم احلـرام عـام                 

يف بلـدة   ) ام النـومي    (  ميالدي يف حملّـة      ٢٣/٦/١٩٢٧ هجري قمري املصادف     ١٣٤٦
الكاظمية املقدس ، وترعرع يف أحضان االميان والتقوى ، وتغذّى من ثدي العلم والعمـل ،                
حيث أحندر من ساللة طيبة طاهرة يف التقوى والفضيلة يف أرحام طاهرة واصالب شـاخمة ،                

ذكـوراً واناثـا يف النـشاط        1 وكان خرية اوالد أبيه الصاحل املتقي الوقور السيد حسني        
وية والذكاء ، والعمل الدائب واجلهد املتواصل ، ونسبه الشريف وشجرته املباركة تصل             واحلي

  . 7اىل االمام السجاد ، زين العابدين موالنا وسيدنا االمام علي بن احلسني 
ويأتيك التفصيل بقلمه وخطّه الشريف ، ولقد اقترن أبان بلوغه بأبنة عمه ، وتوفيت              

لفت ثالث ذكور وماتوا ، ورأى املصائب العظيمة حىت اشتهر          يف الثامن عشر من عمرها وخ     
ثّم ...  الصبور ، وكانت املصائب تصب عليه حىت مماته لكثرة اميانه وعلمه             بني جمتمعه بالويلّ  

  الـيت  :ة سليلة الكرام ، املنحدرة من ساللة الرسول ، وآل البتـول          تزوج السيدة العلوي 
لعمل اجلهادي حىت شهد يف حقها ، فقيدنا الراحـل          جاهدت معه طيلة عمره يف خط العلم ا       

   نصف مايل من العلم والشرفانّ: ل م حول املرأة فقاامام مجع من طالبه ، اذ كان يتكلّ
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  . وساندتين يف العمل وطلب العلموالثواب فهو ألم أوالدي حيث أهنا ساعدتين
كبري قومه السيد   وهي بنت رجل الدين ، صاحب املواكب احلسينية ، املتقى الورع ،             

  .حلسيين املشهور يف النجف األشرفحممد ا
  .ث بعدما ماتا هلما طفالن صغريانفأجنبت له مخسة اوالد ذكور وأربعة أنا

وعندما ترعرعوا بلغوا احللم والشباب ، استشهد هلما أربعة يف آن واحد يف سـائحة               
  :هم ية وقائدها ، واإلسالممؤملٍة يف طريق الدعاء ألنتصار الثورة 

   سنة٢١    اإلسالم السيد عامر العلويثقه 
   سنة١٥    السيد عقيل العلوي
   سنة١٦    بنت العلى العلوي
   سنة١٢    بنت األميان العلوي

   السيد عادل الدين العلوياإلسالموالباقون حجج 
  السيد عماد الدين العلوي  

  السيد عارف العلوي
  وبنتان

 والصالح هلم دوماً ، وحىت كـان يـضحي           على أوالده ، ويريد اخلري     وكان عطوفاً 
  أجلهم ، كما لنا يف ذلك قضايابنفسه من 
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  .تأرخيّية
فقد أربعة من أفالذ كبده أربعة أعوام فارق الدنيا بنوبة قلبية ، ثالث مرات يف ليـال                 

ة متوالية وقرب الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل ، مسية يوم األحد ، أرحتل اىل رمح               
  .ه مقعد صدق عند مليك مقتدررب

  راجعونفانا هللا وانا اليه 
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ليدعوا رم  ...  األنقالب جرعوا كأس الشهادة عندما ذهبوا        ة األعزاء يف ليل   وأخويت

  . وجناح ثوره األمام اخلمييناإلسالمبنصره 
 سيد عـامر  اإلسالم ـ حجة  ١
  العلوي

  ) سنة ٢١عمره (   

  ) سنة ١٥ه عمر(      ـ السيد عقيل العلوي٢
 ـ بنت العلى العلوي صاحبه  ٣

  كتاب احلجاب بالفارسي
  ) سنة ١٦عمرها (   

  5)  سنة ١٢(     ميان العلوي ـ بنت األ٤
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  :حياته العلمية والعملية 
كان حيب العلم والعمل به ، له طموح يتـسامي مـع عزمـه               1منذ نعومة اظافره    

       ا شخصية فقيدنا الراحل السيد العلـوي        ونشاطه ، ولعلّ النبوغ والطموح أبرز مسة متي زت
طاب ثراه ، فقد عرف الوسط العلمي واحلوزات العلمية ، بذكائه وولعه يف طلب العلـم ،                 
منذ صباه ، فأقام على التعلم والتعليم وال يبايل بالكوارث واملشاكل الىت تصب عليه كالوابل               

 وأمنياته فقد تعلّم القرآن وختمـه يف  ، بل حباً وشوقاً ينتهي شوطا بعد شوط من كعبة آماله     
ة ، فدخل   ، وفاق أترابه ملا حيمل من ذكاء وحيوي        هو ألهله ل ترك اللّعب وال   املكتب وهو صيب  

) مدرسة اخـوت  ( املدرسة ليتعلم العلوم اجلديدة كاحلساب واهلندسة وما شابه ، وذلك يف         
         ة املقدسة مث دخل يف سلك طلبة العلوم الدينيـاً        يف الكاظمية القدمية ، شوقاً لألسـالم وحب

،  ملفاهيمه وتعاليمه القيمة ، وفاق أقرانه وزمالئه ملثابرته وعمله املتواصل ونشاطه املـستمر            
ية كالنحو والصرف واملنطق والفقه واألصول والتفـسري        اإلسالموأخذ حظاً وافراً من العلوم      

 ة يف اجلامع اهلامشي ، على يد مساحة آي        وما شابه ، وتوج بالعمة املباركة وزي رجال الدين ،         
اهللا ااهد الفقيد السعيد السيد امساعيل الصدر طاب ثراه ، بعدما حاز على رتبة األسـتاذية                

  سةوأصبح األستاذ األوحد يف اجلامع اهلامشي ، فشاع صيته يف الكاظمية املقد
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لوم القدمية ، وكـان إمـام       وبغداد وأصبح منهالً عذباً للشباب وطالب اجلامعات وطلبة الع        
، ونائب السيد امساعيل الصدر ، وأخذ يشق طريقـه يف            جامع اهلامشي ، ومصباح حببوحته    

العلم والعمل ، والتأليف والتصنيف ، لكي يصل القمة وأقصى مدارج الكمال ، والفقاهة ،               
لقدميـة مـن    لنبوغه وطموحه الذي قلّما له مثيل ، فطوي املراحل الثالثة يف دراسة العلوم ا             

املقدمات والسطح واخلارج ، حيث تلمذ يف االولني على يد العالمة النحرير الشيخ حامـد               
 ، فقصد   اإلسالماىل ايران    الواعظي وآية اهللا السيد امساعيل الصدر يف العراق ، ومن ثّم هجر           

خلارج آليـه   سة الثائرة ضد الطغاة واجلبابرة ، وحضر درس ا        دقاحلوزة العلمية يف مدينة قم امل     
اهللا العظمى السيد حممد رضا الكلبايكاين ، وآية اهللا العظمى السيد شهاب الدين املرعـشي               
النجفي دام ظلّهما الوارف ، وجاور كرمية أهل البيت السيدة املعصومة الطاهرة بنت رسول              

 يف احلوزة العلمية كما كان       ، واشتغل مدرساً   :اهللا السيدة فاطمة بنت موسى بن جعفر        
 العراق منذ اكثر من ثالثني سنة ، حىت خترج على يديه الكرميتني وأنفاسه القدسية ، كثري                 يف

  .ء ورجال الدين الواعني املخلصنيمن املؤلفني والشعرا
فحياته حياة العلم والعمل كلها تدل على الـسبق والتبحـر والتعمـق يف املفـاهيم                

  والرسالة احملمدية ، فحاز مراتبية اإلسالم
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، وكالقمر حتفّه النجوم والكواكب من طـالب         كمال ، وأصبح كالشمس يف رائعة النهار      ال
الفضيلة ورواد العلم والكرامة والشرف فكان مورداُ سائغاً للطالب وعشاق الفضيلة والعلم            

أو املشهد املقدس   واملعرفة ، وله املكانة السامية يف احلوزات العلمية سواء يف النجف األشرف             
  .لثائرةأو قم ا

 وهكذا كانت آثار اد والعظمة واخللود ، ترافق فقيدنا الراحل يف مجيع أدرار حياته             
، وبزغ نوره يف اجلماهري واألوساط العلمية بعدما حتلّى بالصفات احلميدة هـذّب نفـسه                

  .لصراط املستقيم، مث الناس ثانياً ، ويهديهم ا وكسب والعلم ليعمل به أوالً
  .  االيام بعلمه النابظ املفعم باحليوية واألخالصوسيبقى خالداً مع

ية اإلسـالم مؤلفا ، تتجلّى فيه املفـاهيم       ) ٤٠(وقد ألّف يف حياته املباركة اكثر من        
ية تضم بـني    اإلسالمالغزيرة ، وسعة اطالعه ومجال اسلوبه وحالوة تعبريه ، وستبقى املكتبة            

ي األصيل ويـستعرض    اإلسالممق اخلط   أحضاهنا ما فاض من يراعه السيال ، فهو يؤلف ويع         
  .ية يف بيان سلس وتعبري مجيلاإلسالماملعارف واألصول 

 اإلسـالم وألن كانت مؤلفاته القيمة وحبوثه الثمية متثل جانباً من جوانب جهاده يف             
  يم ، وان هلذه املؤلفات فضلهاالعظ
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  .ة واجلماهري املسلمةساط العلميي ، واألواإلسالمية وتيار الفكر اإلسالمعلى املكتبة 
  :لفاته ؤففي جمال الفقه طبع من م

   ـ زكوة الفطرة١
   ـ خمطط كتاب االرث٢

  :ويف علم الكالم 
   ـ األصول الثالثة٣
   ـ حماضرات يف اصول الدين٤

  :ويف اصول الفقه 
  .زاء جزءان قد طبعا ـ دروس وحلول يف شرح كفاية األصول ، عشرة أج٥
   ـ لباب معامل الدين٦

  :ي اإلسالمالتربية واألخالق والتوجيه ويف 
  دي ، وهو اول ماطبع من تأليفاته ـ العمل اجلها٧
   ـ الفارق٨
   ـ الكلمة الطيبة٩
   ـ إختر لنفسك١٠
   ـ العفاف علي مذبح التربج١١
   ـ الرافد١٢
  بقسميه القريض) الشعر ( رفيع يف  للعالمة العلوي دور كما انّ
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 خمتلف املناسبات والذكريات سيما مراثـي       رسي ، فقد نظم يف    والشعيب بلغتني العريب والفا   
 ورثاء ملحمة الطف واقعة كربالء ، ومصائب سيد الشهداء وأهـل بيتـه              :أهل البيت   

  : ، وقد طبع من أشعارة :األطهار 
  :م قطعة شعرية من ديوانه اخلالد  ـ ديوان العلوي اجلزء االول والثالث واليك١٣

  ســالماحــار اِحلجــا مــن ينــصر اال

  مــن للعقيــدة يرفــع األعالمــا        

   
ــسه  ــالنفيس ونف ــضحى ب ــن ذا ُي   م

ــا        ــرآن واألحكام ــظ الق ــي حيف   ك

   
ــن ــه وم ــب امت ــن ذا يكــون طبي   م

ــا       ــي يلتام ــرح ك ــداوي اجلُ ــأيت ي   ي

   
  صعب العالج أمـا تـرى مـن ضـامن         

ــقاما        ــربء األس ــل وي ــشفى الغلي   ي

   
ــم ــدنيا وك ــل االرزاء يف ال ــم حنم   ك

ــوا الزمــ       ــا يرج ــي األيام   ان ونرجت

   
ــة  ــا أمـ ــا رأينـ ــرب مـ   اهللا أكـ

  صــربت ومنــه حتملــت آثامــا        

   
  الــداء داء اجلهــل ايــن دوائــه   

ــا        ــد دام ــا ق ــا داؤن ــد دام فين   ق

   
* * *  
  الطــب ديــن حممــد وعلومــه   

ــا        ــذه مرام ــرآن خ ــفة الق   والوص

   
ــوا   ــذين تبين ــم ال ــفون ه   والواص

ــا        ــوا األحالم ــشفاء وحقق ــر ال   س

   
  ن اهللا حفـــاظ ملـــاعلمـــاء ديـــ

ــه       ــد جــاء في ــا: ق ــددوا األوهام   مب

   
  : القرآن الكرمي اإلسالموقد طبع من تألفاته القيمة باللغة الفارسية ، حاوياً تعاليم 

  ى ـ يادآور١٤



١٨٤ 

   ـ رستگاران١٥
  گرانا ـ سود١٦
   رمحتك ـ پي١٧
  ه ـ باء بسمل١٨
  نظر قرآن وعترت  ـ تربيت از١٩
  ٢ و ١وانان  جىنديشه هاا ـ پاسخ ٢٠
   ـ كتاخبانه٢١
   ـ رهنماي قرآن كرمي٢٢

  :قبل فمنها كما يلي توأما املخطوطات سوف تطبع انشاء اهللا تعاىل يف املس
  ـ األثر اخلالد يف الولد والوالد ٢٣
   ـ اجلنسان٢٤
   عدة أجزاء7مام الصادق  ـ تفسري اإل٢٥
  ىت العاشر ـ دروس وحلول من الثالث ح٢٦
  شعر شعيب) اجلزء الثاين ( ي لعلو ـ ديوان ا٢٧
   ـ مقتطفات العلوي شعر قريض٢٨
  ى ـ دلبند نفس شعر فارس٢٩
  ىشگ وآه شعر فارسا ـ ٣٠
   ـ نداى آمسان٣١
  مبارك رمضان ـ سخنان ماه ٣٢



١٨٥ 

  اإلسالم ـ منتخب حوادث األيام يف ٣٣
   ـ الرافد من الثاين فما فوق٣٤
  ري والسعادة ـ اخل٣٥

طريق العمل  القيمة اليت هلا األثر البالغ يف اهلام الشباب املسلم          وغري ذلك من املؤلفات     
  .ومنهج البناء السليم

  وعاملاً ، عامالً ، وكان خري مثال حيتذى بـه يف            ، متعلّماً  اإلسالمفكرس حياته خلدمة    
  .التقوى واألخالص والعلم والعمل
  .عزمية واسع األطالع ثابت البيانلقد كان عايل امهة صادق ال

ظر اليه فترى وجهه مسة الوقار ، ويذكرك اهللا ريته ، ويزيد يف علمـك منطقـه ،                  تن
ويرغبك يف اآلخرة عمله ، مث أرجع البصر كرة ثانية فترى عليه مسحة الـصاحلني وهيبـه                 

  .صمود ااهدين ومالمح املؤمننياملتقني و
 بالكمـة  سـالم اإلففقيدنا الراحل اىل جوار رمحة ربه الكرمي ، مل يكتف بالدعوة اىل           

والعلم فقط وانما تعداها اىل العمل والتطبيق ، فكانت له مشاريع خريية قيمة مـن حمافـل                 
اسالمية ومواكب حسينية ومساجد يذكر فيها اسم اهللا ، وكتب توجيهية ونصال وكفـاح              

دة جمـد املـسلمني وتـراثهم       عاإ و اإلسالمألجل املستضعفني واحملرومني ، وألجل حكومة       
  .يمالعظ

  ا لفقدانك حملزنون وقد خسرتوانعادل  رمحك اهللا يا ابا
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سيما يف مثل هذه األيام احلامسة حيث الناس أحوج اىل العامل            األمة وجودك املبارك ال   
املصلح ااهد املخلص ، اكثر من كل شيء ، فقدانك جسماً ولكن معك يا أبا عادل على                 

ب اء ، وال نقول يف عزائنا وعظـم املـصا          والتضحية والفد  اإلسالمهنجك ودربك ، درب     
  .وجلل الرزء االّ ما يرضى ربناّ

عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر           من املؤمنني رجال صدقوا ما     (
  ) وما بدلوا تبديال

  »القرآن الكرمي « 
،  ائعهرمدَّ يف عمرك الزاهي مبواقف اسالمية       أونتحوقل ونسترجع حنمد اهللا تعاىل ، ان        

موقف املعتز بربه والواثق من نصره ، ومضت حياتك الرساليه على صورة متوج بالكفـاح               
املستمر والنشاط الدائم ، فلم تتمهل ومل ببوقف عن اجلهاد وطلب العلم والعمل به ، وانك                

 احلق وعملت ومل تبال بالوعد والوعيد ومل تثين عزميتك االهلية أسباب األغراء والتهديد              تقل
  .ئ والنسيم العليل واملنهل العذبحر اهلادب والم اعتقدت به ، بل كاجلبل األشعما

وسنستمد من حياتك البطولية العلمية والعملية وهي لنا نرباس وضـاء تـنري دروب              
  .الطريق الصائب والصراط املستقيمالنضال واجلهاد ، ومعامل على 

  يف أرض اإلسالم يف عراقنا اجلريحانّ اجليل املؤمن 
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  .لى الظاملني واحلاسدين امتثاهلاوايراننا املسلمة وكل مكان يذكرون مواقفك الىت عز ع
وقد تركت ورائك سرية تذكر الناس بربهم وتفـاديهم ملبـدئهم      : وماذا أقول ياأبتاه    

  .يةاإلسالموعقيدهتم ورسالتهم 
 مقتدر  فهنيئاً لك لقائك ربك الكرمي يف جنات عرضها السموات واألرض عند مليك           

  . عظيماً ، ولكن أسفا لفقدك مناوفزت فوزاً
  فانا هللا وانا راجعون

  ملثل هذا يذوب القلب من كمد
   القلب اسالم واميانان كان يف



١٨٨ 

  :حياته السياسية والثورية 
التأريخ يشهد أنّ علمائنا األعالم هم قارعي الطغاة واجلبـابرة ، ومفنـدي خطـط               

  .يةاإلسالم البالد ستعمار ومظاهره الفاتنة يفاإل
كانوا السباقني لصد اهلجوم الكافر على الدين والغزو األستعماري بشيت أساليبه ، من             

  .تصاد والثقافة واحلضارة الفارغةالسياسة واألق
  .حنطاطحنراف والفساد واإل واملسلمني من اإلاإلسالمفهم الدرع احلصني لوقاية 

ية العظيمة ، منذ بلوغ احللـم       اإلسالمقومي واألمة   وفقيدنا املتفاين يف سبيل اهللا ودينه ال      
ـ  ة حىت كين بأيب عادل ومسى ولده األكرب عادل حباً للعدال          ـ  من الظلم واجلور   فراًتنكان م 
 وخطيب وعاملاً كتلة متفجرة ضد األنظمة الفاسدة يف مدي حياته يف العراق اجلـرح               فشاعراً

  .يةاإلسالمالنازف وايران الثورة 
 من السياسة ، اذ السياسة ليست منفـصلة         اإلسالم و اإلسالمى السياسة من    فكان ير 

  . واليهه بل هي مناإلسالمعن 
ستعمار فحياته سياسة وثورة ، ثورة على الطغاة واملستكربين واملترفني ، ثورة على اإل            

  .ربيالية والصهيونية العامليةواألم
ر ، وصفحات حياته املشرقة تشهد      ثورة على الفساد والظلم واجلور والفحشاء واملنك      

   واليكم لقطات من حماربته الطغاةبذلك ،
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  :وحكام اجلور 
 يف العراق ليلة السابع من حمرم ، صعد املنرب          8يف صحن الكاظمني         ه ١٣٨٢عام  

شاعراً وخطيباً ، يفند فيها زيف النظام القامسي وحياكم الدكتاتور عبـد الكـرمي قاسـم يف     
ـ دِل بيه ، ال ختبط املي العَ      أنظِر األوضاع واْحكم ِبالعَ   ( ا  قضيدة شعبية مطلعه   ، أنظـر    رِك

وكانت للقصيدة األثر البالغ يف اجلماهري احملتشدة يف الصحن         ) م بالعدل بيه    كُاألوضاع وأحْ 
ي فأعتقلته السلطات ـ آنذاك ـ أربعة أشهر    النظام القامسالشريف فأشعل فتيلة الثورة ضد

 1  اهللا العظمى املرجع األعلى األمام السيد حمسن احلكيم        ةم ، فأبرق آي   فحكم عليه باألعدا  
نتفاضه الشعبية  فأفرج عنه خوفاً من اإل    ) السيد العلوي جزء من كياننا يصيبنا ما أصابه         ( بأنّ  

ية اإلسـالم وا السم يف مأكله ولكن شاء اهللا أن يبقى حياً ، خلدمة األمة              ية بعدما دس  اإلسالم
  . احلنيفاإلسالمن وترويج دي

ويف زمن النظام العريف أخذ حيارب عبد السالم عارف وطائفيته املشؤومه وصعد املنرب             
يف اجلامع اهلامشي يف الكاظمية املقدسة ، وألقى على املسامع الواعية قصيدته الثائرة يف مطلع               

  :اكم عبد السالم هاتفاُ صارخاً مثّ أخذ حي... ) الطائفية فرقة وشرور ( 
  ِقف كـي حناسـب يف جـد وحنتكمـا         

ــِذمما        ــالق وال ــذ األخ ــىت ننب   اىل م

   
وعند النظام العفلقي العفن حارم بقلمه البتار ، وبيانه الصارم ، حـارب جـالوزة               

تأخـذه يف اهللا    البعث والطغمة التكريتية ، وال يبايل باملوت وقع عليه أم وقع على املوت وال             
  ...لومة الئم 

اماً منه ملا أبداه مـن بطولـة        قجر مع عائلته اىل ايران انت      هجري هُ  ١٣٩١ولكن عام   
) انـك البطـل ااهـد    (  1 مام احلكيموصمود وشجاعة وجهاد ، حىت قال يف حقه اإل  

  ...وكفى 
ذ حيـارب   وبعد هتجريه سكن وأستوطن مدينة العلم والثورة والغداء قم املقدسة وأخ          

  .النظام البهلوي املقبور
 ذهن ااهد العالمة العلوي طاب رمسه أن يواكـب ويتعـايش مـع              فلم يغب عن  

  .مام اخلميين العظيمية بقياده اإلاإلسالماجلمهور 
نتخابـات  فمعهم يف شوارع النضال واملظاهرات املليونية ومعهم على صـندوق اإل          

 املتعددة يف أدوار حامسة ، ومعهم يف التضحية والفداء ، ويف كل شيء ، إذ يرى ذلك مـن                  
   رأه على لوحة أو أهم مسؤولياته الشرعية ، وكان يعشق االمام اخلميين ويقدسه فما



١٩٠ 

مـام  روحي فداك ايها اإل   ( شاشة التلفزيون أو لقاء سعيد ، االّ وخاطبه بشغف وهلفة           
  ).احلبيب 

 الىت كانت أمنيته الوحيدة يف احلياة ،        اإلسالمية وحكومة   اإلسالمفكرس حياته للثورة    
   العراق املضطهد او ايرانسواء يف
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  .املسلمة
وكان يستلذ املصائب والعذاب يف سبيل مبدئه احلنيف ، فتلقى السجن والزنزانـات             
برحابة صدره وبنفس صابرة حمتسبة ، اذ تعلم أن ذنبها الوحيد ، الدعوة اىل اهللا ، وجرميتها                 

 الـذين   ماجوه احلكّ صيحة احلق والعدالة دوت يف الضمائر ، أرسلها بال هوادة تصرخ يف و            
 ، ودستورنا القرآن ، وحكومة اهللا       اإلسالمأن طبقوا   : ية  اإلسالمحيكمون املسلمني يف البالد     

  . ، أصلها ثابت وفرعها يف السماءوعباده الصاحلني ، ال شرقية وال غربية
أيها البطل ااهد فقيدنا الغايل ، لقد صربت وصابرت حىت أنتصرت وحتملت املشقة             

اء وكابدت الرهق والبأس ، ومع ذلك وقفت شاخماً على قمة األعتـزاز ورفـضت أن                والعن
  .:تطلب العفو من الظاملني ، يف بطولة املؤمن الذي فىن يف حب اهللا ورسوله وأهل بيته 

ية اخلالـدة   اإلسالمهي االّ تربية املدرسة      نسانية ، وما  وحب احلق والعدالة واحلرية اإل    
  . على مر الدهور وتعاقب األجيالنا األعالماليت خيرج منها كبار

هـا   رغم أنف الظاملني ، موثوق الصلة بالسماء ورب        فخرجت من السجن عزيزاً كرمياً    
  .الرحيم

ولدت مع احملرومني وعشت مع املستضعفني ، وتركت قلبك مع الفقـراء ، ومنـذ               
  كانت الرباءة ترافق عيناك وانقضتعنفوان شبابك 
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 وخدمة املسلمني ، وشاركتهم آالمهم ، وتفجـر         اإلسالمعلى هنج   األيام وأنت تسري    
من قلبك الفضب على احلكومات اجلائرة يف العراق وايران ، حىت أرتفعـت رايـة الثـورة                 

بـاملوت  : ستبداد ، وصرخت يف وجه األمربيالية واملتخـاذلني         ية تكافح الظلم واإل   اإلسالم
ت اجلهود خلالص العراق من فاشـستبة صـدام          كنت تعايش القضية العراقية و بذل      وأخرياً

         غمته الفجرة  طدهم صدام و  الكافر ، وشاركت يف الدفاع عن املهجرين واملهاجرين الذين شر
ية يف العراق   اإلسالممن ديارهم ووطنهم العراق اجلريح ترافق دوماً األمني العام ملكتب الثورة            

  .اقر احلكيم وكنت عضده األميند بالعالمة احلجة ااهد السيد املفدي السيد حمم
كنت املشرف العام للهيئة األدارية يف احلسينية الكاظميـة يف طهـران ، واحلـسينية               

  . عطوفاً وأخاً رؤوفاً خدوماًالنجفية يف قم املقدسة ، فكنت عاملاً حليماً شفيقاً
 يهابـه ، ومل    خياف املـوت وال    كنت دوماً تطلب الشهادة ، ومن يطلب الشهادة ال        

فى آخـر سـاعات حياتـك      يكن املوت شبحاً خميفاً يف حياته كما قلتها على سرير املستش          
ميان ، فودعت احلياة بزهـد       ة والشجاعة واجلهاد واملثابرة ، حياة العقيدة واإل        وحياته البطو 

مـع   وتقوى وورع واجتهاد ، وحلّقت روحك الطاهرة اىل السماء عنـد مليـك مقتـدر              
  .احلني وحسن أولئك رفيقاداء والصالصديقني والشه
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ية وسالم لك يا من كان عملك وجهودك وجهلدك وحياتـك مـن أجـل             حتفألف  
 وترويج شريعة السماء السمحاء ، واقامة حـدود اهللا يف  اإلسالمالفقراء والبؤساء ، من أجل      

  . الباطلاألرض واعالء كلمة احلق وأدحاض كلمة
 مثاٍل لألخـالص والعمـل الـدائب        وأنت يف التأريخ من أعزاء اخلالدين ، وأروع       

ي والفكر العمالق واملؤلف املـسؤول واملبلـغ الـواعي          اإلسالموالطموح املتسامي واخللق    
واألب ... والداعية الصادق والعامل احلليم واخللوق الكرمي واملسلم الثائر وااهـد الـشهم             

 اإلسـالم وأنتم يا شـباب     .. .ية  اإلسالماحلنون واألخ الشفيق والولد البار لألسالم واألمة        
  .سريوا

  . وأمثاله من ااهدين الصابرينعلى درب فقيدنا الراحل السيد العلوي
ن الـشهادة   سريوا وعلى هامة العز وقمة اخللود ، رددوا أناشيد اجلهاد والنضال وأحلا           

  .. .والقتل يف سبيل اهللا
  ...والعزة هللا ورسوله وللمؤمنني وأهتفوا اهللا اكرب

  .بابرة وحكام اجلور واملستكربينت للطغاة واجلواملو
ت أقدامكمان تنصروا اهللا ، اهللا ينصركم ويثب.  

 اإلسـالم وعهداً لفقيدنا العلوي أن خنطوا خطاه وحني آثاره ومآثره وأن نكون جنود             
سـتعمار  ر ، وخمالـب اإل    االوفياء حىت حترير عراقنا الكئيب من براثن البعث الصدامي الكاف         

  ،األمريكي 
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 لفقيدنا الغايل أن حنرر العراق بقيادة قائـد         والربيطاين والروسي وكل األجانب عهداً    
 يومئذ حيكم العراق وكل الـبالد       اإلسالممام اخلميين العظيم دام ظله ، و      ية اإل اإلسالماألمة  

 ماماملضطهدة ان شاء اهللا تعاىل ، ونواصل الثورة حىت ظهور صاحب األمر والزمان اإل

 
  . من خرية شيعته وأنصاره وأعوانه عجل اهللا تعاىل فرجه وجعلنااملهدي



١٩٥ 

  : واألخالقية جتماعيةحياته اإل
،  1 نا الـصدر  ي األكرب موال  اإلسالم املفكر   اإلسالمأروع مثال كان يضربه شهيد      

 كـان   هو فقيدنا الراحل السيد العلوي طاب ثراه ، وحقـاً         : لرجل الدين والداعية الناجح     
اته الدينية وعمله الدؤوب املتواصل بال هوادة وال هوان ، وبكـل اخـالص              لنشاط. ذالك

 على عاتقه ، فجاهـد      اإلسالم وضعها   ة اليت سؤوليمل فمنذ أن عرف نفسه أحس با      وتفادي ، 
 أً للمحرومني وملج  ية وأصبح مالذاً  اإلسالم واالمة   اإلسالموضحى بالنفس والنفيس يف سبيل      

واملساكني ، وأبا شفيقاً للشباب وأخا حنونا للـشيبة ، وسـعى   للمستضعفني وعونا للفقراء    
سعيه يف إصالح الفرد واتمع أينما حلّ وأرحتل ، ورسـم لألجيـال خطـوط النهـضة                 

الزم علـى     ، وهذا جـزء    يحنطاط اخللق  الفساد واإل  جتماعية ضد صالحية واالنتفاضة اإل  اإل
صالح والتغري والبناء   ، وبغريه يكون تصور اإل     اإلسالمطريق الدعوة واحلركة الىت أرشدنا اليه       

نسانية الصاحل لكلّ زمان ومكان ، فكان يعتقد ويعمل بقول           دين اإل  اإلسالمسراب بقيع ، اذ     
  ).خري الناس من نفع الناس  ( 9رسول اهللا 

فسيدنا الراحل ، ناضل وجاهد يف سبيل إصالح اتمع من أجل العقيدة ومن أجـل               
  . هتدي الرشاد وطريق الصواب ونشر مفاهيمه السامية اليتسالماإلأحياء معامل 

  ل ما ميلك من اجل الدين اإلسالميجاهد بنفسه وبك



١٩٦ 

وقرآنه اخلالد ، فتركز عمله ـ بيانا وجوارحاً ـ على التربية واألصالح كأجداده الطاهرين   
 واألحوال   وحزم نفسه خلدمة األمة والشعوب واجلماهري املؤمنة مهما كانت الظروف          :

وأستمر على العمل يف هذا السبيل والطريق الوعر امللئ باألشواك ، رغم ما كان مير به مـن                  
مشاكل مادية وأجتماعية ، وجفاء اخللق ، ومتاعب تفسية وروحية واجهها بصمود ومثابرة             

  .ن الّداعي املؤمن الصادق دائماًوأميان ال يلني ، وقوة وعزم ال يفل ، وذلك شأ
 حىت شهد عقله وقلبه     اإلسالم س كمبدأ وعقيدة بكلّ وجوده ودر     اإلسالم ب انه يؤمن 

انه ال طريق سليم لنجاة الشعوب املستضعفة من مكالب الطغاة وخمالب املستكربين سـوى              
  .عوناًكن للظامل خصماً وللمظلوم :  القومي اذ يهتف صارخا اإلسالم

شرقة ناصـعة ألهـل الـدين     مواقف م اإلسالم ، وكانت له يف      اإلسالمفالسعادة يف   
  .ه رجل العلم والعملنسانية ، فانواإل

 ايد عظماء محلوا الرسالة االهلية بكل تفاد وبطولة        اإلسالمويف كل صفحة من تأريخ      
  .خالصإونبل و

ي عبء ثقيل ، يقع     اإلسالمصالح والترويج   رشاد واإل  عبء اإل  اذ ال شك والريب انّ    
نقاذ أل إل  الطريق املنري املتأل   نسانية ، وهم دوماً    اتمعات اإل  على اكتاف العظماء املنتخبني يف    

  هل والشرك والفساد اىل جنة الطهراجلمهور من ظلمات اجل



١٩٧ 

  .والعلم والتوحيد
جتماعيـة  وكان فقيدنا العلوي واحد منهم ، واليكم نيذة يسرية مـن خدماتـه اإل             

  .ية واالصالحيةاإلسالمومشاريعه 
يف الكاظمية املقدسة مبعية والده املاجد الرجـل        ) اشانيون  الك( تأسس موكب    ـ ١

  ).موكب اجلوادين ( سم إ، وأخرياً مسى املوكب ب 0احلسيين الصاحل السيد حسني 
 ، 7قامة االس احلسينية وعزاء جده األطهر سيد الشهداء أيب عبد اهللا احلـسني         إل

دروسها الفداء والتضحية مـن أجـل       اذ املواكب احلسينية تعترب مدرسة األجيال املسلمة و       
  .لعقيدة فانّ احلياة عقيدة وجهادا

  .ية يف اجلامع العبيدي يف بغداد ـ موكب العبيد٢
  .جلامع العلوي يف بغداد ، العراق ـ موكب حي طارق يف ا٣
   ).١٣٩١ـ قم ـ ايران الثورة عام هيئت علوي (  ـ تأسيس ٤
  .١٣٩٤/قم / ئت حملّه مسجد علوي هي(  ـ تأسيس ٥
  .ق.  ه١٣٨٨يف بغداد عام ) اجلامع العلوي (  ـ تأسيس ٦
  .١٣٩٣يف قم عام ) مسجد علوي ( ء  ـ تأسيس وبنا٧
  . يف اجلامع العلوية العام7 ـ مكتبه األمام علي بن احلسني ٨
  مام علي بن احلسني عليهعمومي اإلكتاخبانه ( تأسيس  ـ ٩



١٩٨ 

  ).مسجد علوي ( يف ) السالم 
  .١٣٧٦لعلوي الدينية أسست عام  ا ـ مدرسة١٠ 
  . )١٣٩٨مسجد بين هاشم ـ قم ـ عام (  ـ تأسيس وبناء ١١ 
  ).مسجد علوي ( يف ) جممع اآلثار (  ـ تأسيس ١٢ 

ية وعراقنا اجلريح املـضطهد     اإلسالمية األخرى يف ايران الثورة      اإلسالم وله املشاريع   
  . اهللا عاجالً أن شاء اهللا تعاىل، خذهلمحتت نري الطغاة صدام وجالوزته وطغمته التكريتية 

 لربما يعجز القلم عن وصفه ، فانه حسن اخللق ، طيب القلب حيـب             ; وأما خلقه   
مثـل  : العباد وخيدمهم ، رحيم شفيق صبور ، وله خصائص أخالقية ميتاز ا عن اآلخرين               

رة والقداسة حىت قـال يف      جتماعية ، ومثل الطها   البساطة بتمام املعىن فال تكلّف يف حياته اإل       
 اهللا السيد امساعيل الصدر يف جممع من رجاله مشرياً اىل السيد العلوي             ة آي اإلسالمحقه فقيد   

  ). هذا السيد أطهرمن ماء السماء ان( 
املـؤمن   ( 7ثغره باسم دوماً حىت يف الشدائد ، وكان يعتقد ويردد قول املعصوم             

صه الصرب على الباليا والرزايا ، حىت ضرب املثل         ومن خصائ ) بشره يف وجهه وحزنه يف قلبه       
  .اء وأفالذ أكباده يف ليلة واحدةبه سيما بعد فقد أربعة من اوالده األبري

  وتكلم االفئدة وتقطر املهادماً ،يف ساحنة جترح القلوب 



١٩٩ 

حينما ذهبوا األفالذ اىل    )  من   ٢١( ية يف ايران احلبيبة ليلة      اإلسالموذلك ليلة الثورة    
ى سجد مجكران ، مسجد صاحب الزمان ـ قريب قم املقدسة ـ ليدعوا لقائدهم املفـد   م
ية ايدة بالنصر والنجاح ، فوافاهم األجل عشية اجلمعة         اإلسالممام اخلميين العظيم وثورته     اإل

قريباً من املسجد الشريف ، وجرعوا كأس الشهادة وسبحوا يف دمائهم الطاهرة ، كي يسقوا               
 خفاقة عالية ترفـرف علـى ربـوع العـامل     اإلسالم بالدماء ، ويرفعوا راية    ماإلسالشجرة  

بأجسادهم امللطخة بالدماء الزكية عليهم سالم اهللا وقدس أرواحهـم الربيئـة الطـاهرة ،               
 يف فسيح جناته وفردوسه األعلى مع       9وأسكنهم مع ابيه وحشرهم مع جدهم رسول اهللا         

  .داء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاالشه
ـ              واملعـارف   ىومن أخالقه البارزة حبه وولعه يف طلب العلم وطموحه يف طلب العل

  .اصل ليل هنار بال فتور وال مجودالسامية ، والعمل املتو
انه كان مع الشعب اذ يرى نفسه من الشعب واىل الشعب يفكر يف اجلماهري اكثر مما                

والعامل ليذكره ، والفقري ليواسـيه ،        ،   هكان يفكر بنفسه ، وحىت عائلته جيالس اجلاهل ليعلّم        
والغىن ليوصيه بالفقراء ، واملقاتل يف سبيل اهللا ليقوي معنوياته ، والشاب ليثقفه ، واجلميـع                

 أحكام القرآن وقوانني     وشفقٍة ورمحٍة ليهديهم الصراط املستقيم ويرشدهم اىل       يعاشرهم بود 
  .اإلسالم



٢٠٠ 

لشباب الواعي املتعطش ملنـهل علمـه       وذا استحق أعجاب وحب اجلماهري سيما ا      
  ...مدرسة األخالق جيالُ بعد جيل وأخرياً حياته ... العذب 

  .عيداً وحيشر سعيداً ان شاء اهللا ومات سفعاش سعيداً
واليكم البيان الذي أصدره مكتب السيد احلكيم ومؤسسة الشهيد الصدر يف طهـران             

( ع أواخر كتابـه     بارك وخطه الشريف وقد طب     الفقيد السعيد بقلمه امل    ةيوم وفاته مث يليه حيا    
  ).لباب املعامل 

  .)آل العلوي (  املفجوعة ةمث ختاما كلمه األسر
  . العلي العظيمونوافيكم لقطات مصورة من حياته اخلالدة وال حول وال قوة االّ باهللا

  .جر والثواب ولكم جزيل األة على روحه الطاهرةرحم اهللا من قرء سوره الفاحت
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