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 كلمة الناشر

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
العقيــد ه هــو ةــرور  حضــارية ـ بــل هــو أهــم الضــرورياؤ لا ــة ـ أل ــا املســ ولة عــن ان 

الســنوو واوــدول والراحــة واال ملنــاو النوســو والروحــو لانســاو باــنل عــام   وهــو املقدمــة 
 ل اإلنساو وحرلاته وسنناته جلميع أ عا

 اإلنسـاو الـذي يعـي  ا را ـر  مورغـة مـن املاريـاؤه ال بـد لـه مـن أو يصـل ـ عـا    أو 
آ ـ   ـ إىل نــون مــن أنــوان األمــرا  النوسـية أو العصــبية   البســيطة أو املعقــد  ومــا أل رهــا ا 

 وقتنا احلاةر  
ذه الناحيـــة البا نيـــة يالنوســـية وعلمـــال الـــنور والدراســـاؤ النوســـية احلدي ـــة ت لـــد علـــ  هـــ

 والروحية( لانساو أيا  لاو شنله أو مو نه أو  نسه 
والعقا ــد اإلنانيــة ال تعــرته وال تتيســر معر تهــا إال ا تــ ل الرســاالؤ الســماويةه وعــ  
األرلــة القا عــة وال اهــني الواةــتة ه  طنــت التســتطيع أو تطنــذ العقا ــد مــن أي شــ   بــل 

ونتعمد  يها عل  من أرسله البـاري عوو ـل وهـم األنبيـال واأل مـة الطـاهروو علينا او ننتسبها 
  وإال    يلومن اإلنساو إال نوسهه حيث هو املقصره وعليه اللوم  انـه   سسـن اإلنتيـار

ســـور   وإن لــيل لساســـان إس مـــا ســعىا لــل كلــك   وا القـــرآو النــرا يقـــول تعــاىل  
  3   سور  اإلنساو   اه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً إاا هدينه ويقول   33النجم  

ه وال يويــدك أحــد إكا هويــته   طنــت أنــت   ونوســك نوســكه وال يضــرك أمــة إكا دــوؤد
 والعياك باهلل  

ولقـد كـان ل ـي رـو رسـوأ اة حسـو  مسـنة لمـ   ومن هنا دـد أو اهلل سـبتانه قـال  
 .12ب: سور  األمزاه   كان يرجو اة واليوم اآلخر

سـور    إاما يريد اة ليذهب عن ي الـرجل حهـل البيـي ويكمـركي ركميـرامث قال  
 .33األمزاب : 

أ متنــا وقارتنــا وســار  الباــر للهــم   عليــك أيهــا األك النــرا ا أهــل البيــت األ هــار 
رم  زمزح ع  النار وحدخـل نري قدو  ونري أسو  إكا أررؤ النجا  غدا  ا عرصة القيامة 
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  181سور  آل عمراو   نة رقد رازالج
 جعلنـــا اهلل وإيـــالم مـــن الوـــا وين ا كاك املوقـــ  العوـــيم باـــواعة  مـــد وآلـــه الطــــاهرين 

 يعليهم الص   والس م أمجعني( إله احلق آمني  
وانط قـا  مــن هـذه الونــر  إرتطينــا او تقتطـ  هــذه املقدمـة العقا ديــة الرا عــة الـ  صــد ر  ــا 

المســائل ديين األعلـ  اإلمـام الاـريا)ي يحووـه اهلل( رسـالته العمليـة املوصـلة يمساحـة املر ـع الـ
( ا  بعتها األنـري ه ملـا  يهـا مـن  ا ـد  عقا ديـة ورينـة  ليلـة ولبـري  ال  وـ  علـ  اإلسالمية

 اإلنو  امل منني  
 ا ا حتتوي علـ  مـو و لطيـ  وسـهل عـن أصـول الـدين احلنيـ ه ولـذلك مباحـث هامـة 

اهلل العوــيم القــرآو النــرا وروايــاؤ شــريوة ا كلــكه و هرســة الوضــا ل األن قيــة حــول لتــاب 
واأل مـة األ هـار  والركا ل النوسانية واحملرماؤ الاـرعيةه ومـو و عـن أحـوال النـظ األعوـم 

  وأمهم  ا مة الوهرال مضا ا إىل خمتصر عن أسلوب النوام االس مو   … 
ن اهلل التو يــق والســدار انــه و  كلــك  واحلمــد هلل رب  اهتممنــا بطبعهــا وناــرها آملــني مــ

 العاملني 
 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر 
 شوران 0606بيروت لبنان ص ب:  
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 المقدمة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

احلمـــد هلل رب العـــاملنيه والصـــ   والســـ م علـــ  أشـــرت افلـــق أمجعـــنيه  مـــد املصـــطو  
 ل  أعدا هم أمجعني وعرتته الطاهرينه واللعنة ع

وبعــد   هــذه ياملقدمــة( أةــوتها علــ  لتــاب ياملســا ل اإلســ مية( حيــث  لــ  مجــع مــن 
امل منني مين رسـالة عمليـة موصـلة باللغـة العربيـة تنـوو أل ـر اسـتيعابا للوـرون الوقهيـة مـن بقيـة 

 الرسا ل ال  سبق  بعها و نارهاه  ط بت إىل كلكه وأةوت عليها  

 ل الدين   مو وا  ا أصو 2
   مبت ا  حول القرآو احلنيم 1
   مل صا  عن النوام اإلس مو 3
    وا د ا تعدار احملرماؤه والوضا ل األن قية وما أشبه كلك 4

 وما تو يقو إال  باهلله عليه توللت وإليه أني  
 

 هـ 2462قي المقدسة /  
 محمد ب  الممدي الحسينو الشيرازي 
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 حصوأ الدي  

 
 ين مخسة  أصول الد

   التوحيد  2
   العدل  1
   النبو   3
   اإلمامة  4
   املعار  5

 وإليك توةيتها 
 
 

 : التوميد 2
 

التوحيــــد  هــــو أو يعــــرت اإلنســــاو أو للنــــوو إوــــا  نلقــــه وأو ــــده مــــن العدمهوبيــــده لــــل 
 ــافلقه والــر)اه واإلعطــاله واملنــعه واإلماتــةه واإلحيــاله والصــتةه واملــر    للهــا … شــول
إاما حمره إذا حراد شيئاً ان يقوأ له ك  ري ونت إرارته حت

((2))  
والدليل عل  و ور اهلل تعاىل  ما نرى من السمال وما  يهاه من الامر املضـيلةه والقمـر 

 املنريه والنجوم الوواهره والستابه والرياحه واملطر  
ملعـارو امل تلوـة ال مينـة  ومن األر  وما  يهاه مـن البتـار واأل ـاره وال مـار واالشـجاره وا

 لالذه  و الوضة والومرر  
ــــ  و ــــه  ومــــن أصــــنات احليوانــــاؤه الطــــا ر  ا الوضــــاله والســــاجة ا املــــاله واملاشــــية عل

 االر ه بطشنال وأصواؤ متباينةه وحجوم متاا ة وغري متاا ة  

                                                           

   84سور  ير  ( 1ي
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لعـــني هـــذا واإلنســـاو العجيـــ  املاـــتمل علـــ  احلـــوامل امل تلوـــة واحلـــاالؤ املتواوتـــةه مـــن ا
 واألكو واللساوه والصتة والسقمه والورح واحلووه والغض  وغريها 

لــل كلــك رليــل علــ  إلــه حنــيم علــيمه نعتقــد بــهه ونعبــدهه ونســتمد منــه العــوو ونتولــل 
 عليه 

 واهلل سبتانه له صواؤ ل ري  
 لالعلم   هو يعلم لل شوله لبريا أو صغرياه ويعلم ما ا القلوب 

 لل شوله عل  افلق والر)اه واالماتة واإلحياله وغريها والقدر    هو يقدر عل   
 واحليا    هو حو ال نوؤ 

 واإلرار    هو يريد الاول الذي  يه املصلتةه وال يريد ما  يه موسد  
 واالرراك   هو يبصر لل شوله ويسمع لل صوؤه ولو لاو مهسا  ا االكاو 

 ويبق  بعدها إىل االبد والِقددم   هو لاو قبل لل شوله مث نلق االشياله 
والـــتنلم   هـــو ينل ـــم مـــن ياـــال مــــن عبـــاره امل لصـــني وأنبيا ـــه وم  نتـــهه وكلـــك  لــــق 

 الصوؤ 
 والصدا   هو صارا  يما يقوله وال خيل  وعده 

 …لما أنه تعاىل  نالقه را)اه  ٍوه معٍطه مانعه رحيمه غووره عويوه شري ه لرا
    واهلل سبتانه وتعاىل منوه عن النقا 

  لير  سما  لط سامنا 
 ولير مرلبا  من اال وال امل تلوة 

 وال ننن رؤية اهلله ال ا الدنيا وال ا اآلنر  
 ولير    للعوار ه    يعر  عليه شوله وال جيونه وال يهرم 

 وال شريك لهه بل هو واحد احد  رر صمده   يلد و  يولد و  ينن له لووا أحد 
منـذ األ)له ال لم لنـا حيـث لنـا  ـاهلني مث نعلـمه … هو عا  قـارروصواته عني كاتهه  
 ولنا عا وين مث نقدر 

 وغينه    ستاج إىل ماور ه أو معاووه أو و)يره أو  نده أو حنو كلك 
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 : العدأ1

 
العــدل ىنعــن  إو اهلل عــارله ال يولــم أحــداه وال يوعــل مــا ينــاا احلنمــةه  نــل نلــق أو 

صــدر عنـــه ملصــا  وإو   نعلــم  ـــاه لمــا إو الطبيــ  إكا راوى أحـــدا  ر)ا أو إعطــال أو منــع 
 بدواله علمنا أو  يه الص حه وإو   ننن نعرت و ه الص ح ا كلك الدوال 

 اكا رأينا إو اهلل تعاىل أغن أحدا ه وأ قر آنره أو  عل ش صا  شريوا ه و  جيعـل اآلنـره 
ال )م أو نعتقـــد أو مجيـــع كلـــك علـــ  و ـــه أو أمـــر  أحـــدا  روو اآلنـــره أو أم ـــال كلـــكه  ـــ
  (1)الص ح واحلنمةه وإو ننن ال نعرت حنمة كلك

 ل  من اهلل تعاىل أو يع ر ه بعض عدله ـ مما ياـنل تـاهره  tوا احلديث  ياو موس  
ـ  ـطمره اهلل بـطو يـذه  إىل عـني مـال ا الصـتراله لينوـر مـاكا جيـري هنـاكه  لمـا نـرج موسـ  

t   نــول علــ  العــني وقضــ  حا تــه ووقــع مــا لــاو معــه مــن نقــورهه مث  ــال بعــد رأى أو  ارســا
مد   وـل وأنـذ النـير و كهـ ه مث  ـال أعمـ  ليتوةـط علـ  العـنيه  ـسكا بالوـارمل قـد ر ـع 

ه …واهتم االعم  بطنذ النـيره وآل االمـر إىل أو قتـل الوـارمل كلـك األعمـ  باهتـام السـرقة
  أو الوارمل سرا مال أب الطوله  رررنا املال  t لما كه  الوارمله أوح  اهلل إىل موس  

  (3)إىل الوارث وهو الطوله واالعم  لاو قات  ألب الوارمله  اقت  الوارث منه( 
 وهنذا ينوو حنم اهلل تعاىل وعدلهه واو لاو ا النور السطتو بعيدا  عن القواعد 

                                                           

 هذا باالةا ة إىل او ل ريا مم ا كلر من الوقر واملر  وما أشبه ينوو بسول تصرت االنساو وتدبريهه  دقق  ( 4ي
 ه ط بريوؤ 4ب 117ص 61را ع جار األنوار  ج( 3ي
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 : النبو  3

 
 النظ هو الا   الذي يوحو اليه اهلل تعاىل 

 يال عل  قسمني واألنب
ــ النــظ املرســل  وهــو املبعــوث إلنقــاك النــامله مــن الولمــاؤ إىل النــوره ومــن البا ــل إىل 2 ـ

 احلقه ومن افرا ة إىل احلقيقةه ومن اجلهل إىل العلم 
 ـ النظ غري املرسل  وهو الذي يوح  إليه لنوسهه و  ي مر بتبليغ األحنام إىل النامل 1

 ( واملرسلوو منهم قليلوو 214666وعاروو أل  نظ يوعدر االنبيال  ما ة وأربعة 
  pه وآنرهم  مد  tوأول األنبيال آرم 

 واألنبيال املرسلوو عل  قسمني 
 األول  أولو العومه وهم الذين بع هم اهلل تعاىل إىل شرا االر  وغر ا وهم مخسة 

   t  ابراهيم 2
   t  نوح 1
   t  موس  3
   t  عيس  4
  p   مد 5
  واملسـلموو مـن أتبـان  t  والنصـارى مـن أتبـان عيسـ   tهـور مـن أتبـان موسـ  والي
  لنــن االســ م نســا االريــاو الســابقةه  ــ  جيــو) البقــال عليهــاه بــل يلــوم علــ  مجيــع p مــد 

وم  يبتِغ غير اإلسالم ديناً رل  يقبل النامل أو يتبعوا تعاليم اإلس مه لما قال اهلل تعاىل  
م  الخاسري  منه وهو رو اآلخر 

 (4)  
  اليهورية والنصرانية با لةه واإلس م يبق  شريعة اهلل إىل يوم القيامةه والينسا أبدا  

                                                           

  81سور  آل عمراو  ( 2ي
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 بعض حمواأ النبو 
 

آنر األنبياله وإو رينه ـ وهو اإلس م ـ ناسا لألرياوه وأو  pهذا وقد عر ت أو  مدا  
 شريعته باقية إىل يوم القيامة 

  (5)ىل بعض أحواله النرنة    بطمل باالشار  إ
 وأم ه آمنة بنت وه   p هو  مد بن عبد اهلل 

يوم اجلمعة السابع عار من شهر ربيع األول بعد  لون الوجره عام الويـله ىننـة  pولد 
املعو مـــةه ا )مـــن امللـــك العـــارل يلســـرى( ه وبعـــث بالرســـالة ا الســـابع والعاـــرين مـــن شـــهر 

و هــو ملــك  t  أربعــني ســنةه إك نــول عليــه    يــل ر ــ ه بعــد مــا مضــ  مــن عمــره الاــري
 حينلذ ا غار يحرال( وهو بل ىننةه  طنول عليه سور  من القرآو وهو  pعويمه ولاو 

 بســي اة الــرمم  الــرميي  إقــرح باســي ربــ  الــذي خلــق   خلــق اإلاســان مــ
علق

 إىل آنر السور   (0)
ن واأل)قةه وهو يقول يايها النامل قولـوا بتبليغ رساالؤ ربهه وأنذ يدور ا الاوار  p قام 

  (7) ال اله اال اهلل تولتوا(
وحيث إو أهل منـة لـانوا ماـرلني  علـوا يسـتهوؤوو بـهه ويضـتنوو منـه وي كونـهه حـ  

   (0)  يما أوكي نظ م ل ما أوكيت (pقال 
)و تـه  ه مث tو  ي من به إال نور قليـله أو وـم االمـام أمـري املـ منني علـو بـن أ   الـ  

 مث مجع آنر  uندجية 
وملــــا ل ــــر اةــــطهار املاـــــرلني لــــهه هــــا ر إىل ياملدينــــة(ه وهـــــذه اوجــــر  هــــو بــــدل تـــــاريا 

                                                           

( و يباقـــة عطـــر  ا أحـــوال نـــاا النبيـــني( ويالســـري  4-1وصـــيل لتـــاب يوألول مـــر  ا تـــاريا العـــا  ج را ـــع للت( 1ي
 والقرآو( لامام امل ل  يرام تله(   الوواحة( وي مد 

  4و1سور  العلق ( 6ي
  صل  يما الق  من النوار ا رسالته  16ص  1املناق   ج( 7ي
  1باب 2 صل 137ص 4لا  الغمة  ج( 8ي
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املســلمنيه وهنــاك ل ــر املســلموو وشــرعت الدولــة االســ مية تعتــو بالعــد  والعــدره حــ   اقــت 
 حضاراؤ العا ه واألرياو مساويها وغري مساويها 

املدينــــة املنــــور  حــــروب وغــــوواؤه وللهــــا لانــــت بســــب   أثنــــال لونــــه ا pواتوقــــت للنــــظ 
ا مجيعهـا يطنـذ  انـ   pاعتدالاؤ املارلني واليهور والنصـارى علـ  املسـلمنيه ولـاو النـظ 

الـــ   pالســلم والرمحــة والوضــيلةه ولـــذا   ينــن قتلــ  الطــر نيه املســـلمني وغــريهمه ا حروبــه 
 حووها التاريا  بلغت نيوا ومثاننيه ال ر من أل  وأربعما ةه لما

بالرسـالة إىل أو تـواه لـاو القـرآو احلنـيم ينـول عليـه مـن  انـ   pومنذ أو بعـث  مـد 
اهلل تعاىل شـيلا  اـيلا وا مناسـباؤ خمتلوـة حـ  التمـل هـذا النتـاب العوـيم ا تـرت ثـ ث 

 وعارين سنة 
وــم  يــنوم ريــن املســلمني ورنيــاهمه ويعلمهــم النتــاب واحلنمــةه وياــرن p نــاو النــظ  

 قوانني العبار ه واملعاملة واملعاشر  والسياسة وما إليها  
نليوـة مـن بعـده ونـول قولـه تعـاىل   tعلو بـن أ   الـ   pوبعدما لمل الدين ونص  

اليــوم حكملــي ل ــي ديــن ي وحرممــي علــي ي اعمتــو وردــيي ل ــي اسســالم دينــا
(9)  

االعلــ  ا اليــوم ال ــامن والعاــرين  مرةــا   ويوــا ه لننــه أشــتد حــ  حلــق بــالر يق pمــر  النــظ 
ه وُر ن باملدينـة  tمن شهر صوره وقام بغسله ولونه والص   عليه ور نه أمري امل منني علو 

 املنور  ـ حيث ق ه ـ 
ا مجيــع حاالتــه م ــاال أعلــ  ل مانــة واالنــ صه والصــدا وحســن افلــقه  pوقــد لــاو 

اعةه والورن والتقوىه والوهد والوضيلةه والعدل والعلم واحللمه والسماح والعووه والنرم والاج
 والتواةعه واجلهار و  

ولــاو  ســمه الاــري  لطحســن مــا ينــووه ا االعتــدال والتناســ ه وو هــه أ)هــر لالبــدر 
 ليلة التمام 

جممــع الوضــا له ومعقــد الاــرت والنرامــةه ومــو ن العلــم والعــدل  pوباجلملــةه  قــد لــاو 
 ه   يطؤ م له  يما مض ه وال يطيت إىل األبد  والوضيلةه ومدار الدين والدنيا

هذا هو نظ املسلمنيه وهذا هو شرن االس مه ورينـه نـري االريـاوه ولتابـه نـري النتـ ه 

                                                           

  3سور  املا د   ( 3ي
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 ال يطتيه البا ل من بني يديهه وال من نلوههتنويل من حنيم محيد 
 
 

 : اإلمامة4
 

 ل ونلوا هم إو اهلل تعاىل لما يعني األنبياله لذلك يعني أوصيال األنبيا
اثــين عاــر وصــيا  ونليوــةه وهــ الل هــم األ مــة االثــين  pوقــد عــني اهلل تعــاىل لنبينــا  مــد 
 ه وهم  (26)عار املاهوروو لدى املسلموو لا ة

 uو)وج ابنتـه  ا مـة  pهابن عم النـظ t  اإلمام أمري امل منني علو بن أ   ال  2

  
  pمد ه وأمه  ا مة بنت   t  اإلمام احلسن بن علو 1
   pه وأمه  ا مة بنت  مد  t  اإلمام الاهيد احلسني بن علو 3
   t اإلمام )ين العابدين  علو بن احلسني 4
   t  اإلمام الباقر   مد بن علو 5
   t اإلمام الصارا   عور بن  مد 0
   t  اإلمام الناتم  موس  بن  عور7
   t  اإلمام الرةا  علو بن موس  0
   tر   مد بن علو   اإلمام اجلوا9

   t  اإلمام اواري علو بن  مد 26
   t  اإلمام العسنري  احلسن بن علو 22
   اإلمام املهدي   مد بن احلسن القا م املنتور يعجل اهلل تعاىل  ر ه الاري ( 21

                                                           

  يافلوال من بعدي اثنا عار( وهذا احلديث متوـق عليـه وماـهور بـني لا ـة املسـلمنيه سـنة إشار  إىل قوله ( 11ي
باب ما  ال من  321ص 4ه االرشار  جه افلوال واال مة بعد النظ 23ح 278وشيعةه را ع افصال ص

الوصل ال اينه لتاب  336اع م الورى  صباب ما  ال من الن    ه  227ص 4ه لا  الغمة  ج…الن 
   ورا ع الصتاح الست للسنة 121سليم بن قير ص
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 p نانوا لالنظ  pحجج اهلل عل  افلقه وللهم من أنوار رسول اهلل  وه الل األ مة 
وهــم … واحللــم والوضــيلة والعــدل والعصــمة وحسـن افلــق وســا ر الصــواؤهلي  الا العلـم 

 نلواؤه وأوصياؤه وأ مة افلق وقار  األنام وحجج اهلل عل  البار لا ة من بعده 
)وج الوصـــو  وأحـــوال بنـــت النـــظ  ولنـــذلر خمتصـــرا  مـــن أحـــوال لـــل واحـــد مـــنهم 

 أمهمه  ا مة الوهرال يصلواؤ اهلل عليها( 
 
 

 النبو  بني 
 

ه أبوهــا رســول اهلل يصــلواؤ اهلل عليــه وآلــه وســلم(  مــد بــن  uهــو  ا مــة الوهــرال 
عبــــداهلله وأمهــــا الســــيد  العويمــــة يندجيــــة( أم  املــــ مننيه و)و هــــا ســــيد األوصــــيال علــــو أمــــري 

  ه وأوالرها وأحوارها األ مة الطاهروو  tامل منني 
وتو يــت  pوأربعــني مــن مولــد النــظ ولــدؤ يــوم العاــرين مــن مجــارى اآلنــر  ســنة مخــر  

ســنة إحــدى عاــر  مــن اوجــر ه وعمرهــا مثــاين (22)شــهيد  يــوم ال  ثــال ثالــث مجــارى اآلنــر  
 ور نها ا املدينةه وأنو  ق ها حس  وصيتها  tعار  سنةه قام بتجهيوها أمري امل منني 

 و احلنيم ا قمة العبار  والوهد والوضيلةه وأنولت  يها آياؤ من القرآ uولانت 
( ولـاو سبهـا حبـا  مجـا  حـ  أ ـا لانـت سيد  اسـا  العـالمي لق بهـا  ي pولاو رسول اهلل 

 pرح    ا وقام وا وأ لسـها ا  لـه ورىنـا قبـل يـديهاه ولـاو  pإكا رنلت عل  رسول اهلل 
  (21)يقول  يإو اهلل يرة  لرة   ا مةه ويغض  لغضبها(

لننـه  tه واحملسـن tه واإلمـام احلسـني tاحلسـن   اإلمـام  tوولدؤ ألمري امل منني 
  uه والسيد  أم لل وم uسقط ملا أصا ا من االكىه والسيد  )ين  

 

                                                           

 ه وقيل بعد مخسة وتسعني منها قيل  او و اهتا لاو بعد مخسة وسبعني يوما  من و ا  الرسول ( 11ي
ة او اهلل و يـــه  ياو رســـول اهلل قـــال لوا مـــة  يـــا  ا مـــ ه احتجـــاج ا  عبـــد اهلل 312را ـــع االحتجـــاج  ص( 14ي

 عوو ل يغض  لغضبك ويرة  لرةاك( 
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 اإلمام األوأ:
 

و)وج ابنتـه  pه وأمـه  ا مـة بنـت أسـده ابـن عـم رسـول اهلل  tهو علـو بـن أ   الـ  
  iوافليوة عل  النامل من بعدهه أمري امل منني ووالد األ مة 

النعبة املعومة ىننة املنرمةه يوم اجلمعة ليلة ال الـث عاـر مـن ر ـ  بعـد ث ثـني  ولد ا
ه واستاهد ليلة اجلمعة ا مسـجد النو ـة ا احملـراب بسـي  ابـن pسنة من والر  رسول اهلل 

ملجم يلعنه اهلل( ليلة التاسع عاـر مـن شـهر رمضـاو املبـاركه وحلـق بـالر يق األعلـ  بعـد ث ثـة 
عمــره الاــري  ثــ ث وســتوو ســنةه قــام بتجهيــوه اإلمامــاو احلســن واحلســني أيــام مــن ةــربهه و 

 ه ور ن ا النج  األشرت حيث مرقده اآلو 
ـــه مـــن الوضـــا ل واملناقـــ  مـــا ال سصـــ ه  قـــد لـــاو أول مـــن آمـــن برســـول اهلل  و   ول

يســجد لصــنم قــطه ولــاو النصــر معقــورا برايتــه ا مجيــع احلــروبه   يوــر قــطه وقــد بلــغ مــن 
 يه   ه ومن ل ر  علمه قال (23) يه  يأقضالم علو( pقضا هه أنه قال رسول اهلل حسن 

 يـه  يعلـو مـع احلـق واحلـق مـع  pه ومن م )مته للتـق قـال (24)يأنا مدينة العلم وعلو با ا(
  (25)علو(

ولـاو عــارال  ا الرعيـةه قامســا  بالسـويةه )اهــدا  ا حطــام الـدنياه  نــاو يـطيت إىل بيــت املــال 
مث يورقهــا علــ   (20)ر إىل الــذه  والوضــةه ويقــول  ييــا صــورال ويــا بيضــال غــري غــريي(وينوــ

النــــامله ولــــاو يــــرحم املســــننيه وجيــــالر الوقــــراله ويقضــــو احلــــوا جه ويــــتنلم بــــاحلق ويقضــــو 
 بالعدل  

ـ  (27)ا مجيـع الصـواؤه حـ   علـه اهلل تعـاىل ـ ا آيـة املباهلـة pوباجلملـة  هـو لـالنظ 
  pنور النظ 

                                                           

  331ه واالحتجاج  ص463ص 1لا  الغمة  ج( 13ي
 اجمللر افامر وافمسوو  321االما  للايا الصدوا  ص ( 12ي
  37ه والوصول امل تار   ص81اجلمل  ص( 11ي
   صل ا مساواته مع راوور و الوؤ وسليماو  417ص 3املناق   ج( 16ي
رمــ  ماجــ  ريــه مــ  بعــد مــا جــا   مــ  العلــي رقــل رعــالوا اــد  حبنا اــا وحبنــا كي   61و  ســور  آل عمــرا( 17ي

  واسا اا واسا كي وحافسنا وحافس ي ثي ابتمل رنجعل لعني اة على ال اذبي 
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 مام الاااو:اإل

 
ه وهـو سـبط pه وأمـه  ا مـة الوهـرال بنـت  مـد  tهو احلسن بن علـو بـن أ   الـ  

  tه وثاين نلوا ه واإلمام عل  النامل بعد أبيه أمري امل منني pرسول اهلل 
ولــد ا املدينــة املنــور  يــوم ال  ثــاله منتصــ  شــهر رمضــاو ا الســنة ال انيــة أو ال ال ــة مــن 

سنة تسع وأربعـنيه قـام بتجهيـوه (20)دا  بالسمِّ يوم افمير السابع من صوراوجر ه وتوا شهي
 ه ور ن ا البقيع ا املدينة املنور ه حيث مضجعه اآلو  tأنوه اإلمام احلسني 

ه ولــاو pأعبــد النــامل ا )مانــهه وأعلمهــمه وأ ضــلهمه ولــاو أشــبه النــامل بــالنظ tولــاو 
 ألرم أهل البيت ا )مانهه واحلم النامل 

ولــاو مــن لرمــه  أو قــدمت لــه  اريــة مــن  واريــه  اقــة رســاوه  قــال وا أنــت حــر  لو ــه 
وإذا مييـــتي بتحيـــة رحيـــوا ب مســـ  منمـــا حو ردوهـــا اهلله مث قـــال  هنـــذا أربنـــا اهلل تعـــاىل  


(29)  

اليـــرر عليـــهه  لمـــا  ـــر  أقبـــل  tومـــن حلمـــه  أو شـــاميا  رآه رالبـــا ه  جعـــل يلعنـــه واحلســـن 
عليــه وةــتك  قــال  أيهــا الاــيا أتن ــك غريبــا  ولعلــك شــبهته  لــو ه  ســل م  tاحلســن 

اســتعتبتنا اعتبنــاكه ولــو ســطلتنا أعطينــاكه ولــو اسرتشــدتنا ارشــدناكه ولــو اســتتملتنا امحلنــاكه 
وإو لنت  ا عا أشبعناكه وإو لانـت عريانـا  لسـوناكه وإو لنـت  تا ـا أغنينـاكه وإو لنـت 

   لمـا مسـع الر ـل ل مـه بنـ  وقـال  (16)ناها لـك ريدا  آويناكه وإو لانـت لـك حا ـة قضـي
 أشهد أنك نليوة اهلل ا أرةهه اهلل أعلم حيث جيعل رسالته 

                                                           

 صور  48وقيل ( 18ي
  86سور  النسال  ( 13ي
  صل ا منارم ان قه  13ص 2املناق   ج( 41ي
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 اإلمام الاالث:

 
ه وهـو سـبط رسـول ه وأمه  ا مة بنت  مـد tهو احلسني بن علو بن أ   ال  

   tه احلسن اهلل وثالث نلوا ه وأبو األ مة التسعة من بعدهه واإلمام عل  النامل بعد أني
ولـــد باملدينـــة املنـــور  ثالـــث شـــهر شـــعباوه وقتـــل تلمـــا  بالســـي  تاميـــا  ا واقعـــة عاشـــورال 
املاهور ه يوم السبت العاشر من  رم احلرامه سنة إحـدى وسـتني مـن اوجـر ه قـام بـطموره بعـد 

 وواراه حيث ق ه اآلو ا لرب ل املقدسة  tث ثة أيام ولده )ين العابدين 
  يحسـني مـين وأنـا مـن pحيـث قـال pمن أو يذلره  هو رسانـة رسـول اهلل  و ضله ال ر

  (12)حسني(
  ياحلســن  وقـال (11)  يمهـا رسانتـاي مــن الـدنيا(   يـه وا أنيـه احلســن pوقـال 

  ياحلســن واحلســني إمامــاو إو قامــا وإو   وقــال (13)واحلســني ســيدا شــباب أهــل اجلنــة (
  (14)قعدا(

ه  tه  قد لاو يصـلو لـل ليلـة ألـ  رلعـة لطبيـه أمـري املـ منني ولاو أعلم النامل وأعبدهم
ولــاو سمــل ا ل ــري مــن الليــا   رابــا  مــن الطعــام إىل الوقــرال حــ  شــوهد أثــره بعــد قتلــه علــ  
تهرهه ولاو لرنا ه عويما ه حليما ه وإكا ُعصو اهلل تعاىل شديدا ه ومن لرمه  إو إعرابيا  قصده 

 مستعطيا ه وأناد  يه  
 يخـــــــب اآلن مـــــــ  رجـــــــا  ومـــــــ  لـــــــي
 

ــــــــــــــ  الحلقــــــــــــــة   مــــــــــــــر  مــــــــــــــ  دون باب
ــــــــــــــي معتمــــــــــــــد  ــــــــــــــي جــــــــــــــواد وحا  حا

 
ــــــــــــو  قــــــــــــد كــــــــــــان قارــــــــــــل الفســــــــــــقة   حب
ـــــــــذي كـــــــــان مـــــــــ  حوائل ـــــــــي  ـــــــــوس ال  ل

 
ـــــــــــــة  ـــــــــــــا الجحـــــــــــــيي منكبق ـــــــــــــي علين  كاا
 أربعة آالت ريناره واعتذر قا    t طعطاه احلسني  

                                                           

  من  ضا ل احلسني باب  رت 147ص 4االرشار  ج( 41ي
احلسن واحلسني مها رسانتاي »يقول    صل ا معا  اموره  و يه عن ابن عمر مسعته  76ص  2املناق   ج( 44ي

 « ا الدينا
  11ح  17االما  للايا الصدوا  ص( 43ي
  باب العلة ال  من ا لها صا  احلسن بن علو 4ح 411علل الارا ع  ص( 42ي
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 خـــــــــــــــذها رـــــــــــــــ او إليـــــــــــــــ  معتـــــــــــــــذر
 

ـــــــــــ  ذو شـــــــــــفقة  ـــــــــــ او علي  واعلـــــــــــي ب
 و ســــــيراا الصـــــــدا  ع ـــــــىلــــــو كـــــــان رـــــــ 

 
 حمســـــــــــي ســـــــــــمااا عليـــــــــــ  مندرقـــــــــــة 

ــــــــــــــر  ــــــــــــــان ذو غي ــــــــــــــب الزم  ل ــــــــــــــ  ري
 

ــــــــــــــو قليلــــــــــــــة النفقــــــــــــــة   وال ــــــــــــــف من
بنهضـته اجلبـار  ـ الـ    يسـبق وـا م يـل ا العـا  ـ شـريعة اإلسـ مه وريـن  tوقـد أحـ   

بعـد ه بل وأح  العا  لله إىل يوم القيامةه  هو سـيد الاـهدال وأ ضـل النـامل p ده الرسول 
 أنيه 
 

 اإلمام الرابع:
 

ه وأمـه يشـاه )نـاو( بنـت امللـك ييور ـرر( ولـد باملدينـة  tهـو اإلمـام علـو بـن احلسـني 
البصـر ه ومـاؤ  tسنة ست وث ثـنيه يـوم  ـتل علـو (15)املنور  يوم النص  من مجارى األوىل

ي  سنة مخر وتسـعنيه وعمـره الاـر (10)مسموما  يوم السبت افامر والعارين من شهر  رم
 سبع ومخسوو سنةه ور ن ا املدينة بالبقيع 

ا العلـــمه والعبـــار ه والوضـــيلةه والـــورنه وإغاثـــة امللهو ني  أوحـــدي )مانـــهه وقـــد  tولـــاو 
روى عنه الوقهال والعلمال مـا ال سصـ  ل ـر ه وحوـه عنـه مـن املـواعهه واألرعيـةه والنرامـاؤ 

 وغريها   الاول الن ري  
ال  يتمـــــل اجلــــراب علــــ  تهـــــره و يــــه الصـــــرر مــــن الـــــدنانري ولــــاو خيــــرج ا الليلـــــة الولمــــ

والــدراهمه ورىنــا محــل علــ  تهــره الطعــام أو احلطــ ه حــ  يــطيت بابــا  بابــا   يقرعــه مث يناولــه مــن 
لـــاو  tخيـــرج إليـــهه ولـــاو يغطـــو و هـــه لـــل  يعر ـــه الوقـــريه  لمـــا مـــاؤ عر ـــه أهـــل املدينـــة انـــه

 تام  و الوقرال واملسالني صاح  اجلرابه ولاو يعجبه أو سضر  عامه الي
ولـــاو مـــن حســـن أن قـــه  أنـــه لـــاو يـــدعو ا لـــل شـــهر ندمـــه ويقـــول  مـــن أرار مـــننن 

 التوويج )و تها أو البيع بعتها أو العتق أعتقتها 
 ولاو إكا أتاه السا ل يقول  مرحبا  ىنن سمل )اري إىل اآلنر  

                                                           

 باو وقيل افامر من شع( 41ي
 من شهر  رم  18أو  14وقيل ( 46ي
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حضـــرؤ الصـــ   اقاـــعر ولـــاو مـــن شـــد  ورعـــه يصـــلو ا اليـــوم والليلـــة ألـــ  رلعـــةه وإكا 
  لدهه واصور لونهه وارتعد لالسعوة  

 ولاو من ألقابه كو ال وناؤه الثر السجور ا  بهته ولويه ورلبتيه  
 tسـالت ال يـتنلمه وبعـد مـد ه مضـ  اإلمـام  tوشتمه ر ـل وأمسعـه مـا ال سـ  وهـو 

ظ والعـــاري  عـــ  وال ـــانمي  الصـــيإليـــهه  وـــن  احلاةـــروو أنـــه يريـــد أو يقابلـــه بامل ـــله  قـــرأ  
الناس واة يحب المحسني 

  مث وق  عل  كلك الر ل وقال  يا أنو إنك لنت قد (17)
وقوــت علــو  آنوــا  وقلــت وقلــت    ــسو لنــت قــد قلــت مــا ا ه  طنــا أســتغور اهلله وإو لنــت قــد 

قلت ما لير ا   غور اهلل لك
(10)  

 
 اإلمام الخامل:

 
ه ولـد يـوم  t ا مـة بنـت اإلمـام احلسـن ه وأمـه  tهـو اإلمـام  مـد بـن علـو البـاقر 

 ولــاو كلــك عــام ســبع ومخســني  وهــو أول علــوي بــني علــوينيه (19)االثنــني ثالــث شــهر صــور
وماؤ مسموما يوم اإلثنني سابع كي احلجة سنة ما ة وأربع عاـر ه ولـه سـبعة ومخسـوو سـنةه 

 ور ن بالبقيع ا املدينة املنور  
لم غويره وحلـم واسـعه وأنـ ا حسـنةه وعبـار  ولاو كا  ضل عويمه وس رر وريانةه وع

 وتواةعه و ور ومساحة 
 وبلغ من حسن أن قهه أو قال له نصراين  أنت بقر!

   أنا باقر   tقال  
 قال  أنت ابن الطبانة 

   كاك حر تها  tقال 
 قال  أنت ابن السورال الودية البذية 

                                                           

  132سور  آل عمراو  ( 47ي
 الوصل الرابع ا كلر بعض معجواته ومناقبه و ضا له  461اع م الورى  ص( 48ي
 وقيل االول من شهر ر   ( 43ي
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ر اهلل لــك   طســلم   إو لنــت صــدقت غوــر اهلل وــاه واو لنــت لــذبت غوــ tقــال 
 النصراين 

 ولاو ا العلم لالبتر املواجه جيي  عل  لل مسطلة يسلل عنها بدوو توق  
ه وقـد tوقد قال ابن عطا املنو  ما رأيت العلمال عند أحد قط أصـغر مـنهم عنـد البـاقر
 رأيت احلنم بن عتيبة ـ مع   لته ا القوم ـ بني يديه لطنه صظ بني يدي معلمه 

ه حــ  tد بــن مســلم  مــا نطــر  ــا ري شــول إال ســطلته عــن  مــد بــن علــووقــال  مــ
 سطلته عن ث ثني أل  حديث 

  يلـاو أ  ل ـري الـذلره لقـد لنـت أماـو معـه  tولاو را م الـذلره حـ  قـال الصـارا
وأنه ليذلر اهلله وآلل معه الطعام وإنه ليذلر اهلله ولـو لـاو سـدث القـوم مـا ياـغله كلـك عـن 

 ولاو ل ري التهجد والعبار ه غوير الدمع (36)كلر اهلل(
 

 اإلمام السادس:
 

وأمـه  ا مـة امللقبـة بــ يأم  ـرو (ه ولـد باملدينـة يـوم االثنـني  tهو  عور بن  مد الصارا 
ه ولــاو كلــك ســنة ثــ ث ومثــاننيه ومــاؤ ســابع عاــر شــهر ربيــع األول يــوم مــي ر النــظ 

ا ــة ومثــاو وأربعــنيه وعمــره إك كاك مخــر و مســموما  يــوم افــامر و العاــرين مــن شــوال ســنة م
 ستوو سنة  

مـــن العلـــم والوضـــله واحلنمـــة والوقـــهه والوهـــد والـــورنه والصـــدا والعـــدله والنبـــل  tلـــه 
 والس رره والنرم والاجاعة   وسا ر الوضا له ما ال سصيه العاروو 

ل ما نقلـوا عنـهه ولقد قال املويد يرةواو اهلل عليه(  و  ينقل من أحد من أهل بيته العلما
وال لق  أحد منهم من أهل اآلثار ونقلة األنبـار وال نقلـوا عـنهم لمـا نقلـوا عـن أ  عبـد اهلل ـ 

ه وقــد مجعــوا أمســال الــروا  عنــه مــن ال قــاؤ علــ  انــت  هم ا اآلرال  tأي الصــارا ـ 
    اخل (32)واملقاالؤه  نانوا أربعة آالت ر ل

                                                           

 الباب افامر  يما احلق بالدعال وهو الذلر  428عد  الداعو  ص( 31ي
 وقيل عاروو ألوا  ( 31ي
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   tمذته وأبو حنيوة إمام احلنوية لاو من ت 
لــاو يطلــل افــل و الويــته ويلــبر قميصــا  غليوــا  ناــنا ه ورىنــا لــبر  tومــن )هــده  أنــه 

 املرقعه ولاو يعمل بنوسه ا بستانه 
ومــن عبارتــه  أنــه لــاو يصــلو ل ــريا  ورىنــا غاــو عليــه ا الصــ  ه واســتدعاه املنصــور ا  

ا  نديهه مبـته  بوهـر يديـهه قـد ليلةه قال افارم   صرؤ إىل بابه  و دته ا رار نلوته معور 
 أثر الرتاب ا و هه و نديه 

 ل ري العطاله حسن افلقه لني الن مه  ي  اجملالسة وتري  املعاشر   tولاو 
 

 اإلمام السابع:
 

 ه وأمه محيد  املصوا   tهو اإلمام موس  بن  عور الناتم 
ابع شــهر صــور ســنة ما ــة ولــد بـــ ياالبــوال( وهــو منــول بــني منــة و املدينــةه يــوم األحــد ســ

ومثاو وعارينه وتوا مسموما  ا حبر هارووه بعد ما  ال سجنه أربعة عار سـنة تلمـا  و 
اعتـدالا ه ولـاو كلـك ا افــامر والعاـرين مـن ر ــ  سـنة ما ـة وثــ ث ومثـاننيه وتـوىل  هيــوه 

 ه ور ن حيث مرقده الاري  اآلو ا الناتمية  tولده الرةا 
)مانه و أ ضلهمه وأس اهم وأشـجعهمه حسـن األنـ اه لطيـ  ه أعلم أهل  tولاو 

الاــما له تــاهر الوضــل والعلــمه لبــري القــدره عوــيم الاــطوه ل ــري العبــار ه  ويــل الســجد ه 
 ولن ر  ما لوم الغيه مسو بـ ي الناتم( ولعوم ص حهه لاو يلق  بـ ي العبد الصا ( 

لبـري   (31)ن كلـك حـديث يبريهـة(وقد تهر مـن علمـه ىن تلـ  العلـوم مـا  ـر النـامله ومـ 
 النصارى املاهوره  لما أ تمه اإلمام أسلم وحسن إس مه 

سطله  قري ما ة ررهـمه  سـطله اإلمـام عـن مسـطلة انتبـارا  ملقـدار معر تـهه  tومن  وره انه 
  لما أ اب أعطاه ألوو ررهم 

ســـجورا ه أحســـن النـــامل صـــوتا  بـــالقرآوه وأل ـــر النـــامل عبـــار  وتـــ و ه وأ ـــووم  tولـــاو 
 ا حال السجد   tوأغورهم رموع اه وقد توا 

                                                           

 …باب الرر عل  الذين قالوا او اهلل ثالث 471التوحيد ص( 34ي
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 اإلمام الاام :

 
حــاري عاــر كي  tه وأمــه الســيد  دمــةه ولــد tهــو اإلمــام علــو بــن موســ  الرةــا 

القعـد ه يـوم اجلمعـةه سـنة ما ـة ومثـاو وأربعــني باملدينـة املنـور ه وتـوا مسـموما  يـوم آنـر صــوره 
 ه ور ن ا نراساو حيث مرقده اآلو  tاجلوار  سنة مطتني وث ث وتوىل  هيوه ولده

 وعلمهه و ضلهه ونبلهه وس اؤهه وحسن نلقهه وتواةعهه وعبارتهه أشهر من أو يذلر 
وقد  ل  املـطموو منـه أو يتـوىل أمـور اف  ـة اإلسـ مية ـ منانـه ـ لننـه )هـد ا الـدنيا و  

 يقبـل اف  ـة ـ ا الاـورى ـ   tيقبـله حيـث علـم مـا ا كلـكه لمـا أو  ـده أمـري املـ منني 
حيث لاو كلـك رهـن لـذب واحـدهوهو أو يقـول  بـايعتنم علـ  أو أعمـل بنتـاب اهلل وسـنة 

  (33)وقاوا ع ماو tرسوله يوسري  الاي ني(ه وهذه هو النلمة ال    يقلها أمري امل منني
شرط بطو ال  tنه وملا   يقبل اإلمام اف  ةه أ  ه املطمووه عل  قبول يوالية العهد( لن
 يتدنل ا أي شول من ش وو الدولةه وقبل والية العهد عل  هذا الارط 

وقد تهر من علومه الن اره بالنسبة إىل األرياو و املذاه  و املبارئ ـ ا جملـر املنـاتر  
 الذي هيله املطموو ـ مما صار حديث الرلباو 

و ا ث ثة أيامه ول ريا  ما لـاو يصـلو ومن عبارته  أنه لاو سيو أل ر الليا ه وخيتم القرآ
ا اليــوم و الليلــة ألــ  رلعــةه ول ــريا  مــا لــاو يســجد ســجداؤ  ويلــة يســتغرا ســاعاؤه ولــاو  

ل ـــري املعـــروته ل ـــري العطـــاله وأل ـــر صـــدقاته ا الســـره نصوصـــا  ا  tل ـــري الصـــيام ولاو 
 الليا  املولمة 
لــه ا القــوله وال اتنــد بــني يــدي أنــه مــا  وــا أحــدا  بنــ م قــطه ومــا أغ tومــن آرابــه 

 لـــيره و  يقهقـــه أبـــدا ه و  يبصـــق أمـــام أحـــد قـــطه وإكا نصـــ  املا ـــد  أحضـــر مجيـــع أهلـــه 
 وندمه وألل معهم 

 
 اإلمام التاسع: 

                                                           

 قصة الاورى  188ص 1را ع  ج الب غة شرح ابن ا  احلديد  ج( 33ي
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 ه وأمه السيد  سبينة  tهو اإلمام  مد بن علو اجلوار 

 ملنور  يوم العاشر من شهر ر  ه سنة ما ة ومخر وتسعنيه ا املدينة ا tولد
وتوا مسموما  ا بغداره ا آنر كي القعد  سنة ما تني وعارينه ور ن عند تهر  ده 

 ا الناتمية حيث مرقده اآلو   موس  بن  عور
أعلم أهـل )مانـهه وأ ضـلهمه وأسـ اهم لوـا ه وأ يـبهم جملسـا ه وأحسـنهم نلقـا ه  tولاو 

 وأ صتهم لسانا   
 يسطله أحد إال وأعطاه ولاو إكا رل  سمل كهبا  و ضةه وال 

ولــاو مــن يســطله مــن عمومتــه ال يعطيــه أقــل مــن مخســني رينــارا ه ومــن ســطلته مــن عماتــه ال 
 يعطيها أقل من مخر وعارين رينارا  

ومــن علمــه الن ــري الــذي تهــر للنــامل  أو مثــانني مــن علمــال األمصــار ا تمعــوا عليــه بعــد 
 مجيعا   tم منصر هم من احلجه وسطلوه عن مسا ل خمتلوةه  ط ا 

أو مجاعــة ل ــري  ا تمعــوا عنـــده وســطلوه عــن ث ثــني ألـــ   tومــن غريــ  مــا سنــ  عنـــه 
ــ أ ــا م عنهــا غــري ممتنــع و ال غــالطه ولــاو عمــره إك كاك تســع (34)مســطلة ـ ا جملــر واحــد ـ

  سننيه لنن أم ال هذا لير غريبا  عن أهل بيت الوحو و التنويل 
 نه ىنسا ل مهمة وأ اب عن اجلميع ـ ا قصة ماهور  ـ  و)و  ه افليوة ابنتهه بعدما امتت

                                                           

 ما يصطلل عليه اليوم بـ يامل متر( ( 32ي
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 اإلمام العاشر:

 
باملدينة املنـور  نـامر  tه وأمه السيد  مسانة  ولد  tهو اإلمام علو بن  مد اواري 

عار كي احلجةه أو ثاين ر  ه سـنة مـا تني واثنتـنيه وتـوا مسـموما  بسـامرال ا يـوم االثنـني 
  وأربع ومخسنيه ور ن هناكه حيث مضجعه اآلو ثالث شهر ر  ه سنة ما تني

أ ضل أهل )مانهه وأعلمهـمه وأمجعهـم للوضـا له وألـرمهم لوـا ه وأليـنهم لسـانا ه  tولاو 
 وأعبدهم هلله وأ يبهم سرير ه وأحسنهم أن قا  

ومـــن لرمـــه مـــا رواه ياالربلـــو( ا قصـــة أو افليوـــة أرســـل إليـــه ث ثـــني ألـــ  ررهـــم  وهبهـــا 
أهل النو ة وقال له  اقض منه رينك وانوق علـ  عيالـك وأهلـكه واعـذرناه  قـال إلعرا  من 

إو أملــو لــاو يقصــر عــن ثلــث هــذاه ولنــن اهلل أعلــم حيــث  pلــه اإلعــرا   يــا بــن رســول اهلل 
  (35)جيعل رسالته وأنذ املال وانصرت

 
 اإلمام الحادي عشر: 

 
 وأمه السيد  ي د (  tهو اإلمام احلسن بن علو العسنري 

 سنة ما تني واثنتني وث ثني (30)يوم االثنني عاشر ربيع اآلنر tولد 
وتوا مسموما  يوم اجلمعةه ال امن من شهر ربيع األوله وقام بتجهيوه ولـده اإلمـام احلجـة 

t  ه ور ن عند أبيه بسامراله حيث مواره الاري  اآلو 
ر منــارم أن قــهه ال و ضــلهه وعلمــهه ونبلــهه وشــر هه وســ ررهه وعبارتــهه وتواةــعهه وســا 

 خيو  عل  أحد 
 tولاو حسن القامةه مجيل الو هه  يد البدوه له مهابة عويمة عل  صغر سنهه ولـاو 

 ا أن قه  pن  ل بالنظ 
                                                           

 …كلر اإلمام العاشر ا  احلسن علو 372ص 4لا  الغمة  ج( 31ي
 وقيل ال امن ( 36ي
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علــ  تهــر الطريــق  لمــا مــر     tومــن أحاريــث لرمــه مــا رواه إمساعيــل قــال  قعــدؤ لــه 
  رينـاره ولـير قـو  هـذا ر عـا  عـن   حتل  باهلل لاكبا  وقد ر نت مـا  tشنوؤ لهه  قال 

العطي ةه أعطه يا غ م ما معكه  طعطاين غ مه ما ة رينار
(37)  

 tوقصـده ر ـل ـ ملـا مسـع مـن مساحـه ولرمـه ـ ولـاو  تا ـا إىل مخسـما ة ررهـمه  طعطـاه 
  (30)مخسما ة ررهم و ث مثا ة ررهم

ل ـــري  tهه ولـــاو م ـــل املســـيل ا  ضـــله وعلمـــه وإعجـــا)  tوقـــد شـــهدؤ النصـــارى بطنـــه 
 العبار ه را م التهجده واةل الص حه ل ري اويبة 

 
 اإلمام الاااو عشر:

 
هــو اإلمــام احلجــة املهــديه  مــد بــن احلســن يعليــه الســ م( ويعجــل اهلل تعــاىل ا  ر ــه 

 الاري (ه وأمه السيد  نر ر 
هـو آنـر ولد بسامرال ليلة النص  من شعباوه سـنة مـطتني ومخـر ومخسـني  وهـذا اإلمـام 

ه آنــر أ مـة املسـلمني االثــين عاـره وهــو pحجـج اهلل علـ  األر ه ونــاا نلوـال رسـول اهلل 
بعـد ا رار الـدنياه قـد أ ـال اهلل تعـاىل ـ ىناـيلته ـ عمـره الاـري ه وهـو غا ـ  عـن األبصـاره 

 وسيوهر ا آنر الوماو بعدما مللت الدنيا تلما  و ورا ه ليمألها عدال  و قسطا  
ه بطنـــه يبقـــ  حيـــا  ال نـــوؤه حـــ  يوهـــر و نلـــك الـــدنيا واأل مـــة  pلنـــظ وقـــد أنـــ  ا

ليظمره على الدي  كله ولو كره المشركونجذا ريها  يبسط العدله ويبيد اجلبابر  
(39)  

 اللهم عجل  ر هه وسهِّل خمر هه وا علنا من أنصاره وأعوانه 
هلل تعـاىل ـ وهـو ا رارهه ا ـذ وحيث أو هـذا اإلمـام العوـيمه انتوـ  عـن األبصـار ـ بـطمر ا

 املسلموو احملل املنسوب إليه ـ ا سامرال ـ املاتهر بـ يسرراب الغيبة( موارا  ومعبدا  
 

                                                           

 …ر أ   مدباب كلر  رت من إنبا 334ص 4االرشار  ج( 37ي
  باب كلر  رت من أنبار أ   مد  346ص 4االرشار  ج( 38ي
  33سور  التوبة  ( 33ي
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 : المعاد 5
 

ومعنـــاه  أو اهلل تعـــاىل سيـــو اإلنســـاو بعـــد مـــا مـــاؤه ليجـــوي احملســـن ىنـــا أحســـنه وجيـــوي 
 املسول ىنا أسال  

وصــــدا وأنلــــ ه وآوى اليتــــيمه وأ عــــم  مــــن آمــــن وعمــــل الصــــاحلاؤه وصــــل   وصــــامه 
املســـننيه ومـــا إليهـــا   جيويـــه  ن ـــاؤ  ـــري مـــن حتتهـــا األ ـــاره ا تـــل تليـــله ورمحـــة واســـعةه 

 وقصور وحور   
ومن لور وعمل السيلاؤه ولذب ونـاوه وقتـل وسـراه و)ش وشـرب افمـر   ومـا إليهـاه 

مــن محــيمه ا لــرب را ــم وعــذاب جيويــه  هــنم مملــول  نــارا  وعــذابا ه  عامــه مــن )قــومه وشــرابه 
 نالد 

 وهناك قبل اجلنة والناره مقاماو آنراو  
ه  نــل أحــد ُيســلل ا قــ ه عمــا عمــله  يجــا)ى باألعمــال احلســنة و األعمــال : القبــر2

  يالقـــ  أمـــا حوـــر  مـــن حوـــر النـــرياوه أو روةـــة مـــن ريـــا  الســـيلةه ولـــذا قـــال رســـول اهلل
النسـبة إىل األحيـال ـ لتـال النـا م الـذي يـرى رؤيـا حسـنة وحـال االنسـاو ا القـ  ب (46)اجلنة(

 يســعده أو رؤيــا ســيلة  يتعــذبه مــع أو الــذي يقــرب مــن النــا م ال يعــرت انــه ا راحــة أو ا 
عذابه ولذلك األحيال ال يـروو مـن األمـواؤ إال األ سـار اوامـد ه أمـا أنـه يعـذعب أو يـنعمه 

    سس وو به 
هـــذه األ ســـار مـــن القبـــوره  يتاـــر اجلميـــع ا صـــترال  وهـــو بعـــد إحيـــال : القيامـــة:1

واسـعةه وهنـاك تاـن ل احملـالم النـ ى و تنصـ  املـوا)ينه وسضـر احلـالموو ـ وهـم أنبيـال اهلل 
والصاحلوو من عباره ـ وتـو)ن اةـباراؤ األعمـال  الصـت ه وتـطيت الاـهوره  يسـعد  ريـق ممـن 

 نوا يعملوو السيلاؤ ا الدنيا عمل صاحلا  ا الدنياه و ياق  اجملرموو الذين لا
 عل  اإلنساو أو جيتهد قدر  اقته ا األعمال الصاحلة ح  الياق  هناكه شقال  أبـديا  

 ال منج  منه وال موره  هو ا حبر را م وعذاب نالد  نعوك باهلل تعاىل 

                                                           

 اجمللر احلاري وال  ثوو  461را ع االما  للايا املويد ص( 21ي
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 هذا هو النظام اإلسالمو
 

ســ مو  بــق ا الـــب ر الشــك أو اإلســ م لــه نوــام نــاصه لمـــا ال شــك أو النوــام اإل
اإلســ مية  يلــة ث ثــة عاــر قرنــا  ـ ســوال لــاو التطبيــق تامــا  أم ناقصــا  ـ حــ  ســقطت الدولــة 
اإلس مية قبل نص  قرو تقريبا   وقد يسمع اإلنساو أو احلضار  اإلسـ مية لانـت م اليـة إىل 

حلنـم صـارؤ الـدنيا أبعد احلدوره وأو اإلس م متنول حلل ماالل العا ه وأنه لـو أعيـد إىل ا
  نة نعيم    ما هو كلك النوام؟ 

وهـــل بسمنـــاو النوـــام اإلســـ مو أو يعـــور إىل احليـــا  ا عصـــر الســـون الوضـــا ية والـــذر ؟ 
 ولي  سل اإلس م املاالل إكا أنذ بالومام؟ 

وقــد ي ــري هــذه األ وبــةك الــ  نــذلرها ا هــذا النتــاب ك … إ ــا أســللة تســتتق اجلــواب
يوـن أنــا نـتنلم عــن املدينـة الواةــلة    إال أنـه يــرى بعـد إقامــة األرلـة إمنــاو رهاـة القــارئه و 

  وقـد لتبـت سـابقا  لتبـا  أل ـل هـذه الغايـاؤ ك مـو وا  أو (42)أو يعور هذا النوام إىل الو ـور
  (41)مسهبا  ك وهذا مو و  ذا الاطوه واهلل املستعاو

 
1  

 السياسة
 

 هل ا اإلس م سياسة؟س: 
  ضل قسم من السياسةه وإرار  الب ر والعبار  يه أ… نعم ج:

                                                           

 بل لووم كلكه  سو النوام اإلس مو أ ضل نوام عر ه البار ( 21ي
اســة( وياالقتصــار( وياال تمــان( وياإلرار ( وياحلنــم ا للتوصــيل األل ــر را ــع مــن موســوعة الوقــه لتــاب يالسي( 24ي

اإلس م( وياحلرياؤ(ه ولتاب يإكا قام اإلسـ م ا العـراا( ويالسـبيل إىل إ ـا  املسـلمني( ويالصـياغة اجلديـد ( 
 لامام امل ل  يرام تله( … ويممارسة التغيري( و
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 إلس م مجهوريه أم ملنو؟س: ا
ال مجهــوري وال ملنــوه بــاملعن املصــطلل عليهمـــا ا قــامومل عــا  الغــرب اليــوم  بـــل  ج:

استاــاريه ورىنــا يصــل أو يطلــق عليــه ياجلمهــوري( باعتبــار ه ولــير احلنــم اإلســ مو ملنيــا  
 وراثيا  

 مو؟ ني  احلالم اإلس  س:
انــه ر ــل مــ من ه يوقــه الــدين متامــا ه ويعــرت شــ وو الــدنياه ويتتلــ  بالعدالــة التامــةه  ج:

 مهما تو رؤ هذه الاروطه ورةو به أل ر النامله يبق  حالما  ولو مخسـني سـنةه وإكا  قـد 
إحــدى هــذه الاــروط عــول عــن منصــبه  ــورا ه ولنــن إكا   تــر  األمــة ببقا ــه ر يســا  حــق وــم 

ريه ممن مجع الارا ط  هذا إكا   ينن الوقهال متعدرين وإال  احلنومة اإلسـ مية تبديله إىل غ
 تنوو باورى الوقهال املرا ع  

 من يعني احلالم اإلس مو؟س: 
  (43)أغلبية األمة ج:
 هل ا اإلس مه انت اباؤه وبرملاناؤه وجمالر بلدية؟س: 
و للتنويـذ وتطبيـق القـوانني النليـة نعم  يه لل كلكه لنن بالصيغة اإلس ميةه  ال ملـا ج:

 عل  املوارر اجلو يةه ال للتاريع 
 ما هو عمل الدولة اإلس مية؟س: 
 حوه العدل بني النامل ك ران   ونار ا  ك والد ع باحليا  إىل األمام  ج:
 ما هو القانوو الذي يعمل به ا الدولة اإلس مية؟س: 
 واإلمجانه والعقل القانوو املستوار من النتابه والسنةه  ج:
 من يضع القانووه بصيغة عملية؟س: 
 الوقهال العدوله العلمال بالدين والدنيا  ج:
 هل ا اإلس ميأحواب(؟س: 
ال بــطمل بــاحلوبه إكا لــاو مقدمــة لل ملــاو الــذي هــو مقــرر للتنويــذه أمــا احلــوب الــذي  ج:

انوو نـــــاص بـــــاهلل هـــــو مقدمـــــة لل ملـــــاو الـــــذي بيـــــده التاـــــريع  ـــــ ه و كلـــــك ألو تاـــــريع القـــــ
                                                           

   لالنظ واأل مة األ هارهذا إكا   ينن معصوما  عني  من قبل اهلل سبتانه وتعاىل( 23ي
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  (44)سبتانه
 

4  
 اسقت اد

 
 هل ا اإلس م نوام ل قتصار؟س: 
 أ ضل نوام عر ه العا  …نعم ج:
 هل نوام اقتصار اإلس م رأمسا ه أو اشرتالوه أو شيوعوه أو تو)يعو؟س: 
 ة ال رأمسالية ا اإلس مه وال اشرتاليةه باملعن املوهوم اليومه وال شيوعيةه وال تو)يعي ج:
  ني  االقتصار اإلس مو؟س: 
  (45)إنه جيو) امللنية الورريةه عل  شرط أو ال جيتمع املال من احلرامه وي ري حقه ج:
 من أين تطيت الدولة اإلس مية باألموال؟س: 
  باية احلقوا الوا بة املقرر  ا اإلس م  ج:
 ما هو احلقوا الوا بة؟س: 
 فراج( وياجلوية( هو أربعة  يافمر( ويالولا ( ويا ج:
 ؟… سروا لنا هذه احلقواس: 
يافمـــر( هـــو مـــال يطنـــذه احلـــالم اإلســـ مو يعاـــرين ا املا ـــة( مـــن مطلـــق أربـــاح  ج:

اإلنساوه ومن املعدوه والننوه والغوصه واحل ل امل تلط باحلرامه وغنا م احلـربه وقسـم مـن 
  (40)األر  باروط معينة

مو يمــن الواحــد ا األربعــني إىل الواحــد ا املا ــة( ويالولــا (  مــال يطنــذه احلــالم اإلســ 
مــن الغــنمه والبقــره واإلبــله والــذه ه والوضـــةه والتمــره والوبيــ ه والاــعريه واحلنطــة باـــروط 

                                                           

 لما ال بطمل باألحواب ال  تعمل أل ل إعمار الو ن إكا   تنن خمالوة للارن ( 22ي
 أي احلقوا الارعيةه لافمر والولا  ( 21ي
 لتاب افمر   33را ع موسوعة الوقه ج ( 26ي
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  (47)معينة
  (40)ويافراج(  ما يطنذه احلالم اإلس مو من الوارعنيه ا األراةو املوتوحة عنو  

ن اليهـــور والنصـــارى واجملـــومل الـــذميني وســـا ر وياجلويـــة(  مـــا يطنـــذه احلـــالم اإلســـ مو مـــ
 النوار الذين هم ا كمة اإلس م ا مقابل الذمة واحلماية عنهم 

 هل ا اإلس م يبنوك(؟س: 
نعم   ولنن بدوو رباه مع تطبيق لل قوانينها مع أحنام اإلس مه وامنـا تـدار شـ وو  ج:

  (49)موتويها من سا ر وارراهتا
 لنامل ماال  آنره من أم ال الضرا   املو ور  اآلو؟ هل تطنذ الدولة من اس: 
ل ه  سنه ال سق للدولة اإلس ميةه أو تطنذ غري هذه الضرا   األربعـة ـ مطلقـا  ـ اال   ج:

إكا اقتضـــت الضـــرور  كلـــكه والضـــروراؤ تقـــدر بقـــدرهاه وجيـــ  او ينـــوو كلـــك بـــسكو شـــورى 
 الوقهال املرا ع 

 ىنا تطنذه من األموال؟ما كا تعمل الدولة اإلس ميةه س: 
او ا الدولــــة اإلســـــ مية را ــــر  تســـــم  بـــــيبيت املـــــال( معــــد  لقضـــــال مجيــــع حـــــوا ج  ج:

املســلمنيه  باإلةــا ة إىل او الدولــة تقــوم  ميــع املاــاريع اإلصــ حية ه والعمرانيــةه والتقدميــةه 
ضـو حا ـة لـل تسع  لل  قري باملال الناا إلرار  أمورهه حـ  ال يبقـ   قـري ا الـب ره وتق

 تــــاجه  مــــن احتــــاج إىل الــــوواجه أو إىل رأمل املــــال للنســــ ه أو إىل الــــدار والــــدلاوه أو إىل 
الطبيـــ  والعـــ جه أو إىل الســـور حلا ـــة لـــه ةـــروريةه أو انقطـــع ا ســـوره  لـــم تنـــن لـــه م نـــة 

ـــه بطريـــق … العـــوره أو إىل رراســـة حتتـــاج إىل املـــاله أو مـــا أشـــبه را ـــع بيـــت املـــاله وأثبـــت ل
ه مـــن إقامـــة شـــاهد أو حلـــ ه انـــه ستـــاج إىل الاـــول الوـــ ينه وال مـــال لـــهه وعنـــد كاك بســـيط

يقــدم لــه بيــت املــال مــا يســد بــه حا تــه بقــدر شــطنه ولوايتــهه ولــذا ال يبقــ  ا الدولــة  قــري أو 
 معو) إ  قا  

 هل تنوو تلك احلقوا األربعة بنل هذه احلا اؤ؟س: 

                                                           

 لتاب الولا    34ـ 43را ع موسوعة الوقه ج ( 27ي
 لتاب اجلهار   28-27وقه ج اصط ح  قهوه را ع موسوعة ال( 28ي
 را ع لتاب يحملاؤ عن البنك اإلس مو( ويالوقه االقتصار( لامام امل ل  ( 23ي
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ـــــة مـــــن أم لهـــــا و اراهتـــــا وحيا)هتـــــا نعـــــم   تنوـــــو باإلةـــــا ة إىل مـــــا حتصـــــله  ج:  الدول
  (56)للمباحاؤ لالنوط وغريه

 ولي  تنووه مع أنا نرى او الضرا   الض مة اليوم ال تنوو باحلا اؤ؟س: 
إو املــوتوني ا الدولــة اإلســ مية قليلــوو  ــدا ه ألو ل ــريا  مــن الــدوا ر ال حا ــة إليهــا  ج:

  تقـوم  ـا احلنومـة ك اآلو ك تقـوم  ـا الاـعوب ا الدولة اإلس ميةه ول ـريا  مـن األعمـال الـ
ا الدولة اإلس ميةه وما عل  عاتق احلنومة من أعمال إمنا ينجو بطسرن وقت وأبسـط صـور  

  بيعيةه ولغري كلكه وإكا قل املوتووو وقضو عل  يالروتني( تو رؤ األموال 
 هل يعط  املال يللمتقاعد(؟س: 
قدر حا تهه ال بقدر معني ـ لمـا عنـد احلنومـاؤ اآلو ـ إو لاو  قريا  عا وا  أعطو ب ج:

  (52)وإال   يعط شيلا ه إال إكا لانت  هة تو   إعطا هه أو إعطال القدر املعني 
 

3 
 الجيش

 
 وهل ا اإلس م  ي  منوم؟ س: 
 عل  أ ضل صور  … نعمج: 
 هل يو د ا اإلس م التجنيد اإل باري؟ س:
  (51)انتياريه إال ا حالة االةطرارل ه  التجنيد ا اإلس م ج: 
 ولي  كلك؟س: 
إو الدولة اإلس مية تعني ساحاؤ لبري  نارج املدوه موور  بطنوان الس حه وتندب ج: 

  وبـذلك يتـدرب  (53)النامل إىل التمرين هناكه من غـري  ـرا بـني مجيـع العناصـره لبـارا  وصـغارا  
                                                           

 هذا بارط عدم اإل تات جق اآلنرين ومنهم اال يال القارمة ( 11ي
 لعقد شرعو أو شرط ا ةمن عقد أو ما أشبه ( 11ي
 وينوو تا ي  كلك بيد شورى الوقهال املرا ع ( 14ي
 ال يناا تنويم كلكه بل املقصور انه ينبغو تعليم اجلميع من النبار والصغار    هذا ( 13ي
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 اجلي    لل الاع  تقريبا ه وتر ع عن لاهل احلنومة نوقاؤ 
لما أو العاملني يبقوو عند عوا لهمه وعل  منسبهمه  نل إنساو يتدرب يوميا ه سـاعة 

 أو ساعتنيه م   ه مث ير ع إىل لسبه ويبق  عند أهله  
 سكا أرهم الدولة عدوه و   عل  اجلميع املقاتلة ر اعـا  عـن بيضـة اإلسـ مه ومـن رغـ  

 بق  عل   ول افط خيدم الدولة اإلس مية ا ندمة الدولة انتيارا ه قرر له رات ه لي
 ماكا يرى اإلس م ا الوسا ل احلربية احلدي ة؟س: 
وحعـدوا ه لما قال تعاىل  (12ييرى و وب صنع واقتنال الدولة بنل قدر ممنن منهاج: 

لمي ما استكعتي م  قو 
 .(11ي

 ماكا تصنع الدولة بعا لة من يقتل من اجلنور؟س: 
 قــري  عــا و ه أعطيــت بقــدر ســد حا اهتــا حســ  شــط اه وإو    إكا لانــت العا لــةج: 

 تنن لذلكه   تعط شيلا ه إال إكا لاو ا إعطا هم مصلتة وحنوها 
 

2 
 الحرية 

 هل ا اإلس م حرية؟ س:
 نعمه أ ضل أقسام احلريةه ىنا   سلم  ا العا  ا تل أرق  احلضاراؤ األرةية ج: 
 ما هو احلرياؤ اإلس مية؟ س:
 هو ل ري ه نذلر منها ج: 
حرية التجار ه  من شال أو يستورر بضاعة أو يصدرهاه أو يارتي أو يبيعه    مانع  :2

 له إ  قا ه    مجارك ا اإلس مه وال رسومه وال شروط   
نعم ياـرتط أو ال تنـوو البضـاعة  رمـة ـ لـافمر ـ وأو ال ينـوو التعامـل ربويـا  أو حرامـا ه 

                                                           

لمــا يلــوم صــد الباــر عــن صــنع وتوســعة أم ــال القنابــل النوويــة الــ   يهــا ةــرر الباــرية مجعــاله  سنــه يال ةــرر وال ( 12ي
   11ح 1ب 376ص  17ةرار ا اإلس م( را ع وسا ل الايعة ج

  61سور  األنوال  ( 11ي
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 ه وأو ال ينوو ا كلك ةرر عل  الدولة اإلس مية (50)التا روأو ال ستنر 
حريـــة الوراعـــةه  مـــن شـــال أو يـــورن أي مقـــدار مـــن األر  بطيـــة ليويـــة شـــاله لـــاو لـــه  :1

كلـــكه وال يإصــــ ح )راعــــو( بـــاملعن املســــتورر ا اإلســــ مه نعـــم إو لانــــت األر  يموتوحــــة 
 ويـ  ـ إىل الدولـةه وهـو املسـم  بــ و ـ  علـ  الـوارن ر ـع أ ـر  األر  ـ ىنقـدار  (57)عنـو (

يافراج(ه وإو لاو الوارن  قريا  و   عل  الدولة سد حا تـه حسـ  شـطنهه وال مـانع مـن أو 
يورن اإلنساو أي مقدار شال عل  شرط أو ال يووؤ الورصة عل  اآلنرينه ولير للدولـة إال 

 يافمر( ويالولا ( مع شرا طهما لما سبق 
ر ه  من شال أو يعمر األر  بطية ليويـة لانـته لـاو لـه كلـكه حرية الصناعة والعما :3

وال رســـوم علـــ  العمـــار  إ  قـــا ه وال ســـق للدولـــة أو تطنـــذ منـــه ولـــو  لســـا  واحـــدا  لـــألر  أو 
إال إكا لانـت األر  يموتوحـة  (50)غريهاه  قد قرر اإلسـ م  يمـن أحـ  أرةـا  مواتـا  هـو لـه(

 عنو (  عل  العامر األ ر  للدولة  
 لذلك مجيع الصنا ع حر  ـ ىنا ا النلمة من معن ـ إال الصناعاؤ احملرمة و 
حريـــة النســـ  والعمـــله  الصـــيده وإنـــراج املعـــاروه وحيـــا)  املباحـــاؤه ومجيـــع أنـــوان  :4

التنس  مباح ملن شاله بطية ليويـة شـاله وال سـق للدولـة املنـع عـن كلـكه أو أنـذ رسـومه أو 
 التنس  باحلرام املقرر ا الاريعة اإلس مية   عل قيور عليهاه نعم  ال جيو) 

حرية السور واإلقامةه  من شال أو يقيم ا منـاوه أو يسـا ر إىل أي منـاوه  لـه مـا  :5
شاله ب  قيد أو شرطه    حدور إقليمية ا اإلس مه وال قيور عنصريةه وال متايواؤ لونية أو 

 وا) السوره ومجيع  ـرون كلـكه إال إكا اةـطر لغويةه و ذه احلرية تسقط  اوويةه واجلنسيةه و 
 إىل شول من كلك يوالضروراؤ تقدر بقدرها( وتنوو بسشرات شورى الوقهال املرا ع 

حرية األعمال واحلرلاؤ مطلقا ه إال مـا حرمهـا اإلسـ مه وهـو قليـل  ـدا     ـ  روا ـر  :0
ه  نــل  ــرر حــر ا  (59)ميةللتجســر إ  قــا ه إال را ــر  مجــع املعلومــاؤ ملصــلتة الدولــة اإلســ 

ل مــهه ولتابــهه وتنوينــه اجلمعيــاؤ واويلــاؤه ومجعــه الت عــاؤه وإصــداره اجملــ ؤ واجلرا ــده 
                                                           

   431ص 1أي ما سرم احتنارهه را ع موسوعة الوقه  لتاب البيع ج( 16ي
 لتاب اجلهار   28-27را ع موسوعة الوقه  ج ( 17ي
  34448ح 348ص 17  ورا ع وسا ل الايعة  ج 44ح 114ص 7( هتذي  االحنام  ج18ي
 را ع لتاب ياكا قام اإلس م ا العراا( لامام امل ل  يرام تله( ( 13ي



 

 33 

 ونصبه رار اإلكاعة والتلوويووه وغري كلك 
سا ر أقسام احلريةه  م    لل عارت بالسياقةه حر ا أو يسوا ب  إعطال رسـوم أو  :7

 وهنذا … إ ا)  ح  جيهوحنوهاه لما او امليت ال ستاج إىل
 إو ما كلر يقتضو إلغال الن ري من الدوا ر؟ س:
نعم   ولذلك لانـت الدولـة اإلسـ ميةه ال روا ـر  يهـا إال قليلـة  ـدا ه ولـذا كلرنـا إو ج: 

املوتوني ا الدولة اإلس مية قليلووه منته  القلةه وبسب  قلة املوتوني اليرهق لاهـل الدولـة 
 باملال الن ري 

 
 

1 
 القضا  

 
 هل ا اإلس م قوانني للقضال؟ س:
  (06)نعمه أ ضل القوانني القضا ية مو ور  ا اإلس م ج: 
 لي  هو القضال اإلس مو؟  س:
وهو يقضـو ا األمـور بـ  … جي  ا القاةوه أو ينوو ر    م منا   اقها  للقضالج: 

 رسوم إ  قا ه وال ستاج إىل تقدا عريضة للانوى   
 واحد ننن أو يرى مجيع أقسام الدعاوى ويوصل  يها عل  ةول اإلس م وقا  

ه وال يروتينيــاؤ( ا القضــال اإلســ موه ولــذا  قــد  (02)وال يقبــل مــن الاــهور إال العــدول
لــاو يقضــو القاةــو الواحــد ملدينــة  يهــا يم  ــني( مــن النــامل جيــث ال تبقــ  ماــنلة قضــا ية 

 إ  قا  
 من أين يطلل القاةو؟ س:
 من بيت املال ج: 

                                                           

 لتاب القضال   81-82سوعة الوقه  جرا ع مو ( 61ي
 لتاب الاهاراؤ   86را ع موسوعة الوقه  ج( 61ي
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 ما هو عمل القاةو؟ س:
إنه وىنساعد  معاونيه لاو يقوم بطعمـال روا ـر ل ـري ه مـن روا ـر احلنومـاؤ احلاةـر ه ج: 

 هو يقوم باـ وو األوقـات واملتـولنيه ويطنـذ أمـوال القصـر لريرهـا علـيهم لـدى تـو ر الاـروطه 
بـــني النـــامل وجيـــري وسجـــو علـــ  الســـويهه ويـــننله ويطلـــقه ويبيـــعه ويـــرهنه ويـــ  ره ويوصـــل 

  (01)احلدور    إىل غري كلك
 هل ا اإلس م نوام للمتاماؤه بالنيوية املعرو ة؟ س:
لير ا اإلس م نوام للمتاماؤ  ذه النيوية ال   عـل احلـق بـا    والبا ـل حقـا ه ج: 

وال ستـــــاج النوـــــام اإلســـــ مو إىل هـــــذه الن ـــــر  مـــــن احملـــــامنيه  ـــــسو األمـــــور متاـــــ  ا الدولـــــة 
 س مية بيسر وسهولة وبسا ة اإل

 ماكا يصنع اإلس م باحملامني واملوتوني الذين ال يعرتت  مه إكا قبض الومام؟ س:
إو اإلســـ م يعـــني وـــم أعمـــال عمرانيـــة تقدميـــةه ويـــدر علـــيهم مـــن نوينـــة الدولـــةه مـــا ج: 

هــل يســاعدهم ا متضــية شــ و مه حــ  يهيــد وــم العمــل الــذي يريــدوو مواولتــهه وبعــد هــذا  
يوــن أو موتوــا  يال يقــر اإلســ م بوتيوتــه( يتمــرر علــ  النوــام اإلســ موه إكا هيــط اإلســ م لــه 
عمــ   يناســ  مقامــه مــن األعمــال احلــر  العمرانيــةه وســاعده حــ  متنــن مــن مواولتــه بنــل عــو 

 ور اه   
ولــذلك اإلســ م يلغــو امل ـــامر وعمــل الوــوا ر ومــا أشـــبهه مــع االهتمــام ألو يو ــد وـــم 

 … ل  ه وون أ)وا ا  صاحلني عم   
6  

 ال حة
 هل ا اإلس م نوام لصتة البدو؟ س:
  (03)نعمه أ ضل األنومة وقاية وع  ا  ج: 

                                                           

وقبــل مخســني ســنةه أو أقــله لانــت مجيــع هــذه األمــور تنجــو ا بيــت عــا  إســ مو واحــده ولانــت هنــاك ورقــة ( 64ي
إىل حـد يو ـ  بسيطة تنت  و تم  تم كلك العا ه وتدور املعـام ؤ علـ  كلـكه وقـد لـاو التوويـر  يـه مطمونـا  

 الدهاة 
را ـــع لتـــاب يحتوـــة التتوـــة( ويمبـــارئ الطـــ ( وياألمـــرا  واألعـــرا  وقايـــة وع  ـــا ( ويموســـوعة الوقـــه لتـــاب ( 63ي

 الط ( لامام امل ل  يرام تله( 
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 ما هو مميواؤ الصتة اإلس مية؟ س:
 اإلس م  عل افطوط العريضة للصتة العامة بسن أمور ث ث ج: 
 وكلك   الوقايةه  سنه سوه اجملتمع عن تسرب األمرا  إليهه :2
بتترا أسباب األمـرا ه م ـل  افمـره الونـاه األشـيال الضـار ه الغنـاله أسـباب القلـقه  ح: 

 …وما أشبه
وبســـن آراب احليـــا  والصـــتةه م ـــل  النوا ـــةه احلجامـــةه الوصـــده الصـــومه التـــدهنيه  ب:

 …الوواجه السعوطه النتله النور ه بياو ليوية األلل والارب والنومه وما أشبه
  وكلـــك باإلرشــــار إىل أرويـــة وأغذيــــة لعـــ ج األمـــرا ه وللهــــا تتســـم بطــــابع العـــ ج :1

البسا ة والسهولةه وهذه تطرر ل ريا  من األمرا  نصوصا  ا بـدل تنو ـاه ممـا هـو مـذلور ا 
 …و و    األ مة  p   النظ
و  الرقابةه  سو اإلس م يراق  األ بال مراقبة رقيقةه حـ  انـه قـرر  يالطبيـ  ةـامن ولـ :3

لاو حاكقا ( مما يقيد الطبي     يتمنن او سيد عن احلقيقةه بـل خيلـق ا نوسـه ملنـة قويـة 
 ورقابة شديد  ا وصوه للدوال وتا يصه وع  ه 

 ألير الط  تقدم  ع   تقدما  ملموسا ؟  س:
ال شك ا تقدم الط ه واإلس م ال خيال  كلك بل ي يدهه ولنن إو تلك األسر ج: 

هــو عمــد  أســباب الصــتة العامــةه وقــد ا ــدمته ولــذا دــد او األمــرا  غــوؤ  الــ  كلرناهــا
البارية بصـور  مدهاـةه حـ  أو هـذه الن ـر  الن ـري  مـن األ بـاله والصـيارلةه واملستاـوياؤه 
ومــا أشـــبه   ال تنوـــو ا إر ـــان الصـــتة العامـــةه ومــا )لنـــا نـــذلر آبالنـــا الـــذين لـــانوا يتمتعـــوو 

نما نرى اليوم أو لل رار ال لو من مريض أو مرة ه ول ريا  من بصتة  ا قة ح  املماؤه بي
 …األش اص مصابوو ىنر  أو أمرا 

 ما هو الع ج إكو؟ س:
أو تر ـــــع افطـــــوط الصـــــتية اإلســـــ مية إىل الو ـــــوره وأنـــــذ النـــــا ع مـــــن الناـــــوت ج: 

طبـــاو اجلديـــد ه وإنـــراج احملرمـــاؤ منهـــاه و ـــتل الطريـــق أمـــام الطـــ  الســـابق اجملـــربه ليمتـــوج ال
القــدا واحلــديثه وليعمــل الطــ  حــرا  حــ  تعــور الصــتة العامــةه وال تــلن اإلنســانية حتــت نــري 

 األمرا  الوتالة 
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7  

 الاقارة
 
 هل ا اإلس م منهاج لل قا ة؟  س:
 أ ضل منهاج ج: 
 وما هو؟ س:
ه وهيـط لـه الوسـا له وألـوم الدولـة (04)إنه أو    ل  العلـم علـ  لـل مسـلم ومسـلمةج: 
 ته مساند

  لماكا تطنر املسلموو؟ س:
إ م تطنروا منذ ترلوا منهاج اإلس مه أما حني لانوا آنذين بهه  قـد  اقـت ثقـا تهم ج: 

علــ  ثقا ــة الغــرب اليــومه وعلــ  لا ــة شــعوب األر ه وال أرل علــ  كلــك مــن اعــرتات الغــرب 
تلـــك  بـــذلكه  نانـــت نســـبة لتـــبهم ومنتبـــاهتمه ومدارســـهم وم قوـــيهمه بلتـــا  الوســـا ل ا

الوروته أل ر بن ري من نسبة النت  واملنتبـاؤ واملـدارمل وامل قوـني ا هـذا اليـومه مـع تقـدم 
  (05)الوسا ل واألسباب

 وهل سرم اإلس م املدارمله والصت ه والتلوويووه والراريوه والسينما؟ س:
او إو اإلســ م ســرم املواســد واملغريــاؤ ا هــذه الوســا ل ال قا يــةه وإكا نلــت عنهــا لــج: 

 اإلس م من أشد املستقبلني وا 
 ما هو الوارا العام بني منهاج اإلس م ال قااه وبني منهاج ال قا ة اليوم؟ س:

                                                           

 1ب 171ص 1  ي  لـــ  العلـــم  ريضـــة علـــ  لـــل مســـلم ومســـلمة( را ـــع جـــار االنـــوار جقـــال رســـول اهلل ( 62ي
 68ص 67ا البتــــار ج  عــــن الصــــارا عليــــه الســــ م  وعنــــه  41ح 3ب 31ص 4  وا البتــــار ج43ح
  هذا 11ص 111يةمن بياو الع مة اجمللسو( والبتار ج 1ح 14ب 121ص 67  والبتار ج12ح 21ب

باالةا ة اىل العموماؤ الدالة عل   ل  العلم الااملة للذلر واالن     را ع لتـاب يمنيـة املريـد( للاـهيد ال ـاين 
 يقدمل سره(  

را ــــع لتــــاب يحضــــار  العــــرب( للــــدلتور غوســــتات لوبــــوو ولتــــاب يمــــو و تــــاريا اإلســــ م( ولتابيملــــاكا تــــطنر ( 61ي
 املسلموو( لامام امل ل  يرام تله( 
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الوارا العام هو  موج اإلس م العلم باإلناو والوضيلةه وبرت ال قا ة اليـوم عـن اإلنـاو ج: 
أ ضل وسيلة للرقـو والسـ م  والوضيلةه ومو ه باإلحلار والركيلة   ولذا أصبل العلمه الذي هو

 واألمنه وسيلة ل حنطاطه والتدمريه واالةطراب 
 

8 
 السالم 

 هل اإلس م رين حربه أم رين س م؟ س:
 يا حيما الذي  آمنوا ادخلوا رو السلي كارـة  اإلس م رين الس مه قال تعاىل  ج: 

ارب أل ــــل العدالــــة أمــــا إكا تعــــدى أحــــد علــــ  النــــامله أو علــــ  املســــلمني  اإلســــ م ســــ (00)
 واحلقيقة ورر االعتدال 

 هل اإلس م رين السلم أم العن ؟ س:
 اإلس م رين السلم ال العن  ج: 
 لي  يدعم اإلس م الس م؟  س:
يــرى اإلســـ م و ـــوب اســـتتباب األمـــنه ا الـــدانل وا افـــارجه  وـــو الـــدانل ينوـــو ج: 

 دي املعتدين اجلرنةه وا افارج ال يتعدى عل  أحده ويضرب عل  أي
 لي  ينوو اإلس م اجلرنة؟ س:
إو أســـباب اجلرنـــة هـــو  يالوقـــر(ه ياملغريـــاؤ(ه ياجلهـــل(ه يالعـــدال(ه ياملاـــالل( ومـــا ج: 

أشبه   واإلس م سار ا ح  ينويهاه  سكا انتوته انتوت اجلرنة تلقا يا ه  م     الوقري يسرا 
نــاه والســنر مو ــ  للجرنــة   واجلهــل ســب  لســد حا تــهه واملــرأ  الواتنــة وافمــر تســبباو الو 
واملاـــــالل العا ليـــــة تســـــب  التـــــوتر واجلرنـــــةه … للتعـــــدي   والعـــــدال يو ـــــ  الضـــــرب والقتـــــل

واإلس م يغـين الوقـراله وننـع عـن التـ ج وافمـوره ويعمـم ال قا ـةه وسصـد أسـباب … وهنذا
 يع و    العدال لاملهاتراؤ وما أشبهه ويوصل املاالل بقضال يسريه وحنم سر 

 من أ رم ا اإلس مه لي  جيا)ى؟ س:

                                                           

  418سور  البقر   ( 66ي



 

 38 

إو اإلس م ـ بعد ما يلط  اجلو وسصد أسباب اجلرنة ـ يضع العقاب للمجـرمه ألنـه ج: 
إمنا اقـرتت لـدنال   بعـه واحنـرات نوسـهه وبالعقـاب الصـارمه السـريع التنويـذه يعقـم اجلـوه حـ  

يـــد الســـاراه بعـــد تـــو ر عاـــراؤ   مـــ    عنـــد مـــا يقطـــع أربـــع أصـــابع مـــن…ال تتنـــرر اجلرنـــة
الاروط ال  منها إغنال الوقراله    جيرأ أحد علـ  السـرقةه ولـذا يرينـا التـاريا أو أيـاري قليلـة 

  دا  قطعت  ول قرنني ا الدولة اإلس مية 
 ماكا يصنع اإلس م بالسجوو؟ س:
وو هـــو قـــانوو إو اإلســـ م يـــرى أو القـــانوو الوةـــعو ال قيمـــة لـــه إ  قـــا ه وإمنـــا القـــانج: 

السمال  قطه وعل  هذا  ن ري من اجلرا م القانونية حاال ه ليست  ـرا م بنوـر اإلسـ مه حـ  
 يسجن مرتنبيها 

أما ما يعت ه اإلس م  رنةه لالسرقةه والوناه  قد عني له عقابا  صـارما  عـا   ه لـالقطعه 
لـــامل ري املما ـــل ا رينـــه    واجللـــده نعـــم    هنـــاك  ـــرا م قليلـــة ا اإلســـ مه عقا ـــا الســـجنه

والسجن عبار  عن أو يسلم القاةو اجملرم املستتق للسجن إىل أحد أ ـرار النـامل ليتبسـه ا 
غر ة من بيته م    أو ما أشبه    ولذا    سجن ا اإلس م ـ باملوهوم احلا  ـ إ  قا ه ولـدى 

  (07)يع حقوا السجني االةطرار ببنال السجن ال ينوو إال بناية بسيطة مع مراعا  مج
 لي  سوه اإلس م الس م ا افارج؟  س:
إو اإلســـ م ال يتعـــدى علـــ  أحـــد إ  قـــا ه ومـــن مـــال مـــن الـــدول إىل الســـلمه مـــال ج: 

وإكا وقعــــت  اربــــةه خيوةــــها   (00)وإن جنحــــوا للســــلي رــــاجن  لمــــا  اإلســــ م إليهــــاه 
مــن اعتــدى مــن الــدول رر اإلســ م اإلســ م بــطنو  صــور    ياــهد وــا التــاريا م ــي  ه نعــم 

 اعتدالها 
 ولي  سوه اإلس م الس م بني احلنومة والاع ؟ س:
إو احلنومــة ـ ا اإلســ م ـ شــعبية بــاملعن الصــتيل للنلمــةه  مــاكا يريــد النــامل غــري ج: 

املاــارلة ا الــرأيه والغــنه والعلــمه واحلريــةه واألمــنه والصــتةه والوضــيلةه ممــا يو رهــا اإلســ م 
ري تو ري  ولذا نرى أو احلنوماؤ الصتيتة ا اإلس م لانت تعمر  ـوي   ـ عـار  ـ للتـ  ن

                                                           

 را ع لتاب يلي  ينور اإلس م إىل السجني( لامام امل ل  ( 67ي
  61سور  األنوال  ( 68ي



 

 33 

املتبارل بني األمة وبني احلنومةه و  ينن الر ير ستاج إىل يأمـن( ويحـرمل( ومـا أشـبهه حـ  
 سميه من النامل إال لدى االةطرار 

 
3 
 العائلة 

 
 (09)لي  يرى اإلس م العا لة؟ س:
م ل ريا  عل  العا لة ولووم رعايتهـاه لمـا يـرى اإلسـ م ياحلجـاب( للمـرأ ه ي لد اإلس ج: 

ــــ  ورا  مجــــاب  قــــال تعــــاىل  وإذا ســــ لتموه  متاعــــاً راســــ لوه  م
ــــذلك تقــــل  (71ي وب

املوبقاؤه وتاتد ع قة الر ـل بوو تـهه والوو ـة بوو هـاه  تعـي  العا لـة ا  ـو حـ  ووراره 
  (72)اتن لما هو مذلور ا الوقهومعن احلجاب عدم إبدال الاعر واملو

 هل اإلس م سرم عل  املرأ  العلم والعمل؟ س:
ل ه  سو اإلس م   سرم عل  املرأ  علما  وال عم  ه وامنا حرم عليها التبذل وامليوعة ج: 

  (71)والت جه لما حرم عليها أو تقوم بطعمال تناا عوتها وشط ا 
 ما هو رأي اإلس م ا املرأ ؟ س:
اإلســـ م يـــرى أو احليـــا  العا ليـــةه ال تـــتم إال بتعـــ  ولـــد مـــن نـــارج البيـــته وســـنن ج: 

ـــم األمـــر  للر ـــل افـــارجه وللمـــرأ  الـــدانله وبـــذلك هيـــط لأل ـــراك  وعمـــل رانـــل البيـــته  قس 
وقد رأى اإلس م احلنـيمه او …البارية نري  ل للناول والنمال اجلسدي والعقلو والعا وو

الر له ال بد و أو يُلقـ  عملهـا البيـ  علـ  الر ـاله وا كلـك إةـاعة  لو )اولت املرأ  أعمال
للطـاقتنيه  اقــة املـرأ  العا ويــةه و اقـة الر ــل العمليـةه  العمــل نوـر العمــله إال أنـه معنــومل 

                                                           

 لامام امل ل  را ع لتاب يالعا لة( ( 63ي
  13سور  االحواب   ( 71ي
 لتاب الص    صل ا السرت والساتر   113-27ص  18را ع موسوعة الوقه  ج ( 71ي
 را ع لتاب ياحلجاب الدرن الواقو( لامام امل ل  ( 74ي
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  (73)مقلوبه يطيت بنتا ج غري مرةيةه ولذا حبذ للمرأ  األعمال الدانلية
 ما هو رأي اإلس م ا الوواج؟  س:
 م يــرى اســتتباب الــوواجه وي لـد علــ  كلــكه  ــاملرأ  بسلماوـا ســن التاســعة مــع اإلسـج: 

 الرشد والر ل بسلماله سن افامر عار    وكلكه ح  ال يقع الوتاال والبغال 
 ما هو رأي اإلس م ا انت ط الوتياو بالوتياؤه ا خمتل  مرا ق احليا ؟ س:
بله أو املــــدارمله أو الســــينمالاؤه أو االنــــت ط احملــــرم غــــري  ــــا وه ســــوال ا املســــاج: 

املعامــله أو التجمعــاؤه أو املنتــدياؤه أو غريهــاه ويــرى اإلســ م إو كلــك يو ــ  الوســار ممــا 
جي  وقاية اجملتمع عنهه إال إكا لاو االنت ط من قبيـل انـت  هم ا احلـج واملاـاهد املاـر ة 

 وما أشبه 
 ور اإلس م؟ما هو تنلي  الوو ني ا احليا  العا لية بن س:
علـ  الـووج النوقـة لاملـةه وإشـبان غريـو  املـرأ  اجلسـدية ـ حسـ  املقـرر شـرعا  ـ وعلـ  ج: 

الوو ة إ اعة الووج ا افروج من الداره واالستمتانه أما الاـ وو البيتيـة  ليسـت وا بـة علـ  
لاـرط عنـد الوو ةه والنناح ال ينعقد إال برةامهاه والط ا إمنـا هـو بيـد الـووج  قـطه إال مـع ا

 النناح  ينوو بيد الوو ة أيضا  
 ما هو رأي اإلس م ا تعدر الوو اؤ؟ س:
اإلس م يرى  وا) التعدر إىل أربع بالعقد الدا مه ويو   العدالـة بيـنهنه و ـذا حـل ج: 

 اإلس م مانلة العوانر و األرامل 

                                                           

 وإو   سرم عليها األعمال افار ية بارو ها ( 73ي
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 لوامق 
 
اـاهده ا احلـال احلاةـره إك للمجتمع اإلس مو لوو آنره غري لـوو اجملتمـع الـذي ن :2

يتمتع باإلناوه وكلـك يعـدل السـلوك تعـدي   ال يقـدر عليـه مجيـع املنـاهج األرةـيةه ولـذا ياـع 
 يه املعن اإلنساين الر يعه بينمـا العـا  اليـوم يعطـو لانسـاو صـبغة اآللـة واحلديـده وا اجملتمـع 

ه لمـا توـيض ال قـة واحلـ  والعا وـة اإلس مو  توو العقد النوسية ول ـري مـن املاـالل احلاليـة
 عل  الورر واال تمان 

لــــير معــــن أنــــذ اإلســــ م بالومــــام  ةــــرور  أو تتبــــدل احلنومــــاؤ ا هــــذا اليــــوم إىل  :1
ـــذا أقـــر النـــظ(74)حنومـــاؤ أنـــرى ـــاهج إســـ ميةه ول  pه بـــل معنـــاه أو تتبـــدل املنـــاهج إىل من

يقر لل شيا قبيلة علـ  سـيارته النجاشو عل  سلطته حني أسلم ه ولانت سريته الطاهر  او 
بعد اإلس مه لما لاو سيدا  قبل او يسلمه    ناية من اإلس م لـر ير أو أمـري إكا اسـتعد 

 او يني  نوسه حس  النيوية اإلس مية ويطبق قوانني السمال  
تورهر احليـا  ـ  ميـع شـعبها ـ حتـت لـوال النوـام اإلسـ موه ولـم تتصـور أو تبـن راره  :3
األر ه وتتقـــدم الصـــناعةه وتتوســـع التجـــار ه وتـــرتالم ال ـــرو ه ا  ـــو ال تلـــم  يـــه وال وتـــورن 

 …شروطه وال قيوره وال لبت  يهه وال ماالله وال  قر
ولذا لاو العمراوه واحل ه والتقدمه وال قةه اباو تطبيق اإلس م أمرا  عاريا    جيـده العـا  

 ا هذا اليومه وإو ل رؤ  يه الوسا ل 
  علـــ  النـــل أو يعمـــل أل ـــل إعـــار  احلنومـــة الواحـــد  اإلســـ مية العامليـــةه واهلل الوا ــو

 املستعاو 

                                                           

 نعم لألمة اإلس مية تبديل احلالم إكا شالؤ ( 72ي
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 ر ل  

 ريما يتعلق بالقرآن ال ريي
 

وهذه مجلة من الرواياؤ الوارر  ا لتاب يوسا ل الايعة( وغريه كلرناها تعميما للوا ـد ه 
القــرآو وعــدم حتريوــه وانــه   يــور   واهلل املســتعاوه وقــدمنا عليهــا ا هــذه الطبعــة مــا يــرتبط  مــع

قـد  pللمة وال حر ا  و  ينق  منه شيلاه  هو اليـوم نوـر القـرآو الـذي نـول علـ  رسـول اهلل 
  ذه النيوية من ترتي  السور واآلياؤ بطمر من اهلل تعاىل ا حياته  pمجعه الرسول 

 الومو وآخر آية م  القرآن: 
ااـ  ميـي واامـي ميتــوننــول قولـه تعـاىل  ا املناقـ  عـن ابـن عبـامل انـه قـال  ملـا

(75) 
يعلم الغي  بسكنه تعاىل ووحيه  p  يليتين أعلم م  ينوو كلك! ـ هذا وهو pقال رسول اهلل 

ــ  نـــولت ســور  النصــره  نــاو بعــد نوووــا يســنت رســول اهلل بــني التنبــري والقــرال  مث يقــول   pـ
ل لـــه ا كلـــكه  قـــال  يأمـــا أو نوســـو يســـبتاو اهلل وجمـــدهه أســـتغور اهلل وأتـــوب إليـــه(ه  قيـــ

نعيت إ ( مث بن  بنالا  شديدا ه  قيـل  يـا رسـول اهلل أو تبنـو مـن املـوؤ وقـد غوـر اهلل لـك 
   طين هول املطلع؟ وأيـن ةـيقة القـ ه وتلمـة اللتـد؟ pما تقدم من كنبك وما تطنر؟  قال 
يبتلـ   ـا ـ مث قـال  ي عـا   pانـه  اإلملـان إىل األهـوال ال pوأيـن القيامـة واألهـوال؟ ـ أرار النـظ

p ) (70)بعد نوول هذه السور  عاما   
مــن هــذه الــدنيا ســوى  pمث نولــت آيــاؤ وآيــاؤ حــ  إكا   يبــق علــ  ارحتــال رســول اهلل 

وارقوا يوماً ررجعون ريه إلى اة ثي رـورى كـل افـل مـا كسـبي وهـي س سبعة أيام نولـت  
يظلمون

عض الروايـاؤ ـ هـو آنـر آيـة مـن القـرآو النـرا نـول  نانت هذه اآلية ـ عل  ب (77)
وقــــال لــــه  ةــــعها ا رأمل املــــا تني وال مــــانني مــــن ســــور   pعلــــ  رســــول اهلل  t ــــا   ا يــــل 

                                                           

  31سور  الومر  ( 71ي
  41ح  1ب  271ص 44را ع جار األنوار  ج( 76ي
  481سور  البقر   ( 77ي
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هـو قولـه  pعلـ  رسـول اهلل  tلما او أول آية من القرآو لاو قد نول  ا    يـل   (70)البقر 
ي خلقبسي اة الرمم  الرميي، اقرح باسي رب  الذ تعاىل 

 اآلياؤ   (79)
 طول آية من القرآو ابتدأ بطول يوم من البع ة النبوية الاريوةه وآنـر آيـة مـن آيـاؤ القـرآو 

ه ومـا بينهمـا مـن  ـرت  لـاو نـوول مـا بـني هـاتني اآليتـنيه pانتتم ا األيام األنري  لرسول اهلل 
 وتلك الورت  استغرقت مد  ث ث وعارين سنة  

 م  جمع القرآن؟ 
عنـد نوولـه باآليـة األنـري  ـ  pا يلوت النور وجيل  االنتباهه وهو قول    يـل للنـظوهنا م

لمــا ا الروايــة ـ  يةــعها ا رأمل املــا تني وال مــانني مــن ســور  البقــر (ه  سنــه صــريل ا او اهلل 
 مــع القــرآو وبرتتيبــه ترتيبــا  رقيقــا  حــ  ا م ــل تــرقيم اآليــاؤه وقــد  عــل  تعــاىل أمــر نبيــه 

يـرتك القـرآو متورقـا  حـ  جيمـع مـن  pلما أمره اهلل تعاىله و  ينـن  pكلك ا حياته  p النظ
 بعده  

مع لبري اهتمامه ول ري حرصـه علـ  القـرآو النـرا أو اليقـوم  مـع  pوهل ننن للرسول 
القــرآو وترتيبــه! وأو يرتلــه مبع ــرا  ا أيــدي املســلمني ويولــل مجعــه إلــيهمه مــع أو الــوحو أنــ ه 

اا  ميي واامي ميتون له  بقو 
(06)   

لاو يطمر جوه القـرآو   pحريصا  عل  القرآو من  هة ـ ح  انه p هل يصل أو ينوو 
واإلهتمام بـه والتتـريض علـ  ت وتـه والعمـل بـهه وناصـة ا أيامـه األنـري ه حيـث لـاو يقـول 

م  مــا لــن تضــلوا مــرارا   يإين خملــ   ــينم ال قلــني لتــاب اهلل وعــرتيت أهــل بيــ  مــا إو متســنت
 بعدي أبدا  (ـ وأو ال جيمع القرآو ويرتله مبع را  من  هة أنرى؟ 

بل ألير القرآو هـو رسـتور اإلسـ م افالـده ومعجوتـه الباقيـة علـ  مـر القـروو واألعصـار  
 مبع را  من روو أو جيمعه؟!  pإىل يوم القيامة؟ ومعه هل يصل أو يرتله النظ 

ان علينـا جمعـه بيـه بـطو ال يقـوم  معـه مـع انـه تعـاىل يقـول  أم لي  يطكو اهلل تعـاىل لن

                                                           

  83توسري الا  يقدمل سره(  ص ( 78ي
  1سور  العلق  ( 73ي
  31سور  الومر  ( 81ي
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وقرآاه
 علـ  النـظ  (01) إاا اح  ازلنا الذكر وإاا لـه لحـارظونويقول تعاىل أيضا    (02)

p   اب   القرآو جمموعا  ومرتبا  إىل النامل لا ةه لما مجعه اهلل تعاىل ورتبه 
ه ومجعــــهه وتــــرقيم آياتــــهه وترتيــــ  ســــوره إكو   هــــذا القــــرآو الــــذي هــــو بطيــــدينا علــــ  ترتيبــــ

بــطمر مــن اهلل  pومجعــه للمســلمني ا حياتـه pوأ وا ـهه هــو بعينــه القـرآو الــذي رتبــه رسـول اهلل
 تعاىله   يطرأ عليه أي تغيري وحتري ه أو تبديل وتعديله أو )يار  ونقصاو  

انـه  pاهلل عـن رسـول  tوي يده  ما روي عن توسري علو بن إبـراهيم عـن اإلمـام الصـارا
  ييــــا علــــوه القــــرآو نلــــ   راشــــو ا املصــــت  واحلريــــر p مــــع القــــرآو وقــــال tأمــــر عليــــا  

 جمعـه ا  tوالقرا ير   ذوه وامجعوه وال تضيعوه لما ةيعت اليهور التورا ه  انطلق علو 
   (03)ثوب أصور مث نتم عليه(

 pا عهـد رسـول اهلل  وا جممع البياو نق   عـن السـيد املرتضـ  انـه قـال  إو القـرآو مجـع
 بالانل الذي هو اليوم بطيدينا  

 وقال ىنقالته قبله الايا الصدوا يقدمل سره( والايا املويد  يقدمل سره(  
وقـــال ىنقالتـــه بعـــده شـــيا الطا وـــة الاـــيا الطوســـو يقـــدمل ســـره( واملوســـر النبـــري الاـــيا 

 ا هذا  وباقو علما نا األبرار إىل يومن 540الط ي يقدمل سره( املتوا سنة 
وعــن )يــد بــن ثابــت انــه قــال  يلنــا دمــع القطــع املتورقــة مــن آيــاؤ القــرآو ودعلهــا بــطمر 

 pا منا ا املناسـ ه ولنـن مـع كلـك لانـت اآليـاؤ متورقـةه  ـطمر رسـول اهلل  pرسول اهلل 
 أو جيمعها ا مناو واحده وحذرنا من تضييعها(  tعليا  

 من قبل ستة نور من األنصار   pرسول اهلل وعن الاعظ انه قال  مجع القرآو ا عهد 
 قــال   pوعــن قتــار  انــه قــال  ســالت أنســا  عــن انــه مــن مجــع القــرآو ا عهــد رســول اهلل 

 أربعة نور من األنصار مث كلر أمساؤهم  
مجــع القــرآو هــو وُأ  بــن لعــ  ا عهــد  tوعــن علــو بــن ربــاح  او علــو بــن أ   الــ  

   pرسول اهلل 
 

                                                           

  17سور  القيامة  ( 81ي
  3سور  احلجر  ( 84ي
 ط بريوؤ  7ح  7ب  28ص  83جار األنوار  ج ( 83ي
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  الشواهد األخرى:
 

هــذا باإلةـــا ة إىل شـــواهد وم يــداؤ أنـــرى تـــدل علــ  أو القـــرآو الـــذي هــو بطيـــدينا هـــو 
 من غري )يار  وال نقيصة   pنوسه الذي مجع ورت  ا عهد رسول اهلل 

يعـين ا ـا  احتـة القـرآو مـع  pتسمية سور  احلمد بسور  الواحتة ا عهـد رسـول اهلل منما: 
ه  تسميتها بواحتة p ال  نول  ا الوحو عل  رسول اهلل ا ا   تنن السور  وال اآلياؤ األوىل

ياــري إىل او النتــاب لــاو جمموعــا   ــذا الاــنل املو ــور بطيــدينا اليــومه  pالنتــاب ا عهــده 
 وسور  احلمد  احتته لما هو اليوم  احتته أيضا   

إين خملـ  لاو يقول ا حـديث ال قلـني املـروي عـن الوـريقني متـواترا   ي  pاو النظ  ومنما:
 ـــينم ال قلـــني  لتـــاب اهلل وعـــرتيت أهـــل بيـــ ه مـــا إو متســـنتم  مـــا لـــن تضـــلوا بعـــدي أبـــدا (  

ا امتــهه ال اآليــاؤ املتورقــةه إك ال يطلــق عليهــا  p النتــاب اجملمــون واملرتــ  خيلوــه رســول اهلل 
در   ا هــذا التعبــري حيــث أ لــق مــرارا  وا آيــاؤ متعــ pالنتــابه وقــد ســبق اهلل تعــاىل رســوله 

للمة يالنتاب( عل  القرآوه إشار  إىل انه جممون ومرت  عنده تعاىل ا اللوح احملوـو  ـ لمـا 
علــ  مجعــه وترتيبــه لديــه وأمــره بــطو جيمــع  pقــال بــه بعــض املوســرين ـ وانــه تعــاىل ا لــع رســوله 

 كلك   pالقرآو عل  ما هو جممون ا اللوح احملوو ه ويرتبه و ق ترتيبهه و عل النظ 
 ـتم القــرآو ا شــهر رمضـاو وا غــريه مـن ســا ر األيــامه  pمــا ورر مــن أمـر النــظ  ا:ومنمـ

وبياو ما فتمه من الوضيلة وال وابه ح  أو عبد اهلل بن مسـعوره وا  بـن لعـ  وغريمهـا قـد 
عــد  مــراؤه ولــوال إو القــرآو جممــون ومرتــ ه   ينــن فــتم  pنتمــوا القــرآو عنــد رســول اهلل 

 افتم يقال ملا يبدأ من أوله وينتهو بآنره  القرآو معنه ألو 
ملعر ــة  وعــن أهــل بيتــه  pروايــاؤ تــطمر بعــر  األحاريــث املرويــة عــن الرســول  ومنمــا:

وقالــه  pغ هــا مــن مسينهــا علــ  القــرآو النــرا وتقــول  مــا وا ــق لتــاب اهلل  قــد قالــه رســول اهلل 
يقولــوهه  قــد أحالتنــا هــذه ه ومــا نــال  النتــاب  هــو )نــرت وبا ــله وا ــم   iأهــل البيــت

الرواياؤ إىل هذا القرآو الذي هو بطيدينا ملعر ة احلق من البا ل مما يدل عل  س مته من لل 
 )يار  ونقيصةه وتبديل وحتري ه وإال   يصلل أو ينوو مر عا  ملعر ة احلق من البا ل  

املن ه ولاو املسلموو ما ورر من او القرآو لله لاو منتوبا  موةوعا  بني احملراب و  ومنما:
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 ينتبوو منه  
لــل عــام مــر ه   pلــاو يعــر  القــرآو علــ  رســول اهلل  tمــا ورر مــن او    يــل  ومنمــا:
 ا عامه األنري مرتني   pوعرةه عليه 
مــا روي مــن او مجاعــة مــن الصــتابة لــانوا قــد حووــوا القــرآو للــه ا عهــد رســول  ومنمــا:

 القـرآو للع مـة الب غـو يقـدمل سـره(ه ولوالـدي   وال خيو  كلك عل  من را ـع توسـريpاهلل 
للمة حـول كلـك  بعـت ا إحـدى أعـدار يأ وبـة املسـا ل الدينيـة( ا لـرب ل   (04)يرمحه اهلل(
 املقدسة  

 pهــذا باإلةــا ة إىل او هنــاك آيــاؤ وروايــاؤ تاــري إىل أو القــرآو نــول علــ  رســول اهلل 
إاــا حازلنـــاه رــو ليلـــة مــا قــال تعـــاىل  ل  pمــرتني  مــر  نــول ىنجموعـــه علــ  قلــ  رســـول اهلل 

القــدر
ومــر  نــول عليــه دومــا  ومتورقــا  عــ  ثــ ث وعاــرين ســنة ا املناســباؤ والقضــايا   (81ي

قـــد وعـــ  قلبـــه القـــرآو الـــذي نـــول عليـــه أوال  جمموعـــا  ومرتبـــا ه  جمـــع القـــرآو  pاملتورقـــةه والنـــظ 
األوله ورتبــه و ــق ترتيبــهه وهــو بعينــه  الــذي نــول عليــه ثانيــا  دومــا  ومتورقــا  حســ  مجــع القــرآو

 القرآو الذي هو اليوم بطيدينا  
اىل غــري كلــك ممــا ياــري ىنجموعــه إىل أو هــذا القــرآو الــذي هــو اليــوم بطيــدينا هــو القــرآو 

  يــورر حر ــا  و  يــنق  حر ــا ه و   pا عهــد رســول اهلل  pالــذي مجــع بــطمر مــن اهلل ورســوله 
س ي ريه الباطل م  بي  يديـه وس مـ  دا ه لي  وقد قال تعاىل  يتغري شول منه و  يتبدل أب

خلفه
(00)  

 
 روايات رو القرآن

 
  (07)  يال يعذب اهلل قلبا وع  القرآو( pقال رسول اهلل 

                                                           

 عوم  السيد مري)ا مهدي الاريا)ي قدمل سره آية اهلل ال( 82ي
  1سور  القدر  ( 81ي
  24سور   صلت  ( 86ي
 الوصل احلاري والعاروو  21را ع  امع األنبار  ص( 87ي
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  (00)قال  يأهل القرآو هم أهل اهلل وناصته( وعنه 
  (09)  يأ ضل العبار  قرال  القرآو(وعنه 
  (96)رونه وال  قر بعده(   يالقرآو غن ال غنوعنه 
  (92)  يأشرات أم  محلة القرآو وأصتاب الليل(وعنه 
  يمن قرأ القرآو ح  يستوهره و سووهه أرنله اهلل اجلنة وشوعه ا عار  من وعنه 

  (91)أهل بيته للهم قد و بت وم النار(
  (93)قال  يمحلة القرآو ا الدنيا عر ال أهل اجلنة يوم القيامة( pوعنه
  ياو هذا القرآو هو حبل اهلل وهو النور املبنيه والاوال النا ع  ـاقرؤوه  ـاو اهلل وعنه 

يط رلم عل  ت وته بنل حرت عار حسناؤه أمـا إين ال اقـول أ  حـرت واحـد ولنـن ألـ  
  (94)والم وميم ث ثوو حسنة

بسـي ظ  ه  قـال الصـبسي اة الرمم  الـرميي قال  يإكا قال املعلم للصظ قـل  pوعنه 
  (95)لت  اهلل برال  للصظ وبرال  ألبويه وبرال  للمعلم من النار(  اة الرمم  الرميي

  ينــوروا بيــوتنم بـت و  القــرآو وال تت ــذوها قبــورا  لمـا  علــت اليهــور والنصــارى وعنـه 
 صــلوا ا الننــا ر والبيــع وعطلــوا بيــوهتمه او البيــت إكا ل ــر  يــه تــ و  القــرآو ل ــر نــريه وامتــع

  (90)أهله وأةال ألهل السمال لما تضول دوم السمال ألهل الدنيا(
يقـــول  يالنوـــر إىل علـــو ابـــن أ   pوعـــن أ  كري ا حـــديث( قـــال  مسعـــت رســـول اهلل 

عبــار ه والنوــر إىل الوالــدين برأ ــة ورمحــة عبــار ه والنوــر ا املصــت  عبــار ه والنوــر  t الـ  

                                                           

 الوصل الرابع ا القرآو   111غرر احلنم وررر النلم  ص( 88ي
  11ح 1ب 841ص 2وسا ل الايعة  ج( 83ي
 عاروو الوصل احلاري وال 21 امع االنبار  ص( 31ي
 اجمللر احلاري واألربعوو  432االما  للايا الصدوا  ص ( 31ي
  12ح 1ب 846ص 2وسا ل الايعة  ج( 34ي
 الوصل ال الث والعاروو  28 امع االنبار  ص( 33ي
 الوصل احلاري والعاروو ا القرآو  21 امع االنبار  ص( 32ي
 الوصل ال اين والعاروو  24 امع االنبار  ص ( 31ي
 الباب السارمل  486عو  صعد  الدا( 36ي
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   (97)إىل النعبة عبار (
  (90)قال  ينريلم من تعلم القرآو وعل مه(  نظ أو ال tوعن علو 

أنه قال ا نطبة له  يوتعلموا القرآو  انه احسـن  tوا ي ج الب غة( عن أمري امل منني 
احلديثه وتوقهوا  يه  انه ربيع القلوبه واستاووا بنـوره  انـه شـوال الصـدوره وأحسـنوا ت وتـه 

بغــري علمــه لاجلاهــل احلــا ر الــذي ال يســتويق   طنــه أنوــع يأحســن( القصــ ه واو العــا  العامــل
  (99)من  هلهه بل احلجة عليه أعومه واحلسر  له ألومه وهو عند اهلل ألوم(

يا حـديث االربعما ـة( قـال  يال يقـرأ العبـد القـرآو  tوا يافصال ( باسناره عن علـو 
  (266)اكا لاو عل  غري  هور ح  يتطهر(

تمع حر ـا  مـن لتـاب اهلل مـن غـري قـرال  لتـ  اهلل قـال  يمـن اسـ tوعن علو بـن احلسـني 
لــه حســنةه و ــ  عنــه ســيلةه ور ــع لــه رر ــةه ومــن قــرأ نوــرا  مــن غــري صــ   لتــ  اهلل لــه بنــل 
حرت حسنةه و   عنه سيلةه ور ع لـه رر ـةه ومـن تعلـم منـه حر ـا  تـاهرا  لتـ  اهلل لـه عاـر 

ال اقـول  بنـل آيـةه ولنـن  حسناؤه و   عنـه عاـر سـيلاؤه ور ـع لـه عاـر رر ـاؤه قـال 
بنل حرت بال أو تال أو شبههماه قـال  مـن قـرأ حر ـا  وهـو  ـالر ا صـ   لتـ  اهلل لـه بـه 
مخسني حسنةه و ـ  عنـه مخسـني سـيلةه ور ـع لـه مخسـني رر ـةه ومـن قـرأ حر ـا  وهـو قـا م ا 

تمـه لانـت ص ته لت  اهلل له ما ة حسنةه و   عنه ما ة سيلةه ور ع له ما ة رر ـةه ومـن ن
لـــه رعـــو  مســـتجابة مـــ نر  أو معجلـــة قـــال  قلـــت   علـــت  ـــداك نتمـــه للـــه؟ قـــال  نتمـــه  

  (262)لله(
  يآيـاؤ القـرآو نـوا ن  نلمـا  تتـت نوانـة ينبغـو لـك أو  tوعـن علـو بـن احلسـني 

   (261)تنور ما  يها(
  يأنـا أول وا ـد علـ  العويـو اجلبـار يـوم القيامـة p  قـال رسـول اهلل  tوعـن أ   عوـر 

                                                           

   صل ا  بته  414ص 3( املناق   ج37ي
 الوصل السارمل  33ص 1غوا  الللا   ج( 38ي
 ا أرلاو الدين  من ل مه 111 ج الب غة  افطبة ( 33ي
  647افصال  ص ( 111ي
 الباب السارمل ا ت و  القرآو  488-481را ع عد  الداعو  ص( 111ي
  4ح 11ب 823ص 2وسا ل الايعة  ج( 114ي
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  (263)ولتابه و أهل بي  مث أم ه مث أسطوم ما  علتم بنتاب اهلل و بطهل بي (
  يأال أنـ لم بالوقيـه حقـا  مـن    t  قـال أمـري املـ منني  tوعـن أ   عوـر البـاقر

يقنط النـامل مـن رمحـة اهلل و  يـ منهم مـن عـذاب اهلله و  يـرن  وـم ا معاصـو اهلل و  يـرتك 
ريهه أال ال نـري ا علـم لـير  يـه توهـمه أال ال نـري ا قـرال  لـير  يهـا القرآو رغبة عنه إىل غ

  (264)تدبره أال ال نري ا عبار  لير  يها توقه(
  (265)قال  يلنل شول ربيعه وربيع القرآو شهر رمضاو( tوعن أ   عور 
قــال  يقــرال القــرآو ث ثــة  ر ــل قــرأ القــرآو  ط ــذه بضــاعة واســتدر بــه  tوعــن أ   عوــر 

وك واســتطال بــه علـــ  النــامل ور ــل قـــرأ القــرآو  توــه حرو ــه وةـــيع حــدورهه ور ــل قـــرأ امللــ
القــرآو  وةــع روال القــرآو علــ  رال قلبــه  طســهر بــه ليلــه وأتمــط بــه  ــاره وقــام بــه ا مســا ده 
و اىف به عن  راشهه  بطوللـك يـد ع اهلل العويـو اجلبـار الـب له وبطوللـك يـديل اهلل مـن األعـداله 

ـــــت وبطوللـــــك ينـــــ ـــــث مـــــن الســـــماله  ـــــواهلل وـــــ الل ا قـــــرال القـــــرآو اعـــــو مـــــن الن ي ول اهلل الغي
  (260)األمحر(

يا حــــديث(  يإكا  pقــــال  قــــال رســــول اهلل iوعــــن أ  عبــــد اهلل الصــــاراه عــــن آبا ــــه 
التبست علينم الونت لقطـع الليـل  علـينم بـالقرآو  انـه شـا ع ماـوعه وماحـل مصـداه ومـن 

ومن  عله نلوه ساقه إىل الناره وهو الدليل عل  نري سبيل وهو    عله أمامه قاره إىل اجلنةه
لتاب  يه توصيل وبياو و حتصيله وهو الوصل لير باووله وله تهر وبطنه  واهره حنمه 
وبا نـه علـمه تــاهره أنيـقه وبا نــه عميـقه لــه دـوم وعلــ  دومـه دــومه ال حتصـ  عجا بــهه وال 

احلنمــة ورليـل علــ  املعر ــة ملـن عــرت الصــوة  ليجــل تبلـ  غرا بــهه  يــه مصـابيل اوــدىه ومنــار 
 ال بصرهه وليبلع الصوة نورهه ينج من عط ه ويت ل  من نا ه  او التونر حيا  قل  

  (267)البصري لما ناو املستنري ا الولماؤ بالنوره  علينم جسن الت ل  وقلة الرتب (
مـــن أمـــ  اكا صـــلتا    يصـــنواوpعـــن آبا ـــه قـــال  قـــال رســـول اهلل  tوعـــن أ  عبـــد اهلل

                                                           

  4ح 4ب 847ص  2وسا ل الايعة  ج( 113ي
  7ح 3ب 843ص 2وسا ل الايعة  ج( 112ي
  4ح 18ب 813ص 2وسا ل الايعة  ج( 111ي
  صل قرال القرآو ث ثة  162ح 124افصال  ص ( 116ي
  3ح 3ب 848ص 2وسا ل الايعة  ج( 117ي
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  (260)صلتت ام  واكا  سدا  سدؤ  األمرال و القرال(
قال  يمن قرأ القرآو ليطلل به النامل  ـال يـوم  iعن أبيه عن آبا ه  tوعن أ  عبد اهلل 

  (269)القيامة وو هه عوم ال حلم  يه(
ل قال  يوعليك بت و  القرآو عل  لـ tلعلو p  يا وصية النظ  tوعن أ  عبد اهلل 

  (226)حال(
  ياقــرؤوا القــرآو بطحلــاو العــرب وأصــواهتمه pقــال  قــال رســول اهلل  tوعــن أ  عبــد اهلل 

وايالم وحلوو أهل الوسق وأهل النبا ره  سنه سيجول قوم من بعـدي ير عـوو بـالقرآو تر يـع 
الغنــــال والنــــوح والرهبانيــــةه ال جيــــاو) تــــراقيهمه موتونــــة قلــــو م مقلوبــــة وقلــــوب الــــذين يعجــــبهم 

   (222)ط م(ش
  يلنــــل شــــول حليــــة وحليــــة القــــرآو الصــــوؤ pقــــال  قــــال النــــظ  tوعــــن أ  عبــــد اهلل 

  (221)احلسن(
  يالبيـت الـذي يقـرأ  يـه القـرآو ويـذلر  tقـال  قـال أمـري املـ منني  tوعـن أ  عبـد اهلل 

اهلل عــو و ــل  يــه تن ــر برلتــه وحتضــره امل  نــة وهتجــره الاــيا نيه ويضــول الهــل الســمال لمــا 
ول النوال  ألهل األر ه واو البيت الذي ال يقرأ  يه القرآو واليـذلر اهلل عـو و ـل  يـه تض

  (223)تقل برلته وهتجره امل  نة وحتضره الايا ني(
ه عن أبيهه قال  يإين ليعجبـين أو ينـوو ا البيـت مصـت  يطـرر  tوعن أ  عبد اهلل 

  (224)اهلل عو و ل به الايا ني(
يينبغــو للمــ من أو ال نــوؤ حــ  يــتعلم القــرآوه أو ينــوو ا قــال   tوعــن أ  عبــد اهلل 

  (225)تعلمه(
                                                           

 اجمللر ال امن وافمسوو  11ح 366االما  للايا الصدوا  ص( 118ي
  صل عقاب املستطلل بالقرآو  473اب األعمال  ص ثو ( 113ي
  1ح 11ب 833ص 2وسا ل الايعة  ج( 111ي
  1ح 42ب 818ص 2وسا ل الايعة  ج( 111ي
  3ح 42ب 813ص 2وسا ل الايعة  ج( 114ي
 الباب افامر  يما احلق بالدعال وهو الذلر  428عد  الداعو  ص( 113ي
 مصت    صل ثواب من لاو ا بيته 113ثواب االعمال  ص( 112ي
 الباب السارمل ا ت و  القرآو  487عد  الداعو  ص( 111ي



 

 11 

  (220)قال  ياحلا ه للقرآو والعامل به مع السور  النرام ال ر ( tوعن أ  عبد اهلل 
قال  يمن قـرأ القـرآو وهـو شـاب مـ من انـتلط القـرآو بدمـه وحلمـهه  tوعن أ  عبد اهلل 

ولاو القرآو حجيجا عنه يوم القيامـةه يقـول يـا رب إو لـل و عله اهلل مع السور  النرام ال ر  
عامل قد أصاب أ ر عمله اال عاملوه  بلغ به لرا عطاياكه  ينسوه اهلل عوو ل حلتني من 
حلل اجلنةه ويوةع عل  رأسه تاج النرامةه مث يقـال لـه  هـل أرةـيناك  يـه؟  يقـول القـرآو  يـا 

عط  االمن بيمينـهه و افلـد بيسـارهه مث يـدنل رب قد أرغ  له  يما أ ضل من هذاه قال   ي
اجلنة  يقال له  اقرأ آية وأصعد رر ةه مث يقال له  هل بلغنا به و أرةيناك  يـه؟  يقـول  نعـمه 

  (227)قال ومن قرأ ل ريا وتعاهده من شد  حووه اعطاه اهلل عو و ل ا ر هذا مرتني(
ع ببصـرهه ونوـ  علـ  والديـه قال  يمن قـرأ القـرآو ا املصـت  متـ tوعن أ  عبد اهلل 

  (220)واو لانا لا رين(
قال  يث ثة يانوو إىل اهلل عو و ل  مسجد نـراب ال يصـلو  يـه  tوعن أ  عبد اهلل 

  (229)أهلهه وعا  بني  هاله ومصت  معلعق قد وقع عليه الغبار ال يقرأ  يه(
  (216)قال  يإو القرآو نول باحلوو  اقرؤوه باحلوو( tوعن أ  عبد اهلل 
  يمـن نسـو سـور  مـن القـرآو م لـت لـه ا صـور  حسـنة ورر ـة  tوعـن أ  عبـد اهلل 

ر يعــةه  ــاكا رآهــا قــال  مــا أنــته  مــا أحســنكه ليتــك  ه  تقــول أمــا تعــر ين؟ أنــا ســور  لــذا 
  (212)ولذاه ولو   تنسين لر عتك إىل هذا املناو(

لــــو القــــرآو يــــرتالى الهــــل قــــال  يإو البيــــت اكا لــــاو  يــــه املســــلم يت tوعــــن أ  عبــــد اهلل 
  (211)السمال لما يرتالى ألهل الدنيا النول  الدري ا السمال(

قال  يتعلمـوا العربيـة  ا ـا لـ م اهلل الـذي للـم بـه نلقـهه ونطقـوا بـه  tوعن أ  عبد اهلل 

                                                           

  صل ثواب احلا ه القرآو  111ثواب األعمال  ص( 116ي
  صل ثواب من قرأ القرآو وهو شاب م من  111ثواب االعمال  ص( 117ي
  1ح 13ب 813ص 2وسا ل الايعة  ج( 118ي
  4ح 41ب 811ص 2وسا ل الايعة  ج( 113ي
  1ح 44ب 817ص 2وسا ل الايعة  ج( 141ي
  صل عقاب من نسو سور  من القرآو  438ثواب االعمال  ص( 141ي
 الباب السارمل ا ت و  القرآو  487عد  الداعو  ص( 144ي
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  (213)للماةني(
  قال  يقلت له  الر ل يقرأ القرآو أجي tوعن عبد اهلل بن أ  يعووره عن أ  عبد اهلل 

علـــ  مـــن مسعـــه االنصـــاؤ لـــه و االســـتمان ؟ قـــال  نعـــم إكا قـــرأ عنـــدك القـــرآو و ـــ  عليـــك 
  (214)االنصاؤ و االستمان(

  يإو رر ـاؤ اجلنـة علـ  قـدر آيـاؤ القـرآو يقـال لـه  اقـرأ  tوعـن موسـ  بـن  عوـر 
   (215)وارقاه  يقرأ مث يرق (

ا لبيـــوتنم نصـــيبا مـــن قـــال  يا علـــو  pير عـــه إىل النـــظ  tوا يعـــد  الـــداعو( عـــن الرةـــا 
القرآوه  او البيت اكا قرأ  يه القرآو يسر علـ  اهلـهه ول ـر نـريهه ولـاو سـنانه ا )يـار ه واكا 

  (210)  يقرأ  يه القرآو ةيق عل  أهلهه وقل نريهه ولاو سنانه ا نقصاو(
  يحســنوا القــرآو بطصــواتنم  ــاو الصــوؤ احلســن pقــال  قــال رســول اهلل  tوعــن الرةــا 

   (217)رآو حسنا(يويد الق
  (210)قال  يينبغو للر ل اكا أصبل أو يقرأ بعد التعقي  مخسني آية( tوعن الرةا 

ا حـديث قـال  ياو  احتـة النتـاب  iه عـن آبا ـه  tوعن احلسن بـن علـو العسـنري 
(  أال  مـن قرأهـا معتقـدا ملـواال   مـد وآلـه أعطـاه أشرت ما ا لنـو) العـر  يإىل أو قـال 

نها حسنةه لل واحد  منها أ ضل له من الدنيا وما  يها من أصنات أمواوـا اهلل بنل حرت م
و نرياهتاه ومن استمع إىل قارئ يقرؤها لاو له بقـدر مـا للقـارئه  ليسـتن ر أحـدلم مـن هـذا 

  (219)اف 
 إىل غريها من الرواياؤ الن ري  ا باب القرآو 

                                                           

  1ح 11ب 338ص 3وسا ل الايعة  ج( 143ي
  2ح 46ب 861ص 2وسا ل الايعة  ج( 142ي
  3ح 11ب 821ص 2وسا ل الايعة  ج( 141ي
 ت و  القرآو الباب السارمل ا  487عد  الداعو  ص( 146ي
  344ح 63ص 4عيوو انبار الرةا  ج( 147ي
  311ح 43ب 138ص 4هتذي  األحنام  ج( 148ي
  61ح 314ص 1عيوو انبار الرةا  ج( 143ي
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 ر ل
 رو بعض الفوائد

 
 الفائد  األولى : المحرمات

 
قل رعالوا حرل ما مرم رب ي علي ي �ل اهلل تعاىل قا

(236)   
اعلـــم أنـــه لمـــا يلـــوم علـــ  النـــامل تعل ـــم الوا بـــاب والعمـــل  ـــا لـــذلك يلـــوم تعل ـــم احملرمـــاؤ 

 واال تناب عنهاه ولذا نذلر هنا غال  احملرماؤ ال  هو  ل االبت ل 
 أنذ الربا واعطاؤه ولتابة الاهار  له والوسا ة  يه   
 رشو  واعطاؤها ا االمور احلنومية اال لضرور   أنذ ال 
 أنذ الرشو  واعطاؤها لنتماو حق واتهار با ل  
 إةاعة حقوا النامل   
ألـــل احليـــواو الـــذي   يـــذلر عليـــه اســـم اهلل تعـــاىل أو لـــاو  اقـــد شـــرط آنـــر مـــن شـــرا ط  

 التذلية  
 ألل الطني   
 ألل امليتة   
 ألل النجر واملتنجر وشر ما   
 لغنم  ألل بيضة ا 
 ألل سا ر  رماؤ الذبيتة   
 ألل حلم احليواو احملرم األلل   
 ألل حلم افنوير   

                                                           

  111سور  األنعام  ( 131ي
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 ألل سا ر احملرماؤ   
 ألل مال اليتيم  
 آالؤ اللهو بيعا وشرالا  واستعماال   
أو تعمل املرأ  ما يو ـ   بـة الـووج وـا بـدوو انتيـاره مـن الطلسـماؤ وحنوهـا الـ    تـرر  

 من الارن  
    والرلون والسجور لغري اهلل تعاىل  اتياو الص 
 انا ة امل من   
 انذ اال ر  عل  الوا باؤ العينية ا اجلملة  
 ارتناب  رماؤ االحرام   
 استصغار الذن  املنجر إىل تطنري التوبة   
 استعمال آنية الذه  أو الوضة ولو للتويني   
رمل شـجرها  ـذا القصـد وعملهـا استعمال املسنراؤ مطلقـا  شـربا  وسـقيا  وبيعـا  وشـرالا  وغـ 

والتصـرت ا مثنهــا والــذهاب  ــا إىل أحــد وا ــار  الـدلاو أو املرلــوب أو شــول أنــر وــا  ولــذا 
 سا ر استعماالهتا لمعاجلة اجلروح لغري ةرور  وحنوها 

 اشاعة الواحاة   
 اعانة الوا    
 ا اال السر مما ال يرة  صاحبه   
 ا اال لل من الوو ني سر اآلنر   
 من من غض  اهلل  األ 
 االحتنار   
 االست وات باملسلمني وعدهم حقريا    
 االستمنال  أي  ل  املين بيد أو غري يد  نعم جيو) االستمنال بواسطة الوو ة  
 االستهوال بامل منني   
 االسرات   
 االصرار عل  الصغا ر   
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 االة ل عن سبيل اهلل   
 االعانة عل  املعصية   
 تانه ا القضال والقدر  االعرتا  عل  اهلل سب 
 االعرا  عن االحنام الارعية   
 االعرا  عن كلر اهلل   
 اال رتال  
 اال طار ا يوم رمضاو أو ا صوم وا   معني بدوو عذر شرعو   
 االقرار باملعصية   
 االحلار نصوصا ا بيت اهلل تعاىل   
 االمر باملننر   
 البدعة ا الدين   
 التبذير   
  التجسر عن العيوب  
 التتالم عند الوا  بدوو ةرور    
 الت ل  عن اجلهار   
 الت لو مستقب  أو مستدبرا للقبلة   
 التدلير ا اجلملة   
 التابه بالنوار ا اللبامل أو تويني الرأمل أو غريمها ا اجلملة   
 التابي  باملرأ  العويوة أو الغ م   
 التطلع ا رور اجلرياو   
 التعذي  ال ل أنذ التقرير  
 التغين واالستمان اليه   
 التن  عن عبار  اهلل سبتانه   
 التن    
 التنس  ىنا حرم التنس  به   
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 التنجيم ا اجلملة   
 التنوا املغنا يسو املتداول ا هذه اال)منة   
 اجللومل عل  ما د   يها افمر   
 اجللومل ا جمالر افا ضني ا آياؤ اهلل تعاىل   
 احلاا الولد بغري أبيه   
 حلسد مع ترت  االثر عليه  ا 
 احلنم بغري ما أنول اهلل تعاىل   
   pأو من رين  مد  iاحلل  بال ال  من اهلل أو الرسول أو اال مة  
 افديعة  
    tافروج عل  االمام  
 افيانة   
 الدنول ا االحواب البا لة لالايوعية وحنوها   
 ومها  الدنول ا االرياو البا لة لالصو ية والبابية وحن 
 الدنول ا وتا   الولمة   
 الدياثة   
 الذهاب إىل الب ر ال  تضر بدين االنساو   
 الذهاب إىل احلماماؤ واملدارمل واالحوا  ال   تلط  يها النسال والر ال   
 الذهاب إىل املدارمل املو   للوسار  
 الرر عل  العلمال  يما سنموو به من االحنام الارعية   
   الرة  باملعصية 
 الرق    
 الرلوو إىل الوا    
 الرمو بالونا   
 الونا   
 الوواج البا ل   
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والــدين والنتــاب  الســ  مطلقــا  ه نصوصــا  بالنســبة إىل اهلل عــو شــطنه والنــظ واالمــام  
واملذه  وسا ر املقدساؤ الذي يرتنبه بعض اجلهال والوسقة ا هذا العصـر وبعـض أقسـامه 

 عياك باهلل ـ  قد يو   النور واالرتدار ـ وال
 الستر   
 السرقة   
 السعاية عند الولمة   
 السنر   
 الاعبذ ه ا اجلملة   
 الضرب بغري احلق   
 الولم والتعدي  
 الوهار   
 العج  ا العبار    
 العدال مع امل من   
 الغ    
 الغص    
 الغض  املستلوم للترام   
 الغيبة واالستمان اليها   
 الوتنة   
 اشاعة الواحاة  
 من الوح    الورار 
 الوسار ا االر    
 الوسق والوجور   
 القال النور ا التهلنة   
 القتل بغري حق   
 القذت بالونا أو اللواط أوالستق   
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 القنوط من رمحة اهلل تعاىل   
 القيار    
 القيا ة ا اجلملة   
    tالنذب عل  اهلل أو الرسول أو االمام  
 النذب   
 النور   
 النهانة   
 ر  املستلوم للترام  اللع  بالطيا 
 اللع  بالقمار   
 اللع  باحملبر مع العو    
 اللع  بالنرر   
 اللمر مطلقا مع الاهو  ا غري الووج والوو ة واملوىل واالمة واحمللل له واحملللة   
 اللهو واللع  ا اجلملة   
 اللواط   
   iاجملارلة مع اهلل أو الرسول أو اال مة  
 اجملارلة مع وال  االمر   
 اجملالسة مع أهل البدعة ا اجلملة   
 املرال   
 املسابقة ا الرايسو املعمولة ا هذا العصر اال او تنوو بارا ط السبق   
 املساحقة   
 املاار ة إال ا األمور املذلور  ا لتاب السبق والرماية   
 املنث ا املسا د ا حالة اجلنابة أو احليض أو النوامل  
 العومني و الل  العبور من املسجدين ا  
 املنع عن املسا د   
 املوار  مع أعدال الدين من روو ةرور    
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 اماتة احلق  
 اننار املعار وحار اال سار أو أصل من أصول الدين واملذه    
 اننار املعجو    
 اننار ةروري من ةرورياؤ الدين   
 ايذال اجلرياو   
 ايذال امل منني   
 بيع الس ح للنا ر احلر    
 صت  الاري  ا اجلملة  بيع امل 
 بيع لل  اورا  وافنوير وشرالمها   
 تطنري احلج عن عام االستطاعة   
 تطنري الص   عن وقتها ح  تقض    
 تطنري قضال الصوم إىل رمضاو آنر  
 تبديل الوصية   
 حترا احل ل   
 حتليل احلرام   
 ترك األمر باملعروت والنهو عن املننر   
  باؤ االنرى  ترك أي وا   من الوا 
 ترك التقية ا موةع الضرور    
 ترك الص   الوا بة   
 ترك تطري  األوالر املنجر إىل  سارهم   
 توويج املرأ  احملرمة بنس  أو رةان أو مصاهر    
 توويج الر ل احملرم لذلك   
 تويني الر ل بالذه    
 تويني املرأ  للر ل اال نظ   
 غريها  تس ري امللك أو الروح أو اجلن أو  
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 تصوير كي الروح من االنساو واحليواو للعبار    
 تضييع الر ل من يعوله   
 تطوي  النيل والو)و   
 تطيري احلمام املستلوم للترام  
 تعليم العلوم البا لة وتعلمها لغري أهل احلق املريد لنقضها   
 تعيري امل من   
 ة واملوىل واالمة واحمللـل تقبيل الا   ش صا آنر مع الاهو  مطلقا اال ا الووج والوو  

 له واحملللة  
 تقبيل لل من الر ل واملرأ  غريه األ نظ   
 تنذي  شول من القرآو أو األحنام الارعية  
 تنجير املسا د   
  رح أحد أو قطع عضو من أعضا ه  
  عل االوالر هلل تعاىل   
 حبر أحد بغري حق   
 نر  حبر املرأ  اال نبية أو الغ م لوعل القبيل وبالع 
 حبر حقوا اهلل   
 حبر حقوا النامل   
 حضور السينمالاؤ املوسد    
 حضور املله    
 حوه لت  الض ل واجلرا د واجمل ؤ املضلة وبيعها وشرا ها وتعليمها وتعلمها وتروجيها   
 حلق اللتية أو استلصاوا باملالينة الناعمة   
 حلق حلية الغري   
 نروج املرأ  بدوو اكو )و ها   
 املرأ  كاؤ البعل أو ا العد   نطبة  
 كم امل من   
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 سد شارن املسلمني   
 سوور النسال ونرو هن مناواؤ   
 السعو ا نراب املسا د   
 سول الون بالنامل مع ترتي  االثر عليه   
 الارك باهلل العويم   
 شرب املسنر   
 شهار  الوور   
 صنع آالؤ اللهو والقمار والصلي  وحنوها   
 د من قدر التطري   ةرب االوالر أ)ي 
 ةرب الدت إال ا العرمل مع الارا ط   
 عدم ا اعة االوالر ل بوين  
 عدم اال تناب من البول أو سا ر النجاساؤ   
 عدم املقاربة مع الوو ة أل ر من أربعة أشهر   
 عدم تعلم العقا د االصولية واالحنام الورعية   
 عدم تعليم العقا د واالحنام للجاهل   
 الس م  عدم  واب  
 عقد الر ل عن حليته   
 عقوا الوالدين   
 عمل الصور اجملسمة وتروجيها وبيعها وشرا ها وأم ال كلك للعبار   
 قطع الرحم   
 قطع الص   الوا بة   
 قطع الطريق   
 لتماو احلق   
 لتماو الاهار    
 لا  العور  عند الناتر احملرتم   
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 ا  لوو الا   كا لسانني  يمدح حاةرا ويذم غا ب 
 لبر احلرير للر ل بغري عذر شرعو   
 لبر الر ل ناا الذه    
 لع  الاطرنج   
 ملر  سم األ نظ أو األ نبية   
 مباشر  الر ال بعضهم مع بعض لذلك   
 مباشر  النسال بعضهن مع بعض باهو    
 خمالوة النذر   
 خمالوة اليمني   
ومن سنم بالنور إىل املـال أو مرا عة القا   والساحر والناهن وأهل التس ري والاعبذ   

املــرآ  أو الطســت أو الووــر أو البيضــة أو حنوهــا وأهــل التنــوا املغنا يســو ومــن سضــر االرواح 
 وأم ال ه الل ممن خي  بواسطة هذه االشيال وحنوها  ا اجلملة 

 مر لتابة القرآو النرا بغري  هار    
   مااقة النظ  
 مصا تة اال نظ مع اال نبية   
 نع الولا  أو افمر أو سا ر احلقوا الوا بة  تطنري احلقوا م 
 نب  الق    
 نقض العهد   
 النور إىل الغ م أو احملارم باهو    
 النور إىل املرا  اال نبية   
 النور إىل عور  الغري حراما   
 النواا   
 النميمة   
 النهو عن املعروت  
 النوح بالبا ل أو االستمان اليه   
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 عبة أو احدى املقدساؤ الارعية  هتك حرمة الن 
 هجال امل من ا الاعر وحنوه   
 هجر امل من ا اجلملة   
 و و البنت قبل إلماوا التسع   
 الو و احلرام 
 الوصول إىل احلنم بغري الطريق املارون   
 اليمني الوا ر    

و واعلــم أو بعــض احملرمــاؤ املــذلور  رانلــة ا بعــض آنــر لنــن ملــا لــاو تطليــده شــديدا أ
 ن  به ا آية أو رواية كلرناه 

وال خيوــ  أو بعــض املــذلوراؤ لوــر وبعضــها شــرك وبعضــها مــن النبــا ر وبعضــها مو ــ  
 للنوار  والتعوير واحلد لما  صل ا  لها من النت  املوصلة 
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 الفائد  الاااية

 رو بيان الرذائل األخالقية
 

سن اال تناب عنها ل ري ه وقد اعلم أو األعمال والصواؤ واالن ا القبيتة ال  يستت
كلرها علمال االن ا ا لتـبهمه وحنـن نـذلر غالبهـا واو لـاو بعضـها  رمـا  شـرعا ه واملسـ ول 

 من اهلل سبتانه وتعاىل أو يو قنا ملا جي  ويرة  
 اثار  الوتنة   
 احتقار النامل   
 انا ة النامل عل  حد غري احلرام   
 استق ل افري من الغري   
 ار من نوسه  استق ل ال 
 استن ار افري من نوسه   
 استن ار الار من الغري   
 ا اال ما يستتسن لتمانه   
 اال تناب عن امل منني  
 االستهوال   
 اال ت ار   
 اال رتال ا املواح لاو يقول   و ألول   
 اال راط ا االمور   
 االنتقام   
 االهانة عل  غري و ه احلرام   
 لما لو بن راره ار ع من رار  اره جيث يقل هوالها  االيذال ولو   ينن حراما   
 الب ل   
 البطالة   
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 التجري عل  االمور املذمومة   
 التجسر عن نوايا االمور الذي ال يرتبط به   
 التعدي لطو جيلر مربعا ا  ل ةيق   
 التوريط ا األمور   
 التونه بطمور النامل   
لــــل واللبــــامل والــــدار وغريهــــا ممــــا ي حوهــــا التقيــــد بــــطمور الــــدنيا لالتقيــــد  صوصــــياؤ اال  

 املرت وو  
 التن    
 التنلم ىنا ال يعنيه   
 التهاوو ا افري   
 التولل عل  النامل   
 اجلون عند املصيبة   
 احلرص   
 احلوو عل  ما  اؤ من الدنيا   
 احلسد   
 احلقد   
 افرا وعدم اال ت ت   
 افو  ا االمور القبيتة   
 افوت من النامل   
 لريال ولو ا غري العبار   ا 
 السعو ا االمور القبيتة غري احملرمة   
 الاره أي اال راط ا اجلهاؤ احليوانية   
 الاناية من ش وو احليا    
 الاماتة ولو   تنن  رمة   
 الطمع   
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 العجلة   
 العدال ىنقدار ال ينوو  رما   
 العصبية واحلمية اجلاهلية   
 العمل اللغو   
 الغرور   
 ض  بدوو مر ل شرعو  الغ 
 الغولة   
 الغري  ا غري موقعها   
 القذار  وعدم م )مة النوا ة   
 القساو    
 النذب ا املواح   
 الوسوسة ح  ا االمورالدنيوية   
 الوقاحة   
 حتميل أموره عل  الغري   
 تقطي  الو ه لغري سب   
 ح  الدنيا   
 ح  الرياسة واجلاه   
 ح  املال   
 ح  املدح   
 الون بالنور  حسن  
 نل  الوعد   
 رنال  اومة   
 سول افلق   
 سول الون باهلل   
 سول الون بالنامل   
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 سول القول واو   يصل إىل حد احملرم   
 سول احملضر   
 صغر النور   
 ةرب النور لما هو معتار بعض   
  ول االمل   
 عدم االعتمار عل  اهلل   
 عدم االنصات   
 ة عدم االهتمام باالحنام الارعي 
 عدم الرتحم عل  الصغري   
 عدم التطابق بني الواهر والبا ن ولو ا االمور الدنيوية   
 عدم الرةا بالقسمة   
 عدم الانر   
 عدم الغري    
 عدم املباال  بطمور اآلنر    
 عدم املباال  باملستتباؤ   
 عدم املباال  ىنا قال وما قيل  يه   
 عدم توقري النبري   
 ن اتهاره وا با  ولو لاو النتماو بسب  السنوؤ لتماو احلق ولو   ين 
 ل ر  التااغل باملعا    
 ل ر  الضتك   
 ل ر  الغن ال  تنوو سببا للطغياو   
 ل ر  املواح   
 ل ر  النوم   
 لوراو النعمة   
 جمالسة أهل املعصية   
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 معاشر  االرنني   
 م )مة املنروهاؤ   
 

 
 الفائد  الاالاة

 ة وال فات الحسنةرو بيان اسخالق الفادل
 

 وهناك صواؤ حسنة ل ري  ينبغو أو جي  التتلو  اه ناري إىل مجلة منها 
 ا ابة الضيا ة   
 ارسال اودايا ا املوارر املتعار ة ولذلك قبووا   
 استوال الواهر والبا ن ا مجيع االمور   
 اص ح النامل باللساو الطي    
 اص ح عيوب النور  
 اعانة النامل   
 القر   اعطال  
 ا اال الس م   
 اال تناب عن الابهاؤ   
 االن ص ا االعمال   
 اال ملناو بوعور اهلل تعاىل   
 االمر باالمور احلسنة  
 االنر باهلل تعاىل   
 االنصات   
 االنواا ا سبيل اهلل   
 االي ار   
 البغض ا اهلل   
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 التآل    
 التطين ا االمور   
 التجن  عن االراكل   
 التواور   
 تسليم ألمر اهلل تعاىل ا لل شول  ال 
 االص ح بني النامل   
 التعجيل بافري   
 التقوى   
 التوبة ح  عن االمور غري احملرمة مما يبغضه اهلل تعاىل   
 التولل عل  اهلل تعاىل   
 ال باؤ ا االمور احلسنة   
 احل  ا اهلل   
 احللم   
 احليال   
 افوت من الذنوب   
 افوت من اهلل   
 ال من اهلل  الر  
 الرةا بالقسمة   
 الوهد   
 السرت عل  النامل   
 الانر للنعم   
 الص  عل  الطاعة   
 الص  عن املعصية   
 الص  عل  املصا     
 الصدا وا تناب النذب ح  ا اوول   
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 العدالة ا لل شول   
 العوة   
 العوو عن النامل   
 الغن عن النامل   
 الغري    
 القناعة   
 النرم   
 هد  مع النور  اجملا 
 املداراؤ مع االهل واالوالر   
 املداراؤ مع النامل   
 املداراؤ مع النور   
 النوا ة   
 النهو عن االمور القبيتة   
 الورن   
 بر الوالدين   
 التواةع   
 تصغري النور أمام اهلل سبتانه   
 تصوية النور واما ة ع راؤ امل من عنها   
 تعويم أهل الدين   
 مور احلسنة  تعويد النور باال 
 توقد الضعوال واملرة  وااليتام   
 ح  الوقرال   
 حسن افلق   
 حوه السر وعدم ا اا ه   
 حوه حقوا اجلرياو   
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 حوه عي  النامل   
 كلر املوؤ واآلنر    
 كلر النامل بافري   
 صلة الرحم   
 ةيا ة امل منني   
   قة الو ه  
  ي  اللساو   
 قضال حوا ج امل منني   
 واعانة الضعوال  ل ر  التصدا  
 ل  االكى عنهم   
  اسبة النور  
  بة اهلل ومن أمر اهلل جبه   
 نصل امل منني مستاريا لاو أم غريه   
 نية افري   

 
 

 الفائد  الرابعة
 رو بعض روايات التوبة وما يرربط بما

 
قــال  يمــا مــن يــوم يطلــع  جــره وال ليلــة غــاب شــوقها إال وملنــاو يتجاوبــاو  pعــن النــظ 

ربعة أصواؤه يقول أحدمها يـا ليـت هـذا افلـق   خيلقـواه ويقـول اآلنـر  يـا ليـتهم اك نلقـوا بط
علموا ملـاكا نلقـواه  يقـول اآلنـر  ويـا ليـتهم اك   يعلمـوا ملـاكا نلقـوا عملـوا ىنـا علمـواه  يقـول 

 اآلنر  ويا ليتهم اك   يعملوا ىنا علموا تابوا مما عملوا( 
    tنما قال ش   جضرته استغور اهلله قال ه حي tوعن أمري امل منني  

يأتدري ما االستغواره او االستغوار رر ة العليـني وهـو اسـم واقـع علـ  سـتة معـاوه أووـا 
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الندم عل  مـا مضـ ه وال ـاين العـوم علـ  تـرك العـور اليـه أبـداه وال الـث او تـ ري إىل امل لـوقني 
او تعمـــد إىل لـــل  ريضـــة عليـــك  حقـــوقهم حـــ  تلقـــ  اهلل أملـــر لـــير عليـــك تبعـــةه والرابـــع

ةيعتها ت ري حقهاه وافامر او تعمد إىل اللتم الذي نبت عل  الستت  تذيبه باالحواو 
ح  يلصق اجللد بالعوم ويناط بينهما حلم  ديده والسارمل او تذيق اجلسم ا  الطاعـة لمـا 

  (232)اكقته ح و  املعصيةه  عند كلك تقول  استغور اهلل(
نــر  يمــن هــم بالســيلة  ــ  يعملهــا  انــه رىنــا عمــل العبــد الســيلة  ــرياه وورر ا حــديث آ 

  (231)الرب تبارك وتعاىل  يقول  وعويت ال اغور لك بعد كلك ابدا(
قــال  ياتقــوا احملقــراؤ مــن الــذنوب  ا ــا ال تغوــره قلــت  ومــا احملقــراؤه  tوعــن الصــارا 

  (233)لك(قال  الر ل يذن  الذن   يقول   وىب   او   ينن   غري ك
  (234)قال  ياشد الذنوب ما است   به صاحبه( tوعن أمري امل منني 

قال  يال واهلل ال يقبل اهلل شيلا  مـن  اعتـه علـ  االصـرار علـ  شـول مـن  tعن الصارا 
  (235)معاصيه(

قال  يالتا   من الذن  لمن ال كن  لهه واملقيم عل  الـذن  وهـو  وعن أ   عور 
  (230) مستغور منه لاملستهوئ(
  يتوبـــوا إىل اهلل عوو ـــل وارنلـــوا ا  بتـــه  ـــاو اهلل ســـ  التـــوابني وعـــن أمـــري املـــ منني 

  (237) وس  املتطهرين ه وامل من تواب(
  (230)  يتعطروا باالستغوار ال توضتنم روا ل الذنوب( وعنه 
  (239)   يال شويع أدل من التوبة(وعنه 

                                                           

   عن  ج الب غة 13ح 41ب 36ص 6جار األنوار  ج( 131ي
 جملر ا كلر التوبة  273روةة الواعوني ص( 134ي
  1ح 23ب 421ص 11وسا ل الايعة ج( 133ي
  277ه وقصار احلنم  328 ج الب غة قصار احلنم  ( 132ي
  1ح 28ب 468ص 11وسا ل الايعة  ج( 131ي
  71ح 41ب 21ص 6جار األنوار  ج( 136ي
  12ح 41ب 41ص 6جار األنوار  ج( 137ي
  18ح 41ب 44ص 6جار األنوار  ج( 138ي
  6ح 41ب 13ص 6جار األنوار  ج( 133ي
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علــ  قــوم يبنــووه  قــال  علــ  مــا  قــال  يمــر عيســ  بــن مــرا  وعــن أ  عبــد اهلل 
  (246) يبنو ه الل؟  قيل  يبنوو عل  كنو مه  قال   ليدعوها يغور وم(

  يمــــن أعطــــو أربعــــا   ســــرم أربعــــا  مــــن أعطــــو الــــدعال   ســــرم  وعــــن أ  عبــــد اهلل 
اإل ابةه ومن أعطو االستغوار   سرم التوبةه ومن أعطو الانر   سرم الويار ه ومن أعطـو 

  (242) لص    سرم األ ر(ا
 

 

                                                           

  7ح 41ب 41ص 6جار األنوار  ج( 121ي
  14ح 41ب 41ص 6جار األنوار  ج( 121ي
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 م  م ادر التمميش
 
 القرآو النرا 
  ج الب غة 
 إكا قام اإلس م ا العراا / لامام الاريا)ي 
 اع م الورى 
 اإلرشار 
 االحتجاج 
 االما  للايا الصدوا 
 االما  للايا املويد 
 التوحيد 
 اجلمل 
 احلجاب الدرن الواقو / لامام الاريا)ي 
 افصال  
 يل إىل إ ا  املسلمني / لامام الاريا)يالسب 
 السري  الوواحة / لامام الاريا)ي 
 الصياغة اجلديد  / لامام الاريا)ي 
 العا لة / لامام الاريا)ي 
 الوصول امل تار  
 املناق  
 / لامام الاريا)ي باقة عطر  ا أحوال ناا النبيني  
 جار األنوار 
 توسري الا   
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 هتذي  األحنام 
 عمالثواب األ 
  امع األنبار 
 حضار  العرب 
 روةة الواعوني 
 شرح  ج الب غة البن ا  احلديد 
 عد  الداعو 
 علل الارا ع 
 عيوو انبار الرةا  
 غرر احلنم وررر النلم 
 غوا  الللا  
 لتاب سليم بن قير  
 لا  الغمة 
 لي  ينور اإلس م إىل السجني / لامام الاريا)ي 
 الاريا)ي ملاكا تطنر املسلموو / لامام 
 حملاؤ عن البنك اإلس مو / لامام الاريا)ي 
 والقرآو / لامام الاريا)ي  مد  
 ممارسة التغيري النقاك املسلمني / لامام الاريا)ي 
 منية املريد 
 مو و احلضار  اإلس مية / لامام الاريا)ي 
 مو و تاريا اإلس م / لامام الاريا)ي 
 موسوعة الوقه / لامام الاريا)ي 
 سا ل الايعة و  
 وألول مر  ا تاريا العا  / لامام الاريا)ي 
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