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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 ْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصَّاِبرِيَن ِف اْلَبْأَساِء َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدهِ 
 َوالضَّرَّاِء َوِحنَي اْلَبْأِس 

 ُأوَلِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأوَلِئَك 
 ُهُم اْلُمت َُّقونَ 

 
 صدق هللا العلي العظيم 

                      
 177سورة البقرة: 
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 كلمة الناشر
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 
 الظروف العصيبة اليت متر ابلعامل... إن

 واملشكالت الكبرية اليت تعيشها األمة اإلسالمية..
 واملعاانة السياسية واالجتماعية اليت نقاسيها مبضض...

 وفوق ذلك كله األزمات الروحية واألخالقية اليت يئن من وطأهتا العامل أمجع...
بادئـــه اإلنســـانية العميقـــة الـــيت واحلاجـــة املاســـة إىل نشـــر وبيـــان موـــاهيم اإلســـالم وم

تــالزم اإلنســان   كــه شــؤونه وجائيــات حياتــه وتتــدخه مباشــرة   حــه مجيــع أزماتــه 
 ومشكالته   احلرية واألمن والسالم و  كه جوانب احلياة..

والــتعطا الشــديد إىل إعــادة الــروة اإلســالمية األصــيلة إىل احليــاةف وبلــورة ال قافــة 
عي الوكري والسياسـي   أبنـاا اإلسـالم كـي يتمكنـوا مـن رسـم الدينية احلّيةف وبث الو 

 خريطة املستقبه املشرق أبهداب اجلوون وذرف العيون ومسالت األانمه..
كــــه ذلــــك دفــــع املؤسســــة ألن تقــــوم اعــــداد يموعــــة مــــن ا ا ــــرات التوجيهيــــة 

احلسـيع  القيمة اليت ألقاهـا ااحـة املرجـع الـديع األعلـ   يـة هللا العظمـ  السـيد  مـد
الشـــريازي مدام (لــــهف   (ـــروف وأزمنــــة فتلوـــةف حــــور فتلـــ  شــــؤون احليـــاة الورديــــة 
واالجتماعيــةف وقمنــا بطباعتهــا مســا ة منــا   نشــر الــوعي اإلســالميف وســّدا  لــبعض 

 الوراغ العقائدي واألخالقي ألبناا املسلمني من أجه غٍد أفضه ومستقبه ييد..
 ي القائه:وذلك انطالقا  من الوحي اإلهل
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يِن َولُِينِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذُرون لِيَ تَ َفقَُّهوا ِف الدِ 
(1). 

الــ ي هــو أصــه عقالئــي عــام يرشــدان إىل وجــوب التوقــه   الــدين وانــ ار األمــةف 
 ووجوب رجوع اجلاهه إىل العامل   معرفة أحكامه   كه مواقوه وشؤونه..

 ما هو تطبيق عملي وسلوكي لآلية الكرمية:ك
 ِ فَ َبشِ    ْر ِعبَ   ا   الَّ   ِذيَن َيْس   َتِمُعوَن اْلَق   ْوَت فَ يَ تَِّبُع   وَن َأْحَس   َنَُّ ُأولَئِ   َك الَّ   ِذيَن

َهَداُهُم هللاُ َوُأولَِئَك ُهْم ُأوُلوا األَْلَبابِ 
(2). 

ي مدام (لـــهف إن مؤلوـــات ااحـــة  يـــة هللا العظمـــ  الســـيد  مـــد احلســـيع الشـــرياز 
 تتسم بـ:
التنــــوّع والشــــمولية ألهــــم أبعــــاد اإلنســــان واحليــــاة لكو ــــا إنعكاســــا  لشــــمولية  أواًل:
 اإلسالم..

فقـــد أفـــا  قلمـــه املبـــارس الكتـــب واملوســـوعات الضـــ مة   شـــ  علـــوم اإلســـالم 
امل تلوـةف بـداا  مـن موسـوعة الوقـه الـيت ــاوزت ـ حـ  ائن ـ املائـة واًمسـني يلـدا ف 

ث تعــــد إىل اليــــوم أكــــي موســــوعة علميــــة اســــتداللية فقهيــــة مــــرورا  بعلــــوم احلــــديث حيــــ
والتوســري والكـــالم واألصـــور والسياســـة واالقتصــاد واالجتمـــاع واحلقـــوق وســـائر العلـــوم 
احلدي ـــة األخـــرن.. وانتهـــاا  ابلكتـــب املتوســـطة والصـــفرية الـــيت تتنـــاور فتلـــ  املوا ـــيع 

 ف مؤلوا .1500واليت قد تتجاوز مبجموعها الـم
األصـــالة حيـــث إ ـــا تتمحـــور حـــور القـــر ن والســـنة وتســـتلهم منهمـــا الـــر ن  اثني   اً:
 واألفكار.
 املعاجلة اجل رية والعملية ملشاكه األمة اإلسالمية ومشاكه العامل املعاصر. اثلثاً:
التحـــدل بلفـــة علميـــة رصـــينة   كتاابتـــه لـــ وي االختصـــاص كــــماألصورف  رابع   اً:

ف وغريهــــاف وبلفــــة وا ــــحة يوهمهــــا اجلميــــع   كتاابتــــه اجلماهرييــــة ومالقـــانونف ومالبيــــع
                                                        

 .122سورة التوبة:  (1)

 .18-17سورة الامر:  (2)
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 وبشواهد من مواقع احلياة.
ه ا ونظرا  ملـا نشـعر بـه مـن مسـؤولية كبـرية   نشـر موـاهيم اإلسـالم األصـيلة قمنـا 
بطبـــع ونشـــر هـــ   السلســـلة القيمـــة مـــن ا ا ـــرات اإلســـالمية لســـماحة املرجـــع مدام 

ف  ا ـــرة ألقاهـــا ااحتـــه   فـــتة زمنيـــة قـــد تتجـــاوز (لـــهف والـــيت تقـــارب التســـعة  ال
 األربعة عقود من الامن   العراق والكويت وإيران..

نرجـــو مـــن املـــوىل العلـــي القـــدير أن يوفقنـــا إلعـــداد ونشـــر مـــا يتواجـــد منهـــاف وأمـــال  
ابلســــعي مــــن أجــــه مصــــيه املوقــــود منهــــا وإخراجــــه إىل النــــورف لنــــتمكن مــــن إكمــــار 

وفتصــــرة تنقـــه إىل األمــــة وجهـــة نظــــر اإلســـالم ـــــا  فتلــــ   سلســـلة إســــالمية كاملـــة
 القضااي االجتماعية والسياسية احليوية أبسلوب وا ح وبسيط.. إنه ايع ييب.

 
 

 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                                   
 شوران 6080/13بريوت لبنان /ص.ب:               
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 لرحيمبسم هللا الرمحن ا
 

الطيبـني الطـاهرينف  هوالسالم عل  نبينـا  مـد و لـ والصالة نيفاحلمد هلل رب العامل
 .(3)قيام يوم الدين إىل واللعنة الدائمة عل  أعدائهم أمجعني

 
 اإلخالص ِف العمل

 
َت ُمبَ يِ نَ  اَت َوَم  َثالً قــار هللا تعــاىل   كتابــه الكــر :  َُ ِم  َن َوَلَق  ْد أَنْ َلْلنَ  ا ِإلَ  ْيَُيْم آ

الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَ ْبِلَُيْم َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَِّقنيَ 
(4). 

عنــدما يوــتح اجملتمــع صــدر  واســعا  للموعظــة احلســنةف والكلمــة الطيبــة.. لتنمــو فيــه 
بـ ور اإلخـالص وتتكـا رس فسـوف فـد نوسـه ـ تلقائيـا  ـ وقـد خطـا خطواتـه األوىل  ـو 

 السعادة والتطّور.
ـ هـــم الـــ ي يستشـــعرون املتعـــة واللـــ ة حـــني يســـتمعون  وامل لصـــون ـ وحـــدهم

للمواعظف وتراهم ينصتون إليها خاشعنيف وال يعدلون هبا أي شـيا  خـرف فـان العمـه 
 اًالص وإن قّه إال أنه ينمو وي مر.

                                                        

 . ه1406/ذي احلجة/14 ألقيت ه   ا ا رة بتاريخ: (3)
 .34سورة النور:  (4)
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 ستة آالف كلمة
ف حـني ّيـرّي  الرسـور العظـيم وإننا جند ه ا املعـ  بكـه و ـوة   أمـري املـؤمنني 

 اي علـي أي الــ الل رتـارف ألــ  »ا   ماملــواعظ العدديـةف ـ فيقـور لــه: ـ كمــا جـا
: ان ســــتة  الف كلمــــة شــــاةف أم ســــتة  الف دينــــارف أم ســــتة  الف كلمــــةف فقــــار 

: سأ ـــع لـــك تلـــك الســـتة  الف كلمـــة    أحـــب إىل نوســـيف فقـــار لـــه رســـور هللا 
 «.وو العمهكلمات فتصرة: إذا رأيت الناس أقبلوا عل  ك رة العمه فعليك بص

ف ألن (5)إن ه   الرواية هتتم ابإلخالص والصواا   العمـه أك ـر  ـا هتـتم ابلنتـائ 
فائــدة العمــه تســتمد مــن اإلخــالص والصــواا فيــهف فــال عمــه يصــعد إىل هللا تعــاىل إال 

 بنية خالصةف مهما كانت املنافع اليت تنشأ عنه.
ه جبـــار وكبـــري ألن ولــ ا قـــد يكـــون العمـــه الضــئيه امل لـــص أرفـــع وأاـــ  مــن عمـــ

امليــاان   العمــه لــير الك ــرة أو الكــي بــه اإلخــالص هــو املعيــار األساســي   العمــه 
عنــد هللا احلكــيمف وهبــ ا يوــتح اإلســالم الطريــق أمــام أي فــرد ـ مهمــا كانــت إمكاانتــه 
وقدراتــه ـ علــ  النوــع االجتمــاعيف والعمــه امل لــص النــافعف لالرتقــاا إىل أاــ  درجــة 

ِإنَّ الَّ  ِذيَن آَمنُ   وا ر اإلنســانية ومراحــه كماهلــاف فقـــد قــار جــه وعــال:   ســلم الــنو
َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َسَيْجَعُل ََلُُم الرَّْْحَُن ُو  اً 

(6). 
إذا  ه ا هـو تكـر  اإلسـالم لقيمـة اإلخـالص والصـواا   العمـهف وإن الروايـة الـيت 

القــــــر ن اجمليــــــد القائلــــــة:  مــــــا هــــــي إال خالصــــــة إلحــــــدن  ايت يرويهــــــا رســــــور هللا 

                                                        

َََلبَ ْ  فهي تنظر إىل الكي  دون الكم والكم غري  مقصود دائما ف قار تعاىل:  (5) َكْم ِمْن ِفَئَة َقِليلَ َة 
س فالكم هنا غري متوجه إليه وإمنـا املقصـود األهـم   املعـ  هـو الكيـ  249سورة البقرة:  ِفَئًة َكِثريَةً 

 .ري إليه النيب وه ا ما يش
 .96سورة مر :  (6)
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 ًُلوَُكْم أَيَُُّيْم َأْحَسُن َعَمال لِيَ ب ْ
ف إذ تشري إىل أن امليـاان الـ ي علـ  أساسـه يكـون (7)

تكـر  وتقيـيم اإلنســان هـو العمــه الصـاس فاملقيـاس الــواقعي للتمييـا هــو العمـه الصــاس 
ـــالر العمـــــه الســـــي  ميكـــــ ن ومـــــن خاللـــــه نســـــتطيع تقيـــــيم اإلنســـــان الصـــــاسف ومـــــن خــ

َِ ِم  َن ال َّي ِ   ِ تشــ يص الوــرد غــري الصــاس  َِبي   َْ لَِيِمي  َل هللاُ ا
(8)  لُ  َوُهْم أَي ُُّه  ْم لِنَ ب ْ

َأْحَسُن َعَمالً 
(9) . 

                                                        

 .2ف وسورة امللك: 7سورة هود:  (7)
 .37سورة األنوار:  (8)
 .7سورة الكه :  (9)
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 العمل الصاحل
 

و  هـ   ائايت و ايت أخـرن مــن القـر ن الكـر  نلحــظ اكيـدا  وا ـحا  علــ  أن 
َوَم   ْن تَِِْ   َِّ  قولـــه تعـــاىل: العمـــه الصـــاس امل لـــص هـــو الـــ ي يرفـــع اإلنســـانف كمـــا  
رََجاُت اْلُعالَ  ُمْؤِمناً َقْد َعِمَل الصَّاحِلَاِت فَُأولَِئَك ََلُُم الدَّ

(10). 
  (11)«وال معرفـة كمعرفتـك بنوسـك»وائن لنعد إىل أنوسنا ح  نعـرف قـدران. إذ 

رفــة أفضــه املعرفــةف مع: »ف وقــد قــار اإلمــام أمــري املــؤمنني كمــا عــن اإلمــام البــاقر 
مــن مل يعــرف نوســه بعــد عــن ســبيه النجــاةف وخــبط : »ف وقــار(12)«اإلنســان نوســه

 .(13)«  الضالر واجلهاالت

                                                        

 .75سورة طه:  (10)
 .1ة 22ب 165ص 75حبار األنوار: ج (11)
 .4631  النور ة 1الوصه  232غرر احلكم ودرر الكلم: ص (12)
 .4664  النور ة 1الوصه  233غرر احلكم ودرر الكلم: ص (13)
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 بني العمل الصاحل والعمل ال احل
هه توجد لـدينا القـدرة علـ  متييـا العمـه الصـاس عـن  والسؤات الذي يُ رح هو:

 العمه الطاس أم ال؟
ال يُقبــه عمـه إال مبعرفـة وال معرفــة »ار: قـ   احلـديث الـوارد عـن اإلمــام البـاقر 

 .(14)«إال بعمهف ومن عرف دلته معرفته عل  العمه ومن مل يعرف فال عمه له
ال يقبـــه هللا عمــــال  إال مبعرفـــةف وال معرفــــة إال : »وكـــ لك عـــن اإلمــــام الصـــادق 

 بعمهف فمن عرف دلته املعرفة عل  العمـهف ومـن مل يعمـه فـال معرفـة لـه أال أن اإلميـان
. وه ا السؤار بـدور  ينشـ  سـؤاال   خـر وهـو: بعـد متييـا العمـه (15)«بعضه من بعض

حيــق لنــا التســا ر:  الصــاس عــن طريــق هــ   القواعــد الــيت و ــعها أئمــة أهــه البيــت 
َم  ْن َعِم  َل َص  احِلاً ِم  ْن ذََك  َر َأْو أُنْ ثَ  ى هــه اننــا نعمــه بــه أم ال؟ القــر ن الكــر  يؤكــد 

ْحِييَ نََُّّ َحَياًة طَيِ َبةً َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َلنُ 
(16). 

َب َوآَم   َن َوَعِم   َل َص   احِلاً فَ َعَس   ى َأْن َيَُي   وَن ِم   َن وقـــار ســـبحانه:  ََ فََأمَّ   ا َم   ْن 
اْلُمْفِلِحنيَ 

(17). 
َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ََلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبريٌ وقار تعاىل: 

(18). 
الشــــرف عنــــد هللا ســــبحانه حبســــن األعمــــار ال : »ؤمنني وكــــ لك قــــار أمــــري املــــ

 .(19)«حبسن األقوار
                                                        

   قصار املعاين. ما روي عنه  294م  العقور: ص (14)
 .2ابب من عمه بفري علم ة 44ص 1الكا : ج (15)
 .97سورة النحه:  (16)
 .67سورة القصص:  (17)
 .7سورة فاطر:  (18)
 .2838  العمه ة 4الوصه  153غرر احلكم ودرر الكلم:  ص (19)
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النــاس : ». وقــار اإلمــام اهلــادي (20)«العمــه شــعار املــؤمن: »وكــ لك قــار 
 .(21)«  الدنيا ابألموار و  ائخرة ابألعمار

: قـــــار: مــــــا ينوــــــي عـــــع حجــــــة اجلهــــــه؟ قــــــار  وجـــــاا رجــــــه إىل رســــــور هللا 
 .(22)«العمه: »نوي عع حجة العلم؟ قارف قار: فما ي«العلم»

العمــــــه العمــــــهف ن النهايــــــة النهايــــــةف : »وكــــــ لك قــــــار اإلمــــــام أمــــــري املــــــؤمنني 
واالســــتقامة االســـــتقامةف ن الصـــــي الصـــــيف والــــورع الـــــورعف ان لكـــــم  ايـــــة فـــــانتهوا إىل 
 ــــــــــايتكم وإن لكــــــــــم علمــــــــــا  فاهتــــــــــدوا بعلمكــــــــــمف وإن ل ســــــــــالم غايــــــــــة فــــــــــانتهوا إىل 

 .(23)«غايته..

                                                        

 .2777  العمه ة 4الوصه  151غرر احلكم ودرر الكلم:  ص (20)
 .3ة 28ب 368ص 75حبار األنوار:  ج (21)
 ابب العتاب. 64ص 1تنبيه اًواطر وناهة النوا(ر: ج (22)
 فضه القر ن وينه  عن البدعة وحيث عل  العمه. يعظ ويبني  176   البالغةف خطبة:  (23)
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 املسلمون ِف بلد اإلسالم
 

 ِف مقام اجلواب عن السؤات نقوت: 
ف (24)إن النـاس ـ غالبـا  ـ وبسـبب وجـود حسـن الظـن عنـدهم يـّدعون كـال العملـني

إال أن هـ ا الظــن عنــد بعــض النــاس يكــون جهــال  مركبــا  ال أك ــرف و ــا يؤكــد ذلــك هــو 
ر بعـض املسـلمني أسـوأ دنيـواي  اخر املسلمني   القرن األخـري هـ اف حبيـث اصـبح حـا

ح  من أولئك ال ين يعبدون البقـر واألصـنامف فمـ ال    اهلنـد هنـاس عشـرات املاليـني 
من عّباد البقر والبوذيني وعبدة النـار وغـريهمف ونـراهم يتمتعـون بكامـه حـرايهتم ابلـرغم 

علــ   مــن ا ــرافهم وحيظــون أب يــة علــ  املســتون العــامليف   حــني أن بعــض املســلمني
العكر من ذلك حبيث ال يتمتعـون ابحلـرايت اهلامشـية فضـال  عـن احلـرايت األساسـية 
لكـــــه إنســـــانف كحريـــــة الســـــور أو حريـــــة التعبـــــري عـــــن الـــــرأي او التجـــــارة وغريهـــــا مـــــن 

 احلرايت.

                                                        

 أ: القدرة عل  متييا العمه الصاس من الطاس. (24)
 س من األعمار.ب: العمه ابلصا
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 من أسباب ختلف املسلمني
مـن أهـم األسـباب الـيت أوصـلت املسـلمني إىل هـ   احلالـة ـ إ ـافة إىل مـا قلنـا  ـ 

ــدين ودخــــور العقائــــد املنحرفــــة االســــتعمارية إىل اغلــــب البلــــدان  هــــو ابتعــــادهم عــــن الــ
اإلســـالميةف وانتشــــار التحلـــه اًلقــــي   وســـط الشــــباب املســـلمف إىل غــــري ذلـــك مــــن 
هــا  األسـباب الــيت قـد تكــون علتهـا األساســية االسـتبداد والدكتاتوريــة السياسـية الــيت را 

 .االستعمار لنا كنموذج للحكم واحلكومة
وبعــد كــه هــ   الــويالت الــيت ـــري علــ  املســلمني واملصــائب ميكــن أن يقــار أبن 

 حار املسلمني البعيدين عن الدين هو أسوأ من حار اهلندوس معّباد البقرف؟
وألجه العـودة إىل روة التقـدم واًـروج مـن هـ   احلالـة املت لوـة علينـا الرجـوع إىل 

نســان إىل الكمــار والرقــي   مجيــع ميــادين تعــاليم الــدين الــيت هــي  ــورة فكريــة تقــود اإل
احليـــاة امل تلوـــةف فاملنقـــ  الوحيـــد الـــ ي يفـــري ســـوا حالنـــا إىل أحســـن حـــار هـــو الـــدين 

 اإلسالمي وااللتاام الكامه بقوانينه ومبانيه.
َُ أَي َُّه  ا الَّ  ِذيَن آَمنُ  وا اِ َُّق  وا هللاَ َوآِمنُ  وا ِبَرُس  وِلَِّ وقــد قــار هللا ســبحانه وتعــاىل: 

ََُف   وٌر يُ    ؤْ  ََُْش   وَن بِ   َِّ َويَ ْغِف   ْر َلَُي   ْم َوهللاُ  َُِِيْم ِكْفلَ   نْيِ ِم   ْن َرْْحَتِ   َِّ َوَََْع   ْل َلَُي   ْم نُ   وراً 
رَِحيمٌ 

والطاعـة الكاملـة فيمـا  مـر  ف وه   ائية تبني لنا اإلميان التام ابلرسـور (25)
الشـرعيةف أو  به وينه  عنهف سواا أكان ما  مر به أو ينه  عنه حكمـا  مـن األحكـام 

كان صادرا  عنه لكونه الويّل الـ ي لـه حـق التصـرف   أمـور األمـة وااللتـاام بتعاليمـهف 
فــــذان إذا و ــــعناها نصــــب أعيننــــا م  حــــار كوننــــا نعــــيا الصــــراعات   قبــــار الــــنظم 
واألحكــــام الواســــدةف نكــــون قــــد و ــــعنا منهجــــا  تربــــواي  صــــحيحا  يســــاهم   تكــــوين 

والصـــاحلة لتبيــــة الوــــرد واألســـرة واجملتمــــع املســــلمف وبــــ لك  األجـــواا اإلســــالمية الواعيــــة
                                                        

 .28سورة احلديد:  (25)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 14 

نكــون قــد ســا نا   و ــع اللبنـــات األوىل ملســار إســالمي متصــاعد. وهــ   اًطـــو  
العامـــة الـــيت و ـــعها القـــر ن الكـــر  ال مـــن أجـــه تكـــوين اإلنســـان املتـــدين فقـــطف وإمنـــا 

كـــة واملتجـــ رة   علــ  أســـاس تكــوين أجـــواا صـــاحلة حيكمهــا اإلســـالم مبواهيمــه املتحر 
   النور اإلنسانية. وب لك نضمن مستقبال  زاهرا ف كمـا سـا ت دعـوة رسـور هللا 

بدايــــة الــــدعوة اإلســــالمية   بنــــاا ش صــــيات عظيمــــة كــــأ  ذرف وعمــــارف واملقــــدادف 
وســـلمان مســـالم هللا علـــيهمف وغـــريهمف وهـــ   املهمـــة مهمـــة حضـــارية ســـتظه أمانـــة   

 مية   مجيع طبقاهتم.أعناق أبناا األمة اإلسال
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 العقائد املنحرفة
 

و  نوـر الوقـت مـن الواجـب علـيهم أن يتبصـروا   أمـر ديـنهمس وذلـك مـن أجــه 
أن ال يفولــــوا عــــن دخــــور العقائــــد املنحرفــــة   ديــــنهم عــــن طريــــق املنــــافقني فقــــد قــــار 

ُهْم َلَفرِيق  اً يَ ْل  ُووَن أَْلِس  نَ تَ ُهْم ِاْلَِيتَ  اِب تعــاىل:  لَِتْحَس  ُبوُه ِم  َن اْلَِيتَ  اِب َوَم  ا َوِإنَّ ِم  ن ْ
ُهَو ِمَن اْلَِيَتاِب َويَ ُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعْن ِد هللِا َوَم ا ُه َو ِم ْن ِعْن ِد هللِا َويَ ُقولُ وَن َعلَ ى هللِا 

اْلََيِذَب َوُهْم يَ ْعَلُمونَ 
(26). 

القــــر ن الكـــــر  يكشـــــ  لنـــــا عـــــن مالمـــــح وصـــــور ومركـــــات املنـــــافقني وأصـــــحاب 
دة فا م أ(هروا اإلميان وأبطنوا النواق والكورف يريـدون أن يوسـدوا علـ  العقائد الواس

املسلمني إسالمهم ويعملوا عل  إغراا ائخرين ابلسري علـ  طـريقهم. وهـ ا األسـلوب 
الــ ي يســت دمونه ائن هــو نوــر األســلوب الــ ي اســت دمه املنــافقون   زمــن النــيب 

روج إىل معركــة أحــدف فقــد حــاولوا يــدعو املســلمني إىل اًــ ف عنــدما كــان األعظــم 
اإلحيــاا ابهتمــامهم ابجلهــاد   ســبيه هللا لفــر  ت بــيط املــؤمنني وهــم يب ــون مكائــدهم 
وشــــرورهم   كــــه موقــــٍ  مــــن املواقــــ  الــــيت تتحــــرس فيهــــا املعركــــةف فــــاذا حصــــلت هلــــم 
ن القناعــةف فـــذ م يــ هبون إىل املعركـــة   الصــووف األوىلف وان مل يقتنعـــوا فــا م يرفضـــو 

االشـــــتاس   القتـــــار وهبـــــ   الصـــــورة واجهـــــوا دعـــــوة اًـــــروج للقتـــــار فقـــــد قـــــالوا اب ـــــم 
يعتقـــدون ابن املوقـــ  لـــير موقـــ  قتـــارف أرادوا مـــن هـــ ا املوقـــ  اإلحيـــاا للمســـلمني 
ابرــاذ نوــر املوقــ ف ولكــن هللا حيــد نا عــن هــ   الصــورة ليكشــ  زيــ  الواقــع الــ ي 

َِِفْ  واِهِهْم َم  ا لَ  ْيَ  ِف  ُه  ْم لِْلَُيْف  ِر يَ ْوَمئِ  ذَ يعيشـونه:  ُهْم ِلِاَِ  اِن يَ ُقولُ  وَن  َأقْ   َرُب ِم  ن ْ

                                                        

 .78سورة  ر عمران:  (26)
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قُ لُ    وِ ِمْ 
ُهْم أي هــــؤالا املنــــافقني  ُه    مْ ف فــــذن (27) لِْلَُيْف    ِر يَ ْوَمئِ    َذ َأقْ     َرُب ِم    ن ْ
فكلمــا عمــه املنــافق ابخــالف كــان أقــرب إىل الكوــرف وكلمــا عمــه ابلوفــاق   ِلِاَِ  انِ 

َِِفْ   واِهِهْم َم   ا لَ   ْيَ  ِف قُ لُ   وِ ِمْ  كــان أقـــرب إىل اإلميــان فـــأفواههم تنطـــق  يَ ُقولُ   وَن 
 .(28)ابإلميان وقلوهبم تضمر الكور والعصيان

فليست القضية اال راف العملي به هي اال راف العقائدي والوكـري الـ ي هـو 
 األساس   كه اال رافات املتعلقة ابلسلوس.

 الثوب اجلديد
 ــــوب جديــــدف وأفكـــار هدامــــةف بطــــراز ّيتلـــ  عــــن الطــــراز اليـــوم (هــــر املنـــافقون ب

والــــيت تعتــــي  ــــالالت  (29)القــــد ف أم ــــار الوــــرق املصــــطنعة علــــ  أايدي االســــتعمار
ألفكــــار منحرفــــة وشــــيطانية   نوــــر الوقــــتف وهلــــا ا ــــري ســــليب خطــــري علــــ  مســــرية 

الــدين  اإلســالمف فالتصــدي هلــا يعــد واجبــا  شــرعيا  إســالميا ف أل ــم شــّوهوا حقــائق هــ ا
احلنيـــــ س بســـــبب ا ـــــرافهم الوكـــــري والعقيـــــدي عـــــن جـــــادة احلـــــق والصـــــواب املتم لـــــة 
ابلكتــــاب والســــنة النبويــــة الشــــريوة أل مــــا وديعتــــان عظيمتــــان وأمانتــــان كبــــري نف وقــــد 

وإين  رس فـــــيكم ال قلـــــني كتـــــاب هللا عاوجـــــه »بقولـــــه:  عرَّفهمـــــا الرســـــور األعظـــــم 
لســماا واألر ف وعــت  أهــه بيــيت وان اللطيــ  وعــت ف كتــاب هللا حبــه  ــدود بــني ا

اًبـــــري أخــــــيين أ مـــــا لــــــن يوتقـــــا حــــــ  يـــــردا علــــــّي احلـــــو ف فــــــانظروا مبـــــاذا رلوــــــوين 
 .(30)«فيهما

ولكــن ـ واي لفســ  ـ حــد ت حــوادلف وطــرأت حــواجا عرقلــت مســرية األمــة 
                                                        

 .167سورة  ر عمران:  (27)
 توسري سورة  ر عمران.  4تقريب القر ن إىل األذهان: ج (28)
أم ار الوهابية والبابية امل هبني الل ين أسسهما االستعمارف للتوصيه راجع: م كرات مست  ورف  (29)

 وم كرات كينياز دالكوركي.
 .109ة 7ب 147ص 23حبار األنوار: ج (30)
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ا ــر اإلســالمية وحرفتهــا عــن طريقهــا املســتقيم الــيت تســري بــهف وخصوصــا    عصــران احل
 ه ا.

 االحنراف الفَيري وأثره ِف اإلسالم
ـ الــ ين مل يكــن يايــد  (31)قبــه أك ــر مــن مســني عامــا  تســلطت عائلــة  ر ســعود

عـــددهم علـــ  مســـة  الف نوـــر ـ علـــ  بيـــت هللا احلـــرامف ومل يكـــن وصـــوهلم إىل دفـــة 
احلكـــم إال مبســـاندة االســـتعمار الييطـــاينف حيـــث ســـلموهم زمـــام األمـــور   دولـــة تعـــد 

ت أ يـــة كبـــرية ابلنســـبة للعـــامل اإلســـالميس ألن فيهـــا مهـــبط الـــوحي وفيهـــا بيـــت هللا ذا
ف ولكــن وقــي ف وكــ لك قبــور بعــض األئمــة الطــاهرين احلــرام ومســجد رســور هللا 

استطاعت بريطانيا وأعداا اإلسالم أن ميرروا من خـالر حكـام هـ   العائلـة الضـرابت 
 ــ وا مـــن أر  اإلســالم األوىل وقاعدتـــه تلــو الضــرابت جلـــ ور الــدين اإلســـالميف ويت

ومنطلقــهف قاعــدة لضــربه. علمــا  أبن هــ   الضــرابت كانــت مباشــرةف وقــد أ ــرت  ارهــا 
بعـد تنويــ ها ـ مــع األســ  ـ فتمكنــوا مــن منـع املســلمني مـن احلــ  حبريـة ومتكنــوا مــن 

الشـرس مرتنيف ومنعوا الناس مـن زايرهتـم واهتمـوهم ابلكوـر و  رريب قبور أئمة البقيع 
 واإلحلادف وال ياالون حيوكون املؤامرات تلو املؤامرات  د املسلمني إىل يومنا ه ا.

لكـــن هـــه وقـــ  املســـلمون متحـــدين ملواجهـــة هـــ ا اللـــون مـــن اال ـــراف الضـــارف 
والعمـه غـري الالئـق واملعـادي ل سـالمف مـع ان املسـلمني ميتلكـون القـدرة واملهـارة لـردع 

بعــض املســلمني ال يشــعرون ابملســؤولية ـــا  هــ   ذلــكف ولكــن ـ لفســ  الشــديد ـ 
 األعمار املنحرفة وو ع حد هلا حلد ائن.

إن أعـدااان ب ـوا وال ياالـون يب ـون األفكـار الواسـدة   العـامل اإلسـالمي مـن خــالر 

                                                        

 ر سعود أسر ه   الساللة  مد بـن سـعودف وهـم مـن الوهابيـة (هـروا   جنـد مـن عشـرية مقـرن  (31)
ف  ه1932من عناة سا وا   نشر امل هب الوها ف استولوا عل  اجلايرة العربية وأعلنوها  لكة عام م

 مبساعدة االستعمار.
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الكتـب الك ــريةف والصـح  واجملــالت واألقمـار الصــناعية واإلذاعـات املرئيــة واملســموعة 
دامةف والسـب والشـتم ألئمـة اإلسـالم وقادتـهف الـ ين قـام الـدين إذ مفوها ابألفكار اهل

 .عل  أكتافهمف وهم أهه البيت 
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 نقل األموات
ف وقــد إن عــداوهتم لنــا جديــة ومتأصــلة   هــ ا اجملــارف ألننــا أتبــاع أهــه البيــت 

قلــت ذات مــرة ألحــد األخــوة أن يكتــب جــوااب  علــ  الكتــاابت املنحرفــة واملنكــرةف إال 
بع قائال : اان لير عندي سـعة ابر لنقـه األمـواتف وكـان يعـع نقـه الكلمـات أنه أجا

مـــن : »امليتــة   كتـــب األعــدااف ولكـــن كــان علينـــا ان ال ننســ  قـــور نبينــا األعظـــم 
رأن مــنكم منكــرا  فليفــري  بيــد ف فــان مل يســتطع فبلســانهف فــان مل يســتطع فبقلبــهف لــير 

 . (32)«ن ذلك أ ع  اإلميان ـوراا ذلك شيا من اإلميان ـ و  رواية أ
ــْن »:  وقــار أمــري املــؤمنني اإلمــام علــي بــن أ  طالــب  ْلْمْعــُروف  ْتُكــْن م  وْأُمــْر اب 

ـــْد    ا َّ  ْحـــقَّ  ُْهـــد ْسف وْجاه  ـــُه َّلل  ـــد ْس ول ْســـان ْك واْبي ـــْن ْمـــْن فـْْعْل أْْهل ـــه ف وأْْنك ـــر  اْلُمْنْكـــْر ب ْي
ْهاد    وال ْاُْخْ ْس    ا َّ    .  (33)« ْلْوْمُة الئ ٍمف وُخض  اْلْفْمرْات  ل ْلْحقّ  ْحْيُث ْكانْ ج 

حجـة علينـا يـوم القيامـة وفـب علينـا رفـع هـ     وأمـري املـؤمنني   وكالم النيب 
الشبهات والضالالت املوجـودة فينـا  ـن املسـلمنيف والـيت تـدور   اذهـان الـبعض أبن 

اتف مـــا هــي إال مفالطـــة وفــرار عـــن العمـــهف الــرد علـــ  مــااعم املنحـــرفني انــه منقـــه أمــو 
وهـــه التـــألي  والـــرد علـــ  كتـــب األعـــداا وتونيـــد مـــااعمهم وبلســـان العصـــر يعـــد نقـــه 
أمـــوات؟ن ان هـــ ا ال يعـــد نقـــه أمـــوات بـــه واجـــب شـــرعي فر ـــته الشـــريعة املقدســـةف 

َوِقُف  وُهْم ِإن َُّه  ْم َمْس  ُئوُلونَ وغـدا   ــن مســؤولون عنــهس أمل يقــه احلــق تعــاىل:
فــان  (34)

عــدم الشــعور ابملســؤولية ـــا  هدايــة اجملتمــعف وابًصــوص الشــباب مــنهمف والــ ود عــن 
حـــر  املـــ هب أمـــام األعـــداا ســـيعود علينــــا ابألخطـــار اجلســـامف فـــال فـــب أن يكــــون 

                                                        

 .13853ة 3ب 192ص 12ف املستدرس: ج32م
 كتبها إليه.  للحسن بن علي  ف من وصية له 31ف    البالغةف الكتب: 33م
 .24سورة الصافات:  (34)
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 موقونا ـا  امل اطر كقور الشاعر:
 ولق                  د أبص                  رت ق                  دام 

 
 طريق                               اً فمش                                ي  

يعتـــي مســـريا  عشـــوائيا  وربطـــا  ال  فـــان الســـري بـــال هـــدف وال مســـؤولية وال اهتمـــام 
يســــمن وال يفــــع مــــن جــــوعف فالبــــد للمســــلمني مــــن اتبــــاع أســــاليب جديــــدة عصــــرية 

لنشـر تعـاليم ديـنهم والـدفاع  تستمد قواعدها مـن القـر ن الكـر  وسـنة النـيب األعظـم 
عنــهس ألن هللا ســبحانه أناهلــا مــن أجــه هدايــة النــاس حياســبنا حينمــا نقصــر   الــدعوة 

َوَما َخَلْقُ  اجلِْنَّ َواإِلْنَ  ِإاَل لِيَ ْعُبُدونِ وتو يح طريق العبودية احلّقة:  إليه
(35). 

                                                        

 .56سورة ال ارايت:  (35)
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 مت لبات العصر
 

وك لك فب علينا أن نتعامه مع متطلبات العصـر حبسـب التقـدم والتطـورف ألننـا 
ال ميكن أن نساوي بـني أنـوار الشـمع الـيت كـان يسـت دمها النـاس   القـد  مـع أنـوار 

صابيح الكهرابا   عصر التقدم والتطور ه ان وال ميكـن أن يسـتوي السـور ابلطـائرة م
مــع الســور علـــ  (هــور احليــواانتس فـــذن ذلــك غـــري معقــور ونــرن هـــ ا املعــ    قولـــه 

َواَل الظُُّلَماُت َوالَ النُّورُ  َوَما َيْسَتِوي األْعَمى َواْلَبِصرُي جه وعال: 
(36). 

 ن قد شارس   صب املصائب عل  املسلمني.وال ي ال يدرس ذلك يكو 

                                                        

 .20-19سورة فاطر:  (36)
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 كيف خن و إىل األمام
 

وائن وبعد أن عرفنا كه هـ ا نطـرة سـؤاال  مهمـا ف وهـو كيـ  ميكننـا أن  طـو إىل 
 األمام؟

إن الفـــرب والشـــرق هـــم الـــ ين يقومـــون بقتـــه أبنـــاا اإلســـالم كـــه حـــنيف ومـــا يـــاار 
كمـــــون   بـــــالدان اإلســـــالميةف الـــــبعض مـــــن أولئـــــك األعـــــداا الفـــــربيني والشـــــرقيني يتح

وينهبــون  رواهتــا وخرياهتــا ويارعــون األفكــار املنحرفــة   قلــب بلــدانناف لنأخــ    ذلــك 
لَِيْشَهُدوا َمنَ اِفَع ََلُ مْ م ار احل  ال ي قار هللا تعاىل عنه: 

فقـد ارـ   األعـداا  (37)
اا الكلمـــات مركـــاا  للنوـــاق والتورقـــة وتشـــتيت املســـلمنيف فهنـــاس   مكـــة يوجـــه األعـــد

ــة للمســـــلمني املـــــؤمنني فيقولـــــون للمســـــلم: كـــــافر وللمـــــؤمن منـــــافقف و ـــــب  ر  اجلارحـــ
مشــــــرس وملحــــــدس لــــــ ا فــــــب بــــــث روة التوعيــــــة اإلســــــالمية بــــــني النــــــاس  الرســــــور 

وإطالعهــم حــور كــه مــا يــدور علــ  الســاحة العامليــة. وبكــه مــا يتعلــق بشــؤون احليــاة 
املســلمون مــن مقومــات وذلــك الســتعادة  العلميــة واالجتماعيــةف وعلــ  كــه مــا حيتاجــه

عــــاهتم وشــــرفهم وكــــرامتهمف وعلــــ  امل تصــــني ان يســــعوا أك ــــر فــــأك ر   طريــــق إفــــاد 
احللـــور الصـــائبة ملشـــاكه املســـلمنيف وذلـــك ابالعتمـــاد علـــ  الـــروة اإلميانيـــة الصـــادقة 
وعلــ  العقيــدة الســمحااف وبــ لك فــذن اإلنســانية اخــ  طريقهــا الصــحيح والســليم إذا 

 علت مع تلك الروة.توا
َوقُ  ِل اْعَملُ  وا َفَس  يَ َرَ هللاُ َعَمَلَُي  ْم َوَرُس  وُلَُّ َواْلُمْؤِمنُ  وَن َوَس  تُ َر ُّوَن قـار تعــاىل: 

                                                        

 .28سورة احل :  (37)
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ُتْم َِ ْعَمُلونَ  ِإىَل َعاِلِِ اْلَغْيِ  َوالشََّهاَ ِة فَ يُ نَ بِ ُئَُيْم ِبَا ُكن ْ
(38). 

                                                        

 .105سورة التوبة:  (38)
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 من جرائم املستَيربين
 

فـــــاد طـــــرق وأســـــاليب فتلوـــــة ميـــــاق هبـــــا العـــــامل لقـــــد خطـــــط االســـــتعمار طـــــويال  إل
اإلســالمي إىل دويــالتف وّيلــق ألهلهــا املشــاكه واالختالفــاتف فتكمنســتان هــي بلــد  

ف وكانـت جـااا  مـن الـبالد اإلسـالميةف إال (39)كبري يقع بـني الصـني واالمـاد السـوفيييت
قتلــوا فيهــا  أن الــروس اقتطعوهــا مــن الــبالد اإلســالميةف و ــموها إىل بالدهــمف بعــد ان

احــدن املــدن العــامرة الـــيت   (40)أك ــر مــن  ال ائــة ألــ  مســلمف وكـــ لك مدينــة  ــارن
ف مدرسة للعلوم اإلسالمية غـري ا ـا هـدمت أبيـدي 300كان فيها قبه الفاو حوايل م

 الفااة السوفييت.
وقـــد ذكـــر   كتـــاب للســـيد ابب خـــاين انـــه   املـــائيت ســـنة املا ـــيةف كـــان التعـــداد 

يران يقـدر مبائـة مليـون نسـمةف لكـن وبسـبب غولـة بعـض احلـاكمني  نـ اس السكاين إل
قســمت إيــران إىل أجــاااف ومنــ  ذلــك احلــني واىل ائن أصــبح تعــداد ســكان إيــران مــا 

 ف مليون نسمة.50يقارب م
وخالصــــة القــــور: إن املســــلمني إذا مل يــــدخلوا ســــاحة املعركــــة بســــالة اإلخــــالص 

ومــنه  مــدروس فســوف لــن يتمكنــوا مــن النجــاة  واإلميــان والعلــم ويعملــوا وفــق فطــط
 من امل ططات االستعمارية اليت مل ينو ها أعدائهم بعد.

                                                        

 ألقيت ه   ا ا رة قبه ا يار االماد السوفيييت. (39)
 نوب الفر  لروسياف  من مجهورية ماوزبكستانف وهي شهرية مبساجدها ومدارسها.وتقع   اجل (40)
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 طريق التغيري
 

ولعه أهم برانم  عملي ميكن أن  خـ  أبيـدينا إىل اًـالص لـو التامنـا بـه ومشـينا 
   طريقه هو عبارة عن ما يلي: 

اســـير التنظيمـــات اإلســـالمية اجلماهرييـــة االستشـــارية احلـــرةف وذلـــك ألن:  أواًل:
ـْـا» ف واإلســالم حيبــ  (41)«ْمــن  اْســتْـْبدَّ ب ْرأْي ــه  ْهْلــْك وْمــْن ْشــاْوْر الرّ ْجــاْر ْشــارْْكْها    ُعُقوهل 

االستشـــــارة   كـــــه شـــــيا حـــــ    األمـــــور الصـــــفرية فكيـــــ  ابألمـــــور املرتبطـــــة بعـــــامل 
 ني.اإلسالم واملسلم

توحيـــــد احلركـــــات اإلســـــالمية العاملـــــةس إذ مـــــن الضـــــروري أن تنصـــــهر كـــــه  اثني     اً:
احلركــات العاملـــة   حركـــة واحـــدة موحـــدةف مــادام اهلـــدف هـــو تطبيـــق اإلســـالم ونشـــر 

يع      اً َوالَ أحكامـــــه   أرجــــــاا املعمـــــورةس قــــــار هللا تعـــــاىل:  َْب      ِل هللِا  َِ َواْعَتِص      ُموا ِِ
َِ َفرَّقُ    وا

أن االخــــتالف   احلركــــات اإلســــالمية يوجــــب تقســــيم  ف ومــــن الوا ــــح(42)
 الطاقات إىل عدة جوانب وال ميكن إنقاذ املسلمني بدون طاقة كبرية فعالة وعاملة.

نشر الوعي   البالد األجنبيةف وذلك يـتم عـي ت قيـ  املسـلمني املتواجـدين  اثلثاً:
ــس ل ســــالمف وإيصـــــار   الــــبالد األجنبيــــة ابل قافـــــة اإلســــالمية وتعلــــيمهم كيويـــــة التبل يــ

صـــوت اإلســـالم إىل الكوـــار واملعـــادين ل ســـالمف وذلـــك عـــي مجيـــع الوســـائه املتاحـــة 
 واملتوفرة لدن املسلمني من إذاعات وصح  ويالت وغريها.

اإلي ـار   العمـه التنظيمـيف ألنــه يسـبب  قـة اجلمـاهري ابلشـ ص واحلركــةف  رابع اً:

                                                        

 .161   البالغةف قصار احلكم:  (41)
 .103سورة  ر عمران:  (42)
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ابإلي ـار علـ  : »تصرت. يقور اإلمام علـي فاالي ار   كه شيا إذا راعته احلركة ان
 .(43)«نوسك متلك الرقاب

 .(44)«من شيم األبرار محه النووس عل  اإلي ار: »وقار 
 .(45)«اإلي ار أحسن اإلحسان وأعل  مراتب اإلميان: »وك لك قار 
انت اب حاكم أعل  للمسلمنيف أو يلـر للحكومـةف مكـون مـن األمـة  خامساً:

ف (46)«مـــا تشـــاور قـــوم إال هـــدوا إىل رشـــدهم»يـــة ائرااس فـــذن وفلصـــيهم حســـب أك ر 
مـن ويل شـيئا  مـن أمـور : »وك لك فب ان يتصـ  حبسـن الواليـة يقـور رسـور هللا 

أمــــيت فحســــنت ســـــريرته هلــــم رزقـــــه هللا تعــــاىل اهليبــــة   قلـــــوهبمف ومــــن بســـــط كوــــه هلـــــم 
وجــه مالــهف ومــن ابملعــروفف رزق ا بــة مــنهمف ومــن كــ  يــد  عــن أمــواهلم وقــ  هللا عا 

أخــ  للمظلــوم مــن الظــامل كــان معــي   اجلنــة مصــاحبا ف ومــن ك ــر عوــو  مــد   عمــر ف 
 .(47)«ومن عم عدله نصر عل  عدو ..

وكــــ لك فــــب ان يتصـــــ  ابلقــــدرة علـــــ  الواليــــة والتحلـــــي ابألخــــالق اإلنســـــانية 
ِإْن َأْولَِياُؤُه ِإاَل اْلُمت َُّقونَ الرفيعة يقور هللا تعاىل: 

(48). 

 ل  الشوَرجم
مــن الوا ــح أن هــ   اًطــط والــيام  رضــع إىل يلــر شــورن الوقهــاا املراجــعف 

 .(49)ف كما فصلنا ذلك   بعض الكتبال ين هم امتداد ًط النيب وأهه البيت
                                                        

 .9169  اإلي ار ة 6الوصه  396غرر احلكم ودرر الكلم: ص (43)
 .9175  اإلي ار ة 6الوصه  396غرر احلكم ودرر الكلم: ص (44)
 .9162  اإلي ار ة 6الوصه  396كم ودرر الكلم: صغرر احل (45)
 قصار املعاين. 233م  العقور: ص (46)
 فصه  ا ورد   ذكر الظلم. 135ص 1كنا الووائد: ج  (47)
 .34سورة األنوار:  (48)
 راجع كتاب مالشورن   اإلسالمف ل مام املؤل  مدام (لهف. (49)
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وبعــد التــدرع هبــ ا الــدرع ـ اإلميــان واإلخــالص واالنتمــاا أخــريا  إىل يلــر شــورن 
م املواجهة للدفاع عن الـدين احلنيـ  وميكـن هلـم الوقهاا ـ ال ي يناسب ه   املعركة تت

اًـــو   ــــد األعــــداا نــــااال  ومواجهــــة   كـــه امليــــادين وخاصــــة   اجملــــاالت الوكريــــة 
 وال قافيةف وإن مل يوعلوا ذلك فسيكون غدهم أسوأ من حا رهم والعياذ ابهلل.
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 إىل العاملني
 

َف  ُع اْلُم  أريــد أن أذكــر هنــا  ْؤِمِننيَ فَ  ِننَّ ال  ذ ِْكَرَ َِ ن ْ
ان الــدرع األور الــواقي  (50)

واحلصـن املنيــع هلــ   املواجهـةف هــو التمســك مببــادم الـدين اإلســالمي وعــتة املصــطو  
 س ذلــك ألن للــدين دورا  هامــا    تصــحيح أفكــار اإلنســان عــن طريــق جــ ور الــدين

ــدين وابلعمــــه علــــ  تقويــــة هــــ    املتصــــلة ابلوطــــرة اإلنســــانيةف وابلــــربط بــــني الوطــــرة والــ
يِن َحِنيف اً ِف ْ رَت الرابطة سوف حيصه اإلنسان عل  االسـتقامة:  فََأِقْم َوْجَهَك لِل دِ 

َها هللِا الَِِّت َفَ َر النَّاَس َعَلي ْ
(51). 

وهــ   ائيــة تبــني لنــا عالقــة الــدين ابإلنســان وا ــري الــدين   حركــة اإلنســانف فــان 
 با .دعوة اإلنسان إىل ه   الوطرة ـعله جبال  راس ا  صل

فقـد جـاا  وأما احلصن ال اين ال ي يكون موازاي  لفور فهو واليـة أمـري املـؤمنني 
عــن موســ  بــن جعوــر عــن جعوــر بــن  مــد عــن  مــد بــن علــي  عــن اإلمــام الر ــا 

عــن النــيب  عــن علــي بــن أ  طالــب »عــن علــي بــن احلســني عــن احلســني بــن علــي: 
  عــــن القلــــم قــــار: يقــــور هللا عــــن جيائيــــه عــــن ميكائيــــه عــــن إســــرافيه عــــن اللــــوة

 .  (52)«عاوجه: والية علي بن أ  طالب حصع فمن دخه حصع أمن انري
وهــ ا احلصــن املنيــع فيــه دعــائم قويــة وصــلبة متم لــة أبهــه بيــت العصــمة والطهــارة 

 وفـــيهم النجـــاة والنصـــر كمـــا أكـــد ذلـــك رســـور هللا« :  إمنـــا م ـــه أهـــه بيـــيت فـــيكم

                                                        

 .55سورة ال ارايت:  (50)
 .30سورة الروم:  (51)
 .1ابب مع   خر حلصن هللا عاوجه ة 371معاين األخبار: ص (52)
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 .(53)«ن رل  عنها غرقكسوينة نوة من دخه فيها جنا وم
وخالصــة األمــر أن الــدين اإلســالمي هــو احلصــن املنيــع   خضــم هــ   املتقلبــات 
والونت اليت ـري   العامل وخصوصـا    العـامل اإلسـالميف وكـ لك هـو األسـاس الـ ي  

ِإَذا َ َع اُكْم َُ أَي َُّها الَّ ِذيَن آَمنُ وا اْس َتِجيُبوا ِو َولِلرَُّس وِت ك ريا  ما ركا عليه القر ن: 
ِلَما َُيِْييَُيمْ 

(54). 
فــذن اتبــاعكم إاي  ـ أي »  شــرة هــ   ائيــة املباركــة يقــور:  عــن اإلمــام البــاقر 

 .(55)«ـ وواليته أمجع ألمركم وأبق  للعدر فيكم أمري املؤمنني 
إن أهــه الـــ كر الــ ين ور ـــوا العلـــم القــر ين جنـــد علمهـــم نــورا  وكالمهـــم هدايـــةس ألن 

والرســور ال ينطــق عــن اهلــونف وقــد قــار املوســرون أن  يث رســور هللا حــدي هم حــد
ف أي واليـــة أمـــري املـــؤمنني اإلمـــام علـــي بـــن أ  طالـــب ِلَم   ا َُيْيِ   يَُيمْ قولـــه تعـــاىل:

فهــ   الواليــة إذن ميــي النوــوس وتبــع الوــردف واألســرةف واجملتمــعف وتو ــح طريــق احلــق 
 والسلوس وحوظ الكرامة. والعدر   العلم والعمه والتقون والعبادة

اللهم أحيين حياة حممد وذريتَّ وأمتين مماهتم ِو وفين عل ى مل تهم واحش ر  ِف 
 .ف56مزمرهتم وال ِفرق بيين وبينهم طرفة عني أبداً ِف الدنيا واآلخرة

                                                        

 .احتجاج اإلمام احلسن  273االحتجاج: ص (53)
 .24سورة األنوار:  (54)
   توسري سورة األنوار. 271ص 1توسري القمي: ج (55)
   الاايرات. 41الوصه  488مصباة الكوعمي: ص (56)
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 من هدي القرآن احلَييم
 املؤمن بعملَّ

ٌن فَ الَ ُكْف َراَن ِلَس ْعِيَِّ َوِإلَّ لَ َُّ  َفَمْن يَ ْعَمْل ِمَن الصَّ احِلَاِت َوُه َو ُم ْؤمِ قار تعاىل: 
َكاُِِبونَ 

(57). 
وَم   ْن يَ ْعَم   ْل ِم   َن الصَّ   احِلَاِت ِم   ْن ذََك   َر َأْو أُنْ ثَ   ى َوُه   َو ُم   ْؤِمٌن وقـــار عاوجـــه: 

فَُأولَِئَك َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة َواَل يُْظَلُموَن نَِقرياً 
(58). 

َ  اُف لُْلم  اً َوالَ وَم  ْن يَ ْعَم  ْل ِم  َن الصَّ  احلَِ وقــار ســبحانه:  َُ اِت َوُه  َو ُم  ْؤِمٌن فَ  الَ 
َهْضماً 

(59). 
َم    ْن َكَف    َر فَ َعَلْي    َِّ ُكْف    ُرُه َوَم    ْن َعِم    َل َص    احِلاً َف َنْ ُفِس    ِهْم وقــــار جــــه وعــــال: 

ََِْهُدونَ 
(60). 

َوَلَِي نَّ الْ رِبَّ لَْيَ  اْلرِبَّ َأْن ُِ َولُّوا ُوُجوَهَُيْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب وقار تعاىل: 
َم ْن آَم  َن ِا َِّ َواْليَ  ْوِم اآَلِخ  ِر َواْلَمالَِئََي  ِة َواْلَِيتَ اِب َوالنَِّبي ِ  نَي َوآَِ  ى اْلَم اَت َعلَ  ى ُحب ِ  َِّ 
َذِوي اْلُق   ْرَو َواْليَ تَ    اَمى َواْلَمَس   اِكنَي َوابْ    َن السَّ    ِبيِل َوالسَّ   ائِِلنَي َوِف الر ِقَ    اِب َوَأقَ    اَم 

َوآَِ    ى اللََّك     اَة َواْلُموفُ    وَن ِبَعْه    ِدِهْم ِإَذا َعاَه     ُدوا َوالصَّ    اِبرِيَن ِف اْلَبْأَس     اِء  الصَّ    اَلةَ 
َوالضَّرَّاِء َوِحنَي اْلَبْأِس ُأولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمت َُّقونَ 

(61). 

                                                        

 .94سورة األنبياا:  (57)
 .124سورة النساا:  (58)
 .112سورة طه:  (59)
 .44سورة الروم:  (60)
 .177سورة البقرة:  (61)
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 األمر املعروف والنه  عن املنَير
َ    رْيِ َوتَُْم    ُروَن ِاْلَمْع    ُروِف َولْ    َتَُيْن ِم    ْنَُيْم قــــار عاوجــــه:  َْ ُأمَّ    ٌة يَ    ْدُعوَن ِإىَل ا

َهْوَن َعِن اْلُمْنََيِر َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  َويَ ن ْ
(62). 

َواْلُمْؤِمنُ     وَن َواْلُمْؤِمنَ     اُت بَ ْعُض     ُهْم َأْولِيَ     اُء بَ ْع     َ  تَُْم     ُروَن وقـــــار ســـــبحانه: 
َه   ْوَن َع   ِن الْ  ُمْنََي   ِر َويُِقيُم   وَن الصَّ   اَلَة َويُ ْؤُِ   وَن اللََّك   اَة َويُِ يُع   وَن هللاَ ِاْلَمْع   ُروِف َويَ ن ْ

َوَرُسوَلَُّ ُأولَِئَك َسيَ ْرَْحُُهُم هللاُ ِإنَّ هللَا َعلِيٌل َحَِييمٌ 
(63). 

َُ بُ    يَنَّ َأِق   ِم الصَّ   اَلَة َوْأُم   ْر ِاْلَمْع   ُروِف َوانْ   ََّ َع   ِن اْلُمْنََي   ِر  وقـــار جـــه وعـــال: 
َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْلِم األُمورِ َواْصرِبْ 

(64). 
الَِّذيَن ِإْن َمَيَّنَّاُهْم ِف األْرِض َأقَاُموا الصَّاَلَة َوآَِ  ُوا اللََّك اَة َوَأَم ُروا وقار تعاىل: 

ِاْلَمْعُروِف َونَ َهْوا َعِن اْلُمْنََيِر َوِ َِّ َعاِقَبُة األُمورِ 
(65). 

 
 ارةالشوَر واالستش
ََِل   يَ  اْلَقْل   ِ  قـــار عاوجـــه:  فَِبَم   ا َرْْحَ   َة ِم   َن هللِا لِْن   َ  ََلُ   ْم َولَ   ْو ُكْن   َ  َفظ    اً 

ُهْم َواْس  تَ ْغِفْر ََلُ  ْم َوَش اِوْرُهْم ِف األْم  ِر فَ  ِنَذا َعَلْم  َ   الَنْ َفضُّ وا ِم  ْن َحْولِ  َك فَ اْعُف َع  ن ْ
ِلنيَ فَ تَ وَكَّْل َعَلى هللِا ِإنَّ هللَا َيُِ ُّ اْلُمت َ  وَكِ 

(66). 
َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلَر ِ ِْم َوَأقَاُموا الصَّاَلَة َوَأْمُرُهْم ُش ورََ بَ ي ْ نَ ُهْم وقار سبحانه: 

                                                        

 .104سورة  ر عمران:  (62)
 .71سورة التوبة:  (63)
 .17سورة لقمان:  (64)
 .41سورة احل :  (65)
 .159سورة  ر عمران:  (66)
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َوممَّا َرزَقْ َناُهْم يُ ْنِفُقونَ 
(67). 

 سوء العاقبة
 .  (68)ونَ َوَمْن َِلْ ََيَُْيْم ِبَا أَنْ َلَت هللاُ فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلمُ قار جه وعال: 
اِر ِإنَّ        َُّ وقـــــــار تعـــــــاىل:   َفَس       ْوَف َِ ْعَلُم       وَن َم       ْن ََُِي        وُن لَ       َُّ َعاِقبَ       ُة ال       دَّ
الَ يُ ْفِلُح الظَّاِلُمونَ 

(69). 
َُْوِيلُ َُّ َك َذِلَك َك ذََّب وقار عاوجه:  بُوا ِبَ ا َِلْ َيُِي ُ وا ِبِعْلِم َِّ َوَلمَّ ا تَْهِتِ ْم  بَ ْل َك ذَّ
فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِمنيَ  الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهمْ 

(70). 
َوَما ُكنَّا ُمْهِلَِي  اْلُقَرَ ِإالَ َوَأْهُلَها لَاِلُمونَ وقار سبحانه: 

(71). 
 االحنراف عن الصراط السوي

ِت اْلَُيْفَر ِاإِلَِاِن فَ َقْد َضلَّ َسَواء السَِّبيلِ  قار جه وعال:  َوَمْن يَ تَ َبدَّ
(72). 

َوَمْن ُيْشِرْك ِا َِّ فَ َقْد َضلَّ َضاَلالً بَِعيداً تعاىل: وقار 
(73). 

َوَم  ْن َيَْيُف  ْر ِا َِّ َوَمالَِئََيتِ  َِّ وَُكُتبِ  َِّ َوُرُس  ِلَِّ َواْليَ   ْوِم اآَلِخ  ِر فَ َق  ْد وقــار عاوجــه: 
َضلَّ َضاَلالً بَِعيداً 

(74). 
َضلَّ َضاَلالً ُمِبيناً  َوَمْن يَ ْعِص هللَا َوَرُسوَلَُّ فَ َقدْ وقار سبحانه: 

(75) 
                                                        

 .38سورة الشورن:  (67)
 .45سورة املائدة:  (68)
 .135سورة األنعام:  (69)
 .39سورة يونر:  (70)
 .59سورة القصص:  (71)
 .108سورة البقرة:  (72)
 .116سورة النساا:  (73)
 .136سورة النساا:  (74)
 .36سورة األحااب:  (75)
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َأفَ َرأَْيَ  َمِن اختَََّذ ِإََلََُّ َهَواُه َوَأَضلََُّّ هللاُ َعَلى ِعْلمَ  وقار جه وعال: 
(76). 

 احلَيومات اجلائرة وآاثرها
ِإنَّ اْلُملُ    وَك ِإَذا َ َخلُ    وا قَ ْريَ    ًة َأْفَس    ُدوَها َوَجَعلُ    وا َأِع    لََّة َأْهِلَه    ا قــــار تعــــاىل: 

َأِذلَّةً 
(77). 

الَّ ِِت َِلْ  ِإرََم َذاِت اْلِعَم اِ    َأَِلْ َِ َر َكْي َف فَ َع َل رَبُّ َك ِبَع ا َ وقار عاوجه: 
ْلَ  ْق ِمثْ ُلَه  ا ِف الْ  ِباَل ِ  ُُ    َِر ِالْ  َوا ْْ َوِفْرَع  ْوَن ِذي  َوََثُ  وَ  الَّ  ِذيَن َج  ابُوا الصَّ  

  ِ  .(78)َأْكثَ ُروا ِفيَها اْلَفَسا َ فَ   الَِّذيَن َطَغْوا ِف اْلِباَل ِ  األْوََ
ِإنَّ ِفْرَع   ْوَن َع   الَ ِف األْرِض َوَجَع   َل َأْهَلَه   ا ِش   َيعاً َيْسَتْض   ِعُف وقـــار ســـبحانه: 

ُهْم يَُذبِ ُح أَبْ َناءُهْم َوَيْسَتْحِي  ِنَساءُهْم ِإنََُّّ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ  طَائَِفًة ِمن ْ
(79). 

 
 

 من هدي السنة امل هرة
 تشارة عني اَلدايةاالس

مشـــاورة العاقــــه الناصــــح رشـــد وميــــن وتوفيـــق مــــن هللاف فــــذذا : »قـــار رســــور هللا 
 .(80)«أشار عليك الناصح العاقه فذايس واًالف فاّن   ذلك العطب

 ال مــــــــــــــــار أعــــــــــــــــود مــــــــــــــــن العقــــــــــــــــه.. : »وقــــــــــــــــار اإلمــــــــــــــــام أمــــــــــــــــري املــــــــــــــــؤمنني 

                                                        

 .23سورة اجلا ية:  (76)
 .34سورة النمه:  (77)
 .12-6سورة الوجر:  (78)
 .4سورة القصص:  (79)
 .319ف ومكارم األخالق: ص25ابب االستشارة ة 602ا اسن: ص (80)
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 .(81)«وال مظاهرة أو ق من املشاورة
قـــــار لقمـــــان البنـــــه: إذا ســـــافرت مـــــع قـــــومف فـــــاك ر » :وقـــــار اإلمـــــام الصـــــادق 

استشــــارتك إايهــــم   أمــــرس وأمــــورهم.. وإذا استشــــهدوس علــــ  احلــــقف فاشــــهد هلــــم. 
واجهــد رأيـــك هلـــم إذا استشـــاروس ن ال تعـــام حــ  ت بـــت وتنظـــرف وال ــــب   مشـــورة 
حــ  تقــوم فيهــا وتقعــدف وتنــام واكــه وتصــليف وأنــت مســتعمه فكــرس وحكمتــك   

ف فــذن مــن مل ميّحــض النصــيحة ملــن استشــار  ســلبه هللا تبــارس وتعــاىل رأيــه ونــاع مشــورته
 .(82)«عنه األمانة

 العمل رفيق املؤمن
فــانكم اليــوم   دار عمــه وال حســابف وانــتم غــدا    : »..قــار النــيب األعظــم 
 .(83)«دار حساب وال عمه

 .(84)«العمه رفيق املوقن: »وقار اإلمام أمري املؤمنني 
انه لير بـني هللا وبـني أحـد قرابـةف وال ينـار أحـد واليـة : »..اإلمام الر ا وقار 

لبــــع عبــــد املطلــــب: ايتــــوين أبعمــــالكم ال  هللا إال ابلطاعــــة. ولقــــد قــــار رســــور هللا 
فَ  ِنَذا نُِف  َي ِف الصُّ  وِر فَ  الَ أَْنَس  اَب بَ ي ْ  نَ ُهْم أبحســابكم وأنســابكمف قــار هللا تعــاىل: 

َوَم  ْن  َفَم ْن ثَ ُقلَ  ْ  َمَوازِينُ َُّ فَُأولَئِ  َك ُه ُم اْلُمْفِلُح  وَن   َتَس  اءُلوَن يَ ْوَمئِ َذ َوالَ ي َ 
َخفَّْ  َمَوازِيُنَُّ فَُأولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنْ ُفَسُهْم ِف َجَهنََّم َخاِلُدونَ 

(85) »(86). 
 املوعظة حياة القلوب

                                                        

 .113  البالغةف قصار احلكم:   (81)
 .547ة 8ب 348ص 8الكا : ج (82)
 .62أخوف ما ّياف عل  الناس خصلتان ة 51اًصار: ص (83)
 .2779  العمه ة 4الوصه  151غرر احلكم ودرر الكلم: ص (84)
 .103-101سورة املؤمنون:  (85)
 .7ة 58ب 235ص 2: جعيون أخبار الر ا  (86)
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 .  (87)«قلبك ابملوعظةأحي »انه قار:  من وصااي أمري املؤمنني البنه احلسن 
: عظنــا وأوجـــاف فقـــار: الـــدنيا قيــه ألمـــري املـــؤمنني : »وقــار اإلمـــام الصـــادق 

حالهلــا حســابف وحرامهــا عقــابف وأر لكــم ابلــروة وملــا اّســوا بســنة نبــيكمف تطلبــون 
 .(88)«ما يطفيكمف وال تر ون ما يكويكم

الـــدهر  وخـــ  موعظتــك مـــن الــدهر وأهلـــهف فــذن: ».. وقــار اإلمــام الصـــادق 
طويلــه قصــري وقصــري  طويــه وكــه شــيا فــاٍنف فاعمــه كأنــك تــرن  ــواب عملــك لكــي 

 .(89)«يكون أطمع لك   ائخرة ال  الة
ان هللا جعــــه الــــدنيا دار بلــــونف »انــــه قــــار:  مــــن مــــواعظ أ  احلســــن اهلــــادي 

وائخـرة دار عقـىبف وجعــه بلـون الــدنيا ل ـواب ائخـرة ســببا  و ـواب ائخــرةف مـن بلــون 
 .(90)«نيا عو ا  الد

 من فضائل عل  
إن أخــي ووزيــري وخليوــيت   أهلــي وخــري مــن أتــرس بعــديف : »قــار رســور هللا 

 .(91)«يقضي ديعف وينجا بوعدي علي بن أ  طالب
ـ  يــة   ليــه وال  مــا نالــت عليـه ـ علـ  النــيب : »وقـار اإلمــام أمــري املـؤمنني 

 جنــــة وال انر وال ســــهه وال جبــــار وال  ــــار وال اــــاا وال أر ف وال دنيــــا و خــــرة  وال
 ــياا وال (لمــة إال أقرأنيهــا وأمالهــا علــّي فكتبتهــا بيــديف وعّلمــع اويلهــا وتوســريها 
وانســ ها ومنســوخها و كمهـــا ومتشــاهبها وخاّصـــها وعاّمهــا وأيــن نالـــت وفــيم نالـــت 

                                                        

كتبهــا حبا ــرين عنــد انصــرافه مــن   ل مــام احلســن  مــن وصــيته  31  ــ  البالغــةف الكتــاب: (87)
 صوني.

 .23ابب  اسبة املار ة 459ص 2الكا : ج (88)
 .8ة 46ص 8الكا : ج (89)
 .1ة 28ب 365ص 75حبار األنوار: ج (90)
 .6ة 7اجمللر  61: صأمايل الشيخ املويد  (91)
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 .(92)«إىل يوم القيامة
قبــه أن توقــدوينف ســلوين اي معشــر النــاس ســلوين : »وقــار اإلمــام أمــري املــؤمنني 

فـــان عنـــدي علـــم األولـــني وائخـــرين أمـــا وهللا لـــو  ـــع يل الوســـادة حلكمـــت بـــني أهـــه 
التوراة بتـوراهتم.. ن قـار: سـلوين قبـه أن توقـدوين فوالـ ي فلـق احلبـة وبـرم النسـمة لـو 

 .(93)«سألتموين عن  ية  ية ألخيتكم بوقت ناوهلا وفيم نالت..
   الضاللة وا ا اًسران املبني: ؤمنني من أقوار اإلمام أمري امل

ف «بؤسا  لكمف لقد  ـركم مـن غـركم»وقد مر بقتل  اًوارج يوم النهروان:  قار 
الشـــيطان املضــــهف واألنوـــر األّمــــارة »فقيـــه لـــه: مــــن غـــرهم اي أمــــري املـــؤمنني؟ فقــــار: 

ابلســــوا غــــرهتم ابألمــــاين وفســــحت هلــــم ابملعاصــــي ووعــــدهتم اإل(هــــار فاقتحمــــت هبــــم 
 .(94)«النار

انظــــروا أهــــه بيــــت نبــــيكم فــــالاموا اــــتهم.. ال تســــبقوهم فتضــــلواف وال : »وقــــار 
 .(95)«تتأخروا عنهم فتهلكوا

إن أبفـــض اًالئـــق إىل هللا رجـــالن: رجـــه وكلـــه هللا إىل نوســـهف »أيضـــا :  وقـــار 
فهــو جــائر عــن قصــد الســبيهف مشــفوف بكــالم بدعــةف ودعــاا  ــاللةف فهــو فتنــة ملــن 

ر عــن هــدي مــن كــان قبلــهف مضــه ملــن اقتــدن بــه   حياتــه وبعــد وفاتــهف افتــنت بــه  ــا
 .(96)«محار خطااي غري ف رهن  طيئته..

الضــــاللة علــــ  وجــــو : فمنــــه  مــــودف ومنــــه مــــ مومف ومنــــه مــــا لــــير : »وقــــار 
مبحمود وال م مومف ومنه  الر النسيان: فاّما الضالر ا مـود وهـو املنسـوب إىل هللا 

                                                        

 لنقله احلديث. وصوه  196م  العقور: ص (92)
 عل  الكافة   العلم. فصه ومن ذلك ما جاا   فضله  35ص 1رشاد للمويد: جاال (93)
 .323   البالغةف قصار احلكم:  (94)
   أصحابه وأصحاب رسور هللا  من خطبة له  97   البالغةف اًطبة  (95)
   صوة من يتصدن للحكم بني األمة.17   البالغةف اًطبة:  (96)
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لُّ  َمْن َيَشاءُ ُيضِ تعاىل كقوله: 
 هو  الهلم عن طريق اجلنة بوعلهم. (97)

َوَأَضلَُّهُم السَّاِمِريُّ وامل موم هو قوله تعاىل: 
َوَأَضلَّ ِفْرَعْوُن قَ ْوَمَُّ َوَم ا و (98)

َه   َدَ
وم ـــه ذلـــك ك ـــريف وأمـــا الضـــالر املنســـوب إىل األصـــنام فقولـــه   قصـــة  (99)
َربِ  ِإن َُّه    نَّ َأْض    َلْلَن َكثِ    رياً ِم    َن  نَ ْعبُ    َد األْص    َناَم  َواْجنُ ْب    يِن َوبَ    يِنَّ َأنْ إبــــراهيم: 
النَّ   اسِ 

واألصـــنام ال يضـــللن أحـــدا  علـــ  احلقيقـــةف إمنـــا  ـــه النـــاس هبـــا وكوـــروا  (100)
 حني عبدوها من دون هللا عاوجه.

َر وأمــا الضــالر الــ ي هــو النســيان فهــو قولــه تعــاىل:  َأْن َِِض  لَّ ِإْح  َداُ َا فَ تُ   ذَكِ 
َداُ َا األْخَرَِإحْ 

وقـد ذكـر هللا تعـاىل الضـالر   موا ـع مـن كتابـه فمـنهم مـا  (101)
َوَوَج   َدَك َض   االً فَ َه   َدَنســبه إىل نبيـــه علـــ  (ـــاهر اللوـــظ كقولـــه ســـبحانه: 

(102) 
 .(103)معنا : وجدانس   قوم ال يعرفون نبوتك فهديناهم بك

 مفاسد املستَيربين
ر وابــن  دم الــ ي قتــه أخــا ف وفرعــون شــر خلــق هللا مســة: إبلــي: »قــار النــيب 

ذي األو دف ورجــه مــن بـــع إســرائيه ردهــم عـــن ديــنهمف ورجــه مـــن هــ   األمــة يبـــايع 
 .(104)«عل  كور عند ابب لد

                                                        

 .93سورة النحه:  (97)
 .85سورة طه:  (98)
 .79سورة طه:  (99)
 .36سورة إبراهيم:  (100)
 .282سورة البقرة:  (101)
 .7سورة الضح :  (102)
 . 48ة 7ب 208ص 5حبار األنوار:  ج (103)
  توسـري سـورة الوجـرف واللـد: ابلضـم والتشـديدف قريـة  7ة 572ص 5توسري نور ال قلني: ج (104)

 قصود هو ممعاوية بن أ  سويانف.قرب بيت املقدس من نواحي فلسطنيف والرجه امل
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َوِفْرَع     ْوَن ِذي عنـــــدما ســـــأر عـــــن قـــــور هللا عاوجـــــه  وعـــــن اإلمـــــام الصـــــادق 
 بســطه علــ  ألنــه كــان إذا عــ ب رجــال  »ألي شــيا اــي ذا األو د؟ قــار:  األْوََ ِ 

األر  علـــ  وجهـــه ومـــد يـــد  ورجليـــه فأوتـــدها أبربعـــة أو د   األر ف ورمبـــا بســـطه 
علـ  خشـب منبسـطف فوتـد رجليـه ويديـه أبربعـة أو دف ن تركـه علـ  حالـه حـ  ميــوت 

 .(105)«فسما  هللا عاوجه مفرعون ذا األو دف
بـاع الـوايل فمـن دونـه فوالية الوايل اجلائر ووالية والته الـرئير مـنهمف وأت: »وقار 

والة الـــــوالة .. حـــــرام.. وذلـــــك أن   واليـــــة الـــــوايل اجلـــــائر دوْس احلـــــق كلـــــهف وإحيـــــاا 
الباطــــــه كلــــــهف وإ(هــــــار الظلــــــم واجلــــــور والوســــــادف وإبطــــــار الكتــــــبف وقتــــــه األنبيــــــااف 
واملــــؤمننيف وهــــدم املســــاجدف وتبــــديه ســــنة هللا وشــــرايعهف فلــــ لك حــــرم العمــــه معهــــم 

 .(106)«ف إال َّللهة الضرورةف نظري الضرورة إىل الدم وامليتةومعونتهم والكسب معهم

                                                        

   توسري سورة الوجر. 6ة 572ص 5توسري نور ال قلني: ج (105)
 عن جهات معائا العباد.  جوابه  332م  العقور: ص (106)
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