
 إىل من ال حيب مساع موعظة: وصيَّيت  -

 .هوا يف الدين()ليت السياط على رؤوس أصحايب ليتفق   )ع(ورد عن األمام الصادق 
ُت أنولنةةوا )) ويف اآلية  الرميدية   ِ  انة ِن و أنوللية ُن ا ةداان ِيين  ا  ِ  ال ةة ةُ لن أنوللية س  َت ةت عيونون  التق ةةوتل  َة ي ت ويونةون  أ  ِيين  ي ست ال ة

 .(( الزممي (81وابي )األ لت 
ةةةةون  )) ِيين    ية وتل عن ةةةةون  و ال ةةةة ِيين  ية وتل عن ةةةةت وين ال ةةةة َت ي ست ةةةة ةةةةنت عيوةةةةادي ي التونل عةةةةا ن ))( (ا  ِ  مي ةةةةى ا ةةةةا خي تا  إن اِ  .((إيَّن 

يسةةةتع    ميين َةةة كا  ةةةان الاةةة    مبوةةةن اوةةةل يةةة و   ةةةاآل ا  إوسةةةاوا  وس ةةة وسةةةانسةةةوحاول و ىلوةةةاا  لةةة  اإ
ةة  اآلداب و األَرةةام و األ ةةلق و الوقيةةدة َريةة  سةةو  يةةد َ ا تعةة  ويةة و  يهةةت  املةةواعو و  ُ مبومَي

َةةان الو ةةَ و لقيةةا   عقيةةديا  مةةن الهلةة  ا عقةةى املُحةةمَي  وي وسةةون  ةةل ووةةُ إ  أن يرةةون ا تعةة  م لةةل  ُبةة
   شة    مة  ش   يوةيَ وةل ا تع  الواقَ املترامَ أما داب آو   الو َ و  يارتط عليل ثقاَ   م  جيتع  

ة  األَرةام و دراية  التةاريل و اإحيب ساع الولُ و املوعظ  و زيادة اإ مةن طةلع علةى مةا َيةل ديةان و مومَي
مي  الةةدين هااةةَ ضةةاَ  اا سةة   اِ و الوعيةةد  الُةةار لرةةَ مقص ةةاخلةةل ليسةةلرل و الاةةمي ليهاةةمي  اةةِا  اإ

يةةىىلى  الااةةَ الةةِن أ ةةَ  وةة  الفةةميا    ورد يف َةةديا ا اةة  الوال ةة  أوةةل ،داباألَرةةام  ويةةد عةةن اآل 
ىلولعةةةتي َيرةةةون ِ عليةةةل  مل ىلوعةةةَ األمةةةمي الفةةلمل َيقةةةول مل أعلةةةُ َياةةةاب اةةةل  ملةةةاكا  لهلةةل بةةةا َيقةةةال لةةةل

ىلةةى أكا إ) عةن الُةة  وورد  ا الُةار مةةن ههة  عةةدم الولةةُ و مةن ههةة  عةدم الوعةةَإا اة  الوال ةة  َيةىممي  ةةل 
مي ين اا اِ ىلواا َل  ورك يل يف طلةوع الاةع  كلةِ اليةوم( لةص الفصةاَ  يق يوم   أزداد َيل علعا   علي  
 .831ح 
 

 ومن قصص و حوادث هذا الباب:
ةةاة دعةةا ولةةد  و   حمرتمةةا   ن ىلةاهميا  أ -8  ةةان لةةل ولةةد مواوةةد   حيةةب سةاع املوعظةة  َلعةةا َةةةمي التةةاهمي الَو

لةِ ويفقميووةِ ي يهاميووةِ ن أصدقا ك سةو  يتلفةون عليةِ تارىلةِ و  ةَ مةا مإوِ م ميور و إقال لل 
وصةةيِ  وصةةايا  وةةد مةةوم و  وةةد مةةا ىلتةةيقو مةةن أوةةِ   ىلسةةع  مةةين وصةةا حي و لرةةن إو رمبةةا يقتلووةةِ و 

 غفلتِ َاععَ  وصايان 
ول عةار  و مةىمن و اةو عاقةَ و ىلقةي و َةميي  علةى وفوةِ ودَة  الةةمي  عليِ  صديقي َلن َة  و   أ

 .عُِ
 .  لتحصيَ رزقِ من الوعَ ا للأن وظيف  و  دمعلى    ىلترّب   – ثاويا  

 .هب دعوهتُ كا دعوك َإالفقميا  و    حتتقمي الُاس و  صوصا   – و ثال ا  
 .يف الوعَ للُاس َسن األ لق و السلة خملصا    ن واطا    - ورا وا  

 .من أَد َل ىلفةحل و اسرت عليل يسرت اِ عليِ و كووا   كا رأيت زل   إ – و امسا  



ومةةةات الميهةةةَ َةةةالت  أ ُةةةا   ،طلةةةب مُةةةل الوةةةون وا دايةةة ا _ ىلو ةةةَ علةةةى اِ يف  ةةةَ شةةةىووِ و وسادسةةةا  
ةو  قاةميا   ا  َول صاَوهُ واشت لوا  الفس  َىت أىللفوا أموالةل َة  لو  لو ةوأصدقا  السو  الاارع   َارغةا   وطمَي

وةَ َة ممي   السةفمي و مةاكا يفليسة لل ا صةديقل إقو من غميور  و أَ     ي  وصيح  أ يل َميه  و ىلمي و  َتي  
ا إ مةةاكا يوعةةَ و يةة  يوةةيش، َالةة  يف مقهةةى ل يف الةةولد األ ةةمي  حتةةل  وةةز ىلوةةاون موةةل علةةى كلةةِ َلعةةا 

تل َ  ّب  جبعي  ما وقة  َيةل َطلوةل للوعةَ عُةد  يف الليَ و  ود كلِ س لل صاَب املقهى عن ععلل وقص  
يوةةةة  إو زع الاةةةةمياب ومةةةةا شةةةا ل للحاضةةةةميين املقهةةةى َقوةةةةَ الوعةةةَ و أ ةةةةِ يةةةو   كا  ةةةل يةةةةمي  أن املقهةةةى لطوقةةةة  َر

َطلوةةو  لل دمةة  يف قصةةمي املسةةتو  مةةن وزرا  ومةةا شةةا ل و اةةُ قةةد أَوةةو   سةةن أ لقةةل وواةةاطل و وظاَتةةل 
أن يقتلةل ألوةل  ل  على  ياو  الوزيمي يف  يت امللِ َلُ يقَ شيلا و لرن الوزيمي أصةمي  َقوَ كلِ ي اط  امللِ 

علةى قتلةل  ة ن َاىلفقةا  ن َةلن اخلةادم خيووةِ يف  يتةِ و اقُوةل علةى كلةِ ل  عليل َ  ّب الةوزيمي امللةِ  ةاط  
حيفمي لل َفمية  ارج الولد و يدَُل َىت   حي  أَد  الوعَ َ ممي الوزيمي الوعال  ةا فمي ي قةال  ةُ أوةل اكا 

دَُو  َةىت لةو  ُةت أوةا و أعطةااُ علةى كلةِ املةال و اَةيس لرُ شةيلا  كا ها  ُ ش    أ علتُ ا فمي َ
ةةإاُ  رتعةةان السةةمي َ رسةةلوا اخلةةادم أمةةمي  وقوةةَ أن يصةةَ  ل اخلةةادم مسةةميعا  ا الوعةةال ليسةة  ُ عةةن الوعةةَ َتوه 

ِ  مي الاةةاب وصةةي   أ يةةل  ةةاَرتام الفقةةميا  أعرتضةةل َقةةل وطلةةب مُةةل ا سةةتاا   لدعوىلةةل    سةةتااب وىل ةةد  اََتةة
رةان الوعةال َوهةداُ قةد َفةميوا ي ىلوهةل مل ُ امللِ  اه  لل َوعد   ةلا  عُد  و طلب مُل الفقل أن يرل  

ا فةمية  َميهة  للعلةِ لي ةّب  املوضةوع َولةُ امللةِ أن عةن ا فةمية  ي ي طعةميوا ا فةمية وكاوةوا ومل يةدر أن شة
َحلةةة  سةة لل عةةن اخلياوةة   تلى  ةةل و اَةة ئ ةة ن اةةةِا الاةةاب  مييةة مةةن وصةةيب الةةوزيمي وفسةةل و أَةة    اوةةت 

ِ   مةةن اةةِا القويةةَ َتحقةة  مةةن اآل شةةيلا  يفوةةَ الاةةاب أوةةل مل  مي  وةة  القةةميا ن أن الةةوزيمي اةةو  ةةان  ةةميين وىلةة
 ةاح أ ةّب  اخلةادم إو أ ةّب اخلةادم  املوضةوع و وةد  ئصاَب اخلياو  ومحد اِ على عةدم ىلورطةل  قتةَ الّبية

 . صح  اخلّب وأول أيةا  رأ  ولرن وصي  أ يل مُوتل أن خيّب َ عتعد كلِ اخلادم و َر  مميىلوتل
 

 


