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٢١١٤: ٢٠١٤رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد لسنة 

.م-١٩٦٠، الفتالوي، علي

-.الطبعـة األولـى  –. تـأليف الـشيخ علـي الفـتالوي    / قواعد حياتية على ضوء روايات أهل البيت عليهم الـسالم   
.م٢٠١٤. = ق١٤٣٥العتبة الحسينية المقدسة، : كربالء

)١٤٣قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة؛(–. ص٦٧٢

.في الحاشية، وكذلك٦٥٦–٦٤٩ص: المصادر

–حـديث الـشيعة   . ٤. سـور وآيـات  –القـرآن  . ٣. أحاديـث  –) ع(األربعة عشر معصوماً  . ٢. األخالق اإلسالمية . ١
عقائـد  . ٩. اإلسـالم والمجتمـع  . ٨). اإلسالم(المعرفة  . ٧. حاديثأ–التفكير  . ٦. واإلرشادالوعظ  . ٥. رواية  

سـلوك  . ١٣. اإلسـالم –جوانـب دينيـة   –المجتمـع  . ١٢. العالقـات الدينيـة  . ١١. الحوار في القرآن    . ١٠. الشيعة
ــسلوك االجتمــــاعي . ١٤). علــــم الــــنفس ( ــعاإلســــالم. ١٥. الــ ــالميةاآلداب . ١٦. والمجتمــ العالقــــات  . ١٧. اإلســ

.عنوانال. ب. السلسلة. ألف. االجتماعية

قبل النشرمكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة في 
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جميع الحقوق محفوظة
للعتبة الحسينية المقدسة

الطبعة األولى 
م٢٠١٥-هـ ١٤٣٦

العتبة احلسينية املقدسة -كربالء املقدسة : العراق
٣٢٦٤٩٩: هاتف-لشؤون الفكرية والثقافية قسم ا

Web: www.imamhussain-lib.com 
E-mail: info@imamhussain-lib.com 
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٥

املقدمة

احلمد هللا الذي أنعم وأجـزل، وأعطـى ووفّـق، ورحـم وعطـف، محـداً                 
كثرياً، والصالة والسالم على هادي األمـة ومرشـد األنـام، ومبـشر املـؤمنني،               

أيب القاســم حممــد وآلــه الطيــبني الطــاهرين األماجــد الــذين ومنــذر الكــافرين
.حفظوا شرع جدهم، وصانوا دين ربهم وساروا على ج نبيهم

:أما بعد

بعد أن وجدت الكلمات النيرة واحلكم اخلالدة الـيت جـرت علـى لـسان               
حممد وآله خري ما حتدث به البشر، سارعت إىل مطالعتها وحفظ مـا اسـتطعت      

ها لكي يتسىن يل السري علـى هـديها عنـد التفكـر أو التحـدث أو               أن أحفظه من  
.السلوك

ست فيهـا خـري ســالح عنـد اإلرشـاد واملوعظــة واجلـدال، فنلـت مــا       وملـ 
أحبـب ألخيـك مـا حتـب     (علـى قاعـدة   ضيت منها يف حيايت اخلاصة، وبناًء    تو
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..................................................٦

، وجدت لزاماً علي بثها وشرحها للمؤمنني لتكون هلم مصباح هدى           )لنفسك
.ل رشاد يف حيامودلي

ولكي أطبق ما أمـر بـه اإلمـام الـصادق عليـه الـسالم مـن نقـل حماسـن           
:كالمهم عليهم السالم إىل الناس إذ يقول




 
:ويقول أيضا

 
:كيف حييي أمركم؟ قال: فقلت له


 

.فلذا بادرت بوضع هذا الكتاب بني يدي من أراد أن يسترشد ديهم

:عزيزي القارئ

حيتاجها اإلنسان يف   هذا الكتاب الذي بني يديك هو مبثابة قواعد حياتية          
حياته على مستوى األقوال واألفعال، ولكن بعـد أن وجـدت أن كـالم أهـل              
البيت عليهم السالم كله يصلح لذلك، انتخبت من كالمهم بعض ما حيتاجه            

ن اإلحاطـة بكـل مـا قـالوه     إاملرء يف حياته الدنيوية وله آثاره الدنيوية فقط، إذ     
، فرأيـت أن أبـث بعـضاً مـن     )ورسملعـ ال يـسقط امليـسور با    (أمر عسري، ولكـن     
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٧..................................................................................................................ملحوظۀ

حماسن كالمهم صلوات اهللا وسالمه عليهم وأبينها بشرح موجز لكـي يـسهل         
.على القارئ حفظها

ملحوظة

لعامة النـاس ولـيس ألهـل        بِتهذا الكتاب ليس حبثاً استدالليا، ألنه كُ      
.االختصاص، ولكي يسهل على القارئ فهمه دون تعقيد علمي

الكتابتأليف أسباب 

البد لكل خطوة غاية ولكل حركة هدف، وهديف مـن هـذا الكتـاب مـا       
:يلي

.بث حماسن كالم أهل البيت عليهم السالم ليتبعهم وحيبهم الناس-١

بث حماسن كالمهم عليهم السالم ليكون قواعد حياتية ينتفع منها          -٢
.مجيع الناس يف حيام

.ننال القرب اإلهلي بذلك-٣

هذا الكتـاب هـو أن يكـون قاموسـاً حياتيـاً            تأليف  ن هدفنا من    إوحيث  
    ا التعقيد واإلطالة ليتسىن للجميع حفـظ هـذه     نبينتفع الناس حبكمه وأقواله جتن

سري وبثهـا بـسهولة، ولكـي يستـشهد ـا يف احلـوار ويهتـدى ـا يف                   يبالقواعد  
.السلوك
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منهج الكتاب

:اآليتهو منهجنا يف تأليف هذا الكتاب 

.ديثذكر نص احل-١

.ذكر القاعدة املستوحاة من حديث أهل البيت عليهم السالم-٢

.شرح موجز للحديث مع توضيحه باملثل وحبسب املستطاع-٣

كتابته بأسلوب بعيد عن البحث والربهـان وقـد جتنبنـا فيـه التعقيـد           -٤
.واإلطالة

فصول، تـشتمل املقدمـة علـى سـبب          ةويتألف الكتاب من مقدمة وثالث    
.لكتاب، ومنهج كتابته والتعريف باجلهة اليت خياطبها الكتابتأليف ا

.ويشتمل الفصل األول على بيان قواعد التفكري وشرحها

.يشتمل على بيان قواعد التحدث واحلوارفأما الفصل الثاين 

وأمــا الفــصل الثالــث فيــشتمل علــى بيــان قواعــد الــسلوك مــع الــنفس  
.واألسرة واتمع وسائر مفردات احلياة
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الفصل األول

واستخدام العقلقواعد التفكري
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١١

تباعهـا يف حياتنـا للوصـول إىل       انبين للقارئ الكرمي القواعد الـيت جيـب         
:التفكري السليم الذي تدي من خالله إىل املوقف السليم وهي كما يلي

)يف ضرورة التفكر(:القاعدة األوىل

:لعن أمري املؤمنني عليه السالم قا-١

)١( 
.ال عقل ملن ال فكر له:القاعدة-٢

هذه القاعدة استوحيتها مـن احلـديث الـشريف عـن أمـري املـؤمنني عليـه           
:السالم

 
ويشري احلديث إىل أن العقـل الـذي وهبـه اهللا تعـاىل لعبـاده مل يهبـه دون             

لـو مل يـستخدم   الـتفكري وإالّ   حكمة فهذه احلكمة هي أن يستخدمه اإلنسان يف         

.، باب الفكر١٦٤، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ................................................١٢

نياإلنسان عقله يف التفكري لصار هو وفاقد العقل سي.

.عقللفالبد لكل عاقل أن يفكر وال جيوز له أن يعطل ا

لو أن إنساناً عاقالً قلّـد غـريه يف عبـادة األصـنام ومل يفكـر                : (املثل-٣
).بكوا ال تضر وال تنفع، فهذا كمن ال عقل له

:م الصادق عليه السالمولذا قال اإلما

)١( 

.، باب العقل واجلهل٦٠، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
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١٣

)ضرورة التفكر يف األمور اإلهلية(القاعدة الثانية 

:عن أمري املؤمنني عليه السالم أنه قال-١

)١( 
ال تفكرالتفكر يف األمور اإلهلية خري من العبادة ب: القاعدة-٢

يشري احلديث الشريف أن التفكري يف عظمة اهللا تعاىل وصفاته جيعل املـرء            
على بينة من أمره، ويرتبط بربه عـز وجـل ارتباطـاً وثيقـاً مبنيـاً علـى القناعـة               

:ن التفكري بذاته عبادة كما ورد عن اإلمام الصادق عليه السالمإالتامة، بل 

)٢( 
لو أن إنساناً يعبد ويتهجـد وهـو ال يعـرف اهللا تعـاىل حـق                : (املثل-٣

أحـد املالئكـة املقـربني فقـال يـا رب إين      معرفته كذاك العابد الذي أعجب بـه       

.١٧٦ص: االرتقاء) ١(
.، باب التفكر٣٦٠ص: أصول الكايف) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ................................................١٤

:معجب بعبادة عبدك هذا أال تريين أجره، فلما رأى أجره استقله فقال

، فلمـا نـزل   )عليـه وكلّمـه  نزل ا: (يا رب ملَ أجره قليل؟ فقال اهللا تعاىل   
ن مكانك مجيل، فأجـاب  إ:امللك وجده يتعبد يف روضة وخضرة ماء، قال له      

العابد ولكين أأسف لعدم وجود محار لريب يرعى يف هذا املكان، فعرف امللـك          
مقدار عقله، فقال يا رب هذا عبدك وقد مسعـت مقالتـه، فقـال اهللا تعـاىل قـد       

.)١()يهأعطي على قدر العقل واملعرفة لد

.، باب العقل واجلهل، بتصرف٥٥، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
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)ةاالمتناع عن التفكر يف الذات اإلهلي(القاعدة الثالثة 

:قال اإلمام الصادق عليه السالم-١

.)١(»من نظر يف اهللا كيف هو هلك«

ال يفكر احملدود يف الالحمدود: القاعدة-٢

يشري احلديث الشريف إىل عدم جواز التفكري يف الذات اإلهلية ملا فيه مـن        
النفس، فـإن الـتفكري يف الـذات اإلهليـة الالحمـدودة خـارج عـن                 اخلطورة على 

قابلية املخلوق احملدود مهما كانت مرتلته واسـتعداداته، ولـذا قـال اإلمـام أبـو                
:جعفر عليه السالم


)٢( 

:وقال عليه السالم

.، باب النهي عن الكالم يف الكيفية١٤٨، ص١ج: أصول الكايف) ١(
.املصدر السابق) ٢(
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)١( 

ن من أراد اخلوض يف معرفة الـذات  أفيتضح من كالمهم عليهم السالم      
فقد أتـى باحملـال، واحملـال أمـر باطـل ال يقـود إالّ إىل الباطـل، والباطـل لـيس           

.أكرب من قابلية املخلوقألن األمر،بشيء، وسيقع صاحبه يف التهلكة

كما لو أن إنساناً أراد أن حييط بالبحر يف قدح، فهل يعقـل            : (املثل-٣
هذا؟ مع أن البحر حمدود، فكيف حييط العقـل احملـدود بـاهللا تعـاىل الـذي هـو        

).حميط بكل شيء، فال ينقلب احمليط بكل شيء إىل حماط به

.١٤٧، ص١ج: أصول الكايف) ١(
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١٧

)صفة ا تعاىل برأينااالمتناع عن التفكر يف(القاعدة الرابعة 

:عن اإلمام الكاظم عليه السالم أنه قال-١


)١( 

من وصف اهللا تعاىل برأيه هلك: القاعدة-٢

نـه لـيس   أل؛يشري احلديث الشريف إىل أن اهللا تعاىل ال حيد وال يوصـف           
كمثله شيء، فكل من أراد أن يصف اهللا تعـاىل فلريجـع إىل كتـاب اهللا تعـاىل                   
ولينظر إىل ما وصف به نفسه وإالّ سيقع يف ضالل وحرية وهذا ما أشـار إليـه                  

:ل عن الصفة بقولهئساإلمام أبو احلسن عليه السالم بعد أن

)٢( 

.، باب النهي عن الصفة١٥٥، ص١ج: أصول الكايف) ١(
.السابقاملصدر) ٢(
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صف اهللا تعاىل ا نفسه، فيقع صفات مل يحيق ألحد أن يفكر يففلذا ال
.يف التجسيم أو التشبيه

لو أن إنساناً أراد أن يفكر بصفة السميع والبـصري مث ينتقـل             : (املثل-٣
مس وهذه  مث أو ال  كما أنه تعاىل مسيع بصري فيمكن أن يكون ال         :بفكره فيقول 

ا وصـف اهللا    عنـدم فيه  من الصفات اخلمسة فيقع يف التجسيم، كما وقع غرينا          
).أو صورةاًتعاىل بأن له جسم
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١٩

)ضرورة التفكر يف الغذاء الفكري(القاعدة اخلامسة 

١-         عـن زيـد الـشحام، عـن أيب جعفـر عليـه الـسالم يف قـول اهللا عــز
:وجل

Pِامِهإِلَى طَع انظُرِ اْلإِنْسنفَلْيO
)١(.

:قلت ما طعامه؟ قال عليه السالم: قال

)٢( 
من منبعه الصايفال تأخذ العلم إال: القاعدة-٢

يـشري احلـديث الــشريف إىل ضـرورة معرفـة منبــع العلـم واألفكـار الــيت       
تدخل إىل عقل اإلنسان، وضرورة التفكري يف سالمة هذه املعلومات وصحتها          

مة لئال يصاب باحنراف فكري أو خلقي، فعليه أن يهتم بذلك كما يهتم بـسال          

.٢٤: سورة عبس، اآلية) ١(
.، النوادر١٠١، ص١ج: أصول الكايف) ٢(
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الطعام الذي يدخل إىل جوفه، وعليـه أن حيـذر مـن االحنـراف الفكـري كمـا             
حيذر من التسمم من الطعام، فمعرفة مـصدر العلـم والتأكـد مـن صـفاء نبعـه         

.يؤدي إىل سعادة الدنيا واآلخرة والفوز الكبري

لو أن إنـساناً أخـذ علمـه مـن جاهـل متـصف بـصفة أهـل          : (املثل-٣
ر منحرفـة سـيقع ال حمالـة يف الـضالل والتهلكـة،             العلم أو من صـاحب أفكـا      

ولكن لو حبث عن النبع الصحي للعلم ليأخذ منه سينال بذلك سـعادة الـدنيا           
واآلخرة، واألمثلة احلية كثرية، هناك من يعبد الـشيطان ألنـه أخـذ علمـه مـن               

ألنـه أخـذ علمـه مـن مـشرك أو      ىلامعلم شيطاين وهناك من يعبد غـري اهللا تعـ       
ك من يعبد اهللا تعاىل ويتصرف ويتحدث بسالمة ولياقة ألنه أخـذ      ملحد، وهنا 

).علمه من منبعه الصايف

فيجب أن يتفكر العاقل فيما يأخذه من العلـم لكـي ينجـو مـن اهللكـة،         
:وهذا ما أشار إليه اإلمام احلسن عليه السالم، بقوله


)١( 

.املصدر السابق) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٢١

)ضرورة االمتناع عن التفكر السليب(القاعدة السادسة 

:عن أمري املؤمنني عليه السالم أنه قال-١

)١( 
التفكري يف غري اخلري خسارة: القاعدة-٢

، فيقول  يشري احلديث الشريف إىل وجود النوع السليب من التفكري        : ألف
اإلمام عليه السالم إن التفكري يف غري احلكمة وغري ما يرقى بالنفس إىل الكمال   
هو تفكري سليب جيب االمتناع عنه ملا فيه من مـردودات سـلبية علـى صـاحبه،                 

ألن اهلـوس  ؛التكامـل ومن هذه املردودات كدورة صفو النفس وحجبها عـن       
ن اجلنـون، ومـن مردوداتـه   هـو طـرف مـ   الذي أشار إليه اإلمام عليـه الـسالم       

احتمال الوقوع يف املعاصي وهذا ما أكده أمري املؤمنني عليه السالم يف حـديث      
:آخر قال

.، باب الفكر٧ج: ميزان احلكمة) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ................................................٢٢

)١( 
:وقوله عليه السالم

)٢( 
.فيتضح مما تقدم ضرورة االبتعاد عن التفكري السليب

من نتاج التفكري السليب هي النظرة السوداوية والتشاؤمية لألشياء، و: باء
والشعور بالتردد واخلوف من الفشل، ويؤدي إىل احلزن وسوء احلالة النفسية مث 
ينجر املرء من أفكاره السلبية إىل النظرة السلبية اجتاه اآلخـرين فيقـع يف سـوء              

االنتقام وهذا ما أشار إليه الظن واحلقد والكره وهذا بدوره يؤدي إىل الشعور ب
:احلديث الشريف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم


)٣( 

:وعن أمري املؤمنني عليه السالم قال

)٤( 
أى نعمة عند غين فأخـذ حيـدث نفـسه، يـا           لو أن إنساناً ر   : (املثل أ -٣

ليتين مثل هذا الغين مث يبدأ التفكري بالطريقة اليت يـصل ـا إىل املـال ولنفـرض         

.املصدر السابق) ١(
.املصدر السابق) ٢(
.، باب القلب٣٥٠، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٣(
.، باب القلب٣٦٦، ص٧ج: ميزان احلكمة)٤(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٣......................................................)ضرورة االمتناع عن التفکر السلبی(السادسۀ القاعدة

أنه أخذ يفكر يف االختالس أو السرقة، أو الغش، مث استولت الفكرة الشريرة       
فإنه ال شك سيقع يف الذنب لكـي يـصل إىل مآربـه، أو يفكـر يف                 ،على عقله 

ل إىل املرأة اجلميلة اليت رآها، مث ذهب بفكره إىل مفاتنها وأنوثتها    كيفية الوصو 
).فسيقود ذلك إىل الوقوع يف املعصية

لو أن إنساناً مسع من آخر كلمة كأن يقول له إنك ليس           : (املثل ب -٤
على قدر من اجلمال، مث يأخذ يف التفكري ذه الكلمة فيصل إىل أن يرى نفسه       

تمال أن ال حتبين النساء، فيبدأ الـشعور باحتقـار الـذات    اح:قبيحاً، وقد يقول  
، فيقول إذن أنا قبيح يعـين ال أحـد حيـبين فحيـايت              اًإىل أن تنقلب حياته جحيم    

.إىل االنتحارجأتعسة، وقد يل

http://www.abbyy.com/buy
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٢٤

)ضرورة التفكري اإلجيابي(القاعدة السابعة 

:عن اإلمام علي عليه السالم قال-١

)١( 
من يفكر بالنجاح يصل إليه: القاعدة-٢

يشري احلديث الشريف إىل طرد الـصورة املظلمـة عـن املخيلـة، وإحـالل               
ىل اجلهـة اململـوءة مـن الكـأس     إنظر ا:الصورة املشرقة بدالً عنها، وكما قالوا     

وال تنظر إىل اجلهة الفارغة، وإذا رأيت صفحة بيضاء فيها نقطة سـوداء فـانظر    
ل بـه   حة وال تم بوجود النقطة السوداء، ففكر بالنجاح وتفـأّ         إىل بياض الصف  

ن بالعقبات واملعرقالت، وتفأل ولو بكلمـة حـسنة كمـا ورد عـن الـنيب                واستِه
:صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٢( 

.، باب الفأل٩، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.املصدر السابق) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٥..................................................................العقلواستخدامالتفکیر قواعد: الفصل األول

واريني على  روي أن السيد املسيح عليه السالم مر مع احل        : (املثل أ -٣
مـا أنـنت   : رت رائحته فقال أحد احلـواريني     شجثة خرتير وقد انتفخ جسمه وانت     

فقـال الـسيد   ! مـا أبـشع لونـه   : وقال ثالـث ! ما أقبح منظره: وقال آخر !رحيه
املسيح عليه السالم أال ترون بياض أسنانه؟ ففي هذا أن املسيح عليه الـسالم            

حلوارييون إىل اجلهـة الـسلبية، فنظرتـه       نظر إىل اجلهة اإلجيابية وليس كما نظر ا       
.)١()نظرة تفاؤلية

لـو أن إنـساناً عـزم علـى أن يفعـل شـيئاً مث مسـع كلمـة         : (املثل ب -٤
حسنة تشجع على الفعل كما لـو قـال لـه آخـر أنـت موفـق دائمـاً، فعليـه أن                 
يتفاءل بذلك وال يقول هذا حسد من صاحيب، وجيتاحه اخلوف من الفـشل يف       

).هذا األمر

.قصص األنبياء) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٦

يف تغيري التفكري السليب: القاعدة الثامنة

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١

)١( 
العقل السليم يطرد الفكر السقيم: القاعدة-٢

يــشري احلــديث الــشريف إىل أن اخلــواطر واهلــواجس الــسلبية قــد جتتــاح  
بث بنا ودم سعادتنا بل جيب طردها ألا من جنود النفس فال جيوز تركها تع   

القوة الشيطانية، وهذا ال يتم إالّ بتسليط القوة العاقلـة علـى تفكرينـا وتـذليل                
الصوت الشيطاين بل قمعه بالصوت الرمحاين، وهذا ما أشارت إليه األحاديث   

:الشريفة اآلتية

:عن اإلمام الصادق عليه السالم أنه قال: ألف

روح اإلميان يساره بـاخلري، والـشيطان يـساره بالـشر،        : لب أذنني إن للق «
.)٢(»فأيهما ظهر على صاحبه غلبه

.النوادر/ ، باب القلب ٣٧٢، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.؛ باب أذن القلب٣٥٦، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٧..................................................................العقلواستخدامالتفکیر قواعد: الفصل األول

:وعنه عليه السالم قال: باء




)١( 
:وعنه عليه السالم أيضا قال: يمج


)٢( 

ولكــي يــتخلص اإلنــسان مــن الــتفكري الــسليب عليــه أن يفكــر خبطــورة   
األفكار السلبية وعواقبها، وعليه أن يراقـب أفكـاره، وأن يبتعـد عـن مـصدر                

.فكرة السلبيةتكون ال

لو أن إنساناً خطر يف فكره فكرة سلبية كأن يطلب الرشوة            : (املثل-٣
من شخص ما، فعليه يف هذه احلالة أن يطرد الفكرة بتذكر العواقـب الوخيمـة       

.)لذلك، وأن يبتعد عن األشخاص الذين يشجعون على أخذ الرشوة

.املصدر السابق) ١(
.املصدر السابق) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٨

يف السعادة الفكرية: القاعدة التاسعة

:املؤمنني عليه السالم قالعن أمري-١

)١( 
من حكّم عقله نال السعادة: القاعدة-٢

ــتفكري   : ألــف ــشريف إىل أن العقــل الــسليم يوجــب ال يــشري احلــديث ال
والتفكري القومي ينتج االطمئنان النفسي ويشعر بالسعادة حىت ولـو كـان    القومي،  

رض أو الفقــر أو الــسجن أو لـك الظــروف القاســية كـامل  مصـاحبه يعــيش يف أ 
ألنه يعلم أن هذه املصائب ال تدوم وأن هذه الدنيا ال ختلو ،املصائب األخرى

منها، فيصرب ويتحمل رغبة يف احلصول على مقام الـصابرين ألن مـن الـصرب،                
.الصرب على املصيبة كما ورد يف احلديث

:يه السالم قاللعن أيب جعفر ع(



.املصدر السابق) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٩..................................................................العقلدامواستخالتفکیر قواعد: الفصل األول

)١( 
:وقال اإلمام علي عليه السالم


)٢( 

حيدث القلق النفسي نتيجة شعور املـرء بفقـدان نفـع أو خوفـه مـن           : باء
ندما يواجه هذا الـشعور بالرضـا والـصرب علـى مـا      سقوط أذى عليه، ولكن ع    

دله االطمئنـان ولـذا ذكـر اإلمـام الـصادق           بأراد اهللا تعاىل يذهب القلق وحيل       
:م ذلك بقولهعليه السال




)٣( 
لو أن إنساناً فكر يف أن هـذه الـدنيا فانيـة حبلوهـا ومرهـا،                 : (املثل-٣

ن ما يصيبه من مصائبه الشك سينوي صاحب هذا التفكري بشيء من الصرب      أو
.سعديفإنه سيطمئن و

.٨و ٧باب الصرب، ح: أصول الكايف) ١(
.بقاملصدر السا) ٢(
.٣باب الرضا، ح: أصول الكايف) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
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٣٠

يف تعظيم أو تصغري املشكلة فكرياً: القاعدة العاشرة

:عن اإلمام الصادق عليه السالم قال-١


)١( 

نظر للمشكلة بواقعية ونا: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل أمور

ترك التشاؤم وذلك من خـالل تـرك الـتفكري الـسليب، وهـذا أمـر                : ألف
ياالت واألوهام ال يبقـى يف الـذهن إالّ املـشكلة           باختيار اإلنسان، فلو طرد اخل    

.فقط

يدعو احلديث إىل النظر يف املشكلة بواقعية دون أن خيضع فكره إىل   : باء
اخلياالت واألوهام، فسريى املشكلة على طبيعتها دون تضخيم، وعلـى ضـوء          

.ذلك سيضع هلا حالً مناسبا حلجمها

.، باب التطري١١٤٩٣، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٣١..................................................................العقلواستخدامالتفکیر قواعد: الفصل األول

ن إريـاً ولـيس واقعيـاً، إذ    إن صغر املشكلة أو كربها أو عدمها فك    : جيم
) التشاؤم(ة ريالواقع ال يتأثر بصورة ذهنية جمردة عن ترتب األثر، فلو كان للط     

:حقيقة ملا نفاه الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم بقوله

)١( 

.، باب التطري١١٤٩١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٣٢

يف احلفاظ على أفكارك : ةالقاعدة احلادية عشر

من أفكار اآلخرين السلبية

:عن اإلمام الكاظم عليه السالم-١

 
:عة؟ فقال عليه السالممما اإل: فقيل

)١( 
من ألغى فكره وقع يف أخطاء أفكار اآلخرين: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل أمور

لك يف الــتفكري، دون التــأثر بــاآلخرين تــأثراً إىل ضــرورة اســتقال: ألــف
.أعمى

.ال مينع احلديث النظر يف أفكار اجلمع واختيار املوقف السليم: باء

.٤٤٦، باب التقليد ٢٦٢٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٣٣..................................................................العقلواستخدامالتفکیر قواعد: الفصل األول

.ال مينع احلديث العمل بالقواعد الكلية اليت اتفق عليها العقالء: جيم

يشري احلديث إىل أن بعض مواقف اجلمع غري مدروسة وقـد تـصل             : دال
:والغوغاء وصفهم اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم بقولهإىل درجة الغوغاء،

)١( 
لو أن إنساناً شاهد مجعاً من النـاس يهتفـون بـذم شـيء أو              : (املثل-٣

معرفــة تفاصــيل األمــور، فهــذا ممــا انطبــق عليــه  مبدحــه فاشــترك معهــم دون
)).حشر مع الناس عيد(الشعيب ث يشري إىل املثل احلديث، وكأن احلدي

.٢٠٠قصار احلكم، رقم : ج البالغة، حملمد عبده) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٣٤

احلفاظ على سالمة القلبيف: ةالقاعدة الثانية عشر

مـا القلـب    : وقد سئل : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم       -١
:السليم؟ قال

)١( 
قلببالعلم اإلهلي والتقوى يسلم ال: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل أمور

إىل ضرورة التسلح بالعلم اإلهلي لكي تكون على بينة ويقني من           : ألف
.أمرك

إىل ضـرورة أن يكـون ديـن اإلنـسان غـري خاضـع للـهوى واملـزاج             : باء
.الشخصي

.أن يقرن اليقني بالعمل اخلالص والبعيد عن اجلاه وحب الظهور: جيم

لقلـب مـن األمـراض الـيت تـنعكس سـلباً       ودون هذه الشروط ال يسلم ا    

.سالمة القلب، باب القلب، ٣٤٤٦، ص٨ج: ميزان احلكمة) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٣٥..................................................................العقلواستخدامالتفکیر قواعد: الفصل األول

على سـلوك اإلنـسان، فلـذا جـاءت األحاديـث الـشريفة لتـبني طـرق سـالمة                 
يف تفسري القلب : (القلب نذكر منها قول اإلمام الصادق عليه السالم إذ يقول       

:السليم

)١( 
:ومنها قول أمري املؤمنني عليه السالم

)٢( 
.وال شك أن كل هذه األمور وغريها مرتبطة بتفكري اإلنسان

لو أن إنساناً امتأل قلبه بالشك وسلّم قلبه للـهوى لوقـع يف     : (املثل-٣
نتائج سلبية، مثالً شك يف عدل اهللا تعاىل أو شك يف الربزخ فهذا شكه جيعلـه           

السلوكيات واألقوال، وقد يف ة اصخبأبالية أو حساب و يتعامل مع حميطه دون     
).يبدأ باللهاث من أجل اجلاه والظهور

.، باب القلب، سالمة القلب٣٤٤، ص٨ج: ميزان احلكمة) ١(
.املصدر السابق) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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٣٦

التفكري يف العواقب: ةالقاعدة الثالثة عشر

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١

)١( 
معرفة النتائج متنع الضرر: القاعدة-٢

:ديث الشريف إىل أموريشري احل

البد من التفكري عند اإلقدام على أمر ما حـىت ال يكـون سـلوكنا              : ألف
اًارجتالي.

البد من معرفة ما تؤول إليه األمور والبد من الوقوف على نتـائج             : باء
.األفعال أو األقوال

معرفة العواقب يعطينا الفرصة لتعديل اخلطة إىل غريها إذا كانـت      : جيم
.يمةالعواقب وخ

هذا احلديث الشريف حيث اإلنسان على أن يتأىن لكي ال يقـع يف الزلـل      
:وهذا ما أكده أمري املؤمنني عليه السالم بقوله

.احلث على الفكر-، باب فكر٧ج: ميزان احلكمة) ١(
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٣٧..................................................................العقلواستخدامالتفکیر قواعد: الفصل األول

)١( 
:ويف قول آخر

)٢( 

.املصدر السابق) ١(
.املصدر السابق) ٢(
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٣٨

فكار واألوهام يف طرد األ: ةالقاعدة الرابعة عشر

املذمومة اليت تؤثر على النفس

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١

)١( 
سوء الظن يورث اهلم واألمل واخليال الفاسد: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل أمور

.أن سوء الظن خيلق األوهام واألفكار السيئة: ألف

ألوهام املتولدة من سوء الظن تنتج آثاراً سلبية كـثرية          إن األفكار وا  : باء
:نذكر منها

:ال يثق بأحد وهذا ما أكده اإلمام علي عليه السالم-١



.باب الظن-، آثار سوء الظن٣٢٢، ص٥ج: احلكمةميزان) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٣٩..................................................................العقلواستخدامالتفکیر قواعد: الفصل األول

)١( 
:ام املخلصني كما يف قول اإلمام علي عليه السالم-٢

)٢( 
:يستوحش من الناس كما يف قول اإلمام علي عليه السالم-٣

)٣( 
:خيسر األصحاب كما يف قول اإلمام علي عليه السالم-٤

)٤( 
الظن بربه فإنه سيعيش اخلـوف املـذموم         ءنساناً أسا لو أن إ  : (املثل أ -٣

أخاف أن أطرد من عملي فأحرم الرزق، أخاف أن   :يف كل مورد، فيبدأ يردد    
بين الذل، أخاف أن حيصل ألوالدي مكروه، أخاف من األوضاع يأمرض فيص

ت مع امليـت  يفيبقى خائفاً بسبب األوهام ولذلك جند أن كثرياً من الناس ال يب         
بأن امليت ال قدرة له على فعل شيء ولكن بـسبب سـيطرة األوهـام       مع علمه   

).حيصل له هذا اخلوف

بسبب سوء الظن قد يشك الزوج بزوجته أو الزوجة بزوجها : (املثل ب 
).ما بقتل أو طالقإمث تبدأ االامات واآلالم وقد تنتهي إىل الفراق 

.املصدر السابق) ١(
.سابقاملصدر ال) ٢(
.املصدر السابق) ٣(
.املصدر السابق) ٤(
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٤٠

اًفكرياًمرضيف طرد العجب بالنفس كونه: ةالقاعدة اخلامسة عشر

:عن اإلمام الباقر عليه السالم-١

)١( 
.معرفة ضعف النفس وعجزها يطرد العجب: القاعدة-٢

:يشري هذا احلديث الشريف إىل أمور

العجــب آفــة تــصيب اإلنــسان اجلاهــل، وهــذا مــا أكــده اإلمــام  : ألــف
:الصادق عليه السالم بقوله

)٢( 
االلتفات إىل النفس والوقوف على ضـعفها وعجزهـا وحمدوديتـها           : باء

ينجي من آثار العجب املهلكة وهذا ما أشار إليه احلديث الشريف الوارد عـن               
:أمري املؤمنني عليه السالم

.، باب العجب، معاجلة العجب٣٦١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.املصدر السابق) ٢(
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٤١..................................................................العقلواستخدامالتفکیر قواعد: الفصل األول


)١( 

عن نفسه فإنـه سـيمتنع   يلو أن إنساناً أعجبته عبادته فرضِ  : (املثل-٣
:من الزيادة وهذا ما أشار إليه اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم بقوله

)٢( 
:بل قد يقع يف شر األمور كما يف قول أمري املؤمنني عليه السالم

)٣( 

.املصدر السابق) ١(
.، باب العجب، معاجلة العجب٣٥٧، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
.، باب العجب، معاجلة العجب٣٥٨، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٤٢

يف طرد اجلمود الفكري: ةالقاعدة السادسة عشر

:عن أمري املؤمنني عليه السالم-١

)١( 
من وقف على الظاهر مل يصل إىل احلقيقة: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل أمور

يكتفي بالظاهر فيحرم من الوصـول إىل الـصواب، وهـو           لاجلاه: ألف
:السالم بقولهممن ذمه أمري املؤمنني عليه

)٢( 
.املقصود هناواجلاهل هو

إن اجلاهل يقع يف اإلحلاد نتيجـة تـصلبه يف موقفـه الباطـل، وكـون                : باء
:يف جهله هذا ما أشار إليه اإلمام علي عليه السالماًاجلاهل صلب

.، باب اجلاهل١٤٨، ص٢ج: ةاحلكمميزان) ١(
.املصدر السابق) ٢(
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٤٣..................................................................العقلواستخدامالتفکیر قواعد: الفصل األول


)١( 

قبـة وخيمـة، ولـذا    حيذر احلديث من مجود اجلاهل ملـا فيـه مـن عا       : جيم
ويفكــر وال يكــون مــصداقاً لقــول اإلمــام علــي عليــه  جيــب عليــه أن يتأمــل 

:السالم

)٢( 
لو أن إنساناً اكتفى بفهـم األمـور حـسب ظواهرهـا كفهـم         : (املثل-٣

) يـد اهللا فـوق أيـديهم   (ألنه وقف على ظـاهر اآليـة        اً؛بعض الناس بأن هللا يد    
).لصار مصداقاً للحديث الشريف

.، باب اجلاهل١٤٨، ص٢ج: احلكمةميزان)١(
.السابقاملصدر) ٢(
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٤٤

يف طرد التفكري الوسواسي: ةالقاعدة السابعة عشر

ق عليه الـسالم  سألت أبا عبد اهللا الصاد   : عن حممد بن محران قال    -١
:عن الوسوسة وإن كثرت

)١( 
.اإلقرار بالتوحيد يدفع الوسواس وينقي القلب: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل أمور

إن هناك أفكاراً يلقيها الشيطان وهـذا مـا يؤكـده احلـديث الـوارد         : ألف
:آله وسلمعن النيب صلى اهللا عليه و




)٢( 

.، باب الوسوسة، عالج الوسواس٩ج: ميزان احلكمة) ١(
.املصدر السابق) ٢(
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٤٥..................................................................العقلواستخدامالتفکیر عدقوا: الفصل األول

إذ بذكره تطمئن القلوب  ،إن عالج هذه األفكار هو ذكر اهللا تعاىل       : باء
:لهوهو ما يؤكده اإلمام الصادق عليه السالم بقو

يقـع  إنـه  : عن مجيل بن دراج عن اإلمام الصادق عليه السالم قلت له     (
:يف قليب أمر عظيم، فقال

 
ال إلــه إال اهللا فيــذهب : فكلمــا وقـع يف قلــيب شــيء قلـت  : قـال مجيــل 

.)١()عين

لـو أن إنـساناً توضـأ مث شـك هـل أن وضـوءه صـحيح؟                : (املثل أ -٣
ن الوضوء غري صحيح، فريجـع يتوضـأ مـرة ثانيـة وثالثـة              فأخذ حيدث نفسه بأ   

).وهكذا

لو أن إنساناً أخذ يفكر فيقول مثالً اهللا تعاىل هـو اخلـالق لنـا              : (املثل ب 
فمن خلق اهللا تعاىل فيجعل الشك يف قلب املؤمن وهذا األمر حصل يف زمـن               

الجـاً  النيب صلى اهللا عليه وآله فجعل له الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ع      
).وهو أن يذكر املرء اهللا تعاىل وحده ال شريك له

.املصدر السابق) ١(
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٤٦

رفع احلالة الروحية: ةالقاعدة الثامنة عشر

جاء عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف قوله لعلي عليه السالم-١


)١( 

تسمو الروحكر فبال: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل أمور

إن التقرب إىل اهللا تعاىل حاجة ملحة للعبد ملـا يف ذلـك مـن آثـار           : ألف
طيبة للفرد واتمع، فإذا كان الفرد متقربا إىل اهللا تعاىل سيكون حـسن اخللـق     
يف تعامله مع اتمع وهذا مـا أشـار إليـه احلـديث الـشريف عـن اإلمـام زيـن                   

:ليه السالمالعابدين ع

)٢( 
وإذا كان يريد القرب البد أن يتصف بالتواضـع وهـذا مـا أكـده اإلمـام              

.، باب القرب، ما يتقرب به٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.، باب القرب٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٤٧..................................................................العقلواستخدامالتفکیر قواعد: الفصل األول

:فيما أوحى اهللا عز وجل إىل داود عليه السالمالصادق عليه السالم بقوله 


)١( 

.ر أخرى تركناها لالختصاراثآوهناك 

إن هناك طرقاً للتقرب إىل اهللا تعاىل، ولكن أفضلها الـتفكري وعـدم     : باء
:تعطيل العقول، وهذا ما أكدته الروايات التالية

:عن اإلمام الصادق عليه السالم-١

)٢( 
:الصادق عليه السالمعن اإلمام-٢

)٣( 
:عن اإلمام الصادق عليه السالم-٣


)٤( 

:ومما يؤكد مسو الروح بالتفكري قول اإلمام الصادق عليه السالم: جيم

.املصدر السابق) ١(
.، باب الفكر١٦٦، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.املصدر السابق) ٣(
.املصدر السابق) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ................................................٤٨

)١( 
:وقول اإلمام احلسن عليه السالم

)٢( 
غمره االنغمـاس يف الـدنيا،     ولو أن إنساناً اجتاحته القسوة      : (املثل-٣

ولكنه اغتنم فرصة يف ليل أو ار وأخذ يفكر يف ربه وقدرتـه ومـا يـؤول إليـه           
).مصريه سيخرج مما هو فيه

.املصدر السابق) ١(
.املصدر السابق) ٢(
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٤٩

يف ضبط العلم وسعة الفهم: ةرالقاعدة التاسعة عش

:ورد عن اإلمام علي عليه السالم-١

)١( 
معلوماتك صح علمك وازداد فهمكيفكلما تأملت : القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

مـساحة يتحـرك   أن يكون لديك علم سابق على الـتفكري ليكـون        : ألف
ف عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه       يفيها الفكر وهذا ما أشار إليه احلديث الشر       

:إذ يقول،وآله وسلم


)٢( 

وعلى املرء أن يتفكر فيما لديه من العلم حىت يصل إىل الـصواب،            : باء
له الغوامض فيـزداد فهمـا، ولـذا ورد عـن اإلمـام احلـسن عليـه                 حلكي تتض و

.املصدر السابق) ١(
.، باب العلم٦ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ................................................٥٠

:السالم ما يشري إىل ضرورة التفكري يف املعقوالت كما يف قوله عليه السالم


)١( 

:م ذلك بقولهويؤكد اإلمام علي عليه السال


)٢( 

:وقوله عليه السالم

)٣( 
:وقال عليه السالم

)٤( 
يف اخذ يفكر و،لو أن إنساناً تعلم علم الفيزياء أو الكيمياء    : (املثل-٣

مسائل هذا العلم ومعادالته فإنه سيحفظ ذلـك العلـم وسيتـضح لـه مـا كـان               
).لهغامضاً غري مفهوٍم

.املصدر السابق) ١(
.املصدر السابق) ٢(
.املصدر السابق) ٣(
.املصدر السابق) ٤(
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أمور مرتبطة باألفكار
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٥٣

يف التفكري يف احلسنة أو السيئة: القاعدة العشرون

:عن أيب عبد اهللا الصادق عليه السالم-١




)١( 
إذا فكـرت باحلـسنة اعملـها تغـنم، وإذا فكـرت بالـسيئة              : القاعدة-٢

تركها تسلما

:يشري احلديث الشريف إىل أمور

لسيئة قبل مرحلة اهلم، وهذا ما أشارت إن املرء يفكر باحلسنة أو ا : ألف
:له األحاديث الشريفة، كما يف قول اإلمام علي عليه السالم

)٢( 

.، باب من يهم باحلسنة٤٠٦، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.، باب الفكر٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ................................................٥٤

:وعنه أيضا عليه السالم

)١( 
.أعالهإن الفكر غالباً يدعو إىل العمل وهذا ما أشار إليه احلديثان: باء

.إن التثبيت للحسنة أو للسيئة يعتمد على العمل دون اهلم: جيم

والصفح عن املساواة بني السيئة     العطاء اإلهلي على احلسنة فضل،      : دال
.واحلسنة فضل آخر

لو أن إنساناً أراد أن يتصدق مث امتنع عـن ذلـك كتبـت لـه             : (املثل-٣
أراد أن يفعـل املنكـر مث   فعلها كتبت لـه عـشر حـسنات، أو   احسنة، ولكن إذا   

).سيئةكتبت لههفعلاارتدع كتبت له حسنة، فإذ

.املصدر السابق) ١(
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٥٥

هنا لطفأيف النظر إىل اآلالم واألحزان : القاعدة احلادية والعشرون

:عن أيب جعفر عليه السالم قال-١




)١( 
.اآلالم واألحزان لكل مذنب مؤمن كفارة: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

.إن اهللا تعاىل يكرم عباده املذنبني أحياناً: ألف

ف ربانيـة  الطـ أإن السقم واحلاجة واحلزن واهلـم والغـم ِنعـم إهليـة و      : باء
.وهذا ما أكدته األحاديث

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال-



.، باب تعجيل العقوبة٢١٧، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ................................................٥٦

)١( 
:وعنه عليه السالم قال-


)٢( 

:وعنه عليه السالم أيضاً قال-

)٣( 
لو أن إنساناً مؤمنا أصيب مبـرض أو فقـر أو حـزن أو هـم              : (املثل-٣

).فال ينظر إىل ذلك بأنه كراهية اهللا تعاىل له، بل هو لطف وكفارة

.املصدر السابق) ١(
.املصدر السابق) ٢(
.، باب تعجيل العقوبة٤١٨، ص٢ج: أصول الكايف) ٣(
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٥٧

إىل الصحة يف النظر: القاعدة الثانية والعشرون

هنا مقتأوسعة الرزق يةوالرفاه

:عن أيب جعفر عليه السالم قال-١




)١( 
.الراحة، مقت إهلي لكافر حمسنالصحة والرزق و: القاعدة-٢

:ف إىل ما يليييشري احلديث الشر

هللا مـن ا  أو مالـه فهـو حمبـوب         تهليس كل من كان مرفّهاً يف صح      : ألف
.تعاىل

املرء قد تكون مقتاً   عند  رفاهية  الراحة و الإن الصحة وسعة الرزق و    : باء
.إهليا لصاحبها أحياناً

.در السابقاملص) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ................................................٥٨

:وهذا ما أشارت إليه أحاديث أخرى

:يب عبد اهللا عليه السالم قالعن أ-







)١( 
:وعنه عليه السالم قال-








)٢( 

لو أن إنـساناً كـافراً فعـل بعـض املعـروف، فـإن اهللا تعـاىل               : (املثل-٣
ى لـه  بقـ تيوفيه أجره يف الدنيا إما بصحة البدن أو سعة الرزق أو األمـن، فـال            

).حسنة عند اهللا تعاىل فيدخل النار اليت استحقها

.املصدر السابق) ١(
.املصدر السابق) ٢(
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٥٩

يف النظر إىل ما أصيب به األبرار: القاعدة الثالثة والعشرون

عن قول (سألت أبا عبد اهللا عليه السالم  : اب قال ئعن علي بن ر   -١
:اهللا عز وجل

Pدِيكُمأَي تبا كَسةٍ فَبِمصِيبم مِن كُمابا أَصمو...O)١(.

أرأيت ما أصاب علياً وأهل بيته عليهم السالم من بعده هو مبـا كـسبت        
:أيديهم وهم أهل بيت طهارة معصومون؟ فقال عليه السالم




)٢( 
كل ما يصيب املعصوم فهو رفع درجة وليس عقوبة: القاعدة-٢

:يشري احلديث إىل ما يلي

.٣٠: سورة الشورى، اآلية) ١(
.، باب نادر٤٢٢، ص٢ج: أصول الكايف) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ................................................٦٠

.إن املصائب تصيب املعصومني والكل من املؤمنني: ألف

هذه املصائب هي رفع درجة وزيادة يف األجر فقط وهذا ما أشارت : باء
:إليه بعض األحاديث منها

:د اهللا عليه السالم قالعن أيب عب-


)١( 

:وعنه عليه السالم قال-

)٢( 
ىل أيب عبـد اهللا الـصادق       إكوت  ش: (اهللا بن أيب يعفور قال    وعن عبد -

:فقال يل-وكان سقاما-عليه السالم ما ألقى من األوجاع


)٣( 

لو أن إنساناً ليس لديه ذنب يستحق عليه العقوبة، فأصيب : (املثل-٣
).عاىل سيؤجره على هذا األمل وترتفع درجتهبأمل أو غريه، فإن اهللا ت

.، باب شدة االبتالء٢٥٣-٢٥٠، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.املصدر السابق) ٢(
.املصدر السابق) ٣(
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٦١

يف االستدراج: القاعدة الرابعة والعشرون

سئل أبو عبـد اهللا عليـه الـسالم عـن           : (عن بعض األصحاب قال   -١
:االستدراج، فقال


)١( 

.إذا رأيت النعم تتواىل على العاصي فهو استدراج: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

.إن بعض النعم نقم عندما تلهي العبد عن االستغفار: ألف

جتديد النعمة للعاصي استدراج للمؤمن الشاكر زيادة يف اخلري، بناًء          : باء
:على قوله تعاىل

P... لَئِننَّكُمألَزِيد تُمكَرش...O)٢(.

.، باب االستدراج٤٢٤، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٧: راهيم، اآليةسورة إب) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ................................................٦٢

:وتبعاً لقول اإلمام أيب عبد اهللا عليه السالم أنه قال

 

P...نَّكُمألَزِيد تُمكَرش لَئِن...O«)١(.

د عليـه  لو أن إنساناً يعصي اهللا تعاىل، ولكن اهللا تعاىل جيـد       : (املثل-٣
ذلك لطفاً إهلياً، بل هـو اسـتدراج ألن اهللا تعـاىل أراد    ، فال يغتر ويعديف النعم 

.)ميوت وهو عاٍص حىت ينال جزاءه يف جهنمله أن

سألت أبا عبد اهللا عليه السالم عـن قـول          : (عن مساع بن مهران قال    -
:اهللا عز وجل

P...ونلَمعال ي ثيح مِن مهرِجتَدسنسO
)٢(.

:قال


)٣( 

.، باب الشكر١٠٢، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.١٨٢: سورة األعراف، اآلية) ٢(
.، باب االستدراج٤٢٤، ص٢ج: أصول الكايف) ٣(
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٦٣

النظر إىل الدنيا: القاعدة اخلامسة والعشرون

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال-١





)١( 

.اهتم باحلاضر تضمن املستقبل: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن ما مضى من آالم ومـصائب أو مـن أفـراح ومـسرات كأـا مل             : ألف
ال مبقـدار تـدارك التقـصري مـع اهللا          إا مـضى،    تكن فلذا ال حاجـة لالهتمـام مبـ        

.تعاىل

وأما ما سيأيت فهو غري معلوم الوقوع خلفاء ما ستؤول إليه األمـور،       : باء
ضر، وهلذا أشار احلديث فال حاجة لالهتمام مبا سيأيت إالّ مبقدار ما يرتبط باحلا   

.، باب حماسبة العمل٤٣١-٤٢٦، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ................................................٦٤

:الشريف عن مساعة عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال





)١( 

هو الذي يـستحق االهتمـام،   فوأما ما أنت فيه من الزمن والفعل   : جيم
ور، بـل املقـصود مـن ذلـك إذا قمـت بعمـل       ولكن ال يعين هذا ترك تدبري األم     

 قيمة يف املستقبل فعليك بإتقان هذا العمـل احلاضـر لـديك لكـي               سينتج نتائج
.حتصد مثاره اجليدة

لو أن إنساناً أراد أن يعيش حياته متأثراً مبا مضى من احلزن       : (املثل-٤
سن اإلربـاك، فليهــتم مبـا هــو فيـه وليحــ   بأو الـسرور أو اآلالم فإنـه سيــصاب   

التصرف يف ذلك وال يلتفت إىل الوراء، وأما ما ستؤول إليه األمور فال يشغل 
نفسه ا إال مبقدار ما يـرتبط حباضـره فليهـتم حباضـره وحيـسن التـصرف فيـه          

).يجين مثاراً حسنةل

.، باب حماسبة العمل٢١، ح٤٥٠، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
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٦٥

يف االغرتار بكثرة الناس حولك: القاعدة السادسة والعشرون

:عن أيب جعفر عليه السالم قال-١


)١( 

Oكُلُّ نَفٍْس بِما كَسبت رهِينٌةP: القاعدة-٢
)٢(.

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن كثرة الناس حولـك ال تعـين أنـك علـى صـواب دائمـاً، فـإن                  : ألف
.لى باطلالناس قد جتتمع ع

P...ونكَارِه قلِْلح مهأَكْثَروO
)٣(.

ال تكــن الكثــرة ســبباً يف احنرافــك عــن احلــق، وال تغتــر مبــدحهم : بــاء

.، باب حماسبة العمل٤٣١-٤٢٦، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٣٨: سورة املدثر، اآلية) ٢(
.٧٠: سورة املؤمنون، اآلية) ٣(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ................................................٦٦

وثنائهم عليك، وليكن رضاك عن نفسك تبعا لطاعتـك هللا تعـاىل، وهـذا مـا                 
:عن اإلمام أيب عبد اهللا عليه السالم إذ يقولأشار إليه احلديث الشريف 

)١( 
نرى بعض أهل الفجور وغرورهم، وأهل الباطـل وغـيهم        : (املثل-٣

بسبب كثرة املعجـبني ـم الـذين اجتمعـوا حـوهلم، وهلـذا مـصاديق كـثرية يف                    
).احلياة

.، باب حماسبة العمل١٣و ٥، ح٤٢٨-٤٥٢، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
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٦٧

يف كيفية التعامل مع : القاعدة السابعة والعشرون

يهافالدنيا لتكسب الراحة 

يـا أمـري املـؤمنني      : (رجل إىل أمري املؤمنني عليـه الـسالم فقـال          جاء-١
:أوصين بوجه من وجوه الرب أجنو به، قال أمري املؤمنني عليه السالم










)١( 

من طلب االطمئنان فليزهد يف الدنيا: القاعدة-٢

.املصدر السابق) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ................................................٦٨

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

جيــب علــى مــن يــسأل عــن الطريقــة الــيت ينجــو ــا أن يــصغي  : ألــف
.للجواب ويفهمه ويعمل به

واالطمئنان عليه أن يزهد بربح ن من يرغب يف االستقرار النفسي   إ: باء
ن ذلـك يـصري إىل فـراق أو فنـاء،          إإذ   ،الدنيا وخسارا وال يتأثر مبا يناله منها      

:وهذا ما يؤكده احلديث الشريف عن أمري املؤمنني عليه السالم


)١( 

.فات إما أن مل حيصل أصالً أو حصل مث زال عنكن ما إ: أي

إن من يرغب يف الـدنيا وينـال منـها فعليـه أن يكتفـي بالـضرورة              : جيم
ملـن انغمـس فيهـا وغـرق يف شـهواا،      ومينع نفسه عنها فمعرفته بسوء العاقبة  

وما ورد عن أيب عبد اهللا عليـه الـسالم يف سـوء عاقبـة مـن تعلـق كـاٍف لكـل          
:قولإذ ي،متدبر بصري


)٢( 

إن من رغب يف الدنيا وأطلق العنان لنفسه يف حتصيلها فـال خيـرج        : دال
.أال بتدنيس عرضه وهالك نفسه وذهاب مروءته

.، باب حب الدنيا واحلرص عليها٣٠٥، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.املصدر السابق) ٢(
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٦٩............................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول

وإذا فقده حيزن لو أن إنساناً نال شيئاً فإنه قد يفرح لذلك : (أاملثل-٣
لذلك فهذا لـيس بزاهـد يف الـدنيا وإمنـا الزاهـد الـذي ال يهمـه كـال األمـرين                 

).فتستقر نفسه بذلك

لو أن إنسانا نال من الدنيا ويستطيع أن يـستزيد منـها ولكنـه     : (املثل ب 
قد يقع يف احلرام بسبب ذلك، فامتنع واقتصر علـى قـدر حاجتـه منـها ابتعـاداً          

).عن احلرام

ال يــستطيع أن يــصل إىل الــدنيا إالّ بالتــضحية لــو أن إنــسانا: (املثـل ج 
ه ال يهتم إن أكل منها حالال أو حرامـاً،     نإإذأو عرضه أو حىت دينه،       تهبكرام

).فهذا هو الصنف الثالث
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٧٠

يف النظر إىل مدح الناس أو ذمهم: والعشرونالقاعدة الثامنة 

:عليه السالم يقولعن حفص بن غياث قال مسعت أبا عبد اهللا-١




)١( 
من شغل فكره برضا اهللا ال يهمه ما سواه: القاعدة

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

عليـه واللـهاث خلفـه لــيس    إن حـب الظهـور واجلـاه والتـهافت     : ألـف 
حمموداً، وهذا ما أشار إليه احلديث الـشريف عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه         

:وآله وسلم حيث قال



.، باب حماسبة العمل١٥، ح٤٢٩، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
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٧١............................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول

)١( 
.كلولذا على املسلم أن ال يهتم بذ

يف ثناء الناس أو السعي خلفـه فهـو مـن حـب الـدنيا،              ترك التفكري : باء
وهذا ما أشار إليه احلديث الشريف حمذراً من رغب بذلك كما يف قول رسول           

:اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٢( 
لو أن إنساناً مؤمنا التزم بطاعة ربـه ولكـن ذلـك ال يـروق               : (املثل-٣

معـروف ومل  لـيهم، أو كـان مطيعـاً فـاعالً لل    إناس فبادروه بالذم فال يلتفـت     لل
فال يهتم لذلك فإن اهللا تعاىل هو من جيازيه، حيصل له من الناس ثناء، ومدح  

:عليه السالمالصادق ولذا ورد عن اإلمام 







)٣( 

.، باب اجلاه٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.، باب حب اجلاه والرئاسة١، ح٢٦٤ص: احلكم الزاهرة) ٢(
.١٩٨ص: كتاب األخالق واآلداب اإلسالمية) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٧٢

املعافني من البالءيف النظر إىل بعض الناس: القاعدة التاسعة والعشرون

:عن أيب جعفر عليه السالم قال-١




)١( 
ة فهـو مـن الـضنائن، وإذا رأيـت     يف عافياًإذا رأيت مطيع : القاعدة-٢

يف عافية فهو استدراجصياًعا

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

هللا تعـاىل بنـاءً   مـن ا ليس كل من كان يف عافية فهـو غـري حمبـوب             : ألف
.على الروايات اليت تقول

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال



.، باب املعافني من البالء٤٣٤-٤٣٣، ص٢أصول الكايف، ج) ١(
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٧٣............................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول

)١( 
من احلديث أن هناك قوماً ال مير م البالء وإذا مـر ـم فـال              يفهم  : باء

:عليه السالم أنه قالعبد اهللايضرهم شيئاً وهذا ما أكده احلديث عن أيب




)٢( 
وحببوحة مـن العـيش وهـو      يةلو رأينا إنساناً يعيش يف رفاه     : (املثل-٣

من أهل التقى دون أن يصاب بابتالء أو فتنـة فـال نقـل أن مـا حيـصل لـه هـو                
).هللا تعاىلمن ااستدراج أو غري حمبوب 

.ؤمن، باب شدة ابتالء امل٢٥٠، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.، باب املعافني من البالء٤٣٤-٤٣٣، ص٢أصول الكايف، ج) ٢(
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٧٤

يف النظر ملن وقع منه تقصري غري متعمد: القاعدة الثالثون

:م قالعن أيب عبد اهللا عليه السال-١





)١( 

من قصر بـال تعمـد فيجـب أن نعـذره            إذا عذر اهللا تعاىل   : القاعدة-٢
.أيضاً

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

عن بعض الناس يقع منها اخلطأ أو التقصري ـذه العنـاوين وهـذا        : ألف
يدل على عدم عصمة الناس إالّ من عصمه اهللا تعاىل فال يقع يف ذلـك وهـذا          

:ما أشار إليه أمري املؤمنني عليه السالم

.، باب رفع عن أميت٤٣٤، ص٢ج: أصول الكايف) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٧٥............................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول


)١( 

إن العقاب يقع على العاصي إذا كان خمتاراً وعاملاً وقادراً على ترك : باء
.املعصية وغري مضطر لذلك

احلديث حيث الناس على أن يعذروا من وقع منه التقـصري ضـمن        : جيم
.هذه العناوين

لو أن إنساناً صدر منه تقـصري وهـو ال يعلـم بـذلك أو هـو         : (املثل-٣
ناٍس لذلك أو قصد شيئاً وقع خالفه أو أكره على هذا الفعـل أو اضـطر إليـه          

).على احلديثًءفهذا معذور بنا

.، باب عصمة األئمة٧٧، ص٢ج: احلكم الزاهرة) ١(
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٧٦

وهو كافريف النظر إىل من صدر منه معروف: القاعدة احلادية والثالثون

:عبد اهللا عليه السالم قالعن أيب-١

:ال يضر مع اإلميان عمل، وال ينفع مع الكفر عمل، أال ترى أنه قال«

Pتُقْب أَن مهعنا ممإِّالو منَفَقَاتُه مهوا بِاللَّهِ لَ مِنكَفَر مأَنَّه

.)٢(»)١(O...وبِرسولِِه

هواء يف شبكصدور املعروف إذا كان من الكافر فهو : القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إذا صدر املعروف مـن الكـافر الـذي أنكـر احلـق فكأنـه مل يعمـل              : ألف
معروفاً لتركه ما هو أهم من املعروف أال وهـو اإلميـان بـاهللا تعـاىل ورسـوله،                
فيكون عمله هباًء منثوراً وهذا ما أشارت إليه الكـثري مـن اآليـات والروايـات                 

:وله تعاىلكر منها قذن

.٥٤: سورة التوبة، اآلية) ١(
.اخل.... ، باب أن اإلميان ال يضر معه شيء٤٣٥، ص٢ج: أصول الكايف) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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٧٧............................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول

Pاثُورنم اءبه اهلْنعٍل فَجمع مِلُوا مِنا عا إَِلى منقَِدموO
)١(.

:ونذكر أيضا قول اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم


)٢( 

ال يعين احلديث أن املؤمن ال يعاقب، بـل يقـصد أن اإلميـان يكـون        : باء
        به ويقصد أن اإلميـان بأصـول    دافعاً للعمل الصاحل فال يقع من املؤمن ما يضر

الدين واإلميان بأن اهللا تعاىل غفور رحيم قـد تـدفع املـؤمن إىل طلـب املغفـرة                   
تـه صـلوات اهللا   وحمو السيئة فريتفع بذلك الضرر، ويقصد أن الرسول وأهل بي   

ليـه  إعليهم يشفعون ملن آمن م فريتفع الضرر وغري ذلك، وهـذا مـا أشـارت         
.األحاديث الشريفة

ال يعطى أجر معروفـه، بـل يقـصد أن           رال يعين احلديث أن الكاف    : جيم
ذهابه للحسنات، أو يقصد أن الكـافر جيـازى يف الـدنيا    إالكفر قبيح إىل درجة   
رة نصيب، أو خيفف عنه يف العذاب، وهذا مـا       له يف اآلخ  على معروفه وليس    

.تركنا ذكره لالختصار-أيضا-أشارت إليه األحاديث

لو أن إنساناً ارتكب حراماً وهو مؤمن مث تاب يغفر لـه وال   : (املثل-٣
إلميانه، ولو أن كافراً عمل صاحلا فيجازى عليه لعـدل اهللا   ئيضره عمله السي  

.)تنجيه من النارتعاىل ولكن ال حيتسب له حسنة 

.٢٣: لفرقان، اآليةسورة ا) ١(
.، باب أن اإلميان ال يضر معه شيء٤٣٦، ص٢ج: أصول الكايف) ٢(
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٧٨

يف معرفة أهل البيت عليهم السالم : القاعدة الثانية والثالثون

ال تبيح فعل املنكرات

قلت أليب عبد اهللا عليـه الـسالم حـديث      : (عن حممد بن مارد قال    -١
:إذا عرفت فاعمل ما شئت؟ فقال عليه السالم: (روي لنا أنك قلت

 
:و سرقوا أو شربوا اخلمر؟ فقال عليه السالموإن زنوا أ: قلت: قال




)١( 
م شـرط قبــول  معرفـة واليــة أهـل البيــت علـيهم الــسال   : القاعـدة -٢
. العمل

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

أن حمبة أهل البيت عليهم الـسالم وواليتـهم تقتـضي الطاعـة هللا           : ألف

. املصدر السابق) ١(
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٧٩............................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول

تعاىل، ومن دون ذلك ال يعذر العاصي وهذا ما أكـده احلـديث الـشريف عـن      
:اإلمام الباقر عليه السالم جلابر اجلعفي




)١( 
:وقول آخر لإلمام عليه السالم أنه قال





)٢( 

ال يقبــل العمــل إالّ بواليــة أهــل البيــت علــيهم الــسالم وحبــهم  : بــاء
:ة منهافوطاعتهم وهذا ما أكدته الروايات الشري

:بد اهللا عليه السالم قالعن أيب ع-








.، باب حب النيب وأهل بيته عليهم أفضل الصالة والسالم٢٢١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.املصدر السابق) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ................................................٨٠

)١( 
:قال أمري املؤمنني عليه السالم: وعن األصبغ بن نباتة قال-







)٢( 
ــهم     ــأمر بواليت ــاىل مل ي ــا أن اهللا تع ــتج لن ــث ين والتأمــل يف هــذه األحادي

م احلـق وغريهـم باطـل،    وطاعتهم وحبهم إالّ ألنه يعلم أم على احلق بل هـ       
.وإالّ يلزم من أمره اإلغراء يف املعصية

لو أن إنساناً عبد اهللا تعـاىل لـيالً وـاراً وهـو مـبغض آلل                 : (املثل-٣
).حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ال يقبل منه ذلك بل هو يف النار

.، باب فرض الوالية٦٤، ص٣ج: احلكم الزاهرة) ١(
.، باب فرض الوالية٦٦، ص٣ج: احلكم الزاهرة) ٢(
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٨١

قصرهجهة طوله أوكيفية البالء من معرفة يف : ونثالقاعدة الثالثة والثال

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال-١

 
:ال، قال عليه السالم: قلنا

)١( 
إذا أصبت بـبالء مث تـذكرت الـدعاء ودعـوت فـاعلم أن             : القاعدة-٢

.البالء قصري

:يلييشري احلديث إىل ما 

.اًأو قد يكون قصريإن املؤمن مبتلى وقد يكون بالؤه طويالً:ألف

ىل اهللا تعـاىل  إعالمة قصر البالء إذا تذكر أحدكم الـدعاء مث توجـه      : باء
بذلك، وعالمة طول البالء هو االنشغال به ونـسيان الـدعاء واللجـوء إىل اهللا            

عـن اإلمـام أيب     تعاىل، عند ذلك يطول بالؤه وهذا ما أكده احلديث الـشريف          
:احلسن موسى عليه السالم حيث قال

.، باب إهلام الدعاء٤٤٢، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ................................................٨٢





)١( 

ذكر اهللا تعـاىل وجلـأ   تـ لو أن إنسانا أصابه بالء مث انتبه منه و  : (املثل-٣
قصرية، ولو انشغل عن اهللا تعاىل وذهب إىل البالءإليه بالدعاء فليعلم أن مدة 

).األسباب األخرى فليعلم أن بالءه طويل

.املصدر السابق) ١(
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٨٣

عليهم السالميف معرفة العقل عند أهل البيت: القاعدة الرابعة والثالثون

ل؟ قــال عليــه قــســئل مــا الع(عـن أيب عبــد اهللا عليــه الــسالم أنــه  -١
:السالم

 
:فالذي كان يف معاوية؟ فقال عليه السالم: قلت: قال


)١( 

لرمحن فهو عاقل، وكل من عصاه فهو غري   كل من عبد ا   : القاعدة-٢
عاقل أو ناقص العقل

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

أن العقل هـو الـذي يقـود صـاحبه إىل طاعـة اهللا تعـاىل ويدخلـه         : ألف
اجلنة، وأما إذا مل يصل به إىل ذلك فهـذا دليـل علـى نقـص عقلـه أو فقدانـه،                 

.، باب العقل٥٤، ص١ج: أصول الكايف) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ................................................٨٤

:ولهاإلمام الصادق عليه السالم بقوهذا ما يؤكده 

)١( 
إن هناك بعضا من الناس يتصرف وكأنه كبري العقـل لـشدة دهائـه،       : باء

؛فيحتال ويغلبهم بذكائه، فهذا يف نظر أهل البيت عليهم السالم ليس عـاقال            
نـة وهـذا مـا    د عـن اجل ابتعـ الالنار، وا التقرب إىل   ألن فعله املنكر يؤدي به إىل       

:يشري إليه احلديث الشريف عن أمري املؤمنني عليه السالم




)٢( 
ى عقلـه  لو أن إنسانا خدع شخصاً بذكائه فال يدل هذا علـ   : (املثل-٣

).ألنه عصى ربه وخسر اجلنان

.املصدر السابق) ١(
.، باب الفكر واخلديعة٣٢٤، ص٢ج: أصول الكايف) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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٨٥

ىل من قال إني عاملإالنظر : القاعدة اخلامسة والثالثون

:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال-١

)١( 
.العجب بالنفس جهل: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

يعلم أنه غري حميط بكل شيء فهذا جاهـل،         من ادعى العلم وهو     : ألف
ألن العامل عامل مبا يعلم وجاهل مبا جيهل، وال يصح مـن العاقـل أن يقـول أنـا      

:ألنعامل وهو مل حيط علما بكل العلوم 

)٢( 
:وقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يؤكد هذا املعىن أيضا

.١٠٥، ص١ج: موسوعة العقائد اإلسالمية للريشهري) ١(
.، باب العلم٢٧٩٧، ص٧ج: كمةميزان احل) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ................................................٨٦

)١( 
سبب هذا املدعى العجب بـالنفس، والعجـب بـالنفس جهـل كـبري        : باء

:وهذا ما يؤكده احلديث الشريف عن اإلمام الصادق عليه السالم

)٢( 
كونـه  وقول اإلمام اهلـادي عليـه الـسالم يؤكـد أن العجـب فـضالً عـن           

:لذا يقولجهال فهو يصرف عن طلب العلم ف

)٣( 
لو أن إنساناً ادعى أنه عامل فهذا يدل علـى عـدم االلتفـات        : (املثل-٣

أو حـىت بأغلـب العلـوم    إىل نواقص النفس وعجزها عن اإلحاطة بكـل علـم           
).فهذا املدعى دليل على جهل صاحبه

.املصدر السابق) ١(
.، باب العجب٣٥٧-٢٥٥، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
.املصدر السابق) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
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٨٧

؟يف نرى تضييع األقرب لناك: القاعدة السادسة والثالثون

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١

)١( 
إذا خذلك األقارب ينصرك األباعد: القاعدة-٢

:احلديث الشريف إىل ما يليرييش

إن بعض األقارب ليس هلم مواقف مشرفة بل قد يؤازرون العدو       : ألف
.أحياناً

األباعــد الـذين ال يرجــى منــهم موقـف قــد يفاجئونــك   إن بعــض : بـاء 
.مبوقف شريف

لو أن إنساناً انتظر من أقاربه موقفا ولكنهم تركوه وخذلوه      : (املثل-٣
السيما إذا كان على حق، فإن اهللا تعاىل سينـصره باألباعـد كمـا حـصل مـع                   

).رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وقريش فنصره أهل املدينة

.، باب احلكم واملواعظ٥٠٤ص: ج البالغة حملمد عبده) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٨٨

النظر إىل من مل يدخل يف حق أو باطل: قاعدة السابعة والثالثونال

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١

)١( 
.من مل ينصر احلق مقصر وإن مل ينصر الباطل: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

ون عن نصرة احلـق، فهـم يف        سأن هناك قوماً حيبون الدنيا فيتقاع     : ألف
هذا ممن فضل لذة الدنيا على إقامة احلق وهذا هو اخلـسران األكـرب، وهـذا مـا         

:أشار إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بقوله


)٢( 

:وقال اإلمام علي عليه السالم

.، باب احلكم واملواعظ٥٠٥ص: ج البالغة حملمد عبده) ١(
.١٠٤، ص٣احلكم الزاهرة، ج) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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٨٩............................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول

)١( 
أن عـدم نـصرة الباطـل ال تكـون تربيـراً خلـذالن احلـق، وال ختـرج              : باء

ن ترك احلق يؤدي إىل الذل وهـو مـا أكـده اإلمـام            إصاحبها عن التقصري، بل     
:العسكري عليه السالم بقوله

)٢( 
:منني عليه السالموقول أمري املؤ

)٣( 
.ولذا ذمهم أمري املؤمنني عليه السالم خلذالم احلق

أن عدم نصرة الباطل ال تكفي كموقـف مـشرف، بـل البـد مـن              : جيم
.حماربته ودمغه ألنه طريق النار

:كما صرح بذلك اإلمام علي عليه السالم

)٤( 
أن خذالن احلق بذاته باطل وإن مل تنصر الباطل ظاهراً، وهـذا مـا          : دال

:أشار إليه أمري املؤمنني عليه السالم بقوله

.، باب احلق٤١١، ص٢ج: ن احلكمةميزا) ١(
.، باب احلق٤١٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.املصدر السابق) ٣(
.٢٩١، ص٣ج: ج السعادة يف مستدرك ج البالغة للشيخ احملمودي) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ................................................٩٠

)١( 
ان ال ثالـث  ف داللة على أن احلق والباطل طريقـ يويف هذا احلديث الشر   

.بينهما

خري مثل على ذلك ترك نصر أمري املؤمنني عليه الـسالم ومل       : (املثل-٣
).يلتحق مع أعدائه واعتزل القتال

.املصدر السابق) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٩١

يف النظر إىل فاعل اخلري وفاعل الشر: القاعدة الثامنة والثالثون

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١

)١( 
إذا فعلت خرياً فأنت أمسى من عملـك، وإذا فعلـت شـراً      : القاعدة-٢

فأنت أخس من عملك

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن الفعل ال يكون خرياً إال إذا كان نافعاً حقيقة للنفس أو للغـري،      : ألف
.وإنه ال يكون شراً إال إذا كان ضاراً حقيقة للنفس أو للغري

:ول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمورد عن رس

)٢( 
ليس احلكم باخلريية والشرية على ظاهر الفعـل، وإمنـا احلكـم علـى      : باء

.٣٢، باب احلكم واملواعظ، حكمة ٥٠٩ص: ج البالغة، حممد عبده) ١(
.، باب اخلري١٩٥-١٨٧، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ................................................٩٢

:حقيقة الفعل وجوهره، فلذا ورد عن أمري املؤمنني عليه السالم

)١( 
ألنه مصدر اخلري ولواله ملا وقـع اخلـري،   ؛منه اًصار فاعل اخلري خري   : جيم

:ولذا ورد عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٢( 
:وورد عن اإلمام الصادق عليه السالم

)٣( 
.اله ملا دفع الشرألنه مصدر الشر ولو؛وهكذا فاعل الشر شر منه

عـا وصـاحبته نيـة صـادقة فهـذا          قلو أن إنساناً فعل خـرياً وا      : (املثل-٣
).اإلنسان خري من عمله، وكذلك الشر وفاعله

.املصدر السابق) ١(
.املصدر السابق) ٢(
.املصدر السابق) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
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٩٣

يف النظر إىل السيئة واحلسنة عند ا تعاىل: القاعدة التاسعة والثالثون

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١

)١( 
ن رضـي عنـها علـى    ممـ من ذم نفـسه علـى سـيئة أفـضل        : القاعدة-٢

.حسنة

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

السيئة قبيحة بذاا، واحلـسنة مجيلـة بـذاا، وهـذا مـا أشـار إليـه         : ألف
:رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلماحلديث الشريف عن 




)٢( 

.ج البالغة) ١(
.، باب احلسنة٣٨٧، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ................................................٩٤

من احلسنة بشرط ذم الفاعل لنفـسه، فـإن هـذا          اًصارت السيئة خري  : باء
مـن  اًالذم هو حسنة بذاته، وهو ندم على فعل السيئة وإال مل تكن السيئة خـري           

بيحة بذاا، ولكن ذم الشخص لنفسه صار حـسنة طغـت علـى             احلسنة ألا ق  
:فعل السيئة فلذا قال اإلمام الباقر عليه السالم

)١( 
فصارت هذه السيئة سبباً يف حصول احلسنة فنـال الفاعـل الـذام لنفـسه                

:عشر حسنات وأصبح مصداقا لقوله تعاىل

Pِةنسبِاْلح اءج نى إِلَّا مزجئَةِ فَلَا ييبِالس اءج نما وثَالِهأَم رشع فَلَه

ونظْلَملَا ي مها ومِثْلَهO
)٢(.

) خـري مـن حـسنة تعجبـك    : (صارت احلسنة يف قوله عليه السالم : جيم
سبباً يف العجب وهو مذموم ملا فيه من غرور ورضـى عـن الـنفس، ولـذا ورد      

:ه السالمعن اإلمام علي علي
)٣( 

:وقال عليه السالم
)٤( 

.املصدر السابق) ١(
.١٦٠: سورة األنعام، اآلية) ٢(
.، باب العجب٥ج: ميزان احلكمة) ٣(
.املصدر السابق) ٤(
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٩٥............................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول

فيظهر مما تقدم أن السيئة اليت تسوء صاحبها أفـضل عنـد اهللا تعـاىل مـن       
لقول اإلمام الـصادق عليـه   ا، وخري ما يوضح هذا ااحلسنة اليت تعجب صاحبه  

:السالم




)١( 
مذلو أن إنـساناً اقتـرف سـيئة مث نـدم علـى ذلـك وأخـذ يـ            : (املثل-٣

.)نفسه، هو أفضل من إنسان عمل حسنة وبدأ يعجب بنفسه

.املصدر السابق) ١(
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٩٦

؟وشجاعته وعفتهكيف نعرف قدر الرجل وصدقه: القاعدة األربعون

:السالم قالعن أمري املؤمنني عليه-١


)١( 

.معرفة قيمة املرء من صفاته: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

اهلمـة مـن شـيم األراذل،       إن علو اهلمة من شيم الكرام، وصـغر       : ألف
فعلو اهلمة حتصيل ما تستحق وصغر اهلمة تضييع ذلك، ولذا ورد عـن اإلمـام      

:علي عليه السالم

)٢( 
:وورد أيضا عنه عليه السالم

.٤٣، احلكمة ٥١٢ص: ج البالغة) ١(
.، باب اهلمة، باب املروءة٩، ص٨ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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٩٧............................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول

)١( 
إن صاحب املروءة يكون صادقاً مبقدار ما فيه من املروءة، وكل من : باء

ن الفـضائل   إإذ   ،تصف بالكماالت وابتعد عن الرذائل فهـو صـاحب مـروءة          ا
:مجعت يف املروءة وهذا ما أكده أمري املؤمنني عليه السالم بقوله

)٢( 
وألن الصدق من احملاسن فهو من املـروءة فلـذا قـال اإلمـام علـي عليـه         

:السالم

)٣( 
:وقال عليه السالم أيضاً

)٤( 
ــشجاعة، ألن  : جــيم ــة عالمــة ال ــنفس واألنفــة عــن الدني إن عــزة ال

الشجاع ال يرضى لنفسه الذل والدنية، وهذا ما أشار إليه اإلمام علي عليه 
:السالم




.املصدر السابق) ١(
.املصدر السابق) ٢(
.، باب املروءة١٠١، ص٨ج: ميزان احلكمة) ٣(
.املصدر السابق) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ................................................٩٨

)١( 
:وقال عليه السالم أيضاً

)٢( 
من كان غيوراً كان عفيفاً بعيداً عن التعرض ألعراض النـاس أو            : دال

:ألمواهلا وهذا ما أشار إليه أمري املؤمنني عليه السالم بقوله

)٣( 
:وقوله عليه السالم

)٤( 
لو رأينا إنساناً عايل اهلمة فهو يـستحق التقـدير، ولـو رأينـا         : (املثل-٣

إنساناً ذا مروءة نعلم أنه سيكون صادقاً مبقدار ما لديه من املروءة، ولـو رأينـا                 
لـو رأينـا   إنساناً عزيز النفس نعلم أنه سيكون شجاعاً مبقدار ما يعتز بنفـسه، و   

).إنساناً غيوراً نعلم أن لديه عفة

.، باب الشجاعة٣٧٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.املصدر السابق) ٢(
.، باب العفة٢٦٥٩، ص٦ج: مةميزان احلك) ٣(
.٣٠٧، احلكة ٥٦٧ص: ج البالغة) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
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٩٩

النظر إىل ما مير من الوقت على اإلنسان: القاعدة احلادية واألربعون

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١

)١( 
كلما تنفست نفسا خطوت خطوة إىل القرب: القاعدة-٢

م وانقضاء، فكل نفس خيرج فهـو زمـن         عمر اإلنسان يف تصر   إن  : ألف
:يذهب وعمر يقصر، ولذا قال اإلمام علي عليه السالم

)٢( 
:وقال عليه السالم

)٣( 
ينبغي بالعاقل أن ال حيتفل بعيد ميالده بـل جيـب أن خيـاف وحيـزن         : باء

.٧٤: ، احلكمة٥١٥ص: ج البالغة) ١(
.، باب العمر٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.املصدر السابق) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٠٠

يقتـرب بـذهاب كـل نفـس أو     رويـدا، وأن األجـل    يقترب من قربه رويداً   ألنه
:ساعة أو يوم وهذا ما ورد يف قول أمري املؤمنني عليه السالم

)١( 
).كل إنسان يقضي يوماً يقترب فيه من قربه وأجله: (املثل-٣

.املصدر السابق) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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١٠١

؟كيف نقيم الناس: القاعدة الثانية واألربعون

:نني عليه السالم قالورد عن أمري املؤم-١

 
قدرك على نوع ما يصدر عنك: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

أو مهمـا نـزل، والبـد لـه مـن      قيمة ومقدار مهما عال ئلكل امر : ألف
معرفة قدره، وهـذا مـا أشـار إليـه احلـديث الـشريف عـن أمـري املـؤمنني عليـه                  

:السالم

.)١(»مل يهنها بالفانياتقدر نفسهمن عرف«

إن أفعال العبد وأقواله وأفكاره هي امليزان لعلو الـنفس أو دنوهـا،      : باء
فهي نفـس شـريفة، وإذا كانـت مـسيئة فهـي وضـيعة       ةفإذا كانت النفس حمسن 

.، باب معرفة النفس٤٤٢، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٠٢

:وهذا ما أشار إليه احلديث الشريف

)١( 
لو أن إنساناً فعل املكرمات فمقداره علـى أسـاس فعلـه أو        : (ثلامل-٣

).يا فمقداره كذلكالو فعل الدن

.، باب اإلحسان٣٩١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
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١٠٣

النظر إىل كثري املال: القاعدة الثالثة واألربعون

:عن أمري املؤمنني عليه السالم-١


)١( 

.إذا مل تكن النعمة فتنة فهي خري: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن كثرة املال وكثـرة الولـد ليـست هـي اخلـري كمـا يتـوهم بعـض          : ألف
الناس ذلك، ألا فتنة قد يهلك صاحبها وهـذا مـا أكـده أمـري املـؤمنني عليـه                    

:السالم




 

.٩٤، احلكمة ٥٢٠ص: ج البالغة) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٠٤

Pٌةفِتْن كُملَادأَوو الُكُموا أَموا أَنَّملَماعو...O)٢(»)١(.

:ويشري يف حديث آخر يف تفسريه للفتنة فيقول عليه السالم

 

Pٌةفِتْن كُملَادأَوو الُكُموا أَموا أَنَّملَماعو...O.

)٣( 
أن اخلري احلقيقي هو كثـرة العلـم وعظمـة احللـم، فمـن كثـر علمـه             : باء

هـذا مـا    وعظم حلمه نال سعادة الدنيا واآلخرة، ونال خري الدنيا واآلخـرة، و           
:أكده احلديث الشريف عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال

)٤( 
وما صار العلم رأس كـل خـري إال ألنـه أصـل لفـروع اخلـري مـن مكـارم          

.األخالق وأصول االعتقاد، وفقه احلياة

أعطي أوالداً، فال يغتر ذا     لو أن إنساناً رزق ماالً كثرياً، و      : (املثل-٣
بـاهللا تعـاىل   إمنا هو فتنة، فأما إىل جنـاة أو إىل هـالك، ولكـن لينظـر إىل علمـه           

).وصفاته، وإىل خلقه وحلمه، فإن اخلري يف ذلك

.٢٨: سورة األنفال، اآلية) ١(
.، باب الفتنة٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.املصدر السابق) ٣(
.، باب اخلري٣ج: ميزان احلكمة) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
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١٠٥

يف النظر إىل عطاء ا تعاىل: القاعدة الرابعة واألربعون

:عن أمري املؤمنني عليه السالم-١

)١( 
عطاء اهللا تعاىل ال يقل عن حاجتك: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

جتهم، ولعلـه هـو     اإن اهللا تعاىل يرزق عباده الرزق الذي يسد ح        : ألف
العبد، فإذا مل يقدر للعبد أن ميوت يف هـذا اليـوم فالبـد أن             هالرزق الذي يطلب  

، وهذا ما أشار إليه احلديث الشريف عن اإلمام علي يأتيه رزقه ولو كان قليالً
:عليه السالم

)٢( 
:وقوله عليه السالم

.١٤، احلكمة ٥٤٢ص: ج البالغة) ١(
.، باب الرزق٤٧٧، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٠٦

)١( 
.وهناك الكثري من الروايات اليت تؤكد هذا املعىن

فلـو قـدر اهللا تعـاىل أن يزيـد يف مؤونتـك ويوسـع نفقتـك الواجبـة           : باء
ك، فال تم وال تغتم لـذلك  يم أنه تعاىل يضمن لك سدها برتول رفده إل لفاع

.عليه السالماإلمام الصادقحوار وهذا ما يرشدنا إليه 

سأل الصادق جعفر بن حممد عليه السالم عن بعض أهل جملسه فقيـل             (
:عليل، فقصده عائداً وجلس عند رأسه فوجده دنفاً، فقال له

)٢( 
ي رفقـ حسن، ولكن غمي لبنـايت، مـا أمرضـين غـري         فما ظين باهللا    أ: قال

:مالدق عليه السن، فقال الصا


)٣( 

لو أن إنساناً ولدت له بنت سيشعر باملـسؤولية اجتاههـا منـذ           : املثل-٣
اجس يف كيفية عيشها، فاحلديث يطمئن هذا     والدا حىت زواجها، فتأخذه اهلو    

.ةالوالد بأن رزقها مضمون وسيرتل إليه ال حمال

.املصدر السابق) ١(
.٦، ح٧، ص٢ج: ا عليه السالم للشيخ الصدوقعيون أخبار الرض) ٢(
.املصدر السابق) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
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١٠٧

يف عدم جواز الفرح أو : القاعة اخلامسة واألربعون

احلزن مما سيأتي من خري أو شر

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١

)١( 
إدبار األحوال يذهب باألفراح أو األحزان: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

أن احلياة متحركة فال ثبوت يف أحواهلا، فال فرح يدوم وال حـزن          : ألف
يبقى، وما تنتظره من أمور احلياة البـد أن يـأيت مث يـذهب بأفراحـه أو بأحزانـه        

:وكأنه مل يكن وإىل هذا املعىن يشري احلديث الشريف




)٢( 

.١٥٢، احلكمة ٥٣٦ص: ج البالغة) ١(
.، باب العربة٣٤٧، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٠٨

:وقوله عليه السالم

)١( 
.وهناك الكثري من األحاديث اليت تشري إىل هذا املعىن

نع من البطر أو اجلزع، وجيعل املرء يف راحـة نفـسية         تغري األحوال مي  : باء
:وبال مستقر وهذا ما أشار إليه أمري املؤمنني عليه السالم بقوله


)٢( 

أيت مث  لو أن إنسانا ينتظر أمراً يفرحه أو أمراً حيزنه فإنـه سـي            (: املثل-٣
.)يذهب فال حزن يبقى وال فرح يدوم

.املصدر السابق) ١(
.، باب احلزن٣٥٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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١٠٩

يف النظر إىل املتسامح يف حقه: القاعدة السادسة واألربعون

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١

)١( 
ولكـن  إذا مل يأخذ املرء حقه قد يكون حلكمة فال يعـاب،   : القاعدة-٢

إذا أخذ حق غريه فال حكمة يف ذلك

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن بعض الناس يترك حقه، وقد يكون تركه حلقه حلكمة أو لنفـع      : ألف
أكرب فال جيوز توجيه اللوم إليه، الحتمال وجـود مـصلحة يف ذلـك، ككـسب                
ثواب اإليثـار الـذي يتـضح فيـه هـذا املعـىن، والـذي حثـت عليـه األحاديـث                     

:الشريفة كقول اإلمام علي عليه السالم

)٢( 

.١٦٦، احلكمة ٥٣٨ص: ج البالغة) ١(
.يثار، باب اإل١ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١١٠

:وقوله عليه السالم

)١( 
أن هناك من الناس من يغتصب حق غريه، وهذا الفعل ضد الفعل          : باء

األول فهو العيب بنفسه ملا لالغتصاب من قباحة ومذمة، وهو ما أشارت إليه         
:ث الشريفة كقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلماألحادي




)٢( 
مح فيـه مـن دون عجـز    لو أن إنسانا تنازل عن حقه أو تسا : (املثل-٣

).أو خوف فهذا ال يعاب، ولكن لو غصب حق غريه فهو العيب الكبري

.املصدر السابق) ١(
.، باب الغصب٦ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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١١١

يف معرفة سبب معاداة الناس ملا جيهلون: القاعدة السابعة واألربعون

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١

)١( 
فيعادي مـا جيهـل ألنـه       إذا جهل املرء شيئاً شعر بالنقص       : القاعدة-٢

.سبب نقصه

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن اجلهل نقص فال يريده عاقل وال يقبلـه كامـل، فـإذا شـعر بـه           : ألف
:ه ولذا قال عليه السالميردإنسان نظر إىل سببه فينفر منه ويز

)٢( 
يـه الـسالم   ولكن هذه صفة ذميمة أن تعادي ما ال تعلم، حـذر منـها عل         

:بقوله

.١٧٢، احلكمة ٥٣٩ص: ج البالغة) ١(
.، باب اجلهل١٥٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١١٢

)١( 
بتنـا  جلو أن إنسانا سألوه رأيه يف شيء جيهله وقالوا له لو أ           : (املثل-٣

فأنت عامل، ويرد عليهم بأن هذا األمر ال قيمة له، وأنا ال أهتم مبعرفتـه لعـدم       
).أمهيته

.املصدر السابق) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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١١٣

يف النظر إىل االختالف: القاعدة الثامنة واألربعون

:سالم قاللاعن أمري املؤمنني عليه -١

)١( 
إذا وجد اخلالف يف الدعوتني بطلت واحدة: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن الدعوتني إما أن يكونا حقا أو يكونـا بـاطال أو إحـدامها حـق                : ألف
ا، واالخـتالف أمـر     مألخرى باطل، وال يقـع االنفـراد إالّ بـاالختالف بينـه           وا

ضروري لكي يتضح احلق والباطل، وهـذا مـا أشـار إليـه اإلمـام البـاقر عليـه              
:السالم بقوله


)٢( 

.١٨٣، احلكمة ٥٤٠ص: ج البالغة) ١(
.، باب االختالف٨٥-٨١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١١٤

تبـع الباطـل   يىت يتبني من يتبع احلـق ومـن     لكي يبتلي اهللا تعاىل الناس ح     
:وهذا ما أشارت اآلية الكرمية

P...َلو ةاِحدًة وأُم لَكُمعلَج اللَّه اءش لَوا وفِي م كُملُوبلِي كِن

.)١(O...َتاكُمآ

االختالف إذا حصل بني طـرفني ال يلـزم أن يكـون صـاحب احلـق       : باء
فلو كان أحد األطراف شخـصاً واحـداً وهـو علـى          كثرياً حىت حيكم له باحلق،      

:حق كفى؛ وهذا ما أكده النيب األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم بقوله

:ما مجاعة أمتك؟ فقال: وقد سئل(

)٢( 
:وقول أمري املؤمنني عليه السالم


)٣( 

ل اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم رجـالً واحـداً             وكان رس (: املثل-٣
وقريش قبيلة كبرية، فكان صلى اهللا عليه وآله وسـلم هـو احلـق وقـريش هـي            

.)الباطل، وهكذا األنبياء واألوصياء يف قبال أهل العصيان

.٤٨:سورة املائدة، اآلية) ١(
.، باب االختالف٨٥-٨١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.املصدر السابق) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
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١١٥

يف الدنياالنظر إىل العيش: التاسعة واألربعونةالقاعد

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١

)١( 
إذا تصرمت أيامك قرب رحيلك: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

كل آت قريب، فيوم موتك قريب حىت لو قدر لك أن تعـيش مـا      : ألف
صـلى  عاش نوح عليه السالم، وهذا ما قاله جربائيل عليه السالم لرسول اهللا   

:اهللا عليه وآله وسلم

)٢( 
:وما قاله أمري املؤمنني عليه السالم يؤكد هذا املعىن

)٣( 

.١٨٧، احلكمة ٥٤٠ص: ج البالغة) ١(
.، باب األعمال٢٤٣، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(
.، باب املوت٢١٣، ص٨ج: ميزان احلكمة) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١١٦

:وقوله عليه السالم

)١( 
للرحيل ببضاعة وزاد    ؤلتهيال شك أن احلديث حيث على التزود وا       : باء

إلمـام علـي عليـه الـسالم        اده  وغري وإالّ ستكون العاقبة وخيمـة وهـذا مـا أكّـ           
:بقوله


)٢( 

ولعبـها،  لو أن إنساناً قدر له أن يعيش فال يغتر بلهو الدنيا         : (املثل-٣
).فسيفاجأ باملوت، فعمر اإلنسان حركة باجتاه القرب

.املصدر السابق) ١(
.املصدر السابق) ٢(
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١١٧

يف التميز بني العاقل واجلاهل: القاعدة اخلمسون

صف لنـا العاقـل، فقـال       : قيل له (: املؤمنني عليه السالم  عن أمري -١
:عليه السالم

 
:نا اجلاهل فقاللصف : فقيل(

)١( 
إذا رأيت إنساناً يتعامل حبكمة فهو عاقـل وبعكـسه فهـو            : القاعدة-٢
:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي.جاهل

يتصرف حبكمة، والثـاين يتـصرف   األول: إن الناس على قسمني  : ألف
حبماقة، فال خيتلف عـاقالن علـى أن األول صـاحب عقـل والثـاين جاهـل ال         

لشريفة كما يف قول اإلمام علي عليه       علم له وهذا ما أشارت إليه األحاديث ا       
:السالم

.٢٣٧، احلكمة ٥٤٩ص: ج البالغة) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١١٨

)١( 
:وقوله عليه السالم

)٢( 
:وقال عليه السالم

)٣( 
دليل على عقل الواضع سواء يف موضعه املناسب  إن وضع الشيء    : باء

ل قـوال إالّ يف    وكان ذلك كالما أو فعالً، فالعاقل ال يشطط يف كالمـه وال يقـ             
:حمله وهذا ما أشار إليه احلديث الشريف عن اإلمام الصادق عليه السالم

)٤( 
:وقول اإلمام الكاظم عليه السالم




)٥( 
كمـا يف قـول   ،ه نفعه ورضا ربـه شطط يف عمله وال يفعل إالّ ما في      وال ي 

.، العقل١٢٢-١٢١، ٦ج: ميزان احلكمة) ١(
.املصدر السابق) ٢(
.املصدر السابق) ٣(
.املصدر السابق) ٤(
.املصدر السابق) ٥(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١١٩..........................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول

:اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم

)١( 
اكتفى اإلمام عليـه الـسالم عـن بيـان صـفة اجلاهـل ببيـان صـفة              :جيم

وذكيـة وخمتـصرة،     ةالعاقل وترك معرفة ذلك لفهم السائل وهذه طريقـة رائعـ          
مـام  إلوهي شبيهة مبعرفة املفهوم من خـالل املنطـوق فـإذا استعرضـنا أقـوال ا           

سنفهم منها صفة اجلاهل فعلى سـبيل املثـال   عليه السالم يف بيان صفة العاقل   
:نذكر ما يلي

:قوله عليه السالم-
)٢( 

.فيكون اجلاهل من اختلف قوله مع فعله

:قوله عليه السالم-

)٣( 
فيكون اجلاهل ال سر له وال صندوق وهذا مـا أكـده احلـديث الـشريف                

:م أمري املؤمنني علي عليه السالمعن اإلما

)٤( 

.املصدر السابق) ١(
.املصدر السابق) ٢(
.املصدر السابق) ٣(
.، باب السر١٩٤، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٢٠

:وقال عليه السالم

)١( 
.وهكذا جيري االستنباط من األحاديث األخرى

أقوالـه وأفعالـه هـو يف فوضـى       يفإذا رأيت إنساناً مضطربا     : (املثل-٣
خري الزاد مـا قـل   (:من األمثلة كقول أحدهم فاعلم أنه جاهل، وهناك الكثري    

وكفعل اجلاهل الذي يشرب   ) خري الكالم ما قل ودل    (:، والصحيح هو  )ودل
.اخلمر ليتخلص من اهلموم، وغريها

.، باب أخالق اجلاهل١٠، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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١٢١

ل بأنه جاهليالنظر إىل الرذ: القاعدة احلادية واخلمسون

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١

)١( 
.إذا رأيت رذيالً فاعلم أنه جاهل: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

الرذائل صفات ذميمة يف قبال الفضائل اليت هي صـفات محيـدة،            : ألف
فال يقع يف الرذائل وال يتصف ا إالّ من كان جـاهالً بعواقبـها، فـإذا أراد اهللا     

مه نعمة العلم اليت فيها جناته، وما هذا احلرمـان      تعاىل لعبد أن يكون رذيال حر     
إالّ ملقدمات فعلها هذا العبد وال بأس أن نذكر بعض األحاديث اليت تـشري إىل            

:هذه املعاين

:ما يدل على أن اجلهل بالفضيلة رذيلة قول اإلمام علي عليه السالم-

)٢( 

.٢٩٠، احلكمة ٥٦٤ص: ج البالغة) ١(
.، باب الفضيلة١٢١، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٢٢

ي هللا تعـاىل والفاعـل للرذائـل جاهـل قــول     مـا يـدل علـى أن املعاصـ    -
:رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم حيث يقول


)١( 

فكل من عمل معصية فهو رذيل ألن املعاصي هـي الرذائـل، وإذا صـار        
.املرء رذيال بفعله املعاصي فهو دليل على أنه جاهل

هل رذيلة والعلم فضيلة، فمن حرم نعمة العلم فهو رذيل مبقدار اجل: باء
.حرمانه

لو أن إنساناً أبغضه اهللا تعاىل فأراد له أن يكون رذيالً جبهله (: املثل-٣
.)مل يوفقه لتحصيل العلم احلقيقي

.، باب اجلهل٢ج: ميزان احلكمة) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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١٢٣

يف تقييم أصحاب الشر واآلثام: القاعدة الثانية واخلمسون

:لسالم قالعن أمري املؤمنني عليه ا-١

)١( 
من ارتكب الذنب فهو خاسر، ومن انتصر مبا ال يرضـي      : القاعدة-٢

.اهللا تعاىل فهو مهزوم

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

للشرع السيما الرغبات  -خمالفة-هناك من ينال رغباته بطريقة    : ألف
ألنـه  ؛ولكن واقع احلال هو يف خسران مبني   منتصراً وذكياً،   احملرمة فيعد نفسه    

قتـه اهللا تعـاىل عليـه، ويف هـذا        ميسقط يف فخ إبليس وارتكب بسبب ذلك إمثا         
:املعىن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم


)٢( 

.٣٢٩، احلكمة ٥٧١ص: ج البالغة) ١(
.، باب الذنب وباب اخلسران٣ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٢٤

دم الشر فيغلب غرميـه فيـشعر بالنـصر والفـوز،        ستخيإن هناك من    : باء
ألنه خسر بفعله آخرته وهذا مـا أشـار إليـه    ؛تعاىل هو املغلوبولكنه عند اهللا  

:ماإلمام علي عليه السال

)١( 
:وقوله عليه السالم

)٢( 
:له عليه السالموقو

)٣( 
لو أن إنسانا احتال واكتسب شـيئاً ولكـن بطريقـة خمالفـة          : (املثل أ -٣

).للشرع فهو مهزوم وخاسر ألنه وصل إىل ذلك باإلمث

لو أن إنساناً استخدم الشر فغلب به غـريه فهـو مغلـوب ألن          : (املثل ب 
).للشر عاقبة وخيمة

.املصدر السابق) ١(
.، باب الشر٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
.سابقاملصدر ال) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٢٥

يف النظر إىل حقيقة العيد: اعدة الثالثة واخلمسونالق

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١


)١( 
يف رضا اهللا تعاىل يتحقق العيد: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

من ليس له من الصيام والقيـام إال الـسهر واجلـوع، أي       إن هناك   : فلأ
ن اهللا تعاىل مل يعبأ بعبادته إما لريائه أو لفعلـه مـا مينـع مـن قبـول العمـل وال           إ

:اليت تؤيد هذا املعىنثبأس من أن نذكر بعض األحادي

مما يدل على عدم حصول الصائم أو القائم إالّ السهر والتعـب قـول             -
:عليه وآله وسلمرسول اهللا صلى اهللا 


)٢( 

.٤٢٣، احلكمة ٥٩٠ص: ج البالغة) ١(
.، باب الصالة وباب الصوم٥ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٢٦

متنع قبول الصوم أو الصالة قول رسول مما يدل على أن هناك أعماالً-
:اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف حديث قدسي


)١( 

:ة هلاوآله وسلم المرأة صائمة تسب جاروقوله صلى اهللا عليه

 
:إىل أن يقول

)٢( 
:ومما مينع قبول الصالة ما جاء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم


)٣( 

:وقول اإلمام الصادق عليه السالم


)٤( 

.ىل هذا املعىنإوهناك الكثري من األحاديث اليت تشري 

.املصدر السابق) ١(
.املصدر السابق) ٢(
.املصدر السابق) ٣(
.املصدر السابق) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٢٧..........................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول

عاىل يعد عيـداً للعامـل وهـذا مـا نـص       إن قبول األعمال عند اهللا ت     : باء
عليه احلديث، فمن قبل عملـه فهـو يف عيـد حقيقـي وال يعـرف هـذا إال بعـد          

:العرض على اهللا تعاىل كما يف قول أمري املؤمنني عليه السالم

)١( 
أن هناك عصاة قد غفر اهللا تعاىل هلم يف شهر رمـضان فيعـد يـوم     : جيم

م بـرده   الفطر هو يوم عيد حقيقي هلم وهذا ما أكده أمري املـؤمنني عليـه الـسال               
:على سويد بن غفلة الذي يقول

ثور عليـه  ادخلت على أمري املؤمنني عليه السالم يوم عيد، فإذا عنده فـ     «
خبز السمراء وصفحة فيها خطيفة وملبنة، فقلت يـا أمـري املـؤمنني، يـوم عيـد                 

:فقال! وخطيفة؟
)٢( 

ن مل يعـصوا  ممم هناك صنف من الناس يعيشون أيامهم أعياداً أل  : دال
.اهللا تعاىل ففي كل يوم خيلو من معصية فهو عيد حقيقي

لو أن إنساناً عمل طاعة هللا تعاىل فـإن قبـول هـذه الطاعـة                : (املثل-٣
هـذا اإلنـسان   هي مبعث الـسرور والفـرح والـشعور بأنـه يف يـوم عيـد، أو أن        

عندما حياسب نفسه فال جيد له معصية فإنه يشعر يف عيد حقيقـي وإن مل يكـن      
.عيداً مسمى

.٤٤٦، احلكمة ٥٩٤ص: ج البالغة) ١(
.، باب العيد٣٢١، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٢٨

يف النظر إىل البلد: القاعدة الرابعة واخلمسون

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١

)١( 
.األمور يف أي بلد فهو بلدكإذا استقامت لك: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

عيش الضيق املـادي أو األمـين يف مـسقط رأسـه          يإن بعض الناس    : ألف
نفسه  يفهاجر إىل بلدان أخرى طلبا للعافية واألمان، فال يبقى ملسقط رأسه            يف

حـرص علـى البقـاء يف هـذه البلـدان، فلـذا أشـار        يالطفولـة، ف  تسوى ذكريا 
ديث إىل أن البلد الذي يقدم لك مـا تريـد هـو أحـق بـك مـن البلـد الـذي          احل

.تفتقد فيه ذلك

إذا أردت املفاضلة بني البلدان فالبد أن يكون املعيار هو مـا يقدمـه           : باء
شري إليه بعض املعاين املتصيدة من   تلك البلد الذي اخترته على غريه، وهذا ما         

.٤٣٦، احلكمة ٥٩٢ص: ج البالغة) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٢٩..........................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول

:اآليات الكرمية كقوله تعاىل

P...رِْزقِِهَفام كُُلوا مِنا واكِبِهنوا فِي مش...O)١(.

:وقوله تعاىل

Pا خِفْتُكُملَم كُممِن ترفَفَر...O)٢(.

:وقوله تعاىل

Pائِفًاا خهمِن جفَخَر...O)٣(.

:وقوله تعاىل

Pالإِنالْم مفَّاهتَو ُكالَّذِين قَالُوا فِيم قَالُوا ئِكَُة َظالِمِي أَْنفُسِهِم تُمن

كُنا مستَضْعفِني فِي األَرضِ قَالُوا أَلَم تَكُن أَرض اللَّهِ واسِعًة فَتُهاجِروا 

Oفِيها فَُأولَئِك مأْواهم جهنم وساءت مصِريا
)٤(.

فهذه اآليات وآيات أخرى تـتكلم عـن اهلجـرة كلـها تـشري إىل ضـرورة                 
يت حتملـك وحتميـك جتـد فيهـا رزقـك، وأمـا الـبالد الـيت                 اللجوء إىل البالد الـ    

تؤذيــك ويــشكل العــيش فيهــا خطــورة علــى حياتــك ودينــك ال يــسمح لــك 
اإلسالم بالبقاء فيها، وهذا ما حـصل للرسـول األكـرم صـلى اهللا عليـه وآلـه               

.١٥: سورة امللك، اآلية) ١(
.٢١: سورة الشعراء، اآلية) ٢(
.٢١: سورة القصص، اآلية) ٣(
.٩٧: سورة النساء، اآلية) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٣٠

وسلم واملسلمني مع قريش فهاجر من مكة إىل املدينة املنورة ولذا قـال صـلى             
:سلماهللا عليه وآله و

)١( 
ال يتقاطع هـذا احلـديث مـع أحاديـث حـب الـوطن والتعلـق بـه                  : جيم

ىل بلد آخر حفاظـاً علـى دينـه    إاملرء ويترك وطنه األم والدفاع عنه، قد يهاجر    
ره لوطنه الذي خـرج منـه مـضطراً    نكّتأو حياته أو حبثاً عن رزقه فهذا ال يعين      

:عىن أشار إليه الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وآله وسلم بقولهوهذا امل


)٢( 

.، باب الوطن٤١٨-٤١٥، ص٩ج: ميزان احلكمة) ١(
.املصدر السابق) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٣١

يف النظر إىل النفس: القاعدة اخلامسة واخلمسون

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١


)١( 

ك جاهل بنفسكنأراً فاعلم إذا افتخرت تكب: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

ه أمر جائز،   االفتخار بالفضائل والقرب من اهللا تعاىل والعبودية ل       : ألف
أكـده رسـول اهللا صـلى اهللا    بل هو عني التواضع وهذا ماألنه مانع من التكرب    

:عليه وآله وسلم بقوله

)٢( 
ين أفتخر بأين فقري إىل اهللا تعـاىل بـل أنـا أشـد النـاس افتقـاراً إليـه،                  إأي  

.٤٤٧: ، احلكمة٥٩٤ص: ج البالغة) ١(
.الفقر، باب٤٩، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٣٢

:وكذلك ما أشار إليه أمري املؤمنني عليه السالم


)١( 

:وضح ذلك أيضا قوله عليه السالموما ي


)٢( 

:وقول اإلمام الصادق عليه السالم يشري إىل مصاديق ثالثة إذ يقول




)٣( 
وأما االفتخار الذي يوجب التكرب واالستعالء واالسـتطالة علـى النـاس            
فهذا أمر مذموم قبيح مهلك وهـذا مـا أشـار إليـه أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم              

:بقوله

)٤( 
:وقوله عليه السالم

.املصدر السابق) ١(
.املصدر السابق) ٢(
.املصدر السابق) ٣(
.املصدر السابق) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٣٣..........................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول

)١( 
أن ما مينع اإلنسان من االفتخار املذموم هو حقيقـة عجـزه وقـذارة       : باء

:أوله وآخره، وهو ما أكده أيضاً قول اإلمام زين العابدين عليه السالم


)٢( 

:وقول اإلمام الباقر عليه السالم


)٣( 

.وهناك الكثري من األحاديث اليت تشري إىل هذا املعىن

لو أن إنساناً استطال على غريه بقوله أنـا فـالن بـن فـالن،           : (املثل-٣
أنـا وأنـا،    .... حـىت تـساوي نفـسك يب       أنتصفيت كذا، وفعلي كذا، من       نّوإ

).وأنا

.املصدر السابق) ١(
.املصدر السابق) ٢(
.املصدر السابق) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٣٤

وثنائهميف النظر إىل مدح الناس: القاعدة السادسة واخلمسون

:عن أمري املؤمنني عليه السالم-١

)١( 
إذا رأيت نفسك حتب املدح فاعلم أنك يف ابتالء: القاعدة-٢

:شري احلديث الشريف إىل ما يليي

خلفـه،  ثـاً هإن بعضاً من الناس حيب الثنـاء واالطـراء فريكـض ال          : لفأ
وقد يضحي بأعز ما لديه من أجل ذلك، ولكن حذر اإلمام علي عليه السالم 

:من ذلك بقوله

)٢( 
:وقوله عليه السالم



.٤٥٥، احلكمة ٥٩٥ص: ج البالغة) ١(
.، باب املدح٧١، ص٨ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٣٥..........................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول

)١( 
قد يحدث املدح يف نفس املمدوح ما يبعده عن اهللا تعاىل كمـا ورد             : باء

:يف قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم


)٢( 

:منني عليه السالموقول أمري املؤ

)٣( 
.وهناك الكثري من األحاديث يف هذا املعىن

لو أن إنساناً مسع مدحاً، فإن نفسه ستلتذ بـذلك مـا يوقعـه         : (املثل-٣
).يف التهلكة، فهذا يعين أن املدح وحسن القول فتنة

.املصدر السابق) ١(
.املصدر السابق) ٢(
.املصدر السابق) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٣٦

نظر إىل حوائج الناسيف ال: القاعدة السابعة واخلمسون

:عن اإلمام احلسني عليه السالم-١

)١( 
إذا أراد اهللا تعاىل أن ينعم عليـك وفقـك لقـضاء حـوائج       : القاعدة-٢

.لناس

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

احلياة، فلذا   رمعضاً لتست إن اهللا تعاىل جعل الناس خيدم بعضهم ب       : ألف
حث على قضاء حوائج املؤمن من خالل حديث النيب األكرم صلى اهللا عليـه           

:وآله وسلم وأهل بيته عليهم السالم كما يف هذه الروايات

:عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال-


)٢( 

.٢٠٦، ص١ج: احلكم الزاهرة) ١(
.املصدر السابق) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٣٧..........................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول

:عن اإلمام الصادق عليه السالم قال-


)١( 

إن قضاء احلاجة ملا له من الفوائد الدنيوية واألخروية عد من النعم         : باء
اإلهلية اليت تستحق الشكر واحلفاظ عليها، وقـد ذكـرت الروايـات الكـثري مـن                 

:يوية واألخروية وحنن نكتفي مبا يلياآلثار الدن

من اآلثار الدنيوية ما أشار إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم      -
:بقوله لعلي عليه السالم

)٢( 
:كر ما جاء عن اإلمام الصادق عليه السالمذمن اآلثار األخروية ن-


)٣( 

لو أن إنساناً قضى ألخيه حاجة وقـد كـان لـه حاجـة عنـد            : (املثل-٣
.)آخر فإن اهللا تعاىل سيقضي حاجته

.املصدر السابق) ١(
.املصدر السابق) ٢(
.املصدر السابق) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٣٨

يف النظر إىل مرض الصيب: القاعدة الثامنة واخلمسون

:سالم قالعن أمري املؤمنني عليه ال-١

)١( 
إذا أصاب ولدك الصغري مرض فإنـه يؤملـك وهـو كفـارة             : القاعدة-٢

لك

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن املــرض أمل يــصيب الــصبيان وغريهــم، وحيــث إن اهللا تعــاىل  :ألــف
ن رأفة به وهذا ما أشارت عادل ال جيور فهو يعوض اآلالم اليت تصيب اإلنسا     

:إليه األحاديث الشريفة

:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-



.٢٢٤، ص١ج: احلكم الزاهرة) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٣٩..........................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول

)١( 
:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-




)٢( 
.وهناك غريها ايضاً

عنـدما ميـرض الـصيب البـد أن يعـوض بـتكفري خطايـاه وحيـث ال                  : باء
    مـا           اًتوجد لديه خطايا كونه صبيغري مكلف، يكـون التعـويض لوالديـه لكو

:نني عليه السالميتأملان مبرض ولدها ومما يؤيد ذلك قول أمري املؤم

)٣( 
.امفيكفر اهللا تعاىل عنه

لو أن إنساناً مرض صـبيه سـيتأمل لـذلك وعنـدها سـيكون              : (املثل-٣
).ذلك كفارة له

.، باب املرض١٠٨، ص٨ج: ميزان احلكمة) ١(
.املصدر السابق) ٢(
.، باب الولد٥٥٩، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
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١٤٠

النظر إىل بكاء األطفال: القاعدة التاسعة واخلمسون

:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-١




)١( 
.بكاؤه عبادة فال ترتعجفإذا بكى طفلك يف أول عمره : القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي
سفل يف أول عمره عبادة يستحق عليها املراعاة ولـي         إن بكاء الط  : ألف

.النفور واالنزعاج إىل درجة الغضب والقيام بضربه
ال يعين أن الطفل ال يبكي ألمـور أخـرى كـأمل املـرض أو جـوع أو        : باء

لطلب النظافة أو غري ذلك ولكن هذا البكاء وإن كان بـسبب أو بـدون سـبب                  
.فهو عبادة كما يفيد ذلك اطالق احلديث

لو كان لرجل صيب فبكى يف وقت يزعج أبويه فيه فال حيق     : (املثل-٣
فـضالً عـن   هعلـى حقوقـ  دعـ ربه إلسكاته ملا يف ذلك من ت  ضهلم املبادرة على    

.لهعبادة اختارها اهللا تعاىلعنه عنم

.٢٢٥، ص١ج: الزاهرةاحلكم ) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٤١

يف النظر إىل الزواج واملتزوج: القاعدة الستون

:وسلمعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله-١


)١( 

إذا تزوج الرجل ازداد أجره أضعافاً عما كان عليه: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن عمل األعزب العبادي له أجره، ولكنه يزداد أضعافاً إذا تزوج : ألف
:اإلمام الصادق عليه السالمإكراماً لزواجه وهذا ما يؤكده


)٢( 

.٢١٧، ص١ج: احلكم الزاهرة) ١(
.املصدر السابق) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٤٢

حيث احلـديث علـى الـزواج حبيـث جعـل املتـزوج الـذي ال يعمـل                  : باء
أفضل من األعزب العامل وهو ما أشار إليه رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه                

:وسلم بقوله

)١( 
يـصلي ويـصوم وآخـر متزوجـاً يعمـل           أن إنساناً أعزب  لو  : (املثل-٣

ن املتزوج أفـضل حـىت لـو مل        إمثله عمله لكان األجر أكرب ملن كان متزوجاً بل          
).يعمل ما عمله األعزب

.املصدر السابق) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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١٤٣

ملن أراد معرفة خري األشياء: القاعدة احلادية والستون

:ى اهللا عليه وآله وسلم قالعن رسول اهللا صل-١

)١( 
.من أراد أن يعرف خري األشياء فليلتزم بإرشاد املعصوم: القاعدة-٢

:احلديث الشريف يشري إىل ما يلي

إن النظر إىل األمور واألشياء علـى أـا خـري البـد مـن مالحظـة                 : ألف
املبحث هو إشـارة إىل أن  إرشادات املعصومني، وهذا احلديث الذي صدرنا به    

هناك كثرياً من األمور بعضها أفضل من بعض وبعضها خري من بعـض، فمـثالً       
ىل أنواع الغىن، سيجد غىن يتحقق باملال وآخر بـاألوالد   إإذا أراد املرء أن ينظر      

والعشرية وثالث باملنصب واألعوان وغري ذلك، ولكن ما يرشد إليـه املعـصوم             
ذا كانت النفس مقتنعة وراضية مبا لديها     إمفلنفس،  هو األفضل أال وهو غىن ا     

سيتحقق هلا غىن يبعدها عن الطمـع واالبتـذال والتزلـف والتملـق مـن أجـل             ف

.٥٦٢٧، ص١٩١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٤٤

.حطام الدنيا

هناك منـاذج أخـرى مـن األقـوال تـشري إىل أن األشـياء والكلمـات                 : باء
:والصفات فيها ما هو بعضه خري من بعض كما يف األحاديث التالية

فر، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليـه  سمصاحبة أشخاص يف   إذا أردت * 
:وآله وسلم يرشد إىل العدد املناسب لذلك بقوله


)١( 

وإذا أردت تفضيل ملـة علـى ملـة أخـرى فـإن رسـول اهللا صـلى اهللا         * 
:العليه وآله وسلم إىل أفضل امللل فق

)٢( 
تباع سنة تصل بك إىل الكمال والنجاة يف الدنيا واآلخرة اوإذا أردت  * 

:فإن احلديث يقول

)٣( 
وإذا أردت أن تتخذ زاداً معنوياً فضالً عـن الـزاد املـادي فـإن أفـضل           * 

ه النيب األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم الزاد هو تقوى اهللا تعاىل وهذا ما أكد
:بقوله

.٥٦٢٠، ح١٩٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٥٦٢١، ح١٩١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٥٦٢٢، ح١٩١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
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١٤٥..........................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول

)١( 
وأموراً ولكي ال يطول بنا املقام فقد ذكرت األحاديث أن هناك أشياَء* 

بعضها خـري مـن بعـض كـالعلم والعمـل واهلـدى واأليـدي واألخـوان واملـال                
:والبالد وغري ذلك؛ وسنوردها حسب التسلسل وكاآليت

:عليه وآله وسلمقال صلى اهللا


)٢( 

:وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم أيضاً


)٣( 

غنياً ال حيتاج إىل مـا سـوى اهللا      لو أن إنساناً أراد أن يكون       : (املثل-٣
ه إالّ أن يشعر بغىن الـنفس  يتعاىل أو من جعله اهللا تعاىل وسيلة لذلك ليس عل        

.)ويروضها على الرضا والقناعة

.٥٦٢٣، ح١٩١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٥٦٢٦ح-٥٦٢٤، ح١٩١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٥٦٣٠-٥٦٢٨، ح١٩١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
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١٤٦

ملن أراد معرفة ما هو أفضل من اخلري: القاعدة  الثانية والستون

:عن اإلمام اهلادي عليه السالم أنه قال-١


)١( 

إذا أردت أن حتكم على من هو أفضل مـن اخلـري سـتجد              : القاعدة-٢
.فاعله

:تشري القاعدة إىل ما يلي

إن أفضل األعمال هو عمل اخلري، وليس فوقه ما هـو أفـضل إالّ         : ألف
:ضا بقوله عليه السالممن فعله، وهذا ما أشار إليه اإلمام أمري املؤمنني أي

)٢( 
كان يتصف بالصدق أو األدب أو الفصاحة أو مال  إن أمجل األقوا  : باء

.٥٦٨٣، ح١٩٥، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٥٦٧٩، ح١٩٥، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
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١٤٧..........................................................................باألفکاربطۀمرتأمور: الفصل األول

غري ذلك ولكن أمجل من هذا القول هو من قالـه وهـذا مـا أشـار إليـه اإلمـام           
:الصادق عليه السالم أيضاً بقوله

)١( 
أشار احلديث إىل عظمة العلم وقيمته كما أشار إىل أن من حيمـل   : جيم

هذا العلم هو أعظم مـن ذات العلـم، ولكـن بـشرط أن يكـون عـامالً بعلمـه           
:وهذا ما أشارت إليه مجلة من األحاديث التالية

:المقال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما الس

 
 
 
 
 


 


 


.٥٦٨٢، ح١٩٥، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٤٨

)١( 
:وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٢( 
:وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم أيضاً

)٣( 
لــو أن إنــساناً أراد أن حيكــم علــى قائــل الكــالم اجلميــل  : (املثــل-٣

).ه أفضل منهمنأوفاعل اخلري وحامل العلم، فليحكم عليه ب

.١٣٨٠٢، ح١٥٠، ص٦ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٣٨٠٣، ح١٥٠، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٤١٠٨، ح١٨٥، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٤٩

ملن أراد أن يعرف صفات عبيد الدنيا: القاعدة الثالثة والستون

:يف حديث املعراج أنه قالعن اإلمام علي عليه السالم -١
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٥٠

)١( 
بأنه من عبيد الدنيا فلينظـر       ئمن أراد أن حيكم على امر     : القاعدة-٢

.إىل صفاته

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

ــادم   : ألــف ــشغلهم عــن عب ــاداً هللا تعــاىل ال ت ــاك أشخاصــاً عب إن هن
ن انغمـسوا يف الـشهوات والغفلـة واللـهو          شهوات الدنيا وهلوها، وهناك آخري    

واللعب وهؤالء هم عبيد الدنيا، وما يشري إليه احلديث التـايل هلـو خـري مرشـد           
:يف حديث املعراج قال تعاىلإىل صفات عباد اهللا تعاىل كما 

 
 

 
 

 
 

 
 
)٢( 

.٦١٤٨، ح٢٧٠-٢٦٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.١١٧٥٧، ح٣٣٢، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٥١..........................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول

إن معرفة أي إنسان يتم من خـالل النظـر إىل صـفاته، فلـذا أشـار               : باء
ر هـذه  كىل صـفات عبيـد الـدنيا، فلـذا ال بـأس بـذ      إاإلمام علي عليه الـسالم   

:الصفات ليتوقاها املؤمن والعبد احلقيقي هللا تعاىل وهي كما يلي

.إن عبيد الدنيا من كان مهه بطنه ويأكل أكثر من الضرورة. ١

ن عبيد الدنيا من كان ضحكه أكثر من حزنه رغم وجـود الـذنوب              إ. ٢
:ونسيان اآلخرة وهذا أمر مذموم يف كتاب اهللا تعاىل يف قوله

فَلْيضْحكُوا قَلِيلًا ولْيبكُوا كَثِريا جزاء بِما كَانُوا ((

ونكْسِب١())ي(.

.ضحكوكذلك ذم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأهل بيتـه كثـرة الـ             
:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٢( 
:وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم أيضاً

)٣( 
:وقال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم

)٤( 

.٨٢: سورة التوبة، اآلية) ١(
.١١١٤٠، ح١٩٨، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١١١٤١، ح١٩٨، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١١١٤٣، ح١٩٨، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٥٢

:وعنه عليه السالم قال

)١( 
إن عبيد الدنيا من كان كثري النوم قليـل النفـع كأنـه جيفـة وهـذا مـا                 . ٣

:حذر منه اإلمام الباقر عليه السالم بقوله


)٢( 

:وقال اإلمام علي عليه السالم

)٣( 
:وقال اإلمام الصادق جعفر بن حممد عليهما السالم

)٤( 
.إن عبيد الدنيا من كان كثري الغضب قليل الرضا. ٤
.ال يعتذر إىل من أساء هو إليهاًوقحاًإن عبيد الدنيا من كان جلف. ٥
ال يقبل معذرة مـن اعتـذر، وهـذا شـر           اًإن عبيد الدنيا من كان لئيم     . ٦

يف قـول الـنيب صـلى اهللا عليـه      الناس حبيث حيرم من الورود إىل احلوض كمـا          
:وآله وسلم

.١١١٤٤، ح١٩٨، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٦٣ص: ؛ قصص األنبياء٢٠٩٤٥، ح٢٠٤، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٨٨٢٧: ؛ غرر احلكم٢٠٩٥١، ح٢٠٤، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٣، ح٨٤، ص٥ج: ؛ الكايف٢٠٩٥٣، ح٢٠٤، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٤(
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١٥٣..........................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول


)١( 

إن عبيد الدنيا من له صـفات أخـرى جـاء يف احلـديث كونـه طويـل                  . ٧
، يفـرح عنـد الطعـام، ال    ثرثـار األمل ال حياسب نفـسه وال يـصدر منـه نفـع،       

، ميـدح نفـسه مبـا ال يـستحق عليـه          اًيشكر اخلالق وال يـشكر املخلـوق، جزعـ        
.اخل.... ذلك، يدعي لنفسه ما ليس له،

لو وجدت بعض هذه الـصفات يف اإلنـسان تكفـي أن            : مالحظة: جيم
.يكون عبداً للدنيا بل حىت لو كانت صفة واحدة فهو فيها عبد لشهواته

لو أردت أن تعرف إنساناً بأنه من عبيد الدنيا فانظر إىل مـا         : (ثلامل-٣
.)ذكر من الصفات

.٧٠٣١ح: تقي اهلندي؛ كرت العمال للم١٢٢٤٣، ح٤١٤، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
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١٥٤

من أراد الراحة يف السفر فليصحب أربعة:القاعدة الرابعة والستون

:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال-١


)١( 

.من أراد الراحة يف السفر فليصحب أربعة: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

ــة      : أ ــذ أربع ــع صــحبة وأصــدقاء فليتخ ــاً م ــب ســفراً مرحي ــن طل إن م
أشخاص، فإن يف صحبتهم الراحة، فلذا البد من مراعاة اختيار الرفيق وهذا            

:ما أكد عليه اإلمام علي عليه السالم بقوله

)٢( 
ولــذا جــاءت الفقــرات ) األفــضل(إن كلمـة خــري يف احلــديث تعــين  : ب

األخرى لتبني أن أفضل الـسرايا أربعمائـة رجـل، وأفـضل اجليـوش مـن كـان         

.٥٦٢٠، ح١٩٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣١الكتاب : ؛ ج البالغة٨٧٨٣، ح٢٢٩، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
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١٥٥..........................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول

تعداده أربعة آالف رجل، وال شك أن هذه األفضلية حبسب زمان رسـول اهللا      
.ى اهللا عليه وآله وسلمصل

وهناك أحاديث أخرى أشارت إىل األفـضلية يف بعـض األمـور الـيت       : ج
:حتيط باإلنسان فالبد من النظر إليها على أساس ذلك كما يف

هناك سنن حياتية جيدة ولكن خري هذه السنن سنة رسول اهللا صـلى          * 
:اهللا عليه وآله وسلم كما يف قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم

)١( 
هناك علوم كثرية ولكن خري هذه العلوم مـا كـان نافعـاً كمـا يف قولـه        * 

:صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٢( 
هناك أعمال كثرية ولكن خري هذه األعمال ما كان نافعاً كما يف قوله            * 

:صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٣( 
الغىن ما كان يف النفس كمـا يف قولـه   اهناك غىن متعدد ولكن خري هذ * 

:صلى اهللا عليه وآله وسلم

.٣٤٢: ؛ االختصاص٥٦٢٢، ح١٩١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
، ١١٤، ص٧٧ج: ؛ حبــار األنــوار للعالمــة الــسي٥٦٢٤، ح١٩١، ص٣ج: ميــزان احلكمــة) ٢(

.٨ح
.٣٤٢: ؛ االختصاص٥٦٢٥، ح١٩١، ص٣ج: كمةميزان احل) ٣(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٥٦

)١( 
لقـاءات هـو الـيقني    لقاءات تقع يف القلوب ولكن خري هـذه اإل       إهناك  * 

:كما يف قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٢( 
كمـا يف قولـه   املنفقةكثرية لكن أفضل هذه األيدي هي اليد     هناك أيدٍ * 

:صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٣( 
هناك أخوة كثريون ولكن أفضل هؤالء األخوة ما ذكره اإلمـام علـي       * 

:عليه السالم بقوله

)٤( 
هناك أموال كثرية ولكن أفضل هذه األموال ما قـضى حاجتـك كمـا           * 

:يف قوله عليه السالم

)٥( 
هناك بلدان كثرية ولكن أفضل هذه البلدان ما وسـعك كمـا يف قولـه            * 

.٥٧٦ص: ؛ األمايل للشيخ الصدوق٥٦٢٧، ح١٩١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٧٨٨ح: ؛ أمايل الصدوق٥٦٢٨، ح١٩١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٧٤، ح١٤٩، ص٧٧ج: ؛ البحار للمجلسي٥٦٢٩، ح١٩١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٤٩٨٨: غرر احلكم؛٥٦٣٠، ح١٩١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٧٠، ح١٢، ص٧٨ج: ؛ حبار األنوار٥٦٣١، ح١٩١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٥(
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١٥٧..........................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول

:عليه السالم

)١( 
هناك أناس كثريون حميطون بك ولكن أفضل هؤالء الناس مـن كـان             * 

:ناصحا كما يف قوله عليه السالم

)٢( 
هناك أمور كثرية حميطة بك ولكن أفضل هذه األمور أوسطها كمـا يف   * 

:قول اإلمام الكاظم عليه السالم

)٣( 
أربعـة أشـخاص ملـا يف        يختـر لو أن إنساناً أراد أن يسافر فلْ      : (املثل-٣

.)ذلك من خري

.٤٤٢احلكمة : ؛ ج البالغة٥٦٣٣، ح١٩١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.١، ح٢٣، ص٧٥ج: ؛ حبار األنوار٥٦٣٦، ح١٩١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٦، ح٢٩٢، ص٧٦ج: ؛ حبار األنوار٥٦٦٥، ح١٩٣، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
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١٥٨

يف معرفة أهل اخلري: القاعدة اخلامسة والستون

:عن اإلمام علي عليه السالم-١




)١( 
علمــه ســتعرف اإذا أردت معرفــة أهــل اخلــري أو الــشر ف : القاعــدة-٢

.أهلها

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن اخلري والشر فعالن ولكن ال يظهران إال من خالل الناس، فعندما            : أ
رعية أو العقلية أو العرفية نستطيع معرفة    نعرض فعل الناس على املوازين الش     

.نوع الفعل الذي صدر منهم

لكي تعرف أهل اخلري أو أهل الشر البد لك أن تفعـل اخلـري لتـصل           : ب

.٢٦، ح٤١، ص٧٨ج: ؛ حبار األنوار٥٦٧٤، ح١٩٥-١٩٤، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
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١٥٩..........................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول

إىل أهله ألم مييلون إليه وحيبونه ويفعلونه، وكذلك أهـل الـشر مييلـون إليـه               
رت إليـه  د الـسنخية بـني الفعـل وأهلـه وهـذا مـا أشـا        ولوجـ  هوحيبونه ويفعلون 

:األحاديث الشريفة

:وأهله، نذكر األحاديث الشريفة التاليةق باخلري لفيما يتع* 

:قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

)١( 
:وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم أيضاً

)٢( 
:اإلمام الصادق عليه السالموقال




)٣( 
:ةأما ما يتعلق بالشر وأهله فذكرت األحاديث الشريفة التالي

:قال اإلمام علي عليه السالم

)٤( 

.١٢٣، ص٢ج: ؛ تنبيه اخلواطر٥٦٥٣، ح١٩٣، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.١، ح٢٣، ص٧٥ج: ؛ حبار األنوار٥٦٣٦، ح١٩١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٦٣، ح٢٠٦، ص٧٨ج: ؛ حبار األنوار٥٦٤٩، ح١٩٢، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٣٢احلكمة : ؛ ج البالغة٩٤٠٤، ح٣٨٧، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٦٠

:وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم


)١( 

:وقال اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم

)٢( 
فعـل مـا تريـد      الو أردت معرفة أهـل اخلـري أو أهـل الـشر،             : (املثل-٣

).عرفة أهله سيتضح لك ذلكمل

.١٢٠، ص٢ج: ؛ تنبيه اخلواطر٩٤١٦، ح٣٨٨، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٤٧٧: ؛ غرر احلكم٩٤١٧، ح٣٨٨، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
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١٦١

من ال حيرتم نفسه فهو ممن يصدر منه الشر: الستونالسادسةالقاعدة 

:قالعن اإلمام اهلادي عليه السالم-١

)١( 
.من ال حيترم نفسه فهو ممن يصدر منه الشر: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

ــذات وتوقريهــا صــفة مــن صــفات األفاضــل، وعــدم   : أ ــرام ال إن احت
احترامها وتوقريها صفة من صفات األراذل، فمن أراد العز لنفسه فهو مـؤمن           

من كان مؤمنا ال حيق له أن يذل نفسه كما ورد يف احلـديث الـشريف     عاقل، و 
:عن اإلمام الصادق عليه السالم أنه قال


)٢( 

.٦٧١٩، ح٣٦٣، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣، ح٦٣، ص٥ج: الكايف للكليين؛٦٧٢٣، ح٣٦٤، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٦٢

قـال أبـو عبـد    : أنه قـال : عن املفضل بن عمر(وجاء يف مشكاة األنوار   
:السالماهللا عليه 

 
ِب: قلتِذلُّ نفسه؟ قال عليه السالممي:

)١( 
هلا العزة فهو دينء وضيع، فالتذلل ديرإن من هانت عليه نفسه ومل  : ب

:صفة دنية حذر منها أمري املؤمنني عليه السالم بقوله

)٢( 
ن يلحق من أإن الوضيع والدينء والذي يقبل الذل لنفسه ال يتورع       : ج

.الشر باآلخرين دون وجه حق يف ذلك

لــو أن إنــساناً مل حيتــرم نفــسه ويدخلــها يف مواضــع الــذل  : (املثــل-٣
).واهلوان سيلحق الشر باآلخرين

. ١٠٣/٢٣٥: ؛ مشكاة األنوار٦٧٢٥، ح٣٦٤، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٩٦احلكمة : ؛ ج البالغة٦٧١٤، ح٣٦٣، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
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١٦٣

فيمن رضي ا تعاىل عنه: والستونالسابعةالقاعدة 

:عن نيب اهللا موسى عليه السالم أنه قال-١




)١( 
نصرفا عن إذا رأيت عبداً مقبال على طاعة اهللا تعاىل، وم      : القاعدة-٢

.معصيته، فهو ممن رضي اهللا تعاىل عنه

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن هللا تعاىل رضا على عباده كما أن له سـخطا علـيهم؛ فهنـاك مـن                : أ
لـه   أيرضى اهللا تعاىل عنه، فإذا رضي عن عبـد أحاطـه برعايتـه وعنايتـه وهيـ                

دتـه األحاديـث    أسباب الطاعـة وأسـباب االبتعـاد عـن املعـصية، وهـذا مـا أك               
.األخرى

.٧٥٤٣، ح٥٢٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٦٤

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم


)١( 

:وقال اإلمام علي عليه السالم


)٢( 

ميـان  دعـاء اإل  اإن رضا اهللا تعاىل متوقف على طاعتـه، فـال يكفـي             : ب
ــه    ادون العمــل، وال يكفــي  ــا أشــارت إلي ــل، وهــذا م ــة دون العم دعــاء احملب

:األحاديث الشريفة
علـى طاعتـه قـول اإلمـام أمـري       مما يشري إىل أن رضـاه تعـاىل متوقـف           * 

:املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم

)٣( 
:دعاء اإلميان ال يكفي دون العمل قوله تعاىلامما يشري إىل أن * 

إِلَّا *إِن اْلإِنْسان لَفِي خسٍر*والْعصرِ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ((

.)٤())الَّذِين آَمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتَواصوا بِالْحق وتَواصوا بِالصبر

.٤٠ص: ؛ حتف العقول٧٥٤٥، ح٥٢٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٦٣٤٤: ؛ غرر احلكم٧٥٤٦، ح٥٢٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٥٤١٠: ؛ غرر احلكم٧٥٣٩، ح٥١٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٣-١: سورة العصر، اآليات) ٤(
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١٦٥..........................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول

:وقال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم

)١( 
:وقال عليه السالم

)٢( 
مما يشري إىل أن احلـب وحـده ال يكفـي دون العمـل قـول رسـول اهللا                  * 

:صلى اهللا عليه وآله وسلم


)٣( 

:وقال اإلمام علي عليه السالم



)٤( 

:وقال النيب األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم




.١٩٢٤: ؛ غرر احلكم١٤٣٧٧، ح٢١٧، ص٦ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٠٨: ؛ غرر احلكم١٤٣٨١، ح٢١٧، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(
. ١٧٧٦: كرت العمال؛ ٣٣١٣، ح٢٠٦، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٨٧، ص٢ج: ؛ تنبيه اخلواطر٣٣١٤، ح٢٠٦، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٦٦

)١( 
لو رأيت إنساناً مقبالً على طاعـة اهللا تعـاىل، منـصرفاً عـن       : (املثل-٣

لك، فاعلم أنـه يف رضـا اهللا    تعاىل قد وفر له أسباب ذ      معصية اهللا تعاىل، واهللا   
).تعاىل

.٣٧١٨: ؛ كرت العمال٣٢٤٤، ح١٩٧، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
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١٦٧

يف معرفة ابن زنا عن غريه: والستونالثامنةالقاعدة 

:عن اإلمام الصادق عليه السالم أنه قال-١


)١( 

ن تعرف شخصاً ما أنه ابن زنا أم ليس كذلك إذا أردت أ  : القاعدة-٢
.فانظر إىل عالماته املذكورة

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن البحث يف مسألة ابن الزنا واسع الشتماله علـى البعـد العقائـدي              : أ
ن هذه املسألة حتتاج إىل حبث منفرد مل نتعـرض          إوالفقهي واألخالقي، وحيث    

حصرنا البحث يف معرفة العالمات لكي يتسىن لنا         هلا من هذه الزوايا، فلذلك    
.كيفية التعامل مع ابن الزنا

:عالمات ولد الزنا كما يلي: ب

.٧٨٦٥، ح٣٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٦٨

يف جمـالس النـاس      اً سيئاً واملراد منه أن البن الزنا حمضر     : سوء احملضر * 
أو عند احلـوارات أو اللقـاءات أو حـىت املـشاجرات، فـال خيـرج مـن فمـه إالّ                     

يفاقم األزمةوالذيئالكالم السي.
أي أن ابن الزنا حين ومييل إىل النكاح احلرام مبحض : ىل الزناإاحلنني * 

اختياره حىت ولو كان حمصنا، ولكن ليس كل من مييل لذلك فهو ابن زنا، بل    
:كل ابن زنا مييل إىل الزنا واحلرام، كما يف قول اإلمام علي عليه السالم

)١( 
أي ال يتوفـق ابـن الزنـا إىل حمبـة       : بغض أهل البيت علـيهم الـسالم      * 

لـك، فهـذا   ذتار بغـضهم وإن تظـاهر بغـري         خأهل البيت عليهم السالم بل سـي      
عهد معهود منـهم علـيهم الـسالم وهـذا مـا يؤكـده اإلمـام جعفـر بـن حممـد                      

:الصادق عليهما السالم بقوله




)٢( 
لو أن إنساناً ولد من الزنا وأردنا معرفة ذلك فما علينـا إال             : (املثل-٣

أن ننظر يف عالماته فإن وجد منها شيء أو وجدت كلها فهذه داللة علـى أنـه    
).ابن زنا

.١، ح١٨، ص٧٩ج: ؛ حبار األنوار٧٨٦٣، ح٣٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢، ح٢٧٩، ص٧٥ج: ؛ حبار األنوار٧٨٦٤، ح٣٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(

أُُ َُ أَ اَِ، وم أمَِِ  :  ُ ام ٍتّنإ«
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١٦٩

إذا رأيت شيئا فلتعلم أن له سببًا: التاسعة والستونالقاعدة 

:اإلمام أمري املؤمنني عليه السالمورد عن -١

)١( 
.إذا رأينا شيئا فلنعلم أن له سبباً: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

ألن ؛إن كل ما يصدق عليه شيء فهو واقـع ولـيس خبيـال أو وهـم               : أ
له؛ الوجود يساوق الشيئية كما يقول الفالسفة، وأن من ال شيئية له ال وجود 

لكل شـيء أو   «، ومل يقل    »إن لكل شيء  «: فلذا قال أمري املؤمنني عليه السالم     
.»ءال شي

ثبت بالدليل الفطري والعقلي أن لكل معلـول علـة، ولكـل شـيء        : ب
.، وما ورد يف احلديث الشريف يؤكد ذلكاًسبب

جعل اهللا تعاىل لألشياء سواء كانت ماديـة أو جمـردة سـبباً يـسببها،                : ج
إليه األحاديث الشريفة، ولكي ال يقع املرء يف الفهـم اخلـاطئ   تشاروهذا ما أ 

.٨٣٥٠، ح١٢٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٧٠

:قال اإلمام علي عليه السالم يف حديث طويل.ذكرت األحاديث ذلك





















)١( 
.وإمنا ذكرنا مجيع هذه األحاديث الختالف العناوين

مــادي أو جمــرد علــم أن ىل أي شــيءلــو أن إنــساناً نظــر إ: (املثــل-٣
.)ماسبباًهلوجود

.٨٣٩٠-٨٣٥١، ح١٢٦-١٢٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
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١٧١

يف معرفة أمر ما بأنه خري أو شر: القاعدة السبعون

:عن اإلمام علي عليه السالم-١

)١( 
.ما بأنه خري أو شر أنظر إىل عاقبتهإذا أردت معرفة أمٍر: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

أن اخلري والشر حبـث أخالقـي وعقائـدي واسـع، ولكـن نركـز علـى              : أ
املعيار احلقيقي ملعرفة األمور، وهذا املعيار هو خامتة وعاقبة األمور فإذا كانـت           
العاقبة واخلامتة لألمر خرياً فهو خري وإذا كانت شراً فهو شر، بصرف النظر عن 

.، ولذا أكدت األحاديث على العواقب واخلواتيمذات األمر وظاهره

:قال النيب األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٢( 

. ٩٣٥٩، ح٣٨٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٤٣ص: ؛ االختصاص٤٧٧٦، ح٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٧٢

:وعنه صلى اهللا عليه وآله وسلم أيضاً قال

)١( 
:وقال أيضاً صلى اهللا عليه وآله وسلم




)٢( 
ملـن ينظـر إىل ظـواهر األمـور     جاء احلديث حيمـل يف طياتـه حتـذيراً        : ب

وذواا دون النظر إىل عواقبها وخواتيمها، فلذا ال يـصح أن ننخـدع بظـواهر              
األمور أو األفعال أو األقوال دون أن نتأكد من خامتتها فإذا وجدنا اخلامتة رضا 
اهللا تعاىل فاألمر أو الفعل صحيح ومقبول وإذا وجدنا اخلامتة سخط اهللا تعاىل             

.ح ومرفوضفهو غري صحي

لو أننا رأينا إنساناً يعمل عمالً ما مث علمنا أن خامت العمـل             : (املثل-٣
اجلنة فعلينا أن حنكم بصالح العمل وكونه عمالً خرياً، وإذا كانت اخلامتة النار              

فظـاهر عملـه خـري      ا نلمسه مـثال يف الـذي يتعبـد ريـاًء          شر، وهذا م   لفهو عم 
.)وخامتته النار ألنه رياء

.٢، ح١٦٥، ص٧٧ج: ؛ حبار األنوار٤٧٧٧، ح٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٥٤٥: ؛ كرت العمال٤٧٧٨، ح٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
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١٧٣

إطالق كلمة شرير على شخص ما: والسبعونالواحدةقاعدة ال

:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال-١


)١( 

إذا أردت إطالق كلمة شرير على شخص أنظـر حرصـه           : القاعدة-٢
.على بيع آخرته

:ث الشريف إىل ما يلييشري احلدي

أن اآلخرة خري وأفضل من الدنيا وهذا ما ال خيتلـف عليـه عـاقالن،              : أ
.فمن باع األعلى باألدىن فهو أمحق وغيب وشرير

آخرـا  توغبـاًء وشـراً أال وهـي مـن باعـ     إن هناك فئة أكثر محاقة   : ب
.بدنيا غريها

ين حـصر  ال يعـ  )شـر النـاس   (قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم         : ج

.٩٣٦٢، ح٣٨٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٧٤

صفة الشر ذا الصنف من الناس فقط وإمنا هـو إشـارة إىل صـنف مـن أهـل               
شر، ولذا جاءت األحاديث الشريفة تؤكـد أن هنـاك أصـنافا أخـرى شـريرة               ال

.توصف بالشرتستحق أن 

:قال النيب األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم

)١( 
:وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم




)٢( 
:قال ملعاٍذ(ى اهللا عليه وآله وسلم وعنه صل


 

 
 
 
)٣( 

. ١٠، ح٢٨٣، ص٧٥ج: ؛  حبار األنوار٩٣٦٣، ح٣٨٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٩٠٨٩: ؛ كرت العمال٩٣٦٤، ح٣٨٤-٣٨٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٥٢، ص٢ج: تنبيه اخلواطر؛ ٩٣٦٦، ح٣٨٤، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٣(
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١٧٥..........................................................................األفکاربمرتبطۀأمور: الفصل األول

:وعنه صلى اهللا عليه وآله وسلم أيضاً قال

)١( 
:صلى اهللا عليه وآله وسلم عن شر الناس قالوملا سئل النيب

)٢( 
:وعنه صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

)٣( 
:وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٤( 
:وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٥( 
:وقال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم

)٦( 

.٤٤٠٤٥: ؛ كرت العمال٩٣٦٧، ح٣٨٤، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.٧، ح١٣٨، ص٧٧ج: ؛ حبارا ألنوار٩٣٦٨، ح٣٨٤، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٨، ح٣٢٥، ص٢ج: ؛ الكايف٩٣٧٠، ح٣٨٤، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٤٣٥٨٨: ؛ كرت العمال٩٣٧١، ح٣٨٤، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٩٣٩٢: ؛ كرت العمال٩٣٧٣، ح٣٨٤، ص٤ج: ميزان احلكمة)٥(
.١٦٤اخلطبة : ؛ ج البالغة٩٣٧٦، ح٣٨٤، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٦(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٧٦

:وعنه عليه السالم قال

)١( 
:وعنه عليه السالم أيضاً قال

)٢( 
:وقال عليه السالم

)٣( 
:وعنه عليه السالم قال

)٤( 
:ليه السالموقال ع

)٥( 
:وعنه عليه السالم قال


)٦( 

.٥٦٧٧: ؛ غرر احلكم٩٣٧٩، ح٣٨٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.٥٦٨٥: ؛ غرر احلكم٩٣٨٠، ح٣٨٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٥٧٠٢: كم؛ غرر احل٩٣٨١، ح٣٨٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٥٧١٣: ؛ غرر احلكم٩٣٨٣، ح٣٨٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٥٧٣٩: ؛ غرر احلكم٩٣٨٩، ح٣٨٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٥(
.٥٧٤٨: ؛ غرر احلكم٩٣٩٢، ح٣٨٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٦(
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١٧٧..........................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول

:قالوورد عنه عليه السالم أنه

)١( 
:وعنه عليه السالم قال

)٢( 
.ذكرنا هذه األحاديث الختالف األسباب والعناوين

ريه فهـو  لو رأيت إنساناً باع آخرته يف سبيل دنياه، أو دنيا غ    : (املثل-٣
).من شر الناس

.٥٧٠١: ؛ غرر احلكم٩٣٩٣، ح٣٨٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.٥٧٥٠: احلكم؛ غرر٩٣٩٥، ح٣٨٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٧٨

ميزان الشرافة: والسبعونالثانيةالقاعدة 

:ام علي بن أيب طالب عليه السالم قالعن اإلم-١

)١( 
إذا أردت أن حتكم على أحٍد بالشرافة أنظـر عقلـه وأدبـه      : القاعدة-٢

.وال تنظر ماله وحسبه فقط

:يشري احلديث إىل ما يلي

بأنـه مـن     ئمـر اإن الشرف مزية لإلنسان وفضل ولكي حنكـم علـى           : أ
الشرفاء البد أن ننظر إىل عقله وأدبـه ملـا هلـذين العنـصرين مـن أمهيـة يف بنـاء                   
شخصية اإلنسان ومسوه وعلو مرتلته عند اهللا تعاىل والنـاس أمجعـني وهـذا مـا       

.الشريفةأشارت إليه األحاديث 

:قال اإلمام علي عليه السالم

)٢( 

.٩٤٤٤، ح٣٩٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٠٤: ؛ غرر احلكم١٣٤٣٧، ح١٠٨، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(
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١٧٩..........................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول

:وقال عليه السالم

)١( 
:وعنه عليه السالم قال

)٢( 
:وما يشري إىل األدب وردت األحاديث الشريفة كالتايل

:قال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم

)٣( 
:وعنه عليه السالم قال

)٤( 
احلكم بالشرافة على إنسان مـا مـن خـالل مـا لديـه مـن أمـوال أو            : ب

كونه من عـشرية أو بيـت معـروف فقـط غـري صـحيح ملـا يف ذلـك مـن خمالفـة             
تعاىل هو املتقـي،  للموازين السماوية، حيث إننا نعلم أن أكرم الناس عند اهللا   

.حساب دون العقل واألدب ال جتعلهم كذلكواألموال واأل

هناك صفات وسلوكيات جتعل صاحبها مـن أهـل الـشرف واملرتلـة             : ج

.٤٣٢٠: ؛ غرر احلكم١٣٤٣٨، ح١٠٨، ص٦ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٦، ح٩٥، ص١ج: ؛ حبار األنوار١٣٤٥٠، ح١٠٩، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٩٦٧: حلكم؛ غرر ا٣٢٩، ح٧٣، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢٩٠٣: ؛ غرر احلكم٣٣٠، ح٧٣، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٨٠

:إضافة إىل ما لديه من عقل وأدب نذكرها فيما يلي
ــذل اإلحــسان  -العلــم-اإلســالم ــف األذى وب ــدم التبــذير  -ك ع

االسـتغناء عـن    -القيـام يف الليـل    -الـسخاء -كثرة التواضـع  -واإلسراف
:ةالناس، وهذا ما أكدته األحاديث التالي

:قال اإلمام علي عليه السالم

)١( 
:وقال عليه السالم

)٢( 
:وعنه عليه السالم قال

)٣( 
:وقال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم

)٤( 
:وقال عليه السالم

)٥( 

.١١٣احلكمة : ؛ ج البالغة٩٤٥١، ح٣٩٩، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٧١احلكمة : ؛ ج البالغة٩٤٥٢، ح٣٩٩، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٣٢٨٥: ؛ غرر احلكم٩٤٥٣، ح٣٩٩، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٩٤٢٣: ؛ غرر احلكم٩٤٥٤، ح٣٩٩، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٤٢٨٧: ؛ غرر احلكم٩٤٥٥، ح٣٩٩، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٥(
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١٨١..........................................................................باألفکارمرتبطۀأمور: الفصل األول

:وقال عليه السالم أيضاً

)١( 
:وقال اإلمام الصادق عليه السالم

)٢( 
لو رأينا إنساناً عقـل وأدب نـستطيع احلكـم عليـه بأنـه مـن        : (املثل-٣

أهل الشرف، وإذا رأينا إنساناً ذا مال وحسب فقط دون وجود العقل واألدب    
).عليه بغري ذلكنافحكم

.١٠٨١٥: ؛ غرر احلكم٩٤٥٧، ح٣٩٩، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.١، ح١٤٨، ص٢ج: ؛ الكايف٩٤٦٢، ح٤٠٠، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
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الفصل الثاني

قواعد الكالم واستخدام اللسان
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١٨٥

يت جيب اتباعها يف التفكري لكـي نـصل مـن خالهلـا     بعد أن بينا القواعد ال    
تباعها يف الكالم أو اإىل التفكري السليم، جاء اآلن دور بيان القواعد اليت جيب        

ــسليم      ــسان للوصــول إىل احلــوار ال ــا خيــص اســتخدام الل ــل م املناجــاة أو ك
.ميووالتحدث الق

جمـرد  فاللسان جارحة، أنعـم اهللا تعـاىل ـا علـى العبـد ولوالهـا لكـان                 
:صورة ممثّلة كما يقول أمري املؤمنني عليه السالم

)١( 
فاللسان هو ميزان اإلنسان وبه يستدل على عقله وشخـصيته ولـذا ورد          

:عن أمري املؤمنني عليه السالم

)٢( 

.٥٨١، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.املصدر السابق) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٨٦

:عليه السالم أيضاوقال

)١( 
وابط ضـ فالبد بعـد هـذه األوصـاف أن يـستخدم اإلنـسان لـسانه وفـق                 

وقوانني الكالم، ولذا رأيت أن أدرج بعض قواعد الكالم واسـتخدام اللـسان           
اهللا تعاىل ومـا يرتقـي بـالنفس إىل كماهلـا وهـي كمـا       يلكي نصل إىل ما يرض 

:يلي

.املصدر السابق) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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١٨٧

أراد النجاة من البالءملن: ألوىلالقاعدة ا

:عن اإلمام الصادق عليه السالم قال-١

)١( 
.من خاف البالء فليطلق لسانه بالدعاء ينج: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

ء هو إطالق اللسان يف الـدعاء،       إن أفضل وسيلة للنجاة من البال     : ألف
ولكن بعد تشخيص األسباب واملسببات وهـذا مـا أشـار إليـه اإلمـام الـسجاد         

:عليه السالم

)٢( 
اســتخدام اللــسان اســتخداماً صــحيحاً يــؤدي إىل النجــاة وقــضاء : بــاء

لدعاء الذي يعد معـرباً عـن   احلوائج واألمان، وخري ما يستخدم به اللسان هو ا      

.، باب الدعاء٤٥٩، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.املصدر السابق) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٨٨

فقر العبد وحاجتـه لربـه، ويعـرب عـن عبوديتـه خلالقـه وهـذا مـا أشـارت إليـه                       
:األحاديث التالية

حديث يشري على أن الدعاء يرد البالء بل هـو مفتـاح للنجـاح كقـول      -
:اإلمام الصادق عليه السالم


)١( 

:حديث يشري إىل أنه شفاء كقول اإلمام الصادق عليه السالم-

)٢( 
حديث يشري إىل أن اخلائف من البالء وال يريد أن يـراه عليـه الـدعاء                -

:كقول اإلمام الصادق عليه السالم


)٣( 

لو أن إنساناً علم بقرب خطر عليه، واستقبل ذلـك اخلطـر            : (املثل-٣
).حمالةاملرتقب بالدعاء فإنه سينجو ال 

.املصدر السابق) ١(
.املصدر السابق) ٢(
.املصدر السابق) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
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١٨٩

يف اللسان بعد القلب: القاعدة الثانية

:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال-١




)١( 
.من أطلق لسانه قبل تدبر ما يقول وقع يف اخلطأ: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

كل عاقل ال يتصرف وال يتكلم إالّ بعد موافقة إن املؤمن عاقل و  : ألف
عقله على ما سيقول أو ما سيفعل وهذا ما أكدته األحاديث الـشريفة كمـا يف         

:قول اإلمام علي عليه السالم

)٢( 
:وقوله عليه السالم

.٥٨٢، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٨٢٨١، ح٥٨٤، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٩٠

)١( 
ي صاحبها من مزالق اللسان، ألن اللسان  نجعدم ارجتال األفكار ي   : باء

:ترمجان اجلنان كما ورد يف احلديث الشريف

)٢( 
:وقوله

)٣( 
.التفكر والتدبر مث التكلمنفالبد م

يسبق لسانه قلبه فهو منافق حبسب ما أشار إليـه احلـديث    كل من : جيم
:الشريف واألحاديث األخرى كقول أمري املؤمنني عليه السالم





)٤( 

لو أن إنساناً قال كالماً دون أن يتأمل قبله، يقع يف الباطـل      : (املثل-٣
).واخلطأ يف أكثر األحيان ويتحمل عواقب ذلك

.١٨٢٨٢، ح٥٨٤، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٨٢٦٠، ح٥٨١، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٨٢٦١، ح٥٨١، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٨٢٨٣، ح٥٨٤، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
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١٩١

فيما جيعل اللسان مجيال: القاعدة الثالثة

:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال-١

)١( 
إذا أردت حمبة الناس فاجعل لسانك مجيالً: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي
اً، إذ تعـد    إن اللسان يكسب الرجل مجاالً إذا كان فـصيحا وبليغـ          : ألف

الفصاحة والبالغة أحد عوامل مجال الكالم واخلطابة واحلوار وهـذا مـا أكـده              
:أيضاً قول الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٢( 
:وقال اإلمام علي عليه السالم


)٣( 

.١٨٢٦٨، ح٥٨٢، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٨٢٦٩، ح٥٨٢، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٨٢٧١، ح٥٨٢، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٩٢

ومما جيمل اللسان اسـتقامته وهـذا مـا يـدل عليـه قـول رسـول اهللا                  : باء
:صلى اهللا عليه وآله وسلم


)١( 

:لمصلى اهللا عليه وآله وسوقوله




)٢( 
ومما جيمل اللسان حفظه عن الفحش والبذاءة وترك الثرثرة وهذا   : جيم

:ين العابدين عليه السالم بقولهما أكده اإلمام ز


)٣( 

وهناك الكثري من األحاديث الـيت تكلمـت عـن مزالـق اللـسان وعثراتـه                 
تقامة، وهنـاك أيـضاً ممـا جيعلـه مجـيالً وجيمعهـا كلـها        وجتمعها كلها عدم االس  

.االستقامة

.)لو أن إنساناً تكلم بفصاحة واستقامة كسب الدنيا واآلخرة: (املثل- ٣

.١٨٢٧٦، ح٥٨٣، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٨٢٧٨، ح٥٨٣، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٨٢٨٤، ح٥٨٤، ص٧ج: ن احلكمةميزا) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
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١٩٣

ملن أراد التحرز من قبح الكالم: القاعدة الرابعة

:م قالعن أمري املؤمنني عليه السال-١


)١( 

.من تكلم القبيح خسر االحترام: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

ها نفور احدإوخيمة لذي يستقبحه العقالء ينتج نتائجإن الكالم ا: ألف
األشراف من الناس عن صاحبه، واقتراب السفلة واللئام منه، وله آثار أخرى 

:حاديث وهي كما يليذكرا األ

:ينتج الغضب عند السامع كما يف قول أمري املؤمنني عليه السالم-

)٢( 

.١٧٩٤٣، ح٥٣٢، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧٩٤٤، ح٥٣٢، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٩٤

:ينتج كثرة املالمة كما يف قول أمري املؤمنني عليه السالم-

)١( 
ئ مــن الــسامع كمــا يف قــول أمــري املــؤمنني عليــه ينــتج اجلــواب الــسي-
:السالم

)٢( 
:ينتج قلة البهاء واملروءة كما يف قول أمري املؤمنني عليه السالم-

)٣( 
احبه ألنــه إنّ اللئــام يــستلطفون الكــالم القبـيح فيقتربــون مــن صــ : بـاء 

:سنتهم وديدم كما يف قول أمري املؤمنني عليه السالم

)٤( 
ر سترفـضه النفـوس سيخـ   جلو أن إنساناً تكلـم بكـالم مسـ       : املثل(-٣

.)واألراذلةعالقة العقالء ويستبدهلا باللئام والسفل

.١٧٩٤٦، ح٥٣٢، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧٩٤٥، ح٥٣٢، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٧٩٥٠، ح٥٣٢، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٧٩٤٩، ح٥٣٢، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
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١٩٥

يعنيه من الكالمملن أراد التحرز مما ال: اخلامسةالقاعدة 

:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال-١

)١( 
.من أراد سالمة دينه ونفسه فليترك الكالم فيما ال يعنيه: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

منـهي عنـه يف هـذا       إن الكالم يف نصرة احلـق ودفـع الباطـل غـري             : ألف
يطلبـوا منـه ذلـك هـو        احلديث وإمنا الكالم يف خصوصيات اآلخـرين دون أن        

:دخول فيما ال يعين، وهذا ما أشار إليه اإلمام علي عليه السالم

)٢( 
:وقوله عليه السالم



.١٧٩٥٣، ح٥٣٢، ص٧ج: كمةاحلميزان) ١(
.١٨٠٢١، ح٥٣٨، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٩٦

)١( 
إن عدم التدخل يف أمور الناس يـدل علـى كمـال عقـل الـشخص            : باء

وخبالف ذلك يكون قد فـرط بآخرتـه كمـا ورد يف           ،وحرصه على إميانه ودينه   
:احلديث الشريف

)٢( 
:ه وآله وسلموقال صلى اهللا علي

)٣( 
ه ون أن يـدعو دمـن   لو أن إنساناً دخل يف حديث بني اثنني         (: املثل-٣

لذلك، أو تعرض بالكالم ألمر ال عالقة له به وليس من اختـصاصه فهـو ممـا        
.)تدخل فيما ال يعنيه

.١٨٠٣١، ح٥٣٩، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٨٩٥٤، ح٥٣٢، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٨٩٥٥، ح٥٣٢، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
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١٩٧

يف سهو القلب وأثره يف الدعاء: قاعدة السادسةال

:عن اإلمام الصادق عليه السالم قال-١


)١( 

.إذا مل يطابق قلبك لسانك ال تتوقع اإلجابة: القاعدة-٢

:ييشري احلديث الشريف إىل ما يل

إذا مل يكن هناك مـانع مـن إجابـة الـدعاء كانعـدام أحـد شـروط                   : ألف
الدعاء فإن اإلجابة مضمونة، ومن ضـمن املـانع الـيت متنـع اإلجابـة هـو عـدم              

:توجه قلب الداعي إىل اهللا تعاىل وهذا يلزم منه أمور

إن الداعي غري متأدب يف خطابه ومناجاتـه مـع اهللا تعـاىل السـيما      : منها
نظر إىل القلوب قبل األلسن، فإذا وجد أن قلـب الـداعي منـصرف      إنه تعاىل ي  

ذلك دعاًء بل هو لقلقة لسان فقط، وهذا ما أكده         دعنه ولسانه يدعو، فال يع    

.٣٠٨٧، ح٤٦٦، ،ص٢ج: أصول الكايف) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................١٩٨

:احلديث الشريف

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال




)١( 
إن الداعي الذي يدعو بقلب ساٍه ينم عن عدم أمهية احلاجة الـيت           : منها

.يدعو من أجلها

إن العمل مشروط بالنية، وعند عـدم حـضور القلـب فـال نيـة يف           : منها
:كده احلديث الشريفب وهذا ما ألحقيقة الط

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال







)٢( 

ألنه مبثابة حسن الظن بـاهللا  ؛إن اليقني باإلجابة أحد دواعي حتققها     : باء

.٣٠٨٨، ح٤٦٦، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٣٠٩١، ح٤٦٧، ص٢ج: أصول الكايف) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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١٩٩.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 

:تعاىل وهو ما أكده احلديث الشريف أيضاً

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال

)١( 
لو أن إنساناً دعا ربه وهو غري ملتفت بقلبه ملا يقول فسوف     (: املثل-٣

.)لن حيصل على إجابة

.٣٠٨٩، ح٤٦٦، ص٢ج: أصول الكايف) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٠٠

اإلحلاح يف الدعاء: القاعدة السابعة

:عن اإلمام أيب جعفر عليه السالم قال-١


)١( 

إذا رغبت يف قضاء حاجتك عليك بتكرار الطلب: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

ن اجلواد الكرمي ال حيتـاج إىل      مإن اهللا تعاىل جواد كرمي، والطلب        :ألف
اإلحلاح والتكرار، بل هو يكره إحلاح بعـض النـاس علـى بعـض ولكنـه يريـد               

ية بدليل قـول أيب عبـد اهللا الـصادق عليـه         ذلك لنفسه لتربية العبد على العبود     
:السالم إذ يقول




.٣٠٩٤، ح٤٦٨، ص٢ج: أصول الكايف) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٠١.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 

)١( 
وقـد يكـون حـب اهللا تعـاىل إلحلـاح عبـده يف الـدعاء بـسبب حبـه              : باء

:وهذا ما أشار إليه احلديث الشريفلسماع صوت عبده املؤمن





)٢( 

ــستيقن اإل  : جــيم ــد اللحــوح يف الــدعاء أن ي ــى العب ــة ويطمــئن عل جاب
:لقضائها وهذا ما أكده احلديث الشريف

)٣( 
لو أن إنساناً أحل يف طلب حاجته فإن اهللا تعاىل سيقضيها له       (: املثل-٣

.)حتماً

.٣٠٩٥، ح٤٦٨، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٣١٤٤، ح٤٨٠، ص٢ج: أصول الكايف) ٢(
.٣٠٩٦، ح٤٦٨، ص٢ج: أصول الكايف) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٠٢

يف بث احلاجة إىل ا تعاىل: القاعدة الثامنة

:الم قالعن أيب عبد اهللا عليه الس-١


)١( 

إذا أحب اهللا تعاىل بث احلاجة إليه، فهذا يعـين بـشارة يف             : القاعدة-٢
.قضائها

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

يعلم ما ختفـي الـصدور ومـا فيهـا          إن اهللا تعاىل حميط بكل شيء ف      : ألف
من رغبات ويعلم ما ينفع العبد وما يضره وهو بكل شيء عليم، ولكنه حيب          

عبده أن يتذلل ملواله وخيلع الكـرب مـن نفـسه ويطلـب حاجتـه بامسهـا وإن         من
:كانت قليلة كما يف الروايات الشريفة

:قال عليه السالم



.٣٠٩٨، ح٤٦٨، ص٢ج: أصول الكايف) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٠٣.............................................................ساناللواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 

)١( 
:الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلموقال 


)٢( 

:الموقال عليه الس


)٣( 

تسمية احلاجة وإن صـغرت فيهـا إقـرار مـن الـداعي بأنـه ال ميلـك                  : باء
لنفـسه ضــراً وال نفعــاً وال صــرفا وال عــدالً وال حــول لــه وال قــوة يف قــضاء  

ار شعور بالفقر واحلاجة إىل الغين   حوائجه إالّ باهللا تعاىل، ويصاحب هذا اإلقر      
:ديث الشريفاحلاحلميد، وهذا هو عني التقرب إىل اهللا تعاىل كما ورد يف 


)٤( 

ليطلبـه  لو أن إنساناً احتاج شيئاً صغرياً فـضالً عـن الكـبري ف         : (املثل-٣
ي األسباب الظاهرية أمامهأتمن اهللا تعاىل، حىت ولو.(

.٥٧٨٩، ح٢٢٢، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٥٧٩٠، ح٢٢٢، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٥٧٩١، ح٢٢٢، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
٥٧٩٣، ح٢٢٢، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٠٤

ملن أراد ضمان استجابة الدعاء: القاعدة التاسعة

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال-١

)١( 
.دال يرفع الدعاء إال بذكر حممد وآل حمم: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن للدعاء موانـع متنعـه مـن االرتفـاع إىل اهللا تعـاىل ومنـها عـدم                 : ألف
الصالة على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف أول الدعاء كما ورد ذلـك يف              

:احلديث الشريف


)٢( 

ذكر اإلمام أبو عبد اهللا عليه السالم طريقـة لـضمان إجابـة الـدعاء           : باء

.٣١٦٠، ح٤٨٢، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
٣١٥٧، ح٤٨٣، ص٢ج: أصول الكايف) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٠٥.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 

وهي أن يبدأ الداعي بالصالة على النيب وآله وخيتم أيضاً بـذلك كمـا يف قولـه      
:عليه السالم





)١( 

بـد لو أن إنساناً أراد أن يدعو اهللا تعاىل لقـضاء حاجتـه فال            : (املثل-٣
اء عليه الصالة على حممد وآل حممد حىت يرتفع الـدعاء، وإذا  ثنأن يقدم بعد ال   

.)رغب يف ضمان اإلجابة أن خيتم أيضاً بذلك

.٣١٦٦، ح٤٨٥، ص٢ج: أصول الكايف) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٠٦

ملن أراد ذهاب النفاق من قلبه: القاعدة العاشرة

:ورد عن أيب عبد اهللا عليه السالم-١


)١( 

.آله عالج للنفاقولنيب رفع الصوت بالصالة على ا: القاعدة-٢

:ما يليإىل يشري احلديث الشريف 

إن النفاق مرض يصيب القلب ويؤدي بـصاحبه إىل التهلكـة بـل          :ألف
إىل الدرك األسفل من النار، فلذا وصف لنا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه             
وسلم عالجاً لرفعه أال وهو رفع الصوت بالصالة عليه وآله ولـذا أكـد ذلـك         

:ى اهللا عليه وآله وسلمبقوله صل

)٢( 

.٣١٦٣، ح٤٨٤، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٣١٥٨، ح٤٨٣، ص٢ج: أصول الكايف) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٠٧.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 

رفــع الــصوت بالــصالة يــصل إىل مــساحة أوســع فيــسمع النــاس : بــاء
.تسع عدد املصلنيافيصلون عليه، ولوال ذلك ملا وصل الصالة إليهم وملا 

بوجود شيء من النفـاق يف قلبـه فليبـادر إىل            ؤإذا شعر امر  : (املثل-٣
صالة فسيذهب النفاق إن شاء اهللا تعاىل، ومما يذهب النفاق أيضا كثرة ذكـر    ال

).اهللا تعاىل

:كما يف احلديث الشريف


)١( 

.٣١٨٧، ح٤٩٠، ص٢ج: أصول الكايف) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٠٨

القساوة عن قلبهملن أراد دفع : القاعدة احلادية عشرة

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال-١



)١( 

إذا خفت القساوة يف القلب عليك بذكر اهللا: القاعدة-٢

:ري احلديث الشريف إىل ما يلييش

ال مينع احلديث السعي وتوسيع احلال وتكثري املال السيما إذا كان     : ألف
مستخدماً يف طاعـة اهللا تعـاىل، فـإن خـري العـون علـى التقـوى الغـىن، ولكـن                    
احلــديث حيــذر أن يكــون املــال ســببا للبطــر وعــدم الــشعور بــالفقر والعجــب  

:كده األحاديث اآلتيةواالستطالة على الناس وهذا ما تؤ

.٣١٧٨، ح٤٨٧، ص٢ج: أصول الكايف) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٠٩.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 

ما يؤكد أن املال إذا استخدم استخداماً صحيحاً ال يذم كما يف قولـه             -
:عليه السالم

إنـا لنِحـب    : قلت أليب عبد اهللا عليـه الـسالم       : عن ابن أيب يعفور قال    (
:الدنيا، فقالَ يل

 
علـى ِعيـا       : قلت وأنِفق جمنها وأح جوزأت       ،قدـصيل وأِنيـلُ إخـواين وأت

:قالَ يل

)١( 
ما يؤكد أن املال إذا استخدم استخداماً خاطئاً هـو مـا يقـسي القلـب              -

:السالماإلمام الصادق عليه كما يف قول

)٢( 
إن ترك ذكر اهللا تعاىل يفسح جماالً الستيالء حب الـدنيا وانغمـاس             : باء

راكم الرين على القلب مما يصل به إىل أن يكون أشد         تالنفس يف الشهوات، و   
رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه         قسوة من احلجارة وهذا مـا يـشري إليـه قـول           

:وسلم



.٦٠٤٤، ح٢٥٥، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٦٠٦٢، ح٢٥٦، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢١٠

)١( 
:وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٢( 
:موقال اإلمام علي عليه السال

)٣( 
:وقيل فيما ناجى اهللا موسى عليه السالم(

)٤( 
تعـرض هلـا لعـدم ارتباطهـا     نهناك عوامل أخرى لقسوة القلب مل     : جيم

الكفر، ارتكـاب الـذنوب،     : ذكر منها ن،  ااظباحلديث فلتأخذ تفاصيلها من م    
كثرة حمادثة النساء، استماع اللهو، طلب الصيد، إتيان بـاب الـسلطان، طـول            

ــو التــراب علــى حاألمــل يف الــدنيا، النظــر إىل البخيــل، خمالطــة األغنيــاء،   ث
.اخل... األرحام املوتى

نـشغل عـن   اللو أن إنساناً انغمس يف حتصيل املال ومجعه         : (املثل-٣
).ذكر اهللا تعاىل إالّ ما رحم ريب

.١٧١٢٢، ح٣٦٤، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
١٧١٢٤، ح٣٦٤، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٧١٢٩، ح٣٦٥، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٣١٨٢، ح٤٨٨، ص٢ج: أصول الكايف) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢١١

ملن أراد النجاة من الصاعقة: القاعدة الثانية عشرة

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال-١


)١( 

.منهاإذا وقعت الصواعق أذكر اهللا تعاىل تنج: القاعدة-٢

:احلديث الشريف إىل ما يلييشري 

إن املوت يتعرض للمؤمن بأسـباب متعـددة إال الـصاعقة ولكـن             : ألف
: أثناء حدوثها وهذا ما أشار إليه أبو بـصري حـني قـال    يف  بشرط ذكر اهللا تعاىل   

:سألت أبا عبد اهللا عليه السالم عن ميتة املؤمن، قال(


)٢( 

.٣١٩٠، ح٤٩٠، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٣١٩٢، ح٤٩١، ص٢ج: أصول الكايف) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢١٢

ذكر اهللا تعاىل متعدد وكثري ومنه تسبيح السيدة فاطمة الزهراء عليها : باء
السالم ومنه قراءة مائة آية من القرآن الكرمي، فمن قرأهـا ال تـصيبه الـصاعقة           

:كما يف قوله عليه السالم

 
:وما الذاكر؟ قال: قلت: قال

)١( 
لو أن إنساناً ميشي يف الطريـق وبـدأت الـصواعق ترعـد يف              : (املثل-٣

).أن يذكر اهللا تعاىل فينجوإالّالسماء ليس عليه

.٣١٩١، ح٤٩٠، ص٢ج: أصول الكايف) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢١٣

ملن أراد التحرز من فضول الكالم: القاعدة الثالثة عشرة

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١


)١( 

.إذا تكلم اإلنسان مبا ال نفع فيه وقع فيما ال يرغب فيه: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن الكالم الذي يقع يف حمله ضروري، وأما الكالم الذي ال حمل         : ألف
ري حمله سـيجلب لـصاحبه مـا ال حيـب يف الـدنيا أو يف اآلخـرة               له أو وقع يف غ    

:وملثل هذا أشار النيب األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم بقوله


)٢( 

.١٧٩٦٣، ح٥٣٣، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧٩٦٠، ح٥٣٣، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢١٤

بفـضول الكـالم فإنـه سـيعطي عالمـة علـى عـدم        إذا تكلـم العبـد    : باء
رجاحة عقله وعلى عدم وقـاره، كمـن يـتكلم يف املزاحـات فيبغـضه الـسامع                 
ويسخط عليه ربه تعاىل وهذا ما أشار إليه الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم               

:بقوله





)١( 

لو أن إنساناً تكلم بكالم غري نافع بل قول ضار سـينال مـا        : (املثل-٣
).يرضيهال

.١٧٩٦١، ح٥٣٣، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٢١٥

كثرة الكالمنملن أراد التحرز م: القاعدة الرابعة عشرة

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١

)١( 
.كلما كثر كالمك وقع خطأك: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

ىل إاحتمال وقوع اخلطـأ فيـه، وتـؤدي          إن كثرة الكالم تؤدي إىل     :ألف
ضجر السامع وملله، ألن الغاية من الكالم هو إيـصال املطلـوب، وهـذا يـتم          
من خالل انتخاب األلفاظ املوجزة لتوصيل املعـىن، وكلمـا استرسـل املـتكلم              

 السامع فإنه يؤدي إىل النفرة واملالمة وهـذا مـا أشـار إليـه أمـري           بالكالم ونسي
:هلسالم بقولاملؤمنني عليه ا

)٢( 

.١٧٩٧٧، ح٥٣٤، ص٧ج: ن احلكمةميزا) ١(
.١٧٩٨٠، ح٥٣٤، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢١٦

ومن القواعـد الـيت وردت يف هـذا املعـىن حيـذر أمـري املـؤمنني عليـه                : باء
:، كما يف قولهملا فيه من آثار سلبيهالسالم من اإلطالة يف احلديث أو اخلطبة 

)١( 

)٢( 
رة احلديث آثاراً سلبية علـى صـاحبه ومنـها مـا أشـار إليـه        إن لكث : جيم

:رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بقوله


)٣( 

فقساوة القلب من آثار كثرة احلديث، ومن آثاره أيضا وقوع صـاحبه يف              
:اخلطأ وهذا ما أكده أمري املؤمنني عليه السالم بقوله


)٤( 

لو أن إنساناً تكلـم كـثرياً فإنـه سـيقع يف اخلطـأ إالّ إذا كـان            : (املثل-٣
السامع حديثه لكثرته فيكون قد وقـع يف احملـذور،   لّممعصوماً من ذلك، وسي  
).قع اخلالففهو أراد النفع ولكن و

.١٧٩٧٧، ح٥٣٥٤، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧٩٧٩، ح٥٣٥٤، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٧٩٨٦، ح٥٣٥، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٧٩٨٧، ح٥٣٥، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢١٧

ملن أراد سرت عيبه بكالمه: القاعدة اخلامسة عشرة

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١

)١( 
.إذا قلّ كالمك مل تظهر عيوبك: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

منافع، وأهم هذه املنافع ستر إن قلة الكالم أمر ممدوح ملا فيه من  : ألف
:العيب وسالمة النفس وهذا ما أشار إليه أمري املؤمنني عليه السالم بقوله


)٢( 

ن اآلثام اليت خترج من اللـسان كالكـذب         العبد م  إذا قلّ الكالم جنا   : باء
وهـذا مـا أشـار إليـه         ،والغيبة والبهتان والسخرية والفخر الباطـل وغـري ذلـك         

.١٧٩٩٥، ح٥٣٥، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧٩٩٣، ح٥٣٥، ص٧ج: احلكمةميزان ) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢١٨

:اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم بقوله


)١( 

ن لقلة الكالم فوائد تعـود علـى صـاحبه بـاحترام النـاس نـذكر              إ: جيم
:منها

:املالمة كما يف قول اإلمام علي عليه السالمتدفع عنه-

)٢( 
:تدل على كمال عقله كما يف قول اإلمام علي عليه السالم-

)٣( 
ويبعده عن العثرات كما يف قول اإلمـام أمـري املـؤمنني             اتريستر العو -

:عليه السالم

)٤( 
لو أن إنساناً قلل من كالمه فإنـه سـيبقى بعيـداً عـن اخلطـأ            : (املثل-٣

).وعن مالمة الناس وستبقى عيوبه خمفية على غريه

.١٧٩٩٤، ح٥٣٥، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧٩٩٠، ح٥٣٥، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٧٩٩١، ح٥٣٥، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٧٩٩٦، ح٥٣٦، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
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٢١٩

ملن أراد أن ال يقيده كالمه: ة عشرةالقاعدة السادس

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١


)١( 

.إذا خرجت كلمتك من لسانك ألزمتك: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

ك فأنـت حـر يف قـرارك، وإذا أطلقـت        إذا كنت قد خزنـت لـسان      : ألف
اإلمـام علـي عليـه الـسالم يف     إليـه  لسانك فأنت أسري لكالمك وهذا ما أشـار     

:موضع آخر بقوله

)٢( 
إذا أطلقت كلمتك فقد تكون يف صاحلك، وقـد تكـون ضـارة لـك        : باء

.١٨٠٠٠، ح٥٣٦، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧٩٩٩، ح٥٣٦، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢٢٠

كالمك على عجلة ودون تدبر فإنه يؤدي بك إما إىل خسران           السيما إذا كان  
:أو جلب ضرر وهذا هو قول أمري املؤمنني عليه السالم إذ يقول




)١( 
.أو تسلب نعمة أو كالمهانقمةفإا جتلب 

لو أن إنساناً حفظ لسانه فهو حر يف حياته من جهـة لـسانه     : (املثل-٣
م صار ملزماً مبا قال، بل قـد يقـع يف مـشاكل هـو يف غـىن عنـها،       وأما إذا تكلّ  

).كمن تكلم عن أعراض الناس فإنه ال يسلم أبداً

.١٧٩٩٨، ح٥٣٦، ص٧ج: مةميزان احلك) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٢١

كالمه قليالنوملن أراد أن يك: القاعدة السابعة عشرة

:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال-١

)١( 
إذا أردت أن تتخلص من كثرة الكالم فقارن بني كالمك    : القاعدة-٢
.وعملك

:ييشري احلديث الشريف إىل ما يل

للتخلص مـن كثـرة الكـالم ومـساوئ الكثـرة            ةإن الطريقة النافع  : ألف
هي املقارنة بني ما صدر من القول وما صدر من الفعل، فإذا كان الفعل قليالً        

وإالّ وقع فيما ال حيمد عقبـاه مـن عـدم    والكالم كثرياً فعليه أن يساوي بينهما       
ذا ما أشار إليه الرسـول  احترام الناس واامهم فضالً عن الذنوب واآلثام وه     

:األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم بقوله

.١٨٠٠٣، ح٥٣٦، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢٢٢

)١( 
جواز الكالم بكثرة وحبسب مـا حيتـاج املـرء فيمـا يعنيـه ولـذا ورد                  : باء

سلم املتقدم وكذلك االستثناء يف حديث الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله و
:يف قول أمري املؤمنني عليه السالم

)٢( 
:وقول اإلمام الصادق عليه السالم

)٣( 
بكثـرة الكـالم وأراد أن يقلـل مـن          يقـد ابتلـ    لو أن إنـساناً   : (املثل-٣

كالمه فليس عليه إالّ أن يساوي بني قوله وفعله فسريى أن فعله أقل من قوله          
).فيبدأ بإقالل الكالم والتخلص من هذه اآلفة

.١٨٠٠٥، ح٥٣٦، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٨٠٠٧، ح٥٣٦، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٨٠٠٩، ح٥٣٧، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٢٣

ملن أراد معرفة حدود الكالم: القاعدة الثامنة عشرة

:م قالعن أمري املؤمنني عليه السال-١


)١( 

إذا تركـت الكـالم فيمـا ال تعلـم وبعـض مـا تعلـم فقـد                  : القاعدة-٢
.صدقت وجنوت

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

الـوهم  ألنه من الكذب و،ينهى احلديث عن التكلم فيما ال تعلم  : ألف
.واخليال

ألنه من الكذب واجلهل     ،ينهى احلديث عن التكلم يف كل ما تعلم       : باء
:وهذا ما أشارت إليه األحاديث اآلتية،واحلماقة

ما يشري إىل أن الكالم بكل ما نعلم كذب قول رسـول اهللا صـلى اهللا                -

.١٨٠١١، ح٥٣٧، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢٢٤

:إذ قالمعليه وآله وسل

)١( 
ما يشري إىل أن الكالم بكـل مـا نعلـم جهـل قـول اإلمـام علـي عليـه            -

:السالم إذ يقول

)٢( 
ما يشري إىل أن الكالم بكل ما نعلم محاقة قـول رسـول اهللا صـلى اهللا        -

:عليه وآله وسلم إذ يقول

)٣( 
إن اهللا تعاىل فرض على اجلوارح ومنها اللسان فريـضة أال وهـي           : جيم

عدم جواز التكلم مبا ال تعلم وبعض ما تعلم وإالّ يلـزم وقوعـك يف املعـصية              
:مع قوله تعاىليتوافقاليت ستحاسب عليها يوم القيامة وهذا 

P امتِيدع قِيبهِ ريٍل إِلَّا لَدقَو لْفِظُ مِنيO
)٤(.

وقع يف الكـذب  ةال يعلم فهو ال حمالالو أن إنساناً تكلم مب   : (املثل-٣
).ا يعلم فهذا دليل على جهله ومحقه وكذبه أيضاًمأما لو تكلم بكل 

.١٨٠١٠، ح٥٣٧، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٨٠١٢، ح٥٣٧، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٨٠١٤، ح٥٣٧، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٨: سورة ق، اآلية) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٢٥

ملن أراد أن يكون كالمه صائباً ونافعا: القاعدة التاسعة عشرة

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١

 
.إذا أردت كالمك صائباً ونافعاً فأوجزه وأفرده: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن اخلطاب الكثري الطويل يبعث على امللـل فـضالً عـن أن آخـره             : ألف
لذا البد أن يكون قليالً وعميقاً لكي حيقـق غايتـه،وأما إذا كـان          ينسي أوله، و  

كثرياً فقد يكون مضراً فضالً عن عدم نفعه وهـذا مـا أشـار إليـه اإلمـام علـي                
:عليه السالم


)١( 

د أن يكـون جوابـاً واضـحاً وحمـدداً          إن اجلواب املطلـوب التـام البـ       : باء

.١٨٠١٧، ح٥٣٧، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢٢٦

، وإالّ ضاع الصواب ومل نصل إىل املطلـوب، فلـذا البـد مـن الكـالم                  اًوواحد
:اإلمام علي عليه السالمإليه ذا ما أشار هجة قوية وحبحسب احلاجة و

)١( 
م فأطال وأكثر مل يـستطع الـسامع        لو أن إنساناً خطب بقو    : (املثل أ -٣

).نأن يعرف املراد، أما إذا اختصر اخلطاب وصل املراد وعرف املضمو

أجوبـة،  ةلو أن إنساناً سئل عن شيء فأجابه أشـخاص بعـد         : (املثل ب 
.)لتبس عليه األمر وخفي احلقال

١٨٠١٨، ح٥٣٧، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
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٢٢٧

ملن أراد أن يعرف أن : القاعدة العشرون

الكالم أفضل من السكوت

:اإلمام علي عليه السالم قالعن -١

)١( 
.إذا تكلمت باحلق أنت أفضل ممن سكت عنه: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن للسان وظيفة واحدة أال وهي قول اخلـري فقـط، ونـصرة احلـق            : ألف
مـا أشـار إليـه رسـول     وهذا،تتطلب القول به حىت إذا أدى ذلك إىل التضحية        

:اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بقوله


)٢( 

.١٨٠٢١، ح٥٣٨، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٢٧٣، ح٤١٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢٢٨

إن القول باحلق فيه فائدة للقائل، بل تتحقق به النجـاة أيـضاً فلـذا               : باء
:بقولهعليه السالم صار خرياً من الصمت وهذا ما يؤيده اإلمام الكاظم 


)١( 

نصري لو أن إنساناً رأى أن احلق ال يعمل به أو أنه حيتاج إىل : (املثل-٣
ليتحقـق، فلــيس عليــه إالّ أن يـتكلم وال يــسكت طلبــاً للـسالمة وخوفــاً مــن    
املشاكل، فتكلمه خري عند اهللا تعاىل من سكوته حبجـة اخلـوف، إالّ إذا كانـت              

.)التقية واجبة لتحقيق مصلحة أكرب فهذا تقديره للعبد

.٤٢٧٠، ح٤١٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
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٢٢٩

ملن أراد أن يعرف : والعشروناحلاديةالقاعدة 

الكالمأن السكوت أفضل من 

:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال-١


)١( 
.إذا كان كالمك شراً فسكوتك أوىل: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي
سـكوت عـن قـول احلـق         :األول ؛السكوتإن هناك نوعني من    :ألف

.ا ما تعرضنا له يف احلديث السابقوهذا مذموم وهذ
سـكوت عـن قـول الـشر وهــذا ممـدوح وهـو املـراد مـن هــذا         : اآلخـر و

:احلديث، وهذا السكوت له فوائد متعددة نذكر منها
:سكوت يؤدي إىل الوقار كما يف قول أمري املؤمنني عليه السالم-

)٢( 

.١٨٠٣٥، ح٥٣٩، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٨٠٢٦، ح٥٣٨، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢٣٠

:يف قول أمري املؤمنني عليه السالمسكوت يورث السالمة كما -
)١( 

:سكوت يلبسك الكرامة كما يف قول أمري املؤمنني عليه السالم-
)٢( 

هـو قـول احلـق وإمـالء اخلـري       :األول ؛إن هناك نوعني من الكـالم     : باء
.وهذا ممدوح وهو ما تعرضنا له يف احلديث السابق

كالم باطل وإمالء للشر وهو املراد يف هذا احلديث فلـذا صـار             : اآلخرو
:السكوت أفضل منه ملا فيه من أضرار نذكر منها

:كالم يؤدي إىل العار وهذا ما أشار إليه أمري املؤمنني عليه السالم-
)٣( 

:كالم يورث املالمة وهذا ما أشار إليه أمري املؤمنني عليه السالم-
 

:علك نادما وهذا ما أشار إليه اإلمام علي عليه السالمجيكالم -
 

لو أن إنساناً أراد أن يتكلم فإما أن يـتكلم كالمـا فيـه خـري               : (املثل-٣
).ونفع أو يسكت فالسكوت هنا يقدم على الكالم لألسباب اليت ذكرت أعاله

.١٨٠٣٧، ح٥٣٩، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٨٠٣٨، ح٥٣٩، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٨٠٣٦، ح٥٣٩، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٣١

يف صفات الكالم األحسن: القاعدة الثانية والعشرون

:قالعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم -١

)١( 
إذا أردت أن يكون كالمـك األحـسن فـتكلم بكـالم اهللا             : القاعدة-٢

.تعاىل أو ما هو قريب منه

:يشري احلديث إىل ما يلي

إن كالم اهللا تعاىل يتصف بكل صفات الكمال فهو كالم بليغ فصيح : ألف
ه فلـذا صـار حمبوبـاً      متناسق صادق مليء بالعلم واحلكمـة واضـح، فيـه اخلـري كلـ             

:للسامع ويسرياً على األذهان وهذا ما أشار إليه اإلمام علي عليه السالم بقوله

)٢( 
كالم اهللا تعـاىل يتـصف بالكمـال وكـل مـن أراد أن يكـون كالمـه             : باء

.١٨٠٤٣، ح٥٤٠، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٨٠٤٤، ح٥٤٠، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢٣٢

:قريبا من الكمال عليه أن يلتزم مبا يلي

ن ال نـتكلم الفـواحش والبـذاءة ومـا تـستقبحه آذان الـسامعني، وأن ال       أ- 
:ا يعسر فهمه على السامع وهذا ما أكده اإلمام أمري املؤمنني عليه السالممبتتكلم 

 
ا مـا   أن يكون كالمك منظماً سهالً ويستوعبه اجلاهل قبل العامل وهـذ          -

:أشار إليه اإلمام علي عليه السالم بقوله

)١( 
أن ال يكون كالمك طويالً فيمل، وال قليالً جداً فال ينفـع وهـذا مـا                -

:أكده اإلمام علي عليه السالم بقوله

)٢( 
:الموقال عليه الس


)٣( 

أن يتحـدث فـال يـتكلم مبـا هـو قبـيح علـى                لو أراد إنسانٌ  : (املثل-٣
وال مبـا  ،وال مبا هو فوضـى ومتـداخل      ،على الفهم عسري  وال مبا هو     ،السامع

).باملطلوبهو طويل ممل أو قليل ال يفي 

.١٨٠٤٥، ح٥٤٠، ص٧ج: زان احلكمةمي) ١(
.١٨٠٤٦، ح٥٤٠، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٨٠١٩، ح٥٣٧، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٢٣٣

ملن أراد كسب اخلري والنجاح بكالمه: الثالثة والعشرونالقاعدة 

:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال-١


)١( 

إذا أردت أن تنفق لتنال رضا اهللا تعاىل والنـاس، فعليـك    : القاعدة-٢
.م الطيببالكال

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

أن النفقة يف سبيل اهللا تعاىل تتم مـن خـالل أمـور كـثرية كإنفـاق                : ألف
املال أو إنفاق اجلاه أو إنفاق اجلهد العضلي للمحتـاجني، وأمـا إنفـاق الكـالم              

وللمحتـاج  ،الغين والفقري على حد سـواء ؛الطيب وقول اخلري فهو لعامة اخللق  
ول اهللا صـلى اهللا عليـه       النفقة، ولذا ورد عن رس    أنواع  ا صار أحب    وغريه فلذ 

.١٨٠٥٣، ح٥٤١، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢٣٤

:وآله وسلم ملا سأله رجل عن أفضل األعمال قال

)١( 
فلـذا  إن قول اخلري وطيب الكالم يعـود علـى صـاحبه مبنـافع كـثرية       : باء

:يصار من أحب ما ينفقه العبد، ومن هذه املنافع نذكر ما يل

يكون صفة جيدة يعرف ا صاحبها إذا استمر باالتصاف ا كمـا يف          -
:قول اإلمام علي عليه السالم

)٢( 
يؤدي إىل أن يسمع صاحبه ما هو مجيل من القول كما يف قوله عليـه        -
:السالم

)٣( 
:يؤدي إىل النجاح كما يف قوله عليه السالم-

)٤( 
:ينجي من املالمة كما يف قوله عليه السالم-

)٥( 

.١٨٠٥١، ح٥٤١، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٨٠٥٥، ح٥٤١، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٨٠٥٦، ح٥٤١، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٨٠٥٨، ح٥٤١، ص٧ج: احلكمةميزان ) ٤(
.١٨٠٦٠، ح٥٤٢، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٥(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٣٥.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 

:ه عليه السالميكثر بسببه احملبون ويقل املبغضون كما يف قول-


)١( 

اإلمـام زيـن   قـول يزداد به املال ويتسع الرزق ويطيـل العمـر كمـا يف           -
:العابدين عليه السالم


)٢( 

لــو أن إنــساناً ال يــتكلم إالّ مبــا هــو خــري ومبــا هــو طيــب   : (املثــل-٣
).سيحصد احملبة من اهللا تعاىل دون الناس أمجعني

.١٨٠٦١، ح٥٤٢، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٨٠٦٣، ح٥٤٢، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٣٦

يف الرزقملن أراد السعة: القاعدة الرابعة والعشرون

:يب عبد اهللا عليه السالم قالأعن -١

)١( 
للمـؤمنني  يـدع جناة من املكروه فلْورزقه يفمن أراد سعة   : القاعدة-٢

.وهم غياب عنه

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إطالق اللسان بالدعاء للغري املـؤمن وهـو غائـب عنـك ممـا يعـود            : ألف
ك يعـود  عليك باملنافع الدنيوية كإدرار الرزق وحجـب املكـروه عنـك، وكـذل          

:باملنافع األخروية الكثرية كما يف قول أيب جعفر عليه السالم




.٣٢٢٠، ح٤٩٧، ص٢ج: أصول الكايف) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٣٧.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 

)١( 
شـيء  إن الذي جيازي على هذا الفعل هو اهللا تعاىل الذي بيده كل  : باء

فمن تعسر عليه رزقه فليكثر من الدعاء إلخوانه املؤمنني وهـم غـائبون عنـه،        
والذي يريد النجاة من املكروه الظاهر أو الباطن فما عليه إالّ أن يدعو بقلـب           

ولقـد ورد علــى لــسان  ،ل مــن اهللا تعـاىل ملــن فعـل ذلــك  صـادق، فهــذا تكفّـ  
يف الـرزق أو دفـع     املعصوم وهـذا يعـين صـدق حتققـه، فلـذا إذا أردت الـسعة              

ألن امللـك    ؛مكروه ما أطلب ذلك ألخيك قبل نفسك ستحصل على ما تريد          
:سيقول ولك مثله كما يف قول أيب جعفر عليه السالم


)٢( 

ع مكروهـا فمـا عليـه    قّـ ون إنساناً ضاق عليه رزقه أو ت     لو أ : (املثل-٣
).إالّ أن يدعو ألخيه وهو غائب فيحل أمره

.٣٢٢١، ح٤٩٧، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٣٢٢٢، ح٤٩٨، ص٢ج: أصول الكايف) ٢(
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٢٣٨

ملن أراد لبيته اخلري الكثري والسعة: القاعدة اخلامسة والعشرون

:ورد عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم-١





)١( 
.قراءة القرآن يف البيت ترتل الربكة: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

.القرآن نور يف البيوتتالوة: ألف

مـن أراد أن يكثـر خـريه عليـه أن يقـرأ القـرآن يف بيتـه، وإن قـراءة                   : باء
البيت تطرد الشياطني وتدخل املالئكـة فيـه وتعمـه الربكـة وهـذا مـا                يفالقرآن  

:أشار إليه اإلمام أبو عبد اهللا عليه السالم بقوله

.٣٤٩٦، ح٦٠٢ص،٢ج: أصول الكايف) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٣٩.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 






)١( 
أب علـى قـراءة القـرآن الكـرمي يف بيتـه فإنـه              لو أن إنساناً د   : (املثل-٣

).سينال خرياً كثرياً وبركة واسعة

.٣٤٩٨، ح٦٠٣-٦٠٢، ص٢ج: أصول الكايف) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٤٠

ملن أراد أن ميتَّع : لسادسة والعشرونالقاعدة ا

صحفيف املببصره أن يقرأ

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال-١


)١( 

.إذا قرأت يف املصحف ال يصيبك العمى إال حلكمة: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن قراءة القرآن يف املصحف دون أن تقرأه على ظهر قلب يورث     : ألف
وهذا ما أشار ،االبتعاد عن ضعف البصر أو عن العمى فضالً عن كونه عبادة

:ا سأله إسحاق بن عماراإلمام أبو عبد اهللا عليه السالم ملإليه 

جعلت فداك إين أحفظ القرآن على ظهر قليب، فأقرأه علـى ظهـر قلـيب        (
:فقال يل: أفضل أو أنظر يف املصحف؟ قال

.٣٥٠٦، ح٦٠٥، ص٢ج: أصول الكايف) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٤١.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 


)١( 

لـدين  قراءة القرآن يف املصحف يؤدي إىل ختفيف العـذاب عـن الوا        : باء
ولو كانا كـافرين، وهـذا يعـد مـن بـر الوالـدين وسـيكون الـرب أكثـر سـعة إذا                

:أهديت هذه القراءة إىل الوالدين ولذا قال أبو عبد اهللا عليه السالم


)٢( 

ن القـارئ يف  أل؛قراءة القـرآن يف املـصحف يعـد تعظيمـاً للقـرآن           : جيم
اوهـذا مـا دعـ      ،املصحف يزيل عنه الغبار وخيرجه عن عنوان القرآن املهجور        

:إليه اإلمام أبو عبد اهللا عليه السالم بقوله




)٣( 
لو أن إنساناً قرأ القـرآن يف الكتـاب الكـرمي سـينال سـالمة               (:املثل-٣

.)البصر فضالً عن الفوائد األخرى

.٣٥١٠، ح٦٠٦، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٣٥٠٩، ح٦٠٦، ص٢ج: أصول الكايف) ٢(
.٣٥٠٨، ح٦٠٦، ص٢ج: أصول الكايف) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٤٢

ملن أراد زيادة الرزق: القاعدة السابعة والعشرون

:عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال-١


)١( 

.إذا سلمت عندما تدخل بيتك زاد يف رزقك: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن من يشيع السالم وينشره بني اخللق له من األجر الكثري السيما : ألف
به كل من يلقاه وهذا ما أشار إليـه الرسـول األكـرم صـلى اهللا          ئاًإذا كان مبتد  

:عليه وآله وسلم بقوله

)٢( 
:وقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم

.١٠٣٦، ح٢٠١، ص١ج: احلكمة الزاهرة) ١(
.٩٠١٠، ح٢٨٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٤٣.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 

)١( 
إن التسليم يف البيوت يوسـع يف الـرزق ويزيـد يف الربكـة وهـذا مـا               : باء

:لم بقولهأشار إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وس


)٢( 

:وقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٣( 
لو أن إنساناً اعتاد إفشاء السالم على كل من لقيه السـيما            : (املثل-٣

).ربكة حتل عليه ويتسع رزقهعندما يدخل إىل بيته فإن ال

.٩٠٢٠، ح٢٨٤، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.٩٠٢٥، ح٢٨٤، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٩٠١٦، ح٢٨٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٤٤

ملن أراد العز بكالمه: القاعدة الثامنة والعشرون

:عن اإلمام الصادق عليه السالم قال-١

)١( 
.إذا صدقت يف قولك وفعلك نلت العز: القاعدة-٢

:يشري احلديث إىل ما يلي

القـول  إن العز يأيت من أسباب كثرية ومن هـذه األسـباب صـدق          : ألف
وصدق الفعل، فهو صـالح كـل شـيء كمـا ورد يف قـول أمـري املـؤمنني عليـه              

:السالم

)٢( 
إن الصدق فـضيلة مباركـة تنجـي صـاحبها وتـزين كالمـه وتزكـي              : باء

:عمله وهذا ما أشارت إليه أقوال أهل البيت عليهم السالم كما يلي

.١٠٣٢٤، ح٤١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٠٣٢٠، ح٤١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٤٥.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 

:ري إىل بركة الصدق قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمما يش-

)١( 
:ما يشري إىل النجاة بالصدق قول أمري املؤمنني عليه السالم-

)٢( 
عليـه  ما يشري إىل أن الصدق زينـة الكـالم هـو قـول اإلمـام الـصادق           -
:السالم

)٣( 
ما يشري إىل أن الصدق يزكي العمـل هـو قـول اإلمـام الـصادق عليـه        -
:السالم

)٤( 
لو أن إنساناً التـزم الـصدق يف قولـه فـسوف لـن يـذل بـل                 : (املثل-٣

).يكون عزيزاً دائماً ويكون كالمه مجيالً وعمله زاكيا

.١٠٣١٣، ح٤١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٠٣١٩، ح٤١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٠٣٢٥، ح٤١، ص٥ج: يزان احلكمةم) ٣(
.١٠٣٢٦، ح٤١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٤٦

ملن أراد أن ال يكون صدقه مضرًا: القاعدة التاسعة والعشرون

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١

)١( 
.إذا أردت أن ال يضرك صدق ال تقل كل ما تعرف: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

ذا اســتخدم اســتخداما   إن الــصدق فــضيلة ممدوحــة ولكــن إ    : ألــف 
صحيحا، وأما إذا استخدم استخداماً خاطئاً فإا توقـع صـاحبها يف ضـرر أو             
إحراج، ولذا أرشدنا أهل البيت عليهم السالم إىل أن نتجنب التصريح بكـل             
ما نعرف حتت ذريعة الصدق يف القول وهذا ما أشار إليه رسول اهللا صلى اهللا       

:عليه وآله وسلم بقوله



.١٠٣٣١، ح٤٢، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٤٧.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 

)١( 
إذا مل تكتم بعض ما تعلم ستقع يف ضرر أقله كراهية النـاس، فـإن              : باء

الناس إذا صدقتهم يف كل األمور يغفلون عن صدقك وينتبهون إىل مـضمون             
ار إليه اإلمـام الرضـا عليـه    قولك فإذا كان فيه ما يؤذيهم كرهوك وهذا ما أش         

:السالم بقوله

)٢( 
لو أن إنساناً تكلم مع الناس بالصدق وقال كل ما يعلم         : (١املثل  -٣

ال حيـب صـريح القـول أو ألن          همألن بعـض   ؛فإنه سيقع يف احراجـات كـثرية      
).بعض الصدق خيلق فتنة

ء خلق أهله وكـان صـادقاً يف        لو أن إنساناً أخرب رجالً عن سو      : (٢املثل  
إخباره فمثل هذا الصدق يؤمل الرجل وقد يؤدي إىل خلق مـشكلة بينـهما، أو               
أخرب عن مظلوم قد سأل عنه الظامل الذي يبحث عنـه فـإن ذلـك سـيؤدي إىل                   

).اًإحلاق األذى باملظلوم فلذا ليس كل صدق صحيح

.١٠٣٥١، ح٤٤، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٠٣٢٨، ح٤٢، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٢٤٨

انملن أراد حفظ العالقة مع األخو: القاعدة الثالثون

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١


)١( 

إذا حرصت على بقاء العالقـة جتنـب اخلـصومة واجلـدال         : القاعدة-٢
.السيئ

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

خـوان وتبعـد احملـبني    م تنفر اإلإن اجلدال السيئ واخلصومة بالكال    : ألف
:عنك وتورث العداوة وهذا ما أشار إليه أبو عبد اهللا عليه السالم بقوله




.٢٥١٠، ح٣١٦، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
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٢٤٩.............................................................ساناللواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 

)١( 
ا تصري إا تؤذيك قبل غريك، إذ إذا كانت اخلصومة تؤذي غريك فإ: باء

وهذا ما أشار إليه اإلمام أبو ،سببا يف دخول النفاق إىل قلبك وتشغله عن ربه 
:عبد اهللا عليه السالم بقوله


)٢( 

مع فإنـه  بـاطالً تكلـم مبـا يـؤذي الـسا       لـو أن إنـساناً جـادل      : (املثل-٣
.)سيكسب العداوة والبغض مع الناس

.٢٥١٤، ح٣١٦، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٢٥١٧، ح٣١٦، ص٢ج: أصول الكايف) ٢(
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٢٥٠

الناسمع ملن أراد احلفاظ على عالقته : ة والثالثونيداالقاعدة احل

:عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال-١

)١( 
.من فحش لسانه هجره الناس: القاعدة-٢

:إىل ما يلييشري احلديث الشريف 

إن الفحش يف القول يؤدي بك إىل أن تكون شـر النـاس، فينفـر               : ألف
:اخللق من جمالستك وهذا ما أشار إليه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

 
أخـالق املـسلم بـل هـو مـن أخـالق             مـن الفحش يف القـول لـيس       : باء

:وهذا ما أشارت إليه األحاديث الشريفة،لتحرز منهاملنافقني فيجب ا

.١٥٧٩٧، ح٤٣، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
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٢٥١.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 

الفحـش لـيس مـن اإلسـالم بـشيء كمـا يف قـول اإلمـام علـي عليـه           -
:السالم

)١( 
الفحش من أخالق املنافقني وهذا ما أشار إليه اإلمـام الـصادق عليـه       -
:السالم

)٢( 
له فإنه سينال مقت الناس وينفـر  عملو أن إنساناً فحش يف   : (املثل-٣

).منه اخللق

.١٥٨٠٠، ح٤٤، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٥٨٠٩، ح٤٤، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٢٥٢

ملن أراد أن يذوق طعم اإلميان: القاعدة الثانية والثالثون

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١

)١( 
.إذا أردت الشعور بإميانك دع الكذب: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن هناك عالقة بني عدم الشعور باإلميان وبني الكـذب وهـذا مـا              : ألف
:أكده اإلمام الباقر عليه السالم بقوله

)٢( 
:وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

.٢٦٨٢، ح٣٥١، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.١٧٥٢٣، ح٤٥٢، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٢٥٣.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 

)١( 
بـيض الـذي يعـين قائلـه أن        األسد احلديث الشريف باب الكذب      : جيم

وآلثـاره ثانيـا   ،لقباحة الكذب لذاتـه أوالً    ،هذا النوع من الكذب ال ضرر فيه      
:وهناك من األحاديث ما يشري إىل ذلك نذكر منها ما يلي

:ب مطلقاً قول اإلمام علي عليه السالمما يشري إىل قبح الكذ-

)٢( 
:ما يشري إىل آثاره الوخيمة يف الدنيا-

يؤدي إىل اإلهانة والذلة وهذا ما أشار إليه اإلمام علي عليه الـسالم     / ١
:بقوله

)٣( 
عليـه  رسول اهللا صـلى اهللا يؤدي إىل سواد الوجه وهذا ما أشار إليه   / ٢

:بقولهوآله سلم 

)٤( 
رسول اهللا صلى اهللا عليه يؤدي إىل نقصان الرزق وهذا ما أشار إليه / ٣

:وآله سلم بقوله

.١٧٥٣٠، ح٤٥٣، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧٥١١، ح٤٥١، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٧٥٤٣، ح٤٥٤، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٧٥٥٤، ح٤٥٥، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢٥٤

)١( 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وهذا ما أشار إليه ،ب البهاءايؤدي إىل ذه/ ٤

:وآله وسلم بقوله

)٢( 
:يؤدي إىل العار هذا ما أشار إليه أمري املؤمنني عليه السالم بقوله/ ٥

)٣( 
يــؤدي إىل النفــاق وهــذا مــا أشــار إليــه اإلمــام أمــري املــؤمنني عليــه   / ٦
:السالم

)٤( 
لناس وهذا ما أشـار إليـه أمـري املـؤمنني عليـه             يؤدي إىل الوقيعة بني ا    / ٧

:السالم بقوله

)٥( 
يؤدي إىل فقدان الثقة بقائله وهذا مـا أشـار إليـه أمـري املـؤمنني عليـه           / ٨

:السالم بقوله

.١٧٥٥٦، ح٤٥٥، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧٥٥٧، ح٤٥٥، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٧٥٦٤، ح٤٥٥، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٧٥٦٥، ح٤٥٦، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٤(
.١٧٥٦٦، ح٤٥٦، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٢٥٥.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 


)١( 

ل قائلــه وهــذا مــا أشــار إليــه اإلمــام أمــري يــؤدي إىل االــام يف أقــوا/ ٩
:املؤمنني عليه السالم بقوله

)٢( 
يؤدي إىل الفقر وهذا ما أشار إليه اإلمام أمري املؤمنني عليه الـسالم      / ١٠

:بقوله

)٣( 
الليــل وهـذا مــا أشــار إليــه اإلمــام  يـؤدي إىل احلرمــان مــن صــالة  / ١١

:الصادق عليه السالم بقوله

)٤( 
ــرك   : (املثــل-٣ ــه ت ــاس فيجــب علي ــساناً أراد أن حيــدث الن ــو أن إن ل

ــؤدي إىل االحنــراف     ــدوره ي ــذا ب ــان وه ــشعور باإلمي الكــذب، وإال ســيفقد ال
.والتهلكة

.١٧٥٦٩، ح٤٥٦، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧٥٧٢، ح٤٥٦، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٧٥٧٥، ح٤٥٦، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٧٥٨٠، ح٤٥٦، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٢٥٦

ملن قام بتعيري املؤمن: لثة والثالثونالقاعدة الثا

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال-١

)١( 
.إذا عبت مؤمنا بذنب سقطت فيه: القاعدة-٢

:ف إىل ما يليييشري احلديث الشر

وهذا مـا أكـده اإلمـام        ،إن التعيري خلق قبيح من أخالق اجلاهلية      : ألف
:و جعفر عليه السالم بقولهأب


)٢( 

ه أن يصاب بـذلك الـشيء       ؤإن الذي يعري املؤمنني مبا هو فيهم جزا       : باء
:الذي جيلب العار وهذا ما ورد عن أيب عبد اهللا عليه السالم بقوله

.٢٧٤٤، ح٣٦٥، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٢٧٤٠، ح٣٦٤، ص٢ج: أصول الكايف) ٢(
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٢٥٧.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 


)١( 

إن العبد الذي يعير أخاه يكون وبال تعيريه عليه، والـذي حيتمـل       : جيم
وهذا مـضمون قـول      ال على من قام بالتعيري    وبويكون رمحة له     اًمن غريه تعيري  

:رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إذ يقول


)٢( 

لو أن إنساناً رأى عيبا من أخيه مث عيره بـه سيـصاب يومـاً           : (املثل-٣
).ةذا العار ال حمال

.٢٧٤٣، ح٣٦٥، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.١٤٨٥٠، ح٣٤٥، ص٦ج: ان احلكمةميز) ٢(
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٢٥٨

ملن اغتاب املؤمنني: القاعدة الرابعة والثالثون

:عليه السالم قالعن أمري املؤمنني-١

)١( 
.إذا ذكرت عيوب املؤمنني أبغضك اهللا والناس: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

وهذا ما أشار إليه ،إن الغيبة قبيحة إىل درجة أا طعام أهل النار      :ألف
:الم بقولهأمري املؤمنني عليه الس

)٢( 
إن الشخص الذي يغتاب املؤمنني مبغـوض مـن اهللا تعـاىل كمـا يف             : باء

:قوله عليه السالم

.١٥٥٨٨، ح٥٠٤، ص٦ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٥٥٩٢، ح٥٠٤، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٢٥٩.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 

)١( 
إن الشخص الذي يغتاب املؤمنني مبغوض من اهللا والناس بـل مل     : جيم

:ادق عليه السالميسلم من ذممهم كما يف قول اإلمام الص

)٢( 
لو أن إنساناً ذكر عيب أخيه املـستور وهـو غائـب فـإن اهللا            : (املثل-٣

.)تعاىل سيبغضه فضالً عن الناس

.١٥٥٩١، ح٥٠٤، ص٦ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٥٥٩٥، ح٥٠٤، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٢٦٠

فيمن مشت بغريه: القاعدة اخلامسة والثالثون

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال-١

)١( 
.من آذى مؤمنا مشاتة أصيب مبا مشت به: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن املصيبة اليت يصاب ـا املـؤمن بـإذن اهللا تعـاىل ولعـل بعـضها                 : ألف
رون؟ بإرادته ورضاه لكي يؤجر العبد أو لكي يكفّر سيئاته فلم يـشمت اآلخـ             

وهذا بدوره خلق مـذموم سـبق احلـديث عنـه يف     اتة تشبه التغيري فإن هذه الشم  
.األحباث املتقدمة

إيذاء اآلخرين من خالل الشماتة مبـا أصـام يـؤدي إىل مقـت اهللا        : باء
تعاىل فيجازي الشامت مبثل مصيبة من مشت م ولذا ورد عن اإلمام أيب عبد    

.٥٧٥٦، ح٣٦٧، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
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٢٦١.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 

:اهللا عليه السالم


)١( 

ملـصيبة نزلـت بـه فإنـه سيـصاب      بـامرئ   لو أن إنساناً مشت     : (املثل-٣
.)مبثلها جزاء لشماتته

.املصدر السابق) ١(
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٢٦٢

فيمن يسب الناس: القاعدة السادسة والثالثون

:عن أيب جعفر عليه السالم قال-١




)١( 
ــأي كلمــة ف : القاعــدة-٢ ــا إإذا ســببت أحــداً ب ــها أو أن م ــسمع مثل ت

.يعاديك الناس

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

ملا فيه من آثار وخيمـة فـضالً        ،السب خلق مذموم يرفضه الشرع    : ألف
وهذا مـا أشـار إليـه رسـول اهللا صـلى اهللا      ،احبه فاسقاًعن قباحته، إذ يعد ص   

:عليه وآله وسلم



.٢٧٥٩، ح٣٦٨، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
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٢٦٣.............................................................ساناللواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 

)١( 
إن الساب ال يعد منتصراً أو شجاعا بل هو اخلاسر األكرب وهذا مـا          : باء

:أكده رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بقوله

)٢( 
للسب آثار وخيمة منها عداوة الناس له، ومنها يكون سبباً لسب : جيم

ني، ومنـها احنطـاط الـشرف إىل        الوالدين، ومنها وقوع الـساب يف رتبـة الظـامل         
:وهذا ما ذكرته األحاديث اآلتية،أدىن

.ما كان سببا لعداوة الناس قد أشار إليه احلديث يف املنت-

وما صار سببا لسب الوالدين أشـار إليـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه               -
:وآله وسلم بقوله

 
:قال! وكيف يسب والديه؟: قيل

)٣( 
ظم عليـه  وما صار سببا لوقوع الساب يف الظلم أشار إليه اإلمام الكا          -

:سالم ملا رأى رجلني يتسابانال

.٢٧٥٨، ح٣٦٨، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٨٣٩٧، ح١٣١، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٨٤٠٨، ح١٣٢، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٣(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢٦٤

)١( 
وما صار سببا لرتول الساب إىل رتبة أدىن أشـار إليـه اإلمـام الكـاظم                 -

:عليه السالم

)٢( 
الـسالم مـن جـواز رد الـسب علـى            ما ورد عن أمري املؤمنني عليـه      : داء

صاحبه بسب مثله، لعله ناظر إىل توقـف املـصلحة علـى ذلـك وعـدم جتـاوز                  
.حدود السب إىل غريه

لو أن إنساناً سب إنساناً آخر سيناله سب ومقـت وعـداوة            : (املثل-٣
).وسيكون ظاملاً فاسقاً

.٨٤١١، ح١٣٢، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.٨٤١٢، ح١٣٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٢٦٥

فيمن منّ بني الناس: القاعدة السابعة والثالثون

:ري املؤمنني عليه السالمعن أم-١

)١( 
.من مشى بالنميمة خسر العالقة مع اجلميع: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن النميمة خلق ذميم حترم صاحبها مـن دخـول اجلنـة وهـذا مـا                 : ألف
:لمأشار إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وس

 
:ويف رواية

)٢( 
إن للنميمة آثاراً وخيمة يف الـدنيا واآلخـرة وهـذا مـا أشـارت إليـه                 : باء

:األحاديث التالية

.٢٠٧٢٧، ح١٥٣، ص٩ج: ميزان احلكمة) ١(
٢٠٧٤٠، ح١٥٥، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢٦٦

ينال صاحبها مقت اهللا تعاىل ويدخل نار جهـنم وهـذا مـا أشـار إليـه         -
:رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بقوله




)١( 
وهذا مـا أشـار إليـه اإلمـام علـي            ،يوصف صاحبها بالكذب والظلم   -

:عليه السالم بقوله
)٢( 

ثة كما جاء عن اإلمام الصادق عليـه الـسالم إذ   لثالالنمام مبثابة قاتل    -
:يقول


)٣( 

النميمة تؤدي إىل الكراهية والبغض كما يف قـول أمـري املـؤمنني عليـه               -
:السالم

)٤( 
لو أن إنساناً نقل عن إنسان آخر لشخص ثالـث مـا يفـرق              : (املثل-٣

).بينهما فهذا هو النمام البغيض

.٢٠٧٢٠، ح١٥٣، ص٩ج: ان احلكمةميز) ١(
.٢٠٧٢٢، ح١٥٣، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢٠٧٣٠، ح١٥٣، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢٠٧٤٣، ح١٥٦، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٢٦٧

فيمن إذا عطس محد ا : القاعدة الثامنة والثالثون

نيتعاىل نال سالمة األسنان واألذن

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١


)١( 

إذا شئت سالمة األسنان واألذنني فعليك حبمد اهللا تعاىل      : القاعدة-٢
.عند العطاس

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

دليـل علـى صـدق احلـديث     أنهومن فوائده فوائدإنّ يف العطاس  : ألف
:سالمكما يف قول أيب عبد اهللا عليه ال

)٢( 

.»٣٦٧٩، ح٦٥٠، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٣٦٨٨، ح٦٥٢، ص٢ج: أصول الكايف) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢٦٨

ومن فوائده للمريض أا عالمة على الصحة وراحة البدن كما يف قـول       
:أيب عبد اهللا عليه السالم





)١( 

من فوائد العطسة مع التحميد أن ينال املرء السالمة واحلـصانة مـن       : باء
:وجع األضراس واألذنني كما أكد ذلك أبو عبد اهللا عليه السالم بقوله


)٢( 

:وقوله عليه السالم




)٣( 
ليقـل احلمـد هللا رب العـاملني أو إذا مسـع           إذا عطس إنسان ف   : (املثل-٣

).واألذننيسعطسة غريه كذلك يسلم من آالم الضر

.٣٦٨٣، ح٦٥١، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٣٦٨٠، ح٦٥٠، ص٢ج:أصول الكايف) ٢(
.٣٦٨١، ح٦٥٠، ص٢ج: أصول الكايف) ٣(
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٢٦٩

فيمن أراد املزاح: القاعدة التاسعة والثالثون

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال-١


)١( 
.كل مزاح خمالف للشرع عاقبته وخيمة: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي
األول يدخل السرور على املـؤمنني وهـو   : إن املزاح على قسمني : ألف

مـذموم وحيـذر منـه الـشرع وهـذا مـا            : الشرع، والثـاين   همستحب بذاته ويندب  
:أشارت إليه األحاديث التالية

:تحب أشار إليه أبو عبد اهللا عليه السالم بقولهاملزاح املس-
 

:قليل، قال: قيل




.٣٧٣٣، ح٦٦٠، ص٢أصول الكايف، ج) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢٧٠

)١( 
ليه احلـديث إضـافة إىل قـول اإلمـام الـصادق        املزاح املذموم ما أشار إ    -

:عليه السالم
)٢( 

اشتمل علـى انتقـاص      اإذ ،إن املزاح جير العداوة واحلقد والكراهية     : باء
من أحد أو سخرية واستهزاء بأحد وهذا مـا أشـار إليـه رسـول اهللا صـلى اهللا              

كنـا جلوسـا   : -وكان عقبيا بدريا -احلسنعن أيب(:عليه وآله وسلم بقوله 
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقام رجل ونـسي نعليـه، فأخـذمها      

مـا رأينامهـا،   : نعلي، فقال القـوم   : رجل فوضعهما حتته، فرجع الرجل فقال     
):رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم(هو ذه، فقال : فقال

 
:يا رسول اهللا، إمنا صنعته العبا، فقال: لافق

 
.)٣()مرتني أو ثالثاً

لو أن إنساناً مازحاً حبق دون رفث أو فسوق فهو مما مدحه         : (املثل-٣
أهل البيت عليهم السالم أما لو مازح بانتقاص أو بذاءة أو فحش فهو مما ى 

).عنه أهل البيت عليهم السالم

.٣٧٢٤، ح٦٥٩، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
٣٧٢٩، ح٦٦٠، ص٢ج: أصول الكايف) ٢(
.١٨٩٦٠، ح١٢٥، ص٨ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٢٧١

فيمن حدث حبديث مل يرض صاحبه: القاعدة األربعون

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال-١


)١( 

.من حدث حبديث دون رضى صاحبه فقد خانه: القاعدة-٢

:شريف إىل ما يلييشري احلديث ال

إن احلديث الذي يدور يف جملس ينعقـد بـني اثـنني أو أكثـر شـبيه                  : ألف
بالعهد، فيجب أن حيفظ وال يذاع إالّ إذا رضـي أصـحابه، فلـذا صـار سـامع               

لزم الوقـوع يف اخليانـة فلـذا ورد      وإالّال حيق له اإلذاعة والنشر       اًاحلديث مؤمتن 
:جعفر عليه السالمأكثر من تأكيد على ذلك كما يف قول أيب

)٢( 

.٣٧٠٤، ح٦٥٥، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٣٧٠٣، ح٦٥٥، ص٢ج: أصول الكايف) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢٧٢

:وقول أيب عبد اهللا عليه السالم

)١( 
ن هـذا  إوإذا قـال  ،إذا أجاز صاحب احلديث نقله فال بـأس بـذلك         : باء

ن نتـائج  ملا يترتـب علـى ذلـك مـ    ،ز نقله فال حيق للسامع ذلك  واحلديث ال جي  
.وخيمة

حيق للسامع أن يذكر احلديث عن شخص آخر مل يصرح باملنع أو    : جيم
يكون النقل ما فيه خري للمحدث، وأما لو وجدت القـرائن الدالـة علـى عـدم       

.جواز نقل احلديث الفعلي السامع أن يترك النقل لكي ال يقع يف احملذور

ا بـيين وبينـك   حدثك حبديث وقال لـك هـذ     لو أن إنسانا    : (١املثل  -٣
).قله إىل أي شخص آخرنفال حيق لك 

لو أن إنساناً حدثك حبديث ومل يقل لـك شـيئا ولكـن توجـد               : (٢املثل  
).قرائن تدل على عدم قبول صاحب احلديث بنقله فال حيق للسامع نقله

).لصاحبه فهذا مما ال بأس بهه خريلو أنك نقلت حديثاً في: (٣املثل 

.٣٧٠٢، ح٦٥٥، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
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٢٧٣

يف نوع االعتذار وفائدته: واألربعونةيداالقاعدة احل

:عن أمري املؤمنني عليه السالم-١

)١( 
.خطئ فاعلم أنه عاقلإذا اعتذر امل: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن االعتذار من وظائف اللسان وهو مـن سـلوك العقـالء الـذين            : ألف
ولـذا حـث عليـه أهـل         ،ت االجتماعية مع الناس   حيرصون على إدامة العالقا   

البيت عليهم السالم كثرياً وأكدوا ذلك يف أحاديث كثرية نذكر منها ما جـاء يف   
:دعاء اإلمام زين العابدين عليه السالم


)٢( 

.١٢٢٦٣، ح٤١٦، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٢٢٤٨، ح٤١٥، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢٧٤

فلذا حث أهل  ،ر بالذنب أال وهو اإلقرا   اًمن الكالم ما يعد اعتذار    : باء
وهـذا مـا أكـده أمـري املـؤمنني عليـه           ،البيت عليهم السالم على اإلقرار باخلطأ     

:السالم بقوله

)١( 
:لكي يكون املعتذر عاقالً البد له من مراعاة ما يلي: جيم

املـؤمنني  ألنه تـذكري بالـذنب كمـا قـال أمـري     ؛إذا اعتذر فال يعيد ذلك   -
:عليه السالم

)٢( 
أن جييد االعتذار حىت حيقق النتيجة املتوخاة وأن ال يقع يف ذنب أكـرب             -

:وهذا ما أشار إليه اإلمام احلسني عليه السالم

)٣( 
:ئدةهناك موارد ال ينبغي االعتذار منها نذكرها للفا: دال

إذا كان العمل الذي قمت به طاعة هللا تعاىل ولكـن ال يرضـي بعـض        -
وهذا ما أشار إليه اإلمام علي عليـه الـسالم           ،الناس فهذا ال يوجب االعتذار    

:بقوله

.١٢٢٥٦، ح٤١٦، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٢٢٦٤، ح٤١٧، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٢٢٦٨، ح٤١٧، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٢٧٥.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 

)١( 
العـذر  قبلع أحدهم اضطراراً وهو ال حيب أن ي  إذا قصرت يف فعل م     -

:وأنت تعلم ذلك فال تعتذر وهذا هو مضمون قول أمري املؤمنني عليه السالم

)٢( 
إذا مل تذنب أو تقصر ال ينبغي االعتـذار فـإن االعتـذار إقـرار بوجـود        -

:ذنب أو تقصري وهذا ما حذر منه اإلمام علي عليه السالم

)٣( 
إزاء ربه أو رسـوله أو األئمـة   لو أن إنساناً صدر منه تقصري     : (املثل-٣

فعليــه ،علـيهم الـسالم أو النــاس سـواء كــانوا مـن األقـارب أم مــن األباعـد      
).باالعتذار فإن اعتذاره دليل رجاحة عقله وكمال إميانه

.١٢٢٥٨، ح٤١٦، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٢٢٥٩، ح٤١٦، ص٥ج: يزان احلكمةم) ٢(
.١٢٢٦٠، ح٤١٦، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٢٧٦

اللسان ملن أراد بقاء املودةدور: القاعدة الثانية واألربعون

مـر رجـل يف املـسجد وأبـو         : (عن إبراهيم بن أيب الـبالد عـن أبيـه         -١
: جعفر عليه السالم جالس وأبو عبد اهللا عليه السالم فقال له بعض جلـسائه      

:واهللا إين ألحب هذا الرجل، قال له أبو جعفر عليه السالم

)١( 
.إذا أردت متانة املودة مع أحدهم أخربه حببك له: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن احملبة بني املؤمنني من الفضائل وهلا نتائج مجيلة ولكن البد من    : ألف
ألا لو بقيت يف طيات الـنفس ال تعطـي النتـائج املرجـوة فلـذا           ؛التصريح ا 

بـذلك كمـا   نيهم السالم على اإلخبار ـا وإعـالم املعنـي   حث أهل البيت علي  
:ورد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بقوله

.٢١٣، ح٥٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
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٢٧٧.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 

)١( 
:وقول اإلمام الصادق عليه السالم

)٢( 
ا تعرضـت إليـه   سان دور آخر يف بقاء املودة غري اإلخبار وهـو مـ    ولل: باء

:األحاديث إليه

مما يدمي املودة وحيفظها من االضمحالل والتالشي هو العتـاب بـأدب             -
نه حيمي املودة من املوت السيما بعـد أن يقـع التقـصري ممـن حنـب               إوأخوة، إذ   

:وهذا ما أشار إليه اإلمام علي عليه السالم

)٣( 
ها جتنب املناظرة مـع مـن حنـب للغلبـة وجتنـب             ومما حيمي املودة ويبقي    -

:وهذا ما أشار إليه اإلمام الصادق عليه السالم بقوله،املزاح املذموم

يـا أمـري املـؤمنني، أنـا        : قال احلارث األعور ألمري املؤمنني عليه الـسالم       (
:واهللا أحبك، فقال له


)٤( 

.٢١١، ح٥٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢١٢، ح٥٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٨٠، ح٥٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٨٢، ح٥٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢٧٨

ومما حيافظ على العالقة احلسنة مع األخوان منع اللسان مـن الـزالت             -
:معهم وهو ما أكد عليه اإلمام زين العابدين عليه السالم

)١( 
تعـاىل فليخـربه بـذلك    لو أن إنساناً حيب إنساناً آخـر يف اهللا        : (املثل-٣

).لكي يعلم حببه ويبادله باملثل

.١٨١، ح٥٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
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٢٧٩

حيسن سوء اخللقأن راد أملن : القاعدة الثالثة واألربعون

: عن اإلمام الصادق عليه السالم-١

)١( 
.راد أن حيسن سوء اخللق لغريه فليؤذّن يف أذنهأن مل: القاعدة-٢

:الشريف اىل ما يلييشري احلديث 

ــه حثــت   . أ ــد، وألمهيت ــستحب ومفي ــى ان األذان أمــر م ــث عل األحادي
:االهتمام به كما قال النيب األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٢( 
:آخروقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف حديث 



.٤٥٩، ٨٦، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٠٩٣٤: ؛ كرت العمال٤٤٩، ح٨٥، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢٨٠

)١( 
ن لألذان مثـرة ذكرهـا احلـديث أعـاله ولـه مثـرات أخـرى ذكرـا             إ. ب  

:األحاديث التالية

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٢( 
:وعنه صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

)٣( 
:وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم لعلي بن أيب طالب عليهما السالم


)٤( 

عليـه أن  فلو أن إنساناً أراد أن يغيـر سـوء خلـق شـخص مـا              : املثل. ٣
.يؤذن يف أذنه

.٢، ح١٠٤، ص٤٨ج: ؛ حبار األنوار٤٥٠، ح٨٥، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٠٩٥٤: ؛ كرت العمال٤٤٧، ح٨٥، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢٠٩٥١: ؛ كرت العمال٤٤٨، ح٨٥، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٣: ؛ حتف العقول٤٥٥، ح٨٦، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٢٨١

ملن أراد اجتناب خراب الديار: القاعدة الرابعة واألربعون

:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال-١

)١( 
.من أراد عدم خراب داره فليجتنب اليمني الكاذبة: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

.إن اليمني الكاذبة هلا أثر سليب يف الدنيا أال وهو خراب الديار: أ

.الشديدإن اليمني الكاذبة هلا أثر سليب يف اآلخرة أال وهو العقاب : ب

ن إعلى اإلنسان أن حيذر الدخول يف هـذا الفعـل دون ضـرورة، إذ          : ج
اليمني يف حال الضرورة كدفع الظلـم عـن نفـسه أو عـن غـريه هـو مـا أباحـه               

:الشرع كما يف قول اإلمام الصادق عليه السالم

)٢( 
:لليمني الكاذبة آثار وخيمة أخرى ذكرا الروايات التالية: د

.٤٤٣٩، ح٤٥٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣، ح٢٧٠ص: ؛ ثواب األعمال٤٤٣٩، ح٤٥٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢٨٢

:قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
)١( 

:وعن اإلمام الصادق جعفر بن حممد عليهما السالم أنه قال
)٢( 

كثرية وردت يف لسان الروايات تنهى عن استخدام اليمني هناك نواٍه: هـ
.يف موارد متعددة

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
)٣( 

:وقال اإلمام الصادق عليه السالم


)٤( 
:وعنه عليه السالم قال

)٥( 
لـو أن إنــساناً حلـف كاذبـاً ســيناله عقـاب يف الـدنيا وهــو      : (املثـل -٣

).خراب دياره وعذاب يف اآلخرة

.٤٦٣٨١: ؛ كرت العمال٤٤٤١، ح٤٥٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٩، ح٢٠٩ص، ١٠٤ج: ؛ حبار األنوار٤٤٤٢، ح٤٥٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٤، ح٤٤٠، ص٧ج: ؛ الكايف٤٤٤٣، ح٤٥٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢، ح٤٣٩، ص٧ج: ؛ الكايف٤٤٤٧، ح٤٥٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
.١٣، ح١٣٢، ص١٦ج: ؛ وسائل الشيعة٤٤٤٨، ح٤٥٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٢٨٣

ملن أراد حلكمته أن ال تضيع: القاعدة اخلامسة واألربعون

:م علي عليه السالم قالعن اإلما-١
)١( 

.من أراد احلكمة أن ال تضيع فال يضعها عند غري أهلها: القاعدة-٢
:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

أن احلكمة أغلى من اجلواهر ملا فيهـا مـن فائـدة ال تنـضب وهـذا مـا         : أ
:ريفة كما يف قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمأكدته األحاديث الش


)٢( 

:وعنه صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
)٣( 

:يضاً قالوعنه صلى اهللا عليه وآله وسلم أ

.٤٩٢٣، ح٥٥، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٢٤، ح٨١، ص١ج: ؛ سنن ابن ماجة٤٩١٤، ح٥٤، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٣٥٠، ص٩ج: ؛ تاريخ بغداد٤٩١٥، ح٥٤، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢٨٤

)١( 
إن للحكم أو للعلم أهالً فال يصح وضع احلكمة أو العلم عند غري : ب

ن مثلــهم كمثــل إمنــها بــل نأهلــه الــذين ال يقيمــون هلــا وزنــا وال يــستفيدو 
.احليوانات القبيحة اليت أشارت إليها األحاديث السابقة

لشريفة من وضع العلم أو الكالم احلكـيم عنـد          حذرت األحاديث ا  : ج
.غري أهله ملا يف ذلك من عواقب وخيمة

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم



)٢( 

:وقال اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم يف احلكم املنسوبة إليه





)٣( 
بـدرر احلكـم فـإن عاقبـة         لو أن إنساناً كلم جاهالً أو أمحق      : (املثل-٣

).يصل األمر إىل عدم االحترام أحياناًالضياع وعدم الفائدة بل قدهو ذلك 

.٣١٠، ص١١ج: ؛ تاريخ بغداد٤٩١٦، ح٥٤، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٥٨٥٨، ح٤٠٠، ص٤ج: ؛ من ال حيضره الفقيه٤٩١٢، ح٥٤، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٥٥، ح٢٧٣، ص٢٠ج: ج البالغة؛ شرح ٤٩٢١، ح٥٥، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٢٨٥

بول والفهمقمن أراد لكالمه ال: القاعدة السادسة واألربعون

:عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم قال-١

)١( 
.من أراد لكالمه القبول والفهم فليكن كالمه سديداً: القاعدة-٢

:ما يلييشري احلديث إىل

.إن القول الذي يعد أحسن األقوال هو القول السديد: أ

القول السديد هو القول الذي يقع يف قلب السامع، فيقبله ويفهمه          : ب
فرها يف احلديث واملتحـدث وهـي       اوهذا حيتاج إىل بعض الشروط اليت جيب تو       

:كاآليت

لـذي  أن حيدث احملدث الناس مبا يعرفون ويطيقون، ويترك احلـديث ا          * 
.يفوق طاقة السامعني وهذا ما أشارت إليه األحاديث الشريفة

.٤٩٠٤، ح٥٢، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢٨٦

:قال اإلمام علي عليه السالم


)١( 

:وعن اإلمام الصادق عليه السالم قال




)٢( 
:قال اإلمام علي عليه السالم





)٣( 
ابــدين وسـيد الـساجدين عليــه   وعـن اإلمـام علـي بــن احلـسني زيـن الع     

:السالم أنه قال


)٤( 

.١، ح٣٤ص: ؛ الغيبة للنعماين٤٩٢٥، ح٥٥، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٥، ح٢٣، ص١ج: ؛ الكايف٤٩٢٧، ح٥٥، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٥، ح٢٦٨ص: ؛ التوحيد٤٩٢٨، ح٥٦، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٤١، ح٢٦٩ص: ؛ حتف العقول٤٩٣١، ح٥٦، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٢٨٧.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 

حتدث وإن مل أن يالحظ املتحدث إقبال الناس عليه، فإن وجد إقباالً   * 
:جيد ذلك امتنع وهذا ما أشارت إليه األحاديث التالية

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

)١( 
:وقال اإلمام علي عليه السالم يف احلكم املنسوبة إليه

)٢( 
:وقال اإلمام علي عليه السالم


)٣( 

ىإذا وجد املتحدث موقعا لكالمه فليتحدث وإالّ يذهب كالمه سـد          * 
:ما حذرت منه األحاديث التاليةوهذا

:وعنه عليه السالم قال

)٤( 
:وعنه عليه السالم أيضاً قال

.١٠٧٧، ح٤٩١ص: ؛ أمايل الطوسي٤٩٣٣، ح٥٨، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٦٠٩، ح٣١٤، ص٢٠ج: ؛ شرح ج البالغة٤٩٣٦، ح٥٨، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٩٣احلكمة : ؛ ج البالغة٤٩٣٧، ح٥٨، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٠٢٧٤: رر احلكم؛ غ٤٩٣٩، ح٥٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢٨٨

)١( 
:وعن اإلمام الصادق عليه السالم قال




)٢( 
قـول   يف جيب مراعاة األهم فاملهم يف الكالم وهذا ما يؤكده احلديث         * 

.أمري املؤمنني عليه السالم مع ولده اإلمام احلسن عليه السالم




)٣( 
مراعاة االختـصار قـدر اإلمكـان والـضرورة وهـذا مـا أشـارت إليـه                 * 

.األحاديث الشريفة

:أيب طالب عليهما السالمقال اإلمام أمري املؤمنني علي بن


)٤( 

.٣٧٠ص: ؛ مصباح الشريعة٤٩٤٠، ح٥٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٧٩ص: ؛ حتف العقول٤٩٤٢، ص٥٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٣١الكتاب : ؛ ج البالغة٤٩٤٧، ح٦٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
ــة ) ٤( ــزان احلكمـــ ــة ؛ ا٤٩٥٢، و٤٩٥١، ح٦١، ص٣ج: ميـــ ــواعظ العدديـــ ــرر ٥٥: ملـــ ؛ غـــ

.٢١٨٢:احلكم
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٢٨٩.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 

:وعنه عليه السالم قال


)١( 

:وقال عليه السالم«

)٢( 
لو أن إنساناً أراد أن حيدث الناس بأحسن األحاديث فالبد          : (املثل-٣

).حلديثه أن يكون سديداً وهذا ما مت بيانه أعاله

.٢٧٣٥: ؛ غرر احلكم٤٩٥٣، ح٦١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٩٦٩: ؛ غرر احلكم٤٩٥٤، ح٦١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٢٩٠

ملن أراد ذهاب مهه وغمه: القاعدة السابعة واألربعون

:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال-١


)١( 

.من أراد إزالة مهه وغمه فليكثر من االستغفار: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

.يف سرعة نزول الرزقأثراًإن للتكبري : أ

.يف ذهاب الغم واهلمأثراً إن لالستغفار : ب

يف سرعة نزول الرزق وهذا ما أكدتـه األحاديـث    أثراًغفار  إن لالست : ج
.األخرى

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم



.٧٣٨٠، ح٤٨٥، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
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٢٩١.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 

)١( 
:م لكميل بن زيادويف وصية من أمري املؤمنني علي عليه السال

)٢( 
:وقال اإلمام الصادق عليه السالم


 

يرسِلِ السماء علَيكُم مِدرارا ) ١٠(استَغْفِروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّارا ((

)١١ (نِنيبالٍ ووبِأَم كُمدِدمي٣(...))و(.

 

)).ويجعلْ لَكُم جناٍت((

)٤( 
لو أن إنساناً أصابه هم أو غم فليس عليه إالّ أن يكثر مـن         : (املثل-٣

).هلماالستغفار ليزول ذلك ا

، ٢ج: ؛ عيون أخبـار الرضـا عليـه الـسالم للـصدوق      ٧٣٧٩، ح ٤٨٥، ص ٣ج: ميزان احلكمة ) ١(
.١٧١، ح٤٦ص

.١، ح٢٧٠، ص٧٧ج: ؛ حبار األنوار٧٣٨١ح،٤٨٥، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٢-١٠: سورة نوح، اآليات) ٣(
.٢٩، ح٢٠١، ص٧٨ج: ؛ حبار األنوار٧٣٨٢، ح٤٨٥، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٩٢

من أراد أن يتسع علمه: القاعدة الثامنة واألربعون

:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال-١


)١( 

.السؤالمن أراد أن يتسع علمه فليكثر : القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

ن السؤال يكون مفتاحـاً  إمهما يف حتصيل العلوم، إذ    أثراً  إن للسؤال   : أ
لقلــب العــامل الــذي خيتــزن العلــم، فلــذا ورد احلــث علــى فــتح هــذه اخلزينــة   

.بالسؤال

:قال اإلمام علي عليه السالم

)٢( 

.٨٢٣٥، ح١٠٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٤٢٦: ؛ غرر احلكم٨٢٣٧، ح١٠٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٢٩٣.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 

النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم النـاس بالـسؤال لكـي ينـالوا               أمر: ب
العلم، ولكي يعرف املسؤول حاجة السائل فيجيبه علـى قـدر حاجتـه وسـعة               
عقله، فلذا ورد احلث على الـسؤال يف حـديث آخـر، إذ قـال الـنيب صـلى اهللا         

:عليه وآله وسلم

)١( 
مع واحملب للعلم وهلؤالء األصناف، فهـم       إن السائل وايب واملست   : ج

مأجورون مجيعاً، وال شك أنّ هذا األجر يأيت بسبب تعلم العلوم اإلهليـة قبـل       
.غريها

وهذا مـا أشـارت إليـه        ،إن للسؤال اجليد أثراً جيداً يف حتصيل العلم       : د
:األحاديث التالية

ن النـصف اآلخـر  إإذ ؛حيقق السؤال الدقيق والصحيح نصف العلـم  * 
ول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        يكمن يف اجلواب وهذا ما أشار إليـه رسـ         

:بقوله
)٢( 

:وقال اإلمام علي عليه السالم

)٣( 

. ٢٩٢٦٠: رت العمال؛ ك٨٢٣٦، ح١٠٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٩٢٦٢: ؛ كرت العمال٨٢٤٠، ح١٠٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٧٦٧٤-٧٩٣٣: ؛ غرر احلكم٨٢٤١، ح١٠٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٣(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢٩٤

ل الـذي  ن الـسؤا إإن السؤال الذي يطرح للعلم هو السؤال املنتج، و       * 
ىل ذلك احلـديث  إيشم منه رائحة االختبار قد يأيت بالعواقب السيئة كما يرشد       

:الشريف عن أمري املؤمنني عليه السالم إذ يقول


)١( 

ال يصح السؤال عما جتاوز حدود اهللا تعاىل كمـا أمـر بـذلك رسـول         * 
:اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم


)٢( 

نساناً أراد أن يعلم بشيء فليكثر مـن الـسؤال لينـال     لو أن إ  : (املثل-٣
).العلم من أهله وحبسب الشروط اليت ذكرت يف أعاله

.٤١٤٧: ؛ غرر احلكم٨٢٤٢، ح١٠٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.١١١٦، ح٥١١ص: ؛ األمايل للطوسي٨٢٤٦، ح١٠٦، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٢٩٥

من أراد جناح أموره: القاعدة التاسعة واألربعون

:عن اإلمام علي عليه السالم قال-١

)١( 
.تم سرهفليكهمن أراد جناح أمور: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن كتم السر عامل كبري يف جناح أغلـب األمـور كمـا يف إفـشائه مـن                  :أ
،عقبات قد تعرقل السري الـصحيح وحتجـب الـسائر عـن الوصـول إىل غايتـه              

:وهذا ما أشار إليه اإلمام اجلواد عليه السالم بقوله

)٢( 
إن إفشاء السر يؤدي إىل الفشل يف كثري من األحيان كما أن كتمانه       : ب

:يؤدي إىل النجاح وهذا ما أكدته األحاديث الشريفة التالية

.٨٥٨٩، ح١٩٣، ص٤ج: ن احلكمةميزا) ١(
.١٣، ح٧١، ص٧٥ج: ؛ حبار األنوار٨٥٩٤، ح١٩٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٢٩٦

:قال أمري املؤمنني عليه السالم

)١( 
:وعنه عليه السالم قال


)٢( 

:وعنه عليه السالم قال

)٣( 
:وقال عليه السالم

)٤( 
:وعن اإلمام الصادق عليه السالم قال

)٥( 
هناك ميزان لكـشف الـسر وكتمانـه وهـو مـا لـو ظهـر إىل غـريك مل             : ج

:يضرك كما صرح بذلك اإلمام الصادق عليه السالم بقوله

.١٦٢احلكمة : ؛ ج البالغة٨٥٨١، ح١٩٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٨: احلكمة: ؛ ج البالغة٨٥٨٢، ح١٩٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٥٦٣٠:؛ غرر احلكم٨٥٨٣، ح١٩٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٥٦١٦: ؛ غرر احلكم٨٥٨٤، ح١٩٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٣١٥ص: ؛ حتف العقول٨٥٩٢، ح١٩٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٢٩٧.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 


)١( 

.رت األحاديث من إفشاء السر إىل بعض األصناف من الناسذّح: د

:وقال اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم

)٢( 
:وعنه عليه السالم قال

)٣( 
:ه السالموقال اإلمام الباقر علي


)٤( 

:وعن اإلمام جعفر بن حممد الصادق عليهما السالم أنه قال

)٥( 
سينال النجاح،   اًلو أن إنساناً كتم سره ومل يطلع عليه أحد        : (املثل-٣

).وإذا أفشى سره سيكون أسرياً لغريه

.١٨٨٦، ح٥٥٧ص: ؛ مشكاة األنوار٨٦٠٠، ح١٩٤، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٠٢٦٥: ؛ غرر احلكم٨٦٠١، ح١٩٤، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٠١٦٦؛ غرر احلكم ٨٦٠٣ح، ١٩٤، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٥٥٩، ص٢ج: ؛ علل الشرائع٨٦٠٤، ح١٩٤، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٤، ح٦٩، ص٧٥ج: ؛ حبار األنوار٨٦٠٥، ح١٩٤، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٢٩٨

من أراد جلاهه أن يكرب: القاعدة اخلمسون

:عن اإلمام الصادق عليه السالم قال-١

)١( 
.كرب فليشفع بلسانه لغريهمن أراد جلاهه أن ي: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

يف التقريب بني الناس وقـضاء احلـوائج ومجـع الـشمل     أثراً  إن للسان   : أ
.والتزويج وغري ذلك وهذا ما أكدته األحاديث الشريفة

:قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم




)٢( 

.٩٦٣٣، ح٤٤٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.٦٤٩٣: ؛ كرت العمال٩٦٢٩، ح٤٤٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٢٩٩.............................................................اللسانواستخدامالکالمقواعد: الفصل الثانی 

:وعنه صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

)١( 
لـسان يف ذلـك ممـا       إن الشفاعة بني الناس بسبب اجلاه واستخدام ال       : ب

ينمــي اجلــاه وهــذا مــا نــراه واضــحاً بــني النــاس ويف األعــراف والــسلوكيات  
.العشائرية

ــل-٣ ــاس     : (املث ــني الن ــه ب ــشفع جباه ــه أن ي ــوا من ــساناً طلب ــو أن إن ل
واستجاب هلم واستخدم جاهه ولـسانه مبـا حيقـق املطلـب فـسيكرب جاهـه بـني             

).الناس

.٦٤٩٢: ؛ كرت العمال٩٦٣١، ح٤٤٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
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الفصل الثالث

لوكقواعد يف الس
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٣٠٣

تقدم الكالم يف بيان القواعد احلياتية اليت ينبغي للمرء أن يـسري عليهـا يف       
جمال الفكر والكالم، واآلن نعطف البحـث علـى بيـان القواعـد الـسلوكية يف               
جمال الفعل والسلوك لكي يتيسر السري عليهـا ملـن أراد علـى هـدى إرشـادات                 

.أهل بيت العصمة عليهم السالم

ملن أراد لنفسه قدرًا:القاعدة األوىل

:عن اإلمام علي عليه السالم قال-١

)١( 
مــن أراد احلفــاظ علـى قيمتــه وقــدره فليتجنـب كــل مــا   : القاعـدة -٢

.يقللها

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

ينبغـي علـى   قيمـة وقـدر بـني النـاس، فعلـى هـذا            ئإن لكل امر  : ألف
حيافظ على قيمته وقدره بني الناس وأن ال يفعل ما يقلـل           اإلنسان أن يزيد أو     

.١٥٣٣، ح٢٧٠، ص١ج: احلكمة الزاهرة) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٠٤

:القدر والقيمة وينقص من الكرامة اليت كرمه اهللا تعاىل ا إذ قال

Pمنِي آَدا بنمكَر لَقَدو...O)١(.

إنّ مـا يـضع القـدر ويقلــل القيمـة ويـنقص الكرامـة هـي املعــصية        : بـاء 
:ني عليه السالمواكتساب الذنوب فلذا ورد عن أمري املؤمن

)٢( 
:وقوله عليه السالم

)٣( 
إن ما يضع قدر اإلنسان هو احلـرص فلـذا ـت عنـه األحاديـث            : جيم

:الشريفة كما يف قوله عليه السالم
)٤( 

:ه عليه السالم قالوعن
)٥( 

بـني النـاس     تمـع وتقـدير   لـه قيمـة يف ا      لو أن إنساناً كـان    (: املثل-٣
.)ففعل معصية قلّت قيمته وذهب تقديره

.٧٠: سورة اإلسراء، اآلية) ١(
.١٥٣٤، ح٢٧٠، ص١ج: احلكمة الزاهرة) ٢(
.١٥٣٥، ح٢٧٠، ص١ج: احلكمة الزاهرة) ٣(
.١٥٥٠: ؛ غرر احلكم٣٧٩٤، ح٣١٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
.١٨٧٧: غرر احلكم؛٣٧٩٥، ح٣١٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٣٠٥

ملن أراد الرزق: القاعدة الثانية

:لمورد عن النيب صلى اهللا عليه وآله وس-١





)١( 

.من أراد رزقه أو سعته فعليه بالطاعة: القاعدة-٢

:احلديث الشريف إىل ما يلييشري

ىل املخلـوق دون أن مينعـه أحـد فهـو مـن قـسم         إإن الرزق يصل    : ألف
إذ ورد يف احلــديث أن الــرزق رزقــان أحــدمها يطلبــك ؛الــرزق الــذي يطلبــك

.واآلخر تطلبه أنت

:وهذا ما أكده أمري املؤمنني عليه السالم بقوله

.مشس الدين: ، حتقيق٧٩، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٠٦








)١( 

أشار احلديث إىل بعـض األرزاق تتـأخر علـى أصـحاا حلكمـة أو               : باء
:العبد، وهذا ما أشارت إليه األحاديث التاليةهملانع أوجد

إىل أن الــرزق يتــأخر علــى العبــد قــول أمــري املــؤمنني عليــه  مــا يــشري -
:إذ يقولمن وصايا لكميل رضي اهللا عنه السالم، 

)٢( 
ما يشري إىل أن الرزق يتأخر بـسبب مـانع أوجـده العبـد قـول اإلمـام                    -

:يقولالباقر عليه السالم إذ 

)٣( 
ى احلديث عن أن يسلك املرء طريق احلرام للوصول إىل الرزق           : جيم

.٣٧٩احلكمة : ؛ ج البالغة٧٣٦١، ح٤٨٣، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
، ٢٧٠، ص٧٧ج: ؛ حبــار األنــوار للعالمــة الــسي٧٣٨١، ح٤٨٥، ص٣ج: ميــزان احلكمــة) ٢(

.١ح
.٨، ح٢٧٠ص،٢ج: ؛ الكايف للكليين٧٤٠٤، ح٤٨٧، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٣٠٧.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

ألن اهللا تعـاىل قـدر األرزاق مـن احلـالل فـال      ؛بسرعة فـإن  ذلـك مـن اجلهـل     
:جتعلها من احلرام كما صرح بذلك اإلمام الباقر عليه السالم





)١( 
ار األرزاق بالطاعـة واالسـتغفار والتوكـل كمـا أشـارت          إن استدر : دال

:األحاديث لذلك

:ما أشار إىل أن الطاعة مفتاح للرزق قول اإلمام علي عليه السالم-

)٢( 
:وقوله عليه السالم

)٣( 
عليه وآله  ما أشار إىل أن االستغفار جيلب الرزق قول النيب صلى اهللا           -

:وسلم

)٤( 

.٦، ح١٤٧، ص٥ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٧٤٣٤، ح٤٩٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٢٢٢: ؛ غرر احلكم١١٤١٧، ح٢٧٠، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٤٠١: ؛ غرر احلكم١١٤١٣، ح٢٦٩، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٨٧٣، ح٣١٩، ص١ج: احلكمة الزاهرة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٠٨

ما أشار إىل أن التوكل جيلب الرزق قول الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه                -
:وسلم


)١( 

طريق احلرام قد حيصل فسلك لو أن إنساناً تأخر عليه رزقه (: لاملث-٣
ولكن لو سلك سلوك املؤمنني سيحـصل        لى مبتغاه ولكنه صار رزقه حراماً     ع

.)على رزقه حالالً طيبا

.٥٦٨٤: ؛ كرت العمال٧٣٦٤، ح٤٨٣، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
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٣٠٩

ملن أراد العز والغنى واألنس: القاعدة الثالثة

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال-١




)١( 
.من أراد العز يف الدنيا واآلخرة عليه بطاعة اهللا تعاىل: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

تعـاىل   إن انتقال العبد من املعاصي إىل الطاعات بتوفيـق مـن اهللا           : ألف
بعد أن يعلم منه صدق النية يف ذلك، وهو نوع عناية إهلية وهذا ما أشـار إليـه       

:أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم بقوله

)٢( 

.٨، ح٨١، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٥٤٨٦٨، ح٥٠٢، ص٢ج: احلكم الزاهرة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣١٠

:وقوله عليه السالم
)١( 

العز، فلذا حـث     انثإن املعاصي تورث الذل والتقوى والطاعة تور      : باء
:على ذلك اإلمام الصادق عليه السالم بقوله


)٢( 

يف طاعـة اهللا تعـاىل      إن الباحث عن العز والغـىن واألنـس جيـدها           : جيم
:وهذا ما يؤيده قوله تعاىل

P...َّلِلومِنِنيؤلِلْمولِهِ وسلِرو ةهِ الْعِز...O)٣(.

فاهللا تعاىل يعز عبده ويغنيه بالزهد والقناعة ويؤنسه يف املناجاة يف الليـل          
:وهذا ما أشارت إليه األحاديث التالية

:ىل العز باهللا تعاىل قول أمري املؤمنني عليه السالم إذ يقولإما يشري * 

)٤( 
ما يشري إىل أن الزهد والقناعة تـورث الغـىن قـول اإلمـام علـي عليـه         * 

:السالم

.٢٣١ص: التفسري املعني) ١(
.٢١٦ص: التفسري املعني) ٢(
.٨: سورة املنافقون، اآلية) ٣(
.٢١٦ص: التفسري املعني) ٤(
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٣١١.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
:وقول اإلمام الصادق عليه السالم إذ يقول

)٢( 
نيب ما يشري إىل أن الوحشة تذهب بلقـاء اهللا تعـاىل ومناجاتـه قـول الـ                * 

:صلى اهللا عليه وآله وسلم


)٣( 

:وقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٤( 
وهجـر معـصيته لنـال      إنساناً متسك بطاعة اهللا تعـاىل       أنّ  لو  (: املثل-٣

.)العز والغىن يف الدنيا واآلخرة

.٣٤٥ص: التفسري املعني) ١(
.املصدر السابق) ٢(
.٤٢٥ص: عنيالتفسري ال) ٣(
.٥٢١ص: التفسري املعني) ٤(
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٣١٢

يكون معلماً لغريهملن أراد أن: القاعدة الرابعة

:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال-١




)١( 
قبل نفسه من أراد أن يكون معلّما لغريه فالبد أن يالحظ    : القاعدة-٢

.ذلك

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن الذي يريد أن يعلم الناس ويؤثر فيهم البـد أن يكـون معلمـاً               : ألف
وإالّ ناله مقت من اهللا تعـاىل كمـا   لنفسه ومؤدباً هلا لكي يكون قدوة لآلخرين   

:يف قوله تعاىل

.١٤٠٩١، ح١٨٣، ص٦ج: ميزان احلكمة) ١(
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٣١٣.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

Pلُونا لَا تَفْعَتقُولُوا م اللَِّه أَن دقًْتا عِنم رَكبO
)١(.

ويكـون مــن أهــل النـار كمــا يف قــول رسـول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه    
:وسلم




)٢( 
رياً ألن التعليم من غري عمل وبالٌالبد أن يكون التعليم عملياً ونظ: باء

ديث الكثرية، وكذلك فإن العمل بال علم       على صاحبه كما أشارت إليه األحا     
:ضالل وعمى وهذا ما أشارت إليه األحاديث التالية

ما يشري إىل أن التعليم بال عمل وبال قول رسول اهللا صلى اهللا عليـه     * 
:وآله وسلم

)٣( 
:السالموقول اإلمام علي عليه

)٤( 
:ما يشري إىل أن العمل بال علم ضالل قول اإلمام علي عليه السالم* 

.٣: سورة الصف، اآلية) ١(
. ٦٣/ ٥١: ؛ اخلصال١٤١٥٧، ح١٨٩، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٣٥: منية املريد) ٣(
.١٤١٤١، ح١٨٧، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣١٤

)١( 
السالم ممن أراد أن يكون داعياً هللا تعاىل ولرسوله ولألئمة عليه: جيم

إليـه اإلمـام أبـو عبـد      البد أن يتخذ السلوك العملي قبل القويل وهذا ما أشار         
.عليه السالماهللا 

فعن حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن احلجال، عن العـالء، عـن               
:قال أبو عبد اهللا عليه السالم: ابن أيب يعفور قال


)٢( 

مل يكن كذلك و اىل الصالح والعمل الصاحل وفعله وعمله فمن كان يدع
فهذا هو ممن يقول مـا ال يفعـل، ولـو وجـدنا آخـر ال يـتكلم ولكنـه متـصف                   

.قول أو لقلقة لسانبصفات حسنة فهو يدعو من غري 

.١٥٨٧: غرر احلكم) ١(
.١٤، ح٨٤، ص٢ج: يينأصول الكايف للشيخ الكل) ٢(
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٣١٥

ملن أراد سد فقره وحاجته: القاعدة اخلامسة

:كتوبيف التوراة م:قالعن أيب عبد اهللا عليه السالم-١




)١( 

مـه  من فرغ قلبه ونفسه لعبادة اهللا تعاىل تكفـل اهللا مبـا يه     : القاعدة-٢
.يف دنياه

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن التفرغ للعبادة ال يعين تـرك الـسعي يف أمـور الـدنيا بـل جعـل           : ألف
.السعي جزءاً من العبادة، وهذا ما أشار إليه احلديث الشريف

.١، ح٨٩، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣١٦

:يف حديِث اِملعراِج: فقد جاء يف إرشاد القلوب


)١( 

للعبادة هو أن تكون ذاكراً هللا تعاىل يف قلبـك وأن ال يـشغل      غالتفر: باء
قلبك شيء وأن متارس العبادة مـن خـالل التلـبس بـبعض الـسلوكيات رغـم                  

:األحاديث الشريفةشارت إليهأكونك ساعياً يف طلب العيش وهذا ما 

ما أشار إىل أن العبادة هي الفكر يف اهللا تعـاىل قـول اإلمـام الـصادق              * 
:عليه السالم

)٢( 
ىل ضـرورة عـدم انـشغال القلـب إالّ بـذكر اهللا تعـاىل قـول         إما أشار   * 

:النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٣( 
ما أشار إىل أن العبادة تتحقق من خالل التلبس بـبعض الـسلوكيات             * 

:األحاديث التالية

:قال اإلمام علي عليه السالم

.١١٧٧٦، ح٣٣٥، ص٥ج: ؛ ميزان احلكمة٢٠٣: إرشاد القلوب) ١(
.٣، ح٥٥، ص٢ج: ؛ أصول الكايف١١٨١٥، ح٣٣٨، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٣٠٨٣: ؛ غرر احلكم٦٦٠٥، ح٣٤٨، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٣١٧.............................................................................السلوكفیعدقوا: الفصل الثالث 

)١( 
:عنه عليه السالم قالو

)٢( 
:وقال عليه السالم

)٣( 
:يف حديث اِملعراج: وجاء يف كتاب إرشاد القلوب


)٤( 

:وعن أمري املؤمنني عليه السالم أنه قال

)٥( 
:وقال عليه السالم

)٦( 
ىل إمكـان أن يكـون اإلنـسان يف    إوغري ذلك من األحاديث اليت أشـارت       

.١٧٩٢: ر احلكم؛ غر١١٧٨٣، ح٣٣٥، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.١١٤٨: ؛ غرر احلكم١١٧٨٤، ح٣٣٥، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٣٤١٢: ؛ غرر احلكم١١٧٨٥، ح٣٣٥، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١١٨٠٠، ح٣٣٧، ص٥ج: ؛ ميزان احلكمة٢٠٥: إرشاد القلوب) ٤(
.٦٤٢٧: ؛ غرر احلكم١١٨٠٩، ح٣٣٩، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٥(
.٣٣١٥: ؛ غرر احلكم١١٨١٠ح،٣٣٩، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٦(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣١٨

.يف طلب العيشعبادة وهو ساٍع

أشــار احلـديث إىل أن نتــائج التفـرغ للعبــادة هـي امــتالء القلــب    : جـيم 
بالغىن، والتكفـل منـه سـبحانه بتحقيـق الطلـب وسـد الفقـر وقـضاء احلاجـة،               

.وبعكس ذلك حيدث العكس يف النتائج

لو أن إنساناً فـرغ قلبـه مـن هـم الـدنيا وانـشغل بـذكر اهللا                  : (املثل-٣
).اىل سيغنيه ويسد حاجتهتعاىل فإن اهللا تع

http://www.abbyy.com/buy
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٣١٩

ملن أراد زيادة النعمة: القاعدة السادسة

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال-١


)١( 

.لزيادةمن شكر بقلبه ولسانه وفعله استحق ا: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

نعم اهللا تعاىل تترى على عباده، فمن اعتـرف بـأن مـا لديـه مـن                 : ألف
ه قـول اإلمـام   نعمة هو من اهللا تعاىل، يكـون قـد أدى شـكرها وهـذا مـا أكـد             

:الصادق عليه السالم بقوله


 



.٩، ح١٠٢، ص٢ج: أصول الكايف، حتقيق مشس الدين) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٢٠

 


)١( 
لسان يعرب عـن  ن الإوإلمتام الشكر البد للسان من دور يف ذلك، إذ     : باء

الــشكر الظــاهري، رغــم أن اهللا تعــاىل يعلــم مــا يف القلــوب، ولكــن للــشكر  
الظاهري على مستوى اللسان حكمة وفائدة، فبه يتحقق متـام الـشكر كمـا يف     

:قول اإلمام الصادق عليه السالم


)٢( 

وللقول يف اللسان فائدة أخرى هي النجاة من البالء كما يشري إىل ذلـك           
.اإلمام الصادق عليه السالم

بن عثمان، حلسن بن حممد بن مساعة، عن أبان فعن محيد بن زياد، عن ا   
:عن حفص الكناسي، عن أيب عبد اهللا الصادق عليه السالم قال




)٣( 

.١٧٨/ ١٦١: ؛ قصص األنبياء٩٧٦٩، ح٤٧٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٠، ح٩٥، ص٢ج: ؛ الكايف٩٧٧٧، ح٤٧٤، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢١، ح١٠٤، ص٢ج: أصول الكايف) ٣(
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٣٢١.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

يف مـضمون احلـديث إالّ   لشكر على مستوى الفعـل وإن مل يـأِت    ا: جيم
أنه قد أتى يف أحاديث أخرى، ولكي ال يقع التوهم يف االكتفاء بالشكر القليب       

واللساين ذكرنا الشكر الفعلي يف القاعدة، وألمهية هذا النوع من الشكر نذكر            
هاء عـن  بعض األحاديث اليت تشري إىل ضرورة االلتزام بطاعة اهللا تعاىل واالنتـ         

:عممعاصيه كتعبري عن شكر الن

ىل جتنب املعـصية كـشكر هللا تعـاىل قـول اإلمـام علـي عليـه         إما يشري   * 
:السالم

)١( 
ما يشري إىل عدم جواز استخدام النعمة اليت أنعم اهللا تعاىل ـا علـى                * 

:العبد يف معصيته تعاىل قول اإلمام علي عليه السالم

)٢( 
:وقوله عليه السالم

)٣( 
ما يشري إىل أن طاعة اهللا تعاىل هي تعبري عـن الـشكر لـه قـول اإلمـام       * 

:علي عليه السالم

.١٤٦/ ٧٥: وارنمشكاة األ؛٩٧٧٦، ح٤٧٤، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٢٦٨: ؛ غرر احلكم٩٧٤٦، ح٤٦٩، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٣٣٠احلكمة : ؛ ج البالغة٩٧٤٧، ح٤٧٠، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٣(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٢٢

)١( 
ل اإلمـام علـي   ما يشري إىل أن عمل املؤمن دليل على شكره لربه قـو          * 

:عليه السالم

)٢( 
لو أن إنسانا أراد أن يشكر اهللا تعـاىل علـى نعمـة فعليـه أن        : (املثل-٣

يعترف بأن املنعم هو اهللا تعاىل دون غريه قلباً، مث يردف ذلـك االعتـراف بـأن                  
ــشكر اهللا ــاب    ي ــسانه ويــصدق هــذا الــشكر بطاعــة اهللا تعــاىل واجتن تعــاىل بل

).معصيته

.١٨، ح٦٩، ص٧٨ج: ؛ حبار األنوار٩٧٤٩، ح٤٧٠، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
).٥٦٦٢-٥٦٦١: (؛ غرر احلكم٩٧٧٨، ح٤٧٤، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٣٢٣

به غريهيملن أراد النجاة مما ابتل: القاعدة السابعة

:عن اإلمام أيب جعفر عليه السالم قال-١



)١( 

نظرك إىل املبتلى واعتبارك ومحدك هللا تعاىل ينجيـك مـن          : القاعدة-٢
.بالئه

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

ىل املبتلى دون غفلة ستعترب، وعند ذلـك سـتحمد اهللا           إإذا نظرت   : لفأ
هذه نّإوعلى ما بك من نعمة العافية، إذ تعاىل على سالمتك من هذا البالء،

عترب، وهذا ما تؤكـده  امثّبتلى مالنعمة ال يشعر ا إال من فقدها، أو من رأى          
.األحاديث الشريفة كقول أيب عبد اهللا عليه السالم

.٢٠، ح١٠٤، ص٢ج: أصول الكايف) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٢٤

بن عثمان، مد بن مساعة، عن أبان فعن محيد بن زياد، عن احلسن بن حم   
:الصادق عليه السالم قالعن حفص الكناسي، عن أيب عبد اهللا




)١( 
اعتبارك من البالء، وشكر اهللا تعاىل على نعمة العافية يرزقـك اهللا            : باء

.اة من هذا البالء وهذا ما ورد يف ذيل احلديثني السابقنيتعاىل به النج

إذا رأيت بالء غريك، وسالمة نفسك ال تسخر وتـستهزئ بـه وال      : جيم
تتطاول عليه مفتخراً بسالمتك، وال تشمت به ملا يف ذلك من خلق ذميم، بـل     
قد يغضب اهللا عليك فيـصيبك مبـا أصـابه وهـذا مـا أشـارت إليـه األحاديـث                    

:الشريفة

ما يشري إىل قبح االستهزاء وعاقبة املستهزئ قول رسول اهللا صلى اهللا *
:عليه وآله وسلم





)٢( 

.٢١، ح١٠٤، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٨٣٢٨: ؛ كرت العمال٨٥٢٨، ح١٨٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٣٢٥.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

مت قـول أيب عبـد اهللا عليـه         ما يـشري إىل قـبح الـشماتة وعاقبـة الـشا           * 
.السالم

فعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النـوفلي، عـن الـسكوينّ، عـن أيب          
:قالعبد اهللا الصادق عليه السالم أنه


)١( 

لو أن إنساناً رأى رجالً فيه عاهة فأخذ يسخر ويشمت منه      : (املثل-٣
به ا، وإذا رأى ذلـك فـاعترب وشـكر اهللا تعـاىل        يسيغضب اهللا تعاىل عليه فيص    

).من هذا البالءاعلى العافية جن

.١، ح٣٤٤، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
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٣٢٦

من أراد شكر ا تعاىل عن طريق املخلوق: قاعدة الثامنةال

:عن اإلمام علي بن احلسني عليهما السالم زين العابدين قال-١



)١( 

.من مل يشكر املخلوق مل يشكر اخلالق: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

اهللا تعـاىل ولكـن أجراهـا علـى يـد عبـاده بعـضهم          مـن إن النعم   : ألف
ليك النعمـة بواسـطته كأمنـا هـو املـنعم،         إلبعض فصار املخلوق الذي وصلت      

:مولذا ورد عن اإلمام الرضا عليه السال

)٢( 
.٣٠، ح١٠٦، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
: الـصدوق ؛ عيون أخبار الرضا عليه الـسالم للـشيخ      ٩٨٠٤، ح ٤٨٠، ص ٤ج: ميزان احلكمة ) ٢(

.٢، ح٢٤، ص٢ج
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٣٢٧.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

شكر املخلوق املنعم، يؤدي إىل زيادة النعمة منـه عليـك فلـذا ورد        : باء
:عن اإلمام علي عليه السالم

)١( 
يه مـردود إجيـايب،   الشكر الذي تقدمه للمخلوق الساخط عليك ف   : جيم

:كما ورد يف احلديث الشريف عن أمري املؤمنني عليه السالم

)٢( 
لو أن إنساناً أنعم عليـك فهـذا يـستحق الـشكر هللا تعـاىل      : (املثل أ -٣

).أوالً، وللمخلوق ثانياً

بل ذلك عنك فشكرته    لو أن إنساناً أنعم عليك وهو راٍض ق       : (املثل ب 
).نعامه عليكإيزيد 

لــو أن إنــساناً أنعــم عليــك وهــو ســاخط قبــل ذلــك عليــك : (املثــل ج
).سيعطف عليكلقلبه رضا عنك ويصطلح معك بخلسيد

.٩٧٩٤، ح٤٧٩، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.املصدر السابق) ٢(
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٣٢٨

ملن أراد داراً معمورة وعمراً طويال: التاسعةالقاعدة 

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال-١

)١( 
إذا رغبت يف طول عمـرك وعمـارة دارك عليـك بـاخللق             : القاعدة-٢
.احلسن

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

املـؤمنني   ولإلخـوان عن اإلحسان للوالدين ولـألوالد ولألرحـام        : ألف
ــضاء حــوائجهم      ــسعي يف ق ــشاشة الوجــه وال ــب وب ــن خــالل الكــالم الطي م

يف العسر واليسر وحتمل األذى منهم هو الرب بعينه وهذا ما أشارت   ومواسام  
:إليه األحاديث الشريفة اآلتية

:ما يشري إىل اإلحسان إىل الوالدين قوله تعاىل* 

Pانًاسنِ إِحيالِدِبالْوو اهوا إِلَّا ِإيدبأَلَّا تَع كبقََضى رو...O)٢(.

.٨، ح١٠٨، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٢٣: سورة اإلسراء، اآلية) ٢(
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٣٢٩.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:هللا عليه وآله وسلمويؤكد ذلك قول رسول اهللا صلى ا


)١( 

:ما يشري إىل اإلحسان لألوالد قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم* 


)٢( 

:ما يشري إىل اإلحسان لألرحام قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم* 


)٣( 

ادق عليـه   قـول اإلمـام الـص      ما يشري إىل اإلحسان لإلخـوان املـؤمنني       * 
:السالم يف حبار األنوار أنه قال




 
داك؟ فقـال عليـه     مـن غُـرر أصـحايب جعلـت فـ         : قلت]: الراوي[قال  

:السالم

.١٦، ح٣١٧، ص٣ج: ؛ الترغيب والترهيب٢٢٦٤٣، ح٥٦٧، ص٩ج: ميزان احلكمة) ١(
.٧٠، ح٩٨، ص١٠٤ج: مجلسي؛ حبار األنوار لل٢٢٧١٤، ح٥٧٥، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٠٤٩/ ٤٨١: ؛ األمايل للطوسي٢٧٥٠، ح٤٦١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٣٠

)١( 
ىل أن طيب الكالم وحتمل األذى مـن الـرب قـول رسـول اهللا              إما يشري   * 

:صلى اهللا عليه وآله وسلم


)٢( 

ن إإن حسن اخللق ال يوازيـه شـيء مـن الكلمـات حـىت العلـم، إذ        : باء
:العامل الذي ال خلق له ال قيمة له، وهذا ما أشارت إليه األحاديث الشريفة

اخللق ال يوازيه شيء قول رسول اهللا صلى اهللا         ما يشري إىل أن حسن    * 
:عليه وآله وسلم

)٣( 
ما يشري إىل أن العامل الذي ال خلق له ال قيمـة لـه قـول أمـري املـؤمنني        * 

:السالمعليه


)٤( 

:ه وآله وسلم عن شر الناس قالول اهللا صلى اهللا عليرسوملا سئل 

.٦٩، ح٣١٢، ص٧٤ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٧٨٢، ح٣٧٥، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٨: ؛ حتف العقول١٧٨٦، ح٣٧٦، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٨١١/ ٥٨٨: ق؛ األمايل للصدو٥٢٢٢، ح١٣٣، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٨١: ؛ منية املريد١٤١٤٤، ح١٨٨، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٣٣١.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
إن الرب وحسن اخللـق يعمـران الـديار مبـا هـو مرضـي هللا تعـاىل،                  : جيم

ويزيدان يف األعمار يف طاعـة اهللا تعـاىل، وإالّ ال قيمـة لـدار عمـرت بالفـساد                  
ذا مـا  واملعصية، وال حاجة لعمر ينقضي باللعب واللهو احملـرم واملعـصية، وهـ         

:حثت عليه األحاديث الشريفة

ما يشري إىل طلب طول العمر يف الطاعـة قـول اإلمـام زيـن العابـدين            * 
:من دعائه يف مكارم األخالقعليه السالم


)٢( 

العمر إذا قضي يف طاعة اهللا تعاىل ازداد وطال قول الـنيب   مما يؤكد أن  * 
:صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٣( 
لو أن إنساناً رغب يف أن يطيل اهللا تعاىل عمره وحيفظ داره    : (املثل-٣

).من اخلراب ما عليه إالّ أن يكون حسن اخللق

.٣٥: ؛ حتف العقول١٤١٩٣، ح١٩٣، ص٦ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٠الدعاء : ؛ الصحيفة السجادية١٤٣٧٢، ح٢١٤، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٨: ؛ الدرة الباهرة١٤٣٦٠، ح٢١٢، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٣٣٢

أراد أن يوصف حبسن اخللقملن: القاعدة العاشرة

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال-١


)١( 

إذا أردت أن توصـف حبـسن اخللـق فلـتكن نفـسك لينـة               : القاعدة-٢
.اًووجهك طلقاًوكالمك طيب

:ف إىل ما يليييشري احلديث الشر

نـب  اإن من السلوكيات مـا جيعـل صـاحبه حـسن اخللـق كلـني اجل                -١
وطيب الكالم وطالقة الوجه، ولكن ال يعين ذلـك االكتفـاء ـذه الثالثـة بـل                
البد من التحلي بالفضائل األخرى كصدق احلديث وأداء األمانة وغريهـا وإالّ     

نها كمـا  ال فائدة من التحلي ببعض الفضائل وترك غريها السيما ما هو أهم م 
.أشارت األحاديث الشريفة لذلك

.٤، ح١١١، ص٢ج:أصول الكايف) ١(
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٣٣٣.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

حديث يـشري إىل أن صـدق احلـديث وأداء األمانـة أهـم مـن لـني                : ألف
اجلانب وطيب الكالم بل أهم حىت مـن العبـادة وأداء احلـج املـستحب كمـا يف        

:قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم




)١( 
م دحديث يشري على ضـرورة التحلـي بـأمور أخـرى تعـضد مـا تقـ              : باء

:ذكره من الفضائل لكي تتصف حبسن اخللق كقول اإلمام علي عليه السالم


)٢( 

حديث يشري إىل ضـرورة التحلـي بـاحللم والـرب واإلنـصاف لكـي             : جيم
عـن أبيـه عـن جـده عـن      اإلمام الصادق  جاء عن   تنال صفة حسن اخللق كما      

عـن  اإلمام أمري املؤمنني علي بـن أيب طالـب علـيهم أفـضل الـصالة والـسالم           
:صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال لعليرسول اهللا




.٥، ح١٤، ص٧٥ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٥٢٥، ح٣١٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
، ٣٩٤، ص٧١ج: ؛ حبــار األنــوار للعالمــة الــسي٥٢٧٤، ح١٣٧، ص٣ج: ميــزان احلكمــة) ٢(

.٦٣ح
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٣٤

)١( 
فيتضح مما تقدم أن حسن اخللق ال ينحصر يف لني اجلانب وطيب الكالم      

.وطالقة الوجه، وإن كانت هذه الصفات تصل بنا إىل االتصاف حبسن اخللق

لني احلديث له آثار إجيابية يف التعامل فلـذا حثـت عليـه األحاديـث          -٢
:الشريفة

م من الناس كمـا  حديث يشري إىل أن طيب الكالم ينتج عدم املال       : ألف
:يف قول أمري املؤمنني عليه السالم

)٢( 
من الناس ومجيالًاًطيباًىل أن طيب الكالم ينتج جوابإحديث يشري : باء

:كما يف قول أمري املؤمنني عليه السالم

)٣( 
ىل أن طيب الكالم ينـتج النجـاح يف أمـرك كمـا يف              إحديث يشري   : جيم

:قول أمري املؤمنني عليه السالم

)٤( 
اإلمـام  طالقة الوجه وحسن البشر يورث احملبة وهذا ما أشـار إليـه             -٣

.٣، ح٥٨، ص٧٧ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٥٢٥٨، ح١٣٦، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٦٢٣٣: ؛ غرر احلكم١٨٠٦٠، ٥٤٢، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢٥٦٨: ؛ غرر احلكم١٨٠٥٦، ٥٤١، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٨٤٩٥: ؛ غرر احلكم١٨٠٥٨، ح٥٤١، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٣٣٥.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

.الصادق عليه السالم

: ، عن محاد، عن ربعي، عن فضيل قالفعن علي بن إبراهيم، عن أبيه     
:قال أبو عبد اهللا الصادق عليه السالم


)١( 

احلقد عن النفس وهذا ما أشار      يدفعان  البشر  طالقة الوجه وحسن  -٤
عـن رسـول اهللا صـلى    الـسالم ماأبو احلسن موسى بن جعفر عليه اإلمام  إليه

:اهللا عليه وآله وسلم أنه قال
)٢( 

.خيمةمن سوء اخللق ملا فيه من آثار وحذرت األحاديث-٥

:قال اإلمام علي عليه السالم

)٣( 
:وعنه عليه السالم قال

)٤( 
:وقال عليه السالم

.٥، ح١١١، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٦، ح١١١، ص٢ج: أصول الكايف للكليين) ٢(
.٥٦٣٩: ؛ غرر احلكم٥٣٢١، ح١٤٢، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٥٦٤٠: ؛ غرر احلكم٥٣٢٢، ح١٤٢، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٣٦

)١( 
:وحينما سئلَ أمري املؤمنني عليه السالم عن أدوِم الناِس غَماً قال

)٢( 
:السالموقال عليه
)٣( 

:وعنه عليه السالم قال

)٤( 
:وقال عليه السالم أيضاً

)٥( 
:وعنه عليه السالم قال

)٦( 
لو أن إنساناً أالن كالمه وتواضعت نفسه وعلـت البـشاشة    : (املثل-٦

).على وجهه سيكثر حمبوه وينال النجاح يف حياته ويوصف حبسن اخللق

.٥٥٩٣: ؛ غرر احلكم٥٣٢٣، ح١٤٢، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٧٨٨/ ٢٩٠: ؛ جامع األخبار٥٣٢٤، ح١٤٢، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٨٥٩٥: ؛ غرر احلكم٥٣٢٧، ح٢٤٣، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٩١٩٢: رر احلكم؛ غ٥٣٢٨، ح٢٤٣، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٨٠٢٣: ؛ غرر احلكم٥٣٣٠، ح١٤٣، ص٣ج: احلكمةميزان) ٥(
.١٦٠٤: ؛ غرر احلكم٥٣٣١، ح١٤٣، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٦(
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٣٣٧

ملن أراد معرفة إميان الشخص: ةالقاعدة احلادية عشر

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال-١

)١( 
.إذا رأيت شخصاً ال يستحي فاعلم أنه ليس مبؤمن:القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

احلياء مـن اهللا تعـاىل فـضال عـن          إن اإلميان احلقيقي ال ينفك عن     : ألف
:اخللق وهذا ما أكده اإلمام الباقر عليه السالم بقوله


)٢( 

إن املؤمن ينبغي أن يكـون ذا حيـاء، فـإذا وجـدت إنـساناً يـستحي                 : باء
ولكنه ليس مبؤمن فهذا يدل على أن حياءه ناقص بل أن حيـاءه حيـاء احلمـق                

.٥، ح١١٤، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٤٥، ح١٧٧، ص٧٨ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٤٧٣٤، ح٥١١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٣٨

وهـذا مـا أشـار إليـه     ،جلهله بالتوحيد ولفقدانه املعرفة اليت تتكامل ا التقـوى     
.اح الشريعةيف مصباإلمام الصادق عليه السالم 


)١( 

لو وجدت إنساناً مؤمنا إميانـاً صـحيحاً حقيقيـا سـتجده ذا             : (املثل-٣
).حياء حتماً

.٤٧٢٠، ح٥١٠، ص٢ج: كمة؛ ميزان احل٥١٠: مصباح الشريعة) ١(
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٣٣٩

ف باملكارمملن أراد االتصا: ةالقاعدة الثانية عشر

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال-١


)١( 

.جيده يف العفو والصلة واحللممن طلب العال: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

يف اآلخـرة، وإالّ  اليت تعد مكارم  إن املكارم احلقيقية يف الدنيا هي       : ألف
لو كانت عند اهللا تعاىل رذيلة فال يصح أن نعدها فضيلة أومن املكارم حىت لو           

ان الـسماوات واألرض، وهـذا يعـين أن رضـا اهللا تعـاىل هـو                كّستسامل عليها   
امليزان يف كون الفعل من املكارم أو ليس كـذلك وهـذا مـا يؤكـده قـول الـنيب         

:ه وسلمصلى اهللا عليه وآل

.٣، باب العفو، ح١١٥، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٤٠




)١( 
عليه وآله وسـلم فهـو مـن    فما أنزله اهللا تعاىل على لسان نبيه صلى اهللا        

.املكارم وهو مرضي هللا تعاىل وما سواه باطل وإن زخرف وزين ظاهره

:العفو عن الظامل يتحقق بشروط منها: باء

أن يكون العفو مع القدرة عليه، وإالّ لو سـكت املظلـوم عـن الظـامل         * 
هـذا مـا   وهو غري قادر على رده أو جمازاته على ظلمه، فهـذا ال يعـد عفـواً، و             

:أشارت إليه األحاديث الشريفة اآلتية

:قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم

)٢( 
:وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٣( 
:لسالمعبد اهللا احلسني عليه اووقال اإلمام أب

)٤( 

.١٠٤٢/ ٤٧٨: ؛ األمايل للطوسي٥٢٧٨، ح١٣٨، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣١٦٥: ؛ غرر احلكم١٣٣٣٩، ح٨٢، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(
. ١/ ١٩٦: ؛ معاين األخبار١٣٣٣١، ح٨٢، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢٤: ؛ الدرة الباهرة١٣٣٣٢، ح٨٢، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٣٤١.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

أنـت ولـيس غـريك، ألن    كأن يكـون العفـو عـن الظـامل الـذي ظلمـ      * 
إسقاط العقوبة حق ال ميكن التصرف بـه إالّ مـن صـاحب احلـق ذاتـه أو ممـن                    

.أعطي ذلك احلق

يكـون مـشجعاً    أن ال يكون العفو سبباً يف فساد من عفوت عنـه، أو           * 
:ستمرار يف ظلمه وهذا ما حذر منه أمري املؤمنني عليه السالملال

)١( 
 *     ة يف الـدين أو ضـعفاً يف   مـ مما يـسبب ثل ئأن ال يكون العفو عن السي

سلطان اإلسالم، أو نوع ضرر عليك وهذا ما أكده اإلمام علي عليه الـسالم               
:بقوله


)٢( 

:وقول اإلمام السجاد عليه السالم إذ يقول

»      رــض ي ــه ــو عن ــت أنَّ العف ِلموإن ع ،ــه ــو عن ــاَءك أن تعفُ ــن أس م ــق ح
:تبارك وتعاىلانتصرت، قالَ اهللا

.)٤(»)٣())ولَمنِ انْتَصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن سبِيٍل((

.١٨٢، ص٢ج: ؛ كرت الفوائد١٣٣٤٥، ح٨٣، ص٦ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٧٨٨: ؛ غرر احلكم١٣٣٤٦، ص٨٣، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٤١: سورة الشورى، اآلية) ٣(
.١/ ٥٧٠: ؛ اخلصال١٣٣٤٧، ح٨٣، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٤٢

.ولكي ال يطول املقام طوينا احلديث عن شروط العفو

لو أن إنساناً ظلمك بفعل أو قول وأنت تستطيع الرد عليه،           : املثل-٣
ن فـضيلة   مبك العفو عنه ملا يف ذلك       ولك القدرة الكافية على عقوبته، ينبغي       

.يف الدنيا وأجره يف اآلخرة

الصلة والتواصـل والتـزاور ومعاونـة املـؤمنني         أشار احلديث إىل أن     -٤
             ن قطعك منهم، ومل يـؤدأمر جيد، ولكن ما هو أفضل منه هو التواصل مع م

:وهذا ما أشار إليه اإلمام احلسني عليه السالم بقولهزاءك إمعروفاً 

)١( 
أشار احلديث إىل فضيلة احللم وهي أن تتجاوز إساءة املسيء إليـك   -٥

وهذا حيتاج إىل انتصار القوة العاقلة على القـوة الغـضبية، وحيتـاج إىل حماربـة           
الشيطان والتخلص من وسوسته باالنتقـام وهـذا مـا أشـارت إليـه األحاديـث             

:يةالتال

مما يشري إىل أن احللم هو سـيطرة القـوة العاقلـة علـى القـوة الغـضبية            * 
:قول اإلمام علي عليه السالم

)٢( 
:وقال عليه السالم

.٤١، ح٤٠٠، ص٧٤ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٧٢٦٩، ح٤٦٢، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٠٥٥: ؛ غرر احلكم٤٤٦٧، ح٤٦١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٣٤٣.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
كما وترك وسوسته باالنتقامىل أن احللم هو حماربة الشيطان إمما يشري  * 

:النيب صلى اهللا عليه وآله وسلمقول يف 

)٢( 
كتـاٍب لـه إىل     وقال أمري املؤمنني علي بن أيب طالـب عليهمـا الـسالم يف              

:احلارث اهلمداين

)٣( 
:وقال اإلمام الباقر عليه السالم




)٤( 

.١١٨٥: ؛ غرر احلكم٤٤٦٦، ح٤٦١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٥، ح٢٦٥، ص٧٣ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٥١٢٤، ح٤٢٠، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٦٩الكتاب : ج البالغة؛١٥١٢٩، ح٤٢٠، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢١، ح٢٦٧، ص٧٣ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٥١٣٠، ح٤٢٠، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٣٤٤

ملن أراد أن ال يندم على العقوبة: ةالقاعدة الثالثة عشر

:ورد عن اإلمام أيب جعفر عليه السالم قال-١

)١( 
.العفو أفضل من العقوبة حىت لو ندمت عليه فيما بعد: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

مـن  العفـو ألن؛أن فضيلة العفو ال تنقلـب إىل رذيلـة  يف ال شك  : ألف
حثـت عليـه اآليـات    صفات اهللا تعاىل وأمسائه، والعفو عـن الغـري أمـر حممـود           

:والروايات كما يف قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم


 

:من ذا الذي أجره على اهللا؟ قال صلى اهللا عليه وآله وسلم: قيل

.٦، ح١١٦، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
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٣٤٥.............................................................................السلوكفیواعدق: الفصل الثالث 

)١( 
:ى اهللا عليه وآله وسلموعنه صل

)٢( 
:وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم أيضاً


)٣( 

.فإذا عفونا عن شخص ال يستحق فال داعي للندم حينئذ

ع اجلميـل ال ندامـة فيـه، ولكـن لـو قارنـا              صنلعفو أمر مجيل و   إن ا : باء
بالعقوبة فإن الندم على العفو ليس فيه ضرر أو خسارة أو تأمل، بعكـس النـدم    
على العقوبة فإنه ال خيلـو مـن ذلـك فلـذلك صـار النـدم علـى العفـو أفـضل                 

.وأهون بكثري من الندم على العقوبة

نعاقبـه مث تبـين فيمـا بعـد أن         لو أننا عفونا عن شخص ومل     (: املثل-٣
هذا الشخص ال يستحق العفو، ونـدمنا علـى العفـو فـإن هـذا النـدم ال يـؤمل                     
النفس كثرياً، ولكن لو عاقبناه مث تبين أنه ال يستحق العقوبة فإننـا ال نـستطيع          

).أن نصلح األمر فتكون الندامة شديدة على النفس

.٧٠٠٩: ؛ كرت العمال١٣٢٩٣، ح٧٩، ص٦ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٠٠٥: ؛ كرت العمال١٣٢٩٧، ح٧٩، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٥، ح١٠٨، ص٢ج: ؛ الكايف للكليين١٣٣٠٠، ح٧٩، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٣٤٦

يش مع العدوملن أراد الع: ةالقاعدة الرابعة عشر

:عن اإلمام أيب عبد اهللا عليه السالم قال-١





)١( 

.التقية تنجي من العدو: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن التقية تكون مع العدو الـذي لـه سـلطة وقـدرة علـى إيـذائك                : ألف
وقتلك جبنده ودولته، وهو على الباطل وال يريد لك إالّ أن تكون معـه علـى                

مام أيب جعفر عليه السالمالباطل فلذلك جاءت الوصية من قبل اإل

عـن  ى بن حممد ، عن حممد بن مجهـور،  فعن احلسني بن حممد، عن معلّ     

.٤، باب كظم الغيظ، ح١١٧، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
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٣٤٧.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

قال أبو جعفر عليه : محزة، عن احلسني بن املختار، عن أيب بصري قالبن أمحد 
:السالم


)١( 

الغيظ من دين اهللا تعاىل الذي جيـب أن نتـدين بـه              إن التقية وكظم  : باء
.أبو عبد اهللا عليه السالموهذا ما أشار إليه اإلمام

فعن أمحد بن حممد بن خالد، عن عثمان بن عيـسى، عـن مساعـة، عـن         
:قال أبو عبد اهللا عليه السالم: أيب بصري قال
 

:من دين اهللا؟ قال عليه السالم: قلت


)٢(
)٣()٤( 

اة دولة الظامل ومنازعتها خالف أمـر اهللا تعـاىل، بـل هـي             دإن معا : جيم
.كده اإلمام أبو جعفر عليه السالماإلميان وهذا ما أخالف

سـألت أبـا احلـسن عليـه     : فعن أمحد بن حممد، عن معمر بن خالّد قـال  

.٢٠، ح٢٢٣، ص٢ج: أصول الكايف للكليين) ١(
.٧٠: سورة يوسف، اآلية) ٢(
.٨٩: سورة الصافات، اآلية) ٣(
.٣، ح٢٢٠، ص٢ج: أصول الكايف) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٤٨

:قال أبو جعفر عليه السالم: السالم عن القيام للوالة، فقال
)١( 

الوصـول إىل رتبـة الـذل فإنـك مـؤمن           ضرورة جماملة الناس دون     : دال
عزيز ال حيق لك أن تذل نفسك كما ورد يف احلديث الشريف عن رسـول اهللا             

:صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٢( 
:وعن اإلمام الصادق عليه السالم قال

)٣( 
نته ولكن للتقية حدود تقف عندها وهذا ما تعرض له الفقهاء، وبي : هاء

.ورد عن اإلمام أيب جعفر عليه السالماألحاديث الشريفة كما 

علي األشعري، عن حممد بن عبد اجلبـار، عـن صـفوان، عـن               أيبفعن  
:ن أيب جعفر عليه السالم قالشعيب احلداد، عن حممد بن مسلم، ع

)٤( 
لو أن إنساناً تعرض إىل أمر فيه حرج شـديد أو لكـة مـع       : (املثل-٣

).أهل الباطل فله احلق أن يتقي فإن التقية أمر مشروع

.١٢، ح٢٢٢، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٥٨: ؛ حتف العقول٦٧٢٠، ح٣٦٣، ص٣ج: يزان احلكمةم) ٢(
.٣، ح٦٣، ص٥ج: ؛ الكايف٦٧٢٣، ح٣٦٤، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٦، ح٢٢٣، ص٢ج: أصول الكايف) ٤(
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٣٤٩

الناسيصان عندملن أراد أن: ةالقاعدة اخلامسة عشر

:عن اإلمام أيب عبد اهللا عليه السالم قال-١




)١( 
.ناس صانه الناسلمن حسنت مداراته ل: القاعدة-٢

:إىل ما يلييشري احلديث الشريف

إن املداراة من األخالق الفاضلة بل هـي نـصف اإلميـان كمـا يف                : ألف
.ق عليه السالماحلديث النبوي وهذا ما أشار إليه اإلمام الصاد

فعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عـن مـسعدة بـن صـدقة،           
:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال


 

.٦، ح١٢٦، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٥٠

:مث قال أبو عبد اهللا عليه السالم





)١( 

.وهي ضرورة حيتاج إليها املرء يف خمالطة الناس

إن من املداراة كف اللسان واليد عن الناس فإن هذا العمل سيثمر          : باء
 ِهعلـى مجيلـ  اًمثرة حيتاج إليها املرء وهي أن الناس ستكف عنه أذاها كذلك رد

.آله وسلم مبستوى الفرائضفلذا جعلها النيب األكرم صلى اهللا عليه و

علــي األشــعري، عــن حممــد بـن عبــد اجلبــار، عــن حممــد بــن  ن أيبفعـ 
إمساعيل بن بزيع، عن محزة بن بزيع، عن عبد اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللا         

:عليه السالم قال


)٢( 

يفهــم مــن احلــث علــى املــداراة يف األحاديــث الــشريفة أن هــذه  : جــيم
وهذا ما أشار إليه املداراة تكون للخاطئ أو اجلاهل، أوالً وللمحتاج إليها ثانياً 

.احلديث الشريف

.٥، ح١٢٦، ص٢ج: أصول الكايف للكليين) ١(
.٤، ح١٢٦، ص٢ج: أصول الكايف) ٢(
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٣٥١.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

فعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النـوفلي، عـن الـسكوين، عـن أيب          
:عبد اهللا عليه السالم قال




)١( 
لـو أن إنـساناً عاشـر النـاس خبلـق حـسن ومـداراة وحلـم                 : (املثل-٣

.)سينال بذلك حب الناس وكف أذاهم عنه

.١، ح١٢٥ص، ٢ج: أصول الكايف) ١(
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٣٥٢

ملن أراد أن ينال ما عند الناس: ةرالقاعدة السادسة عش

:عن اإلمام أيب عبد اهللا عليه السالم قال-١

)١( 
.باللني تنال احلاجات: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن الرفق واللني هو الطريق الصحيح والسريع للوصول إىل اخلري          : ألف
.لنفع وهذا ما يؤكده احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلموا

فعن عبد اهللا بن املغرية، عن عمرو بن املقدام، رفعه إىل الـنيب صـلى اهللا    
:عليه وآله وسلم أنه قال

)٢( 
.صول على اخلرياحلزق وسعة يف الرالإن اللني والرفق يثمر : باء

.، باب الرفق١٦، ح١٢٩، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٧، ح١٢٨، ص٢ج: أصول الكايف) ٢(
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٣٥٣.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:قال أبو عبد اهللا الصادق عليه السالم

)١( 
وعن أمحد بن أيب عبد اهللا، عن إبراهيم بن حممد الثقفي، عن علـي بـن          
املعلى، عن إمساعيل بن يسار، عن أمحد بن زياد بن أرقم الكويف، عن رجل،         

:عليه السالم قالعن أيب عبد اهللا





)٢( 
ي النـاس مـن مثـرات معنويـة أو ماديـة         ولكي تصل إىل ما يف أيد     : جيم

فليس عليك إالّ أن تكون ليناً رفيفاً بغريك على مستوى لـسانك وفعلـك فـإن               
.يستميل قلوب الناس إليكاًيف الرفق سحر

لو أن إنساناً استطاع أن يكون لينا مع غريه فإنه سـينال مـا              : (املثل-٣
).يريده من الناس دون مذلة أو متلق

.٨، ح١٢٨، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٩، ح١٢٨، ص٢أصول الكايف، ج) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٥٤

ملن أراد أن يرتفع يف أعني الناس: ةلسابعة عشرالقاعدة ا

:ورد عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم-١




)١( 
.الرفعة فليتواضعمن أراد: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن الــصدقة تنمــي األمــوال وتكثرهــا، فهــي طريــق آخــر لتكــثري  : ألــف
:األموال وهذا ما أشارت إليه األحاديث الشريفة

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١

)٢( 
:ؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالموقال اإلمام أمري امل. ٢

.١، ح١٣٠، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٣٣٣: ؛ أعالم الدين١٠٥١٧، ح٧٠، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٣٥٥.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
إن الرفعة حمبوبة للجميع السيما عند اهللا تعاىل ومن مث عند الناس            : باء

.واضع وهو ما أكده غري هذا احلديثوهذا ال حيصل إالّ بالت

:قال النيب األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٢( 
:وعنه صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال

)٣( 
:وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٤( 
تلحق ـا نقـصاً، فـإنّ    ليس املراد من التواضع أن تذل نفسك أو : جيم

:ذلك مما ى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بقوله

)٥( 
تواضـع هللا تعـاىل سـيزداد رفعـة          اًعـ يفلو أن إنساناً شريفاً ر    : (املثل-٣

).وشرفاً عند اهللا تعاىل ويف أعني الناس

.٥٤، ح٢٠٦، ص٧٨ج: ؛ حبار األنوار١٠٥١٩ح،٧٠، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.٥٧١٩: ؛ كرت العمال٢١٨٥٦، ح٤٠٥، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٧، ح١٢٠، ص٧٥ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢١٨٥٧، ح٤٠٥، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٥٧٣٠: ؛ كرت العمال٢١٨٥٨، ح٤٠٥، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٩٠، ص٧٧ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢١٨١٨، ح٤٠١، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٣٥٦

ملن أراد أن يوصف بالتواضع: ةالثامنة عشرالقاعدة 

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال-١




)١( 
.إذا شئت التواضع خالف كل ما يورث التكرب: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

إن التواضع أن تتخلق ذه الصفات وختـالف كـل مـا جيـرك إىل             : ألف
شار أالتكرب فتجلس جلسته العامة وأن ال ترى للمكان قيمة ترتفع ا وهذا ما 

.اإلمام أبو عبد اهللا عليه السالمإليه 

ه السالم أنه فعن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن أيب عبد اهللا علي      
:قال

.٦، ح١٣١، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
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٣٥٧.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 





)١( 

ن بــذل الــسالم والتحيــة هــي مــن أخــالق أهــل التواضــع وفيهــا إ: بـاء 
دالالت كثرية، وهلا مثرات أكثر ومن هذه الثمرات أا سبب يف كثرة اخلري كما         

:يف قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٢( 
قولـه صـلى اهللا عليـه    وفيها داللة على باذهلا بأنه يرى من التكرب كما يف          

:وآله وسلم
)٣( 

ترك اجلدال من أجل السمعة وحب الظهـور، بـل حـىت لـو كـان                 : جيم
املرء حمقاً فإن اجلدال يؤدي إىل الرتاع إالّ إذا كـان بـاليت هـي أحـسن، ولـذلك               

أمـري املـؤمنني عليـه    حث احلديث على تركه ملا فيه من آثار سيئة كمـا يف قـول           
:السالم

)٤( 

.٩، ح١٣١، ص٢ج: أصول الكايف للشيخ الكليين) ١(
.٢٤٦/ ١٨١: ؛ اخلصال٩٠١٦، ح٢٨٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢٥٢٦٥: ؛ كرت العمال٩٠٢٢، ح٢٨٤، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٣(
. ١١٧٧: احلكم؛ غرر ٢٤٣٥، ح٢٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٥٨

:وقال عليه السالم

)١( 
إن حب الثناء واملدح على التقوى خالف أخـالق أهـل التواضـع          : دال

:فلذا حذر منه اإلمام الصادق عليه السالم بقوله


)٢( 

:وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم


)٣( 

حيث ينتهي الس سلو أن إنساناً دخل إىل جملس ما فجل (: املثل-٣
دون أن يطلب من اآلخرين أن يكون له صدر الس فهـذا مـن املتواضـعني،             
وكذلك لو جتادل مع أحد ما فترك اجلدال ترفعاً عن اجلدال مع كونـه حمقـاً يف       

لـى  ميـدح ع ذلك فهذا أيضاً من املتواضعني، والذي يتقي اهللا تعاىل ويكـره أن     
).هذه التقوى فهو كذلك منهم

.١٠/ ٦١٥: ؛ اخلصال٢٤٣٦، ح٢٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٠٤: ؛ حتف العقول١٨٦٨٥، ح٧٣، ص٨ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٢٢/ ٢: ؛ تنبيه اخلواطر١٨٦٨٦، ح٧٣، ص٨ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٣٥٩

ملن أراد أن يعرف نفسه هل فيها خري: ةالقاعدة التاسعة عشر

:جعفر عليه السالمأيبعن -١





)١( 

ليس فيـه   ففيه خري ومن أبغضهم     فمن أحب أهل الطاعة     : القاعدة-٢
:إىل ما يلييشري احلديث الشريف. أهل املعصية فالنتيجة عكسيةكخري، وكذل

إىلظـر  لـه فليتأمـل وين  كما إىلإذا أراد املرء أن يزن نفسه لكي يصل          :لفأ
النتيجة املتوخاة، إىلقلبه الذي حيب ويكره ليقف على ما مييل إليه القلب ليصل           

:ومما يؤكد على ضرورة وزن النفس قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم


)٢( 

.١١، ح١٣٥، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٢٦، ح٧٣، ح٧٠ج: لمجلسي؛ حبار األنوار ل٣٩٩٦، ح٣٦٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٦٠

حمبة أهـل الطاعـة تعـين حمبـة الرسـول األكـرم وأهـل بيتـه علـيهم                   : باء
السالم وحمبة مجيع األنبياء واملرسلني واألوصـياء واألوليـاء واملـؤمنني، فلهـذا             
استحق احملب حمبة اهللا تعاىل وهنـاك مـن الروايـات مـا يـشري إىل أن اهللا تعـاىل                 

:حيب من حيب النيب وأهل بيته واملؤمنني نذكر منها

ما يشري إىل ضرورة حب النيب وأهل بيته صلوات اهللا عليهم أمجعني             . ١
:هأنقول الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم


)١( 

ما يشري إىل أن الذي حيب أهل الطاعة سـيكون معهـم، فقـد ورد يف            . ٢
:األمايل للطوسي أنه

يا رسـول اهللا، رجـل   : أتى رجل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال      (
حيب من يصلي وال يصلي إال الفريضة، وحيب مـن يتـصدق وال يتـصدق إال           

وم وال يـصوم إال شـهر رمـضان، فقـال رسـول اهللا      بالواجب، وحيب من يـص   
:صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٢( 
لــو أن رجــالً أحــب أهــل الطاعــة ســينال بــذلك أجــراً يف : (املثــل-٣

).اآلخرة، ويتشبه م يف الدنيا فينال خري الدنيا واآلخرة

.٩٣: ؛ كرت العمال٣٣٥٨، ح٢١٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٣٨٨، ح٢٢٤، ص٢ج: ؛ ميزان احلكمة١٢٨١/ ٦٢١: أمايل الطوسي) ٢(
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٣٦١

ا يف القلب واللسانملن أراد أن يكون حكيم: القاعدة العشرون

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم-١




)١( 
.مثرة الزهد يف الدنيا احلكمة: القاعدة-٢

:ما يليىلإيشري احلديث الشريف 

حبرامها وحالهلـا رغبـة   ن الزهد أمر مرغوب فيه وهو ترك الدنيا  إ:لفأ
ملا عند اهللا تعاىل وهذا أمر حثت عليه الروايات كما يف قول رسول اهللا صـلى       

:اهللا عليه وآله وسلم

)٢( 

.١، ح١٣٦، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
.٣٢٢، ص٧٠ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٧٨٧٥، ح٣٩، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٦٢

كمة ومعرفة األمراض  كاحلد يف الدنيا    أشار احلديث إىل مثرات الزه     :اءب
ىل اآلخرة بسالم، وهنـاك مثـرات أخـرى للزهـد           إواخلروج  الدنيوية وعالجها   

.التاليةعلى مستوى الدنيا واآلخرة ذكرا الروايات 

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١

)١( 
:مام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالمقال اإل. ٢

)٢( 
:قال اإلمام علي عليه السالم. ٣

)٣( 
:قال أمري املؤمنني علي عليه السالم. ٤

)٤( 
نـساناً زهـد يف هــذه الـدنيا الدنيـة رزقـه اهللا تعــاىل      لـو أن إ (: املثـل -٣

احلكمة يف قلبه وأجراها علـى لـسانه فيـصبح مـن أهـل احلكمـة، فـريى الـدنيا          
.)وأمراضها ويعاجل األمراض أو يهرب منها فيعيش بسالم

. ١، ح٩٤، ص٧٧ج: ؛ حبار األنوار٧٩٥٥، ح٤٩، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٢٧٥: ؛ غرر احلكم٧٩٦٠، ح٤٩، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٣٢٨: ؛ غرر احلكم٧٩٦٤، ح٤٩، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١، ح٢١٢، ص٧٧ج: ؛ حبار األنوار٧٩٦٦، ح٤٩، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٣٦٣

ملن أراد الشعور بالغنى: القاعدة احلادية والعشرون

:وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله -١


)١( 

.من وثق مبا عند اهللا استغىن عن الناس: القاعدة-٢

:ما يليإىليشري احلديث الشريف 

ن الغىن هو غىن النفس أي الشعور به باطنيا، وهذا الشعور يـأيت          إ:لفأ
أن يرى العبد أن ما عند اهللا تعـاىل يـصل دون            حدها هو   أمن طرق متعددة، و   

توكـل وارتبـاط بـاهللا تعـاىل وهـذا مـا أكـده            إىلتأخري أو نقص، ولكن حيتـاج       
:اإلمام الصادق عليه السالم

)٢( 

.٨، ح١٤٧، ص٢ج: الكايف) ١(
.٣، ح٦٥، ص٢ج: ؛ الكايف٢٢٥٤١، ح٥٤٨، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٦٤

.لالختصارىن تركناها من الروايات اليت تؤكد هذا املعاك الكثريوهن

ن ما يف يد اهللا تعاىل متيقن احلـصول للفـرق الكـبري بـني اهللا الغـين               إ:اءب
القوي العامل القادر املطلق وبني العبد الفقري الضعيف اجلاهـل العـاجز احملتـاج،            
فإذا أراد اهللا تعاىل أن يوصل شيئاً لعبـده فهـو غـين ال خيـاف الفقـر وقـوي ال            

جنازه وغريها مـن الـصفات، وإذا   إيصلح عبده وقادر على مبا مينعه أحد وعامل    
الفقر أو مينعه من ذلك خوفأراد العبد أن يوصل ألخيه ما حيتاجه فقد يتردد     

مانع أو كونه جيهل ما هو نافع أو يعجز بسبب ظرف ما، فلذا البد مـن الثقـة         
قـال رسـول اهللا  : قـال : وورد عن أيب جعفر عليـه الـسالم      . مبا عند اهللا تعاىل   

:صلى اهللا عليه وآله وسلم


)١( 

لو أن إنساناً طلب من اهللا تعاىل وطلـب مـن عبـاده وكـان                (: املثل-٣
.)أمله باهللا تعاىل كبرياً فإنه سينال ما يريد أسرع مما ينتظره من العباد

.٨، ١٤٧، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
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٣٦٥

ملن أراد أن ال يفوته فعل اخلري: ية والعشرونالقاعدة الثان

:عبد اهللا عليه السالم قالأيبعن -١


)١( 

.فعلهفااخلري عمل ت الثمرة من ئإذا ش: القاعدة-٢

:ما يليإىليشري احلديث الشريف 

كـي حيقـق مـا هـو املرجـو منـه            شـروط ل   إىلن فعل اخلري حيتـاج      إ:لفأ
:وهي

.قوم به خري مرضي عند اهللا تعاىلتن تتأمل وتتأكد من أن ما سأ-

بعد التأكـد مـن ذلـك بـادر يف فعـل اخلـري وال تـؤخره لكـي ال يكـون           -
.للشيطان دور مينع وقوع هذا اخلري وهذا ما أكده اإلمام أبو جعفر عليه السالم

حلـسني، عـن علـي بـن أسـباط، عـن            عن حممد بن حيىي، عن حممد بن ا       

.١٥٠، ص٢ج: الكايف) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٦٦

:مسعت أبا جعفر عليه السالم يقول: العالء، عن حممد بن مسلم قال




)١( 
منثوراً وهذا موقعه الصحيح وإالّ سيكون هباًءيف ن يصب فعل اخلريأ-

.ما أشار إليه احلديث الشريف

:فقال عليه السالم

)٢( 
:وقال عليه السالم

)٣( 
متـام املعـروف مـن دور يف    ن يكون فعل اخلري كامالً غري ناقص، ملـا إل أ -

حتقيق نتائجه، ولذلك حث الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وآله وسـلم وأهـل        
.بيته على اإلمتام بقوهلم

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١

)٤( 

.٩، ح١٥١، ص٢ج: أصول الكايف للكليين) ١(
.٩١١٥: ؛ غرر احلكم١٢٧٨٣، ح٥٢٢، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٩١٤٦: ؛ غرر احلكم١٢٧٨٤، ح٥٢٢، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٢٣٥/ ٥٩٦: ؛ األمايل للطوسي١٢٧٧٩ح، ٥٢٢، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٣٦٧.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:لسالمقال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما ا. ٢

)١( 
:قال اإلمام علي عليه السالم. ٣

)٢( 
ىل ضرورة التعجيل يف فعل املعروف واخلري للتخلص       إيشري احلديث    :اءب

أو موانـع، وهنـاك أحاديـث أخـرى أشـارت           مما ختبئه الظـروف مـن معوقـات         
.لذلك

:ول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمقال رس. ١
)٣( 

:قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم. ٢
)٤( 

:قال عليه السالم. ٣
)٥( 

أن اً مـن و أن إنساناً أراد فعل اخلري فـال يـؤخر ذلـك خوفـ         ل(: املثل-٣
.)حيصل ما مينعه من الفعل

.٤٧٥٢: ؛ غرر احلكم١٢٧٨٠، ح٥٢٢، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٨٩٩: ؛ غرر احلكم١٢٧٨١، ح٥٢٢، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٤، ح١٤٢، ،ص٢ج: ؛ الكايف٥٦١٢، ح١٩٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٤٣٦١: ؛ غرر احلكم٥٦١٤، ح١٩٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٤(
.١٠/ ٦٢٠: ؛ اخلصال٥٦١٥، ح١٩٠، ص٣ج: يزان احلكمةم) ٥(
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٣٦٨

ملن أراد أن يعامله الناس مبا حيب: القاعدة الثالثة والعشرون

: إىل النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم           أعرايبجاء  : قال:مرفوع-١
ل اهللا علمـين    يـا رسـو   : رز راحلتـه، فقـال    غـ وهو يريد بعض غزواته، فأخـذ ب      

:به اجلنة، فقالعمال أدخل 


)١( 

.عامل الناس مبا حتب أن يعاملوك: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

السوء ترد عليك كما فعلت، وهـذا  ن معاملة الناس باحلسىن أو ب   إ:لفأ
.ما تؤكده األحاديث الشريفة

:اإلمام علي عليه السالمقال . ١

.١٠، ح١٥٣، ص٢ج: الكايف) ١(
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٣٦٩.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
: ورد يف كتاب من ال حيضره الفقيه للـشيخ الـصدوق رمحـه اهللا أنـه              . ٢

يستكِرهها على نفسها،    كانِت امرأة على عهِد داود عليه السالم يأتيها رجلٌ        (
إنك ال تأتيين مرة إالّ وعند أهلك من : قى اهللا عز وجل يف قلبها فقالت له       لفأ

ه د عليـ وجـد عنـد أهلـه رجـالً، فـأتى بـه داو      فذهب إىل أهلـه ف    : قال! يأتيهم
: وما ذاك؟ قـال : فقال! إيلّ ما مل يؤت إىل أحٍديا نيب اهللا، أتى  : السالم فقال 

قُـل  : د عليه الـسالم   أهلي، فأوحى اهللا تعاىل إىل داو      عندوجدت هذا الرجل    
.)٢()كما تدين تدان: له

ن نفسك هي امليزان فيما تعامل به الناس، فإذا كانت نفسك حتب   إ:اءب
أن حيسن إليها فلتحسن إىل الناس، وإذا كانت حتب أن يساء إليهـا سيحـصل              

.ديث الشريفةهلا ذلك بإساءا للناس وهذا ما أشارت إليه األحا

:قال اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم. ١





)٣( 

.٦٩١٨: ؛ غرر احلكم٢٤٨٩، ح٣٧، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
، ٧١، ص٦ج: ؛ ميــزان احلكمــة ٤٩٨٦، ح٢١، ص٤ج: مــن ال حيــضره الفقيــه للــصدوق   ) ٢(

.١٣٢٤٤ح
.١، ح٢٠٣، ص٧٧ج: سي؛ حبار األنوار للمجل١٣٠٨٧، ح٣٤، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٣(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٧٠

:قال اإلمام احلسن عليه السالم. ٢

)١( 
لو أن إنساناً أراد أن يناله ما حيب من الناس فليفعـل ذلـك         (: املثل-٣

.)سيلقى اجلوابهلم 

.٢٩٧: ؛ أعالم الدين١٣٠٨٨، ح٣٤، ص٦ج: ميزان احلكمة) ١(
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٣٧١

ملن أراد عزاً باإلنصاف: القاعدة الرابعة والعشرون

:عن أيب جعفر عليه السالم، قال. ١


)١( 

.من أراد العزة فليكن منصفاً: القاعدة. ٢

:الشريف إىل ما يلييشري احلديث 

ن للعزة أسباباً كثرية منها إنـصاف النـاس إضـافة إىل غريهـا مـن        إ: ألف
تبـاع سـبيله    اعليه بطاعة اهللا تعـاىل و     فاًون عزيز األسباب، فلو أراد املرء أن يك     

نصاف الناس من نفسه، وإالّ لو أنـصف النـاس مـن نفـسه وهـو عـاٍص يف           إو
.وهذا ما أشارت إليه األحاديث الشريفةأمور أخرى ال ينال عزاً لوجود املانع 

:قال اإلمام علي عليه السالم. ١

)٢( 

.٤، ح١٥٢، ص٢ج: الكايف) ١(
.٨٢١٧: ؛ غرر احلكم١٢٩٤٧، ح٨، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٧٢

:قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم. ٢

)١( 
:قال اإلمام علي عليه السالم. ٣

)٢( 
نصاف الناس من الـنفس هـو عـني العـدل وفيـه لـذة كـبرية ال              إن  إ:اءب

.يدركها إالّ أهلها وهذا ما أشارت إليه األحاديث الشريفة

عن حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد بـن عيـسى، عـن احلـسن بـن                  . ١
:عبد اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قالحمبوب، عن 

)٣( 
:قال اإلمام الصادق عليه السالم. ٢


)٤( 

غريه من نفسه سيزداد عزاً ويكون مـن  لو أن إنساناً أنصف    (: املثل-٣
.)أهل العدل

.٦٧، ح١٠، ص٧٨ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٢٩٤٨، ح٨، ص٦ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٦٦: ف العقول؛ حت١٢٩٤٩، ح٨، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢٠، ح١٥٥، ص٢ج: أصول الكايف للكليين) ٣(
.١٥، ح١٤٧، ص٢ج: ؛ الكايف١٢٠٩٣، ح ٣٨٧، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٧٣

ملن أراد العز بالزهد: القاعدة اخلامسة والعشرون

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم-١




)١( 
.من أراد العز فليزهد مما يف أيدي الناس: القاعدة-٢

:ما يليإىليشري احلديث الشريف 

هذه زوال العز حىت لو كانت   إىلن طلب احلوائج من الناس يؤدي       إ:لفأ
:احلوائج ضرورية، فلذلك وصى أمري املؤمنني عليه السالم بعض أوالده بقوله

)٢( 
:عليه السالم أيضاًوقال
)٣( 

.٤، ح١٥٦، ص٢ج: الكايف) ١(
.١٣]١٢٤٤٦[، برقم ٤٤٢، ص٩ج: وسائل الشيعة للحر العاملي) ٢(
.٨٢٦٧، ١١٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٣(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٧٤

عظـيم ملـا    يف طلب احلوائج ذهـاب احليـاء أيـضاً وهـذا خـسران               نّإ:اءب
للحياء من أمهية يف حياة املؤمن فلـذلك حثـت األحاديـث علـى حفـظ احليـاء                  

.ه وسلموالتحلي به كما يف قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآل

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١

)١( 
:قال اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم. ٢

)٢( 
:قال اإلمام علي عليه السالم. ٣

)٣( 
التحرر من ربق الطمع واحلرص على حتصيل املال فوق الضرورة :جيم

وراء اجلــاه والــشهرة فــوق احلاجــة أمــر مهــم للمــؤمن، فلــذا قــال   ثواللــها
واليأس مما يف أيدي النـاس عـز للمـؤمن، وأكـدت األحاديـث هـذه          :احلديث

:املعاين وكما يلي

:لتحرر من الطمع أو االبتعاد عنهضرورة اىل إمما يشري -

:قال اإلمام الصادق عليه السالم. ١

.٤٣/ ٣٩: ؛ األمايل للطوسي٤٧١٢، ح٥٠٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٦١٨١: ؛ غرر احلكم٤٧٢٦، ح٥٠٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٧٠٩٧: ؛ غرر احلكم٤٧٣١، ح٥١٠، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٣٧٥.............................................................................سلوكالفیقواعد: الفصل الثالث 


)١( 

٢ .ِعظُهقال اإلمام الكاظم عليه السالم هلشام وهو ي:




)٢( 
.تحرر من حب املال واجلاه السليبىل ضرورة الإمما يشري -

:م صلى اهللا عليه وآله وسلمقال الرسول األكر


)٣( 

ــب احلــوائج    :دال ــشارع املقــدس يف طل ــرخص ال ــا تقــدم ي مــع كــل م
:األحاديث الشريفةالضرورية وان استلزم ذلك ذهاب العز واحلياء كما يف 

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١

)٤( 
:قال اإلمام احلسن عليه السالم. ٢

.٣، ح١٦٨، ص٧٣ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١١٣٥٤، ح٢٦٠، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.١، ح٣١٥، ص٧٨ج: نوار للمجلسي؛ حبار األ١١٣٥٩، ح٢٦٠، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٥٥/ ١: ؛ تنبيه اخلواطر٣١٩٥، ح١٨٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢٩، ح١٥٦، ص٩٦ج: ؛ حبار األنوار٨٢٨٥، ح١١٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٧٦


)١( 

:قال اإلمام الصادق عليه السالم. ٣


)٢( 

:لشيعتهنصيحة وقال اإلمام احلسن العسكري عليه السالم يف .٤










)٣( 
شيء فال يسأل أحـداً ألن يف ذلـك         إىللو أن إنساناً احتاج     (:ملثلا-٣

.)ذهاب عزة، ولكن إذا اضطر فله الرخصة

.١٦، ح١٥٢، ص٩٦ج: ؛ حبار األنوار٨٢٨٦، ح١١٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٤٨/ ١٣٥: ال؛ اخلص٨٢٨٧، ح١١٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٤، ح٣٧٨، ص٧٨ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٨٢٨٨، ح١١٥، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٣٧٧

أن تكثر أمواله أرادملن : القاعدة السادسة والعشرون

ويطول عمره وتبتعد عنه البلوى

:عن أيب جعفر عليه السالم-١


)١( 

.إذا شئت السعة يف اخلري صل رمحك: القاعدة-٢

:ما يليإىليشري احلديث الشريف 

ن لصلة الرحم آثاراً حيتاجها اإلنسان أشد احلاجة أال وهي طهارة إ:لفأ
باليا، وتنمية األموال وكثرا، وطول األعمال وقبوهلا، والنجاة من املصائب وال

العمر واستمرار احلياة والسعة يف الرزق واملكسب، والعالقة الودية مع األهـل    
.وهناك الكثري من الروايات اليت ذكرت غري هذه اآلثار.واألحبة

:قال اإلمام الباقر عليه السالم. ١



.١٣، ح١٥٩، ص٢ج: الكايف) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٧٨

)١( 
:قال النيب األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم. ٢

)٢( 
:قال الرسول األعظم صلى اهللا عليه وآله وسلم. ٣


)٣( 

فضالً عن آثارها الدنيوية فإا عبادة وعالمة علـى          ن صلة الرحم  إ:اءب
:األحاديث التاليةتقوى من يفعلها كما يف 

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١


)٤( 
:قال النيب األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم. ٢

)٥( 
لو أن إنساناً له رحم فوصلها حىت لو كانت فاجرة فإن فيها          : املثل-٣

.وفوائد دنيوية كثريةاًثواب

.١٢، ح١٥٢، ص٢ج: ؛ الكايف٧٢٥٦، ح٤٦١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٠٤٩/ ٤٨١: ؛ األمايل للطوسي٧٢٥١، ح٤٦٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
. ١٠٤٩/ ٤٨١: ؛ األمايل٧٢٥٠، ح٤٦٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٦٩١١: ؛ كرت العمال٧٢٤٧، ح٤٦٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٤(
.١٥، ح١٥٢، ص٢ج: ؛ الكايف٧٢٤٠، ح٤٥٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٣٧٩

من أراد أن يويف حق الوالد:والعشرونالسابعةالقاعدة 

:عن أيب احلسن موسى عليه السالم-١




)١( 
.من أراد وفاء حق والده فليعظمه مبا ذكر أعاله: القاعدة-٢

:ما يليإىليشري احلديث الشريف 

وهـذا مـا   احلديث يفما جاء  ن للوالد على ولده حقاً عظيماً غري      إ:لفأ
:فة التاليةيالشرأكدته األحاديث 

:قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١

)٢( 

.٥، ح١٦٥، ص٢ج: الكايف) ١(
.٤٥٥١٢: ؛ كرت العمال٢٢٦٩٨، ح٥٧٣، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٨٠

:املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالمقال اإلمام أمري . ٢




)١( 
:قال اإلمام زين العابدين عليه السالم. ٣




)٢( 
ه مبـا فيـه االحتـرام       ن يتكلم الولـد مـع أبيـ       أن من األدب والذوق     إ:باء
من حق املؤمن على يكنيه بكنيته ألا لدي أو على األقل ايب أو يا وأكقوله يا 

:املؤمن كما يف قول اإلمام الرضا عليه السالم

)٣( 
عامـة ومـن هـذه اآلداب املـشي مـع الوالـد فـال          اًن للمشي آدابـ   إ:جيم

املشي بني يديه أي أمامه، ويعد املشي خلف األب من التواضع له حلقـه   يصح  
ن التواضع يف املشي ممدوح فالبد من مراعاته وهذا ما أكـدت      إ، وحيث   الكبري

:عليه األحاديث كقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

.٣٩٩احلكمة : ؛ ج البالغة٢٢٦٩٩، ح٥٧٣، ص٩ج: ميزان احلكمة) ١(
.١، ح٦، ص٧٤ج: ؛ حبار األنوار٢٢٧٠٠، ح٥٧٣، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٨٧٢ص: كتاب األخالق واآلداب اإلسالمية) ٣(
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٣٨١.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 


)١( 

وهـي تعـد    لوس آداب أيضاً، فتطبيقها مع الوالد أوىل وأهم         وللج :دال
من الرفق بالصاحب والتوقري للكـبري وهـذا مـا حثـت عليـه األحاديـث كقـول            

:اإلمام الباقر عليه السالم


)٢( 

:وقول اإلمام علي عليه السالم

)٣( 
:قال أبو عبد اهللا عليه السالم: وعن أمحد بن حممد، قال

)٤( 
ضرورة جتنب الـدخول فيمـا يـؤدي اىل سـب وشـتم الوالـد، بـل           :هاء

ري له والثناء عليـه مـن      العكس هو الصحيح أال وهو طلب الرمحة والدعاء باخل        
الناس وهذا ال يتم إالّ بسلوك ما هو حـسن وتـرك مـا هـو قبـيح فلـذا حثـت                  

:الروايات على ذلك

.٩٦٢: اآلداب واألخالق) ١(
.٨٦٨: اآلداب واألخالق) ٢(
.٢٣٤١: ؛ غرر احلكم١٣٢٣٤، ح٦٧، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢، ح٧١، ص٢ج: للكليينأصول الكايف) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٨٢

:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١


)١( 
رسـول  للوالد الرمحة واخلري وهذا ما أشار إليـه     العمل الصاحل يوصل  . ٢

:اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال






)٢( 
صلى يعد من الكبائر التسبب يف شتم الوالد كما يف قول رسول اهللا            . ٣

:اهللا عليه وآله وسلم


)٣( 
ن رجال له والـد وجـب عليـه أن يناديـه مبـا حيـب وأن             ألو  (: املثل-٣

ده وأن يتجنب كل ميشي خلفه وإذا دخلوا جملساً أن يبقى واقفاً حىت جيلس وال 
.)ما يسبب شتم والده

.٤٠ص: كتاب اآلداب واألخالق اإلسالمي) ١(
.٢، ح٥٦٠، ص١١ج: ؛ وسائل الشيعة٣٣٦١٠، ح٥٦٣، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٤٥٤٥٥: ؛ كرت العمال٢٢٦٧٤، ح٥٧١، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٣٨٣

حوائجه وسرت عوراتهريتيسأرادملن : والعشرونالثامنةالقاعدة 

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم-١




)١( 
راد اليسر يف حوائجـه وسـتر عوراتـه فلـيعن املـؤمن        أمن  : القاعدة-٢
.ويستره

:يشري احلديث الشريف اىل ما يلي

ن من يريد من اهللا تعاىل قضاء حوائجه وتيسريها ليس عليـه إال             إ:لفأ
ليـه األحاديـث األخـرى    شـارت إ أأن يرفع ضيق وكربة أخيه املؤمن، وهذا ما   

:يضاً كما يف قول اإلمام الصادق عليه السالمأ



.٥، ٢٠٥، ص٢ج: الكايف) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٨٤

)١( 
ن يستر عـورة    أن من يريد أن يستر اهللا تعاىل عوراته فما عليه إالّ            إ:اءب

ه األحاديث األخرى أيضاً كما يف قول الـنيب         شارت إلي أأخيه املؤمن، وهذا ما     
:األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم


)٢( 

أحـب أن يـستر اهللا   : وعنه صلى اهللا عليه وآله وسلم ملا قـال لـه رجـل          
:علي عيويب قال

)٣( 
جتنـب فـضح عـورات النـاس       إىلشارة  إولعل يف مفهوم احلديث      :جيم

شـارت إليـه األحاديـث      أوتتبعها ملا يف ذلك من خطر على الفاعل، وهـذا مـا             
الشريفة عن كشف عورة املسلم يقول الرسـول الكـرمي صـلى اهللا عليـه وآلـه                 

:وسلم


)٤( 

.١٤٧/ ٩٧: سي؛ األمايل للطو٤٦١١، ح٤٨٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٦٣٩٢: ؛ كرت العمال١٤٧٩٢، ح٣٣٦، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٤٤١٥٤: ؛ كرت العمال١٤٧٩٣، ح٣٣٦، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢، ح٢٣٩، ص٣ج: ؛ الترغيب والترهيب١٤٨٠٦، ح٣٣٨، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٣٨٥.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم


)١( 

لو أن إنساناً قضى ألخيه حاجة أو ستر له عورة، سيقضي           : (املثل-٣
.)اهللا تعاىل له حاجته ويستر عورته يف الدنيا فضالً عن اآلخرة

.١/ ٢٨٨: ؛ ثواب األعمال١٤٨٠٧، ح٣٣٨، ص٦ج: ميزان احلكمة) ١(
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٣٨٦

ملن أراد جلب الرزق: القاعدة التاسعة والعشرون

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم-١










)١( 
.ق عليك بإطعام املؤمننيزإذا شئت سعة الر: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

شارت أن إطعام املؤمنني أمر ممدوح وفيه الثواب الكثري، وهذا ما إ:لفأ
.مإليه الروايات الكثرية كما يف قول أيب عبد اهللا عليه السال

.٩، ٢٠٧، ص٢ج: ل الكايفأصو) ١(
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٣٨٧.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

عن حممد بن مقرن، فعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري،        
:عن عبيد اهللا الوصايف، عن أيب جعفر عليه السالم قال

 
:وكم األفق؟ فقال عليه السالم: قلت

)١( 
واسعاً على املطعم وهذا ما أشار إليه احلديث     ن اإلطعام يدر رزقاً     إ:اءب

.الشريف يف املنت

.)لو أن إنساناً أطعم مؤمناً أو أكثر سيكثر رزقه(: املثل-٣

.١٠، ح٢٠٧، ص٢ج: أصول الكايف) ١(
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٣٨٨

السرت يف الدنيا واآلخرةأرادملن : القاعدة الثالثون

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم-١




)١( 
.الستر يف الدنيا واآلخرةإىلاملؤمن احملتاج يؤدي كساءإ: القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

الـستر يف الـدنيا      إىلاملؤمن بثوب وسـتر عورتـه يـؤدي         كساءإن  إ:لفأ
إليـه اإلمـام   أشـار الكاسي يف ضمان اهللا تعـاىل وهـذا مـا           واآلخرة، بل يكون  

:علي بن احلسني عليهما السالم

)٢( 

.، باب كسوة املؤمن٥، ح٢١٠، ص٢ج: الكايف) ١(
.، باب كسوة املؤمن٤، ح٢١٠، ص٢ج: الكايف) ٢(
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٣٨٩.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

كساء املـؤمن فيـه متـتني للمـودة واحملبـة وهـذا مـا أكـدت عليـه            إن  إ:اءب
:األحاديث كقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

)١( 
:وعنه صلى اهللا عليه وآله وسلم قال


)٢( 

لو أن إنساناً كسا أخاه املؤمن سينال الستر واحملبة يف الـدنيا        (:املثل-٣
.)واآلخرة

.١٤، ح١٤٤، ص٥ج: ؛ الكايف٢١١٩٨، ح٢٧١، ص٩ج: ميزان احلكمة) ١(
.٧، ح١٤٣، ص٥ج: ؛ الكايف٢١١٩٩، ح٢٧١، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٣٩٠

الرمحة اإلهلية يف الدنياأرادملن : والثالثوناحلادية قاعدة ال

:عبد اهللا عليه السالم، قالأيبعن -١




)١( 
.عليه بإكرام أخيه املؤمن،متصلةإهلية من رغب يف رمحة : عدةالقا-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

ن إكرام املؤمن أمر مستحب وله آثار دنيوية وأخروية كثرية، كما إ:لفأ
:األحاديث التاليةيف 

عن حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عـن عمـر بـن عبـد العزيـز،        . ١
:أيب عبد اهللا عليه السالم قالعن مجيل بن دراج، عن



.، باب الطاف املؤمن٥، ٢١٠، ص٢ج: الكايف) ١(
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٣٩١.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
عن حممد بن حيىي، عن أمحـد بـن حممـد بـن عيـسى، عـن علـي بـن              . ٢

احلكم، عن احلسني بن هاشم، عن سعدان بن مسلم، عن أيب عبـد اهللا عليـه                
:السالم قال

)٢(
)٣( 

عن حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عـن يـونس، عـن      . ٣
:اهللا عليه السالم قالعبد اهللا بن سنان، عن أيب عبد

)٤( 
عن حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبـوب، عـن نـصر             . ٤

بن إسحاق، عن احلارث بن النعمان، عن اهليثم بن محاد، عن أيب داود، عـن    ا
:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: زيد بن أرقم قال


)٥( 

.٢، ح٢١٠، ص٢ج: أصول الكايف للكليين) ١(
.مجع قذى، وهو ما يقع يف العني أو الشراب من وسخ وغريه: القذاة) ٢(
.١، ح٢١٠، ص٢ج: أصول الكايف للكليين) ٣(
.٣، ح٢١٠، ص٢ج: أصول الكايف للكليين) ٤(
.٤، ح٢١٠ص، ٢ج: أصول الكايف للكليين) ٥(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٩٢

ن اإلكرام يتم ولو بأدىن املعروف كالكلمة الطيبة فضالً عن غريها           إ:باء
من املعـروف وهـذا مـا ورد يف األحاديـث الـشريفة كقـول اإلمـام علـي عليـه            

:السالم


)١( 

:ليه السالم قالوعنه ع

)٢( 
لو أن إنساناً أكرم أخاه ولو بكلمـة طيبـة سـينال رمحـة اهللا                (: املثل-٣

.)تعاىل يف الدنيا واآلخرة

.٦٢٣١: ؛ غرر احلكم١٨٠٦١، ح٥٤٢، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.٧٧٦١: ؛ غرر احلكم١٨٠٦٢، ح٥٤٢، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٣٩٣

من أراد أن يكون : الثالثونة ونيالقاعدة الثا

وعظيماً يف أعني الناسحمرتماً

خطـب  (:سن عليـه الـسالم قـال      عن بعـض أصـحاب اإلمـام احلـ        -١
:الناس احلسن بن علي صلوات اهللا عليهما فقال
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٣٩٤









)١( 
.راد العظمة يف الدنيا فليزهد فيهاأمن : القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

ن مما جيعلك عظيماً عند الناس، هو نظرك اىل الدنيا باستـصغار            إ:لفأ
.واحتقارها والزهد فيها

تحـرر مـن الـشهوات كـشهوة الـبطن      مما جيعلك عظيماً أيضاً هـو ال     :باء
.والفرج

.مما جيعلك عظيماً أيضاً هو طرد اجلهل عن نفسك:يمج

مما جيعلك عظيماً أيضاً هو أن ال تكون متضجراً أو متسخطاً على         :الد
.متر به من أحوال ال تعجبكما 

ــو أن   :هــاء ــضاً ه ــاً أي ــا جيعلــك عظيم ــاً إذا  مم تكــون صــامتاً أو حكيم
.دال العقيمتكلمت، وتتجنب اجل

.٢٦، ح٢٣٨-٢٣٧، ص٢ج: أصول الكايف للكليين) ١(
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٣٩٥.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

.مما جيعلك عظيماً أيضاً هو أن ال تغفل عن إخوانك ومواسام:اوو

وم أحداً يف فعل يقبل يف مثلـه  لأن ال تمما جيعلك عظيماً أيضاً هو   :ايز
.االعتذار حىت يعتذر إليك

.أن يطابق قولك فعلك وفعلك قولكمما جيعلك عظيماً أيضاً هو:حاء

.اً هو خمالفة اهلوىمما جيعلك عظيماً أيض:طاء

مما جيعلك عظيماً أيضاً هو أن ال تشكو وجعا إال ملن يستطيع رفعه          :ياء
.عنك

تستـشري إال مـن لديـه النـصيحة     الّأمما جيعلك عظيمـاً أيـضاً هـو         :كاف
.الكاملة واخلالصة

ضرورة االلتزام ذه الصفات مجيعهـا أو بعـضها لتنـال االحتـرام              :الم
.والتعظيم

لو أن إنساناً أنصف مبا تقدم سينال االحترام والتعظيم من           (:املثل-٣
.)الناس يف الدنيا والرضا من اهللا تعاىل يف اآلخرة
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٣٩٦

راد أن يدفع عن قريته البالءأملن : والثالثونالثالثةالقاعدة 

:عن أيب جعفر عليه السالم قال-١

)١( 
.باإلميان والتقوى حتمي عشريتك من البالء: القاعدة-٢

:يشري احلديث اىل ما يلي

ىل دفع كثري ولـو صـدر       إيؤديانن اإلميان والتقوى مع اهللا تعاىل       إ:لفأ
.ذلك من مؤمن واحد

ن للمؤمن كرامـة عنـد اهللا تعـاىل كمـا يف            أىل  إمفهوم احلديث يشري     :اءب
:آله وسلمقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و

)٢( 
:وعنه صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

.، باب فيما يدفع اهللا باملؤمن١، ٢٤٦، ص٢ج: الكايف) ١(
.٨٢١: عمال؛ كرت ال١٤٣٥، ح٣٠٤، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٣٩٧.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 


)١( 

قريـة فيهـا عـصاة لـدفع اهللا     لو أن مؤمناً واحـداً يـسكن يف    (: املثل-٣
بـو جعفـر عليـه    أوهـذا مـا أكـده اإلمـام         )مـاً للمـؤمن   كراإتعاىل عنهم الـبالء     

:السالم، إذ يقول

)٢( 

.٧٥، ح١٥٨، ص٧١ج: ؛ حبار األنوار١٤٣٦، ح٣٠٤، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢-٢٩٧٩، ح ٧٥٥، ص٥ج: الوايف للفيض الكاشاين) ٢(
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٣٩٨

خوان مبا ينفعهملن أراد معاشرة األ: والثالثونالرابعةالقاعدة 

إمساعيل بن مهـران، عـن يـونس    عن أمحد بن حممد بن خالد، عن    -١
:بن يعقوب، عن أيب مرمي األنصاري، عن أيب جعفر عليه السالم أنه قالا




)١(


)٢(




)٣(

.وهو ظهور األسنان عند الضحك: املمازحة واملباسطة، مأخوذ من الكَشر) ١(
.بذل البدن كناية عن خدمته والسعي يف حوائجه) ٢(
.نه يف قرارة نفوسهمأي ما يضمرو) ٣(
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٣٩٩.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
خــوان بــسالم تعامــل معهــم كــل  إذا أردت معاشــرة األ: القاعــدة-٢

.حسب استحقاقه

:ما يليإىليشري احلديث 

.خوان تكون على أساس صنفهمن معاشرة األإ:لفأ

ن لكل صنف صفات، ولكل منهم طريقة يف التعامل، فإذا كـانوا           إ:باء
من أهل الثقة فهم يستحقون بذل املال والبدن والـصفاء ملـن حيبـهم، والعـداء         

ما أوستر عيوم، وإظهار ما هو حسن منهم، و        ملن يعاديهم، وكتم أسرارهم   
ــهم  إذا كــانوا مــن أهــل املكاشــرة   ــط، فهــؤالء ال فائــدة من إالّ واملمازحــة فق
إال ما قدموه لك من انبساط الوجه وحالوة      ناالستئناس العابر، فال يستحقو   

اللسان، وهذا ما أكده احلديث وأشارت إليه األحاديث األخرى كقول اإلمـام   
:علي عليه السالم




)٢( 
اهتمامـه حـسب     لو أن إنساناً له صنفان من األخوة فليعِط       (: املثل-٣

.)الصنف الذي يعاشرهنوع 

.٣، ح٢٤٧، ص٢ج: أصول الكايف للكليين) ١(
.٣٢٤: ؛ حتف العقول٢٣٣، ح٦١، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٤٠٠

ملن أراد الراحة يف الدنيا: والثالثوناخلامسةالقاعدة 

بن حممد، عن ابـن حمبـوب، عـن أيب          عن حممد بن حيىي، عن أمحد     -١
:والّد احلناط وعبد اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال

)١(
)٢(


 

:مث قال عليه السالم

)٣(
.ز وجل ميلك الضر والنفععأي باهللا تعاىل، وأنه الضار النافع وال أحد غريه ) ١(
.أي ال يذمهم على منعهم عنه ما يف أيديهم مما أعطاهم اهللا ومنعه عنه) ٢(
.أي برازقيته سبحانه وأن بيده العطاء واملنع) ٣(
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٤٠١.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١()٢()٣()٤( 
.كلما ازداد يقينك ازدادت راحتك: القاعدة-٢

:ىل ما يليإشريف يشري احلديث ال

ن اليقني هو االعتقاد اجلازم باهللا تعـاىل وبأنـه ال نـافع وال ضـار         إ:ألف
ذا ينبغي باملؤمن لبإذنه وتدبريه غريه، فال يقع عليك شيء من نعمة أو بالء إالّ      

ية، بل فيه مثرات كثرية يف الدنيا ا يف اليقني من رتبة إميانية عال      أن يكون موقنا مل   
:اتكما ذكرت الرواي

:قال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم. ١
)٥( 

:قال اإلمام علي عليه السالم. ٢
)٦( 

:قال أمري املؤمنني عليه السالم. ٣
)٧( 

.أي بقضاء اهللا والتسليم حلكمه وهذا من النتائج املترتبة على اليقني) ١(
.مها مقابل الروح والراحة) ٢(
.مقابل اليقني والرضا) ٣(
.٢، ح٦٣، ص٢ج: أصول الكايف للكليين) ٤(
.٨٥٢:؛ غرر احلكم٢٢٨٨٣، ح٦٢٠، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٥(
.٤١١: ؛ غرر احلكم٢٢٩٦٠، ح٦٢٨، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٦(
.٨٤٣: ؛ غرر احلكم٢٢٩٧١، ح٦٢٨، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٧(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٠٢

:الب عليهما السالمقال أمري املؤمنني علي بن أيب ط. ٤

)١( 
ن عالقة العبد باهللا تعاىل جتعله قوياً ال يبايل بسخط النـاس ملـا لـه            إ:اءب

.من اليقني باهللا تعاىل

ن وجـود الـيقني جيعـل صـاحبه نزيهـا عـن الطمـع، بعيـداً عـن                   إ:يمج
.االختالف مع الناس بسبب الرزق

بــال واســتقرار نفــسي ن وجــود الــيقني جيعــل صــاحبه يف راحــة  إ:الد
.وهدوء جوارح

لو أن إنساناً كـان متـصفا بـاليقني يف حياتـه سـينال الراحـة        (: املثل-٣
.)واالستقرار يف دنياه

.٨٢٥٦: ؛ غرر احلكم٢٢٩٧٦؛ ح٦٢٩، ص٩ج: ميزان احلكمة) ١(
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٤٠٣

ملن اراد أن خيافه كل شيء: والثالثونالسادسةالقاعدة 

:عن أيب عبد اهللا عليه السالم، يقول-١


)١( 

.ن خيافك اخللق خف اهللا تعاىلأت ئإذا ش: القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

اخلوف من اهللا تعـاىل أمـر ممـدوح جيعـل صـاحبه يـشعر بالتقـصري         :لفأ
منه تعاىل يف دعائه ومناجاته، وهـذا مـا   ىل إكثار العمل وطلب املغفرة إفيدفعه  

:ه قول اإلمام الصادق عليه السالمشار إليأ


)٢( 

.، اخلوف٣، ح٧٣، ص٢ج: الكايف) ١(
.٦١، ح٣٩٢، ص٧٠ج: ؛ حبار األنوار٥٤٤٩، ح١٦٧، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٠٤

افوك، ن يهابـك اخللـق وخيـ   أن للخوف من اهللا تعاىل مثرات منها،   إ:اءب
التحرر من حب الظهور وحب الثناء كما يف قول اإلمام الصادق عليه   : ومنها

:سالمال
)١( 
مـام علـي عليـه      ن اخلوف مينعك عن املعاصي كمـا يف قـول اإل          أ: ومنها

:السالم
)٢( 
:مام علي عليه السالمن اخلوف حيقق األمن كما يف قول اإلإ: ومنها

)٣( 
ن اخلوف من اهللا تعاىل يزهدك يف الـدنيا كمـا يف قـول أيب عبـد          إ: ومنها

.اهللا عليه السالم

إنّ قوماً من : قلت أليب عبد اهللا عليه السالم : فعن علي بن حممد، قال    
:عليه السالمويقولون نرجو، فقال)٤(واليك يلمون باملعاصيم

)٥(

.٧، ح٦٩، ص٢ج: ؛ الكايف٥٤٥١، ح١٦٧، ص٣: احلكمةميزان) ١(
.٩٩١٣: ؛ غرر احلكم٥٤٦٣، ح١٦٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٤٥٩١: ؛ غرر احلكم٥٤٧٨، ح١٧٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.الذنوب الصغرية: أي يباشروا، واللّمم) ٤(
تدعي الــورع عــن حمــارم اهللا صــغريها وكبريهــا أي مبحــبني متــابعني، ألن املتابعــة واحملبــة لنــا تــس) ٥(

.وليست جمرد لقلقة لسان
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٤٠٥.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
عدم اخلوف من اهللا تعاىل والتجري على عظمتـه جيعـل صـاحبه              :جيم

.ه األحاديث األخرىخائفاً من كل شيء وهذا ما أشارت إلي

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١


)٢( 

:قال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم. ٢


)٣( 

لــو أن إنــساناً خيــاف اهللا تعــاىل جلعــل كــل ا خللــق خيافــه، (: املثــل-٣
.)جيعله خياف كل اخللقوالعكس

.٦، ح٧٤، ص٢ج: أصول الكايف للكليين) ١(
.٥٨٨٣: ؛ كرت العمال٥٤٦٨، ح١٦٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٩٠١٤: ؛ غرر احلكم٥٤٦٩، ح١٦٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٤٠٦

ملن أراد العفة لنسائه: والثالثونالسابعةالقاعدة 

:عليه السالمعن اإلمام الصادق-١

)١( 
.من أراد العفة لنسائه فليعف عن نساء غريه: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

ن العفـة أمـر ممــدوح وهـي مـن الفــضائل، وهـي االمتنـاع عــن       إ:لـف أ
لـى  فلذا وردت األحاديث حتـث ع     . الوقوع يف احلرام وهي من مصاديق الورع      

:أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالمذلك كما يف قول

)٢( 
:وعنه عليه السالم قال

)٣( 

.١٣٢٦١، ٧٢، ص٦ميزان احلكمة ج) ١(
.١١٦٨: ؛ غرر احلكم١٣٢٤٩، ح٧٢، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٦٠٩٩: ؛ غرر احلكم١٣٢٥٨، ح٧٢، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٤٠٧.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

للعفة آثار محيدة منـها مـا ذكـره احلـديث أال وهـو عفـاف النـساء،                 :اءب
:ول اإلمام علي عليه السالماا زينة كما يف ق: ومنها

)١( 
:كما يف قول اإلمام علي عليه السالمحزانا تثمر قلة األإ: ومنها

)٢( 
تــدل علــى الغــرية املمدوحــة كمــا يف قــول اإلمــام علــي عليــه   : ومنــها

:السالم

)٣( 
:ا تثمر ضعف الشهوة كما يف قول اإلمام علي عليه السالمإ: ومنها

)٤( 
:كما يف قول اإلمام علي عليه السالمالقناعة ا تثمر إ: ومنها

)٥( 
:ا يف قول اإلمام علي عليه السالمكمالصيانةا تثمر إ: ومنها

.١٥١١: ؛ غرر احلكم١٣٢٥٤، ح٧٢، ص٦ج: ميزان احلكمة) ١(
.٥٠: ؛ مطالب السؤول١٣٢٦٩، ح٧٣، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(
. ٥١٠٤: ؛ غرر احلكم١٣٢٧٣، ح٧٤، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢١٤٨: ؛ غرر احلكم١٣٢٧٧، ح٧٤، ص٦ج: احلكمةميزان ) ٤(
.٤٦٣٧: ؛ غرر احلكم١٣٢٧٨، ح٧٤، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٥(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٠٨

)١( 
رسـول اهللا صـلى اهللا     كمـا يف قـول      كثرياً من الفـضائل     ا تثمر   إ: ومنها

:عليه وآله وسلم




)٢( 
الرجل عن نساء الناس تصون نساءه عـن احلـرام بتوفيـق    ةفَّن عِ إ:يمج

ق ىل الزنا بنـسائه، فلـذا حـذر اإلمـام الـصاد           إوزناه ن يؤدي    من اهللا تعاىل،    
:عليه السالم من ذلك بقوله


)٣( 

ــل-٣ ــساؤه،    (: املث ــاس ســتعف ن ــساء الن ــساناً عــف عــن ن ــو أن إن ل
.)وبالعكس تزين نساؤه

.٤٥٩٣: ؛ غرر احلكم١٣٢٧٩، ح٧٤، ص٦ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧: ؛ حتف العقول١٣٢٨٦، ح٧٤، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٣٢، ح٢٧، ص٧٩ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٧٨٧٢، ح٣٦، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٤٠٩

أراد صالح نفسهملن : لثالثونواالثامنةالقاعدة 

:عن اإلمام علي عليه السالم-١

)١( 
.من أراد أن يقال له صاحل عليه بالورع: القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث 

ن الورع عن احملارم من الفضائل اليت تدل على صالح صـاحبها       إ:لفأ
ا يف قـول اإلمـام علـي    ه األحاديث األخـرى كمـ   وتدينه وتقواه، وهذا ما أكدت    

:عليه السالم

)٢( 
:وقال عليه السالم أيضاً

)٣( 

.٢١٦٠٩، ٣٤٠، ص٩ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٠٠٦٧: ؛ غرر احلكم٢١٥٩٠، ح٣٣٩، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٦١٣٣: ؛ غرر احلكم٢١٥٩٧، ح٣٣٩، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٣(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤١٠

ــ ــورع مثــرات إ:اءب ــنفس ذكرــا األحاديــث  إضــافة إن لل ىل صــالح ال
حيجـز عـن ارتكـاب احملـارم كمـا يف قـول اإلمـام علـي عليـه               :الشريفة، منها 

:السالم

)١( 
:اإلمام علي عليه السالمقال يرته صاحبه عن الدنية كما : ومنها

)٢( 
بـن أيب  علـي  قال أمري املـؤمنني  ا يكون مصباح جناح يف احلياة كم    : ومنها

:السالمماعليهطالب 

)٣( 
يعطي منواً ونفعاً للعلم وإالّ بدونه ال قيمة لعلـم املـرء وهـذا مـا                : ومنها

:أشار إليه اإلمام علي عليه السالم

)٤( 
عن احلرام واستمر يف ذلك تـصلح       لو أن إنساناً كف نفسه      (: املثل-٣

.)نفسه ويقوى تدينه

.١٤٣٦: ؛ غرر احلكم٢١٦١١، ح٣٤٠، ص٩ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٠٠٨١: ؛ غرر احلكم٢١٦١٤، ح٣٤٠، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٧٥٠: ؛ غرر احلكم٢١٦١٩، ح٣٤١، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٠٦٨٩: ؛ غرر احلكم٢١٦١٦، ح٣٤١، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٤١١

ملن أراد أن يكون أقوى الناس: القاعدة التاسعة والثالثون

:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-١

)١( 
.ن تكون أقوى الناس عليك بالتوكلأإذا أردت : القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

ن النفس البشرية حتب الكمال، وممـا حتبـه الـنفس القـوة ولـيس        إ:لفأ
الضعف فلذا تبحث عن أسباب حصول هذه القوة، ومن أسباب حصوهلا هو    

.لتوكل على اهللا تعاىلا

ن التوكل على اهللا تعاىل حيرر املرء من اخلوف والتردد واهليبـة مـن      إ:اءب
خيفة فلذا حثت األحاديث األخـرى علـى ذلـك أيـضاً كمـا يف قـول        األمور امل 

:اإلمام علي عليه السالم

)٢( 

.٢٢٥٢٣، ٥٤٧، ص٩ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٠٨٢: احلكمر؛ غر٢٢٥٢٦، ح٥٤٧، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤١٢

:وقال عليه السالم أيضاً

)١( 
ة القوة ذكرا األحاديث خرى يف الدنيا غري مثرن للتوكل مثرات أإ:يمج
:الشريفة

:ن التوكل جيلب العون كما يف قول اإلمام علي عليه السالمإ: منها

)٢( 
:تتضح له الشبهات كما يف قول اإلمام علي عليه السالم: ومنها

)٣( 
ن التوكل يورث الفرح واملسرة كما يف قول اإلمـام علـي عليـه         إ: ومنها

:السالم
)٤( 
.يورث الغىن والعز كما يف قول اإلمام الباقر عليه السالم: ومنها


)٥( 

.٩٠٢٨: ؛ غرر احلكم٢٢٥٢٨، ح٥٤٨، ص٩ج: ميزان احلكمة) ١(
.٨١٢٨: ؛ غرر احلكم٢٢٥٢٧، ح٥٤٨، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٨٩٨٥: ؛ غرر احلكم٢٢٥٢٩، ح٥٤٨، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٩٠٥/ ٣٢٢/ ؛ جامع األخبار٢٢٥٣٦، ح٥٤٨، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٤(
.١٧، ح١٨٦، ص٧٨ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢٢٥٣٩، ح٥٤٨، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٤١٣.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

ن التوكل حصن وحفظ مـن كـل مكـروه كمـا يف قـول اإلمـام          إ: ومنها
:علي عليه السالم

)١( 
ن الـنفس كمـا يف قـول اإلمـام     ن التوكل يدفع رذيلة احلرص ع  إ: ومنها

:علي عليه السالم

)٢( 
ن التوكل يزرع األمل يف النفس كما يف قول اإلمام علـي عليـه    إ: ومنها

:السالم

)٣( 
ق من حيث ال حتتسب كما يف ىل حصول الرزإن التوكل يؤدي إ: ومنها

:قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٤( 
لو أن إنساناً توكل على اهللا متام التوكل صار أقوى النـاس        (: املثل-٣

.)ونال كل ما ذكر من فوائد التوكل

.٥٦، ح٧٩، ص٧٨ج: ؛ حبار األنوار٢٢٥٣٤، ح٥٤٨، ص٩ج: ميزان احلكمة) ١(
.٧٠٠٧: ؛ غرر احلكم٢٢٥٣١، ح٥٤٨، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٦٠٥: ؛ غرر احلكم٢٢٥٣٥، ح٥٤٨، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٥٦٩٣: ؛ كرت العمال٢٢٥٤٤، ح٥٤٩، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٤١٤

من أراد لقلبه الراحة: عدة األربعونالقا

:عن اإلمام علي عليه السالم-١

)١( 
.إذا أردت لقلبك الراحة عليك حبسن الظن باهللا تعاىل: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف اىل ما يلي

أكثر رجاء العبد برمحة ورأفة وإحسان اهللا تعاىلهو : حسن الظن:لفأ
من عذابه، وعدم اـام النـاس بـسوء طاملـا هنـاك وجـه آخـر للتفـسري احلـسن                 

.لفعلهم

حسن الظن باهللا تعاىل يـؤدي اىل اجلنـة، ألن اهللا تعـاىل كـرمي بيـده               :اءب
اخلريات ويستحي أن يكون عبده املؤمن أحسن الظن به مث خيلف ظنـه، وهـذا               

:شارت إليه األحاديث الشريفةأما 

.١١٦٧٥، ٣٦٩، ص٥ميزان احلكمة ج) ١(
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٤١٥.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمقال رسول. ١





)١( 

:قال صلى اهللا عليه وآله وسلم أيضاً. ٢


)٢( 

فعلـهم  يفمهم بـسوء طاملـا جتـد   ن ال تـت   حسن الظن بالناس هو أ     :يمج
ن األحاديث حتث على أن جيد املـؤمن ألخيـه عـذراً حـىت     إ، بل اًأو تربير  اًعذر

:التاليةيثبت قصد الفاعل أو القائل، وهذا ما أشارت إليه األحاديث 

:قال الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١


)٣( 

:قال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم. ٢



.١٤، ح٣٦٦، ص٧٠ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١١٧٢٢، ح٣٢٣، ص٥ج:ميزان احلكمة) ١(
.٤٦، ح٣٨٥، ص٧٠ج: ؛ حبار األنوار١١٧٢٣، ح٣٢٤، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٥، ح١٩٧، ص٧٥ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١١٦٦٩، ح٣١٩، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٣(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤١٦

)١( 
حلسن الظن مثرات منها راحة القلب وكما ورد يف احلديث أعاله،             :الد

شـار إليـه    أمثـك ضـئيالً وهـذا مـا         إان حسن الظن جيعل مهك قلـيالً و       : ومنها
:اإلمام علي عليه السالم بقوله

»الظَّن سنقَلُِّد اإلِمثحنِجي ِمن توي ،اهلَم فِّفخ٢(»ي(.

حترام الناس وودهم كما يف قول اإلمـام  ن حسن الظن يورث ا   إ: ومنها
:علي عليه السالم

)٣( 
ن حسن الظن جيعلك يف نظر النـاس مـن أهـل اخللـق الفاضـل         إ: ومنها

:كما يف قول اإلمام علي عليه السالم

)٤( 
:وقال عليه السالم أيضاً

)٥( 
نب املرء سوء الظن نورد هذه األحاديث اليت حتث علـى           تولكي جي  :اءه

.٤٣٨/ ٣٨٠: ؛ األمايل للصدوق١١٦٧٠، ح٣١٩، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٨٣٢: ؛ غرر احلكم١١٦٧٦، ح٣٢٠، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٨٨٤٢: ؛ غرر احلكم١١٦٧٧، ح٣٢٠، ص٥ج: ميزان حلكمة) ٣(
.٤٨٢٤: ؛ غرر احلكم١١٦٧٣، ح٣١٩، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٤٨٣٤: ؛ غرر احلكم١١٦٧٤، ح٣١٩، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٤١٧.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:ن كان موجوداً يف قلب اإلنسان كما يف ما يليإتركه والشفاء منه 

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١

:من أساَء بأِخيِه الظَّن فَقَد أساَء ِبربِه، إنّ اَهللا تعاىل يقولُ«

...))الظَّن ا مِنوا كَثِريتَنِب٢(»)١(...))اج(.

:قال النيب األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم. ٢

)٣( 
:ل اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالمقا. ٣

)٤( 
:قال اإلمام علي عليه السالم. ٤

)٥( 
:قال أمري املؤمنني علي عليه السالم أيضاً. ٥

)٦( 

.١٢: سورة احلجرات، اآلية) ١(
.٧٥٨٧: ؛ كرت العمال١١٦٨٤، ح٣٢١، ص٥ج: كمةميزان احل) ٢(
.٢١، ح٣٠٤، ص٧٣ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١١٦٨٦، ح٣٢١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٠٥١١: ؛ غرر احلكم١١٦٩٢، ح٣٢١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٤(
.١٠٥٣٤: ؛ غرر احلكم١١٦٩٣، ح٣٢١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٥(
.٥٥٧٥: ؛ غرر احلكم١١٦٩٤، ح٣٢١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٦(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤١٨

:قال اإلمام علي عليه السالم. ٦

)١( 
:قال أمري املؤمنني علي عليه السالم. ٧

)٢( 
:قال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم. ٨


)٣( 

لو أن إنساناً رأى غريه على حالـة ظاهرهـا يـوحي بالـسوء              (: املثل-٣
.)مربر لذلكالظن بل فليحسن الظن طاملا هناك يسئفال 

.٥٥٧٤: ؛ غرر احلكم١١٦٩٥، ح٣٢١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٧٠٩: ؛ غرر احلكم١١٦٩٧، ح٣٢١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٥٧٤٨: ؛ غرر احلكم١١٦٩٨، ح٣٢١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٤١٩

ا حيبحتصيل مأرادملن : واألربعوناحلاديةالقاعدة 

:أنه قالعن اإلمام علي عليه السالم-١

)١( 
.من أراد حتصيل ما حيب عليه بالصرب: القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث 

وهو حبس الـنفس علـى مـا تكـره، وتـرك      : ن الصرب أمر ممدوح  إ:لفأ
ىل أن يـصل  اجلزع عن مفارقة ما حتب، وهو حتمل اإلنسان حلالة حدثت له، إ           

.اهتغبمإىل

ىل ما ترغب به إمنها ما ذكره احلديث أال وهو الوصول اًن للصرب مثار إ:اءب
:بالصرب ننال معايل األمور كما يف قول اإلمام علي عليه السالم: النفس، ومنها

)٢( 

.٤٢٢٧: ؛ غرر احلكم١٠٢١٢، ١٩، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٢٧٦: ؛ غرر احلكم١٠٢١٣، ح١٩، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٢٠

اهللا صـلى اهللا عليـه   كمـا يف قـول رسـول   اًريكثاًن يف الصرب خري   إ: ومنها
:وآله وسلم

)١( 
ق النصر كما يف قول الـنيب األكـرم   ن الصرب يدفع املصائب وحيقّ  إ: ومنها

:صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٢( 
.قول اإلمام علي عليه السالمن الصرب من الشجاعة كما يفإ: ومنها

)٣( 
:ن الصرب ستر من الفقر كما يف قول اإلمام علي عليه السالمإ: ومنها

)٤( 
ن الــصرب زينــة عنــد املــصيبة كمــا يف قــول اإلمــام علــي عليــه  إ: ومنــها

:السالم

)٥( 
:ن الصرب يدفع الضرر كما يف قول اإلمام علي عليه السالمإ: هاومن

.٤٨: ؛ مسكّن الفؤاد١٠١٧٥، ح١٧، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٣٩/ ١: ؛ كرت الفوائد١٠١٧٧، ح١٧، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٤احلكمة : ؛ ج البالغة١٠١٨٢، ح١٧، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٩٠: ؛ حتف العقول١٠١٨٥، ح١٨، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٣٠٠، ص١ج: ؛ اإلرشاد١٠١٨٧، ح١٨، ص٥ج: حلكمةميزان ا) ٥(
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٤٢١.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
.ن الصرب يدفع اهلم كما يف قول اإلمام علي عليه السالمإ: ومنها

)٢( 
يف قول اإلمام علي عليـه  ىل الظفر والنصر كماإن الصرب يؤدي   إ: ومنها

:السالم

)٣( 
.وهناك الكثري تركناها لالختصار

وضد الصرب اجلـزع الـذي يعـد مـن الرذائـل القبيحـة فلـذا حثـت          :جيم
:األحاديث التالية على جتنبه

:قال اإلمام علي عليه السالم. ١

)٤( 
:قال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم. ٢




.٧٦٤: ؛ غرر احلكم١٠١٩٥، ح١٨، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٤٠/ ١: ؛ كرت الفوائد١٠٢٠٣، ح١٨، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٥٣احلكمة : ؛ ج البالغة١٠٢٢٦، ح٢١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٥٨: ؛ غرر احلكم٢٤٦٧، ح٣٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٢٢

)١( 
:قال اإلمام علي عليه السالم. ٣

)٢( 
:عن اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم أنه قال. ٤

)٣( 
:عن اإلمام علي عليه السالم قال. ٥

)٤( 
:قال اإلمام أمري املؤمنني علي عليه السالم. ٦


)٥( 

:قال اإلمام علي عليه السالم. ٧

)٦( 
تعترضـه  مـا حيـب ولكـن    إىللـو أن إنـساناً أراد الوصـول    (: املثـل -٣

.)املعرقالت فليصرب حىت يصل

.٢٩، ح١٤٤، ص٨٢ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢٤٦٨، ح٣٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٥٦٢: ؛ غرر احلكم٢٤٧١، ح٣٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٥٤، ح٢٣٥، ص٦٧ج: ؛ حبار األنوار٢٤٧٢، ح٣٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢٠٤٣: ؛ غرر احلكم٢٤٧٣، ح٣٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
.١٠٣١٤: ؛ غرر احلكم٢٤٧٥، ح٣٣، ص٢ج: ةميزان احلكم) ٥(
.١٦٢٣: ؛ غرر احلكم٢٤٧٦، ح٣٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٦(
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٤٢٣

ملن أراد اجلمال والكمال: ة واألربعوننيالقاعدة الثا

:عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم-١

)١( 
.بالصدق قوالً وفعالًإذا شئت اجلمال والكمال عليك : دةالقاع-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث 

.هو مطابقة القول أو الفعل للواقع: الصدق:لفأ

ن اجلمـال يظهـر يف اللـسان مــن خـالل قـول احلـق وجتنـب قــول        إ:اءبـ 
وقول الصدق وجتنب الكذب، وهذا ما أشارت إليه أحاديـث أخـرى        ،الباطل

:ي عليه السالمكقول اإلمام عل

:قال اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم. ١

)٢( 

.٦٨٥٣: ؛ كرت العمال١٠٣١٢ح، ٤١، ص٥ميزان احلكمة ج) ١(
.٣٨٧: ؛ غرر احلكم١٠٣١٤، ح٤١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٢٤

:قال اإلمام علي عليه السالم. ٢

)١( 
:قال أمري املؤمنني علي عليه السالم. ٣

)٢( 
:قال اإلمام علي عليه السالم. ٤

)٣( 
ن يكون فعلك صادقاً خالصاً ال يـراد منـه باطـل    أن من الكمال    إ:يمج

:وهذا ما أشار إليه احلديث، وأشار إليه اإلمام علي عليه السالم إذ يقول

)٤( 
:وقال عليه السالم

)٥( 
ــر مــذموم حثــت       :الد ــل، فإنــه أم وضــده الكــذب يف القــول والفع

:األحاديث على اجتنابه ملا فيه من آثار سيئة كما فيما يلي

.١٠٥٦: ؛ غرر احلكم١٠٣١٥، ح٤١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٧٥: ؛ غرر احلكم١٠٣١٧، ح٤١، ص٥ج: كمةميزان احل) ٢(
.٣٠٤: ؛ غرر احلكم١٠٣١٨، ح٤١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٣٣٠٢: ؛ غرر احلكم١٠٣٤٩، ح٤٣ص، ٥ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٧٦٣٦: ؛ غرر احلكم١٠٣٥٠، ح٤٤، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٤٢٥.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١

)١( 
:ه وسلمقال النيب األكرم صلى اهللا عليه وآل. ٢

)٢( 
:عن الرسول األعظم صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال. ٣


)٣( 

:قال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم. ٤

)٤( 
:عن اإلمام أمري املؤمنني علي عليه السالم أنه قال. ٥

)٥( 
:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ٦

)٦( 

.١١٣، ص١ج: ؛ تنبيه اخلواطر١٧٤٨٧، ح٤٤٩، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.٨٢١٢: ؛ كرت العمال١٧٤٩٢، ح٤٤٩، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١١٤، ص١ج: ؛ تنبيه اخلواطر١٧٤٩٣، ح٤٤٩، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٣٧، ح٢٦١، ص٧٢ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٧٤٩٧، ح٤٤٩، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٥٦٨٩: ؛ غرر احلكم١٧٥١٢، ح٤٥٠، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٥(
.٢٨، ح٥٩٦، ص٣ج: ؛ الترغيب والترهيب١٧٥٥٤، ح٤٥٥، ص٧ج: مةميزان احلك) ٦(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٢٦

:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال. ٧

)١( 
:قال النيب األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم. ٨

)٢( 
:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال. ٩

)٣( 
:لسالمقال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما ا. ١٠

)٤( 
:عن أمري املؤمنني عليه السالم أنه قال.١١

)٥( 
:قال اإلمام علي عليه السالم. ١٢

)٦( 

.٢١، ح٢٥٩، ص٧٢ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٧٥٥٥، ح٤٥٥، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٩، ح٥٩٦، ص٣ج: ؛ الترغيب والترهيب١٧٥٥٦، ح٤٥٥، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢٢، ح٢٥٩، ص٧٢ج: ، حبار األنوار للمجلسي١٧٥٥٧، ح٤٥٥، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٤٦٤٠: ؛ غرر احلكم١٧٥٥٩، ح٤٥٥، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٤(
.١١٨١: ؛ غرر احلكم١٧٥٦٥، ح٤٥٦، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٥(
.٧٤٧: ؛ غرر احلكم١٧٥٦٦، ح٤٥٦، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٦(
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٤٢٧.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:عن اإلمام علي عليه السالم أنه قال. ١٣


)١( 

:قال أمري املؤمنني عليه السالم. ١٤

)٢( 
:قال اإلمام علي عليه السالم. ١٥

)٣( 
:عن اإلمام علي عليه السالم قال. ١٦

)٤( 
لو أن إنساناً صدق يف قوله وفعله نال اجلمال والكمال عند (: املثل-٣

.)اهللا تعاىل والناس أمجعني

.٨٨٨٨: ؛ غرر احلكم١٧٥٦٩، ح٤٥٦، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٨٤٩: ؛ غرر احلكم١٧٥٧٢، ح٤٥٦، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
. ٣٦، ح٢٦١، ص٧٢ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٧٥٧٥، ح٤٥٦، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢٩ح، ٢٦٠، ص٧٢ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٧٥٨٠، ح٤٥٦، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٤٢٨

العفافملن أراد النزاهة و: واألربعونالثالثةالقاعدة 

:عن أمري املؤمنني عليه السالم-١

)١( 
.من أراد الرتاهة والعفة فليقنع مبا لديه: القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

القناعة هي االكتفاء بقدر ما هـو ضـرورة مـن مـال أو غـريه مـن                 :ألف
.أمور مادية

فت بالعفة  صاتمالزمة لغىن النفس، فمن كانت نفسه قانعة        القناعة   :اءب
والرتاهة عن الدنية، وهذا ما أشارت أحاديث أخرى أيضاً كقول اإلمـام علـي      

:بن موسى الرضا عليه السالم ملا سئل عِن القناعة قالا




.٨٦٦٣: ؛ غرر احلكم١٧٢٥٦، ٣٩٨، ص٧ميزان احلكمة ج) ١(
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٤٢٩.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 


)١( 

:وقال اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم


)٢( 

والرتاهـة وهـذا مـا أشـارت إليـه          للقناعة مثرات أخرى غري العفـة        :يمج
:األحاديث التالية

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١

)٣( 
:يب طالب عليهما السالمقال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أ. ٢

)٤( 
:عن اإلمام علي عليه السالم أنه قال. ٣

)٥( 
:عن اإلمام أمري املؤمنني علي عليه السالم أنه قال. ٤

.٦، ح٣٤٩، ص٧٨ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٧٢٩٣، ح٤٠٠، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.٩١، ح٣٩٩، ص٦٩ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٧٢٦٦، ح٣٩٩، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٣٧، ح١٨٧، ص٧٧ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٧٢٧٨، ح٣٩٩، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٤٦٣٤: ؛ غرر احلكم١٧٢٧٩، ح٣٩٩، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٤٦٤٦: ؛ غرر احلكم١٧٢٨٠، ح٣٩٩، ص٧ج: مةميزان احلك) ٥(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٣٠

)١( 
:قال اإلمام علي عليه السالم. ٥


)٢( 

:قال سيد الشهداء اإلمام أيب عبد اهللا احلسني عليه السالم. ٦

)٣( 
لرغبـة يف حتـصيل مـا عنـد         وضد القناعة الطمع، وهو احلـرص وا      :الد

نــصاف، وهــو مــن الرذائــل املقيتــة فلــذا حثــت  إالغــري مــن غــري اســتحقاق أو 
:األحاديث على اجتنابه خوفاً من آثاره الوخيمة كما فيما يلي

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١

)٤( 
:مري املؤمنني علي عليه السالمقال اإلمام أ. ٢

)٥( 
:عن اإلمام علي عليه السالم أنه قال. ٣

.٣١٩١: ؛ غرر احلكم١٧٢٨١، ح٣٩٩، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٢٩٥: ؛ غرر احلكم١٧٢٨٩، ح٤٠٠، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١١، ح١٢٨، ص٧٨ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٧٢٩١، ح٤٠٠، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٧٥٧٦: رت العمال؛ ك١١٣٤٠، ح٢٥٩، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٣٠٩٤: ؛ غرر احلكم١١٣٥٠، ح٢٥٩، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٤٣١.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
:قال اإلمام علي عليه السالم. ٤

)٢( 
:م أنه قالعن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السال. ٥

)٣( 
لـو أن إنـساناً اقتنـع مبـا لديـه ألورثتـه هـذه القناعـة نزاهـة            (: املثل-٣

.)ةوعف

.٤٦٠٩: ؛ غرر احلكم١١٣٥١، ح٢٥٩، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٦٣٩: ؛ غرر احلكم١١٣٦٥، ح٢٦١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢٢٦احلكمة : ؛ ج البالغة١١٣٦٦، ح٢٦١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٤٣٢

ملن أراد لدولته الثبات: واألربعونالرابعةالقاعدة 

:أنه قالعن اإلمام علي عليه السالم-١

)١( 
.من أراد بقاء حكمه ودولته فليعدل يف الرعية: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف إىل ما يلي

ن العدل هو صفة من صفات اهللا تعاىل ولذا صار العمل به هـو           إ:ألف
اهللا بأخالقاهللا تعاىل ولقد حث احلديث الشريف على التخلق          بأخالققتداء  ا

:عليه وآله وسلمتعاىل كما يف قول رسول اهللا صلى اهللا

 
ن ثبات كل دولـة واسـتمرارية كـل حكومـة ال تكـون إالّ بالعـدل        إ:اءب

:اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالمكما جاء يف قول

.٦٤٩٦: ؛ غرر احلكم١٢١٠٩ح، ٣٨٨، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
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٤٣٣.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
:وعنه عليه السالم أيضا قال

)٢( 
:ثار ومثرات كثرية تساعد على بقاء الدولة نذكر منهاآوملا للعدل من 

كمـا يف قـول اإلمـام علـي عليـه      اًأساسـ هيقوم العامل بالعدل ويعتمد   . ١
:السالم

)٣( 
مـام علـي عليـه      فيه استقامة الرعية ومجـال احلـاكم كمـا يف قـول اإل            . ٢
:السالم

)٤( 
سيديت ومواليت فاطمـة    فيه اطمئنان القلوب واستقرارها كما يف قول        . ٣

:الزهراء صلوات اهللا وسالمه عليها

)٥( 
:مام علي عليه السالمفيه صالح احملكوم ونزاهته كما يف قول اإل. ٤

.٩٥٧٤: ؛ غرر احلكم٦٣٥٤، ح٣٠٦، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٧١٥: ؛ غرر احلكم٦٣٥٥، ح٣٠٦، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٦١: ؛ مطالب السؤول١٢٠٨٥، ح٣٨٧، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٩٥٤: ؛ غرر احلكم١٢٠٨٩، ح٣٨٧، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٢/ ٢٤٨: ؛ علل الشرائع١٢٠٩١، ح٣٨٧، ص٥ج: احلكمةميزان) ٥(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٣٤

)١( 
:فيه تزاد اخلريات وتتضاعف كما يف قول اإلمام علي عليه السالم. ٥

)٢( 
:احلياة واإلمارة كما يف قول اإلمام علي عليه السالمتنظمفيه . ٦

)٣( 
:فيه عمارة البالد وازدهارها كما يف قول اإلمام علي عليه السالم. ٧

)٤( 
:فيه حصول احلكم وامللك كما يف قول اإلمام علي عليه السالم. ٨

)٥( 
:وعنه عليه السالم قال

)٦( 
:كما يف الروايات الشريفة) اجلور(ضدهوهناك حتذير شديد من:جيم

.٤٢١٥: ؛ غرر احلكم١٢١٠١، ح٣٨٨، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٢١١: ؛ غرر احلكم١٢١٠٢، ح٣٨٨، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٧٧٤: ؛ غرر احلكم١٢١٠٤، ح٣٨٨، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٩٥٤٣: ؛ غرر احلكم١٢١٠٨، ح٣٨٨، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٢٢٢٣: غرر احلكم: ؛ غرر احلكم١٢١٠٥، ح٣٨٨، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٥(
.٢٢٥٣: ؛ غرر احلكم١٢١٠٦، ح٣٨٨، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٦(
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٤٣٥.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١

)١( 
:قال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم. ٢

)٢( 
:املؤمنني عليه السالم أنه قالعن أمري. ٣

)٣( 
:قال اإلمام علي عليه السالم. ٤

)٤( 
:عن أمري املؤمنني عليه السالم قال. ٥

)٥( 
:ال اإلمام علي عليه السالمق. ٦

)٦( 

.٧٦٣٩: ؛ كرت العمال١١٥١٩، ح٢٩٩، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧٠٧: ؛ غرر احلكم١١٥٢٣، ح٢٩٩، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٧٣٤: ؛ غرر احلكم١١٥٢٤ح، ٣٠٠، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢٦٣٨: ؛ غرر احلكم١١٥٣٥، ح٣٠٠، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٧٧٥٠: ؛ غرر احلكم١١٥٤٣، ح٣٠١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٥(
.٤٢٣٠: ؛ غرر احلكم١١٥٤٦، ح٣٠١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٦(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٣٦

.تركناها لالختصارمن األحاديث وهناك الكثري 

:وما يوجب زوال الدولة ذكرته األحاديث التالية:الد

:قال أمري املؤمنني علي عليه السالم. ١

)١( 
:لي بن أيب طالب عليهما السالم أنه قالعن أمري املؤمنني ع. ٢


)٢( 

لو أن إنساناً عدل مع الناس سواء كان حاكمـاً أو حمكومـاً          (: املثل-٣
.)ما احلاكم الذي حيب بقاء دولتهفإنه سينال اخلري والربكات والسي

.٥٤٨٦: ؛ غرر احلكم٦٣٤٩، ح٣٠٥، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٠٩٦٥: ؛ غرر احلكم٦٣٥٠، ح٣٠٦، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٤٣٧

ملن أراد حمبة ا تعاىل والناس: واألربعوناخلامسةالقاعدة 

ملا سئل عما يورث حمبـة  عليه وآله وسلمعن رسول اهللا صلى اهللا      -١
:اهللا من السماء وحمبة الناس من األرض قال


)١( 

ن حيبه اهللا تعاىل والنـاس فلريغـب مبـا عنـد اهللا            أمن أراد   : القاعدة-٢
.تعاىل ليزهد مبا عند سواه

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف و

ن حمبة اهللا تعاىل وحمبة النـاس هـي مـن أمـاين العقـالء فلـذا مـن         إ:ألف
أوامـر اهللا تعـاىل وعطايـاه      أرادمها فليلتزم مبـا جـاء يف احلـديث مـن الرغبـة يف               

والزهد فيما عنـد النـاس مـن مـال أو جـاه أو ثنـاء أو أي شـيء مـن ماديـات               
:األحاديث التاليةالدنيا، وهذا ما أشارت إليه األحاديث األخرى كما يف

.٨٤/ ٦١: ؛ اخلصال٣٢٠٥، ١٩١، ص٢ميزان احلكمة ج) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٣٨

:عن عيسى النيب عليه السالم ملّا سئل عن عمٍل واحد يورث حمبة اهللا قال. ١

)١( 
:ورد يف إرشاد القلوب يف حديث املعراج. ٢





)٢( 

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ٣

)٣( 
:عن الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال. ٤

)٤( 
:ومما يوجب حمبة الناس لك هو ما ذكر يف األحاديث اآلتية:اءب

:قال اإلمام علي عليه السالم. ١

)٥( 

.١٣٤، ص١ج: ؛ تنبيه اخلواطر٣٢٥٩، ح١٩٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٢٦٠، ح١٩٩، ص٢ج: ؛ ميزان احلكمة١٩٩: إرشاد القلوب) ٢(
.٥٨٢٦: ؛ كرت العمال٣٢٦١، ح١٩٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٧٨٣/ ٥٣٢: ؛ مشكاة األنوار٣٢٦٢، ح١٩٩، ص٢ج: زان احلكمةمي) ٤(
.٤٦٨٤: ؛ غرر احلكم٣٢٠٦، ح١٩١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٤٣٩.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:عن أمري املؤمنني عليه السالم أنه قال. ٢

)١( 
:عن اإلمام علي عليه السالم أيضاً قال. ٣

)٢( 
:عليه السالمالباقر قال اإلمام . ٤


)٣( 

:قال اإلمام الصادق عليه السالم. ٥

)٤( 
:عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق عليهما السالم أنه قال. ٦


)٥( 

:عن اإلمام حممد اجلواد صلوات اهللا عليه أنه قال. ٧



.٢١٤احلكمة : ؛ ج البالغة٣٢٠٧، ح١٩١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤١٩٤: ؛ غرر احلكم٣٢٠٨، ح١٩١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢٩٦: ف العقول؛ حت٣٢١٠، ح١٩١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٣١٦: ؛ حتف العقول٣٢١١، ح١٩١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٤،ح٤٧١، ص١١ج:؛ وسائل الشيعة للحر العاملي٣٢١٢،ح١٩٢،ص٢ج: ميزان احلكمة) ٥(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٤٠

)١( 
الوقوع حتت بغض اهللا تعـاىل  وقد حذرت األحاديث الشريفة من    :جيم

:وبغض الناس مبا يوجب ذلك كما يف األحاديث اآلتية

:قال اإلمام الباقر عليه السالم. ١

)٢( 
:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ٢




)٣( 
:عن الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال. ٢

)٤( 
:قال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم. ٣

)٥( 

.١٣٩، ص٣ج: ؛ كشف الغمة٣٢١٣، ح١٩٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٩٦: ؛ حتف العقول٣٢١٠، ح١٩١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٤٢: ؛ حتف العقول١٨٨٧، ح٤١١، ص١ج: ان احلكمةميز) ٣(
، ٢٨، ص٢ج: ؛ عيـون أخبـار الرضـا عليـه الـسالم       ١٨٩٠، ح ٤١١، ص ١ج: ميزان احلكمـة  ) ٤(

.٢٤ح
.٣٤٣٧: ؛ غرر احلكم١٨٩١، ح٤١١، ص١ج: ميزان احلكمة) ٥(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٤١.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:ورد عن اإلمام علي عليه السالم يف احلديث الشريف. ٤

)١( 
:قال اإلمام زين العابدين عليه أفضل الصالة والسالم. ٥

)٢( 
:عن اإلمام حممد الباقر صلوات اهللا وسالمه عليهم أنه قال. ٦

)٣( 
:مقال اإلمام الباقر عليه السال. ٧


)٤( 

ىل اهللا تعـاىل مـن   إأبغـض اخللـق   (اك أحاديث أخرى كثرية مضموا    وهن
).دخل يف معصيته

لو أن إنساناً رغب يف حمبة اهللا تعـاىل والنـاس أمجعـني فمـا              (: املثل-٣
ىل اهللا تعاىل بامتثال األوامر وترك النواهي رغبـة ملـا عنـد         إأن يتقرب   عليه إالّ   

.)اهللا تعاىل، وان يزهد فيما عند الناس من حطام الدنيا

.٣٤٥٥: ؛ غرر احلكم١٨٩٢، ح٤١١، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
ــة ) ٢( ــزان احلكم ــم ١٨٩٤، ح٤١١، ص١ج: مي ــرر احلك ــسي : ؛ غ ــوار للمجل ــار األن ، ٧٨ج: حب

.٢٧، ح١٤٠ص
.٣٣٨، ح١٧٦، ص٧٨ج: ؛ حبار األنوار١٨٩٥، ح٤١١، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
. ١٧، ح٣١٢، ص٧٥ج: ؛ حبار األنوار١٨٩٦، ح٤١١، ص١ج: ميزان احلكمة)٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٤٢

ملن أراد الربكة يف حياته: ة واألربعوندسالقاعدة السا

:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-١


)١( 

.من أراد الربكة فليتق اهللا تعاىل يف كل شؤونه: القاعدة-٢

:يشري احلديث الشريف اىل ما يلي

لعبـده  بـها اهللا تعـاىل   هين الربكة هي الزيادة والـسعة الطيبـة الـيت      إ:لفأ
:املؤمن، وهذا ما أشار إليه قوله تعاىل

}ى آملَ الْقُرأَه أَن لَواءِ ومالس كَاٍت مِنرب هِملَيا عنا لَفَتَحاتَّقَووا ون

ونكْسِبا كَانُوا يبِم مذْنَاهوا فَأَخكَذَّب لَكِنضِ واألَر٢(}و(.

.١٨١٠، ٣٨٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٩٦: سورة األعراف، اآلية) ٢(
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٤٤٣.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

يغـشهم أو  الـذي يـصدق مـع النـاس يف جتارتـه دون أن             ن التاجر إ:اءب
مـن الـصفات   يبخسهم حقهم أو يدلس عليهم أو ميدح بضاعته بغـري مـا فيهـا     

فهذا سيبارك له اهللا تعاىل يف عمله ويوسع عليه يف رزقه، وهذا ما أشارت إليه 
:األحاديث الشريفة

ما يشري إىل أجر التاجر الصادق قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه       . ١
:وسلم

)١( 
ر الذي ميتـدح بـضاعته كـذباً قـول رسـول اهللا            ىل قبح التاج  إما يشري   . ٢

:صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٢( 
ن التـاجر الكـاذب واخلـائن ال يبـارك لـه اهللا تعـاىل بـل يقــع يف        إ:يمجـ 

ا يف قـول    اخلسران املبني وهذا ما أشارت إليه األحاديث األخرى الـشريفة كمـ           
:رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم


)٣( 

:وعنه صلى اهللا عليه وآله وسلم يف كرت العمال أنه قال

.٩٢١٨: ؛ كرت العمال٢٢٢٠، ح ٤٩٥، ص١ج: زان احلكمةمي) ١(
.٦، ح٢١١، ص٧٥ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢٢٢٤، ح٤٩٥، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٩٤٣٧: ؛ كرت العمال٢٢١٥، ح٤٩٤، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٤٤

 
سولَ اِهللا، أليس قد أحلَّ اُهللا البيع؟ فقال صلى اهللا عليه وآله يا ر: قالوا

:وسلم
)١( 

كما أن للربكة يف التجارة سبباً أال وهو الصدق كذلك هلـا أسـباب    :الد
:خرى كما يفأخرى يف شؤون احلياة وهذا ما أشارت إليه األحاديث األ

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم.١

)٢( 
:عن الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم. ٢

)٣( 
:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ٣

)٤( 
:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ٤

)٥( 

.٩٤٥١: ؛ كرت العمال٢٢١٧، ح٤٩٤، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٧، ح١١٩، ص٢ج: ؛ الكايف للكليين١٨١١ح،٣٨٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٦٠: ؛ اجلعفريات١٨١٢، ح٣٨٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١١١٨٩، ح٥٩، ص٦ج: ؛ السنن الكربى١٨١٣، ح٣٨٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٩٤٣٤: ؛ كرت العمال١٨١٤، ح٣٨٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٤٤٥.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ٥


)١( 

قال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم لكميل بن     . ٦
:زياد


)٢( 

:عن اإلمام علي عليه السالم أنه قال. ٧

)٣( 
:قال اإلمام علي بن موسى الرضا عليه السالم. ٨


)٤( 

:حذرت األحاديث الشريفة مما يذهب الربكة كما يف:هاء

:اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا صلى. ١


.٩٤٣٦: ؛ كرت العمال١٨١٥، ح٣٨٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧٢: ؛ حتف العقول١٨١٧، ح٣٨٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٤٢١١: ؛ غرر احلكم١٨١٨، ح٣٨٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢٦، ح٢٧٥، ص٢ج: ؛ الكايف للكليين١٨٢١، ح٣٨٨، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٤٦

)١( 
:عن النيب األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال. ٢


)٢( 

:كرم صلى اهللا عليه وآله وسلمقال الرسول األ. ٣




)٣( 
:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ٤

)٤( 
:عن النيب األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال. ٥

)٥( 
:قال اإلمام علي بن أيب طالب عليهما السالم. ٦

.٤، ح١٩، ص٧٩ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٨٢٢، ح٣٨٨، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
ــز) ٢( ــةمي ــصدوق  ١٨٢٤، ح٣٨٨، ص١ج: ان احلكم ــه لل ــن ال حيــضره الفقي ، ١٥، ص٤ج: ؛ م

.٤٩٦٨ح
.٢٦٦٠، ح٣٤٨، ص٢ج: ؛ مكارم األخالق١٨٢٥، ح٣٨٨، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٩٨١، ح٧٣٥، ص٢ج: ؛ صحيح البخاري١٨٢٦، ح٣٨٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
.١/ ٣٣٧: ؛ ثواب األعمال١٨٢٧، ح٣٨٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٤٤٧.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
:قال اإلمام الصادق عليه السالم. ٧

)٢( 
عن اإلمام اجلواد أو اإلمام اهلادي عليهمـا أفـضل الـصالة والـسالم             . ٨

قاللداود ميرالص:


)٣( 

:ورد يف الكايف عن أمحد بن أمحد عن بعض رجاله. ٩


)٤( 

لو أن إنساناً عمـل تـاجراً فـصدق يف عملـه ومل يكـذب أو                (: املثل-٣
.)إىل احلرام ألنه يذهب الربكةأتعاىل، وال يلجسيبارك له اهللا يغش أو خيون 

.٤٠٣٠: ؛ غرر احلكم١٨٢٨، ح٣٨٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣، ح٥٥، ص٤ج: ؛ الكايف للكليين١٨٢٩، ح٣٨٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٧، ح١٢٥، ص٥ج: ؛ الكايف للكليين١٨٣٠، ح٣٨٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
كـان الـصادق   ؛ املعصوم املروي عنه غري معلـوم، فـإن   ١٨٣١، ح٣٨٩، ص١ج: ميزان احلكمة ) ٤(

عليه السالم فاإلرسال بأزيد من واحد، وأمحد كأنه البزنطي، وما زعم أنه ابن عيسى بعيـد كمـا      
ككرم، وربمـا يقـرأ علـى بنـاء     ) فحش: (ال خيفى على املتدرب، فيمكن اإلرسال بواحد، وقوله      

/ ١٠: ولمـرآة العقـ  (التفعيل، ومن مجلة أسباب فساد املعيـشة نفـرة النـاس عنـه وعـن معاملتـه             
٢٧٨.(
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٤٤٨

ون نبيالملن أراد أن يك: واألربعونالسابعةالقاعدة 

:عن أمري املؤمنني عليه السالم-١

)١( 
.يكون نبيال عليه بالوقارنمن أراد أ: القاعدة-٢

:ما يليإىليشري احلديث الشريف 

ــفأ ــة واالســتقرار إ:ل ــسكينة هــي الطمأنين ــة  ،ن ال ــار هــو الرزان والوق
على وفورة عقلـه ودرجـة نبلـه،      فذلك يدلّ ا  واحللم، فإذا وجدا يف شخص م     

 ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بقولهمولذا أوصى:

)٢( 
للـسكينة والوقـار مثـرات أخـرى غـري الـيت وردت يف هـذا احلـديث                 :اءب

.٧٨٥: ؛ غرر احلكم٢٢٢٨١ح، ٤٨٥، ص٩ميزان احلكمة ج) ١(
.٦٤٠٢: ؛ كرت العمال٢٢٢٧٨، ح٤٨٥، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٤٤٩.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

وراً وهذا ما ذكرته األحاديث     نمن من الدناءة، وكوما     األاجلمال و ونة،  يكالز
:التالية

:قال اإلمام علي بن أيب طالب عليهما السالم. ١

)١( 
:عن اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم. ٢

)٢( 
:قال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم. ٣

)٣( 
:عن أمري املؤمنني علي عليه السالم أنه قال. ٤

)٤( 
:قال اإلمام علي عليه السالم. ٥

)٥( 
مها أال وهـو اخلفـة واخلـرق كمـا يف           وحذرت األحاديث من ضـد     :يمج

.٢٧٠: ؛ غرر احلكم٢٢٢٨٠، ح٤٨٥، ص٩ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٧٤٤: ؛ غرر احلكم٢٢٢٨٣، ح٤٨٥، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٩٨٠٠: ؛ غرر احلكم٢٢٢٨٤، ح٤٨٥، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٣(
. ١٠٠٧٣: ؛ غرر احلكم٢٢٢٨٥، ح٤٨٥، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٤(
.١٠٠٧٦: ؛ غرر احلكم٢٢٢٨٦، ح٤٨٥، ص٩ج: ميزان احلكمة) ٥(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٥٠

:مري املؤمنني عليه السالمقول اإلمام أ

)١( 
:وكما يف التفسري املعني أنه

)٢( 
لو أن إنساناً أنصف بالسكينة واهلـدوء والوقـار لـدل ذلـك              (: املثل-٣

.)ل أخالقهبعلى رجاحة عقله ون

.٧٣٩٧: ؛ غرر احلكم٢٢٢٨٢، ح٤٨٥، ص٩ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٥٦ص: التفسري املعني) ٢(
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٤٥١

د احلفاظ على حظهملن أرا: واألربعونالثامنةالقاعدة 

:عن اإلمام الكاظم عليه السالم-١


)١( 

.عليه طرد الكسل والضجرمن أراد أن ينال حظه : القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

تور عمـا   ن الضجر هو التربم والتضايق والكسل هو التثاقل والف        إ:لفأ
ىل املراد، إال ينبغي أن يتثاقل عنه، هاتان الصفتان آفة حتصيل احلظ والوصول 

رسول اهللا صلى اهللا عليه األخرى أيضاً كما يف قولاألحاديث وهذا ما أكدته 
:وآله وسلم


)٢( 

.٩/ ٨٠: سرائر؛ مستطرفات ال١٧٧٨٢ح، ٤٩٤، ص٧ميزان احلكمة ج) ١(
.٣، ح٤٨، ص٧٧ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٧٧٧٥، ح٤٩٤، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٥٢

:فعن اإلمام الباقر عليه  السالم أنه قال


)١( 
اإلمـام  كما يف قولن الكسل يضر مبنافع املرء الدنيوية واألخروية        إ:اءب

:الباقر عليه السالم
)٢( 

ن املـرء الكـسول مبغـوض مـن اهللا تعـاىل وأهـل البيـت علـيهم              إ:جيم
:كما يف قول اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالمالسالم




)٣( 
:وعن اإلمام الباقر عليه السالم أنه قال


)٤( 

بالضجر والكـسل سـيفقد حظوظـه مـن         يللو أن إنساناً ابت   (: املثل-٣
.)الدنيا واآلخرة

.٢، ح١٥٩، ص٧٣ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٧٧٧٧، ح٤٩٤، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.٦٤، ح١٨٠، ص٧٨ج: ؛ حبار األنوار١٧٧٦٩، ح٤٩٣، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٠٣اخلطبة : ؛ ج البالغة١٧٧٦١، ح٤٩٣، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٤، ح٨٥، ص٥ج: ؛ الكايف للكليين١٧٧٧٠، ح٤٩٣، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٤٥٣

ملن أراد أن تقبل عليه القلوب: القاعدة التاسعة واألربعون

:معن أمري املؤمنني عليه السال-١

)١( 
.من أراد إقبال القلوب عليه، ليس عليه إالّ األلفة: القاعدة-٢

:ما يليإىليشري احلديث الشريف 

ن قلوب الرجال صلبة وخـشنة لقلـة الرقـة والعاطفـة فيهـا تبعـاً              إ:لفأ
إىلهـا جلـدة حتتـاج    للحكمة اإلهلية الـيت اقتـضت ذلـك، ولـصعوبة احليـاة ترا          

فهـا ملـا لأللفـة مـن أثـر سـاحر علـى        تألّعلـى  مراعاة ورقّة فلذا حث احلـديث     
صاف تـ القلوب، وهذا ما نلمسه يف حرص أهل البيت عليهم السالم على اإل         

:باأللفة والتآلف كما ورد يف األحاديث التالية

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١

)٢( 

.١١٢، ح٥٦، ص٧٨ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٦٥٤ح، ١٤١، ص١ميزان احلكمة ج) ١(
.٤٥: ؛ حتف العقول٦٤٩، ح١٤١، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٥٤

:عن الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال. ٢


)١( 

:عليهما السالمقال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب . ٣

)٢( 
تقبل القلوب على من يألفها ملا يف األلفة من إحسان هلذه القلوب،      :اءب

ىل من حيسن إليها وهذا مـا أكـده رسـول اهللا صـلى اهللا         إفالقلوب حتب ومتيل    
:عليه وآله وسلم بقوله


)٣( 

:وقال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم

)٤( 
.)لو أن إنساناً يألف ويؤلف تقبل عليه قلوب الناس فتحبه(: املثل-٣

.٩، ح٢٦٥، ص٧٥ج: نوار للمجلسي؛ حبار األ٦٥٠، ح٤١، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.١١٢، ح٥٦، ص٧٨ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٦٥٤ح، ١٤١، ص١ميزان احلكمة ج) ٢(
.٣٧: ؛ حتف العقول٤١٥٣، ح٣٩٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٤٣٣٩: ؛ غرر احلكم٤١٦٠، ح٣٩٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٤٥٥

زرع احملبةملن أراد : القاعدة اخلمسون

: عن اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم-١

)١( 
.من أراد حمبة الناس عليه بالسخاء: القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

يفن السخاء هو اجلود والكرم وهو وسيلة من وسائل زرع احملبة   إ:لفأ
.قلوب الناس

:ذكرا األحاديث التاليةخرىأن للسخاء مثرات إ:اءب

:قال اإلمام علي عليه السالم. ١

)٢( 
:قال أمري املؤمنني علي عليه السالم. ٢

.٣٠٦: ؛ غرر احلكم٨٥٤٨، ١٨٨، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.٩، ح١٩٣، ص٧٢ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٨٥٣٩، ح١٨٧، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٥٦

)١( 
:ورد عن أمري املؤمنني عليه السالم. ٣

)٢( 
:عن اإلمام علي عليه السالم أنه قال. ٤

)٣( 
:قال اإلمام علي عليه السالم. ٥

)٤( 
:عن اإلمام علي عليه السالم أيضاً أنه قال. ٦


)٥( 

:قال سيد الوصيين اإلمام أمري املؤمنني علي عليه السالم. ٧

)٦( 
األحاديـث  يفورد  كمـا   ) البخـل (ن ضـده    مـ وحذرت األحاديث    :جيم

.٩١٤: ؛ غرر احلكم٨٥٤٥، ح١٨٨، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.٧٧٩: ؛ غرر احلكم٨٥٤٩، ح١٨٨، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٦٠٠: ؛ غرر احلكم٨٥٥٠، ح١٨٨، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٧٣٨: ؛ غرر احلكم٨٥٥١، ح١٨٨، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٦١٦١: ؛ غرر احلكم٨٥٥٢، ح١٨٨، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٥(
.٧١٠٦: ؛ غرر احلكم٨٥٥٣، ح١٨٨، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٦(
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٤٥٧.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:التالية

:قال اإلمام علي عليه السالم-

)١( 
:وقال عليه السالم أيضاً-

)٢( 
:وقال عليه السالم-

)٣( 
:وقال أمري املؤمنني عليه السالم أيضاً-

)٤( 
:لوعنه عليه السالم قا-

)٥( 
:وأحاديث أخرى

:قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم. ١

.٣احلكمة : ؛ ج البالغة١٦٩٠، ح٣٥١، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
. ١، ح٢٣٨، ص٧٧ج: ؛ حبار األنوار١٦٩١، ح٣٥١، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٢٥٨: ؛ غرر احلكم١٦٩٢، ح٣٥١، ص١ج: احلكمةميزان) ٣(
.٧٩٢١: ؛ غرر احلكم١٦٩٣، ح٣٥١، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
.١٤٠٩: ؛ غرر احلكم١٦٩٤، ح٣٥١، ص١ج: ميزان احلكمة) ٥(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٥٨

)١( 
:عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم. ٢

)٢( 
:ورد عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم. ٣

)٣( 
:عن اإلمام علي بن موسى الرضا عليهما السالم أنه قال. ٤

)٤( 
السخاء فضيلة جتلب احملبة ولكـن هنـاك آفـة تأكـل هـذه الفـضيلة               :الد

:علها هباًء منثوراً، وكما ورد يف احلديث الشريفوجت

)٥( 
زرع احملبة أين ما حيل ومـن مجيـع         للو أن إنساناً كان سخياً      (: املثل-٣

.)اخللق

.٣٧٨احلكمة : ؛ ج البالغة١٦٨٩، ح٣٥١، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣حلكمة ا: ؛ ج البالغة١٦٩٠، ح٣٥١، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٤١٩٥: ؛ غرر احلكم١٦٩٥، ح٣٥١، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
ــة ) ٤( ــزان احلكم ــم ١٦٩٩، ح٣٥١، ص١ج: مي ــرر احلك ــسي : ؛ غ ــوار للمجل ــار األن ، ٧٨ج: حب

.١٢، ح٣٥٧ص
.٣٩٢٣: ؛ غرر احلكم١٦٣٩ح، ٣٤٥، ص١ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٤٥٩

ملن أراد النجاة من الفتنة: واخلمسوناحلاديةالقاعدة 

:عن أمري املؤمنني عليه السالم-١

)١( 
.راد النجاة من الفتنة املظلمة عليه اجتنااأمن : القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

الفتنة يف هذا احلديث هي االضطراب وبلبلة األفكار، فلذا عندما     :لفأ
اقة الـصغري ال يركبـه   وليكن مبثابة ولد النابتعاد عنهتقع الفتنة علينا جتنبها واال 

شـار إليـه  أأحد وال حيلبه فيهمل ويترك فيسلم من العواقب الوخيمة وهذا ما            
:اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم بقوله


)٢( 

االبتالء واالختبار، إذا اعترضتنا الفتنـة يف مـال أو ولـد    الفتنة مبعىن :اءب

.، حممد عبده٥٠٣ج البالغة ص) ١(
.١٠٣٧٩: ؛ غرر احلكم١٥٧٥٥ح،٢٩، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٦٠

:اإلمام علي عليه السالمأو نساء علينا النجاة منها بالتقوى كما يف قول


)١( 

:أنه قالعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٢( 
وحذرت الروايات من االقتحام يف الفتنة املظلمة دون غريهـا مـن      :يمج

عـن أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم لرجـٍل حينمـا        الفنت كما يف احلديث الشريف    
:سالمفقال عليه ال:اللهم إني أعوذُ بك ِمن الفتنِة:قال

»لِدكوو ذُ ِمن ماِلكوعتت يقولُ اُهللا تعاىل! أراك:

.)٣(...))أَنَّما أَموالُكُم وأَولَادكُم فِتْنٌة((...

)٤( 
ــل -٣ ــه      (: األولاملث ــطراب علي ــة االض ــه فتن ــرت ب ــساناً م ــو أن إن ل

.)لكي يسلمباالجتناب 
لـو أن إنـساناً مـرت بـه فتنـة النـساء واملـال والولـد عليـه             (: الثـاين املثل  

.)بالتقوى لكي يسلم

.١٨٣اخلطبة : ؛ ج البالغة١٥٧٤٦، ح٢٩، ص٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٤٤٩٠: ؛ كرت العمال١٥٧٢٣، ح٢٦، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢٨: سورة األنفال، اآلية) ٣(
.١٢٠١/ ٥٨٠: ؛ األمايل للطوسي١٥٧١٦، ح٢٤، ص٧ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٤٦١

ملن أراد انقياد الناس إليه: واخلمسونالثانيةالقاعدة 

: عن أمري املؤمنني عليه السالم-١

)١( 
.الناس إليه فليؤثرهم على نفسهراد انقياد أمن : القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

اإليثار هو تفضيل الغري على الـنفس وهـو مـن مكـارم األخـالق              :ألف
:اليت تؤدي حب الناس وانقيادهم إليك ولذا حثت عليه األحاديث األخرى

:قال اإلمام علي عليه السالم. ١


)٢( 

.٤٣ح، ٢٣، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٥٣٠: ؛ غرر احلكم٤٤، ح٢٣، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٦٢

:روى عن أمري املؤمنني علي عليهما السالم. ٢

)١( 
:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ٣


)٢( 

دم عـ كالبخـل واملنـع و  وحذرت األحاديث من ضد هـذه الفـضيلة        :باء
:قال اإلمام الرضا عليه السالماملواساة كما


)٣( 

ــر غــريه علــى نفــسه ســ آلــو أن إنــساناً (: املثــل-٣ ــه ث ينال بــذلك حب
.)وانقياده

.٩٣٨٦: ؛ غرر احلكم٢٤، ح٢٣، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٦٤٩٥، ح١٤٢، ص٣١ج: ؛ تاريخ دمشق البن عساكر٤٥، ح٢٤، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٣٣٨: ؛ الفقه املنسوب لإلمام الرضا عليه السالم١٧٠١، ح٣٥٢، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٤٦٣

ملن أراد النجاة من ميتة السوء: واخلمسونالثالثةالقاعدة 

:عن اإلمام الباقر عليه السالم-١


)١( 

.قة السرراد النجاة من ميتة السوء عليه بالصرب وصدأمن : القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

ن ميتة السوء هي املوت بسوء العاقبة وبطريقـة مذلـة، وهـذا مـا               إ:لفأ
حيذره اإلنسان املؤمن العاقل فلذا وجب دفع هذه امليتة بعمـل الـرب وبالـصدقة                
سراً، كما حث احلديث على ذلك وملا لصدقة السر مـن آثـار جنـد األحاديـث                  

:األحاديث التاليةكما يفاألخرى حتث عليها 

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١

)٢( 
.١٧٨١ح. ٣٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٥، ح١٢٤، ص٩٦ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٠٥٠٦، ح٦٩، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٦٤

:عن الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال. ٢

)١( 
:قال اإلمام الباقر عليه السالم. ٣


)٢( 

الرب هو عمل كل خري للناس ومن األمور اليت هلا آثار أخرى غري       نإ:اءب
ىل إنفي الفقر وزيادة العمر ودفع ميتة السوء كما أشارت األحاديث األخـرى             

:رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمكما يف قولذلك 

)٣( 
:وقال اإلمام الصادق عليه السالم

)٤( 
ع ميتـة  ن للصدقة مثرات أخرى غري نفي الفقر وزيادة العمر ودفـ       إ:يمج

:ارت إليه األحاديث األخرى كما يف األحاديث اآلتيةشالسوء، وهذا ما أ

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١

.١، ح٢، ص٤ج: ؛ الكايف للكليين١٠٥٠٧، ح٦٩، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.٦٨، ح١٣٥، ص٩٦ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٠٥٠٩، ح٦٩، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٨١/ ١١٠: ؛ اخلصال١٧٧٨، ح٣٧٥، ص١ج: احلكمةميزان) ٣(
.٣٥٩: ؛ حتف العقول١٧٨٤، ح٣٧٥، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٤٦٥.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 


)١( 

نـه  أوجاء يف حبار األنوار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم     . ٢
:قال


 
.)٢(سبعني باباً من الشرفَعد صلى اهللا عليه وآله وسلم 

:ل الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلموقا. ٣


)٣( 

:عن النيب األعظم صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال. ٤

)٤( 
:لى اهللا عليه وآله وسلموقال رسول اهللا ص. ٥



، ١٣٧، ص٩٦ج: ؛ حبــار األنــوار للعالمــة الــسي١٠٥٠٢، ح٦٨، ص٥ج: ميــزان احلكمــة) ١(
.٧١ح

.٦١، ح٢٦٩، ص٦٢ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٠٥٠٣، ح٦٨، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٥٩٨٢: ؛ كرت العمال١٠٥٠٤، ح٦٨، ص٥ج: ان احلكمةميز) ٣(
.٦٤، ح١٣٢، ص٩٦ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٠٥٠٥، ح٦٩، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٦٦

)١( 
:وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم أيضاً يف حديث آخر. ٦

)٢( 
:قال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم. ٧

)٣( 
مما له عالقة مبوضوع الصدقة هو بيان أنواع الصدقة، فإن للصدقة  :الد

املعروف، العلم، الكلمة الطيبة، إمساع األصم، التبسم : مصاديق متعددة منها
رشاد الضال، رفع األذى إاملؤمن، األمر باملعروف والنهي عن املنكر،     يف وجه   

ريق، سقي املاء، عيادة املـريض، رد الـسالم، اإلصـالح بـني النـاس،               طعن ال 
مـساك اللـسان عـن     إ،طلب احلالل للعيال، ترك الشر، كف شرك عن الناس        

ــة صــاحب احلاجــة  ــة النــاس، إعان وهــذه املــصاديق ذكــرت يف  ؛امللــهوفأذي
:حاديث التاليةاأل

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١

)٤( 
:عن الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم. ٢

.١٦١١٣: ؛ كرت العمال١٠٥١٢، ح٦٩، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٣٣: ؛ أعالم الدين١٠٥١٧، ح٧٠، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٦٨، ح١٣٤، ص٩٦ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٠٥٢٢ح، ٧٠، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٤٥/ ١٣٤: ؛ اخلصال١٠٥٢٤، ح٧٠، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٤٦٧.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ٣


)٢( 

:وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم. ٤

)٣( 
:عن النيب األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال. ٥





)٤( 
:قال اإلمام الصادق عليه السالم. ٦


)٥( 

.٤٠، ح١٠٥، ص٧٥ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٠٥٢٧، ح٧٠، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٠، ح٣٦٩، ص٨٣ج: ؛ حبار األنوار١٠٥٢٨، ح٧١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٦٣٠٣: ؛ كرت العمال١٠٥٢٩، ح٧٠، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٦٣٠٥: ؛ كرت العمال١٠٥٣٠، ح٧١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٤(
.١، ح٢٠٩، ٢ج: ؛ الكايف للكليين١٠٥٣٢، ح٧١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٥(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٦٨

:وقال اإلمام الصادق عليه السالم أيضاً. ٧





)١( 

ورد يف كرت العمال عـن أيب موسـى عـن رسـوِل اهللا صـلى اهللا عليـه            . ٨
:وآله وسلم
 

:أفرأيت إن مل جيد؟ قال: قال

 
:أفرأيت إن مل يستطع؟ قال: قال

 
:أرأيت إن مل يفعل؟ قال: قال

 
:يفعل؟ قالأرأيت إن لَم : قال

)٢( 
.)فإنه سينجو من ميتة السوءلو أن إنساناً تصدق يف السر (: املثل-٣

.١١، ح١٢، ص٤ج: ؛ الكايف للكليين١٠٥٣٤، ح٧١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٦٣٠٧: رت العمال؛ ك١٠٥٣٨، ح٧١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٤٦٩

ملن أراد أن ال حيصل الغنب يف األجرة: واخلمسونالرابعةالقاعدة 

:نه قالأعن اإلمام علي عليه السالم-١


)١( 

ة فلـيعلم األجــري  راد أن ال حيـصل الغــنب يف األجـر  أمـن  : القاعـدة -٢
.بأجرته

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

ة ويدفع الغنب عن   حن إعالم األجري بأجرته جيعل اإلجارة صحي      إ:لفأ
حديث عـن الـنيب صـلى     شارت إليه أحاديث أخرى كما يف     أالطرفني وهذا ما    

:اهللا عليه وآله وسلم أنه قال

)٢( 

.٤٩٦٨، ح١٠، ص٤ج: ؛ من ال حيضره الفقيه٧٣، ح٣٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٦٠٢٢، ح٣٠، ص١٤ج: ؛ مستدرك الوسائل٧٢، ح٣٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٧٠

:وعن اإلمام الصادق عليه السالم أنه قال


)١( 

عدم إعالم األجـري بأجرتـه قبـل العمـل مث إعطـاؤه األجـرة جيعلـه                :اءب
األجرة فأعطيته يشعره ذلك ذا اتفقت معه على مقدار إيشعر بقلة األجرة، إما 

حاديث الشريفة على هـذه الطريـق       بالوفاء واحترام االتفاق، فلذلك حثت األ     
:اإلمام الرضا عليه السالم أنه قالكما يف قول





)٢( 

ه ملا يف ذلك من قـبح وظلـم   حذرت الروايات من منع األجري حق    :يمج
:عليه وآله وسلمكما ورد عن رسول اهللا صلى اهللا


)٣( 

:وقال الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم

.٤، ح٢٨٩، ص٥ج: ؛ الكايف للكليين٧٤، ح٣٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.١، ح٢٨٨، ص٥ج: كليين؛ الكايف لل٧٥، ح٣٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٧٠٧/ ٥١٣: ؛ األمايل للصدوق٦٥، ح٣٦، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٤٧١.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 


)١( 

جـارة حـىت   لو أن إنساناً استأجر شخصاً فليعلمه مبقـدار اإل     (: املثل-٣
.)ال يقع الغنب أو الشعور به

.٦٠، ح٣٣، ص٢ج: ؛ عيون أخبار الرضا عليه السالم٦٦، ح٣٦، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
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٤٧٢

ملن أراد أن يتخذ من األخوة : واخلمسوناخلامسةالقاعدة 

:أنه قالعن اإلمام علي عليه السالم-١


)١( 

.عليه بالصادقراد أن يتخذ أخاًأمن : القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

ن اختاذ األخوة فيه منفعة كبرية إذا كانت الطريقة صحيحة، ولذا إ:ألف
ن حممد الصادق عليهما السالم أنه      ، فعن اإلمام جعفر ب    حثت أحاديث أخرى  

:قال

)٢( 
:وعنه عليه السالم أيضاً قال

.٤٨٣/ ٣٨٠: ؛ األمايل للصدوق١٦٩ح، ٥٦، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣١٩: ل؛ حتف العقو١٧٠، ح٥٦، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٤٧٣.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
ن اخـو أاألخوة أصناف متعددة منهم أخوان الثقة والصدق ومنـهم    :اءب

ىل ضرورة اختيار األخ الـذي  إشار احلديث كاشرة أو الكذب واخلداع ولذا أ  امل
وواقيـة  اًكصريورته عدة يف الرخاء وستر يتصف بالصدق ملا يف ذلك من منافع        

هـذا أشـار اإلمـام أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب عليهمـا          يف البالء، وملثل 
:هالسالم بقول





)٢( 
:قالوعن اإلمام الصادق عليه السالم أنه 




)٣( 
حذرت األحاديث من اختاذ األخوة الـذين ال فائـدة منـهم سـواء        :جيم

وهذا ما أشارت إليـه األحاديـث   ،الدنيا أو على مستوى اآلخرة     على مستوى 
:التالية

.٣٦٨: ؛ حتف العقول١٧١، ح٥٦، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢، ح٢٨١، ص٧٤ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢٣٠، ح٦١، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٣٢٤: ؛ حتف العقول٢٣٣، ح٦١، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٧٤

:قال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم. ١

)١( 
:وعن اإلمام علي عليه السالم أيضاً أنه قال. ٢

)٢( 
:قال اإلمام الباقر حممد بن علي عليهما السالم. ٣


)٣( 

:قال اإلمام جعفر بن حممد الصادق عليهما السالم. ٤




)٤( 
لو أن إنـساناً أراد أن يتخـذ أخـا فليختـر الـصادق يف قولـه            (: املثل-٣

.)وفعله ملا يف ذلك من اخلري الكثري

.٢٩، ح١٦٦، ص٧٤ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢٣٧، ح٦٢، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.١، ح٦٣٩، ص٢ج: ؛ الكايف للكليين٢٤٠ح، ٦٢، ص١ج: ان احلكمةميز) ٢(
.١٠٠/ ٢٤٤: ؛ اخلصال٢٤٢، ح٦٢ص، ١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٣، ح٢٨٢، ص٧٤ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢٤٤، ح٦٢، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٤٧٥

راد احلفاظ على األخوةأملن : ونواخلمسالسادسةالقاعدة 

:أنه قالعن اإلمام علي عليه السالم-١


)١( 

.حقهاعلى األخوة فلرياِعاحلفاظ أرادمن : القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

ألخوة أمر مهم ولذلك ى احلديث عن تـضييع     ن احلفاظ على ا   إ:لفأ
أخرى تصف من أضاع أخوانه بالعاجز كمـا         حق األخ، بل أن هناك أحاديثَ     

:ورد يف قول اإلمام علي عليه السالم أنه


)٢( 

.٣١الكتاب : ؛ ج البالغة١٧٩، ح٥٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٢احلكمة : ؛ ج البالغة١٦٦، ح٥٦ص، ١ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٧٦

يع حقـه عليـك، بـل    يل ما بينك وبينه من عالقة سبباً يف تض   ال جتع  :اءب
وة، وممـا  خـ تـنعم ـذه األ  بالعكس أمجل العالقة أكثر متانة من ذي قبل لكـي       

حفظ : املودة، العتاب وليس القطيعة، ومنها: يدمي العالقة أو ميتنها أمور منها    
.اليت ذكرت ذلكاللسان، وجتنب كل ما يزعجه وإليك بعض األحاديث 

اإلرشـادات البد مـن مراعـاة      يه  أو احلفاظ عل   األخ من أراد اختاذ   :يمج
:التالية

:اإلمام الصادقيف قولجاء احلذر مما يفسد األخوة كما . ١


)١( 

كميل بن اًقال اإلمام علي عليه السالم خماطب وب حمبة األخ كما     وج. ٢
:زياد

)٢( 
، فقـال اإلمـام أمـري املـؤمنني عليـه      اجتناب األخوة يف غـري اهللا تعـاىل    . ٣
:السالم


)٣( 

.٣، ح١٦٦ص، ٢ج: ؛ الكايف للكليين١٦١، ح٥٥، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧٣: ؛ حتف العقول١٧٥، ح٥٦، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٨٩٧٨: ؛ غرر احلكم١٩٢، ح٥٨، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٤٧٧.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:وعن اإلمام علي عليه السالم أنه قال


)١( 

:فقال أمري املؤمنني علي عليه السالم،اجتناب أخوة األشرار. ٤

)٢( 
قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه         خبار باملودة كما    ا يدمي األخوة اإل   مم. ٥

:وآله وسلم

)٣( 
مـر  : وجاء يف حبار األنوار عن إبـراهيم بـن أيب الـبالد عـن أبيـه أنـه           . ٦

بو عبـد اهللا عليـه الـسالم،    رجلٌ يف املسجِد وأبو جعفر عليه السالم جالس وأ        
قال له أبو جعفر عليه     . واِهللا، إني ألِحب هذا الرجلَ    : فقالَ له بعض جلسائه   

:السالم

)٤( 
فقـال اإلمـام علـي عليـه      ن يترك خطاً للرجوع إذا وقعـت القطيعـة          أ. ٧
:السالم

.٦٩١٥: ؛ غرر احلكم١٩٣، ح٥٨، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣١٢٤: ؛ غرر احلكم٢٠٦، ح٥٩، ص١ج: ن احلكمةميزا) ٢(
.٩٥٣، ح٤١٥، ص١ج: ؛ احملاسن٢١١، ح٥٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١، ح١٨١، ص٧٤ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢١٣، ح٥٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٧٨


)١( 

:قال اإلمام الصادق عليه السالمو


)٢( 

، فقــال اإلمــام وخيمــةن ال تــضع حبــك يف موضــعه وإال فالعاقبــةأ. ٨
:الصادق عليه السالم

)٣( 
:فقال أمري املؤمنني عليه السالمطع تدمي األخوة، صلة اجلايف والقا. ٩

)٤( 
فقـد ورد عـن رسـول اهللا صـلى اهللا           ،  احلفاظ على األخوة القدميـة    . ١٠

:عليه وآله وسلم

)٥( 
:وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم أيضاً

.٣١الكتاب : ؛ ج البالغة٢٢٠، ح٦٠، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣١، ح١٦٦، ص٧٤ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢٢٤، ح٦٠، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٩٥٠، ح٤١٥، ص١ج: ؛ احملاسن٢٢٥، ح٦٠، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١، ح٢١٣، ص٧٧ج: ؛ حبار األنوار٢٢٨، ح٦١، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٢٤٧٥٩: ؛ كرت العمال٢٤٧، ح٦٣، ص١ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٤٧٩.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
اإلمام علي اختذ األخ الذي يتصف ذه الصفات املذكورة يف قول     . ١١

:عليه السالم


)٢( 

عليهمـا الـسالم أيـضاً أنـه     وعن اإلمام أمري املؤمنني علي بـن أيب طالـب     
:قال


)٣( 

ترك القطيعة بسبب التقصري فإنك لن جتد من ال يقصر إال املعصوم    . ١٢
:اإلمام علي عليه السالمشار إليه قولأوهذا ما 

)٤( 
:وعن اإلمام الصادق عليه السالم أنه قال

)٥( 

.٢٤٧٦٠: ال؛ كرت العم٢٤٨، ح٦٣، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٦٤٥: ؛ غرر احلكم٢٥١، ح٦٣، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١، ح٢٦٩، ص٧٧ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢٥٢، ح٦٣، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٨١٦٦: ؛ غرر احلكم٢٥٥، ح٦٣، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٣٠٤: ؛ أعالم الدين٢٥٦، ح٦٣، ص١ج: ميزان احلكمة) ٥(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٨٠

:وقال اإلمام الصادق عليه السالم يف حديث آخر

)١( 
ورد يف قـول أمـري   عليك أن تتحمل زلة الصديق لتحافظ عليه كما       . ١٣

:املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم

)٢( 
:وعن اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم أيضاً أنه قال


)٣( 

:وقال عليه السالم أيضاً

)٤( 
:عليه السالم قالوعنه 


)٥( 

ــاختر خــري األخــوان وهــم ممــن   .١٤ إذا أردت اختــاذ أخ يف اهللا تعــاىل ف

.٣٦٩: ؛ حتف العقول٢٥٧، ح٦٣، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٩، ح١٦٦، ص٧٤ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢٥٩، ح٦٤، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١، ح٢١٢، ص٧٧ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢٦٠، ح٦٤، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١١١١: ؛ غرر احلكم٢٦٣، ح٦٤، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٢٣٧٨: حلكم؛ غرر ا٢٦٤، ح٦٤، ص١ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٤٨١.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:أتصف ذه الصفات اليت ذكرا األحاديث التالية

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-

)١( 
:أنه قالوعن الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم -

)٢( 
:وقال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم-

)٣( 
:وقال عليه السالم-


)٤( 

:وقال اإلمام علي عليه السالم أيضاً-


)٥( 

:وقال اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم يف حديث-

.١٢٣/ ٢: ؛ تنبيه اخلواطر٢٦٩، ح٦٥، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٢٣/ ٢: ؛ تنبيه اخلواطر٢٧١، ح٦٥، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٤٩٨٥: ؛ غرر احلكم٢٧٤، ح٦٥، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٤٩٨٨: ؛ غرر احلكم٢٧٧، ح٦٥، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٥٠٢١: غرر احلكم؛٢٨٢، ح٦٥، ص١ج: ميزان احلكمة) ٥(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٨٢

)١( 
:وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-


)٢( 

:وعن الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال-


)٣( 

:وقال اإلمام علي عليه السالم-

)٤( 

.٢٩، ح١٦٦، ص٧٤ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٣٠٠، ح٦٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٩ح، ٢٣٣، ص٧٤ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢٩٧، ح٦٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٧٣، ح٣١٦، ص٧٤ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٣٠٢، ح٦٨، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢٩، ح١٦٦، ص٧٤ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٣٠٨، ح٦٨، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٤٨٣

ألخملن أراد اختبار ا: واخلمسونالسابعةالقاعدة 

: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-١


)١( 

.ىل صفاتهإخاه فلينظر أملن أراد أن خيترب : القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

لـو مـن حمـذور بـسبب عـدم          ختبار أمر مفيد وان كان ال خي      ن اال إ:ألف
قبول اآلخر به، أال أنه أمر مهم وصـحيح وهـذا مـا أشـارت إليـه األحاديـث                  

قـول اإلمـام أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب عليهمـا         األخرى أيضاً كما يف  
:السالم



.٢٤٧٥٥: ؛ كرت العمال٢٩٢، ح٦٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٨٤

)١( 
:وقال اإلمام علي عليه السالم أيضاً




)٢( 
:وعن اإلمام الصادق عليه السالم أنه قال




)٣( 
الصفات احلميدة كاحلياء واألمانـة والـصدق وغريهـا مـن الـصفات            :اءب

ن صاحبها من يرجى اخلري منه وألـا صـفات         هي مما يوجد األخوة ويدميها أل     
األخ الثقة الذي أمرنا أهل البيت عليهم السالم باختاذه كما يف قول رسول اهللا 

:صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٤( 
:وقال اإلمام علي عليه السالم

.٦٨١٠: ؛ غرر احلكم٢٩٣، ح٦٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٨٩٢١: ؛ غرر احلكم٢٩٥، ح٦٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٧، ح٦٧٢، ص٢ج: ؛ الكايف للكليين٢٩٦، ح٦٧، ص١ج: ميزان احلكمة)٣(
.٥٤ص: ؛ حتف العقول٢٣٤، ح٦٢، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٤٨٥.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 





)١( 

:وقال عليه السالم أيضاً

)٢( 
:عليه السالم أيضاً يف حديث آخروقال 

)٣( 
صديقاً مفيداً صاحلاً لـيس عليـه       ن يتخذ   ألو أن إنساناً أراد     (: املثل-٣

.)إالّ اختباره ملعرفة ما لديه من صفات محيدة

.٢، ح٢٨١، ص٧٤ج: ؛ حبار النوار للمجلسي٢٣٠، ح٦١، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧٩٥: ؛ غرر احلكم١٩٩، ح٥٨، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٧٩٥: ؛ غرر احلكم١٩٩، ح٥٨، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٤٨٦

ملن أراد أن يكون شريفًا: واخلمسونالثامنةالقاعدة 

:عن أمري املؤمنني عليه السالم-١

)١( 
.ملن أراد أن ينال الشرف عليه باألدب: القاعدة-٢

:ما يليىلإيشري احلديث الشريف 

ىل بلـوغ الكمـال والـشرف، فأفـضل         إن النفس البـشرية تـسعى       إ:لفأ
ذلـك هـو التحلـي بـاألدب، وهـذا مـا أكدتـه األحاديـث         إىلالطـرق املوصـلة   

:اإلمام أمري املؤمنني علي عليه السالماألخرى كما يف قول

)٢( 
:وعن اإلمام علي عليه السالم أيضا أنه قال

)٣( 

.٢٩٠٣: غرر احلكم؛٣٣٠، ح٧٣، ص١ميزان احلكمة ج) ١(
.٩٩٨: ؛ غرر احلكم٣٢٤، ح٧٣، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٩٦٧: ؛ غرر احلكم٣٢٩، ح٧٣، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٤٨٧.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:وقال أمري املؤمنني أيضاً

)١( 
من معرفة ما يـرتبط بـه ممـا    ولكي نقف على هذا األمر املهم فالبد       :اءب

:ارت إليه األحاديث الشريفة كما ورد يف األحاديث التاليةأش

جاء يف كرهه من الناس كما فسر األدب باجتناب ما ت: تفسري األدب. ١
:حديث أمري املؤمنني عليه السالم أنه

)٢( 
٢ .وهـو مـا قالـه اإلمـام علـي عليـه            ر أيضاً بفعل ما هو ضـروري      وفس

:السالم يف حديث طويل

)٣( 
٣ .األنـوار عـن عـامر       حبـار كمـا ورد يف     ر باإلميـان وعـدم الـشرك        وفس

:الشعيب أنه قال
ن أتكَلّم أمري املؤمنني عليه السالم بتسع كلمـاٍت ارجتلـهن ارجتـاال، فقـ              (

عيــون البالغــة وأيــتمن جــواهر احلكمــة، وقطعــن مجيــع األنــام عــن اللحــاق 
نها يف احلكمة، وثالث منها يف بواحدة منهن، ثالث منها يف املناجاة، وثالث م      

:يت يف املناجاة فقال عليه السالماألدب؛ فأما الالّ

.٥٥٢٠: ؛ غرر احلكم٣٣٦، ح٧٣، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٧، ح٧٣، ص٧٠ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٣٤٠، ح٧٣، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٣٤١، ح٧٤، ص١ج: ؛ ميزان احلكمة٦٦، ح٨٠، ص٧٨ج: جلسيحبار األنوار للم) ٣(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٨٨


 

:يت يف احلكمة فقال عليه السالموأما الالّ


 

:والالّيت يف األدِب فقال عليه السالم


)١( 

٤ .سعدة بن صدقة لمر األدب بالعوفسفقد ورد يف كتاب الكايف عن م ،
:أنه قالعن اإلمام الصادق عليه السالم


 

.)٢()يعين باألدب العلم: قال مسعدةُ

، فقال اإلمـام  لهااألدب على درجات ورتب فأعلى الدرجات وأفض    . ٥
:أمري املؤمنني علي عليه السالم

)٣( 

.٢٣، ح٤٠٠، ص٧٧ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٣٤٣، ح٧٤، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٤٥، ح٧٤، ص١ج: ؛ ميزان احلكمة١٣٢، ح١٥٠، ص٨ج: الكايف للكليين) ٢(
.٣٢٤١: ؛ غرر احلكم٣٤٦، ح٧٤، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٤٨٩.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:وعنه عليه السالم قال

)١( 
سب أو وضعه   لألدب عالقة مع احلسب، كما أن له دوراً يف رفع احل          . ٦

:وهذا ما أشارت إليه األحاديث التالية

:قال اإلمام علي عليه السالم-

)٢( 
:وقال عليه السالم أيضاً-

)٣( 
:وعن اإلمام علي عليه السالم أنه قال-

)٤( 
:وقال أمري املؤمنني عليه السالم يف حديث-

)٥( 
:قولهورد عن أمري املؤمنني اإلمام علي بن أيب طالب عليهما السالم -

.٥٩٣٢: ؛ غرر احلكم٣٤٩، ح٧٤، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٩٤٩: ؛ غرر احلكم٣٥١، ح٧٥، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٦٠٠٧: ؛ غرر احلكم٣٥٤، ح٧٥، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٦٠٩٦: ؛ غرر احلكم٣٥٥، ح٧٥، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٨، ح٦٨، ص٧٥ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٣٥٧، ح٧٥، ص١ج: ميزان احلكمة) ٥(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٩٠

)١( 
:وقال عليه السالم أيضا-

)٢( 
:ما يورث األدب فذكرت ما يليإىلرت األحاديث أشا. ٧

:قال اإلمام علي عليه السالم-

)٣( 
من أدبك؟ قـال    : ملّا قيلَ لعيسى عليه السالم    : (جاء يف تنبيه اخلواطر   -

.)٤()بح اجلهِل فجانبتهما أدبين أحد، رأيت قُ: عليه السالم

، فقـال اإلمـام     ضرورة تأديب األهـل والولـد      إىلأشارت األحاديث   . ٨
:علي عليه السالم لولده احلسن اتىب عليه السالم


)٥( 

:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال-



.٤٨١٣: ؛ غرر احلكم٣٦١، ح٧٥، ص١ج: ان احلكمةميز) ١(
.٩٦: ؛ حتف العقول٣٦٢، ح٧٥، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٤٧٨٦:؛ غرر احلكم٣٩٣، ح٧٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٤٠٠، ح٧٧، ص١ج: ؛ ميزان احلكمة٩٦، ص١ج: تنبيه اخلواطر) ٤(
.٣١الكتاب : ؛ ج البالغة٤٠٢، ح٧٨، ص١ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٤٩١.............................................................................السلوكفیواعدق: الفصل الثالث 


)١( 

:مام علي بن موسى الرضا عليه السالمقال اإل-




)٢( 
:ة تأديب الصيبكيفيإىلأشارت األحاديث . ٩

:سول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمقال ر-


)٣( 

:وعن الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال-


)٤( 

:قال اإلمام الصادق عليه السالم-



.٤٥٣٩١: ؛ كرت العمال٤٠٥، ح٧٨، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٠، ح٤، ص٤ج: ؛ الكايف للكليين٤٠٨، ح٧٨، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٤٥٣٣٠: ؛ كرت العمال٤١٠، ح٧٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٥٥، ص٢ج: ؛ تنبيه اخلواطر٤١١، ح٧٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٩٢

)١( 
:لصادق عليه السالم أيضاً أنه قالوعن اإلمام ا-




)٢( 
:وردالتأديب كما ىل ما ينبغي رعايته عندإأشارت األحاديث .١٠

نهى رسول اهللا صـلى  : ورد يف حبار األنوار عن علي بن اسباط رفعه     -
.)٣(عِن األدِب عند الغضِب: اهللا عليه وآله وسلم

:قال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم-

)٤( 
:وعن اإلمام علي عليه السالم أيضاً أنه قال-




)٥( 

.٤٠، ح٩٥، ص١٠٤ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٤١٤، ح٧٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٦٤٨، ح٤٧٨، ص١ج: ؛ مكارم األخالق٤١٦، ح٧٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢، ح١٠٢، ص٧٩ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٤١٧، ح٧٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٠٤١٢: ؛ غرر احلكم٤١٩، ح٧٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٨٧: ؛ حتف العقول٤٢٠، ح٨٠، ص١ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٤٩٣.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:وقال أمري املؤمنني عليه السالم-

)١( 
:وعنه عليه السالم قال-

)٢( 
:وقال اإلمام علي عليه السالم-

)٣( 
له بعضهم ابنـاً لـه قـال     اقال اإلمام الكاظم عليه السالم، عندما شك      -

:عليه السالم
)٤( 

تفسري األدب مع بعض األصناف من الناس        إىلأشارت األحاديث    .١١
:اإلمام علي عليه السالمكما قال 


)٥( 

.)شرفاً رفيعاً ليس عليه إال التمسك باألدب      ن إنساناً أراد    ألو  (: املثل- ٣

.٤١٠٣: ؛ غرر احلكم٤٢٤، ح٨٠، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧٧احلكمة : ؛ ج البالغة٤٢٧، ح٨٠، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٧٦، ح٤٢٧، ص٧١ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٤٢٨، ح٨٠، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٧٤، ح٩٩، ص١٠٤ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٤٣٠، ح٨٠، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٥٥، ح١٩٨، ص٨١ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٤٤٢، ح٨٢، ص١ج: ميزان احلكمة) ٥(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٩٤

ملن أراد أن ال يؤذيه الناس: واخلمسونالتاسعةالقاعدة 

:عن اإلمام الصادق عليه السالم-١


)١( 

.همأن ال يؤذيه الناس فال يؤِذأرادمن : القاعدة-٢

:ما يليإىليشري احلديث الشريف 

وهـذا ممـا   ،ن كف اليد عن الناس هي مبعـىن كـف األذى عنـهم    إ:لفأ
كما له مـن فائـدة يف الـدنيا واآلخـرة كمـا يف      ،حثت عليه األحاديث األخرى  

:األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلمالرسول قول

)٢( 
:وقال اإلمام الصادق عليه السالم

.٦٠/ ١٧: ؛ اخلصال٤٧٣، ح٩٠، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٩، ح٥٤، ص٧٥ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٤٦٩، ح٨٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٤٩٥.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
حلديث أعاله، وهـذا  لكف األذى مثرات أخرى غري اليت ذكرت يف ا :اءب

:ما أشارت إليه األحاديث التالية

قــال جربئيــل عليــه الــسالم : (ورد يف كتــاب مــن ال حيــضره الفقيــه. ١
:لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٢( 
:ب عليهما السالمقال أمري املؤمنني علي بن أيب طال. ٢

)٣( 
:قال اإلمام زين العابدين عليه السالم. ٣

)٤( 
حذرت األحاديث الشريفة من خطر إيذاء املـؤمنني كمـا يف قـول             :يمج

:صلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا

)٥( 
:وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم أيضاً

.١٤٦، ص٢ج: ؛ تفسري القمي٤٦١، ح٨٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٧٠، ح٩٠، ص١ج: ؛ ميزان احلكمة١٣٦٠، ح٤٧١، ص١ج: من ال حيضره الفقيه) ٢(
.١٠/ ٦٢٠: ؛ اخلصال٤٧١، ح٩٠، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢٨٣: ؛ حتف العقول٤٧٢، ح٩٠، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٤١/ ٧٣: ؛ األمايل للصدوق٤٦٠، ح٨٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ٥(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٩٦

)١( 
:وعن الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم

)٢( 
لو أن إنساناً كف أذاه عـن النـاس سـتكف النـاس مجيعهـا         (: املثل-٣

.)األذى عنه

.٤٠، ح٧٢، ص٦٧ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٤٦٣، ح٨٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.١/ ١٨٢: ؛ ثواب األعمال٤٧٥، ح٩٠، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٤٩٧

ملن أراد حتصيل الصحة وسالمة القلب: الستونالقاعدة 

:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-١


)١( 

راد حتــصيل الــصحة وصــفاء القلــب فليــدع كثــرة  مــن أ: القاعــدة-٢
.الطعام

:يشري احلديث الشريف اىل ما يلي

ن قلة الطعام أمر ممدوح ملا له من آثار إجيابية كثرية، ولذا جـاءت   إ:ألف
أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب     قـول  األحاديث الكثرية لتحث علـى ذلـك كمـا يف    

:طالب عليهما السالم



.٤٦/ ١: ؛ تنبيه اخلواطر٥٧٦ح، ١٣١، ص١ج: ميزن احلكمة) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٤٩٨

)١( 
:وعن أمري املؤمنني عليه السالم أيضاً أنه قال


)٢( 

:ه السالم قالوعنه علي


)٣( 

قـول رسـول     وحذرت األحاديث األخرى من كثرة األكل كمـا يف         :اءب
:اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه


)٤( 

:وقال الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم


)٥( 

.٤١١٧: ؛ غرر احلكم٥٧٩، ح١٣١، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧٢: ؛ حتف العقول٦٣١، ح١٣٥، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٣٢٤، ص٦٢ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٦٣٣، ح١٣٥، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٤٦، ص١ج: ؛ تنبيه اخلواطر٥٨٤، ح١٣١، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٤١، ح٢٦٦، ص٦٢ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٥٨٥، ح١٣١، ص١ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٤٩٩.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:ه وسلم أيضاًوقال صلى اهللا عليه وآل

)١( 
:وقال اإلمام علي عليه السالم

)٢( 
:وقال عليه السالم

)٣( 
قـول اإلمـام   يفورد ن كثرة األكل تورث الـسقم يف الـدنيا كمـا         إ:يمج

:علي عليه السالم أنه

)٤( 
:وقال عليه السالم

)٥( 
:اًوعن أمري املؤمنني عليه السالم أيض

)٦( 

.١١٩، ص٢ج: ؛ تنبيه اخلواطر٥٨٧، ح١٣١، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٧١٢٠: ؛ غرر احلكم٥٩٣، ح١٣٢، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٨٩٠٣: ؛ غرر احلكم٥٩٥، ح١٣٢، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٧١احلكمة : ؛ ج البالغة٦٠١، ح١٣٣، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٢٦٣٩: ؛ غرر احلكم٦٠٢، ح١٣٣، ص١ج: ميزان احلكمة) ٥(
.٢٦٨١: ؛ غرر احلكم٦٠٤، ح١٣٣، ص١ج: ميزان احلكمة) ٦(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٠٠

:وعنه عليه السالم قال

)١( 
قـول أمـري املـؤمنني    يفورد البطنة علـى النباهـة والفطنـة كمـا      تأثري   :الد

:علي عليه السالم أنه


)٢( 

:وقال عليه السالم

)٣( 
:وعنه عليه السالم أيضاً قال

)٤( 
البطنـة  إىلفـان ذلـك يـؤدي        ف يف األكل  لو أن إنساناً أسر   (: املثل-٣

.)ىل كثرة األسقام وقساوة القلبإاليت متنع الفطنة، ويؤدي 

.١٠٥٧٠: ؛ غرر احلكم٦٠٦، ح١٣٣، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٨٤٥٨: ؛ غرر احلكم٦١٠، ح١٣٣، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٠٥٢٨: ؛ غرر احلكم٦١٣، ح١٣٣، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٤١٣٩: ؛ غرر احلكم٦١٥، ح١٣٣، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٥٠١

ملن أراد االنتفاع من آداب املائدة: الستوناحلادية والقاعدة 

:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-١

)١( 
.دااآمن أراد االنتفاع من املائدة عليه بالتزام : القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 
ثار اجيابية فمن التزم ا نـال النفـع والفائـدة           آهلا   اًن للمائدة آداب  إ:لفأ

:التالية أيضاًومن تركها وقع يف الضرر واألذى وهذا ما أشارت إليه األحاديث 

:مام علي عليه السالمقال اإل-



)٢( 

:املؤمنني عليه السالموقال اإلمام أمري-

.٤٧، ص١ج: واطر؛ تنبيه اخل٦٣٤، ح١٣٥، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.١، ح٣٢١، ص٦ج: ؛ الكايف للكيين٣٦٣، ح١٣٥، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٠٢

)١( 
:عن أمري املؤمنني اإلمام علي بن أيب طالب عليهما السالم-


)٢( 

:قال اإلمام احلسن اتىب عليه السالم-


 

 


 

)٣( 

:حممد الباقر عليه السالماإلمام قال -



)٤( 

.٤٢٥٣، ح٣٥٥، ص٣ج: ؛ من ال حيضره الفقيه٦٣٧، ح١٣٦، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣، ح٥٢٠، ص١٦ج: ؛ وسائل الشيعة٦٣٩، ح١٣٦، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١، ح٥٣٩، ص١٦ج: يعة؛ وسائل الش٦٤١، ح١٣٦، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٣، ح٥٤٠، ص١٦ج: ؛ وسائل الشيعة٦٤٣، ح١٣٦، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٥٠٣.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:قال اإلمام الصادق عليه السالم-


)١( 


)٢( 

نت تأكل هـو مـن اخللـق الرفيـع، وان     أك ولين مواساة من ينظر إ  إ:اءب
ىل عقوبة ال دواء هلا كما ذكر احلديث، ولذا جند ما ورد إترك هذا اخللق يؤدي 

:يف حبار األنوارعن اإلمام احلسن عليه السالم يؤكد ذلك 

)ر احلَس كُلَّما أكَلَ        أيت ،ه كَلبيدي نيعليٍّ عليهما السالم يأكُلُ وب بن ن
يا بن رسول اهللا، أال أرجم هـذا الكلـب   : لُقمةً طَرح للكَلِْب مثلها، فقلت له     

:عن طعامك؟ قال عليه السالم


)٣( 

لو أن إنساناً كان يأكل الطعام وهناك مـن ينظـر إليـه وهـو            (: املثل-٣
سيبتلى بـداء ال دواء  إنه ه يف الطعام وال يشاركه ف يغري مهتم لذلك بل ال يواس     

.)له

.١، ح٥١٠، ص١٦ج: ؛ وسائل الشيعة٦٤٦، ح١٣٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٦٤٨، ح١٣٧، ص١ج: ؛ ميزان احلكمة٢٥٣ص: االختصاص) ٢(
.٢٩، ح٣٥٢ص،٤٣ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٦٤٢، ح١٣٦، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٥٠٤

ملن أراد األنس: والستونالثانيةالقاعدة 

:سالمعن اإلمام الصادق عليه ال-١


)١( 

راد األنس فليطلبه يف الزوجة املوافقة والولد الصاحل        أمن  : القاعدة-٢
.والصديق املخلص

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

ن األنس أمر حمبوب لإلنسان وهذا ال يتحقق إالّ بأسـباب ومـن       إ:لفأ
ه األسباب أن تكون له زوجة موافقة، وهذا ال يتم إال من خـالل العـشرة                هذ

باملعروف واإلحسان هلذه الزوجة حىت تتعلق بزوجها وتكون له حبيبة وأنيسة،     
وكذلك يتم األنس بالولد البار وهذا ال يتم إال من خـالل تربيـة الولـد تربيـة               

ــاج      ــذا حيت ــص وه ــصديق املخل ــضاً بال ــتم أي ــاحلة، وي ــإص ــصديق ىل إجي اد ال

.٢٥، ح٢٣١، ص٧٨ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٥٨٢، ح٣٢٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
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٥٠٥.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

.خالصه وصفائهإله واملصافاة معه حىت تنال واإلخالص

هناك أنس أعلى رتبة مـن األنـس األول وأكثـر لـذة منـه أال وهـو                   :اءب
األنس باهللا تعاىل وبطاعته، وااللتـذاذ مبناجاتـه والـسكون واالطمئنـان بـذكره          

يث أخـرى ورد يف هـذا البـاب كمـا قـال رسـول اهللا      وهذا ما حثت عليه أحاد   
:صلى اهللا عليه وآله وسلم


)١( 
:وقال اإلمام الصادق عليه السالم


)٢( 

:وقال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم




)٣( 
حذرت األحاديث الشريفة من االسترسال يف األنـس ملـا لـه مـن             :يمج

:ورد عن اإلمام الرضا عليه السالم أنّثر سليب كما أ

.٧٤، ح٣٥٩، ص٧٥ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٥٨٥، ح٣٢٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٤، ح١١، ص٧٠ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٥٩٠، ح٣٢٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢٢٧اخلطبة : ؛ ج البالغة١٥٨٦، ح٣٢٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٠٦

)١( 
:وعنه عليه السالم قال

)٢( 
ن أفضل األنـس املـادي   إنس بشيء فأراد أن يأن إنساناً ألو  (: املثل-٣

.)هو الزوجة املوافقة والولد البار والصديق املخلص

.٣٧ص: ؛ الدرة الباهرة١٥٨٣، ح٣٢٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٠٧ص: ؛ أعالم الدين١٥٨٤، ح٣٢٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٥٠٧

ملن أراد الربح املادي: والستونالثالثةالقاعدة 

:أنه قالعن اإلمام علي عليه السالم-١


)١( 

.من أراد الربح املادي فليتجر: القاعدة-٢

ن من أفضل املكاسب اليت تـدر رحبـاً ماديـاً علـى صـاحبها هـي                إ:لفأ
جيابية كمـا ورد  إة ملا هلا من آثار     التجارة ولذلك حثت عليها األحاديث الشريف     

:قولهيف حديث اإلمام الصادق عليه السالم 

)٢( 
كان أبو احلسن عليه السالم يقول      : عن ِهشام بن أمحر   (وجاء يف الكايف    

:ملصاِدٍف

.٦، ح٤، ص١٢ج: ؛ وسائل الشيعة للعاملي٢١٧٠ح، ٤٨٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢، ح١٤٨، ص٥ج: للكليين؛ الكايف ٢١٧١، ح٤٨٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٠٨

 
.)١()السوق: يعين

ولكي ينجح التاجر يف عمله وينال رحبه املادي البد من مراعاة مـا             :اءب
:يلي

ذم البضاعة اليت يشتريها ومدح البضاعة الـيت يبيعهـا وان         بأن يتجن  .١
:نان التاليااحلديثشار إليه أيدلّس وان يتجنب احللف وهذا ما ال

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-


)٢( 

:صلى اهللا عليه وآله وسلم أيضاًقال الرسول األكرم -



)٣( 

اإلمـام   أن يترك املغامرة من أجل الربح األكثر وهذا مـا حـث عليـه             . ٢
:علي عليه السالم بقوله



.٧، ح١٤٩، ص٥ج: ؛ الكايف للكليين٢١٧٣، ح٤٨٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٨، ح١٥٣، ص٥ج: ؛ الكايف للكليين٢١٧٩، ح٤٩٠، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٨، ح٩٥، ص١٠٣ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢١٨٠، ح٤٩٠، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٥٠٩.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
أن ال يكون جباناً وخائفاً فان ذلك مينعه مـن الـربح وهـذا مـا أشـار        .٣

:إليه اإلمام علي عليه السالم

)٢( 
أن يكون عارفاً بعمله وإال سيقع يف اخلسارة كما يف قول اإلمام علي . ٤

:عليه السالم

)٣( 
ن يكون متفقهاً لكي ال يرتطم باحلرام فيكون عليه وبـاالً وهـذا مـا               أ. ٥

:السالمأشار إليه اإلمام علي عليه 


)٤( 

ن يتجنب احلرام ويعمل بآداب التجارة كما ورد ذلك يف قول اإلمام أ.٦
:الصادق عليه السالم




.٨١ص: ؛ حتف العقول٢١٨١، ح٤٩٠، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٩٢٩٣: ؛ كرت العمال٢١٨٢، ح٤٩٠، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢٣، ح١٥٤، ص٥ج: ؛ الكايف للكليين٢١٨٥، ح٤٩٠، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١، ح١٥٠، ص٥ج: ؛ الكايف للكليين٢١٨٤، ح٤٩٠، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥١٠




)١( 
ن ال يطفف يف امليزان بل البد أن مييل امليزان لصاحل املشتري فإن يف   أ. ٧

:ذلك الربكة كما يف قول اإلمام الصادق عليه السالم




)٢( 
ن يتصدق ليدفع السوء عن جتارته كما يف قول رسول اهللا صلى اهللا أ. ٨

:عليه وآله وسلم


)٣( 

:ى اهللا عليه وآله وسلموقال صل


)٤( 

.١٠٠، ح٥٤، ص٧٨ج: للمجلسي؛ حبار األنوار ٢١٨٧، ح٤٩١، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٨، ح١٥٢، ص٥ج: ؛ الكايف للكليين٢١٩٦، ح٤٩٢، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٩٤٣٩: ؛ كرت العمال٢٢٠١، ح٤٩٢، ص١ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٩٤٤٠: ؛ كرت العمال٢٢٠٢، ح٤٩٢، ص١ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٥١١.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

هذا ما ورد عـن اإلمـام   ،كراهية ترك التجارة ىل  إأشارت األحاديث    .٩
:الصادق عليه السالم

)١( 
ل الشيعة عن اإلمام الصادق عليه السالم وقد سـأل عـن       وجاء يف وسائ  

:ترك التجارة، فقال عليه السالم: معاذ بياع الكرابيس، فقيل




)٢( 
.)نه سينال ما يريدإلو أن إنساناً أراد رحباً مادياً فاجتر ف(: املثل-٣

.١، ح١٤٨، ص٥ج: ؛ الكايف للكليين٢١٧٤، ح٤٨٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٠، ح٨، ص١٢ج: ؛ وسائل الشيعة للعاملي٢١٧٧، ح٤٨٩، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٥١٢

ن ال يتهمأملن أراد : والستونالرابعةالقاعدة 

:أنه قالعن اإلمام علي عليه السالم-١

)١( 
.أن ال يتهم فال يرتل منازل التهمةأرادملن : القاعدة-٢

:ما يليإىليشري احلديث الشريف 

ثـر سـليب، فلـذا حـذر        أن العاقل يهرب من التهمة ملـا فيهـا مـن            إ:لفأ
:األحاديث التاليةاحلديث من الرتول يف مواطن التهم، وجاء التحذير أيضاً يف 

:صلى اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا -

)٢( 
:قال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم-



.٤، ح٩٠، ص٧٥ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢٢٦٤، ح٥٠٧، ص١ج: ميزان احلكمة)١(
.٤١/ ٧٣: ؛ األمايل للصدوق٢٢٦٢، ح٥٠٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٥١٣.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
:اإلمام علي عليه السالموعن-

)٢( 
إساءة الظن أمر مذموم فال جيـوز أن يفعلـه املـؤمن، كمـا ال جيـوز                 :اءب

الظـن بـه، ولكـن إذا نـزل يف مـوطن         يء  تـس ن يفعل ما جيعل الناس      أللمؤمن  
ه وعـدم   التهمة فال يعترض على إساءة الظن به، ألن ذلك جاء بسبب تقـصري            

.مباالته مبا سيقال عنه

لو أن إنساناً نزل يف موطن شبهة مث أساءت الناس به الظن           (: املثل-٣
.)فال يلومها على ذلك

.٢، ح٩٠، ص٧٥ج: للمجلسي؛ حبار األنوار ٢٢٦٤، ح٥٠٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.٨، ح٩١، ص٧٥ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢٢٦٥، ح٥٠٧، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٥١٤

ملن أراد لفعله الصواب: والستوناخلامسةالقاعدة 

:عن اإلمام علي عليه السالم أنه قال-١

)١( 
.من أراد أن يكون فعله صائبا فليعتمد على التجارب:القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

اختيــار مــنظم لظــاهرة يــراد مالحظتــها بدقــة : ن التجربــة هــيإ:لــفأ
.)٢(أو حتقيق غرض معنيومنهجية للكشف عن نتيجة ما 

وهي أمر ممدوح حثت عليه األحاديـث األخـرى أيـضاً ملـا هلـا مـن آثـار                   
:ورد يف األحاديث التاليةما جيابية كإ

.٩١٨٠: ؛ غرر احلكم٢٤٥٧، ح٢٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.١١٤ص: املعجم الوسيط) ٢(
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٥١٥.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:قال اإلمام علي عليه السالم-

)١( 
:وعن اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم-

)٢( 
وقال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهمـا الـسالم أيـضاً يف       -

:حديث آخر
)٣( 

األفعـال، وهنـاك   ىل مثرة التجارب أال وهي صواب       إأشار احلديث    :اءب
:التاليةمثرات أخرى ذكرا األحاديث الشريفة 

:قال اإلمام علي عليه السالم-

)٤( 
:وعنه عليه السالم قال-


)٥( 

.٣٦: ؛ غرر احلكم٢٤٤١، ح٢٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٠٣٦: احلكم؛ غرر٢٤٤٣، ح٢٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٠١٦٩: ؛ غرر احلكم٢٤٤٦، ح٢٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٤٦١٧: ؛ غرر احلكم٢٤٤٧، ح٢٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٨٠٤٠: ؛ غرر احلكم٢٤٥١، ح٢٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٥(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥١٦

:وعنه أيضاً عليه السالم قال-

)١( 
ألا علم مـضاف كمـا   ؛للتجربة دور يف بناء العقل وزيادة العلم       :يمج

:التاليةورد يف األحاديث

:قال أمري املؤمنني عليه السالم-

)٢( 
:وعنه عليه السالم قال-

)٣( 
:عبد اهللا احلسني بن علي عليهما السالموقال اإلمام أب-

)٤( 
لو أن إنساناً لديه جتارب كثرية فإنه سيكون ذكياً وعارفاً مبا          (: املثل-٣

.)يفعل وسينال الصواب يف أكثر األحيان

.٤٢: ؛ غرر احلكم٢٤٥٦، ح٢٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧١٧: حلكم؛ غرر ا٢٤٥٩، ح٣٠، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٥، ح٣٤٢، ص٧١ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢٤٦٢، ح٣٠، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢٩٨: ؛ أعالم الدين٢٤٦٥، ح٣٠، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٥١٧

ن يتصدر السأملن أراد : والستونالسادسةالقاعدة 

:أنه قالمعن اإلمام علي عليه السال-١




)١( 
من أراد أن يتصدر الس عليه االتـصاف بالقـدرة علـى        : القاعدة-٢

.م والرأي الصحيحاجلواب والكال

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

وشـروط، فمـن أراد أن      ن الس الذي جيلسه اإلنسان له آداب        إ:لفأ
، هيكون ناجحاً يف حياته ومرضياً عند اهللا تعاىل فليلتزم بآداب الس وشروط  

:اآلتيةومن آداب الس ما ذكرته األحاديث الشريفة 

. ١، ح٣٠٤، ص٧٨ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢٥٢٧، ح٥٦، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥١٨

:عليه وآله وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا-

)١( 
:قال اإلمام الباقر عليه السالم-


)٢( 

:مام العسكري عليه السالمقال اإل-


)٣( 

:قال الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم-

)٤( 
،لتزام بـشروط ذلـك املوقـع   يريد أن يتصدر الس عليه اال   ن من إ:اءب

أن جييب عن الكثري     ؛ن لصدارة الس ثالث شروط وهي     أفلقد ذكر احلديث    
ىل علمــه وحكمتــه، وهــذا دليــل علــى إشــارة إمـن األســئلة ملــا يف ذلــك مــن  

استحقاقه التصدر ملا يف العلـم واحلكمـة مـن فـضل، وأيـضاً البـد لـه مـن أن                      
د ما يرى العجز والعي عند قومه أو جلسائه وهذا دليل علـى فهمـه       يتكلم عن 

.٢٤٠، ص١٦ج: لمجلسي؛ حبار األنوار ل٢٥١٩، ح٥٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٢٢/ ٦٩: ؛ قرب اإلسناد٢٥٢٤، ح٥٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢، ح٣٧١، ص٧٨ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢٥٢٦، ح٥٦، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٣، ح٨٩، ص٧٧ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢٥٣٨، ح٥٧، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٥١٩.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

وفطنته وبالغته، والشرط الثالث أن يكون صـاحب رأي صـائب يـدر بـالنفع          
.واملصلحة على قومه وعشريته

ن من يتصدر الـس وهـو فاقـد هلـذه اخلـصال ال حيـق لـه هـذا            إ:يمج
ل أمحق إذا كـان فاقـداً   التصدر فالبد أن يضع نفسه يف موضعها وإالّ فهو جاه  

ىل أن حيط مـن قـدره، ولـذلك    إلكل هذه اخلصال، فعند ذلك سيعرض نفسه    
ىل الس الرفيـع دون االتـصاف     إحذر احلديث الشريف عن التسرع واملبادرة       

:الس وهذا ما أشار إليه اإلمام علي عليه السالم بقولهمبا يناسب ذلك 


)١( 

:وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال


)٢( 

ــن  :الد ــشريفة م ــث ال ــذرت األحادي ــصية   ح ــالس املع ــوس يف جم اجلل
ورد يف والرذيلــة ملــا يف ذلــك مــن احنطــاط يف الــدنيا وعقــاب يف اآلخــرة كمــا  

:األحاديث التالية

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-


.١٠٢٨٣: كم؛ غرر احل٢٥٢٨، ح٥٦، ص١ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٢/ ٤١٠: ؛ اخلصال٢٥٣٠، ح٥٧، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٢٠

 

وإِذَا رأَيت الَّذِين يخُوضُون فِي آَياتِنا فَأَعرِض عنهم حتَّى يخُوضُوا فِي ((

حدِيٍث غَيرِهِ وإِما ينسِينك الشيطَان فَلَا تَقْعد بعد الذِّْكرى مع اْلقَومِ 

٢(»)١())الظَّالِمِني(.

رِوي أنَّ النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم نهـى أن           : نية املريد ورد يف م  -
.)٣(يجِلس الرجلُ بني الرجلَني إالّ بإذِْنِهما

:قال اإلمام الرضا عليه السالم أيضاً-


)٤( 

لو أن إنساناً أراد أن يتصدر الس حلب الظهور فهـذا أمـر        (: املثل-٣
مـا إذا أراد ذلـك لكـي يـؤدي دوره فهـذا مـشروط بـشروط كـالعلم               أمذموم،  

.)والفهم والرأي السديد

.٨٦: سورة األنعام، اآلية) ١(
.٩، ح٢٤٦، ص٧٥ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢٥٢٩، ح٥٦، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٦، ح٤٦٨، ص٧٥ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢٩٣١، ح٥٧، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١، ح٩٦، ص١٠٠ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢٩٣٦، ح٥٧ص،٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٥٢١

راد أن جيالس جمالسة صحيحةأملن : والستونالسابعةالقاعدة 

:الأنه قعن اإلمام علي عليه السالم-١
)١( 

من أراد أن جيـالس جمالـسة صـحيحة فليجـالس العلمـاء             : القاعدة-٢
.واحلكماء

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 
ن خيتـاروا مـا يـنفعهم       أن االسة باختيار صاحبها فعلى العقالء       إ:لفأ

ىل ضـرورة جمالـسة العلمـاء وأشـارت     إه يف االسة، فلذا أشـار احلـديث أعـال       
وذلـك  ىل جمالسة أشخاص هلم أثر طيب علـى مـن جيالـسهم         إأحاديث أخرى   

:كما ورد يف األحاديث التالية
:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-




.٤٧٨٦: ؛ غرر احلكم٢٥٦٦، ٦٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٢٢

)١( 
:وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم-


)٢( 

:وآله وسلم أنه قالوعن الرسول األكرم صلى اهللا عليه-




)٣( 
:عليه وآله وسلموقال صلى اهللا-


)٤( 

:قال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم-

)٥( 
:مام علي عليه السالموقال اإل-

/ ١٥٧: ؛ األمــايل للطوســي٤٤ص: ؛ حتــف العقــول٢٥٥٨، ح٦٣، ص٢ج: ميــزان احلكمــة) ١(
.١٣٤٣باب : ، مع تفاوت يسري يف اللفظ، وانظر الذكر٢٦٢

.١٢٢/ ٢: ؛ تنبيه اخلواطر٢٥٥٩، ح٦٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٨، ح١٨٨، ص٧٤ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢٥٦١، ح٦٣ج، ص: ميزان احلكمة) ٣(
.١٢٠/ ٢: ؛ تنبيه اخلواطر٢٥٦٣، ح٦٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٤٧٢٢: ؛ غرر احلكم٢٥٦٤، ح٦٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٥٢٣.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 


)١( 

:وعنه عليه السالم قال-

)٢( 
:قال اإلمام زين العابدين عليه السالم-

)٣( 
ن االسة ال تكون صحيحة إالّ إذا رعيت حق اجللـيس وهـذا مـا        إ:اءب

:اإلمام زين العابدين عليه السالم بقولهأشار إليه 




)٤( 
حذرت األحاديث الشريفة من جمالسة أصـناف مـن النـاس ملـا يف       :يمج

:ورد يف األحاديث التاليةذلك من أثر سليب على النفس كما 

:آله وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و-



.٤٧٨٧: ؛ غرر احلكم٢٥٦٧، ح٦٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٧٢٣: ؛ غرر احلكم٢٥٦٩، ح٦٤، ص٢ج: ميزاناحلمكة) ٢(
.٣٥، ح١٤١، ص٧٨ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٥٧٣، ح٦٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١/ ٥٦٩: ؛ اخلصال٢٥٧٧، ح٦٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٢٤

)١( 
أنـه  : ورد يف حبار األنوار يف مناهي النيب صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم             -

.)٢(نهى عِن املُحادثَِة الّيت تدعو إىل غَِري اِهللا عز وجلّ

:قال اإلمام علي عليه السالم-

)٣( 
:قال اإلمام الصادق عليه السالم-


)٤( 

:وقال عليه السالم أيضاً-





)٥( 
لــو أن إنــساناً أراد أن جيلــس جمالــسة صــحيحة فليجــالس (: ثــلامل-٣

.)ىل الفضيلةإالعلماء واحلكماء وكل من يدعو 

.٢٠/ ٨٧: ؛ اخلصال٢٥٧٨، ح٦٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٥٨٠، ح٦٥، ص٢ج: ؛ ميزان احلكمة١٩ح،١٩٤، ص٧٤ج: حبار األنوار للمجلسي) ٢(
.١٠٨٢٣: ؛ غرر احلكم٢٥٨٣، ح٦٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٣، ح٣٧٥، ص٢ج: ؛ الكايف للكليين٢٥٨٦، ح٦٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٥٧: ؛ األصول الستة عشر٢٥٨٧، ح٦٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٥٢٥

راد أن يكون مجيالأملن : والستونالثامنةالقاعدة 

: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-١


)١( 

.ن يكون مجيالً فليظهر نعمة اهللا تعاىل عليهأراد أمن : القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

ن اهللا تعــاىل مجيــل بذاتــه، وهــو حيــب اجلمــال لكمالــه ومجالــه إ:لــفأ
.ألن اجلمال صفته؛وجالله

ظهـار هـذا    إعلى  انه تعاىل حيب اجلمال من عبده، فلذا حث عبده           :اءب
اجلمال اإلهلي وذلك من خالل إظهار نعم اهللا تعاىل اليت أنعمها علـى عبـاده،               

:ومن مصاديق إظهار هذا اجلمال ما ورد يف األحاديث التالية

قـال رسـول اهللا صـلى اهللا        مجيالً يف أخالقـه كمـا        اإلنسانن يكون   أ. ١

.١٧١٦٦: ؛ كرت العمال٢٦١٦، ح٨١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٢٦

:عليه وآله وسلم


)١( 

الرسـول األكـرم     يف قـول  ورد  ن يكون اإلنسان مجيالً يف هيئته كما        أ. ٢
:صلى اهللا عليه وآله وسلم


)٢( 

قـال الـنيب األعظـم      نسان مجـيالً يف لباسـه ورحلـه كمـا           ن يكون اإل  أ. ٣
:صلى اهللا عليه وآله وسلم


)٣( 

فقـال رسـول اهللا صـلى       ،وجهه وشـعره  ن يكون اإلنسان مجيالً يف      أ. ٤
:اهللا عليه وآله وسلم


)٤( 

.١٧١٦٨: ؛ كرت العمال٢٦١٧، ح٨١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.١، ح٨٥، ص١ج: ؛ مكارم األخالق٢٦١٨، ح٨١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٧١٦٤: ؛ كرت العمال٢٦١٩، ح٨١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢١٥/ ٦٧: ؛ قرب اإلسناد٢٦٢٠، ح٨١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٥٢٧.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم

)١( 
يف قــولورد ه كمــا ئن يكــون اإلنــسان مجــيالً يف رحيــه وداره وضــوأ. ٥
:كاظم عليه السالماإلمام ال







)٢( 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه كما منطقه ن يكون اإلنسان مجيالً يف أ. ٦

:وآله وسلم

)٣( 
:صلى اهللا عليه وآله وسلموقال

)٤( 
:قال اإلمام علي عليه السالمن يكون اإلنسان مجيالً يف عقله كما أ. ٧

.٢، ح٤٣٢، ص١ج: ؛ وسائل الشيعة للعاملي٢٦٣٦، ح٨٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٥٢٦/ ٢٧٥: ؛ األمايل للطوسي٢٦٢٤، ح٨٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٧٠: ع األحاديث للقميم؛ جا٢٦٣٩، ح٨٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٥١٦٤: ؛ كرت العمال٢٦٤٠، ح٨٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٢٨

)١( 
:وعنه عليه السالم قال

)٢( 
:قال أمري املؤمنني عليه السالمكما سريرته مجيالً يف ن يكون اإلنسانأ. ٨


)٣( 

ن للجمال داللة على وجود اخلري يف نفس ذلك الشخص اجلميل إ:يمج
سول اهللا صلى اهللا عليه     رقال  ولذلك حثت األحاديث على التعامل معه كما        

:وآله وسلم
)٤( 

:وعنه صلى اهللا عليه وآله وسلم قال


)٥( 

ةبـصل هلـ ميـت سواء يف قولـه أو فعلـه أو مـا    مجاالًامرئن لكل   أ:الد

.٥١، ص١ج: ج السعادة؛ ٢٦٤٦، ح٨٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٨٠٧: ؛ غرر احلكم٢٦٤٨، ح٨٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١١٩٣: ؛ غرر احلكم٢٦٤٥، ح٨٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٦٧٩٥: ؛ كرت العمال٢٦٣٣، ح٨٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
ــه الــسالم ٢٦٣٤، ح٨٣، ص٢ج: ميــزان احلكمــة) ٥( ، ٧٤، ص٢ج: ؛ عيــون أخبــار الرضــا علي

.٣٤٤ح

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥٢٩.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:وهذا ما ذكرته األحاديث التالية
:قال اإلمام علي عليه السالم-

)١( 
:وقال عليه السالم-

)٢( 
:وعنه عليه السالم قال-

)٣( 
:وقال عليه السالم-

)٤( 
:وعنه عليه السالم أنه قال-

)٥( 
:وقال أمري املؤمنني عليه السالم-

)٦( 
:أنه قالوعنه عليه السالم-

.٤٧٤٤: ؛ غرر احلكم٢٦٤٩، ح٨٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٧٤٧: ؛ غرر احلكم٢٦٥٠، ح٨٤، ص١ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٤٧٤٨: ؛ غرر احلكم٢٦٥١، ح٨٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٤٧٤٥: ؛ غرر احلكم٢٦٥٢، ح٨٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٤٧٤٩: ؛ غرر احلكم٢٦٥٣، ح٨٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٥(
.٤٧٥٠: ؛ غرر احلكم٢٦٥٤، ح٨٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٦(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٣٠

)١( 
:وقال عليه السالم-

)٢( 
:وعنه عليه السالم أيضاً قال-

)٣( 
:وقال عليه السالم-

)٤( 
:وقال عليه السالم-

)٥( 
:وقال اإلمام العسكري عليه السالم

)٦( 
لو أن إنساناً أراد أن يكون مجيالً عليـه أن يظهـر نعمـة اهللا                (: املثل-٣

.)تعاىل كما يريدمها اهللا تعاىل سيكون حينها مجيال

.٤٧٥١: ؛ غرر احلكم٢٦٥٥، ح٨٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٧٥٢: ؛ غرر احلكم٢٦٥٦، ح٨٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٤٧٥٣: ؛ غرر احلكم٢٦٥٧، ح٨٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٤٧٥٤: ؛ غرر احلكم٢٦٥٨، ح٨٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٥، ح٣٨١، ص٧٧ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٢٦٥٩، ح٨٤، ص٢ج: ميزان احلكمة)٥(
.٣١٣: ؛ أعالم الدين٢٦٦٠، ح٨٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٦(
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٥٣١

راد التخلص من العادة السيئةأملن : والستونالتاسعةالقاعدة 

:لل اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قاعن رسو-١

)١( 
.دة ذلكهمن أراد التخلص من العادة السيئة عليه مبجا: القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

الـسيئة مـرض خطـري ينبغـي الـتخلص منـه، ولكـن ال        ن العادة  إ:لفأ
ميكن التخلص منه إال مبجاهدة هذه العادة ملا للعادة من سلطان علـى الـنفس            

:ورد يف األحاديث التاليةشارت إليه األحاديث الشريفة كما أوهذا ما 

:قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم-

)٢( 
:وعنه عليه السالم أنه قال-

.١١٩/ ٢: ؛ تنبيه اخلواطر٢٩١٩ح، ١٣٨، ص٢ميزان احلكمة ج) ١(
.٧٠٢: ؛ غرر احلكم١٤٦٦٥، ح٣١٥، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٣٢

)١( 
يف سيئة كمـا  حثت األحاديث من التعود على األفعال أو األقوال ال  :اءب

:األحاديث اآلتية

:قال اإلمام علي عليه السالم-

)٢( 
:وعنه عليه السالم قال-

)٣( 
:قال اإلمام احلسن عليه السالم-


)٤( 

:قال اإلمام علي عليه السالم-

)٥( 
:وعنه عليه السالم قال-

.٩٥٨: ؛ غرر احلكم١٤٦٦٧ح،٣١٥، ص٦ج: ميزان احلكمة) ١(
.٦٤٠٩: ؛ غرر احلكم١٤٦٦٨، ح٣١٥، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٠٢٨٨: ؛ غرر احلكم١٤٦٧٠، ح٣١٥، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١١٣، ص٢ج: ؛ تنبيه اخلواطر١٤٦٧٢، ح٣١٥، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٤٣٩٤: ؛ غرر احلكم١٤٦٩٩، ح٣١٧، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٥٣٣.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
:وقال عليه السالم-

)٢( 
:وعنه عليه السالم أيضا قال-

)٣( 
لــو أن إنــساناً جاهــد عادتــه الــسيئة فإنــه سينتــصر عليهــا  (: املثــل-٣

.)ويتخلص منها

.٦٢٤٦: ؛ غرر احلكم١٤٧٠١، ح٣١٧، ص٦ج: احلكمةميزان ) ١(
.٦٢٤٧: ؛ غرر احلكم١٤٧٠٥، ح٣١٧، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٦٢٤٤: ؛ غرر احلكم١٤٧٠٦، ح٣١٧، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٥٣٤

راد اجتناب اجلهل وآثارهأملن : السبعونالقاعدة 

: السالم أنه قالعن اإلمام علي  عليه -١

)١( 
.من أراد اجتناب اجلهل وآثاره عليه ببقاء عقله: القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

ن اجلهل هو عدم الوقوف على احلقيقة وعدم معرفة مـا حيتاجـه            إ:لفأ
ث علـى الزهـد فيـه والتـشبث     املرء يف بعده املادي واملعنوي، ولذا حـث احلـدي   

.ىل الكمال والقرب اإلهليإبالعقل الذي يقود املرء 

ن حيث علـى  أن الزهد يف اجلهل أمر ضروري حيكم به العقل قبل      إ:اءب
ملــا للجهــل مــن عواقــب وآثــار وخيمــة وهــذا مــا أشــارت إليــه   ذلــك النقــل

:التاليةاألحاديث الشريفة

:وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله -

.٣٤٤٤: ؛ غرر احلكم٢٩٧١، ح١٤٧، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
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٥٣٥.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
:قال اإلمام علي عليه السالم-

)٢( 
:وعنه عليه السالم قال-

)٣( 
:وقال عليه السالم-

)٤( 
:وعن أمري املؤمنني عليه السالم أنه قال-

)٥( 
:وقال عليه السالم-

)٦( 
وحثت الروايات على ضرورة االهتمام بالعقل ملا له من دور كبري :يمج

وهـذا مـا   ئسـي يف رفع اإلنسان واالبتعاد بـه عـن كـل ضـعة أو رذيلـة أو أثـر        

.٥٨٣٠: ؛ كرت العمال٢٩٥٧، ح١٤٧، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٨٣٠: ؛ غرر احلكم٢٩٥٩، ح١٤٧، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٦٨٩: ؛ غرر احلكم٢٩٦٠، ح١٤٧، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٩٦٩: ؛ غرر احلكم٢٩٦٢، ح١٤٧، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٨٤٨: ؛ غرر احلكم٢٩٦٥، ح١٤٧، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٥(
.٨١٩: ؛ غرر احلكم٢٩٦٧، ح١٤٧، ص٢ج: ميزانا حلكمة) ٦(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٣٦

:التاليةأكدته األحاديث الشريفة 
:قال الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم-

)١( 
:وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم-

)٢( 
:ال اإلمام علي عليه السالموق-

)٣( 
:وقال عليه السالم-

)٤( 
:وقال عليه السالم-

)٥( 
:وعنه عليه السالم قال-

)٦( 

.٩: ؛ روضة الواعظني١٣٤٣١، ح١٠٨، ص٦ج: ميزان احلكمة) ١(
.٩٨، ص١ج: ؛ علل الشرائع١٣٤٣٣، ح١٠٨، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٨١٦: ؛ غرر احلكم١٣٤٣٥، ح١٠٨، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٤٠٤: ؛ غرر احلكم١٣٤٣٧، ح١٠٨، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٤(
.١٢٣٥: احلكم؛ غرر ١٣٤٤٠، ح١٠٨، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٥(
.٨١٤: ؛ غرر احلكم١٣٤٤٥، ح١٠٨، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٦(
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٥٣٧.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:وقال عليه السالم أيضاً-

)١( 
:وقال عليه السالم-


)٢( 

:وعنه عليه السالم قال-

)٣( 
:وقال عليه السالم-

)٤( 
وهنـاك الكــثري مــن الثمـرات الــيت يعطيهــا العقـل لــصاحبه تركنــاه طلبــا    

.ختصارلال

لو أن إنساناً أراد النجاة من اجلهل وآثاره هرب منه واهـتم         (: املثل-٣
.)ال يوصفلبالعقل ملا للعقل من فض

.٢١٥١: ؛ غرر احلكم١٣٤٤٧، ح١٠٩، ص٦ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٣٥٤: ؛ غرر احلكم١٣٤٤٩، ح١٠٩، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٣٩، ح٩٦، ص١ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٣٤٥١، ح١٠٩، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٥٠: ؛ مطالب السؤول١٣٤٥٣، ح١٠٩، ص٦ج: كمةميزان احل) ٤(
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٥٣٨

ملن أراد معرفة املرء إذا كان جاهال أم عاقال: السبعوناحلادية والقاعدة 

:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١




)١( 
ىل إراد معرفة املرء إذا كان جـاهالً أم عـاقالً فلينظـر             من أ : القاعدة. ٢

.خالقهأ

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

تظهــر يف أقوالــه وأفعالــه، فهــو ن للجاهــل عالمــات وخــصاالًإ:لــفأ
ىل ما جاء يف احلديث من صحبته املتعبة وجتـاوزه بالـشتم، ومنـه عنـد                إضافة  إ

ذكرـا  عالنـه لـسرك، هنـاك عالمـات أخـرى     إالعطـاء، وجحـوده لفـضلك و   
:التاليةاألحاديث الشريفة

.١٨: ؛ حتف العقول٣٠٠٨، ح١٥٠، ص٢ميزان احلكمة ج) ١(
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٥٣٩.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:قال الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم-


)١( 

:قال اإلمام علي عليه السالم-


)٢( 

:قال اإلمام الصادق عليه السالم-


)٣( 

:قال اإلمام علي عليه السالم-


)٤( 

:وقال عليه السالم-

)٥( 

.٢٩ص: ؛ حتف العقول٣٠٠٩، ح١٥٠، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢١٩ص: ؛ حتف العقول٣٠١١، ح١٥٠، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٣٠٣: ؛ أعالم الدين٣٠١٣، ح١٥٠، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٣٢٦٢: ؛ غرر احلكم٣٠١٥، ح١٥١، ص٢ج: ان احلكمةميز) ٤(
.٢٩٣٦: ؛ غرر احلكم٣٠١٧، ح١٥١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٥(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٤٠

:قالوعنه عليه السالم -

)١( 
:وعنه عليه السالم أنه قال أيضاً-

)٢( 
ن اجلاهل يف نظر أهل البيـت علـيهم الـسالم هـو مـن عـصى اهللا                  إ :اءب

تعاىل، ويرفض النصيحة، وال ينتفع باملوعظة ويستوحش مما يأنس به احلكيم،    
ىل شـكله، وغـري   إهوته واخندع هلواه وغروره، وهو ممـن مييـل        وهو ممن عبد ش   

.ذلك ما ذكرته األحاديث الشريفة

ل لو أراد أحد الناس معرفة غـريه مـن حيـث اجلهـل والعقـ             (: املثل-٣
كلـها أو   ةىل هذه العالمات اليت ذكرا األحاديث فإن كانـت موجـود          فلينظر إ 

.)ا فصاحبها جاهل جيب احلذر منههبعض

.٥٢٣٨: ؛ غرر احلكم٣٠١٩، ح١٥١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٧٨/ ٥٦: ؛ األمايل للطوسي٣٠٢٤، ح١٥١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٥٤١

ملن أراد أن يكون جوابه صائبًا: والسبعونالثانيةالقاعدة 

:أنه قالعن اإلمام علي عليه السالم-١

)١( 
.شروطهمن أراد أن يكون جوابه صائباً فلرياِع: القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

ل أو دعـاء أو دعـوى، أو   ن اجلواب هو ما يكون رداً علـى سـؤا   إ:لفأ
.)٢(رسالة أو اعتراض

ولكي يؤدي الغرض البـد أن يكـون واضـحاً منفـرداً غـري مـزدحم وإالّ           
.ضاع الصواب

ــ ــ  :اءب ــاك شــروط أخــرى غــري ال ــا  وردت يتهن ــنت احلــديث ذكر يف م

.٢٤٣احلكمة : ؛ ج البالغة٣١١٢، ح١٦٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٤٥املعجم الوسيط ص) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٤٢

:األحاديث التالية

لكي يتحقق الصواب وهذا ما أشار إليـه     جيب أن خيرج اجلواب بتأنٍّ    . ١
:بقولهم علي عليه السالم اإلما

)١( 
، وان يكون ايب ذا حجـة وبعيـداً   لن خيلو اجلواب من اخلط   أجيب  . ٢

:عن الغضب، وهذا ما أكده اإلمام علي عليه السالم بقوله

)٢( 
ت قد يكـون جوابـاً وافيـاً    ىل أن السكوإأشارت بعض األحاديث   :يمج

:وهو اجلواب الصائب كما ذكر ذلك اإلمام علي عليه السالم

)٣( 
:وقال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم أيضاً

)٤( 
:وعنه عليه السالم قال

)٥( 

.٨٦٤٠: ؛ غرر احلكم٣١١٤، ح١٦٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٥١٣٦: ؛ غرر احلكم٣١١٦، ح١٦٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٤١٠٤: ؛ غرر احلكم٣١١٧، ح١٦٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٥٣٠٣: ؛ غرر احلكم٣١١٨، ح١٦٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٥٣٢١: ؛ غرر احلكم٣١١٩، ح١٦٩، ص٢ج: كمةميزان احل) ٥(
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٥٤٣.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

حذرت األحاديث الشريفة من اجلواب عن كل سؤال ملا يف ذلـك             :الد
:ورد عن اإلمام الصادق عليه السالم بقولهمن أثر سليب كما 

)١( 
لو أن إنساناً صدرت عنه جمموعة أجوبة فيها تناقض ضـاع    : (املثل-٣

الصواب، أو لو أن جمموعة أشخاص أجابوا عن سؤال بأجوبة متعددة خمتلفة             
.)ضاع الصواب أيضاً

.٢/ ٢٣٨: ؛ معاين األخبار٣١٢١، ح١٦٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
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٥٤٤

ملن أراد أن يكون جوادًا: والسبعونالثالثةالقاعدة 

:أنه قالعن اإلمام علي عليه السالم-١

)١( 
.راد أن يكون جواداً ليس عليه إالّ بذل املوجودأمن : القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

درجات وأفضل هـذه الرتـب هـي بـذل مـا            ون اجلود على رتب     إ:لفأ
موجود لدينا دون تقصري ودون تكلف، فإذا جاء املرء مبا هو موجود لديه نـال            

:قول أمري املؤمنني عليه السالماحلمد والثناء كما يف

)٢( 
تفـسر أحيانـا بـأعلى الرتـب،     ) أفـضل (حينما ترد يف احلديث كلمة    :اءب

ىل مـا دوـا، وهـذا مـا جنـده يف مثـل هـذا املوضـوع         إوتفسر أحيانـاً بالقيـاس    

.٣٠١٩: ؛ غرر احلكم٣١٣٧، ح١٧٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٧١٦: ؛ غرر احلكم٣١٢٣، ح١٧٣، ص٦ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٥٤٥.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

مـا ورد  ك) أفضل اجلود(فعل شيء بأنه ، جند أكثر من حديث يعرب عن   )اجلود(
:يف األحاديث التالية

:قال اإلمام علي عليه السالم-

)١( 
:وعنه عليه السالم قال-

)٢( 
:وقال عليه السالم-

)٣( 
:ه السالم قالوعنه علي-

)٤( 
بأنه أفضل اجلود، وأخرى يـصف العطـاء        ) يصال احلقوق إ(فتارة يصف   

ولكـي ال    عن عسرة أفضل اجلود، وثالثة يصف بذل اجلهد هو أفضل اجلـود،           
ىل أهلـه جـود، ولكـن    إعطـاء احلـق     إن املوافقة على    إ: نقول االلتباسنقع يف   

إلعطاء وأنت يف وضع يسر جود ولكن اإلعطـاء         اىل أهله، و  إاألفضل إيصاله   

.٣١٥٣: ؛ غرر احلكم٣١٣٢، ح١٧٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣١٨٥: ؛ غرر احلكم٣١٣٣، ح١٧٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢٩٩/ ١: ؛ اإلرشاد٣١٣٨، ح١٧٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٣٣٢٧: ؛ غرر احلكم٣١٣٩، ح١٧٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٤٦

بذل أقـصى الطاقـة الـيت هـي     عن عسر هو األفضل، وبذل الطاقة جود ولكن    
.أفضل اجلود، وهكذا) اجلهد(

ولكـن هنـاك   اًذكر احلديث أن للجود مثرة وهـي أن تكـون جـواد    :يمج
:التاليةةمثرات أخرى ذكرا األحاديث الشريف

:م علي عليه السالمقال اإلما-

)١( 
.وقال عليه السالم أيضاً-

)٢( 
:وعنه عليه السالم قال-

)٣( 
:عليه السالمقال اإلمام احلسني-

)٤( 
ــه األحاديــث   اًمــن أراد أن يكــون جــواد :الد ــزام مبــا ذكرت ــه االلت علي

:الشريفة من صفته وهي كما يلي

.٤٧٢٨: ؛ غرر احلكم٣١٢٤، ح١٧٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٧٢٩: ؛ غرر احلكم٣١٢٥، ح١٧٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢١١احلكمة : ؛ ج البالغة٣١٢٨، ح١٧٣، ص٢ج: احلكمةميزان) ٣(
.٢٤٢/ ٢: ؛ كشف الغمة٣١٣٠، ١٧٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥٤٧.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:قال اإلمام علي عليه السالم-

)١( 
:اإلمام الصادق عليه السالم-




)٢( 
:وعنه عليه السالم أيضاً قال-


)٣( 

د مبـا لديـه   لو أن إنساناً أراد أن يكون من أهـل اجلـود فليجـ         : املثل-٣
.دون تكلف ودون تقصري

.٣٤٩، ص١ج: ؛ كرت الفوائد٣١٤٦، ح١٧٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٧، ح٢٣١، ص٧٨ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٣١٤٨، ح١٧٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٣٨٠ص: ؛ حتف العقول٣١٤٩، ح١٧٤، ص٢ج: احلكمةميزان) ٣(
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٥٤٨

ن يكثر جريانهأملن أراد : والسبعونالرابعةالقاعدة 

:المقال اإلمام علي عليه الس-١

)١( 
.فليحسن اجلوارةمن أراد أن يكثر جريانه مبحب: القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

:التاليةحسن اجلوار أمر ممدوح حثت عليه األحاديث الشريفة :لفأ

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-

)٢( 
:قال اإلمام الصادق عليه السالم-

)٣( 

.٧٧٦٢: ؛ غرر احلكم٣١٦٢، ح١٧٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٩٥/ ٢٦٩: ؛ األمايل للصدوق٣١٥٨، ح١٧٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٥٨٦/ ٤٤١: ؛ األمايل للصدوق٣١٦٥، ح١٧٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٥٤٩.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

ــ ىل حــسن اجلــوار أي عــدم إحلــاق األذى باجلــار   إأشــار احلــديث  :اءب
ذاه هده بالرعاية واالحترام بل حتمـل أ      ة وتعا ومواساته بكل ما ميكن به املواسا     

:التاليةاألحاديث إليه شارت أوهذا ما

:قال اإلمام علي عليه السالم-

)١( 
:قال اإلمام الكاظم عليه السالم-


)٢( 

منت احلديث كالزيادة يف ىل ما جاء يف    إضافة  إمثرات   حلسن اجلوار  :يمج
:التاليةالرزق والعمر وعمارة الدار وهو ما أكدته األحاديث الشريفة 

:قال اإلمام الصادق عليه السالم-

)٣( 
:وقال عليه السالم أيضاً-

)٤( 

.٨٥: العقول؛ حتف٣١٦٨، ح١٧٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
/ ٦٦٧/ ٢: ؛ الكايف للكليين ٤٠٩ص: ؛ حتف العقول  ٣١٦٩، ح ١٧٩، ص ٢ج: ميزان احلكمة ) ٢(

).الصرب(بدل ) صربك(وفيه ٩
.١١٥/ ٤٣: ؛ الزهد للحسني بن سعيد٣١٦٦، ح١٧٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٨/ ٦٦٧/ ٢: ؛ الكايف للكليين٣١٦٧، ح١٧٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٥٠

ذرت الروايات عن جماورة اجلار السوء لكي نتجنب الوقوع يف       وح :الد
رسول اهللا صـلى اهللا  ىل حالة العداء والنفرة كما يف قول   إاخلالفات والوصول   

:عليه وآله وسلم لعلي بن أيب طالب عليهما السالم
)١( 

:لى اهللا عليه وآله وسلم قالوعنه ص


)٢( 
:وقال اإلمام علي بن أيب طالب عليهما السالم

)٣( 
وعلى ضوء ما تقدم دعانا أهل البيت عليهم السالم بالبحث عن اجلـار             

:احلديثني التالينييف ورد قبل الرتول يف الدار كما 

:قال اإلمام علي عليه السالم-





)٤( 

.٢٤/ ٢٠٦: ؛ اخلصال٣١٧٣، ح١٨٠، ص٢ج: حلكمةميزان ا) ١(
.١٦/ ٦٦٩/ ٢: ؛ الكايف للكليين٣١٧٤، ح٢٨٠، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٤٧٣٤: ؛ غرر احلكم٣١٧٦، ح١٨٠، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٦٤: ؛ اجلعفريات٣١٧٠، ح١٨١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥٥١.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:وعن أمري املؤمنني عليه السالم قال-

)١( 
ورد يف حلـاق األذى باجلـار كمـا    إت األحاديـث الـشريفة مـن      حذر :اءه

:احلديثني التاليني

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-

)٢( 
ورد يف وسائل الشيعة عن عمرو بن عكرمة عن اإلمام الصادق عليه          -
:السالم




 



)٣( 
جريانـه والتـف     ثرلو أن إنساناً أحسن جماورة من جاوره لك       (: املثل-٣

.)حوله الناس

.٥٥٩٨: ؛ غرر احلكم٣١٧١، ح١٨٠، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
. ٦/ ٦٦٧/ ٢: ؛ الكايف٣١٧٧، ح١٨٠، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٣١٧٨، ح١٨٠، ص٢ج: ؛ ميزان احلكمة١/ ٤٨٧/ ٨: وسائل الشيعة للعاملي) ٣(
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٥٥٢

ملن أراد حلبه أن يثمر: نوالسبعواخلامسةالقاعدة 

:أنه قالعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-١

)١( 
من أراد حلبه أن يثمر البد أن يـؤثر حمبـة اهللا تعـاىل علـى            : القاعدة-٢

.نفسه

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

عاىل هي دليل إميان الفرد وعالمة على نضوج عقلـه  ن حمبة اهللا ت   إ: ألف
جـاء يف األحاديـث   فة على ذلك كما يوسالمة قلبه فلذا حثت األحاديث الشر     

:الشريفة التالية

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-

)٢( 

.٤٣١٢٧: ؛ كرت العمال٣٢٤٢، ح١٩٧، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٤١٤٧: ؛ كرت العمال٣١٤١، ح١٩٧، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٥٥٣.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:قال اإلمام الصادق عليه السالم-


)١( 

:وعنه عليه السالم قال-

)٢( 
بة الـنفس أو الغـري هـو مـن خلـق الـنيب            يثار حمبة اهللا تعاىل على حم     إ:اءب

وأهل بيتـه وصـحبه األخيـار ولـذا جنـد أن            األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم       
النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يدعو اهللا تعاىل علـى ثبـات هـذا احلـب لكـي                

:ورد يف األحاديث الشريفة التاليةم املؤمنني ذلك كما يعلِّ

:ليه وآله وسلمقال النيب األكرم صلى اهللا ع-




)٣( 
:يف الدعاِء املنسوب إليه: قال اإلمام احلسني عليه السالم-




.٢٥/ ٢٥/ ٧٠: ؛ حبار األنوار٣٢٤٩، ح١٩٨، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٤٦٨/ ٥١٨: ؛ جامع األخبار٣٢٥١، ح١٩٨، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٣٦٤٨: ؛ كرت العمال٣٢٤٣، ح١٩٧، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٥٤

)١( 
:قال اإلمام الصادق عليه السالم-


)٢( 

أهم مثار حمبة العبد هللا تعاىل غري اليت ذكرت يف منت احلديث، هـو            :يمج
مرتلة ورفعة وفوائـد  هحب اهللا تعاىل هلذا العبد، وإذا أحب اهللا تعاىل عبداً وهب     

:التاليةكثرية ذكرا األحاديث الشريفة 

:فيما أوحى اهللا تعاىل إىل داود عليه السالم-رد يف مسكّن الفؤادو-

يا داود، أبِلغْ أهلَ أرضي أني حبيب من أحبين، وجِليس من جالَسين، ((
ومؤِنس ِلمن أِنس بِذكْري، وصاِحب ِلمن صاحبين، ومختـار ِلمـِن اختـارين،             

الّ قَِبلْته لنفْـسي،  إبين أحد أعلَم ذلك يقيناً ِمن قَلِبِه     ما أح . ومطيع ِلمن أطاعين  
من طَلَبين باحلق وجـدين، ومـن طَلـب         . وأحببته حباً ال يتقَدمه أحد ِمن خلْقي      

مـا أنـتم علَيـِه ِمـن غُروِرهـا،         -يا أهلَ األرضِ  -فارفُضوا. غَريي لَم يِجدين  
راميت ومـصاحبيت ومجالَـسيت ومؤانـسيت، وأنـسوا يب أؤاِنـسكُم،            موا إىل كَ  وهلُ

.)٣())أساِرع إىل محبِتكُمو

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-

.٣/ ٢٢٦/ ٩٨: ؛ حبار األنوار للمجلسي٣٢٤٥، ح١٩٧، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
. ٢٥/ ٢٥/ ٧٠: ؛ حبار األنوار للمجلسي٣٢٤٩، ح١٩٨، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢٧: ؛ مسكّن الفؤاد٣٢٩٤، ح٢٠٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٥٥٥.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 




)١( 
:قال اإلمام علي عليه السالم-

)٢( 
:وقال عليه السالم أيضاً-

)٣( 
:قال اإلمام الصادق عليه السالم-





)٤( 

لو أن إنساناً آثر حمبة اهللا تعاىل على نفسه سيكفيه اهللا تعاىل (: املثل-٣
.)مؤنة الناس

.١٨/ ٢٠: ؛ الدعوات٣٢٩٥، ح٢٠٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٠٦٦: ؛ غرر احلكم٣٢٩٧، ح٢٠٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٤١١٢: ؛ غرر احلكم٣٣٠٤، ح٢٠٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢٧٨: ؛ أعالم الدين٣٣٠٧، ح٢٠٥، ص٢ج: ن احلكمةميزا) ٤(
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٥٥٦

أراد صحة اجلسم وسعة الرزقملن : والسبعونالسادسةالقاعدة 

:أنه قالعن اإلمام زين العابدين عليه السالم-١


)١( 

ج حمن أراد صحة جسمه وسعة رزقه وكفاية املؤونة فلـي       : القاعدة-٢
.ويعتمر

:ىل ما يليإلشريف يشري احلديث ا

ن احلج والعمرة من أفضل األعمال، ووفد احلـاج واملعتمـر هـو              إ:لفأ
وفد اهللا تعاىل يكرمه بعطايا كثرية يف الدنيا واآلخرة، ومن ضمن عطايا الـدنيا             

اإلمــام علــي عليــه مـا ورد يف مــنت احلــديث وعطايـا اآلخــرة مــا ورد يف قـول   
:السالم

.٣/ ٧٠: ؛ ثواب األعمال٣٤٢٧، ح٢٤٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
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٥٥٧.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
هناك مثرات أخرى على مستوى الدنيا ينـال احلـاج واملعتمـر كمـا               :الب

:ورد يف األحاديث التالية

:قال اإلمام علي عليه السالم-



)٢( 

:قال اإلمام الصادق عليه السالم-
)٣( 

:وقال عليه السالم أيضاً-
)٤( 

:قال اإلمام الباقر عليه السالم-
)٥( 

لو أن إنساناً حج واعتمر سينال صحة يف جسمه وسـعة يف       (: املثل-٣
.)رزقه وكفاية يف املؤونة

.١٠/ ٦٣٥: ؛ اخلصال٣٤٢٢، ح٢٤١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.١اخلطبة: ؛ ج البالغة٣٤٢٥، ح٢٤١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٦٠/٨١: ؛ اخلصال٣٤٣٧، ح٢٤٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٠١/ ١١٧: ؛ اخلصال٣٤٣٨، ح٢٤٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٥٨٢/ ٢٩٦: ؛ األمايل للطوسي٣٤٢٨، ح٢٤٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٥٥٨

ملن أراد أن تكون حجته قوية: والسبعونالسابعةالقاعدة 

:أنه قالعليه السالمعن اإلمام علي -١

)١( 
.راد أن تكون حجته قوية فليكن صادقاًأمن : القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

ن النجاة يف الصدق فمن كان صادقاً كانـت حجتـه قويـة سـواء             إ:لفأ
:يةالشريفة اآلتحاديث األكان ذلك يف قوله أو يف عمله وهذا ما أكدته 

:قال اإلمام علي عليه السالم-

)٢( 
:وعنه عليه السالم قال-

.٨٤٨٢: ؛ غرر احلكم٣٤٨٨، ح٢٥٧، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.١١١٨: ؛ غرر احلكم١٠٣١٩، ح٤١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٥٥٩.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
:وقال اإلمام الصادق عليه السالم-

)٢( 
:قال اإلمام الصادق عليه السالم-




)٣( 
ن صـاحب  إأي ؛أعظم من سـلطان القـدرة      اًن لقوة احلجة سلطان   إ:اءب

لسلطة القوية والقدرة الفاعلة حىت ولو بعداحلجة القوية ينتصر على صاحب ا    
حني كانتصار اإلمام احلسني عليه الـسالم علـى يزيـد رغـم أن يزيـد قـد قتـل            

هـزم يزيـد بالباطـل، وهـذا مـا      اإلمام وولده وصحبه إالّ أم انتصروا باحلق و   
:شار إليه اإلمام أمري املؤمنني بقولهأ

)٤( 
لو أن إنساناً كان صادقاً يف قوله أو يف فعله فستكون حجته (: املثل-٣

.)ةعلى الغري قوي

.٢٧٥: ؛ غرر احلكم١٠٣١٧، ح٤١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٠٩/ ٢٦٩/ ٧٨: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٠٣٢٤، ح٤١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢/ ١٠٤/ ٢: ؛ الكايف للكليين١٠٣٤٦، ح٤٣، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٦٧٨١: ؛ غرر احلكم٣٤٨٤، ح٢٥٧، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٥٦٠

ملن أراد أن جيلي القلب عند الصدأ: والسبعونالثامنةالقاعدة 

:ول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قالعن رس-١


)١( 

ويتحـدث مبـا   من أراد أن جيلي القلب عند الصدأ فليلتِق      : القاعدة-٢
.يشرح القلب

:ما يليإىليشري احلديث الشريف 

متـتني للمـودة وجتديـد    خوان من مغامن الدنيا ملا فيه من ن لقاء اإل إ:لفأ
:ذا ورد عن اإلمام أمري املؤمنني عليه السالمللعالقة فل

 
ن يتوج اللقاء باحلديث الطيب والذكر اجلميل السـيما فيمـا       أينبغي   :اءب

.٨/ ٤١/ ١: ؛ الكايف للكليين٣٤٩٥، ٢٦١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
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٥٦١.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

إذا كان الذكر هللا تعاىل واحلـديث يف رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم                  
نان التالياه احلديثإليوأهل بيته الكرام وهذا ما أشار:

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-


)١( 

:ورد يف قرب اإلسناد عن اإلمام الصادق عليه السالم قال ِلفَضيٍل-

 
:قال عليه السالم. عم جِعلت ِفداكن: قال فضيل





)٢( 

ذكر اهللا تعاىل وذكر الصاحلني والوقوف على سريم والعـربة مـن    :يمج
ن احلكمـة هـي العـالج النـاجح ملعاجلـة      إقصصهم فيها الكثري من احلكمة، وإذ   

القلوب واإلكسري الذي جيلو القلوب جند أهل البيت عليهم السالم حيثـون يف             
:سول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمرأحاديثهم على ذلك كما يف قول



.٩٨/ ١: ؛ تنبيه اخلواطر٢٥٤٠، ح٥٧، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٥٤٩، ح٥٨، ص٢ج: ؛ ميزان احلكمة١١٧/ ٣٦: قرب اإلسناد) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٦٢

)١( 
:وقال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم

)٢( 
وسآمة فليبـادر اىل ذكـر اهللا    الًلماً وجد يف قلبه     لو أن إنسان  (: املثل-٣

.)فع امللل وجيلي القلبديفذلك تعاىل وذكر أوليائه 

.١٩٣/ ٢٩٥/ ١: ؛ عوايل الآللئ٤٤٢٣، ح٤٣٧، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٦٨٩٦: ؛ غرر احلكم٤٤٢٤، ح٤٣٧، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٥٦٣

ملن أراد أن يكون حرًا: والسبعونالتاسعةالقاعدة 

:أنه قالعن اإلمام علي عليه السالم-١

)١( 
.يتحرر من الشهواتمن أراد أن يكون حراً فل: القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

ن احلرية قيمة أخالقية ضرورية لبين آدم فلذا حث اإلسالم على           إ:ألف
:ورد يف األحاديث الشريفة التاليةاالهتمام ا كما 

:اإلمام علي عليه السالم-

)٢( 
:قال اإلمام احلسني عليه السالم يف خطابه ألعدائه-

.٩٩: ؛ حتف العقول٣٧٣٣، ح٣١٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٠٣٧١: ؛ غرر احلكم٣٧١٧، ح٣١١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٦٤

)١( 
:قال اإلمام الصادق عليه السالم-





)٢( 

ن يتمـسكوا ـا كتـرك       أن هناك أفعاالً تورث احلرية فعلى العقالء        إ: باء
األحاديث يف الشهوات اليت جاءت يف منت احلديث وهناك أفعاالً أخرى جاءت 

:الشريفة التالية

:قال اإلمام علي عليه السالم-


)٣( 

:وقال عليه السالم أيضاً-


)٤( 

.١١٨: مقاتل الطالبيني)١(
.٣٣/ ٢٨٤: ؛ اخلصال٣٧١٥، ح٣١١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٣٦٠٥: ؛ غرر احلكم٣٧٢٥، ح٣١٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٧٥/ ١: اطر؛ تنبيه اخلو٣٧٣٧، ح٣١٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٥٦٥.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:قال اإلمام الصادق عليه السالم-

)١( 
وألن احلرية أمـر ضـروري وقيمـة عليـا جنـد األحاديـث الـشريفة          :يمج

الرذائـل  حثت على ضرورة التحلي ا من خالل فعل بعض الفـضائل وتـرك        
:جاء يف األحاديث التاليةكما 

:قال اإلمام علي عليه السالم-

)٢( 
:وقال عليه السالم-

)٣( 
:وعن اإلمام علي عليه السالم أنه قال-

)٤( 
:عليه السالموقال أمري املؤمنني-


)٥( 

.١٤/ ٥٢: ؛ األمايل للمفيد٣٧٣٩، ح٣١٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٦٧:؛ غرر احلكم٣٧٢٣، ح٣١٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٤٨٥٨: ؛ غرر احلكم٣٧٢٤، ح٣١٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٤٧٤٥: ؛ غرر احلكم٣٧٢٦، ح٣١٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٢٣٨٤: ؛ غرر احلكم٣٧٣١، ح٣١٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٥(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٦٦

:وقال اإلمام الباقر عليه السالم-

)١( 
:وعن أمري املؤمنني عليه السالم أنه قال-

)٢( 
ن أىل أن العبودية هي عني احلرية، ولكن جيب  إشارة مجيلة   إهناك   :الد

:قالتكون هللا تعاىل فقط فلذا ورد عن اإلمام علي عليه السالم


)٣( 

أن يكـون  أراد أن يكـون حـراً لـيس عليـه إالّ          لو أن إنساناً  (: املثل-٣
.)عبداً حقيقياً هللا تعاىل فقط

.٢٩/ ١٨٧/ ٧٨: ؛ حبار األنوار٣٧٣٢، ح٣١٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٤٨٥: ؛ غرر احلكم٣٧٢٨، ح٣١٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٨٥٢٩: ؛ غرر احلكم٣٧٤١، ح٣١٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٥٦٧

ن يكون ظريفاًأملن أراد : الثمانونالقاعدة 

:أنه قالعن اإلمام علي عليه السالم-١

)١( 
من أراد أن يكون ظريفاً فليرته نفسه عـن احملـارم ويزينـها     : القاعدة-٢
.باملكارم

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

الوجــه والــذكاء يف القلــب والبالغــة يف يفالظرافــة هــي احلــسن:لــفأ
.)٢(اللسان

وال يكون املرء ظريفاً يف نظر أهل البيت عليهم السالم إالّ بترتيـه نفـسه                
.عاصي وبتحليه باملكارم واملبادرة إليهاعن امل

.٦٠٧٢: ؛ غرر احلكم٣٨١٢، ح٣٣١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٥٧٥ص: املعجم الوسيط) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٦٨

شـارت إليـه    أالترته عـن احلـرام هـو مـن أحـسن املكـارم وهـذا مـا                   :اءب
.األحاديث األخرى

:قال أمري املؤمنني علي عليه السالم-

)١( 
:وقال عليه السالم-

)٢( 
ىل مكارم األخالق ملن أراد أن يكـون   إحث احلديث على املبادرة      :يمج

:ظريفاً ملا للمكارم من آثار ونتائج، وهناك أحاديث أخرى حثت عليها

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-

)٣( 
:عليه وآله وسلم أيضاًوقال صلى اهللا -


)٤( 

:قال اإلمام علي عليه السالم-

.٤٠٦٩: ؛ غرر احلكم٣٨١٤، ح٣٣١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٩٣٨٢: ؛ غرر احلكم٣٨١٥، ح٣٣١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٥٢١٧: ؛ كرت العمال٥٢٦٤، ح١٣٧، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٢٢/ ٢: ؛ تنبيه اخلواطر٥٢٦٦، ح١٣٧، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٥٦٩.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
:وقال عليه السالم أيضاً-


)٢( 

:وقال عليه السالم خماطباً كميل بن زياد-


)٣( 

اد أن يكون ظريفاً فليجتنب احملـارم وليبـادر         لو أن إنساناً أر   (: املثل-٣
.)ىل املكارمإ

.٤٧١٢: ؛ غرر احلكم٥٢٦٧، ح١٣٧، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٦٢٧٨: ؛ غرر احلكم٥٢٦٩، ح١٣٧، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢٥٧احلكمة : ؛ ج البالغة٥٢٧٠، ح١٣٧، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٥٧٠

ملن أراد السالمة يف أموره: الثمانوناحلادية والقاعدة 

: عن اإلمام علي عليه السالم-١


)١( 

.عليه باحلزمهمن أراد السالمة يف أمور: القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

.)٢(هو ضبط األمر وإتقانه: تعريف احلزم: ألف

ـا األحاديـث   رحزم مثرة، وهناك مثـرات أخـرى ذك   ذكر احلديث لل   :باء
:يلياألخرى كما 

:قال أمري املؤمنني عليه السالم-

.١١٧: ؛ غرر احلكم٣٨٤٩، ح٣٤٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧٠ص: املعجم الوسيط) ٢(
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٥٧١.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
:قال اإلمام الصادق عليه السالم-

)٢( 
:وقال اإلمام علي عليه السالم-

)٣( 
:وقال عليه السالم أيضاً-

)٤( 
اإلمـام  فة مـن تـرك احلـزم كمـا يف قـول          حذرت األحاديث الشري   :يمج

:علي عليه السالم


)٥( 

:وقال عليه السالم



.٧٩١٣: ؛ غرر احلكم٣٨٥٠، ح٣٤٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٥٦ص: ؛ حتف العقول٣٨٥١، ح٣٤٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
، ٥٤، ص٢ج: ؛ عيـون أخبـار الرضـا عليـه الـسالم       ٣٨٥٥، ح ٣٤٣، ص ٢ج: ميزان احلكمـة  ) ٣(

.٢٠٤ح
.٣٣٦٧: ؛ غرر احلكم٣٨٥٩، ح٣٤٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٩٠ص: ؛ حتف العقول٣٨٥٣، ح٣٤٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٥(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٧٢

)١( 
يتضح معىن احلزم ذكرت األحاديث تفسرياً له مـن خـالل مـا      لكي   :الد

:السالموجاء عن األئمة املعصومني عليهم أفضل الصالة يقوم به املرء كما 

:قال اإلمام علي عليه السالم-

)٢( 
:وعنه عليه السالم قال-

)٣( 
:وقال عليه السالم أيضاً-

)٤( 
:ما احلَزم؟ قال: عن اإلمام احلسن عليه السالم ملّا سأله أبوه-

)٥( 
:وقال اإلمام الباقر عليه السالم-



.٢٨٠، ص١ج: ؛ كرت الفوائد٣٨٥٤، ح٣٤٣، ص٢ج: ةميزان احلكم) ١(
.١٤٨٩: ؛ غرر احلكم٣٨٧١، ح٣٤٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٩٦١: ؛ غرر احلكم٣٨٧٢، ح٣٤٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
. ٢١٤ص: ؛ حتف العقول٣٨٧٥، ح٣٤٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
. ٦٢/ ٤٠١: ؛ معاين األخبار٣٨٧٨، ح٣٤٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٥٧٣.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
:قال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم-

)٢( 
:وقال اإلمام علي عليه السالم-

)٣( 
:وقال عليه السالم-

)٤( 
:وعنه عليه السالم قال-

)٥( 
لو أن إنساناً كان حازماً يف أموره كلـها ال يـصيبه أذى بـل               (: املثل-٣
.)يف سالمة من أمرهسيكون 

.٢٥٠٨، ح٤٣٥، ص٢ج: ؛ احملاسن٣٨٨٠، ح٣٤٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
٢٠٢٦: ؛ غرر احلكم٣٨٨٣، ح٣٤٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢٠٢٨: ؛ غرر احلكم٣٨٨٥، ح٣٤٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٧٣٥٠: ؛ غرر احلكم٣٨٨٩، ح٣٤٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٢٦: الختصاص؛ ا٣٨٩٤، ح٣٤٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٥٧٤

ملن أراد النجاة من اهلرم: الثمانونوالثانيةالقاعدة 

:قالعن اإلمام علي عليه السالم-١

)١( 
.من أراد النجاة من اهلرم فليجتنب اهلم يف الدنيا: القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

عجل يف هرم الشخص وشيبته وضعف ن اهلم يف أمور الدنيا مما يإ:لفأ
:املعصومني عليهم السالمبدنه، وهذا ما أكدته أحاديث أخرى كما يف قول

:قال نيب اهللا عيسى عليه السالم-

)٢( 
:وقال اإلمام علي عليه السالم-

)٣( 

.٢١٤: ؛ حتف العقول٣٩١٩، ح٣٥١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٨٥٣/ ٦٣٦: ؛ األمايل للصدوق٣٩١٨، ح٣٥١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٠٣٩: ؛ غرر احلكم٣٩٢٠، ح٣٥١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٥٧٥.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:وعنه عليه السالم قال-

)١( 
:وعن أمري املؤمنني عليه السالم أيضاً أنه قال-

)٢( 
:وعنه عليه السالم قال-

)٣( 
:وقال اإلمام علي عليه السالم يف حديث آخر-


)٤( 

يف أمور الدنيا ملا يف ذلـك مـن        ىل ضرورة جتنب اهلم     إأشار احلديث    :اءب
.أثر سليب ولذا حذرت األحاديث الشريفة من كل ما يورث احلزن واهلم

:فعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال

)٥( 

.٣٧٤: ؛ غرر احلكم٣٩٢٤، ح٣٥١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٩٨١: ؛ غرر احلكم١٤٠٣ح،٣٧٨، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٠٣٨: ؛ غرر احلكم١٤٠٤، ح٣٧٨، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
. ٢٩/ ٢٥٦/ ٧٣: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٤٠٩، ح٣٧٨، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٢٩٤: ؛ أعالم الدين٣٩٢٧، ح٣٥١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٥(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٧٦

:وعن أمري املؤمنني عليه السالم أنه قال

)١( 
:وقال اإلمام الصادق عليه السالم


)٢( 

أصابه اهلم واحلزن بسبب عدم جتنبه أسباب    ولو فرضنا أن إنساناً    :يمج
لقـد أوضـحت األحاديــث   ؟ذلـك، فمـا هـي الطريقـة املناســبة للـتخلص منـه      
ورد عـن املعـصومني علـيهم    الشريفة السبل الكفيلة بإزالـة اهلـم واحلـزن كمـا            

:ما يلييف أفضل الصالة والسالم 

:قال اإلمام علي عليه السالم-


)٣( 

:وقال عليه السالم أيضاً-

)٤( 
:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-

.١٢٧احلكمة : ؛ ج البالغة٣٩٣٢، ح٣٥١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٥٨: ؛ حتف العقول٣٩٣٦، ح٣٥٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٣١الكتاب : ؛ ج البالغة٣٩٣٧، ح٣٥٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٩٩٢١: ؛ غرر احلكم٣٩٣٩، ح٣٥٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٥٧٧.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 


)١( 

:وقال اإلمام الصادق عليه السالم-




)٢( 
:وعن الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال-




)٣( 
:قال اإلمام علي عليه السالم-


)٤( 

:قال النيب األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم-



.٦: ؛ حتف العقول٣٩٤٢، ح٣٥٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٢٤/ ٥٩: حيص؛ التم٣٩٤٤، ح٣٥٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٣٩٣/ ٢٢٥: ؛ األمايل للطوسي٣٩٤٧، ح٣٥٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٥٧: ؛ مطالب السؤول٣٩٤٩، ح٣٥٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٧٨

)١( 
:وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم-


)٢( 

اً أراد جتنب اهلرم عليه جتنب اهلـم املـسبب          لو أن إنسان  (: )١(املثل  -٣
.)لذلك

ــساناً أراد الــتخلص ممــا  (: )٢(املثــل  مــن اهلــم فليتبــع  أصــابهلــو أن إن
.))جيم(األحاديث اليت ذكرناها يف الفرع 

.٢٤٤/ ٧٦: ؛ قرب اإلسناد٣٩٥٧، ح٣٥٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٩٤؛ أعالم الدين ٣٩٥٩، ح٣٥٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٥٧٩

ملن أراد أن يكون سعيدًا: والثمانونالثالثةالقاعدة 

:عن اإلمام علي عليه السالم-١

)١( 
.من أراد أن يكون سعيداً فليحاسب نفسه: القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث 

ن السعادة أمر مطلوب لكل عاقل وغاية لكل عامل فلذا جعلها إ:لفأ
وهذا ما أشار ،احلديث مثرة حملاسبة النفس ألمهيتها وضرورا يف حياة اإلنسان

:إليه اإلمام الصادق عليه السالم بقوله




)٢( 

.٧٨٨٧: ؛ غرر احلكم٤٠١٢، ح٣٦٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٥/ ١٨٤/ ١٠: ؛ حبار األنوار للمجلسي٨٧١٠، ح٢٢١، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٨٠

يكـون سـبباً   وإصـالحها ن حماسبة النفس والوقوف على العيـوب    إ:اءب
وهنــاك أســباب أخــرى توجــب الــسعادة ذكرــا األحاديــث جللــب الــسعادة، 

:التاليةالشريفة 

:قال اإلمام علي عليه السالم-

)١( 
:وقال عليه السالم-

)٢( 
:وقال عليه السالم-

)٣( 
:وعنه عليه السالم قال-




)٤( 
:يه السالم أيضاً يف حديثوقال اإلمام علي عل-

.٢٤٧٩: ؛ غرر احلكم٨٧٢٢، ح٢٢٢، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٧١٧: ؛ غرر احلكم٨٧٢٤، ح٢٢٢، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٦٤٨٩: ؛ غرر احلكم٨٧٢٦، ح٢٢٢، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٥١، ٤٥/ ٧٨: ؛ حبار األنوار للمجلسي٨٧٢٩، ح٢٢٢، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٥٨١.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 


)١( 

:وقال عليه السالم-


)٢( 
ن يكـون  أالروايات فمـن أراد    هناك أمور تعد من السعادة ذكرا      :يمج

:ورد يف األحاديث الشريفة التاليةسعيداً فليحرص على توفريها كما 

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-


)٣( 

:وعنه صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال-


)٤( 
:وقال اإلمام علي عليه السالم-

)٥( 

.٨٢٤٦: ؛ غرر احلكم٨٧٣١، ح٢٢٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٠٨٥٣: ؛ غرر احلكم٨٧٣٣، ح٢٢٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٣/ ١٤٩/ ٧٦: ؛ حبار األنوار٨٧٣٦، ح٢٢٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٩٣/ ١١٠: ؛ النوادر للراوندي٨٧٣٧، ح٢٢٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٥٠٨٣: ؛ غرر احلكم٨٧٣٩، ح٢٢٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٥(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٨٢

:وجاء عن اإلمام زين العابدين عليه السالم يف حديث له أنّ-


)١( 

:وقال اإلمام الصادق عليه السالم-

)٢( 
فليحاسب نفسه ويصلح    اًن إنساناً أراد أن يكون سعيد     ألو  (: املثل-٣

.)أخطاءه فينال السعادة

.٢٠٧/ ١٥٩: ؛ اخلصال٨٧٤٥، ح٢٢٤، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٦٤٦/ ٤٧٧/ ١: ؛ مكارم األخالق٨٧٤٩، ح٢٢٤، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٥٨٣

ملن أراد إصالح املسيء: والثمانونالرابعةالقاعدة 

:أنه قالعن اإلمام علي عليه السالم-١

)١( 
.من أراد إصالح املسيء فليكن حسن الفعل: القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

ن املسيء املنصف عند ما يرى منـك حـسن الفعـل يتـأثر بـذلك            إ:لفأ
إليه سيكون لـه أثـر بـالغ يف    اًفيستحي منك فريتدع، وإذا كان اإلحسان موجه   

وهذا ما أشارت السيئه والسيطرة عليه ملا لإلحسان من سحر على قلب تغيري
:التاليةإليه األحاديث الشريفة 

:قال اإلمام علي عليه السالم-

)٢( 

.٢٣٠٤: ؛ غرر احلكم٤١٦٥، ح٣٩٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٢٧٣: ؛ غرر احلكم٤١٦٤، ح٣٩٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٨٤

:وعنه عليه السالم قال-

)١( 
:وقال عليه السالم-

)٢( 
:ن الذي يرغب بإصالح غريه البد أن يكون واجداً لصفتني مهاإ:اءب

انه غري متلبس بنفس السوء أو شبيهه الذي نلبس بـه املـسيء، فـإن               . ١
.ذلك مما يدين املصلح ومينعه من اإلصالح

ل تلبـسه ملـا هـو       أن يكون أسوة حسنة للمـسيء أو لغـريه مـن خـال            . ٢
.حسن من األفعال واألقوال وإالّ يفقد التأثري يف نفس املسيء

ن يكـون حـسن   أصـالح املـسيء عليـه       إلـو أن إنـساناً أراد       (: املثل-٣
.)الفعال ومجيل املقال

.١٣٤٤: ؛ غرر احلكم٤١٦٦، ح٣٩٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٥١٧: ؛ غرر احلكم٤١٦٦، ح٣٩٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٥٨٥

ملن أراد أن يبقى حيا يف قلوب الناس: والثمانوناخلامسةالقاعدة 

:ه قالأنعن اإلمام علي عليه السالم. ١

)١( 
.من أراد أن يبقى حيا يف قلوب الناس فليكن حمسنا: القاعدة. ٢

:يشري احلديث الشريف اىل ما يلي

ن احملسن هو من صـدر منـه اإلحـسان اجتـاه عامـة النـاس فلـذا                  إ:لفأ
:عرفه اإلمام علي عليه السالم بقوله

)٢( 
ن جيعـل ذكـرى صـاحبه حيـة يف     أن لإلحـسان آثـاراً كـثرية ومنـها         إ:اءب

:اآلتيةوهناك آثار أخرى ذكرا األحاديث الشريفة قلوب الناس 

.١٥٢١: ؛ غرر احلكم٤١٧٢، ح٣٩٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٦٩٩: حلكم؛ غرر ا٤١٧٣، ح٣٩٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٨٦

:قال أمري املؤمنني عليه السالم-

)١( 
:وعنه عليه السالم قال-

)٢( 
:وقال اإلمام علي عليه السالم يف حديث-

)٣( 
:وقال عليه السالم-

)٤( 
وقال عليه السالم أيضاً-


)٥( 

ىل الناس سـيبقى حيـا يف قلـوم وان     إلو أن إنساناً أحسن     (: املثل-٣
.)مات وغاب عن أعينهم

.٨٤٧٣: ؛ غرر احلكم٤١٥٠، ح٣٩٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٨٧١٥: ؛ غرر احلكم٤١٥٢، ح٣٩٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٧٨٣: ؛ غرر احلكم٤١٥٤، ح٣٩٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٤٣٣٩: ؛ غرر احلكم٤١٦٠، ح٣٩٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٣٠٣، ص١ج: اإلرشاد) ٥(
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٥٨٧

مارةملن أراد احلرية واملساواة واإل: والثمانونالسادسةالقاعدة 

:ما السالم أنه قالعليهعلي بن أيب طالب عن أمري املؤمنني -١


)١( 

مارة فليستغن ويتفضل على من أراد احلرية واملساواة واإل    : القاعدة-٢
.من يشاء

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

ىل النـاس جتعلـك أسـرياً هلـم وجتعلـك تقبـل كـل مـا                 إن احلاجة   إ:لفأ
ملـا هلـا مـن أثـر يـؤذي        من احلاجـة    لذا حذر احلديث الشريف     يفرضوه عليك ف  

ذل احلاجة وآثارها السيئة ىل إالنفس الكرمية، ولقد أشارت األحاديث الشريفة    
:املعصومني عليهم السالمكما يف قول

:قال اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم-

.٤١٦١، ح٣٩٢، ص٢ج: مةميزان احلك) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٨٨

)١( 
:وقال اإلمام زين العابدين عليه السالم-




)٢( 
:اقر عليه السالموقال اإلمام الب-


)٣( 

ه نظـرياً لغـريه مـن       ن االستغناء عن احلاجة قدر املستطاع جيعل صـاحب        إ:اءب
يعبأ م إالّ لتقواهم، فلذا حثت األحاديث األخـرى  ل املناصب وال األغنياء وأه 

:ورد يف قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمعلى ذلك أيضاً كما 

)٤( 
:وعنه صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال


)٥( 

.٢١٢٩: ؛ غرر احلكم٨٢٦٧، ح١١٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٧٩: ؛ حتف العقول٨٢٧١، ح١١٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٣٧/ ١٥٨/ ٩٦: ؛ حبار األنوار٨٢٧٢، ح١١٣، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢/ ١٣٨/ ٢: ؛ الكايف للكليين٨٢٩٩، ح١١٧، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٣٧/ ١٥٨/ ٩٦: ؛ حبار األنوار٨٣٠٠، ح١١٧، ص٤ج: ان احلكمةميز) ٥(
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٥٨٩.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

اإلحسان والفضل واجلود على الغري جيعلك أمـرياً عليـه، بعـد أن              :يمج
جعل نفسه أسرياً لك بطلب حاجته، وألن اإلحسان لـه تـأثري علـى قلـب مـن            

اإلمـام علـي   يف قولورد ذلك أيضاً كما     إىلشريد األحاديث ت  أحسنت إليه جن  
:عليه السالم

)١( 
:وقال عليه السالم

)٢( 
:وعنه عليه السالم قال-

)٣( 
ــاج (: )١(املثــل -٣ فيطلــب حاجتــه منــه غــريهإىللــو أن إنــساناً احت

.)ملن يقضي له احلاجةسيكون بذلك أسرياً 

لــو أن إنــساناً اســتغىن عــن غــريه ســيكون نظــرياً لغــريه مــن (: )٢(املثـل  
.)األغنياء والسالطني

غريه سيكون بذلك أمـرياً علـى مـن       إىللو أن إنساناً أحسن     (: )٣(املثل  
.)أحسن إليه

.٢٦٣: ؛ غرر احلكم٤١٥٥، ح٣٩٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٠٥٨: ؛ غرر احلكم٤١٥٦، ح٣٩٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٩٧٠١: ؛ غرر احلكم٤١٥٩؛ ح٣٩٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٥٩٠

د استمرار اإلحسان عليهملن أرا: والثمانونالسابعةالقاعدة 

:عن أمري املؤمنني عليه السالم-١

)١( 
.من أراد استمرار اإلحسان عليه ال جيحده: القاعدة-٢

:ما يليإىليشري احلديث الشريف 

حـد  ج(١٠٧كما يف املعجـم الوسـيط ص    اإلنكارن اجلحود هو    إ:لفأ
).مع علمه بهأنكره: األمر

اجلحود هو عدم شكر املـنعم أو احملـسن سـواء كـان اهللا تعـاىل أو كـان          ف
ورد عـن اإلمـام احلـسن       خملوقا، وهذا مما حذرت منه األحاديث األخرى كما         

:اتىب عليه السالم أنّ

)٢( 

.٤٧٩٩: ؛ غرر احلكم٤١٨٥، ح٣٩٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٣٣: ؛ حتف العقول٩٧٩٧، ح٤٧٩، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٥٩١.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:وقال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم-




)١( 
جحود اإلحسان وإنكار املعروف رذيلة يـستحق صـاحبها احلرمـان            :اءب

ستمرار اإلحسان، وهذا ما أشار إليه احلديث الشريف اآلخر كما يف قولمن ا 
:أمري املؤمنني عليه السالم

)٢( 
لو أن إنساناً جحد اإلحسان من اآلخرين أو من اهللا تعـاىل        (: املثل-٣

.)فهو بذلك يستحق أن حيرم من دوام اإلحسان

.٢/ ٢٦٠/ ٦٧: ؛ حبار األنوار للمجلسي٩٨٠٨، ح٤٨٠، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.٨٣٣٣: ؛ غرر احلكم٤١٨٦، ح٣٩٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٥٩٢

ملن أراد بقاء املعلومة: والثمانونالثامنةدة القاع

:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-١


)١( 

.من أراد بقاء املعلومة فليتعلمها عند الصغر: القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

وذلـك خللـو ذهـن     ؛ىل حفظ املعلومة  إالتعلم يف الصغر يؤدي     إن  :لفأ
املتعلم الصغري من مشاكل احلياة أو مهومها أو ما مينع احلفظ، ولعـدم انـشغاله                
مبسؤولية احلياة الدنيا فتكـون عنـد ذلـك نفـسه كـاألرض اخلاليـة الـيت تـصلح               

أمـري  اإلمـام ، فقـد ورد عـن   للزراعة والغرس، وهذا ما أكـده احلـديث اآلخـر        
املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم يف وصيته البنه احلسن عليه السالم        

:أنه قال

.٢٩٢٥٨: ؛ كرت العمال٤١٩١، ح٣٩٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
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٥٩٣.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 


)١( 

:عليه وآله وسلم إذ يقولل اهللا صلى اهللاوعن رسو


)٢( 

:وكما يف قول أمري املؤمنني عليه السالم إذ يقول

)٣( 
:وقال عليه السالم

)٤( 
ن التعلم يف الشيخوخة مقتضاه عدم احلفظ، ويكون تعلمه بعد ما           إ:اءب

أن العلم يوهب للعبد يكرب هباء منثوراً إالّ من أراد اهللا تعاىل له العلم واملعرفة       
لى تزكية نفسه وصقل قلبه وهذا ليس من قبل اهللا تعاىل بعد أن يعمل العبد ع   

له عالقة بالتعلم والتعليم بل هو نور يقذفه اهللا يف قلب مـن يـشاء مـن عبـاده             
:هاإلمام الصادق عليه السالم أنيف قولورد كما 



.٣١الكتاب : ؛ ج البالغة١٧١١٨، ح٣٨٤ص، ٧ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٩٣٣٦: ؛ كرت العمال٤١٩٢، ح٣٩٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٨٩٣٧: ؛ غرر احلكم١٠٦٤٦، ح٩١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٨٢٧٣: ؛ غرر احلكم١٠٦٤٥، ح٩١، ص٥ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٩٤


)١( 

ن هذا احلديث ال يتقاطع مع األحاديث الـيت حتـث علـى الـتعلم        إ:يمج
لـم مـن ثـواب    ىل اللحد، حـىت يف سـن الـشيخوخة ملـا يف طلـب الع        إمن املهد   

.ىل عدم احلفظ دون التعلمإوفوائد، وألن منت احلديث ناظر 

لو أن إنساناً أراد التعلم سيكون حفظه ملا يتعلمه يف الصغر       (: املثل-٣
، ولكـن لـو أراد أن يزيـد يف حفظـه عليـه أن يتبـع           )أكثر مـن حفظـه يف الكـرب       

:احلديثنييناإلرشادات يف هذ

:يه وآله وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عل-


)٢( 

وعنه صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم قـال لعلـي بـن أيب طالـب عليهمـا           -
:السالم


)٣( 

.١٧/ ٢٢٥/ ١: ؛ حبار األنوار للمجلسي١٤٢٢٤، ح١٩٦، ص٦ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٩/ ٢٦٦/ ٦٢: ؛ حبار األنوار للمجلسي٤١٩٣، ح٣٩٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٢٢/ ١٢٦: ؛ اخلصال٤١٩٤، ح٣٩٩، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٥٩٥

راد راحة نفسهأملن : والثمانونالتاسعةالقاعدة 

:سالم أنه قالعن اإلمام علي عليه ال-١
)١( 

:من أراد الراحة لنفسه فليطرد احلقد منها: القاعدة-٢
:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

ك بقلـب وعقـل ونفـس       تـ اك يف تـ مذموم وهو مـرض ف     احلقد أمر  :لفأ
:التاليةاإلنسان فلذا حذرت منه األحاديث الشريفة 

:قال اإلمام علي عليه السالم-
)٢( 

:وعنه عليه السالم قال-
)٣( 

:وقال عليه السالم أيضاً-

.٤٢١٠ح،٤٠٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٩٦٦: ؛ غرر احلكم٤١٩٥، ح٤٠٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢٩١٧: رر احلكم؛ غ٤١٩٦، ح٤٠٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٩٦

)١( 
:وقال عليه السالم-

)٢( 
ىل راحة القلب والعقل، وخري   إطرد احلقد وتطهري النفس منه يؤدي        :اءب

:رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمطريقة لذلك ما ورد يف قول
)٣( 

:عليه السالموقال اإلمام علي 



)٤( 

ألحاديث الشريفة الشخص احلقود لكي جيتنب املرء ذلك،     ذمت ا  :يمج
:ذا ما صرح به أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم بقولهوه

)٥( 
:وقال عليه السالم أيضاً

)٦( 

.١٥٠٠: ؛ غرر احلكم٤٢٠١، ح٤٠٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٢٠٢: ؛ غرر احلكم٤٢٠٢، ح٤٠٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٤٥: ؛ حتف العقول٤٢٢٦، ح٤٠٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢٥٦٥: ؛ غرر احلكم٤٢٢٩، ح٤٠٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
.١٩٦٢: ؛ غرر احلكم٤٢١٤، ح٤٠٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٥(
.١٠٤٣٦: ؛ غرر احلكم٤٢١٨، ح٤٠٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٦(
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٥٩٧

 

قويون له سندملن أراد أن يك: التسعونالقاعدة 

:أنه قالعن اإلمام علي عليه السالم-١

)١( 
.عليه االلتزام باحلقمن أراد أن يكون له سند قوي: لقاعدةا-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

حلـق هـو كـل مـا كـان ثابتـاً وصـحيحاً ويقينـاً ال يقبـل الـشك،            ا :لفأ
حاديـث  نصر والظفر والنجاة والعز وهذا ما أكدتـه األ   ىل ال إفااللتزام به يؤدي    

:التاليةالشريفة

:قال أمري املؤمنني عليه السالم-

)٢( 

.٧١٦: ؛ غرر احلكم٤٢٣٨، ح٤١١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٥٤٨: ؛ غرر احلكم٤٢٣٩، ح٤١١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٥٩٨

:وعن اإلمام علي عليه السالم أنه قال-

)١( 
:وقال عليه السالم أيضاً-


)٢( 

يشكل احلـق لـصاحبه سـنداً قويـاً وسـداً منيعـا يعينـه علـى عـدوه                    :اءب
اإلمـام الـصادق عليـه    كمـا ورد ذلـك يف قـول       فيحقق به الغلبة علـى الباطـل        

:السالم أنه

ب احلـق الباِطـلَ، وذلـك قولُـه         لَيس ِمن باطٍل يقوم بإزاِء احلـق إالّ غلَـ         «
:تعاىل

))غُهمداطِلِ فَيلَى الْبع قبِالْح لْ نَْقذِف٤(»)٣(...))ب(.

ألن احلق أمر صائب وثابت وقوي صـار قبولـه سـبباً يف انـشراح            :يمج
:عليه السالمعليالصدر وهذا ما أشار إليه اإلمام 

)٥( 

.١٤٤٥: ؛ غرر احلكم٤٢٤١، ح٤١١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٩٥: ؛ حتف العقول٤٢٥٣، ح٤١٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٨: سورة األنبياء، اآلية) ٣(
.٢٤/ ٣٠٥/ ٥: ؛ حبار األنوار للمجلسي٤٢٥٢، ح٤١٢، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٢٧٨/ ١: ؛ كرت الفوائد٤٢٨٠، ح٤١٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٥٩٩.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:وقال اإلمام الصادق عليه السالم يف حديث








)١( 
اًاحلق وقوعـ عراض عن ليس يف قبال احلق إالّ الباطل، فيكون اإل      :الد

أمـري  نعـ كـده احلـديث الـشريف    أوهذا ما    ةيف الباطل فيحصل الضرر ال حمال     
:املؤمنني عليه السالم


)٢( 

لــو أن إنــساناً أراد ســنداً قويــاً لــيس عليــه إالّ االلتــزام : (ملثــلا- ٣
.)باحلق

.١/ ١٣/ ٨: ؛ الكايف للكليين٤٢٨١، ح٤١٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٥٢: ؛ حتف العقول٤٢٨٢، ح٤١٦، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٦٠٠

ملن أراد قلباً منريًا: التسعوناحلادية والقاعدة 

.)١()ن احلكمة نور كل قلبإ(:قال النيب عيسى عليه السالم-١

.من أراد قلباً منرياً عليه التزود باحلكمة: القاعدة-٢

ا الزهد يف حرام الـدنيا  ل البيت عليه السالم بأاحلكمة عرفها أه   :لفأ
وحالهلا والعشرة باملعروف واخللق احلسن واملعرفة والتفقه يف الـدين، ورأسـها          

:التاليةخمافة اهللا تعاىل وطاعته وهذا ما أشارت إليه األحاديث الشريفة 

:قال اإلمام علي عليه السالم-

)٢( 
:وعنه عليه السالم قال-




.١٧/ ٣١٦/ ١٤: ؛ حبار األنوار٤٣٥٢، ح٤٣١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٠٥٢: ؛ غرر احلكم٤٣٧٩، ح٤٣٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٦٠١.............................................................................السلوكفیواعدق: الفصل الثالث 


)١( 

:وقال عليه السالم أيضاً-


)٢( 

:وقال اإلمام علي عليه السالم يف حديث آخر-





)٣( 

:قال اإلمام الباقر عليه السالم-


)٤( 

:الصادق عليه السالمقال اإلمام -



.٩٤٥٠: ؛ غرر احلكم٤٣٨١، ح٤٣٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٨١: ؛ حتف العقول٤٣٨٣، ح٤٣٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١/ ٢١٦: ؛ ثواب األعمال٤٣٨٤، ح٤٣٤، ص٢ج: زان احلكمةمي) ٣(
.٢٣٢/ ٧٢: ؛ قرب اإلسناد٤٣٨٨، ح٤٣٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٦٠٢

)١( 
للحكمة آثـار أخـرى غـري كوـا نـوراً يف القلـب، فهـي تعـد مبثابـة           :اءب

روضة وشجرة مثمرة ورفعة لصاحبها وتكـون سـبباً للوقـار واهليبـة وهـذا مـا                 
:اآلتيةريفة ذكرته األحاديث الش

:من وصية لقمان احلكيم البنه أنه قال-




)٢( 
:ه السالموقال اإلمام علي علي-

)٣( 
:وقال عليه السالم أيضاً-

)٤( 
:وعنه عليه السالم قال-

)٥( 

.٢٥/ ٢١٥/ ١: ؛ حبار األنوار٤٣٨٩، ح٤٣٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٤/ ٤٣٢/ ١٣: ؛ حبار األنوار٤٣٥٣، ح٤٣١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٩٩٢: ؛ غرر احلكم٤٣٥٥، ح٤٣١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٩٧: ؛ حتف العقول٤٣٥٨، ح٤٣١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٤٩٢٧: ؛ غرر احلكم٤٣٦٢، ح٤٣١، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٦٠٣.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

حتـراز مـن بعـض    حيافظ احلكيم على صفته عليه احلذر وااللكي :يمج
يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    السلوكيات اليت جاء ذكرها     

:حيث قال


)١( 

:ل اإلمام علي عليه السالموقا


)٢( 

حـديث  من أراد أن حيصل على احلكمة عليه االلتزام مبا أشار إليه   :الد
عليــه وآلــه املعــراج الــشريف الــوارد يف حبــار األنــوار خطابــاً للــنيب صــلى اهللا

:وسلم







)٣( 

.٢٤٧٦١: ؛ كرت العمال٤٣٧٤، ح٤٣٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٥/ ٢٠٤/ ١: ؛ حبار األنوار٤٣٧٨، ح٤٣٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٦/ ٢٩/ ٧٧: ؛ حبار األنوار٤٤٠٠، ح٤٣٥، ص٢ج: احلكمةميزان ) ٣(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٦٠٤

:قولهوجاء عن اإلمام علي عليه السالم 

)١( 
ورد يف من حصول احلكمة أمور جيب التجنـب عنـها كمـا            ما مينع  :اءه

:األحاديث الشريفة التالية

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-


)٢( 

:قال اإلمام الصادق عليه السالم-


)٣( 

:قال اإلمام الكاظم عليه السالم-




)٤( 
أفـضل الــصالة  أوالدهاهلـادي عليـه وعلــى آبائـه و   علــي عـن اإلمـام   -

.١٠٩١٦: ؛ غرر احلكم٤٤٠٣، ح٤٣٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.١١٩/ ٢: ؛ تنبيه اخلواطر٤٤٠٦، ح٤٣٦، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٢٩/ ٢٥٥/ ٧٨: ؛ حبار األنوار للمجلسي٤٤١٠، ح٤٣٦، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١/ ٣١٢/ ٧٨: ؛ حبار األنوار للمجلسي٤٤١١، ح٤٣٦، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٦٠٥.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:والسالم أنه قال

)١( 
أهلها ملا يف ذلـك مـن   ت الروايات من وضع احلكمة عند غري  رحذ :اوو

:الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلمجاء عن يع هلا كما تضي


)٢( 

:قال اإلمام الكاظم عليه السالم-


)٣( 

لو أن إنساناً أراد أن ينري قلبه عليه باحلكمة الـيت هـي جـالء      (: املثل-٣
.)القلوب

.٤/ ٣٧٠/ ٧٨: ؛ حبار األنوار للمجلسي٤٤١٣، ح٤٣٦، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٢٤/ ٨١/ ١: ؛ سنن ابن ماجة٤٤٢٠، ح٤٣٧، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١/ ٣٠٣/ ٧٨: ؛ حبار األنوار٤٤٢٢، ح٤٣٧، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٦٠٦

ملن أراد معرفة األمحق: والتسعونالثانيةالقاعدة 

:عن اإلمام علي عليه السالم أنه قال-١


)١( 

ا ال مـ م في تكلّـ معرفة األمحق فلينظـر إليـه، فـإذا         من أراد   : القاعدة-٢
.يف أمور فهو ذاكرا ال يسأل عنه ووب عماجأيعنيه و

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

ن احلمق رذيلة خطرية جيب االبتعاد عنها، فاحلمق هو قلة العقـل   إ:لفأ
:التاليةحاديث الشريفة فلذا ذمته األ

:قال أمري املؤمنني عليه السالم-

)٢( 

.٤٥٤٢: ؛ غرر احلكم٤٥٥٦، ح٤٧٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧٩٣: ؛ غرر احلكم٤٥٤٣، ح٤٧٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٦٠٧.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:وعنه عليه السالم قال-

)١( 
:وقال عليه السالم أيضاً-

)٢( 
:حديث آخروقال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم يف-

)٣( 
،ن لألمحــق صــفات ذكــرت يف مــنت احلــديث يعــرف مــن خالهلــاإ:اءبــ

:يليخرى كما الشريفة األحاديث األوهناك صفات أخرى ذكرا 

:قال عيسى بن مرمي عليهما السالم ملّا سئلَ عِن األمحِق هو-




)٤( 
:وعن اإلمام علي عليه السالم قال-

)٥( 

.٢٠٧: ؛ غرر احلكم٤٥٤٥، ح٤٧٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٨٨٤: ؛ غرر احلكم٤٥٤٨، ح٤٧٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢٨٤٩: ؛ غرر احلكم٤٥٤٩، ح٤٧٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢٢١: ؛ االختصاص٤٥٥٢، ح٤٧٣، ص٢ج:ميزان احلكمة) ٤(
.٤٥٢٠: ؛ غرر احلكم٤٥٥٥، ح٤٧٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٥(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٦٠٨

:وقال عليه السالم أيضاً-

)١( 
:وعنه عليه السالم أنه قال-


)٢( 

:أنه قالوعن اإلمام علي عليه السالم 

)٣( 
:وقال عليه السالم-

)٤( 
:وعنه عليه السالم قال-

)٥( 
ذلـك مـن عواقـب      حذرت األحاديث من مصاحبة األمحق ملـا يف        :يمج

:ورد يف األحاديث الشريفة التاليةوخيمة كما 

.٩٤٤٥: ؛ غرر احلكم٤٥٥٨، ح٤٧٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٢٥/ ٣: ؛ ج السعادة٤٥٥٦٠، ح٤٧٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٧٣٣٦: ؛ غرر احلكم٤٥٦٤، ح٤٧٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٠٨٠٧: ؛ غرر احلكم٤٥٦٧، ح٤٧٤، ص٢ج: احلكمةميزان ) ٤(
.١٠٢٥١: ؛ غرر احلكم٤٥٦٨، ح٤٧٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٦٠٩.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:اإلمام علي عليه السالمقال . ١


)١( 

:وقال أمري املؤمنني عليه السالم أيضاً. ٢

)٢( 
:وقال عليه السالم أيضاً. ٣


)٣( 

يته البـن اإلمـام البـاقر      عن اإلمام زين العابدين عليه السالم يف وص       . ٤
:عليه السالم يقول










.٧١٨٥: ؛ غرر احلكم٤٥٦٩، ح٤٧٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٤٥١: ؛ غرر احلكم٤٥٧١، ح٤٧٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢٥٩٣: ؛ غرر احلكم٤٥٧٤، ح٤٧٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٦١٠


)١( 

:قال اإلمام الصادق عليه السالم. ٥

)٢( 
ورد يف ىل من هو أكثر محاقة من احلمقـى كمـا  إأشارت األحاديث  :الد

:األحاديث التالية

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-

)٣( 
:قال اإلمام علي عليه السالم-

)٤( 
:وقال عليه السالم-


)٥( 

:وعنه عليه السالم أيضاً قال-

.١٢٦٨/ ٦١٣: ؛ األمايل للطوسي٤٥٧٦، ح٤٥٤، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٠٩/ ٣٤٣: ؛ األمايل للصدوق٤٥٧٧، ح٤٧٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٧٨٨/ ٥٧٧: ؛ األمايل للصدوق٤٥٧٩، ح٤٧٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٣٠٨٩: ؛ غرر احلكم٤٥٨١، ح٤٧٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٣٢٨٣: ؛ غرر احلكم٤٥٨٢، ح٤٧٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٦١١.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
إىل أن جواب األمحق السكوت، فقـال اإلمـام      رشدت األحاديث   أ:اءه

:علي عليه السالم

)٢( 
:وقال عليه السالم أيضاً

)٣( 
أم أمحـق   هـو   عاقـل   ألـو أن إنـساناً أراد أن يعـرف رجـالً،            (: املثل-٣
.)ىل صفاته اليت ذكرا األحاديثإفلينظر 

.٣٣٤٣: ؛ غرر احلكم٤٥٨٣، ح٤٧٥، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢/ ١١٨: ؛ األمايل للمفيد٤٥٩٠، ح٤٧٦، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١١٦٠: ؛ غرر احلكم٤٥٩١، ح٤٧٦، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٦١٢

ملن أراد الراحة: والتسعونالثالثةالقاعدة 

:إلمام علي عليه السالم أنه قالعن ا-١

)١( 
.من أراد الراحة فليزهد يف الشهرة: القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

هــو اخلفـاء وعــدم الــشهرة وقلـة الــذكر، وهــو ضــد   و: اخلمــول:لـف أ
، فقـد  الظهور والشهرة، وهو أمر ممدوح من قبل أهـل البيـت علـيهم الـسالم             

:يف هذا اخلصوص عنهم عليهم السالم األحاديث الشريفة التاليةورد

:قال الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١


)٢( 

.٣٣٧٥: ؛ غرر احلكم٥٤٠٣، ح١٦٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٧/ ٦٧/ ٧٢: ؛ حبار األنوار للمجلسي٥٣٩٥، ح١٥٩، ص٣ج: كمةميزان احل) ٢(
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٦١٣.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم.٢



)١( 

:قال اإلمام علي عليه السالم. ٣


)٢( 

:وقال أمري املؤمنني علي عليه السالم لكميل بن زياد. ٤

)٣( 
مول ينتج راحـة القلـب والبـال، وعـدم االهتمـام بالـشهرة،        ن اخل إ:اءب

هـم لـه إالّ آخرتـه    واملدح جيعـل صـاحبه مـستقراً ال    وراء الثناء  ثوعدم اللها 
:عليه السالم على ذلك بقولهفلذا حث اإلمام الصادق 




)٤( 

.٥٩٢٩: ؛ كرت العمال٥٣٩٤، ح١٥٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٨١/ ٢: ؛ شرح ج البالغة٥٤٠٠، ح١٥٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٢٠/ ٥٧/ ٧٨: ؛ حبار األنوار للمجلسي٥٤٠١، ح١٥٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١١٠/ ١٢١/ ٧٣: ؛ حبار األنوار٥٤٠٥، ح١٦٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٦١٤

حذرت األحاديث من حب الشهرة والظهور ملا يف ذلك من آثـار              :يمج
:جاء يف األحاديث التاليةعلى صاحبها كما ةسلبي

:النيب األعظم صلى اهللا عليه وآله وسلمقال . ١


)١( 

:قال اإلمام علي عليه السالم. ٢

)٢( 
:ب عليهما السالمقال أمري املؤمنني علي بن أيب طال. ٣


)٣( 

:وقال اإلمام علي عليه السالم يف صفة املؤمن. ٤

)٤( 
ا يعـين  ىل الناس، وإمنإال يعين ذلك أن يترك املرء فعل اخلري والنفع        :الد

ترك التظاهر والبحث عن األضـواء، بـل إذا اسـتطاع أن ينفـع دون أن يعرفـه          
عليه السالم وفعـل اإلمـام احلجـة    ) اخلضر(أحد فهذا شبيه بفعل العبد الصاحل   

.٥٩٥٠: ؛ كرت العمال٥٣٩٧، ح١٥٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٧١٢٤: ؛ غرر احلكم٥٤٠٤، ح١٦٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٦٥/ ١: ؛ تنبيه اخلواطر٩٩٩٣، ح٥٢١، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٤١/ ٧٣/ ٧٨: ر؛ حبار األنوا٩٩٨٩، ح٥٢١، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٦١٥.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف الذي تنتفع منه الناس كانتفاعها بالشمس اليت            
نـه بـذلك   إلناس وثنـاءهم، ف   حجبها السحاب، وليكن مهه فعل اخلري ال مدح ا        

ألن اهللا تعــاىل هـو مــن جيعـل وده يف قلــوب   ؛ن يطلبـه أسـينال مــدحهم دون  
:شار إليه النيب األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم بقولهأالناس، وهذا ما 




)١( 
:وعنه صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال


)٢( 

لو أن إنساناً أراد الراحة يف دنياه عليه أن يبتعد عـن طلـب              (: املثل-٣
.)الشهرة

.٣/ ١٦٦/ ٧٧: ؛ حبار األنوار٩٩٧٩، ح٥١٩، ص٤ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٦٦/ ٢٠٣٤/ ٤: ؛ صحيح مسلم٩٩٨٠، ح٥١٩، ص٤ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٦١٦

ملن أراد أن يصيبه اخلري: والتسعونالرابعةالقاعدة 

:أنه قالعن اإلمام علي عليه السالم-١

)١( 
.غريهراد أن يصيبه اخلري فليفعله لأمن : القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

ن اخلري ملا فيه من حـسن ونفـع ولـذة وسـعادة حثـت األحاديـث          إ:لفأ
الشريفة على ضرورة طلبه وضرورة فعلـه وهـذا مـا أشـارت إليـه األحاديـث                 

:رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلميف قولورد الشريفة كما 


)٢( 

.٨١٧٧: ؛ غرر احلكم٥٥٥١، ح١٨٣، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٣٥٩٧: ؛ كرت العمال٥٥٤٥، ح١٨٣، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٦١٧.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:وعن اإلمام علي عليه السالم أنه قال


)١( 

ألن ) فبنفـسه بـدأ   (ديث  ن فاعل اخلري حيصد خرياً، فلذا جاء يف احل        إ:اءب
جزاء فعل اخلري خري كذلك وهذا ما سيصيب الفاعل مثلها أصـاب خـريه غـريه        

:قولهعن اإلمام علي عليه السالمدفلذا ور

)٢( 
:وقال أمري املؤمنني عليه السالم أيضاً

)٣( 
خبـشية اهللا  اًءمن أراد فعل اخلري فليفعـل مـا جيمـع اخلـري كلـه ابتـد             :يمج

تعاىل وطاعته ومروراً بتحصيل العلم وحتصني العقل وانتهاًء بفعل اخلري للناس    
:الشريفة التاليةوهذا ما ورد يف بعض األحاديث 

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١

)٤( 
:وعن الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال. ٢

.٦١٥١: ؛ غرر احلكم٥٥٤٩، ح١٨٣، ص٣ج: كمةميزان احل) ١(
.٣/ ٧٦/ ٧٧: ؛ حبار األنوار٥٥٤٧، ح١٨٣، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٦٤٤٢: ؛ غرر احلكم٥٥٥٠، ح١٨٣، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٢٢/ ٢: ؛ تنبيه اخلواطر٥٥٥٦، ح١٨٣، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٦١٨

)١( 
:قال النيب األعظم صلى اهللا عليه وآله وسلم يف حديث آخر. ٣

)٢( 
:اإلمام علي عليه السالمقال . ٤


)٣( 

ىل صفاته أو ما إمن أراد أن يعرف هل لديه شيء من اخلري فلينظر         :الد
:األحاديث الشريفة اآلتيةيف ورد يتمتع به من خصال كما 

:لى اهللا عليه وآله وسلمقال الرسول األكرم ص-


)٤( 

:وعن الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال-






.١٤٣/ ١٥٨/ ٧٧: ؛ حبار األنوار٥٥٥٨، ح١٨٤، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٩/ ١٧٥/ ٧٧: ؛ حبار األنوار٥٥٥٩، ح١٨٤، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٤٦٧٥: ؛ غرر احلكم٥٥٦١، ح١٨٤، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢٣٠: ؛ اجلعفريات٥٥٧٢، ح١٨٥، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٦١٩.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

)١( 
:ي عليه السالموقال اإلمام عل-

)٢( 
:وعنه عليه السالم أيضاً قال-


)٣( 

:وقال أمري املؤمنني عليه السالم يف حديث آخر-


)٤( 

لديـه  ىل ماإمن أراد أن يعرف أن اهللا تعاىل قد أراد به خرياً فلينظر         :اءه
:أو زهد يف الدنيا وغري ذلك مما ذكرته األحاديث التاليةىمن فقه أو رض

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-

)٥( 
:وقال الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم يف حديث آخر أيضاً- 

.١١٩٠/ ٥٧٧: ؛ األمايل للطوسي٥٥٧٣، ح١٨٥، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧/ ١٧٨/ ٧٤ج: ؛ حبار األنوار للمجلسي٥٥٧٦، ح١٨٥، ص٣ج: كمةميزان احل) ٢(
.٤٦٧٠: ؛ غرر احلكم٥٥٧٧، ح١٨٥، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢١٤٢: ؛ غرر احلكم٥٥٧٩، ح١٨٦، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٢٨٦٩٠: ؛ كرت العمال٥٥٨٩، ح١٨٧، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٥(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٦٢٠


)١( 

قـال رسـول اهللا صـلى اهللا    : عن أيب أمامـة قـال  (وجاء يف كرت العمال  -
:عليه وآله وسلم

 
:وما طَهور العبد؟ قالَ صلى اهللا عليه وآله وسلم: قيلَ

)٢( 
:وعن اإلمام علي عليه السالم أنه قال-

)٣( 
لو أن إنساناً فعل خرياً اجتاه اآلخرين سيكون هـو أول مـن       (: املثل-٣

.)جيين مثرة فعله

.٣٣/ ٣٠٧/ ٧٣: األنوار؛ حبار٥٥٩٤، ح١٨٨، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٠٧٦٧: ؛  كرت العمال٥٥٩٧، ح١٨٨، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٤١١٥: ؛ غرر احلكم٥٥٩٩، ح١٨٨، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٦٢١

ملن أراد اخلروج من احلرية: والتسعوناخلامسةالقاعدة 

:أنه قالعن اإلمام علي عليه السالم-١


)١( 

.من أراد اخلروج من احلرية عليه باالستخارة: القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

ن اخلرية اليت هي طلب اخلري ومعرفة اخلري يف ترجيح أحد الفعلـني        إ:لفأ
تعاىل فلذا حثت  على اآلخر ليعمل به، واخلري بيد اهللا تعاىل فيطلب منه وحده            

:على ذلكالتالية الروايات 

:قال اإلمام علي عليه السالم. ١

)٢( 

.٢٢٠/ ١٣٦: ؛ األمايل للطوسي٥٦٩٢، ح٢٠١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٩٤٥٣: ؛ غرر احلكم٥٦٩٤، ح٢٠١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٦٢٢

:وقال عليه السالم أيضاً. ٢

)١( 
:قال اإلمام الصادق عليه السالم. ٣

)٢( 
:وقال اإلمام الصادق عليه السالم أيضاً. ٤


)٣( 

فمـن أراد اخلـروج مـن هـذه         )٤(ن احلرية هـي التـردد واالضـطراب       إ:اءب
.فيه نفعهما تار له عليه باالستخارة فإن اهللا تعاىل سيخهاحلالة يف أمر من أمور

ىل االستخارة تعطيل العقل وعدم املشاورة ففي إال يعين الذهاب     :جيم
أي البـد مـن   »وال نـدم مـن استـشار   «منت احلديث قـال اإلمـام عليـه الـسالم       

ىل نتيجة إقدام عليه ومشاورة العقالء يف ذلك فإن مل يصل دراسة األمر قبل اإل
.ىل االستخارة عندئذإفليلجأ 

فاستخار اهللا تعاىل سـيختار  ،لو أن إنساناً يف حرية من أمره      (: ثلامل-٣
.)له ما فيه اخلري

.٣٩٨٨: ؛ غرر احلكم٥٦٩٥، ح٢٠١، ص٣ج: كمةميزان احل) ١(
.٢٤٩٨/ ٤٣٢/ ٢: ؛ احملاسن٥٦٩٨، ح٢٠١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٤/ ٢٢٤/ ٩١: ؛ حبار األنوار٥٦٩٩، ح٢٠١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢١١املعجم الوسيط ص) ٤(
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٦٢٣

ملن أراد الشفاء من مرضه: التسعونالسادسةالقاعدة 

:أنه قالعن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم-١


)١( 

.من أراد الشفاء عليه بالدواء: القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

ن اهللا تعاىل جعل لكل داء دواء فمن ترك التداوي اعتماداً علـى     إ:لفأ
ألنـه  ؛وي ليـشفيه اهللا تعـاىل فانـه ال يـشفى    غريه الذي ال ينفع، أو تـرك التـدا     

ار إليـه اإلمـام الـصادق عليـه الـسالم      شـ أخالف ما أمر به اهللا تعاىل وهذا مـا          
:بقوله




)٢( 
.٢٨٠٨٨: ؛ كرت العمال٦٣٦٤ح، ٣٠٩، ص٣ميزان احلكمة ج) ١(
.١٥/ ٦٦/ ٦٢: ؛ حبار األنوار للمجلسي٦٣٦١، ح٣٠٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٦٢٤

ىل الدواء الذي إه لكي نصل ضرورة البحث عن الدواء والسعي إلي:اءب
يف حـديث    خلقه اهللا تعاىل لننال به الشفاء، فلذا قال اإلمام علي عليه السالم           

:له
)١( 

:هلية للتعامل مع الدواء بينها األحاديث التاليةإرشادات إهناك :يمج

ن الدواء أل؛عدم التسرع يف تناول الدواء إذا كان البدن يتحمل الداء. ١
جـاء عـن   جيايب ولذا حثت األحاديث على ذلك كما     إفيه أثر سليب كما له أثر       
.املعصومني عليهم السالم

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-


)٢( 
:الموقال اإلمام علي عليه الس-

)٣( 
:وقال اإلمام الصادق عليه السالم-


)٤( 

.٧٢٧٥: ؛ غرر احلكم٦٣٦٦، ح٣٠٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٠/ ٢١١/ ٨١: ؛ حبار األنوار٦٣٦٧، ح٣٠٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٠/ ٦٢٠: ؛ اخلصال٦٣٦٨، ح٣٠٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٩١/ ٢٦: ل؛ اخلصا٦٣٧١، ح٣٠٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٤(
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٦٢٥.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:وقال اإلمام الكاظم عليه السالم-


)١( 

:وقال اإلمام موسى الكاظم عليه السالم أيضاً-


)٢( 

:التاليةورد يف األحاديث الشريفةن رأس الدواء احلمية كما إ.٢

:قال اإلمام علي عليه السالم-

)٣( 
:قال اإلمام الصادق عليه السالم-

)٤( 
:قال اإلمام الكاظم عليه السالم-

)٥( 
يف ن طني قرب احلسني عليه السالم هـو الـدواء األكـرب وهـذا مـا ورد                 إ. ٣

.٤٠٩/ ٢٧٣/ ٨: ؛ الكايف للكليين٦٣٧٣، ح٣١٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧/ ٢٠٧/ ٨١: ؛ حبار األنوار للمجلسي٦٣٧٤، ح٣١٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٩٠٣: ؛ غرر احلكم٦٣٧٦، ح٣١٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢/ ٦٢/١٤٠: ؛ حبار األنوار للمجلسي٦٣٧٨، ح٣١٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٢٤٦٨/ ١٨٠/ ٢: ؛ مكارم األخالق٦٣٨٠، ح٣١٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٥(
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:احلديثني التاليني

:عن اإلمام الصادق عليه السالم أنه قال-




)١( 
:وعنه عليه السالم أيضاً قال-


)٢( 

ىل تـشخيص   إال جيوز التداوي باحلرام إالّ ملن اخطـر وهـذا موكـول             . ٤
:العلماء واألطباء فلذا ى اإلمام الباقر عليه السالم عن ذلك بقوله





)٣( 

ة اتكـاالً علـى ظنـه أن اهللا تعـاىل           اداواملـ لو أن إنساناً تـرك      (: املثل-٣
.)سيشافيه دون دواء فهذا لن يشفى

.٤٣/ ١٢٩/ ١٠١: ؛ حبار األنوار٦٣٨٣، ح٣١٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٨/ ١٢٣/ ١٠١: ؛ حبار األنوار للمجلسي٦٣٨٤، ح٣١٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١/ ٨٢/ ٦٢: ؛ حبار األنوار٦٣٨٧، ح٣١١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٦٢٧

أراد احلياةملن : والتسعونالسابعةالقاعدة 

:أنه قالعن اإلمام علي عليه السالم-١

)١( 
.من أراد احلياة احلقيقية فليكن على دين: القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

ن للدين األمهية الكربى يف حياة الفـرد الـيت مبوجبـها يعـد الفـرد            إ:لفأ
اناً وبدوا يعد من األنعام بل أضل سبيال وهـذا مـا صـرحت بـه اآليـات                  إنس

:التاليةالقرآنية الكرمية واألحاديث الشريفة 

:قال اإلمام علي عليه السالم-

)٢( 

.٦٤٠٠ح، ٣١٥، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٥٣/ ٢٠: ؛ شرح ج البالغة٦٤٠١، ح٣١٥، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
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:وقال عليه السالم أيضاً-

)١( 
:وعنه عليه السالم يف حديث آخر قال أيضاً-

)٢( 
ن احلياة احلقيقية هي احلياة اإلنسانية وهذه تتقوم بالعقل والـروح،           إ:اءب

ي، وإذا بالدين والـروح مهذبـة بـه فـصاحبهما إنـسان حـ      اًئيفإذا كان العقل مل 
ببدن إنسان وهذا كان العقل فارغاً والروح خالية من الدين فصاحبهما حيوان 

، فقد ورد عن اإلمام الصادق عليـه الـسالم وقـد            ما أكدته األحاديث الشريفة   
:املالئكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال عليه السالم:سأله عبد اهللا بن سنان





)٣( 

إذا كانت احلياة مفروضـة بالـدين فهـذا يعـين أن كـل جزئيـة مـن             :يمج
لـك اجلزئيـة، فتكـون      قهو مبثابة املوت ل   فجزئيات احلياة إذا افترقت عن الدين       

.٢٠٥٨: ؛ غرر احلكم٦٤٠٣، ح٣١٥، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٥٦/ ٧٩/ ٧٨: ؛ حبار األنوار للمجلسي٦٤٠٤، ح٣١٥، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
؛ حبار  ١٦٠١، ح ٣٣٤، ص ١ج: ؛ ميزان احلكمة  ١٤٠ص: بيضونتصنيف ج البالغة، لبيب     ) ٣(

.٥/ ٢٩٩/ ٦٠: األنوار للمجلسي
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اجلزئية ال حياة فيها وان كانت ظاهرة حبـسب املـادة، كمـن يـصلي ريـاء فـإن                
هفـان معروفـ  ونفع مادي    فيها أو يفعل معروفاً ملصلحة خاصة     صالته ال حياة    

.ال حياة فيه وهكذا

أولت األحاديث الشريفة االهتمام بالدين ملا فيه من سعادة للفـرد            :الد
جيابية حيتاجهـا اتمـع وهـذا يظهـر مـن خـالل هـذه          إواتمع وملا له من آثار      
:قولهورد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم النصوص الشريفة كما 

)١( 
وقال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم

)٢( 
:وقال عليه السالم أيضاً

)٣( 
:وقال اإلمام علي عليه السالم أيضاً

)٤( 
:وعنه عليه السالم أنه قال

.٢٦٦١/ ٣٧٦/ ٢: ؛ مكارم األخالق٦٤١٤، ح٣١٦، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧٦٢: ؛ غرر احلكم٦٤١٧، ح٣١٦، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٩٩٨٣: ؛ غرر احلكم٦٤٢٨، ح٣١٧، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢٨٢٧: ؛ غرر احلكم٦٤٣٠، ح٣١٧، ص٣ج: احلكمةميزان ) ٤(
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)١( 

:وقال اإلمام علي عليه السالم

)٢( 
:قالوعنه عليه السالم

)٣( 
.)لو أن إنساناً كان على دين لكان حيا يف نظر العقالء(: املثل-٣

.٤٧٧٠: ؛ غرر احلكم٦٤٣١، ح٣١٧، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٥٩٤: ؛ غرر احلكم٦٤٤٨، ح٣١٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١: ؛ غرر احلكم٦٤٥٠، ح٣١٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٦٣١

ملن أراد إقبال الدنيا عليه: والتسعونالثامنةالقاعدة 

:أنه قالعن اإلمام علي عليه السالم-١

)١( 
.يا عليه فليزهد فيهامن أراد إقبال الدن: القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

ألـا أدىن مـن كـل        ؛ن الدنيا هي احلياة احلاضرة ومسيـت بـذلك        إ:لفأ
شيء، فهي املوجودات واللذات فمن سال عنها بطلب اآلخرة تأتيـه مكرهـة،          

تياا نتيجة للزهد فيها واألعمال الصاحلة اليت أتى ـا اإلنـسان، فمـن              إولعل  
الـشريفة  شارت إليه األحاديـث  أها فليتركها إال بعض ضرورياا وهذا ما      أراد

:اآلتية

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-

.٨٠٧٩: ؛ غرر احلكم٦٠٠٣، ح٢٥١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٦٣٢

 
)١( 

:وقال النيب األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم-


)٢( 

:قال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم-

)٣( 
:وقال اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم يف حديث آخر-

)٤( 
:وقال عليه السالم أيضاً-


)٥( 

ه ال يعين أن من سال عنها يترك الـضرورات، بـل املـراد تـرك الترفّـ       :اءب
يتقوى ا على طاعة ربه، وهذا لسان    تاجه من ضرورات    فيها واالكتفاء مبا حي   

.٣/ ٥٤/ ٧٧: ؛ حبار األنوار٥٩٩٦، ح٢٥١، ص٣ج: احلكمةميزان) ١(
.٤٣٢/ ٣٥٤: ؛ األمايل للصدوق٥٩٩٨، ح٢٥١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٤٠٧: ؛ غرر احلكم٦٠٠٠، ح٢٥١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٧٧٨٥: ؛ غرر احلكم٦٠٠٢، ح٢٥١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٣٧٩٩: حلكم؛ غرر ا٦٠٠٥، ح٢٥١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٥(
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الرسول األكرم صلى اهللا عليـه  يف قولورد الكثري من األحاديث الشريفة كما      
:قولهوآله وسلم


)١( 

:لب عليهما السالموقال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طا

)٢( 
:وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم



)٣( 

ىل اآلخرة، فهي خـري مـا يـصل بـه     إاجعل الدنيا وسيلة للوصول   :يمج
:التاليةىل رضا اهللا وهذا ما أشارت إليه األحاديث الشريفة إاملرء 

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١

)٤( 
:قال اإلمام علي عليه السالم. ٢

.٦٠٨٨: ؛ كرت العمال٥٩٧٤، ح٢٤٨، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٤٥اخلطبة : ؛ ج البالغة٥٩٨٢، ح٢٤٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٣٤٩٦/ ٥٤/ ١٢: ؛ مستدرك الوسائل٥٩٨٩، ح٢٥٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٦٦/ ٢٦٧/ ١: ؛ عوايل الآليل٥٩٦٣، ح٢٤٧، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٤(
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)١( 
:قال اإلمام الباقر عليه السالم. ٣

)٢( 
:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ٤


)٣( 

ىل درجة املعصية إىل أن التعلق بالدنيا    إشارت األحاديث الشريفة    أ:الد
أمر مذموم بل هو من أكرب الكبائر، فال يكن طلب الـدنيا سـببا يف معـصية اهللا      

:الشريفة التاليةفلقد ت األحاديث تعاىل 

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١

)٤( 
:وقال الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم. ٢

)٥( 
:قال اإلمام علي عليه السالم. ٣

.١٥٦اخلطبة : ؛ ج البالغة٥٩٦٥، ح٢٧٤، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٢٦/ ١٢٧/ ٧٣: ؛ حبار األنوار٥٩٦٨، ح٢٤٨، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٣١/ ١: ؛ تنبيه اخلواطر٥٩٧٠، ح٢٤٨، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٦٠٧٤: ؛ كرت العمال٦٠٣٣، ح٢٥٤، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٤(
.١٢٢/ ٢: ؛ تنبيه اخلواطر٦٠٣٤، ح٢٥٤، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٦٣٥.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 


)١( 

:قال اإلمام الصادق عليه السالم. ٤

)٢( 
أعمال هناك من األمور ليست من الدنيا بل هي ضرورات ملحة و :اءه

:صلى اهللا عليه وآله وسلمصاحلة كما ورد يف قول رسول اهللا

)٣( 
قلـت أليب عبـد اهللا عليـه        : عـن ابـن أيب طيفـور      (وجاء يف حبار األنـوار      

:السالم إنا لنِحب الدنيا، فقال عليه السالم يل

 
إخواين وأتصدق قـال  أتزوج منها وأحج وأنفق على عيايل وأنيل   : قلت

:يل عليه السالم

)٤( 
حذرت األحاديث من التعلق بالدنيا ملا هلـا مـن آثـار وخيمـة كمـا                 :اوو

:ورد يف األحاديث التالية

.٣٥٦٨: ؛ غرر احلكم٦٠٣٧، ح٢٥٤، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.١/ ٣١٥/ ٢: ؛ الكايف للكليين٦٠٤١، ح٢٥٤، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٥٤٣٩: ؛ كرت العمال٦٠٤٣، ح٢٥٥، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.١٠٤/ ١٠٦/ ٧٣: ؛ حبار األنوار٦٠٤٤، ح٢٥٥، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٦٣٦

:قال اهللا لداود: ورد يف حبار األنوار-


)١( 

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-


)٢( 

:عليه وآله وسلم أنه قالوعنه صلى اهللا-

)٣( 
:قال اإلمام علي عليه السالم-


)٤( 

:وقال عليه السالم أيضاً-


)٥( 

.١٩/ ٣٩/ ١٤: ؛ حبار األنوار٦٠٤٥، ح٢٥٥، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٣٨/ ١٨٨/ ٧٧: ؛ حبار األنوار٦٠٤٧، ح٢٥٥، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.١٢٢/ ٢: ؛ تنبيه اخلواطر٦٠٤٨، ح٢٥٥، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢٣/ ١٣٦/ ٢: ؛ الكايف للكليين٦٠٥٠، ح٢٥٦، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٢٢٨احلكمة : ؛ ج البالغة٦٠٥٣، ح٢٥٦، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٥(
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٦٣٧.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

:وعنه عليه السالم أنه قال-

)١( 
:-يف حق الدنيا -قال اإلمام الصادق عليه السالم-




)٢( 
اًومهّـ اًوسـجن اًولعبـ اًوالكالم عن الدنيا كثري كالركون إليها وكوـا هلـو     

على اهللا تعاىل، والنيب عن تعظيم صاحبها وكوا فانية كظـل شـجرة           ا  وهوا
.أو ساعة لذة وغري ذلك، فتركنا التعرض إليه طلباً لالختصار

لو أن إنساناً ترك الدنيا وانشغل بطلب اآلخرة فإـا سـتأيت     (: املثل-٣
.)إليه راغمة

.٤٨٧٢: ؛ غرر احلكم٦٠٥٧، ح٢٥٦، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٠٠/ ١٠٥/ ٧٣: ؛ حبار األنوار٦٠٦٣، ح٢٥٧، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٦٣٨

ملن أراد النجاة من النقم: نوالتسعوالتاسعةالقاعدة 

:أنه قالعن اإلمام علي عليه السالم-١

)١( 
.من أراد النجاة من النقم فال جيهر مبعصيته: القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

ولكـن   ن الذنب واملعصية مما يوجب نقمة اهللا تعاىل علـى العبـد           إ:لفأ
لم على عبده فيستر ذنبه ويعطيـه الفرصـة ليتـوب وبراجـع نفـسه              حياهللا تعاىل   

وعـدم احليـاء وكـشف ذنبـه بعـد مـا            فإذا تعامل العبد مع الذنب بعدم املبـاالة       
قوبة وهذا ما ذمته األحاديـث  عستره اهللا تعاىل استحق تعجيل النقمة ووقوع ال 

:اآلتيةاألخرى ةالشريف

:اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا صلى-



.٩٨١١: ؛ غرر احلكم٦٧٦٤، ح٣٧٢، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
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٦٣٩.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 


)١( 

:وقال اإلمام الصادق عليه السالم-


)٢( 

:وقال اإلمام الرضا عليه السالم-

)٣( 
اهللا تعـاىل وتـصغري   ن ااهرة بالذنب هي نـوع مـن االسـتخفاف بـ     إ:اءب

مـا  كقبح وأعظم الـذنوب فلـذا ورد يف األحاديـث الـشريفة         أللجرمية وهذا ما    
:يلي

:قال اإلمام علي عليه السالم. ١

)٤( 
:وقال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم. ٢

)٥( 

.١٠٣٣٨: ؛ كرت العمال٦٧٦٣، ح٣٧١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٠٧/ ١١٩: ؛ اخلصال٦٧٦٧، ح٣٧٢، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٦٧/ ٣٥٦/ ٧٣: ؛ حبار األنوار٦٧٦٨، ح٣٧٢، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٣١٤١: ؛ غرر احلكم٦٧٧١، ح٣٧٢، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٩٦/ ٣٦٤/ ٧٣: ؛ حبار األنوار٦٧٧٣، ح٣٧٢، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٥(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٦٤٠

باملعاصي وهذا مـن  حن ااهرة بالذنب هو نوع من أنواع التبج      إ:يمج
بيـت علـيهم الـسالم كمـا يف قـول        الأقبح األفعال كما ورد يف أحاديـث أهـل          

:اإلمام علي عليه السالم

)١( 
:أيضاً قالوعنه عليه السالم

)٢( 
.)لو أن إنساناً جتاهر مبعصية اهللا تعاىل فلريقب وقوع النقمة(: املثل-٣

.٢٠٤٥: ؛ غرر احلكم٦٨٢٨، ح٣٧٩، ص٣ج: يزان احلكمةم) ١(
.١٠٧٦٢: ؛ غرر احلكم٦٨٢٩، ح٣٧٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٦٤١

ملن أراد أن ال ينسى العلم: املائةالقاعدة 

:أنه قالعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-١


)١( 

.راد أن ال ينسى العلم فليترك الذنبأمن : القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

هي معصية للمنعم، وعدم شكر املنعم وعـصيانه يـؤدي         الذنوب: لفأ
أمر وجـداين    ىل منع استمرار النعم وهذا    شك إ ذلك بدون    فيؤدي ،ىل غضبه إ

ارتكز يف نفوس البشر، فلذا جـرت سـنة اهللا تعـاىل أن يزيـد الـشاكرين ومينـع        
اديـث الـشريفة األخـرى كمـا يف قـول اإلمـام           اجلاحدين وهذا مـا أكدتـه األح      

:الصادق عليه السالم



.١٤/ ٣٧٧/ ٧٣: ؛ حبار األنوار٦٨٣٨، ح٣٨٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٦٤٢

)١( 
:وقال عليه السالم أيضاً


)٢( 

:ة كما ورد ذلك يف أحاديث أخرى أيضاً منهاين للذنوب آثاراً سلبإ:اءب

ذلك وهذا ما رية باآلالم، املوت، وقوع البالء وغباصحرمانه الرزق، اإل
:التاليةذكرته األحاديث الشريفة 

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. ١


)٣( 

ني علـي بـن أيب طالـب عليهمـا          عن أمري املؤمن  (ورد يف حتف العقول     . ٢
:السالم أنه قال

 
:وتال هذه اآلية

.)٤(}...وما أَصابكُم مِن مصِيبٍة{

.٢١/ ٣٣٩/ ٧٣: ؛ حبار األنوار٦٨٤٠، ح٣٨٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٦/ ٢٧٢/ ٢: ؛ الكايف للكليين٦٨٤١، ح٣٨٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٥٢/ ١٩٤/ ٨١: ؛ حبار األنوار٦٨٤٢، ح٣٨١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٣٠: سورة الشورى، اآلية) ٤(
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٦٤٣.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

.)١()))عن كَِثٍريويعفُو: ((...وضم يده ثالثَ مراٍت ويقول

:مام الصادق عليه السالمقال اإل. ٣

)٢( 
:قال اإلمام الرضا عليه السالم. ٤


)٣( 

ن بعـض الـذنوب هلـا آثـار معنويـة           أمن احلديث يف املنت     يستشف   :يمج
كإناء العلم فضالً عن اآلثار املاديـة، كمـا يستـشف أن لـبعض الـذنوب آثـاراً                  

وهذا ما أشارت إليه األحاديـث الـشريفة كالـذنوب       ،دون غريها سلبية خاصة   
اليت ترد الدعاء، والذنوب اليت حتبس غيث السماء والذنوب الـيت تغيـر الـنعم               

:اإلمام زين العابدين عليه السالميف قولورد غريها كما و





)٤( 

.٦٨٤٤، ح٣٨١، ص٣ج: ؛ ميزان احلكمة٢١٤: حتف العقول) ١(
.٤١؛ ٣٤٩/ ٧٣: ؛ حبار األنوار٦٨٤٧، ح٣٨١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢٩/ ٢٧٥/ ٢: ؛ الكايف للكليين٦٨٥٠، ح٣٨١ص،٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
.٢/ ٢٧١: ؛ معاين األخبار٦٨٥٣، ح٣٨٢، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٤(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٦٤٤

:وقال اإلمام الصادق عليه السالم





)١( 

اً فـإن ذلـك سـيكون سـبباً لنـسيانه           ذنبـ لو أن إنساناً أذنـب      (: املثل-٣
.)العلم الذي لديه

.١١/ ٣٧٤/ ٧٣: ؛ حبار األنوار٦٨٥٥، ح٣٨٢، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
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٦٤٥

ملن أراد أن يكون رأيه سديدًا: املائةاحلادية بعد دة القاع

:أنه قالعن اإلمام علي عليه السالم-١

)١( 
:راد أن يكون رأيه سديداً فليتفكر بكل أجزائهأمن : القاعدة-٢

:ىل ما يليإيشري احلديث الشريف 

كـل العقـالء فلـذا حـث احلـديث علـى       الرأي الصحيح هو مـراد   :لفأ
جزاء الرأي وأنواعه ودراسته للوصول اىل أضرورة حتصيله من خالل التفكر ب

:مبين أدناهاألخرى كما الشريفة الصواب فيه وهذا ما حثت عليه األحاديث 

قال اإلمام علي عليه السالم-

)٢( 
:وعنه عليه السالم أيضاً قال-

.٢٥٦٧: ؛ غرر احلكم٧٠٣٩، ح٤١٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٢٥٦٩: كم؛ غرر احل٧٠٤٠، ح٤١٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٦٤٦


)١( 

:وقال عليه السالم-

)٢( 
:لكي يكون الرأي صائباً البد من مراعاة ما يلي: اءب

اإلمـام أمـري   ب الرأي متأنياً غري عجول كمـا يف قـول      أن يكون صاح  . ١
:املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم

)٣()٤( 
:قال اإلمام علي عليه السالمعن اهلوى كما ن يكون الرأي بعيداً أ. ٢

)٥( 
أمري املؤمنني   يف قول ورد  كما  لغريه  مستشرياً  الرأي  صاحب  ن يكون   أ.٣

:عليه السالم

)٦( 

.٤٨احلكمة : ؛ ج البالغة٧٠٤١، ح٤١٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧٣احلكمة : ؛ ج البالغة٧٠٤٣، ح٤١٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
).٧٨٢/ ٢: الصحاح(إياك والرأي الفطري : كلّ شيء أعجلته عن إدراكه، يقال: الفطري) ٣(
.٧٦/ ٨١/ ٧٨: ار؛ حبار األنو٧٠٣٨، ح٤١٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٤(
.٥٠١١: ؛ غرر احلكم٧٠٥٦، ح٤٢٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٥(
.٣١٥٢: ؛ غرر احلكم٧٠٥٥، ح٤٢٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٦(
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٦٤٧.............................................................................السلوكفیقواعد: الفصل الثالث 

الـسالم  ، فقال اإلمام علي عليـه  غري مستبدالرأي صاحب ن يكون   أ.٤
:يف هذا اخلصوص

)١( 
:كما قال اإلمام علي عليه السالمجيتنب اللجاجة واخلالف ن أ. ٥

)٢( 
:وقال عليه السالم أيضا

)٣( 

.١٥١٠: ؛ غرر احلكم٧٠٥٩، ح٤٢٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.١٧٩احلكمة : ؛ ج البالغة٧٠٦٧، ح٤٢٠، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
.٢١٥احلكمة : ؛ ج البالغة٧٠٦٨، ح٤٢١، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٣(
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٦٤٩

املصادر

فــاري، الــسيد محمــود  علــي أكبــر الغ: تحقيــق/ الــشيخ المفيــد : تــأليف/ اإلختــصاص .١
/ م ١٩٩٣هــ،  ١٤١٤: دار المفيد للطباعـة والنـشر والتوزيـع لـسنة      : طبع ونشر / الزرندي  

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثانية 

/ دار القـاريء  : طبـع ونـشر  / عبـد اهللا الهاشـمي   : تـأليف / االخالق واالداب االسالمية  .٢
.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى 

إنتـشارات الـشريف   : طبـع ونـشر  / الحسن بن محمد الـديلمي   : يفتأل/ إرشاد القلوب   .٣
.طهران ـ إيران/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٤هـ، ١٤١٥: الرضي لسنة

طبـع  / ضـياء الـدين المحمـودي    : تحقيـق / األصول الستة عـشر مـن األصـول األوليـة      .٤
قــم /الطبعــة األولــى  / هـــ ١٤٢٣دار الحــديث للطباعــة والنــشر والتوزيــع لــسنة   : ونــشر

.المقدسة ـ إيران

دار األســوة : طبـع ونــشر / الــشيخ محمــد بـن يعقــوب الكلينــي  : تـاليف / أصـول الكــافي  .٥
.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الخامسة / م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥: للطباعة والنشر لسنة

: تحقيــق/ أحمــد بــن يوســف القرمــاني  : تــأليف/ أعــالم الــدين فــي صــفات المــؤمنين   .٦
ــي    ــد حطـ ــي ســـعد، أحمـ ــع ونـــشر / ط فهمـ ــسنة  : طبـ / م ١٩٩٢هــــ، ١٤١٢: عـــالم الكتـــب لـ

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى 

قـسم  : تحقيـق / الـشيخ أبـو جعفـر بـن محمـد بـن الحـسن الطوسـي            : تأليف/ األمالي  .٧
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٦٥٠

: مركـز الطباعـة والنـشر فـي مؤسـسة البعثـة لـسنة       : طبـع ونـشر  / الدراسـات اإلسـالمية   
.المقدسة ـ إيرانقم / الطبعة األولى / م ١٩٩٣هـ، ١٤١٤

قــــسم : تحقيـــق / الــــشيخ أبـــو جعفـــر محمــــد بـــن علـــي الــــصدوق     : تـــأليف / األمـــالي  .٨
: مركـز الطباعـة والنـشر فـي مؤسـسة البعثـة لـسنة       : طبـع ونـشر  / الدراسـات اإلسـالمية   

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة األولى / م ١٩٩٦هـ، ١٤١٧

العالمــة الــشيخ محمــد  : تــأليف/بحــار األنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار     .٩
ـــ، ١٤٠٣: مؤســـسة الوفـــاء لـــسنة: طبـــع نـــشر) / هــــ١١١١ت (بـــاقر المجلـــسي  / م ١٩٨٣هـ

.بيروت/ الطبعة الثانية المصححة 

صـدقي  : تحقيـق / أبـي بكـر أحمـد بـن علـي الخطيـب البغـدادي        : تـاليف / تاريخ بغداد  .١٠
.بيروت ـ لبنان/ األولى الطبعة/ هـ ١٤٢٤: دار الفكر لسنة: طبع ونشر/ جميل العطار 

أبـي عبـد اهللا علـي عاشـور     : تحقيـق / ابـن عـساكر   : تـأليف / تاريخ مدينة دمشق الكبير    . ١١
/ الطبعــة األولــى  / هـــ ١٤٢١: دار إحيــاء التــراث العربــي لــسنة : طبــع ونــشر/ الجنــوبي 

.بيروت ـ لبنان

/ ة الحراني ابن شعب: تأليف/ تحف العقول عن آل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم .١٢
مؤسـسة النـشر اإلسـالمي التابعـة     : طبـع ونـشر  / علي أكبر الغفاري   : تصحيح وتحقيق 

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الثانية / م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٤: لجماعة المدرسين لسنة

الحـافظ زكـي الـدين عبـد العظـيم      : تـأليف / الترغيب والترهيب من الحديث الشريف  . ١٣
محـي الـدين   : تحقيـق ) / هــ ٦٥٦ت (أبـو محمـد المنـذري    بن عبـد القـوى بـن عبـد اهللا،     

دار الكلـم الطيـب لـسنة    : طبع ونـشر / مستو، سمير أحمد العطار، يوسف علي بديوي     
.دمشق ــ سوريا/ م ١٩٩٦هـ، ١٤١٦

مؤســسة : طبــع ونــشر/ أبــو الحــسن علــي بــن إبــراهيم القمــي  : تــأليف/ تفـسير القمــي  . ١٤
.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / م ١٩٩١هـ، ١٤١٢: األعلمي للمطبوعات لسنة

ــأليف/ تفـــسير المعـــين . ١٥ ــن مرتـــضى الكاشـــاني   : تـ ــور الـــدين محمـــد بـ ـــ١١١٥ت (نـ ) / هـ
الطبعــة / مكتبــة آيــة اهللا المرعــشي النجفــي   : طبــع ونــشر / حــسين دركــاهي  : تحقيــق
.قم المقدسة ـ إيران/ األولى 
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مدرسـة اإلمـام   : تحقيـق ) / هــ ٣٣٦ت (محمد بـن همـام اإلسـكافي     : تأليف/ التمحيص  . ١٦
مدرسـة اإلمـام المهـدي عليـه الـسالم      : طبـع ونـشر  / المهدي عجل اهللا فرجه الشريف     

.قم المقدسة ـ إيران/ 

ــن ابــي فــراس المــالكي     : تــأليف/ تنبيــه الخــواطر ونزهــة النــواظر   . ١٧ ابــو الحــسين ورام ب
/ لـى  الطبعـة األو / مؤسـسة االعلمـي للمطبوعـات    : نـشر وطبـع  ) / هـ٦٠٥ت  (االشتري  

.بيروت ـ لبنان

الــشيخ الجليــل األقــدم أبــي جعفــر محمــد علــي بــن الحــسين بــن        : تــأليف/ التوحيــد . ١٨
ــروف بالــــصدوق    ــي المعــ ــه القمــ ــق / بابويــ ــسيني   : تــــصحيح وتعليــ ــم الحــ الــــسيد هاشــ

قــم / مؤســسة النــشر اإلســالمي التابعــة لجماعــة المدرســين    : طبــع نــشر / الطهرانــي 
.المقدسة ـ إيران

ــال وع. ١٩ ــا ثـــواب األعمـ ــأليف/ قابهـ الـــسيد محمـــد مهـــدي  : تقـــديم/ الـــشيخ الـــصدوق: تـ
م ١٩٨٩هــ،  ١٤٠٩: منشورات الشريف الرضـي لـسنة  : طبه ونشر/ السيد حسن الخرسان    

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الثانية / 

/ جامع االحاديث ويليه العروس ـ الغابات ـ المسلسالت ـ االعمال المانعـة مـن الجنـة       . ٢٠
ــن احمــد بــن علــي القمــي     الــشيخ ابــ : تــأليف مجمــع : طبــع ونــشر / ي محمــد جعفــر ب

.مشهد المقدسة ـ إيران/ الطبعة األولى / هـ ١٤١٣البحوث االسالمية لسنة 

جــامع االخبــار واالثــار عــن النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم واالئمــة االطهــار علــيهم    . ٢١
مؤســسة : طبــع ونــشر / الــسيد محمــد بــاقر االبطحــي االصــفهاني   : تــأليف/ الــسالم 

قـم  / الطبعـة األولـى   / هــ  ١٤١١: االمام المهدي عجل اهللا تعالى فرجه الشريف لـسنة     
.المقدسة ـ إيران

نــور الــدين محمــد بــن مرتــضى  : تــأليف/ الحكــم الزاهــرة عــن النبــي وعترتــه الطــاهرة  . ٢٢
/ هـــــ ١٤١٧: مؤســـسة النــــشر االســـالمي لـــسنة   : طبــــع ونـــشر ) / هــــ ١٣٦١ت (الكاشـــاني  

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الخامسة 

علـي  : تحقيق وتعليـق ) / هـ٣٨١ت (الشيخ محمد بن علي الصدوق     : تأليف/ الخصال  . ٢٣
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: منــشورات جماعــة المدرســين فـي الحــوزة العلميــة لــسنة  : طبــع ونـشر / أكبـر الغفــاري  
.قم المقدسة ـ إيران/ هـ ١٤٠٣ذي القعدة الحرام ١٨

/ محمـد جمـال الـدين مكـي العـاملي      : تـأليف / الدرة الباهرة من االصـداف الطـاهرة       . ٢٤
.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / هـ ١٤١٣: دار االعراف لسنة: طبع ونشر

مدرســة اإلمــام : تحقيــق/ قطــب الــدين الراونــدي : تــأليف) / ســلوة الحــزين(الـدعوات  . ٢٥
: طبـع / مدرسـة اإلمـام المهـدي عليـه الـسالم      : نـشر / المهدي عجل اهللا تعـالى فرجـه       

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة األولى / هـ ١٤٠٧لسنة مطبعة أمير

مجتبـى الغرجـي   : تحقيـق / محمد بـن الفتـال النيـسابوري    : تأليف/ روضة الواعظين   . ٢٦
.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣: دليل ما لسنة: طبع ونشر/ 

/ الـدين علـي الـصغير    جـالل  : تحقيـق / الحسين بن سـعيد االهـوازي      : تأليف/ الزهد  . ٢٧
.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / هـ ١٤١٣دار االعراف لسنة : طبع ونشر

طبــع / ابــو عبــد اهللا محمــد بــن يزيــد القزوينــي ابــن ماجــه  : تــأليف/ ســنن ابــن ماجــه . ٢٨
.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / هـ ١٤٢١: دار إحياء التراث العربي لسنة: ونشر

ــأليف/ الـــسنن الكبـــرى . ٢٩ ــن الحـــسين بـــن علـــي     : تـ ــد بـ ــافظ الجليـــل أبـــي بكـــر أحمـ الحـ
: دار الكتـب العلميـة لـسنة   : طبـع ونـشر  / محمـد عبـد القـادر عطـا         : تحقيق/ للبيهقي  

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثالثة / هـ ١٤٢٤

محمـد ابـو الفـضل    : تحقيـق / ابن أبي الحديد المعتزلـي    : تأليف/ شرح نهج البالغة    . ٣٠
ــراهيم  ــع ونـــشر / إبـ ــة لـــسنة  دا: طبـ ــب العربيـ ــاء الكتـ ـــ، ١٣٧٨: ر إحيـ الطبعـــة / م ١٩٥٩هـ

.بغداد ـ العراق/ األولى 

أبو نصر إسماعيل بن حمـاد الجـوهري   : تأليف/ الصحاح ـ تاج اللغة وصحاح العربية   . ٣١
/ هـــ ١٤٢٠: دار الكتــب العلميــة لــسنة : طبــع ونــشر / اميــل بــديع يعقــوب  . د: تحقيــق/ 

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى 

أبو عبد اهللا محمد بـن إسـماعيل بـن المغيـرة بـن البخـاري        : تأليف/ صحيح البخاري   . ٣٢
.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الرابعة / م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥: عالم الكتب لسنة: طبع ونشر/ 
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محمـــد عبـــد . د: تحقيـــق/ محـــي الـــدين النـــووي الـــشافعي  : تـــأليف/ صـــحيح مـــسلم . ٣٣
/ م ٢٠٠٠هـــ، ١٤٢٠: تــراث العربــي لــسنةدار إحيــاء ال: طبــع ونــشر/ الــرحمن المرعــشلي 

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى 

ــة   . ٣٤ ــن      / الـــصحيفة الـــسجادية الكاملـ ــي بـ ــدين اإلمـــام علـ ــساجدين وزيـــن العابـ ــيد الـ سـ
: طبـع ونـشر  / الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم أفضل الـصالة والتحيـة والـسالم      

.ت ـ لبنانبيرو/ الطبعة األولى / هـ ١٤٢٥مؤسسة بني الهدى لسنة 

الـسيد  : تحقيـق / أبو جعفر حمد بن علـي الـصدوق رحمـه اهللا    : تأليف/ علل الشرائع   . ٣٥
/ م ١٩٨٧هــ،  ١٤٠٨: مؤسـسة األعلمـي لـسنة   : طبـع ونـشر  / محمد الـصادق بحـر العلـوم       

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة االولى 

ي بــن الــشيخ محمــد بــن علــ: تـأليف / عـوالي اللئــالي العزيزيــة فــي االحاديــث الدينيــة   . ٣٦
طبــع / الحــاج آقــا مجتبــى العراقــي : تحقيــق) / ابــن ابــي جمهــور(ابــراهيم االحــسائي 

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة األولى / هـ ١٤٠٣مطبعة سيد الشهداء لسنة : ونشر

طبــع / الـشيخ األكبــر أبـي جعفــر الـصدوق    : تـأليف / عيـون أخبـار الرضــا عليـه الــسالم    . ٣٧
قــم المقدســة ـ       / الطبعــة األولــى / م ٢٠٠٥هـــ، ١٤٢٥: المكتبــة الحيدريــة لــسنة : ونــشر
.إيران

طبــع ) / هـــ٥٥٠ت (ابــي الفـتح عبــد الواحــد االمـدي   : تــأليف/ غـرر الحكــم ودرر الكلـم   . ٣٨
.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / هـ ١٤١٣: دار الهادي لسنة: ونشر

: ونـشر طبـع / فـارس حـسون كـريم    : تحقيق/ ابن أبي زينب النعماني     : تأليف/ الغيبة  . ٣٩
.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة األولى / م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢: أنوار الهدى لسنة

المنـسوب الــى االمـام الثـامن علــي بـن موسـى بـن جعفــر بـن محمـد بــن         / فقـه الرضـا   . ٤٠
/ علــي بــن الحــسين بــن علــي بــن أبــي طالــب علــيهم أفــضل الــصالة والتحيــة والــسالم     

مؤســسة النــشر االســالمي لــسنة   : رطبــع ونــش / الــشيخ رحمــة اهللا الرحمتــي   : تحقيــق
.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة األولى / هـ ١٤٣١

مؤســسة آل البيـت علـيهم الــسالم   : تحقيـق / الحميــري القمـي  : تـأليف / قـرب االسـناد   . ٤١

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٦٥٤

مؤســسة آل البيــت علــيهم الــسالم إلحيــاء التــراث لــسنة   : طبــع ونــشر/ إلحيــاء التــراث 
.المقدسةقم / الطبعة األولى / هـ ١٤١٣: الطبع

: سـنة الطبـع  / دار االنتـصار  : نـشر / قطـب الـدين الراونـدي    : تـأليف / قصص األنبياء  . ٤٢
.قم المقدسة/ الطبعة األولى / هـ ١٤٢٦

الشيخ ابو جعفر احمد بـن محمـد بـن عيـسى االشـعري القمـي       : تأليف/ كتاب النوادر  . ٤٣
مـام المهـدي   مدرسـة اال : طبـع ونـشر  / مدرسة االمام المهـدي عليـه الـسالم     : تحقيق/ 

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة األولى / هـ ١٤٠٨عليه السالم لسنة 

طبـع  / علي بن عيسى بن أبي الفـتح األربلـي   : تأليف/ كشف الغمة في معرفة األئمة       . ٤٤
.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / م ٢٠٠١هـ، ١٤٢١: دار األضواء لسنة: ونشر

عـالء الـدين علـي المتقـي بـن حـسام الـدين        /كنز العمال فـي سـنن األقـوال واألفعـال           . ٤٥
: دار الكتــب العلميــة لــسنة : طبــع ونــشر/ محمــود عمــر الــدمياطي : تحقيــق/ الهنــدي 

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / هـ ١٤١٩

الــسيد عميــد الــدين عبــدالمطلب بــن     : تــأليف/ كنــز الفوائــد حــل مــشكالت القواعــد    . ٤٦
ــع ونـــشر / محمـــد االعـــرج   ـــ ١٤١٦: ســـالمي لـــسنة مؤســـسة النـــشر اال : طبـ ــة / هـ الطبعـ

.قم المقدسة ـ إيران/ األولى 

تـصحيح  / الـشيخ أبـو جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن خالـد البرقـي             : تـأليف / المحاسن  . ٤٧
دار الكتـب اإلسـالمية   : طبـع ونـشر  ) / المحدث(السيد جالل الدين الحسيني     : وتعليق

.طهران ـ إيران/ م ١٩٥٠هـ، ١٣٧٠: لسنة

محمـد  : تـأليف / ح اخبـار ال الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       مراة العقـول فـي شـر      . ٤٨
الطبعـة  / هــ  ١٤١١: دار الكتب العلمية لـسنة : طبع ونشر) / هـ١١١١ت (باقر المجلسي   

.طهران ـ إيران/ األولى 

مؤســسة آل : تحقيــق/ ميــرزا حــسين النــوري الطبرســي    : تــأليف/ مــستدرك الوســائل  . ٤٩
مؤسـسة آل البيـت علـيهم الـسالم إلحيـاء      : نـشر / ث البيت علـيهم الـسالم إلحيـاء التـرا     

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى المحققة / م ١٩٨٧هـ، ١٤٠٨: التراث لسنة
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٦٥٥............................................................................................................المصادر 

الـشهيد الثـاني زيـن الـدين علـي بـن       : تـأليف / مسكن الفؤاد عند فقد االحبة واالوالد   . ٥٠
ــاملي    ــد الجبعـــي العـ ـــ٩٦٥ت (احمـ ــيهم الـــسالم   : تحقيـــق) / هـ ــسة ال البيـــت علـ مؤسـ

: مؤسـسة ال البيـت علـيهم الـسالم الحيـاء التـراث لـسنة       : طبـع ونـشر  / الحياء التراث   
.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الثانية / هـ ١٤٢٨

/ مهـدي هوشـمند   : تحقيـق / علـي الطبرسـي   : تأليف/ مشكاة األنوار في غرر األخبار   . ٥١
.يروت ـ لبنانب/ الطبعة األولى / م ١٩٩٧هـ، ١٤١٨: دار الحديث لسنة: طبع ونشر

المنــسوب لإلمــام الــصادق عليــه الــسالم  : تــأليف/ مــصباح الــشريعة ومفتــاح الحقيقــة  . ٥٢
ــات لــــسنة  : طبــــع ونــــشر) / هـــــ١٤٨ت ( ـــ، ١٤٠٠مؤســــسة األعلمــــي للمطبوعــ / م ١٩٨٠هــ

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى 

محمـد بـن طلحـة القرشـي الـشافعي      : تـأليف / مطالب السؤول في مناقب آل الرسول  . ٥٣
/ هـــ ١٤١٩: مؤســسة الــبالغ لــسنة  : طبــع ونــشر / تحقيــق ماجــد ابــن احمــد العطيــة    /

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى 

م ١٩٨٩: دار الـدعوة لـسنة  : طبـع ونـشر   / إبراهيم مـصطفى    : تأليف/ المعجم الوسيط   . ٥٤
.تركيا/ الطبعة األولى / 

الطبعـة  / ار التربية د: طبع ونشر/ أبي الفرج األصفهاني    : تأليف/ مقاتل الطالبيين   . ٥٥
.بغداد ـ العراق/ األولى 

منـشورات الــشريف الرضــي  : طبـع ونــشر / الــشيخ الطبرســي : تـأليف / مكـارم األخــالق  . ٥٦
.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة السادسة / م ١٩٧٢هـ، ١٣٩٢: لسنة

أبو جعفر الصدوق محمد بـن علـي بـن بابويـه القمـي      : تأليف/ من ال يحضره الفقيه    . ٥٧
مؤسـسة النـشر   : طبـع ونـشر  / علي أكبر غفاري  : تحقيق وتصحيح وتعليق  / رحمه اهللا 

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الثانية / اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين 

الشيخ زين الدين بن علي العـاملي  : تأليف/ منية المريد في ادب المفيد والمستفيد   . ٥٨
ر التابع لمكتب االعـالم االسـالمي   مركز النش: طبع ونشر/ رضا المختاري  : تحقيق/ 

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الخامسة / هـ ١٤٢٢: لسنة
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على ضوء روایات أهل البیت علیهم السالمقواعد حیاتیۀ..............................................٦٥٦

السيد محمـد بـن محمـد بـن الحـسن الـشهير بـابن قاسـم         : تأليف/ المواعظ العددية   . ٥٩
هــ  ١٤٢٣مؤسـسة الـبالغ لـسنة    : طبع ونشر/ العاملي المتوفى في القرن الحادي عشر       

.يادمشق ـ سور/ الطبعة األولى / 
الـشيخ محمـد بـن احمـد     : تـأليف / موسوعة ابن ادريـس الحلـي ـ مـستطرفات الـسرائر      . ٦٠

الـــسيد : تحقيـــق/ القـــرن الـــسادس الهجـــري  ) هــــ٥٩٨ت (بـــن ادريـــس العجلـــي الحلـــي  
/ مكتبــة الروضــة الحيدريــة : نــشر/ محمــد مهــدي الــسيد حــسن الموســوي الخرســان  

النجـــف / الطبعــة األولـــى  /هــــ ١٤٢٩مطبعـــة العتبــة العلويـــة المقدســـة لــسنة   : طبــع 
.األشرف ـ العراق

مركــز بحــوث دار : تحقيــق/ محمــد الريــشهري : تــأليف/ موســوعة العقائــد االســالمية . ٦١
دار الحـديث لـسنة   : طبـع ونـشر  / صالح الصاوي، وخليـل العاصـي       : ترجمة/ الحديث  

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة األولى / هـ ١٤٢٥
هــ  ١٤٢٢: دار الحـديث لـسنة  : طبـع ونـشر   / لريـشهري   محمد ا : تأليف/ ميزان الحكمة   . ٦٢

.بيروت ـ لبنان/ الطبعة األولى / 
سيد الوصيين وقائد الغر المحجلين اإلمام علي بن أبي طالب بن عبد / نهج البالغة .٦٣

الــشيخ محمــد : شــرح/ الــشريف الرضــي : جمعــه/ المطلــب بــن هاشــم علــيهم الــسالم  
.بيروت ـ لبنان/ الطبعة الثامنة / هـ ١٤٢١دار البالغة لسنة : طبع ونشر/ عبده 

: طبــع ونــشر/ الــشيخ المحمــودي : تــأليف/ نهــج الــسعادة فــي مــستدرك نهــج البالغــة  . ٦٤
.بيروت ـ لبنان/ مؤسسة األعلمي للمطبوعات 

تحقيــق وتـصحيح وتعليـق ومقابلــة   ) / هــ ١٠٩١ت (الفــيض الكاشـاني  : تـأليف / الـوافي  . ٦٥
مطبعـة اإلمـام   : طبع ونشر/ األصفهاني » لعالمةا«ضياء الدين الحسيني  :مع األصل 

ــه الــسالم العامــة ـ إصــفهان            مطبعــة نــشاط لــسنة   : طبــع/ أميــر المــؤمنين علــي علي
.إصفهان ـ إيران/ الطبعة األولى / هـ ١٤٠٦

مؤســسة آل البيــت علــيهم الــسالم  : تحقيــق/ الحــر العــاملي  : تــأليف/ وســائل الــشيعة . ٦٦
هــ،  ١٤١٤: ل البيت عليهم الـسالم إلحيـاء التـراث لـسنة    مؤسسة آ: نشر/ إلحياء التراث   

.قم المقدسة ـ إيران/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٣
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٦٥٧

احملتويات

٥................................................................................................المقدمة
٧................................................................................................ملحوظة  

٧.................................................................................أسباب تأليف الكتاب  
٨...........................................................................................منهج الكتاب 

الفصل األول

قواعد التفكري واستخدام العقل
١١...........................................................) في ضرورة التفكر :  (القاعدة األولى

١٣..........................................) ضرورة التفكر في األمور اإللهية (القاعدة الثانية   
١٥...................................) االمتناع عن التفكر في الذات اإللهية    (القاعدة الثالثة  
١٧........................) االمتناع عن التفكر في صفة اهللا تعالى برأينا       (القاعدة الرابعة  

١٩......................................) ضرورة التفكر في الغذاء الفكري ( القاعدة الخامسة   
٢١....................................) ضرورة االمتناع عن التفكر السلبي   ( القاعدة السادسة   
٢٤..................................................) ضرورة التفكير اإليجابي  (القاعدة السابعة   
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٦٥٨

٢٦...................................................في تغيير التفكير السلبي  :  القاعدة الثامنة 
٢٨.........................................................فكرية في السعادة ال :  القاعدة التاسعة 
٣٠.....................................في تعظيم أو تصغير المشكلة فكرياً  : القاعدة العاشرة  

٣٢.........ةفي الحفاظ على أفكارك من أفكار اآلخرين السلبي       : القاعدة الحادية عشرة   
٣٤.....................................في الحفاظ على سالمة القلب       : القاعدة الثانية عشرة   
٣٦..................................................التفكير في العواقب : القاعدة الثالثة عشرة   
٣٨..في طرد األفكار واألوهام المذمومة التي تؤثر على النفس        :  القاعدة الرابعة عشرة  

٤٠...................في طرد العجب بالنفس كونه مرضاً فكرياً        : القاعدة الخامسة عشرة    
٤٢...........................................في طرد الجمود الفكري : القاعدة السادسة عشرة    
٤٤........................................في طرد التفكير الوسواسي    : القاعدة السابعة عشرة   
٤٦..................................................رفع الحالة الروحية  : القاعدة الثامنة عشرة   
٤٩......................................في ضبط العلم وسعة الفهم   : القاعدة التاسعة عشرة   

كارأمور مرتبطة باألف
٥٣.......................................في التفكير في الحسنة أو السيئة   : القاعدة العشرون 

٥٥..................في النظر إلى اآلالم واألحزان أنها لطف    : القاعدة الحادية والعشرون  
٥٧..في النظر إلى الصحة والرفاهية وسعة الرزق أنها مقت    : القاعدة الثانية والعشرون  
٥٩............................في النظر إلى ما أصيب به األبرار    : القاعدة الثالثة والعشرون  
٦١.....................................................في االستدراج  :  القاعدة الرابعة والعشرون 

٦٣..............................................النظر إلى الدنيا  : القاعدة الخامسة والعشرون   
٦٥............................في االغترار بكثرة الناس حولك    : لقاعدة السادسة والعشرون   ا

٦٧........في كيفية التعامل مع الدنيا لتكسب الراحة فيها        : القاعدة السابعة والعشرون  
٧٠..........................في النظر إلى مدح الناس أو ذمهم      : القاعدة الثامنة والعشرون  
٧٢.........في النظر إلى بعض الناس المعافين من البالء    : القاعدة التاسعة والعشرون  

٧٤...........................في النظر لمن وقع منه تقصير غير متعمد    : القاعدة الثالثون 
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٦٥٩

٧٦............في النظر إلى من صدر منه معروف وهو كافر       : القاعدة الحادية والثالثون  
ــون   ــة والثالثـ ــدة الثانيـ ــل      : القاعـ ــيح فعـ ــسالم ال تبـ ــيهم الـ ــت علـ ــل البيـ ــة أهـ فـــي معرفـ

٧٨.............................................................................................المنكرات
٨١...........في معرفة كيفية البالء من جهة طوله أو قصره      :  القاعدة الثالثة والثالثون 
٨٣...........في معرفة العقل عند أهل البيت عليهم السالم    :  القاعدة الرابعة والثالثون 

٨٥................................النظر إلى من قال إني عالم   :  القاعدة الخامسة والثالثون  
٨٧................................كيف نرى تضييع األقرب لنا؟    :  القاعدة السادسة والثالثون  
٨٨..................النظر إلى من لم يدخل في حق أو باطل      : القاعدة السابعة والثالثون  
٩١.....................في النظر إلى فاعل الخير وفاعل الشر    : القاعدة الثامنة والثالثون  
٩٣...........في النظر إلى السيئة والحسنة عند اهللا تعالى       : القاعدة التاسعة والثالثون  

٩٦....................كيف نعرف قدر الرجل وصدقه وشجاعته وعفته؟       : القاعدة األربعون 
٩٩.................النظر إلى ما يمر من الوقت على اإلنسان        : القاعدة الحادية واألربعون  
١٠١................................................كيف نقيم الناس؟   : القاعدة الثانية واألربعون  
١٠٣...........................................النظر إلى كثير المال  :  القاعدة الثالثة واألربعون 
١٠٥...............................في النظر إلى عطاء اهللا تعالى    : القاعدة الرابعة واألربعون 

فـي عـدم جـواز الفـرح أو الحـزن ممـا سـيأتي مـن خيـر أو            : القاعة الخامسة واألربعون  
١٠٧....................................................................................................شر

١٠٩.........................في النظر إلى المتسامح في حقه      : القاعدة السادسة واألربعون  
١١١...............في معرفة سبب معاداة الناس لما يجهلون        : القاعدة السابعة واألربعون  
١١٣.......................................في النظر إلى االختالف  : القاعدة الثامنة واألربعون  
١١٥.................................النظر إلى العيش في الدنيا   : القاعدة التاسعة واألربعون  

١١٧.......................................في التميز بين العاقل والجاهل  : القاعدة الخمسون 
١٢١..............................النظر إلى الرذيل بأنه جاهل    : القاعدة الحادية والخمسون  

١٢٣.............................في تقييم أصحاب الشر واآلثام      : خمسون القاعدة الثانية وال 
١٢٥.................................في النظر إلى حقيقة العيد  :  القاعدة الثالثة والخمسون 
١٢٨...........................................إلى البلد  في النظر:  القاعدة الرابعة والخمسون 
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٦٦٠

١٣١......................................في النظر إلى النفس :  القاعدة الخامسة والخمسون  
١٣٤......................في النظر إلى مدح الناس وثنائهم      :  القاعدة السادسة والخمسون  
١٣٦...............................في النظر إلى حوائج الناس    : القاعدة السابعة والخمسون  
١٣٨................................في النظر إلى مرض الصبي   : القاعدة الثامنة والخمسون  
١٤٠....................................النظر إلى بكاء األطفال   : القاعدة التاسعة والخمسون  

١٤١............................................في النظر إلى الزواج والمتزوج  :  القاعدة الستون 
١٤٣..................................لمن أراد معرفة خير األشياء    : القاعدة الحادية والستون  
١٤٦.....................لمن أراد معرفة ما هو أفضل من الخير   :  القاعدة  الثانية والستون  
١٤٩........................لمن أراد أن يعرف صفات عبيد الدنيا       : القاعدة الثالثة والستون  
١٥٤..................من أراد الراحة في السفر فليصحب أربعة      : القاعدة الرابعة والستون  

١٥٨.........................................في معرفة أهل الخير  : القاعدة الخامسة والستون   
١٦١.............من ال يحترم نفسه فهو ممن يصدر منه الشر        :  القاعدة السادسة الستون   

١٦٣.....................................فيمن رضي اهللا تعالى عنه   : عدة السابعة والستون   القا
١٦٧.....................................في معرفة ابن زنا عن غيره    : القاعدة الثامنة والستون   
١٦٩.............................إذا رأيت شيئا فلتعلم أن له سبباً      :  القاعدة التاسعة والستون  

١٧١.......................................في معرفة أمر ما بأنه خير أو شر        : القاعدة السبعون 
١٧٣.........................ير على شخص ما      إطالق كلمة شر   : القاعدة الواحدة والسبعون  
١٧٨....................................................ميزان الشرافة   : القاعدة الثانية والسبعون  

الفصل الثاني

خدام اللسانقواعد الكالم واست
١٨٧..................................................لمن أراد النجاة من البالء  :  القاعدة األولى
١٨٩.......................................................في اللسان بعد القلب      : القاعدة الثانية 
١٩١..................................................فيما يجعل اللسان جميالً   : القاعدة الثالثة 
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٦٦١

١٩٣...........................................لمن أراد التحرز من قبح الكالم  : القاعدة الرابعة 
١٩٥.............................لتحرز مما ال يعنيه من الكالم   لمن أراد ا: القاعدة الخامسة  
١٩٧........................................في سهو القلب وأثره في الدعاء       : القاعدة السادسة  
٢٠٠..........................................................اإللحاح في الدعاء   :  القاعدة السابعة 
٢٠٢.............................................في بث الحاجة إلى اهللا تعالى    :  القاعدة الثامنة 
٢٠٤.........................................لمن أراد ضمان استجابة الدعاء      :  القاعدة التاسعة 
٢٠٦...........................................لمن أراد ذهاب النفاق من قلبه   : القاعدة العاشرة  

٢٠٨...................................لمن أراد دفع القساوة عن قلبه   : القاعدة الحادية عشرة   
٢١١......................................لمن أراد النجاة من الصاعقة   : القاعدة الثانية عشرة   
٢١٣................................لمن أراد التحرز من فضول الكالم : القاعدة الثالثة عشرة   

٢١٥..................................لمن أراد التحرز من كثرة الكالم  :  بعة عشرة القاعدة الرا 
٢١٧.......................................لمن أراد ستر عيبه بكالمه  : القاعدة الخامسة عشرة    
٢١٩.......................................ن ال يقيده كالمه   لمن أراد أ: القاعدة السادسة عشرة    
٢٢١.....................................لمن أراد أن يكونَ كالمه قليالً   : القاعدة السابعة عشرة   
٢٢٣......................................لمن أراد معرفة حدود الكالم  : القاعدة الثامنة عشرة   
٢٢٥...........................لمن أراد أن يكون كالمه صائباً ونافعا    : القاعدة التاسعة عشرة   

٢٢٧.....................لمن أراد أن يعرف أن الكالم أفضل من السكوت    : القاعدة العشرون 
٢٢٩.........لمن أراد أن يعرف أن السكوت أفضل من الكالم    : القاعدة الحادية والعشرون  
٢٣١.....................................في صفات الكالم األحسن    : القاعدة الثانية والعشرون  
٢٣٣.......................لمن أراد كسب الخير والنجاح بكالمه   : القاعدة الثالثة والعشرون  
٢٣٦......................................لمن أراد السعة في الرزق :  القاعدة الرابعة والعشرون 

٢٣٨......................لمن أراد لبيته الخير الكثير والسعة : القاعدة الخامسة والعشرون   
٢٤٠........لمن أراد أن يمتع ببصره أن يقرأ في المصحف    : القاعدة السادسة والعشرون   
٢٤٢...........................................لمن أراد زيادة الرزق  : القاعدة السابعة والعشرون  
٢٤٤...........................................لمن أراد العز بكالمه : القاعدة الثامنة والعشرون  
٢٤٦..........................لمن أراد أن ال يكون صدقه مضراً    : القاعدة التاسعة والعشرون  
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٦٦٢

٢٤٨....................................لمن أراد حفظ العالقة مع األخوان   : القاعدة الثالثون 
٢٥٠.................لمن أراد الحفاظ على عالقته مع الناس      : القاعدة الحادية والثالثون  
٢٥٢...............................لمن أراد أن يذوق طعم اإليمان   : القاعدة الثانية والثالثون  
٢٥٦........................................لمن قام بتعيير المؤمن  :  القاعدة الثالثة والثالثون 
٢٥٨...........................................لمن اغتاب المؤمنين  :  القاعدة الرابعة والثالثون 

٢٦٠.............................................فيمن شمت بغيره  :  اعدة الخامسة والثالثون  الق
٢٦٢.............................................فيمن يسب الناس   :  القاعدة السادسة والثالثون  
٢٦٥............................................الناس  فيمن نم بين : القاعدة السابعة والثالثون  

ــدة الثامنـــة والثالثـــون   ــال ســـالمة األســـنان       : القاعـ فـــيمن إذا عطـــس حمـــد اهللا تعـــالى نـ
٢٦٧..............................................................................................واألذنين

٢٦٩...............................................أراد المزاح فيمن: القاعدة التاسعة والثالثون  
٢٧١..................................فيمن حدث بحديث لم يرض صاحبه       : القاعدة األربعون 

٢٧٣......................................في نوع االعتذار وفائدته   : القاعدة الحادية واألربعون  
٢٧٦..............................دور اللسان لمن أراد بقاء المودة   : القاعدة الثانية واألربعون  
٢٧٩...............................لمن أراد أن يحسن سوء الخلق      : القاعدة الثالثة واألربعون 
٢٨١................................لمن أراد اجتناب خراب الديار      : القاعدة الرابعة واألربعون 

٢٨٣..............................لمن أراد لحكمته أن ال تضيع : القاعدة الخامسة واألربعون  
٢٨٥..............................من أراد لكالمه القبول والفهم:  القاعدة السادسة واألربعون  
٢٩٠.....................................لمن أراد ذهاب همه وغمه  : القاعدة السابعة واألربعون  
٢٩٢.........................................من أراد أن يتسع علمه    :  القاعدة الثامنة واألربعون  
٢٩٥............................................من أراد نجاح أموره   :  القاعدة التاسعة واألربعون  

٢٩٨..................................................من أراد لجاهه أن يكبر  :  القاعدة الخمسون 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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قواعد يف السلوك: ثالفصل الثال
٣٠٣.........................................................لمن أراد لنفسه قدراً :  القاعدة األولى
٣٠٥.................................................................لمن أراد الرزق : القاعدة الثانية 
٣٠٩..............................................لمن أراد العز والغنى واألنس  : القاعدة الثالثة 
٣١٢.............................................لمن أراد أن يكون معلماً لغيره   : القاعدة الرابعة 

٣١٥..............................................لمن أراد سد فقره وحاجته    : القاعدة الخامسة  
٣١٩......................................................لمن أراد زيادة النعمة  :القاعدة السادسة  
٣٢٣......................................لمن أراد النجاة مما ابتلي به غيره      :  القاعدة السابعة 
٣٢٦...........................ق المخلوق من أراد شكر اهللا تعالى عن طري    :  القاعدة الثامنة 
٣٢٨......................................لمن أراد داراً معمورة وعمراً طويالً   :  القاعدة التاسعة 
٣٣٢.......................................لمن أراد أن يوصف بحسن الخلق    : القاعدة العاشرة  

٣٣٧..................................لمن أراد معرفة إيمان الشخص    : القاعدة الحادية عشرة   
٣٣٩.........................................لمن أراد االتصاف بالمكارم  : القاعدة الثانية عشرة   
٣٤٤.................................لمن أراد أن ال يندم على العقوبة    : القاعدة الثالثة عشرة   
٣٤٦..........................................لمن أراد العيش مع العدو  :  القاعدة الرابعة عشرة  

٣٤٩...................................لمن أراد أن يصان عند الناس      : القاعدة الخامسة عشرة    
٣٥٢.................................لمن أراد أن ينال ما عند الناس      : القاعدة السادسة عشرة    

٣٥٤..............................لمن أراد أن يرتفع في أعين الناس      : ة السابعة عشرة   القاعد
٣٥٦.....................................لمن أراد أن يوصف بالتواضع      : القاعدة الثامنة عشرة   
٣٥٩..........................ن أراد أن يعرف نفسه هل فيها خير      لم: القاعدة التاسعة عشرة   

٣٦١..........................لمن أراد أن يكون حكيما في القلب واللسان       : القاعدة العشرون 
٣٦٣......................................راد الشعور بالغنى  لمن أ: القاعدة الحادية والعشرون  
٣٦٥..............................لمن أراد أن ال يفوته فعل الخير  : القاعدة الثانية والعشرون  
٣٦٨.........................الناس بما يحب    لمن أراد أن يعامله   : القاعدة الثالثة والعشرون  
٣٧١........................................لمن أراد عزاً باإلنصاف   :  القاعدة الرابعة والعشرون 
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٦٦٤

٣٧٣........................................لمن أراد العز بالزهد  : القاعدة الخامسة والعشرون   
٣٧٧.لمن أراد أن تكثر أمواله ويطول عمره وتبتعد عنه البلوى               : القاعدة السادسة والعشرون        
٣٧٩..................................من أراد أن يوفي حق الوالد   :  القاعدة السابعة والعشرون  
٣٨٣.......................لمن أراد تيسير حوائجه وستر عوراته      : القاعدة الثامنة والعشرون  
٣٨٦...........................................لمن أراد جلب الرزق   : القاعدة التاسعة والعشرون  

٣٨٨......................................لمن أراد الستر في الدنيا واآلخرة    : القاعدة الثالثون 
٣٩٠.........................لمن أراد الرحمة اإللهية في الدنيا   : القاعدة الحادية والثالثون  
٣٩٣.......من أراد أن يكون محترماً وعظيماً في أعين الناس        : القاعدة الثانية والثالثون  
٣٩٦...........................لمن أراد أن يدفع عن قريته البالء   :  القاعدة الثالثة والثالثون 
٣٩٨........................لمن أراد معاشرة األخوان بما ينفعه    :  القاعدة الرابعة والثالثون 

٤٠٠..................................لمن أراد الراحة في الدنيا  :  القاعدة الخامسة والثالثون  
٤٠٣.................................لمن اراد أن يخافه كل شيء   :  القاعدة السادسة والثالثون  
٤٠٦........................................لمن أراد العفة لنسائه  : القاعدة السابعة والثالثون  
٤٠٩...........................................لمن أراد صالح نفسه   : القاعدة الثامنة والثالثون  
٤١١...............................لمن أراد أن يكون أقوى الناس   : القاعدة التاسعة والثالثون  

٤١٤......................................................من أراد لقلبه الراحة   : القاعدة األربعون 
٤١٩....................................لمن أراد تحصيل ما يحب   : القاعدة الحادية واألربعون  

٤٢٣......................................لمن أراد الجمال والكمال: األربعون القاعدة الثانية و 
٤٢٨......................................لمن أراد النزاهة والعفاف  : القاعدة الثالثة واألربعون 
٤٣٢.........................................د لدولته الثبات  لمن أرا: القاعدة الرابعة واألربعون 

٤٣٧.........................لمن أراد محبة اهللا تعالى والناس    : القاعدة الخامسة واألربعون  
٤٤٢....................................حياته  لمن أراد البركة في : القاعدة السادسة واألربعون  
٤٤٨........................................لمن أراد أن يكون نبيالً  : القاعدة السابعة واألربعون  
٤٥١.................................لمن أراد الحفاظ على حظه    : القاعدة الثامنة واألربعون  
٤٥٣...............................لمن أراد أن تقبل عليه القلوب  : القاعدة التاسعة واألربعون  

٤٥٥.....................................................لمن أراد زرع المحبة: القاعدة الخمسون 
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٤٥٩.................................لمن أراد النجاة من الفتنة  : القاعدة الحادية والخمسون  
٤٦١...................................لمن أراد انقياد الناس إليه  : القاعدة الثانية والخمسون  
٤٦٣............................لمن أراد النجاة من ميتة السوء    :  القاعدة الثالثة والخمسون 
٤٦٩..................لمن أراد أن ال يحصل الغبن في األجرة  :  القاعدة الرابعة والخمسون 

٤٧٢............................لمن أراد أن يتخذ من األخوة   :  القاعدة الخامسة والخمسون  
٤٧٥............................لمن أراد الحفاظ على األخوة    :  القاعدة السادسة والخمسون  

٤٨٣.........................................لمن أراد اختبار األخ  : لقاعدة السابعة والخمسون  ا
٤٨٦.....................................لمن أراد أن يكون شريفاً    : القاعدة الثامنة والخمسون  
٤٩٤.................................لمن أراد أن ال يؤذيه الناس    : القاعدة التاسعة والخمسون  

٤٩٧...............................لمن أراد تحصيل الصحة وسالمة القلب  :  القاعدة الستون 
٥٠١...........................ع من آداب المائدة   لمن أراد االنتفا : القاعدة الحادية والستون  
٥٠٤....................................................لمن أراد األنس  : القاعدة الثانية والستون  
٥٠٧...........................................لمن أراد الربح المادي  : القاعدة الثالثة والستون  
٥١٢..............................................لمن أراد أن ال يتهم  : القاعدة الرابعة والستون  

٥١٤.......................................لمن أراد لفعله الصواب  : القاعدة الخامسة والستون   
٥١٧.................................لمن أراد أن يتصدر المجلس   : القاعدة السادسة والستون   
٥٢١.....................لمن أراد أن يجالس مجالسة صحيحة    : القاعدة السابعة والستون   
٥٢٥........................................لمن أراد أن يكون جميالً  : القاعدة الثامنة والستون   
٥٣١........................لمن أراد التخلص من العادة السيئة   :  القاعدة التاسعة والستون  

٥٣٤..........................................لمن أراد اجتناب الجهل وآثاره   : قاعدة السبعون ال
٥٣٨...........لمن أراد معرفة المرء إذا كان جاهالً أم عاقالً      : القاعدة الحادية والسبعون  

٥٤١...............................لمن أراد أن يكون جوابه صائباً    : عدة الثانية والسبعون  القا
٥٤٤........................................لمن أراد أن يكون جواداً  :  القاعدة الثالثة والسبعون 

٥٤٨.......................................لمن أراد أن يكثر جيرانه  :  لسبعونالقاعدة الرابعة وا 
٥٥٢......................................لمن أراد لحبه أن يثمر :  القاعدة الخامسة والسبعون  
٥٥٦.......................لجسم وسعة الرزق  لمن أراد صحة ا:  القاعدة السادسة والسبعون  
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٥٥٨...............................لمن أراد أن تكون حجته قوية   : القاعدة السابعة والسبعون  
٥٦٠.......................د الصدأ  لمن أراد أن يجلي القلب عن    : القاعدة الثامنة والسبعون  
٥٦٣.........................................لمن أراد أن يكون حراً   : القاعدة التاسعة والسبعون  

٥٦٧..................................................لمن أراد أن يكون ظريفاً    : القاعدة الثمانون 
٥٧٠..................................لمن أراد السالمة في أموره   : القاعدة الحادية والثمانون  
٥٧٤.....................................لمن أراد النجاة من الهرم   : القاعدة الثانية والثمانون  
٥٧٩.......................................لمن أراد أن يكون سعيداً   : القاعدة الثالثة والثمانون  
٥٨٣......................................لمن أراد إصالح المسيء  : القاعدة الرابعة والثمانون  

٥٨٥..................لمن أراد أن يبقى حيا في قلوب الناس      : القاعدة الخامسة والثمانون   
٥٨٧.......................لمن أراد الحرية والمساواة واإلمارة    : القاعدة السادسة والثمانون   
٥٩٠............................لمن أراد استمرار اإلحسان عليه    :  القاعدة السابعة والثمانون  
٥٩٢.......................................لمن أراد بقاء المعلومة  :  القاعدة الثامنة والثمانون  
٥٩٥...........................................لمن أراد راحة نفسه   : القاعدة التاسعة والثمانون  

٥٩٧..........................................لمن أراد أن يكون له سند قوي    : القاعدة التسعون 
٦٠٠............................................لمن أراد قلباً منيراً  : القاعدة الحادية والتسعون  
٦٠٦........................................لمن أراد معرفة األحمق  : القاعدة الثانية والتسعون  
٦١٢..................................................لمن أراد الراحة  : القاعدة الثالثة والتسعون  
٦١٦......................................لمن أراد أن يصيبه الخير  : القاعدة الرابعة والتسعون  

٦٢١...............................لمن أراد الخروج من الحيرة  : القاعدة الخامسة والتسعون   
٦٢٣...................................لمن أراد الشفاء من مرضه    : القاعدة السادسة التسعون   
٦٢٧.................................................لمن أراد الحياة :  القاعدة السابعة والتسعون  
٦٣١....................................لمن أراد إقبال الدنيا عليه  :  القاعدة الثامنة والتسعون  
٦٣٨...................................لمن أراد النجاة من النقم  :  القاعدة التاسعة والتسعون  

٦٤١..................................................لمن أراد أن ال ينسى العلم   : لقاعدة المائة ا
٦٤٥...............................لمن أراد أن يكون رأيه سديداً      : القاعدة الحادية بعد المائة  

٦٤٩.............................................................................................المصادر
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٦٦٧

إصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية

في العتبة الحسينية المقدسة
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٦٦٨
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٦٦٩

     
     

     
     

     
     
  –   

  –
   

     
     
     

     
  

   

     
  –   

  –   
  –   
  –  

الشيخ ياسر الصالحي مستبصرون ببركة اإلمام الحسين عليه السالم–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير األصنام   
الشيخ علي الفتالوي طبعة ثانية–رسالة في فن اإللقاء   

محمد جواد مالك شيعة العراق وبناء الوطن  
حسين النصراوي المالئكة في التراث اإلسالمي  

السيد عبد الوهاب األسترآبادي شعبة التحقيق: تحقيق–شرح الفصول النصيرية   
الشيخ محمد التنكابني –صالة الجمعة  
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٦٧٠

لمصالويعلي كاظم ا. د المقولة واإلجراء النقدي–الطفيات   

الشيخ محمد حسين اليوسفي أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السالم  
السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   

السيد نبيل الحسني سبايا آل محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم  
السيد نبيل الحسني    

السيد نبيل الحسني أمالـسالم عليـه طالـب أبـي بـن علـي : الحراماهللابيتفيالمولود
؟حزامبنحكيم

 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبياألثرحقيقة  

السيد نبيل الحسني اهللا عليـه  ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى    
وآله وسلم

 

صباح عباس حسن الساعدي علم اإلمام بين اإلطالقية واإلشائية على ضوء الكتاب والسنة  
الدكتور مهدي حسين التميمي اإلمــام الحــسين بــن علــي عليهمـــا الــسالم أنمــوذج الــصبر وشـــارة        

الفداء

 

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي اس بن علي عليهما السالمالعب  

الشيخ علي الفتالوي خادم اإلمام الحسين عليه السالم شريك المالئكة  
الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السالم  

 –


 

  طبعة ثانية–منقذ اإلخوان من فتن وأخطار آخر الزمان   
  طبعة ثانية–المجاب برد السالم   

  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة االنكليزية   
  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  

  داللة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
  القيم التربوية في فكر اإلمام الحسين عليه السالم  

  ليه السالمقبس من نور اإلمام الحسن ع  
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٦٧١

  تيجان الوالء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  
  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السالم  

  سيد العبيد جون بن حوي  
  باب علي عليه السالمحديث سد األبواب إال  

  المرأة في حياة اإلمام الحسين عليه السالم ــ الطبعة الثانية ــ  
  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السالم   
  وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته  

  -األربعون حديثا في الفضائل والمناقب  

  جزآن-الجعفريات   
  جزآن–ار نوادر األخب  
  ثالثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  اإلمام الحسين عليه السالم في الشعر العراقي الحديث  
  This Is My Faith  

  الشفاء في نظم حديث الكساء  
  قصائد االستنهاض باإلمام الحجة عجل اهللا تعالى فرجه   

  آية الوضوء وإشكالية الداللة  
  عارفاً بحقكم  

السيد هادي الموسوي شمس اإلمامة وراء سحب الغيب  

صفوان جمال الدين: إعداد Ziyarat Imam Hussain  

مشتاق المظفر: تحقيق البشارة لطالب االستخارة للشيخ احمد بن صالح الدرازي  

مشتاق المظفر: تحقيق النكت البديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سليمان البحراني  

مشتاق صالح المظفر: تحقيق
شرح حديث حبنا أهل البيت يكفر الذنوب للشيخ علي بن عبد 

البحرانياهللا الستري 

 

مشتاق صالح المظفر: تحقيق
منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين للسيد ولي 

بن نعمة اهللا الحسيني الرضوي

 

أنمار معاد المظفر: تحقيق
قواعد المرام في علم الكالم، تصنيف كمال الدين ميثم بن علي 

بن ميثم البحراني
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٦٧٢

باسم محمد مال اهللا: تحقيق
األسدي

حياة األرواح ومشكاة المصباح للشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي 
الكفعمي

 

السيد نبيل الحسني باب فاطمة عليها السالم بين سلطة الشريعة وشريعة السلطة  

السيد علي الشهرستاني تربة الحسين عليه السالم وتحولها إلى دم عبيط في كربالء  

ميثاق عباس الحلي تيم عاشوراء من أنصار كربالءي  

السيد نبيل الحسني The Aesthetics of ‘Ashura  

حيدر محمود الجديع. د نثر اإلمام الحسين عليه السالم   

الشيخ ميثاق عباس الخفاجي قرة العين في صالة الليل  

أنطوان بارا من المسيح العائد إلى الحسين الثائر   

الحسنيالسيد نبيل ظاهرة االستقالب في عرض النص النبوي والتاريخ  

السيد نبيل الحسني
بين تفكير الجند : اإلستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء

وتجنيد الفكر

 

مروان خليفات النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ومستقبل الدعوة  

الشيخ حسن المطوري م في مصادر الفريقينالبكاء على الحسين عليه السال  

الشيخ وسام البلداوي تفضيل السيدة زهراء على المالئكة والرسل واألنبياء  

السيد نبيل الحسني The Prophetic Life A Concise Knowledge Of History  

السيد محمدكاظم: تحقيق معاني األخبار للشيخ الصدوق  

عقيل عبدالحسن: تحقيق هاب وضوء الشهاب في شرح ضياء األخبارضياء الش  

كنز المطالب  

عبداهللا حسين الفهد هوامش على رسالة القول الفصل في اآلل واألهل  

عبدالرحمن العقيلي فالن وفالنة  

عبدالرحمن العقيلي معجم نواصب المحدثين  

السيد نبيل الحسني استنطاق آية الغار  

الحسنيالسيد نبيل  دور الخطاب الديني في تغيير البنية الفكرية  

السيد محمد علي الحلو الثورة والثوار.. أنصار الحسين عليه السالم  

عبدالرحمن العقيلي السنة المحمدية  
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