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 السالم عليك أيتها الصديقة الشهيدة
 السالم عليك أيتها الرضية المرضية
 السالم عليك أيتها الفاضلة الزكية
 السالم عليك أيتها الحوراء اإلنسية
 السالم عليك أيتها التقية النقية

 يتها المحدثة العليمةالسالم عليك أ
 السالم عليك أيتها المظلومة المغصوبة
 السالم عليك أيتها المضطهدة المقهورة
 السالم عليك يا فاطمة بنت رسول اهلل 

 ورحمة اهلل وبركاته
 

 711. مصباح املتهجد ص472البلد األمني ص
 ط بريوت 5ح 14ب 155ص 57حبار األنوار ج

 

 

 كلمة الناشر
 رحيمبسم اهلل الرمحن ال
الطيبـني الطـاهرين، واللعنـة  هوالسـةم علـى نبينـا حممـد وآلـ والصـة  ني،احلمد هلل رب العامل

 .قيام يوم الدين إىل الدائمة على أعدائهم أمجعني
تنبــع عةمــة الصــديقة اازمــة الالهــراع يســةم اهلل عليهــاص مــن تلــل ا صــائ  النــا ر  الــ  

 سيد  نساع العاملني من األولني واآلخرين. حباها اهلل هبا اميالها عن غريها، اكانت حبق
مضــاااإ إىل هنو ــا ورييـــة ســيد املرســـلني ومونيــة أمـــري املــؤمنني وأم الشـــبلني احلســن واحلســـني 
يصــلوات اهلل علــيهم أمجعــنيص، اقــد وريــت مــن أبيهــا البةغــة وال صــاحة، ومــن مونيهــا ا هــا  
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 والشجاعة. 
بـه، وإىل البازـ  ُ يتنـاهى عنـه، علـى مـا وقد  ضت بـاألمر يـوم رأت إىل احلـق ُ يلعمـ  

، اأعلنتهــا صــرخة مدويــة   ور  هبــا مــن علــ  وأســقام اارتســتها بعــد واــا  أبيهــا رســو  اهلل 
  ا ةاــة ومنعوهــا  لــة  املســجد، صــكت هبــا أقــامل القــوم ملــا غصــبوا حــق أمــري املــؤمنني 

عليـه ومـا أرـمرت، وهنأ ـا  أبيها وبلغة بنيهـا، اكشـ ت بـ لل عـن سـرائر الن ـوا ومـا انطـوت
 ت رغ عن منطق أبيها يسةم اهلل عليهاص.
نيهـــاراإ حبجـــة واهيـــة وحـــديع شتلـــق ي ـــن معاشـــر  وهكـــ ا اقـــد أغمـــر حـــق الالهـــراع 

با نــة وهنــ لل  األنبيــاع ُ نــورا ومــا ترهننــاو صــدقةص ور  شــها   مــن شــهد  ــا رســو  اهلل 
مـن الضـرب واللطـم وهنسـر الضـلع وإسـقاط ، مضاااإ إىل ما صـنعوا هبـا شها   مونيها وبنيها

 ا نني، و...  ايا هلل وما تأمر به الن س األمار .
ولكــن أل للحــق أن مــوت مــا  ام وراعو مطالــت، اقــد عراــت األنييــا  أن احلــق هنــان مــع 
الالهـــراع يســـةم اهلل عليهـــاص وصـــد   عواهـــا وهـــك الصـــديقة الصـــا قة هنمـــا عراـــوا أحقيـــة أمـــري 

 اة.با ة املؤمنني علك 
وهــ ا الكتــاب، مضــاااإ إىل هنونــه شــرحاإ قيمــاإ علــى تلــل ا طبــة املبارهنــة الــ  ألقتهــا اازمــة 

  املســـجد، متـــام بالصـــبغة ال قهيـــة، اـــلن قاحـــة اإلمـــام الراحـــ  آيـــة اهلل العةمـــى  الالهـــراع 
 السيد حممد احلسيين الشريامي يأعلى اهلل مقامهص استنبط مـن تلـل ا طبـة الشـري ة املمـات مـن
املســائ  الشــرعية ال قهيــة، اكــان أو  مــن هنتــت ـ بتوايــق مــن اهلل ـ   اقــه الالهــراع يســةم اهلل 
عليهـاص حيــع ألــة ســبعة دلــدات بــدعإ مــن حــديع الكســاع   ا طبــة الشــري ة   املســجد   
خطبتهـــا   البيـــت، إىل األحا يـــع املرويـــة عنهـــا يصـــلوات اهلل عليهـــاص، وقـــد بلـــ  دمـــومل مـــا 

 اقهها يعليها السةمص أهنير من أل ك مسألة.استنبطه من 
 ويعد ه و اُستنبازات من تلل املبتكرات العلمية ال  يسجلها التاريخ باقه الشرية.

وقد قا  أحد هنبار العلماع   قم املقدسة: إن السيد الشريامي لـو   يكـن لـه سـون يمـن 
 ص لك او اخراإ.اقه الالهراع 

نيالســاإ ومؤل اتــه إىل نيانبــه، وهنــان اــو  رأســه  ص1ياملنــام   هنمــا ر ي اإلمــام الشــريامي 

                                                           

 ىل عليهص.قد رأن ه و الر يا أهنير من شخ  و  ارتات شتل ة بعد رحي  اإلمام الشريامي يرروان اهلل تعا (1)
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عــد  مــن هنتبــه املختــار  وهنــان النــور ســازعاإ مــن تلــل الكتــت علــى الســيد الراحــ ، وبعــد الدقــة 
 ص.لوحظ أن تلل الكتت ال  يسطع منها النور هك يمن اقه الالهراع 

يـة أهـ  البيـت وعـن نعـم هنـان اإلمـام الراحـ  مـن مجلـة العلمـاع الـ ين انـربوا للـداامل عـن  ُو
وظـ  هكـ ا إىل آخـر حياتـه حيـع أسـلم روحـه الطـاهر  ليلـة عبـد ال طـر مـن  نيدته الالهراع 

 هـ وهو يكتت هنتاباإ عن سيد  نساع العاملني من األولني واآلخرين. 1244عام 
إن مؤسســـة اجملتـــىب تتشـــره بلصـــدار هـــ ا ا ـــالع   الـــ هنرن الســـنوية األوىل لرحيـــ  اإلمـــام 

يرروان اهلل عليهص سائلة املوىل أن ين ع به هنما ن ع بغريو وأن من على قاحة اإلمام الشريامي 
املؤلـــة بـــاملغ ر  والررـــوان وعلـــو الـــدرنيات وأن زشـــرو مـــع نيدتـــه الالهـــراع يســـةم اهلل عليهـــاص، 

ُإ وأخراإ.  واحلمد هلل أو
 

 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر
 شوران 11/  9599بيروت لبنان ص ب                    

 almojtaba@alshira.comziالبريد اإللكتروني:                           
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 المقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وأه  بيته الطيبني الطاهرين، ولعنة اهلل علـى 

 أمجعني.أعدائهم 
أما بعد: اه ا ا الع الرابع من هنتاب يمن اقه الالهراعص صـلوات اهلل وسـةمه عليهـا، أسـأ  

 اهلل عالوني  التوايق والقبو ، إنه ويل ذلل.
 

 قم المقدسة                                                          
 محمد الشيرازي                                                          
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 أيها المسلمون

 لماذا االستنصار؟
 ملاذا استنصرت القوم مع علمها بعدم النصر ؟ قد يلتساع  أن اازمة الالهراع مسألة: 

وا واب: إن ياُستنصارص هنا رانيح وقد يكون وانيباإ حـ  مـع اليـأا مـن النصـر ، إذ ُ 
لئالال يكئون للنئاس علئى اهلل   تعـاىل: ينحصر الغرض منه   النصر  ب  منه إمتام احلجة، قا

حجة بعد الرسل
 .ص4ي

 ومنه: إرشا  ا اه  وتنبيه الغاا    ذلل الالمن ولألنييا  اآلتية.
 ومنه: الر مل عن الةلم األهنير، إىل غريها.

  أمــر ا ةاــة، المــا   رــد ناصــراإ صــرب هنمــا وصــاو  ومــن هنــا استنصــر أمــري املــؤمنني 
حينمـــا ســـم : امـــا منعـــل يـــا بـــن أ   ديع عـــن أمـــري املـــؤمنني ، ا ـــك احلـــرســـو  اهلل 

 زالت حني بويع اةن واةن أن تضرب بسي ل؟ 
وقــا  آخــر: يــا أمــري املــؤمنني     تضــرب بســي ل وتأخــ  حبقــل وأنــت    طــت خطبــة 

امــا « إين ألوىل النــاا بالنــاا ُو ملــت مةلومــاإ منــ  قــبر رســو  اهلل »إُ وقلــت ايهــا: 
 ضرب بسي ل  ون مةلمتل؟منعل أن ت

 ص1ياقـع يـا اـةن، النـه   منعـين مـن ذلـل ا ـرب ُو هنراهيـة البـاري تعـاىل: »قا  علـك 
وإين ألعلم أن ما عند اهلل تبارك وتعاىل خري يل من الدنيا والبقاع ايها، ولكن منعين من ذلـل 

األمـة صـانعة بعـدو  مـا و يه إياي وعهدو إيّل، اقد أخربين رسو  اهلل  أمر رسو  اهلل 
 و  أهنن حني عاينته أعلم به ُو أشد استيقاناإ به مين قب  ذلل، ب  أنا بقو  رسـو  اهلل 

أشــد يقينــاإ مــين نــا عاينتــه وشــهدته، اقلــت: يــا رســو  اهلل ومــا تعهــد إيّل إذا هنــان ذلــل، اقــا  
 وأحقـــن : إن ونيـــدت أعوانـــاإ اانتـــدب إلـــيهم ونياهـــدهم، وإن   يـــد أعوانـــاإ اكـــة يـــدك

 مــل حــ  يــد علــى إقامــة هنتــاب اهلل وســن  أعوانــاإ، وأخــربين أنــه ســيخ لين النــاا ويبــايعون 

                                                           

 .165سور  النساع:  (2)
 أي هنراهية أن أقت  وألقى الباري تعاىل. (1)
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غريي وأخربين أين منـه نناللـة هـارون مـن موسـى، وأن األمـة مـن بعـدي سيصـريون نناللـة هـارون 
ئئار ون  مرئئا مرنئرعرئئكر َيْذ ررأريْئئئتئره ْم ضرئئل  ومــن تبعــه والعجــ  ومــن تبعــه، إذ قــا  لــه:  أرالر  وا يئئا هر

ئئيت  أرْن  قرئئالر يرئئا تئرتَّئئبيعرني أرفئرعرصرئئْيتر أرْمئئريي  ئئي َينتئئي خرشي ِْ بيليْحيرتيئئي ورالر بيررْأسي ئئ ابْئئنر أ مَّ الر ترْأخ 
تئرق ولر فئررَّْقتر بئرْينر برنيي َيْسررائييلر ورلرْم تئرْرق ْب قئرْوليي

 .ص2ي 
عوانـــــاإ علــــــيهم أمـــــرو حــــــني اســـــتخل ه علــــــيهم إن رـــــلوا اونيــــــدت أ يعـــــين إن موســــــى 

اجاهـــدهم وإن   يـــد أعوانـــاإ اكـــة يـــدك واحقـــن  مـــل ُو ت ـــر  بيـــنهم، وإين خشـــيت أن 
ويقو :   ارقت بني األمة و  ترقت قويل وقد عهـدت إليـل  يقو  ذلل أخك رسو  اهلل 

 إن   يد أعواناإ أن تكة يدك وحتقن  مل و ماع أه  بيتل وشيعتل.
ا إىل أ  بكـــــر ابــــايعوو واستنصـــــرتل النــــاا الـــــم مـــــا  النــــا المــــا قـــــبر رســــو  اهلل 

ينصــروين غــري أربعــة: ســلمان وأبــوذر واملقــدا  والــالبري بــن العــوام، و  يكــن أحــد مــن أهــ  بيــ  
 . ص5ياحلديع« أصو  به وأتقون به، أما محال  اقت  يوم أحد، وأما نيع ر قت  يوم موتة...

 .ومن ه ا الباب أيضا هنان استنصار اازمة الالهراع 
 صرة المظلوم واجب عقلين

نصـــر  املةلـــوم وانيـــت عقلـــك، اـــة ينحصـــر ونيـــوب اُنتصـــار لـــه   املســـلم أو  مسئئئألة:
 املؤمن، ب  رت على هن  إنسان ذلل حبكم العق  وال طر  والونيدان.

ــــتحملهم  وأمــــا تونييههــــا  ا طــــاب للمســــلمني األ ــــم املخــــازبون بالدرنيــــة األوىل، ول
  ا ةاـة، أو اُعتـداع  ية اـدك أو غصـت حـق اإلمـام املسؤولية، سواع   قضـ ص6يرع ك

                                                           

 .52-54سور  زه:  (4)
 خرب واا  أ  بكر ومعاذ بن نيب . 155 -152ص 4انةر إرشا  القلوب: ج (9)
ئتمــا م علــى ذلــل، قــا  رســو  اهلل  (6) إين تــارك »  احلــديع املتــواتر عنــد ال ــريقني:  لتكلــي هم عقــةإ وشــرعاإ ُو

 «.إين تارك ايكم خلي تني هنتاب اهلل وعرتيت»و  بعر الروايات: «. ايكم يقلني هنتاب اهلل وعرتيت
 155ص 11ط  ار ال كــر بــريوت، وج 1276و ح 1272ح 142ص 5انةــر حــديع اليقلــني   صــحيح الرتمــ ي: ج

 166ص 2، وج 55و 46و 17ص 1ط بـُو  مصـر. مسـند أمحـد: ج 102ص 4ط مكتبـة الصـاوي مصـر، وج 400و
 4ط امليمنيــــة نصــــر. وصــــحيح مســــلم، هنتــــاب ال ضــــائ  بــــاب اضــــائ  علــــك بــــن أ  زالــــت: ج 121ص 5، وج171و
ط مصــــر بشــــرح النــــووي. ونةــــم  رر الســــمطني  175ص 15ط صــــبيح، وج 144ص 7ط عيســــى احللــــ ، وج 164ص

 16و 11و 10و 45حلن ــك: صط مطبعــة القضــاع النجــة. وينــابيع املــو   للقنــدومي ا 414و 411للالرنــدي احلن ــك ص
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بالضــرب وعلــى  ارهــا بــاإلحرا  أو غــري ذلــل مــن هنســر الضــلع  أو عليهــا   علــى اإلمــام
 وإسقاط ا نني.

ومــــن ذلــــل يتضــــح أن احلكــــام مــــن بــــين أميــــة وبــــين العبــــاا والعيمــــانيني هنلهــــم شــــرهناع   
 وإرنيامل ا ةاة ألهلها. استمرار ه و املةا  حيع هنان نقدورهم ر  ادك

ومــن ذلــل يتضـــح أيضــاإ أن الـــدو  املعاصــر  واألمـــم املتحــد  ومنةمـــات حقــو  اإلنســـان 

                                                                                                                                                                      

ط  ار إحيـــاع الكتــت العربيـــة  111ص 2ط إســةمبو . وت ســري ابـــن هنيــري: ج 170و 456و 151و 121و 21و 12و
األثيرر   ط صــبيح، ونيــامع األصــو  ُبــن  472ص 4ط القــاهر . وج 406و 401مصــر. ومصــابيح الســنة للبغــوي: ص

 1  ومشرية  اممصررةريج  ج111ط مصر   واممجمرا اميرير  مرطر ا ر   ص 55و 56ح 181ص 1ج
ط  115و 111و 111ط دمشرر   ويايررةم امميررو مربرريوط  رحررةمص ا  اررة   ص 568و 566ص

ط دا  امي ر  امج رير   186ص 1وج 601و  161و 565ص 1امارر   وامف ج اميري  مر رحرة    ج
ط  115حو  515ط مصررر   وح مرررج اممطةمررر   ص 18رمصررر   وامشررر   اممنررررد مر رحرررة    ص

ط مصرر   وامبرري  اميمررة   اممبرررو    16و 11امررررو وامشرررحةو مسد يبرر   صالهررو   و  رر  
  وذخرررة   105و 1ص 5، وج50ص 5ط ام  قررر  ردمشررر   وامرررد  امم ثرررو  مربررريوط   ج 10ص

ط امميم ير  مصر    88ط اممامدير ، وص  555و 111  وامصرواق  امما قر   ص15امجقرر  ص
 5مج    امصاةر  الرن األثير  امشرة ج   ج  حبد امغةر     116ص 1اممجما امصغي  مرطر ا    ج

ط دهرر   م  خر   551  قرا امي ة  مربيد خوام  اما فر   ص1ص 1  و فبي  امخةزن  ج15ص
  و يبرري  568ص 1ط دمشرر   مشررية  اممصررةريج مرجمرر    ج 115ص 6 ررة يا ارررن قبررةي   ج

ط  108ص 1ط  رررو  يشرررو   وام رررةج اممرررةم  م صرررو   ج 15ص 1اموصرررو  الررررن امرررردي   ج
ط  161ص 1  اممةم  امصرغي  مربريوط   ج151و 155ص 8امقةه    ممم  امزوا د مرحيثم   ج

 ط الهو   وم ةق  قرر  ررن حرر  طةمر   116مص   وح مج اممطةم  مآلم  ب   اما ف   ص
ط طحررر ان  وامم ةقررر  مرخررروا زم   581ح 516وص 581ح 511الررررن اممغرررةزم  امشرررة ج  ص

  ويبررجة  امرر ا رين 11  111ص 5مرامرروي   امشررة ج   ج  و  ا ررد امبررمطين 551اما فرر   ص
ط امبجيدي ، امبي   ام روي  مزين داالن اممطررو   108مرصرةن امشة ج  رحةمص  و  األرصة   ص

 5ط امرحيرر  مصرر   امطرقررةو اميررر د الرررن بررجد  ج 111و 110ص 1رحررةمص امبرري   امارريرر   ج
صر    امروز األاةديرل مرشريا اامرد ط م 1ص 1دا  صةد  ري وو  اممواه  امرد ير   ج 181ص

ط األدرير  مر رةن    ا رد امبرمطين   116ط آب ة    األ وا  اممامدي  مر حرة    ص 111اما ف   ص
  وح برة  األشر ا  616و 611ح 15ص 5  و ة يا دمش  الرن قبةي   ج618ح 515ص 5ج

 888ح 168ص 1  وي ررررلز امجمررررة   ج166ص 1  واريرررر  األوميررررةم  ج110ص 5مررررررالذ    ج
  ويفةيررر  امطةمررر  مري مررر  امشرررة ج   1558و 1568و 1561و 868و 861-860و 811-811و

 … ط امايد ي ، و 61ص
 5  ج حمة اماديل    مصةد  امشيج   أيث  من ذمك،  امر  مرثال   قيرون حخررة  ام  رة 

  ي    ة ك  ييا امثقرين ي ة  هللا وق   ر  ومرن و يه  )قة  ام ر   11  568ح 55ص

  11581ح 18  111ص 11   ي دا قرّ  اماوض(  ومب د ك اموبة    جيف  قة ا

ط منببرر   51518ح 181ص 6وا ظرر  اررديل امخريف ررين  رر  مبرر د حامررد رررن ا ررر   ج

ط دا  ام يررةن مر رر ال،  155ص 8ق طررر  رمصرر   ومممرر  امزوا ررد ألررر  ريرر  امحيثمرر   ج

م  رير وو  وحي رة ط منبب  ام برة 501ص 5امقةه    و  ة   امصاةر ، الرن ا ر    ج

ط منببر  ق طرر  رمصر   وحي رة   ر   51581ح 188ص 6   مب د حامرد ررن ا رر   ج

 ط دا  ام يةن مر  ال، امقةه    155ص 8ممم  امزوا د ألر  ري  امحيثم   ج
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أيضاإ مسؤولة عن إرنيامل ادك ألح ا ها يصلوات اهلل عليهاص إذ احلق ُ يبطـ  بالتقـا م وهـ و 
 ظةمة هنربن على مر التاريخ.

 .ص7ي«أحسن العد  نصر  املةلوم: »قا  أمري املؤمنني 
بســبع و اهــا عــن ســبع، أمرنــا بعيــا    وعــن الــرباع بــن عــامب قــا : يأمرنــا رســو  اهلل 

املرير، واتبامل ا نائال، وإاشاع السـةم، وإنيابـة الـداعك، وتسـميت العـازس، ونصـر  املةلـوم، 
 .ص2يوبر القسم...ص احلديع
 لرنيــــ  أتــــاو: أُ أ لـــــل علــــى أمـــــر قــــا  رســـــو  اهلل »قـــــا :  وعــــن أ  عبــــد اهلل 

يدخلل اهلل به ا نة؟ قا : بلى يا رسو  اهلل، قا : أن  مما أنالل اهلل، قا : الن هننـت أحـوج 
 .ص5ي«ممن أنيله، قا : اانصر املةلوم..

 .ص10ي«من   ينصة املةلوم من الةا  عةمت آيامه: »وقا  أمري املؤمنني 
 .ص11ي«من   ينصة املةلوم من الةا  سلبه اهلل قدرته: »وقا  
 .ص14ي«ُ ينتصر املةلوم بة ناصر: » وقا 
 

 أأغلب على َرثيه

 التعجب االستنكاري
: يأالغلت على إرييهص ور    مقـام التعجـت املضـّمن معـس اُسـتنكار، أي هنيـة قو ا 

 المنع من إرا أ  على خةه هنتاب اهلل؟!
هنــة أو وا ــاع للســكت، أي أ ــا عةمــة الســكوت   آخــر الكــةم، والــ  تلحــق لبيــان حر 

حره، ول ا يسكت هبا   الوقة  ون الوص ، وإن قرئ بليباهتـا   الوصـ  أيضـاإ، ميـ  قولـه 

                                                           

 .10410ح 5ه 2ب 6  226غرر احلكم و رر الكلم: ص (7)
 باب السبعة. 121-120ص 4 ا صا : جباب ذهنر ما نياع   سبعة، وميله   55-52معدن ا واهر: ص (8)
 .125ص 4انةر تنبيه ا وازر ونالهة النواظر: ج (5)
 .7202ح 1ه 4ب 2  121غرر احلكم و رر الكلم: ص (10)
 . 7205ح 1ه 4ب 2  121غرر احلكم و رر الكلم: ص (11)
 .11122ح 6ب 6  221غرر احلكم و رر الكلم: ص (12)
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ئئابييرْه  فئريئرق ئئول  يرئئا لرْيترنيئئي لرئئْم أ وتر كيترابييرئئهســبحانه وتعــاىل:  سر ئئا    يرئئا ورلرئئْم أرْرري مرئئا حي لرْيتئرهر
يرةر  كر عرنتي س ْلطرانييرهْ هرلر    مرا أرْغنرى عرنتي مرالييرهْ  كرانرتي اْلقراضي

 .ص11ي
أو إشار  إىل قطع اُستمرار   الكةم إىل هنا، وذلـل لتلهـة املـتكلم نـا ُ يـتمكن مـن 
بيانه بالكةم، أو نـا ُ يسـمح لـه املقـام بـه، اأريـد بـ لل  ـو مـن انطبـا  الكـةم مـع الواقـع،  

ذلئئئك مئئئا كنئئئا نبئئئ هنمـــا   قولـــه عالونيـــ : 
 ص15يحكايتهـــا حبـــ ه اليـــاع حيـــع أريـــد  ص12ي

للكــةم، النــه مــن شــد  الشــو    يــتكلم بتمــام الكــةم، هنمــا أن مــن الــوار  أحيانــاإ أن ُ يــتم 
 الكةم لشد  ا وه أو احلالن أو غري ذلل من احلاُت الن سية الطارئة.

علــى يإرييــهص لغلبــة اآلُم عليهــا ممــا ُقتــه مــن القــوم، هنمــا  و  املقــام قــد يكــون وق هــا 
م عنـد انقطـامل ن سـه ـ إلرهـا  أو حتـرك مائـد أو غـري ذلـل ـ إذ أ ـا يصـلوات اهلل يتوقـة املـتكل

عليهــاص نيــاعت إىل املســجد متحاملــة علــى ن ســها، تعــاين مــن نيراحهــا وهنســر رــلعها وســقط 
 نينينها، وتتجلد رغم آُمها، العن اهلل ظامليها وغاص  حقوقها وع هبم ع اباإ أليماإ.

أبيها معصبة الرأا، ناحلة ا سم، منهد  الرهنن، باهنية  ما مالت بعد أ ا »اقد روي: 
 .ص16ي«العني، حمرتقة القلت، يغشى عليها ساعة بعد ساعة

ولعــ  املــرا  بــاإلرا هنــا: األعــم مــن النحلــة واإلرا املصــطلح، وقــد ســبق أن اــدك هنانــت 
ت هك   حياته، هنما هو يابت   التواريخ، وهنما استدل للالهراع  لة  لها رسو  اهلل 

 أيضاإ ب لل   موزن آخر.
وأمــا إذا أريــد بــاإلرا: خصــوص اإلرا بــاملعس املشــهور، اهــو ـ هنمــا ســبق ـ مــن بــاب 
التسليم إليبات احلق نا يعرته بـه ا صـم، اـان اإلنسـان إن هنـان حمقـاإ ُو يصـ  إىل حقـه إُ 

و غـريو، صـح بالطريق ال ي يللالم ا صـم، أي نـا يـراو ا صـم صـحيحاإ وإن هنـان الصـحيح عنـد
إنــا معاشـر األنبيــاع أمرنـا أن نكلــم النــاا »سـلوك ذلــل الطريـق، وهــ ا قـد يكــون مــن مصـا يق 

ومـــن بـــاب يإن ســـلمناص هنمـــا   هنلمـــات العلمـــاع، وميـــ  قـــو  النـــ   ص17ي«علـــى قـــدر عقـــو م
                                                           

 .45ـ  45سور  احلاقة:  (11)
 .62الكهة: سور   (14)
 أي اآلية أو الكلمة ينب ص. (19)
 .16ح 7ب 121ص 21حبار األنوار: ج (16)
علــى الســؤا   ، ومــن أميلتــه ا ــواب الــ ي ذهنــرو اإلمــام الســجا  7رــمن ح 1ب 25ص 1حبــار األنــوار: ج (17)
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فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هِا ربي، قا  تعاىل: «ه ا ر » إبراهيم 
 .ص12ي

وقـــع علـــى يةيـــة أصـــناه، صـــنة يعبـــد الالهـــر   إن إبـــراهيم : »الررـــا  قـــا  اإلمـــام
وصــنة يعبــد القمــر وصــنة يعبــد الشــمس، وذلــل حــني خــرج مــن الســرب الــ ي أخ ــى ايــه، 

فلما جن عليه الليل رأى  : الالهـر  قـاهئِا ربئي  ..علـى اإلنكـار واُسـتخبار فلمئا
رأى القمئئر بازغئئاً قئئال هئئِا ربئئي

فلمئئا رأى الشئئم  ُســتخبار... علــى اإلنكــار وا ص15ي
بازغئئة قئئال هئئِا ربئئي هئئِا أكبئئر

مــن الالهــر  والقمــر علــى اإلنكــار واُســتخبار ُ علــى  ص40ي
 .ص41ي «سبي  اإلخبار واإلقرار

الضـاحية نعـس: الةـاهر  «. بلـى قـد يلـى لكـم هنالشـمس الضـاحية»قب  ذلـل:  قو ا 
الضـحى وقـت بـني الصـبح والةهـر البّينة، ألن   وقت الضحى تكون الشمس أظهر شـكع، و 

 حني تقرتب الشمس من نصة النهار.
ال ــا يصــلوات اهلل عليهــاص ذهنــرت انطبــا  الكــربن الكليــة لــ را « أين ابنتــه: »وقو ــا 

 .على الصغرن الشخصية وال  هك عبار  عن: أ ا ابنة رسو  اهلل

                                                                                                                                                                      

على ا ه ،  : يألن اهلل تبارك وتعاىل بناهم بنيةالتايل: يألي علة حجت اهلل عالوني  ا لق عن ن سهص؟ اقا  
الو أ م هنانوا ينةرون اهلل عالوني  ملا هنانوا بال ي يهابونه ُو يعةمونه، نةري ذلل أحدهنم اـلذا نةـر إىل بيـت اهلل 
احلرام أو  مر  عةمه إذا أتت عليه أيام وهو يراو ُ يكا  أن ينةر إليه إذا مر به ُو يعةمه ذلل التعةيمص. علـ  

 .4ح 52ب 115ص 1الشرائع: ج
 .76ر  األنعام: سو  (18)
 .77سور  األنعام:  (15)
 .72سور  األنعام:  (20)
 على أه  الكتاب وغريهم. احتجاج الررا  247ص 4اُحتجاج: ج (21)
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 يا بن أبي قحافة

 مواجهة الحاكم
أ  قحااة مباشر  ي يـد رنيحـان أو ونيـوب التونيـه    ا طاب ُبن تونييهها  مسألة:

األمـــر بـــاملعروه والنهـــك عـــن املنكـــر  ـــو العقـــ  املخطـــط والعامـــ  األو  والســـبت الرئيســـك   
ُإ وبال ات.  الةلم، وحماولة ر عه مباشر ، النه املعين باألمر والنهك أو

اذهبا َلى فرعون َنه طغىقا  تعاىل: 
 .ص44ي

 ــن أهــ  بيــت النبــو  ومعــدن الرســالة، وياليــد ااســق شــارب : » وقــا  اإلمــام احلســني
ا مــــر وقاتــــ  الـــــن س، وميلــــك ُ يبـــــايع مليلــــه ولكــــن نصـــــبح وتصــــبحون أينـــــا أحــــق با ةاـــــة 

 .ص41ي«والبيعة
ويراع اليـد عـن هـ ا ايمـا لـو هنـان التونيـه لغـريو أنيـدن وأن ـع، أو هنـان التونيـه لـه ذا خطـر 

النـه حينمـ  يراـع اليـد عـن التونيـه للعامـ  األساســك إُ  مراـومل بقاعـد  يُ رـررص أو مـا أشـبه،
 إذا هنان له ـ رغم ا طر ـ مصلحة ملالمة أهنرب أو أهم.

واملصـــلحة وامل ســـد  تةحـــظ بالقيـــاا إىل الشـــخ  اآلمـــر وإىل أتباعـــه وإىل لـــوامم األمـــر 
واملنهـك عنـه،  والنهك وإىل اآليار املستقبلية على األنييا  القا مة، وبالقياا إىل نومل املـأمور بـه

 وإىل املصاحل العليا والعامة وما أشبه.
وذلل هنله يعره من الشرمل ومن ال ين عدهم الشرمل مرنيعاإ   احلوا ا الواقعة، الو أرا  
ظـا  غصـت مــا  شـخ   اــلن  يـه عـن املنكــر وانيـت لــو   يسـتلالم رـرر النــاهك نـا ُ رــوم 

 حتمله هنالقت  ميةإ.
 هك لشهر ميةإ اه  رت النهك عندئ ؟ لكن لو استلالم ذلل سجن النا

املرنيــع   بعــر الصــغريات إىل ال قهــاع، و  بعضــها إىل أهــ  ا ــرب ، و  بعضــها إليهمــا 
 معاإ، و  بعضها إىل العره، و  بعضها إىل الشخ  ن سه على ت صي  ذهنرناو   ال قه.

ونيهـت الصـديقة و  املقام هنان اضح الةلم والعـدوان   أقصـى  رنيـات األ،يـة، لـ لل 
                                                           

 .21سور  زه:  (22)
 41نــوت معاويــة ومنامــه، ورانيــع اللهــوه: ص املقصــد األو ، أخبــار احلســني  42رانيــع ميــري األحــالان: ص (21)

 تقدمة على القتا .املسلل األو    األمور امل
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ا طــــاب لــــألو  مباشــــر ، و  يكــــن ليحــــ  حملــــه تونييــــه ا طــــاب  الطــــاهر  اازمــــة الالهــــراع 
لشخ  آخر ابتـداعإ، اـا طر   ميـ  هـ ا املوقـة هنـان ممـا ُ يلغـك ونيـوب اُقتحـام، إرـااة 

أهنير مما سـبق مـنهم مـن اإليـ اع العةـيم،  إىل أنه قد يقا  بأ م هنانوا يتخواون من إي ائها 
قبـ  ذلـل بضـرهبا  وااإ من ر و  ال ع  ا ماهريية أو ماليد من اقدان الشـرعية وإن آذوهـا خ

ولطمها وهنسر رلعها وإسقاط نينينهـا وغريهـا، ألن خطبتهـا ال دهنيـة هنانـت بعـد قصـة الـدار،  
 هنما يةهر من التواريخ.

 

 أفي كتاب اهلل ترث أباك وال أرث أبي؟

 االستدالل المنطقي
طبع اإلنسان ـ إن   يكن زبعاإ له ـ على اُستدُ  املنطقك املعقو ، ينبغك أن يت مسألة:

بالحكمئئئئئة والموعظئئئئئة الحسئئئئئنةخاصـــــة علـــــى ا صـــــم، أي 
بئئئئئالتي هئئئئئي واجملا لـــــة  ص42ي

أحسئئئن
واألئمـــة الطـــاهرين  . وهـــ ا مـــا يشـــاهد بورـــوح   احتجانيـــات رســـو  اهلل ص45ي

ص46ي. 
املتعلــق وانيبــاإ ونيــت، وإذا هنــان  وقــد رــت ميــ  هــ ا األســلوب حســت املتعلــق، اــلذا هنــان

 املتعلق مستحباإ استحت.
وليس املرا  باملنطقك: الربهـان اقـط، بـ  يشـم  الصـناعات ا مـس الـ  ذهنرهـا املنطقيـون 
ُإ منطقيـاإ بـاملعس األعـم    املنطق، الن من الشعر وا طابة وا د  ما يكون   مـور و اسـتدُ

 أيضاإ.
وجاريْله ْم بيالَّتيي هيير أرْحسرن   :به شازبا لنبيه قا  اهلل تبارك وتعاىل   هنتا

 .ص47ي
وال ت جاريل وا أرْهلر اْلكيتابي َال بيالَّتيي هيير أرْحسرن  وقا  عال من قائ : 

 .ص42ي
                                                           

 .145سور  النح :  (24)
 .145سور  النح :  (29)
 .رانيع هنتاب ياُحتجاجص للشيخ الطربسك  (26)
 .145سور  النح :  (27)
 .26سور  العنكبوت:  (28)
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ِيي حراجَّ َيْبراهييمر وقا  اهلل تعاىل:   . ص45ياآلية ألرْم تئررر َيلرى الَّ
احـت  علـى عبـد  الكوهنـت املعـروه بـالالهر   أيضـا ملـا وقا  تعـاىل حكايـة عـن إبـراهيم 

وعبد  الشمس والقمر مجيعا بالوا ا وانتقا ا وزلوعها وأاو ا وعلى حدويها وإيبات حمدا  ا 
ئنر اْلم ئوقينيينر واازر إياها:   وكرِليكر ن ريي َيْبراهييمر مرلرك ئوتر السَّئماواتي واْْر ي ولييرك ئونر مي
ئهي وتيْلكر ح جَّ إىل قوله تعـاىل  ت نا آتئرْيناها َيبْئراهييمر عرلئى قئرْومي

وغـري ذلـل مـن اآليـات الـ   ص10ي
 ايها األمر باُحتجاج.
 .ص11ي« ن اجملا لون    ين اهلل على لسان سبعني نبيا»أنه قا :  وروي عن الن  

هنمـا ور  العديــد مـن الروايــات   بيـان اضــ  دا لـة أهــ  البازـ  والــداامل عـن احلــق، اعــن 
اضـ  هنااـ  يتـيم : »قـا : قـا  احلسـن بـن علـك  احلسن بـن علـك العسـكري أ  حممد 
املنقطع عن مواليه الناشت   رتبة ا ه  خيرنيه من نيهله ويورح لـه مـا اشـتبه  آ  حممد 

 . ص14ي«عليه على اض  هناا  يتيم يطعمه ويسقيه هن ض  الشمس على السها
  اليغـر الـ ي يلـك إبلـيس  علمـاع شـيعتنا مرابطـون: »وقا  نيع ر بـن حممـد الصـا   

وع اريتــه، منعــوهم عــن ا ــروج علــى رــع اع شــيعتنا، وعــن أن يتســلط علــيهم إبلــيس وشــيعته 
والنواصت، أُ امن انتصت ل لل من شيعتنا هنان أاض  ممن نياهد الروم والرتك وا الر ألـة 

 . ص11ي«ألة مر ، ألنه يداع عن أ يان حمبينا وذلل يداع عن أبدا م
اقيه واحد ينق  يتيما واحداإ من أيتامنا املنقطعني عنا وعن : »بن نيع ر وقا  موسى 

مشــاهدتنا بتعلــيم مــا هــو حمتــاج إليــه أشــد علــى إبلــيس مــن ألــة عابــد، ألن العابــد ،ــه ذات 
ن ســه اقــط، وهــ ا ،ــه مــع ذات ن ســه ذوات عبــا  اهلل وإمائــه ينقــ هم مــن يــد إبلــيس ومر تــه 

 .ص12ي«ألة عابد وألة ألة عابد  ال لل هو أاض  عند اهلل من ألة
من العلماع الداعني إليـه  لُو من يبقى بعد غيبة قائمكم : »وقا  علك بن حممد 

                                                           

 .452سور  البقر :  (25)
 .21-75سور  األنعام:  (10)
 ج وا دا  بال  هك أحسن.  ذهنر زره مما أمر اهلل   هنتابه من احلجا  15ص 1اُحتجاج: ج (11)
 .41261ح 11ب 112ص 17مستدرك الوسائ : ج (12)
   ذهنر زره مما أمر اهلل   هنتابه من احلجاج وا دا  بال  هك أحسن. 17ص 1اُحتجاج: ج (11)
 .6ح 4ه 15-12ص 1غوايل الآليل: ج (14)
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والـــدالني عليـــه والـــ ابني عـــن  ينـــه حبجـــ  اهلل واملنقـــ ين لضـــع اع عبـــا  اهلل مـــن شـــباك إبلـــيس 
ن مسـكون أممـة ومر ته ومن اخاخ النواصـت ملـا بقـك أحـد إُ ارتـد عـن  يـن اهلل ولكـنهم الـ ي

قلــوب رـــع اع الشـــيعة هنمـــا مســـل صـــاحت الســ ينة ســـكا ا أولمـــل هـــم األاضـــلون عنـــد اهلل 
 .ص15ي«عالوني 

مـن قــون : »: قـا  علـك بـن أ  زالـتوقـا  أبـو حممـد احلسـن بـن علـك العسـكري
مســكينا    ينــه رــعي ا   معراتــه علــى ناصــت شــالة اأاحمــه، لقنــه اهلل تعــاىل يــوم يــدىل   

يقـــو : اهلل ر ، وحممـــد نبيـــك، وعلـــك وليـــك، والكعبـــة قبلـــ ، والقـــرآن هبجـــ  وعـــديت، قـــربو أن 
واملؤمنــون إخــواين، ايقــو  اهلل: أ ليــت باحلجــة اونيبــت لــل أعــايل  رنيــات ا نــة، اعنــد ذلــل 

 . ص16ي«يتحو  عليه قربو أنالو رياض ا نة
شـكع مـن أمـر  وقـد اختصـم إليهـا امرأتـان اتنامعتـا   قالت اازمة  وقا  أبو حممد

ـــدين، إحـــدا،ا معانـــد  واألخـــرن مؤمنـــة، ا تحـــت علـــى املؤمنـــة حجتهـــا ااســـتةهرت علـــى  ال
: إن ارح املةئكة باسـتةهارك عليهـا أشـد مـن املعاند  ا رحت ارحا شديدا، اقالت اازمة

ــــل أشــــد مــــن حال ــــا، وإن اهلل عالونيــــ  قــــا   ارحــــل، وإن حــــالن الشــــيطان ومر تــــه حبال ــــا عن
ل ازمة نا اتحت على ه و املسكينة األسري  من ا نان ألـة ألـة رـعة للمةئكة: أونيبوا 

مما هننـت أعـد ت  ـا، وانيعلـوا هـ و سـّنة   هنـ  مـن ي ـتح علـى أسـري مسـكني ايغلـت معانـدا 
 . ص17ي«مي  ألة ألة ما هنان له معدا من ا نان

  لـــبعر تةم تـــه ملـــا انيتمـــع قـــوم مـــن املـــوايل وا بـــني آل وقـــا  أبـــو حممـــد العســـكري 
حبضرته، وقالوا: يا ابن رسو  اهلل، إن لنا نيارا من النصاب يؤذينا وزت  علينا  رسو  اهلل 

ويــور  علينــا حججــا ُ نــدري هنيــة    ت ضــي  األو  واليــاين واليالــع علــى أمــري املــؤمنني
ع إذا هنـــانوا دتمعـــني يتكلمـــون اتســـمع علـــيهم »ا ـــواب عنهـــا وا ـــروج منهـــا، قـــا :  مـــر هبـــُؤ

 «.ن منل الكةم اتكلم وأاحم صاحبهم واهنسر غرته وا  حدو ُو تبق له باقيةايستدعو 
اــ هت الرنيــ  وحضــر املورــع، وحضــروا وهنلــم الرنيــ  اأاحمــه وصــريو ُيــدري   الســماع 

                                                           

 .عن اإلمام    أن اليتيم احلقيقك هو املنقطع 125-122: صت سري اإلمام العسكري  (19)
   ذهنر زره مما أمر اهلل   هنتابه من احلجاج وا دا  بال  هك أحسن. 12ص 1اُحتجاج: ج (16)
   ذهنر زره مما أمر اهلل   هنتابه من احلجاج وا دا  بال  هك أحسن. 12ص 1اُحتجاج: ج (17)
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 هو أو   األرض.
قالوا: اوقع علينا من ال رح والسرور ما ُ يعلمه إُ اهلل تعاىل، وعلى الرني  واملتعصبني له 

إن الـ ي   »قـا  لنـا:  الغم مي  ما حلقنا مـن السـرور، المـا رنيعنـا إىل اإلمـام من احلالن و 
السماوات من ال رح والطرب بكسر ه ا العدو هلل هنان أهنيـر ممـا هنـان حبضـرتكم، والـ ي هنـان 
حبضــر  إبلــيس وعتــا  مر تــه مــن الشــيازني مــن احلــالن والغــم أشــد ممــا هنــان حبضــرهتم ولقــد صــلى 

كـــة الســـماع واحلجـــت والكرســـك وقابلهـــا اهلل باإلنيابـــة اـــأهنرم إيابـــه علــى هـــ ا الكاســـر لـــه مةئ
وعةـم يوابـه ولقــد لعنـت تلـل املةئكــة عـدو اهلل املكسـور وقابلهــا اهلل باإلنيابـة اشـد  حســابه 

 .ص12ي«وأزا  ع ابه
 

 اْصل هو المساواة
ني  أن األص  األويل هو املساوا    احلقو  واألحكام بـ رنا ي هم من هنةمها  مسألة:

هنااـة أاــرا  املكل ـني، ومــن املصـا يق الرنيــا  والنسـاع، لــ لل احتـي  إىل الــدلي  علـى الت ــاوت 
 والتبعير والت رقة.

وه ا املست ا  هو مقتضى القاعـد ، اـلن األصـ  ـ هنمـا ذهنرنـاو   ال قـه ـ هـو املسـاوا  بـني 
ا خـرج بالـدلي ، الرنيـا  والنسـاع   مجيـع األحكـام إُ مـا خـرج بالـدلي ، ولـيس أصـ  املقـام ممـ

اكمـــا يـــرا الرنيـــ  تـــرا املـــرأ  أيضـــاإ وان اختلـــة املقـــدار، والتنةـــري بلحـــا  أصـــ  اإلرا ُ 
 ا صوصية هنما هو وارح.

نرئئئئات  بئرْعض ئئئئه ْم أرْولييرئئئئاء  بئرْعئئئئَم يرئئئئْأم ر ونر بيئئئئاْلمرْعر و ي قــــا  ســــبحانه:  ن ئئئئونر وراْلم ْؤمي وراْلم ْؤمي
ئئئئري وري قي  ئئئئْونر عرئئئئْن اْلم نكر هر ئئئئاةر وري طييع ئئئئونر اهللر ورررس ئئئئولره  أ ْولراليئئئئكر وريئرنئْ ئئئئونر الصَّئئئئالةر وريئ ْؤت ئئئئونر الزَّكر يم 

سريئرْرحرم ه ْم اهلل  َينَّ اهللر عرزييٌز حركييمٌ 
 .ص15ي

نرئاتي وراْلقرئانيتيينر وراْلقرانيترئاتي وقا  تعاىل:  َينَّ اْلم ْسئليميينر وراْلم ْسئليمراتي وراْلم ئْؤمينيينر وراْلم ْؤمي
ئئئعراتي وراْلم ترصرئئئدتقيينر ورا اشي َر ئئئعيينر وراْل اشي َر لصَّئئئاريقيينر ورالصَّئئئاريقراتي ورالصَّئئئابيريينر ورالصَّئئئابيرراتي وراْل

اكيريينر اهللر   َِّ ئئافيظيينر فئ ئئر وجره ْم وراْلحرافيظرئئاتي ورالئئ وراْلم ترصرئئدتقراتي ورالصَّئئائيميينر ورالصَّئئائيمراتي وراْلحر

                                                           

 .41ح 2ب 11ص 4رانيع حبار األنوار: ج (18)
 .71سور  التوبة:  (15)
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اكيرراتي  َِّ ثييراً ورال أرعردَّ اهلل  لره ْم مرْغفيررًة ورأرْجراً عرظييماً كر
 .ص20ي

ئئئار  وقـــا  عالونيـــ :  ْرنْئهر ئئئا ا ئئئْن ترْحتيهر نَّئئئاَت ترْجئئئريي مي نرئئئاتي جر ئئئْؤمينيينر وراْلم ْؤمي ورعرئئئدر اهلل  اْلم 
خراليديينر فييهرا

 .ص21ي
نرئاتي بيغرْيئري وقا  سـبحانه:  ينر يئ ئْؤذ ونر اْلم ئْؤمينيينر وراْلم ْؤمي ِي ئب وا فئرقرئدي اْحترمرل ئوا  ورالَّئ مرئا اْكترسر
َيْثماً م بييناً  بئ ْهتراناً ور

 .ص24ي
 بين الحاكم والرعية

أيضـــاإ: أن املســـاوا  هـــك األصـــ  ا كـــم بـــني مـــن بيـــدو  يســـت ا  مـــن هنةمهـــا مسئئئألة: 
الســـلطة ومـــن ُ ســـلطة لـــه، وأن احلـــاهنم رـــت أن خيضـــع لكتـــاب اهلل، اقـــد قـــا  عالونيـــ    

ئئَر ورأ نْئثرئئى ورجرعرْلنرئئاك ْم ش ئئع وباً ورقئربرائيئئلر يرئئالقــرآن احلكــيم:  ئئْن ذركر لرْقنرئئاك ْم مي ئئا النَّئئاس  َينَّئئا خر ا أريئ هر
بييرٌ  ليتئرعراررف وا َينَّ أرْكررمرك ْم عيْندر اهللي أرتْئقراك ْم َينَّ اهللر عرلييٌم خر

 .ص21ي
 .ص22ي«الناا هنأسنان املشط سواع: »وقا  رسو  اهلل 

ن هنأســــــــنان املشــــــــط يتســــــــاوون   احلقــــــــو  بيــــــــنهم، ويت ارــــــــلون املؤمنــــــــو : »وقــــــــا  
 .ص25ي«بأعما م
، أي: هنيــــة «يــــا ابــــن أ  قحااــــة أ  هنتــــاب اهلل أن تــــرا أبــــاك ُو ارا أ : »قو ــــا 

 مكن الت رقة بني املسلمني ح  أن بعضهم يرا أباو وبعضهم ُ يريه.
ضــك ـ عنـد تطبيقهـا علــى أنـه هـ  يونيــد   هنتـاب اهلل هنـربن هنليـة تقت ومـؤ ن هنةمهـا 

تقتضـك عـدم  ص27يأو هنـربن أخـرن ص26ياملصـدا  ـ أن تـرا أنـت أبـاك، وشصـ  لتلـل الكـربن
 إريك من أ ؟

                                                           

 .15األحالاب: سور   (40)
 .74سور  التوبة:  (41)
 . 52سور  األحالاب:  (42)
 .11سور  احلجرات:  (41)
 .5752باب النوا ر ح 175ص 2من ُ زضرو ال قيه: ج (44)
 .5562رمن ح 10ب 147ص 2مستدرك الوسائ : ج (49)
 ايما بعد بـ يأاخصكم اهلل بآيه أخرج منها أ ص. وهك ما أشارت إليه  (46)
 ايما بعد بـ يأم ه  تقولون أه  ملتني ُ يتواريانص. ارت إليه وهك ما أش (47)
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 لقد جالت شيالاً فرياً!

 االفتراء على اهلل
بارتكــاب ابــن أ  قحااـــة   ، شــها   منهــا «لقــد نيمــت شــيماإ اريــاإ : »قو ــا  مسئئألة:

 ع على اهلل تعاىل.هنبري  من أهنرب الكبائر وهك اُارتا
 وشها هتا يصلوات اهلل عليهاص حجة بة شل، وذلل من نيهات عديد ، منها: أ ا 

، اـلن اهتـام اآلخـرين نـا   ص22يمن أه  البيت ال ين أذهت اهلل عـنهم الـرنيس وزهـرهم تطهـريا
مـن شـهد شـها   مور علـى أحـد مـن »ي علوو رنيـس ومنـاه للتطهـري، و  احلـديع الشـرية: 

صـا قة بـدلي   ، اشـها هتا ص25ي«ق بلسانه مع املنااقني   الدرك األس   مـن النـارالناا عل
 الكتاب احلكيم.

يلقد نيمتص ويارياإص  لي  على أنه هنان عاملاإ عامداإ نعصـيته، إذ   ب    هنما أن تعبريها 
ظــاهر إزــة  يال ريـــةص هــو ذلــل، هنمـــا أن ظــاهر ينيمـــتص باعتبــارو اعــةإ مســـنداإ لل اعــ  هـــو 

 صد واُختيار.الق

 شهارة المعصوم
أو عـدم قبو ـا، ولـو رنيـع ذلـل إىل  من ا رم عـدم اُعتنـاع بشـها   املعصـوم  مسألة:

 إنكار الرسالة هنان هن راإ. 
إذا اعترب شها   يخالمة بن يابتص نناللة شها تني وقاو ذا  ومن البديهك أن الرسو  
الـــ  قــــا  عنهــــا: يإن  اهلل تعــــاىل  ، اـــلن شــــها   بضــــعته ص50يالشـــها تني   قصــــة مشــــهور 

، أقـون وأ  وأحـرن ص54يمن آية التطهري ، وهك ص51ييغضت لغضت اازمة ويررى لرراهاص

                                                           

 .11إشار  إىل قوله تعاىل   سور  األحالاب، اآلية:  (48)
 .2562باب ذهنر مج  من مناهك الن ، رمن ح 15ص 2انةر من ُ زضرو ال قيه: ج (45)
 يأيت ذهنرها    اية ه ا البحع. (90)
 .176ح 11ب 27-26ص 4: جعيون أخبار الررا  (91)
 .11سور  األحالاب:  (92)
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بــالقبو ، اـــلن اإلعــراب عـــن شـــها هتا اغضــاب  ـــا وهلل عالونيـــ  بــن  احلـــديع، ُو يعقـــ  أن 
ري هنمـــا ُ يغضـــت اهلل تعـــاىل لبازـــ ، باإلرـــااة إىل أنـــه تكـــ يت لقولـــه عالونيـــ    آيـــة التطهـــ

 خي ى.
و  الكا  عن معاوية بن وهـت قـا : هنـان الـبةط حيـع يصـلى علـى ا نـائال سـوقا علـى 

يسمى البطحاع يبامل ايها احلليت والسـمن واألقـط وإن أعرابيـا أتـى ب ـرا  عهد رسو  اهلل
   خــ  ليأتيــه بــاليمن، اقــام نــاا مــن املنــااقني اقــالوا:  لــه اأويقــه ااشــرتاو منــه رســو  اهلل 

 بكم بعت ارسل؟
 قا : بك ا وهن ا.

 قالوا: بمس ما بعت، ارسل خري من ذلل.
 خرج إليه باليمن واايا زيبا، اقا  األعرا : ما بعتل واهلل. وإن رسو  اهلل 
 : سبحان اهلل، بلى واهلل لقد بعتين.اقا  رسو  اهلل 

هنيـري اقـا  أبـو وارت عت األصوات اقا  النـاا: رسـو  اهلل يقـاو  األعـرا ، اـانيتمع نـاا  
أصـحابه إذ أقبـ  خالمـة بـن يابـت األنصـاري، ا ـرج النـاا بيـدو  : ومـع النـ  عبد اهلل 

 اقا : أشهد يا رسو  اهلل لقد اشرتيته منه. ح  انتهى إىل الن  
 اقا  األعرا : أتشهد و  حتضرنا؟

 : أشهدتنا؟وقا  له الن  
د اشــرتيت، أاأصــدقل نــا نيمــت بــه مــن اقــا  لــه: ُ يــا رســو  اهلل ولكــين علمــت أنــل قــ

وقــا : يــا  عنــد اهلل ُو أصــدقل علــى هــ ا األعــرا  ا بيــع. قــا  اعجــت لــه رســو  اهلل 
 .ص51ي«خالمة شها تل شها   رنيلني

 ص52يحرمة االفتراء والكِب مطلقا
َنمئئئا زــرم اُاــرتاع علــى اهلل والقــرآن، بـــ  مطلــق الكــ ب، اقــد قــا  ســبحانه:  مسئئألة:

الِين ال يؤمنون بآيات اهلل وأولالك هم الكاذبون يفتري الكِب
 .ص55ي

                                                           

 .1باب النوا ر ح 201-200ص 7الكا : ج (91)
 أي على اهلل عالوني  أو على القرآن أو على غري،ا. (94)
 .105سور  النح :  (99)
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ئئئئئئْم وقـــــا  تعــــــاىل:  ئئئئئئْن بئرْعئئئئئئدي ذرليئئئئئئكر فرأ ْولراليئئئئئئكر ه  ِيبر مي ئئئئئئ ئئئئئئررى عرلرئئئئئئى اهللي الكر تئر ئئئئئئْن افئْ فرمر
الظَّاليم ونر 

 .ص56ي
ِيبر وركرفرى بيهي َيْثماً م بييناً وقا  سبحانه:  انظ ْر كرْيفر يئرْفتئرر ونر عرلرى اهللي اْلكر

 .ص57ي
َِّبر بيآيراتيئئهي َينَّئئه  ال يئ ْفليئئ   قــا  عالونيــ : و  ئئ باً أرْو كر ِي ئئ ئئررى عرلرئئى اهللي كر تئر ئئْن افئْ ورمرئئْن أرْللرئئم  ميمَّ

الظَّاليم ونر 
 .ص52ي

وإذا انيتمـع ل ــظ اُاـرتاع والكــ ب هنـان معــس اُاــرتاع: القطـع، هنمــا يقطـع اللحــم، اكأنــه 
أمئئئر اهلل بئئئه أن يوصئئئل يقطعئئئون مئئئايقطــع عـــرن اإلمـــان أو يقطـــع حبـــ  املـــو   أو 

أو  ص55ي
بلحا  اُقتطامل من شخصية امل رتن عليه، اكما أن السكني تقطع حلمه ما ياإ هنـ لل ال ريـة 

 سكني تقطع شخصيته املعنوية.
 .ص60ي«هلل من ا عى وخاب من اارتن: »قا  أمري املؤمنني 

 .ص61ي«ولعن اهلل من اارتن عليل: »و  ميار  أمري املؤمنني 
يـا أبـا النعمـان ُ تكـ ب علينـا هن بـة اتسـلت احلني يـة، ُو تطلـ  : »نيع ـروقا  أبـو 

أن تكــون رأســا اتكــون ذنبــا، ُو تســتأهن  النــاا بنــا ات تقــر، النــل موقــوه ُ حمالــة ومســمو  
 . ص64ي«الن صدقت صدقناك وإن هن بت هن بناك

 . ص61ي«إن الك ب هو خراب اإلمان»قا :  وعن أ  نيع ر
ــــــــــل أتباعــــــــــه »قــــــــــا :  وعــــــــــن أ  عبــــــــــد اهلل  ــــــــــل بالبينــــــــــات ويهل إن الكــــــــــ اب يهل

 . ص62ي«بالشبهات
أنــه ملعــون، اقــا : إ ــا ذلــل الــ ي زــوك  ذهنــر احلائــل أل  عبــد اهلل »و  احلــديع: 

                                                           

 .52سور  آ  عمران:  (96)
 .50سور  النساع:  (97)
 .41سور  األنعام:  (98)
 .45، وسور  الرعد: 47سور  البقر :  (95)
 .41، رمن حخطبة ألمري املؤمنني  62-67ص 2كا : جال (60)
 .1157رمن ح ميار  قرب أمري املؤمنني  525ص 4من ُ زضرو ال قيه: ج (61)
 .16415ح 115ب 422-427ص 14وسائ  الشيعة: ج (62)
 .2باب الك ب ح 115ص 4الكا : ج (61)
 .10ح 112ب 422ص 65حبار األنوار: ج (64)



 

 44 

 . ص65ي«الك ب على اهلل وعلى رسوله 
 . ص66ي«ُو سوأ  أسوأ من الك ب: »وقا  أمري املؤمنني 

ي إىل ال جــــور و ال جــــور يهــــدي إىل إيــــاهنم و الكــــ ب اــــلن الكــــ ب يهــــد: »وقــــا 
 .ص67ي«النار

أربـع مـن هنـن ايـه اهـو منـااق، وإن هنانـت »قـا :  وعن عبد اهلل بن مسعو  عن النـ  
ايه واحد  منهن هنانـت ايـه خصـلة مـن الن ـا  حـ  يـدعها، مـن إذا حـدا هنـ ب، وإذا وعـد 

 . ص62ي«أخلة، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم اجر
 .ص65ي«من الكبائر الك ب على اهلل وعلى رسوله »قا :  وعن أ  عبد اهلل 
يكون املؤمن نيبانا؟ قا : نعـم، قيـ :  سم  رسو  اهلل »قا :  وعن اإلمام الررا 

 . ص70ي«ويكون خبية، قا : نعم، قي : ويكون هن ابا، قا : ُ
 .ص71ي«أرىب الربا الك ب: »وقا  الن  

 : املؤمن يالين؟ وقا  رني  للن  
 «.ون ذللقد يك: »قا 

 قا : املؤمن يسر ؟ 
 «.قد يكون ذلل: »قا  

 قا : يا رسو  اهلل املؤمن يك ب؟ 
 ُ، قا  اهلل تعاىل: »قا : 
 ِيينر اليئ ْؤمين ونر ِيبر الَّ َينَّما يئرْفترريي اْلكر

 .ص71ي«ص74ي
                                                           

 .10الك ب حباب  120ص 4الكا : ج (69)
 .10457ح 140ب 22ص 5مستدرك الوسائ : ج (66)
 ال ص  احلا ي عشر واملائة   الصد  والك ب. 122نيامع األخبار: ص (67)
 .145باب األربعة ح 452ص 1ا صا : ج (68)
 .5باب الك ب ح 115ص 4الكا : ج (65)
 .16412ح 112ب 426-425ص 14وسائ  الشيعة: ج (70)
 .5720باب النوا ر ح 177ص 2جمن ُ زضرو ال قيه:  (71)
 .105سور  النح :  (72)
 .10425ح 140ب 26ص 5مستدرك الوسائ : ج (71)
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 مما يجب َعالم الناس به
ــك با لي ــة! قــد خــا مسئئألة: لة هنتــاب اهلل يســتحت أو رــت إعــةم النــاا بــأن الــ ي قل

ونياع بشكع اري ياارتاع وهنـ بص، هنمـا صـرحت يسـةم اهلل عليهـاص بـ لل، النـه قـد يسـتحت 
 بيان ذلل وقد رت، هن    حمله، حست القوانني العامة األولية.

: يلقد نيمت شيماإ ارياإص، أي: أمراإ عةيماإ منكراإ، ولعله اقتباا مـن قولـه سـبحانه قو ا 
لقد جالت شيالاً فرياً  :ملرمي  حيع حكى قصة قوم عيسى 

 .ص72ي
 

 أفعلى عمد تركتم كتاب اهلل ونبِتموه وراء لهوركم

 التعمد في اْمر
إن تــرك القــوم لكتـاب اهلل ونبــ و وراع ظهــورهم هنـان عــن عمــد وعلـم وينبغــك بيــان  مسئألة:

، ألن املقصـو  هـو ص75ي: يأاعلـى عمـد تـرهنتمص حمـ وهذلل، الن ِعـد  اُسـت هام   قو ـا 
 ــم اعلــوا ذلــل عمــداإ، احــ ه العــد  إلاــا   أن هــ ا العــد  املــ هنور هــو الواقــع وهــو املــرا  أ

 واملقصو   ون غريو.
أمئئئئئن هئئئئئو قانئئئئئت آنئئئئئاء ومـــــن البةغـــــة حـــــ ه الِعـــــد ، ميـــــ  قولـــــه ســـــبحانه وتعـــــاىل: 

الليل
 .ص77ي، وما أشبه مما ذهنروو   باب اُست هامص76ي

 والنب  وراع الةهر: هنناية عن عدم العم .
 وقد ور ت روايات   ذم من نسك سور  اكية نن ترك العم  بالقرآن.

أُ ومــن »قــا :    حــديع املنــاهك: أن رســو  اهلل  عــن آبائــه  عــن الصــا   
تعلــم القــرآن   نســيه لقــك اهلل يــوم القيامــة مغلــُو يســلط اهلل عليــه بكــ  آيــة منهــا حيــة تكــون 

                                                           

 .47سور  مرمي:  (74)
 أي أعلى عمد ترهنتم أم عن سهو ونيه ؟ (79)
 .5سور  الالمر:  (76)
 رانيع هنتاب يالبةغةص ل مام املؤلة يقدا سروص. (77)
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 . ص72ي«قرينه إىل النار إُ أن يغ ر له
 . ص75ي«من تعلم القرآن   نسيه لقك اهلل تعاىل وهو أني م»أنه قا :  ي عن الن  ورو 

: نيعلـت اـداك، إين هننـت قـرأت القـرآن وعن يعقوب األمحر قا : قلت أل  عبد اهلل 
علمل اهلل هـو وإيانـا »ا لت مين اا مل اهلل عالوني  أن يعلمنيه، قا : اكأنه االمل ل لل اقا : 

السـور  تكـون مـع الرنيـ  قـد قرأهـا   ترهنهـا اتأتيـه »ن عشـر    قـا : قا : و ن  و مـ« مجيعا
يوم القيامة   أحسن صور  وتسلم عليه، ايقو : من أنت اتقو  أنا سور  هن ا وهن ا الو أنـل 

 . ص20ي«متسكت   وأخ ت   ألناللتل ه و الدرنية اعليكم بالقرآن
: إن علـّك  ينـا هنيـريا وقـد و  رواية أخرن عن يعقوب األمحر قا : قلـت أل  عبـد اهلل

القرآن القـرآن إن اآليـة مـن القـرآن : » خلين ما هنا  القرآن يت ّلت مين، اقا  أبو عبد اهلل 
والسور  لتجكع يوم القيامـة حـ  تصـعد ألـة  رنيـة يعـين   ا نـة اتقـو : لـو ح ةتـين لبلغـت 

 .ص21ي«بل هاهنا
إن الرني  إذا هنـان يعلـم السـور    يقو :  وعن ابن أ  يع ور قا : قعت أبا عبد اهلل

نسـيها أو ترهنهـا و خـ  ا نـة أشــرات عليـه مـن اـو    أحســن صـور  اتقـو : تعـراين، ايقــو : 
ُ، اتقــو : أنــا ســور  هنــ ا وهنــ ا   تعمــ    وتــرهنتين أمــا واهلل لــو عملــت   لبلغــت بــل هــ و 

 . ص24ي«الدرنية وأشارت بيدها إىل اوقها
من نسك سـور  مـن القـرآن ميلـت لـه   صـور  » بد اهللوعن أ  بصري قا : قا  أبو ع

حسنة و رنية رايعة   ا نة الذا رآها قا : ما أنت ما أحسنل ليتل يل، اتقو : أما تعراين، 
 . ص21ي«أنا سور  هن ا وهن ا لو   تنسين لراعتل إىل ه ا املكان

 الساكت على الظلم

                                                           

 .7715ح 14ب 156ص 6وسائ  الشيعة: ج (78)
 .2651ح 11ب 461ص 2تدرك الوسائ : جمس (75)
 .1باب من ح ظ القرآن    نسيه، رمن ح 607ص 4الكا : ج (80)
 .7710ح 14ب 152ص 6وسائ  الشيعة: ج (81)
 .2باب من ح ظ القرآن    نسيه ح 602ص 4الكا : ج (82)
 .57ح 44ب 56ص 1ا اسن: ج (81)
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رك لكتـــاب اهلل أيضـــاإ، االـــ ي أن الســـاهنت   املقـــام تـــا يســـت ا  مـــن هنةمهـــا  مسئئئألة:
يسكت عن نيور ا ائر وظلمـه و طيـه أوامـر القـرآن ونواهيـه، هـو مـن مصـا يق التـارك للعمـ  
بالكتــاب، بــ  مــن مصــا يق الضــارب بــه عــرض احلــائط والنابــ  لــه وراع ظهــرو، وذلــل بــدلي  

ة ومــن تونييههــا ا طــاب للجميــع: يأاعلــى عمــد تــرهنتمص رغــم أن الغاصــت املباشــر هنــان ا لي ــ
 ميله، واألهنير رنا   يشارهنوا بقو  أو اع ، ب  نجر  السكوت وعدم الر مل.

ُإ أو عمــةإ لكنــه  بــ  خطاهبــا  قــد يشــم  حــ  مــن شــارك   النهــك عــن هــ ا املنكــر قــو
لــيس بالقــدر الوانيــت، إذ النهــك القــويل والعملــك علــى  رنيــات ـ شــد  ورــع اإ ـ ولــه ميــا   

 ونقصان هنماإ.
ةَ ور قا  تعاىل:  أرعيد وا لره ْم مرا اْسترطرْعت ْم ميْن قئ وَّ

 .ص22ي
فراتئَّق وا اهللر مرا اْسترطرْعت مْ وقا  سبحانه: 

 .ص25ي
ال ي كرلتف  اهلل  نئرْفساً َيالّ و ْسعرهراوقا  عالوني : 

 .ص26ي
 .ص27ي«ولي ع  ا ري ما استطامل»  حديع:  وقا  أبو عبد اهلل 

أمــــرو بتقــــون اهلل... وباإلنصــــاه »مــــد بــــن أ  بكــــر: إىل حم و  عهــــد أمــــري املــــؤمنني 
 .ص22ي«للمةلوم وبالشد  على الةا 

                                                           

 .60سور  األن ا :  (84)
 .16سور  التغابن:  (89)
 .426سور  البقر :  (86)
 .1باب الت اليُّن يوم ا معة، رمن ح 217ص 1رانيع الكا : ج (87)
 .740ح 10ب 520ص 11حبار األنوار: ج (88)
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وورث سليمان راورَذ يقول: 
، وقال فيما اقتص من خبئر يحيئى بئن زكريئا، ص25ي

يرثني ويرث من آل يعقوب فهب لي من لدنك ولياً َذ قال: 
وأولئوا وقئال:  ص50ي

اْرحئئام بعضئئئهم أولئئى بئئئبعم فئئئي كتئئاب اهلل
يوصئئيكم اهلل فئئئي أوالركئئئم ، وقئئئال: ص51ي

ِكر مثئئئئل حئئئئ  اْنثيئئئئين للئئئئ
َن تئئئئرك خيئئئئراً الوصئئئئية للوالئئئئدين واْقئئئئربين وقئئئئال:  ص54ي
بالمعرو  حقاً على المتقين

 .ص51ي

 تراكم اْرلة
من مصا يق احلكمة: استخدام أسـلوب يتـراهنم األ لـةص واُلتجـاع إىل عـد  منهـا  مسألة:

نعت يسـةم اهلل عليهـاص، ولـ لل ولغـريو اـلن مـن املسـتحت ذهنـر ب  إىل التكيري منهـا، هنمـا صـ
مخســاإ مــن اآليــات   هــ ا  عــد  أ لــة واُســتنا  إىل آيــات شتل ــة إليبــات احلــق هنمــا ذهنــرت

 املقطع من ا طبة الشري ة.
 وذلل لسد ذريعة املبط .

نــه ُ إذ مــن املمكــن أن ينــاقش الــبعر   بعــر األ لــة، اــلذا هنانــت هنالــل أ لــة هنيــري  ال
مكن عا   املناقشة   مجيعهـا، إرـااة إىل أن غـري املعانـد أيضـاإ قـد ُيقنعـه  ليـ  واحـد قناعـة 

 تامة ايعضدو الدلي  اآلخر.
  إن تعد  األ لة نااع من الناحية الكي ية أيضاإ بلحا  هنـون اإلمـان والعلـم علـى املراتـت 

 والدرنيات هنما ُ خي ى.
 .ص52يبيان احلق الوانيت عليهوقد يكون ذلل وانيباإ إذا توقة 

 عند نقل اآليات الشريفة
رـــوم عنـــد نقـــ  مقـــازع مـــن آيـــات القـــرآن احلكـــيم، إســـنا  القـــو  إىل اهلل تعـــاىل  مسئئئألة:

                                                           

 .16سور  النم :  (85)
 .6ـ  5سور  مرمي:  (50)
 .6، وسور  األحالاب: 75سور  األن ا :  (51)
 .11سور  النساع:  (52)
 .120سور  البقر :  (51)
 .ن ذلل    هنتاب ياُحتجاجص للشيخ الطربسك ص انةر  اذج م54)
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ُإ لقائ  ـ إُ إذا هنان مو،اإ   أو إهانة عرااإ أو ما أشبه. ص55يوإسنا و إىل القائ  ـ ايما هنان قو
و هلل تعــاىل هنمــا اعلــت يصــلوات اهلل عليهــاص، واألرنيــح أن يســند القــو  لقائلــه بعــد إســنا 

، إُ «ايما اقـت  مـن خـرب زـى»بدون إرااة « وقا »النه وإن هنان من الصحيح أن تقو : 
أن هنون اآليات نقةإ، رع  األاض  ذهنر أنه قو  لقائ ،  ُ أنه هنةم ابتدائك من اهلل هنمـا   

وورث سليمان راورمي  
البةغـة الرايعـة حيـع إ ـا تقتضـك وما أشبه، وه ا نومل من  ص56ي

 أنواعاإ من الت نن   الكةم مضااا إىل  قة املعس.

 فلسفة اإلرث
تـــد  هـــ و اآليـــات الكرمـــة علـــى دموعـــة مـــن األحكـــام   األحـــوا  الشخصـــية  مسئئئألة:

 يورّيون، وهك تكشة عن نيوانت تارخيية أيضاإ. وغريها، ومنها أن األنبياع 
ات الكرمة يتضـمن اإلشـار  إىل السـ ة تشـريع اإلرا، وإريهـا هـك هنما أن استدُ ا باآلي

  من رسو  اهلل إذ ،أولوا اْرحام بعضهم أولى ببعم في كتئاب اهلل
، اكمـا ص57ي

يئئا أيهئئا الئئِين أن هنالــل أولويــة تكوينيــة بيــنهم، هنــ لل هنــان التشــريع، ولــ لل قــا  تعــاىل: 
آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 

 .ص52ي
وأنِر عشيرتك اْقربينبحانه: وقا  س

 .ص55ي
وبالوالدين َحساناوقا  تعاىل: 

 .ص100ي
 … و

اكان الكتاب التشريعك مطابقاإ مع الكتاب التكـويين، اهـو إذن ينبـع عـن مصـلحة واقعيـة 
حمابــا  أو اســتيناع، بــ  هــو مقتضــى  مــن رســو  اهلل  الــم يكــن إريهــا  ص101ين ــس أمريــة

                                                           

ع بنايتاة يصح ميةإ أن يقو : يقا  اهلل تعاىل  (59)  !ص. هُؤ
 .16سور  النم :  (56)
 .75سور  األن ا :  (57)
 .6سور  التحرمي:  (58)
 .412سور  الشعراع:  (55)
 .16سور  النساع:  (100)
 ا سروص ل لس ة اإلرا بعد قلي .وستأيت إرااة توريحية من اإلمام املؤلة يقد (101)
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يوصيكم اهللقتضى الوصية اإل ية: التشريع ومقتضى التكوين وهو م
 .ص104ي

امطالبتهـــا بـــاإلرا إذن ليســـت مطالبـــة ما يـــة احســـت، بـــ  هـــك امتيـــا  لوصـــية اهلل نيـــ  
فهئب لئي  :ومع  عواهتم رهبم، إذ يقـو  زـى  وعة، وهك متطابقة مع سنة األنبياع 

يرثني ويرث من آل يعقوب  من لدنك ولياً 
 .ص101ي

يعقوب وآله، هنما هو متعـاره   التعبـري، ميـ   وآل يعقوبه: والةاهر أن املرا  بقول
وأغرقنئئئئئا آل فرعئئئئئون قولـــــه تعـــــاىل: 

ئئئئئاءر آلر فيْرعرئئئئئْونر وقولـــــه ســـــبحانه:  ص102ي ورلرقرئئئئئْد جر
ِ ر   الن ئئئ

ـــه تعـــاىل:  ص105ي َنَّ اهلل اصئئئطفى آرم ونوحئئئاً وآل حيـــع املـــرا  ارعـــون وآلـــه، وهنقول
َبراهيم وآل عمران

إىل غـري ذلـل، نعـم إذا  يم وآلـه، وعمـران وآلـهحيع يـرا  إبـراه ص106ي
هنانــت هنالــل قرينــة أو انيتمعــا معــاإ يكــون اآل  غــري ذي اآل  ميــ  قولنــا: ياللهــم صــ  علــى 

 حممد وآ  حممدص وما أشبه ذلل.
وورث سئئليمان راورإذ يقــو : : »قو ــا 

، اــلن ظــاهر اإلرا هــو املــا ي ُ «ص107ي
النبــو  مــن  ون قرينــة،  ورا  او   أن ســليمان  املعنــوي، اــة يصــح القــو  بــأن املــرا :

نبيـاإ ممـن  الن اإلرا املعنوي دام زتاج للقرينة،   إنـه غـري تـام   املقـام إذ هنـان سـليمان 
ففهمناها سليمان وكال آتينا حكماً وعلماً ، قا  تعاىل:  او  

 .ص102ي
اآلية املبارهنـة نيـاعت وحيع هنان من ا تم  أن يستشك  البعر ب لل بالنسبة إىل ه و 

يعليهـــا الصـــة  والســـةمص بآيـــات أخـــر تأهنيـــداإ لـــداع الشـــبهة، وإن هنانـــت تلـــل اآليـــة ن ر هـــا  
 هنااية إذ الشبهة واهية إىل أقصى  رنية.

 فهئب لئي مئن لئدنك وليئاً وقا  ـ ايما اقت  من خرب مهنريا  ـ إذ قـا : : »قو ا 

                                                           

 .11سور  النساع:  (102)
 .6ـ 5سور  مرمي:  (101)
 .50سور  البقر :  (104)
 .21سور  القمر:  (109)
 .11سور  آ  عمران:  (106)
 .16سور  النم :  (107)
 .75سور  األنبياع:  (108)
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يرثني ويرث من آل يعقئوب
ألمـوا   ون النبـو ، ألن النبـو  ُ تـورا، اـلن املـرا  إرا ا ص105ي

مضاااإ إىل أن اُستعما  احلقيقك ل را هو   املا  ومـا عـداو دـام وهـو حبانيـة إىل الـدلي ، 
باآليـــة املبارهنـــة   خصـــوص إرا األمـــوا  وهـــك الصـــديقة  هـــ ا باإلرـــااة إىل استشـــها ها 

 املعصومة وهنةمها حجة.
ا يوممــ  ولــد يقــوم مقامـه ويريــه وهنانــت هــدايا بــين   يكــن لالهنريـ»قــا :  عـن أ  نيع ــر 

إسرائي  ون ورهم لألحبار وهنان مهنريا رئيساإ لألحبار وهنانت امرأ  مهنريا أخت مرمي بنت عمران 
بن مايان، وبنو مايان إذا ذاك ر ساع بين إسرائي  وبنو ملوهنهم وهم من ولد سليمان بـن  او  

ني ويرث من آل يعقوبيرث فهب لي من لدنك ولياً اقا  مهنريا: 
 .ص111ي«ص110ي

 شبهة وَجابة
ُ يقــــا : أيــــة اضــــيلة ألن يطلــــت اإلنســــان مــــن اهلل ســــبحانه وتعــــاىل واريــــاإ   املا يــــات، 

 االةمم أن يرا  هب و اآلية املعنويات؟ 
 ألنه يقا :

ُإ: إن املقام من السالبة بانت اع املورومل.   أو
ة يكــون أبــرت، والتناســ  هــو ممــا تــدعو إليــه ويانيــاإ: ال ضــيلة هــك امتــدا  ذريــة اإلنســان اــ

ال طر  والعقـ  والشـرمل، وبـه ح ـظ النـومل وقوامـه، إرـااة إىل أن ياإلراص مـن أهـم عوامـ   وام 
ومتاســــل وت اعــــ  ياألســــر ص، وياألســــر ص هـــــك اللبنــــة األساســــية األوىل   تكــــوين اجملتمعـــــات 

تت كل األسر، وهو من أهم اإلنسانية، وبتحطمها أو رع ها تتحطم أو تضعة اجملتمعات و 
 .ص114يأمراض الغرب هنما تنبه إىل ذلل علما هم

وعلى ه ا ااإلرا أيضاإ اضيلة النـه نـابع عـن مصـلحة واقعيـة، وهـو بعـر نيـالاع اإلنسـان 
عند البحع عن اآلية الشري ة  ص111يوهو نتيجة سعيه هنما أورحنا ذلل   يال قه: اُقتصا ص

                                                           

 .6ـ 5سور  مرمي:  (105)
 .6ـ 5سور  مرمي:  (110)
 سور  مرمي. 22ص 4ت سري القمك: ج (111)
 .ص رانيع هنتاب يالغرب يتغريص ويال قه: العوملةص ل مام املؤلة 112)
 هنتاب اُقتصا .  102وج 107رانيع موسوعة ال قه: ج (111)
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وأن لئئي  لسنسئئان َال مئئا سئئعى
قــديها الســل  واإلرــا ، وهــو أيضــاإ مــن عوامــ  بع ص112ي

ـ وهــو نــ    أقصــى  رنيــة مــن  تــداوم وتكامــ  العائلــة، ولعــ  لــ لل هنــان زلــت مهنريــا 
يرثني ويرث من آل يعقوب فهب لي من لدنك ولياً احلكمة والعلم ـ 

 . ص115ي
وأولوا اْرحام بعضهم أولى ببعم في كتاب اهللوقـا : : »قو ا 

 اال ـ« ص116ي
، أخـــ ت تســـتد  باآليـــات العامـــة ملـــا اســـتدلت بـــاآليتني الســـابقتني   خصـــوص األنبيـــاع 
 حيع تشملها يعليها الصة  والسةمص أيضاإ بعمومها.

أاــا  أيضــاإ الــر  علــى مــا معمــوو مــن احلــديع  ومهنريــا  واُســتدُ  بــآي  ســليمان 
 اهو معارض للقرآن بصراحة.اجملعو : ي ن نعاشر األنبياع ُ نورا وما ترهنناو صدقةص 

إن علــى هنــ  حــق حقيقــة وعلــى هنــ  صــواب نــوراإ، امــا وااــق  : »وقــد قــا  رســو  اهلل 
 .ص117ي«هنتاب اهلل اخ وو وما خالة هنتاب اهلل ادعوو

أن رســو  اهلل  قــرأت   هنتــاب علــك »قــا :  عــن أبيــه  وعــن اإلمــام الصــا   
 نيـاعهنم عـين مـن حـديع وااـق   قا : سيلك ب علّك هنما هن ب على مـن هنـان قبلـك، امـا

 .ص112ي«هنتاب اهلل اهو حدييك، وأما ما خالة هنتاب اهلل اليس من حدييك
إذا ور  عليكم حـدييان شتل ـان ااعررـو،ا علـى هنتـاب اهلل »قا :  وعن أ  عبد اهلل 

 .ص115ي«اما وااق هنتاب اهلل اخ وو، وما خالة هنتاب اهلل ارّ وو
ِكر مثئل حئ  اْنثيئينيوصيكم اهلل في أو وقا : : »قو ا  الركم للئ

، هـ ا «ص140ي
  األُو  وإُّ الن األنيى قد ترا أهنيـر مـن الـ هنر، وقـد تـرا مسـاوياإ للـ هنر، وقـد تـرا أقـ  

فئئي أوالركئئممــن الــ هنر، واحلكــم   اآليــة عــن األُو  حيــع قــا  ســبحانه: 
ومعهــم  ص141ي

                                                           

 .15سور  النجم:  (114)
 .6ـ 5سور  مرمي:  (119)
 .75سور  األن ا :  (116)
 .1باب األخ  بالسّنة وشواهد الكتاب ح 65ص 1الكا : ج (117)
 .5ح 45ب 447ص 4حبار األنوار: ج (118)
 .11164ح 5ب 112ص 47وسائ  الشيعة: ج (115)
 .11سور  النساع:  (120)
 .11سور  النساع:  (121)
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 ترا األنيى نصة ما يريه ال هنر.
م القاعــــد    الرنيــــ  واملــــرأ ، اــــان األحكــــام والتكــــالية ُو بــــأا باإلشــــار  هنــــا إىل عمــــو 

اإلسـةمية عامـة للجميـع، وبالتسـاوي ـ هنمـا سـبق ـ إُ   مــوار  اُسـتيناع، ميـ : هنـون إريهــا 
نصـــة اإلرا   ا ملـــة، و يتهـــا نصـــة الديـــة هنـــ لل، وشـــها هتا نصـــة الشـــها     بعـــر 

اإ أهنيـر مــن إرا الرنيــ ، و يتهـا أهنيــر مــن إن إريهــا أحيانــ«: ال قـه»املـوار ، وإُ اقــد ذهنرنــا   
 يـــة الرنيـــ ، هنمـــا   قتـــ  الرنيـــ  الـــ مك علـــى املشـــهور    يتـــه، وشـــها هتا أهنيـــر مـــن شـــها   
الرني  هنما   الوصـية حيـع إن الشـاهد  الواحـد  تونيـت ربـع الوصـية، ولـيس هنـ لل الرنيـ ، 

 على املشهور.
ا ري: ياملـا ص هنمـا   الت اسـري ، املـرا  بـ«ص144ياآليـة  َن تئرك خيئراً وقا : : »قو ا 
 ، النه خري ومن هنا ور ت روايات تد  على استحباب الغس وهنراهة ال قر.ص141يوغريها 

 .ص142ي«نعم العون على تقون اهلل الغس: »قا  رسو  اهلل 
 .ص145ي«نعم املا  الصاحل للعبد الصاحل ونعم العون الدنيا على اآلخر : »وقا  

مـات عقبـة بـن عـامر ا هـين وتـرك خـرياإ هنيـرياإ مـن : »لصا   و  احلديع عن اإلمام ا
 .ص146ي«أموا  ومواش وعبيد..

شـكع يـرون عـن أ  ذر  و  احلديع: عـن شـعيت العقرقـو  قـا  قلـت أل  عبـد اهلل 
  ،أنه هنان يقو : يةية يبغضها الناا وأنا أحبها، أحت املوت وأحت ال قر وأحت الـبةع

ى مـا يـرون إ ـا عـس املـوت   زاعـة اهلل أحـت إيّل مـن احليـا    إن ه ا ليس علـ: »اقا  
معصـــية اهلل، وال قـــر   زاعـــة اهلل أحـــت إيّل مـــن الغـــس   معصـــية اهلل، والـــبةع   زاعـــة اهلل 

ومن هـ ا احلـديع يعـره ونيـه ا مـع بـني روايـات  ص147ي«أحت إيل  من الصحة   معصية اهلل
 مدح ال قر وذمه.

                                                           

 .120سور  البقر :  (122)
 .52ب 14ص 65انةر حبار األنوار: ج (121)
 .1570باب املعايش واملكاست ح 156ص 1من ُ زضرو ال قيه: ج (124)
 .10ح 144ب 64ص 70حبار األنوار:ج (129)
 .10ح 1ب 115ص 101ر: جحبار األنوا (126)
 .1ح …باب معس قو  أ  ذر يرمحة اهلل عليهص 165معاين األخبار: ص (127)



 

 14 

اقـالوا هـ ا إخبـار عـن الواقـع هنمـا يقـا  أهنيـر أهـ  « هـ  ا نـة ال قـراعأهنير أ»أما حديع 
 الدين ال قراع.

 .ص142ي«ال قر هو املوت األهنرب: »قا 
 .ص145ي«ذقت املرارات هنلها الم أذ  شيماإ أمر من ال قر»... و  وصية لقمان ُبنه: 

 .ص110ي«ما أقبح ال قر بعد الغس: »وقا  
 .ص111ي«راإ هنا  ال قر أن يكون هن : »وقا  

 .ص114ي«وأعوذ بل من ال قر والوقر: »و  الدعاع عن اإلمام الصا   
 .ص111ي«القرب خري من ال قر: »وقا  أمري املؤمنني 

حقئئئئاً علئئئئى المتقئئئئينقولــــه تعــــاىل: 
أي: حــــق علــــى املــــؤمنني الــــ ين خيــــااون اهلل  ص112ي

إىل الوالـدين واألقـربني،   ويعملون بأوامرو أن يوصـوا بتن يـ  أوامـر اهلل سـبحانه   اإلرا بالنسـبة
وللمطلقات متاع بالمعرو  حقاً على المتقينهنما قا  تعاىل   املطلقات: 

 .ص115ي
وإن هنــان شــامةإ للوالــدين أيضــاإ، إُ أن ذهنــرهم مــن بــاب األ،يــة   اآليــة  اْقئئربينو

 املبارهنة ذهنراإ للعام بعد ا اص.
 واســــــــتدُُهتا أحكــــــــام ُو خي ــــــــى أنــــــــه يســــــــت ا  مــــــــن هــــــــ ا املقطــــــــع مــــــــن هنةمهــــــــا 

 
 عديد  قد أشرنا إىل بعضها:

غ ونر ورمرئْن أرْحسرئن  األو : حرمة اتبامل أحكام ا اهلية، قا  تعاىل:  أرفرح ْكمر اْلجراهيلييَّةي يئربئْ

                                                           

 حديع   ميار  املؤمن هلل. 446اُختصاص: ص (128)
 .5اجمللس ا امس والتسعون رمن ح 665-662األمايل للصدو : ص (125)
 .6باب العبا   رمن ح 22ص 4الكا : ج (110)
 .2حلسد رمن حباب ا 107ص 4الكا : ج (111)
  عاع   هن  صباح ومساع. 4ه 10ب 420مكارم األخة : ص (112)
 .12617ح 6ب 40ص 11مستدرك الوسائ : ج (111)
 .120سور  البقر :  (114)
 .421سور  البقر :  (119)
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ميْن اهللي ح ْكماً ليقرْوَم ي وقين ونر 
 . ص116ي

حتـت حكـم عـام،  الياين: حرمة الت رقة بني مسلم ومسلم ممـن رعلهـم اهلل سـبحانه وتعـاىل
 .ص117ي«الناا إىل آ م شرمل سواع: »قا  

اخل، قـا  …ص : يأاعلـى عمـداليالع: حرمة عـدم العمـ  بأحكـام القـرآن حيـع قالـت 
ومن لم يحكم بما أنزل اهلل فأولالك هم الفاسقونسبحانه: 

 .ص112ي
 الرابع: ونيوب العم  نوامين اإلرا هنما قررو اهلل سبحانه وتعاىل. 

 األحكام.إىل غريها من 
 

 .ص120يلي، وال أرث من أبي ص115يوزعمتم: أن ال حظوة

 المطالبة باإلرث
الجهئئر بالسئئوء مئن القئئولرــوم للمـرأ  املطالبــة بلريهـا، ورــوم  ـا مسئائل: 

علــى  ص121ي
َال من للممن غصبها أريها، لقوله تعاىل:

 .ص124ي
 وروم  ا تشكي  يمع وقون رغط ُستحصا  إريها.

  ااعاإ عن غريها ممن حرمن من املرياا.وروم  ا هن  ذلل 
وا ــوام هنــا بــاملعس األعــم، إذ قــد رــت ذلــل إذا توقــة حــق وانيــت عليــه، أو إذا هنانــت 

 املعاررة مع حماولة إلغاع احلكم اإل ك حبقها   اإلرا.
والونيوب   مور و، ليس خاصاإ بالنساع، ب  الرنيا  أيضاإ هن لل، النه قسم من املطالبـة 

                                                           

 .50سور  املائد :  (116)
بــاب مــا روي عــن أمــري  417، وحتــة العقــو : ص5رــمن ح 24اجمللــس  420أمــايل الشــيخ الصــدو : ص (117)

 .املؤمنني 
 .27سور  املائد :  (118)
و  بعر النسخ: يُ حةو  يلص أي املكانة واملناللة، يقـا  حةيـت املـرأ  عنـد مونيهـا: إذا  نـت مـن قلبـه، و   (115)

 بعر النسخ: يُحظ يلص.
 و  بعر النسخ: أبيه، وا اع للسكت. (140)
 .122سور  النساع:  (141)
 .122سور  النساع:  (142)
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 انيت، إرياإ أو غري إرا، امرأ  أو رنيةإ.باحلق الو 
عـــن رنيـــ  قـــبر صـــدا  بنتـــه مـــن مونيهـــا   مـــات، هـــ   ـــا أن  و  احلـــديع: ســـم  

 تطالت مونيها بصداقها، أو قبر أبيها قبضها؟
إن هنانـــت وهنلتـــه بقـــبر صـــداقها مـــن مونيهـــا الـــيس  ـــا أن تطالبـــه، وإن   : »اقـــا  

ة أبيهــا بــ لل، إُ أن تكــون صــبية   حجــرو تكــن وهنلتــه الهــا ذلــل، ويرنيــع الــالوج علــى وريــ
 .ص121ي«ايجوم ألبيها أن يقبر عنها

 حرمة القول بالباطل
 زرم القو  بعدم احلةو   ا يصلوات اهلل عليهاص. مسألة:

هنمــا زــرم مطلــق القــو  بالبازــ ، واملقــام مــن مصــا يق ذلــل وإن هنانــت احلرمــة أشــد ايــه، 
 .ص122ي«اأما احلكم بالباز  اهو هن ر: »قا  

 .ص125ي«ُ خري   الصمت عن احلكمة، هنما أنه ُ خري   القو  بالباز : »وقا  
 ولع  ذهنرها ياحلةو ص ح  تشم  يالنحلةص أيضاإ هنما أشرنا إىل ذلل ايما سبق.

 والباز    غريهم.   إن احلق والصواب هو   مدرسة أه  البيت 
ليو عه اقـا   على أ  عبد اهلل عن بدر بن الوليد ا يعمك قا :  خ  زى بن سابور

أمــا واهلل أّنكـم لعلــى احلــق، وإن مــن خـال كم لعلــى غــري احلــق، واهلل مــا : » لـه أبــو عبــد اهلل
 . ص126ي«أشل لكم   ا نة، وإين ألرنيو أن يقر اهلل ألعينكم عن قريت

أما إنه ليس عند أحد مـن النـاا حـق ُو »قا :  وعن حممد بن مسلم عن أ  نيع ر
إُ شــكع أخــ وو منــا أهــ  البيــت، ُو أحــد مــن النــاا يقضــك حبــق وعــد  إُ وم تــاح صــواب 

اــلذا اشــتبهت علــيهم  ذلــل القضــاع وبابــه وأولــه وســننه أمــري املــؤمنني علــك بــن أ  زالــت 
إذا  األمــــور هنــــان ا طــــأ مــــن قــــبلهم إذا أخطمــــوا والصــــواب مــــن قبــــ  علــــك بــــن أ  زالــــت

 .ص127ي«أصابوا
                                                           

 باب الوهنالة. 150ص 1ج اقه القرآن: (141)
 .1251هنتاب آ اب القضا  رمن ح  514ص 4 عائم اإلسةم: ج (144)
 .621مت رقات ح 6ه 60غرر احلكم و رر الكلم: ص (149)
 .115حديع حماسبة الن س ح 125ص 2الكا : ج (146)
 .41152ح 7ب 421ص 17مستدرك الوسائ : ج (147)
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  حرمة القول بعدم َرثها
، النــه خــةه زــرم القــو  بعــدم إريهــا يصــلوات اهلل عليهــاص مــن رســو  اهلل  مسئئألة:

الكتـــاب والســـنة واإلمجـــامل والعقـــ ، نعـــم ُ إمجـــامل مـــن العامـــة علـــى ذلـــل، وإ ـــا اإلمجـــامل مـــن 
، وملطابقتـــه الكتـــاب والســـنة الشـــيعة، وهـــو هنـــاه مـــن نيهـــة الكاشـــ ية عـــن رأي املعصـــوم

حت ااه بالقرائن  القطعية. والعق ، ُو
هنمــا أن األ لــة األربعــة تــد  علــى حرمــة إبقــاع اــدك   أيــدي غــري املســتحقني  ــا، وعلــى 
ذلل ايلالم السعك ُستنقاذو مـنهم، إحقاقـاإ للحـق وإرنياعـاإ لـه إىل أهلـه، وهـو وانيـت هن ـائك، 

صـاحت احلـق  اـدك ملـا ويل النـاا ألمـر أهـم، مضـاااإ إىل هنونـه  نعم ترك أمري املؤمنني 
ل، ا ك احلديع عن حممد بن أ  عمري عن إبراهيم الكرخك قا : سـألت أبـا عبـد اهلل وله ذل
  اقلت له: ألي علة ترك علك بن أ  زالت ادك ملا ويل الناا؟ 

: حيع   يسـرتنيع  ارو، وقـا  « ملا اتح مكة لةقتداع برسو  اهلل : »اقا  
 .ص122ي«ل   يسرتنيع ادك ملا ويلإنا أه  بيت ُ نسرتنيع شيمال يؤخ  منا ظلماإ، ال ل»

 و  حديع آخر: عن علك بن احلسن بن علك بـن اضـا  عـن أبيـه، عـن أ  احلسـن 
ألنــا أهــ  بيــت ُ »قــا : ســألته عــن أمــري املــؤمنني  ف   يســرتنيع اــدهناإ ملــا ويل النــاا؟ اقــا : 

حقـوقهم ممـن  و ن أوليـاع املـؤمنني إ ـا  كـم  ـم ونأخـ  ص125ينأخ  حقوقنا ممن ظلمنا إُ هو
 .ص150ي«ظلمهم ُو نأخ  ألن سنا
قلـت ملـتكلم مـن متكلمـك اإلماميـة.. وهـ  هنانـت اـدك إُّ ًـةإ يسـرياإ »و  شرح الـنه : 

وعقـاراإ لــيس بــ لل ا طــري؟ اقـا  يل: لــيس األمــر هنــ لل، بــ  هنانـت نيليلــة نيــداإ، وهنــان ايهــا 
مـر ننـع اازمـة عنهـا إُ أُ من النخ   و ما بالكواة اآلن من النخ ، وما قصد أبو بكر وع

حباصلها وغلتها على املنامعة   ا ةاة، و  ا اتبعـا ذلـل ننـع اازمـة وعلـك  يتقون علك 
  وســائر بــين هاشــم وبــين املطلــت حقهــم   ا مــس اــلن ال قــري الــ ي ُ مــا  لــه تضــعة
 .ص151ي«،ته

                                                           

 .4رمن ح 142ب 155ص 1رانيع عل  الشرائع: ج (148)
 ي اهلل عالوني ، و  بعر النسخ: ُ يأخ  حقوقنا...أ (145)
 .1ح 142ب 155ص 1عل  الشرائع: ج (190)
 .417-416ص 16شرح    البةغة: ج (191)
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 منع النساء من اإلرث
أنيى من حقها ايه، ب  من حقها مطلقاإ، زرم منع البنت من اإلرا ب  منع هن   مسألة:

لـــــمة يتـــــون حـــــق امـــــرئ : »وهنـــــ لل منـــــع هنـــــ  أحـــــد مـــــن إريـــــه ومـــــن حقـــــه مطلقـــــاإ قـــــا  
 .ص154ي«مسلم

 .ص151ي«ُ يصلح ذهاب حق امرئ مسلم: »وقا  
 .ص152ي«ُ يبط  حق امرئ مسلم: »وقا  

لـى حـق اليمـني الغمـوا الـ  تونيـت النـار: الرنيـ  زلـة ع»قـا :  وعن أ  عبد اهلل 
 .ص155ي«امرئ مسلم على حبس ماله

مـن حـبس حـق امـرئ مسـلم وهـو يقـدر علـى أن يعطيـه إيـاو، »قـا :  وعن أ  نيع ر 
شااة من أنه إن خرج ذلـل احلـق مـن يـدو أن ي تقـر هنـان اهلل عالونيـ  أقـدر علـى أن ي قـرو منـه 

 .ص156ي«على أن يغين ن سه حببسه ذلل احلق
قـا : قـا  رسـو  اهلل  عـن آبائـه  ر البـاقر وعن نيابر بن ياليد ا ع ـك عـن أ  نيع ـ

« : من هنتم شها   أو شهد هبا ليهدر هبا  م امرئ مسلم أو ليالوي ما  امرئ مسلم أتى
يوم القيامة ولونيهه ظلمة مد البصر، و  ونيهه هندوح يعراه ا ةئق باقه ونسبه، ومن شـهد 

نـور مـد بصـر، يعراـه ا ةئـق  شها   حق ليحى هبا حق امرئ مسلم أتـى يـوم القيامـة ولونيهـه
 .ص157ياحلديع« باقه ونسبه

واملنــع عــن اإلرا حكمــاإ ومورــوعاإ، غــري نيــائال شــرعاإ، اــة رــوم القــو  بــ لل ُو العمــ  
بـه، ُو زـق للدولـة ـ ُو  أليـة نيهـة ـ أن تسـن قانونـاإ متنـع نونيبـه إرا األرحـام مـن بعضـهم،  

ائت، هنما ُ زق  ا سن قـانون يلغـك قاعـد  هنةإ أو نيالعإ، هنمصا ر  بعر اإلرا باسم الضر 

                                                           

 .16املسلل األو  رمن ح 1ب 115ص 1رانيع غوايل الآليل: ج (192)
 .55رمن ح 51ب 451ص 6هت يت األحكام: ج (191)
 .15441رمن ح 15ب 25ص 45وسائ  الشيعة: ج (194)
 .2باب اليمني الكاذبة ح 216ص 7الكا : ج (199)
 .1651باب الدين والقرض ح 122ص 1من ُ زضرو ال قيه: ج (196)
 .2ح 71اجمللس  224األمايل للشيخ الصدو : ص (197)
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 حيام  املباحات أو منع وقة من يشاع ملا يشاع من ممتلكاته وهك ا.
ُإ وعمـــةإ، وقـــد ذهنرنـــا   يال قـــهص أن    إن الاليـــا   والنقيصـــة   اإلرا حمـــرم هنـــ لل، قـــو

للـوارا أن اإلرا حكم وليس حقاإ، اة زـق للمـوّرا أن منـع إريـه عـن الـوارا، هنمـا ُ زـق 
ُ يقبــ  اإلرا حكمــاإ، وإن نيــام لــه أن يرتهنــه بــاإلعراض مورــوعاإ، اــان ل نســان أن يعــرض 

 عن ماله.
أيضـــاإ أن اإلعـــراض مســـقط للحـــق، هنمـــا أن حيـــام  املباحـــات  ص152يوقـــد ذهنرنـــا   يال قـــهص
 بليبات اليد عليها ميبت له.

واملناللــة واحلــظ، وهنأ ــا  احلةــو  عبــار  عــن: املكانــة«. ومعمــتم أن ُ حةــو  يل: »قو ــا 
يعليهـــا الصـــة  والســـةمص أرا ت بـــ لل ن ـــك قـــو م: إن اـــدك لـــيس  لـــة  ـــا، أي: أنـــتم مـــن 

 . تالعمون أن ادك ليست  لة يل استنا اإ إىل عدم يحةو ص يل عندو 
 ادهنا؟  : يُو أرا من أ ص، أي معمتم أين ُ أرا من أ  قو ا 

ا الصــــة  والســـةمص هنــــة الـــدعويني حــــ  إذا   يقبلــــوا ا ـــك هــــاتني ا ملتـــني ر ت يعليهــــ
الـــدعون األوىل منهمـــا وهـــك: النحلـــة بـــدعون مـــن الشـــهو  وشـــبهها، اـــة منـــاص مـــن قبـــو م 

 ون شـل اهـو ـ إن    الدعون اليانيـة: بأ ـا إرا، إذ هنانـت اـدك ملكـاإ خاصـاإ للرسـو  
ياإ  ا بعد وااته، االقضية مانعة حست معمهم ـ اةبد أن تكون إر  يهبها   حياته للالهراع 

 ا لو على اُصطةح املنطقك.
بأنـه  وقد هنان من الشـوائت ومـن مطباهتـا: أ ـم هكـ ا نسـبوا احلـديع إىل رسـو  اهلل 

قــا : ي ــن معاشــر األنبيــاعص ولــو هنــان اخــرتاعهم للحــديع هبــ و الصــور  يأنــا ُ أوراص لكــان 
ات ا اصــة باألنبيــاع، اللهــم إُ بضــميمة قرينــة، يتســوغ ر هــم باآليــات العامــة اقــط  ون اآليــ

 االا وا على أن سهم املشكلة واتحوا اجملا  لورو  هنة اإلشكالني هنا.
 المراحل السبعة

ودم  الكةم: أن الصـديقة الطـاهر  يصـلوات اهلل عليهـاص احتجـت علـيهم   قصـة اـدك 
 بسبع مراح  أو أهنير:

 : مرحلة: النحلة.1

                                                           

 رانيع موسوعة ال قه، هنتاب القواعد ال قهية، قاعد  ياإلعراض واُنعراضص.  (198)



 

 12 

 .نه ُ إرا لألنبياع : مرحلة:  عواهم أ4
 .: مرحلة: عمومات اإلرا الشاملة  ا 1
 : مرحلة: اُعرتاض باستبطان هنةمهم ـ بأحد ونيوهه ـ أنه ُ رحم بينها وبني أبيها.2
: مرحلــة:  عــواهم أن أباهــا يصــلوات اهلل عليــهص خــارج عــن عمومــات اإلرا   القــرآن 5
 احلكيم.
 ص155يميـة لكةمهـم بكـو م أعلـم مـن رسـو  اهلل : مرحلة: مـا يعـره بالدُلـة اُلتالا6

  يق  باستيناع ن سه الشري ة عـن العمومـات، لكـنهم هنـانوا أعلـم! و ـ ا  يعين: أن أباها 
 عن عمومات القرآن. أخرنيوا الرسو  

مــن أهــ  ملتــني ُ  ووالــدها  : مرحلـة: اســتبطان هنةمهــم ـ بونيــه آخــر ـ : أ ــا 7
 يرا بعضهما من بعر.

لـل شـالة للكتـاب والتـاريخ والقواعـد ال قهيـة والعقـ  واإلمجـامل، وقـد ر ت حبجـ  وهن  ذ
 عقلية ومنطقية وقرآنية.

                                                           

 رحلة اإليبات وذاك ملرحلة اليبوت، أو أن ذاك هو امللالوم وه ا الةمم.ال ر  بني ه ا وسابقه: أن ه ا إشار  مل (195)
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 وال رحم بيننا

 نفي الرحم وَثباتها
، هنمــا زــرم وابنتــه اازمــة الالهــراع زــرم اُعتقــا  بعــدم الــرحم بــني الرســو   مسئئألة:

 السبط هنما قا  شاعرهم:ن ك الرحم عن الرحم مطلقاإ، ومن مصا يقه ن ك رمحية 
 بنونئئئئئئئئئا بنئئئئئئئئئو أبنائنئئئئئئئئئا، وبناتنئئئئئئئئئا

 
 بنئئئئئوهن أبنئئئئئاء الرجئئئئئال اْباعئئئئئد 

هنمــا أنــه زــرم أيضــاإ إيبــات الــرحم ملــن لــيس لــه، وقــد ور  اللعــن ملــن  خــ    النســت أو  
 خرج عن النست.

أيهـا النـاا إين رسـو  رسـو  اهلل إلـيكم »قـا :  و  حديع األصب  عن أمري املؤمنني 
لكم: أُ إن لعنة اهلل ولعنة مةئكته املقربني وأنبيائه املرسلني ولعن  على من انتمى  وهو يقو 

 .ص160يا رب« إىل غري أبيه، أو ا عى إىل غري مواليه...
لعــــن اهلل مــــن ا عــــى إىل غــــري أبيــــه، لعــــن اهلل مــــن تــــوىل غــــري مواليــــه، الولــــد : »وقــــا  

 .ص161ي«لصاحت ال راش وللعاهر احلجر
 . ص164ي«ن  عى إىل غري أبيه اقد برئ اهلل منهأُ م: »وقا  
 .ص161ي«لعن اهلل من انتمى إىل غري أبيه: »وقا  

   إن احلرمة يابتة وإن   يرتتت أير على اإليبات والن ك.
ومـا هنـان نقـدورهم ذلـل، وإ ـا  إىل أبيهـا  ُو خي ى أ م   ين وا انتسـاب الالهـراع 

متــام صــور اُحتمــاُت الناايــة لــ را، ومــن املعلــوم أن ذهنــرت الالهــراع يصــلوات اهلل عليهــاص إل
وَنّئا أو َيئاكم لعلئى هئدى أو ه ا من أساليت احلوار والبةغة، وقد ور    القـرآن الكـرمي: 

في ضئالل مبئين
لئو كئان فيهمئا آلهئة َال اهلل بـ  ور  حـ  مـا هـو مسـتحي  الوقـومل  ص162ي

                                                           

 .1رمن ح 24اجمللس  154-151رانيع األمايل للشيخ امل يد: ص (160)
 اص    ذهنر مناقت ش  وأحا يع مت رقة. 156-155ص 1هنشة الغمة: ج  (161)
 .11رمن ح 17ه 51ص 4رانيع الصراط املستقيم: ج (162)
 .16ال ص   106رانيع العمد : ص (161)
 .42سور  سبأ:  (164)
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لفسدتا
 ستحالة املقدم.، إذ القضية الشرزية صا قة ح  مع اص165ي
 

 أفَصكم اهلل بآية أخرج أبي منها؟

 تَصيص اآليات رون مَصص
زـــــرم  صـــــي  اآليـــــات مـــــن  ون شصـــــ ، وهنـــــ لل تعمـــــيم اآليـــــات   قبـــــا   مسئئئئئألة:

التخصــي  املونيــو  بــدعون القيــاا أو هنشــة املــةك الةــين غــري املعتــرب، وهكــ ا بالنســبة إىل 
ُإ، القــو    احلكــم والعمــ    املورــومل اإلزــة  والتقييــد، اكــ  مــن األربعــة حمرمــة عمــ ةإ وقــو

 ا ارنيك.
ومـا أهنيــر القـو    هــ و األممنــة، نخصصـات للكتــاب  ون شصـ  قــرآين أو روائــك، أو 
نعممـــات لـــه، أو حـــ  بنواســـخ للكتـــاب!، وذلـــل جملـــر  استحســـانات، أو تبعيـــة ملـــد احلضـــار  

 احلكام!. الغربية، أو األهواع الن سية، أو رغبات املستبدين من
حــة  : »عــن احلــة  واحلــرام؟ اقــا  وقــد ور  عــن مرار  قــا : ســألت أبــا عبــد اهلل 

حـة  أبـداإ إىل يـوم القيامـة، وحرامـه حـرام أبـداإ إىل يـوم القيامـة، ُ يكـون غـريو ُو  حممد 
 .ص166ي«ركع غريو

 ـاص، وه ا غري تبد  احلكم بتبد  موروعه هنما ُ خي ى. وت صي  البحـع   العـام وا
 واملطلق واملقيد وما أشبه   ياألصو ص.

أي هـ  ور ت آيـة خاصـة بكـم، أخـرج « أاخصكم اهلل بآية أخـرج منهـا أ ؟: »قو ا 
 من عموم أ لة اإلرا؟  اهلل هبا أ  

وبعبار  أخرن: ه  ناللت عليكم آية ُ نعراها   القرآن الكرمي، هبـا قلـتم بـلخراج الرسـو  
؟ 
 

 ملتين ال يتوارثان؟ أم هل تقولون أهل

                                                           

 .44سور  األنبياع:  (169)
 .15باب البدمل والرأي واملقاييس ح 52ص 1الكا : ج (166)
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 أحكام أهل ملتين
خيتلة حكـم أهـ  ملتـني عـن أهـ  امللـة الواحـد    ا ملـة،   اإلرا و  بعـر  مسألة:

 ، وخيتلة حكمهما مطلقاإ   البعر اآلخر.ص167ياألحكام األخر
اــلن الكــاار ُ يــرا مــن املســلم، أمــا املســلم اهــو يــرا مــن الكــاار، هنمــا ُيســتبعد القــو  

ي مــن املســيحك، واجملوســك منهمــا، و،ــا مــن اجملوســك، ومــا أشــبه ذلــل، إُ إذا بــلرا اليهــو 
 .ص162يحّكم قانون اإللالام   مور و، على ت صي  م هنور   يال قهص

املقصــــو    بعــــر الصــــغريات، ُ « أم هــــ  تقولــــون أهــــ  ملتــــني ُ يتواريــــان: »قو ــــا 
ا هــو وارــح، اــلن بعــر أهــ  اإلزــة ، إذ لــيس الكــةم   مقــام البيــان مــن هــ و ا هــة هنمــ

 .ص165يملتني يتواريان، ااملسلم يرا الكاار،  ون العكس، هنما هو م هنور   ال قه
املســـلم يــرا الكـــاار، »أنـــه قــا :  قــا    ي عــائم اإلســـةمص: وعــن نيع ـــر بــن حممــد 

والكــاار ُ يــرا املســلم، والك ــار يتواريــون بيــنهم ويــرا بعضــهم بعضــا، اقيــ  لــه: اــلن النــاا 
نـريهم ُو : »، اقـا  أبـو عبـد اهلل «ُ يتـوارا أهـ  ملتـني»أنه قـا :  عن الن  يروون 
هــ ا هــو تيبيــت لقولــه ومــا رواو النــاا عــن رســو  اهلل  قــا : اجــواب أ  عبــد اهلل« يريوننــا
 ألن قوله ، «ليس خبةه ملا قالـه أبـو عبـد اهلل « ُو يتوارا أه  ملتني « نـريهم

ع  سو  اهلل ألن قو  ر « ُو يريوننا ع وهـُؤ ع هُؤ ُ يتوارا أه  ملتني معناو ُ يرا هُؤ
ع، وهن لل قا  أبـو عبـد اهلل  إ ـا يـرا املسـلم الكـاار ُو يـرا الكـاار املسـلم، ومعـس  هُؤ

يتــوارا وتقــديرو   اللغــة يت اعــ ، ويت اعــ  ُ يكــون إُ مــن اــاعلني، ُ يقــا  ذلــل إذا اعلــه 
رب رنيــ  رنيــةإ قيــ : رــرب اــةن اةنــاإ ُو يقــا  تضــاربا حــ  واحــد  ون واحــد، ألنــه إذا رــ
 .ص170ييضرب هن  واحد منهما صاحبه

                                                           

 هنالقصاص والدية والنكاح.  (167)
 رانيع موسوعة ال قه، هنتاب القواعد ال قهية، قانون اإللالام. (168)
 هنتاب اإلرا.  24رانيع موسوعة ال قه: ج (165)
 .1165ح 7ه 126 – 125ص 4 عائم اإلسةم: ج (170)
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 أو لست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟

 مما يحرم االعتقار به
مـــن ملـــة  زـــرم اُعتقـــا  بـــأن الالهـــراع يســـةم اهلل عليهـــاص ليســـت مـــع الرســـو  مسئئئألة:

تقــو  خبــةه قولــه  نيالئــك، أو أ ــا    هنلــك أو ُ حتــ و حــ وو  واحــد .. أو أ ــا 
 .أمر اعتقا ي أو حكم ارعك، ومنه املقام   

أن حتصـرهم    وقد ذهنرنا   البحع اآلنة أ م   يقولوا ب لل، وإ ا أرا ت الالهراع 
 أزراه يمنع ا لوص ح  تيبت عليهم احلجة أهنير اأهنير.

منـــه  ضـــاح أن إنكــارهم إريهــا إرــااة إىل أن هــ ا الكــةم يتضـــمن التهويــ  علــيهم، وإي
  قــو  إنكــار بــديهك مــن أورــح البــديهيات، وهــو: هنو ــا    وإيــاو  مــن أهــ  ملــة

 واحد .
 .ص171ياة دا  إذن لتلل الشبهة

 
 أم أنتم أعلم بَصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟

 ال اجتهار مقابل النص
تهـا    مقابـ  الةـاهر الـ ي قـا  زرم اُنيتها    مقاب  الن ، هنما زـرم اُنيمسائل: 

 .ص174يبأن املرا  به هن ا ـ الن مآ  ذلل إىل الن  ـ واملقام من ه ا القبي  املعصوم 
املــرا  بــه ال مــا  هنمــا زــرم اُنيتهــا    قبــا  املــبهم أو اجملمــ  الــ ي أورــح املعصــوم 

 بلحاظه مبنّي.
نرئئَة َي قــا  تعــاىل:  ئئْؤميَن ورال م ْؤمي ئئانر ليم  ذرا قرضرئئى اهلل  ورررس ئئول ه  أرْمئئراً أرْن يرك ئئونر لره ئئم  ورمرئئا كر

                                                           

 أي شبهة عدم اإلرا. (171)
صـرحت بـأن اآليـة باقيـة علـى عمومهـا اأرـحت العمومـات  الن عمومات اإلرا مصدا  الةـاهر، لكنهـا  (172)

 ب لل نصاإ. 



 

 21 

يئرررة  ميْن أرْمريهيْم ورمرْن يئرْعصي اهللر ورررس ولره  فئرقرْد ضرلَّ ضرالالً م بييناً  َي اْل
 .ص171ي

يئرررة  س ْبحرانر اهللي ورتئر وقا  سبحانه:  َي ترار  مرا كرانر لره م  اْل َْ ل ق  مرا يرشراء  ورير َْ عرئالرى ورررب كر ير
عرمَّا ي ْشريك ونر 

 .ص172ي
خيتــــــار اهلل اإلمـــــام ولـــــيس  ــــــم أن : »وقـــــد ور    ت ســـــري هـــــ و اآليــــــة املبارهنـــــة قولـــــه 

 .ص175ي«خيتاروا
ل ئئق  مرئئا عــن معــس قولــه:  و  احلــديع أن أنــس قــا : ســألت رســو  اهلل  َْ ورررب ئئكر ير

ئئاء   ترئئار  ا : إن اهلل عالونيــ  خلــق آ م مــن زــني هنيــة شــاع،   قــ»اقــا :  يرشر َْ إن اهلل  ورير
تعاىل اختارين وأه  بي  على مجيع ا لق اانتجبنا اجعلين الرسو  ونيعـ  علـك بـن أ  زالـت 

  : الوصك،   قا  يئرررة َي يعين مـا نيعلـت للعبـا  أن خيتـاروا ولكـين اختـار  مرا كرانر لره م  اْل
ئئئمــن أشـــاع، اأنـــا وأهـــ  بيـــ  صـــ وته وخريتـــه مـــن خلقـــه،   قـــا :  ئئئا س  ْبحرانر اهللي ورتئرعرئئئالرى عرمَّ

يعـين يـا حممـد  ورررب ئكر يئرْعلرئم  يعين اهلل منالو عما يشـرهنون بـه هن ـار مكـة،   قـا :  ي ْشريك ونر 
 ْمرئئا ت كيئئن  ص ئئد ور ه م  مــن بغــر املنــااقني لــل وألهــ  بيتــلومئئا يعلنئئون  بألســنتهم مــن

 . ص176ي«احلت لل وأله  بيتل
واهلل لنحــبكم أن تقولـــوا إذا قلنـــا، وتصـــمتوا إذا »حـــديع قـــا :    وعــن أ  عبـــد اهلل 

 .ص177ي«صمتنا، و ن ايما بينكم وبني اهلل عالوني ، ما نيع  اهلل ألحد خرياإ   خةه أمرنا
 .ص172ي«هن ُّ شكع   خيرج من ه ا البيت اهو باز »قا :  وعن أ  نيع ر 

                                                           

 .16سور  األحالاب:  (171)
 .62سور  القص :  (174)
 سور  القص . 121ص 4ت سري القمك: ج (179)
 .116ح  شأن علك ما نال  من اآليات   57الطرائة: ص (176)
 .11151ح 10ب 147ص 47وسائ  الشيعة: ج (177)
 .41151ح 7ب 424ص 17مستدرك الوسائ : ج (178)
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 االجتهار وموارره
ا مكـن اخـتةه اُنيتهـا  ايهـا بشـروزه، وذلـل وايما عدا ذلل اـلن الةـواهر ممـ مسألة:

نيائال، ب  رت أحياناإ، هنما   اُنيتها ات ال قهية املختل ة، سواع هنان احلكـم مسـت ا اإ مـن 
 الكتاب، أم السنة، أم اإلمجامل، أم العق ، مما ردها املتتبع   املباحع ال قهية.

 .ص175ي«علينا إلقاع األصو  وعليكم الت ريع: »قا  
اأمــا مــن هنــان مــن ال قهــاع، صـائناإ لن ســه، حااةــاإ لدينــه، شال ــاإ علــى هــواو، : »وقـا  

و، اللعوام أن يقلدوو  .ص120ي«مطيعاإ ألمر مُو
وأما احلوا ا الواقعة اارنيعوا ايها إىل روا  حـديينا اـل م حجـ  علـيكم وأنـا : »وقا  
 .ص121ي«حجة اهلل
ا منامعـــة    يـــن أو مـــرياا    حـــديع زويـــ    رنيلـــني مـــن أصـــحابنا بينهمـــ وقـــا  

ينةــــران إىل مـــن هنــــان مـــنكم ممـّـــن قــــد رون حـــديينا ونةــــر   حةلنـــا وحرامنــــا وعــــره »قـــا : 
أحكامنا الريروا به حكماإ، الين قد نيعلته عليكم حاهنماإ، الذا حكم حبكمنا الـم يقبلـه منـه 

حـــــد الشـــــرك ال ـــــا اســـــتخة حبكـــــم اهلل وعلينـــــا رّ ، والـــــرا  علينـــــا الـــــرا  علـــــى اهلل وهـــــو علـــــى 
 .ص124ي«باهلل

 معاني اْعلمية
 يلألعلميةص هنا عد  معان: مسألة:

 : األعلم نعس األهنير علماإ واألوسع معراة.1
 : األعلم نعس األعمق علماإ أو األشد علماإ، الن العلم حقيقة تشكيكية ذات مراتت.4

 واملعس األو  بلحا  الكم، وه ا بلحا  الكية.
  علمـاإ، أي يسـتخدم األعلـم ويـرا  بـه العلـم املنـت  والنااـ  وامليمـر، : األعلم نعس األن ـ1

                                                           

 .11404ب ح 64ص 47وسائ  الشيعة: ج (175)
 .11201رمن ح 10ب 111ص 47وسائ  الشيعة: ج (180)
 .احتجاج احلجة القائم املنتةر املهدي  270ص 4اُحتجاج: ج (181)
 .10اب اختةه احلديع رمن حب 67ص 1الكا : ج (182)
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اهلل أعلئئم حيئئث أي العلــم الــ ي يرتــت عليــه أيــرو، وقــد قــا  بعــر امل ســرين بــأن املــرا  مــن: 
يجعل رسالته

 هو ه ا املعس اعلمه ناا ، أي علم اجع . ص121ي
وعليــاإ  ن رســو  اهلل يشــم  املعــس األو  واليــاين، اــا…« أم أنــتم أعلــم: »وقو ــا 
أعلم من سائر الناا هني اإ وهنماإ، أما األن  ية النـه وإن هنـان األمـر حبيـع لـو  أمري املؤمنني 

أرا ا لن ـــ  إُ أنـــه ُ تـــةمم بـــني علمهمـــا ون ـــوذو، وذلـــل ألنـــه مقتضـــى  ار اُمتحـــان، قـــا  
ِكر تعــاىل:  لسئئت علئئيهم بمصئئيطر َنمئئا أنئئت مئئ

  قصــة اــدك  ، وعلمهــم ص122ي
 من ذلل املقام. وأ ا ملكها 

 اْعلم بالقرآن
وأهـــ   وأمـــري املـــؤمنني علـــك بـــن أ  زالـــت رـــت اُعتقـــا  بـــأن الرســـو   مسئئئألة:

أعلـم النــاا بـالقرآن، وذلــل مــن الوارـحات، وقــد  لـت عليــه الروايــات  البيـت املعصــومني 
 املتواتر  عند ال ريقني.

قرئئئالر عــن قـــو  اهلل نيـــ  شـــأنه:   اعــن أ  ســـعيد ا ـــدري، قــا : ســـألت رســـو  اهلل
ه  عيْلٌم مينر اْلكيترابي  ِيي عيْندر الَّ

 «.ذاك وصك أخك سليمان بن  او »قا :  ص125ي
ئئنرك ْم ورمرئئْن اقلـت لـه: يــا رسـو  اهلل اقـو  اهلل عالونيــ :  ئئهييداً بئرْينيئي وربئريئْ قئل كرفرئئى بيئاهللي شر

ه  عيْلم  اْلكيترابي  عيْندر
 ؟ص126ي

 .ص127ي«بن أ  زالت ذاك أخك علك : »قا  
إنــا أهــ  بيــت عنــدنا معاقــ  العلــم وآيــار النبــو  وعلــم الكتــاب : »وقــا  أبــو عبــد اهلل 
 . ص122ي«واص  ما بني الناا

                                                           

 .142سور  األنعام:  (181)
 .44ـ  41سور  الغاشية:  (184)
 .20سور  النم :  (189)
 .21سور  الرعد:  (186)
 .1ح 21اجمللس  565-562األمايل للشيخ الصدو : ص (187)
 حديع   ميار  املؤمن هلل. 105اُختصاص: ص (188)
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 .ص125ي« ن  ال ين عندنا علم الكتاب: »وقا  اإلمام احلسني 
 .ص150ي«السةم عليل يا من عندو علم الكتاب: »ونياع   ميار  أمري املؤمنني 

 لميتهما شمولية أع
تشــم : العلــم بونيــو   خبصـوص القــرآن وعمومــه   هنةمهــا   أعلميتهمــا  مسئئألة:

العام وونيـو  ا ـاص   الكتـاب، والعلـم بونيـو  العـام ايـه وا ـاص   غـريو، والعكـس، والعلـم 
 .ص151يبعدم أحد،ا، واملقام من قبي  الرابع

م بــالقرآن و ــن هنــان علــك صــاحت حــة  وحــرام وعلــ: »وقــد قــا  اإلمــام الصــا   
 .ص154ي«على منهانيه
إن اهلل اــرض زاعتنــا   هنتابــه.. ولنــا هنــرائم القــرآن.. إن اهلل أعلمنــا علمــاإ ُ : »وقــا  

يعلمــــه أحــــد غــــريو، وعلمــــاإ قــــد أعلمــــه مةئكتــــه ورســــله، امــــا علمتــــه مةئكتــــه ورســــله اــــنحن 
 .ص151ي«نعلمه

ـــــــه : »وقـــــــا   ـــــــم نبي ـــــــ  اعلمـــــــه رســـــــو  إن اهلل عّل ـــــــ  والتأوي عليـــــــاإ    اهلل التنالي
»ص152ي . 

 هم المرجع  أهل البيت 
  ت ســري القـــرآن وســـائر األحكــام علـــى قـــو   رـــت تقـــدمي قــو  أهـــ  البيـــت  مسئئألة:

غــريهم، اــلن القــرآن نــال    بيــوهتم، وهــم األعلــم هنمــا   صــريح الروايــات الــوار   عــن الرســو  
 ـن أهـ  : »وقد قـا  ، ص155ي، وهم يأه  ال هنرص ال ين أمر يال هنرص بسؤا ماألعةم 

                                                           

 .اص    معجالاته  54ص 2املناقت: ج (185)
نا أمري املؤمنني  605با : صاإلق (150)  عند ررزه الشرية. اص  ميار  مُو
االعــام ـ وهــو إرا األبنــاع مــن اآلبــاع، أنبيــاع هنــانوا أم ُ ـ مونيــو    الكتــاب، ُو يونيــد شصــ  لــه، ُ    (151)

 الكتاب ُو   غريو.
 .5علم األئمة بالتأوي  ح 15ص 1ت سري العياشك: ج (152)
 .7علم األئمة بالتأوي  ح 16ص 1ت سري العياشك: ج (151)
 .41514ح 11ب 112ص 17مستدرك الوسائ : ج (154)
ِكر َن كنتم ال تعلمونقا  تعاىل:  (159)  .7، وسور  األنبياع: 21. سور  النح : فسألوا أهل ال



 

 27 

ولو رروه َلئى الرسئول والئى أولئي ، وهم يأولوا األمرص ال ين قا  ايهم تعاىل: ص156ي«ال هنر
اْمر منهم لعلمه الِين يستنبطونه منهم

 .ص157ي
 .مطلقاإ   هن  اجملاُت لعصمتهم  هنما رت تقدمي قو م 

احلجر   نينـت اإلنسـان، هنـ  اـلن أقـوا  غـريهم ـ   ت سـري القـرآن ـ   مقابـ  أقـوا م 
 وهنالسراب   قبا  عني احليا ، ب  ُ روم لغريهم ت سري القرآن برأيهم.

لـــو لقيتـــل باملدينـــة »لرنيـــ  مـــن أهـــ  الكواـــة وســـأله عـــن شـــكع:  قـــا  أبـــو عبـــد اهلل 
ألريتل أير نيربئي     ورنا ونالوله على نيدي بالوحك والقرآن والعلم، ايستسقك الناا العلم 

 .ص152ي«ايهدو ممن عندنا، 
قـا  اهلل نيـ  نيةلـه: مـا »قـا :  عن رسو  اهلل  عن آبائه  وعن اإلمام الررا 

آمــن   مــن اســر برأيــه هنةمــك، ومــا عــراين مــن شــبهين خبلقــك، ومــا علــى  يــين مــن اســتعم  
 .ص155ي«القياا    يين

مثـه من اسر القرآن برأيـه اأصـاب   يـؤنير اـلن أخطـأ هنـان إ»قا :  وعن أ  عبد اهلل 
 .ص400ي«عليه

من اسر القـرآن برأيـه اقـد ااـرتن علـى اهلل هنـ باإ، ومـن أاـ  النـاا بغـري علـم : »وقا  
لعنته مةئكة السماع واألرض، وهن  بدعة رةلة سبيلها إىل النار، قا  عبـد الـرمحن بـن قـر : 

رقـت : يـا ابـن قـر  إذا اختل ـت األهـواع وت اقلت يا رسـو  اهلل أرشـدين إىل النجـا ، اقـا 
اآلراع اعليــل بعلــك بــن أ  زالــت النــه إمــام أمــ  وخلي ــ  علــيهم مــن بعــدي، وهــو ال ــارو  
الــ ي ميــال بــه بــني احلــق والبازــ ، مــن ســأله أنيابــه، ومــن اسرتشــدو أرشــدو، ومــن زلــت احلــق 
عنــدو ونيــدو، ومــن الــتمس ا ــدن لديــه صــا اه، ومــن  ــأ إليــه آمنــه، ومــن استمســل بــه  ــا، 

...، يا ابـن قـر  إن عليـاإ مـين، روحـه مـن روحـك وزينتـه مـن زينـ ، وهـو ومن اهتدن به هداو
أخــك وأنــا أخــوو، وهــو موج ابنــ  اازمــة ســيد  نســاع العــاملني مــن األولــني واآلخــرين، وإن منــه 

                                                           

 .75اجمللس  514األمايل للشيخ الصدو : ص (156)
 .21سور  النساع:  (157)
 .5بالتأوي  حعلم األئمة  16ص 1ت سري العياشك: ج (158)
 .41ح 4ب 62، والتوحيد: ص2ح 11ب 116ص 1: جعيون أخبار الررا  (155)
 ال ص  اليالع والعشرون   القراع . 25نيامع األخبار: ص (200)
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إماما أم  وسيدا شباب أه  ا نـة احلسـن واحلسـني وتسـعة مـن ولـد احلسـني تاسـعهم قـائمهم 
ُإ هنما   .ص401ي«ملمت نيوراإ وظلماإ مأل األرض قسطاإ وعد

 ؟.«أم أنتم أعلم خبصوص القرآن وعمومه من أ  وابن عمك: »قو ا 
هنانـــت يابتـــة   ألن أعلميـــة اإلمـــام  بعـــد أبيهـــا  إ ـــا ذهنـــرت أمـــري املـــؤمنني عليـــاإ 

 .ص404ي«أقضاهنم علك: »ح  عندهم، حيع قا  
 .ص401ي«أعلمكم علك»وقا : 
 .ص402ي«علك مع احلق واحلق مع علك»وقا : 

 .إىل عشرات من أميا  ه و التصرزات من الرسو  األهنرم 
علمــين رســو  اهلل ألــة »باإلرــااة إىل قــو  أمــري املــؤمنني علــك يعليــه الصــة  والســةمص: 

 ، هنما   بعر األحا يع.ص405ي«باب من العلم ي تح يل من هن  باب ألة ألة باب
 .ص406ي«ألة بابهن  باب منها ي تح ألة باب ا لل ألة »وإن هنان املشهور: 

ُو تعــارض إذ العــد  ُ م هــوم لــه، وإيبــات الشــكع ُ ين ــك مــا عــداو، إرــااة إىل ورــوح 
أن ذلل على سبي  امليا  اة يرا  بالعد  احلصر ب  الكير ، وليس ياأللة ألةص حباصر، ُو 

م أنــا مدينــة العلــ: »مبالغــة ايــه، اــلن ذلــل هــو مقتضــى األ لــة العقليــة والنقليــة، منهــا قولــه 
                                                           

 .44ب 646-645التحصني ُبن زاووا: ص (201)
، 115: ص، وال صو  املختار   ذهنر اللوح ا  و  ال ي نال  به نيربئي  على الن   112ال ضائ : ص (202)

مــــن اضـــــائله  416، و ــــ  احلــــق: صاحتجــــاج أ  إبــــراهيم موســــى بـــــن نيع ــــر  151ص 4واُحتجــــاج: ج
 الن سانية، األو  اإلمان.

 ، ال ص  العشرون.410ص 1الصراط املستقيم: ج (201)
 ني  ه و ا صا  على الناا يوم الشورن. احتجاج أمري املؤمنني  555ص 4ا صا : ج (204)
أُ إين عبـد اهلل وأخـو رسـوله »حلـارا ا مـداين:  قا  أمري املـؤمنني علـك  214ص 1ة: جو  هنشة الغم (209)

بــني الــروح وا ســد،   إين صــديقه األو    أمــتكم حقــاإ اــنحن األولــون و ــن  وصــديقه األو ، صــدقته وآ م 
ت اهــم الكتــاب اآلخــرون، أُ وأنــا خاصــته يــا حــار، وخالصــته وصــنوو ووصــيه ووليــه وصــاحت  ــواو وســرو، أوتيــ

واصـ  ا طــاب وعلــم القــرون واألســباب، واسـتو عت ألــة م تــاح، ي ــتح مــن هنـ  م تــاح ألــة بــاب، ي ضــك هنــ  
سـور  الواقعـة، وإرشـا  القلـوب:  646احلديع، وميله   تأوي  اآليـات الةـاهر : ص« باب إىل ألة ألة عهد..

 شار  املصط ى لشيعة املرتضى. ب 2، وبشار  املصط ى: ص  اضائله من زريق أه  البيت  457ص 4ج
ألـــة بـــاب ي ـــتح هنـــ  بـــاب ألـــة بـــاب رـــمن  عليـــاإ  علـــم رســـو  اهلل  621ص 4رانيـــع ا صـــا : ج (206)

 .44ح
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 بلحا  اإلزة  املعضو  باأل لة القطعية. ص407ي«وعلك باهبا
فئئوك كئئل ذي علئئم علئئيموالعلــوم ُ تعــد ُو حتصــى والوارــح أن 

حــ  بالنســبة  ص402ي
ــــ   وقئئئئل رب زرنئئئئي علمئئئئاً ن ســــه، هنمــــا زكيــــه القــــرآن:  إىل الن

، علــــى ســــبي  ص405ي
 الةمتناهك الةيق ك.

 

 

 فدونكها مَطومة مرحولة  

 تهديد الظالم
هتديـــد الةـــا  وإنـــ ارو وانيـــت   ا ملـــة، لآليـــات والروايـــات والعقـــ ، وهـــ ا مـــا  مسئئئألة:

  مـــــوازن شـــــ  مـــــن ا طبـــــة الشـــــري ة، ومنهـــــا هـــــ ا املقطـــــع:  صـــــنعته الصـــــديقة الطـــــاهر  
ئا تئرْعمرل ئونر وهو هتديد، أي خ ها، مي  قـو  تعـاىل: « ادونكها..» ئاْلت ْم َينَّئه  بيمر ل ئوا مرئا شي اْعمر

يرٌ  برصي
(210). 

سرر  اْلم ْبطيل ونر قا  سبحانه:  َْ َِ ير وريئرْومر تئرق وم  السَّاعرة  يئرْومرالي
(211). 

ابي م ْشترريك ونر وقا  تعاىل:  ِر فرعرك م  اْليئرْومر َيْذ لرلرْمت ْم أرنَّك ْم فيي اْلعر ورلرْن يئرنئْ
(212). 

زييئئئئهي وقــــا  ســــبحانه:  َْ اٌب ي  ِر ئئئئونر مرئئئئْن يرْأتييئئئئهي عرئئئئ ئئئئْو ر تئرْعلرم  اٌب  فرسر ِر ئئئئل  عرلرْيئئئئهي عرئئئئ وريرحي
م قييمٌ 

(211). 
ئئْلنرا عرلرئئْيهيْم وقــا  تعــاىل:  ئئْم فرأرْرسر ِيي قييئئلر لره  ئئرر الَّئئ ه ْم قئرئئْوالً غريئْ ئئنئْ ِيينر لرلرم ئئوا مي فئربرئئدَّلر الَّئئ

                                                           

 1، والصــراط املســتقيم: ج21ب 107، والتوحيــد: ص55اجمللــس  125رانيــع األمــايل للشــيخ الصــدو : ص (207)
 .2ه 6ب 122ص

 .76سور  يوسة:  (208)
 .112سور  زه:  (205)
 .20سور  اصلت:  (210)
 .47سور  ا ايية:  (211)
 .15سور  الالخره:  (212)
 .15سور  هو :  (211)
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ريْجزاً ميْن السَّمراءي بيمرا كران وا يرْظليم ونر 
(214). 

ِيينر لرلرم وا َي وقا  سبحانه:  يعئاً ورأرنَّ اهللر ورلرْو يئرررى الَّ ةر ليلَّهي جرمي ابر أرنَّ اْلق وَّ ِر ْذ يئرررْونر اْلعر
ابي  ِر شردييد  اْلعر

(219). 
اَب برالييَ  بيمرا كران وا يئرْفس ق ونر وقا  تعاىل:  ِر ِيينر لرلرم وا بيعر نرا الَّ ِْ ورأرخر

(216). 
ْلنرا ليمرْهليكيهيْم مرْوعيداً ورتيْلكر اْلق ررى أرْهلرْكنراه ْم لرمَّا لرلرم وا ورجرعر وقا  عالوني : 

(217). 
قرليب ونر وقا  سبحانه:  قرلرَب يئرنئْ ِيينر لرلرم وا أريَّ م نئْ ورسريئرْعلرم  الَّ

(218). 
ورال ترْحسربرنَّ اهللر غرافيالً عرمَّا يئرْعمرل  الظَّاليم ونر وقا  تعاىل: 

(215). 
ئاءر وقا  تعاىل:  ئْن شر ئْن رربتك ئْم فرمر ئق  مي ئاءر فئرْليرْكف ئْر َينَّئا أرْعترئْدنرا ورق ئْل اْلحر فئرْليئ ئْؤميْن ورمرئْن شر

َيْن يرْسترغييث وا يئ غراث وا بيمراَء كراْلم ْهلي يرْشئويي اْلو ج ئوهر بيئاْل ر   ليلظَّاليميينر نرارًا أرحراطر بيهيْم س رراريقئ هرا ور
الشَّرراب  ورسراءرْت م ْرتئرفرقاً 

(220). 
األعمــا  وعقــاب األعمــا ص   بــاب عقــاب    هنتــاب ييــواب ورون الشــيخ الصــدو  
َينَّ رربَّئئئكر لربياْلميْرصرئئئاري   قـــو  اهلل عالونيـــ :  مـــن ظلـــم: عـــن أ  عبـــد اهلل 

قـــا :  (221)
 .(222)«قنطر  على الصراط ُ رومها عبد نةلمة»

من ارتكت أحداإ بةلم بعـع اهلل عالونيـ  عليـه مـن يةلمـه نيلـه : »وقا  اإلمام الباقر 
 .(221)«أو على عقبه من بعدوأو على ولدو 

من عـ ر ظاملـاإ بةلمـه سـّلط اهلل عليـه مـن يةلمـه، اـلن  عـا »قا :  وعن أ  عبد اهلل 

                                                           

 .164سور  األعراه:  (214)
 .165سور  البقر :  (219)
 .165سور  األعراه:  (216)
 .55سور  الكهة:  (217)
 .447سور  الشعراع:  (218)
 .24سور  إبراهيم:  (215)
 .45سور  الكهة:  (220)
 .12سور  ال جر:  (221)
 عقاب من ظلم. 474ب األعما : صيوا (222)
 .41ح 75ب 111ص 74حبار األنوار: ج (221)
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 .(224)«  يستجت له و  يأنيرو اهلل على ظةمته
إن   نيهنم  بةإ يقا  لـه الصـعداع، وإن   الصـعداع لوا يـاإ »قا :  وعن أ  نيع ر 

يقا  لـه هبهـت، هنلمـا هنشـة غطـاع ذلـل ا ـت، رـ  أهـ  يقا  له سقر، وإن   سقر  ّباإ 
 . (229)«النار من حرو، ذلل منام  ا بارين

الضـــمري يعـــو  ل ـــدك، ألن اـــدك تســـتعم  مؤنيـــاإ « اـــدونكها شطومـــة مرحولـــة: »قو ـــا 
وم هنراإ هنأسـامك البلـدان مطلقـاإ، مـيةإ: العـرا  وإيـران ومصـر والباهنسـتان، اا ـا قـد تؤنـع وقـد 

 زهران وبغدا  وهنراچك وما أشبه قد تؤنع وقد ت هنر. ت هنر، هنما أن
وشطومة: من ا طام ـ بالكسـر ـ وهـو احلبـ  الـ ي يورـع   أنـة البعـري ليقـا  بـه، حيـع 

 إنه يسه  قيا  البعري بسبت ذلل احلب  ال ي   أن ه. 
والرحـ    الناقـة: هنالسـرج لل ـرا، ورحـ  البعــري.. هنمنـع، نعـس: شـد علـى ظهـرو الرحــ ، 

قــد شــبهت يعليهــا الصــة  والســةمص اــدك   هنو ــا حتــت تصــره غاصــ  ا ةاــة حبيــع ُ ا
 يعاررهم   أخ ها أحد، بالناقة املنقا   املهيأ  للرهنوب.

تشــــري إىل إخبــــار غيــــ  بالــــ ي ســــيحدا، وأن «  ونكهــــا شطومــــة مرحولــــة: »اقو ــــا 
عليهـــا هنمـــا يســـيطر  غصـــت اـــدك ســـوه ُ يوانيـــه نقاومـــة ومعاررـــة قويـــة، بـــ  إنـــه سيســـيطر

 الراهنت على ا م  املخطومة املرحولة، وه ا اإلخبار املستقبلك قد حتقق هنما ُ خي ى.
 

 تلقاك يوم حشرك

 جزاء هِه المظلمة
أن نيالاع ه و املةلمة ُيكون ـ بكامله ـ …ص ه  يست ا  من يتلقاك يوم حشرك مسألة:

   الدنيا، عند الةهور، وبعد إحيائهما؟ 
 ونيهان:
 ن إيبات الشكع ُ ين ك ما عداو، والكةم ليس   مقام البيان من ه و ا هة.من أ

ومـن ظهـور الكـةم وعـدم الـدلي  علـى نيـالاع هنـ  عمـ    الـدنيا، بـ  الـدلي  علـى العـدم، 
                                                           

 .12باب الةلم ح 112ص 4الكا : ج (224)
 .40206ح 55ب 121ص 15وسائ  الشيعة: ج (229)
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ْرْوفرىقا  تعاىل:  ث مَّ ي ْجزراه  اْلجرزراءر ا
(226). 

  هــ و األمــة   ممــامني يــؤتى يــوم القيامــة بــلبليس مــع مضــ»قــا :  وعــن أ  عبــد اهلل 
 .(227)«غلةمها مي  نيب  أحد ايسحبان على ونيوههما اينسد هبما باب من أبواب النار

ب وا عرلرئئى اهللي   قــو  اهلل عالونيــ :  وعــن أ  نيع ــر  ِر ئئ ينر كر ِي وريئرئئْومر اْلقييرامرئئةي تئرئئررى الَّئئ
و ج وه ه ْم م ْسوررَّةٌ 

 .(225)«قا : من معم أنه إمام وليس بلمام (228)
 .(210)«من ا عى اإلمامة وليس من أهلها اهو هناار»قا :  عن أ  عبد اهلل و 

يــا يــونس مــن حــبس حــق املــؤمن، : »وعــن يــونس بــن ظبيــان قــا : قــا  أبــو عبــد اهلل 
أقامه اهلل عالوني  يوم القيامة مخسمائة عام على رنيليه ح  يسي  عرقه أو  مه، وينـا ي منـا  

ن اهلل حقــــه ايــــوّبخ أربعــــني يومــــاإ   يــــؤمر بــــه إىل مــــن عنــــد اهلل هــــ ا الةــــا  الــــ ي حــــبس عــــ
 .(211)«النار

إن   نيهنم رحـى تطحـن مخسـا أاـة تسـألون مـا زحنهـا؟ »قا :  وعن أمري املؤمنني 
اقي  له: اما زحنها يا أمري املؤمنني؟ قا : العلماع ال جر ، والقراع ال سقة، وا بابر  الةلمـة، 

وإن   النار ملدينة يقا   ـا احلصـينة، أاـة تسـألوين مـا ايهـا؟ والومراع ا ونة، والعرااع الك بة، 
 .(212)«اقي : وما ايها يا أمري املؤمنني؟ اقا : ايها أيدي الناهنيني

 تجسم اْعمال
: يتلقــاكص يســم األعمــا ، إذ اجملــام خــةه األصــ ، ومــع يســت ا  مــن قو ــا  مسئئألة:

  عــن الةــاهر، واأل لــة علــى يســم األعمــا   اإلمكــان اليبــويت والةهــور اإليبــايت ُ دــا  للعــدو 

                                                           

 .21سور  النجم:  (226)
 .عقاب الناصت وا احد ألمري املؤمنني  402يواب األعما : ص (227)
 .60سور  الالمر:  (228)
 عقاب من ا عى اإلمامة وليس بلمام. 412: صعقاب اإلعما  (225)
 .4باب من أ عى اإلمامة وليس  ا بأه  ح 174ص 1الكا : ج (210)
 .41217ح 15ب 122ص 16وسائ  الشيعة: ج (211)
 .65  نيهنم رحى تطحن مخسة ح 456ص 1ا صا : ج (212)
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 هنيري ، ومنها:
ئْن س ئوَء قوله سبحانه:  لرئْت مي ْيئَر م ْحضرئراً ورمرئا عرمي د  ك ل  نئرْفَ  مرا عرميلرْت ميْن خر يئرْومر ترجي

ئئه  وراهلل  ررء و ٌ  ر ك ْم اهلل  نئرْفسر ِت ئئ نرئئه  أرمرئئداً برعييئئداً وري حر ئئا وربئريئْ نئرهر بياْلعيبرئئاري  تئرئئورر  لرئئْو أرنَّ بئريئْ
امــا  (211)

 وه ا غري آيارو أو نيالائه وت صي  الكةم   حمله. مرا عرميلرتْ يدو هو ن س 
ْيالاً ورال ت ْجزرْونر َيالّ مرا ك ْنت ْم تئرْعمرل ونر قا  تعاىل:  فراْليئرْومر ال ت ْظلرم  نئرْفٌ  شر

(214). 
 .(219)ونر اْليئرْومر ت ْجزرْونر مرا ك ْنت ْم تئرْعمرل  وقا  سبحانه: 
مرا ت ْجزرْونر َيالّ مرا ك ْنت ْم تئرْعمرل ونر و وقا  تعاىل: 

(216). 
هرْل ت ْجزرْونر َيالّ مرا ك ْنت ْم تئرْعمرل ونر وقا  سبحانه: 

(217). 
ئمْ وقا  تعاىل:  ئْن ترْحئتي أرْرج ليهي اب  ميْن فئرئْوقيهيْم ورمي ِر وريئرق ئول  ذ وق ئوا مرئا  يئرْومر يئرْغشراه م  اْلعر

تئرْعمرل ونر  ك ْنت مْ 
(218). 

نعــس أن اــدك تلقــى غاصــبها يــوم احلشــر نةلمتهــا، اــلن  « تلقــاك يــوم حشــرك: »قو ــا 
هن  إنسان سر  من أحد شيماإ أو  ت أو ظلم أحداإ يأيت يوم القيامة مع تلل الةةمة، هنما 

 .(215)  األحا يع
عنقـه مـن  ـوم من خان نيارو شرباإ مـن األرض نيعلـه اهلل زوقـاإ   : »قا  رسو  اهلل 

 .(240)«األرض السابعة ح  يلقى اهلل يوم القيامة مطوقا إُ أن يتوب ويرنيع
وإ ــا خصــت يــوم احلشــر بالــ هنر مــع أن اآليــار تكــون   القــرب أيضــاإ، ألن يــوم احلشــر هــو 

ْرْوفرئئىيـوم  ئزراءر ا اْلجر
مضـاااإ إىل انيتمــامل هنـ  ا ةئــق وهنـ  النـاا ومعــراتهم ا ـق مــن  (241)

                                                           

 .10سور  آ  عمران:  (211)
 .52سور  يس:  (214)
 .42سور  ا ايية:  (219)
 .15صااات: سور ال (216)
 .50سور  النم :  (217)
 .55سور  العنكبوت:  (218)
 رانيع هنتاب ييواب األعما  وعقاب األعما ص. (215)
 .14122ح 1ب 126ص 45وسائ  الشيعة: ج (240ي
 .21سور  النجم:  (241)
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ينمــا   القـرب ُ يستكشــة  ميـع النــاا عمــ  اإلنسـان عــا  ، وقـد ذهنرنــا   بعــر املبطـ ، ب
املـوازن: أن اإلنسـان يـرن عمـ  ن سـه ـ أيـراإ ومثـراإ أو نيـالاعإ ـ   أربعـة موارـع أو أهنيـر، هنليـاإ أو 

، و  قــربو، و  حشــرو، و  املرحلــة (242)نيالئيــاإ:    نيــاو وتارخييــاإ،   ن ســه وقعتــه وامتــدا و
 .(241)«إن خرياإ اخري أو شراإ اشر»  من ا نة أو النار األخري 

: يــةا خصــا  ُ مــوت صــاحبهن أبــداإ   هنتــاب علــك »قــا :  عــن أ  نيع ــر 
 .(244)احلديع« ح  يرن وبا ن..

 حكم نهي المعاند
يسـتحت ـ وقـد رـت ـ تنبيـه ا صـم والةـا  بيـوم احلشـر والقيامـة والعـ اب األلـيم  مسئألة:
 اإ بك  ذلل، لكن ه  يستحت إن هنان معانداإ ُ يرنيى ارتداعه؟ وإن هنان عامل

ذهنــروا أن مــن شــرائط األمــر املعــروه والنهــك عــن املنكــر احتمــا  التــأيري، لكــن هــ  هــ ا 
شــرط الونيــوب أو شــرط مطلــق الرنيحــان؟ قــد يســتةهر األو  لكــن لــالوم اللغويــة قــد يقتضــك 

 الياين، اتأم .
ِيررًة َي ولع  ما هو من قبي   لرئى رربتك ئمْ مرْع

وسـيد الشـهداع  ومـا قـام بـه األنبيـاع  (249)
  : وغريهــا يقتضــك الرنيحــان، ويؤيــد هــ ا مــا ســيأيت منهــا يصــلوات اهلل عليهــاص حيــع تقــو
أُ وقـــد قلـــت مـــا قلـــت علـــى معراـــة مـــين با  لـــة الـــ  خـــامرتكم، والغـــدر  الـــ  استشـــعرهتا »

 «.وتقدمة احلجة… قلوبكم، ولكنها ايضة الن س
بق مـن يوقــد رــتص ايمـا إذا توقــة وانيــت عليـه، ســواع هنــان وانيبـاإ إرابيــاإ هنمــا   ومـا ســ

موار  األمر باملعروه، أم وانيباإ سلبياإ هنما   موار  النهك عن املنكر، وه ا ليس خاصاإ بتنبيه 
 ا صم والةا ، ب  يعم هن  موار  األمر باملعروه والنهك عن املنكر، هنما ُ خي ى.

قـــد يكـــون إشـــار  إىل احلشـــر ا ـــاص مضـــاااإ إىل احلشـــر « يـــوم حشـــرك تلقـــاك: »قو ـــا 
                                                           

 الةاهر أن املرا  بـ ياُمتدا ص: ال رية وشبهها. (242)
 سور  النساع.  115يات: صسور  األعراه، وتأوي  اآل 442ص 1ت سري القمك: ج (241)
يـــةا خصـــا  ُ مــــوت  142ص 1عقـــاب البغـــك وقطيعــــة الـــرحم، وا صـــا : ج 440يـــواب األعمـــا : ص (244)

 .115صاحبهن ح  يرن وبا ن ح
ِت ، ومتام اآلية: 162سور  األعراه:  (249) ه ْم ليئمر ترعيظ ئونر قئرْومئاً اهلل  م ْهليك ه ئْم أرْو م عرئ نئْ َيْذ قرالرْت أ مٌَّة مي اباً ور ِر بئ ه ْم عرئ

ِيررًة َيلرى رربتك ْم ورلرعرلَّه ْم يئرتئَّق ون  .شردييداً قرال وا مرْع
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اء  اهللي َيلرى النَّاري فئره ْم ي وزرع ونر العام، قا  تعاىل:  وريئرْومر ي ْحشرر  أرْعدر
(246). 

َِ ز ْرقاً وقا  سبحانه:  فرخ  فيي الص وري ورنرْحش ر  اْلم ْجريميينر يئرْومرالي يئرْومر يئ نئْ
(247). 

ئئئئئْم ور وقـــــا  عالونيـــــ :  ِتب  بيآيراتينرئئئئئا فئره  ئئئئئ ئئئئئْن ي كر ئئئئئلت أ مَّئئئئئَة فئرْوجئئئئئاً ميمَّ ئئئئئْن ك  ئئئئئر  مي يئرئئئئئْومر نرْحش 
ي وزرع ونر 

(248). 
 

 فنعم الحكم اهلل

 اهلل الحاكم
ــــمص بقــــو  مطلــــق هــــو اهلل عالونيــــ ، ألنــــه العــــا  املطلــــق، والقــــا ر املطلــــق،  مسئئئئألة: ياحلفكف

وه املتخاصــمني، وبكـــ  والعــا   املطلــق، وهــو الـــ ي يعلــم بكــ  خصوصــيات وشـــرائط وظــر 
خصوصيات الدعون وتشـابكاهتا، وبـاحلكم الـدقيق لكـ  صـور  مـن الصـور، وهـو الـ ي يقـدر 
علــى ال صــ  والبــت   ا صــومة، وعلــى إرنيــامل األمــر إىل نصــابه، وذلــل هــو مقتضــى عدلــه، 

ـــمص هنمـــا قالـــت  ، وألن اهلل ســـبحانه وتعـــاىل ُ تضـــيع ولـــ لل هنلـــه هنـــان عالونيـــ  ينعـــم احلفكف
ْيئراً لمة ألحد ولو نقدار ميقا  ذر ، هنما قا  سـبحانه: عندو مة ثْئقرئالر ذررََّة خر فرمرْن يئرْعمرْل مي

ثْئقرالر ذررََّة شرّراً يئررره   يئررره  * ورمرْن يئرْعمرْل مي
(245). 

ترليف ونر وقا  تعاىل:  َْ نرك ْم يئرْومر اْلقييرامرةي فييمرا ك ْنت ْم فييهي تر اهلل  يرْحك م  بئريئْ
(290). 

ترليف ونر سبحانه:  وقا  َْ نئره ْم فيي مرا ه ْم فييهي ير َينَّ اهللر يرْحك م  بئريئْ
(291). 

نرك ْم وراهلل  عرلييٌم حركييمٌ وقا  تعاىل:  ذرليك ْم ح ْكم  اهللي يرْحك م  بئريئْ
(292). 

نئره ْم يئرْومر اْلقييرامرةي فييمرا كران وا فييهي وقا  سبحانه:  ترليف ونر  ورَينَّ رربَّكر لريرْحك م  بئريئْ َْ ير
(291). 

                                                           

 .15سور  اصلت:  (246)
 .104سور  زه:  (247)
 .21سور  النم :  (248)
 .2ـ  7سور  الاللاللة:  (245)
 .65سور  احل :  (290)
 .1سور  الالمر:  (291)
 .10سور  املمتحنة:  (292)
 .142سور  النح :  (291)
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ر  اْلحراكيميينر وقا  تعاىل:  يئْ نئرنرا وره ور خر فراْصبير وا حرتَّى يرْحك مر اهلل  بئريئْ
(294). 

: اهلل قــا  إعــرا : يــا رســو  اهلل مــن زاســت ا لــق يــوم القيامــة؟ قــا  »و  احلـديع: 
 .(299)«عالوني 

  حالة واحد ؟ اقا : : هنية زاست اهلل ا لق على هنيرهتم وقد سم  أمري املؤمنني 
 .(296)«هنما يرمقهم على هنيرهتم   حالة واحد »

 .(297)«اتقوا معاصك اهلل   ا لوات الن الشاهد هو احلاهنم: »وقا  أمري املؤمنني 
 . (298)«اتقوا معاصك ا لوات الن الشاهد هو احلاهنم: »وقا  

 التنبيه بحركرمية اهلل وزعامة النبي 
ــم والــالعيم هــو حممــديســتحت تنبيــه ا صــ مسئئألة: ، وقــد م والةــا  بــأن اهلل هــو احلفكف

 رت ذلل، هنما ذهنرناو   البحع اآلنة.
مـن هننـت وليـه اعلـك وليـه، ومـن هننـت إمامـه اعلـك : »عن أ  سـعيد قـا : قـا  النـ  

إمامــه، ومــن هننــت أمــريو اعلــك أمــريو، ومــن هننــت نــ يرو اعلــك نــ يرو، ومــن هننــت ها يــه اعلــك 
يلته إىل اهلل تعاىل اعلك وسيلته إىل اهلل عالوني ، ااهلل سبحانه زكم بينـه ها يه، ومن هننت وس

 .(295)«وبني عدوو
قـا :  عـن أمـري املـؤمنني  عـن آبائـه  وقد ور  عن اإلمام علك بن موسى الررـا 

يــوم القيامــة ومعهــا ييــاب مصــبوغة بالــدماع، تتعلــق  حتشــر ابنــ  اازمــة : »قــا  النــ  
رش تقو : يـا أحكـم احلـاهنمني، أحكـم بيـين وبـني قاتـ  ولـدي، قـا  علـك بقائمة من قوائم الع

 . (260)«: وزكم ُبن  اازمة ورب الكعبةقا  رسو  اهلل  بن أ  زالت 

                                                           

 .27سور  األعراه:  (294)
 .5ص 1رانيع تنبيه ا وازر ونالهة النواظر: ج (299)
 .110ص 4متشابه القرآن: ج (296)
 .40172ح 15ب 415ص 15وسائ  الشيعة: ج (297)
 ذم معصية اهلل. 1512ح 125غرر احلكم و رر الكلم: ص (298)
و. باب معس قو  الن   66معاين األخبار: ص (295) و اعلك مُو  من هننت مُو
 .41ح 10ب 5-2ص 4: جيون أخبار الررا ع (260)
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ــم أي أنــه زكــم بــني عبــا و بالعــد  هنمــا هــو رــروري، ومقتضــى  ومعــس أن اهلل هــو احلفكف
ث ئمَّ تئ ئورفَّى ك ئل  نئرْفئَ  مرئا  الونيـ : ال طر  السليمة، وقد    على ذلل القـرآن الكـرمي إذ قـا  ع

كرسربرْت وره ْم ال ي ْظلرم ونر 
(261). 

ورتئ ورفَّى ك ل  نئرْفَ  مرا عرميلرْت وره ْم ال ي ْظلرم ونر وقا  تعاىل: 
(262). 

ئئْن وقــا  ســبحانه:  لرئئْت مي ْيئئَر م ْحضرئئراً ورمرئئا عرمي ئئْن خر لرئئْت مي ئئد  ك ئئل  نئرْفئئَ  مرئئا عرمي يئرئئْومر ترجي
س وءَ 

(261) . 
 والسنة املطهر ، واإلمجامل من هنااة املسلمني، والعق .
 التوكل على اهلل

ُإ وقالبــــاإ، هنمــــا قالــــت  مسئئئئألة: يســــتحت إيكــــا  األمــــر إىل اهلل واُعتمــــا  عليــــه قلبــــاإ وقــــو
:فنعم الحركرم اهلل .حيع قد أوهنلت أمرها إليه سبحانه وتعاىل 

: أن اإلنسان يعم  ما بوسعه ويكـ  مـا ُ ومن معاين توهني  األمر إىل اهلل سبحانه وتعاىل
يقــدر عليــه بن ســه إىل اهلل عالونيــ ، مــيةإ: الــالارمل عليــه أن ينجــال هنــ  مــا يــتمكن مــن عملــه مــن 
احلرا والالرمل وتعهد الالرمل بالسقاية والرعاية وا ااةة، أما ما هو خارج عن قدرته من اإلنبات 

أو حر هن لل أو آاة غري مرتقبـة أو نيـرا   و و الالرمل والربهنة، ومن الطوارئ هنرب  شديد م انيئ
 مهانيم من حيع ُ زتست وشبه ذلل، الن عليه أن يكله إىل اهلل تعاىل.

 .(264)«اعق  وتوهن : »وه ا بني وانيت ومستحت، هن    مور و، ول ا قا  الن  
أمـــا توهنيـــ  األمـــر هنلـــه إىل اهلل بـــأن ُ يـــأيت اإلنســـان باألســـباب الةاهريـــة، أو عكســـه بـــأن 

قد أن هن  األعما  من اإلنسان ن سه وليس شكع مرتبطـاإ بـاهلل سـبحانه وتعـاىل هنمـا قالـت يعت
يد اهلل مغلولةاليهو  

 ، اكة،ا خارج عن موامين العق  والشرمل، والسيد  الالهراع (269)
 أوهنلت األمر إىل اهلل مع قيامها بالداامل وال ب وإمتام احلجة وما أشبه.

                                                           

 .161، سور  آ  عمران: 421سور  البقر :  (261)
 .111سور  النح :  (262)
 .10سور  آ  عمران:  (261)
 44اجمللــــس 171-174، و  األمــــايل للشــــيخ امل يــــد: ص125ال صــــ  الرابــــع ح 75ص 1غــــوايل الــــآليل: ج (264)

 «.اعق  راحلتل وتوهن : »1ح
 .62سور  املائد :  (269)
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اإلمـان لـه أرهنـان أربعـة: التوهنـ  علـى اهلل وت ـوير »هلل عليهص: قا  أمري املؤمنني يصلوات ا
 . (266)«األمر إىل اهلل والررا بقضاع اهلل والتسليم ألمر اهلل عالوني 

 «.ليس شكع إُ وله حد»قا :  وعن أ  بصري عن أ  عبد اهلل
 قلت: نيعلت اداك اما حد التوهن ؟ 

 «.اليقني»قا : 
 قلت: اما حد اليقني؟

 .(267)« اه مع اهلل شيماأُ »قا : 
ن اـــــــلذا ظ ـــــــرا نورـــــــع التوهنـــــــ  »قـــــــا :  وعـــــــن أ  عبـــــــد اهلل  إن الغـــــــس والعـــــــال رـــــــُو

 .(268)«أوزناو
مــن أعطــك يةيــا   منــع يةيــا، مــن أعطــك الــدعاع أعطــك »قــا :  وعــن أ  عبــد اهلل 

  قـــا : « اإلنيابـــة، ومـــن أعطـــك الشـــكر أعطـــك الاليـــا  ، ومـــن أعطـــك التوهنـــ  أعطـــك الك ايـــة
ومن يتوكئل علئى اهلل فهئو حسئبهأتلوت هنتاب اهلل عالوني  »

لئالن شئكرتم وقـا :  (265)
ْزيدنكم

ارعوني أستجب لكموقا :  (270)
(271)،»(272) . 

يـــا بـــين إن الـــدنيا حبـــر عميـــق وقـــد هلـــل ايهـــا عـــا  هنيـــري اانيعـــ  »وقـــا  لقمـــان ُبنـــه: 
ا ك ايها تقون اهلل عالونيـ  س ينتل ايها اإلمان باهلل وانيع  شراعها التوهن  على اهلل وانيع  م 

 .(271)«الن  وت اربمحة اهلل وإن هلكت اب نوبل
قيــ : ومــا هــك يــا « خصــلة مــن عمــ  هبــا هنــان مــن أقــون النــاا: »وقــا  أمــري املــؤمنني
 .(274)«التوهن  على اهلل عالوني »أمري املؤمنني؟ قا : 

                                                           

 .4باب خصا  املؤمن ح 27ص 4الكا : ج (266)
 .40475ح 7ب 404ص 15وسائ  الشيعة: ج (267)
 .14724ح 11ب 416ص 11مستدرك الوسائ : ج (268)
 .1سور  الطة :  (265)
 .7سور  إبراهيم:  (270)
 .60سور  غاار:  (271)
 .6باب الت وير إىل اهلل والتوهن  عليه ح 65ص 4الكا : ج (272)
 .4257باب الالا    الس ر ح 424ص 4يه: جمن ُ زضرو ال ق (271)
 باب ما نياع   واحد. 44معدن ا واهر: ص (274)
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 . (279)«التوهن  من قو  اليقني: »وقا  أمري املؤمنني علك 
ــــــــــــؤ  ــــــــــــا  أمــــــــــــري امل ــــــــــــى اهلل : »منني وق ــــــــــــوهنة عل ــــــــــــرهم ت ــــــــــــا أهني  أقــــــــــــون النــــــــــــاا إمان

 . (276)«سبحانه
 . (277)«  التوهن  حقيقة اإليقان: »وقا  
 . (278)«من ويق باهلل توهن  عليه: »وقا  
 . (275)«التوهن  خري عما : »وقا  
 . (280)«التوهن  حصن احلكمة: »وقا  
 . (281)«التوهن  أاض  عم : »وقا  
 . (282)«التوهن  صةح العبا  : »وقا  

 ينبغــــــــــك ملــــــــــن ررــــــــــك بقضــــــــــاع اهلل ســــــــــبحانه أن يتوهنــــــــــ  : »وقــــــــــا  أمــــــــــري املــــــــــؤمنني 
 . (281)«عليه

 . (284)«التوهن  هن اية: »وقا  
 . (289)«هن  متوهن  مك ك: »وقا  
 . (286)«من توهن  على اهلل عالوني  هن ك: »وقا  
 . (287)«أص  قو  القلت التوهن  على اهلل: »وقا  

                                                           

 .1222منشأ التوهن  وحقيقته ح 156غرر احلكم و رر الكلم: ص (279)
 .1250منشأ التوهن  وحقيقته ح 156غرر احلكم و رر الكلم: ص (276)
 .1251منشأ التوهن  وحقيقته ح 156غرر احلكم و رر الكلم: ص (277)
 .1252منشأ التوهن  وحقيقته ح 156غرر احلكم و رر الكلم: ص (278)
 .1255منشأ التوهن  وحقيقته ح 156غرر احلكم و رر الكلم: ص (275)
 .1256أ،ية التوهن  واضيلته ح 156غرر احلكم و رر الكلم: ص (280)
 .1257أ،ية التوهن  واضيلته ح 156غرر احلكم و رر الكلم: ص (281)
 1252أ،ية التوهن  واضيلته ح 156: صغرر احلكم و رر الكلم (282)
 .1260أ،ية التوهن  واضيلته ح 156غرر احلكم و رر الكلم: ص (281)
 .1266من توهن  هن ك ح 156غرر احلكم و رر الكلم: ص (284)
 .1265من توهن  هن ك ح 156غرر احلكم و رر الكلم: ص (289)
 بشار  املصط ى لشيعة املرتضى. 56بشار  املصط ى: ص (286)



 

 60 

 . (288)«هلل تسهلت له الصعابمن توهن  على ا: »وقا  
مــــــــن توهنــــــــ  علــــــــى اهلل أرــــــــاعت لــــــــه الشــــــــبهات وهن ــــــــك املؤنــــــــات وأمــــــــن : »وقــــــــا  
 . (285)«التبعات

من توهن  على اهلل ذلت لـه الصـعاب وتسـهلت عليـه األسـباب وتبـوأ ا  ـر : »وقا  
 . (250)«والكرامة

 بين الحق وتوحيد الكلمة
ع املةلــوم مــن زــرح ظةمتــه بــدعون ُ يصــح منــع ا ــق مــن ا هــر بــاحلق، أو منــ مسئئألة:

الحق أحق أن يتبعيالوحد  وتوحيد الكلمةص أو ياُن تاحص أو ما أشبه، إذ 
وللعقـ   (251)

والنق  املتواتر، ومنه أ لة األمر باملعروه والنهك عن املنكر، وإرشا  ا اه  وتنبيه الغاا  وغري 
القارــك أن يســتمع إىل ذلــل، وت صــي  البحــع   هنتــاب القضــاع وغــريو، حيــع رــت علــى 

 الدعون   زكم بالعد  حبيع يعطك احلق لصاحبه.
نواق هــا وعملهــا وأقوا ــا وخطبهــا، ومنهــا هــ و  وهـ ا مــا صــنعته الســيد  اازمــة الالهــراع 

ين عكم إذ تندمون»ا طبة، وه ا املقطع   .(252)…«وعند الساعة خيسرون املبطلون ُو
هـم مـن املبطلـني وسيخسـرون  خصـوم الالهـراع  ول لل هنلـه رـت ونيوبـاإ هن ائيـاإ بيـان أن

 عند قيام الساعة.
 خـــ  يومـــا إىل مســـجد الكواـــة مـــن البـــاب القبلـــك،  و  احلـــديع: إن أمـــري املـــؤمنني 

ااستقبله ن ر ايهم ا  حدا يبكك والقوم يسكتونه، اوقة عليهم أمري املؤمنني وقـا  لل ـ : 
 ما يبكيل؟

ع الن ـر   سـ ر لتجـار  ارنيعـوا و  يرنيـع أ ، اقا : يا أمري املؤمنني إن أ  خر  ج مع هـُؤ

                                                                                                                                                                      

 .1275آيار التوهن  ح 156كم و رر الكلم: صغرر احل (287)
 .1226آيار التوهن  ح 156غرر احلكم و رر الكلم: ص (288)
 .1227آيار التوهن  ح 156غرر احلكم و رر الكلم: ص (285)
 .1222آيار التوهن  ح 156غرر احلكم و رر الكلم: ص (250)
 .15سور  يونس:  (251)
 .47سور  ا ايية:  خيسر املبطلون يوم تقوم الساعة يومم إشار  إىل قوله تعاىل:  (252)
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اســألتهم عنــه اقــالوا: مــات، وســألتهم عــن مالــه؟ اقــالوا:   خيلــة مــاُ، اقــدمتهم إىل شــريح 
 الم يقر يل عليهم بشكع غري اليمني، وأنا أعلم يا أمري املؤمنني أن أ  هنان معه ما  هنيري.

معه ووقة على شريح اقا : ما يقو  ه ا ال   يا اقا   م أمري املؤمنني: ارنيعوا ار هم 
 شريح؟

ع القــوم  عــون اســألته البينــة  اقــا  شــريح: يــا أمــري املــؤمنني إن هــ ا ال ــ  ا عــى علــى هــُؤ
 الم زضر أحدا، ااستحل تهم له.

 اقا  أمري املؤمنني: هيهات يا شريح ليس هك ا زكم   ه ا.
 ايه؟اقا  شريح: اكية أحكم يا أمري املؤمنني 

اقــا  علــك: أنــا أحكــم ايــه وألحكمــن اليــوم ايــه حبكــم مــا حكــم بــه أحــد بعــد  او  النــ  
 نيلـــس   دلـــس القضـــاع و عـــا بعبـــد اهلل بــــن أ  رااـــع وهنـــان هناتبـــه وأمـــرو أن زضــــر   ،

صــحي ة و وا ،   أمــر بــالقوم أن ي رقــوا   نــواحك املســجد ورلــس هنــ  رنيــ  مــنهم إىل ســارية 
نهم رنية وأمر بأن تغطى ر وسهم وقـا  ملـن حولـه: إذا قعتمـوين هنـربت وأقام مع هن  واحد م

 اكربوا.
   عــا برنيــ  مــنهم اكشــة عــن ونيهــه ونةــر إليــه وتأملــه وقــا : أتةنــون أين ُ أعلــم مــا 

 صنعتم بأ  ه ا ال  ، إين إذا  اه ،   أقب  عليه اسأله؟
 اقا : مات يا أمري املؤمنني.

مــرض وأيــن مــرض وعــن أســبابه   مررــه هنلهــا وحــني  اســأله عــن هنيــة هنــان مررــه وهنــم
احتضــر ومــن تــوىل تغميضــه ومــن غســله ومــا هن ــن ايــه ومــن محلــه ومــن صــلى عليــه ومــن  انــه، 

 الما ارغ من السؤا  راع صوته: احلبس احلبس، اكرب وهنرب من هنان معه.
 اارتاب القوم و  يشكوا أن صاحبهم قد أقر.

   لألو .   عا برني  آخر اقا  له مي  ما قا
 اقا : يا أمري املؤمنني إ ا هننت واحدا من القوم وقد هننت هنارها للقت  وأقر بالقت .

   عاهم واحدا واحدا من القوم، اـأقروا أمجعـون مـا خـة األو  وأقـروا باملـا  مجيعـا ور وو 
 وألالمهم ما رت من القصاص.

 ال ي أخ ته عنه؟   مي  ه ا اقا  شريح: يا أمري املؤمنني هنية هنان حكم  او  
بغلمـان يلعبـون واـيهم غـةم مـنهم ينا ونـه: يـا مـات الـدين،  : مـر  او اقا  علك 

 ايجيبهم.
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 اقا : يا غةم ما اقل؟ اوقة عليهم  او  
 اقا : مات الدين.

 قا : ومن قاك هب ا اُسم؟
 قا : أمك.

 قا : أين أمل؟
 قا :   بيتها.

 قا : امر بني يدي إليها.
 م ااستخرج أمه، اقا   ا  او : ه ا ابنل؟امضى الغة
 قالت: نعم.
 قا : ما اقه؟

 قالت: مات الدين.
 قا : ومن قاو هب ا اُسم؟

 قالت: أبوو.
 قا : وأين أبوو؟

قالــت: خــرج مــع قــوم   ســ ر  ــم لتجــار  ارنيعــوا و  يرنيــع، اســألتهم عنــه اقــالوا: مــات، 
لـت: هـ  أوصـاهنم   أمـري بشـكع؟ اقـالوا: وسألتهم عن ماله، اقالوا: مـات وذهـت مالـه، اق

 نعم أوصانا وأعلمنا أنل حبلى امهما ولدت من ولد اسميه مات الدين.
ع القوم؟  قا : وأين هُؤ

 قالت: حضور.
 قا : امضك معك إليهم.

اجمعهــم واعــ    أمــرهم ميــ  هــ ا الــ ي اعلتــه، وحكــم نــا حكمــت وقــا  للمــرأ : قــك 
 .(251)ابنل يعاش الدينص

                                                           

 .1212ذهنر القصاص ح 4ه 206-202ص 4 عائم اإلسةم: ج (251)
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 والموعد القيامة م محمد والزعي

 في اآلخرة رور الرسول 
هو الضامن لبيان أحكام  ، ومعس ذلل أنه ينبغك بيان أن الالعيم حممد مسألة: 

اهلل تعاىل، واملن    ا   الدنيا و  اآلخر ، اهـو الـ ي لـه الالعامـة مـن قبـ  اهلل   يـوم القيامـة، 
املن ـ ين هنمـا ور  بالنسـبة إىل املةئكـة، واألنبيـاع اان أمور اآلخـر  أيضـاإ بنيـت علـى الوسـائط و 

 ، والشهداع والصاحلني والولدان املخلدين وغري ذلل.، واألئمة املعصومنيواملرسلني
هو أاض  ا ةئق على اإلزة ، وهو مرسف  لك  ا ةئـق  وهنلك املطلت أن الرسو 

وهـو عـني اهلل ويـدو   هنـ  العـوا   علـى اإلزـة  ـ إنسـاإ ونينـا وملكـاإ ومـا نعلـم ومـا ُ نعلـم ـ
علـــى اإلزـــة ، ومـــن املصـــا يق عـــا  اآلخـــر ، يليـــه   هنـــ  ذلـــل مباشـــر  أمـــري املـــؤمنني ومـــوىل 

بـــــــن  اآليـــــــة  إذ هـــــــو ن ـــــــس رســـــــو  اهلل  املوحـــــــدين اإلمـــــــام علـــــــك بـــــــن أ  زالـــــــت 
وأنفسنا وأنفسكمالشري ة:

 ولعشرات األ لة األخرن. (254)
ونيعـــ  اقـــك   القـــرآن حممـــدا اأنـــا حممـــو    مجيـــع »   حـــديع: قـــا  رســـو  اهلل 

القيامـة،   اصــ  القضــاع، ُ يشـ ع أحــد غــريي، وقـاين   القيامــة حاشــرا زشـر النــاا علــى 
 .(259)«قدمك، وقاين املوقة أوقة الناا بني يدي اهلل ني  نيةله

ك إذا هنــان يــوم القيامــة يــؤتى بــل يــا علــ: »لعلــك بــن أ  زالــت وقــا  رســو  اهلل 
على  يت من نـور وعلـى رأسـل تـاج قـد أرـاع نـورو وهنـا  خيطـة أبصـار أهـ  املوقـة، ايـأيت 
النداع من عند اهلل ني  نيةله: أين خلي ـة حممـد رسـو  اهلل؟ اتقـو : هـا أنـا ذا، قـا : اينـا ي 
املنــا ي: يــا علــك أ خــ  مــن أحبــل ا نــة، ومــن عــا اك النــار، اأنــت قســيم ا نــة وأنــت قســيم 

 . (256)«النار
إذا هنـان يـوم القيامـة أتـاين نيربئيـ  وبيـدو لـواع احلمـد وهـو سـبعون : »قا  رسو  اهلل و 

شـــقة، الشـــقة منـــه أوســـع مـــن الشـــمس والقمـــر، ايداعـــه إيل اآخـــ و وأ اعـــه إىل علـــك بـــن أ  
                                                           

 .61سور  آ  عمران:  (254)
 .1عشر ، رمن ح باب العشر  أقاع الن   245ص 4ا صا : ج (259)
 .12ح 57اجمللس  161األمايل للصدو : ص (256)
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 «.زالت
اقا  رني : يا رسو  اهلل وهنية يطيق علك على محـ  اللـواع وقـد ذهنـرت أنـه سـبعون شـقة 

 شمس والقمر؟الشقة منه أوسع من ال
يــا رنيــ  إنــه إذا هنــان يــوم القيامــة أعطــى اهلل عليــا مــن »  قــا :  اغضــت رســو  اهلل 

القــو  ميــ  قــو  نيربئيــ ، ومــن ا مــا  ميــ  مجــا  يوســة، ومــن احللــم ميــ  حلــم ررــوان، ومــن 
الصوت ما يداين صوت  او ، ولُو أن  او  خطيت   ا نان ألعطك علك مي  صـوته، وإن 

رب من السلسـبي  والال بيـ ، وإن لعلـك وشـيعته مـن اهلل عالونيـ  مقامـا يغبطـه عليا أو  من يش
 .(257)«به األولون واآلخرون

و  بعـر النسـخ: يوالغـرميص، واملـرا : زالـت احلـق، يعـين أنـل ـ يـا ابـن أ  قحااـة ـ تقابـ  
مــن : »  يــوم القيامــة ويطالبــل نــا اعلــت، ألنــل أخــ ت حقــه إذ قــا   رســو  اهلل 
 وألنل عصيت أمرو وخال ت قرارو حيع منحين ادك اغصبتها. (258)«د آذاينآذاها اق
أي أن امليعــا  بيننــا وبينــل يــوم القيامــة، حيــع نلتقــك هنــاك « واملوعــد القيامــة: »قو ــا 

ب  وحبضور األشها  هنااـة، اـلن  ونتخاصم بني يدي اهلل سبحانه وتعاىل وحبضور الرسو  
صــارهم حديــداإ يــرون مــن مســااات بعيــد  هــ ا املوقــة النــاا   يــوم القيامــة حيــع تكــون أب

فبصرك اليوم حديدواملةيني من أميا  ه و املواقة، قا  تعاىل: 
(255). 

                                                           

 .4رمن ح 12ب 1-4ص 2حبار األنوار: ج (257)
 . 111ا ملة اليانية   األحا يع ح 51ص 2الآليل: جغوايل  (258)
 .44سور   :  (255)
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 وعند الساعة يَسر المبطلون

 ررجات النهي عن المنكر
النهك عن املنكر بالقلت وباللسان وبسائر ا وارح له  رنيـات، ُو ينتقـ  لألشـد  مسألة:

ة األرـــعة   ا ملــة، هنمـــا ُ يكت ـــى باألرـــعة مــع القـــدر  علـــى األشـــد إُ مــع عـــدم هن ايـــ
 واحلانية إليه وعدم هن اية األ ل منه. 

وهك يصلوات اهلل عليهاص حيع تع ر عليها النهك عن املنكر ا وارحك يهناليـد مـيةإص   
لــ ، مــور  هنــان يقتضــيه حيــع   يرتــدمل القــوم بدونــه، اهنت يــت بــالنهك القــويل، مضــاااإ إىل الق

وعنــد الســاعة »وحيــع أمكــن  ــا األشــد مــن مراتبــه قامــت بــه وهنــان منــه هــ و ا مــ  هاهنــا: 
 …«.خيسر املبطلون
ومراتــت اإلنكــار يــةا: بالقلــت وهــو رــت ونيوبــاإ مطلقــاإ، وباللســان، : »قــا  ا قــق

ُإ، هنمـا إذا عـره أن ااعلـه ينالنيـر بلظهـار الكراهـة، و  هنـ ا وباليد، ورت  اع املنكر بالقلت أو
إن عـــره أن ذلـــل ُ يك ـــك وعـــره اُهنت ـــاع بضـــرب مـــن اإلعـــراض وا جـــر ونيـــت واقتصـــر 

 عليه.
 ولو عره أن ذلل ُ يراعه انتق  إىل اإلنكار باللسان مرتباإ لأليسر من القو  ااأليسر.

ولــو   يرت ــع إُ باليــد، ميــ  الضــرب ومــا شــاهبه نيــام ولــو ااتقــر إىل ا ــراح أو القتــ  هــ  
 .(100)«وهو األظهر وقي  ُ إُ بلذن اإلمام  رت؟ قي  نعم،

إذا ترك امرئ األمر بـاملعروه والنهـك عـن املنكـر اليـأذن : »وقد ور  عن اإلمام الررا 
 . (101)«بوقامل من اهلل ني  اقه
ويـــــ  لقـــــوم ُ يـــــدينون اهلل بـــــاألمر بـــــاملعروه والنهـــــك عـــــن »قـــــا :  وعـــــن أ  نيع ـــــر 

 .(102)«املنكر

                                                           

بــريوت مرهنــال الرســو  األعةــم  10هنتــاب األمــر بــاملعروه والنهــك عــن املنكــر ط  462ص 1شــرائع اإلســةم: ج (100)
. 

 عقاب من ترك األمر باملعروه والنهك عن املنكر .  456-455يواب األعما : ص (101)
 .141ص 4هة النواظر: جتنبيه ا وازر ونال  (102)
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 .(101)«غاية الدين األمر باملعروه والنهك عن املنكر»: وقا  أمري املؤمنني 
 .(104)«من  ى عن املنكر أرغم أنوه ال اسقني: »وقا  
إذا رأن أحدهنم املنكر و  يستطع أن ينكرو بيدو ولسـانه وأنكـرو بقلبـه وعلـم : »وقا  

 .(109)«اهلل صد  ذلل منه اقد أنكرو
ويـــدو اـــ لل املســـتكم   صـــا  امـــنهم املنكـــر للمنكـــر بقلبـــه ولســـانه : »... وقـــا  

ا ـــري، ومـــنهم املنكـــر بلســـانه وقلبـــه التـــارك بيـــدو اـــ لل متمســـل خبصـــلتني مـــن خصـــا  ا ـــري 
ومضيع خصلة، ومنهم املنكر بقلبـه والتـارك بيـدو ولسـانه اـ لل الـ ي رـّيع أشـره ا صـلتني 

يـــت مـــن الـــيةا ومتســـل بواحـــد ، ومـــنهم تـــارك إلنكـــار املنكـــر بلســـانه وقلبـــه ويـــدو اـــ لل م
 .(106)«األحياع

، اــلن املبطــ  وإن هنــان خيســر   الــدنيا أيضــاإ، «وعنــد الســاعة خيســر املبطلــون: »قو ــا 
وخيســر   القــرب و  عــا  الــربمخ، إُ أن ا ســار  الكــربن   احلشــر وعنــد قيــام الســاعة وذلــل 

مـا، و  حبضور الناا واألشها  وهـك أمـّر، حيـع إن   الـدنيا احلـق والبازـ  شتلطـان هنيـرياإ 
القرب ُ يرن ا سار  إُ ن س اإلنسان وبعـر املةئكـة، ورنـا بعـر البشـر، إرـااة إىل أن   
الــدنيا والقــرب خســار  نيالئيــة ونســبية وبعــر العقــاب، أمــا   الســاعة اتةهــر ا ســار  الكــربن 
 وأمـام هنــ  النـاا، أو يقــا : إن السـاعة هــك ياملوعــد األصـلكص للمســتقب  النهـائك، وهبــا حتديــد

 املصري واحلشر إىل نيهنم وبمس املها ، اكان األنست النسبة إليها  ون نيهنم، اتأم .
 أما ما سبقها   الربمخ وقبله اهو در  رشحات و اذج.

و  بعــــر النســــخ: يوعنــــد الســــاعة مــــا  ســــرونص، وعليــــه تكــــون يمــــاص مصــــدرية أي ي  
هنت ـــاع بالـــدا  عليـــه، أي القيامـــة خســـرانكمص، وزتمـــ  هنـــون يمـــاص موصـــولة وال عـــ  حمـــ وه ا 

 يوعند الساعة يدون أو تشاهدون ال ي  سرونهص وهو مشري إىل يسم األعما  أيضاإ.
قل َن الَاسئرين ولعلها يصلوات اهلل عليهاص أشارت إىل قوله سبحانه   سور  الالمر: 

لهئم مئن  الِين خسئروا أنفسئهم وأهلئيهم يئوم القيامئة أال ذلئك هئو الَسئران المبئين 
                                                           

 ال ص  الياين   األمر باملعروه والنهك عن املنكر. 7612ح 114غرر احلكم و رر الكلم: ص (101)
 .11255رمن ح 5ب 407ص 14مستدرك الوسائ : ج (104)
 ال ص  الياين   األمر باملعروه والنهك عن املنكر. 7625ح 114غرر احلكم و رر الكلم: ص (109)
 .41170ح 1ب 112ص 16وسائ  الشيعة: ج (106)
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م للل من النار ومن تحتهم للل ذلك يَو  اهلل به عباره يا عبار فاتقونفوقه
 .ص107ي

ئْل َيلرئى مرئررر  وقوله تعاىل   سور  الشورن:  ابر يئرق ول ونر هر ِر ورتئرررى الظَّاليميينر لرمَّا ررأرو ا اْلعر
ِ لت يئرنْ  ميْن سربييَل  ئنر الئ ئعيينر مي هرا خراشي ئْن طرئْرَ  خرفيئي  ورقرئالر ورتئررراه ْم يئ ْعررض ونر عرلريئْ ظ ئر ونر مي

ئر وا أرنْئف سرئه ْم ورأرْهليئيهيْم يئرئْومر اْلقييرامرئةي أرال َينَّ الظَّئاليمي  ِيينر خرسي ئريينر الَّئ اسي َر ينر ءامرن وا َينَّ اْل ِي ينر الَّ
اَب م قييمَ  ِر فيي عر

(108). 
آ  حممــــد  وتـــرن الةـــاملني« :و  ت ســـري هـــ و اآليـــة رون علـــك بـــن إبـــراهيم القمـــك

يقولــون هــ  إىل مــر  مــن هــو العــ اب   هــ ا الونيــه  وعلــك  ملــا رأوا العــ ابحقهــم 
 ينةـرون لعلـك  وتـراهم يعررـون عليهـا خاشـعني مـن الـ   انوايل عليـاإ  سبي 

إن ا اسـرين الـ ين يعـين آ  حممـد وشـيعتهم  من زره خ ك وقا  ال ين آمنواإىل علك 
   عــ اب مقــيمآ  حممــد حقهــم  يــوم القيامــة أُ إّن الةــاملنيخســروا أن ســهم وأهلــيهم 

 . »(105): واهلل يعين النصاب ال ين نصبوا العداو  لعلك وذريته قا 
: أعـم مـن ا شـر والنـار هنمـا رنـا يكـون ظـاهر اآليـة ولع  املرا  مـن يالسـاعةص   قو ـا 

 و ا مــ  القصـري  هنااــة مـا يــرتبط املبارهنـة. وا ةصـة: لقــد حـد ت يصــلوات اهلل عليهـاص   هـ
، ومكـان القضـاع وممانـه بالقضية: ااحلفكفم هو اهلل ني  وعة، والقارك والالعيم هو رسوله

هو يوم القيامة، إذ ياملوعدص مصدر ميمك يأيت للمكـان والالمـان، والنتيجـة هـك يوعنـد السـاعة 
كون النـدم، وا ـالاع اإل ـك خيسر املبطلـونص وا اسـر هـو ابـن أ  قحااـة وحالبـه، ور  اعلهـم سـي

فسو  تعلمون من يأتيه عِاب يَزيه ويحل عليه عِاب مقيمهو 
(110). 

 

 وال ينفعكم َذ تندمون

 بين الدنيا واآلخرة

                                                           

 .16ـ 15الالمر: اآلية:  (107)
 .25-22سور  الشورن:  (108)
 سور  الشورن. 472ص 4ت سري القمك: ج (105)
 .20-15، والالمر: 15سور  هو :  (110)
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الدنيا  ار عم  ونيالاع   ا ملة، وليسـت  ار حسـاب هنـ لل، أمـا اآلخـر  اهـك  مسألة:
، وقــد ور  «إذ تنـدمونُو يـن عكم : » ون عمـ ، ولــ لل قالـت  (111) ار حسـاب ونيـالاع

 .(112)«اليوم عم  ُو حساب وغداإ حساب ُو عم »  احلديع: 
 .(111)«الدنيا مالرعة اآلخر : »وقا  رسو  اهلل 

نعم    الدلي  شرعاإ وعقةإ على أن اهلل تعاىل متحن   اآلخر  عبا و القاصرين ال ين   
، هنمـــا أن الـــدنيا (114)  ا ملـــة تـــبلغهم احلجـــة الةممـــة   الـــدنيا، اتكـــون اآلخـــر  حمـــ  عمـــ 

مكـــان حســـاب ونيـــالاع   ا ملـــة، هنمـــا ي صـــح عـــن ذلـــل إقـــرار الشـــارمل تشـــريعاإ والتحقـــق   
 ا ملة تكويناإ للحدو  والديات والقصاص واملعامةت وما أشبه.

مــا مــن اعــ  اعلــه العبــا  مــن خــري وشــر إُ وهلل ايــه : »و  احلـديع قــا  اإلمــام الررــا 
: احلكــم علــيهم نــا يســتحقونه علــى اوي: امــا معــس هــ ا القضــاع؟ قــا  القضــاع، قــا  الــر 

 . (119)«أاعا م من اليواب والعقاب   الدنيا واآلخر 
ــــــــد : »وأوحــــــــى اهلل عالونيــــــــ  ملوســــــــى  ــــــــت ايهــــــــا آ م عن ــــــــة عاقب ــــــــدنيا  ار عقوب إن ال

 . (116)«خطيمته
 يــةا خصــا  ُ مــوت صــاحبهن أبــداإ    هنتــاب علــك »قــا :  وعــن أ  نيع ــر 

                                                           

مــن الوارــح ال ــر  بــني احلســاب وا ــالاع، اــان احلســاب هــو ا اســبة ويا اهنمــةص، وا ــالاع هــو مــا يرتتــت علــى  (111)
 ة أو امليوبة.احلساب من العقوب

 . 21رمن ح 41اجمللس  402-407رانيع األمايل للشيخ امل يد: ص (112)
ـــان مـــا زمـــد مـــن ا ـــاو، وغـــوايل الـــآليل: ج 121ص 1رانيـــع تنبيـــه ا ـــوازر ونالهـــة النـــواظر: ج (111)  467ص 1بي

 .66ح 10ه
ُإ  (114)  ألمــرو تعــاىل حــو  اهلل ور    بعـر الروايــات أن اهلل تعــاىل يـأمرهم بالــدخو    نــار مضـرمة امــن أزــامل امتيـا

النار عليه بر اإ وسةماإ وهنان من أه  ا نة، ومن عصى  خ  النار، ويست ا  من بعر الروايات أن اُمتحـان   
يـة أمـري املـؤمنني علـك بـن أ  زالـت  امـن قبلهـا هنـان مـن أهـ  ا نـة ومـن   يقبلهـا  يوم القيامة هو أمـرهم بُو

 امن أه  النار.
   احتجـاج أ  احلسـن علـك بـن موسـى الررـا 212ص 4، واُحتجاج: ج151ص 1رآن: جمتشابه الق (119)

 التوحيد والعد  وغري،ا.
   أن الدنيا  ار عقوبة. 444رانيع يواب األعما : ص (116)
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 .(117)«ح  يرن وبا ن: البغك وقطيعة الرحم واليمني الكاذبة يبارم اهلل هبا
أن آهن  مـا  اليتـامى ظلمـاإ سـيدرهنه  إن   هنتاب علك : »وعن أ  عبد اهلل قا  

ينر لرئئْو تئرررك ئئوا وبــا  ذلــل   عقبــه مــن بعــدو   الــدنيا، اــلن اهلل عالونيــ  يقــو :  ِي َْ ر الَّئئ ورلْئئير
ْلفيهيْم ذ   رتيًَّة ضعرافاً خراف وا عرلرْيهيْم فئرْليرتئَّق وا اهللر ورْليئرق ول وا قئرْوالً سردييداً ميْن خر

(118) . 
ئئا وأمــا   اآلخــر  اــلن اهلل عالونيــ  يقــو :  ينر يرئئْأك ل ونر أرْمئئورالر اْليرترئئامرى ل ْلمئئاً َينَّمر ِي َينَّ الَّئئ
يرْأك ل ونر فيي ب ط ونيهيْم نراراً ورسريرْصلرْونر سرعييراً 

(115)»(120). 
ما من مؤمن خي   مؤمناإ أخاو وهو يقدر على نصـرته إُ خ لـه : »وعن أ  عبد اهلل 
 .(121)«اهلل   الدنيا واآلخر 

 هل الندم نافع
ُ تقب  التوبة والندم   يوم القيامة، ب  رت التوبة بشرائطها    ار الدنيا، قا   مسألة:
ينر عالونيـ :  ِي ئْوت  قرئئالر  ورلرْيسرئت التئَّْوبرئئة  ليلَّئ ئئدره ْم اْلمر تَّئى َيذرا حرضرئرر أحر ئئيتالراتي حر يئرْعمرل ئونر السَّ

اباً ألييماً  ِر ينر يرم وت ونر وره ْم ك فَّاٌر أْولراليكر أْعترْدنرا لره ْم عر ِي َينتي تئ ْبت  اآلنر ورال الَّ
(122) . 

ءاآلن وقد عصيت قبل  وكنت من المفسدينوقا  سبحانه وتعاىل ل رعون: 
(121). 

أمــــا مــــن احتمــــ  أن أهــــ  النــــار لــــو تــــابوا إىل اهلل لتــــاب علــــيهم اخــــةه ظــــاهر اآليــــات 
ــّلم صــحة « ُو يــن عكم إذ تنــدمون» والروايــات، ُو رمــع مــع قو ــا  مضــاااإ إىل أنــه لــو سل

 الكربن اري  عليه: 
ُإ: إن النــدم أعــم مــن التوبــة، إذ رب نــا م غــري مصــمم علــى الــرتك بــ  عــامم عليــه، هنمــا  أو

ولو رّروا لعاروا لما نهوا عنهقوله تعاىل:  
(124) . 

                                                           

 .2باب قطيعة الرحم رمن ح 127ص 4رانيع الكا : ج (117)
 .5سور  النساع:  (118)
 .10سور  النساع:  (115)
 عقاب آهن  ما  اليتيم. 411صيواب األعما :  (120ي
 عقاب من خ   مؤمناإ. 412يواب األعما : ص (121)
 .12سور  النساع:  (122)
 .51سور  يونس:  (121)
 .42سور  األنعام:  (124)
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َنها كلمة هو قائلهاوهنما يشعر به قوله تعاىل: 
(129). 

 .(126)«ليتين هننت ترهنت بيت اازمة   أهنش ه»وهنما قا  ابن أ  قحااة   مرره: 
ليتـين   ظلــة بـين ســاعد  رـربت يــدي علـى أحــد الـرنيلني اكــان هـو األمــري »وهنمـا قــا : 
 . (127)«، عس عمر وأبا عبيد وهننت الومير

 .(128)وهنما قا : يليتين هننت بعر ص أو يشعر ص
                                                           

 .100سور  املؤمنون:  (129)
 .101ص 4انةر الصراط املستقيم: ج (126)
 .101ص 4انةر الصراط املستقيم: ج (127)
هــــ، وايـــه: 1205ط: مكتبـــة الرشـــد، الريـــاض عـــام  12214ح 51ص 7انةـــر يمصـــنة ابـــن أ  شـــيبةص: ج (128)

يحدينا أبو معاوية عن نيويرب عن الضحاك قا : رأن أبو بكر الصديق زريا واقعا على شجر  اقا : زوىب لل يا 
زـري، واهلل لــو  ت أين هننـت ميلــل تقـع علــى الشـجر  وتأهنــ  مـن اليمــر   تطـري ولــيس عليـل  اســة ُو عــ اب، 

ت أين هننت شجر  إىل نيانت الطريق مر علك مج  اأخـ ين اـأ خلين اـاو اةهنـين   ام ر ين   أخـرنيين واهلل لو  
 بعرا و  أهنن بشراص.

ط:  ار الكتـــــت العلميـــــة بـــــريوت عـــــام  726ح 225ص 1و  هنتـــــاب يشـــــعت اإلمـــــانص أل  بكـــــر البيهقـــــك: ج
لـل يــا زـري تأهنـ  اليمــر وتقـع علــى هــ: يعـن احلســن قـا : أبصـر أبــو بكـر زـائرا علــى شـجر  اقــا : زـوىب 1210

عـن نيـويرب عـن الضـحاك قـا : مـر أبـو بكـر علـى  727الشجر لـو  ت أين مثـر  ينقرهـا الطـريص. وقـا    احلـديع 
زري قد وقع على شجر  اقا : زوىب لل يا زري تطري اتقـع علـى الشـجر   تأهنـ  مـن اليمـر   تطـري لـيس عليـل 

 لــو  ت أين هننــت شــجر  إىل نيانــت الطريــق امــر علــك بعــري اأخــ ين  اســة ُو عــ اب يــا ليتــين هننــت ميلــل واهلل
: يعــن يعقــوب بــن ميــد 722اــأ خلين اــاو اةهنــين   إم ر ين   أخــرنيين بعــرا و  أهنــن بشــراص. وقــا    احلــديع 

وعمر بن عبد اهلل مـوىل غ ـر  قـاُ: نةـر أبـو بكـر إىل زـري حـني وقـع علـى الشـجر اقـا  مـا أنعمـل يـا زـري تأهنـ  
 وليس عليل  اسة وتطري يا ليتين هننت ميللص. وتشرب

ط:  ار ا ل ـاع للكتـاب اإلسـةمك  225باب من قا  ليتـين   أخلـق ح 452ص 1و  هنتاب يالالهدص  نا : ج
هـ: يحدينا أبو معاوية عن نيويرب عن الضحاك قا : مر أبو بكر بطري وعشرون على شجر  1206الكويت، عام 

 ى الشـــــــــــجر وتأهنـــــــــــ  اليمـــــــــــر   تطـــــــــــري ولـــــــــــيس عليـــــــــــل  اســـــــــــةاقـــــــــــا  زـــــــــــوىب لـــــــــــل يـــــــــــا زـــــــــــري تقـــــــــــع علـــــــــــ
ُو ع اب يا ليتين هننت ميلل واهلل لو  ت أن اهلل خلقين شجر  إىل نيانت الطريق امر   بعري اأخ ين اأ خلين 

 ااو اةهنين    ام ر ين   أخرنيين بعرا و  أك بشراص.
هــ: ي قـا  أبـو بكـر: يـا ليتـين شـجر  1155ط:  ار املعراة بـريوت عـام  451ص 1و  هنتاب يص و  الص و ص ج

 تعضد   تؤهن ص وايه أيضا: يقا  أبو بكر: لو  ت أين شعر    نينت مؤمنص.
م: يعن احلسـن 1556ط:  ار الغرب اإلسةمك بريوت عام  117ص 4و  هنتاب يالرياض النضر ص للطربي: ج

يعن أ  عمران ا وين عن أ  بكر أنه   قا : هنان أبو بكر يقو : يا ليتين هننت شجر  تعضد وتؤهن ص، وايه أيضا:
 هنان يقو : لو  ت أين شعر    نينت عبد مؤمن خرنيها   الص و ص
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م: يقا  أبوبكر: و  ت أين شعر  1554ط:  ار ا ي  بريوت عام  471ص 1و  ينوا ر األصو ص للرتم ي: ج
 .157ص 1  صدر مؤمنص وأيضا   ج

هــــ: ييقـــو  1156ط: املكتبـــة التجاريـــة الكـــربن مصـــر عـــام  117ص 2و  هنتـــاب ياـــير القـــديرص للمنـــاوي: ج
 الصديق: ليتين هننت شعر    صدر مؤمنص.

هــ، 1205ط:  ار الكتاب العر  بريوت عام  54ص 1انةر هنتاب يحلية األولياعص أل  نعيم األصبهاين: ج (125)
ما أهنون مارهم بعر من زبون وايه: يقا  عمر: ليتين هننت هنبش أهلك يسمنوين ما بدا  م ح  إذا هننت أقن 

 اجعلوا بعضك شواع وبعضك قديدا   أهنلوين اأخرنيوين ع ر  و  أك بشراص.
ط:  ار ا ل ـاع للكتـاب اإلسـةمك  225باب من قا  ليتـين   أخلـق ح 452ص 1و  هنتاب يالالهدص  نا : ج

حـ  إذا هننـت أقـن مـا أهنـون  هـ: يوقا  عمر يا ليتـين هننـت هنـبش أهلـك قنـوين مـا بـدا  ـم1206الكويت، عام 
 مارهم بعر ما زبون اجعلوا بعضك شواع وبعضك قديدا   أهنلوين اأخرنيوين ع ر  و  أك بشراص.

هـ: ياقا  عمر: يـا 1210ط:  ار الكتت العلمية بريوت عام  225ص 1و  هنتاب يشعت اإلمانص للبيهقك:ج
ن مــا يكــون مارهــم بعــر مــن زبــون اــ حبوين  ــم ليتــين هننــت هنــبش أهلــك قنــوين مــا بــدا  ــم حــ  إذا هننــت هنــأق
 اجعلوا بعضك شواع وبعضه قديدا   أهنلوين و  أهنن بشراص.

هـ: يعن عبداهلل بن 1205ط: مكتبة الرشد، الرياض عام  12220ح 52ص 7و  يمصنة ابن أ  شيبةص: ج
هـ و التبنـة ليتـين   أهنـن شـيما عامر بـن ربيعـة قـا : رأيـت عمـر بـن ا طـاب أخـ  تبنـة مـن األرض اقـا : يـا ليتـين 

 ليت أمك   تلدين ليتين هننت منسياص.
هـــ: يعــن عبــد اهلل 1210ط:  ار الكتــت العلميـة بــريوت عــام  225ص 1و  هنتـاب يشــعت اإلمــانص للبيهقــك:ج

شـيما بن عامر بن ربيعة قـا : رأيـت عمـر بـن ا طـاب أخـ  تبنـة مـن األرض اقـا : يـا   ليتـين هـ و التبنـة  ليتـين   أهنـن 
 ليت أمك   تلدين ليتين هننت منسياص.

ط:  ار الكتـت العلميـة بـريوت: يعـن عبـد اهلل ابـن عـامر بـن ربيعـة قـا :  75و  هنتاب يالالهدص ُبن املبارك: ص
رأيت عمر بن ا طاب أخ  تبنة من األرض اقا  يا ليتين ه و التبنة ليتين   أك شيما، ليت أمك   تلـدين، ليتـين  

 ا أخرنيه ابن سعدص.هننت نسيا منسي
ط:  ار صــا ر بــريوت: يعــن عبــد اهلل بــن عــامر بــن ربيعــة قــا :  160ص 1و  يالطبقــات الكــربنص للالهــري: ج

رأيت عمر بن ا طاب أخ  تبنة من األرض اقا  ليتين هننت ه و التبنة ليتين   أخلق ليت أمك   تلدين ليتين   
ن سا  بن عبد اهلل أن عمر بن ا طاب قا : ليتين   أهنن شيما أك شيما ليتين هننت نسيا منسياص. وايه أيضا: يع

 قط ليتين هننت نسيا منسيا قا    أخ  هنالتبنة أو هنالعو  عن يوبه اقا  ليتين هننت مي  ه اص.
هــ: يوأن يقـو  عمـر: 1156ط: املكتبـة التجاريـة الكـربن مصـر عـام  117ص 2و  ياير القديرص للمناوي: ج

 ص.الوي  إن   يغ ر له
هــ: يعـن ابـن عمـر 1205ط: مكتبـة الرشـد، الريـاض عـام  12221ح 52ص 7و  يمصنة ابن أ  شيبةص: ج

 قا : هنان رأا عمر على حجري اقا : رعه ُ أم لل،   قا : ويلك، وي  أم عمر إن   يغ ر يل ر ص
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  أخــربين أبــان بــن ط:  ار الكتــت العلميــة بــريوت: يعــن ابــن عمــر قــا 75و  هنتــاب يالالهــدص ُبــن املبــارك: ص
 عيمان بن ع ان قا : قا  عمر حني حضر: ويلك ووي  أمك إن   يغ ر يل، اقضى ما بينهما هنةمص.

هــ: يعـن ابـن 1205ط:  ار الكتـاب العـر  بـريوت عـام  54ص 1و  يحلية األوليـاعص أل  نعـيم األصـبهاين: ج
: رع رأسك على األرض، قـا : اقلـت: عمر قا : هنان رأا عمر على اخ ي   مرره ال ي مات ايه اقا  يل

وما عليل هنان على اخ ي أم علـى األرض، قـا : رـعه علـى األرض، قـا : اورـعته علـى األرض، اقـا : ويلـك 
 ووي  أمك إن   يرمحين ر ص. 

هـــ: يوعــن عيمــان بــن ع ــان قــا : أنــا آخــرهنم عهــدا 1155ط:  ار املعراــة بــريوت عــام  451ص 1و  يصــ و  الصــ و ص ج
 خلـــــــــــــت عليـــــــــــــه ورأســـــــــــــه   حجـــــــــــــر ابنـــــــــــــه عبـــــــــــــد اهلل اقـــــــــــــا  لـــــــــــــه: رـــــــــــــع خـــــــــــــدي ورـــــــــــــوع قـــــــــــــا  اهـــــــــــــ بعمـــــــــــــر  

اخــ ي واألرض إُ ســواع، قــا : رــع خــدي ورــوع ُ أم لــل   اليانيــة أو الياليــة، وقعتــه يقــو : ويلــك وويــ  أمــك، إن   
 يغ ر يل ح  اارت ن سهص.

عـن عبـد اهلل بـن عـامر ابـن ربيعـة ط:  ار صا ر بريوت: ي 161و 160ص 1و  يالطبقات الكربنص للالهري: ج
أن عمــر قــا  لعبــد اهلل بــن عمــر ورأســه   حجــرو رــع خــدي   األرض اقــا  ومــا عليــل   األرض هنــان أو   
حجري قا  رعه   األرض   قا  ويـ  يل وألمـك إن   يغ ـر اهلل يل يةيـاص. وايـه أيضـا: يعـن عيمـان بـن ع ـان 

سه   حجر ابنه عبد اهلل بن عمر اقا  لـه: رـع خـدي ورـوع، قـا : قا  أنا آخرهنم عهدا بعمر  خلت عليه ورأ
اهــ  اخــ ي واألرض إُ ســواع، قــا : رــع خــ ي ورــوع ُ أم لــل   اليانيــة أو   الياليــة،   شــبل بــني رنيليــه 
اسمعته يقو : ويلك ووي  أمك إن   يغ ر اهلل يل، ح  اارت ن سهص وايه أيضا: يعـن عيمـان قـا : آخـر هنلمـة 

عمر ح  قضى: ويلك ووي  أمك إن   يغ ر اهلل يل، ويلك ووي  أمك إن   يغ ر اهلل يل، ويلك ووي  أمك إن قا ا 
  يغ ر اهلل يلص، وايه أيضا: يعن ابن أ  مليكة أن عيمان بن ع ان ورع رأا عمر بن ا طاب   حجرو اقا  

ه أيضـا: يعـن أيـوب عـن بـن أ  مليكـة قـا : ملـا أعد رأسك   الـرتاب ويـ  يل وويـ  ألمـك إن   يغ ـر اهلل يلص وايـ
!  زعــن عمــر نيــاع هنعــت اجعــ  يبكــك بالبــاب ويقــو  واهلل لــو أن أمــري املــؤمنني يقســم علــى اهلل أن يــؤخرو ألخــرو 

اــدخ  بــن عبــاا عليــه اقــا  يــا أمــري املــؤمنني هــ ا هنعــت يقــو  هنــ ا وهنــ ا قــا  إذا واهلل ُ أســأله،   قــا  ويــ  يل 
 اهلل يلص.وألمك إن   يغ ر 

هـــ: يوعــن عبــد اهلل بــن عــامر قــا : رأيــت 1155ط:  ار املعراــة بــريوت عــام  425ص 1و  يصــ و  الصــ و ص ج
عمر بن ا طاب أخ  تبنة من األرض اقا : ليتين هننت ه و التبنة، ليتين   أخلق، ليـت أمـك   تلـدين، ليتـين   

 أهنن شيما، ليتين هننت نسيا منسياص.
هـ: ي  ملا زعن عمر نيع  1207ط:  ار ابن هنيري بريوت عام  1225ح 1150ص 1و  صحيح البخاري: ج

ـــــــــديت بـــــــــه مـــــــــن عـــــــــ اب اهلل  ـــــــــا اات ـــــــــو أن يل زـــــــــةمل األرض ذهب  يـــــــــأ  ـ إىل أن قـــــــــا : ـ واهلل ل
 عالوني ص.

هـ: يعن املسور 1205ط:  ار الكتاب العر  بريوت عام  54ص 1و  يحلية األولياعص أل  نعيم األصبهاين: ج
ة قا : ملا زعن عمر قا : واهلل لو أن يل زةمل األرض ذهبا ُاتـديت بـه مـن عـ اب اهلل مـن قبـ ص. وايـه بن شرم

أيضا: يعن قاك قا  قعت عبد اهلل بن عباا يقو : ملا زعن عمر  خلت عليه اقلت له أبشر يا أمـري املـؤمنني 
  اُمــار  تيــين علــك يــا ابــن عبــاا، اــان اهلل قــد مصــر بــل األمصــار و اــع بــل الن ــا  وأاشــى بــل الــرم ، قــا : أ

 اقلت: و  غريها، قا : وال ي ن سك بيدو لو  ت أين خرنيت منها هنما  خلت ايها ُ أنير ُو ومرص.
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م: يقا  1556ط:  ار الغرب اإلسةمك بريوت عام  616ح157ص 4و  هنتاب يالرياض النضر ص للطربي: ج
 عمر: و  ت أين شعر    صدر أ  بكرص.

ط:  ار صــــا ر بــــريوت: يعــــن ســــا  بــــن عبــــد اهلل أن عمــــر بــــن  161ص 1قــــات الكــــربنص للالهــــري: جو  يالطب
ا طاب قا : ليتين   أهنن شيما قط، ليتين هننت نسيا منسيا، قا :   أخ  هنالتبنة أو هنالعو  عن يوبه اقا  ليتين  

 هننت مي  ه اص.
هـــ: 1210تــت العلميــة بــريوت عــام ، ط:  ار الك751ح 226ص 1  هنتــاب يشــعت اإلمــانص للبيهقــك: ج (110)

 يعن عرو  قا  قالت عائشة: يا ليتين هننت نسيا منسيا أي حيضةص.
هــ: يعـن عـرو  1205ط:  ار الكتاب العر  بريوت عام  25ص 4و  يحلية األولياعص أل  نعيم األصبهاين: ج

 قا  قالت عائشة: يا ليتين هننت نسيا منسيا أي حيضةص.
 امعص ملعمر بن راشد.وتراو أيضا   هنتاب يا 

هــ:  ياكانـت عائشـة تقـو  و  ت 1201ط:  ار اآلاا  ا ديد  بريوت عام  171و  ياُعتقا ص للبيهقك: ص
أين هننت يكلت عشر  مي  ولد احلرا بن هشام وأين   أسر مسريي ال ي سرت وروي أ ا ما ذهنر مسريها قـط 

 نسياص.إُ بكت ح  تب  مخارها وتقو  يا ليتين هننت نسيا م
ط  ار الكتت العلميـة بـريوت: يعـن عائشـة قالـت: يـا ليتـين   52ص 5و  يتاريخ بغدا ص للخطيت البغدا ي: ج

: يعن هشام بن عرو  عن أبيه قا : ما ذهنرت عائشة 125ص 5هننت نسيا  منسياص. وأيضاإ   تاريخ بغدا : ج
 هننــت نســيا  منســيا قــا  ســ يان النســك مســريها   وقعــة ا مــ  قــط اُ بكــت حــ  تبــ  مخارهــا وتقــو : يــا ليتــين

 املنسك احليضة امللقا ص.
هـ، يعن عرو  بن الالبري 1201ط مؤسسة الرسالة بريوت  264ص 1و  ياضائ  الصحابةص ألمحد بن حنب : ج

 هنانت تقو :   يا ليتين هننت نسيا منسياص. عن عائشة موج الن  
هــ: يعـن عائشــة 1205تبـة الرشـد، الريـاض عـام ط: مك 12715ح 111ص 7و  يمصـنة ابـن أ  شـيبةص: ج

يأن عائشـــة قالـــت: يـــا ليتهـــا شـــجر  تســـبح  12716أ ـــا قالـــت: و  ت أين إذا مـــت هننـــت نســـيا منســـياص و  ح
 يعن عرو  أنه قع عائشة تقو  يا ليتين   أخلقص. 12717وتقضك ما عليها وأ ا    لقص و  ح

ط:  ار ا ل ـاع للكتـاب اإلسـةمك  251قـا  ليتـين   أخلـق حباب مـن  460ص 1و  هنتاب يالالهدص  نا : ج
 هـ: يعن عائشة قالت ليتين إذ مت هننت نسيا منسياص.1206الكويت، عام 

ط:  ار صـا ر بـريوت: يأخربنـا أسـامة بـن ميـد عـن بعـر أصـحابه  72ص 2و  يالطبقات الكـربنص للالهـري: ج
  أخلق، يا ليتين هننت شجر  أسبح وأقضك ما علكص، وايه  عن عائشة أ ا قالت حني حضرهتا الواا : يا   ليتين

أيضــا: يعــن عمــرو بــن ســلمة أن عائشــة قالــت: واهلل لــو  ت أين هننــت شــجر  واهلل لــو  ت أين هننــت مــدر  واهلل 
لــو  ت أن اهلل   يكــن خلقــين شــيما قــطص وايــه أيضــا: يعــن عيســى بــن  ينــار قــا  ســألت أبــا نيع ــر عــن عائشــة 

 ا أما علمت ما هنانت تقو : يا ليتين هننت شجر ، يا ليتين هننت حجرا، يا ليتين هننت مـدر ،  اقا : استغ ر اهلل
قلــت: ومــا ذاك منهــا؟ قــا : توبــة!ص وايــه أيضــا: يعــن ابــن أ  مليكــة أن ابــن عبــاا  خــ  علــى عائشــة قبــ  موهتــا 

اــدخ  عليهــا بــن الــالبري  اــأيس عليهــا قــا  أبشــري مونيــة رســو  اهلل و  يــنكح بكــرا غــريك ونــال  عــ رك مــن الســماع
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 ويانياإ: إن هنةم الصديقة الطاهر  يصلوات اهلل عليهاص خاص وذاك عام.
 ويالياإ: قد يرا  عدم الن ع   ا ملة، اتأم .

 رابعاإ: إ م ُ يواقون للتوبة.و 
و  احلـــديع عـــن نيـــابر بـــن عبـــد اهلل األنصـــاري قـــا : رأيـــت أمـــري املـــؤمنني علـــك ابـــن أ  

وهو خارج من الكواة، اتبعته من ورائه ح  إذا صـار إىل نيبانـة اليهـو  ووقـة    زالت 
، يعنــون وســطها ونــا ن: يــا يهــو ، يــا يهــو ، اأنيــابوو مــن نيــوه القبــور: لبيــل لبيــل مطــةمل

 ب لل يا سيدنا.
 اقا : هنية ترون الع اب؟

 اقالوا: بعصياننا لل هنهارون انحن ومن عصاك   الع اب إىل يوم القيامة.
  صاح صيحة هنا ت السماوات ينقل ، اوقعت مغشياإ على ونيهك من هو  ما رأيـت، 

مـن ا ـوهر  علـى سـرير مـن ياقوتـة محـراع علـى رأسـه أهنليـ  الما أاقت رأيت أمري املـؤمنني 
 وعليه حل  خضر وص ر وونيهه هندار  القمر، اقلت: يا سيدي ه ا ملل عةيم!

، وسـلطاننا أعةـم مـن قا : نعم يـا نيـابر إن ملكنـا أعةـم مـن ملـل سـليمان بـن  او 
 سلطانه.

                                                                                                                                                                      

خةاه اقالت أيس علك عبد اهلل بـن عبـاا و  أهنـن أحـت أن أقـع أحـدا اليـوم ييـين علـك لـو  ت أين هننـت نسـيا 
: 25: يعن إبراهيم قا : قالت عائشة: يا ليتين هننت ورقة من ه و الشـجر ص. و  ص75-72منسياص. و  ص 

 لو  ت أين هننت نسيا منسياص. ياقالت:  عين منل بابن عباا اوال ي ن سك بيدو 
هــــ: 1205ط:  ار الكتـــاب العـــر  بـــريوت عـــام  25ص 4و  هنتـــاب يحليـــة األوليـــاعص أل  نعـــيم األصـــبهاين: ج

 ياقالت: يا بن عباا  عين منل ومن تالهنيتل، اواهلل لو  ت أين هننت نسياإ منسياإص.
هـ يقالت  عـين يـا بـن 1202ق عام ط:  ار املأمون للرتاا،  مش 4622ح 57ص 5و  يمسند أ  يعلىص: ج

 عباا اواهلل لو  ت أين هننت نسيا منسياص.
هـــ: ياقالــت  عــين 1175ط  ار املعراــة بــريوت، عــام  222ص 2و  ياــتح البــاريص ُبــن حجــر العســقةين: ج

 منل يا بن عباا اوال ي ن سك بيدو لو  ت أين هننت  نسيا منسياص.
هـ: ياقالت  عين منل يا ابن عباا اوال ي 1155اة بريوت عام ط:  ار املعر  12ص 4و  يص و  الص و ص ج

 ن سك بيدو لو  ت أين هننت  نسيا منسياص.
، ط:  ار الكتـت العلميـة بـريوت: يعـن إبـراهيم أن عائشـة مـرت 415ح 21و  هنتاب يالالهدص ُبن املبارك: ص

 بشجر  اقالت: يا ليتين ورقة من ه و الشجر ص أخرنيه أمحد   الالهد.
هـــ: يقالــت عائشــة: يــا 1211ط مؤسســة الرســالة بــريوت، عــام  125ص 4ســري أعــةم النــبةعص للــ ه : جو  ي

 ليتين هننت ورقة من ه و الشجر ص.
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ـــا الكواـــة، و خلـــت خل ـــه إىل املســـجد اجعـــ  خيطـــو خطـــوات وهـــو    رنيـــع  و خلن
، ُ واهلل  ُ هنان ذلل أبداإ! يقو : ُ واهلل ُ اعلتف

ي ملن تكلم وملن  ازت وليس أرن أحداإ؟  اقلت: يا مُو
: يــا نيــابر هنشــة يل عــن برهــوت ارأيــت شــنبويه وحبــرت و،ــا يعــ بان   نيــوه اقــا  

تــابوت   برهــوت، انا يــاين: يــا أبــا احلســن يــا أمــري املــؤمنني ر نــا إىل الــدنيا نقــر ب ضــلل ونقــر 
ية لل.  بالُو

ولو رّروا لعاروا  اعلت، ُ واهلل ُ هنان ذلل أبداإ،   قرأ ه و اآليـة: اقلت: ُ واهلل ُ
لما نهوا عنه وَنهم لكئاذبون

يـا نيـابر ومـا مـن أحـد خـالة وصـك نـ  إُ حشـرو اهلل  (111)
 .(112)«أعمى يتكبكت   عرصات القيامة

 ــع، إذ قــد ســبق أن ندامــة اإلنســان   اآلخــر  ُ تن« ُو يــن عكم إذ تنــدمون: »قو ــا 
لعلئّي  رب ارجعون نعم الندامة   الدنيا تن ع وذلل لةنقةمل والتدارك، قا  سبحانه: 

أعمل صالحاً فيما تركت كال َنها كلمة هو قائلها
(111). 

ورنا يةهر من تعبريها يصلوات اهلل عليهاص بـ يإذص  ون يإذاص أو يلوص أ م سيندمون اـلن 
 إىل عدم عالمهم على الرتك، ب  العو  لو عا وا. إذ زراية، لكن ندمهم غري نااع، مضاااإ 
 في يوم القيامة فاطمة 

: نيعلــت اــداك يــا بــن قــا  نيــابر أل  نيع ــر »قــا :  عــن أ  عبــد اهلل الصــا   
إذا أنــــا حــــديت بــــه الشــــيعة ارحــــوا  رســـو  اهلل، حــــديين حبــــديع   اضــــ  نيــــدتل اازمـــة 

 ب لل.
إذا هنـــان يـــوم »قـــا :  اهلل  : حـــديين أ  عـــن نيـــدي عـــن رســـو قـــا  أبـــو نيع ـــر 

القيامة نصت لألنبياع والرس  منابر من نـور ايكـون منـربي أعلـى منـابرهم يـوم القيامـة   يقـو  
 اهلل: يا حممد اخطت.

 ااخطت خبطبة   يسمع أحد من األنبياع والرس  نيلها.

                                                           

 .42سور  األنعام:  (111)
 سور  األنعام وما ايها من اآليات   األئمة ا دا . 165-162تأوي  اآليات الةاهر : ص (112)
 .100-55سور  املؤمنون:  (111)
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ـــــــــــــــن  ـــــــــــــــك ب ـــــــــــــــور، وينصـــــــــــــــت لوصـــــــــــــــيك عل    ينصـــــــــــــــت لألوصـــــــــــــــياع منـــــــــــــــابر مـــــــــــــــن ن
 نرب من نور، ايكون منربو يمنرب علكص أعلى منابرهم.  أوسازهم م أ  زالت

   يقو  اهلل: يا علك اخطت. 
 ايخطت خبطبة   يسمع أحد من األوصياع نيلها.

  ينصـــت ألُو  األنبيـــاع واملرســـلني منـــابر مـــن نـــور ايكـــون ُبـــيّن وســـبطّك ورزـــانّ  أيـــام 
 حيايت منرب يمنربانص من نور. 

طبــــان خبطبتــــني   يســــمع أحــــد مــــن أُو  األنبيــــاع واملرســــلني   يقــــا   مــــا: اخطبــــا، ايخ
 نيلهما.

: أيـــن اازمـــة بنـــت حممـــد، أيـــن خدرـــة بنـــت   ينــا ي املنـــا ي يمنـــا ص وهـــو نيربئيـــ  
 خويلد، أين مرمي بنت عمران، أين آسية بنت مالاحم، أين أم هنليوم، أين أم زى بن مهنريا؟

 ا مع ملن الكرم اليوم؟ ايقمن، ايقو  اهلل تبارك وتعاىل: يا أه  
 ايقو  حممد وعلك واحلسن واحلسني واازمة: يهلل الواحد القهارص. 

ايقو  اهلل ني  نيةله يتعاىلص: يا أهـ  ا مـع إين قـد نيعلـت الكـرم  مـد وعلـك واحلسـن 
واحلسني واازمة، يا أه  ا مـع زـأزموا الـر وا وغضـوا األبصـار، اـان هـ و اازمـة تسـري إىل 

هـا نيربئيـ  بناقـة مـن نـو  ا نـة مدبـة ا نبـني، خطامهـا مـن اللؤلـؤ ا قـق الرزـت، ا نة، ايأتي
 عليها رح  من املرنيان، اتناخ بني يديها، ارتهنبها.

ايبعع إليها مائـة ألـة ملـل ايصـريوا علـى مينهـا، ويبعـع إليهـا مائـة ألـة ملـل زملو ـا 
صـــارت عنـــد بـــاب ا نـــة علـــى أنينحـــتهم حـــ  يصـــريوها ييســـريوهاص علـــى بـــاب ا نـــة، اـــلذا 

 تلت ت!.
 ايقو  اهلل: يا بنت حبي  ما الت اتل وقد أمرت بل إىل نين  يا نةص؟

 اتقو : يا رب أحببت أن يعره قدري   مي  ه ا اليوم.
ايقو  اهلل تعاىل: يا بنت حبي  ارنيعك اانةري مـن هنـان   قلبـه حـت لـل أو ألحـد مـن 

 ذريتل خ ي بيدو، اأ خليه ا نة. 
: واهلل يا نيابر إ ا ذلل اليوم لتلتقط شيعتها وحمبيها هنما يلتقط الطري بو نيع ر قا  أ

احلت ا يد مـن احلـت الـر يع، اـلذا صـار شـيعتها معهـا عنـد بـاب ا نـة، يلقـك اهلل   قلـوهبم 
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أن يلت تـــوا، اـــلذا الت تـــوا يقـــو  اهلل: يـــا أحبـــائك مـــا الت ـــاتكم وقـــد شـــ عت اـــيكم اازمـــة بنـــت 
 حبي ؟

 ن: يا رب أحببنا أن يعره قدرنا   مي  ه ا اليوم!ايقولو 
ايقو  اهلل: يا أحبائك ارنيعوا وانةروا من أحبكم حلت اازمة، انةروا مـن أزعمكـم حلـت 
اازمة، انةروا من هنساهنم حلت اازمة، انةروا من سقاهنم شربة   حت اازمـة، انةـروا مـن 

 ر  عنكم غيبة   حت اازمة، خ وا بيدو وا خلوو ا نة.
: واهلل ُ يبقـى   النـاا إُ شـاك أو هنـاار أو منـااق، اـلذا صـاروا بـني ا  أبـو نيع ـر ق

وال صئئديق حمئئيم فمئئا لنئئا مئئن شئئافعين الطبقــات نــا وا هنمــا قــا  اهلل تعــاىل: 
(114) ..

فلو أّن لنا كّرة فنكون من المؤمنينايقولون: 
(119). 

ا لعئئاروا لمئئا نهئئوا عنئئه ولئئو ررو : هيهـات هيهــات، منعــوا مــا زلبـوا، قـا  أبــو نيع ــر
وانهم لكاذبون

(116) ،(117). 
 

 ولكل نبأ مستقر

 اْخبار المستقبلية ومحل االستقرار
إن األخبــار املســتقبلية ُبــد وأن يكــون  ــا حمــ  اســتقرار وتقــرر ويبــوت وظهــور،  مسئئألة:

النبـأ. ميةإ: إذا قا : بأن ميداإ سوه يقدم، اان قدومه بعد غد ـ ميةـإـ هـو مسـتقر هـ ا ا ـرب و 
 وهك ا. 

 ُو خيت  ذلل باملستقبلية، ب  واملارية أيضاإ، واحلالية هن لل هنما ُ خي ى.
اك  نبأ صا   له مستقر مماين ومكاين إذا هنان املخـرب عنـه مـن غـري اجملـر ات، وإُ هنـان 
له مستقر حقيقك وإن هنان  ون ممـان ومكـان وشـبههما، ولكـ  نبـأ مسـتقر   إحـدن العـوا  

                                                           

 .101-100ور  الشعراع: س (114)
 .104سور  الشعراع:  (119)
 .42سور  األنعام:  (116ي
 من سور  الشعراع. 455-452ت سري ارات الكو : ص (117)
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، أمــا ا ــرب الكــاذب الــيس لــه مســتقر عيــين هنمــا ُ (118)عــد  منهــا أو ايهــا هنلهــااألربعــة   
 خي ى، واألمور اُعتبارية  ا ظره تقررها هنما اصلناو   ياألصو ص.

لكل نبئأ مسئتقروالةاهر أن املنصره من آية 
هـو األخبـار الصـا قة، ولـو قصـد  (115)
  وغريو.األعم هنان املرا  من املستقر األعم من املستقر العيين

 
 وسو  تعلمون من يأتيه عِاب يَزيه ويحل عليه عِاب مقيم

 من ينقلب على عقبيه
فسئئو  تعلمئئون مئئن يأتيئئه ذلــل مــن اآليــة الشــري ة:  يةهــر مــن اقتباســها  مسئئألة:

عئئِاب يَزيئئه ويحئئل عليئئه عئئِاب مقئئيم
، احلكــم بك ــر الــ ين انقلبــوا علــى أعقــاهبم، (140)

لبئتم علئى أعقئابكمأفئنن مئات أو قتئل انققا  تعـاىل: 
، وقـد سـبق أن املـرا  بـالك ر (141)

 ه  هو موروعك أو حكمك.
و  اآليــة إشــار  إىل اإليــةم الن ســك وا ســدي، اــلن ا ــالي إيــةم ن ســك، والعــ اب إيــةم 

 نيسدي.
أي سـوه تعلمـون عنـد وقـومل مسـتقر العـ اب مـن يأتيـه عـ اب « وسـوه...: »قو ا 

  ساإ، ويؤمله نيسماإ.خياليه، الن الع اب خيالي اإلنسان ن
وقـــد اقتبســـت يعليهـــا الصـــة  والســـةمص هنةمهـــا هـــ ا مـــن موارـــع مـــن القـــرآن احلكـــيم، 

  ، االـــ ي وقــة بونيـــه اازمـــةوا طــاب   هنلهـــا إىل الك ــار الـــ ين وق ــوا بونيـــه األنبيــاع
 :وسائر األنبياع  هنأ ا وقة بونيه رسو  اهلل 

قئل يئا قئوم اعملئوا علئى مكئانتكم  :أحدها: سـور  الالمـر خطابـاإ للرسـو  األعةـم 
من يأتيه عِاب يَزيه ويحل عليه عِاب مقيم َني عامل فسو  تعلمون  

(142). 
                                                           

 املرا : عا  الونيو  العيين وعا  الونيو  ال هين وعا  الونيو  الكت  وعا  الونيو  الل ةك. (118)
 .67سور  األنعام:  (115)
 .15سور  هو :  (140)
 .122آ  عمران:  سور  (141)
 .20-15سور  الالمر:  (142)
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وكلمئا مئر واآلخر: سور  هو    قصة نوح يعلى نبينا وآله وعليه السـةمص حيـع قـا : 
 عليه مأل من قومه سَروا منه قال َن تسئَروا منئا فننئا نسئَر مئنكم كمئا تسئَرون 

لمون من يأتيه عِاب يَزيه ويحل عليه عِاب مقيمفسو  تع
(141). 

االعـــ اب الـــ ي أخـــالاهم   الـــدنيا هـــو ال لـــة   الغـــر ، والعـــ اب الـــ ي يقـــيم علـــيهم   
وبال  المصيراآلخر  هو النار 

(144). 
واملــرا  مــن العلــم   ياســوه تعلمــونص   املقــام هــو علــم حــق اليقــني أو عــني اليقــني   

هنــانوا عــاملني بــا الاع اإل ــك   العــ اب، أو املــرا  يـدون، إذ أن ظامليهــا اآلخـر  عنــد مشــاهد  
 على عدم علمهم هنما ُخي ى. وشد  عقابه اة  ُلة   قو ا 

قئال يئا قئوم و  سور  هو  قا  تعاىل   قصة شعيت يعلى نبينا وآله وعليه السةمص:  
ويئا  ربي بما تعملئون محئي  أرهطي أعز عليكم من اهلل واتَِتموه وراءكم لهريا َن 

قئئوم اعملئئوا علئئى مكئئانتكم َنئئي عامئئل، سئئو  تعلمئئون مئئن يأتيئئه عئئِاب يَزيئئه ومئئن هئئو  
كاذب وارتقبوا َني معكم رقيب

(149). 
 

 ثم رمت بطرفها نحو اْنصار

 حدور النظر
الةــاهر أنــه لــيس املــرا  بـــ ي  رمــت بطراهــا  ــو األنصــارص النةــر إلــيهم، بــ  املــرا   مسئئألة:

إىل نيهــتهم، اــلن النةــر وإن هنــان نيــائالاإ إذا هنــان بــدون ريبــة وشــهو  إىل ميــ  الونيــه ومــا  النةــر
أشـبه ذلـل، مــن الطـراني علـى رأي املشــهور بـني ال قهــاع، لكـن الةـاهر   املقــام أن املـرا  أ ــا 

   رمـــت بطراهـــا مـــن وراع الســـرت  ـــو نيهـــة األنصـــار، أي املكـــان الـــ ي علمـــت أن األنصـــار
 نيلست خلة السرت من  بداية ا طبة. ه، النه املست ا  من هنو ا هنانوا مستقرين اي

وعلــى هــ ا اــة يســتند إىل هــ ا الكــةم ي  رمــتص   نيــوام النةــر وحــدو و، بــ  اُســتنا  

                                                           

 .15ـ  12سور  هو :  (141)
 .146سور  البقر :  (144)
 .51-54سور  هو :  (149)
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 .(146)باأل لة األخرن

 التعدرية زمن الرسول 
منني التعد يــة اإلرابيــة، والتمييــال علــى إيرهــا بشــعار أو عمــ  بــني اــريقني مــن املــؤ  مسئئألة:

 نيائال، وذلل التنااس املطلوب، ُو ينا  األخو  اإلسةمية واألمة الواحد  هنما ُ خي ى.
مــــن أن املهــــانيرين واألنصــــار هنــــانوا رلســــون  ومــــن مصــــا يقه مــــا ي هــــم مــــن هنةمهــــا 

 متمايالين مجاعة هنا ومجاعة هناك.
ى نيعــــ  املســــلمني علــــ وقــــد ذهنرنــــا   بعــــر الكتــــت ال قهيــــة: أن الرســــو  األعةــــم 

 حالبني ـ وذلل حل ظ التعد ية وإرا  التنااس البناع ـ:
 حالب املهانيرين.
 وحالب األنصار.

وهنان لك  حالب يمعه وخصوصياته، وإن   يكونوا شتل ني   ش  األحكـام والطقـوا 
 اإلسةمية العبا ية واملعاملية والقضائية والعسكرية وغريها، ب  هنانوا أخو  مؤمنني.

ينيـــامع املقاصـــدص وياملســـاللص ويا ـــواهرص وغـــريهم يةهـــر منهـــا أن وهنـــاك روايـــة ذهنرهـــا 
 .املسلمني عراوا هب ا الل ظ   ممان رسو  اهلل 

  قصة م هنور : يأنا مـع احلـالب الـ ي  حيع قا   (147)و  هنتاب يالسبق والرمايةص
 .(148) ايه ابن األ رملص

أســاا الربملــان الــ ي لكــن احلــالب   اإلســةم لــيس بــامل هوم الغــر  الــ ي هــو قــائم علــى 
هــم  بيــدو التشــريع، إذ التشــريع خــاص بــاهلل ســبحانه وتعــاىل، والرســو  واألئمــة الطــاهرون 

 .(145)أوعية مشيمة اهلل عالوني  املبلغون لتلل األحكام وهم 

                                                           

 هنتاب النكاح أحكام النةر.  464-165ص 46للت صي  رانيع موسوعة ال قه: ج (146)
 هنتاب السبق والرماية.  60رانيع موسوعة ال قه: ج (147)
مــر بقـوم مـن األنصـار يرتامــون،  وروي أنـه »وايـه:  5بق والرمايـة حبـاب الســ 466ص 1غـوايل اللمـايل: ج (148)

: أنا   احلالب ال ي ايه ابن األ رمل، اأمسل احلالب اآلخر وقالوا لن يغلت حالب ايه رسو  اقا  رسو  اهلل 
 «. اهلل

 وما بعدها. 117هنتاب السياسة ص  106رانيع موسوعة ال قه: ج (145)
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نعم لل قهاع التطبيق، وهن لل اُستنباط من الكتاب والسنة واإلمجامل والعق ، ول ا ذهنرنـا 
 .(190)ملان هو يللتأزريص ُ للتشريع  بعر الكتت أن الرب 

املســلمني إىل قســمني: مهــانيرين وأنصــار هنــان إلرــا  التنــااس  إذن اتقســيم الرســو  
اإلرا    إزار الشرمل ُ خارنيه، وهنان للتسارمل والتسابق  و ا ري وال ضيلة هنما هو أورح 

 من أن خي ى.
 ـا  ايهـا، وور ت أهنيـر   ذلل بـالقرآن الكـرمي حيـع تكـررت هـ و األل وقد تأسى 

املســـتقا  مـــن الـــوحك اإل ـــك، ألن التعد يـــة  مـــن مـــر ، وهنـــان ذلـــل مـــن حكمـــة رســـو  اهلل
فاستبقوا الَيراتتونيت التنااس بينهما، قا  سبحانه وتعاىل: 

(191). 
وسئئئارعوا َلئئئى مغفئئئرة مئئئن ربكئئئم وجنئئئة عرضئئئها السئئئماوات واْر  وقـــا  عالونيـــ : 

أعدت للمتقين
(192). 
وفئئي نه نيعــ  ا نــة   مضــمار املنااســة واملســابقة اقــا  عــال مــن قائــ : وحــ  أنــه ســبحا

ذلك فليتناف  المتنافسون
(191). 

َنا خلقناكم من ذكر ب  إن حكمة الرب   الكون قائمة على ذلل، هنما قا  تعـاىل: 
وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا

(194). 
ها   التعــــاون والتكامــــ  والتنــــااس االتقســــيم والتشــــقيق والتعد يــــة ســــنة إ يــــة ينبغــــك صــــب

 اإلرا  حست املقرر شرعاإ. 
هنــان ييــوامنص بــني اجملمــوعتني، وهنــان   و  التــاريخ نشــاهد مــوازن عديــد  أن الرســو  

يلتجأ تار  إىل ه و   قبا  تلل ـ عندما تعد  عن احلق ـ وهن لل العكـس، هنمـا ور    قصـة 
يـه عمـر بقولـه ا ـارح: يإن الرنيـ  ليهجـرص عنـدما ر  عل عند احتضـارو، النـه  تكلمه 

                                                           

 ويال قه: القانونص. رانيع هنتاب يهك ا حكم اإلسةمص (190)
 .22، واملائد : 122سور  البقر :  (191)
 .111سور  آ  عمران:  (192)
 .46سور  املط  ني:  (191)
 .11سور  احلجرات:  (194)
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مــع مجاعتــه مــن غراتــه وأمــر أن يــأتوا باألنصــار اــ هنر  ــم مــا أرا  أن  أخرنيــه النــ   (199)

                                                           

،  ـــــ  احلـــــق: 442، الصـــــوارم املهرقـــــة: ص100ص 1، الصـــــراط املســـــتقيم: ج240ص 1هنشـــــة الغمـــــة: ج  (199)
 و... 554و 551و 515و 545وص 511وص 266وص 110ص 10، حبار األنوار: ج471ص

 ومن مصا ر العامة:
هـ أواست على زبعة  ار الطباعة العامر  باستانبو : عن 1201ط  ار ال كر  17ص 1  صحيح البخاري: ج

ونيعه قا : ائتـوين بكتـاب اهنتـت لكـم هنتابـاإ ُ تضـلوا بعـدو، قـا  عمـر: إن  ابن عباا قا : يملا اشتد بالن  
: قومــوا عــين، ُو ينبغــك عنــدي ب اهلل حســبنا، اــاختل وا وهنيــر اللغــط، قــا غلبــه الونيــع وعنــدنا هنتــا النــ 

 وبني هنتابهص. التناممل، اخرج ابن عباا يقو : ان الرميمة هن  الرميمة ما حا  بني رسو  اهلل 
هـــ: يعــن ســعيد بــن نيبــري عــن ابــن عبــاا أنــه قــا : يــوم 1201ط  ار ال كــر  11ص 2و  صــحيح البخــاري ج

ونيعـه يـوم ا مـيس   ميس،   بكى ح  خضت  معه احلصباع، اقا : اشـتد برسـو  اهلل ا ميس وما يوم ا
اقا  ائتوين بكتاب أهنتت لكم هنتاباإ لن تضلوا بعدو أبداإ، اتنامعوا ُو ينبغك عند ن  تنـاممل، اقـالوا: هجـر رسـو  

 قا :  عوين اال ي أنا ايه خري مما تدعوين إليه...ص. اهلل 
هـــ أواســت علــى زبعــة  ار الطباعــة العــامر  1201ط  ار ال كــر بــريوت عــام  112-117ص 5ج و  صــحيح البخــاري:

: هلمـوا أهنتـت ـ أي الواـا  ـ و  البيـت رنيـا  اقـا  النـ   باسـتانبو : عـن ابـن عبـاا قـا : يملـا حضـر رسـو  اهلل 
رآن، حسـبنا هنتــاب اهلل، اــاختلة قـد غلبــه الونيــع وعنـدهنم القــ لكـم هنتابــاإ ُ تضـلوا بعــدو، اقــا  بعضـهم إن رســو  اهلل 

 أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت واختصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموا، امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو : قربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
: قومــوا يكتــت لكــم هنتابــا ُ تضــلوا بعــدو، ومــنهم مــن يقــو  غــري ذلــل، المــا أهنيــروا اللغــو واُخــتةه قــا  رســو  اهلل 

وبــني أن يكتــت  ــم ذلــل  عــين، قــا  عبيــد اهلل: اكــان يقــو  ابــن عبــاا: إن الرميــة هنــ  الرميــة مــا حــا  بــني رســو  اهلل
 الكتاب ُختةاهم ولغطهمص.
ط  ار ال كــر أواســت علــى  ار الطباعــة العــامر  باســتانبو : يعــن عبيــد اهلل  161ص 2و  صـحيح البخــاري: ج

ـ أي الواا  ـ قا : و  البيت رنيـا  اـيهم عمـر بـن ا طـاب،  بن عبد اهلل عن ابن عباا قا : ملا حضر الن  
غلبه الونيع وعندهنم القرآن، احسبنا هنتاب  هنتابا لن تضلوا بعدو، قا  عمر: إن الن    قا : هلم أهنتت لكم

هنتابــا لــن تضــلوا بعــدو،   اهلل، واختلــة أهــ  البيــت واختصــموا امــنهم مــن يقــو : قربــوا يكتــت لكــم رســو  اهلل
قــا  عبيــد اهلل: قــا : قومــوا عــين،  ومــنهم مــن يقــو  مــا قــا  عمــر، المــا أهنيــروا اللغــط واُخــتةه عنــد النــ  

وبـني أن يكتـت  ـم ذلـل الكتـاب مــن  اكـان ابـن عبـاا يقـو : إن الرميـة هنـ  الرميـة مـا حــا  بـني رسـو  اهلل 
 اختةاهم ولغطهمص.

ط  ار ال كر بريوت عن ابن عباا إنه قا : ييوم ا ميس وما يوم ا مـيس،    76ص 5و  صحيح مسلم: ج
: ائتـوين بـالكتة والـدوا  ا نةـام اللؤلـؤ، قـا : قـا  رسـو  اهلل نيع  تسي   موعه حـ  رأيـت علـى خديـه هنأ ـ

 يهجرص. يأو اللوح والدوا ص اهنتت لكم هنتاباإ لن تضلوا بعدو أبدا، اقالوا إن رسو  اهلل
: يو  روايــة: اقــا  1207ط  ار الكتــاب العــر  بــريوت عــام  50ص 11و  صــحيح مســلم بشــرح النــووي: ج

 عليه الونيع وعندهنم القرآن حسبنا هنتاب اهللص. قد غلت عمر: إن رسو  اهلل 
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 ط  ار صـا ر بـريوت: عـن ابـن عبـاا قـا : يملـا حضـرت رسـو  اهلل  145-142ص 1و  مسند أمحـد: ج
الواا  قا : هلم أهنتت لكم هنتابا لن تضلوا بعدو، و  البيت رنيا  ايهم عمر بن ا طاب اقا  عمر: إن رسو  

قرآن حسبنا هنتاب اهلل، قا : ااختلة أه  البيت ااختصموا امنهم من يقـو  قد غلبه الونيع وعندهنم ال اهلل 
، ومنهم من يقو  ما قا  عمر، الما أهنيروا  أو قا  قربوا يكتت لكم رسو  اهلل  يكتت لكم رسو  اهلل 

بـني  قا : قوموا عين، اكان ابن عباا يقو : إن الرمية هن  الرمية ما حـا  اللغط واُختةه وغم رسو  اهلل 
 وبني أن يكتت  م ذلل الكتاب من اختةاهم ولغطهمص. رسو  اهلل 

ط  ار صــا ر بــريوت: يعــن ســعيد بــن نيبــري عــن ابــن عبــاا قــا : يــوم ا مــيس ومــا يــوم  155ص 1و  مســند أمحــد: ج
 ا مـــــــــــــــيس،   نةـــــــــــــــرت إىل  موعـــــــــــــــه علـــــــــــــــى خديـــــــــــــــه تنحـــــــــــــــدر هنأ ـــــــــــــــا نةـــــــــــــــام اللؤلـــــــــــــــؤ، قـــــــــــــــا : قـــــــــــــــا  رســـــــــــــــو 

 يهجرص. والدوا  أو الكتة أهنتت لكم هنتاباإ ُ تضلوا بعدو أبداإ، اقالوا: رسو  اهلل : ائتوين باللوح اهلل 
ط  ار املعراــــة بــــريوت : ياقــــا  بعضــــهم إنــــه قــــد غلبــــه  101ص 2و  اــــتح البــــاري شــــرح صــــحيح البخــــاري: ج

 الونيع... ما شأنه يهجر... إن ن  اهلل ليهجر...ص. 
هـــ : عــن ابــن 1211ط:  ار الكتــت العلميــة بــريوت عــام  5257ح 215ص 1و  الســنن الكــربن للنســائك: ج

ائتوين باللوح والدوا  والكتة ألهنتت لكم هنتابـاإ  عباا قا : ييوم ا ميس وما يوم ا ميس، قا  رسو  اهلل 
 يهجرص. ُ تضلوا بعدو أبدا، قالوا: رسو  اهلل 

  مرره ليكتت ايها هنتاباإ ألمته   عا بصحي ة عن نيابر: يإن رسو  اهلل  5256و  املصدر ن سه احلديع
 ُ يضلون بعدو ُو يضلون وهنان   البيت لغط وتكلم عمر ارتهنهص.

: يعن عبيد اهلل بن عبـد اهلل عـن ابـن عبـاا قـا : ملـا حضـر رسـو  اهلل 7516ح 160ص 2و  املصدر ن سه ج
  و  البيت رنيا  ايهم عمر بن ا طاب، اقا  رسو  اهللباإ لن تضلوا بعدو أبداإ، : هلم أهنتت لكم هنتا

اقا  عمر: إن رسو  اهلل قد غلبه عليه الونيع وعندهنم القرآن، حسبنا هنتاب اهلل، اـانيتمعوا   البيـت اقـا  قـوم: 
 يكتت لكم هنتاباإ لن تضلوا بعدو أبداإ، وقا  قوم ما قا  عمر، الما أهنيروا اللغط واُختةه عند رسو  اهلل 

د اهلل: وهنـان ابـن عبـاا يقـو : إن الرميـة هنـ  الرميـة مـا اـات مـن الكتـاب الـ ي أرا  قا   م: قومـوا عـين، قـا  عبيـ
 أن يكتت ُ تضلوا بعدو أبداإ ملا هنير لغطهم واختةاهمص. رسو  اهلل 

ط مكتبـة ابـن تيميـة القـاهر : عـن ابـن عبـاا: يملـا هنـان يـوم ا مـيس ومـا يـوم  154ص 11و  املعجم الكبري: ج
ائتوين بصحي ة و وا  أهنتت لكم هنتاباإ ُ تضـلوا بعـدو أبـدا، اقـالوا:  : قا  رسو  اهلل ا ميس   بكى، اقا 

   سكتوا وسكت...ص. يهجر رسو  اهلل 
: عـن ابــن 1202ط:  ار إحيـاع الـرتاا العـر  بــريوت عـام  422-427ص 5و  البدايـة والنهايـة ُبـن هنيــري: ج
: هلموا أهنتـت لكـم هنتابـا ُ تضـلوا بعـدو   اقا  الن  و  البيت رنيا عباا قا : يملا حضر رسو  اهلل 

 أبدا، اقا  بعضهم: إن رسو  اهلل قد غلبه الونيع، وعندهنم القرآن، حسبنا هنتاب اهللص.
ط  ار صا ر بريوت: عن سعيد بن نيبري عن ابن عباا قا : يهنان يقو :  421ص 4و  الطبقات الكربن: ج

 أنةر إىل  مومل ابن عباا على خدو هنأ ا نةام لؤلؤ، قا : قا  رسو  يوم ا ميس وما يوم ا ميس، قا : وهنأين
 ص.: ائتوين بالكتة والدوا  أهنتت لكم هنتاباإ ُ تضلوا بعدو أبدا، قا : اقالوا إ ا يهجر رسو  اهلل اهلل 
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 .(196)ي هنر للمهانيرين وإن   يكتبه
القائ  ومجاعته اقط ويتكلم مع بقية املهانيرين  وقد يسأ  سائ : ملاذا   خيرج الن  

 ا؟ويوصك  م نا أرا  ويكتبه
ا ــواب: أل ـــم هنـــانوا ســيكررون  عـــون الرنيـــ  يإنـــه ليهجــرص خواـــاإ أو زمعـــاإ أو عصـــبية، 

ويســعوا   إســقازها  وهنــان ذلــل ممــا رعلهــم أن يعممــوا  عــواهم   ســائر أوامــرو ونواهيــه
عن احلجية. إرااة إىل ما يتضمنه ذلـل مـن التأ يـت ومـن تكـريس واقـع التعد يـة ا ا اـة الـ  

                                                                                                                                                                      

وبيننـا وبـني النسـاع حجـاب، اقـا  رسـو   : عن عمر بن ا طاب قا : يهننـا عنـد النـ  422-421و  ص
: اغسلوين بسبع قرب وائتوين بصحي ة و وا  أهنتـت لكـم هنتابـا لـن تضـلوا بعـدو أبـدا، اقـا  النسـو : ائتـوا  اهلل

حبانيته، قا  عمر: اقلت: اسكتهن النكن صواحبه إذا مرض عصرتن أعيـنكن وإذا صـح أخـ تن  رسو  اهلل 
 هن خري منكمص. بعنقه، اقا  رسو  اهلل 

عنـد موتــه بصــحي ة ليكتـت ايهــا هنتابــا ألمتـه ُ يضــلوا ُو يضــلوا،    عـن نيــابر قـا : ي عــا النــ 422و  ص
 ص.الغطوا عندو ح  راضها الن  

الواـا  و  البيـت رنيـا  اـيهم  : عن الالهري بسندو عن ابن عباا قا : يملا حضـرت رسـو  اهلل 422و  ص
قا  عمر: إن رسو  اهلل قد غلبه : هلم أهنتت لكم هنتاباإ لن تضلوا بعدو اعمر بن ا طاب، اقا  رسو  اهلل 

الونيــع وعنــدهنم القــرآن حســبنا هنتــاب اهلل، اــاختلة أهــ  البيــت واختصــموا امــنهم مــن يقــو : قربــوا يكتــت لكــم 
اقــا : قومــوا  ومــنهم مــن يقـو  مــا قــا  عمــر، المـا هنيــر اللغــط واُخــتةه وغمـوا رســو  اهلل  رسـو  اهلل 

وبـني أن يكتـت  ـم  الرميـة هنـ  الرميـة مـا حـا  بـني رسـو  اهلل  عين، اقا  عبيـد اهلل: اكـان ابـن عبـاا يقـو :
 ذلل الكتاب من اختةاهم ولغطهمص.

ط مؤسســة األعلمــك بــريوت: عــن ســعيد بــن نيبــري عــن ابــن عبــاا قــا : ييــوم  216ص 4و  تــاريخ الطــربي: ج
ُ تضلوا بعدي أبدا، ونيعه اقا : ائتوين اهنتت لكم هنتابا  ا ميس وما يوم ا ميس، قا : اشتد برسو  اهلل 

اتنامعوا ُو ينبغك عند ن  أن يتناممل، اقالوا: ما شأنه أهجر، است هموو، ا هبوا يعيدون عليه، اقا :  عـوين امـا 
 أنا ايه خري مما تدعونين إليهص.

و  املصدر ن سه: عن سعيد بن نيبـري عـن ابـن عبـاا قـا : ييـوم ا مـيس ومـا يـوم ا مـيس، قـا :   نةـرت إىل 
ائتــوين بــاللوح والــدوا  أو الكتــة والــدوا   ه تســي  علــى خديــه هنأ ــا نةــام اللؤلــؤ، قــا : قــا  رســو  اهلل  موعــ

 أهنتت لكم هنتابا ُ تضلون بعدو، قا : اقالوا: إن رسو  اهلل يهجرص.
يــة أمــري املــؤمنني علــك (196) وهــ ا مــا يســت ا  مــن  وشــرح  ــم بعــر مــا رــري علــى أهــ  بيتــه  اأهنــد علــيهم ُو

معاشـر األنصـار، أُ اـاقعوا ومـن حضـر، أُ إن »عند قرب وااته:  الروايات، النه ور    وصية الن  بعر 
قــا  عيســى ـ راوي احلــديع ـ: ابكــى أبــو « اازمــة باهبــا بــا  وبيتهــا بيــ ، امــن هتكــه اقــد هتــل حجــاب اهلل

جاب اهلل، هلتل واهلل حجاب اهلل زوية وقطع بقية هنةمه وقا : هلتل واهلل حجاب اهلل، هلتل واهلل ح احلسن
 .47رمن ح 1ب 277ص 44رانيع حبار األنوار: ج«. يا أمه صلوات اهلل عليها
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وزلــــت  حماولـــة الوصـــو  للحــــق ُ لـــوأ و، حيـــع أخـــرنيهم الرســـو   تســـتقك قيمتهـــا مـــن
 األنصار.

ي  رمــت بطراهــا  ــو األنصــارص، الطــره: مصــدر زراــت عــني اــةن إذا نةــرت، وهــو أن 
ينةـر   يغمــر، هنمـا يطلــق الطـره أيضــاإ علـى العــني ن سـها، ال ــا يعليهـا الصــة  والســةمص  

ا مباشـر ، ومـن الطبيعـك أن يكـون املهـانيرون هنانت تونيـه خطاهبـا ـ عمومـاإ ـ ملـن غصـت حقهـ
 أيضاإ مور  ه ا ا طاب حيع آمروو على اغتصاب ا ةاة وادك.

 
 ص157يفقالت: يا معشر الفتية

 توجيه الَطاب لفالة خاصة
ينبغــك ـ   ا ملــة ـ تونييــه ا طــاب  صــوص مجــع، رغــم تونييهــه مــن قبــ  ملــن  مسئئألة:

ِّكرقلـت ومـن مصـا يق يعمهم، النه أحرن بالتأيري وأوقـع   ال فئ
وياألمـر بـاملعروه  (198)

 والنهك عن املنكرص.
ا طـــاب لألنصـــار بعـــد أن هبلـــتهم خبطاهبـــا الســـابق: يأيهـــا  ولـــ لل ولغـــريو، ونيهـــت 

 املسلمونص وغريو، اقالت: ييا معشر ال تيةص.
 املعشر: عبار  عن ا ماعة.

 .وال تية: مجع ا  وهو الشاب، وقد يطلق على اإلنسان الكرمي
اقد أرا ت يصلوات اهلل عليهاص استيار  محية األنصار وغريهتم   مقاب  املهانيرين لعلهـم 
يقولــون شــيماإ مــن احلــق، ويتخــ ون موق ــاإ رــد البازــ ، لكــن ا ــوه والرعــت هنــان قــد اســتوىل 

والــ ي هنــان  علــيهم نتيجــة اإلرهــاب الشــديد الــ ي ســا  بعــد استشــها  الرســو  األعةــم 
حيـــع توازـــؤوا علـــى  مـــن قبـــ  ا لي ـــة ومجاعتــه قبـــ  واـــا  الرســو  التخطــيط لـــه قـــد نيــرن

                                                           

 و  بعر النسخ: ييا معشر النقيبةص، و  بعضها: ييا معشر البقيةص. (197)
 يةص.

: 25، وقـــا  ســـبحانه   ســـور    اآليـــة  اـــ هنر إ ـــا أنـــت مـــ هنر: 41قـــا  تعـــاىل   ســـور  الغاشـــية اآليـــة  (198)
ا هنر بالقرآن من خياه وعيد  45وقا  عالوني    سور  الطور اآلية : ا هنر اما أنت بنعمت ربـل بكـاهن

 .ا هنر إن ن عت ال هنرن: 5وقا  تعاىل   سور  األعلى اآلية  ُو دنون
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 ذلل..
إن أه  بي  سـيلقون بعـدي مـن أمـ  قـتةإ وتشـريداإ »قوله:  وقد روي عن رسو  اهلل 

 وإن أشـــــــــــــــــــــــد أقـــــــــــــــــــــــوام لنـــــــــــــــــــــــا بغضـــــــــــــــــــــــاإ بنـــــــــــــــــــــــو أميـــــــــــــــــــــــة وبنـــــــــــــــــــــــو املغـــــــــــــــــــــــري  وبنـــــــــــــــــــــــو 
 . (195)«شالوم

احلـارا بـن هشـام وغـريهم مـن  و  ا ابتد وا بعقد الرايات لعكرمـة بـن أ  نيهـ  وعمومتـه
 بين شالوم على بة  اليمن..

اللهـم إين أبـرأ إليـل : »وقوا خالـد بـن الوليـد املخالومـك ال اسـق الـ ي قـا  ايـه النـ  
ــــد ــــه خال ــــى مشــــتهياته مــــن اــــروج املســــلمني و مــــائهم  (160)«ممــــا اعل ســــية اهلل، وســــلطوو عل

 ..(161)وأموا م

                                                           

 .450الصوارم املهرقة: ص (195)
 .141، و   احلق: 111رانيع إعةم الورن: ص (160)

: يوملّـا امتنــع زائ ـة مــن النـاا    اــع الالهنـا  إليــه ـ أي إىل أ  بكــر ـ وقــالوا إّن 150ص 10ج   حبـار األنــوار: (161)
  يأمرنا بداع ذلل إليل، قّاهم أه  الرّ  ، وبعع إليهم خالد بن الوليد   نيـيش، اقتـ  مقـاتلهم، وسـىب  رسو  الّله

بــن الوليــد رئــيس القــوم مالــل بــن نــوير ، وأخــ  امرأتــه  ذراريهــم، واســتباح أمــوا م، ونيعــ  ذلــل ايمــا للمســلمني، وقتــ  خالــدل 
اوزأهــا مــن ليلتــه تلــل، واســتحّ  البــاقون اــروج نســائهم مــن غــري اســترباع. وقــد رون أهــ  احلــديع مجيعــا بغــري خــةه عــن 

أّي رّ   هاهنـا، مـع مـا القوم اّل ين هنانوا مع خالد أّ م قالوا أّذن مؤّذننا وأّذن مؤّذ م، وصّلينا وصّلوا، وتشـّهدنا وتشـّهدوا، اـ
، و قـد قعـت رسـو  رووو أّن عمر قا  أل  بكر: هنية نقات  قوما يشـهدون أن ُ إلـه إُ اللّـه وأّن حمّمـدا رسـو  اللّـه 

ــه  الّلــه  ــه وأيّن رســو  الّل ، اــلذا قالوهــا حقنــوا  مــاعهم يقــو : أمــرت أن أقاتــ  النــاا حــّ  يشــهدوا أن ُ إلــه إُ الّل
لقاتلتهم أو قا   اهدهتم، وهنان ه ا اعـة اةيعـا     : لو منعوين عقاُ ممّا هنانوا يداعونه إىل رسو  الّله وأموا م. اقا

اإلسةم وظلما عةيما، اك ى ب لل خاليـا وهن ـرا ونيهـة، وإّ ـا أخـ  عليـه عمـر بسـبت قتـ  مالـل بـن نـوير ، ألنّـه هنـان بـني 
 رووا مجيعـا أّن عمـر ملّـا ويل مجـع مـن بقـك مـن عشـري  مالـل واسـرتنيع عمر وبني مالل خّلة أونيبت املعصية له من عمـر.  

ما ونيد عند املسلمني من أموا م وأُو هم ونسائهم، ورّ  ذلل مجيعا عليهم. الن هنان اعـ  أ  بكـر هبـّن خطـأ اقـد أزعـم 
نسـائهم، وإن هنـان مـا اعلـه حّقـا  املسلمني احلرام من أموا م ومّلكهم العبيد األحرار من أبنائهم، وأوزأهم ارونيـا حرامـا مـن

اقد أخ  عمر نساع قوم ملكوهّن حبّق اانتالعهّن من أيديهم غصبا وظلما ورّ هّن إىل قـوم ُيسـتحّقو ّن بـوزمهّن حرامـا مـن 
 غري مباينة وقعت ُو أمثان  اعت إىل من هنّن عندو   متّلكـه، اعلـى هنـة احلـالني قـد أخطمـا مجيعـا أو أحـد،ا، ألّ مـا أباحـا
للمســلمني ارونيــا حرامــا، وأزعمــاهم زعامــا حرامــا مــن أمــوا  املقتــولني علــى  اــع الالهنــا  إليــه، ولــيس لــه ذلــل علــى مــا تقــّدم 

 ذهنروص.  انتهى.
نيـالس   أصـحابه إذ أتــاو واـد مـن بــين  : قـا  الـرباع بــن عـامب: بينـا رســو  اهلل 76-75و  ال ضـائ :  ص

 : تشـــــــــهد أن علمـــــــــين اإلمـــــــــان، اقـــــــــا  رســـــــــو  اهلل  متـــــــــيم مالـــــــــل بـــــــــن نـــــــــوير  اقـــــــــا : يـــــــــا رســـــــــو  اهلل 
ُ إله إُ اهلل وحدو ُ شريل له وأين رسو  اهلل وتصلك ا مس وتصوم رمضان وتـؤ ي الالهنـا  وحتـ  البيـت وتـوايل 
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تأهنــ  مــا  اليتـــيم ُو  وصــيك هــ ا مــن بعــدي وأشـــار إىل علــك بيــدو، ُو تســ ل  مــا ُو تســـر  ُو  ــون ُو
رائعك وحتلـــ  حـــةيل وحتـــرم حرامـــك وتعطـــك احلـــق مـــن ن ســـل للضـــعية والقـــوي والكبـــري تشـــرب ا مـــر وتـــو  بشـــ

 والصغري، ح  عد عليه شرائع اإلسةم.
أعــد علــك اــلين رنيــ  نســاع، اأعــا  عليــه اعقــدها بيــدو وقــام وهــو رــر إمارو وهــو يقــو :  اقــا : يــا رســو  اهلل 

: مــن أحــت أن ينةــر إىل رنيــ  مــن أهــ  ا نــة قــا  تعلمــت اإلمــان ورب الكعبــة، المــا بعــد مــن رســو  اهلل 
الينةــر إىل هــ ا الرنيــ ، اقــا  أبــو بكــر وعمــر: إىل مــن تشــري يــا رســو  اهلل، اــأزر  إىل األرض، اجــدا   الســري 

 الحقاو اقاُ: لل البشار  من اهلل ورسوله با نة. 
مـا علمـين النـ  حممـد، وإن    اقا : أحسن اهلل تعاىل بشارتكما إن هننتما ممن يشهد نا شـهدت بـه اقـد علمتمـا

 تكونا هن لل اة أحسن اهلل بشارتكما.
 . اقا  أبو بكر: ُ تق  اأنا أبو عائشة مونية الن 

 قا : قلت ذلل اما حانيتكما.
 قاُ: إنل من أصحاب ا نة ااستغ ر لنا.

 اقا : ُ غ ر اهلل لكما ترتهنان رسو  اهلل صاحت الش اعة وتسأُين أستغ ر لكما.
 تبسم وقا : أ  احلق مغضبة. عا والكآبة ُئحة   ونيهيهما، الما رآ،ا رسو  اهلل ارني

ورنيع بنـو متـيم إىل املدينـة ومعهـم مالـل بـن نـوير  اخـرج لينةـر مـن قـام مقـام رسـو  اهلل  الما تو  رسو  اهلل 
  !ادخ  يوم ا معة وأبو بكر على املنرب خيطت بالناا انةر إليه وقا : أخو تيم 

 ال ي أمرين نواُته؟ قالوا: نعم. قا : اما اع  وصك رسو  اهلل 
 قالوا: يا أعرا  األمر زدا بعدو األمر.

قا : باهلل ما حدا شكع وإنكـم قـد خنـتم اهلل ورسـوله،   تقـدم إىل أ  بكـر وقـا : مـن أرقـاك هـ ا املنـرب ووصـك 
 نيالس. رسو  اهلل 

 .على عقبيه من مسجد رسو  اهلل اقا  أبوبكر: أخرنيوا األعرا  البوا  
 اقام إليه قن   بن عمري وخالد بن الوليد الم يالاُ يلكان عنقه ح  أخرنياو ارهنت راحلته وأنشأ يقو  

وأطعناااسول اااا واو اااسو اااس و  نناااس
و

وف سوقاا و اسونا نشوانا  وأ اشو  الو
و وإذاو اااسكو  ااالوقاااس وه ااالاو  س ااا 

و
وفتلاااايوا  ااااكواوقسراااا  وا   اااالو

و وا عنااااااسلو  ن ااااااسو ااااااشاوا  نااااااس 
و

و جسهاااشوج اااسوأاو  اااا وهلااا وق ااالو
و وفلاااوقااس وف نااسو اا وقاال  وهرااس  

و
وأق نااااسوا  اااا وا   ااااس وهلاااا وج اااالو

قـا : المــا اسـتتم األمــر أل  بكـر ونيــه خالـد بــن الوليــد وقـا  لــه: قـد علمــت مـا قالــه مالـل علــى ر وا األشــها  و
 ولست آمن أن ي تق علينا اتقا ُ يلتمم ااقتله.

د رهنـت نيـوا و وهنـان اارسـا يعـد بـألة اخـاه خالـد منـه اآمنـه وأعطـاو املواييـق   غـدر بـه بعـد أن احني أتاو خال
ألقى سةحه اقتله وأعرا بامرأته   ليلته ونيع  رأسه   قدر ايها حلم نيالور لوليمة عرسه وبات ينالو عليها نـالو 

 احلمار واحلديع زوي . انتهى ما   يال ضائ ص.
زره من أخبار عمر بن ا طاب: يملا قت  خالد مالل  175ص 1ُبن أ  احلديد: جالبةغةص      و  يشرح 

بــن نــوير  ونكــح امرأتــه هنــان   عســكرو أبــو قتــا   األنصــاري ارهنــت ارســه والتحــق بــأ  بكــر وحلــة أُ يســري   
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 ني األمة ونيعلوو مشرياإ  م..اجملروح أم (162)وقوا أبا عبيد  ا راح
، وونيهــوا أســامة مــع مــن هنــان   (161)وأررــوا أبــا ســ يان بت ــوير إمــار  الشــام ولــدو ياليــد

نييشه من ال ين خااوا اتنتهم، مةهرين له إبقاعو على إمارته ليسـكت عـن شـال تهم حـ  إذا 
ن بـــني خـــروج انتهـــى إىل نـــواحك الشـــام عاللـــوو واســـتعملوا مكانـــه ياليـــد بـــن أ  ســـ يان، امـــا هنـــا

أسامة ورنيوعه إىل املدينة إُّ  واإ من أربعني يوماإ، الما قدم املدينـة قـام علـى بـاب املسـجد   
ــــــك  صــــــاح: يــــــا معشــــــر املســــــلمني عجبــــــاإ لرنيــــــ  اســــــتعملين عليــــــه رســــــو  اهلل  اتــــــآمر عل

 . (164)وعاللين
بـين اغصت ا ةاة هنان توازؤ بني الـ ين تصـّدوا للغصـت وبـني آخـرين هنـبعر بـين متـيم و 

                                                                                                                                                                      

خالـد مـا  نييش حتت لواع خالد أبدا، اق  على أ  بكر القصة، اقا  أبو بكر: لقد اتنـت الغنـائم العـرب وتـرك
أمــر بــه، اقــا  عمــر: إن عليــل أن تقيــدو نالــل، اســكت أبــو بكــر، وقــدم خالــد اــدخ  املســجد وعليــه ييــاب قــد 
صـــدئت مـــن احلديـــد و  عمامتـــه يةيـــة أســـهم، المـــا رآو عمـــر قـــا : أريـــاع يـــا عـــدو اهلل، عـــدوت علـــى رنيـــ  مـــن 

نـل،   تنـاو  األسـهم مـن عمامتـه اكسـرها، املسلمني اقتلته ونكحت امرأته، أما واهلل إن أمكنـين اهلل منـل ألرمج
وخالد ساهنت ُ ير  عليه ظنا أن ذلل عن أمر أ  بكر ورأيه، الما  خ  إىل أ  بكر وحديه صدقه ايما حكاو 
وقب  ع رو، اكان عمر زرض أبا بكر على خالد ويشري عليه أن يقت  منه بـدم مالـل، اقـا  أبـو بكـر: إيهـا يـا 

 ااراع لسانل عنه   و ن مالكا من بيت ما  املسلمني. انتهى.عمر ما هو بأو  من أخطأ 
قـا : يهننـت  خلـت مـع أ  الكعبـة اصـلى علـى الرخامـة  ص عن احلارا بن احلصري  األسدي عن أ  نيع ر 164ي

أو قتـ  أُ يـر وا هـ ا األمـر    احلمراع بني العمـو ين اقـا :   هـ ا املورـع تعاقـد القـوم إن مـات رسـو  اهلل 
ن أه  بيته أبدا، قا : قلت: ومن هنان؟ قا : هنان األو  والياين وأبو عبيد  بـن ا ـراح وسـا  بـن احلبيبـةص. أحد م

 .42ح 525ص 2الكا : ج
ُ    قو  اهلل عالوني :  وعن أ  بصري عن أ  عبد اهلل  ُ  هلوف راِبعلهلْم وفُ مخفْسفة  ِإ ما يفكلونل ِمْن  فْون يفةيفة  ِإ

ُ  هلوف مفعفهلْم أفْينف ما هنـانلوا  ل  يـلنفبئـمـلهلْم ِنـا عفِمللـوا يـفـْومف الْ هلوف سا ِ  ِقيامفـِة ِإن  اهللف ِبكلـ ئ سلهلْم وفُ أفْ ل ِمْن ذِللف وفُ أفهْنيـفرف ِإ
ــكْ    قــا : يناللــت هــ و اآليــة   اــةن واــةن وأ  عبيــد  ا ــراح وعبــد الــرمحن بــن عــوه وســا  مــوىل أ ع  عفلِــيم   شف

ح ي ــة واملغــري  بــن شــعبة حيــع هنتبــوا الكتــاب بيــنهم وتعاهــدوا وتوااقــوا لــمن مضــى حممــد  ُ تكــون ا ةاــة   بــين 
أفْم أفبـْرفملـوا أفْمـراإ افِلنـ ا ملرْبِملـونف هاشم ُو النبو  أبدا، اأنال  اهلل عالوني  اـيهم هـ و اآليـة، قـا : قلـت: قولـه عـالو نيـ  

  ُ ــبلونف أفن ــا ْيِهْم يفْكتلبلــونف أفْم زفْسف ــللنا لفــدف قــا : وهاتــان اآليتــان ناللتــا اــيهم ذلــل  نفْســمفعل ِســر هلْم وف فْــواهلْم بفلــى وفرلسل
 .404ح 175ص 2اليومص. الكا : ج

ص وىل أبوبكر ياليد بن أ  س يان إمـار  الشـام وتـو  وهـو خلي تـه علـى ذلـل، اـأقرو عمـر إىل أن مـات اـوىل أخـاو 161ي
 .102. واإلاصاح: ص112. وإعةم الورن: ص401ص 11األنوار: ج معاوية. انةر حبار

 .450ص الصوارم املهرقة: ص162ي
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عــدي وزوائــة مــن قـــريش والســّر   أن بــين شـــالوم وبــين أميــة وغـــريهم مــن صــنا يد قـــريش   
يتصــدوا لغصــبها بأن ســهم وإ ــا محلــوا ابــن أ  قحااــة علــى ذلــل، لعــدم ســابقيتهم   اإلســةم 

وأهـــ  بيتـــه، بـــ  نعـــا ا  األنصـــار  وســـرعة تونيـــه التهمـــة إلـــيهم نعـــا ا  أمـــري املـــؤمنني علـــك 
 .(169)و م وا ابن أ  قحااة على أهنتاه الناا رغماإ لعلك أيضاإ، احمل

حيــــع ســــأله أحــــد أصــــحابه أن أحــــد  وقــــد ور    احلــــديع عــــن اإلمــــام العســــكري 
  : »املخـال ني زـرح عليـه هـ و الشـبهة أن اةنـاإ واةنـاإ هـ  أسـلما زوعـاإ أو هنرهـاإ، اقـا  

اليهو  ويستخربا م عما هنانوا رـدون    تق  له: ب  أسلما زمعاإ، وذلل بأ ما هنانا رالسان
   التوار  و  سائر الكتت املتقدمة النازقة باملةحم من حا  إىل حا ، من قصة حممد 

ومــن عواقــت أمــرو، اكانــت اليهــو  تــ هنر أن حممــداإ يســلط علــى العــرب هنمــا هنــان خبــت نصــر 
بد له من الة ر بالعرب هنما ظ ر خبت نصر ب  «.بين إسرائي سلط على بين إسرائي ، ُو

اأتيــا حممــداإ اســاعداو علــى شــها   أن ُ إلــه إُ اهلل وبايعــاو زمعــاإ   أن : »  قــا  
ية بلد إذا استقامت أمورو واستتبت أحواله، الما آيسا من  ينا  هن  واحد منهما من نيهته ُو

هلل اــداع ا ذلــل تليمــا وصــعدا العقبــة مــع عــد  مــن أميا مــا مــن املنــااقني علــى أن يقتلــوو 
ابايعــاو وزمــع   تعــاىل هنيــدهم ور هــم بغــيةهم   ينــالوا خــرياإ، هنمــا أتــى زلحــة والــالبري عليــاإ 

ــــه ــــا بيعتــــه وخرنيــــا علي ــــة بلــــد، المــــا آيســــا نكي ي ــــا  مــــن نيهتــــه ُو « هنــــ  واحــــد منهمــــا أن ين
 .(166)احلديع

 العقل والعاطفة
 ع الـــدلي  مــن أســاليت الـــدعو  إىل اهلل واألمــر بــاملعروه والنهــك عـــن املنكــر: شــ مسئئألة:

العقلــك باإليــار  العاز يــة، وحتريــل العوازــة  ــو اُلتــالام بــاحلق أو الــداامل عــن املةلــوم، وقــد 
وَنئئئك لعلئئئى خلئئئق يبـــت ذلـــل   يعلـــم الـــن سص أيضـــاإ، ورنـــا هنـــان مـــن ذلـــل قولـــه تعـــاىل: 

عظيم
فبما رحمة من اهلل لنت لهم ولو كنئت فظئاً غلئي  القلئب ، وقوله سبحانه: (167)

حولئك فئئاعف عئئنهم واسئتغفر لهئئم وشئاورهم فئئي اْمئئر فئنذا عزمئئت فتوكئئل النفضئوا مئئن 
                                                           

 . 450ص الصوارم املهرقة: ص165ي
 .41رمن ح 21ب 261ص 4ص هنما  الدين: ج166ي
 .2ص سور  القلم: 167ي
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على اهلل َن اهلل يحب المتوكلين
(168). 

يـــا »حيــع اســـتيارت ،ـــم األنصــار بقو ـــا:  هـــو مـــا صــنعته اازمـــة الالهـــراع  (165)وهــ ا
م ت هنرياإ  م نارـيه…« وأعضا  امللة»حتريكاإ لل تو  ايهم، وبقو ا: « معشر النقيبة أو ال تية

 املشر .
وبــــ لوا  (170)ُ يقــــا : هنيــــة خــــاه أولمــــل الــــ ين آووا ونصــــروا هنمــــا   القــــرآن احلكــــيم

 واإلسةم؟ الن س والن يس   سبي  الرسو  
ألنـــه يقـــا : مـــن الوارـــح أن النـــاا يرهبـــون حكومـــات اُنقـــةب  ائمـــاإ، اـــلن احلكومــــة 

ُإ وعررـاإ و مـاإ، و  حيـا  الرسـو  هـو قطـت  هنـان    العسكرية عا   تنسة الناا ما
الرحـــى وعمـــو  ا يمـــة الـــ ي يســـتندون إليـــه وإىل حكومتـــه، وهنانـــت بـــه اســـتقامتهم وصـــربهم 

وحتولت احلكومـة إىل حكومـة عسـكرية إرهابيـة وتعررـوا ُمتحـان  وصمو هم، الما تو  
 عسري، سقطوا   اُمتحان وترانيعوا ح  عن الداامل بالكةم إُ القلي  منهم.

أفالن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكمرب ني  وعة: وهنان ذلل هنما أخ
(171). 

فلمئئا وهنمــا نيــرن علــى مــر التــاريخ بالنســبة إىل الكيــري مــن األقــوام، حيــع قــا  تعــاىل:  
زاغوا أزاغ اهلل قلوبهم واهلل ال يهدي القوم الفاسقين

 … ، و(172)
قصــة بلعــم بــن وبالنســبة إىل الكيــري مــن األاــرا  حــ  مــن امتلــل اُســم األعةــم هنمــا   

واتل عليهم نبأ الِي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه حيع قا  سبحانه:   (171)باعوراع
الشيطان فكان من الغاوين

(174). 
أحسئب النئاس أن يتركئوا أن يقولئوا آمنئا وهئم  ألم وتلل هك سنة اهلل   احليا : 

                                                           

 .155ص سور  آ  عمران: 162ي
 ص أي الش ع بني الدلي  العقلك والعاز ك.165ي
آمنـــوا وهـــانيروا ونياهـــدوا بـــأموا م وأن ســـهم   ســـبي  اهلل والـــ ين آووا ونصـــروا أولمـــل  ان الـــ ينص قـــا  تعـــاىل: 170ي

 .74سور  األن ا :  بعضهم أولياع بعر
 .122ص سور  آ  عمران: 171ي
 .5ص سور  الصة: 174ي
 ال ص  العاشر   قصة بلعم بن باعوراع... 111ص رانيع قص  األنبياع للجالائري: ص171ي
 .175ص سور  األعراه: 172ي
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قوا ولئئئئئيعلمن ولقئئئئئد فتنئئئئئا الئئئئئِين مئئئئئن قئئئئئبلهم فلئئئئئيعلمن اهلل الئئئئئِين صئئئئئد ال يفتنئئئئئون 
الكاذبين

(179). 
 ه ا مضاااإ إىل أن العديد ممن هنانوا يدعون اإلسةم هنانوا يبغضون أمري املـؤمنني عليـاإ 

ح  روي أنـه   يكـن    غالوات الن   ألني  هةك آبائهم وإخوا م وأُو هم بيدو 
 عنــدما هنــانوا ، اــلن املشــرهنني(176)بيــت مــن قــريش إُ و ــم عليــه  عــون  م أراقــه   ســبي  اهلل

هو الـ ي يـدااع عـن الرسـو   ح  يقتلوو هنان أمري املؤمنني علك  يهامجون رسو  اهلل 
 .ويقت  املشرهنني 

على مـا آتـاو اهلل مـن اضـله، خصوصـاإ  وهنان العديد منهم زسدون أمري املؤمنني علياإ 
 بنو أمية وبنو املغري  وبنو شالوم ومن أشبه.

 لنئئئئئئئئئئئئئئئاس علئئئئئئئئئئئئئئئى مئئئئئئئئئئئئئئئا آتئئئئئئئئئئئئئئئاهم اهلل مئئئئئئئئئئئئئئئن أم يحسئئئئئئئئئئئئئئئدون اقـــــــــــــــا  تعـــــــــــــــاىل: 
فضله

(177). 
 .(178)«يعين بالناا ههنا أمري املؤمنني واألئمة»و  احلديع الشرية: 

 

 بين طائفتين
ئئئْن اســـتعداع زائ ـــة مـــن املـــؤمنني علـــى زائ ـــة أخـــرن حمـــرم، قـــا  تعـــاىل: مسئئئألتان:  فرمر

اٌب أرليئيمٌ  ِر اْعترئدرى بئرْعئدر ذرليئكر فئرلرئه  عرئ
ئئب  ور . وقـا  سـبحانه: (175) ال تئرْعترئد وا َينَّ اهللر ال ي حي

اْلم ْعترئئئئئديينر 
اورةر . وقــــــا  عالونيــــــ : (180) ئئئئئئنرك ْم اْلعرئئئئئئدر ئئئئئئْيطران  أرْن ي وقيئئئئئئعر بئريئْ ئئئئئا ي رييئئئئئئد  الشَّ َينَّمر

وراْلبئرْغضراء
(181). 

                                                           

 .1-1ص سور  العنكبوت: 175ي
 .425ص رانيع الصوارم املهرقة: ص176ي
 .52ص سور  النساع: 177ي
 سور  النساع. 120ص 1ص ت سري القمك: ج172ي
 .52، وسور  املائد : 172ص سور  البقر : 175ي
 .27، وسور  املائد : 150ص سور  البقر : 120ي
 .51ص سور  املائد : 121ي
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فرمرني ابْئتئرغرى وررراء ذرليكر فرأ ولراليكر ه م  اْلعرار ونر وقا  تعاىل: 
(182). 

ائ ـــة أخـــرن  ااعـــاإ عـــن احلـــق واملةلـــوم وانيـــت، قـــا  تعـــاىل: واُستنصـــار بطائ ـــة علـــى ز
 ْخئررى ْ اه مرا عرلرئى ا ئا فرئنيْن بئرغرئْت َيْحئدر نئره مر ترتئرل وا فرأرْصئليح وا بئريئْ َيْن طرائيفرتراني مينر اْلم ْؤمينيينر اقئْ ور

ئط وا فئرقراتيل وا الَّتيي تئرْبغيي حرتَّى ترفييء َيلرى أرْمري اهللي فرنيْن فراءْت فرأرْصئليح   ئا بياْلعرئْدلي ورأرْقسي نئره مر وا بئريئْ
ئئئئئطيينر  ئئئئئب  اْلم ْقسي َينَّ اهللر ي حي

األنصـــــار علـــــى  . ولـــــ لل استنصـــــرت اازمـــــة الالهـــــراع (181)
 املهانيرين هنما هو أبني من الشمس.

لروراٌت ورلرْوال ررْفع  اهللي النَّاسر بئرْعضره ْم بيبئرْعَم لره دتمرْت صروراميع  وربييرئٌع ورصرئب  قا  تعاىل: 
ثييراً ورلريئرْنص ررنَّ اهلل  مرْن يئرْنص ر ه  َينَّ اهللر لرقروييٌّ عرزييزٌ  ِْكرر  فييهرا اْسم  اهللي كر د  ي  ورمرسراجي

(184). 

                                                           

 .11، وسور  املعارج: 7ص سور  املؤمنون: 124ي
 .5ص سور  احلجرات: 121ي
 .20ص سور  احل : 122ي
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 ص126يوأنصار اإلسالم ص125يوأعضار الملة

 المشتق بلحاظ حال التلب 
 هــــا املشــــتق حقيقــــة ايمــــا انقضــــى عنــــه املبــــدأ بلحــــا  حــــا  التلــــبس، الزةق مسئئئئألة:

 يأعضا  امللةص عليهم حقيقة هب ا اللحا ، ودام لو أريد احلا  احلارر ـ أي حا  ا طاب ـ.
: إن هــ ا اإلزــة  وأشــباهه مبــين علــى احلــا  الغالــت ولــيس علــى امل ــر ات  (187)أو يقــا 

   ادك. هنلها، وهم هنانوا هن لل   زابعهم العام وإن   ينصروها 
  ا طـاب، أمـا بعـدو اسـقطوا عنهـا لتخلـيهم عنهـاأو يقا : إن ه و هنانت صـ تهم إىل
   ا ةاة وسائر ما يتعلق هبا.    ادك، وعن اإلمام علك أمري املؤمنني 
اـــأل حـــال  بعـــد البيـــان، وأســـرر  بعـــد »ايمـــا ســـيأيت:  والـــ ي يـــد  علـــى ذلـــل قو ـــا 

 «.اإلعةن، ونكصتم بعد اإلقدام، وأشرهنتم بعد اإلمان
مــن أصــبح ُ يهــتم بــأمر املســلمني الــيس مــن املســلمني، : »اهلل وقــد ور  عــن رســو  

 ومـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــهد رنيـــــــــــــــــةإ ينـــــــــــــــــا ي يـــــــــــــــــا للمســـــــــــــــــلمني الـــــــــــــــــم رـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــن 
 . (188)«املسلمني
، األعضا : مجع عضد، وهـو عبـار  عـن: األعـوان، ولـ ا يقـا : «وأعضا  امللة: »قو ا 

 عضدو نعس: نصرو إي صار عضداإ له.
 زريقة واحد . األمة ال  على«: امللة»و

اـــل م هنـــانوا ينصـــرون اإلســـةم   صـــةته وصـــيامه وحجـــه « وأنصـــار اإلســـةم: »قو ـــا 
ونيها و ومهناته وسائر شؤونه، ايقا : أنصار اإلسةم باعتبار املبدأ والدين، هنما يقـا : أنصـار 

 املسلمني أو أنصار ميد وعمرو باعتبار ال ر  أو األارا .
توهنــأ علــى عصــاو وهــو يــدور   ســكل األنصــار ودالســهم و  احلــديع: إن نيــابراإ هنــان ي

                                                           

 ص و  بعر النسخ: وأعوان امللة.125ي
 و  بعر النسخ: وحضنة اإلسةم. (186)
حقه إىل أن اإلزة  حقيقك. (187)  ُ خي ى أن مآ  ه ا القو  ُو
 باب ونيوب اُهتمام بأمور املسلمني وإعانتهم. 22ا ع ريات: ص (188)
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ويقو : علك خري البشر امن أىب اقد هن ر، يـا معشـر األنصـار أ بـوا أُو هنـم علـى حـت علـك 
 (185)امن أىب اانةروا   شأن أمه. 

ذات يـوم وهـو آخـ  بيـد علـك ابـن أ  زالـت  وعن ابن عباا قا : خـرج رسـو  اهلل 
، يــا معشــر بــين هاشــم، يــا معشــر بــين عبــد املطلــت، أنــا حممــد يــا معشــر األنصــار»وهــو يقــو : 

« رسو  اهلل، أُ إين خلقت من زينة مرحومة   أربعة من أهـ  بيـ : أنـا وعلـك ومحـال  ونيع ـر
 .(150)احلديع

و  بعــر النســخ يوحضــنة اإلســةمص اــل م احتضــنوا نــوا  اإلســةم   املدينــة قبــ  دــكع 
 تحان   ا ةاة تغريت املعا لة.وبعدو، ولكن   قصة اُم الرسو  

قبضـــه اهلل إليـــه  إن رســـو  اهلل »... إىل معاويـــة:  و  هنتـــاب هنتبـــه أمـــري املـــؤمنني 
و ــن أهــ  بيتــه أحــق النــاا بــه، اقلنــا: ُ يعــد  النــاا عنــا ُو يبخســونا حقنــا، امــا راعنــا إُ 

و بكـر إلـيهم وعمـر واألنصار قـد صـارت إىل سـقي ة بـين سـاعد  يطلبـون هـ ا األمـر، اصـار أبـ
مـنهم، ألن رسـو   ايمن تبعهما، ااحت  أبو بكر عليهم بأن قريشاإ أوىل نقـام رسـو  اهلل 

مــــن قــــريش وتوصــــ  بــــ لل إىل األمــــر  ون األنصــــار، اــــلن هنانــــت احلجــــة أل  بكــــر  اهلل 
ممـــن تقـــدمنا، ألننـــا أقـــرب مـــن قـــريش هنلهـــا إليـــه  بقـــريش، اـــنحن أحـــق النـــاا برســـو  اهلل 

 .(151)«هوأخصهم ب

 نصرة اإلسالم
عضد امللة ونصر  اإلسةم من الوانيبات، ومن الوارح أن اإلسةم ال ي ارتضـاو  مسألة:

يـة أمـري املـؤمنني علـك بـن أ  زالـت  حيـع هنمـ  الـدين وأمتـت  اهلل للناا هو مشروط بُو
يته  ئْومر أركْ وعند ذلل ررك اهلل اإلسـةم  ينـاإ لنـا، قـا  تعـاىل:  النعمة بُو ْلئت  لرك ئْم اْليئر مر

يت  لرك م  اإليْسالرمر ريينا ريينرك ْم ورأرْتمرْمت  عرلرْيك ْم نيْعمرتيي ورررضي
(152). 

قـا : قـا   عن عبد العةيم بن عبد اهلل احلسين عن أ  نيع ر الياين عن أبيه عن نيدو

                                                           

 .6رمن ح 12اجمللس  77-76صاألمايل للشيخ الصدو :  (185)
 .7رمن ح 17اجمللس  407-406األمايل للشيخ الصدو : ص (150)
 .427ال صو  املختار : ص (151)
 .1سور  املائد :  (152)
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إن اهلل خلق اإلسةم اجع  لـه عرصـة ونيعـ  لـه نـورا : »: قا  رسو  اهلل أمري املؤمنني
ونيعـــ  لـــه حصـــنا ونيعـــ  لـــه ناصـــرا، اأمـــا عرصـــته اـــالقرآن، وأمـــا نـــورو ااحلكمـــة، وأمـــا حصـــنه 
ااملعروه، وأما أنصارو اأنا وأه  بي  وشيعتنا، اأحبوا أه  بي  وشيعتهم وأنصـارهم، النـه ملـا 

ألهــ  الســماع اســتو مل اهلل حــ  وحــت أهــ   أســري   إىل الســماع الــدنيا انســبين نيربئيــ  
  قلـــوب املةئكـــة اهـــو عنـــدهم و يعـــة إىل يـــوم القيامـــة،   هـــبط   إىل أهـــ   بيـــ  وشـــيعتهم

األرض انسبين إىل أه  األرض ااستو مل اهلل عالوني  ح  وحت أه  بي  وشيعتهم   قلـوب 
مؤمين أم ، امؤمنو أم  ز ةون و يع    أه  بيـ  إىل يـوم القيامـة، أُ الـو أن الرنيـ  مـن 

مرو أيام الدنيا   لقك اهلل عال ونيـ  مبغضـا ألهـ  بيـ  وشـيع  مـا اـرج أم  عبد اهلل عالوني  ع
 . (151)«اهلل صدرو إُ عن الن ا 

حتـدين نسـاع  اازمـة عليـا وعن داهد عن ابن عباا قـا : ملـا موج رسـو  اهلل 
 من عائ  ُ ما  له. قريش وغريهن وعري ا وقلن: مونيل رسو  اهلل 

زمــة أمــا تررــني أن اهلل تبــارك وتعــاىل ازلــع ازةعــة إىل يــا اا: »اقــا   ــا رســو  اهلل 
األرض ااختار منها رنيلني: أحد،ا أبوك واآلخر بعلل، يا اازمة هننت أنـا وعلـك نـورين بـني 
يــدي اهلل عالونيــ  مطيعــني مــن قبــ  أن خيلــق اهلل آ م بأربعــة عشــر ألــة عــام، المــا خلــق آ م 

 «.قسم ذلل النور نيالعين نيالع أنا ونيالع علك
اـأمر بـةُ اجمـع النـاا وخـرج  قريشا تكلمت   ذلل واشا ا رب ابلـ  النـ     إن

إىل مســـجدو ورقـــك منـــربو زـــدا النـــاا نـــا خصـــه اهلل تعـــاىل مـــن الكرامـــة ونـــا خـــ  بـــه عليـــا 
يــا معشــر النــاا إنــه بلغــين مقــالتكم وإين حمــديكم حــدييا اعــوو واح ةــوو »اقــا :  واازمــة 

مـن ال ضـ  والكرامـة  خ  بـه أهـ  البيـت ونـا خـ  بـه عليـا مين واقعوو الين شربهنم نا 
واضله عليكم، اة  ال وو اتنقلبوا على أعقابكم ومن ينقلـت علـى عقبيـه الـن يضـر اهلل شـيما 
ـــيكم رســـُو  وســـيجالي اهلل الشـــاهنرين، معاشـــر النـــاا إن اهلل قـــد اختـــارين مـــن خلقـــه ابعيـــين إل

إين ملــا أســري   إىل الســماع و لــة عــين مجيــع واختــار يل عليــا خلي ــة ووصــيا، معاشــر النــاا 
مـــن هنـــان معـــك مـــن مةئكـــة الســـماوات ونيربئيـــ  واملةئكـــة املقـــربني ووصـــلت إىل حجـــت ر  
 خلت سـبعني ألـة حجـاب بـني هنـ  حجـاب إىل حجـاب مـن حجـت العـال  والقـدر  والبهـاع 

                                                           

 .1باب نسبة اإلسةم ح 26ص 4الكا : ج (151)
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ا ـة  انانييـت والكرامة والكربياع والعةمة والنور والةلمة والوقار، ح  وصلت إىل حجـاب 
ر  تبـــارك وتعـــاىل وقمـــت بـــني يديـــه وتقـــدم إيل عـــال ذهنـــرو نـــا أحبـــه وأمـــرين نـــا أرا ،   أســـأله 

إُ أعطــاين ووعــدين الشــ اعة   شــيعته وأوليائــه،   قــا  يل ا ليــ   لن ســك شــيما   علــك
 ني  نيةله: يا حممد من حتت من خلقك؟
 قلت: أحت ال ي حتبه أنت يا ر .

 له: اأحت عليا، الين أحبه وأحت من زبه.قا  يل ني  نية
 اخررت هلل سانيدا مسبحا شاهنرا لر  تبارك وتعاىل.

اقــا  يل: يــا حممــد، علــك وليــك وخــرييت بعــدك مــن خلقــك، اخرتتــه لــل أخــا ووصــيا ووميــرا 
وصــ يا وخلي ــة وناصــرا لــل علـــى أعــدائك، يــا حممــد وعـــاليت ونيــةيل ُ ينــاوي عليــا نيبـــار إُ 

  عليـا عـدو مـن أعـدائك إُ هالمتـه وأبدتـه، يـا حممـد إين ازلعـت علـى قلـوب قصمته، ُو يقاتـ
عبــا ي اونيــدت عليــا أنصــح خلقــك لــل وأزــوعهم لــل، اا ــ و أخــا وخلي ــة ووصــيا ومّونيــه 
ابنتـــل اـــلين ســـأهت  مـــا غةمـــني زيبـــني زـــاهرين تقيـــني نقيـــني، اـــ  حل ـــت وعلـــى ن ســـك 

مـن خلقـك إُ راعـت لـواعو إىل قائمـة عرشـك حتمت أنه ُ يتولني عليا ومونيته وذريتهما أحد 
يــتهم يــا  ونينــ  وحببوحــة هنــرام  وســقيته مــن حةــري  قدســك، ُو يعــا يهم أحــد ويعــد  عــن ُو
حممد إُ سلبته و ي وباعدته من قر  وراع ت علـيهم عـ ا  ولعنـ ، يـا حممـد إنـل رسـويل 

يــا  مةئكــ  وأنبيــائك إىل مجيــع خلقــك وإن عليــا وليــك وأمــري املــؤمنني وعلــى ذلــل أخــ ت مي
ومجيع خلقك من قب  أن أخلق خلقا   قائك وأررك حمبة مين لل يا حممد ولعلـك ولولـدهنما 

 وملن أحبكما وهنان من شيعتكما ول لل خلقتهم من خليقتكما.
اقلت: إ ك وسيدي اـامجع األمـة عليـه، اـأىب علـك وقـا : يـا حممـد إنـه املبتلـى واملبتلـى بـه 

لقـــك أمـــتحن بكـــم مجيـــع عبـــا ي وخلقـــك   قـــائك وأررـــك ومـــا اـــيهن، وإين نيعلـــتكم حمنـــة  
ألهنم  اليواب ملن أزاعين اـيكم وأحـ  عـ ا  ولعنـ  علـى مـن خـال ين اـيكم وعصـاين وبكـم 
ك ما خلقت آ م، ولـُو علـك مـا خلقـت  أميال ا بيع من الطيت، يا حممد وعاليت ونيةيل لُو

ليواب والعقاب، وبعلك وباألئمة من ولدو أنـتقم مـن ا نة، ألين بكم أنيالي العبا  يوم املعا  با
أعــدائك    ار الــدنيا،   إيل املصــري للعبــا  واملعــا ، وأحكمكمــا   نينــ  ونــاري اــة يــدخ  

 ا نة لكما عدو ُو يدخ  النار لكما ويل، وب لل أقسمت على ن سك.
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ُ   انصــــرات اجعلــــت ُ أخــــرج مــــن حجــــاب مــــن حجــــت ر  ذي ا ــــة  واإلهنــــرام إ
قعت   النداع ورائك: يا حممد قدم عليا، يا حممد اسـتخلة عليـا، يـا حممـد أوص إىل علـك، 

 يا حممد واخ عليا، يا حممد أحت من زت عليا، يا حممد استوص بعلك وشيعته خريا.
الما وصلت إىل املةئكة نيعلوا يهنمـونين   السـماوات ويقولـون: هنيمـا لـل يـا رسـو  اهلل 

 .بكرامة لل ولعلك
معاشــر النــاا علــك أخــك   الــدنيا واآلخــر  ووصــيك وأميــين علــى ســري وســر رب العــاملني 
ووميـــري وخلي ـــ  علـــيكم   حيـــايت وبعـــد واـــايت، ُ يتقدمـــه أحـــد غـــريي، وخـــري مـــن أخلـــة 
بعـدي، ولقــد أعلمــين ر  تبــارك وتعـاىل أنــه ســيد املســلمني وإمـام املتقــني وأمــري املــؤمنني وواريــك 

يتـــه إىل ووارا النبيـــني وو  صـــك رســـو  رب العـــاملني وقائـــد الغـــر ا جلـــني مـــن شـــيعته وأهـــ  ُو
ــــه األولــــون  ــــوم القيامــــة مقامــــا حممــــو ا يغبطــــه ب ــــه اهلل ي ــــأمر رب العــــاملني، يبعي ــــات النعــــيم ب نين
واآلخـــرون، بيـــدو لـــوائك لـــواع احلمـــد يســـري بــــه أمـــامك وحتتـــه آ م ومجيـــع مـــن ولـــد مـــن النبيــــني 

النعيم حتما من اهلل حمتوما من رب العاملني، وعد وعدنيه ر  والشهداع والصاحلني إىل نينات 
 .(154)«ايه ولن خيلة اهلل وعدو وأنا على ذلل من الشاهدين

 
 في حقي؟ ص155يما هِه الغميزة

 الغمز من قناة الحق
زرم الغمال من قنا  احلق، هنما زـرم الضـعة عـن الـداامل عـن احلـق إن أ ن إىل مسألتان: 

إذا هنــان حقــاإ متعلقــاإ بأوليــاع اهلل الصــاحلني، اكيــة حبــق ســيد  نســاع  تضــييعه، وتتأهنــد احلرمــة
 .العاملني 

اــلن احلرمــة هنمــا تتأهنــد بلحــا  الالمــان يهناملعصــية   شــهر الصــيام أو ليلــة القــدر أو يــوم 
ا معــةص واملكــان يهنشــرب ا مــر   املســجد وشــبههاص هنــ لل تتأهنــد بلحــا  املنســوب إليــه، 

وآ   م، واهتــام املــؤمن العــا  أشــد حرمــة، واهتــام رســو  اهلل مــيةإ اهتــام شــخ  عــا ي حمــر 

                                                           

 .152ب 242-242اليقني: ص (154)
 لسرت.و  بعر النسخ يوالغمري ص بالراع وهو نعس احلقد، أو نعس ا (159)
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أشــد نراتــت وقــد يونيــت الك ــر واُرتــدا ، حســت املــوامين املــ هنور   مــا    بيتــه األزهــار 
مـا : »عندما وقة على مصرمل ولـدو األهنـرب  األصو  وال قه، وقد قا  اإلمام احلسني 

 .(156)«وا ملت عيناو بالدمومل أنيرأهم على اهلل وعلى انتهاك حرمة الرسو ،
ومــن هنــا أاــ  ال قهــاع بأنــه مــن مل   شــهر رمضــان  ــاراإ أقــيم عليــه احلــد وعوقــت ميــا   

ــــــه ُنتهاهنــــــه حرمــــــة شــــــهر رمضــــــان ، وهنــــــ لل احلكــــــم   شــــــارب ا مــــــر   شــــــهر (157)علي
، وهنـ  مـن اعـ  شـيماإ مـن ا ةـورات إن هنـان عليـه حـد أقـيم عليـه وعـالر ُنتهاهنـه (158)رمضان
 ة شهر الصيام.حرم

حـــد للالنـــا وعـــالر ُنتهاهنـــه  أو   حـــرم إمـــام  ومـــن مل   حـــرم اهلل وحـــرم رســـوله 
وهنـــ لل مـــن اعـــ  شــيماإ يونيـــت عليـــه حـــداإ   مســـجد أو مورـــع  حرمــة حـــرم اهلل وأوليائـــه 

 .(155)عبا   ونيت عليه مع احلد التعالير
بـــا ات وأيامهـــا هنليلـــة ويغلـــظ عقـــاب مـــن أتـــى حمةـــوراإ   ليـــايل ا مـــع وأيامهـــا وليـــايل الع

النصة من شـعبان وليلـة ال طـر ويومـه، ويـوم سـبعة وعشـرين مـن رنيـت، ومخسـة وعشـرين مـن 
ذي القعـــد ، وليلـــة ســـبع عشـــر  مـــن ربيـــع األو  ويومـــه، وليلـــة الغـــدير ويومـــه، وليلـــة عاشـــوراع 

 .(400)ويومه
ع، وتغلـظ أيضاإ: من نكح امرأ  ميتة هنان احلكم عليه احلكم   ناهنح احلية سوا وقا  

عقوبتـه  رأتــه علـى اهلل عالونيــ    انتهـاك حمارمــه واُسـتخ اه نــا عةـم ايــه الالنيـر ووعــظ بــه 
 .(401)العبا 

ومعس الغميال : أن يشريوا بأن ُ حق  ا إن هنانت نعس الطعن، أو معناها: الضعة عـن 
احلق حمرم وله أيرو  املطالبة حبقها وهو األنست للقرينة املقامية وبقرينة يوالِسنةص. االتقاعس عن

 الورعك   الدنيا قب  اآلخر .

                                                           

 ال ص  الرابع. 426إعةم الورن: ص (156)
 هنتاب احلدو  والتعاليرات.  475ص 27رانيع موسوعة ال قه: ج (157)
 هنتاب احلدو  والتعاليرات.  420ص 27رانيع موسوعة ال قه: ج (158)
 باب حدو  الالنا. 724املقنعة: ص (155)
 باب حدو  الالنا. 724املقنعة: ص (400)
 األموات. باب احلد   نكاح 750املقنعة: ص (401)
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ــــه الصــــة   وقــــد قــــا  الرســــو   ــــه يــــوم غــــدير خــــم ألمــــري املــــؤمنني علــــك يعلي    عائ
، وهــو يشــم  هنــ  أهــ  البيــت (402)«اللهــم انصــر مــن نصــرو، واخــ   مــن خ لــه»والســةمص: 

  إىل اإلمـــام املهـــدي(401)  و عـــاع الرســـو ، لـــل مســـتجاب قطعـــاإ هنمـــا نشـــاهد ذ
 أو نصروهم. وأه  البيت  تارخيياإ بالنسبة إىل ال ين خ لوا أمري املؤمنني علياإ 

مــع  املهــانيرين واألنصـار الـم ينصــروو، و  احتجانيـه  وقـد استنصـر أمــري املـؤمنني 
يا معاشر املهانيرين واألنصار، اهلل اهلل ُ تنسوا عهد نبـيكم إلـيكم   أمـري، ُو »القوم قا : 
مــن  ارو وقعــر بيتــه إىل  ورهنــم وقعــر بيــوتكم، ُو تــداعوا أهلــه عــن  ان حممــد  رنيــوا ســلط

حقــه ومقامــه   النــاا، اــواهلل معاشــر ا مــع إن اهلل قضــى وحكــم، ونبيــه أعلــم وأنــتم تعلمــون 
بأنا أه  البيت أحق هب ا األمر منكم، أما هنـان القـارئ مـنكم لكتـاب اهلل ال قيـه    يـن اهلل، 

يــــة، واهلل إنــــه ل ينـــا ُ اــــيكم، اــــة تتبعــــوا ا ـــون اتــــال ا وا مــــن احلــــق بعــــدا، املضـــطلع بــــأمر الرع
 «.وت سدوا قدمكم بشر من حدييكم

اقا  بشري بن سعد األنصاري ال ي وزأ األرض أل  بكر، وقالـت مجاعـة مـن األنصـار: 
يــا أبــا احلســن لــو هنــان هــ ا األمــر قعتــه منــل األنصــار قبــ  بيعتهــا أل  بكــر مــا اختلــة ايــل 

 اينان.
ع هننــت أ مل رســو  اهلل : »اقــا  علــك  مســجى ُ أواريــه وأخــرج أنــاممل    يــا هــُؤ

سلطانه، واهلل ما خ ت أحداإ يسمو له وينامعنا أه  البيت ايه ويسـتح  مـا اسـتحللتموو، ُو 
ُإ، اانشـد اهلل رنيـةإ  علمت أن رسو  اهلل  ترك يوم غدير خم ألحـد حجـة ُو لقائـ  مقـا

و، اللهـم وا  مـن واُو، ي قع الن   و اهـ ا علـك مـُو وم غـدير خـم يقـو : مـن هننـت مـُو
 «.وعا  من عا او، وانصر من نصرو، واخ   من خ له، أن يشهد اآلن نا قع

قا  ميد بن أرقم: اشهد اينـا عشـر رنيـةإ بـدرياإ بـ لل، وهننـت ممـن قـع القـو  مـن رسـو  
اــ هت بصــري، قــا : وهنيــر الكــةم علــّك،  اكتمــت الشــها   يوممــ ، اــدعا علــك  اهلل 

ا سخ اجمللـس    ه ا املعس وارت ع الصوت، وخشك عمر أن يصغك الناا إىل قو  علك 
                                                           

 .425ص 1هنشة الغمة: ج  (402)
ليس املقصو  التعميم، للمناط واملةك القطعك اقط ب  لوروح هنو م نوراإ واحداإ، هنمـا أن عليـاإ ن ـس الرسـو   (401)

، وه ا مع أن األ لة على خ ُن من خ   أه  61سور  آ  عمران:  وأن سنا وأن سكمبشها   قوله تعاىل: 
 هنيري  نيداإ.  البيت 
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وقا : إن اهلل يقلت القلوب، ُو تالا  يا أبا احلسن ترغت عن قو  ا ماعـة، اانصـراوا يـومهم 
 .(404)ذلل

م وانيبـة، وعـدمها وبشك  عـام ُ رـوم التقـاعس عـن نصـر  أهـ  احلـق مطلقـاإ، بـ  نصـرهت
ــــه هنــــالكلك املشــــكل وبالنســــبة إىل غــــريهم ــــة  ون مــــرتبتهم   ــــا أيــــرو الورــــعك، لكن   مرتب

 يعليهم الصة  والسةمص حست اختةه املورومل و رنياته.

 الحق القديم
لــيس يالالمــانص مــن مســقطات احلــق، اــلن احلــق القــدمي ُ يبطلــه شــكع هنمــا ور ،  مسئئألة:

وانني الورـعية   عـد  مـن احلقـو ، وقـد خطـت أمـري املـؤمنني على خةه ما ت هت إليـه القـ
أُ وإن هنــ  قطيعــة أقطعهــا عيمــان، وهنــ  »  اليــوم اليــاين مــن بيعتــه باملدينــة اقــا :  علــك 

مــا  أعطــاو مــن مــا  اهلل، اهــو مــر و    بيــت املــا ، اــلن احلــق القــدمي ُ يبطلــه شــكع، ولــو 
ان لر  ته إىل حاله، الن   العد  سعة، ومن رـا  ونيدته وقد تالوج به النساع واّر    البلد

 . (409)«عنه احلق اا ور عليه أريق
ُ تالا  قائمة ـ هنما هو هن لل   العديد من القضايا ومنها ادك  الذا هنانت ظةمتها 

وغصت ا ةاة ـ الن الضعة عن الداامل عنها والِسنة عن ظةمتها حمرم على عامـة النـاا   
 ه ا الالمن أيضاإ.

وإن   يشــم  األنييــا  الةحقــة خطابــاإ مباشــراإ « مــا هــ ا الغميــال  عــن حقــك: »اقو ــا 
 إُ أنه يشملهم مةهناإ وررور .

                                                           

 من اللجاج واحلجاج   أمر ا ةاة.. ذهنر زره مما نيرن بعد واا  رسو  اهلل  75-72اُحتجاج: ص (404)
 . خطبة ذهنرها الكل  مروية مراوعة إىل أ  صاحل عن أبن عباا.465ص 1شرح    البةغة: ج (409)
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 والسنة عن لالمتي

 التواني في لالمتها 
 الةـــــــــــــاهر أن ميـــــــــــــ  هـــــــــــــ ا العتـــــــــــــاب يقتضـــــــــــــك احلرمـــــــــــــة، بقرينـــــــــــــة املقـــــــــــــام  مسئئئئئئئئئئئئئألة:

 وغريو.
ال لنعـــاا وأو  النـــوم، قـــا  ســـبحانه: الِســـنة: هـــك ا« والِســـنة عـــن ظةمـــ : »قو ـــا 

تأخِه سنة وال نوم
، هنأ م بعدم اعتنائهم بةةمتها وقضـيتها يصـلوات اهلل عليهـاص   (406)

 حالة نوم ونعاا، هنمن هو هن لل حيع ُ يسمع ُو يرن ُو ريت.
والةةمـــة: بالضـــم هناملةلمـــة، نعـــس مـــا يأخـــ و الةـــا  اتطلبـــه عنـــدو، اـــل م   يســـاعدوها 

 .يها الصة  والسةمص   اسرتنيامل ادك وخةاة أمري املؤمنني علكيعل
اقالـت: يـا أبـا بكـر مـن  نياعت إىل أ  بكـر بعـد واـا  رسـو  اهلل  روي أن اازمة

 يريل إذا مت؟
 قا : أهلك وولدي.

 ؟قالت: اما يل ُ أرا رسو  اهلل 
ان ين ــق عليــه رســو  قــا : يــا بنــت رســو  اهلل إن النــ  ُ يــورا! ولكــن أن ــق علــى مــن هنــ

 اهلل وأعطك ما هنان يعطيه.
 . (407)قالت: واهلل ُ أهنلمل بكلمة ما حييت، اما هنلمته ح  ماتت

نا رري عليها من الةلـم، حيـع رون نيـابر بـن عبـد اهلل  رسو  اهلل  وقد أخربها 
وهــو   ســكرات املــوت، اانكبــت  علــى رســو  اهلل  األنصــاري قــا :  خلــت اازمــة 

يــا بنيــة أنــت املةلومــة بعــدي وأنــت املستضــع ة : »ك، ا ــتح عينــه وأاــا    قــا عليــه تبكــ
بعدي، امن آذاك اقد آذاين، ومن غاظل اقد غاظين، ومن سرك اقـد سـرين، ومـن بـرك اقـد 
بـــرين، ومـــن ني ـــاك اقـــد ني ـــاين، ومـــن وصـــلل اقـــد وصـــلين، ومـــن قطعـــل اقـــد قطعـــين، ومـــن 

نـــل مـــين وأنـــا منـــل وأنـــت بضـــعة مـــين أنصـــ ل اقـــد أنصـــ ين، ومـــن ظلمـــل اقـــد ظلمـــين، أل

                                                           

 .455سور  البقر :  (406)
 صه ونيوامع اُحتجاج ايه.نالو  اآليات   أمر ادك وقص 11ب 406ص 45ص حبار األنوار: ج207ي
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   خـــ  احلســـن « إىل اهلل أشـــكو ظامليـــل مـــن أمـــ : »،   قـــا «وروحـــك الـــ  بـــني نينـــ 
ن:  اانكبــا علــى رســو  اهلل  واحلســني أن ســنا لن ســل ال ــداع يــا »و،ــا يبكيــان ويقــُو
شـماين يا علك  عهما ي»لينحيهما عنه، اراع رأسه إليه   قا :  ا هت علك « رسو  اهلل

ن بعــدي ظلمــا وعــدوانا، العنــة اهلل علــى  وأهبهمــا، ويتــالو ان مــين وأتــالو  منهمــا، ال مــا مقتــُو
يا علك وأنت املةلوم املقتـو  بعـدي وأنـا خصـم ملـن أنـت خصـمه يـوم »  قا : « من يقتلهما

 . (408)«القيامة
 الواـا  بكـى حـ  وعن عكرمة عـن عبـد اهلل بـن العبـاا قـا : ملـا حضـرت رسـو  اهلل 

أبكـك لــ ري  ومــا تصــنع هبــم »بلـت  موعــه حليتــه، اقيــ  لــه: يـا رســو  اهلل مــا يبكيــل؟ اقــا : 
شرار أم  من بعدي، هنأين ب ازمة ابن  وقد ظلمت بعدي وهك تنا ي: يا أبتاو يـا أبتـاو اـة 

ُ تبكـني : »ابكت اقا   ا رسو  اهلل  ، اسمعت ذلل اازمة«يعينها أحد من أم 
« لســت أبكــك ملــا يصــنع   مــن بعــدك ولكــن أبكــك ل راقــل يــا رســو  اهلل: »اقالــت« يــا بنيــة

أبشــــري يــــا بنــــت حممــــد بســــرعة اللحــــا    النــــل أو  مــــن يلحــــق   مــــن أهــــ  »اقــــا   ــــا: 
 .(405)«بي 

رـاحكة قـط منـ  قـبر رسـو  اهلل  ما رئيـت اازمـة»قا :  وروي عن اإلمام الباقر
 (410)«ح  قبضت . 

البكاعون مخسـة: آ م ويعقـوب ويوسـة واازمـة بنـت حممـد »قا :  وعن أ  عبد اهلل
، اأمــا آ م ابكــى علــى ا نــة حــ  صــار   خديــه أميــا  األو يــة، وأمــا وعلــك بــن احلســني

تَّئى يعقوب ابكى على يوسة ح  ذهت بصرو، وح  قي  له  ِْك ر  ي وس ئفر حر تراللَّهي تئرْفتئرؤ ا ترئ
ليكيينر ترك ونر حرررضاً أرْو ترك ونر مينر اْلها

، وأما يوسة ابكى على يعقوب حـ  تـأذن بـه (411)
أهـــ  الســـجن اقـــالوا: إمـــا أن تبكـــك الليـــ  وتســـكت بالنهـــار وإمـــا أن تبكـــك النهـــار وتســـكت 

حـ  تـأذن هبـا  باللي ، اصاحلهم على واحد منهما، وأمـا اازمـة ابكـت علـى رسـو  اهلل 
رج إىل مقـابر الشــهداع اتبكـك حــ  أهـ  املدينــة اقـالوا  ــا قـد آذيتنــا بكيـر  بكائــل، وهنانـت  ــ

                                                           

 .252-257ص 1هنشة الغمة: ج  (408)
 .116ح 7اجمللس  122األمايل للطوسك: ص (405)
 .7ب 156ص 21حبار األنوار: ج (410)
 .25سور  يوسة:  (411)
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تقضك حانيتها   تنصره، وأما علك بن احلسني ابكـى علـى احلسـني عشـرين سـنة أو أربعـني 
سنة وما ورع بني يديه زعام إُ بكى ح  قا  له موىل له: نيعلـت اـداك إين أخـاه عليـل 

مئئئا ال  َنمئئئا أشئئئكو بثئئئي وحزنئئئي َلئئئى اهلل وأعلئئئم مئئئن اهللأن تكـــون مـــن ا ـــالكني، قـــا : 
تعلمون

 .(411)«إُ خنقتين ل لل عرب  إين   أذهنر مصرمل بين اازمة (412)
 

 
 ؟ص212ي«المرء يحف  في ولده»أبي يقول:  أما كان رسول اهلل 

 االستشهار بكالم المعصوم 
وإن هنـــان نضـــمونه مفيفـــ   ســـائر، اـــلن  يســـتحت اُستشـــها  بكـــةم الرســـو   مسئئئألة:
بقولـــه  حجــة  ون األميـــا ، هنمــا استشـــهدت  ه أوىل وأاضــ ، لكونـــ إســنا و إليـــه 

« :املرع ز ظ   ولدو .» 
صـــار حجـــة وأمكـــن التمســـل  ومـــن ذلـــل يعـــره أن امليـــ  إذا استشـــهد بـــه املعصـــوم 

   مقام البيان من تلل ا هة هنما ُ خي ى. بلزةقه أو عمومه إُ إذا   يكن 
هيهــات لـــو تــرك القطـــا : »ســـكينةقــا  اإلمــام احلســـني يعليــه الصـــة  والســةمص ُبنتــه 

 .(419)«لنام
 .(416)قا ا ألخته العقيلة مينت  و  رواية أنه 
 .(417)«الناا على  ين ملوهنهم»و  الرواية: 
 .(418)«الناا معا ن هنمعا ن ال هت وال ضة»و  الرواية: 
 .(415)«الناا بالناا»و  الرواية: 

                                                           

 .26سور  يوسة:  (412)
 .1655ح 27ب 421-420ص 1وسائ  الشيعة: ج (411)
 أن ز ظص. و  بعر النسخ: يأما هنان رسو  اهلل  (414)
 .17بقية الباب  27ص 25حبار األنوار: ج (419)
 .17ب 4ص 25رانيع حبار األنوار: ج (416)
 .41ص 4هنشة الغمة: ج  (417)
 .عن أ  عبد اهلل  157ح 177ص 2الكا : ج (418)
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 .(420)«إذا   تستح اااع  ما شمت: »وعن رسو  اهلل
 .(421)«إّن العر ف  ساا: »عنه و 

 .(422)«ا ار   الدار: »وعنه 
 .(421)«احلرب خدعة: »وعنه 
 .(424)«سيد القوم خا مهم: »وعنه 
 .(429)«خري األمور أوسطها: »وعنه 
 .(426)«رب  حام  اقه إىل من هو أاقه منه: »وعنه 
 .(427)«العجلةل من الشيطان: »وعنه 
 .(428)«عند نيهينة ا رب اليقني: »وعنه 

 يحف  المرء في ولده 
رت ح ظ املرع   ولدو   ا ملـة، لأل لـة الدالـة علـى بعـر املصـا يق، ولكـون  مسألة:

، وقـــد «يعيـــد صـــةته: »إنشـــاع بصـــيغة إخبـــار هنقولـــه« املـــرع ز ـــظ   ولـــدو: »قولـــه 
 واُستحباب هن لل. (425)يستحت ذلل، االونيوب   مور و

  حقــه إلــيهم ورعايــة اُحــرتام الةئــق هبــم لنســبتهم بــه، إيصــا (ح ــظ املــرع   ولــدو)ومعــس 
 إىل غري ذلل من األمور املا ية واملعنوية.

حرمـــة رســـو  اهلل، وأن حرمـــة  أو مـــا علمـــت أن حرمـــة رحـــم رســـو  اهلل : »قـــا  
                                                                                                                                                                      

 .472. حتة العقو : ص1ح 41ب 115ص 75حبار األنوار: ج (415)
 .10010ح 51ب 266ص 2مستدرك الوسائ : ج (420)
 .157مكارم األخة : ص (421)
 .2222ح 24ب 111-114ص 7وسائ  الشيعة:ج (422)
 .5752ح 172ص 2من ُ زضرو ال قيه: ج (421)
 .5751ح 172ص 2من ُ زضرو ال قيه: ج (424)
 .155ح  456ص 1غوايل الآليل: ج (429)
 .1ح 201ص 1الكا : ج (426)
 .52ح 21حتة العقو : ص (427)
 .11ح 45ب 127ص 54حبار األنوار: ج (428)
 هناإلرا وشبهه.   (425)
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 .(410)«رسو  اهلل حرمة اهلل تعاىل
نســـبوين أمـــا بعـــد، اا»يـــوم عاشـــوراع ويقـــو :  ومـــن هنـــا أخـــ  خيازـــت اإلمـــام احلســـني 

اـــانةروا مــــن أنــــا،   ارنيعــــوا إىل أن ســــكم وعاتبوهــــا اــــانةروا هــــ  يصــــلح لكــــم قتلــــك وانتهــــاك 
حـرم ، ألسـت ابــن بنـت نبـيكم وابــن وصـيه وابــن عمـه وأو  املـؤمنني، املصــد  لرسـو  اهلل نــا 

 .(411)«نياع به من عند ربه..
لالهــــراع ايهــــا، واازمــــة ا هــــ ا والعجــــت أن عائشــــة هنانــــت تطالــــت حبرمــــة رســــو  اهلل 

 .  يرامل   حقهم حرمة رسو  اهلل يسةم اهلل عليهاص وأه  بيته الطاهرون 
علـى املسـري إىل الكواـة، أن ـ   و  احلديع: إن بعد حرب مج  ملـا عـالم أمـري املـؤمنني 

إىل عائشــة يأمرهــا بالرحيــ  إىل املدينــة، اتهيــأت لــ لل، وأن ــ  اإلمــام معهــا رعايــة  ــا أربعــني 
العمائم والقةنس وقلدهن السيوه وأمرهن أن ز ةنها ويكن عن مينها وهبا ا  امرأ  ألبسهن

ومــن ورائهــا، اجعلــت عائشــة تقــو    الطريــق: اللهــم ااعــ  بعلــك بــن أ  زالــت نــا اعــ   ، 
، المــا قــدمن املدينــة معهــا ألقــني و  ز ــظ   حرمــة رســو  اهلل  (412)بعــع معــك الرنيــا 

 ، المــا رأهتــن نــدمت علــى مــا ارزــت بــ م أمــري املــؤمنني العمــائم والســيوه و خلــن معهــا
 .(411)وسبه، وقالت: نيالن اهلل ابن أ  زالت خرياإ، القد ح ظ ّ  حرمة رسو  اهلل

، اـلن اازمـة الالهـراع «أ  يقـو : املـرع ز ـظ   ولـدو أما هنان رسو  اهلل : »قو ا 
 يعليها الصة  والسةمص استدلت بنمطني من اُستدُ : 

مــع احلــق، واحلــق معهــا، وأ ــا مةلومــة، اــالةمم اُنتصــار  ــا وأخــ   الــنمط األو : أ ــا 
 ظةمتها من ا صم ور ها إليها. 

ايهـــا، حيـــع  ، والـــةمم أن ز ـــظ رســـو  اهلل الـــنمط اليـــاين: أ ـــا ابنـــة رســـو  اهلل 
رهم هـو عبـار  ، اـلن ح ـظ األُو  وقضـاع حـوائجهم والقيـام بـأمو «املرع ز ـظ   ولـدو»قا : 

 أخرن عن ح ظ الوالد.
وي ص هنا نعس: النسبة على قو ، ميله مي  قو  املتكلمني: يالوانيبات الشـرعية ألطـاه 

                                                           

 .15: صت سري اإلمام احلسن العسكري  (410)
 .57ص 4اإلرشا : ج (411)
 و  ترمل ذلل بن سها! ه ا وقد خرنيت هك مع الرنيا  حلرب أمري املؤمنني  (412)
 إرسا  عائشة إىل املدينة. 215رانيع ا م : ص (411)
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   الوانيبات العقليةص أي: بالنسبة للوانيبات العقلية.
أو أن ي ص نعـــس: الةرايـــة املتســـعة، اـــان الةـــره لـــه اتســـامل يصـــد  مـــع هنـــ  مـــن الةرايـــة 

 مية وهنا الةراية دامية.احلقيقية واجملا
 .ه ا وقد ور  التأهنيد الكبري على لالوم إهنرام ذرية رسو  اهلل 

أنــا شــااع يــوم القيامــة ألربعــة أصــناه ولــو نيــاعوا بــ نوب أهــ  الــدنيا: : »قــا  النــ  
رني  نصر ذري ، ورني  بـ   مالـه لـ ري  عنـد الضـيق، ورنيـ  أحـت ذريـ  باللسـان والقلـت، 

 . (414)«حوائ  ذري  إذا زر وا أو شر واورني  سعى   قضاع 
مــن أحبــين و أحــت ذريــ  أتــاو نيربئيــ  إذا خــرج مــن قــربو اــة مــر هبــو  إُ : »وقــا  
 . (419)«أنيامو إياو
ــــدو هــــم اليقــــ  : »وقــــا   ــــدي وول ــــا والطــــاهرين مــــن ذريــــ  وول ــــاا إن علي معاشــــر الن

وموااق له، لن ي رتقـا حـ   األصغر، والقرآن اليق  األهنرب، وهن  واحد منهما منبئ عن صاحبه
يـــر ا علـــك احلـــوض، أُ إ ـــم أمنـــاع اهلل   خلقـــه وحكامـــه   أررـــه، أُ وقـــد أ يـــت، أُ وقـــد 

 .(416)«أقعت، أُ وقد بلغت، أُ وقد أورحت
أربعــة أنـــا  ــم شـــ يع يـــوم القيامــة: املكـــرم لــ ري ، والقارـــك  ـــم : »وقــا  رســـو  اهلل 

 . (417)«عند ما ارطروا إليه، وا ت  م بقلبه و لسانه حوائجهم، والساعك  م   أمورهم
أتـــى عمـــر بـــن ا طـــاب وهـــو علـــى املنـــرب يـــوم  إّن احلســـني بـــن علـــّك »و  احلـــديع: 

ا معة، اقا  له: انال  عن منرب أ . ابكى عمر،   قا : صدقت يـا بـين، منـرب أبيـل ُ منـرب 
واللّـه مـا اهّتمتـل يـا أبـا احلسـن،    ما هو والّله عن رأيك، اقـا : صـدقت أ ، اقا  علّك 

نــال  عــن املنــرب اأخــ و اأنيلســه إىل نيانبــه علــى املنــرب اخطــت النــاا وهــو نيــالس علــى املنــرب 
يقـو : اح ةـوين   عـرتيت وذريـ ، امـن ح ةـين  معه،   قا : أيّها النـاا قعـت نبـّيكم 

  .(418)«ايهم ح ةه الّله، أُ لعنة الّله على من آذاين ايهم، يةيا

                                                           

 .41650ح 17ب 114ص 16ص وسائ  الشيعة: ج212ي
 ائه.اص    محايته ألولي 417ص 1ص املناقت: ج215ي
 .147ب 154-151ص رانيع اليقني: ص216ي
 .2ح 11ب 45-42ص 4: جص عيون أخبار الررا 217ي
 .1502ح 20دلس 701ص األمايل للطوسك: ص212ي
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 قا :  عن أ  عبد اهلل  (415)و  ت سري العياشك
إن اهلل لــــيح ظ ولــــد املــــؤمن إىل ألــــة ســــنة، وأن الغةمــــني هنــــان بينهمــــا وبــــني أبويهمــــا »

 «.سبعمائة سنة

ِكر واْنثى  الولد يشمل ال
ُ ار  بني ال هنر واألنيى   ونيوب أو اسـتحباب حم وظيتهمـا   أُو ،ـا، اـلن  مسألة:

يشــم  الرنيــ  واملــرأ ، إذ املــرا  بــاملرع: اإلنســان، ولــو هنــان « ملــرع   ولــدوز ــظ ا: »قولــه 
املرا  به ما هو مجع الرني  لكان الشمو  باملةك، وهنان ذهنرو من بـاب الغالـت، ومـن الوارـح 

 أن يالولدص يطلق على ال هنر واألنيى. 
 .(440)«خري أُو هنم البنات: »قا  رسو  اهلل 

يتبــع الرنيــ  بعــد موتــه مــن األنيــر إُ يــةا خصــا :  لــيس: »وقــا  اإلمــام الصــا   
صــدقة أنيراهــا   حياتــه اهــك يــري بعــد موتــه، وســنة هــدن ســنها اهــك يعمــ  هبــا بعــد موتــه، 

 ، الن الولد يشملهما هنما ُخي ى.(441)«وولد صاحل يستغ ر له
 .(442)«إّن الولد الصاحل رزانة من رياحني ا نة: »وقا  
ملسلم: الالونية الصاحلة، واملسـكن الواسـع، واملرهنـت ا ـينع، من سعا   املرع ا: »وقا  

 .(441)«والولد الصاحل
 .(444)«من سعا   املرع ا لطاع الصاحلون والولد البار: »وقا  

 حق اْجيال القارمة
مــن احلقــو  الــ  ينبغــك مراعاهتــا حــق األنييــا  القا مــة، علــى ت صــي  ذهنرنــاو    مسئئألة:

                                                           

 .52ح 116ص 4ت سري العياشك: ج (415)
 .17702ح 1ب 116ص 15ص مستدرك الوسائ : ج220ي
 .41475ح 16ب 172ص 16ص وسائ  الشيعة: ج221ي
 .10لولد حباب اض  ا 1ص 6ص الكا : ج224ي
 .705ح 4ه 155ص 4ص  عائم اإلسةم: ج221ي
 .17654ح 4ب 111ص 15ص مستدرك الوسائ : ج222ي
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 ة إىل حيام  املباحات وما أشبه.بعر الكتت اُقتصا ية بالنسب
: قالــت: يأمــا قــا  رســو  اهللص، وبــني قو ــا  اــلن هنــاك ارقــاإ وارــحاإ بــني مــا لــو أ ــا 

 الن الياين  ا  على اُستمرار  ون األو .« أما هنان رسو  اهلل أ  يقو »
يهـــتم حبقـــو  األنييـــا  القا مـــة أيضـــاإ، خاصـــة بلحـــا  أن يالولـــدص يشـــم   وقـــد هنـــان 

، ونســؤولية اجملتمــع يــاو ا يــ  ا ديــد ممــن تــو  آبــا هم بــ  حــ    (449)األبنــاع أيضــاإ  أبنــاع
حـا  حيــا  اآلبــاع، خاصــة إذا قلنـا بــأن ياملــرع ز ــظ   ولـدوص  ا  بلزةقــه علــى حــال  احليــا  

 واملمات، إُ أن يقا  باُنصراه، اتأم .
ق ال رية مما يد  على لالوم اُهتمـام ه ا مضاااإ إىل هنير  الروايات واآليات الوار     مطل

 هبم. 
ِ هرا بيكر ورذ رتيئَّتئرهرا ميْن قا  تعاىل حكاية عن امرأ  عمران:  َينتي أ عيي ْيتئ هرا مرْريرمر ور َينتي سرمَّ ور

يمي  الشَّْيطراني الرَّجي
(446). 
ئْن وقـا  سـبحانه:  ئئْب ليئي مي لرئئد ْنكر ذ رتيَّئًة طريتبرئًة َينَّئئكر ه نراليئكر ررعرئئا زركررييَّئا رربَّئه  قرئالر رربت هر

سرمييع  الد عراءي 
(447) 
ْلفيهيْم ذ رتيًَّة ضعرافاً خراف وا عرلرْيهيمْ وقا  تعاىل:  ينر لرْو تئرررك وا ميْن خر ِي َْ ر الَّ ورْلير

(448). 
وأصل  لي في ذريتيوقا  سبحانه: 

(445). 
 .(490)«لرنييمأعي  بل ن سك وأهلك وذري  من الشيطان ا»و  الدعاع: 

 .(491)الدعاع« اللهم إين أستو عل ن سك وأهلك ومايل وذري  و نياي وآخريت»وأيضا: 
                                                           

حظ إزة  يابـن الررـاص علـى اإلمـام ا ـا ي  (449) حـظ  والعسـكري  ُحظ قوله: يبنونا بنو أبنائناص، ُو ُو
ئئْل فئرق ئئْل تئرعرئئالرْوا نرئئْدع  أربْئنراءنرئئا ورأربْئنرئئاءك ْم قبــ  ذلــل قولــه تعــاىل:  ئئنرا وأرنْئف سرئئك ْم ث ئئمَّ نئرْبترهي ئئاءك ْم ورأرنْئف سر ئئاءنرا ورنيسر ورنيسر

 ،  وإزـة  يابـين رسـو  اهللص علـى احلسـن واحلسـني61، سور  آ  عمـران: فئرنرْجعرْل لرْعنرةر اهللي عرلرى اْلكراذيبيينر 
 االشمو  باُزة ، وإُ اباملةك.

 .16سور  آ  عمران:  (446)
 .12سور  آ  عمران:  (447)
 .5سور  النساع:  (448)
 .15سور  األحقاه:  (445)
 .42باب  عوات مونيالات رمن ح 526-525ص 4الكا : ج (490)
 .4211باب ما يستحت للمساار رمن ح 471ص 4من ُ زضرو ال قيه: ج (491)
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 ص254يسرعان ما أحدثتم

 مصدرية الَطبة
مصـــدراإ أساســـياإ ومعتمـــداإ لألحـــداا  يلـــالم علـــى املـــؤرخني أن يعـــّدوا خطبتهـــا  مسئئئألة:

يــة الر يــةص مــن املقــاييس الــ  التارخييــة الــ  نيــرت   تلــل ال ــرت ، هنمــا يلــالم اُنطــة    يماو 
   ه و ا طبة: من تقييم لألحداا أو لألشخاص. أعطتها 

 الن احلق ما قالوو، والصواب ما بينوو يصلوات اهلل عليهم أمجعنيص.
 .(491)«احلق معكم وايكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه»و  ميار  ا امعة: 

 .(494)«سلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم: »وقا  
اليـوا  علـك بـن أ  زالـت وذريتـه مـن بعـدو اهـم األئمـة وهـم : ».. وقا  رسـو  اهلل 

األوصياع أعطاهم اهلل علمك واهمك، ُ يدخلونكم   باب رة ، ُو خيرنيـونكم مـن بـاب 
 .(499)«هدن، ُ تعلموهم اهم أعلم منكم

واحلـق معهـم ُ  ُ تعلموهم ُو تتقدموهم ُو تتخل وا عنهم ال م مع احلق: »وقا  
 .(496)«يالايلونه

يقـو ، وسـأله سـلمان عـن األئمـة اقـا :  عن ح ي ة بن أسـيد قـا  قعـت رسـو  اهلل
األئمة بعدي عد  نقبـاع بـين إسـرائي  تسـعة مـن صـلت احلسـني ومنـا مهـدي هـ و األمـة، أُ »

 . (497)«إ م مع احلق و احلق معهم اانةروا هنية  ل وين ايهم
اقــا  معاشــر النــاا إين راحــ  عــن  : خطبنــا رســو  اهلل وعــن عمــران بــن حصــني قــا 

                                                           

و  بعــر النســخ: يســرعان مــا أنيــدبتم ااهنــديتمص أنيــدب القــوم أي أصــاهبم ا ــدب، وأهنــدن الرنيــ  إذا قــ   (492)
 .خريو

 أعما  شهر ذي احلجة. 455رانيع البلد األمني: ص (491)
 .1رمن ح 26ب 57ص 6رانيع هت يت األحكام: ج (494)
 .احتجاج أمري املؤمنني  552ص 4رانيع ا صا : ج (499)
 رمن احلديع احلا ي عشر. 626رانيع هنتاب سليم بن قيس: ص (496)
 .ن  باب ما نياع عن ح ي ة بن أسيد عن ال 110-145هن اية األير: ص  (497)
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قريــت ومنطلــق إىل املغيــت، أوصــيكم   عــرتيت خــريا، اقــام إليــه ســلمان اقــا : يــا رســـو  اهلل 
ألـيس األئمــة بعـدك مــن عرتتـل، اقــا : نعـم األئمــة بعـدي مــن عـرتيت بعــد  نقبـاع بــين إســرائي  

ســل هبــم اقــد متســل حببــ  اهلل ُ تســعة مــن صــلت احلســني ومنــا مهــدي هــ و األمــة امــن مت
تعلمـــــوهم اـــــل م أعلـــــم مــــــنكم واتبعـــــوهم اـــــل م مــــــع احلـــــق واحلـــــق معهــــــم حـــــ  يـــــر وا علــــــك 

 .(498)«احلوض
 

 اإلحداث في الدين
اإلحــداا   الــدين حمــرم، واإلســرامل   اإلحــداا حمــرم آخــر، ألن ال ــرت  الالمانيــة  مسئئألة:

اا املسـارمل إليـه أيضـاإ مـن مصـا يق اإل ، وال اص  الالماين بـني اإلحـداا املتـأخر وبـني اإلحـد
وملا سبق أيضاإ   األنيـالاع السـابقة، ومكـن اسـت ا   احلرمـة للمسـارعة  ـو البازـ  مـن هنةمهـا 

  :بلحا  هنو ا « سرعان ما أحديتم»ههنا  . مقام ال م والقدح والعتاب، اليتأم   
 ال رقة؟ عن السنة والبدعة وعن ا ماعة وعن سم  أمري املؤمنني 

، والبدعة ما أحـدا مـن بعـدو، وا ماعـة أهـ  السنة ما سن رسو  اهلل : »اقا  
 .(495)«احلق وإن هنانوا قليةإ، وال رقة أه  الباز  وإن هنانوا هنيرياإ 

 .(460)«من أحدا   أمرنا ه ا ما ليس ايه اهو ر : »وقا  
 .(461)«من تبسم   ونيه مبتدمل اقد أعان على هدم  ينه: »وقا  

 .(462)«من مشى إىل صاحت بدعة اوقرو اقد مشى   هدم اإلسةم: »قا  و 
 . (461)«وشر األمور حمدياهتا وهن  بدعة رةلة: »وقا  
 .(464)«اتبعوا ُو تبتدعوا: »وقا  

                                                           

 .122ح 21ب 110ص 16حبار األنوار: ج (498)
 .1باب معس الّسّنه والبدعة وا ماعة وال رقة ح 155معاين األخبار: ص (495)
 باب أحكام ا معة. 111ص 1اقه القرآن: ج (460)
 .451ص 2املناقت: ج (461)
 عقاب من ابتدمل  يناإ. 452يواب األعما  وعقاب األعما : ص (462)
 . 1رمن ح 42اجمللس  411يخ امل يد: صرانيع األمايل للش (461)
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 .(469)«هن  بدعة رةلة وهن  رةلة إىل النار»أنه قا :  وروي عن العا 
عــة، أُ وإّن هنــّ  بدعــة رــةلة، وهنــّ  إّن قلــية مــن ســّنة خــري مــن هنيــري بد»و  احلــديع: 

 .(466)«رةلة سبيلها إىل النار
إّن عند هن  بدعة تكون من بعدي يكا  هبا اإلمان وليا من أه  : »وقا  رسو  اهلل 

بي  موهنة به ي ب عنه ينطق بل ام من اهلل ويعلـن احلـق وينـورو ويـر  هنيـد الكائـدين ويعـرب عـن 
 .(467)«ار وتوهنلوا على اهللالضع اع ااعتربوا يا أويل األبص

، ســرعان: اســم اعــ  نعــس: ســرمل، وايــه معــس التعجــت، «ســرعان مــا أحــديتم: »قو ــا 
  تــــرك أهــــ  بيتـــــه  أي: مــــا أســــرمل مــــا أحــــديتم   الــــدين وتــــرهنتم زريقــــة ســــيد املرســــلني

 يل. وعدم الداامل عن املةلوم و  التواين عن األخ  باحلق ال ي قررو أ   وخ ُ م 
 

 جالن ذا َهالةوع

 حف  واستَدام اْمثال
واســتخدامها وتــداو ا    يســتحت ح ــظ األميــا  الــ  اســتعملها املعصــومون مسئئألة:

ايمــا لــو تعنــون هنــ لل،  شــ  ا ااــ  املناســبة، وهبــ ا القصــد، النــه نــومل مــن إحيــاع أمــرهم 
يسـةم اهلل عليهـاص:  إرااة إىل أن استخدام األميا    ا طاب رعلـه أهنيـر تـأيرياإ، هنمـا قالـت

 «.ذا إهالة»
يستخدمون األميا    ا ملـة، قـا  أمـري املـؤمنني  وهن لل هنان سائر األئمة الطاهرين 

 علك يعليه الصة  والسةمص هنما   ا طبة الشقشقية: 
 شئئئئئئئئئئتان مئئئئئئئئئئا يئئئئئئئئئئومي علئئئئئئئئئئى كورهئئئئئئئئئئا

 
 ص262يويئئئئئئئئئئئوم حيئئئئئئئئئئئان أخئئئئئئئئئئئي جئئئئئئئئئئئابر 
 : وقا  اإلمام احلسني  

                                                                                                                                                                      

 .121ص 1 عائم اإلسةم: ج (464)
 .107ب 121: صاقه الررا  (469)
 .425رانيع    احلق: ص (466)
 .5باب البدمل والرأي واملقاييس ح 52ص 1الكا : ج (467)
 .422ص 1اإلرشا : ج (468)
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 فمئئئئئئئئئئئئئئئئا َن طبنئئئئئئئئئئئئئئئئا جئئئئئئئئئئئئئئئئبن ولكئئئئئئئئئئئئئئئئن
 

 ص265يمنايانئئئئئئئئئئئئئئئئئا ورولئئئئئئئئئئئئئئئئئة آخرينئئئئئئئئئئئئئئئئئا 
 إىل غري ذلل مما ردو املتتبع   هنلماهتم يصلوات اهلل عليهم أمجعنيص. 

وإ ا هنان اسـتخدام األميـا  رانيحـاإ ألنـه أ عـى للتـأيري ـ هنمـا سـبق ـ وأقـرب إىل القبـو ، إذ 
ذهنــر النــاا عنــدما يعتــا ون شــيماإ، يــؤير اــيهم ذلــل الشــكع تــأيرياإ أســرمل وأبلــ ، خبــةه دــر  

 الواقع من  ون املؤيرات، الن تأيريو ليس بتلل املناللة   هنيري من األحيان. 
ِركَّر ونر قا  تعاىل:  ْرْمثرالر ليلنَّاسي لرعرلَّه ْم يئرتر وريرْضريب  اهلل  ا

(470). 
ْرْمثرالر وقا  سبحانه:  ليكر يرْضريب  اهلل  ا ِر كر

(471). 
ْرْمثرال  نرْضريبئ  وقا  عالوني :  هرا ليلنَّاسي ورمرا يئرْعقيل هرا َيالّ اْلعراليم ونر ورتيْلكر ا

(472). 
ْرْمثرال  نرْضريبئ هرا ليلنَّاسي لرعرلَّه ْم يئرتئرفركَّر ونر وقا  تعاىل:  ورتيْلكر ا

(471). 
، عجـةن: اسـم اعـ  نعـس: عجـ ، وايـه معـس التعجـت، «وعجـةن ذا إهالـة: »قو ا 

 تصار للمةلوم على الةا .أي: ما أعج  ترهنكم اإلسةم وترهنكم لةن
واإلهالة: عبار  عن الو ك، وهو الدسومة   اللحم، قا  ال ريوم آبـا ي: قـو م: يسـرعان 

يســـي  مــن منخريهـــا  (474)ذا إهالــةص أصـــلها: إن رنيــةإ هنانـــت لــه نعجـــة عج ــاع وهنـــان رغامهــا
لـة، ونصـت  الا ا، اقي  له: ما ه ا ال ي يسي ؟ اقا : و هنها، اقا  السـائ : سـرعان ذا إها

إهالة علـى احلـا ، وذا إشـار  إىل الرغـام أي مـا أسـرمل هـ ا احليـوان   سـيةن رغامـه ومـاع أن ـه 
 يب   سم حلمهص أو ما أسرمل  سومته   السيةن وا ريان ـ على تقديري احلا  والتمييال ـ.

وهـ ا ميــ  يضـرب ملــن يســرمل   الشـكع الــ ي لــيس لـه، اــلن اــدك   تكـن ألولمــل الــ ي 
 ، وقد أسرعوا   غصبها، هنما إن احليوان   يكن له و ك خيرج من أن ه.غصبوها

والةـــاهر أن مقصـــو ها يصـــلوات اهلل وســـةمه عليهـــاص التعجـــت املـــالي  باُســـتنكار، مـــن 
  عــدم نصــر  ابنتــه، مــع  مســارعة األنصــار وتعجــيلهم ومبــا رهتم إىل تــرك ســنة رســو  اهلل 

                                                           

 .52، اللهوه: ص55، ميري األحالان: ص100ص 4اُحتجاج: ج (465)
 .45هيم:سور  إبرا (470)
 .17سور  الرعد:  (471)
 .21سور  العنكبوت:  (472)
 .41سور  احلشر:  (471)
 الرغام: املخاط. (474)
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 قرب عهدهم به.
تهم بالنعجــة العج ــاع الــ  يســي  مــاع أن هــا مــن الضــعة وا ــال  ُو   ــى  قــة تشــبيه حــال

واملــرض ويتصــور صــاحبها ـ أو هكــ ا زلــو لــه أن يصــور لآلخــرين ـ إ ــا معااــا  ســليمة قينــة 
 حبيع تسي   سومتها من أن ها. 

اهكـــ ا هنـــان حـــا  خةاـــتهم وســـلطتهم، اهـــك عج ـــاع مريضـــة هاليلـــة قبيحـــة املنةـــر وإن 
 قينة سليمة، االعملية هنلها تدليس وخدامل ُ أهنير. حاو  أصحاهبا تصويرها

 
 ولكم طاقة بما أحاول، وقوة على ما أطلب وأزاول

 نصرة أهل البيت 
ايمـا زـاولون ومـا يطلبـون ويالاولـون، اـلن اهلل سـبحانه  رت نصر  أه  البيت  مسألة:

إىل الناصـــر  وتعـــاىل أونيـــت نصـــرهتم، وحـــرم خـــ ُ م، وهنـــ  مـــن النصـــر  وا ـــ ُن يعـــو  ن عـــه
 وا اذ .

 .(479)«منصور من نصرو وش و  من خ له: »وقد قا  الرسو  
ق ْل ال أرْسأرل ك ْم عرلرْيهي أرْجراً َيالّ اْلمروررَّةر فيي اْلق ْربرىوقا  تعاىل: 

(476). 
مرا سرأرْلت ك ْم ميْن أرْجَر فئره ور لرك مْ وقا  سبحانه: 

(477). 
ئْن السَّئمراءي ورلرْو أرنَّ أر هنما قا  تعاىل:  ئاَت مي ْهلر اْلق ررى آمرن وا وراتئَّقرئْوا لرفرترْحنرئا عرلرئْيهيْم بئررركر

ب ونر  نراه ْم بيمرا كران وا يرْكسي ِْ ب وا فرأرخر َِّ ْرْر ي ورلركيْن كر ورا
(478) . 

ْيالاً وقا  سبحانه:  قرليْب عرلرى عرقيبئرْيهي فئرلرْن يرض رَّ اهللر شر ورمرْن يئرنئْ
(475). 

 بعـــر الكتـــت أن الـــ ين نصـــروهم نلِصـــروا   الـــدنيا قبـــ  اآلخـــر ، والـــ ي وقـــد ذهنرنـــا  
 خ لوهم خلِ لوا   الدنيا قب  اآلخر .

                                                           

 عن ا طيت البغدا ي   تارخيه. 56ص 1، واملناقت: ج122ص 1رانيع هنشة الغمة: ج (479)
 .41سور  الشورن:  (476)
 .27سور  سبأ:  (477)
 .56سور  األعراه:  (478)
 .122سور  آ  عمران:  (475)
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 وذلــــــــــل مــــــــــع مةحةــــــــــة معا لــــــــــة ياُمتــــــــــدا  الــــــــــدنيويص   ذريتــــــــــه وقعتــــــــــه وتارخيــــــــــه،
إذ النصر  وا  ُن ُ يدوران مدار اللحةة، وليسا آنيني ح    مي  ا يش املنتصر وا ـيش 

نخـــــــ  ، اـــــــلن املقيـــــــاا لـــــــيس   النصـــــــر التكتيكـــــــك بـــــــ  املقيـــــــاا العقةئـــــــك هـــــــو النصـــــــر امل
 ، أما   اآلخر  ااألمر وارح.(480)اُسرتاتيجك

  قــام أبــو أيــوب »و  حــديع احتجــاج بعــر األصــحاب مــع أ  بكــر   أمــر ا ةاــة 
نيعلــه اهلل األنصــاري، اقــا : اتقــوا عبــا  اهلل   أهــ  بيــت نبــيكم وار  وا إلــيهم حقهــم الــ ي 

ودلـس بعـد دلـس يقـو :   م، اقد قعتم مي  مـا قـع إخواننـا   مقـام بعـد مقـام لنبينـا 
ويقو : ه ا أمـري الـربر ، وقاتـ  الك ـر ، شـ و   أه  بي  أئمتكم بعدي، ويومئ إىل علك 

عنه من خ له، منصور من نصرو، اتوبوا إىل اهلل من ظلمكم إياو إن اهلل تواب رحيم ُو تتولوا 
 مدبرين، ُو تتولوا عنه معررني. 

: اأاحم أبو بكر على املنرب ح    زر نيواباإ،   قا : وليـتكم ولسـت قا  الصا   
خبريهنم، أقيلوين أقيلوين، اقا  له عمر بن ا طاب: انال  عنها يا لكع إذا هننت ُ تقوم حبج  

نيعلهــا   ســا  مــوىل أ  قــريش   أقمــت ن ســل هــ ا املقــام، واهلل لقــد ،مــت أن أخلعــل وأ
 .(481)احلديع« ح ي ة

                                                           

 وانطةقاإ من ه ا املنطلق ال طري والعقةئك قا  الشاعر: (480)
 معموا بأن قت  احلسني ياليدهم           لكنما قت  احلسني ياليداإ 

 من اللجاج واحلجاج   أمر ا ةاة. ذهنر زره مما نيرن بعد واا  رسو  اهلل  75اُحتجاج: ص (481)
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 العصيان المدني
يلــالم التحـرير علــى العصــيان املـدين وعلــى النهضـة الشــعبية رـد احلكومــة ا ــائر    مسئألة:

هنـةإ أو رـد قــرار نيـائر منهــا، لـو   يكــن إلحقـا  احلــق زريـق آخــر، وهـ ا مــا صـنعته اازمــة 
   مطاوي ه و ا طبة. الالهراع 

  ل لل بعع الروح   األارا  وال مات وإعا   يقتهم بأن سهم وتعـري هم بـأن ومن الوسائ
ولكـــم زاقـــة نـــا أحـــاو  وقـــو  علـــى مـــا أزلـــت : »نقـــدورهم ذلـــل لـــو أرا وا، هنمـــا قالـــت 

 «. وأماو 
من أعان أخـاو املـؤمن علـى سـلطان نيـائر أعانـه اهلل علـى إنيـام  الصـراط عنـد : »قا  

 .(482)«ملاللة األقدام
دالســـة املـــوتى م ســـد  للقلــــوب، اقيـــ  لـــه: يـــا رســـو  اهلل ومــــا : »  اهلل وقـــا  رســـو 

 .(481)«دالسة املوتى؟ قا : دالسة هن  را  عن اإلمان ونيائر   األحكام
مـن مشـى إىل سـلطان نيـائر اـأمرو بتقـون اهلل ووعةـه وخواـه هنـان : »وقا  أبو نيع ر 

 .(484)«له مي  أنير اليقلني من ا ن واإلنس ومي  أعما م
 .(489)«من قواصم الةهر سلطان نيائر يعصك اهلل وأنت تطيعه: »وقا  
ية إمام نيائر ليس من اهلل: »وقا    . (486)«ُ  ين ملن  ان بُو
 .(487)«أاض  ا ها  هنلمة عد  عند سلطان نيائر: »وقا  
 .(488)«من آير ررى رب قا ر اليتكلم بكلمة عد  عند سلطان نيائر: »وقا  

                                                           

 ال ص  ا امس. 51هنشة الريبة: ص  (482)
 . 6رمن ح 17اجمللس  115للشيخ امل يد: صرانيع األمايل  (481)
 حديع   ميار  املؤمن هلل. 464-461اُختصاص: ص (484)
 هنتاب آ اب القضا .  1542رمن ح 521ص 4رانيع  عائم اإلسةم: ج (489)
 سور  البقر . 104تأوي  اآليات: ص (486)
 .14ص 4تنبيه ا وازر ونالهة النواظر: ج (487)
 .2045ح 122غرر احلكم و رر الكلم: ص (488)
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إمــام نيــائر اقــرأ عليــه القــرآن يريــد بــ لل عررــاإ مــن عــرض  مــن  خــ  علــى: »وقــا  
 .(485)«الدنيا لعن القارئ بك  حره عشر لعنات ولعن املستمع بك  حره لعنة

 .(450)«إن شر الناا عند اهلل إمام نيائر ر  ور  به: »وقا  
ألعــ بن هنــ  رعيــة  انــت بلمــام نيــائر وإن هنانــت   »و  احلــديع القدســك قــا  تعــاىل: 

تقيــة، وألرمحــن هنــ  رعيــة  انــت بلمــام عــا   مــين، وإن هنانــت   ن ســها غــري بــر  ن ســها بــر  
 .(451)«تقية

 بين القوة والطاقة
القـدر  مـن شـرائط التكليـة عقـةإ، وأمـا شـرعاإ اـلن اهلل سـبحانه وتعـاىل ت ضـةإ مسألتان: 

لتكليـة منه ورمحة   يكتة   تشريع التكالية بلنازتها بالقدر  العقليـة اقـط، بـ    يونيـه ا
 عا   إُ مع توار القدر  العراية وعدم حصو  العسر واحلرج الكيريين وهك ا الضرر.

وما جعل عليكم في الدين من حرجقا  تعاىل: 
(452). 

 .(451)«ُ حرج ُ حرج: »وقا  رسو  اهلل 
 .(454)«  رع  اهلل تبارك وتعاىل   الدين من حرج: »وقا  أبو نيع ر
بكم اليسر وال يريد بكم العسريريد اهلل وقا  تعاىل: 

(459). 
ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا بهوقا  سبحانه: 

(456). 
والسؤا  هو ه  أنه من املمكن أن اهلل زم  املرع ما ُ زاقة له به؟ اـلن حتميـ  اإلنسـان 

 ما ُ زاقة له به خةه العد ، واهلل عا   بالضرور ، اما معس ه ا الطلت؟

                                                           

 .464اُختصاص: ص (485)
 لعيمان. نصيحة أمري املؤمنني  127ا م : ص (450)
 .2ه 147ص 4الصراط املستقيم: ج (451)
 .72سور  احل :  (452)
 .4باب من قدم شيماإ أو أخرو من مناسكه رمن ح 502ص 2رانيع الكا : ج (451)
 .2ن حباب   أّن األئمة شهداع اهلل يعالوني ص رم 151ص 1رانيع الكا : ج (454)
 .125سور  البقر :  (459)
 .426سور  البقر :  (456)
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ا   ايـــة الطاقـــة ممـــا يكـــون عســـراإ وحرنيـــاإ ُ أصـــ  الطاقـــة، االطلـــت هـــو وا ـــواب: أن املـــر 
زلــت عــدم حتميــ  مــا هــو عســـر وحــرج، وإذا ُحةنــا التكــالية اإل يــة نــرن النـــا ر منهــا ـ  
هنا هــا  ـ عســرياإ أو حرنييــاإ، وذلــل ملصــلحة العبــد ن ســه أو لضــرور  وحكمــة أهــم، إذ رــرر 

 عدم ا ها  أهنرب وأهنير.
ال تكلئئف نفئئ  َال وسئئعهاالقــرآنص: قولــه تعــاىل:  قــا    يمتشــابه

الوســع  ون  (457)
 الطاقة.

 قا  الشاعر:
كلفتهئئئا الوسئئئع فئئئي سئئئيري لهئئئا 
 أصئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئالً 

 

والوسئئئئئئئئئع منهئئئئئئئئئا رون الجهئئئئئئئئئد  
 والرخئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئد

 
و  هـــ ا  ُلـــة علـــى بطـــةن قـــو  اجملـــرب  مـــن أن اهلل تعـــاىل يكلـــة العبـــد مـــا ُ قـــدر  لـــه 

 .(458)عليه
اهلل : »: هــ  يكلــة اهلل العبــا  مــا ُ يطيقــون؟ اقــا اقيــ  لــه ســم  اإلمــام الررــا 

 .(455)«أعد  من ذلل
أي مـا يشـتد تكلي ـه مـن  وال تحملنئا مئا ال طاقئة لنئا بئهو  الت سري: قوله سـبحانه: 

العبـــا ات املتعبـــة، يقـــا  واهلل مـــا أســـتطيع النةـــر إليـــل ُو أزيـــق اُهنتحـــا  بر يتـــل مـــع أنـــه 
 .(900)يراو

والطاقــة: أن الطاقــة تطلــق علــى القــون الكامنــة   اإلنســان ن ســه، ولعــ  ال ــر  بــني القــو  
خبةه القو  ال ا أعم، إذ قد تكـون   غـريو بسـبت عشـري  أو سـةح أو مـا  أو نيـاو أو مـا 

لئو أن لئي بكئم قئوة أو آوي َلئى أشبه ذلل، وقد قا  الن  لوط يعليه الصة  والسةمص: 
ركن شديد

(901). 
وأخـــ  حقهـــا مـــن الغاصـــبني هنانـــت  ممـــة لنصـــر  اازمـــة الالهـــراع ُو خي ـــى أن القـــو  الة

مونيو     القوم، مضاااإ إىل أن ذلل من باب ا ها  ال ي رت على اإلنسان حتم  الضرر 

                                                           

 .411سور  البقر :  (457)
 .126ص 1رانيع متشابه القرآن: ج (458)
 .126ص 1رانيع متشابه القرآن: ج (455)
 .126ص 1رانيع متشابه القرآن: ج (900)
 .20سور  هو :  (901)
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 ايه وما أشبه.
أنشـــدهنم بـــاهلل أتعلمـــون أن اهلل عالونيـــ  أنـــال    ســـور  : »و  حـــديع املناشـــد  قـــا  

ينر آمرن ئئئو احلـــ   ِي ئئئا الَّئئئ ئئئْم يئئئا أريئ هر ئئئرر لرعرلَّك  يئْ َر عرل ئئئوا اْل ئئئْم وافئْ ا ارْكرع ئئئوا واْسئئئج د وا واْعب ئئئد وا رربَّك 
ئئئونر  تئ ْفليح 

ع الـــ ين أنـــت  (902) إىل آخـــر الســـور  اقـــام ســـلمان اقـــا : يـــا رســـو  اهلل مـــن هـــُؤ
عليهم شهيد وهم شهداع على الناا ال ين انيتباهم و  رع  علـيهم   الـدين مـن حـرج ملـة 

 ؟«أبيكم إبراهيم
 «.عس ب لل يةية عشر رنية خاصة  ون ه و األمة: »قا 

 اقا  سلمان: بينهم لنا يا رسو  اهلل؟
 «.أنا وأخك علك وأحد عشر من ولدي: »اقا  

 قالوا: اللهم نعم.
قــام خطيبــا و  خيطــت بعــد ذلــل،  أنشــدهنم بــاهلل أتعلمــون أن رســو  اهلل : »قــا 

هنتـــاب اهلل وعـــرتيت أهـــ  بيـــ  اتمســـكوا هبمـــا ُ   اقـــا : يـــا أيهـــا النـــاا إين تـــارك اـــيكم اليقلـــني
اقام عمـر « تضلوا الن اللطية ا بري أخربين وعهد إيّل أ ما لن ي رتقا ح  ير ا علّك احلوض
ُ ولكــــن »بــــن ا طــــاب وهــــو شــــبه املغضــــت اقــــا : يــــا رســــو  اهلل أهنــــ  أهــــ  بيتــــل؟ قــــا : 

مـؤمن ومؤمنـة بعـدي هـو أو ـم، أوصيائك منهم أو م أخك ووميري وخلي ـ    أمـ  وويل هنـ  
  ابين احلسـن،   ابـين احلسـني،   تسـعة مـن ولـد احلسـني، واحـد بعـد واحـد حـ  يـر وا علـك 
احلوض، شهداع هلل   أرره وحججه على خلقه وخالان علمه ومعا ن حكمته، مـن أزـاعهم 

 «.اقد أزامل اهلل، ومن عصاهم اقد عصى اهلل
 .(901)قا  ذلل اقالوا هنلهم: نشهد أن رسو  اهلل 

                                                           

 .77سور  احل :  (902)
 .125ص 1رانيع اُحتجاج: ج (901)
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 تبرير التقاع 
ــــــيعدم القـــــدر ص أو يقـــــو  احلكومـــــةص أو  مسئئئئئألة: ـــــرص عـــــدم التصـــــدي للطغـــــا  ب زـــــرم يتربي

يالتخوية مـن بطشـهاص   هنيـري مـن احلـاُت، حيـع إن القـدر  مونيـو  ، وهنـان مـن مصـا يق 
ذلــل هنيــري مــن األنصــار واملهــانيرين الــ ي أ مهــم ا ــوه وأقعــدهم عــن نصــر  احلــق، ولــ لل 

ولكــم زاقــة نــا »الــت يصــلوات اهلل عليهــاص إمتامــا للحجــة علــيهم وإرشــا اإ لألنييــا  القا مــة: ق
 «.أحاو 

وعنـــد  راســـة ن ســـية اجملتمعـــات البشـــرية علـــى مـــر التـــاريخ نكتشـــة أن الكيـــري مـــن الـــ ي 
تعللــوا   عــدم الــداامل عــن احلــق بعــدم املقــدر  علــى التصــدي للحكومــة، هنــاذبون أو شــا عون، 

ولو ألقى معاذيره بل اإلنسان على نفسه بصيرة  قا  تعاىل:
(904). 

إذا  عــــاك الرنيــــ  لتشــــهد لــــه علــــى  فيــــن أو حــــق   ينبــــ  لــــل أن تقــــاعس : »قــــا  
 .(909)«عنه

أما مؤمن منع مؤمنا شيما مما زتاج إليه وهو يقدر عليه مـن »قا :  وعن أ  عبد اهلل 
 ا ونيهــه مالرقــة عينــاو مغلولــة يــداو إىل عنقــه عنــدو أو مــن عنــد غــريو أقامــه اهلل يــوم القيامــة مســو 

 .(906)«ايقا : ه ا ا ائن ال ي خان اهلل ورسوله   يؤمر به إىل النار
مــن رأن أخــاو علــى أمــر يكرهــه الــم يــر و عنــه وهــو يقــدر عليــه »قــا :  وعــن الصــا  

 .(907)«اقد خانه
هـا مـن من سأله أخوو املؤمن حانية مـن رـر امنعـه مـن سـعة وهـو يقـدر علي: »وقا  

عندو أو من عند غريو حشرو اهلل يوم القيامـة مغلولـة يـدو إىل عنقـه حـ  ي ـرغ اهلل مـن حسـاب 
 . (908)«ا لق

                                                           

 .15-12سور  القيامة:  (904)
 .1باب الرني  يدعى إىل الشها   ح 120ص 7الكا : ج (909)
 .41216ح 15ب 122-127ص 16وسائ  الشيعة: ج (906)
 .1رمن ح 26اجمللس 470-465رانيع األمايل للصدو : ص (907)
 ه األو    ا اذ األخوان. 2ب 126مشكا  األنوار: ص (908)
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مــا مــن مــؤمن خيــ   أخــاو وهــو يقــدر علــى نصــرته إُ خ لــه اهلل   الــدنيا و : »وقــا 
 . (905)«اآلخر 

سـلط اهلل  أما مؤمن سأ  أخاو املؤمن حانية وهو يقدر على قضائها ار و هبا» وقا  
 .(910)«عليه شجاعا   قربو ينهش أصابعه

أما مؤمن أتى أخـاو   حانيـة ال ـا ذلـل رمحـة مـن اهلل سـاقها إليـه وسـببها لـه : »وقا 
الن قضى حانيته هنان قد قب  الرمحة بقبو ا وإن ر و عن حانيته وهو يقدر على قضائها ال ا 

لــه وذخــر اهلل عالونيــ  تلــل الرمحــة إىل ر  عــن ن ســه رمحــة مــن اهلل عالونيــ  ســاقها إليــه وســببها 
يوم القيامة ح  يكون املر و  عن حانيته هو احلاهنم ايها إن شاع صراها إىل ن سـه وإن شـاع 

 .(911)«صراها إىل غريو
أما رني  مسلم أتاو رنيـ  مسـلم   حانيـة وهـو يقـدر علـى »قا :  وعن أ  عبد اهلل 

ا شــديدا وقــا  لــه: أتــاك أخــوك   حانيــة قــد قضــائها امنعــه إياهــا عــريو اهلل يــوم القيامــة تعيــري 
نيعلت قضاها   يدك امنعته إياها مهدا منل   يواهبا وعاليت ُ أنةر إليل   حانية مع با  

 . (912)«هننت أو مغ ورا لل
أمــا رنيــ  مــن شــيعتنا أتــاو رنيــ  مــن إخواننــا ااســتعان بــه   »قــا :  وعــن أ  عبــد اهلل

 عالونيـ  بـأن يقضـك حـوائ  عـدو مـن أعـدائنا يع بـه اهلل حانية الم يعنه وهو يقدر، ابتةو اهلل
 . (911)«عليه يوم القيامة

  يدمل رني  معونة أخيه املسلم ح  يسعى ايها ويواسيه إُ »قا :  وعن أ  عبد اهلل
 . (914)«ابتلك نعونة من يأ  ُو يؤنير

لـه مـن قصـد إليـه رنيـ  مـن إخوانـه مسـتجريا بـه   بعـر أحوا»قـا :  وعن أ  احلسـن

                                                           

 .16472ح 126ب 462-467ص 14وسائ  الشيعة: ج (905)
 .12556ح 12ب 217ص 14ك الوسائ : جمستدر  (910)
 .5باب قضاع حانية املؤمن رمن ح 152-151ص 4رانيع الكا : ج (911)
 .154ح 2اجمللس 55األمايل للطوسك: ص (912)
 عقاب من استعان به املؤمن الم يعنه. 425يواب األعما : ص (911)
 .1باب من استعان به أخوو الم يعنه ح 166ص 4الكا : ج (914)
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ية اهلل عالوني   . (919)«الم ررو بعد أن يقدر عليه اقد قطع ُو
أمــا رنيــ  مــن أصــحابنا اســتعان بــه »يقــو :  وعــن أ  بصــري قــا : قعــت أبــا عبــد اهلل

قـا  أبـو « رني  من إخوانه   حانية و  يبال  ايها بك  نيهد اقد خان اهلل ورسـوله واملـؤمنني
 مــن لــدن أمــري املــؤمنني »ل واملــؤمنني؟ قــا : : مــا تعــين بقولــبصــري: قلــت أل  عبــد اهلل

 . (916)«إىل آخرهم
مـــن مشـــى   حانيـــة أخيـــه     »يقـــو :  وعـــن أ  مجيلـــة قـــا : قعـــت أبـــا عبـــد اهلل

 .(917)«يناصحه ايها هنان هنمن خان اهلل ورسوله وهنان اهلل خصمه
ُ  ـــــت رانييـــــل : »قـــــا : قـــــا  النـــــ   عـــــن آبائـــــه وعـــــن أ  احلســـــن اليالـــــع

 .(918)«اهلل ويعا يلايمقتل 
 والتقاعس عن حقهم. ه ا هنله بالنسبة إىل املؤمن العا ي اكية بأه  البيت 

 عدالة الصحابة
هـــ ا: أن احلارـــرين   املســـجد آنـــ اك يإُ مـــن خـــرج  يســـت ا  مـــن هنةمهـــا  مسئئئألة:

 بالدلي ص عاصون آمثون حينما قعوا بةةمتها وهنانوا قا رين على  اعها الم ي علوا.
لـ لل اـلن هـ ا املوقـة  (915)إن ه و املعصية من الكبائر ب  مـن أهنربهـا وأشـدهاوحيع 

أسـقط مـن هنـان عـا ُ مـنهم عـن  وأه  البيت  منهم و اذ م عن نصر  اازمة الالهراع 
 العدالة هنما هو وارح. 

، أمـــا مـــا (921)ُو حجيـــة لقـــو م ايـــه (920)اكـــ  مـــا يشـــرتط ايـــه العدالـــة ُ حـــق  ـــم ايـــه

                                                           

 .41212ح 17ب 126ص 16ة: جوسائ  الشيع (919)
 .65ح 42ب 52ص 1ا اسن: ج (916)
 .2باب من   يناصح أخاو املؤمن ح 161ص 4الكا : ج (917)
 .12522ح 12ب 215ص 14مستدرك الوسائ : ج (918)
ألنه  اذ  عن نصر  سيد  نساع العاملني وعن نصر  أمري املؤمنني علك وهو اإلمام على ا لـق أمجعـني، وإيـ اع  (915)

 ويمن آذاها اقد آذاين ومن آذاين اقد آذن اهللص ومن هنان هن لل يأهنبه اهلل على منخرو   النارص.  ا 
 هنلمامة ا ماعة والقضاع.  (920)
 هنالشها  .  (921)
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ة امن يبتت وياقته يكون حالـه هنمـا   بـين اضـا  حيـع سـألوا: هنيـة نعمـ  يك ك ايه الوياق
، وهنــ ا مــا ور     (922)«خــ وا نــا رووا وذروا مــا رأوا: »بكتــبهم وبيوتنــا منهــا مــةع، اقــا  

 على ت صي  م هنور   حمله. (921)هنتت ابن أ  العالاقر بعد ما ذم وخرنيت ايه اللعنة
لـه قبـ  هـ و القضـية إُ إذا علـم أنـه   يكـن مـن ُو يكت ك   عدالة الشخ  نعراـة حا

، ولــو شــل اهــ  أن (924)«الســكوت عنــد الضــرور  بدعــة: »الســاهنتني واملتخــاذلني، قــا  
وقوعــه زراــاإ للعلــم اإلمجــايل قــا ح   استصــحاب حالــه أم ُ، رغــم هنونــه مــن شــبهة الكيــري   

 الكيري؟ اتأم .
إن القـــوم »علـــى ســـلمان اقـــا :   وقـــد ور    احلـــديع الشـــرية: قـــا  ســـليم   أقبـــ 

 .(929)«إُ من عصمة اهلل بآ  حممد ارتدوا بعد رسو  اهلل 
ــــــدوا بعــــــد رســــــو  اهلل »قــــــا :  وعــــــن أمــــــري املــــــؤمنني  ــــــاا هنلهــــــم ارت غــــــري  إن الن

 .(926)«أربعة
ارتــد النــاا »قــا :  حيــع ور  عــن أ  عبــد اهلل  وهكــ ا   مقتــ  اإلمــام احلســني 

 .(927)«ةيةإُ ي بعد قت  احلسني 
، أي: نـا أريـد مـن اسـرتنيامل اـدك ألن األنصـار هنـانوا «ولكم زاقة نـا أحـاو : »قو ا 

اكان عليهم أن يوانيهوا ابن أ  قحااة ويشـمروا سـواعدهم ُسـرتنيامل اـدك، ولـو  (928)أقوياع
 اعلوا ذلل لر ت ادك، إُ أ م سكتوا و  يتصدوا للداامل.

يقـــا : يماولـــهص أي: مارســـه وعمـــ  إلصـــةحه  «وقـــو  علـــى مـــا أزلـــت وأماو : »قو ـــا 
مـــيةإ، اـــان اازمـــة يعليهـــا الصـــة  والســـةمص هنانـــت تـــالاو  مســـؤولية هنـــربن ومهمـــة خطـــري    
حماولتهـــــا اســـــرتنيامل اـــــدك، واألنصـــــار هنانـــــت  ـــــم قـــــو  علـــــى مســـــاعدهتا   اســـــرتنيامل حقهـــــا 

 املغتصت. 
                                                           

 .150الغيبة للطوسك: ص (922)
 .154-151الغيبة للطوسك: ص (921)
 . 175ح 10ه 451ص 1غوايل اللمايل: ج (924)
 .ا نيرن بعد واا  رسو  اهلل ذهنر زره مم 26ص 1اُحتجاج: ج (929)
 احلديع الرابع. 552هنتاب سليم بن قيس: ص  (926)
 ، زى بن أم زوي .152ح 141رنيا  الكشك: ص (927)
 ب  أن أربعني شخصاإ لو استعدوا لك ى هنما ي هم من األحا يع. (928)
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قيقــة، وهناشــ اإ عــن هنــ  علمــاإ بــأن ياــدكص   تكــن دــر  قطعــة أرض بــ  هنانــت يرمــالاإص للح
من نيبه  احلـق والبازـ ، أي هنـان  ـا نيانـت زريقـك ومورـوعك، ولـ لل حـد اإلمـام موسـى 

حدو  ادك حبدو  الدولـة اإلسـةمية. رون علـك بـن أسـباط قـا : سـم  موسـى  بن نيع ر 
حــــدها األو  عــــرش مصــــر، واحلــــد اليــــاين  ومــــة »عــــن حــــدو  اــــدك؟ اقــــا :  بــــن نيع ــــر 

 .(925)«ع تيماع، واحلد الرابع نيبا  أحد من املدينةا ند ، واحلد اليال
ليس مقتصراإ على اـدك، بـ  سـائر احلقـو  املضـيعة أيضـاإ، « ما أزلت»ومن هنا يعلم أن 

ـــالقرائن املقاميـــة واملقاليـــة األخـــرن، وإن هنـــان الةـــاهر  ومنهـــا ا ةاـــة املغتصـــبة، وي هـــم ذلـــل ب
 املطالبة ب دك احست.

 

 
 أتقولون مات محمد 

 لَصمأرلة ا
اســتعراض أ لــة ا صــم   مقــام الــر  نيــائال، بــ  رانيــح ورنــا ونيــت، قــا  تعــاىل: مسئئألة: 

 ئيٌم ئير ررمي ْلقرئه  قرئالر مرئْن ي ْحييئي اْلعيظرئامر ورهي ئير خر ِيي  ورضررربر لرنرا مرئثراًل ورنرسي ئا الَّئ ق ئْل ي ْحيييهر
ْلَق عرلييمٌ  أرْنشرأرهرا أروَّلر مررََّة وره ور بيك لت خر

(910). 
ت ْم عيْنئدر اهللي عرْهئداً وقا  سبحانه:  ِْ ئ َر ورقرئال وا لرئْن ترمرسَّئنرا النَّئار  َيالّ أريَّامئاً مرْعئد وررًة ق ئْل أرتَّ

ه  أرْم تئرق ول ونر عرلرى اهللي مرا الر تئرْعلرم ونر  ليفر اهلل  عرْهدر َْ فئرلرْن ي 
(911). 

اهلل  بيك ْفريهيْم فئرقرلييالً مرا يئ ْؤمين ونر  ورقرال وا قئ ل وبئ نرا غ ْلٌف برْل لرعرنئره م  وقا  تعاىل: 
(912). 

بَّط ئه  الشَّئْيطران  وقا  عالوني :  َر ِيي يئرتر ئا يئرق ئوم  الَّئ ينر يرْأك ل ونر الرتبرا الر يئرق وم ونر َيالر كرمر ِي الَّ
 اْلبئرْيعر ورحررَّمر الرتبرامينر اْلمر ت ذرليكر بيأرنئَّه ْم قرال وا َينَّمرا اْلبئرْيع  ميْثل  الرتبرا ورأرحرلَّ اهلل  

(911). 

                                                           

 .150ح 454ص 1الطرائة: ج (925)
 .75-72سور  يس:  (910)
 .20سور  البقر :  (911)
 .22ر : سور  البق (912)
 .475سور  البقر :  (911)
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َيلرئى الرَّس ئولي قرئال وا حرْسئبئ نرا مرئا وقا  سبحانه:  َيذرا قييلر لره ْم تئرعرالرْوا َيلرى مرئا أرنْئئزرلر اهلل  ور ور
ْيالاً ورالريئرْهترد ونر  ورجرْدنرا عرلرْيهي آبراءنرا أرورلرْو كرانر آبراؤ ه ْم الر يئرْعلرم ونر شر

(914). 
ئْن رربتئهي ق ئْل َينَّ اهللر قرئاريٌر عرلرئى أرْن يئ نئرئزتلر آيرئًة اىل: وقا  تعـ ورقرئال وا لرئْوالر نئ ئزتلر عرلرْيئهي آيرئٌة مي

ورلركينَّ أرْكثئررره ْم الر يئرْعلرم ونر 
(919). 

بَّئئاؤ ه  ق ئئْل فرليئئمر يئ عرئئوقــا  عالونيــ :  ب ك ْم ورقرالرئئتي اْليئره ئئور  ورالنَّصرئئاررى نرْحئئن  أرْبنئئاء  اهللي ورأرحي ِت
ِتب  مرْن يرشراء   ن وبيك ْم برْل أرنْئت ْم برشرٌر ميمَّْن خرلرقر يئرْغفير  ليمرْن يرشراء  وريئ عر  ِ بي

(916). 
  ه و ا طبة عد اإ من استدُُهتم أو من  وااعهـم،  وهنما ذهنرت الصديقة الطاهر  

 ؟«أتقولون مات حممد»ومنها: 
أرمرئْن ه ئور قرانيئٌت آنرئاء اللَّْيئلي   قولـه سـبحانه: ُو خي ى أن ا واب حم وه وه ا من قبي

ِيينر الر  ينر يئرْعلرم ئونر ورالَّئ ِي ئْل يرْسئترويي الَّئ ئةر رربتئهي ق ئْل هر ررةر وريئرْرج و ررْحمر ر  اآلرخي ِر دًا ورقرائيماً يرْح سراجي
ِركَّر  أ ول و اْْلبرابي  يئرْعلرم ونر َينَّمرا يئرتر

 .(918)لبلغاع، وما أشبه ذلل هنما ذهنرو ا(917)
مـــات وانتهـــى األمـــر، أي اســـقط التكليـــة عنـــا، أهـــ ا هـــو  أي: أتقولـــون إن حممـــداإ 

 الصحيح، هنة وألـة هنـة، إذ أن تكـالية اإلسـةم تكـالية  ائمـة، سـواع مـات الرسـو  
قـــد مـــات  أم بقـــك علـــى قيـــد احليـــا ، اـــلذا هنانـــت حجـــتكم للتـــواين والتكاســـ  أن الرســـو  

 ُ تنقطع نوته. ، ألن أوامر الرسو  وانقطع أمرو اه ا خطأ بني
حـــة  حممـــد حــة  إىل يـــوم القيامـــة، وحرامــه حـــرام إىل يـــوم : »قــا  اإلمـــام الصــا   

القيامــة وألن عنــدنا صــحي ة زو ــا ســبعون ذراعــاإ ومــا خلــق اهلل حــةُ ُو حرامــاإ إُ ايهــا ... 
 .(915)«ح  أرش ا دش وما سواها، وا لد  ونصة ا لد 

هنـان خيـرب عـن وااتـه نـد  ويقـو  قـد حـان مـين خ ـو  مـن بـني   إن النـ  »: و  ا رب
أظهــرهنم، وهنانــت املنــااقون يقولــون: لــمن مــات حممــد لنخــرب  ينــه، المــا هنــان موقــة الغــدير 

                                                           

 .102سور  املائد :  (914)
 .17سور  األنعام:  (919)
 .12سور  املائد :  (916)
 .5سور  الالمر:  (917)
 .رانيع هنتاب يالبةغةص ل مام الشريامي  (918)
 .7باب آخر ايه أمر الكتت رمن ح 11ب 122رانيع بصائر الدرنيات: ص (915)
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اليوم يال  الِين كفرواقالوا: بط  هنيدنا، اناللت:
 .(941)«اآلية (940)

ن اهلل فئئئاتبعوني يحبئئئبكم قئئئل َن كنئئئتم تحبئئئو قـــا    قولـــه:  وعـــن اإلمـــام البـــاقر 
اهلل

اآليــة ناللــت اــيهم، وذلــل حيــع انيتمعــوا اقــالوا لــمن مــات حممــد   نســمع لعلــك » (942)
 (941)«ُو ألحد من أه  بيته. 

أيهــا النــاا إين تــارك اــيكم اليقلــني، قــالوا: يــا : »و  ت ســري القمــك: قــا  رســو  اهلل 
ي ، اانه قد نبأين اللطية ا بري أ ما لن رسو  اهلل ما اليقةن، قا : هنتاب اهلل وعرتيت أه  ب

ي رتقا ح  يرا  علّك احلوض هنلصبعّك هاتني، ومجع بني سبابتيه، ُو أقـو  هنهـاتني، ومجـع بـني 
اــانيتمع قــوم مــن أصــحابه وقــالوا: يريــد حممــد أن « ســبابته والوســطى ات ضــ  هــ و علــى هــ و

ة و خلـوا الكعبـة وتعاهـدوا وتعاقـدوا رع  اإلمامة   أه  بيته، اخرج أربعـة ن ـر مـنهم إىل مكـ
وهنتبوا ايما بينهم هنتاباإ: إن مات حممد أو قت  أن ُ ير وا ه ا األمر   أهـ  بيتـه أبـداإ، اـانال  

ئئرَّه ْم  أرْم أربْئررم ئئوا أرْمئئراً فرنينَّئئا م ْبريم ئئونر اهلل علــى نبيــه   ذلــل  ئئب ونر أرنَّئئا الر نرْسئئمرع  سي أرْم يرْحسر
ْيهيْم يرْكت ب ونر ورنرْجوراه ْم  بئرلرى ورر س ل نرا لردر

 .(949)احلديع (944)
ئئئنر عـــن قـــو  اهلل: وعـــن ســـليمان بـــن خالـــد قـــا : ســـألت أبـــا نيع ـــر ئئئا النَّْجئئئوى مي َينَّمر

ئئْيطاني  الشَّ
ئئمْ اــةن، قولــه: »قــا :  (946) ئئْن نرْجئئوى ثرالثرئئَة َيال ه ئئور رابيع ه  مئئا يرك ئئون  مي

(947) 
انيتمعــوا اــدخلوا الكعبــة اكتبــوا بيــنهم هنتابــا إن مــات  اــةن واــةن وابــن اــةن أميــنهم، حــني

 .(948)«حممد أن ُ يرنيع األمر ايهم أبدا
 . (945): أبو اةن أبو عبيد قا  العةمة اجمللسك

                                                           

 1سور  املائد :  (940)
 اص    قصة يوم الغدير. 20ص 1املناقت: ج (941)
 .11سور  آ  عمران:  (942)
 .اص    بغضه  405ص 1املناقت: ج (941)
 .20-75سور  الالخره:  (944)
 يوم الغدير. خطبة الن   171ص 1ت سري القمك: ج (949)
 .10سور  اجملا لة:  (946)
 .7سور  اجملا لة:  (947)
  156ص 4ت سري القمك: ج (948)
 .4ح 1ب 26ص42حبار األنوار: ج (945)
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الـــ ين ارتـــدوا بعـــدو قـــالوا: قـــد قـــا  حممـــد    و  احلـــديع أن بعـــر أصـــحاب النـــ  
ملدينـة يأخـ نا بالبيعـة لـه ـ أي وقـا  هاهنـا مـا قـا  وإن رنيـع إىل ا (990)مسـجد ا يـة مـا قـا 

وقعـدوا   العقبـة، وهـك  ـ اانيتمعوا أربعة عشر ن را وتآمروا على قتـ  رسـو  اهلل لعلك 
عقبة هرشى بني ا ح ة واألبواع، اقعدوا سبعة عن مني العقبة وسبعة عن يسارها لين ـروا ناقـة 

العســكر اأقبــ  يــنعس    تلــل الليلــة ، المــا نيــن الليــ  تقــدم رســو  اهلل رســو  اهلل 
 على ناقته، الما  نا من العقبة نا او نيربئي : يا حممد إن اةنا واةنا واةنا قد قعدوا لل.

 «.من ه ا خل ك»اقا :  انةر رسو  اهلل 
 اقا  ح ي ة اليماين: أنا يا رسو  اهلل ح ي ة بن اليمان.

 قا : قعت ما قعت.
 قا : بلى.

 قا : ااهنتم.
 منهم انا اهم بأقائهم.     نا رسو  اهلل

اــروا و خلــوا   غمــار النــاا وقــد هنــانوا عقلــوا رواحلهــم  المــا قعــوا نــداع رســو  اهلل 
 إىل رواحلهم اعراهم. وزلبوهم وانتهى رسو  اهلل  ارتهنوها وحلق الناا برسو  اهلل 

 وا هـ ا ما با  أقوام حتال وا   الكعبة إن مات حممـد أو قتـ  أُ يـر : »الما نال  قا  
 «.األمر   أه  بيته أبدا

احل ــوا أ ـــم   يقولــوا مــن ذلـــل شــيما و  يريــدوو و  يكتمـــوا  اجــاعوا إىل رســو  اهلل 
أن ُ ير وا ه ا األمـر   أهـ   يرْحليف ونر بياللَّهي ما قال وا، اأنال  اهلل شيما من رسو  اهلل 
 ري وركرفرر وا بئرْعدر َيْسالميهيْم ورهرم وا بيما لرئْم يرنئال واورلرقرْد قال وا كرليمرةر اْلك فْ  بيت رسـو  اهلل 

ئْن فرْضئليهي فرئنيْن يئرت وب ئوا يرئك   من قت  رسو  اهلل  ورما نئرقرم وا َيال أرْن أرْغناه م  اللَّه  وررس ول ه  مي
بْئه م  اللَّئه  عرئِاباً أرلييمئاً فيئي الئد   ِت َيْن يئرتئرورلَّئْوا يئ عرئ ْيرًا لره ئْم ور ْرْر ي خر ئررةي ورمئا لره ئْم فيئي ا ْنيا ور اآلخي

يرَ  ميْن ورليي  ور ال نرصي
إىل املدينة وبقك هبا حمرم والنصة مـن صـ ر  ارنيع رسو  اهلل (991)

 .ُ يشتكك شيما   ابتدأ به الونيع ال ي تو  ايه رسو  اهلل

                                                           

ية علك بن أ  زالت  (990)  وخةاته من بعدو. أي   أمر ُو
 .72سور  التوبة:  (991)
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أفئئالن : ايــه إشــار  وتــ هنري أيضــاإ باآليــة الشــري ة« أتقولــون مــات حممــد : »قو ــا 
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

(992). 
 عند أمن اإلضالل

خيــت  نيــوام اســتعراض أ لــة ا صــم نــا   يونيــت اإلرــة ، هنمــا هــو وارــح، مسئئألة: 
وذلل هنمـا لـو هنـان السـائ  ـ أو ا مهـور ـ حبيـع لـو زرحـت عليـه الشـبهة أليـرت ايـه  ون أن 

مـــــة أن ُ نكلـــــم النـــــاا إُ علـــــى قـــــدر يقتنـــــع بعـــــدها بـــــا واب أو األنيوبـــــة، وقـــــد أمرنـــــا األئ
، (994)«إنا معاشر األنبياع أمرنا أن نكلم الناا على قدر عقـو م: »، وقا  (991)عقو م

 ولو هنان القراع أو املستمعون شتل ني من ه و ا هة لوحظ ذلل أيضاإ، أو األهم أو ما أشبه.
ا إُ للـرّ ، قـا  وميله حكم هنتت الضة  حيع قا  ال قهاع حبرمـة ح ةهـا والتكسـت هبـ

ُو ز  هنتت الك ر ويليدو الصحة إُ إليبـات احلجـ    اسـا و، والتكسـت »  املقنعة: 
 .(999)«حب ظ هنتت الضة  وهنتبه على غري ما ذهنرناو حرام

ح ظ هنتت الضة  حرام   ا ملة، بة خةه هنما   »  املكاست:  قا  الشيخ 
 حكـــم العقـــ  بونيـــوب قطـــع مـــا   ال ســـا ، والـــ م التـــ هنر  واملنتهـــى، ويـــد  عليـــه مضـــاااإ إىل

ومئئئن النئئئاس مئئئن يشئئئتري لهئئئو الحئئئديث ليضئئئل عئئئن سئئئبيل املســـت ا  مـــن قولـــه تعـــاىل: 
اهلل

ايما تقدم مـن روايـة حتـة العقـو : إ ـا  واألمر باإلعراض عن قو  الالور، وقوله (996)
ضـاإ، إىل آخـر احلـديع. حرم اهلل تعاىل الصناعة ال  هك حرام هنلها الـ  رـكع منهـا ال سـا  حم

قب  ذلل: أو يقون به الك ر والشرك من مجيع ونيوو املعاصـك أو بـاب يـوهن بـه  ب  قوله 
 .(997)«احلق، إىل آخرو

إن اهلل غاار هن  ذنت إُ من أحدا  ينا أو اغتصت أنيـريا أنيـرو : »قا  رسو  اهلل 

                                                           

 .122سور  آ  عمران:  (992)
 .44رمن ح 2ب 140انةر التوحيد: ص (991)
 .15هنتاب العق  وا ه  ح  41ص 1الكا : ج (994)
 باب املكاست. 525-522املقنعة: ص (999)
 .6سور  لقمان:  (996)
 السابعة ح ظ هنتت الضة . 120-175ص 4إىل املكاست: ج إيصا  الطالت (997)
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 .(998)«أو رني  بامل حرا
ألو  زلــت الــدنيا مــن حــة  الــم يقــدر قــا : هنــان رنيــ    الــالمن ا وعــن أ  عبــد اهلل

عليهــا، وزلبهــا مــن حــرام الــم يقــدر عليهــا، اأتــاو الشــيطان اقــا  لــه: يــا هــ ا إنــل قــد زلبــت 
الدنيا من حـة  الـم تقـدر عليهـا اطلبتهـا مـن حـرام الـم تقـدر عليهـا، أاـة أ لـل علـى شـكع 

 تكير به  نياك ويكير به تبعل؟
 اقا : بلى.

 ليه الناا.قا : تبتدمل  ينا وتدعو إ
ا عــ ، ااســتجاب لــه النــاا اأزــاعوو اأصــاب مــن الــدنيا،   إنــه اكــر اقــا : مــا صــنعت 

 ابتدعت  ينا و عوت الناا إليه وما أرن يل توبة إُ أن آيت من  عوته إليه اأر و عنه.
 اجع  يأيت أصحابه ال ين أنيابوو ايقو : إن ال ي  عوتكم إليه باز  وإ ا ابتدعته.

 هن بت هو احلق ولكنل شككت    ينل ارنيعت عنه.  اجعلوا يقولون:
المــا رأن ذلــل عمــد إىل سلســلة اوتــد  ــا وتــدا   نيعلهــا   عنقــه وقــا : ُ أحلهــا حــ  

 يتوب اهلل علّك.
اأوحى اهلل عالوني  إىل ن  من األنبياع: ق  ل ةن: وعاليت ونيةيل لو  عوتين ح  تنقطـع 

 .(995)«ما  عوته إليه ارينيع عنه أوصالل ما استجبت لل ح  تر  من مات على
ئئني اتئَّبرئئعر عــن قــو  اهلل عالونيــ :  وعــن اليمــايل: قــا  ســألت أبــا نيع ــر ورمرئئْن أرضرئئل  ميمَّ

هرواه  بيغرْيري ه دًى مينر اللَّهي 
عس اهلل هبا من ا    ينه رأيه من غري إمام من أئمة »، قا : (960)

 .(961)«ا دن
مرئْن قـا : قلـت لـه: قـو  اهلل تبـارك وتعـاىل:   وعن قاعة بن مهران عـن أ  عبـد اهلل

ْرْر ي فركرأرنَّما قئرترلر النَّاسر  جرمييعاً ورمرْن أرْحياهئا فركرأرنَّمئا  قئرترلر نئرْفساً بيغرْيري نئرْفَ  أرْو فرساَر فيي ا
يعئئاً  أرْحيرئئا النَّئئاسر جرمي

مــن أخرنيهــا مــن رــة  إىل هــدن اقــد أحياهــا، ومــن ». اقــا : (962)

                                                           

 .42456ح 5ب 102ص 15وسائ  الشيعة: ج (998)
 .2552باب معراة الكبائر ح 571-574ص 1من ُ زضرو ال قيه: ج (995)
 .50سور  القص :  (960)
 .1ح 2ب 11بصائر الدرنيات: ص (961)
 .14سور  املائد :  (962)
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 . (961)«هدن إىل رة  اقد قتلهاأخرنيها من 
من  عـك إىل رـة    يـال  : »قا : قا  رسو  اهلل  عن أبيه  وعن الصا   

 . (964)«  سخط اهلل ح  يرنيع منه
 ال تقاع  بموت القائد

نــوت القائــد أو غيابــه، أو بعــدم قيــام اآلخــرين بالــدور  (969)زــرم تربيــر التقــاعسمسئئألة: 
من النـاا يتعلـ  لعـدم العمـ  بـأن العـا  ال ـةين أو التجمـع ال ـةين املناط هبم، هنما  د هنيرياإ 

  يقم بوانيبه من اإلرشا  واألمر باملعروه والنهك عـن املنكـر ومـا أشـبه أاـأقوم هبمـا أنـا؟، بـ  
لــو هنــان األمــر وانيبــاإ هن ائيــاإ و  يقــم مــن ايــه الك ايــة لونيــت علــى الشــخ  أن يؤ يــه اكيــة 

 بالوانيت العيين.
 . (966)«ا ترك األمر باملعروه والنهك عن املنكر اليأذنوا بوقامل من اهللإذ: »قا 

اصـلى  الناا احمـد اهلل وأيـس عليـه وذهنـر ابـن عمـه حممـدا  وخطت أمري املؤمنني
أما بعد النه إ ا هلل من هنان قـبلكم حبيـع مـا عملـوا مـن املعاصـك و  يـنههم »عليه   قا : 

ملا متا وا   املعاصك ناللـت هبـم العقوبـات اـأمروا بـاملعروه  الربانيون واألحبار عن ذلل، ال م
وا ــوا عــن املنكــر واعلمــوا أن األمــر بــاملعروه والنهــك عــن املنكــر ُ يقربــان أنيــة ُو يقطعــان 
رمقا، الن األمر ينـال  مـن السـماع إىل األرض هنقطـر املطـر إىل هنـ  ن ـس مـا قـدر اهلل مـن ميـا   

  أه  ومـا  ون ـس ورأن عنـد أخيـه عقوبـة اـة يكـونن ونقصان الن أصابت أحدهنم مصيبة 
عليه اتنة ينتةر إحدن احلسنيني إما  امل إىل اهلل اما عنـد اهلل خـري لـه وإمـا الـرم  مـن اهلل اـلذا 
هــــو ذو أهــــ  ومــــا  والبنــــون حلــــرا الــــدنيا والعمــــ  الصــــاحل حلــــرا اآلخــــر  وقــــد رمعهمــــا اهلل 

 . (967)«ألقوام
ـــــا  أمـــــري املـــــؤمنني  رك إنكـــــار املنكـــــر بقلبـــــه ويـــــدو ولســـــانه اهـــــو ميـــــت مـــــن تـــــ: »وق

                                                           

 .121ح 12ب 414-411ص 1ا اسن: ج (961)
 .62ح 2ب 44ص 4حبار األنوار: ج (964)
بــاب معــس  126التقــاعس: هــو مــن تقــاعس اــةن إذا   ين ــ  و  مــر ملــا هنلــة، رانيــع معــاين األخبــار: ص (969)

 اُقيعس.
 باب ما نياع من عقاب األعما . 207أعةم الدين: ص (966)
 .422ح 40ب 106-105الالهد: ص (967)
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 . (968)«األحياع
إن أو  مـــا تقلبـــون إليـــه مـــن ا هـــا : ا هـــا  بأيـــديكم،   »قـــا :  وعـــن أمـــري املـــؤمنني

ا هــا  بقلــوبكم، امــن   يعــره قلبــه معرواــا و  ينكــر منكــرا نكــس قلبــه اجعــ  أســ له أعــةو 
 . (965)«اة يقب  خريا أبدا

 اقا : أخربين ما أاض  األعما ؟ إىل رسو  اهلل وروي أن رنية نياع 
 «.اإلمان باهلل: »اقا  

 قا :   ماذا؟
 «.  صلة الرحم»قا : 

 قا :   ماذا؟
 «.األمر باملعروه والنهك عن املنكر»قا : 

 اقا  الرني : اأي األعما  أبغر إىل اهلل؟
 «.الشرك باهلل»قا : 

 قا :   ماذا؟
 «.قطيعة الرحم»قا : 
 :   ماذا؟قا 

 . (970)«األمر باملنكر والنهك عن املعروه»قا : 
ـــــه قـــــا :  وعـــــن أحـــــد،ا  ـــــاملعروه والنهـــــك عـــــن »أن ـــــاألمر ب ـــــدين اهلل ب ـــــ  ملـــــن ُ ي وي

 . (971)«املنكر
 

 .ص571ي، واستنهر فتقه، وانفتق رتقهص574يفَطب جليل، استوسع وهنه

                                                           

 .42باب ا ها  ح 122ص 1غوايل اللمايل: ج (968)
 .6ح 1ب 24ص 57حبار األنوار: ج (965)
 .22ح 1ب 24ص 57حبار األنوار: ج (970)
 .21ح 4ب 15الالهد: ص (971)
 و  بعر النسخ:ي استوسع وهيهص. (972)
 و  بعر النسخ: يواستنهر اتقه، واقد راتقه، وأظلمت األرض واهنتأبت  ري  اهللص. (971)
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 آثار وفاة الرسول 
يخطــت  مــن تصــرزاهتا: إن وااتــه هاهنــا ومــا ســيأيت يســت ا  مــن هنةمهــا مسئئألة: 

  شـــ  ا هـــات: تكوينيـــاإ وتشـــريعياإ،  ـــ ا العـــا  ولســـائر العـــوا ، …ص نيليـــ  استوســـع وهيـــه
 … سياسياإ وانيتماعياإ، واكرياإ وعملياإ، حالياإ ومستقبلياإ و

ــــل ل زــــة  وحــــ ه املتعلــــق، وللقــــرائن والتصــــرزات الةحقــــة منهــــا ، واألل ــــا  وذل
 مي  املقام حتم  على أعلى املراتت.   (974)املشككة

أصـبنا بـل يـا حبيـت قلوبنـا، »يـوم السـبت بعـد اُسـرتنيامل يةيـاإ:  وقد ور    ميارته 
ـــــه  ـــــا إلي ـــــا الـــــوحك وحيـــــع اقـــــدناك النـــــا هلل وإن ـــــع انقطـــــع عن ـــــل، حي امـــــا أعةـــــم املصـــــيبة ب

 .(979)«رانيعون
حـرب مـن  قـدم علـى رسـو  اهلل»أنـه قـا :  روي باألسانيد عن علك بـن أ  زالـت

أحبار اليهو  اقا : يا رسـو  اهلل قـد أرسـلين إليـل قـومك وقـالوا إنـه عهـد إلينـا نبينـا موسـى بـن 
عمران وقا  إذا بعع بعدي ن  اقه حممد وهو عـر  اامضـوا إليـه واسـألوو أن خيـرج لكـم مـن 

تبعـوا نيب  هناك سبع نو  محر الوبر سو  احلد ، الن أخرنيها لكم اسلموا عليـه وآمنـوا بـه وا
النــور الــ ي أنــال  معــه، اهــو ســيد األنبيــاع ووصــيه ســيد األوصــياع وهــو منــه هنميــ  أخــك هــارون 

 مين.
 : اهلل أهنرب قم بنا يا أخا اليهو .اعند ذلل قا  

واملســلمون حولــه إىل ظــاهر املدينــة ونيــاع إىل نيبــ  ابســط الــرب    قــا : اخــرج النــ  
صــريرا عةيمــا اانشــق وقــع النــاا حنــني  وصــلى رهنعتــني وتكلــم بكــةم خ ــك وإذا ا بــ  يصــر

 النو .
وأن مجيـع  اقا : اليهو  مد يدك، النا نشهد أن ُ إله إُ اهلل وأنل حممـد رسـو  اهلل

مــا نيمــت بــه صــد  وعــد ، يــا رســو  اهلل اــأمهلين حــ  أمضــك إىل قــومك وأخــربهم ليقبضــوا 
 عدهتم منل ويؤمنوا بل.

أمجعهم ويهـالوا للمسـري وسـاروا يطلبـون املدينـة قا : امضى احلـرب إىل قومـه بـ لل ا ـروا بـ

                                                           

 اـ ينيلي ص ل ظ له مراتت.  (974)
   يوم السبت. ذهنر ميار  الن   10-45مجا  األسبومل: ص (979)
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وقـد انقطـع  ليقضوا عـدهتم، المـا  خلـوا املدينـة ونيـدوها مةلمـة مسـو   ب قـد رسـو  اهلل 
ونيلـس مكانـه أبـو بكـر، اـدخلوا عليـه وقـالوا: أنـت خلي ـة  الوحك من السماع وقد قبر 

 ؟رسو  اهلل 
 قا : نعم.

 .قالوا: أعطنا عدتنا من رسو  اهلل 
 قا : وما عدتكم؟

قالوا: أنـت أعلـم منـا بعـدتنا إن هننـت خلي تـه حقـا، وإن   تكـن خلي تـه اكيـة نيلسـت 
 دلس نبيل بغري حق لل ولست له أهة؟

اقــام وقعــد وحتــري   أمــرو و  يعلــم مــاذا يصــنع، وإذا برنيــ  مــن املســلمني قــد قــام وقــا : 
 .اتبعوين ح  أ لكم على خلي ة رسو  اهلل 

اليهو  من بـني يـدي أ  بكـر وتبعـوا الرنيـ  حـ  أتـوا إىل منـال  اازمـة الالهـراع قا : اخرج 
  اطرقوا الباب وإذا الباب قد اتح وخرج إليهم علك وهو شديد احلالن علـى رسـو  اهلل 

 ؟الما رآهم قا : أيها اليهو  تريدون عدتكم من رسو  اهلل 
 قالوا: نعم.

ـــ  ا ـــة إىل ا ب المـــا رأن  لـــ ي صـــلى عنـــدو رســـو  اهلل اخـــرج معهـــم إىل ظـــاهر املدين
مكانه تن س الصعداع وقا : بأ  وأمك مـن هنـان هبـ ا املورـع منـ  هنيمـة   صـلى رهنعتـني وإذا 

 با ب  قد انشق وخرنيت النو  وهك سبع نو .
وأن  الما رأوا ذلل قالوا بلسان واحد: نشهد أن ُ إله إُ اهلل وأن حممدا رسو  اهلل 

مـن عنـد ربنـا هــو احلـق وأنـل خلي تـه حقـا ووصـيه ووارا علمـه، اجــالاو  مـا نيـاع بـه النـ  
 .(976)«اهلل ونيالاك عن اإلسةم خريا، ورنيعوا إىل بة هم مسلمني موحدين

 الَطب الجليل
خطــــت نيليــــ ، استوســــع  يســــتحت إل ــــات النــــاا إىل أن مــــوت الرســــو  مسئئئئألة: 

ومواليــدهم  اخــ    قولــه وآيارهــا هنبيــان أاــراحهم  اــلن بيــان وايــات املعصــومني … وهنــه
« : ـــا شـــيعة ينصـــرونا وي رحـــون ـــا واختـــار لن إن اهلل تبـــارك وتعـــاىل ازلـــع إىل األرض ااختارن

                                                           

 .114-110ال ضائ : ص (976)
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، وهــو مــن املشــارهنة الونيدانيـة ا بوبــة عقــةإ قبــ  أن تكــون حمبوبــة (977)«ل رحنـا وزالنــون حلالننــا
 شرعاإ.

يـوم تبكـك العيـون،  من ت هنر مصابنا ابكـى وأبكـى   تبـل عينـه: »قا  اإلمام الررا 
 .(978)«ومن نيلس دلساإ زى ايه أمرنا   مت قلبه يوم متوت ايه القلوب

تــالاوروا   بيــوتكم، اــلن ذلـل حيــا  ألمرنــا، رحــم »قـا :  و  ا صـا  عــن أ  نيع ــر 
 (975)«.اهلل عبداإ أحى أمرنا

يتنــا، املتحــ: »  وصــة شــيعة علــك أمــري املــؤمنني  وقــا   ابون   املتبــاذلون   ُو
 .(980)«مو تنا، املتالاورون إلحياع أمرنا

وشـها هتم، وهنـ لل شـها    وهك ا من الـرانيح تـ هنري النـاا بواـا  األئمـة املعصـومني 
، وهكــ ا بالنســبة إىل القــا   العلمــاع ومــا يــنجم عنهــا مــن ا ســائر الكبــري ، اازمــة الالهــراع 

مبـا ئهم أهنيــر اــأهنير، ومــن وذلـل مــن مصــا يق يالتعةـيمص ومــن أســباب الت ـاه النــاا حــو  
مصـــيبة مــــا »علـــ  متســــل النـــاا باألحيــــاع مـــنهم أهنيــــر اـــأهنير، وقــــد ور    ميـــار  عاشــــوراع: 

 .(981)«أعةمها وأعةم رميتها   اإلسةم و  مجيع السماوات واألرض
رحـم اهلل عبـداإ أحـى أمرنـا، اقلـت لـه: »يقـو :  اعن ا روي قـا  قعـت اإلمـام الررـا 

قــا : يــتعلم علومنــا ويعلمهــا النــاا، اــلن النــاا لــو علمــوا حماســن هنةمنــا  اكيــة زــى أمــرهنم؟
 .(982)«ُتبعونا

 .(981)«حببونا إىل الناا ُو تبغضونا إليهم: »وقا  
 .(984)«رحم اهلل من حببنا إىل الناا و  يكرهنا إليهم: »وقا  

                                                           

 سور  احلديد. 621، وتأوي  اآليات: ص615ص 4ا صا : ج (977)
 .2ح 17اجمللس  71األمايل للشيخ الصدو : ص (978)
 .77ح 44ص 1ا صا : ج (975)
 .2  الشيعة سبع خصا  رمن ح 157ص 4ا صا : ج (980)
يـواب مـن مار  71ب 177، وهنامـ  الاليـارات: ص470، والبلـد األمـني: ص222انةر مصباح الك عمك: ص (981)

 يوم عاشوراع.. احلسني 
 .1من تعلم علماإ ليماري به رمن ح باب معس قو  الصا    120معاين األخبار: ص (982)
 .156: ص، واقه اإلمام الررا 121، وأعةم الدين: ص51احلكايات: ص (981)
 . 2رمن ح 2اجمللس  11األمايل للشيخ امل يد: ص (984)
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 تَليد ذكرى الرسول 
 ذهنراو.و ليد  يستحت اُهتمام ب هنرن واا  الن  مسألة: 

 وهن لل بالنسبة إىل سائر املعصومني يعليهم الصة  والسةمص.
 ومحــال   بــ  وهنــ لل ذويهــم هنالســيد  مينــت يعليهــا الصــة  والســةمص وأ  زالــت 

رــري   القــرىب أيضــاإ، وا ــا نيــاع  (989)«املــرع ز ــظ   ولــدو: »ومــن أشــبههم، اــلن قولــه 
 األورح. ذهنر يالولدص من باب امليا  األظهر واملصدا 
وأولئئوا اْرحئئام بعضئئهم أولئئى بئئبعم فئئي كتئئاب ويؤيــدو بــ  يــد  عليــه قولــه ســبحانه: 

اهلل
(986). 

يلســون وتتحــديون، قــا : قلــت: »قــا :  و  احلــديع عــن األم ي عــن أ  عبــد اهلل 
نيعلت اداك نعم، قـا : إن تلـل اجملـالس أحبهـا، اـأحيوا أمرنـا، انـه مـن ذهنرنـا أو ذهنرنـا عنـدو 

 . (987)«نه مي  نيناح ذبابة غ ر اهلل ذنوبه ولو هنانت أهنير من مبد البحراخرج من عي
ـــــو نيع ـــــر  رحـــــم اهلل عبـــــداإ حـــــبس ن ســـــه علينـــــا، رحـــــم اهلل عبـــــداإ أحـــــى : »وقـــــا  أب

 .(988)«أمرنا
  « اــلن   لقـاع بعضــهم بعضــاإ حيــا  ألمرنــا»  وصــاياو لشــيعته:  وعـن أ  عبــد اهلل 

 .(985)«رحم اهلل عبداإ أحى أمرنا»قا : 
يتنــــا، املتحــــابون   مو تنــــا، : »وعــــن اإلمــــام البــــاقر  إ ــــا شــــيعة علــــك املتبــــاذلون   ُو
 .(950)احلديع« املتالاورون إلحياع أمرنا
اقـرأ موالينـا السـةم وأوصـهم بتقـون اهلل العةـيم.. وأن يتةقـوا   : »وعن أ  عبد اهلل 

 .(951)«اهلل من أحى أمرنا رحم»  راع يدو اقا : « بيوهتم الن لقاعهم حيا  ألمرنا
                                                           

 .1ه 25ب 414ص 16، شرح    البةغة: ج406ص 4املناقت: ج (989)
 .6، وسور  األحالاب: 75سور  األن ا :  (986)
 ...يواب من ذهنر عندو أه  البيت  127يواب األعما : ص (987)
 .4باب ما روي   يواب املنتةر لل رج رمن ح 622ص 4هنما  الدين: ج  (988)
 .6باب انيتمامل اُخوان   حما يتهم رمن ح 12مصا قة اإلخوان: ص (985)
 .41ح 11ص ات الشيعة: ص (950)
 .45اُختصاص: ص (951)
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 .(952)«ن س املهموم لةلمنا تسبيح، و،ه لنا عبا  : »وقا  اإلمام الصا  
يا طـــتص: الشـــأن، وينيليـــ ص: أي عةـــيم، « اخطـــت نيليـــ  استوســـع وهنـــه: »قو ـــا 

 وياستوسعص نعس: اتسع، ويالوهنص عبار  عن: الضعة.
د توســع واتســع، حــ  عــم قــ أي: إن الــوهن والضــعة الــ ي  ــم عــن واــا  الرســو  

 الضعة ص وه املسلمني.
اإلسـتنهار: اسـت عا  مـن النهـر بالتحريـل، نعـس: السـعة أي: « واستنهر اتقـه: »قو ا 
 اتسع.

 ويال تقص عبار  عن الشق وهو رد الرتق، هنأنه يوب اتسع اتقه اصعت رتقه مر  يانية.

 اْمم ومسيرة االنحطاط
 تبدأ خبطو    تتسع، وهك ا   ال ر . مسري  اُ راه   األمممسألة: 

صــيغة ياُســت عا ص   ال علــني للتنبيــه علــى قاعــد  عامــة   مســري   ولعــ  اســتخدامها 
األمم املنحطة، من نيهة أن من زبيعة الوهن أن يتسع، ومن زبيعة ال تـق أن يتالايـد، اكأ مـا 

روج، وميـ : ياستنسـرص   يطلبان ماليـداإ مـن الـوهن وال تـق، ميـ : ياسـتخرجص نعـس: زلـت ا ـ
 قو  الشاعر: 

 يان البغات بأررنا تستنسرص. 
أي: تطلـــت أن تكـــون نســـراإ، اـــلن األصـــ    اُســـت عا  الطلـــت، اهـــو إشـــار  إىل ســـنة 
انيتماعيــة وقاعــد  هامــة   علــم الــن س اُنيتمــاعك، اــلن التخــاذ    األمــم مــا إن يبــدأ حــ  

كـاير ويعضـد بعضـها بعضـاإ، واملعاصـك هنـ لل، اقـد يتسع ويتالايد، وال ـ  مـا إن تلـوح حـ  تت
ور  أن السيمات بعضها آخ  بعنق بعر، وهك ا، الن أمواج ال سا  ا لقك   األمم وسـائر 
ا رمات هنالربا والن ـا  والتخـاذ  عـن نصـر  املةلـوم و... تبـدأ رـعي ة   تتسـع ومتتـد بـازرا ، 

 وي.اهك هناألمراض املعدية إُ أن يقة بونيهها عام  ق
رد ه و التمونيات قد هنبح من انطةقتها ا ائلة إىل حد   ومما ُ شل ايه أن وق تها 

، وإُ ملــا بقــك مــن اإلســةم حــ  اُســم، ولعــم هنبــري، وهنــ لل هنانــت يــور  اإلمــام احلســني 

                                                           

 .172ح 2اجمللس 115األمايل للطوسك: ص (952)
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 الةلم هن  الكون بأقبح صور  ح  داهي  املستقب .
ســت عا  بــاملعس الــ ي ذهنــر: أن ويستشــعر مــن اســتخدامها يصــلوات اهلل عليهــاص صــيغة اُ

ايــه تلميحــاإ إىل تضـــاعة حجــم مســؤوليتهم مـــع علمهــم بــأن ال تقـــة   اســتنهار، والـــوهن   
: اإلمـام علـك بـن أ  زالـت توسع، وب لل الن  ليهم عن الداامل عن خلي ة رسـو  اهلل 

 الطريق الوحيد للتعوير عن خأل اقد الرسو   (951)ـ وهو تـق و ـرب الكسـر ورتـق ال 
 ـ زّملهم هنااة املضاع ات السلبية واملعاصك املستقبلية ال  تنت  عن موق هم ه ا.

الرتـق رـد ال تـق، هنمـا خيـاط اليـوب امل تـو ، وان تـق أي: صـار « وان تـق رتقـه: »قو ا 
رتــق اُنيتمــامل رتقــاإ صــحيحاإ، بعــد مــا هنــانوا    مــر  يانيــة من تقــاإ بعــد أن رتــق، االرســو  

 ان تق ذلل الرتق ورنيعوا إىل نياهليتهم األوىل. قني   نوت الرسو  ا اهلية من ت

                                                           

 .أي الداامل عن خلي ته  (951)
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 امتدار النبوة
هنــاك بعــدان مــن األبعــا  اُنيتماعيــة والعقائديــة والسياســية واُقتصــا ية وغريهــا، مسئئألة: 
 إليهما هباتني ا ملتني: ياستنهر اتقه وان تق رتقهص: ال  أشارت 

 ان من تقاإ   اجملتمع وأ ن ما عليه بأحسن ما مكن.رتق هنيرياإ مما هن : إن الرسو  1
املنصوص عليه بأمر من اهلل عالونيـ  أن يرتـق مـا بقـك مـن ال تـق  : إن على خلي ته 4

الشـرية وهنيـر  املشـاهن  واحلـروب وعـدم قابليـة  أو ما سيحص  منه، الن قصر اـرت  عمـرو 
َنك ال تهئدي مئن أحببئتالقاب    الكيريين 

نـااقني وال ـ    تسـمح بـأن وهنيـر  امل (954)
زو  هن  ميالت اجملتمع إىل حماسن، ول لل أمرو اهلل تعاىل بأن يعني من يواص  املسري  اإل ية 

يا أيها الرسول بل  مئا أنئزل َليئك مئن ربئك وَن لئم تفعئل فمئا بلغئت اإلصةحية بقولـه: 
رسالته واهلل يعصمك من الناس َن اهلل ال يهدي القوم الكافرين

(959). 
، النـه حبانيـة إىل مـن يكـون نناللـة ن ـس ه ا مضـاااإ إىل ال تـق الـ ي سـيحدا بعـدو 

 لكك يرتقه رتقاإ صحيحاإ. الن  
تشــــري إىل هــــ ين البعــــدين   خطبتهــــا الشــــري ة، اقــــد اســــتنهر واتســــع مــــا هنــــان  وهــــك 

 .من تقاإ، وقد ان تق ما رتقه 
 تـق، وأمـت هبـم ا ـور، وأظهـر هبـم اللهم اشعت هبـم الصـدمل، وارتـق هبـم ال»و  الدعاع: 

 .(956)«العد ، ومين بطو  بقائهم األرض
اصدمل نا أمـر بـه وبلـ  رسـاُت ربـه الـّم اهلل بـه »     البةغة:  وقا  أمري املؤمنني 

الصـــدمل ورتـــق بـــه ال تـــق وألـــة بـــه الشـــم  بـــني ذوي األرحـــام بعـــد العـــداو  الـــواغر    الصـــدور 
 . (957)«والضغائن القا حة   القلوب
نـــ يرا للعـــاملني، وأمينـــا علـــى التناليـــ ،  إن اهلل بعـــع حممـــدا »و   ـــ  البةغـــة أيضـــا: 

وأنــتم معشــر العــرب علــى شــر  يــن، و  شــر  ار ملنيخــون، بــني حجــار  خشــن وحيــات صــم، 
                                                           

 .56سور  القص :  (954)
 .67سور  املائد :  (959)
 ايما يعم    شهر شوا . 26ه 651انةر مصباح الك عمك: ص (956)
 وايها يصة العرب قب  البعية. من خطبة له  46  البةغة، ا طت:   (957)
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ـــأهنلون ا شـــت وتســـ كون  مـــاعهنم وتقطعـــون أرحـــامكم، األصـــنام اـــيكم  تشـــربون الكـــدر وت
 . (958)«منصوبة واآليام بكم معصوبة

إن اهلل ســبحانه بعـــع حممــدا ولـــيس أحـــد مــن العـــرب يقــرأ هنتابـــا ُو يـــدعك »وايــه أيضـــا: 
نبـــــو ، اســـــا  النـــــاا حـــــ  بـــــوأهم حملـــــتهم وبلغهـــــم منجـــــاهتم ااســـــتقامت قنـــــاهتم وازمأنـــــت 

 . (955)«ص اهتم
ابتعيه بالنور املضكع والربهان ا لك واملنهاج البا ي والكتاب ا ا ي، أسـرته »وايه أيضاإ: 

 أسر  وشجرته خري شـجر ، أغصـا ا معتدلـة ومثارهـا متهدلـة، مولـدو نكـة وهجرتـه بطيبـة، خري
عة هبا ذهنرو وامتـد منهـا صـوته، أرسـله حبجـة هناايـة وموعةـة شـااية و عـو  متةايـة، أظهـر هبـا 

 . (600)«الشرائع اجملهولة وقمع به البدمل املدخولة وبني به األحكام امل صولة
بــاحلق ليخــرج عبــا و مــن عبــا   األويــان إىل عبا تــه،  مــدا ابعــع اهلل حم: »وقــا  

ومن زاعة الشيطان إىل زاعته، بقرآن قد بينه وأحكمه ليعلم العبا  رهبم إذ نيهلوو وليقروا بـه 
بعد إذ نيحدوو ولييبتوو بعد إذ أنكروو، اتجلـى  ـم سـبحانه   هنتابـه مـن غـري أن يكونـوا رأوو 

وته وهنيـة حمـق مـن حمـق بـامليةت واحتصـد مـن احتصـد نا أراهـم مـن قدرتـه وخـواهم مـن سـط
 .(601)«بالنقمات

إىل مكــة لةنيتمــامل مــع عائشــة  (602)أنــه قــا  عنــد تونيههمــا وروي عـن أمــري املــؤمنني 
أمــا بعــد اــلن اهلل عالونيــ  بعــع حممــدا »  التأليــت عليــه، بعــد أن محــد اهلل تعــاىل وأيــس عليــه: 

  نا أمر به، وبل  رسالة ربه، الّم به الصدمل ورتـق للناا هنااة ونيعله رمحة للعاملني، اصدمل
بـــه ال تـــق وآمـــن بـــه الســـب  وحقـــن بـــه الـــدماع وألـــة بـــه بـــني ذوي اإلحـــن والعـــداو  والـــوغر   
الصـدور والضـغائن الراســخة   القلـوب،   قبضــه اهلل إليـه محيــدا   يقصـر   الغايــة الـ  إليهــا 

القصـد، وهنـان مـن بعـدو مـا هنـان مـن التنـاممل    أ ن الرسالة وألبل  شيما هنـان   التقصـري عنـه
اإلمر ، اتوىل أبو بكر وبعدو عمر   توىل عيمان، الما هنان مـن أمـرو مـا هنـان أتيتمـوين اقلـتم: 

                                                           

 وايها يصة العرب قب  البعية. من خطبة له  46   البةغة، ا طت:  (958)
 عند خرونيه لقتا  أه  البصر . من خطبة له  11   البةغة، ا طت:  (955)
   بيته.  ص ة الن  وأه من خطبة له  161   البةغة، ا طت:  (600)
   الغاية من البعية. من خطبة له  127   البةغة، ا طت:  (601)
 أي زلحة والالبري. (602)
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ـــــامعتكم  ـــــدي ابســـــطتموها ون بايعنـــــا، اقلـــــت: ُ أاعـــــ ، قلـــــتم: بلـــــى، اقلـــــت: ُ وقبضـــــت ي
ا يـوم ورو هـا حـ  ظننـت اج بتموها وح  تداهنكتم علك هنتداهنل اإلبـ  ا ـيم علـى حيارـه

أنكـــم قـــاتلك وأن بعضـــكم قاتـــ  بعـــر وبســـطت يـــدي ابـــايعتموين شتـــارين وبـــايعين   أولكـــم 
زلحــة والــالبري زــائعني غــري مكــرهني،     يلبيــا أن اســتأذناين   العمــر  واهلل يعلــم أ مــا أرا ا 

داين     ي يــا يل الغــدر ، اجــد ت عليهمــا العهــد   الطاعــة وأن ُ يبغيــا األمــة الغوائــ  اعاهــ
ونكيــا بيعــ  ونقضــا عهــدي اعجبــا  مــا مــن انقيا ،ــا أل  بكــر وعمــر وخةاهمــا يل ولســت 
بـــدون أحـــد الـــرنيلني ولـــو شـــمت أن أقـــو  لقلـــت: اللهـــم اغضـــت عليهمـــا نـــا صـــنعا وأظ ـــرين 

 . (601)«هبما
 
 ، وانتثرت النجوم لمصيبتهص602يوأللمت اْر  لغيبته، وكسفت الشم  والقمر   

 ن الرصد العلميلجا
ينبغــــك تشــــكي   ــــان مــــن ذوي ا ــــرب  واُختصــــاص   ال لــــل وعلــــم زبقــــات مسئئئئألة: 

وغري،ا للقيام نحاولة الرصـد العلمـك لةرتبـاط التكـويين بـني عـا  التشـريع وعـا   (609)األرض
التكـــوين، وبـــني ظـــواهر مـــن عـــوا  التكـــوين تطرقـــت الروايـــات إىل بيـــان أ ـــا معلولـــة أو مةممـــة 

ـــرحم   ســـعة الـــرم  لوقـــا ئع معينـــة انيتماعيـــة أو اكريـــة أو قلبيـــة أو مـــا أشـــبه، هنتـــأيري صـــلة ال
 .(606)وتأنيي  األني  وما أشبه

ئئْت عرلرئئْيهيم  وهنبكــاع الســماع واألرض ملــوت املــؤمن، حيــع ور    غــري املــؤمنني:  ئئا بركر فرمر
السَّمراء  وراْْر   ورمرا كران وا م ْنظرريينر 

(607). 
مــن ظلمــة      هــ و ا طبــة الشــري ة الــ  وقعــت بعــد واــا  الرســو وهنــاألمور املــ هنور 

 األرض وهنسوه الشمس والقمر وانديار النجوم.

                                                           

 .65ح 1ب 52ص 14حبار األنوار: ج (601)
 و  بعر النسخ: يوهنس ت النجومص. (604)
 ما يسمى با يولونييا. (609)
 .406ص 4، وهنشة الغمة: ج422انةر عل  الشرائع: ص (606)
 .45سور  الدخان:  (607)
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 .(608)وهنشق القمر للرسو 
 .(605)واحلمر    األاق لقت  اإلمام احلسني

 وغري ذلل.
الن ه و الوقائع الكونية قد    عليها القرآن الكرمي أو األحا يع الصحيحة  ون شـل، 

ـــ ين ُ يؤمنـــون بالغيـــت والـــ ين يشـــككون رـــعاه اإلمـــان إُ  أن  اـــع شـــبهات املكـــ بني ال
 وانيت، ومن زرقه التطر  إليبات هن  ذلل بالطر  العلمية.

: يإن الشــمس والقمــر آيتــان مــن آيــات اهللص اخل . حســت أمــا مــا ور  مــن قــو  النــ  
البحــع الســندي والــدُيل مــا يرويــه الــبعر   قصــة مــوت إبــراهيم يصــلوات اهلل عليــهص ايلــالم 

 لتعاررها مع ما ذهنر، النه ُ شل   انكساه الشمس واًساه القمـر   واـا  النـ  
 .وهن لل هنس ت الشمس لقت  اإلمام احلسني

أي عةمتــان مــن عةمــة ونيــو و « آيتــان: »: يبيــان، قولــه قــا  العةمــة اجمللســك 
ر املـوت بـ  إذا هنـان بسـبت ســوع وقدرتـه وعلمـه وحكمتـه يُ ينكسـ ان ملـوت أحـدص أي  ـ

 اعا  األمة واستحقوا الع اب والتخوية أمكن أن ينكس ا ل لل هنمـا   شـها   احلسـني
 ال ا هنانت ب عـ  األمـة امللعونـة ااسـتحقوا بـ لل التخويـة والعـ اب خبـةه واـا  إبـراهيم

 .(610)النه   يكن ب علهمص
املـوت ألنـه مـن اعلـه سـبحانه  أي  ـر« ملـوت أحـد»  مورع آخـر: يبيـان:  وقا  

ــــ لل هنواقعــــة  اــــة يغضــــت بــــه علــــى عبــــا و إُ أن يكــــون بســــبت اعلهــــم ايغضــــت علــــيهم ل
 .(611)صاحلسني

 ومن املمكن أن تكون تلل الرواية من باب التقية.
ُ يقـــا : إذا هنـــان الكســـوه وا ســـوه يقعـــان نتيجـــة نةـــام هنـــوين  قيـــق وحرهنـــات هنونيـــة 

وم وال لـل، اـأي ربـط  مـا بالـ نوب ـ هنمـا   الروايـات ـ أو بالغـة الدقـة هنمـا ذهنـرو أهـ  النجـ
 نوت العةماع هنما   ه و األحا يع؟

                                                           

 .1سور  القمر:  اقتربت الساعة وانشق القمرقا  تعاىل:  (608)
 .اص    آياته بعد وااته  52ص 2املناقت: ج (605)
 .10ب 121-120ص 72حبار األنوار: ج (610)
 .14ح 6ب 155ص 22حبار األنوار: ج (611)
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ألنـه يقـا : مـن املمكـن أن اهلل سـبحانه وتعـاىل ـ هـو ا ـالق احلكـيم القـا ر ـ نةـم الكـون 
واقاإ   و األحداا ألنه هنان يعلم بعلمـه األميل أوقـات الـ نوب والعةـائم مـن األمـور اكانـت 

ندســة للكــون حبيــع يتطــابق ممــن ا ســوه والكســوه مــع وقــومل الــ نوب الكيــري  أو مــوت ا 
 .(612)العةماع، اة منااا  بني العلة الواقعية والعلة الةاهرية

 صلة اْرحام واآلثار التكوينية
 .(611)«وصلة األرحام منما  للعد : »قالت اازمة الالهراع 

سن ا وار عمار  للديار، وصدقة السـر صلة األرحام منسا    األعمار، وح: »وقا  
 .(614)«ميرا  للما 
صـــــلة األرحـــــام تالهنـــــك األعمـــــا ، وتنمــــك األمـــــوا ، وتـــــداع البلـــــون، وتيســـــر : »وقــــا  

 .(619)«احلساب، وتنسئ   األني 
 .(616)«صلة األرحام وحسن ا وار ميا     األموا : »وقا  

 بكاء اْر  على المؤمن
إذا مات املؤمن بكـت عليـه »يقو :  احلسن األو عن علك بن رئاب قا : قعت أبا 

« املةئكة وبقامل األرض ال  هنان يعبد اهلل عليها وأبواب السماع الـ  هنـان يصـعد أعمالـه ايهـا
 . (617)احلديع
إذا مـــات املـــؤمن بكـــت عليـــه بقـــامل األرض الـــ  هنـــان يعبـــد اهلل عالونيـــ  ايهـــا : »وقـــا 

                                                           

هال  رصـد واستكشـاه لتوريح ذلل ن هنر امليا  التايل: مهندا حكيم بـس  اراإ أو قلعـة حمكمـة   مو هـا بـأني (612)
يهنعني إلكرتونية مرتبطة بهام هنمبيوترص حبيع لو أن أي شخ  حاو  هنسر البـاب أو الـدخو  مـن النااـ   اـان 
صــ ارات اإلنــ ار ســتنطلق وستســقط عليــه شــبكة حتتجــالو   ن ــس النقطــة اــان هــ ا الــتةمم بــني  خــو  الشــخ  

ينسـة قـانون العليـة والـنةم واحلـاهنم   وبني صـ ارات اإلنـ ار وسـقوط الشـبكة هـو مـن هندسـة مهنـدا قـ دير ُو
 القلعة ـ ال  تدار هن  مرااقها هنمبيوترياإ ـ ب  يؤهندو.

 .422عل  الشرائع: ص (611)
 .406ص 4هنشة الغمة: ج  (614)
 .455حتة العقو :  (619)
 .156ح 25: صصحي ة الررا  (616)
 .11باب النوا ر رمن ح 452ص 1الكا : ج (617)
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 . (618)«ووالباب ال ي هنان يصعد منه عمله ومورع سجو 
مـــا مـــن مـــؤمن مـــوت   أرض غربـــة يغيـــت ايهـــا بواهنيـــه إُ »قـــا :  وعـــن أ  عبـــد اهلل

بكتـــه بقــــامل األرض الـــ  هنــــان يعبـــد اهلل عليهــــا وبكتـــه أبــــواب الســـماع الــــ  هنـــان يصــــعد ايهــــا 
 .(615)«عمله

 الكون في قتل الحسين 
ســماع يــوم   األمــايل للشــيخ الطوســك بســندو عــن عمــار بــن أ  عمــار قــا : يأمطــرت ال

 .(620) ما عبيطاص قت  احلسني 
يــا مرار  إن الســماع بكــت علــى احلســني أربعــني : »وعــن مرار  قــا : قــا  أبــو عبــد اهلل

صباحا بالدم، وإن األرض بكـت أربعـني صـباحا بالسـوا ، وإن الشـمس بكـت أربعـني صـباحا 
ةئكــة بكــت بالكســوه واحلمــر ، وإن ا بــا  تقطعــت وانتيــرت، وإن البحــار ت جــرت، وإن امل

ومـا اختضــبت منـا امـرأ  ُو ا هنـت ُو اهنتحلـت ُو رنيلــت  أربعـني صـباحا علـى احلسـني
ح  أتانا رأا عبيد اهلل بن ميا ، وما ملنا   عرب  بعـدو وهنـان نيـدي إذا ذهنـرو بكـى حـ  متـأل 

كـك عيناو حليته وح  يبكك لبكائـه رمحـة لـه مـن رآو، وإن املةئكـة الـ ين عنـد قـربو ليبكـون ايب
االاـرت نيهـنم ماـر    لبكائهم هن  من   ا واع و السماع مـن املةئكـة، ولقـد خرنيـت ن سـه

هنا ت األرض تنشق لالارهتا، ولقد خرنيت ن س عبيد اهلل بن ميا  وياليـد بـن معاويـة اشـهقت 
نيهنم شهقة لـُو أن اهلل حبسـها خبالا ـا ألحرقـت مـن علـى ظهـر األرض مـن اورهـا ولـو يـؤذن 

 ابتلعتـه، ولكنهـا مـأمور  مصـ و  ، ولقـد عتـت علـى ا ـالان غـري مـر  حـ   ا مـا بقـك شـكع إُ
أتاها نيربئي  اضـرهبا بناحـه اسـكنت وأ ـا لتبكيـه وتندبـه وأ ـا لتتلةـى علـى قاتلـه، ولـُو مـن 
م  إُ عنــد  علــى األرض مــن حجــ  اهلل لنقضــت األرض وأهن ــأت نــا عليهــا، ومــا تكيــر الــاُل

ومــا  ت إىل اهلل ُو عــرب  مــن عــني بكــت و معــت عليــه اقــرتاب الســاعة، ومــا مــن عــني أحــ
وأ ن حقنــا،  وأســعدها عليــه ووصــ  رســو  اهلل  مــن بــاك يبكيــه إُ وقــد وصــ  اازمــة

                                                           

 .121باب غس  امليت ح 115ص 1: جمن ُ زضرو ال قيه (618)
 .6454ح 24ب 122-127ص 5وسائ  الشيعة: ج (615)
 .655ح 11اجمللس 110األمايل للطوسك: ص (620)
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النــه زشــر وعينــه  ومــا مــن عبــد زشــر إُ وعينــاو باهنيــة إُ البــاهنني علــى نيــدي احلســني 
وهــم آمنــون، وا لــق يعررــون  قريــر  والبشــار  تلقــاو والســرور بــني علــى ونيهــه وا لــق   ال ــالمل

حتــت العــرش و  ظــ  العــرش ُ خيــااون ســوع يــوم احلســاب، يقــا   وهــم حــداا احلســني 
 م: ا خلوا ا نة، ايأبون وخيتـارون دلسـه وحدييـه، وإن احلـور لرتسـ  إلـيهم أنـا قـد اشـتقناهنم 

ر والكرامــة، مــع الولــدان املخلــدين امــا يراعــون ر وســهم إلــيهم ملــا يــرون   دلســهم مــن الســرو 
وإن أعــداعهم مــن بــني مســحوب بناصــيته إىل النــار ومــن قائــ  مــا لنــا مــن شــااعني ُو صــديق 
محيم وإ م لـريون منـال م ومـا يقـدرون أن يـدنوا إلـيهم ُو يصـلون إلـيهم، وإن املةئكـة لتـأتيهم 
 بالرســالة مــن أموانيهــم ومــن خــدامهم علــى مــا أعطــوا مــن الكرامــة، ايقولــون: نــأتيكم إن شــاع
اهلل، ارينيعــون إىل أموانيهــم نقــاُهتم ايــال ا ون إلــيهم شــوقا إذا هــم خــربوهم نــا هــم ايــه مـــن 

ايقولــون: احلمــد هلل الــ ي هن انــا ال ــالمل األهنــرب وأهــوا  القيامــة  الكرامــة وقــرهبم مــن احلســني
و انا ممـا هننـا ًـاه، ويؤتـون باملراهنـت والرحـا  علـى النجائـت ايسـتوون عليهـا وهـم   الينـاع 

 .(621)«ى اهلل واحلمد هلل والصة  على حممد وآله ح  ينتهوا إىل منام معل
 وقصة احلمر  وبكاع السماع واألرض وما أشبه روته العامة أيضا:

ْرْر   ا ــك صــحيح مســلم   ت ســري قولــه تعــاىل  ئئْت عرلرئئْيهيم  السَّئئماء  ورا فرمئئا بركر
(622) 

 . (621)ا محرهتاصبكت السماع وبكا ه قا : يملا قت  احلسني بن علك
ورون اليعلـــــ    ت ســـــري هـــــ و اآليـــــة: يأن احلمـــــر  الـــــ  مـــــع الشـــــ ق   يكـــــن قبـــــ  قتـــــ  

 . (624)صاحلسني
 . (629)صورون اليعل  أيضا يراعه قا : يمطرنا  ما بأيام قت  احلسني
هنســ ت الشــمس هنســ ة   و  تــاريخ النســوي قــا  أبــو قبيــ : يملــا قتــ  احلســني بــن علــك

.  ورون أبــو نعــيم    ُئــ  النبــو ، (626)هــار حــ  ظننــا أ ــا هــكصبــدت الكواهنــت نصــة الن
                                                           

 .6ح 46ب 21-20هنام  الاليارات: ص  (621)
 .45سور  الدخان:  (622)
 .451وأنه قت  مةلوماإ ح ايما نياع   احلسني  401ص 1الطرائة: ج (621)
 .452وأنه قت  مةلوماإ ح نياع   احلسني  ايما 401ص 1الطرائة: ج (624)
 .455وأنه قت  مةلوماإ ح ايما نياع   احلسني  401ص 1الطرائة: ج (629)
 .اص    آياته بعد وااته  52ص 2املناقت: ج (626)
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أمطــرت الســماع  مــا وحبابنــا  والنســوي   املعراــة: قالــت نصــر  األم يــة: يملــا قتــ  احلســني
 .(627)ونيرارنا صارت مملو   ماص

 للمة اْر 
، وقــد يطلــق (628)، الةــةم قــد يطلــق علــى املعنــوي«وأظلمــت األرض لغيبتــه: »قو ــا 
اهلل نور السماوات واْر ا ي، وهن لل النور قا  سبحانه: على امل

(625). 
قــا  امل ســرون: إن النــور هــو الةــاهر بن ســه املةهــر لغــريو، اــالنور احلقيقــك هــو اهلل الةــاهر 
بن ســه املةهــر لكــ  مــا عــداو مــن هنــتم العــدم، أو يقــا : هــو نيــ  اقــه نــور معنــوي للســماوات 

 واألرض، أو خالق لنور،ا.
 ُ ا صار به بعد إمكان نيعله معنوياإ أيضاإ، اتأم . (610)بأنه املنوراالت سري 

واملــرا  بالةلمــة ههنــا: املعنويــة ـ ُو تبعــد املا يــة أيضــا ـ اكمــا أن اإلنســان يبصــر األمــور 
التكوينية حباسة الباصر  بسبت النور، هن لل يبصر حبسه البازين األشياع الواقعية بسبت أنوار 

البيـــت يعلـــيهم الصـــة  والســـةمص هـــم أنـــوار اهلل تعـــاىل، هنمـــا ور    ميـــا    اهلل املعنويـــة، وأهـــ 
 . (611)«خلقكم اهلل أنواراإ اجعلكم بعرشه حمدقني ح  مّن علينا بكم»ا امعة: 

هنـانوا أنـواراإ ظـاهر    صـاروا أنـواراإ واقعيـة   هـ ا العـا ، أو أ ـم هنـانوا   وه  املرا  أ م 
 ة   ت ض  اهلل هبم علينا؟ احتماُن.هناك أيضاإ أنواراإ واقعي

ـ املقابلـــة للنـــور املـــرا  بـــه أشـــعة نورانيـــة مـــن  ـــط  وزتمـــ  إرا   الةلمـــة ـ   قو ـــا 
 .(612)آخر

ظــاهرو: إرا   املعــس احلقيقــك بــأن انتيــرت النجــوم « وانتيــرت النجــوم ملصــيبت: »قو ــا 
ا رئيــت متنــاير    مــوت بعــر وأ ــا تــراعت للنــاظرين متنــاير  هنمــ بســبت واــا  رســو  اهلل 

                                                           

 .اص    آياته بعد وااته  52ص 2املناقت: ج (627)
 هنما يقا : اظلم قلبه أو يعيش   ظلمات ا ه .  (628)
 .15نور: سور  ال (625)
 أي معطك الضياع والنور وخالقهما   السماوات واألرض. (610)
 .1411رمن ح ميار  نيامعه  ميع األئمة  611ص 4من ُ زضرو ال قيه: ج (611)
 هنما أن اإلنسان يبصر بنور الشمس ويبصر   الةةم باألشعة حتت احلمراع.  (612)
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 العلماع، أو غري ذلل من املعاين.
 و  بعر النسخ: يوهنس ت النجومص وهو هنما سبق ظاهر   احلقيقة.

هنــان نــوراإ لــألرض   النــه  أو املــرا  أ ــا تــدهنرت وانكــدرت بســبت مــوت الرســو  
 وللسماع بع  اهلل سبحانه.

 
 وأكدت اآلمال وخشعت الجبال

 أمل الكون
رحمئة هـو أمـ  الكـون بأمجعـه وقـد أرسـله اهلل عالونيـ   إن الرسو  األعةـم  مسألة:
للعالمين

(611). 
 ، يقا : أهندن اةن أي: خب  أو ق  خريو.«وأهندت اآلما : »قو ا 

هنـان مورــع   ألنـه  امعـس إهنـداع اآلمـا  هنـا: أن اآلمـا  انقطعـت ب قـد الرسـو  
 أم  اآلملني.
مـا ص   وسـط ذهنرهـا جملموعـة مـن احلـوا ا السـماوية ذهنرت قو ا يأهندت اآل   إ ا 

والطــوارئ الكونيــة علــى الكــر  األررــية، ممــا قــد يســتةهر منــه أن املــرا  باآلمــا  لــيس ياآلمــا ص 
إذ هنـان ونيـو و خـرياإ وبرهنـة  البشرية احست، ب  ياآلما  الكونيةص الـ  هنانـت معقـو   بـه 

نوزاإ حبياته وإن بقك ما هو معلق علـى أصـ  انقطع منها ما هنان م لكااة العوا ، وبوااته 
 .ونيو و وما استمر بأه  بيته الطاهرين 

اكمــا أن اإلنسـان خيشـع أمـام العةــيم مـن األمـور، هنــ لل « وخشـعت ا بـا : »قو ـا 
سائر املخلوقات واحلقائق الكونية وال  من أظهرها   األرض ا بـا ، ال ـا  شـع مـن خشـية 

 اهلل وهيبة أوليائه.
فقال لها ولألر  أئتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعينا  سبحانه: ق

(614). 
لئئو أنزلنئئا هئئِا القئئرآن علئئى جبئئل لرأيتئئه خاشئئعاً متصئئدعاً مئئن خشئئية وقــا  تعــاىل: 

                                                           

 .107سور  األنبياع:  (611)
 .11سور  اصلت:  (614)
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اهلل
(619). 

ئدّ وقا  سبحانه:  برال  هر ر  اْلجي َي ْنه  ورتئرْنشرق  اْْر   ورتر  اً تركرار  السَّمراورات  يئرتئرفرطَّْرنر مي
أرْن ررعرْوا ليلرَّْحمرني ورلرداً 

(616). 
 وخشومل ا ب  إما رعة صةبته هنما قا  سبحانه بالنسبة إىل آيار القيامة:

ه ْم قــا  تعــاىل:  ئئنئْ ئئْرنراه ْم فئرلرئئْم نئ غرئئاريْر مي برئئالر ورتئرئئررى اْْر ر برئئاريزرًة ورحرشر ئئيئتر  اْلجي وريئرئئْومر ن سر
أرحرداً 

(617). 
ئئف هرا رربتئئي نرْسئئفاً وريرْسئئوقــا  ســبحانه:  برئئالي فئرق ئئْل يئرْنسي ر هرا قراعئئاً  أرل ونركر عرئئني اْلجي ِر فئريرئئ

َِ يئرتَّبيع ئونر الئدَّاعيير الر عيئورجر لرئه  ورخرشرئعرتي  الر تئرررى فييهرا عيورجاً ورالر أرْمتاً  صرْفصرفاً  يئرْومرالي
اْْصورات  ليلرَّْحمرني فرالر ترْسمرع  َيالر هرْمساً 

(618). 
ئئئتي اْْر   ررّجئئئاً ا  تعـــاىل: وقـــ برئئئال  برّسئئئاً  َيذرا ر جَّ برئئئاًء  ورب سَّئئئتي اْلجي انرئئئْت هر فركر
م ْنبرثّاً 

(615). 
ًة وقــا  ســـبحانه:  ئئئدر ئئئًة وراحي برئئئال  فرئئئد كَّترا رركَّ لرئئئتي اْْر   وراْلجي َِ ورقئرعرئئئتي  ورح مي فئريئرْومراليئئئ

اْلوراقيعرة  
(640). 

برال  وقا  تعاىل:  كراْلعيْهني   ورترك ون  اْلجي
(641). 

ثييباً مرهييالوقا  سبحانه:  برال  كر برال  وركرانرتي اْلجي يئرْومر تئرْرج ف  اْْر   وراْلجي
(642). 

فرتْ وقا  تعاىل:  برال  ن سي َيذرا اْلجي ور
(641). 

ف وشي وقا  سبحانه:  نئْ برال  كراْلعيْهني اْلمر ورترك ون  اْلجي
(644). 

                                                           

 .41  احلشر: سور  (619)
 .51-50سور  مرمي:  (616)
 .27سور  الكهة:  (617)
 .102-105سور  زه:  (618)
 .6-2سور  الواقعة:  (615)
 .15-12سور  احلاقة:  (640)
 .5سور  املعارج:  (641)
 .12سور  املالم :  (642)
 .10سور  املرسةت:  (641)
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 الكون هنله قاب  للتأير.وإما احتما  تأيرو، امن الوارح أن 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاقا  تعاىل: 

(649). 
يسب  هلل ما في السماوات وما في اْر وقا  سبحانه: 

(646). 
وَن من شيء َال يسب  بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهموقا  تعاىل: 

(647). 
برالر ي سربتْحنر ور وقا  سبحانه:  ْرنرا مرعر رراو رر اْلجي ََّ رر ورك نَّا فراعيليينر ورسر الطَّيئْ

(648). 
أرلرْم تئررر أرنَّ اهللر يرْسج د  لره  مرْن فيي السَّمراوراتي ورمرئْن فيئي اْْر ي ورالشَّئْم   وقا  تعاىل: 

ئئقَّ عرلرْيئئهي الْ  ثييئئٌر حر ئئنر النَّئئاسي وركر ثييئئٌر مي برئئال  ورالشَّئئجرر  ورالئئدَّوراب  وركر ئئر  ورالن ج ئئوم  وراْلجي اب  وراْلقرمر ِر عرئئ
ئاء   ورمرْن ي هيني اهلل  فرمرا لره  ميْن م ْكريَم َينَّ اهللر يئرْفعرل  مرئا يرشر

ْرنرا . وقـا  سـبحانه: (645) ََّ ئ َينَّئا سر
ْشرراكي  يت وراإلي برالر مرعره  ي سربتْحنر بياْلعرشي اْلجي

(690). 
مجاليـاإ ـ ومنهـا: ويـد  علـى تـأير الكـون وت اعلـه واهمـه، متـواتر اآليـات والروايـات ـ تـواتراإ إ

قئئئئالوا لجلئئئئورهم لئئئئم شئئئئهدتم شـــها   نيلــــو  اإلنســــان عليــــه   يــــوم القيامــــة، قــــا  تعــــاىل: 
علينا

(691). 
ئْمع ه ْم ور أرْبصئار ه ْم ورج ل ئور ه ْم بيمئا  وقا  سبحانه:  حرتَّى َيذا ما جاء وها شرهيدر عرلرْيهيْم سر

كان وا يئرْعمرل ونر 
(692). 

 لصة  عليها وما أشبه.وشها   بقامل األرض ل نسان با
 وخطاب الالمن ل نسان: يأنا يوم نيديد وغداإ عليل شهيدص.

 .(691)«يا بين إن هن  يوم يأتيل يوم نيديد، يشهد عليل عند رب هنرمي»قا  لقمان: 
                                                                                                                                                                      

 .5سور  القارعة:  (644)
 .74سور  األحالاب:  (649)
 .1سور  ا معة:  (646)
 .22سور  اإلسراع:  (647)
 .75سور  األنبياع:  (648)
 .12سور  احل :  (645)
 .12ص سور  ص: 690)
 .41سور  اصلت:  (691)
 .40سور  اصلت:  (692)
 .بعر وصايا لقمان احلكيم ُبنه  120رانيع اُختصاص: ص (691)
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ما من يوم مر على ابن آ م إُ قـا  لـه ذلـل اليـوم: يـا ابـن آ م : »وقا  أمري املؤمنني 
اق  ّ  خريا وأعم  ّ  خريا، أشهد لل به يـوم القيامـة النـل  أنا يوم نيديد وأنا عليل شهيد

 . (694)«لن تراين بعدو أبدا
إن الليـــ  إذا أقبـــ  نـــا ن منـــا  »قـــا :  عـــن أبيـــه وعـــن نيع ـــر بـــن حممـــد الصـــا   

بصوت يسمعه ا ةئق إُ اليقلني: يا ابن آ م إين خلق نيديد، إين علـى مـا ّ  شـهيد، اخـ  
لشمس   أرنيع إىل الدنيا،     تال   ّ  حسنة و  تسـتعتت ّ  مـن مين، الين لو قد زلعت ا

 . (699)«سيمة، وهن لل يقو  النهار إذا أ بر اللي 
ع مةئكتـــل يشـــهدون »  حـــديع:  وقـــا  اإلمـــام الصـــا   ايقولـــون هلل يـــا رب هـــُؤ

عرئئئثئ ه م  اللَّئئئلـــل،   زل ـــون بـــاهلل مـــا اعلـــوا مـــن ذلـــل شـــيما وهـــو قـــو  اهلل  يعئئئاً يئرئئئْومر يئربئْ ه  جرمي
فئريرْحليف ونر لره  كرما يرْحليف ونر لرك مْ 

اعنـد ذلـل خيـتم  ، وهم ال ين غصـبوا أمـري املـؤمنني(696)
اهلل على ألسنتهم وينطق نيوارحهم ايشهد السمع نا قع مما حـرم اهلل ويشـهد البصـر نـا نةـر 

يمــا حــرم اهلل ويشــهد بــه إىل مــا حــرم اهلل وتشــهد اليــدان نــا أخــ تا وتشــهد الــرنيةن نــا ســعتا ا
 .(697)«ال رج نا ارتكت مما حرم اهلل

صـلوا مـن املسـانيد   بقـامل شتل ـة اـلن هنـ  بقعـة »  حديع أنه قا :  وعن الصا  
 . (698)«تشهد للمصلك عليها يوم القيامة

هنــان يصــلك   اليــوم والليلــة ألــة رهنعــة هنمــا    أن علــك بــن احلســني وعــن أ  نيع ــر
 . (695)«هنان له مخسمائة ًلة وهنان يصلك عند هن  ًلة رهنعتني  هنان ي ع  أمري املؤمنني 

يــا أبـا ذر مــا مـن رنيـ  رعــ  نيبهتـه   بقعــة »  وصـيته لـه:  وعـن أ  ذر عـن النــ  
من بقامل األرض إُ شهدت له هبا يوم القيامة، وما من منال  ناللـه قـوم إُ وأصـبح ذلـل املنـال  

باح ُو رواح إُ وبقــامل األرض ينــا ي بعضــها يصــلك علــيهم أو يلعــنهم، يــا أبــا ذر مــا مــن صــ
                                                           

 دلس   ذهنر األوقات وما يتعلق هبا. 151ص 4رورة الواعةني: ج (694)
 .12حماسبة الن س: ص (699)
 .12سور  اجملا لة:  (696)
 سور  السجد ، شها   ا وارح يوم القيامة. 462ص 4ت سري القمك: ج (697)
 .6451ح 24ب 122ص 5وسائ  الشيعة: ج (698)
 .6452ح 24ب 122ص 5وسائ  الشيعة: ج (695)



 

 125 

بعضا: يا نيار  ه  مر بل اليوم ذاهنر هلل أو عبد ورع نيبهته عليـل سـانيدا هلل تعـاىل، امـن 
ــــرن أن  ــــا ال ضــــ  علــــى  ــــالت وانشــــرحت وت ــــة ُ ومــــن قائلــــة نعــــم، اــــلذا قالــــت نعــــم اهت قائل

 . (660)«نيارهتا
اقـا : يصـلك الرنيـ   عبـد اهلل  وعن عبد اهلل بن علك الالرا  قـا  سـأ  أبـو هنهمـس أبـا

، (661)«ُ، بــ  هاهنــا وهاهنــا ال ــا تشــهد لــه يــوم القيامــة»نواالــه   مورــع أو ي رقهــا؟ قــا : 
 .(662): ييعين أن بقامل األرض تشهد لهص قا  الصدو  

 
 وأضيع الحريم

 من خسائر فقد النبي 
 ن ب قـــدو هنـــان احلـــااظ األشـــد لكـــ  احلرمـــات، ومـــن املعلـــوم أ  إن النـــ  مسئئئألة: 

ح ــظ احلرمــة، هنمــا أمــر بالنــداع   يــوم اــتح  حصــ  الضــيامل للحرمــات، وقــد هنــان شــعارو 
 مكة: 

 اليئئئئئئئئئئئئئئئئئوم يئئئئئئئئئئئئئئئئئوم المرحمئئئئئئئئئئئئئئئئئة
 

 اليئئئئئئئئئئئئئئئوم تحفئئئئئئئئئئئئئئئ  الحرمئئئئئئئئئئئئئئئة 
 بد  قو  املنا ي:  

 اليئئئئئئئئئئئئئئئئئوم يئئئئئئئئئئئئئئئئئوم الملحمئئئئئئئئئئئئئئئئئة
 

 ص661ياليئئئئئئئئئوم تسئئئئئئئئئبى الحرمئئئئئئئئئة  
حرمـاإ إنسـانياإ، أو ومن هـ ا ي هـم ـ عراـاإ ـ لـالوم ح ـظ احلـرمي، مـن غـري اـر  بـني أن يكـون  

حـــرمي األرض والبمـــر ومـــا أشـــبه، ممـــا ذهنـــر   شتلـــة الكتـــت، هنكتـــاب إحيـــاع املـــوات، وهنتـــاب 
 .(664)النكاح   باب احلقو ، وغري ذلل، وقد أملعنا إىل مجلة منها   يال قه: احلقو ص

 زتم  ايه يةية معان:« وأريع احلرمي: »قو ا 

                                                           

 .15اجمللس  512األمايل للطوسك: ص (660)
 .417ح 15ب 115ص 4هت يت األحكام: ج (661)
 .24ب 126ص 5وسائ  الشيعة: ج (662)
، ذهنـر 474ص 17. وانةـر شـرح الـنه : جرانيع يوألو  مر    تاريخ العا ص اـتح مكـة، ل مـام الشـريامي  (661)

 ا رب عن اتح مكة.
 هنتاب احلقو .  100موسوعة ال قه: ج (664)
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 حرمه، أي أه  بيته وذلل بةلم القوم  م.سبت ريامل  : إن واا  رسو  اهلل 1
: إنــه ســبت رــيامل حــرمي املســلمني بــ  وغــريهم أيضــاإ ممــن هنــانوا يتمتعــون حبمايتــه، ألن 4
 هنان ز ظ وزمك حرم الناا بأمجعهم من املسلمني وغريهم.  الرسو  
: إنــه ســـبت رـــيامل األعـــم مـــن ذلـــل أي هنـــ  حرمـــة مـــن حـــرم اإلســـةم وحـــرم املســـلمني 1
 هنان شديد احلماية واحلراسة لك  حرمة.  ، الن رسو  اهلل (669)وغري،ا 

 لكن املنصره األو ، واإلزة  يقتضك اليالع، وإن هنان ُ يبعد الياين أيضاإ.
ـــرم: حرمـــة رســـو  اهلل »قـــا :  عـــن أ  عبـــد اهلل  ، هلل عالونيـــ    بـــة و مخـــس حل
 .(666)«اهلل، وحرمة املؤمن، وحرمة هنتاب اهلل عالوني ، وحرمة هنعبة وحرمة آ  رسو  اهلل 

وحرمـة  إن هلل تبارك و تعاىل حرمات: حرمة هنتاب اهلل وحرمة رسو  اهلل : »وقا 
 .(667)«بيت املقدا وحرمة املؤمن

إن هلل عالوني    األرض حرمات: حرمة هنتاب اهلل وحرمة رسو  اهلل وحرمـة : »وقا  
 . (668)«ة املسلمأه  البيت وحرمة الكعبة وحرمة املسلم وحرمة املسلم وحرم

قتــ  »قـا :  علـى ولـدو علـك األهنـرب و  يـوم عاشـوراع عنـدما وقـة اإلمـام احلســني
اهلل قوما قتلوك، ما أنيـرأهم علـى اهلل وعلـى انتهـاك حرمـة الرسـو ، وا ملـت عينـاو بالـدمومل   

 . (665)«قا : على الدنيا بعدك الع اع
  ا ــا ين  يــ  أمــر رســو  اهلل  مت: »و   عــاع الندبــة املــروي عــن اإلمــام احلجــة 

بعد ا ا ين واألمة مصر  علـى مقتـه، دتمعـة علـى قطيعـة رمحـه، وإقصـاع ولـدو، إُ القليـ  ممـن 
وىف لرعاية احلق ايهم، اقلت  من قت ، وس  من س ، وأقصك من أقصـك، ونيـرن القضـاع  ـم 

 .(670)«الدعاع« نا يرنيى له حسن امليوبة
واق ـــا علـــى الصـــ ا، اقـــا  لـــه عبـــا   ن أبـــو عبـــد اهلل وعـــن احلســـن بـــن عطيـــة قـــا : هنـــا

                                                           

 الةاهر أن املرا  احلرم التكوينية. (669)
 .24حديع أ  بصري مع املرأ  ح 107ص 2الكا : ج (666)
 .15ب 414ص 71ألنوار: جحبار ا (667)
 .401ح 2ب 71املؤمن: ص (668)
 ال ص  الرابع. 426إعةم الورن: ص (665)
 .456إقبا  األعما : ص (670)
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، قــا : قلــت: حرمــة املــؤمن أعةــم مــن حرمــة «ومــا هــو»البصــري: حــديع يــرون عنــل، قــا : 
قا : انةـرت «! قد قلت ذلل، إن املؤمن لو قا    و ا با  أقبلك أقبلت»ه و البنية، قا : 

 . (671)«على رسلل إين   أر ك»إىل ا با  قد أقبلت، اقا   ا: 
حرمة املـؤمن ال قـري أعةـم عنـد اهلل مـن سـبع قـاوات وسـبع أررـني واملةئكـة : »وقا 

 .(672)«وا با  وما ايها
 .(671)«حرمة املؤمن ميتا هنحرمته حيا: »وقا  

والكواــة حرمــك ُ  مكــة حــرم اهلل واملدينــة حــرم رســو  اهلل : »وقــا  أمــري املــؤمنني 
 .(674)««يريدها نيبار حبا ية إُ قصمه اهلل

املدينة مـا بـني ُبتيهـا  حرم رسو  اهلل »قا :  وعن مرار  بن أعني عن أ  نيع ر 
مـــا حو ـــا بريـــداإ   بريـــد أن خيتلـــى خةهـــا أو يعضـــد شـــجرها إُ عـــو ي  صـــيدها، وحـــرم 

 .(679)«النارح
 .(676)«مخس اراسخ من أربعة نيوانت القرب حرمي قرب احلسني:»وقا      

حــــرمي املســــجد أربعــــون ذراعــــا، وا ــــوار أربعــــون  ارا مــــن أربعــــة : »وقــــا  أمــــري املــــؤمنني
. وقــا  رســو  (678)«أن حــرمي املســجد أربعــون ذراعــاإ مــن هنــ  ناحيــة». وروي: (677)«نيوانبهــا
 .(675)«حرمي النخلة زو  سع ها: »اهلل 

هنـــان يقـــو : حـــرمي البمـــر العا يـــة مخســـون   أن عليـــا: »عـــن أبيـــه وعـــن الصـــا   
إىل عطـــن أو إىل الطريـــق ايكـــون أقـــ  مـــن ذلـــل مخســـة وعشـــرين ذراعـــا،  ذراعـــا، إُ أن يكـــون

                                                           

 حديع   ميار  املؤمن هلل. 145اُختصاص: ص (671)
 .54ب 152ص 1إرشا  القلوب: ج (672)
 .115ص 1الصراط املستقيم: ج (671)
 .1باب حترمي املدينة ح 561ص 2الكا : ج (674)
 .1122باب حترمي املدينة واضلها ح 561ص 4من ُ زضرو ال قيه: ج (679)
 .14022ح 50ب 140ص 10مستدرك الوسائ : ج (676)
 .6111 6ب 404ص 5وسائ  الشيعة: ج (677)
 .1215باب حكم احلرمي رمن ح 104ص 1من ُ زضرو ال قيه: ج (678)
 .64قرب اإلسنا : ص (675)
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 . (680)«وحرمي البمر ا دية مخسة وعشرون ذراعا
 . (681)«حرمي النهر حااتاو وما يليها: »وقا  

 

 عند مماته ص624يوأزيلت الحرمة

 الحرمة والحريم
 .يستحت بيان أن احلرمة أميلت عند ممات الرسو مسألة: 

، مـيةإ: حرمـة (681)رمي غـري احلرمـة، إذ احلرمـة ذاتيـة واحلـرمي عررـية وبـالتبعُو خي ى أن احلـ
اإلنسان ذاتية، أما حرمـة ذويـه باعتبـارو عررـية، الهـم حرمـة حـرمي ذلـل اإلنسـان ا ـرتم، ورنـا 

 انيتمعت ال اتية والعررية باُعتبارين.
 وللكعبة ميةإ حرمة، أما مكة اهك من احلرمي، اتأم ، وهك ا.

 : إراعة احلرمي، وهتل احلرمة.أشارت إىل أمرين  ما عن وااته اهك 
 وهتكوهـــا  والةـــاهر أن املـــرا  بــــ يأميلـــت احلرمـــةص أن القـــوم أمالـــوا حرمـــة رســـو  اهلل 

ورربوا هبا عرض ا دار، بناع على هنون املـرا  باحلرمـة املعـس ا ـاص أو العـام، أمـا لـو أريـد هبـا 
لتلـل  سـببيته  (689)  بعـدها التكـويين عندئـ   تسـند  اعـ  الن اإلمالـة (684)املعس األعم

 احلرمة التكوينية.
هـ ا ومجلتهـا هــ و بلحـا  أن احلرمـة عبــار  عمـا ُ زــ  انتهاهنـه، تقـرب أن يكــون املـرا  بـــ 

 يأميلت احلرمةص   ا ملة السابقة املعس األوسط.
ع ُ»  حـــديع:  قـــا  علـــك بـــن احلســـني صـــطيا  الســـمل إن اهلل تعـــاىل مســـخ هـــُؤ

وهتـل حرمـه، إن اهلل تعـاىل  اكية ترن عنـد اهلل عالونيـ  حـا  مـن قتـ  أُو  رسـو  اهلل 
                                                           

 .4ح 4ب 451ص 101حبار األنوار: ج (680)
 .7باب نيامع   حرمي احلقو  ح 456ص 5الكا : ج (681)
 و  بعر النسخ: يوأ يلت احلرمةص من اإل الة نعس الغلبة، و  بعضها: يوأميلت الرمحةص. (682)
 أي أن حرمة احلرمي اهنتسابية. (681)
 الشام  للحرمة التكوينية. (684)
 أي اهلل سبحانه وتعاىل. (689)
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 .(686)«وإن   مسخهم   الدنيا الن املعد  م من ع اب اآلخر  أرعاه ع اب املسخ
معاشـر األنصـار، أُ اـاقعوا ومـن حضـر، أُ إن »عند قرب وااتـه:  و  وصية الن  

قـا  عيسـى ـ راوي احلـديع «   وبيتها بي ، امن هتكه اقد هتـل حجـاب اهللاازمة باهبا با
زــوية وقطــع بقيـة هنةمــه وقــا : هلتــل واهلل حجــاب اهلل، هلتــل واهلل  ــ: ابكــى أبــو احلســن 

 .(687)«حجاب اهلل، هلتل واهلل حجاب اهلل يا أمه صلوات اهلل عليها
علـك أين راض عمـن ررـيت عنـه واعلـم يـا »أيضاإ   وصـيته عنـد قـرب وااتـه:  وقا  

ابنــ  اازمــة، وهنــ لل ر  ومةئكتــه، يــا علــك ويــ  ملــن ظلمهــا، وويــ  ملــن ابتالهــا حقهــا، وويــ  
ملــن هتــل حرمتهــا، وويــ  ملــن أحــر  باهبــا، وويــ  ملــن آذن خليلهــا، وويــ  ملــن شــاقها وبارمهــا، 

 .(688)«اللهم إين منهم بريع، وهم مين براع
اقالـــت  ـــا: هنيـــة أصـــبحت عـــن ليلتـــل يـــا بنـــت  وقـــد  خلـــت أم ســـلمة علـــى اازمـــة

 رسو  اهلل؟
 

أصــبحت بــني هنمــد وهنــرب، اقــد النــ  وظلــم الوصــك، هلتــل واهلل حجابــه، مــن »قالــت: 
   أصــــبحت إمامتــــه مقبضــــة مقتضــــبة علــــى غــــري مــــا شــــرمل اهلل   التناليــــ ، وســــنها النــــ  

 .(685)«مكتمنة التأوي ، ولكنها أحقا  بدرية وترات أحدية هنانت عليها قلوب الن ا 
 حق أم حكم

 احلرمي واحلرمة ه  ،ا حق أم حكم؟مسألة: 
 الةاهر: أن بعر املصا يق حق هنحرمي الدار، وبعضها حكم هنحرمة هتل املؤمن.

 .(650)«من استهان حبرمة املسلمني اقد هتل سرت إمانه: »قا  
 . (651)«من هتل سرت مؤمن هتل اهلل سرتو يوم القيامة: »وقا  اإلمام الصا   

                                                           

 .117صة أصحاب السبت رمن حق 470: صت سري اإلمام العسكري (686)
 .47رمن ح 1ب 277ص 44رانيع حبار األنوار: ج (687)
 .11رمن ح 1ب 225ص 44رانيع حبار األنوار: ج (688)
 .5رمن ح 7ب 157-156ص 21رانيع حبار األنوار: ج (685)
 .41رمن ح 15ب 447ص 71رانيع حبار األنوار: ج (650)
 .10171رمن ح 110ب 105ص 5رانيع مستدرك الوسائ : ج (651)
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إن أمرنــــا مســــتور مقنـــــع باملييــــا  امــــن هتـــــل علينــــا أذلـــــه »قـــــا :  وعــــن أ  عبــــد اهلل
 . (652)«اهلل

 .(651)«ومن هتل حجاب غريو انكش ت عورات بيته»و  احلديع: 
ــــة إُ حيــــاع العــــرض علــــى اهلل : »وقــــا  اإلمــــام الصــــا   ــــو   يكــــن للحســــاب مهول ل

أُ يهبط مـن ر وا ا بـا  ُو يـأوي عالوني  واضيحة هتل السرت على املخ يات حلق للمرع 
إىل عمران ُو يأهن  ُو يشرب ُو ينام إُ عن ارطرار متص  بالتلة، ومي  ذلل ي ع  من 
يرن القيامـة بأهوا ـا وشـدائدها قائمـة   هنـ  ن ـس ويعـاين بالقلـت الوقـوه بـني يـدي ا بـار، 

مســؤو ، قـا  اهلل عالونيــ :  حينمـ  يأخـ  ن ســه با اسـبة هنأنــه إىل عرصـاهتا مــدعو و  غمراهتـا
 بيينر بََّة ميْن خرْرررَل أتئرْينا بيها وركرفى بينا حاسي ْثقالر حر َيْن كانر مي ور

(654)»(659). 

                                                           

 .15باب الكتمان ح 446ص 4الكا : ج (652)
 .وصية اإلمام أمري املؤمنني ُبنه احلسني  22انةر حتة العقو : ص (651)
 .27سور  األنبياع:  (654)
   احلساب. 12ب 25انةر مصباح الشريعة: ص (659)
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 َعارة ما أضيع
رت السعك على مر األممان إلعا   ما أمكن إعا ته مما أريع من حرمي الرسـو  مسألة: 

 ومما أمي  من حرمته. 
   مـــاما  ولـــو   ا ملـــة عـــرب الـــدعاع ومـــا أشـــبه لتعجيـــ  و  ا انـــت التكـــويين مكـــن إعـــا

 تشر  األرض بنور رهبا، وتعو  املياو إىل داريها. الةهور، الن به
 .(656)«اللهم عج  ارنيه وأيدو بالنصر وانصر ناصريه واخ   خاذليه»و  الدعاع: 

بنةــر  مــين اللهــم أرين الطلعــة الرشــيد  والغــر  احلميــد ، واهنحــ  بصــري »و   عــاع العهــد: 
إليــه، وعجــ  ارنيــه وســه  شرنيــه، اللهــم اشــد  أمرو وقــّو ظهــرو وزــّو  عمــرو، اللهــم اعمــر بــه 

 .(657)«بة ك وأحك به عبا ك
وأنــت اللهــم بعبــا ك وذوي الرغبــة إليــل شــ يق »  قنوتــه:  و   عــاع ل مــام ا ــوا  

 .(658)«وبلنيابة  عائهم وتعجي  ال رج عنهم حقيق
 

 كبرى والمصيبة العظمىفتلك واهلل النازلة ال

 من مستثنيات كراهة القسم
قــد ســبق أن مــن ا ــائال ـ بــاملعس األعــم الشــام  للونيــوب ـ: القســم لبيــان أ،يــة مسئئألة: 

 لبيان شد  املصيبة. األمر، وهنا قد أقسمت 
 ومن ه ا القبي  تكرار القسم   القرآن احلكيم.

الصــــة  والســــةمص هنانــــا زل ــــان    وأمــــري املــــؤمنني علّيــــاإ يعليــــه هنمــــا أن رســــو  اهلل 
 .موار و، هنما نرن ذلل   هنةمهما

وال تجعلئئئئوا اهلل عرضئئئئة أمــــا مــــا ور  مــــن هنراهــــة القســــم، ميــــ  قولــــه ســــبحانه وتعــــاىل: 

                                                           

 .21رمن ح الدعاع   غيبة القائم  511ص 4هنما  الدين: ج  (656)
 .5122رمن ح 44ب 72ص 5رانيع مستدرك الوسائ : ج (657)
 .قنوت اإلمام حممد بن علك بن موسى  55انةر مه  الدعوات: ص (658)
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ْيمانكم
ااملرا  به اُستخ اه باسم اهلل سبحانه وتعاىل، بأن يكون اسم اهلل معرراإ  (655)

 ت ذلل.لليمني بدون أن يكون هناك أ،ية توني
 أو املرا  األعم من ذلل ومن القسم هناذباإ.

 أو القسم من  ون أ،ية   املورومل، أو ما أشبه.
ْرْيمئانيك ْم أرْن تئربئرئر وا   قـو  اهلل عالونيـ :  عن أ  عبد اهلل ورال ترْجعرل ئوا اللَّئهر ع ْرضرئًة 

ورتئرتئَّق ئئوا ورت ْصئئليح وا بئرئئْينر النَّئئاسي 
ح بــني اينـني اــة تقــ  علــك مــني إذا  عيــت لصــل»قـا :  (700)

 .(701)«أُ أاع 
ْرْيمئئانيك مْ   قولــه تعــاىل:  وعــن أ  نيع ــر وال ترْجعرل ئئوا اللَّئئهر ع ْرضرئئًة 

، قــا : (702)
 . (701)«يعين الرني  زلة أن ُ يكلم أخاو و ما أشبه ذلل أو ُيكلم أمه»

تعـاىل ُ إلـه غـريو عـن قـو  اهلل تبـارك و  وعن حممد بن مسـلم قـا : سـألت أبـا عبـد اهلل
ْرْيمانيك ْم أرْن تئربئرر وا ور تئرتئَّق وا هو قو  الرني  ُ واهلل، وبلى »قا :  ورال ترْجعرل وا اللَّهر ع ْرضرًة 
 .(704)«واهلل

 . (709)«يا عيسى ُ حتلة باقك هناذبا ايهتال عرشك غضبا»و  احلديع القدسك: 
ُو صا قا من غري ررور ، ُو يعـ  يا علك ُ حتلة باهلل هناذبا : »وقا  رسو  اهلل 

 .(706)«اهلل عررة ليمينل الن اهلل ُ يرحم ُو يرعى من حلة باقه هناذبا
إذا أّ عك عليل ما  و  يكـن لـه عليـل، اـأرا  أن زّل ـل، »قا :  وعن أ  عبد اهلل 

ــــلن بلــــ  مقــــدار يةيــــني  ر،ــــا اأعطــــه ُو حتلــــة، وإن هنــــان أهنيــــر مــــن ذلــــل اــــاحلة ُو  ا

                                                           

 .442سور  البقر :  (655)
 .442سور  البقر :  (700)
 .6باب اإلصةح بني الناا ح 410ص 4الكا : ج (701)
 .442سور  البقر :  (702)
 .45241ح 11ب 441ص 41وسائ  الشيعة: ج (701)
 .117من سور  البقر  ح 114-111ص 1ت سري العياشك: ج (704)
 .1رمن ح 72اجمللس 515األمايل للصدو : ص (709)
 . إىل أمري املؤمنني  وصية رسو  اهلل  12انةر حتة العقو : ص (706)
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 .(707)«تعطه
اقــــالوا: يــــا معلــــم ا ــــري  انيتمــــع احلواريــــون إىل عيســــى»قــــا :  وعــــن أ  عبــــد اهلل

أمـــرهنم أن ُ حتل ـــوا بـــاهلل هنـــاذبني، وأنـــا آمـــرهنم أن ُ  أرشـــدنا، اقـــا : إن موســـى نـــ  اهلل 
 .(708)«حتل وا باهلل هناذبني ُو صا قني

 .(705)«لعة ومحق الربهنةبيعوا ُو حتل وا، الن اليمني ين ق الس: »وقا  أمري املؤمنني 
ُ حتل وا إُ باهلل، ومن حلة باهلل اليصد ، ومن حلة له باهلل : »وقا  رسو  اهلل 

 . (710)«الريض، ومن حلة له باهلل الم يرض اليس من اهلل   شكع
حتل ـوا بـاهلل إُ وأنـتم : »وقا   ُ حتل وا بآبائكم ُو باألنـدا ، ُو حتل ـوا إُ بـاهلل، ُو
 . (711)«صا قون

 النازلة الكبرى
هك الناملة الكربن واملصـيبة العةمـى وتأهنيـد  يستحت بيان أن موت الرسو مسألة: 

 ذلل.
وقيمتـــه ولـــو بقـــدر، ممـــا يســـبت  اـــلن ميـــ  هـــ و التأهنيـــدات تبـــنّي قفـــدفر النـــ  األعةـــم

الت ـــاه النـــاا حولـــه أهنيـــر اـــأهنير، اـــلن مـــن عـــا   النـــاا أن يلت ـــوا حـــو  العةمـــاع، وهنـــ  مـــا 
 وا معراـــة بعةمـــتهم هنـــان الت ـــااهم حـــو م أهنيـــر، وهنلمـــا التـــة النـــاا حـــو  الرســـو  ام ا 

مئئا سئئألتكم مئئن أجئئر فهئئو أهنيــر هنــانوا ننجــىإ ومــأمن مــن مشــاهن  الــدنيا وعــ اب اآلخــر  اـــ
لكم

(712). 
النــــــــه مــــــــن أعةـــــــــم  مــــــــن أصــــــــيت نصـــــــــيبة اليــــــــ هنر مصــــــــابه بـــــــــالن  : »قــــــــا  
 .(711)«املصائت

                                                           

 .6باب هنراهية اليمني ح 215ص 7الكا : ج (707)
 .45152ح 1ب 157ص 41وسائ  الشيعة: ج (708)
 .15111رمن ح 40ب 471ص 11انةر مستدرك الوسائ : ج (705)
 .14ح 2ب 422ص 2هت يت األحكام: ج (710)
 .6باب اإلمان ح 222ص 1غوايل اللمايل: ج (711)
 .27سور  سبأ:  (712)
 .1باب التعالي ح 440ص 1الكا : ج (711)
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ــــا علــــك مــــن أصــــ: »وقــــا  النــــ   ــــ هنر مصــــيبته   ال ــــا مــــن أعةــــم ي يت نصــــيبة الي
 .(714)«املصائت
 .(719)«إذا أصبتم نصيبة ااذهنروا مصيب  ال ا أعةم املصائت: »وقا  

إنـا »مـوت األشـرت قـا :  وعن الشع ، عن صعصعة بـن صـوحان قـا : المـا بلـ  عليـا
ك الن موته مـن مصـائت هلل و إنا إليه رانيعون واحلمد هلل رب العاملني، اللهم إين أحتسبه عند

الدهر، ارحم اهلل مالكا، اقد وىف بعهدو وقضى  به ولقـك ربـه، مـع أنـا قـد وزنـا أن سـنا علـى 
 .   (716)«ال ا أعةم املصائت أن نصرب على هن  مصيبة بعد مصابنا برسو  اهلل 

هـد إن اهلل ليكتت الدرنية العالية   ا نة اـة يبلغهـا عبـدو اـة يـالا  يتع: »وقا  الن 
 .(717)«بالبةع ح  يبلغها وإذا أصبتم نصيبة ااذهنروا مصيب  ال ا أعةم املصائت

 : وأنشأ أمري املؤمنني
 المئئئئئئئوت ال والئئئئئئئدا يبقئئئئئئئي و ال ولئئئئئئئدا

 
 هئئئئئئئئئِا السئئئئئئئئئبيل َلئئئئئئئئئى أن ال تئئئئئئئئئرى أحئئئئئئئئئدا 
 هئئئئئئئئئئِا النبئئئئئئئئئئي ولئئئئئئئئئئم يَلئئئئئئئئئئد ْمتئئئئئئئئئئه 

 
 لئئئئئئئئئئئئو خلئئئئئئئئئئئئد اهلل خلقئئئئئئئئئئئئا قبلئئئئئئئئئئئئه خلئئئئئئئئئئئئدا 
 للمئئئئئئئوت فينئئئئئئئا سئئئئئئئهام غيئئئئئئئر خاطالئئئئئئئة 

 
 ص712يه اليئئئئوم سئئئئهم لئئئئم يفتئئئئه غئئئئدا مئئئئن فاتئئئئ 
 : وقالت اازمة الالهراع  

 َذا مئئئئئئئئات يومئئئئئئئئا ميئئئئئئئئت قئئئئئئئئّل ذكئئئئئئئئره
 

 وذكئئئئئئئئئئئئر أبئئئئئئئئئئئئي مئئئئئئئئئئئئِ مئئئئئئئئئئئئات واهلل أزيئئئئئئئئئئئئد 
ِكرت لمئئئئئئئئا فئئئئئئئئرك المئئئئئئئئوت بيننئئئئئئئئا   تئئئئئئئئ

 
 فعزيئئئئئئئئئئئئئئئت نفسئئئئئئئئئئئئئئئئي بئئئئئئئئئئئئئئئالنبي محمئئئئئئئئئئئئئئئئد 
 فقلئئئئئئئئئت لهئئئئئئئئئئا َن الممئئئئئئئئئات سئئئئئئئئئئبيلنا 

 
 ص715يومئئن لئئم يمئئت فئئي يومئئه مئئات فئئي غئئد 
اــلن ذلــل بــأمرهم يصــلوات اهلل  بعــالاع اإلمــام احلســني وهــ ا ُ ينــا  اُهتمــام األهنيــر  

 عليهم أمجعنيص.

                                                           

 .اص    وااته  412ص 1املناقت: ج (714)
 دلس   ذهنر اض  الصرب. 241ص 4رورة الواعةني: ج (719)
 .رت خرب قت  األش 165ص 1الغارات: ج (716)
   الشدائد والبةيا. 7ه 100مشكا  األنوار: ص (717)
 .4ب 541-544ص 44حبار األنوار: ج (718)
 .4ب 541ص 44، وحبار األنوار: جاص    وااته  412ص 1انةر املناقت: ج (715)
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 هنما ُ ينا  األخبار التالية أيضا: 
يـــا بـــين إن أشـــد العـــدم عـــدم القلـــت، وإن أعةـــم املصـــائت مصـــيبة الـــدين، »قـــا  لقمـــان: 
 .(720)«وأسس املرمئة مرمأته

 .(721)«أعةم املصائت ا ه : »وقا  أمري املؤمنني 
 .(722)«ملصيبة بالدين أعةم املصائتا: »وقا  
 . (721)«أعةم املصائت و الشقاع الوله بالدنيا: »وقا  

 التوسع في معنى )احتمال التأثير(
يهنشــة احلقيقــةص وانيــت   ا ملــة، ويك ــك   التــأيري احتمالــه عقةئيــاإ ولــو   مسئئألة: 

لــبعر العةمــات  املســتقب  لألنييــا  القا مــة، وذلــل مــن ونيــوو ذهنــرهم يصــلوات اهلل علــيهمص
 املبهمة ملا قب  الةهور.

 ههنا اتأيريو هنان اعلياإ ومستقبلياإ. وأما ما ذهنرته 
  شرح اللمعة   باب األمر باملعروه والنهك عن املنكر: يويـويال  قا  الشهيد الياين 

التــأيري، بــأن ُ يكــون التــأيري ممتنعــاإ، بــ  ممكنــا حبســت مــا يةهــر لــه مــن حالــه، وهــ ا يقتضــك 
الونيـــــوب مـــــا   يعلـــــم عـــــدم التـــــأيري وإن ظـــــن عدمـــــه، ألن التجـــــوم قـــــائم مـــــع الةـــــن، وهـــــو 

 .(724)حسنص
: ينعـم ُ يبعــد اسـتحبابه مـع احتمــا  التـأيري مــع ظـن عدمــه، إن وقـا  ا قـق األر بيلــك

 .(729)هنان مسقطاإ للونيوب، ُحتما  حصو  ن ع، اتأم ص
إن هنــان احتمــا  التــأيري بعيــداإ، أو : يهــ  يعتــرب دــر  التجــويال و وقــا  ا قــق الســبالواري

عــدم غلبــة الةــن أو العلــم بعــدم التــأيري، ظــاهر بعــر عبــاراهتم يقتضــك األو ، وظــاهر بعضــها 

                                                           

 .426  حديع لقمان ح 6ه 156قص  األنبياع للراوندي: ص (720)
 .1105صائت حا ه  شر امل 71غرر احلكم و رر الكلم: ص (721)
 .1242الدين هو املةك ح 26غرر احلكم و رر الكلم: ص (722)
 .4264الدنيا وحبها سبت الشقاع ح 120غرر احلكم و رر الكلم: ص (721)
 .215ص 4شرح اللمعة: ج (724)
 .515ص 7دمع ال ائد : ج (729)
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 .(726)الياين، ولع  نةر األو  على اآليةص 
 .(727)والت صي    ال قه
يكــــون   آخــــر الالمــــان قــــوم ينبــــع اــــيهم قــــوم مــــراعون ين ــــرون »قــــا :  عــــن أ  نيع ــــر
اع ســ هاع، ُ يونيبــون أمــرا نعــروه ُو  يــا عــن منكــر إُ إذا أمنــوا الضــرر، وينســكون، حــدي

هنالـــل يـــتم غضـــت اهلل علـــيهم اـــيعمهم »إىل أن قـــا : « يطلبـــون ألن ســـهم الـــرخ  واملعـــاذير
 .(728)«بعقابه

مــن مشــى إىل ســلطان نيــائر اــأمرو بتقــون اهلل ووعةــه وخواــه  »قــا :  وعــن أ  نيع ــر
 .(725)«ا ن واإلنس ومي  أعما مهنان له مي  أنير اليقلني من 

إن اهلل ُ يعــــ ب العامــــة بــــ نت ا اصــــة إذا عملــــت ا اصــــة : »وقــــا  أمــــري املــــؤمنني
باملنكر سرا من غري أن تعلم العامة، الذا عملـت ا اصـة بـاملنكر نيهـارا الـم تغـري ذلـل العامـة 

 .(710)«استونيت ال ريقان العقوبة من اهلل عالوني 
عصية إذا عم  هبا العبد سرا   تضر إُ عاملها، الذا عمـ  إن امل: »وقا  رسو  اهلل 

وذلــل أنـه يــ   بعملــه : »قــا  نيع ــر بـن حممــد « هبـا عةنيــة و  يغـري عليــه أرــرت بالعامـة
 . (711)« ين اهلل ويقتدي به أه  عداو  اهلل

مــا أقــر قــوم بــاملنكر بــني أظهــرهم ُ يغريونــه إُ أوشــل أن »قــا :  وعــن أ  عبــد اهلل
 . (712)«م اهلل بعقاب من عندويعمه

أين معـــ ب مـــن  أوحـــى اهلل إىل شـــعيت النـــ »  حـــديع قـــا :  وعـــن أ  نيع ـــر
ع قومـل مائـة ألـة، أربعـني أل ـا مـن شـرارهم وسـتني أل ـا مـن خيـارهم، اقـا  : يـا رب هـُؤ

ـــــوا أهـــــ  املعاصـــــك و  يغضـــــبوا  ـــــه:  اهن ـــــار؟ اـــــأوحى اهلل عالونيـــــ  إلي ـــــا  األخي األشـــــرار امـــــا ب
                                                           

 .24هن اية األحكام: ص  (726)
 .124-120ص 22: جاملنكر ل مام الشرياميانةر موسوعة ال قه، هنتاب األمر باملعروه والنهك عن  (727)
 .41157ح 4ب 145ص 16وسائ  الشيعة: ج (728)
 حديع   ميار  املؤمن هلل. 464-461اُختصاص: ص (725)
 .41172ح 2ب 116-115ص 16وسائ  الشيعة: ج (710)
 عقاب من قرب املنكر. 461يواب األعما : ص (711)
 .41176ح 2ب 117ص 16وسائ  الشيعة: ج (712)
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 . (711)«لغض 
قــا  موســى بــن »قــا :  عــن أبيــه عــن نيــدو علــك بــن احلســني  وعــن أ  عبــد اهلل 

: يا رب من أهلل ال ين تةلهم   ظ  عرشـل يـوم ُ ظـ  إُ ظلـل؟ اـأوحى اهلل عمران
إىل أن قــــا : « إليــــه: الطــــاهر  قلــــوهبم والرتبــــة أيــــديهم الــــ ين يــــ هنرون نيــــةيل إذا ذهنــــروا رهبــــم

 . (714)«ا استحلت مي  النمر إذا حر وال ين يغضبون  ارمك إذ»
 

 ذكر الحقيقة
يذهنــر احلقيقــةص أمــر، والتأهنيــد عليهــا أمــر يــان، والربهنــة عليهــا أمــر يالــع، والكــ  مسئئألة: 

 وانيت   ا ملة.
تـــار  اهنت ـــت    هـــ و ا مـــ  املتةحقـــة و  زـــو  ا طبـــة، ال ـــا  وهـــ ا مـــا اعلتـــه 

 يت.باألو  وأخرن رمت إليه الياين وياليةإ يلّ 
الناملــة أي الــ  تنــال  مــن الســماع، هنمــا قــا  أمــري « اتلــل واهلل الناملــة الكــربن: »قو ــا 

 . (719)املؤمنني يعليه الصة  والسةمص:   هن  يوم ينال  البةع إىل األرض هنقطر املطر
واملعس: أن احلوا ا تقع   ص وه البشر بصور  مسـتمر ، اهـ ا مـوت وهـ ا يقتـ  وهـ ا 

وهــ ا يغــر  وهــ ا زــرت  بيتــه وهــ ا ي تقــر ومــا أشــبه ذلــل، ولكــن مــوت رســو  يســقط   هــو  
أهنرب مـن هنـ  تلـل النـوام  واملصـائت إذ أن هنـ  مصـيبة  ـّ  اـر اإ أو أاـرا اإ أو شـعباإ  اهلل 

  حياتـه هنــان رمحــة  امصـيبة تعــم هنــ  العـاملني ألنــه  أو شـعوباإ، أمــا مـوت رســو  اهلل 
بعد موتـه أيضـاإ هنحياتـه  ون من رمحة ونيو و الشرية، وإن هنان للعاملني، ونوته حرم العامل

 رمحة للناا حيع يستغ ر  م وإن اهلل بربهنته يت ض  عليهم، إىل غري ذلل.
: يواملصـــيبة العةمـــىص اـــلن النـــاا أصـــيبوا نصـــيبة هنبـــري  ُ يعـــره مـــداها إُ اهلل قو ـــا 

 سبحانه وتعاىل.
                                                           

 .  قص  شعيت  11ب 412األنبياع للجالائري: ص قص  (711)
 .1724رمن ح 1ب 161ص 1انةر مستدرك الوسائ : ج (714)
إن األمـــر ينـــال  مـــن »وايـــه:  6بـــاب األمـــر بـــاملعروه والنهـــك عـــن املنكـــر رـــمن ح 57ص 5انةـــر الكـــا : ج (719)

 «.السماع إىل األرض هنقطر املطر
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ـــــــبةع أســـــــرمل : »و  احلـــــــديع: قـــــــا   إىل املـــــــؤمن التقـــــــك مـــــــن املطـــــــر إىل قـــــــرار إن ال

 .(716)«األرض
: إن   هنتــاب علــك : »عــن آبائــه  عــن اإلمــام الررــا  و  صــحي ة الررــا 

أن أشـــد النـــاا بـــةع النبيـــون   الوصـــيون،   األميـــ  ااألميـــ ، وإ ـــا يبتلـــى املـــؤمن علـــى قـــدر 
ينــه ورــعة عملــه أعمالـه احلســنة، امــن صــّح  ينــه وحســن عملــه اشـتد بــة و، ومــن ســخة  

قّ  بة و، وإن البةع أسرمل إىل املؤمن التقك من املطـر إىل قـرار األرض، وذلـل أن اهلل عالونيـ  
 .(717)«  رع  الدنيا يواباإ ملؤمن ُو عقوبة لكاار

 ؟«هنية ترهنت الشيعة: »وعن سلمان بن غامن قا : سألين أبو عبد اهلل
 من امليالاب السريع   ماع املطر.اقلت: ترهنت احلانية ايهم والبةع أسرمل إليهم 

 ؟«أيسرك األمر ال ي أنت عليه أم مائة ألة»  قا : « اهلل املستعان»اقا : 
 قلت: ُ واهلل، ُو نيبا  هتامة ذهبا.

من أغس منـل ومـن أصـحابل، مـا علـى أحـدهنم ولـو سـاح   األرض يأهنـ  مـن »اقا : 
 . (718)«ور  الشجر ونبت األرض ح  يأتيه املوت

 للعالمينرحمة 
ًة ليْلعرالرميينر قا  تعاىل:  ْلنراكر َيالر ررْحمر ورمرا أرْرسر

(715). 
  إين أوصــيل يــا ابــن مــرمي : »و  احلــديع القدســك قــا  اهلل تعــاىل لعيســى بــن مــرمي

البكر البتو  بسيد املرسلني وحبي  منهم، أمحد صاحت ا مـ  األمحـر والونيـه األقمـر املشـر  
ـــالنور، الطـــاهر القلـــت، الشـــديد البـــأا، احليـــك املتكـــرم، النـــه رمحـــة للعـــاملني وســـيد ولـــد آ م  ب

 .(740)«عندي

                                                           

 .1551رمن ح 77ب 464ص 1انةر وسائ  الشيعة: ج (716)
 .4202ح 65ب 221-220ص 4مستدرك الوسائ : ج (717)
   اُبتةع واُختبار. 6ه 454مشكا  األنوار: ص (718)
 .107سور  األنبياع:  (715)
 .72اجمللس 540-515األمايل للصدو : ص (740)
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 .(741)«إن اهلل تبارك وتعاىل بعيين رمحة للعاملني: »وقا  رسو  اهلل
 .(742)«إ ا أنا رمحة مهدا : »وقا  

علـى الصــ ا ونـا ن   أيـام املوسـم: يـا أيهـا النــاا إين  وقـد روي أنـه: قـام رسـو  اهلل 
  رب العاملني، ارمقه الناا بأبصارهم، قا ا يةيا.رسو  اهلل

ح  أتى املرو ،   ورع يدو   أذنـه   نـا ن يةيـا بـأعلى صـوته: يـا أيهـا    انطلق 
 الناا إين رسو  اهلل، يةيا.

ارمقــــه النــــاا بأبصــــارهم، ورمــــاو أبــــو نيهــــ  يقبحــــه اهللص حبجــــر اشــــ  بــــني عينيــــه، وتبعــــه 
حــ  أتــى ا بــ  ااســتند إىل مورــع يقــا  لــه: املتكــأ، ونيــاع   املشــرهنون باحلجــار ، اهــرب

 وقا : يا علك قد قت  حممد. املشرهنون   زلبه، ونياع رني  إىل علك بن أ  زالت
 اد  الباب، اقالت: خدرة من ه ا؟ إىل منال  خدرة  اانطلق 

 قا : أنا علك.
 قالت: يا علك ما اع  حممد؟
قد رموو باحلجار ، وما أ ري أحك هو أم ميـت، اـأعطيين  قا : ُ أ ري، إُ أن املشرهنني

النــا  ــدو  شــيما ايــه مــاع وخــ ي معــل شــيما مــن هــيس وانطلقــك بنــا نلــتمس رســو  اهلل 
 نيائعا عطشانا.
معــه، اقــا  علــك: يــا خدرــة اســتبطين الــوا ي  حــ  نيــام ا بــ  وخدرــة  امضــى 

، ن سـك لـل ال ـداع،   أي وا  أنـت ح  أسـتةهرو، اجعـ  ينـا ي: يـا حممـداو، يـا رسـو  اهلل
 ملقى؟

ونيعلت خدرة تنا ي: من أحـس يل النـ  املصـط ى، مـن أحـس يل الربيـع املرتضـى، مـن 
 أحس يل املطرو    اهلل، من أحس يل أبا القاسم؟

بكـى وقـا : مـا تـرن مـا صـنع   قـومك،  الما نةـر إليـه النـ   وهبط عليه نيربئي 
 !.هن بوين وزر وين وخرنيوا علكّ 

اقــا : يــا حممــد نــاولين يــدك، اأخــ  يــدو اأقعــدو علــى ا بــ ،   أخــرج مــن حتــت نيناحــه 
                                                           

 دلس   ذهنر ا مر والربا. 262ص 4انةر رورة الواعةني: ج (741)
 .ذهنر أقائه  2ص 1هنشة الغمة: ج  (742)
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 رنوهنا من  رانيل ا نـة منسـونيا بالـدر واليـاقوت وبسـطه حـ  نيلـ  بـه نيبـا  هتامـة،   أخـ  
ح  أقعدو عليـه   قـا  لـه نيربئيـ : يـا حممـد أتريـد أن تعلـم هنرامتـل علـى  بيد رسو  اهلل 

 اهلل؟
 قا : نعم.

 قا : اا مل إليل تلل الشجر  يبل.
 ادعاها، اأقبلت ح  خرت بني يديه سانيد .

 اقا : يا حممد مرها ترنيع.
 اأمرها، ارنيعت إىل مكا ا.

وهـبط عليــه إقاعيــ  حــارا الســماع الــدنيا اقـا : الســةم عليــل يــا رســو  اهلل، قــد أمــرين 
 ر  أن أزيعل، أاتأمرين أن أنير عليهم النجوم اأحرقهم؟

ب  ملل الشمس اقا : السةم عليل يـا رسـو  اهلل، أتـأمرين أن آخـ  علـيهم الشـمس وأق
 اأمجعها على ر وسهم اتحرقهم؟

وأقبــــ  ملــــل األرض اقــــا : الســــةم عليــــل يــــا رســــو  اهلل، إن اهلل عالونيــــ  قــــد أمــــرين أن 
 أزيعل، أاتأمرين أن آمر األرض اتجعلهم   بطنها هنما هم على ظهرها؟

ـــا رســـو  اهلل، إن اهلل قـــد أمـــرين أن أزيعـــل، وأقبـــ  ملـــل ا بـــا  ا قـــا : الســـةم عليـــل ي
 أاتأمرين أن آمر ا با  اتنقلت عليهم اتحطمهم؟

وأقب  ملل البحار اقا : السةم عليل يا رسو  اهلل، قد أمـرين ر  أن أزيعـل، أاتـأمرين 
 أن آمر البحار اتغرقهم؟
 : قد أمر  بطاع ؟اقا  رسو  اهلل 

 قالوا: نعم.
 اع رأسه إىل السماع ونا ن: ار 

 إين   أبعع ع ابا، إ ا بعيت رمحة للعاملني،  عوين وقومك ال م ُيعلمون.
إىل خدرــة يــو    الــوا ي اقــا : يــا رســو  اهلل أُ تــرن إىل خدرــة،  ونةــر نيربئيــ  

رئـل قد أبكـت لبكائهـا مةئكـة السـماع، ا عهـا إليـل اأقرئهـا مـين السـةم وقـ   ـا: إن اهلل يق
الســــةم وبشــــرها أن  ــــا   ا نــــة بيتــــا مــــن قصــــت ُ نصــــت ايــــه ُو صــــخت، لؤلــــؤا مكلــــة 
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 بال هت.
والــدماع تســي  مــن ونيهــه علــى األرض وهــو مســحها وير هــا، قالــت:  اــدعاها النــ  

 اداك أ  وأمك،  مل الدمع يقع على األرض.
 قا : أخشى أن يغضت رب األرض على من عليها.

و خلت به منال ـا،  وعلك ورسو  اهلل  انصرات خدرة  الما نين عليهم اللي 
اأقعدته على املورع ال ي ايه الصخر  وأظلته بصخر  من او  رأسه وقامـت   ونيهـه تسـرتو 
برب ها، وأقب  املشرهنون يرمونه باحلجار  الذا نياعت من او  رأسـه صـخر  وقتـه الصـخر ، وإذا 

بن سـها ونيعلــت  ك مـن بـني يديــه وقتـه خدرــة رمـوو مـن حتتــه وقتـه ا ــدران احلـيط، وإذا رمــ
تنــا ي: يــا معشــر قــريش ترمــى احلــر    منال ــا، المــا قعــوا ذلــل انصــراوا عنــه وأصــبح رســو  

 . (741)«وغدا إىل املسجد يصلك اهلل
 

 ال مثلها نازلة وال بائقة عاجلة

 النكرة في سياك النفي
، علــــــى مــــــا ذهنرنــــــاو   (744)النكــــــر    ســــــيا  الن ــــــك أو النهــــــك ت يــــــد العمــــــوممسئئئئئئألة: 

 .(749)األصو 
  األ،يــة،  اــلن هنــ   مــا نــال  علــى البشــر مــن املصــائت   يكــن نناللــة مــوت الرســو 

 وإىل يوم القيامة. وهن لل ما سيح  على البشر بعد الرسو  
اـلن تلـل النـوام  صـغار بالنسـبة إىل هـ و الناملـة وهـك مـوت « ُ ميلهـا ناملـة:  »قو ا 
 .رسو  اهلل 
البائقة: الداهية والطاّمة، واملرا  بالعانيلة:   ه و الدنيا   « ُو بائقة عانيلة: » ا قو 

 مقاب  ا شر ال ي هو بائقة آنيلة، ا ك البوائق العانيلة   الدنيا ُ شبيه ملوت الرسـو  
 إزةقاإ.

                                                           

 .25رمن ح 1ب 422-421ص 12انيع حبار األنوار: جر  (741)
 اان يناملةص ويبائقةص نكرتان وقعتا   سيا  الن ك. (744)
 هـ.1241م 4000زبع  ار العلوم، الطبعة ا امسة  517: صص رانيع  ياألصو ص ل مام الشريامي 749)
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 ورنــا يكـــون يبائقـــة عانيلــةص   قبـــا  مصـــيبة  هن انيعــة الطـــة، أو مـــا قبلهــا: هنمقتـــ  أمـــري
، الن ال اص  بني استشها ،ا يصـلوات اهلل عليهمـاص هنـان يةيـني سـنة، وباعتبـار  املؤمنني 
 يتضح املعس أهنير. ن س رسو  اهلل  هنونه 

: ااصــــط قت أبــــواب ا ــــامع، قــــا  الــــراوي   بيــــان مــــا وقــــع   مقتــــ  أمــــري املــــؤمنني 
 ة، ونـا ن نيربئيـ ورجت املةئكة   السماع بالدعاع، وهبت ريح عاصة سو اع مةلم

هتــدمت واهلل أرهنــان ا ــدن، وانطمســت »بــني الســماع واألرض بصــوت يســمعه هنــ  مســتيقظ: 
واهلل  وم السماع وأعةم التقى، وان صمت واهلل العرو  الويقى، قلت  ابـن عـم حممـد املصـط ى، 

 .(746)«ياعقلت  الوصك اجملتىب، قلت  علك املرتضى، قلت  واهلل سيد األوصياع، قتله أشقى األشق
  مــوازن عديــد  منهــا ليلــة العقبــة حينمــا تــآمروا  هــ ا وقــد تــآمر القــوم علــى قتــ  علــك

 .على قت  رسو  اهلل 
 لقـــد رامــت ال جـــر  الك ــر  ليلـــة العقبــة قتـــ  رســـو  اهلل : »قــا  اإلمـــام العســكري

قــدروا امــا  علــى العقبــة، ورام مــن بقــك مــن مــر   املنــااقني باملدينــة قتــ  علــك بــن أ  زالــت
ملـا اخـم مـن أمـرو    علـك على مغالبة رهبـم، محلهـم علـى ذلـل حسـدهم لرسـو  اهلل 

وعةم من شأنه، من ذلل أنه ملـا خـرج مـن املدينـة وقـد هنـان خل ـه عليهـا قـا  لـه: إن نيربئيـ  
أتاين قا  يل: يا حممد إن العلك األعلى يقرئل السةم ويقو  لل: يا حممد إما أن  ـرج أنـت 

أو خيــرج علـك وتقــيم أنــت، ُبـد مــن ذلــل، اـلن عليــا قــد ندبتـه إلحــدن اينتــني ُ ويقـيم علــك 
 يعلم أحد هننه نية  من أزاعين ايهما وعةيم يوابه غريي.

 الما خل ه أهنير املنااقون الطعن ايه اقالوا: مله وسممه وهنرو صحبته.
عـن  : ما أشخصلح  حلقه وقد ونيد مما قالوا ايه، اقا  رسو  اهلل  اتبعه علك

 مرهنالك؟
 قا : بلغين عن الناا هن ا وهن ا.

 اقا  له: أما تررى أن تكون مين نناللة هارون من موسى إُ أنه ُ ن  بعدي.
إىل مورعه، ادبروا عليه أن يقتلوو، وتقدموا   أن ز روا له   زريقه  اانصره علك 

ا مـن الـرتاب بقـدر مـا ح ري  زويلة قدر مخسني ذراعا   غطوها حبصر رقا  ونيـروا اوقهـا يسـري 

                                                           

 .147ب 424ص 24رانيع حبار األنوار: ج (746)
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ال ي ُبد له من سلوهنه، ليقع هو و ابتـه  غطوا ونيوو احلصر وهنان ذلل على زريق علك 
  احل ري  ال  قد عمقوها، وهنان ما حوايل ا  ور أررا ذات حجار ،  بـروا علـى أنـه إذا وقـع 

 مع  ابته   ذلل املكان هنبسوو باألحجار ح  يقتلوو.
كان لون ارسه عنقه وأزاله اهلل ابلغـت نيح لتـه أذنـه وقـا : يـا قرب امل الما بل  علك

 أمري املؤمنني قد ح ر هاهنا و بر عليل احلتة، وأنت أعلم ُ متر ايه.
: نيالاك اهلل من ناصح خريا هنما تدبر تـدبريي اـلن اهلل عالونيـ  ُ خيليـل اقا  له علك

ن املــرور علــى املكــان، مــن صــنعه ا ميــ ، وســار حــ  شــاره املكــان اتوقــة ال ــرا خواــا مــ
: سر بلذن اهلل ساملا سويا عجيبـا شـأنل بـديعا أمـرك، اتبـا رت الدابـة، اـلذا اهلل اقا  علك

 عالونيـ  قــد مـ  األرض وصــلبها وألم ح رهــا ونيعلهـا هنســائر األرض، المـا نياومهــا علــك 
لى لون ال را عنقه وورع نيح لته على أذنه   قا : ما أهنرمل على رب العاملني، نيومك ع

 ه ا املكان ا اوي.
: نيـــاماك اهلل هبــ و الســةمة عــن تلـــل النصــيحة الــ  نصـــحتين،   اقــا  أمــري املــؤمنني

قلــت ونيــه الدابــة إىل مــا يلــك هن لهــا والقــوم معــه، بعضــهم هنــان أمامــه وبعضــهم خل ــه، وقــا : 
  .اهنش وا عن ه ا املكان، اكش وا عنه الذا هو خاو ُو يسري عليه أحد إُ وقع   احل ري 

 للقوم: أتدرون من عم  ه ا؟ اأظهر القوم ال المل والتعجت مما رأوا، اقا  علك
 قالوا: ُ ندري.

 : لكن ارسك ه ا يدري، يا أيها ال را هنية ه ا ومن  بر ه ا؟قا  علك
اقا  ال را: يا أمري املؤمنني إذا هنان اهلل عالوني  يربم ما يروم نيها  ا لق نقضه أو هنـان 

  ا لــق إبرامــه اــاهلل هــو الغالــت وا لــق هــم املغلوبــون، اعــ  هــ ا يــا أمــري يــنقر مــا يــروم نيهــا
املـؤمنني اـةن واـةن واـةن إىل أن ذهنــر العشـر  نوازـا  مـن أربعــة وعشـرين هـم مـع رســو  اهلل 

  زريقه،    بروا هم علـى أن يقتلـوا رسـو  اهلل    علـى العقبـة واهلل عالونيـ  مـن وراع
 .(747)«هلل ُ يغلبه الكاارون، احلديعوويل ا حيازة رسو  اهلل
 يوم عاشوراء

: يـا عن عبد اهلل بن ال ض  ا اهبك قا : قلت أل  عبد اهلل نيع ر بن حممد الصـا  

                                                           

 .465واقعة ليلة العقبة رمن ح 124-120: صت سري اإلمام العسكري  (747)
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ابن رسـو  اهلل هنيـة صـار يـوم عاشـوراع يـوم مصـيبة وغـم ونيـالمل وبكـاع  ون اليـوم الـ ي قـبر 
 ي قتــ  ايــه أمــري املــؤمننيواليــوم الــ  واليــوم الــ ي ماتــت ايــه اازمــة ايــه رســو  اهلل 

 بالسم؟ واليوم ال ي قت  ايه احلسن
أعةم مصيبة من مجيـع سـائر األيـام، وذلـل أن أصـحاب  إن يوم قت  احلسني»اقا : 

بقـك  الكساع ال ين هنانوا أهنرم ا لق على اهلل تعاىل هنانوا مخسة، الما مضـى عـنهم النـ  
اـــيهم للنـــاا عـــالاع وســـلو ، المـــا مضـــت  ، اكـــانأمـــري املـــؤمنني واازمـــة واحلســـن واحلســـني

للناا عالاع وسلو ، الما مضى منهم أمـري  هنان   أمري املؤمنني واحلسن واحلسني  اازمة
هنـــان   عـــالاع وســـلو ، المـــا مضـــى احلســـن هنـــان للنـــاا   احلســـن واحلســـني  املـــؤمنني 

أحــد   يكــن بقــك مــن أهــ  الكســاع  للنــاا   احلســني عــالاع وســلو ، المــا قتــ  احلســني 
للنــاا ايــه بعــدو عــالاع وســلو  اكــان ذهابــه هنــ هاب مجــيعهم، هنمــا هنــان بقــا و هنبقــاع مجــيعهم، 

 «.ال لل صار يومه أعةم األيام مصيبة
قا  عبد اهلل بن ال ض  ا اهبك: اقلت له: يا ابن رسـو  اهلل الـم   يكـن للنـاا   علـك 

 ؟عالاع وسلو  مي  ما هنان  م   آبائه بن احلسني
ى، إن علك بن احلسني هنان سيد العابدين وإماما وحجة على ا لـق بعـد آبائـه بل»اقا : 

و  يسمع منـه وهنـان علمـه ورايـة عـن أبيـه عـن نيـدو عـن  املارني ولكنه   يلق رسو  اهلل 
قد شاهدهم النـاا مـع رسـو  اهلل  وهنان أمري املؤمنني واازمة واحلسن واحلسني  الن  
 انوا مـــ  نةـــروا إىل أحـــد مـــنهم تـــ هنروا حالـــه مـــن رســـو  اهلل   أحــوا    أن يتـــواىل، اكـــ
  وقــــو  رســــو  اهلل  لــــه وايــــه، المــــا مضــــوا اقــــد النــــاا مشــــاهد  األهنــــرمني علــــى اهلل

ألنــه مضــى   آخــرهم،  عالونيــ  و  يكــن   أحــد مــنهم اقــد مجــيعهم إُ   اقــد احلســني
 «.ال لل صار يومه أعةم األيام مصيبة

  ا ــاهبك: اقلــت لــه: يــا ابــن رســو  اهلل اكيــة قــت العامــة يــوم قــا  عبــد اهلل بــن ال ضــ
 عاشوراع يوم برهنة؟

تقـرب النـاا بالشـام إىل ياليـد اورـعوا لـه األخبـار  ملا قتـ  احلسـني»  قا :  ابكى
وأخــ وا عليهــا ا ــوائال مــن األمــوا ، اكــان ممــا ورــعوا لــه أمــر هــ ا اليــوم وأنــه يــوم برهنــة ليعــد  

البكاع واملصيبة واحلالن إىل ال رح والسـرور والتـربك واُسـتعدا  ايـه، حكـم الناا ايه من ا المل و 
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 .(748)«اهلل بيننا وبينهم
 

 أعلن بها كتاب اهلل جل ثناؤه في أفنيتكم 

 عالقة القرآن والعترة
 : الةاهر أن هنالل ترابطاإ يبوتياإ وإيباتياإ بني هنتاب اهلل التشريعك وهنتابه التكويين.مسألة

 (790)«لـن ي رتقـا»والصامت، و (745)لى ل لل: الرتابط بني القرآن النازقواملصدا  األني
 يشري ايما يشري إىل ذلل أيضا.

 من الشواهد على ذلل.« أعلن: »وقو ا 
أيهـــــا النـــــاا إين اـــــرزكم وأنـــــتم وار ون علـــــّك احلـــــوض، أُ وإين : »قـــــا  رســـــو  اهلل 

ة ا بــري نبــأين أ مــا لــن ي رتقــا ســائلكم عــن اليقلــني اــانةروا هنيــة  ل ــوين ايهمــا، اــلن اللطيــ
حـ  يلقيــاين، وسـألت ر  ذلــل اأعطانيــه، أُ وإين قـد ترهنتهمــا اــيكم هنتـاب اهلل وعــرتيت أهــ  
بيــــــــ ، ُو تســــــــبقوهم ات رقــــــــوا، ُو تقصــــــــروا عــــــــنهم اتهلكــــــــوا، ُو تعلمــــــــوهم اــــــــل م أعلــــــــم 

 .(791)«منكم
ال مـا لـن ي رتقـا حـ   إين تارك ايكم خلي تني هنتاب اهلل وعـرتيت أهـ  بيـ ،: »وقا  

 .(792)«ير ا علّك احلوض
أصــحابه نــس اقــا : يــا أيهــا  :  عــا رســو  اهلل وعــن نيــابر قــا : قــا  أبــو نيع ــر

النــاا إين تــارك اــيكم اليقلــني أمــا إن متســكتم هبمــا لــن تضــلوا: هنتــاب اهلل وعــرتيت أهــ  بيــ ، 
ين تــارك اــيكم حرمــات اهلل:  ال مــا لــن ي رتقــا حــ  يــر ا علــّك احلــوض،   قــا : أيهــا النــاا إ

                                                           

 .1ح 164ب 447-445ص 1عل  الشرائع: ج (748)
 .إشار  إىل أه  البيت  (745)
إين تارك ايكم اليقلني ما إن متسكتم هبمـا لـن تضـلوا،  : »إشار  إىل حديع اليقلني، حيع قا  رسو  اهلل (790)

 5ب 11ص 47وســـائ  الشـــيعة: ج« ضهنتـــاب اهلل وعـــرتيت أهـــ  بيـــ ، وإ مـــا لـــن ي رتقـــا حـــ  يـــر ا علـــك احلـــو 
 .11122ح

 .120ص 1اإلرشا : ج (791)
 .60ح 44ب 420ص 1هنما  الدين: ج  (792)
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أمـــــــا هنتـــــــاب اهلل : »،   قـــــــا  أبـــــــو نيع ـــــــر«هنتـــــــاب اهلل وعـــــــرتيت والكعبـــــــة البيـــــــت احلـــــــرام
 . (794)«، وأما الكعبة اهدموا، و أما العرت  اقتلوا، وهن  و ائع اهلل اقد تربوا(791)احراوا

ســم  أمــري »قــا :  عــن أبيــه عــن نيــدو علــك بــن احلســني عــن أبيــه  وعــن الصــا   
: إين شلـة اـيكم اليقلـني هنتـاب اهلل وعـرتيت، اقيـ  عـن معـس قـو  رسـو  اهلل  املؤمنني

له: من العرت ؟ اقا : أنا واحلسـن واحلسـني واألئمـة التسـعة مـن ولـد احلسـني تاسـعهم مهـديهم 
ي ارقهم ح  ير وا على رسو  اهلل   . (799)«حوره وقائمهم، ُ ي ارقون هنتاب اهلل ُو

النـه الشـ اع النـااع، والـدواع املبـارك، عصـمة ملـن متسـل بـه،  عليكم بالقرآن،: »وقا  
أتدرون من املتمسل به، ال ي يتمسكه ينا  ه ا الشره العةيم، »  قا : « و ا  ملن اتبعه

 .(796)«هو ال ي يأخ  القرآن وتأويله عنا أه  البيت وعن وسائطنا الس راع عنا إىل شيعتنا
و ن   املسجد ااحتوشـناو  بن أ  زالتوعن سليم بن قيس قا : خرج علينا علك 

سلوين قب  أن ت قـدوين، سـلوين عـن القـرآن اـلن   القـرآن علـم األولـني واآلخـرين،   »اقا : 
  يدمل لقائ  مقاُ، ُو يعلم تأويلـه إُ اهلل والراسـخون   العلـم وليسـوا بواحـد ورسـو  اهلل 

  ُ يــالا    عقبــه إىل  رســو  اهلل هنــان واحــدا مــنهم، علمــه اهلل ســبحانه إيــاو و علمنيــه 
ئة  يوم تقوم الساعة،   قرأ:  وربرقييٌَّة ميمَّا تئررركر آل  م وسى ورآل  هار ونر ترْحميل ه  اْلمرالئيكر

(797) ،
نناللـــة هـــارون مـــن موســـى إُ النبـــو ، والعلـــم   عقبنـــا إىل أن تقـــوم  اأنـــا مـــن رســـو  اهلل 

ًة باقييرًة فيي عرقيبيهي ورجرعرلرها كرليمر الساعة،   قرأ: 
(798). 

  قــــــا : هنــــــان رســــــو  اهلل عقــــــت إبــــــراهيم و ــــــن أهــــــ  البيــــــت عقــــــت إبــــــراهيم وعقــــــت 
 .»(795)حممد

 ن أه  البيت ُ يقاا بنا أحد، اينـا نـال  القـرآن واينـا معـدن : »وقا  أمري املؤمنني 

                                                           

 أي حراوا معناو و  يعملوا به. (791)
 .1ح 17ب 212-211بصائر الدرنيات: ص (794)
 .45ب 505ص 4هنشة الغمة: ج  (799)
 .11121رمن ح 5ب 11ص 47انةر وسائ  الشيعة: ج (796)
 .422سور  البقر :  (797)
 .42سور  الالخره:  (798)
 سور  الالخره وما ايها من اآليات. 520تأوي  اآليات الةاهر : ص (795)
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 . (760)«الرسالة
ئئدٌ  ق ئئْل ه ئئور يــا علــّك ميلــل   أّمــ  ميــ : »وقــا  رســو  الّلــه  اللَّئئه  أرحر

، امــن (761)
أحّبل بقلبه اكأّ ا قرأ يلع القرآن، ومن أحّبل بقلبه وأعانل بلسانه اكأّ ا قرأ يليـك القـرآن، 

 .(762)«ومن أحّبل بقلبه وأعانل بلسانه ونصرك بيدو اكأّ ا قرأ القرآن هنّله
أهـ  البيـت نـا تعجبـون، إن القـرآن أربعـة أربـامل، اربـع اينـا »:   حديع: وقا  الن  

  خاصة، وربع   أعدائنا، وربع حة  وحرام، وربع ارائر وأحكام، وإن اهلل أنال    علك 
 .(761)«هنرائم القرآن

يتنـــا أهـــ  البيـــت قطـــت القـــرآن وقطـــت مجيـــع : »وقـــا  أبـــو عبـــد اهلل  إن اهلل نيعـــ  ُو
رسـو  اهلل  الكتت، عليها يستدير حمكم القرآن وهبا نوهت الكتت، ويستبني اإلمان، وقد أمـر

  أن يقتدن بالقرآن وآ  حممد، وذلل حيع قا    آخر خطبة خطبهـا: إين تـارك اـيكم
اليقلني اليق  األهنـرب واليقـ  األصـغر، اأمـا األهنـرب اكتـاب ر  وأمـا األصـغر اعـرتيت أهـ  بيـ ، 

 . (764)«ااح ةوين ايهما الن تضلوا ما متسكتم هبما
وواريــك ووصــيك وخلي ــ    أمــ  وويل   أخــك ووميــري»  حــديع:  وقــا  رســو  اهلل 

هن  مؤمن بعدي،   ابين احلسن واحلسني   تسعة من ولـد احلسـني واحـد بعـد واحـد، القـرآن 
ي ارقهم ح  ير وا علّك احلوض  .(769)«معهم وهم مع القرآن، ُ ي ارقونه ُو

                                                           

 .457ح 11ب 66ص 4: جعيون أخبار الررا  (760)
 .1سور  اإلخةص:  (761)
 سبعون منقبة. أبواب السبعني، ألمري املؤمنني  520ص 4ا صا : ج (762)
 .422سور  مرمي، رمن ح 425ت سري ارات الكو : ص (761)
 .5  اض  القرآن ح 5ص 1ت سري العياشك: ج (764)
 على مجاعة هنيري  من املهانيرين. احتجانيه  122ص 1انةر اُحتجاج: ج (769)
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 والقرآن الكريم الرسول اْعظم 
بــالقرآن الكــرمي، وبصــور  عامــة  لرســو  مــن الــةمم ســرب أغــوار شــد  ارتبــاط امسئئألة: 

والكتـــاب املبـــني، عـــرب  استكشـــاه عمـــق العةقـــة التشـــريعية والتكوينيـــة بـــني العـــرت  املطهـــر  
 .(766) راسة األبعا  ا لية وا  ية   عبارات وإشارات ولطائة وحقائق القرآن الكرمي

 من مصا يق ذلل، واإلعةن هنان   آيات عديد .« أعلن» وقو ا 
َنك ميت وانهم مّيتونحيع قا  سبحانه: 

(767). 
وما جعلنا لبشر من قبلك الَلد أفنن مّت فهم الَالدونوقا  تعاىل: 

(768). 
ك ل  نئرْفَ  ذائيقرة  اْلمرْوتي ث مَّ َيلرْينا تئ ْرجرع ونر وقا  سبحانه: 

(765). 
ك ل  نئرْفَ  ذائيقرة  اْلمرْوتي وقا  تعاىل: 

(770). 
ملسلمني هنانوا يتوقعون البقاع وا لو    احليا  الدنيا ملا رأوا من معانيال وذهنر البعر بأن ا

وونياهته عند اهلل سبحانه وتعاىل، لكن اهلل أعلـن أن هنـ  شـكع هالـل إُ ونيهـه  الرسو  
 ميت أيضاإ بصور  خاصة. وأعلن أن الرسو  
ئـــ  ُ وبيـــان ألن هـــ ا القا تعـــرير بالـــ ين أنكـــروا مـــوت الرســـو   ولعـــ  هنةمهـــا 

 . (771)يعره ح  أورح اآليات   هنتاب اهلل سبحانه
ــه  ــه مــا مــات  حيــع ور : أنــه ملـّـا قــبر رســو  الّل أقبــ  عمــر بــن ا طــاب يقــو : والّل

حمّمد وإّ ا غاب هنغيبة موسى عن قومه!، و إنّـه سـيةهر بعـد غيبتـه، امـا ما  يـرّ   هـ ا القـو  
أبـو بكـر وقـد انيتمـع النـاا عليـه يتعّجبـون  ويكّررو حـ  ظـّن النـاا أّن عقلـه قـد ذهـت، اأتـاو

من قوله، اقا : اربع على ن سل يا عمر مـن مينـل الـ  حتلـة هبـا، اقـد أخربنـا اللّـه عاّلونيـّ  

                                                           

 .460-427ص 52هنتاب حو  القرآن الكرمي: ج  للماليد رانيع املوسوعة ال قهية ل مام الشريامي (766)
 .10سور  الالمر:  (767)
 .12سور  األنبياع:  (768)
 .57لعنكبوت: سور  ا (765)
 .15سور  األنبياع:  (770)
 .10سور  الالمر:  (771)
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ئئْم مريتت ئئونر   هنتابــه، اقــا : يــا حمّمــد  َينَّئئكر مريتئئٌت ور َينئَّه 
. اقــا  عمــر: وإّن هــ و اآليــة (772)

 .(771). اقا : نعم، أشهد بالّله لقد ذا  حمّمد املوتل ك هنتاب الّله يا أبا بكر! اقا : نعم
 وقا  ابن أ  احلديد: 

ملـّـا تــوّ  هنــان أبــو بكــر   مناللــه بالّســنح،  رون مجيــع أصــحاب الســري  أّن رســو  اللّــه 
ُو مـوت حـّ  يةهـر  ينـه علـى الـّدين   اقام عمر بن ا طاب اقا : ما مات رسو  اللّـه 

أيدي رنيا  وأرنيلهم ممّن أرنية نوته، ُو أقع رنية يقـو  مـات  هنّله!، و لرينيعّن اليقطّعنّ 
، وقـا : إُ رربته بسي ك، اجـاع أبـو بكـر وهنشـة عـن ونيـه رسـو  اللّـه  رسو  الّله 

بأ  وأّمك زبت حّيا ومّيتا، والّله ُ ي يقل الّله املوتتني أبدا،   خرج والناا حو  عمر وهـو 
اقـا  لـه: أيّهــا احلـالة علــى رسـلل،   قـا : مــن هنـان يعبــد يقـو   ـم: إنّــه   مـت، وزلــة، 

َينَّئكر حمّمدا الّن حمّمدا قد مات، ومن هنان يعبد الّله، الّن الّله حّك ُموت، قـا  اللّـه تعـاىل 
َينئَّه ْم مريتت ونر  مريتٌت ور

أرفرنيْن ماتر أرْو ق تيلر انْئقرلرْبت ْم عرلى أرْعقئابيك مْ ، وقـا : (774)
 ، قـا (779)

عمر: او الّله ما ملكت ن سك حيع قعتها أن سقطت إىل األرض، و قد علمت أّن رسو  
 .(776)قد مات الّله 

ــــــة : »و  البحــــــار: قــــــا  رســــــو  اهلل  ــــــت هــــــ و اآلي ئئئئئئْم ملــــــا نالل َينئَّه  َينَّئئئئئئكر مريتئئئئئئٌت ور
مريتت ئئئونر 

ئئئل  نئرْفئئئَ  ذائي ، قلـــت: يـــا رب أمـــوت ا ةئـــق ويبقـــى األنبيـــاع، اناللـــت: (777) قرئئئة  ك 
اْلمرْوتي ث مَّ َيلرْينا تئ ْرجرع ونر 

(778)»(775) . 
َينَّئكر مريتئٌت ور َينئَّه ئْم مريتت ئونر وعن ابن عباا والسـدي: ملـا نـال  قولـه تعـاىل: 

، قـا  (780)
اناللـــت ســـور  النصـــر، اكـــان يســـكت بـــني « ليتـــين أعلـــم مـــ  يكـــون ذلـــل: »رســـو  اهلل 

                                                           

 .10سور  الالمر:  (772)
 إيبات الغيبة واحلكمة ايها. 14-11ص 1هنما  الدين: ج  (771)
 .10سور  الالمر:  (774)
 .122سور  آ  عمران:  (779)
 حديع السقي ة. 21-20ص 4شرح    البةغة: ج (776)
 .10سور  الالمر:  (777)
 .57 سور  العنكبوت: (778)
 .2ح 4ب 142ص 6حبار األنوار: ج (775)
 .10سور  الالمر:  (780)
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اقيـ  لـه   « اهلل وحبمـدو أسـتغ ر اهلل وأتـوب إليـهسـبحان »التكبري والقراع  بعد نالو ا ايقـو : 
  بكى بكاع شديدا، اقيـ : يـا رسـو  اهلل أو تبكـك « أما إن ن سك نعيت إيلّ »ذلل، اقا : 

ما تئرقردَّمر ميْن ذرْنبيكر ورمئا ترئأرخَّرر من املوت وقد غ ر اهلل لل 
اـأين هـو  املطلـع »قـا :  (781)

ــــن ا اعــــاش بعــــد نــــالو  هــــ و الســــور  « لقيامــــة واألهــــوا وأيــــن رــــيقة القــــرب وظلمــــة اللحــــد وأي
 .(782)عاماص

نيـاعت »قـا :  و  ت سري ارات بن إبراهيم عن نوه البكايل عن علك بن أ  زالـت
اقــالوا: يــا رســو  اهلل انصــت لنــا علمــا يكــون لنــا مــن بعــدك  مجاعــة مــن قــريش إىل النــ  

َينَّئئكر اقــد قــا  ربــل: لنهتــدي ُو نضــ  هنمــا رــلت بنــو إســرائي  بعــد موســى بــن عمــران، 
َينئَّه ْم مريتت ونر  مريتٌت ور

ولسنا نطمع أن تعمر اينا ما عمر نوح   قومه وقد عرات منتهى  (781)
 أنيلل ونريد أن  تدي ُو نض .

: إنكــم قريبــو عهــد با اهليــة و  قلــوب أقــوام أرــغان وعســيت إن اعلــت أن ُ قــا  
 من غري رري اهو صاحت احلق.تقبلوا ولكن من هنان   منالله الليلة آية 

العشـاع وانصـره إىل مناللـه سـقط   منـاليل  ـم أرـاعت  قا : الما صلى رسـو  اهلل 
 له املدينة وما حو ا وان لق بأربع الق انشعبت   هن  شعبة القة من غري رري.  

قا  نـوه: قـا  يل نيـابر بـن عبـد اهلل: إن القـوم أصـروا علـى ذلـل وأمسـكوا، المـا أوحـى 
ىل نبيه أن اراع ربع ابـن عمـل قـا : يـا نيربئيـ  أخـاه مـن تشـتت قلـوب القـوم اـأوحى اهلل إ

َيْن لرئْم تئرْفعرئْل فرمئا بئرلَّْغئتر ريسئالرتره  اهلل إليه:  ئْن رربتئكر ور ئا الرَّس ئول  بئرلتئْ  مئا أنْئزيلر َيلرْيئكر مي يئا أيهر
م كر مينر النَّاسي  وراللَّه  يئرْعصي

(784)   
ينـــا ي بالصـــة  نيامعــة، اـــانيتمع املهــانيرون واألنصـــار اصـــعد بــةُ أن  اــأمر النـــ  

املنرب احمد اهلل تعاىل وأيس عليه   قا : يا معشر قـريش لكـم اليـوم الشـره صـ وا صـ واكم، 
  قــا : يــا معشــر العــرب لكــم اليــوم الشــره صــ وا صــ واكم،   قــا : يــا معشــر املــوايل لكــم 

اا اأمر اكتت ايه: ِبْسـِم الل ـِه الـر مْحِن الـر ِحيِم اليوم الشره ص وا ص واكم،    عا بدوا  قرز
                                                           

 .4سور  ال تح:  (781)
 .اص    وااته  412ص 1املناقت: ج (782)
 .10سور  الالمر:  (781)
 .67سور  املائد :  (784)
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 ُ إله إُ اهلل حممد رسو  اهلل، قا : شهد ؟ 
 قالوا: نعم.

هنم؟  قا : أاتعلمون أن اهلل مُو
 قالوا: اللهم نعم.

هنم؟  قا : أاتعلمون أنين مُو
 قالوا: اللهم نعم.

تبــني بيــاض إبطيــه   اراعــه للنــاا حــ   قــا : اقــبر علــى رــبع علــك بــن أ  زالــت
و،   قــا : اللهــم وا  مــن واُو وعــا  مــن عــا او وانصــر  و اهــ ا علــك مــُو قــا : مــن هننــت مــُو

ئئوى مــن نصــرو واخــ   مــن خ لــه، اــأنال  اهلل تعــاىل:  ب ك ْم  ورالئئنَّْجمي َيذا هر مئئا ضرئئلَّ صئئاحي
َيْن ه ئور َيال ورْحئٌي ي ئوحى ورمئا يئرْنطيئق  عرئني اْلهرئوى  ورمئا غرئوى

يئئا اـأوحى إليـه:  (789)
أيهرا الرَّس ول  بئرلتْ  ما أ ْنزيلر َيلرْيكر ميْن رربتكر 

(786). 
ئئئْم و  ت ســـري القمـــك:  ْنئئئدر رربتك  ئئئْم يئرئئئْومر اْلقييامرئئئةي عي ئئئْم مريتت ئئئونر ث ئئئمَّ َينَّك  َينئَّه  َينَّئئئكر مريتئئئٌت ور

ئئئم ونر  ترصي َْ ع آ  حممـــد ومـــن  ومـــن غصـــبه حقــه،   ذهنـــر أيضـــا أعـــدا يعــين أمـــري املـــؤمنني تر
ِربر عرلرئى اللَّئهي هن ب على اهلل وعلى رسوله وا عى ما   يكن له اقا   ئ ئْن أرْللرئم  ميمَّئْن كر فرمر

َِّبر بيالصتئئْدكي َيْذ جئئاءه   ئئ يــة أمــري املــؤمنني  يعــين نــا نيــاع بــه رســو  اهلل وركر مــن احلــق وُو
ذهنــر رســو  اهلل   ، وأمــري املــؤمنني  : اقــا ِيي جئئاءر  بيالصتئئْدكي ورصرئئدَّكر بيئئه ورالَّئئ

أ ولاليكر ه م  اْلم تئَّق ونر  يعين أمري املؤمنني
(787). 

 و  ت سري القمك أيضا:
وما جعلنا لبشر من قبلك الَلد أفنن مت فهئم الَالئدون

النـه ملـا أخـرب اهلل  (788)
  اهلل اـأنال  نبيه نا يصيت أه  بيته بعدو وا عاع من ا عى ا ةاـة  و ـم اغـتم رسـو  اهلل 

ومئئا جعلنئئا لبشئئر مئئن قبلئئك الَلئئد أفئئنن مئئت فهئئم الَالئئدون كئئل نفئئ  ذائقئئة عالونيـ : 

                                                           

 .2-1سور  النجم:  (789)
 .250من سور  النجم ح 521-250ت سري ارات الكو : ص (786)
 ر  الالمر.سو  425ص 4ت سري القمك: ج (787)
 .12سور  األنبياع:  (788)
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اـأعلم ذلـل رسـو  اهلل  وَلينا ترجعئونأي ًتربهم  الموت ونبلوكم بالشر والَير فتنة
 (785)«أنه ُبد أن موت هن  ن س. 

 وعن يعقوب األمحر قا : 
إن اهلل عالونيـ  نعــى »حم عليــه   قـا : نعاليــه بلقاعيـ ، اـرت   خلنـا علـى أ  عبـد اهلل 

ئئئْم مريتت ئئئونر ن ســـه اقـــا   إىل نبيـــه  َينئَّه  َينَّئئئكر مريتئئئٌت ور
ئئئل  نئرْفئئئَ  ذائيقرئئئة  وقـــا :  (750) ك 

ئئْوتي  اْلمر
،   أنشــأ زــدا اقــا : إنــه مــوت أهــ  األرض حــ  ُ يبقــى أحــد،   مــوت (751)

عـــرش ونيربئيـــ  وميكائيـــ ، قـــا : أهـــ  الســـماع حـــ  ُ يبقـــى أحـــد إُ ملـــل املـــوت ومحلـــة ال
ايجكع ملل املوت ح  يقوم بني يدي اهلل عالوني ، ايقا  له: من بقـك، وهـو أعلـم، ايقـو : 
يا رب   يبق إُ ملل املوت ومحلة العرش ونيربئي  وميكائي ، ايقا : ق   ربئيـ  و ميكائيـ  

ك وأميناك، ايقـو : إين  قـد قضـيت علـى هنـ  اليموتا، ايقو  املةئكة عند ذلل: يا رب رسُو
ن س ايها الروح املوت،   ركع ملل املوت ح  يقـة بـني يـدي اهلل عالونيـ  ايقـا  لـه: مـن 
بقـــك، وهـــو أعلـــم، ايقـــو : يـــا رب   يبـــق إُ ملـــل املـــوت ومحلـــة العـــرش، ايقـــو : قـــ  حلملـــة 

ا رب العرش اليموتوا، قا :   ركع هنميبا حالينا ُ يراـع زراـه، ايقـا  لـه: مـن بقـك، ايقـو : يـ
  يبـــق إُ ملـــل املـــوت، ايقـــا  لـــه: مـــت يـــا ملـــل املـــوت، ايمـــوت،   يأخـــ  األرض بيمينـــه 
والسماوات بيمينه ويقو : أين ال ين هنانوا يدعون معك شريكا، أين الـ ين هنـانوا رعلـون معـك 

 . (752)«إ ا آخر
انـال  ملـل املـوت اقـا  لـه نيربئيـ : يـا ملـل : »قـا  و  حديع واا  رسـو  اهلل 

، وهنـــان نيربئيـــ  عـــن مينـــه وميكائيـــ  عـــن يســـارو ت اح ـــظ وصـــية اهلل   روح حممـــد املـــو 
الما هنشـة اليـوب عـن ونيـه رسـو  اهلل نةـر إىل نيربئيـ  اقـا   وملل املوت آخ  بروحه 

كئل نفئ  ذائقئئة  ،َنئك ميئت وَنهئئم ميتئونلـه: عنـد الشـدائد  ـ لين، اقـا : يــا حممـد 
  ذلـــل املـــرض هنـــان يقـــو : ا عـــو إيّل   اـــروي عـــن ابـــن عبـــاا أن رســـو  اهلل المئئئوت

حبيـ ، اجعـ  يــدعى لـه رنيــ  بعـد رنيــ ، ايعـرض عنـه، اقيــ  ل ازمـة: امضــك إىل علـك، امــا 
المــــا  خــــ  اــــتح رســــو   يريــــد غــــري علــــك، ابعيــــت اازمــــة إىل علــــك نـــرن رســــو  اهلل 

 أخـ و يدنيـه حـ  عينيه وهتل  ونيهه   قـا : إيّل يـا علـك، إيّل يـا علـك، امـا ما   اهلل
                                                           

 سور  األنبياع. 70ص 4ت سري القمك: ج (785)
 .10سور  الالمر:  (750)
 .57سور  العنكبوت:  (751)
 .45باب النوا ر ح 456ص 1الكا : ج (752)
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يصــيحان ويبكيــان حــ   بيــدو وأنيلســه عنــد رأســه   أغمــك عليــه، اجــاع احلســن واحلســني
  قــا : يــا  أن ينحيهمــا عنــه، اأاــا  رســو  اهلل اــأرا  علــك وقعــا علــى رســو  اهلل 

علــك  عــين أهبهمــا ويشــماين وأتــالو  منهمــا ويتــالو ان مــين أمــا إ مــا ســيةلمان بعــدي ويقــتةن 
اج بــه إليــه  لــى مــن يةلمهمــا، يقــو  ذلــل يةيــا،   مــد يــدو إىل علــكظلمــا، العنــة اهلل ع

ح  أ خله حتت يوبه ال ي هنان عليه وورـع اـاو علـى ايـه ونيعـ  ينانييـه منانيـا  زويلـة حـ  
من حتت ييابه وقا : أعةم اهلل أنيورهنم   نبيكم،  اانس  علك خرنيت روحه الطيبة 

: مــا الــ ي جة والبكــاع، اقيـ  ألمــري املـؤمننياقـد قبضــه اهلل إليـه، اارت عــت األصـوات بالضــ
حــني أ خلــل حتــت ييابــه؟ اقــا : علمــين ألــة بــاب ي ــتح يل هنــ   نانيــاك بــه رســو  اهلل 

 . (751)«باب ألة باب
 

 لف  الجاللة
نـا يـد  علـى « اهلل»ولغـريو أيضـاإ ـ أن يتبـع ل ـظ ا ةلـة  يسـتحت ـ تأسـياإ هبـا مسألة: 

 ، أو يعالوني ص أو يتبارك وتعاىلص أو غري ذلل.قالت التعةيم مي : يني  ينا وص هنما 
وهكــــ ا بالنســــبة إىل عةمــــاع الــــدين هناألنبيــــاع واألئمــــة يعلــــيهم الصــــة  والســــةمص ايقــــا  
بالنســـــبة إىل النـــــ : يصـــــلى اهلل عليـــــه وآلـــــه وســـــلمص، وبالنســـــبة إىل األئمـــــة: يعلـــــيهم الصـــــة  

 اهلل عليـهص بعـد الصـة  علـى الرسـو  والسةمص، وبالنسبة إىل األنبياع السابقني: يصـلوات 
 اتقو  ميةإ: يعلى نبّينا وآله عليه الصة  والسةمص هنما ور  ب لل ا رب.

بعـر األنبيـاع اصـليت  اعن معاويـة بـن عمـار قـا : ذهنـرت عنـد أ  عبـد اهلل الصـا  
اهلل علـى إذا ذهنر أحد من األنبياع اابدأ بالصة  على حممد وآله   عليه صـلى »عليه، اقا : 

 .(754)«حممد وآله وعلى مجيع األنبياع
والةاهر أن ما ذهنرناو ليس خاصاإ باسـم ا ةلـة، وإ ـا يعـم هنـ  أقـاع اهلل سـبحانه وتعـاىل  
هنـالّرب والقـّدوا ومــا أشـبه ذلــل، بـ  ينبغـك التعةــيم بعـد ذهنــر رـمريو نيـ  اقــه أيضـاإ، مــيةإ 

وأنــت نيــ  »مائر، و   عــاع هنميــ : يقــا : ياانــه نيــ  ينــا و قــا  هنــ اص، وهكــ ا   ســائر الضــ

                                                           

 .54اجمللس 612-617األمايل للصدو : ص (751)
 .5145ح 21ب 402ص 7وسائ  الشيعة: ج (754)
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، إىل غــــري ذلــــل ممــــا ُ خي ــــى علــــى مــــن رانيــــع األ عيــــة وهنلمــــاهتم (759)«ينــــا ك قلــــت مبتــــدعإ 
 يصلوات اهلل عليهم أمجعنيص.

 .وأه  بيته الطاهرين وهك ا بالنسبة إىل الضمري العائد إىل رسو  اهلل
 . (756)«البخي  حقا من ذهنرت عندو الم يص  علك: »قا  رسو  اهلل 

 . (757)«إّن البخي  هن  البخي  ال ي إذا ذهنرت عندو   يص  علك: »وقا  
ومـــــن ذهنـــــرت عنـــــدو الـــــم يصـــــ  علـــــك الـــــم يغ ـــــر لـــــه اأبعـــــدو »  حـــــديع:  وقـــــا  

 . (758)«اهلل
اـــأهنيروا الصـــة  عليـــه، النـــه مـــن صـــلى  إذا ذهنـــر النـــ  »قـــا :  وعـــن أ  عبـــد اهلل

ة    ألة صة مـن املةئكـة، و  يبـق شـكع على الن  صة  واحد  صلى اهلل عليه ألة ص
ممــا خلقــه اهلل إُ صــلى علــى العبــد لصــة  اهلل وصــة  مةئكتــه، امــن   يرغــت   هــ ا اهــو 

 .(755)«نياه  مغرور قد برئ اهلل منه ورسوله وأه  بيته
مــن صــلى علــّك صــلى : »قــا : قــا  رســو  اهلل وعــن ابــن القــداح عــن أ  عبــد اهلل

 . (800)«ه امن شاع اليق  ومن شاع اليكيراهلل عليه ومةئكت
مــا   امليــالان شــكع أيقــ  مــن الصــة  علــى »قــا :  وعــن حممــد بــن مســلم عــن أحــد،ا

الصة  عليه  حممد وآ  حممد، وإن الرني  لتورع أعماله   امليالان ايمي  به ايخرج الن  
 .(801)«ايضعها   ميالانه ارينيح به

 . (802)«بالصة  علك  ال ا ت هت بالن ا  اراعوا أصواتكم: »وقا  رسو  اهلل 
 . (801)«الصة  علك  وعلى أه  بي  ت هت بالن ا : »وقا 

                                                           

 . 422مصباح املتهجد: ص (759)
 .5115ح 24ب 402ص 7وسائ  الشيعة: ج (756)
 .6065ح 15ب 151ص 5مستدرك الوسائ : ج (757)
 .4رمن ح 12اجمللس 55انةر األمايل للصدو : ص (758)
 .6باب الصة  على الن  حممد وأه  بيته ح 254ص 4الكا : ج (755)
 .5054ح 12ب 152ص 7وسائ  الشيعة: ج (800)
 لن  وآله.تقدمي الصة  على ا 165عد  الداعك: ص (801)
   الصة  على الن  وآله. 114مكارم األخة : ص (802)
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مـــن   يقـــدر علـــى مـــا يك ـــر بـــه ذنوبـــه اليكيـــر مـــن »  حـــديع:  وقـــا  اإلمـــام الررـــا
 . (804)«الصة  على حممد وآله ال ا هتدم ال نوب هدما

 عالونيـــــــ  التســـــــبيح والتهليـــــــ  الصـــــــة  علـــــــى حممـــــــد وآلـــــــه تعـــــــد  عنـــــــد اهلل: »وقـــــــا 
 . (809)«والتكبري

إ ا ا ـ  »يقو :  قا : قعت علك بن حممد العسكري وعن عبد العةيم احلسين 
 . (806)«اهلل عالوني  إبراهيم خلية لكير  صةته على حممد وأه  بيته صلوات اهلل عليهم

للنـــار،  أحمـــق للخطايـــا مـــن املـــاع الصـــة  علـــى النـــ  »قـــا :  وعـــن أمـــري املـــؤمنني
 احلديع.  (807)«أاض  من عتق رقاب والسةم على الن 

ونيدت   بعر الكتـت: مـن صـلى علـى حممـد وآ  حممـد  »قا :  وعن أ  عبد اهلل 
هنتـــت اهلل لـــه مائـــة حســـنة، ومـــن قـــا : صـــلى اهلل علـــى حممـــد وأهـــ  بيتـــه، هنتـــت اهلل لـــه ألـــة 

 . (808)«حسنة
ا بالبيــت وهــو يقــو  اللهــم صــ  علــى قــع أ  رنيــة متعلقــ»قــا :  وعــن أ  عبــد اهلل
: ُ تبرتهــــا ُ تةلمنــــا حقنــــا، قــــ : اللهــــم صــــ  علــــى حممــــد وأهــــ  حممــــد، اقــــا  لــــه أ  

 . (805)«بيته
مــن أرا  التوســ  إيل وأن تكــون لــه عنــدي يــد أشــ ع لــه هبــا يــوم : »وقــا  رســو  اهلل 

 . (810)«القيامة اليص  على أه  بي  ويدخ  السرور عليهم
مــن صــلى علــك و  يصــ  علــى آيل   رــد ريــح ا نــة وإن رزهــا : » وقــا  رســو  اهلل

                                                                                                                                                                      

 .2باب الصة  على الن  حممد وأه  بيته ح 254ص 4الكا : ج (801)
 .  ذهنر الصة  على الن   144ص 4رورة الواعةني: ج (804)
 .2رمن ح 17اجمللس 71انةر األمايل للصدو : ص (809)
 .1ح 14ب 12ص 1عل  الشرائع: ج (806)
 .يواب الصة  والسةم على الن   152يواب األعما : ص (807)
 يواب من صلى على حممد وأه  بيته. 156-155يواب األعما : ص (808)
 .41باب الصة  على الن  حممد وأه  بيته ح 255ص 4الكا : ج (805)
 .5115ح 24ب 401ص 7وسائ  الشيعة: ج (810)
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 . (811)«ليونيد من مسري  مخسمائة عام
ذات يــوم ألمــري  قــا : قــا  رســو  اهلل  وعــن عبــد اهلل بــن ســنان عــن أ  عبــد اهلل

 : أُ أبشرك؟املؤمنني
 قا : بلى.

بــع بالصــة  علــى أهــ  إىل أن قــا : أخــربين نيربئيــ  أن الرنيــ  مــن أمــ  إذا صــلى علــّك وأت
بي  اتحت له أبواب السماع وصـّلت عليـه املةئكـة سـبعني صـة  وإنـه ملـ نت خطـأ   حتـات 
عنه ال نوب هنما يتحات الـور  مـن الشـجر ويقـو  اهلل تبـارك وتعـاىل لبيـل عبـدي وسـعديل، 
 يا مةئك  أنتم تصلون عليه سبعني صـة  وأنـا أصـلك عليـه سـبعمائة صـة ، وإذا صـلى علـكّ 
و  يتبــع بالصــة  علــى أهــ  بيــ  هنــان بينهــا وبــني الســماوات ســبعون حجابــا ويقــو  اهلل تبــارك 
وتعـاىل: ُ لبيــل ُو ســعديل، يــا مةئكــ  ُ تصــعدوا  عــاعو إُ أن يلحــق بــالن  عرتتــه، اــة 

 . (812)«يالا  حمجوبا ح  يلحق   أه  بي 
م انيتمعـــوا   دلـــس الـــم مـــا مـــن قـــو : »قـــا : قـــا  رســـو  اهلل وعـــن أ  عبـــد اهلل

ــــــى نبــــــيهم إُ هنــــــان ذلــــــل اجمللــــــس حســــــر  ووبــــــاُ  ــــــ هنروا اســــــم اهلل عالونيــــــ  و  يصــــــلوا عل ي
 . (811)«عليهم

مــا انيتمــع   دلــس قــوم   يــ هنروا اهلل عالونيــ  و  يــ هنرونا »قــا :  وعــن أ  عبــد اهلل
ذهنرنـا مـن إّن : »  قـا : قـا  أبـو نيع ـر« إُ هنان ذلل اجمللـس حسـر  علـيهم يـوم القيامـة

 .  (814)«ذهنر اهلل وذهنر عدونا من ذهنر الشيطان
مــا نيلــس قــوم يــ هنرون اهلل عالونيــ  إُ نــا اهم منــا  مــن الســماع »قــا :  وعــن النــ  

قومـــوا اقـــد بـــدلت ســـيماتكم حســـنات وغ ـــرت لكـــم مجيعـــا، ومـــا قعـــد عـــد  مـــن أهـــ  األرض 
 .(819)«ي هنرون اهلل عالوني  إُ قعد معهم عد  من املةئكة

 
                                                           

 .5117ح 24ب 401ص 7وسائ  الشيعة: ج (811)
 .5140ح 24ب 405-402ص 7الشيعة: ج وسائ  (812)
 .5باب ما رت من ذهنر اهلل عالوني    هن  دلس ح 257ص 4الكا : ج (811)
 .4باب ما رت من ذهنر اهلل عالوني    هن  دلس ح 256ص 4الكا : ج (814)
 .2524ح 1ب 151ص 7وسائ  الشيعة: ج (819)
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 كم ومصبحكموفي ممسا 

 التكرار مساء وصباحاً 
التكــرار مطلــوب   ا ملــة، وذلــل للرتهنيــال ولبيــان األ،يــة ومــا أشــبه، وقــد رــت  مسئئألة: 

 هنتكرار احلمد   الرهنعتني وما أشبه.
وسئئئئئبحوه بكئئئئئرة  يئئئئئا أيهئئئئا الئئئئئِين آمنئئئئئوا اذكئئئئروا اهلل ذكئئئئئرا كثيئئئئرا قــــا  تعــــاىل: 

وأصيال
(816). 

ئئئئْم فييهئئئئا ب ْكئئئئررًة ور ال يرْسئئئئمرع ونر في وقــــا  ســــبحانه:  ئئئئْم ريْزقئ ه  ئئئئالماً ور لره  يهئئئئا لرْغئئئئواً َيالَّ سر
يًّا عرشي

(817) . 
يالً وقا  تعاىل:  ورسربتح وه  ب ْكررًة ورأصي

(818) . 
ئئئئئئئبتح وه  ب ْكئئئئئئئررًة وقـــــــا  ســـــــبحانه:  ئئئئئئئوليهي ورتئ عرئئئئئئئزتر وه  ورتئ ئئئئئئئورقئتر وه  ورت سر ن ئئئئئئئوا بياللَّئئئئئئئهي ورررس  ليتئ ْؤمي

يالً  ورأرصي
(815) . 
يالً   تعاىل: وقا وراذْك ري اْسمر رربتكر ب ْكررًة ورأصي

(820) . 
فَئئئرج علئئئى قومئئئه مئئئن المحئئئراب فئئئأوحى َلئئئيهم أن سئئئبحوا بكئئئرة وقـــا  ســـبحانه: 

وعشيا
(821) . 

اذكئئروا اهلل ذكئئرا  قولــه عالونيــ :  وعــن إقاعيــ  بــن عمــار قــا : قلــت أل  عبــد اهلل
أن تكــرب أربعــا ويةيــني تكبــري   علــم اازمــة  إن رســو  اهلل »مــا حــدو؟ قــا :  كثيئئرا

وتســـبح يةيـــا ويةيـــني تســـبيحة وحتمـــد يةيـــا ويةيـــني حتميـــد  اـــلذا اعلـــت ذلـــل بالليـــ  مـــر  
 . (822)«وبالنهار مر  اقد ذهنرت اهلل هنيريا

                                                           

 .24-21سور  األحالاب:  (816)
 .64سور  مرمي:  (817)
 .24: سور  األحالاب (818)
 .5سور  ال تح:  (815)
 .45سور  اإلنسان:  (820)
 .11سور  مرمي:  (821)
 .5106ح 7ب 17ص 5مستدرك الوسائ : ج (822)
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ما من شكع إُ وله حد ينتهك إليه إُ ال هنر، اليس له حد »قا :  وعن أ  عبد اهلل
 ــرائر امــن أ اهــن اهــو حــدهن، وشــهر رمضــان امــن صــامه ينتهـك إليــه، اــرض اهلل عالونيــ  ال

اهــو حــدو، واحلــ  امــن حــ  اهــو حــدو، إُ الــ هنر اــلن اهلل عالونيــ    يــرض منــه بالقليــ  و  
يئئا أيهئئا الئئِين آمنئئوا اذكئئروا اهلل ذكئئرا كثيئئرا رعــ  لــه حــدا ينتهــك إليــه،   تــة هــ و اآليــة: 

وهنـان : »، قـا  «لـه حـدا ينتهـك إليـهاقا :   رع  اهلل عالونيـ   وسبحوه بكرة وأصيال
هنيري ال هنر، لقد هننت أمشك معه وإنه لي هنر اهلل، وآهن  معـه الطعـام وإنـه ليـ هنر اهلل،   أ  

ولقد هنان زدا القوم وما يشغله ذلل عن ذهنر اهلل، وهننت أرن لسانه ُمقا حبنكه يقو : ُ 
، ويـأمر بـالقراع  مـن هنـان يقـرأ منـا، إله إُ اهلل، وهنان رمعنا ايأمرنا بال هنر ح  تطلع الشـمس

 .(821)«ومن هنان ُ يقرأ منا أمرو بال هنر
رنيـــ  اقـــا : يـــا  أتـــى النـــ  »أنـــه قـــا :  ورون أبـــو محـــال  اليمـــايل عـــن أ  عبـــد اهلل

رسـو  اهلل لقيـت مــن وسوسـة صــدري شـد  وأنـا رنيــ  معيـ  مــدين حمـوج، اقـا  لــه: هنـرر هــ و 
، واحلمـد هلل الـ ي   يتخـ  صـاحبة ُو ولـدا و  الكلمات: توهنلت علـى احلـك الـ ي ُ مـوت

يكــن لــه شــريل   امللــل و  يكــن لــه ويل مــن الــ   وهنــربو تكبــريا، قــا : الــم يلبــع الرنيــ  أن 
 . (824)«عا  إليه اقا : يا رسو  اهلل أذهت اهلل عين وسوسة صدري وقضى  يين ووسع رمقك

وهنـــرر ذلـــل «   الليـــ وعليـــل يـــا علـــك بصـــة: »  وصـــيته ألمـــري املـــؤمنني  وقـــا  
 .(829)يةا  اعات

اللهــم ارحــم مــوق ك وم    عملــك وســلم يل : »و   عــاع املوقــة لعلــك بــن احلســني 
 وهنرر قولل: اللهم أعتقين من النار. (826)« يين وتقب  مناسكك

 إىل غري ذلل من مصا يق التكرار مما هو هنيري.
 تحت التكرار ايه، منها: ه ا وقد ذهنر ال قهاع وا ديون أبواباإ عديد  ايما يس

 .(827)باب استحباب إعدا  اإلنسان هن نه ونيعله معه   بيته وتكرار نةرو إليه
                                                           

 .1باب ذهنر اهلل عالوني  هنيرياإ رمن ح 255-252ص 4الكا : ج (821)
 .526باب أحكام السهو   الصة  ح 115-112ص 1من ُ زضرو ال قيه: ج (824)
  اض  قيام اللي  والرتغيت ايه.اص    464أعةم الدين: ص (829)
 . عاع املوقة لعلك بن احلسني  655مصباح املتهجد: ص (826)
 .47ب 25ص 1رانيع وسائ  الشيعة: ج (827)
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باب استحباب رش القرب باملاع مستقبة من عند الرأا  ورا   علـى وسـطه وتكـرار الـرش 
 . (828)أربعني يوما هن  يوم مر  

 .(825)باب استحباب تكرار احلمد وقراعهتا سبعني مر  على الونيع
بـــاب اســـتحباب اإلهنيـــار مـــن تكـــرار التســـبيح   الرهنـــومل والســـجو  واإلزالـــة ايهمـــا مهمـــا 

 .(810)استطامل ح  اإلمام مع احتما  من خل ه ل زالة
 .(811)باب استحباب تكرار الشها تني

 .(812)باب استحباب الدعاع بطلت ا ري  وتكرار ذلل
 .(811)باب استحباب تكرار احل  والعمر  بقدر القدر 

 .(814)تحباب تكرار التسميت يةيا عند توايل العطاا من غري ميا  باب اس
 .(819)باب استحباب تكرار التلبية   اإلحرام سبعني مر  اصاعدا

 .(816)بقدر اإلمكان باب استحباب تكرار ميار  احلسني
بــــاب اســــتحباب تكــــرار التوبــــة واُســــتغ ار هنــــ  يــــوم وليلــــة مــــن غــــري ذنــــت وونيوبــــه مــــع 

 . (817)ال نت
 ا.إىل غريه

 تالوة القرآن وألحانه
يســــتحت تــــةو  القــــرآن   الصــــباح واملســــاع، اــــلن هــــ و األوقــــات م تــــاح بــــاقك مسئئئئألة: 

                                                           

 .14ب 155ص 1رانيع وسائ  الشيعة: ج (828)
 .17ب 411ص 6رانيع وسائ  الشيعة: ج (825)
 .6ب 102ص 6انةر وسائ  الشيعة: ج (810)
 .26ب 415ص 7انةر وسائ  الشيعة: ج (811)
 .5ب 72ص 2رانيع وسائ  الشيعة: ج (812)
 .25ب 141ص 11رانيع وسائ  الشيعة: ج (811)
 .61ب 51ص 14رانيع وسائ  الشيعة: ج (814)
 .21ب 126ص 14رانيع وسائ  الشيعة: ج (819)
 .20ب 217ص 12رانيع وسائ  الشيعة: ج (816)
 .54ب 22ص 16رانيع وسائ  الشيعة: ج (817)



 

 122 

األوقات، إىل املساع، وإىل الصباح، ول ا ور ت أ عية عديد  ي تتح هبـا الصـباح واملسـاع، و،ـا 
ن   هنـــ  مــن مةــاهر قـــدر  اهلل وحتويلــه وتــدبريو وتصـــراه، ومــن الوارــح اســـتحباب قــراع  القــرآ

 وقت إُ أن   بعضها آهند.
ما منع التانير منكم املشغو    سوقه إذا رنيع إىل مناللـه أن »قا :  عن أ  عبد اهلل 

ُ ينام ح  يقرأ سور  من القرآن اتكتت له مكان هن  آية يقر ها عشر حسـنات ومحـى عنـه 
 .(818)«عشر سيمات

مـن قـرأ آيـة مـن هنتـاب اهلل »قـا :  وعن بشر بن غالت األسدي عن احلسـني بـن علـك
عالوني    صةته قائما يكتت له بك  حره مائة حسنة، الذا قرأها   غري صـة  هنتـت اهلل 
له بك  حره عشر حسنات، وإن استمع القرآن هنتت اهلل لـه بكـ  حـره حسـنة، وإن خـتم 
، القرآن لية صلت عليه املةئكة ح  يصبح، وإن ختمه  ارا صلت عليه احل ةة حـ  مسـك

قلــت: هــ ا ملــن قــرأ القــرآن « وهنانــت لــه  عــو  دابــة وهنــان خــريا لــه ممــا بــني الســماع إىل األرض
يـــا أخـــا بـــين أســـد إن اهلل نيـــوا  مانيـــد هنـــرمي إذا قـــرأ مـــا معـــه أعطـــاو اهلل »امـــن   يقـــرأو؟ قـــا : 

 .(815)«ذلل
مــن قــرأ املســبحات هنلهــا قبــ  أن ينــام   »يقــو :  وعــن نيــابر قــا : قعــت أبــا نيع ــر

 . »(840) يدرك القائم وإن مات هنان   نيوار حممد الن  مت ح 
مائـة مـر  حـني يأخـ  مضـجعه غ ـر  قئل هئو اهلل أحئدمن قرأ : »وقا  رسو  اهلل 

 . (841)«اهلل له ذنوب مخسني سنة
مــن قــرأ آيــة الكرســك عنــد منامــه   خيــة ال ــا  إن شــاع اهلل، »قــا :  وعــن أ  احلســن

بينــه  قئئل هئئو اهلل أحئئدمــن قــدم »وقــا : «  يضــرو ذو محــةومــن قرأهــا    بــر هنــ  اريضــة  
وبني نيبار منعه اهلل عالوني  منه، يقرأها من بـني يديـه ومـن خل ـه وعـن مينـه وعـن هبالـه، اـلذا 

إذا خ ــت أمــرا اــاقرأ مائــة آيــة مــن »وقــا : « اعــ  ذلــل رمقــه اهلل عالونيــ  خــريو ومنعــه مــن شــرو

                                                           

 .4ع  القرآن حباب يواب قرا 611ص 4الكا : ج (818)
 .7651ح 11ب 122-127ص 6وسائ  الشيعة: ج (815)
   ذهنر يواب سور القرآن. 15ه 226املصباح للك عمك: ص (840)
 يواب قراع  ق  هو اهلل أحد. 142يواب األعما : ص (841)
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 .(842)«البةع، يةا مرات القرآن من حيع شمت   ق : اللهم اهنشة عين
مــن قـرأ مائـة آيــة يصـلك هبـا   ليلـة هنتــت اهلل عالونيـ  لـه هبــا »قـا :  وعـن أ  عبـد اهلل

قنوت ليلة، ومـن قـرأ مـائ  آيـة   غـري صـة    زانيـه القـرآن يـوم القيامـة، ومـن قـرأ مخسـمائة 
  ـــو  قنطـــارا مـــن آيـــة   يـــوم وليلـــة   صـــة  النهـــار والليـــ  هنتـــت اهلل عالونيـــ  لـــه   اللـــوح ا

 . (841)«احلسنات، والقنطار ألة ومائتا أوقية، واألوقية أعةم من نيب  أحد
عنـد النـوم  ألهئيكم التكئاثرمن قـرأ : »قا : قا  رسو  اهلل  وعن أ  عبد اهلل

 . (844)«وقك اتنة القرب
 قئلو قل يا أيها الكئافرونمن قرأ إذا أون إىل اراشه »قا :  وعن أ  عبد اهلل 

 .(849)«هنتت اهلل عالوني  له براع  من الشرك  هو اهلل أحد
مـــن قـــرأ عشـــر آيـــات   ليلـــه   يكتـــت مـــن الغـــاالني، ومـــن قـــرأ : »وقـــا  رســـو  اهلل 

مخسني آية هنتت من ال اهنرين، ومن قرأ مائة آية هنتـت مـن القـانتني، ومـن قـرأ مـائ  آيـة هنتـت 
، ومـــن قـــرأ مخســـمائة آيـــة هنتـــت مـــن مـــن ا اشـــعني، ومـــن قـــرأ يةمثائـــة آيـــة هنتـــت مـــن ال ـــائالين

اجملتهــدين، ومــن قــرأ ألــة آيــة هنتــت لــه قنطــار، القنطــار مخســة عشــر ألــة ميقــا  مــن ذهــت، 
امليقــــــا  أربعــــــة وعشــــــرون قريازــــــا، أصــــــغرها ميــــــ  نيبــــــ  أحــــــد، وأهنربهــــــا مــــــا بــــــني الســــــماع و 

 .(846)«األرض

 من أرعية الصباح والمساء
ك يةيـــا: أســـتو مل اهلل العلـــك قـــ  حـــني تصـــبح يةيـــا وحـــني متســـ»قـــا :  عـــن الصـــا  

األعلى ا لي  العةيم  يين ون سك وأهلك ومايل وولـدي وإخـواين املـؤمنني ومجيـع مـا رمقـين ر  
 ، الدعاع. (847)«ومجيع من يعنيين أمرو

                                                           

 .2باب اض  القرآن ح 641ص 4الكا : ج (842)
 .7555ح 64ب 112ص 6وسائ  الشيعة: ج (841)
 ما يستحت اعله بعد العشاع اآلخر  من الصة . 141مصباح املتهجد: ص (844)
 .41باب اض  القرآن ح 646ص 4الكا : ج (849)
 .7711ح 17ب 404ص 6وسائ  الشيعة: ج (846)
   أ عية الصباح واملساع. 16ه 22انةر املصباح للك عمك: ص (847)
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وعلمتــين »  حــديع اإلســراع وهــو زويــ :  قــا : قــا  النــ   وعــن أ  عبــد اهلل 
ُإ أقولــه إذا أصــبحت وأمســيت ، وفذفْنــِ  املةئكــة قــو ــم  ِإن  ظلْلِمــك أفْصــبفحف ملْســتفِجرياإ ِبعفْ ــِوكف : يالل هل

 ، ، وفاـفْقــــرِي أفْصــــبفحف ملْســــتفِجرياإ ِبِغنفــــاكف ، وفذليلئ أفْصــــبفحف ملْســــتفِجرياإ ِبِعال تِــــلف أفْصــــبفحف ملْســــتفِجرياإ ِنفْغِ رفتِــــلف
ــاينف أفْصــبفحف ملْســتفِجرياإ ِبوف  ص وأقــو  ذلــل إذا وفوفنْيِهــكف اْلبفــايلف اْل ف اِئِم اْلبفــاِقك ال ــِ ي ُ يـفْ ــسف نْيِهــلف الــد 

 .(848)«أمسيت
ــْهماإ وفااِــراإ ِ  هنلــ ئ »قــا :  وعــن اإلمــام البــاقر  إذا أصــبحت اقــ : يالل هلــم  انْيعفــْ  يل سف

ـــْوِم، وفاْصـــِرْه عفـــينئ   ا اْليـف ـــ ف اِع ِإىلف األفْرِض ِ  هف ـــمف ـــنفة  أفنـْالفْلتفهـــا ِمـــنف الس  ـــا ِمـــنف حفسف ـــ   ملِصـــيبفة  أفنـْالفْلتـفهف هنل
، وفمفـا قـفد ْرتف يل  ْر يل ِمـْن رِْم   ا اْليـفْوِم، و عفـاِايِن ِمـْن زفلفـِت مفـا  ْف تـلقفـدئ اِع ِإىلف األْرِض ِ  هف ف الس مف

 .(845)«ِمْن رِْم   افسلْقهل ِإيلف  ِ  يلْسر  ِمْنلف وعفاِايفة  آِمنيفص يةا مرات
ئئبتْ  عــن قــو  اهلل عالونيــ :  ال ضــ  قــا : ســألت أبــا عبــد اهلل وعــن إقاعيــ  بــن  ورسر

بيحرْمدي رربتكر قئرْبلر ط ل ئوعي الشَّئْم ي ورقئرْبئلر غ ر وبيهئا
اريضـة علـى هنـ  مسـلم : »، اقـا (890)

ول ُ  أن يقـو  قبــ  زلـومل الشــمس عشـر مــرات وقبـ  غروهبــا عشـر مــرات: يُ إِلـفهف ِإُ الل ــهل وفْحــدف
ـرل وفهلـوف عفلفـى هنلـ ئ شفرِيلف لـفهل  ، بِيفـِدِو اْ فيـْ ـّك ُ مفـلوتل ِيـتل وف هلـوف حف لـفهل اْلملْلـلل وفلـفهل احلْفْمـدل، زلْيِـك وفمل

ص قـــا : اقلـــت: يُ إلـــه إُ اهلل وحـــدو ُ شـــريل لـــه، لـــه امللـــل ولـــه احلمـــد، زيـــك  ـــْكع  قفـــِدير  شف
وميـت وميـت وزيـك ولكـن قـ   وميت، وميت وزيكص؟ اقا : يا ه ا ُ شل   أن اهلل زيك 

 .(891)«هنما أقو 
أقــو : اريضــة نعــس تأهنــد اليــواب ويبـــوت اُســتحباب وتقــديرو، اــلن ال ــرض يــأيت نعـــس 

السفن والسنة والتقدير أيضا 
(892). 
رنيـةإ مـن األنصـار، اقـا   اقـد النـ  »قـا :  عـن آبائـه  وعن اإلمام الصا   

: أُ   اهلل وزــو  الســقم، اقــا  لــه رســو  اهلل لــه: مــا غّيبــل عنــا؟ اقــا : ال قــر يــا رســو 
أعلمــــل هنةمــــاإ إذا قلتــــه ذهــــت عنــــل ال قــــر والســــقم، اقــــا : بلــــى يــــا رســــو  اهلل، قــــا : إذا 

                                                           

 .6125ح 21ب 121ص 5مستدرك الوسائ : ج (848)
 .11اجمللس 171األمايل للطوسك: ص (845)
 .110سور  زه:  (890)
 .5125ح 25ب 447-446ص 7وسائ  الشيعة: ج (891)
 انةر لسان العرب، ما   ارض.  (892)
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ــْو ف وفُ قـلـو  ف ِإُ بِالل ــِه العلــك العةــيم، تـفوفهن ْلـتل عفلفــى احلْفــكئ ال ــِ ي  أصـبحت وأمســيت اقــ : يُ حف
، وفاحلْفْمــدل لِل ــ ــْن لفــهل وفيلّ ِمــنف ُ مفلــوتل ــرِيل  ِ  اْلملْلــِل وف ْف يفكل ــْن لفــهل شف ِه ال ــِ ي  ْف يـفت ِخــ ل وفلفــداإ وف ْف يفكل

ـــــْرول تفْكِبـــــرياإص قـــــا  الرنيـــــ : اـــــواهلل مـــــا قلتـــــه إُ يةيـــــة أيـــــام حـــــ  ذهـــــت عـــــين ال قـــــر  بـئ الـــــ ُّ ئ وفهنف
 .(891)«والسقم

لـــه: علمـــين شـــيماإ أقولـــه إذا قـــا : قلـــت  وعـــن صـــ وان عمـــن ذهنـــرو عـــن أ  عبـــد اهلل 
ــاعل »أصــبحت وإذا أمســيت، اقــا :  ــاعل وفُف يـفْ عفــ ل مفــا يفشف قــ : ياحلْفْمــدل لِل ــِه الـ ـِ ي يـفْ عفــ ل مفــا يفشف

تُّ الل هل أفْن زلْمفدف، احلْفْمدل لِل ِه هنفمفا هلـوف أفْهلـلهل، الل هلـم  أفْ ِخْلـيِن  ـرْي   غفيـْرلول، احلْفْمدل لِل ِه هنفمفا زِل ِ  هنلـ ئ خف
ل ى أفْ خفْلتف ِايِه حملفم داإ وفآ ف حملفم د ، وفأفْخرنِْييِن ِمـْن هنلـ ئ سلـوع  أفْخرفنْيـتف ِمْنـهل حملفم ـداإ وفآ ف حملفم ـد ، وفصفـ

 .(894)«الل هل عفلفى حملفم د  وفآِ  حملفم د ص
أُ أعلمــــل  اقــــا  يل: يــــا  او    خلــــت علــــى أ  عبــــد اهلل»وعــــن  او  الرقــــك قــــا : 

هنلمات إن أنت قلتهن هن  يوم صباحا ومساع يةا مرات آمنـل اهلل ممـا  ـاه؟ قلـت: نعـم 
وذمم األوصـياع  يا ابن رسو  اهلل، قا : ق : يأصبحت ب مة اهلل وذمم رسله وذمة حممد 

  آمنــت بســرهم وعةنيــتهم وشــاهدهم وغــائبهم وأشــهد أ ــم   علــم اهلل وزاعتــه هنمحمــد
 .(899)«وآله والسةم عليهمص قا   او : اما  عوت إُ الجت على حاني صلى اهلل عليه 

إذا أمسيت ق : يالل هلم  ِإينئ أفْسأفلللف ِعْندف ِإقـْبفاِ  لفْيِللف وفِإْ بفاِر »قا :  وعن أ  عبد اهلل 
ـــــد  وف  ـــــلئكف عفلفـــــى حملفم  ـــــلفوفاِتلف وفأفْصـــــوفاِت  لعفائِـــــلف أفْن تلصف ـــــوِر صف ـــــارِكف وفحلضل ـــــد ص وا مل نـــــا نـفهف آِ  حملفم 

 .(896)«أحببت
 

 ص257ييهتف في أفنيتكم هتافاً وصراخاً، وتالوة وألحاناً 

                                                           

 .65ح 51ص 2الكا : ج (891)
 .44ح 545ص 4الكا : ج (894)
 .71ح 25ب 117ص 21حبار األنوار: ج (899)
 .7064ح 21ب 254ص 5وسائ  الشيعة: ج (896)
 ب اهلل هتاااإ هتاااإص.و  بعر النسخ: ياتلل ناملة أعلن هبا هنتا (897)
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 الهتا  والصراخ
رــوم تــةو  القــرآن هتااــاإ وصــراخاإ، وتــةو  وأحلانــاإ، وي هــم منــه رنيحــان هنــ  تلــل مسئئألة: 

ية الصــور اــلن حــدييها هــ ا ليســت حكايــةإ عــن حالــة خارنييــة احســت، ُو إخبــاراإ عــن قضــ
ـ  أيضـاإ حيـع هنـان ذلـل ـ هنمـا أخـربت  تارخيية اقط، ب  هو تقرير أيضاإ، ومن الرسو 

 رري نحضرو الشرية ونرآو ومسمعه، أو املنقو  لديه.
اا تاه: ذات صوت، أو الصياح  ون الصراخ، ويقا  أيضاإ ايمن يسمع صـوته ُو يـرن 

 .(898)شخصه
 .(895)والصراخ: اوقه، النه الصياح الشديد

لــتةو : الرتتيــ    القــراع ، ُ املــد الطويــ    الكلمــات ُو القــرب املشــني، والرتتيــ  هــو وا
 .(860)التأين ايها والتمه  وتبيني احلروه واحلرهنات 

واألحلـان: عبـار  عـن شتلـة األحلـان واألنغـام واإليقاعـات ـ شـرط أن ُتكـون غنـاعإ ـ هنمـا 
أحلـا م   القـراع  مـن ا ميـ  إىل األمجـ ،  نشاهد ذلل   القـرّاع   يومنـا هـ ا حيـع  تلـة

 .(861)ومن البطكع إىل السريع، وهك ا 
 ويقا : أحلن الناا إذا هنان أحسنهم قراع .

 ولألحلان معس آخر هو اإلاهام، النه يقا : أحلنه القو : أي أاهمه إياو.
 واألو  أقرب بقرينة السيا .

اقــر وا »أو بأمــة، وقــد ور    احلــديع: أو املــرا  اللحــن الــ ي هــو الطريــق ا ــاص بلنســان 
 .(862)«القرآن بأحلان العرب

واملــرا  أن القــرآن هنــان يلقــرأ   تلــل األانيــة،   الليــايل والنهــار، بصــوت عــا  أو بصــوت 
 أعلى، وبتةو    مقاب  القراع  هنالتكلم أو بة تةو ، وبأحلان أو بغريها.

خ   مور ،ا، وإُ الن ا تاه والصـراخ لكن من الةمم مةحةة أن يكون ا تاه والصرا 
                                                           

 ما   هتة. 122ص 5رانيع لسان العرب: ج (898)
 ما   صرخ. 11ص 1رانيع لسان العرب: ج (895)
 ما   رت . 465ص 11رانيع لسان العرب: ج (860)
 ما   حلن. 445ص 1رانيع هنتاب العني: ج (861)
 .1باب ترتي  القرآن بالصوت احلسن رمن ح 615ص 4انةر الكا : ج (862)
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 قد يكونان مرنيوحني لبعر األسباب ا ارنيية.
رهـــر هبـــا صـــوته هنـــان   مئئئن قئئئرأ َنئئئا أنزلنئئئاه فئئئي ليلئئئة القئئئدرقـــا :  عــن أ  نيع ـــر

هنالشاهر سي ه   سبي  اهلل، ومـن قرأهـا سـرا هنـان هناملتشـحط بدمـه   سـبي  اهلل، ومـن قرأهـا 
 . (861)«ألة ذنت من ذنوبه عشر مرات مرت له على  و

اقـرعوا القــرآن بأحلـان العـرب وأصـواهتا وإيــاهنم وحلـون أهـ  ال ســق : »وقـا  رسـو  اهلل 
ع مـــن بعـــدي أقـــوام يرنيعـــون القـــرآن ترنييـــع الغنـــاع والنـــوح، قلـــوهبم  وأهـــ  الكبـــائر، النـــه ســـيجك

 .(864)«م تونة وقلوب من يعجبه شأ م
ااا بالــدين وبيــع احلكــم وقطيعــة الــرحم إين أخــاه علــيكم اســتخ : »وقـا  رســو  اهلل 

 . (869)«وأن تتخ وا القرآن مالامري
 . (866)«أعرب القرآن النه عر »قا :  وعن أ  عبد اهلل 

 .(867)«لك  شكع حلية وحلية القرآن الصوت احلسن: »وقا  الن  
أحســـن النـــاا صـــوتا بـــالقرآن  هنـــان علـــك بــن احلســـني »قـــا :  وعــن أ  عبـــد اهلل 

 .(868)«عون مرون ايق ون ببابه يسمعون قراعتهوهنان السقا
و  قصة قوم يـونس ملـا رأوا آيـار العـ اب نيـا وا إىل عـاملهم وهنـان اقـه روبيـ ، اقـا   ـم: 
يإذا رأيـــتم رزــــا صــــ راع أقبلــــت مــــن املشــــر  اعجــــوا الكبــــري مــــنكم والصــــغري بالصــــراخ والبكــــاع 

ماع وقولوا: ربنا ظلمنا أن سنا وهن بنا نبينـا والتضرمل إىل اهلل والتوبة إليه واراعوا ر وسكم إىل الس
وتبنــا إليــل مــن ذنوبنــا وإن   تغ ــر لنــا ُو ترمحنــا لنكــونن مــن ا اســرين املعــ بني ااقبــ  توبتنــا 
وارمحنا يا أرحم الرامحني،   ُ متلوا من البكاع والصراخ والتضـرمل إىل اهلل حـ  تتـوارن الشـمس 

 .(865) باحلجاب ويكشة اهلل عنكم الع ابص

                                                           

 .7751ح 41ب 405ص 6عة: جوسائ  الشي (861)
 .12ح 40ب 474ص 2مستدرك الوسائ : ج (864)
 .2626ح 40ب 475ص 2مستدرك الوسائ : ج (869)
 .7722ح 41ب 407ص 6وسائ  الشيعة: ج (866)
 .5باب ترتي  القرآن بالصوت احلسن ح 615ص 4الكا : ج (867)
 .7757ح 42ب 411ص 6وسائ  الشيعة: ج (868)
 .باب   قص  يونس  215قص  األنبياع للجالائري: ص (865)
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وقا  ابن عباا: يبينا أنا راقد   مناليل إذ قعت صراخا عةيما عاليا من بيـت أم سـلمة 
وهـك تقــو : يــا بنـات عبــد املطلــت اســعدنين وابكـني معــك اقــد قتــ  سـيدهنن، اقيــ : ومــن أيــن 
علمت ذلل؟ قالت: رأيت رسو  اهلل الساعة   املنام شعيا م عورا اسألته عن ذلـل، اقـا : 

وأه  بيته ادانتهم، قالـت: انةـرت اـلذا برتبـة احلسـني الـ ي أتـى هبـا نيربئيـ   قت  ابين احلسني
: إذا صـــارت  مـــا اقـــد قتـــ  ابنـــل اأعطانيهـــا النـــ  اقـــا  انيعليهـــا   مـــن هنـــربةع، وقـــا  

، ارأيـت القـارور  اآلن صـارت  مـا منيانية اليكن عندك الذا صارت  ما اقـد قتـ  احلسـني
 . (870)عبيطا ي ورص 
أي: أعلن القرآن عـن هـ و املشـكلة وال ا حـة « هبا هنتاب اهلل ني  ينا و أعلن: »قو ا 

 .ال  هك موت رسو  اهلل 
مــن انــاع الــدار، علــى ومن هنســاع: العرصــة املتســعة أمــام البيــت، «   أانيــتكم: »قو ــا 

حيـــع إ ـــم هنـــانوا يقـــر ون القـــرآن أمـــام  ورهـــم هنمـــا يقـــر ون القـــرآن   األمـــاهنن األخـــرن مـــن 
 ها. ورهم وغري 
املمسى واملصبح، بضم املـيم ايهمـا: مصـدران نعـس «   ممساهنم ومصبحكم: »قو ا 

اإلصــباح واإلمســاع، اــل م هنــانوا يقــر ون القــرآن صــباحاإ ومســاعإ، وحيــع إن املــرا  باملســاع هنــ  
 اللي  ااملرا  باملصبح هن  النهار   معناو اللغوي ُ اُصطةحك ال ي هو   مقاب  العصر.

                                                           

 .اص    آياته بعد وااته  55ص 2املناقت: ج (870)
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 له ما حل بأنبياء اهلل ورسلهولقب

 استصحاب الشرائع السابقة
هــ ا حجيــة الشـــرائع الســابقة واستصــحاهبا، أم أنـــه  هــ  يســت ا  مـــن هنةمهــا مسئئألة: 

اســتدُ  بــاألخ  علــى األعــم، وبالقضــايا التكوينيـــة علــى التشــريعية، هــ ا هــو األظهـــر، ُو 
 ونيه إللغاع ا صوصية هنا.

إُ ما خرج بالدلي  ويبـت نسـخه، هنمـا ذهنرنـا  (871)ه منها نعم الةاهر حجية ما علم بأن
 .(872)ذلل   ياألصو ص 

 قــا  ا قــق   الشــرائع،   اســتحباب النكــاح: يورنــا احــت  املــانع بــأن وصــة زــى 
بكونه حصوراإ يؤذن باختصاص ه ا الوصة بالرنيحـان، ايحمـ  علـى مـا إذا   تتـق الـن س، 

 .(871)شرمل غرينا ُ يلالم منه ونيو و   شرعناصومكن ا واب بأن املدح ب لل   
 أقو : وذلل للدلي  ا اص.

وقــــا    ا ــــواهر: يو عــــون أن األصــــ  بقــــاع الشــــرائع الســــابقة إُ مــــا    الــــدلي  علــــى 
نســخه، اــلن شــرعنا لــيس ناســخاإ  ميــع مــا   الشــرائع الســابقة، بــ  اجملمــومل مــن حيــع هــو 

يبات ونكاح احلة  والعبا ات اليابتة   مجيع املل ، دمومل، للقطع ببقاع هنيري منها هنأهن  الط
وأيضاإ اورو و   هنتابنـا الـ ي هـو   شـرعنا مـن  ون إشـار  إىل نسـخه  ليـ  علـى بقائـه، وإُ 
  زســـن مدحـــه عنـــدنا، يـــداعها أن الكتـــاب العاليـــال والســـنة املتـــواتر  الـــدالني علـــى اســـتحباب 

 .(874) خيرج هبما عن مقتضى األص صالنكاح   شرعنا مطلقاإ ييبت هبما النسخ و 
 

                                                           

 أي من الشرائع السابقة. (871)
 .456-455ص 4: جانةر ياألصو ص ل مام الشريامي  (872)
 الطبعة العاشر . هنتاب النكاح، زبع مرهنال الرسو  األعةم   502ص 4انةر شرائع اإلسةم: ج (871)
 هنتاب النكاح، زبع املكتبة اإلسةمية الطبعة اليانية.  40ص 45انةر نيواهر الكةم: ج (874)
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 أحوال اْنبياء والرسل 
يســتحت ورنــا ونيــت التطــر  ألحــوا  ســائر األنبيــاع والرســ    شتلــة شــؤو م مسئئألة: 

ومراح  حياهتم من الُو   والواـا  والسـري  والسـلوك، وهني يـة معاشـرهتم مـع النـاا و  حيـاهتم 
  وسـلو ، ااإلنسـان يـتعلم مـنهم ويتالهنـى ويتطبـع علـى العائلية واُنيتماعيـة وغري،ـا، أل ـم أسـو 

 مكارم األخة ، ومنها الصرب والتصرب، والررا بقضاع اهلل وقدرو، وذلل من علـ  إشـارهتا 
 إىل ه ا ا انت.

 هنما ور  ذلل   القرآن الكرمي والروايات الشري ة.
فاقصص القصص لعلهم يتفكرونقا  تعاىل: 

(879). 
إذا   يأتـه نيربئيـ  اغـتم وحـالن، اشـكا ذلـل إىل  ان آ م هنـ»قـا :  وعن الصـا  

 .(876)«نيربئي  اقا : إذا ونيدت شيما من احلالن اق : ُ حو  ُو قو  إُ باهلل
 . (877)رنية غيورا ُ يصحت الراقة لمة ترن امرأتهص وقا  ابن عباا: يهنان موسى 

ن بـــاألرض إذا صـــلى   ين تـــ  حـــ  يلصـــق خـــدو األمـــ هنـــان موســـى»و  احلـــديع: 
 . (878)«وخدو األيسر

يبكــــك ُو يضـــحل، وهنــــان  هنــــان زـــى بــــن مهنريـــا»قـــا :  وعـــن أ  احلســــن األو 
أاض  من ال ي هنان يصنع  يضحل ويبكك وهنان ال ي يصنع عيسى عيسى ابن مرمي

 . »(875)زى
يقــو  ألصــحابه: يــا بــين  هنــان عيســى ابــن مــرمي»قــا :  وعــن أ  عبــد اهلل الصــا  

مــن الــدنيا إىل اهلل وأخرنيــوا قلــوبكم عنهــا، اــلنكم ُتصــلحون  ــا ُو تصــلح لكــم، آ م اهربــوا 
ُو تبقون ايها ُو تبقى لكم، هك ا داعة ال جاعة، املغرور من اغرت هبا، املغبـون مـن ازمـأن 

                                                           

 .176سور  األعراه:  (879)
 .6110ح 15ب 165ص 5مستدرك الوسائ : ج (876)
 .2ب 22ص 11انةر حبار األنوار: ج (877)
 .2572رمن ح 1ب 14ص 7انةر وسائ  الشيعة: ج (878)
 .40باب الدعابة والضحل ح 665ص 4الكا : ج (875)
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 .(880)«إليها، ا الل من أحبها وأرا ها اتوبوا إىل اهلل بارئكم
ه الضــية، وأو  مــن شــاب اقــا : مــا هنــان إبــراهيم أو  مــن أرــا»قــا :  وعــن علــك

 .(881)«ه و؟ اقي : وقار   الدنيا ونور   اآلخر 
 . (882)«مضيااا هنان إبراهيم »و  احلديع: 

 . (881)«غيورا، ونيدمل اهلل أنة من ُ يغار هنان إبراهيم»قا :  وعن أ  عبد اهلل
مــا هنــان نــوح إذا أمســى وأصــبح يقــو : أمســيت أشــهد أنــه »قــا :  وعــن أ  نيع ــر 

أمسى   من نعمة    ين أو  نيا ال ـا مـن اهلل وحـدو ُ شـريل لـه، لـه احلمـد علـك هبـا هنيـرياإ 
َينَّه  كانر عرْبداً شرك وراً والشكر هنيريا، اأنال  اهلل: 

 .  (889)«اه ا هنان شكرو (884)
  الســـجن  خـــ  عليـــه نيربئيـــ  اقـــا : إن اهلل ابـــتةك  وملـــا هنـــان يوســـة: »وقـــا 

اهلل ينجيل من ه ا السجن، ااسأ  اهلل حبق حممد وأه  بيته أن خيلصل مما وابتلى أباك وإن 
أنت ايه، اقا  يوسة: اللهم إين أسألل حبق حممد وأه  بيته إُ عجلت ارنيـك وأرحتـين ممـا 

: اأبشـــر أيهـــا الصـــديق اـــلن اهلل تعـــاىل أرســـلين إليـــل بالبشـــار  بأنـــه أنـــا ايـــه، قـــا  نيربئيـــ  
ـــام وملكـــل مصـــر وأهلهـــا،  ـــدمل أشـــرااها ورمـــع إليـــل خيرنيـــل مـــن الســـجن إىل يةيـــة  أي

إُ  إخوتــل وأبــاك، اأبشــر أيهــا الصــديق أنــل صــ ك اهلل وابــن صــ يه، الــم يلبــع يوســة
تلل الليلة ح  رأن امللل ر يا أاالعته اقصها على أعوانه الـم يـدروا مـا تأويلهـا، اـ هنر الغـةم 

ســلين إىل الســجن اــلن ايــه رنيــة   يــر الــ ي  ــا مــن الســجن يوســة اقــا  لــه: أيهــا امللــل أر 
 احلديع.   (886)«ميله حلما و علما و ت سريا

إذا ســـاار أحـــدهنم اقـــدم مـــن ســـ رو »قـــا :  و  ت ســـري العياشـــك عـــن اإلمـــام الصـــا  
هنـان إذا رـا  أتـى   قومـه وأنـه رـا  رـيقة   اليأت أهله نا تيسر ولو حبجر، اـلن إبـراهيم

                                                           

 .14رمن ح 24اجمللس 555صدو : صاألمايل لل (880)
 ال ص  األو    علة تسميته واضائله. 6ب 55قص  األنبياع للجالائري: ص (881)
 .542ص 4ا رائ  وا رائح: ج (882)
 .45545ح 112ب 417ص 40وسائ  الشيعة: ج (881)
 .1سور  اإلسراع:  (884)
 .معراج رسو  اهلل  12ص 4ت سري القمك: ج (889)
 .115رمن ح 1ه 6ب 114دي: صقص  األنبياع للراون (886)
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ما ذهت، الما قرب من منالله نال  عـن محـارو امـأل خرنيـه اأتى قومه اوااق منهم أممة ارنيع هن
رمـــة أرا  أن يســـكن بـــه مـــن مونيتـــه ســـار ، المـــا  خـــ  مناللـــه حـــط ا ـــرج عـــن احلمـــار وااتـــتح 
الصــة  اجــاعت ســار  ا تحــت ا ــرج اونيدتــه مملــوعإ  قيقــا ااعتجنــت منــه واختبــالت   قالــت 

قالـــت: مـــن الـــدقيق الـــ ي   إلبـــراهيم: ان تـــ  مـــن صـــةتل اكـــ ، اقـــا   ـــا: أل لـــل هـــ ا؟ 
 .  (887)«ا رج، اراع رأسه إىل السماع اقا : أشهد أنل ا لي 

بكــى شــعيت مــن حــت اهلل عالونيــ  حــ  عمــك، اــر  اهلل عالونيــ  : »وقــا  رســو  اهلل
عليـه بصـرو،   بكــى حـ  عمــك اـر  اهلل عليــه بصـرو،   بكـى حــ  عمـك اــر  اهلل عليـه بصــرو، 

 إليــه: يــا شــعيت إىل مــ  يكــون هــ ا أبــدا منــل، إن يكــن هــ ا المــا هنانــت الرابعــة أوحــى اهلل
خواا من النار اقد أنيرتل، وإن يكن شـوقا إىل ا نـة اقـد أحبتـل، اقـا : إ ـك وسـيدي أنـت 
تعلــم أين مــا بكيــت خواــا مــن نــارك ُو شــوقا إىل نينتــل ولكــن عقــد حبــل   قلــ  الســت 

هنــان هكــ ا امـــن أنيــ  هــ ا ســـأخدمل  أصــرب أو أراك، اــأوحى اهلل نيـــ  نيةلــه إليــه: أمـــا إذا  
 .(888)«هنليمك موسى بن عمران

أين معــ ب مــن قومــل مائــة  أوحــى اهلل إىل شــعيت النــ  »قــا :  وعــن أ  نيع ــر
ع األشـرار امـا ألة، أربعني أل اإ مـن شـرارهم وسـتني أل ـاإ مـن خيـارهم، اقـا  : يـا رب هـُؤ

 .(885)«صك و  يغضبوا لغض با  األخيار؟ اأوحى اهلل عالوني  إليه:  اهنوا أه  املعا
أوحــــى اهلل إىل موســــى بــــن عمــــران: يــــا موســــى أتــــدري   »قــــا :  وعــــن أ  عبــــد اهلل 

انتخبتل من خلقك واصط يتل لكةمك؟ اقا : ُ يا رب، اأوحى اهلل إليـه أين ازلعـت علـى 
األرض الــم أنيــد أشــد توارــعا يل منــل، اخــر موســى ســانيدا، وع ــر خديــه   الــرتاب تــ لة 

بــه عالونيـــ ، اــأوحى اهلل إليـــه: اراــع رأســـل يــا موســى ومـــر يــدك علـــى مورــع ســـجو ك منــه لر 
 . (850)«وامسح هبا ونيهل وما نالته من بدنل النه أمان من هن  سقم و اع وآاة وعاهة

أحببـين وحببـين إىل خلقـك، قـا : يـا : »و  احلديع القدسـك: قـا  اهلل سـبحانه لـداو 
اذهنـر أيـا ي عنـدهم النـل إذا ذهنـرت ذلـل  رب أنا أحبل اكيـة أحببـل إىل خلقـل؟ قـا :

                                                           

 .475من سور  النساع ح 477ص 1ت سري العياشك: ج (887)
 .  قص  شعيت  11ب 411قص  األنبياع للجالائري: ص (888)
 .41401ح 2ب 126ص 16وسائ  الشيعة: ج (885)
 .  قص  موسى وهارون  1ه 14ب 417-416قص  األنبياع للجالائري: ص (850)
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 . (851)« م أحبوين
حمتانيـا  أنـه سـم  أهنـان سـليمان و  ت سري العياشـك عـن اإلمـام احلسـن العسـكري

إن سليمان   يعجال : »إىل علم آصة بن برخيا يعين ح  أحضر له عرش بلقيس؟ اقا 
نــس أنــه احلجــة مــن أحــت أن يعــره أمتــه مــن ا ــن واإل عــن معراــة مــا عراــه آصــة لكنــه 
أو عـــه آصـــة بـــأمر اهلل ا همـــه اهلل ذلـــل لـــمة خيتلـــة    بعـــدو وذلـــل مـــن علـــم ســـليمان
لتعـره إمامتـه ونبوتـه مـن بعـدو لتأهنيـد    حيـا   او  إمامته و ُلته هنما اهـم سـليمان

 .  (852)«احلجة على ا لق
: قـــا يصــوم اإلينــني وا مـــيس، اقيــ  لــه:   ذلــل؟ ا هنــان رســو  اهلل »وروي: 

 .(851)«إن األعما  تراع   هن  إينني ومخيس اأحت أن تراع عملك وأنا صائم»
هنيريا مـا يوصـك أصـحابه بـ هنر املـوت ايقـو : أهنيـروا   هنان رسو  اهلل »و  احلديع: 

 .(854)«ذهنر املوت النه ها م الل ات حائ  بينكم وبني الشهوات
يأهنـــ  علـــى األرض رلـــس علـــى األرض و  هنـــان رســـو  اهلل »وعـــن ابـــن عبـــاا قـــا : 

 . (859)«ويعتق  الشا  وريت  عو  اململوك
رلس بني ظهـراين أصـحابه ايجـكع الغريـت اـة  هنان رسو  اهلل »وعن أ  ذر قا : 

أن رع  دلسا يعراه الغريت إذا أتاو، ابنينـا  يدري أيهم هو ح  يسأ ، اطلبنا إىل الن  
 .(856)«هله  هنانا من زني اكان رلس عليها و لس بانبي

يقسم حلةاته بني أصحابه ينةـر إىل ذا  هنان رسو  اهلل »قا :  وعن أ  عبد اهلل
 . (857)«وينةر إىل ذا بالسوية

 وقصصهم.  إىل غريها من الروايات واآليات الوار     أحوا  األنبياع 
                                                           

 ايما أوحى إليه وما صدر عنه من احلكم. 4ه 125قص  األنبياع للجالائري: ص (851)
   قصته مع بقليس. 1ه 175قص  األنبياع للجالائري: ص (852)
 .2216ح 12ب 546ص 7مستدرك الوسائ : ج (851)
 .4576رمن ح 41ب 217ص 4انةر وسائ  الشيعة: ج (854)
 .15720ح 75ب 105-102ص 14وسائ  الشيعة: ج (859)
 رعه وحيائه.  توا 4ه 16مكارم األخة : ص (856)
 .1باب النوا ر رمن ح 671ص 4انةر الكا : ج (857)
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 اْشباه والنظائر
ت ذلـــل ، هنمـــا يســـتح(858)يســـتحت لتعاليـــة املصـــاب بيـــان األشـــباو والنةـــائرمسئئئألتان: 

 لتكريس إمان الناا باحلق   شؤون املبدأ واملعا  وغري،ا واملصا ر وغريها.
 .النه إشار  ملا ور  على سائر األنبياع…« ولقبله ما ح : »وقد ذهنرت 

الن ذهنر األشباو والنةـائر   هنـ  املـوار  تونيـت القـو  بالنسـبة إىل املشـّبه بـه والنةـري سـواع 
 ن أم   املساوئ أم ما أشبه ذلل.   الرباهني أم   ا اس

وقــد عــد الــبعر أن مــن مةهنــات األعلميــة: األعرايــة باألشــباو والنةــائر، وذلــل أل ــا قــد 
 تكشة عن ا امع واملةك.. 

قـــا    العـــرو : ياملـــرا  مـــن األعلـــم مـــن يكـــون أعـــره بالقواعـــد واملـــدارك للمســـألة وأهنيـــر 
 (855)إزةعاإ لنةائرها...ص

  شتلـــة األبـــواب  (500)النةـــائر بعبـــارات شتل ـــة   هنلمـــات ال قهـــاعوقـــد ور  األشـــباو و 
 ال قهية.

وملـا سـبق ولغـريو  ـد   القـرآن احلكـيم ـ و  هنلمـات البلغـاع ـ هنيـرياإ مـن هـ ا القبيـ ، قـا  
بوا بآياتنئا فأخئِهم اهلل بئِنوبهم واهلل سـبحانه:  ِّ كدأب آل فرعون والِين مئن قئبلهم كئ

شديد العقاب
(501). 

ئئْوترى قرئئالر أرورلرئئْم تئ ئئْؤميْن قرئئالر تعــاىل: وقــا   ْيئئفر ت ْحييئئي اْلمر َيْذ قرئئالر َيبْئئئرراهييم  رربت أررينيئئي كر ور

                                                           

 النةائر: مجع نةري ، وهك املي  والشبه. (858)
 .17العرو  الويقى، املسألة:  (855)
: يإنــه مقتضــى تتبــع النةــائرص، 401ص 5  غنــائم األيــام   مســائ  احلــة  واحلــرام: ج قــا  املــريما القمــك  (500)

: يوهنما ُخي ى على من ُحظ 22النةائر تونيت ذللص وقا    القوانني: ص: يومةحةة 21ص 2وقا    ج
: يواســـتبعا و مــداومل بونيـــو  النةــائرص، وقـــا  471ص 1  مســـتند الشــيعة: ج النةــائرص، وقــا  ا قـــق النراقــك 

: يوهنمـــا يورـــحه 425ص 12: يوهنمـــا   النةـــائرص و  ج414ص 14صـــاحت ا ـــواهر   نيـــواهر الكـــةم: ج
: يوغـري ذلـل مـن النةـائرص، وقـا  112ص 4  هنتـاب الطهـار  ج ةـائرص، وقـا  الشـيخ األنصـاري مةحةة الن

   : يوهنـــ ا غـــريو مـــن النةـــائرص، وقـــا  الســـيد احلكـــيم 417ص 1  مصـــباح ال قيـــه: ج آغـــا ررـــا ا مـــداين 
 : يوهنما يةهر من مةحةة النةائرص.  إىل غري ذلل مما هو هنيري.115ص 2مستمسل العرو : ج

 .11سور  آ  عمران:  (501)
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ئئنر الطَّْيئئري فرص ئئْره نَّ َيلرْيئئكر ث ئئمَّ اْجعرئئْل عرلرئئى ك ئئلت  ِْ أرْربئرعرئئًة مي ئئ  َ ئئالينَّ قئرْلبيئئي قرئئالر فر بئرلرئئى ورلركيئئْن لييرْطمر
ه نَّ ج ْزءاً ث مَّ  نئْ اْرع ه نَّ يرْأتيينركر سرْعياً وراْعلرْم أرنَّ اهللر عرزييٌز حركييمٌ  جربرَل مي

(502). 
ئهرا قرئالر أرنَّئى ي ْحييئي وقا  سـبحانه:  ِيي مرئرَّ عرلرئى قئرْريرئَة ورهيئير خراوييرئٌة عرلرئى ع ر وشي أرْو كرالَّئ

هي اهلل  بئرْعدر مرْوتيهرا فرأرمراتره  اهلل  ميائرةر عراَم ث ئمَّ بئرعرثرئه   ِي ئْم لربيثْئتر قرئالر لربيثْئت  يئرْومئاً أرْو بئرْعئمر  ه قرئالر كر
ئئاريكر  مر ئئنَّْه وراْنظ ئئْر َيلرئئى حي ئئررابيكر لرئئْم يئرترسر ئئكر ورشر ائرئئةر عرئئاَم فرئئاْنظ ْر َيلرئئى طرعرامي يئرئئْوَم قرئئالر برئئْل لربيثْئئتر مي

ئئز هرا ث ئئ ْيئئفر نئ ْنشي ئئيَّنر لرئئه  ورلينرْجعرلرئئكر آيرئئًة ليلنَّئئاسي وراْنظ ئئْر َيلرئئى اْلعيظرئئامي كر ئئا تئربئر مَّ نرْكس ئئوهرا لرْحمئئاً فئرلرمَّ
قرالر أرْعلرم  أرنَّ اهللر عرلرى ك لت شرْيَء قردييرٌ 

(501). 
 إىل غري ذلل.

، وإن  وعلــى هــ ا يســت ا  عــدم ا صوصــية   هــ ا البــاب بالنســبة إىل األنبيــاع والرســ 
لل أيضـــاإ، واُســـتيناع هنــانوا هـــم املصـــدا  األظهـــر  وإُ اســـائر األوصــياع والصـــاحلني هـــم هنـــ 

 يكون ايما علم ايه اُختصاص.
 أي: إن املــوت حــ  قبــ  رســو  اهلل « ولقبلــه مــا حــ  بأنبيــاع اهلل ورســله: »قو ــا 

 بأنبياع اهلل ورسله يصلوات اهلل عليهم أمجعنيص.
وال ر  بني الن  والرسو ، أن الرسو  يذو الرسالةص، اهو الن  الـ ي يـؤمر بـالتبلي ، بينمـا 
 الن  مكن أن يكون خاصاإ بن سه من  ون أمر بالتبلي  إذ هو ياملنبأص، ابينهما عموم مطلق.

 شكع مؤهند. والةم   يلقبلهص للتأهنيد، يعين: أن موته 

                                                           

 .460سور  البقر :  (502)
 .455سور  البقر :  (501)
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 حكم فصل، وقضاء حتم

 الموت حكم فصل
 يستحت بيان أن املوت حكم اص  وقضاع حتم.مسألة: 

نحن بمسبوقين نحن قدرنا بينكم الموت وماقا  عالوني : 
(504). 

ـــــــا  تعـــــــاىل:  ولكئئئئئئئل أمئئئئئئئة أجئئئئئئئل فئئئئئئئنذا جئئئئئئئاء أجلهئئئئئئئم ال يسئئئئئئئتأخرون سئئئئئئئاعة وق
واليستقدمون

(509). 
الن املوت حكم إ ك تكويين ي ص  بـني الـدنيا واآلخـر ، هنمـا ي صـ  بـني احلـق والبازـ  ـ 

 رسـ ـ  هنما أنـه قضـاع حمتـوم ُ مـّر  لـه، حـ  بالنسـبة إىل أنبيـاع اهلل وال(506)  أحد املعنيني
كل شئيء هالئك َال وجهئهاكية بغريهم؟ ب  

، اـلن هنـ  الكـون سـي س حـ  يبقـى (507)
 اهلل وحدو هنما ذهنر ذلل   الكتت الكةمية استنا اإ إىل اآليات والروايات.

ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام كل من عليها فان قا  تعاىل: 
(508). 

فون أجوركم يوم القيامةكل نف  ذائقة الموت وَنما تو وقا  سبحانه: 
(505). 

كل نف  ذائقة الموت ثم َلينا ترجعونوقا  تعاىل: 
(510). 

أينما تكونوا يدرككم الموتوقا  سبحانه: 
(511). 

قل َن الموت الِي تفرون منه فننه مالقيكموقا  عالوني : 
(512). 

فلمئئا قضئئينا عليئئه المئئوت مئئا رلهئئم علئئى موتئئه َال رابئئة اْر  تأكئئل وقــا  تعــاىل: 
منسئئئئأته فلمئئئئا خئئئئر تبينئئئئت الجئئئئن أن لئئئئو كئئئئانوا يعلمئئئئون الغيئئئئب مئئئئا لبثئئئئوا فئئئئي العئئئئِاب 

                                                           

 .60سور  الواقعة:  (504)
 .12سور  األعراه:  (509)
 معس حمتم  آخر. وسيأيت من اإلمام املصنة  (506)
 .22سور  القص :  (507)
 .47-46سور  الرمحن:  (508)
 .125سور  آ  عمران:  (505)
 .57سور  العنكبوت:  (510)
 .72النساع: سور   (511)
 .2سور  ا معة:  (512)
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المهين
(511). 

أم كنتم شهداء َذ حضر يعقوب الموتوقا  سبحانه: 
(514). 

أي: أن املــوت حكــم مــن اهلل ســبحانه وتعــاىل مقطــومل بــه علــى « حكــم اصــ : »قو ــا 
 أحد الونيهني.

ه وتعـاىل قضـى مـوت النـاا قضـاعإ حتمـاإ ُ أي: أن اهلل سبحان« وقضاع حتم: »قو ا 
 مرّ  له، اهو من عا  اللوح ا  و  ُ ا و واُيبات اتأم .

اقي  له: اـأخربين « ما شاع اهلل»عن الن ختني هنم بينهما قا :  سم  علك بن احلسني
بط إىل أمـا الن خـة األوىل اـلن اهلل يـأمر إسـرااي  ايهـ»يا ابن رسو  اهلل هنية ين خ ايه؟ اقا : 

األرض ومعــه الصــور وللصــور رأا واحــد وزراــان وبــني زــره هنــ  رأا منهمــا مــا بــني الســماع 
واألرض، قا : اـلذا رأت املةئكـة إسـرااي  وقـد هـبط إىل الـدنيا ومعـه الصـور قـالوا قـد أذن اهلل 
  مـــوت أهـــ  األرض و  مـــوت أهـــ  الســـماع، قـــا : ايهـــبط إســـرااي  حبةـــري  بيـــت املقـــدا 

بــة اــلذا رأوو أهــ  األرض قــالوا قــد أذن اهلل   مــوت أهــ  األرض، قــا : ايــن خ ويســتقب  الكع
ايه ن خة ايخرج الصوت من الطره ال ي يلك أه  األرض اـة يبقـى   األرض ذو روح إُ 
صــعق ومــات وخيــرج الصــوت مــن الطــره الــ ي يلــك أهــ  الســماوات اــة يبقــى   الســماوات 

قـا : ايقـو  اهلل إلسـرااي : يـا إسـرااي  مـت، ايمـوت ذو روح إُ صعق ومات إُ إسرااي ... 
إســرااي ، ايمكيــون   ذلــل مــا شــاع اهلل،   يــأمر اهلل الســماوات اتمــور ويــأمر ا بــا  اتســري 

ئْيراً  يئرئْومر ترم ئور  السَّئماء  مرئْورًا وهو قوله  بئال  سر ئير  اْلجي ورترسي
تئ برئدَّل  يعـين تبسـط و (519)

ْرْر ي  رر ا ْرْر   غريئْ ا
يعين بأرض   تكست عليها ال نوب بارم  ليس عليها نيبا  ُو  (516)

نبات هنما  حاها أو  مر  ويعيد عرشه علـى املـاع هنمـا هنـان أو  مـر  مسـتقة بعةمتـه وقدرتـه، 
قا : اعند ذلـل ينـا ي ا بـار نيـ  نيةلـه بصـوت مـن قبلـه نيهـوري يسـمع أقطـار السـماوات 

ئْومر واألررني  ئني اْلم ْلئك  اْليئر ليمر
اـة ريبـه ديـت، اعنـد ذلـل يقـو  ا بـار ديبـا لن سـه  (517)

                                                           

 .12سور  سبأ:  (511)
 .111سور  البقر :  (514)
 .10-5سور  الطور:  (519)
 .22سور  إبراهيم:  (516)
 .16سور  غاار:  (517)
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 دي اْلقرهَّاري وأنـا قهـرت ا ةئـق هنلهـم وأمـتهم، إين أنـا اهلل ُ إلـه إُ أنـا وحـدي ُ  ليلَّهي اْلواحي
 . (518)«شريل يل ُو ومير يل وأنا خلقت خلقك بيدي وأنا أمّتهم نشي  وأنا أحييهم بقدريت

ئئاري و  ت ســري القمــك: قولــه  ئئدي اْلقرهَّ ئئْومر ليلَّئئهي اْلواحي ئئني اْلم ْلئئك  اْليئر ليمر
عــن عبيــد بــن  (515)

إذا أمــات اهلل أهــ  األرض لبــع هنميــ  مــا خلــق »يقــو :  مرار  قــا : قعــت أبــا عبــد اهلل 
ا لــق وميــ  مــا أمــاهتم وأرــعاه ذلــل،   أمــات أهــ  الســماع الــدنيا   لبــع ميــ  مــا خلــق 

وأه  السماع الدنيا وأرـعاه ذلـل،   أمـات أهـ  السـماع ا لق ومي  ما أمات أه  األرض 
اليانيـة   لبــع ميـ  مــا خلــق ا لـق وميــ  مــا أمـات أهــ  األرض وأهــ  السـماع الــدنيا والســماع 
اليانيــة وأرــعاه ذلــل،   أمــات أهـــ  الســماع الياليــة   لبــع ميــ  مـــا خلــق ا لــق وميــ  مـــا 

انية والسماع اليالية وأرعاه ذلل،   هن  أمات أه  األرض وأه  السماع الدنيا والسماع الي
قاع مي  ذلل وأرعاه ذلل،   أمات ميكائي    لبع مي  ما خلق ا لق ومي  ذلل هنلـه 
وأرعاه ذلل،   أمات نيربئي    لبع مي  ما خلق ا لق ومي  ذلل هنله وأرعاه ذلـل، 

،   أمـات ملـل   أمات إسرااي    لبع مي  ما خلق ا لق وميـ  ذلـل هنلـه وأرـعاه ذلـل
ليمرني املوت   لبع مي  ما خلق ا لق ومي  ذلل هنله وأرعاه ذلل   يقو  اهلل عالوني : 

ئاري اري  علـى ن سـه  اْلم ْلك  اْليئرْومر  ئدي اْلقرهَّ أيـن ا بـارون، أيـن الـ ين ا عـوا معـك  ليلَّئهي اْلواحي
وهتم   يبعع ا لق  .(520)«إ ا، أين املتكربون ًو

  ينطق أرواح أنبيائه ورسله وحججـه  ليمرني اْلم ْلك  اْليئرْومر و  عالوني : و  حديع: يق
دي اْلقرهَّاري ايقولون:  ليلَّهي اْلواحي

(521). 

 حكمة الموت
إن قوما أتـوا نبيـا  ـم اقـالوا: ا مل لنـا ربـل يـداع عنـا املـوت، اـدعا : »قا  أبو عبد اهلل

م املنــام  وهنيــر النســ  وهنــان الرنيــ  يصــبح  ــم، اراــع اهلل عــنهم املــوت وهنيــروا حــ  رــاقت هبــ
ايحتــاج أن يطعــم أبــاو وأمــه ونيــدو ونيدتــه ويوصــيهم ويتعاهــدهم، اشــغلوا عــن زلــت املعــاش، 

                                                           

 هني ية ن خ الصور.  451-454ص 4ت سري القمك: ج (518)
 .16سور  غاار:  (515)
 .هني ية موت أه  السماع واألرض  457-456ص 4ت سري القمك: ج (520)
 .46رمن ح 11ب 110ص 1: جانةر عيون أخبار الررا  (521)
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اـــأتوا اقـــالوا: ســـ  ربـــل أن ير نـــا إىل آنيالنـــا الـــ  هننـــا عليهـــا، اســـأ  ربـــه عالونيـــ  اـــر هم إىل 
 . (522)«آنيا م

 ذكر الموت
يــا »اــداك حـديين نــا أنت ـع بــه؟ اقـا :  نيعلـت عـن أ  عبيـد  قــا : قلـت أل  نيع ــر

 . (521)«أبا عبيد  ما أهنير ذهنر املوت إنسان إُ مهد   الدنيا
ـــــرهم ذهنـــــرا للمـــــوت وأشـــــدهم »أي املـــــؤمنني أهنـــــيس؟ قـــــا :  وســـــم  رســـــو  اهلل  أهني

 .  (524)«استعدا ا له
أهنيروا ذهنر املوت ويوم خرونيكم مـن القبـور وقيـامكم بـني يـدي : »وقا  أمري املؤمنني

 . (529)«اهلل عالوني ، هتون عليكم املصائت
عبــا  اهلل » مــد بــن أ  بكــر:  و  األمـايل للشــيخ الطوســك: ايمــا هنتــت أمــري املــؤمنني

إن املوت ليس منه اوت، ااح روا قب  وقوعه، وأعدوا له عدته، النكم زر  املوت، إن أقمـتم 
وت معقـو  بنواصـيكم والـدنيا له أخ هنم، وإن ارر  منه أ رهنكم، وهو ألالم لكم من ظلكم، امل

تطـــون خل كـــم، اـــأهنيروا ذهنـــر املـــوت عنـــد مـــا تنـــامعكم إليـــه أن ســـكم مـــن الشـــهوات، وهن ـــى 
هنيريا ما يوصك أصحابه ب هنر املـوت ايقـو : أهنيـروا ذهنـر   باملوت واعةا، وهنان رسو  اهلل 

 .(526)«املوت النه ها م الل ات، حائ  بينكم وبني الشهوات
املوت اما »اقي : وما هو يا رسو  اهلل؟ اقا : « ها م الل اتاذهنروا : »وقا  الن  

ذهنرو عبد على احلقيقة   سعة إُ راقت عليه الدنيا، ُو   شد  إُ اتسعت عليه، واملـوت 
أو  منـال  مـن منـام  اآلخـر  وآخـر منـال  مـن منـام  الـدنيا، اطـوىب ملـن أهنـرم عنـد النـالو  بأو ــا 

ا، واملوت أقرب األشـياع مـن بـين آ م وهـو يعـدو أبعـد امـا وزوىب ملن أحسن مشايعته   آخره
أنيــرأ اإلنســان علــى ن ســه ومــا أرــع ه مــن خلــق، و  املــوت  ــا  املخلصــني وهــةك اجملــرمني 

                                                           

 دلس   ذهنر املوت والروح. 225ص 4رورة الواعةني: ج (522)
 .1ح 2ب 146ص 6حبار األنوار: ج (521)
 .47باب النوا ر رمن ح 452ص 1انةر الكا : ج (524)
 أصحابه   دلس واحد. عّلم أمري املؤمنني  616ص 4انةر ا صا : ج (529)
 .11رمن ح 1اجمللس 42-47نةر األمايل للطوسك: صا (526)
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 . (527)«ول لل اشتا  من اشتا  إىل املوت وهنرو من هنرو
هنــأن املــوت »نينــام  اســمع رنيــة يضــحل، اقــا :  و  احلــديع: تبــع أمــري املــؤمنني 

على غرينا هنتت، وهنأن احلق ايها على غرينا ونيـت، وهنـأن الـ ي نـرن مـن األمـوات سـ ر ايها 
عمــا قليــ  إلينــا رانيعــون نبــوئهم أنيــدايهم ونأهنــ  تــرايهم قــد نســينا هنــ  واعــظ وواعةــة ورمينــا 
بك  نيائحة وعجبت ملن نسك املوت وهو يرن املوت ومن أهنير ذهنر املوت ررـك مـن الـدنيا 

 .(528)«باليسري
أاض  الالهد   الدنيا ذهنر املوت، وأاض  العبا   ذهنر املـوت، وأاضـ  : »وقا  الن  

 . (525)«الت كر ذهنر املوت، امن أيقله ذهنر املوت ونيد قربو رورة من رياض ا نة
: مــا لنــا نكــرو املــوت؟ قــا : ألنكــم عمــر  الــدنيا وخــربتم اآلخــر  وقــا  رنيــ  أل  ذر 

  لــه: اكيــة تــرن قــدومنا علــى اهلل، قــا  أمــا اتكرهــون أن تنتقلــوا مــن عمــران إىل خــراب، قيــ
و، قيـ : اكيـة تـرن  ا سن اكالغائت يقدم على أهله، وأما املسكع اكاآلبق يقدم علـى مـُو

ْربْئرارر لرفيئي حالنا عند اهلل؟ قا : اعرروا أعمالكم على هنتاب اهلل تبـارك وتعـاىل يقـو :  َينَّ ا
ئئيمَ  نرعيئئيَم  ئئارر لرفيئئي جرحي ورَينَّ اْلف جَّ

ئئتر قــا  الرنيــ : اــأين رمحــة اهلل؟ قــا :  (510) َينَّ ررْحمر
نيينر  اللَّهي قررييٌب مينر اْلم ْحسي

(511) ،(512) . 
أ اع ال ـــرائر وانيتنـــاب ا ـــارم »مـــا اُســـتعدا  للمـــوت؟ اقـــا :  وقيـــ  ألمـــري املـــؤمنني

بايل ابـن أ  واُشتما  على املكارم   ُ يبايل أوقع على املوت أو وقع املوت عليه، واهلل ما ي
 . (511)«زالت أوقع على املوت أم وقع املوت عليه

  خيلـق اهلل عالونيـ  يقينـا ُ شـل ايـه أشـبه بشـل ُ يقـني »قـا :  وعن أ  عبد اهلل 
 . (514)«ايه من املوت

                                                           

 .1551رمن ح 17ب 106-105ص 4انةر مستدرك الوسائ : ج (527)
 .12ح 2ب 116ص 6حبار األنوار: ج (528)
 .1527ح 17ب 102ص 4مستدرك الوسائ : ج (525)
 .12-11سور  اُن طار:  (510)
 .56سور  األعراه:  (511)
   القرب. 111ه 167نيامع األخبار: ص (512)
 .2رمن ح 41اجمللس 110األمايل للصدو : ص (511)
 .22خصلة تشبه ردها ح 12ص 1ا صا : ج (514)
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 عند موت َبراهيم 
أهـــبط اهلل  ملـــا أرا  اهلل تبـــارك وتعـــاىل قـــبر روح إبـــراهيم»قـــا :  عـــن أمـــري املـــؤمنني

 وت اقا : السةم عليل يا إبراهيم.ملل امل
 قا : وعليل السةم يا ملل املوت، أ امل أم نامل؟

 قا : ب   امل يا إبراهيم، اأنيت.
 قا  إبراهيم: اه  رأيت خلية ميت خليله؟

قــا : ارنيــع ملــل املــوت حــ  وقــة بــني يــدي اهلل نيــ  نيةلــه اقــا : إ ــك قــد قعــت مــا 
 قا  خليلل إبراهيم.

ه: يــا ملــل املــوت اذهــت إليــه وقــ  لــه: هــ  رأيــت حبيبــا يكــرو لقــاع اقــا  اهلل نيــ  نيةلــ
 . (519)«حبيبه، إن احلبيت زت لقاع حبيبه

 شاب من اْنصار
وروي: إن شــابا مــن األنصــار هنــان يــأيت عبــد اهلل بــن عبــاا وهنــان عبــد اهلل يكرمــه ويدنيــه، 

 ا بالليايل!.اقي  له: إنل تكرم ه ا الشاب وتدنيه وهو شاب سوع، يأيت القبور اينبشه
 اقا  عبد اهلل بن عباا: إذا هنان ذلل اأعلموين.

قــا : اخــرج الشــاب   بعــر الليــايل يتخلــ  القبــور، اــأعلم عبــد اهلل بــن عبــاا بــ لل، 
اخرج لينةر ما يكون من أمرو ووقة ناحية ينةر إليه مـن حيـع ُيـراو الشـاب، قـا : اـدخ  

ه: يــا وزــك إذا  خلـت حلــدي وحــدي قـربا قــد ح ـر   ارــطجع   اللحــد ونـا ن بــأعلى صـوت
ونطقت األرض من حت  اقالت: ُمرحبا بل ُو أهة، قد هننت أبغضل وأنت علـى ظهـري 
اكيـــة وقـــد صـــرت   بطـــين، بـــ  وزـــك إذا نةـــرت إىل األنبيـــاع وقواـــا واملةئكـــة صـــ واا امـــن 

يت عدلل غـدا مـن خيلصـين ومـن املةلـومني مـن يسـتنق ين ومـن عـ اب النـار مـن رـريين، عصـ
 من ليس بأه  أن يعصى، عاهدت ر  مر  بعد أخرن الم رد عندي صدقا ُو وااع.

ونيع  ير   ه ا الكةم ويبكك، الما خرج من القرب التالمـه ابـن عبـاا وعانقـه   قـا  لـه: 
 . (516)نعم النباش، نعم النباش ما أنبشل لل نوب وا طايا،   ت رقا 

                                                           

 .1517ح 11ب 55ص 4مستدرك الوسائ : ج (519)
 .11ح 51اجمللس 111-110األمايل للصدو : ص (516)
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 القضاء والقدر
قضــاع والقــدر علــى مــا ور    اآليــات والروايــات، وقــد أشــرنا إىل يلــالم اإلمــان بالمسئئألة: 

 .(517)ذلل   بعر املباحع الكةمية
 الن القضاع نعس اُنتهاع لغة وعراا.

 ويكون تكوينياإ وتشريعيا.
فقضئئاهن سئئبع سئئماواتاــالتكويين ميــ  قولــه تعــاىل: 

فئئنذا وقولــه ســبحانه:   (518)
قضيت الصالة

(515) . 
وقضئئى ربئئك أالّ تعبئئدوا َال َيئئاهلــه عالونيــ : والتشــريعك ميــ  قو 

اــلن هــ ا نعــس  (540)
 اُنتهاع التشريعك، أي انتهى األمر هب و الصيغة، ومنه يسّمى القارك قارياإ.

وقئدَّر والقدر: لغةإ وعرااإ نعس واحد، وهو التقدير بع  احلدو  للشكع، قـا  سـبحانه: 
فيها أقواتها

(541) . 
ء خلقناه بقدرَنا كل شيوقا  تعاىل: 

(542). 
 

 :(541) وقد ذهنرنا   هنتاب يالعقائدص
ومـــن أشـــبهه مـــن املةئكـــة واحلـــور وا ـــن  (544)أنـــه ُ إشـــكا    أن غـــري أاعـــا  اإلنســـان

والشــيازني واحليوانــات، تتعلــق بالقضــاع والقــدر، اــالقو : بــأن األشــياع بقــدر اهلل وقضــائه يــرا  
وما أشبه ذلل سواع هنانت ونيو ات أو أعداما، ب لل التكويين بأسباهبا ومقدماهتا وشرائطها 

 إرا اإ أو إعداماإ.
                                                           

 لعلوم.الطبعة اليانية، مؤسسة اإلمامة و ار ا 451-450: صانةر هنتاب يال قه: العقائدص ل مام الشريامي  (517)
 .14سور  اصلت:  (518)
 .10سور  ا معة:  (515)
 .41سور  اإلسراع:  (540)
 .10سور  اصلت:  (541)
 .25سور  القمر:  (542)
 .451انةر يال قه: العقائدص ص (541)
 أي األاعا  غري اُختيارية هننبضات القلت وما أشبه. (544)
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أمــا بالنســبة إىل األاعــا  اُختياريــة ل نســان ومــن أشــبه، اــاملرا  بالقضــاع والقــدر: أن اهلل 
ســبحانه  وتعــاىل قــّدر هــ ا التقــدير وحكــم هبــ ا احلكــم، مــيةإ: قــّدر   الصــة  املصــلحة و  

و  إراباإ وبالياين سـلباإ، هنمـا أن اهلل عـاّل ونيـ  قـّدر أن يكـون  شرب ا مر امل سد  وحكم باأل
 اإلنسان شتاراإ.

: يإن اهلل إذا أرا  شــيماإ قــّدرو، اــلذا قــّدرو tعــن هشــام بــن ســا  قــا : قــا  أبــو عبــد اهلل 
 .(549)قضاو، الذا قضاو أمضاوص

 
 
ى وما محمد َال رسول قئد خلئت مئن قبلئه الرسئل أفئنن مئات أو قتئل انقلبئتم علئ

أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اهلل شيالاً وسيجزي اهلل الشاكرين
 .ص526ي

 حرمة االنقالب عن الحق
اُســت هام   اآليــة الشــري ة اســتنكاري، واآليــة تــد  علــى قــبح وحرمــة أن ينقلــت مسئئألة: 

 اإلنســان عــن احلــق إىل البازــ ، وإذا اعــ  ذلــل النــه يضــر ن ســه ُو يضــر اهلل ســبحانه وتعــاىل
 شيماإ.

ه ْم مرْن كرلَّمر اللَّه  ورررفرعر بئرْعضره ْم قا  تعاىل:  نئْ تيْلكر الر س ل  فرضَّْلنا بئرْعضره ْم عرلى بئرْعَم مي
ترترئئلر  ئئى ابْئئنر مرئئْريرمر اْلبئريتنئئاتي ورأريَّئئْدناه  بيئئر وحي اْلق ئئد سي ورلرئئْو شئئاءر اللَّئئه  مرئئا اقئْ ررررجئئاَت ورآتئرْينئئا عييسر

ينر ميْن بئر  ِي ه ْم مرئْن  الَّ ئنئْ ه ْم مرْن آمرنر ورمي نئْ ْعديهيْم ميْن بئرْعدي ما جاءتْئه م  اْلبئريتنات  ورلكيني اْختئرلرف وا فرمي
كرفررر 

(547). 
إّن اللّـه تعـاىل يقـو  : »هنان يقو    حيـا  رسـو  اللّـه   وعن ابن عباا: أّن علّيا 

  ئئئْن قئرْبليئئئهي الر لرئئئْت مي ئئئٌد َيال ررس ئئئوٌل قرئئئْد خر س ئئئل  أرفرئئئنيْن مئئئاتر أرْو ق تيئئئلر انْئقرلرْبئئئت ْم عرلئئئى ورمئئئا م حرمَّ
أرْعقئئئابيك مْ 

، واللّـــه ُ ننقلـــت علـــى أعقابنـــا بعـــد إذ هـــدانا اللّـــه، والّلـــه لـــمن مـــات أو قتـــ  (548)
                                                           

 .415ح 45ب 421ا اسن: ص  (549)
 .122سور  آ  عمران:  (546)
 .451لبقر : سور  ا (547)
 .122سور  آ  عمران:  (548)
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ألقــــاتلّن علـــــى مـــــا قاتـــــ  عليـــــه حـــــ  أمـــــوت، أليّن أخــــوو وابـــــن عّمـــــه وواريـــــه، امـــــن أحـــــّق بـــــه 
 . (545)«ميّن 

ئا الَّئو  الت سري:  ئْنك ْم عرئْن ريينيئهي فرسرئْو ر يرئْأتيي اللَّئه  بيقرئْوَم يئا أريئ هر ينر آمرن ئوا مرئْن يئرْرترئدَّ مي ِي
ئبييلي اللَّئهي  ئد ونر فيئي سر ب ونره  أرذيلََّة عرلرى اْلم ْؤمينيينر أرعيزََّة عرلرى اْلكئافيريينر ي جاهي بئ ه ْم وري حي ي حي

(590) 
  حمّمد حّقهم وارتّدوا عن  ين الّله ال ين غصبوا آ قا  هو شازبة ألصحاب رسو  الّله 

  ب ونرئئه ئئبئ ه ْم وري حي ئئْو ر يرئئْأتيي اهلل  بيقرئئْوَم ي حي وأصــحابه الــ ين راهــدون  ناللــت   القــائم  فرسر
 . (591)  سبي  اهلل ُو خيااون لومة ُئم 

ية أ  بكـر اقلـت: يـا أبـا عمـار    وعن أمحد بن ،ّام قا : أتيت عبا   بن الصامت   ُو
 هنان الناا على ت ضي  أ  بكر قب  أن يستخلة.

اقا : يا أبا يعلبة إذا سكتنا عنكم ااسكتوا ُو تبحيوا، او الّله لعلك بـن أ  زالـت هنـان 
أحّق بالنبّو  من أ  نيه ، قـا : وأميـدك  أحّق با ةاة من أ  بكر هنما هنان رسو  الّله 

وأبــو بكــر و عمــر إىل بــاب رســو  اللّــه  اجــاع علــكّ  إنّــا هننّــا ذات يــوم عنــد رســو  اللّــه 
 اــدخ  أبــو بكــر    خــ  عمــر    خــ  علــّك ،  علــى إير،ــا اكأّ ــا ســ ك علــى ونيــه

، قـا  أبـو «يـا علـّك أيتقـّدمانل هـ ان وقـد أّمـرك اللّـه عليهمـا»الرما ،   قـا :  رسو  الّله
 بكر: نسيت يا رسو  الّله، وقا  عمر: سهوت يا رسو  الّله. 

ما نسيتما ُو سهومتا، وهنـأين بكمـا قـد اسـتلبتما ملكـه وحتاربتمـا » :و  الّله اقا  رس
عليـــه، وأعانكمـــا علـــى ذلـــل أعـــداع اللّـــه وأعـــداع رســـوله، وهنـــأين بكمـــا قـــد ترهنتمـــا املهـــانيرين 
واألنصار بعضهم يضرب ونيوو بعر بالسية على الدنيا، ولكأين بأهـ  بيـ  وهـم املقهـورون 

 «.  قضك املتشّتتون   أقطارها، وذلل ألمر قد
يــا علــّك، الصــرب.. الصــرب، حــ  »حــ  ســالت  موعــه،   قــا :    بكــى رســو  الّلــه 

ـــه العلـــّك العةـــيم، اـــلّن لـــل مـــن األنيـــر   هنـــّ  يـــوم مـــا ُ زصـــيه   ينـــال  األمـــر ُو قـــّو  إُ بالّل
هناتبــاك، اــلذا أمكنــل األمــر االســية الســية.. االقتــ  القتــ  حــ  ي يمــوا إىل أمــر اللّــه وأمــر 

، النّــــل علــــى احلــــّق ومــــن نــــاواك علــــى البازــــ ، وهنــــ لل ذريّتــــل مــــن بعــــدك إىل يــــوم رســــوله
                                                           

   أيناع خطبة خطبها بعد اتح البصر  بأيام. 156ص 1اُحتجاج: ج (545)
 .52سور  املائد :  (590)
 قصة هابي  وقابي . 170ص 1ت سري القمك: ج (591)



 

 407 

 .(592)«القيامة
ومـــاتوا.  مــن قبـــ  الرســو  أي: ســـبقت ومضــت الرســـ   قـــد خلــت :قو ــا 

أالن مات  موتاإ زبيعياإ أو قت .قتةإ غري زبيعك 
ّ  علـى مـن أنكـر مـوت وقد ذهنرت الصديقة الطاهر  يصلوات اهلل عليهاص ه و اآلية   الر 

حيع تةاهر ب لل ألهدااه ا اصة ـ هنما سـبق ـ ، ورنـا هنـان بعـر الصـحابة  رسو  اهلل 
لـن مـوت، هنمـا هـو عـا   بعـر النـاا بالنسـبة  ، ورنا معم البعر أنـهيستعةم موته 

ـــــاإ  إىل العةمـــــاع، و ـــــ ا قـــــالوا: إن موســـــى      مـــــت، وقـــــالوا: إن أمـــــري املـــــؤمنني علي
     مت، وقالوا: إن اإلمـام موسـى بـن نيع ـر  ، وقالوا: إن اإلمام احلسني (591)مت
 .(599)، وهك ا (594)مت

 
 من هو الرجعي؟

: قد يـرا  بـالرنيعك مـن يرنيـع إىل ال طـر  والسـنة، أو مـن يرنيـع إىل أحكـام الكتـاب مسألة
 عالم ُنطةقة أقون.العاليال، وقد يرا  به من يرنيع إىل ني ورو التارخيية ليستمد منها ا رب  وال

 وه و الرنيعية ـ باملعاين اليةية ـ حممو   ومطلوبة شرعاإ وعقةإ.
َن َلى ربك الرجعىقا  تعاىل: 

(596). 
وكِلك نفصل اآليات ولعلهم يرجعونوقا  سبحانه: 

(597). 
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعونوقا  تعاىل: 

(598). 
                                                           

 .11ب 246-245ص 45حبار األنوار: ج (592)
 ة والنصريية وغريهم.اص    ذهنر الغة  من الشيع 140ص 2شرح    البةغة: ج (591)
 الكةم   الغيبة. 1ه 2انةر الغيبة للطوسك: ص (594)
وايه: يالن قي  أ ليس قد خالة مجاعة ايهم مـن قـا  املهـدي مـن  14ب 410ص 51انةر حبار األنوار: ج (599)

  مــت، واــيهم مــن قــا   اقــالوا هــو حممــد بــن احلن يــة، واــيهم مــن قــا  مــن الســبائية هــو علــك  ولــد علــك 
 ر بن حممد   مت، وايهم من قا  موسى بن نيع ر   مت، وايهم من قا  احلسن بن علك العسـكري نيع 

   مت، وايهم من قا  املهدي هو أخوو حممد بن علك وهو حك با    متص.
 .2سور  العلق:  (596)
 .172سور  األعراه:  (597)
 .42سور  الالخره:  (598)
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أفئنن مئات الـ  أشـار إليهـا القـرآن الكـرمي بقولـه ههنـا:  أما الرنيعيـة بـاملعس املـ موم اهـك
أو قتئئئئل انقلبئئئئتم علئئئئى أعقئئئئابكم

اــــالرنيعك هــــو مــــن ينقلــــت علــــى القــــيم ويرنيــــع إىل  (595)
الةلمــات بعــد أن الخــرج منهــا إىل النــور، والرنيعــك هــو مــن يرنيــع إىل أهــواع الــن س والشــهوات 

 ومن يرنيع إىل الشيطان وأصدقاع السوع.
قابكمانقلبتم على أع   هنناية عن الرنيومل القهقرن، أريد بـه اُرتـدا  بعـد اإلمـان، ألن

ُإ، واهلل ســــبحانه وتعــــاىل ُ يتضــــرر  اإلنســــان الــــ ي يريــــد أن مشــــك إىل خل ــــه يضــــع عقبيــــه أو
 بسبت اُرتدا  وإ ا يتضرر املرتد ن سه.

وم يئئا أيهئئا الئئِين آمنئئوا مئئن يرتئئد مئئنكم عئئن رينئئه فسئئو  يئئأتي اهلل بقئئقــا  تعــاىل: 
يحئئبهم ويحبونئئه أذلئئة علئئى المئئؤمنين أعئئزة علئئى الكئئافرين يجاهئئدون فئئي سئئبيل اهلل وال 

يَافون لومة الئم ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء واهلل واسمع عليم
(560). 

أتالعمــون أن رحــم نــ  اهلل ُ »أنــه قــا :  وعــن أ  ســعيد ا ــدري عــن أبيــه عــن النــ 
يا أيها النـاا »رمحك ملوصولة   الدنيا واآلخر ،   قا : تن ع قومه يوم القيامة، بلى واهلل، إن 

أنــا اــرزكم علــى احلــوض اــلذا نيمــت وقــام رنيــا  يقولــون يــا نــ  اهلل أنــا اــةن بــن اــةن، وقــا  
آخــر يـــا نــ  اهلل أنـــا اــةن بـــن اـــةن، وقــا  آخـــر يــا نـــ  اهلل أنـــا اــةن بـــن اــةن، اـــأقو : أمـــا 

 .(561)«رتد   القهقرنالنست اقد عرات ولكنكم أحديتم بعدي وا

 الحصر اإلضافي 
 .الرسالة اإلسةمية ُ متوت نوت الرسو  مسألة: 

ُإ احســـت مـــن هـــ و   اـــلن احلصـــر   اآليـــة الشـــري ة يشـــري إىل أن حممـــداإ  هنـــان رســـو
ا هــة، الــمن مــات الرســو  اــان يالرســالةص   متــت وياملرســ ص هــو اهلل الــدائم القــائم، اــة عــ ر 

باُســـتنا  إىل أنـــه قـــد مـــات وانتهـــى هنـــ  شـــكع،  تعاليمـــه وأوامـــرو  ألحـــد   التخلـــك عـــن
هو انقةب علـى اهلل، وهـ ا ممـا لـن يضـر اهلل شـيماإ بـ  يضـر  ل لل الن ياُنقةبص عليه 

                                                           

 .122سور  آ  عمران:  (595)
 .52ئد : سور  املا (560)
 .10اجمللس 465األمايل للطوسك: ص (561)
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 املنقلبني أن سهم.
ومــن ذلــل يةهــر أن احلصــر   يومـــا حممــد إُ رســو ص بالقيــاا إىل هنونــه املصـــدر األّو  

 واألخري.
حــة  حممــد حــة  أبــداإ إىل يــوم القيامــة، وحرامــه حــرام أبــداإ : »صــا   قــا  اإلمــام ال

 .(562)«إىل يوم القيامة، ُ يكون غريو ُو ركع غريو
مــات وبعـد موتــه لــيس لنــا  أرا ت بــ لل أن تقــو : هـ  تقولــون إن حممــداإ  وهنأ ـا 

  لألوامـر هنمــا هننــا مانيـر ُو مــانع عّمـا نريــدو، ان عـ  مــا نشــاع ُو ًـاه أحــداإ   تـرك اُنقيــا
 ابــه   حــا  حياتــه؟! ولــ ا اعلــتم مــا اعلــتم مــن غصــت ا ةاــة واغتصــاب اــدك ومــا أشــبه 
ذلـــل، لكـــن يلـــالم أن تعلمـــوا أنكـــم لـــن تضـــروا اهلل هبـــ و املعاصـــك وإ ـــا تضـــرون أن ســـكم، وإن 

الة الشاهنر الـ ي يشـكر نعـم اهلل سـبحانه وتعـاىل ويبقـى علـى اُنقيـا  ألوامـرو ونواهيـه ُو خيـ
 الكتاب والسنة سيكون مور  يواب اهلل سبحانه وتعاىل ونيالائه.

 الشاكرون
 يت اُستقامة على احلق.مسألة: 

وال ين يسـتمرون علـى الصـراط املسـتقيم هـم اجملاليـون بيـواب اهلل سـبحانه وهـم الشـاهنرون، 
 اســتعما  هنــ  نعمــة   (561)ألن اُســتقامة علــى احلــق نــومل شــكر هلل تعــاىل، إذ مــن مصــا يقه

 مور ها، سواع بالقلت أم اللسان أم ا وارح، وإن هنان العم  ا وارحك أصعت.
اعملوا آل راور شكراً قا  سبحانه: 

(564). 
اـلن أصــ  معراــة نعــم اهلل ســبحانه وتعــاىل قـد ُ زتــاج إىل نيهــد بــدين ُو نيهــد مــايل ُو 

  ، وإ ـا الشــكر مـا أشـبه، هنمــا أن الـتل ظ بالشـكر اقــط لـيس حبانيـة إىل ميــ  هـ و األمـور عــا
 العملك حبانية إىل شتلة ا هو .

ونيــالاع اهلل ســبحانه وتعــاىل إ ــا هــو للشــاهنرين الــ ي يشــكرون نعمــه ســواع   حيــا  النــ  
 .أم بعد مماته 

                                                           

 .15باب البدمل والرأي واملقاييس ح 52ص 1الكا : ج (562)
 أي الشكر. (561)
 .14سور  سبأ:  (564)
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أرفرئئنيْن مئئاتر أرْو ق تيئئلر انْئقرلرْبئئت ْم عرلئئى رون ســعيد بــن نيبــري عــن ابــن عبــاا   قولــه تعــاىل 
قر  ئيرْجزيي اللَّئه  الشَّئاكيريينر أرْعقابيك ْم ورمرْن يئرنئْ ئْيالاً ورسر ْيئهي فئرلرئْن يرض ئرَّ اللَّئهر شر ليئْب عرلئى عرقيبئر

(569) :
ــــك بــــن أ  زالــــت واملرتــــدين علــــى أعقــــاهبم الــــ ين ارتــــدوا  يعــــين بالشــــاهنرين صــــاحبل عل

 .(566)«عنه
لر أفرنيْن ماتر أرْو ق تي قا : تدرون مات الن  أو قت ، إن اهلل يقـو :  وعن أ  عبد اهلل

انْئقرلرْبئئت ْم عرلئئى أرْعقئئابيك مْ 
، اقلنــا إ مــا وأبويهمــا شــر مــن «اســم قبــ  املــوت إ مــا قتــاو (567)

 .(568)خلق اهلل
أرفرئئئئئنيْن مئئئئئاتر أرْو ق تيئئئئئلر انْئقرلرْبئئئئئت ْم عرلئئئئئى عـــــن قـــــو  اهلل:  وقـــــا  ســـــألت أبـــــا عبـــــد اهلل

أرْعقابيك مْ 
 .(570)«ا اعلوايعين أصحابه ال ين اعلوا م»القت  أم املوت؟ قا :   (565)

                                                           

 .122سور  آ  عمران:  (569)
 .55ب 1ص 21حبار األنوار: ج (566)
 .122سور  آ  عمران:  (567)
 .42ح 1ب 41-40ص 42حبار األنوار: ج (568)
 .122ران: سور  آ  عم (565)
 .151من سور  آ  عمران ح 400ص 1ت سري العياشك: ج (570)
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 َيهاً بني قيلة 

 النسبة لألم
رـــوم نســـبة إنســـان أو مجاعـــة إىل األم، ايمـــا إذا   يكـــن مـــن بـــاب تعيـــري املـــؤمن مسئئئألة: 

 و وو.
ع معــرواني ببــين قيلــة، نســبة إىل أمهــم، حيــع هنانــت  ــا مكانــة انيتماعيــة.  وقــد هنــان هــُؤ

أل ـا يعليهـا الصـة  والسـةمص هنانـت  ومن هنا يقا  للسا  : بنو الالهـراع يصـلوات اهلل عليهـاص
 .بعد رسو  اهلل  قمة القمم و  عدا  أمري املؤمنني علك

والعدو  عن النسبة لألب إىل النسبة لألم قد يكـون اسـتجةباإ للرمحـة واسـتدراراإ للعاز ـة، 
أو  أو استيار  للغري  واحلمية، أو ألني  تكريس التعةيم، أو  صلة إنسانية أخرن   املنسوب

السامعني أو غريهم، وذلل تبعاإ ملا متيالت به األم من ص ة أو حالـة  تـ هنر النـاا وتـؤير اـيهم، 
 وملا يتداعى   األذهان من تلل النسبة.
يئئا بئئن أم ال تأخئئِ بلحيتئئي وال برأسئئيقــا  تعــاىل حكايــة عــن هــارون: 

حيــع  (571)
 خ  األم استعطاااإ وترقيقاإ.

إين مــا أذهنــر مصــرمل بــين اازمــة إُ خنقتــين لــ لل »:  وقــا  اإلمــام علــك بــن احلســني 
 . (572)«عرب 

 وملا أخ ت أم الشاب املقتو  بكربةع عمو  خيمته محلت على القوم وهك تقو : 
 أنئئئئئئئئا عجئئئئئئئئوز سئئئئئئئئيدي ضئئئئئئئئعيفة

 
 خاويئئئئئئئئئئئئئئئئئئة باليئئئئئئئئئئئئئئئئئئة نحيفئئئئئئئئئئئئئئئئئئة 

 أضئئئئئئئئئئئئئربكم بضئئئئئئئئئئئئئربة عنيفئئئئئئئئئئئئئة 
 

 ص571يرون بنئئئي فاطمئئئة الشئئئريفة  
بــن عبــد العاليــال أعطانــا عطايــا عةيمــة، ملــا ويل عمــر »قــا :  عــن أبيــه وعــن نيع ــر  

قــا  اــدخ  عليــه أخــوو اقــا  لــه: إن بــين أميــة ُ تررــى منــل بــأن ت ضــ  بــين اازمــة علــيهم، 
هنـان يقـو    اقا : أاضلهم ألين قعـت حـ  ُ أبـايل أن أقـع أو ُ أقـع، أن رسـو  اهلل 

                                                           

 .52سور  زه:  (571)
 .1655رمن ح 27ب 421ص 1انةر وسائ  الشيعة: ج (572)
 .اص    مقت  اإلمام احلسني  102ص 2انةر املناقت: ج (571)
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 سـرور رسـو  اهلل  إ ا اازمة شجنة مين، يسرين ما أسـرها، ويسـو ين مـا أسـاعها اأنـا أتبـع
 .(574)«وأتقك مساعته

هــ ا وهنــان مــا صــدر مــن عمــر بــن عبــد العاليــال ميــ  مــا صــدر مــن املــأمون العباســك، وذلــل 
 ومالوا إليهم.  للسيطر  على األمور الن الناا قد عراوا بعر مناللة أه  البيت 

ة مـن هننـت عنـد ميـا  بـن عبيـد اهلل ومجاعـ»قـا :  وعن عبيد بن مرار  عن أ  عبد اهلل
أهـ  بيـ  اقـا  يـا بـين علـك ويـا بـين اازمـة مـا اضـلكم علـى النـاا، اسـكتوا، اقلـت: إن مــن 
اضــلنا علــى النــاا أنــا ُ  ــت أنــا مــن أحــد ســوانا ولــيس أحــد مــن النــاا ُ زــت أنــه منــا إُ 

 .(579)«أشرك
 و  الشعر: 

 ومهمئئئئئئئئئئئئا أالم علئئئئئئئئئئئئى حئئئئئئئئئئئئبهم
 

 بئئئئئئئئئئأني أحئئئئئئئئئئب بنئئئئئئئئئئي فاطمئئئئئئئئئئة 
 بني بنئت مئن جئاء بالمحكمئات 

 
 وبالئئئئئئئئئئئئدين والسئئئئئئئئئئئئنة القائمئئئئئئئئئئئئة 

 ولسئئئئئئئئت أبئئئئئئئئالي بحبئئئئئئئئي لهئئئئئئئئم 
 

 سئئئئئئئواهم مئئئئئئئن الئئئئئئئنعم السئئئئئئئائمة 
 وقا : 

 لمئئئن ذا مئئئن بنئئئي الزهئئئراء أبكئئئي
 

 بئئئئئئئئئئئئئئدمع هئئئئئئئئئئئئئئامر ورم غزيئئئئئئئئئئئئئئر 
 أللمسئئئئئئئئموم باْحقئئئئئئئئار أبكئئئئئئئئي 

 
 أم المقتئئئئول ذي النحئئئئر النحيئئئئر 

 وقا :  
بكئئئئئئم يئئئئئئا بنئئئئئئي الزهئئئئئئراء تمئئئئئئت 
 صئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئالتنا

 

 ولئئوالكم كانئئت خئئداجا بهئئا بتئئر 
كشئئف البلئئوى ويسئئتدفع بكئئم ي 

 اْذى
 

 كما بئأبيكم كئان يسئتنزل القطئر 
 وقا :  

 أحببتكم يا بني الزهئراء محتسئبا
 

 وحب غيري حب غير محتسب 
 ال حاجة لي َلى خلق و ال أرب  

 
  َال َليكم وحسبي ذاك من أرب 

 مئا طئاب لئي مولئدي َال بحئئبكم 
 

 يئئئا طيبئئئون ولئئئوال ذاك لئئئم يطئئئب 
المرتضئئئى أنئئئتم بنئئئو المصئئئطفى و   

 نجئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئب
 

 من كل منتجئب سئمي بمنتجئب 
 

                                                           

 .25-22قرب اإلسنا : ص (574)
 .101هنتاب العل  ح  111ص 4ا اسن: ج (579)
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أنئئئئتم بنئئئئو شئئئئاهد النجئئئئوى مئئئئن  
 الغيئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئب

 

 أنئئئتم صئئئاحب اآليئئئات والعجئئئب 
أنئئتم بنئئو خيئئر مئئن يمشئئي علئئى   

 قدم
 بعئئد النبئئي مقئئال الحئئق ال كئئِب 

وقـد يكــون العكــس، حيـع يعــرّي بعــر النـاا بــاألم، هنمــا قالـت الصــديقة الصــغرن مينــت  
 .(576)«أمل يا بن مرنيانةيكلتل »ُبن ميا :  الكربن

 وقا  ابن محا :
 سعى فئي قتلئه الئرج  ابئن هنئد

 
 ليشئئئئئفي منئئئئئئه أحقئئئئئارا و وغمئئئئئئا 

 وأطمئئئئئئع فيئئئئئئه جعئئئئئئدة أم عئئئئئئب  
 

 ص577يولم يئو  بهئا فسئقته سئما  
ـــه احلســـني : »قـــا  اإلمـــام الصـــا    وأصـــحابه ررـــك اهلل  تاســـوعاع يـــوم حوصـــر اي

ا عليـه واـرح ابـن مرنيانـة وعمـر بـن سـعد عنهم بكربةع وانيتمـع عليـه خيـ  أهـ  الشـام وأنـاخو 
وأصـحابه ررـك اهلل عـنهم وأيقنـوا أنـه ُ يـأيت  بتواار ا ي  وهنيرهتا واستضـع وا ايـه احلسـني 

 .(578)«احلسني ناصر ُو مدو أه  العرا ، بأ  املستضعة الغريت
وقـا  حممـد بـن أ  زالـت: ي  راـع ميـد صـوته يبكـك وخـرج وهـو يقـو : ملـل عبـد حــرا، 

م يا معشر العرب العبيد بعد اليوم، قتلتم ابـن اازمـة وأمـر  ابـن مرنيانـة حـ  يقتـ  خيـارهنم أنت
 .(575)ويستعبد أشرارهنم رريتم بال   ابعداإ ملن رركص

 .(580)«ولعن اهلل بين أمية قازبة، ولعن اهلل ابن مرنيانة»و  ميار  عاشوراع: 
 . (581)«ت   عنقهُ موت ابن هند ح  يعلق الصلي: »وقا  أمري املؤمنني

و  التــاريخ: انــه قــدم معاويــة املدينــة اجلــس   أو  يــوم ريــال مــن يــدخ  عليــه مــن مخســة 
  آخــر النــاا، اقــا : أبطــأت يــا أبــا  آُه إىل مائــة ألــة، اــدخ  عليــه احلســن بــن علــك

حممـد، العلــل أر ت تبخلـين عنــد قــريش اـانتةرت ي ــس مــا عنـدنا، يــا غــةم أعـط احلســن ميــ  
ُ حانيــة يل : »أعطينــا   يومنــا هــ ا، يــا أبــا حممــد وأنــا ابــن هنــد، اقــا  احلســن مجيــع مــا 

                                                           

 .15ب 116ص 25ألنوار: جانةر حبار ا (576)
 .وميارته  اص    واا  اإلمام احلسن  24ص 2انةر املناقت: ج (577)
 .7باب صوم عراة وعاشوراع رمن ح 127ص 2انةر الكا : ج (578)
 .15ب 117ص 25انةر حبار األنوار: ج (575)
 . 772مصباح املتهجد: ص (580)
 .242ح 17ب 161ص 11حبار األنوار: ج (581)
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 .»(582)ايها يا أبا عبد الرمحن ور  هتا وأنا ابن اازمة بنت حممد رسو  اهلل 
 إىل غري ذلل مما هو مشهور   أساليت البلغاع.

 التَصيص بعد التعميم
: موميتــه هنمــا   قو ــا  صـي  ا طــاب بشــخ  أو نيهــة بعـد تعميمــه أو عمسئئألة: 

يضــــاعة املســــؤولية ويكشــــة عــــن شــــد  الطلــــت وتأهنــــدو، أو عــــن تعــــد  « إيهــــاإ بــــين قيلــــة»
 .(584)، وسيكون عقاب العاصك أشد، إُ لو هنان من باب زراية ا طاب(581)املطلوب
إيهاإ ـ ب تح ا مال  والتنوين ـ نعس: إليكم أخازـت، وقـد تكـون « إيهاإ بين قيلة: »قو ا 

هيهـــات ويكـــون املعـــس حينمـــ  : مـــن البعيـــد مـــنكم أن اهضـــم أرا أ  وأنـــتم نـــرأن مـــين  نعـــس
 ومسمع.

وبنـو قيلـة: ،ـا قبيلتـا األنصـار األوا وا ـالرج، وقيلـة ـ ب ـتح القـاه ـ اسـم أم  ـم   قـدمي 
 الالمان هنانت تسمى قيلة وهك قيلة بين هناه  ال م متشعبون منها.

 
 أا هضم تراث أبي؟

 تكرار الطلب
 يستحت وقد رت أن يكرر املةلوم زلبه.مسألة: 

ُإ،   نشــر الةةمــة يانيــاإ، وغرســها   أعمــا  األن ــس  اــلن   التكــرار احتمــا  التــأيري أو
ياليـــــاإ،   ر مل الةــــــاملني   املســـــتقب  عــــــن ظلمهــــــم حيـــــع يعراــــــون أن خـــــرب ظلمهــــــم ينتشــــــر 

 ار   هنتت البةغة وما أشبه.وي تضحون رابعاإ، إىل غري ذلل من ال وائد امل هنور  للتكر 
بكــى علـى أبيـه أربعــني  إن ميـن العابـدين»أنـه قــا :  وقـد روي عـن اإلمــام الصـا  

ســنة صــائما  ــارو، قائمــا ليلــه، اــلذا حضــر اإلاطــار نيــاعو غةمــه بطعامــه وشــرابه ايضــعه بــني 
ي، ايقـو : قتـ  ابـن رسـو  اهلل نيائعـا، قتـ  ابـن رسـو  اهلل عطشـانا،  يديه ايقو : هنـ  يـا مـُو

                                                           

 .اص    مكارم أخةقه  12ص 2: جانةر املناقت (582)
 اعلى ه ا ُ يكون   بعضها هن ائياإ. (581)
 أي احتياج ا طاب إىل زره ونيهة يونيه  ا، والةاهر أن ا طاب لـ يبين قيلةص   يكن من ه ا الباب. (584)
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اة يالا  يكرر ذلل ويبكك ح  يبـ  زعامـه مـن  موعـه ومـالج شـرابه بدموعـه الـم يـال  هنـ لل 
 .(589)«ح  حلق باهلل عالوني 

 .(586)«ن  وا نييش أسامة»من قوله:  وقد هنان يكرر رسو  اهلل 
  مــرض موتــه أّمــر أســامة بــن  رون ابــن أ  احلديــد   شــرح الــنه : أّن رســو  الّلــه 

ة على نييش ايه نيّلة املهانيرين واألنصـار، مـنهم أبـو بكـر وعمـر وأبـو عبيـد  بـن ميد بن حاري
ا ـرّاح وعبــد الــرمحن بـن عــوه وزلحــة والـالبري، وأمــرو أن يغــري علـى مؤتــة حيــع قتـ  أبــوو ميــد، 

ـــه     وأن يغـــالو وا ي الســـطني، اتياقـــ  أســـامة وتياقـــ  ا ـــيش بتياقلـــه، ونيعـــ  رســـو  الّل
قـو    تن يـ  ذلـل البعـع، حـّ  قـا  لـه أسـامة: بـأ  أنـت وأّمـك مرره ييقـ  وخيـة ويؤهّنـد ال

 أتأذن يل أن أمكع أيّاما حّ  يش يل الّله تعاىل. 
 اقا : اخرج وسر على برهنة الّله. 

إن أنـا خرنيـت وأنـت علـى هـ و احلـا  خرنيـت و  قلـ  قرحـة  اقا : يـا رسـو  اللّـه 
 منل. 

 اقا : سر على النصر والعااية. 
 إيّن أهنرو أن أسأ  عنل الرهنبان.  رسو  الّله اقا : يا 

، وقام أسامة اتجهـال للخـروج، اقا : أن   ملا أمرتل به..    أغمك على رسو  الّله 
ســأ  عــن أســامة والبعــع، اــأخرب أّ ــم يتجّهــالون، اجعــ  يقــو :  الّمــا أاــا  رســو  اللّــه 

 .(587)أن  وا بعع أسامة، لعن الّله من  ّلة عنه.. وهنرر ذللص
هنــان يصــلك   وقــد ور  التكــرار   هنيــري مــن األ عيــة. روي: أن اإلمــام موســى بــن نيع ــر

نوااــ  الليــ  ويصــلها بصــة  الصــبح   يعّقــت حــ  تطلــع الشــمس وخيــر هلل ســانيداإ اــة يراــع 
اللهــم إين »رأســه مــن الــدعاع والتمجيــد حــ  يقــرب موا  الشــمس وهنــان يــدعو هنيــرياإ ايقــو : 

 .(588)ويكرر ذلل« ت والع و عند احلسابأسألل الراحة عند املو 

                                                           

 .1652ح 27ب 421ص 1وسائ  الشيعة: ج (589)
 .111انةر إعةم الورن: ص (586)
 ذهنر أمر اازمة مع أ  بكر. 54ص 6ة: جانةر شرح    البةغ (587)
 .باب ذهنر زره من اضائله ومناقبه  411ص 4انةر اإلرشا : ج (588)
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 اشتدار الحرمة 
  انتهاك احلرمة وإراعة احلق، احلرمة تشتد بلحا : املنتهـل، واملنتهـل حرمتـه، مسألة: 

 هنان من أشد ا رمات.  تراا أبيها  ونومل احلق، ل لل الن هضمها
بنـــ  يـــا علـــك أين راض عمـــن ررـــيت عنـــه ا»عنـــد مـــا قـــرب وااتـــه:  قـــا  رســـو  اهلل 

اازمة وهن لل ر  ومةئكته، يا علك وي  ملن ظلمها، ووي  ملن ابتالها حقها، ووي  ملن هتل 
حرمتهــا، وويــ  ملــن أحــر  باهبــا، وويــ  ملــن آذن خليلهــا، وويــ  ملــن شــاقها وبارمهــا، اللهــم إين 

 .(585)«منهم بريع وهم مين براع
اــلذا حــق »قــا :  عــن أمــري املــؤمنني  و  احلــديع عــن اإلمــام احلســن العســكري 

أعةم من حق الوالدين وحق رمحه أيضا أعةم من حق رمحهما، اـرحم رسـو   رسو  اهلل 
أوىل بالصـــــلة وأعةـــــم    أيضـــــا أعةـــــم وأحـــــق مـــــن رمحهمـــــا، اـــــرحم رســـــو  اهلل  اهلل 

القطيعة، االويـ  هنـ  الويـ  ملـن قطعهـا، االويـ  هنـ  الويـ  ملـن   يعةـم حرمتهـا، أو مـا علمـت 
حرمة اهلل تعاىل  وأن حرمة رسو  اهلل  حرمة رسو  اهلل  سو  اهللأن حرمة رحم ر 

وأن اهلل أعةــم حقــا مــن هنــ  مــنعم ســواو، وإن هنــ  مــنعم ســواو إ ــا أنعــم حيــع قيضــه لــه ذلــل 
 .(550)«ربه وواقه له

 أكل اإلرث
زرم منع أي الشخ  مـن إريـه، أو اقتطـامل قـدر مـن اإلرا بعنـوان الضـريبة وغـري مسألة: 
 .يسوغ ذلل الع ر باحتياج الدولة أو ما أشبه هنما اع  غاصبوها ذلل، ُو 

ئئال برئئْل ال ت ْكريم ئئونر اْليرتيئئيمر : يوقــا  اهلل: و  ت ســري القمــك ورال ترحراض ئئونر عرلئئى  كر
طرعئئامي اْلميْسئئكييني 

أي ُ تــدعوهم، وهــم الــ ين غصــبوا آ  حممــد حقهــم وأهنلــوا أمــوا   (551)
أي وحــــدهنم   ورترئئئئْأك ل ونر الت ئئئئراثر أرْكئئئئالً لرّمئئئئاً بيلهم،   قــــا : اليتــــامى واقــــراعهم وأبنــــاع ســــ

                                                           

 .11رمن ح 1ب 225ص 44انةر حبار األنوار: ج (585)
 .14رمن ح نداع الرب سبحانه وتعاىل أمة حممد  15: صانةر ت سري اإلمام العسكري  (550)
 .12-17سور  ال جر:  (551)
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 ًّما ب ونر اْلمالر ح ّباً جر ورت حي
 .(551)تكنالونه ُو تن قونه   سبي  اهللص (552)

يــا علــّك هنيــة أنــت إذا رأيــت أمهــد النــاا   اآلخــر ، ورغبــوا   : »وقـا  رســو  الل ــه 
؟ الدنيا، وأهنلوا الرتاا أهنة ملّا ،  وأحّبوا املا  حّبا مجّا واّ  وا  ين الل ـه  غـة، ومـا  الل ـه  ُو

قا : قلت: أترهنهم وما اختاروا، وأختار الل ه ورسوله والدار اآلخر  وأصرب علـى مصـائت الـدنيا 
 . (554)«وألواهتا ح  ألقاك إن شاع الل ه. اقا : هديت، الّلهّم ااع  به ذلل

إنسـان حقـه، اعلـى ا ارـم أن يعـره أن وراعو العقـاب،  وعموماإ النه زـرم أن يهضـم أي
ال وعلـى املهضـوم أن يطالـت براـع ظةمتـه ـ إُ مــع املصـلحة األهـم ـ، ولـ ا قـا  ســبحانه: 

ترْظليمون وال ت ْظلرمون
(559). 

وانيعـ  يل يـداإ علـى »و   عاع مكارم األخة  ل مام السجا  يعليه الصة  والسـةمص: 
على من خاصـمين، وظ ـراإ نـن عانـدين، وهـت يل مكـراإ علـى مـن هنايـدين، من ظلمين، ولساناإ 

 .(556)«وقدر  على من ارطهدين، وتك يباإ ملن قصبين، وسةمة ممن توعدين
اللهـــم صـــ  علـــى حممـــد وآلـــه ُو »و  هـــ ا الـــدعاع أيضـــا قـــا  يعليـــه الصـــة  والســـةمص: 

 .(557)«ا ر على القبر مينالْظلفمن  وأنت مطيق للداع عين ُو أفْظلمفن  وأنت الق
ا ضــم عبــار  عــن الكســر وعــدم الرعايــة، أي: ُ يراعــى « أالهضــم تــراا أ ؟: »قو ــا 

حقك   إرا والدي، الن الـرتاا نعـس: املـرياا، وأصـ  التـاع ايـه الـواو، اـلن الـواو تقلـت إىل 
أرا ت  الالهــراع التــاع هنمــا قــا  األ بــاع، واملــرا  بــالرتاا: اــدك، وقــد ذهنرنــا ســابقاإ أن اازمــة 

اإلرا احلقيقـــك   مقابــــ  قــــو م، أو اإلرا بــــاملعس األعــــم ممــــا يرتهنــــه الوالــــد ألُو و ســــواع   
 حياته أو بعد مماته، حيع هنانت ادك  لة.

                                                           

 .40-15ر: سور  ال ج (552)
 سور  ال جر. 240ص 4ت سري القمك: ج (551)
 .11ب 262-261ص 45انةر حبار األنوار: ج (554)
 .475سور  البقر :  (559)
   مكارم األخة . من  عائه  40الصحي ة السجا ية:  عاع  (556)
   مكارم األخة . من  عائه  40الصحي ة السجا ية:  عاع  (557)
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 وأنتم بمرأى مني ومسمع، ومنتدى ومجمع

 شحِ الهمم
د رـت يسـتحت للمةلـوم أن يطالـت النـاا نسـاعدته وأن يشـح  ا مـم  ـا، وقـمسألة: 

 ذلل، حلرمة تقب  املةلومية والبقاع عليها   ا ملة.
الذا ظللم شخ  وعلم املةلوم أنه لو استعان ببعر األارا  لتمكن من  اعه أو راعـه لـالم 

 ذلل.
هنم باهلل ورسوله »   خطبة له:  قا  أمري املؤمنني  أيها الناا إين ابن عم نبيكم وأُو
 .(558)«ااسألوين   اسألوين

عـــن قـــو  اهلل عالونيـــ :  قـــا : أنـــه ســـأ  أبـــاو  احلســـن موســـى بـــن نيع ـــروعـــن أ 
ئئل  ورال يرْشئئقى ئئني اتئَّبرئئعر ه ئئداير فرئئال يرضي فرمر

يــا أيهــا النــاا : »قــا : قــا  رســو  اهلل (555)
امـن اتبـع  اتبعوا هدن اهلل هتتدوا وترشـدوا، وهـو هـداي وهـداي هـدن علـك بـن أ  زالـت

بــع هــداي ومــن اتبــع هــداي اقــد اتبــع هــدن اهلل ومــن اتبــع هــداو   حيــايت وبعــد مــويت اقــد ات
 .(1000)«هدن اهلل اة يض  و ُ يشقى

أيّها النـاا أنصـتوا »أنّه خطت ذات يوم وقا :  وعن أمري املؤمنني علّك بن أ  زالت
ملــا أقــو  رمحكــم اللّــه، أيّهــا النــاا بــايعتم أبــا بكــر وعمــر وأنــا واللّــه أوىل منهمــا وأحــّق منهمــا 

اأمســكت، وأنــتم اليــوم تريــدون تبــايعون عيمــان، اــلن اعلــتم وســكت  رســو  الّلــه بوصــّية 
 «. والّله ما يهلون اضلك ُو نيهله من هنان قبلكم، ولُو ذلل قلت ما ُ تطيقون  اعه

 اقا  الالبري: تكّلم يا أبا احلسن. 
 أنشــدهنم بالّلــه هــ  اــيكم أحــد وّحــد الّلــه وصــّلى مــع رســو  الّلــه : »اقــا  علــّك 

 قبلك؟
 مكانا ميّن؟ أم ه  ايكم أحد أعةم عند رسو  الّله 

                                                           

   الدعاع إىل معراته وبيان اضله. ه من هنةم 445ص 1اإلرشا : ج (558)
 .141سور  زه:  (555)
 سور  زه وما ايها من اآليات. 115-112تأوي  اآليات الةاهر : ص (1000)
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أم ه  ايكم أحد من هنـان يأخـ  يةيـة أسـهم سـهم القرابـة وسـهم ا اّصـة وسـهم ا جـر  
 غريي؟

 باين  عشر  متر  غريي؟ أم ه  ايكم أحد نياع إىل رسو  الّله 
 مهجته غريي؟ أم ه  ايكم أحد من قّدم بني يدي  واو صدقة ملا خب  الناا بب  

و اعلـّك  أم ه  ايكم أحد أخ  رسـو  اللّـه  بيـدو يـوم غـدير خـّم وقـا  مـن هننـت مـُو
و، الّلهّم وا  من واُو وعا  من عا او، وليبّل  احلارر الغائت، اه  هنان   أحد غريي؟  مُو

ْيئئهي ق ئئْل ال أرْسئئأل ك ْم عرلر أم هــ  اــيكم مــن أمــر اللّــه عالونيــ  نوّ تــه   القــرآن حيــع يقــو :
أرْجراً َيال اْلمروررَّةر فيي اْلق ْربى

 ، ه  قا  من قب  ألحد غريي؟(1001)
 غريي؟ أم ه  ايكم من غّمر عيين رسو  الّله 

   ح رته غريي؟ أم ه  ايكم من ورع رسو  الّله 
ولــــيس   البيــــت إُ أنــــا واحلســــن  أم هــــ  اــــيكم مــــن نياعتــــه آيــــة التناليــــه مــــع نيربئيــــ 

: الســةم علــيكم ورمحــة اللّــه وبرهناتــه،   قــا : يــا حمّمــد نيربئيــ   واحلســني واازمــة، اقــا 
ْيئئتي ور ربّــل يقرئــل الســةم ويقــو  لــل:  هيبر عرئئْنك م  الئئرتْج ر أرْهئئلر اْلبئر ِْ َينَّمئئا ي رييئئد  اللَّئئه  ليي ئئ

ي طرهتررك ْم ترْطهييراً 
 اآلية، ه  هنان ذلل اليوم غريي؟ (1002)

قب  املسجد ملا أمر الّله، حـ  قـا  عمـر: يـا رسـو   أم ه  ايكم من ترك بابه م توحا من
 أخرنيتنا وأ خلته، اقا : الّله عالوني  أ خله وأخرنيكم، غريي؟ الّله

 أم ه  ايكم من قات  ونيربئي  عن مينه وميكائي  عن هباله غريي؟
أم ه  اـيكم مـن لـه سـبطان ميـ  سـبطك احلسـن واحلسـني سـّيدي شـباب أهـ  ا نّـة، ابنـا 

 أحد غريي؟
: أنــت مــيّن نناللـــة هــارون مــن موســـى إُ أنّــه ُ نـــّ  م هــ  اــيكم مـــن قــا  لــه النـــّ  أ

 بعدي، غريي؟
  حّقه يـوم خيـرب ألعطـنّي الرايـة غـدا رنيـة زـّت اللّـه ورسـوله  أم ه  ايكم من قا  

 وزّبه الّله ورسوله هنرّار غري ارّار ي تح على يدو بالنصر، اأعطاها أحدا غريي؟
ــه أم هــ  اــيكم مــ يــوم الطــائر املشــوّي: الّلهــّم ائتــين بأحــّت خلقــل  ن قــا  رســو  الّل
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 إليل يأهن  معك، اأتيت أنا معه، ه  أتاو أحد غريي؟
 أم ه  ايكم من قّاو الّله عالوني  ولّيه غريي؟

 أم ه  ايكم من زّهرو الّله من الرنيس   هنتابه غريي؟
 غريي؟ أم ه  ايكم من مّونيه الّله ب ازمة بنت رسو  الّله 

 غريي؟ أم ه  ايكم من باه  به النّ  
قــا : اعنــد ذلــل قــام الــالبري وقــا : مــا قعنــا أحــدا قــا  أصــّح مــن مقالــل، ومــا نــ هنر منــه 

 شيما، ولكن الناا بايعوا الشيخني و  ًالة اإلمجامل!
ــــــــــل نــــــــــال   ئئئئئئئئئئلتينر وهــــــــــو يقــــــــــو :  الّمــــــــــا قــــــــــع ذل ِر اْلم ضي ئئئئئئئئئئ َي ْنئئئئئئئئئئت  م تَّ ورمئئئئئئئئئئا ك 

عرض داً 
(1001)»(1004). 

 ِالن المظلومخ
زـــرم خـــ ُن املةلـــوم وعـــدم إحقـــا  حقـــه مطلقـــاإ ســـواع هنـــان نـــرأن مـــن املةلـــوم مسئئئألة: 

 ومسمع ومنتدن ودمع أم   يكن.
لكن احلرمة   ه ا املور  أشد وإن هنانت احلرمة يابتة على هن  من يقدر علـى راـع الةلـم 

لنهــك عــن املنكــر و اــع املنكــر عــن النــاا ســواع هنــان قريبــاإ أم بعيــداإ ايمــا إذا هنــان مــن مــوامين ا
وهنـون احلرمـة أشـد ايمـا لـو   (1009)حست امل هنور   هنتاب األمر باملعروه والنهـك عـن املنكـر

 ه ا. هنان نرأن ومسمع.. اخل يست ا  من أ لة عديد  ومنها قو ا 
  تكـــن بيعـــتكم إيـــاي التـــة ولـــيس أمـــري وأمـــرهنم : »و   ـــ  البةغـــة: ومـــن هنـــةم لـــه

هنم هلل وأنــتم تريــدونين ألن ســكم، أيهــا النــاا أعينــوين علــى أن ســكم وأمي اهلل واحــدا، إين أريــد 
 .(1006)«ألنص ن املةلوم وألقو ن الةا  خبالامته ح  أور و منه  احلق وإن هنان هنارها

مـــن أصـــبح ُ يهـــتم بـــأمور املســـلمني الـــيس »قـــا :  أن النـــ   وعـــن أ  عبـــد اهلل
 . (1007)«الم ربه اليس نسلممنهم، ومن قع رنية ينا ي يا للمسلمني 
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مـن أصـبح ُ يهـتم : »قـا : قـا  رسـو  اهلل عـن آبائـه وعن موسى بـن نيع ـر 
بــأمر املســلمني الــيس مــن اإلســةم   شــكع، ومــن شــهد رنيــة ينــا ي يــا للمســلمني الــم ربــه 

 .(1008)«اليس من املسلمني
 السماع بالظلم

و السـمامل بـه، اـاملرأن يكـون بالر يـة، ُ ار    احلرمـة املـ هنور  بـني ر يـة الةلـم أمسألة: 
واملسمع بالسمامل، الن مجاعة من الصحابة   يروا الةلم وإ ا قعوو وهنـانوا قـا رين علـى  اعـه 
وإرنيـــامل احلـــق إىل أهلـــه، لكـــنهم تقاعســـوا عـــن ذلـــل خواـــاإ أو زمعـــاإ أو لعـــدم املبـــاُ  أو لغـــري 

 ذلل.
    ربنـا هنبـه اهلل علـى ونيهـه    مـن قـع واعيتنـا أهـ  البيـت: »قا  اإلمام احلسني 

 .(1005)«نار نيهنم
أنا وابن عـم يل وهـو   قصـر  وعن عمرو بن قيس املشرقك قا :  خلت على احلسني

بـــين مقاتـــ ، اســـلمنا عليـــه، اقـــا  لـــه ابـــن عمـــك: يـــا أبـــا عبـــد اهلل هـــ ا الـــ ي أرن خضـــاب أو 
ـــا بـــين هاشـــم يعجـــ »شـــعرك، اقـــا :  نيمتمـــا »ا اقـــا :   أقبـــ  علينـــ« خضـــاب والشـــيت إلين

اقلت: إين رني  هنبري السن هنيري الدين هنيري العيا  و  يدي بضائع للناا ُو أ ري « لنصريت
اانطلقـا اـة تسـمعا »ما يكون وأهنرو أن أريع أمان ، وقا  له ابن عمك مي  ذلل، قا  لنا: 

 يعنــا هنــان حقــا يل واعيــة ُو تريــا يل ســوا ا، النــه مــن قــع واعيتنــا أو رأن ســوا نا الــم ربنــا و 
 .(1010)«على اهلل عالوني  أن يكبه على منخريه   النار

 قا :  وعن أمري املؤمنني علك بن أ  زالت
علــــى احلــــوض ومعنــــا عرتتنــــا، امــــن أرا نــــا اليأخــــ  بقولنــــا وليعمــــ   أنــــا ورســــو  اهلل »

ه أعـداعنا بأعمالنا، النا أه  البيت لنا ش اعة، اتنااسوا   لقائنـا علـى احلـوض، النـا نـ و  عنـ
ونسقك منه أولياعنا، ومن شرب منه   يةمأ أبدا وحورنا مرتمل ايه ميعبان ينصبان من ا نة، 
أحــد،ا تســنيم واآلخــر معــني، علــى حااتيــه الالع ــران وحصــباو الــدر واليــاقوت، وإن األمــور إىل 

تــه مــن اهلل وليســت إىل العبــا  ولــو هنانــت إىل العبــا  مــا اختــاروا علينــا أحــدا ولكنــه خيــت  برمح
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يشاع من عبا و، اامحد اهلل على ما اختصكم به من النعم وعلى زيت املولد، الن ذهنرنا أه  
البيـــت شـــ اع مـــن الوعـــل واألســـقام ووســـواا الريـــت، وإن حبنـــا ررـــى الـــرب، واآلخـــ  بأمرنـــا 
وزريقتنا معنا غدا   حةري  القدا، واملنتةر ألمرنا هناملتشحط بدمه   سـبي  اهلل، ومـن قـع 

تنا الم ينصرنا أهنبه اهلل على منخريه   النار،  ن الباب إذا بعيوا اضاقت هبـم املـ اهت، واعي
 ن باب حطة وهو باب اإلسةم من  خله  ا ومن  لة عنه هون، بنـا اـتح اهلل وبنـا خيـتم 

لــو وبنــا ينــال  الغيــع اــة يغــرنكم بــاهلل الغــرور،   (1011)يرْمح ئئوا اللَّئئه  مئئا يرشئئاء  وريئ ْثبيئئت  وبنــا 
تعلمــون مــا لكــم   الغنــاع بــني أعــدائكم وصــربهنم علــى األذن لقــرت أعيــنكم، ولــو اقــدمتوين 
لــرأيتم أمــورا يتمــس أحــدهنم املــوت ممــا يــرن مــن ا ــور والعــدوان واأليــر  واُســتخ اه حبــق اهلل 

يعئئئاً ورال تئرفررَّق ئئئواوا ـــوه، اـــلذا هنـــان هنـــ لل اــــ ْبئئئلي اللَّئئئهي جرمي ئئئم وا بيحر اْعتصي
 وعلـــيكم (1012)

بالصرب والصة  والتقيـة، واعلمـوا أن اهلل تبـارك وتعـاىل يـبغر مـن عبـا و املتلـون اـة تالولـوا عـن 
ية أه  احلق، النه من استبد  بنـا هلـل ومـن اتبـع أيرنـا حلـق ومـن سـلل غـري زريقنـا  احلق وُو

و   غر ، وإن  بينا أاوانيا مـن رمحـة اهلل وإن ملبغضـينا أاوانيـا مـن عـ اب اهلل، زريقنـا القصـد
أمرنـــا الرشـــد، أهـــ  ا نـــة ينةـــرون إىل منـــام  شـــيعتنا هنمـــا يـــرن الكوهنـــت الـــدري   الســـماع، 
ُيضـــ  مـــن اتبعنـــا ُو يهتـــدي مـــن أنكرنـــا ُو ينجـــو مـــن أعـــان علينـــا عـــدونا، ُو يعـــان مـــن 
أسلمنا، اة  ل ـوا عنـا لطمـع  نيـا حبطـام مائـ  عـنكم، وأنـتم تالولـون عنـه، النـه مـن آيـر الـدنيا 

 ةمت حسرته وقا  اهلل تعاىل:علينا ع
 ْنئئبي اللَّئئهي يئئا حرْسئئررتى عرلئئى مئئا فئررَّطْئئت  فيئئي جر

ســراج املــؤمن معراــة حقنــا وأشــد  (1011)
العمى من عمك من اضلنا وناصبنا العداو  بة ذنـت إُ أن  عونـاو إىل احلـق و عـاو غرينـا إىل 

اـام ومـن  لـة عنهـا هلـل ال تنة اآيرهـا علينـا، لنـا رايـة مـن اسـتة  هبـا هننتـه ومـن سـبق إليهـا 
ومن متسل هبا  ا، أنتم عمار األرض ال ين استخل كم ايهـا لينةـر هنيـة تعلمـون اراقبـوا اهلل 

سئاريع وا َيلئى ايما يـرن مـنكم وعلـيكم با جـة العةمـى ااسـلكوها، ُ يسـتبد  بكـم غـريهنم 
نََّة عرْرض ئهرا السَّئماوات  وراْْر   أ عيئدَّْت ليْلم تَّقيئينر مرْغفيررَة ميْن رربتك ْم ورجر

اـاعلموا أنكـم  (1014)
لــن تنالوهــا إُ بــالتقون ومــن تــرك األخــ  عمــن أمــر اهلل بطاعتــه قــير اهلل لــه شــيطاناإ اهــو لــه 
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قرين، ما بالكم قد رهننتم إىل الدنيا ورريتم بالضيم وارزتم ايما ايه عالهنم وسعا تكم وقوتكم 
كم تنةــــرون وأنــــتم   هنــــ  يــــوم علــــى مــــن بغــــى علــــيكم، ُ مــــن ربكــــم تســــتحيون ُو ألن ســــ

تضــامون، ُو تنتبهــون مــن رقــدتكم ُو تنقضــك اــرتتكم، أمــا تــرون إىل  يــنكم يبلــى وأنــتم   
ئْن غ لة الدنيا، قا  اهلل عال ذهنـرو:  ِيينر لرلرم ئوا فئرترمرسَّئك م  النَّئار  ورمئا لرك ئْم مي ورالتئررْكرن وا َيلرى الَّئ

 تئ ْنصرر ونر ر وني اللَّهي ميْن أرْوليياءر ث مَّ ال
(1019). 

إىل أنه: ُ دا   (1016)إشار  أخرن« وأنتم نرأن مين ومسمع: »ورنا يكون   قو ا 
 للتهّرب بلنكار العلم واُزةمل.
ولقـد بلغـين أن العصـبة مـن »بالنسـبة إىل املـرأ  املعاهـد !:  ه ا وقد قـا  أمـري املـؤمنني 

خــرن املعاهــد  ايهتكــون ســرتها ويأخــ ون أهــ  الشــام هنــانوا يــدخلون علــى املــرأ  املســلمة واأل
القنامل من رأسها وا رص من أذ ـا واألورـاح مـن يـديها ورنيليهـا وعضـديها وا لخـا  واملمـالر 
عـــن ســـوقها امـــا متتنـــع إُ باُســـرتنيامل والنـــداع يـــا للمســـلمني اـــة يغييهـــا مغيـــع ُو ينصـــرها 

ــــا مــــات  ون هــــ ا أســــ ا مــــا هنــــان عنــــدي ملومــــا بــــ  ــــو أن مؤمن ــــارا   ناصــــر، ال هنــــان عنــــدي ب
 .(1017)«حمسنا

 المسؤولية المضاعفة للتجمعات
مـــن لـــه اجملمـــع تكـــون مســـؤوليته أهنـــرب، وحرمـــة خ ُنـــه أشـــد، هنمـــا يلـــالم تـــواري مسئئئألتان: 

 وتأسيس ياجملمعص ويالتجمعص لةهتمام باحلقو  والوانيبات وما أشبه إن   يكن مونيو اإ.
 .(1018) وقد ذهنرنا بعر الت صي    هنتاب يإنشاع ا معياتص

و  بعـــر الروايـــات:  (1015)«يـــد اهلل مـــع ا ماعـــة»اـــلن القـــو  مـــع ا ماعـــة، ولـــ ا ور : 
 .(1020)«على ا ماعة»

                                                           

 .111سور  هو :  (1019)
 اإلشار  األوىل: تقبيح خ ُ م  ا مع هنو م نرأن منها ومسمع. (1016)
 .421ص 1انةر اإلرشا : ج (1017)
 هـ.1244، ط: مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر، 12×40م ص حة من احلج 22ص يقع الكتاب   1018)
 وايه يبني بعر أحكام الدين. من هنةم له  147   البةغة، ا طت:  (1015)
 .5اجمللس  416ص األمايل للطوسك: ص1020)
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وتعاونواأيضاإ من قوله تعاىل:  (1021)ويستنبط ذلل
(1022). 

االصديقة الطاهر  يصلوات اهلل عليهـاص نبهـتهم علـى أ ـم دتمعـني يتمكنـون مـن اسـتنقاذ 
 عت ار باإلن را  وعدم التمكن حينم  .حقها، وعلى ه ا اة مكنهم اُ

 .(1021)«اُينان مجاعة»ه ا و  احلديع: 
املـــــؤمن وحـــــدو حجـــــة، واملـــــؤمن وحـــــدو »قـــــا :  و  حـــــديع آخـــــر عـــــن رســـــو  اهلل 

 .(1024)«مجاعة
ُإ ومراتت، خيتلـة هنـ  ذلـل بـاختةه  وغري خ ك أن يللمنتدنص وياجملمعص ألواناإ وأشكا

 .(1029)ذلل األممان واألعراه واألارا  وغري
 وهنان لبين قيلة من أنوامل اجملمع التجمع القبلك، ويمع األنصار، ورنا هنان غريو أيضاإ.

، اكيــة (1026)أي: حبيــع أراهنــم وأقــع هنةمكــم« وانــتم نــرأن مــين ومســمع: »قو ــا 
ــــــك واحلــــــا  أنكــــــم تعلمــــــون أين أراهنــــــم وأقــــــع   ــــــى أن يســــــلبين تراي ــــــن أ  قحااــــــة عل يتجــــــرّأ اب

 قرهبم منها يصلوات اهلل عليهاص وقرهبا منهم.واملرا   (1027)هنةمكم
املنتدن: حم  اُنيتمامل، ويقا  له: النا ي أيضاإ بلحـا  أن « ومنتدن ودمع: »قو ا 

بعضــهم ينــا ي بعضــاإ، واجملمــع: مصــدر ميمــك مكــن أن يــرا  بــه املكــان الــ ي رتمــع ايــه، أي 
نيتمامل ويمع مكنه أن يتصدن لكم مكان رتمع ايه، ومكن أن يرا  به اُنيتمامل أي لكم ا

 للداامل والنصر .
 

 تلبسكم الدعوة وتشملكم الَبرة

                                                           

 الةاهر عو  اسم اإلشار  إىل املسألة اليانية يهنما يلالم تواريص. (1021)
 .4سور  املائد :  (1022)
 .1052باب ا ماعة واضلها ح 176ص 1ل قيه: جمن ُ زضرو ا (1021)
 .10711ح 2ب 457ص 2وسائ  الشيعة: ج (1024)
 امن يمع قبلك إىل يمع نقا  إىل يمع حال . (1029)
 أو تروين وتسمعون هنةمك اتأم . (1026)
 أو واحلا  أنكم تروين وتسمعوين. (1027)
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 عِر مّدعي القصور
يلــالم  اــع أو راــع عــ ر القاصــر   معراــة التكــالية وغــريو ممــن يــد عك أو ســيّدعك مسئئألة: 

بـــأن الـــدعو  قـــد لبســـتهم وا ـــرب   ، ورنـــا يكـــون ذلـــل هـــو الســـر   تصـــرزها (1028)ذلـــل
 ون احلجة عليهم أ .هبلتهم، ح  تك

اة يقولون   املستقب : إن احلجـة   تصـ  إلينـا و  نكـن نعـره مـا تطلبونـه، أو   نكـن 
 ندري بأن التكلية شام  لنا وا طاب مونيه إلينا، أو لداع ه ا التوهم   احلا .

قل فلله الحجة البالغةقا  تعاىل: 
(1025). 

تكالي ــه، اــة يك يــه أن يقــو : هننــت  مضــاااإ إىل أنــه رــت علــى اإلنســان أن يبحــع عــن
 نياهةإ، إذ على ا اه  أن يتعلم.

وقـد سـم  عـن قولـه تعـاىل  روي عن هارون عن ابن ميا  قـا : قعـت نيع ـر بـن حممـد
  فرليلَّهي اْلح جَّة  اْلباليغرة  : إن اهلل تعاىل يقو  للعبد يوم القيامة: أهننت عاملا، الن قـا : »اقا

ملــت نــا علمــت، وإن قــا : هننــت نيــاهة، قــا  لــه: أاــة تعلمــت حــ  نعــم، قــا  لــه: أاــة ع
 . (1010)«تعم ، ايخصمه، وذلل احلجة البالغة
 خــ  نيــابر بــن عبــد اهلل األنصــاري علــى أمــري »قــا  :  و  ت ســري اإلمــام العســكري 

يـا نيـابر قـوام هـ و الـدنيا بأربعـة، عـا  يسـتعم  علمـه، : »اقـا  أمـري املـؤمنني  املؤمنني
  ُ يســتنكة أن يــتعلم، وغــين نيـوا  نعرواــه، واقــري ُ يبيــع آخرتـه بــدنيا غــريو،   قــا  ونياهـ

الذا هنـتم العـا  العلـم أهلـه، ومهـا ا اهـ    تعلـم مـا ُبـد منـه وخبـ  الغـين : »أمري املؤمنني
 . (1011)«نعرواه وبامل ال قري  ينه بدنيا غريو ح  البةع وعةم العقاب

لــــــم ولـــــو بالصــــــني، اــــــلن زلـــــت العلــــــم اريضـــــة علــــــى هنــــــ  ازلبـــــوا الع: »وقـــــا  النــــــ 
 .(1012)«مسلم

نعــم خــرج مــن ذلــل القاصــر اقــط، ألن احلجــة   تصــله و  يــتمكن   حــا  قصــورو مــن 
                                                           

 أي: القصور. (1028)
 .125سور  األنعام:  (1025)
 .46اجمللس 442-447األمايل للم يد: ص (1010)
 .55ح 1ب 172ص 1حبار األنوار: ج (1011)
 .11115ح 2ب 47ص 47وسائ  الشيعة: ج (1012)
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ال حـ  عــن احلجــة، بــ  قــالوا: إن مــن ا ــا  تكليــة القاصــر ـ نــا هــو قاصــر ـ واملــرا  املرتبــة 
وذلـل لضـرور  اُشـرتاك    (1011)الرابعة من مراتت التكلية على مـا ذهـت إليـه اآلخونـد

 التكلية.
أحازـت هبـم هناللبـاا الـ ي زـيط ببـدن  اكـأن  عوهتـا « تلبسـكم الـدعو : »قو ـا 

اإلنسان، وهو من تشبيه املعقو  با سوا، وزتم  أن يكون حقيقة، ورنا هنانت العبار  نومل 
وكل َنسان ألزمناه طائره في عنقهاقتباا من قوله تعاىل: 

 اعك للحم  علـى  ُو (1014)
 .(1019)اجملام بعد إمكان احلقيقة ب  توص  العلم احلديع إىل ما قد يد  على ذلل

أي: إن خــــربتكم وعلمكــــم نةلــــومي  ونغصــــوبية حقــــك « وتشــــملكم ا ــــرب : »قو ــــا 
شـــام   مـــيعكم، الـــيس هنـــاك مـــن ُ يعلـــم ذلـــل، اكيـــة تســـكتون وأنـــتم تســـمعون  عـــويت 

 وتعراون حق املعراة حقك؟
 اسبة المسؤولينمح

ُإ، وعـن مسألتان:  قد رت ـ على ر وا األشـها  ـ اإلعـةن عـن املسـؤوليات ا ماعيـة أو
التخــاذ  اُنيتمــاعك  ـ لــو حــدا ـ يانيــاإ، وذلــل مــن مصــا يق األمــر بــاملعروه والنهــك عــن 

 املنكر، ُو دا  لدعون التشهري والغيبة وما أشبه هنما هو أورح من أن خي ى.
يةيــة ليســت  ــم حرمــة: صــاحت هــون مبتــدمل : »عــن أبيــه  لصــا  قــا  اإلمــام ا

 . (1016)«واإلمام ا ائر وال اسق املعلن ال سق
وعلــــى هــــ ا اــــلن مــــن الــــةمم حريــــة الصــــحااة وذلــــل لرتاقــــت املســــؤولني واحلكــــام واألمــــة 
وحتاســـــبهم علـــــى أاعـــــا م، وذلـــــل تأســـــياإ هبـــــا يصـــــلوات اهلل عليهـــــاص حيـــــع حاســـــبت النـــــاا 

 ى ر وا األشها .واملسؤولني عل
 .(1017)«امللوك حكام على الناا والعلم حاهنم عليهم: »قا  أمري املؤمنني

                                                           

 املراتت األربعة هك اُقتضاع واإلنشاع وال علية والتنجال. (1011)
 .11سور  اإلسراع:  (1014)
 هنأنوامل الطاقة واألشعة وال ب بات ال  حتيط باإلنسان.  (1019)
 .24قرب اإلسنا : ص (1016)
 .72رمن ح 4اجمللس 56يل للطوسك: صاألما (1017)
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إذا أمسـكت الالهنـا  : »و  األحا يع التح ير عن نيـور احلكـام، قـا  اإلمـام الصـا  
هلكــت املاشــية، وإذا نيــار احلكــام   القضــاع أمســل القطــر مــن الســماع، وإذا خ ــرت ال مــة 

 .  (1018)«منينصر املشرهنون على املسل
 .(1015)«ال نوب ال  حتبس غيع السماع نيور احلكام: »وقا  اإلمام مين العابدين

يقــو : يــؤتى يــوم القيامــة باإلمــام  إيّن قعــت رســو  اللّــه : »وقــا  أمــري املــؤمنني 
 .(1040)«ا ائر وليس معه نصري ُو عاذر ايلقى   نيهّنم ايدور ايها هنما تدور الّرحى

 .(1041)«ّناا عند الّله إمام نيائر رّ  ورّ  بهإّن شّر ال: »وقا  
أربعـة ُ تقبـ   ــم صـة : اإلمـام ا ـائر، والرنيـ  يـؤم القــوم »قـا :  وعـن أ  عبـد اهلل 

و مــن غــري رــرور ، واملــرأ   ــرج مــن بيــت مونيهــا بغــري  وهــم لــه هنــارهون، والعبــد اآلبــق مــن مــُو
 . (1042)«إذنه

 . (1041)« أقبح شكع نيور الُو: »وقا  أمري املؤمنني 
 . (1044)«السلطان ا ائر والعا  ال انير أشد الناا نكاية: »وقا  
 . (1049)«ممان ا ائر شر األممنة: »وقا  
 . (1046)«سبع أهنو  حطوم خري من وا  ظلوم غشوم: »وقا  
 . (1047)«شر األمراع من ظلم رعيته: »وقا  
 . (1048)«ُو  ا ور شرار األمة وأردا  األئمة: »وقا  

                                                           

 .10007رمن ح 7ب 11ص 2وسائ  الشيعة: ج (1018)
 .11612رمن ح 76ب 56-55ص 14مستدرك الوسائ : ج (1015)
 ملا انيتمع الناا إليه وشكوا ما نقموو على عيمان. من هنةم له  162   البةغة، ا طت:  (1040)
 .162   البةغة، ا طت:  (1041)
 .1021ح 47ب 125ص 2وسائ  الشيعة: ج (1042)
 .2002ذم احلكومة ا ائر  ح 2ه 127غرر احلكم و رر الكلم: ص (1041)
 .2005ذم احلكومة ا ائر  ح 2ه 127غرر احلكم و رر الكلم: ص (1044)
 .2012ذم احلكومة ا ائر  ح 2ه 127غرر احلكم و رر الكلم: ص (1049)
 .2015ذم احلكومة ا ائر  ح 2ه 127غرر احلكم و رر الكلم: ص (1046)
 .2012ذم احلكومة ا ائر  ح 2ه 127غرر احلكم و رر الكلم: ص (1047)
 .2044آيار احلكومة ا ائر  ح 2ه 122غرر احلكم و رر الكلم: ص (1048)
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 . (1045)«إذا ملل األراذ  هلل األاار »: وقا  
 . (1090)«إذا استوىل اللمام ارطهد الكرام: »وقا  
 . (1091)« ولة اللمام م لة الكرام: »وقا  
 . (1092)« و  ال جار م لة األبرار: »وقا  

 

 

 ، واْراة والقوة، وعندكم السالح والج نةص1051يوأنتم ذوو العدر والعدة

 مسؤولية أكبر
  والعد ، واأل ا  والقو ، والسةح وا لنة، تكون مسؤوليته أهنـرب، هنمـا من له العد مسألة:
 هو وارح.
مـــن حيـــع األســـباب واأل وات، بينمــا العـــد  مـــن حيـــع األاـــرا ،  (1094)هـــ ا وهنةمهــا

 والكةم السابق بلحا  اُنتماع.
ولعــ  ذهنــر العــد  هنــا باعتبــار أن هنــو م   دمــع غــري هنــو م ذا عــد ، االعــد  إشــار  إىل 

لكم، واجملمع إىل الكية، إذ ُ يستلالم أحد،ا اآلخر، اقد يكون الشخ  منتمياإ إىل دمع ا
وأنــتم : »صــغري ُ عــد  لــه، أمــا األنصــار اكــانوا ينتمــون إىل دمــع وهــو قــو ، هنمــا قالــت 

 وهنانوا ذوي عد  معتد به.« نرأن مين ومسمع ومنتدن ودمع
 اكةمها يصلوات اهلل عليهاص إشار  إىل: 

 : إن  م دمعاإ، وهو بلحا  اُنتماع.1
 : إن  م هنير  األارا .4

                                                           

 .2016آيار احلكومة ا ائر  ح 2ه 122غرر احلكم و رر الكلم: ص (1045)
 .2017آيار احلكومة ا ائر  ح 2ه 122غرر احلكم و رر الكلم: ص (1090)
 .2015آيار احلكومة ا ائر  ح 2ه 122حلكم و رر الكلم: صغرر ا (1091)
 .2020آيار احلكومة ا ائر  ح 2ه 122غرر احلكم و رر الكلم: ص (1092)
 و  بعر النسخ: يوايكم العد  والعد  ولكم الدار وعندهنم ا ننص. (1091)
 أي بدعإ من يوالعد ..ص. (1094)
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 : إ م متلكون السةح والقو .1
 امسؤوليتهم أهنير وأهنرب.
بقباع يوم اُينني واليةياع واألربعاع وا ميس وأسس مسجدو  وقد روي أنه أقام الن 

انـت أو  صـة  صـةها وصلى يوم ا معة   املسجد ال ي   بطـن الـوا ي وا ي رانوقـا، اك
باملدينة،   أتاو غسان بن مالل وعباا بن عبا     رنيا  من بين سا  اقالوا: يا رسو  اهلل 

 .(1099)يعين ناقته« خلوا سبيلها ال ا مأمور »أقم عندنا   العد  والعد  واملنعة، اقا : 
مــاع ويلكــم عل: »ومــن هنــا هنانــت مســؤولية العلمــاع أهنيــر وأهنــرب أيضــا، قــا  عيســى 

 .(1096)«السوع، األنير تأخ ون والعم  تضّيعون
ويلكــــم يــــا علمــــاع الســــوع أ  تكونــــوا أمواتــــا : »و  حتــــة العقــــو  عــــن النــــ  عيســــى 

اأحياهنم الما أحياهنم متم، ويلكم أ  تكونوا أميني اعلمكم الما علمكم نسـيتم، ويلكـم أ  
ا رــــةُ اهــــداهنم المــــا تكونـــوا ني ــــا  ا قهكــــم اهلل المــــا اقهكــــم نيهلــــتم، ويلكــــم أ  تكونــــو 

هداهنم رللتم، ويلكم أ  تكونوا عميا ابصـرهنم المـا بصـرهنم عميـتم، ويلكـم أ  تكونـوا صـما 
اــأقعكم المــا أقعكــم صــممتم، ويلكــم أ  تكونــوا بكمــا اــأنطقكم المــا أنطقكــم بكمــتم، 
 ويلكــم أ  تســت تحوا المــا اــتح لكــم نكصــتم علــى أعقــابكم، ويلكــم أ  تكونــوا أذلــة اــأعالهنم

ئاف ونر أرْن الما عالم  قهر  واعتديتم وعصيتم، ويلكم أ  تكونوا مستضـع ني  فيئي اْْر ي تَر
َرطَّفرك م  النَّاس   يئرتر

انصرهنم وأيدهنم الما نصـرهنم اسـتكرب  ويـرب ، ايـا ويلكـم مـن ذ   (1097)
دين يوم القيامة هنية يهينكم ويصغرهنم، ويا ويلكم يا علماع السوع إنكم لتعملون عم  امللحـ

وتأملون أم  الواريني وتطممنون بطمأنينة اآلمنني وليس أمر اهلل على ما تتمنون وتتخريون، ب  
 .(1098)«للموت تتوالدون وللخراب تبنون وتعمرون وللواريني متهدون

ويلكـــم علمـــاع الســـوع األنيـــر  تأخـــ ون والعمـــ  ُ تصـــنعون، يوشـــل رب »و  البحـــار: 
وا مـن الـدنيا إىل ظلمـة القـرب، هنيـة يكـون مـن أهـ  العم  أن يطلـت عملـه وتوشـكوا أن  رنيـ

                                                           

 .اص    هجرته  125ص 1املناقت: ج (1099)
 .66رمن ح 5ب 15-12ص 4نوار: جحبار األ (1096)
 .46سور  األن ا :  (1097)
   اإل ي  وغريو. مواعظ املسيح  505حتة العقو : ص (1098)
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 . (1095)«العلم من مصريو إىل آخرته وهو مقب  على  نياو وما يضرو أشهى إليه مما ين عه

 تأهيل اْمة
مــن الوانيــت تأهيــ  النــاا والتجمعــات وإعــدا هم ن ســياإ وإمالــة حــانيال ا ــوه مسئئائل: 

ملنكـــر واألمـــر بـــاملعروه، وهـــ ا هـــو مـــا وإعـــا   اليقـــة إىل أن ســـهم نقـــدرهتم علـــى النهـــك عـــن ا
إىل مصـــا يق قــــدر   إذ قــــد يكـــون ونيــــه احلكمـــة   تطرقهــــا  صـــنعته الصــــديقة الطـــاهر  

األنصــار ومقوماهتــا وأرهنا ــا يومنتــدن ودمــع، وأنــتم ذوو العــد  والعــد ...ص هــو إل ــاهتم إىل مــا 
وإلمالـة الرهبــة والرعـت مــن قـد غ لــوا عنـه يمجيعــاإ أو بعضـاإص مــن املقـدر  علــى التصـدي للةــا ، 

قلوهبم، الن الناا وا ماعات عا   تتخاذ  عن نصـر  احلـق ألسـباب منهـا ا ـوه الكـاذب، 
واُ الامية، ورعة اليقـة بالـ ات والقـدرات، وهـ ا مـن أهنـرب الـدروا الـ  علينـا تعلمهـا منهـا 

. 
 : و  الشعر املنسوب إىل أمري املؤمنني 

 رواؤك فيئئئئئئئئئئئئك ومئئئئئئئئئئئئا تشئئئئئئئئئئئئعر
 

 ك منئئئئئئئئئئئئئك ومئئئئئئئئئئئئئا تنظئئئئئئئئئئئئئروراؤ  
 وتحسئئئئئئب أنئئئئئئك جئئئئئئرم صئئئئئئغير 

 
 وفيئئئئئك انطئئئئئوى العئئئئئالم اْكبئئئئئر 

 وأنئئئئئت الكتئئئئئاب المبئئئئئين الئئئئئِي 
 

 ص1060يبأحرفئئئئئئه يظهئئئئئئر المضئئئئئئمر 
إنكـم صـغار قـوم ويوشـل أن »أنـه  عـا بنيـه وبـين أخيـه اقـا :  وعن احلسـن بـن علـك  

ه وليضــعه   تكونــوا هنبــار قــوم آخــرين اتعلمــوا العلــم امــن   يســتطع مــنكم أن ز ةــه اليكتبــ
 .(1061)«بيته

 أنوامل الشجاعة مثانية: »وقا  العةمة يقدا سروص   األل ني: 
األو : هنــرب الـــن س وهــو اُســـتهانة باليســـار واُقتصــار علـــى محـــ  الكرامــة وا ـــوان وتناليـــه 

 الن س عن الدناعات.
 الياين: النجد  وهو يقة الن س عند املخاوه حبيع ُ خيامرها نيالمل. 

 مـة وهـك اضـيلة للـن س هبـا زتمـ  سـعا   ا سـد ورـدها حـ  الشـدائد اليالـع: عةـم ا
                                                           

 .14رمن ح 15ب 105ص 4حبار األنوار: ج (1095)
 .172: ص يوان اإلمام علك  (1060)
 آ اب الكتابة والكتت. 120منية املريد: ص (1061)
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 ال  تعرض عند املوت.
الرابع: الصرب وهك اضيلة هبا تقون الن س علـى احتمـا  اآلُم ومقاومتهـا علـى األهـوا ، 
وال ر  بينه وبني الصرب ال ي   الع ة أن ه ا يكون على األمور ا ائلة وذلل على الشهوات 

 ا ائجة. 
زرهنهـا الغضـت  ا امس: احللم وهو اضيلة للن س تكسـبها الطمأنينـة اـة تكـن سـبعية ُو

 بسهولة وسرعة.
السا ا: السكون وهو قو  للن س تعسر حرهنتها عند ا صومات و  احلروب ال  يـ ب 

 هبا عن احلرائم أو عن الشريعة لشدهتا.
 ا ميلة. السابع: الشهامة وهو احلرص على األعما  العةام لألحدوية

اليـــامن: اُحتمــــا  وهــــو قـــو  للــــن س تســــتعم  آُت البـــدن   األمــــور احلســــية بــــالتمرين 
 .(1062)«وحسن العا  

اليقـــة بـــالن س مـــن أويـــق اـــرص »مـــن قولـــه:  وهـــ ا ُ ينـــا  مـــا ور  عـــن أمـــري املـــؤمنني 
 .(1061)«الشيطان

الـرخ  ُ ترخصـوا ألن سـكم اتـ هت بكـم »  حـديع آخـر:  ألن املرا  به ما قاله 
 . وما أشبه، أي ترك الن س وعدم حماسبتها.(1064)«م اهت الةلمة

 .(1069)«حاسبوا أن سكم تأمنوا من اهلل الرهت و تدرهنوا عندو الرغت: »قا  
 .(1066)«قيدوا أن سكم با اسبة و أملكوها باملخال ة: »وقا 

، ُو لتكــون احلجــة علــيهم أبلــ  وأ  (1067) هــ ا وقــد يكــون هنةمهــا يصــلوات اهلل عليهــاص
 .(1068)متنع ا مع

                                                           

 .مانون على ونيوب عصمة اإلمام الدلي  اليامن والي 161-160األل ني: ص (1062)
 .2711مراقبة الن س ح 415غرر احلكم و رر الكلم: ص (1061)
 .26   البةغة: ا طت:  (1064)
 .2712حماسبة الن س ح 416غرر احلكم و رر الكلم: ص (1069)
 .2721حماسبة الن س ح 416غرر احلكم و رر الكلم: ص (1066)
 ...«.ومنتدن ودمع، وأنتم ذوو العد  والعد »أي:  (1067)
 بني ه ا املعس وما سبق من التأهي  للتصدي. (1068)
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إشــــار  إىل مصــــا يق مقومــــات الــــداامل عــــن  وغـــري خ ــــك أن هــــ ا املقطــــع مــــن هنةمهـــا 
 املةلوم.

ـــداامل عـــن املةلـــوم ونيـــت عليـــه الـــداامل، ومـــن  واحلاصـــ  أنـــه هنلمـــا متكـــن اإلنســـان مـــن ال
 مصا يق ذلل: أن تبلغهم احلجة و م العد  والعد ، إىل آخر ما تقدم.

داامل بني وانيـت ومسـتحت ـ هنـ    مـور و ـ هنمـا إذا هنـان اإلنسـان   إن بيان مقومات ال
 غااةإ عن ذلل أو غري وامل  أو ما أشبه، ورنا هنان البيان للتأهنيد و وو.

 من السنن االجتماعية
هنما تستكشة السنن الكونية واُنيتماعية مـن آيـات الـ هنر احلكـيم الـ  تتطـر    مسألة:

ك، هنــ لل مكــن استكشــاه هنليــات الســنن اُنيتماعيــة إىل ذهنــر املصــا يق اتعتــرب مــرآ  للكلــ
 .وهنلمات سائر املعصومني  والكونية من هنلماهتا 

واملقــام مــن هــ ا القبيــ ، اــلن املقيــاا لــيس اقــط هنــون الطــره ذا عــد  وعــد  وأ ا  وقــو  
 وسةح ونيلنة، هنما هنانت األنصار   ه و القضية.

برْتك  قا  تعاىل   قصة يوم حنني:  ثْئررت ك ْم فئرلرْم تئ ْغني عرْنك مْ َيْذ أرْعجر ْيالاً  ْم كر شر
(1065). 
 نعم هنو م هن لل مسوغ لتقريعهم بعدم النصر ، اهم عاصون بعدمها من نيهته.

هنمــا إن الــةمم ـ مــن نيهــة أخــرن ـ أن ُ يغــرت املــرع هبــا وخيــدمل، اــلن العــرب  بقــو  الــروح 
ئئْن ومضــاع العالمــة ولــيس بــالكير  والقــو  والبــأا إذ  ئئْم مي ثييئئررًة بيئئنيْذني كر فيالرئئَة قرلييلرئئَة غرلربرئئْت فيالرئئًة كر

اهللي 
(1070). 

هنمــا إن التــاريخ املشــر  والتجــارب املارــية ُ تصــلح مةهنــاإ  ائيــاإ، ال ــا مــن املقتضــيات 
 هنما سيأيت.« وأنتم موصواون بالك اح...: »وليست علة تامة، ول لل هنانوا هنما قالت
 ة والتح ير عن سوئها.ومن هنا ور  التأهنيد على حسن العاقب

ُ يـــالا  املــــؤمن خائ ـــا مــــن ســـوع العاقبــــة، ُ يتـــيقن الوصــــو  إىل : »قـــا  رســــو  اهلل 
 .(1071)«رروان اهلل ح  يكون وقت نالمل روحه وظهور ملل املوت له

                                                           

 .45سور  التوبة:  (1065)
 .425سور  البقر :  (1070)
 .117ورو  ملل املوت على املؤمن رمن ح 415: صت سري اإلمام العسكري  (1071)
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 .(1072)«خري األمور خريها عاقبة: »قا : قا  رسو  اهلل وعن اإلمام الصا  
إن حقيقــة الســعا   أن خيــتم »قــا :  يــاأن عل عــن أبيــه  وعــن نيع ــر بــن حممــد 

 . (1071)«للمرع عمله بالسعا  ، وإن حقيقة الشقاع أن خيتم للمرع عمله بالشقاع
 .(1074)«لك  امرئ عاقبة حلو  أو مر : »وقا  

 .(1079)«خري األمور أعجلها عائد  وأمحدها عاقبة: »وقا  أمري املؤمنني 
وهنــان مــن الســائحني يقــو : قــا   وعــن أمحــد بــن ســه  قــا : قعــت أبــا اــرو  األنصــاري

يا معشر احلواريني حبق أقو  لكم إن الناا يقولون إن البنـاع بأساسـه، : »عيسى ابن مرمي 
حبـق أقـو  لكـم إن آخـر : »قالوا: اما ذا تقو  يا روح اهلل؟ قا « وأنا ُ أقو  لكم هن لل

 . (1076)قا  أبو ارو : إ ا أرا  خامتة األمر« حجر يضعه العام  هو األساا
اللهم صـ  علـى حممـد وآ  حممـد وانيعلـين معهـم   الـدنيا واآلخـر  وانيعـ  »و  الدعاع: 

 .(1077)«عاقبة أمري إىل غ رانل ورمحتل يا أرحم الرامحني

 َشهار السالح بوجه الحاكم
رـــوم إشـــهار الســـةح بونيـــه احلـــاهنم ا ـــائر  ااعـــاإ عـــن املةلـــومني واملضـــطهدين  مسئئئألة:

 .(1078) بابهبشروط ا ها  امل هنور   
، اـلذا (1075)وروم استخدامه أيضاإ من باب النهك عـن املنكـر لـو   يرتـدمل احلـاهنم إُ بـه

   ين ع النهك بالقو  وشبهه الن نصر  املةلوم وانيبة بأية هني ية مشروعة.
هــ ا هنلــه مــع مراعــا  قاعــد  األهــم واملهـــم الــ  قــد تقتضــك أحيانــاإ عــدم النصــر  بالشـــك  

                                                           

 .5262باب النوا ر رمن ح 204ص 2من ُ زضرو ال قيه: ج (1072)
 .1ة السعا   والشقاع حباب معس حقيق 125معاين األخبار: ص (1071)
 .106خصائ  األئمة: ص (1074)
 .1260  ا ري وآيارو ح 102غرر احلكم و رر الكلم: ص (1079)
 .1إن آخر حجر... ح باب معس قو  املسيح  122معاين األخبار: ص (1076)
 . عاع السحر لعلك بن احلسني  644املصباح الك عمك: ص (1077)
  ها .هنتاب ا  22و 27انةر موسوعة ال قه: ج (1078)
 هنتاب األمر باملعروه والنهك عن املنكر.  22انةر موسوعة ال قه: ج (1075)
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تخدام الســةح يســتلالم م ســد  أعةــم، هنمــا نــرن ذلــل   ميــ  هــ و ا ــاص، هنمــا لــو هنــان اســ
األممنـــة   العةقـــة بـــني الـــدو  وشـــعوهبا، اـــالةمم النهـــك عـــرب الضـــغوط الدبلوماســـية واإلعـــةم 

 .(1080)واملسريات السلمية وشبهها، ُ بالطر  العن ية هنما اصلناو   حمله
 .(1081)«ُ عاقبة أسلم من عواقت السلم: »قا  أمري املؤمنني 

 .(1082)«إياك والعنة: »وقا  
أمــا علمــتم أن إمــار  بــين أميــة هنانــت بالســية والعنــة وا ــور، وأن إمامتنــا : »وقــا  

بــالراق والتــألة والوقــار والتقيــة وحســن ا لطــة والــورمل واُنيتهــا ، ارغبــوا النــاا    يــنكم ومــا 
 .(1081)«أنتم ايه

 .(1084)«رأا السخة العنة: »وقا  علك 
 . (1089)«العنة يتع ر عليه مطلبهراهنت : »وقا 
 . (1086)«من رهنت العنة ندم: »وقا 

إن اهلل يســـــري وزـــــت اليســـــري ويعطـــــك علـــــى اليســـــري مـــــا ُ يعطـــــك علـــــى »و  احلـــــديع: 
 . (1087)«العنة

 .(1088)وقالوا: املؤمن إذا وعظ   يعنة وإذا وعظ   يأنة
والســـلم علـــى اللـــني  وهنـــ لل أمـــري املـــؤمنني ومـــن هنـــا هنانـــت سياســـة رســـو  اهلل 

والةعنـــة، علـــى عكـــس مـــن غصـــت ا ةاـــة اكانـــت سياســـتهم العنـــة والةلـــم، قـــا  ابـــن 
حــني قعــد عــن بيعتــه وقــا  ائتــين بــه  بعــع أبــو بكــر عمــر بــن ا طــاب إىل علــك»عبــاا: 

                                                           

 انةر هنتاب يالسبي  إىل إ اض املسلمنيص ويالةعنة   اإلسةمص ويالةعنة منه  وسلوكص. (1080)
 .10541  العاقبة ح 2ه 276غرر احلكم و رر الكلم: ص (1081)
 .2باب غس  امليت رمن ح 120ص 1الكا : ج (1082)
 .52أعةم الدين: ص (1081)
 .5711ح 465غرر احلكم و رر الكلم: ص (1084)
 .5711ح 465غرر احلكم و رر الكلم: ص  (1089)
 .6500آيار الغضت ح 101غرر احلكم و رر الكلم: ص (1086)
 .2رمن ح 6ب 54ص 5هت يت األحكام: ج (1087)
 .12ص 4تنبيه ا وازر ونالهة النواظر: ج (1088)
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 .(1085)«بأعنة العنة!
هنتـــت عيمـــان إىل معاويـــة أن امحـــ  أبـــاذر علـــى نـــاب صـــعبة »وور    قصـــة أ  ذر أنـــه: 

ه من ينجش به  شا عني ا ح  يقدم به علّك، قـا : احملـه معاويـة علـى وقتت،   ابعع مع
 ناقة صعبة عليها قتت ما على القتت إُ مسح،   بعع معه من يسريو سريا عني ا.

قا : وخرنيت معه اما لبع الشـيخ إُ قلـية حـ  سـقط مـا يلـك القتـت مـن حلـم اخ يـه 
حتتــه، اــلذا هنــان الســحر نالعتهــا شااــة أن  وقــرح، اكنــا إذا هنــان الليــ  أخــ ت مةئــك األقيتهمــا

 .(1050)«يروين ايمنعوين من ذلل

 الدفاع باليد
إذا اقتضى األمر النه يوم ب  يت اُست ا   من السةح بالشروط امل هنور ،    مسألة:
والــداامل عــنهم يصــلوات اهلل علــيهم أمجعــنيص علــى امتــدا   وأهــ  البيــت  نصــر  الالهــراع 

 األممنة.
  نصر  غريهم من املةلومني على ما تقدم.ب  وهن لل  

ول لل   يستخدموا السةح حيـع هنـان مالامحـا بـاألهم هنمـا   تتـوار الشـرائط   غالـت 
 .املعصومني 

وبشــك  هنلــك اــلن اســتعما  الســةح يلــالم ايــه تــوار شــرائط اُســتعما  مــن مراتــت األمــر 
أشــبه ذلــل ممــا ذهنــر   هنتابيهمــا  بــاملعروه والنهــك عــن املنكــر أو ا هــا    ســبي  اهلل أو مــا

(1051). 
اـــأنكروا بقلـــوبكم وال ةـــوا بألســـنتكم وصـــكوا هبـــا »  حـــديع قـــا :  عـــن أ  نيع ـــر

نيباههم ُو  ااوا   اهلل لومة ُئم، الن اتعةوا وإىل احلق رنيعوا اة سبي  عليهم إ ا السبي  
ـــيم، هنالـــل علـــى الـــ ين يةلمـــون النـــاا ويبغـــون   األرض بغـــري احلـــق أولمـــل  ـــم عـــ  اب أل

اجاهـــدوهم بأبـــدانكم وأبغضـــوهم بقلـــوبكم غـــري زـــالبني ســـلطانا ُو بـــاغني مـــاُ ُو مريـــدين 

                                                           

 .122ص 42حبار األنوار: ج (1085)
 .475-472ص 11حبار األنوار: ج (1050)
 هنتاب ا ها  واألمر باملعروه والنهك عن املنكر.  22رانيع موسوعة ال قه: ج (1051)
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 .(1052)«بالةلم ظ را ح  ي يموا إىل أمر اهلل ومضوا على زاعته
مــــن تــــرك إنكــــار املنكــــر بقلبــــه ولســــانه ويــــدو اهــــو ميــــت بــــني : »وقــــا  أمــــري املــــؤمنني

 .(1051)«األحياع
يقو  يوم لقينـا أهـ  الشـام:  أ  ليلى ال قيه قا : إين قعت علياوعن عبد الرمحن بن 

أيها املؤمنون إنه من رأن عدوانا يعمـ  بـه ومنكـرا يـدعى إليـه اـأنكرو بقلبـه اقـد سـلم وبـرئ، »
ومــن أنكــرو بلســانه اقــد أنيــر وهــو أاضــ  مــن صــاحبه، ومــن أنكــرو بالســية لتكــون هنلمــة اهلل 

ل ال ي أصاب سبي  ا دن وقام على الطريـق ونـور   قلبـه العليا وهنلمة الةاملني الس لى ا ل
 . (1054)«اليقني

امــنهم املنكــر »  هنــةم لــه رــري هــ ا اجملــرن:  : وقــد قــا وقــا  الشــرية الررــك 
للمنكر بقلبه ولسانه ويدو اـ لل املسـتكم   صـا  ا ـري، ومـنهم املنكـر بلسـانه وقلبـه التـارك 

ري ومضـيع خصـلة، ومـنهم املنكـر بقلبـه والتـارك بيدو اـ لل متمسـل خبصـلتني مـن خصـا  ا ـ
بيــدو ولســانه اــ لل الــ ي رــيع أشــره ا صــلتني مــن الــيةا ومتســل بواحــد ، ومــنهم تــارك 
إلنكار املنكر بلسانه وقلبه ويدو ا لل ميت األحياع، وما أعما  الـرب هنلهـا وا هـا    سـبي  

 حبـر  ـك وإن األمـر بـاملعروه والنهـك اهلل عند األمر بـاملعروه والنهـك عـن املنكـر إُ هنن يـة  
عــن املنكــر ُ يقربــان مــن أنيــ  ُو ينقصــان مــن رم  وأاضــ  مــن ذلــل هنلمــة عــد  عنــد إمــام 

 . (1059)«نيائر
إن أو  مـــا تغلبـــون عليـــه مـــن »يقـــو :  وعـــن أ  نيحي ـــة قـــا : قعـــت أمـــري املـــؤمنني

ه معرواـا و  ينكـر منكـرا ا ها  ا ها  بأيديكم   بألسـنتكم   بقلـوبكم، امـن   يعـره بقلبـ
 . (1056)«قلت اجع  أعةو أس له

   عــن النــ     ت ســريو عــن آبائــه  وقــا  اإلمــام احلســن بــن علــك العســكري

                                                           

 .41164ح 1ب 111ص 6وسائ  الشيعة: ج (1052)
 .41ح 20ب 121ص 6هت يت األحكام: ج (1051)
 .41165ح 1ب 111ص 16وسائ  الشيعة: ج (1054)
 .41170ح 1ب 112ص 16وسائ  الشيعة: ج (1059)
 .175  البةغة: باب احلكم واملواعظ   (1056)
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لقــد أوحــى اهلل إىل نيربئيــ  وأمــرو أن خيســة ببلــد يشــتم  علــى الك ــار وال جــار، »حــديع: 
مرو اهلل ايــــه، اقــــا : اقــــا  نيربئيــــ : يــــا رب أخســــة هبــــم إُ ب ــــةن الالاهــــد ليعــــره مــــا ذا يــــأ

اخسة ب ةن قبلهم، اسأ  ربه، اقا : يا رب عراين   ذلل وهو ماهد عابد؟ قا : مكنـت 
لــه وأقدرتــه اهــو ُ يــأمر بــاملعروه ُو ينهــى عـــن املنكــر وهنــان يتــوار علــى حــبهم   غضـــ ، 

سـو  اقالوا: يا رسو  اهلل اكية بنا و ن ُ نقدر على إنكار ما نشـاهدو مـن منكـر؟ اقـا  ر 
: لتأمرن باملعروه ولتنهن عن املنكر أو ليعمنكم ع اب اهلل،   قا : من رأن مـنكم اهلل 

منكرا الينكر بيدو إن استطامل اـلن   يسـتطع ابلسـانه اـلن   يسـتطع ابقلبـه احسـبه أن يعلـم 
 . (1057)«اهلل من قلبه أنه ل لل هنارو

سـتم قليلـني، وعـدتكم للحـرب اأعـدا هنم هنيـري  ول« وأنتم ذوو العد  والعد ..: »قو ا 
مهيأ  ولستم بدون عد  واستعدا ، وأميا  ه ا التعبري أعم مما هنـان بالـ ات ومـا هنـان بالقيـاا 

 اتأم . (1058)إىل الغري هنما هو وارح، ورنا قي  بأخ  النسبة   امل هوم
 أي عنـــدهنم أ ا  الـــداامل و  أبـــدانكم القـــو  الكاايـــة لنصـــر « واأل ا  والقـــو ..: »قو ـــا 
 املةلوم.
، السةح: ما زارب به هنالسية والرمح ومـا أشـبه، «وعندهنم السةح وا نة: »قو ا 

 وا نة: الوقاية أي ما زااظ به اإلنسان على ن سه أمام سةح العدو.
 

 توافيكم الدعوة فال تجيبون

 َجابة المظلوم
 عدم إنيابة  عو  املةلوم حرام. مسألة:

وانيبـة، إذ قـد ُ يـت، هنمـا لـو ظللـم شـخ  بقـدر  رهـم وذلل ايما إذا هنانـت اإلنيابـة 
النه ُ رت على هن  إنسان أن ينق   ر،ه مـن الةـا ، علـى مـا ذهنـرو مجـع مـن ال قهـاع، وإن  

 هنان قد خيتلة حا  الشخ  املةلوم بالنسبة إىل الدرهم، اقد رت، وقد ُ رت.
نعــم   مــا  ــن ايــه  وعلــى أي الــيس األمــر علــى إزةقــه، امــن املــوار  مــا هــو منصــره،

                                                           

 .107  ذم ترك األمر باملعروه ح 220: صت سري اإلمام العسكري  (1057)
 أخ    م هومها عرااإ النسبة والقياا للغري.« أنتم ذوو العد  والعد »أي أن عبار   (1058)
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 يت الدعو  وإنيابتها هنما هو وارح.
 .(1055)«أحسن العد  نصر  املةلوم: »قا  أمري املؤمنني 

عـن سـبع، وأمـر بسـبع،  انـا أن نتخـتم   ـى رسـو  اهلل »وعن الرباع بن عـامب قـا : 
بالــ هت، وعــن الشــرب   آنيــة الــ هت وال ضــة، وقــا : مــن شــرب ايهــا   الــدنيا   يشــرب 

ها   اآلخر ، وعن رهنوب املياير، وعن لبس القسك، وعن لبس احلريـر والـديباج واإلسـترب ، اي
باتبامل ا نائال، وعيا   املرير، وتسميت العازس، ونصر  املةلوم، وإاشاع السةم،  وأمرنا

 . (1100)«وإنيابة الداعك، وإبرار القسم
 .(1101)«نصر  املةلوم ويوم»وقد ور    أقاع يوم التاسع من ربيع األو  املبارك: 

أُ »لرنيـــ  أتـــاو:  قـــا : قـــا  رســـو  اهلل  وعـــن هشـــام بـــن ســـا  عـــن أ  عبـــد اهلل
 «.أ لل على أمر يدخلل اهلل به ا نة

 قا : بلى يا رسو  اهلل.
 «.أن  مما أنالل اهلل»قا : 

 قا : الن هننت أحوج ممن أنيله؟ 
 «.اانصر املةلوم»قا : 

 قا : وإن هننت أرعة ممن أنصرو؟
 «.ااصنع لألخر ، يعين أشر عليه»قا : 

 قا : الن هننت أخر  ممن أصنع له؟
اأصمت لسانل إُ من خري، أما يسرك أن تكون ايل خصـلة مـن هـ و ا صـا  »قا : 

 . (1102)«يرك إىل ا نة
املــؤمن لــه قــو     يــن وحــالم   لــني »قــا :  وور    صــ ات املــؤمن عــن أ  عبــد اهلل 

 .(1101)«ينصر املةلوم ويرحم املسكني»ن قا : إىل أ« وإمان   يقني

                                                           

 .10410مدح العد  ح 226غرر احلكم و رر الكلم: ص (1055)
 .5574ح 10ب 215ص 2وسائ  الشيعة: ج (1100)
 .1رمن ح 11ب 155ص 55انةر حبار األنوار: ج (1101)
 .5باب الصمت وح ظ اللسان ح 112-111ص 4الكا : ج (1102)
 .40420رمن ح 2ب 127ص 15وسائ  الشيعة: ج (1101)



 

 415 

إيــاهنم و عــو  املةلــوم ال ــا تراــع اــو  الســحاب حــ  ينةــر اهلل : »وقــا  رســو  اهلل 
عالونيـــــ  إليهـــــا ايقـــــو  اراعوهـــــا حـــــ  أســـــتجيت لـــــه وإيـــــاهنم و عـــــو  الوالـــــد ال ـــــا أحـــــد مـــــن 

 . (1104)«السية
لــم اــلن  عــو  املةلــوم هنــان أ  يقــو : اتقــوا الة»قــا :  وعــن قاعــة عــن أ  عبــد اهلل

 .(1109)«تصعد إىل السماع
أربعة ُ تـر   ـم  عـو  حـ  ت ـتح  ـم : »قا : قا  رسو  اهلل  وعن أ  عبد اهلل 

أبــواب الســماع وتصــري إىل العــرش، الوالــد لولــدو واملةلــوم علــى مــن ظلمــه واملعتمــر حــ  يرنيــع 
 .(1106)«والصائم ح  ي طر
 .(1107)«املةلوم مستجابة وليعن بعضكم بعضاإن  عو  املسلم : »وقا  رسو  اهلل 

وإيــاك و عــو  املةلــوم اــلين آليــت »و  احلــديع القدســك أوحــاو اهلل إىل عيســى بــن مــرمي: 
 .(1108)«على ن سك أن أاتح  ا بابا من السماع بالقبو  وأن أنييبه ولو بعد حني

 .(1105)«أن   السهام  عو  املةلوم: »وقا  أمري املؤمنني 
املةلــوم دابــة عنــد اهلل ســبحانه ألنــه يطلــت حقــه واهلل تعــاىل أعــد   إن  عــو : »وقــا  

 .(1110)«من أن منع ذا حق حقه
 .(1111)«من   ينصة املةلوم من الةا  عةمت آيامه: »وقا  
اتقوا  عو  املةلوم النه يسأ  اهلل حقه واهلل سبحانه أهنرم من أن يلسأ  حقا : »وقا  
 . (1112)«إُ أنياب

                                                           

 .1باب من تستجاب  عوته ح 505ص 4الكا : ج (1104)
 .2517ح 54ب 145ص 7وسائ  الشيعة: ج (1109)
 .6تستجاب  عوته حباب من  510ص 4الكا : ج (1106)
 .40567رمن ح 20ب 56ص 16انةر وسائ  الشيعة: ج (1107)
 ايما أنال  اهلل على عيسى ابن مرمي. 445أعةم الدين: ص (1108)
 .1760إنيابة الدعاع ومونيباهتا ح 151غرر احلكم و رر الكلم: ص (1105)
 .1761إنيابة الدعاع ومونيباهتا ح 151غرر احلكم و رر الكلم: ص (1110)
 .7202وظائة احلكام ح 1ه 121و رر الكلم: صغرر احلكم  (1111)
 .10125  النصر  والتعاون ح 11ه 250غرر احلكم و رر الكلم: ص (1112)
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 .  (1111)«لنصر  من املةلومما أقرب ا: »وقا  

 حرمة خِالن المعصومين 
زــرم عــدم إنيابــة  عــو  الســيد  اازمــة الالهــراع يســةم اهلل عليهــاص وهنــ لل ســائر  مسئئألة:
 ، وحرمة عدم إنيابة  عوهتم واستنصارهم مغّلةة من نيهات: املعصومني 

  مصــدا   منهــا: إن الةلــم الواقــع حبقهــم هنبــري   مجيــع مراتبــه، ولــو اــرض هنونــه رــميةإ 
اررــاإ النــه هنبــري أيضــاإ، إذ الةلــم يــال ا  قبحــاإ ويشــتد حرمــة هنلمــا ام ا  املةلــوم عةمــة ومكانــة 
ومناللة، اضرب ميد ميةإ حرام ورـرب عـا  وويل مـن أوليـاع اهلل أشـد حرمـة، ورـرب الصـديقة 

ت من أعةم ا رمات وأشـد املنكـرات الـ  يهتـال  ـا الكـون وتضـطرب  ـا السـماوا الطاهر  
 واألررني.

أولوا األمر ال ين أمر اهلل الناا بطاعتهم و ى عن شال تهم، اعـدم تلبيـة  ومنها: إ م 
 .(1114)استغايتهم حمرمة من ه و ا هة أيضاإ، ُو دا  لتوهم الطريقية ا ضة أبداإ 

ــــنعم ووســــائط ال ــــير، وشــــكر املــــنعم وانيــــت، واإلغايــــة مــــن  ومنهــــا: إ ــــم  أوليــــاع ال
ر  بينهم وبني غريهم، وإن هنان الكلـك صـا قاإ بالنسـبة إىل املصـداقني، واحلاصـ  مصا يقه، ا 

 إن ايهم أموراإ، منها:
ية والشكر، بينما   غريهم أمر واحد وهو املةلومية.  املةلومية ـ نراتبها ـ والُو

 وقد ور    مياراهتم يصلوات اهلل عليهمص:
األرض إُ بلذنــه، وبكــم ينــال  الغيــع  يــا ســا ايت بكــم مســل اهلل الســماع أن تقــع علــى»

 .(1119)«ويكشة الكرب ويغين املعدم ويش ك السقيم
من أرا  اهلل بدأ بكم، وبكم يبني اهلل الك ب، وبكم يباعد اهلل الالمـان الكلـت، وبكـم »و

اـتح اهلل وبكـم خيـتم، وبكــم محـو مـا يشـاع وبكــم ييبـت، وبكـم ي ـل الــ   مـن رقابنـا، وبكــم 
من تطلت، وبكـم تنبـت األرض أشـجارها، وبكـم  ـرج األشـجار أمثارهـا، يدرك اهلل تر  هن  مؤ 

                                                           

 .10166  النصر  والتعاون ح 11ه 250غرر احلكم و رر الكلم: ص (1111)
نيـه أي توهم أن إزاعتهم وانيبة إلحرام مصلحة الواقع اقط أو لداع م سـدته اقـط وممـا يـد  علـى ذلـل الو  (1114)

 اليالع ال ي سي هنرو اإلمام املصنة يقدا سروص.
 .11رمن ح 2ب 125ص 57انةر حبار األنوار: ج (1119)
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وبكم تنـال  السـماع قطرهـا ورمقهـا، وبكـم يكشـة اهلل الكـرب، وبكـم ينـال  اهلل الغيـع، وبكـم 
 .(1116)«تسبح األرض ال  حتم  أبدانكم، وتستق  نيبا ا على مراسيها

المـان الكلـت، وبكـم بكم يـن س ا ـم، وبكـم يكشـة الكـرب، وبكـم يباعـد نائبـات ال»و
اتح اهلل، وبكم خيـتم، وبكـم ينـال  الغيـع، وبكـم ينـال  الرمحـة، وبكـم مسـل األرض أن تسـيخ 

 .(1117)«بأهلها، وبكم ييبت اهلل نيبا ا على مراسيها
ئئئك  بكـــم اـــتح اهلل، وبكـــم خيـــتم، وبكـــم ينـــال  الغيـــع، وبكـــم »و  ميـــار  ا امعـــة:  ي ْمسي

ْرْر ي  ئئئئئماءر أرْن تئرقرئئئئئعر عرلرئئئئئى ا َيال بينيْذنيئئئئئهي  السَّ
، وبكـــــم يـــــن س ا ـــــم وبكـــــم يكشــــــة (1118)

 .(1115)«الضر
أمنـــا آ  حممـــد املهـــدي أم مـــن  قلـــت: يـــا رســـو  اهلل »قـــا :  وأمـــري املـــؤمنني علـــك
: ُ بــ  منــا، خيــتم اهلل بــه الــدين هنمــا اــتح بنــا، وبنــا ينقــ ون مــن غرينــا؟ اقــا  رســو  اهلل 

ني قلــوهبم بعـد عــداو  ال تنــة إخوانـا، هنمــا ألــة ال ـ  هنمــا أنقــ وا مـن الشــرك، وبنــا يؤلـة اهلل بــ
 .(1120)«بينهم بعد عداو  الشرك إخوانا    ينهم

 نعس أن الدعو  تصلكم اهك من املوااا .« تواايكم الدعو  اة ييبون: »قو ا 
 

 وتأتيكم الصرخة فال تغيثون

 عدم َغاثة المظلوم
 زرم عدم إغاية املةلوم. مسألة:

ة أخ  من اإلنيابـة، إذ رنـا يـدعوو ويطلبـه ألنيـ  أن يكـون شـوهنة لـه ُو خي ى أن اإلغاي
  مقابـ  الةـا  ايكــون إنيابـة ولـيس بلغايــة، ورنـا غــر    البحـر ايطلبـه ايكــون إغايـة، ولــ ا 

                                                           

 .1رمن ح 12ب 55ص 6انةر هت يت األحكام: ج (1116)
 .54ب 111هنتاب املالار: ص  (1117)
 .65سور  احل :  (1118)
 .2رمن ح 2ب 114-111ص 55حبار األنوار: ج (1115)
 . ذهنر املهدي  12ح 1ب 22ص 51حبار األنوار: ج (1120)
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   قبا  اإلغاية. (1121)ذهنرهتما الالهراع يعليها الصة  والسةمص معاإ اتكون األوىل
هنـــ  معــروه صـــدقة، : »قــا  رســو  اهلل قـــا :  عـــن آبائــه  عــن أ  عبــد اهلل 

 .(1122)«والدا  على ا ري هن اعله، واهلل عالوني  زت إغاية الله ان
الــــ نوب الــــ  تنــــال  الــــبةع تــــرك إغايــــة امللهــــوه، وتــــرك معاونــــة »  حــــديع:  وقــــا  

 .(1121)«املةلوم، وتضييع األمر باملعروه والنهك عن املنكر
مـن هن ـارات الـ نوب العةـام إغايـة امللهـوه » قـا : و     البةغة عن أمـري املـؤمنني

 .(1124)«والتن يس عن املكروب
من أغاا   انا من املؤمنني أغايه اهلل يوم ُ ظ  إُ ظلـه »قا :  عن الن  وعلك

وآمنه يوم ال المل األهنرب وآمنه من سـوع املنقلـت، ومـن قضـى ألخيـه املـؤمن حانيـة قضـى اهلل لـه 
مـن هنسـا أخــاو املـؤمن مـن عـري هنســاو اهلل مـن سـندا ا نــة حـوائ  هنيـري  مـن إحــداها ا نـة، و 

وإستربقها وحريرها و  يال  خيوض   رروان اهلل ما  ام علـى املكسـو منهـا سـلل، ومـن أزعـم 
أخاو من نيومل أزعمه اهلل من زيبات ا نة، ومن سقاو من ظمأ سقاو اهلل من الرحيق املختـوم 

املخلــدين وأســكنه مــع أوليائــه الطــاهرين، ومــن ريــه، ومــن أخــدم أخــاو أخدمــه اهلل مــن الولــدان 
مح  أخاو املؤمن رنيلة محله اهلل على ناقة مـن نـو  ا نـة وبـاهى بـه علـى املةئكـة املقـربني يـوم 
القيامة، ومن موج أخاو املؤمن امرأ  يأنس هبا وتشد عضدو ويسرتيح إليها مونيه اهلل من احلور 

يتــه وإخوانــه وآنســهم بــه، ومــن أعــان أخــاو العــني وآنســه نــن أحــت مــن الصــديقني مــن أهــ  ب
املــؤمن علــى ســلطان نيــائر أعانــه اهلل علــى إنيــام  الصــراط عنــد ملاللــة األقــدام، ومــن مار أخـــاو 
املـــــؤمن إىل مناللـــــه ُ حلانيـــــة منـــــه إليـــــه هنتـــــت مـــــن موار اهلل وهنـــــان حقيقـــــا علـــــى اهلل أن يكـــــرم 

 .(1129)«مائرو
إزعـــــــــام الطعـــــــــام وإغايـــــــــة إن اهلل زـــــــــت إراقـــــــــة الـــــــــدماع و »قـــــــــا :  وعــــــــن أ  نيع ـــــــــر

                                                           

 أي اإلنيابة. (1121)
 .2باب اض  املعروه ح 47ص 2الكا : ج (1122)
 .41556رمن ح 21ب 424ص 16وسائ  الشيعة: ج (1121)
 . 42ص    البةغة: باب املختار من حكم أمري املؤمنني 1124)
   هن ار  الغيبة. 5ه 51-54هنشة الريبة: ص  (1129)
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 .(1126)«الله ان
 .(1127)«مهنا  السلطان إغاية امللهوه: »وقا  
مــا مــن رنيــ  رأن ملهواــا   زريــق نرهنــوب لــه قــد ســقط وهــو يســتغيع ُو : »وقــا  

يغاا اأعانه ومحله على مرهنوبـه إُ قـا  اهلل عالونيـ  هنـد ت ن سـل وبـ لت نيهـدك   إغايـة 
ير عد ا من خةئق اإلنس هنلهم من أو  الـدهر إىل أخيل ه ا املؤمن ألهندن مةئكة هم أهن

آخـــرو، وأعةـــم قـــو  هنـــ  واحـــد مـــنهم ممـــن يســـه  عليـــه محـــ  الســـماوات واألررـــني ليبنـــوا لـــل 
 . (1128)«القصور واملساهنن ويراعوا لل الدرنيات الذا أنت   نينايت هنأحد ملوهنها ال ارلني

 .(1125)«لهوهما حص  األنير ني  إغاية امل»أنه قا :  وعن أمري املؤمنني
 .(1110)«من أاض  املعروه إغاية امللهوه: »وقا 

 .(1111)«أاض  املعروه إغاية امللهوه»و  حديع آخر: 
 .(1112)«اع  املعروه وإغاية امللهوه وإقراع الضيوه آلة السيا  : »وقا 
 . (1111)«من هن ارات ال نوب العةام إغاية امللهوه: »وقا  
 . (1114)«هوهما حص  األنير ني  إغاية املل: »وقا  
 . (1119)«إن اهلل تعاىل زت إغاية الله ان: »وقا  

 من المحرمات الكبيرة
مـــن ا رمـــات الكبـــري  عـــدم إغايـــة الصـــديقة الطـــاهر  يســـةم اهلل عليهـــاص وهنـــ لل  مسئئئألة:

                                                           

 .10574ح 46ب 450ص 42وسائ  الشيعة: ج (1126)
 .7201وظائة احلكام ح 1ه 121رر احلكم و رر الكلم: صغ (1127)
 .12272ح 45ب 216-215ص 14مستدرك الوسائ : ج (1128)
 .10161  النصر  والتعاون ح 11ه 250غرر احلكم و رر الكلم: ص (1125)
 .10161  النصر  والتعاون ح 11ه 250غرر احلكم و رر الكلم: ص (1110)
 .2650والتحرير عليه ح اإلحسان 124غرر احلكم و رر الكلم: ص (1111)
 .15711رمن ح 40ب 424ص 16مستدرك الوسائ : ج (1112)
 .41752رمن ح 45ب 171ص 16انةر وسائ  الشيعة: ج (1111)
 .12275ح 45ب 216ص 14مستدرك الوسائ : ج (1114)
 .100ح 176ص 1غوايل الآليل: ج (1119)
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 .سائر املعصومني 
بأهـــ  بيتـــه وولـــدو و  يبـــق غـــريو وغـــري النســـاع  وقـــد ور  أنـــه ملـــا اجـــع اإلمـــام احلســـني 

؟ هــ  مــن موحــد خيــاه اهلل هــ  مــن ذاب يــ ب عــن حــرم رســو  اهلل »ي نــا ن: والــ رار 
 .(1116)«اارت عت أصوات النساع بالعوي « اينا؟ ه  من مغيع يرنيو اهلل بلغايتنا؟

ويـــأيت هنـــا مـــا ذهنرنـــاو   املســـألة الســـابقة وقـــد ذهنرنـــا أن   املعصـــومني يعلـــيهم الصـــة  
ية وونيوب إغاية املةلو   م وونيوب شكر املنعم.والسةمص يتمع الُو

أي: أين أصـرخ بكـم   ر  ظةمـ  لكـنكم ُ « وتأتيكم الصـرخة اـة تغييـون: »قو ا 
 تغييوين وه ا من أشد الكبائر.

  تكتــــة نجــــر  الــــدعو  والطلــــت، بــــ  أوصــــلت األمــــر إىل أعلــــى  ومنــــه يعــــره أ ــــا 
ويحيئى مئن حئي ليهلك من هلئك عئن بينئة  رنيات اُستنجا  وهو الصراخ بالقوم وذلـل 

عن بينة وَن اهلل لسميع عليم
(1117). 

 .(1118)«ُ ينتصر املةلوم بة ناصر: »قا  أمري املؤمنني
 .(1115)«من   ينصة املةلوم من الةا  سلبه اهلل قدرته: »وقا  
 .(1140)«أحسن العد  نصر  املةلوم: »وقا  

 ةاستمرارية الدعو 
تــــــني: اُســــــتمرارية   الــــــدعو  املضــــــارمل   ا مل الةــــــاهر مــــــن اســــــتخدامها  مسئئئئئئألة:
 واستمرارهم   عدم اإلنيابة واإلغاية. ،واُستنجا 

 وه ا يؤهند على مسؤولية األنييا  نييةإ بعد نيي .
مـن نيـالس لنـا عائبـا أو مـدح لنـا قاليـا أو وصـ  »قـا :  عن الصـا   نيع ـر بـن حممـد

هن ـر بالـ ي أنـال  الســبع   لنـا قازعـا أو قطـع لنـا واصــة أو واىل لنـا عـدوا أو عـا ن لنـا وليــا اقـد

                                                           

 املسلل الياين   وصة حا  القتا . 117اللهوه: ص (1116)
 .24سور  األن ا :  (1117)
 .11122ح 221غرر احلكم و رر الكلم: ص (1118)
 .7205وظائة احلكام ح 11ه 121غرر احلكم و رر الكلم: ص (1115)
 .10410  مدح العد  ح 226غرر احلكم و رر الكلم: ص (1140)
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 .(1141)«املياين والقرآن العةيم
وقد ور    إهنما  الدين عن الشـيخ يقـدا اهلل روحـهص أنـه أمـر أن يـدعو هبـ ا الـدعاع   

 ، وايه: غيبة القائم 
من أعداع آ  حممد، ُو يعلـين مـن  ُو يعلين ،من خصماع آ  حممد اللهم ُو يعلين»

مــد، اــلين أعــوذ بــل مــن ذلــل اأعــ ين وأســتجري بــل اــأنيرين، أهــ  احلنــق والغــيظ علــى آ  حم
اللهــــــم صــــــ  علــــــى حممــــــد وآ  حممــــــد وانيعلــــــين هبــــــم اــــــائالا عنــــــدك   الــــــدنيا واآلخــــــر  ومــــــن 

 .(1142)«املقربني
وتــربعوا مــن أعدائــه  و  ت ســري القمــك: إن اهلل عالونيــ  ذهنــر الــ ين تولــوا أمــري املــؤمنني

َِ م ْسفيررٌة  اقا : ررةٌ ض و ج وٌه يئرْومرالي كرٌة م ْسترْبشي احي
:   ذهنر أعداع آ  حممد  (1141)

 عرلرْيها غربئرئررٌة َِ تئرْرهرق هئا قئرتئرئررةٌ  ورو ج وٌه يئرْومرالي
أ ولاليئكر مـن ا ـري واليـواب أي اقـر  (1144)

 .»(1149)ه م  اْلكرفرررة  اْلفرجرررة  
أُ  شــرهناع قتلــه، أُ وإن الرارــني بقتــ  احلســني : »و  ت ســري اإلمــام العســكري 

وإن قتلته وأعوا م وأشياعهم واملقتدين هبـم بـرآع مـن  يـن اهلل، وإن اهلل ليـأمر مةئكتـه املقـربني 
إىل ا الان   ا نان ايمالنيو ا ناع احليوان اتاليد  أن يتلقوا  موعهم املصبوبة لقت  احلسني 

ها اتاليـد   شـد  ع وبتها، ويلقو ـا   ا اويـة ومالنيو ـا حبميمهـا وصـديدها وغسـاقها وغسـلين
ـــــى املنقـــــولني إليهـــــا مـــــن أعـــــداع آ  حممـــــد  ـــــة رـــــع ها تشـــــد  عل حرارهتـــــا وعةـــــيم عـــــ اهبا أل

 . (1146)«ع اهبم
نرئئةي و  الت ســري:  ْيمر أرْصئئحاب  اْلمر

ينر   قــا : أصــحاب أمــري املــؤمنني  (1147) ِي ورالَّئئ

                                                           

 .41541ح 12ب 462ص 16ص وسائ  الشيعة: ج1121ي
 .الدعاع   غيبة القائم  515ص 4هنما  الدين: ج  (1142)
 .15-12سور  عبس:  (1141)
 .21-20سور  عبس:  (1144)
 من سور  عبس. 206ص 4. انةر ت سري القمك: ج24سور  عبس:  (1149)
 .يواب احلالن والبكاع على احلسني  170-165: صت سري اإلمام العسكري  (1146)
 .12سور  البلد:  (1147)
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كرفرر وا بيآياتينا
ْلمرْشأرمرةي ه ْم أرْصحاب  ا قا : ال ين خال وا أمري املؤمنني  (1148)

(1145) 
ةٌ  قا : املشأمة أعداع آ  حممد عرلرْيهيْم ناٌر م ْؤصردر

 . (1191)«أي مطبقة (1190)
 

 وأنتم موصوفون بالكفاح، معروفون بالَير والصالح

 مدح المؤمنين
ــــان اضــــائ  اآلخــــرين وحماســــن أخةقهــــم هنمــــا قالــــت  مسئئئئألة: وأنــــتم : »يســــتحت بي

 «.موصواون.. اخل
ـــه ســـبحانه:  ،ح املـــؤمننـــه  اخـــ    روايـــات مـــد لا َرس ئئئوا النَّئئئاسر ومصـــدا  لقول ورال تئرْب
نــه أإىل هــ ا مضــاااإ شــم  اإلرــاب أيضــاإ، تعراــاإ  ا ــأســلباإ إُ  توإن هنانــ ،(1192)ه مْ ءر أرْشئئيرا

 .هنما سيأيت  نومل حترير وحع على النصر 
ئرر أ مَّئَة قا  تعاىل:  يئْ ئري ترئْأم ر ونر بيئاْلمرْعر و ي أخرجئت للنئاس ك ْنئت ْم خر ئْونر عرئني اْلم ْنكر هر ورتئرنئْ
ورتئ ْؤمين ونر بياللَّهي 

(1191). 
 ال لــو مــع اإلســةم هنمــا يــرىّب  ربّــواهــم واهلل »  مــدح األنصــار:  و   ــ  البةغــة قــا 

 .(1194)«غنائهم بأيديهم السياط وألسنتهم السةط
 مدح ،دان:   وروي   الديوان أبياته 

 جئئئئئئئئئزى اهلل همئئئئئئئئئدان الجنئئئئئئئئئان فئئئئئئئئئننهم
 

 العئئئئئئدى فئئئئئئي كئئئئئئل يئئئئئئوم خصئئئئئئامسئئئئئئمام  
 لهمئئئئئئئئئئئدان أخئئئئئئئئئئئالك وريئئئئئئئئئئئن يئئئئئئئئئئئزينهم  

 
 ولئئئئئئئئئئئئئين َذا القئئئئئئئئئئئئئوا وحسئئئئئئئئئئئئئن كئئئئئئئئئئئئئالم 
 متئئئئئئئئئى تئئئئئئئئئأتهم فئئئئئئئئئي رارهئئئئئئئئئم لضئئئئئئئئئيافة 

 
 تبئئئئئئئئئت عنئئئئئئئئئدهم فئئئئئئئئئي غبطئئئئئئئئئة وطعئئئئئئئئئام 
 

                                                           

 .15سور  البلد:  (1148)
 .15سور  البلد:  (1145)
 .40سور  البلد:  (1190)
 من سور  البلد. 244ص 4ت سري القمك: ج (1191)
 .121سور  الشعراع:  (1192)
 .110سور  آ  عمران:  (1191)
   مدح األنصار. 265   البةغة، حكم:  (1194)
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 ةأال َن همئئئئئئئئئئئئئئئئئدان الكئئئئئئئئئئئئئئئئئرام أعئئئئئئئئئئئئئئئئئئزّ 
 

 ركئئئئئئئئن البيئئئئئئئت عنئئئئئئئد مقئئئئئئئئام زّ كمئئئئئئئا عئئئئئئئ 
 أنئئئئئئئئئئئئئاس يحبئئئئئئئئئئئئئون النبئئئئئئئئئئئئئي و رهطئئئئئئئئئئئئئه  

 
 سئئئئئئئئئئراع َلئئئئئئئئئئى الهيجئئئئئئئئئئاء غيئئئئئئئئئئر كهئئئئئئئئئئام 
 بئئئئئئئئئا علئئئئئئئئئى بئئئئئئئئئاب جنئئئئئئئئئةَذا كنئئئئئئئئئت بوا  

 
 ص1155يأقئئئئئئئول لهمئئئئئئئدان ارخلئئئئئئئوا بسئئئئئئئالم 
 :ومنه   مدح أصحابه  

 قئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئومي َذا اشئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئتبك القنئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئا
 

 جعلئئئئئئئئئئئئئوا الصئئئئئئئئئئئئئدور لهئئئئئئئئئئئئئا مسئئئئئئئئئئئئئالك 
 بسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئون رروعهئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئمالالّ   

 
 ص1156يفئئئئئئئئئئوك القلئئئئئئئئئئوب ْجئئئئئئئئئئل ذلئئئئئئئئئئك 
 من طرك التحريم 

نـه ا عـى لا، ن ي هنر اضائ  من يستنصرو حياإ له على النصـر أيستحت للمةلوم  مسألة:
 ار  احلمّية والغري ، والشهامة واملروع  ايه.ُي

 وه ا أيضاإ من مصا يق ما تقدم، هنما سبق أشباهه   بندين من بنو  ه ا املبحع.
أصـــحابه    ومنهــا مــا ور  مـــن مــدح األصـــحاب   احلــرب، هنمـــا مــدح أمـــري املــؤمنني

 حرب ص ني اقا :
 يئئئئئئئئئئئا أيّهئئئئئئئئئئئا الّسئئئئئئئئئئئائل عئئئئئئئئئئئن أصئئئئئئئئئئئحابي

 
 َن كنئئئئئئئئئئئت تبغئئئئئئئئئئئي خبئئئئئئئئئئئر الصئئئئئئئئئئئواب 
 أنبالئئئئئئئئئئئك عئئئئئئئئئئئنهم غيئئئئئئئئئئئر مئئئئئئئئئئئا تكئئئئئئئئئئئِاب 

 
 بئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئأنّهم أوعيئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئة الكتئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئاب 
 صئئئئئئئئئئئبر لئئئئئئئئئئئدى الهيجئئئئئئئئئئئاء و الضئئئئئئئئئئئراب  

 
 ص1157يفسئئئئئئل بئئئئئئِاك معشئئئئئئر اْحئئئئئئزاب 
 :  مدح قبائ  من عسكرو وقا   

 اْزر سئئئئئئئئئئيفي علئئئئئئئئئئى اْعئئئئئئئئئئداء كّلهئئئئئئئئئئم
 

 وسئئئئيف أحمئئئئد مئئئئن رانئئئئت لئئئئه العئئئئرب 
 قئئئئئئئئئئوم َذا فئئئئئئئئئئاجالوا أوفئئئئئئئئئئوا وَن غلبئئئئئئئئئئوا  

 
 بون وال يئئئئئئدرون مئئئئئئا الهئئئئئئر مئئئئئئجحال ي 
 سئئئئئئئئئئئهم فئئئئئئئئئئئئي كئئئئئئئئئئئّل معتئئئئئئئئئئئئركو قئئئئئئئئئئئوم لب  

 
 بئئئئئئئئئئئئئيم رقئئئئئئئئئئئئئاك وراوريئئئئئئئئئئئئئة سئئئئئئئئئئئئئلب 
 وس تحتهئئئئئئئئئا اليلئئئئئئئئئبؤ البئئئئئئئئئيم فئئئئئئئئئوك ر  

 
 وفئئئئي اْنامئئئئل سئئئئمر الَئئئئّ  والقضئئئئب 
 البئئئئئئئئئيم تضئئئئئئئئئحك واآلجئئئئئئئئئال تنتحئئئئئئئئئب  

 
 ترعئئئئئئئئئئف واْرواح تنتهئئئئئئئئئئبالسئئئئئئئئئئمر و  
 وأي يئئئئئئئئئئوم مئئئئئئئئئئن اْيّئئئئئئئئئئام لئئئئئئئئئئي  لهئئئئئئئئئئم  

 
 فيئئئه مئئئئن الفعئئئل مئئئئا مئئئن رونئئئئه العجئئئئب 
                                                            

   ذهنر قبائ  ،دان. 215-212: ص يوان اإلمام علك  (1199)
 .107: ص يوان اإلمام علك  (1196)
 .110: ص يوان اإلمام علك  (1197)
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 قئئئئئئئئئدم اْزر أزيئئئئئئئئد مئئئئئئئئئن يمشئئئئئئئئئي علئئئئئئئئئى 
 

 وأعالهئئئئئئئئئئم قئئئئئئئئئدرا َذا ركبئئئئئئئئئئوافضئئئئئئئئئال  
 واْوس والَئئئئئئئئزرج القئئئئئئئئوم الئئئئئئئئِين هئئئئئئئئم 

 
 آووا فئئئئئئئئئئئئأعطوا فئئئئئئئئئئئئوك مئئئئئئئئئئئئا وهبئئئئئئئئئئئئوا 
 يئئئئئئئئئا معشئئئئئئئئئر اْزر أنئئئئئئئئئتم معشئئئئئئئئئر أنئئئئئئئئئف 

 
 ضئئئئئعفون َذا مئئئئئا اشئئئئئتّدت الحقئئئئئبيال  
 وفيئئئئئئئئئئئئئتم ووفئئئئئئئئئئئئئاء العهئئئئئئئئئئئئئد شئئئئئئئئئئئئئيمتكم  

 
 قئئئئئديما صئئئئئدقكم كئئئئئِب  ولئئئئئم يَئئئئئال 
 َذا غضئئئئئئئبتم يهئئئئئئئاب الَلئئئئئئئق سئئئئئئئطوتكم  

 
 م الغضئئئئئئبهيكم مئئئئئئنوقئئئئئئد يهئئئئئئون علئئئئئئ 
 يئئئئئئئئا معشئئئئئئئئر اْزر َنّئئئئئئئئي مئئئئئئئئن جمئئئئئئئئيعكم  

 
 وس اْمئئئئئئئر ال الئئئئئئئِنبؤ را  وأنئئئئئئئتم ر  
 لئئئئئئئئئئئن تيئئئئئئئئئئئأس اْزر مئئئئئئئئئئئن روح ومغفئئئئئئئئئئئرة  

 
 واللّئئئئئه يكلئئئئئؤكم مئئئئئن حيئئئئئث مئئئئئا ذهبئئئئئوا 
 طبئئئئئئتم حئئئئئئديثا كمئئئئئئا قئئئئئئد طئئئئئئاب أّولكئئئئئئم 

 
 والشئئئئوك ال يجتنئئئئى مئئئئن فرعئئئئه العنئئئئب 
 واْزر جرثومئئئئئئئئئئئئئة َن سئئئئئئئئئئئئئوبقوا سئئئئئئئئئئئئئبقوا  

 
 أو غولبئئئئئئوا غلبئئئئئئواأو فئئئئئئوخروا فَئئئئئئروا  
 أو سئئئئوهموا سئئئئهموا أو سئئئئولبوا سئئئئلبوا  أو كوثروا كثروا أو صوبروا صبروا 
 صئئئئئئئئئئئئفوا فأصئئئئئئئئئئئئفاهم المئئئئئئئئئئئئولى واليتئئئئئئئئئئئئه 

 
 فلئئئئئم يشئئئئئب صئئئئئفوهم لهئئئئئو وال لعئئئئئب 
 هينئئئئئئئون لينئئئئئئئون خلقئئئئئئئا فئئئئئئئي مجالسئئئئئئئهم  

 
 ال الجهئئئئئئل يعئئئئئئروهم فيهئئئئئئا والصئئئئئئَب 
 الغيئئئئئئئئث َّمئئئئئئئئا رضئئئئئئئئوا مئئئئئئئئن رون نئئئئئئئئائلهم  

 
 ذا غضئئئئئئئئبوارهبهم يومئئئئئئئئا َتئئئئئئئئواْسئئئئئئئئد  
 أنئئئئئئئئئدى اْنئئئئئئئئئام أكفئئئئئئئئئا حئئئئئئئئئين تسئئئئئئئئئألهم 

 
 وأربئئئئئئ  النئئئئئئاس جأشئئئئئئا َن هئئئئئئم نئئئئئئدبوا 
 وأّي جمئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئع كثيئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئر ال تفرقئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئه 

 
 َذا تئئئئئئئئئدانت لهئئئئئئئئئم غّسئئئئئئئئئان والنئئئئئئئئئدب 
 فاللّئئئئئئئئئئه يجئئئئئئئئئئزيهم عّمئئئئئئئئئئا أتئئئئئئئئئئوا وحبئئئئئئئئئئوا 

 
 ص1152ي الرسول وما مئن صئال  كسئبوابه  
أوىف ُو خـريا مـن أما بعد الين ُ أعلم أصـحابا »ليلة عاشوراع:  وقا  اإلمام احلسني  

 .(1195)«أوص  من أه  بي  اجالاهنم اهلل عين خرياُ أصحا ، ُو أه  بيت أبر و 

 الدقة في التعبير
اــر  بــني ياملوصــوهص وبــني ياملّتصــةص والصــديقة ينبغــك الدقــة   التعبــري، اهنــاك  مسئئألة:

 .قد عربت نوصواون بالك اح ُ متص ون بالك اح 
 املتصة به هنما ُ خي ى.الن املوصوه بالشكع أعم من 

                                                           

 .111-110: ص يوان اإلمام علك  (1198)
 .51ص 4إلرشا : جا (1195)
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هنــان أبــوذر رمحــه اهلل يقــو : يــا مبتغــك »يقــو :  عــن أ  بصــري قــا  قعــت أبــا نيع ــر 
العلــم إن هــ ا اللســان م تــاح خــري وم تــاح شــر، اــاختم علــى لســانل هنمــا  ــتم علــى ذهبــل 

 .(1160)«وورقل
 «.اح ظ لسانل»اقا : يا رسو  اهلل أوصين، اقا :  الن   إىلونياع رني  

 ا رسو  اهلل أوصين.قا : ي
 «.اح ظ لسانل»قا : 

 قا : يا رسو  اهلل أوصين.
اح ـــظ لســـانل وزـــل وهـــ  يكــــت النـــاا علـــى منـــاخرهم   النـــار إُ حصــــائد »قـــا : 
 . (1161)«ألسنتهم

 . (1162)«املرع شبوع حتت لسانه: »وقا  أمري املؤمنني 
 . (1161)« لي  عق  الرني  قوله: »وقا  
 . (1164)«امرئ نا رري على لسانهيستد  على عق  هن  : »وقا  
 . (1169)«مجي  القو   لي  واور العق : »وقا  
 . (1166)«عو  لسانل حسن الكةم تأمن املةم: »وقا  
 . (1167)«الرتوي   القو  يؤمن الالل : »وقا  
 . (1168)«التيبت   القو  يؤمن العيار والالل : »وقا  
 . (1165)«من ت قد مقاله ق  غلطه: »وقا  

                                                           

 .10باب الصمت وح ظ اللسان ح 112ص 4الكا : ج (1160)
 .16051ح 115ب 151ص 14وسائ  الشيعة: ج (1161)
   احلكمة واملوعةة. من هنةمه  100ص 1اإلرشا : ج (1162)
 .2010القو  والسان ح 1ه 405غرر احلكم و رر الكلم: ص (1161)
 .2054م ححسن اللسان والكة 405غرر احلكم و رر الكلم: ص (1164)
 .2054حسن اللسان والكةم ح 410غرر احلكم و رر الكلم: ص (1169)
 .2055حسن اللسان والكةم ح 410غرر احلكم و رر الكلم: ص (1166)
 .2074ال كر   القو  ح 411غرر احلكم و رر الكلم: ص (1167)
 .2071ال كر   القو  ح 411غرر احلكم و رر الكلم: ص (1168)
 .2072ال كر   القو  ح 411صغرر احلكم و رر الكلم:  (1165)
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 . (1170)«الكةم   وياقل ما   تتكلم به الذا تكلمت به صرت   وياقه» :وقا  
 . (1171)«عقرخلّك عنه اللسان سبع إن : »وقا  
 . (1172)«اح روا اللسان النه سهم خيطئ: »وقا  
 . (1171)«ربط اللسان ملل وإزةقه هلل: »وقا  
 . (1174)«ملة اللسان أنكى من إصابة السنان: »وقا  
 .(1179)«سان تأيت على اإلنسانملة الل: »وقا  

 وهك ا ينبغك الدقة   مجيع األمور، هن  حبسبه.
علــى خيـــاط اقـــا : يــا خيـــاط يكلتــل اليواهنـــ ، صـــلت  وقــة علـــك »حيــع ور  أنـــه 

يقو : زشـر اهلل ا يـاط ا ـائن  ا يوط و قق الدروم وقارب الغرم، الين قعت رسو  اهلل
 روا السقازات الن صاحت اليوب أحق هبا ُو وعليه قمي  ور اع مما خاط وخان ايه، واح

 .(1176)«تتخ  هبا األيا ي تطلت املكااأ 

 االتصا  في لر  اإلسنار
 ظاهر نيريان املشتق على ذات، اتصااها به   ظره اإلسنا . مسألة:
 «موصـــواون بالك ـــاح» ن إزةقهـــا لن املوصـــوه أعـــم مـــن املتصـــة لـــ لل اـــإوحيـــع 

 د  الك اح عليهم بال ع  اليدقق.عليهم بلحا  احلا  ُ يقتضك ص
 .(1177)   األصو والت صي  

 االتصا  بالكفاح
                                                           

 .16021ح 117ب 127ص 14وسائ  الشيعة: ج (1170)
 .60   البةغة: باب احلكم واملواعظ  (1171)
 .2122خطر اللسان وأ،يته ح 411غرر احلكم و رر الكلم: ص (1172)
 .2121ح ظ اللسان ح 412غرر احلكم و رر الكلم: ص (1171)
 .2157ملة اللسان ح 412غرر احلكم و رر الكلم: ص (1174)
 .2152ملة اللسان ح 415غرر احلكم و رر الكلم: ص (1179)
 باب الصناعات واحلره. 24ص 1تنبيه ا وازر ونالهة النواظر: ج (1176)
 .166-117ص 1: جل مام الشريامي صاألصو يرانيع  (1177)
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رــــــااة إىل   ســــــبي  اهلل، إن يكــــــون اإلنســــــان موصــــــوااإ بالك ــــــاح أيســــــتحت  مسئئئئئئألة:
 ن يكون متص اإ به.أاستحباب 

يقـا : اـةن اعلية النالا  واملبارم ، سواع باحلرب أم بغري احلـرب، املوانيهة أي والك اح هو 
 ح األمور، أي يباشرها بن سه، واملكااحة: املضاربة واملدااعة تلقاع الونيه.يكاا

ن هنانت النتيجة وانيبة هنـان وانيبـاإ وإن  لحست النتائ ، ابشروزه و وقد يكون ه ا وانيباإ 
 هنانت النتيجة مستحبة هنان مستحباإ.

 .(1178)«غدو    سبي  اهلل أو روحة خري من الدنيا وما ايها: »قا  الن  
للجنة باب يقا  له: باب اجملاهدين، مضون إليه الذا هو م تـوح وهـم : »الن  وقا  

متقلــدون بســيواهم وا مــع   املوقــة واملةئكــة ترحــت هبــم، امــن تــرك ا هــا  ألبســه اهلل ذُ 
واقـــــــرا   معيشـــــــة وحمقـــــــا    ينـــــــه، إن اهلل عالونيـــــــ  أغـــــــس أمـــــــ  بســـــــنابل خيلهـــــــا ومراهنـــــــال 

 .(1175)«رماحها
بعع سرية الما رنيعوا قـا : مرحبـا بقـوم  إن رسو  اهلل »قا :  ننيوعن أمري املؤم

قضوا ا ها  األصغر وبقك عليهم ا ها  األهنرب، قي : يا رسو  اهلل وما ا هـا  األهنـرب؟ قـا : 
 .(1180)«نياهد ن سه ال  بني نينبيه : أاض  ا ها  مننيها  الن س، وقا 

ر  عــن: املكااحــة واجملالــد  واملوانيهــة الك ــاح عبــا« وأنــتم موصــواون بالك ــاح: »قو ــا 
باستقبا  العدو   احلرب أو غريها، يقا : اةن يكااح األمور نعس: يباشرها بن سه، ااملعس 

 أنكم شجعان ومع ذلل ُ تدااعون عين ُو تر ون ظةم .
 أقسام الشهرة

 الشهر  على قسمني:  مسألة:
 : قسم مبغوض.1

 عكسه وهو يا مو ص املدح. وهو ما ور  ايه ال م وور   
تبد  ُو تشهر، ووار شخصل ُو ت هنر، وتعلم »لكمي  بن ميا :  قا  أمري املؤمنني

                                                           

 .1باب ا ها  ح 124ص 1غوايل الآليل: ج (1178)
 .4باب اض  ا ها  ح 4ص 5الكا : ج (1175)
 .40416ح 1ب 161ص 15عة: جوسائ  الشي (1180)
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 .(1181)«واعم ، واسكت تسلم
 . (1182)«إن   ا مو  لراحة: »وقا  

عـالت السـةمة حـ  لقـد خ ـك مطلبهـا، اـلن يكـن »قا :  وعن اإلمام نيع ر الصا  
مو ، الن زلبت   مخـو  الـم تونيـد ايوشـل أن تكـون     شكع ايوشل أن يكون   ا 

الصــمت، اــلن زلبــت   الصــمت الــم تونيــد ايوشــل أن تكــون   التخلــك، اــلن زلبــت   
التخلــك الــم تونيــد ايوشــل أن تكــون   هنــةم الســلة الصــاحل، والســعيد مــن ونيــد   ن ســه 

 .(1181)«خلو  يشغ  هبا
شــر خصــا : ا ــري منــه مـــأمو  ُ يــتم عقــ  امــرئ مســلم حــ  تكـــون ايــه ع: »وقــا 

والشــر منــه مــأمون، يســتكير قليــ  ا ــري مــن غــريو ويســتق  هنيــري ا ــري مــن ن ســه، ُ يســأم مــن 
زلــت احلــوائ  إليــه، ُو مــ  مــن زلــت العلــم زــو   هــرو، ال قــر   اهلل أحــت إليــه مــن الغــس، 

 . (1184)احلديع «وال     اهلل أحت إليه من العال   عدوو، وا مو  أشهى إليه من الشهر 
 : قسم حمبوب.4

ريينر  :وهو ما أشار إليه ن  اهلل ا لي  ْدَك فيي اآلخي  . (1189)وراْجعرْل ليي ليسرانر صي
ــــه تعــــاىل:  ئئئئْدَك فيئئئئي   هنشــــة الغمــــة عــــن ابــــن مر ويــــه   قول وراْجعرئئئئْل ليئئئئي ليسئئئئانر صي

ئئريينر  اآلخي
 لــتهــو علــك بــن أ  زا»قــا :  عــن أ  عبــد اهلل نيع ــر بــن حممــد  (1186)

يته على إبراهيم  .(1187)«اقا : اللهم انيعله من ذري  ا ع  اهلل ذلل عررت ُو
وعلى ه ا النه يستحت أن يكون اإلنسان معروااإ با ري والصةح، وأن يسعى لـ لل ُ 
حبــاإ للشــهر  وريــاعإ وقعــة، بــ  ليكــون أســو  لآلخــرين اــلن ذلــل مــن زــر  ا دايــة، وال ــار : 

 النية.

                                                           

 الباب ا امس والعشرون   مدح ا مو . 100ص 1إرشا  القلوب: ج (1181)
 .7162اوائد،ا  ـ أي العاللة والت ر  ـ ح 115غرر احلكم و رر الكلم: ص (1182)
 .15ح 41ب 404ص 75حبار األنوار: ج (1181)
   قصار ه و املعاين. وروي عنه  221حتة العقو : ص (1184)
 .22لشعراع: سور  ا (1189)
 .22سور  الشعراع:  (1186)
 .  بيان ما نال  من القرآن   شأنه  140ص 1هنشة الغمة: ج  (1187)
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يةية   يسأ  اهلل عالوني  نيلهم، أن تقو : اللهم اقهين   »قا :  عن أ  عبد اهلل 
 . (1188)«الدين وحببين إىل املسلمني وانيع  يل لسان صد    اآلخرين

اللهـــــم صـــــ  علـــــى حممـــــد وآ  حممـــــد، واقهـــــين   الـــــدين، وحببـــــين إىل »و  التعقيـــــت: 
 .(1185)«املسلمني، وانيع  يل لسان صد    اآلخرين، وارمقين هيبة املتقني

 .(1150)«اللهم حببين إىل مجيع خلقل»و  الدعاع: 
يـــا مـــن زكـــم مـــا يشـــاع وي عـــ  مـــا يريـــد، أنـــت حكمـــت الـــل احلمـــد حممـــو ا »وأيضـــاإ: 

ي اـرنيهم وارنينـا هبــم، النـل رـمنت إعــالامهم بعـد ال لـة، وتكيــريهم  مشـكورا، اعجـ  يـا مــُو
 .(1151)«بعد القلة، وإظهارهم بعد ا مو 

 .(1152)«انْيعفْ  يل ِلسفانف ِصْد   ِ  أفْولِيفاِئلف  الل هلم  »و  الاليارات: 
اإ ُو يكون صاحلاإ لشكع مـا،  وهناك ار  بني ا ري والصةح، ألن اإلنسان قد يكون خريئ
االصةح غري ا ري، هنما رنا يكون العكس، بأن يكون صاحلاإ ُو يكون خرّياإ، وبعبار  أخرن 

 الغري، ومن الصةح ما هو بلحا  ال ات.املنصره من ا ري ما هو بالقياا إىل 
 نعم الصةح من مجيع احلييّيات يةمم ا رّييّة.

ع هكــــ ا المــــاذا تقاعســــوا عــــن نصــــر  الالهــــراع يعليهــــا الصــــة   ُ يقــــا : اــــلذا هنــــان هــــُؤ
 والسةمص.

ألنــــه يقــــا : إ ـــــم خــــااوا الســـــية، ومــــن املعلــــوم أن احلكومـــــات اُنقةبيــــة والدهنتاتوريـــــة 
ع اســتيناع مــن ذلــل، اقــد غلــت ا ــوه ـ واملســتبد  تر  عــت النــاا بالســةح، و  يكــن هــُؤ

 والطمع   بعضهم ـ زباعهم األولية.
امعـــس هنةمهـــا يعليهـــا الصـــة  والســـةمص: األمـــر   زبيعتـــه األوليـــة وإن هنـــان   زبيعتـــه 

 اليانوية قد عرض عليهم ما أّ ن إىل خ ُ م وتقاعسهم عن النصر .
ايـــة الشـــخ  بصـــ ة غـــري اتصـــااه هبـــا وهنونـــه هنـــ لل اعـــةإ، وهنـــ لل أو رـــاب: بـــأن معرو 

                                                           

 .5ح 145ب 154-151ص 54حبار األنوار: ج (1188)
 .52رمن ح 12ب 26ص 21حبار األنوار: ج (1185)
 .12توريح رمن ح 57ص 27حبار األنوار: ج (1150)
 .2رمن ح 42ب 107-106ص 52حبار األنوار: ج (1151)
 .ميار  قرب أمري املؤمنني  550ص 4من ُ زضرو ال قيه: ج (1152)
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 املوصواية غري اُتصاه هنما سبق.
 

 والنَبة التي انتَبت، والَيرة التي اختيرت لنا أهل البيت

 السعي للتفوك
 يستحت أن يسعى اإلنسان ليكون من النخبة املنتخبة وا ري  املختار . مسألة:

أن اُنتخــاب أخـــ  الشــكع ا يــد، أمــا اُختيــار اهـــو  وال ــر  بــني اُنتخــاب واُختيــار:
مــن: خــار، وخــار قــد أشــرب ايــه معــس اليســر والســهولة، ولــيس هــ ا املعــس حاصــةإ   النخبــة 

 املنتخبة.
  ون اُنتخاب. (1151)أو يقا : اُختيار يتضمن معس الت ضي 

اليبــوت، إذ أن  إشـار  ملقــام اإليبـات بعــد مقـام« الـ  انتخبــت.. الـ  اختــريت: »قو ـا 
النخبـــة قـــد تنتخـــت وقـــد ُ تنتخـــت، هنمـــا أن ا ـــري  قـــد  تـــار وقـــد ُ تـــار، وبـــ لل ذهنـــرت 
الالهـــراع يصـــلوات اهلل عليهـــاص   هنـــ  منهمـــا الل ةـــني، هـــ ا إن   نقـــ  بأ ـــا هبـــ ا اُنتخـــاب 

 أرحت ًبة وهب ا اُختيار صارت خري  ُ ا ا هنانت ًبة وخري  اانتخبت واختريت.
، أي لســـتم مـــن األشـــرار، بـــ  تعراـــون   اجملتمـــع «معرواـــون بـــا ري والصـــةح: »قو ـــا 

 بأنكم خريون وصاحلون ومصلحون.
  الـداامل عنـه  أي: أنكـم انتخبـتم مـن قبـ  النـ  « والنخبة ال  انتخبـت: »قو ا 

 وعن  ينه. وعن أه  بيته 
ـــــــــــــــار ق ـــــــــــــــد يقـــــــــــــــا : إن اُختي ـــــــــــــــ  وا ـــــــــــــــري  مـــــــــــــــن القـــــــــــــــوم: املختـــــــــــــــار مـــــــــــــــنهم، وق  ب

 اُنتخاب.
يقــا : اختـــارو اانتخبـــه، اكـــأن اُختيـــار للشــأنية واُنتخـــاب لل عليـــة، وإن هنـــان رـــوم أن 

 يطلق هن  واحد منهما على اآلخر هنالةره وا ار واجملرور   اصطةح األ باع.
 هم خري  ا لق. وأه  بيته األزهار ورسو  اهلل 
 .(1154)«السةم عليل يا خري  اهلل السةم عليل يا حممد بن عبد اهلل،»  الاليار : 

                                                           

 إذ اِ رْي  وا ِيـفرف  من القوم أو الشكع: األاض ، وخيار الشك أاضله هنما ور    هنتت اللغة. (1151)
 الاليار  الرابعة. ميارات الن   522: صالدعاع والاليار  ل مام الشريامي  (1154)
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مــن ســرو أن ينةــر إىل القضــيت اليــاقوت األمحــر الــ ي غرســه اهلل : »وقــا  رســو  اهلل 
ـــا واألئمـــة مـــن ولـــدو، اـــل م خـــري  اهلل عالونيـــ   عالونيـــ  بيـــدو ويكـــون متمســـكا بـــه اليتـــو  علي

 .(1159)«وص وته وهم املعصومون من هن  ذنت وخطيمة
 ا لق اختار العرب ااختـار قريشـا واختـار بـين هاشـم ملا خلق اهلل: »وقا  رسو  اهلل 
 . (1156)«اأنا خري  من خري 

 .(1157)« ن نينت اهلل و ن ص و  اهلل و ن خري  اهلل»قا :  وعن أ  عبد اهلل
 . (1158)«أنت يا علك وولدك خري  اهلل من خلقه: »وقا  رسو  اهلل 

لقــه وشــيعتنا خــري  اهلل مــن  ــن خــري  اهلل مــن خ»قــا :  وعــن اإلمــام نيع ــر بــن حممــد 
 . (1155)«أمة نبيه

ُ زـبكم إُ العةـيم السـعا  ، ُو يبغضـكم : »وقا  ابن أ  قحااـة للصـديقة الطـاهر 
 .(1200)«إُ الر يع الُو  ، أنتم عرت  الّله الطّيبون، وخري  الّله املنتجبون

 

 قاتلتم العرب

 مقاتلة المشركين
 .(1201)هنور    ال قهلقتا  املشرهنني شروط وآ اب م   مسألة:

عنـــد تونّيهـــه إىل قتـــا   خطابـــا للصـــديقة الطـــاهر  اازمـــة  قـــا  أمـــري املـــؤمنني علـــك 
 املشرهنني:

 قّربئئئئئئئئئئئئئئئئي ذا الفقئئئئئئئئئئئئئئئئار فئئئئئئئئئئئئئئئئاطم منّئئئئئئئئئئئئئئئئي
 

 فئئئئئئئئئأخي السئئئئئئئئئيف كئئئئئئئئئّل يئئئئئئئئئوم هيئئئئئئئئئاج 
 

                                                           

 .4ح 6ب 151ص 45حبار األنوار: ج (1159)
 .6ح 2ب 422ص 45حبار األنوار: ج (1156)
 .17ح 5ب 455ص 46حبار األنوار: ج (1157)
 .104ح 7ب 125ص 41حبار األنوار: ج (1158)
 .12ح 15ب 44ص 65حبار األنوار: ج (1155)
 .462-425ص 45، وحبار األنوار: ج11بةغات النساع: ص  (1200)
 هنتاب ا ها .  22-27انةر موسوعة ال قه: ج (1201)
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 قّربئئئئئئئئئئئئئئي الّصئئئئئئئئئئئئئئارم الحسئئئئئئئئئئئئئئام فئئئئئئئئئئئئئئئنّني 
 

 راكئئئئئئئب فئئئئئئئي الرجئئئئئئئئال نحئئئئئئئو الهيئئئئئئئئاج 
 ورر اليئئئئئئئئئئئئوم ناصئئئئئئئئئئئئحا ينئئئئئئئئئئئئِر النئئئئئئئئئئئئاس  

 
 ذي اْمئئئئئئئئئئئئئئئواججيئئئئئئئئئئئئئئئوش كئئئئئئئئئئئئئئئالبحر  
 ورروا مسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئرعين يبغئئئئئئئئئئئئئئئئئئئون قتلئئئئئئئئئئئئئئئئئئئي  

 
 وأبيئئئئئئئئئئئئئئئئئئئك المحبئئئئئئئئئئئئئئئئئئئّو بئئئئئئئئئئئئئئئئئئئالمعراج 
 وخئئئئئئئئئئئئراب اْوطئئئئئئئئئئئئان وقتئئئئئئئئئئئئل النئئئئئئئئئئئئاس  

 
  وكئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئّل َذا أصئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئب  الجئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئي 
 سئئئئئئئو  أرضئئئئئئئي المليئئئئئئئك بالضئئئئئئئرب مئئئئئئئا 

 
 عشئئئئئئئئت َلئئئئئئئئى أن أنئئئئئئئئال مئئئئئئئئا أنئئئئئئئئا راج 
 مئئئئئئن لهئئئئئئور اإلسئئئئئئالم أو يئئئئئئأتي المئئئئئئوت  

 
 ص1404يشئئئئئئئئئهيدا مئئئئئئئئئن شئئئئئئئئئاخب اْوراج 
اقــط و  تـ هنر الــروم مـع أ ــم قـاتلوا الــروم أيضـاإ،   حــرب  العـرب ُ يقـا :   ذهنــرت  

 يمؤتةص و وها؟
 ألنه يقا : ألن أغلت حروهبم هنانت   موانيهة العرب املشرهنني اه ا من باب التغليت.
أو يقا : حيع إن العرب هنانوا مةهـر الشـجاعة وال روسـية   ذلـل اليـوم، نيـاع ذهنـرهم، 

هنــا قــا  أمــري املــؤمنني علــك يعليــه الصــة  والســةمص:  وإن هنــان املــرا  األعــم مــن ذلــل، ومــن
 .(1201)«واهلل لو تةاهرت العرب على قتايل ملا وليت»

و  يوم عاشـوراع قـا  عمـرو بـن سـعد لقومـه: يالويـ  لكـم أتـدرون ملـن تقـاتلون؟ هـ ا ابـن 
 .(1204) األنالمل البطني، ه ا ابن قتا  العرب، اامحلوا عليه من هن  نيانتص

بالعرب: الشجعان، هنما سبق من قو  علك يعليـه الصـة  والسـةمص، ُ  وقد يقا : املرا 
 أن املرا    مقاب  العجم، أي: إنكم هننتم هب و املناللة من الشجاعة اكية يبنون اآلن.

 
 وتحملتم الكّد والتعب

 تحمل الكد والتعب
ر  ســـيا  الينــاع املـــدح ُ ســيا  النقـــ  التــارخيك اجملـــ حيـــع إن ســيا  هنةمهــا  مسئئألة:

رنيحـان بـ  اسـتحباب أو ونيـوب « وحتملـتم الكـد والتعـت»ايست ا  ـ على ذلـل ـ مـن قو ـا: 
 حتم  الكد والتعت ل سةم، ه ا لو ُحةنا مصت احلديع.

                                                           

 .145: صمام علك  يوان اإل (1202)
 إىل عيمان بن حنية األنصاري وهنان عامله على البصر . من هنتاب له  25   البةغة، الرسائ :  (1201)
 .17ب 50ص 25حبار األنوار: ج (1204)



 

 457 

وإُ اقـــد يســـتحت حتمـــ  الكـــد والتعـــت حـــ    ميـــ  إ ار  العائلـــة ومـــا أشـــبه، بـــ  لعـــ  
صـــ ة املكـــااح ا ـــرّي الصـــاحل، اكـــ   الالهـــراع يعليهـــا الصـــة  والســـةمص أرا ت األعـــم هنمـــا هـــو

مورومل قد يقتضك مي  ه و الصـ ات هنـ  حبسـبه، سـواع   النـالا  أم   ا ـدا  أم   اإل ار  
 أم   اإلعالة أم   غريها.

وال ــر  بينهمــا أن التعــت أعــم مــن الكــد، اــلن الكــد « وحتملــتم الكــد والتعــت: »قو ــا 
   أيضاإ.هو التعت الكيري، بينما التعت يقا  للقلي

ن ســه منــه   »أنــه قــا :  وقــد ور    بــاب املــؤمن وعةماتــه وصــ اته عــن أ  عبــد اهلل
 .(1209)«عناع والناا منه   راحة، أتعت ن سه آلخرته اأراح الناا من ن سه

ملـــا اـــتح مكـــة أتعـــت ن ســـه   عبـــا   اهلل  إن رســـو  اهلل »قـــا :  وعـــن أ  نيع ـــر
معه، الما غشـيهم الليـ  انطلقـا إىل  بيت وهنان علك عالوني  والشكر لنعمه   الطواه بال

الص ا واملرو  يريدان السعك، قا : الما هبطا من الص ا إىل املرو  وصارا   الوا ي  ون العلم 
الــ ي رأيــت غشــيهما مــن الســماع نــور اأرــاعت  مــا نيبــا  مكــة وخشــعت أبصــار،ا، قــا : 

  ارت ــع عــن الــوا ي وتبعــه علــك حــ ا العــا لــ لل االعــا شــديدا، قــا : امضــى رســو  اهلل 
  اراع رسو  اهلل   رأسه إىل السماع الذا هو برمانتني على رأسه، قا : اتناو مـا رسـو
: يـا حممـد إ ـا مـن قطـة ا نـة اـة يأهنـ  منهـا إُ اأوحى اهلل عالوني  إىل حممـد  اهلل

 أحـــد،ا وأهنـــ  علـــك  أنـــت ووصـــيل علـــك بـــن أ  زالـــت، قـــا : اأهنـــ  رســـو  اهلل 
 . (1206)ا رب« األخرن

إن أاض  الناا عند اهلل مـن أحيـا عقلـه وأمـات شـهوته وأتعـت : »وقا  أمري املؤمنني 
 . (1207)«ن سه لصةح آخرته

 وعن عبد اهلل بن احلسن بن احلسني قا : 
ألــة مملــوك ممــا دلــت يــداو وعــر  نيبينــه ولقــد    حيــا  رســو  اهلل  يأعتــق علــك 

 . (1208)اما هنان حلواو إُ التمر ُو ييابه إُ الكرابيسصويل ا ةاة وأتته األموا  
                                                           

 .1باب املؤمن وعةماته رمن ح 410ص 4الكا : ج (1209)
 .5ح 72ب 145-142ص 15حبار األنوار: ج (1206)
 .102ح 2ه 1ب 1  50غرر احلكم و رر الكلم: ص (1207)
 .107ب 115-112ص 21حبار األنوار: ج (1208)
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هنان يستقك بيدو لنخـ  قـوم مـن يهـو  املدينـة حـ  دلـت يـدو ويتصـد    أنه »وروي: 
 .(1205)«باألنير  ويشد على بطنه حجرا

حـــ  دلـــت يـــداها وزـــت الرحـــى    لقـــد زحنـــت اازمـــة بنـــت رســـو  اهلل »وور : 
 .(1210)«يدها

أُ أحـديل عـين وعـن اازمـة، إ ـا هنانـت »مـن بـين سـعد:  أنه قـا  لرنيـ  وعن علك 
عندي وهنانت من أحت أهله إليه وأ ا اسـتقت بالقربـة حـ  أيـر   صـدرها وزحنـت بـالرحى 
ح  دلت يـداها وهنسـحت البيـت حـ  اغـربت يياهبـا وأوقـدت النـار حتـت القـدر حـ   هننـت 

اك اسـألتيه خا مـا يك يـل رـر يياهبا، اأصاهبا من ذلل ررر شديد، اقلـت  ـا: لـو أتيـت أبـ
 ما أنت ايه من ه ا العم .

 اونيدت عندو حدايا، ااستحت اانصرات. اأتت الن  
 أ ا نياعت حلانية. قا : اعلم الن  

 و ن   ل اعنا، اقا : السةم عليكم. قا : اغدا علينا رسو  اهلل 
 اسكتنا واستحيينا ملكاننا.

   قا : السةم عليكم، اسكتنا.
قا : السةم عليكم، اخشينا إن   نر  عليه أن ينصره، وقـد هنـان ي عـ  ذلـل يسـلم   

 يةيا الن أذن له وإُ انصره.
اقلــت: وعليــل الســةم يــا رســو  اهلل ا خــ ، الــم يعــد أن نيلــس عنــد ر وســنا، اقــا : يــا 

 اازمة ما هنانت حانيتل أمس عند حممد؟
 قا : اخشيت إن    به أن يقوم.

ك اقلـــت: أنـــا واهلل أخـــربك يـــا رســـو  اهلل، إ ـــا اســـتقت بالقربـــة حـــ  قـــا : اأخرنيـــت رأســـ
أيــــرت   صــــدرها ونيــــرت بــــالرحى حــــ  دلــــت يــــداها وهنســــحت البيــــت حــــ  اغــــربت يياهبــــا 
وأوقدت حتت القدر ح   هننت يياهبا، اقلت  ا: لو أتيت أباك اسألتيه خا ما يك يل رـر 

 ما أنت ايه من ه ا العم ؟

                                                           

 .107ب 122ص 21حبار األنوار: ج (1205)
 اص    سريهتا. 121ص 1املناقت: ج (1210)
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هـــو خـــري لكمـــا مـــن ا ـــا م، إذا أخـــ متا منامكمـــا اســـبحا يةيـــا  قـــا : أاـــة أعلمكمـــا مـــا
رأسـها اقالـت: ررـيت  ويةيني، وامحدا يةيا ويةيني، وهنربا أربع ويةيني، قا : اأخرنيت 

 . (1211)«عن اهلل ورسوله، يةا  اعات

                                                           

 .5ح 2ب 21-24ص 21حبار األنوار: ج (1211)
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 وناطحتم اْمم وكافحتم البهم

 مناطحة اْمم
إىل املنازحــــــة «  …األمــــــم ونــــــازحتم : » قــــــد يقــــــا  بانصــــــراه هنةمهــــــا  مسئئئئئئألة:
 العسكرية.

ولكــن زتمــ  إرا   األعــم مــن املنازحــة   ظــره احلــرب والســلم، ايشــم  حــ  املنازحــة 
وسائر  باجملا لة بال  هك أحسن وبالكلمة الطيبة، ويشم  ح  مي  موقة نيع ر الطيار 

ى ، وعلـ(1211)، ومي  مـوق هم وصـمو هم   شـعت أ  زالـت(1212)املسلمني   احلبشة
 أي الن منازحة األمم ومكااحة البهم بني وانيت ومستحت.

الذا هنان هنالل من ايه الك اية وقـام بـاألمر، هنانـت املنازحـة واملكااحـة بالنسـبة إىل مـن 
 هو او  الك اية مستحباإ.

إىل غري ذلل مـن املسـائ  ال قهيـة املـ هنور    هنتـاب ا هـا  واألمـر بـاملعروه والنهـك عـن 
 .(1214)املنكر

مــن عبــد اهلل أمــري املــؤمنني علــك بــن أ  »  نيــواب معاويــة:  تــت أمــري املــؤمننيوقــد هن
زالــت إىل معاويـــة بــن أ  ســـ يان، أمـــا بعــد اقـــد أتانــا هنتابـــل بتنويـــق املقــا  ورـــرب األميـــا  

إىل أن « وانتحا  األعما  تصة احلكمة ولست من أهلها وت هنر التقـون وأنـت علـى رـدها
شارب العربية واملوار  املهلكة اأنا عبـد اهلل علـك بـن أ  زالـت وأما هتديدك يل بامل: »قا  

 «أبرم إيل ص حتل هنة ورب البيت ما أنت بأ  ع ر عنـد القتـا  ُو عنـد منازحـة األبطـا 
(1219). 

 في الحبشة جعفر بن أبي طالب 
ينر آمرن ئوا اْليئر و  يت سري القمكص:  ِي ًة ليلَّئ درنَّ أرشردَّ النَّاسي عرداور ينر أرْشئررك وا لرترجي ِي ه ئورر ورالَّئ

                                                           

 .والنجاشك باب ا جر  إىل احلبشة وذهنر بعر أحوا  نيع ر 210ص 12رانيع حبار األنوار: ج (1212)
 .11ح 5ب 40-12ص 15ر األنوار: جانةر حبا (1211)
 .22و 27انةر موسوعة ال قه: ج (1214)
 .نيواب أمري املؤمنني  22-21ص 4هننال ال وائد: ج  (1219)
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ينر قال وا َينَّا نرصئارى ِي ينر آمرن وا الَّ ِي رربئره ْم مروررًَّة ليلَّ درنَّ أرقئْ ورلرترجي
، النـه هنـان سـبت نالو ـا (1216)

وأصــحابه الــ ين آمنــوا نكــة قبــ  ا جــر  أمــرهم  أنــه ملــا اشــتدت قــريش   أذن رســو  اهلل 
مر نيع ر بن أ  زالت أن خيرج معهم، اخـرج نيع ـر أن خيرنيوا إىل احلبشة وأ رسو  اهلل 

ومعــه ســبعون رنيــة مــن املســلمني حــ  رهنبــوا البحــر المــا بلــ  قريشــا خــرونيهم بعيــوا عمــرو بــن 
  …العاص وعمار  بن الوليد إىل النجاشك لري هم إليهم

اور وا على النجاشك وقـد هنـانوا محلـوا إليـه هـدايا، اقبلهـا مـنهم، اقـا  عمـرو بـن العـاص: 
 ها امللل إن قوما منا خال ونا    يننا وسبوا آ تنا وصاروا إليل ار هم إلينا.أي

ع؟  ابعع النجاشك إىل نيع ر، اجاع اقا : يا نيع ر ما يقو  هُؤ
 اقا  نيع ر: أيها امللل وما يقولون؟

 قا : يسألون أن أر هنم إليهم. 
 قا : أيها امللل سلهم أعبيد  ن  م؟

 ام.قا  عمرو: ُ ب  أحرار هنر 
 قا : ااسأ م أ م علينا  يون يطالبوننا هبا؟

 اقا : ُ ما لنا عليكم  يون.
 قا : الكم   أعناقنا  ماع تطالبوننا ب حو ؟

 اقا  عمرو: ُ.
 قا : اما تريدون منا، آذيتمونا اخرنينا من بة هنم.

ا وارقــوا اقــا  عمــرو بــن العــاص: أيهــا امللــل خال ونــا    يننــا وســبوا آ تنــا وأاســدوا شــبانن
 مجاعتنا، ار هم إلينا لنجمع أمرنا.

ـــرك  ـــدا  وت ـــا خبلـــع األن اقـــا  نيع ـــر: نعـــم أيهـــا امللـــل خال نـــاهم، بعـــع اهلل اينـــا نبيـــا أمرن
م وأمرنا بالصة  والالهنا  وحرم الةلم وا ور وسـ ل الـدماع بغـري حقهـا والالنـا  اُستقسام باألُم

َييتئئئاءي ذيي اْلق ْربئئئىبياْلعرئئئْدلي ور اوالربـــا وامليتـــة والـــدم وأمرنـــا  ْحسئئئاني ور إلي
عرئئئني و انـــا  (1217)

                                                           

 .24سور  املائد :  (1216)
 .50سور  النح :  (1217)
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اْلفرْحشاءي وراْلم ْنكرري وراْلبئرْغيي 
(1218). 

 .اقا  النجاشك: هب ا بعع اهلل عيسى ابن مرمي 
   قا  النجاشك: يا نيع ر ه  حت ظ مما أنال  اهلل على نبيل شيما؟

ئئئزت قـــا : نعـــم، اقـــرأ عليـــه ســـور  مـــرمي، المـــا بلـــ  إىل قولـــه:  لرئئئةي وره  َْ ِْعي النَّ ئئئ ي َيلرْيئئئكي بيجي
نييًّا  فرك ليي وراْشرربيي ورقئررتي عرْيناً  ت ساقيْ  عرلرْيكي ر طرباً جر

(1215). 
 الما قع النجاشك هب ا بكى بكاع شديدا وقا : ه ا واهلل هو احلق.

 وقا  عمرو بن العاص: أيها امللل إن ه ا شالة لنا ار و إلينا.
هبــــا ونيــــه عمــــرو   قــــا : اســــكت، واهلل لــــمن ذهنرتــــه بســــوع اراــــع النجاشــــك يــــدو اضــــرب 

 ألاقدنل ن سل.
اقام عمرو بن العاص من عندو والدماع تسـي  علـى ونيهـه وهـو يقـو : إن هنـان هـ ا هنمـا 

 . (1220)»تقو  أيها امللل النا ُ نتعرض له
ـــــا رســـــو  اهلل ـــــا : بعين ـــــن مســـــعو  ق إىل أرض  و  ا ـــــرائ  و ا ـــــرائح: يروي عـــــن اب

ن مثانون رنية ومعنا نيع ر بن أ  زالت، وبعيت قريش خل نا عمار  بـن الوليـد النجاشك و 
وعمرو بن العاص مع هـدايا اـأتوو هبـا اقبلهـا وسـجدوا لـه اقـالوا: إن قومـا منـا رغبـوا عـن  يننـا 

 وهم   أررل ابعع إلينا.
 اقا  لنا نيع ر: ُ يتكلم أحد منكم أنا خطيبكم اليوم.

 قا  عمرو وعمار : إ م ُ يسجدون لل.اانتهينا إىل النجاشك، ا
 الما انتهينا إليه مبرنا الرهبان أن اسجدوا للملل، اقا   م نيع ر: ُنسجد إُ هلل.

 اقا  النجاشك: وما ذلل؟
قا : إن اهلل بعع اينا رسوله وهو ال ي بشر به عيسى اقه أمحد، اأمرنا أن نعبد اهلل ُو 

 نؤيت الالهنا  وأمرنا باملعروه و انا عن املنكر.نشرك به شيما وأن نقيم الصة  وأن 
 اأعجت النجاشك قوله.

                                                           

 .50سور  النح :  (1218)
 .46-45سور  مرمي:  (1215)
 .1ح 2ب 215-212ص 12حبار األنوار: ج (1220)
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 الما رأن ذلل عمرو قا : أصلح اهلل امللل إ م خيال ونل   ابن مرمي.
 اقا  النجاشك  ع ر: ما يقو  صاحبل   ابن مرمي؟

رهبـــا قـــا : يقـــو  ايـــه قـــو  اهلل: هـــو روح اهلل وهنلمتـــه أخرنيـــه مـــن العـــ راع البتـــو  الـــ    يق
 بشر.

ع علـى  اتناو  النجاشك عو ا من األرض اقا : يا معشر القسيسني والرهبان ما ياليد هُؤ
 ما تقولون   ابن مرمي ما يالن ه ا.

   قا  النجاشك  ع ر: أتقرأ شيما مما نياع به حممد؟
 قا : نعم.

 قا : اقرأ، وأمر الرهبان أن ينةروا   هنتبهم.
كهيعصاقرأ نيع ر 

 اكانوا يبكون. قصة عيسىإىل آخر  (1221)
  قـــا  النجاشـــك: مرحبـــا بكـــم ونـــن نيمـــتم مـــن عنـــدو، اأنـــا أشـــهد أن ُ إلـــه إُ اهلل وأن 
حممـدا رســو  اهلل وأنــه الــ ي بشـر بــه عيســى ابــن مـرمي، ولــُو مــا أنــا ايـه مــن امللــل ألتيتــه حــ  

ـــوا أنـــتم ســـيوم أي آمنـــون، وأمـــر لنـــا بطعـــام وهنســـو  وقـــا : ر وا ـــه اذهب علـــى هـــ ين  أمحـــ  نعلي
 .(1222)هديتهماص

 قصة شعب أبي طالب 
تعاهــد قــريش وتقاقــت علــى معــا ا     البحــار: أن   ســنة مثــان مــن نبــو  رســو  اهلل

وذلل أنه ملا أسلم محال  ومحى النجاشك من عندو مـن املسـلمني وحـامى رسـو   رسو  اهلل
أن يســلموو، اشــا عمــه أبــو زالــت وقامــت بنــو هاشــم وبنــو عبــد املطلــت  ونــه وأبــوا  اهلل

اإلسةم   القبائ  وانيتهد املشـرهنون   إخ ـاع ذلـل النـور ويـأىب اهلل إُ أن يـتم نـورو، اعراـت 
، انيتمعـوا علـى أن يكتبـوا ايمـا بيـنهم علـى بـين هاشـم وبـين قريش أنه ُ سـبي  إىل حممـد 

اعـــة عبـــد املطلـــت: أن ُ ينـــاهنحوهم ُو يبـــايعوهم، اكتبـــوا صـــحي ة   ذلـــل وهنتـــت ايهـــا مج
وعلقوهــا بالكعبــة،   عــدوا علــى مــن أســلم اــأويقوهم وآذوهــم واشــتد الــبةع علــيهم وعةمــت 

                                                           

 .1سور  مرمي:  (1221)
 ادك. 112-111ص 1 رائ  وا رائح: جا (1222)
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ال تنــة اـــيهم وملاللـــوا ملــالاُ شـــديداإ، و أبـــدت قـــريش لبــين عبـــد املطلـــت ا  ــاع ويـــار بيـــنهم شـــر 
 وقالوا: ُ صلح بيننا وبينكم، ُو رحم إُ على قت  ه ا الصابئ.

أخيــه وبــين أبيــه ومــن اتــبعهم، اــدخلوا شــعت أ   اعمــد أبــو زالــت اأ خــ  الشــعت ابــن
 زالت.

واملــــؤمنني أذن شــــديدا ورــــربوهم   هنــــ  زريــــق وحصــــروهم   شــــعبهم  وآذوا النــــ  
وقطعـــوا عـــنهم املـــار  مـــن األســـوا ، ونـــا ن منـــا  الوليـــد بـــن املغـــري    قـــريش: أمـــا رنيـــ  مـــنهم 

 ونيدمتوو عند زعام يشرتيه االيدوا عليه.
ا سنني، ح  بل  القوم ا هد الشديد، ح  قعوا أصوات صـبيا م ابقوا على ذلل ية

يتضاغون أي يصيحون من ا ومل من وراع الشعت، وهنان املشرهنون يكرهون ما ايه بنو هاشـم 
مـن الــبةع حـ  هنــرو عامـة قــريش مـا أصــاب بـين هاشــم وأظهـروا هنــراهيتهم لصـحي تهم القازعــة 

 الةاملة ح  أرا  رنيا  أن يرب وا منها.
إذا أخــ   لــية أو ســرا، وهنــان النــ  وهنــان أبــو زالــت خيــاه أن يغتــالوا رســو  اهلل

 مضجعه أو رقد نيعله أبو زالت بينه وبني بنيه خشية أن يقتلوو.
وهنــان يصــبح قــريش وقــد قعــوا أصــوات صــبيان بــين هاشــم مــن الليــ  يتضــاغون مــن ا ــومل 

ابه: هنيـــة بـــات أهلـــل ايجلســـون عنـــد الكعبـــة ايســـأ  بعضـــهم بعضـــا ايقـــو  الرنيـــ  ألصـــح
ع الــــ ين   الشــــعت باتــــت صــــبيا م  البارحــــة؟ ايقولــــون: خبــــري، ايقــــو : لكــــن إخــــوانكم هــــُؤ

 يتضاغون من ا ومل، امنهم من يعجبه ما يلقى حممد ورهطه ومنهم من يكرو ذلل.
اــأتى مـــن قــريش علـــى ذلــل مـــن أمـــرهم   بــين هاشـــم ســنتني أو يةيـــا حــ  نيهـــد القـــوم 

لـيهم شـكع إُ سـرا و مسـتخ ى بـه ممـن أرا  صـلتهم مـن قـريش، حـ  نيهدا شـديدا ُ يصـ  إ
روي أن حكيم بن حالام خرج يوما و معـه إنسـان زمـ  زعامـا إىل عمتـه خدرـة بنـت خويلـد 

  الشعت إذ لقيه أبـو نيهـ  اقـا : تـ هت بالطعـام إىل بـين هاشـم  وهك حتت رسو  اهلل
، اقا  له: أبو البخرتي بن هشـام بـن واهلل ُ تربح أنت ُو زعامل ح  أاضحل عند قريش

احلارا متنعه أن يرس  إىل عمته بطعام هنان  ا عندو، اأىب أبو نيه  أن يدعـه، اقـام إليـه أبـو 
البخرتي بسا  بعري اشجه ووزمه وزما شديدا ومحال  بن عبـد املطلـت قريـت يـرن ذلـل، وهـم 

 وأصحابه ايشمتوا هبم. يكرهون أن يبل  ذلل رسو  اهلل 
وي أن هشـــام بـــن عمـــرو بـــن ربيعـــة أ خـــ  علـــى بـــين هاشـــم   ليلـــة يةيـــة أمحـــا  وحـــ  ر 
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زعــــام، اعلمــــت بــــ لل قــــريش امشــــوا إليــــه اكلمــــوو   ذلــــل، اقــــا : إين غــــري عائــــد لشــــكع 
خيـــال كم،   عـــا  اليانيـــة اأ خـــ  محـــة أو محلـــني لـــية وصـــا اته قـــريش و،ـــوا بـــه، اقـــا  أبـــو 

ة باهلل لو اعلنا مي  ما اع  هنـان أمجـ  بنـا وواـق س يان:  عوو رني  وص  رمحه، أما إين أحل
 .(1221)اهلل هشاما ل سةم يوم ال تح

أن قريشــا هنلهــم انيتمعــوا وأخرنيــوا بــين هاشــم إىل  وور  أيضــا: أنــه هنــان مــن معجالاتــه
شعت أ  زالت ومكيوا ايه يةا سـنني إُ شـهرا،   أن ـق أبـو زالـت وخدرـة مجيـع ما مـا 

ُ من موسم إىل موسم، القوا من ا ومل والعري مـا اهلل أعلـم بـه وأن ُو يقدرون على الطعام إ
اهلل قــد بعــع علــى صــحي تهم األررــة، اأهنلــت هنــ  مــا ايهــا إُ اســم اهلل، اــ هنر ذلــل رســو  

أل  زالت، اما رامل قريشا إُ وبين هاشم عنق واحد قد خرنيوا من الشعت، اقالوا:  اهلل
ونيلسوا ايه وهنان ُ يقعد ايـه صـبيان قـريش، اقـالوا:  ا ومل أخرنيهم، اجاعوا ح  أتوا احلجر

 يا أبا زالت قد آن لل أن تصاحل قومل.
 قا : قد نيمتكم شربا، ابعيوا إىل صحي تكم لعله أن يكون بيننا وبينكم صلح ايها.

ابعيوا إليها وهك عند أم أ  نيهـ  وهنانـت قبـ    الكعبـة اخـااوا عليهـا السـرا  اورـعت 
 مهم عليها.بني أيديهم وخواتي

 اقا  أبو زالت: ه  تنكرون منها شيما؟
 قالوا: ُ.

قــا : إن ابــن أخــك حــديين و  يكــ بين قــط أن اهلل قــد بعــع علــى هــ و الصــحي ة األررــة 
اأهنلت هن  قطيعة وإ  وترهنت هن  اسم هو هلل الن هنـان صـا قا أقلعـتم عـن ظلمنـا، وإن يكـن  

 هناذبا نداعه إليكم اقتلتموو.
 نا يا أبا زالت.اصاح الناا: أنص ت

اكـــرب املســـلمون وامتقعـــت ونيـــوو  ا تحـــت   أخرنيـــت اـــلذا هـــك مشـــربة هنمـــا قـــا  
 املشرهنني.

 اقا : أبو زالت أتبني لكم أينا أوىل بالسحر والكهانة.
اأســلم يوممـــ  عـــا  مـــن النــاا   رنيـــع أبـــو زالـــت إىل شــعبة   عـــريهم هشـــام بـــن عمـــرو 

                                                           

 .11ح 5ب 40-12ص 15حبار األنوار: ج (1221)
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 .(1224)العامري نا صنعوا ببين هاشم
، أل ــم «األمــم»ذهنــرت الصــديقة الطــاهر  يعليهــا الصــة  والســةمص   خطبتهــا هــ ا وقــد

 نازحوا املشرهنني واليهو  والنصارن واجملوا، حيع هنان بعر اجملوا   اليمن أيضاإ.
والبهم عبار  عن: الشـجعان الـ ين ُ يعـره قـدر شـجاعتهم، ُو يـدرن مـن أيـن يؤتـون؟ 

 م ا لة؟ هنالشكع املبهم ال ي ُ يدرن معناو ومغالاو.أعن اليمني أم عن الشما  أم األمام أ
حيـــع شـــبهتهم يعليهــا الصـــة  والســـةمص بـــالكبش الـــ ي « ونـــازحتم األمـــم: »قو ــا 

ينـــازح الكـــبش اآلخـــر، هننايـــة عـــن شـــد  اجملالـــد  وظهورهـــا، اـــلن املنازحـــة عبـــار  عـــن حماربـــة  
 هنبشني بقرو ما، وه ا هنناية عن حماربة ا صوم بد واهتمام.

 ، وقد سبق معس الك اح.«وهنااحتم البهم: »قو ا 
 

 ال نبرح أو تبرحون

 َتباع الرسول وأهل بيته 
وعـــدم التقـــدم علـــيهم  وأهـــ  بيتــه الطـــاهرين  مــن الوانيـــت إتبـــامل الرســـو   مسئئئألة:

 والتأخر عنهم.
م املتقـد»الن ه و ا ملة   أحد ونيوهها ت يد ن س املعس الوار    أ عية شهر شعبان: 

 .(1229)« م مار  واملتأخر عنهم ماهق
 .(1226)ومكن أن تكون إخبارا   مقام اإلنشاع

للحيـا ،  االوانيت أن يهندا املرع حياته على زبـق املخطـط الـ ي ورـعه أهـ  البيـت
إرا   الرب   مقا ير أمورو هتبط إليكم وتصدر من »ال م وسائط ال ير والتشريع هنما ور : 

                                                           

 .2ح 5ب 17-16ص 15حبار األنوار: ج (1224)
 شهر شعبان. 126البلد األمني: ص (1229)
إُ أن يقا  إنـه ُ يكـون ايمـا هنـان إخبـاراإ عـن حـا  مارـيه اتأمـ ، ومكـن القـو  باملةممـة العرايـة بـني ميـ   (1226)

عن املارك وبني ونيوبه   احلارر.  وهنلمة ياتأم ص رنا يكون إشار  إىل أن ذلـل وإن هنـان ممكنـاإ إُ ه ا التقرير 
 أن الةهور ُ يساعد عليه.



 

 467 

 .(1227) «بيوتكم
انيــت أو املســتحت ـ هنــ  حبســبه ـ أن يكــون اإلنســان زــومل أوامــرهم املولويــة اــلن مــن الو 

 واإلرشا ية يعليهم الصة  والسةمص، اكّلما حترهّنوا حتّرك، وهنلما سكنوا سكن.
ْلنرا ميْن ررس وَل َيالّ ليي طراعر بينيْذني اهللي قا  سبحانه:  ورمرا أرْرسر

(1228). 
ئئْنك مْ أرطييع ئئوا اهللر ورأرطييع ئئوقــا  تعــاىل:  ْرْمئئري مي وا الرَّس ئئولر ورأ ْوليئئي ا

وهــ ا نــومل مــن  (1225)
 اإلزاعة.

إىل  أوصــى النــ  »قــا :  عــن البــاقر عــن آبائــه  عــن أ  حممــد العســكري 
 «.  علك واحلسن واحلسني

ينر آمرن ئئوا أرطييع ئئوا اللَّئئهر ورأرطييع ئئوا الرَّس ئئولر ورأ و   قــا    قــو  اهلل:  ِي ئئا الَّئئ ْرْمئئري يئئا أريئ هر ليئئي ا
ميْنك مْ 

 . (1211)«األئمة من ولد علك واازمة إىل أن تقوم الساعة»قا :  (1210)
   قو  اهلل تبارك وتعاىل:  وعن بريد العجلك عن أ  نيع ر

 ًئئةر ورآتئرْينئئاه ْم م ْلكئئاً عرظييمئئا ْكمر فئرقرئئْد آتئرْينئئا آلر َيبْئئراهييمر اْلكيتئئابر وراْلحي
اجعلنــا  (1212)

قلــت:   واألئمــة اكيــة يقــرون   آ  إبــراهيم وينكــرون   آ  حممــد مــنهم الرســ  واألنبيــاع
امللــل العةــيم أن نيعــ  اــيهم أئمــة مــن »قــا :  ورآتئرْينئئاه ْم م ْلكئئاً عرظييمئئاً امــا معــس قولــه: 

 . (1211)«أزاعهم أزامل اهلل ومن عصاهم عصى اهلل اهو امللل العةيم
ينر آمرن ئئوا أرطييع ئئوا يئئا أعــن قولــه:  وعــن نيــابر األنصــاري قــا : ســألت النــ   ِي يهئئا الئئ

هــم خل ــائك يــا نيــابر »عرانــا اهلل ورســوله، امــن أويل األمــر؟ قــا :  اللَّئئهر ور أرطييع ئئوا الرَّس ئئولر 
  احلسن   احلسـني   علـك بـن احلسـني  وأئمة املسلمني بعدي، أو م علك بن أ  زالت

                                                           

 .1ح 12ب 55-52ص 6هت يت األحكام: ج (1227)
 .62سور  النساع:  (1228)
 .55سور  النساع:  (1225)
 .55سور  النساع:  (1210)
 .1ح 17ب 426ص 41حبار األنوار: ج (1211)
 .52سور  النساع:  (1212)
 .6ح 17ب 16بصائر الدرنيات: ص (1211)
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ابر اـلذا لقيتـه اأقرئـه مـين السـةم،     حممد بن علك املعروه   التورا  بالباقر وستدرهنه يا ني
الصا   نيع ر بن حممد   موسى بن نيع ر   علك بن موسـى   حممـد بـن علـك   علـك بـن 
حممــد   احلســن بــن علــك   قيــك وهننيــك حجــة اهلل   أررــه وبقيتــه   عبــا و ابــن احلســن بــن 

ت عن شـيعته غيبـة ُ علك، ال ي ي تح اهلل على يدو مشار  األرض ومغارهبا، ذاك ال ي يغي
 . (1214)«ييبت على القو  بلمامته إُ من امتحن اهلل قلبه باإلمان

يئا أيهئا الئِين قا : اسألته عـن قـو  اهلل  وعن أبان أنه  خ  على أ  احلسن الررا
ئْنك مْ  ْرْمئري مي الـت ذلـل علـك بـن أ  ز»اقـا :  آمرن وا أرطييع وا اللَّئهر ورأرطييع ئوا الرَّس ئولر وأ وليئي ا

  «    احلســـن»  ســـكت المـــا زـــا  ســـكوته قلـــت:   مـــن؟ قـــا : « صـــلوات اهلل عليـــه
  »قلـــت:   مـــن؟ قـــا : «  احلســـني »ســـكت، المـــا زـــا  ســـكوته قلـــت:   مـــن؟ قـــا : 

وســكت، الــم يــال  يســكت عــن هنــ  واحــد حــ  أعيــد املســألة ايقــو  «  علــك بــن احلســني
 .  (1219)ح  قاهم إىل آخرهم
أرطييع وا اللَّهر ورأرطييع وا الرَّس ولر عن قوله  عيد قا : سألت أبا احلسنوعن عمرو بن س
ْرْمري ميْنك مْ   .(1216)«علك بن أ  زالت واألوصياع من بعدو»قا : قا :  ورأ وليي ا

يأوص نعس: إُّ، أي: ُ نـربح إُ أن تربحـوا أنـتم أيضـاإ، « اة نربح أو تربحون: »قو ا 
 ون بأوامرنا وتالنيرون بنواهينا.نعس: إنكم تأمتر 

ُ نغضـــت أو تغضـــبون أي إُ أن «: ُ نـــربح أو تربحـــون»ومـــن ا تمـــ  أن يكـــون معـــس 
 تغضبوا أنتم أيضاإ.

وبعبار  أخرن: لو هنان ماريه يبفرِحفص نعس ما  عن مكانه هنان املعس األو  هو املرا ، ولو  
 ، واألو  هو الةاهر خاصة بقرينة ما بعدو.هنان ماريه يبـفرفحفص هنان املعس الياين هو املرا 

                                                           

 .اص    اآليات املناللة ايهم  424ص1املناقت: ج (1214)
 .46ح 17ب 451-454ص 41حبار األنوار: ج (1219)
 .176من سور  النساع ح 451ص 1ت سري العياشك: ج (1216)
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 نأمركم فتأتمرون

 عمومية وجوب اإلطاعة
  أوامــرهم الونيوبيــة، إذ قــد تكــون األوامــر  يــت إزاعــة وامتيــا  أهــ  البيــت  مسئئألة:

  قصــة مواج امــرأ  حيــع ســألته: أتــأمرين يــا  إرشــا ية أو اســتحبابية، هنمــا قــا  رســو  اهلل
 إ ا أنا شااع.رسو  اهلل، اقا : ُ 

هنمـــا أنـــه يـــت إزـــاعتهم حـــ    األوامـــر العا يـــة إذا قالوهـــا علـــى ســـبي  الطلـــت وا ـــّد، 
وليس غـريهم هنـ لل، هنمـا إذا زلبـوا مـن أحـد السـ ر أو اـتح حمـ  أو بيـع أو شـراع أو مواج أو 

ية.  ما أشبه ذلل، اه ا من خصائ  الُو
إذ  خــ  ســه  بــن  صــا  عــن أ  محــال  عــن مــأمون الرقــك قــا : هننــت عنــد ســيدي ال

حســن ا راســاين، اســلم عليــه   نيلــس اقــا  لــه: يــا ابــن رســو  اهلل لكــم الرأاــة والرمحــة وأنــتم 
أه  بيت اإلمامة، ما ال ي منعل أن يكون لل حـق تقعـد عنـه وأنـت يـد مـن شـيعتل مائـة 

 ألة يضربون بني يديل بالسية؟ 
ــــا حن يــــة اســــجري » :   قــــا« انيلــــس يــــا خراســــاين رعــــى اهلل حقــــل: »اقــــا  لــــه  ي

يـــا خراســـاين قـــم اـــانيلس   »، اســـجرته حـــ  صـــار هنـــا مر  وابـــير علـــوو،   قـــا : «التنـــور
 «.التنور

 اقا  ا راساين: يا سيدي يا ابن رسو  اهلل ُ تع بين بالنار، أقلين أقالل اهلل.
 «.قد أقلتل»قا : 

الســةم عليــل يــا ابــن  ابينمــا  ــن هنــ لل إذ أقبــ  هــارون املكــك ونعلــه   ســبابته، اقــا :
 رسو  اهلل.

 «.ألق النع  من يدك وانيلس   التنور: »اقا  له الصا   
قـا : اـألقى النعـ  مـن سـبابته   نيلـس   التنـور، وأقبـ  اإلمـام زـدا ا راسـاين حـديع 

 «.قم يا خراساين وانةر ما   التنور»خراسان ح  هنأنه شاهد  ا،   قا : 
 رتبعا اخرج إلينا وسلم علينا!.قا : اقمت إليه ارأيته م

 ؟«هنم يد خبراسان مي  ه ا: »اقا  له اإلمام 
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 اقلت: واهلل ُو واحدا.
ُ واهلل ُو واحــدا، أمــا إنــا ُ ًــرج   ممــان ُ  ــد ايــه مخســة معارــدين لنــا : »اقــا 

 .(1217)« ن أعلم بالوقت
زـــاعتكم  اقـــا : وعـــن معمـــر بـــن خـــة  قـــا : ســـأ  رنيـــ  اارســـك أبـــا احلســـن الررـــا

 . (1218)«نعم»؟ اقا : اقا  هنطاعة علك بن أ  زالت« نعم»م رترة؟ اقا : 
وأشــــهد أنكــــم األئمــــة الراشــــدون املهتــــدون وأن زــــاعتكم : »و  ميــــار  األئمــــة بــــالبقيع

 .(1215)«م رورة وأن قولكم الصد  وإنكم  عو  الم يابوا وأمر  الم تطاعوا
ها ر  ومن  لة عنها ذ ، وارض زـاعتكم وأعطاهنم راية احلق ال  من تقدم»وأيضا: 

 .(1240)«ومو تكم على هن  أسو  وأبير من عبا و
ـــــدي اإلمـــــان، وربيـــــتم   حجـــــر اإلســـــةم، »وأيضـــــاإ:  ـــــأ  أنـــــتم وأمـــــك، لقـــــد ررـــــعتم ي ب

واصــط اهنم اهلل علــى النــاا، ووريكــم علــم الكتــاب، وعلمكــم اصــ  ا طــاب، وأنيــرن اــيكم 
مة، وألالمكم حب ظ الشريعة، وارض زـاعتكم ومـو تكم مواريع النبو ، واجر بكم ينابيع احلك

 .(1241)«على الناا
 .(1242)«وقرن زاعتكم بطاعته»و  ميار  ا امعة: 
  هـ ا املقطـع مـن خطبتهـا الشـري ة، األمـر  ون النهـك ألن األمـر  وإ ا ذهنرت الالهراع 

 نو  السابقة.  أميا  ه ا املقام يشم  النهك أيضاإ، هنما أملعنا إىل ذلل   ميله من الب
أي: تقبلـــون أوامرنـــا، المـــاذا اآلن انتكصـــتم عـــن مناصـــرتنا « نـــأمرهنم اتـــأمترون: »قو ـــا 

 وعن إزاعتنا؟!

                                                           

 .اص    خر  العا ات له  417ص 2املناقت: ج (1217)
 .52ح 17ب 101ص 41حبار األنوار: ج (1218)
 بالبقيع. ميار  األئمة  550: صالدعاع والاليار  ل مام الشريامي (1215)
 .2ح 6ب 402-407ص 57حبار األنوار: ج (1240)
 .2رمن ح 6ب 405ص 57حبار األنوار: ج (1241)
 .1ح 26ب 55ص 6هت يت األحكام: ج (1242)
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 رحى اإلسالم ص1421يحتى َذا رارت بنا 

 محورية أهل البيت 
اســتمراراإ  رحــى اإلســةم حــدوياإ، وهــك  ائــر  هبــم لقــد  ارت بأهــ  البيــت  مسئئألة:

 أيضاإ، وذلل: 
ُإ: أل  ن البقاع ارمل احلدوا، والشكع يعل  بأوىل علله أيضاإ حقيقة.أو

علــــ  بعيــــد  أيضــــاإ، اــــلن ونيــــو هم  علــــ  قريبــــة للبقــــاع، هنمــــا هــــم  ويانيــــاإ: أل ــــم 
وهنلماهتم ومـواق هم وآيـارهم ومنـاهجهم ومـا ترهنـوو مـن تـراا اكـري وأ   ونيهـا ي ـ بـ  حـ  

عليهـا وهبـا رحـى اإلسـةم، وعلـى أي حـا   قبورهم ومراقدهم الشـري ة ـ ُ تـالا  هـك الـ  تـدور
هم     يقم ل سةم عو  ُو استقام له عمو . لُو

لكــن ذلــل اإلســةم شــّوهته  قبــ  رســو  اهلل  نعــم إن اإلســةم هنــان  يــن األنبيــاع 
ا اهلية ح    يبق منه إُ هنأنوار احللباِحت
 الصغري    الليايل املةلمة املد مة. (1244)

هـو اإلسـةم بـاملعس املصـطلح، ُ بــاملعس  املـرا  بــ ياإلسـةمص   هنةمهـا أو يقـا : بـأن 
 ، ايكون املرا  املعس احلقيقك من يح  إذا  ارتص.(1249)األعم

هـــو هننايـــة عـــن اســـتقرار األمـــر ل ســـةم « حـــ  إذا  ارت بنـــا رحـــى اإلســـةم: »قو ـــا 
 .وانتةام أمورو على يد أه  البيت
هنان أمـني اهلل   أما بعد الن حممدا : »نه هنتت إليه الرراعن عبد اهلل بن نيندب أ

هننا أه  البيت وريته، انحن أمناع اهلل   أررـه، عنـدنا علـم البةيـا     خلقه، الما قبر 
 .(1246)«واملنايا وأنساب العرب ومولد اإلسةم

                                                           

 و  بعر النسخ: يح   ارت لكم بنا رحى اإلسةمص. (1241)
: النــار ا  يــة يضــرب هبــا امليــ    الضــعة ـ واحلباحــت مــا تقدحــه حــواار ا يــ  ـ وأيضــاإ: نــار احلباحــت (1244)

 احلباحت وأم حلباحت: ذباب ذو ألوان يطري   اللي ،   ذنبه شعامل هنالسراج.
وتشـــك  القاســـم املشـــرتك مـــع الـــدين  أي الـــ ي يطلـــق علـــى دموعـــة مـــن الكليـــات الـــ  آمـــن هبـــا الرســـ  (1249)

 اإلسةمك.
 .1باب أن األئمة وريوا علم الن  ح 441ص 1لكا : جا (1246)
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 اإلســةم عريــان الباســه احليــاع، ومينتــه: »قــا : قــا  رســو  اهلل  وعــن أ  عبــد اهلل
الوقار، ومروعته العم  الصاحل، وعما و الورمل، ولك  شكع أساا وأسـاا اإلسـةم حبنـا أهـ  

 .(1247)«البيت
بــين اإلســةم علــى مخــس: إقــام الصــة  وإيتــاع الالهنــا  وحــ  البيــت : »وقــا  أبــو نيع ــر 

يــة  يــة لنـا أهــ  البيــت، اجعــ    أربـع منهــا رخصــة و  رعــ    الُو وصـوم شــهر رمضــان والُو
من   يكن له ما    تكن عليه الالهنا ، ومن   يكـن لـه مـا  الـيس عليـه حـ ، ومـن  رخصة، 

يـة صـحيحا هنـان أو مريضـا أو ذا مـا  أو  هنان مريضا صلى قاعـدا وأاطـر شـهر رمضـان، والُو
 . (1248)«ُ ما  له اهك ُممة
 إن ا نـــة لتشــــتا  ويشـــتد رــــو ها نجـــكع آ  حممــــد»أنـــه قــــا :  وعـــن أ  نيع ــــر

أن عبدا عبـد اهلل بـني الـرهنن واملقـام حـ  تتقطـع أوصـاله وهـو ُ يـدين اهلل حببنـا  وشيعتهم، ولو
يتنا أه  البيت ما قب  اهلل منه  . (1245)«وُو

 
 ورّر حلب اْيام

 وسائ  الفيم َنهم 
وسـائط ال ـير، والـنعم   أصـلها و  مراتبهـا و رنياهتـا وهنمهـا  قد سبق أ م  مسألة:

إىل بعر تلـل املراتـت   ا هنله بلرا   اهلل وأمرو. وقد أشارت وهني ها تكون هبم وعربهم، وه
 أي بنا.« و ر حلت األيام»حيع قالت: 

اــلن الربهنــة املعنويــة تتــوار بســببهم يعلــيهم الصــة  والســةمص اقــط، والربهنــة املا يــة تكــون 
بســـبت منـــاهجهم الـــ  أونيبـــت وحـــد  األمـــة وتعاو ـــا وتقـــدمها   شتلـــة أبعـــا  احليـــا ، هنمـــا 

 .(1290)«وزاعتنا نةاماإ للملة، وإمامتنا أمامناإ من ال رقة:»لتقا
 ّر اللـ  عبــار  عــن نيريانــه بكيـر ، واحللــت: اســتخراج مــا « و ر حلــت األيــام: »قو ـا 

                                                           

 .4باب نسبة اإلسةم ح 26ص 4الكا : ج (1247)
 .42ح 1ب 41ص 1وسائ  الشيعة: ج (1248)
 .ذهنر مو   األئمة من آ  حممد  72ص 1 عائم اإلسةم: ج (1245)
 اص  نور  ايه خطبة خطبتها سيد  النساع. 441ص 45حبار األنوار: ج (1290)
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  الضـــرمل مـــن اللـــ ، أي: بســـبت إزـــاعتكم ألوامرنـــا ظهـــرت لكـــم النتـــائ  احلســـنة مـــن ا ـــري 
 والنعمة واألل ة وغري ذلل.

يـــتهم يعلـــيهم أاضـــ  الصـــة  والســـةمص هـــك األســـاا   هنـــ  خـــري، و  ومـــن هنـــا اـــلن ُو
 يبعع اهلل نبياإ إُ هبا.
ية اهلل ال    يبعع نبيا قط إُ هبا»قا :  عن أ  عبد اهلل  يتنا ُو  .(1291)«ُو

مــا مــن نــ  نيــاع قــط إُ نعراــة »يقــو :  وعــن عبــد األعلــى قــا : قعــت أبــا عبــد اهلل 
 .(1292)«سواناوت ضيلنا على من  حقنا

واهلل إن   السماع لسبعني ص ا من املةئكة لـو »قا : قعته يقو :  وعن أ  نيع ر 
انيتمـــــع أهـــــ  األرض هنلهـــــم زصـــــون عـــــد  هنـــــ  صـــــة مـــــنهم مـــــا أحصـــــوهم وإ ـــــم ليـــــدينون 

يتنا  .(1291)«بُو
يــة علــك »قــا :  وعــن أ  احلســن مكتوبــة   مجيــع صــحة األنبيــاع و  يبعــع  ُو

 . »(1294)ووصيه علك بو  حممداهلل رسُو إُ بن
 : إن اهلل عالونيـــ  نصـــت عليـــا قـــا  رســـو  اهلل »قـــا :  وعـــن اإلمـــام الصـــا  

علمــا بينــه وبــني خلقــه امــن عراــه هنــان مؤمنــا، ومــن أنكــرو هنــان هنــاارا، ومــن نيهلــه هنــان رــاُ، 
يته  خـ  ا نـة، ومـن نيـاع بعداوتـه  خـ   ومن عد  بينه وبني غريو هنان مشرهنا، ومن نياع بُو

 .(1299)«لنارا
فئئئئئئئاذكروا آالء هـــــــ و اآليــــــة:  وعــــــن أ  يوســــــة البـــــــالام قــــــا : تــــــة أبـــــــو عبــــــد اهلل

اهلل
هــك أعةــم نعــم اهلل علــى خلقــه »؟ قلــت: ُ، قــا : «أتــدري مــا آُع اهلل»، قــا : (1296)

يتنا  .(1297)«وهك ُو

                                                           

ية ح 217ص 1الكا : ج (1291)  .1باب ايه نتة ونيوامع من الرواية   الُو
ية ح 217ص 1الكا : ج (1292)  .2باب ايه نتة ونيوامع من الرواية   الُو
ية ح 217ص 1الكا : ج (1291)  .5باب ايه نتة ونيوامع من الرواية   الُو
 الباب اليامن ايما نياع   تعيينه. 472ص 1الصراط املستقيم: ج (1294)
 .61ح 61ب 115ص 12نوار: جحبار األ (1299)
 .65سور  األعراه:  (1296)
 .1ح باب أن النعمة ال  ذهنرها اهلل عالوني    هنتابه األئمة  417ص 1الكا : ج (1297)
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ومئئئن يكفئئئر عـــن قـــو  اهلل تبـــارك وتعـــاىل:  وعـــن أ  محـــال  قـــا : ســـألت أبـــا نيع ـــر
ب  عمله وهو في اآلخرة من الَاسرينباإليمان فقد ح

ت سـريها   بطـن »، قا : (1298)
ية علك  .(1295)«وعلك هو اإلمان القرآن يعين من يك ر بُو

اقـا  يل رنيـ  مـن أهــ  الكواـة: سـله عـن قــو   وعـن مرار  قـا : هننـت عنـد أ  نيع ــر
اســألته،  قـا :« سـلوين عمـا شـمتم ُو تسـألوين عـن شـكع إُ أنبـأتكم بـه: »أمـري املـؤمنني 

اليــ هت النــاا  إنــه لــيس أحــد عنــدو علــم شــكع إُ خــرج مــن عنــد أمــري املــؤمنني »اقــا : 
 .(1260)«حيع شا وا اواهلل ليأتني األمر هنا وأشار بيدو إىل صدرو

 بحث حول الزمن
لأليـام، إىل حبـع عـابر حـو  اليـوم  ُو بأا ههنا باُستطرا  واإلشار ، نناسبة ذهنرهـا 

 ك  عام، انقو :والساعة والالمن بش
 لقد اختل وا   الالمان من قدمي األيام أنه ما هو؟

 اه  هو مقدار حرهنة ال لل؟
 أم هو أمر اعتباري؟

 أم غري ذلل؟
 وقد عدو بعضهم: البعد الرابع للجسم.

ـ وهــك مــن مصــا يق  (1261)ولــيس الكــةم اآلن   ذلــل، بــ  الكــةم   أنــه هــ  الســاعة
 ة ايه، أو شكع يالع   يص  إليه علم البشر؟الالمن ـ خارنية عن ا سم، أو  اخل

اأنصــار األو  يقولــون: إنــه شــكع حقيقــك ُ خيتلــة ايــه ن ــران يكونــان   مكــان واحــد 
ارراإ، ميله مي  املكان ال ي هو هن لل، وإ ا اُختةه باحلس ـ بالطو  والقصر   املـرير 

نسـان يـدخلهما   إنـاع مـاع اـاتر والصحيح و و،ا ـ وإن هنان الواقع شيماإ واحداإ مي  يدي اإل
بعـــد أن خيـــرج إحـــدن يديـــه مـــن مـــاع حـــار واألخـــرن مـــن مـــاع بـــار ، حيـــع حتـــّس اليـــد األوىل 

                                                           

 .5سور  املائد :  (1298)
 .12ح 16ب 165ص 15حبار األنوار: ج (1295)
 .1ح 15ب 515-512بصائر الدرنيات: ص (1260)
 نعس نيالع من الالمان.وقد قسموها إىل املستوية واملعونية، و  (1261)
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بالربو   واليانية باحلرار  مع أن املاع واحد، ااُختةه ليس باحلقيقة وإ ـا هـو   اإلحسـاا، 
واليـاين يـراو بكامـ  هيمتـه وهن لل اينان يشاهدان شيماإ واحداإ أحد،ا يراو شـبحاإ لضـعة عينـه 

لقوهتا، وهك ا احلا    هن  احلواا ا مس، ب  والروح أيضـاإ حيـع إن أحـد،ا ي ـرح واآلخـر 
يرتح بشكع واحد، ب  إن ه ا يأيت أيضاإ   ن ر واحد   حالني ولـو متقـار  الالمـان، اا ـائع 

 ب  رنا اهبأّم منه.يلت  بالطعام الت اذا هنبرياإ، وبعد شبعه ُ يلت  بن س ذلل الطعام 
وأنصـار اليـاين يقولـون: إن السـاعة شـكع    اخـ  اإلنسـان، اـلذا أسـرعت   احلرهنــة رأن 
اإلنســان الالمــان قصــرياإ، وإذا أبطــأت رآو زــويةإ، اــاملرير والصــحيح والصــغري والكبــري ومــن   

ُإ و  قصـــراإ، الـــرتح ومـــن   ال ـــرح ومـــن ينتةـــر ومـــن ُ ينتةـــر يـــرون الالمـــان بشـــك  متعـــاهنس زـــو
 حيع إن املرير يرن أن ليله ُ ينقضك خبةه الصحيح وهك ا.

وبعر املكاشـ ات عـن حـا  األمـوات    علـى ن ـس هـ و احلالـة اـيهم أيضـاإ، حيـع إن 
امليت ال ي هنان   السعا   مرت عليه ألة سـنة وهنأ ـا سـاعة، والـ ي هنـان   الشـقاع مـّرت 

 عليه الساعة وهنأ ا ألة سنة.
يكـــون إشـــار  إىل ذلـــل، وإن هنـــان  (1262)«يـــا مبـــد  الالمـــان»الـــدعاع:  ولعـــ  مـــا ور  مـــن

 ظاهرو غريو من تبديله حالة إىل حالة.
 .(1261) «إذا تغري السلطان تغري الالمان: »و وو قوله 

 .(1264) «إذا اسد الالمان سا  اللمام: »وقوله 
مــة ومــا ور  مــن أن اهلل يقضــك بســرعة ال لــل   ظــ  حكومــة ا ــائر وبطولــه   ظــ  حكو 

إن اهلل عالوني  نيع  ملـن نيعـ  لـه سـلطانا مـد  مـن ليـايل »قا :  العا  ، اعن أ  عبد اهلل
وأيــام وســنني وشــهور، اــلن عــدلوا   النــاا أمــر اهلل عالونيــ  صــاحت ال لــل أن يبطــئ بل ارتــه 
اطالــــت أيــــامهم وليــــاليهم وســــنوهم وشــــهورهم، وإن هــــم نيــــاروا   النــــاا و  يعــــدلوا أمــــر اهلل 

ل لل اأسرمل إ ارته وأسرمل اناع لياليهم وأيامهم وسنيهم وشهورهم، وقد وىف عالوني  صاحت ا
 .(1269)«تبارك وتعاىل  م بعد  الليايل واأليام والشهور

                                                           

 وهو  عاع ال رج. ومن ذلل  عاع الن   51-50مه  الدعوات: ص (1262)
 .120ال ص  العاشر ح 427ص 1غوايل الآليل: ج (1261)
 .2005ذم احلكومة ا ائر ح 127غرر احلكم و رر الكلم: ج (1264)
 .16ح 1ب 101ص 2حبار األنوار: ج (1269)
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 (1266) «ُ تعــا وا األيــام اتعــا يكم:» ومنــه يعــره معــس مــن معــاين قــو  رســو  اهلل 
األيــام ُ تعــا ن، بــ   حيــع إن عــداو  األيــام نعــس مــا   األيــام علــى ســبي  اجملــام، اــلن ن ــس

تونيــت انعكــاا العــداو  إىل الــن س، االســاعة الن ســية متــر يقيلــة هنالــ ي   مــرض أو مــا أشــبه 
 .ذلل، ه ا وقد ور  تأوي  الرواية باملعصومني 

قـا : قلـت: يـا سـيدي حـديع  عن الصقر بن أ   لة عن اإلمام أ  احلسن ا ا ي
 ؟ «وما هو»ُ أعره معناو، اقا :  يرون عن الن  
 ما معناو؟« ُ تعا وا األيام اتعا يكم: »قلت: قوله 
 نعـــم، األيـــام  ـــن مـــا قامـــت الســـماوات واألرض، االســـبت اســـم رســـو  اهلل»اقـــا : 

واليةياع علك بـن احلسـني وحممـد  واُينني احلسن واحلسني  واألحد اسم أمري املؤمنني 
 ــر وعلــك بــن موســى وحممــد بــن علــك واألربعــاع موســى ابــن نيع بــن علــك ونيع ــر بــن حممــد

وإليــه رتمــع عصــابة احلــق وهــو الــ ي  وا معــة ابــن ابــين وا مــيس ابــين احلســن وأنــا
ملؤهــــا قســــطا وعــــدُ هنمــــا ملمــــت نيــــورا وظلمــــا، وهــــ ا معــــس األيــــام اــــة تعــــا وهم   الــــدنيا 

 .(1267) «ايعا وهنم   اآلخر 
مــن علــم مــا أوتينــا ت ســري إن »يقــو :  وعــن ســلمة بــن حمــرم قــا : قعــت أبــا نيع ــر 

 .(1268)«القرآن وأحكامه وعلم تغري الالمان وحديانه

                                                           

 .12202ح 11ب 77ص 11مستدرك الوسائ : ج (1266)
 .1ح 27ب 212-211ص 16حبار األنوار: ج (1267)
 .1باب أنه   رمع القرآن هنله ح 445ص 1الكا : ج (1268)
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 الشرك ص1465يوخضعت نعرة

 َخضاع اإلعالم المضل
 رت إخضامل الشرك وإمخا و. مسألة:

هـــ ا أن مـــن مقاصـــد الشـــريعة يومـــن الوانيبـــاتص: إخضـــامل  ورنـــا يســـت ا  مـــن هنةمهـــا 
 ـا مـن مصـا يق نعـر  الشـرك، اـلن الشـرك قبـ  اإلعةم الضـا  واملضـ  والـدعايات املنحراـة، ال

ونيلبة وروراع وهدير وصخت يغّطك اآلاا  و  شتلة أبعا   (1270)اإلسةم هنانت له نعر 
 حيع أسلم الناا وحلق الشرك بالوايا ا مو . احليا ، وإ ا أخضعها رسو  اهلل 

ت نعرتـــه االوانيـــت هـــو إمخـــا  الشـــرك هنليـــاإ، اـــلن   مكـــن اـــة أقـــ  مـــن إخضـــاعه وإســـكا
وصرخته، الذا   يتمكن اإلنسان من إمخا و ومتكن من إخضامل نعرته ونيت عليـه ذلـل، اـلن 

 الشرك هنلما هنان أق  وهنلما هنان علو صوته وارت اعه أخة هنان أاض .
 .(1271) «وأهنرب الكبائر الشرك باهلل»قا :  عن أ  عبد اهلل 
وقــــ ه »إىل أن قــــا :« انيتنبــــوا الســــبع املوبقــــات، الشــــرك بــــاهلل: »وقــــا  رســــو  اهلل 

 .(1272)«ا صنات الغااةت املؤمنات
يتعوذ   هن  يوم من ست، من الشـل  هنان رسو  اهلل »قا :  وعن أ  عبد اهلل

 .(1271) «والشرك واحلمية والغضت والبغك واحلسد
الشرك   الناا أخ ى من  بيت النم  على املسح األسـو    »قا :  وعن أ  حممد

 .(1274) «الليلة املةلمة
وقـا : أي األعمـا   أن رنية من خيعم نيـاع إىل رسـو  اهلل : »وعن أ  عبد اهلل

                                                           

 و  بعر النسخ: يغر  الشرك. (1265)
 نعري: صاح وصّوت خبيشومه، والناعر: الصائح، وامرأ  نّعار  أي: صّخابة واحاشة. (1270)
 .11422رمن ح 26ب 155ص 11مستدرك الوسائ : ج (1271)
 .15ح 21ب 111ص 76ألنوار: جحبار ا (1272)
 .7ح 100ب 146ص 65حبار األنوار: ج (1271)
 .11ح 116ب 455-452ص 65حبار األنوار: ج (1274)
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أبغــر إىل اهلل؟ اقــا : الشــرك بــاهلل، قــا :   مــاذا؟ قــا : قطيعــة الــرحم، قــا :   مــاذا؟ قــا : 
 .(1279) «األمر باملنكر والنهك عن املعروه

قيــ : « األصــغر إن أخــوه مــا أخــاه علــيكم الشــرك»أنــه قــا :  وقــد روي عــن النــ 
يقـــو  اهلل عالونيـــ  يـــوم القيامـــة إذا »قـــا : « الريـــاع»ومـــا الشـــرك األصـــغر يـــا رســـو  اهلل؟ قـــا : 

نيـــامن العبـــا  بأعمـــا م: اذهبـــوا إىل الـــ ين هننـــتم تـــراعون   الـــدنيا هـــ  يـــدون عنـــدهم يـــواب 
 .(1276)«أعمالكم

رك امـن عمـ  قا  اهلل عالوني : أنا أغس الشرهناع عـن الشـ»أنه قا :  وروي عن الن  
 .(1277) «عمة أشرك ايه غريي اأنا منه بريع اهو لل ي أشرك

اض  أمـري املـؤمنني مـا »يقو :  وعن امل ض  بن عمر ا ع ك قا : قعت أبا عبد اهلل
 أخ  به، وما  ى عنه انتهى عنه، نيرن له من ال ض  ما نيرن  مـد  نياع به الن  

تعقــت عليـه   شــكع مــن أحكامـه هناملتعقــت علــى و مـد ال ضــ  علـى مجيــع مــن خلـق اهلل، امل
اهلل وعلى رسوله، والرا  عليه   صغري  أو هنبري  على حد الشرك باهلل، هنان أمري املـؤمنني بـاب 
اهلل الــ ي ُ يــؤتى إُ منــه وســبيله الــ ي مــن ســلل بغــريو هلــل، وهنــ لل نيــرن علــى األئمــة 

يــد بأهلهــا واحلجــة البالغــة مــن اــو  ا ــدن واحــدا بعــد واحــد، نيعلهــم اهلل أرهنــان األرض أن مت
 .(1278)«األرض ومن حتت اليرن

يومجعهـا يغـورص « وخضعت يغـر  الشـرك»و  بعر النسخ من ا طبة الشري ة: يغر ، أي 
وهــك نعــس: املن ــ  واملكــان الــ ي خيــاه منــه هجــوم العــدو، أي قــد خضــعت اليغــر  الــ  هنــان 

 منها يدخ  الشرك.
قـوتني، اخضـوعها هننايـة عـن سـقوط الشـرك هنـاحليوان السـاقط أو نعس نقر  النحـر بـني الرت 

 على األرض.
و  بعضـــها: ينعـــر ص وهـــك إمـــا تقـــرأ ينـلعفـــرف ص علـــى ومن ي،لفـــالف ص وهنـــ لل ينـلْعـــر ص، ومعناهـــا: 

                                                           

 .260ح 22ب 455ص 1ا اسن: ج (1279)
 .1رمن ح 116ب 466ص 65حبار األنوار: ج (1276)
 .52ب 444ص 67حبار األنوار: ج (1277)
 .1ح 5ب 401-400بصائر الدرنيات: ص (1278)
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 ا يشوم والكرب وا يةع.
 أو تقرأ ينـفْعر ص اتكون نعس اـفْور  الشرك واورانه، أو نعس: صرخة وهو ما مشينا عليه.

وغــري خ ــك أن هنةمهــم يعلــيهم الصــة  والســةم أمجعــنيص يــومن باملياقيــ ، اــلن هنــ  هنلمــة 
 منه يكمن ورائها سر   انتخاهبا  ون غريها من الكلمات.. 

و  تقـ  أميلـت أو « وخضعت يغـر  الشـرك»وههنا  دها يعليها الصة  والسةمص تقو : 
 أعدمت ب  خضعت احست.
اـــلن مخـــدت « مخـــدت نـــريان الك ـــر»و« اـــور  اإلاـــلوســـكنت »وهكـــ ا ا مـــ  الةحقـــة 

 النار، نعس سكن  بها و  يط أ مجرها.. 
ومــــا أ قــــه مــــن تعبــــري ومــــن وصــــة حلالــــة الك ــــار واملشــــرهنني عندئــــ  إذ إ ــــم   ي نــــوا بــــ  

 استسلموا وخضعوا.
 

 وسكنت فورة اإلفك

 حرمة اإلفك
ب وهــو حمــّرم نختلــة زــرم اإلاــل ورــت إســكان اورتــه، اــلن اإلاــل هــو الكــ  مسئئألة:

أقســـامه، ســـواع هنـــان هنـــ باإ   التوحيـــد أم النبـــو  أم املعـــا  أم غـــري ذلـــل، وســـواع هنـــان هنـــ باإ   
 األحكام واألخة  واآل اب و وها أم   الشؤون الشخصية، نعم حلرمته مراتت و رنيات.
لــه  وإذا   يــتمكن اإلنســان مــن إمخــا  أصــ  اإلاــل ومتكــن مــن إمخــا  اورتــه بــأن ُ يكــون

ن ونيت بالقدر املمكن.  اشتعا  ونيُو
، اورتــه: غليانــه، اــلن ا اهليــة هنانــت مســرحاإ للكــ ب «وســكنت اــور  اإلاــل: »قو ـا 

   العقيد  والعم ، وملا نياع اإلسةم تبد  الك ب إىل الصد    هن  شكع.
ـــه تعـــاىل:  روي عـــن أ  ا ـــارو  عـــن أ  نيع ـــر ترئئئراه    قول َيْفئئئٌك افئْ

قـــا :  (1275)
 .(1280)«إلال الك با»

                                                           

 .2ن: سور  ال رقا (1275)
 .115رمن ح 1ب 442ص 5حبار األنوار: ج (1280)
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نــا أمــري املــؤمنني يصــلوات اهلل وســةمه عليــهص:  الســةم عليــل يــا  احــر »و  ميــار  ملُو
 .(1281)«اإلال ومبط  الشرك ومالي  الشل

 .(1282)«أقبح شكع اإلال»و  الغرر: 
يقـو  لولـدو: اتقـوا الكـ ب الصـغري  هنـان علـك بـن احلسـني»قـا :  وعن أ  نيع ر

 ، الن الرني  إذا هن ب   الصغري انيرتأ على الكبري، أما علمـتم منه والكبري،   هن  نيد وهال 
قا : ما يالا  العبد يصد  ح  يكتبه اهلل صديقا، ومـا يـالا  العبـد يكـ ب  أن رسو  اهلل 

 . (1281)«ح  يكتبه اهلل هن ابا
إن اهلل عالوني  نيع  للشر أق ـاُ ونيعـ  م ـاتيح تلـل األق ـا  »قا :  وعن أ  نيع ر
 .(1284)«شر من الشرابالشراب، والك ب 
 .(1289)«إن الك ب هو خراب اإلمان»قا :  وعن أ  نيع ر

ــــا  إيــــاهنم والكــــ ب، اــــلن الكــــ ب يهــــدي إىل ال جــــور، وال جــــور يهــــدي إىل : »وق
 .(1286)«النار
 

 وخمدت نيران الكفر

 الكفر ونيرانه
 رت إمخا  نريان الك ر. مسألة:

نار حتر  املا يـات واملعنويـات، اـلن هنما أن النار املا ية حتر  األنيسام هن لل الك ر هو 
الك ــر يســبت تكالــت النــاا علــى املــا   ويونيــت إشــعا  احلــروب واليــورات ويــؤ ي إىل القتــ  
وس ل الدماع وما أشبه ذلل، االوانيت على اإلنسان إمخا  نريانه، وإذا متكن من إمالـة أصـ  

                                                           

 .10ح 2ب 111ص 57حبار األنوار: ج (1281)
 . 2167ذم الك ب ح 415غرر احلكم و رر الكلم: ص (1282)
 .4باب الك ب ح 112ص 4الكا : ج (1281)
 .16406ح 112ب 422ص 14وسائ  الشيعة: ج (1284)
 .2ح 112ب 427ص 65حبار األنوار: ج (1289)
 .22ح 112ب 461ص 65جحبار األنوار:  (1286)
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بقـدر ـ ونيـت حسـت الك ـر   مكـان ونيـت، وإذا   يـتمكن ومتكـن مـن إمخـا  نريانـه ـ ولـو 
 القدر .

ئئري فئرقرئئْد ضرئئلَّ قــا  تعــاىل:  ئئْومي اآْلخي تيئئهي ور ك ت بيئئهي ور ر س ئئليهي ور اْليئر ورمرئئْن يرْكف ئئْر بياللَّئئهي ور مرالئيكر
ضرالاًل برعييداً 

(1287). 
مخــو  النــار عبــار  عــن ســكون  يبهــا، أي: أن حــروب « ومخــدت نــريان الك ــر: »قو ــا 

 ةم ونشرو.ا اهلية مخدت بربهنة اإلس
امعــــس ينــــريان الك ــــرص إمــــا النــــريان الــــ  ولّــــدها الك ــــر، اتكــــون احلــــروب إحــــدن األميلــــة 
واملصــــا يق، أو معناهــــا ينــــريان هــــك الك ــــرص اــــاملعس مخــــو  الك ــــر ن ســــه، وذلــــل نةــــراإ لكــــون 

 اإلرااة ُمية أو بيانية.
: ا   أن مخــدت نــريان اــارا، قــا  اإلمــام الصــ وهنــان مــن إرهاصــات ُو   النــ  

أصـــبحت األصـــنام علـــى ونيوههـــا، واريـــس إيـــوان هنســـرن وســـقط منـــه أربـــع عشـــر  شـــرااة، »
وغارت حبـري  سـاو ، ومخـدت نـار اـارا و   مـد قبـ  ذلـل بـألة عـام، و  يبـق سـرير مللـل 
إُ أصـــبح منكوســــا وامللــــل شرســــا ُيــــتكلم يومــــه ذلـــل، وانتــــالمل علــــم الكهنــــة، وبطــــ  ســــحر 

 .(1288)«لعرب إُ حجبت عن صاحبهاالسحر  و  تبق هناهنة   ا
هنان يأمر بالدعاع لصاحت األمـر هبـ ا الـدعاع،   وعن يونس بن عبد الرمحن: أن الررا

ونيد  به ما امتحى من  ينل، وبد  من حكمل ح  تعيد  ينـل بـه وعلـى »إىل أن يقو : 
يديـــه نيديـــدا غضـــا حمضـــا صـــحيحا ُ عـــوج ايـــه ُو بدعـــة معـــه وحـــ  تنـــري بعدلـــه ظلـــم ا ـــور 

 .(1285)«وتط ئ به نريان الك ر
 .(1250)«ليس بني اإلمان  والك ر إُ قلة العق »قا :  وعن أ  عبد اهلل 

قــا : قلــت لــه: أخــربين عــن ونيــوو الك ــر     وعــن أ  عمــرو الــالبريي عــن أ  عبــد اهلل
 هنتاب اهلل عالوني .

الك ــــر   هنتــــاب اهلل علــــى مخســــة أونيــــه: امنهــــا هن ــــر ا حــــو ، وا حــــو  علــــى »قــــا : 
                                                           

 .116سور  النساع:  (1287)
 .اص    مولدو  10ص 1املناقت: ج (1288)
 .2ح 115ب 111ص 54حبار األنوار: ج (1285)
 .11هنتاب العق  وا ه  ح  42ص 1الكا : ج (1250)
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ونيهــني، والك ــر بــرتك مــا أمــر اهلل، وهن ــر الــرباع ، وهن ــر الــنعم، اأمــا هن ــر ا حــو  اهــو ا حــو  
بالربوبية وهو قو  من يقـو  ُ رب ُو نينـة ُو نـار، وهـو قـو  صـن ني مـن الالنا قـة يقـا   ـم 

ومئئا يهلكنئئا َال الئئدهرالدهريــة وهــم الــ ين يقولــون: 
، وهــو  يــن ورــعوو ألن ســهم (1251)

َن هئم لى غـري تيبـت مـنهم ُو حتقيـق لشـكع ممـا يقولـون، قـا  اهلل عالونيـ : باُستحسان ع
َال يظنون

َن الِين كفروا سواء عليهم أأنِرتهم أم أن ذلل هنما يقولون، وقا :  (1252)
لم تنِرهم ال يؤمنون

 يعين بتوحيد اهلل تعاىل، اه ا أحد ونيوو الك ر. (1251)
ن رحــد ا احــد وهــو يعلــم أنــه حــق قــد وأمـا الونيــه اآلخــر مــن ا حــو  علــى معراــة وهــو أ

وجحئئئئئئئدوا بهئئئئئئئا واسئئئئئئئتيقنتها أنفسئئئئئئئهم للمئئئئئئئا اســـــــتقر عنـــــــدو، وقـــــــد قـــــــا  اهلل عالونيـــــــ : 
وعلئئوا

وكئئانوا مئئن قبئئل يسئئتفتحون علئئى الئئِين كفئئروا فلمئئا ، وقــا  اهلل عالونيــ : (1254)
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اهلل على الكافرين

 ، اه ا ت سري ونيهك ا حو .(1259)
هئِا  :اليالع من الك ر: هن ـر الـنعم، وذلـل قولـه تعـاىل زكـك قـو  سـليمان والونيه

من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فننما يشئكر لنفسئه ومئن كفئر فئنن ربئي 
غنئئئئئئئي كئئئئئئئريم

لئئئئئئئالن شئئئئئئئكرتم ْزيئئئئئئئدنكم ولئئئئئئئالن كفئئئئئئئرتم َن عئئئئئئئِابي ، وقـــــــا : (1256)
لشديد

 .(1258)نفاذكروني أذكركم واشكروا لي وال تكفرو ، وقا : (1257)
وَذ أخئِنا والونيه الرابع من الك ر: ترك ما أمر اهلل عالوني  به، وهـو قـو  اهلل عالونيـ : 

ميثاقكم ال تسفكون رماءكم وال تَرجون أنفسكم من رياركم ثم أقررتم وأنئتم تشئهدون 
  ثئم أنئتم هئئؤالء تقتلئون أنفسئكم وتَرجئئون فريقئا مئنكم مئئن ريئارهم تظئاهرون علئئيهم

يئئئأتوكم أسئئئارى تفئئئاروهم وهئئئو محئئئرم علئئئيكم َخئئئراجهم أفتؤمنئئئون  بئئئاإلثم والعئئئدوان وَن
ببعم الكتاب وتكفرون ببعم فما جزاء من يفعل ذلك منكم

، اك رهم برتك مـا (1255)
                                                           

 .42سور  ا ايية:  (1251)
 .42سور  ا ايية:  (1252)
 .6سور  البقر :  (1251)
 .12سور  النم :  (1254)
 .25سور  البقر :  (1259)
 .20سور  النم :  (1256)
 .7سور  إبراهيم:  (1257)
 .154سور  البقر :  (1258)
 .25-22سور  البقر :  (1255)
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فما جزاء من أمر اهلل عالوني  به ونسبهم إىل اإلمان و  يقبله منهم و  ين عهم عندو اقا : 
القيامة يررون َلى أشد العِاب وما اهلل يفعل ذلك منكم َال خزي في الحياة الدنيا ويوم 

بغافل عما تعملون
(1100). 

: والونيـــه ا ـــامس مـــن الك ـــر: هن ـــر الـــرباع ، وذلـــل قولـــه عالونيـــ  زكـــك قـــو  إبـــراهيم
كفرنا بكم وبئدا بيننئا وبيئنكم العئداوة والبغضئاء أبئدا حتئى تؤمنئوا بئاهلل وحئده

(1101) ،
َنئي كفئرت وليائـه مـن اإلنـس يـوم القيامـة: يعين تربأنا منكم، وقا  ي هنر إبلـيس وتربئتـه مـن أ

بما أشركتمون من قبل
َنما اتَِتم من رون اهلل أوثانا مورة بيئنكم فئي ، وقا : (1102)

الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعم ويلعن بعضكم بعضا
، يعين يتربأ (1101)

 .(1104)«بعضكم من بعر
 

 وهدأت رعوة الهرج

 حرمة الهرج
  رج ورت هتدئة الدعو  له.زرم امسألتان: 

وهـــو عبـــار  عـــن ال تنـــة واخـــتةط األمـــور، وتـــداخ  احلـــق والبازـــ ، والصـــحيح وال اســـد، 
 والصاحل والطاحل، و و ذلل.

 .(1109)قا  ال ريومآبا ي: يهرج الناا يهرنيون: وقعوا   اتنة واختةط وقت ص
ا العلة ونيمن لعيا هتا:   خطبتها لنساع املهانيرين واألنصار وذلل ملا اشتد هب وقالت 

  زيبــــوا عــــن أن ســــكم أن ســــا وزــــأمنوا لل تنــــة نيأشــــا وأبشــــروا بســــية صــــارم وهــــرج شــــام  »
واســتبدا  مــن الةــاملني، يــدمل ايــمكم مهيــدا ومرعكــم حصــيدا، ايــا حســرتى لكــم وأل بكــم وقــد 

                                                           

 .25سور  البقر :  (1100)
 .2سور  املمتحنة:  (1101)
 .44سور  إبراهيم:  (1102)
 .45سور  العنكبوت:  (1101)
 .1باب ونيوو الك ر ح 154-125ص 4الكا : ج (1104)
 .40ب 27ص 22حبار األنوار: ج (1109)
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 .(1106)ا طبة« عميت قلوبكم عليكم
اهنتـت وبـع علمـل : »بـد اهللو  منية املريد عن امل ض  بن عمر قـا : قـا  يل أبـو ع

  إخوانل الن مت اأورا هنتبل بنيل، النه يأيت علـى النـاا ممـان هـرج ُ يأنسـون ايـه إُ 
 .(1107)«بكتبهم

ُ تقوم الساعة ح  يقوم قائم احلق منا، إذا صارت الدنيا هرنيـا : »وقا  رسو  اهلل 
 .(1108)«مرنيا، وهو التاسع من صلت احلسني

سوه خيرج اهلل من صـلت احلسـني تسـعة مـن األئمـة : »مة ُبنته ااز وقا  الن  
أمنــاع معصــومون، ومنــا مهــدي هــ و األمــة، إذا صــارت الــدنيا هرنيــا ومرنيــا، وتةــاهرت ال ــ  
وتقطعــت الســب ، و أغــار بعضــهم علــى بعــر، اــة هنبــري يــرحم صــغريا ُو صــغري يــوقر هنبــريا، 

ني، ي ـــتح حصـــون الضـــةلة ايبعـــع اهلل عالونيـــ  عنـــد ذلـــل مهـــدينا، التاســـع مـــن صـــلت احلســـ
وقلوبــا غ ــةع، يقــوم بالــدين   آخــر الالمــان هنمــا قمــت بــه   أو  الالمــان ومــأل األرض عــدُ  

 .(1105)«هنما ملمت نيورا
وهـــ ا ممـــا يشـــم  عامـــة النـــاا   حـــا  عـــدم األمـــن « وهـــدأت  عـــو  ا ـــرج: »قو ـــا 
 والسةمة.

مص أشـارت هبـ و ا مـ  وهدأت أي: سكنت، وقد سبق أنـه لعلهـا يعليهـا الصـة  والسـة
إىل أن شــيماإ مــن تلــل احلالــة ا اهليــة هنانــت باقيــة اــيهم، وذلــل لتعبريهــا يصــلوات اهلل عليهــاص 

 با ضومل والسكون و و،ا.
 مواصفات المجتمع الجاهلي

   يلالم اُنيتناب عن سيمات اجملتمع ا اهلك، حيع تشري الصديقة الكـربن مسألة: 
  دموعة من مواص ات اجملتمع ا اهلك هك:ه ا املقطع وال ي سبقه إىل

 : الشرك. 1

                                                           

 .1ح باب معاين قو  اازمة  155-152معاين األخبار: ص (1106)
 .11461ح 2ب 24-21ص 47وسائ  الشيعة: ج (1107)
 .1ه 116ص 4الصراط املستقيم: ج (1108)
 .126ح 21ب 102-107ص 16حبار األنوار: ج (1105)
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 : اإلال، وهو الك ب.4
 : الك ر.1
 : ا رج.2

وهك مواص ات ترتبط بالعقيد  والسلوك معاإ، وتكشة احلالة ال ر يـة واحلالـة اُنيتماعيـة 
 للناا.

عةقـــتهم با ـــالق وعةقـــتهم بـــا لق، ا ـــك  وبعبـــار  أخـــرن: ذهنـــرت الصـــديقة الطـــاهر 
قتهم با الق هنانوا مشرهنني وهن ـاراإ، و  العةقـة بـا لق هنـان الكـ ب هـو احلـاهنم   زريقـة عة

 تعام  بعضهم مع بعر، وهنان ا رج هو السيد.
وهـــك صـــ ات مرتابطـــة يـــؤير بعضـــها   الـــبعر اآلخـــر، اـــلن ســـيا   الكـــ ب املتبـــا     

القتـ ص وإن مـن يشـرك با ـالق اجملتمع من العل  املعد  للهرج يوهو ال تنـة، واخـتةط األمـور، و 
 غريو ـ وهو من أهنرب األهناذيت ـ يهون عليه الك ب على املخلو  من أصدقائه ودتمعه.

 خطـت رسـو  اهلل »أنـه قـا :  اإلسةم: عن أ  نيع ر حممد بن علـك     عائم 
ة يـــوم اـــتح مكـــة احمـــد اهلل وأيـــس عليـــه   قـــا : أيهـــا النـــاا إن اهلل قـــد أذهـــت ًـــو  ا اهليـــ

وت اخرهــــا بآبائهــــا، أُ إنكــــم مــــن ولــــد آ م وآ م مــــن زــــني، أُ إن خــــري عبــــا  اهلل عنــــد اهلل 
أتقــاهنم، إن العربيـــة ليســت بـــأب والــد ولكنهـــا لســان نـــازق، امــن قصـــر بــه عملـــه   يبلــ  بـــه 

 .(1110)«حسبه، أُ إن هن   م   ا اهلية أو إحنة اهك حتت قدمك إىل يوم القيامة

                                                           

 .745ح 4ه 155-152ص 4 عائم اإلسةم: ج (1110)
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 من مسؤوليات المؤمن
هنالل أربع مسؤوليات ـ   قبا  ما ور    املسألة السـابقة ـ تقـع علـى عـاتق هنـ   ألة:مس

 مصلح، وهك:
 : التصدي للشرك، ا لك وا  ك منه.1
 : التصدي ل ال والك ب.4
 : التصدي للك ر.1
 : التصدي للهرج وال تنة.2

 االوانيت على هن   اعية أن يضع التصدي   و األربعة نصت عينيه  ائماإ.
   ه ا املقطع إىل سبعة أ وار ومهام: وقد أشارت الصديقة الطاهر  

 :  ارت هبم رحى اإلسةم.1
 :  ر هبم حلت األيام، وه ا من مسؤوليات هن  مصلح أن يسعى لتقدم وام هار أمته.4
 : خضعت هبم نعر  الشرك.1
 : سكنت هبم اور  اإلال.2
 : مخدت هبم نريان الك ر.5
  رج.: هدأت هبم  عو  ا6
 : استوسق هبم نةام الدين، على ما سيأيت.7

 المصل  ورار الدنيا
علــى املصــلح أن يضــع   بالــه أن  ار الــدنيا حيــع هنانــت  ار امتحــان وابــتةع،  مسئئألة:

كئئئئالً نمئئئئد هئئئئؤالء وهئئئئؤالءوأســــباب ومســــببات، وقــــانون: 
وهئئئئديناه ، وقــــانون: (1111)

النجدين
إلنسـان   اـرت  قصـري  علـى هنـ  ، ل لل ليس من املمكـن عـا   أن يقضـك ا(1112)

ني ور ال سا  يالعقيـدي والعملـكص سـواع حكـم  ولـة أو أ ار عائلـة أو أسـس منةمـة أو نقابـة 
 أو حالباإ.

                                                           

 .40سور  اإلسراع:  (1111)
 .10سور  البلد:  (1112)
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وإذا عره اإلنسان ذلل حتلى بالصرب، و  منعه من القيـام بوانيباتـه ونيـو  بعـر اليغـرات 
لقيــام  ولــة إســةمية مــتعلةإ والنــواق  واألخطــاع الــ  ُ مكنــه ينبهــا، اــلن الــبعر ُ يســعى 

بأ ا رنا تقع ايما بعد بأيد غري أمينة، أو ألننا رنـا ُ نسـتطيع مـن تطبيـق اإلسـةم هنـامةإ، أو 
 ما أشبه ذلل.

أفئئئنن قــد أقــام  ولــة اإلســةم وهــو يعلــم بـــ ولكنــه يقــا : أو لــيس الرســو  األعةــم 
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

 ؟(1111)
 ا وهو يعلم نا قام وسيقوم به أميا  خالد   تعديه على أه  اليمن؟أو ليس قد أقامه
 إىل غري ذلل. 

ومــن البــنّي ال ــر  بــني التقصــري   التصــدي للمنكــرات والنــواق ، وبــني اليــأا عــن العمــ  
 لونيو  عد  منها قهراإ و ون مقدر  للمرع على القضاع عليها.

لست عليهم بمصيطرقا  تعاىل: 
(1114). 

َنك ال تهدي من أحببته: وقا  سبحان
(1119). 

ومئئئئنهم مئئئئن يسئئئئتمعون َليئئئئك أفأنئئئئت تسئئئئمع الصئئئئم ولئئئئو كئئئئئانوا ال وقــــا  تعــــاىل: 
يعقلون

(1116). 
ومئئئئئنهم مئئئئئن يئئئئئؤمن بئئئئئه ومئئئئئنهم مئئئئئن ال يئئئئئؤمن بئئئئئه وربئئئئئك أعلئئئئئم وقـــــا  ســـــبحانه: 

بالمفسدين
(1117). 

ومئئئئئئئنهم مئئئئئئئن ينظئئئئئئئر َليئئئئئئئك أفأنئئئئئئئت تهئئئئئئئدي العمئئئئئئئي ولئئئئئئئو كئئئئئئئانوا وقـــــــا  تعـــــــاىل: 
اليبصرون

(1118). 

                                                           

 .122آ  عمران: سور   (1111)
 .44سور  الغاشية:  (1114)
 .56سور  القص :  (1119)
 .24سور  يونس:  (1116)
 .20سور  يونس:  (1117)
 .21سور  يونس:  (1118)
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 واستوسق نظام الدين 

 استيساك الدين بالرسول 
حــــ  ينــــتةم  رــــت أن يستوســــق نةــــام الــــدين، ورــــت اتبــــامل أهــــ  البيــــت مسئئئئألتان: 

ويستوســــق أمــــرو، اــــلن هنــــ   عــــون لةستيســــا  بواســــطة غــــريهم بازلــــة، وهــــك هنكــــ   عــــو  
 ومناهجهم. باستيسا  األمر من  ون األنبياع

القضــايا الدينيــة منتةمــة ودتمعــة ومتكاملــة وعلــى واُستيســا  بــأن تكــون شــ  األمــور و 
وئـــام تـــام، اـــلن الـــدين مجلـــة واحـــد  ُ يصـــلح بعضـــها إُ بـــبعر، وهنـــ  نقـــ    هـــ ا النةـــام 
خبــا  ل نســان وإ ــراه عــن اإلنســانية، اــالةمم أن يهــتم اإلنســان حــ  يستوســق هــ ا النةــام 

 بميع أنيالائه وخصوصياته.
تئئاب وتكفئئرون بئئبعم فمئئا جئئزاء مئئن يفعئئل ذلئئك أفتؤمنئئون بئئبعم الكقــا  تعــاىل: 

منكم َال خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يررون َلى أشد العِاب وما اهلل بغافل عما 
تعملون

(1115). 
َن الئئِين يكفئئرون بئئاهلل ورسئئله ويريئئدون أن يفرقئئوا بئئين اهلل ورسئئله وقــا  ســبحانه: 

ين ذلك سبيالً ويقولون نؤمن ببعم ونكفر ببعم ويريدون أن يتَِوا ب
(1120). 

   هن  بعديه: هبم « واستوسق نةام الدين: »وقو ا 
 : النةري عقيد  ومنهانياإ.1
 : والعملك: سلوهناإ وممارسة.4

اليوم أكملت لكم رينكمهنما قا  تعاىل: 
(1121) . 

 ، إىل غري ذلل.(1122)«لضربة علك يوم ا ند  أاض  من عبا   اليقلني: »وقا  
  عدم اإلفراط والتفري

                                                           

 .25سور  البقر :  (1115)
 .150سور  النساع:  (1120)
 .1سور  املائد :  (1121)
 ض ...اص  ايما ن هنرو   نيواب من سأ  عما   يوم الغدير من ال  267إقبا  األعما : ص (1122)



 

 425 

 من مقتضيات استيسا  نةام الدين، عدم اإلاراط أو الت ريط. مسألة:
 الن من تره  أو أسره أو ما أشبه ليس نةام  ينه مستوسقاإ ومتسقاإ.

وكِلك جعلناكم أمة وسطاقا  تعاىل: 
(1121). 
وركرِليكر جرعرْلناك ْم عن قو  اهلل عالوني :  وعن بريد العجلك قا : سألت أبا عبد اهلل

ًة ورسرطاً ليترك ون وا ش هرداءر عرلرى النَّاسي أ مَّ 
 ن األمـة الوسـطى و ـن شـهداع هلل »اقا :  (1124)

 .(1129)«على خلقه وحججه   أرره
ئئطاً ليترك ون ئئوا ش ئئهرداءر   قــو  اهلل تعــاىل  وعــن أ  نيع ــر ئئِليكر جرعرْلنئئاك ْم أ مَّئئًة ورسر وركر

ئئئونر الرَّس ئئئول  عرلرئئئْيك   ئئئهييداً عرلرئئئى النَّئئئاسي ور يرك  منـــا شـــهيد علـــى هنـــ  : »قـــا  أبــونيع ر ْم شر
  ممانــه، وهنــ     ممانــه، واحلســني   ممانــه، واحلســن ممــان، علــك بــن أ  زالــت
 .(1126)«من يدعو منا إىل أمر اهلل

ئئئطاً  :وعـــن عمـــر بـــن حنةلـــة قـــا : قلـــت أل  عبـــد اهلل ئئئِليكر جرعرْلنئئئاك ْم أ مَّئئئًة ورسر وركر
 .  »(1127)هم األئمة »قا :  النَّاسي  ليترك ون وا ش هرداءر عرلرى

اقلــت: ومــا  ــط «  ــن  ــط احلجــام»يقــو :  وعــن أ  بصــري قــا : قعــت أبــا نيع ــر
قـا    قـا :  وركرِليكر جرعرْلنئاك ْم أ مَّئًة ورسرئطاً أوسط األ اط، إن اهلل يقو : »احلجام؟ قا : 

 . (1128)«إلينا يرنيع الغايل وبنا يلحق املقصر
إن اهلل   يكتت علينا الرهبانية إ ـا رهبانيـة أمـ  ا هـا    سـبي  : » وقا  رسو  اهلل

 .(1125)«اهلل
 .(1110)«ُ رهبانية   اإلسةم»و  احلديع: 

                                                           

 .121سور  البقر :  (1121)
 .121سور  البقر :  (1124)
 من سور  البقر . 64ص 1ت سري العياشك: ج (1129)
 .7ح 40ب 117ص 41حبار األنوار: ج (1126)
 .42ح 40ب 121ص 41حبار األنوار: ج (1127)
 .111من سور  البقر : ح 61ص 1ت سري العياشك: ج (1128)
 .4101رمن ح 60ب 201ص 4مستدرك الوسائ : ج (1125)
 .701رمن ح 1اص  151ص 4 عائم اإلسةم: ج (1110)
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ســياحة ُو مم يعــين : »قــا : قــا  رســو  اهلل وعــن علــك لــيس   أمــ  رهبانيــة ُو
 .(1111)«سكوت
 

 بعد البيان ص1114يفأّنى حرتم

 الحيرة والشك من المحرمات
، النه زرم احلري  بعد البيان ووصو  احلجة، خاصة ايما يرتبط هبم وحبقوقهم  لة:مسأ

من احلري  والشل   أصو  الـدين ومـا يـرتبط بأصـو  الـدين، ومـن الوارـح أن ذلـل مـن أشـد 
 ا رمات.

أمـــا احلـــري    اـــرومل الـــدين ال ـــا وإن هنانـــت حمرمـــة، إُ أ ـــا ليســـت بتلـــل املناللـــة، اـــال ر  
ال ــــر  بــــني أصـــو  الــــدين واروعــــه، وقــــد قــــا  أمـــري املــــؤمنني علــــك يعليــــه الصــــة   بينهمـــا هــــو
 .(1111)«ُ ترتابوا اتشكوا ُو تشكوا اتك روا»والسةمص: 

والريــت هــو: أو  مراتــت الشــل، والشــل هــو عبــار  عــن: اإليغــا    الرت يــد، ومــن أوغــ  
   الرت يد ُبد وأن ينتهك به األمر إىل الك ر.

   والشل أمر غري اختياري.ُ يقا : احلري 
إذ يقا : هنيري من موار و اختياري، والكيري منها اختياري باختيارية املقـدمات وبعـد ذلـل 

 ُبد من صره ال هن وراع الشل واحلري .
إشار  إىل احلري  العمليـة، أي إ ـا « األ حر  بعد البيان: »ورنا يكون يحر ص   قو ا
 كونوا حيارن حقيقة.سلكتم سلوك احلائر وإن   ت

هـ ا هنلـه علـى نسـخة يحــر ص، و  بعـر النسـخ ينيلـر ص مــن ا ـور أي هنيـة وملـاذا نيــر  
 وظلمتمونا بعد أن بان حقنا لكم؟

أخـــربو أين شـــاك وقـــد قــــا   عـــن احلســـني بـــن احلكــــم قـــا : هنتبـــت إىل العبـــد الصــــاحل 
إن إبـــراهيم  : »رب أرين هنيــة حتيــك املــوتى وأين أحــت أن تــريين شــيما، اكتــت إبــراهيم

                                                           

 .4ح 51ب 115ص 67حبار األنوار: ج (1111)
 و  بعر النسخ: حال ، و  بعضها: نير . (1112)
 .4باب الشل ح 155ص 4الكا : ج (1111)
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إ ـا الشـل مـا   »وهنتـت: « هنان مؤمنا وأحت أن يال ا  إمانا وأنت شاك والشاك ُ خـري ايـه
ومئئئا وجئئئدنا يـــأت اليقـــني اـــلذا نيـــاع اليقـــني   رـــال الشـــل، وهنتـــت إن اهلل عالونيـــ  يقـــو : 

ْكثرهم من عهد وَن وجدنا أكثرهم لفاسقين
 .(1119)«قا : ناللت   الشاك (1114)

نيالسـا عـن يسـارو ومرار  عـن مينـه  م قا : هننت عند أ  عبد اهلل وعن حممد بن مسل
هنـاار يـا أبـا »ادخ  عليه أبو بصري اقا : يا أبا عبد اهلل مـا تقـو  اـيمن شـل   اهلل؟ اقـا : 

إ ـا يك ـر »قا :   الت ت إىل مرار  اقا : « هناار»قا : اشل   رسو  اهلل؟ اقا : « حممد
 . (1116)«إذا نيحد

الئئِين آمنئئوا ولئئم عــن قــو  اهلل عالونيــ :  قــا : ســألت أبــا عبــد اهلل وعــن أ  بصــري 
يلبسوا َيمانهم بظلم

 .(1118)«بشل»، قا : (1117)
 .(1115)«إن الشل واملعصية   النار ليسا منا ُو إلينا»قا :  وعن أ  عبد اهلل 

 . (1140)«الريت هن ر: »وقا  الن  
 .(1141)«ُ ين ع مع الشل وا حو  عم »قا :  وعن أ  نيع ر

من شـل أو ظـن اأقـام علـى أحـد،ا أحـبط اهلل عملـه إن حجـة : »وقا  أبو عبد اهلل 
 .(1142)«اهلل هك احلجة الوارحة

قــا : قلــت: إنــا لنــرن الرنيــ  لــه عبــا   وانيتهــا   وعــن حممــد بــن مســلم عــن أحــد،ا 
يــا حممــد إ ــا ميــ  أهــ  البيــت ميــ  »وخشــومل ُو يقــو  بــاحلق اهــ  ين عــه ذلــل شــيما؟ اقــا : 

  بيــت هنــانوا   بــين إســرائي  هنــان ُ رتهــد أحــد مــنهم أربعــني ليلــة إُ  عــا اأنييــت، وإن أهــ
يشـكوا إليـه  رنية منهم انيتهد أربعني ليلة    عا الم يستجت له، اأتى عيسى ابن مـرمي 

                                                           

 .104سور  األعراه:  (1114)
 .1باب الشل ح 155ص 4الكا : ج (1119)
 .12555ح 10ب 156ص 42وسائ  الشيعة: ج (1116)
 .24نعام: سور  األ (1117)
 .2باب الشل ح 155ص 4الكا : ج (1118)
 .5باب الشل ح 200ص 4الكا : ج (1115)
 .44221ح 2ب 175ص 12مستدرك الوسائ : ج (1140)
 .7باب الشل ح 200ص 4الكا : ج (1141)
 .11270ح 14ب 156ص 47وسائ  الشيعة: ج (1142)
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ما هو ايه ويسأله الدعاع لـه، قـا : اتطهـر عيسـى وصـلى رهنعتـني    عـا اهلل عالونيـ ، اـأوحى 
يــه: يــا عيســى إن عبــدي أتــاين مــن غــري البــاب الــ ي أوتــى منــه، إنــه  عــاين و  اهلل عــال ونيــ  إل

قلبه شل منل، الو  عاين ح  ينقطع عنقه وتنتير أنامله ما استجبت له، قـا : االت ـت إليـه 
اقا : تدعو ربل وأنت   شل مـن نبيـه، اقـا : يـا روح اهلل وهنلمتـه قـد هنـان واهلل  عيسى

اتـاب اهلل عليـه وقبـ  منـه  هت به عين، قا : اـدعا لـه عيسـى ما قلت، اا مل اهلل يل أن ي 
 .(1141)«وصار   حد أه  بيته

وأمئئئئا الئئئئِين فئئئئي قلئئئئوبهم مئئئئر   :و  ت ســـري العياشــــك عــــن مرار  عــــن أ  نيع ــــر
فزارتهم رجسا َلى رجسهم

 .(1149)«شكا إىل شكهم». يقو : (1144)
بينـه وبـني خلقـه  إن اهلل عالونيـ  نيعـ  عليـا علمـا»قـا :  عـن أبيـه  وعن الصـا   

ليس بينه وبينهم علم غريو، امن تبعه هنان مؤمنا ومن نيحـدو هنـان هنـاارا، ومـن شـل ايـه هنـان 
 .(1146)«مشرهنا

إذا خطر ببالل   عةمته ونيربوته أو بعر صـ اته شـكع مـن األشـياع اقـ : ُ »وروي: 
ــــــت ذلــــــل عــــــدت إىل حمــــــر  ــــــه إُ اهلل، حممــــــد رســــــو  اهلل، وعلــــــك أمــــــري املــــــؤمنني، إذا قل إل

 .(1147)«إلمانا

                                                           

 .10ح 40ب 475-472ص 12حبار األنوار: ج (1141)
 .145سور  التوبة:  (1144)
 .162من سور  الرباع  ح 112ص 4 سري العياشك: جت (1149)
 .14ح 100ب 147ص 65حبار األنوار: ج (1146)
 .102ب 125: صاقه الررا  (1147)
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 وأسررتم بعد اإلعالن

 الجهر بالحق
 .زرم اإلسرار بعد اإلعةن   ا ملة، خاصة ايما يرتبط هبم وحبقوقهم مسألة: 

ع هنــانوا  اــلن الوانيــت علــى اإلنســان أن يصــدمل بــاحلق إذا   تكــن هنــاك تقيــة ملالمــة، وهــُؤ
ذلـل، ألنـه هنانـت اـيهم القـو  صا عني باحلق   أسروا زمعـاإ   الـدنيا، و  تكـن تقيـة تونيـت 

 واملنعة والعد  والعد ، وإ ا رغبوا إىل الدنيا، ول ا أسّروا الواقع وأعلنوا نقيضه.
  إنه ح  لو   تكن ايهم القو  واملنعة والعد  والعد ، الن التقية هنانت مـنهم حمرمـة مـع 

لبـة بـاحلق، ولـ لل هنـان امل رتض الطاعة بعدمها وبضرور  راع الرايـة واملطا ونيو  أمر اإلمام
 .(1148)العتاب أيضاإ  منها

 ، إ ـــا الكـــةم   أن ذهنرهـــا (1145)  إنـــه ُ هنـــةم   أن هـــ ا ياإلســـرارص حمـــرم مطلقـــاإ 
اإلســرار بعــد اإلعــةن هــ  هــو مــن بــاب هنونــه مصــداقاإ مــن مصــا يقه ا ارنييــة الــ  وقعــت إذ  

 ا هو هو؟ هنانوا هن لل، أم  صيصه بال هنر ألنه أشد حرمة من اإلسرار ن
 ُ يبعد الياين، خاصة   مي  املقام.

ورمرْن يرْكت ْمها فرنينَّه  آثيٌم قئرْلب ه  قا  تعاىل: 
(1190). 

من هنتم شها   أو شـهد هبـا : »: قا : قا  رسو  اهلل وعن نيابر عن أ  نيع ر 
د ليهــدر  ــا هبــا  م امــرئ مســلم أو ليــالوي مــا  امــرئ مســلم أتــى يــوم القيامــة ولونيهــه ظلمــة مــ

البصــر و  ونيهــه هنــدوح تعراــه ا ةئــق باقــه ونســبه، ومــن شــهد شــها   حــق ليحيــك هبــا حــق 
  قــا  أبــو « امــرئ مســلم أتــى يــوم القيامــة ولونيهــه نــور مــد البصــر تعراــه ا ةئــق باقــه ونســبه

وأقيموا الشهارة هللأُ ترن أن اهلل تبارك وتعاىل يقو : : »نيع ر
(1191)،»(1192). 

                                                           

امل ـــرتض الطاعـــة  هنـــان علـــى اإلســـرار رغـــم القـــو ، وعلـــى اإلســـرار رغـــم ونيـــو  أمـــر اإلمـــام   أي عتاهبـــا  (1148)
 با هر.

 أي سواع هنان قب  اإلعةن أو بعدو. (1145)
 .421البقر : سور   (1190)
 .4سور  الطة :  (1191)
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علـيكم بلـالوم الع ـة واألمانـة، ال مـا أشـره مـا أسـرر  وأحسـن : »وقا  أمري املـؤمنني 
 .(1191)«ما أعلنتم وأاض  ما ا خر 

إن التقـون منتهـى ررـى اهلل مـن عبـا و وحانيتـه مـن خلقـه، اـاتقوا اهلل الـ ي : »وقا  
 .(1194)«إن أسرر  علمه وإن أعلنتم هنتبه

 

 ونكصتم بعد اإلقدام

 النكوص والتراجع 
 .  بعد اإلقدام   ا ملة، خاصة ايما يرتبط هبم وحبقوقهم زرم النك مسألة:

 الن الةمم على اإلنسان أن يكون مقداماإ، ُ أن يكون ناهنصاإ على عقبيه.
 النكوص: اإلحجام والرنيومل عن الشكع، نك  أي رنيع القهقرن.

ع توّق وا عن التقدم ب  رنيعوا القهقرن، ابينما هنـانوا ُ يبـالون باحليـا  وي تقـدمون إىل وهُؤ
ســوح ا هــا ، ويبــ لون هنــ  شــكع   ســبي  اهلل ســبحانه وتعــاىل، صــاروا يرنيعــون إىل ا  ــر 

 والدعة والعيش الرغيد، ول ا ترهنوا مناصر  احلق وانساقوا مع التيار املنحره.
ُو يبعد القو  بأشدية حرمة النكوص بعد اإلقدام من النكـوص اُبتـدائك نةـراإ ملـا زديـه 

 ري ذلل.من الوهن ولغ
فكنتم على أعقابكم تنكصونقا  تعاىل: 

(1199). 
اللهــم أمــا عبــد مــن عبــا ك قــع مقالتنــا العا لــة غــري »قــا  أمــري املــؤمنني    ــ  البةغــة: 

ا ائر ، واملصلحة   الدين والدنيا غري امل سد ، اأىب بعد قعه  ا إُ النكوص عن نصـرتل، 
ك عليــه يـا أهنــرب الشــاهدين شـها  ، ونستشــهد عليــه واإلبطـاع عــن إعـالام  ينــل، النّــا نستشـهد

 .(1196)«مجيع من أسكنته أررل وقاواتل،   أنت بعد، املغين عن نصرو واآلخ  له ب نبه
                                                                                                                                                                      

 .1باب هنتمان الشها   ح 121-120ص 7الكا : ج (1192)
 .14527رمن ح 44ب 475ص 11مستدرك الوسائ : ج (1191)
 .5252اضيلتهما والرتغيت ايهما ـ أي التقون والورمل ـ ح 465غرر احلكم و رر الكلم: ص (1194)
 .66سور  املؤمنون:  (1199)
 هنان يستنهر هبا أصحابه إىل نيها  أه  الشام   ممانه.  414   البةغة، ا طت:  (1196)
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 وأشركتم بعد اإليمان

 َنكار اإلمامة شرك
 زرم الشرك بعد اإلمان. مسألة:

ا وينــاإ ُو صــنماإ ُو واملــرا  بالشــرك هنــا: الشــرك ا  ــك، ُ الشــرك ا لــك، أل ــم   يتخــ و 
 ناراإ شريكاإ هلل سبحانه، وإ ا راضوا أحكام اهلل سبحانه وصاروا ب لل مشرهنني شرهناإ خ ياإ.

بـني الشـرك واإلمـان أ ـم   يكونـوا ـ بعـدها ـ  وبتعبري آخر: مقتضى املقابلة   هنةمهـا 
 أشرهنتم بعد اإلسةم. مؤمنني، وإن هنانوا مسلمني، إذ   تق  

إلسةم يتحقق بالشها تني وهم أنكروا الشها   اليالية ـ ولـو عمليـاإ ـ اكـانوا مشـرهنني الن ا
وغـــري مـــؤمنني عمليـــاإ، ونةريـــاإ أيضـــا إذا أنكـــروا مضـــاااإ إىل ذلـــل أ لـــة اإلمامـــة، اكـــان شـــرهنهم 

مــن  بالقيــاا إىل أصــ  اُمامــة وأيضــاإ بلحــا  إنكــار بعــر أحكــام اهلل ومنهــا إرا الالهــراع 
 .اهلل أبيها رسو  

قالت اْعئراب عن قو  اهلل عالوني :  عن مجي  بن  راج قا : سألت أبا عبد اهلل 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل اإليمان في قلوبكم

، اقا  يل: (1197)
 .(1198)«أُ ترن أن اإلمان غري اإلسةم»

إلمـان مـا ال ـر  عـن اإلسـةم وا وعن س يان بن السمط قـا : سـأ  رنيـ  أبـا عبـد اهلل
بينهما؟ الم ربه،   سأله الم ربه،   التقيا   الطريق وقد أمه من الرني  الرحي ، اقا  لـه 

القيـه « اـالقين   البيـت»اقـا : نعـم، اقـا : « هنأنـه قـد أمه منـل رحيـ : »أبو عبد اهلل
عليـه النـاا:  اإلسةم هـو الةـاهر الـ ي»اسأله عن اإلسةم واإلمان ما ال ر  بينهما؟ اقا : 

شـــها   أن ُ إلـــه إُ اهلل وحـــدو ُ شـــريل لـــه وأن حممـــدا عبـــدو ورســـوله وإقـــام الصـــة  وإيتـــاع 
اإلمــان هـ ا األمــر مــع هــ ا، »وقــا : « الالهنـا  وحــ  البيــت وصـيام شــهر رمضــان اهــ ا اإلسـةم

                                                           

 .12سور  احلجرات:  (1197)
 .1باب أن اإلسةم زقن به الدم وتؤ ن به األمانة ح 42ص 4الكا : ج (1198)
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 .(1195)«الن أقر هبا و  يعره ه ا األمر هنان مسلما وهنان راُ
ســةم زقــن بــه الــدم وتــؤ ن بــه األمانــة وتســتح  بــه ال ــروج اإل: »وقــا  أبــو عبــد اهلل 
 .(1160)«واليواب على اإلمان

: أخـــربين عـــن اإلســـةم واإلمـــان أ،ـــا شتل ـــان؟ وعـــن قاعـــة قـــا : قلـــت أل  عبـــد اهلل
اقلت: اصـ هما يل؟ اقـا : « إن اإلمان يشارك اإلسةم، واإلسةم ُ يشارك اإلمان»اقا : 

، به حقنت الدماع وعليـه نيـرت  إله إُ اهلل والتصديق برسو  اهلل اإلسةم شها   أن ُ»
املناهنح واملواريع، وعلى ظاهرو مجاعة الناا، واإلمـان ا ـدن ومـا ييبـت   القلـوب مـن صـ ة 
اإلسةم وما ظهر من العم  به، واإلمان أراع من اإلسةم بدرنية، إن اإلمان يشارك اإلسةم 

 . (1161)«شارك اإلمان   البازن وإن انيتمعا   القو  والص ة  الةاهر واإلسةم ُ ي
أسـأله  وعن عبد الرحيم القصـري قـا : هنتبـت مـع عبـد امللـل بـن أعـني إىل أ  عبـد اهلل

ســألت رمحــل اهلل عــن اإلمـــان، »عــن اإلمــان مــا هــو؟ اكتــت إيل مــع عبــد امللــل بــن أعــني: 
باألرهنـان، واإلمـان بعضـه مـن بعـر، وهـو  واإلمان هو اإلقرار باللسان وعقد   القلت وعمـ 

 ار وهنـــ لل اإلســـةم  ار، والك ـــر  ار، اقـــد يكـــون العبـــد مســـلما قبـــ  أن يكـــون مؤمنـــا، ُو 
يكــون مؤمنــا حــ  يكــون مســلما، ااإلســةم قبــ  اإلمــان وهــو يشــارك اإلمــان، اــلذا أتــى العبــد  

اهلل عالوني  عنها هنان خارنيـا هنبري  من هنبائر املعاصك أو صغري  من صغائر املعاصك ال   ى 
مــن اإلمــان، ســاقطا عنــه اســم اإلمــان، ويابتــا عليــه اســم اإلســةم، اــلن تــاب واســتغ ر عــا  إىل 
 ار اإلمــــان، ُو خيرنيــــه إىل الك ـــــر إُ ا حــــو  واُســـــتحة  أن يقــــو  للحـــــة  هــــ ا حـــــرام 

اخة   الك ـر، وللحرام ه ا حة  و ان ب لل، اعندها يكون خارنيا من اإلسةم واإلمان  
وهنان نناللة من  خ  احلرم    خ  الكعبة وأحدا   الكعبـة حـديا اـأخرج عـن الكعبـة وعـن 

 .(1162)«احلرم اضربت عنقه وصار إىل النار
وعــن قاعــة بــن مهــران قــا : ســألته عــن اإلمــان واإلســةم، قلــت لــه: أاــر  بــني اإلســةم 

مي  اإلمان واإلسةم مي  »ل، قا : قا : قلت: أور  ذل« اأررب لل ميله»واإلمان؟ قا : 
                                                           

 .6األخبار ح 427-426ص 65حبار األنوار: ج (1195)
 .46117ح 11ب 556ص 40وسائ  الشيعة: ج (1160)
 .2بار حاألخ 422ص 65حبار األنوار: ج (1161)
 .1باب  آخر منه وايه أن اإلسةم قب  اإلمان ح 42-47ص4الكا : ج (1162)
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يكــون   الكعبــة، ُو يكــون   الكعبــة حــ   الكعبــة احلــرام مــن احلــرم، قــد يكــون   احلــرم ُو
يكـــــــون مؤمنـــــــا، ُو يكـــــــون مؤمنـــــــا حـــــــ  يكـــــــون  يكـــــــون   احلـــــــرم، وقـــــــد يكـــــــون مســـــــلما ُو

 .(1161)«مسلما

 َثارة الشبهات والحيرة
 اجملتمع وقاعد  انيتماعية ون سية من هنةمهـا مكن است ا   سنة من سنن اهلل   مسألة:

يصــلوات اهلل عليهــاص وهــك: إن احلــري  والكتمــان والنكــوص والشــرك حقــائق أربــع متةممــة، بــ  
اــو  ذلــل: إن احلــري  بعــد البيــان هــك عــا   منشــأ الشــرور الةحقــة، ال ــا هــك منشــأ النكــوص 

 ن.بعد اإلقدام، واإلسرار بعد اإلعةن، والشرك بعد اإلما
 باحلري  بعد البيان. وه ا ما يةحظ بالونيدان، ويةهر من ابتدائها 

اتلـــالم حماربـــة احلـــري  أشـــد احلـــرب، ال ـــا املن ـــ  الـــ ي ين ـــ  منـــه الشـــيطان، واملـــدخ  الـــ ي 
 يدخ  منه أعداع الدين وقون اُستعمار لتحطيم عالم األمة وإرا هتا.

أشــد ا رمــات، و  املقابــ  إنيابــة وهكــ ا اــلن إيــار  الشــبهات تعــد مــن هــ ا املنةــار مــن 
 الشبهات وتيبيت اإلمان من أهنرب الطاعات: 

وبــ   مهجتــه ايــل ليســتنق  عبــا ك مــن ا هالــة : »وقــد ور    ميــار  اإلمــام احلســني 
 .(1164)«وحري  الضةلة

رنيــ  راويــة حلــدييكم يبــع ذلــل    وعــن معاويــة بــن عمــار قــا : قلــت أل  عبــد اهلل 
قلــوهبم وقلــوب شــيعتكم ولعــ  عابــداإ مــن شــيعتكم ليســت لــه هــ و الروايــة، النــاا ويشــد و   
 .(1169)«الراوية حلديينا يشد به قلوب شيعتنا أاض  من ألة عابد»أيهما أاض ؟ قا : 

مــن هنــان مــن شــيعتنا عاملــا بشــريعتنا اــأخرج رــع اع شــيعتنا مــن : »وقــا  أمــري املــؤمنني 
نيــاع يــوم القيامــة وعلــى رأســه تــاج مــن نــور، ظلمــة نيهلهــم إىل نــور العلــم الــ ي حبونــاو بــه، 

يضكع أله  مجيع العرصات، وعليه حلة ُ يقوم ألق  سلل منها الـدنيا حبـ ااريها،   ينـا ي 
منا : يا عبا  اهلل ه ا عا  من تةم   بعر علمـاع آ  حممـد، أُ امـن أخرنيـه   الـدنيا مـن 

                                                           

 .4باب  آخر منه وايه أن اإلسةم قب  اإلمان ح 42ص4الكا : ج (1161)
 .، الاليار  املطلقة ل مام احلسني 704: صالدعاع والاليار ، ل مام الشريامي  (1164)
 .5باب ص ة العلم ح 11ص 1الكا : ج (1169)
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رصات إىل نـالو ا نـان، ايخـرج هنـ  حري  نيهله اليتشبع بنورو ليخرنيه من حري  ظلمة ه و الع
مـــــن هنـــــان عّلمـــــه   الـــــدنيا خـــــريا، أو اـــــتح عـــــن قلبـــــه مـــــن ا هـــــ  ق ـــــة، أو أورـــــح لـــــه عـــــن 

 .(1166)«شبهة
مـــن قـــون مســـكينا    ينـــه، رـــعي ا   معراتـــه، علـــى ناصـــت شـــالة : »وقـــا  علـــك 

الكعبـة قبلــ  اأاحمـه، لقنـه اهلل يـوم يـدىل   قـربو أن يقـو : اهلل ر  وحممـد نبيـك وعلـك وليـك و 
والقــــرآن هبجــــ  وعــــديت واملؤمنــــون إخــــواين، ايقــــو  اهلل: أ ليــــت باحلجــــة اونيبــــت لــــل أعــــايل 

 .(1167)« رنيات ا نة اعند ذلل يتحو  عليه قربو أنالو رياض ا نة
وقــد اختصــم إليهــا امرأتــان، اتنامعتــا   شــكع مــن أمــر الــدين،   وقالــت اازمــة الالهــراع 

ا تحـــت علـــى املؤمنـــة حجتهـــا ااســـتةهرت علـــى املعانـــد   إحـــدا،ا معانـــد  واألخـــرن مؤمنـــة،
إن اــــرح املةئكــــة باســــتةهارك عليهــــا أشــــد مــــن : »ا رحــــت ارحــــا شــــديدا، اقالــــت اازمــــة

ارحل، وإن حالن الشيطان ومر ته حبال ا أشد من حال ا، وإن اهلل تعاىل قـا  ملةئكتـه: أونيبـوا 
ألة ألة رـعة ممـا هننـت أعـد ت ل ازمة نا اتحت على ه و املسكينة األسري  من ا نان 

 ـا وانيعلـوا هــ و سـنة   هنــ  مـن ي ــتح علـى أسـري مســكني ايغلـت معانــدا ميـ  ألــة ألـة مــا  
 .(1168)«هنان معدا له من ا نان

اقالـت:  حضـرت امـرأ  عنـد الصـديقة اازمـة الالهـراع : »وقا  أبـو حممـد العسـكري
عيتـين إليـل أسـألل، اأنيابتهـا إن يل والد  رعي ة وقد لبس عليها   أمر صةهتا شكع وقـد ب

عـــن ذلـــل، اينـــت اأنيابـــت،   يليـــت إىل أن عشـــرت اأنيابـــت،   خجلـــت مـــن  اازمـــة 
 الكير ، اقالت: ُ أشق عليل يا ابنة رسو  هلل.

: هــايت وســلك عمـــا بــدا لــل، أرأيــت مـــن اهنــرتي يومــا يصــعد إىل ســـطح قالــت اازمــة
 حبم  يقي  وهنراو مائة ألة  ينار ييق  عليه؟ 

 : ُ.اقالت
ع ما بني اليرن إىل العرش لؤلؤا، اأحرن أن  اقالت: اهنرتيت أنا لك  مسألة بأهنير من م 

يقـــو : إن علمـــاع شـــيعتنا زشـــرون ايخلـــع علـــيهم مـــن خلـــع  ُ ييقـــ  علـــّك، قعـــت أ  

                                                           

 .4ح 2ب 4ص 4حبار األنوار: ج (1166)
 .442ح 126: صت سري اإلمام العسكري  (1167)
 .15ح 2ب 2ص 4حبار األنوار: ج (1168)
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الكرامــات علــى قــدر هنيــر  علــومهم ونيــدهم   إرشــا  عبــا  اهلل حــ  خيلــع علــى الواحــد مــنهم 
 ر،   ينـا ي منـا ي ربنـا عـالو نيـ : أيهـا الكـاالون أليتـام آ  حممـدألة ألة حلـة مـن نـو 

ع تةمــ تكم واأليتــام الــ ين   الناعشــون  ــم عنــد انقطــاعهم عــن آبــائهم الــ ين هــم أئمــتهم هــُؤ
هن لتمــوهم ونعشــتموهم اــاخلعوا علــيهم خلــع العلــوم   الــدنيا، ايخلعــون علــى هنــ  واحــد مــن 

مــن العلــوم، حــ  إن اــيهم يعــين   األيتــام ملــن خيلــع  أولمــل األيتــام علــى قــدر مــا أخــ وا عــنهم
ع األيتام على من تعلم منهم،   إن اهلل تعاىل يقـو :  عليه مائة ألة خلعة، وهن لل خيلع هُؤ
ع العلماع الكاالني لأليتام ح  تتموا  م خلعهم وتضع وها  م، ايتم  م ما  أعيدوا على هُؤ

ة  ــم وهنــ لل مــن يلــيهم ممــن خلــع علــى مــن يلــيهم، هنــان  ــم قبــ  أن خيلعــوا علــيهم ويضــاع
: يا أمة اهلل إن سلكة من تلـل ا لـع ألاضـ  ممـا زلعـت عليـه الشـمس ألـة وقالت اازمة

 .(1165)«ألة مر  وما اض  النه مشوب بالتنغي  والكدر
املنقطـع عـن مواليـه الناشـت  اضـ  هنااـ  يتـيم آ  حممـد : »وقا  احلسن بن علـك 

ه مـــن نيهلـــه ويورـــح لـــه مـــا اشـــتبه عليـــه، علـــى اضـــ  هنااـــ  يتـــيم يطعمـــه   رتبــة ا هـــ  خيرنيـــ
 . (1170)«ويسقيه هن ض  الشمس على السها

مــن هن ــ  لنــا يتيمــا قطعتــه عنــا حمنتنــا باســتتارنا اواســاو مــن : »وقــا  احلســني بــن علــك
علومنـــا الـــ  ســـقطت إليـــه حـــ  أرشـــدو قـــا  اهلل عالونيـــ : أيهـــا العبـــد الكـــرمي املواســـك أنـــا أوىل 

م، انيعلوا له يا مةئك    ا نـان بعـد  هنـ  حـره علمـه ألـة ألـة قصـر ورـموا إليهـا بالكر 
 . (1171)«ما يليق هبا من سائر النعم

العــا  هنمــن معــه هبعــة تضــكع للنــاا، اكــ  مــن أبصــر : »وقــا  حممــد بــن علــك البــاقر 
ــ ه هبعتــه  عــا لــه خبــري، هنــ لل العــا  مــع هبعــة تاليــ  ظلمــة ا هــ  واحلــري  اكــ  مــن أرــاعت ل

اخرج هبا من حري  أو  ا هبا من نيه  اهو من عتقائه من النار، واهلل يعوره عن ذلل بكـ  
شـر  ملــن أعتقـه مــا هــو أاضـ  لــه مــن الصـدقة نائــة ألــة قنطـار علــى غــري الونيـه الــ ي أمــر اهلل 
عالوني  به، ب  تلل الصدقة وبا  على صاحبها لكن يعطيه اهلل مـا هـو أاضـ  مـن مائـة ألـة 

                                                           

 .1ح 2ب 1ص 4حبار األنوار: ج (1165)
 .41261ح 11ب 112ص 17مستدرك الوسائ : ج (1170)
 .55ص 1الصراط املستقيم: ج (1171)
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 .(1172)«الكعبة رهنعة بني يدي
علمــاع شــيعتنا مرابطــون بــاليغر الــ ي يلــك إبلــيس : »وقــا  نيع ــر بــن حممــد الصــا   

وع اريتـــه منعـــو م عـــن ا ـــروج علـــى رـــع اع شـــيعتنا وعـــن أن يتســـلط علـــيهم إبلـــيس وشـــيعته 
النواصت، أُ امن انتصت ل لل من شيعتنا هنان أاض  ممـن نياهـد الـروم والـرتك وا ـالر ألـة 

 . (1171)«يداع عن أ يان حمبينا وذلل يداع عن أبدا مألة مر ، ألنه 
مـــن هنـــان ،ـــه   هنســـر النواصـــت عـــن املســـاهنني مـــن شـــيعتنا : »وقـــا  اإلمـــام الصـــا  

املوالني لنا أه  البيت يكسرهم عنهم ويكشة عـن شـاميهم ويبـني عـوراهتم وي خـم أمـر حممـد 
قصــورو و ورو يســتعم  بكــ   وآلــه يصــلوات اهلل علــيهمص نيعــ  اهلل ،ــة أمــةك ا نــان   بنــاع

حره من حـروه حججـه علـى أعـداع اهلل أهنيـر مـن عـد  أهـ  الـدنيا أمةهنـا، قـو  هنـ  واحـد 
ت ضــ  عــن محــ  الســماوات واألرض، اكــم مــن بنــاع وهنــم مــن نعمــة وهنــم مــن قصــور ُ يعــره 

 . (1174)«قدرها إُ رب العاملني
نقطعـــني عنـــا وعـــن اقيـــه واحـــد ينقـــ  يتيمـــا مـــن أيتامنـــا امل: »وقـــا  موســـى بـــن نيع ـــر 

مشــاهدتنا بتعلــيم مــا هــو حمتــاج إليــه أشــد علــى إبلــيس مــن ألــة عابــد، ألن العابــد ،ــه ذات 
ن ســه اقــط وهــ ا ،ــه مــع ذات ن ســه ذات عبــا  اهلل وإمائــه لينقــ هم مــن يــد إبلــيس ومر تــه، 

 . (1179)«ا لل هو أاض  عند اهلل من ألة ألة عابد وألة ألة عابد 
ن أعان حمبا لنا على عدو لنا اقواو وشـجعه حـ  خيـرج احلـق م: »وقا  اإلمام الكاظم

الــدا  علــى اضــلنا بأحســن صــورته وخيــرج البازــ  الــ ي يــروم بــه أعــدا نا و اــع حقنــا   أقــبح 
صــور  حــ  ينبــه الغــاالني ويستبصــر املتعلمــون ويــال ا    بصــائرهم العــاملون بعيــه اهلل تعــاىل يــوم 

: يـــا عبــدي الكاســر ألعـــدائك الناصــر ألوليــائك املصـــرح القيامــة   أعلــى منـــام  ا نــان ويقــو 
بت ضي  حممد خري أنبيائك وبتشرية علك أاض  أوليائك ويناوي من ناوا،ا ويسمك بأقائهما 
وأقـاع خل ائهمـا ويلقـت بألقــاهبم ايقـو  ذلـل ويبلــ  اهلل مجيـع أهـ  العرصــات اـة يبقـى هنــاار 

ولعن ال ين هنانوا يناصـبونه  ألعداع حممدُو نيبار ُو شيطان إُ صلى على ه ا الكاسر 

                                                           

 .7ح 2ب 2ص 4حبار األنوار: ج (1172)
 .121: صت سري اإلمام العسكري  (1171)
 .15ح 2ب 10ص 4حبار األنوار: ج (1174)
 اص    ذهنر زره مما أمر اهلل   هنتاب. .. 17ص 4اُحتجاج: ج (1179)
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوات اهلل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن النواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وعل    ال
 .(1176)«عليهما

يقا  للعابد يـوم القيامـة نعـم الرنيـ  هننـت، ،تـل ذات : »وقا  علك بن موسى الررا
ن ســــل وهن يــــت النــــاا ممونتــــل اا خــــ  ا نــــة، أُ إن ال قيــــه مــــن أاــــاض علــــى النــــاا خــــريو 

دائهم ووار عليهم نعم نينان اهلل وحص   ـم ررـوان اهلل تعـاىل ويقـا  لل قيـه: وأنق هم من أع
يــا أيهــا الكااــ  أليتــام آ  حممــد ا ــا ي لضــع اع حمبــيهم ومــواليهم قــة حــ  تشــ ع لكــ  مــن 
أخ  عنل أو تعلم منل، ايقـة ايـدخ  ا نـة ومعـه امامـا وامامـا وامامـا حـ  قـا  عشـرا وهـم 

وا عمــن أخــ  عنــه وعمــن أخــ  عمــن أخــ  عنــه إىل يــوم القيامــة الــ ين أخــ وا عنــه علومــه وأخــ 
 . (1177)«اانةروا هنم ار  بني املناللتني

مـــن تك ـــ  بأيتـــام آ  حممـــد املنقطعـــني عـــن إمـــامهم : »وقـــا  حممـــد بـــن علـــك ا ـــوا  
املتحريين   نيهلهم األسراع   أيدي شيازينهم و  أيـدي النواصـت مـن أعـدائنا ااسـتنق هم 

حريهتم وقهر الشـيازني بـر  وساوسـهم وقهـر الناصـبني حبجـ  رهبـم و ليـ  منهم وأخرنيهم من 
أئمـــتهم لي ضـــلون عنـــد اهلل تعـــاىل علـــى العبـــا  بأاضـــ  املواقـــع بـــأهنير مـــن اضـــ  الســـماع علـــى 
األرض والعرش والكرسك واحلجت على السماع، واضلهم على ه ا العابد هن ضـ  القمـر ليلـة 

 .(1178)«البدر على أخ ى هنوهنت   السماع
مـن العلمـاع الـداعني إليـه  لـُو مـن يبقـى بعـد غيبـة قـائمكم: »قا  علك بن حممـدو 

والـــدالني عليـــه والـــ ابني عـــن  ينـــه حبجـــ  اهلل واملنقـــ ين لضـــع اع عبـــا  اهلل مـــن شـــباك إبلـــيس 
ومر ته ومن اخاخ النواصـت ملـا بقـك أحـد إُ ارتـد عـن  يـن اهلل ولكـنهم الـ ين مسـكون أممـة 

مـــا مســـل صـــاحت الســ ينة ســـكا ا أولمـــل هـــم األاضـــلون عنـــد اهلل قلــوب رـــع اع الشـــيعة هن
 . (1175)«عالوني 

تـــأيت علمـــاع شـــيعتنا القوامـــون بضـــع اع حمبينـــا وأهـــ  »قـــا :  وعــن أ  حممـــد عـــن أبيـــه 
يتنا يوم القيامة واألنوار تسطع مـن تيجـا م علـى رأا هنـ  واحـد مـنهم تـاج هبـاع قـد انبيـت  ُو

 ورهـا مسـري  يةمثائـة ألـة سـنة اشـعامل تيجـا م ينبـع ايهـا  تلل األنوار   عرصـات القيامـة و 
                                                           

 .40ح 2ب 11-10ص 4حبار األنوار: ج (1176)
 .441  أن اليتيم احلقيقك هو املنقطع عن. . . ح 122: صت سري اإلمام العسكري  (1177)
 .11ح 2ب 6ص 4حبار األنوار: ج (1178)
 اص    ذهنر ظره مما أمر اهلل   هنتاب. 12ص 1حتجاج: جاُ (1175)
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هنلهــا اــة يبقــى هنــاك يتــيم قــد هن لــوو ومــن ظلمــة ا هــ  أنقــ وو ومــن حــري  التيــه أخرنيــوو إُ 
تعلق بشعبة من أنوارهم اراعتهم إىل العلو ح  زاذي هبـم اـو  ا نـان   ينـال م علـى منـام م 

ضـــر  أئمـــتهم الـــ ين هنـــانوا يـــدعون إلـــيهم ُو يبقـــى املعـــد    نيـــوار أســـتا يهم ومعلمـــيهم وحب
ناصــت مــن النواصــت يصــيبه مــن شــعامل تلــل التيجــان إُ عميــت عينــه وصــمت أذنــه وأخــرا 
لســانه وحتـــو  عليـــه أشـــد مــن  ـــت النـــريان ايـــتحملهم حــ  يـــداعهم إىل الالبانيـــة اتـــدعوهم إىل 

 . (1180)«سواع ا حيم
 إىل غريها من الروايات.

 
 نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم  ص1121يأال تقاتلوا قوماً 

 مقاتلة ناكثي البيعة
ـــــــــة أولمـــــــــل القـــــــــوم  يســـــــــت ا  مـــــــــن هنةمهـــــــــا  مسئئئئئئئئئألة:  نيـــــــــوام ورنـــــــــا ونيـــــــــوب مقاتل

 .ال ين خرنيوا على إمام مما م ونقضوا البيعة ونصبوا غري من نصبه اهلل ورسوله
 «.أُ تقاتلون قوماإ..»حترير أهنيد على مقاتلتهم:  ب  هنةمها 

إن اهلل يررـــى لررـــى اازمـــة »علـــم بضـــميمة احلـــديع املت ـــق عليـــه بـــني ال ـــريقني: ومنـــه ي
 : أن ررى اهلل هنان   مقاتلتهم وسخطه هنان   ا  ُن.(1182)«ويغضت لغضبها

عموميـــة نيـــوام مقاتلـــة القـــوم الـــ ين نقضـــوا أمـــا م، أم هـــو  وهـــ  يســـت ا  مـــن هنةمهـــا 
 شت  باملقام، اتأم .
 «.قومبؤساإ ل»و  بعر النسخ: 

ومــن ا لــك أن يالبــؤاص أعــم مــن البــؤا األخــروي والــدنيوي، اهــم بــنقر البيعــة خســروا 
 نيــاهم وآخــرهتم، والبــؤا هــو الشــد  وال قــر، أي اشــتدا  احلانيــة واُاتقــار، والشــد  أعــم مــن 

 الشد  األمنية والسياسية واإل ارية واُنيتماعية واُقتصا ية وغريها.
يــة أمــري املــؤمنني علــك بــن أ  أن نكــي ااملســت ا  مــن هنةمهــا  هم األمــان بالنســبة إىل ُو

                                                           

 .11ح 2ب 7-6ص 4حبار األنوار: ج (1180)
 و  بعر النسخ: يبؤسا لقومص. (1181)
 .41ح 1ب 64ص 47رانيع حبار األنوار: ج (1182)
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  م عنه هن  ما حدا من احلروب وا ن واملشاهن  واألممات. زالت 
ئئوا بيئئنيْخراجي إشــار  إىل قولــه تعــاىل:  وهنةمهــا  ث ئئوا أرْيمئئانئره ْم ورهرم  أرال ت قئئاتيل ونر قئرْومئئاً نركر

شرْوه  َيْن ك ْنت ْم م ْؤمينيينر الرَّس ولي وره ْم بردرؤ ك ْم أروَّلر مررَّ  َْ شرْونئره ْم فراللَّه  أرحرق  أرْن تر َْ َة أرتر
(1181). 

ئْن بئرْعئدي عرْهئديهيْم ورطرعرن ئوا فيئي رييئنيك ْم فرقئاتيل وا أرئيمَّئةر قا  سبحانه:  َيْن نركرث وا أرْيمئانئره ْم مي ور
 .(1184)ونر اْلك ْفري َينئَّه ْم ال أرْيمانر لره ْم لرعرلَّه ْم يئرْنتئره  

ئْن نركرئثر وقا  تعـاىل:  ينر ي باييع ونركر َينَّما ي بئاييع ونر اللَّئهر يرئد  اللَّئهي فئرئْوكر أريْئدييهيْم فرمر ِي َينَّ الَّ
هي ورمرْن أرْوفى بيما عاهردر عرلرْيه  اللَّهر فرسريئ ْؤتييهي أرْجراً عرظييماً  فرنينَّما يئرْنك ث  عرلى نئرْفسي

(1189). 
مـن نكـع بيعـة أو : »قـا : قـا  رسـو  اهلل  عـن آبائـه وعن موسى بن نيع ر 

راــع لــواع رــةلة أو هنــتم علمــا أو اعتقــ  مــاُ ظلمــا أو أعــان ظاملــا علــى ظلمــه وهــو يعلــم أنــه 
 . (1186)«ظا  اقد برئ من اإلسةم

 . (1187)«من نكع بيعته لقك اهلل وهو أني م ُ يد له: »وقا  علك
مـن : »قـا : قـا  رسـو  اهلل ائـهعـن آب وعن علك بن نيع ـر عـن أخيـه موسـى 

ـــا رســـو  اهلل ومـــا مجاعـــة  اـــار  مجاعـــة املســـلمني اقـــد خلـــع ربقـــة اإلســـةم مـــن عنقـــه، قيـــ : ي
 . (1188)«املسلمني؟ قا : مجاعة أه  احلق وإن قلوا

يـــةا موبقــات، نكـــع الصــ قة وتـــرك الســنة واـــرا  ا ماعــة، ويـــةا : »قــا  النــ  
 . (1185)«وتلالم بيتل منجيات تكة لسانل وتبكك على خطيمتل
يــوم تــو  الــم يورــع    تــو  رســو  اهلل »قــا  ســلمان وعبــد اهلل بــن العبــاا قــاُ: 

 برســـو  اهلل  ح رتـــه حـــ  نكـــع النـــاا وارتـــدوا وأمجعـــوا علـــى ا ـــةه، واشـــتغ  علـــك

                                                           

 .11سور  التوبة:  (1181)
 .14سور  التوبة:  (1184)
 .10سور  ال تح:  (1189)
 .11ح 11ب 67ص 4حبار األنوار: ج (1186)
 .456ح 1اص  55ص 4 عائم اإلسةم: ج (1187)
 .1ح 1ب 67ص 47حبار األنوار: ج (1188)
 .11يةا  رنيات ويةا هن ارات ح 25ص 1ا صا : ج (1185)



 

 102 

 .(1150)«ح  ارغ من غسله وتك ينه وحتنيطه وورعه   ح رته
ع النـــاهنيني للبيعـــة   يـــوم وإذ»  حـــديع:  وعـــن العـــا  موســـى بـــن نيع ـــر ا قيـــ   ـــُؤ

رْر ي الغـــدير  ئئئد وا فيئئئي اْْ بلظهـــار نكـــع البيعـــة لعبـــا  اهلل املستضـــع ني اتشوشـــون  ال تئ ْفسي
 .(1151)«عليهم  ينهم، و حتريو م   م اهبهم

 نكث البيعة وأسلوبها
ري وبيعــة اإلمـام أمــ مـن أهنــرب ا رمـات وأشــدها نكـع بيعـة اهلل وبيعــة الرسـو  مسئألة: 

 .املؤمنني 
وبـــايعوو علـــى ذلـــل،  اـــلن القـــوم هنـــانوا قـــد حل ـــوا وعاهـــدوا باُســـتمرار مـــع الرســـو  

ينر وهنانــــت تلــــل مبايعــــة مــــع اهلل عالونيــــ ، اــــلن يــــد اهلل اــــو  أيــــديهم، قــــا  تعــــاىل:  ِي َينَّ الَّئئئئ
ئهي ورمرئْن ي باييع ونركر َينَّما ي باييع ونر اللَّهر يرد  اللَّهي فئرْوكر أرْيدييهيْم فرمرْن نركر  ثر فرنينَّما يئرْنك ث  عرلى نئرْفسي

 . (1152)أرْوفى بيما عاهردر عرلرْيه  اللَّهر فرسريئ ْؤتييهي أْجراً عرظييماً 
أن أســـلوب  (1151)يرئئئد  اهللي فئرئئئْوكر أريْئئئدييهيمْ ورنـــا تكـــون إحـــدن الونيـــوو   قولـــه تعـــاىل:

أخـ اإ  مـّرون يـدهم بيـدويراـع يـدو إىل أعلـى، وهنـانوا  البيعة هنان عبار  عن أن الرسـو  
 من األصابع وانتهاعإ إىل آخر الكة، وذلل على ما يةهر من التواريخ.

ونكع البيعة هنان بالعكس من ذلل، بأن مر املبايع يدو من آخر الكة زره الالنـد إىل 
 األصابع نكياإ للبيعة وهنأنه  ل  عن البيعة وت رّغ عنها.

وات اهلل عليهـــاص   القـــوم الـــ ين نكيـــوا أمـــا م وا تمـــ    هـــ ا املقطـــع مـــن هنةمهـــا يصـــل
 أمران: 

وعارـدوا األحـالاب  األو : أ م حكماإ هم اليهو  ال ين نقضوا عهدهم مع الرسـو  
 من املدينة. و،وا بلخراج الرسو  

                                                           

 .45ح 7ب 157ص 21حبار األنوار: ج (1150)
 رمن أخبار الغدير. 54ب 126ص 17حبار األنوار: ج (1151)
 .10سور  ال تح:  (1152)
 .10سور  ال تح:  (1151)
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، وهـ ا (1154)الياين: أ م حكماإ هم مشـرهنو قـريش وهن ـار مكـة قبـ  ا جـر  وبعـدها أيضـاإ 
حتــرض النــاا علــى قــا   اُنقــةب  بكاملــه علــيهم، اهــك ةمهــاأظهــر بلحــا  انطبــا  هن

وشططــــك الســــقي ة، اــــل م نقضــــوا أمــــا م مــــن بعــــد عهــــدهم، و،ــــوا بــــلخراج  رــــد النــــ  
  قضايا  من قب ، وهم قد بد وهنم ـ أيها املسلمني ـ أو  مر ، أي ممن الن   الرسو 

   العقبة. (1159) عديد  منها قضية يو باب  حرنيوهاص
 أو إ م قد بد وهنم ـ أيها األوا وا الرج ـ أو  مر  عندما نيا وا للمدينة ملقاتلتكم.

، اـــــ يأو  مــــر ص بلحــــا  الصــــنة ُ  وهــــ و املــــر  اليانيــــة حيــــع تعررــــوا لوصــــك النــــ 
 .(1156)العد 

عــن بكــري بـــن عبيــد اهلل الطويـــ  وعمــار بـــن أ  معاويــة قـــاُ: حــدينا أبـــو عيمــان البجلـــك 
يقــو  يــوم ا مــ :    بكــري: أذن لنــا أربعــني ســنة، قــا : قعــت عليــا مــؤذن بــين قصــك، قــا

 ئئْم ال ئئةر اْلك ْفئئري َينئَّه  يئئنيك ْم فرقئئاتيل وا أرئيمَّ ئئْن بئرْعئئدي عرْهئئديهيْم ورطرعرن ئئوا فيئئي ري ث ئئوا أرْيمئئانئره ْم مي َيْن نركر ور
ئئْم يئرْنتئره ئئونر  ئئْم لرعرلَّه  هــا منــ  ناللــت حــ  اليــوم،   حلــة حــني قرأهــا أنــه مــا قوتــ  أهل أرْيمئئانر لره 

هكــ ا   صــد  الشــيخ هكــ ا قــا  علــك»، اقــا : قــا  بكــري: اســألت عنهــا أبــا نيع ــر
 .(1157)«هنان

ومــن هنــةم أمــري املــؤمنني يصــلوات اهلل عليــهص حــني  خــ  البصــر  ومجــع أصــحابه احررــهم 
ع القوم، منشرحة صدورهنم بقتا م»على ا ها  وهنان مما قا :  ، ال م عبا  اهلل ا دوا إىل هُؤ

نكيوا بيعـ  وأخرنيـوا ابـن حنيـة عـاملك بعـد الضـرب املـربح والعقوبـة الشـديد  وقتلـوا السـبابة 
وميلوا حبكيم بن نيبلة العبدي وقتلـوا رنيـاُ صـاحلني   تتبعـوا مـنهم مـن  ـا يأخـ و م   هنـ  

اكــون، حــائط وحتــت هنــ  رابيــة   يــأتون هبــم ايضــربون رقــاهبم صــربا، مــا  ــم قــاتلهم اهلل أل يؤ 
ا دوا إليهم وهنونوا أشداع عليهم والقوهم صابرين حمتسبني تعلمـون أنكـم منـاملوهم ومقـاتلوهم 

                                                           

أن ُ يعينوا أعداعهم عليهم اأعانوا عليهم بين بكر علـى    ابنقضهم عهدهم مع الرسو  أما قب  ا جر  (1154)
 من مكة   مؤمترهم بدار الندو ، وأما بعد ا جر  ايوم بدر. خالاعة وراموا إخراج الرسو  

 .11ب 467-466ص 24رانيع القصة هناملة   حبار األنوار: ج (1159)
وإن هنانت مراراإ عديد  وه و ياين  مونيهة رد شخ  الن  األعةم أي بد وهنم أو  مر  بلحا  هنو ا  (1156)

 .مر  رد وصيه 
 .156ح 1ب 401ص 14حبار األنوار: ج (1157)
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ولقــد وزنــتم أن ســكم علــى الطعــن الدعســك والضــرب الطلح ــك ومبــارم  األقــران، وأي امــرئ 
أحــس مــن ن ســه ربازــة نيــأش عنــد اللقــاع ورأن مــن أحــد مــن إخوانــه اشــة اليــ ب عــن أخيــه 

 .(1158)«هنما ي ب عن ن سه الو شاع اهلل  عله ميلهال ي اض  عليه  
ْرْر ي قئئال وا   قولــه تعــاىل:  وعــن اإلمــام الصــا   ئئد وا فيئئي ا ئئْم ال تئ ْفسي َيذا قييئئلر لره  ور

د ونر ورلكيْن اليرْشع ر ونر  َينَّما نرْحن  م ْصليح ونر  أرال َينئَّه ْم ه م  اْلم ْفسي
 ، قا : (1155)

َيْن صــر  إُ هبــ و اآليــة، وقــرأ أمــري املــؤمنني يــوم البصــر : مــا قوتــ  أهــ  هــ و يعــين الب» ور
ه ئْم نركرث وا أرْيمانئره ْم ميْن بئرْعدي عرْهديهيْم ورطرعرن وا فيي ريينيك ْم فرقاتيل وا أرئيمَّةر اْلك ْفري َينئَّه ئْم ال أرْيمئانر لر 

لرعرلَّه ْم يئرْنتئره ونر 
(1400). 

يــا علــك لتقــاتلن ال مــة الناهنيــة وال مــة الباغيــة وقــا :    قــا : لقــد عهــد إيّل رســو  اهلل
 . (1401)«وال رقة املارقة، إ م ُ أمان  م لعلهم ينتهون

قالئئئئئت فمئئئئئن قاتئئئئئل اْقئئئئئوام َذ 
 نكثئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئوا

 

 فقلئت تفسئيره فئي وقعئة الجمئئل  
  

 
   وهموا بنخراج الرسول

 َخراج الرسول 
ت، هنمــــا اعلــــه مــــن أشــــد ا ّرمــــا ، اــــلن إخرانيــــه زــــرم إخــــراج الرســــو   مسئئئئألة:

 املشرهنون من أه  مكة.
 ب  زرم إخراج هن  أحد عن وزنه وملكه.

ملا بويع أبوبكر واسـتقام لـه األمـر علـى مجيـع املهـانيرين واألنصـار : »قا  أبو عبد اهلل 
 .(1402)«منها بعع إىل ادك من أخرج وهني  اازمة بنت رسو  اهلل

                                                           

 .111ح 1ب 174-171ص 14حبار األنوار: ج (1158)
 .14-11سور  البقر :  (1155)
 .14سور  التوبة:  (1400)
 .414رمن ح 6ب 421-424ص 14حبار األنوار: ج (1401)
 على أ  بكر. احتجاج أمري املؤمنني  50ص 1اُحتجاج: ج (1402)
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إذ ُ حـدو  نيغراايـة   اإلسـةم، هنما زرم إخراج املسلم عن أي مـن الـبة  اإلسـةمية، 
والـبة  اإلسـةمية بلــد واحـد، واملســلم حـر   أن يعــيش   أي منهـا، اــة نيـوام ُو إقامــة ُو 

 تأشري  ُو غريها من بدمل اُستعمار.
ئئر  بيئئكر قــا  امل ســرون   قولــه تعــاىل  َيْذ يرْمك  ور

: يإ ــا ناللــت   قصــة  ار النــدو  (1401)
 نيتمعــوا ايهــا وهــك  ار قصــك بــن هنــةب وتــآمروا   أمــر النــ  وذلــل أن ن ــرا مــن قــريش ا
نئرتئررربَّص  بيهي ررْيبر اْلمرن وني اقا  عرو  بن هشام: 

(1404). 
 وقا  أبو البخرتي: أخرنيوو عنكم تسرتزوا من أذاو.

وقا  أبو نيه : ما ه ا برأي، ولكـن اقتلـوو بـأن رتمـع عليـه مـن هنـ  بطـن رنيـ  ايضـربوو 
 واحد ارترى حينم  بنو هاشم بالدية. بأسيااهم رربة رني 

اصـــوب إبلـــيس هـــ ا الـــرأي وهنـــان قـــد نيـــاعهم   صـــور  شـــيخ هنبـــري مـــن أهـــ   ـــد وخطـــأ 
 األولني.

 اـــات قوا علـــى هـــ ا الـــرأي وأعـــدوا الرنيـــا  والســـةح، ونيـــاع نيربئيـــ  اـــأخرب رســـو  اهلل
ش ونيــدوا ابــات علــى اراشــه، المــا أصــبحوا واتشــوا عــن ال ــرا اخــرج إىل الغــار وأمــر عليــا 

عليا وقد ر  اهلل مكرهم وقالوا: أين حممد؟ قا : ُ أ ري، ااقتصوا أيرو وأرسلوا   زلبه، المـا 
بلغـوا ا بـ  ومـروا بالغـار رأوا علـى بابـه نسـ  العنكبـوت، اقـالوا: لـو هنـان هاهنـا   يكـن نسـ  

 .(1409)ايه يةية أيام   قدم املدينةص العنكبوت على بابه، امكع
مــن اــر بدينــه مــن أرض إىل أرض وإن هنــان شــربا مــن »أنــه قــا :  نــ  وقــد روي عــن ال

 . »(1406)األرض استونيت ا نة وهنان رايق أبيه إبراهيم ونبيه حممد

 حرمة الهم بِلك
 .زرم ا م بلخراج الرسو   مسألة:

 وا م بالشكع هو العالم عليه وقصدو وإرا ته.
                                                           

 .10سور  األن ا :  (1401)
 .10سور  الطور:  (1404)
 .6ب 11ص 15حبار األنوار: ج (1409)
 باب الس ر والسري وال را  والقدوم والو امل. 11ص 1تنبيه ا وازر ونالهة النواظر: ج (1406)
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عتقدات، والنيـة ايمـا خيـالة أصـو  يرتبط بأصو  الدين وامل الن ا م بلخراج الرسو  
الــدين حمرمــة، حــ  إذا   نقــ    بــاب النيــة حبرمـــة مطلــق نيــة احلــرام، اــلن النيــة ايمــا خيـــالة 
األحكـام الشـرعية ال رعيـة ـ بـدون اإلتيـان هبـا ـ ليسـت مـن ا رمـات وإن هنانـت م مومـة، هنمـا 

 . (1407)ذهنر   حبع التجّري   األصو 
نيــة وبــني ا ــّم بالشــكع، اــلن ا ــم بالشــكع: العــالم عليــه وقصــدو وهنــاك بعــر ال ــر  بــني ال

 وإرا ته اتأم .
مـن هـم خبـري اليعجلـه ُو يـؤخرو، اـلن العبـد رنـا عمـ  العمـ  »قـا :  عن أ  عبد اهلل

ايقــو  اهلل تبــارك وتعــاىل: قــد غ ــرت لــل ُو أهنتـــت عليــل شــيما أبــدا، ومــن هــم بســيمة اـــة 
السـيمة اـرياو اهلل سـبحانه ايقـو : ُ وعـاليت ونيـةيل ُ أغ ـر لـل يعملها، النـه رنـا عمـ  العبـد 

 .(1408)«بعدها أبدا
 
 

ملعـــون مـــن تـــرأا ملعـــون مـــن هـــم هبـــا ملعـــون مـــن حـــدا ن ســـه : »قـــا  أبـــو عبـــد اهلل
 .(1405)«هبا

إن اهلل تبارك وتعاىل نيع  آل م   ذريته من هم حبسـنة »قا :  وعن مرار  عن أحد،ا
ومـن هـم حبسـنة وعملهـا هنتبـت لـه هبـا عشـرا، ومـن هـم بسـيمة و   و  يعملها هنتبت له حسـنة،

 .(1410)«يعملها   تكتت عليه سيمة، ومن هم هبا وعملها هنتبت عليه سيمة
إن املؤمن لـيهم باحلسـنة ُو يعمـ  هبـا اتكتـت »قا :  وعن أ  بصري عن أ  عبد اهلل

السـيمة أن يعملهـا اـة له حسنة، وإن هو عملهـا هنتبـت لـه عشـر حسـنات، وإن املـؤمن لـيهم ب

                                                           

اـة عقـاب ُ  تقـدم قـرب قـو  الشـيخ   حبـع التجـري: يواحلاصـ : قـد ظهـر ممـا  قا  اإلمـام الشـريامي (1407)
على ال ع  ُو على العالم وان اختارو الك اية وحيع يراو غري اختياري انتهى األمر إىل الشقاو  ال اتية، مع وروح 

 ار  5ط 17ص 4. األصــو : ج(أن هنــ  مــا بــالغري ينتهــك إىل مــا بالــ ات، وإُ لــالم التسلســ ، اغــريو اختيــاري بــه
 العلوم، بريوت.

 .6باب تعجي  اع  ا ري ح 121-124ص 4كا : جال (1408)
 .40714ح 50ب 15ص 15وسائ  الشيعة: ج (1405)
 .1باب من يهّم باحلسنة أو السيمة ح 242ص 4الكا : ج (1410)
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 . (1411)«يعملها اة تكتت عليه
: يــا إن اهلل تعــاىل قــا  آل م: »أو عــن أ  نيع ــر وعــن بكــري عــن أ  عبــد اهلل

آ م نيعلت لل أن من هم من ذريتـل بسـيمة   تكتـت عليـه، اـلن عملهـا هنتبـت عليـه سـيمة، 
تبــــــت لــــــه ومــــــن هــــــم مــــــنهم حبســــــنة اــــــلن   يعملهــــــا هنتبــــــت لــــــه حســــــنة، وإن هــــــو عملهــــــا هن

 ، احلديع.(1412)«عشرا
إذا هـم العبـد بالسـيمة   تكتـت عليـه وإذا هـم حبسـنة هنتبـت »قـا :  وعن أ  عبـد اهلل

 .(1411)«له

 مقاتلة من هم بِلك
 ، وا وام باملعس األعم.روم مقاتلة من هم بلخراج الرسو  مسألة:        

قد يكون مستحباإ، هنـ    مـور و، وإ ا قلنا با وام باملعس األعم، ألنه قد يكون وانيباإ، و 
 .(1414)حست ما أملعنا إليه   حبوا آن ة، وت صي  الكةم   هنتاب ا ها 

 .(1419)«ا ها  أاض  األشياع بعد ال رائر»قا :  عن أ  عبد اهلل 
أمـا بعـد اـلن »وعن أ  عبد الرمحن السلمك قـا : قـا  أمـري املـؤمنني يصـلوات الـه عليـهص: 

ا نة، اتحه اهلل  اصة أوليائـه وسـوغهم هنرامـة منـه  ـم ونعمـة ذخرهـا،  ا ها  باب من أبواب
وا ها  هو لباا التقون و رمل اهلل احلصينة ونينته الوييقة، امن ترهنه رغبة عنه ألبسـه اهلل يـوب 
الـ   وهبلـه الـبةع واـار  الررـا و يـع بالصـغار والقمـاع ، ورـرب علـى قلبـه باألسـدا  وأ يــ  

ع احلــق منــه بتضــييع ا  هــا  وســيم ا ســة ومنــع النصــة، أُ وإين قــد  عــوتكم إىل قتــا  هــُؤ
القوم لية و ارا وسرا وإعةنا وقلت لكم اغالوهم قب  أن يغالوهنم، او اهلل مـا غـالي قـوم قـط   
عقر  ارهم إُ ذلـوا اتـواهنلتم و ـاذلتم حـ  شـنت علـيكم الغـارات وملكـت علـيكم األوزـان، 

نبــار وقتــ  حســان بــن حســان البكــري وأما  خــيلكم عــن هــ ا أخــو غامــد قــد ور ت خيلــه األ
                                                           

 .55ح 6ب 51ص 1وسائ  الشيعة: ج (1411)
 .100ح 6ب 54-51ص 1وسائ  الشيعة: ج (1412)
 .104ح 6ب 54ص 1وسائ  الشيعة: ج (1411)
 هنتاب ا ها .  22و 27 قه: جرانيع موسوعة ال (1414)
 .4ح 52ب 141ص 6هت يت األحكام: ج (1419)
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مسـاحلها وقــد بلغــين أن الرنيـ  مــنهم هنــان يـدخ  علــى املــرأ  املسـلمة واألخــرن املعاهــد  اينتــالمل 
حجلها وقلبها وقةئدها ورعايها ما متنع منـه إُ باُسـرتنيامل واُسـرتحام   انصـراوا وااـرين مـا 

أن امـرأ مسـلما مـات مـن بعـد هـ ا أسـ ا مـا هنـان بـه  نا  رنية منهم هنلم ُو أريق لـه  م، الـو
ملومــا بــ  هنــان عنــدي بــه نيــديرا، ايــا عجبــا عجبــا واهلل ميــع القلــت ورلــت ا ــم مــن انيتمــامل 
ع علــى بــازلهم وت ــرقكم عــن حقكــم، اقبحــا لكــم وترحــا حــني صــر  غررــا يرمــى يغــار  هــُؤ

أمـرتكم بالسـري إلـيهم   أيـام  عليكم ُو تغريون وتغالون ُو تغالون ويعصـى اهلل وتررـون، اـلذا
احلر قلتم ه و محار  القيظ أمهلنـا حـ  يسـبخ عنـا احلـر، وإذا أمـرتكم بالسـري إلـيهم   الشـتاع 
قلتم ه و صبار  القر أمهلنا ح  ينسلخ عنا الرب ، هن  ه ا ارارا من احلر والقر، الذا هننتم من 

الرنيـــا  ُو رنيـــا ، حلـــوم األز ـــا   احلـــر والقـــر ت ـــرون اـــأنتم واهلل مـــن الســـية أاـــر، يـــا أشـــباو
وعقو  ربات احلجـا ، لـو  ت أين   أرهنـم و  أعـراكم معراـة واهلل نيـرت نـدما وأعقبـت ذمـا، 
قـــاتلكم اهلل لقـــد مـــأل  قلـــ  قيحـــا وشـــحنتم صـــدري غيةـــا ونيرعتمـــوين نغـــت التهمـــام أن اســـا 

لـت رنيـ  شـجامل وأاسد  علك رأيك بالعصيان وا  ُن ح  لقد قالـت قـريش إن ابـن أ  زا
ولكن ُ علم له باحلرب، هلل أبوهم وه  أحد منهم أشد  ا مراسا وأقدم ايهـا مقامـا مـين لقـد 
ــــا قــــد ذراــــت علــــى الســــتني ولكــــن ُ رأي ملــــن ُ   ضــــت ايهــــا ومــــا بلغــــت العشــــرين وهــــا أن

 .(1416)«يطامل
إن اهلل اـــرض ا هــــا  وعّةمـــه ونيعلـــه نصـــرو وناصـــرو، واهلل مــــا : »وقـــا  أمـــري املـــؤمنني

 .(1417)«صلحت  نيا ُو  ين إُ به
 .(1418)«اهو   النار من خرج على علك : »ه ا وقد قا  رسو  اهلل 

 
 وهم بدءوكم أول مرة

 البدء بالقتال
روم مقاتلة ومقابلة مـن بـدأ بالقتـا  أو  مـر ، أمـا مقاتلـة مـن   يبـدأ بقتـا  اهـك  مسألة:

                                                           

 .6باب اض  ا ها  ح 6-2ص 5الكا : ج (1416)
 .15515ح 1ب 15ص 15وسائ  الشيعة: ج (1417)
 اص    أم الشرور. 164ص 1الصراط املستقيم: ج (1418)
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ئئْم ال تئ قرئئاتيل ونر فيئئي اىل:   إزــار قولــه تعــ (1415)مشــروزة نــا ذهنــر   هنتــاب ا هــا  ورمرئئا لرك 
 . (1420)سربييلي اهللي وراْلم ْسترْضعرفيينر 

وحــروب أمــري املــؤمنني علــك واإلمــام  واإلســةم ـ هنمــا هــو وارــح   حــروب الرســو  
احلســن واإلمــام احلســني يصــلوات اهلل علــيهم أمجعــنيص ـ يؤهنــد علــى أن ُ يبــدأ بقتــا  الك ــار 

وذلــل حــ  تكــون علــيهم احلجــة البالغــة، اــلن البــا ي بالقتــا  هــو واملشــرهنني ومــن أشــبههم، 
 ال ي قد تسقط حجته ببدئه بالقتا .

يــا معاشــر قــريش إين أهنــرو أن »  وقعــة بــدر إىل قــريش وقــا :  وقــد بعــع رســو  اهلل 
 .(1421)«أبدأهنم اخلوين والعرب وارنيعوا

 .(1422)«ُ تبدوهم بالقتا »ألصحابه:  وقا  
ُ تقــاتلوا : »مــ : أنــه ملــا تواقــة ا معــان قــا  أمــري املــؤمنني علــكوقــد ور    وقعــة ا 

القوم ح  يبـدعوهنم، اـلنكم حبمـد اهلل علـى حجـة وهن كـم عـنهم حـ  يبـدعوهنم حجـة أخـرن، 
وإذا قاتلتموهم اة يهـالوا علـى نيـريح، اـلذا هالمتمـوهم اـة تتبعـوا مـدبرا ُو تكشـ وا عـور  ُو 

ا  القـــوم اـــة هتتكـــوا ســـرتا ُو تـــدخلوا  ارا ُو تأخـــ وا مـــن متيلـــوا بقتيـــ  وإذا وصـــلتم إىل رحـــ
هتيجــوا امــرأ  بــأذن وإن شــتمن أعرارــكم وســب  أمــراعهنم وصــلحاعهنم اــل ن  أمــوا م شــيما ُو
رـــع اع القـــون واألن ـــس والعقـــو ، ولقـــد هننـــا نـــؤمر بـــالكة عـــنهن وإ ـــن ملشـــرهنات وإن هنـــان 

 .(1421)«هبا وعقبه من بعدوالرني  ليتناو  املرأ  با راو  وا ريد  ايعري 
ُ تبــدعوهم بقتــا  حــ  »بــالنهروان قــا :  وور    قتــا  ا ــوارج أنــه: ملــا واق هــم علــك
اضــربه  اقتــ  مــنهم يةيــة، اخــرج إليــه يبــدعوهنم، احمــ  مــنهم رنيــ  علــى صــة علــك

 .(1424)«اقتله
  هنـان يـأمر   هنـ  و  الكا : عـن عبـد الـرمحن بـن نينـدب عـن أبيـه: أن أمـري املـؤمنني

ُ تقــاتلوا القــوم حــ  يبــدعوهنم اــلنكم حبمــد اهلل علــى حجــة »مــوزن لقينــا ايــه عــدونا ايقــو : 
                                                           

 هنتاب ا ها .  22-27موسوعة ال قه: ج (1415)
 .75سور  النساع:  (1420)
 غالو  بدر الكربن. 10ب 442ص 15وار: جحبار األن (1421)
 خوه قريش. 464ص 1ت سري القمك: ج (1422)
 .167رمن ح 1ب 411-414ص 14حبار األنوار: ج (1421)
 باب قتا  ا وارج. 41ب 122ص 11حبار األنوار: ج (1424)
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وتـــرهنكم إيـــاهم حـــ  يبـــدعوهنم حجـــة لكـــم أخـــرن، اـــلذا هالمتمـــوهم اـــة تقتلـــوا  ـــم مـــدبرا ُو 
 . (1429)«هتجالوا على نيريح ُو تكش وا عور  ُو متيلوا بقتي 

ُتقـــاتلوهم حـــ  »قـــاع العـــدو بصـــ ني: لعســـكرو قبـــ  ل و   ـــ  البةغـــة: مـــن وصـــيته
يبدعوهنم، النكم حبمد اهلل على حجة وترهنكم إياهم ح  يبدعوهنم حجة أخـرن لكـم علـيهم، 
الذا هنانت ا المة بلذن اهلل اة تقتلوا مدبرا ُو تصيبوا معـورا ُو يهـالوا علـى نيـريح ُو هتيجـوا 

 ات القـون واألن ـس والعقـو ، النساع بأذن وإن شتمن أعراركم وسب  أمـراعهنم اـل ن رـعي
إنـا هننـا لنـؤمر بـالكة عــنهن وإ ـن ملشـرهنات وإن هنـان الرنيــ  ليتنـاو  املـرأ    ا اهليـة بــال هر 

 . (1426)«أو ا راو  ايعري هبا و عقبه من بعدو
: يـا أمـري املـؤمنني قـد رمونـا، وعن حبة العـرين قـا : ملـا انتهينـا إلـيهم رمونـا، اقلنـا لعلـك

اآلن زــاب القتــا  امحلــوا »،   الياليــة اقــا : «هن ــوا: »رمونــا اقــا  لنــا  « هن ــوا»اقــا : 
 .(1427)«عليهم

ملــا تالاحــة النــاا يــوم ا مــ  والتقــوا قــا  »و  أخبــار يــوم ا مــ  رون أبــو شنــة قــا : 
ألصــحابه: ُ يــرمني رنيــ  مــنكم بســهم ُو يطعــن أحــدهنم اــيهم بــرمح حــ  أحــدا  علــك

 .(1428)«لقت إليكم وح  يبدعوهنم بالقتا  وبا
ملــا أصــبحت ا يــ  تقبــ  »أنــه قــا :  وقــا  الشــيخ امل يــد: وروي عــن علــك بــن احلســني

راع يديه وقا : ياللهـم أنـت يقـ    هنـ  هنـرب ورنيـائك   هنـ  شـد  وأنـت  على احلسني 
يل   هن  أمر نال    يقة وعد ، هنم من هنرب يضعة عنه ال ـؤا  وتقـ  ايـه احليلـة وخيـ   ايـه 

ه العــدو أناللتــه بــل وشــكوته إليــل رغبــة مــين إليــل عمــن ســواك ا رنيتــه الصــديق ويشــمت ايــ
وهنشـــ ته، اأنـــت ويل هنـــ  نعمـــة وصـــاحت هنـــ  حســـنة ومنتهـــى هنـــ  رغبـــةص قـــا : اأقبـــ  القـــوم 

اـريون ا نـد    ظهـورهم والنـار تضـطرم   احلطـت والقصـت  رولون حو  بيت احلسـني
وته: يا حسني أتعجلت بالنار قبـ  ال ي هنان ألقك ايه، انا ن هبر بن ذي ا وشن بأعلى ص

                                                           

 .1ح باب ما هنان يوصى أمري املؤمنني  12ص 5الكا : ج (1429)
 لعسكرو قب  لقاع العدو بص ني. له ومن وصية  12   البةغة، الوصايا:  (1426)
 باب قتا  ا وارج. 41ب 127ص 11حبار األنوار: ج (1427)
 من أخبار يوم ا م . 111ص 5شرح    البةغة: ج (1428)
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: من ه ا هنأنـه هبـر بـن ذي ا وشـن، اقـالوا: نعـم، اقـا  لـه: يـا يوم القيامة؟ اقا  احلسني
ابـــــن راعيـــــة املعـــــالن أنـــــت أفْوىل هِبـــــا ِصـــــِليها، ورام مســـــلم بـــــن عوســـــجة أن يرميـــــه بســـــهم امنعـــــه 

هلل وعةمـاع ا بـارين من ذلل، اقا  له:  عين ح  أرميه الن ال اسق مـن أعـداع ا احلسني
 .(1425)«: ُ ترمه الين أهنرو أن أبدأهم بقتا وقد أمكن اهلل منه، اقا  له احلسني

                                                           

 سائر ما نيرن عليه. 17ب 5-2ص 25حبار األنوار: ج (1425)
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 أتَشونهم

 الَو  من اْعداء
 زرم ا وه من أعداع اهلل تعاىل   ا ملة. مسألة:

واملرا  به: ا وه املنتهك إىل ا   والتقاعس عن العمـ ، أمـا ا ـوه القلـ  ـ ا ـارج عـن 
 اُختيار ـ اليس حراماإ، هنما هو وارح.

 أو املرا  به: ا وه النات  عن الشرك، أي ا وه من منطلق ر ية قدر  بلماع اهلل تعاىل.
 ومن هنا هنان ال رار عن الالحة حمرماإ.

 .(1410)«ال رار من الالحة من الكبائر: »قا  أمري املؤمنني
قد عا ت إىل مواق ها ومصـااها  ملا رأن ميمنته يوم ص ني و  هنتاب ص ني: أن عليا

إين »وهنشـة مــن بلمائهـا حــ  رـاربوهم   مــواق هم ومراهنــالهم أقبـ  حــ  انتهـى إلــيهم اقــا : 
قــد رأيــت نيــولتكم وا يــامهنم عــن صــ واكم حتــومهنم ا  ــا  الطغــا  وأعــراب أهــ  الشــام وأنــتم 

إذا رـ  ا ـازمون   اميم العرب والسنام األعةم وعمـار الليـ  بـتةو  القـرآن وأهـ   عـو  احلـق
الُو إقبالكم بعد إ بارهنم وهنرهنم بعد ا يامهنم ونيت عليكم ما ونيت علـى املـويل يـوم الالحـة 
 برو وهننتم ايمـا أرن مـن ا ـالكني، ولقـد هـون علـك بعـر ونيـدي وشـ ا بعـر هيـاج صـدري 
أين رأيــــتكم بــــأخر  حالمتــــوهم هنمــــا حــــاموهنم وأملتمــــوهم عــــن مصــــااهم هنمــــا أمالــــوهنم حتــــومو م 

وه لريهنــت أو ــم آخــرهم هناإلبــ  املطــر   ا ــيم اــاآلن ااصــربوا أناللــت علــيكم الســـكينة بالســي
ويبتكم اهلل بـاليقني ولـيعلم املنهـالم أنـه مسـخط لربـه وموبـق لن سـه، و  ال ـرار مونيـد  اهلل عليـه 
وال   الةمم واسا  العيش وأن ال ار ُ ياليد   عمرو ُو يررك ربـه، امـوت الرنيـ  حمقـا قبـ  

 .(1411)«ه و ا صا  خري من الررى بالتلبس هبا واإلقرار عليهاإتيان 
َال متحرفئئئا لقتئئئال أو متحيئئئزا َلئئئى فالئئئة  قولـــه تعـــاىل: وعـــن أ  احلســـن

(1412) ،
متطر ا يريد الكر  عليهم، ومتحيالا يعين متـأخرا إىل أصـحابه مـن غـري هالمـة، امـن ا ـالم »قا : 

                                                           

 ذهنر األاعا  ال  ينبغك اعلها قب  القتا . 170ص 1 عائم اإلسةم: ج (1410)
 .14255ح 47ب 74-71ص 11درك الوسائ : جمست (1411)
 .16سور  األن ا :  (1412)
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  .(1411)«ح  روم صة أصحابه اقد باع بغضت من اهلل
لقـــد علـــم املســـتح ةون مـــن »و  احتجانيـــات أمـــري املـــؤمنني يصـــلوات اهلل عليـــهص قـــا : 

أنـــه لـــيس اــيهم رنيـــ  لــه منقبـــة إُ وقـــد شــرهنته ايهـــا واضـــلته، ويل  أصــحاب النـــ  حممــد 
وأمــا اليانيــة والسـتون اــلين هننــت مــع »إىل أن قـا : « سـبعون منقبــة   يشــرهنين ايهـا أحــد مــنهم

وازن واحلروب وهنانت رايتـه معـك، وأمـا الياليـة والسـتون اـلين   أاـر   مجيع امل رسو  اهلل 
 .(1414)احلديع.« من الالحة قط، و  يبارمين أحد إُ سقيت األرض من  مه

هنتــت إليــه ايمــا هنتــت عــن نيــواب   و  علــ  الشــرائع عــن حممــد بــن ســنان: أن الررــا
 الـــدين واُســـتخ اه حـــرم اهلل عـــال ونيـــ  ال ـــرار مـــن الالحـــة ملـــا ايـــه مـــن الـــوهن  »مســـائله: 

بالرس  واألئمة العا لـة وتـرك نصـرهتم علـى األعـداع والعقوبـة  ـم علـى إنكـار مـا  عـوا إليـه مـن 
اإلقرار بالربوبية وإظهار العـد  وتـرك ا ـور وإماتـة ال سـا ، وملـا   ذلـل مـن نيـرأ  العـدو علـى 

وغــــــريو مــــــن املســــــلمني، ومــــــا يكــــــون   ذلــــــل مــــــن الســــــ  والقتــــــ  وإبطــــــا   يــــــن اهلل تعــــــاىل 
 .(1419)«ال سا 

َن تجتنبئوا كبئائر أنـه ذهنـر   قـو  اهلل تعـاىل:  ورون العياشك عن أ  احلسن الررـا
مئئا تنهئئون عنئئه

، عبــا   األويــان وشــرب ا مــر وقتــ  الــن س وعقــو  الوالــدين وقــ ه (1416)
 . (1417)«ا صنات وال رار من الالحة وأهن  ما  اليتيم

الكبائر سبع، قت  املؤمن متعمدا وق ه ا صـنة »قا  قعته يقو :  وعن أ  عبد اهلل
وال رار من الالحة والتعرب بعـد ا جـر  وأهنـ  مـا  اليتـيم ظلمـا وأهنـ  الربـا بعـد البينـة وهنـ  مـا 

 . (1418)«إن أهنرب الكبائر الشرك باهلل»وقا : « أونيت اهلل عالوني  عليها النار
د أعطـوا أمـري املـؤمنني وأمـا ال ـرار مـن الالحـة اقـ»  حديع قا :  وعن أ  عبد اهلل 

                                                           

 .14257ح 47ب 74ص 11مستدرك الوسائ : ج (1411)
 .47ب 225-214ص 11حبار األنوار: ج (1414)
 .1ح 411ب 221ص 4عل  الشرائع: ج (1419)
 .11سور  النساع:  (1416)
 من سور  النساع. 107ح 412ص 1ت سري العياشك: ج (1417)
 بيان حتقيق مهم. 46ص 25حبار األنوار: ج (1418)
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 .(1415)«على البيعة زائعني غري هنارهني   اروا عنه وخ لوو علك بن أ  زالت
  يـــوم أحـــد نيـــاع  وعـــن عمـــران بـــن حصـــني قـــا : ملـــا ت ـــر  النـــاا عـــن رســـو  اهلل 

مـا بالـل   »رأسـه اقـا  لـه:  متقلدا سـي ه حـ  قـام بـني يديـه، اراـع رسـو  اهلل  علك
 . (1440)ا رب« يا رسو  اهلل أرنيع هناارا بعد إسةمك: »اقا « ت ر مع الناا

يـا : »وايه نـال  نيربائيـ  قـائة: ُ سـية إُ ذو ال قـار ُو اـ  إُ علـك، وقـا  للنـ  
مــا : »اقــا  النــ  « رســو  اهلل لقــد عجبــت املةئكــة مــن حســن مواســا  علــك لــل بن ســه

ورنيـع عيمـان بعـد يةيـة  علـكورنيع بعر الناا ليبات « منعه من ذلل وهو مين وأنا منه
 .(1441)«لقد ذهبت هبا عريضا: »أيام اقا  الن  

 الشجاعة
ينبغـــك ل نســـان أن يكـــون شـــجاعاإ، اـــلذا   يكـــن لقـــن ن ســـه بـــ لل، اـــلن مـــن مسئئئألة: 

اليابــت   علــم الــن س التــأيري الكبــري ل زـــاع الن ســك علــى اإلنســان، ســواع هنــان   ا ـــري أم 
م ظلماإ، هنرماإ أم خبةإ، شجاعة أم نيبناإ، أم غري ذلل من الص ات، الشر، وسواع هنان عدالة أ

 .(1442)وتأيري التلقني واإلزاع ُ يقتصر على القلت وا وانح، ب  يشم  ا وارح أيضاإ 
ولعـ  مـن أسـباب تكـرار الصـة  هنـ  يـوم مخـس مـرات برهنوعهـا وسـجو ها وسـائر أنيالائهـا 

ون الـن س بـاللون الـ ي يرتضـيه اهلل عالونيـ ، قـا  وشرائطها، استمرار اإلزاع الن سـك حـ  تتلـ
صبغة اهلل ومن أحسن من اهلل صبغةتعاىل: 

(1441). 
مجـع »اينـا خطيبـا اقـا    آخـر خطبتـه:  عن عبد اهلل بن عباا قا  قـام رسـو  اهلل 

اهلل لنـــا عشـــر خصـــا    رـــتمعن ألحـــد قبلنـــا ُو تكـــون ألحـــد غرينـــا، العلـــم واحللـــم واحلكـــم 
  وال تـــو  والشـــجاعة والصـــد  والصـــرب والطهـــار  والع ـــاه، اـــنحن هنلمـــة التقـــون واللـــت والنبـــو 

                                                           

 ومن سور  النساع. 101-104ت سري ارات لكو : ص (1415)
 .14252ح 47ب 74ص 11مستدرك الوسائ : ج (1440)
 املطلت الياين   ا ها . 425   احلق: ص (1441)
وقد يبت علمياإ ذلل ومن أميلته تأير اإلزاع ال ايت على شـ اع املررـى، هنمـا تعـاره عنـد بعـر األزبـاع    (1442)

 ا  اليوم.ع
 .112سور  البقر :  (1441)
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وســبي  ا ــدن وامليــ  األعلــى واحلجــة العةمــى والعــرو  الــويقى واحلــق الــ ي أمــر اهلل   املـــو   
 فرما ذا بئرْعدر اْلحرقت َيال الضَّالل  فرأرنَّى ت ْصررف ونر

(1444) »(1449) . 
عاىل اصط اين واختارين ونيعلين رسُو وأنال  علك سيد إن اهلل تبارك وت: »وقا  الن  

الكتــت، اقلــت: إ ــك وســيدي إنــل أرســلت موســى إىل ارعــون اســألل أن يعــ  معــه أخــاو 
هارون وميـرا تشـد بـه عضـدو وتصـد  بـه قولـه، وإين أسـألل يـا سـيدي وإ ـك أن يعـ  يل مـن 

الشــجاعة   قلبــه وألبســه  أهلــك وميــرا تشــد بــه عضــدي، اجعــ  اهلل يل عليــا وميــرا وأخــا ونيعــ 
ا يبة على عدوو وهو أو  من آمن   وصدقين وأو  من وحد اهلل معك وإين سألت ذلـل ر  
عالوني  اأعطانيه، اهو سيد األوصـياع، اللحـو  بـه سـعا   واملـوت   زاعتـه شـها   واقـه   

ا نة ابناي وهو  التورا  مقرون إىل اقك ومونيته الصديقة الكربن ابن  وابناو سيدا شباب أه 
و،ا واألئمة بعدهم حج  اهلل على خلقه بعد النبيني وهم أبواب العلم   أم  من تبعهم  ا 

ئراَط م ْسئترقييمَ من النار ومن اقتدن هبم  ه ديير َيلى صي
،   يهـت اهلل عالونيـ  حمبـتهم (1446)

 . (1447)«لعبد إُ أ خله اهلل ا نة
 .(1448)«ت الشجاعة ولو على قت  حيةاعلم أن اهلل عالوني  ز: »وقا  الن  

بأســـارن اــأمر بقـــتلهم خــة رنيـــ  مــن بيـــنهم،  قـــا : أيت النــ   وعــن أ  عبــد اهلل
اقــا  الرنيــ : بــأ  أنــت وأمــك يــا حممــد هنيــة أزلقــت عــين مــن بيــنهم؟ اقــا : أخــربين نيربئيــ  
ل عن اهلل عالونيـ  أن ايـل مخـس خصـا  زبـه اهلل عالونيـ  ورسـوله الغـري  الشـديد  علـى حرمـ

والسخاع وحسـن ا لـق وصـد  اللسـان والشـجاعة، المـا قعهـا الرنيـ  أسـلم وحسـن إسـةمه 
 .(1445)«قتاُ شديدا ح  استشهد وقات  مع رسو  اهلل

 .(1490)«الشجاعة مين: »وقا  أمري املؤمنني 
                                                           

 .14سور  يونس:  (1444)
 ومن سور  الشعراع. 102-105ت سري ارات الكو : ص (1449)
 .101سور  آ  عمران:  (1446)
 اجمللس السا ا. 44-41األمايل للصدو : ص (1447)
 .5250ح 15ب 457ص 2مستدرك الوسائ : ج (1448)
 .25ح 12ب 121ص 66حبار األنوار: ج (1445)
 .5542ح 4ه 4ب 1  455و رر الكلم: ص غرر احلكم (1490)
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 .(1491)«الشجاعة عال حارر: »وقا  
 .(1492)«مهنا  الشجاعة ا ها    سبي  اهلل: »وقا  

 قا :  سوب إليه و  الشعر املن
 أنئئئئئئئئئئئا الّصئئئئئئئئئئئقر الئئئئئئئئئئئِي حئئئئئئئئئئئّدثت عنئئئئئئئئئئئه

 
 عتئئئئئئئئئئئاك الطيئئئئئئئئئئئر تنجئئئئئئئئئئئِل انجئئئئئئئئئئئِاال 
 وقاسئئئئئئئئئيت الحئئئئئئئئئروب أنئئئئئئئئئا ابئئئئئئئئئن سئئئئئئئئئبع 

 
 فلّمئئئئئئئئئئئئئا شئئئئئئئئئئئئئبت أفنيئئئئئئئئئئئئئت الرجئئئئئئئئئئئئئاال 
 فلئئئئئئئئئئئم تئئئئئئئئئئئدع السئئئئئئئئئئئئيو  لنئئئئئئئئئئئا عئئئئئئئئئئئئدّوا 

 
 ص1251يولئئئئئم يئئئئئدع السئئئئئَاء لئئئئئدّي مئئئئئاال 
  

 
 فاهلل أحق أن تَشوه

 الَشية من اهلل
 تكون وانيباإ ن سياإ ُ صره املقدمية اتأم .يت ا شية من اهلل تعاىل، وقد  مسألة:

ُو خي ــى أن األصــ    ا طابــات القرآنيــة هنو ــا للعمــوم، وإن هنانــت مونيهــة حــني نالو ــا 
 ألارا  أو امات خاصة ال ا عا   من باب أظهر املصا يق وما أشبه، واملقام من ه ا القبي . 

ت اإلنســـان اـــالةمم إرـــا  تلـــل وإذا   تكـــن ا شـــية مـــن اهلل مونيـــو   أو متمكنـــة   قلـــ
ا شية   قلبه بتـ هنر عقـاب اهلل سـبحانه وتعـاىل، وشـد  بأسـه ملـن يعصـيه، حـ  تتلـّون ن سـه 

 با شية.
يدعوننا رغباً ورهباً قا  سبحانه: 

(1494). 
انما يَشى اهلل من عباره العلماءوقا  تعاىل: 

(1499). 
واخشون فال تَشوا الناسوقا  ني  ينا و: 

(1496). 

                                                           

 .5545ح 4ه 4ب 1  455غرر احلكم و رر الكلم: ص (1491)
 .7666ح 1ه 1ب 2  11غرر احلكم و رر الكلم: ص (1492)
 الباب السا ا واليةيون ومنه   إظهار الشجاعة. 211ص 12حبار األنوار: ج (1491)
 .50سور  األنبياع:  (1494)
 .42سور  اازر:  (1499)
 .22د : سور  املائ (1496)
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يـــا موســـى انيعلـــين حـــرمك ورـــع عنـــدي هننـــالك مـــن الصـــاحلات »احلـــديع القدســـك:  و 
 .(1497)«وخ ين ُو  ة غريي إيل املصري

 .(1498)«إن من العبا   شد  ا وه من اهلل: »وقا  أبو عبد اهلل
يا إسحا  خة اهلل هنأنل تراو وإن هننت ُ تراو النـه يـراك، وإن : »وقا  أبو عبد اهلل

قد هن رت، وإن هننـت تعلـم أنـه يـراك   بـرمت لـه باملعصـية اقـد نيعلتـه هننت ترن أنه ُ يراك ا
 . (1495)«من أهون الناظرين عليل

مـن خـاه اهلل أخـاه اهلل منـه »يقـو :  وعن ا ييم بن واقد قا : قعـت أبـا عبـد اهلل 
 .(1460)«هن  شكع، ومن   خية اهلل أخااه اهلل من هن  شكع

 .(1461)«ُو يقو  عليه إُ احلق ري اهللاملؤمن ُ خياه غ»قا :  وعن أ  عبد اهلل
يا أبا ذر يقـو  اهلل تعـاىل: ُ أمجـع علـى عبـدي : »وعن أ  ذر قا : قا  رسو  اهلل 

ُو أمجع له أمنني، الذا أمنين أخ ته يوم القيامة وإذا خااين آمنته يوم القيامة، يا أبـاذر  خواني
« أن ُ ينجـو مـن شـر يـوم القيامـة لو أن رنية هنان له مي  عم  سـبعني نبيـا ُحتقـرو وخشـك

يا أباذر إن هلل مةئكـة قيامـا   خي تـه مـا يراعـون رعوسـهم حـ  يـن خ   »إىل أن قا : قا : 
وحبمـدك مـا عبـدناك هنمـا ينبغـك لـل أن تعبـد  الصور الن خة األخـري  ايقولـون مجيعـا سـبحانل

 .(1462)«الو هنان لرني  عم  سبعني صديقا ُستق  عمله من شد  ما يرن يومم 
مــن عــره اهلل خااــه، ومــن خــاه اهلل حيــه ا ــوه مــن اهلل »قــا :  وعــن أ  عبــد اهلل 

واآلخـ ين عـن اهلل أنـه  على العم  بطاعته واألخ  بتأ يبـه، ابشـر املطيعـني املتـأ بني بـأ ب اهلل
 .(1461)«حق على اهلل أن ينجيه من مضةت ال  

 صد .إىل غري ذلل من اآليات والروايات الكيري  هب ا ال

                                                           

 .11رمن ح 11ب 115ص 11حبار األنوار: ج (1497)
 .7باب ا وه والرنياع ح 65ص 4الكا : ج (1498)
 .40142ح 12ب 440ص 15وسائ  الشيعة: ج (1495)
 .1باب ا وه والرنياع ح 62ص 4الكا : ج (1460)
 .14215ح 12ب 442ص 11مستدرك الوسائ : ج (1461)
 .14212ح 12ب 442ص 11مستدرك الوسائ : ج (1462)
 .71ح 55ب 200ص 67ار األنوار: جحب (1461)
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 َن كنتم مؤمنين

 من لوازم اإليمان
ينبغـــك بيـــان أن ا شـــية مـــن اهلل تعـــاىل مـــن شـــرائط اإلمـــان ولواممـــه، هنمـــا قالـــت  مسئئئألة:

 «.إن هننتم مؤمنني»يسةم اهلل عليهاص: 
اـلن مـن الوارـح أن غـري املــؤمن ُ خيشـى منـه عالونيـ ، وإُ آلمــن بـه وأحـّ  حةلـه وحــّرم 

تةهـــر آيارهـــا علـــى ا ـــوارح، قـــا  أمـــري املـــؤمنني يعليـــه الصـــة  حرامـــه، اـــلن الصـــ ات القلبيـــة 
مـــــــا أرـــــــمر أحـــــــدهنم شـــــــيماإ إُ وأظهـــــــرو اهلل علـــــــى صـــــــ حات ونيهـــــــه والتـــــــات »والســـــــةمص: 

 .(1464)«لسانه
ُو خي ـــى أن مـــا ذهنـــرو يصـــلوات اهلل عليـــهص إ ـــا هـــو مـــن بـــاب امليـــا  أو أظهـــر املصـــا يق 

رح األخــرن هناليــد والرنيــ  وإشــارات العــني، ومــا وأنيةهــا، وإُ االنوايــا تةهــر أيضــاإ علــى ا ــوا
 أشبه ذلل.
قــد حــاربوا   (1469)إشــار  إىل أن األنصــار« …أُ تقــاتلون قومــاإ نكيــوا أمــا م: »قو ــا 

هن ار مكة من قب  واملتوقع منهم أن يقوموا اليوم نحاربة املنـااقني ويـدااعوا عـن خةاـة رسـو  
يوا أما م من بعد عهـدهم، اـل م مجعـوا بـني ، وقد نكوخلي ته، وعن ادك وابنته اهلل 

 من مكة املكرمة. شيمني النكع لألمان ونقر العهد، هنما ،وا بلخراج الرسو  
 

ألن أهــ  مكــة هــم الــ ين نيــا وا إىل املدينــة ليحــاربوا « وهــم بــد وهنم أو  مــر : »قو ــا 
 املسلمني.
 ربتهم واسرت ا  احلق منهم.أي  واكم منهم ُ تقدمون على حما« أ شو م: »قو ا 
، ومعس أحق: أص  احلق ُ الت ضي ، إذ ُ خياه مـن «ااهلل أحق أن  شوو: »قو ا 

شـــى مــن ســـائر املمكنــات أبـــداإ   قبــا  اهلل عالونيـــ ، ألن أممــة األمـــور زــراإ بيـــدو  البشــر ُو خيل
روايـات الـ  ور  سبحانه وتعاىل، االت ضي  هنا نيـر  عـن معنـاو، هنمـا   غريهـا مـن اآليـات وال

                                                           

 نسبة اإلسةم. 45ب 116ص 65حبار األنوار: ج (1464)
 بناع على أن ا طاب ُ يالا  لبين قيلة هنما هو ظاهر مسا  الكةم. (1469)
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ثم أولى لك فأولى أولى لك فأولى ايها شبه ذلل، قا  سبحانه: 
(1466). 

قئل اهلل يهئدي للحئق، أفمئن يهئئدي َلئى الحئق أحئق أن يتبئع أمئئن ال وقـا  عالونيـ : 
يهّدي َال أن يهدى فما لكم كيف تحكمون

(1467). 
 

 رب العـــاملني، ســـبحان ربـــل رب العـــال  عمـــا يصـــ ون، وســـةم علـــى املرســـلني، واحلمـــد هلل
 وصلى اهلل على حممد وآله الطيبني الطاهرين.

 قم المقدسة                                                  
 محمد الشيرازي                                                  

                                                           

 .15-12سور  القيامة:  (1466)
 .15سور  يونس:  (1467)
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 إىل هنا   حبمد اهلل تعاىل
 صاجمللد الرابع من هنتاب يمن اقه الالهراع 

 اشتم  على القسم اليالع من ا طبة الشري ة وقد
 وسيأيت بعدو اجمللد ا امس وهو يتتمة ا طبةص ويخطبة الدارص

 «أُ وقد أرن أن قد أخلد  إىل ا  ر: » ويبتدئ بقو ا 
 إن شاع اهلل تعاىل

 
 

 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر
 شوران 11/  9599بيروت ئ لبنان  ص.ب: 
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 14 ................................................. اُارتاع على اهلل
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 415 .................................................. ظلمة األرض

 417 .................................................... أم  الكون

  ....................................... 441من خسائر اقد الن  
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 447 .................................................. احلرمة واحلرمي

 445 .................................................. حق أم حكم

 411 ................................................. إعا   ما أريع

 414 ...................................... من مستينيات هنراهة القسم

 412 .................................................. الناملة الكربن

 420 ................................................... ذهنر احلقيقة

 424 ................................................... رمحة للعاملني

 426 ........................................... النكر    سيا  الن ك

 425 ................................................... يوم عاشوراع

 454 ............................................. عةقة القرآن والعرت 

 456 .............................. والقرآن الكرمي الرسو  األعةم 

 462 ................................................... ل ظ ا ةلة

 465 .......................................... التكرار مساع وصباحاإ 

 471 ............................................. تةو  القرآن وأحلانه

 475 ........................................ ة الصباح واملساعمن أ عي

 475 ................................................ ا تاه والصراخ

 421 ..................................... استصحاب الشرائع السابقة

  ....................................... 425أحوا  األنبياع والرس  

 451 ................................................ األشباو والنةائر

 452 .............................................. املوت حكم اص 

 452 .................................................. حكمة املوت

 452 .................................................... ذهنر املوت

  .......................................... 101عند موت إبراهيم 

 101 .............................................. شاب من األنصار

 101 ................................................. القضاع والقدر
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 105 ........................................ حرمة اُنقةب عن احلق

 102 ............................................... لرنيعك؟من هو ا

 110 ................................................ احلصر اإلرا 

 111 ..................................................... الشاهنرون

 111 .................................................... النسبة لألم

 112 ......................................... التخصي  بعد التعميم

 115 .................................................. تكرار الطلت

 141 .................................................. اشتدا  احلرمة

 144 .................................................... أهن  اإلرا

 142 ................................................... شح  ا مم

 147 ................................................. خ ُن املةلوم

 142 ................................................. السمامل بالةلم

 111 ................................... املسؤولية املضاع ة للتجمعات

 115 ............................................ ع ر مّدعك القصور

 117 ............................................... حماسبة املسؤولني
 120 .................................................. مسؤولية أهنرب

 124 .................................................... تأهي  األمة

 125 .......................................... من السنن اُنيتماعية

 122 ..................................... إشهار السةح بونيه احلاهنم

 150 ....................................................الداامل باليد

 152 .................................................. إنيابة املةلوم

  .................................... 157حرمة خ ُن املعصومني 

 160 .............................................. عدم إغاية املةلوم

 161 ............................................. من ا رمات الكبري 

 162 ............................................... ستمرارية الدعو ا
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 166 ...................................................مدح املؤمنني

 167 ............................................. من زر  التحرير

 170 ................................................. الدقة   التعبري

 174 ...................................... اُتصاه   ظره اإلسنا 

 171 ............................................. اُتصاه بالك اح

 172 .................................................. أقسام الشهر 

 172 ................................................. السعك للت و 

 121 ................................................. مقاتلة املشرهنني

 121 ............................................. حتم  الكد والتعت

 127 ................................................. منازحة األمم

 122 ..............................   احلبشة نيع ر بن أ  زالت 

  ...................................... 154أ  زالت  قصة شعت

  ...................................... 157إتبامل الرسو  وأه  بيته 

 201 ......................................... عمومية ونيوب اإلزاعة

  ........................................... 202حمورية أه  البيت 

 206 ......................................... وسائط ال ير إ م 

 202 ............................................... حبع حو  الالمن

 514 .......................................... إخضامل اإلعةم املض 

 216 ................................................... حرمة اإلال

 212 ................................................... الك ر ونريانه

 244 .................................................... حرمة ا رج

 241 ....................................... مواص ات اجملتمع ا اهلك

 245 ........................................... من مسؤوليات املؤمن

 246 .............................................. املصلح و ار الدنيا

  ................................... 242استيسا  الدين بالرسو  
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 245 ........................................... عدم اإلاراط والت ريط

 211 ....................................... احلري  والشل من ا رمات

 215 .................................................... ا هر باحلق

 217 .............................................. النكوص والرتانيع

 212 ............................................. إنكار اإلمامة شرك

 221 ........................................... إيار  الشبهات واحلري 

 225 ............................................. مقاتلة ناهنيك البيعة

 254 ............................................ نكع البيعة وأسلوهبا

  ............................................. 256إخراج الرسو  

 264 ................................................... البدع بالقتا 

 266 ............................................. ا وه من األعداع

 265 ...................................................... الشجاعة

 271 ................................................. ا شية من اهلل

 276 ................................................ من لوامم اإلمان

 

 

  
 


