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ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا إِنَّا هلِل َوِإنَّا إِلَْيِه رَاِجُعونَ الَِّذي  َن ِإَذا َأَصابـَتـْ
 150سورة البقرة                                                      

 
تلقينا بقلوب ملؤها األسى واحلزن ـ وهـذا الكتـاب ما ـل للطبـي ـ يـوم ا  نـ  

اإلماااالس الماااايد م  ااااد  األللــــى نبــــي رايــــل ايرجــــي الــــديي 1211شــــوا   1
)قــدس ســرلى للــى إ ــر نوبــة أيــع بــهمل ايــ    ــي العــا   ال مااي ا الشاايرا  

اإلســــومحل واحلــــومات العلهيــــة بعقــــدلمل وهــــو إ لــــز لطا ــــهمل   نــــا هلل وإنــــا إليــــه 
 راجعون.
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 بسم اهلل الرمحن الرايم
يِن َاِنيعاً    َيَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

 ِ ْطَرَت اهلِل 
َها الَّ   ِِت َ َطَر النَّاَس َلَليـْ

 َ  تـَْبِديَل ِِلَْلِق اهلِل 
يُن اْلَقيُِّم   َذِلَك الدِّ

 َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َ  يـَْعَلُهونَ 
 

 صدق اهلل العلحل العظيم 
 

 10سورة الروم : اآلية 
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 كل ة ال لشر

 

 
 

ة الرسـا تمل تواجـه ما براع الرسا ت السـهاوية ومنهـا الرسـالة اإلسـومية  ا ـ
ا شــكا ت الــِت تثــار اودــا وتــرل الشــكوا الــِت يثريهــا ايشــككون وتعنــدها بــيقو  
احل ج والرباهـ  الواحـحة  ـا  عـل ايشـكك إ اـرية مـن أمـرل   وـر  أ  جـواب 

 و  تدع له إ  التسليم للحق.
ت اإلدية وهذا األمر ليس جبديد و  طارئ و  آ رمل وامنا هو اا  مجيي الدلوا

مل ولقد أ صح القرآن لن موقف األمم السابقة مـي الِت سبقع للوة نبينا حمهد 
رســلهم إ التشــكيك بــم وبرســا وم وأ ــاروا الشــبهات الواهيــة الــِت   تصــهد  ــا  

ـــا لعـــحل شـــك  ـــا تـــدلونا إليـــه مـــن األاـــوا  أمـــام ،ـــس احلقيقـــةمل قـــا  تعـــاىل:  وإنن
مريب

(1). 
بوإهنم لعحل شك منه مري (2). 
وإنا لعحل شك  ا تدلوننا إليه مريب

(3). 
قالع رسلهم أإ اهلل شك  اطر السهاوات واألرض

 (4). 
بل هم إ شك منها بل هم منها لهون

(5). 

                                                           

 .01سورة هول:  ى1)
 .110سورة هول:  ى1)
 .9سورة إبراهيم:  ى1)
 .10سورة إبراهيم:  ى2)
 .00سورة النهل:  ى5)
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إ ّ لنعلم من يؤمن باآل رة  ن هو منها إ شك (6). 
إهنم كانوا إ شك مريب (7). 
 بل هم إ شك من ذكر

(8). 
  إ شك  ا جاءكم به ها ملتم

(9). 
وإهنم لعحل شك منه مريب

(10). 
 ــــــــــــــــوا الكتــــــــــــــــاب مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــدهم لعــــــــــــــــحل شــــــــــــــــك منــــــــــــــــه  وإن الــــــــــــــــذين أور 
مريب

(11). 
بل هم إ شك يلعبون

(12). 
 هذا اا  األمم السابقة مي رسلهم أهنم   يكونوا مشكك   حسبمل بل تيىب 

طــرة اهلل الــِت  طــر النــاس نعوســهم اإلنــان واإلنصــياع لنــداء العطــرةمل وأ   طــرةمل إهنــا  
 لليهامل إهنا طبيعة واادة ورواية واادة تتكرر للى مد  العصور والدهور.

وايواـــ  إ كـــل هـــذا أن لـــدم اإلنـــان وإ ـــارة الشـــبهات وا شـــكا ت   يكـــن 
نا اً لن تعكري وتدبرمل و  لن ا ة وبرهان وإمنا هو التقليد األلهـى يـن سـبق مـن 

جنــد صــف اإلنــان يقــف صــلبا قويــاً يقــرع التعكــري اِلــاط  اآلبــاءمل وإ مقابــل ذلــك 
 واينحرف باحل ة القوية والربهان الساطي  ا جيعل الباطل خيور وينهار سريعاً.

لقـــد منيـــع الرســـالة اإلســـومية كاريهـــا مـــن الرســـا ت اإلديـــة بـــايؤامرات اِلبيثـــة 
م التــارخيي مل تلــك  اليهــا ايعلــن واي عــحلمل مــن أبنــاء لبــدة الطــالوت وألــداء اإلســو

ايـــؤامرات الـــِت انتهـــع بـــالازو ا ســـتعهار  بكا ـــة أشـــكاله للـــى األمـــة اإلســـوميةمل 
                                                           

 .11سورة سبي: ى0)
 .52سورة سبي:  ى7)
 .0سورة ص:  ى0)
 .12سورة لا ر:  ى9)
 .25سورة  صلع:  ى10)
 .12سورة الشور :  ى11)
 .9سورة الد ان:  ى11)
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والذ    يكن له هدف سو  القضاء للى اإلسوم وتبالد األمة لن مبد ها الذ  
 ابتاال اهلل ِلري اإلنسان إ الدنيا واآل رة. 

اج اإلنسان من ظلهات  الدين اإلسومحل رسالة لظيهة وهو وادل الكعيل ب  ر 
اجلهل والضـولة وأممتـه ايعاصـرة الـِت تـؤل  بـه إىل الـدمار والضـياعمل وإاـو  التـوامن 

 وا ستقامة إ كيانه الذ  مزقته الدلوات والعلسعات الوحعية.
ـــامل و كـــراً  إن الـــذ  يريـــد أن يـــؤل  رســـالة اإلســـوممل لليـــه أن يعيشـــها قلبـــاً وقالب

وأمـــري  هـــا ايســـلهون األوا ـــل بـــيمر مـــن رســـو  اهلل ورواـــامل وأن يؤليهـــا كهـــا ألا
 قد كان ويون اإلسوم أ رالاً ومجالاتمل  كان كل وااد منهم إسوماً  ايؤمن  

 اياً يسعى.
وإ هــذا الكتــاب الــذ  تقــوم )مؤسســة اجملتــىب للتحقيــق والنشــرى بنشــرل وهــو مــن  

لى نــر  كيــف يعنــد كتــب حااــة ايرجــي الــديي األللــى اإلمــام الشــريام  )قــدس ســر 
اإلمــام )أللــى اهلل مقامــهى الشــكوا وا شــكا ت ايثــارة اــو  قضــايا مــا مالــع تــرتلل 
للــى األلســن مــن قبــل ألــداء اإلســوممل مثــل: مــرياز ايــرأة وتعــدل الزوجــات وإقامـــة 
احلــدول ولريهــامل بيســلوب واحــح بســي  وبعبــارات   لــبس  يهــامل يعهههــا كــل  ــرلمل 

نيـف مـن لون  ـوف أو وجـلمل وحمابـاة أو مداهنـةمل بعـد موححاً  يها رأ  الشرع احل
ما لاش اإلسوم وشرله ايقدس رواـاً و كـراً ولاليـاً لتطبيقـه كـامًو إ كا ـة  ـا ت 

 احلياةمل وذلك يو هته لعطرة اإلنسان.
 تامـــاً نســـي  اهلل أن يو ـــق اجلهيـــي يـــا  يـــه اِلـــريمل وأن يي ـــذ بيـــد األمـــة يـــا  يهـــا 

األلـــو  واآلصــار الـــِت وحــعها ايســـتعهرون إ ألناقهــامل إنـــه  صــواهامل وير ـــي لنهــا
 حيي  يب واحلهد هلل أو  وآ راً.

 مؤسمة ال جتبى للت قيق وال شر                                            
   13/  6080بيروت لب لن  ص.ب: 
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 د وآله الطاهرين.احلهد هلل رب العاي  والصوة والسوم للى حمه
أمــا بعــد:  ــ ن مــن هــوان الــدنيا للــى اهلل ســبحانهمل أن ملــم الــبع  أن اإلســوم 
الـــذ  هـــو آ ـــر صـــياة لقـــوان  الســـهاء   يصـــلح إللارة العـــا مل وأ ـــار اولـــه بعـــ  
الشـــــبهات واإلشـــــكا تمل وقـــــد أاســـــن الـــــبع  الظـــــن   وتصـــــور أين  كـــــان مـــــن 

ول ــي الشــبهات الــِت يورلهــا هــؤ ء الصــواية  يــ  أ كــن مــن جــواب اإلشــكا ت 
 الزالهون لليه أو لريهم من اينحر   واأللداء.

ــــر  الــــبع  إ هــــذا الزمــــان يثــــري الشــــبهات اــــو   إنــــه لــــيس مــــن الاريــــب أن ن
اإلســـوممل وخيطـــ  ويتـــءمر للقضـــاء لليـــهمل  قـــد تـــءمر ألـــداء اهلل مـــن ذ  قبـــل للـــى 

وجعلنـا ابـن و  إ كتابـه: الذ  يصعه اهلل بكونه آية ايـ  يقـ ايسيح بن مرمي 
مـــرمي وأمـــه آيـــة

شـــاب وبـــ ذن مـــن اهلل  : أنـــه مل وقـــد ذكـــر الشـــي  البهـــا حلى11)
سـبحانه وتعـاىل نيســ  ألـف معلـو  ل ــز األطبـاء مـن معــاجلتهم كـاأللهى واأللــرج 

                                                           

 .50ؤمنون: سورة اي ى11)
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واألصم واألبكممل ومي كل هذل ايع زات الباهرات   يتحهله ألداء اهللمل بل تـءمروا 
ـــهمل  قـــب  األلـــداء للـــى شـــبههمل لليـــه ليقتلـــولمل  ـــي لقى اهلل شـــبهه للـــى مـــن وشـــى ب

وســاقول إىل الصــلب ظنــاً مــنهم بينــه هــو ايســيحمل ولــو  لنايــة اهلل بــه ايــ  ر عــه لــن 
وما قتلول وما صلبول ولكن شّبه دمأيديهم كها قا  تعاىل إ كتابه: 

ألصابه  ى12)
 ل.ما أصاب كثرياً من أوليا ه سبحانه من خمتلف أنواع القت

إىل السهاء: أن اليهول أرالوا  ولعل من السر إ ر ي اهلل سبحانه النيب ليسى
 إاراق جسدل بعد القتل وذّر رمالل إ ادواءمل لئو يبقى اىت رمالل.

الـذ  هـو ألظـم مقامـاً مـن السـيد  وكذلك تءمر األلداء للى اإلمام احلسـ 
 كـــة الـــِت نصـــرت جـــدل وقتلـــول بتلـــك القتلـــة العضـــيعةمل وقـــد جـــاءت ايو ايســـيح

إ بــدرمل لنصــرته  لــم يــرض بــذلك مراليــاً األهــم الــذ  هــو بقــاء ليــن  رســو  اهلل
: )إن اهلل شـــاء أن يـــراا قتـــيًو... اهلل إ األرض باستشــهالل وقتلـــهمل ايـــ  قــا  

 .ى15)قد شاء اهلل أن يراهن سباياى
و قــدمي بقــدم ولليــه:  التــءمر للــى ليــن اهلل وأوليا ــه لــيس شــيئاً جديــدامل وإمنــا هــ

 األليان والنبواتمل نعم قد تتاري أساليبه وطرقهمل وكيعيته وصورل..
وقـــد كتبـــع هـــذا الكتـــاب آمـــًو أن يكـــون جوابـــاً لـــبع  مـــا أ ـــارل اجلـــاهلون مـــن 
شبهات او  بع  ايسا ل العرلية واألاكام الشرلية الِت جاء با اإلسوم العظيم 

 لعــه  ييتيـــه الباطـــل مــن بـــ  يديـــه و  مـــن الــذ 
والـــذ  قـــا  اهلل ســـبحانه  ى10)

ومن يبتغ لري اإلسوم ليناً  لن يقبل منهلنه: 
 .ى17)

وأسيله سبحانه أن يتعضـل للينـا بالسـدال والصـوابمل والعـون والتو يـقمل إنـه حيـي 
  يب وهو ايو ق ايستعان.

                                                           

 .157سورة النساء:  ى12)
 .17ب 102ص 22 ار األنوار: ج ى15)
 .21سورة  صلع:  ى10)
 .05سورة آ  لهران:  ى17)
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 قم ال قدسة

 م  د الشيرا  
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 التقليد
 
 س: ياذا تقليد لا  لال  طاهر ايولد؟

مل وبعبـارة أوحـح: ى10)ج: التقليد هو مصـدر قلَّـد يقلّـدمل ويقـا : قلّـدلمل يعـي تبعـه
التقليد هو رجوع َمن   يعلم الشحلء إىل اِلبري بذلك الشحلءمل  الذ    يعلم كيـف 
يصــلحلمل أو كيــف يزكــحلمل يرجــي إىل اِلبــري بالصــوة والزكــاةمل مثــل ســا ر رجــوع أربــاب 

 احلوا ج إىل أهل اِلربة إ اوا  هم.
وهذا لقلحل لند كل األمم قدناً واديثامل ولـذا تـراهم يرجعـون إىل الطبيـبمل وإىل 

 ايهندسمل وإىل مركب األسنانمل وإىل لريهم من اِلرباء إ  ا   ربوم.
 هــــل يصــــح أن   يــــذهب ايــــري  إىل الطبيــــب؟ مــــي أن نتي ــــة لــــدم مراجعــــة 

 ايكروبات.الطبيب هو: ميالة ايرضمل وسرلة ايوتمل وانتشار اجلرا يم و 
وهـــل يصـــح لـــدم الرجـــوع إىل ايهنـــدس ايـــاهرمل اِلبـــري بالبنـــاءمل يـــن أرال أن يبـــي 
لنعسه لاراً يسكن  يها؟ مي أنه إذا   يراجعه إ ذلكمل كانع النتي ة لـدم اسـتقامة 
لــــرف الــــدارمل و وحــــى ســــا ر مرا قهــــامل وأّل  أايانــــاً إىل اهنــــدام الســــياجمل أو اهنيــــار 

 س أهلهمل وإىل ما أشبه ذلك من ايساوئ واي اطر.السقف واجلدران للى رؤو 
وهـل يصــح يــن ّــر ســّنهمل وأسـهرل أيــهمل أن   يرجــي إىل مركــب األســنان؟ مــي أن 

 نتي ة لدم مراجعته إ معاجلتها أو قلعها إليه هو: األ  ايتواصل والسهر الدا م.
 ِلربة.وهكذا بالنسبة إىل سا ر مراجعات أرباب احلوا ج العقوء إىل أهل ا

                                                           

مـالة قلـد: )التقليـد إ اصـطول أهـل العلـم قبـو  قـو  الاـري مـن لـري لليـلمل حـحل بـذلك  111ص 1وإ  هي البحـرين: ج ى10)
 اق وباطل قولة إ لنق من قلدلى.ألن ايقلد جيعل ما يعتقدل من قو  الاري من 
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إن احليــــاة بنعســــها اتــــاج إىل العقــــول واإليقالــــاتمل واىل النكــــال والطــــوقمل واىل 
تقسيم اإلرز وتيليـب اجملـرم مل واىل لشـرات ولشـرات احلاجـات الـِت تتطلـب بيـان 
أهل اِلربة  يهـامل ومراجعـة أهـل العلـم وذو  العـن مـن ايقـنن وايشـرّع واينّعـذ ومـا إىل 

وهــــــذا لأب كــــــل إنســــــان إ احليــــــاة وإن كــــــان يــــــؤمن ذلــــــك إ إجنامهــــــا وإجنااهــــــامل 
 بالسو سطا ية  كيف بالعقوء وايتهّدن ؟.

واإلنسان ايسلم الذ  يـؤمن باإلسـوم العظـيممل ويعتقـد بينـه هـو الـدين الكامـلمل 
والشريعة الشاملةمل الِت أرالها اهلل تعاىل منه اً للحيـاةمل وبرنا ـاً لسنسـانمل و يهـا كـل 

بشـــر اـــىت أرش اِلـــدشمل  هـــل   وتـــاج إىل مراجعـــة  بـــري لـــا  الـــذ  وتـــاج إليـــه ال
بالدين يي ذ منه األاكام  صوصاً مي كثرة ايسا ل وو رة األاكام إ اإلسوممل  ا 
  يتهكن الناس مجيعاً استقطابا واستيعابامل   هنا قـد تصـل أايانـاً إىل مليـون اكـم 

 أو أكثر.
دل اإلنسـان ووجـوب أن يكـون مرجعـه إ وأما اشرتاط العدالة إ العا  الذ  يقلّ 

 أاكام الدين لالً مل  ألجل أن يثق ايقلد  ن يي ذ لنه و ا يتلقال منه.
وأمــا اشــرتاط طهــارة ايولــد  ــيهن يريــد اإلنســان تقليــدل والرجــوع إليــه إ مســا ل 
لينـهمل  هــو ا ــيم للعوحــى إ قضــايا اجلـنسمل وتيكيــد للــى ســومة اجملتهــي ونزاهتــهمل 

 نزلة ااتهاء الصحيح لن ايري  اىت وإن كـان ايـري  قـد  ـّرض مـن لون  يكون 
 ا تيارلمل ومعه   يقا : ما هو ذنب ولد لزنامل كها   يقا : ما هو ذنب ايري ؟
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 للذكر ضعف األنثى
 

س: يــاذا ا  ــتوف بــ  ســهم الــذكر واألنثــى إ اإلرز بالكيعيــة الــِت أمــر بـــا 
للذكر مثل ا  األنثي عاىل: القرآن الكرميمل اي  قا  ت

مي أن القرآن يـر   ى19)
ِإنَّ اْلُهْســـِلِهَ  َواْلُهْســـِلَهاِت َواْلُهـــْؤِمِنَ  تســـاويهها إ األاكـــام كهـــا قـــا  ســـ انه: 

ــــــاِبَراِت  ــــــاِبرِيَن َوالصَّ ــــــاِلقَاِت َوالصَّ ــــــاِلِقَ  َوالصَّ َواْلُهْؤِمَنــــــاِت َواْلَقــــــانِِتَ  َواْلَقانَِتــــــاِت َوالصَّ
قَاِت َوالصَّاِ ِهَ  َوالصَّاِ َهاِت َواحْلَاِ ِظَ  وَ  ِقَ  َواْلُهَتَصدِّ اِْلَاِشِعَ  َواِْلَاِشَعاِت َواْلُهَتَصدِّ

اِكَراِت َأَلـــــدَّ اهللُ َدـُــــْم َمْاِعـــــَرًة َوَأْجـــــراً  ـــــرياً َوالـــــذَّ اِكرِيَن اهلَل َكِث ـــــُروَجُهْم َواحْلَاِ ظَـــــاِت َوالـــــذَّ  ـُ
َلِظيهاً 

 .ى10)
: إن هـــذا العـــرق وا  ـــتوف إ الســـهم بـــ  الـــذكر واألنثـــى لـــيس هـــو واجلـــواب

 هم شركاء إ الثل لا هاً كذلكمل إذ قد يتساويان كها قا  سبحانه: 
 .ى11)

وألبويه لكل وااد منهها السدسوكها قا  تعاىل: 
 .ى11)

وقد تكون اصة ايرأة أكثر من اصـة الرجـلمل كهـا إذا  لّـف الرجـل اييـع ابـي 
لم واادةمل وكانـع بنـع العـم هـذل موجـة اييـعمل   نـه يكـون اصـة بنـع لم وبنع 

العم هذل البنع )الزوجةى أكثـر مـن كـل وااـد مـن أ ويهـامل إذ دـا نصـف كـل وااـد 
منههــا بالقرابــةمل إحــا ة إىل أن دــا الربــي مــن تركــة اييــع أيضــاً ألجــل أهنــا موجــةمل  ــ ذا  

                                                           

 .11سورة النساء:  ى19)
 .15سورة األازاب:  ى10)
 .11سورة النساء:  ى11)
 .11سورة النساء:  ى11)
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سة لنانري وهـو ربـي مـا تـرامل ولكـل كان اإلرز لشرين ليناراً ـ مثًو ـ  للزوجة منه ني
أخ ستة لنانري منهمل ودا أيضاً  و ة لنانري منه لكوهنا أ تامل  يصري للهرأة من  هوع 
العشــرين لينــاراً ةانيــة لنــانريمل بينهــا يكــون نصــيب كــل مــن الــرجل  منــه ســتة لنــانري 

  ق .
 قل.وهكذا يكون كلها اجتهي للهرأة إر ان وللرجل )أ وهاى إرز وااد أ

مضــا اً إىل ذلــك  ــ ن هــذا ا  ــتوف والعــرق إمنــا هــو إ القيهــة ا قتصــالية   
القيهـة اإلنســانية  لــيس هـو بــالنظر إىل كرامــة ايـرأة وإنســانيتهامل إذ إ الواقــي واحلقيقــة 
يرجـــي اإلرز وكـــذلك الديـــة ومـــا أشـــبه ذلـــك إىل مســـا ل اقتصـــاليةمل وأاكـــام ماليـــة 

 تعاوت.ينتعحل بالنظر إليها كل تبعي  و 
مـــــثًو لـــــو نظرنـــــا إىل مكانـــــة ايـــــرأة ايســـــلهة الـــــِت قررهـــــا اإلســـــوم دـــــا إ اجملتهـــــي 
اإلســومحلمل وبصــورة  اصــة مكانتهــا إ األســرةمل ايــ  أمــر اإلســوم األب بكعالتهــا 
مـن جهـة الـرمق وايـا مل ومـن ناايـة النعقـة وايصـارف اياليـةمل مـا لامـع هـحل إ بيتــهمل 

إذا انتقلـع إىل منزلــهمل وكـذلك أمــر ا ووـا أو أو لهــا  وأمـر الــزوج بكعالتهـا اقتصــالياً 
بكعالتها إن  قدت األب والزوجمل وإمنا أمرهم بذلك إكراماً دامل وإلزاماً بش صيتهامل 

مل والروــان يقــام برلايتــه واعظــهمل ى11) عــحل احلــدي : )ايــرأة روانــة وليســع بقهرمانــةى
ــــة واياليــــة بينهــــا القهرمــــان يُــــرتا لأللهــــا  ا قتصــــالية الصــــعبةمل و  ايهارســــات العهلي

 القاسية.
 هذا من جهة..

ومن جهـة أ ـر  نـر  أن ايـرأة ولطبيعتهـا العاطعيـة والرقيقـة تكـون أقـل ل ـًو إ 
العا ـــدات اليوميـــة مـــن الرجـــلمل   هنـــا ايـــ    تـــتهكن مـــن مزاولـــة األلهـــا  الصـــعبة 

كثـري مـن والقاسية كالرجل يكون لا دها أقل ول لها أحـعفمل ومـن هنـا نـر  أن إ  
 بول العا  أجرة ايرأة أقل من أجرة الرجل.

                                                           

 كتبها إليه  احرين لند انصرا ه من صع .  للحسن بن للحل  ومن وصية له  11هنج البولةمل الرسا ل:  ى11)
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ومي أ ذ هذل األمور باحلسبانمل نر  أن من العدالة ا قتصاليةمل وايوامنة اياليةمل 
هو أن يكون للهرأة نصف ما للرجل من اإلرز ومـن الديـة و ـا أشـبه ذلـكمل بـل قـد 

مــــن ايــــ   قــــا  بعــــ  للهــــاء ا قتصــــال: بــــين هــــذا النصــــف ما ــــد بالنســــبة إليهــــا
ايقايســات ا قتصــاليةمل وايعــال ت اياليــةمل ولكــن اهلل تبــارا وتعــاىل أرال إلــزام ايــرأة 
وتكرنهــامل  لــم ورمهــا مــن اإلرز و  مــن الديــةمل و   ــا أشــبه ذلــك ارنــاً باتــامل وإمنــا 
قــّرر دــا ذلــك كــ  التكــرمي والتب يــلمل وإ    نســانيتها مثــل إنســانية الرجــل بــل قــد 

يه أاياناً بتقواها.ولليه:  ـ ن ايـرأة مـن هـذل اجلهـة ألـي: القيهـة ا قتصـالية تعوق لل
تكـون أقــل مــن الرجــلمل ومــن تلــك اجلهــة ألــي: القيهــة اإلنســانية  تكــون مســاوية مــي 
الرجـــلمل واىل هـــات  اجلهتـــ  أشـــار القـــرآن احلكـــيم معـــامل لكـــن تـــارة أشـــار إىل اجلهـــة 

للذكر مثـل اـ  األنثيـ األوىل  قا : 
وأ ـر  أشـار إىل اجلهـة الثانيـة  قـا :  ى12)

...إن ايســـله  وايســـلهات وايـــؤمن  وايؤمنـــات
مل وايـــ  يتســـاويان يكـــون ى15)

إن أكرمههـــا اتقا ـــامل  ـــايرأة ايتقيـــة أكـــرم مـــن الرجـــل لـــري ايتقـــحل كهـــا قـــا  تعـــاىل: 
أكرمكم لند اهلل أتقاكم

 .ى10)
  ربـ  لـه بكرامـة ايـرأةمل مـا ورل و ا يد  للى ما ذكـر مـن أن العـارق اقتصـال  

 من الروايات: إ كتاب للل الشرا ي للشي  الصدوق 
كتــب إليــه  يهــا كتــب مــن جــواب   لــن حمهــد بــن ســنان: أن أبــا احلســن الرحــا

للـــة إلطـــاء النســـاء نصـــف مـــا يعطـــى الرجـــا  مـــن ايـــريازمل ألن ايـــرأة إذا »مســـا له: 
جــا مل وللــة أ ــر  إ إلطــاء تزوجــع أ ــذت والرجــل يعطــحلمل  لــذلك و ــر للــى الر 

الـــذكر مثلـــحل مـــا تعطـــى األنثـــىمل ألن األنثـــى إ ليـــا  الـــذكر إن ااتاجـــع ولليـــه أن 
يعودــا ولليــه نعقتهــا ولــيس للــى ايــرأة أن تعــو  الرجــل و  تؤ ــذ بنعقتــه إن ااتــاجمل 

ــا ــو ر للــى الرجــل لــذلكمل وذلــك قــو  اهلل تعــاىل:   الرِّجــاُ  قـَوَّاُمــوَن َلَلــى النِّســاِء ِ 
                                                           

 .11سورة النساء:  ى12)
 .15سورة األازاب:  ى15)
 .11سورة احل رات:  ى10)
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 . ى10)«ى (17َ ضََّل اللَُّه بـَْعَضُهْم َللى بـَْعٍ  َو ِ ا أَنـَْعُقوا ِمْن أَْموادِِمْ 
قا : قلع: أل  للة صـار ايـرياز  ولن لبد اهلل بن سنان لن أ  لبد اهلل 

 . ى19)«يا جعل دا من الصداق: »للذكر مثل ا  األنثي ؟ قا 
  العوجاء قا  لألاو : ما با  ولن ابن أ  لهري لن هشام بن سا  أن ابن أ

ايــرأة الضــعيعة دــا ســهم وااــد وللرجــل القــو  ايوســر ســههان؟ قــا :  ــذكرت ذلــك 
إن ايــرأة لــيس دــا لاقلــة و  نعقــة و  جهــال ولــد أشــياء » قــا :  أل  لبــد اهلل 

 .ى10)«لري هذا وهذا للى الرجا   لذلك جعل له سههان و دا سهم

                                                           

 .12سورة النساء:  ى17)
 .   1ل 171ب  570ص  1للل الشرا ي: ج ى10)
 .   1ل 171ب  570ص  1للل الشرا ي: ج ى19)
 . 1ل 171ب  571-570ص  1للل الشرا ي: ج ى10)
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 القصلص
 

 أمر  مم و  حميص لنه؟ س: هل القصاص
 ج:   يلزم شرلاً القصاصمل بل اجملي لليه خمري ب  أمور تالية:

 ـ القصاص1
 ـ الععو1
ــ ايصــاحلة للــى قــدر مــن ايــا مل ســواء كــان بقــدر الديــة وذلــك بــين يي ــذ مــن 1 ـ

اجلــاين مقابــل يــدل الــِت قطعهــا نيســها ة لينــار ذهبــاً الــِت لّينهــا الشــارع ليــة ليــدلمل أم 
 من نيسها ةمل أم أقل؟أكثر 
 ـ الس ن اي  يتم التصاحل بينهها لليه.2
ـ التصاحل للى شحلء  اصمل ك جامة اجلاين تزويج بنته الباكر لله ي لليهمل أو 5

ماالرة اجلاين بلدل إىل بلد آ رمل لا هاً أو مدة معينةمل أو طوق اجلاين موجته وهـحل ـ 
نههــا التصــاحل لليــه  يهــا   يكــن مــثًو ـ أ ــع اجملــي لليــهمل أو لــري ذلــك  ــا يقــي بي

 اراماً.
والظــاهر: أن مــا يقــي لليــه ا تيــار اجملــي لليــه مشــروط إ تنّ ــزل بــين ينــا  تيييــد 

 القاححلمل وبين ير  احلاكم الشرلحل ذلك صوااً.
وأما أن تنّ زل مشروط برؤية احلاكم الشرلحلمل  ألنه هو ايسؤو  لن إلارة الـبول 

اىت   يقي  سال أو ا تو مل أو ظلم أو لدوانمل ولذا  وتنظيم األمور وشؤون العبال
ذلــك الــذ  صــعي إنســاناً ظلهــاً بــين صــععه    جــام  اإلمــام أمــري ايــؤمن  للــحل 

لعى لنه ولعله كان ألجل اسم مالة العدوان وقهي طبيعة الطايان إ النعـوس مـن 
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 باب اق الوايل  ا يسهى اليوم باحلق العام.
 السعيه الذ  كان يستهزئ بالناس من ايدينة اينورة..ذلك  ولقد نعى النيب 

ــــاب ايهــــم واألهــــم تعــــوي   ــــوم يــــر  احلــــاكم الشــــرلحل ومــــن ب ولعــــل إ هــــذا الي
: )لـــو  أن يقـــو  النـــاسى القصـــاص ـ مؤقتـــًا ـ بشـــحلء آ ـــر لقـــو  رســـو  اهلل

ومـــا أشـــبه ذلـــك  ـــا يســـتعال منـــه  ى11): )لـــو  قومـــِك اـــديثو لهـــد بشـــراىوقولـــه
 يوا.العلّية وا

ــــد اجلععــــحل لــــن رجــــل مــــن أصــــحاب أمــــري  وإ  ــــار األنــــوار لــــن جــــابر بــــن يزي
إىل أن قـا :  قـا : ل ـل سـلهان )رحـحل اهلل لنـهى للـى أمـري ايـؤمن  ايؤمن 

قا  سلهان: يا أمري ايؤمن  لقد وجدتك إ التـوراة كـذلك وإ اإلجنيـل كـذلك بـي  
النـاس وا شـوقال راـم اهلل قاتـل سـلهانمل  أنع وأمحل يا قتيل كو ان واهلل لو  أن يقو 

لقلع  يك مقا  تشهئز منه النعوس ألنك ا ة اهلل الـذ  بـه تـاب للـى آلم وبـك 
 .ى11)أجنى يوسف من اجلب وأنع قصة أيوب وسبب تاري نعهة اهلل لليهمل احلدي 

صــــلى للــــى ابــــن  وإ التوايــــد لــــن مرارة بــــن ألــــ  قــــا : رأيــــع أبــــا جععــــر
يه   قـا : يـا مرارة إن هـذا وشـبهه   يصـلى لليـه ولـو  أن صاري  كرب لل جلععر

 .ى11)يقو  الناس إن بي هاشم   يصلون للى الصاار ما صليع لليهمل احلدي 
 

                                                           

الـع: قـا  النـيب و يه: )قا  حعع لبد اهلل بن الزيرب يقـو : اـد تي  ـالِت يعـي لا شـةمل ق 511ل 117انظر العهدة: ص ى11)
  ًيــا لا شــة لــو  أن قومــك اــديثو لهــد بشــرا دــدمع الكعبــة  يلزقتهــا بــاألرض وجعلــع دــا بــاب مل بابــاً شــرقيا وبابــا :

 لربيامل وملت  يها ستة أذرع من احل رمل   ن قريشاً اقتصروا اي  بنع الكعبةى.
 .51ل 0ب 191ص 10 ار األنوار: ج ى11)
 .5ل 01ب 191التوايد: ص ى11)
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 تعدد الزوجلت
 

س: هل من العد  أن وق للرجل التزويج بيربي موجات إ وقع واادمل مضـا اً 
 وااد إ  برجل وااد؟ إىل ايتعةمل بينها   وق للهرأة أن تتزوج إ وقع

قبل اإلجابة للى هذا اإلشكا مل  بد أن نعرف أوً  معىن العـد  الـذ  جـاء إ 
مــا اإلشــكا مل  ــ ن العــد  يعــي: إلطــاء كــل ذ  اــق اقــهمل وهــو لــري التســاو مل 
واإلسوم ألطى كوً من الرجل وايرأة اقه إ الزواجمل وإلطاء كل ذ  اق اقه هو 

 ل  العد  وحمصن القس .
 ما أنه كيف يكون لدً  تعضيل الرجل إ تعدل الزوجات؟  هو يا يلحل: أ

أوً : لقد أ بتع اإلاصا يات الرحيـة بـين لـدل النسـاء يعـوق لـدل الرجـا مل  ـ ن 
النساء لالباً أكثر لدلاً من الرجا مل ومعه  هل تبقى ايرأة إ هذا العدل العا   من 

حل  وروا اجلنسية ايوانمل أو تكون موجة النساء  ليةمل أو  ليلةمل أو مومسةمل أو يطع
  انية؟

 إن األ ري هو ما يرال العقل قبل اكم الشرع.
ومـن نظـر إىل أللـب بـول العـا  اليـوممل يـر  ـ للـى أ ـر لـدم تطبيـق قـانون تعـدل 
الزوجــات ـ صـــعو اً مــن العـــوانسمل وكثـــرياً مــن ايـــوا ريمل وطـــابوراً مــن اِللـــيوت لـــري 

عيـــات بالبهـــا م واحليـــوانمل كهـــا ويشـــهد كثـــرة اِليانـــاتمل الشـــرلياتمل ومجلـــة مـــن ايكت
 وميالة ا لتداءاتمل وهحل تعسد كل األطرافمل ومجيي اجلهات اإلنسانية لله تهي.

وأما ما يشاهد اليوم مـن لـدم رلبـة ايـرأة إ أن تكـون موجـة  انيـة لرجـل متـزوجمل 
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اـــدة ـــ ن  عـــتم أ  تعـــدلوا  وا ســرّل لـــدم لدالـــة الـــزوج كهـــا قــا  ســـبحانه: 
 ى12)

  مساا  عروف أو تسريح ب اسانوقا  تعاىل: 
ودـن وقا  لز من قا ل:  ى15)

مثل الذ  لليهن بايعروف
 .ى10)

وتطبيقاً لقانون تعدل الزوجات وما  يه من حمسنات اجتهالية وإنسانيةمل ورل لن 
أنه كان يسي  لهن يلتقحل به من النساء هل دا موج أم  ؟ ـ وذلك للـى  النيب 
إ كتــاب )أســد الاابــةى ـ  ــ ذا   يكــن دــا موج رّلبهــا إ الــزواجمل وســعى هــو إ مــا 

 تزوجيها.
يســي  كــل شــاب يلتقــحل بــه هــل لــه موجــة أم  ؟ ويســيله هــل لــه  كهــا كــان 
 لهل أم  ؟ 

 ــ ذا قــا : بينــه   موجــة لــه رّلبــه وســعى إ مواجــهمل وإذا قــا : بينــه   لهــل لــهمل 
 اً للى التزويج وا كتساب.اريض ى17): سق  من ليي..قا 

لوااد مـن أصـحابه يـدلى: )لكـافى وكـان   يتـزوج ولـيس لـه لـذر  وقا  
 .ى10)إ ذلك: إذن أنع من إ وان الشياط  ورهبان النصار 

هــــذا القــــانون بنعســــهمل وإ  وبعضــــل قــــانون تعــــدل الزوجــــاتمل وتطبيــــق النــــيب 
كـان قـد مّوج كـل   ةمل   نـه  تهعهمل ورل أنـه   يبـق إ ممانـه )صى لامبـاً و  لامبـ

 تيات ايدينة و تياهنامل وشبابا وشاباوا وكـان إذا مـات موج امـرأةمل أو قتـل إ سـااة 
 آل ر  انيامل وأاياناً  الثاً. احلربمل أو طلقها موجهامل مّوجها 

وتزوجع هحل بعد موت أ  بكر  أحاء بي  بكر بعد جععر  كها موج 
 .للياً 

                                                           

 .1سورة النساء:  ى12)
 .119سورة البقرة:  ى15)
 .110سورة البقرة:  ى10)
 .12501ل 1ب 11ص 11راجي مستدرا الوسا ل: ج ى17)
 إ التزويج. 50العصل  101راجي جامي األ بار: ص ى10)
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 )محزةى إىل موج  انمل ومن بعدل إىل موج  ال .وكذلك انتقلع موجة 
 انياً: لقد  بع للهياً بين الرجل ترجح  يه العقونيةمل والقدرة للى إلارة األمورمل 
يا وهبه اهلل تعاىل من رجحان العقل وميالة ومن اي مل بينها أ بع العلم قلة ومن اي  

قلهــامل  ــا يؤهلهــا للقيــام إ ايــرأة بالنســبة إىل مــ  الرجــلمل ورجحــان لاطعتهــا للــى ل
بشــــؤون احلهــــلمل واهــــل اجلنــــ  إ بطنهــــامل وإرحــــاله بعــــد و لوــــامل واضــــانته ايــــام 
إرحالها لهمل ومن اقها الطبيعحل كل ذلكمل  و بد من اارتام اقهـا وتو ريهـا لليـهمل 
وهو   يتحقق كامًو إ  للى اصـر اقهـا إ الـزوج الوااـدمل بينهـا اإللارة ايعتهـدة 

العقونيــة ايوجــولة إ الرجــل تؤهلــه إللارة أكثــر مــن موجــةمل بــو تضــييي للــى العقــل و 
 اق لهمل أو لآل رين.

 الثــاً: لقــد  بــع إ للــم الــنعس وكــذلك إ للــم ا جتهــاع: بــين أ ضــل طريقــة 
يعاشــرة الرجــل وايــرأة وتقاحهــا احليــاة واكبــة هــحل الطريقــة الشــرلية للهعاشــرة كهــا أن 

مل واحلصــو  للــى أو ل ســاي  نعســياً وبــدنيامل وصــحياً أمجــل أســلوب لتكــوين األســرة
وأ وقيامل هو أسلوب الزواجمل و اصة الطريقة الِت جاء با اإلسوم إ إنشاء الـزواج 
وتكــوين األســرةمل ونظــام األســرة الــذ  أ بــع جدارتــه ِللــق  تهــي ســا  مــن اآل ــات 

 إ ظل وادة الزوج واألمراضمل وآمن لن اِليانات وا لتداءاتمل   نكن اققه إ 
ولدم تعدللمل وهو واححمل ألن ايرأة الِت يتقاسم اناهنـا ولاطعتهـا أمواج متعـدلونمل 
  تستطيي بعد ذلك است هاع لواطعها ومشالرها لتصر ه إ تكوين أسـر متعـدلةمل 
بل و  إ تكوين أسـرة وااـدةمل بينهـا الرجـل   يعيقـه تعـدل الزوجـات مـن اسـت هاع 

نيتـــه لـــن تكـــوين أســـرة وااـــدة مكونـــة مـــن ألضـــاء متعـــدلين لقلـــه واســـتعها  لقو
وموجـــات متعـــدلات وهـــو أيضـــاً واحـــحمل ألن الـــزوج يســـتطيي  ســـن إلارتـــهمل و ضـــل 
لقونيتــهمل أن جيهــي إ بيــع وااــد وأســرة وااــدةمل موجــات متعــدلات مــي مــا ين ــ  
مــن أو ل وبنــاتمل ويشــبعهم  بــه وانانــهمل وياــدق للــيهم لدلــه وإاســانهمل واىل لــري 

 ذلك.
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وأما أنه كيف يكـون مـن العـد  اصـر اـق ايـرأة إ الـزوج الوااـد لون ايتعـدل؟ 
  هو يا يييت:

أوً : أن هذا احلصر إمنا هو شرط  يها إذا كـان إ وقـع وااـدمل يعـي: أنـه لـيس 
للهرأة أن يكون دا إ وقع وااد أمواج متعدلونمل أما أنه نكن أن يكون دـا أمواج 

تعــدلةمل وذلــك بــين تعــي  مــي موج مــدةمل   تتطلــق منــه وتعتــد متعــدلون إ أوقــات م
وبعــد انتهــاء لــدوا تتــزوج مــن موج آ ــرمل  ــ ذا لاشــع مــي الثــاين مــدةمل أمكنهــا أن 

 تتطلق منه وتعتد اىت إذا انتهع لدوا تزوجع من  ال مل وهكذا.
 انيـــاً: أن ايـــرأة إذا كـــان دـــا أمواج متعـــدلون إ وقـــع وااـــدمل كـــان ذلـــك لـــامًو 

اً إ  لق النـزاع والتشـاجرمل وإ ـارة الباضـاء والشـحناءمل  ـا يسـبب هـدم األسـرةمل مهه
وهدم األسرة يؤل  إىل تعسـ  اجملتهـي وتعتتـهمل وتعسـ  اجملتهـي وتعتتـه لمـار لسنسـان 

 وقضاء للى اإلنسانية.
 الثـــاً: أن شـــرا ة اإلنســـان وكرامتـــه اإلنســـانية تســـتدلحل: وحـــول النســـب وصـــحة 

م ايــاة اإلنســان لــن ايــاة الاــاب وليشــة احليــوانمل إذ هــحل مــن ا نتســابمل وبــا  تــا
ـــاة اإلنســـان إىل مـــا يشـــبه ايـــاة  أهـــم ميـــزات اإلنســـانمل ومـــن الواحـــح أن تصـــبح اي

 الاابمل اي  تضيي  يه األنساب و تزج النطف إ األراام.
كتـب إليـه  يهـا    وقد ورل إ احلدي  الشريف لن حمهـد بـن سـنان: أن الرحـا

له للة تزويج الرجل أربي نسوة وارم أن تتزوج ايرأة أكثـر مـن كتب من جواب مسا 
ألن الرجــل إذا تــزوج أربــي نســوة كــان الولــد منســوبا إليــهمل وايــرأة لــو كــان دــا »وااــد: 

موجــان أو أكثــر مــن ذلــك   يعــرف الولــد يــن هــو إذ هــم ايشــرتكون إ نكااهــا وإ 
 . ى19)«ذلك  سال األنساب وايواري  وايعارف

حمهد بـن سـنان: ومـن للـل النسـاء احلرا ـر واليـل أربـي نسـوة لرجـل وااـدمل وقا  

                                                           

 .1ل 171ب 502ص 1للل الشرا ي: ج ى19)
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َ ــاْنِكُحوا مــا طــاَب ألهنــن أكثــر مــن الرجــا   لهــا نظــر واهلل أللــم لقــو  اهلل تعــاىل: 
ــَن النِّســاِء َمْثــىن َو ُــوَز َورُبــاع َلُكــْم ِم

 ــذلك تقــدير قــدرة اهلل تعــاىل ليتســي  يــه  ى20)
ل للى قدر طاقته وسي ذلك إ ملـك اليهـ  و  جيعـل  يـه الاي والعقري  يتزوج الرج

ادا ألهنن ما  وجلب  هو يسي أن جيهعوا من األموا مل وللة تزويج العبد ا نت    
أكثــر إنــه نصــف رجــل اــر إ الطــوق والنكــال   نلــك نعســه و  لــه مــا  إمنــا ينعــق 

اله لـــن  دمـــة لليـــه مـــو ل وليكـــون ذلـــك  رقـــا بينـــه وبـــ  احلـــر ولـــيكن أقـــل  شـــتا
 . ى21)مواليه

 

                                                           

 .1سورة النساء:  ى20)
 .1ل 171ب 502ص 1للل الشرا ي: ج ى21)
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 ال دود والقوانين الجزائية

 
هنــاا إشــكا  يقــو : بــين القــوان  اجلزا يــة واحلــدول الــِت أمــر اإلســوم ب جرا هــا 

 لقوبة لل ناة ونكاً  بممل قاسية لالبامل  هل هو كذلك؟
واجلــواب: إن هــذا اإلشــكا  للــى قــانون العقوبــات إ اإلســوممل لــري وارل مجلــة 

 مل وذلك لألمور التالية: وتعصيوً 
ـــ إن الشـــرا   الـــِت يعتـــرب الشـــارع اجتهالهـــا إلجـــراء احلـــد شـــرا   صـــعبة ومـــن 1 ـ

أصـــعب األمـــورمل اـــىت وتهـــل أن الشـــارع جعـــل احلـــدول للت ويـــف والتهويـــل  قـــ مل 
 وذلك ألن شرا طها    تهي إ  نالراً وإ األقل من القليل.

 ا مشكل جداً.ـ إن إ بات تلك الشرا   للى  رض اجتهاله1
 ـ إن للحاكم الشرلحل اق الععومل وذلك للى ما ذكرنال إ )العقهى.1
ـــ إن احلـــدول   تطبّـــق إ  بعـــد أن يـــتم تطبيــق ســـا ر أاكـــام اإلســـوممل ولـــذا   2

 احلدول الشرلية اىت للى نطاق إمكاهنم القليل. يطّبق األ هة 
ــ أن   يكــون لــدم التطبيــق أهــممل ولــذا   جيــر النــيب 5 حلــد الشــرلحل للــى ا ـ

 .ى21)ااطب بن بلتعة رلم أنه كان قد لهل اراماً لظيهاً بت سسه
لـــو  أن »يقـــو  إ مـــوارل:  ــــ أن   يكـــون هنـــاا حمـــذورمل ولـــذا كـــان النـــيب 0

 «.لو  قومِك اديثوا لهد باإلسوم»أو « الناس يقولون...
ر ـي : »ـ أن   يكون  الل احلرام جيهل ارمة ما  علـهمل وذلـك لقـو  النـيب 7

:  ـيهن شـرب اِلهـر ولقو  أمري ايؤمن   ى21)…«لن أمِت تسي: ما   يعلهون

                                                           

 .12ل 11ب 110ص 10ر األنوار: جانظر  ا ى21)
 باب ما ر ي لن األمة. 201ص 1راجي الكاإ: ج ى21)
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وأّللــى أنــه   يعلــم ارمتهــا: ألرحــول إ الصــوة للــى صــعوف ايهــاجرين واألنصــار 
لُيعلم هـل قـرأوا لليـه آيـة اـرمي اِلهـر أم  ؟  لهـا تبـّ  أنـه   يقرأهـا لليـه أاـدمل أمـر 

 .ى22)بالععو لنه
كــون مرتكــب احلــرام ايســتوجب للحــد مشــهوً  لقالــدة اجلــبمل وهــحل ـــ أن   ي0
وذلك كها لو ارتكب اراماً وهـو كـا ر    ى25)«اإلسوم جيب لها قبله: »قوله 

 أسلممل   نه ير ي احلد لنه.
ــ أن   يكــون وقــوع احلــرام قبــل قيــام الدولــة اإلســوميةمل   نــه لــو كــان قبلهــا   9 ـ

 نه ير ي احلـد لنـهمل كهـا ل  لليـه روايـة اإلمـام الرحـا قامع الدولة اإلسومية بعدلمل  
 .ايذكورة إ الوسا لمل وقد نقلناها إ بع  كتبنا 

ـ أن   يكون وقوع احلرام إ لولة الكعر وب  الكا رينمل   نه لو كـان كـذلك 10
 ارتعي لنه احلد.

 ـ أن   تكون هناا شبهة من أية جهةمل ألن احلدول تدرأ بالشبهات.11
ن   يكون هناا تيار  كر  لام للى  وف احلكم كها ذكرنال إ بـاب ـ أ11

األاكــــام لــــن أهــــل اجلهــــل  ا رتــــدالمل وذلــــك لر ــــي اإلمــــام أمــــري ايــــؤمن  للــــحل 
 والنهروان وصع .

هــذا وقــد ذكرنــا بعــ  مــا يــرتب  بشــروط اــد الســرقة إ كتــاب ) ارســة التايــريى 
طامل وننقــل هنــا نــص مــا ذكرنــال هنــاا ايــ  قــد أهنيناهــا هنــاا إىل  و ــة وأربعــ  شــر 

 وهو كالتايل:
 شروط حد الملرق

أما شروط قطي يد السارق  هحل للى أقسـام بالنسـبة إىل )السـارقى وبالنسـبة إىل 
)ايسروق منهى وبالنسبة إىل )السـرقةى وبالنسـبة إىل )احلـاكمى وبالنسـبة إىل )الشـاهدى 

                                                           

 .2باب من مىن أو سرق أو شرب اِلهر جبهالة   يعلم أهنا حمرمةمل ل 150ص 7راجي الكاإ: ج ى22)
 .0015ل 15ب 220ص 7مستدرا الوسا ل: ج ى25)
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ى وايــ    نريــد التعصــيل نلهــي إىل وبالنســبة إىل )اجلــوى وبالنســبة إىل )حمــل الســرقة
 الشروط إيالاً  الومم لدة أمور:

 ـ أن   يكون السارق طعًو.1
 ـ و   نوناً.1
 ـ و  سعيهاً ألهاليامل أ : من اي  العهل.1
 ـ و  يكون مكرهاً إكراهاً  رلياً.2
 ـ و  مكرهاً إكراهاً أجوا ياً.5
 ـ و  مضطراً.0
 ـ و  سكران.7
  ًو.ـ و  لا0
 ـ و  ناسياً.9
 ـ و  جاهًو باحلكم بين   يعلم بينه ارام.10
ــ و  بايوحــوع بــين   يعلــم أنــه ســرقةمل بــل شــك إ كونــه ســرقة أو ظــن أنــه 11 ـ

 ليس بسرقة.
 ـ و  يكون السارق شريكاً للهسروق منه.11
 ـ و  أباً.11
ألزمـوهم »لـزام: ـ و  كا راً   ير  هذا احلكـم ايـ  وّكـم إ اقـه قـانون اإل12

 .ى20)« ا التزموا به
 ـ و  أن يكون قد أ ذ ايا  من باب التقاص وايقابلة بايثل.15
 ـ و  أن تكون هناا شبهة أو إللاء اإلكرال وحنول.10
 ـ وجيب أن تكون السرقة سراً   جهراً.17

                                                           

موســـولة العقـــهمل كتـــاب القوالـــد العقهيـــةمل قـــانون مل وللتعصـــيل انظـــر 11ل 19ب 111ص 9راجـــي وـــذيب األاكـــام: ج ى20)
 اإللزام.
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 ـ وأن تكون السرقة بايباشرة   أن تكون بالواسطة.10
 سروق منه مبال ايا  كالكا ر احلر .ـ وأن   يكون اي19
ـ وأن يكون ايا   قدار النصاب ايع  إ اإلسوممل  ها  وقمل   ذا كان أقل 10

 من ذلك ايقدار  و جير  القطي.
 ـ وأن يكون إ احلرم.11
 ـ وأن يكون الذ  جير  اد القطي هو احلاكم الشرلحل.11
 ن من نعس السارق.ـ وأن يكون هناا شاهدان لال نمل أو إقرارا11
ـ وأن يكـون اجلـو إسـومياً وإ   ـو جيـر  احلـد إ جـو لـري إسـومحل للـى مـا 12

 أكنا إليه  يها سبق.
 ـ وأن   يكون لام جوع وخمهصة.15
ـــــــــــــــ وأن   تكـــــــــــــــون األرض الـــــــــــــــِت ســـــــــــــــرق  يهـــــــــــــــا أرض العـــــــــــــــدو   نـــــــــــــــه 10  ـ

   جير  احلد إ أرض العدو.
 إ   و ود إ احلرم.ـ وأن   يلت   السارق إىل احلرممل و 17
 ـ وأن   يكون هناا لعو من احلاكم.10
ـــ وأن   يظهــر الســارق يــا  ايســله مل اإلســوم بعــد الســرقة ـ    ــراراً وإمنــا 19

 إقتنالاً باإلسوم ـ   ن اإلسوم جيّب لها قبله.
 ـ وأن   يتوب قبل الوصو  إىل احلاكم ألنه إذا تاب  و اد لليه.10
 وجب القطي السراية وايوتمل وإ   و يقطي.ـ وأن   ي11
ـــ وأن خيـــرج ايـــا  لـــن احلـــرم ويستصــحبه معـــه   مـــا إذا أكلـــه مـــثًو إ نعـــس 11
 ايكان.
 ـ وأن   يكون مؤ ناً كاألجريمل وإ   و قطي.11
 ـ كها   يقطي الراهن.12
 ـ و  ايوجر.15
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ذا قا  السارق: سـرقع مـن ـ وأن   يكون ايقّر له ايسروق منه منكرامل كها إ10
 ميدمل وقا  ميد:   يسرق مي شيئاً.

ـ وأن   ينكـر السـارق سـرقته بعـد اإلقـرارمل  ـ ن مجالـة مـن العقهـاء ذكـروا أنـه 17
 لو أنكر   يقطي.

ـ وأن يكون كل وااد من السارق وايسروق منهمل يـر  ملكيـة ايسـروق 19و 10
و ســرق ايســلم اِلهــر مــن الكــا ر  ــو أمــا إذا ســرق الكــا ر اِلهــر مــثًو مــن ايســلم أ

 يقطي.
 ـ وأن   تكون السرقة الثالثة أو الرابعة اي    قطي اينئذ.20
 ـ وأن يكون للسارق اليد   ذا   تكن له يد  و تقطي.21
ـــه لـــن الســـارق قبـــل الوصـــو  إىل 21 ــــ وأن   يععـــو صـــااب احلـــق ايســـروق من

 اإلماممل وإ   و قطي.
د حعــة اإلســوم ايــ  جيــر  احلــاكم قــانون األهــم وايهــم ـــ وأن   يســحلء احلــ21

 يبـــد  القطـــي إىل الارامـــة والســـ ن أو حنو ـــامل  هـــذل أكثـــر مـــن أربعـــ  شـــرطاً جيـــب 
تو رهـــا مجيعـــاً اـــىت نكـــن إجـــراء احلـــد وقطـــي يـــد الســـارقمل وكـــم  عـــل هـــذل القيـــول 

ل قيــولل قــل والشــروط احلــد قلــيًومل بــل ومعــدومامل   نــه مــن ايعــروف )الشــحلء كلهــا ما
 وجوللى.

 و  خيعى أن ما ذكرنال إ اد السرقة يتصالق بعضه مي ما ذكرنال هنا.
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 ل لذا الت لك فا اإلسالس
 
 ياذا التهلك إ احلروب إ ممن اإلسوم؟

مـــــن الواحـــــح: أن األجـــــزاء والشـــــرا  مل وكـــــذلك ايقـــــدمات وايقارنـــــاتمل والعلـــــل 
ا هنــاا شــحلء وااــد لكــن لــه صــورتانمل واألهــدافمل لتلــف بــا توف األشــياءمل  لر ــ

أاــــد ا صــــورة اســـــنةمل واأل ــــر  قبيحـــــةمل  الصــــدق الـــــذ  يــــؤل  إىل ا  ـــــتوف 
والتشــــاجر بــــ  ا نــــ مل قبــــيحمل بينهــــا هــــو إ ذاتــــه اســــنمل والــــد و  إ أرض الاــــري 
ب جامتــــه اســــنمل وبــــدون اإلجــــامة قبــــيحمل والكــــذب إ نعســــه قبــــيحمل بينهــــا هــــو إ 

   اسنمل وهكذا.اإلصول ومرع األلعة ب  ا ن
ـــا يمل  ومـــن أجـــل ذلـــك قـــالوا: إن األشـــياء نســـبيةمل  احلســـن والقـــبحمل والضـــار والن

 والزيالة والنقصانمل وألف شحلء وشحلء تكون هكذا.
هــذا ولكــن هنــاا أمــور  ابتــة   تتاــريمل مــثًو: لــو حــربنا نيســة إ نيســة كانــع 

يـــة أو  قـــارن أو النتي ـــة لا هـــاً وأبـــداً: نيســـة ولشـــرينمل مـــن لون تايـــري بشـــرط أو  ز 
 وبسمل وهكذا اا  أحوع ايربي وايسدس وايثهن ولريها من األشكا  ادندسية 

 واألمور الرياحيةمل اي  أهنا   لتلف  ا ذكرنال من األمور.
إذا اتضــح ذلــك ظهــر ماــز  الســر إ صــحة  لــك ايــرأة لنــد احلــروب إ ممــان 

ام السـا د إ مجيـي الشـؤون بتبـديل اإلسوممل وذلك ألن اددف كان تايري الوحي الع
السي  اسنامل بينها ا لتصاب إ احلروب احلالية الذ  نارسه العـااون حـد ايـرأةمل 
 ويرون ألنعسهم ا ستاو  وا ستبااةمل وا ستثهار وا ستعهار قبيح لاية القبح.

 هذا مي أن األمر شحلء واادمل لكنه يتاري اسناً وقبحاً من االة إىل االةمل ومن
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 صورة إىل صورةمل االه اا  بع  األمثلة ايتقدمة الِت ذكرناها آنعاً.
وقـــد ذكـــر للهـــاء األ ـــوق العـــرق بـــ  الشـــ الة والتهـــور الـــذين  ـــا إ مقابـــل 
اجلـــ مل وبـــ  الكـــرم واإلســـراف الـــذين  ـــا إ مقابـــل الب ـــلمل مـــي أن الصـــورة لالبـــاً 

قــةمل وإ التــاري  ورل الــذم يــن وااــدةمل ور ــا يصــعب التهييــز بــ  األمــرين إ  بدقــة  ا 
اارب ألجل احلصو  للى امرأة مجيلةمل أو أل ذ لنيهة كها إ قصة شـهيد احلهـار 
أو ما أشبهمل وايدل ين اارب ألجل إلوء كلهة اهلل ور ـي الظلـم لـن ايستضـعع مل 

 مي أن صورة احلرب هحل صورة واادة.
 إن شاء اهلل تعاىل. مضا اً إىل تعصيل يييت إ    العبيد واإلماء اآليت



 

 10 

 
 

 العبيد واإلملء
 

يقــــا : يــــاذا أقــــر اإلســــوم مســــيلة العبيــــد واإلمــــاءمل مــــي أهنــــا تتنــــاب مــــي اقــــوق 
 اإلنسان؟.

 واجلواب من لدة وجول تالية:
ـ إن اإلسوم   يقر مسيلة العبيد واإلماء بنحو مطلـقمل وإمنـا أقرهـا بنحـو مقيـد 1

نوناً يسهح  يه ألاد بين يسـتعبد إنسـاناً هـو ومعقو مل يعي: أن اإلسوم   يشرّع قا
أحـعف منــه أو أقـل مقــدرة ومكانـًة منــه ـ كهـا تععلــه الطاـاة واحلكومــات ايت ــربة إ 
هــذا العصــر ـ وإمنــا أجــام للحــاكم الشــرلحل  يهــا لــو شــّن ألــداء اإلســوم اربــاً للــى 

روبمل ايسـله مل أن يسـتعبد مــن أسـر مــنهم إ احلـربمل وإ هـذا لــوج يكا حـة احلــ
وإ شاء ألمر الصلح والسـوم إ النـاسمل مضـا اً إىل مـا إ ذلـك مـن حمسـنات أ ـر  

 نتطرق لذكرها  يها بعد إن شاء اهلل تعاىل.
ــــ إن حمـــور احليـــاة قبـــل اإلســـوم كـــان يتهركـــز ويـــدور للـــى إلارة الســـالة ولهـــل 1

ـــاف العبيـــد واإلمـــاء مـــن ايـــ   ـــة احليـــاة تـــدور للـــى أكت العبيـــدمل يعـــي: كانـــع ل ل
أللهـــــا  واِلـــــدماتمل بعـــــد أن كـــــان الســـــالة هـــــم الـــــذ  يـــــديروهنم ويشـــــر ون للـــــى ا

ألهــادممل ولليــه:  ــ ذا جــاء اإلســوم بــر   مــا  حــور لليــه لــرف النــاس ر ضــاً باتــامل 
ألصاب الناس لطل إ اياوممل وا تو  إ أمر معاشهممل والشـارع ايقـدس اكـيم 

ذلك   يــيت بــالر   الكامــل و  يععــل مــا يســّبب لطــل احليــاة وا ــتو  النظــاممل ولــ
وايطلـــقمل كهـــا أنـــه   يـــيت بالتيييـــد الكامـــل وايطلـــقمل وإمنـــا أتـــى بشـــحلء مـــن الـــر   
والقبو مل ليسهل لليه  يها بعدمل تطهري اجملتهي اإلسومحل مـن ظـاهرة العبيـد واإلمـاءمل  
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كهـــا أصـــبح لليـــه اجملتهـــي اإلســـومحل اليـــوم ايـــ    يكـــن  يـــه مـــن يســـّهون بالعبيـــد 
 واإلماء.
ــ إن الشـارع ايقـدس وإن كــان حلكهتـه العاليـةمل   يــر   مسـيلة العبيـد واإلمــاء 1

بصورة كاملةمل كها أنه   يؤيدها بصورة كاملةمل إ  أنه سّن أاكاماً لقيقـة تسـتوجب 
بالتــايل القضــاء للــى ظــاهرة العبيــد واإلمــاء إ اجملتهــي اإلســومحلمل وتــؤل  أ ــرياً إىل 

 وها من قاموس احلياة.هناية مسيلة العبيد واإلماء وحم
وبعبارة واححة: أقر اإلسوم مسيلة العبيد واإلمـاء ليبطلهـا أ ـرياً ويعنّـدها هنايـةمل 
 ــو يقــا  لنــد ذلــك: إهنــا تنــاإ اقــوق اإلنســان  لهــاذا أقرهــا اإلســوممل ألنــه أقرهــا 

 ليبطلهامل   ليبقيها أو يقّويها.
ما يتناسب ذكرل إ ايقام  ى27)  إنا قد ذكرنا إ مقدمة كتاب العتق من )العقهى

 وهو كها يلحل:
 ماذا تععل الدنيا باجملرم كالقاتل لهداً وحنول؟ 

اجلــواب: أهنــا تعدمــهمل أو تســ نه إ أاســن األاــوا مل وايــ  إن اإللــدام إ نــاءمل 
وهـو أسـوء شـحلء بالنسـبة إىل اإلنسـان  ــو كـوم  يـهمل وإمنـا الكـوم إ السـ نمل  هــل 

أاســـن جـــزاءاً لله ـــرم مـــن جهـــة اقـــوق اإلنســـانمل أو الســـ ن ايؤبّـــد أو مـــا أشـــبهمل 
ا ســتعبال الــذ  قــررل اإلســوم بصــورة مقيــدة ألســوء اجملــرم مل الــذين يشــنون احلــرب 
للــى اآلمنــ  لعــرض هيهنــتهم للــيهم؟ كاحلكومــات اجلــا رة ايــ  إهنــا تعتــد  للــى 

 هنــا إن   شــعوبا ايالوبــة للــى أمرهــا جبهيــي أنــواع ا لتــداء: لرحــاً ومــاً  ونعســامل  
تــرتا للنــاس اريــاوم األوليــةمل و  اــرتم اقــوقهم اإلنســانية: ااربــا اإلســوم ب اــد  

 صورت :
ومـا لكـم   أوً : ااربا ارباً ابتدا يةمل  نقاذ ايستضعع  كها قـا  سـبحانه: 

                                                           

 كتاب العتق.  71موسولة العقه: ج ى27)
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تقاتلون إ سبيل اهلل وايستضعع 
 .ى20)

اكومـــة ظايـــة احلـــرب للـــى  انيـــاً: ااربـــا اربـــاً ل اليـــةمل وذلـــك  يهـــا لـــو شـــنع 
ايســله مل ايــ  يضــطر ايســلهون للــد اعمل  ــ ن تلــك احلكومــة الظايــة باإلحــا ة إىل 
سيطروا الاا،ة للى شعبهامل تريـد  ـرض سـيطروا للـى ايتحـررين مـن الظلـم واِلرا ـة 
بايــة إرجــالهم إىل الظلــم وا حــطهالمل وإ هــذا الــد اع لــو أســر ايســلهون أاــداً مــن 

 ستعبدول إ اجلهلة   مطلقاً.اكارب  ا
 إذن: ا ستعبال إ اإلسوم هو ألسوء اجملرم .

وللـــى هـــذا:  ا ســـرتقاق أ ضـــل مـــن الســـ ن الطويـــل أو األبـــد  بلـــه اإللـــداممل 
لوحول أن سلب مجيي اريات اإلنسان أسوء من سلب مجلة من ارياتهمل ولذا إنك 

ن ســنة أن يســ ن ايــدة لــو  ــريت إنســاناً اكــم لليــه بالســ ن يــدة ســنة أو لشــري
ايذكورة أو أن يبقى اراً إ اِلارج اع رقابة سيد رؤوف؟ لقدم الثـاين للـى األو مل 
ألن الس ن يسلب أكثر ما ـة مـن اريـات اإلنسـانمل بينهـا ا سـرتقاق   يسـلب إ  

 بع  احلريات اي  جيعله اع إشراف السالة.
اإلســومية كحريــة العبــالة  وقــد أشــرنا إ كتــاب )الصــيالةى إىل مجلــة مــن احلريــات

 إ أ  مكان صوًة وصوماً وطهارًة وذكراً هلل وقراءة للقرآن وللاًء هلل.
واحلريــة إ البيــي والشــراء والــرهن والضــهانمل وا ــرتاع أ  لقــد جديــد   ننــي لنــه 
الشــــارعمل والكعالــــة والصــــلح والتــــيم  والشــــركة وايضــــاربة وايزارلــــة وايســــاقاة وايــــامة 

ة ســا ر ايبااــات والوليعــة والعاريــة واإلجــارة والوكالــة والوقــف والصــدقة األرض وايــام 
والعطية وادبة والسكىن والعهر  والسبق والرماية والوصية والنكال لواماً أو انقطالـامل 
والطوق للرجل إ  مي الشرط  يكون للهرأة أيضامل واِلليمل والرحاع والسعر واإلقامة 

واإلقـــــرار واجلعالـــــة والطبالـــــةمل وقـــــدر ايهـــــر وســـــا ر و ـــــتح اكـــــل للكســـــب والت ـــــارةمل 
 اِلصوصيات ايرتبطة بالنكال.

                                                           

 .75سورة النساء:  ى20)
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 وكذا احلرية إ الاذ أية مهنة شاءها اإلنسان.
واحلريـــة إ الثقا ـــة وأن يطلـــب العلـــم النـــا ي لـــه وللبشـــر وللحيـــوان والنبـــات ولـــري 

سـة أو اقتصـال ذلكمل وينتهحل إىل أن يكون طبيباً أو مهندسـاً أو حماميـامل أو  بـري سيا
 أو لري ذلكمل أو أن يكون  قيهاً أو  طيباً أو مؤلعاً أو حنوهم.

واحلريـة إ العهـد واليهـ  والنـذر وتنـاو  األطعهــة اكللـة بـي  كيعيـة شـاء وإايــاء 
 ايوات واأل ذ بالشععة.

واحلريــة إ اإلرز بــين يكــون اإلرز للور ــة اســب ايــوامين اإلســوميةمل وقــد قــا  
« :وايــــرال  ى29)«نــــاً أو حــــيالاً  علــــحّل وإيلمل ومــــن تــــرا مــــاً   لور تــــهمــــن تــــرا لي

بالضــياع العا لــة الــِت   كعيــل دــامل بينهــا القــوان  الوحــعية  عــل مجلــة مــن اإلرز قــد 
 تصل أاياناً إىل تسع  إ ايا ة من نصيب احلكومة.

 واحلرية إ ايراجعة إىل أ  قاض شرلحل.
 واحلرية إ الشهالة وا ستشهال.

واحلريـــة إ ا تيـــار الديـــة أو القصـــاص أو الععـــو إ ايـــوارل ايـــذكورة إ )كتـــا : 
 القصاص والدياتى.

 واحلرية إ الزرالة والصنالة والعهارة.
واحلريــة إ كــون اإلنســان يعــي  منطلقــاً بــدون جنســية و  هويــة و  مــا أشــبه مــن 

 الرسوم ايتعار ة اآلن.
ة أو امــتوا حمطــة اإلذالــة أو حمطــة التلعزيــون واحلريــة إ إصــدار اجلريــدة أو اجمللــ

 للب  وما إىل ذلك من ارية اقتناء العيديو أو الوسلكحل أو ايس ل أو حنو ذلك.
واحلرية إ العهـل وإبـداء الـرأ  والت هـي وتكـوين النقابـة وإنشـاء اجلهعيـة وإنشـاء 

 اينظهة وإنشاء احلزب.
 واحلرية إ ا نت اب.

                                                           

 .15710ل 9ب 190ص 11مستدرا الوسا ل: ج ى29)
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 لو ية والسعارة.واحلرية إ اإلمارة وا
 واحلرية إ انت اب أية وظيعة من وظا ف الدولة أو األّمة.

واحلرية من جهـة لـدم جـوام رقابـة احلكومـة للـى النـاس بـيجهزة اإلنصـات وللـى 
 التلعون أو ما أشبه من أساليب ايباا  والشرطة السرية.

 واحلرية إ إجناب أ  لدل من األو ل شاء.
 إىل أربي للى حنو الدوام أو أكثر للى حنو ا نقطاع.واحلرية إ لدل الزوجات 

  إكــــرال إ واحلريــــة إ العقيــــدة وإ العكــــر مل والقلــــم والبيــــان قــــا  ســــبحانه: 
الدين

 .ى50)
 واحلرية إ كيعية األكل والشرب واللباس واينام والاذ الدار ولري ذلك.

ن إىل الـدكان ومـن واحلرية إ الذهاب والرجوع من البيع واىل البيـع ومـن الـدكا
ايعهل إىل ايعهل ليوً أو هنارامل إ قبا  بع  البول الِت   ارية لسنسان إ السعر 

  يها إ   قدار  اص أو بر صة  اصة.
واحلرية إ بناء ايساجد وايدارس واحلسينيات وايستشعيات وايستوصعات ولور 

 لة ولور الع زة و تح البنوا.النشر ولور الثقا ة واِلانات والعنالق ولور الو 
واحلريــة إ الــد و  إ ااــال الطلبــة أو ســا ر ايؤسســات ا جتهاليــة اِلاصــة أو 

 العامة.
واحلرية إ ا نتعاع بي  نوع من أنواع السيارات وسا ر وسا ل النقـل كالقطـارات 

 والطا رات والبا رات والدراجات.
 واحلرية إ كيعية ايعاملة.

 اض وا قرتاض.واحلرية إ اإلقر 
 واحلرية إ إلطاء التولية إ الوقف وحنول أل  أاد.

واحلريــة إ جعــل ا ســم أل  شــ ص أو أل  حمــل مــرتب  بــهمل  ــو يــرتب  جعــل 

                                                           

 .150سورة البقرة:  ى50)
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 ا سم ب جامة الدولة.
 واحلرية إ  تح اقو  الدواجن واقل ايواشحل.

 واحلرية إ تقليد أ  مرجي جامي للشرا  .
رالمل وأ  موّجـــه وأ  معلـــم وأيـــة مدرســـة وأيـــة واحلريـــة إ انت ـــاب أ   طيـــب أ

 لراسة.
واحلريــة إ تســ يل العقــد وحنــول لنــد أ  لــا مل إ مقابــل لــدم احلريــة إ ذلــك 
بالنســبة إىل لالــب الــدو  ايــ  يقيــدون اإلنســان بتســ يل لقــدل وحنــول لنــد لا ــرة 

  اصةمل إىل لريها من احلريات الكثرية ايوجولة إ اإلسوم.
لك: أن إ قبـا  هـذل احلريـات نـر  الكبـع إ القـوان  الوحـعية وقد ذكرنا إ ذ

إ بـــول العـــا   ـــا يســـهى بـــالبول احلـــرة وإ بـــول اإلســـوم التابعـــة دـــا وبقيـــة العـــا  
الثال مل أمـا إ بـول الشـيولي   لـيس للحريـة لـ  و  أ ـرمل وقـد ذكرنـا: أن احلريـات 

 بقــدر الُعشــر أو أقــل مــن الُعشــر مــن ايوجــولة  يهــا يســهى بالعــا  احلــر   تكــون إ 
 احلريات ايهنواة إ اإلسوم.

 ـــــو اريـــــة لنـــــدهم إ اإلجـــــارة والعهـــــارة والصـــــنالة والزرالـــــة والت ـــــارة كحيـــــامة 
 ايبااات.

و  اريــة لسنســان ايــ  يقيــد بــاجلوام وادويــة واجلنســية وحنوهــا كهــا يقيــد أيضــاً 
إىل العهل ولري ذلكمل وكذلك اجلهـارا بتيشرية الد و  واِلروج وا جامات بالنسبة 

والضـــرا ب وقيـــول ل ـــن اييـــع وتســـ يل الـــو لات واألمـــوا والـــزواجمل وأيضـــاً الـــدو  
 تكبع احلريات بسبب أجهزة الت سس.

 وكذلك   ارية بالنسبة إىل إنشاء ايعامل إ  بقيول  اصة.
مــن رهــن إىل لــري ذلــك مــن ألــوف القــوان  الكابتــة يعــاموت النــاس وتصــر اوم 

 ومضاربة ومرالة ولريها.
هذا مـي وحـول أن السـ ن   ينتهـحل إىل احلريـة ايطلقـةمل بينهـا ا سـرتقاق ينتهـحل 
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اىل احلريـــــة ايطلقـــــة مـــــي الت عيـــــف للـــــى الرقيـــــق بالنســـــبة اىل مجلـــــة مـــــن األاكـــــاممل  
كالت عيف لليهم إ التكليـف وإ العـدة وإ احلـدول والـديات ومـا أشـبه ذلـكمل  ـا 

 ذلك بالنسبة إىل الس ن والس  .   يوجد مثل
 ـــيوً : ا ســـرتقاق نـــالر جـــداً بينهـــا الســـ ن كثـــري جـــدامل إذ ا ســـرتقاق جلهالـــة 
 اصة من اجملـرم  مـي وجـول بـدا ل أهـون مـن ا سـرتقاقمل كالعـداء ومـا أشـبهمل بينهـا 

 الس ن للى األللب   بدا ل له بذا النحو.
ا ســـرتقاق جلهالـــة  اصـــة مـــن    الســـ ن لأللـــم مـــن كـــل  ـــرم يســـرتقمل بينهـــا

 اجملرم مل وذلك للى ما لر ع سابقاً.
مضــا اً إىل أن كثـــرياً  ــن يصـــطلح لليـــه بــاجملرم إ القـــوان  الوحــعية اليـــوممل لـــيس 
  ـــرم إ منطـــق العقـــل واإلســـوممل  هـــن لـــاش إ الـــبول باـــري جنســـيةملن أو تـــاجر 

ن تيشــــريةمل أو أل ــــل با ســــتريال أو اإلصــــدار بــــدون تــــر يصمل أو ل ــــل الــــبول بــــدو 
بضالته إ البلد بدون إلطاء العشـور واجلهـارامل أو اشـرت  الـدار والـدكان والبسـتان 
وحنوهــا ولــيس مــن أهــل البلــدمل إىل لــري ذلــك مــن ألــوف أقســام النــاس يعــد  رمــاً إ 
القــوان مل بينهـــا إ اإلســـوم لـــيس أاــد مـــن هـــؤ ء يُعـــّد  رمــامل وإمنـــا اإلجـــرام  ـــاص 

 ها.باجلنايات وحنو 
و انيــــــــاً: أن ا ســـــــــرتقاق ينتهـــــــــحل إىل احلريـــــــــة بيســــــــباب مـــــــــرللة بـــــــــ  الوجـــــــــوب 

 وا ستحبابمل والقهر وا  تيارمل وليس الس ن كذلكمل واألسباب هحل كالتايل:
 

 األول: العتق بأسبلب واجبة
واألســباب الواجبــة للعتــقمل الــِت توجــب للــى اإلنســان أن يعتــق  لوكــاً إ ســبيل 

 رمل وكعارة الدممل وكعارة العهد واليه مل ولري ذلك.اهللمل كثرية ككعارة الظها

 كعارة الظهار
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والظهـار هــو: أن يقــو  الــزوج لزوجتــه: ظهــرا للـحّل كظهــر أمــحلمل  عــن محــران لــن 
ونـدم الرجـل للـى مـا قـا   مرأتـه وكـرل اهلل »إ ادي  الظهـار قـا :  أ  جععر 

ســا هم   يعــولون والــذين يظــاهرون مــن نذلــك للهــؤمن  بعــدمل  ــينز  اهلل لزوجــل: 
يا قالوا

مل يعي ما قا  الرجل األو   مرأتـه: أنـع للـحل كظهـر أمـحلمل قـا :  هـن ى51)
مـــــن قبـــــل أن قادـــــا بعـــــد مـــــا لعـــــا اهلل ولعـــــر للرجـــــل األو   ـــــين لليـــــه اريـــــر رقبـــــة 

يتهاسا
 احلدي . ى51)«يعي  امعتها ى51)

مرأتــه: لــن الرجــل يقــو    ولــن معاويــة بــن وهــب قــا : ســيلع أبــا لبــد اهلل 
اريــر رقبــة أو صــيام شــهرين متتــابع  أو إطعــام ســت  »هــحل لليــه كظهــر أمــه؟ قــا : 

 .ى52)«مسكينامل والرقبة جيزئ لنه صيب  ن ولد إ اإلسوم
ســيلته لــن رجــل »قــا :  ولــن للــحل بــن جععــر لــن أ يــه موســى بــن جععــر 

م ســـت  قتـــل  لوكـــامل مـــا لليـــه؟ قـــا : يعتـــق رقبـــةمل ويصـــوم شـــهرين متتـــابع مل ويطعـــ
 .ى55)«مسكيناً 

قـا : قـا  رسـو  اهلل  ولن احلسـ  بـن سـعيدمل لـن رجالـهمل لـن أ  لبـد اهلل 
« : : كل العتق جيوم له ايولول إ  إ كعـارة القتـل  ـ ن اهلل تعـاىل يقـو تحريـر 

رقبة مؤمنة
قا : يعي بذلك مقرة قد بلاع احلن  وجيز  إ الظهار صـيب  ـن  ى50)

 .ى57)«ولد إ اإلسوم

 كعارة الدم

                                                           

 .1سورة اجملاللة:  ى51)
 .1سورة اجملاللة:  ى51)
 .10705ل 1ب 159ص 11وسا ل الشيعة: ج ى51)
 .11باب الظهار ل 150ص 0كاإ: جال ى52)
 باب احلدول. 111قرب ا سنال: ص ى55)
 .91سورة النساء:  ى50)
 .10000ل 7ب 170ص 11وسا ل الشيعة: ج ى57)
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كعـارة الـدم إذا قتـل الرجـل : »لن لبد اهلل بن سنان قا : قـا  أبـو لبـد اهلل 
مؤمناً متعهداً )إىل أن قا ى وإذا قتل  طئاً أل  ليته إىل أوليا ه   التق رقبة  ـ ن   

 .ى50)«جيد صام شهرين متتابع    ن   يستطي أطعم ست  مسكيناً مداً مداً 
قا : سيلته لن رجـل قتـل  أ يه موسى بن جععر ولن للحل بن جععرمل لن 
يعتــــــق رقبــــــة ويصــــــوم شــــــهرين متتــــــابع  ويطعــــــم ســــــت  » لوكــــــامل مــــــا لليــــــه؟ قــــــا : 

 .ى59)«مسكيناً 

 كعارة العهد واليه 
إ كعارة اليه مل يطعـم لشـرة مسـاك  لكـل : »لن احلليب لن أ  لبد اهلل 

وم لكـل إنسـان  وبـانمل أو مسك  مّد من انطةمل أو مّد من لقيـق واعنـةمل أو كسـو 
 .ى00)«لتق رقبةمل وهو إ ذلك باِليارمل أ  ذلك الثو ة شاء صني

لهن قا : واهللمل     يـِف؟  ولن أ  محزة الثهايل قا : سيلع أبا لبد اهلل 
كعارته: إطعام لشرة مساك  مداً مدامل لقيق أو انطةمل أو  : »قا  أبو لبد اهلل 

 .ى01)«صوم  و ة أيام متوالية إذا   جيد شيئاً كسووممل أو ارير رقبةمل أو 
ســيلته لــن رجــل لاهــد اهلل »قــا :  ولــن للــحل بــن جععــرمل لــن أ يــه موســى 

إ لري معصيةمل ما لليه إن   يِف بعهدل؟ قا : يعتق رقبـةمل أو يتصـّدق بصـدقةمل أو 
 .ى01)«يصوم شهرين متتابع 

 

 كعارة شق اجليب
                                                           

 .11ل 0ب 111ص 0وذيب األاكام: ج  ى50)
 .1ل 25ب 112ص 91 ار األنوار: ل ى59)
 .1ل 11ب 51ص 2ا ستبصار: ج ى00)
 .2105باب األنان والنذور والكعارات ل 101ص 1من   وضرل العقيه: ج ى01)
 .771النذر واليه  ل 100مسا ل للحل بن جععر: ص ى01)
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لن رجل  ا : سيلع أبا لبد اهلللن  الد بن سدير أ حل انان بن سدير ق
  بــيس »شــق  وبــه للــى أبيــه أو للــى أمــه أو للــى أ يــه أو للــى قريــب لــه؟  قــا : 

بشــق اجليــوب قــد شــق موســى بــن لهــران للــى أ يــه هــارونمل و  يشــق الوالــد للــى 
ولــدلمل و  موج للــى امرأتــهمل وتشــق ايــرأة للــى موجهــامل وإذا شــق موج للــى امرأتــه أو 

كعارتــه انــ  نــ  و  صــوة دهــا اــىت يكعــرا أو يتوبــا مــن ذلــكمل والــد للــى ولــدل  
 ــ ذا  دشــع ايــرأة وجههــا أو جــزت شــعرها أو نتعتــه  عــحل جــز الشــعر لتــق رقبــة أو 
صــيام شــهرين متتــابع  أو إطعــام ســت  مســكينامل وإ اِلــدش إذا لميــع وإ النتــف  

ر والتوبـة ولقـد كعارة انـ  نـ مل و   شـحلء إ اللطـم للـى اِلـدول سـو  ا سـتاعا
و للــى مثلــه  شــققن اجليــوب ولطهــن اِلــدول العاطهيــات للــى احلســ  بــن للــحل

 .ى01)«تلطم اِلدول وتشق اجليوب
 

 الثلنا: العتق بأسبلب ممت بة
 وا ستحباب هنا للى قسه : استحباب  اصمل واستحباب مطلق.

 ا ستحباب اِلاص
كهـــا لـــو حـــرب أمـــا ا ســـتحباب اِلـــاص  هـــو أن يكـــون العتـــق بســـبب  ـــاصمل  

السيد لبدل إ أمرمل   أرال إرحاءلمل وابتاى لعو اهللمل  كعارته لتقهمل وذلـك كهـا إ 
أن رجـًو مـن بـي : »احلدي  الشريف لن لبد اهلل بن طلحـةمل لـن أ  لبـد اهلل 

 هـــد كـــان يضـــرب لبـــداً لـــه والعبـــد يقـــو : ألـــوذ بـــاهللمل  لـــم يقلـــي لنـــهمل  قـــا : ألـــوذ 
: يتعــوذ بــاهلل  ــو تعيــذلمل لضــربمل  قــا  رســو  اهلل  حهــدمل  ــيقلي الرجــل لنــه ا

ويتعــوذ  حهــد  تعيــذلمل واهلل أاــق أن جيــار لا ــذل مــن حمهــدمل  قــا  الرجــل: هــو اــر 

                                                           

 . 10092ل 11ب 201ص 11وسا ل الشيعة: ج ى01)
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 .ى02)«لوجه اهللمل  قا : والذ  بعثي باحلق نبياً لو   تععل لواقي وجهك اّر النار

 ا ستحباب ايطلق
العتــق إ ســبيل اهلل ورجــاء  وابــه وأمــا ا ســتحباب العــام وايطلــقمل  هــو أن يكــون 

أ : من لون سبب  اصمل وبه روايـات كثـريةمل وإ بعضـها تعصـيل لـبع  مـا جعـل 
السّباقون للى كل األمة  اهلل للعتق من  واب جزيل وأجر كبريمل وكان أهل البيع 

 إ  ا  العتق.
ـــد اهلل  ـــة بـــن وهـــبمل لـــن أ  لب إ اـــدي  قـــا :   عـــحل احلـــدي  لـــن معاوي

 .ى05)«ألف  لوا لوجه اهلل لزوجل وبّرت  يهم يدال ق للحل ولقد الت»
 التـق للـحل »ولن الثقعحل إ كتاب الاـاراتمل لـن لبـد اهلل بـن احلسـن قـا : 

 .ى00)«ألف أهل بيع  ا  لع يدالمل ولرق جبينه
 .ى07): أنه كان يعتق كل لام مجلة من العبيدولن للحل بن احلس  

مـــات وتـــرا  أن أبـــا جععـــر: » ولـــن حمهـــد بـــن مـــروانمل لـــن أ  لبـــد اهلل
 .ى00)«ست   هلوكامل  التق  لثهم لند موته

إ اـدي :  ولن حمهد بن اجلههـورمل لـن بعـ  أصـحابنامل لـن أ  لبـد اهلل
يومـاً: إين أريـد أن التـق جـاريِت هـذلمل  إن  اطهة بنع اسـد قالـع لرسـو  اهلل »

لضــــواً منــــك مــــن  إن  علــــع التــــق اهلل بكــــل لضــــو منهـــا لضــــواً منــــك» قـــا  دــــا: 
 .ى09)«النار

مـن التــق نســهة مؤمنــة بــىن اهلل لــه »قــا :  ولـن أ  بصــريمل لــن أ  لبــد اهلل 
                                                           

 .10091ل 11ب 201ص 11وسا ل الشيعة: ج ى02)
 .10902ل 1ب 10ص 11وسا ل الشيعة: ج ى05)
 .10795ل 1ب 227ص 15مستدرا الوسا ل: ج ى00)
 .91ل 5ب 101ص 20ر: ج ار األنوا ى07)
 .01ل 10ب 012ص 1اكاسن: ج ى00)
 .1ل باب مولد أمري ايؤمن   251ص 1الكاإ: ج ى09)
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 .ى70)«بيتاً إ اجلنة
مــن التــق رقبــةمل التــق »أنــه قــا :  ولــن الراونــد  إ لــب اللبــابمل لــن النــيب 

 .ى71)«اهلل رقبته من النار
يتقـــرب إىل اهلل يســـتحب للرجـــل أن »قـــا :  ولـــن احللـــيب لـــن أ  لبـــد اهلل 

 .ى71)«لشية لر ة ويوم لر ة بالعتق والصدقة
: ويتيكـــد اســـتحباب العتـــق بعـــد  دمـــة ســـبي ســـن مل كهـــا لـــن أ  لبـــد اهلل 

مـــن كـــان مؤمنـــاً  قـــد لتـــق بعـــد ســـبي ســـن مل التقـــه صـــاابه أم   يعتقـــهمل و  وـــل »
 .ى71)« دمة من كان مؤمناً بعد سبي سن 

 الثللث: ال رية القهرية
القهرية  عىن: انعتاق ايهلوا من لبد أو أمةمل للى مـو ل قهـرامل أ : مـن واحلرية 

 لون ان يكون للهوىل اق ا  تيار وا متناع لن ذلك وهحل إ موارل تالية: 
ـ إذا مات احلر وليس له وارز ارمل وإمنا له وارز رقمل  ي رب مـو ل للـى بيعـه 1

 بقيهة لاللة ويشرت  ويعتق ويّورزمل وبذلك روايات.
ــ إذا كــان العبــد ايســلم لنــد مــوىل كــا رمل   نــه يشــرت  مــن الكــا ر قهــراً ويعتــق 1 ـ

 لليهمل و يه روايات.
ـــ إذا هـــرب لبــد مـــن الكعــار إىل ايســـله مل  ـــ ن ذلــك يســـّبب لتقــه مـــي تـــو ر 1

 إ بع  اروبهمل وبه روايات. شروطهمل وقد  عله الرسو  
  بقيتهمل و يه روايات.إذا التق ايوىل بع  لبدلمل   نه يسر  العتق إىل -2
ــــ إذا ملـــك اإلنســـان  لوكـــاً بشـــراء ولـــريل وكـــان ايهلـــوا أبـــال أو أمـــه أو ابنـــه أو 5

بنتــهمل أو أ تــهمل أو  التــهمل أو لهتــهمل   نــه ينعتــق لليــه قهــراً وكــذلك ايــرأة لــو ملكــع 
                                                           

 .15021ل 00ب 110ص 11وسا ل الشيعة: ج ى70)
 .10000ل 1ب 229ص 15مستدرا الوسا ل: ج ى71)
 .1212باب العتق وأاكامه ل 111ص 1من   وضرل العقيه: ج ى71)
 .11اب نوالر لب 190ص 0الكاإ: ج ى71)
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 أباهامل أو أمهامل أو ابنهامل أو بنتهامل أو موجهامل وإ ذلك روايات.
لهىمل أو مقعدامل أو  ذومامل أو ما أشـبه ذلـكمل   نـه ينعتـق ـ إذا صار ايهلوا أ0

 قهراً للى مو ل وبه روايات.
 

 الرابع: ال رية بمبب الج لية
واحلرية بسبب اجلناية يعي: أن ايوىل إذا جىن للى لبدل جبنايةمل كها لو مّثل بهمل 

 أو نّكل بهمل   نه ينعتق للى مو ل قهراً ويصبح اراً.
كثــريةمل  عــن جععــر بــن حمبــوبمل لهــن ذكــرلمل لــن أ  لبــد اهلل وإ ذلــك روايــات  

  : ى72)«كل لبد مّثل به  هو ار»قا. 
أنـــه قضـــى إ رجـــل جـــدع أنــــف : »وإ اجلععريـــات بســـند األ هـــة إىل للـــحل 

 .ى75)«ولّزرل لبدلمل  التقه للحل 
إ رجــل جــدع أذن لبــدل  التقــه للــحل  قضــى للــحل »وإ روايــة أ ــر  قــا : 

 ى70)«ولاقبه. 
العبــد ولاقبــه  رجــل أ صــى لبــدلمل  ــالتق للــحل : »إ روايــة  الثــة لنــه و 

 .ى77)«وقا : من مّثل بعبدل التقنا العبد مي تعزير شديدمل  عّزروا السيد
 

 الخلمس: ال رية االختيلرية
واحلريــة ا  تياريــة تكــون بســبب ا تيــار ايهلــوا ايكاتبــة مــي مــو لمل  علــى ايــوىل 

ومطلقـةمل  ايشـروطة يعـي: مـىت  ى قسـه : مشـروطةمكاتبته وهو مستحب وهـحل للـ

                                                           

 .19000ل 11ب 21ص 11وسا ل الشيعة: ج ى72)
 باب القصاص ب  األارار والعبيد. 111اجلععريات: ص ى75)
 باب القصاص ب  األارار والعبيد. 112اجلععريات: ص ى70)
 .10001ل 19ب 201ص 15مستدرا الوسا ل: ج ى77)
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مــا ســّدل ايهلــوا ةنــه الــذ  كاتبــه ايــوىل لليــه التــق وأصــبح اــرامل وايطلقــة يعــي: أنــه 
ينعتــق بقـــدر مـــا يســّدلل ايهلـــوا إىل مـــو ل تــدرجييامل اـــىت إذا ســـّدل مجيــي ةنـــه التـــق 

 مجيعه وصار اراً كامًومل وبذلك نطقع اآليات والروايات.
 كـــاتبوهم إن للهـــتم إ قـــو  اهلل لزوجـــل:   عـــن احللـــيب لـــن أ  لبـــد اهلل 

 يهم  رياً 
 .ى79)«إن للهتم دم ماً  وليناً »قا :  ى70)

أنه سئل لن العبـد يسـي  مـو ل الكتابـة ولـيس لـه قليـل : »ولن أ  لبد اهلل 
م لـــن و  كثـــري؟ قـــا : يكاتبـــه وإن كـــان يســـي  النـــاسمل  ـــ ن اهلل يـــرمق العبـــال بعضـــه

 .ى00)«بع 

 حنو احلرية

وهكذا وبشىت األسـاليب واحل ـج وـاو  اإلسـوم أن ينهـحل ملـف العبيـد واإلمـاء 
حنو احلريةمل ويرجي الناس إىل أصالتهم اإلنسانيةمل وهحل احلرية الِت  لقهم اهلل لليهـامل 
ومـــنحهم إياهـــامل مضـــا اً إىل مـــا يـــيمر بـــه اإلســـوم مـــن اســـن معـــاملتهممل وااـــرتامهم 

إ ـوانكم  ـولكممل  هـن كـان أ ـول »أنـه قـا :  اـىت رو  لـن النـيب وإكرامهممل 
اع يدلمل  ليطعهه  ا ييكلمل وليكسيه  ا يلبسمل و  يكلعه ما يالبهمل   ن كّلعـه مـا 

 .ى01)«يالبه  ليبعه
  يقل أادكم: هذا لبـد مل وهـذل : »وميالة إ رلاية مشالر الرقيق يقو  

 «.أمِتمل وليقل:  تا  و تايت
امحلـــه  لعـــكمل   نـــه أ ـــوا »ل قـــد ركـــب وتـــرا لبـــدل جيـــر   لعـــه: ويقـــو  لرجـــ

 «.ورواه مثل رواك
                                                           

 .11سورة النور:  ى70)
 .10باب ايكاتب ل 107ص 0الكاإ: ج ى79)
 .1171 صل ذكر ايكاتب  ل 111ص 1للا م اإلسوم: ج ى00)
 باب العتاب. 50ص 1تنبيه اِلواطر ونزهة النواظر: ج ى01)
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بينهــا كانــع األمــم األ ــر  كلهــا تعتــرب الرقيــق جنســاً آ ــر لــري جــنس الســالةمل 
 لقوا ليستعبدوا ويستذلوامل ومن هنا   تكن حها رهم تتي  من قتل العبـد وتعذيبـهمل 

 اينحطّة.وكّيه بالنارمل وتس ريل إ األلها  الشاقة و 
وكانـع اإلمرباطوريــة الرومانيـة تــييت بالعبيـد لــن طريـق الاــزومل  كانـع تاــزو النــاس 
ايستضعع  اآلمن  لتستعبدهممل كها كان الاـرب إ القـرون الوسـطى كـذلك ياـزون 
الناس ايستضعع  اآلمن  إ أ ريقيا ويسـتولون للـيهم باحلديـد والنـارمل   يـيتون بـم 

 وهنم للى السالة األ رياء.إىل بول الارب ويبيع
وكـانوا يـدأبون للـى ذلــك اـىت انتشـر لـد  اإلســوممل وشـالع  قا تـه األ وقيــة 
الراقيةمل  تي ر للهاء الارب ورجاله بـهمل وطـالبوا  قـوق اإلنسـان وقننـول إ منظهـاوممل 
ـــف   ـــا جعـــل الاـــرب يضـــطر إىل تايـــري ظـــاهر ا ســـتعبال العلنيـــةمل إىل ا ســـتعبال اياّل

 ســتعهارمل واك ــوب   ــاب اديهنــة والعويــة ومــا أشــبه ذلــك  ــا هــو إ باــوف ا
الواقي نوع استعبال للشعوب ايستضععة وبصورة مجالية وبشكل أبشي من ا ستعبال 
 العرل مل ومي ذلك يثريون الشبهات للى اإلسوم لياطوا با مساو هم ومظايهم. 
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 فصل:
  بعض احتجلجلت ال با 

  وآله الطلهرين
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 من احتجلجلت ال با 

  إن هــذل الشــبهات وأمثادــا ايثــارة اــو  اإلســوم   تكــن شــيئاً جديــدامل وإمنــا  
لسجابـة  وقد تصدوا  وأهل بيته األطهار كانع تثار منذ ممن رسو  اهلل 

للــى تلــك الشــبهات وتلقــوا ا ات اجــات وأجــابوا لنهــا بصــدر واســيمل ونشــري إىل 
 بعضها للنهوذج.

 ل بدا لكسل ع 
 قـــــا : إين أريـــــد أن أســـــيلك لـــــن أشـــــياء  ـــــو  رو  أن ألرابيـــــاً أتـــــى النـــــيب 

 تاضب.
 «.سل لها شئعمل   ن كان لند  أجبتك وإ  سيلع جرب يل»قا : 

قا : أ ربنا لن الصـليعاءمل ولـن القريعـاءمل ولـن أّو  لم وقـي للـى وجـه األرضمل 
 ولن  ري بقاع األرضمل ولن شّرها؟

 «.هذا ما حعُع بهمل ولكن ييتيي جرب يل  يسيلهيا ألرا ! » قا : 
 «.هذل أحاء ما حعع با ق » هب   قا : 

أ ــرب األلــرا  أن الصــليعاء هــحل الســباخ الــِت » عــرج إىل الســهاء   هــب   قــا : 
 يزرلها أهلها  و تنبع شيئاً.

جـي وأما القريعاء  األرض الِت يزرلها أهلها  تنبع ههنا طاقة وههنـا طاقـة  ـو ير 
 إىل أهلها نعقاوم.

 و ري بقاع األرض ايساجدمل وشّرها األسواق وهحل ميالين إبليس إليها يادو.
 .ى01)«وأن أو  لم وقي للى األرض مشيهة اّواء ا  ولدت قابيل بن آلم

                                                           

  صل إ روايات اِلاصة. 111-110ص 1اِلرا ج واجلرا ح: ج ى01)
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لــــن الصــــليعاء والقريعــــاءى  : )إن ألرابيــــاً ســــي  النــــيب وإ اــــدي  للــــحل 
تنبــــعمل والقريعــــاء: أرض لعنهــــا اهللمل إذا  الصــــليعاء تصــــاري الصــــلعاء: األرض الــــِت  

 أُنبع أو ُمرع  يهامل نَبع إ اا يتها و  ينبع إ متنها شحلء.
 ومعــىن )مــا حعــعى أ : أن أاــداً   يــتلع  بــذل األلعــا  لنــد رســو  اهلل 

قبل سـؤا  األلـرا مل و)شـرهاى ألن  يهـا الكـذب واِليانـة ومـا أشـبهمل   أهنـا مكروهـة 
 بنعسها.

 كالس العربالقرآن ب
 قــالوا لــه: ألســع رســوً  مــن اهلل  جــاء إ احلــدي  أن قومــاً أتــوا رســو  اهلل 

 تعاىل؟
 «.بلى»قا  دم: 

 قالوا له: وهذا القرآن الذ  أتيع به كوم اهلل تعاىل؟
 «.نعم»قا : 

إنكم وما تعبدون من لون اهلل اصب جهنم أنـتم دـا قالوا:  ي ربنا لن قوله: 
وارلون

ان معبــولهم معهــم إ النــار  قــد لبــدوا ايســيحمل أ نقــو : إنــه إ إذا كــ ى01)
 النار؟

إن اهلل ســـبحانه أنـــز  القـــرآن للـــحّل بكـــوم العـــرب : » قـــا  دـــم رســـو  اهلل 
وايتعارف إ لاتها ولند العـرب: أن )مـاى يـا   يعقـلمل و)مـنى يـن يعقـلمل و)الـذ ى 

إنكـم هـذامل قـا  اهلل تعـاىل:  يصلح دها مجيعامل   ن كنتم مـن العـرب  ـينتم تعلهـون
  يــد ل إ  يريــد األصــنام الــِت لبــدوها وهــحل   تعقــلمل وايســيح  ومــا تعبــدون

 «.إ اجلهلة مجلتهامل ألنه يعقلمل ولو قا : )إنكم ومن تعبدونى لد ل ايسيح

                                                           

 .90سورة األنبياء:  ى01)
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 .ى02) قا  القوم: صدقع يا رسو  اهلل

 بي ا وبي كم التوراة
 ــرج مــن ايدينــة أربعــون رجــًو مــن اليهــول لــن ابــن لبــاس )رحــحل اهلل لنــهى قــا : 

قالوا: انطلقوا بنا إىل هذا الكاهن الكذاب اىت نوّّبه إ وجهـه ونكّذبـه   نـه يقـو : 
أنـــا رســـو  اهلل رب العـــاي مل  كيـــف يكـــون رســـوً  وآلم  ـــرٌي منـــهمل ونـــول  ـــرٌي منـــهمل 

 ؟وذكروا األنبياء 
 بينكممل  رحيع اليهول بالتوراة.لعبد اهلل بن سوم: التوراة بيي و   قا  النيب 

  قا  اليهول: آلم  رٌي منك ألن اهلل تعاىل  لقه بيدل ونع   يه من رواه.
 : آلم النيب أ مل وقد أُلطيع أنا أ ضل  ا أُلطحل آلم. قا  النيب 

 قالع اليهول: ما ذاا؟
 قا : إن اينال  ينال  كل يوم نيس مرات: أشهد أن   إلـه إ  اهلل وأن حمهـداً 
 رسو  اهللمل و  يقل: آلم رسو  اهللمل ولواء احلهد بيد  يوم القيامة وليس بيد آلم.

  قالع اليهول: صدقع يا حمهد وهو مكتوب إ التوراة.
 قا : هذل واادة.

 أ :   يشّرله اهلل إ كل يوم.« و  يقل»قوله: 
 قالع اليهول: موسى  رٌي منك.

 : و ؟ قا  النيب 
 وجل كّلهه بيربعة آ ف كلهة و  يكّلهك بشحلء.قالوا: ألن اهلل لز 

 : لقد أُلطيع أنا أ ضل من ذلك. قا  النيب 
 قالوا: وما ذاا؟

سـبحان الـذ  أسـر  بعبـدل لـيًو مـن ايسـ د احلـرام إىل : قولـه تعـاىل: قا 
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ايســ د األقصــى الــذ  باركنــا اولــه
ومحلــع للــى جنــال جرب يــل اــىت انتهيــع  ى05)

  ــاومت ســدرة اينتهــى لنــدها جنــة ايــيو  اــىت تعّلقــع بســاق  إىل الســهاء الســابعة
العــرشمل  نوليــع مــن ســاق العــرش: إين أنــا اهلل   إلــه إ  أنــا الســوم ايــؤمن ايهــيهن 
العزيــز اجلبــار ايتكــرّب الــرؤوف الــرايممل ورأيتــه بقلــيب ومــا رأيتــه بعيــيمل  هــذا أ ضــل مــن 

 ذلك.
 التوراة. قالع اليهول: صدقع يا حمهد وهو مكتوب إ

 : هذل ا نتان.قا  رسو  اهلل 
 قالوا: نول  ري منك.

 : و َ ذاا؟قا  النيب 
 قالوا: ألنه ركب السعينة   رت للى اجلولّ .

 : لقد أُلطيع أنا أ ضل من ذلك.قا  النيب 
 قالوا: وما ذاا؟

قا : إن اهلل لزوجل ألطاين هنـراً إ السـهاء  ـرال اـع العـرشمل لليـه ألـف ألـف 
مل لبنة من ذهب ولبنة من  ضةمل اشيشـها الزلعـران ورحراحـها الـدّر واليـاقوتمل قصر

إنــا ألطينــاا وأرحــها ايســك األبــي مل  ــذلك  ــرٌي يل وألُمــِتمل وذلــك قولــه تعــاىل: 
الكو ر

 .ى00)
 قالوا: صدقع يا حمهد وهو مكتوب إ التوراةمل وهذا  رٌي من ذلك.

 : هذل  و ة.قا  النيب 
 منك. قالوا: إبراهيم  ريٌ 
 قا : و َ ذاا؟

 قالوا: ألن اهلل تعاىل الذل  ليًو.

                                                           

 .1سورة اإلسراء:  ى05)
 .1سورة الكو ر:  ى00)
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  ليله  ينا ابيبه حمهد. : إن كان إبراهيم قا  النيب 
 قالوا: و َ حّيع حمهداً؟

قــــا : حّــــاين اهلل حمهــــدامل وشــــّق احــــحل مــــن احــــه هــــو اكهــــول وأنــــا حمهــــد وأمــــِت 
 احلامدون للى كل اا .

 ذا  رٌي من ذلك. قالع اليهول: صدقع يا حمهد ه
 : هذل أربعة.قا  النيب 

 قالع اليهول: ليسى  رٌي منك.
 : و  ذاا؟قا 

قــالوا: إن ليســى بــن مــرمي كــان ذات يــوم بعقبــة بيــع ايقــدس   ــاءل الشــياط  
أن احــرب جبنااــك األنــن وجــول الشــياط   ليحهلــولمل  ــيمر اهلل لزوجــل جرب يــل

 وألقاهم إ النار.وألقهم إ النارمل  ضرب بيجنحته وجوههم 
 : لقد أُلطيع أنا أ ضل من ذلك. قا  رسو  اهلل 
 قالوا: وما هو؟

: أقبلع يوم بدر من قتا  ايشرك  وأنا جا ي شديد اجلوعمل  لّها ورلت قا 
ايدينـــة اســـتقبلتي امـــرأة يهوليـــة وللـــى راســـها جعنـــةمل وإ اجلعنـــة جـــد  مشـــو  وإ  

الــذ  منحــك الســومةمل وألطــاا النصــر كّههــا شــحلء مــن ســكرمل  قالــع: احلهــد هلل 
والظعــر للــى األلــداءمل وإين قــد كنــع نــذرت هلل نــذراً إن أقبلــع ســاياً لامنــاً مــن لــزاة 

 نزلع لـن  بدر ألذ ّن هذا اجلد  وألشويّنه وألمحلّنه إليك لتيكلهمل  قا  النيب 
سـتو  بالِت الشهباءمل وحربع بيد  إىل اجلد  آلكله  استنطق اهلل تعاىل اجلد   ا

 للى أربي قوا م وقا : يا حمهد   تيكلي   ين مسهوم.
 قالوا: صدقع يا حمهد هذا  رٌي من ذلك.

 : هذل نيسة.قا  النيب 
مي أهنم   يعرت ون بعيسى لكنهم ذكـرول لتصـديق رسـو  اهلل  قودم: ليسى 
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 .له 
 قالوا: بقيع واادة   نقوم من لندا.

 قا : هاتوا.
 منك.قالوا: سليهان  رٌي 

 قا : و َ ذاا؟
 قالوا: ألن اهلل لزوجل سّ ر له الشياط  واإلنس واجلن والطري والريال والسباع.

:  قد سّ ر اهلل يل الرباقمل وهـو  ـرٌي مـن الـدنيا  ـذا ريهامل وهـحل  قا  النيب 
لابّة مـن لواب اجلنـةمل وجههـا مثـل وجـه آلمـحلمل واوا رهـا مثـل اـوا ر اِليـلمل وذنبهـا 

مل  ــوق احلهــار ولون الباــلمل ســرجه مــن ياقوتــة محــراءمل وركابــه مــن لرة مثــل ذنــب البقــر
بيضــــاءمل مزمومــــة بــــيلف ممــــام مــــن ذهــــبمل لليــــه جنااــــان مكلــــون بالــــدر واجلــــوهر 
 واليـــــــــــــــــاقوت والزبرجـــــــــــــــــدمل مكتـــــــــــــــــوب بـــــــــــــــــ  لينيـــــــــــــــــه:   إلـــــــــــــــــه إ  اهلل واـــــــــــــــــدل 

 .  شريك لهمل وأن حمهداً رسو  اهلل 
إ التــوراة هــذا  ـرٌي مــن ذلــكمل يــا قالـع اليهــول: صــدقع يـا حمهــد وهــو مكتـوب 

 .ى07)حمهد نشهد أن   إله إ  اهلل وأنك رسو  اهلل

                                                           

 للى اليهول إ جوام نس  الشرا ي وإ لري ذلك. اات اجه  20ص 1ا ات اج: ج ى07)
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 من اات اجات  اطهة الزهراء 

 يا منعها القوم  دا  اات اجها
إ  طبتهـا إ ايسـ د: أيّهـا النـاس اللهـوا أيّن  اطهـةمل  قالع  اطهة الزهـراء 

قو  للطامل و  أ عل ما أ عل شططا مل أقو  لولا وبدءامل و  أقو  ما أوأ  حمّهد
  ََلَقــْد جـــاءُكْم َرُســـوٌ  ِمـــْن أَنـُْعِســـُكْم َلزِيـــٌز َلَلْيـــِه مـــا َلنِـــتلْم َاـــرِيٌص َللَـــْيُكْم بِـــاْلُهْؤِمِن

َرُؤٌف َرِايمٌ 
مل   ن تعزول وتعر ول  ـدول أ  لون نسـا كممل وأ ـا ابـن لّهـحل لون ى00)

 …  رجالكممل ولنعم ايعز  إليه 
اُــوَن وَمــْن َأْاَســُن ِمــَن اللَّــِه زلهــون أن   إرز لنــا وأنــتم ت أَ َ ُحْكــَم اجْلاِهِليَّــِة يـَبـْ

ُاْكهــاً لَِقــْوٍم يُوِقنُــوَن 
أ  ــو تعلهــون بلــىمل  لــى لكــم كالشــهس الضــااية أيّن  ى09)

 ابنته أيّها ايسلهونمل أ أللب للى إر يه. 
أرز أ  لقــد جئـــع شـــيئاً يــا ابـــن أ  قحا ــةمل أإ كتـــاب اللّـــه أن تــرز أبـــاا و  

وَوِرَز ُسـَلْيهاُن  ريامل أ على لهد تركتم كتـاب اللّـه ونبـذ ول وراء ظهـوركم إذ يقـو : 
لاُولَ 

 ـََهــْب يل إذ قــا : رّب  وقــا :  يهــا اقــتّص مــن  ــرب وــ  بــن مكريــا  ى90)
يَــــرُِ ِي ويَــــِرُز ِمــــْن آِ  يـَْعُقــــوبَ  ِمــــْن لَــــُدْنَك َولِي ــــا 

أُولُــــوا األْراــــاِم وَ وقــــا :   ى91)
بـَْعُضــُهْم َأْوىل بِــبَـْعٍ  ِإ ِكتــاِب اللَّــهِ 

يُوِصــيُكُم اللَّــُه ِإ َأْو لُِكــْم لِلــذََّكِر مل وقــا : ى91)
ِمْثُل َا ِّ األنـْثـَيَـْ ِ 

ِإْن تـََرَا َ رْياً اْلَوِصيَُّة لِْلواِلَدْيِن واألقْـَرِبَ  بِاْلَهْعُروِف مل وقا : ى91)

                                                           

 .110سورة التوبة :  ى00)
 .50سورة ايا دة:  ى09)
 .10سورة النهل:  ى90)
 .0 – 5سورة مرمي:  ى91)
 .0مل سورة األازاب: 75سورة األنعا :  ى91)
 . 11سورة النساء:  ى91)
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ُهتَِّق َ َاق ا َلَلى الْ 
 .ى92)

وملهتم أ ّ اظوة يل و  أرز من أ  و  رام بيننـامل أ  ّصـكم اللّـه بءيـة أ ـرج 
أم هــل تقولــون أهــل مّلتــ    يتوار ــانمل أولســع أنــا وأ  مــن أهــل مّلــة  منهــا أ 

واادة أم أنتم أللم ّبصوص القرآن ولهومه مـن أ  وابـن لّهـحلمل  ـدونكها خمطومـة 
امل  ـنعم احلكـم اللّـهمل والـزليم حمّهـدمل وايولـد القيامـةمل ولنـد مراولة تلقاا يـوم اشـر 

ِلُكــلِّ نـََبــٍ  ُمْســتَـَقر  الســالة مــا لســرونمل و  يــنععكم إذ تنــدمونمل و
َ َســْوَف و ى95)

تـَْعَلُهوَن َمْن يَْيتِيِه َلذاٌب خُيْزِيِه ووَِلل َلَلْيِه َلذاٌب ُمِقيمٌ 
 ... ى90)

لــع: يــا معاشــر العتيــة وألضــال ايلّــةمل وأنصــار   رمــع بطر هــا حنــو األنصــار  قا
 اإلســوممل مــا هــذل الاهيــزة إ اّقــحلمل والّســنة لــن ظومــِتمل أمــا كــان رســو  اللّــه 

مل ســرلان مــا أاــد تممل ول ــون ذا إهالــةمل ولكــم «ايــرء وعــ  إ ولــدل» أ  يقــو : 
مل   طــب طاقــة  ــا أاــاو مل وقــّوة للــى مــا أطلــب وأماو مل أ تقولــون مــات حمّهــد

ليل استوسي وهنهمل واستنهر  تقهمل وانعتق رتقـهمل واظلّهـع األرض لايبتـهمل وكسـعع ج
الن ــوم يصــيبتهمل وأكــدت اآلمــا مل و شــعع اجلبــا مل وأحــيي احلــرميمل وأميلــع احلرمــة 
لنــد  اتــهمل  تلــك والّلــه الناملــة الكــرب مل وايصــيبة العظهــىمل   مثلهــا ناملــةمل و  با قــة 

 نــاؤل إ أ نيــتكم إ  ســاكم ومصــبحكممل هتا ــا  لاجلــةمل أللــن بــا كتــاب الّلــه جــلّ 
وصرا امل وتووة وأحلانامل ولقبله ما اّل بينبياء الّله ورسلهمل اكم  صـل وقضـاء اـتم 

 ــٌد إ ّ َرُســوٌ  قَــْد َ لَــْع ِمــْن قـَْبلِــِه الرلُســُل أَ  َــِ ْن مــاَت َأْو قُتِــَل انـَْقَلْبــُتْم َللــى َو مــا حُمَهَّ
لِـــــــْب َللــــــــى َلِقبَـْيـــــــِه  ـَلَـــــــْن َيُضـــــــرَّ اللَّــــــــَه َشـــــــْيئاً وَســـــــَيْ زِ  اللَّــــــــُه َأْلقـــــــاِبُكْم وَمـــــــْن يـَنـْقَ 

الشَّاِكرِينَ 
 . ى97)

إيهــــاً بــــي قيلــــة أ أهضــــم تــــراز أ  وأنــــتم  ــــرأ  مــــّي ومســــهيمل ومبتــــد و هــــيمل 
                                                           

 .100سورة البقرة :  ى92)
 .07عام: سورة األن ى95)
 .19سورة هول:  ى90)
 .122سورة آ  لهران:  ى97)
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تلبســكم الــدلوةمل وتشــهلكم اِلــربةمل وأنــتم ذا العــدل والعــّدةمل واأللاة والقــّوةمل ولنــدكم 
وا يكم الــدلوة  ــو  يبــونمل وتــيتيكم الصــر ة  ــو تايثــونمل وأنــتم الســول واجلنّــةمل تــ

موصــو ون بالكعــالمل معرو ــون بــاِلري والصــولمل والن بــة الــِت انت بــعمل واِلــرية الــِت 
ا تــريتمل قــاتلتم العــربمل واّهلــتم الكــّد والتعــبمل ونــاطحتم األمــممل وكــا حتم الــبهممل 

رت بنـا راـى اإلسـوممل ولّر الـب  و نربل أو ترباونمل نيمركم  تي رونمل اـىت إذا لا
األياممل و ضعع  ارة الشرامل وسكنع  ورة اإل كمل ونيـدت نـريان الكعـرمل وهـدأت 
للــوة ادــرجمل واستوســق نظــام الــدينمل  ــيىّن اــرو بعــد البيــانمل وأســررو بعــد اإللــونمل 

ُهْم وَ لــوا َأ  تُقــاتُِلوَن قـَْومــاً َنَكثُــوا أَْنــانَـ ونكصــتم بعــد اإلقــداممل وأشــركتم بعــد اإلنــان 
بِـــِ ْ راِج الرَُّســــوِ  وُهـــْم بَــــَدؤُُكْم َأوََّ  َمـــرٍَّة أَ َلَْشــــْونـَُهْم  َاللَّـــُه َأَاــــقل َأْن َلَْشـــْوُل ِإْن ُكْنــــُتْم 

ُمْؤِمِن َ 
 .ى90)

أ  قد أر  أن قد أ لـدو إىل اِلعـ مل وأبعـدو مـن هـو أاـّق بالبسـ  والقـب مل 
ســـعةمل  ه  ـــتم مـــا وليـــتممل ولســـعتم الـــذ  و لـــوو بالدلـــةمل وجنـــوو مـــن الضـــيق بال

يدٌ تسّولتممل  ـ  يعاً  َِ نَّ اللََّه َلَاِي  محَِ ِإْن َتْكُعُروا أَنـُْتْم وَمْن ِإ األْرِض مجَِ
 .ى99)

أ  وقـــد قلـــع مـــا قلـــع للـــى معر ـــة مـــّي باِلذلـــة الـــِت  ـــامرتكممل والاـــدرة الـــِت 
مل و ــور القنــامل وبثّــة الصــدرمل استشــعروا قلــوبكممل ولكّنهــا  يضــة الــنعسمل ونعثــة الاــي 

وتقدمة احلّ ةمل  دونكهوها  ااتقبوها لبرة الظهرمل نقبة اِلفمل باقية العارمل موسومة 
الَّــــِِت َتطَِّلــــُي َلَلــــى  نــــاُر اللَّــــِه اْلُهوقَــــَدُة باضــــب الّلــــه وشــــنار األبــــدمل موصــــولة بـــــ 

ـــــــَدةِ  األْ ِئ
ـــــــه مـــــــا تععلـــــــون  ى100) ـــــــٍب َوَســـــــيَـْعَلُم الَّـــــــِذيَن ظَ  بعـــــــ  الّل َقَل َلُهـــــــوا َأ َّ ُمنـْ
َقِلبُــــــــونَ  يـَنـْ

نــــــــذير َلُكــــــــْم بـَــــــــْ َ يَــــــــَدْ  َلــــــــذاٍب َشــــــــِديدٍ مل وأنــــــــا ابنــــــــة ى101)
  ى101)

                                                           

 .11سورة التوبة:  ى90)
 .0سورة ابراهيم:  ى99)
 .7-0سورة ادهزة:  ى100)
 .117سورة الشعراء:  ى101)
 .20سورة سبي:  ى101)
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وانـَْتِظُروا ِإنَّا ُمْنَتِظُرونَ  ِإنَّا لاِمُلوَن … اْلَهُلوا ـ
 . ى101)

  قالع إ جواب أ  بكر: سبحان الّله ما كان رسو  الّله صّلى الّله لليه وآله 
ـــه صـــار امل و  ألاكامـــه خمالعـــامل بـــل كـــان يّتبـــي أ ـــرلمل ويقعـــو ســـورلمل أ  لـــن كتـــاب الّل

 ت هعـــون إىل الاـــدر الـــتو  لليـــه بـــالزورمل وهـــذا بعـــد و اتـــه شـــبيه  ـــا باـــحل لـــه مـــن 
يَـرُِ ِي ويَـِرُز الاوا ل إ اياتهمل هذا كتاب اللّـه اكهـا لـد مل وناطقـا  صـومل يقـو  

ِمــْن آِ  يـَْعُقــوبَ 
ْيهاُن لاُولَ وَوِرَز ُســلَ  ى102)

 بــّ  لــّز وجــّل  يهــا ومّع لليــه  ى105)
من األقساطمل وشرّع من العرا   وايريازمل وأبال من اّ  الـذكران واإلنـاز مـا أمال 

بَـْل َسـوََّلْع َلُكـْم أَنـُْعُسـُكْم لّلة ايبطل مل وأما  التظـّي والشـبهات إ الاـابرينمل كـو 
يلٌ  أَْمراً َ َصبـٌْر مجَِ

ْلُهْسَتعاُن َللى ما َتِصُعونَ واللَُّه ا ى100)
 .ى100)مل ى107)

                                                           

 .111ـ111سورة هول:  ى101)
 .0سورة مرمي:  ى102)
 .10سورة النهل:  ى105)
 .01سورة يوسف:  ى100)
 .10سورة يوسف:  ى107)
 إ ايس د.  صل  طبتها  111ـ111ص 19 ار األنوار: ج ى100)
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 مي نساء ايهاجرين واألنصار
ايرحـــة الـــِت تو يـــع  يهـــامل ل لـــع  قـــا  ســـويد بـــن لعلـــة: يـــا مرحـــع  اطهـــة

لليها نساء ايهاجرين واألنصار يعدهنامل  قلن دا: كيف أصـبحع مـن للتـك يـا ابنـة 
 رسو  اهلل؟

حع واهلل لا عـة لـدنياكنمل قاليـة  حهدت اهلل وصـلع للـى أبيهـا   قالـع: أصـب
لرجالكنمل لعظتهم بعد أن ل هتهممل وسئهتهم بعد أن سربوممل  قبحا لعلو  احلدمل 

لبـئس واللعب بعد اجلدمل وقرع الصعاةمل وصدع القناةمل و تل اآلراءمل وملـل األهـواءمل 
مــا قــدمع دــم أنعســهم أن ســ   اهلل للــيهم وإ العــذاب هــم  الــدون

مل   ى109)
م ربقتهــامل ومحلــتهم أوقتهــامل وشــننع للــيهم لاراوــامل   ــدلا ولقــرا و جــرم لقــد قلــدو

 بعدا للقوم الظاي
 .ى110)

ووهـــم أىن ملزلوهـــا لـــن رواســـحل الرســـالة وقوالـــد النبـــوة والد لـــة ومهـــب  الـــرول 
أ  ذلك هو اِلسران ايب األم  والطيب  بيمور الدنيا والدينمل 

ومـا الـذ   ى111)
قهوا واهلل منه نكري سيعه وقلة مبا ته حلتعهمل وشدة وطيته ن نقهوا من أ  احلسن

ونكا  وقعتهمل وتنهرل إ ذات اهللمل وتاهلل لو مالوا لن اك ة الو حة ومالوا لن قبو  
احل ـــة الواحـــحة لـــرلهم إليهـــا ومحلهـــم لليهـــامل ولســـار بـــم ســـريا ســـ حامل   يكلـــم 

منـــريا صـــا يا رويـــا تطعـــح  اشاشـــه و  يكـــل ســـا رل و  نـــل راكبـــهمل وألورلهـــم مـــنهو
حعتال و  يرتنق جانبالمل وألصدرهم بطانا ونصح دـم سـرا وإلونـامل و  يكـن يتحلـى 
من الـدنيا بطا ـلمل و  وظـى منهـا بنا ـلمل لـري ر  الناهـل وشـبعة الكا ـلمل ولبـان دـم 

ولو أن أهل القر  آمنـوا واتقـوا لعتحنـا الزاهد من الرالبمل والصالق من الكاذبمل 
                                                           

 .00سورة ايا دة:  ى109)
 .22سورة هول:  ى110)
 .15سورة الزمر:  ى111)
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ركـــــــــات مـــــــــن الســـــــــهاء واألرضمل ولكـــــــــن كـــــــــذبوا  ي ـــــــــذناهم  ـــــــــا كـــــــــانوا للـــــــــيهم ب
يكســبون

والــذين ظلهــوا مــن هــؤ ء سيصــيبهم ســيئات مــا كســبوا ومــا هــم مل ى111)
 ع زين

وإن تع ـب  ع ـب أ  هلم  احي وما لشع أراا الدهر ل بـامل  ى111)
قودم

 .ى112)
ة  سـكوامل ليع شعر  إىل أ  سنال استندوامل وإىل أ  لهال التهدوامل وبيية لرو 

لبــــئس ايــــوىل ولبــــئس العشــــريوللــــى أيــــة ذريــــة أقــــدموا وااتنكــــوامل 
بــــئس و ى115)

للظـــــاي  بـــــد 
ـــــذناىب بـــــالقوالممل والع ـــــز بالكاهـــــلمل  رلهـــــا  ى110) اســـــتبدلوا واهلل ال

وسـبون أهنــم وسـنون صــنعايعـاطس قــوم 
أ  إهنـم هــم ايعسـدون ولكــن مل ى117)

 يشعرون
 .ى110)
ق أاق أن يتبي أم مـن   يهـد  إ  أن يهـد   هـا أ هن يهد  إىل احلووهم 

لكم كيف اكهون
ء  أما لعهر  لقد لقحع  نظـرة ريثهـا تنـتج   ااتلبـوا مـل ى119)

خيســر ايبطلــونالقعــب لمــا لبيطــا وذلا ــا مبيـــدا هنالــك 
ويعــرف البـــاطلون  ى110)

 لــب مــا أســس األولــونمل   طيبــوا لــن لنيــاكم أنعســا واطهــينوا للعتنــة جاشــا وأبشــروا
بســيف صــارم وســطوة معتــد لاشــم وبــرج شــامل واســتبدال مــن الظــاي مل يــدع  يــئكم 

للــــــيكم مهيــــــدا ومجعكــــــم اصــــــدامل  يــــــا اســــــرتى لكــــــم وأىن بكــــــم وقــــــد لهيــــــع 
أنلزمكهوها وأنتم دا كارهون

 .ى111)
                                                           

 .90سورة األلراف:  ى111)
 .51سورة الزمر:  ى111)
 .5سورة الرلد:  ى112)
 .11سورة احلج:  ى115)
 .50سورة الكهف:  ى110)
 .102سورة الكهف:  ى117)
 .11سورة البقرة:  ى110)
 .15سورة يونس:  ى119)
 .17سورة اجلا ية:  ى110)
 .10سورة هول:  ى111)
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للى رجادنمل   اء إليها قوم مـن  قا  سويد بن لعلة:  يلالت النساء قودا 
ذكـر لنـا  ن وقالوا: يا سيدة النساء لو كـان أبـو احلسـنايهاجرين واألنصار معتذري

 هذا األمر قبل أن يربم العهد ووكم العقد يا لدلنا لنه إىل لريل.
 . ى111): إليكم لي  و لذر بعد تعذيركم و  أمر بعد تقصريكم قالع

                                                           

 للى القوم يا منعوها  دا. اات اج  اطهة الزهراء  109ـ100ص 1ا ات اج: ج ى111)
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  اطهة بضعة مي
 إ قــا : ولــدت  اطهــة لــن أ  بصــري لــن أ  لبــد اهلل جععــر بــن حمهــد

وأقامـع  كـة  مجال  اآل رة إ العشرين منه سـنة نيـس وأربعـ  مـن مولـد النـيب
ةــان ســن  وبايدينــة لشــر ســن مل وبعــد و ــاة أبيهــا نيســة وســبع  يومــا وقبضــع إ 
مجــال  اآل ــرة يــوم الثو ــاء لــثوز  لــون منــه ســنة إاــد  لشــرة مــن اد ــرةمل وكــان 

الســــيف بــــيمرل  يســــقطع حمســــنا  ســــبب و اوــــا أن قنعــــذا مــــوىل الرجــــل لكزهــــا بنعــــل
ومرحـــع مـــن ذلـــك مرحـــا شـــديدامل و  تـــدع أاـــدا  ـــن آذاهـــا يـــد ل لليهـــامل وكـــان 

سي  أمري ايؤمن  أن يشعي دهـامل  سـيدا  يجابـعمل  رجون من أصحاب النيب 
 ويا ل و لليها قا  دا: كيف أنع يا بنع رسو  اهلل؟

  قالع: ّبري  هد اهلل.
 اطهـة بضـعة مـي  هـن آذاهـا »يقـو :  عتهـا مـن النـيب   قالع دها: أما ح

 « قد آذاين ومن آذاين  قد آذ  اهلل؟
 قا : بلى.

 قالع: واهلل لقد آذيتهاين.
 .ى111)  رجا من لندها وهحل سا طة لليهها

                                                           

  رب الو اة والد ن وما جر . 25ل  ل اإلمامة:  ى111)
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 مي سلهان العارسحل
ذات ليلــــة أريــــد الصــــوةمل  قــــا  ســــلهان العارســــحل:  رجــــع مــــي رســــو  اهلل 

ا باتف من لا ل الدار يقو : اشتد صداع رأسحل و ـو   ذ  حاذيع باب للحل
 بطي ولبرت كعا  من طحن الشعري.

 هضــي القــو  مضــا شــديدامل  ــدنوت مــن البــاب وقرلتــه قرلــا  عيعــامل  يجــابتي 
 وقالع: من هذا؟  ضة جارية  اطهة 
 قلع: سلهان.

يها يسري قريبة من الباب لل قالع: وراءا يا أبا لبد اهللمل   ن ابنة رسو  اهلل
مــن الثيــاب  رميــع بعبــاءيت لا ــل البــاب  لبســتهامل   قالــع: يــا  ضــة قــويل لســلهان 

 يد لمل   ن سلهان منا أهل البيع.
جالسـة وقـدامها راـى تطحـن بـا الشـعري وللـى لهـول   د لع   ذا بعاطهة 

الراى لم سا ل قد أ ضى إىل احل رمل  حانع مي التعاتة  ـ ذا باحلسـن بـن للـحل إ 
لدار يتضور من اجلوعمل  قلع: جعلـي اهلل  ـداا يـا ابنـة رسـو  اهلل قـد لبـرت  نااية ا

 كعاا من طحن الشعري و ضة قا هة.
 قالــع: يــا أبــا لبــد اهلل أوصــاين أ  أن تكــون اِلدمــة يومــا يل ويومــا دــامل وكــان 

 أمس يوم  دمتها واليوم يوم  دمِت.
  قلع: جعلي اهلل  داا إين موىل لتاقة.

 نا أهل البيع. قالع: أنع م
قلــع:  ا تــار  إاــد  اِلصــلت مل إمــا أن أطحــن لــك الشــعريمل أو أســكع لــك 

 احلسن.
 قالع: يا أبا لبد اهلل أنا أسكع احلسن   ين أر قمل وأنع تطحن الشعري.
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ويــا  رلــع مــن الصــوة   ســهعع اإلقامــة  هضــيع وصــليع مــي رســو  اهلل 
ءل وقلــع: أنــع هاهنــا   ــذبع رلا وهــو للــى ميهنــة رســو  اهلل رأيــع لليــا 

 و اطهة قد لبرت كعاها من طحن الشعري.
لينظر إليه اىت  رج من   قام وإن لموله لتنحدر للى حليته وإن رسو  اهلل

 باب ايس د  لم نك  إ  قليو اىت رجي يتبسم من لري أن تستب  أسنانه.
 «.يا للحل  رجع وأنع باامل ورجعع وأنع مبتسم: » قا  رسو  اهلل

ل لع الدار وإذا  اطهة نا هة مستلقية واحلسن نا م للى صدرها والراى  قا :
 تدور من لري يد.

يـــا للـــحل أمـــا للهـــع أن هلل مو كـــة ســـا رة إ »  قـــا :   تبســـم رســـو  اهلل 
 .ى112)«األرض خيدمون حمهدا وآ  حمهد إىل أن تقوم السالة

                                                           

 .أ بار إ مناقبها  29ل  ل اإلمامة:  ى112)
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 مي ابن أ  قحا ة
قالــع أل  بكــر: مــن  أن  اطهــة  : لــن أم هــان :ى115)البولــة  هنــج وإ شــرل 
 ير ك إذا مع؟

 قا : ولد  وأهلحل.
 لوننا؟ قالع:  ها لك ترز رسو  اهلل

 قا : يا ابنة رسو  اهلل ما ورز أبوا لارا و  ما  و  ذهبا و   ضة.
 قالع: بلى سهم اهلل الذ  جعله لنا وصار  يئنا الذ  بيدا.

  ري للهرأة
كانـع تقـوم اـىت   هذل األمة ألبد من  اطهةقا  احلسن البصر : ما كان إ 

 «ء  ري للهرأة؟ أ  شحل»دا:  تورم قدماهامل وقا  النيب 
 قالع: أن   تر  رجو و  يراها رجل.

ذرية بعضها من بع  ضهها إليه وقا : 
 .ى117)ملى110)

                                                           

لعصل األو   يهـا ورل مـن األ بـار والسـري اينقولـة مـن أ ـوال أهـل احلـدي  وكتـبهم   ا 110ص 10شرل هنج البولة: ج ى115)
 من كتب الشيعة ورجادم.

 .12سورة آ  لهران:  ى110)
 . صل إ سريوا  باب مناقب  اطهة الزهراء  121ص 1ايناقب: ج ى117)
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  من اات اجات أمري ايؤمن  

 أسئلة إ التوايد
 قـا : أ ـربين لهـا لـيس  ن أ  طالـبإن رجو جاء إىل أمري ايـؤمن  للـحل بـ

 هللمل ولها ليس لند اهللمل ولها   يعلهه اهلل؟
 قـا : أمـا مــا   يعلهـه اهلل  ــو يعلـم أن لــه ولـدامل تكــذيبا لكـم ايــ  قلـتم لزيــر 

 ابن اهلل.
 وأما قولك: ما ليس هللمل  ليس له شريك.

 وأما قولك: ما ليس لند اهللمل  ليس لند اهلل ظلم العبال.
اليهــول : أشــهد أن   إلــه إ  اهلل وأشــهد أن حمهــدا لبــدل ورســوله وأشــهد  قــا  

 .ى110)أنك احلق ومن أهل احلق وقلع احلقمل وأسلم للى يدل

 أين ربك؟
صـديقان يهوليـان  قـا : كـان لرسـو  اهلل  لن جععر بن حمهد لـن أبيـه 

قـرءا التـوراة وحعا منهمل وقد كانا  قد آمنا  وسى رسو  اهلل وأتيا حمهدا رسو  اهلل
وللها للم الكتب األوىلمل  لها قب  اهلل تبارا وتعاىل  وصحف إبراهيم وموسى

بعدل وقا : إنه   نع نيب ق  إ  ولـه  أقبو يسي ن لن صااب األمر رسوله 
 ليعة يقوم باألمر إ أمته من بعدلمل قريب القرابة إليـه مـن أهـل بيتـهمل لظـيم اِلطـرمل 

 جليل الشين.
 ا لصاابه: هل تعرف صااب األمر من بعد هذا النيب؟ قا  أاد 

قــا  اآل ــر:   أللهــه إ  بالصــعة الــِت أجــدها إ التــوراة وهــو األصــلي ايصــعرمل 
                                                           

 .0ل 1ب 11ـ11ص 10 ار األنوار: ج ى110)
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 كان أقرب القوم من رسو  اهلل.   نه
 .  يرشدا إىل للحل …  لها ل و ايدينة وسي  لن اِلليعة

رجـــل الـــذ  جنـــد صـــعته إ  لهـــا جـــاءال  نظـــرا إليـــه قـــا  أاـــد ا لصـــاابه: إنـــه ال
التوراة أنه وصحل هذا النيب و ليعته وموج ابنته وأبو السبط  والقا م باحلق من بعدلمل 

 : أيها الرجل ما قرابتك من رسو  اهلل؟  قا  لعلحل 
 قا : هو أ حلمل وأنا وار ه ووصيه وأو  من آمن بهمل وأنا موج ابنته  اطهة.

لة القريبة وهذل الصعة الِت جنـدها إ التـوراةمل   قا  له: هذل القرابة العا رة واينز 
 قا  له:  يين ربك لز وجل؟

: إن شـــــئتها أنبيتكهـــــا بالـــــذ  كـــــان للـــــى لهـــــد نبيكهـــــا قـــــا  دهـــــا للـــــحل 
 .وإن شئتها أنبيتكها بالذ  كان للى لهد نبينا حمهد موسى

 .قا : أنبئنا بالذ  كان للى لهد نبينا موسى
وامل ملك من ايشرق وملك مـن اياـرب وملـك مـن : أقبل أربعة أمقا  للحل

 السهاء وملك من األرضمل  قا  صااب ايشرق لصااب ايارب: من أين أقبلع؟ 
 قا : أقبلع من لند ر .

 وقا  صااب ايارب لصااب ايشرق: من أين أقبلع؟ 
 قا : أقبلع من لند ر .

 وقا  النام  من السهاء لل ارج من األرض: من أين أقبلع؟ 
 قا : أقبلع من لند ر . 

 وقا  اِلارج من األرض للنام  من السهاء: من أين أقبلع؟ 
 قا : أقبلع من لند ر .

مل وأمــــا مــــا كــــان للــــى لهــــد نبينــــا  هــــذا مــــا كــــان للــــى لهــــد نبيكهــــا موســــى
ما يكون من جنو   و ة إ  هو رابعهم و   ذلك قوله إ حمكم كتابه:  حمهد

ألىن مــــــن ذلــــــك و  أكثــــــر إ  هــــــو معهــــــم أيــــــن مــــــا  نيســــــة إ  هــــــو سالســــــهم و  
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كانوا
 . ى110)اآلية ى119)
 

 من أسرار ايعراج
ل ـــل ايدينـــة رجـــل مـــن ولـــد لاول للـــى ليـــن اليهوليـــةمل  يـــا تـــوإ رســـو  اهلل 

  رأ  السكك  الية  قا  لبع  أهل ايدينة: ما االكم؟
 . قيل: توإ رسو  اهلل 

 الذ  هو إ كتابنا. قا  الداول : أما إنه توإ إ اليوم 
   قا :  يين الناس؟

 قيــل لــه: إ ايســ دمل  ــيتى ايســ د  ــ ذا أبــو بكــر ولهــر ولثهــان ولبــد الــرمحن 
بن لوف وأبـو لبيـدة بـن اجلـرال والنـاس قـد لـص ايسـ د بـممل  قـا : أوسـعوا اـىت 

 …أل ل وأرشدوين إىل الذ   لعه نبيكم
 …سلهع قد جئع ألسي  لن أربعة أارفمل   ن  ربت با أ

مـــن بعـــ    قـــالوا لـــه انتظـــر قلـــيومل وأقبـــل أمـــري ايـــؤمن  للـــحل بـــن أ  طالـــب
 أبواب ايس دمل  قالوا له: لليك بالعىت.

  قام إليهمل  لها لنا منه قا  له: أنع للحل بن أ  طالب؟
  قا  له للحل: أنع  ون بن  ون بن لاول.

 …قا : نعم
 قا : اسي .

 م يا أسر  به ورجي من لند ربه؟قا : ما أو  ارف كلم اهلل به نبيك
 و ربين لن ايلك الذ  مام نبيكم و  يسلم لليه؟

                                                           

 .7سورة اجملاللة:  ى119)
 .15ل 10ب 101ـ100: صالتوايد ى110)
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 و ربين لن األربعة الذين كشف لنهم مالك طبقا من النار وكلهوا نبيكم؟
 و ربين لن منرب نبيكم أ  موحي هو من اجلنة؟

آمــن الرســو   ــا قــو  اهلل تعــاىل:  : أو  مــا كلــم اهلل بــه نبينــاقــا  للــحل
  إليه من ربهأنز 

 .ى111)
 قا : ليس هذا أرلت.
وايؤمنون كل آمن باهلل :قا :  قو  رسو  اهلل 

 .ى111)
 قا : ليس هذا أرلت.

 قا : اترا األمر مستورا.
 قا : لت ربينمل أولسع أنع هو؟

يـا رجـي مـن لنــد ربـه واحل ـب تر ـي لــه   قـا : أمـا إذ أبيـع  ـ ن رســو  اهلل 
نـــالال ملـــك: يـــا أمحـــدمل قـــا : إن اهلل يقـــرأ لليـــك  قبـــل أن يصـــري إىل موحـــي جرب يـــل

: مــن الســوم ويقــو  لــك: اقــرأ للــى الســيد الــويل منــا الســوممل  قــا  رســو  اهلل
 السيد الويل؟  قا  ايلك: للحل بن أ  طالب.

 قا  اليهول : صدقعمل واهلل إين ألجد ذلك إ كتاب أ .
وتمل جـاء بـه مـن  هلـك ايـ : أما ايلـك الـذ  ماـم رسـو  اهلل قا  للحل

لند جبار من أهل الدنيامل قد تكلـم بكـوم لظـيممل  اضـب اهلل  ـزام رسـو  اهلل و  
 رجـي إليـه  يعر همل  قا  جرب يل يا ملـك ايـوت هـذا رسـو  اهلل أمحـد ابيـب اهلل 

 لصق بـه والتـذر وقـا : يـا رسـو  اهلل إين أتيـع ملكـا جبـارا قـد تكلـم بكـوم لظـيم 
  اضبع و  ألر ك  عذرل.

مــر  وأمـا األربعـة الــذين كشـف لــنهم مالـك طبقـا مــن النـارمل  ــ ن رسـو  اهلل 
 الك و  يضحك منذ  لق ق مل  قا  لـه جرب يـل: يـا مالـك هـذا نـيب الرمحـة حمهـدمل 

                                                           

 .105سورة البقرة:  ى111)
 .105سورة البقرة:  ى111)
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مـرل أن يكشـف طبقـا   تبسم إ وجهـه و  يتبسـم ألاـد لـريلمل  قـا  رسـو  اهلل 
 قـالوا: يـا حمهـد اسـي  ربـك  من النارمل  كشـفمل  ـ ذا قابيـل ومنـرول و رلـون وهامـانمل

أن يرلنــا إىل لار الــدنيا اــىت نعهــل صــاحلامل  اضــب جرب يــل  قــا  بريشــة مــن ريــ  
 جنااه  رل لليهم طبق النار.
جنـــة لـــدن وهـــحل جنـــة   ـــ ن مســـكن رســـو  اهلل  وأمـــا منـــرب رســـو  اهلل 

 ـوق  لقها اهلل بيدل ومعه  يهـا ا نـا لشـر وصـيامل و وقهـا قبـة يقـا  دـا قبـة الرحـوان و 
قبة الرحوان منـز  يقـا  لـه الوسـيلة ولـيس إ اجلنـة منـز  يشـبهه وهـو منـرب رسـو  اهلل 

. 
قــا  اليهــول : صــدقع واهلل إنــه لعــحل كتــاب أ  لاول يتوار ونــه وااــد بعــد وااــد 
اىت صار إيلمل   أ رج كتابا  يه ما ذكرل مسطورا ّب  لاولمل   قا : مـد يـدا  ينـا 

وأشــهد  ن حمهـدا رســو  اهلل وأنــه الـذ  بشــر بـه موســىأشـهد أن   إلــه إ  اهلل وأ
 أنك لا  هذل األمة ووصحل رسو  اهلل.

 .ى111)قا :  علهه أمري ايؤمن  شرا ي الدين
قد تكلم أوً   ـا   يـرل أن نـدل بـه نعسـه كهـا  أقو : إن أمري ايؤمن  للحل 

   خيعى. 

                                                           

 .  10ل 2ب 101ـ99راجي الايبة للنعهاين: ص ى111)
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 من اات اجات اإلمام احلسن 

 أسئلة ابن األصعر
قـــا : بينـــا أمـــري    حمهـــد بـــن قـــيس لـــن أ  جععـــر حمهـــد بـــن للـــحل البـــاقررو  

ايــؤمن  إ الرابــة والنــاس لليــه مرتاكهــونمل  هــن بــ  مســتعع ومــن بــ  مســتعدمل إذ 
 قام إليه رجل  قا : السوم لليك يا أمري ايؤمن  ورمحة اهلل وبركاته.

  قا : ولليك السوم ورمحة اهلل وبركاتهمل من أنع؟
 ا رجل من رليتك وأهل بولا.قا : أن

 قا  له: ما أنع برليِت وأهل بول مل ولو سـلهع للـحل يومـا وااـدا مـا  عيـع 
 للحل.

  قا : األمان يا أمري ايؤمن .
  قا : هل أاد ع منذ ل لع مصر  هذا.

 قا :  .
 قا :  لعلك من رجا  احلرب.

 قا : نعم.
 قا : إذا وحعع احلرب أومارها  و بيس.

جــل بعثــي إليــك معاويــة مــتاعو لــكمل أســيلك لــن شــحلء بعــ  بــه ابــن قــا : أنــا ر 
األصــعر إليــهمل وقــا  لــه: إن كنــع أاــق بــذا األمــر واِلليعــة بعــد حمهــد  ــيجبي لهــا 
أســــيلكمل   نــــك إن  علــــع ذلــــك اتبعتــــك وبعثــــع إليــــك باجلــــا زةمل  لــــم يكــــن لنــــدل 

 جوابمل وقد أقلقهمل  بعثي إليك ألسيلك لنها.
قاتل اهلل ابن آكلة األكبالمل وما أحله وألهـال ومـن معـهمل  : قا  أمري ايؤمن 

اكــم اهلل بيــي وبــ  هــذل األمــةمل قطعــوا رمحــحل وأحــالوا أيــامحل ول عــوا اقــحل وصــاروا 
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لظيم منزلِت وأمجعوا للى مناملِتمل يا قنرب للحل باحلسن واحلس  وحمهدمل  ياضروامل 
 يهم أاببع. قا : يا شامحل هذان ابنا رسو  اهللمل وهذا ابيمل  اسي  أ

 . قا : أسي  ذا الو رةمل يعي احلسن
 : سلي لها بدا لك. قا  له احلسن

  قا  الشامحل: كم ب  احلق والباطل؟
 وكم ب  السهاء واألرض؟
 وكم ب  ايشرق وايارب؟

 وما قوس قزل؟
 وما الع  الِت تيو  إليها أروال ايشرك ؟
 وما الع  الِت تيو  إليها أروال ايؤمن ؟

 وما ايؤن ؟
 وما لشرة أشياء بعضها أشد من بع ؟

ب  احلق والباطل أربي أصابيمل  ها رأيته بعينك  هو احلقمل وقـد   قا  احلسن
 تسهي بيذنك باطو كثريا.
  قا  الشامحل: صدقع.

قــا : وبــ  الســهاء واألرض للــوة ايظلــوم ومــد البصــرمل  هــن قــا  لــك لــري هــذا 
  كذبه.

 اهلل.قا : صدقع يا ابن رسو  
قـــا : وبـــ  ايشـــرق واياـــرب مســـرية يـــوم للشـــهس تنظـــر إليهـــا اـــ  تطلـــي مـــن 

 مشرقها وتنظر إليها ا  تايب إ ماربا.
 قا : صدقعمل  ها قوس قزل؟

قــا : ووـــك   تقـــل قـــوس قـــزلمل  ـــ ن قـــزل اســـم الشـــيطان وهـــو قـــوس اهلل وهـــذل 
 لومة اِلصب وأمان ألهل األرض من الارق.
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 إليها أروال ايشرك   هحل ل  يقا  دا برهوت. وأما الع  الِت تيو 
 وأما الع  الِت تيو  إليها أروال ايؤمن   هحل ل  يقا  دا سلهى.

وأمــا ايؤنــ   هــو الــذ    يــدر  أ ذكــر أم أنثــىمل   نــه ينتظــر بــه  ــ ن كــان ذكــرا 
ااتلممل وإن كان أنثى ااحع وبدا  ديهامل وإ  قيل له ُبل للى احلـا    ـ ن أصـاب 

 وله احلا    هو ذكرمل وإن انتكص بوله كها ينتكص بو  البعري  هحل امرأة.ب
وأما لشـرة أشـياء بعضـها أشـد مـن بعـ :  يشـد شـحلء  لقـه اهلل احل ـرمل وأشـد 
من احل ر احلديد يقطي به احل رمل وأشد من احلديد النار تذيب احلديدمل وأشـد مـن 

يــاءمل وأشــد مــن الســحاب النــار ايــاء يطعــ  النــارمل وأشــد مــن ايــاء الســحاب وهــل ا
الريح اهل السحابمل وأشـد مـن الـريح ايلـك الـذ  يرسـلهامل وأشـد مـن ايلـك ملـك 
ايــوت الــذ  نيــع ايلــكمل وأشــد مــن ملــك ايــوت ايــوت الــذ  نيــع ملــك ايــوتمل 

 وأشد من ايوت أمر اهلل الذ  نيع ايوت.
ــــك ابــــن رســــو  اهلل اقــــامل وأن لليــــا أوىل بــــا ألمر مــــن  قــــا  الشــــامحل: أشــــهد أن

 معاويةمل   كتب هذل اجلوابات وذهب با إىل معاويةمل  بعثها إىل ابن األصعر.
 كتب إليه ابن األصعر: يـا معاويـة تكلهـي باـري كومـكمل و يبـي باـري جوابـكمل 

 . ى112)أقسم بايسيح ما هذا جوابك وما هو إ  من معدن النبوة وموحي الرسالة

 مي ملك الروم
 قا : يا بلـغ ملـك الـروم أمـر أمـري ايـؤمن  آبا هلن  لن أ  لبد اهلل 

 ومعاويةمل وأ رب أن رجل  قد  رجا يطلبان ايلكمل  سي  من أين  رجا؟
  قيل له: رجل بالكو ة ورجل بالشام.

  يمر ايلك ومراءل  قا : لللوا هل تصيبون من  ار العرب من يصعهها يل.
مكــــة  ســــيدم مــــن صــــعتههامل   ــــييت بــــرجل  مــــن  ــــار الشــــام ورجلــــ  مــــن  ــــار

                                                           

 .جوابه لن مسا ل جاء من الروم   من الشام اجلار   رين ا ات اج  ضرة أبيه  109ـ107ص 1ا ات اج: ج ى112)
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 وصـــعو ا لـــهمل   قـــا  ِلـــزان بيـــوت  زا نـــه: أ رجـــوا إيل األصـــناممل  ي رجوهـــا  نظـــر 
 إليها  قا : الشامحل حا  والكوإ هال.

:   كتب إىل معاوية: أن ابع  إيل أللم أهل بيتكمل وكتب إىل أمري ايـؤمن 
جنيـل كتابنـامل   أ ربكهـا أن ابع  إيل أللم أهل بيتكمل  يحي منههامل   أنظـر إ اإل

 من أاق بذا األمرمل و شحل للى ملكه.
 ابنه. احلسن  بع  معاوية يزيد ابنهمل وبع  أمري ايؤمن 

  لها ل ل يزيد للى ايلك أ ذ بيدل  قبلهامل   قبل رأسه.
  ل ــل لليــه احلســن بــن للــحل )صــلوات اهلل لليههــاى  قــا : احلهــد هلل الــذ    

نصـــرانيا و   وســـيا و  لابـــد الشـــهس والقهـــر و  الصـــنم والبقـــر جيعلـــي يهوليـــا و  
وجعلـي انيعــا مســلها و  جيعلــي مــن ايشـرك  تبــارا اهلل رب العــرش العظــيم واحلهــد 

 هلل رب العاي مل   جلس   ير ي بصرل.
 لهــا نظـــر ملــك الـــروم إىل الـــرجل  أ رجههــا    ـــرق بينههــامل   بعـــ  إىل يزيـــد 

مــن  زا نــه  وةا ــة و و ــة لشــر صــندوقا  يهــا  ا يــل األنبيــاء وقــد   ياضــرل   أ ــرج
مينع بزينـة كـل نـيب مرسـل  ـي رج صـنها  عرحـه للـى يزيـد  لـم يعر ـه   لرحـه لليـه 
صــــنها صــــنها  ــــو يعــــرف منهــــا شــــيئا و  جييــــب منهــــا بشــــحلءمل   ســــيله لــــن أرماق 

أيــن تكــون إذا مــاتوامل  اِلو ــقمل ولــن أروال ايــؤمن  أيــن  تهــيمل ولــن أروال الكعــار
  لم يعرف من ذلك شيئا.

 قــا : إمنــا بــدأت بيزيــد بــن معاويــة كــحل يعلــم أنــك    للــا احلســن بــن للــحل
تعلــم مــا   يعلــم ويعلــم أبــوا مــا   يعلــم أبــولمل  قــد وصــف أبــوا وأبــولمل  نظــرت إ 

ونظـرت إ األوصـياء  رأيـع  والومير لليا اإلجنيل  رأيع  يه حمهدا رسو  اهلل
 ها أباا وصحل حمهد. ي

: ســلي لهــا بــدا لــك  ــا  ــدل إ اإلجنيــلمل ولهــا إ التــوراة  قــا  لــه احلســن
 ولها إ القرآن أ ربا به إن شاء اهلل تعاىل.
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:  دلا ايلك باألصناممل  يو  صنم لرض لليه إ صعة القهرمل  قـا  احلسـن
  هذل صعة آلم أبو البشر.

: هـــذل صـــعة اـــواء أم حلســـن  لـــرض لليـــه آ ـــر إ صـــعة الشـــهسمل  قـــا  ا
 البشر.

  لرض لليه آ ر إ صعة اسنةمل  قا : هذل صعة شـي  بـن آلممل وكـان أو  
 من بع  وبلغ لهرل إ الدنيا ألف سنة وأربع  لاما.

  لــرض لليــه صــنم آ ــرمل  قــا : هــذل صــعة نــول صــااب الســعينة وكــان لهــرل 
 اما.ألعا وأربعها ة سنة ولب  إ قومه ألف سنة إ  نيس  ل

  لــــرض لليــــه صــــنم آ ــــرمل  قــــا : هــــذل صــــعة إبــــراهيم لــــري  الصــــدر طويــــل 
 اجلبهة.

   أ رج إليه صنم آ رمل  قا : هذل صعة إسرا يل وهو يعقوب.
   أ رج إليه صنم آ رمل  قا : هذل صعة إحاليل.

  أ رج إليه صنم آ ـرمل  قـا : هـذل صـعة يوسـف بـن يعقـوب ابـن إسـحاق بـن 
 إبراهيم.

آ ــرمل  قــا : هــذل صــعة موســى بــن لهــرانمل وكــان لهــرل مــا ت    أ ــرج صــنم 
 وأربع  سنة وكان بينه وب  إبراهيم نيسها ة لام.

   أ رج إليه صنم آ رمل  قا : هذل صعة لاول صااب احلرب.
   أ رج إليه صنم آ رمل  قا : هذل صعة شعيب.

إ الدنيا  ـوز   مكريامل   و مل   ليسى ابن مرمي رول اهلل وكلهته وكان لهرل 
و و ـــون ســـنة   ر عـــه اهلل إىل الســـهاء ويهـــب  إىل األرض بدمشـــق وهـــو الـــذ  يقتـــل 

 الدجا .
   لرض لليه صنم صنممل  ي رب باسم نيب نيب.

   لرض لليه األوصياء والومراءمل  كان خيربهم باسم وصحل وصحل وومير ومير.
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  جنـد صـعتها  هـذل أصـنام   لرض لليه أصنام بصـعة ايلـوامل  قـا  احلسـن
 إ التوراة و  إ اإلجنيل و  إ الزبور و  إ القرآنمل  لعلها من صعة ايلوا.

 قــا  ايلــك: أشــهد للــيكم يــا أهــل بيــع حمهــد أنكــم قــد ألطيــتم للــم األولــ  
 واآل رين وللم التوراة واإلجنيل والزبور وصحف إبراهيم وألوال موسى.

 ه بكى بكاء شديدا.  لرض لليه صنم يلولمل  لها نظر إلي
  قا  له ايلك: ما يبكيك؟

كـ  اللحيـةمل لـري  الصـدرمل طويـل العنـقمل    قا : هذل صعة جـد  حمهـد 
لـــري  اجلبهـــةمل أقـــىن األنـــفمل أ لـــج األســـنانمل اســـن الوجـــهمل قطـــ  الشـــعرمل طيـــب 
الــريحمل اســن الكــوممل  صــيح اللســانمل كــان يــيمر بــايعروف وينهــى لــن اينكــرمل بلــغ 

سـنة و  خيلـف بعـدل إ   ـاو مكتـوب لليـه:   إلـه إ  اهلل حمهـد لهرل  و ا وسـت  
رســـو  اهللمل وكـــان يت ـــتم إ نينـــهمل و لـــف ســـيعه ذو العقـــارمل وقضـــيبه وجبـــة صـــوف 

 وكساء صوف كان يتسرو  به   يقطعه و  خيطه اىت حلق باهلل.
  قا  ايلك: إنا جند إ اإلجنيل أنه يكون له ما يتصدق للـى سـبطيهمل  هـل كـان

 ذلك؟
 : قد كان ذلك. قا  له احلسن

  قا  ايلك:  بقحل لكم ذلك.
  قا :  .

 قــا  ايلــك: دــذل أو   تنــة هــذل األمــة لليهــامل   للــى ملــك نبــيكم وا تيــارهم 
 للى ذرية نبيهم منكم القا م باحلق اآلمر بايعروف والناهحل لن اينكر.

   ترك  إ رام؟ لن سبعة أشياء  لقها اهلل قا :   سي  ايلك احلسن
: أو  هــذا آلممل   اــواءمل   كــب  إبــراهيممل   ناقــة صــاحلمل    قــا  احلســن

 إبليس ايلعونمل   احليةمل   الاراب الِت ذكرها اهلل إ القرآن.
   سيله لن أرماق اِلو ق؟
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 : أرماق اِلو ق إ السهاء الرابعة تنز  بقدر وتبس  بقدر. قا  احلسن
 ايؤمن  أين يكونون إذا ماتوا؟   سيله لن أروال

قا :  تهي لند ص رة بيع ايقدس إ كـل ليلـة اجلهعـة وهـو لـرش اهلل األلىنمل 
منهــا يبســ  اهلل األرض وإليــه يطويهــامل ومنهــا اكشــر ومنهــا اســتو  ربنــا إىل الســهاء 

 وايو كة.
   سيله لن أروال الكعار أين  تهي؟
دينة اليهنمل   يبع  اهلل نارا مـن ايشـرق قا :  تهي إ وال  اضرموت وراء م

ونارا من ايارب ويتبعههـا بـرو  شـديدت   يحشـر النـاس لنـد صـ رة بيـع ايقـدس 
 يحشر أهل اجلنة لن ن  الص رة ويزلف ايتقـ  ويصـري جهـنم لـن يسـار الصـ رة 
إ لـوم األرحــ  الســابعة و يهـا العلــق والســ    يعــرف اِلو ـق مــن لنــد الصــ رةمل 

 ريــق إ  هــن وجبــع لــه اجلنــة ل لهــا ومــن وجبــع لــه النــار ل لهــامل وذلــك قولــه: 
اجلنة و ريق إ السعري

 .ى115)
بصعة ما لرض لليه من األصنام وتعسري ما سيلهمل التعع   لها أ رب احلسن

ايلــك إىل يزيــد بــن معاويــة وقــا : أشــعرت أن ذلــك للــم   يعلهــه إ  نــيب مرســل أو 
هلل  وامرة نبيـه أو لـرتة نـيب مصـطعى ولـريل ايعـال   قـد طبـي وصحل موامر قد أكرمه ا

 اهلل للى قلبه وآ ر لنيال للى آ رته أو هوال للى لينه وهو من الظاي .
 قا :  سكع يزيد ونيد.

وأكرمــه وقــا  لــه: الع ربــك اــىت يــرمقي  قــا :  ياســن ايلــك جــا زة احلســن
لــك وأظنــه شــقاء مرليــا ولــذابا ليــن نبيــك  ــ ن اــووة ايلــك قــد االــع بيــي وبــ  ذ

 أليها.
قــا :  رجــي يزيــد إىل معاويــة وكتــب إليــه ايلــك أنــه يقــا  مــن آتــال اهلل العلــم بعــد 
نبــيكم واكــم بــالتوراة ومــا  يهــا واإلجنيــل ومــا  يــه والزبــور ومــا  يــه والعرقــان ومــا  يــه 
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 أن احلــق واِلو ــة لــك وبيــع  ــاحلق واِلو ــة لــه وكتــب إىل للــحل ابــن أ  طالــب
النبــوة  يــك وإ ولــدامل  قاتــل مــن قاتلــك يعذبــه اهلل بيــدا   خيلــدل اهلل نــار جهــنممل 
  ن من قاتلك جندل إ اإلجنيل أن لليه لعنة اهلل وايو كة والناس أمجع  ولليه لعنة 

 .ى110)أهل السهاوات واألرح 
كينـــه هـــو للـــى اســـب التقـــال ايلـــكمل وقـــد ورل إ   أقـــو : بعـــ  مـــا قالـــه 

إ صـ رة إ مسـ د السـهلة وسـيظهرل اهلل لنـد قيـام  ور األنبيـاء ادي : إن صـ
 .ى(117القا م 

                                                           

 .1ل 9ب 110ـ111ص 10 ار األنوار: ج ى110)
 .10ل 10ب 17ص 0وذيب األاكام: ج ى117)
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 من اات اجات اإلمام احلس  

 ملك الروم وأسئلته
لن مسا ل سيله لنهـا ملـك الـروم وذلـك إ  ـرب طويـل ا تصـرنا منـه  جوابه

 موحي احلاجة:
 سيله لن اجملرة ولن سبعة أشياء  لقها اهلل   للق إ رام؟

 مل  قا  له: ما أححكك؟ ضحك احلس 
: ألنك سيلتي لن أشياء ما هحل من منتهى العلم إ  كالقذ  إ لـرض قا 

 سبعة أشياء   للق إ رام: … البحرمل أما 
مل مل وناقة اهللمل ولصـا موسـى يودا آلممل   اواءمل والارابمل وكب  إبراهيم

 .والطري الذ   لقه ليسى ابن مرمي
 اق العبال؟  سيله لن أرم 

 : أرماق العبال إ السهاء الرابعة ينزدا اهلل بقدر ويبسطها بقدر. قا 
   سيله لن أروال ايؤمن  أين  تهي؟

قــا :  تهــي اــع صــ رة بيــع ايقــدس ليلــة اجلهعــة وهــو لــرش اهلل األلىن منهــا 
ي بســ  األرض وإليهــا يطويهــا ومنهــا اســتو  إىل الســهاءمل وأمــا أروال الكعــار  ت تهــ

إ لار الدنيا إ اضرموت وراء مدينة الـيهن   يبعـ  اهلل نـارا مـن ايشـرق ونـارا مـن 
 .ى110)ايارب بينهها روان  يحشران الناس إىل تلك الص رة
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 من اات اجات اإلمام الس ال 

 مي قاض من قضاة الكو ة
لــن أ  محــزة الثهـــايل قــا : ل ـــل قــاض مـــن قضــاة أهـــل الكو ــة للـــى للــحل بـــن 

 قا  له: جعلي اهلل  داامل أ ربين لن قو  اهلل لز وجل:   احلس 
 وجعلنا بينهم وب  القر  الِت باركنا  يهـا قـرً  ظـاهرًة وقـدرنا  يهـا السـري سـريوا

 يها ليايل وأياماً آمن 
 .ى119)

 قا  له: ما يقو  الناس  يها قبلكم؟
 قا : يقولون: إهنا مكة؟

  كة. قا : وهل رأيع السرق إ موحي أكثر منه 
 قا :  ها هو؟

 قا : إمنا لىن الرجا .
 قا : وأين ذلك إ كتاب اهلل؟

وكـــيين مـــن قريـــة لتـــع لـــن أمـــر ربـــا  قـــا : أومـــا تســـهي إىل قولـــه لـــز وجـــل: 
ورسله

وتلك القـر  أهلكنـاهموقا :  ى120)
وسـئل القريـة الـِت كنـا وقـا :  ى121)

 يها والعري الِت أقبلنا  يها
 ا  أو العري؟أ يسي  القرية أو الرج ى121)

 قا : وتو لليه آيات إ هذا ايعىن.
 قا : جعلع  داا  هن هم؟

 قا : حنن هم.
سـريوا  يهـا ليـايل وأيامـاً آمنـ  قا : أومـا تسـهي إىل قولـه: 

قـا : آمنـ   ى121)
                                                           

 .10سورة سبي:  ى119)
 .0سورة الطوق:  ى120)
 .59سورة الكهف:  ى121)
 .01سورة يوسف:  ى121)
 .10سورة سبي:  ى121)
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 .ى122)من الزيغ
 

 من اات اجات اإلمام الباقر 

 مي نصراين الشام
مـن  بن لبد ايلـك أبـا جععـرلن لهر بن لبد اهلل الثقعحل قا : أ رج هشام 

 بينــا هــو قالــد ولنــدل مجالــة مــن النــاس يســيلونه إذ نظــر إىل … ايدينــة إىل الشــام 
 النصار  يد لون إ جبل هناامل  قا : ما دؤ ء أدم ليد اليوم؟

 قالوا:   يا ابن رسو  اهلل ولكنهم ييتون لاياً دم إ هذا اجلبل إ كل سـنة إ 
  يسيلونه لها يريدون ولها يكون إ لامهم. هذا اليوم  ي رجونه
 : وله للم؟ قا  أبو جععر

ـــــد ألرا أصـــــحاب احلـــــواري  مـــــن أصـــــحاب  ـــــاسمل ق  قـــــالوا: هـــــو مـــــن أللـــــم الن
 .ليسى

 قا :  هل نذهب إليه.
 قالوا: ذاا إليك يا ابن رسو  اهلل.

رأســه بثوبــه ومضــى هــو وأصــحابهمل  ــا تلطوا بالنــاس  قــا :  قنــي أبــو جععــر
وس  النصار  هو وأصـحابهمل وأ ـرج النصـار   وا اجلبلمل  قعد أبو جععراىت أت

بســـاطامل   وحـــعوا الوســـا د   ل لـــوا  ـــي رجول   ربطـــوا لينيـــه  قلـــب لينيـــه كيهنهـــا 
ــــا أ عــــىمل   قصــــد إىل أ  جععــــر ــــا أنــــع أم مــــن األمــــة  لين  قــــا : يــــا شــــي  أمن

 ايراومة؟
 : بل من األمة ايراومة. قا  أبو جععر

                                                           

 أشياء شىت من للوم الدين..إ  اات اجه  112ـ111ص 1ا ات اج: ج ى122)
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 : أ هن للها هم أنع أم من جهادم؟ قا 
  قا : لسع من جهادم.

  قا  النصراين: أسيلك أم تسيلي؟
 : سلي. قا  أبو جععر

ء   قا  النصراين: يا معشر النصار  رجل من أمة حمهد يقـو  سـلي إن هـذا يلـحل
بايسا لمل   قـا  يـا لبـد اهلل أ ـربين لـن سـالة مـا هـحل مـن الليـل و  مـن النهـار أ  

 الة هحل؟س
 : ما ب  طلوع الع ر إىل طلوع الشهس. قا  أبو جععر

 قا  النصراين:   ذا   تكن من سالات الليـل و  مـن سـالات النهـار  هـن أ  
 السالات هحل؟

 : من سالات اجلنة و يها تعيق مرحانا. قا  أبو جععر
  قا  النصراين:  يسيلك أم تسيلي؟

 : سلي. قا  أبو جععر
ء بايسا لمل أ ربين لن أهل اجلنة   : يا معشر النصار  إن هذا يلحل قا  النصراين

 كف صاروا ييكلون و  يتاوطونمل ألطي مثلهم إ الدنيا؟
 : هذا اجلن  إ بطن أمه ييكل  ا تيكل أمه و  يتاوط. قا  أبو جععر

  قا  النصراين: أ م تقل ما أنا من للها هم؟
 نا من جهادم.: إمنا قلع لك ما أ قا  أبو جععر

  قا  النصراين:  يسيلك أو تسيلي؟
 : سلي. قا  أبو جععر

 قا : يا معشر النصار  واهلل ألسيلنه لن مسيلة يرتطم  يهـا كهـا يـرتطم احلهـار 
 إ الوال.

  قا  له: سل.
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 قـا : أ ـربين لــن رجـل لنـا مــن امرأتـه  حهلـع بــا ن  محلتههـا مجيعـاً إ ســالة 
ة وااــدة وماتــا إ ســالة وااــدة ول نــا إ قــرب وااــدمل لــاش وااــدة وولــدوها إ ســال

 أاد ا نيس  وما ة سنةمل ولاش اآل ر نيس  سنةمل من  ا؟
: لزيـــر ولـــزرةمل كانـــا محلـــع أمههـــا بهـــا للـــى مـــا وصـــعع  قـــا  أبـــو جععـــر

ووحــعتهها للــى مــا وصــعع ولــاش لزيــر ولــزرة كــذا وكــذا ســنًةمل   أمــات اهلل تبــارا 
سنةمل   بع  ولاش مي لـزرة هـذل اِلهسـ  سـنًة وماتـا كو ـا إ وتعاىل لزيراً ما ة 
 سالة واادة.

 قــا  النصــراين: يــا معشــر النصــار  مــا رأيــع بعيــي قــ  أللــم مــن هــذا الرجــل   
 تسيلوين لن ارف وهذا بالشام رلوين.

 .ى (125قا :  رلول إىل كهعهمل ورجي النصار  مي أ  جععر
 

 أربعون مسيلة
إذا أقبـل رجـل  ايل قـا : كنـع جالسـاً إ مسـ د الرسـو ولـن أ  محـزة الثهـ

  سلم  قا : من أنع يا لبد اهلل؟
 قلع: رجل من أهل الكو ة.

  قلع: ما ااجتك؟
 . قا  يل: أتعرف أبا جععر حمهد بن للحل

  قلع: نعممل  ها ااجتك إليه.
قا  هييت له أربع  مسيلًة أسيله لنهامل  هـا كـان مـن اـق أ ذتـه ومـا كـان مـن 

 طل تركته.با
 قا  أبو محزة:  قلع له: هل تعرف ما ب  احلق والباطل؟
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 قا : نعم.
  قلع له:  ها ااجتك إليه إذا كنع تعرف ما ب  احلق والباطل؟
  ي ربين.  قا  يل: يا أهل الكو ة أنتم قوم ما تطاقونمل إذا رأيع أبا جععر

ولــريهم  واولــه أهــل  راســان  هــا انقطــي كومــحل معــه اــىت أقبــل أبــو جععــر
 يسيلونه لن مناسك احلجمل  هضى اىت جلس  لسه وجلس الرجل قريباً منه.

قا  أبو محزة:   لسع ايـ  أحـي الكـوم واولـه لـا  مـن النـاسمل  لهـا قضـى 
 اوا  هم وانصر وا التعع إىل الرجل  قا  له: من أنع؟

 قا : أنا قتالة بن للامة البصر .
 صرة؟: أنع  قيه أهل الب قا  له أبو جععر

 قا : نعم.
: ووــك يــا قتــالة إن اهلل جــل ولــز  لــق  لقــاً مــن  لقــه  قــا  لــه أبــو جععــر

  علهــــم ا  ــــاً للــــى  لقــــه  هــــم أوتــــال إ أرحــــهمل قــــوام بــــيمرلمل جنبــــاء إ للهــــهمل 
 اصطعاهم قبل  لقه أظلًة لن ن  لرشه.

قــا :  ســكع قتــالة طــويومل   قــا : أصــلحك اهلل واهلل لقــد جلســع بــ  يــد  
 اء وقدام ابن لباس  ها احطرب قليب قدام وااد منهم ما احطرب قدامك؟العقه

: ووــك أ تــدر  أيـن أنــعمل أنــع بــ  يــد  بيــوت أذن اهلل قـا  لــه أبــو جععــر
أن تر ي ويذكر  يها احه يسبح له  يها بالادو واآلصـا مل رجـا    تلهـيهم  ـارة و  

   وحنن أولئك.بيي لن ذكر اهلل وإقام الصوة وإيتاء الزكاةمل  ينع 
 قــا  لــه قتــالة: صــدقع واهللمل جعلــي اهلل  ــداامل واهلل مــا هــحل بيــوت ا ــارة و  

 ط .
 قا  قتالة:  ي ربين لن اجل ؟

   قا : رجعع مسا لك إىل هذا. قا :  تبسم أبو جععر
 قا : حلع للحل.
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  قا :   بيس به.
  قا : إنه ر ا جعلع  يه إنعحة اييع؟.

إن اإلنعحــة لــيس دــا لــروق و   يهــا لم و  دــا لظــممل إمنــا قــا : لــيس بــا بــيس 
لــرج مــن بــ   ــرز ولممل   قــا : وإمنــا اإلنعحــة  نزلــة لجاجــة ميتــة أ رجــع منهــا 

 بيضة  هل تؤكل تلك البيضة؟
  قا  قتالة:   و  آمر بيكلها.

 و ؟  قا  له أبو جععر
  قا : ألهنا من اييتة.

   رجع منها لجاجة أ تيكلها؟ قا  له:   ن اضنع تلك البيضة
 قا : نعم.

 قا :  ها ارم لليك البيضة والل لك الدجاجة؟
:  كذلك اإلنعحة مثل البيضةمل  اشرت اجل  من أسواق ايسـله  مـن   قا 

 .ى120)أيد  ايصل  و  تسي  لنه إ  أن ييتيك من خيربا لنه

 من مسا ل ايرياز
ة تركع موجها وإ ووا ألمها وأ تها  سيله لن امرأ جاء رجل إىل أ  جععر

 ألبيها؟
 قا : للزوج النصف  و ة أسهم ولس وة من األم سـههان ولأل ـع مـن األب 

 سهم.
 قــا  لــه الرجــل:  ــ ن  ــرا   ميــد و ــرا   العامــة للــى لــري هــذامل يــا أبــا جععــر 

 يقولون: لأل ع من األب  و ة أسهم هحل من ستة تعو  إىل ةانية.
 : و  قالوا هذا.ر قا  له أبو جعع
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وله أ ع  لها نصف ما ترا قا : ألن اهلل لز وجل قا : 
 .ى127)

 :   ن كانع األ ع أ اً. قا  أبو جععر
 قا : ليس له إ  السدس.

ــــتم ات ــــون أن لأل ــــع  قــــا  أبــــو جععــــر :  هــــا لكــــم نقصــــتم األخ إن كن
والكـل أكثـر النصف بين اهلل لز وجل حى دـا النصـفمل  ـ ن اهلل حـى لـألخ الكـلمل 

 من النصف..
 لهـــا نصـــف مـــا تـــراألنـــه لـــز وجـــل قـــا  إ األ ـــع: 

وقـــا  إ األخ:  ى120)
وهــو ير هــا

إن   يكــن دــا ولــديعــي مجيــي مادــا  ى129)
 ــو تعطــون الــذ   ى150)

جعــل اهلل لزوجــل لــه اجلهيــي إ بعــ   را ضــكم شــيئامل وتعطــون الــذ  جعــل اهلل لــه 
 ـــوة ألم وأ ـــع ألب  تعطـــون الـــزوج النصـــف النصـــف تامـــاً وتقولـــون إ موج وأم وإ

واألم السدس واإل وة من األم الثل  واأل ع من األب النصف  علوهنا من تسـعة 
 وهحل ستة تعو  إىل تسعة.
  قا : كذلك يقولون.

 :   ن كانع األ ع أ اً ألب. قا  له أبو جععر
 قا  له الرجل: ليس له شحلءمل  ها تقو  أنع؟

 .ى151) ب واألم و  لس وة من األب مي األم شحلء قا : ليس لس وة من األ

                                                           

 .170سورة النساء:  ى127)
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 من اات اجات اإلمام الصالق 

  مي الثنوية والزنالقة
 كـان مـن  لبـد اهلل لـن هشـام بـن احلكـم إ اـدي  الزنـديق الـذ  أتـى أبـا

له:   خيلو قولـك إهنهـا ا نـانمل مـن أن يكونـا قـدن  قـوي مل أو  قو  أ  لبد اهلل
كون أاد ا قويا واآل ـر حـعيعامل  ـ ن كانـا قـوي   لـم   يـد ي  يكونا حعيع مل أو ي

كـــل وااـــد منههـــا صـــاابه ويتعـــرل بالتـــدبريمل وإن ملهـــع أن أاـــد ا قـــو  واآل ـــر 
حعيف  بع أنه وااد كها نقو مل للع ز الظاهر إ الثاينمل وإن قلع إهنهـا ا نـان   

هـا رأينـا اِللـق خيل مـن أن يكونـا متعقـ  مـن كـل جهـة أو معرتقـ  مـن كـل جهـةمل  ل
منتظهـــا والعلـــك جاريـــا وا ـــتوف الليـــل والنهـــار والشـــهس والقهـــر ل  صـــحة األمـــر 
والتدبري وا توف األمـر للـى أن ايـدبر وااـدمل   يلزمـك إن الليـع ا نـ   وبـد مـن 
 رجـــة بينههـــا اـــىت يكونـــا ا نـــ   صـــارت العرجـــة  الثـــا بينههـــا قـــدنا معههـــا  يلزمـــك 

لزمـك مـا قلنـا إ ا  نـ  اـىت يكـون بيـنهم  رجتـان  يكـون  و ةمل   ن الليع  و ـة 
 نيسامل   يتناهى إ العدل إىل ما   هناية إ الكثرة.

 قا  هشام:  كان من سؤا  الزنديق أن قا :  ها الدليل لليه؟
: وجــول األ اليـــل الــِت للــع للـــى أن صــانعا صـــنعهامل أ   قــا  أبــو لبـــد اهلل

د مبــي للهــع أن لــه بانيــا وإن كنــع   تــر البــاين تــر  أنــك إذا نظــرت إىل بنــاء مشــي
 و  تشاهدل.

 قا :  ها هو؟
ء  قــا : هــو شــحلء ّبــوف األشــياء ارجــي بقــويل شــحلء إىل إ بــات معــىن وأنــه شــحل

 قيقـة الشــيئية لــري أنــه   جســم و  صــورةمل و  وــس و  جيــسمل و  يــدرا بــاحلواس 
 اريل الزمان.اِلهسمل   تدركه األوهام و  تنقصه الدهور و  ي
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 قا  السا ل:  تقو  إنه حيي بصري.
قــا : هــو حيــي بصــريمل حيــي باــري جاراــةمل وبصــري باــري آلــةمل بــل يســهي بنعســه 
ويبصــر بنعســهمل لــيس قــويل إنــه يســهي بنعســه ويبصــر بنعســه أنــه شــحلء والــنعس شــحلء 
آ ــرمل ولكــن أرلت لبــارة لــن نعســحل إذ كنــع مســئو  وإ هامــا لــك إذ كنــع ســا ومل 

سهي بكلـه   أن الكـل منـه لـه بعـ  ولكـي أرلت إ هامـا لـك والتعبـري لـن وأقو : ي
نعسـحل ولـيس مرجعـحل إ ذلـك إ  إىل أنـه السـهيي البصـري العـا  اِلبـري بـو ا ــتوف 

 الذات و  ا توف ايعىن.
 قا  السا ل:  ها هو؟

 : هو الرب وهو ايعبول وهو اهللمل وليس قويل اهلل إ بات هذلقا  أبو لبد اهلل
احلـــروف ألـــف  م هـــاء ولكـــي أرجـــي إىل معـــىن هـــو شـــحلء  ـــالق األشـــياء وصـــانعها 
وقعـــع لليـــه هـــذل احلـــروف وهـــو ايعـــىن الـــذ  حـــى بـــه اهلل والـــرمحن والـــرايم والعزيـــز 

 وأشبال ذلك من أحا ه وهو ايعبول جل ولز.
 قا  السا ل:   نا   جند موهوما إ  خملوقا.

ها تقو  لكان التوايـد لنـا مرتععـامل ألنـا   : لو كان ذلك كقا  أبو لبد اهلل
نكلـــف أن نعتقـــد لـــري موهـــوممل ولكنـــا نقـــو  كـــل موهـــوم بـــاحلواس مـــدرا  هـــا  ـــدل 
احلــــواس و ثلــــه  هــــو خملــــوق و بــــد مــــن إ بــــات صــــاني األشــــياء  ــــارج مــــن اجلهتــــ  
 ايذمومت مل إادا ا النعحل إذ كـان النعـحل هـو اإلبطـا  والعـدممل واجلهـة الثانيـة التشـبيه
إذ كان التشبيه من صعة اي لوق الظاهر الرتكيب والتيليفمل  لم يكن بد من إ بـات 
الصـاني لوجــول ايصـنول  وا حــطرار مــنهم إليـه أ بــع أهنـم مصــنولون وأن صــانعهم 
لـــريهم ولـــيس مـــثلهم إذ كـــان مـــثلهم شـــبيها بـــم إ ظـــاهر الرتكيـــب والتـــيليف و يهـــا 

وتــنقلهم مــن صــار إىل كــرب وســوال إىل  جيــر  للــيهم مــن اــدو هم بعــد أن   يكونــوا
 بياض وقوة إىل حعف وأاوا  موجولة   ااجة لنا إىل تعسريها لثباوا ووجولها.

 قا  السا ل:  قد ادلته إذ أ بع وجولل.
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 :   أادل ولكن أ بته إذ   يكن ب  اإل بات والنعحل منزلة.قا  أبو لبد اهلل
 قا  السا ل:  له إنية وما ية؟

   يثبع الشحلء إ  ب نية وما ية.قا : نعم 
 قا  السا ل:  له كيعية؟

قــا :  مل ألن الكيعيــة جهــة الصــعة واإلااطــة ولكــن  بــد مــن اِلــروج مــن جهــة 
التعطيل والتشبيه ألن من نعال أنكرل ور ي ربوبيته وأبطلهمل ومن شبهه باـريل  قـد أ بتـه 

لكن  بد مـن إ بـات ذات بصعة اي لوق  ايصنول  الذين   يستحقون الربوبيةمل و 
 بو كيعية   يستحقها لريل و  يشارا  يها و  واط با و  يعلهها لريل.

 قا  السا ل:  يعاين األشياء بنعسه؟
: هـو أجـل مـن أن يعـاين األشـياء  باشـرة ومعاجلـة ألن ذلـك قا  أبو لبد اهلل

ة وهو تعاىل نا ذ اإلرالة ء األشياء له إ  بايباشرة وايعاجل صعة اي لوق الذ    جيحل
 وايشية  عا  يا يشاء.

 قا  السا ل:  له رحى وس  ؟
: نعـممل ولـيس ذلـك مـا يوجـد إ اي لـوق  وذلـك أن الرحـا قا  أبو لبـد اهلل

والســــ   ل ــــا  يــــد ل لليــــه  ينقلــــه مــــن اــــا  إىل اــــا  وذلــــك صــــعة اي لــــوق  
 ااجـة بـه إىل شـحلء  ـا  لـق العاجزين اكتـاج  وهـو تبـارا وتعـاىل العزيـز الـرايم  

و لقـــه مجيعـــا حمتـــاجون إليـــه وإمنـــا  لـــق األشـــياء مـــن لـــري ااجـــة و  ســـبب ا رتالـــا 
 وابتدالا.

الرمحن للى العرش استو قا  السا ل:  قوله 
 .ى151)

: بذلك وصف نعسهمل وكذلك هو مستو  للى العرش با ن قا  أبو لبد اهلل
و  أن يكـون العـرش ااويـا لـه و  أن من  لقه مـن لـري أن يكـون العـرش اـامو لـه 

العـرش حمتـام لــهمل ولكنـا نقـو  هــو اامـل العـرش و ســك العـرش ونقـو  مــن ذلـك مــا 

                                                           

 .5سورة طه:  ى151)
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وســـي كرســـيه الســـهاوات واألرضقـــا  
 ثبتنـــا مـــن العـــرش والكرســـحل مـــا  بتـــه  ى151)

ونعينا أن يكون العرش والكرسحل ااويا له أو يكون لزوجل حمتاجا إىل مكان أو إىل 
 مل بل  لقه حمتاجون إليه.شحلء  ا  لق

قا  السا ل:  ها العرق ب  أن تر عوا أيديكم إىل السهاء وب  أن لعضوها حنو 
 األرض؟

: ذلك إ للهه وإااطته وقدرته سواءمل ولكنه لز وجل أمـر قا  أبو لبد اهلل
أولياءل ولبالل بر ي أيديهم إىل السهاء حنـو العـرش ألنـه جعلـه معـدن الـرمق  ثبتنـا مـا 

ا  قا  ار عوا أيديكم إىل اهلل لز وجل وهذا  ه القرآن واأل بار لن الرسو  بت
 جيهي لليه  رق األمة كلها. 

 قا  السا ل:  هن أين أ بع أنبياء ورسو؟
: إنا يا أ بتنا أن لنـا  القـا صـانعا متعاليـا لنـا ولـن مجيـي مـا قا  أبو لبد اهلل

ل  لقـــــه و  يومســـــهم و   لـــــق وكـــــان ذلـــــك الصـــــاني اكيهـــــا   جيـــــز أن يشـــــاهد
يومســول و  يباشــرهم و  يباشــرول و  وــاجهم و  وــاجولمل  ثبــع أن لــه ســعراء إ 
 لقــه ولبــالل يــدلوهنم للــى مصــاحلهم ومنــا عهم ومــا بــه بقــاؤهممل وإ تركــه  نــاؤهممل 
 ثبع اآلمرون والناهون لن احلكيم العليم إ  لقهمل و بـع لنـد ذلـك أن لـه معـربين 

ء وصعوته من  لقـه اكهـاء مـؤلب  باحلكهـة مبعـو   بـا لـري مشـارك  وهم األنبيا
للنــــاس إ أاــــوادم للــــى مشــــاركتهم دــــم إ اِللــــق والرتكيــــب مؤيــــدين مــــن لنــــد اهلل 
احلكيم العليم باحلكهة والد  ل والرباه  والشواهد مـن إايـاء ايـوتى وإبـراء األكهـه 

لـــم يـــد  للـــى صـــدق مقـــا  واألبـــرص  ـــو للـــو أرض اهلل مـــن ا ـــة يكـــون معـــه ل
 . ى152)الرسو  ووجوب لدالته

 

                                                           

 .155سورة البقرة:  ى151)
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 مي ابن أ  العوجاء
: يا ا تلعع منيات النـاس  هـات بعضـهم سي  ابن أ  العوجاء أبا لبد اهلل

 بالبطن وبعضهم بالسل؟
: لـــو كانـــع العلـــة وااـــدة أمـــن النـــاس اـــىت  ـــحلء تلـــك العلـــة بعينهـــامل  قـــا 

 .ى155) ياب اهلل أن   يؤمن اا 

 ما احك؟
 له: ما احك؟  قا  وجاء ابن أ  العوجاء إىل أ  لبد اهلل

  لم جيبه.
 للى لريلمل  انكعي راجعا إىل أصحابهمل  قالوا: ما وراءا؟ وأقبل

قـا : شــرمل ابتــدأين  ســيلي لــن احــحلمل  ـ ن كنــع قلــع لبــد الكــرميمل  يقــو : مــن 
 تم.هذا الكرمي الذ  أنع لبدلمل   ما أقر  ليك وإما أظهر مي ما أك

  قالوا: انصرف لنه.
: وأقبـــل ابـــن أ  العوجـــاء إىل أصـــحابه حم وجـــا قـــد ظهـــر  لهـــا انصـــرف قـــا 

لليــه ذلــة الالبــةمل  قــا  مــن قــا  مــنهم إن هــذل للح ــة الداماــة صــدق وإن   يكــن 
 ــري يرجــى و  شــر يتقــى  النــاس شــرع ســواءمل وإن يكــن منقلــب إىل  ــواب ولقــاب 

  قد هلكنا.
ألصــحابه: أ ولــيس بــابن الــذ  نكــل بــاِللق وأمــر بــاحللق  قــا  ابــن أ  العوجــاء 

 . ى150)وشول لوراوم و رق أموادم وارم نساءهم

 يا مولع األسرار
 قـــا : إين رأيـــع ابنـــك موســـى يصـــلحل  ل ـــل أبـــو انيعـــة للـــى أ  لبـــد اهلل

                                                           

 .  صل إ للهه  150ص 2ايناقب: ج ى155)
 .5ل 11ب 101ص 10 ار األنوار: ج ى150)
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 والناس نرون ب  يديه  و ينهاهم و يه ما  يه؟
ل قا : يا بي إن أبا انيعـة يـذكر : الع يل موسى  لها جاء قا  أبو لبد اهلل

 أنك تصلحل والناس نرون ب  يديك  و تنهاهم؟
قا : نعم يا أبةمل إن الذ  كنع أصلحل له كـان أقـرب إيل مـنهم يقـو  اهلل تعـاىل: 

وحنن أقرب إليه من ابل الوريد
 .ى157)

 إىل نعسه وقا : بي  أنع وأمحل يا مولع األسرار. قا :  ضهه أبو لبد اهلل
 : يا أبا انيعة القتل لندكم أشد أم الزنا؟أبو لبد اهلل  قا 

  قا : بل القتل.
قا :  كيف أمر اهلل تعاىل إ القتل بشاهدين وإ الزنا بيربعـةمل كيـف يـدرا هـذا 

 بالقياس؟
 يا أبا انيعة ترا الصوة أشد أم ترا الصيام؟

  قا : بل ترا الصوة.
 ووامل كيف يدرا هذا بالقياس؟قا :  كيف تقضحل ايرأة صيامها و  تقضحل ص

 ووك يا أبا انيعة النساء أحعف لن ايكاسب أم الرجا ؟ 
  قا : بل النساء.

قــا :  كيــف جعــل اهلل تعــاىل للهــرأة ســهها وللرجــل ســهه مل كيــف يــدرا هــذا 
 بالقياس؟

 يا أبا انيعة الاا   أقذر أم ايي؟
مـــن ايـــي كيـــف  قـــا : بـــل الاـــا  . قـــا :  كيـــف يســـتن ى مـــن الاـــا   وياتســـل

 …يدرا هذا بالقياس؟ 
 قا  أبو انيعة: جعلع  داا اد ي  دي  حندز به لنك.

مل لـن أبيـه احلسـ  قا : اد ي أ  حمهد بن للحلمل لن أبيه للحل بن احلس 
                                                           

 .10سورة ق:  ى157)
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مل لـن أبيـه للـحل بـن أ  طالـب )صـلوات اهلل للـيهم أمجعـ ى قـا : قـا  بن للـحل 
لبيـع مـن أللـى لليـ  وأ ـذ طينـة شـيعتنا : إن اهلل أ ذ ميثاق أهـل ارسو  اهلل 

منــه ولــو جهــد أهــل الســهاء وأهــل األرض أن ياــريوا مــن ذلــك شــيئا مــا اســتطالول. 
 .ى150)قا :  بكى أبو انيعة بكاء شديدا وبكى أصحابه    رج و رجوا

                                                           

 .مناظرة أ  انيعة مي أ  لبد اهلل  190ـ109ا  تصاص: ص ى150)
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  من اات اجات اإلمام الكاظم 

 ما يد  للى نبوة حمهد 
 ؟أ  مع ز يد  للى نبوة حمهد رو  أن قوما من اليهول قالوا للصالق

قـــا : كتابـــه ايهـــيهن البـــاهر لعقـــو  النـــاظرين مـــي مـــا ألطـــحل مـــن احلـــو  واحلـــرام 
 ولري ا  ا لو ذكرنال لطا  شراه.

  قا  اليهول: كيف لنا أن نعلم أن هذا كها وصعع؟
وهـو صـيب وكـان ااحـرا: وكيـف لنـا بـين نعلـم مـا   قا  دم موسى بن جععـر

 موسى أهنا للى ما تصعون؟تذكرون من آيات 
 قالوا: للهنا ذلك بنقل الصالق .

:  اللهوا صـدق مـا أنبـيتكم بـه ّبـرب طعـل لقنـه اهلل قا  دم موسى بن جععر
 تعاىل من لري تعليم و  معر ة لن الناقل .

 قـــــالوا: نشـــــهد أن   إلـــــه إ  اهلل وأن حمهـــــدا رســـــو  اهلل وأنكـــــم األ هـــــة اداليـــــة 
  للى  لقه.واحل ج من لند اهلل
مل   قا : أنع القا م  قبل ب  ليي موسى بن جععر  و ب أبو لبد اهلل

 . ى159)ووهب دم وانصر وا مسله  مل   كساهم أبو لبد اهلل…من بعد 

                                                           

 .1ل 10ب 125ـ122ص 10 ار األنوار: ج ى159)
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 مي أ  انيعة
 لهــا أتيــع ايدينــة  قــا  أبــو انيعــة: ا  ــع إ أيــام أ  لبــد اهلل الصــالق

إذنــهمل إذ  ــرج صــيب يــدرج  قلــع: يــا لــوم ل لــع لارل   لســع إ الــدهليز أنتظــر 
 أين يضي الاريب الاا   من بلدكم؟

قــا : للــى رســلك   جلــس مســتندا إىل احلــا  مل   قــا : تــوق شــطوط األهنــار 
ومســاق  الثهــار وأ نيــة ايســاجد وقارلــة الطريــق وتــوار  لــف جــدار وشــل  وبــك و  

عـــع مـــن الصـــيب تســـتقبل القبلـــة و  تســـتدبرها وحـــي ايـــ  شـــئع.  ـــيل بي مـــا ح
  قلع له: ما احك؟

 قـــا : أنـــا موســـى بـــن جععـــر بـــن حمهـــد بـــن للـــحل بـــن احلســـ  بـــن للـــحل بـــن أ  
 طالب.

  قلع له: يا لوم  ن ايعصية؟
: إن السيئات   للو من إاد   وزمل إما أن تكون من اهلل وليسـع  قا 

ن منــه ومــن منــهمل  ــو ينباــحل للــرب أن يعــذب العبــد للــى مــا  يرتكــبمل وإمــا أن تكــو 
العبـد وليســع كـذلكمل  ــو ينباـحل للشــريك القـو  أن يظلــم الشـريك الضــعيفمل وإمــا 
أن تكـــون مـــن العبـــد وهـــحل منـــه  ـــ ن لعـــا  بكرمـــه وجـــولل وإن لاقـــب  بـــذنب العبـــد 

 وجريرته.
 . ى100)واستانيع  ا حعع قا  أبو انيعة:  انصر ع و  ألق أبا لبد اهلل

                                                           

 ورو  لنه إ قصار هذل ايعاين. 211ـ211اف العقو : ص ى100)
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 من اات اجات اإلمام الرحا 

 ليهان ايروم مي س
 لن احلسن بن حمهد النو لحل قا : 

قدم سليهان ايروم  متكلم  راسان للى اييمون  يكرمه ووصلهمل   قا  له: إن 
قـــدم للــــحل مــــن احل ـــام وهــــو وــــب الكــــوم  ابـــن لهــــحل للــــحل بـــن موســــى الرحــــا

 وأصحابهمل  و لليك أن تصري إلينا يوم الرتوية يناظرته.
أكــرل أن أســي  مثلــه إ  لســـك إ مجالــة مــن بـــي  قــا  ســليهان: يــا أمـــري إين 

 هاشم  ينتق  لند القوم إذا كلهي و  جيوم ا ستقصاء لليه.
قــا  ايــيمون: إمنـــا وجهــع إليـــه يعــر ِت بقوتـــك ولــيس مـــرال  إ  أن تقطعــه لـــن 

 ا ة واادة  ق .
  قا  سليهان: اسبك يا أمريمل امجي بيي وبينه و لي والذم.

 قـا : إنـه قـدم إلينـا رجـل مـن أهـل مـروم وهـو وااـد  الرحـا  وجه اييمون إىل
  راسان من أصحاب الكوم   ن  ف لليك أن تت شم ايصري إلينا  علع.

للوحـوء وقـا  لنـا: تقـدموين ولهـران الصـا  معنـامل  صـرنا إىل البـابمل   نه 
 ي ذ ياسر و الـد بيـد   ـيل وين للـى ايـيمونمل  لهـا سـلهع قـا : أيـن أ ـحل أبـو 

 سن أبقال اهلل تعاىل؟احل
قلــع:  لعتــه يلــبس  يابــه وأمرنــا أن نتقــدممل   قلــع: يــا أمــري إن لهــران مــو ا 

 معحل وهو للى الباب.
  قا : ومن لهران؟

 قلع: الصا  الذ  أسلم للى يدا.
قــا :  ليــد لمل  ــد ل  راــب بــه ايــيمونمل   قــا  لــه: يــا لهــران    ــع اــىت 
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 صرت من بي هاشم.
 الذ  شر ي بكم يا أمري. قا : احلهد هلل

  قا  له اييمون: يا لهران هذا سليهان ايروم  متكلم  راسان.
 قا  لهران: يا أمري إنه يزلم وااد  راسان إ النظر وينكر البداء.

 قا :  لم   تناظرونه؟
 قا : لهران ذلك إليه.

  قا : إ أ  شحلء كنتم؟  د ل الرحا
 سليهان ايروم .قا  لهران: يا ابن رسو  اهلل هذا 

  قا  له سليهان أ ترحى بي  احلسن وبقوله  يه؟
 قــا  لهــران: قــد رحــيع بقــو  أ  احلســن إ البــداء للــى أن يــيتيي  يــه   ــة 

 أاتج با للى نظرا حل من أهل النظر.
 قا  اييمون: يا أبا احلسن ما تقو   يها تشاجرا  يه؟

أو  يـذكر اإلنسـان زوجل يقو : قا : وما أنكرت من البداء يا سليهان واهلل ل
أنا  لقنال من قبل و  يك شيئاً 

وهو الـذ  يبـدأ اِللـق   ويقو  لز وجل:  ى101)
يعيدل

بديي السهاوات واألرضويقو :  ى101)
يزيـد إ ويقـو  لـز وجـل:  ى101)

اِللق ما يشاء
وبدأ  لق اإلنسان من ط ويقو :  ى102)

ويقو  لزوجـل:  ى105)
هلل إمــا يعــذبم وإمــا يتــوب للــيهموآ ــرون مرجــون ألمــر ا

ويقــو  لزوجــل:  ى100)
وما يعهر من معهر و  ينقص من لهرل إ  إ كتاب

 .ى107)
                                                           

 .07سورة مرمي:  ى101)
 .17سورة الروم:  ى101)
 .101مل سورة األنعام: 117سورة البقرة:  ى101)
 .1طر: سورة  ا ى102)
 .7سورة الس دة:  ى105)
 .100سورة التوبة:  ى100)
 .11سورة  اطر:  ى107)
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 قا  سليهان: هل رويع  يه من آبا ك شيئا؟
أنه قا : إن هلل لز وجـل للهـ   قا : نعممل رويع لن أ  لن أ  لبد اهلل 

لبــداء وللهــا للهــه مو كتــه للهــا خمزونــا مكنونــا   يعلهــه إ  هــو مــن ذلــك يكــون ا
 ورسلهمل  العلهاء من أهل بيع نبينا يعلهونه.

 قا  سليهان: أاب أن تنزله يل من كتاب اهلل لزوجل.
 تــــو  لــــنهم  هــــا أنــــع  لــــوم :قــــا  قــــو  اهلل لزوجــــل لنبيــــه 

أرال  ى100)
وذكر   ن الذكر  تنعي ايؤمن هوكهم   بدا هلل تعاىل  قا : 

 .ى109)
 لين جعلع  داا.قا  سليهان: م 
قــا : إن اهلل  لــن رســو  اهلل : لقــد أ ــربين أ  لــن آبا ــهقــا  الرحــا 

لزوجل أواى إىل نيب من أنبيا ه أن أ رب  ونا ايلـك أين متو يـه إىل كـذا وكـذا  يتـال 
ذلك النيب  ي ربل  دلا اهلل ايلـك وهـو للـى سـريرل اـىت سـق  مـن السـرير وقـا : يـا 

وقضــحل أمــر مل  ــيواى اهلل لزوجــل إىل ذلــك النــيب أن رب أجلــي اــىت يشــب طعلــحل 
ا ــع  ونـــا ايلـــك  ـــيللم أين قـــد أنســيع إ أجلـــه وملت إ لهـــرل إىل نيـــس لشـــرة 

: يـــا رب إنـــك لـــتعلم أين   أكـــذب قـــ   ـــيواى اهلل لـــز ســـنةمل  قـــا  ذلـــك النـــيب
 وجل إليه إمنا أنع لبد ميمور  يبلاه ذلك واهلل   يسي  لها يععل.

 ىل سليهان  قا : أاسبك حاهيع اليهول إ هذا الباب.إ   التعع 
 قا : ألوذ باهلل من ذلك وما قالع اليهول؟

يد اهلل مالولةقا : قالع اليهول: 
يعنون أن اهلل تعاىل قد  رغ من األمـر  ى170)
للع أيديهم ولعنوا  ا قالوا ليس ودز شيئامل  قا  اهلل لزوجل: 

 ..ى171)
لــن البــداء  قــا : ومــا ينكــر  موســى بــن جععــر ولقــد حعــع قومــا ســيلوا أ  

                                                           

 .52سورة الذاريات:  ى100)
 .55سورة الذاريات:  ى109)
 .02سورة ايا دة:  ى170)
 .02سورة ايا دة:  ى171)
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 الناس من البداء وأن يقف اهلل قوما يرجيهم ألمرل.
إنــــا أنزلنــــال إ ليلــــة القــــدرقــــا  ســــليهان: أ  لــــربين لــــن 

ء  إ أ  شــــحل ى171)
 أنزلع؟

قا : يا سليهان ليلة القدر يقدر اهلل لزوجل  يها ما يكون مـن السـنة إىل السـنة 
 ر أو شر أو رمق  ها قدرل إ تلك الليلة  هو من اكتوم.من اياة أو موت أو ي

 قا  سليهان: أ ن قد  ههع جعلع  داامل  زلين.
قــا : يــا ســليهان إن مــن األمــور أمــورا موقو ــة لنــد اهلل لــز وجــل يقــدم منهــا مــا 

كــان يقــو : العلــم   يشــاء ويــؤ ر مــا يشــاء ونحــو مــا يشــاءمل يــا ســليهان إن لليــا
 ومو كتــه ورســله  هــا للهــه مو كتــه ورســله   نــه يكــون و  للهــانمل  علــم للهــه اهلل

يكـــذب نعســـه و  مو كتـــه و  رســـلهمل وللـــم لنـــدل خمـــزون   يطلـــي لليـــه أاـــدا مـــن 
  لقه يقدم منه ما يشاء ويؤ ر منه ما يشاء ونحو ما يشاء ويثبع ما يشاء.
بـه إن  قا  سليهان للهـيمون: يـا أمـري   أنكـر بعـد يـومحل هـذا البـداء و  أكـذب

 .ى171)شاء اهللمل احلدي 

                                                           

 .1سورة القدر:  ى171)
 .1ل 11ب 101-179ص 1: جليون أ بار الرحا  ى171)
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 مي اييمون العباسحل
لن أ  الصلع لبد السوم بن صاحل ادرو  قا : سي  اييمون أبا احلسن للحل 

وهــو الــذ   لــق الســهاوات واألرض لــن قــو  اهلل لزوجــل:  بــن موســى الرحــا
إ ستة أيام وكان لرشه للى اياء ليبلوكم أيكم أاسن لهو

 .ى172)
تبـــارا وتعـــاىل  لــق العـــرش وايـــاء وايو كــة قبـــل  لـــق الســـهاوات   قــا : إن اهلل

واألرضمل وكانـــع ايو كـــة تســـتد  بينعســـها وبـــالعرش وايـــاء للـــى اهلل لـــز وجـــلمل   
جعــل لرشـــه للـــى ايـــاء ليظهـــر بـــذلك قدرتـــه للهو كـــة  يعلهـــوا أنـــه للـــى كـــل شـــحلء 

و لـق السـهاوات قديرمل   ر ي العرش بقدرتـه ونقلـه   علـه  ـوق السـهاوات السـبيمل 
واألرض إ سـتة أيـام وهـو مسـتو  للـى لرشـهمل وكـان قـالرا للـى أن خيلقهـا إ طر ــة 
لــ  ولكنــه لزوجــل  لقهــا إ ســتة أيــام ليظهــر للهو كــة مــا خيلقــه منهــا شــيئا بعــد 
شـــحلء وتســـتد   ـــدوز مـــا وـــدز للـــى اهلل تعـــاىل ذكـــرل مـــرة بعـــد مـــرة و  خيلـــق اهلل 

 لــن العـرش ولــن مجيـي مــا  لـقمل   يوصــف بــالكون العـرش حلاجــة بـه إليــه ألنـه لــي
 للى العرش ألنه ليس جبسممل تعاىل اهلل لن صعة  لقه للوا كبريا.

  نــه لــز وجــل  لــق  لقــه  ليبلــوكم أيكــم أاســن لهــووأمــا قولــه لزوجــل: 
ليبلوهم بتكليف طالته ولبالته   للى سبيل ا متحان والت ربة ألنـه   يـز  لليهـا 

 بكل شحلء.
 .ى175)اييمون:  رجع لي يا أبا احلسن  رج اهلل لنك  قا 
 

 من اات اجات اإلمام اجلوال 
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 مي و  بن أكثم
ابنتـه أم العضـل  يا أرال اييمون أن يـزوج أبـا جععـر حمهـد بـن للـحل بـن موسـى

اجتهي لليه أهل بيتـه األلنـ  منـهمل  قـالوا: يـا أمـري ننشـدا اهلل أن لـرج لنـا أمـرا قـد 
 ع لنا لزا قد ألبسنا اهللمل  قد لر ع األمر الذ  بيننا وب  آ  للـحلملكنالمل وتنز 

 قدنا واديثا.
  قا  اييمون: اسكتوا  و اهلل   قبلع من أاد منكم إ أمرل.

 قالوا: يا أمري أ  تزوج قرة لينك صبيا   يتعقه إ لين اهلل و  يعرف  ريضة من 
يومئذ لشـر سـن  أو إاـد  لشـرة  سنة و  نيز ب  احلق والباطل ـ وأل  جععر

 سنة ـ  لو صربت لليه اىت يتيلب ويقرأ القرآن ويعرف  رحا من سنة.
 قــــا  دــــم ايــــيمون: واهلل إنــــه أ قــــه مــــنكم وأللــــم بــــاهلل وبرســــوله و را ضــــه وســــننه 
وأاكامـــهمل وأقـــرأ لكتـــاب اهللمل وأللـــم  حكهـــه ومتشـــابهمل و اصـــه ولامـــهمل وناســـ ه 

له مـنكممل  اسـيلول  ـ ن كـان األمـر كهـا قلـتم قبلـع مـنكم إ ومنسو همل وتنزيله وتيوي
 أمرلمل وإن كان كها قلع للهتم أن الرجل  ري منكم.

  رجوا من لندل وبعثوا إىل و  بن أكثم وأطهعول إ هدايا أن وتا  للـى أ  
  سيلة   يدر  كيف اجلواب  يها لند اييمون إذا اجتهعوا للتزويج. جععر

قالوا: يا أمري هذا و  بن أكثم إن أذنـع لـه  ضر أبو جععر لها اضروا وا
 لن مسيلة؟ سي  أبا جععر

  قا  اييمون: يا و  سل أبا جععر لن مسيلة إ العقه لننظر كيف  قهه؟
  قا  و : يا أبا جععر أصلحك اهلل ما تقو  إ حمرم قتل صيدا؟

اهومل لهـدا أو  طـيمل : قتلـه إ اـل أو إ اـرممل لايـا أو جـ قا  أبو جععـر
لبدا أو ارامل صاريا أو كبريامل مبد ا أو معيدامل من ذوات الطري أو لريهامل مـن صـاار 
الصيد أو من كبارهامل مصرا لليها أو نالمامل بالليـل إ وكرهـا أو بالنهـار ليانـامل حمرمـا 

 للحج أو للعهرة؟
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اس تع با قا :  انقطي و  بن أكثم انقطالا   خيف للى أهل اجمللس وكثر الن
 من جوابه ونش  اييمون  قا : لطب يا أبا جععر؟

 : نعم. قا  أبو جععر
 قــا  ايــيمون: احلهــد هلل إقــرارا بنعهتــهمل و  إلــه إ  اهلل إ وصــا لعظهتــهمل وصــلى 
اهلل للى حمهد لند ذكرلمل وقد كان من  ضل اهلل للى األنام أن ألناهم باحلو  لن 

مى مـنكم والصـاحل  مـن لبـالكم وإمـا كم إن يكونـوا وأنكحـوا األيـااحلراممل  قـا : 
 قـــراء ياـــنهم اهلل مـــن  ضـــله واهلل واســـي للـــيم

  إن حمهـــد بـــن للـــحل ذكـــر أم  ى170)
العضل بنع لبد اهلل وبذ  دا من الصداق نيسها ة لرهـم وقـد موجـع  هـل قبلـع 

 يا أبا جععر؟
 : نعممل قد قبلع هذا التزويج بذا الصداق. قا  أبو جععر

 و  لليه اييمون وجاء الناس للى مراتبهم إ اِلاص والعام.  أ
قا :  بينا حنن كذلك إذ حعنا كوما كينه كـوم ايواـ  إ  اوبـاوم  ـ ذا حنـن 
باِلدم جيرون سعينة من  ضة  يها نسا ج من إبريسم مكان القلوس والسعينة  لـوءة 

العامــة  طيبــوهم  لهــا تعــرق لاليــة  ضــه وا حلــى أهــل اِلــاص بــا   مــدوها إىل لار 
الناس قا  اييمون: يا أبا جععر إن رأيع أن تب  لنا ما الذ  جيب للى كل صـنف 

 من هذل األصناف الِت ذكرت إ قتل الصيد.
نعـــممل إن اكـــرم إذا قتـــل صـــيدا إ احلـــل والصـــيد مـــن ذوات   قـــا  أبـــو جععـــر

اجلـــزاء مضـــالعامل وإذا قتـــل  الطــري مـــن كبارهـــا  عليــه شـــاةمل وإذا أصـــابه إ احلـــرم  عليــه
 ر ا إ احلل  عليه محل قد  طممل وليس لليه قيهته ألنه ليس إ احلرممل وإذا قتله إ 
احلرم  عليه احلهل وقيهته ألنه إ احلرممل   ذا كان من الواـوش  عليـه إ محـار واـ  
بدنةمل وكذلك إ النعامـةمل  ـ ن   يقـدر   طعـام سـت  مسـكينامل  ـ ن   يقـدر  صـيام 

                                                           

 .11سورة النور:  ى170)
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ـــه إطعـــام  و ـــ  ة ـــه بقـــرةمل  ـــ ن   يقـــدر  علي انيـــة لشـــر يومـــامل وإن كانـــع بقـــرة  علي
مســكينامل  ــ ن   يقــدر  ليصــم تســعة أيــاممل وإن كــان ظبيــا  عليــه شــاةمل  ــ ن   يقــدر 
 عليه إطعام لشرة مساك مل   ن   يقدر  صيام  و ة أياممل وإن كان إ احلـرم  عليـه 

اقا واجبـا لليـه أن ينحـرلمل  ـ ن كـان إ اـج  ـىن  اجلزاء مضالعا هدياً بالغ الكعبةمل
ايــ  ينحــر النــاسمل وإن كــان إ لهــرة ينحــرل  كــةمل ويتصــدق  ثــل ةنــه اــىت يكــون 
مضـالعامل وكـذلك إذا أصـاب أرنبـا  عليــه شـاةمل وإذا قتـل احلهامـة تصـدق بــدرهممل أو 

وكـل يشرت  به طعاما حلهام احلـرممل وإ العـرخ نصـف لرهـممل وإ البيضـة ربـي لرهـممل 
ما أتى به اكرم جبهالة  و شحلء لليه  يه إ  الصيدمل   ن لليه العداء جبهالة كان أو 
بعلــممل ّبطــ  كــان أو بعهــدمل وكــل مــا أتــى العبــد  كعارتــه للــى صــاابه  ثــل مــا يلــزم 
صاابهمل وكل ما أتى به الصاري الـذ  لـيس ببـالغ  ـو شـحلء لليـه  يـهمل وإن كـان مـن 

ليس لليه كعارة والنقهة إ اآل رةمل وإن ل  للى الصـيد  لال  هو  ن ينتقم اهلل منه
وهو حمرم  قتل  عليه العداءمل وايصر لليه يلزمه بعد العداء لقوبة إ اآل ـرةمل والنـالم 

ء لليـه بعـد العـداءمل وإذا أصـاب لـيو إ وكرهـا  طـي  ـو شـحلء لليـه إ   لليه   شحل
اكــرم للحــج ينحــر العــداء  ــىن أن يتعهــدلمل  ــ ن لهــد بليــل أو هنــار  عليــه العــداءمل و 

 اي  ينحر الناسمل واكرم للعهرة ينحر  كة.
مل قـــا :   للـــا أهـــل بيتـــه  ـــيمر ايـــيمون أن يكتـــب ذلـــك كلـــه لـــن أ  جععـــر

 الذين أنكروا تزوجيه لليه  قا  دم: هل  يكم أاد جييب  ثل هذا اجلواب؟
 قالوا:   واهللمل و  القاححل.
لبيــع  لــوا مــنكم ومــن هــذا اِللــقمل أومــا للهــتم أن   قــا : ووكــم أهــل هــذا ا

و ــا صــبيان لــري بــالا  و  يبــايي طعــو  بــايي احلســن واحلســ   رســو  اهلل 
وهـو ابـن لشـرة سـنة وقبـل اهلل  آمـن بـالنيب  لري امل أومـا للهـتم أن أبـال لليـا
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إىل طعــو لــريل  ورســوله منــه إنانــه و  يقبــل مــن طعــل لــريل و  للــا رســو  اهلل 
 اإلنانمل أوما للهتم أهنا ذريًة بعضها من بع  جير  آل رهم مثل ما جير  ألودم؟

  قالوا: صدقع يا أمري كنع أنع أللم به منا.
 و ــــة أطبــــاق رقــــاع ملعــــران  قــــا :   أمــــر ايــــيمون أن ينثــــر للــــى أ  جععــــر

عهة ومسك مع ون  اء الورل جو ها رقاع للى طبق رقاع لها تمل والثاين حياع ط
يــن أ ــذهامل والثالــ   يــه بــدرمل  ــيمر أن يعــرق الطبــق الــذ  لليــه لهــا ت للــى بــي 
هاشم  اصة والذ  لليه حياع طعهة للى الومراء والذ  لليه البدر للى القوال و  

 .ى177)أيام اياته اىت كان يؤ رل للى ولدل يز  مكرما أل  جععر
 

 أسئلة تع يزية
يـــيمون ليحـــ  بـــن أكـــثم: اطـــرل للـــى أ  وإ البحـــار لـــن اـــف العقـــو : قـــا  ا

 مسيلة تقطعه  يها. جععر حمهد بن الرحا
 قــا  وــ : يــا أبــا جععــر مــا تقــو  إ رجــل نكــح امــرأة للــى منــامل أ اــل لــه أن 

 يتزوجها؟
: يـــدلها اـــىت يســـترب ها مـــن نطعتـــه ونطعـــة لـــريل إذ   يـــؤمن منهـــا أن  قـــا 

مل   يتـــزوج بـــا إن أرالمل   منـــا تكـــون قـــد أاـــد ع مـــي لـــريل اـــد ا كهـــا أاـــد ع معـــه
 مثلها مثل ّلة أكل رجل منها ارامامل   اشرتاها  يكل منها او .

: يا أبا حمهد ما تقو  إ رجل ارمع لليـه  انقطي و مل  قا  له أبو جععر
امــرأة بالاــداةمل والــع لــه ارتعــاع النهــارمل وارمــع لليــه نصــف النهــارمل   الــع لــه 

صرمل   الع له اياربمل   ارمع لليه نصف الليلمل   الظهرمل   ارمع لليه الع
 الع له مي الع رمل   ارمع لليه ارتعاع النهارمل   الع له نصف النهار؟
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  بقحل و  والعقهاء بلسا  رسا.
  قا  اييمون: يا أبا جععر ألزا اهلل ب  لنا هذا.

لتقهــــا قــــا : هــــذا رجــــل نظــــر إىل  لوكــــة   اــــل لــــهمل  اشــــرتاها  حلــــع لــــهمل   أ
 حرمـــع لليـــهمل   تزوجهـــا  حلـــع لـــهمل  ظـــاهر منهـــا  حرمـــع لليـــهمل  كعـــر للظهـــار 
 حلــــع لــــهمل   طلقهــــا تطليقــــة  حرمــــع لليــــهمل   راجعهــــا  حلــــع لــــهمل  ارتــــد لــــن 
اإلسوم  حرمع لليهمل  تاب ورجي إىل اإلسوم  حلع له بالنكـال األو مل كهـا أقـر 

يـــ  أســـلم للـــى النكـــال نكـــال مينـــب مـــي أ  العـــاص بـــن الربيـــي ا رســـو  اهلل 
 .ى170)األو 
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 من اات اجات اإلمام ادال  

 أسئلة إ القرآن الكرمي
قا  موسى بن حمهد بن الرحـا: لقيـع وـ  بـن أكـثم إ لار العامـة  سـيلي لـن 
مســـا لمل   ئـــع إىل أ ـــحل للـــحل بـــن حمهـــدمل  ـــدار بيـــي وبينـــه مـــن ايـــوال  مـــا محلـــي 

ابــن أكــثم كتــب يســيلي لــن مســـا ل وبصــرين طالتــهمل  قلــع لــه: جعلــع  ـــداا إن 
 أل تيه  يها؟

  ضحك   قا :  هل أ تيته؟
 قلع:  .
 قا : و ؟

 قلع:   ألر ها.
 قا : وما هحل؟

قا  الذ  لنـدل للـم مـن الكتـاب أنـا آتيـك قلع: كتب يسيلي لن قو  اهلل: 
به قبل أن يرتد إليك طر ك

 مل نيب اهلل كان حمتاجا إىل للم آصف؟ى179)
ور ـــي أبويـــه للـــى العـــرش و ـــروا لـــه ســـ داً اىل: ولـــن قولـــه تعـــ

مل أســـ د ى100)
 يعقوب وولدل ليوسف وهم أنبياء؟

 ــــــ ن كنــــــع إ شــــــك  ــــــا أنزلنــــــا إ ليــــــك  ســــــئل الــــــذين يقــــــرؤن ولــــــن قولــــــه: 
الكتاب

 قـد شـكمل وإن   مل من اي اطب باآليةمل   ن كـان اي اطـب النـيبى101)
 كان اي اطب لريل  على من إذاً أنز  الكتاب؟

                                                           

 .20سورة النهل:  ى179)
 .100سورة يوسف:  ى100)
 .92سورة يونس:  ى101)
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ولــو أمنــا إ األرض مــن شــ رة أقــوم والبحــر نــدل مــن بعــدل لــه تعــاىل: ولــن قو 
سبعة أ ر ما نعدت كلهات اهلل

 مل ما هذل األ ر وأين هحل؟ى101)
 يها ما تشتهيه األنعس وتلـذ األلـ ولن قوله تعاىل: 

مل  اشـتهع نعـس ى101)
 آلم أكل الرب  يكل وأطعم  كيف لوقب؟

ـــولـــن قولـــه:  مل يـــزوج اهلل لبـــالل الـــذكرانمل  قـــد ى(102اً أو يـــزوجهم ذكرانـــاً وإنا 
 لاقب قوما  علوا ذلك؟

وأشــــــهدوا ذو  لــــــد  ولــــــن شــــــهالة ايــــــرأة جــــــامت واــــــدها وقــــــد قــــــا  اهلل: 
منكم

 ؟ى105)
: )يورز من ايبا ى  هن ينظر إذا با  إليهمل مي أنـه  ولن اِلنثى وقو  للحل 

 وقـد نظـرت لسى أن يكـون امـرأة وقـد نظـر إليهـا الرجـا مل أو لسـى أن يكـون رجـو
 إليه النساء وهذا ما   ولمل وشهالة اجلار إىل نعسه   تقبل؟

ولـــن رجـــل أتـــى إىل قطيـــي لـــنم  ـــرأ  الرالـــحل ينـــزو للـــى شـــاة منهـــا  لهـــا بصـــر 
 بصاابها  لى سبيلها  د لع ب  الانم كيف تذبحمل وهل جيوم أكلها أم  ؟

مل وإمنــا جيهــر إ ولــن صــوة الع ــر   جيهــر  يهــا بــالقراءة وهــحل مــن صــوة النهــار
 صوة الليل؟

 بن جرموم: بشر قاتل ابن صعية بالنارمل  لـم   يقتلـه وهـو  ولن قو  للحل 
 إمام؟

  قتــل أهــل صــع  وأمــر بــذلك مقبلــ  ومــدبرين وأجــام  وأ ــربين لــن للــحل
للى اجلراىمل وكان اكهه يوم اجلهل أنه   يقتل موليا و  جيز للى جـريح و  يـيمر 

ل ل لارل  هو آمنمل ومـن ألقـى سـواه  هـو آمـنمل    عـل ذلـك؟ بذلك وقا : من 
                                                           

 . 17سورة لقهان:  ى101)
 .71سورة الز رف:  ى101)
 .50سورة الشور :  ى102)
 .1سورة الطوق:  ى105)
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   ن كان احلكم األو  صوابا  الثاين  طي؟
 وأ ربين لن رجل أقر باللواط للى نعسه أ ود أم يدرأ لنه احلد؟

 قا : اكتب إليه.
 قلع: وما أكتب؟ 

 قــا : اكتــب بســم اهلل الــرمحن الــرايم وأنــع  يدهــك اهلل الرشــد أتــاين كتابــك ومــا
امتحنتنــا بــه مــن تعنتــك لت ــد إىل الطعــن ســبيو إن قصــرنا  يهــامل واهلل يكا ئــك للــى 
نيتكمل وقد شرانا مسـا لك  يصـغ إليهـا حعـك وذلـل دـا  ههـك واشـال بـا قلبـكمل 

  قد لزمتك احل ة والسوم.
قا  الذ  لندل للـم مـن الكتـابسيلع لن قو  اهلل جل ولز : 

 هـو  ى100)
يهان لــن معر ــة مــا لــرف آصــف لكنــه صــلوات اهلل آصــف بــن بر يــا و  يع ــز ســل

لليــه أاــب أن يعــرف أمتــه مــن اجلــن واإلنــس أنــه احل ــة مــن بعــدلمل وذلــك مــن للــم 
أوللــــه آصــــف بــــيمر اهللمل  عههــــه ذلــــك لــــئو خيتلــــف لليــــه إ إمامتــــه  ســــليهان

لتعــرف نبوتــه وإمامتــه مــن بعــدل لتيكــد  ول لتــهمل كهــا  هــم ســليهان إ ايــاة لاول
 اِللق.احل ة للى 

وأمــا ســ ول يعقــوب وولــدل كــان طالــة هلل وحمبــة ليوســفمل كهــا أن الســ ول مــن 
ايو كــــة آللم   يكــــن آللم وإمنــــا كــــان ذلــــك طالــــة هلل وحمبــــة مــــنهم آللممل  ســــ د 

وولدل ويوسـف معهـم شـكرا هلل باجتهـاع ،لهـممل أ  تـرل يقـو  إ شـكرل  يعقوب
تيويــل األااليــ  رب قــد آتيتــي مــن ايلــك وللهتــي مــنذلــك الوقــع: 

إىل  ى107)
 آ ر اآلية.

ــــــه:  ــــــذين يقــــــرؤون وأمــــــا قول ــــــا إليــــــك  ســــــئل ال ــــــع إ شــــــك  ــــــا أنزلن ــــــ ن كن  
الكتــاب

و  يكــن إ شــك  ــا أنــز  إليــهمل  مل  ــ ن اي اطــب بــه رســو  اهلل ى100)
                                                           

 .20رة النهل: سو  ى100)
 .101سورة يوسف:  ى107)
 .92سورة يونس:  ى100)
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ولكــن قالــع اجلهلــة كيــف   يبعــ  اهلل نبيــا مــن ايو كــة إذ   يعــرق بــ  نبيــه وبيننــا 
ايءكــل وايشــارب وايشــحل إ األســواقمل  ــيواى اهلل تعــاىل إىل نبيــه  إ ا ســتاناء لــن

سئل الذين يقرؤون الكتاب   حضر اجلهلـة هـل بعـ  اهلل رسـو  قبلـك إ  وهـو 
  ـ ن كنـع إ شـكييكل الطعام ونشحل إ األسواق ولك بم أسوةمل وإمنـا قـا : 

نـــا وأبنـــاءكم ونســـاءنا تعـــالوا نـــدع أبناءو  يكـــن ولكـــن للنصـــعةمل كهـــا قـــا  تعـــاىل: 
ونســاءكم وأنعســنا وأنعســكم   نبتهــل  ن عــل لعنــع اهلل للــى الكــاذب 

ولــو  ى109)
قــا  للــيكم   جييبــوا إىل ايباهلــةمل وقــد للــم اهلل أن نبيــه يــؤل  لنــه رســا ته ومــا هــو 

أنـــه صـــالق  يهـــا يقـــو  ولكـــن أاـــب أن  مـــن الكـــاذب   كـــذلك لـــرف النـــيب 
 ينصف من نعسه.
ولو أمنا إ األرض من ش رة أقوم والبحر ندل من بعدل سبعة أ ر وأما قوله: 

مــا نعــدت كلهــات اهلل
 هــو كــذلك لــو أن أشــ ار الــدنيا أقــوم والبحــر نــدل  ى190)

ســـبعة أ ـــر وانع ـــرت األرض ليونـــا لنعـــدت قبـــل أن تنعـــد كلهـــات اهلل وهـــحل لـــ  
ة إ ريقيـة يـدلى الكربيع ول  النهر ول  الربهـوت ولـ  طربيـة ومحـة ماسـبذان ومحـ
 لسان ول   رون وحنن كلهات اهلل الِت   تنعد و  تدرا  ضا لنا.

وأمـــا اجلنـــة  ـــ ن  يهـــا مـــن ايءكـــل وايشـــارب وايوهـــحل مـــا تشـــتهحل األنعـــس وتلـــذ 
األلــ  وأبــال اهلل ذلــك كلــه آللم والشــ رة الــِت هنــى اهلل لنهــا آلم وموجتــه أن يــيكو 

  ينظــرا إىل مــن  ضــل اهلل للــى  و قــه بعــ  منهــا شــ رة احلســد لهــد إليههــا أن 
 احلسد  نسحل ونظر بع  احلسد و  جند له لزماً.

أو يــزوجهم ذكرانــاً وإنا ــاً وأمــا قولــه 
أ  يولــد لــه ذكــور ويولــد لــه إنــازمل  ى191)

يقـــا  لكـــل ا نـــ  مقـــرن  موجـــان كـــل وااـــد منههـــا موجمل ومعـــاذ اهلل أن يكـــون لـــىن 
طلــب الــر ص  رتكــاب ايــي  ومــن يععــل ذلــك اجلليــل مــا لبســع بــه للــى نعســك ت

                                                           

 .01سورة آ  لهران:  ى109)
 .17سورة لقهان:  ى190)
 .50سورة الشور :  ى191)
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 يلق أ اماً يضالف له العذاب يوم القيامة وخيلد  يه مهاناً إن   يتب.
وأما شهالة ايرأة وادها الِت جامت  هحل القابلة جامت شهالوا مـي الرحـا  ـ ن 
  يكــن رحـــا  ـــو أقـــل مـــن امـــرأت  تقـــوم ايـــرأة بـــد  الرجـــل للضـــرورةمل ألن الرجـــل   

 أن يقوم مقامهامل   ن كانع وادها قبل قودا مي نينها. نكنه
إ اِلنثــى  هــحل كهــا قــا مل ينظــر قــوم لــدو  يي ــذ كــل وااــد  وأمــا قــو  للــحل

مــنهم مــرآة ويقــوم اِلنثــى  لعهــم لريانــة وينظــرون إ ايرايــا  ــريون الشــبح  يحكهــون 
 لليه.

هـا وأارقهـامل وإن وأما الرجل النـاظر إىل الرالـحل وقـد نـزا للـى شـاة  ـ ن لر هـا ذ 
  يعر هــا قســم الاــنم نصــع  وســاهم بينههــا  ــ ذا وقــي للــى أاــد النصــع   قــد جنــا 
النصـــف اآل ـــر   يعـــرق النصـــف اآل ـــر  ـــو يـــزا  كـــذلك اـــىت تبقـــى شـــاتان  يقـــرع 

 بينهها  ييها وقي السهم با ذ ع وأارقع وجنا سا ر الانم.
كـان يالـس بـا  قراءوـا مـن   وأما صوة الع ر  اجلهر  يها بالقراءة ألن النيب

 الليل. 
: وكـان : بشر قاتل ابـن صـعية بالنـار  هـو لقـو  رسـو  اهللوأما قو  للحل

بالبصــرة ألنــه للــم أنــه يقتــل إ  تنــة   ــن  ــرج يــوم النهــر  لــم يقتلــه أمــري ايــؤمن 
 النهروان.

قتـل أهـل صـع  مقبلـ  ومـدبرين وأجـام للـى جـروهم  وأما قولك: إن لليا 
إنه يوم اجلهل   يتبي موليا و  جيز للى جـريح ومـن ألقـى سـواه آمنـه ومـن ل ـل و 

لارل آمنــهمل  ــ ن أهــل اجلهــل قتــل إمــامهم و  تكــن دــم  ئــة يرجعــون إليهــا وإمنــا رجــي 
القــوم إىل منـــامدم لـــري حمــارب  و  خمـــالع  و  منابـــذين رحــوا بـــالكف لـــنهم  كـــان 

ن أذاهــم إذ   يطلبــوا لليــه ألوانــامل وأهــل احلكــم  ــيهم ر ــي الســيف لــنهم والكــف لــ
صـــع  كـــانوا يرجعـــون إىل  ئـــة مســـتعدة وإمـــام جيهـــي دـــم الســـول والـــدروع والرمـــال 
والســــيوف ويســــي دــــم العطــــاء ويهيــــ  دــــم األنــــزا  ويعــــول مريضــــهم وجيــــرب كســــريهم 
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ويــداو  جـــروهم ووهــل راجلهـــم ويكســو ااســـرهم ويــرلهم  ريجعـــون إىل حمـــاربتهم 
 لــــم يســــاو بــــ  العــــريق  إ احلكــــم يــــا لــــرف مــــن احلكــــم إ قتــــا  أهــــل وقتــــادممل 

 التوايدمل لكنه شرل ذلك دممل  هن رلب لرض للى السيف أو يتوب من ذلك.
وأما الرجل الذ  الرتف باللواطمل   نه   تقم لليه بينة وإمنـا تطـوع باإلقـدار مـن 

له أن نن لن اهللمل أمـا  نعسهمل وإذا كان لسمام الذ  من اهلل أن يعاقب لن اهلل كان
هذا لطاؤناحعع قو  اهلل: 

 اآلية. ى191)
 . ى191)قد أنبيناا جبهيي ما سيلتنال  اللم ذلك

 تكنية الكتا 
نــــال  ايتوكــــل يومــــا كاتبــــا نصــــرانيا أبــــا نــــولمل  ــــينكروا كــــىن الكتــــابي مل  اســــتعىت 

تبع : بسم اهلل الرمحن الرايم مل  وقي ا تلف لليهمل  بع  إىل أ  احلسن 
يدا أ  دب

 . ى195)مل  علم ايتوكل أنه ول ذلك ألن اهلل قد كىن الكا رى192)

                                                           

 .19سورة ص:  ى191)
 .1ل 11ب 190ـ100ص 10 ار األنوار: ج ى191)
 .1سورة ايسد:  ى192)
 .2ل 11ب 191ص 10 ار األنوار: ج ى195)
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 من اات اجات اإلمام العسكر  

   تناق  إ القرآن
رو  أبــو القاســم الكــوإ إ كتــاب التبــديل: إن إســحاق الكنــد  كــان  يلســوف 

إ منزلـهمل  العراق إ ممانه أ ذ إ تيليف تناق  القرآن وشال نعسه بذلك وتعرل به
 قــــا  لــــه أبــــو  وإن بعــــ  تومذتــــه ل ــــل يومــــا للــــى اإلمــــام احلســــن العســــكر 

: أ ما  يكم رجل رشيد يـرلع أسـتاذكم الكنـد  لهـا أ ـذ  يـه مـن تشـالله حمهد
 بالقرآن؟

 قــا  التلهيــذ: حنــن مــن تومذتــه كيــف جيــوم منــا ا لــرتاض لليــه إ هــذا أو إ 
 لريل؟

 ما ألقيه إليك؟ قا  له أبو حمهد: أ تؤل  إليه 
 قا : نعم.

قــا :  صــر إليــه وتلطــف إ مؤانســته ومعونتــه للــى مــا هــو بســبيلهمل  ــ ذا وقعــع 
األنسة إ ذلك  قل: قد اضـرتي مسـيلة أسـيلك لنهـامل   نـه يسـتدلحل ذلـك منـكمل 
 قل له: إن أتاا هذا ايتكلم بذا القرآن هل جيوم أن يكون مرالل  ا تكلم منـه لـري 

ننتهـا أنـك ذهبـع إليهـامل   نـه سـيقو  لـك إنـه مـن اجلـا ز ألنـه رجـل ايعاين الِت قـد ظ
يعهم إذا حيمل   ذا أوجب ذلك  قل له:  ها يدريك لعله قد أرال لري الـذ  ذهبـع 

 أنع إليه  يكون واحعا لاري معانيه.
 صار الرجل إىل الكند  وتلطف إىل أن ألقى لليه هذل ايسيلةمل  قا  لـه: ألـد 

 للحل.
عكـــر إ نعســـه ورأ  ذلـــك حمـــتهو إ اللاـــةمل وســـا اا إ النظـــرمل  يلـــال لليـــهمل  ت

  قا : أقسهع إليك إ  أ ربتي من أين لك؟
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  قا : إنه شحلء لرض بقليب  يورلته لليك.
 قــا : كــو مــا مثــل مــن اهتــد  إىل هــذا و  مــن بلــغ هــذل اينزلــة  عــر ي مــن أيــن 

 لك هذا؟
  قا : أمرين به أبو حمهد.
 ما كان لي رج مثل هذا إ  من ذلك البيع. قا : اآلن جئع به و 

 . ى190)  إنه للا بالنار وأارق مجيي ما كان ألعه

 إ مصيبة  قد ايعصوم 
لن إسحاق بن إبراهيم بـن اِلضـيب األنبـار  قـا  كتـب أبـو لـون األبـرش قرابـة 

أن النــاس قــد اســتوهنوا مــن شــقك  وبــك للــى أ   جنــال بــن ســلهة إىل أ  حمهــد
 ؟احلسن

يــا أمحــق مــا أنــع وذاامل قــد شــق موســى للــى هــارون )للــى نبينــا ولليههــا  قــا :
الســومى إن مــن النــاس مــن يولــد مؤمنــا وويــا مؤمنــا ونــوت مؤمنــامل ومــنهم مــن يولــد  
كا را وويا كا را ونوت كا رامل ومنهم من يولد مؤمنا وويا مؤمنا ونوت كا رامل وإنـك 

ا بـه ولـدل لـن النـاس وابســول     ـوت اـىت تكعـر وياـري لقلـكمل  هـا مــات اـىت
إ منزله من ذهاب العقل والوسوسة وكثرة الت لي  ويـرل للـى أهـل اإلمامـة وانتكـ  

 . ى197)لها كان لليه

                                                           

 قدمات. صل إ اي 212ص 2ايناقب: ج ى190)
 .10ل 10ب 00ـ05ص 79 ار األنوار: ج ى197)
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 من اات اجات اإلمام احل ة 

 أاكام شرلية
لن ا ات ـاج: إ كتـاب آ ـر كهـد بـن لبـد اهلل احلهـري   العومة اجمللسحل 
مسـا له الـِت سـيله لنهـا إ سـنة سـبي و وةا ـةمل من جوابـات  إىل صااب الزمان

ســـي  لـــن اكـــرم جيـــوم أن يشـــد ايئـــزر مـــن  لعـــه إىل لنقـــه بـــالطو  وير ـــي طر يـــه إىل 
اقويــــه وجيهعههــــا إ  اصــــرته ويعقــــد ا وخيــــرج الطــــر   اآل ــــرين مــــن بــــ  رجليــــه 

اامل وير عههــا إىل  اصــرته ويشــد طر يــه إىل وركيــه  يكــون مثــل الســراويل يســرت مــا هنــ
   ن ايئزر األو  كنا نتزر به إذا ركب الرجل مجلة يكشف ما هناا وهذا أسرت؟

: جـــا ز أن يتـــزر اإلنســـان كيـــف شـــاء إذا   وـــدز إ ايئـــزر اـــد ا  يجـــاب
 قراض و  إبرة خيرجه به لن اد ايئزر ولرمل لرما و  يعقـدل و  يشـد بعضـه بـبع  

جملهـــي لليهـــا باـــري  ـــوف تاطيـــة الســـرة إذا لطـــى ســـرته وركبتيـــه كو ـــا  ـــ ن الســـنة ا
والركبت مل واألاب إلينا واأل ضل لكل أاد شدة للـى السـبيل ايعرو ـة للنـاس مجيعـا 

 إن شاء اهلل.
 : هل جيوم أن يشد لليه مكان العقد تكة؟وسي 
 :   جيوم شد ايئزر بشحلء سوال من تكة و  لريها. يجاب

ة إبــراهيم وليــن حمهــدمل  ــ ن بعــ  وســي : لــن التوجــه للصــوة أيقــو : للــى ملــ
أصحابنا ذكر أنه إذا قا  للى لين حمهد  قد أبدعمل ألنا   جندل إ شحلء من كتب 
الصـــوةمل  ـــو اـــديثا إ كتـــاب القاســـم بـــن حمهـــد لـــن جـــدل اســـن بـــن راشـــد أن 

قـــا  للحســـن: كيـــف تتوجـــهمل قـــا : أقـــو : لبيـــك وســـعديكمل  قـــا  لـــه  الصـــالق
يــــف تقــــو : وجهــــع وجهــــحل للــــذ   طــــر : لــــيس لــــن هــــذا أســــيلكمل كالصــــالق

: إذا الســـهاوات واألرض انيعـــاً مســـلهامل قـــا  احلســـن: أقولـــهمل  قـــا  لـــه الصـــالق
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قلع ذلك  قل: للى ملة إبراهيم ولين حمهد ومنهـاج للـحل بـن أ  طالـب وا  تهـام 
 بء  حمهد انيعا مسلها وما أنا من ايشرك .

 يـــه الـــِت هـــحل كاإلمجـــاع : التوجـــه كلـــه لـــيس بعريضـــة والســـنة ايؤكـــدة  يجـــاب
الذ     ـوف  يـه: وجهـع وجهـحل للـذ   طـر السـهاوات واألرض انيعـاً مسـلها 
للــى ملــة إبــراهيم وليــن حمهــد وهــد  أمــري ايــؤمن  ومــا أنــا مــن ايشــرك  إن صــويت 
ونسكحل وحميا  و ايت هلل رب العاي    شريك له وبذلك أمرت وأنا من ايسله مل 

سـله  ألـوذ بـاهلل السـهيي العلـيم مـن الشـيطان الـرجيم بسـم اهلل اللهم اجعلي مـن اي
 الرمحن الرايممل   يقرأ احلهد.

وســـيله: لـــن القنـــوت إ العريضـــة إذا  ـــرغ مـــن للا ـــه أن يـــرل يديـــه للـــى وجهـــه 
وصدرل للحدي  الذ  رو  أن اهلل لز وجل أجل مـن أن يـرل يـد  لبـدل صـعرا بـل 

   أصحابنا ذكر أنه لهل إ الصوة؟نألها من رمحتهمل أم   جيوم   ن بع
: رل اليــدين مــن القنــوت للــى الــرأس والوجــه لــري جــا ز إ العــرا  مل  يجــاب

والذ  لليه العهل  يه إذا ر ـي يـدل إ قنـوت العريضـة و ـرغ مـن الـدلاء أن يـرل بطـن 
رااتيه مي صدرل تلقاء ركبتيه للى  هل ويكـرب ويركـيمل واِلـرب صـحيح وهـو إ نوا ـل 

 والليل لون العرا  مل والعهل به  يها أ ضل.النهار 
وســي : لــن ســ دة الشــكر بعــد العريضــةمل  ــ ن بعــ  أصــحابنا ذكــر أهنــا بدلــةمل 
 هــل جيــوم أن يســ دها الرجــل بعــد العريضــة وإن جــام  عــحل صــوة اياــرب هــحل بعــد 

 العريضة أو بعد األربي ركعات النا لة؟
قــل إن هــذل الســ دة : ســ دة الشــكر مــن ألــزم الســنن وأوجبهــا و  ي يجــاب

بدلــة إ  مــن أرال أن وــدز إ ليــن اهلل بدلــةمل وأمــا اِلــرب ايــرو   يهــا بعــد صــوة 
اياـربمل وا  ـتوف إ أهنــا بعـد الـثوز أو بعــد األربـي  ـ ن  ضــل الـدلاء والتســبيح 
بعــد العــرا   للــى الــدلاء بعقيــب النوا ــل كعضــل العــرا   للــى النوا ــلمل والســ دة 

 ضل أن يكون بعد العرضمل   ن جعلع بعد النوا ل أيضا جام.للاء وتسبيحمل واأل 
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وسي : أن لبع  إ واننا  ن نعر ه حيعة جديدة جبنـب حـيعة  ـراب للسـلطان 
 يهـا اصـة وأكرتـه ر ـا مرلـوا اـدولها وتـؤذيهم لهـا  السـلطان ويتعـرض إ األكـل 

هـو يتحـرج من لوت حيعته وليس دا قيهة ِلرابا وإمنا هحل با رة منذ لشرين سنة و 
مــن شــرا ها ألنــه يقــا  إن هــذل احلصــة مــن هــذل الضــيعة كانــع قبضــع لــن الوقــف 
قدنا للسلطان   ن جام شـراؤها مـن السـلطان وكـان ذلـك صـوابا كـان ذلـك صـواا 
له ولهارة لضيعته وإنه يزرع هـذل احلصـة مـن القريـة البـا رة لعضـل مـاء حـيعته العـامرة 

   جيز ذلك لهل  ا تيمرل إن شاء اهلل؟وينحسم لنه طهي أولياء السلطان وإن 
 : الضيعة   جيوم ابتيالها إ  من مالكها أو بيمرل ورحا منه. يجابه

وســـي : لـــن رجـــل اســـتحل بـــامرأة مـــن ا ابـــا وكـــان يتحـــرم مـــن أن يقـــي ولـــد 
  اءت بابن  تحرج الرجل أن   يقبله  قبله وهو شـاا  يـه لـيس خيلطـه بنعسـه  ـ ن  

طه بنعسه وجيعله كسا ر ولدل  عل ذلك وإن جـام أن جيعـل لـه كان  ن جيب أن خيل
 شيئا من ماله لون اقه  عل؟

: ا سـتحو  بـايرأة يقــي للـى وجـولمل واجلــواب خيتلـف  يهـامل  ليــذكر  يجـاب
الوجــه الــذ  وقــي ا ســتحو  بــه مشــرواا ليعــرف اجلــواب  يهــا يســي  لنــه مــن أمــر 

 الولد إن شاء اهلل.
 وسيله: الدلاء له؟

ج اجلــواب: جــال اهلل لليــه  ــا هــو أهلــه إجيابنــا حلقــه ورلايتنــا ألبيــه رمحــه اهلل   ــر 
وقربــه منــا  ــا للهنــال مــن مجيــل نيتــه ووقعنــا لليــه مــن خمالطتــه ايقربــة لــه مــن اهلل الــِت 

 ــا بــدأنا نســي  اهلل  ســيلته مــا أملــه مــن كــل  ترحــحل اهلل لزوجــل ورســوله وأوليــاءل
مـــن أمـــر لينـــه ولنيـــال مـــا وـــب صـــواه إنـــه ويل  ـــري لاجـــل وآجـــل وأن يصـــلح لـــه 

 . ى190)قدير
 

                                                           

 .1ل 11ب 101-159ص 51 ار األنوار: ج ى190)
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 وهذا آ ر ما أرلنا بيانه إ هذا الكتابمل واهلل ايو ق للصواب.
 

 قم ايقدسة 
 حمهد الشريام 

 
 

 العهرس
 

 5 ...................................... كلهة الناشر

 9 ........................................... ايقدمة

 11 ......................................... التقليد

 10 ............................. ىللذكر حعف األنث

 11 ....................................... القصاص

 12 .................................. تعدل الزوجات

 10 .......................... احلدول والقوان  اجلزا ية

 11 .............................. شروط اد السارق

 17 .......................... ياذا التهلك إ اإلسوم

 19 ................................... العبيد واإلماء

 20 ...................... األو : العتق بيسباب واجبة

 51 .................... الثاين: العتق بيسباب مستحبة

 52 ............................ الثال : احلرية القهرية



 

 115 

 55 ....................... الرابي: احلرية بسبب اجلناية

 50 ........................   تياريةاِلامس: احلرية ا

 57 ....................................... حنو احلرية

 59وآله الطاهرين   صل: بع  اات اجات النيب 

  ....................... 20من اات اجات النيب 

  ................. 51من اات اجات  اطهة الزهراء 

  ................. 01من اات اجات أمري ايؤمن  

  ................ 00من اات اجات اإلمام احلسن 

  ............... 70من اات اجات اإلمام احلس  

  ............... 77من اات اجات اإلمام الس ال 

  ................. 70ت اجات اإلمام الباقر من اا

  ............... 02من اات اجات اإلمام الصالق 

  ............... 91من اات اجات اإلمام الكاظم 

  ................. 91من اات اجات اإلمام الرحا 

  ................. 97اجلوال  من اات اجات اإلمام

  .............. 101من اات اجات اإلمام ادال  

  ........... 109من اات اجات اإلمام العسكر  

  .............. 111من اات اجات اإلمام احل ة 

 112 ...................................... العهرس

 


