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  بسم اهلل الرحمن الرحيمبسم اهلل الرحمن الرحيم

  السالم عليك أيتها الصديقة الشهيدةالسالم عليك أيتها الصديقة الشهيدة
  السالم عليك أيتها الرضية المرضيةالسالم عليك أيتها الرضية المرضية
  السالم عليك أيتها الفاضلة الزكيةالسالم عليك أيتها الفاضلة الزكية
  السالم عليك أيتها الحوراء اإلنسيةالسالم عليك أيتها الحوراء اإلنسية
  السالم عليك أيتها التقية النقيةالسالم عليك أيتها التقية النقية

  السالم عليك أيتها المحدثة العليمةالسالم عليك أيتها المحدثة العليمة
  السالم عليك أيتها المظلومة المغصوبةالسالم عليك أيتها المظلومة المغصوبة
  السالم عليك أيتها المضطهدة المقهورةالسالم عليك أيتها المضطهدة المقهورة
  السالم عليك يا فاطمة بنت رسول اهلل السالم عليك يا فاطمة بنت رسول اهلل 

 ورحمة اهلل وبركاتهورحمة اهلل وبركاته
 

 711تهجد ص. مصباح امل271البلد األمني ص
 ط بريوت 1ح 12ب 191ص 97حبار األنوار ج
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 المقدمة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسـالم علـحم دمـد و لـط الطيبـني الطـاهرلن، واللعنـة علـحم 
 أعدائهم أمجعني.

( وبعــد: نـــدن الـــدنا  كـــا جوم ـ حقـــاأل كــان، كمـــا ) األنبيـــام واألو ـــيام )علـــيهم الســـالم
والعلمــام والصــاحلني مــن املــؤمنني واملؤمنــات، أم بــالالأل، كمــا ) الطلــاة وا ــرمني ـ علــحم ســبعة 

 أقسام، وإن أمكن التكثري أو التقليل منها باالعتبارات املختلفة.
السياســ ، بــالتحرو وتوايـــط ال ــلوط عـــز دــاور ومراكـــز ومؤسســات متخصصـــة  األول:

) املكـان املناسـ ، أو التحـرو ألالـط، ) احلـق، لذلك، وما أشبط كجعل الشـخ  املناسـ  
 وبالعكس ) البالل.

االقتصــا، ، عــز الــدعم املــا،  ـ رختلــب  ــور  ـ ابهــة احلــق أو البالــل، )  والثاااني:
ااانبني، أو احلظر االقتصا،  سوام علحم ابهة احلق، كما ) دا رة أهل مكة ألهـل املدلنـة 

و) عكسط علحم ابهة البالل، كما قام بط الرسول ) ـلحم  اقتصا،لاأل، وكما ) اغتصاب ندو،
 1اهلل عليط و لط وسلم( بالنسبة إىل بعض القوانل التجارلة لقرلش، مقابلة  م باملثل.

االاتمـــاع ، باملقالعـــة االاتماعيـــة، كمـــا نعلـــط الرســـول ) ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط  والثالااا :
بنــو العبــاب ـ بالبالــل ـ مــا األئمــة  وكمــا نعلــط   3مــا الثال ــة الــذلن  لفــوا:  2وســلم( 

 الطاهرلن )عليهم السالم(.
العســـكر ، بالســـالح، كمـــا ) حـــروب الرســـول ) ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وســـلم(  والرابااا :

 الدناعية ـ ) اان  احلق ـ وعكسط ) القوى املعا،لة ألهل احلق.
                                                           

 ( لإلمام املؤلب ،ام ظلط.2ـ1رااا حول هذ  املباحث كتاب )وألول مرة ) تارلخ العامل ج- 1
( غــزوة تبــوو، نــن عنــوان )املتخلفــون 171-169ص 2خ العــامل جرااــا كتــاب )وألول مــرة ) تــارل- 2

 عن تبوو(.
 .111التوبة:  - 3
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ن واألئمـة علـيهم العالف ، عـز الندبـة والنـوح والبكـام، كمـا قـام بـط أهـل البيـ والخامس:
 بعـد شـها،ة اإلمـام احلسـني السالم ـ ) العدلد من املوالن ـ  ا ة اإلمـام السـجا، 

 ، وبذلك متكنوا من إحقاق احلق وإزهاق البالل. 4
ـــــــام بنشـــــــر الـــــــوع  والعلـــــــم والثقانـــــــة رختلـــــــب  والساااااااا س: الثقـــــــا)، والـــــــك عـــــــز القي

ولقومـــــــون بدرشـــــــا، النـــــــاب  الوســـــــائل، ن هـــــــل احلـــــــق لنشـــــــرون الف ـــــــيلة والتقـــــــوى والصـــــــدق
كـــــل لعمـــــل للحقـــــائق، وأهـــــل البالـــــل لنشـــــرون الفســـــا، والكـــــذب وا ـــــدا ، قـــــال تعـــــاىل: 

 .5علحم شاكلتط
، بتهيئة األاوام الصاحلة.. بتزولج الشباب والشابات، ومنا املخامر 6األاوائ  والساب :

لســـــليمة، أو األاـــــوام واملقــــامر واملبـــــاغ  واملالهــــ  واملـــــراق ، واســــتبدا ا بالبـــــدائل الصــــاحلة وا
 الفاسدة، كما لفعلط املبطلون ) كل زمان ومكان.

والصـــــدلقة الطـــــاهرة نالمـــــة الزهـــــرام )عليهـــــا الصـــــالة والســـــالم( ا ـــــذت أســـــلوب الـــــدنا  
 وا جوم، إلحقاق احلق وإبطال البالل، عز: 

 العالفة، كالبكام وحنو . :1
د، و) جممــا النســام الــال  اــئن الثقانــة، كمــا )  طبتهــا )عليهــا الســالم( ) املســج :2

 لعيا،هتا ) البين.
                                                           

انــط قــال:  ونيــط: )قــال الســيد رو  عــن الصــا،ق 1ح 39ب 119ص 11رااـا حبــار األنــوار ج - 1
أربعــني ســنة،  ــائماأل اــار  قائمــاأل ليلــط، نــداا ح ــر  بكــحم علــحم أبيــط احلســني ان زلــن العابــدلن
  غالمـط بطعامـط وشـرابط ني ـعط بـني لدلـط نيقـول: كـل لـا مـوال ، نيقـول: قتـل ابـن رسـول اإلنطار اـام

اهلل اائعاأل، قتل ابـن رسـول اهلل عطشـاناأل، نـال لـزال لكـرر الـك ولبكـ  حـم لبـل لعامـط مـن ،موعـط،   
 ميزج شرابط بدموعط، نلم لزل كذلك حم حلق باهلل عزوال(. 

عنــــــوان حــــــزن زلــــــن العابــــــدلن عليــــــط الســــــالم: )ان زلــــــن نــــــن  111و) كتــــــاب )مثــــــري األحــــــزان( ص
كان ما حلمط الذ  ال تو ب بـط الرواسـ  و ـز  الـذ  ال لبللـط ا ـل املواسـ ، شـدلد   العابدلن

 ااز  والشكوى  ذ  املصيبة والبلوى، بكحم اربعني سنة بدما مسفوح وقل  مقروح(.
 .11اإلسرام:  - 1
نا  السياسـ ، أو غــري ، ولكـن اكـر  مـن بــاب اكـر ا ـاص بعــد قـد لكـون هـذا القســم ،ا ـالأل ) الـد - 6

 العام، ألمهيتط، أو للري الك مما هو مذكور ) علم البالغة.
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، وقالــــن 7املقالعــــة االاتماعيــــة: ) حياهتــــا، حيــــث مل تــــ ان للشــــيخني ) زلارهتــــا  :3
 .8)عليها السالم(: )إليكم عين..( 

 .9وبعد الوناة، بالو ية بد فام مراسم التشييا والصالة والدنن، وإ فام القز الشرلب
 . 11وغريها  10  احلق ألهلط عز ا طبة وتوايط ال لوط التحرو ألال إراا  :4

ونيمــا للــ  نــذكر  طبــة الصــدلقة نالمــة الزهــرام )عليهــا الســالم( ب كملهــا، مــا بعــض مــا 
 . 12لستنبط منها من الفرو  واألحكام علحم النحو الذ  نصلنا  ) مقدمة حدلث الكسام

                                                           

ط مؤسسـة اإلمـام  129ص 2رااا عـوامل العلـوم ومسـتدركاتط، جملـد نالمـة الزهـرام عليهـا السـالم ج - 7
ال عمـــر الك بكـــر: انطلـــق بنـــا اىل املهـــد  عـــج قـــم املقدســـة. ونيـــط عـــن )االمامـــة والسياســـية(: ).. نقـــ

نالمة، نانا قد أغ ـبناها، نانطلقـا مجيعـاأل، ناسـت انا علـحم نالمـة، نلـم تـ ان  مـا، ن تيـا عليـاأل نكلمـا ، 
ن ، لهمــــا عليهــــا، نلمــــا قعــــدا عنــــدها، حولــــن واههــــا اىل احلــــائط، نســــلما عليهــــا نلــــم تــــر، عليهمــــا 

قالن]نالمــة لعلــ  عنــدما اســت ان عليهــا ونيــط: ) 11ح 1ب 303ص 21الســالم(. وحبــار االنــوار ج
الشــــيخانل: البيــــن بيتــــك واحلــــرة زواتــــك.. نســــدت قناعهــــا وحولــــن واههــــا اىل احلــــائط.. قالــــن: 
نشــدتكما بــاهلل هــل رعتمــا رســول اهلل  ــلحم اهلل عليــط و لــط لقــول: نالمــة ب ــعة مــين نمــن  ااهــا نقــد 

امــا قــد  الــاين نانــا اشــكومها اليــك واىل  ااين؟ قــاال: نعــم، نرنعــن لــدها اىل الســمام نقالــن: اللهــم ا
رسولك، ال واهلل ال ارضحم عنكما ابداأل حم القحم اك رسـول اهلل نـ  ز  رـا  ـنعتما نيكـون هـو احلـاكم 

 نيكما(.
 .9ح 7ب 160ص 13. وحبار االنوار ج2ط 1ح 20ب 167ص  11عوامل العلوم: ج - 1
لمة الزهـرام عليهـا السـالم: )انـا او ـيك ونيط عن نا 16ح10ب 390ص 71رااا حبار األنوار ج - 9

) نفس .. ااا انـا مـن نلسـلين بيـدو وحنطـين وكفـين وا،نـين لـيال واللشـهدين نـالن ونـالن( احلـدلث. 
: )لــا علــ  حنطــين وغســلين وكفــين بالليــل و ــل علــ  وا،نــين 11ح 7ب 211ص 13و) البحــار ج

بـــاب العلـــة الـــا مـــن االهـــا ،ننـــن  111ص 1بالليـــل والتعلـــم احـــداأل(. ورااـــا أل ـــا علـــل الشـــرالا ج
 نالمة عليها السالم بالليل ومل تدنن بالنهار.

 كما ) لوانها عليها السالم علحم األربعني من الصحابة.  - 10
وهذا من الدنا  السياس  واألاوائ  حسـ  التقسـيم املـذكور، وقـد لكـون اقتصـا،لا أل ـاأل بالنسـبة  - 11

لدنا  العسكر  نلم لكن الك بصاحل اإلسالم واملسـلمني كمـا إىل مطالبتها عليها السالم بفدو، أما ا
 و حم بذلك الرسول ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(.

 رااا موسوعة الفقط )من نقط الزهرام عليها السالم( ا لد األول. - 12
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 . 13ول هذا وقد أشرنا إىل بعض أ،لة حجية ا طبة ) ا لد األ
كمـــا اكرنـــا بعـــض مـــا لـــدل علـــحم كواـــا  ـــلوات اهلل عليهـــا مفروضـــة الطاعـــة علـــحم مجيـــا 

 .14ا الئق حم االنبيام عليهم السالم
 واهلل املونق وهو املستعان.

 
 قم المقدسة 

 محمد الشيرازي 
 ها 1414
 
 
 
 

 
 

 

                                                           

 .19-16وسي   الكالم عن الك أل األ ) هامش ص - 13
، نعــن اك اعفــر عليــط الســالم: 17 – 10االول صرااــا )مــن نقــط الزهــرام عليهــا الســالم( ا لــد  - 11

)لقد كانن عليها السالم مفروضة الطاعة علحم مجيا من  لـق اهلل، مـن ااـن واالنـس والطـري والـوحش 
: )ان اهلل تبـــارو وتعـــاىل مل لـــزل متفـــر،ا بوحدانيتـــط،    لـــق  واألنبيـــام واملالئكـــة( احلـــدلث. وعنـــط

امجــيعن، نمكثــوا الــب ،هــر،    لــق مجيــا األشــيام ن شــهدهم دمــدا وعليــا ونالمــة ســالم اهلل علــيهم 
أاــرى لـاعتهم عليهــا، ونــوا أمورهـا الــيهم، نهــم ولـون مــا لشــااون، وورمـون مــا لشــااون، و  لقهـا، 

ولن لشااوا اال ان لشام اهلل تبارو وتعاىل،   قال: هذ  ه  الدلانة الا من تقدمها مـرق، ومـن  لـب 
 1]رااــا عــوامل العلــوم ومســتدركاهتا جملــد نالمــة الزهــرام عليهــا الســالم ج عنهــا دــق، ومــن لزمهــا حلــق(

، باب ااا  لوات اهلل عليها مفروضة الطاعة علحم مجيا مـن  لـق اهلل 2و1ح 13ب 173و172ص
 تعاىلل.
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 خطبة 
 الصديقة الطاهرة 

 فاطمة الزهراء سالم اهلل عليها
 11في المسجد

                                                           

نقلنــا هــذ  ا طبــة نصــا وتعليقــا عــن كتــاب )عــوامل العلــوم ومســتدركاهتا( جملــد نالمــة الزهــرام عليهــا  - 11
)انظــر النســخة  نقيــق ونشــر مؤسســة االمــام املهــد  عــج قــم املقدســة. 697-612ص 2الســالم ج
 املطبوعة(
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 ج احتجا 
 (16)على القوم لما منعوها فدك  فاطمة الزهراء 

 
 :  روى عبد اهلل بن احلسن بدسنا،  عن  بائط 

نــدكا بللهــا الــك ال ــن ىارهــا علــحم  أنــط ملــا أمجــا أبــو بكــر وعمــر علــحم منــا نالمــة 
رأسها واشتملن جبلباهبا، وأقبلن ) ملة من حفدهتا ونسام قومها تط  الو ا، ما  رم مشـيتها 

حــــم ، لـــن علــــحم أك بكــــر وهــــو ) حشـــد مــــن املهــــاارلن واألنصــــار  ة رســــول اهللمشـــي
وغريهم، ننيطن ،واا مالمة، نجلسن   أنن أنة أاهش القـوم  ـا بالبكـام، نـ رتج ا لـس، 
  أمهلن هنيئة حم إاا سكن نشيج القوم وهدأت نورهتم، انتتحن الكالم حبمد اهلل والثنـام 

نعـــــا، القـــــوم ) بكـــــائهم، نلمـــــا أمســـــكوا عـــــا،ت ) كالمهـــــا،  عليـــــط والصـــــالة علـــــحم رســـــولط،
 :نقالن

احلمد هلل علحم ما أنعم، ولط الشكر علحم ما أ م، والثنام را قدم، من عمـوم نعـم ابتـداها، 
وسبوغ  الم أسداها، ومتـام مـنن أوالهـا، اـم عـن اإلحصـام عـد،ها، ونـ ى عـن ااـزام أمـدها، 

ســـتزا،هتا بالشــــكر التصــــا ا، واســــتحمد إىل ا الئــــق وتفـــاوت عــــن اإل،راو أبــــدها، ونــــدهبم ال
بدازا ــا، و ــل بالنــدب إىل أمثا ــا، وأشــهد أن ال إلــط إال اهلل وحــد  ال شــرلك لــط، كلمــة اعــل 
اإل ــالص ت وللهــا، وضــمن القلــوب مو ــو ا، وأنــار ) التفكــر معقو ــا، املمتنــا مــن األبصــار 

م كـــان قبلهـــا،  ط، ابتـــد  األشـــيام ال مـــن شـــ رالتـــط، ومـــن األلســـن  ـــفتط، ومـــن األوهـــام كيفيتـــ
وأنشـــ ها بـــال احتـــذام أمثلـــة امتثلهـــا، كواـــا بقدرتـــط، وارأهـــا رشـــيتط، مـــن غـــري حااـــة منـــط إىل 
تكولنهــا، والنائــدة لــط ) تصــولرها، إال تثبيتــا حلكمتــط، وتنبيهــا علــحم لاعتــط، وإظهــارا لقدرتــط، 

لاعتـــط، ووضـــا العقـــاب علـــحم معصـــيتط،  تعبـــدا لزلتـــط، وإعـــزازا لدعوتـــط،   اعـــل الثـــواب علـــحم
 الا،ة لعبا،  من نقمتط، وحياشة  م إىل انتط.

وأشـــــهد أن أك دمـــــدا عبـــــد  ورســـــولط، ا تـــــار  قبـــــل أن أرســـــلط، ورـــــا  قبـــــل أن ااتبـــــا ، 

                                                           

 .116-131ص 1( االحتجاج، للطزس : ج16)
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وا طفا  قبـل أن ابتعثـط، إا ا الئـق بالليـ  مكنونـة، وبسـو األهاولـل مصـونة، وبنهالـة العـدم 
تعــاىل رللــل األمــور، وإحالــة حبــوا،و الــدهور، ومعرنــة رواقــا األمــور، مقرونــة، علمــا مــن اهلل 

ابتعثـط اهلل إمتامـا ألمـر ، وعزميـة علـحم إم ـام حكمــط، وإنفـااا ملقـا،لر محتـط، نـرأى األمـم نرقــا ) 
 أ،لااــا، عكفــا علــحم نريااــا، عابــدة ألو ااــا، منكــرة هلل مــا عرنااــا، ن نــار اهلل بــ ك دمــد 

القلــوب هبمهــا، والــحم عــن األبصــار غممهــا، وقــام ) النــاب با دالــة،  ظلمهــا، وكشــب عــن
ن نقــذهم مــن اللوالــة، وبصــرهم مــن العمالــة، وهــداهم إىل الــدلن القــوق، و،عــاهم إىل الطرلــق 

 املستقيم. 
مـن تعـ  هـذ  الـدار )    قب ط اهلل إليط قبض رأنـة وا تيـار، ورغبـة وإلثـار، نمحمـد

برار، ورضوان الرب اللفـار، وجمـاورة امللـك اابـار،  ـلحم اهلل علـحم راحة، قد حب باملالئكة األ
 أك، نبيط وأمينط، و ريتط من ا لق و فيط، والسالم عليط ورمحة اهلل وبركاتط.

  التفتــن إىل أهــل ا لــس وقالــن: أنــتم عبــا، اهلل نصــ  أمــر  وايــط، ومحلــة ،لنــط ووحيــط، 
مـم، زعـيم حـق لـط نـيكم، وعهـد قدمـط إلـيكم، وبقيـة وأمنام اهلل علحم أنفسـكم، وبللـام  إىل األ

استخلفها عليكم: كتاب اهلل النالق، والقر ن الصا،ق، والنور السـالا، وال ـيام الالمـا، بينـة 
بصائر ، منكشفة سرائر ، منجلية ظـواهر ، ملتبطـة بـط أشـياعط، قائـدا إىل الرضـوان اتباعـط، مـؤ، 

نـــورة، وعزائمـــط املفســـرة، ودارمـــط اهـــذرة، وبيناتـــط إىل النجـــاة اســـتماعط، بـــط تنـــال حجـــج اهلل امل
اااليــة، وبراهينــط الكانيــة، ون ـــائلط املندوبــة، ور صــط املوهوبـــة، وشــرائعط املكتوبــة، نجعـــل اهلل 
اإلميان تطهريا لكم مـن الشـرو، والصـالة تنزلهـا لكـم عـن الكـز، والزكـاة تزكيـة للـنفس و ـامأل ) 

وطاعتناااا واحلـــج تشـــييدا للـــدلن، والعـــدل تنســـيقا للقلـــوب، الـــرزق، والصـــيام تثبيتـــا لإل ـــالص، 
، وإمامتنـــا أمانـــا للفرقـــة، وااهـــا، عـــزا لإلســـالم، والصـــز معونـــة علـــحم اســـتيجاب نظاماااا للملاااة

األاـــر، واألمـــر بـــاملعرول مصـــلحة للعامـــة، وبـــر الوالـــدلن وقالـــة مـــن الســـخط، و ـــلة األرحـــام 
مام، والونـــام بالنـــذر تعرل ـــا للملفـــرة، منســـ ة ) العمـــر ومنمـــاة للعـــد،، والقصـــاص حقنـــا للـــد

وتونية املكاليل واملوازلن تليريا للبخس، والنه  عن شرب ا مر تنزلهـا عـن الـراس، وااتنـاب 
القـذل حجابــا عــن اللعنــة، وتــرو الســرقة إ ابـا للعفــة، وحــرم اهلل الشــرو إ ال ــا لــط بالربوبيــة، 

وأليعوا اهلل نيما أمركم بط وااكم عنـط، ندنـط ناتقوا اهلل حق تقاتط وال متوتن إال وأنتم مسلمون، 
 إ ا خيشحم اهلَل من عبا،  العلماُم. 
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، أقول عو،ا وبدوا، وال أقـول مـا    قالن: ألها الناب اعلموا أين نالمة، وأك دمد 
اازرمج َعزنيااز  َعَليجااهن مااأقــول غلطــا، وال أنعــل مــا أنعــل شــططا،  اانج أَناجفرسن ا َلَقاادج جاااءَكرمج َرسرااول  من

ايم   ننيَن َرفر   رَحن من ، نـدن تعـزو  وتعرنـو  هـدو  أك ،ون نسـائكم، َعننتُّمج َحرنيص  َعلَايجزرمج بناالجمرمج
، نبلغ الرسالة  ا،عا بالنـذارة، مـائال عـن وأ ا ابن عم  ،ون راالكم، ولنعم املعزى إليط

مــة واملوعظــة مدراــة املشــركني، ضــاربا  ــبجهم،   ــذا ب كظــامهم، ،اعيــا إىل ســبيل ربــط باحلك
احلســنة،  ــب األ ــنام، ولنكــث ا ــام، حــم ااــزم اامــا وولــوا الــدبر، حــم تفــرى الليــل عــن 
 ـــبحط، وأســـفر احلـــق عـــن د ـــط، ونطـــق زعـــيم الـــدلن، و رســـن شقاشـــق الشـــيالني، ولـــاح 
وشــيا النفــاق، واحنلــن عقــد الكفــر والشــقاق، ونهــتم بكلمــة اإل ــالص ) نفــر مــن البــيض 

شــفا حفــرة مــن النــار، مذقــة الشــارب، واــزة الطــاما، وقبســة العجــالن، ا مــاص، وكنــتم علــحم 
ومـول  األقـدام، تشـربون الطـرق، وتقتـاتون القـد، أالـة  اسـئني،  ـانون أن لـتخطفكم النـاب 

، بعـــد اللتيـــا والـــا، وبعـــد أن مـــين بـــبهم مـــن حـــولكم، ن نقـــذكم اهلل تبـــارو وتعـــاىل رحمـــد
تــاب، كلمــا أوقــدوا نــارا للحــرب ألف هــا اهلل، أو  ــم الراــال، واابــان العــرب، ومــر،ة أهــل الك

قـــرن الشـــيطان أو نلـــرت نـــاغرة مـــن املشـــركني قـــذل أ ـــا  )  واهتـــا، نـــال لنكفـــ  حـــم لطـــ  
اناحهــا ب ىصـــط، وخيمـــد  بهـــا بســـيفط، مكـــدو،ا ) اات اهلل، جمتهـــدا ) أمـــر اهلل، قرلبـــا مـــن 

ا كا،حــا، ال ت  ـــذ  ) اهلل لومــة الئـــم، رســول اهلل، ســـيدا ) أوليــام اهلل، مشـــمرا نا ــحا، جمـــد
وأنــــتم ) رناهيــــة مــــن العــــيش، وا،عــــون، نــــاكهون،  منــــون، توبصــــون بنــــا الــــدوائر، وتتوكفــــون 

 األ بار، وتنكصون عند النزال، وتفرون من القتال.
نلمـــا ا تـــار اهلل لنبيـــط ،ار أنبيائـــط، ومـــ وى أ ـــفيائط، ظهـــر نـــيكم حســـكة النفـــاق، ورـــل 

ق كــاظم اللــاولن، ونبــغ  امــل األقلــني، وهــدر ننيــق املبطلــني، نخطــر ) البــاب الــدلن، ونطــ
عر اتكم، وأللا الشيطان رأسط من ملـرز ، هاتفـا بكـم، ن لفـاكم لدعوتـط مسـتجيبني، وللعـزة 
نيـــط مالحظـــني،   استنه ـــكم نواـــدكم  فانـــا، وأحشـــمكم ن لفـــاكم غ ـــابا، نـــورتم غـــري 

لـ ، والكلـم رحيـ ، وااـرح ملـا لنـدمل، والرسـول إبلكم، وور،مت غري مشربكم، هـذا والعهـد قر 
 ملا لقز، ابتدارا زعمتم  ول الفتنة، أال ) الفتنة سقطوا، وإن اهنم هيطة بالكانرلن.

نهيهــــات مــــنكم، وكيــــب بكــــم، وأا تؤنكــــون، وكتــــاب اهلل بــــني أظهــــركم، أمــــور  ظــــاهرة، 
ة، وقد  لفتمو  ورام ظهـوركم، وأحكامط زاهرة، وأعالمط باهرة، وزواار  الئحة، وأوامر  واضح
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أرغبــة عنــط ترلــدون، أم بلــري  نكمــون، بــئس للظــاملني بــدال، ومــن لتبــا غــري اإلســالم ،لنــا نلــن 
 لقبل منط، وهو ) اآل رة من ا اسرلن.

  مل تلبثوا إال رلث أن تسكن نفرهتا، ولسلس قيا،ها،   أ ذمت تورون وقـدهتا، وهتيجـون 
لشــيطان اللــو ، وإلفــام أنــوار الــدلن االــ ، وإمهــال ســنن النــ  مجرهتــا، وتســتجيبون  تــال ا

الصف ، تشربون حسوا ) ارتلام، ومتشون ألهلط وولد  ) ا مرة وال رام، ولصري منكم علـحم 
مثل حز املدى، وو ز السنان ) احلشا، وأنتم اآلن تزعمون أن ال إرو لنـا، أنحكـم اااهليـة 

م لوقنون، أ نال تعلمون، بلـحم قـد هلـحم لكـم كالشـمس تبلون، ومن أحسن من اهلل حكما لقو 
 ال احية أين ابنتط.

 ألها املسلمون، أ أغل  علحم إر  ؟
لا ابن أك قحانة، أ ) كتاب اهلل ترو أباو، وال أرو أك، لقـد ائـن شـيئا نرلـا، أ نعلـحم 

ُر  اور عمد تركتم كتاب اهلل، ونبـذمتو  ورام ظهـوركم، إا لقـول:  وقـال نيمـا   َ وَورنَث سراَليجما
اانج آلن اقــت  مــن  ــز وــي بــن زكرلــا، إا قــال:  اانج لَاادرنجَك َولنيُااا َيرنثرننااي ويَاارنثر من فَاَهاا ج لنااي من

يزرمر وقـال:  وأرولروا االرجحامن بَاعجضرهرمج َأوجلى بنبَاعجٍض فني كنتابن اللَّهن ، وقال: يَاعجقروبَ  يروصن
ثجاا ر  ََِّكرن من ثَايَااايجنن  اللَّااهر فنااي َأوجال نكراامج لنلاا اايَّةر لنلجوالنااَديجنن وقــال:  َحاا ا االناج ُج تَاااَرَك َخيجااراْ الجَوصن إن

َربنيَن بنالجَمعجررو ن َحُقا َعَلى الجمرتَّقنينَ   ..واأَلقاج
وزعمـتم أن ال حظــوة و، وال إرو مـن أك، وال رحــم بيننــا، أنخصـكم اهلل بللــة أ ــرج أك 

ان، أ ولسن أنا وأك من أهـل ملـة واحـدة، أم أنـتم منها، أم هل تقولون إن أهل ملتني اللتوار 
أعلـــم صصـــوص القـــر ن وعمومـــط مـــن أك وابـــن عمـــ ، نـــدونكها  طومـــة مرحولـــة، تلقـــاو لـــوم 

، واملوعـد القيامـة، وعنـد السـاعة خيسـر املبطلـون، حشرو، نـنعم احلكـم اهلل، والـزعيم دمـد
 تيـط عـذاب خيزلـط، ووـل عليـط واللنفعكم إا تندمون، ولكل نب  مستقر، وسـول تعلمـون مـن ل

 عذاب مقيم.
  رمن بطرنهـا حنـو األنصـار نقالـن: لـا معشـر النقيبـة، وأع ـا، امللـة، وح ـنة اإلسـالم، 

أك لقـول: املـرم وفـا  ما هذ  اللميزة ) حق ، والسنة عن ظالما، أما كـان رسـول اهلل 
أحاول، وقـوة علـحم مـا أللـ  ) ولد ، سرعان ما أحد تم، وعجالن اا إهالة، ولكم لاقة را 

، نخطـــ  اليـــل، استوســـا وهنـــط، واســـتنهر نتقـــط، وانفتـــق وأزاول، أتقولـــون: مـــات دمـــد 
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رتقــط، وأظلمــن األرا لليبتــط، وكســفن الشــمس والقمــر، وانتثــرت النجــوم ملصــيبتط، وأكــدت 
لكـزى، اآلمال، و شعن اابال، وأضيا احلرق، وأزللن احلرمة عند مماتط، نتلـك واهلل النازلـة ا

واملصيبة العظمحم، ال مثلها نازلة، وال بائقة عاالة، أعلن هبا كتاب اهلل ال  ناا  ) أننيتكم، 
و) ممســاكم ومصــبحكم، لهتــب ) أننيــتكم هتانــا و ــرا ا، وتــالوة وأحلانــا، ولقبلــط مــا حــل 

اب نبيام اهلل ورسـلط، حكـم نصـل، وق ـام حـتم،  نج قَابجلناهن وماا مرَحمَّاد  إال َرسراول  قَادج َخلَاتج من
َقلنا ج َعلاى َعقنبَايجاهن فَالَانج َيضرارَّ اللَّاَه  ُج ماَت َأو قرتنَ  اناجَقَلبجترمج َعلى َأعجقابنزرمج وَمانج يَاناج الرُّسر ر أفَإن

زني اللَّهر الشَّاكنرنينَ   .َشيجئاْ وَسَيجج
إلهــا بــين قيلــط، أ أه ــم تــراو أك، وأنــتم رــرأى مــين ومســما، ومنتــدى وجممــا، تلبســكم 

دعوة، وتشــملكم ا ــزة، وأنــتم اوو العــد، والعــدة، واأل،اة والقــوة، وعنــدكم الســالح واانــة، الــ
توانيكم الدعوة نال هيبون، وت تيكم الصر ة نال تليثون، وأنتم مو ـونون بالكفـاح، معرونـون 
بــا ري والصــالح، والنخبــة الــا انتخبــن، وا ــرية الــا ا تــريت لنــا أهــل البيــن، قــاتلتم العــرب، 

نملـــــتم الكـــــد والتعـــــ ، ونـــــالحتم األمـــــم، وكـــــانحتم الـــــبهم، ال نـــــزح أو تزحـــــون، نـــــ مركم و 
ــــ مترون، حــــم إاا ،ارت بنــــا رحــــحم اإلســــالم، و،ر حلــــ  األلــــام، و  ــــعن  لــــرة الشــــرو،  نت

 وسكنن نورة اإلنك، وىدت نريان الكفر، وهدأت ،عوة ا رج، واستوسق نظام الدلن.
عد اإلعالن، ونكصتم بعد اإلقدام، وأشركتم بعد اإلميـان، ن ا حزمت بعد البيان، وأسررمت ب

، وهـم بـدموكم أول مـرة، بؤسا لقوم نكثوا أمياام من بعد عهدهم، ومهـوا بـد راج الرسـول 
 أ شوام ناهلل أحق أن  شو ، إن كنتم مؤمنني. 

أال وقد أرى أن قـد أ لـدمت إىل ا فـض، وأبعـدمت مـن هـو أحـق بالبسـط والقـبض، و لـومت 
بالدعة، و ومت بال يق من السعة، نمججتم ما وعيـتم، و،سـعتم الـذ  تسـوغتم، نـدن تكفـروا 

 أنتم ومن ) األرا مجيعا، ندن اهلل للين محيد.
ــــا  ــــا  ــــامرتكم، واللــــدرة ال أال وقــــد قلــــن مــــا قلــــن هــــذا، علــــحم معرنــــة مــــين بااذلــــة ال

نــاة، وبثــة الصــدر، وتقدمــة استشــعرهتا قلــوبكم، ولكنهــا ني ــة الــنفس، ونفثــة اللــيا، و ــور الق
احلجة، ندونكموها ناحتقبوها ،برة الظهر، نقبـة ا ـب، باقيـة العـار، موسـومة بل ـ  اابـار، 

 وشنار األبد، مو ولة بنار اهلل املوقدة، الا تطلا علحم األنئدة.
نبعني اهلل ما تفعلون، وسيعلم الذلن ظلموا أ  منقل  لنقلبون، وأنا ابنـة نـذلر لكـم، بـني 
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 عذاب شدلد، ناعملوا إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون.لد  
ن ااهبــا أبــوبكر عبـــد اهلل بــن عثمــان وقـــال: لــا بنـــن رســول اهلل لقــد كـــان أبــوو بـــاملؤمنني 
عطونــا كرميــا، رمونــا رحيمــا، وعلــحم الكــانرلن عــذابا أليمــا، وعقابــا عظيمــا، إن عزونــا  واــدنا  

  ــــر  علــــحم كـــل محــــيم، وســـاعد  ) كــــل أمــــر أبـــاو ،ون النســــام، وأ ـــا إلفــــك ،ون األ ـــالم، 
اســيم، ال وـــبكم إال ســعيد، وال لبل ـــكم إال شــق  بعيـــد، نــ نتم عـــوة رســول اهلل الطيبـــون، 
ا ــرية املنتجبــون، علـــحم ا ــري أ،لتنــا، وإىل اانـــة مســالكنا، وأنـــن لــا  ــرية النســـام، وابنــة  ـــري 

ة عـن حقـك، وال مصـدو،ة عـن األنبيام،  ا،قة ) قولك، سابقة ) ونور عقلك، غـري مـر،و،
 دقك، واهلل ما عدوت رأ  رسـول اهلل، وال عملـن إال بدانـط، والرائـد ال لكـذب أهلـط، وإين 

لقــول: حنــن معاشــر األنبيــام ال نــورو  أشــهد اهلل وكفــحم بــط شــهيدا، أين رعــن رســول اهلل 
بــوة، ومــا كــان لنــا اهبــا وال ن ــة، وال ،ارا وال عقــارا، وإ ــا نــورو الكتــاب واحلكمــة والعلــم والن

ــــط ) الكــــرا   ــــا مــــا حاولت ــــط حبكمــــط، وقــــد اعلن مــــن لعمــــة نلــــوو األمــــر بعــــدنا، أن وكــــم ني
والسالح، لقاتل هبا املسلمون، و اهدون الكفار، و الدون املر،ة الفجار، والـك بدمجـا  مـن 

لـك املسلمني، مل أنفر، بط وحـد ، ومل أسـتبد رـا كـان الـرأ  عنـد ، وهـذ  حـاو ومـاو، هـ  
وبـــني لـــدلك، ال تـــزوى عنـــك، وال نـــد ر ،ونـــك، وإنـــك وأنـــن ســـيدة أمـــة أبيـــك، والشـــجرة 
الطيبة لبنيك، ال ندنا ما لك من ن لك، وال لوضا ) نرعك وأ ـلك، حكمـك نانـذ نيمـا 

 .ملكن لدا ، نهل ترلن أن أ الب ) ااو أباو
وال ألحكامـط  عـن كتـاب اهلل  ـا،نا، سبحان اهلل ما كان أك رسول اهلل  نقالن: 

 الفا، بل كان لتبـا أ ـر ، ولقفـو سـور ، أنتجمعـون إىل اللـدر اعـتالال عليـط بـالزور، وهـذا بعـد 
وناتــط شــبيط رــا بلــ  لــط مــن اللوائــل ) حياتــط، هــذا كتــاب اهلل حكمــا عــدال، ونالقــا نصــال، 

اانج آلن يَاعجقرااوبَ لقــول:  ُر  اور ولقــول:  َيرنثرننااي ويَاارنثر من ، وبــني عــز واــل  َ وَورنَث سرااَليجما
نيمــا وز  مــن األقســاط، وشــر  مــن الفــرائض واملــرياو، وأبــاح مــن حــا الــذكران واإلنــاو، مــا 
أزاح بط علة املبطلني، وأزال التظين والشبهات ) اللابرلن، كال بل سولن لكم أنفسـكم أمـرا، 

 نصز مجيل، واهلل املستعان علحم ما تصفون.
قن ابنتــط، إنــن معــدن احلكمــة، ومــولن ا ــدى نقــال أبــوبكر:  ــدق اهلل ورســولط، و ــد

والرمحة، وركن الدلن، وعني احلجة، ال أبعد  وابك، وال أنكر  طابك، هؤالم املسلمون بيين 
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وبينــك، قلــدوين مــا تقلــدت، وباتفــاق مــنهم أ ــذت مــا أ ــذت، غــري مكــابر، وال مســتبد، وال 
 مست  ر، وهم بذلك شهو،.

معاشر املسـلمني املسـرعة إىل قيـل البالـل، املل ـية إىل الناب وقالن:  نالتفتن نالمة 
علــحم الفعــل القبــير ا اســر، أ نــال تتــدبرون القــر ن، أم علــحم قلــوب أقفا ــا، كــال بــل ران علــحم 
قلــوبكم مــا أســ مت مــن أعمــالكم، ن  ــذ بســمعكم وأبصــاركم، ولبــئس مــا تــ ولتم، وســام مــا بــط 

ال، وغبـط وبـيال، إاا كشـب لكـم اللطـام، أشرمت، وشر ما منط اغتصبتم، لتجدن واهلل دملط  قـي
وبان بدورائط ال رام، وبـدا لكـم مـن ربكـم مـا مل تكونـوا نتسـبون، و سـر هنالـك املبطلـون،   

 وقالن: عطفن علحم قز الن  
 قااااااااااااد كاااااااااااااُ بعاااااااااااادك أنباااااااااااااء وهنبثااااااااااااة

 
 لوكناااااات شاااااااهدها لاااااام تزثاااااار الخطاااااا  

 إنااااااااااااا فقاااااااااااادناك فقااااااااااااد األر  وابلهااااااااااااا  
 

  تغ واخت  قومك فاشهدهم وال 
 وكااااااااااااا  أهااااااااااااا  لاااااااااااااه قرباااااااااااااى ومناااااااااااااازلة

 
 عنااااااااد اإللااااااااه علااااااااى األ نااااااااين مقتاااااااارب 

 أباااااااادت رجااااااااال لنااااااااا نجااااااااو  صاااااااادورهم  
 

 لمااااااا مضاااااايت وحالاااااات  ونااااااك التاااااارب 
 تجهمتنااااااااااااااا رجااااااااااااااال واسااااااااااااااتخف بنااااااااااااااا  

 
 لمااااااااا فقاااااااادت وكاااااااا  األر  مغتصاااااااا  

 وكنااااااااااات بااااااااااادرا وناااااااااااورا يستضااااااااااااء باااااااااااه  
 

  عليااااااك يناااااازل ماااااان  ي العاااااازة الزتاااااا  
 نساااااااااااااناوكااااااااااااااُ جبرئيااااااااااااا  با ياااااااااااااات يم  

 
  فقاااااااد فقااااااادت وكااااااا  الخيااااااار محتجااااااا  

 فلياااااااات قبلااااااااك كاااااااااُ المااااااااوت صااااااااا فنا 
 

 لمااااااا مضاااااايت وحالاااااات  ونااااااك الزثاااااا  
لتوقــــا راوعهــــا إليــــط، ولتطلــــا للوعهــــا عليــــط، نلمــــا  وأمــــري املــــؤمنني    انكفــــ ت  

: لا ابن أك لالـ  اشـتملن ةلـة اانـني، وقعـدت استقرت هبا الدار قالن ألمري املؤمنني 
ني، نق ن قا،مة األادل، نخانك رلش األعـزل، هـذا ابـن أك قحانـة لبتـزين حنلـة حجرة الظن

أك، وبللــة ابــينق، لقــد أاهــد )  صــام ، وألفيتــط ألــد ) كالمــ ، حــم حبســتين قيلــة نصــرها، 
واملهاارة و لها، وغ ن ااماعة ،وين لرنها، نال ،انا وال مانا،  ران كاظمـة، وعـدت 

حـــدو، انوســـن الـــذئاب وانوشـــن الـــواب، مـــا كففـــن  راغمـــة، أضـــرعن  ـــدو لـــوم أضـــعن
قـائال، وال أغنيــن لــائال، وال  يــار و، ليتــين مـن قبــل هنيئــا، و،ون الــا، عــذلر  اهلل، منــط 
عا،لـــا، ومنـــك حاميـــا، ولـــال  ) كـــل شـــارق، ولـــال  ) كـــل غـــارب، مـــات العمـــد، ووهـــن 

قــوة وحــوال، وأشــد ب ســا  الع ــد، شــكوا  إىل أك، وعــدوا  إىل رك، اللهــم إنــك أشــد مــنهم
 وتنكيال.
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: ال ولــل لــك، بــل الولــل لشــانئك،   انهــ  عــن واــدو لــا ابنــة نقــال أمــري املــؤمنني 
الصـفوة، وبقيـة النبـوة، نمـا ونيـُن عـن ،لــين، وال أ طـ ُت مقـدور ، نـدن كنـن ترلـدلن البللــة، 

 .نرزقك م مون، وكفيلك م مون، وما أعد لك أن ل مما قطا عنك، ناحتس  اهلل
 نقالن: حس  اهلل وأمسكن.
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 رو  عبد اهلل بن الحسن، باسنا ه عن آبائه )عليهم السالم(

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 استحباب الرواية ووجوبها
لســـتح  مطلـــق الروالـــة: العقائدلـــة، أو الفقهيـــة، أو األ القيـــة، أو اآل،ابيـــة، أو  مسااا:لة:

 التارخيية، أو غريها. 
النبوة واإلمامة وإن كانـن ) املسـتحبات أو املكروهـات أو وقد ه  لواوب حفا   ار 

 املباحات، ) ااملة.
نــدن املعصــومني علــيهم الســالم كــانوا ورضــون أ ــحاهبم علــحم الروالــة ونشــر العلــم والثقانــة 

 ، كما كانوا لتصدون بنحو واسا لذلك، وهذ  الروالة من أهم مصا،لقط.17
 . 18 لد األول من هذا الكتاب وقد أشرنا إىل قسم من هذا املبحث ) ا

 رواية هِه الخطبة
تســتح  روالــة هــذ  ا طبــة بصــورة  ا ـــة، حيــث رواهــا العدلـــد مـــن املعصــومني  مساا:لة:

 19)عليهم الصالة والسالم(.
ولـد و ا  20ومن املمكن أن تكون الروالة  ذ  ا طبة ـ أحياناأل ـ واابة، ملـا اكرنـا  سـابقا أل 

 تقت   الواوب أو االستحباب. 21نن عناولن ا رى عدلدة 

                                                           

 رااا كتاب )منية املرلد( للشهيد الثاين قدب سر . - 17
 .11ص 1رااا موسوعة الفقط )من نقط الزهرام عليها السالم( ج - 11
ــــاقر)عليهم  ــــلوات اهلل نقــــد رواهــــا اإلمــــام احلســــن وا - 19 إلمــــام احلســــني واإلمــــام الســــجا، واإلمــــام الب

جملــد ســيدة النســام نالمــة الزهــرام  171ص  11وســالمط(، رااــا عــوامل العلــوم واملعــارل واألحــوال ج
 عليها السالم ومستدركاهتا، نقيق ونشر مؤسسة اإلمام املهد  )عج(.

 ) املقدمة بد از و) ا لد األول بتفصيل. - 20
ولينــذروا كــاألمر بــاملعرول، والنهــ  عــن املنكــر، وإحقــاق احلــق، وإبطــال البالــل، وةــول أمثــال:   - 21

 ل  ا، وهكذا.22]التوبة: .. قومهم
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وهــذ  ا طبــة متلقــاة بــالقبول، وقــد كــان األئمــة األلهــار )علــيهم الســالم( واألعــالم مـــن 
  22األ يار لتعاهدون هذ  ا طبة، ولتوا ون هبا، ولعلمواا أوال،هم ايالأل بعد ايل.

،ليــل نهــ  مقبولــة ســنداأل لتلقــ  األ ــحاب والعلمــام عصــراأل بعــد عصــر  ــا بــالقبول، وهــو 
 . 23االعتبار عقالئياأل، وشهرهتا الروائية كبرية ادا 

                                                           

م: 1967الطبعـــــة الثانيـــــة  212ص  16نمـــــثالأل: اكـــــر ابـــــن أك احلدلـــــد ) شـــــرح اـــــج البالغـــــة ج - 22
أك لالــ  لروونــط ]أ  كــالم نالمــة  نقــال و ]أ  زلــد بــن علــ  بــن احلســنيل: رألــن مشــالخ  ل)…

وقد حد ين بـط أك، عـن …عليها السالم عند منا أك بكر إلاها ندول عن  بائهم، ولعلمونط أوال،هم
ـــة، وقـــد روا  مشـــالخ الشـــيعة وتدارســـو  ـــط نالمـــة عليهـــا الســـالم علـــحم هـــذ  احلكال …( اـــد  لبلـــغ ب

 انتهحم.
علـــم أن هــذ  ا طبــة مـــن ا طــ  املشــهورة الـــا قــال العالمــة ا لســ  )قـــدب ســر ( ) البحــار: )ا - 23

 ل.311روهتا ا ا ة والعامة ب سانيد متظانرة..( ]عن الرمحاين: 
 ل.179ص  1]كشب اللمة ج…( وقال العالمة اإلربل : )وقد أور،ها املؤالب واملخالب 

حقــة ال تقــل ومــن الواضــر ان عبارتــط )قــد ( وعبــارة العالمــة ا لســ  )قــد ( وعبــارة املرت ــحم)قد ( الال
 إلالقاأل ) احلجية العقالئية عن نقل  قة عن  قة. 

وقد سـبق بعـض كـالم ابـن أك احلدلـد عـن زلـد بـن علـ  بـن احلسـني علـيهم السـالم، كمـا قـد نقـل عـن 
الســيد املرت ــحم )قــدب ســر ( قولــط: )وقــد رو  هــذا الكــالم علــحم هــذا الواــط مــن لــرق  تلفــة وواــو   

 واضعها(.كثرية، نمن أرا،ها أ ذها من م
وقــال العالمــة شــرل الــدلن )قــدب ســر (: الســلب مــن بــين علــ  ونالمــة لــرو   طبتهــا ) الــك اليــوم 
ملن بعد ، ومن بعد  رواها ملن بعد  حم انتهن إلينا لداأل عن لد، ننحن الفـالميون نرولهـا عـن  بائنـا، 

ئمــــة مــــن أبنــــام علــــ  و باانــــا لروواــــا عــــن  بــــائهم، وهكــــذا كــــان احلــــال ) مجيــــا األايــــال إىل زمــــن األ
 ل.107ـ 106هامش ص  7ونالمة.. ( ]الن  واالاتها،، املور، 

 وقد رواها املسعو،  وابن ليفور ) )بالغات النسام( وغريهم.
 :700-691ص 2و) )عوامل العلوم ومستدركاتط( جملد نالمة الزهرام عليها السالم ج

شــهورة الــا روهتــا ا ا ــة والعامــة ب ســانيد ]قــال ا لســ  ر ل:   اعلــم أن هــذ  ا طبــة مــن ا طــ  امل
 متظانرة:

قـال عبـد احلميـد ابـن أك احلدلـد ) شـرح كتابـط عليـط السـالم إىل عثمـان بـن حنيـب عنـد اكـر األ بـار 
الوار،ة ) ندو حيث قال: الفصل األول نيما ور، مـن األ بـار والسـري املنقولـة مـن أنـوا  أهـل احلـدلث 

وراــا م، ومجيــا مــا نــور،  ) هــذا الفصــل مــن كتــاب أك بكــر أمحــد بــن وكتــبهم، ال مــن كتــ  الشــيعة 
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عبد العزلز ااوهر  ) )السقيفة وندو(، وأبـو بكـر ااـوهر  هـذا عـامل دـدو كثـري األ،ب،  قـة ور ، 
أ ـل عليــط اهـد ون، ورووا عنــط مصــنفاتط وغـري مصــنفاتط،   قــال: قـال أبــوبكر: حــد ين دمـد بــن زكرلــا، 

مــد بــن عمــارة، عــن أبيــط، عــن احلســن بــن  ــاحل، قــال: حــد ين ابــن  ــاالت مــن بــين عــن اعفــر بــن د
هاشــم، عــن زلنــ  بنــن علــ  ابــن أك لالــ  عليــط الســالم، قــال: وقــال اعفــر بــن دمــد بــن عمــارة: 
حد ين أك، عن اعفر بـن دمـد بـن علـ  بـن احلسـني، عـن أبيـط عليـط السـالم. قـال أبـو بكـر: وحـد ين 

ف ، عن نائل بن  ير، عن عمرو بن ةر، عن اـابر ااعفـ ، عـن أك اعفـر عثمان بن عمران العجي
دمد بن عل  عليط السالم. قال أبو بكر: وحد ين أمحد بن دمد بن زلد، عن عبـد اهلل ابـن دمـد بـن 

 سليمان، عن أبيط، عن عبد اهلل بن احلسن، قالوا مجيعاأل:
هـا نـدكاأل ال ـن ىارهـا وأقبلـن ) ملـة مـن حفـدهتا ملا بلغ نالمة عليها السالم إمجـا  أك بكـر علـحم منع

ونســام قومهــا تطــ  الو ــا، مــا  ــرم مشــيتها مشــية رســول اهلل  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم، حــم ، لــن 
علــحم أك بكــر وقــد حشــد النــاب مــن املهــاارلن واألنصــار، ن ــربن بيــنهم وبينهــا رلطــة بي ــام، وقــال 

ال ـم ـ   أنـن أنـة، أاهـش  ـا القـوم بالبكـام،   أمهلـن بع ـهم: قبطيـة، وقـالوا: قبطيـة ـ بالكسـر و 
لــولالأل، حــم ســكنوا مــن نــورهتم،   قالــن: أبتــدأ حبمــد مــن هــو أوىل باحلمــد والطــول وا ــد، احلمــد هلل 
علــحم مــا أنعــم، ولــط الشــكر رــا أ ــم. واكــر  طبــة لوللــة اــداأل، قالــن )   رهــا: نــاتقوا اهلل حــق تقاتــط 

 ـ إىل   ر ا طبة ـ انتهحم كالم ابن أك احلدلد. وأليعو  نيما أمركم بط
وقد أور، ا طبة عل  بن عيسـحم اإلربلـ  ) كتـاب )كشـب اللمـة( قـال: نقلتهـا مـن كتـاب )السـقيفة( 
ت ليب أمحد بن عبد العزلز ااوهر ، من نسخة قدمية مقرومة علحم مؤلفها املـذكور قـرأت عليـط ) ربيـا 

ئة: روى عن راالط من عدة لرق: أن نالمة عليها السـالم ملـا بللهـا اآل ر سنة ا نتني وعشرلن و المثا
 إمجا  أك بكر، إىل   ر ا طبة.

 وقد أشار إليها املسعو،  ) )مروج الذه (.
وقال السيد املرت حم )را( ) )الشا)(: أ زنا أبو عبد اهلل دمد بن عمـران املرزبـاين، عـن دمـد ابـن 

اهلل النحــو ، عــن الزلــا، ، عــن شــر) بــن قطــام ، عــن دمــد ابــن دمــد الكاتــ ، عــن أمحــد بــن عبيــد 
إسحاق، عن  احل بن كيسان، عن عروة، عن عائشـة. قـال املرزبـاين: وحـد ين أمحـد بـن دمـد املكـ ، 
عن دمد بن القاسم اليماين، عمن قال: حد نا ابن عائشة، قالوا: ملـا قـبض رسـول اهلل  ـلحم اهلل عليـط 

 عليها السالم ) ملة من حفدهتا إىل أك بكر.و لط وسلم، أقبلن نالمة 
و) الروالـــة األوىل: قالـــن عائشـــة: ملـــا رعـــن نالمـــة عليهـــا الســـالم إمجـــا  أك بكـــر علـــحم منعهـــا نـــدكاأل 
ال ـــن ىارهـــا علـــحم رأســـها، واشـــتملن جبلباهبـــا، وأقبلـــن ) ملـــة مـــن حفـــدهتا،   اتفقـــن الروالتـــان مـــن 

مـا مـر إىل قولـط: انتتحـن كالمهـا باحلمـد هلل عزواـل والثنــام هاهنـا ونسـام قومهـا، وسـاق احلـدلث حنـو 
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إضـــانة إىل القـــرائن املقاليـــة واملقاميـــة الكثـــرية الشـــاهدة  ـــا: كنقـــل املخـــالفني  ـــا مـــا تـــونر 
الـــدواع  علـــحم عـــدم النقـــل. وكقـــوة امل ـــمون ) الكثـــري مـــن مقالعهـــا بـــل ) كلهـــا. وكتطـــابق 

 .24م مواا ما األ ول والقواعد

 ساءرواية الن
                                                                                                                                                                      

عليط، والصالة علحم رسـول اهلل  ـلحم اهلل عليـط و لـط وسـلم   قالـن: لقـد اـامكم رسـول مـن أنفسـكم، 
 إىل   رها.

 أقول: وسي   أسانيد أ رى سنور،ها من كتاب أمحد بن أك لاهر.
) الشرائا: عن ابن املتوكل، عن السـعد  بـا، ، عـن  وروى الصدوق )ر ( بعض نقراهتا املتعلقة بالعلل

الزقــ ، عــن إراعيــل بــن مهــران، عــن أمحــد بــن دمــد بــن اــابر، عــن زلنــ  بنــن علــ  عليهــا الســالم. 
قـال: وأ زنـا علــ  بـن حــامت، عـن دمـد بــن أسـلم، عــن عبـد االيـل البقالــاين، عـن احلســن بـن موســحم 

، عــن راــال مــن أهــل بيتــط، عــن زلنــ  بنــن علــ  ا شــاب، عــن عبــد اهلل بــن دمــد املعــاو ، عــن
نالمــة عليهــا الســالم )رثلــط(. وأ ــزين علــ  بــن حــامت، عــن ابــن أك عمــري، عــن دمــد ابــن عمــارة، عــن 
دمد بن إبراهيم املصر ، عن هارون بن وي، عـن عبيـد اهلل بـن موسـحم العبسـ ، عـن حفـ  األمحـر، 

 لمة عليها السالم.عن زلد بن عل ، عن عمتط زلن  بنن عل ، عن نا
 وزا، بع هم علحم بعض ) اللفا.

ـــة  أقـــول: قـــد أور،ت مـــا روا  ) ا لـــد الثالـــث، وإ ـــا أور،ت األســـانيد هنـــا لـــيعلم أنـــط روى هـــذ  ا طب
 ب سانيد مجة.

 روى الشيخ املفيد األبيات املذكورة نيها بالسند املذكور ) أوائل الباب.
الطرائب(: موضا الشكوى واالحتجـاج مـن هـذ  ا طبـة، وروى السيد ابن لاووب )را( ) كتاب )

عن الشيخ أسعد بن شفروة، ) كتـاب )الفـائق( عـن الشـيخ املعظـم عنـدهم احلـانا الثقـة بيـنهم: أمحـد 
بـن موســحم بــن مر،ولــط اإل ــفهاين ) كتــاب )املناقــ (، قــال: أ زنــا إســحاق بــن عبــد اهلل بــن إبــراهيم، 

 ان، عن الزهر ، عن عروة، عن عائشة.عن شر) بن قطام ، عن  احل بن كيس
 ورواها الشيخ أمحد الن أك لال  الطزس  ) كتاب )االحتجاج(: مرسالأل.

 كما اكرنا عنط واكر بعض نقراهتا ) )مكارم األ الق(. انتهحم.
قد سبق ) ا لد األول: احلدلث عن ااهـة السـندلة للكثـري مـن كلماهتـا )عليهـا الصـالة والسـالم(  - 21

ااا، ومن الواضر أن جممـو  مـا سـبق لواـ  اعتبـارا عقالئيـاأل أقـوى بكثـري مـن الو اقـة احلا ـلة مـن نلري 
 ) ز الواحد(.
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لســتح  الروالــة للنســام، كمــا لســتح  الروالــة للراــال، لإللالقــات، والن هــذ   مساا:لة:
ا طبــة روهتــا ـ ) مجلــة رواهتــا ـ الســيدة زلنــ  ) ــلوات اهلل عليهــا( وقــد نقلهــا عنهــا املعصــوم 


 وأنعا ا )عليها السالم( حجة علحم ما بينا  ) ااملة. 26إضانة إىل كون أقوا ا  25

 من باب املصـداق، وإن كانن لط مزلــة، إال أاا غـري حا ـرة، وهذا املور، 
 .27لكونط  لرى لكزى كلية، وقد سبق البحث عن الك ) الفصل األول من الكتاب

 تحم  المميز
واواز االعتما، عليط  28لستفا، من هذ  الروالة أل األ،  حة نمل املميز للروالة  مس:لة:

 إاا رواها بعد البلوغ.
ة زلن  )عليها الصالة والسالم( كان عمرها ـ حني ا طبة ـ ،ون البلوغ، إا أن ألن السيد

وإن كان ال لقاب هبم عليهم السـالم  29بعض أسنا، ا طبة لنته  إليها ) لوات اهلل عليها( 
 ــــا )عليهــــا  وقــــال اإلمــــام الســــجا،  30أحـــد، نــــدام علــــيهم الســــالم قــــد زقــــوا العلـــم زقــــا أل 

لكـنهم علـيهم السـالم  31هلل ـ عاملـة غـري معلمـة ونهمـة غـري مفهمـة( السالم(: )وأنن ـ حبمـد ا
 أسوة، والك هو األ ل.

                                                           

وقـد روى هـذ  ا طبـة أل ـاأل اإلمـام احلسـن واإلمـام احلسـني واإلمـام البـاقر واإلمـام الصـا،ق وغـريهم  - 21
ـــها عائشــة أل ــاأل ]شــرح اــج البالغــة ج ص  11، والعــوامل ج219ص  16علــيهم الســالم وكــذلك روت

 ل.171
 أ  السيدة زلن  عليها السالم. - 26
 ا لد األول من كتاب )من نقط الزهرام عليها السالم(. - 27
)وقـن التحمـل( ـ حسـ  ا ـطالح علمـام الدرالـة ـ: هـو وقـن رـا  اإلنسـان للروالـة أو مشـاهدتط  - 21

 األ.للحدو، و)وقن الروالة(: هو وقن نقلط ملا رعط أو ر   سابق
 .700ص 2رااا عوامل العلوم ومستدركاهتا، جملد نالمة الزهرام عليها السالم ج - 29
: 11ا لـــس 311. و) االمـــاو للشـــيخ الصـــدوق ص1ح 39ب  131ص 11حبـــار األنـــوار: ج  - 30

 : )سلوين قبل ان تفقدوين.. هذا ما زقين رسول اهلل زقا زقاأل(.عن عل 
)  طبـة زلنـ  بنـن علـ  بـن  301. واالحتجـاج ص7ح 39ب  161ص 11حبار األنوار: ج  - 31

: لا عمة.. انـن حبمـد اهلل عاملـة غـري اك لال  حب رة أهل الكونة، ونيط: )نقال عل  بن احلسني
 معلمة نهمة غري مفهمة(.
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ــــط: اانــــ  الف ــــائل ال ) اانــــ   ــــرا، ب نكــــوام علــــيهم الســــالم ال لقــــاب هبــــم أحــــد، ل
 االشواو ) التكاليب واألحكام ـ بنحو األ ل ـ نت مل.

 ومنط لعلم: حجية قول البالغ إاا حكحم عما قبل البلوغ.
، لبنام العقالم علحم الك، وللسرية، 32ا لو روى وهو مميز ناللبعد القول باحلجية أل ا أم

 وللري الك.
 أما ) أمثال عكسط نال، كما إاا را أو رأى ) حال العقل   ان أو ما أشبط الك. 

 
 انه لما أجم  ابوبزر وعمر على من  فاطمة عليها السالم فدك 

 الدفاع عن الوالية
 ، بــل  ــ  ـ حســ  ا ــتالل املــوار، ـ االهتمــام رــا لــرتبط بواللــة أمــري لســتح مساا:لة:

املؤمنني عليط السالم واألئمة املعصـومني )علـيهم السـالم(، والـذب عـن حـرميهم، نقـد ور، انـط: 
)بـــين اإلســـالم علـــحم ىـــس ،عـــائم: علـــحم الصـــالة والزكـــاة والصـــوم واحلـــج وواللـــة أمـــري املـــؤمنني 

 . 33م(واالئمة من ولد  عليهم السال
ولــذلك قامــن الســيدة الزهــرام ) ــلوات اهلل عليهــا( بتلــك األعمــال االيلــة وا ــذت تلــك 

 ، حم استشهدت ) سبيل الك.املواقب العسرية واملصريلة ) الدنا  عن اإلمام 
وهـــــذا األمـــــر ممـــــا لالحـــــا ) مراتبـــــط: األهـــــم واملهـــــم، نـــــدن كـــــان األمـــــر أهـــــم اـــــاز حـــــم 

، كمــا لــو توقــب عليــط حفــا بي ــة اإلســالم وكمــا ) التصــد  االستشــها،، وقــد  ــ  أحيانــاأل 
 . 34للبد  وما أشبط الك

وإن كان بقـام اإلنسـان أهـم رـا هـو هـو، أو مـن حيـث اآل ـار األ ـرى الـا سـتوت  علـحم 
 واو، ، مل  ز إىل هذا احلد.

وكذلك حال ما ،ون االستشها، كاارح وال رب ومـا أشـبط، حسـ  مـا تقت ـيط القواعـد 

                                                           

 ) ااملة. - 32
 .11ح 11ا لس  261األماو للشيخ الصدوق ص - 33
 كتاب ااها،.  11-17رااا موسوعة الفقط ج - 31
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 . 35، وعلحم ما لقت يط باب التزاحمالعامة
وتشخي  الك عائد إىل الفقيط، أو مراا التقليد، أو شورى املرااا، أو إىل الفر، نفسـط 

  37علحم ما نصلنا  ) بعض الكت . 36أحياناأل، حس  ا تالل املوار، 

 الجهر بالحق
العتقـا، للزم بيـان ان نـدو كانـن ملكـاأل للزهـرام ) ـلوات اهلل عليهـا(، كمـا  ـ  ا مس:لة:

بذلك، علحم ما لستفا، من مطاو  ا طبة، ومن شدة اهتمام الزهرام )عليها السـالم( بـذلك، 
وللري الـك مـن األ،لـة الكثـرية املـذكورة ) دا ـا، حيـث أعطاهـا الرسـول ) ـلحم اهلل عليـط و لـط 

بـارو و) تفسـري قولـط ت 38وسلم( ) حياتط بـ مر مـن اهلل سـبحانطك، كمـا ور، ) متـواتر الروالـات
و ت اى القرك حقطوتعاىل: 

39  . 
: )ملا نزلن هـذ  اآللـة، و ت اى القـرق حقـط، اعطـحم نقد رو  عن االمام الصا،ق 

رسول اهلل ) لحم اهلل عليط و لط وسلم( نالمة ندو، نقال أبان بن تلل : رسول اهلل أعطاها، 
 40   قال: اهلل أعطاها(. نل   اعفر 

قــال: ،عــحم رســول اهلل  و ت اى القــرق حقـطملــا نزلــن وعـن أق ســعيد ا ــدر  قـال: )
 41) لحم اهلل عليط و لط( نالمة ن عطاها ندو(.

 االجتماع على الباط 
ورم االاتما  علـحم البالـل بصـورة عامـة، ووـرم ـ مـن بـاب املقدميـة ـ كـل مـا لعـد  مس:لة:

                                                           

 كتاب األمر باملعرول والنه  عن املنكر.  11رااا موسوعة الفقط ج - 31
 مثالأل كونط موضوعاأل  رناأل ،ون م اعفات  اراية، أو مستنبطاأل، أو ) الشؤون العامة، وهكذا. - 36
وقــد تطــرق اإلمــام املؤلــب ،ام ظلــط اوانــ  مــن هــذا البحــث ) كتابــط )الشــورى ) اإلســالم( وإىل  - 37

 )الفقط: السياسة( و)الفقط: الدولة اإلسالمية( وكتاب )البيا( وغريها.اوان  منط ) 
، ورااــا كتــاب )وألول مــرة ) تــارلخ العــامل( 2ط 1ح 10ب 133ص 11رااــا عــوامل العلــوم ج - 31

 .10-39ص 2ج 
 (.)نلت اى القرق حقط: 31. و) سورة الروم اآللة26اإلسرام:  - 39
 .322ح 239تفسري نرات الكو) ص - 10
 .323ح 210تفسري نرات الكو) ص - 11
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  42لذلك، وورم حم تكثري السوا، ابهة البالل.

 السالم إيِاء أه  البيت عليهم
ورم إلذام أهل البين عليهم السالم ومنعهم من حقوقهم، وورم التمهيد لذلك،  مس:لة:

ومــن الواضــر أن ،راــة احلرمــة  تلــب شــدة وضــعفاأل بــا تالل املتعلــق، ندلــذام حجــة اهلل علــحم 
األرا أشد حرمة وعقوبة من إلذام غري  ،ون إشكال، ولذلك ور، عنـط ) ـلحم اهلل عليـط و لـط 

 وسلم(: 
 . 43)نالمة ب عة مين وأنا منها، نمن  ااها نقد  ااين ومن  ااين نقد  اى اهلل(

وقــال ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم(: )اللهــم ان هــؤالم أهــل بيــا و ا ــا وحــاما حلمهــم 
 .44حلم  و،مهم ،م  لؤملين ما لؤملهم ووزنين ما وزام..(

ي الاادنيا وا خاارة وأعااد لهاام الااِين ياام ُو اهلل ورسااوله لعاانهم اهلل فاا وقــال تعــاىل: 
عِاباْ مهيناْ 

45 . 

 16حرمة الغص  ومصا رة األموال
ورم اللص  ومصـا،رة األمـوال واألراضـ  والعقـارات واملـزار  وغريهـا، قـال تعـاىل:  مس:لة:

والت كلوا أموالكم بينكم بالبالل
47 . 

ب ان ومــل وقـال رسـول اهلل ) ــلحم اهلل عليـط و لــط وسـلم(: )مــن ا ـذ أرضــاأل بلـري حــق كلـ

                                                           

 رااا )الفقط: املكاس  اهرمة( و)الفقط: الواابات واهرمات(. - 12
بــاب العلــة الــا مــن أالهــا ،ننــن نالمــة عليهــا الســالم  2ح 119ب 111ص 1علــل الشــرائا ج - 13

ا و) تتمـــة احلـــدلث: )ومـــن  ااهـــ 31ح 7ب 202ص 13بالليـــل ومل تـــدنن بالنهـــار. وحبـــار االنـــوار ج
 بعد مو  كان كمن  ااها ) حيا (.

 حدلث الكسام، رااا ا لد األول من كتاب )من نقط الزهرام عليها السالم(. - 11
 .17األحزاب:  - 11
حـــول هـــذا املبحـــث رااـــا: )الفقـــط: اللصـــ ( و)الفقـــط: االقتصـــا،( و)الفقـــط: احلقـــوق( و)الفقـــط:  - 16

 الدولة اإلسالمية( لإلمام املؤلب.
 .111 البقرة: - 17
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 .48تراهبا اىل اهشر(
وقـال ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم(: )مــن  ـان اــار  شــزاأل مــن األرا اعلــط اهلل ) عنقــط 

 49من  وم األرضني السابعة حم للقحم اهلل لوم القيامة مطوقا اال ان لتوب ولراا(.
ن كـــانوا وال نـــرق ) اللا ـــ  بـــني الدولـــة واألنـــرا،، ســـوام كانـــن  ـــم هيئــــة ااتماعيـــة بـــ 

 بصورة هما، كاحلزب واملنظمة وا يئة وااماعة، أم ال، ككل نر، نر،.
 ومن غري نرق بني أن لكون اللا   أو امللصوب منط راالأل أو امرأة، كبرياأل أو  لرياأل. 

وإن كانن احلرمـة ) الدولـة وااماعـة، أشـد، لتـلزرهم وتعـاوام علـحم البالـل، قـال تعـاىل: 
والعــدوانوال تعــاونوا علــحم اإل  

ولعــدم القــدرة علــحم اســو،ا،ها ـ عــا،ة ـ إال بصــعوبة،  50
حيــث إن التجمــا لواــ  قــوة ) اانــ  اللا ــ ، وألن الدولــة وااماعــة لقتــدى هبــا رــا ال 

 51…(.لقتدى بالفر،، نه  ـ عا،ة ـ من أظهر مصا،لق )من سن سنة سيئة 
 وكذلك حال اغتصاب احلق.

 االهتمام بقضية فدك
وقـد  ـ  ـ كـل ) مـور،  ـ االهتمـام بق ـية نـدو، إلرااعهـا إىل ألـد   لسـتح  مس:لة:

أ حاهبا وإعمارها ومزلد االهتمام هبا، نداا معلم مـن معـامل الـدلن وشـعرية مـن الشـعائر، قـال 
ومن لعظم شعائر اهلل نداا من تقوى القلـوب  تعاىل:

52  
املعنولـــة، ومـــن املعلـــوم أن الفوائـــد وملـــا لوتـــ  عليـــط مـــن اآل ـــار والنتـــائج العظيمـــة، املا،لـــة و 

                                                           

 .6باب اللص  ح 171ص 3غواو اللئاو ج - 11
 .1ح 66ا لس  127األماو للشيخ الصدوق ص - 19
 .2املائدة:  - 10
ونيــط: )نــان العبــد ااا ســن ســنة ســيئة حلقــط وزرهــا ووزر مــن عمــل هبــا(  111مكــارم اال ــالق ص - 11

 11ب 201ص 71ونيـــــط: )مـــــن اســـــيف بســــنة ســـــيئة(. و) حبـــــار االنـــــوار ج 211واال تصــــاص: ص
بيان: عن الن   لحم اهلل عليط و لط وسلم: )من سن سنة حسـنة كـان لـط اارهـا وااـر مـن عمـل  11ح

هبــا( وقــال  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم ) ضــد : )مــن ســن ســنة ســيئة كــان عليــط وزرهــا وزر مــن عمــل 
 هبا(.

 .32احلج:  - 12  
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  املعنولة منها أهم من الفوائد املا،لة. كمـا احتج امـري املؤمنـني 
 .54بفدو ، وكما لال  االمام الكاظم 53ال بات ان ندو ملك الزهرام عليها السالم

هـــذا ولســـتفا، مـــن بعـــض الروالـــات ان الصـــدلقة الطـــاهرة نالمـــة الزهـــرام )عليهـــا الصـــالة 
 55 ( تشكو ألبيها ) لحم اهلل عليط و لط وسلم( ) لوم القيامة أمر ندو .والسالم

 

 وبلغها  لك

 16المطالبة بالحق وفضح الطغاة
 مس:لتاُ: 

من ال رور  ن ر سياسة السلطات ااائرة ورااالهتا وتربيـة النـاب علـحم الـك، قـال  :1
 57 لطان اائر(.رسول اهلل ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: )أن ل ااها، كلمة حق عند س

 ــوز ـ بــاملعل األعــم ـ املطالبــة بــاحلق، نيشــمل املســتح  والوااــ  أل ــاأل، كــل ) : 2
 مور، ، ولو كان احلق ما،لاأل و،نيولاأل. 

وال خيفــحم إن نالمــة الزهــرام ) ــلوات اهلل عليهــا( كانــن هتــدل مــن موقفهــا و طبتهــا ـ 
 بالدراة األوىل ـ هدنني، مها أهم من ااان  املا، :

كشــب القنـــا  عــن احلقيقـــة، وإ بــات أن احلــق ) أمـــر ا النــة مـــا علــ  )عليـــط   دهما:أحاا
 .الصالة والسالم( عز االستدالل واملطالبة حبقط 

                                                           

بـــاب احتجـــاج امـــري  711ص 2م جرااـــا العـــوامل ومســـتدركاتط، جملـــد نالمـــة الزهـــرام عليهـــا الســـال - 13
 املؤمنني بالكتاب والسنة الحقاق حق الزهرام عليها السالم.

 .772ص 2رااا العوامل ومستدركاتط، جملد نالمة الزهرام عليها السالم ج - 11
 .719ص 2رااا العوامل ومستدركاتط، جملد نالمة الزهرام عليها السالم ج - 11
لالحقــة رااــا كتــاب: )ممارســة التليــري إلاــاا املســلمني( حــول اوانــ  هــذا املبحــث والبحــوو ا - 16

و)الصــياغة اادلــدة لعــامل اإلميــان واحلرلــة والرنــا  والســالم( و)الســبيل إىل إاــاا املســلمني( و) الفقــط: 
 لرلق النجاة( و)الفقط: االاتما ( و)الفقط: الواابات واهرمات( لإلمام املؤلب.

 .131الثالث حاملسلك  132ص 1غواو اللئاو ج - 17
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نتائج معنولة وتارخيية عـز ن ـر اللا ـبني إىل لـوم القيامـة، ورسـم املقيـاب ملعرنـة  ثانيهما:
الســكوت عــن احلــق، والت ــحية  احلــق عــن البالــل، وتربيــة األمــة علــحم التصــد  للجــور، وعــدم

 بكل غال ونفيس ) سبيل الك.
وقد حققن )عليها السـالم( كـال ا ـدنني، باإلضـانة إىل نقـق ااانـ  املـا،  بعـد حـني،  

  58كما لدل علحم الك ر، مجاعة مـن احلكـام ندو وإن اغتصبها مجاعة   رون.
احلق لعلـ  أمـري املـؤمنني وقد كشفن )عليها السالم( القنا  عن واط احلقيقة، وأ بتن أن 

  ون ــحن اللا ــبني، وررــن ميــزان احلقيقــة لطايــال، وأعطــن  ــري  ــواج للتصــد ،
 للجور والظلم. 

أ ـــر ) عمـــق  وإضـــانة إىل الـــك، نقـــد كـــان لـــدناعها عـــن حـــق اإلمـــام أمـــري املـــؤمنني 
حلكــم التــارلخ، حيــث أن مجاعــة مــن ارلــة علــ  )عليــط الصــالة والســالم( وشــيعتط و ــلوا إىل ا

 59لول التارلخ اإلسالم ، وإىل لومنا هذا، ) ق الا مفصلة، مذكورة ) التوارلخ.

 االنتصار للحق
 لستح  نصرة احلق واالنتصار لط، إاا أمكن. مس:لة:

وإ ا لستح  االنتصار لط إاا كان األمر مستحبا، وإال وا ، و) الدعام: )وونقنا لــ .. 
)لـو مل تتخـاالوا عـن نصـرة احلـق مل هتنـوا عـن تـوهني : وقـال علـ   60 نصـرة احلـق واعـزاز (

 .61 البالل(
والظـــاهر أن نالمـــة الزهـــرام )عليهـــا الصـــالة والســـالم( كـــان عليهـــا اانـــ  الواـــوب، ألن 

 ا ـــة ) املـــوالن ا طـــرية مـــن الواابـــات املؤكـــدة، وقـــد قـــال  نصـــرة علـــ  أمـــري املـــؤمنني 

                                                           

ـــــــوار ج - 11 . والبحـــــــار 3ح 1ب 326ص 16. والبحـــــــار ج1ح 7ب 291ص 22رااـــــــا حبـــــــار االن
 .6ح 22ب 111ص 71ج
رااـــا: )اهـــا، الشـــيعة(، )العـــراق بـــني املاضـــ  واحلاضـــر واملســـتقبل(، )الـــدول الشـــيعية ) التـــارلخ(  - 19

 وغريها.
 ط.لنفسط وألهل واللت وكان من ،عائط 11الصحيفة السجا،لة ص - 60
 الفصل الرابا عشر ) احلق والبالل. 913ح 70غرر احلكم و،رر الكلم ص - 61
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  62الرسول: )وانصر من نصر  وا ذل من  ذلط(.
باإلضـــانة إىل أن اســـواا  نـــدو ون ـــر الـــذلن غصـــبوها كـــان مـــن أهـــم الواابـــات. هـــذا 

وكانن ه  عليها السالم ـ ملكانتها من رسول اهلل ) لحم اهلل عليط و لط وسـلم( وبـني املسـلمني 
 ـ أقدر من غريها علحم الك.

 مطالبة المرأة بحقها
شــامل للواــوب واالســتحباب  ــوز للمــرأة املطالبــة حبقهــا، اــوازاأل بــاملعل األعــم ال مساا:لة:

 واإلباحة، وال نرق بني الرال واملرأة، ) هذا الباب. 
 . 63: )لل  التعاون علحم إقامة احلق ،لانة وأمانة(قال عل  

 . 64و) احلدلث: ) الو ال لستحي منهن: ..ولل  احلق وإن قل(
 .65: )ا سر الناب من قدر علحم ان لقول احلق ومل لقل(وقال 

جملــس الق ــام، وترنــا الشــكوى، إىل غــري الــك ممــا هــو مــذكور ) أبــواب و ــا أن ن ــر 
الفقـــط، وإن مل لنفـــا الـــك نلهـــا أن ترنـــا ظالمتهـــا علـــحم راوب األشـــها،، كمـــا قامـــن الســـيدة 

 الزهرام ) لوات اهلل عليها( بذلك.

 التصدي للطغاة مطلقاْ 
) التو ل للحق  لستح  ـ وقد    ـ املطالبة باحلق وإن كان لعلم بعدم  احط مس:لة:
 وإحقاقط.

والــك ملــا نيــط مــن ن ــر الظــامل وأ،ام الوااــ  وإمتــام احلجــة، كمــا لالبــن ) ــلوات اهلل 
 عليها( حبقها وه  تعلم ب ن القوم ال لعطواا حقها.

إضانة إىل أن إزعـاج الظـامل وم ـالقتط باملطالبـة بـاحلق واإلحلـاح عليـط ولـو ممـن لعلـم انـط ال 
م ـ سـول لر،عـط عـن كثـري مـن ظلمـط، نـدن الظـامل لـو رأى أنـط غصـ  لعطيـط حقـط ـ ومـا أكثـره

                                                           

 .103ح  7ب  111ص 23حبار األنوار: ج - 62
 الفصل الرابا عشر ) احلق والبالل. 977ح 69غرر احلكم و،رر الكلم ص - 63
 الفصل الرابا عشر ) احلق والبالل. 971ح 69غرر احلكم و،رر الكلم ص - 61
 الفصل الرابا عشر ) احلق والبالل. 911ح 70كم و،رر الكلم صغرر احل - 61
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ومل لقـم أحـد بشـ م، هـرأ علـحم اللصـ  أكثـر نـ كثر، أمـا لـو … حق زلد   عمرو   بكـر و
ندنـط سـول ال لقـدم ـ عـا،ة ـ علـحم مراتـ  ادلـدة مـن … ضـالقط باملطالبـة زلـد وعمـرو وبكـر

 مما لو ترو علحم هوا .  الظلم، أو سيكون إقدامط أضعب كيفياأل وأقل كمياأل 

 فورية المطالبة بالحق
لستح  املطالبة باحلق نوراأل ـ وقد    ـ كما لستفا، الك من )وبللها( و)ال ن  مس:لة:
 ىارها(.

وإ ا للزم التعجيـل، ألن تـرو الظـامل وظلمـط حبالـط حلظـة واحـدة حـرام، نـداا متكـن اإلنسـان 
وساارعوا راأل، نان  ـري الـز عاالـط، قـال تعـاىل: من مطالبة احلق واالنتصار لط وا  نوراأل نفو 

الى مغفرة من ربزم وجنة عرضها السماوات واالر  اعدت للمتقين
66. 

 

 الثت

  67وجوب الستر على المرأة
عليهـــا الســـالم  68 ـــ  علـــحم املـــرأة أن تســـو رأســـها واســـمها، ولـــذلك )ال ـــن( مسااا:لة:

 واشتملن جبلباهبا.69ىارها 
لوات اهلل عليهـــا( كلهـــا معلولـــة ألوامـــر اهلل ســـبحانط ونواهيـــط ـ نــدن أعما ـــا ومواقفهـــا ) ـــ

 باملعل األعم ـ كما  بن الك بقائم الزهان. 
والفعل ـ ) أشبا  املقام ـ ،ليل الراحان، و صوص املنا مـن النقـيض لسـتفا، مـن القـرائن 

                                                           

 .133 ل عمران:  - 66
حــــول هــــذا املبحــــث والبحــــوو الالحقــــة عــــن احلجــــاب واملــــرأة رااــــا: )الفقــــط: النكــــاح( و)الفقــــط:  - 67

 ( و)احلجاب الدر  الواق ( لإلمام املؤلب.63ص 11الصالة ج
ر  مرتني، كما تدار العمامـة واإلزار )لسـان العـرب مـا،ة )اللوو( : الط ، )والو الش م لو ا(: أ،ا - 61

 لوو(.
ل 31]النـور: لي ـربن صمـرهن)ا مار(: مـا تلطـ  بـط املـرأة رأسـها )لسـان العـرب مـا،ة ىـر(، و - 69

 أ  مقانعهن، مجا ىار، وه  املقنعة )جمما البحرلن ما،ة ىر(. 
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 واأل،لة العامة.

 حرمة إظهار الزينة
 طاان  من الراال.ورم علحم املرأة أن تظهر زلنتها ل مس:لة:

لعـــدم الـــتالزم بـــني  70وإ ـــا أنر،نـــا هـــذ  املســـ لة، باعتبـــار إمكـــان احلجـــاب وإظهـــار الزلنـــة 
  وال يبدين زينتهناألمرلن، وقد قال سبحانط: 

71. 
وال يبادين زيناتهن واملـرا، بــ:

إمـا مواضـا الزلنـة كاملعصـم والسـاق وغريهـا، أو الزلنـة  72
واحـــد، وررـــا لعمـــم للمالبـــس الزاهيـــة الـــا تعـــد زلنـــة عرنـــاأل وهـــ  علـــحم تلـــك املواضـــا، واملـــلل 

 73 وشبهها.
وال يبادين زينااتهن :والظـاهر ان املنصـرل مــن الزلنـة ) قولـط ســبحانط

غـري الشــعر،  74
نـــدن الشـــعر وإن كـــان زلنـــة ووـــرم إظهـــار  علـــحم املـــرأة، لكـــن املنصـــرل مـــن اآللـــة املباركـــة الزلنـــة 

 املتعارنة كالذه  وحنو ، نت مل.
عم ال ب ب بالقول بان مالو اآللة املباركة مواو، ) الشعر أل ا، ومن الواضر ان لـوو ن

 ا مار لوا  التحفا األكثر.
 

 خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها

                                                           

زاهيــة، وكمــا لــو زوقــن واههــا باالكتحــال كمــا لــو كانــن مالبســها ـ الــا هبــا تتحجــ  ـ اذابــة   - 70
 وغري  ـ بنام علحم عدم واوب سو الواط ـ نه  حينئذ دجبة قد أظهرت الزلنة.

 .31النور:  - 71
 .31النور:  - 72
: )واللبــدلن( أ  ال لظهــرن 96ص 11و) تفســري )تقرلــ  القــر ن اىل األاهــان( لالمــام املؤلــب ج - 73

الزلنة كاملعصـم واالان والرقبـة والراـل، او الزلنـة نفسـها، وااا  ـار  عن عمد )زلنتهن( املرا، اما مواضا
اللفا دتمال وا  االاتناب عن االمرلن، نصـيال للزائـة عمـا علـم امجـاال نرميـط )اال مـا ظهـر منهـا( 
أ  مــن الزلنــة، والــذ  أرا  ظــاهرا مــن اآللــة انــط اســتثنام مــن االبــدام، لعــين ان مــا ظهــر بلــري ا تيــارهن 

 ليط ب ب كما ااا هبن الرلر نرنا العبامة وابدت الزلنة.ليس ع
 .31النور:  - 71
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 استحباب التخمر للمرأة
، إاا أرا،ت ا ــــروج مــــن املنــــزل، وإن لبســــن 75لنبلــــ  التخمــــر وشــــبهط للمــــرأة  مساااا:لة:

نــط أســو كمــا الخيفــحم، وررــا هبــن الــرلر نانكشــب الســو، بينمــا ا مــار عبامهتــا، ت ســياأل، وأل
 لكون أو ق ) السو وعدم الكشب.

  .76ولي ربن صمرهن علحم ايوهبنقال سبحانط: 
لكنهــا تــدل علــحم تعــارل  77وهــذ  اآللــة املباركــة وإن مل تــدل علــحم مثــل هــذا االســتحباب

: ط و لط( بل وقبلط أل األ، وعن أك اعفر ا مار للنسام ) زمن رسول اهلل ) لحم اهلل علي
 .78…()استقبل شاب من األنصار امرأة باملدلنة وكان النسام لتقنعن  لب  ااان

 شد الخمار على الرأس
لرار شد املرأة ا مار علحم رأسها، ،ون إلالقط مسوسالأل، اسـتظهارا مـن كلمـة:  مس:لة:

ترة للصــدر والعنــق، وهــو مــن مصــا،لق )ال ــن(، والــك نيمــا لــو كانــن الثيــاب ـ مــثالأل ـ ســا
 وغري . 79: )رحم اهلل إمرماأل عمل عمالأل ن تقنط( اإلتقان، قال 

                                                           

إضـــانة إىل ا ـــل احلجـــاب الوااـــ ، بـــل قـــد ور، اســـتحباب التخمـــر بالنســـبة اىل املـــرأة امليتـــة عنـــد  - 71
انــط  ) اكــر احلنــوط والكفــن عــن اعفــر بــن دمــد 232ص 1تكفينهــا، نفــ  ،عــائم االســالم ج

 مار علحم رأسها(.قال: )..و مر املرأة ص
 .31النور:  - 76
 ألن املص  سو ااي . - 77
ـــط عليـــط  96ص 11. و) تفســـري )تقرلـــ  القـــر ن اىل االاهـــان( ج1ح  121ج ص1الكـــا):  - 71 عن

السـالم: )اسـتقبل شـاب مــن االنصـار امـرأة باملدلنــة، وكانـن النسـام لتقـنعن  لــب  اااـن، ننظـر اليهــا 
و، ل ) زقاق قد رـا  لبـين نـالن، نجعـل لنظـر  لفهـا، واعـوا وه  مقبلة، نلما اازت نظر اليها 

نشق واهط عظم ) احلائط، او زاااة، نشق واهـط، نلمـا م ـن املـرأة نظـر نـااا الـدمام تسـيل علـحم 
 وبــط و ــدر ، نقــال: واهلل التــني رســول اهلل  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم وأل زنــط، قــال: ن تــا ، نلمــا ر   

ليـــط و لـــط قـــال لـــط: مـــا هـــذا؟ نـــ  ز ، نهـــبط ازائيـــل هبـــذ  اآللـــة: )وال لبـــدلن رســـول اهلل  ـــلحم اهلل ع
 زلنتهن(.

ونيــــط: ) إاا عمــــل أحــــدكم عمــــالأل نليــــتقن(. ومثلــــط ) حبــــار  11ح 262ص 3رااــــا الكــــا): ج - 79
. و) االمــــــــــــاو للشــــــــــــيخ 1ح 1ب 261ص 22. والبحــــــــــــار ج16ح 1ب 117ص 22االنــــــــــــوار ج
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و ـــ  نيمـــا إاا كـــان إلالقـــط مسوســـالأل ســـبباأل لكشـــب العنـــق أو اانبـــاأل مـــن الصـــدر، قـــال 
 .80ولي ربن صمرهن علحم ايوهبن تعاىل:

 امتالك الخمار
هط، ) منز ـــا، وهـــذا مـــا قـــد لســـتظهر مـــن لنبلـــ  أن لكـــون للمـــرأة ىـــار أو شـــب مسااا:لة:

 ال مري ) )ىارها( ب ميمة أ،لة الت س ، إضانة إىل أنط أ،عحم للتقيد بالسو.

 التخمر في المنزل
لنبلـ  لــبس ا مــار ) املنـزل،   ا ــروج منــط، ندنــط أكثـر ســواأل للــرأب، وإن أمكــن  مساا:لة:

 ل نيط أو حبيث ال لرواا. ا أن تلوو ىارها )  ارج املنزل ) مكان ال راا
والظاهر أنط ال نرق بني أن تلـوو املـرأة ىارهـا بنفسـها، أو أن لفعـل الـك بعـض دارمهـا 

 أو بعض نسائها. 
لكـــن اســـتحباب أن لقـــوم اإلنســـان بنفســـط بكانـــة أعمالـــط ،ون إرااعهـــا لللـــري )  ـــورة 

 لفيد األول. 81اإلمكان، حس  املستفا، من الروالات
                                                                                                                                                                      

 هلل و  عبداأل ااا عمل عمالأل أحكمط(.: )..ولكن ا61ا لس 311الصدوق ص
 .31النور:  - 10
بــاب  37مــثالأل: قولــط  ــلحم اهلل عليــط و لــط )ملعــون مــن ألقــحم كلــط علــحم النــاب( ]نــب العقــول ص - 11

ل. 2712ح  167ورو  عنـــــط  ـــــلحم اهلل عليـــــط و لـــــط ) قصـــــار هـــــذ  املعـــــاين. واـــــج الفصــــــاحة ص 
ة عــدم االتكــال ) احلااــات علــحم النــاب، وهنــاو والروالــات الــا تفيــد أن مــن أســباب الــد ول للجنــ

روالـــات عدلـــدة تـــدل علـــحم أنـــط ) ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط( كـــان لقـــوم ب عمالـــط بنفســـط وكـــذلك اإلمـــام أمـــري 
املــؤمنني )عليــط الســالم( ونالمــة الزهــرام )عليهــا الســالم( كخصــب النعــل وقــم البيــن والكــنس وحلــ  

 عليط و لط وسلم كان لعلب الناضج ولعقل البعـري ولقـم العنـز وغري الك. نف  احلدلث: )انط  لحم اهلل
البين وول  الشاة وخيصب النعل ولرقا الثوب ول كل ما  ا،مط ولطحن عنـط ااا أعـي ولشـو  مـن 

 70السوق وال مينعـط احليـام ان لعلقـط بيـد  او  علـط ) لـرل  وبـط نينقلـ  اىل اهلـط..( حبـار االنـوار ج
. كمــا ور، عنــط  ــلحم اهلل عليــط و لــط: )ىــس 116) ا ــرائج صبيــان. ومثلــط  1ح 130ب 201ص

. ورااــــا أل ــــاأل 1ح 1ب 66ص 73ال أ،عهــــن حــــم املمــــات: ..وحلــــ  العنـــــز بيــــد ..( البحــــار ج
 321ص 10. والبحــــــار ج90ح 1ب 113ص 32. والبحــــــار ج10ح 1ب 76ص 32البحــــــار ج

 .10ح 91ب
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 لجلبابل  الخمار تحت ا
ررـــا لســـتفا، مـــن التعبـــري عـــن نعلهـــا عليهـــا الســـالم بــــ )ال ـــن ىارهـــا واشـــتملن  مسااا:لة:

جبلباهبا(: أن لية لث ا مار نن االبـاب، كمـا هـو املتعـارل، ال نوقـط وإن أمكـن، إا الـك 
 هو األو ق ) السو. 

املواضـا،  والك نظراأل لتعق  )ال ن( بــ )اشـتملن( والـواو لـدل علـحم الوتيـ  ) كثـري مـن
ناغسـلوا واـوهكم وألـدلكم وقد اكر الفقيط ا مداين )قدب سـر ( ) قولـط سـبحانط وتعـاىل: 

إىل املرانق وامسحوا براوسكم
: ان )الواو( ،ال عرناأل علـحم الوتيـ ، وهـذا غـري بعيـد، وإن  82

 قال األ،بام: ب ن الواو للجما مطلقاأل، حم قال ابن مالك:
 اْ في الحزم أو مصاحباْ موافقاْ واعطف بواو سابقاْ أو الحق

 ندنط وإن  ر الك وضعاأل إال أن االنصرال لفيد الوتي . 
وررا لقال ب ن استفا،ة الوتي  ) تلك األماكن نتيجة القرائن املقامية، ولكن ال لبعد أن 

 تكون الواو لو  لين ولبعها أنا،تط، نت مل.

 13تغطية ك  الجسد
لظــاهر  للمــرأة، ملطيــاأل مجيــا بــداا، كمــا قــد لــدل لســتح  أن لكــون احلجــاب ا مساا:لة:

عليــط: )اشــتملن(، بــل و)االبــاب( أل ــاأل، نــال تكتفــ  املــرأة با مــار عــن تلطيــة الــرأب  انيــة 
بالعبامة وحنوها. و)االباب(: هـو الثـوب الطولـل الواسـا السـاتر حلجـم البـدن، ومـن مصـا،لقط 

 العبامة املتداولة ) احلال احلاضر. 
واشـتملن جبلباهبــا( ان معــل االبــاب هـو مــا اكــر مــن )…ن االقتصــار علــحم ولسـتظهر مــ

 الثوب الواسا امللط  لكل البدن، نال لظهر من املرأة ش م من اسدها أو من حجمها. 
. أو الــبعض: مــن أنــط  ــوب أوســا مــن ا مــار ،ون 84ال مــا قالــط الــبعض: مــن أنــط ا مــار

 . 85ط الكالر،ام تلط  بط املرأة رأسها و درها، أو شب
                                                           

 .6املائدة:  - 12
 لإلمام املؤلب ،ام ظلط. رااا كتاب )احلجاب الدر  الواق ( - 13
 ولر، علحم هذا القول، إضانة لالقتصار، كونط مستلزماأل للتكرار. - 11
 رااا ملعرنة األقوال )لسان العرب( ما،ة )ال ( ومنها: وقيل: هو امللحفة. - 11
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وقــد لكــون الــك واابــاأل، نــدن الثــوب املال ــق ال ــيق حبيــث لظهــر تقــاليا ااســد، دــرم، 
  ا ة ما أظهر بعض األع ام.

وإ ــا نقــول حبرمتــط ألنــط مــن املنكــر عنــد املتشــرعة، ناالرتكــاز والذهنيــة الدلنيــة الــا تلقوهــا 
 .86 لفاأل عن سلب، تدل علحم تلقيهم الك من الشار  ومنعط عن مثلط.

 

 وأقبلت

 خروج المرأة من البيت
 وز ـ باملعل األعم ـ  روج املرأة من البين، سوام كانن متزواة أم غري متزواة،  مس:لة:
 ) ااملة.

نعـــم الفـــرق بـــني املتزواـــة وغـــري املتزواـــة: أن املتزواـــة تســـت ان زواهـــا ) ا ـــروج ) غـــري 
عليــط و لــط وســلم(: )اــحم ان  ــرج  الوااــ  منــط، وغــري املتزواــة متلــك نفســها، نانــط ) ــلحم اهلل

 .87 املرأة من بيتها بلري إان زواها(
و رواهـــا )عليهـــا الســـالم( حيـــث )أقبلـــن( كـــان مـــن مصـــا،لق ا ـــروج الوااـــ  لكونـــط 

 مقدمة الواا  كما أشرنا إليط.

                                                           

 نت مل. - 16
 179ص . و) مســـائل علـــ  بـــن اعفـــر1ح 66ا لـــس  122األمـــاو للشـــيخ الصـــدوق ص - 17

 عن املرأة أ ا ان  رج بلري إان زواها؟ قال عليط السالم: ال(. : )وس لتط333ح
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 في لمة

 خروج المرأة م  غيرها
دنـط أكثــر سـواأل وحفظــاأل لنبلـ  أن  ــرج املـرأة مـا غريهــا ال رفر،هـا ـ ) ااملـة ـ ن مسا:لة:

 و وناأل  ا من املخالر.
وكذلك إاا كان ا روج ألمر  طـري، أو كانـن هـ  مـن الشخصـيات االاتماعيـة، حيـث 

 ور، ) الروالة: )) ملة(.
 وقد لستظهر أاا )عليها الصالة والسالم( كانن تتوسط مجا النسام، ملكان ))(.

هــذا املقــام، ألن الوقــار ) مثلــط ميــط عيــون    إن هــذا أقــرب إىل الوقــار املطلــوب ) مثــل
ا صوم وأاهاام هبالة من القـوة، وألن ااماعـة تواـ  ا يبـة أو زلا،هتـا وسـرعة ق ـام احلااـة 
ونقيق ا دل، إن أمكن الك، وستكون أمت للحجة وأقطا للعذر وأوقا ) النفس وأقوى ) 

 تسجيل املوقب.

 الخروج منفر اْ أو م  جماعة
لنقســم  ــروج كبــري القــوم ـ كاحلــاكم واألمــري والعــامل والقاضــ  ـ منفــر،األ أو مــا  مساا:لة:

 جمموعة من الناب، إىل األحكام ا مسة:
وقـــد  راـــن عليهـــا  88نقـــد  ـــ : إاا توقـــب إحقـــاق احلـــق عليـــط ) كـــال الفرضـــني: 1

 السالم ) )ملة من حفدهتا ونسام قومها( إا كان الك أ،عحم للهيبة وأقوى ) الت  ري.
وقــد لســتح : إاا مل لكــن الراحــان حبيــث مينــا مــن النقــيض، وبــذلك وشــبهط لعلــل  :2

وســـائر املعصـــومني )علـــيهم الســـالم(   ـــروج الرسول) ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط( واإلمـــام علـــ  
 أحياناأل منفر،لن وأحياناأل ما مجا من األ حاب أو الناب.

العج  وا ـيالم ) الـنفس رـا وقد لكر : إاا كان ا روج ما مجا سبباأل إل ارة الكز و  :3

                                                           

إا قـــد لتوقـــب قبـــول ا صـــم لــــلحق عـــل اهـــاب القاضـــ  أو العـــامل إليـــط منفـــر،األ ونصـــحط، حيـــث ان - 11
اللرور أو ا ول من الشماتة وشبط الك كثرياأل ما لدنا املرم لرنض احلق نيما إاا اوبط بط أمـام النـاب، 

ق احلق علحم اهابط ما مجا نيما لـو كـان ممـن ال تنفـا معـط إال الرهبـة وا يبـة وال ـلط وقد لتوقب إحقا
 االاتماع  مثالأل.
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ال لصل إىل حد احلرام، أو إاا كان ا روج منفر،األ سبباأل الستصلار شـ ن العـامل الـدلين مـثالأل ) 
 بعض املنالق كذلك.

وقد ورم: كما ) عكس الصورة األوىل، وكما )  ـروج احلكـام والطلـاة مـا مجـا ممـا  :4
 ق ناللعو، رقدورهم املطالبة واأل ذ حبقهم. لسب  إرهاب الناب وأرباب احلوائج واو  احلقو 

 واملباح: ما عدا الك. :5
 

 من حفدتها ونساء قومها

 الخروج م  المعار 
لنبل  أن خيرج اإلنسان بصورة عامة، واملرأة بصورة  ا ة، ) أسفار  وكذلك )  مس:لة:

واهــا عليهــا مهامــط ا طــرية وشــبط الــك، مــا مــن لعرنــط ،ون مــن اللعرنــط، كمــا لســتفا، مــن  ر 
 السالم ما )حفدهتا ونسام قومها(.

والفعـــل وإن مل لكـــن لـــط اهـــة، إال أن ،اللتـــط علـــحم اـــاما الراحـــان ) أمثـــال املقـــام غـــري 
 بعيد، أسوة ومالكاأل وملا سبق.

إضــانة إىل الالقــات الروالــات الشــرلفة الــا تفيــد الــك، مثــل قولــط ) ــلحم اهلل عليــط و لــط 
 . 89وسلم(: )الرنيق   الطرلق(

ومـا لقاربــط، كقولـط ) ــلحم اهلل عليــط و لـط وســلم(: ) أال أنبـئكم بشــر النــاب، قـالوا: بلــحم لــا 
 احلدلث. 90 رسول اهلل، قال: من سانر وحد ..(

                                                           

 276ص 73بـــاب األ ـــحاب، وعنـــط ) حبـــار االنـــوار ج 61ح  11ب  317ص 2اهاســـن: ج - 19
باب بعـض و ـالا لقمـان  336.واال تصاص ص11ب 23ح 121ص 13. والبحار ج1ح 19ب

 )لا بين ااار   الدار لا بين الرنيق   الطرلق(. احلكيم البنط، ونيط:
 .2132ح 2ب 276ص 2من الو ر  الفقيط ج - 90
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 تط:  يولها

 الحجاب والساتر
ورم أن  رج املرأة مكشونة الساقني، ولكر  أو ورم أن تكون مكشونة القدمني،  مس:لة:

سـالمط عليهـا( وهـ  )تطـ  الو ـا( وهـذ  كنالـة عـن أن السـو كـان وقد  راـن ) ـلوات اهلل و 
 لولالأل اداأل، وهو املطابق لالحتياط.

 عباءة المرأة
لستح  أن تكـون عبـامة املـرأة حبيـث هـر علـحم األرا، ندنـط أسـو  ـا، وهـذا ممـا  مس:لة:

اـــل لســـتثل ممـــا ور، ) كـــون الثـــوب قصـــرياأل ليكـــون أنقـــحم وأبقـــحم، حيـــث لســـتح  الـــك ) الر 
  91عندما رأى راالأل  ر  وبط: )لا هذا قصر منط ندنط أتقحم وأبقحم وأنقحم(. حيث قال 

 الستر الفضفا 
 لستح  أن لكون السو ن فاضاأل، ألنط أبعد عن اإل ارة وأ،عحم للسو. مس:لة:

 شدة التستر
 لستح  شدة التسو، كما لستفا، من )تط  الو ا( ندنط كنالة عن شدة التسو. مس:لة:

 
 ا تخرم مشيتها مشية رسول اهلل )ص(م

 الت:سي بالرسول )ص( في ك  شيء
لستح  الت سـ  برسـول اهلل ) ـلحم اهلل عليـط و لـط وسـلم( ) كـل األمـور حـم )   مس:لة:

 كيفية املش ، وقد    الت س  ـ ) موار، الواوب ـ.
ن : )نت ســـــحم متـــــ ب بنبيـــــط واقـــــت  أ ـــــر  وو  مواـــــط وإال نـــــال لـــــ مولـــــذا قـــــال علـــــ  

                                                           

نصــل ) ننـــون شــم مــن حـــاالت العانيــة والشــكر عليهـــا.  326ح  131،عــوات الراونــد : ص  - 91
مــن  ــر اللــط لطولــط، نقــال لــط: قصــر منــط نانــط اتقــحم  : )ورأى علــ 61ص 1و) )نقــط القــر ن( ج

 وأبقحم(. وأنقحم
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 92ا لكة(.
: )نـال لـ من ا لكـة( ـ حيـث لسـتظهر منـط أن الـك بالنسـبة إىل الواابـات أمـا قولـط 

وتــرو اهرمــات ـ نــال لتنــات مــا االســتحباب املطلــق حيــث لفهــم ) ســائر أعمالــط بــاملالو، 
   .93فبهداهم اقتدهباإلضانة إىل اإللالقات مثل قولط سبحانط: 

 هلل تعــاىل املت ســ  بنبيــط  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم(: )أحــ  العبــا، اىل اوقــال علــ  

94 . 
والصــدلقة الطــاهرة )عليهــا الســالم( كانــن متشــ  كمشــية رســول اهلل ) ــلحم اهلل عليــط و لــط 

 . 95وسلم( ندن الولد سر أبيط
 وهل لدل الك علحم استحباب التكلب ) اإلقتدام حبركات العظمام من الصاحلني؟.

 احتماالن: 
ط من التشـبط ولـو ازئيـا، وهـو مـن أسـباب تقولـة مكانـة العظـيم ) النـاب نعم، ألن األول:

 مما لسب  هذر ا ري نيهم وسوقهم حنو  أكثر ن كثر، وما إىل الك.
 العدم، بل الراو  وك  أمراأل لبيعياأل من حركتها )عليها السالم(. الثاني:

، اسـتنا،ا إىل األ،لـة واللنا) عدم ،اللة هذ  ااملة ههنا علـحم الـك، القـول باالسـتحباب
األ ــرى، كمـــا ســـبق، مـــن الالقــات أ،لـــة الت ســـ ، وكونـــط مقدمــة لســـوق النـــاب للخـــري، وغـــري 

 الك.

 المشي بسزينة ووقار
مثـل  96لستح  املش  علحم وقار وسكينة، كمـا لـدل علـحم الـك بعـض الروالـات مس:لة:

                                                           

 .160اج البالغة: ا طبة  - 92
 .90األنعام:  - 93
 .1919الفصل الثالث ) الت س  ح 110غرر احلكم و،رر الكلم ص- 91
 .نصل نذكر هنا أموراأل وقعن بعد قتلط 61ص 2كشب اللمة ج- 91
)وا ــــروج  .د ور، ) الروالــــات: )و ــــرج بســــكينة ووقــــار(.. )  امــــض الــــيهم بســــكينة ووقــــار(.قــــ - 96

بســـكينة ووقـــار(.. )ا ـــروج بســـكينة  اشـــعاأل(.. )ومـــن ، ـــل بســـكينة( ومـــا أشـــبط، رااـــا االمـــان مـــن 
 .67و 11، واهاسن ص117، ومصباح الكفعم  ص221، واملقنعة ص101أ طار االسفار ص
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املسـتعجل : )املشـ  وقــال 97: )سـرعة املشـ  تـذه  ببهـام املـؤمن(ما ور، مـن قولـط 
إال إاا كـــان ) أمـر لســتح  اإلســرا  إليــط، وهــذا لكــون  98لـذه  ببهــام املــؤمن ولطفــ  نــور (

 من باب قانون األهم واملهم.
وولــ  الــذلل لنــتج عــن لولــط مــا ســرعة املشــ  أو )  ــورة انشــلال الــذهن، ولعــل الثــاين 

 ههنا أقرب وأظهر.
 

 حتى  خلت

  خول المرأة للمسجد
 ، لقول الراو  )حم ، لن( وللري .99، ول املسجد  وز للمرأة مس:لة:

ألنا  د ان رسول اهلل  100وال خيفحم أنط ررا لتنظر ) القول ب ن لية  الة املرأة ) بيتها 
وعلياأل )عليهما الصالة والسالم( ما كانا ل مران النسام بالبقام ) البيـوت للصـالة، وإ ـا كانـن 

سول) ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وســـلم( ولالســـتما  إىل النســـام و ـــرن املســـجد للصـــالة  لـــب الر 
ا طبة، وقد عـني ) ـلحم اهلل عليـط و لـط وسـلم( امـرأة للصـالة مجاعـة بالنسـام، وكـذلك بالنسـبة 
إىل علــــ  )عليــــط الصــــالة والســــالم( كمــــا لفهــــم مــــن مجلــــة مــــن الروالــــات الــــوار،ة ) حاالهتمــــا 

 ) لوات اهلل عليهما(.

                                                           

 17ب 302ص 73 صـــلة تـــذه  ببهـــام املـــؤمن. وحبـــار االنـــوار ج 30ح  9ص 1ا صـــال: ج - 97
 .1ح 7ب 111ص 71. والبحار ج1ح
 .101ح 23ب 211ص 71حبار األنوار ج - 91
 ااواز هنا باملعل األعم. - 99
كتــــاب الصــــالة نصــــل ) بعــــض أحكــــام املســــجد، املســــ لة   1رااــــا )العــــروة الــــو قحم( لليــــز،  ج - 100

 19الثانيــة، ونيــط: ) ــالة املــرأة ) بيتهــا ان ــل مــن  ــالهتا ) املســجد( ولكــن نـــ  موسوعـــة الفقــط ج
نصـل ) بعــض أحكـام املسـجد، املسـ لة الثانيــة: )قـد تقـدم ان  ـالة املــرأة ) كتـاب الصـالة   297ص

بيتها ليسن أن ـل مـن  ـالهتا ) املسـجد وان اكـر مجاعـة الـك، بـل  ـالهتا ) املسـجد مثـل  ـالة 
 الرال ) الف ل(.
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ما قطا النظـر عـن كواـا مرسـلة، قـد  101كم البيوت(وما ور، من أن ) ري مسااد نسائ
ومـا أشـبط  ومل ـ مجعاأل بينها وبني عمل الرسول ) لحم اهلل عليط و لط وسلم( واإلمام علـ 

الــك ـ علـــحم كونـــط ق ــية  ا ـــة ) زمـــن  ــاص أو ظـــرل  ـــاص، أو نــيمن خيـــال علـــيهن 
 االنتتان أو شبط الك مما لد ل ) باب التزاحم.

 
 لمسجدطرح القضايا في ا

لستح  لرح الق الا ا امة ) املسـجد، ملـا نيـط مـن إعطـام اهورلـة للمسـجد )  مس:لة:
حيـــاة النـــاب، وألنـــط أقـــرب إىل عنالـــة اهلل تعـــاىل ولطفـــط، وألنـــط رـــا ومـــل مـــن روحانيـــة وتـــذكري 

 با الق املتعال أ،عحم لقبول احلق والبعد عن البالل.
و لــط وســلم( لصــل  ) املســجد وخيطــ  نيــط وقــد كــان الرســول األعظــم ) ــلحم اهلل عليــط 

كمـــا كـــان املســـجد   102ولواــط النـــاب ) شـــؤون الســلم واحلـــرب واأل ـــالق والسياســـة وغريهــا 
 مركــزاأل حلـــل مشـــاكل النـــاب ) عهـــد  ) ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وســـلم( وعهـــد أمـــري املـــؤمنني 

 وهكذا.

 طرح القضايا أمام الناس
النـــاب، وقـــد  ـــ  ) ااملـــة، ندنـــط إرشـــا، لســـتح  لـــرح الق ـــالا املهمـــة أمـــام  مسااا:لة:

للجاهـل أو تنبيــط لللانـل، وأمــر بـاملعرول أو اــ  عــن املنكـر، وتعلــيم أو تزكيـة، علــحم ا ــتالل 
 املوار،.

وعموماأل: ندن الناب إاا وضعوا ) جمرى األحداو الا توااـط األمـة، نكرلـاأل أو سياسـياأل أو 
لبالل واستعدا،هم لإللثار والت حية ) سبيل اقتصا،لا أو ما أشبط الك ندن حصانتهم أمام ا

                                                           

عــــن  32ح1ب 371ص 10. وحبــــار االنــــوار ج1ح  111ص 1اــــاما أحا،لــــث الشــــيعة: ج - 101
 .جملس ) اكر ن ائل املسااد، عن الصا،ق 331ة الواعظني صاالة الشيخ. وروض

 ( لإلمام املؤلب ،ام ظلط.2ـ1رااا كتاب )وألول مرة ) تارلخ العامل ج  - 102
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 103اهلل سبحانط لكون أكثر ن كثر، كما هو مفصل ) علم االاتما  والنفس واأل الق.
 وقد قامن عليها السالم بكال األمرلن: حيث لرحن ظالمتها ) املسجد وأمام الناب. 

حباب كما ووتمل أن لكون  صوص الطرح ) املسجد را هو مسجد علحم سبيل االست
 وتمل أن لكون علحم سبيل ااواز.

واحلا ـــل: أن ااـــواز بـــاملعل األعـــم، لســـتفا، مـــن هـــذا احلـــدلث، وإن كـــان ااـــواز بـــاملعل 
 األ  ، إباحة أو استحبابا أو واوباأل، حس  املوازلن العامة.

 القضاء في المسجد
ل الرسـول ) ـلحم  وز الوانا والق ام ) املسجد، كمـا لفهـم الـك أل ـاأل مـن نعـ مس:لة:

ـــط وســـلم( ونعـــل علـــ  )عليـــط الصـــالة والســـالم(  ، وللفقهـــام ) هـــذا مبحـــث 104اهلل عليـــط و ل
  105 مذكور ) كتاب الق ام ) الفقط.

                                                           

ـــــنفس( و)الف ـــــيلة  - 103 ـــــم ال ـــــة اإلســـــالمية( و)الفقـــــط: عل رااـــــا )الفقـــــط: االاتمـــــا ( و)الفقـــــط: الدول
 اإلسالمية( لإلمام املؤلب.

 .2ح 61ب 167ص 19. والبحار ج20ح 1ب 11ص 11ر جرااا حبار األنوا - 101
)كتـــاب الق ـــام( لإلمـــام املؤلـــب)،ام ظلـــط( ونيـــط:  122-120ص 11رااـــا موســـوعة الفقـــط ج - 101

)الظـــاهر عـــدم كراهـــة الق ـــام ) املســـجد، بـــل مـــا أمجـــل أن لنفـــذ حكـــم اهلل ) بيـــن اهلل، وقـــد كـــان 
 277ص 1ســـجد ]حبـــار االنــــوار: جلق ـــيان ) امل الرســـول  ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وســــلم، وعلـــ 

ل، وبين الطشن و،كة الق ام ) مسجد الكونة مشـهوران إىل اليـوم، وتقـدم 167ص 62والبحار ج
 لشرلر أن  لس ) املسجد. قول عل 

قال: )، لن املسجد، نداا بـرالني مـن األنصـار لرلـدان أن خيتصـما إىل  وعن الدعائم، عن عل 
نجزعـن مـن  وسلم، نقال أحـدمها لصـاحبط: هلـم متصـم إىل علـ  رسول اهلل  لحم اهلل عليط و لط

قولط، ننظر إوق رسول اهلل  لحم اهلل عليط و لط وسلم، وقال: انطلق واقض بينهما، قلن: وكيب اق ـ  
حب ـرتك لــا رسـول اهلل  ــلحم اهلل عليـط و لــط وسـلم؟ قــال: نعـم نانعــل، نانطلقـن نق ــين بينهمـا، نمــا 

 ،اب  11البــــاب 197ص 3يــــوم اال وضــــر و( ]مســــتدرو الوســــائل: جرنــــا إو ق ــــام بعــــد الــــك ال
 ل.1القاض  ح

 وكيب كان نف  املس لة أقوال:
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ومـن الواضــر ان الوانــا ) املســجد لــيس  الفــاأل ملقت ـحم الوقــب شــرعاأل، كمــا ان مــن البــني 
 106إنط    أن ال لكون حبيث لعد هتكاأل للمسجد عرناأل.

                                                                                                                                                                      

انط مكرو  مطلقاأل، اكـر  غـري واحـد، بـل ) املسـتند نقـل عـن املعتمـد ان األكثـر قـالوا بالكراهـة،  األول:
والصـبيان واألحكـام وال ـالة  وا تار  هو ملرسلة ابـن أسـباط: )انبـوا مسـاادكم الشـرام والبيـا وا ـانني

 ل.11من أحكام املسااد ح 27الباب  107ص  3واحلدو، ورنا الصوت( ] الوسائل: ج 
ومرســـلة الفقيـــط: )انبـــوا مســـاادكم  ـــبيانكم وجمـــانينكم ورنـــا أ ـــواتكم وشـــرائكم وبـــيعكم وال ـــالة 

 ل.1ح  27أبواب أحكام املسااد الباب  101ص  3واحلدو، واألحكام( ]الوسائل: ج 
ـــــوا املســـــااد  ـــــبيانكم وجمـــــانينكم و صـــــوماتكم ورنـــــا  ـــــذلك بـــــالنبو : )انب و) ااـــــواهر: اســـــتدل ل
أ ـــواتكم( قـــال: واحلكومـــة تســـتلزم غالبـــاأل الـــك بـــل قـــد نتـــاج إىل إح ـــار الصـــبيان وا ـــانني، بـــل قـــد 

 تستلزم إ، ال احليض واملشركني ومن ال لتوقحم النجاسة.
 عة والنهالة واملراسم والسرائر، لطسوة وبعض الروالات املتقدمة.االستحباب كما عن ظاهر املقن الثاين:
ااواز نظراأل إىل تصا،م الدليلني من غري مـرار نـال كراهـة وال اسـتحباب، ونقـل عـن الشـيخ )  الثالث:

 ظاهر  النط ومبسولط، وقال املستند ) نقل هذا القول قيل باإلباحة.
،ائمــاأل، نالكراهــة ،ون غــري ، نــال كراهــة نيــط، ا تــار  الشــرائا التفصــيل بــني اعلــط دــالأل للق ــام الرابــا: 

والعالمـــة، والـــك للجمـــا بـــني ،ليلـــ  املنـــا واالســـتحباب، لكـــن لـــر، علـــحم الكراهـــة ان النـــ  واإلمـــام ال 
لفعـــالن مســــتمراأل املكــــرو ،  صو ــــاأل ومهــــا أســــوة والنــــاب مــــ مورون باتباعهمــــا، والتفصــــيل لنــــا) ظهــــور 

السالم، ناألمر إما اائز للتصا،م، وإن كـان بعيـداأل، إا كـال الـدليلني  ب عـن استمرارلة نعل عل  عليط 
الـــك، وإمـــا مســـتح ، والثـــاين أقـــرب  ـــناعة، واألول شـــهرة، أمـــا ، ـــول الصـــبيان وا ـــانني واحلـــيض 
واملشركني، نالالزم التجن  اسـتحباباأل، أو لزومـاأل، نلـيس هـذا إشـكاالأل علـحم أحـد القـولني وإال لستشـكل 

 املشركني علحم القول بالكراهة أل األ.باحليض و 
أما من استدل علـحم عـدم الكراهـة بفورلـة الق ـام املسـتلزمة للق ـام ) املسـجد، نفيـط ان الفورلـة عرنيـة 
هذا، كما ان من استدل للكراهة بروالة اعفر بن إبراهيم: )ا ا نصبن املسااد للقـر ن( لـر، عليـط: ان 

ستند علحم ،كة الق ام رنـا  بوهتـا أوالأل وكواـا ،كـة ق ـام علـ  احلصر إضا) كما ال خيفحم، واشكال امل
 انياأل، وكواا من املسجد ) الصدر األول  الثاأل، ال خيفـحم مـا نيـط ملـن رااـا التـارلخ، وملـا اكرنـا  قـال ) 

 ااواهر: قد لقال ان الق ام من حيث كونط ق اماأل ال كراهة نيط، بل ال لبعد راحانط.
رار تركــط ) املســجد، أو لــرار نعلــط، وهــو  ــارج عــن دــل البحــث، وررــا كــان نعــم، قــد لقــون رــا لــ

 الك أوىل بااما من غري . انتهحم.
 ك ن لسب  ضوضام غري متعارنة وشبط الك.  - 106
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 ستفا ة من مراكز اإلعالماال
 ــوز ـ بــاملعل األعــم الشــامل للواــوب ـ االســتفا،ة مــن وســائل اإلعــالم ومراكــز  مساا:لة:

التجمــا، للمطالبــة بــاحلق ون ــر الظــامل وإرشــا، النــاب وبيــان احلقيقــة، كمــا اســتفا،ت نالمــة 
او، الزهـــرام ) ـــلوات اهلل عليهـــا( مـــن املســـجد، حيـــث كـــان املســـجد أهـــم مركـــز لإلعـــالم  نـــذ

باعتبــــار  مركــــزاأل لتجمــــا  تلــــب الشخصــــيات والتيــــارات االاتماعيــــة واملركــــز الرئيســــ  للرســــول 
 األعظم ) لحم اهلل عليط و لط وسلم( ولقيا،ة األمة وغري الك.

  خول المرأة في مجم  الرجال
 ـــوز للمـــرأة أن تـــد ل ) مكـــان قـــد ااتمـــا نيـــط الراـــال، أو مـــا النســـام، مـــا  مسااا:لة:

 جاب وسائر الشرائط.احلفاظ علحم احل
إا األ ــل: اإلباحــة وال ،ليــل علــحم احلرمـــة، بــل كـــان هــذا ) زمـــن رســـول اهلل  ) ــلحم اهلل 
عليط و لط وسلم( ) مسجد  و) أسـفار  و) احلـج، كمـا انـط كـان ) ألـام الفقهـام الكبـار، ) 

 مشاهد املعصومني )عليهم الصالة والسالم( وكذلك ) القدب الشرلب وغري الك.
أمــا اهــرم منــط نهــو اال ــتالط بــال حجــاب أو مــا أشــبط الــك ممــا أتــحم بــط اللــرب إىل بــال، 

 اإلسالم واستقبلط بعض من ال حر ة لط ) الدلن.
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 على أبي بزر

 الضغط مباشرة
لـرار توايـط ال ـلط علـحم اللا ـ  أو الظـامل نفسـط، أو الراـو  إليـط رأسـاأل لـدى  مس:لة:

 إاا كانن الفائدة ) غري الك.املطالبة باحلقوق وباحلق، إال 
ولـذا بـا،رت نالمـة الزهـرام ) ـلوات اهلل  107ا هبا إلى فرعُو إنه طغى قال تعاىل: 

 عليها( للذهاب إىل املسجد وموااهة أك بكر بنفسط.
ومـن الــك أل ــاأل كانــن كتابــات املعصــومني علـيهم الســالم إىل الطلــاة مباشــرة، وقــد كتــ  

لســـالم إىل معاولـــة: )غـــرو عـــزو نصـــار قصـــار الـــك الـــك نـــا ش اإلمـــام أمـــري املـــؤمنني عليـــط ا
 108ناحش نعلك نعلك هتدى هبذا(.

والك إمتاماأل للحجة ون حاأل للظامل ك  ال لـدع  عـدم العلـم وللقـ  اللـوم علـحم اآل ـرلن ـ  
كما ه  سرية الظاملني  ا ة ) نوات ال عب والسقوط ـ ونطيماأل لشوكتط وهيبتط املصطنعة 

 109ري الك.أمام الناب، ولل
 

 وهو في حشد من المهاجرين واألنصار وغيرهم

 الفضح على رفوس األشها 
لسـتح  وقـد  ـ  ـ إاا توقـب الـر،  وشـبهط عليـط ـ ن ـر الظـاملني علـحم راوب  مسا:لة:

 األشها،، ندنط نو  من ال لط والتنفري االاتماع ، ومالكط لشمل الراال أل األ.
لكتـــاب واإلااعـــة والتلفزلـــون وغريهـــا مـــن وســـائل وال نـــرق ) الـــك بـــني املنـــز واهـــراب وا

اإلعالم، ولو نول هذا إىل منهج عام عند النـاب، بـ ن التـزم الكـل بـل حـم األكثـر، بـل حـم 

                                                           

 .13لط:  - 107
 .  11ح  93ب  163ص 10نصل ) املسابقة بالعلم. وحبار األنوار: ج 11ص 2املناقب  ج - 101
: )الفقـــط: لرلـــق النجـــاة(، )الفقـــط: االاتمـــا (، )الفقـــط: السياســـة(، رااـــا حـــول هـــذ  املباحـــث - 109

 )ممارسة التليري إلنقاا املسلمني( و)الصياغة اادلدة( لإلمام املؤلب ،ام ظلط.
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مجا كثري من الناب، بف ر الظامل والتصد  لظلمط علـحم راوب األشـها،، ملـا قامـن للظـاملني 
 قائمة.

 إتمام الحجة على الناس
جـــة علـــحم النـــاب، وقـــد  ـــ ، ألنـــط حينئـــذ  عـــل مـــن احلشـــد لســـتح  إمتـــام احل مسااا:لة:

  شـهو،األ علـحم كـالم الطـرنني، والـك أبلـغ ) إقامـة الـدليل واالنتصـار للحـق، قـال سـبحانط:

 110 لئال يزُو للناس على اهلل حجاة

 المطالبة بالحق بمحضر الغير
ظـامل حـم عنـد مـن  وز ـ باملعل األعم ـ املطالبة باحلق وكشب القنا  عـن ظلـم ال مس:لة:

  :اللت تحم منط أ  عمل، أو اللعمل، ولشملط إلالق قولط تعاىل
اليح  اهلل الجهر بالسوء من القول إال من ظلم.111 

ومما لوضر الشمول ما ور، عن اإلمام الصـا،ق عليـط السـالم ) بيـان أحـد مصـا،لق اآللـة 
ح علـــيهم نيمـــا قــــالوا الشـــرلفة: )مـــن أضـــال قومـــاأل ن ســـام ضـــيانتهم نهـــو ممـــن ظلـــم نـــال انـــا 

 112نيط(.
وررـــا لعــــد مـــن مصــــا،لق الـــك مطالبتهــــا ) ـــلوات اهلل عليهــــا( حبقهـــا وحــــق اإلمـــام أمــــري 
املؤمنني عليط السالم ) املسجد ) ح ور املهاارلن واألنصـار وغـريهم، حيـث مل لكـن لكـل 

 الكل ، نت مل.األنرا، ـ ال بشرط االاتما  ـ القيام باملطلوب واملرا، نف  )الكلية( ال النف  

 الجهر بالحق لشتى الطبقات
لنبلــ  بيــان احلقيقــة ملختلــب لبقــات النــاب وأ ــنانهم ال جمموعــة  ا ــة مــنهم،  مساا:لة:

وإن كثرت أنرا،ها، نظراأل ألن الك أكثر ضـماناأل لصـدق احلـدلث عـن التحرلـب والتـوال  عليـط 
 أو النسيان أو التشكيك نيط.

                                                           

 .161النسام:  - 110
 .111النسام:  - 111
 الوـــــــ  اهلل ااهـــــــر بالســـــــوم، ) تفســـــــري اآللـــــــة 296ح  213ص 1تفســـــــري العياشـــــــ : ج - 112

 .10ح 66ب 211ص 72ل. وعنط ) حبار االنوار ج111]النسام: 
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) إلقائهـا عليهــا السـالم ا طبــة ) جممـا مــن وبـذلك ـ وجبهــات أ ـرى ـ تظهـر احلكمــة 
 املهاارلن واألنصار وغريهم.

 

 فنيطت  ونها مالءة

 الساتر بين الرجال والنساء
قـد لقـال باسـتحباب وضـا سـاتر بـني الراـال والنسـام عنـد  طـاب املـرأة، إضـانة  مس:لة:

 لتحج  كل واحدة منهن.
ــــط تعــــاىل: : ن متاعاااااْ فساااا:لوهن ماااان وراء وإ ا ساااا:لتموهوررــــا لســــتفا، الــــك مــــن قول

   .113حجاب
لقت ـــ  احلجـــاب أو الســـاتر بـــاملعل األ ـــ  ال الســـاتر إضـــانة  114وإن كـــان االنصـــرال

 للحجاب املتعارل.
ومنــط لعلــم اســتحباب الــك ) كــل مكــان ااتمــا نيــط النســام والراــال، كمــا ) املســجد 

هـذا احلـدلث: )ننيطـن  للصالة، و) قاعة الـدرب، و) احلسـينيات، وغـري الـك، ولـذا ور، )
 ،واا مالمة(.

لكــن ررــا لقــال: ب نــط اللظهــر أن الــك كــان علــحم حنــو اإلســتحباب، إا الفعــل الاهــة لــط، 
ـــذا مل لكـــن ) مســـجد رســـول اهلل ) ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط  بـــل ررـــا كـــان الـــك مـــن اآل،اب، ول

الراـال والنسـام، وسلم( سو بني الراال والنسام، وكذلك ) املسجد احلرام مل  عل سو بني 
ب ن لقرر مثالأل علـحم الراـال أن لطونـوا جبـوار الكعبـة وعلـحم النسـام الطـوال مـن بعيـد، وبينهمـا 

 سو، أو ب ن لقرر وقن للراال و  ر للنسام، إىل غري الك مما هو واضر.
 وررا لقال: ب نط لدل علحم االستحباب بالنسبة إىل الشخصيات من النســام، 

ة إىل عمـــل نســـام النـــ  ) ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وســـلم( بعـــد نـــزول  لـــة ولـــذا ور، الـــك بالنســـب

                                                           

 .13األحزاب:  - 113
 أ  ) اآللة املباركة. - 111
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 .115احلجاب
أما االستحباب مطلقاأل، نالظاهر العدم، للسرية املسـتمرة ) مسـجد رسـول اهلل ) ـلحم اهلل 
عليــط و لــط وســلم( ) عصــر  الشــرلب وغــري  بالنســبة إىل النســام، وكــذلك بالنســبة إىل املســجد 

 ق.احلرام، وغري الك، كما سب
 

 فجلست

 الجلوس في المسجد
قــد لعــد مــن اآل،اب عنــد التوااــد ) املســجد، االــوب نيــط، نهــو أقــرب للوقــار  مساا:لة:

 ولرعالة حرمة املسجد، ولو ) ااملة.
كمــا  ــوز القيــام، أو االســتلقام نيــط نيمــا إاا مل لكــن هتكــاأل أو مزامحــاأل ملــا هــو مــن شــؤون 

حســ  ا ــتالل املــوار، ـ كمــا أن النــوم ) املســجد  املســجد، وإال كــان مكروهــاأل أو درمــاأل ـ
 116مكرو  علحم املشهور، وقد ور، ) هذا احلدلث: أاا ) لوات اهلل عليها( السن.

 

 ثم أنت أنة

 إسماع الصوت للرجال
 ــوز للمــرأة أن تســما الراــل  ــوهتا إاا حفظــن املــوازلن الشــرعية، بــ ن مل لكــن  مساا:لة:

وال يخضاعن فاي القاول  القـول مـثالأل، قـال سـبحانط:  هناو  ول نتنة، أو مـن ا  ـو  )
                                                           

وااا ســ لتموهن متاعــاأل ناســ لوهن ) تفســري قولــط تعــاىل:  2ب 111ص 22و) حبــار االنــوار ج - 111
وهن مـن لعـين نـداا سـ لتم أزواج النـ   ـلحم اهلل عليـط و لـط شـيئاأل نتـااون اليـط ناسـ ل من ورام حجاب

ورام سو، قال مقاتل: امر اهلل املؤمنني ان ال لكلموا نسام الن   لحم اهلل عليط و لط وسـلم اال مـن ورام 
حجـــاب. )الكـــم( أ  الســـؤال مـــن ورام حجـــاب )الهـــر لقلـــوبكم وقلـــوهبن( مـــن الرلبـــة ومـــن  ـــوالر 

 ش م من االشيام. انتهحم.الشيطان )وما كان ان تؤاوا رسول اهلل( رخالفة ما امر بط ) نسائط وال ) 
كتــــاب الصــــالة،   291-111ص  19حــــول أحكــــام املســــجد و ،ابــــط رااــــا موســــوعة الفقــــط ج - 116

 وموسوعة الفقط كتاب اآل،اب والسنن.
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  117. فيطم  الِي في قلبه مر 
وقــد كانــن النســام لــتكلمن مــا الرســول ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم( ومــا أمــري املــؤمنني 
)عليط السـالم( ومـا األئمـة الطـاهرلن )علـيهم السـالم( ومـا علمـام الـدلن إىل عصـرنا احلاضـر، 

 تشرعة عموماأل، لكن    مراعاة املوازلن الشرعية.وعلحم الك ارت سرية امل
وما اكر لدل علحم اواز الك، ندن اهظور هو ا  و  بالقول وما أشبط، نيجوز للنسام 
إلقام ا ط  وقرامة التعزلة ) ا الس النسولة وإن و ـل  ـوهتا إىل أرـا  الراـال، كمـا  ـوز 

 119 .، ما مراعاة ااهات الشرعية118تسجيل  وت قرامهتا

 سماع صوت المرأة
 وز للراال أن لسمعوا  وت النسام مـا مراعـاة املـوازلن الشـرعية، أل ـالة احلـل  مس:لة:

 واضر. 120واإللالقات والسرية املتصلة، والفرق بني املس لتني

 البزاء على الميت
لسـتح  األنــني والبكــام علــحم امليـن، كمــا بكــن عليهــا السـالم علــحم أبيهــا، وقــد  مساا:لة:
اها عليهـا السـالم وأنينهـا لفقـد أبيهـا وللصـ  حـق  ليفتـط امـري املـؤمنني علـ  عليـط لكون بكا

 السالم وملا ارى عليها من  تلب أنوا  الظلم.
و) العـــروة الـــو قحم: ) ـــوز البكـــام علـــحم امليـــن ولـــو كـــان مـــا الصـــوت، بـــل قـــد لكـــون 

للرضـا بق ـام رااحا كما ااا كان مسكنا للحزن وحرقة القل ، بشـرط ان ال لكـون منانيـا 
اهلل ، وال نرق بني الرحم وغري ، بل قـد مـر اسـتحباب البكـام علـحم املـؤمن، بـل لسـتفا، مـن 

  121بعض األ بار اواز البكام علحم األليب ال ال(.
وقد اكرنا ) )الفقط( استحباب البكام علحم املؤمن لتواتر الروالات بذلك قوال وعمال، 

                                                           

 .32األحزاب:  - 117
 وبيا أو توزلا تلك األشرلة ما مالحظة املوازلن الشرعية. - 111
 .39رااا موسوعة الفقط: )كتاب النكاح( املس لة  - 119
 أ  )ارا  الصوت للراال( و)را   وت املرأة(. - 120
 العروة الو قحم كتاب الطهارة نصل ) مكروهات الدنن املس لة األوىل. - 121
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 .122ط وسلم احم عن البكام مكذوب عليطوما لقال من ان الن   لحم اهلل عليط و ل

 رف  المرأة صوتها بالبزاء
البـــ ب ) رـــا  الراـــال األاانـــ  بكـــام املـــرأة، كمـــا البـــ ب ) أن ترنـــا  ـــوهتا  مسااا:لة:

 بالبكام.
كمــــــــــا ،ل علــــــــــحم الـــــــــك بكااهـــــــــا عليهـــــــــا الســـــــــالم ) البيـــــــــن، حيـــــــــث كـــــــــان  ـــــــــوهتا 

 . 123مسموعاأل ) املسجد
وهنـاو جمتمـا  124دبـط النـوا،ب ) مـل، عشـر سـنني بـ ن تنوقد أو حم اإلمام البـاقر 

 الراال والنسام كما هو واضر.

 121البزاء لفقد المعصوم عليه السالم
لستح  البكام لفقد املعصوم عليط السالم كما بكن الزهرام عليها السـالم علـحم  مس:لة:

 .126رسول اهلل ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(، وكذلك لستح  البكام عالياأل ) مصيبتهم
                                                           

كتـــاب الطهـــارة، ) مســـتحبات قبـــل الـــدنن وحينـــط   161-161ص 11رااـــا موســـوعة الفقـــط ج- 122
 وبعد ، الواحد والثال ون.

لمــة نبكــن علــحم رســول اهلل  ــلحم اهلل عليــط و لــط حــم بــل ) املدلنــة، نفــ  احلــدلث: ).. وامــا نا - 123
ت اى هبا اهل املدلنة، نقالوا  ا: قـد  التينـا بكثـرة بكائـك، نكانـن  ـرج اىل املقـابر ـ مقـابر الشـهدام ـ 
نتبكــ  حــا تق ــ  حااتهــا   تنصــرل(، رااــا عــوامل العلــوم ومســتدركاتط جملــد نالمــة الزهــرام عليهــا 

 .790ص 2السالم ج
قال: ) قال و أك: لـا اعفـر أوقـب و مـن  عن أك عبد اهلل  1ح  117ص  1): جالكا - 121

 ماو كذا وكذا النوا،ب تندبين عشر سنني رل ألام مل(.
حــول هــذا املباحــث رااــا كتــاب ) الشــعائر احلســينية( آللــة اهلل الشــهيد الســيد حســن الشــرياز   - 121

 )قدب سر (.
ن انــا وعلــ  والنــ   ــلحم اهلل عليــط و لــط ) انــان املدلنــة، نقــد رو  عــن ابــن عبــاب، قــال:  راــ- 126

: مـــا احســـن هـــذ  احلدلقـــة لـــا رســـول اهلل، نقـــال  ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط: نمررنـــا حبدلقـــة نقـــال علـــ 
حدلقتك ) اانة احسن منها،   مررنا حبدلقة نقال: ما احسن هـذ  لـا رسـول اهلل، حـم مررنـا بسـبا 

عليـط و لـط وسـلم: حـدائقك ) اانـة أحسـن منهـا،   ضـرب بيـد  علـحم حدائق ، نقال الن   ـلحم اهلل 
رأسـط وحليتـط وبكـحم حــم عـال بكـاا ، نقـال: مــا لبكيـك لـا رسـول اهلل، قــال: ضـلائن )  ـدور قــوم ال 
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 ولستح  تشكيل جمالس للبكام عليهم )عليهم الصالة والسالم( نهو نو  مـن 
املواســاة، ومــن االنتصــار للمظلــوم، ومــن ســبل تثبيــن دبــة  ل البيــن علــيهم الســالم ) قلــوب 

 الناب، وقد ،ل علحم الك كثري من الروالات. 
و، قــال: قـال لف ــيل: )هلسـون ونـد ون، قـال: نعــم اعلـن نـدا نعـن اك عبـد اهلل 

ان تلك ا الس احبها ن حيوا امرنا لا ن يل نرحم اهلل من أحي امرنا، لا ن ـيل مـن اكرنـا او 
اكرنــا عنــد  نخــرج مــن عينــط مثــل انــاح الــذباب غفــر اهلل لــط انوبــط ولــو كانــن اكثــر مــن زبــد 

 .127البحر(

 بزاء المظلوم تظلماْ 
غري الصحير أن لسـكن  بكام املظلوم، للتظلم، بصوت عال، ندنط من لستح   مس:لة:

 .128 ال تظلمُو وال تظلمُواإلنسان علحم الظلم، ولذا قال سبحانط: 
والبكـــام إحـــدى لـــرق ال ـــلط علـــحم الظـــامل ون ـــحط وإ ـــارة العوالـــب ضـــد ، ولـــذا بكـــحم 

، وبكــن الصــدلقة الطــاهرة نالمــة الزهــرام عليهــا 129تلــك املــدة الطوللــة اإلمــام الســجا، 
 . 130السالم حم استشهدت

  ااــا عليهــا انصــل الصــالة والســالم )مــا زالــن بعــد أبيهــا معصــبة الــرأب، ناحلــة كمــا رو 
ـــــة القلـــــ ، للشـــــحم عليهـــــا ســـــاعة بعـــــد ســـــاعة(  ـــــة العـــــني، دوق ـــــركن، باكي ااســـــم، منهـــــدة ال

 .131احلدلث
                                                                                                                                                                      

عـــن املناقـــ  الك بكـــر امحـــد بـــن موســـحم بـــن مر،ولـــط  121لبـــدواا لـــك حـــم لفقـــدوين(. الطرائـــب ص
 احلانا.

: )احيـــوا 20ح 21ب 311ص 71. و) البحـــار ج11ح 21ب 212ص 11حبـــار االنـــوار ج - 127
 امرنا(.

 .279البقرة:  - 121
 اربعني سنة. كما سبق ) الصفحة ا امش  بعد ابيط احلسني بكحم - 129
بـاب مـدة بقائهـا  ـلوات اهلل عليهـا بعـد  712ص 2العوامل ومستدركاهتا، جملـد نالمـة الزهـرام ج - 130

جملـس ) اكـر ونــاة  110املـدة اىل وناهتـا. ورااـا روضــة الـواعظني ص أبيهـا واحزااـا وبكائهـا ) تلــك
 نالمة عليها السالم.

 نصل ) وناهتا وزلارهتا عليها السالم. 362ص 3املناق  ج - 131
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ومثل البكام: األنـني سـوام علـحم امليـن ـ كمـا سـبق ـ أم علـحم املظلـوم، أم مـن املظلـوم، وقـد 
أن  فية كانن ت ن ونن علحم محزة وكان الـك رح ـر مـن الراـال، ور، ) قصة لوم )احد( 

وكلمــا أنــن أن رســول اهلل ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم( ألنينهــا، وكلمــا حنــن حــن رســول اهلل 
 ) لحم اهلل عليط و لط وسلم( حلنينها.

وقــد ور،: انـــط ملـــا انصـــرل رســـول اهلل ) ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وســـلم( مـــن وقعـــة )أحـــد( إىل 
ة را من كل ،ار قتل من أهلها قتيل نوحاأل وبكـامأل ومل لسـما مـن ،ار محـزة عمـط، نقـال: املدلن

لكن محزة ال بواك  لط، نلىل أهل املدلنة أن ال لنوحوا علحم مين وال لبكو  حم لبداوا حبمـزة 
 132نينوحوا عليط ولبكو .

 
 أجهشت القوم لها بالبزاء

 البزاء لبزاء المظلوم
لنــاب تفــاعالأل مــا بكــام املظلــوم، ندنــط مشــاركة وادانيــة وتــ مل لســتح  أن لبكــ  ا مساا:لة:
 ، باإلضانة إىل أنط لت من ت ليداأل للمظلوم ونصرة لط. 133ألمل املت مل

ــــا للظــــامل  صــــماأل  قــــال علــــ   ) و ــــيتط للحســــن واحلســــني عليهمــــا الســــالم: )كون
 .134وللمظلوم نا راأل(

 البزاء لبزاء المفجوع
م املفجــو  رصــيبة، ولــذا ور، اســتحباب البكــام علــحم لســتح  بكــام النــاب لبكــا مساا:لة:

                                                           

ــــــط: ج - 132  92ص 79. ورااــــــا حبــــــار األنــــــوار ج12ح  111ب  116ص 1مــــــن ال و ــــــر  الفقي
 .  11ح 16ب
ان نالمــة عليهــا الســالم ااا نظــرت الــيهم ومعهــا الــب : )..وقــد ور، ) ن ــل زلــارة احلســني - 133

نـ  والــب  ـدلق والــب شــهيد ومـن الكــروبيني الـب الــب لســعدواا علـحم البكــام، وااـا لتشــهق شــهقة 
 نال تبق  ) السماوات ملك اال بكحم رمحة لصوهتا..(.

 .16ح 127ب 211ص 12حبار االنوار ج - 131
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 . 135املين وإن مل لعرنط اإلنسان 
 وقد بكحم الرسول  لحم اهلل عليط و لط وأن وحن لبكام وأنني وحنني  فية. 

 ، وكلهـا مطلوبة شرعـاأل، حسـ  الروالـات 136ندن البكام رمحة ورقة وعطونة 
 والعطب وشبهها، الشاملة بدلالقها للمقام. الكثرية الوار،ة ) التوا،، والواحم والرمحة

                                                           

) مكروهات الدنن املسـ لة األوىل، ونيـط: ) ـوز البكـام رااا العروة الو قحم كتاب الطهارة نصل  - 131
علــحم امليــن.. بــل قــد لكــون رااحــا.. وال نــرق بــني الــرحم وغــري ، بــل قــد مــر اســتحباب البكــام علــحم 

 املؤمن(.
قـال: )بكـحم رسـول اهلل  ـلحم اهلل عليـط و لـط وسـلم عنـد مـوت بعـض ولـد ، و) احلـدلث عنـط - 136

ن تنهانـا عــن البكـام، نقـال: مل ااكــم عـن البكـام، وا ــا ايـتكم عــن نقيـل لـط: لــا رسـول اهلل تبكـ  وانــ
النوح والعولل، وا ا ه  رقة ورمحة  علها اهلل ) قل  من شام من  لقط، ولرحم من لشـام وا ـا لـرحم 

 .  11ح 16ب 101ص 79من عبا،  الرمحام( حبار االنوار ج
) البكـــام عنـــد املصـــيبة وقـــال: الـــنفس قـــال: )ر ـــ  رســـول اهلل  ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وســـلم وعنـــط

 .11ح 16ب 101ص 79مصابة والعني ،امعة والعهد قرل (. حبار االنوار ج
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 فارتج المجلس

 افتتاح الحدي  بما يهيئ النفوس
لســتح  أن لفتــتر املــتكلم أو ا طيــ  حدلثــط رــا لهيــ  النفــوب ولعــد األاهــان  مساا:لة:

لتقبــل الكــالم، علــحم حســ  مقت ــيات البالغــة، ولــذا  ــد ااــا  ــلوات اهلل عليهــا )أنــن أنــة 
 لبكام، نارتج ا لس(.أاهش القوم  ا با

نداا عليها السالم نجرت ) النفوب كوامن العوالب، واعلن القوم ) قصوى حـاالت 
 االستعدا، النفس  والعالف  لالستما  إىل حدلثها وظالمتها.

نعلينــا أن نــتعلم مــن مدرســتها عليهــا الســالم حــم انتتــاح احلــدلث، بــل وتطعيمــط رــا لــؤ ر 
ز األ ــر، نـــدن الـــك كمــال ون ـــيلة، والشــك ان تربيـــة اإلنســـان علــحم احل ـــور واملســتمعني أكـــ

ي:خاااِوا  وأمااار قوماااكنفســـط علـــحم الف ـــيلة والكمـــال مـــن املســـتحبات، وقـــد قـــال ســـبحانط: 
 .137ب:حسنهاا

  .138اتبعوا أحسن ما أنزل اليزم من ربزموقال تعاىل: 
العوالـــب  هـــذا باإلضـــانة إىل أنـــط كلمـــا كـــان كـــالم اإلنســـان مشـــتمالأل علـــحم عوامـــل نرلـــك

وإ ارة ،نائن العقول لكون أقوى وقعاأل ) نفوب املستمعني، نيكون أقرب إىل قبو م للمعـرول 
 وانتهائهم عن املنكر ونعلهم ا ريات، كل ) مور، .

 

 ثم أمهلت هنيئة حتى إ ا سزن نشيج القوم وهدأت فورتهم

 الزالم في أفض  األحوال
ال، بل و) أن ل األحوال، ولذلك )أمهلن لنبل  إلرا، الكالم علحم مقت حم احل مس:لة:

هنيئــة( نــان البــدم باحلــدلث والقــوم ) شــدة البكــام ونــورة االهتيــاج ممــا لفقــد كلمــات املــتكلم 
 ت  ريها املطلوب، ولكون التفاعل معها حينئذ أقل. 

                                                           

 111األعرال:  - 137
 .11الزمر:  - 131
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ناإلمهــال عندئــذ ضــرور ، ولكــن بشــرط أن ال لكــون الفا ــل لــولالأل، ألن الكــالم لفقــد 
التــط بســب  الفصــل الطولــل، وهــذا ممــا لنــا) مــوازلن البالغــة، نــالالزم أن اللكــون حرارتــط وموا

متتابعـــاأل اـــداأل، وأن اللكـــون متباعـــداأل بع ـــط عـــن بعـــض، بـــل لكـــون لبـــق األســـلوب البالغـــ  
 ، ولذلك كان إمها ا عليها السالم )هنيئة( نقط.139حس  ا تالل املقامات

 

 افتتحت الزالم بحمد اهلل

 ِكر اهلل تعالىافتتاح األعمال ب
انتتاح كـل أمـر ـ ومنـط احلـدلث والكـالم، علـحم املنـز كـان أو نتـط، امـا أو لفـر،،  مس:لة:

) أمـر مـن امـور الـدنيا أو اآل ـرة ـ بـذكر اهلل ومحـد  عزواـل، قلبـاأل ولسـاناأل، بـل عمـالأل، ) كـل 
 مور، حبسبط.

تعــاىل ولرلــد  شــروعاأل  ومعــل االنتتــاح العملــ : أن لكــون العمــل مــن مصــا،لق مــا وبــط اهلل
)وهــو االنتتــاح( واســتمراراأل بــ ن لكــون مــور، رضــا اهلل ســبحانط وتعــاىل، والــك مثــل: املشــ  إىل 

 140احلج.
 أو لوضر بنظري املرور نن القر ن الكرق عند إرا،ة السفر وما أشبط الك.
 . 141وقد ور، ) احلدلث: )كل أمر ا  بال مل لذكر نيط بسم اهلل نهو أبو(

 : أنط أبو عن ا ري، نال  ري لط ) الدنيا وال ) اآل رة. واملرا،
وسل  ا ري عنـط قـد لكـون مطلقـاأل ) بعـض األعمـال، وقـد لكـون ) ااملـة وبالنسـبة ) 

 بع ها اآل ر، علحم حس  نوعية العمل والنية وغري الك.

 
                                                           

 رااا كتاب )البالغة( لإلمام املؤلب ،ام ظلط. - 139
ا ـداأل نمـن مشـحم قا ـداأل احلـج لكـون قـد انتـتر عمليـاأل رـا هـو اكـر هلل تعـاىل، عكـس مـن مشـحم ق - 110

 الصنم أو احلرام حيث لكون قد انتتر بذكر الشيطان، نيعم الذكر العمل  أل األ.
ــــــوار ج - 111 ــــــط ) 11ح 29ب 212ص 19. والبحــــــار ج1ح 11ب 301ص 73حبــــــار األن . ومثل

 .  7ح  21: ص تفسري اإلمام احلسن العسكر 
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 تعليم الناس على االفتتاح بالحمد
ــــــحم اال مساااااا:لة: نتتــــــاح بــــــذكر اهلل تقدســــــن أرــــــاا ، لســــــتح  تربيــــــة وتعلــــــيم النــــــاب عل

 لإللالقات، وملا لستفا، من قو ا ونعلها ) لوات اهلل عليها( ههنا.
ندن انتتاح كبري القوم أو قائدهم، كالمط بشـ م أو ب سـلوب  ـاص، لكـون تعليمـاأل للـذلن 

 لتبعونط.
لســالم( وقــد ســبق القــول بــ ن أقوا ــا وأنعا ــا )عليهــا الســالم( كســائر املعصــومني )علــيهم ا

نظراأل إلحالتهم والتفاهتم، وقد لوحظن نيها كل ااهات املمكنة والـدالالت اهتملـة، نتكـون 
  142حجة اات ،اللة من مجيا ااهات، وقد ور، ) الدعام: )اللهم اين انتتر الثنام حبمدو(

ِكر اهلل جهراْ   االفتتاح ب
 ـدر الـك مـن الســيدة لسـتح  أن لكـون االنتتـاح بـذكر اهلل تعــاىل اهـراأل، كمـا  مسا:لة:

الزهــرام )عليهــا الســالم( وقــد كــان ميكــن  ــا أن تــذكر اهلل ســبحانط ســراأل، كمــا هــو عــا،ة بعــض 
 الناب.

 (، وأن الك من عالئم املؤمن. بسم اهلل الرحمن الرحيموقد ور، استحباب ااهر بـ )
ــــال اإلمــــام احلســــن العســــكر   : )عالمــــات املــــؤمن ىــــس:  ــــالة اإلحــــدى نقــــد ق

، وزلـــــارة األربعـــــني، والتخـــــتم بـــــاليمني، وتعفـــــري اابـــــني، وااهـــــر ببســــــم اهلل الـــــرمحن وا مســـــني
 143الرحيم(.

وررــا لقــال: بــ ن مــن علــل الــدعوة لزلــارة األربعــني، والت كيــد عليهــا ) الروالــات الشــرلفة: 
م إنا،ة ان اإلمام احلسني )عليط الصالة والسالم( ـ الذ  كان ) غالة املظلومية ) لوم عاشـورا

من  تلب احليثيات واألبعا، ـ كيب أعز  اهلل سبحانط وتعاىل وملا ميض علحم استشها،  أربعـون 
 لوماأل!.

 تقديم الحمد بعد البسملة

                                                           

 ن.نيما لعمل ) شهر رم ا 31،عام االنتتاح، الفصل  171مصباح الكفعم  ص - 112
 12. حبـــار األنـــوار: ج191. روضـــة الـــواعظني ص119، اإلقبـــال ص717مصـــباح املتهجـــد ص - 113
 .127ح 37ص 1) غواو اللئاو ج . ومثلط عن اإلمام الصا،ق7ح  16ب  71ص
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 لستح  تقدق احلمد ـ بعد البسملة ـ علحم غري  ) انتتاح احلدلث بل كل أمر.  مس:لة:
ـــــد معـــــ144ناحلمـــــد لكـــــون مقـــــدماأل، ســـــوام كـــــرر  ـــــاأل رـــــا لفي ل: )احلمـــــد(، ال ، أم أتـــــحم  اني

، وسوام كـان بلفـا )احلمـد هلل(، أم رـا لشـتق منـط كــ: ) أمحـد اهلل( و)أنـا حامـد لـط( 145بلفظط
 .146أو ما أشبط الك من سائر الصيغ

ولو انقطا الكالم عا، املرم إىل البـدم حبمـد اهلل مـرة أ ـرى ـ كمـا هـو املشـاهد )  طبتهـا 
 )عليها السالم( ـ.

 

 والثناء عليه

 فتتاح على الثناءاشتمال اال
لسـتح  اشــتمال انتتــاح األعمــال واألقــوال علـحم الثنــام ااميــل علــحم اهلل ســبحانط  مساا:لة:

 وتعاىل، م اناأل إىل أ ل اكر ارط حسنن أراا ، ومحد  الن  الا .
وهو ت كيد، ولعلها )عليهـا الصـالة والسـالم( كـررت  147ندن الثنام عبارة عن تثنية الش م

مــد، نــدن الثنــام ميكــن أن لكــون باحلمــد أو بلــري  ممــا لــدل علــحم تعظــيم احلمــد أو مــا رعــل احل
 اهمو،.

                                                           

 ب ن لقول: احلمد هلل، احلمد هلل. - 111
 ك ن لقول: احلمد هلل والشكر لط تعاىل مثالأل.  - 111
ان احلمد: وإن كان مكرراأل أو بصيغ أ رى ندنط مقـدم علـحم سـائر أنـوا   توضيحط: قد لكون املرا، - 116

 الثنام، نمثالأل تقول: احلمد هلل احلمد هلل وسبحان اهلل والصالة علحم رسول اهلل.
 كما سي   ) حبث ) الثنام را قدم(.  - 117
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 والصالة على رسوله

 الصالة على الرسول وآله األطهار )ع(
لســـتح  الصـــالة علـــحم النـــ  و لـــط )علـــيهم الســـالم( مطلقـــاأل، و) انتتـــاح الكـــالم  مسااا:لة:

  ا ة.
الة والســالم( ا  القرلنــة، قــول ولــدل علــحم االســتحباب باإلضــانة إىل نعلهــا )عليهــا الصــ

 اهلل سبحانط وتعاىل:
   إُ اهلل ومالئزتاااه يصااالُو علاااى النباااي ياااا أيهاااا الاااِين آمناااوا صااالوا علياااه وسااالموا
تسليما

111. 
وقد ور، ) مجلة من الروالات كيفية الصالة علحم رسول اهلل ) لـحم اهلل عليـط و لــط وسلــم( 

 أو ما أشبط الك.  149مـد( وأن لقـال: )اللهـم  ـل علـحم دمـد و ل د
 مثل: ) لحم اهلل( ومثل: )رب  ل( وحنومها.

                                                           

 .16األحزاب:  - 111
  )كتاب اآل،اب والسنن( ونيط: 129ص  91رااا موسوعة الفقط ج  - 119

 نصــل ) كيفيــة الصــالة علــحم دمــد و لــط، عــن ابــن أك محــزة، عــن أبيــط، قــال: ســ لن أبــا عبــد اهلل 
)إن اهلل ومالئكتــط لصــلون علــ  النـــ  لــا ألهــا الــذلن  منــوا  ــلوا عليــط وســـلموا عــن قــول اهلل عزواــل: 

،عــام وأمــا قولــط نقــال: الصــالة مــن اهلل عزواــل رمحــة، ومــن املالئكــة تزكيــة )بركــة( ومــن النــاب  تســليماأل(
عزواــل: )وســلموا تســليماأل( نانــط لعــين التســليم لــط نيمــا ور، عنــط، قــال: نقلــن لــط: نكيــب نصــل  علــحم 
دمد و لط؟ قـال: تقولـون:  ـلوات اهلل و ـلوات مالئكتـط وأنبيائـط ورسـلط ومجيـا  لقـط علـحم دمـد و ل 

مـن  ـلحم علـحم النـ   ـلحم اهلل دمد، والسالم عليط وعليهم ورمحة اهلل وبركاتط، قـال نقلـن: نمـا  ـواب 
ـــار  ـــط أمـــط. ]معـــاين األ ب ـــة لـــوم ولدت ـــذنوب واهلل كهيئ ـــط هبـــذ  الصـــلوات؟ قـــال: ا ـــروج مـــن ال ـــط و ل علي

 ل101ص
عــن كعــ  بــن عجــزة قــال قلــن: لــا رســول اهلل علمتنــا الســالم عليــك، نكيــب الصــالة عليــك؟ نقــال: 

 ل إبـراهيم انـك محيـد جميـد، وبــارو قولـوا اللهـم  ـل علـحم دمـد و ل دمـد كمـا  ــلين علـحم إبـراهيم و 
 ل.232علحم دمد و ل دمد كما باركن علحم إبراهيم و ل إبراهيم انك محيد جميد ]ا الس ص

عن أك عبد اهلل، أو أك اعفر عليهما السالم قال: أ قل ما لوضا ) امليـزان لـوم القيامـة الصـالة علـحم 
 ل. انتهحم.9دمد وأهل بيتط]قرب اإلسنا، ص 
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 واستفا،ة االستحباب ـ اضانة إىل األمر ) اآللة املباركة ـ بلحاظ القرائن الكثرية.
 

 فعا  القوم في بزائهم

 تجد  البزاء عند تجد   كر الفقيد
الم(: )لفرحـــون قـــو م )علـــيهم الصـــالة والســـ 150املســـتفا، مـــن إلـــالق أو مـــالو مسااا:لة:

ومجلة من الروالات األ ر، مثل ما ) ،عام الندبة وغري ، باإلضـانة  151لفرحنا ووزنون حلزننا(
إىل مــا تقــدم مــن حــدلث الرمحــة والرأنــة واحلنــان، وكلهــا مســتح  باأل،لــة العامــة: اســتحباب 

 هد، البكام عند هد، اكر الفقيد،  ا ة إاا كان معصوماأل.
ن لكــون رح ــر النــاب، كمــا الللــزم أن لكــون بــاللفا، بــل لشــمل وهــد، الــذكر الللــزم أ

 حم التواط القل .
 وهد، البكام قد لكون:

أشــبط بالال تيــار ، لتفجــر العالفــة كمــا ) هــذا املــور، )نعــا، القــوم ) بكــائهم( نظــراأل  :1
لعظمــة املصــاب وقــرب وقوعــط ورــا   ــوت ابنتــط )عليهــا الســالم( رــا ت ــمنط مــن رنــة األســحم 

 املرلر ورا كان لعكسط من لواعج احلزن الشدلد. 
وقــد لكــون ا تيارلــا بــالتفكر ) املصــاب والســع  إل ــارة العالفــة، وكالمهــا ممــا لثــاب : 2

 عليط اإلنسان.
 فلما أمسزوا عا ت في كالمها

 عدم قط  بزاء المفجوع
                                                           

لالق علحم تقدلر كون املـرا، بــ ) وزنـون( األعـم مـن احلـزن وإظهـار  كمـا هـو املسـتفا، عرنـاأل ) اإل - 110
 أمثال املور،، واملالو علحم تقدلر العدم.

ــــوار: ج - 111 ــــل اآللــــات ص631. ا صــــال ص16ح  31ب  217ص  11حبــــار األن . 611. ت ول
 االئمــة. كامـــل الزلـــارت البــاب ا ـــامس ) االمامــة، الفصـــل األول ) 2019ح 117غــرر احلكـــم ص

 111نصــل 179. اــاما اال بـار ص ـواب مــن بكـحم علـحم احلســني بـن علـ  32بـاب  101ص
 ) النوا،ر.
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، باإلضانة لنبل  أن اللقطا اإلنسان بكام الباك ، بل ميهلط حم ميسك ملا سبق مس:لة:
 إىل أنط نو  من الت ،ب.

كما ور، مثل الك ) استحباب اإل لام إىل املتكلم وعدم قطا كالمط، علحم عكـس مـا 
هـــو املتـــداول عنـــد الكثـــريلن،  ا ـــة أ نـــام ااـــدل، حيـــث لقطـــا الـــبعض حـــدلث اآل ـــر ،ون 

 رعالة حلرمتط وحم ،ون نهم كالمط ومرا، .
عـل أل ـاأل ـ بـاملالو ـ بـ ن اللقطـا اإلنسـان نعـل بـل ميكـن ارلـان هـذا االسـتحباب ) الف

انسـان   ـر بشـ م مــن عمـل أو قـول، ندنــط نـو  مـن التـ ،ب واحــوام اآل ـرلن، ومـن مصــا،لق 
 152الك ما ور، من كراهة أن لد ل اإلنسان ) سوم أ يط املؤمن.

 مراعاة حال المستم 
مـا إاا مل لكـن املسـتما لنبل  مراعاة حال املستما، ومـن املراعـاة تـرو ا طـاب ني مس:لة:

 ) وضا لتمكن نيط، او لسهل عليط االستما ، لبكام أو شبهط.
وال لبعــــد أن لكـــون ســـكوهتا ) ـــلوات اهلل عليهـــا( لـــذلك وملـــا  153وقـــد سبــــق نظـــري الـــك

 سبق مجيعاأل. 
كما لنبل  مراعاة ما وب بالكالم من األمور ا ارايـة، ومـن الـك ان لسـكن اإلنسـان 

 .154فاستمعوا له وأنصتوا ن الكرق مثال، حيث ور، قولط سبحانط: لقرامة غري  القر 
وقد ور، إن ابن الكوا قرأ القر ن وكان عل  )عليط الصالة والسالم( ) القرامة ) الصـالة، 

حم إاا سكن ن مت )عليط الصـالة والسـالم( قرامتـط، مـا ان قرامتـط للقـر ن   نسكن عل  
حيـــث قـــرأ ـ واإلمـــام ) ســـورة احلمـــد أ نـــام امامتـــط ، كانـــن ) مقـــام التعـــرلض باإلمـــام 

                                                           

، ونيط: )احم رسول اهلل  ـلحم اهلل عليـط و لـط 3ح  19ب  331ص 12رااا وسائل الشيعة: ج - 112
 وسلم عن أن لد ل الرال ) سوم أ يط املسلم(.

الكالم ) أن ـل األحـوال ل ان هـذا لـوحا نيـط اانـ  القابـل، وااو   الفرق بني هذا وما سبق ] - 113
كان املالحا نيط اان  الفاعل، وبعبارة ا رى: ااو كان بلحاظ ت  ري الكالم، وهذا بلحـاظ ااانـ  
اإلنســاين مــن حيــث مراعــاة وضــا املســتما، ونــرق هــذا عمــا ســبقط مباشــرة: إن هــذا أعــم مطلقــاأل أو مــن 

 واط، نليدقق.
 .201رال: األع - 111
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ولقاد أوحاى إلياك وإلاى الاِين مان قبلاك لائن أشاركت  للجماعة أبان  النتط الظاهرلـة ـ:
، نلمــا ، نلمـا ســكن ابـن الكـوا عـا، اإلمـام نسـكن اإلمـام  111ليحابطن عملاك

ولـــط ) ااـــواب بــــ: ق ، نلمـــا ســـكن اكتفـــحم اإلمـــام عـــا، ابـــن الكـــوا ســـكن اإلمـــام 
فاصاابر إُ وعااد اهلل حااق واليسااتخفنك الااِين اليوقنااُو تعــاىل

قرامتــط    أمت  116
 157و التط ومل لعاقبط أ،ا عقوبـة علحم الك.

 

 فقالت عليها السالم: الحمد هلل على ما أنعم

 العو ة الى حمد اهلل تعالى
، ألنط لعد لستح  أن لعو، اإلنسان بعد قطا كالمط إىل محد اهلل تعاىل مرة  انية مس:لة:

أًل أل األ.  ابتدامأل
واملــرا، باالبتــدام ههنــا: االبتــدام النســ ، نــال تنــا) بــني هــذ  وبــني مــا ســبق مــن )كــل أمــر 

علحم تقدلر إرا،ة البسملــة، وإال ـ بـ ن أرلـد مـا هـو  158ا  بال اللذكر بسم اهلل نيط نهو أبو(
 كل  واآل ر من مصا،لقط.اسم هلل تعاىل ـ  دق علحم محد اهلل، لت منط اسم اهلل، إا أحدمها  

والظاهر ااا )عليها السالم( محدت مرتني، والثانية لوحدة نسق الكالم، ولعلـط لـدل علـحم 
 استحباب التثنية.

هذا و)احلمد(: هو اكر اهلل بااميل علحم نعمط مطلقاأل، ندنط واا  عقالأل وشرعاأل، وإن مل 
 الشرع .   هبذ  الصيلة، نعم    التقيد هبا ) الصالة للدليل 

و)احلمــــد( الخيــــت  رجــــال النعمــــة علــــحم الشــــخ ، بــــل هــــو الــــذكر والو ــــب بااميــــل 

                                                           

 .61الزمر:  - 111
 .60الروم:  - 116
 117ج 23ب 313ص 33. و) البحـــــار ال ـــــاأل ج2ح 21ب 221ص 19حبـــــار األنـــــوار: ج - 117

 عن شرح اج البالغة البن اك احلدلد.
 ، باب استحباب االبتدام بالبسملة، ط اسالمية.1ح 17ب  1191ص 1وسائل الشيعة: ج - 111
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أمـا  161وقد لعمـم حـم لالبتـدام بالثنـام. 160بقصد التعظيم، علحم نعمط مطلقا 159اال تيار 
 )الشكر( نهو الثنام ااميل وإظهار االمتنان علحم ما أوال  من معرول وإحسان.

 

 وله الشزر على ما ألهم

 162تعالى الشزر هلل
لســتح  الشــكر هلل تعــاىل ) ابتــدام الكــالم ـ  طابــة كــان، أم كتابـــة، أم حــدلثاأل  مساا:لة:

 عا،لاأل ـ بعد اكر اهلل ومحد . 
والشكر ) اإلبتدام من باب املصـداق كمـا قالـن )عليهـا السـالم(: )ولـط الشـكر علـحم مـا 

 أ م(. 
 163قني.واإل ام: هو اإللقام ) الذهن والروح، وهو نو  من التل

 لئن شزرتم ألزيدنزم ولئن كفرتم إُ عِابي لشديد وقد قال سبحانط:
164 . 

 واملرا، بالكفر: كفران النعمة وعدم الشكر، ال الكفر ) العقيدة، ندن الكفر:
 قد لطلق علحم الكفر ) العقيدة، كما لو احد ا الق.

 وقد لطلق علحم كفر النعمة.
أفتممناااُو  حانط وتعـــاىل بــط كمـــا ) قولـــط : وقــد لطلـــق علـــحم تــرو شـــ م ممـــا أمــر اهلل ســـب

  .161ببعض الزتاب وتزفرُو ببعض
 ســوام كــان األمــر علــحم ســبيل االســتحباب أو علــحم ســبيل الواــوب، مثــل قولــط ســـبحانط:

                                                           

 ري اإلرا،  كمدح اللؤلؤ امالط.عكس املدح الذ  لشمل ااميل غ - 119
 أ  سوام تعلقن النعمة بالشخ  نفسط أم بلري . - 160
 رااا )أقرب املوار،(. - 161
حـــول هـــذا املبحـــث ونظـــائر  رااـــا: ) الفقـــط: اآل،اب والســـنن( و)الفقـــط: الواابـــات واهرمـــات(  - 162

 و)الف يلة اإلسالمية( لإلمام املؤلب ،ام ظلط.
 أ : ألقنط، جمما البحرلن ما،ة ) م(.)أ مط اهلل  رياأل(  - 163
 .7إبراهيم:  - 161
 .11البقرة:  - 161
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 وهلل علاااى النااااس حاااج البيااات مااان اساااتطاع إلياااه سااابيالْ ومااان كفااار فاااإُ اهلل غناااي عااان
العالمين

166  
)الكفر ) كتاب اهلل علحم ىسـة أواـط(، منهـا : وقد ور، ) حدلث اإلمام الصا،ق 

  167الثال ة الا سبقن.
 

 والثناء بما قدم

 الثناء على اهلل تعالى
لسـتح  الثنـام علـحم اهلل تعـاىل ) الكـالم ـ كمـا سـبق ـ بعـد احلمـد والشـكر، كمـا  مس:لة:

 قامن ه  )عليها السالم( بذلك، ندن كل أنعا ا وأقوا ا علحم أمت مقت يات احلكمة.
والثنام ـ كما اكرنا ـ رعل التثينة، ألن اإلنسان لثل علحم اهلل سـبحانط وتعـاىل مـا اكـر  أوالأل 

 سوام كان األول محداأل، أو مدحاأل، أوشكراأل، أو متجيداأل، أو ما أشبط الك.  168
 أو: إن أولط ما تف ل بط اهلل سبحانط من النعم علحم عبد .

  كر متعلق الحمد وما يوجبه
اكر متعلق احلمد والشكر والثنـام ومـا لسـتوابط، ولـو إمجـاالأل، ت سـياأل هبـا  لستح  مس:لة:

 )سالم اهلل عليها( حيث قالن: )علحم ما أنعم( و)علحم ما أ م( و)را قدم(.
ندنـط مــن التفصــيل املطلـوب ) مقــام املــدح وحنـو املــدح، كمــا نـرى ان املــا،ح لــذكر األرــام 

                                                           

 .97 ل عمران:  - 166
. والبحــــار 2ح 91ب 92ص 69. والبحــــار ج73ح 21ب 301ص 1رااــــا حبــــار األنــــوار ج - 167
، وهـ  كمـا ) احلـدلث: كفـر ااحـو، 121ب 60ص 90. والبحار ج30ح 91ب 100ص 69ج

وتــرو مــا … وكفــر النعمــة… احــد اااحــد وهــو لعلــم واســتقر عنــد و … بالربوبيــة وأن الانــة والنــار
 جمما البحرلن ما،ة كفر(.…)أمر اهلل بط .. وكفر الزامة

قال ) )لسان العرب( ما،ة ) ين(:  نين الشـ م  نيـاأل، أ : عطفتـط، و ـل الشـ م  نيـاأل: ر، بع ـط  - 161
ن مـن مـدح أو ام، و ـ  بع ـهم علحم بعض، و ل الش م: اعلط إ نني، والثنام: ما لصب بط اإلنسا

 بط املدح.
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 املتعد،ة وا صو يات املختلفة للممدوح.
ــــة للمحـــزون  ــــة، و تلــــب ا صــــال املستحسن وكـــذلك اهـــزون لـــذكر شـــم الصـــفات احلسن

 .169عليط، وهكذا ) كل مور، لكون املطلوب نيط إلالة الكالم

  كر اهلل تعالى وحمده عند تواتر المصائ 
لســتح  اكــر اهلل تعــاىل ومحــد  وشــكر  والثنــام عليــط عنــد اشــتدا، الــبالم وهجــوم  مساا:لة:
 حم اإلنسان.املصائ  عل

والـــك مـــن أهـــم الـــدروب الـــا  ـــ  أن نتعلمهـــا مـــن الصـــدلقة الطـــاهرة )عليهـــا الســـالم( 
حيــث أاــا ) ــلوات اهلل عليهــا( رغــم مــا نــزل هبــا مــن عظــيم املصــاب واليــل ا طــوب، حيــث 
نقدت أباها  امت النبيني ) لحم اهلل عليط و لـط وسـلم( وحيـث هجـم عبـا، السـلطة علـحم ،ارهـا 

، ضــلعها وأســقطوا انينهــا وغصــبوا حقهــا وحــق بعلهــا ســيد األو ــيام وضــربوها وكســروا 
: رغم كل الك تبدأ تظلمها حبمد اهلل وشكر  والثنام عليط. وقد ور، عن اإلمام الصـا،ق 

إن رســول اهلل كــان إاا ور، عليــط أمــر لســر  قــال: )احلمــد هلل علــحم هــذ  النعمــة( وإاا ور، عليــط 
 170كل حال(.  أمر للتم بط قال: )احلمد هلل علحم

وإ ــا كــان احلمــد هلل عنــد نــزول املكــار  ـ كمــا ور،: )احلمــد هلل الــذ  الومــد علــحم مكــرو  
ـ نـطن املكـرو  بالنسـبة إىل الصـاحلني إمـا ترنيـا ،راـة، وإمـا دـو انـ ، هـذا نـيمن  171سـوا (

لقـــا مــــنهم الـــذن  كلــــري املعصــــومني )علـــيهم الســــالم(، أمــــا ) املعصـــومني )علــــيهم الســــالم( 
 كار  كلها تسب  ترنيا ،رااهتم ومزلد قرهبم من اهلل تعاىل.نامل

 
 توجه المظلوم إلى اهلل تعالى

لســتح  للمظلــوم أن لتواــط إىل اهلل تعــاىل بقلبــط، وأن لــذكر  بلســانط مطلقــاأل، و)  مساا:لة:
 حني متهيد  األسباب لرنا الظلم وال يم عنط.

                                                           

 رااا كتاب )البالغة( لإلمام املؤلب ،ام ظلط. - 169
 .17ح 7ب 211ص 90. والبحار ج11ح  61ب  33ص 61حبار األنوار: ج - 170
 ونيط: )سبحان من الومد علحم املكرو  سوا (. 212ص 7مثلط ) شرح النهج ج - 171
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د اهلل سبحانط وتعاىل أوالأل وبالذات، الدعوى واملطالبة باحلق، ندن رنا الظالمة بي 172ومنط
وقـد اعـل اهلل سـبحانط وتعـاىل لرنـا الظالمـة أسـباباأل تكولنيـة أمـر بانتهااهـا ـ كمـا أمـر ررااعـة 
الطبي  عند املرا ـ باعتبار أنط تعاىل اعل الدنيا ،ار بالم وامتحان وأسباب ومسببات، وقد 

 ط علة العلل.نهو سبحان 173ور، ) احلدلث الشرلب: )اعقلها وتوكل(
وبــــذلك لظهــــر واــــط اســــتحباب التواــــط حــــني مطالبــــة احلــــق، حيــــث ان القلــــوب بيــــد اهلل 
سبحانط وتعاىل، وميكن أن لكون التواط هلل سبباأل إللقائط سبحانط وتعاىل الرأنة ) قل  ا صم 

 نيستجي  لدعوة املظلوم ولرنا ظالمتط.
 نقد ور،: )قل  السلطان بني إ بع  الرمحان(.

:ان راــالأل اــام إىل اإلمــام الصــا،ق )عليــط الصــالة والســالم( وســ لط أن لتوســط  كمــا رو 
متسائالأل: لابن رسول  وملا ق ين حااتط، اام إىل اإلمام … لدى الواو إل از حااتط

ـ مـا معنــا  ـ : إين ســ لن اهلل الـذ  بيــد  القلـوب، نــ الن  اهلل مـم ، لـن عليــط؟ نقـال 
 قل  الواو لق ام حااتك.

 
 عموم نعم من

 إفاضة الخير على الجمي 
 كزى.   174لستفا، من ) لقوا ب  الق اهلل(  مس:لة:

وعمــوم نعــم اهلل اــل وعــال ـ علــحم مــا ) هــذا احلــدلث ومتــواتر الروالــات واآللــات والعقــل 
 والوادان ـ  لرى: 

راحـــان تعمـــيم النعمـــة وإناضـــة ا ـــري علـــحم ااميـــا، إضـــانة إىل الالقـــات الـــز واملعـــرول 
 م احلوائج وغريها.وق ا

                                                           

 أ  من متهيد األسباب. - 172
الفصـــــل الســـــابا )  319) التوكـــــل علـــــحم اهلل. مشـــــكاة االنـــــوار  31ب 121وب ارشـــــا، القلـــــ - 173

 63ب 137ص 61. و) حبـــار االنـــوار ج319ح  69ا صـــال املنهـــ  عنهـــا. واـــج الفصـــاحة: ص 
 .11ح 1ب 1ص 100: )واعقل راحلتك وتوكل(. وكذا ) البحار ج 20ح
 .12ب 129ص 11حبار األنوار: ج - 171
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 وقو ا )عليها السالم(: )من( بيان لـ )ما( ) )والثنام را قدم(. 
و )ما قدم( وتمل أن لرا، بط: ما أواد، كما وتمل أن لرا، بط: معل االبتدام، نهو اـل 

 وعال بدأ باإلحسان، وحنن نثين بالذكر ااميل. 
 

 ابتدأها

 االبتداء بالنعمة واإلحساُ
 االبتدام بالنعمة واإلحسان قبل أن لطل  الك من اإلنسان. لستح  مس:لة:

ولفهــم الــك ممــا تقــدم ) البحــث اآلنــب، باإلضــانة إىل أن ا ــري  ــري، واالبتــدام بــا ري 
  ري م اعب، الك انط ) أ ل ا ري  ري، وابتداا  ابتدام باإلحسان، وهو  ري إضا).

 175استحقاقها(.ولذا ور، ) األ،عية: )لا مبتدماأل بالنعم قبل 
نهــو ســبحانط لبــدأ بــالنعم، وهــو ســبحانط  176ومــن أرــام اهلل ســبحانط )البــد م و البــدلا(

بــدلا لبــد  األشــيام ال مــن مثــال ســبقط نــتعلم منــط، نكــل مــا ) الكــون إبــدا ، مــن الــذرة إىل 
ة ا ــرة، ومــن ااــوهر إىل العــرا، ومــن عــامل االعتبارلــات إىل عــامل احلقــائق والواقعيــات، املا،لــ

 منها وا ر،ة، عند القائل هبا.
وهنــاو روالــات عدلــدة نــض علــحم االبتــدام باإلحســان، قــال: )اليــد العليــا  ــري مــن اليــد 

  177السفلحم(.
 

 وسبوغ آالء

 كمال النعم وتمامها
 لستح  إسباغ اآلالم، أ  إمتامها وإكما ا. مس:لة:

                                                           

 .10ح 39ب 71ص 13ونيط لا مبتدلاأل(. وعنط ) حبار االنوار ج) 11البلد األمني: ص  - 171
 110ح 1ب 262ص 1. وحبار األنوار ج191ح  173ص 1الكا): ج - 176
 .101ح 23ل 267ص 71. والبحار ج2ح 29ب 211ص 21حبار األنوار: ج - 177
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 والفرق بني العموم واإلسباغ ) ااملتني:
ةولية النعمة، لزلد ولعمرو ولبكر مثالأل، أو نعم عدلدة لزلد، أ  ةوليـة ان العموم، رعل 

 النعم للواحد.
 أما السبوغ، نعبارة عن الكمال والتمام، و)نعمة سابلة( أ  كاملة وانية. 

وررـا لعـز بــ: تكثـري النعمـة، كيفـاأل، لكـل واحـد مـن  178وررا نسر إسباغ النعمة بتوسعتها 
 املنعم عليهم.
ألاـــا  179نعمـــة: نعمـــة، ألن اإلنســـان لـــنعم بســـببها، وتســـمحم:  المأ مجـــا إىل وتســـمحم ال

تنتهـ  إىل اإلنسـان، نــدن مـا،ة )اىل( رعـل االنتهــام وتعـل هنــا النعمـة، وهـو مــن إضـانة الصــفة 
 للمو ول نهو رعل ) الم سابلة(.

                                                           

أ   قـــال ) جممـــا البحـــرلن: )اســـباغ النعمـــة (: توســـعتها، ومنـــط الـــدعام: )أســـبغ علينـــا نعمـــك( - 171
أن ها علينا سابقة واسعة، والتعدلة بعلحم لت منها معل اإلناضة، و)إسباغ الوضوم(: إمتامـط وإكمالـط، 

 و)احلمد هلل سابغ النعم( أ : كاملها وتامها ]انتهحمل.
وقـــال ) لســـان العـــرب: )شـــ م ســـابغ( أ : كامـــل وال، و)ســـبلن النعمـــة(: إتســـعن، و)نعمـــة ســـابلة( 

 أكملها وأمتها ووسعها. و)أسبغ اهلل عليط النعمة(:
 )أىل( بالقصر والفتر، وقد تكسر ا مزة، جمما البحرلن ما،ة ) اال(. - 179
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 أسداها، وتمام منن واالها

 إسداء النعمة
لنـاب، حسـ  القـدرة، حيـث تقـدم انـط لسـتح  لسـتح  إسـدام الـنعم إىل كـل ا مس:لة:

التخلـــــق بـــــ  الق اهلل ســـــبحانط وتعـــــاىل، واإلســـــدام هـــــو اإللصـــــال بيســـــر ) مقابـــــل اإللصـــــال 
 180بعسر.

 توالي إفاضة النعم
 لستح  التواو ) إناضة النعم وتعاقبها، ملا سبق. مس:لة:

ــــط  كمــــا لســــتح  أن لتجلــــحم اكــــر اإلنســــان نعــــم اهلل ســــبحانط وتعــــاىل علــــحم لســــانط وقلب
اعملااوا آل  واوارحــط، نــدن مركــز اكــر النعمــة، اللســان والبــدن والقلــ ، ولــذا قــال ســبحانط:

 .111 او  شزرا
نـــدن قســـماأل مـــن النـــاب لعـــرل نعـــم اهلل ســـبحانط، لكنـــط اللـــذكرها بلســـانط، وال لظهـــر أ ـــر 
النعمة علـحم اوارحـط، بصـالة أو  ـيام أو ركـو  أو سـجو، أو مـا أشـبط الـك، ومـن النـاب مـن 

 وهكذا.… عل كل الك، ومن الناب من لذكر النعم بلسانط نقط لف
ــــنعم، كمــــا اكرهتــــا الصــــدلقة الطــــاهرة )عليهــــا الســــالم( بــــاللفا،  نــــدن املســــتح  اكــــر ال

 باإلضانة إىل اكرها بقلبها وعملها جبوارحها كما هو ،أهبم ) لوات اهلل 
 

 جم عن اإلحصاء عد ها

 عليهم أمجعني(.
 متام منن( حيث ان مننط تعاىل تامة ال نق  نيها.قو ا )عليها السالم(: )و 

                                                           

قـد لســتفا، الـك مــن الت مـل ) كتــ  الللــة، نقـد اــام ) لسـان العــرب: )السـدو( ]وهــو مصــدر  - 110
ما: )أسـدى( الثال   ا ر،ل: السري اللني و)السا، ( الذ  نيط اتسا   طو ما لني ]انتهحمل. و) ا 

 أعطحم.
 .13سب :  - 111
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 وواىل بني الشيئني رعل: تابا، ننعمط سبحانط وتعاىل التامة متوالية متالحقة.

 إظهار العجز عن إحصاء النعم
: لستح  إظهـار عجـز اإلنسـان عـن إحصـام نعـم اهلل سـبحانط ومـدى قصـور  عـن مس:لة

 نعم اإل ية. اإلحالة جبان  من  لوقاتط تعاىل وهو ال
لوضوح ان اإلنسان ددو، حبد  لري ) نطـاق ضـيق، والـنعم دـدو،ة حبـد كبـري و) إلـار 
واسا حـم بالنسـبة إىل إنسـان واحـد، نكيـب بكـل نعـم اهلل سـبحانط علـحم كـل النـاب مـن أول 

 ا لقة وإىل ما اللنته  من اانة.
الــزمن، إا ال انتهـام لة ــرة بـل الـنعم قــد لصـدق عليهــا الالمتنـاه  الاللقفـ  علــحم امتـدا، 

 رشيئتط تعاىل.  182
 أل األ.  184بل والكيفية 183وررا لكون األمر كذلك من الناحية الكمية

وقد ور، ) الدعام: )وتقا ر وسا قـدر العقـول عـن الثنـام عليـك وانقطعـن االلفـاظ عـن 
 مقــدار داسنـــك وحكـــن األلســـن عــن احصـــام نعمـــك وااا واــن بطرلــق البحــث عــن نعتــك

 .185هبرهتا حرية العجز عن ا،راو و فك(
قو ــــا )عليهــــا الســــالم(: )اــــم( ا  كثــــر )عــــن اإلحصــــام عــــد،ها( نــــدن نعــــم اهلل الميكــــن 
إحصـــااها، نمـــثالأل ) اســـم اإلنســـان مليـــارات مـــن ا اللـــا احليـــة ممـــا اللـــتمكن اإلنســـان مـــن 

 186إحصائها و) كل  لية قشرة )غطام  ارا ( ول  ومركز قيا،ة.

ِكر ال نهائ  ية النعمت
                                                           

 نالنعم مستمرة زماناأل إىل ما الاالة. - 112
 نررا لكون إعدا، النعم ) عامل اآل رة متواترة موا،نة حبيث التتناهحم كمرات  األعدا،. - 113
نررـا تكـون مراتــ  الـنعم و،رااهتـا متزالــدة باسـتمرار المتنــا ، كـ ن تـز،ا، حــالوة العسـل باســتمرار  - 111

 ا، بر، املام ورواا   ناأل بعد  ن وهكذا.ولز،
والبــاقر  ، مــن ،عـام كــان لـدعو بـط امــري املـؤمنني31ح 129ب 103ص 92حبـار االنـوار ج - 111

 والصا،ق  لوات اهلل عليهما.
وقـد أحصـحم بعـض علمـام العلـم احلـدلث إن ) كـل مركـز قيـا،ة لكـل  ليـة  ال ـون ألـب لـابق ـ  - 116

 رة اات لوابق ـ متر عزها وبسببها كانة التفاعالت الكيماولة وغريها.إاا ما شبهنا هذا املركز بعما
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لستح  أن لتذكر اإلنسان ،وماأل أن نعمط تعاىل التعد والنصحم، وأن لشكر اهلل  مس:لة:
 وومد  علحم الك.

ندن تذكر أ ل النعمة والشكر  ا مستح ، وتذكر أاا التعد والنصحم مستح    ر، 
فاا كروني أ كااركم واشازروا لااي وال ألنـط نـو  مـن الــذكر ومـن الشـكر، وقـد قــال سـبحانط: 

 .117زفرُوت
 

 ون:  عن الجزاء أمدها

 عدم إمزاُ الجزاء على النعم
لستح  تذكري النـاب ،ومـاأل بـ ن نعـم اهلل سـبحانط ومـا أناضـط علـحم ا لـق الميكـن  مس:لة:

 واللعقل ازااها. 
ألنط لو نرا إمكـان أ ـل ااـزام منـا لـط تعـاىل ـ وهـو نـرا دـال، ألن ااـزام اللكـون إال 

از  وحيطـــة قدرتـــط، واحلـــال ان كـــل مواـــو، ،ا ـــل ) ملـــك اهلل رـــا هـــو  ـــارج عـــن ملـــك ا ـــ
ســبحانط وحيطتـــط ـ نهـــو أل ـــاأل بنعمـــة ا ـــرى، ألن كـــل مـــا لإلنســـان مـــن اســـم وروح وعقـــل 
وعالفة وقدرة وإميان، وكـل مـا ) الكـون ب مجعهـا، نعـم اهلل سـبحانط وتعـاىل، نكـل حركـة وكـل 

 شكر لستدع  شكراأل ادلداأل إىل ما الاالة.
 يد الطبالبائ  ) قصيدتط:قال الس

 من شزره والشزر للشزر سب    شزراْ وأنا لي بلوغ ما وج 
) منااـات الشـاكرلن حيـث لقـول )عليـط  وهبذا املعل ور، عن اإلمـام زلـن العابـدلن 

 الصالة والسالم(:
)ا   أاهلين عن إقامة شكرو تتابا لولك، وأعجزين عـن إحصـام  نائـك نـيض ن ـلك، 

نلالاو … دامدو ترا،ل عوائدو، وأعياين عن نشر عوارنك تواو ألا،لك وشللين عن اكر
مجـــة ضـــعب لســـاين عـــن إحصـــائها، ونعمـــااو كثـــرية قصـــر نهمـــ  عـــن إ،اراكهـــا، ن ـــالأل عـــن 
إستقصـــائها، نكيـــب و بتحصـــيل الشـــكر وشـــكر  إلـــاو لفتقـــر إىل شـــكر، وكلمـــا قلـــن لـــك 

                                                           

 .112البقرة:  - 117
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 188احلمد، وا  عل  لذلك أن أقول لك احلمد..(.
 

 عن اإل راك أبدها وتفاوت

قو ـــا )عليهـــا الســـالم(: و)نـــ ى( أ  بعـــد، نحيـــاة اإلنســـان التســـا اـــزام نعمـــط ســـبحانط، 
ن مد النعم قد أبعدها عن إمكان ااـزام، حيـث ان نعـم اهلل تـواترت علـحم اإلنسـان قبـل  لقتـط 

وهـو ) عـامل  ) هـذا العـامل ـ مـثالأل عـامل الـذر ـ وحـني كـان ترابـاأل،   نطفـة، ندنسـاناأل كـامالأل،  
 اآل رة ) اانة.

  119العجز عن إ راك النعم
لســتح  اكــر اهلل ســبحانط هبــذا النحــو الــذ  لشــري إىل ددو،لــة إ،راو اإلنســان  مساا:لة:

 من اهة، وإىل ،وام نعم اهلل تعاىل من اهة ا رى.
نعــم اهلل ســبحانط التــدرو، إا ان الــنعم المتناهيــة حيــث ااــا مو ــولة 190ببيـان: ان )ابــد( 

 191نـة الدـدو،ة ـ اللقفيـاأل ـ مـن حيـث الـزمن )الكـم املتصـل غـري القـار( ومـن حيـث العـد، جب
)الكم املنفصل( كما سبق، بل وررا حـم مـن حيـث املسـانة، إا وتمـل توسـا اانـة باسـتمرار 

والساماء بنيناهاا ب:ياد وإناا من هـذا احليـث أل ـاأل، ونظـري  مـا ) احليـاة الـدنيا قـال سـبحانط: 
 لموسعُو

192. 
ومــن املعلــوم ان اإل،راو دــدو،  صو ــاأل ) الــدنيا، ولــذا اللــتمكن مــن إ،راو ابــد الــنعم، 

                                                           

، املنااــاة 122. وعنــط ) مفــاتير اانــان املعــرب ص 21ح 32ب 116ص 91حبــار األنــوار ج - 111
 السا،سة، مناااة الشاكرلن.

:)القــول الســدلد )  حــول هــذا املبحــث ونظــائر  رااــا الكتــ  الكالميــة لإلمــام املؤلــب، ومنهــا - 119
 شرح التجرلد( و) شرح املنظومة(. 

 األبد: الدوام وا لو،، ورعل الدهر الطولل الذ  ليس رحدو،. - 190
 أ  عد، مصا،لق النعم. - 191
 .17الذارلات:  - 192
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 )عن اإل،راو أبدها( أ  أبـد النعم و،وامها. 193نقد )تفاوت( أ  تباعد تباعداأل كبرياأل 
نـال لــتمكن اإلنســان مـن إ،راكهــا، نــدن القـوة املدركــة دــدو،ة، والـك غــري دــدو، بالقيــاب 

 لستوع  غري اهدو، استحالة عقلية كما أشرنا إىل الك.لتلك، واهدو، ال
وقـــد لكـــون الســـب  ) ددو،لـــة القـــوة املدركـــة ) الـــدنيا: ســـجنها ) حيـــز ااســـم، نلررـــا 
توسعن املدارو اإلنسانية ) اآل رة حبيـث نـيط بـالنعم وشـبهها، وهـذا األمـر علـحم مبـل هـر، 

 الروح أظهر، نت مل.
 

 شزر التصالهاوندبهم الستزا تها بال

 االستزا ة من النعم
لســتح  الســع  لالســتزا،ة مــن الــنعم بالشــكر وغــري ، حــم لتف ــل اهلل ســبحانط  مساا:لة:

باتصال النعم بع ها ببعض، ندنط تعاىل هو الذ  )ندهبم( أ  ،عـاهم )السـتزا،هتا بالشـكر(، 
 ،ون شك. 194وإاابة ،عوة اهلل تعاىل رااحة

لائن شازرتم توا ـلها أ ـر الشـكر وبسـببط، قـال تعـاىل: وقد وعد سبحانط بزلـا،ة الـنعم وب
 .191ألزيدنزم

 .196ومن يشزر فإنما يشزر لنفسهوقال سبحانط: 
ومااان جاهاااد فإنماااا يجاهاااد لنفساااه إُ اهلل لغناااي عااان وقـــال عزواـــل )  لـــة أ ـــرى: 

 .197العالمين

 التحف  على النعم
ر القـــوو والعملـــ ، لســـتح  الـــتحفا علــحم الـــنعم، نـــدن الـــنعم إ ـــا نفـــا بالشـــك مسااا:لة:

                                                           

 تفاوت الشيئان تفاوتاأل: أكثر تباعد ما بينهما ]جمما البحرلن للشيخ الطرو  ما،ة )نوت(ل. - 193
 ل األعم.باملع - 191
 .7إبراهيم:  - 191
 .10النمل:  - 196
 .6العنكبوت:  - 197
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نللشـــكر نائــــدتان: نائــــدة حفــــا الــــنعم، ونائــــدة االســــتزا،ة منهــــا، واســــتحباب الــــتحفا علــــحم 
 األ ل ـ ما هو املواو، من النعم ـ لفهم من ندبط تعاىل لالستزا،ة منها كما الخيفحم.

كمـــا لســـتح  تشـــولق النـــاب بع ـــهم بع ـــاأل لالســـتزا،ة مـــن الـــنعم، والـــتحفا علـــحم مـــا 
تشـملط الالقـات كثـري مـن اآللـات والروالـات، إضـانة إىل العقـل، وبيـان ندبـط  عندهم منهـا، إا

 تعاىل لذلك من لرق التشولق.
 كما لستح  تعلـيم اآل ـرلن لـرق االسـتزا،ة مـن الـنعم وحفظهـا، ولشـملط قولـط تعـاىل:

 .198تعاونوا على البر والتقو 
ة أو بالنيـة، نـدن احلمـد وهذا من غـري نـرق بـني أن تكـون النعمـة ما،لـة أو معنولـة، ظاهرلـ

 والشكر لوابان بقام النعمة واالستزا،ة منها.

 وجوب أص  الشزر وبعض مصا يقه
  199ميكن القول بواوب أ ل الشـكر هلل تعـاىل، نمـن أعـرا عـن شـكر  مطلقـا أل  مس:لة:

كـــان  مثـــاأل، كمـــا قـــد  ـــ  بعـــض مصـــا،لقط، لواـــوب حفـــا أو نصـــيل بعـــض الـــنعم اهـــات 
 عدلدة.

وااـــ ، ومنـــط مســـتح ، نـــدن كـــان مقدمـــة للوااـــ  واـــ ، وإن كـــان ندنـــط مـــن الشـــكر 
، للـتالزم بـني املقدمـة وا  املقدمـة، كمـا قـرر ) حبـث مقدمـة 200مقدمة للمستح  اسـتح 

 .201الواا  ومقدمة احلرام
 وقد أرشد اهلل سبحانط للشكر حم لستزلد اإلنسان من نعمط تعاىل. 

  .202لئن شزرتم ألزيدنزم قال سبحانط:
 النعم عند الشكر متصلة بع ها ببعض، بف لط تعاىل.وستكون 

 والشكر ـ نيما عدا الواا  ـ مستح  مطلقاأل.
                                                           

 .2املائدة:  - 191
 بالقل  واللسان وااوارح ،ائماأل. - 199
 ولو عقالأل. - 200
 رااا )األ ول( لإلمام املؤلب ،ام ظلط. - 201
 .7إبراهيم:  - 202
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مســـتح ، ســـوام كـــان هبـــذ  الصـــيلة أم بســـائر الصـــيغ،  203كمـــا أن الشـــكر هبـــذا اللفـــا
وسوام كان متعلقط لفا اااللة بذاتط أم سائر  ـفاتط، نيصـر أن لقـول: )شـكراأل هلل( أو)شـكراأل 

 ازق( أو)احلاكم( أو)العامل( أو)القائم( أو)الدائم( أو)احل ( أو)القيوم(. للخالق( أو)الر 
كما لصر أن لقول: )أشكر( أو)إين شـاكر( أو مـا أشـبط الـك مـن األلفـاظ الكثـرية، مـن 
حيـــث التعلـــق ومـــن حيـــث  ـــيلة الشـــكر، وكـــذلك لصـــر أن لـــ   بصـــيلة اامـــا حنـــو: )إنـــا 

 شاكرون( وما أشبط الك.
 اللفظ . هذا كلط ) الشكر 

اعملاوا آل  او  شازراْ  وأمـا الشـكر العملـ : نبدلاعـة اهلل سـبحانط، قـال تعـاىل:
201 

اشزروا لي وال تزفرُووقال تعاىل: 
 واملرا، بالشكر هنا: األعم. 205

 
 

 واستحمد إلى الخالئق باجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها

 حمد اهلل واج  أم مستح 
 نعمط وعلحم غريها أل األ.  لنبل  محد اهلل تعاىل علحم مس:لة:

ولـوال القرلنــة لـدل قو ــا: )اسـتحمد( علــحم الواــوب، إا )اسـتحمد( رعــل: للـ  مــنهم ـ 
ال ش نط ـ أن ومدو ، ألنط أاـزل علـيهم الـنعم، واأل ـل ) للـ  العـاو مـن الـداين واـوب 

لحمــد إا الــك ملــزم ل 206التلبيــة،  ا ــة إاا كــان مشــفوعاأل بتعليــل كتعليلهــا )عليهــا الســالم(
 عقالأل.

 209املنطبقـة علـحم الوااـ  مـن احلمـد 208علحم واـوب الطبيعـة 207وميكن االلتزام بداللتط
                                                           

 أ  هبذ  املا،ة. - 203
 .13سب :  - 201
 .112البقرة:  - 201
 م: )باازا ا(.) قو ا عليها السال - 206
 أ  ،اللة )استحمد(. - 207
 وه  الكل  الطبيع . - 201
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 نت مل. 210نيتحقق امتثا ا باإلتيان بتلك املصا،لق وتكون القرائن  ارنة عن إرا،ة العموم
فليعبادوا رب هاِا البيات، الاِي أطعمهام مان جاوع وآمانهم مان ونظري  قولـط تعـاىل: 

خو 
211 

عبـــارة عـــن اإلكمـــال كمـــا ســـي  ، نهـــذ  ااملـــة بالنســـبة إىل الكيـــب، وإن  و)اإلاـــزال(:
لزلـدها كمـا  213بالنسـبة إىل الكـم، نشـكر  علـحم محـد  212أمكن غري الك، وااملة السابقة 

 ولعطيها الدميومة زمناأل.
 وقد لفرق بني احلمد والشكر: 

نـط ررـا ومـد لكـون ب ن )احلمد( أعم، إا ليس نيط ،اللة علحم نعمـة وا ـلة إىل احلامـد، أل
 اهمو، لط  فة محيدة، بينما )الشكر( لط هذ  الداللة، وقد سبق الك. 

  ال خيفحم ان الشكر واحلمد مطلوبان هلل تعاىل ألال اإلنسان نفسط، اللفائدة تعو، إليط 
ســبحانط، إا هــو تبــارو وتعــاىل اللــين املطلــق، نهمــا كعبا،تــط اــل وعــال تزلــد اإلنســان تكــامالأل 

 واقوابا منط سبحانط، نطلبط الك مناأل للطفط وكرمط ون لط وحكمتط.  ورواأل 
ولشــري إىل الــك مــا ور، مــن قولــط تعــاىل ) احلــدلث القدســ : )عبــد  ألعــين تكــن مثلــ  

 . 214أقول للش م كن نيكون، وتقول للش م كن نيكون(
 .215وأُ اعبدوني هِا صراط مستقيموقولط سبحانط: 

                                                                                                                                                                      

املرا،: ان هناو مصا،لق واابة شرعاأل تت ـمن احلمـد لـط تعـاىل، كالصـالة املت ـمنة لسـورة احلمـد ـ  - 209
 مثالأل ـ نينطبق كل  )احلمد( املطلوب علحم هذ  املصا،لق ولتحقق هبا.

، ، نعلـحم هـذا تكـون سـائر أنـرا، احلمـد املتحققـة ) غـري أ  ارا،ة: ا اب مطلـق احلمـد وكـل أنـرا - 210
 الواابات املعهو،ة مستحبة.

 .1-3قرلش :  - 211
 )وندهبم الستزا،هتا بالشكر التصا ا(. - 212
 أ  معط. - 213
ونيــط: )لــابن  ،م انــا اقــول للشــ م كــن نيكــون العــين نيمــا أمرتــك  310رااــا عــدة الــداع  ص - 211

ـــط  169ص 1و) الصـــراط املســـتقيم جااعلـــك تقـــول للشـــ م كـــن نيكـــون(.  ـــط و ل ـــط  ـــلحم اهلل علي عن
 وسلم: )ان هلل عبا،األ ألاعوا اهلل ن لاعهم اهلل لقولون للش م ب مر  كن نيكون(. 

 .61لس:  - 211
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 .216ُو اهلل ما اليملك لزم ضراْ والنفعاْ أتعبدُو من  وقولط تعاىل: 
 ونظائرها كثرية، مما لدل علحم أن النفا وال رر لعو، لإلنسان نفسط.

لقــال: )أازلــن لــط مــن العطــام( أ :  217و) اإلاــزال( معنــا : اإلكمــال واإلمتــام واإلكثــار
أكثـــرت، نـــدن أ ـــل النعمـــة لواـــ  احلمـــد والشـــكر واإلكثـــار مـــن النعمـــة لســـتدع  مزلـــداأل مـــن 

 حلمد والشكر.ا
نـــالالزم واوبـــاأل أو اســـتحبابا إلقـــال النـــاب علـــحم الـــك، حـــم ومـــدو  ولشـــكرو  ســـبحانط 

 وتعاىل أكثر وبذلك لستجلبون  رياأل أكثر بلطب اهلل سبحانط وتعاىل.
وكمــا أنــط ســبحانط نــدهبم لالســتزا،ة منهــا ) ،ار الــدنيا، كــذلك نــدهبم إىل احلصــول علــحم 

كلما رزقوا منها من ثمارة رزقااْ ز الشكر واحلمد، قال تعاىل: أمثال نعم الدنيا ) اآل رة ع
 .218قالوا هِا الِي رزقنا من قب  وأتوا به متشابهاْ 

نالشكر واحلمد أوالأل لزلد نعم الدنيا، و انياأل لسب  نعم اآل رة، نهـو تعـاىل قـد  ـل ،عوتـط 
، نالراار ـ واوبـاأل أو 220ننبـ )الدعوة إىل أمثا ا( أ : أمثال تلك النعم واآلالم وامل 219وللبط

 استحبابا ـ ندب العبا، و،عوهتـم إىل االستـزا،ة منها.
 وهذ  ه  نو  من التجارة ما اهلل سبحانط، نظري قولط تعاىل:

إُ اهلل اشتر  من المممنين أنفسهم وأموالهم ب:ُ لهم الجنة 221 . 

                                                           

 .76املائدة:  - 216
تستفا، هذ  املعـاين ممـا اكـر  الللولـون لتوضـير معـل )اـزل( أو مـوار، اسـتعمالط، نمـثال: )اـزل(   - 217

ر اا رأ  ايــد، و)ااــزل(: العاقــل األ ــيل الــرأ  ]القـــاموب اهــيطل ـ )اــزل( و)حطبـــاأل ككــرم:  ــا
اـــزالأل( أ : غليظـــاأل قولـــاأل، و)راـــل اـــزل( أ : ايـــد الـــرأ ، و)امـــرأة ازلـــة( أ : تامـــة ا لـــق و)اللفـــا 
ااـزل(:  ـالل الركيـك و) اازلـل(: العظـيم، و)عطـام اـزل وازلـل( أ : كثـري ـ ]رااـا لسـان العـرب 

 ازلل.ما،ة 
 .21البقرة:  - 211
أ  أضــال لطلبــط األول ]وهــو للــ  احلمــد ) )اســتحمد( وللــ  الشــكر ) ااملــة الســابقةل  - 219

 للباأل  انياأل هو ]الدعوة إىل األمثالل.
 ) قو ا عليها السالم: )من عموم نعم ابتداها وسبوغ  الم أوالها ومتام منن واالها(. - 220
 .111التوبة:  - 221
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ضـانة إىل أن الكـل ملـك ومن الواضر: ااا هـارة رمزلـة، إا ال نسـبة بـني الـثمن واملـثمن، إ
 222لط تعاىل.

 

 وأشهد أُ ال إله إال اهلل

 بح  حول كلمة التوحيد
التعبري بـ )أشهد( ،ون )أقر( أو )أعول( أو ما أشبط الك، نظـراأل ألن )الشـها،ة(  مس:لة:

و)الشهو،( هـو أعلـحم مراحـل اإل،راو، وواـو،  تعـاىل ووحدانيتـط مـن الواـدانيات والفطرلـات، 
 223نسان ب الحم أحنام املعرنة، وكذلك نيما هو رنزلة الك.نهو معلومة لإل

مركبـــة مـــن عقـــد ســـل  وعقـــد إ ـــاب، ننفـــ  البالـــل واللـــري أوالأل،    224وكلمـــة التوحيـــد 
 إ بات احلق اهض املطلق.

إضـانة إىل أن الوكيـز علـحم  225هذا ونفحم الشرلك لستلزم ـ لـدى الدقـة ـ نفـحم ااـزم أل ـاأل 
 226 املعتقدات ،ون قسيمط.نف  الشرلك ألنط الشائا )

   إن واوب اإلميان باهلل تعاىل نطر  وعقل ، وما ور، من إ اب الك إرشا، وإلفات. 
 وإن منكر واو،  تعاىل كانر، ندن كان معتقداأل بط سبحانط نيما سبق   أنكر 

                                                           

لــثمن واملــثمن، واملشــو  واملشــوى كلهــا ملــك هلل تعــاىل، ولــذلك كانــن املعاملــة رمزلــة أ  : إن ا - 222
 جمازلة.

 قد لكون املرا، الشها،ة برسالة الن   لحم اهلل عليط و لط وسلم الثابتة بالزاهني االية. - 223
 أ  )ال إلط اال اهلل(. - 221
ت ـمن كلمـة التوحيـد نفـحم االاـزام هلل قد لكـون هـذا ،نـا ، ـل مقـدر، وإاابـة عـن انـط ملـااا مل ت - 221

تعاىل؟.. حيث ان إ بـات الواحدلـة لسـتلزم إ بـات األحدلـة أل ـاأل، إا املركـ  الخيلـو إمـا أن لكـون كـال 
ازئيـط واابــاأل نلــم لكــن واحــداأل وهـذا  لــب، أو لكــون كالمهــا ممكنــاأل نـال لعقــل أن لكــون املركــ  منهمــا 

نعندئــذ اللكــون ا مــو  واابــاأل ـ إا النتيجــة تتبــا أ ــس واابــاأل، وهــذا  لــب، أو لكــون أحــدمها واابــاأل 
 املقدمتني ـ بل كان هذا اازم وااباأل وااو ك م احلجر جبن  اإلنسان ولكون التعبـري باازئية بالالأل.

 وهو نف  اازم والوك . - 226
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 .227كان مرتداأل، واملرتد نطر  ومل ، والبحث ) الك كلط موكول إىل مظانط
الـــك كلـــط ـ مـــن: أ ـــول الـــدلن ولواحقهـــا والفـــرو  وشـــطر وانـــر مـــن واحلكمـــة ) اكـــر 

األ القيــات ـ )  طبتهــا )عليهــا الســالم(، هــ : التعلــيم والتزكيــة والت كيــد والوكيــز والتــذكري 
 وإمتام احلجة. 

ندن ب مثال هذ  ا طبة منها ومن أبيها وبعلها وبنيها )عليهم  لوات املصلني( أ اروا عن 
 . 229وعلموهم وزكوهم 228ولالناب ،نائن العق

وب مثا ــا تركـــزت هــذ  املبـــاين و بتـــن وترســخن رغـــم كـــل الطــوار  واملوانـــا والتشـــكيكات 
 والشبهات. 

 .230لئال يزُو للناس على اهلل حجة وب مثا ا متن احلجة علحم الناب:
وقد لكـون لـذلك أل ـاأل مـا  ـد مـن الشـار  املقـدب حيـث قـد سـن واابـات ومسـتحبات 

بــل مــن قبلهمــا ومــن بعــدمها  231حيــاة اإلنســان كلهــا، مــن الــوال،ة حــم الونــاة متتــد بامتــدا، 
 وه  تت من احلدلث عن األ ول والفرو  واأل القيات وشبط الك. 232أل ا أل 

 

 وحده الشريك له

نلــذلك  ــدها عليهــا الســالم نــد ن عــن الــك كلــط )  طبتهــا، تزكيــةأل وتعليمــاأل وتــذكرياأل 
 األ بعد األسوة.وإمتاماأل للحجة، ولت من الك أل 

                                                           

 كتاب الطهارة، الثامن )  اسة الكانر.  271-112ص 1رااا موسوعة الفقط ج - 227
للحــدلث الــوار، ) بيــان حكمــة بعثــة األنبيــام علــيهم الســالم: )ولثــريوا  ــم ،نــائن العقــول( إشــارة  - 221

 ل.70ح 1ب 60ص 11]حبار األنوار ج
هــو الــذ  بعـــث ) األميــني رســـوالأل لتلــو علــيهم  لاتـــط ولــزكيهم ولعلمهـــم إشــارة إىل قولــط تعـــاىل: - 229

 ل.2ة : ]اامع الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لف  ضالل مبـني
 .161النسام:  - 230
 نمثالأل لستح  األاان واإلقامة ) أان الوليد. - 231
 كاأل،عية الوار،ة قبل وحني احلمل، وكاأل،عية الا تقرأ للمين والصالة عليط وتلقينط.  - 232
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 وحدانية اهلل وأحديته
االعتقــا، بوحدانيتــط تعــاىل، وب حدلتــط أل ــاأل نـــ:  233 ــ ، واوبــاأل نطرلــاأل وعقليــا أل  مساا:لة:

 231)كما هو الواحد إنه األحد ليس له االجزاء ال اجزاء حد(
نــدن الــالزم أن لعتقــد اإلنســان باإللــط الواحــد، الفــر،، الــذ  الشــرلك لــط والاــزم لــط، ومــن 

 بشرلك هلل سبحانط كان مشركاأل، أ : أشرو باهلل غري .  اعتقد
لم يلد ولم يولاد، ولام يزان لاه كفاواْ  سوام اعل لط من البشر ولداأل أو والدا أو زواـة:

  .235أحد
أو إ األ   ر، كما ) الثنولة الذلن لعتقدون بد ني ا نني: إلط ا ري وإلط الشـر، أو إلـط النـور 

نـدن هـذا أل ـاأل مشـرو، عليـط أحكـام الكفـار كمـا هـو مـذكور ) والظلمة، أو أكثر مـن الـك، 
 .236)الفقط(

و)وحد ( و)الشرلك لط( ت كيد ) ت كيد مل مون )الإلط إال اهلل( وكان الت كيد دبذاأل، لشيو  
 .237الشرو وشدة متسك لوائب عدلدة بط وللريالك

 استحباب التلف  بالشها ة
 دانيتط سبحانط وتعاىل.لستح  التلفا بالشها،ة بواو،  ووح مس:لة:

نــدن املســتح  اســتخدام مــا،ة الشــها،ة مثــل: )أشــهد( أو )شــها، ( او مــا أشــبط الــك، 
وان مل لكـن هـذا اللفـا رـا هـو هـذا اللفـا ـ مـا،ة و ـيلة ـ واابـاأل، ولـذا لـو قـال: )أعتقـد بالـط 

 واحد( أو تلفا بنظائر الك كان كانياأل.
ا ، أما النطق بلفا الشها،ة نهو مسـتح ، إال ن  ل اإلميان باهلل تعاىل وبوحدانيتط وا

) مثــل التشــهد ) الصــالة حيــث ،ل الــدليل علــحم الواــوب، وكــذلك الشــها،ة بســائر  ــفاتط 
                                                           

اهــ  اإلمــام املؤلـــب ) )األ ــول( إىل أن العقــل حـــاكم أل ــاأل ال مــدرو نقـــط، علــحم ان العبـــارة  - 233
 إل،راو واحلكم.هنا أعم من ا

 أازام احلد: ه  أازام املهية، أ  اانس والفصل، نليس لط حم التجزا العقل . - 231
 .1ـ 3اإل الص:  - 231
 كتاب الطهارة، الثامن )  اسة الكانر.  271-112ص 1رااا موسوعة الفقط ج - 236
 ك مهية املوضو .  - 237
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 الثبوتية والسلبية، ندن أ ل االعتقا، هبا واا  والتلفا مستح .
حيــث ان )الــتلفا( لــط أ ــر تكــولين ووضــع  ونفســ  و ــارا  ) كثــري مــن األحيــان، و) 

د مــن األمــور، إا انــط نــو  مــن )اإلوــام( و)التلقــني( إضــانة إىل مد ليتــط ) تلــولن اهــيط العدلــ
 .238صبغة اهلل ومن أحسن من اهلل صبغةوإعطام  بلة معينة : 

العقـــالم الكثـــري مـــن شـــؤون حيـــاهتم، غـــري مكتفـــني بــــ  239وهـــو )املظهـــر( الـــذ  لبـــين عليـــط
عـــات الــا قـــد لعـــد الكــالم أحــد املـــززات )امل ــمر واملخــز( نحســ . كمــا ) العقــو، واإللقا

 240واألركان  ا، وحد  نقط أو ال.

 الت:كيد في االعتقا يات
لســـتح  الت كيـــد ) الق ـــالا االعتقا،لـــة، ت كيـــداأل لفظيـــاأل أو معنولـــاأل، كمـــا قالـــن  مسااا:لة:

 )سالم اهلل عليها(: )ال إلط إال اهلل(.. )وحد (.. )الشرلك لط(.
اهلل عليــط و لــط وســلم( حينمــا وقــب قائمــاأل علــحم بــاب الكعبــة: وقــد قــال رســول اهلل ) ــلحم 

وكمـا نشـاهد الـك )  241)الإلط إال اهلل وحد  أ ز وعد  ونصر عبـد  وهـزم األحـزاب وحـد (
 كلمات كثرية لرسول اهلل ) لحم اهلل عليط و لط وسلم( وكلمات املعصومني )عليهم السالم(. 

فااااعلم اناااه ال إلاااه إال القـــر ن احلكـــيم: والظـــاهر ان ال ـــمري أل ـــاأل كـــال، كمـــا ور، ) 
 وما أشبط الك..242هو

 استحباب االبتداء بالشها ة
لســتح  ت ــمني بدالــة ا طبــة أو الكــالم ـ بــل والعمــل أل ــاأل ـ بالشــها،ة هلل  مساا:لة:
 بالوحدانية.

                                                           

 .131البقرة:  - 231
 أ  علحم املظهر. - 239
ـ )ال( نف  لـ )نقـط( واملقصـو،: ان العقـالم ) العقـو، واإللقاعـات لشـولون املـزز أ  ما غري ، ن - 210

وهـو امــا اللفــا نحســ  ـ علــحم مبــل الــبعض أو ) بعــض املــوار، ـ أو اللفــا وغــري  مــن ســائر املــززات  
 كاإلشارة والفعل مثالأل علحم سبيل البدل.

 .26ح 101ص 21حبار األنوار: ج - 211
 .19دمد:  - 212
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نــدن االبتــدام ) كـــل  طبـــة وكـــل كــالم وكــل عمــل ـ هــارة كـــان أم زراعـــة أم ســفراأل أم غــري 
ـ بالشـها،ة، سـوام كـان بـنفس لفـا الشـها،ة أم بلريهـا، مثـل أن لقـول: )ال إلـط إال اهلل( الـك 

مستح  وموا  للمباركية ونزول ا ريات اإل ية وتواط العنالات الربانيـة، و) احلـدلث:)ندن 
نتشـملط اإللالقـات و،ليـل  243اكر اهلل سبحانط حسن علحم كل حال نال تس م من اكر اهلل(

 األسوة.
 ابتدام الكالم بالعنالة األكثر، إا هو من أالحم املصا،لق. وميتاز

وكـذلك األمـر )   ـر الكـالم أو العمـل، ) كثـري مـن األحيـان، كمـا ور،: )نـدن مـن كــان 
 244  ر كالمط ال إلط هلل إال اهلل ، ل اانة(.

: )كفـــــارات ا ـــــالس أن تقــــول عنـــــد قيامـــــك ســــبحان ربـــــك رب العـــــزة عمـــــا وقــــال 
 245حم املرسلني، واحلمد هلل رب العاملني(.لصفون، وسالم عل

وقال ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: )إن كفارة ا لس: سبحانك اللهم وحبمدو ال إلـط إال 
  246أنن رب ت  عل  واغفر و(.

 صبغة اهلل 
لســتح  )تطعــيم( و)مــط( كانـة اوانــ  احليــاة ببيـان األمــور اإلعتقا،لــة، ونولــل  مسا:لة:

ث تتحــول إىل اــزم اللتجــزأ مــن حيــاة النــاب، ) املســجد واملدرســة الــك إىل ســنة شــاملة حبيــ
واملعمل واملتجر والبين وغريها، نـذكر وبيـان وكتابـة الق ـالا اإلعتقا،لـة لنبلـ  أن ميـط ا طـ  
والكتـ  والصـحب وحـم ااــدران عـز لوحـات  ـلرية تت ــمن كلمـات منتخبـة تـذكر ب  ــول 

 العقائد. 

                                                           

 .2ح 7ب 219ص 1ئل الشيعة: جوسا - 213
ا لـــــــس  110. واألمـــــــاو للشـــــــيخ الصـــــــدوق ص311ح 132ص 1مـــــــن الو ـــــــر  الفقيـــــــط: ج - 211

نصـل ) تلقـني  210 ـواب تلقـني امليـن. و،عـوات الراونـد  ص 191الثمانون. و واب األعمـال ص 
 اهت ر عند املوت وتلسيلط وتشييعط.

ـــــات1ح 37ب 111ص 11وســـــائل الشـــــيعة: ج - 211  -110املباركـــــة ) ســـــورة الصـــــانات:  ، واآلل
112. 
 .1111ح 1ب 290ص 1مستدرو الوسائل: ج - 216
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عليهــا الســالم( تتطـرق بــدمأل ووســطاأل و تمـاأل لتلــك الق ــالا ولـذلك نــرى الصــدلقة الطـاهرة )
العقائدلــة، ونــرى  ل البيــن )علــيهم الســالم( والعلمــام األبــرار مــن بعــد قــد أ، لوهــا حــم ) 
 طبـــة عقـــد النكـــاح: )احلمـــد هلل الـــذ  أحـــل العقـــد والنكـــاح وحـــرم الزنـــا والســـفاح، والصـــالة 

 …(.الفالحوالسالم علحم دمد و ل بيتط سا،ات أهل ا ري و 
 ندن هنالك مرحلتني: 

أن ميـط اإلنسـان اهنـط وضـمري  بكلمـة التوحيـد ـ لفظـاأل وم ـموناأل ـ ونظائرهـا مـن  األولاى:
الااِين األمــور اإلعتقا،لــة، وأن لطفــر الــك علــحم لســانط ،ومــاأل بينــط وبــني نفســط، قــال تعــاىل: 

ِكرُو اهلل قياماْ وقعو ا وعلى جنوبهم   .247ي
اإلنســان مــا اآل ــرلن ) هــذا البعــد: عــز بيــان الــك للنــاب قــوالأل مرحلــة تعامــل  الثانيااة:

وكتابــة وغريالــك، حبيــث لصــبر مظهــر ا تمــا مظهــراأل لكلمــات التوحيــد والشــها،ة هبــا وبــالنبوة 
 وما أشبط الك.

ـــط تعـــاىل صااابغة اهلل ومااان أحسااان مااان اهلل : ولشـــري إىل هـــذا بـــ وت بيـــان إعجـــاز ، قول
صبغة

ا،تان بـل الشـها،ات الـثالو ونظائرهـا إىل ) ـبلة( عامـة نالالزم أن تتحـول الشـه 248
 للمجتما وشاملة لشم ميا،لن احلياة.

 

 كلمة جع  اإلخالص ت:ويلها

 اإلخالص في العقيدة والعم 
ااواحنيـة وااوارحيـة األ ـرى     اإل الص ) اإلعتقا،لـات، وكـذا ) األعمـال مس:لة:

علــحم اإلميــان ب  ــول الــدلن  لصــاأل غــري مشــوب ) ااملــة، نــدن اإلنســان  ــ  أن لعقــد قلبــط 
، بـــ ن لقـــوم ب عمالـــط العبا،لـــة  لصـــاأل هلل، الرلـــامأل أو رعـــةأل، أو لمعـــاأل ) أاـــر 249الـــك بشـــ م

                                                           

 .  191 ل عمران:  - 217
 .131البقرة:  - 211
ميكن توضير تصور إمكان ووقو  الشرو ) الق ـالا اإلعتقا،لـة عـز اكـر بعـض األمثلـة: اإلميـان  - 219

بوحدانيتـط سـيد ل ) النـار، حبيـث لـوال هـذا  بوحدانية اهلل تعاىل ألنط كذلك، ال ألال أنط لوال اإلميـان
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نـــداا مل لكـــن لـــط  250،نيـــو  أو مـــا أشـــبط الـــك، إال مـــا كـــان علـــحم حنـــو الـــداع  علـــحم الـــداع 
 يم:إ الص مل لقبل اهلل سبحانط منط، كما قال تعاىل ) قر نط احلك

  وماا أماروا إال ليعبادوا هلل مخلصاين لاه الادين حنفااء ويقيماوا الصاالة ويمتاوا الزكااة
و لك  ين القيمة

251. 
و)القيمة(  فة هذول أ  ،لن الطرلقة القيمة، أو ،لن النفس القيمة، أو ما أشبط الك 

و ب مؤنثـاأل، مما ميكن تقدلرها ألن تكون )القيمة(  فة  ا، ندن املو ول إاا كان مذكراأل وال
 .252أو بالعكس لقدر مثل هذا التقدلر

أما بالنسبة إىل مـا عـدا اإلعتقا،لـات واألعمـال العبا،لـة كاملعـامالت واألعمـال الشخصـية 
 وما أشبط، ندن كان مقروناأل باإل الص كان سبباأل للف ل والزكة.

وأنعالــط  وهنــاو روالــة تفيــد اســتحباب أن  عــل اإلنســان كــل أعمالــط حــم أعمالــط العا،لــة 
الشخصية اليومية ـ كاألكل والشرب واملنام مثالأل ـ هلل سبحانط وتعاىل، نداا أكل شيئاأل أو شرب 
املام، أكلط و شربط بلحاظ ان اهلل سبحانط أمر أن لكون  حير ااسم سليم ااسد ومتنعمـاأل 

                                                                                                                                                                      

التخــول ملــا  مــن بوحدانيتــط، وكــذلك األمــر مــن حيــث الطمــا ) اانــة، ) هــذا املثــال، وكــذا ) بقيــة 
األمـور اإلعتقا،لــة، وهنـاو مثــال مــن  ـط   ــر: اإلميــان برسـالة الرســول  ــلحم اهلل عليـط و لــط وســلم ألن 

عـــرك أو ألنــط مــن قبيلـــة كــذا أو مـــا أشــبط الــك ـ ممـــا لــذه  اليـــط اهلل ســبحانط ا ــذ  رســـوالأل، ال ألنــط 
القوميــون وأشــباههم ـ ولــو بنحــو التشــرلك، أ  لــؤمن برســالتط ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم( ألن اهلل 
أرســلط وألنـــط كــان عربيـــاأل. وميكــن التمثيـــل بــنمط   ـــر وإن كــان نـــا،راأل: اإلميــان بـــ   واحــدة مـــن أ ـــول 

من انكشال عـدم اعتقـا،  هبـا وعـدم عقـد قلبـط عليهـا ولـو عـز نلتـات اللسـان  الدلن ملا سبق، ال وناأل 
 أو عز أاهزة كشب األنكار أو ما أشبط الك.

كمــن لســت ار للصــالة نيابــة عــن ميــن مقابــل كــذا مــن املــال، نــدن األاــرة لــو اعتزهــا ،اعيــاأل لكــ    - 210
 نقطا كما ال خيفحم.لقصد )الصالة هلل(  ر وإال نال، واالستثنام ) كالم املصنب م

 .1البينة:  - 211
: )،لـــن القيمـــة( أ  ،لـــن الكتـــ  القيمـــة ـ الـــا تقـــدم 201ص 3و) تفســـري تقرلـــ  القـــر ن ج - 212

: )،لـن القيمـة 122ص 1اكرها ـ رعل انط الـدلن املـذكور ) تلـك الكتـ . و) تفسـري جممـا البيـان ج
نة الشــ م اىل  ــفتط والــك غــري اــائز، النــط تقــدلر  ،لــن امللــة القيمــة، النــط ااا مل لقــدر الــك كــان اضــا

 رنزلة اضانة الش م اىل نفسط(.
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 بنعم اهلل تعاىل: 
هاااي للاااِين قااا  مااان حااارم زيناااة اهلل التاااي أخااارج لعباااا ه والطيباااات مااان الااارز  قااا  
آمنوا

253.  
 . 254و) الروالات: )إن لبدنك عليك حقاأل(

 وكذلك إاا اه  إىل ،ورة امليا  أو سانر للونيط أو باشر زواتط وغري الك.
حيـث  255بل حـم املكروهـات قـد ميكـن إتيااـا هلل سـبحانط وتعـاىل إاا كانـن دـالأل لـذلك

 نت مل. 256زائمط(ور،: )إن اهلل و  أن لؤ ذ بر صط، كما و  أن لؤ ذ بع
وأمـــا ) اهرمـــات بـــدون أن لكـــون  ـــا اهـــة واـــوب نـــال، نعـــم إاا  ـــار للمحـــرم اهـــة 
واوب أهم كان كذلك، كما إاا عمل درماأل تقيـة أو  ـول ضـرر أكـز كخـول املـوت إاا مل 

فمان اضاطر غيار لستعمل هذا احلرام ـ ك كل حلم ا نزلر ) املخمصـة ـ كمـا قـال سـبحانط: 
ال إثم عليهباغ وال عا  ف

 258مما نصل مبحثط ) الفقط. 257
  ال خيفحم ان مراا وملل الشها،ة بــ ) ال إلـط إال اهلل( اإل ـالص، واملـرا، بكـون مراعهـا 
اإل ـــالص: إمـــا املراعيـــة الثبوتيـــة أو التكولنيـــة، نيكـــون كالمهـــا )عليهـــا الســـالم( إ بـــاراأل، وقـــد 

راعوهـــا لإل ـــالص، نيكـــون كالمهـــا لؤلـــد  الســـياق، وإمـــا أن لكـــون املـــرا، هـــو: علـــيكم أن ت
ــــاأل او تشــــرلعاأل  ــــار، نقــــد اعــــل ســــبحانط وتعــــاىل تكولن ــــ  اإل ب )عليهــــا الســــالم( إنشــــامأل ) قال

 اإل الص ت ولالأل لكلمة )ال إلط إال اهلل(.
 وإاا كانن هذ  الكلمة، وه  أب الدلن، مراعها إ الص نواوبط ـ ) ااملة ـ بدله .

 الواضر إنط    عقالأل اإل الص لط. وإاا مل لكن إلط غري اهلل نمن 
 .259: )وكلمة اال الص نااا الفطرة(قال عل  

                                                           

 .32األعرال:  - 213
 .12661ح  3ب  111ص 11رااا مستدرو الوسائل: ج - 211
 ب ن عارضها أهم مثالأل. - 211
 .211ح  23ب  111ص 1مستدرو الوسائل: ج - 216
 .173البقرة:  - 217
 ية( قانون األهم واملهم، لإلمام املؤلب ،ام ظلط.رااا موسوعة الفقط كتاب )القواعد الفقه - 211
 .613ح 201ص 1من ال و ر  الفقيط ج - 219
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: )وكمال توحيد  اإل ـالص لـط وكمـال اإل ـالص لـط نفـ  الصـفات عنـط وقال عل  
نيكـــون  260لشـــها،ة كـــل  ـــفة ااـــا غـــري مو ـــول وشـــها،ة كـــل مو ـــول انـــط غـــري الصـــفة(

نقــ  ومــا أشــبط ولكــون هــذا االعتقــا،  اإل ــالص رعــل االعتقــا، ب نــط تعــاىل  ــال  مــن كــل
 وااباأل.

                                                           

 عن اج البالغة. 1ح  1ب  217ص 1حبار األنوار: ج - 260
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 وضمن القلوب موصولها وأنار في التفزر معقولها

 توحيد اهلل في أعما  القلوب
لســـتح  أن لؤكـــد اإلنســـان علـــحم أن التوحيـــد ومعرنـــة اهلل ســـبحانط مـــن األمـــور  مسااا:لة:

 أعمـاق اات الفطرلة، ندن واو، اهلل سبحانط وتعاىل ووحدانيتـط مـن الفطرلـات الـا غرسـن )
، نقــد ت ــمنها قلــ  كــل نــر، وقــد و ــلن بالقلــ   لقــة كزهــان مــالزم، إال أن 261اإلنســان

اللبـار قــد لــواكم ليحجـ  الرالــة، نكــان التـذكري والت كيــد مطلوبــاأل لـذلك، نــالوكيز علــحم الــك 
 لنفا اإلنسان نفسط وغري  أل األ.

ااـــالم ومراتـــ  أعلـــحم مـــن أمـــا اإلنســـان نفســـط: نطنـــط إوـــام، واإلوـــام لواـــ  مزلـــداأل مـــن 
 .262الوضوح

وأما للري : نطنط هدالة وإرشا، وإلفـات إىل أن الفطـرة مطابقـة ملـا أمـر اهلل سـبحانط وتعـاىل 
فطاارت اهلل التااي فطاار الناااس عليهااا، ال تباادي  مــن العقيــدة القــول والعمــل، قــال ســبحانط: 

  .263لخلق اهلل
 لط نهو مو ول، ندن اهلل سبحانط نالشها،ة إان مو ولة بالقلوب وملروسة نيها، من و 
 اعل نطرة اإلنسان ـ ) قلبط ـ بالشها،ة علحم وحدانيتط.

وملـــا ، لـــن الشـــها،ة ) القلـــ  أعطـــن نـــوراأل لفكـــر اإلنســـان، نـــدن نكـــر املوحـــد لـــط نـــور  
 ـــاص كاشـــب عـــن الواقـــا، إا لـــرى األشـــيام كمـــا هـــ  الكمـــا لراهـــا الطبيعـــ  والثنـــو  ومـــن 

 أشبههما.
رلفة: )ليس العلم بكثرة التعلم، إ ا هو نور لقذنط اهلل ) قل  من لرلـد أن و) الروالة الش

  264لهدلط(.
 265: )العلم نور لقذنط اهلل ) قل  من لشام(.وقال 

                                                           

 باب نطرة ا لق علحم التوحيد. 12ص 2رااا الكا) ج - 261
 كما  بن الك ) علم النفس.  - 262
 .30الروم:  - 263
 )بيان(. 1ح  12ب  110ص 67حبار األنوار : ج - 261
 ) الفتيام. 6ب 16مصباح الشرلعة ص - 261
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وقو ــا )عليهــا الســالم(: )معقو ــا( لعــل املــرا، ان مــا لعقــل مــن كلمــة التوحيــد مــن املراتــ  
قــد أعطــا  اهلل لإلنســان ومنحــط إلــا ، حيــث  واللــوازم، أ  مــا ميكــن أن لتعقلــط اإلنســان منهــا،

أنــــار  ) تفكــــري ، نقــــد أنــــاا إىل احلــــد الــــذ  لتحملهــــا العقــــل البشــــر  وهــــو غالــــة اللطــــب 
 والف ل.

وحيــث أن لإلنســان مركــزلن: مركــزاأل للعالفــة ومركــزاأل للتفكــري، وبعبــارة أ ــرى: قلــ  وعقــل، 
أ ] التوحيــد الفطــر  ل كمــا  نقــد غــرب اهلل تعــاىل أ ــول الــدلن نيهمــا، نقــد ضــمنها القلــوب

 ك  اللكون للناب علحم اهلل حجة بعد الك.  266أنارهبا العقول أ :] التوحيد النظر  ل
 ومنط لستفا،: أمهية القل  والفكر والت كيد عليهما،  ا ة ) االعتقا،ات كالتوحيد.

 

 الممتن  من األبصار رفيته ومن األلسن صفته

 امتناع رفية اهلل تعالى ووصفه
 ــ  االعتقــا، بــ ن اهلل تبــارو وتعــاىل لــيس جبســم، وال وــل ) اســم، ولــيس )  :مساا:لة

 267اهة، وحكم من قال: بكونط تعاىل اسماأل وا،عحم احللول مذكور ) )الفقط(.
ندنــط ســبحانط وتعــاىل جمــر، عــن املــا،ة واحليــز وااهــة واملكــان والزمــان واملقــدار وم ــارعاهتا، 

 268 ولذلك لستحيل رالتط.
صــفات الســلبية علــحم مــا اكــر  العلمــام ) كتــبهم الكالميــة، ألنــط تعــاىل لــيس وهــذ  مــن ال

رركــــ  وال اســــم وال مرئــــ  وال دــــل للحــــوا،و والشــــرلك لــــط وال نقــــر لــــط ) ألــــة اهــــة مــــن 
ااهات، وإاا كان املمكن غنياأل ) بعض ااهات غلأل جمازلاأل، ندنط تعاىل غين بكل أبعـا، معـل 

 و اللين املطلق، وغري  الفقري املطلق وما لط نهو بالعرا.اللل، نهو اللين بالذات وه
  إن رالتــط تعــاىل ممتنعــة عــن )األبصــار( ال )البصــائر( كمــا ور، ) احلــدلث عــن أك عبــد 

: )اــام حــز إىل أمــري املــؤمنني ) ــلوات اهلل عليــط( نقــال: لــا أمــري املــؤمنني هــل رألــن اهلل 

                                                           

 أ : ما لثبن بالدليل والزهان العقل . - 266
 رااا موسوعة الفقط، كتاب الطهارة، مبحث النجاسات. - 267
 كما تستحيل رالة عد، من املخلوقات كالروح والعقل وما أشبط مما لسمحم بـ )ا ر،ات(.  - 261
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ما كنن أعبد رباأل مل أر  ! قال: وكيب رألتط؟ : وللك ربك حني عبدتط؟ قال: نقال عل  
 269 قال: وللك ال تدركط العيون ) مشاهدة األبصار، ولكن رأتط القلوب حبقائق اإلميان(.

أمـــا اللســـان نهـــو أل ـــاأل ال لـــتمكن مـــن و ـــب اهلل ســـبحانط، ألن مفـــر،ات الللـــة دـــدو،ة 
ال ميكــن أن لســتوع  اهــدو، واللســان أل ــاأل دــدو، كمــاأل وكيفــاأل، و ــفاتط تعــاىل غــري دــدو،ة و 

 غري اهدو، كما تقدم. 
إضانة إىل أن  ـفاتط سـبحانط عـني ااتـط، وكمـا ال ميكـن إ،راو كنـط ااتـط نكـذلك  ـفاتط، 

: )نلـــيس لكونـــط  ومـــا لـــذكر ) و ـــفط تعـــاىل نهـــو إشـــارات وعالمـــات عامـــة الغـــري، قـــال 
 270 كيب وال لط ألن وال لط حد وال لعرل بش  لشبهط(.

                                                           

بــاب نفــ  املكــان والزمــان والســكون  2ح 171– 171والتوحيــد ص. 6ح 97ص 1الكـا): ج - 269
 واحلركة والنزول والصعو، واالنتقال عن اهلل عزوال.

 .عن أك اعفر  3ح 11ص 1الكا) : ج - 270
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 هام كيفيتهومن األو 

 حرمة التفزر في  ات اهلل
، قــــال 271لكــــر  التفكــــر ) اات اهلل وكيفيتــــط، وقــــد وــــرم كمــــا ور، ) الروالــــات مساااا:لة:

: )إلاكم والتفكر ) اهلل، ندن التفكر ) اهلل ال لزلد إال تيهاأل، إن اهلل عزوال ال الصا،ق 
 272 تدركط األبصار وال لو ب رقدار(.

اهلل وال تكلموا ) اهلل، نان الكالم ) اهلل ال لزلد اال نرياأل( : )تكلموا )  لق وقال 
273. 

واحلرمــــة نظــــراأل ألن الــــك كثــــرياأل مــــا لســــوق اإلنســــان إىل االنــــوام علــــحم اهلل وإىل أنــــوا  مــــن 
 274االحنرال العقائد .

وما قطـا النظـر عـن الـك نـدن مـن الواضـر إنـط اللصـل نكـر اإلنسـان ـ مهمـا أعملـط ـ إىل 
ت اهلل سبحانط وكيفيتط، وقد اكرنا ) بعض مباحث هذا الكتاب وغري  ما اكـر  إ،راو كنط اا

العلمــام ) كتــبهم الكالميــة: مــن أن اإلنســان مهمــا كــان ومهمــا تعــاىل وتكامــل ندنــط دــدو،، 
واهــدو، ال لعقــل أن لســتوع  غــري اهــدو،، بــل إن اهــدو، األ ــلر أو األضــيق ال لســتوع  

 ا نكيب بلري اهدو،؟!اهدو، األكز أو األوس
نــــال لصــــل إىل ] كنــــط ل اهلل ســــبحانط وتعــــاىل علــــم وال ظــــن وال وهــــم إلالقــــاأل علــــحم حنــــو 
االستحالة، وإاا كان اإلنسان عـاازاأل عـن معرنـة كنـط الـروح ـ وهـ  إحـدى  لوقـات اهلل تعـاىل ـ 

                                                           

بــاب عــدم اــواز الكــالم ) اات اهلل والتفكــر ) الــك  217ص 12رااــا مســتدرو الوســائل ج - 271
 وا صومة ) الدلن.

 13ح 117. والتوحيــــد ص36. و روضــــة الــــواعظني ص1ح 9ب 291ص 3ج حبــــار األنــــوار: - 272
 117بــــاب النهــــ  عــــن الكــــالم وااــــدال واملــــرام ) اهلل عزواــــل. واالمــــاو للشــــيخ الصــــدوق ص 11و

 .3ح 61ا لس 
 باب النه  عن الكالم واادال واملرام ) اهلل عزوال. 1ح 67ب 111التوحيد ص - 273
 واو،، والعقول العشرة، وأزلية املخلوقات، وما أشبط.كالقول بوحدة الواو، أو امل  - 271
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وعـال  وكنـط )الكهربـام( ومـا أشـبط، ندنـط عـن معرنـة الوااـ  اـل 275بل عن معرنـة كنـط )النـور(
أعجــز. وإ ــا تعــرل بل ــار اهلل ســبحانط وتعــاىل أنــط مواــو، وأن لــط الصــفات الثبوتيــة و أنــط منــز  

 … عن الصفات السلبية، مما لعز عنط بالزهان اإلين
الــك نقــول: إن الــوهم والتصــور إ ــا لــتمكن أن لعــرل األشــيام باملشــاهبات،  276ولتقرلــ 

 لعرل الوهم كيفيتط سبحانط.وحيث أنط ال مشابط هلل تعاىل نال لعقل أن 
وههنــا نكتــة لطيفــة وهــ  تــدراها )عليهــا الســالم( مــن األ،ا لطعلــحم، نـــ )رالتــط( تعـــاىل 
ممتنعــة علــحم )األبصــار( بـــل )و ــفط( ممتنــا علـــحم )األلســنة( رغــم قـــدرة اإلنســان األوســا علـــحم 

تط( رغـم بل ان )األوهام( ميتنا عليها أل األ أن تنال )كيفي 277و ب ما لرى وبعض ما اللرى
 ما للوهم من القدرة ا ائلة.

 

 ابتدع األشياء ال من شيء كاُ قبلها، وأنش:ها بال احتِاء أمثلة امتثلها

 استحباب التفزير في أفعال اهلل تعالى
لســــتح  التفكــــري ) أنعــــال ا ــــالق اــــل وعــــال و لوقاتــــط، وكــــذلك ) شــــؤونط  مساااا:لة:

ات والروالات، وعلحم ضوم املنهج الذ  ررط سبحانط ) ااملة، ضمن اإللار الذ  بينتط اآلل
 القر ن والعوة عليهم السالم، وبنفس املقدار واحلد الذ  حد،و  لنا.

إُ في خلاق الساماوات واألر  واخاتال  الليا  والنهاار  ياات ألولاى  قال تعاىل:
  .278األلباب

                                                           

كــل مــا قيــل ) تعرلــب النــور وأشــباهط ندنــط )شــرح االســم( ولــيس بـــ )احلــد( وال بـــ )الرســم( نــالنور   - 271
لكـــن مـــا هـــو كنـــط الفوتـــون؟ و)الـــذرة( مركبـــة مـــن الكـــوون وبروتـــون وشـــحنة … عبـــارة عـــن نوتونـــات و

 الك؟ وهكذا.ولكن ما هو كنط … سالبة وموابة و 
قــد لكــون إشــارة إىل ان هــذا بيــان عــر) للمطلــ ، إا لــو نــرا ـ …( قولــط ،ام ظلــط: )لتقرلــ  - 276

ونرا اهال ليس رحال ـ واو، شرلك ومشابط لط، تعاىل عن الك علواأل وكبرياأل، ملا أمكن للـوهم أل ـاأل 
 إ،راكط تعاىل ملا أسلفط ،ام ظلط من قاعدة اهدو، والالددو، ندقق.

 كما لصب ما لدركط باحلواب ا مس وغريها أحياناأل.  - 277
 .190 ل عمران:  - 271
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المهيمن  هو اهلل الِي ال إله إال هو الملك القدوس السالم المممن: وقال سبحانط
 .279العزيز الجبار المتزبر

: )إلاكم والتفكر ) اهلل ولكـن وكذلك اآللات والروالات األ رى، قال اإلمام الباقر 
 280إاا أر،مت أن تنظروا إىل عظمتط نانظروا إىل عظيم  لقط(.

 ومنها كلماهتا )عليها الصالة والسالم( ) هذ  ا طبة )ابتد ..( وما سبق وسيلحق.
… ر ااــــــم )علــــــيهم الســــــالم( )الــــــدعاة إىل اهلل واأل،الم علــــــحم مرضــــــاة اهللومــــــن الواضــــــ 

 281واملظهرلن ألمر اهلل وايط(.
وهــذا أمـــر عقلــ  عقالئـــ  ) كــل دـــدو، ااهـــل لبحــث عـــن جمهــول، نعليـــط أن اللتعـــدى 
ـــط العـــامل، وأن ميشـــ  علـــحم ضـــوم إرشـــا،اتط وونـــق عالماتـــط وهدالتـــط، وإال  احلـــدو، الـــا ررهـــا ل

 ، كمـــا ور،: )نالراغـــ  عـــنكم مـــارق والـــالزم لكـــم الحـــق واملقصـــر ) حقكـــم نـــا الو مصـــري 
 282زاهق، واحلق معكم ونيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهلط ومعدنط(.

إُ فاااي  لاااك  ياااات لقاااوم   لعـــد مصـــداقاأل لقولـــط تعـــاىل: 283والتفكـــري ) الـــك
يتفزرُو

فا كروني أ كركم : وقولط سبحانط 284
ان أو والذكر أعم من الذكر باللسـ 285

 اانان أو الذكر العمل ، واكر  تعاىل أعم من اكر وحدانيتط و فاتط وأنعالط.
وقـــد أملعنـــا ســـابقاأل إىل معـــل االبتـــدا ، إا مل لكـــن هنـــاو مثـــال ســـابق قـــد أ ـــذ مـــن الـــك 
املثال، كما هو األكثر أو الدائم ) الناب، حيث إام لـرون ولسـمعون ومـا أشـبط الـك أشـيام 

ومهـــة أو دسوســـة أو معقولـــة،   لعملـــون ـ واملـــرا، بالعمـــل: األعـــم مـــن ســـابقة، متخيلـــة أو مت
العمل الذهين وا ارا  ـ أشيام ادلدة، كاملصور لصور شيئاأل ر   أو رعط، أو من لقـوم برسـم 
مــــا لشــــابط الــــك الشــــ م أو لنتــــز   ــــورة إبداعيــــة ) الظــــاهر، ولكــــن ) احلقيقــــة لــــيس الــــك 

                                                           

 .23احلشر:  - 279
 .7ح  93ص 1الكا) : ج - 210
 . ومفاتير اانان : الزلارة ااامعة الكبرية.291-297البلد االمني ص - 211
 . والدعام والزلارة: الزلارة ااامعة الكبرية.299البلد االمني ص - 212
 الط و لوقاتط سبحانط.أ  ) أنع - 213
 .13/ ااا ية: 12/ الزمر: 11/ النحل: 3الرعد:  - 211
 .112البقرة:  - 211
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ا أشبط الك، أو إنـط لسـتمد ممـا هـو  ـزون ) نطرتـط أو عقلـط ابتداعاأل، وإ ا هو مجا وتفرلق وم
 286أو وعيط البالن.

هذا وال خيفحم ان التفكـر ) الكـون وعظمتـط وعظمـة  القـط باإلضـانة إىل ،اللـة مجلـة مـن 
اآللـات والروالـات عليـط ـ كمـا سـبق ـ لواـ  تو يـق االرتبـاط بـاهلل سـبحانط وتعـاىل، واالتصـال 

فكــري ورــو  و ــقل الــروح واســتحكام الــنفس امللهمــة بــالتقوى وغلبتهــا بـاهلل لســب  اســتقامة الت
علحم النفس األمارة، وإ ا، معان متعالية أ رى ) اإلنسان، كالتوكل علحم اهلل والرضـا بق ـائط 

 والتسليم ألمر ، وما أشبط الك، وهذا من علل الدعوة للتفكر )  لوقاتط تعاىل. 
با  كياف خلقات، وإلاى الساماء كياف رفعات، أفاال ينظارُو إلاى اإل قال اـل وعـال:

ِكر لساات  ِكر إنمااا أناات ماا وإلااى الجبااال كيااف نصاابت، وإلااى األر  كيااف سااطحت، فاا
 .287عليهم بمسيطر

ندنط تعـاىل أحـدو )األشـيام( كلهـا وابتـدأ  لقهـا ال عـن مـا،ة مواـو،ة سـابقاأل، إا اللعقـل 
ون قـــدمياأل، كمـــا أن القـــدق أن تكـــون املـــا،ة أزليـــة، ألن كـــل متلـــري حـــا،و، نـــدن املتلـــري ال لكـــ

نالعلة املا،لة والعلة الصـورلة للشـ م كالمهـا  288اللكون متلرياأل، علحم ما نصل ) علم الكالم.
 لوقان لط تعـاىل، وميكـن االسـتنا، ـ ) مجلـة األ،لـة النقليـة ـ إىل كالمهـا )عليهـا السـالم( هـذا: 

 289ما أشبط.)ابتد  األشيام( ) إبطال أزلية العامل والعقول العشرة و 
ومل لكــن هنــاو مثــال ســابق حــم خيلــق اهلل تعــاىل األشــيام علــحم تلــك األمثلــة مقتــدلاأل هبــا، 

 إشارة للعلة الصورلة. 291إشارة للعلة املا،لة، وهذ  ااملة 290وررا لستشم ان ااملة األوىل
                                                           

إضانة إىل إن كل شخ  قد مر بعوامل سابقة كعامل الـذر ـ مـثالأل ـ وال لعـرل مـا الـذ  شـاهد  أو  - 216
عــل مــا  طــر رعــط هنــاو، باإلضــانة إىل أن العــامل ملــ  باأل ــوات والذبــذبات واألمــواج ومــا أشــبط، ول

 ببالط مما تصور  إبداعاأل هو مما التقطط من تلك الذبذبات وحنوها.
 .22ـ 17اللاشية:  - 217
ومـن األ،لــة علـحم الــك برهـان الــدور والتسلسـل، رااــا )القـول الســدلد ) شـرح التجرلــد( لإلمــام  - 211

 املؤلب ،ام ظلط.
 نان األشيام مجا دلحم ب ل نيفيد العموم.- 219
 …(.  شيامأ : )ابتد  األ - 290
 أ : )وأنش ها...(. - 291
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 قدرته تعالى
    االعتقا، بقدرتط تعاىل، والتفصيل مذكور ) علم الكالم.  مس:لة:
 .  292إُ اهلل على ك  شيء قديرتعاىل:قال 

وما كاُ اهلل ليعجزه من شيء في الساماوات وال فاي األر  إناه كااُ وقال سبحانط:
   .293عليماْ قديرا

نـدن التكـولن كـان بالقـدرة ال بللــة حـم لكـون مـن قبيــل قطـا احلطـ  باملنشـار، وإال لعــا، 
 ) دلط.الكالم إىل  لق تلك اآللة، وهكذا، نيتسلسل والتفصيل 

 

 و رأها بمشيئته

 مشيئته تعالى
   االعتقا، رشيئتط تعاىل وإرا،تـط وإنـط الفاعـل املختـار، علـحم مـا هـو مـذكور )  مس:لة:
 علم الكالم. 

  .294يخلق اهلل ما يشاء قال سبحانط:
 .  295وربك يخلق ما يشاء ويختار وقال تعاىل: 

إُ ربك فعال لما يريدوقال سبحانط: 
296 . 

   .297إُ اهلل يفع  ما يريدتعاىل:وقال 
وال تقولن لشيء اني فاع   لك غدا اال اُ يشاء اهلل وقال عزوال:

298.  

                                                           

 .20البقرة:  - 292
 .11الفالر:  - 293
 .11النور:  - 291
 .61القص :  - 291
 .107هو،:  - 296
 .11احلج:  - 297
 .21-23الكهب:  - 291
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وما تشافُو اال اُ يشاء اهلل رب العالمينوقال سبحانط: 
299. 

و)الذرم( ا لق، نك نط له  علحم املمكن نفحة الواو، بـ )الذارلات(، نالفرق بـني ا لـق 
 .300والذرم باالعتبار

 و)املشيئة( من )شام( أ  أرا،، واملرا،: اإلرا،ة الا ه   فة الفعل ال  فة الذات.
 

 من غير حاجة الى تزوينها

 الغني المطلق
 ـــ  االعتقـــا، ب نـــط تعـــاىل هـــو اللـــين املطلـــق وال وتـــاج إىل أ  شـــ م، وتفصـــيل  مسااا:لة:

 .301واعلموا اُ اهلل غني حميدالكالم ) علم الكالم، قال سبحانط: 
 . 302وربك الغني  و الرحمةقال تعاىل: و 

 . 303فاُ اهلل غني عن العالمينوقال سبحانط: 

                                                           

 .29التكولر:  - 299
: )والـذارلات( الـواو للقســم، 163ص 26و) تفسـري )تقرلـ  القـر ن( لإلمـام املؤلــب ،ام ظلـط ج - 300

لات وهــ  الرلــاح الــا تــذروا الــواب وغــري  )اروا( مفعــول مطلــق للت كيــد. و) )جممــا أ  قســما بالــذار 
: )ارت الـــرلر الـــواب تـــذرو  ارواأل، ااا لريتـــط وأارتـــط تـــذلر  رعنـــا (. و) )لســـان 112ص 1البيـــان( ج

 العرب( ما،ة ارا: 
تـط وسـفتط وأاهبتـط، وقيـل: )ارا: ارت الرلر الـواب وغـري ، تـذرو  وتذرلـط اروا وارلـا وأارتـط وارتـط: ألار 

محلتـــط ن  ارتـــط وأارتـــط، ااا ارت الـــواب وقـــد ارا هـــو نفســـط..و) التنــــزلل العزلـــز: والـــذارلات اروا، لعـــين 
 الرلاح،.. وأارلن الش م ااا القيتط مثل القائك احل  للزر .

ل اهلل ارأ: )  ـــفات اهلل عزواـــل، الـــذار ، وهـــو الـــذ  ارأ ا لـــق: أ   لقهـــم، وكـــذلك البـــار ، قـــا
عزواــل: ولقــد ارأنــا اــنهم كثــريا، أ :  لقنــا. وقــال عزواــل:  لــق لكــم مــن أنفســكم ازوااــا ومــن 

 االنعام ازوااا لذراكم نيط(. انتهحم. 
 .267البقرة:  - 301
 .133األنعام:  - 302
 97 ل عمران:  - 303
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 . 304هلل ما في السماوات واألر  اُ اهلل هو الغني الحميدوقال تعاىل: 

 إفاضة الخير، لِاته
لســتح  أن لفعــل اإلنســان ا ــري وإن مل لكــن دتااــاأل إليــط، بــل أن لفعــل ا ــري  مساا:لة:
 هو، ال ملا سرياا منط إليط. لذاتط را هو 
عرنية، إا املرا، بـ )احلااة( احلااة الظاهرلة الدنيولة، وإال ندن )ا ري( مطلقاأل  305والعبارة 

 لط نائدة وتااها اإلنسان إما بنحو األ ر الوضع  الدنيو  أو بنحو األار األ رو .
اىل، حيــث ور،: والــك ملــا تقــدم مــن اســتحباب  لــق اإلنســان بــ  الق اهلل ســبحانط وتعــ

 307وإن كان األمر نيط تعاىل امتناعاأل و) اإلنسان إمكاناأل. 306) لقوا ب  الق اهلل(
أمــا مــا ) احلــدلث القدســ : )كنــن كنــزاأل  فيألــا ن حببــن أن اعــرل نخلقــن ا لــق لكــ  

كما أن ظهـور الكنـز   310ال لفائدة املعرول  309ندن دبة املعرنة لفائدة العارل  308اعرل( 
 نا للمستخرج ال للكنـز كما ال خيفحم.واستخرااط نا

                                                           

 .26لقمان:  - 301
 أ : )وإن مل لكن دتاااأل إليط(. - 301
ح  91ب  1ص 9. ورااـــــــــا مســـــــــتدرو الوســـــــــائل: ج12ح 129ص  11حبـــــــــار األنـــــــــوار: ج - 306

 ونيط: )ليتخلقوا.. ب  الق  القهم وااعلهم(. 10031
 أ : احلااة ) اهلل سبحانط ممتنعة، أما ) اإلنسان ناحلااة لفعل ا ري ممكنة ااتاأل. - 307
 12ب  199ص 11. وحبــــــــــــار األنــــــــــــوار: ج19ح  13ب  311ص 11حبــــــــــــار األنــــــــــــوار: ج - 301
 باب ا تالل األقوال )  لق العامل. 163ص 1ح النهج ج)بيان(. و) شر 6ح
 أ : ا لق. - 309
 أ : ا الق. - 310
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 وال فائدة له في تصويرها

 الفر  بين الحاجة والفائدة
وميكن القول ) الفرق بـني )احلااـة( و)الفائـدة( حيـث قالـن )عليهـا السـالم(: )مـن غـري 

وال نائـــدة(: إن )احلااـــة( تطلـــق بـــالنظر إىل القابـــل، والفائـــدة بـــالنظر إىل الفاعـــل، … حااـــة
 س  للمعطحم واملستفيد، والفائدة تنس  للمعط  واملفيد. ناحلااة تن

وررـا لقـال: بـ ن النسـبة بينهمـا العمـوم مـن واـط، نقـد لكـون اإلنسـان دتااـاأل لشـ م ونيـط 
 نائدة لط، وقد ال لكون مفيداأل لط، وقد لكون مستفيداأل من ش م ،ون حااة منط إليط.

ن حااـة إليـط، كـذلك لسـتح  وعلحم هذا نكما لستح  نعل ا ـري وإن مل تكـن لإلنسـا
 نعلط وإن مل تكن لط نيط نائدة.

واهلل سبحانط وتعاىل ال لستفيد من  ور األشيام، كما ال لستفيد من ااهتـا و لقهـا، نـدن 
الشـــ م قـــد لفيـــد بذاتـــط كالـــذه ، وقـــد لفيـــد بصـــورتط كـــاألوراق النقدلـــة، وقـــد لفيـــد بكليهمـــا  

 كاملصوغ من الذه  وا وهرات.
 

 لحزمتهإال تثبيتاْ 

 الحزمة اإللهية
، قــال ســبحانط: 311 ــ  االعتقــا، ب نــط تعــاىل حكــيم، والتفصــيل ) علــم الكــالم مساا:لة:

يا موسى إنه أنا اهلل العزيز الحزيم.312  
 .313اُ ربك حزيم عليموقال تعاىل: 

 .314عالم الغي  والشها ة وهو الحزيم الخبيروقال عزوال: 

                                                           

 رااا )القول السدلد ) شرح التجرلد( لإلمام املؤلب ،ام ظلط. - 311
 .9النمل:  - 312
 .121و 13األنعام:  - 313
 .73األنعام:  - 311
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 اإلشارة إلى عل  الخلقة
 حزمة وتثبيتها: تبين ال1

ومــن املســتح ، بــل الــالزم ) ااملــة، الســع  لتبيــني حكــم أنعالــط تعــاىل للنــاب،  مساا:لة:
علــحم ضــوم املســتفا، مــن اآللــات والروالــات والعقــل ـ بالقــدر الــذ  لدركــط ـ نــدن الــك لواــ  

 تثبين إميان الناب والمئنان قلوهبم و،نعاأل لوساوب الشيالني وشبهات امللحدلن. 
)عليها السالم( ،اللـة واضـحة أكيـدة علـحم الـك، إا ملـا كـان تبيـني أو تثبيـن  و) كالمها

احلكمــة اإل يــة إحــدى علــل ا لقــة، كــان الســع  لبيااــا ملــن اهــل هبــا أو غفــل عنهــا ضــرورلاأل 
 315عقالأل ) ااملة، وه  من )،نائـن العقــول( الا بعث األنبيام )عليهم السالم( ليثريوها.

 لقةاإلشارة إلى عل  الخ
   ال خيفحم ان االستثنام ) كالمها )عليها السالم( منقطا.

وأ ـل تكــولن األشــيام وتصــولرها بتلـك الصــور وا يئــات، كالمهــا ،ليـل علــحم حكمتــط اــل 
وعال، ندن احلكمة ه  وضا الش م ) موضعط، وإناضة الواـو، علـحم )املاهيـات القابلـة( مـن 

عينــة وباإلشــكال املخصو ــة، أكــز ،ليــل علــحم القــا،ر الكــرق و) الوقــن املعــني وركتنفــات م
 316احلكمة الالمتناهية لط ال وعال، قال )عليط السالم(: )وضعهم ) الدنيا مواضعهم(.

ــــدبر والتفكــــر والســــري ) اآلنــــاق  ــــحم بعــــض احلكمــــة بالت ورقــــدور اإلنســــان أن لتعــــرل عل
 سنريهم آياتنا في ا فا  وفي أنفسهمواألنفس، قال تعاىل: 

317 . 
 ) بعض النسخ: )تبييناأل حلكمتط(. هذا و 

ومما سبق لعلم أن تبيني أو تثبيـن احلكمـة، تراـا نائـدهتا لإلنسـان نفسـط ال لـط تعـاىل، إا 
 هو اللين املطلق، وقد سبق بيانط.

ومــن الواضــر: إن )تبيــني احلكــم اإل يــة( هــو مــن بواعــث تكامــل اإلنســان، كمــا أن العلــل 

                                                           

 ل.70ح  1ب  11/60: )وليثريوا  م ،نائن العقول(. ]حبار األنوار: قال  - 311
 61. حبــــار األنــــوار: ج31.  ــــفات الشــــيعة ح11ا لــــس  170األمــــاو للشــــيخ الصــــدوق ص - 316
 .11ح  11ب  312ص
 .13نصلن:  - 317
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 كلها لرق وعوامل ملزلد من الك، كما سي  .   الالحقة ) كالمها )عليها السالم(
ومــن الواضــر أل ــاأل أن توغــل اإلنســان ) العلــوم الفلكيــة والفيزلائيــة والكيماولــة ومــا أشــبط 
لزلــد اإلنســان تكــامالأل واقوابـــاأل مــن أواــط احلكمــة املختلفـــة )  ــنا األشــيام، ولــذلك  ـــد أن 

 مة هذا الكون واز،ا، إمياناأل بالبار  ال وعال.اإلنسان كلما از،ا، علماأل از،ا، تواضعاأل أمام عظ
 

 وتنبيهاْ على طاعته

 : اإلرشا  إلى طاعته تعالى2
 ـــ  تنبيـــط النـــاب وإرشـــا،هم إىل لاعـــة أوامـــر  تعـــاىل، نداـــا مـــن العلـــل اللائيـــة  مسااا:لة:

 للخلقة، وه  السب  ) السعا،ة الدنيولة واال رولة. 
واتقااوا لفتحنااا علاايهم بركااات ماان السااماء ولااو أُ أهاا  القاار  آمنااوا قــال ســبحانط: 

 .318واألر 
واإلرشا، إىل لاعة األوامر االسـتحبابية مسـتح ، ومنهـا لعلـم حكـم التنبيـط علـحم إلاعتـط 

 تعاىل ) اهرمات واملكروهات تركاأل.
: )إن اهلل قـــال  319أمـــا املبـــاح ناإلرشـــا، إليـــط ررـــا لعـــد علـــحم بعـــض الواـــو  مســـتحبا أل 

 . 320ا و  أن لؤ ذ بعزائمط(و  أن لؤ ذ بر صط كم
: )نصــــار األ ــــذ بر صــــط واابــــاأل علـــــحم العبــــا، كواــــوب مــــا ل  ــــذون بنهيـــــط وقــــال 
 321وعزائمط(.

ومااااا خلقاااات الجاااان واإلنااااس إال إشــــارة إىل قولــــط تعــــاىل:  322وقو ــــا )عليهــــا الســــالم(

                                                           

 .96األعرال:  - 311
 أو وااباأل، ندقق. - 319
 .13661ح  3ب  111ص 11مستدرو الوسائل: ج - 320
 .1ح 226ص 1الكا) ج - 321
 أ : تنبيهاأل لطاعتط. - 322
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ليعبدُو
 حم لطيعوا نيستحقوا الثواب الدائم. 323

وعال، وهذ  ااملة ـ مسـبوقة بتلـك ـ ترشـد إىل تشري إىل معرنتط ال  324وااملة السابقة 
 325لزوم العمل علحم لبق تلك املعرنة.

وقـــد لكـــون املـــرا، مـــن هـــذ  ااملـــة: التنبيـــط علـــحم أن كـــل شـــ م مطيـــا لـــط، قـــال ســـبحانط: 
قالتا أتينا طائعين

326.  
ما من  ابة إال هو آخِ بناصيتهاوقال تعاىل: 

327. 
من إنشـام، وعلـحم هـذا االحتمـال تت ـمن إ بـاراأل وعلحم االحتمال األول نهذ  ااملة تت 

 باإللاعة التكولنية.
 

 وإظهاراْ لقدرته

 : إظهار قدرته عزوج 3
ابتدا  األشيام ال مـن شـ م كـان قبلهـا وإنشـااها بـال احتـذام أمثلـة امتثلهـا، أكـز  مس:لة:

 للخالق ال وعال. 328،ليل علحم القدرة الذاتية الالمتناهية 
هــذ  القــدرة وهليهــا للنــاب أكثــر نــ كثر لســب  تعبــدهم بــ وامر  ومــن الطبيعــ  أن ظهــور 

وللبهم رضا  تعاىل، وهو من أسباب إعزاز ،عوتط، لذلك كان من الواا  ـ ) ااملة ـ بيان 
 القدرة اإل ية للناب، وهو مما لقرب املبني واملبني لط، إىل اهلل سبحانط وتعاىل.

                                                           

 .16ت: الذارلا - 323
 أ : تنبيهاأل حلكمتط. - 321
أ : ان ا ــالق عنــدما لكــون حكيمــاأل ) تكولنــط وتشــرلعط كــان مــن الــالزم عقــالأل االمتثــال ألوامــر   - 321

 ونواهيط.
 .11نصلن:  - 326
 .16هو،:  - 327
نظراأل لدالتها علحم الصدور من واا  الواو،، وهـو الميكـن إال أن لكـون المتناهيـاأل بقـول مطلـق،  - 321

 ) الكت  الكالمية. والتفصيل
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للنـــاب نيمـــا إاا كـــان ) الـــك ،نـــا لتعـــدلات  كمـــا لنبلـــ  ألوليـــام اهلل أن لظهـــروا قـــدرهتم
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ربااط الخيا  ترهباُو باه عادو  األشرار، قال تعاىل:

اهلل وعدوكم
329 . 

سوام كان ) الك نائدة ،لنيـة أم نائـدة ،نيولـة مشـروعة، وسـوام كانـن تراـا الفائـدة إىل 
آتنااااا فااااي الاااادنيا حساااانة وفااااي ا خاااارة  ربنااااانفــــس اإلنســــان أم إىل غــــري ، قــــال ســــبحانط: 

 .330حسنة
 

 وتعبداْ لبريته

 : التعبد هلل تعالى4
وغالة ا  و   331العبا،ة ه  غالة ا  و  والتذلل، والتعبد هو: لل  العبا،ة  مس:لة:

والتــذلل ال وــق إال ملــا هــو غالــة ) الرنعــة والعظمــة وااــالل، نالوااــ  عبا،تــط تعــاىل وحــد ، 
وماااا اماااروا إال ليعبااادوا اهلل مخلصاااين لاااه ونواهيـــط، وقـــد قـــال ســـبحانط:  واالمتثـــال ألوامـــر 

 .332الدين
ـ وهـــو مـــن بـــاب التفعـــل الـــذ  لـــ   أل ـــاأل رعـــل املطاوعـــة  333ومـــن الواضـــر إن التعبـــد

ـ ) العبا،ات الواابة وااـ  وشـرط، و) العبـا،ات 334والتكلب وتكرر الفعل والدميومة عليط 
                                                           

 .60األنفال: - 329
 .201البقرة:  - 330
قــال ) )لســان العــرب(: تعبــد اهلل العبــد بالطاعــة أ  اســتعبد . واســتعبد  مــن بــاب االســتفعال،  - 331

املرا، بط لل  الفعل، إا مـن معـاين بـاب التفعـل: للـ  الفعـل، ومـن معانيـط ا ـاا الفاعـل أ ـل الفعـل 
 ا ذنا عبيداأل، ومن معانيط الصريورة، نتعبد زلد أ :  ار عبداأل. مفعوالأل، نتعبدنا اهلل أ :

 .1البينة:  - 332
املرا، بط ) كالمط ،ام ظلط هنا: اإلتيان بالفعل بقصـد القربـة، وبعبـارة أ ـرى: إتيـان الفعـل املـ مور  - 333

 بط ألنط م مور بط، وبعبارة  الثة: اإلتيان بالعبا،ة ألنط عبد هلل .
ل كســـرت الزاــــاج نتكســـر، وعبـــدنا اهلل نتعبـــدنا، والتكلــــب مثـــل: تــــحلم زلــــد أ  املطاوعـــة: مثـــ - 331

تكلــب احللــم وعانــا  ليحصـــل عليــط، وتعبــد زلـــد أ  ضــلط علــحم نفســط وكلفهـــا بالعبــا،ة رغــم األهـــوام 
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ر األمــور، نــدن مــن تعبــد حصــل علــحم القــرب والثــواب اازلــل، املســتحبة شــرط  ــا، أمــا ) ســائ
ومن مل لتعبد مل لكن عليط إ ، وقد ور، ) الروالات ان مـن املسـتح  أن لعمـل اإلنسـان كـل 

 ش م هلل سبحانط وتعاىل كما تقدم اإلملا  إليط.
نالعلــــة اللائيــــة للخلقــــة هــــ : للــــ  عبــــا،هتم، أو  ــــريورهتم عبيــــداأل، أو مــــا أشــــبط، قــــال 

ومااا خلقاات الجاان واإلنااس إال ليعباادُوبحانط: ســ
أ : ليعبــدون با تيــارهم ـ علــحم  335

بعــض االحتمــاالت ـ أو املــرا، مــن )لعبــدون(: أل،عــوهم وأللــ  مــنهم عبــا، ، كمــا أشــارت 
 336)عليها السالم( إليط بكلمة )تعبداأل(، وقد لكون الك ،نعاأل لشبهة ااز.

تعبــداأل لزلتــط( ـ بنــام علــحم كــون ااملــة الســابقة والفــرق بــني )وتنبيهــاأل علــحم لاعتــط( وبــني )و 
، وأما علـحم كواـا إنشـائية نـالفرق: ان )التعبـد( مرتبـة أقـوى مـن )اإللاعـة(  337إ بارلة ـ واضر

 كما لظهر من معل )العبا،ة( و( التعبد( نيما سبق.

 إظهار العبو ية هلل تعالى
 لستح  إظهار العبو،لة هلل تعاىل، ) ااملة. مس:لة:
املعلــوم ان إظهــار العبو،لــة غــري التعبــد، نــدن التعبــد إ ــا هــو بــني اإلنســان وبــني ربــط، ومــن 

وإظهــار العبو،لــة عبــارة عــن إظهارهــا للنــاب، نعــم هــذا ) غــري مــا لف ــل أن لــ   اإلنســان بــط 
 سراأل، والشار  قسم األمر إىل ما لستح  إظهار  وإىل ما لستح  إسرار .

النـــاب و،عـــوة  ـــم إىل اإلرتبـــاط بـــاهلل ســـبحانط وتعـــاىل والـــك ألن اإلظهـــار تقولـــة لقلـــوب 
، وقــال تعــاىل: 338وإ ــا، قــدوة ومثــال  ــاحل  ــم، ولــذا أمــر الشــار  بصــالة ااماعــة وشــبهها 

وأنفقوا مما رزقناهم سراْ وعالنية
339 . 

                                                                                                                                                                      

والشهوات نتعبـدت، وتكـرر الفعـل والدميومـة عليـط مثـل: هـر  اللصـ ، قـال ) )ا مـا( العبـد املتعبـد 
 عبا،ة.الدائم علحم ال

 .16الذارلات: - 331
 إاا كان رعل لل  العبا،ة، كما سبق. - 336
 إا تكون تلك إشارة للجان  التكولل، وهذ  إشارة للجان  التشرلع . - 337
 .22. الرعد: 29نالر:  - 331
 كتاب الصالة نصل ) ااماعة.  391-377ص 23ااا موسوعة الفقط جر  - 339
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 . 340 واام ) معاهدة  لر احلدلبية: )..وعلحم ان لعبد اهلل ركة عالنية(
انـاأل ـ أقـرب إىل اإل ـالص، ولـذا نـرى ) أعمـال األنبيـام واألئمـة وقـد لكـون اإلسـرار ـ أحي

 )عليهم الصالة والسالم(، كال القسمني.

 التربية على حالة العبو ية
للــزم تربيــة النــاب علــحم احلالــة العبو،لــة هلل تعــاىل، وقــد ور، )ال الــط اال اهلل عبو،لــة  مساا:لة:

 . 341ورقاأل(
، حيــث امــروا بالصــالة والصــيام ومــا أشــبط كمــا لســتح  تربيــة األلفــال علــحم الــك أل ــ 

 342قبل البلوغ.
والــك ألن الوبيــة علــحم العبو،لــة وتعليمهــا وتركيزهــا ) النفــوب ـ إضــانة إىل كواـــا كمــاالأل 
ومرتبة سامية ـ مقدمة تونر األرضية الصاحلة لتجن  املعا   ولاللتزام باألوامر اإل ية، نيج  

 ستحباب مطلق الوبية والتعليم.) مور، الواوب ولستح  ) مور، اال

 حرمة عبا ة غير اهلل
نرم عبا،ة غري اهلل تعاىل، منها عبا،ة األ ـنام، سـوام كانـن عبا،هتـا رـا هـ  هـ   مس:لة:

مانعبادهم إال ليقربوناا إلاى اهلل أو بدعوى أاا لرلق إىل اهلل تعاىل، كما ) القـر ن احلكـيم: 
 .343زلفى

 سـبحانط سـوام كـان إنسـاناأل أو نفسـاأل أو نـاراأل أو مـا أشـبط الـك ندنـط الهـوز العبـا،ة للـري اهلل
من  تلب األ نام احلجرلة والبشرلة وغريها، بل الهوز العبا،ة حم رلاماأل ورعـة، كمـا ور، ) 

                                                           

 .نصل ) غزواتط )ص( 203ص 1املناق  ج - 310
 2. غــــــواو اللئــــــاو ج9.  ــــــواب األعمــــــال ص93ا لــــــس  611األمــــــاو للشــــــيخ الصــــــدوق ص - 311
 .313و 303. مكارم اال الق ص32. اهاسن ص61ص
ونيـط: )عـن معاولـة بـن وهـ  قـال: سـ لن أبـا عبـد  1ح 3ب 11ص 3رااا وسائل الشيعة: ج - 312
 سـبا سـنني وسـن سـنني( ورااـا ) كم لؤ ذ الص  بالصالة؟ نقال عليط السالم: نيما بـني اهلل 

ونيــط: )وأمــا  ــوم الت ،لــ ، ندنــط لــؤمر الصــ  إاا  1199ح 16ب 391ص 1مســتدرو الوســائل: ج
 بلغ سبا سنني بالصوم ت ،لبـاأل ليس بفرا(.

 .3الزمر:  - 313
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وما امروا إال ليعبدوا هلل مخلصين له الدين الن  والفتوى قال سبحانط: 
344. 

ل للمرائـ  لــوم القيامــة: )أنــا  ـري شــرلك مــن أشــرو وقـد ور، ) احلــدلث إن اهلل تعــاىل لقــو 
 .345مع  غري  ) عمل عملط مل أقبلط إال ما كان و  لصاأل(

 و) روالـة: )ان اهلل لقــول: انــا  ــري شــرلك، مــن عمــل و وللــري  نهــو ملــن عمــل لــط ،وين(

346. 
لـوم  : )اعملوا هلل ) غري رلام، ندنط مـن عمـل للـري اهلل وكلـط اهلل إىل عملـطوقال علحم 

 . 347القيامة(
نعـــم إاا كانـــن العبـــا،ة هلل ســـبحانط لمعـــاأل ) انـــة أو  ونـــاأل مـــن نـــار، أو حلااـــة ،نيولـــة،  

نداـــا  ـــحيحة  348كشـــفام مـــرلض أو ،نـــا عـــدو أو احلصـــول علـــحم مـــال أو مـــا أشـــبط الـــك 
وياادعوننا رغباااْ ورهباااْ  أل ــاأل، وتكــون مــن مصــا،لق العبــا،ة هلل تعــاىل، وقــد قــال ســبحانط: 

ا خاشعينوكانوا لن
319 

 .350يدعُو ربهم خوفاْ وطمعاْ  وقال تعاىل: 
نعــم الرتبــة األرــحم مــن العبــا،ة: هــ  عبا،تــط اــل وعــال ألنــط أهــل للعبــا،ة، كمــا قــال أمــري 

: )مــا عبــدتك  ونــاأل مــن نــارو وال لمعــاأل ) انتــك لكــن واــدتك أهــالأل للعبــا،ة املــؤمنني
 ق.الكمال املطل 352ندنط هو املنعم احلقيق  بل 351نعبدتك(

                                                           

 .1البينة:  - 311
 .91ح 313ص 2. وشبهط ) تفسري العياش  ج9ح 291ص 2الكا): ج - 311
 .271ح 212. وشبهط ) اهاسن ص91ح 313ص 2تفسري العياش  ج - 316
 .10ح  11ب  19ص 1وسائل الشيعة: ج - 317
 مما كان بنحو الداع  علحم الداع . - 311
 .90األنبيام:  - 319
 .16السجدة:  - 310
املســـــلك  63ح 101ص 1. و)غـــــواو اللئـــــاو( ج1ح  13ب  116ص 67حبـــــار األنـــــوار: ج - 311

املســلك الرابــا ) أحا،لــث  11ح 11ص 2)اللــوال(  جالثالــث ) أحا،لــث رواهــا الشــيخ العــامل.. و
 املائة الثانية. 121رواها الشيخ العالمة.. و)االلفني( ص

 بل هذ  لإلضراب وبقصد الوق ، كما ال خيفحم. - 312
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 وإعزازاْ لدعوته

 : إعزاز الدعوة5
ومنـــط لعلـــم راحـــان مـــا لواـــ   353)إعـــزازاأل( أ : ألاـــل تقولـــة الـــدعوة وغلبتهـــا  مسااا:لة:

إعــزاز ،عوتــط تعــاىل، و،عوتــط هــ  لإلميــان بــط وتوحيــد  وعدلــط ولإلميــان برســلط وكتبــط، إىل   ــر 
 عليط و لط وسلم(: أ ول الدلن وما لتفر  عنها، و) الصحيفة السجا،لة ) و فط ) لحم اهلل

 .354 )إرا،ة منط إلعزاز ،لنك(
وهـــذ  ااملـــة واامـــل الســـابقة وتمـــل أن تكـــون تعلـــيالأل أل ـــل ا لقـــة وتكـــولن األشـــيام، 
ووتمــل أن تكــون تعلــيالأل لنحوهــا وكيفيتهــا و صو ــيتها، أ  لكــون ا لقــة ال مــن شــ م كــان 

  هـذا، اإلظهـار األمت للقـدرة واإلعـزاز نف… قبلها وبال احتذام أمثلة، وكواا بالقدرة ال باآللة
األكز للدعوة، وهو ا،عحم لتعبد الزلة والتنبية علحم الطاعة، وقد لكون االحتمال األول أقـرب 

 وأسر  تبا،راأل.
وإاا كان من علل ا لقة إرا،تـط اـل وعلـحم )إعـزاز الـدعوة( كـان )إعزازهـا( عنوانـاأل مسـتقالأل 

 كام سلباأل وإ اباأل.لدور مدار  كثري من األح 355مصرحاأل بط
 356واكر )إعزاز الدعوة( تعليالأل للخلقة، من باب ما لؤول إليط الش م.

نيــدل علــحم راحــان إعــزاز محلــة الــدلن كمــا  357و) بعــض النســخ: )إعــزازا ألهــل ،عوتــط( 
 هو واضر.

 بياُ العل  واألهدا 
                                                           

 العزة: ه  القوة والللبة. - 313
وكـــان مـــن ،عائـــط عليـــط الســالم بعـــد هـــذا التحميـــد ) الصـــالة علـــحم  32لصــحيفة الســـجا،لة صا - 311
 سول اهلل  لحم اهلل عليط و لط.ر 
  طبة نالمة الزهرام عليها السالم. 111ص 1شب اللمة جك  - 311
 هذا ،نا وحل مقدر نليدقق. - 316
 )  طبتها عليها السالم. 110ص 1كشب اللمة ج  - 317
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لصـدر ، أو  لنبل  لإلنسان بيان العلل واألهـدال واللالـات املوتبـة علـحم كـل قـرار مس:لة:
 موقب لتخذ ، أو منهج لررط. 

 سوام كان لعائلتط أم أل دقائط أم للتجمعات اهيطة بط أم املتعاملة معط أم  تمعط. 
وســــوام كـــــان ) الشـــــؤون الدلنيـــــة أم الدنيولــــة، االقتصـــــا،لة أم السياســـــية، االاتماعيـــــة أم 

 غريها. 
سـان، إضـانة علـحم أنـط تربيـة للنـاب إا ان الك لوا  مزلداأل من اعتما، اآل رلن علـحم اإلن

علحم التفكر والتعقل والتدبر، وتقييم كل ش  رنظـار املنطـق والـدليل واحلكمـة، كمـا ،عـحم إليـط 
إناا وجادنا آباءناا علاى أماة، القر ن الكرق، وعدم اإلتبا  األعمحم كما كـان ،أب املشـركني: 

 .358وإنا على آثارهم مقتدُو
ر أو مســـرية اإلنســـان واحليلولـــة ،ون اإلســـتبدا،، إا   إنـــط لواـــ  تصـــحير ا طـــ  ) قـــرا

تعولــد النــاب علــحم اكــر العلــل لواــ   ــوهم نكرلــاأل وتصــدلهم إلســدام النصــر واملشــورة ولــذا  
 . 359كانن:)املشورة مباركة( 

 . 360و:)أعقل الناب من مجا عقول الناب إىل عقلط(
 . 361و:)من استبد برألط هلك(
 . 362و:)االستشارة عني ا دالة(

 وما أشبط. 363ا عط  من استشار(و:)م
                                                           

 .23الز رل:  - 311
ب  103ص 72حبــار األنــوار: جمــن ســورة  ل عمــران.  117ح 201ص 1تفســري العياشــ  ج - 319
 .31ح  11
: )مـــــن شـــــاور او  العقـــــول 10071الفصـــــل االول ) املشـــــاورة ح 112) غـــــرر احلكـــــم ص و  - 360

: )مـن شـاور 10017: )املشورة هل  لك  واب غريو(. وح 10060است ام بانوار العقول(. وح 
 الراال شاركها ) عقو ا(؟.

 72نــوار: جحبــار األ. 10111الفصــل االول ) املشــاورة ح  113غــرر احلكــم و،رر الكلــم ص - 361
 عن اج البالغة. 31ح  11ب  101ص
الفصـل االول ) املشــاورة  112وغــرر احلكـم ص .31ح  11ب  101ص 72حبـار األنـوار: ج - 362
 .10066ح
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إضــــانة إىل إنــــط تــــ ب وإقتــــدام باملعصــــومني )علــــيهم الســــالم( ) اكــــرهم العلــــل التشــــرلعية 
كما اكرت )عليها السالم( ههنا العلة )  لق العامل ومن قبلـط العلـة ) محـد    364والتكولنية 

وا تيــار ، والعلــة ) تعــاىل وشــكر ، وســتذكر العلــة ) بعثــة النــ  ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم( 
،ون غـــري ،   تطرقـــن لعلـــل اعـــل  اســـتخالل القـــر ن علـــيهم، والعلـــة ) ا تيـــار علـــ  

 العدلد من نرو  الدلن وأحكامط وغريها.
وكمــا تطــرق القــر ن الكــرق مــن قبــل لبيــان علــل أو حكــم الكثــري مــن األمــور التكولنيــة أو 

 وغري .التشرلعية وقد أشرنا إليط ) موالن من هذا الكتاب 

 
 الهد : تزام  اإلنساُ

وأ ـرياأل: نــدن العلـل ا مســة املـذكورة ) كالمهــا )عليهــا السـالم( كلهــا ممـا لصــ  ) لرلــق 
واقوابـط األكثــر إىل مصــدر الكمـال املطلــق واحلــق املطلـق، نهــ  تعــو، إىل  365تكامليـة اإلنســان

لقهم إال من رحم ربك ولِلك خ  اإلنسان نفسط أوالأل وأ رياأل، قال تعاىل:
366 . 

: )نـان اهلل تعـاىل  لـق كما ور، ) احلدلث عـن اك عبـد اهلل   367نقد  لقهم لرمحتط
                                                                                                                                                                      

 و ،ابط وحكمط. نصل من كالم امري املؤمنني 367ص 1نـز الفوائد جك  - 363
 رااا مثالأل كتاب )علل الشرائا(. - 361
وإلاعــة أوامــر  والتعبــد هبــا وإعــزاز ،عوتــط كلهــا تزلــد اإلنســان تكامليــة،  نمعرنــة حكمــة اهلل وقدرتــط - 361

 ما،لة ومعنولة، ،نيولة وأ رولة.
 .119هو،:  - 366
نداا كان الناب لرك ون ورام املال أو الشهرة أو الرئاسة أو حـم العلـم ـ رـا هـو علـم ـ نداـا مجيعـاأل   - 367

]الــرمحن:   بقــحم واــط ربــك او ااــالل واإلكــرامكــل مــن عليهــا نــان ولكمــاالت جمازلــة دــدو،ة نانيــة
ل. أمــــا معرنــــة اهلل وإلاعتــــط نهــــو الكمــــال احلقيقــــ  لإلنســــان، والعلــــم ـ كــــالعلوم الطبيعيــــة 27و26

قــواب مــن الواإلنســانية، ومــا أشــبط ـ لكتســ  قيمتــط احلقيقــة ا الــدة إاا كــان ) هــذا اإللــار كجســر ل
تعاىل، را تقدمط العلوم مـن  دمـة اإلنسـان الـذ  أمـر اهلل  احلقيقة ا الدة وكطرلق الكتساب رضحم اهلل

سـبحانط نطـرة وعقـالأل وشـرعاأل بدعطائـط حقـط والتعـاون معـط واإلحسـان إليـط، وإال لكانـن لـط قيمتـط جمازلــة 
والعلــوم مــا الــك تكشــب اانبــاأل مــن عظمــة اهلل وقدرتــط وحكمتــط … دــدو،ة لثيبــط اهلل عليهــا ،نيولــاأل و

 )  لوقاتط.
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 .368  لقاأل لرمحتط(
 

 ثم جع  الثواب على طاعته

 اإلثابة على اإلطاعة
لســتح  اعــل الثــواب علــحم اإللاعــة وعلــحم االلتــزام بالقــانون، مــن غــري نــرق بــني  مساا:لة:

، وررــا واــ ، ندنــط إتبــا  هلل ســبحانط وتعــاىل ولســنة الرســل رب العائلــة واملعلــم والقائــد وغــريهم
 369واألنبيام )عليهم السالم( وهو سرية العقالم.

حيث  علون الثواب علحم الطاعات، سوام كانـن الطاعـات إ ابيـة أم سـلبية، مثـل اعـل 
: )مـن تـرو مسـكراأل  انـة الثواب علحم ترو كذا من األعمال ال ارة املنانية، كما ور، عنط 

ومــن تــرو الكــذب كــان لــط مــن الثــواب كــذا،  370اهلل أ، لـط اانــة وأســقا  مــن الرحيــق املختــوم(
 .371وما أشبط

فآتااااهم اهلل والثــواب أعــم ممــا لعطيــط اهلل لإلنســان ) الـــدنيا أو ) اآل ــرة، قــال تعــاىل: 
 .372ثواب الدنيا وحسن ثواب ا خرة

ها اهلل لتعبــد الزلــة واــرهم واعــل الثــواب هــو مــن حكمــة اهلل، وهــو مــن الطــرق الــا وضــع
للطاعة ـ وهـذا مـن غالـة لطـب اهلل ون ـلط ـ ومـن أسـباب إعـزاز الـدعوة، ومـن مظـاهر قـدرة اهلل 

 أل األ.
 

 ووض  العقاب على معصيته

                                                           

 .31ب االسنا، صر ق - 361
 ) ااملة. - 369
 .2ح  13ب  213ص 7وسائل الشيعة: ج - 370
 لتفصيل رااا كتاب ) واب األعمال( للشيخ الصدوق قدب سر .ل - 371
 .111 ل عمران:  - 372

 االثابة على االطاعة
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 العقاب على مخالفة القانُو
مــن الــالزم وضــا العقــاب علــحم املعصــية و الفــة القــانون، عقابــاأل مناســباأل ومطابقــاأل  مساا:لة:
مـا اعـل اهلل سـبحانط العقـاب علـحم معصـيتط، نـداا اعتزنـا أن )العقـاب( لطلـق ـ ولـو للعـدل، ك

توسعاأل ـ علحم األعم من املوت  علحم احلرام، اسـتح  وضـعط علـحم املكـرو  أل ـاأل كمـا ور، مجلـة 
من العقوبـات علـحم املكروهـات مثـل البنـام رلـامأل، قـال ) ـلحم اهلل عليـط و لـط وسـلم( : )مـن بـل 

ورعةأل محلـط لـوم القيامـة إىل سـبا أرضـني   لطوقـط نـاراأل توقـد ) عنقـط   لرمـحم بـط ) بنياناأل رلامأل 
أو تربيـة الشــعر علـحم الـرأب مــن ،ون )نـرق(، أو ان املـرلض إاا مل لقــرأ  ـالو مــرات  373النـار(

)قـــل هـــو اهلل أحـــد( كـــان لـــط كـــذا مـــن العقـــاب، إىل غـــري الـــك ممـــا لواـــد ) كتـــاب )عقـــاب 
ق )قدب سر ( وغـري ، نـدلالق العقـاب عليهـا توسـع  وإن كـان مجـا األعمال( للشيخ الصدو 

من العلمام أولوا بعض هذ  الروالات را لرنا االسـتلراب مـن واـو، مثـل تلـك العقوبـات علـحم 
 نعل هذ  املكروهات، كما لو كان بقصد العنا، أو ت من إنكار إحدى األ ول.

ـ بنحـــو األ ـــر الوضـــع  أو الـــر،     إن العقـــاب قـــد لكـــون عقابـــاأل تكولنيـــاأل ـ ) الـــدنيا
وماان أعااار  عااان  اإلاتمــاع ، نــدن املعا ـــ  تواــ  عنـــن اإلنســان وعطبـــط، قــال تعـــاىل:

 كري فإُ له معيشة ضنزاْ ونحشره يوم القيامة أعمى
374 . 

إا املعصية  الل مسري احلياة وه  تصطدم بشبكة السنن اإل ية اهيطة باإلنسان كمـن 
 كسر عظامط.للق  نفسط من شاهق حيث تت

 وقد لكون تشرلعياأل، هذا باإلضانة إىل العقاب ) اآل رة، ندنط مقرر من اهلل للعصاة. 
وقــد اهـــ  الـــبعض إىل أن األعمــال  ـــاحلة ولاحلـــة هــ  كـــالنواة الـــا تثمــر مـــا  انســـها، 
نكــــل عقــــاب و ــــواب ) اآل ــــرة هــــو مثــــرة مــــا غــــرب ) الــــدنيا، و) احلــــدلث: )وان اهلل لــــريك 

وهــذا بلحــاظ هســم األعمــال نــدن )الكــذب(  375دقة كمــا لــرك أحــدكم ولــد (ألحــدكم الصــ

                                                           

ــــوار: ج - 373  127وشــــبهط ) األمــــاو للشــــيخ الصــــدوق ص .30ح  67ب  360ص 73حبــــار األن
 .66ا لس

 .121لط:  - 371
، مـــــن 101ح 113ص 1تفســـــري العياشـــــ  ج .11ح  13ب  126ص 93: جحبـــــار األنـــــوار - 371

 سورة البقرة، و)   ر احلدلث: )حم للقا  لوم القيامة مثل أحد(
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لتحــول إىل عقــرب تلــدغ اإلنســان ـ مــثالأل ـ ) اآل ــرة، وهكــذا ســائر املعا ــ ، نهنــاو عالقــة 
 .376 وقوا ما كنتم تعملُو تكولنية بني العمل وبني العقاب األ رو ، قال تعاىل: 

 

  يا ة لعبا ه عن نقمته

 التعر  للنقمة اإللهيةحف  العبا  عن 
   الا،ة العبا، وإبعا،هم عـن نقمتـط تعـاىل، عقـالأل ونقـالأل، ونقيقـاأل للـرا املـوىل  مس:لة:

 .377 ال وعال، والروالات الدالة علحم الك كثرية اداأل، )ننعوا باهلل من غ   اهلل ونقمتط(
لـــر،  عـــن ومعـــل الـــذلا،ة: الطـــر، والـــدنا واإلبعـــا،، لقـــال: اا، اإلبـــل عـــن احلـــوا، أ : 

 .378املام
نفــ  اهرمــات وتــرو الواابــات الــذلا،ة واابــة، ألاــا نــو  مــن النهــ  عــن املنكــر والتعلــيم 

 وتنبيط اللانل وإرشا، اااهل وما أشبط الك.
من غالة لطب اهلل بعبيد ، وللتوضير  ثل: ب ن ل ـا األب عقوبـة احلـبس لومـاأل 379وهذا 

غابة جمهولة  طرية، ندن هذ  العقوبـة هـ  للحيلولـة  ـ مثالأل ـ علحم من أرا، من أبنام  التوغل )
،ون وقوعـــط ) ا طـــر األعظـــم، وكـــذلك الطبيـــ  الـــذ   ـــر  عمليـــة اراحيـــة منعـــاأل لســـرلان 

 السرلان إىل سائر األع ام. 
نالعقوبـــات الدنيولـــة ا عولـــة علـــحم ارتكـــاب املعا ـــ  كشـــرب ا مـــر والزنـــا وشـــبههما مـــا 

 . 381النقمـة الكزى الا ستنال العا   ) اآل رة لدنـا 380ااتما  شرائطها الكثرية
                                                           

 .  11العنكبوت:  - 376
 باب علل املسوخ وأ نانها. 239باب  3ح 117لل الشرائا صع - 377
،تـط عــن كـذا، واا،  عــن ) لسـان العــرب مـا،ة )او،(: الــذو،، السـوق والطــر، والـدنا، تقــول: او  - 371

 الش م او،األ والا،ا.
 أ  وضعط تعاىل العقوبات الا،ة لعبا،  عن نقمتط. - 379
وقــد اكــر اإلمــام املؤلــب ) )الفقــط( إن إاــرام بعــض احلــدو، مشــروط بــ كثر مــن أربعــني شرلـــاأل،  - 310

 نرااا. 
 ز  )،ام ظلط(.ااا كتاب )العقوبات ) االسالم( آللة اهلل العظمحم السيد  ا،ق الشريار  - 311
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 هذا لو كان املرا، من )العقاب( ) كالمها )عليها السالم(: العقوبات الدنيولة.
وأما لـو كـان املقصـو، منـط ) كالمهـا )عليهـا السـالم( العقـاب األ ـرو ، نـدن التهدلـد بـط 

هــو مــا لقت ــيط  382اىل، وهــذالــر،  الكثــريلن عــن ارتكــاب املعا ــ  الــا تــؤ،  إىل نقمتــط تعــ
 383الربط بني العلة واملعلل لط.

 

 وحياشة لهم إلى الجنة

 سو  العبا  إلى الجنة
  ـــ  ســـوق العبـــا، إىل اانـــة، علـــحم مـــا عرنـــن ) البحـــث اآلنـــب، قـــال تعـــاىل: مسااا:لة:

 وسارعوا الى مغفرة من ربزم وجنة عرضها السماوات واالر
 384. 

ة مان ربزام وجناة عرضاها كعار  الساماء واالر  وسابقوا الى مغفر وقال سبحانط: 
 .385أعدت للِين آمنوا باهلل ورسله

، نـدن اهلل تعـاىل لرلـد لعبـا،  اانـة والنعـيم والسـعا،ة السـرمدلة، 386و)حياشة( أ : سـوقا 
إال من رحم ربك ولِلك خلقهم  قال سبحانط: 

387.  
 رتــط قــررت حبيــث ان والطرلــق إىل الــك اإللاعــة وهنــ  املعا ــ ، نــدن الكــون ،نيــا  و 

املطيــا مللــط النعمــة واانــة، والعا ــ  مللــط النقمــة والنــار، كمــا متــن هندســة الكــون حبيــث أن 
الــزار  وصــد غــداأل ومــن ال لــزر  لبقــحم  ــفراأل لــداأل، ومــن لــدرب لصــبر لبيبــاأل أو مهندســاأل أو مــا 

 أشبط، ومن ال لدرب لبقحم ااهالأل.

                                                           

إشارة إىل تفسري كالمها عليها السالم )وضـا العقـاب( بالتفسـري اإل بـا  ال الثبـو ، إا )التهدلـد  - 312
 بالعقاب( ـ كما اكر ،ام ظلط ـ هو السب  للذلا،ة ال واو،  احلقيق  بنفسط.

 العلة: )الا،ة لعبا،  عن نقمتط( واملعلل لط: )وضا العقاب علحم معصيتط(. - 313
   .133ل عمران:   - 311
 .21احلدلد:  - 311
 و) لسان العرب ما،ة )حوش(: وحشن االبل، مجعتها وسقتها. - 316
 .119هو،:  - 317
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إىل النعــيم املقــيم إال مــا لــرا  مــن العقــاب علــحم وإن كثــرياأل مــن النــاب ال لســوقط إىل اانــة و 
 املعصية نريتد ، نيونق للنعيم املقيم.

 التطر  لفلسفة الثواب والعقاب
مــن الــالزم بيــان نلســفة الثــواب والعقــاب للنــاب، إا الــك لزلــدهم إميانــاأل واعتقــا،األ  مساا:لة:

رار أن لـذكر السـب  حـم والتزاماأل. وحم بالنسبة إىل األبولن عند عقاب الطفل أو  وابــط، ولـ
 لكون ت  ري  أكثر. 

وهـذا األمـر  ـر  ) القـوانني الوضـعية أل ـاأل، ن لـة عقوبـة ت ـعها شـركة أو هيئـة أو ،ولـة ـ 
 ـ لنبل  أن تذكر علتها ونلسفتها للناب.388شرط أن تكون ) إلار الشرلعة

نلسـفة كثـري مـن ولذا أكثر ) القـر ن احلكـيم مـن اكـر الفلسـفة، نـدن القـر ن الكـرق اكـر  
ِكري األحــداو واألحكــام، مــثالأل قــال اــل وعــال ) الصــالة:  وأقاام الصااالة لاا

نــدن  389
 )لذكر ( نلسفة )أقم الصالة(.

كتااا  علااايزم الصااايام كماااا كتااا  علاااى الاااِين مااان قااابلزم لعلزااام وقـــال ســـبحانط: 
تتقُو

 نـ )لعلكم تتقون( نلسفة هذا احلكم. 390
ليشهدوا مناف  لهم وقال تعاىل: 

  نلسفة احلج.) 391
ومااان جاهاااد فإنماااا يجاهاااد لنفساااه إُ اهلل لغناااي عااان العاااالمين وقــال ســـبحانط:

392 
 : )ااهدوا تور وا أبنامكم عزاأل(. حيث إن نائدة ااها، تعو، إىل النفس، قال 

 وهو نلسفة ااها،. 393: )ااهدوا تلنموا(وقال 
خااِ ماان أمااوالهم صاادقة تطهاارهم وتاازكيهم بهاااوقــال تعــاىل: 

أن التطهــري حيــث  394

                                                           

كعقوبــة الفصــل مــن الشــركة أو العــزل مــن وظــائب الدولــة لــو ارتشــحم أو متاهــل ) ق ــام حــوائج   - 311
 املرااعني أو ما أشبط الك.

 .11لط:  - 319
 .113البقرة:  - 390
 .21احلج:  - 391
 .6العنكبوت:  - 392
 .1ح 1ب 6ص 11وسائل الشيعة: ج - 393
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 والتزكية نلسفة الزكاة.
الرجال قوامُو على النسااء بماا فضا  اهلل بعضاهم علاى بعاض وبماا وقال سـبحانط: 
أنفقوا مان أماوالهم

حيـث أن تف ـيل اهلل سـبحانط وإنفـاق األزواج سـب  قواميـة الراـال  395
 علحم النسام.

إلهاا آخار ال إلاه إال وال تادع ما  اهلل وقال ) نلسفة الـدعوة إىل عبا،تـط تعـاىل وحـد : 
هو ك  شيء هالك إال وجهه له الحزم وإليه ترجعُو

 إىل غري الك. 396

                                                                                                                                                                      

 .103التوبة:  - 391
 .31النسام: - 391
 .11القص :  - 396
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 وأشهد أُ أبي محمداْ عبده ورسوله

 االعتقا  بنبوته )ص(
 ــ  االعتقــا، بنبــوة النــ  األعظــم دمــد ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم( ورســالتط،  مساا:لة:

ليــط و لــط وســـلم( كــان كــانراأل وإن اعتقــد بنبـــوة نــدن مــن مل لعتقــد بنبــوة رســـول اهلل ) ــلحم اهلل ع
، كمـــا اكرنـــا الـــك بالنســـبة إىل األئمـــة الطـــاهرلن)عليهم 397ســـابق األنبيـــام )علـــيهم الســـالم(

 السالم( حيث أن من أنكر أحدهم كان كمنكرهم مجيعاأل.
وأعظــم برهــان  الــد علــحم رســالتط ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم(: هــو القــر ن الكــرق حيــث 

اهلل عليــط و لــط( ،ون ســائر األنبيــام رعجــزة أبدلــة ظــاهرة علــحم مــر األايــال والــك تفــر، ) ــلحم 
 مقت حم  امتيتط.

ق  ما س:لتزم من أجر   إن االعتقا، بنبوتط ورسالتط تعو، نائدتط إىل اإلنسان نفسط : 
فهاااو لزااام 

إن  399إا هـــو إضـــانة إىل كونـــط إ،راكـــاأل وعلمـــاأل حلقيقـــة كـــزى و)العلـــم نـــور( 398
 قدمة لبيعية للعمل رناهجط الا تونر سعا،ة الدنيا واآل رة لإلنسان.االعتقا، م

واالعتقا، من عقد القل  نال لكف  جمر، العلم بذلك، بل لنبلـ  عقـد القلـ  عليـط، قـال 
وكمـــا لظهـــر الـــك مـــن كالمهـــا )عليهـــا   400وجحااادوا بهاااا واساااتيقنتها أنفساااهم تعـــاىل:

 (.السالم( نيما سي  : )منكرة هلل ما عرنااا

 التلف  بالشها ة الثانية
لستح  التلفا بالشها،ة الثانية )  تلب األحـوال، ) ا طـاب وا طبـة وحـني  مس:لة:

 االنفرا، وا لوة. 
ملــا لوتــ  علــحم الــك مــن الثــواب األ ــرو ، إضــانة إىل كونــط تلقينــاأل وإوــاماأل وتكرلســاأل  ــذ  

أكثــر نــ كثر، وقــد لكــون لــذلك الت كيــد ) ااملــة وملــدلوالهتا الت ــمنية وااللتزاميــة ) الــنفس 

                                                           

 باب ما    من االعتقا، ) انبيام اهلل تعاىل ورسلط. 30ااا )املقنعة( صر  - 397
 .17سب :  - 391
 ) الفتيام.الباب السا،ب  16) التوكل علحم اهلل. ومصباح الشرلعة ص 167منية املرلد ص - 399
 .11النمل:  - 100
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الروالــــات الشــــرلفة علــــحم الــــتلفا بكلمــــة التوحيــــد والصــــلوات علــــحم النــــ  دمــــد و لــــط )علــــيهم 
 السالم( وسائر األاكار واال،عية. 

  ان الــتلفا هبــذ  اللفظــة بالنســبة إىل الرســول ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم( مثــل الــتلفا 
 ســـبحانط وتعـــاىل كمـــا تقـــدم، نيصـــر أن لقـــول: )إنـــط رســـول اهلل( هبـــذ  اللفظـــة بالنســـبة إىل اهلل

 و)أشهد(و)نشهد( و)شها، ( وما هو من هذا القبيل.
وال لكفــ  االعتقــا، نقــط أو اإلتبــا  نقــط بــدون  401بــل أ ــل الــتلفا ) ااملــة وااــ 

ر، ) التلفا، ندن اإلميـان مركـز  القلـ  واللسـان وااـوارح، كمـا اكـر ) العلـم الكـالم، وكمـا و 
 402الروالات: )تصدلق بالقل  وإقرار باللسان وعمل باألركان(.

واسـتحباب الـتلفا هبـا ـ علـحم مـا سـبق ـ إ ـا هـو إاا مل تكـن اهـة واـوب، وإال كمـا ) 
موار، تنبيط اللانل وإرشا، اااهل والدعوة إىل ا ري واألمر باملعرول وما أشبط، واـ  باملقـدار 

 الذ  وقق اللرا.

 و يته )ص( هلل تعالىالشها ة بعب
 403لستح  الشها،ة ب نط ) لحم اهلل عليط و لط وسلم( عبد هلل تعـاىل، وقـد  ـ  مس:لة:

سااابحاُ الاااِي أسااار  بعباااده  واتباعـــاأل هلل ســـبحانط حيـــث قـــال تعـــاىل:  404والـــك ملـــا ســـبق
 .405ليالْ 

 .406الحمد هلل الِي أنزل على عبده الزتاب وقال سبحانط:
 .407ك عبده زكريا كر رحمة رب  وقال تعاىل:

                                                           

 كما لتكرر ) الصالة وغريها كثرياأل.  - 101
: )االميــــــان هــــــو معرنــــــة 609و) )ا صــــــال( ص .21ح  30ب  61ص 66حبــــــار األنــــــوار: ج - 102

 بالقل  واقرار باللسان وعمل باالركان(.
 كما ) الصالة.  - 103
 ) البحث السابق )لستح  التلفا بالشها،ة الثانية(. - 101
 .1سرام: اإل - 101
 .1الكهب:  - 106
 .2مرق:  - 107
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 .408وا كر عبدنا  او وقال سبحانط: 
 .409وا كر عبدنا أيوبوقال تعاىل: 

 .410 رية من حملنا م  نوح إنه كاُ عبداْ شزوراْ وقال سبحانط: 
 .411 إنه من عبا نا المممنينوقال تعاىل: 

لااااااان يساااااااتنزف المسااااااايح أُ يزاااااااُو عباااااااداْ هلل وال المالئزاااااااة وقـــــــال ســـــــبحانط: 
 .412المقربُو

 .413قال إني عبد اهلل آتاني الزتاب وجعلني نبياْ : وقال تعاىل
 ونقرأ ) الصالة كل لوم: )أشهد أن دمد عبد  ورسولط(.

وتقــدق العبــد، ألنــط اعــوال بدلــط الكــون، وألن و ــول النــ  ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم( 
ن ـــل الرســـل علـــحم إىل منتهـــحم ،راـــة العبو،لـــة هلل تعـــاىل هـــو الـــذ  أهلـــط ليكـــون رســـوالأل، بـــل أ

اإللالق، نهو ) لحم اهلل عليط و لط وسلم( عبد أوالأل ورسول  انياأل، وكفحم باإلنسان نخراأل ورواأل 
 وكماالأل أن لكون عبداأل  اشعاأل  اضعاأل هلل تعاىل.

 االعتقا  بالعبو ية
   االعتقا، ب نط ) لحم اهلل عليط و لط( عبد هلل تعاىل، وكذلك غري  من األنبيـام  مس:لة:

ألئمة )عليهم السـالم(، ووـرم الللـو نـيهم )علـيهم السـالم(، والـك ) قبـال مـن لتـوهم ااـم وا
وقالاات اليهااو  عزياار اباان اهلل  )علــيهم الســالم( شــركام هلل ســبحانط أو أبنــام ، قــال تعــاىل:

وقالت النصار  المسيح ابن اهلل  لك قاولهم با:فواههم يضااهئُو قاول الاِين كفاروا مان 
 .414أنى يمفزُوقب  قاتلهم اهلل 

                                                           

 .17ص:  - 101
 .11ص:  - 109
 .3اإلسرام:  - 110
 .132و 111و 11الصانات:  - 111
 .172النسام:  - 112
 .30مرق:  - 113
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 415.): )لهلك ) ا نان: د  غال ومبلض قال وقال 
 416: )وال تللوا وإلاكم والللو كللو النصارى ندين بر م من اللالني(.وقال 

 الشها ة الثانية
لستح  أو    ـ كل ) مور،  ـ التشهد بالشها،ة الثانية بعد ما شهد اإلنسـان  مس:لة:

 بالشها،ة األوىل. 
 . 417كم ) الشها،ة الثالثةومنط لعرل احل

و) احلــدلث: )إن املســانر إاا نــزل بــبعض املنــازل لقــول: اللهــم أنــزلين منـــزالأل مباركــاأل وأنــن 
ولقـول: أشـهد أن ال إلـط إال اهلل وحـد  ال شـرلك لـط وأشـهد أن … رياملنزلني، ولصل  ركعتـني

أتـوالهم وأبـرم مـن أعـدائهم( دمداأل عبد  ورسولط وأن علياأل أمري املؤمنني واألئمة مـن ولـد  أئمـة 
 418احلدلث.

 التصريح بالنس  وإظهاره
لنبلــ  التصــرلر بالنســ  والت كيــد عليــط وإظهــار ، نيمــا إاا كــان ، ــيالأل ) نقيــق  مساا:لة:

، كمــا قالــن 420: )ال مجــال كاحلســ (، قــال علــ  419اللــرا ومؤكــداأل ومؤلــداأل للكــالم 

                                                           

. و صـائ  36ورااـا ال ـاأل معـدن ااـواهر ص  .36ح  10ب  211ص 21حبار األنوار: ج - 111
الفصـــل االول )  111الفصـــل ا ـــامس. وغـــرر احلكـــم ص 13. واـــاما اال بـــار ص121االئمـــة ص
 .2011االئمة ح

ــــــــق  131واالحتجــــــــاج ص .31ح  1ب  303ص 1حبــــــــار األنــــــــوار: ج - 116 احتجااــــــــط نيمــــــــا لتعل
 اعظم الطاعات. 21ح 10ص باالمامة. وتفسري االمام العسكر  

 وسي   البحث عن الك. - 117
 100ص 16ســــــائل الشــــــيعة: ج. و) و 9321ح  13ب  231ص 1مســــــتدرو الوســــــائل: ج - 111
 ا ري أن لشهد أن ال إلط إال اهلل وأن دمداأل رسول اهلل(.)… قال:  عن أك عبد اهلل 1ح  1ب
ولشــاهد الــك ) قــول رســول اهلل  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم، وعلــ  امــري املــؤمنني عليــط الســالم،  - 119

علـــيهم الســالم، نرااـــا مــثالأل: حبـــار واالمــام احلســن واالمـــام احلســني وعلـــ  بــن احلســـني وســائر االئمــة 
 311ص 19)بيــــان(. والبحــــار ج 9ب 201ص 16. والبحــــار ج3ح 6ب 127ص 12االنــــوار ج

. 27ح 17ب 271ص 20. والبحــــــــــــــــار ج13ح 10ب 337ص 19. والبحــــــــــــــــار ج61ح 10ب
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 …(.) لوات اهلل عليها( : )وأشهد أن أك دمدا
روها بالنســ  هنــا لواــ  هتيــيج العوالــب ونرلكهــا لتقبــل كلماهتــا )عليهــا الســالم( نتصــ

إضــانة إىل أنــط لــذكرهم بكلماتــط عــن ابنتــط وحبيبتــط وب ــعتط، نيكــون الــك أ،عــحم لقبــول احلــق 
 منها.

والتصــرلر بالنســ  أو إظهــار  قــد  ــ  ) مــوالن عدلــدة، كمــا ) مــوار، مــن اإلرو أو 
أشــبط الــك، ســوام بالنســبة إىل نفســط، أم بالنســبة إىل اللــري، ممــا هــو  النكــاح أو الرضــا  أو مــا

 مذكور ) )الفقط(.

 نشر فضائ  الوالدين
لنبلـــ  لإلنســـان أن لتطـــرق لـــذكر ن ـــائل والـــد  وأن لقـــوم بنشـــرها، قـــال تعـــاىل:  مسااا:لة:

 ْوبالوالاادين إحسااانا 421 وكــذلك والدتــط وســائر األقربــام، بــل  تلــب املــؤمنني، نهــو حــض
 علحم ا ري وتشولق عليط.وحث 

إُ الاِين يحباُو أُ تشاي  الفاحشاة فاي كما إن عكسط مكرو  أو درم، قال تعـاىل: 
 الِين آمنوا ولهم عِاب أليم في الدنيا وا خر

422  . 
واألمر بالنسبة للوالدلن واألرحام  كـد، ألن نشـر ن ـائلهم قـد لعـد نوعـاأل مـن  ـلة الـرحم 

                                                                                                                                                                      

 21. والبحـــــــــــــــــار ج1ح 7ب 211ص 21. والبحـــــــــــــــــار ج11ح 21ب 171ص 21والبحـــــــــــــــــار ج
. 2ح 90ب 331ص 39. والبحــــــار ج2ح 61ب 330ص 31. والبحــــــار ج29ح 1ب 211ص

 13. والبحـــــــــــار ج31ح 16ب 313ص 13. والبحـــــــــــار ج10ح 106ب 12ص 11والبحـــــــــــار ج
 11ص 11. والبحـــــــــــــار ج1و 3ح 17ب 361ص 13. والبحـــــــــــــار ج31و 33ح 19ب 311ص
 103وص 1ح 20ب 91ص 11. والبحــــــــــــــار ج2ح 20ب 19ص 11. والبحــــــــــــــار ج3ح 19ب
 161، وص1ح 39ب 113ص 11ج . والبحــــــــــــار13ح 21ب 122ص 11. والبحـــــــــــار ج11ح
 …و 22ح 171وص 6ح
. هـــذا ااا مل 9391الفصـــل ا ـــامس ) اال ـــل والنســـ  ح 109غـــرر احلكـــم و،رر الكلـــم ص - 120

 لقصد بط التفا ر وما اشبط من الراائل اال القية كما هو واضر.
 .111األنعام:  - 121
 .19النور:  - 122
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ض فااي كتاااب اهللوأولااوا األرحااام بعضااهم أولااى باابع 423  إضــانة إىل أنــط نــو  مــن مقابلــة
وال اإلحســــان باإلحســــان وأ،ام لــــبعض حــــق الوالــــد علــــحم الولــــد، باإلضــــانة إىل قولــــط تعــــاىل:

تبخسااوا الناااس أشااياءهم
نــدن اإلغمــاا عــن الف ــائل وســوها وعــدم اكرهــا نــو  مــن  424

 البخس.
م اهلل الاارحمن الاارحيم، بساا: هــذا كلــط إاا مل لكــن مــن التفــا ر ومــا أشــبط، قــال تعــاىل

، ثم كال سو  تعلمُو  .425ألهاكم التزاثر، حتى زرتم المقابر، كال سو  تعلمُو
 

 

 

 اختاره وانتجبه قب  أُ أرسله 

 فضائ  الرسول )ص(
لســتح  أو  ــ  ـ كــل ) مــور،  ـ بيــان ن ــائل الرســول ) ــلحم اهلل عليــط و لــط  مساا:لة:

 . وسلم(، كما بينن )عليها السالم( )  طبتها
وكــــذلك بالنســــبة إىل ســــائر األنبيــــام واألئمــــة ) ــــلوات اهلل علــــيهم أمجعــــني( وبالنســــبة إىل 

 العلمام والصاحلني أل األ. 

 االختيار اإللهي للرسول األعظم )ص(
 ـ  أن لكـون ا تيـار النـ  مـن قبـل اهلل تعـاىل وبتعيينـط سـبحانط، وكـذلك اإلمـام  مس:لة:

: ألن لكون رسولط األ ري إىل البشر وأن ـل الرسـل  ، حيث قالن: )ا تار  وانتجبط( أ
 علحم اإللالق، و) حدلث عنط ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: )نلم أزل  ياراأل من  يار(.

قو ا )عليها السالم(: )وانتجبط( من النجابـة، وقـد  ـ   ابـة: إاا كـان ناضـالأل نفيسـاأل ) 
رة ااامعـة: ) لقكـم أنـوارا نجعلكـم نوعط، أ  ا طفا ، والـك قبـل أن  لقـط ونطـر ، و) زلـا

                                                           

 .71األنفال:  - 123
 .11األعرال:  - 121
 .1-1التكا ر:  - 121

 فضائ  الرسول )ص(
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نـــدن النـــور نـــول إىل إنســـان، كمـــا أن النـــار نولـــن إىل ااـــان، وكمـــا أن  426بعرشـــط دـــدقني(
 .427واهلل خلقزم من تراب :الواب نول إىل البشر، قال تعاىل

ومن الواضر إمكان نول املا،ة إىل املا،ة، واملـا،ة إىل الطاقـة، وبـالعكس، نقـد ا تـار  اهلل 
وانتقـــا  قبـــل أن لرســـلط، أ  إنـــط تعـــاىل انتخـــ  مـــن عـــرل انـــط  ـــري البشـــرلة علـــحم اإللـــالق، 

 للرسالة.
والعلـــم كاشـــب ولـــيس بعلـــة، نـــدن النـــ  ) ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وســـلم( كـــان ســـيخرج قمـــة 
القمــم )  تلــب االمتحانــات اإل يــة ـ حســ  معرنتــط ســبحانط وتعــاىل بعلــم الليــ  ـ لــذلك 

ليحملط أعظم الرساالت واملسؤوليات الكونية علحم اإللـالق وأعطـا  مـن  انتخبط هو ،ون غري 
 االمتيازات االستثنائية ما أعطا .

وهنــاو واــط   ــر: هــو امتحانــط اــل وعــال للنــ  ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم( ولكــل مــن 
عـدا  ) عــوامل ســابقة، ن بــدى ) ـلحم اهلل عليــط و لــط وســلم( أهليتـط علــحم اإللــالق، وقــد لشــري 

هــذا الواـــط مـــا ور، ) زلـــارة الســيدة الزهـــرام )عليهـــا الســـالم(: )لــا ممتحنـــة امتحنـــك الـــذ   إىل
وتفصـــيل البحـــث ) علـــم الكـــالم  428 لقـــك قبـــل أن خيلقـــك نواـــدو ملـــا امتحنـــك  ـــابرة(

 واحلدلث.

 مواصفات خاصة للنبي )ص( واإلمام 
الـــك موا ـــفات ) قو ـــا )عليهـــا الســـالم(: )ا تـــار  وانتجبـــط( ،ليـــل علـــحم أن هن مسااا:لة:

 . استثنائية،    أن تتونر ) الن  ) لحم اهلل عليط و لط وسلم( واإلمام
نقــد ا تــار   ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم وانتقــا  اهلل تعــاىل رــا ومــل مــن موا ــفات تؤهلــط 

 لك  لكون رسوالأل لرب العاملني وحجة علحم الناب أمجعني.
ك، حيـث وقــا اال تيـار مــن بـني الكــل نفـ  نفــس كلمـة )ا تــار  وانتجبـط( ،اللــة علـحم الــ

                                                           

مفــاتير أل ــاأل )رااــا زلــارة ا ــرى اامعــة. و  1ح 271ص 2عيــون ا بــار الرضــا عليــط الســالم ج - 126
 .  ( زلارة ااامعة الكبريةالدعام والزلارة)و (اانان
 .11نالر:  - 127
باب زلارهتـا عليهـا السـالم.  171ورااا ال ا )املزار( ص .12ح  16ب  9ص 6التهذل : ج - 121

 زلارة الزهرام عليها السالم. 32و 31ال االسبو  ص. ومج711ومصباح املتهجد ص
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علـحم أن تفـر، اهلل تعـاىل هبـذا العمـل وقيامـط بـط بالـذات  429عليط وهو سـبحانط أحكـم احلكمـام
 ،ليل علحم الك، حيث ان غري  الميكن أن لكتشب تلك الصفات اإلستثنائية. 

وا  ، قـال تعـاىل: ومن هنا كان اعواا املالئكة عليط سبحانط ) ق ية  لق  ،م 
ال ربااك للمالئزااة انااي جاعااا  فااي االر  خليفااة قااالوا أتجعااا  فيهااا ماان يفسااد فيهاااا قاا

ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ماال تعلمُو
 430. 

الالزمـــة عقـــالأل وشـــرعاأل ) النـــ  واإلمـــام عليهمـــا  431ومـــن مجلـــة تلـــك الصـــفات: العصـــمة 
ــــط الصــــالة والــــا ال لعرنهــــا إال اهلل ســــبحانط وتعــــا432الســــالم  ىل وقــــد أشــــار إليــــط اإلمــــام )علي

واختاار حيث ا تار سـبعني راـالأل ومـا الـك كفـروا:  والسالم( ) قصة ا تيار موسحم 
موسى قومه سبعين رجاْل لميقاتناا فلماا أخاِتهم الرجفاة قاال رب لاو شائت أهلزاتهم مان 

 .  433قب  وإياي أتهلزنا بما فع  السفهاء منا
 تيـــار ، وإ ـــا هــو بيـــان ألن الـــذلن كـــانوا  ـــرية القـــوم واولــيس هـــذا نقصـــاأل ) موســـحم 

حس   تلب الظواهر كانوا هكذا نكيب إاا كانوا غري ا رية، أو كـانوا غـري  تـارلن مـن قبـل 
 وهو أ،رى الناب را ميكن للبشر معرنتط من  فالا النفس البشرلة. الن  

بــ مر اهلل ســبحانط وتعــاىل أل ــاأل، أمــا بالنســبة إىل الفقهــام أو الــوكالم والراــو  إلــيهم، نهــو 
وما كاُ المممنُو لينفروا كافة فلوال نفار مان كا  فرقاة مانهم طائفاة ليتفقهاوا  قال تعاىل:

في الدين ولينِروا قومهم إ ا رجعاوا إلايهم لعلهام يحاِرُو 
نحيـث مل تشـوط نـيهم  434

ا،لقهم إىل النــاب العصـمة ومل تكـن نـيهم ضـرورلة وال واقعـة، لـذلك أوكـل اهلل تعـاىل معرنـة مصـ
                                                           

 إضانة إىل أن )انتجبط( ـ كما سبق ـ من:     ابة، إاا كان ناضالأل نفيساأل ) نوعط. - 129
 .30لبقرة: ا - 130
لعصــمة هــ  مــا ميتنــا املكلــب معــط مــن املعصــية متمكنــاأل منهــا، والميتنــا منهــا مــا عــدمها. رااــا ا - 131

 .االوىل البحث السابا ) عصمة االمام املائة 16)االلفني( ص
املائــــة االوىل، البحــــث الســــابا )  16ص رااــــا كتــــاب )األلفــــني( للعالمــــة احللــــ  )قــــدب ســــر ( - 132

و)علــل الشــرائا( ص بــاب العلــة الــا  ، وكتــاب )القــول الســدلد( للمؤلــب ،ام ظلــط.عصــمة االمــام
 من الذنوب.من أالها    ان لكون االمام معرول القبيلة.. معصوماأل 

 .111األعرال:  - 133
 .122التوبة:  - 131
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 435أنفسهم أو إىل أهل ا رية منهم.
نــال لقــال: ملــااا للــزم ) النــ  واإلمــام )عليهمــا الســالم( العصــمة ،ون وكالئهــم ) حــال 

 حياهتم أو بعد غيبتهم، ندن القياب ما الفارق الكبري.
م(، إا إضانة إىل عدم واو، القابليـة ملقـام العصـمة ) غـري األنبيـام واألئمـة )علـيهم السـال

 436هو تعاىل نياا حكيم لعط  ني ط ولطفط للقابل الغري.

 مواصفات وكالء المعصومين )ع( وأتباعهم
وممـــا ســـبق نعـــرل أن الفقهـــام والـــوكالم والق ـــاة وأئمـــة ااماعـــة وا طبـــام ومـــن  مسااا:لة:

أشـــبههم، بـــل عمـــوم أتبـــا  املعصـــومني )علـــيهم الســـالم( وإن مل لكونـــوا معصـــومني إال ان مـــن 
  أن لتحلوا بكثري مـن الصـفات الـا تـونر ،راـة مـن السـنخية والتجـانس مـا مـوكليهم ال رور 

وأئمتهم وقا،هتم، كمـا قـال أمـري املـؤمنني عليـط السـالم : )أال وإن لكـل مـ موم إمـام لقتـد  بـط 
ولست ـ م بنـور  أال وإن إمـامكم قـد اكتفـحم مـن ،نيـا  بطمرلـط ومـن لعمـط بقر ـيط أىل وإنكــم 

 437ولكن أعينوين بور  وااتها، وعفة وسدا،(. التقدرون علحم الك
  إن مــن تلــك الصــفات: مــا اكــر ) القــر ن الكــرق وور، ) األحا،لــث الشــرلفة حكالــة 

إناه كااُ عباداْ  عـن حـال األنبيـام )علـيهم السـالم( أو و ـفاأل للمـؤمنني، مثـل قولـط سـبحانط:
 .438شزورا

                                                           

ونيـــط: )لعـــرل ا تهـــد باحـــدى لـــرق  3احكـــام التقليـــد املســـ لة 90ص رااـــا املســـائل االســـالمية - 131
 ــالو: اوال: ان لتــيقن االنســان نفســط بــذلك بــان لكــون الشــخ  نفســط مــن اهــل العلــم ولــتمكن مــن 

،الن ميكنهمـا معرنـة ا تهـد بشـرط ان ال خيـالب  زمهـا معرنـة ا تهـد،  انيـا: ان خيـز بـذلك عاملـان عـا
عاملـــان عـــا،الن   ـــران،  الثـــا: ان لشـــهد مجاعـــة مـــن اهـــل العلـــم وا ـــزة ممـــن لقـــدرون علـــحم تشـــخي  

 ا تهد ولو ق هبم بااتها، أحد، والظاهر هو كفالة ا بار شخ  واحد ااا كان  قة بذلك(.
 وكواـا ،ار امتحـان لقت ـ  واـو، نـ  أو إمـام معصـومباإلضانة إىل ان الـدنيا ،ار امتحـان،  - 136

مل لشـوط  لكون رثابة املنبا واملصدر األساس  والرئيس  للتشرلا، ووكالم  م رثابـة ااـداول والفـرو ،
حـــم لتبـــني لكـــم ا ـــيط األبـــيض مـــن ا ـــيط نـــيهم الـــك ومل لتحقـــق، نـــااما بـــني كواـــا ،نيـــا وبـــني

 را،ة االمتحان وغريها لقت   الك ندقق.ل وبني إ117]البقرة:  األسو،
 عن اج البالغة. 13197ح  63ب  11ص 12مستدرو الوسائل: ج - 137
 .3اإلسرام:  - 131
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 .439إنه كاُ صا   الوعدوقولط تعاىل: 
  .440فبما رحمة من اهلل لنت لهم: وقولط سبحانط
 .441فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في األمر وقولط تعاىل: 

محمااد رسااول اهلل والااِين معااه أشااداء علااى الزفااار رحماااء بياانهم  وقولــط ســبحانط:
تراهم ركعاْ سجدْا يبتغُو فضاْل من اهلل ورضاواناْ سايماهم فاي وجاوههم مان أثار الساجو  


 اآللة. 442

، والاِين هام عان  عاىل:وقولط ت ، الِين هم في صاالتهم خاشاعُو قد أفلح المممنُو
، والِين هم لفروجهم حافظُو ، والِين هم للزكاة فاعلُو  اآللة.  443اللغو معرضُو

كناااتم خيااار أماااة أخرجااات للنااااس تااا:مرُو باااالمعرو  وتنهاااُو عااان   وقولـــط ســـبحانط: 
 .444المنزر وتممنُو باهلل

مــن الفقهــام  ــائناأل لنفســط حانظــاأل لدلنــط  الفــاأل علــحم هــوا  وعنــط عليــط الســالم: )مــن كــان 
 445مطيعاأل ألمر موال  نللعوام أن لقلدو (.

: )لنبلــ  للمــؤمن أن لكــون نيــط مثــان  صــال: وقــور عنــد ا زاهــز، وعــن أك عبــد اهلل 
 ـــبور عنــــد الــــبالم، شـــكور عنــــد الر ــــام، قـــانا رــــا رزقــــط اهلل، اللظلـــم األعــــدام، وال لتحامــــل 

م، بدنــط منــط ) تعــ ، والنــاب منــط ) راحــة، إن العلــم  ليــل املــؤمن، واحللــم وزلــر ، لط ــدقا
 446والصز أمري انو، ، والرنق أ و ، واللني والد (.

بشــــر  ) واهــــط، وحزنــــط ) قلبــــط، أوســــا شــــ م … : )املــــؤمن وعــــن أمــــري املــــؤمنني 
                                                           

 .11مرق:  - 139
 .119 ل عمران:  - 110
 .119 ل عمران:  - 111
 .29الفتر:  - 112
 .1-1املؤمنون:  - 113
 .110 ل عمران:  - 111
احتجـاج اك دمـد احلسـن  111حتجاج صواال .20ح  10ب  91ص 11وسائل الشيعة: ج - 111

 ) انوا  شم من علوم الدلن. ابن عل  العسكر  
 .1باب الثمانية ح 106وا صال ص .2ح  230ص 2الكا): ج - 116
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يـــد ا ـــم، كثــــري لكـــر  الرنعـــة، ولشــــن  الســـمعة، لولـــل اللــــم، بع…  ـــدراأل، وأال شـــ م نفســــاأل 
… الصمن، اكور،  بور، شكور، ملموم بفكر ، مسرور بفقر ، سهل ا ليقة، لني العرلكـة

أ ل  من الصلد، ومكا،حتط أحلحم مـن الشـهد، ال اشـا وال هلـا وال عنـب وال  ـلب وال 
 447…(متكلب وال متعمق

 وهذ  الصفات وإن كانن عامة إال أن تونرها ) الوكالم  كد، كما ال خيفحم.
 

 ماه قب  أُ اجتباهوس

 التسمية قب  الوال ة
لستح  التسمية للشخ  قبل الـوال،ة، وقـد ور، ) الروالـات اسـتحباب تسـمية  مس:لة:

املولــو، قبـــل أن لولـــد، حـــم إاــم قـــالوا: إاا عـــرل إنـــط ولـــد رــ  باســـم الولـــد، أو أنثـــحم نباســـم 
 االنثحم، أو مشكوو نباسم مشوو لصلر للذكر واألنثحم.

: )رــوا أوال،كــم قبــل أن لولــدوا، نــان مل تــدروا أاكــر أم انثــحم ن علــ  و) احلــدلث عــ
ــــحم، نــــدن أســــقالكم إاا لقــــوكم لــــوم القيامــــة ومل  ــــذكر واألنث نســــموهم باألرــــام الــــا تكــــون لل

 448تسموهم لقول السقط ألبيط: أال ريتين(.
 449ومن هذ  ااهة رحم رسول اهلل دسناأل قبل أن لولد.

بلـط( أ :  لقـط، نقـد رـا  اـل وعـال ملالئكتـط وأنبيائـط قبـل أن قو ا )عليها السـالم( )اات
 451أو انط تعاىل وضا لط اراأل قبل أن خيلق مطلقاأل. 450خيلقط

                                                           

 باب  فة املؤمن. 111واعالم الدلن ص .1ح  226ص 2الكا): ج - 117
 مننيعلــــــم امــــــري املــــــؤ  631وا صــــــال ص .1ح  21ب  121ص 11وســــــائل الشــــــيعة: ج - 111

 ا حابط ) جملس واحد..
 .11باب النوا،ر ح 161وعلل الشرائا ص .2ح11ص  6الكا): ج - 119
أ : قبــل أن خيلقــط ) هــذا العــامل، أ  قبــل وال،تــط، وإال نــدن نــور   ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم قــد  - 110

 .37ب 21ص 21 لق قبل سائر األشيام، رااا حبار األنوار: ج
 حط ونور .أ  قبل  لقط اسمط ورو  - 111
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واصااطفاه قباا  أُ ابتعثااه، إ  الخالئااق بالغياا  مزنونااة وبسااتر األهاوياا  مصااونة وبنهايااة 
 العدم مقرونة

 من فضائله )ص( 
ر اهلل اـــل وعـــال وا ـــطفائط للرســـول األعظـــم لنبلـــ  الوكيــز والت كيـــد علـــحم ا تيـــا مسااا:لة:

) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم( و لســائر الرســل ولطئمــة )علــيهم الســالم(، وبيــان نلســفة الــك 
أل األ، كما سبق اإلشارة إىل اان  منها وكما سـي   ) كالمهـا )عليهـا السـالم(: )علمـاأل مـن 

 …(.اهلل رلل األمور
وتربيــة، ندنــط لزلــد مــن شــدة التفــال النــاب حــو م إا ان الــك إضــانة إىل ت ــمنط توايهــاأل 

 وهبم )عليهم السالم(. 
قو ـــا )عليهـــا الســـالم(: )إا( بيـــان لظـــرل اال ـــطفام، نالقبليـــة زمنيـــة ورتبيـــة أل ـــاأل، نقـــد 

 ا تار  ) لحم اهلل عليط و لط( ال قبل البعثة نحس ، بل قبل ا لقة أل األ. 
ن لرسول اهلل: أول ش م  لقط اهلل ما هـو؟ و) احلدلث عن اابر بن عبد اهلل: )قال: قل

 . 452نقال: نور نبيك لا اابر  لقط اهلل    لق منط كل  ري(
ألن العقــل األكمــل  453وال لنــا) هــذا مــا ور، مــن أن )أول مــا  لــق اهلل عزواــل العقــل( 

 هو الن  ) لحم اهلل عليط و لط( ونور  عقل.
و لقـــال: إن األهـــوال شـــرور والشـــرور و)األهاولـــل( األهـــوال، هـــذا تشـــبيط للعـــدم بـــا ول أ

 454أعدام، كما اكروا ) علم الكالم ) بـحث ان الواو،  ري دض والعدم شر دض.
و)بنهالــة العـــدم(: العـــدم لـــيس بشــ م حـــم لكـــون لـــط إبتـــدام، وإ ــا هـــو كنالـــة عـــن العـــدم 

 اهض الذ  ال شائبة لط من الواو، حم الواو، الذهين واالنتزاع  واالعتبار .

                                                           

 .37ح 1ب 21ص 21حبار األنوار: ج - 112
 111ح 99ص 1وغــــــواو اللئــــــاو ج .1762ح  2ب 369ص  1مــــــن ال و ــــــر  الفقيــــــط: ج - 113

 ااملة الثانية ) االحا،لث املتعلقة بالعلم واهلط وحامليط.
 رااا القول السدلد ) شرح التجرلد لإلمام املؤلب ،ام ظلط. - 111
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هــذ  اامــل الثال ــة وتمــل أن لكــون املــرا، هبــا واحــداأل، نبع ــها بيــان للــبعض اآل ــر مــن و 
باب التفنن ) التعبري، ووتمـل أن لكـون املـرا، هبـا اإلشـارة إىل التسلسـل الواـو،ات ) العـوامل 

 455املتتالية، أو إىل مرات  الواو،.
 

ومعرفاااااة بمواقااااا  وإحاطاااااة بحاااااوا ث الااااادهور  116علمااااااْ مااااان اهلل تعاااااالى بمآئااااا  األماااااور
 117المقدور

 علمه تعالى
إُ اهلل قد أحاط بز  شائ علمااْ    االعتقا، بعلمط تعاىل و:  مس:لة:

458  وهاو
بز  شئ عليم

 والتفصيل ) علم الكالم،. 459
وهلل غياا  السااماوات واألر  وإليااه  كمــا  ــ  االعتقــا، ب نــط عزواــل لعلــم الليــ :

يرج  األمركله
460.  

نط مــن  ــفات الــذات، كمــا هــو مفصــل ) علــم الكــالم، قــال وال خيفــحم ان علمــط ســبحا
: )علم اهلل ال لو ب منط ب لن وال لو ب العلم من اهلل بكيب االمام موسحم بن اعفر 

 .461 وال لفر، العلم من اهلل وال لبان اهلل منط وليس بني اهلل وبني علمط حد(

 ما وصف اهلل به نفسه
بـــط نفســـط ) كتابـــط أو علـــحم لســـان رســـلط  لنبلـــ  أن لصـــب املـــرم ربـــط رـــا و ـــب مسااا:لة:

                                                           

تمــال الثــاين قو ــا عليهــا الســالم: )مصــونة، مكنونــة( وعلــحم االحتمــال األول وررــا لؤلــد هــذا االح - 111
 قد تكون هذ  التعابري جمازلة.

 و) نسخة: )را لل  األمور(. - 116
 و) نسخة: )رواقا األمور(. - 117
 .12الطالق:  - 111
 .29البقرة:  - 119
 .123هو،:  - 160
 .16باب العلم ح 131لتوحيد صا - 161
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: )نمــن و ــب اهلل نقــد حــد  ومــن وأو ــيائهم، ووــرم أن لصــفط بلــري  ــفاتط، وقــد قــال 
 . 462حد  نقد عد  ومن عد  نقد أبطل أزلط(

 463واملرا، تو يفط سبحانط بصفات ااسم ولوازم ااسم وما أشبط من  ـفات املمكنـات
أو علحم لسان رسلط، و طبتها )عليها السالم( ه   بل مطلق غري ما لصب بط نفسط ) كتابط

 مما لراا إليط ) معرنة أو انط وأرائط ال وعال.
، أ  إ ــا بعثــط ) ــلحم اهلل عليــط و لــط 464و)مائــل( مجــا مــلل: مــا لــؤول ولراــا إليــط األمــر

وســـلم( لعلمـــط بعواقـــ  االمـــور، كعلمـــط بعاقبـــة كـــل نعـــل مـــن أنعـــال البشـــر ومنـــاهجهم وعلمـــط 
تط للرسول ) لحم اهلل عليط و لط( وعاقبة عدم بعثتط وغري الك، كمن لعلـم عاقبـة مـن بعاقبة بعث

ميشــــ  ) غابــــة  طـــــرة اــــاهالأل رســـــالكها وأ طارهــــا، وهـــــو تعــــاىل لعلـــــم أل ــــاأل املســـــتجدات 
 465واملتلريات الا ندو للبشرلة وللريها علحم مر األعصار.

لبشرلة وهو عـامل بالعواقـ ، دـيط نهو سبحانط، ل ا منهجاأل متكامالأل لشم أبعا، احلياة ا
باملســتجدات، عــارل روقــا كــل شــ م، وقــدر  نهــو لعلــم الزمــان واملكــان وااهــات والشــرائط 

 املكتنفة بكل حدو وحكم، نمن الطبيع  واوب اتبا  مناهجط ورسلط عقالأل.
أما البشـر نلـيس رقـدور  وضـا القـوانني واملنـاهج، إا هـم  هلـون كـل الـك، نهـم  هلـون 

لــا الــنفس البشــرلة و هلــون  فالــا الطبيعــة و هلــون املســتجدات الطارئــة و هلــون تــ  ريات  فا
 . 466القوانني علحم األايال القا،مة و هلون التزامحات والتعارضات و هلون و هلون

ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهد  ويتب  غير سبي  المممنين قال تعاىل: 
                                                           

 .11باب التوحيد ونف  الشبيط ح 17والتوحيد ص .6ح  110ص 1الكا): ج - 162
قولط بــ )لشـها،ة كـل  ـفة ااـا غـري املو ـول وشـها،ة املو ـول انـط غـري الصـفة  ولذا علل  - 163

ل وهـــــذ  حـــــال  ـــــفات 6ح  110ص 1وشــــها،هتما مجيعـــــاأل بالتثنيـــــة املمتنـــــا منــــط األزل( ]الكـــــا): ج
 املمكن.

ط: )االول: الراـو .  ل الشـ م لـؤول اوال ومـلال: راـا. واول رااا لسان العرب ما،ة )أول( وني - 161
 اليط الش م: راعط. وألن عن الش م: ارتد،ت(.

كمن لـخطط املعركة وهو علـحم علـم تـام بكانـة الطـوار  واملسـتجدات الـا سـتوااط أنـرا، ااـيش،   - 161
 نهو لرسم  تلب احللول والبدائل ايشط.

 ن لإلمام املؤلب ،ام ظلط.رااا موسوعة الفقط كتاب القانو  - 166
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 .467م وساءت مصيراْ نوله ما تولى ونصله جهن
نمــن لرلــد حيــاة ســعيدة هبيجــة ) الــدنيا واآل ــرة البــد لــط مــن اإلاعــان ال تيــار اهلل ومــن 

وال رط  وال يابس إال فاي اتبا  مناهج من ا طفا  اهلل ) كل رل  ولابس، قال تعاىل: 
كتاب مبين 

468. 
يريد اهلل ليبين لزم ويهديزموقال سبحانط: 

469. 
اهلل لزم أُ تضلوايبين وقال تعاىل: 

470. 
 .471كِلك يبين اهلل لزم آياته واهلل عليم حزيموقال سبحانط: 

 استحضار إحاطته تعالى
لسـتح  أن لستح ــر اإلنســان ) اهنــط ،ومـاأل إحالــة اهلل ســبحانط بكانــة أنعالــط  مساا:لة:

ر وأقوالــط بــل حــم  ــوالر ، وقــد ور،: )لــا عــامل ااهــر وا فيــات ولــا مــن ال خيفــحم عليــط  ــوال
، وإن املقا،لر مجيعـاأل 473، وأن لتذكر أن أزمة األمور كلها بيد 472 األوهام وتصرل ا طرات(

 .474 تعو، إليط، كما قال ) لحم اهلل عليط و لط(: )ان اهلل عزوال قدر املقا،لر و،بر التدابري(
 وقد    الك.. 

سـان حالـط وبد طار الك ،وماأل ) القل  وت ملط ) العقل وتكرار  باللسان سيحدو لإلن
 روحانية وملكة تقربط إىل مرات  الكمال وهنبط موالن الزلل وال الل.

                                                           

 .111النسام:  - 167
 .19األنعام:  - 161
 .26النسام: - 169
 .176النسام:  - 170
 .19النور:  - 171
 نصل نيما نذكر  من تسبير ونميد و.. ) ليلة النصب من شعبان. 969القبال صا - 172
بيـدو(. و)  الة ) للـ  الولـد ونيـط: )علمـا بـ ن ازمـة األمـور  371ااا مصباح املتهجد صر  - 173

 ،عام اولس القرين: )وازمة األمور كلها بيدو(. 316البلد االمني ص
نصـــل نيمـــا نـــذكر  مـــن  661بـــاب الق ـــام والقـــدر. و) )االقبـــال( ص 22ح 376التوحيـــد ص - 171

 ،عام لوم النصب من را : )لا من اليط التدبري ولط املقا،لر(.
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 التعبد المطلق
   التعبد املطلق ) قبالط تعاىل، وكذلك بالنسبة اىل رسول اهلل ) لحم اهلل عليـط  مس:لة:

و لط وسلم (واالئمة الطـاهرلن )علـيهم ان ـل الصـالة والسـالم( حـم نيمـا اهـل واـط احلكمـة 
نلقـد أ ـبر الـبعض لنكـر ـ نـوراأل و،ون رولـة وبـال راـو  ألهـل الـذكر ـ أ  حـدلث لبلـغ  نيـط،

مســامعط ممــا اللفهــم واــط العلــة نيــط، أو ممــا عــارا مرتكزاتــط الذهنيــة، نكــان مثلــط كمثــل مــن 
 لرنض نصائر الطبي  احلااق ألنط اللفهم واط العلة، أو ألنط عارا مفهوماأل اهنياأل لدلط. 

عـــامل رـــلل األمـــور واهـــيط احلـــوا،و والعـــارل باملقـــدرات.. قـــد ا ـــطفاهم نـــداا كـــان اهلل ال
)علـــيهم الســـالم( ليكونـــوا األ،الم عليـــط واملرشـــدلن إىل ســـعا،ة البشـــرلة والعـــاملني رـــا كـــان ومـــا 
لكون وما هو كائن، نكيب لنكر اإلنسان حدلثاأل  ر، معارضتط ملا تو ل هو إليـط، مـا ضـيق 

 475؟!.…باهطأنقط وقلة علمط وكثرة اشت
) بيــان ان ،لــة قطــا أربــا  وممــا لوضــر هــذا املعــل أكثــر: مــا اكــر  اإلمــام الصــا،ق 

أ ابا املرأة تسـاو  ،لـة إ ـبعني منهـا واسـتنكار الـك الراـل قـائالأل: ان هـذا كـان لبللنـا ننـزم 
  476ممن قالط ونقول الذ  اام بط شيطان.

                                                           

الــة ) كتــاب )الســمام والعــامل( عــن اإلمــام ونــرى العالمــة ا لســ  )قــدب ســر ( عنــد مــا اكــر رو  - 171
تنفــ  مــا أمجــا عليــط الفلكيــون منــذ زمــن بطلميــوب: مــن كــون األرا هــ  املركــز، وكــون  الصــا،ق 

األنالو ديطة باألرا كقشور البصـل، نلـم لـر، ا لسـ  )قـدب سـر ( الروالـة رغـم  الفتهـا لعلـم ا يئـة 
لسـالم، واآلن قـد  بـن  ـحة الروالـة و طـ  علـم ا يئـة الك الزمن، بل أراا علمها إىل أهلها علـيهم ا

الســابقة املتســامل عليــط بــني كانــة علمــام تلــك األعصــار وأللــول الســنني، وقــد اعتــز الســيد هبــة الــدلن 
الشهرســتاين )قــدب ســر ( ) كتابــط القــيم )ا يئــة واإلســـالم( هــذا املوقــب مــن العالمــة ا لســ  )قـــدب 

 …طسر (،ليالأل علحم عظمتط ورو روح
ـــــد   11ص 10اللمعـــــة الدمشـــــقية ج - 176 ـــــن تللـــــ  عـــــن أك عب كتـــــاب القصـــــاص،  ـــــحيحة ابـــــان ب
: )عــــن ابــــان بــــن تللــــ  قــــال قلــــن الك عبــــد 1ح 11ب 261ص 19. ووســــائل الشــــيعة جاهلل
: ما تقول ) رال قطا ا بعاأل من ا ابا املرأة، كم نيها، قال: عشـرة مـن االبـل، قلـن: قطـا اهلل

ن: قطـــا  ال ـــة، قـــال:  ال ـــون، قلـــن: قطـــا اربعـــة، قـــال: عشـــرون، قلـــن: ا نتـــني، قـــال: عشـــرون، قلـــ
ســبحان اهلل لقطــا  ال ــاأل نيكــون عليــط  ال ــون ولقطــا اربعــاأل ولكــون عليــط عشــرون، ان هــذا كــان لبللنــا 
وحنن بالعراق ننزم ممن قالط ونقول: الذ  اام بط شيطان، نقال: مهالأل لـا ابـان، هـذا حكـم رسـول اهلل 
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 ابتعثه اهلل إتماماْ ألمره

 ال ــة: امــر بــني رشــد  نيتبــا، وامــر بــني غيــط نيجتنــ ، وامــر  : )ا ــا األمــوروقــد قــال 
 .477 مشكل لر، علمط اىل اهلل واىل رسولط(

 إتمام األمر
، ولقولـط 478لنبلـ  لإلنسـان أن لـتم كـل أمـر بـدأ وإن لتقنـط،  لقـاأل ب  القـط تعـاىل مس:لة:

 . 479) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: )رحم اهلل إمرم عمل عمالأل ن تقنط(
واإلتقــان شــامل للكــم املنفصــل واملتصــل، ومنــط االســتمرار زمنــاأل، وللكيــب ولســائر واإلمتــام 

 ااهات، نت مل.
إنماا أماره إ ا أرا  شايئاْ  و)ابتعثط إمتاماأل ألمر ( حيث ان أمر  تعاىل ابتدامأل هـو التكـولن:

ـــــم  480أُ يقاااااول لاااااه كااااان فيزاااااُو  ومنـــــط تكـــــولن اإلنســـــان وغـــــري  ممـــــن وضـــــا علـــــيهم قل
 481التكليب.
 ام األمر( هو هدالتط.و)إمت

 و)االبتعاو( من البعث، ألن زلا،ة املبل تدل علحم زلا،ة املعل.
وببيـــان   ـــر: أمـــر  تعـــاىل هـــو مـــا ســـبق مـــن العلـــل ا مســـة املـــذكورة ) كالمهـــا )عليهــــا 

نببعثــط النــ  ) ــلحم اهلل عليــط و لــط( لــتم …( الســالم(: )تثبيتــاأل حلكمتــط وتنبيهــاأل علــحم لاعتــط و
ة والتنبيــط علــحم الطاعــة وإظهــار القــدرة وتعبــد الزلــة وإعــزاز الــدعوة وإمتــام األمــر التثبيـن للحكمــ

                                                                                                                                                                      

و لــــط وســـلم، ان املــــرأة تعاقـــل الراــــل اىل  لـــث الدلــــة، نـــااا بللــــن الثلـــث راعــــن اىل   ـــلحم اهلل عليـــط
 النصب، لا ابان انك ا ذتين بالقياب، والسنة ااا قيسن دق الدلن(.

 .9ح 12ب 111ص 11سائل الشيعة جو  - 177
 .12ب 129ص 11: ) لقوا ب  الق اهلل( حبار االنوار جشارة اىل قولط ا - 171
ونيـط: )ولكـن اهلل  ـ  عبـدا ااا عمـل  2ح 61ا لـس  311 للشـيخ الصـدوق صرااا االمـاو - 179

 عمال أحكمط(.
 .12لس:  - 110
ل و لوقـــات 2]ااـــن:   إنـــا رعنـــا قر نـــاأل عجبـــاأل لهـــد  إىل الرشـــد نلمنـــاكـــاان قـــال ســـبحانط:  - 111

 ل.70]اإلسرام:  ون لناهم علحم كثري ممن  لقنا تف يالأل :ا رى النعرنها، قال تعاىل
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 وهو مقت حم احلكمة، وعدمط نقض لللرا ولو ) ااملة. 
ورعرنة الك لت ر السر ) قولـط تعـاىل ) احلـدلث القدسـ : )لـا أمحـد لـوالو ملـا  لقـن 

 .482(األنالو ولو ال عل  ملا  لقتك ولوال نالمة ملا  لقتكما
وقو ا )عليها السالم(: )إمتاماأل ألمر ( لصلر لالستدالل بط علحم ضرورة اإلمامة والو الة، 
نظــراأل ألن بعثتــط ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم( اللكمــل اللــرا منهــا واللــتم األمــر إال بــذلك، 

أليوم   ليفة من بعد : ولذلك قال تعاىل ) لوم اللدلر، لوم نص  أمري املؤمنني عل  
 .  483 لت لزم  ينزم وأتممت عليزم نعمتي ورضيت لزم اإلسالم  يناْ أكم

 وميكن اإلستنا، للجملتني الالحقتني ب ميمة.
 

 وعزيمة على إمضاء حزمه وإنفا اْ لمقا ير حتمه

 تنفيِ حزمه تعالى
 ـــــ  إم ـــــام حكمـــــط تعـــــاىل وتنفيـــــذ ، وال ـــــوز العـــــدول عـــــن أحكامـــــط، قـــــال  مسااااا:لة:

ا أنزل اهلل فاولئك هم الزافرُوومن لم يحزم بم سبحانط:
484. 

ومن لم يحزم بما أنزل اهلل فاولئك هم الظالمُووقال تعاىل: 
485. 

 .486ومن لم يحزم بما أنزل اهلل فاولئك هم الفاسقُو  وقال سبحانط: 
علحم تنفيذ حكمط با لق وا دالة، نقد بعثـط ) ـلحم اهلل عليـط  487)وعزمية(: أ  تصميماأل 

                                                           

مســـتدرو ســـفينة  عـــن 11ص 1عـــوامل العلـــوم ومســـتدركاتط جملـــد نالمـــة الزهـــرام عليهـــا الســـالم ج - 112
 .11، عن جمما النورلن ص331ص 3البحار ج

 .1املائدة:  - 113
 .11املائدة:  - 111
 .11املائدة:  - 111
 .17املائدة:  - 116
 قلبــك انــط ناعلــط. )عزمــن علــحم أمــر(: إاا أر،ت نعلــط وقطعــن عليــط، و)العــزم(: مــا عقــدت عليــط - 117

 رااا لسان العرب ما،ة )عزم(.
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 علحم إم ام الك احلكم ونقيقط ) ا ارج. و لط( ألال انط عزم

 التقدير اإللهي الحتمي
 ، وتفصيل الكالم ) علم الكالم. 488من الالزم االعتقا، بالق ام والقدر اإل   مس:لة:

 وهذا ال لنا) ا تيار اإلنسان وقدرتط، ألنط تعاىل قدر الك كما سي  .
 أو ما حتم.  489حلتميةقو ا عليها السالم:)ملقا،لر  حتمط( أ  ملقا،لر ا

واحلتم بعد احلكم، نالثال ة كما لقال ) اإلنسان: من الشوق واإلرا،ة والتنفيذ، كتحرلك 
نحتم، إا قـد لكـون احلكـم غـري حتمـ ، أ  مل لصـل  490الع الت ـ مثالأل ـ وهنا: حكم نعزم

 .إىل العلية التامة، والبحث ) هذا املقام م طرب اآلرام لولل الذلل نوكط ملظانط
وهديناه   هذا ومن الواضر: ان من مقا،لر  احلتمية قدرة اإلنسان وا تيار ، قال تعاىل:

النجدين 
ف:لهمهاا فجورهاا وتقواهاا وقال سبحانط: 491

نـااما بـني اا وبـني علمـط  492
رـلل االمــور وإرا،تـط إمتــام األمــر وشـبهط: هــو إرســالط هـذا الرســول ) ــلحم اهلل عليـط و لــط وســلم( 

ربنا  ليالأل وها،لاأل، اائداأل لعبا،  عن نقمتط، حائشا  م إىل انتط، قال تعاىل: ليكون حجة و،
 الااِي أعطااى كاا  شاائ خلقااه ثاام هااد 

وهدالتــط بالعقــل والشــر  والفطــرة واللرلــزة ومــا  493
 أشبط.

وأ رياأل: لنبل  اإلشارة إىل أنط لنبل  للمؤمن أن لكون اا عزمية وإ رار علـحم إحقـاق احلـق 
                                                           

بـاب الق ـام والقـدر. و)تصـحير االعتقـا،(  361ول هذا املبحث رااا كتـاب )التوحيـد( صح - 111
ـــــاب ) الق ـــــام والقـــــدر.  10) تفســـــري  لـــــات الق ـــــام والقـــــدر. و)روضـــــة الـــــواعظني( ص 11ص ب

رو  انــط  109ص 1اللئــاو( ج رو  انــط ســئل عــن الق ــام والقــدر. و)غــواو 209و)االحتجــاج( ص
ســـ لتط عــــن الق ـــام والقــــدر. و)اهاســــن(  310ســـئل عــــن الق ـــام والقــــدر. و)بصـــائر الــــدراات( ص

نصـــل مـــن القـــول ) الق ـــام  360ص 1بـــاب االرا،ة واملشـــيئة. و)كنــــز الفوائـــد( ج 210ح 211ص
 الفصل الثالث ) الق ام والقدر. 102والقدر. و)غرر احلكم و،رر الكلم( ص

 من باب إضانة املو ول للصفة. - 119
  علحم إم ام الك احلكم. - 190
 .10البلد:  - 191
 .1الشمس:  - 192
 .10لط:  - 193



132 

 

دن شـــر مـــا لصـــي  الفـــر، أو األمـــة الـــوهن والـــو،، عنـــد موااهـــة الصـــعاب وإبطـــال البالـــل، نـــ
 والعقبات الا تعوا لرلق املصلحني اآلمرلن باملعرول والناهني عن املنكر.

 494: )لـــا ألهـــا النـــاب ال تستوحشـــوا ) لرلـــق ا ـــدى لقلـــة مـــن لســـلكط( قـــال علـــ  
) لرلـق ا ـدل الـذ  تو ـا   نكل ما حكم بط اهلل، علحم اإلنسان أن  د لتحقيقـط ندنـط سـري

 اهلل من ا لقة.
لتبلااُو فااي وقــد اكــر ) القــر ن الكــرق علــحم ســبيل املــدح كلمــة )العــزم( قــال ســبحانط: 

أموالزم وأنفسزم ولتسمعن من الِين أوتوا الزتاب من قبلزم ومان الاِين أشاركوا أ    
كثيراْ وأُ تصبروا وتتقاوا فاإُ  لاك مان عازم األماور 

 األنبيـام بــ: وعـز عـن بعـض  495

أولوا العزم من الرس 
 إىل غري الك. 496

                                                           

 276ص 1وشــــــــبهط ) االرشــــــــا، ج .13111ح  1ب  191ص 12مســــــــتدرو الوســــــــائل: ج - 191
 ) مقام   ر. نصل ومن كالمط

 .116 ل عمران:  - 191
 .31االحقال:  - 196
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 فرأ  األمم فرقاْ في أ يانها

 التفر  عن الحق
واعتصااموا بحباا  اهلل جميعاااْ وال  وــرم التفــرق عــن احلــق، نقــد قــال ســبحانط: مساا:لة:

وقــال ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم(: )علــ  مــا احلــق واحلــق مــا علــ  لــدور معــط   497تفرقااوا
 إىل غري الك. 498(حيثما ،ار

: )ان اهلل تبــــارو وتعــــاىل علـــم ااــــم ســـيفوقون بعــــد نبــــيهم  499وقـــد ور، ) تفســــري اآللـــة 
وخيتلفون ننهاهم عن التفرق كما احم من كان قـبلهم نـ مرهم ان  تمعـوا علـحم واللـة  ل دمـد 

 .500 )عليهم السالم( وال لتفرقوا(
وبـدليل العقـل  501ه  ريحزاموال تناازعوا فتفشالوا وتاِوميكن االستدالل لط بللـة: 

اآل  علحم الك وعلحم حرمة التناز  واال تالل مـا هـو هـو ) ااملـة، أ  نيمـا ااا سـب  مـا 
 ال  وز من الفشل واهاب الرلر. 

وهــل وــرم النــزا  إاا كــان أحــد الطــرنني أو األلــرال اا حــق شخصــ  أو شــبهط؟ الظــاهر 
تخلـ  عـن حقـط أكثـر مـن ضـرر التنــاز ، عـدم الـك بالنسـبة إىل اهـق،  ا ـة إاا كـان ضـرر ال

أمــا إاا انعكــس األمــر كمــا لــو تنازعــا ) ،لــن أو شــبهط مــن احلقــوق نقــد لــؤ،  النــزا  ـ لــو مل 
لتخـــل او احلـــق عـــن حقـــط ـ إىل ســـفك الـــدمام وشـــبهط، أو إىل اهـــاب الـــرلر بدراـــة تكـــون 

هـم واملهـم(،    سارهتا أعظم مما لذه  من حقط احلاو، ناملس لة حينئذ تكون من كل  )األ
 ان اآللة تشمل املناز  غري اهق مطلقاأل.

هذا باإلضانة إىل ،اللة العقل علحم أن االاتمـا  قـوة والتفرقـة ضـعب، وسـر تقـدم ونطـم 
 االمم هو الك، نداا ااتمعن علحم احلق سلمن وسعدت ،نيا وأ رى وإال نال.

                                                           

 .103 ل عمران:  - 197
 )بيـــان(. 606ح  23ب  376ص 33حبـــار األنـــوار: ج. و 131وص 97املختـــارة صالفصـــول  - 191

 .72ص 11وشرح النهج ج
 .103 ل عمران:  . واعتصموا حببل اهلل مجيعا وال تفرقوا:ولط تعاىلق - 199
 .103سورة  ل عمران ) تفسري اآللة  101ص 1فسري القم  جت - 100
 .16األنفال:  - 101
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ـ اللهـم إال ) مصـا،لق  كمـا لـدل العقـل أل ـاأل علـحم أن احلـق ) كـل جمـال واحـد اللتعـد،
ـ نمــــن  ــــالب هــــذا الواحــــد كــــان بــــالالأل، نــــالالزم البحــــث والفحــــ   502الكلــــ  الواحــــد

 واالستدالل حم لنته  ااميا إىل الواقا.
قـال: )رعـن رســول اهلل ) ـلحم اهلل عليـط و لـط وسـلم( لقــول:  و) احلـدلث عـن علـ 

منهــا ناايــة وســبعون )  انوقــن بعــد  علــحم إحــدى وســبعني نرقــة، نرقــة إن امــة موســحم 
بعــد  علــحم ا نتــني وســبعني نرقــة، نرقــة منهــا ناايــة، وإحــدى  النــار، وانوقــن أمــة عيســحم 

وسبعون ) النار، وإن أما ستفوق بعد  علـحم  ال ـة وسـبعني نرقـة، نرقـة منهـا ناايـة وا نتـان 
 . 503وسبعون ) النار( 

ل اهلل ومــا الناايــة؟ نقــال قــال )   ــر : )نقلــن: لــا رســو  و) بعــض الروالــات عنــط 
 .504) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: املتمسك را أنن عليط وأ حابك( 

نعم )  ورة ا تالل االاتها،ات ) الفرو  الشرعية وعدم تيسر و ول ااميا للحق  
 نيها ل   ما رو  عن رسول اهلل ) لحم اهلل عليط و لط(: )للمصي  أاران وللمخطحمم أار(. 

اار ا ابة الواقا واار البحث والفح ، اما املخط م ـ واملقصو، بط من  نان املصي  لط
مل لقصــر ) املقــدمات بــل وــاول اــا،األ الو ــول اىل احلــق إال انــط مل لصــ  قصــوراأل ـ نلــط أاــر 

 البحث والفح  نقط، وهذا احلدلث عقل  قبل أن لكون شرعياأل.
ــــ دلن، األعــــم مــــن اال ــــول قو ــــا )عليهــــا الســــالم(: )نرقــــاأل( أ  ليســــن  ــــم وحــــدة ) ال

                                                           

شيك أو ب اعة نيما ااا مل لكن شرط احدمها ولـو ضـمناأل او ارتكـازاأل، ك ،ام الدلن بدنا مال أو   - 102
او كالســفر للحــج بالطــائرة او الســيارة او الســفينة او ماشــياأل، وكالصــالة ) اول الوقــن او مــا بعــد  ) 

 املوسا، ) هذا املكان او غري  مما  تما نيط الشرائط، وكدنا الصدقة  ذا الفقري او ااو وهكذا.
. و)كمـــال 636. و)ا صـــال( ص111الروالـــة مـــن املتـــواترات، رااـــا مـــثالأل )ا صـــال( صهـــذ   - 103

ــــــــدلن( ص ــــــــ ( ج 662ال ــــــــوا،ر. و)املناق ــــــــاب ) الن  37ص 2.و)الصــــــــراط املســــــــتقيم( ج72ص 3ب
ـــــــــــــات( ص96وص ـــــــــــــاو( ج310وص 233وص 191. و)ت ولـــــــــــــل اآلل . 13ص 1. و)غـــــــــــــواو اللئ

. 227وص 96بـــــــن قـــــــيس( ص . و)كتـــــــاب ســـــــليم129. و)الطرائـــــــب( ص61ص 1و)اللـــــــواو( ج
. و)اـــج احلـــق( 71. و)العمـــدة( ص29ص 2. و)كنــــز الفوائـــد( ج11املنقبـــة  10و)مائـــة منقبـــة( ص

 …. و162و)ااما األ بار( ص 101وص 332وص 330ص
 ما،ة )نرق( ]الطبعة القدميةل. 360- 319ص 2سفينة البحار: ج - 101
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 والفرو .

 الفحص عن حال األمم
 ـــ  الـــتفح  عـــن حـــال األمـــم األ ـــرى، ومعرنـــة احنراناهتـــا الفكرلـــة والعمليـــة،  مسااا:لة:

واوبـــاأل كفائيـــاأل، مقدمـــة لإلرشـــا، واإل ـــالح، وهـــو مـــا وقـــق ) ااملـــة األهـــدال املـــذكورة )  
عـن املوضـوعات مفصـل اكرنـا  ) كلماهتا )عليها السالم(، هذا والكالم ) واوب الفح  

 دلط.
 

 عزفاْ على نيرانها، عابدة ألوثانها

 عبا ة النيراُ واألوثاُ
نرم عبا،ة النـريان وسـائر األو ـان رـا هـ  هـ  أو بـدعوى ااـا تقـرب اإلنسـان إىل  مس:لة:

الاى ) وماا نعبادهم اال ليقربوناا اهلل زلفحم، كما ور، ) القر ن عن لسـان املشـركني قـال تعـاىل: 
 505.لفى (ز اهلل

، ســوام كــان الــك اللــري بشــراأل، أو حيوانــاأل  506نــدن عبــا،ة غــري اهلل ســبحانط وتعــاىل درمــة 
كالبقر، أو نباتاأل كالشجر، أو مجا،األ كاحلجر والنار واملام، نـدن كثـرياأل مـن هـذ  العبـا،ات التـزال 

 مواو،ة ) بعض البال، كا ند والصني وحنومها.
أرأيت عبدون ولطيعون أهوائهم من ،ون اهلل، كما قال تعـاىل: بل إن الكثري من الناب ل

وإلالق كالمها )عليها السالم( لشملط، وررا لقال ب ن االنصرال  507من اتخِ إلهه هواه
 وبعض القرائن املقامية قد ال تسمر بذلك، نت مل. 

ال ويـدون عنهـا كما ميكن التعميم توسعة جمازاأل أو مالكاأل، بدرا،ة نريان العداوة والبل ام، 
 إىل األلفة واالاتما  والتعقل والصالح.

                                                           

 الزمر: - 101
أ  عبــا،ة االو ــان، كمــا ) بعــض التفاســري، رااــا  ل1] املــد ر:  والراــز نــاهجرقــال تعــاىل:  - 106

 باب نيما وكم عليط الفقهام، للشيخ دمد بن عل  بن شهر  شوب. 111ص 2تشابط القر ن ج
 .13الفرقان:  - 107
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وال نرق ) حرمة عبا،ة النار والو ن بني  تلب أنوا  ما لطلق عليط عبا،ة عرناأل، كالصالة 
والركو  والسجو، وتقدق القربان وما أشبط الـك، كمـا ال ـوز إاا قصـد العبـا،ة ولـو رـا ال لعـد 

واملعاملــة عليهــا ال للعبــا،ة، نالظــاهر اــواز الــك ألن األ،لــة عرنــاأل عبــا،ة، أمــا  ــنا ا سمـــات 
 508منصرنة إىل ما كان املقصو، منها العبا،ة والتفصيل مذكور ) الفقط.

وقد لكون السب  ) تركيز السيدة الزهرام )عليهـا السـالم( علـحم هـذا االحنـرال العقائـد  
واتخااِوا ماان  ونااه الهااة ال ىل: ) املعبــو،: ان عبــا،ة النــريان واألو ــان ـ وهــ  كمــا قــال تعــا

يخلقُو شيئاْ وهم يخلقُو وال يملزُو ألنفسهم ضرْا والنفعاْ وال يملزُو موتاْ والحياوْة 
والنشااوراْ 

ـــ لكشــب عــن ااهــل بــ كثر احلقــائق بداهــة وبــ كز الكمــاالت وأعظمهــا، بــل 509
 ااهل بالكمال املطلق. 

امـــــو، الفكــــر  والتخلـــــب لعـــــد مــــن أهـــــم عوامــــل ا 510والــــك إضــــانة إىل كونـــــط نقصــــا أل 
احل ار  والعلم ، إا الفرق واضر بني من إ ط مظهر الفقر وااهل والعجز، ومن إ ط مظهـر 
الكمــال واللــل والعلــم املطلــق، والــك كمــن لتخــذ مقتــدا  وإمامــط شخصــاأل ســفيهاأل أو حكيمــاأل، 

ان الفـر، بطبيعتـط أو مستبداأل أو استشارلاأل، قاسياأل أو رحيماأل، ندن هـذا اال ـاا لـؤ ر بقـدر وإن كـ
 بوبيتط االاتماعية من  ط   ر. 

                                                           

 .2-1رااا موسوعة الفقط: كتاب املكاس  اهرمة ج  - 101
 .3الفرقان:  - 109
بقواعـــد علــم الـــنفس أو السياســة أو االقتصـــا، إاا كــان اهـــل اإلنســان بالرلاضـــيات وا ندســة أو  - 110

وشبهها لعد نقصاأل، نما بالك باااهل اهالأل مركباأل هبا، كمن لتصور ان ا نني زائداأل ا نني لسـاو   ال ـة 
مثالأل، واألمر ) من لتصور ا الق الرازق العامل املطلـق هـو تلـك األو ـان اااهلـة العـاازة أسـوأ والـنق  

هل ب رام كبار الشخصيات العاملية والعلمية كااهل ركتشب القـوة اااابيـة، نيط أعظم. وإاا كان اا
ورخو  املصـباح الكهربـائ  وشـبهط نقصـاأل، نمـا بالـك بااهـل صـالق اااابـة والكهربـام وصـالق ا،لسـون 

 ونيوتون، وصالق هذا اإلنسان نفسط؟ وهكذا.
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 منزرة هلل م  عرفانها

إُ الشارك لظلام عظايمقال تعاىل : 
نهـو ظلـم لإلنسـان نفسـط و تمعـط كمـا هـو  511

 ظلم لعقلط ولفطرتط ووادانط.

 إنزار اهلل رغم معرفته
نيتــط، أم بعــض وـرم إنكــار  اــل وعـال، ســوام كــان بدنكــار أ ـل واــو، ، أم وحدا مساا:لة:

قالت اليهو  يد اهلل مغلولة فاتط الثبوتية أو السلبية، كما: 
وكقول النصـارى بـ ن لـط  512

وقااالوا اتخااِ الاارحمن ولاادْا، لقااد جئااتم شاايئاْ إ ْا، تزااا  السااماوات  ولــداأل، قــال تعــاىل:
يتفطاااُر مناااه وتنشاااق األر  وتخااار الجباااال هااادْا، أُ  عاااوا للااارحمن ولااادْا، وماااا ينبغاااي 

أُ يتخِ ولداْ للرحمن 
513. 

وكالقول باحللول واالنا، وااز وما أشبط الك، نلقد كانن األمـم حـني بعثتـط ) ـلحم اهلل 
عليــط و لــط وســلم( نرقــاأل، كــل واحــدة منهــا تنكــر شــيئاأل مــن الــك نهــ  )منكــرة هلل مــا عرنااــا( 

 باحلقيقة، واملرا، إما املعرنة الفطرلة أو الزهانية.
 ـ لشـبهة مـثالأل ـ نالوااـ  عليـط الفحـ  والبحـث واوبـاأل عقليـاأل أما مـن ال لعرنـط اـل وعـال

والــك الحتمـال ال ـرر العظـيم ) الـدنيا واآل ــرة،  514قبـل أن لكـون شـرعياأل ) بعـض املـوار، 
و،نا ال رر اهتمـل ) األمـور ا طـرية وااـ  عقـالأل، كمـن وتمـل احتمـاالأل عقالئيـاأل أن لكـون 

أشبط الك، ندن العقـالم لر،عونـط عـن سـلوو هـذا الطرلـق، ) الطرلق سبا أو ل  لقتلط أو ما 
 515قال: )ال ضرر وال ضرار ) اإلسالم(. 

ــــــط ســــــبحانط:  يعرفااااااُو نعمااااااة اهلل ثاااااام ومعــــــل اإلنكــــــار مــــــا العرنــــــان مــــــا اكــــــر ) قول

                                                           

 .13لقمان :  - 111
 .61املائدة:  - 112
 .92ـ  11مرق:  - 113
إشــارة إىل ان الواــوب الشــرع  قــد لتــ تحم ) غــري املنكــر أل ــل واــو،  تعــاىل، كــاملنكر لصــفاتط  - 111

 مثالأل.
 .10ح  1ب 376ص 17وسائل الشيعة: ج - 111
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ينزرونها
يعرفونه كما يعرفُو أبناءهم وقولط تعاىل: 516

حيث ان كثـرياأل مـن املشـركني  517
انط وتعــاىل لكـنهم كــانوا تقليـداأل آلبــائهم لعبـدون األ ــنام، وقـد اشــري ) كـانوا لعرنــون اهلل سـبح

وجحاادوا بهااا واسااتيقنتها نهــم كمــا قــال تعــاىل:  518القــر ن احلكــيم إىل هــذا املطلــ  كــراراأل 
أنفسهم

519.  
ندن املعرنة إاا مل تكن موضا العمل لسر  اإلنكار إىل السلوو لسـاناأل وعمـالأل، بـل وقلبـاأل ـ 

 ، نهم لعرنون علماأل، ولنكرون عقدا قلبياأل.بنائياأل ـ أل األ 
 

 ف:نار اهلل ب:بي محمد )ص( ظلمها

 إنارة الظلم
لقد كان ) لحم اهلل عليط و لط وسلم( ةساأل م يئة ) انق البشـرلة ـ بـل كـل العـوامل  مس:لة:

اإلمكانيـة ـ نقـد كـان واللـزال هـو وأهـل بيتـط )علـيهم السـالم( وسـائط الفـيض بـني ا ـالق اـل 
 وبــني كانــة املخلوقــات، كمــا ور،: )بيمنــط رزق الــورى وبواــو،   بتــن االرا والســمام( وعــال

520 . 
نمن الواا  السع  ـ عز الكت  وا الت واإلااعات وغريها ـ لتوضير اإلشراقات اإل يـة 
الـــا هلـــن عـــز  ) ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط( علـــحم البشـــرلة ب مجعهـــا، و،ور  ) ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط 

ال ل ــار  ) إضــائة لــرق ا دالــة، بــل ) الكشــب عــن  تلــب احلقــائق الدلنيــة وســلم( الــذ  
والدنيولة ) شم احلقول، وما لط ) لحم اهلل عليـط و لـط( مـن الف ـل علـحم اإلنسـانية ) األبعـا، 

 .521احلقوقية واأل القية واالاتماعية وغريها و) أبعا، العلوم الوضعية أل ا 
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 المصباح المنير
و   ) موار، ـ ت سياأل بط ) لحم اهلل عليط و لط وسلم( و لقـاأل بـ  الق  لستح  ـ مس:لة:
 ولدليل العقل أل األ:  522اهلل تعاىل

أن لكون اإلنسان كاملصباح املنري للمجتما، لنـري  ـم سـبل الرشـا،، و) كـل حقـل كيفمـا 
 متكن.

تكــون  و)الظلــم(: مجــا الظلمــة، وهــ  قــد تكــون ظلمــة االعتقــا،ات املخالفــة للواقــا، وقــد
ظلمـــة األعمـــال الباللـــة، وكمـــا تســـو الظلمـــة احلقـــائق العينيـــة ا ارايـــة كـــذلك لســـو ااهـــل 
احلقـــائق الفكرلـــة واالعتقا،لـــة وخيفـــ  ا ـــري العملـــ ، ني ـــيا احلـــق بـــني أقســـام البالـــل وخيـــتلط 

 العمل الصاحل بالطاحل.
األمــر بــاملعرول و) النــك املــور،لن اإلنــارة واابــة و) غــري الــك مســتحبة، ألاــا نــو  مــن 

الشـــامل للوااـــ  واملســـتح  واحلـــرام … والنهـــ  عـــن املنكـــر وإرشـــا، اااهـــل وتنبيـــط اللانـــل و
 واملكرو  كل ) مور، .

 تفصي  أهدا  البعثة
حنــو البيـان التفصـيل  لللالـة مــن بعثتـط ) ـلحم اهلل عليـط و لــط  523لنبلـ  االاتهـا،  مسا:لة:

قــواب النــاب منهــا وســوقط حنوهــا وإرشــا،هم وســلم( وأهــدانها، نــدن الــك مــن العلــل املعــدة ال
إليها، الك ان الناب لو عرنوا نوائـد الشـ  ومنانعـط تفصيــالأل، كـانوا أسـر  اسـتجابة وأشـد  باتـاأل 

 اساتجيبوا هلل والرساول إ ا  عااكم لماا يحيايزموأقـوى انـدناعاأل، قـال تعـاىل: 
وقـال  524

، وقـال ) ـلحم اهلل عليـط 525 اال ـالق() لحم اهلل عليط و لـط وسـلم(: )ا ـا بعثـن المتـم مكـارم 

                                                           

 .12ب 129ص 11ملا ور، من ) لقوا ب  الق اهلل( حبار األنوار ج - 122
)واالاتهـــــا،  رااـــــا لســــان العــــرب مــــا،ة )اهــــد( ونيــــط: بــــاملعل الللــــو  وهــــو اســــتفراغ الوســــا. - 123

والتجاهــد: الوســا وا هــو،.. وااهــا،: املباللــة واســتفراغ الوســا ) احلــرب او اللســان او مــا ألــاق مــن 
 ش م(.
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 .526 و لط(: )ا ا بعثن رمحة(

 المقياس في إتباع الرسول )ص(
املالو ملعرنة من لسري بسريتط ) لحم اهلل عليط و لط( ومن لهتد  هبدلط ممن لدع   مس:لة:

الك ولتظاهر بط نقط: مدى إنارتط لظلمـات ااهـل، عـز ،عـوة النـاب للتفكـر والتـدبر ونسـر 
  . م بذلك وعز املشورة ونتر باب نقد احلاكم إن أ ط  وما أشبطا ال 

علـــحم عكـــس املســـتبدلن الـــذلن ورمـــون قـــوالأل وعمـــالأل، أو عمـــالأل ال قـــوالأل ـ إغـــرامأل بااهـــل 
و داعاأل للعامة ـ كل الـك، بسـل  احلرلـة مـن العلمـام واملصـلحني والكتـاب واملفكـرلن وبسـوق 

وقالوا ربنا إنا أطعنا سا تنا وكبراءنا ) القر ن الكرق:الناب إللاعة احلاكم إلاعة عميام، و 
ف:ضلونا السبيال

527. 
وكــــذلك مـــــدى إنقـــــاا  النــــاب مـــــن اللوالـــــة وال ـــــاللة، أو داولــــة إضـــــال م أكثـــــر نـــــ كثر 

: )ااا االســتم نجالســوا مــن بالتــدليس والتلبــيس والتحرلــب ومــا أشــبط ) عكســط، قــال 
 .528 رالتط، ولرغبكم ) اآل رة عملط( لزلد ) علمكم منطقط، ولذكركم اهلل

 

 وكشف عن القلوب بهمها

 توضيح المعضالت
 عن القلوب، واوباأل أو استحبابا، كل ) مور، .  529لنبل  كشب البهم  مس:لة:

نالشــبهات واملتشــاهبات واملشــتبهات واالهبامــات واملع ــالت وا هــوالت الــا  ــ  علــحم 
 كشفها، و) موار، املستحبات لستح  كشفها.  اإلنسان االعتقا، بطرل من ألرانها للزم

كمــا ان األمــر ) األعمــال كــذلك، نينبلــ  ـ بــاملعل األعــم ـ كشــب جمهوالهتــا وشــبهاهتا 
أل األ، وقد اكـروا ) علـم األ ـول حكـم الشـبهات الواوبيـة والتحرمييـة، البدولـة وغريهـا، كمـا 
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 . 530اكروا مس لة الفح  ) األحكام واملوضوعات
فــحم مــدى أمهيــة )القلــوب( ) تبليــغ رســاالت اهلل، وإنــط لنبلــ  اإلهتمــام هبــا، ال هــذا وال خي

 .531يوم الينف  مال والبنُو إال من أتى اهلل بقل  سليم باملظاهر نقط، قال تعاىل: 
وقال) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم(: )ان اهلل ال لنظــر اىل  ــوركم وأعمــالكم، ولكــن لنظــر 

 . 532 اىل قلوبكم ونياتكم(
لعــــا أ ــــحابط إا قــــام راــــل نشــــق  : )بينــــا موســــحم بــــن عمــــرانل الصــــا،ق وقــــا

قميصـــط، نـــ وححم اهلل عزواـــل إليـــط: لـــا موســـحم قـــل لـــط: التشـــق قميصـــك ولكـــن اشـــرح و عـــن 
 533 درو(.

 

 وجلى عن األبصار غممها

 إزاحة الستائر
لســـتح  أو  ـــ  إزاحـــة الســـتائر عـــن البصـــائر، إا الظـــاهر ان املـــرا، باألبصـــار:  مسااا:لة:

 صائر، ألن الك هو الذ  قام بط الرسول ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(. الب
وهــو بـــني وااــ  ومســـتح ، أمـــا هــذا الع ـــو ا ــارا  الـــذ  لبصـــر بــط اإلنســـان نلـــيس 

واهلل العـــامل، وإن كـــان  ـــ  عـــالج العـــني نيمـــا إاا عميـــن أو أ ـــيبن  534احلـــدلث بصـــد،  
نقـد البصــر أهـون مــن نقــدان : )وأمكـن عالاهــا، أو لسـتح ، كــل ) مـور، ، قــال علــ 

 .535 البصرية(
قو ـــا )عليهـــا الســـالم(: )غممهـــا( اللمـــة: الســـو، ولـــذا لســـمحم الســـحاب: اللمـــام، ألنـــط 

                                                           

 رااا )األ ول( و)الو ائل ) شرح الرسائل( لإلمام املؤلب ،ام ظلط. - 130

 .19الشعرام:  - 131

 ) اإل الص. 16الفصل 100ااما اال بار ص - 132

 )قل (.ما،ة  112ص 2سفينة البحار: ج - 133

 والك للقرائن املقامية، وسياق كالمها عليها السالم. - 131

 .1الفصل االول: امهية املعرنة ح 11غرر احلكم و،رر الكلم ص - 131
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، نقـد كانـن القلـوب ـ قبـل الرسـول ) ـلحم اهلل عليـط و لـط 536لسـو مـا ) السـمام مـن النـريات
 لسعيدة.وسلم( ـ ااهلة باحلقائق، واألبصار ال ترى الدرب الصحير حنو احلياة ا

وررــا لقــال ) الفــرق بــني املقــالا الثال ــة: إن املــرا، بـــ )ن نــار اهلل بــ ك دمــد ظلمهــا( أ  
ا هـــوالت املطلقـــة، و)كشـــب عـــن القلـــوب هبمهـــا(: املتشـــاهبات واملشـــتبهات، و)الـــحم عـــن 

 537األبصار غممها( ا هوالت بالعرا، ألساتر.
، وباللمم: كل مـا لـرتبط 538ما لتعلق هبا  أو لقال: املرا، بالظلم: ظلم العقيدة، وبالبهم:

  539رسرية احلياة.
، والــبهم: مــا لتعلــق بــالقوة املتومهــة 540أو لقــال: الظلــم: مــا لتعلــق رــدركات القــوة املتعقلــة 

 ، واللمم: ما لتعلق بالقوة املتخيلة واحلواب. 541
 واهلل العامل، ووتمل أن تكون اامل من باب التفنن ) التعبري، نت مل.

 

 ام في الناس في الهدايةوق

 الهداية العملية
هدالة الناب إىل الواا  واابة، وهدالتهم إىل املسـتحبات مسـتحبة، وكـذلك )  مس:لة:

 . 542عكس األمرلن، اهرمات واملكروهات
أما ا دالة إىل املباحات نمستحبة أل األ، حيث ان املباحات أحكام اهلل سبحانط وتعـاىل، 

                                                           

و) لســان العــرب مــا،ة )غمــم( اللمــام: اللــيم األبــيض، وا ــا رــ  غمامــا النــط للــم الســمام، أ   - 136
 لسوها.
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 ة الناب إليها بني واا  ومستح .وبيان أحكام اهلل وهدال
: )لـئن لهـد  اهلل بـك راـالأل واحـداأل قال رسول اهلل ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(لعل  

 . 543 ري لك من ان تكون لك محر النعم(
 . 544 و) بعض الروالات: ) ري لك مما للعن عليط الشمس(

 .545 و) بع ها: ) ري لك من الدنيا وما نيها(
ــــدة الصــــحيحة واأل ــــالق الفاضــــلة قو ــــا )عليهــــا الســــالم ( : )) ا دالــــة( أ : إىل العقي

 والشرلعة القومية.
وميكـــن القـــول بــــ ن اامـــل الثال ـــة الســــابقة كانـــن تشـــري إىل ااانــــ  النظـــر  ] الفكــــر  
واالعتقــا،  ل وهــذ  تشــري إىل ا دالــة العمليــة، نقــد قــام ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم( عمليــاأل 

لصلر ،نياهم وأ راهم، ن واد نيهم روح ااها، واألمر باملعرول والنه  هبدالة الناب حنو ما 
عن املنكر والصز واملصابرة واملرابطة والتوكـل علـحم اهلل والتواضـا واال ـوة واحلرلـة والشـورى ومـا 

 أشبط. 
كمـا لبــق ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم( نــيهم عمليــاأل منــاهج اإلســالم احليولــة ) جمــاالت: 

 . 546راعة، السياسة، احلكم، احلقوق الفر،لة واالاتماعية وما أشبطاإلقتصا،، الز 
ومـــن الوااـــ  علينـــا أن حنـــذو حـــذو  ) كـــل الـــك، كالقيـــام با دالـــة إىل العقيـــدة عمليـــاأل، 
رعـــــل تـــــونري املقومـــــات واألاـــــوام الالزمـــــة الـــــا تســـــوق النـــــاب لالعتقـــــا، الســـــليم وللمحانظـــــة 

                                                           

 117و 119و 117. والعمـــدة ص12مـــا ظهـــر مـــن ن ـــلط ) غـــزوة  يـــز ح 16الطرائـــب ص - 113
 .17الفصل

 من أ بار لوم  فني. 13ص 1شرح النهج ج - 111

م، قالــط )ص( نصــل نيمــا رو  عــن النــ   ــلحم اهلل عليــط و لــط ) ن ــل العلــ 101منيــة املرلــد ص - 111
 ملعاا.
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(، )مــن أوليــات 1/2احلقــوق، السياســة، االقتصــا،، االاتمــا  وكــذلك )وألول مــرة ) تــارلخ العــامل ج

ملــؤمنني عليــط الســالم( وكــذلك الدولــة اإلســالمية(، )حكومــة الرســول  ــلحم اهلل عليــط و لــط واإلمــام أمــري ا
 )السياسة من واقا اإلسالم( آللة اهلل السيد  ا،ق الشرياز  ،ام ظلط.
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 .547عليط

 ف:نقِهم من الغواية

 الغوايةاإلنقا  من 
، ت ســـياأل 548لســـتح  أو  ـــ  إنقـــاا النـــاب مـــن اللوالـــة، بـــ   املعنيـــني نســـرت مسااا:لة:

وإقتــــدامأل بــــط ) ــــلحم اهلل عليــــط و لــــط وســــلم(، حيــــث أنقــــذهم مــــن اللوالــــة
الــــا كــــانوا نيهــــا  549
 . 550وال اللة الفكرلة واالاتماعية والسياسية وغريها والتحارب والفقر وما أشبط 

 .551 كل اللوالة(  : )) لاعة ا وىقال عل 
 والفام للتفرلا نقد )قام ) الناب با دالة( )نـ( )أنقذهم من اللوالة(. 

و) بعـــض النســـخ )وأنقـــذهم( والـــواو تفيـــد مطلـــق اامـــا وهـــ  ال تـــدل علـــحم الوتيـــ  أو 
 552التفرلا لكنها ال تنفيها أل األ.

 ومن املعلوم أن ا دالة غري اإلنقاا: 
 ندن ا دالة: إرامة الطرلق. 

 واإلنقاا: األ ذ بيد الناب حم الو ول إىل ا دل. 
 نقد لقول املصلر للناب: )زواوا أوال،كم مبكراأل( وقد لهي  أسبـاب الزواج 

 وبصرهم من العماية
                                                           

مثالأل قام  لحم اهلل عليـط و لـط ببنـام ىسـني مسـجداأل ) املدلنـة وحو ـا، ونصـ  ائمـة ااماعـة مـن  - 117
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 .553ومقوماتط حم لتم، نهذ  ااملة اشارة للهدالة باملعل الثاين
ــــة، ألن بينهمــــا و  ــــال تعــــاىل: وقــــد تكــــون ا دالــــة زلــــا،ة عــــن اإلنقــــاا عــــن اللوال اســــطة، ق

والينفعزم نصحي إُ أر ت أُ أنصح لزم إُ كاُ اهلل يريد أُ يغويزم.554 
 

 وبصرهم من العماية:

 التبصير من العماية
لســتح  أو  ــ  تبصــري النــاب مــن العمالــة، عمالــة القلــ  والبصــرية والعمــ  )  مساا:لة:

، للمعقــول باهســوب، الســلوو العملــ  لإلنســان، ألن مــن اللــرى احلقــائق هــو أعمــحم تشــبيهاأل 
 .555 : )شر العمحم عمحم القل (قال 

نتكون غري العمالة الـا نسـرت  556وميكن إرا،هتا )عليها السالم( من )اللوالة(: )ا يبة( 
إا  557بال اللة، ولو نسرت اللوالة بال اللة كانن ااملة الثانية من مصا،لق ااملة األوىل 

  558اإلنقاا ) كل ش م حبسبط.
 

 الدين القويم وهداهم إلى

 الهداية للدين القويم
القــوق أ  العــدل املســتقيم الــذ  لــط قــوام وواقعيــة، ال الــك الــذ  ) ظــاهر  برلــق  مساا:لة:
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خشااا  مساااندة لكنــط  لـــو عـــن احلـــق واحلقيقــة نهـــو كــــ:
كرماااا  اشاااتدت باااه  أو:  559

الريح في يوم عاص
ف:ما الزبد فيِه  جفاءأو:  560

 وهـذا ممـا لفـرق بـط بـني احلـق 561
 والبالل وا دى وال الل. 

ولقد بذل  لحم اهلل عليـط و لـط وسـلم كـل اهـد وأتعـ  نفسـط الشـرلفة أشـد التعـ   دالـة 
طاه، ماا أنزلناا علياك القارآُ لتشاقى، إال الناب إىل الدلن القوق حم نزل نيط قولـط تعـاىل: 

ِكرة لمن يخشى  ت
562.  

وسـلم( ) العمـل ألاـل الـدلن القـوق   ومن الالزم علينا أن نت سحم بط ) لحم اهلل عليط و لـط
  563كما ور، ) احلدلث: )نت ب مت ب بنبيط وإال نال ل من ا لكة(.

  إن العمـــل ألاـــل الـــدلن القـــوق حـــم لتخـــذ النـــاب الـــك منهجـــاأل ولرلقـــاأل، بـــني وااـــ  
ومســـتح  كـــل ) مـــور، ، مثـــل انتتـــاح املـــدارب وت ســـيس املســـااد وههيـــز اايـــوش وتنظـــيم 

  الك، كل حس  الزمان واملكان وااهات املناسبة.املنظمات وغري
 و عاهم إلى الطريق المستقيم

 انتهاج الطريق المستقيم
ـــــق املســـــتقيم 564لنبلـــــ  مسااااا:لة: ـــــدعوة إىل الطرل وانتهااـــــط للو ـــــول إىل املقا ـــــد  565ال

الســــامية، نــــدن العمــــل ألاــــل الو ــــول إىل ا ــــدل، قــــد لكــــون بســــب  لرلــــق مســــتقيم وهــــو 
 طرلق منحرل، أو بطرلق متعرج وكالمها  ط . الصحير، وقد لكون ب

اللو ــل إىل ا ــدل وهــو نــو  مــن ال ــاللة، إضــانة إىل انــط لســب  املشــاكل  األول:نــدن 
 والصعوبات. 

                                                           

 .1املنانقون:  -119
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 لستلزم مؤونة زائدة ولول الطرلق والتع  والنص .  والثاني:
لـدا، مثالأل: من لرلد الذهاب إىل النجب األشـرل مـن كـربالم املقدسـة، نقـد لـذه  إىل ب

  إىل احللــة   إىل النجــب األشــرل، وقــد لــذه  مــن كــربالم املقدســة إىل النجــب األشــرل 
 صط مستقيم. 

 كما انط قد لذه  بسيارة أو ب مـوال ملصوبة، وقد لذه  بطرق دللة شرعية.
ورسول اهلل ) لحم اهلل عليط و لـط وسـلم( عمـل ألاـل الـدلن القـوق والصـراط املسـتقيم عـز 

تقيم بكال املعنيني، وهكذا    أو لستح  مثل الك، كل ) مور،  كما اكرنـا  الطرلق املس
 سابقاأل. 

   566إنما يتقب  اهلل من المتقينقال تعاىل: 
 و: (ال لطا  اهلل من حيث لعصحم(.

نهذ  ااملة منها ) لوات اهلل عليها( تر، مقولة )اللالة تزر الوسيلة(. كما أاا تشري إىل 
 ر والتقدم. أقرب الطرق للنص

نـــالتقوى مـــن اهلل والزهـــد ) ملـــذات احليـــاة والصـــز علـــحم األاى والتوكـــل علـــحم اهلل تعـــاىل 
وإغا ة امللهول ونصرة املظلوم وإعطام ا مس والزكاة والعمل ب وامر  تعاىل من احلرلـة واال ـوة 

سـعا،ة والشورى وما أشبط، ه  أسلم وأقرب الطرق لبنام أمة متكاملة وح ارة راقية ول ـمان 
واُ : الـــدنيا واأل ـــرى ولالنتصـــار علـــحم العـــدو وللحيلولـــة ،ون الظلـــم والطليـــان، قـــال تعـــاىل

 .167تصبروا وتتقوا اليضركم كيدهم شيئاْ 
  .568واُ لو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقاوقال سبحانط: 
ن وماان يتااق اهلل يجعاا  لااه مخرجاااْ، ويرزقااه ماان حياا  ال يحتساا  ومااوقــال تعــاىل: 

  .569يتوك  على اهلل فهو حسبه إُ اهلل بالغ أمره قد جع  اهلل لز  شئ قدراْ 
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 570: )ااهدوا تور وا أبنامكم عزاأل(.وقال 
: )لتــ مرن بــاملعرول ولتــنهن عــن املنكــر أو ليســتعملن علــيكم شــراركم نيــدعو  وقــال

 571 ياركم نال لستجاب  م(.

 هو الصراط المستقيم علي 
ـــــــــق ـــــــــط تعـــــــــاىل:    ال خيفـــــــــحم إن الطرل اهااااااااادنا الصاااااااااراط والصـــــــــراط املســـــــــتقيم ) قول

المساااتقيم
قـــد نســـر بواللـــة علـــ  امـــري املـــؤمنني )عليـــط الصـــالة والســـالم(، نيكـــون املـــرا،  572

 حينئذ: 
 )هداهم إىل الدلن القوق( ،لن اإلسالم.  من قو ا )عليها السالم(: 

)علـــيهم ان ـــل الصـــالة ومـــن قو ـــا: )و،عـــاهم اىل الصـــراط املســـتقيم( واللـــة علـــ  وارلتـــط 
 والسالم(. 

وقالــن )عليهــا الســالم( بعــد الــك: )  قب ــط اهلل إليــط( أ  بعــد مــا أمــر ) ــلحم اهلل عليــط 
حيــث كمــل الــدلن ومتــن النعمــة قب ــط تعــاىل، قــال  و لــط وســلم( باإلســالم وبواللــة علــ  

الياااوم أكملااات لزااام  يااانزم وأتممااات علااايزم نعمتاااي ورضااايت لزااام االساااالم  تعـــاىل:
 يناْ 

573. 
بني لدلط مقابلـط، وراـل عـن ميينــط  نعن ابن عباب قال: كان رسول اهلل وكم وعل  

وراـل عن ةالـط، نقـال: اليمني والشمـال م لـة والطـرلق املستو  ااـا،ة،   أشـار ) ـلحم اهلل 
 574عليط و لط وسلم(بيد  )وإن هذا  راط عل  مستقيم ناتبعو (.

 و لط وسلم( ) لوم اللدلر: وقال رسول اهلل ) لحم اهلل عليط 
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)معاشر الناب انا  راط اهلل املستقيم الـذ  أمـركم باتباعـط،   علـ  مـن بعـد ،   ولـد  
من  لبط، ائمة لهدون اىل احلق وبط لعدلون،   قـرأ: احلمـد هلل رب العـاملني اىل   رهـا، وقـال 

 .575 ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: ) نزلن ونيهم نزلن(
 576: )أنا  راط اهلل املستقيم وعروتط الو قحم(.قالوعن عل  

صااراط الاااِين أنعمااات وعــن النــ  ) ـــلحم اهلل عليــط و لـــط وســلم( ) قــول اهلل عزواـــل: 
 اآللة، قال: )شيعة علـ  الـذلن أنعمـن علـيهم بواللـة علـ  بـن أك لالـ    577عليهم

 578مل لل   عليهم ومل ل لوا(.
فاستمساك بالاِي أوحاى إلياك إناك : قال: )أوححم اهلل إىل نبيط وعن أك اعفر 

وعلــــــحم هــــــو الصــــــراط  قــــــال: إنــــــك علــــــحم واللــــــة علــــــ   579علااااااى صااااااراط مسااااااتقيم 
 580املستقيم(.

                                                           

 ، احتجاج الن   لحم اهلل عليط و لط لوم اللدلر علحم ا لق كلهم.62االحتجاج ص - 171
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 ثم قبضه اهلل إليه قبض رأفة واختيار ورغبة وإيثار

 111إنك ميت
ال  ــوز القــول ب نــط ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم( مل ميــن، كمــا قــال بعــض عنــد  مساا:لة:

  . 583إنك ميت وإنهم ميتُو: ، قال تعاىل582ارنالط 
ك  نفس  ائقة الموت وقال سبحانط: 

584.  
نعــم إنــط النــرق بــني حيــاهتم ومــوهتم )علــيهم الســالم( كمــا ور،: )أشــهد انــك حــ  شــهيد 

 .585ترزق عند ربك(

 رأفة اهلل برسوله )ص( واختياره
و لـط وسـلم( )  )قبض رأنة( ررا لكون املرا، منط: القبض إلرا،ة الرأنـة بـط ) ـلحم اهلل عليـط

تلــك الــدار، وررــا لكــون املــرا، بــط قب ــاأل راونيــاأل، أ  قب ــاأل ســهالأل مقونــاأل برأنتــط ولطفــط تعــاىل ) 
 . 586قبال قبض أرواح العصاة واملر،ة وأشباههم حيث لقب هم قبض غ  

أو املـــرا، قب ـــاأل عـــن رأنـــة، أ  قب ـــاأل ناشـــئاأل مـــن رأنتـــط ســـبحانط بـــط ) ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط 
 لكون ) قبال القبض برأنة أو عن رأنة: القبض بل   أو عن غ  .وسلم(، و 

ولـــو  587ومـــن الوااـــ  علـــحم اإلنســـان عقـــالأل وشـــرعاأل أن لتجنـــ  االبـــتالم بـــذلك مسااا:لة:
تذكر اإلنسان ،وماأل مدى شدة أهوال النز  ملا حام حـول املعا ـ ، ولكـان ،ائـم احلـزن وا ـم، 

: )مـن أكثـر اكـر وعـال، قـال علـ   بل مبتعداأل عما وتمـل ان لواـ  سـخط ا ـالق اـل
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 .588املوت رض  من الدنيا باليسري(
 . 589 : )اكثروا اكر املوت، نانط ما اكثر اكر املوت انسان اال زهد ) الدنيا(وقال 

)وا تيـــار(: أ  منـــط ) ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وســـلم( كمـــا ) الروالـــات إنـــط ا تـــار لقـــام اهلل 
 . 590سبحانط

 لحم اهلل عليط و لط وسلم(، أ  ا طفام منط لط. أو ا تيار منط تعاىل لط ) 
أو ا تيــــار مــــن اهلل بـــــني القــــبض وعدمـــــط، ال أن أ ــــذ  كـــــان مــــن اهتـــــوم عليــــط ســـــبحانط 

 وعلحم هذا نهو كنالة عن لطفط تعاىل بط ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(. 591وتعاىل

 رغبته )ص( في لقاء اهلل تعالى
( أو مـــن اهلل تعـــاىل، حيـــث رغـــ  ) لقـــام )ورغبـــة( أ  منـــط ) ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وســـلم

 حبيبط، واملرا، برغبتط تعاىل اللالة، كما قالوا: ) ذ اللالات واترو املبا، (.
 )وإلثار( أ    ر ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(لقام ، أو   ر اهلل سبحانط لقام .

 الرغبة في  لك
راغبـاأل ) لقائـط تعـاىل، ومن املستح  أن لرك اإلنسان املـؤمن نفسـط حبيـث لكـون  مس:لة:

 . 592 مؤ راأل لقام ، قال رسول اهلل ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: )املوت روانة املؤمن(
وال لتيســــر الــــك إال بدلاعتــــط تعــــاىل وهنــــ  معا ــــيط، وكــــذلك بتلقــــني الــــنفس والتوســــل 
األ بالرســول ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم( و ل بيتــط األلهــار )علــيهم الســالم( كــ  لكــون مســتعد

 . 593: )استعد لسفرو وحصل زا،و قبل حلول أالك(للموت. قال 
)مـــا االســــتعدا، للمـــوت؟ قـــال: أ،ام الفـــرائض وااتنـــاب اهــــارم وقيـــل ألمـــري املـــؤمنني
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 594واالشتمال علحم املكارم،   اللباو أوقا علحم املوت أم وقا املوت عليط(.
الـك مـن أسـباب احـواز  األكثـر وإاا أواد اإلنسان ) نفسط الرغبة ) لقائط تعاىل: كان 

عن معا يط سبحانط، وادلتط األكثر إللاعتـط، وسـعيط األكثـر الكتسـاب مرضـاتط، ومزلـد مـن 
القــرب منــط، نــيحس عندئــذ بلــذة كــزى مــن مناااتــط وبفرحــة عظمــحم عنــد امتثــال أوامــر ، وقــد 

ى، قـال تعـاىل: لنال نوعاأل من االلمئنان ب نط تعاىل سيقب ط قبض رأنة ورمحة، بدراة أو بـ  ر 
ِكر اهلل تطمئن القلوب أال ب

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلاى وقال سبحانط:  595
ربك راضية مرضية فا خلي في عبا ي وا خلي جنتي 

596. 

ِكير بمناقبه )ص(  الت
كمــا ان مـــن املســتح  أل ــاأل تـــذكري النــاب رناقبــط ) ـــلحم اهلل عليــط و لــط وســـلم(   مساا:لة:

 قب ط قبض رأنة وا تيار ورغبة وإلثار.  هذ ، وان اهلل تعاىل
ولعــل مــن علــل إشــارهتا )عليهــا الســالم( إىل كيفيــة قب ــط تعــاىل كمدحــط ) ــلحم اهلل عليــط 
و لـط وسـلم(: ان الـك لشــجا النـاب علـحم الت ســ  بـط ) ـلحم اهلل عليــط و لـط وسـلم( ) أعمالــط 

 ومناهجط. 
 لـط وسـلم( لواـ  التفـال النـاب إضانة إىل إن اكر هذ  املنقبة للرسول) ـلحم اهلل عليـط و 

حولـط أكثـر نـ كثر، نـدن اإلنسـان إاا عـرل ـ مـثالأل ـ إن نالنـاأل مقـرب إىل امللـك الفـالين، للتـب 
حولــط أكثــر كــ  لق ــ  حااتــط عنــد امللــك ب حســن واــط، نكيــب بالرســول الــذ  هــو ســفري 

الملك القدوس السالم المممن المهيمن العزيز الجبار المتزبر 597 حانط وقد قال سـب
 .  598وابتغوا إليه الوسيلةوتعاىل: 

                                                           

و)األمــــاو( للشــــيخ الصــــدوق  )مــــا،ة مــــوت(. 121ص 1ســــفينة البحــــار ]الطبعــــة اادلــــدةل ج - 191
، و) تتمة احلدلث: )واهلل مـا لبـاو ابـن اك لالـ  اوقـا علـحم املـوت، ام وقـا 1ح 23ا لس 110ص

 املوت عليط(.

 .21الرعد:  - 191

 .30ـ27الفجر:  - 196

 .23احلشر:  - 197

 .  31املائدة:  - 191
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 وقد لستفا، أل األ من كالمها )عليها السالم(: استحباب الرأنة والرغبة واإللثار، نت مل.
 

 محمد )ص( من تع  هِه الدار في راحة 

 تحم  األ   في سبي  اهلل 
 لســتح  وررــا  ــ  نمــل األاى ) ســبيل اهلل الــن عظمتــط، ت ســياأل بالرســول مساا:لة:

األكرم ) لحم اهلل عليط و لط وسلم( وعدم الكلل وامللل والي ب، وقد قال ) لحم اهلل عليـط و لـط 
 599وسلم(: )ما أوا  ن  مثل ما أوالن(.

وأ  أاى أعظـــم وأشـــد وأشـــق مـــن اســـتهزام املشـــركني بـــط ) ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وســـلم(، 
 وتكذلبهم لط، ورميط بالسحر واانون وما إىل الك. 

ومــا  600 لذائــط ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم( اســدلاأل بــرمس احلجــارة والســالإضــانة إىل إ
حم انط ) لحم اهلل عليط و لط وسـلم( كـان لطـول نشـتمط عقبـة بـن أك معـيط وألقـحم  601أشبط

 602عمامتط ) عنقط وار  من املسجد.
ولقد كانـن أنـوا  االزعااـات االلـذامات ) حـد ااهتـا ورـا هـ  هـ  مـن أشـد االلـذامات 

ا وأكثرها إلالماأل، نكيب لو قيسن بالنسبة إليط ) لحم اهلل عليـط و لـط وسـلم( رـا لـط مـن وأشقه
مكانـة روحيـة ومعنولـة وإ يـة سـامية اــداأل، حيـث ال أكمـل وال أشـرل منـط إال اهلل تعـاىل، نــدن 

                                                           

   .11ح  73ب  16ص 39حبار األنوار: جالباب ا امس. و  137ص 2ب اللمة جكش - 199

: )ان الن ــر بــن احلــارو وعقبــة بــن اك 212ص 6وقــد اكــر ابــن اك احلدلــد ) شــرح الــنهج ج - 600
معــيط وعمــر بــن العــاص عهــدوا اىل ســلحم مجــل، نرنعــو  بيــنهم ووضــعو  علــحم رأب رســول اهلل  ــلحم اهلل 

بفنام الكعبة، نسال عليـط، نصـز ومل لرنـا رأسـط، وبكـحم ) سـجو،  و،عـا عليط و لط وسلم وهو سااد 
علــيهم، نجــامت ابنتــط نالمــة عليهــا الســالم وهــ  باكيــة، ناحت ــنن الــك الســال نرنعتــط عنــط نالقتــط، 
وقامــن علــحم رأســط تبكــ ، نرنــا  ــلحم اهلل عليــط و لــط رأســط وقــال: اللهــم عليــك بقــرلش، قا ــا  ال ــا،   

ـــط، والـــك بعـــد ونـــاة عمـــط أك  قـــال رانعـــاأل  ـــوتط: ـــا،   قـــام و، ـــل منزل اين مظلـــوم نانتصـــر، قا ـــا  ال 
 .(بشهرلن لال 

 ( لإلمام املؤلب.2-1رااا كتاب )وألول مرة ) تارلخ العامل ج  - 601

 ما،ة )أاى(. 72ص  1سفينة البحار: ]الطبعة اادلدةل ج - 602
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الفـر، كلمـا كـان أكثـر كمـاالأل كـان إهتامـط بـالتهم البذلئـة أشـق عليـط وأقسـحم كمـا ال خيفـحم، ومـا  
ــــك ــــة  كــــل ال ــــط و لــــط وســــلم( و ــــز، حــــم )قب ــــط اهلل إليــــط قــــبض رأن نمــــل ) ــــلحم اهلل علي
 …(.وا تيار

وعلينا الت س  بط ) ـلحم اهلل عليـط و لـط وسـلم( نفـ  احلـدلث الشـرلب: )أشـد النـاب بـالم 
 603األنبيام   األوليام   األمثل ناألمثل(.

 .604دحاْ يا أيها اإلنساُ إنك كا ح إلى ربك ك وقد قال القر ن احلكيم:
 .605 : )ولكدح نيها مؤمن حم للقحم ربط(وقال 

 . 606و) احلدلث: )أن ل األعمال أمحزها( 
واملــرا،: األكثــر  ــعوبة وأتعابــاأل، نــدن كــل مــا كثــر تعبــط ـ بطبيعتــط ـ تكــون نتائجــط الدنيولــة 
واأل رولة أن ل وأكثر، حيث قرر سـبحانط وتعـاىل تزالـد املصـاع  واملتاعـ  كمـاأل وكيفـاأل كلمـا  

 . 607كان ا دل واملقصد أعلحم، ما،لاأل أو معنولاأل، نقد )حفن اانة باملكار (
 قال الشاعر: 

 والبد  ُو الشهد من ابر النح    تريدين لقياُ المعالي رخيصة
 والجو  يفقر واألقوام قتال

يريد اهلل بزم اليسر وال يرياد وبني:  608  إنط ال مناناة بني )أن ل األعمال أمحزها( 

                                                           

و) )ا صــال(  ط بــريوت. 11 ح 1ب  191ص 71حبــار األنــوار: ج. و 13مســكن الفــؤا، ص - 603
 : )اعظم الناب بالم االنبيام   االمثل ناالمثل(.399ص

 .6االنشقاق:  - 601

نصـــل ) ظالمـــة  201ص 2. املناقـــ  ج217ص 1. االرشـــا، ج12ح 110علـــل الشـــرائا ص - 601
 اهل البين عليهم السالم.

 13ب 191ص 67جحبـــار األنـــوار: عنـــط  ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وســـلم. و  11مفتـــاح الفـــالح ص - 606
 )بيان(.2ح

جملــــس ) احلــــث علــــحم  121وروضــــة الــــواعظني ص .12ح 16ب 71ص 67حبــــار األنــــوار: ج - 607
  الفة النفس وا وى.

 )بيان( ط بريوت. 12ح  37ب  12/332حبار األنوار:  - 601
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 إا:  609سربزم الع
لفيـــد ندلـــد املقيـــاب ) قيمـــة األعمـــال، وإن العمـــل مهمـــا كـــان أ ـــع  تكـــون  األول:

 نتائجط أن ل. 
لفيد عدم عسر الدلن وإن اهلل تعـاىل قـد شـر  األلسـر ناأللسـر،كما قـال ) ـلحم  والثاني:

نهما ) موضوعني، ال ) موضو  واحد  610اهلل عليط و لط وسلم(: )بعثن باحلنفية السمحة(
  لكون بينهما التنا).حم

ومــن هنــا نــدن املــؤمن اآلمــر بــاملعرول والنــاه  عــن املنكــر وا اهــد ) ســبيل اهلل واحلــانا 
حلدو، اهلل، كلما از،ا،ت متاعبط ومصاعبط وكلمـا تزالـد ال ـلط عليـط لينثـين عـن مسـريتط، كلمـا 

هاام الناااس إُ الناااس قااد الااِين قااال لزا،  الــك لقينــاأل والمئنانــاأل وعزمــاأل و باتــاأل، قــال تعــاىل: 
  .611جمعوا لزم فاخشوهم فزا هم إيماناْ وقالوا حسبنا اهلل ونعم الوكي 

و) احلــدلث الشــرلب: )املــؤمن أشــد مــن زبــر احلدلــد، إن احلدلــد إاا ، ــل النــار آلن وإن 
 612املؤمن لو قتل ونشر   قتل مل لتلري قلبط(.

بــل لســتقل منــط بالفــ ب واملــؤمن : )املــؤمن أشــد مــن اابــل وااوقــال اإلمــام الصــا،ق 
 613اللستقل علحم ،لنط(.

  وختاماْ:
نــدن مــا نملــط الرســول األعظــم ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم(من املصــاع  كــان ممــا تنــوم 
حبملــط اابــال الرواســ ، إال إن الــك كلــط قــد انق ــحم وأ ــبر )مــن تعــ  هــذ  الــدار ) راحــة( 

ــــ ن نتحمــــل املشــــاق واأل ــــا وتعلــــيم ب اى ) ســــبيل اهلل، نداــــا منق ــــية زائلــــة و) هــــذا ،رب لن

                                                           

 .111البقرة:  - 609

 .1ح 11ب 216ص 1وسائل الشيعة: ج- 610

 .173 ل عمران:  - 611

، 12ح 12ب 171ص 67حبــار األنــوار: ج. و 17ح 32خ الصــدوق ص ــفات الشــيعة للشــي - 612
 .عن الصا،ق

ســفينة البحــار: ]الطبعـــة ) تفســري ســورة بــين اســرائيل. و  111ح 301ص 2تفســري العياشــ  ج - 613
 ما،ة )أمن(. 139ص 1اادلدةل ج
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 614: ) زوا ألاما قليلة ن عقبتهم راحة لوللة(.ستلحقها راحة ،ائمة، قال 
 

 قد حف بالمالئزة األبرار ورضواُ الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار

 التعويض اإللهي
و لــط وســلم(  رغــم واــو،  لــة كبــرية مــن املــؤمنني األ يــار األبــرار مــا النــ  ) ــلحم اهلل عليــط

الــذلن كــانوا لنا ــرونط ولؤازرونــط ول ــحون ) ســبيلط بــالنفس النفــيس، رــا قــل أن لواــد نظــري  
لوال التارلخ البشر ، إال انـط ) ـلحم اهلل عليـط و لـط وسـلم( قـد عـاا كثـرياأل مـن جمـاورة املنـانقني 

 يط. ومن االنتهازلني واملصلحيني واملرافني واملتخاالني واابنام وأشباههم حوال
كمـــا تشـــهد بـــذلك  لـــات قر نيـــة عدلـــدة وكمـــا لـــذكر التـــارلخ: كخيانـــة الـــبعض ) معركـــة 

 . 615أحد
 . 616وكو د املنانقني بط ) لحم اهلل عليط و لط وسلم( الدوائر كما ) العقبة

وغريها، نداا كانـن تلحـق بـط ) ـلحم اهلل عليـط و لـط وسـلم(  617وكق ية الدوات والكتب
 نعوضط اهلل تعاىل عن الك ب مور عدلدة، منها:أكز األاى وأشد األضرار، 

ما أشارت إليط ابنتط الزهرام ) لوات اهلل عليها( ههنا: )قــد حــب باملالئكــة األبـرار( نهـم 

                                                           

نصـل )  ـفة أهـل اإلميـان.  90ص 1باب  فة املـؤمن. وكنــز الفوائـد ج 131أعالم الدلن ص - 611
 .11ح 19ب 193ص 61حبار األنوار: جو 

 ( غزوة أحد.212-211ص 1رااا كتاب )وألول مرة ) تارلخ العامل ج - 611

 غزو  تبوو. 161ـ163ص 2رااا كتاب )وألول مرة ) تارلخ العامل( ج - 616

 1. كشـــــــــــب اللمـــــــــــة ج231وص 232ص 1. املناقـــــــــــ  ج111ص 1رااـــــــــــا )االرشـــــــــــا،( ج - 617
 .  127. كشب اليقني ص221املهرقة ص . الصوارم131. اعالم الورى ص120ص

: )ملـــا ح ـــرت رســـول اهلل  ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط 11ص 6و) شـــرح اـــج البالغـــة البـــن أك احلدلـــد ج
راــال نــيهم عمــر بــن ا طــاب، قــال رســول اهلل  ــلحم اهلل عليــط و لــط: ائتــوين بــدواة  و) البيــن ،الونــاة

ة معناهـــا: ان الواـــا قـــد علـــ  علـــحم و ـــحيفة اكتـــ  لكـــم كتابـــاأل ال ت ـــلون بعـــد ، نقـــال عمـــر كلمـــ
 رسول اهلل  لحم اهلل عليط و لط،   قال: عندنا القر ن، حسبنا كتاب اهلل(.
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 .618اهيطون بط بعد مماتط ،ون ما لنلصط
  ترقـــن )عليهـــا الســـالم( إىل تعـــولض   ـــر أرـــحم وأعلـــحم: )ورضـــوان الـــرب اللفـــار( قـــال 

ن اهلل أكبرورضواُ متعاىل: 
619. 

  ترقن )عليها السالم( إىل أمر   ر أرحم من الـك: )وجمـاورة امللـك اابـار( أ : رمحتـط 
 ا ا ة.

قو ــــا )عليهــــا الســــالم(: )ورضــــوان الــــرب اللفــــار( نــــاهلل راا عنــــط ) ــــلحم اهلل عليــــط و لــــط 
 لصـل وسلم(ندن اإلنسان إاا علم ب ن اهلل سـبحانط راا عنـط كـان ) سـرور وراحـة نفسـية، ال

 إليها االلتذاا املا،  ااسماين. 
وهذا مما  د  اإلنسان من نفسط بوضـوح، نمـن لعـيش ) قصـر بـدلا نيـط  تلـب أسـباب 
ا نـــام املـــا، ، ال ميكنـــط أن للتـــذ بكـــل تلـــك الـــنعم لـــو كـــان لعـــاين مـــن مشـــكلة نفســـية وبـــؤب 

علــم ان ســـيد  روحــ ، كمــا لــو مـــات لــط عزلــز، أو تعـــرا لــتهم نــط مــن رعتـــط وكرامتــط، أو 
سا ط عليط، بل قد تتحول حياتط هذ  إىل احيم مهلك، ندن السعا،ة سعا،ة الـروح أوالأل   

 سعا،ة ااسم، وكذلك الشقام.

 مجاورة الملك الجبار
قو ــا )عليهــا الســالم(: )وجمــاورة امللــك اابــار( أ : جمــاورة كراماتــط، نــاملرا، ااــوار  مساا:لة:

قعد صد  عند مليك مقتدر في ماملعنو ، كما قال تعاىل: 
وإال نليس اهلل سبحانط  620
 اسماأل وال لط قرب أو بعد مكاين أو زماين، كما قرر ) علم الكالم.

ولعــل اإلتيــان بلفــا )اابــار( ألنــط ســبحانط  ــز مــا ور، عليــط مــن الكفــار واملنــانقني، وقــد 

                                                           

ـــط املـــؤمن بنعمـــة كـــزى تكـــون  - 611 نـــدن اهلل ســـبحانط وتعـــاىل لعـــوا عـــن كـــل مصـــيبة وابـــتالم لبتلـــحم ب
لـــرا إرشـــا، مـــن متناســـبة مـــا نـــو  الـــبالم واملصـــاب، نعلـــحم املـــؤمن أن ال لتهـــرب مـــن معاشـــرة النـــاب ب

اســتطا  مــنهم،  لصــاأل مــن مشــاكلهم وأااهــم نــدن اهلل سيعوضــط أضــعال أضــعال الــك رــا ال خيطــر 
 علحم نكر بشر.

 .72التوبة:  - 619

 .11القمر:  - 620
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 621) لوم عاشورام: )وأبشر  برمحة اابار(. قال العباب 
ة )امللـــك( متجانســـة متامـــاأل مـــا  ـــفة )اابـــار( نـــالن  ) ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وا تيـــار  ـــف

وسـلم( حظـحم بــ علحم ،راـة مـن القــرب، مـن املالـك احلقيقــ  املطلـق الـذ  رقــدور  أن  ـز مــا 
 أ ابط بشكل مطلق. 

فزاااُ قاااب قوسااين  وأ  شــ  أعظــم وأعلــحم وأرــحم مــن الو ــول إىل مقــام
منــط  622

أو أ ناااىتعـــاىل 
نهـــذ  اللالـــة مـــن أرنـــا اللالـــات، بـــل هـــ  اآللـــة القصـــوى  مـــن الـــك، 623

 واملقصد األرحم، وإاا كان ااار تنالط  ريات اار  عا،ة نكيب جبوار اهلل سبحانط؟.
ومنــط لعلــم: راحــان أن لكــون اإلنســان حبيــث لــو مــات وــب باملالئكــة األبــرار ورضــوان 

العظمــام، وقــد ســبق الكــالم )  الــرب اللفــار وجمــاورة امللــك اابــار، كمــا لعلــم راحــان جمــاورة
 624الك كلط.

ِكير بمنازلة األنبياء )ع( والمممنين في ا خرة  الت
كمــا ســبق مــن اســتحباب اكــر كيفيــة قب ــط تعــاىل لروحــط ) ــلحم اهلل عليــط و لــط مساا:لة: 

، وانـط قـد: )حـب باملالئكـة  وسلم(لستح  اكر منزلتط ) لحم اهلل عليط و لط وسلم( ) اآل رة
ري الك، وكذلك اكر منزلة األنبيام واألو يام ) اانة، ولستح  أل ـاأل اكـر وغ…( األبرار 

 مكانة املؤمن نيها وما أعد اهلل لط من النعيم املقيم.
نــان التــذكري بــذلك لواــ  مزلــداأل مــن رغبــة النــاب مــن اإلميــان بــاهلل ســبحانط واليــوم اآل ــر 

إاا توقــب اميــان النــاب علــحم  وااللتــزام بــ وامر  اــل وعــال، نيكــون مــن املســتح ، بــل قــد  ــ 
 625مثل الك، واآللات والروالات الا تتعرا لو ب نعيم أهل اانة كثرية.

                                                           

 .نصل ) مقتلط 101ص 1املناق  ج - 621

 .9النجم:  - 622

 .9النجم:  - 623

 الم(.رااا ا لد األول من كتاب )من نقط الزهرام عليها الس- 621

ــــة والنــــار  - 621 ــــة والنــــار ) القــــر ن( لإلمــــام املؤلــــب( و)حبــــار األنــــوار( مبحــــث اان رااــــا كتــــاب )اان
إن اانـة تواـد روهـا مـن مسـرية ألـب عـام وإن ): و)كفالة املوحدلن( وغريها قال اإلمام الصـا،ق
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 غفراُ الخطايا
لستح  غفران  طالا اآل رلن، ألنط مـن التخلـق بـ  الق اهلل سـبحانط وتعـاىل،   مس:لة: 

 من استحبابط ك  ل، إال ما  رج بالدليل.  626كما ور، ) احلدلث
ولمن صبر وغفر إُ  لك من عزم األموركيم: و) القران احل

627.  
قا  للاِين آمناوا يغفاروا للاِين ال يرجاُو أياام اهلل ليجازي قومااْ بماا  وقال سـبحانط : 

 .628كانوا يزسبُو
وهــو خيطــ ، نقــال: لــا امــري املــؤمنني  و) احلــدلث انــط: )قــام راــل اىل أمــري املــؤمنني 

عليط السالم: ..لسو العي  ووفا اللي  ولقيـل   ب لنا  فة املؤمن ك ننا ننظر اليط، نقال
 .629 العثرة وللفر الزلة(

إضــانة إىل مــا لللفـــران مــن األ ــر الوضـــع  علــحم حيــاة اإلنســـان ومســتقبلط،   إنــط لســـب  
دبوبيــة اإلنســان ممــا لعينــط علــحم الو ــول إىل أهدانــط بشــكل ألســر، إضــانة إىل انــط وــانا علــحم 

 ن ) الط  وعلم النفس.سالمة اسمط وأعصابط كما هو  اب
هــذا ومــن الــالزم عــدم االغــوار بلفارلتــط تعــاىل وعــدم االســتنا، إليهــا واالعتمــا، عليهــا ) 

شديد العقاب علحم املعا   أو ) تزلر ارتكاهبا، إا هو تعاىل:  630التجر 
 أل األ.  631

، كمـــــا قـــــال تعـــــاىل: 632بـــــل الوااـــــ  أن لكـــــون اإلنســـــان بـــــني ا ـــــول والراـــــام ،ائمـــــا أل 

                                                                                                                                                                      

اللـــنق  ممـــا عنـــد  أ،ا أهـــل اانـــة منـــزالأل لـــو نـــزل بـــط الـــثقالن: ااـــن اإلنـــس لوســـعهم لعامـــاأل وشـــراباأل و 
 ما،ة اننل. 1ش م(. ]سفينة البحار ج

 .12ب 129ص 11ج أ  : قولط ) لقوا ب  الق اهلل ( حبار األنوار- 626

 .13الشورى:  - 627

 .11ااا ية:  - 621

 باب  فة املؤمن. 116اعالم الدلن ص - 629

 باملعل الللو . - 630

 .13األنفال:  - 631

   .10رااا ارشا، القلوب ص - 632
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لمااوا أُ اهلل شااديد العقاااب وأُ اهلل غفااور رحاايم واع
ولــذا كــانوا )علــيهم الســالم(  633

 634لبكون من  شيتط تعاىل وترتعد نرائصهم  وناأل منط سبحانط.

 الدعاء لألب
لســــتح  الــــدعام لــــطب، بــــل ولســــائر األقــــارب واأل ــــدقام وااــــريان واملــــؤمنني مساااا:لة: 

 واملؤمنات، ) حال احلياة وبعد املمات. 
رو  عــن موالتنــا نالمــة ) ــلوات اهلل عليهــا( ااــا كانــن تــدعو للمــؤمنني واملؤمنــات وقــد 

 . 635وال تدعو لنفسها، نقيل  ا ) الك، نقالن: )ااار   الدار(
و) احلـــــدلث: )ان ،عـــــام املـــــؤمن أل يـــــط بظهـــــر الليـــــ  مســـــتجاب ولـــــدر الـــــرزق ولـــــدنا 

 636املكرو (.
ن بظهــر الليــ  نــا،ا  ملــك مــن رــام : )مــن ،عــا أل يــط املــؤموقــال اإلمــام الصــا،ق 

 احلدلث. 637…( الدنيا: لا عبد اهلل لك مائة ألب مثل ما س لن
قال: )إن العبد ليكون باراأل بوالدلط ) حياهتما   ميوتـان نـال لق ـ   وعن أك اعفر 

 عنهما ،لنهما وال لستلفر  ما نيكتبط اهلل عزوال عاقاأل، وانط ليكون عاقاأل ) حياهتمـا غـري بـار
 . 638هبما نداا ماتا ق حم ،لنهما واستلفر  ما نيكتبط اهلل عزوال باراأل(

وهذا مما لكشب عن الوابط الو يـق بـني العـاملني، ولـيس هنـاو إال حجـاب وـول ،ون أن 

                                                           

 .91دة: املائ - 633

. 311وص 112ص 1. واملناقـــ  ج1ح 33ا لـــس 171األمـــاو للشـــيخ الصـــدوق ص رااـــا - 631
 حبار األنوار، ) عبا،هتم عليهم السالم.  ورااا ال األ 

بــاب العلــة  111وعلــل الشــرائا ص مــا،ة )،عــا(. 61ص 3ســفينة البحــار] الطبعــة اادلــدةل ج - 631
 .  329. وروضة الواعظني ص2ح 112، وص1الا من أالها رين نالمة البتول ح

بـاب  113ورااـا  ـواب االعمـال ص ما،ة )،عـا(. 19ص 3سفينة البحار ]الطبعة اادلدةل ج - 636
  واب ،عام املؤمن أل يط بظهر اللي .

 ما،ة )،عا(. 60ص 3سفينة البحار ]الطبعة اادلدة ل ج - 637

ـــــدةل ج - 631 ـــــد(. 117ص 1ســـــفينة البحـــــار ]الطبعـــــة اادل ـــــد  وشـــــبهط ) مـــــا،ة )ول  ،عـــــوات الراون
 .311ح 126ص
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نـرى ونسـما مـا  ـر  هنـاو، ولـو و ـل اإلنسـان إىل بعـض مراتـ  الكمـال الروحـ  لرنـا عنـط 
 ظانط.احلجاب، و ذا البحث تفصيل نوكط مل

قو ا )عليها السالم(: ) لحم اهلل علحم أك نبيط( إنشـام بلفـا اإل بـار، وهـو ،عـام، وكونـط 
 إا املاض  وضا حم لدل علحم الزمان املنصرم. 639بلفا املاض  للداللة علحم قطعية الوقو 

 الصلوات على النبي )ص(
كــر ارــط لســتح  الصــالة علــحم النــ  ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم( وســلم بعــد ا  مساا:لة:
 الشرلب. 

والظاهر إن استحباب الصلوات عند اكـر ارـط لـيس  ا ـاأل بكلمـة دمـد  ـلحم اهلل عليـط 
و لــط وســلم كمــا هــو املشــهور بــني النــاب، بــل كــل اســم مــن أرائــط، أو لقبــط أو كنيتــط، ك محــد 
واملصطفحم وأك القاسم وغري الك، إللالق أ،لتط وةول حكمتط، بل إاا اكر ال مري الرااا 

 ليط أل األ كان احلكم كذلك.إ
 . 640نعنط ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: )البخيل حقاأل من اكرت عند  نلم لصل عل (

وعنط ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: )مـن  ـلحم علـ  ) كتـاب مل تـزل املالئكـة تسـتلفر لـط 
 641ما،ام ار  ) الك الكتاب(.

وبـط نليكثـر مـن الصـالة علـحم : )مـن مل لقـدر علـحم مـا لكفـر بـط انوقال اإلمام الرضـا 
 642دمد و لط نداا هتدم الذنوب هدماأل(.

وعن أحدمها )عليهمـا السـالم( قـال: )أ قـل مـا لوضـا ) امليـزان لـوم القيامـة الصـالة علـحم 

                                                           

 رااا كتاب )البالغة( لإلمام املؤلب ،ام ظلط. - 639

و) كشـــب  مـــا،ة ) ـــلحم( عـــن معـــاين األ بـــار. 171ص 1ســـفينة البحـــار ]الطبعـــة اادلـــدةل ج - 610
عنــط  ــلحم اهلل عليــط و لــط: )البخيــل كــل البخيــل الــذ  ااا اكــرت عنــد  مل لصــل  121ص 2اللمــة ج
 عل (.

 ما،ة ) لحم(. 172ص 1ار ]الطبعة اادلدةل جسفينة البح - 611

ســـــفينة البحار]الطبعـــــة و  جملــــس ) اكـــــر الصــــالة علـــــحم النــــ  )ص(. 322روضــــة الـــــواعظني ص - 612
 .ما،ة ) لحم( عن عيون أ بار الرضا 170ص 1اادلدةل ج
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 643دمد وعلحم أهل بيتط(.
 644: )ما من عمل أن ل لوم اامعة من الصالة علحم دمد و لط(.وعن الصا،ق 

 لــيالأل لكثــرة  ــالتط  قــال: )إ ــا ا ــذ اهلل إبــراهيم  وعــن أك احلســن العســكر  
 645علحم دمد وأهل بيتط(.

 
 نبيه وأمينه على الوحي وخيرته من الخلق وصفيه

 األمين المصطفى
لنبلــ  إرشــا، العبــا، إىل أن النــ  ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم( كــان أمينــاأل و ــفياأل  مساا:لة:

األبعـــا، واحليثيـــات و) كـــل ااهـــات، وإنـــط  و ـــرية اهلل مـــن ا لـــق بقـــول مطلـــق، أ  مـــن مجيـــا
) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم( كــان املثــل األعلــحم ) األمانــة، وأكمــل مــن ا ــطفاهم اهلل، و ــري 

  ريتط علحم اإللالق. 
للـــين عـــن اكـــر األ رلـــات، إال ان اكـــر ااميـــا  646ورغـــم ان اكـــر بعـــض هـــذ  الصـــفات

ل النـاب حـول الرسـول ) ـلحم اهلل عليـط سب  ملزلد من التوضير والوكيز، والك لوا  التفـا
 و لط وسلم( أكثر ن كثر. 

ــــاملالو، وقــــد ور، )  ــــك بالنســــبة إىل ســــائر أوليــــام اهلل ب ومنــــط لعــــرل اســــتحباب مثــــل ال
 .648 و)السالم عليك لا امني اهلل( 647 الزلارات: )سالم عليك لا أمني اهلل(

                                                           

 ما،ة ) لحم(. 170ص 1سفينة البحار ]الطبعة اادلدةل ج. و 9قرب االسنا، ص - 613

بــاب  ــواب مــن  ــلحم علــحم النــ  و لــط..  111. و ــواب االعمــال ص101ح 391ا صــال ص - 611
 ما،ة ) لحم( عن علل الشرائا. 171ص 1سفينة البحار ]الطبعة اادلدةل جو 

ســـفينة البحـــار ]الطبعـــة اادلـــدةل . و 96. و قصـــ  االنبيـــام للجزائـــر  ص31علـــل الشـــرائا ص - 611
 ما،ة ) لحم(. 171ص 1ج

لــذا للــين اكــر  عــن اكرمهــا، أمــا اكــر األمــني واملختــار نــال للــين عــن النــ  أمــني و تــار بال ــرورة،  - 616
اكــر النــ ، إا لــيس كــل أمــني و تــار نبيــاأل، لــذا قــال اإلمــام املؤلــب ،ام ظلــط: إن اكــر بع ــها للــين عــن 

 اكر األ رلات.

 .21الفصل 211نالح السائل ص - 617
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   .291البلد االمني ص - 611
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 عصمة الرسول األعظم )ص(
)أمينـــط( و) ريتـــط مـــن ا لـــق( الـــوار، ) كالمهـــا عليهـــا  ررـــا ميكـــن االســـتدالل بــــ مسااا:لة:

 السالم و) أحا،لث شرلفة كثرية، علحم عصمة الرسول  لحم اهلل عليط و لط وسلم. 
ألن األمني بقول مطلق هو املعصوم، وكـذلك ا ـرية مـن ا لـق، نظـراأل لإللـالق األحـواو، 

وســن مــن القــا،ر احلكــيم نصــ  ولالنصــرال ) مثــل املــور، للفــر، األكمــل، وال  649واألزمــاين
 650غري األمني من كل ااهات، وغري املعصوم من  تلب احليثيات، نبياأل وحجة علحم العبا،.

إضانة إىل األ،لة العقلية الدالة علحم الك: كقدرتط علحم نصـ  األمـني املطلـق، ونياضـيتط، 
 651واحلااة إىل الك وعدم واو، اهذور، وما أشبط.

 النبي األمين )ص( 
 ــ  االعتقــا، ب نــط  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم النــ  األمــني علــحم الــوح ، قـــال  ة:مساا:ل
وإن مـا اـام بـط  ـلحم اهلل عليـط  652وما ينطق عن الهو  إُ هاو إال وحاي ياوحىتعاىل: 

 . 653و لط وسلم هو ما أمر  تعاىل بذلك، ال لزلد وال لنق 

                                                           

نهــو أمــني ) كــل األزمنــة، وإلــالق مــن حيــث األحــوال،  نــاألمني لــط إلــالق مــن حيــث الزمــان، - 619
نهـو أمـني ) كـل األحـوال، ) العسـر واليسـر، وهكـذا، واسـتفا،ة اإللالقـني أمـر عقالئـ  عـر) ) كـل 

 لفظة مل تكن هناو قرلنة علحم تقييدها بزمن  اص أو اهة معينة.

ليــط ( واإلمــام )ع لــط وســلملحم اهلل عليــط و  ا ــة مــا مالحظــة ان قــول ونعــل وتقرلــر الرســول ) ــ - 610
وسلوكهم كما هو واضر، علـحم أنـط املراـا النهـائ  واملقيـاب اإل ـ  األول  الناب( لؤ ر ) حياة السالم

 واأل ري، ال لفئة  ا ة نحس ، بل لكل البشرلة علحم مر األعصار.

) وكتــاب )القــول الســدلد  رااــا حــول العصــمة كتــاب )األلفــني( للعالمــة احللــ  )قــدب ســر (. - 611
 لإلمام املؤلب )،ام ظلط(. 333شرح التجرلد( ص

 .1-3النجم:  - 612

والـــنجم ااا هـــذا وقـــد ور، ) تفســـري اآللـــة املباركـــة عـــن ابـــن عبـــاب: .. نـــانزل اهلل تبـــارو وتعـــاىل - 613
ومـا غـوى ومـا لنطـق لعـين ) دبـة علـ  بـن اك لالـ  عليـط السـالم ما ضل  احبكم  ..هوى
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ســيط األمــني بــني ا ــالق نهــو  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم الــرابط وحلقــة الو ــل، وهــو الو 
مطاع ثم امينوا لق، قال تعاىل : 

654 . 
 .655وقال عليط السالم: )أرسلط باحلق وائتمنط علحم الوح (

 أكز أقسام األمانة، ألن السعا،ة البشرلة ) الدنيا واآل رة متوقفة عليط.  656وهذا 
ا الذاتيـة، وقـد بل إن عظمة األمانة قد تكون لعظمة غالتهـا ونوائـدها، وقـد تكـون لقيمتهـ

تكـــون إلضـــانتها وانتســـاهبا للعظـــيم، نـــاعالأل أو قـــابالأل، وهـــذ  كلهـــا جمتمعـــة ) )الـــوح ( وهـــو 
 الكتاب التشرلع  الذ  ائتمن اهلل رسولط عليط، كما ال خيفحم.

قو ـــا عليهـــا الســـالم: )و ـــفيط(: ا ـــطفا  وا تـــار ، نهـــو املصـــطفحم نـــاعالأل أو قـــابالأل، كمـــا 
 ور،: 

رسـولط وأمينــط و ـفيط و ــفوتط مــن  لقـط وســيد املرسـلني و ــامت النبيــني )وان دمـدا عبــد  و 
 . 657 وان ل العاملني(

وانتخاب اهلل تعاىل لط ،ون سـائر ا لـق  ـفياأل، مـا حلـاظ علمـط تعـاىل املطلـق بكانـة أبعـا، 
النفس اإلنسانية، وإحالتط بسلوكط العمل  وشبط الك، ) كانة حلظات حياتط  لحم اهلل عليـط 

، ،ليـــل علــحم  لو ـــط  ــلحم اهلل عليــط و لـــط وســلم مـــن كــل نقــ  ونزاهتـــط مــن كـــل و لــط وســلم
 عي . 

 قو ا عليها السالم: )و ريتط من ا لق( ا تار  ورضيط: ارت ا .
وال خيفحم ان ما،  )اال طفام واالرت ام( تدالن علحم أمـرلن، تقـول: ) ـف  لصـفو نهـو 

 )مصطفحم( وهذا )مرت حم(. ال( و)رض  لرضحم نهو راا وااو مرض ( كما تقول: ااو 
                                                                                                                                                                      

 1ح 161. االمــــاو للشــــيخ الصــــدوق ص ان هــــو اال وحــــ  لــــوححم  لعــــين ) شــــ نط عــــن ا ــــوى
 .13ا لس

 .21التكولر:  - 611

 1بــــاب اكــــر اإلمــــام بعــــد أمــــري املــــؤمنني عليــــط الســــالم. وكشــــب اللمــــة ج 11ص 2االرشــــا، ج - 611
 ) اكر اإلمام الثاين عليط السالم. 139ص

 أ  االئتمان عل  الوح . - 616

بـــاب مـــا كتبـــط الرضـــا عليـــط الســـالم  1ح 31ب 122ص 2م جعيـــون ا بـــار الرضـــا عليـــط الســـال - 617
 للم مون ) دض االسالم وشرالا الدلن.
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 والسالم عليه ورحمة اهلل وبركاته

 الدعاء لألولياء والصالحين
لسـتح  للــ  الرمحــة والزكـة مــن اهلل تعــاىل للرســول  ـلحم اهلل عليــط و لــط وســلم،  مساا:لة:

ســــراأل واهــــاراأل، )  تلـــــب احلــــاالت واألوقـــــات، وكــــذلك الســـــالم عليــــط  ـــــلحم اهلل عليــــط و لـــــط 
 .658وسلم

ا عاااااوني أساااااتج  انط وتعـــــاىل وعـــــد باإلاابـــــة حيـــــث قـــــال ســـــبحانط : نــــدن اهلل ســـــبح
لزم

ومن املعلـوم ان الـدعام للرسـول  ـلحم اهلل عليـط و لـط وسـلم مسـتجاب  صو ـاأل مـن 659
مثل الزهرام عليها السـالم، بـل رو  عـن علـ  عليـط السـالم: )كـل ،عـام دجـوب عـن السـمام 

 . 660حم لصلحم عل  دمد و ل دمد(
بالنسـبة إىل الـداع  ) الـدنيا واآل ـرة بنحـو األ ـر الوضـع ، وهـو لواـ  ا ـري  661والك

أل ــاأل نــو  مــن اإلوــام والتلقــني نيزلــد اإلنســان تعلقــاأل بالرســول  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم و لــط 
 األلهار عليهم السالم وبسائر الصلحام ولشد  إليهم. 

ية ) اإلنسان بشكل أعمـق، إضانة إىل ما  ذ  الدعوات من تركيز املفاهيم واملعاين الروح
باإلضانة إىل ما أشري إليط مـن أنـط تعـاىل سيتف ـل بـط علـحم الرسـول  ـلحم اهلل عليـط و لـط وسـلم 

                                                           

 ــواب الصــالة علــحم النــ   ــلحم اهلل عليــط و لــط ونيــط عــن  111رااــا كتــاب ) ــواب االعمــال( ص - 611
ن رســول اهلل  ــلحم اهلل عليــط و لــط: )انــا عنــد امليــزان لــوم القيامــة نمــن  قلــن ســيئاتط علــحم حســناتط ائــ

بالصـالة علـ  حــم ا قـل هبــا حسـناتط( و) روالــة: )قـال: قلــن الك عبـد اهلل عليــط السـالم: اين ، لــن 
البيــن نلــم و ــرين شــ م مــن الــدعام اال الصــالة علــحم النــ  و لــط، نقــال عليــط الســالم: ومل خيــرج احــد 

 ب ن ل مما  ران( ]املصدرل.

 .60غانر:  - 619

 111و) ) ـــواب األعمـــال( ص مـــا،ة )،عـــا( . 10ص 3ج :ســـفينة البحـــار ]الطبعـــة اادلـــدةل - 660 
 واب الصالة علحم الن   لحم اهلل عليط و لط: )..حم تصل  علحم دمد و لـط( ومثلـط ) اـاما اال بـار 

 .21الفصل 61ص

 أ  الصالة والسالم علحم رسول اهلل  لحم اهلل عليط و لط وسلم. - 661  
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 و لط وأتباعط من الكرامة املتزالدة.
إا مـــن الثابـــن ان اهلل ســـبحانط وتعـــاىل اعـــل لكـــل شـــ م ســـبباأل، نكمـــا قـــرر تعـــاىل مـــن  

لرســل واألو ــيام علــيهم الســالم نمــل األاى ) أســباب رنعــة ،راــات املــؤمنني و) لليعــتهم ا
ســــبيلط والصــــز واالســــتقامة ومــــا أشــــبط، كــــذلك ال لبعــــد ان لقــــرر ســــبحانط مــــن أســــباب رنعــــة 

 الدراات وزلا،ة املثوبة والزكة: ،عوات الناب  م عليهم الصالة والسالم.
 . 662و)الزكة( معناها: الثبات واالستمرار

فرقاُ على عبده ليزُو للعالمين نِيراْ تبارك الِي نزل القال تعاىل: 
663. 

أ :  ابـن و،ائــم، وال  ابـن بــالقول املطلـق إال اهلل ســبحانط وتعـاىل، نــدن كـل شــ م ســوا  
ممكن و) حال التلري والتبدل ولو ااتاأل ـ بنام علحم احلركة ااوهرلة ـ أو ) كانة أعراضط، صالنـط 

 سبحانط حيث ان الزكة احلقيقية نيط. 
: مـــن أن ) النعمـــة الفالنيـــة بركـــة أو مـــا أشـــبط الـــك، لـــرا، بـــط: الـــدوام النســـ  ومـــا لقـــال

 والثبـات بالقياب اىل اللري، علحم ان بركتط عرضيـة مكتسبـة، أ  ااـا 
 . 664باللري ال بالذات

 . 665 و) الدعام: )وارزقين السالمة والعانية والزكة ) مجيا ما رزقتين(
 .666 الا حشوها الزكة(و:)اللهم ااعلين من اهل اانة 

و)السـالم عليــط(: ،عــام لــط  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم بالســالمة ) اآل ــرة، نــدن الســالمة 
، هــــذا باإلضــــانة إىل ان هــــذ  اللفظــــة تســــتخدم 667حقيقــــة مشــــككة اات مراتــــ  و،راــــات

                                                           

لســـان العـــرب( مـــا،ة )بـــرو(: )و) حــــدلث و) ) بـــرو اإلبـــل: أ  الـــس واســـتقر علـــحم األرا. - 662
الصالة علحم الن   لحم اهلل عليط ]و لـطل وسـلم: وبـارو علـحم دمـد وعلـحم  ل دمـد، أ  ا بـن لـط وأ،م 

 ما أعطيتط من التشرل والكرامة، وهو من برو البعري: ااا اناخ ) موضعط نلزمط(.

 .1الفرقان:  - 663

 ا )لسان العرب( ما،ة )برو(.ومن معاين الزكة: النمام والزلا،ة. راا - 661

 .111اإلقبال ص - 661

وقـــــن  ـــــالة اامعـــــة.  377. ومصـــــباح املتهجـــــد ص37الفصـــــل  101مصـــــباح الكفعمـــــ  ص - 666
 باب عد، أرام اهلل تعاىل. 366وأعالم الدلن ص

 هذا الكالم من اإلمام املصنب إشارة لدنا إشكال سي   بيانط. - 667
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 للتحية واإلكرام أل األ.
عليهــا الســالم كمــا ) ولعــل الفــرق بــاالنرا، ) )الرمحــة( واامــا ) )الزكــات( ) كالمهــا 

رحمت اهلل وبركاته عليزم أه  البيات القران الكرق:
بلحـاظ إعتبـار ، حيـث لـوحا  668

رحمتاي وساعت كا  شايء : ) )الرمحة( اللامرلة، قال تعـاىل
نهـ  تلمـر اإلنسـان نـال  669

تعــد، نيهــا، صــالل )الزكــات( الــا لــوحا نيهــا االنتســاب للقابــل، نزكــة ) العمــر وبركــة ) 
ملال وبركة ) الرزق وما أشبط، و) اآل رة أل األ بركات واستمرارات ملختلـب الشـؤون واألبعـا، ا

 بنحو الالمتناه  الاللقف  نظراأل للخلو،.
وبعبارة أ رى: هناو نسـبة للخـالق ونسـبة للمخلـوق، نعنـدما تالحـا النسـبة للخـالق نـال 

 670تعد،، وعندما تالحا النسبة للمخلوق لتعد،.
 ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وســـلم ) الســـالمة، ســـوام للـــ  أو مل لطلـــ ، نهـــذا  ال لقـــال: هـــو
 لل  للحا ل؟

ألنط لقال: للسالمة ،راـات ومراتـ ، وكونـط  ـلحم اهلل عليـط و لـط وسـلم ) مرتبـة منهـا ال 
 لنا) لل  أن لكون ) مرتبة أرنا. 

السـالمة تتجـد،  هذا باإلضانة إىل إمكان أن لكـون املـرا،: االسـتمرار بامتـدا، الـزمن، نـدن
اهاادنا الصااراط المسااتقيم  وتواـد  نــاأل نلنــاأل، كمــا قــال عليــط الصــالة والســالم )

: أ،م 671
 . 672لنا تونيقك الذ  بط ألعناو ) ماض  ألامنا حم نطيعك كذلك ) مستقبل أعمارنا

ألن ا دالــة ) كــل حلظــة، نا دالــة ) اللحظــة الســابقة ال تنــا) عــدم ا دالــة ) اللحظــة 
                                                           

 .73هو،:  - 661

 .116األعرال:  - 669

والـــك ك شـــعة الشـــمس الـــم قـــد تنســـ  للشـــمس نهـــ  واحـــدة، وقـــد تنســـ  للقابـــل كالشـــجر  - 670
 نتكون متعد،ة.… واحلجر واملدر واإلنسان والكرات األ رى

 .6الفانة:  - 671

وتفسري االمام احلسن العسـكر  عليـط  .عن أمري املؤمنني عليط السالم 72ص 1فسري الصا) جت - 672
ـــــ  القـــــر ن اىل 1ط ) تفســـــري شـــــز صســـــورة احلمـــــد. وشـــــهب 11ص 1الســـــالم ج . و) تفســـــري )تقرل
: )ا دالة هو ارشا، الطرلق، نان االنسان ) كل  ن وتاج اىل مـن لرشـد  ولهولـط، وان   1األاهان( ج

 كان مهتدلا(.
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 ثانية وهكذا، نت مل. ال
و) احلدلث عن عل  عليط السالم: )الصالة علحم الن   لحم اهلل عليط و لط ادق للخطالـا 

 .673 من املام للنار، والسالم علحم الن   لحم اهلل عليط و لط ان ل مـن عتق الرقاب(

 السالم على األموات
مقــابر، أم ) ســائر لســتح  الســالم علــحم األمــوات، ســوام عنــد زلــارة اإلنســان لل مساا:لة:

األوقــــات، والــــك لســــتلزم تــــذكري اإلنســــان بالعــــامل اآل ــــر، وإزالــــة احلجــــ  الفكرلــــة والنفســــية 
 والشهوانية الا نول ،ون أن لستعد اإلنسان  ذا السفر األبد . 

قال عل  عليط السالم عندما اشرل علحم املقابر: )لا اهل الوبة ولا اهل اللربة، اما الـدور 
مــا االزواج نقــد نكحــن وامــا االمــوال نقــد قســمن، نهــذا  ــز مــا عنــدنا نمــا نقــد ســكنن وا

 ـز مــا عنــدكم،   التفــن اىل ا ــحابط نقــال: لـو اان  ــم ) الكــالم أل ــزوكم ان  ــري الــزا، 
 . 674 التقوى(

و) و ية لقمان البنط: )لا بين.. اح ـر اانـائز وزر املقـابر و تـذكر املـوت ومـا بعـد  مـن 
 . 675 حذرو(االهوال نت  ذ 

وقـال رســول اهلل  ـلحم اهلل عليــط و لــط وسـلم: )زوروا موتــاكم و ــلوا علـيهم وســلموا علــيهم 
 . 676 نان لكم نيها عزة(

نالسالم علحم االموات لعد من أسـباب هدالـة اإلنسـان، إضـانة إىل مـا لنتجـط مـن اللطـب 
 
َ
 ني كما سبق. اإل   باملرسل  م السالم، وهو كاشب أل األ عن شدة الوابط بني العامل

ولذا  د ) أنوا  السالم املقررة ) الشرلعة لطموات تذكرياأل باملبـدأ واملعـا، ومـا أشـبط، كمـا 
ور،: )بســم اهلل الــرمحن الــرحيم، الســالم علــحم أهــل ال إلــط إال اهلل، مــن أهــل ال إلــط إال اهلل، لــا 

                                                           

بـاب  ـواب الصـالة والسـالم علـحم النـ   ـلحم اهلل عليـط و لـط. وشـبهط )  111 واب االعمال ص - 673
 .21فصلال 61ااما اال بار ص

جملـس )  193. وروضـة الـواعظني ص1ح 23ا لـس 101-107األماو للشـيخ الصـدوق ص - 671
 اكر القز.

 الباب الثامن عشر، و الا وحكم بليلة. 72ارشا، القلوب ص - 671

 بيان زلارة القبور والدعام للمين. 211ص 1جمموعة ورام ج - 676
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ال اهلل، مـن ال إلـط إال اهلل، لـا أهل ال الط اال اهلل، حبق ال إلط إال اهلل، كيب وادمت قـول ال إلـط إ
ال إلط إال اهلل، حبق ال إلط إال اهلل، إغفر ملن قال: ال إلط إال اهلل، واحشرنا ) زمـرة مـن قـال: ال 

  677إلط إال اهلل دمد رسول اهلل عل  وو اهلل(.
وعــن اك عبــد اهلل عليــط الســالم: )ااا بعــدت عليــك الشــقة ونــ ت بــك الــدار نلتعــل علــحم 

 . 678 لك ولتصل ركعتني نلتؤم بالسالم اىل قبورنا نان الك لصل الينا(اعلحم منز 
وعنط عليط السالم: )ااا نظرت اىل املقابر نقل: السالم عليكم لا اهـل املقـابر مـن املـؤمنني 
واملؤمنــات، انــتم الســلب، حنــن لكــم تبــا، وحنــن علــحم   ــاركم وار،ون، نســ ل اهلل الصــالة علــحم 

 .679 نا ولكم(دمد و لط دمد، وامللفرة ل

  كر محاسن األموات
لســــــتح  اكــــــر داســــــن امليــــــن، قــــــال علــــــ  عليــــــط الســــــالم: )ااكــــــروا داســــــن  مساااااا:لة:

 681و) حدلث   ر: )ال تقولوا ) موتاكم إال  رياأل(. 680موتاكم(

 الترحم على األموات
لستح  الوحم علحم األموات والدعام  م، نف  احلـدلث: )املـوتحم لـ تون ) كـل  مس:لة:
شــهر رم ــان، نيقفــون ولنــا،  كــل واحــد مــنهم بصــوت حــزلن باكيــاأل: لــا أهــال  ولــا مجعــة مــن 

ولدا  ولا قرابتا ، اعطفوا علينا بش م لرمحكم اهلل، وااكرونا وال تنسونا بالـدعام، وارمحـوا علينـا 
وعلــحم غربتنــا، ندنــا قــد بقينــا ) ســجن ضــيق وغــم لولــل وشــدة، نارمحونــا والتبخلــوا بالــدعام 

عــل اهلل لرمحنــا، قبــل أن تكونــوا مثلنــا، نــوا حســرتا  قــد كنــا قــا،رلن مثــل مــاأنتم والصــدقة لنــا، ل
قـــا،رون، نيـــا عبـــا، اهلل ارعـــوا كالمنـــا وال تنســـونا، نـــدنكم ســـتعلمون غـــداأل، نـــدن الف ـــول الـــا 
ب لدلكم كانن ب لدلنا، نكنا الننفق ) لاعة اهلل، ومنعنا عن احلق، نصار وباالأل علينا ومنفعة 

                                                           

 .2211ح  16ب  369ص 2ج: سائلمستدرو الو  - 677

 .6ح 96الباب  211الزلارات ص كامل  - 671

 ) زلارة قبور املؤمنني. 131الفصل 161ااما اال بار ص - 679

 119ص 1و) غـــواو اللئـــاو ج مـــا،ة مـــوت ]الطبعـــة اادلـــدةل. 126ص 1جســـفينة البحـــار:  - 610
 الفصل الثامن: )ااكروا داسن أمواتكم وكفوا عن مساولهم( .

 .111ث حاملسلك الثال 139ص 1غواو اللئاو ج - 611
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طفــــوا علينــــا بــــدرهم أو رغيــــب أو بكســــرة،   لنــــا،ون: مــــا أســــر  مــــا تبكــــون علــــحم للرينــــا، اع
  682أنفسكم وال لنفعكم كما حنن نبك  وال لنفعنا، نااتهدوا قبل أن تكونوا مثلنا(.

و) بعض األحا،لث: )إن أرواح املؤمنني ت   كل مجعة ولنا،  كل واحد منهم مثل هذا 
  683الندام(.

وسلم: )ان الرال ليموت والد  وهو عاق  ما، نيدعو اهلل  ما وعنط  لحم اهلل عليط و لط 
 . 684 من بعدمها نيكتبط اهلل من البارلن(

وقـــال  ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وســـلم: )اهــــدوا ملوتـــاكم، نقيـــل: ومـــا هدلـــة األمـــوات، قــــال: 
 . 685 الصدقة والدعام(

 مــن األاــر وقــال  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم: )اال مــن أعطــب مليــن بصــدقة نلــط عنــد اهلل
 .686 مثل أحد، ولكون لوم القيامة ) ظل عرش اهلل لوم ال ظل اال ظل العرش(

 

 ثم التفتت إلى أه  المجلس وقالت

 المرا  بااللتفات
الظـــاهر ان املـــرا، بااللتفـــات هنـــا: التواـــط، ال النظـــر،  ا ـــة بلحـــاظ مـــا ســـبق:  مسااا:لة:

 رة ) كتاب النكاح.)ننيطن ،واا مالمة( وإن كان النظر اائزاأل بشروط مذكو 
ندن اإلنسان قد خيط  بال تواط إىل اهة  ا ة، وقد خيط  ما التواط إليها، ما نظر 

 ورالة أم بدواا. 
وك اـا عليهـا السـالم، كانــن تـتكلم بكلماهتـا السـابقة وهــ  غـري ملتفتـة إىل اهـة  ا ــة، 

                                                           

 169وشـبهط ) اـاما اال بـار ص ما،ة موت ]الطبعـة اادلـدةل. 132ص 1جسفينة البحار:  - 612
 ) زلارة قبور املؤمنني. 131الفصل

 .ما،ة موت ]الطبعة اادلدةل 132ص 1جسفينة البحار:  - 613

 بيان زلارة القبور والدعام للمين. 211ص 1جمموعة ورام ج - 611

 ) زلارة قبور املؤمنني. 131الفصل 169رااا ااما اال بار ص - 611

 ) زلارة قبور املؤمنني. 131الفصل 169رااا ااما اال بار ص - 616
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لـــــط وشـــــها،ة هلل  نظــــراأل لعـــــدم املقت ــــ  لـــــذلك، باعتبــــار كـــــون البدالـــــة محــــدا هلل تعـــــاىل وشــــكراأل 
نلمــا أرا،ت أن تواـط ا طـاب إلــيهم … بالوحدانيـة وهمـد  ـلحم اهلل عليــط و لـط وسـلم بـالنبوة

التفتن إىل اانبهم، ندن االلتفات لوا  تواط الصـوت أكثـر نـ كثر، وإن كـان بينهـا وبيـنهم 
 687سو، إضانة إىل ان ) االلتفات بعد عدمط مزلداأل من اإللفات كما ال خيفحم.

 

 عبا  اهلل أنتم

 عبا  اهلل
لسـتح  تنبيـط النـاب ـ ،ائمـاأل ـ علـحم أاـم عبـا، اهلل تعـاىل، والـك ب سـالي  شـم،  مسا:لة:

منهــا ا طــاب، بت ــمينط ) مطلعــط واالتــط، بــل نولــل الــك أو مــا رعنــا ، إىل مرتكــز كالمــ  
 688لكرر ) رأب كل مقطا منط، حس  مقت حم احلال.

( تذكري  ـم بـ ام عبيـد، والبـد أن لطيعـوا أمـر املـوىل، وإال  وقو ا عليها السالم: )عبا، اهلل
كــانوا معرضــني للعقــاب، نــدن التنبيــط علــحم الــك لواــ  اإلوــام النفســ  للطــرل علــحم واــوب 

 لاعتط تعاىل، وقد ور، ) القر ن: 
عيناأل لشرب هبا عبا، اهلل قولط تعاىل:

 689. 
اال عبا، اهلل املخلصنيوقولط سبحانط: 

690. 
 .691قل لعبا،  الذلن  منوا لقيموا الصالةعزوال: وقولط 

                                                           

 رااا كتاب )البالغة( لإلمام املؤلب ،ام ظلط. - 617

ـــدأ ووســـطاأل و تمـــاأل:   - 611 إلـــاو …. رب العـــاملني)… كمـــا  ـــد الـــك ) الصـــالة، حيـــث تت ـــمنط ب
أشــــهد أن …. أشــــهد أن ال إلـــط إال اهلل… األعلـــحم ســـبحان رك … ســـبحانط رك العظــــيم… نعبـــد

ــ عـا،ة ـ  القـر ن احلكـيم حيـث ال خيلـو) وكـذلك ( …السالم علينا وعلـحم عبـا، اهلل … دمداأل عبد  
 ) كل  فحة. ،مرة واحدة أو مراراأل عدلدة ،من اإلشارة إىل الك

 .  6االنسان:  - 619

 .160و 121و 71و 10الصانات:  - 690

 .31ابراهيم:  - 691



173 

 

 .692وقل لعبا،  لقولوا الا ه  أحسنوقولط تعاىل: 
 .693 الك خيول اهلل بط عبا،  لا عبا، ناتقونوقولط سبحانط: 
  .694إن الذلن تدعون من ،ون اهلل عبا، أمثالكموقولط تعاىل: 

هلل وال املالئكــــة املقربــــون ومــــن لــــن لســــتنكب املســــير أن لكــــون عبــــداأل وقولــــط ســــبحانط: 
 .695لستنكب عن عبا،تط ولستكز نسيحشرهم إليط مجيعاأل 

ونقـــرأ ) كـــل لـــوم ) الصـــلوات املفروضـــة واملســـتحبة: )أشـــهد أن دمـــدا عبـــد  ورســـولط(، 
إلـاو نعبـد وإلـاو و)السالم علينا وعلحم عبا، اهلل الصاحلني(، كمـا نقـرأ ) الـركعتني األوليـني: 

نستعني
 غري الك. إىل 696

و)او ــيكم  698 و)ابشــروا عبــا، اهلل( 697 وقــد ور، كثــريا ) الروالــات: )اعلمــوا عبــا، اهلل(
 وما اشبط.  700 و)لا عبا، اهلل( 699 عبا، اهلل(

قــال  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم )  طبتــط ) حجــة الــو،ا : )او ــيكم عبــا، اهلل بتقــوى 
 . 701 اهلل(

 .702 اهلل اىل اهلل انفعهم لعبا، ( وقال  لحم اهلل عليط و لط وسلم: )اح  عبا،

                                                           

 .13اإلسرام:  - 692

 .16الزمر:  - 693

 .191األعرال:  - 691

 .172النسام :  - 691

 .1الفانة:  - 696

 .10ح 21ا لس 100األماو للشيخ الصدوق ص - 697

) ن ـــائل  72. ون ـــائل االشـــهر الثال ـــة ص1ح 13ا لـــس 11األمـــاو للشـــيخ الصـــدوق ص - 691
 .12شهر رم ان ح

 .31ح 27 فات الشيعة ص - 699

. ومكــــــارم اال ــــــالق 3ح 31ا لــــــس 260. واالمــــــاو للشــــــيخ املفيــــــد ص97ص 2ج االرشــــــا، - 700
 ) ن ل االوال،. 219ص

  طبتط  لحم اهلل عليط و لط ) حجة الو،ا . 30نب العقول ص - 701

 ورو  عنط  لحم اهلل عليط و لط ) قصار هذ  املعاين. 19نب العقول ص - 702
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وإاا كـان علـحم العبـد ـ عرنـاأل ـ أن لطيـا املـوىل ا ـاز ، نبال ـرورة  ـ  علـحم العبـد ـ عقـالأل ـ 
ومملـــوو مـــن مجيـــا ااهـــات، ) ااتـــط  703أن لطيـــا املـــوىل احلقيقـــ ، إا اإلنســـان عبـــد  اضـــا

 هلل تعاىل.… وأعراضط وحدو ط وبقائط و

ِكير به  مما ينبغي الت
لنبلـــ  تـــذكري النـــاب بوظـــائفهم ومســـؤولياهتم واأل،وار امللقـــاة علـــحم عـــواتقهم ومـــا  لة:مسااا:

 لتوقا منهم ) حياهتم الفر،لة والعائلية واالاتماعية، وإام من هم ؟ 
 704ومل هم؟ 

 وكيب كانوا؟ 
 وإىل م  اروا؟ 

 705وما الذ  سيكونون عليط؟ 
 والعلل الباعثة علحم ااو التحول وهذا التلري؟ 

 ات القيا،ة وما  نعتط  م وما أرا،تط منهم؟ وموا ف
والصـــــفات اإل ابيـــــة والســـــلبية، و  ارهـــــا  706والفلســـــفة ) قـــــرارات و رام وأحكـــــام القائـــــد

 الدنيولة واأل رولة وهكذا. 
وكل الك  د  ب رو  تعبـري وأ،ق م ـمون، متجليـاأل )  طبتهـا ) ـلوات اهلل عليهـا( مـن 

 أو ا إىل   رها. 
نظر االنسان مم  لقنليقال تعاىل: 

707. 

                                                           

 (لسـان العـرب)العبو،لـة ا  ـو  والتـذلل(، رااـا  إشارة إىل ما اكر ) كت  الللة من أن )ا ل - 703
( ونيــط: )ومعــل العبــا،ة ) الللــة: الطاعــة مــا ا  ــو ، ومنــط لرلــق معبــد، ااا كــان مــذلال عبــد)مــا،ة 

 .بكثرة الوطم.. واملعبد: املذلل، والتعبد: التذلل، والتعبيد: التذليل(

 إشارة للعلة اللائية  لقهم. - 701

 واملستقبل. أ  املاض  واحلاضر - 701

إا لوا  الك مزلدا من اندنا  الناب لتنفيـذ القـرارات واتبـا  االحكـام، كمـا لنمـ  حالـة التـدبر  - 706
 وقد سبق من األمام املؤلب تفصيل الك. ،والت مل نيهم

 .1الطارق:  - 707
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 نص  امره ونهيه

 مسموليات العبا 
 : امتثال األوامر والنواهي1

انتقلن )سالم اهلل عليها( من احلدلث عن املرسل وغالتط مـن ا لقـة ومـن البعثـة،  مس:لة:
وعــن الرســول  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم ومــا حققــط مــن األهــدال، إىل احلــدلث عــن املرَســل 

 اليهم. 
مـــن كلمـــة )نصـــ  أمـــر  وايـــط(: ان ا ـــدل األساســـ  املتـــو حم مـــن العبـــا، هـــو ولســـتفا، 

وعليط ما محـل وعلـيكم مـا محلـتم وان قيامهم بدمتثال األوامر والنواه  اإل ية، قال سبحانط: 
 تطيعـو  هتتـدوا

ناملخـالبون مـن قبـل اهلل تعـاىل بواسـطة األنبيـام علـيهم السـالم لتحملـون  708
 .709مثل الذلن محلوا التوراة   مل وملوها  سبحانط: هذا األمر العظيم، وقال

ومـا أرسـلنا هذا وتفصيل حبث ا طاب ومن إليط ا طاب ) علم اال ول، قـال تعـاىل: 
من رسول إال بلسان قومط

710 . 
لتنفيـــــذ أوامـــــر   711قو ــــا عليهـــــا الســــالم: )نصـــــ  أمـــــر  وايــــط( أ  املنصـــــوبون واملقــــامون

أن لطيعـو  تعــاىل ) أمـر ا النــة وغريهـا، وإال كــانوا معرضـني النتقامــط ونواهيـط، إملاعـاأل إىل لــزوم 
 وسخطط، كما أشارت إىل الك بعد كالم  ا عليها السالم.

 

 وحملة  ينه ووحيه

 : حم  راية الدين والوحي2
                                                           

 .11النور:  - 701

 .1اامعة:  - 709

 .1إبراهيم:  - 710

 .تقول: نصبط أ  أقامط، ولنصبون أ  لقيمون - 711
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   محل وإعالم رالة الدلن والوح ، ندن ،لنط تعاىل أنزل عليهم، قال سـبحانط:  مس:لة:
انـة علـحم السـماوات واألرا واابـال نـ بني أن وملنهـا وأشـفقن منهـا ومحلهـا إنـا عرضـنا األم

اإلنسان إنط كان ظلوماأل اهوالأل 
712. 

ومصــداق األمانــة األمت زمــن  ــتم النبــوة هــو: رســالتط والتكليــب بــاألوامر والنــواه  وواللــة 
 713عل  عليط السالم كما ) التفاسري.

 .711عليط ما محل وعليكم ما محلتموقال تعاىل: 
و)الـدلن( قــد لكــون أعــم مــن الــوح ، كمــا لكــون الــوح  كــذلك، وقــد تتلــري النســبة بتلــري 
اإلعتبــــــارات املختلفــــــة، نالــــــدلن لشــــــمل ســــــريتط الطــــــاهرة ) ــــــلحم اهلل عليــــــط و لــــــط( واألحكــــــام 

 716واألحكام الوضعية وغريها. 711التكليفية

                                                           

 .72األحزاب:  - 712

مــا،ة )عــرا( ونيــط: عــن معــاين األ بــار،  207ص 7رااــا ســفينة البحــار ]الطبعــة اادلــدةل ج - 713
عــن املف ــل، قــال: قــال أبــو عبــد اهلل عليــط الســالم: )إن اهلل تبــارو وتعــاىل  لــق األرواح قبــل األاســا، 

حلســـني واالئمـــة بعــــدهم بـــ لف  عـــام، نجعــــل أعالهـــا وأشـــرنها أرواح دمــــد وعلـــ  ونالمـــة واحلســــن وا
 لوات اهلل عليهم، نعرضـها علـحم السـماوات واألرا واابـال نلشـيها نـورهم، نقـال اهلل تبـارو وتعـاىل 
للســماوات واألرا واابــال: هــؤالم أحبــائ  وأوليــائ  وحججــ  علــحم  لقــ  وأئمــة بــرلا، مــا  لقــن 

عـا،اهم  لقـن نـار ، نمـن  لقاأل هو أح  إو منهم،  م وملن توالهم  لقن انـا، وملـن  ـالفهم و 
ا،عحم منـزلتهم مين ودلهم مـن عظمـا، عذبتـط عـذاباأل ال اعذبـط أحـداأل مـن العـاملني واعلتـط مـن املشـركني 
) أسفل ،رو مـن نـار ، ومـن أقـر بـواللتهم ومل لـد  منــزلتهم مـين ومكـاام مـن عظمـا، اعلتـط معهـم 

م كـراما، وأحللـتهم اـوار ، وشـفعتهم ) روضات انـا ، وكـان  ـم نيهـا مـا لشـامون عنـد ، وأحبـته
) املذنبني من عبا،  وإمائ ، نواللتهم أمانة عند  لق ، ن لكم وملها ب  قا ا ولـدعيها لنفسـط ،ون 
 ـــري ، ن بـــن الســـماوات واألرا واابـــال أن وملنهـــا وأشـــفقن مـــن ا،عـــام منــــزلتها ومتـــين دلهـــا مـــن 

 احلدلث. …( عظمة رهبا
بــــاب معــــل األمانــــة الــــا عرضــــن علــــحم الســــماوات واألرا  101 بــــار صورااــــا أل ــــا: معــــاين األ

 واابال ن بني ان وملنها أشفقن منها محلها اإلنسان.

 .11النور:  - 711

 الواابات واهرمات واملندوبات واملكروهات واملباحات. - 711
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ن قم واهك للدلن حنيفاأل قال تعاىل: 
717 . 

قــال:  نــ قم واهــك للــدلن حنيفــاأل  تفســري قولــط تعــاىل: و) احلــدلث عــن أك اعفــر )
 . 711الواللة

و) الرضــو  عليــط الســالم عــن  بائــط علــيهم الســالم ) تفســري اآللــة: )هــو ال إلــط إال اهلل 
 719دمد رسول اهلل عل  أمري املؤمنني(.

 و)الوح (: أعم من القر ن، نيشمل األحا،لث القدسية وغريهـا أل ـاأل، قـال الشـيخ املفيـد
 )قدب سر (: 

)أ ل الوح  هو الكالم ا ف ،   قد لطلق علحم كل ش م قصد بط إىل إنهام املخال  
علحم السو لط عن غري ، والتخصي  لط بدون مـن سـوا ، وإاا أضـيب إىل اهلل تعـاىل كـان نيمـا 

 خي  بط الرسل ـ  لحم اهلل عليهم أمجعني ـ 
 720 ا ة ،ون من سواهم(.

يتـط وأقسـامط وإنــط هـل خيـت  بـالن  أو ال، مفصـل مــذكور ) هـذا والكـالم ) الـوح  وكيف
 علم الكالم.

  إنــط لنبلــ  بيــان الــك للنــاب، أ  إاــم محلــة الــدلن والــوح ، قــال  ــلحم اهلل عليــط و لــط 

                                                                                                                                                                      

صــ  األنبيــام ررــا لكــون املــرا، مــن )وغريهــا( مــا اكــر  الرســول  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم مــن ق - 716
املاضــني علــيهم الســالم ومــواعظهم وحكمهــم، وكــذا أحــداو األمــم اللــابرة واإل بــارات املســتقبلة )مــا  
كــان ومــا لكــون ومــا هــو كــائن( نمــن مســؤوليات املســلم: إلصــال املعلومــات الصــحيحة عــن كــل الــك  

 كما بينط  لحم اهلل عليط و لط وسلم للناب.

 .30الروم:  - 717

مــــا،ة )،لــــن( عــــن تفســــري القمــــ . و) ت ولــــل  163ص 3طبعــــة اادلــــدةل: جســــفينة البحــــار ]ال - 711
 سورة الروم: )وه  االسالم والتوحيد والواللة(. 127اآللات ص

 ما،ة )،لن(. 163ص 3سفينة البحار ]الطبعة اادلدةل: ج - 719

مـــا،ة )وحـــ (. ورااـــا أل ـــا: تصـــحير  121ص 1رااـــا ســـفينة البحـــار ]الطبعـــة اادلـــدةل: ج - 720
 نصل ) كيفية نزول الوح . 120ا، صاالعتق
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  721وسلم: )كلكم را  وكلكم مسؤول عن رعيتط(.
 و) احلدلث عن اك عبد اهلل عليط السالم )  لق العامل، قال: 

ل  ـم: مـن ربكــم، نكـان اول مـن نطـق رســول اهلل  ـلحم اهلل عليـط و لـط وســلم  )نقـال] اهلل
وامري املؤمنني عليط السـالم واالئمـة علـيهم السـالم، نقـالوا: انـن ربنـا، نحملهـم العلـم والـدلن، 

 .722  قال للمالئكة: هؤالم محلة علم  و،لين وأمنائ  )  لق  وهم املسؤولون(
وااـــ  كفـــائ  كمـــا أملعنـــا إليـــط ) كتـــاب  723، نـــدن محلـــطكمـــا إنـــط للـــزم اإلهتمـــام بـــالقر ن

 وسي   البحث عن الك إن شام اهلل تعاىل.  721)الفقط: حول القر ن احلكيم(
 . 725 قال  لحم اهلل عليط و لط وسلم: )أشرال اما محلة القر ن(
 .726 وقال  لحم اهلل عليط و لط: )محلة القر ن عرنام اهل اانة(

                                                           

) أ بــار عــن  11البــاب  111الفصــل الثــامن. وإرشــا، القلــوب ص 129ص 1غــواو اللئــاو ج - 721
ط بـريوت. وجمموعـة  36ح 31ب 31ص 72النـ  واالئمـة االلهـار علـيهم السـالم. وحبـار األنـوار ج

 ونيط: )أال كلكم را ..(. 6ص 1ورام ج

 ل.7ل قولط تعاىل: وكان عرشط علحم املام.]هو،: باب مع 1ح 319التوحيد  - 722

 أ  حفظط ونشر  وما أشبط. - 723

 كتاب )حول القر ن الكرق(.  91رااا موسوعة الفقط: ج  - 721

 .  21، شرل املؤمن )  صلة وعز  )  صلة ح7ا صال ص - 721

 باب معل عرنام أهل اانة. 323معاين األ بار ص - 726
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 وامناء اهلل على أنفسزم

 : وقاية النفس واالئتماُ عليها3
هــ  وقالــة الــنفس واحلفــاظ عليهــا مــن األ طــار واألقــذار، الدنيولــة واأل رولــة،   مساا:لة:

كمــــا قالــــن عليهـــــا الســــالم: )وأمنـــــام اهلل علــــحم أنفســــكم( أ  أن اهلل اعـــــل أنفســــكم أمانـــــة 
والــذلن هــم ألمانــاهتم وعهــدهم راعــونعنــدكم، نيشــملط قولــط تعــاىل: 

وهــم  نهــم أمنــام 727
 األمانة باعتبارلن، كالطبي  لطب  نفسط. 

  .721قوا أنفسكم وأهليكم ناراأل قال تعاىل: 
لا ألها الذلن  منوا عليكم أنفسكموقال سبحانط: 

729 . 
 .730 و) احلدلث عنط  لحم اهلل عليط و لط وسلم: )أو يك بنفسك ومالك  ريا(

الفة أوامر اهلل سـبحانط، نـدن ا يانـة واملرا،: إن الواا  عليكم أن ال  ونوا ) األمانة رخ
مـــا الـــنفس أل ـــاأل  يانـــة، وهـــ  ،ا لـــة ) عمومـــات األ،لـــة، بـــل ا يانـــة مـــا الـــنفس مـــن أشـــد 

قــال  731ا يانــات، وهــ  تــؤ،  إىل ا ســارة الكــزى األبدلــة لــط، وألهلــط ) كثــري مــن األحيــان
 .732قل إن ا اسرلن الذلن  سروا أنفسهم وأهليهم لوم القيامةتعاىل: 

قــال ســبحانط:  733أمــا حفــا أمانــة اللــري وأ،ااهــا إليــط نهــ  واابــة شــرعاأل كمــا قــرر ) دلــط
 إن اهلل ل مركم أن تؤ،وا األمانات إىل أهلها

731.  

                                                           

 .1املؤمنون:  - 727

 .6: التحرق - 721

 .101املائدة:  - 729

 .290مولد الن  )ص( ص - 730

إا  ســـارة الـــنفس، عـــز االنســـياق ورام الشـــهوات واألهـــوام، كثـــرياأل مـــا تـــؤ،  إىل  ســـران األهـــل  - 731
 أل األ، ندن لسرية اإلنسان وتفكري  األ ر الكبري علحم أسرتط كما ال خيفحم.

 .11الزمر:  - 732

 ،لعة.كتاب الو   16رااا موسوعة الفقط: ج  - 733

 .11النسام:  - 731
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 731وقال عليط السالم: )عليكم بصدق احلدلث وأ،ام األمانة إىل الز والفاار(.
 .736 و،(وقال عليط السالم: )ا ل الدلن أ،ام األمانة والونام بالعه

 مسائ  أخر 
 وميكن ـ ) ااملة ـ استنباط مسائل عدلدة أ رى من قو ا عليها السالم:  مس:لة:

 كواوب حفا النفس.   :1
 وحرمة اإلنتحار.  :2
وحرمة اإلضرار البالغ بااسم أو الروح، كداهاب قـوة أو قطـا ع ـو أو مـا أشـبط، ممـا  :3

 نصلنا  ) مبحث )ال ضرر(. 
لقوا ب لدلكم اىل التهلكةوالتقال تعاىل: 

 737. 
 .731 وقال رسول اهلل  لحم اهلل عليط و لط وسلم: )ال ضرر وال ضرار ) االسالم(

 
  وبلغافه الى األمم

نــداا كانــن الــنفس أمانــة إ يــة بيــد اإلنســان، نــال  ــوز لــط أ  إنــراط وتفــرلط نيهــا، كمــا 
 ال وز أ  تصرل نيها إال بدانط تعاىل ولو بشكل عام، ندقق. 

 وبلغافه إلى األمم

 : تبليغ وهداية األمم4
 ــ  تبليــغ رســاالت اهلل إىل النــاب، وهــو أكــز مســؤولية نمــل أعبامهــا األنبيــام  مساا:لة:

 والرسل عليهم السالم. 
أبللكم رساالت ركقال تعاىل: 

739. 
                                                           

 ما،ة )أمن( عن جمالس املفيد. 161ص 1سفينة البحار ]الطبعة اادلدةل: ج - 731

 ، الفصل ا امس ) الدلن.1107ح 16غرر احلكم و،رر الكلم ص - 736

 .191البقرة:  - 737

 361ص 12عنــــط عليــــط الســــالم، و) الوســـــائل ج 10ح 1ب 376ص 17وســــائل الشــــيعة ج - 731
 هلل عليط و لط وسلم : )ال ضرر وال ضرار(.عنط  لحم ا 1ح 17ب
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وما علحم الرسول إال البالغ املبنيوقال سبحانط: 
710 . 

ت اهلل وخيشونط وال خيشون أحداأل إال اهللالذلن لبللون رساالوقال تعاىل: 
711 . 

وهــــو وااــــ  كفالــــة علــــحم كــــل مكلــــب قــــا،ر علــــحم إرشــــا، اااهــــل وتنبيــــط اللانــــل وبيــــان 
 712مسؤوليات الناب  م، ) ااملة.

لــا ألهــا الرســول بلــغ مــا انــزل إليــك مــن ربــكقــال ســبحانط بالنســبة إىل نبيــط: 
وهــو  713

 تباعط.  لحم اهلل عليط و لط وسلم أسوة نيج  إ
و) الصــحيفة الســجا،لة، قالعليــط الســالم ) و ــفط  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم: )وا،اب 

 . 711 نفسط ) تبليغ رسالتك، وأتعبها بالدعام اىل ملتك، وشللها بالنصر ألهل ،عوتك(
هــــذا باإلضــــانة إىل مــــا ،ل علــــحم واــــوب تبليــــغ الــــدلن، ا ــــولط ونروعــــط، نـــــقد ســــبق ان: 

ـــط الرســـول األكـــرم  ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط   711عـــن رعيتـــط) )كلكـــم را  وكلكـــم مســـؤول كمـــا قال
 وسلم. 

 نعم  تلب الرعية، ناحلاكم مثالأل رعيتط كل الشع ، بينما الرال رعيتط عائلتط. 
وإاا ااتمعـــن شـــرائط التبليـــغ واألمـــر بـــاملعرول والنهـــ  عـــن املنكـــر ) أكثـــر ممـــن هـــو ) 

                                                                                                                                                                      

 .62األعرال:  - 739

 .11، العنكبوت: 11النور:  - 710

 .39األحزاب:  - 711

قــد لكــون املــرا، بـــ )) ااملــة(: ان اإلرشــا، إىل املســتحبات واأل القيــات وشــبهها مســتح  إال  - 712
ونروعــط الواابـة ومـا أشــبط، مـا  ـرج مــن بـاب املقدميـة أو شــبهها، أمـا اإلرشـا، ) شــؤون أ ـول الـدلن 

 نواا .

 .67املائدة:  - 713

، وكــان مــن ،عائــط عليــط الســالم بعــد هــذا التحميــد ) الصــالة علــحم 31الصــحيفة الســجا،لة ص - 711
 رسول اهلل  لحم اهلل عليط و لط وسلم.

) أ بــار عــن  11البــاب  111الفصــل الثــامن. وإرشــا، القلــوب ص 129ص 1غــواو اللئــاو ج - 711
ط بـريوت. وجمموعـة  36ح 31ب 31ص 72ئمـة االلهـار علـيهم السـالم. وحبـار األنـوار جالنـ  واال
 ونيط: )أال كلكم را ..(. 6ص 1ورام ج
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وتوا وا باحلق وتوا وا بالصزيم: ،ائرتط نهو مكلب بذلك أل األ، و) القر ن احلك
716 . 

واملؤمنــون واملؤمنــات بع ــهم أوليــام بعــض لــ مرون بــاملعرول ولنهــون عــن وقــال تعــاىل: 
 .717املنكر ولقيمون الصالة ولؤتون الزكاة ولطيعون اهلل ورسولط

ولــتكن مــنكم امـــة لــدعون إىل ا ــري ولـــ مرون بــاملعرول ولنهــون عـــن وقــال اــل وعـــال: 
 .711لئك هم املفلحوناملنكر واو 

، بقرلنـة قولـط 710ال رعل البعض وان قـال بـط مجـا 719) اآللة نشولة منووتمل كون 
 الظاهر ) أن غريهم اللكون مفلحاأل، نت مل. واولئك هم املفلحونسبحانط )   رها: 

اضـطلعوا  711ولقد كان من أسرار االنتشار السرلا ا ائل لإلسالم، هو إن عامة املسـلمني
مــة تبليــغ اإلســالم ) أقصــحم الــبال،، ونملــوا ) الــك شــم الصــعاب، حــم ااتنــوا أن ــل ره

 الثمار. 
عكس ما عليط اآلن الكثري من املسلمني حيث لتومهون ان مهمة التبليغ ه  مسؤولية نئة 

  ا ة نحس .
ملـوا قو ا عليها السالم: )وبللاا (: أ  أنتم مبللون أحكام اهلل إىل سائر االمم، ألاـم ن

الــدلن وعا ــروا الرســول  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم وعرنــوا ســنتط، وقــد أمــرهم اهلل بــذلك، قــال 
نلوال نفر من كل نرقة منهم لائفة ليتفقهوا ) الدلن ولينذروا قومهم إاا راعوا إلـيهم تعاىل: 

                                                           

 .3العصر:  - 716

 .71التوبة:  - 717

 .101 ل عمران:  - 711

واهلل  لقكــم مــن تــراب أ  ولــتكن امــة ناشــئة مــنكم، أ  مصــدرها أنــتم، كمــا ) قولــط تعــاىل:  - 719
 ل.11الر ]ن   من نطفة

رااا )التبيان( ) تفسري اآللة الكرمية، ونيط: )من ههنا للتبعيض علحم قـول اكثـر املفسـرلن(. و)  - 710
تفسري )اواما اااما(: )قيل ان من هنا للتبعيض.. وقيل ان من للتبيني(. و) تفسـري )تقرلـ  القـر ن 

 : )أ     ان تكون منكم مجاعة(.19ص 1اىل األاهان( ج

 الــك بــني التــاار والعامــل وراــل الــدلن واملــزار  واانــد  وغــري ، رااــا كتــاب )كيــب النــرق ) - 711
 انتشر اإلسالم( لإلمام املؤلب.
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 .712لعلهم وذرون
 غصــــ  ا النــــة و) كالمهــــا عليهــــا الســــالم هــــذا، إشــــارة إىل: انكــــم إاا احنــــرنتم وأقــــررمت

ستحملون وزر االحنـرال الـذا  ووزر إضـاعة أمانـة اهلل الـا كلفكـم بدبالغهـا إىل سـائر األمـم، 
ليحملــوا أوزارهــم كاملــة لــوم القيامــة ومــن أوزار الــذلن ل ــلوام بلــري علــم أال  قــال ســبحانط: 
 .713سام ما لزرون

مـن قوميـة أو للـة أولـون أو قو ا عليها السالم: )األمم(.. ندن كـل مجاعـة  ـا لـون  ـاص 
مــا أشــبط الــك تعــد أمــة مــن األمــم، وإن كــان البشــر جمموعــاأل أمــة واحــدة ) قبــال امللــك وااــن 

ومــا مــن ،ابــة ) األرا وال لــائر لطــري جبناحيــط إال أمــم وأقســام احليوانــات، قــال ســبحانط: 
أمثالكم

711 . 
 .711وقطعناهم ا نا عشرة أسبالاأل أمماوقال تعاىل: 

مل واـوب الـبالغ األمـم املتعقلـة غـري البشـر ـ لـدى اإلمكـان ـ سـوام مـن ااـن، وهـل لشـ
 ألام مكلفون أل األ، أو من األمم األ رى الساكنة ) سائر الكرات والعوامل؟ 

 احتماالن. 
نفــ  احلــدلث عــن الرضــا عليــط الســالم قــال: )وهلل عزواــل ورام الــك ســبعون ألــب عـــامل 

 دلث.احل 716أكثر من عد، اان واإلنس(
وعـــن أك اعفـــر عليـــط الســـالم قـــال: )..لعلـــك تـــرى أن اهلل عزواـــل إ ـــا  لـــق هـــذا العـــامل 
الواحــد، أو تــرى أن اهلل عزواــل مل خيلــق بشــراأل غــريكم؟ بلــحم واهلل، لقــد  لــق اهلل تبــارو وتعــاىل 

                                                           

 .122التوبة:  - 712

 .21النحل:  - 713

 31األنعام:  - 711

 .160األعرال:  - 711

 6باب اكر عظمة اهلل ال االلط. وسفينة البحـار ]الطبعـة اادلـدةل: ج 2ح 277التوحيد ص - 716
الصـــفحة اال ـــرية )  لـــق اهلل  11ح 612مـــا،ة )علـــم(. ورااـــا ال ـــا: كتـــاب ا صـــال ص 371ص

 عزوال الب الب عامل والب الب  ،م.
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 احلدلث. 717…(ألب ألب عامل وألب ألب  ،م
لينـــا ) أربعـــة  الل وعنـــط عليـــط الســـالم: )هـــل أ،لـــك علـــحم راـــل قـــد مـــر منـــذ ، لـــن ع

 .719 و) بعض الروالات: )اربعة عشر ألب عامل( 711عامل؟).

 األجيال القا مة
 ــ  بــالغ األايــال القا،مــة أل ــاأل، لإللــالق األزمــاين ) قو ــا عليهــا الســالم:  مساا:لة:

 )األمم(، وةول سائر األ،لة لط، عموماأل أو إلالقاأل أو مالكاأل. 
 وا  عليط الك واوباأل كفائياأل. 760القا،مةنمن كان رقدور  هدالة األايال 

أاــر   نعــن أك اعفــر عليــط الســالم قــال: )أميــا عبــد مــن عبــا، اهلل ســن ســنة هــدى كــان لــط 
 761مثل أار من عمل بذلك من غري أن لنق  من أارهم ش م(.

كما    بالغ االمم املعا رة من غري املسلمني ومـن املخـالفني، ولـذا أرسـل النـ   ـلحم 
  762 لط وسلم إىل ملوو العجم والروم كما أرسل إىل  تلب العشائر والقبائلاهلل عليط و 

ـــــن بلتعـــــة إىل  ـــــط وســـــلم أرســـــل ) الســـــنة السا،ســـــة: حالـــــ  ب ـــــط و ل ـــــط  ـــــلحم اهلل علي ندن
، و،حية بن  ليقة الكلـ  إىل قيصـر، وعبـداهلل بـن حذانـة إىل كسـرى، وعمـرو بـن 763املقوقس

إىل احلـــارو اللســـاين، وســـليط بـــن عمـــرو  اميـــة ال ـــمري  إىل النجاشـــ ، وشـــجا  بـــن وهـــ 
                                                           

عـــن علــ  بـــن احلســني عليــط الســـالم. وســفينة البحـــار ]الطبعــة اادلـــدةل:  111نــرج املهمــوم ص - 717
 ما،ة )علم(. 371ص 6ج

 ،ة )علم(.ما 371ص 6سفينة البحار ]الطبعة اادلدةل: ج - 711

 ) اكر ش م من معجزاتط. أ  اإلمام عل  بن احلسني عليط السالم. 91،الئل االمامة ص - 719

عز حفا كت  األحا،لث والتفاسـري وغريهـا، أو عـز تربيـة  لـة تقـوم بوبيـة  لـة مـن ايـل الحـق،  - 760
 أو عز إستخدام األاهزة احلدلثة حالياأل أو ما أشبط.

 ما،ة )سنن(، عن  واب األعمال. 306ص 1اادلدةل: جسفينة البحار ]الطبعة  - 761

نـن عنـوان )النـ  لتفـرغ إلبـالغ الرسـالة(  20ص 2رااا كتاب )وألول مـرة ) تـارلخ العـامل( ج - 762
 نن عنوان )عام الرسل والونو،( لإلمام املؤلب. 191ص 2و ج

املقــوقس، وشــجا  ونيــط: )رســلط: بعــث  الــ  بــن اك بلتعــة اىل  161ص 1رااــا )املناقــ ( ج - 763
بن وه  األسد  اىل احلارو بن ةر، و،حيـة الكلـ  اىل قيصـر، وسـليد بـن عمـرو العـامر  اىل هـواة 

 بن علحم احلنف ، وعبد اهلل بن حذاقة السهم  اىل كسرى، وعمر بن امية ال مر  اىل النجاش (.
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 .761…العامر  إىل هو،ة بن النخع 
كمـــا هـــ  معرنـــة لـــرق وأســـالي  أعـــدام اإلســـالم )  ـــدهم عـــن انتشـــار الـــدعوة، نـــدن 

وأعـدوا  ـم معرنة الدام نصب الـدوام، وعليـط لتوقـب التبليـغ والـبالغ ) ااملـة، قـال تعـاىل: 
 .761ما استطعتم من قوة

ااملـة ـ معرنـة للـات وعـا،ات وتقاليـد و صو ـيات األمـم اال ـرى،  وكـذلك هـ  ـ )
بالقدر الـذ  لتوقـب عليـط التبليـغ، نـدن احلـدلث )بلسـان كـل قـوم( لتوقـب علـحم الـك إمجـاالأل، 

وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومطقال تعاىل: 
766. 

كمـا ور، عـن   ولذا ترى أام عليهم السالم لعلمون مجيا األلسـن والللـات ولتكلمـون هبـا،
علــ  أمــري املــؤمنني عليــط الســالم واإلمــام الصــا،ق عليــط الســالم واإلمــام الكــاظم عليــط الســالم 

 767واإلمام الرضا عليط السالم وغريهم.
 

 761زعيم حق له فيزم

 769القرآُ هو الزعيم
   اعل القر ن زعيماأل ) كانة شؤون احليـاة، وزعـيم القـوم: رئيسـهم و سـيدهم  مس:لة:

                                                           

 ما،ة )رسل(. 311ص  3سفينة البحار ]الطبعة اادلدةل: ج - 761

 .60األنفال:  - 761

 .1ابراهيم:  - 766

 ما،ة )للا(. 7/601رااا سفينة البحار ]الطبعة اادلدةل  - 767

و) بعــــض النســــخ: )وزعمــــتم حــــق لكــــم هلل نــــيكم(. رااــــا مــــيف ا طبــــة ) الصــــفحة مــــن هــــذا  - 761
 الكتاب.

رااـــــا حـــــول هـــــذا املبحـــــث واملباحـــــث الالحقـــــة: )الفقـــــط: حـــــول القـــــر ن احلكـــــيم( و )التفســـــري  - 769
 ن الكرق( و)الفقط: اآل،اب والسنن( و)الفقط: الواابـات واهرمـات( لإلمـام املؤلـب ،ام املوضوع  للقر 

ظلـــط. وبعـــض البحـــوو اآلتيـــة هـــدها ) أماكنهـــا املناســـبة ) موســـوعة الفقـــط مـــثالأل: االســـتما  للقـــر ن 
تفســري الكـرق وشـبهط هــد  ) )الفقـط: حــول القـر ن احلكــيم( وهكـذا غالــ  العنـاولن الالحقــة تراهـا ) 

 اآللات الكرمية املناسبة ) )تقرل  القر ن إىل األاهان(.
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 770يهم.واملتلمر عل
نــدن النجــاة بالعمــل بــالقر ن احلكــيم، واالهتــدام هبدلــط واالمتثــال لتعاليمــط، وإال نمــن لقــرأ 
القــر ن ولعلــم تفســري  وهولــد  ومــا أشــبط الـــك،   ال لعمــل بــط، ال لنفعــط القــر ن، بــل لكـــون 

 القر ن عليط حجة ووباالأل، قال سبحانط: 
 م القيامــة أعمــحم، قــال رب مل ومــن أعــرا عــن اكــر  نــدن لــط معيشــة ضــنكاأل وحنشــر  لــو

 .771حشرتين أعمحم وقد كنن بصرياأل قال كذلك أتتك  لاتنا ننسيتها وكذلك اليوم تنسحم
 .772 وقال  لحم اهلل عليط و لط وسلم: )رب تاو القر ن والقر ن للعنط(

 .773 وقال  لحم اهلل عليط و لط وسلم: )القر ن غل ال غل ،ونط وال نقر بعد (
ـــط وســـلم: )ان هـــذا القـــر ن حبـــل اهلل وهـــو النـــور البـــني والشـــفام وقـــال  ـــلحم اهلل عليـــط  و ل

 .771 النانا، عصمة ملن متسك بط و اة ملن تبعط(
 .771 وقال عل  عليط السالم: )سلوا اهلل االميان واعملوا روا  القر ن(

 .776 وقال عليط السالم: )ليس ألحد بعد القر ن من ناقة وال ألحد قبل القر ن غل(
سـالم: )لـ   علـحم النـاب زمـان ال لبقـحم مـن القـر ن اال ررـط وال مـن االسـالم وقال عليـط ال

 .777 اال ارط(
بل إن من لعرل تفسري القر ن وال لعمل بط أكثر أو أشـد عـذاباأل مـن اااهـل بـط، إاا كـان 
اـاهالأل مقصـراأل، أمـا اااهــل القا ـر نـال عــذاب عليـط، وإ ـا  ـر  امتحانــط ) لـوم القيامـة كمــا 

 ن الروالات.لستفا، م
                                                           

رااــا )القــاموب اهــيط( و)جممــا البحــرلن( مــا،ة: )زعــم(، وقــال ) لســان العــرب: )زعــيم القــوم: - 770
 رئيسهم وسيدهم، وقيل: رئيسهم املتكلم عنهم(.

 .126ـ121لط:  - 771

 .23الفصل 11ااما اال بار ص - 772

 ) القر ن. 21الفصل 10ااما اال بار ص - 773

 .1ح 1ب 19ص 11. والوسائل ج13ح 1ب 126ص 1وسائل الشيعة ج - 771

 .1979الفصل الرابا ) القر ن ح 111غرر احلكم و،رر الكلم ص - 771

 .1919الفصل الرابا ) القر ن ح 111غرر احلكم و،رر الكلم ص - 776

 .1911الفصل الرابا ) القر ن ح 111غرر احلكم و،رر الكلم ص - 777
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 زعيم حق
   أن لكون الزعيم زعيم حق ال بالل، كما لنبلـ  أن لكـون الـزعيم ) النـاب  مس:لة:

 ال  اراا عنهم، كما قالن عليها السالم: )نيكم(.
و قو ــا ) ــلوات اهلل عليهــا(: )زعــيم حــق( ألن القــر ن حــق، نهــو زعــيم بــاحلق، والــزعيم 

 . 779 يم اهل بيتط(و) احلدلث: )املؤمن زع 771رعل القائد
وانا بط زعيم، قال تعاىل: 710وقد ل   رعل الكفيل

 711. 
سلهم ألهم بذلك زعيموقال سبحانط: 

 712. 
 . 713وقال  لحم اهلل عليط و لط وسلم: )انا زعيم ببين ) اانة..( احلدلث

 .784ولط معان ا رى مذكورة ) كت  الللة
األ حبيـث ال ميكـن االسوشـا، بـط، وقـد )نيكم(: أ  القـر ن ) متنـاول ألـدلكم، ولـيس بعيـد

، وســـــورة 716، وعلـــــحم قصـــــة نـــــدو ) ســـــورة احلشـــــر711نـــــ  علـــــحم ا النـــــة )  لـــــات عدلـــــدة
 . و)لط(: أ  هلل سبحانط.711، وسورة الروم717اإلسرام

                                                           

و) )لسان العـرب( مـا،ة )زعـم(: )وزعـيم القـوم: رئيسـهم وسـيدهم.. واامـا زعمـام ، والزعامـة:  - 771
 السيا،ة والرلاسة(.

 الفصل السا،ب ) كرامة املؤمن علحم اهلل عزوال. 91مشكاة االنوار ص  - 779

 فل(.و) لسان العرب ما،ة )زعم(: )والزعيم: الكفيل، زعم بط لزعم زعما وزعامة، أ  ك - 710

 .72لوسب:  - 711

 .10القلم:  - 712

 ، الن  )ص( زعيم بثال ة بيوت ) اانة ملن ترو  الو  صال.111ا صال ص - 713

و) لســان العــرب مــا،ة )زعــم(: )قــال ابــن بــر : الــزعم قــد لــ   رعــل الكفالــة وال ــمان.. ورعــل  - 711
 القول والذكر.. ورعل الوعد.. ورعل الظن..(.

ا ــا ولــيكم اهلل ورســولط والــذلن  منــوا الــذلن لقيمــون الصــالة ولؤتــون الزكــاة وهــم : كقولــط تعــاىل  - 711
 …و 11املائدة:  راكعون

 .7ـ6احلشر:  - 716

، نف  التفاسري ااـا نزلـن ) اعطائـط  ـلحم اهلل 26االسرام  و ت اى القرق حقطقال تعاىل:  - 717
 عليط و لط وسلم ندو لفالمة عليها السالم.
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 وعهد قدمه إليزم

 القرآُ عهد إلهي
تنزلـل    االعتقا، ب ن القر ن احلكيم من اهلل تعـاىل، وانـط عهـد ، قـال تعـاىل:  مس:لة:

الكتاب من اهلل العزلز العليم
 719. 

تنزلل الكتاب من اهلل العزلز احلكيموقال سبحانط: 
 790. 

كما للزم الت كيد علحم الك، ندن مجاعة من الكفار ـ منـذ الـك اليـوم وإىل اليـوم ـ لقولـون 
هـا قـالوا أسـالري األولـني اكتتبإن القر ن من  ـنا رسـول اهلل  ـلحم اهلل عليـط و لـط وسـلم، بـل 

نه  متلحم عليط بكرة و أ يالأل 
791. 

إ ــا لعلمــط بشــر لســان الــذ  للحــدون إليــط أعجمــ  وهــذا لســان عــرك و)  لــة أ ــرى: 
 .792مبني

و)العهـــد( هـــو األمـــر املؤكـــد الـــذ  للقـــحم ) عهـــدة اإلنســـان، نـــدن هنـــاو نرقـــاأل بـــني العهـــد 
 .793ليس كذلكوالوعد، نالعهد هو ما لكون القل  مؤكداأل عليط كل ت كيد أما الوعد ن

ـــــني العقـــــد والعهـــــد ـــــاو نـــــرق ب ـــــة( ،ون 794وكـــــذلك هن ـــــذا لقـــــال: )املعاهـــــدات الدولي ، ول

                                                                                                                                                                      

، نفـ  التفاسـري ااـا نزلـن ) اعطائـط  ــلحم اهلل 31الـروم  نـلت اى القـرق حقـط : اىلقـال تعـ - 711
 عليط و لط وسلم ندو لفالمة عليها السالم.

 .2غانر:  - 719

 .2. واالحقال: 2ااا ية:  - 790

 .1الفرقان:  - 791

 .103النحل:  - 792

 و) )لسان العرب( ما،ة )عهد(: )العهد: املو ق(. - 793

: )والفــــرق بــــني العقــــد والعهــــد: ان العقــــد نيــــط معــــل االســــتيثاق 110ص 2لبيــــان جو) جممــــا ا - 791
والشد، وال لكون اال بني متعاقدلن، والعهد قد لنفر، بط الواحد، نكل عهد عقد، وال لكون كـل عقـد 

 عهداأل.

 القرآُ عهد إلهي
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ــــــا(، قــــــال ســــــبحانط:  ــــــا( ،ون )عهــــــد البي ــــــة( ولقــــــال: )عقــــــد البي أونــــــوا )املعاقــــــدات الدولي
بالعقو،

 .797وإن نسر  بعض املفسرلن بذلك 796)أونوا بالعهو،) ومل لقل:  791
لتبيننــــــط عهــــــد إلــــــيهم بــــــالقر ن، قــــــال تعــــــاىل:  قو ــــــا عليهــــــا الســــــالم: )وعهــــــد( ألن اهلل

للناب
 أ : نكيب ال تبينونط؟. 791

 عدم تحريف القرآُ
   االعتقا، بكون القر ن مل لز، نيط ومل لنق  منـط شـيئاأل، ومل لنلـط لـد التحرلـب  مس:لة:

واال مل لكن …( إلالقاأل، وررا لستفا، الك من قو ا عليها السالم: )عهد قدمط إليكم وبقية
 عهداأل قدمط إلينا( و)ال بقية استخلفط علينا(. )

 799وقد  رح بعدم نرلب القر ن كبار علمام الشيعة.
                                                                                                                                                                      

العمــوم، و) )تقرلــ  القــر ن اىل األاهــان( ) تفســري اآللــة املباركــة: )اونــوا بــالعقو،، اامــا اهلــحم لفيــد 
أ  كل الكعقو،، وعقو، مجا عقد، وهو كل التـزام وميثـاق بـني اـانبني، نتشـمل عقـو، النـاب بع ـهم 

 ما بعض، واملعاهدات الدولية، واملوا يق الا بني اهلل وبني  لقط(.

 .1املائدة:  - 791

ـــ 79رااـــا للتفصـــيل كتـــاب موســـوعة الفقـــط، كتـــاب البيـــا ا لـــد االول ص - 796  ، قســـم املعالـــاة،12ـ
 نن عنوان ) لة العقو،(.

 3، والتبيـان ج219ص 1سـورة املائـدة. وتفسـري العياشـ  ج 160ص 1رااا تفسـري القمـ ، ج - 797
 .113ص

 .117 ل عمران:  - 791

( و)الفقـط: حـول القـر ن احلكـيم( 219-213ص 2رااا كتاب: )وألول مـرة ) تـارلخ العـامل ج - 799
بعد قليل. ومن املناس  ان نذكر هنا ن  مـا كتبـط  لإلمام املؤلب )،ام ظلط( وسي   البحث عن الك

 اإلمام الشرياز  )،ام ظلط( ) كتابط )والول مرة ) تارلخ العامل( المهيتط وتتميما للفائدة: 
 :  الوح  و  ر  لة من القر ن

ل قـال 30] الزمـر:  انـك ميـن وااـم ميتـون) املناق  عن ابن عبـاب انـط قـال: ملـا نـزل قولـط تعـاىل:
اهلل  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم: )ليتــين أعلــم مــم لكــون الــك! ـ هــذا وهــو  ــلحم اهلل عليــط و لــط  رســول

وسلم لعلم اللي  بدانط تعاىل ووحيط ـ ننـزلن سورة النصر، نكـان بعـد نزو ـا لسـكن رسـول اهلل  ـلحم 
 وأتــوب إليــط(، اهلل عليــط و لــط وســلم بــني التكبــري والقــرامة   لقــول: )ســبحان اهلل وحبمــد ، أســتلفر اهلل

نقيــل لــط ) الــك، نقــال: )أمــا أن نفســ  نعيــن إو(   بكــحم بكــاماأل شــدلداأل، نقيــل: لــا رســول اهلل أو 
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تبكــ  مــن املــوت وقــد غفــر اهلل لــك مــا تقــدم مــن انبــك ومــا تــ  ر؟ نقــال  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم: 
ال؟ ـ أرا، النـ   ـلحم اهلل عليـط ن لن هول املطلا؟ وألن ضيقة القز، وظلمة اللحد؟ وألـن القيامـة واألهـو 

و لــط وســلم اإلملــا  إىل األهــوال ال انــط  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم لبتلــحم هبــا ـ   قــال: نعــاش  ــلحم اهلل 
 ل.  20ح  1ب  171ص 22عليط و لط وسلم بعد نزول هذ  السورة عاماأل(. ]رااا حبار األنوار: ج

سول اهلل  لحم اهلل عليط و لط وسلم من هـذ  الـدنيا   نزلن  لات و لات حم إاا مل لبق علحم ارنال ر 
واتقــــوا لومــــاأل تراعــــون نيــــط إىل اهلل   تــــوت كــــل نفــــس مــــا كســــبن وهــــم ال ســــوى ســــبعة ألــــام نزلــــن:

ل نكانـن هـذ  اآللـة ـ علـحم بعـض الروالـات ـ هـ    ـر  لـة مـن القـر ن الكـرق 210]البقـرة:  لظلمـون
  ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وســـلم وقـــال لـــط: ضـــعها ) رأب نـــزل هبـــا ازائيـــل عليـــط الســـالم علـــحم رســـول اهلل

ل كمــا ان أول  لــة مــن القــر ن  13املــائتني والثمــانني مــن ســورة البقــرة ]تفســري الشــز  قــدب ســر  : ص 
 كـــان قـــد نـــزل هبـــا ازئيـــل عليـــط الســـالم علـــحم رســـول اهلل  ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وســـلم هـــ  قولـــط تعـــاىل:

سم ربك الذ   لق بسم اهلل الرمحن الرحيم، اقرأ با  :ل اآللات. 1]العلق 
ن ول  لة من القر ن ابتدأ ب ول لوم من البعثة النبولة الشرلفة، و  ر  لة من  لـات القـر ن ا تـتم األلـام 
األ ــرية لرســول اهلل  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم، ومــا بينهمــا مــن نــوة كــان نــزول مــا بــني هــاتني اآللتــني، 

 و وعشرلن سنة. وتلك الفوة استلرقن مدة  ال
 من جم  القرآُ؟ 

وهنــا مــا للفــن النظــر و لــ  االنتبــا ، وهــو قــول ازئيــل للنــ   ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم عنــد نزولــط 
باآللة األ رية ـ كما ) الروالة ـ: )ضعها ) رأب املائتني والثمـانني مـن سـورة البقـرة(، ندنـط  ـرلر ) ان 

وتيبــط ترتيبــاأل ،قيقــاأل حــم ) مثــل تــرقيم اآللــات، وقــد نعــل النــ   ــلحم اهلل تعــاىل أمــر نبيــط جبمــا القــر ن وب
اهلل عليط و لط وسلم الـك ) حياتـط  ـلحم اهلل عليـط و لـط وسـلم كمـا أمـر  اهلل تعـاىل، ومل لكـن  ـلحم اهلل 

 عليط و لط وسلم لوو القر ن متفرقاأل حم  ما من بعد . 
كبـري اهتمامـط وكثـري حر ـط علـحم القـر ن الكـرق أن ال   وهل ميكن للرسول  لحم اهلل عليط و لط وسلم مـا

لقوم جبما القر ن وترتيبط! وأن لوكط مبعثراأل ) ألد  املسلمني ولوكل مجعـط إلـيهم، مـا أن الـوح  أ ـز  
 ل.  30. ]الزمر: انك مين واام ميتون بقولط: 

ـ حـم انـط  ـلحم اهلل عليـط نهل لصر أن لكون  لحم اهلل عليط و لط وسلم حرلصاأل علحم القر ن من اهة 
و لـط وسـلم كــان لـ مر حبفـا القــر ن واإلهتمـام بـط والتحــرلض علـحم تالوتـط والعمــل بـط، و ا ـة ) ألامــط 
األ ــرية، حيــث كــان لقــول مــراراأل: إين  لــب نــيكم الثقلــني كتــاب اهلل وعــو  أهــل بيــا مــا إن متســكتم 

 ط مبعثراأل من اهة أ رى؟.هبما لن ت لوا بعد  أبداأل ـ وأن ال  ما القر ن ولوك
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بـــل ألـــيس القـــر ن هـــو ،ســـتور اإلســـالم ا الـــد، ومعجزتـــط الباقيـــة علـــحم مـــر القـــرون واألعصـــار إىل لـــوم  
 القيامة؟ ومعط هل لصر أن لوكط الن   لحم اهلل عليط و لط وسلم مبعثراأل من ،ون أن  معط؟! 

 ان علينـــا مجعـــط وقر نــــط: ىل لقـــولأم كيـــب بـــ ان اهلل تعـــاىل لنبيـــط بـــ ن ال لقـــوم جبمعـــط مـــا انـــط تعـــا
ل نعلـحم النـ  9]احلجـر:  إنـا حنـن نزلنـا الـذكر وإنـا لـط حلـانظون  ل ولقول تعاىل أل ـاأل:17]القيامة: 

  لحم اهلل عليط و لط وسلم ابالغ القر ن جمموعاأل ومرتباأل إىل الناب كانة، كما مجعط اهلل تعاىل ورتبط. 
علـحم ترتيبـط ومجعـط، وتـرقيم  لاتـط، وترتيـ  سـور  وأازائـط، هـو بعينـط نهذا القر ن الذ  هو ب لـدلنا  إان:

القر ن الذ  رتبط رسول اهلل  لحم اهلل عليط و لط وسـلم ومجعـط للمسـلمني ) حياتـط  ـلحم اهلل عليـط و لـط 
 وسلم ب مر من اهلل تعاىل، مل لطرأ عليط أ  تليري ونرلب، أو تبدلل وتعدلل، أو زلا،ة ونقصان. 

رو  عن تفسري عل  بن إبراهيم عن اإلمام الصا،ق عليـط السـالم عـن رسـول اهلل  ـلحم اهلل  ولؤلد : ما
عليــط و لــط وســلم انــط أمــر عليــاأل عليــط الســالم جبمــا القــر ن وقــال  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم: )لــا علــ ، 
، القر ن  لـب نراشـ  ) املصـحب واحلرلـر والقـراليس نخـذو  وامجعـو  وال ت ـيعو  كمـا ضـيعن اليهـو 

ص  19التــوراة، نــانطلق علــ  عليــط الســالم نجمعــط )  ــوب أ ــفر    ــتم عليــط( ]حبــار األنــوار: ج 
 ط بريوتل.  7ح  7ب  11

و) جممــا البيــان نقــالأل عــن الســيد املرت ــحم انــط قــال: إن القــر ن مجــا ) عهــد رســول اهلل  ــلحم اهلل عليــط 
 و لط وسلم بالشكل الذ  هو اليوم ب لدلنا. 

 قبلط الشيخ الصدوق  قد   والشيخ املفيد:  قد  . وقال رقالتط 
وقــال رقالتــط بعــد  شــيخ الطائفــة الشــيخ الطوســ   قــد   واملفســر الكبــري الشــيخ الطــز   قــد   املتــو) 

 وباق  علمامنا األبرار إىل لومنا هذا.  111سنة 
بـ مر رسـول اهلل  ـلحم  وعن زلد بن  ابن انط قال: )كنا  ما القطا املتفرقة مـن  لـات القـر ن و علهـا

اهلل عليط و لط وسلم ) مكااا املناس ، ولكن مـا الـك كانـن اآللـات متفرقـة، نـ مر رسـول اهلل  ـلحم 
 اهلل عليط و لط وسلم علياأل عليط السالم أن  معها ) مكان واحد، وحذرنا من ت ييعها(.

لـط وسـلم مـن قبـل سـتة نفـر مـن وعن الشع  انط قال: مجا القر ن ) عهد رسول اهلل  ـلحم اهلل عليـط و 
 األنصار. 

وعن قتا،ة انط قال: سالن أنساأل عن انط من مجا القر ن ) عهد رسول اهلل  ـلحم اهلل عليـط و لـط وسـلم 
 نقال: أربعة نفر من األنصار   اكر أرااهم. 

ل وعن عل  بن رباح: ان عل  بن أك لال  عليط السالم مجا القر ن هو واك بن كعـ  ) عهـد رسـو 
 اهلل  لحم اهلل عليط و لط وسلم. 

   الشواهد األ رى:
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هذا باإلضانة إىل شواهد ومؤلدات أ رى تدل علحم انـا لقـر ن الـذ  هـو ب لـدلنا هـو نفسـط الـذ  مجـا 
 ورت  ) عهد رسول اهلل  لحم اهلل عليط و لط وسلم من غري زلا،ة وال نقيصة. 

اهلل  ـلحم اهلل عليـط و لـط وسـلم لعـين ااـا نانـة  منها: تسمية سورة احلمد بسـورة الفانـة ) عهـد رسـول
القــر ن مــا ااــا مل تكــن الســورة وال اآللــات األوىل الــا نــزل هبــا الــوح  علــحم رســول اهلل  ــلحم اهلل عليــط 
و لـط وســلم، نتســميتها بفانــة الكتــاب ) عهــد   ـلحم اهلل عليــط و لــط وســلم لشــري إىل ان الكتــاب كــان 

 ب لدلنا اليوم، وسورة احلمد نانتط كما هو اليوم نانتط أل األ. جمموعاأل هبذا الشكل املواو، 
ومنهــا: ان النــ   ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم كــان لقــول ) حــدلث الثقلــني املــرو  عــن الفــرلقني متــواتراأل: 
)إين  لــب نــيكم الثقلــني: كتــاب اهلل وعــو  أهــل بيــا، مــا إن متســكتم هبمــا لــن ت ــلوا بعــد  أبــداأل(. 

 مو  واملرت  خيلفط رسول اهلل  لحم اهلل عليط و لط وسلم ) امتـط، ال اآللـات املتفرقـة، إا ال نالكتاب ا
لطلق عليها الكتاب، وقد سبق اهلل تعاىل رسولط  لحم اهلل عليط و لط وسلم ) هذا التعبـري حيـث أللـق 

عنـــد  تعـــاىل )  مـــراراأل و)  لـــات متعـــد،ة كلمـــة )الكتـــاب( علـــحم القـــر ن، إشـــارة إىل انـــط جممـــو  ومرتـــ 
اللـوح اهفـوظ ـ كمـا قـال بـط بعـض املفسـرلن ـ وانـط تعـاىل أللـا رسـولط  ـلحم اهلل عليـط و لـط وسـلم علـحم 
مجعــط وترتيبــط لدلــط وأمــر  بــ ن  مــا القــر ن علــحم مــا هــو جممــو  ) اللــوح اهفــوظ، ولرتبــط ونــق ترتيبــط، 

 ونعل الن   لحم اهلل عليط و لط وسلم الك. 
ن أمر الن   لحم اهلل عليط و لط وسلم صتم القر ن ) شهر رم ـان و) غـري  مـن سـائر ومنها: ما ور، م

األلام، وبيان ما  تمط مـن الف ـيلة والثـواب، حـم أن عبـد اهلل بـن مسـعو،، واك بـن كعـ  وغريمهـا قـد 
تــ ،  تمـوا القـر ن عنــد رسـول اهلل  ـلحم اهلل عليــط و لـط وسـلم عــدة مـرات، ولـوال إن القــر ن جممـو  ومر 

 مل لكن  تم القر ن معل، ألن ا تم لقال ملا لبدأ من أولط ولنته  بل ر . 
ومنهــا: روالــات تــ مر بعــرا األحا،لــث املرولــة عــن الرســول  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم وعــن أهــل بيتــط 
علــيهم الســالم ملعرنــة غثهــا مــن رينهــا علــحم القــر ن الكــرق وتقــول: مــا وانــق كتــاب اهلل نقــد قالــط رســول 
اهلل  ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وســـلم وقالـــط أهـــل البيـــن علـــيهم الســـالم، ومـــا  ـــالب الكتـــاب نهـــو ز ـــرل 
وبالـل، وااــم مل لقولــو ، نقــد أحالتنــا هــذ  الروالــات إىل هــذا القــر ن الــذ  هــو ب لــدلنا ملعرنــة احلــق مــن 

لكـون مراعـاأل البالل مما لدل علحم سالمتط مـن كـل زلـا،ة ونقيصـة، وتبـدلل ونرلـب، وإال مل لصـلر أن 
 ملعرنة احلق من البالل. 

ومنهــا: مــا ور، مــن ان القــر ن كلــط كــان مكتوبــاأل موضــوعاأل بــني اهــراب واملنــز، وكــان املســلمون لكتبــون 
 منط. 

ومنهــا: مــا ور، مــن ان ازئيــل عليــط الســالم كــان لعــرا القــر ن علــحم رســول اهلل  ــلحم اهلل عليــط و لــط 
 هلل عليط و لط وسلم ) عامط األ ري مرتني. وسلم كل عام مرة، وعرضط عليط  لحم ا
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 وبقية استخلفها عليزم

 القرآُ خليفة اهلل في األر 
 ـــ  أن لكـــون مـــنهج التعامـــل مـــا القـــر ن احلكـــيم حبيـــث لعكـــس علـــحم اـــوانر  مسااا:لة:

 اإلنسان واوارحط،  النتط هلل تعاىل ) األرا. 
 .100ا    حفا القر ن وتعظيمط واحوامط واالهتمام بطكم

 إا قو ا: )استخلفها عليكم( أ : ا ذها  ليفة لنفسط. 
وكما    تعظيم اهلل سبحانط وتوقري ، كذلك  ـ  تعظـيم  ليفتـط ـ وهـو القـر ن ـ وتـوقري  

                                                                                                                                                                      

ومنها: مـا رو  مـن ان مجاعـة مـن الصـحابة كـانوا قـد حفظـوا القـر ن كلـط ) عهـد رسـول اهلل  ـلحم اهلل 
عليط و لط وسلم. وال خيفحم الك علحم من رااا تفسري القر ن للعالمـة البالغـ  )قـدب سـر (، ولوالـد  

زا مهـــد  الشـــرياز  قـــدب ســـر ل كلمـــة حـــول الـــك لبعـــن ) رمحـــط اهلل ] لـــة اهلل العظمـــحم الســـيد مـــري 
 إحدى أعدا، )أاوبة املسائل الدلنية( ) كربالم املقدسة. 

هذا باإلضانة إىل ان هناو  لات وروالات تشري إىل أن القر ن نزل علحم رسول اهلل  لحم اهلل عليـط و لـط 
إنـا و لـط وسـلم كمـا قـال تعـاىل: وسلم مرتني: مرة نزل رجموعط علحم قل  رسـول اهلل  ـلحم اهلل عليـط 

ل ومرة نزل عليـط  ومـاأل ومتفرقـاأل عـز  ـالو وعشـرلن سـنة ) املناسـبات 1]القدر:  أنزلنا ) ليلة القدر
والق ــالا املتفرقــة، والنــ   ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم قــد وعــحم قلبــط القــر ن الــذ  نــزل عليــط أوالأل جمموعــاأل 

ط  انيـاأل  ومـاأل ومتفرقـاأل حسـ  مجـا القـر ن األول، ورتبـط ونـق ترتيبـط، ومرتباأل، نجما القر ن الذ  نزل عليـ
 وهو بعينط القر ن الذ  هو اليوم ب لدلنا. 

إىل غري الك مما لشري رجموعط إىل أن هذا القر ن الـذ  هـو اليـوم ب لـدلنا هـو القـر ن الـذ  مجـا بـ مر 
لحم اهلل عليـط و لـط وسـلم مل لـز،، حرنـاأل من اهلل ورسولط  لحم اهلل عليـط و لـط وسـلم ) عهـد رسـول اهلل  ـ

ال ل تيـط البالـل مـن بـني  ومل لنق  حرنـاأل، ومل لتلـري شـ م منـط ومل لتبـدل أبـداأل، كيـب وقـد قـال تعـاىل:
 ل. انتهحم.12]نصلن:  لدلط وال من  لفط

بــاب واــوب تعلــم القــر ن وتعليمــط كفالــة واســتحبابط  71ب 122ص 1رااــا وســائل الشــيعة ج - 100
بـــاب اســـتحبا التفكـــر )  2بـــاب واـــوب اكـــرام القـــر ن ونـــرق اهانتـــط، وب 1ب 127ص 1عينـــا، وج

بــاب نــرق است ــعال اهــل القــر ن واهــانتهم وواــوب اكــرامهم،  3ب 130ص 1معــاين القــر ن.. وج
 1ب 133بــاب اســتحباب حفــا القــر ن ونمــل املشــقة ) نمــط وحفظــط، وص 1ب 132ص 1وج

 …باب استحباب تعليم االوال، القر ن، و 6ببا 131باب استحباب تعلم القر ن، وص
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 وااللتزام ب وامر  ومناهجط.
ملســـتخلب، بـــل لكـــون مـــا واـــو،  وال خيفـــحم أن ا ـــاا ا ليفـــة ال لنحصـــر حبالـــة غيـــاب ا

إني جاع  في األر  خليفةأل األ، كما ) قولط تعاىل: 
 نت مل. 101
بقية اهلل خير لزاموقالن  لوات اهلل عليها: )وبقية(.. و) القر ن احلكيم: 

ألن  102
ورنــون . قــال تعــاىل: 103القــر ن البــاق  مــن   ــار اهلل، نقــد وقــا التحرلــب ) ســائر كتــ  اهلل

واضعطالكلم عن م
 101. 

مســتخلفني نيــطقــال تعـاىل:  101وقـد اعــل اهلل سـبحانط القــر ن  ليفتــط علـحم النــاب
106  

 كما اعل أهل البين عليهم السالم،  ليفة عليهم. 
و) بعــض النســخ: )وبقيــة اســتخلفنا علــيكم(، نيكــون املــرا، بالبقيــة: اهــل البيــن علــيهم 

 ان ل الصالة والسالم.
تــــط علــــحم الطلــــ ، نــــاألمر مطلــــوب، نك نــــط قــــال: ولعــــل بــــاب االســــتفعال مــــن اهــــة ،الل

ــــ   بــــاب  ــــد ل ــــرار  النتهــــا( وق ــــة مطلــــوب إق ) النــــة نشــــ ت عــــن الطلــــ  اإلرا، ( أو )بقي
 107االستفعال رعين الفعل ا ر،.

 

 كتاب اهلل الناطق

                                                           

 .30البقرة: - 101

 .16هو،:  - 102

 رااا كتاب )مااا ) كت  النصارى( لإلمام املؤلب )،ام ظلط(. - 103

 .13. واملائدة: 16النسام:  - 101

قـــال ) جممـــا البحـــرلن: )ا ليفـــة لقـــال لــــ: .. املـــدبر لطمـــور مـــن قبـــل غـــري ، وا ليفـــة: الســـلطان  - 101
وكذلك من لقوم مقـام الـذاه  ولسـد مسـد ، واللهـم أنـن ا ليفـة ) السـفر، أ  أنـن الـذ   األعظم

أراــو  وأعتمــد عليــط ) غيبــا عــن أهلــ  أن تلــم شــعثهم وتقــوم ار،هــم..( مــا،ة ) لــب(، ولــ   رعــل 
 ل.7( ]احلدلد: مستخلفني نيطالوكيل والنائ  كما اكر  بعض املفسرلن )  لة: )

 .7احلدلد:  - 106

 رااا كتاب )البالغة( لإلمام املؤلب )،ام ظلط(. - 107
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 وصف القرآُ بجمي  الصفات
 لســـتح  أن لشـــفا الـــتلفا بــــ )القـــر ن( وكـــذا كتابتـــط بو ـــب مـــن أو ـــانط، كمـــا مسااا:لة:

 …(. قالن عليها السالم : )كتاب اهلل النالق والقر ن الصا،ق
ولقد  تيناو سبعا من املثاين والقر ن العظيمقال تعاىل: 

 101.  
 .  109لس تلك  لات القر ن وكتاب مبنيوقال سبحانط : 
ق، والقر ن ا يدوقال تعاىل: 

 110. 
تلك  لات الكتاب احلكيموقال سبحانط: 

 111. 
تلك  لات الكتاب املبنيوقال تعاىل: 

 112. 
نـــــدن اكـــــر األو ـــــال احلســـــنة لواـــــ  التحبيـــــ  والتوايـــــط حنـــــو الشـــــ م، كمـــــا ان اكـــــر 

 األو ال السيئة بعكس الك، لوا  التنفري عن الش م.
ومـــن الواضـــر ان اكـــر األو ـــال اإل ابيـــة للشـــخ  أو الشـــ م لواـــ  االلتفـــال حولـــط 

 اب وابتعا،هم عنط.اكثر ن كثر، واكر السلبيات لستلزم انف اا الن
واعتبار كون القـر ن نالقـاأل، بلحـاظ كونـط ) مقابـل الكتـاب التكـولين هلل سـبحانط وتعـاىل، 
وهو ليس هبذ  املنزلة، نـدن القـر ن كتـاب اهلل التشـرلع  والكـون كتـاب اهلل التكـولين، ولـذا قـال 

مـا نرلنـا ) الكتـاب مـن شـ مسـبحانط وتعـاىل: 
لتكـولين ـ  علـحم تقـدلر إرا،ة الكتـاب ا 113

كما اه  إليط البعض ـ ندنط احتوى علحم كل ش م لط قابلية الواو،، ندن اهلل سبحانط وتعاىل 
وإن كــان وتمــل إرا،ة  111ميــنر الواــو، ملــن تق ــ  احلكمــة بواــو،  أو لكــون األن ــل واــو، 

                                                           

 .17احلجر:  - 101

 .1النمل:  - 109

 .2-1ق:  - 110

 .1لونس:  - 111

 .2. القص : 2. الشعرام: 1لوسب:  - 112

 .31األنعام:  - 113

ررا لكون مقصـو، اإلمـام املؤلـب بــ : )ملـن تق ـ  احلكمـة بواـو، (: مـا هـو  ـري دـض، وبــ )أو  - 111
 ، (: ما  ري  أكثر، من األقسام ا مسة املذكورة ) علم الكالم.لكون األن ل واو 
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نلذا ال مناناة بـني أن لكـون الكتـاب نالقـاأل وأن لكـون  ـامتاأل مـن اهتـني،  111القر ن الكرق.
ول أمـــري املـــؤمنني علـــ  عليـــط الســـالم: )أنـــا كتـــاب اهلل النـــالق( ) واقعـــة  ـــفني حينمـــا أمـــر نقـــ

إ ـا هـو ) مقابـل القـر ن الصـامن الـذ  ال لنطــق وال  116معاولـة برنـا املصـاحب علـحم الرمـاح
لتكلم حس  املعل املعهو، املتعارل. هذا ومن املعلوم ان نطق كـل شـ م حبسـبط، ألن النطـق 

 117يان.لفيد معل الب
 

 والقرآُ الصا  

 صد  القرآُ
   االعتقا، ب ن القر ن  دق  ا،ق مصدق، حدو األ وبقامأل  مس:لة:

111 . 
نــــدن القــــر ن  ــــا،ق ) أحكامــــط وقصصــــط و) كــــل مــــا اكــــر  تفصــــيالأل أو إمجــــاالأل، ولــــيس 

والـذ  اوحينـا اليـك مـن الكتـاب بالكذب وال با زل حم ) كلمة من كلماتـط. قـال تعـاىل: 
 . 119مصدقا ملا بني لدلط هو احلق

وهذا كتاب مصدقوقال سبحانط: 
 120. 

وميكن االستشها، هبذ  ااملة من  طبتها عليها السالم أل األ علحم عـدم نرلـب القـر ن، 
                                                           

، وتفســــري شــــز 211ص 2وقــــد احتمــــل إرا،ة اللــــوح اهفــــوظ ]رااــــا تفســــري ااــــوهر الثمــــني ج - 111
ل، واحتمــــــل ) بعــــــض التفاســــــري إرا،ة األعــــــم مــــــن التكــــــولين 321ص 1، وكنـــــــز الــــــدقائق ج132ص

ان( ) تفســري اآللـة املباركــة: )أ  كتــاب الكــون، نــان الكــون  والتشـرلع . و) )تقرلــ  القــر ن اىل األاهــ
 كتاب اهلل واملو،و،ات كلماتط(.

عــن امــري املــؤمنني  219. و) ارشــا، القلــوب ص12ح  1ب  20ص  11وســائل الشــيعة: ج  - 116
 عليط السالم: )لابن أك سفيان انن تدعوين اىل العمل بكتاب اهلل، وانا كتابط النالق(.

، هذا من بعض كت  الللة، نمثالأل قال ) )لسـان العـرب( مـا،ة نطـق: )وكتـاب نـالق: قد لستفا - 117
 بني(.

لظهــر ممــا ســي   ان املــرا، مــن )بقــام( اإلشــارة إىل عــدم نرلفــط وإنــط ال لنحــرل أبــداأل، قــال تعــاىل:  - 111
إنا حنن نزلنا الذكر وإنا لط حلانظون  :ل.9]احلجر 

 .31نالر:  - 119

 .12االحقال:  - 120
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 ا ة ما حلاظ ما سـبق مـن كونـط زعـيم احلـق نـيكم، وكونـط عهـداأل إلـيكم ومسـتخلفاأل علـيكم، 
 تقد . وما حلاظ )أل( العهدلة ) )القر ن(، كما نع

نــدن القــر ن الــذ  بــني ألــدلنا هــو القــر ن الــذ  انــزل علــحم رســول اهلل  ــلحم اهلل عليــط و لــط 
وسـلم بـال زلــا،ة حـرل أو كلمــة وال نقيصـة، بـل وال زلــا،ة نتحـة أو كســرة أو نقطـة أو غريهــا،  

 121كما أشرنا إىل الك ) كتاب )الفقط: حول القر ن احلكيم(.
 . 123تبيان للجمل الثال ة السابقة 122ملتان)و( هو )القر ن الصا،ق( وهاتان اا

 تحري الصد 
   نر  الصدق وا ـاا  شـعاراأل و، ـاراأل ) احليـاة. و) مثـل هـذ  ااملـة نـرلض  مس:لة:

 .121والذ  اام بالصدق و دق بطعلحم الصدق، قال سبحانط: 
ومـــــن الواضـــــر أن الصـــــدق ) مـــــور، الواـــــوب وااـــــ ، كمـــــا أنـــــط ) مـــــور، االســـــتحباب 

وأمــا الكــذب نقــد قــال علــ  عليــط الســالم: )ال  ــد عبــد لعــم اإلميــان حــم لــوو  مســتح ،
 121الكذب هزلط واد ).

 126و) روالة: )ال  د عبد حقيقة اإلميان حم لد  الكذب هزلط واد ).
 127حيث إن اكر  الل الواقا ) ا زل ليس درماأل، كما قال بط مجا من الفقهام.

                                                           

كتـاب )حـول القـر ن احلكـيم(. وكتـاب )والول مـرة ) تـارلخ العـامل(   91رااا موسوعة الفقط: ج - 121
 كما مر.  219-213ص 2ج

 أ  )كتاب اهلل النالق( و)القر ن السالا(. - 122

 أ : )زعيم حق..( و)عهد قدمط..( و)بقية استخلفها..(. - 123

 .33الزمر:  - 121

ــــط الســــ 216نــــب العقــــول ص - 121 ــــط علي ــــ  عليــــط ورو  عن الم ) قصــــار هــــذ  املعــــاين، أ  عــــن عل
 .11ح 219ص 72السالم. وحبار األنوار: ج

 .11ح 262ص  72) عقاب الكذب. وحبار األنوار: ج 111اهاسن ص - 126

ونيط: )مسـتثنيات الكـذب مسـ لة:  33ص 2رااا )موسوعة الفقط( كتاب )املكاس  اهرمة( ج - 127
حكماأل، أمور: األول: ا زل، وا زل ليس بكذب، حـم ) غـري    انط لستثل من الكذب، موضوعاأل أو

اإلنشـام ـ إاا كانـن قرلنتـط ـ أمـا ) اإلنشـام نلخرواـط موضـوعاأل مـا القرلنـة، وأمـا ) األ بـار نلخرواـط 
حكمــاأل. نعــم قــد لكــون حرامــاأل مــن اهــة اإللــذام أو اإلغــرام أو مــا أشــبط، نالتفصــيل بــني اإلنشــام نــال 
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 والنور الساط  والضياء الالم 

 نور اإللهيال
القر ن الكـرق نـور سـالا وضـيام المـا بنفسـط، إال أن األعمـال واألقـوال واملنـاهج  مس:لة:

غـري الســليمة ألتباعــط تكــون كاحلجـاب الســاتر واللمــام املتكــا ر الـذ  وجــ  أشــعة الشــمس،  
 كما أن أقوا م وأعما م لو كانن قومية مستقيمة نداا ستسمر لنور  بالسطو .

اـ  احلفـاظ ـ قوليـاأل وعمليـاأل ـ علـحم هـذا النـور السـالا وال ـيام الالمـا، كـ  نكـان مـن الوا
لتجلـحم علـحم البشـرلة بـ هبحم الصـور وأكمـل األحنـام، وأ  ظلـم ـ بـل ارميـة ـ أكـز وأقسـحم عـن 

                                                                                                                                                                      

فيــط احلرمــة، غــري ظــاهر، إا ) اإلنشــام إاا مل تكــن قرلنــة ممــا ظــاهرة اإل بــار، كقولــط: حرمـة، واإل بــار ن
 هذا بطل، أل األ لكون كذلك، ولذا ال لرمحم املخز هزالأل ب نط كااب. 

نعــم ال إشـــكال ) ان األن ـــل تركــط، كمـــا ) و ـــية النــ   ـــلحم اهلل عليـــط و لــط وســـلم ألك ار، و ـــز 
أنـا زعـيم بيـن ) أعلـحم اانـة وبيـن ) وسـط اانـة وبيـن ) رلـاا اانـة ا صال عنط عليـط السـالم: )

ملن تـرو املـرام ولـو كـان دقـاأل، وملـن تـرو الكـذب وإن كـان هـازالأل، وملـن حسـن  لقـط( ]حبـار األنـوار: ج 
 ط بريوت، با تالل لسريل.  32ح 111ب 261ص  69

حـــم لـــوو الكـــذب هزلـــط واـــد ( و ـــز األ ـــبغ عـــن علـــ  عليـــط الســـالم: )ال  ـــد عبـــد لعـــم اإلميـــان 
ل. إىل غريهـــا ك  بـــار حـــارو وسيب]وســـائل الشـــيعة: 16230ح  177ص  1]وســـائل الشـــيعة: ج 

 ل وغريمها. 16229ح  176ص  1ج 
نعم ال إشكال ) حرمة الكذب هزالأل بالنسبة إىل من هو  الل ش نط مثل املعصومني علـيهم السـالم 

نـرق نيمـا اكرنـا  مـن القـول أو الفعـل أو اإلشـارة، كمـا انـط   حم إاا كان مـن قسـم اإلنشـام نت مـل. وال
كـذلك بالنســبة إىل الكـذب احلــرام. نعــم قـد ال لســمحم ا ــطالحاأل هـزالأل، بــل لطيفــة أو مزاحـاأل كمــا نعلــط 
الرسول  لحم اهلل عليط و لط وسلم ما عل  عليط السالم ) قصة اعل النواة أمامط وقولـط عليـط السـالم: 

، وشـــبيهط قولـــط  ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وســـلم: اـــر  الـــالأل كـــذلل العـــروب ]حبـــار الـــذ  أكـــل مـــا النـــواة
ــــوار: ج  ــــوار: ج1ح  10ب  391ص  16األن ــــد ناقــــة ]حبــــار األن ــــحم ول ــــك عل  291ص 16ل، واركب

ونيـــط: أنـــا حـــاملوو علـــحم ولـــد ناقـــةل ومـــا أشـــبط. لكـــن الظـــاهر: ان مـــا روو  ـ بطرلـــق غـــري  1ح 10ب
ط وســلم قــال: العجــوز والشــيخ واألســو، ال لــد ل اانــة ]حبــار  ــحير ـ مــن أنــط  ــلحم اهلل عليــط و لــ

ل، دـــل نظـــر، ندنـــط علـــحم مـــا رووا إلـــذام، وإن مل لكـــن كـــذباأل، 1ح  10ب  291ص  16األنـــوار: ج 
 والرسول  لحم اهلل عليط و لط وسلم معصوم عن مثلط قطعاأل.
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إســدال الســتائر علــحم هــذا النــور الســالا اإل ــ  وال ــيام الالمــا الربــاين؟ وقــد ور،: )ان القــر ن 
  .121 حق ونور(

 .129 عنط عليط السالم: )انا اهل بين عندنا معاقل العلم وضيام األمر(كما ور، 

 830القرآُ نور وضياء
 ــ  االســتنارة واالست ــامة بــالقر ن احلكــيم ) ظلمــات احليــاة ومشــاكلها، قــال  مساا:لة:

ومن أعرا عن اكر  ندن لط معيشة ضنكاأل تعاىل: 
131 . 

 . 132سبقنكم بالعمل بط غريكم)وقال عل  عليط السالم: )اهلل اهلل ) القر ن، نال ل
ولعل ااما بني النور وال يام ـ ما حلاظ أن ال يام عا،ة لكـون نابعـاأل مـن الـذات، والنـور 

ـ هو أن القر ن ل  م القلـوب واألرواح واحليـاة، وأنـط قـد  131لكون مكتسباأل من اللري 133عا،ة
ال: إن ال ـيام ) اكتس  نور  من اهلل سبحانط، و) األو ال لكف  واو، نسبة ما، نال لقـ

هــو الــذ  اعــل الشــمس ضــيامأل والقمــر الــنفس والنــور ) اللــري )الغــري(، كمــا قــال ســبحانط: 
نورا

 وأملعنا إىل الك نيما سبق. 131
نهـــو نـــور  136وقـــد لقـــال: إن )ال ـــيام( بلحـــاظ ان النورانيـــة ااتيـــة لـــط كمـــا هـــ  الشـــمس

                                                           

 ) كتابط عليط السالم اىل معاولة. 191كتاب سليم بن قيس ص  - 121

 .301تصاص صاال  - 129

: )وعلـــحم ســبيل التوســا قيــل ان القــر ن نـــور، الن 211و) كتــاب التوحيــد للشــيخ الصــدوق ص - 130
الناب لهتدون بط ) ،لنهم كمـا لهتـدون بال ـيام ) مسـالكهم، و ـذا املعـل كـان النـ   ـلحم اهلل عليـط 

 و لط وسلم منريا(. نت مل.

 .121لط:  - 131

) و ـــيتط عليـــط الســـالم عنـــد وناتـــط. و) اـــج البالغـــة  2ح 11ب 99ص 71حبـــار األنـــوار: ج - 132
ومن و ية لط عليط السالم للحسن واحلسـني عليهمـا السـالم ملـا ضـربط ابـن ملجـم لعنـة  17/1الكتاب 

 اهلل عليط، ونيط: )واهلل اهلل ) القر ن ال لسبقكم بالعمل بط غريكم(.

 ل ندقق.31]النور:  اهلل نور السماوات واالراقيد )عا،ة( لقولط تعاىل:  - 133

 رااا جمما البحرلن ما،ة )ضوم(.- 131

 .1لونس:  - 131

 وكما أن الزواية ااتية لطربعة، والدسومة ااتية للدهن. - 136
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 بنفسط.
 من اللري، وهو البار  ال وعال. 137و)النور( بلحاظ اكتساهبا، ولو جبعل منش  االنتزا 

وكالمهـــــا لـــــوحا نيـــــط كونـــــط منـــــرياأل وم ـــــيئاأل للقلـــــوب واألرواح واحليـــــاة، ملكـــــان الو ـــــب بــــــ 
نالقر ن نور ألنط لنري سـبيل العقيـدة والشـرلعة والـدنيا واآل ـرة، ولـيس  131)السالا( و(الالما)

 متحد،األ ) بقعة  لرية بل هو سالا لشرق علحم العامل.
( ندنــــط لفهــــم مــــن معــــل التحــــرو أل ــــاأل، نــــدن النــــور لــــ   ملعــــط ملعــــة ومواــــاأل وأمــــا )الالمــــا

 139موااأل.
 وههنا نقطة  در اإلشارة إليها وه :

إن لكل ش م  لقط اهلل تعاىل نوراأل، رعل ان لط ـ من ،ا لط ـ ،ليالأل لرشـد إليـط، وقـد اعلـط 
 قة ااتط.. وبتجلياتط مرشداأل إىل حقي 110اهلل حبيث لكون بنفسط كاشفاأل عن نفسط

والقــر ن الكــرق )نــور ســالا وضــيام المــا( نكاشــفيتط لذاتــط ) أالــحم ،راــات الوضــوح، 
 ب شد وأكمل أحنام الداللة.. … و،اللتط علحم حقانيتط وعلحم استخالل اهلل تعاىل لط و

نهـــو الفـــر، األكمـــل ملـــا ور، ) احلـــدلث الشـــرلب: )ان علـــحم كـــل حـــق حقيقـــة وعلـــحم كـــل 
 111 واب نوراأل(.

 ناس وإرشا همهداية ال
لنبلــ  أن لكــون اإلنســان ها،لــاأل ومرشــداأل وســراااأل م ــيئاأل للمجتمــا، نــدن و ــب  مساا:لة:

                                                           

 كما ) اا  باب الزهان واا  باب إلساغوا  )الكليات ا مس(.  - 137

البحــرلن مـا،ة )ســطا( )السـالا(: الالمـا املرتفــا، و)الالمـا(: امل ـ م، )ملــا( أ : أضـام، جممـا  - 131
 و)ملا(.

قــد تكــون اســتفا،ة هــذا املعــل بــالنظر ملــوار، االســتعمال املختلفــة الــا لفيــد بع ــها الــك، رااــا  - 139
 )لسان العرب( ما،ة )ملا( وقد تكون للقرلنة املقامية أو املتفاهم العر).

رازات الكيماولــة وغريهــا  نمــثالأل األمــواج الصــوتية والتمواــات الفكرلــة واإلشــعاعات واألشــعة واإلنــ - 110
 كلها تكشب عن الش م وتوضر  صو ياتط وموا فاتط بل وأحيانا حم كنهط، نت مل.

. 10ح  9ب  71ص  11، والوســـــــــائل: ج 31ح  9ب  16ص  11وســـــــــائل الشـــــــــيعة: ج  - 111
بـــاب تـــرو  2ح 1ص 1. وتفســـري العياشـــ  ج11ا لـــس  16ح 367واالمـــاو للشـــيخ الصـــدوق ص

 باب ما رو  ) غيبة اإلمام املنتظر )عج(. 2ح 111القر ن. وغيبة النعماين صالروالة الا صالل 



201 

 

القر ن الكرق بالنور وال يام إملا  إىل ن يلة هذلن األمرلن وقيمتهما الكبـرية، وإىل ن ـيلة مـن 
 ا ــة مــا مالحظــة و ــب النــ   ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم بـــ : )كــان  112ومــا لتحلــحم هبمــا

 113قط القر ن(. ل
 .111واعلنا لط نوراأل ميش  بط ) النابوقال سبحانط: 
 .111وسراااأل منرياوقال تعاىل: 

لـــوم وبالنســـبة إىل الكفـــار وحنـــوهم لقـــول اهلل ســـبحانط وتعـــاىل حكالـــة عـــنهم ) اهشـــر: 
وا لقول املنانقون واملنانقات للـذلن  منـوا انظرونـا نقتـبس مـن نـوركم قيـل اراعـوا ورامكـم نالتمسـ

 .116نوراأل 
ندن دل اكتساب النور الرباين هو الدنيا. أما اآل رة ندن اإلنسان وصد نيها ما كـان قـد 

 زرعط ) ،نيا  من نور وظلمة، كما ور، ) الروالات: 
 . 117)اتقوا الظلم ندنط ظلمات لوم القيامة(

  .111 وقال عليط السالم: )الدنيا مزرعة اآل رة(
صبحان ) لوم القيامة نوراأل وظلمة ما،لني أل ـاأل، رعـل أامـا ل 119نالنور والظلمة املعنولان

 لتجليان ـ نيما لتجليان ـ هبذا النحو من التجل  أل األ.

                                                           

التعدلــة بلحــاظ إللــام ا صو ــية ونهــم املنــاط عقــالأل وعرنــاأل، وررــا لقــال: بــ ن كــل إ بــار مــن هــذا  - 112
 القبيل لت من، أو لستلزم إنشام من الك القبيل.

ول اهلل  ــــلحم اهلل عليــــط و لــــط  لقــــط بــــاب العتــــاب، ونيــــط : )كــــان رســــ 19ص 1جمموعــــة ورام ج - 113
 .13ب 310ص 6القر ن( ورااا أل ا شرح النهج: ج

 .122األنعام:  - 111

 .16األحزاب:  - 111

 .13احلدلد:  - 116

 16ص 1، عــن رســول اهلل )ص(. وجمموعــة ورام ج2ح 77ب 331ص 11وســائل الشــيعة: ج - 117
 باب الظلم.

ــــوب ص - 111 ــــاين والعشــــرون. وجم 19ارشــــا، القل ــــاب الث ــــان الســــبب   92ص 1موعــــة ورام جالب ) بي
 الذ  لنال بط حسن ا لق علحم ااملة.

 أ  الف ائل والراائل. - 119
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 بينة بصائره منزشفة سرائره منجلية ظواهره

 البصائر البينة
لنبلــ  ان تكــون البصــائر واحلجــج بينــة وواضــحة، وقــد اعــل اهلل ســبحانط القــر ن   مساا:لة:

 متاما للحجة ومقدمة للهدالة.كذلك، والك ا
ونرى الك بوضوح ) الكتاب احلكيم، و) كلمات الرسول االعظـم  ـلحم اهلل عليـط و لـط 

 وسلم واالئمة املعصومني عليهم السالم و)  طبة الصدلقة نالمة الزهرام عليها السالم.
ا) اهلل شك نالر السماوات واالراقال تعاىل: 

 110. 
 . 111النجدلنوهدلنا  وقال سبحانط: 

 .112وقال رسول اهلل  لحم اهلل عليط و لط وسلم: )قولوا ال الط اال اهلل تفلحوا( 
 قو ا عليها السالم: )بينة(أ : واضحة ظاهرة، من البيان والظهور.

و)البصـــــائر): مجـــــا )بصـــــرية( نعيـــــل رعـــــل الفاعـــــل أ  املبصـــــرات، أ  حججـــــط وبراهينـــــط 
 و،الئلط.

 حجية ظواهر الزتاب
وهـذ   113اهر الكتاب حجة، ولـدل علـحم الـك أ،لـة كثـرية مـذكورة ) مظااـا،ظو  مس:لة:

اامــل ومــا ســبقها ومــا ســيلحقها مــن كلمــات الســيدة الزهــرام عليهــا الســالم مــن األ،لــة علــحم 
 الك.

 نكيب ال لكون حجة ما أن بصائر  بينة وظواهر  منجلية؟
 وكيب ال لكون حجة وهو ال يام السالا والنور الالما؟

                                                           

 .10ابراهيم:  - 110

 .10البلد:  - 111

، نصل نيما القحم من الكفـار ) رسـالتط، ونيـط: )لـارق اهـارك: رألـن النـ  16ص 1املناق  ج - 112
عليـــط حلـــة محـــرام وهـــو لقـــول: قولـــوا ال الـــط اال اهلل  ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وســـلم ) ســـولقة ا  احلجـــاز 

تفلحوا. وأبو   لتبعط ولرميط باحلجارة، وقد اومحم كعبيط وعرقولـط وهـو لقـول: لـا الهـا النـاب ال تطيعـو  
 نانط كذاب(.

 رااا الو ائل إىل الرسائل حبث حجية ظواهر الكتاب و)اال ول( لإلمام املؤلب. - 113
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 لكون حجة ما أن بط تنال حجج اهلل املنورة؟ وكيب ال
 وكيب ال لكون حجة ما أن بط تنال شرائعط املكتوبة؟

نظواهر القر ن حجة مطلقاأل، وما ليس لط ظاهر نليس حجة، مثل: املتشابط ونواتر السور 
 وحنو الك، نان علمط عند اهلط عليهم ان ل الصالة والسالم.

جيـــة، ألن الظهـــور هـــو لرلـــق نهـــم العقـــالم مقا ـــد وهنـــاو الـــتالزم بـــني الظهـــور وبـــني احل
 .111املتكلمني كما بني ) )اال ول( مفصالأل 

و)الســرائر): مجــا )ســرلرة( مــن الســر، نــدن األســرار ا فيــة مــن القــر ن منكشــفة ملــن تــدبر 
نيها واستعان رن نزل القر ن ) بيوهتم، عليهم ان ـل الصـالة والسـالم، ولـذلك كانـن ،عوتـط 

 نيط:  سبحانط للتدبر
أنال لتدبرون القر نقال اهلل تعاىل: 

111. 
 .116لعلمط الذلن لستنبطون منهموقال سبحانط: 

نعمقط لظهر ملن تدبر نيط، وليس من قبيل الطالسم واللـوامض واألحـاا  واألللـاز، كمـا 
 لستعملها الكهان.

مثـــل   )منجليــة): ظـــاهرة )ظــواهر ( نلـــيس مثــل األشـــيام املســتورة، نـــال غطــام عليـــط، ولــيس
 كت  الفلسفة املعقدة، بل هو كالشمس املشرقة ) رابعة النهار.

 

 مغتبطة به أشياعه

 من هم أشياع القرآُ؟
لصــــدق )أشــــيا  القــــر ن( حقيقــــة علــــحم مــــن شــــالعط مطلقــــاأل، إا املــــرا، باألشــــيا :  مساااا:لة:

األتبـــا ، واألتبـــا  احلقيقيـــون وبقـــول مطلـــق هـــم الـــذلن لتبعـــون مـــنهج قائـــدهم ) كـــل  ـــلرية 
 كبرية.و 

                                                           

 سائل( لالمام املؤلب )،ام ظلط(.رااا )الو ائل اىل الر  - 111

 .12، والنسام: 21دمد:  - 111

 .13النسام:  - 116
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نيجــ  علــحم النــاب أن  علــوا القــر ن أمــامهم وإمــامهم، ) األ ــول والفــرو ، ) السياســة 
واالقتصــا،، وكانــة منــاح  احليــاة، نــدن املصــداق الكامــل ملشــالا القــر ن هــو مــن كــان كــذلك، 
وإن اللق أل األ ـ من باب التسامر أو من باب الكل  املشكك ـ علحم من امتثل أوامر  غالبـاأل، 

 املستحبات ناإلتبا  مستح .. أما )
وكــذلك بالنســبة إىل الرســول  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم، واألئمــة الطــاهرلن ) ــلوات اهلل 
علــيهم أمجعــني( و) التــارلخ: ان املــرأة الــا للــ  رســول اهلل  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم منهــا 

و لـط وسـلم: ال إ ـا أنـا  الراو  إىل زواها، قالن: لـا رسـول اهلل أتـ مرين؟ نقـال  ـلحم اهلل عليـط
 شانا.

أتبا  القر ن وما هم عليط  117قو ا عليها السالم: )ملتبطة بط أشياعط( ندن الناب للبطون
 من العلم والف يلة والعزة وسائر الف ائل ومقومات احلياة السعيدة، بسب  عملهم بالقر ن. 

 .111 و) الدعام: )وااعلين من أشياعط وأتباعط(
 حم اهلل عليط و لط: )..اللهم اغفر لعل  وارلتط ودبيط وأشياعط وأتباعط(و) احلدلث عنط  ل

119. 
هذا علحم قرامتط بنحو اسم املفعول وهو األظهر، وميكن أن لقرأ علحم اسـم الفاعـل واملعـل 

 160حينئذ: نرحة ومسرورة بط أشياعط.
 

 
 

 

 

 قائد إلى الرضواُ إتباعه

                                                           

 غبطتط: ااا متنين مثل ما لط من غري ان ترلد زوالط منط. - 117

 حرز ملقتدى الساادلن اإلمام زلن العابدلن عليط السالم.  16مهج الدعوات ص - 111

 نصل ) دبة املالئكة الا . 231ص 2املناق  ج - 119

 من معاين اللبطة: الفرح والسرور وحسن احلال، رااا ) لسان العرب( ما،ة )غبط(. - 160
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 إتباع تعاليم القرآُ
القـر ن ) مجيـا اوانـ  احليـاة، ألنـط لقـو، إىل اانـة والرضـوان،     إتبا  تعـاليم مس:لة:

 إضانة إىل أنط نو  شكر للمنعم، نيلزم ـ حبكم العقل ـ إتباعط.
نعـم الواـوب إ ـا هـو ) الواابـات، األعـم مـن أن لكـون الفعـل واابـاأل أو تركـط، أمـا إتبـا  

 القر ن ) مستحباتط نهو من املستح  كما هو واضر.
بزاام يساالك الااى الرضااواُلــارة ااامعــة: هــذا و) ز 

نــاام )علــيهم الســالم( عكــدل  161
 .162القر ن

و)الرضـــوان( هـــو أعلـــحم مراتـــ  الرضـــحم، واملـــرا، بـــط: رضـــحم اهلل ســـبحانط، أو رضـــاهم )أ : 
يااااا أيتهااااا الااااانفس المطمئنااااة ارجعااااي إلاااااى ربااااك راضاااااية الرضــــحم النفســــ ( قــــال تعـــــاىل: 

 .163مرضية

 حرمة إتباع غير القرآُ
وــرم إتبــا  غــري القــر ن، أو تقدميــط علــحم القــر ن، ألنــط القائــد اإل ــ  الوحيــد الــذ  مساا:لة: 

 ل من السعا،ة ) الدارلن.
وإ بات الش م وإن كان ال لنف  ماعدا  را هـو هـو، إال أن القـرائن املقاميـة وكـذا السـياق 

 قد تفيد احلصر والنف ، كما ) هذ  ااملة من كالمهـا، نالقـر ن 
ماعدا  الظلمة، أما الرسول والعوة ) لوات اهلل عليهـم أمجعـني( نهـم محلـة القـر ن  هو النور و

 .161ومفسرو  كما ور، ) األحا،لث ر امني شم

 مسموليات القائد
   أن لكون القائد حبيث لقو، أتباعط إىل الرضوان وإىل السـعا،ة، و) احلـدلث مس:لة: 

                                                           

 زلارة أ رى اامعة. 276: ص. وعيون أ بار الرضا302البلد األمني: ص - 161

 نصل ) دبة املالئكة إلا . 231ص 2املناق : ج - 162

 .21ـ 27الفجر:  - 163

أن أئمـة أهـل البيـن علـيهم السـالم هـم أهـل  ) 19رااا )بصائر الدراات( اازم األول الباب  - 161
) أن األئمــة علــيهم الســالم اعطــوا  1الــذكر الــذلن أمــر اهلل بســؤا م، و)البصــائر( ااــزم الثــاين البــاب 

 تفسري القر ن الكرق والت ولل.
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أن  علـك قائـد أمـا اىل … ل  س لن رك نيـكعنط ) لحم اهلل عليط و لط وسلم( قال: )لا ع
 .161 اانة ن عطاين(
 .166 قال: )وانا قائد املؤمنني اىل اانة( وعن عل 

 

 مم  إلى النجاة استماعه

 االستماع للقرآُ الزريم
وإ ا قاارء القاارآُ لســتح  االســتما  إىل تــالوة القــر ن الكــرق، قــال ســبحانط: مساا:لة: 

فاستمعوا له وأنصتوا
: )اعلتط نوراأل ،عام  تم القر ن عن االمام زلن العابدلن، و) 167

اتد  بط من ظلم ال اللة وااهالة باتباعط، وشفامأل ملن أنصن بفهـم التصـدلق اىل اسـتماعط(
 

161 . 
: ) ـ  االنصـات للقـر ن ) الصـالة وغريهـا، وااا  و) احلدلث عـن االمـام الصـا،ق

 .169 ا (قرم عندو القر ن وا  عليك االنصات واالستم
 171، إلمكـــان أن لســـتما اإلنســـان وهـــو لـــتكلم بـــال إنصـــات170وإ ـــا اـــام تعـــاىل بلفظـــني

                                                           

ىـس  ، س ل رسول اهلل  لحم اهلل عليط و لـط وسـلم ربـط عزواـل ) علـ  311ا صال: ص -  161
 .91 صال، ح

 .211اال تصاص: ص - 166

 .201األعرال:  - 167

 نيما نذكر  من عمل   ر لوم من شهر رم ان. 31الباب 261اإلقبال: ص - 161

 من سورة األعرال. 132ح 11ص 2تفسري العياش : ج - 169

. و) تفســري )تقرلــ  201( األعــرال: وإاا قــرم القــر ن ناســتمعوا لــط وأنصــتوا) قولــط ســبحانط: ) - 170
ن(: االنصــات هــو الســكوت، ومــن املعلــوم ان اإلنصــات أ ــ  مــن االســتما ، نــان القــر ن اىل األاهــا

اإلنســـان ررـــا لســـتما اىل الكـــالم وهـــو لـــتكلم، ولـــذا نـــ  عليـــط، نـــان األ،ب ان لســـتما اإلنســـان وال 
وكــاتبوهم ان علمــتم نــيهم لــتكلم، وهــذا األمــر لالســتحباب ككثــري مــن أوامــر القــر ن الكــرق، كقولــط: )

 علحم الك األحا،لث. انتهحم.( كما ،لن  ريا
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 نالالزم االستما  واإلنصات معاأل. 
ولذا ور، عنط ) لحم اهلل عليـط و لـط وسـلم(: )العلـم اإلنصـات،   االسـتما  لـط،   احلفـا 

 .172 لط،   العمل بط،   نشر (
مــام ) الصــالة ااهرلــة حســ  املســ لة الفقهيــة أمــا واــوب االســتما : نهــو عنــد قــرامة اإل

 املشهورة والا ور، عليها الدليل، نت مل. 
و)استماعط(: مصـدر )اسـتما(، نـدن أرلـد بـط املعـل املعهـو، مـن االسـتما ، نقو ـا )عليهـا 
الســالم(: )مــؤ، إىل النجــاة اســتماعط( بنحــو املقت ــ ، إا اســتما  احلــق لســوق اإلنســان حنــو 

 ثرياأل ما. االلتزام بط ك
ولكن قد لرا، بط املعل الكنائ ، وهو العمل، ب ن لكون االستما  كنالة عن العمل، نمن 
عمل بالقر ن لنجو ) الدنيا من املشاكل، و) اآل رة من العذاب والعقاب، ولؤلد هذا املعل 

 173موار، االستعمال املتكثرة واآللات الشرلفة.
                                                                                                                                                                      

ـــنفس علـــحم الســـما  مـــا الســـكوت، رااـــا  - 171 اإلنصـــات هـــو: االســـتما  مـــا ســـكوت أو تـــولني ال
التفاســري ) تفســري اآللــة الشــرلفة، مــثالأل: ) تفســري جممــا البيــان: )اإلنصــات: الســكوت مــا اســتما ، 

جممــا البحــرلن  قــال ابــن األعــراك: نصــن وأنصــن وانتصــن: اســتما احلــدلث وســكن(، ورااــا أل ــا
مـا،ة )نصــن( وغــري الــك. و) )لســان العــرب( مــا،ة )نصــن(: )اإلنصــات: هــو الســكوت واالســتما  

 للحدلث.. أنصن لنصن إنصاتا: ااا سكن سكوت املستما(.

،راـــات العلـــم ىســـة، ونيـــط: )عـــن اعفـــر بـــن دمـــد عـــن أبيـــط  13ح 271رااـــا ا صـــال: ص - 172
 ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم، نقــال: لــا رســول اهلل مــا العلــم؟ علــيهم الســالم، قــال: اــام راــل اىل النــ  

قال  لحم اهلل عليط و لط وسلم: اإلنصات، قال:   مط؟ قال  لحم اهلل عليط و لـط وسـلم: االسـتما  لـط، 
قال:   مط؟ قال  لحم اهلل عليط و لط وسـلم: احلفـا لـط، قـال:   مـط؟ قـال  ـلحم اهلل عليـط و لـط وسـلم: 

. وشــبهط ) 117مــط؟ قــال  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم:   نشــر (. ومنيــة املرلــد صالعمــل بــط، قــال:   
 .17ص 2جمموعة ورام ج

ل أ : 16( ]النســام: غــري مســمال أ : مطيعــون، و)17( ]التوبــة: رــاعون  ــمنمــثالأل: نســرت ) - 173
نـق الكفـار ل أ  : ال تقـدر أن تو 12( ]الـروم: ندنـك ال تسـما املـوتحم غري جماب إىل ما تدعو إليط، و(

لقبــول احلــق، و)أعــوا بــك مــن ،عــام ال لســما( أ  : ال لســتجاب وال لعتــد.. وهكــذا، رااــا )جممــا 
البيــان( و)تقرلــ  القــر ن اىل األاهــان( وغريمهــا مــن التفاســري. و) الكــالم العــرك: )اســتما إىل نــالن( 

( أ  مـــا من بللاتنـــاان تســـما اال مـــن لــؤ أ : ألعــط. و) )لســـان العـــرب( مــا،ة )رـــا(: )قولـــط تعــاىل: )
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 التزاحم بين االستماع والقراءة
إاا تزاحم االستما  للقر ن ما تالوة اإلنسان نفسط، نقد لكون املقدم هـو األول : مس:لة

 ) ااملة، ب ن لوو القرامة ولستما، ملا نيط من االحوام األكثر والت  ر األكثر أل األ، نت مل.
) الصـالة،  وقد سبق ان الك املنـانق )ابـن الكـوا( ملـا قـرأ القـر ن وأمـري املـؤمنني علـ 

إىل القــرامة، نلمــا قــرأ الــك املنــانق  عــن القــرامة حــم إاا انتهــحم عــا،  مــام توقــب اإل
 .171  عا، إىل القرامة القر ن مرة أ رى سكن اإلمام 

 توجيه ا خرين نحو االستماع 
لســتح  تنبيــط اآل ــرلن علــحم مطلوبيــة االســتما  إىل القــر ن،  ا ــة إاا تلــ  ) مساا:لة: 

، هـذا مـن األمـر املسـتح ، وقـد قـرر ) بـاب األمـر بـاملعرول ا ـالس العامـة كـالفواتر وغريهـا
والنهـــحم عـــن املنكـــر: أن املعـــرول إاا كـــان مســـتحباأل واملنكـــر إاا كـــان مكروهـــاأل اســـتح  األمـــر 

 ، وقد قالن )عليها السالم(: )مؤ، إىل النجاة استماعط(. 171باألول والنهحم عن الثاين
  مسة:هذا واالستما  را هو هو لنقسم اىل األحكام ا
 نالواا : كاالستما  اىل احلق ) موار، واوبط.

: )مــن تــرو االســتما  مــن او  واملســتح : كاالســتما  اىل القــر ن الكــرق، وكقولــط 
 .177 : )عو، أانك حسن االستما (نت مل. وقال  176 العقول مات عقلط(

                                                                                                                                                                      

تســما اال مــن لــؤمن هبــا، وارا، باالرــا  ههنــا: القبــول والعمــل رــا لســما، النــط ااا مل لقبــل ومل لعمــل 
نهـــو رنزلـــة مـــن مل لســـما.. ومنـــط قـــو م )رـــا اهلل ملـــن محـــد ( أ  أاـــاب محـــد  وتقبلـــط، لقـــال: ارـــا 

 ،عائ : أ  أا ، الن غرا السائل االاابة والقبول(.

 117ح 23ب 313ص 33سـورة الــروم. وحبــار األنــوار: ج 160ص 2فســري القمــ : جرااـا ت - 171
لقــرأ،  لصــل  وابــن الكــوا  لفــط وأمــري املــؤمنني : )كــان علــ  بــن أك لالــ عــن الصــا،ق

ولقــد أوحـ  اليـك واىل الــذلن مـن قبلـك ألن أشـركن ليحــبطن عملـك ولتكـونن مــن نقـال ابـن الكـوا: )
حــم ســكن ابــن الكـوا،   عــا، ) قرامتــط، حـم نعــل ابــن الكــوا  ( نســكن أمــري املـؤمننيا اسـرلن

نا ـــز ان وعــد اهلل حـــق وال لســـتخفنك : ) ــالو مـــرات، نلمـــا كــان ) الثالثـــة قـــال أمــري املـــؤمنني
 (.الذ  ال لوقنون

 .2املس لة 173كتاب األمر باملعرول والنه  عن املنكر ص   11رااا موسوعة الفقط ج - 171

 ) العقل. نصل من كالم أمري املؤمنني 199ص 1كنـز الفوائد: ج  - 176
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اللغاااو والاااِين هااام عااان واملكـــرو : كاالســـتما  اىل الللـــو غـــري اهـــرم منـــط، قـــال تعـــاىل: 
معرضُو

 171.  
وا ا سمعوا اللغو أعرضوا عنهوقال سبحانط: 

 179 . 
: )وال تصــــغ اىل مــــا اللزلــــد )  ــــالحك اســــتماعط نــــان الــــك لصــــد  وقــــال علــــ  

 .110 القلوب ولوا  املذام(
واحلـــرام: كاالســـتما  لللنـــام والليبـــة، نقـــد )اـــحم ) ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وســـلم( عـــن الليبـــة 

 .111عن النميمة واالستما  اليها( واالستما  اليها.. واحم
 واملباح: غري الك.

 .112وهل هناو نرق بني السما  واالستما  حكماأل؟ اكرنا تفصيلط ) الفقط

 كراهة االنشغال عن االستماع
لكــر  الــتكلم وكــذا االنشــلال بســائر األعمــال عــن االســتما  للقــر ن عنــد قرامتــط، مساا:لة: 

 .113اللهم إال ل رورة أو أمر أهم
ة إ ا تستفا، رعونة ا ارج، وإال نال تالزم بني كراهـة الفعـل واسـتحباب الـوو، أو والكراه

العكــس، كمــا اكــروا ) مبحــث املســتحبات واملكروهــات، وإن قيــل بــني الوااــ  واحلــرام حنــو 
، نــداا واــ  شــ م حــرم تركــط، وإاا حــرم شــ م واــ  تركــط، وهــذا لــيس رعــل 111هــذا الــتالزم

 إ ا حكمني ) موضو  واحـد، و 

                                                                                                                                                                      

 .1211الفصل األول، القول واللسان، ح 211غرر احلكم و،رر الكلم: ص - 177

 .3املؤمنون:  - 171

 .11القص :  - 179

 .1211الفصل األول، القول واللسان، ضمن احلدلث  211غرر احلكم و،رر الكلم: ص - 110

اكـــر مجـــل مـــن منـــاه  النـــ   ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط  الفصـــل الثـــاين ) 121مكـــارم األ ـــالق: ص - 111
 عنط  لحم اهلل عليط و لط وسلم.  66ا لس  121وسلم. واألماو للشيخ الصدوق ص

 .211ص 1رااا موسوعة الفقط كتاب املكاس  اهرمة ج - 112

 ان  ر التعبري. - 113

 العقل ، ندقق.  - 111
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 احلكم واحد نعالأل، واوباأل أو نرمياأل، واآل ر منتز  منط أو ظل لط.

 885التدبر في القرآُ الحزيم
لستح  التدبر ) اآللات القر نية، حني وإ ر استماعها، بل مطلقا، قـال تعـاىل: مس:لة: 

افال يتدبرُو القرآُ ام على قلوب أقفالها
116. 

 . 117 وا بط ندنط ابلغ العز(: )تدبروا  لات القر ن واعتز وقال عل  
ولعــل هــذا مــن علــل احلــث علــحم االســتما  ـ ) الروالــات ـ إا بالتــدبر ) الكتــاب لنــال 
اإلنســان العدلــد مــن حجــج اهلل تعــاىل ممــا ال لكتشــب ) بــا،  النظــر، وبالتــدبر تنــال جمموعــة  

ــــرية مــــن )عزائمــــط( ومــــا حلقهــــا ممــــا اكــــر ) كالمهــــا )عليهــــا الســــالم( إىل قو ــــا : )شــــرائعط كب
 املكتوبة(. 

، بــل رالحظــة املــوار، الكثــرية الــا ولت ــر الــك أكثــر رالحظــة ق ــام أمــري املــؤمنني 
 . 111استند نيها املعصومون )عليهم السالم( إىل القر ن الكرق

                                                           

قــة لرااــا )الفقــط: حــول القــر ن احلكــيم( حــول هــذا املبحــث وكثــري مــن املباحــث الســابقة والالح - 111
وكتــ  التفاســري لإلمــام املؤلــب، وكتــاب ) ــوالر  عــن القــر ن( آللــة اهلل املعظــم الشــهيد الســيد حســن 
ــــب نفهــــم القــــر ن؟( و)التــــدبر ) القــــر ن( آللــــة اهلل الســــيد دمــــد رضــــا  الشــــرياز  (قــــد ) وكتــــاب )كي

 الشرياز ، وغري الك.

 .21لط وسلم(: دمد ) لحم اهلل عليط و   - 116

 الفصل الرابا ) القر ن. 1911ح 111غرر احلكم و،رر احلكم ص - 117

 11إىل قولـط تعـاىل ) سـورة ااـن: مثالأل ) قصة قطا لد السارق حيث اسـتند اإلمـام ااـوا، - 111
. 1113ح 1ب 111ص 1( ]رااـا مسـتدرو الوسـائل: جوأن املسااد هلل نـال تـدعوا مـا اهلل أحـداأل )

 ل.  109ح 319ص 1  جوتفسري العياش
أ،ا مدة احلمل عز الراو  إىل  لتـني مـن  لـات القـر ن، اآللـة  وكذلك ندلد اإلمام أمري املؤمنني

ومحلـط ونصـالط ل واآللة الثانية: )233) ]البقرة: والوالدات لرضعن أوال،هن حولني كاملنياالوىل ه : (
، ة ولـدت لسـتة أشـهر، ننبهـط علـ ل حيث ان عمر أمر بـرام امـرأ11( ]األحقال:  ال ون شهراأل 

 وعجي   لات اهلل نيط.  عل  بن أك لال  6) و ب 116رااا الطرائب ص
ملـن سـ لط وقـال: عثـرت نـانقطا ظفـر  نجعلـن علـحم ا ـبع  مـرارة  وكذلك إاابة اإلمام الصا،ق
 اهلل مــا لرلــد؟: )لعــرل هــذا وأشــباهط مــن كتــاب اهلل قــال عزواــل: )نكيــب أ ــنا بالوضــوم؟ قــال
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وهنـــاو الكثـــري ممـــن األحكـــام الفقهيـــة الـــا اســـتند الفقهـــام ) استكشـــانها إىل التـــدبر ) 
كمــا أن هنــاو   119هــر الــك مــن مرااعــة كتــ  الفقــط و لــات األحكــامالقــر ن الكــرق، كمــا لظ

ـــــل واالاتماعيـــــة واالقتصـــــا،لة ـــــة واأل ـــــولية ب ـــــا  190الكثـــــري مـــــن البحـــــوو الكالمي وغريهـــــا ال
 استنبطن من كتاب اهلل عز التدبر والت مل والتفكر.

 هذا وقد ور، ) روالات كثرية احلض علحم الك، نمنها: 
 191كلما نتحن  زانة لنبل  لك أن تنظر ما نيها(. ) لات القر ن  زائن ن قولط 

بــل ررــا أمكــن القــول باســتفا،ة راحــان التــدبر واســتحبابط مــن هــذ  ااملــة مــن  طبتهــا: 
)مؤ، إىل النجاة استماعط( ندن األمر باإلستما  لفيد الك عرناأل، ما حلاظ الفرق بني السما  

 واالستما  وحلاظ املقدمية. 
 ر أكمل أنرا، االستما ، نت مل.بل قد لقال: بكون التدب

أفاااال يتااادبرُو القااارآُ أم علاااى قلاااوب : هـــذا باإلضـــانة إىل مـــا ور، مـــن قولـــط ســـبحانط
أقفالها

 نتكون هذ  اآللة وشبهها مؤلدة  ذ  االستفا،ة العرنية. 192

 القراءة بصوت حسن ممثر 
لالتعــاظ  لســتح  قــرامة القــر ن ب حســن األ ــوات، وأشــدها تــ  رياأل، نداــا أ،عــحممساا:لة: 

                                                                                                                                                                      

، والتهـــذل : 1ح 33ص 3ل امســر عليــط( ]رااــا الكــا): ج6( ]املائـــدة: ليجعــل علــيكم مــن حــرج
 277ص 2. وحبـــــــار األنـــــــوار ج3ح 16ب 77ص 1. واالستبصـــــــار: ج27ح 16ب 363ص 1ج
 ل.32ح 33ب

إال أن تكـون هـارة عـن تـراا ل وقولـط سـبحانط: )271(]البقرة: أحـل اهلل البيـامثالأل قولط تعاىل: ) - 119
ل وغريمهـــا حيـــث تـــدبروا ) )البيـــا( وغـــري ، رااـــا للتفا ـــيل )املكاســـ ( للشـــيخ 29]النســـام: ( مــنكم

 األنصار  )قدب سر ( و)الفقط: البيا( لإلمام املؤلب )،ام ظلط(.

إ ـا ولـيكم اهلل ورسـولط ل و)22) ]األنبيـام: لو كـان نيهمـا   ـة إال اهلل لفسـدتامثالأل : قولط تعاىل ) - 190
نلكـم راوب ل و(33( ]األحـزاب: ليـذه  عـنكم الـراس أهـل البيـنل و)11ائـدة: ) ]املوالذلن  منـوا

وحسـبوا أال تكـون ل و)110( ] ل عمـران: تلك األلام نداو ا بني النابل و)279) ] البقرة: أموالكم
 ل.216( ] البقرة: ال إكرا  ) الدلنل و)711) ] املائدة: نتنة

 .2ح 609ص 2الكا): ج - 191

 .21دمد:  - 192
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 واالعتبار وا شو . 
قــال رســول اهلل ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم(: )حســنوا القــر ن ب  ــواتكم، نــدن الصـــوت 

 . 193 احلسن لزلد القر ن حسنا(
 وقال) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: )ان لكل ش م حليـة وحليـة القـر ن الصـوت 

 . 191 احلسن(
 .191 لصوت زلنة القر ن(وقال ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: )ان حسن ا

وهــذا كالبحـــث اآلنــب أل ـــاأل ممــا لســـتفا، مـــن كلماهتــا )عليهـــا الســالم( عرنـــاأل أو مقدميـــة، 
مــن قــرامهتم )علـــيهم  197ومــا أشـــبط الــك 196مؤلــداأل رــا ور، مــن )قــرامة القـــر ن ب حلــان العــرب(

 الصالة والسالم( القر ن ب  وات حسنة، نقد ور،: 
ب  ــوتاأل وكــان لرنــا  ــوتط حــم لســمعط اهــل كــان أحســن النــا  )ان علــ  بــن احلســني

 . 191 الدار(
 . 199كان لقرأ نررا مر بط املار نصعق من حسن  وتط(  و: )ان عل  بن احلسني

كان أحسن الناب  وتاأل بـالقر ن، وكـان ااا قـام ) الليـل وقـرأ رنـا   و: )ان ابا اعفر 

                                                           

مــــن األ بــــار ا موعــــة  بــــاب نيمــــا اــــام عــــن الرضــــا 69ص 2ج عيــــون أ بــــار الرضــــا - 193
 .322ح

 الفصل الثالث والعشرون. 19ااما األ بار ص - 191

 الفصل الثالث والعشرون. 19ااما األ بار ص - 191

، ونيــط: عــن رســول اهلل  ــلحم اهلل عليــط 1671ح 20ب 272ص 1رااــا مســتدرو الوســائل: ج - 196
عنـط )ص(: )اقـرموا  23الفصـل 11موا القـر ن ب حلـان العـرب(. و) اـاما األ بـار صو لط وسـلم: )اقـر 

 القر ن بلحون العرب وأ واهتا، وإلاكم وحلون اهل الفسق والكبائر..(.

عـــــــــن  1119ح 16ب 226ص 1كــــــــــ )اقـــــــــرأ كمـــــــــا لقـــــــــرأ النـــــــــاب( ] مســـــــــتدرو الوســـــــــائل: ج  - 197
 ل.الصا،ق

 .2ح 23ب 111ص 1وسائل الشيعة ج - 191

 .2ح 23ب 111ص 1ل الشيعة جوسائ - 199
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 .900 ون اىل قرامتط( وتط نيمر بط مار الطرلق من الساقني وغريهــم نيقومـون نيستمع
 أحسن الناب  وتاأل بالقر ن نكان ااا قـرأ وـزن وبكـحم السـامعون لتالوتـط( و: )كان 

901. 
ومنــط لعــرل أراحيــة كــل شــ م، مــن زمــان أو مكــان أو  صو ــيات، أواــ  االســتما  

 األكثر أو مهد األرضية لذلك.

                                                           

 20ب 271ص 1. ومســـــــــــــــتدرو الوســـــــــــــــائل ج2ح 21ب 119ص 1وســـــــــــــــائل الشـــــــــــــــيعة ج - 900
 ، عن الشيخ الطزس  ) االحتجاج.1611ح

 (.نصل ) معاو أمور ، )أ  موسحم بن اعفر 211ص 1املناق  ج - 901
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 به تنال حجج اهلل المنورة

 استخراج الحجج من القرآُ 
اســــتخراج احلجــــج مــــن القــــر ن احلكــــيم واعلــــط دــــوراأل للــــر، واالســــتدالل لنبلــــ  مساااا:لة: 

: )ان هذا القر ن هو النا ـر الـذ  ال للـش، وا ـا،  الـذ  واحلدلث واحلوار.قال عل  
 .902 ال ل ل، واهدو الذ  ال لكذب(

 وقد اكر العلمام: إنط ميكن استكشال العدلد من العلوم عز القر ن الكرق، منها: 
ااـــــة، ألن القـــــر ن بـــــني حججـــــاأل قولـــــة و كثـــــرية، ميكـــــن أن نـــــتعلم منهـــــا منـــــاهج علـــــم اه

االحتجاج، وه  ترشد إىل مصا،لق نرلدة لط أل األ، سـوام حججـط ) العقيـدة أو ) الشـرلعة، 
ندن كل أ ل أو نر  اكر ) القر ن الكرق علقل حبجة وعق  بدليل ـ عا،ة ـ مثـل قولـط تعـاىل: 

 903هلل لفسدتا(.)لو كان نيهما   ة إال ا
 .901فإُ اهلل ي:تي بالشمس من المشر  ف:ت بها من المغربوقولط سبحانط: 

ِكريوقال تعاىل ) الصالة:   .901أقم الصالة ل
 .906لزم فيها مناف و) احلج: 
 .907لعلزم تتقُوو) الصوم: 
تطهرهم وتزكيهمو) الزكاة: 

 إىل غريها. 901
بـــدليل عقلـــ  نطـــر ، تصـــرواأل أو تلميحـــاأل أو  نلالـــ  مـــا ) القـــر ن معلـــل ومســـتدل عليـــط

                                                           

 الفصل الرابا ) القر ن. 1973ح 111غرر احلكم و،رر الكلم ص - 902

 .22 األنبيام: - 903

 .211البقرة:  - 901

 .11لط:  - 901

 .33احلج:  - 906

 .113البقرة:  - 907

 .103التوبة:  - 901
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 ولو ) موضا   ر. 909تلوواأل 
 

 وعزائمه المفسرة

 عزائم القرآُ و فرائضه  
   ا ـاا القـر ن املصـدر األول لنيـل عـزائم اهلل ونرائ ـط، كمـا  ـ  ا ـاا السـنة مس:لة: 

صـــدراأل للتفســـري النبولـــة ) ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وســـلم( وكلمـــات املعصـــومني )علـــيهم الســـالم( م
: )متســك حببــل القــر ن وانتصــحط وحلــل حاللــط وحــرم حرامــط واعمــل واإلل ــاح. قــال علــ 
 .910 بعزائمط وأحكامط(

ولـذا لقـال: هـو  911و)العزمية( تت من معل اللزوم، وتطلق علحم مـا للـزم نعلـط أو للـزم تركـط
بــل اهــارم نعــم إاا اكــرت ) مقا 912عزميــة أو ر صــة؟، وتفســريها بــاأل   تفســري باملصــداق

 أرلد هبا الواابات نقط.
قو ـــا )عليهـــا الســـالم(: )عزائمـــط( مجـــا عزميـــة، أ  نرائ ـــط، و)املفســـرة( أ  الـــا نســـرها 
الرسول) لحم اهلل عليط و لط وسلم( وأوضر أاا عزائم وليسن ر صاأل، ألن القر ن وتو  علحم 

التفسري وقد نسـرها الن ) ـلحم الواا  واملستح  واحلرام واملكرو  واملباح، نالعزائم نتاج إىل 
 اهلل عليط و لط وسلم( و لط األلهار )عليهم السالم( بكلماهتم الوضامة.

وقـــد لكـــون املـــرا، مـــن )عزائمـــط املفســـرة( املفســـرة كنهـــاأل، أ  الـــا نســـرها الرســـول وأوضـــر 
ماهيتهـــا وحقيقتهـــا، ألن القـــر ن الكـــرق لشـــري عـــا،ة إىل عنـــاولن الواابـــات ال إىل تفا ـــيلها، 

                                                           

) إىل   ـر ، …رب العـاملنيلنـدن )3و2) ]الفانـة: احلمد هلل رب العاملني الرمحن الـرحيمنمثالأل: ( - 909
( وألنــــط لـــرحيمالـــرمحن ا( وألنــــط )رب العـــاملني) نلمـــااا حنمــــد اهلل؟ ألنـــط )احلمـــد هلللت ـــمن التعليـــل لـــــ )

)، أ : ألنط املبدأ لنا واملتف ـل علينـا، وبيـد  مصـرينا ومللنـا.. وهكـذا، رااـا )الفقـط: مالك لوم الدلن)
 حول القر ن احلكيم( لإلمام املؤلب و)كيب نفهم القر ن؟( لنجلط الفاضل.

 .1971ح 1الفصل 111غرر احلكم و،رر الكلم ص - 910

 شبهة أو نسخ، واملـرا، بـاألمر: األعـم مـن الفعـل والـوو وغريمهـا  )العزمية(: األمر املقطو  عليط بال - 911
 كما ال خيفحم ]جمما البحرلنل.

 مثالأل تفسريها بـ: )إرا،ة الفعل والقطا عليط(. - 912
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أقاام الصااالةنمــثالأل قولــط تعــاىل: 
نالصــالة عزميــة قر نيــة أوضــر الرســول ) ــلحم اهلل عليــط  913

بــــالنحو ا ــــاص، حيــــث … و لــــط وســــلم(ب ن املــــرا، منهــــا: تكبــــري وركــــو  وســــجو، وتشــــهد و
 .911 قال) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: ) لوا كما رألتموين أ ل (
… اب الكــرق بالســنة، إا )بــط تنــالو) هــذ  ااملــة إشــارة لطيفــة إىل ضــرورة شــفا الكتــ

 عزائمط(، ولكن ألة عزمية؟ وما ه ؟ 
 ه : )املفسرة( ب قوال الن  ) لحم اهلل عليط و لط وسلم( واألئمة ا داة )عليهم السالم(.

 

 ومحارمه المحِرة

 ترك المحرمات  
 تمـا    التقيد بوو ما اكر ) القر ن الكرق من اهرمات، كما  ـ  نـذلر امس:لة: 

 من ارتكاهبا رختلب أنواعها: القمار، شرب ا مر، الزنا، النزا  بالبالل، الليبة وغري الك.
إنماااااااا الخمااااااار والميسااااااار واألنصااااااااب واألزالم رجاااااااس مااااااان عمااااااا  قـــــــال تعـــــــاىل: 

 .911الشيطاُ
 .916وال يغت  بعضزم بعضاْ وقال سبحانط: 
 .917هم زهرة الحياة الدنياال تمدُ عينيك إلى ما متعنا به أزواجاْ منوقال تعاىل: 

 .911ال تنازعوا فتفشلوا وتِه  ريحزموقال سبحانط: 
 .919 : )االميان ال لكمل اال بالكب عن اهارم(وقال 

                                                           

 .11العنكبوت:  - 913

 باب الصالة. 11ص 3. واللواو ج1الفصل التاسا ح 197ص 1غواو اللئاو ج - 911

 .90املائدة:  - 911

 .12 احلجرات: - 916

 .131لط:  - 917

 .16األنفال:  - 911

 باب علل الشرالا وأ ول اإلسالم. 1ح 219علل الشرالا ص - 919
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 .920 : )لا عبا، اهلل اتقوا اهرمات كلها(وقال 
 .921 : )من اشفق من النار ااتن  اهرمات(وقال 

ودارمـط( ألن … بني مجلا )بط تنـال عزائمـطوال خيفحم أن هناو نرقاأل بني مجلة )أشياعط( و 
األشــيا  هــم األتبــا  ) األعــم مــن العــزائم واهــارم وغريمهــا، إا القــر ن مشــتمل علــحم القصــ  
والتارلخ والعقائد وق الا أ رى، نليس  ا األ بالعزائم واهارم، وكون األشيا  مفيداأل للعموم ال 

 طالح: هذا من اكر ا اص بعد العام.لنا) اكر ا صوص، ألمهية ا صوص، وعلحم اال 

 التخصص في آيات األحزام 
لستح  أن تتخص   لة ) تفسري عزائمط وأحكامط و) استكشال املصا،لق،  مس:لة: 

كمـــا  ـــ  علـــحم ااميـــا بنحـــو الواـــوب الكفـــائ : تفســـري عزائمـــط وأحكامـــط، واالســـتحباب 
تخصـــ  وواوبـــط تـــابا والواـــوب خيتلفـــان حســـ  ا ـــتالل مـــا لفســـر ولـــذكر، واســـتحباب ال

فلااوال نفاار ماان كاا  فرقااة ماانهم لكونــط مقدمــة لنيــل العــزائم واألحكــام األ ــرى، قــال تعــاىل: 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينِروا قومهم ا ا رجعوا اليهم لعلهم يحِرُو

922. 

 الرجوع إلى المفسرين 
ونرائ ـط حيث أن غال  الناب ليس رقـدورهم عـا،ة الو ـول إىل عـزائم الكتـاب مس:لة: 

وما أشبط، لذلك كان من الواا  أن لبحثوا عمن لفسر  م عزائـم الكتـاب وأن لراعـوا إليـط، 
نـ )نيلها( أعـم مـن كونـط باملباشــرة أو بالواسـطة، واملفسـرون احلقيقيـون هـم أهـل البيـن )علـيهم 
ان ـــــل الصـــــالة والســـــالم(، نقـــــد ور، بـــــ ام )علـــــيهم الســـــالم( أعطـــــوا تفســـــري القـــــر ن الكـــــرق 

 . 923ت وللطو 
وما يعلم ت:ويله اال اهلل والراسخُو في العلمقال تعاىل: 

 921 . 
                                                           

 .310ح 111صتفسري االمام احلسن العسكر  - 920

 الفصل الثاين ) اآل رة. 2613ح 116غرر احلكم و،رر الكلم ص - 921

 .122التوبة:  - 922

مــة علــيهم الســالم أعطــوا تفســري القــر ن بــاب ) أن االئ 7ب 191رااــا )بصــائر الــدراات( ص - 923
 الكرق والت ولل.

 .7 ل عمران:  - 921
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، واال نالتفســري بــالرأ  مــن أشــد اهرمــات، قال) ــلحم اهلل 921 : )حنــن نعلمــط(وقــال 
 .926عليط و لط وسلم(: )من نسر القر ن برألط نقد انوى علحم اهلل الكذب(

 . 927  القر ن(: )ليس ش م ب بعد من قلوب الراال من تفسريوقال 
 . 921 : )من نسر برألط  لة من كتاب اهلل نقد كفر(وعنط 

 .929 وقال ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: )من نسر القر ن برألط نليتبوأ مقعد  من النار(

 التحِير من المحرمات 
لستفا، كثرياأل ما ـ حس  القـرائن املقاميـة ومناسـبة احلكـم واملوضـو  ـ مـن الو ـب مس:لة: 
وبيتــط، واملقــام مـن  ــلرلات الــك، نيسـتح  التحــذلر بعــد بيـان اهرمــات، ال جمــر، بشـ م مطل

لعلهام اكرها نقط، بل    الك ) مور، لوا  التحـذلر االاتنـاب، ولـذا قـال سـبحانط: 
يحِرُو

930. 
فليحِر الِين يخالفُو عن أمرهوقال تعاىل: 

931. 
 ســـبحانط أمـــر عبـــا،   يـــرياأل واـــاهم واملـــرا،: األعـــم مـــن اهـــرم نعلـــط أو اهـــرم تركـــط، نـــان اهلل
 .932نذلراأل وكلب لسرياأل ومل لكلب عسرياأل، كما ور، ) احلدلث

قو ا )عليها السالم(: )اهذرة( أ : الا نذر اإلنسان عن ارتكاهبا مما لوا  شر الدنيا 
 واآل رة.

 
                                                           

 باب أام عليهم السالم لعلمون تفسري القر ن والت ولل. 7ح 7ب 196بصائر الدراات ص - 921

باب ما رو  عن الن   لحم اهلل عليـط و لـط وسـلم ) الـن   1ح 217 – 216كمال الدلن ص  - 926
  نراط الشرلب(.علحم القائم )عجل اهلل تعاىل

 باب انزال اهلل ) القر ن تبياناأل لكل ش م. 316ح 261اهاسن ص - 927

 نيمن نسر القر ن برألط. 6ح 11ص 1تفسري العياش  ج - 921

 .111ح 101ص 1غواو اللئاو ج - 929

 .122التوبة:  - 930

 .63النور:  - 931

ـــة الفـــرائ 3369ح 176غـــرر احلكـــم و،رر الكلـــم ص - 932 ض وبعـــض نلســـفتها. الفصـــل الثالـــث أمهي
 ااملة الثانية ) األحا،لث املتعلقة بالعلم وأهلط وحامليط. 163ح 101ص 1ورااا )اللواو( ج
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 934وبراهينه الزافية 933وبيناته الجلية

 االعتما  على األ لة الجلية  
) التحــاور لنبلــ  االســتعانة بـــ )البينــات االيــة( و )الزاهــني الكانيــة( ـ كمــا )  مساا:لة:

القـر ن احلكـيم ـ نـدن غـري االـ  وغـري الـوا) مـن األ،لـة قـد لشـعر الطـرل بـالعجز أو الــنق ، 
وقــد لزلــد  تشــكيكاأل، وال لكفــ  كونــط برهانــاأل ) مرحلــة الثبــوت، بــل  ــ  أن لكــون كانيــاأل ) 

 ت أل األ.مرحلة اإل با
وكل الك ) املور، املستح  مسـتح ، وقـد لكـون واابـاأل كمـا اكرنـا مثـل الـك ) كثـري 

 من اامل السابقة.
وا ا تتلى عليهم آياتنا بيناتقال تعاىل: 

 931. 
فيه آيات بيناتوقال سبحانط: 

 936. 
ولقد آتينا موسى تس  آيات بيناتوقال عزوال: 

 937. 
 عليــــط و لــــط وســــلم(: )والــــذ  بعثــــط باآللــــات اهكمـــــة كمــــا ور، بالنســــبة اليــــط ) ــــلحم اهلل

 .931 والزاهني الواضحة(
و)البينـــات( أ  األ،لـــة، ولعـــل الفـــرق بـــني )الزهـــان( و)البينـــة(: إن الزهـــان هـــو الـــدليل، 
والـــدليل قـــد لكـــون بينـــاأل وقـــد ال لكـــون بينـــاأل، نهـــو ) نفســـط برهـــان و)  ـــفتط بـــني، وإن عرنـــط 

                                                           

ـــط اااليـــة( رااـــا االحتجـــاج ص - 933 ، احتجـــاج نالمـــة الزهـــرام عليهـــا 97و) بعـــض النســـخ: )وبينات
ــــط اااليــــة( رااــــا بالغــــات النســــام ص الزهــــرام عليهــــا  كــــالم نالمــــة  21الســــالم. و) بع ــــها: )وتبيان

 السالم.

كـــالم نالمـــة الزهـــرام عليهـــا   21و) بعـــض النســـخ: )ومجلـــط الكانيـــة( رااـــا بالغـــات النســـام ص - 931
 السالم.

 .13. وسب : 21. وااا ية: 7األحقال:  - 931

 .97 ل عمران:  - 936

 .101اإلسرام:  - 937

لــة واـــوب بـــاب ع 101. وعلـــل الشــرالا ص90ا لــس 1ح 619األمــاو للشــيخ الصـــدوق ص - 931
 .1احلج والطوال بالبين.. ح
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 939لة البينة.البعض ب نط: احلجة الفا 
و)االية( أ : الا هلـو احلـق، وهـ  الواضـحة، وهـ  قيـد توضـيح  ال احـواز ، وكـذلك 

 )الكانية(. 
و)براهينــط(: أ،لتـــط )الكانيـــة( نلـــيس نيهـــا نقـــ  أو عجــز عـــن إ بـــات املـــرا،، والزهـــان هـــو 

 احلجة علحم الش م، نقد لكون واضحاأل، نيسمحم )بينة(، وقد لكون غام األ، نت مل.
 

 له المندوبةوفضائ

 الدعوة إلى الفضائ   
 910لستح  ـ وررا وا  ـ الندب إىل ن ائل الكتاب.مس:لة: 

واملــرا، هبــا: األعــم مــن الواابــات واملســتحبات )املندوبــة( إليهــا واملــدعوة إليهــا، نــدن القــر ن 
 لدعو الناب إىل اإلتيان بالف ائل.

الواابــات قبــل الــك ) قو ــا: ولعــل املــرا، بـــ )الف ــائل(: املســتحبات نقــط، بقرلنــة اكــر 
 )عزائمط( وبقرلنة ما ل   من الر  .

، وإن قـال الفقهـام: ال تـالزم بـني كـون 911ولعل عدم اكر املكـرو ، ألن تركـط ن ـيلة أل ـاأل 
الفعـل مكروهـاأل والـوو مسـتحباأل، وكـذا بـني اسـتحباب الفعـل وكراهـة الـوو، نقـد اكـرت )عليهـا 

رمـــــــات: )دارمـــــــط(، واملســـــــتحبات وتـــــــرو املكروهـــــــات: الســـــــالم( الواابـــــــات: )عزائمـــــــط(، واه
)ن ائلط(، واملباحات: )ر صط(، وررا أ،ران املكروهات ) حيث ر   اهلل ) نعلها علحم 

 ما نيها من الكراهة.
 ورخصه الموهوبة

 التعر  على المباحات
                                                           

 لسان العرب ما،ة )برهن(، وأما القاموب اهيط نقد اكر: )الزهان( ـ بال م ـ : احلجة. - 939

نـــدن االلالقـــات الدالـــة علـــحم الـــك كثـــرية، و) قو ـــا عليهـــا الســـالم )املندوبـــة( ،اللـــة علـــحم الـــك  - 910
 بلحاظ أ،لة الت س  وغريها.

 التفرلق بني الف يلة واالستحباب، نت مل.وررا لكون الواط:  - 911
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لنبلــ  أن لــتعلم اإلنســان مــا ر ــ  نيــط اهلل، و لــدل علــحم الــك ـ مطلقــاأل أو ) مساا:لة: 
 املة ـ أو لؤلد :ا

إال اكرهــا ) الكتــاب و الســنة، لوضــوح إن الــذكر ألاــل املعرنــة والعمــل، قــال تعـــاىل: 
ِكرة لمن يخشى  .912ت

ر صط املوهوبة( مما لفيد راحان نيلها، ولررا توقب … وقو ا )عليها السالم(: )بط تنال
يـط، وملـا ) الـك مـن هن  احلرام علحم الك، وررا منا الـك مـن إ، ـال مـا لـيس مـن الـدلن ن

 التسبي  لشكر املنعم ال وعال، وقد أشارت )عليها السالم( إليط بـ)املوهوبة(. 
و)ر صــط املوهوبــة( أ : الــا وهبهــا اهلل ســبحانط، نلــم للــزم هبــا ال واوبــاأل وال نرميــاأل، ومــن 
مــا املمكــن أن لــرا، بــالر  : األعــم مــن املباحــات واملكروهــات، ألن املكــرو  أل ــاأل ر صــة، ك

 .913: )لا كميل ال ر صة ) نرا وال شدة ) نانلة(أشرنا إىل الك، قال عل  

                                                           

 .3لط:  - 912

 لكميل بن زلا،.  ، و يتط 171ص1نب العقول  - 913



222 

 

 

 شمولية القانُو 
للزم أن لكون القانون شامالأل، مت مناأل للمندوبات واملكروهات واملباحات أل ـاأل، مس:لة: 

ال أن لقتصـــر علـــحم الواابـــات واهرمـــات نحســـ ، وقـــد أشـــارت )عليهـــا الســـالم( ) اامـــل 
 إىل ةولية القر ن الكرق من هذا احليث أل األ.السابقة 

نــدن القــانون الكامــل هــو الــذ  لشــتمل علــحم هــذ  األحكــام ا مســة، لوضــوح أن الفعــل، 
لــ مر بــط مــا املنــا مــن النقــيض أو بــدون منــا منــط مــا الراحــان، وكــذلك الــوو ) القســمني، 

 وهناو مباح ال لرار نعلط وال تركط.
املفسدة قد تكون ) الفعل، وقد تكون ) الوو، وكل منهما وبعبارة أ رى: املصلحة أو 

قــــد تكــــون املصــــلحة نيــــط حبــــد اإللــــزام أو الراحــــان نقــــط، نهــــذ  أربعــــة أقســــام، وا ــــامس مــــا 
المصـــلحة أو مفســـدة نيـــط، وهنـــا حبـــوو أ ـــولية وحكميـــة ترااـــا ) مظااـــا، وبـــذلك لظهـــر 

 911رمات نقط.النق  ) الدساتري الا ال تتطرق إال للواابات واه
 

 وشرايعه المزتوبة 

 القرآُ واألحزام الشرعية
    استنباط األحكام الشرعية من القر ن.مس:لة: 

وال خيفحم أن االستنباط قد لكون بالداللة املطابقية، أو الت ـمنية، أو االلتزاميـة، أو ،اللـة 
والوالادات يرضاعن أوال هان حاولين كااملين: اإلقت ام، مثل ااما بـني  لـا

، وقولـط 911
وحملااااه وفصاااااله ثالثااااُو شااااهراْ تعــــاىل: 

حيــــث لعــــرل جبمعهــــا أن أقــــل احلمــــل ســــتة  916
 .917أشهر

                                                           

 رااا )الفقط: القانون( لإلمام املؤلب، ،ام ظلط. - 911

 .233البقرة:  - 911

 .11األحقال:  - 916

 سورة الروم. 160ص 2رااا تفسري القم  ج - 917
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وقــد لكــون ،اللــة عرنيــة،  اراــة مــن الــدالالت املــذكورة، كمــا أملعنــا إىل بعــض الــك ) 
 املباحث السابقة.

 وجوب التقيد بشرائ  اهلل
ـــزام بشـــرائا اهلل تعـــاىل، أمـــا العـــدول عنهـــا مسااا:لة:  إىل الشـــرائا الوضـــعية نمـــن  ـــ  االلت

 اهرمات املؤكدة. 
ومن لم يحزم بما أنزل اهلل ف:ولئك هم الزافرُوقال تعاىل: 

 911. 
ومن لم يحزم بما أنزل اهلل ف:ولئك هم الظالمُوقال سبحانط: 

 919. 
ومن لم يحزم بما أنزل اهلل ف:ولئك هم الفاسقُوقال عزوال: 

 910. 
القـــوانني الوضـــعية املخالفـــة للشـــر  املبـــني نهـــو مـــن اشـــد نمـــا لـــرى ) هـــذا اليـــوم مـــن كثـــرة 

 اهرمات كقوانني اامارو و..
و)الشـــرائا( مجـــا شـــرلعة، وهـــ : الســـنة والطرلقـــة، و)شـــرائعط املكتوبـــة( أ  الـــا كتبهـــا اهلل 

 علحم عبا،  وألزمهم بالسري علحم حذوها.
لكـــون املـــرا، منهـــا: اإلرو والق ـــام واحلـــدو، ومـــا أشـــبط، أو  911وقـــد لكـــون املـــرا، هبـــا هنـــا

األعم الشامل لكل األحكام الوضعية، كالبيا والرهن واإلاـارة والنكـاح والطـالق وغريهـا، مـن 
 …حيث الشرائط واملوانا والصحة و

ولقـد نـد ن ) ـلوات اهلل وسـالمط عليهـا( ـ حـم اآلن ـ عـن البـار  اـل وعـال و ـفاتط 
ألعظـــم ) ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وســـلم( ونعمائـــط وا لقـــة وا ـــدل منهـــا،   نـــد ن عـــن النـــ  ا

وحكمـــة بعثتـــط وعظـــيم ن ـــلط وهدالتـــط، وألفتـــتهم إىل  قـــل مســـئوليتهم، ونـــد ن عـــن القـــر ن 
 احلكيم ومكانتط ودورلتط وموا فاتط.

                                                           

 .11املائدة:  - 911

 .11املائدة:  - 919

 .17املائدة:  - 910

لبـدو أن التقييــد بــ )هنــا( إلنـا،ة أن الشــرلعة للـة وعرنــاأل تطلـق علــحم األعـم، أ : علــحم مـا ســنط اهلل  - 911
والتخصـــي  رـــا اكـــر ) املـــيف رالحظـــة ســـياق  …. وشـــرعط، نــــ(الشرلعة) هـــ  الـــدلن، املنهـــاج، الســـنة

 كالمها عليها السالم وما سبقط من اامل.
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  انتقلن إىل هذا املقطا الذ  بني بد از مذهل وال: نلسفة مجلة مـن أحكـام العقيـدة 
، نقالــن )عليهــا الســالم(: )نجعــل اهلل اإلميــان تطهــرياأل والشــرلعة، ومنهــا اإلمامــة كمــا ســيج م

 لكم من الشرو(. 
 

 اهلل اإليماُ تطهيراْ لزم من الشرك  952فجع 

 953تطهير الباطن
لســتح  تطهــري البــالن عــن النوالــا ا بيثــة، كمــا لســتح  تطهــري  عــن امللكــات مساا:لة: 

 قدمية.الراللة، وررا وا  الك ـ عقالأل، أو شرعاأل أل األ ـ من باب امل
كما    تطهري  عن العقائد املنحرنة، نـدن القلـ  لتـنجس كمـا لتـنجس البـدن، و اسـة 
البــالن علــحم أنــوا ، نهنــاو  اســة العقائــد الفاســدة، و  اســة امللكــات الراللــة، و اســة النوالــا 

 ا بيثة..
ــــة كــــان تطهــــري  باملــــام وشــــبهط ــــدن إاا تــــنجس بالقــــذارات الظاهرل كمــــا ان بعــــض   911والب

 رات لكون تطهريها وتنظيفها من امليكروبات باملعقمات املا،لة.القذا
أمـــا القلـــ  والبـــالن نتطهـــري  لـــتم بشـــكل   ـــر، نلـــو غســـل مـــن ومـــل ) قلبـــط احلقـــد أو 
احلســد بكــل ميــا  الــدنيا مل لطهــر، بــل الــالزم اســتعمال مطهــر  ــاص، مــن  ــط معــني، لكــل 

ل وعالاــط أعســر و،واا  اعــز ولــذا كــان: )مــرا القلــ  أع ــ -واحــد مــن  اســات البــالن،
  .911 وألباا  أقل(

                                                           

حـدلث  31. و،الئـل االمامـة ص110ص 1را( رااـا كشـب اللمـة جو) بعض النسخ: )نفـ - 912
 كالم نالمة بنن رسول اهلل  لحم اهلل عليط و لط وسلم.  21ندو. وبالغات النسام ص

 حول هذا املبحث رااا (الف يلة اإلسالمية( و)الفقط: اآل،اب والسنن( لإلمام املؤلب. - 913

األحجــار ومـــا أشــبط، رااــا موســوعة الفقـــط كطهــارة بــالن القــدم بـــاألرا وكــالتطهري بالشــمس و   - 911
 كتاب الطهارة مبحث املطهرات.  107-7ص 6وج 113-119ص 1ج

 .21ص 1جمموعة ورام ج - 911
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 .916وقال ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: )لكون االميان تطهرياأل عن الشرو(
 .917 : )نرا اهلل سبحانط اإلميان تطهرياأل من الشرو(وقال عل  

ناإلميان تطهري عن راس الشرو والكفر باهلل تعاىل وإنكار املبدأ واملعا، والرسالة والرسـول 
 وما إىل الك من العقائد. اهلل عليط و لط وسلم( وا النة وا ليفة  ) لحم

فاجتنبوا الرجس من األوثاُولذا قال سبحانط: 
911 . 

إنهم رجسوقال تعاىل: 
919 . 

إنما المشركُو نجسوقال سـبحانط: 
ـ بنـامأل علـحم إرا،ة  اسـة املشـرو املعنولـة، ال  960

 النجاسة البدنية ـ. 
مــن امللكــات الراللــة إ ــا لــتم بتنقيتهــا ونليتهــا بامللكــات احلســنة،  كمــا أن تطهــري القلــ 

 وهذا مما لستدع  غالباأل لول عنام.
أما تطهري القل  عن النوالا ا بيثة نبمجاهـدة الـنفس إل ـراج تلـك النوالـا عنـط، ولـذا قـال 

فاساا:لوا اهلل ربزاام بنيااات صااا قة وقلااوب طاااهرة) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم(: 
و)  961

  .962إال من أتى اهلل بقل  سليمالقر ن احلكيم: 
  إن القلـــ  املتــــنجس لفـــرز   ــــار  الســــيئة، مـــن األضــــرار اإلنســـان نفســــط، باإلضــــانة إىل 

 :اإلضرار بلري  غالباأل، وقد ور، عن عل  

                                                           

 الفصل الثمانون. 123ااما األ بار ص - 916

 الفصل السا،ب ) اإلميان. 1102ح 19غرر احلكم و،رر الكلم ص - 917

 .30احلج:  - 911

 .91التوبة:  - 919

 .21التوبة:  - 960

. 13ح 291ص . وعيــــون أ بـــار الرضــــا1ح 20ا لـــس 93األمـــاو للشـــيخ الصــــدوق ص - 961
 316ص 93كتـــاب ن ـــل شـــهر رم ـــان. وحبـــار األنـــوار: ج  61ح 77ون ـــائل االشـــهر الثال ـــة ص

 .21ح 16ب

 .19الشعرام:  - 962
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 963هلل  ر الحسد ما أعدله       بدأ بصاحباه فقتاله
 وقال: 

 اهفإُ صبرك قاتلا    اصبر على حسد الحسو  
 961إُ لم تجد ما ت:كلاه  فالنار ت:كا  نفسهااا  

ناحلســو، ـ مــثالأل ـ ل ــر بنفســط، كمــا للحــق األاى باهســو، غالبــاأل، نفســياأل أو نكرلــاأل أو 
 ما،لاأل. والبخيل ل يق علحم نفسط ولفقد مكانتط واحوامط، كما مينا العطام عن اللري.

 مية لة رلن، اىل غري الك.واابان لفقد كثرياأل من نرص التقدم، كما لسب  ا ز 
نار اهلل الموقدة التي تطل  على األفئدةو) اآل رة قال سبحانط: 

961 
وال خيفحم إن اإلنسان واس  حم علحم نياتط ـ ) الـدنيا ـ إاا اللـا عليهـا غـري ، ولـذا مـن 

السـيئة  لعرل أن نالناأل لرلد سرقتط ال لصاحبط، أو لرلد الفجور بنسائط ندنـط لتجنبـط، بـل للنوالـا
 أ رها الوضع  وإن مل لطلا عليها أحد، كما أشرنا إليط سابقاأل.

إُ تبدوا ما فاي أنفسازم أو تخفاوه يحاسابزم باه و)) اآل رة( أل األ، قال سبحانط: 
 .966اهلل فيغفر لمن يشاء ويعِب من يشاء واهلل على ك  شئ قدير

سـتح ، نمـثالأل: لسـتح  التنـز  والتنز  عن النوالا ا بيثة وامللكات الراللـة قـد  ـ  وقـد ل
عن احلسد الذ  ال لظهر علحم ااوارح، و   التنز  عن احلسد املظهر أو ما كان منط مقدمـة 

 ، نت مل.967للحرام
                                                           

نصــل )  316ص 1البـاب األربعـون ) ام احلسـد، و) شـرح الـنهج ج 129ارشـا، القلـوب ص - 963
 .1ح 131ب 211ص 70سد واحلسد. وشبهط ) حبار األنوار: جام احلا

 (بيان). 32ح 131ب 261ص 70حبار األنوار:ج - 961

 .7و6ا مزة:  - 961

 .211البقرة:  - 966

، ونيــط: )الظــاهر ان احلســد ااا مل لظهــر  103كتــاب اهرمــات ص   93رااــا موســوعة الفقــط ج - 967
للــة نفســية، لنبلــ  الــتخل  منهــا، ولــذا قــال ســبحانط: االنســان بيــد وال لســان مل لكــن حرامــاأل، وا ــا را

: )ان الراــل ل امــا مــا )  ــحير مســلم قــال ابــو اعفــر1( ]الفلــق: ومــن شــر حاســد ااا حســد)
ــــا،رة نيكفــــر، وان احلســــد لي كــــل االميــــان كمــــا ت كــــل النــــار احلطــــ ( ]الوســــائل ج  11ليــــ   بــــ ،ا ب

ة بـــن وهـــ  قـــال: قـــال ابـــو عبـــد ل و)  ـــحير معاولـــ1مـــن أبـــواب اهـــا، الـــنفس ح 11ب 292ص
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وكذلك البخل غري الظاهر ندن التنز  عنط ن يلة، أما البخل العملـ  الـذ  لـؤ،  إىل منـا 
بشــؤون النفقــة الواابــة وشــبط الــك ندنــط  احلقــوق املاليــة، كــا مس والزكــاة وأ،ام الــدلن والقيــام

 ، وهكذا األمر بالنسبة إىل كثري من الصفات املذكورة ) علم األ الق.961حرام

 عل  األحزام
لستح  تطرق محلة رالة التبليغ واإلرشا، وا دالة ـ سوام كانوا كتاباأل أو  طبامأل أو مس:لة: 

 نلسفــة  مدرسني أو غري الك، بل كل من ل   منط الـك ـ لبيـان
األحكام والقوانني اإل ية، الوار،ة ) الكتاب والسـنة، ت سـياأل هبـا ) ـلوات اهلل وسـالمط عليــها( 
حيـث أشـارت إىل العلـة ) مجلة مما أوابط البار  ال وعال، أو نـدب إليـط، مـن أ ـول الـدلن 

 ونروعط وغريمها، بل    الك أحياناأل.
لـــــيهم أمجعـــــني( اكـــــروا واـــــط احلكمـــــة أو العلـــــة نـــــدن القـــــر ن واملعصـــــومني ) ـــــلوات اهلل ع

والفلســفة للكثــري مــن املباحــث واألحكــام اإل يــة، ) األ ــول والفــرو  واأل القيــات والثــواب 
والعقـــاب وغـــري الـــك، كمـــا لظهـــر الـــك ملـــن تـــدبر القـــر ن احلكـــيم وكلمـــات األئمـــة الطـــاهرلن 

                                                                                                                                                                      

مـــن أبـــواب اهـــا،  11ب 292ص 11: ) نـــة الـــدلن احلســـد والعجـــ  والفخـــر( ]الوســـائل جاهلل
ل نالظاهر منهما ومن غريمها احلسد الذ  لظهر ال احلسـد الـذ  ال لظهـر، وا ـا هـ   ـفة 1النفس ح

 11لســـان ]الوســـائل ج نفســـية، ولؤلـــد  مـــا ) روالـــة الرنـــا مـــن ان احلســـد مرنـــو  مـــا مل لظهـــر بيـــد وال
ل وقـد اكــر الفقهـام وعلمــام األ ـالق احلســد ) كتــاب 3مـن أبــواب اهـا، الــنفس ح 16ب 291ص

 الشها،ات و) بابط من كت  اال الق، والتفصيل مراو  اليهما(.

، ونيـط: )وـرم البخـل ) ااملـة، وهـو مـا كـان 12كتاب اهرمات ص  93رااا موسوعة الفقط ج - 961
وال وسـ  الــذلن البخـل عــن املسـتح  نهـو راللــة ولـيس حبـرام، قــال سـبحانط: )عـن حـق وااــ ، امـا 

( ] ل لبخلون را  تاهم اهلل من ن لط هو  رياأل  م، بـل هـو شـر  ـم سـيطوقون مـا صلـوا بـط لـوم القيامـة
ل وقد نسرت اآللة ) مجلة من الروالات رنا الزكاة، و)  حيحة دمد بن مسـلم قـال: 110عمران: 
( نقــال: )لـــا ابـــا ســيطوقون مـــا صلــوا بـــط لــوم القيامـــةعـــن قــول اهلل عزواـــل: ) بـــا عبــد اهلل ســ لن ا

دمد، ما من أحـد مينـا زكـاة مالـط شـيئاأل اال اعـل اهلل الـك لـوم القيامـة  عبانـاأل مـن النـار مطوقـاأل ) عنقـط 
لـــوم  ســـيطوقون مـــا صلـــوا بـــطلـــنهش مـــن حلمـــط حـــم لفـــز  مـــن احلســـاب، قـــال: وهـــو قـــول اهلل عزواـــل )

 ل.111ح 207ص 1( لعين ما صلوا من الزكاة ]تفسري العياش  جالقيامة
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 969) لوات اهلل عليهم أمجعني(. 
علـــحم أن 970ري مـــن األ،لـــة األ ـــرى املـــذكورة ) مظااـــاوهـــذا لـــدل ـ باإلضـــانة إىل الكثـــ

 األحكام الشرعية واأل ول واأل الق إ ا ه  عقلية قبل أن تكون شرعية.
نعـــم ال شـــك ) أن مجلـــة مـــن اازئيـــات ،ا لـــة ) الكلـــ  العـــام، وال لعلـــم انـــدرااها ) 

لــــحم احلمــــد ا صو ــــية، مــــثالأل: قــــرامة القــــر ن واابــــة ) الصــــالة، لكــــن هــــذا الكلــــ  لنطبــــق ع
ا وقيــدها  والســورة، ســوام ) القيــام أم الركــو  أم الســجو،، والشــار  راـــر بع هـــا علــــحم بعــــ

ببعض املصا،لق، اما مـن اهـة  صو ـية ) الـك، بينهـا الشـار  ومل تصـل إلينـا، أو مل لبينهـا 
، أو 971ذوسيبينها اإلمـام احلجـة )عجــل اهلل تعاىل نراط الشرلب( نظراأل الكتمـال العقـول عندئـ

ال مطلقاأل، أو مـن اهـة أن العـام لكتفـحم بفـر،، إا واـو، الطبيعـ  لتحقـق بتحقـق أحـد أنـرا، ، 
ومل خيري الشار  املكلب ب ن لقرأ ) القيام أو ) الركو  أو ) أ  موضا شام، رعالـة للتنسـيق 

 العام، أو اهة أ رى، نااما بني أمور عدلدة أوا  هذا اازئ  ا اص، إىل غري الك.

 اإليماُ باهلل 
 972   اإلميان باهلل عزوال واوباأل نطرلاأل وعقلياأل، وورم الشرو بط.مس:لة: 

 علحم التقدلر الثاين بوضوح.  …فجع ولستفا، الواوب من قو ا: 
 واملرا، جبعل )االميان( حيث قالن ) لوات اهلل عليها(: )نجعل اإلميان(: 

حانط وتعــاىل، إا هــو مــن  لوقاتــط حيــث إنــط إمــا ااعــل التكــولين، ألنــط أمــر جمعــول هلل ســب
 ومن الواضر عدم التنا) بني ا عولية وبني اال تيار. 973ليس عدماأل وال قدمياأل 

                                                           

كتـــاب   97-91رااـــا مـــثالأل كتـــاب )علـــل الشـــرائا) للصـــدوق قـــدب ســـر  و )موســـوعة الفقـــط( ج - 969
)اآل،اب والســنن) لإلمــام املؤلــب، وقــد تطــرق العالمــة ا لســ  (قــدب ســر ) ) )البحــار) للكثــري مــن 

 الك ) كل موضو  مناس .

 لستند استدالل املؤلب إىل الزهان اإلين، كما ال خيفحم. - 970

قال: )ااا قام قائمنا عليط السالم وضا لـد  علـحم راوب العبـا، نجمـا  نعن اك اعفر الباقر - 971
 باب ) نوا،ر الكتابل. 31ح 671هبا عقو م وكملن هبا احالمهم(. ]كمال الدلن ص

املقصـــــد الثالـــــث الصـــــانا تعـــــاىل، و)شـــــرح  271( صرااـــــا )القـــــول الســـــدلد ) شـــــرح التجرلـــــد - 972
 املنظومة( لإلمام املؤلب.

 نيكون معل )اعل اهلل اإلميان) أ  أواد ، أما معل ااعل التشرلع  نهو: األمر بط. - 973
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وإما ااعل التشرلع ، ولؤلد  السـياق، أ  أنـط شـر  علـحم النـاب أن لؤمنـوا بـط عزواـل وال 
: )ان اهلل ل، قــاللكفـروا بـط، وإنـط حـرم الشـرو، وهــذا األمـر والنهـ  إرشـا، اىل حكـم العقـ

 .971 هو العدل وا ا بعث الرسل ليدعوا الناب اىل االميان باهلل وال لدعوا احدا اىل الكفر(

 هداية المشركين 
إاا كانـــــــن اللالـــــــة تطهـــــــري البشـــــــرلة مـــــــن الشـــــــرو، لقو ـــــــا )عليهـــــــا الســـــــالم(: مسااااااا:لة: 

ليعبادُووماا خلقاات الجاان واإلنااااس إال تطهـرياأل لكـم( وقولط تعاىل: …)نجعـل
كـان   971

مــن الوااــ  الســع  لتحقيــق هــذ  اللالــة، أ  الســع   دالــة املشــركني كــالأل أو بع ــاأل، هدالـــة  
و )مـا ال  976 كاملة، كماأل وكيفاأل، حس  املقدور وامليسور، )نـدن امليسـور ال لسـقط باملعسـور(

 . 977لدرو كلط ال لوو كلط(
 إلالقـاأل، ومـن املشـرو الـذ   عـل واملرا، باملشركني: األعم من الكانر الذ  ال لعتقـد بـاهلل

 لط سبحانط شرلكاأل، بقرلنة املقام.

 الطهارة من نجاسة الشرك 
 إاا  من املشرو، لهر من  اسة الشرو، كما قالن )عليها السالم(: )تطهرياأل(. مس:لة: 

ـ نــداا  مــن لهــر اســمط  971نــدن الكــانر  ــس نفســاأل، أو واســماأل أل ــاأل ـ علــحم القــولني
 979ن من املطهرات اإلسالم، كما اكر  الفقهام ) كتاب الطهارة.ولهرت نفسط، أل

                                                           

 باب علة ا بات االنبيام والرسل وعلة ا تالل ،الئلهم. 1ح 121علل الشرالا ص - 971

 .16الذارلات:  - 971

ــــاب القواعــــد الفقهيــــة لإلمــــام املؤلــــب. و) البحــــار: قاعــــدة نقهيــــ - 976 ة، رااــــا )موســــوعة الفقــــط( كت
: وقــــال النـــ   ــــلحم اهلل عليـــط و لــــط 201ح 11ص 1(بيـــان). و) غــــواو اللئـــاو ج 161ص 101ج

 وسلم: )ال لوو امليسور باملعسور(.

ــــاب القواعــــد الفقهيــــة لإلمــــام املؤلــــب. - 977 و) البحــــار:  قاعــــدة نقهيــــة، رااــــا )موســــوعة الفقــــط( كت
 .عنط 207ح 11ص 1)بيان). و) غواو اللئاو ج 161ص 101ج

  201-112ص 1اهــ  اإلمــام املصــنب إىل لهــارة الكتــاك اســماأل، رااــا )موســوعة الفقــط ج - 971
 كتاب الطهارة) و)املسائل اإلسالمية( الطبعة اادلدة، مبحث النجاسات.

 رة) مبحث املطهرات: الثامن.(كتاب الطها 331-213ص 6رااا موسوعة الفقط ج - 979



230 

 

 إبالغ األحزام 
للزم إبالغ الناب أن اإلميان لهارة، والشرو راس، علحم عكس ما مين بط بعض مس:لة: 

املســـلمني مـــن ضـــعب ) الـــنفس وـــول بيـــنهم وبـــني بيـــان كثـــري مـــن األحكـــام الشـــرعية، نـــدن 
لناب، كما أبللن )عليها الصالة والسالم( و) الك تنفري األحكام اإلسالمية    إبالغها ل

من الشرو ونبيـ  لإلميـان، نفـ  مـور، الواـوب  ـ ، و) مـور، االسـتحباب لسـتح ، كمـا 
ســـبقن اإلشـــارة إىل الـــك. نعـــم  ـــ  أن لكـــون بيـــان األحكـــام مقرونـــاأل )باحلكمـــة واملوعظـــة 

ا اقت ن احلكمـة التدرايـة أل ـاأل، نيمـا مشفوعاأل باأل،لة والشواهد واملقربات، ولرر 910احلسنة(
إاا كانـن التدرايــة الطرلـق حنــو اإلقنـا  وشــبهط، ال مـن بــاب ااـ  وا ــول، كمـا قــال تعــاىل: 

الِين يبلغُو رساالت اهلل ويخشونه وال يخشُو أحداْ إال اهلل
911 . 

 التقدم الرتبي لإليماُ 
حكـام الفرعيـة األ ـرى، قـال تعـاىل: اإلميان بـاهلل مقـدم ) الرتبـة علـحم الصـالة واألمس:لة: 

إُ اهلل ال يغفار أُ يشارك باه ويغفار ماا  ُو  لاك 912  و ـذا لنبلـ  العمـل ـ أوالأل ـ علـحم
 زر  اإلميان باهلل ) قلوب الناب وبذل ااهد ) هذا السبيل.

وتــرى هــذا املعــل واضــحاأل )  طبــة الزهــرام )عليهــا الســالم( حيــث قــدمن ) ـــلوات اهلل 
البنــد علــحم البنــو، اآلتيــة، وقــد اكرنــا أن الــواو قــد تــدل علــحم الوتيــ  إاا مل تكــن عليهــا( هــذا 

 قرلنة علحم ا الل، نت مل.
والظاهر أن املرا، باإلميان: هو اإلميان ب  ول الدلن كلها: التوحيـد والنبـوة واملعـا،، إا كـل 

ؤمن باهلل لكون  من مل لؤمن ب حد هذ  األ ول لكون  ساأل نفساأل أو واسماأل أل األ، نمن مل ل
كــانراأل، وكــذا مــن مل لعتقــد بــالنبوة أو باملعــا،، امــا مــن ال لعتقــد بالواللــة نــال لقبــل منــط االميــان، 
قــال رســول اهلل ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم(: )علــ  أمــري املــؤمنني وقائــد اللــر اهجلــني وإمــام 

 .913 املسلمني، اللقبل اهلل االميان اال بواللتط ولاعتط(
                                                           

 .121النحل:  - 910

 .39األحزاب:  - 911

 .11النسام:  - 912

 .6ا لس الثالث ح 11األماو للشيخ الصدوق ص - 913
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 رك الزفر كالش
الكفــر كالشــرو ) احلكــم، علــحم مــا لســتفا، مــن كالمهــا )عليهــا الســالم( أل ــاأل، مساا:لة: 

بقرلنة املوضو  واحلكم، ندنط قـد لتصـرل ) املوضـو  بسـب  احلكـم، وقـد لتصـرل ) احلكـم 
 911بسب  املوضو ، كما حقق ) علم األ ول.

 حزم المتر   والشاك
حد املعنيني أو كليهما ـ ال املنكـر نحسـ ،  س أل األ ـ علحم أ 911املو،، والشاومس:لة: 

كمـا ،ل عليـط العقـل والنقـل، نقـد قالـن )عليهـا السـالم(: )اعـل اهلل اإلميـان تطهـرياأل( والشــاو  
كـــاملنكر لـــيس رـــؤمن، كمـــا لشـــهد بـــط الللـــة والعـــرل، وأن اإلميـــان  ـــفة  بوتيـــة واو،لـــة وكـــال 

 املذكورلن ناقد  ا، نت مل.
 916السالم(: )ال ترتابوا نتشكوا وال تشكوا نتكفروا(.و قد قال )عليط الصالة و 

فهم في ريبهم يتر  ُوو) القر ن احلكيم: 
917. 

إىل غــري الــك ممــا ،ل علــحم هــذا املبحــث، كمــاال خيفــحم علــحم مـــن رااـــا الكتـــ  الكالميــة 
 911واألحا،لث املتواترة الوار،ة ) هذا الباب.

 .919 : )شر القلوب الشاو ) إميانط(قال عل  
 .990 : )أهلك ش م الشك واالرتياب(ال وق

                                                           

نههنــا (اإلميــان) وهــو أعــم مــن لــار، )الكفــر والشــرو) لكــون قرلنــة علــحم أن متعلــق )تطهــرياأل) أعــم  - 911
 من الشرو أل األ.

 ) اإلميان باهلل تعاىل. - 911

. ونـب العقـول 31ح 23ا لـس 206. واألماو للشيخ الصـدوق ص6ح 11ص 1الكا): ج - 916
الفصـــل الثـــامن ) العلـــم. ومنيـــة  139املعرونـــة بالـــدلباج. ومشـــكاة االنـــوار ص  طبتـــط  119ص

 نصل ) مكالد الشيطان. 117املرلد ص

 .11التوبة:  - 917

 لطبعة األوىل ط قم.من ا 123ص  3رااا موسوعة الفقط كتاب الطهارة ج  - 911

 الفصل الثالث عشر ) القل . 912ح 67غرر احلكم و،رر الكلم ص - 919

 الفصل ا امس عشر ) الشك. 1039ح 71غرر احلكم و،رر الكلم ص - 990
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 .991 : )الشك لفسد اليقني ولبطل الدلن(وقال 
 .992 : )الشك وبط اإلميان(وقال 
 .993 : )الشك كفر(وقال 
 .991 : )ما  من باهلل من سكن قلبط الشك(وقال 

 

 والصالة تنازيهاْ لزم

 رجحاُ الصالة
 رااحة مطلقاأل. 996ا األعمواابة، ورعناه 991الصالة رعناها اال طالح مس:لة: 

نــــدن الصــــالة عطــــب وميــــل وتواــــط حنــــو اهلل ســــبحانط و تعــــاىل، وهــــ  بــــني واابــــة و بــــني 
ومـــا أشـــبط،  997مســـتحبة، أمـــا حرمـــة الصـــالة ) بعـــض األحيـــان مثـــل  ـــالة اانـــ  واحلـــائض

نلمقــارن  ــا أواــ  مراوحيتهــا إىل حــد املنــا مــن النقــيض، وأمــا كراهــة الصــالة، كالصــالة ) 
، ناملقصـو، أقـل  وابـاأل 999و الة املسـانر إاا اقتـدى بدمـام لـيس رسـانر أو بـالعكس 998احلمام

 كما هو املقرر ) دلط.

 تنازيه النفس

                                                           

 الفصل ا امس عشر ) الشك. 1016ح 71غرر احلكم و،رر الكلم ص - 991

 الشك. الفصل ا امس عشر ) 1011ح 72غرر احلكم و،رر الكلم ص - 992

 الفصل ا امس عشر ) الشك. 1011ح 72غرر احلكم و،رر الكلم ص - 993

 الفصل السا،ب ) اإلميان. 1161ح 17غرر احلكم و،رر الكلم ص - 991

 وهو: الصالة املفروضة اات األركان ا ا ة. - 991

ام وهـــو الـــدعام وللـــ  نـــزول الرمحـــة اإل يـــة. و) )لســـان العـــرب( مـــا،ة ) ـــال(: )الصـــالة: الـــدع - 996
 واالستلفار.. والصالة من اهلل الرمحة(.

 ، كتاب الطهارة، ) أحكام اان  واحلائض.11و 10رااا موسوعة الفقط ج - 997

 ، املوضا الا تكر  الصالة نيها. 901املس لة:  271رااا )املسائل االسالمية( ص - 991

 ااماعة.، املكروهات )  الة 1196املس لة:  366رااا )املسائل االسالمية( ص - 999

 رجحاُ الصالة



233 

 

لنبل  تنزلط النفس من الراائـل، وبعـض مراتبهـا وااـ  كمـا ال خيفـحم، قـال تعـاىل: مس:لة: 
ونفاااس وماااا ساااواهاف ف:لهماااا فجورهاااا وتقواهااااف قاااد أفلاااح مااان زكاهااااف وقاااد خااااب مااان 

 ساها
 1000. 

 

 1001من الزبر

 1002التزبر
تعليلها )عليهـا السـالم( إقـرار  واعلـط اـل وعـال للصـالة بكواـا منزهـة عـن الكـز مس:لة: 

لفيــد مراوحيــة الكــز أو حرمتــط، وللحرمــة ،راــات كــالتكز علــحم اهلل اــل وعــال وعلــحم رســلط 
 .1001. وقد نصلنا الك ) الفقط1003وانبيائط وأوليائط وعلحم سائر الناب
                                                           

 .10-7الشمس:  - 1000

 حدلث ندو. 31و) بعض النسخ: )عن الكز( رااا ،الئل االمامة ص - 1001

رااــا )الف ــيلة اإلســالمية( و)الفقــط: اآل،اب والســنن( و)األ ــالق اإلســالمية( لإلمــام املؤلــب  - 1002
 ،ام ظلط.

قيـل: )التكــز وررـا لكـون بعـض مراتبـط مكروهــا، امـا هـل لكـون بعـض مصــا،لقط مسـتحبا، كمـا  - 1003
ـــــا،ة(، وقـــــال بع ـــــهم: )مـــــن التواضـــــا التكـــــز علـــــحم االغنيـــــام(؟ ]جمموعـــــة ورام ج  2علـــــحم املتكـــــز عب

 ل.213ص

، ونيـــط: )وـــرم الكـــز مطلقـــاأل ســـوام كـــان 321كتـــاب اهرمـــات ص  93رااـــا موســـوعة الفقـــط ج - 1001
الذلن هـم أمنـااهم أو  علحم اهلل و لاتط أو علحم رسلط أو علحم األئمة الطاهرلن أو علحم العلمام الراشدلن

مــن أظلــم ممـن انــوى علــحم اهلل كـذبا أو قــال أوحــ  إو ومل لـوح إليــط شــ م علـحم املــؤمن، قــال سـبحانط: )
ومــن قــال ســ نزل مثــل مــا أنــزل اهلل ولــو تــرى إا الظــاملون ) غمــرات املــوت واملالئكــة باســطوا ألــدلهم 

حم اهلل غـــري احلــــق وكنـــتم عـــن  لاتــــط أ راـــوا أنفســـكم اليــــوم هـــزون عـــذاب ا ــــون رـــا كنـــتم تقولــــون علـــ
 ل إىل غريها من اآللات.93( ]االنعام: تستكزون

: )العـز ر،ام اهلل والكـز إزار  نمـن تنـاول قـال: قـال أبـو اعفـر و) مو قة العالم عـن الصـا،ق
ل، إىل 2مــن أبــواب اهــا، الــنفس ح 11ب 291ص 11شــيئاأل منــط أكبــط اهلل ) اهــنم( ]الوســائل ج

الــــات املتــــواترة ) هــــذا البــــاب. بــــل حرمــــة التكــــز مــــن البــــدلهيات، ومــــن أقســــام الكــــز غريهــــا مــــن الرو 
إن الــــذلن )  ــــحير زرارة: )إن اهلل عزواــــل لقــــول: ) االســــتكبار عــــن الــــدعام نقــــد قــــال البــــاقر
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ل اهلل ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: )الاكم والكز.. نان ابليس محلط الكـز علـحم قال رسو 
 .1001 ترو السجو، آل،م(

: )ان املتكــز ملعــون.. وإلــاكم والكــز نانــط ر،ام اهلل عزواــل نمــن نازعــط ر،ام  وقــال 
 .1006 قصمط اهلل(
 .1007 : )هالو الناب )  الو: الكز واحلرص واحلسد(وقال 
 .1001 ل اانة من ) قلبط مثقال ارة من الكز(: )ال لد وقال 

هااو اهلل وإ ــا لكــون الكــز ) اهلل ســبحانط وتعــاىل مــن  ــفات اامــال كمــا قــال تعــاىل: 
الااااااِي ال إلااااااه إال هااااااو الملااااااك القاااااادوس السااااااالم المااااااممن المهاااااايمن العزيااااااز الجبااااااار 

المتزبر
ري  نهـو  ـلري ألن اهلل سبحانط وتعاىل هـو الكبـري املتعـال وبقـول مطلـق، أمـا غـ 1009

نقــري لللالــة، بــل قــد لكــون إلــالق الصــلري والفقــري عليــط مســادياأل، إا هــو عــني الفقــر و ــرل 
الــربط والتعلــق، نلــيس لــط مــن ااتــط أ  شــ م علــحم االلــالق، وال حــق لــط ) أن لتكــز، مهمــا  
كــان لــط مــال أو ولــد أو حكومــة أو عشــرية أو علـــم أو مــا أشبـــط الــك، هــذا باإلضــانة إىل أن 

 تكز ) اإلنسان  ر  إىل سيئات أ رى، واهلل سبحانط منز  عن كل سيئة.ال
قو ا )عليها السالم(: )والصالة تنزلهاأل لكم من الكز(: حيـث أن غفلـة اإلنسـان عـن اهلل 

، والتكـز 1010سـبحانط بنفسـها تكـز، واللانـل عنـط ـ اهـالأل أو هـاهالأل ـ متكـز، حقيقـة أو لبـاأل 
 : )التكـز لظهـر الراللـة( ، ولذا لظلم ولطل  ولفسد، قال عل أساب للكثري من الراائل

1011 . 
                                                                                                                                                                      

 1ل قال: هو الدعام( ]تفسـري الزهـان ج60]غانر:  لستكزون عن عبا،  سيد لون اهنم ،ا رلن(
 ها من الروالات.ل إىل غري 1ح 101ص

 الباب األربعون ) ام احلسد. 129ارشا، القلوب ص - 1001

 .312ص 2،عائم االسالم ج - 1006

 .171ص 1كشب اللمة ج  - 1007

 .عن الباقر 33ح 319ص 1غواو اللئاو ج - 1001

 .23احلشر:  - 1009

 اللب والنشر مشوش، ناملتجاهل غانل حقيقة، واااهل لبـاأل أ  أنط غانل عملياأل. - 1010

 الفصل السا،ب ا يالم واللرور. 7111ح 310غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1011
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 . 1012 : )التكز رأب ااهل(وقال 
 . 1013 : )احذر الكز ندنط رأب الطليان ومعصية الرمحان(وقال 
 . 1011 : )الكز ،ا  اىل التقحم ) الذنوب(وقال 

في قلوبهم مر وقد قال سبحانط: 
1011 . 

مية حمية الجاهليةفي قلوبهم الحوقال تعاىل: 
حيث أن الكز إاا  ار ملكـة  1016

 ) اإلنسان ندنط لؤ،  إىل املفاسد واملوبقات.
كمـا إن اإلنسـان املتواضـا حيـث  ـار التواضـا ملكـة لـط لتقـدم، نـدن التواضـا مـن أسـس 

 التقدم ومن أهم أسباب التحل  بالف ائل واهاسن.
 شــام: )لــا هشــام إن الــزر  ) و ــيتط  و) احلــدلث الشــرلب عــن موســحم بــن اعفــر 

لنبن ) السهل وال لنبـن ) الصـفا، نكـذلك احلكمـة تعمـر ) املتواضـا وال تعمـر ) املتكـز 
  1017اابار(. 

 .1011وقال رسول اهلل ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: )التواضا ال لزلد العبد اال رنعة(
 .1019 : )التواضا رأب العقل(وقال 
 .1020 : )التواضا لرنا(وقال 
   ال الشاعر:وق

 تواض  تزن كالنجم الح لعار  على صفحات الماء وهو رفي 
 وال تك كالدخاُ يعلو بنفسااه إلى طبقات الجاو وهو وضي 

                                                           

 الفصل الثاين موابات عزة النفس. 1137ح 211غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1012

 الفصل السا،ب ا يالم واللرور. 7122ح 309غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1013

 رور.الفصل السا،ب ا يالم والل 7112ح 310غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1011

 .10البقرة:  - 1011

 .26الفتر:  - 1016

 .1ح 21ب 312ص 71حبار األنوار: ج - 1017

 .126ص 1جمموعة ورام ج - 1011

 الفصل الثاين موابات عزة النفس. 1137ح 211غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1019

 الفصل الثاين موابات عزة النفس. 1111ح 219غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1020
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رب العاااالمينوالصـــالة تـــذكري ،ائـــم بـــاهلل 
العـــامل بـــد ائل اإلنســـان، املطلـــا رعـــاأل  1021

مالاك ياوم الادينوبصراأل وعلمـاأل عليـط،   إنـط سـبحانط 
أرقـحم  ـور التلقـني و) الصـالة  1022

واإلوــام النفســ ، ولــذا لتحــول اإلنســان املصــل  مــن التكــز إىل التواضــا، وتتكــرر الصــالة كــل 
 لوم ىس مرات ك  لستمر هذا اإلوام. 

باإلضــانة إىل أن نيهــا الركــو  وهــو   ــو  للــرب العظــيم، والســجو، وهــو غالــة ا  ــو  
اكرنــــا بع ــــها ) كتــــاب )عبــــا،ات للــــرب األعلــــحم، إىل غــــري الــــك مــــن نلســــفة الصــــالة الــــا 

 . 1023 اإلسالم(
 .1024 هذا و) احلدلث: )ا ا الكز من تكز عن واللتنا وأنكر معرنتنا(

 

 والزكاة تزكية للنفس

 الزكاة راجحة مطلقاْ 
الزكــــاة رااحــــة مطلقــــاأل، وقــــد تكــــون واابــــة كمــــا ) األمــــور التســــعة املــــذكورة ) مساااا:لة: 

 1026لتجارات.، والزكاة املستحبة كما ) ا1021الفقط
قــال: )ا ــا وضــعن الزكــاة قوتــاأل للفقــرام وتــونرياأل ألمــوال  و) احلــدلث عــن اك احلســن 

 .1027 األغنيام(
 : )ان علـة الزكـاة مـن ااـل قـوت الفقـرام ونصـني أمـوال األغنيـام(وعن االمـام الرضـا 

                                                           

 .2الفانة:  - 1021

 1ة: الفان - 1022

ـــــدلن ونلســـــفتها وبعـــــض  - 1023 لتحـــــدو االمـــــام املؤلـــــب )،ام ظلـــــط( ) هـــــذا الكتـــــاب عـــــن نـــــرو  ال
 أحكامها.

 .13111ح 60ب 31ص 12مستدرو الوسائل ج - 1021

 وه : احلنطة والشعري والتمر والزبي ، والذه  والف ة، واإلبل والبقر واللنم. - 1021

 كتاب الزكاة.  32-29رااا موسوعة الفقط ج - 1026

 باب علة الزكاة. 90ب 1ح 361الشرالا صعلل  - 1027
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1021. 
 .1029 : )ا ا وضعن الزكاة ا تباراأل لطغنيام(وقال 

 يـــط و لـــط وســـلم(: )ااا منعـــوا الزكـــاة منعـــن االرا بركاهتـــا(وعـــن رســـول اهلل ) ـــلحم اهلل عل

1030. 
 .1031) و يتط: )اهلل اهلل ) الزكاة ، نداا تطف م غ   ربكم( وقال عل  

 .1033وعقاب مانا الزكاة 1032وهناو روالات كثرية )  واب إ راج الزكاة
م( ـ ) ا  وقد لكون الزكاة املذكورة ) القر ن احلكيم وكلمات املعصومني )علـيهم السـال

القرلنة ـ لرا، هبا مطلق إعطام املال األعـم مـن ا مـس، نـال لقـال: ملـااا مل تـذكر ا مـس؟ وقـد 
نالزكــاة للــري الســا،ة وا مــس للســا،ة  1031ور، ) األحا،لــث: )إن ا مــس عــوا مــن الزكــاة(

 1035 علحم تفصيل مذكور ) الفقط، وقد أملعنا إىل واط هذا الفرق ) كتاب )الفقط االقتصـا،(
 . 1036 و)الفقط الزكاة(

 تزكية النفس
لتزكيــة الــنفس مراتــ  بع ــها وااــ  وبع ــها مســتح ، والتزكيــة ههنــا واابــة ) مساا:لة: 

 ااملة، إا لوال لزوم تزكية النفس مل تكن الزكاة واابة، نت مل.
وقد عللن )عليها السالم( اعلط سبحانط للزكاة بكواـا تزكيـة للـنفس، حيـث أن اإلنسـان 

                                                           

 باب علة الزكاة. 90ب 3ح 369علل الشرالا ص - 1021

 .71ح 370غواو اللئاو ج ص - 1029

 باب نوا،ر العلل.  26ح 111علل الشرالا ص - 1030

 باب  واب ا راج الزكاة ووضعها ) موضعها. 16 واب األعمال ص - 1031

 لزكاة ووضعها ) موضعها.باب  واب ا راج ا 16رااا  واب األعمال ص - 1032

 باب  واب عقاب مانا الزكاة. 231رااا  واب االعمال ص - 1033

ــــــهم الصـــــدقة والزكـــــاة  1ح 1ب 1296ص 1رااـــــا التهـــــذل : ج - 1031 ـــــط : )الـــــذلن ال تــــــحل ل وني
 عوضهم اهلل مكان الك با مس(.

 .61كتاب االقتصا، ص  101رااا موسوعة الفقط ج - 1031

 .211اب الزكاة صكت  31رااا موسوعة الفقط ج - 1036
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ومان هر نفسط عن ،رن البخل والشـر وعـن حـ  الـدنيا أو شـدتط، قـال سـبحانط: املزك  تتط
يو  شح نفسه ف:ولئك هم المفلحُو

1037 . 
ندن احلسنات بع ها   ذ بعنق بعض، وقد اعل اهلل تعاىل لكل عمل  احل أ ـراأل وضـعياأل 

نفس، وألن وتكولنيـاأل وا رولـاأل جمانسـاأل لـط، وإاا  ـارت الزكــاة والعطـام ملكـة لإلنسـان ترققـن الــ
القلـــ ، والقلـــ  اللـــني مبعـــث ا ـــريات ومنبـــا الزكـــات، ولـــذا ام اهلل ســـبحانط وتعـــاىل اليهـــو، 

 .1031ثم قست قلوبزمبقولط: 
 .1039 و) احلدلث: )وما قسن القلوب اال لكثرة الذنوب(

: )ان للمنـــانق اربـــا عالمـــات: قســـاوة القلـــ ، ومجـــو، العـــني، واال ـــرار علـــحم وقـــال 
 .1010 الدنيا(الذن ، واحلرص علحم 

 .1011 : )ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قل (وقال 

                                                           

 .9احلشر:  - 1037

 .71البقرة:  - 1031

 باب علة افال الدمو . 11علل الشرالا ص - 1039

 .111اال تصاص: ص - 1010

 .296. ونب العقول ص11ب 113اإلرشا، ص - 1011
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 ونماء في الرز 

 إنماء الرز 
 إ ام الرزق والتوسا نيط مستح  عموماأل، وقد    أحياناأل كما ال خيفحم.مس:لة: 

 .1012 وقد ور، ) الدعام: )وعظم ووسا رزق  ورزق عياو(
 .1013 و: )ووسا رزق  وا،ر  عل (

 .1011 األ ما أبقيتين(و: )ووسا رزق  ابد
 .1011 و: )ووسا عل  ) رزق (

وقد علل كثري من املسـتحبات وبعـض الواابـات بزلـا،ة الـرزق، كمـا ور، عـن امـري املـؤمنني 
 اال انبــئكم بعــد الــك رــا لزلــد ) الــرزق.. نقــال( : ( اامــا بــني الصــالتني لزلــد :

الــرحم تزلــد ) الــرزق.. وكســر الــرزق.. والتعقيــ  بعــد اللــداة والعصــر لزلــد ) الــرزق.. و ــلة 
الفنــا لزلــد ) الــرزق.. ومواســاة االخ ) اهلل عزواــل لزلــد ) الــرزق.. والبكــور ) للــ  الــرزق 
لزلد ) الرزق.. واالستلفار لزلد ) الرزق.. وقول احلق لزلد ) الرزق.. وااابة املؤان لزلد ) 

حلــرص لزلــد ) الــرزق.. وشــكر املــنعم الــرزق.. وتــرو الكــالم ) ا ــالم لزلــد ) الــرزق.. وتــرو ا
ــــرزق.. والوضـــوم علـــحم الطعـــام لزلـــد )  ـــرزق.. وااتنـــاب اليمـــني الكاابـــة لزلـــد ) ال لزلـــد ) ال

) ــام ) الــرزق(  1017. وأمــا كواــا1016 الــرزق.. وأكــل مــا لســقط مــن ا ــوان لزلــد ) الــرزق..(
: )ا ـا وضـعن نـط نهو جبهة غيبية، حيث أن اهلل سبحانط لنم  رزق املزك ، كمـا سـبق ع

. باإلضـانة إىل السـب  الظــاهر، حيـث أن العطـام لواــ  1011الزكـاة.. تـونرياأل ألمـوال األغنيــام(
تقارب األغنيام والفقرام، وتللفهم وناببهم وتعـاوام، والتعـاون أسـاب كـل ن ـيلة ومفتـاح كـل 

                                                           

 .122اإلقبال: ص - 1012

 ،عام اليماين بروالة أ رى. 133مهج الدعوات: ص - 1013

  ون.الفصل احلا،  والثال 312مجال األسبو : ص - 1011

 . ومن الك ،عام   ر ألولس القرين.216مصباح الكفعم : ص - 1011

 ، سن عشرة  صلة تورو الفقر وسبا عشرة  صلة تزلد ) الرزق.2ح 101ا صال ص - 1016

 أ  الزكاة. - 1017

 باب علة الزكاة. 90ب 1ح 361علل الشرالا ص - 1011
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فـــــحم أ رهـــــا تقـــــدم، هـــــذا إضـــــانة إىل أاـــــا تواـــــ  تقولـــــة القـــــدرة الشـــــرائية ) الفقـــــرام ممـــــا ال خي
 .1019خِ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهااإلقتصا، ، قال سبحانط: 

علــحم عكــس الربــا حيــث  1010نالزكــاة تطهــري نفســ  كمــا ســبق، وتنميــة ) املــال وا تمــا
يمحااق اهلل الربااا ويربااي الصاادقات

ومــن نلســفة الــك أن الربــا لواــ  احلقــد والتنــاز   1011
 .1012والطليان

 1053يةاالهتمام باألمور الدنيو 
لستح  االهتمام باألمور الدنيولة عموماأل، ومن مصـا،لقط إ ـام الـرزق، إىل اـوار مس:لة: 

 االهتمام بالشؤون األ رولة.
واالسـتحباب إ ــا هــو ) املقــدار املســتح  وإال نالقـدر الوااــ  وااــ ، وقــد قــال )عليــط 

 1011الصالة والسالم(: )ليس منا من ترو ،نيا  آل رتط وال   رتط لدنيا (. 
 1011: )اعمل لدنياو ك نك تعيش أبداأل واعمل آل رتك ك نك متوت غداأل(. وقال 

 .1016 و) احلدلث: )ااعلوا ألنفسكم حظاأل من الدنيا(
ربنااا آتنااا فااي الاادنيا حساانة وفااي ا خاارة حساانة وقنااا وقبـل الــك قــال القــر ن احلكــيم: 

 .1017عِاب النار
                                                           

 .103التوبة:  - 1019

ل  الزكـة ) املـال وتنميـط، وإمـا مصـدر (زكـا) إاا الزكاة إما مصدر (زك ) إاا  ـ ، ألاـا تسـتج - 1010
 لهر، ألاا تطهر املال من ا بث، والنفس البخيلة من البخل، رااا )جمما البحرلن( ما،ة )زكا(.

 .276البقرة:  - 1011

 رااا كتاب )االقتصا، بني املشاكل واحللول( و)الفقط: االقتصا،( لإلمام املؤلب )،ام ظلط(. - 1012

 ة الفقط كتاب (البيا) وكتاب (االقتصا،).رااا موسوع - 1013

: عنــــط 110. و) نــــب العقــــول ص3161ح 2ب 116ص 3مــــن الو ــــر  الفقيــــط: ج - 1011
 باب حق النفوب. 337ص )ليس منا من ترو ،نيا  لدلنط و،لنط لدنيا (. ومثلط ) نقط الرضا

 .393ص 2. وجمموعـــــة ورام جعـــــن العـــــامل  2ح 21ب 19ص 12وســـــائل الشـــــيعة: ج - 1011
 .. ، باب ما اام عن احلسنعن االمام احلسن ا تىب  227و) كفالة اال ر ص

 .110نب العقول ص - 1016

 .201البقرة:  - 1017
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 اإلنفا 
و املواــو، ) الزكــاة علــحم قســميط اــار لســتح  اإلنفــاق مطلقـاأل، نــدن اــاما املــالمساا:لة: 

) مطلــق اإلنفــاق، هــذا إن مل نقــل بــدرا،ة املعــل الللــو  منهــا، إضــانة إىل اآللــات والروالــات 
 الدالة علحم ن يلة اإلنفاق مطلقاأل.

يا ايها الِين آمنوا انفقوا من ما رزقناكم من قب  اُ ي:تي يوم ال بي  فيه قال تعاىل: 
زافرُو هم الظالمُووال خلة وال شفاعة وال

1011. 
يا ايها الِين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتموقال سبحانط: 

 1019. 
وما لزم أال تنفقوا في سبي  اهللوقال عزوال: 

 1060. 
وأنفقوا مما رزقناكم مان قبا  اُ يا:تي أحادكم الماوت، فيقاول رب وقال ال  نـاا : 

لوال أخرتني الى أج  قري  ف:صد  وأكن من الصالحين
 1061. 

 .1062 : )ان من أ الق املؤمن االنفاق علحم قدر االقتار(وقال 
نعم إاا عارضتط اهة منفرة إىل حد املنا من النقيض لكون درماأل، أو ال إىل الك نيكون 

 مكروهاأل.
 

 والصيام تثبيتاْ لإلخالص

 الصيام وفلسفته
لعهـد، ومن السياق واـوب الصـوم، نتكـون الـالم ل…( لستفا، من قو ا: )اعلمس:لة: 

املقصو، بط املصداق ا اص، وأما علحم كواا للجنس، لكون قو ا ،االأل علـحم راحانـط عمومـاأل، 
نــدن مـــن الصـــيام مــا هـــو وااـــ  ومنــط مـــا هـــو مســتح ، أمـــا الصـــوم اهــرم كيـــوم العيـــدلن، أو 

                                                           

 .211البقرة:  - 1011

 .267البقرة:  - 1019

 .10احلدلد:  - 1060

 .10املنانقون:  - 1061

 .212نب العقول ص - 1062
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 1063املكرو  كصوم لوم عاشورام، نلعارا، وقد اكرنا واط الك ) الفقط.
 ـــالص( نـــدن اإل ـــالص الـــذ  ) الصـــوم عميـــق اـــداأل، إا أن قو ـــا: )والصـــيام تثبيتـــاأل لإل

اإلنسان لستطيا عا،ة أن لتظاهر بالصوم ولرتكـ  املفطـرات سـراأل، نـاإل الص لثبـن ولتقـوى 
 بالصيام حيث لروا اإلنسان نفسط باالمتنا  عن املفطرات ما شدة الشوق إليها .

 .1061 و أنا ااز  عليط(ولعل هذا هو سر قولط سبحانط ) احلدلث القدس : )الصوم و
كنالــة عــن أنــط ســبحانط وكــم   1066أو أن اهلل هــو اــزاا  1061أ  اــزاا  علــحم اهلل ســبحانط

 للصائم ) اآل رة نيما لشام، إا ما امتنا  احلقيقة ندن أقرب ا ازات لكون هو املتعني.
، أو هذا باإلضـانة إىل سـائر نوائـد الصـيام ممـا اكـر ) القـر ن احلكـيم أو ) السـنة املطهـرة

  بن لبياأل وااتماعياأل وغري الك.
يااا ايهااا الااِين آمنااوا كتاا  علاايزم الصاايام كمااا كتاا  علااى الااِين ماان قــال تعــاىل: 

قبلزم لعلزم تتقُو
 1067. 

 .1061 : )نرا اهلل.. الصيام ابتالم ال الص ا لق(وقال 

 اإلخالص في العبا ة وغيرها
اإل ـــالص ) الواابـــات   ـــ  اإل ـــالص ) العبـــا،ات، ولـــرار ) غريهـــا، نـــدنمسااا:لة: 

التعبدلة واا  تكليفاأل، وشرط للصحة وضعاأل، و) املستحبات التعبدلة شرط للصـحة، حيـث 
 إاا مل لكن إ الص، مل تكن عبا،ة.

أما اإل الص ) سائر األمور نهو من املراحـات، وميكـن أن لقـوم اإلنسـان بكـل عمـل ـ  
 1069صة لط سبحانط وتعاىل.كالواابات التو لية واملباحات ـ بقصد القربة ا ال

                                                           

 .116-63كتاب الصوم ص  37رااا موسوعة الفقط ج - 1063

 .7ح  1ب  290ص 7الشيعة: ج وسائل - 1061

 إاا قرأت هكذا: (أاز ) أ : علحم املبين للمعلوم. - 1061

 إاا قرأت هكذا: (أازى) أ : علحم املبين للمعلوم. - 1066

 .113البقرة:  - 1067

 الفصل الثالث امهية الفرائض وبعض نلسفتها. 3376ح 176غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1061

 .رااا كت  األ الق، كجاما السعا،ات - 1069
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واإل ـالص هلل تعـاىل ـ إضـانة آل ـار  األ رولـة ـ مـن أكـز عوامـل التقـدم والنهـوا باألمـة 
واستنقااها من واقعها املر، ندن املخلـ  ل ـح  بوقتـط و حتــط ومالـط ونفسـط  دمـة اإلسـالم 

يــــاة واملســــلمني، أمــــا غــــري املخلــــ  نــــوا  ل ــــح  رصــــاحل الــــدلن واألمــــة ألاــــل أن لعــــيش ح
 …مرنهة

 .1070 وور، ) زلارهتم )عليهم السالم(: )السالم علحم االمام التق  املخل  الصف (
: )وامــا عالمــة املخلــ  ن ربعــة: لســلم قلبــط وتســلم اوارحــط وبــذل  ــري  وكــب وعنــط 

 .1071 شر (
 .1072 : )سا،ة أهل اانة املخلصون(وعنط 

 

 1073والحج تشييداْ للدين

 فريضة الحج واألهدا  الربانية
احلــج منــط وااــ  ومنــط مســتح ، وقــد تطــرأ احلرمــة علــحم احلــج لســب   ــارا   لة: مساا:

 1071، وما أشبط الك.1074كحج الزواة بدون إان الزوج حجاأل مستحباأل، وكذلك حج العبد
قـــال: )بـــين االســـالم علـــحم ىـــس ،عـــائم: علـــحم  و) احلـــدلث عـــن اعفـــر بـــن دمـــد 

 الئمـة مـن الصالة والزكاة والصوم واحلج وواللـة أمري املؤمنني وا
 .1076 بعد  )عليهم السالم(

                                                           

 .) زلارة أمري املؤمنني 610االقبال: ص - 1070

 ومن حكمط وكالمط  لحم اهلل عليط و لط وسلم. 21نب العقول ص - 1071

 الفصل السابا ) اال الص. 3901ح 197غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1072

بـاب علـل  112ب 2ح 211و) بعض النسخ: )واحلج تسنية للدلن( رااا علل الشـرالا ص - 1073
 االسالم. الشرالا وا ول

 أ  بدون إان موال . - 1071

كتـــاب احلـــج) و(اـــاما مناســـك احلـــج) و)مناســـك احلـــج)   16-37رااـــا (موســـوعة الفقـــط ج - 1071
 لإلمام املؤلب )،ام ظلط(.

 .11ا لس 11ح 261األماو للشيخ الصدوق ص - 1076
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وقـد اعـل اهلل احلـج تشـييداأل للـدلن كمـا اكرتـط ) ـلوات اهلل عليهـا( حيـث أنـط ـ باإلضـانة 
إىل اوانبــط العبا،لــة واإلقتصــا،لة وغريمهــا ـ لعــد مــؤمتراأل عامــاأل لكــل املســلمني، حيــث  تمعــون 

اإلقليميــة واللونيــة والللولــة ولتعــارنون، ولعــا  بع ــهم مشــاكل بعــض، وتــذوب بيــنهم الفــوارق 
وأمارهم . ندن احلج لوا  إ ا، أرضية أو تقولـة حالـة: )الشـورى(، قـال تعـاىل: 1077وغريها

 .1071شور  بينهم
 .1079يض  عنهم إصرهم واألغالل التي كانت عليهمو)احلرلة(، قال سبحانط: 

 .1010إُ هِه أمتزم أمة واحدةو)األمة الواحدة(، قال تعاىل: 
 .1011إنما المممنُو إخوةال سبحانط: و)األ وة(، ق

 .1012شرعة ومنهاجاْ وشرائا اإلسالم، قال تعاىل: 
و ـــــذا نااــــــدلر باملســــــلمني أن لعيــــــدوا إىل احلــــــج نوائــــــد  املتوقعــــــة، كمــــــا قــــــال ســــــبحانط: 

ليشهدوا مناف  لهم
والك عز رنا املنا عن كل من لرلد احلج، بل إللـام أ  روتـني  1013
املكرمة واملدلنة املنـورة ـ علحم األقـل ـ دـل أمن ومعقل حرلة إلقامـة  لعرقل الك وأن تكون مكة 

. وما األسـب ندنـط 1011كل الشعائر اإلسالمية، ومركزاأل للتالق  واال تالط بني كانة املسلمني
اليوم أضححم إىل حد كبري حيث ار، من كثري منانعط وغالاتط،  الناأل ملـا قالـط القـر ن احلكـيم، 

 1011اقعط اإلسالم  كان العامل األساس  ) تقدم املسلمني إىل األمام.نداا راا احلج إىل و 
                                                           

 رااا مقدمة كتاب )احلاج ) مكة واملدلنة( لإلمام املؤلب. - 1077

 .31الشورى:  - 1071

 .117ألعرال: ا - 1079

 .92، واألنبيام: 12املؤمنون:  - 1010

 .10احلجرات:  - 1011

 .11املائدة:  - 1012

 .21احلج:  - 1013

 رااا كتاب )ليحج ىسون مليوناأل كل عام(. - 1011

حــول هــذ  النقــاط رااــا للمؤلــب( لكــ  لســتوع  احلــج عشــرة ماللــني) و)احلــج بــني األمــس  - 1011
كتـاب احلـج) و)لـيحج ىسـون مليونــا   16-31الفقـط ج واليـوم واللـد) و(مـؤمترات اإلنقـاا) و)موسـوعة

 كل عام(.
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 تشييد الدين
أُ أقيمااوا الاادينوتقولتــط، كمــا قــال تعــاىل:  1016 ــ  تشــييد الــدلنمساا:لة: 

1017  (
الواابــات، ولســتح  ) املســتحبات، إا أن اســتحكامط ) نرائ ــط بالواابــات و) مندوباتــط 

كبنــــام وتــــاج إىل املــــوا، األساســــية للبنــــام، باإلضــــانة إىل بدتيـــان املســــتحبات، ألن مثــــل الــــدلن  
 التجملية، نهو أل األ بني واا  ومستح .

هذا باإلضانة إىل ما للمستحبات مـن ،ور كبـري ) السـوق حنـو مزلـد االلتـزام بالواابـات، 
 نه  مشيدة للدلن ااتاأل وتسبيباأل. 

تعـــاىل ولتســـامحم كمـــا ال واحلـــج مـــن املقومـــات األساســـية للـــدلن، وبـــط لســـتحكم الـــدلن ول
 خيفحم، واملستح  منط أل األ من بواعث تشييد الدلن كما سبق.

 .1011 : )نرا اهلل.. احلج تقولة للدلن(قال عل  
 .1019 : ) ري األعمال ما أ لر الدلن(وقال 

                                                           

 تشييد البنام: إحكامط ورنعط ]لسان العرب، ما،ة شيدل. - 1016

 .13الشورى:  - 1017

 الفصل الثالث أهيمة الفرائض وبعض نلسفتها. 3376ح 176غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1011

 عمل.الفصل الرابا ) ال 2931ح 116غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1019
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 1090والعدل تنسيقاْ للقلوب

 1091أنواع العدل والظلم 
ثل: تقسيم اللحظة والنظرة    العدل ) موار، ، كما هو مستح  ) موار،  ممس:لة: 

والبســمة والســالم والــتكلم مــا االســام، وتقســيم مــا عــدا احلقــوق املقــررة تقســيماأل مســتحباأل بــني 
األوال، أو الزواات أو ما أشبط، إىل غري الك من النظائر، كما لدل عليط مجلة من الروالات، 

 وكما حققط علمام األ الق والكالم والفقط.
 دمد بن أك بكر حـني قلـد  مصـر: )و ب بيـنهم ) اللحظـة اىل وقد ور، ) عهد  

 .1092 والنظرة(
 .1093 و) احلدلث: )العدل أحلحم من الشهد وألني من الزبد وألي  رواأل من املسك(

ومن البني أن العدل غري املساواة، وأن النسبة بينهما العمـوم مـن واـط، وكمـا  ـ  العـدل 
روحــاأل واسمــاأل ـ وظلــم العائلـة، وظلـم ا تمـا، وظلـم ورم الظلـم، وهـو لشـتمل: ظلــم النفــس ـ 

وظلــــــم احليــــــوان والنبــــــات والطبيعــــــة، وظلــــــم األايــــــال القا،مــــــة أل ــــــاأل، والظلــــــم  1091احلكومــــــة
 االقتصا،  واالاتماع  وغريها.

 .1091وما ظلمناهم ولزن كانوا أنفسهم يظلمُوقال تعاىل: 

                                                           

بـاب  112ب 2ح 211و) بعض النسخ: )والعدل تسكيناأل للقلـوب( رااـا علـل الشـرالا ص - 1090
علـــل الشـــرالا وأ ـــول األحكـــام. و) بع ـــها: )واحلـــق تســـكيناأل للقلـــوب ومتكينـــاأل للـــدلن( رااـــا ،الئـــل 

  21حـــدلث نـــدو. و) بع ـــها )والعـــدل تنســـكاأل للقلـــوب( رااـــا بالغـــات النســـام ص 33االمامـــة ص
 ة بنن رسول اهلل  لحم اهلل عليط و لط وسلم.كالم نالم

 رااا كتاب )العدل أساب امللك( لإلمام املؤلب )،ام ظلط(. - 1091

، ومــن عهــد لــط عليــط الســالم اىل 163ص 11. وشــرح الــنهج ج176رااــا نــب العقــول ص - 1092
 دمد بن أك بكر حني قلد  مصر.

 .262اال تصاص: ص - 1093

، وقــد لكـــون مــن اإلضــانة للمفعـــول، أ : ظلــم احلكومـــة قــد لكــون هـــذا مــن اإلضــانة للفاعـــل - 1091
 للناب أو ظلم الناب للحكومة.

 .111النحل:  - 1091
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و كِب بالحقومن أظلم ممن افتر  على اهلل كِباْ أوقال سبحانط: 
1096 . 

 .1097يا بني ال تشرك باهلل إُ الشرك لظلم عظيموقال تعاىل: 
 .1091وآتينا ثمو  الناقة مبصرة فظلموا بهاوقال سبحانط: 
 .1099والِين هاجروا في اهلل من بعد ما ظلمواوقال تعاىل: 

 .1100فلزم رفوس أموالزم ال تظلمُو وال تظلمُووقال سبحانط: 
 .1101 …موال اليتامى ظلماْ ي:كلُو أوقال تعاىل: 

ولكــل مــن تلــك  1102وبكلمــة اامعــة: نــدن )مــن لتعــد حــدو، اهلل ن ولئــك هــم الظــاملون(
 .1103األنوا  مباحث مفصلة ) مظااا

قو ـا )عليهــا السـالم(: )تنســيقاأل للقلـوب(، نــدن مـن أهــم مثـار العــدل تنظـيم قلــوب النــاب، 
ع ــاأل علــحم بعــض، عبثــاأل واعتبالــاأل، حيــث لــرى النــاب أن احلــاكم لســاو  بــني النــاب وال لقــدم ب

ولذلك نهم لتعالفون ما احلاكم وللتفون حولط، كما تتو ق بط أوا ر العالقة بينهم أنفسهم، 
وبع هم ما بعض، وا تما الذ  تسـو، نيـط روح التعـالب والتحابـ ، وتتصـات نيـط القلـوب 

 لكون جمتمعاأل مستقراأل متكاتفاأل متقدماأل إىل األمام.

 عدل ومظاهرهمن مصا يق ال
إُ اهلل ياا:مر قــد اعــل اإلســالم العــدل مــن قواعــد  األساســية، قــال ســبحانط: مساا:لة: 

                                                           

 .61العنكبوت:  - 1096

 .13لقمان:  - 1097

 .19اإلسرام:  - 1091

 .11النحل:  - 1099

 .279البقرة:  - 1100

 .10النسام:  - 1101

 .229البقرة:  - 1102

احلقـــــوق( و)الفقـــــط: الدولـــــة اإلســـــالمية( رااـــــا لإلمـــــام املؤلـــــب )الفقـــــط: االاتمـــــا ( و)الفقـــــط:  - 1103
 و)الفقط: اهرمات( وغريها.
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بالعدل واإلحساُ
1101 . 

وإ ا حزمتم بين الناس أُ تحزموا بالعدلوقال تعاىل: 
1101 . 

 .1106 : )العدل أقوى اساب(وقال عل  
 .1107 : )العدل زلنة االمارة(وقال 

ولذا مل لكن ) اإلسالم حـدو، الرانيـة، وال متـالز بـاأللوان والللـات والعشـائر ومـا أشـبط، 
 .1101إُ أكرمزم عند اهلل أتقيزمبل 

و ـــذا الســـب  التـــب النـــاب حـــول اإلســـالم أميـــا التفـــال، بعـــد أن رأوا العدالـــة )  تلـــب 
 شؤون: 

 العبا،لة.. 
 حيازة املباحات والتجارة احلرة..  واالقتصا،لة: كاإلرو وال رائ  األربعة نقط وحق

والسياســـية: نلكـــل مـــن مجـــا الشـــرائط أن لكـــون واليـــاأل مـــثالأل، مـــن ألـــة للـــة أو قوميـــة أو مـــا 
 وغري الك..  1109أشبط، وكذلك )لسعحم بذمتهم أ،ناهم(

 وغريها.… واازائية
إال نيمـا  ـرج بالـدليل كـبعض األمـور النابعـة مـن  1110 نكل الناب ) الك )شر  سـوام(

ِكر مث  حا  األنثياينحم واقا احلال والعدل، مثل )تعد، الزواات( وأن مقت  لل
ومـا 1111

أشـبط، حيـث أن هـذا اال ـتالل ـ علـحم مـا بـني ) الشـر  ـ هـو مقت ـحم العدالـة، واملسـاواة ) 
أمثال هذ  املوار، هو علحم  الل العدالة، والـك كاملسـاواة بـني البقـال واملهنـدب، أو اااهـل 

ام و) العطـام، أو بــني الطفـل الصــلري وأ يـط األكــز ) كميـة األكــل، أو مــا والعـامل، ) االحــو 
                                                           

 90النحل:  - 1101

 .11النسام:  - 1101

 الفصل ا امس ) العدالة. 10203ح 116غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1106

 .311اعالم الدلن ص - 1107

 .13احلجرات:  - 1101

 وسلم(.، عن الرسول ) لحم اهلل عليط و لط 1ح 1ب 366ص 6وسائل الشيعة: ج - 1109

 باب علة النسيان والذكر. 6ح 96علل الشرالا ص - 1110

 .11النسام:  - 1111
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 1112أشبط الك، وقد اكرت نلسفة كل تلك املوار، ) الكت  املعنية هبذا الش ن.

 ت:ليف القلوب
لســـتح  وقـــد  ـــ  الســـع  لتنســـيق القلـــوب وت ليفهـــا ومجعهـــا وتصـــانيها، قـــال مسااا:لة: 

اْ ما ألفت بين قلوبهم ولزن اهلل ألفلو أنفقت ما في األر  جميعتعاىل: 
1113 . 

 .1111وال تنازعوا فتفشلوا وتِه  ريحزموقال عزوال: 
والـــك عـــز تكـــرلس التقـــوى ) النفـــوب وعـــز تربيـــة الـــنفس والنـــاب علـــحم اإلغ ـــام عـــن 
السيئة، والعفو والصفر، وعلحم سعة الصدر، و) احلدلث: )املؤمن م لول، وال  ري نـيمن ال 

 . 1111 ل لب وال لؤلب(
هـــذا و) األحـا،لـــث: انـــط هبــم )علــيهم ان ــل الصــالة والســالم( لؤلـــب اهلل بـــني القلــوب، 

 .1116 : )بنا لؤلب اهلل بني قلوهبم بعد عدواة الفتنة(قال 
وعــز عــدم نســر ا ــال لــرواج الليبــة والتهمــة والنميمــة، وعــز سلســلة مــن الــزامج العمليــة 

الـك حيـث  املـؤمنني، كمـا نعـل اإلمـام الصـا،ق الا تق   علـحم التـدابر والتحـارب بـني 
 ،نا كمية من األموال للبعض من أتباعط ك  لصلر بط أ  نزا  ماو ودو بني مؤمنني.

وهـ   1117ومن الواضر أن أحكام اهلل تعاىل تابعة ملصاحل ومفاسد ) املتعلقات، إال نا،راأل 
اب العـدل ـ أو ازمهـا ـ هـ  ) ـلوات اهلل وسـالمط عليهـا( تشـري ههنـا إىل أن املصـلحة ) إ ـ

تنسيق القلوب، وإاا كان كذلك كان الراار، بل الـالزم ) بعـض األحيـان: السـع  لتنسـيقها 
                                                           

رااا لإلمام املؤلب: (الفقط: االقتصا،) و(الفقط: احلقـوق) و)القـول السـدلد ) شـرح التجرلـد)  - 1112
 و)شرح املنظومة) وغريها.

 .63األنفال:  - 1113

 .16األنفال:  - 1111

 .21ص 2تنبيط ا والر ونزهة النواظر ج - 1111

، واالمــــاو 29ا لــــس 211. واألمــــاو للشــــيخ املفيــــد ص11ب 113ص 2كشــــب اللمــــة ج  - 1116
 .31ا لس 211ص

. كما لو كانن املصلحة ) نفس األمر أو النه ، كمـا ) قصـة أمـر  تعـاىل بـذبر إراعيـل  - 1117
م أين ااحبــك )نلمــا بلــغ معــط الســع  قــال لــا بــين اين ارى ) املنــارااــا التفاســري ) تفســري قولــط تعــاىل: 

 ل.102]الصانات:  نانظر مااا ترى قال لا ابن انعل ما تؤمر ستجدين انشام اهلل من الصابرلن(
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 عز ما لزلد علحم العدل كاإلحسان مثالأل وكما نيما سبق.
 

 وطاعتنا نظاماْ للملة

 وجوب إطاعة أه  البيت )ع(
الم( وإعــالم النــاب بــذلك،  ــ  إلاعــة أهــل البيــن )علــيهم أن ــل الصــالة والســمساا:لة: 

ندن اهلل سبحانط وتعاىل اعلهم )علـيهم السـالم( هـداة للخلـق بعـد النـ  ) ـلحم اهلل عليـط و لـط 
وســلم( كمــا اعــل األنبيــام واملرســلني)عليهم الســالم( هــداة للنــاب، وكــذلك األمــر ) أو ــيام 

 .1111األنبيام )عليهم السالم(، و) األحا،لث انط: )كان لكل ن  و  (
رســول اهلل ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم(: )ألهــا النــاب، ان عليــاأل إمــامكم مــن بعــد   قــال

و ليفـــا علـــيكم، وهـــو و ـــي  ووزلـــر  وأ ـــ  ونا ـــر ، وزوج ابنـــا وأبـــو ولـــد ، و ـــاح  
شفاعا وحوض  ولوائ ، من أنكر  نقد أنكـرين ومـن انكـرين نقـد أنكـر اهلل، ومـن أقـر بدمامتـط 

و  نقد أقر بوحدانية اهلل عزواـل، الهـا النـاب مـن عصـحم عليـاأل نقـد نقد أقر بنبو  ومن أقر بنب
 .1119 عصاين ومن عصاين نقد عصحم اهلل(

وال خيفــحم أن اإلميــان بواــوب إلاعــة أهــل البيــن)عليهم الســالم( إ ــا لكــون بعــد االعتقــا، 
 ب ن اهلل سبحانط وتعاىل نصبهم حججاأل علحم  لقط وأ،لة لعبا، .

لزهرام )عليها السالم( ـ باإلضـانة إىل النـ  ) ـلحم اهلل عليـط و)أهل البين( لشمل نالمة ا
 1120و لـــط وســـلم( واألئمـــة الطـــاهرلن )علـــيهم الســـالم( ـ وقـــد ،لـــن علـــحم الــــك  لـــة التطهـــري

، نهـ  ) لوات اهلل عليها( واابة الطاعة، كواوب لاعـة الرسول) ـلحم 1121وروالات متواتـرة

                                                           

 .16112ح 33ب 206ص 11مستدرو الوسائل: ج - 1111

 باب معل ونام العبا، بعهد اهلل. 1ح 372معاين األ بار ص - 1119

 .33األحزاب:  - 1120

األنــــوار( و)،الئـــل الصــــدق( و)اللـــدلر( و)احقــــاق رااـــا )عــــوامل العلـــوم ومســــتدركاتط( و)حبـــار  - 1121
 احلق( و..
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  1122هم الصالة والسالم(. اهلل عليط و لط وسلم( واألئمة اال ين عشر )علي
، أ : مـا شـرعط اهلل سـبحانط لعبـا،  بواسـطة أنبيائـط 1123و)امللة(: الطرلقة والدلن والشـرلعة

ملة أبيزم إبراهيم:  إللصا م للسعا،ة الدنيولة واأل رولة، قال تعاىل
 أ : ،لنط. 1121
ـــــة، قـــــال تعـــــاىل:  حتاااااى تتبااااا  وقـــــد اســـــتعملن ) مطلـــــق الشـــــرائا وامللـــــل حـــــم البالل

تهممل
 أ  سنتهم ولرلقتهم. 1121

 . 1126وقد ت   رعل )األمة( أل األ 
وكــــال املعنيــــني دتمــــل هنـــا، ولكـــل  1127و)النظـــام(: رعـــل القـــوام، ورعـــل التـــ ليب واامـــا

                                                           

رااــا )مــن نقــط الزهــرام عليهــا الســالم( ا لــد األول، املقدمــة. ورااــا أل ــاَ املقدمــة وهوامشــها  - 1122
 من هذا الكتاب.

و) )لسان العرب( ما،ة )ملل(: )وامللة: الشرلعة والدلن.. وقيل: ه  معظـم الـدلن.. وملـتهم:  - 1123
 لرلقتهم(...سنتهم و 

 .71احلج:  - 1121

 .120البقرة:  - 1121

و) لســـان العـــرب مـــا،ة )ملـــل(: )و) احلـــدلث: ال لتـــوارو أهـــل ملتـــني، امللـــة : الـــدلن، كملـــة  - 1126
 االسالم والنصرانية واليهو،لة(.

قــــال ) جممــــا البحــــرلن: )النظــــام، بالكســــر: ا ــــيط الــــذ  لــــنظم بــــط اللؤلــــؤ). وقــــال ) لســــان  - 1127
ـــنظم: ا ـــط). و) العـــرب: )ال ـــط بـــل ر أو ضـــممن بع ـــط إىل بعـــض نقـــد نظمت ـــ ليب.. وكـــل شـــ  قرنت لت

ونظــم اللؤلــؤ: ألفــط ومجعــط ) ســلك … القــاموب اهــيط: )الــنظم) التــ ليب وضــم شــ  إىل شــ    ــر
 نانتظم). و) املنجد: (ومنط نظم الشعر لت ليفط كالماأل موزوناأل ومقفحم). 

)ولاعتنـــا نظامـــاأل للملـــة( تشـــبيط امللـــة، أ : الشـــرلعة بـــالةو  نعلـــحم هـــذا لكـــون املـــرا، بقو ـــا عليهـــا الســـالم:
 املنتثرة الا تكون إلاعتهم عليهم السالم سبباأل لت ليب الدرر ومجعها علحم نظام بدلا.

هــذا بالنســبة للمعــل الثــاين الــذ  اكــر  اإلمــام املؤلــب )،ام ظلــط( وأمــا بالنســبة للمعــل األول نقــد اــام )  
األمـر نـانتظم أ  أقمتـط ناسـتقام) و) املنجـد: (نظـام األمـر قوامـط( و) لسـان جمما البحـرلن: )نظمـن 

ولــيس ألمــرهم نظــام أ  لـــيس لــط هــدى وال متعلــق وال اســـتقامة) … العــرب: )نظــام كــل أمــر مالكـــط 
نعلحم هذا لكون املرا، بقو ا عليها السالم : )نظاماأل للملة( ان بدلاعتهم عليهم السـالم لسـتقيم الـدلن 

، ولوال إلاعتهم ل عب واضمحل، قال : (اين تـارو نـيكم الثقلـني مـا إن متسـكتم هبمـا لـن ولستحكم
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 منهما مراحات، وميكن أن لكون املرا، بط اااما.

 إطاعتهم )ع( سب  للنظام
ســالم( هــو الــذ  لواــ  إ ــا، مــن ال ــرور  التنبيــط علــحم أن لــاعتهم )علــيهم المساا:لة: 

وحفـــا واســـتقرار النظـــام، و،عـــوة النـــاب لـــذلك، نـــدن امللـــة والشـــرلعة نتـــاج إىل النظـــام بكـــال 
معنييــط، ولــاعتهم )علــيهم الســالم( تواــ  مجــا امللــة وت ليفهــا و ــواا عــن التشــتن والتنــا ر،  

 كما توا  إقامة امللة والشرلعة واستقامتها. 
 .1121 األ للملة(: )واإلمامة نظامقال عل  

ومن اهتم بالزهان أن نظام ملة اإلسالم وشرلعتط هو أن ـل األنظمـة علـحم اإللـالق، بـل 
 .1129ال قياب بينط وبني غري 

بـل قــد  1130وأمـا مـا لكـون بدلاعـة غـريهم مـن )النظــام( ند ـا هـو ظـاهر  ودـدو، وموقـن
حـد ااهتـا غالبـاأل، وقـد  لكون أكثر إضراراأل،   إنط )نظام( ملفر،ات ومصا،لق وقـوانني  الئـة )

 قال الشاعر:
 1131ولو قلدوا الموصى إليه أمورها لِمت بم:مُو على العثارات

                                                                                                                                                                      

 11/19ت لوا: كتاب اهلل وعو  أهل بيا وإاما لن لفوقا حم لر،ا عل ق احلوا( ]وسـائل الشـيعة: 
 ل.9ح  1ب 

 ا.، الفصل الثالث أمهية الفرائض وبعض نلسفته3376ح 176غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1121

 رااا موسوعة الفقط، كتاب القانون. - 1129

أشار ،ام ظلط بقولط )ظاهر ) إىل عدم هذر هذا النظام بـل هـو كــ )ا شـ  املسـندة(، وبقولـط  - 1130
، وبقولط )مؤقـن) … )ددو،) إىل عدم ةوليتط لشم أبعا، احلياة: السياسية واالاتماعية واالقتصا،لة

ألعصــار، أ  أشــار إىل العمــق والســعة واالمتــدا، الــزمين، وقــد إىل عــدم اســتمرار هــذا النظــام علــحم مــر ا
أوضر اإلمام املؤلب )،ام ظلط( الثلرات ا يبة ) احل ارة اللربية و) عدة كت ، منهـا: كتـاب (اللـرب 
لتلري) كما تطرق إىل الك ) موالن شم من (الفقط: السياسة) و)الفقـط : القـانون)و )الفقـط احلقـوق) 

 ا،) و(الفقط : الدولة اإلسالمية) وغريها.و)الفقط: االقتص

 19. رااــــا حبــــار األنــــوار: جمــــن قصــــيدة ،عبــــل ا زاعــــ  الــــا قرأهــــا عنــــد اإلمــــام الرضــــا - 1131
وكيفيـــة  نبـــذة مـــن احـــوال االمـــام الرضـــا 211. وكتـــاب )العـــد، القولـــة( ص13ح 17ب 211ص

 شها،تط.
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 وقال: )ولو قدموا حظهم قدموكا(.
وقــال الرسول) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم(: )إين  لــب نــيكم الثقلــني: كتــاب اهلل وعــو  

ا عل ق احلوا(أهل بيا لن ت لوا ما متسكتم هبما وأاما لن لفوقا حم لر،
1132. 

واعتصاااموا بحبااا  اهلل جميعااااْ وال تفرقاااواوقـــد ور، ) تفســـري قولـــط تعـــاىل: 
أ   1133 

. وقـال ) ـلحم اهلل عليـط و لـط وسـلم(: )ولاعتنـا لاعـة 1131واللة علـ  وارلتـط )علـيهم السـالم(

                                                           

ان )  تلـب كتـبهم، رااـا )اللـدلر( للعالمـة هذ  الروالة من األ بار املتواترة، وقد رواها الفرلقـ - 1132
 1األميــين رمحــط اهلل، و)املرااعــات( للمرحــوم شــرل الــدلن، وحبــار األنــوار للمجلســ  )قــدب ســر (: ج

 91و 90. ومعـاين األ بـار ص79ا لـس 1ح 122. واألماو للشيخ الصدوق ص1ح 2ب 61ص
بــــاب اكــــر جملــــس  1ح 221ص بــــاب معــــل الثقلــــني والعــــوة. وعيــــون أ بــــار الرضــــا 1و1و2ح

بــاب اتصــال الو ــية  11ح231مــا املــ مون ) الفــرق بــني العــوة واألمــة. وكمــال الــدلن ص الرضــا
وان االرا ال  لو من حجة اهلل عزوال علحم  لقط اىل لـوم القيامـة. وكمـال الـدلن  من لدن  ،م

. والفصـــــــــــــــــــــول املختـــــــــــــــــــــارة 217و 211، وص61ح 210، وص11ح 239، وص16ح 231ص
 13ص 1. وكشــــــــــــب اللمــــــــــــة ج231ص 1. واملناقــــــــــــ  ج12املســـــــــــائل ااارو،لــــــــــــة ص. و 221ص
ـــــرمحن. والصـــــراط  311ص 2. وتفســـــري القمـــــ  ج109ص 2. وكشـــــب اللمـــــة ج216وص ســـــورة ال

. 17وص 11ص 2. ومتشــــــــابط القــــــــر ن ج27ص 1. و،عــــــــائم االســــــــالم ج101ص 2املســــــــتقيم ج
 121و 116و 111. والطرائـــب ص111و112. وبصـــائر الـــدراات ص273وروضـــة الـــواعظني ص

. ونـــــــــــب العقـــــــــــول 331و 13، وص11ح 71. والعمـــــــــــدة ص396. واعـــــــــــالم الـــــــــــورى ص190و
.و 227و119و130و61. وســــعد الســــعو، ص221و136. وبشــــارة املصــــطفحم ص111و121ص

ـــام للراونـــد  ص391. واـــج احلـــق ص13،الئـــل االمامـــة ص . وكشـــب اليقـــني 360. وقصـــ  األنبي
. وتقرلـــ  املعـــارل 11و29النعمـــاين ص . وغيبـــة207. وكتـــاب ســـليم بـــن قـــيس ص121و331ص
. واحلجـــة علـــحم إميـــان اك 19. ومثـــري األحـــزان ص210و162و136و17. وكفالـــة األ ـــر ص121ص

 .16املنقبة 161. ومائة منقبة ص61ص لال 

 .103 ل عمران:  - 1133

من سـورة  ل عمـران، ونيـط: )قـال سـ لن  123و 122ح 191ص 1رااا تفسري العياش  ج - 1131
( قال: عل  بن أك لالـ  حبـل اهلل املتـني(. وعـن واعتصموا حببل اهلل مجيعاأل قولط ) عن أبا احلسن 

 قال: ) ل دمد هم حبل اهلل(. اابر عن اك اعفر
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 .1131 اهلل ومعصيتنا معصية اهلل عزوال(
 .1136 : )حنن قوم نرا اهلل لاعتنا ) القر ن(وقال 
 : )ان اهلل تبــارو وتعــاىل اواــ  علــيكم حبنــا ومواالتنــا ونــرا علــيكم لاعتنــا(وقــال 

1137. 
 .1131 : )لاعتنا نرل ة وحبنا إميان وبل نا كفر(وقال 

 حماية حماة الشريعة
 ـــ  إ ـــا، الشـــروط والظـــرول املوضـــوعية الـــا تـــونر الـــدعم واحلمالـــة ملـــن هـــم مسااا:لة: 

نظـــام الشـــرلعة، نـــدن محـــالتهم محالـــة للشـــرلعة )علـــيهم الســـالم( بـــ قوا م وســـريهتم الســـب  ) 
  . 1139 وتعاونوا على البر والتقو نفسها، قال تعاىل: 

 ندنط لستفا، من كالمها )عليها السالم( أمران:
 .1110لزوم النظام للملة أوالأل وبالذات، وهذا أمر عقل  قبل أن لكون شرعياأل  األول:
لــذلن لنظمــون امللــة، وهــذا شــرع  مــن إن هــؤالم املعصــومني)عليهم الســالم( هــم ا الثاااني:

باب األ،لة النقلية الـونرية، وعقلـ  مـن بـاب انطبـاق املوا ـفات الالزمـة )علـيهم السـالم( ،ون 
 .1111غريهم

نــدن ملــة اإلســالم تنــتظم أمورهــا االقتصــا،لة والسياســية واالاتماعيــة والوبولــة والعســكرلة 
م الســالم( والــك ألن التشــرلعات اإل يــة والعائليــة واملعامليــة وغريهــا بطاعــة املعصــومني )علــيه

                                                           

 .16ح 12ا لس 111األماو للشيخ الصدوق ص - 1131

. وبصــائر 211ص 1. وشــبهط ) املناقــ  جبــاب األنفــال عــن الصــا،ق 271املقنعــة ص - 1136
 باب ) ان االئمة عليهم السالم اوتوا العلم وا بن الك )  دورهم. 6ح 201الدراات ص

 .211اال تصاص: ص - 1137

، و)  ــدر احلــدلث: )حنــن والة نصــل ) معــاو أمــور ، عــن البــاقر 206ص 1املناقــ  ج - 1131
 أمر اهلل و زان علم اهلل وور ة وح  اهلل ومحلة كتاب اهلل..(.

 .2املائدة:  - 1139

 قط، كتاب القانون.رااا موسوعة الف - 1110

 رااا كتاب )األلفني( للعالمة احلل  قدب سر . - 1111
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 واألحكام النبولة الا لتولواا توا  النظم وعدم الفوضحم وا لل واالضمحالل.
رعــل امللــل ألن الطرلقــة الوحيــدة املتبعــة  1112و)امللــة( رالحظــة ما،هتــا قــد تفيــد معــل مــل

 توا  التكرار املسب  للمالل غالباأل، هذا من اهة اللفا.
دن الصــحير واملســتقيم واحلــق هــو الــذ  ال ميــل وإن تكــرر، ولــذا الميــل ضــوم أمــا الواقــا نــ

النهــار وارلــان األاــار وغــري الــك مــن األمــور التكولنيــة علــحم تكررهــا، وكــذا احلــال ) األمــور 
التشرلعية، ندنـط ال ويـد أ  عاقـل عـن الصـحير إىل غـري الصـحير، وإن تكـرر الصـحير، نعـم 

 رار البالل. من كان منحرناأل ) ااتط ررا
 

 1143وإمامتنا أماناْ للفرقة

 1144االعتقا  باإلمامة
   االعتقا، بدمامة أهل البين )عليهم السالم( كما    إرشا، الناب لـذلك، مس:لة: 

 إمامتنا(، وللري الك من األ،لة الكثرية املذكورة ) مظااا.…علحم ما لستفا، من )اعل اهلل
ل املرك ، واعلها ه  بسيط، واإلمامة غـري الطاعـة، إا اعل اإلمامة أماناأل، إ ا هو بااع

نـــداا مل لعتقـــد إنســـان  1111ناإلمامـــة مقدمـــة علـــحم الطاعـــة رتبـــة كتقـــدم الســـب  علـــحم املســـب 
بدمامتهم أ ـذ لنفسـط إمامـاأل   ـر، وهـذا لواـ  الفرقـة كمـا ال خيفـحم، وقـد حصـل بالفعـل بعـد 

 أن ا ذ الكثري من الناب أئمة غريهم )عليهم السالم(.
                                                           

علـحم القــول بــ ن املصــدر مشــتق مـن الفعــل، األمــر واضــر، وأمــا علـحم العكــس نلــيس املقصــو، ـ   - 1112
كمـا هــو واضــر ـ االشــتقاق، إا هــذا بلحـاظ الصــورة، بــل ااــاما، وقـد أشــار اإلمــام املؤلــب إىل الــك 

 بكلمة (ما،هتا).

حـــدلث نـــدو، وكشـــب  33 بعـــض النســـخ: )وامامتنـــا ملـــاأل للفرقـــة( رااـــا ،الئـــل اإلمامـــة صو) - 1113
نالمــة عليهــا الســالم. و) بع ــها: )وامامتنــا أمنــاأل للفرقــة( رااــا بالغــات النســام  110ص 1اللمــة ج

 كالم نالمة بنن رسول اهلل  لحم اهلل عليط و لط وسلم.  21ص

ب الصــــدق( للعالمــــة احللــــ  و)املرااعــــات( حــــول مبحــــث اإلمامــــة، رااــــا )اــــج احلــــق وكشــــ - 1111
 و)العقبات( و)اللدلر) و)،الئل الصدق( و )إحقاق احلق) وغريها.

 ندن اإلمامة علة واوب اإللاعة، وال  فحم الدقة ) تعبري  بـ )كتقدم(.- 1111
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ررا اعتقد شخ  باإلمامة ومل لطا، أو ألا  ومل لعتقد، ولررـا كانـن اإلمامـة ومل تواـد ول
 اإللاعة، أو بالعكس، نالنسبة بينهما عموم من واط.

 التفر  عن سبي  اهلل
نـرم الفرقـة والتفـرق ) ااملـة، وقـد لكـر  حسـ  املـوار، املختلفـة، قـال سـبحانط: مس:لة: 

فتفر  بزم عن سبيله 1116 ل اـل وعـال: وقـاال تتفرقاوا فياه
إىل غـري الـك مـن  1117

 اآللات والروالات.
. 1119 : )وال تســـارعوا اىل الفتنـــة والفرقـــة(. وقـــال1111 : )والـــاكم والتفـــرق(قـــال 

 .1110 : )والاكم والفرقة(وقال
ومــن الواضــر أن التفــرق عــن ســبيل اهلل هــو اهــرم، أمــا التفــرق ) ســبيل اهلل وإىل اهلل، كمــا 

 (أمة واحدة فبع  اهلل النبيين مبشرين ومنِرين كاُ الناس
 نهو املطلوب. 1111

 السعي لتحقيق فعلية حاكميتهم )ع(
 ـــ  الســـع  لتحقيـــق نعليـــة ســـلطتهم وحـــاكميتهم )علـــيهم الســـالم( باعتبارهـــا مسااا:لة: 

 ه )األمان من الفرقة(. 
م إىل الواقـا ندن واقا اإلمامة غري السـلطة وبسـط النفـوا والسـيطرة، وتنبيـط النـاب وإرشـا،ه

مـن املقـدمات لـذلك، أ  أاــا مـن األسـباب الـا تــؤ،  إىل نعليـة السـلطة واحلاكميـة، نتحقــق 
 نعلية )األمن من الفرقة(. 

قو ا )عليها السالم(: )وإمامتنـا أمانـاأل للفرقـة( نـان هـذا غـري اإللاعـة، نقـد لطيـا اإلنسـان 
 لة: )إمامتنا( علحم ااملة السابقة.شخصاأل وال لتخذ  إماماأل نكان البد من إضانة هذ  اام

  إن اإللاعة ليسن رفر،ها ه  ال مان من الفرقة، إا الفرقة عقائدلة ونفسـية وعمليـة، 
                                                           

 .113األنعام:  - 1116

 .13الشورى:  - 1117

 .197. ونب العقول ص123وقعة الصفني ص - 1111

 .11ص 2االرشا، ج - 1119

 .20ب 1ح 161األماو للشيخ املفيد ص - 1110

 .213البقرة:  - 1111

 السعي لتحقيق فعلية حاكميتهم )ع(
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ًُ من األ ـرية نقـط، أمـا مـن لتخـذهم أئمـة نـدام أمـان مـن الفرقـة،  واإللاعة قد تكون ضماناأل
فرعاااُو عاااال فاااي  إُإا البالـــل ،ائمـــاأل ل ـــرب بعـــض النـــاب بـــبعض ليســـو،، قـــال ســـبحانط: 

األر  وجع  أهلها شيعاْ 
1112 . 

 و) املثل البالل: )نرق تسد(. 
أما هم )عليهم السالم( ندام لعطون كل ا  حق حقط، ولتيحـون الفـرص للجميـا علـحم 

 :حس  قول عل  
 1113)الناس من جهة التمثال أكفاء أباوهم آ م واألم حاواء( 

التقـوى ولزرعـون روح األ ـوة اإلميانيـة وكذلك لؤلفون بـني القلـوب و معـون الكلمـة علـحم 
والتعـاون، وحـني ااو لكـون النـاب مـ مونني مـن اال ـتالل والتفرقـة عمليـاأل كمـا أاـم لـ منون ـ 

 باالعتقا، بدمامتهم ـ من التفرقة العقائدلة.
وقد تقدم إاا )عليها السالم( أشارت إىل )اإلمامة( الا من أ ـول الـدلن ا مسـة، ومـن 

اإلمامة( رعل الرئاسة العامة الفعلية ه  أمان نعل  من الفرقـة ـ عكـس رئاسـة الك لظهر أن )
 اللري ـ الا ه  ليسن أماناأل من الفرقة.

أما )اإلمامة( رعل الك املنص  اإل   نه  حبد ااهتا مقتض لطمن من الفرقة، ولوضـر 
ما أمرهم اهلل تعاىل بط أمـراأل الك بكال شقيط احلال ) األنبيام والرسل، نداا اعتقد الناب هبا ـ ك

تشـرلعياأل ـ وا ـذوها الـدليل واملرشـد واملـنهج الراسـم ملسـرية حيـاهتم ) شـم األبعـا، كانـن أمانـاأل 
 بالفعل. 

ومــن الواضــر أن وكالمهــم )علــيهم الســالم( امتــدا،  ــم، واتبــاعهم وســلطتهم ـ رــا هــم 
 السالم(.وكالم  م ـ شعبة من إلاعتهم واالهتدام هبدلهم )عليهم 

 .1111 : )ندين قد اعلتط عليكم حاكماأل(قال 
 .1111 وقال )عجل اهلل تعاىل نراط الشرلب(: )نللعوام أن لقلدو (

                                                           

 .1القص :  - 1112

 .21ص الدلوان املنسوب إىل أمري املؤمنني - 1113

 .133و 67ص 1باب ااها،. واللواو ج 192ص 3غواو اللئاو ج - 1111
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 1156والجها  عزاْ لإلسالم

 1157الجها  في سبي  اهلل
 ـــ  ااهـــا، ) ســـبيل اهلل تعـــاىل، واملـــرا، بااهـــا،: مـــا اكـــر ) الفقـــط ب قســـامط مسااا:لة: 

والبلــاة، ال اهــا، الــنفس، إا املنصــرل منــط الــك، وبقرلنــة قو ــا: الثال ــة: االبتــدائ  والــدناع  
 )عزاأل لإلسالم(. 

وإن كـــان اهـــا، الـــنفس أل ـــاأل مـــن الواابـــات، بـــل رـــا  رســـول اهلل ) ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط 
وقد لكـون الـك نظـراأل أل ـعبيتط مـن اهـات عدلـدة، إا لسـتمر  1111وسلم(: )ااها، األكز(

ب شهوات النفس: من ح  املال والرئاسة، والرلام والسـمعة، لوال حياة كل نر، ولوااط  تل
 …والكز والعج ، وحفا اللسان واليد والعني والسما و

                                                                                                                                                                      

) أنـــوا  شـــم مـــن  احتجـــاج اك دمـــد احلســـن بـــن علـــ  العســـكر  111االحتجـــاج ص - 1111
ونيط: )ن ما من كان من الفقهام  ائناأل لنفسط حانظاأل لدلنط  الفاأل علحم هـوا  مطيعـاأل ألمـر مـوال  العلوم، 

 نللعوام أن لقلدو (.

كـــالم نالمـــة بنــــن   21و) بعـــض النســـخ: )وحبنـــا عـــزاأل لإلســـالم( رااـــا بالغـــات النســـام ص - 1116
هم الســالم، كمــا لــدل رســول اهلل  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم. نيــدل علــحم واــوب دبــة أهــل البيــن علــي

)قـــل ال اســـ لكم عليـــط أاـــراأل اال املـــو،ة ) علـــحم الـــك اآللـــات الشـــرلفة ومتـــواتر الروالـــات، قـــال تعـــاىل: 
 ل.23]الشورى:  القرق(

 كتاب ااها،.  11-17رااا موسوعة الفقط ج - 1117

ونيـــط: )عــن أمـــري املـــؤمنني عليـــط الســـالم ان  1ح 71ا لـــس 166األمــاو للشـــيخ الصـــدوق ص - 1111
ســول اهلل  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم بعــث ســرلة نلمــا راعــوا قــال: مرحبــاأل ق ــوا ااهــا، األ ــلر وبقــ  ر 

علــيهم ااهــا، األكــز، قيــل: لــا رســول اهلل ومــا ااهــا، األكــز؟ قــال: اهــا، الــنفس،   قــال  ــلحم اهلل 
األ بــــار عليـــط و لــــط وســــلم: ان ـــل ااهــــا، مــــن ااهـــد نفســــط الــــا بـــني انبيــــط(. ورااــــا ال ـــاأل معــــاين 

 باب معل ااها، األكز. 160ص
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قو ـا )عليهـا السـالم(: )وااهـا، عـزاأل لإلسـالم( ألن أعـدام اإلسـالم وـاولون ـ باسـتمرار ـ 
ـ نااهـا، لكـون  النفـوا إىل ،ا ـل بـال، املسـلمني، والسـيطرة علـحم مقـدراهتم ـ بشـكل أو بـل ر

رنعاأل أو ،نعاأل، كما لكون سبباأل لتقدم بال، اإلسالم، ولكون سبباأل إلراـا   1119وقالة أو عالااأل 
املنحـــرل إىل الصـــراط املســـتقيم، إا ااهـــا، ابتـــدائ  و،نـــاع  وا ـــالح ، كمـــا قـــال ســـبحانط: 

 وإُ طائفتاااُ ماان المااممنين اقتتلااوا ف:صاالحوا بينهمااا فااإُ بغاات إحااداهما علااى األخاار 
 . 1160فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهلل

 إعزاز اإلسالم واج  
كــل مــا لواـ  عــز اإلسـالم نهــو وااــ  أو مسـتح ، نــداا كـان واــوب ااهــا، مسا:لة: 

ألال إعزاز اإلسالم كان كل ما لوا  عـز  رااحـاأل، وقـد لصـل إىل مرحلـة الواـوب، باعتبـار 
 وبع ها مندوب.أن )العزة( اات مرات ، بع ها واا  التحصيل، 

نمثالأل )شعائر اهلل( بع ها واا  وبع ها مستح ، علـحم حسـ  ما ـا مـن املد ليـة ) 
 1161)عز اإلسالم( ك حد املالكات، كما ال خيفحم.

 

 1162والصبر معونة على استيجاب األجر

 1163الصبر
    الصز ) موار،، ولستح  ) موار، أ رى، كما سي  .مس:لة: 

)الصـــز( ةـــل الصـــز علـــحم أ،ام الواابـــات والصـــز عـــن  وحيـــث أللقـــن )عليهـــا الســـالم(
اهرمـــات والصـــز ) النـــوازل واملصـــائ  واملشـــاكل الشخصـــية والعائليـــة واالاتماعيـــة رختلـــب 

                                                           

 الوقالة ) ااها، االبتدائ ، والعالج ) ااها، الدناع . - 1119

 .9احلجرات:  - 1160

أ  : إن (عـــز اإلســـالم) أحـــد األســـباب الـــا تقت ـــ  الواـــوب أو االســـتحباب ولـــيس األمـــر  - 1161
 منحصراأل بط، نلررا    الش م اهة أ رى.

 ز معونة علحم االستجابة(.و) بعض النسخ: )والص - 1162

 رااا (الف يلة اإلسالمية) للمؤلب و (ااما السعا،ات) للموىل النراق  )قد ). - 1163

 الصبر
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أبعا،ها، كما ور، ) احلدلث: )الصز علحم  ال ة أواط، نصز علحم املصيبة و ز عن املعصية 
  .1161 و ز علحم الطاعة(

هـــذ  املـــوالن املـــذكورة بـــني وااـــ  ومســـتح ، كـــالكثري مـــن  ومـــن الواضـــر أن الصـــز )
 األحكام ااوارحية وااواحنية األ رى.

وأماااار أهلااااك وإىل األقســــام الثال ــــة مــــن الصــــز أشــــارت اآللــــات الكرميــــة: قــــال تعــــاىل: 
وقـال تعــاىل:  .1166فاصابر لحزام رباكوقـال سـبحانط:  .1161بالصاالة واصاطبر عليهاا

 ربهاام بالغااداة والعشااي يرياادُو وجهااه وال تعااد عيناااك واصاابر نفسااك ماا  الااِين ياادعُو
 .1167عنهم

 .1161فاصبر كما صبر أولو العزم من الرس وقال سبحانط: 
 .1169والصابرين في الب:ساء والضراء وحين الب:سوقال تعاىل: 

 إىل غري الك من اآللات الشرلفة.
 ـا مد ليـة )  وحيث إاا )عليها السالم( كانن )  د، بيان بعـض الفـرو  املهمـة الـا

وســـب  التقـــدم  1170قـــوة ا تمـــا واســـتقامتط وتقدمـــط اكـــرت الصـــز، إا )الصـــز مفتـــاح الفـــرج(
ولمن صبر ولدنا اإلنسان علحم نمل ما لوا  لط األار ) الدنيا واآل رة، قال سبحانط: 

 .1171وغفر إُ  لك لمن عزم األمور
كـان نـر،األ أم أمـة أم مجاعـة ـ إال ندنـط ال لتقـدم متقـدم ) أ  بعـد مـن أبعـا، احليـاة ـ سـوام  

                                                           

ومــن كالمــط عليــط الســـالم ) و ــب االنســان. ومثلــط ) نــب العقـــول  302ص 1االرشــا، ج - 1161
 .206ص

 .132لط:  - 1161

 .21. واإلنسان: 11القلم:  - 1166

 .21الكهب:  - 1167

 .31األحقال:  - 1161

 .177البقرة:  - 1169

. و) 111ح 307ص 20(بيـــان). وشـــرح الـــنهج ج 7ح 72ب 71ص 61حبـــار األنـــوار: ج - 1170
 : )الصز مفتاح الدرو(.207نب العقول ص

 .13الشورى:  - 1171
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وإُ مااانزم عشااارُو صاااابرُو يغلباااوا مااا:تينبالصـــز، وقـــال تعـــاىل: 
.ولـــذا قـــال علـــ  1172

 ــــرأب مــــن ااســــد وال  ــــري ) اســــد ال رأب ــــة ال : )اعلمــــوا إن الصــــز مــــن اإلميــــان رنزل
 .1173لط(

 .1171 و) احلدلث: )وال اميان ملن ال  ز لط(
 .1171 : )نعم عون الدلن الصز(وقال 
 .1176 : )ان ل العبا،ة الصز(وقال 
 .1177 : )الزم الصز نان الصز حلو العاقبة ميمون امللبة(وقال 

اساتعينوا بالصابر ومـن الواضـر ـ بعـد الـك ـ أن الصـز حالـة إ ابيـة، ولـذا قـال تعـاىل: 
والصالة

ولـيس حالـة سـلبية، ندنـط لعـين الصـز علـحم مشـاق الطاعـات كالصـالة والصـوم  1171
ها، واألمر بـاملعرول والنهـ  عـن املنكـر، والصـز عـن إتيـان اهرمـات، أمـا الصـز ) واحلج واا

إال الااِين صاابروا وعملااوا مشــاق احليــاة نهــو لعــين نملهــا جبلــد ،ون االايــار نــن ول هتــا 
الصالحات

نيما ال قدرة لإلنسان علحم ا الص منها ـ ،ائماأل أو لفوة ـ كمـرا ميـؤوب  1179
 لإلنسان منط. منط أو سجن ال  ل 

أمــا إاا كــان لــط لرلــق للخــالص مــن املــرا أو الفقــر أو ســجن احلاكـــم ااــائر أو مــا أشــبط 
 الك من مشاكل احلياة، نعليط أن لسعحم للخالص منط. 

ربناا أفارغ وقـال تعـاىل:  1110 إُ اهلل ال يغير ما بقوم حتاى يغياروا ماا ب:نفساهمنـ: 

                                                           

 .61األنفال:  - 1172

 .10ح 16ب 111ص 2. وحبار األنوار: ج96ح 311ا صال ص - 1173

 .111ح 11ص عيون ا بار الرضا - 1171

 كتاب  ،اب الق اة.  1199ح 131االسالم ص ،عائم - 1171

 .201نب العقول ص - 1176

 ، الفصل السابا ) الصز واحللم واالستقامة.6313ح 211غرر احلكم ص - 1177

 .113البقرة:  - 1171

 .11هو،:  - 1179

 .11الرعد:  - 1110
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قوم الزافرينعلينا صبراْ وثبت أقدامنا وانصرنا على ال
1111 . 

ال أن لبقــحم اإلنســـان علـــحم الوضـــا الــذ  هـــو نيـــط ـ ممــا ال لرلـــد  اهلل ســـبحانط ـ مـــدعياأل 
إُ الِين توفاهم المالئزة ظالمي أنفساهم قاالوا فايم كناتم قاالوا  ، قال تعاىل: 1112الصز

 .1113كنا مستضعفين في األر  قالوا ألم تزن أر  اهلل واسعة فتهاجروا فيها

 األجر والثوابالسعي الستحقا  
   ـ ) ااملة ـ القيام را لوا  استحقاق األاـر والثـواب، وهـو الـذ  اعتزتـط مس:لة: 

 )عليها السالم( العلة اعلط ال وعال )الصز(. 
كمــــــا ور، ) الــــــدعام: )مــــــن غــــــري اســــــتحقاق   1111و)اســــــتيجاب األاــــــر( أ  اســــــتحقاقط
 . 1111 الستماعك مين وال استيجاب لعفوو عين(

 . 1116  عن استيجاب ملفرتك(و: )وباعدتين
 .1117و) الصحيفة السجا،لة: )وال لز  نفسط من استيجاب نقمتك(

نيكـون الصـز ـ علـحم هـذا ـ معونـة علـحم  1111وقد   م بـاب االسـتفعال رعـل الفعـل ا ـر،
 بوت األحر ولزومط، نان العمـل الصـاحل وتـاج اىل لـزوم ااـر  و بوتـط بنحـو العلـة املبقيـة، وكثـري 

من  ـبط عملـط بــ )ااـز ( مـثالأل، نالصـز هـو املعـني علـحم ،وام األاـر وعـدم حبطـط،  من الناب

                                                           

 .210البقرة:  - 1111

 رااا )الف يلة االسالمية( لإلمام املؤلب )،ام ظلط(. - 1112

 .97النسام:  - 1113

 استوا  الش م استيجاباأل: استحقط : رااا )لسان العرب( وغري . - 1111

،عـام السـحر  201،عام السحر ) شهر رم ان. والبلد األمني ص 112مصباح املتهجد ص - 1111
 .لعل  بن احلسني

ـــــــدعوات: ص 317البلـــــــد األمـــــــني ص - 1116 ـــــــك ،عـــــــام  213،عـــــــام االعتقـــــــا،. ومهـــــــج ال ومـــــــن ال
 ..الرضا

 ) لل  العفو والرمحة. وكان من ،عائط 191ة صالصحيفة السجا،ل - 1117

رااــا )البالغــة) لإلمــام املؤلــب، نيكــون اإلســتيجاب رعــل الواــوب، واســتيجاب األاــر أ :  - 1111
 واوبط، والواوب هو الثبوت واللزوم.
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. وحيــث أن )األاــر( بــني مــا  ــ  عقــالأل 1119 : )مــن اعطــ  الصــز مل وــرم األاــر(قــال 
ــــان وإ ــــاز مــــا لوابــــط بــــني وااــــ   ــــط، وبــــني مــــا لســــتح ، كــــان إتي نصــــيلط أو اهانظــــة علي

لقــــوت لومــــط وقــــوت عيالــــط،  ــــ  عليــــط العمــــل  ومســــتح ، نمــــثالأل: الفقــــري الــــذ  لكتســــ 
الســـتيجاب األاـــر الـــذ  لـــونر  ـــم امل كـــل وامللـــبس، أمـــا الزائـــد منـــط علـــحم قـــدر ال ـــرورة نهـــو 

. و)األاـــر( قــد لنصـــرل لطاــر اإل ـــ ، ولكنـــط للــة وعرنـــاأل لطلــق علـــحم األاـــر 1190مســتح 
األعــم، وقــد لؤلــد الــدنيو  منــط واأل ــرو ، وررــا لســتظهر مــن كالمهــا )عليهــا الســالم( إرا،ة 

 الك بقرلنة السياق، نت مل.
 

 واألمر بالمعرو  مصلحة للعامة

 1191وجوب األمر بالمعرو 
 ـــ  األمـــر بـــاملعرول، ) ااملـــة، نـــدن كـــان املعـــرول واابـــاأل واـــ ، وإن كـــان مسااا:لة: 

 مستحباأل استح  إال لو لرأ عليط عنوان  انو  نقد    حينئذ.
إلااى الخياار وياا:مرُو بااالمعرو  وينهااُو عاان  ولااتزن ماانزم أمااة ياادعُوقــال تعــاىل: 

المنزر
 وهو واا  كفائ ، ندن قام بط من نيط الكفالة، وإال وا  علحم ااميا.  1192

ولتزن منزم أمةوقولط تعاىل: 
قد لفيد ضرورة تفـرغ أو  صـ  جمموعـة لـذلك،  1193

 وكان الك من أسباب تفرغ راال الدلن للهدالة والتبليغ علحم مر العصور.
د أن لرا، بـ )األمر باملعرول( هنا: األعم منط ومن النه  عـن املنكـر، إللـالق كـل وال لبع

واحد منهما علحم اآل ر إاا انفر،، ندن األمر بالصالة وكذلك النهـ  عـن شـرب ا مـر كالمهـا 

                                                           

 .، من اعط  اربعاأل مل ورم اربعاأل، عن الصا،ق16ح 202ا صال ص - 1119

 رااا )املسائل اإلسالمية( ص - 1190

 كتاب األمر باملعرول والنه  عن املنكر.  11رااا موسوعة الفقط ج- 1191

 .101 ل عمران:  - 1192

 .101 ل عمران:  - 1193
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 1191أمر باملعرول توسعاأل.
خير أماة أخرجات للنااسوقد و ـب سـبحانـط وتعاىل األمـة ب اـا 

ألاـا اتصـفن  1191
تاا:مرُو بااالمعرو  وتنهااُو عاان المنزاار وتممنااُو باااهلل: بــ

وال خيفــحم مــا اعــل األمــر  1196
 والنه  ) سياق اإلميان باهلل من الداللة علحم أمهيتها.

و) احلــدلث: )نبـــدأ اهلل بـــاألمر بـــاملعرول والنهـــ  عــن املنكـــر نرل ـــة منـــط لعلمـــط ب اـــا إاا 
 .1197.(…أ،لن وأقيمن استقامن الفرائض كلها هينها و عبها

 .1191 : )غالة الدلن األمر باملعرول والنه  عن املنكر(قال 
: )األمــر بــاملعرول والنهــ  عــن املنكــر  لقــان مــن  لــق اهلل نمــن نصــرمها اعــز  وقــال 

 .1199 اهلل ومن  ذ ما  ذلط اهلل(
 .1200 : )األمر باملعرول أن ل أعمال ا لق(وقال 

 مراعاة المصلحة العامة
ة العامــــة، وإ ــــا اســــتفيد مــــن هــــذ  ااملــــة واــــوب مراعــــاة هــــ  مراعــــاة املصــــلحمساااا:لة: 

املصـلحة العامـة ـ مـا قطـا النظـر عـن األ،لـة العقليـة والنقليـة األ ـرى الدالــة علــحم الــك ـ ألاــا 
)عليها السالم( اعلتهـا العلـة اللائية اعلط سبحانط وتعاىل )األمر باملعرول(، نقد أوابـط اـل 

امـــة، نلـــوال واوهبـــا ملـــا ترشـــر الواـــوب إىل الوســـيلة والســـب ، وعـــال ألنـــط الطرلـــق ملصـــلحة الع

                                                           

أ : أنط جماز، للتالزم بينهما، إا كل ا  عـن املنكـر لسـتلزم عقـالأل وعرنـاأل األمـر ب ـد ، نـالنه   - 1191
 عن شرب ا مر لستلزم األمر بوو شربط.

 .110 ل عمران:  - 1191

 .110عمران:   ل - 1196

 .، عن عل 9، ضمن احلدلث 2ب 102ص 11وسائل الشيعة: ج - 1197

ـــاين ) األمـــر بـــاملعرول والنهـــ  عـــن 7631ح 332غـــرر احلكـــم و،رر الكلـــم ص - 1191 ، الفصـــل الث
 املنكر.

 .عن الباقر 11. ومشكاة األنوار ص27باب ااها، ح 119ص 3غواو اللئاو ج - 1199

ـــاين ) األمـــر بـــاملعرول والنهـــ  عـــن 7632ح 331غـــرر احلكـــم و،رر الكلـــم ص - 1200 ، الفصـــل الث
 املنكر.
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 1201نتدبر. وغري  ف  أن الك غري ما اهبوا إليط من )املصاحل املرسلة(.
نليســن )املصــلحة العامــة( مشــرعة، بــل إاــا تــنقر موضــو  القواعــد األوليــة والثانولــة، وقــد 

ا هـــو )شـــورى الفقهـــام أوضـــحنا ) العدلـــد مـــن الكتـــ  أن الشـــؤون العامـــة لكـــون املراـــا نيهـــ
 1202املرااا(. 

ومن البني أن مصلحة العامة علحم قسمني: مصلحة الزمة متنا النقيض، ومصلحة ليسـن 
بتلك الدراة، ناملانعة من النقيض واابة، والرااحة مستحبة، كما أنط لعلم مما تقـدم أنـط أعـم 

 مما لنهحم عنط أو ل مر بط.
ألن بــاألمر بــاملعرول تســتقيم أمــور العامــة  قو ــا ) ــلوات اهلل عليهــا(: )مصــلحة للعامــة(

وهتتد  إىل سبل الرشا،، وبوكط تنحرل إىل ما لفسد ،لنهم و،نياهم. ومن مصا،لق الك ما 
أشارت اليط الروالة الشرلفة: )لت مرن باملعرول ولتنهن عن املنكر أو ليسـتعملن علـيكم شـراركم 

 1203نيدعو  ياركم نال لستجاب  م(. 
ت الشرلفة، ومن التدبر الكامل ) أبعا، الق الا: إنط خيط  مـن لتصــور ولظهر من الروالا

 أن تركـط لطمـر باملعـرول والنهـ  عن املنكر ـ سوام كـان 
منكـــراأل  ـــا،راأل مــن احلكومـــة أم مــن  حـــا، النــاب ـ خيلصـــط مــن املشــاكل، و علــط رنحــ  عــن 

 : البالم، نقد قال االمام عل  
ملعرول والنهــــ  عــــن املنكــــر ال لقربــــان مــــن أاــــل وال لنقصــــان مــــن )واعلمــــا أن األمــــر بــــا

 . 1201رزق(
ـــو بعـــد حـــني، كمـــا ) الروالـــة اآلنفـــة:  ـــو  لـــ  مـــن بـــالم ألوقعـــط اهلل ) بـــالم أشـــد ول ول

                                                           

 رااا (األ ول) و)الو ائل إىل الرسائل) و(الفقط: القانون) لإلمام املؤلب )،ام ظلط(. -1201

( و)الشـورى ) 1و1لرااا حول هذا املبحث الكتـ  التاليـة: )موسـوعة الفقـط، كتـاب البيـا ح - 1202
ية) للمؤلــب ،ام ظلـط، وكــذلك )شــورى الفقهــام املرااــا) و)شــورى اإلسـالم( و )الفقــط: الدولــة اإلســالم

 الفقهام ،راسة نقهية أ ولية).

. 36بـــاب ااهـــا، ح 191ص 3. وغـــواو اللئـــاو ج16ص 2تنبيـــط ا ـــوالر ونزهـــة النـــواظر ج - 1203
 .13الفصل 10ومشكاة األنوار ص

، 7637ح 332. وغـــرر احلكـــم و،رر الكلـــم ص9ح 3ب  106ص 11وســـائل الشـــيعة: ج - 1201
 الفصل الثاين ) األمر باملعرول والنه  عن املنكر.
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 )ليستعملن(. 

 بياُ األحزام
 ــــ  بيــــان األحكــــام الشــــرعية للنــــاب واوبــــاأل كفائيــــاأل عمومــــاأل، وميكــــن بيااــــا ) مساااا:لة: 
 كما بينن الزهرام )عليها السالم( قسماأل من الواابات واهرمات )  طبتها.  ا طاب أل األ،

نداـــا )عليهـــا الصـــالة والســـالم( علـــحم حســـ  اقت ـــام املقـــام بينـــن قســـماأل مـــن األحكـــام 
الشـرعية للنـاب، وهـ  أسـوة، والفعـل ـ وكالمهـا مـن هـذ  ااهـة مـن مصـا،لقط ـ ) أمثـال املقـام 

 وب واالستحباب.،ليل الراحان، األعم من الوا
 .1201 : )بينوا ما اكر  اهلل(قال 
 .1206 : )بينوا للناب ا دى الذ  أنتم عليط(وقال 

اُ الِين يزتمُو ما انزلنا من البينات والهد  من بعد ما بينااه للنااس وقال تعاىل: 
في الزتاب اولئك يلعنهم اهلل ويلعنهم الالعنُو

 1207. 
ل اهلل مان الزتااب ويشاترُو باه ثمنااْ قلايالْ اُ الاِين يزتماُو ماا اناز وقال سـبحانط: 

اولئااك مااا ياا:كلُو فااي بطااونهم اال النااار وال يزلمهاام اهلل يااوم القيامااة وال ياازكيهم ولهاام 
عِاب أليم

 1201. 

                                                           

 .170: صتفسري اإلمام احلسن العسكر  - 1201

 نصل ) النه  عن اادال. 71تصحير االعتقا، ص - 1206

 .119البقرة:  - 1207

 .171البقرة:  - 1201



267 

 

 1209وبر الوالدين وقاية من السخط

 1210البر بالوالدين
تعـاىل  الـز بالوالـدلن ـ ) ااملـة ـ وااـ ، علـحم مـا هـو مفصـل ) الفقـط، قـال اهللمس:لة: 

 .1211وبراْ بوالدتي ولم يجعلني جباراْ شقياْ  :عن لسان الن  عيسحم 
 . 1212وبراْ بوالديه ولم يزن جباراْ عصياْ قال تعاىل:  وعن وي 

وررا لظهر منـط إن الـز ) مقابـل التجـز والشـقاوة واملعصـية، وحيـث أن التجـز والعصـيان 
 درم، نالز واا ، نت مل.

وعــط ) ســياق الصــالة والزكــاة وكونــط و ــية اهلل ســبحانط الظــاهرة ـ لــوال هــذا إضــانة إىل وق
القرلنـة ـ ) الواـوب. واآللتـان ـ رعونـة استصـحاب الشـرائا السـابقة، بـل ،اللـة الروالـات علـحم 

وقضاى رباك أ ال تعبادوا إال إيااه وبالوالادين الك ـ كفيلتان باملطلوب، نت مل. قال تعاىل: 
إحساااناْ 

أكــز  قضااىولقولــط:  ال تعباادوا إال إياااهان بالوالــدلن بـــ ولشــفا اإلحســ 1213
 الداللة، كما ال خيفحم. 
 .1211أُ اشزر لي ولوالديكوقال سبحانط: 
 .1211ووصينا اإلنساُ بوالديهوقال تعاىل: 

نعـــم مـــن الـــز مـــا هـــو مســـتح  أل ـــاأل وهـــو الزائـــد علـــحم القـــدر الوااـــ ، وقـــد اكـــر هـــذا 
 والفقط. 1216املبحث مفصالأل ) علم  األ الق

                                                           

 نالمة عليها السالم. 111ص 1و) بعض النسخ: )السخطة( رااا كشب اللمة ج - 1209

املبحــث لرااـا )الفقــط: الواابـات واهرمـات( و)الفقــط: اآل،اب والسـنن( و)الف ــيلة  حـول هـذا - 1210
 اإلسالمية) و)اال الق االسالمية( لإلمام املؤلب.

 .32مرق:  - 1211

 .11مرق:  - 1212

 .23اإلسرام:  - 1213

 .11لقمان:  - 1211

 .11األحقال:  - 1211

 رااا )ااما السعا،ات( للموىل النراق  )قدب سر (. - 1216
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 . 1217 : )بر الوالدلن واا  وان كانا مشركني(قال
 .1211 : )بر الوالدلن أكز نرل ة(وقال 
 .1219 : )بر الوالدلن و لة الرحم لزلدان ) األال(وقال 

 إسخاط الوالدين
ورم ما لوا  سـخط الوالـدلن، أو سـخط اهلل سـبحانط وتعـاىل، أو كليهمـا، ألن مس:لة: 

قـد لكـون عوضـاأل عـن امل ـال إليـط، وهـو اهلل تعـاىل، أو الوالـدلن،  األلب والـالم ) )السـخط(
 أو إنط للجنس مثال.…( أو كليهما، أ  )وقالة من سخط اهلل أو الوالدلن أو

قـال رســول اهلل) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم(: )رضـا اهلل مــا رضــا الوالــدلن وســخط اهلل مــا 
 .1220 سخط الوالدلن(

)لـا علـ  رضـا اهلل كلـط ) رضـا الوالـدلن، وسـخط اهلل  وقال ) لحم اهلل عليـط و لـط وسـلم(:
 .1221 ) سخطهما(

 .1222 : )نان رضامها رضام اهلل وسخطهما سخط اهلل(وقال 
وال خيفحم أن مجلة من العلمام اهبوا إىل عدم واوب لاعـة الوالـدلن، إال نيمـا إاا أواـ  

 عدم الطاعة أاامها، ال مطلقاأل.
نلـو تــ اى الوالـدان مـن هـارة الولــد مـثال، وايـا  عــن    املسـتثل أل ـا لـيس علــحم إلالقـط،

العمل مطلقا، أو عن  صـوص التجـارة منـط مـثط، أو أمـرا  بطـالق زواتـط،  صو ـاأل إاا كـان 
لط منها أوال،، ال ه  عليط الطاعـة حـم لـو أ،ى الـك إىل سـخطهما وأاامهـا وعـدم رضـامها، 

                                                           

باب ما كتبط الرضا عليط السـالم للمـ مون ) دـض  1ح 121ص 2ج يون أ بار الرضاع - 1217
 اإلسالم وشرالا الدلن.

 الفصل الثالث ) الوالد والولد. 9339ح 107غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1211

 باب بر الوالدلن والقرابة والعشرية والقطيعة. 91ح 36الزهد ص - 1219

ــــدلن. ومشــــكاة األنــــوار صجملــــس ) ا  361روضــــة الــــواعظني ص - 1220  162كــــر واــــوب بــــر الوال
 الفصل الرابا عشر ) حقوق الوالدلن وبرمها.

 الفصل األربعون ) ن يلة بر الوالدلن. 13ااما األ بار ص - 1221

 سورة العنكبوت. 119ص 2تفسري القم  ج - 1222
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 .1223ثال الكألن إلالقات أ،لة )الطاعة( و)الز( منصرنة عن أم
 .1221و)السخط( لعين: الل   والكر 

ألن عــــدم بــــر  1221هــــذا ووتمــــل أن لكــــون املــــرا، مــــن )الســــخط( هــــو الســــخط التكــــولين
الوالــدلن لــؤ،  إىل انفصــام ا تمــا وتشــققط وتفككــط وكراهيــة بع ــط لــبعض، إا األبنــام ااا مل 

م وســـائر أقـــارهبم لـــزوا  بـــامهم مل لـــزهم أبنـــاهم، بـــل كـــان الـــك مقت ـــياأل لعـــدم تعـــاون إ ـــواا
، وهـو مـن أكـز أقسـام السـخط، 1226معهم، وإاا انفصمن العائلة انفصم االاتمـا  وتفكـك

 ولؤلد الثاين: إن أغل  العلل عقلية، والالم هنا قد تكون للعهد الذهين، نت مل.
  

 1227وصلة األرحام منس:ة في العمر ومنماة للعد 

 صلة األرحام
،رااهتـا، كمـا تسـتح  ) بعـض األرحـام،  ه   لة األرحام، وتسـتح  بعـضمس:لة: 

                                                           

الاعــة  ونيــط: )  اامــا ااا ت الــا لعــدم 219كتــاب اهرمــات ص  93رااــا موســوعة الفقــط، ج - 1223
الولد  ما، نالظاهر انـط ااا كـان أمرمهـا لواـ  هـدم حيـاة الولـد العا،لـة مل هـ  الطاعـة،و اال وابـن، 
النصرال النصوص عن مثل الك، نـااا قـال الوالـدان لولـدمها: تـزوج بالبنـن الفالنيـة، او ال تسـانر ) 

أو للق زواتـك، او مـا اشـبط الـك،  هارتك الكذائية، او انتر ،كانا ) اهل الفالين ال اهل الفالين،
مل  ــ  علــحم الولــد الطاعــة، بــل لــط املخالفــة وارلــط العــا، ، لكــن مــا التــ ،ب ) الكــالم و املالميــة ) 
الــتخل ، والبحــث بالنســبة اىل حقــوق الوالــدلن وعقوقهمــا لولــل والروالــات ) األمــرلن كثــرية، نكتفــ  

 منط هبذا القدر(. انتهحم

،ة )سـخط(: )السخـخط والَســخط: ضـد الرضـا.. وسـخط الشـ م ســخطاأل:  و) لسـان العـرب مـا - 1221
كرهــــط، وســــخط أ  غ ــــ  نهــــو ســــا ط، وأســــخطط: اغ ــــبط، تقــــول: اســــخطين نــــالن نســــخطن 

 سخطاأل.. الَسخط والسخط: الكراهية للش م وعدم الرضا بط(.

 .نينبل  علحم هذا ، تفسري السخط بـ (الكر ( كما هو أحد معانيط، ال( الل  ( نت مل - 1221

 رااا كتاب )العائلة( لإلمام املؤلب )،ام ظلط(.  - 1226

 33و) بعض النسخ: )و ـلة األرحـام منمـاة للعـد، وزلـا،ة ) العمـر( رااـا ،الئـل اإلمامـة ص - 1227
 حدلث ندو.
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واتقوا اهلل الِي تساءلُو به واألرحامأ الأل ونصالأل، قال تعاىل: 
1221. 

 .1229 وقال ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: ) لة الرحم تزلد ) العمر(
 .1230 : ) لة األرحام تزك  األعمال(وقال 
 .1231 : ) لة األرحام تثمر األموال وتنس م ) اآلاال(وقال 
 .1232 : ) لة الرحم تزلد ) الرزق(وقال 

 موضوعان عرنيان، رعل: أن العرل هـو 1231و)األرحام( 1233وكل من )الصلة(
 املراا ) تشخي  ما هو  لة وما ليس بصلة، ومن هو رحم ومن ليس برحم.

وررـا وتمـل أن الـرحم البعيـدة البعيـدة  1231نعم ال لبعد الفرق بني األرحام القرلبة والبعيدة
ـ مما لصدق عليها مـا الـك رحـم ال كمثـل القرابـة معـط )  ،م وحـوام )عليهمـا السـالم( ـ اداأل 

 لستح   لتها وليسن بواابة.

 قط  الرحم
وكمـــا هـــ   ـــلة الـــرحم وـــرم قطعهـــا، والكـــالم ) القطـــا هـــو الكـــالم )  ـــلة مسااا:لة: 

العدلـد مـن الرحم، من اهة ا صو يات موضوعاأل وحكماأل، م ـاناأل وم ـاناأل إليـط، وقـد اهـ  

                                                           

 .1النسام:  - 1221

 نصل ) الكالم ) اآلاال. 117الفصل الرابا. وكنز الفوائد ص 16ص 1غواو اللئاو ج - 1229

 .229ول ص نب العق - 1230

 ، الفصل الثاين ) الرحم.9301ح 106غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1231

 باب معل تثقل الرحم. 1ح 261معاين األ بار ص - 1232

 الصلة هنا رعل: الز ]جمما البحرلنل. - 1233

الـــرحم: مـــن  مـــا بينـــك وبينـــط نســـ ]جمما البحـــرلنل نيخـــرج بـــذلك الـــوابط السبــــ  ك قـــارب  - 1231
العكس، و) )لسان العرب(: )الرحم: القرابة، واو الرحم هم القرابـة، و صـها الـبعض الزواة للزوج وب

بالقرابة من اهة األب(، وقيدها بعض بنمط   ر: )اهارم الـذلن وـرم التنـاكر بيـنهم)، والصـحير مـا 
عــد اهــ  إليــط املؤلــب، والــذ  لبــدو أن املعــل العــر) لــط: هــو القرابــة النســبية رعــل كــل ا  رحــم وإن ب

 ولكن إىل احلد الذ  لسميط العرل رمحاأل، رااا سفينة البحار ما،ة )رحم(.

 أ  ) مرات  االستحباب مثالأل. - 1231
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ــ وهـو املختـار ـ إىل أن قطـا الـرحم ليسـن معصـية نحسـ  ،بـل هـ  مـن الكبـائر 1236الفقهـام
فهااا  عسااايتم اُ تاااوليتم أُ تفسااادوا فاااي األر  وتقطعاااوا أرحاااامزم أل ـــاأل، قـــال تعـــاىل: 

 .1237اولئك الِين لعنهم اهلل
 1231: )ال  د رلر اانة عاق وال قالا رحم(. وقال الصا،ق 

 .1239 محط قطا اهلل عنط رمحتط لوم للقا (: )من قطا ر وقال 
 .1210 : )ما  من باهلل من قطا رمحط(وقال 

 1241السعي لطول العمر
لســـتح  أن لـــ   اإلنســـان رـــا لـــؤ،  إىل لـــول عمـــر ، مـــن األســـباب والعوامـــل مسااا:لة: 

ااســـمانية والنفســـانية والليبيـــة، إا قـــد اكـــرت )عليهـــا الســـالم( أن اهلل ســـبحانط اعـــل لصـــلة 
واابـــة ) ااملـــة والرااحـــة مطلقـــا ـ لـــول العمـــر  وابـــاأل واـــزامأل، وقـــد تقـــدم واـــط الـــرحم ـ ال

و: )وان هعـــل نيمـــا تق ـــ   1212 االســـتدالل، وقـــد ور،: )وان تطيـــل عمـــر  ومتـــد ) أالـــ (
و: )وان تصـل   1211 و: )اسـ لك ان تطيـل عمـر  ) لاعتـك( 1213 وتقدر ان تطيل عمر (

                                                           

كتــاب اهرمــات   93ومــنهم الشــهيد (قــدب ســر ) ) القواعــد. ورااــا أل ــاأل موســوعة الفقــط ج - 1236
لقطـا موضـوعان ، ونيط: )ال اشـكال ) ان قطـا الـرحم مـن الكبـائر، وكـل واحـد مـن الـرحم وا301ص

 عرنيان، و) مور، الشك املراا األ ول(.

 .23و22دمد:  - 1237

. ومثلــط ) معــاين 191. ومســتطرنات الســرائر ص11ح 23ب 369ص 3وســائل الشــيعة: ج - 1231
ـــار ص  179بـــاب معـــل احليـــول والزنـــوق وااـــواا وااعظـــر . وارشـــا، القلـــوب ص 1ح 330األ ب

 .11ب

 311كتـاب ن ـائل شـهر رم ـان. وروضـة الـواعظني ص  61ح 77ن ائل األشهر الثال ـة ص - 1239
 جملس ) اكر ن ل شهر رم ان.

 الفصل الثاين ) الرحم. 9327ح 107غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1210

 رااا موسوعة الفقط: كتاب )املسائل املتجد،ة(. - 1211

 .311العد، القولة ص - 1212

،عـام بعـد كـل نرل ـة.  21ل صبـاب الـدعام ) كـل لـوم منـط وشـرحط. واإلقبـا 311املقنعة ص - 1213
 .،عام السحر لعل  بن احلسني 226والبلد األمني ص
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ومـــا  1216 ول العمـــر وحســن الشـــكر(و: )ولــ 1211 علــحم دمـــد و ل دمــد وأن تطيـــل عمـــر (
 أشبط الك.

 وملــا ســئل ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم( عــن الســعا،ة؟ قــال: )لــول العمــر ) لاعــة اهلل(

1217. 
أما سؤال عل  )عليط الصالة والسالم( والزهرام ) لوات اهلل عليها( من اهلل تعاىل املـوت ـ  

( ولبيــان املظلوميــة وغــري نهــو للتــزاحم مــن بــاب قاعــدة )األهــم واملهــم 1211كمــا هــو املشــهور
 الك.

ق  ياا أيهاا الاِين هاا وا إُ زعماتم انزام أوليااء هلل هذا وقد قال تعاىل  الباأل اليهـو، 
من  ُو الناس فتمنوا الموت إُ كنتم صا قين وال يتمنونه أباداْ بماا قادمت أياديهم واهلل 

 .1219عليهم بالظالمين
د،، ميكــن أن لكــون باألســباب الليبيــة،   ان تــ  ري  ــلة الــرحم ) لــول العمــر وزلــا،ة العــ

وميكـــن أن لكـــون باألســـباب الظاهرلـــة، نـــدن مـــن لصـــل رمحـــط لكـــون مرتـــاح الواـــدان، مطمـــئن 
ال مري، والمئنان ال ـمري وسـكون الـنفس لوابـان لـول العمـر، لتـ  ري كـل مـن الـروح والبـدن 

الــرحم لواــ   ) اآل ــر، كمــا اكرنــا  ) مبحــث   ــر مــن هــذا الكتــاب، إضانـــة إىل أن  ـــلة
احليــلولة ،ون كثـري مـن النزاعـات ـ الـا تتولـد وتتزالـد مـن قطـا الـرحم واسـتمرار  ـ ومـن الواضـر 
تــ  ري النزاعــات علــحم نطــيم األعصــاب وتــدمري الصــحة، وقــد نصــلنا البحــث ) كتــاب اآل،اب 

                                                                                                                                                                      

 .21اإلقبال ص - 1211

 .26اإلقبال ص - 1211

 باب ،عام الو،ا  ، وتدعو )   ر ليلة من الشهر. 192املقنعة ص - 1216

 .92ص 1جمموعة ورام ج - 1217

ليهــــا الســــالم  عــــن ن ــــة ان نالمــــة الزهــــرام ع 11ح 7ب 177ص 13رااــــا حبــــار األنــــوار ج - 1211
: عــن نــ  مــن األنبيــام 31بــاب 13كانـن تقــول: )لــا ا ــ  عجــل ونــا  ســرلعا(. و) علـل الشــرالا ص

انــط قــال: )ســيد  قــد تــرى ضــيق مكــاين وشــدة كــربا، نــارحم ضــعب ركــين وقلــة حيلــا وعجــل بقــبض 
 روح  وال تؤ ر إاابة ،عائ (.

 .6و7اامعة : - 1219



273 

 

: ) ـــلة األرحــام نســـن ا لــق وتســـمر الكـــب ، وررـــا لشــري إىل الـــك قولــط 1210والســنن
 1211 الرزق وتنس  ) األال(. وتزلد )

وكــذلك األمــر ) تــ  ري  ــلة الــرحم ) تكــا ر العــد، ملــا ســبق، والظــاهر انــط ال مانعــة مــن 
 1212ااما بني الواهني السابقني.

 1253التزثير في النس 
لستح  التناسل والتكثري من األوال،، وقد اعتزتط )عليها السالم( النتيجة الثانية مس:لة: 

الرحم( وأمر  هبا، كما اعتزتط مشـوقاأل للنـاب ولرلقـاأل حل ـهم علـحم  ـلة  اعلط ال وعال ) لة
ـــط  الـــرحم، نـــدن كثـــرة األوال، مطلوبـــة للشـــار  كمـــا هـــو واضـــر، وقـــد قـــال ) ـــلحم اهلل عليـــط و ل

 1211وسلم(: تناكحوا تناسلوا تكثروا ندين أباه  بكم األمم لوم القيامة ولو بالسقط. 
 .1211 زواوا الو،و، الولو،(وقال ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: )ت

 .1216 وقال ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: )سو،ام ولو،  ري من حسنام عقيم(
 .1217 وقال ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: )و ري النسام الو،و، الولو،(

                                                           

 آل،اب والسنن.كتاب ا  97-91رااا موسوعة الفقط ج - 1210

 باب  لة الرحم. 6ح 111ص 2الكا): ج - 1211

أ  القــــول بــــ ن تــــ  ري  ــــلة الــــرحم ) لــــول العمــــر وزلــــا،ة العــــد، ألســــباب غيبيــــة أو ألســــباب  - 1212
 ظاهرلة.

رااــا تفصـــيل هـــذا املبحـــث ) كتـــاب (الفقــط: النكـــاح) و)الفقـــط: اآل،اب والســـنن) و(العائلـــة)  - 1213
 لإلمام املؤلب.

، الطبعــــــة 161ص 1) التــــــزولج. وســـــفينة البحــــــار: ج 11الفصـــــل 101ار صاـــــاما األ بــــــ - 1211
عنـــط  ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وســـلم: )تنـــاكحوا تناســـلوا نـــاين أبـــاه  بكـــم  910القدميـــة. و) ا ـــرائج ص

 باب النكاح. 1ح 261ص 2. واللواو ج313ح 121ص 2األمم( ومثلط ) غواو اللئاو ج

 وا مسون ) التزولج. الفصل الثامن 101ااما األ بار ص - 1211

الفصـــل الثـــامن وا مســـون ) التـــزولج. و مثلـــط ) )مســـكن الفـــؤا،(  101اـــاما األ بـــار ص - 1216
 الباب األول. 23و22ص

 3نصـل ) اكــر الرغائـ  ) النكــاح. وغـواو اللئــاو ج 619ح 191ص 2،عـائم اإلســالم ج - 1217
 باب النكاح. 293ص
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 .1211 : )تناكحوا تناسلوا(وقال 
 .1219 : )حصري ملفول ) زاولة البين  ري من امرأة ال تلد(وقال 

فقلت استغفروا ربزم إنه كاُ غفاراْ يرس  السماء عليزم مدرارا ق: و) القر ن الكر 
ويمد كم ب:موال وبنين ويجع  لزم جنات ويجع  لزم أنهاراْ 

1260. 
ثم ر  نا لزم الزرة عليهم وأمد ناكم ب:موال وبنينوقال تعاىل: 

1261. 
وبـــالعكس مـــن كـــل الـــك قطـــا الـــرحم ندنـــط لقصـــر العمـــر ولـــنق  العـــد،، وررـــا أ،  إىل 

 اند ار أسر بكاملها.
قو ــــا )عليهــــا الســــالم(: )منمــــاة( لوضــــوح ان األرحــــام إاا و ــــل بع ــــهم بع ــــاأل از،ا،وا 
تعاضـــداأل وتعاونـــاأل، وتنـــام  حالـــة التـــللب والتعـــاون والتقـــارب بـــني األرحـــام وتلـــك تواـــ  كثـــرة 

لمئنـان النسل، إا تونر األرضية الطبيعية للزواج وتذلل العقبات الا نول ،ونط، كمـا تواـ  ا
العوائل واألسر رستقبل أبنائهم نيح هم الـك علـحم زلـا،ة النسـل، إىل غـري الـك مـن أسـباب 

 النمو العد، .
امــا مــا لــرى اليــوم ) بعــض الــبال، اإلســالمية مــن احلــث علــحم قلــة النســل نهــو مــن حيــل 

 .1262االستعمار

                                                           

 .31باب النكاح ح 211ص 3غواو اللئاو ج - 1211

 .39باب النكاح ح 211ص 3غواو اللئاو ج - 1219

 .12-10نوح:  - 1260

 .6اإلسرام:  - 1261

(: قـال نكـرة ندلـد النسـل مـن ورامهـارااا كتاب )العائلة( لإلمـام املؤلـب، ونيـط نـن عنـوان ) - 1262
ا رســـول اهلل ) ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط وســـلم(: )تنـــاكحوا تناســـلوا تكثـــروا(. وقـــال أل ـــاأل: )تنـــاكحوا تناســـلو 
تكثــروا نــدين أبــاه  بكــم األمــم لــوم القيامــة ولــو بالســقط(. واحلــدلثان لت ــمنان حكمــاأل وإن كــان علــحم 
ســبيل االســتحباب لكــن  النــط كخــالل كــل مســتح  ومكــرو  ال لكــون إال ) حالــة ال ــرورة، نــدن 
  الة الليل مـثالأل مسـتحبة وال تسـقط عـن االسـتحباب إال ل ـرورة، وهكـذا بقيـة املتسـحبات، ولـد ل
إكثار النسل ضمن هذ  القاعدة. لكن ما  ر  اليوم  الل هـذ  احلقيقـة متامـاأل، نقـد أ ـبحن نكـرة 
)إكثــار النســل( نكــرة غرلبــة علــحم املســلمني وأحلــوا دلهــا نكــرة )ندلــد النســل( الــا كانــن مســتهجنة 

نشـاهد مـن  عند املسلمني حم قبل سنني. نحم ) أشد نوات الت رلخ بؤسا من التارلخ اإلسالم  مل
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لدعو إىل هذ  األنكار املخالفة للعقل والفطرة.  حير إنط كـان بعـض احلكـام لقونـون املنكـرات لكـن  
كانـن قـوانني اإلسـالم اارلـة ـ عـا،ة ـ ) ا تمـا نكـان االقتصـا، إسـالمياأل وا تمـا مسـلماأل، نلـم تظهـر 

 تعمار اللرك بال،نا: ) هذا ا تما بوا،ر سلبية منحرنة. أما اليوم وبعد أن ، ل االس
انقلـــ  كـــل شـــ  .. انقلـــ  احلـــرام حـــالالأل.. ا ـــبر اللنـــام أمـــراأل شـــائعاأل.. أ ـــبر القمـــار أمـــراأل م لونـــاأل.. 
وأضـحن ال ــرائ  واملكـوب واحلــدو، االرانيـة ومصــا،رة احلرلـات والكبــن واإلرهـاب واملنــا عـن احلــج 

وة مـــن اللــرب تـــدعو املســلمني إىل ندلـــد أمــوراأل اـــائزة. و) هــذا ااـــو املنقلــ  علـــحم اإلســالم أتتنـــا ،عــ
النســل، حبجــة تــدين املســتوى االقتصــا،  لطســرة، وهبــوط مــد والت الــدول الــا ال تســتطيا أن تفــ  
بتعهــداهتا، مــن قبيــل نــتر املــدارب وإنشــام املستشــفيات، ومــا إىل الــك مــن ا ــدمات االاتماعيــة. أمــا 

التناسـل والـدعوة إىل الـزواج واإل ـاب، تبـدأ مـا هم نيشجعون أبنامهم علحم الـزواج املبكـر، ولشـجعون 
تــدرلس األوال، ) االبتدائيــة و ــاعداأل. وهنــاو  ــاول كبــرية لــدى العدلــد مــن قــا،ة اللــرب مفا،هــا: إن 
الشـــعوب األوربيـــة ) لرلقهـــا إىل االنقـــراا إاا بقـــ  العـــد العكســـ  ) معـــدالت  ـــو الســـكان. وهـــم 

لســب  الكــامن ورام تنــاق  الســكان ) أوربــا.. إن أهــم ســب  لعرنــون ملــااا تنقــرا شــعوهبم؟ لعرنــون ا
لكمن ورام الك هو الدعوة إىل ندلد النسل الـا رااـن أوربـا ) السـتينات، والـا زرعـن ) الذهنيـة 
األوربيــة نكــرة: إن إ ــاب األوال، هــو عمــل  ــال ، وظــل األوربيــون وملــون هــذ  الفكــرة حــم ت ــائل 

ا طــ  لــيس ) عمليــة اإل ــاب بــل ) الــدعوة إىل ندلــد اإل ــاب. واليــوم نســلهم. واليــوم اكتشــفوا، إن 
ومــا األســب الشــدلد  ــدروا لنــا هــذ  الــدعوة بعــد أن ااقــوا مســاوئها، اــاموا هبــا إىل العــامل اإلســالم  
ليــدعوا املســلمني إىل ندلــد النســل. وبعيــداأل عــن ا الــة الــا أحــالوا هبــذ  الــدعوة نســتطيا أن نستقصــ  

لربيني منها، أاا من أاـل ،نـا املسـلمني إىل الت ـاال، نقـد واـدوا ) هـذ  الـدعوة السـالح أهدال ال
الفتــاو القــا،ر علــحم أضــعال املســلمني بعــد أن نشــلن أســلحتهم األ ــرى. نتســامل ملــااا ال لطــالبون 
اليهــــو، ) نلســــطني امللتصــــبة بتحدلــــد النســــل؟ ملــــااا ال  ــــد اليهــــو، ال لعــــريون ألــــة أان  ــــاغية  ــــذ  
ـــاظر امل لونـــة ـ كمـــا لـــذكر  ـــار مـــن النســـل، حـــم أ ـــبر مـــن املن ـــدعوة؟ ملـــااا تشـــجا إســـرائيل اإلكث ال
الصـــحفيون الـــذلن زاروهـــا ـ منظـــر النســـام احلوامـــل وهـــن  لـــن ) الشـــوار  أو لعملـــون ) املتـــاار أو 

املسـلمون لدرسن ) املدارب أو لشتللن كشرليات؟ ملااا نرم إسرائيل الـدعوة إىل ندلـد النسـل وحنـن 
حنلهــا، حــم الــبعض منــا لعتزهــا مــن الواابــات كالصــوم والصــالة والعيــاا بــاهلل. إن ق ــية ندلــد النســل 
،عــوة سياســية هــدنها ت ــعيب املســلمني وال عالقــة  ــا بــاألمور االقتصــا،لة بــالرغم ممــا لقولــون. نــنحن 

أن الطبيعـــة و لوقـــات اهلل نتســـامل: ملـــااا ندلـــد النســـل؟ هـــل أن الســـنن اإل يـــة تلـــريت ) الكـــون؟ أم 
تبــدلن؟ أم أن أحكــام اهلل ســبحانط  ــت  بزمــان ،ون   ــر؟ أم لقلــة أراضــينا ومياهنــا؟ أم لقلــة موار،نــا 
وإمكاناتنــا؟ نالعــامل اإلســالم  ميتلــك أراضــ  شاســعة  ــاحلة للزراعــة والعمــارة وميتلــك  زونــاأل كبــرياأل مــن 
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د وال نصـــحم. نمـــن غـــري الصـــحير إلـــالق أبـــواق ندلـــد امليـــا ، ولز ـــر بـــاملوار، واإلمكانـــات الـــا ال تعـــ
النســل، إا لــيس هنــاو أ  مواــ   ــذا العمــل. مــثالأل: العــراق الــذ  كــان لســمحم ببلــد الســوا، كانــن 
نفوســط أكثــر مــن أربعــني مليــون إنســانا ) العهــد العباســ  حســ  تقــدلرات بعــض املــؤر ني، واليــوم ال 

لسـو،ان ررـا كـان باسـتطاعتط أن لشـبا القـارة اإلنرلقيـة لزلد عد، سكانط عن نصب هذا الـرقم. وبلـد كا
ب مجعها ملا ميلكط من أراا  احلة للزراعة وموار، مائية، وهكذا بقيـة الـبال، اإلسـالمية الـا متتلـك  ـروة 
هائلـة زراعيـة ومعدنيــة ونفطيـة. لكــن إىل ألـن تـذه  هــذ  املـوار،؟ وملــااا همـد تلـك الثــروات؟ هـذا هــو 

أن  يــ  عنــط. هــذ  هــ  املشــكلة الــا  ــ  حلهــا. وكــل املشــاكل هــ  نابعــة مــن الســؤال الــذ   ــ  
هـــــذ  املشــــــكلة. نمشـــــكلة الت ــــــخم الســـــكاين، ومشــــــكلة التفـــــاقم االقتصــــــا، ، ومشـــــكلة التخلــــــب 
االاتماع ، ومشكلة نقدان االعتبار السياس ، كل هذ  املشـاكل مصـدرها مشـكلة واحـدة هـ  اـور 

رلتهم وســـيطرهتم علـــحم رقـــاب املســـلمني وتســـيريهم ألمـــور الـــبال، احلكـــام وظلمهـــم. وتعســـفهم و،كتـــاتو 
حس  أهوائهم وليس حس  ا طط السليمة ومصـاحل الشـعوب. إن حاكمـاأل واحـداأل ) بـال، إسـالمية 

مليـار ،والر، مـا قطـا النظـر  300هو  دام، سرق ـ حسـ  بعـض اإلحصـامات ـ مـن قـوت الشـع  
نلـو أضـفنا إليـط سـرقات احلكـام اآل ـرلن علـحم مـدى  عما ،مر  من  روات الشع  ) حروب عدوانيـة.

التــارلخ احلــدلث للــبال، اإلســالمية نكــم مــن  ــروة املســلمني تبــد،ت علــحم أعتــاب أهــوام ونــزوات هــؤالم 
احلكام؟ إن هناو من لسرق قوت الشع ، نكان البد أن نقول لط احلقيقة، ونوااهط باملشكلة ونقـول 

ال النــاب إلــيهم، ولــيس أن نطالــ  النــاب بــ ن لشــدوا أحزمــة لــط أنــن ســارق، وأن نطالبــط بــ ن لــر، أمــو 
ااو  علحم بطوام، ونقول  م كفوا عـن الـزواج وكفـوا عـن التناسـل، نلـيس هنـاو لعـام متلئـون بـط أنـوا  
أبنامكم. إن قسـماأل كبـرياأل مـن  ـروات الـبال، اإلسـالمية اهبـن إىل بـال، اللـرب، نقـد ،لـن اإلحصـامات 

أربعــة أىــاب  ــروات العــامل، وهــم الــذلن لعيشــون ) الــدول الصــناعية، أمــا أن ىــس البشــر لســتهلكون 
أربعة أىاب البشر وهم الفقرية الذلن لسـموام بالعـامل الثالـث نهـم ال لسـتهلكون سـوى ىـس  ـروات 

نانعدام العدالة ) األرا وعـدم تطبيـق القـوانني اإلسـالمية ) التنميـة،  … األرا. هنا تكمن الكار ة
ن ســــبق( وقــــانون )األرا هلل وملــــن عمرهــــا(، وواــــو، احلكومــــات ا انقــــة وســــيطرهتا علــــحم كقــــانون )مــــ

األمـــور، وكثـــرة املـــوظفني الكـــابتني حلرلـــات النـــاب، وســـوم التوزلـــا ) الثـــروة، وانعـــدام  ـــوت املعارضـــة، 
 نســفن الشــعوب الفقــرية و،لســن كرامتهــا. منعــوا عنــا الكــالم..   منعــوا عنــا الطعــام..   اــاموا اليــوم
ليقولــوا لنــا كفــحم إ ابــا لــطوال،.. إن مشــكلة النســل تعــا  ) اإلســالم ضــمن ســياق النظــام اإلســالم  
القائم علـحم العدالـة والتعد،لـة: نبالعدالـة لزلـل اإلسـالم الفقـر ولزلـل احلـوااز بـني اللـين والفقـري واحلـاكم 

لـة. إن نظـرة اإلسـالم إىل اإلنسـان واهكوم. وبالتعد،لة  عل للشع   وتاأل عالياأل قا،راأل علحم الكالم حبر 
 تلب عن نظرة األنظمة، نبعض األنظمة ترى ) اإلنسان عب أل  قيالأل وترى ) كـل مولـو، ادلـد ضـيفاأل 
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 والقصاص حقنا للدماء 

 حق القصاص
)حــق( أعطــا  اهلل للمعتــدى عليـــط أو   ــوز القصــاص، ولــيس هــو بوااــ ، نهــومساا:لة: 

 لذولط، لط أن ل  ذ بط ولط أن لعفو.
نــاملرا، بقو ــا )عليهــا الســالم(: )اعــل اهلل القصــاص( أ  حــق القصــاص، بــل قــد لكـــون 

يا أيها الِين آمنوا كت  عليزم القصاص األراـر ترو األ ذ هبذا احلق، ولذا قال تعاىل: 
ع باالمعرو  وأ اء إلياه بإحسااُ  لاك تخفياف مان .. فمن عفي له عن أخياه شايء فاتباا 

                                                                                                                                                                      

غــري مرغــوب نيــط، تــرى نيــط نمــا ادلــداأل ل ــال إىل األنــوا  الــا تطالــ  بالطعــام، هــذا هــو اإلنســان ) 
هو قوة حيولة ونشـاط متوقـد. نـالقر ن الكـرق لـرى ظل بعض األنظمة.. أما ) ظل اإلسالم ناإلنسان 

) اإلنســـان أقـــوى  لـــوق علـــحم ســـطر الكـــرة األرضـــية، ولـــرى نيـــط ســـر التقـــدم ) الـــدنيا: )وأن لـــيس 
لإلنسان إال ما سعحم وأن سعيط سول لرى    زا  اازام األوت(. ولرى اإلسالم ) كـل مولـو، ادلـد 

   إىل اإلمام عل  )عليط السالم(: رقماأل ل ال إىل التقدم والرق ، وقد نس
 أنس  أنك ارم  لري         ونيك انطوى العامل األكز

ولـرى رســول اهلل ) ــلحم اهلل عليــط و لـط وســلم( ) كــل وال،ة رقمــاأل ادلــداأل للتفـا ر أمــام األمــم وحــم لــو  
ه  بكـــم لـــوم كـــان املولـــو، ســـقطاأل مل تكتـــ  لـــط احليـــاة، ألـــيس هـــو القائـــل: )تنـــاكحوا تناســـلوا نـــدين أبـــا

القيامة ولو بالسقط(. ناملولو، اادلد قد لكون عاملاأل أو  وعاأل أو مهندسـاأل أو أ  إنسـان   ـر ل ـيب 
إىل احليــاة ســاعداأل ادلــداأل للعمــل، ول ــيب للتــارلخ قيمــة وعبقرلــة ادلــدة. ناحليــاة ال تشــيدها األ،وات 

املتطـورة وال األقمـار الصـناعية بـل لـدلرها  واملكائن بل السواعد ا ميمة. واحلياة ال تدلرها الكمبيـوترات
العقل الكامن ) اإلنسان، نكل مولو، ادلد هو عقـل ادلـد،وهو سـاعد ادلـد، وهـو تقـدم ادلـد، 

، وقــال )حنــن نــرزقهم وإلــاكم(نلمــااا هــذا ا ــول..؟ ألــيس اهلل ســبحانط وعــدنا ووعــد  حــق و ــدق: 
. م إن لكونــوا نقــرام للــنهم اهلل مــن ن ــلط()وأنكحــوا األلــامحم مــنكم والصــاحلني مــن عبــا،كاــل اكــر : 

نــالزواج هــو ســب  إلزالــة الفقــر، واألبنــام هــم ســب  للــرزق، هــذا ) منطــق الواــدان والقــر ن والشــرلعة. 
أمـا الـذلن لـرون عكـس الـك، لـرون أن الـزواج واألبنـام سـب  لتقليـل الـرزق لبتعـدون كـل البعـد عــن اهلل 

 ة(. انتهحم.سبحانط والقر ن، وعن منطق العقل واحلكم
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ربزم ورحمة
1263. 
وكتبنا عليهم فيهاا أُ الانفس باالنفس والعاين باالعين واألناف بااألنف وقال عزوال: 

واأل ُ باأل ُ والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصد  به فهو كفارة له
1261. 

: هاو كفاارة لاهفمان تصاد  باه ف) تفسـري  لةلـة الشـرلفة  قال اإلمـام الصـا،ق 
 1261)لكفر عنط من انوبط بقدر ما عفحم عنط من اراح أو غري (.

واعــــل اهلل تعــــاىل حــــق القصــــاص، هــــو الــــذ  )وقــــن الــــدمام(، وال للــــزم اعــــل )واــــوب 
القصاص( بل اعل احلق أوىل بدراات من اعل الواوب، ملا نيط مـن رعالـة شـم مقت ـيات 

تصد ولذا عز تعاىل بـ:  1266باب التزاحم
 اآللة الشرلفة. )  1267
والدلــة حتمـــاأل كــان ) شــر  عيســـحم  وقــد رو : )ان القصــاص كــان ) شـــر  موســحم 

 )1261 نجامت احلنيفية السمحة بتسولغ األمرلن .  
وقــال رســول اهلل ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم( ) و ــيتط للمســلمني: )الهــا النــاب احيــوا 

 .1269 القصاص(
وإن كان ) كالمها )عليها السالم( قد  1270و)القصاص( أعم من النفس وااوارح والقوة

 لقال بانصرانط للقتل، نظراأل لـ )حقناأل للدمام( نت مل.

                                                           

. 100ص 2. واـام ) بعـض التفاسـري ســب  اكـر كلمـة )ا يـط( رااـا التبيــان ج171البقـرة:  - 1263
   ان التعبري باألخ لوا  إ ارة اهبة والرأنة وقد لدل علحم أن العفو أح .

 .11املائدة :  - 1261

نصـــل  1111ح 113ص 2. و،عـــائم اإلســـالم ج2ح 17ب 11ص 19وســـائل الشـــيعة: ج - 1261
 من سورة املائدة. 129ح 321ص 1ات. وتفسري العياش  جاكر الدل

إا كثرياأل ما لرى أوليام الدم املصلحة ـ ألنفسهم أو للريهم ـ ) العفو عن اااين، وكثـرياأل مـا لـرون  - 1266
 األ لر حبا م أ ذ الدلة، ولذا  ريوا بني القصاص والدلة والعفو.

 .11املائدة:  - 1267

املسلك الثالـث ) احا،لـث رواهـا الشـيخ العـامل.. دمـد بـن  11ح 317ص 1غواو اللئاو ج - 1261
 مك  ) بعض مصنفاتط.

 الفصل العاشر ) قول ا ري ونعلط. 116مشكاة األنوار ص - 1269

 كمن أنقد شخصاأل قوة اإل اب أو الفكر أو ما أشبط.  - 1270
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 فلسفة العقوبات اإلسالمية
من ال ـرور  بيـان نلسـفة العقوبـات ) اإلسـالم للنـاب، حـم ال لتهمـوا اإلسـالم مس:لة: 

 .1271ري من الروالاتبالللظة والقساوة، كما أشارت اليها )عليها السالم(، وكما ور، ) كث
ندن بعض الناب لتصورون أن بعض العقوبات قاسية من اهة أن األن ل مثالأل ) القاتل 
أن لسجن أو تؤ ذ منط الدلة ال أن لقتل، لكن هذ  املـزاعم غـري تامـة، نـدن اإلنسـان إاا علـم 
، أن اـــزام القتـــل هـــو الســـجن واللرامـــة، ال القصـــاص باملثـــل، ندنـــط عـــا،ة اللعـــدل عـــن اارميـــة

و ا ة إاا كان قا،راأل علحم التحالل والتالع  بالقانون، من  الل ،نا الرشوة، وا اا اهام  
 بالبالل، و فيب مدة العقوبة وغري الك.

 ولذلك قالن )عليها السالم(: )والقصاص حقناأل للدمام(. 
 وقالوا: )قتل البعض إحيام للجميا(. 

 . 1272 وقالوا: )القتل أنفحم للقتل(
ولزم في القصاص حياة يا أولي األلباب لعلزم تتقُو: الكرق وقال القر ن

1273. 
ومن أوضر األ،لة علحم الك مـا نشـاهد  عـن از،لـا، ااـرائم ) العـامل اللـرك، وهـذا حبـث 

 1271لولل نكتف  منط هبذا القدر.

 وجوب حقن الدماء
اهلل  حقــن الــدمام وااــ ، وإراقتهــا دــرم، نفــ  احلــدلث: )زوال الــدنيا أهــون علــحممساا:لة: 

                                                           

 331ب 113بــاب علــل نــوا،ر احلــدو،، وص 326بــاب 131رااــا مــثالأل )علــل الشــرالا( ص - 1271
بـاب العلـة  321ب 131باب العلة الا من أالها  لد الزاين مائة الدة وشـارب ا مـر مثـانني، وص

بـــاب العلـــة الـــا مـــن أالهـــا  ـــار حـــد  331ب 111الـــا مـــن أالهـــا  لـــد قـــاال املســـتكرهة، وص
 القاال وشارب ا مر مثانني.

 باب قتل العمد وأحكامط. 102ص 2نقط القر ن ج - 1272

 .179البقرة:  - 1273

للتفصــيل حــول نلســفة العقوبــات ) اإلســالم رااــا )العقوبــات ) اإلســالم) آللــة اهلل العظمــحم  - 1271
كتــــاب احلــــدو، والتعزلــــرات)   11-17الســــيد  ــــا،ق الشــــرياز ، ورااــــا للمؤلــــب )موســــوعة الفقــــط ج

 كتاب القصاص).  19و(موسوعة الفقط ج



210 

 

 .1271 من إراقة ،م مسلم(
: )من اعان علحم قتـل مـؤمن بشـطر كلمـة اـام لـوم القيامـة بـني عينيـط مكتـوب وقال 

 .1276  لس من رمحة اهلل تعاىل(
: )مــن أعــان علــحم قتــل مســلم ولــو بشــطر كلمــة اــام لــوم القيامــة مكتوبــاأل بــني وقــال 

 .1277 عينيط  لس من رمحة اهلل(
يهـا السـالم( هـو إحـدى الطـرق الـا تـؤ،  إىل حقـن و)القصاص( املذكور ) كالمهـا )عل

الـدمام، نكـل مـا لـؤ،  ـ ولـو تسـبيباأل ـ إىل إراقـة الـدم دـرم، مـن غـري نـرق بـني إراقـة الـدم كليـاأل  
كالقتــل، أو ازئيــاأل كمــا ) قطــا لــد أو راــل أو نقــ  عــني أو اــد  أنــب أو  ــلم اان أو مــا 

 أشبط الك.
ـــدم( وحرمـــة إ راقتـــط مـــن بـــاب املثـــال، وإال نمطلـــق إزهـــاق وال خيفـــحم أن واـــوب )حقـــن ال

الــنفس حــرام ولــو حبــرق أو غــرق أو ســم أو مــا أشــبط الــك، وهكــذا بالنســبة إىل إســقاط ع ــو 
 عن الفعالية وإاهاب قوة.

نعــم ال  ــوز القصـــاص باملثــل ) بعــض املـــوار،، مــثالأل مــن أحـــرق إنســاناأل ندنــط ال وـــرق ) 
لــرق كمــا اغــرق، وهكــذا، وقــد  بــن هــذا االســتثنام قبالــط، كمــا أن مــن أغــرق شخصــاأل ندنــط ال ل
 باأل،لة ا ا ة املخصصة لقولط سبحانط:

فمن اعتد  عليزم فاعتدوا عليه بمث  ما اعتد  عليزم
1271 . 

وجزاء سيئة سيئة مثلهاوقولط سبحانط: 
وما أشـبط الـك مـن العمومـات الـا لـوال  1279

 1210التخصي  لكانن شاملة لكل األقسام.
                                                           

 باب العتاب. 11ص 1جمموعة ورام ج - 1271

بــاب مــا  110ب مــن أعــان علــحم قتــل مــؤمن. وأعــالم الــدلن صعقــا 276 ــواب األعمــال ص - 1276
 اام من عقاب األعمال.

 باب الصيد وما لتبعط. 11ح 333ص 2غواو اللئاو ج - 1277

 .191البقرة:  - 1271

 .10الشورى:  - 1279

رااــا حـــول هــذا املبحـــث )الفقـــط: القصــاص) و)الفقـــط: احلـــدو،) و)الفقــط: الـــدلات) و)الفقـــط:  - 1210
 مام املؤلب.القواعد الفقهية( لال
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 1281ر تعريضاْ للمغفرةوالوفاء بالنِ

 وجوب الوفاء بالنِر
ااا ااتمعـــن نيـــط شـــرولط، و)  الفتـــط الكفـــارة، كمـــا  1212 ـــ  الونـــام بالنـــذرمسااا:لة: 

، صـــالل النـــذر املنهـــ  كمـــا ور،: )ان رســـول اهلل ) ـــلحم اهلل عليـــط و لـــط 1213نصـــلنا  ) الفقـــط
 .1211 وسلم( احم عن النذر للري اهلل واحم عن النذر ) معصية او قطيعة رحم(

يوفُو بالنِر ويخافُو يوماْ كاُ شره مستطيراْ قال تعاىل: 
1211 . 

 وهذا مما لشري إىل أن عدم الونام بالنذر لعرا اإلنسان لشر الك اليوم. 
واوفوا بعهد اهلل ا ا عاهدتموقال سبحانط: 

 1216. 
ليوفوا نِورهموقال ال وعال: 

1217. 
 .1211 : )كن منجزاأل للوعد مونياأل بالنذر(وقال 
 1219لبعــــــد أن لــــــرا، بالنــــــذر ) قو ــــــا )عليهــــــا الســــــالم( األعــــــم مــــــن النــــــذر واليمــــــني وال

                                                           

نالمــة عليهــا الســالم.  111ص 1و) بعـض النســخ: )والونــام بالنــذور( رااــا كشــب اللمــة ج - 1211
 حدلث ندو. 33و) بع ها: )والونام بالعهو، تعرضاأل للملفرة( رااا ،الئل اإلمامة ص

  )كتاب النذر(. 71و71رااا موسوعة الفقط ج - 1212

 (.2971-2919م النذر والعهد املس لة )احكا 619-617رااا )املسائل اإلسالمية( ص - 1213

 نصل ) اكر النذور. 319ح100ص 2،عائم اإلسالم ج - 1211

. وقــــد  ــــرح املفســــرون مــــن الفــــرلقني بــــ ن هــــذ  اآللــــات نزلــــن ) علــــ  ونالمــــة 7اإلنســــان:  - 1211
 واحلسن واحلسني عليهم السالم.

 .91النحل:  - 1216

 . واضر أن املور، ال خيص  الوار،.29احلج:  - 1217

 الفصل الثاين موابات عزة النفس. 1211ح 212غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1211

 قال ) جمما البحرلن: )النذر للة الوعد، وشرعاأل: التزام املكلب بفعل أو ترو متقرباأل(. - 1219
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واليمـني: القسـم ونيـط اللـرا، وهـو ـ  1290اال ـطالحيني، نـدن )نـذر( رعـل الفـرا واإل ـاب
مـ  وا مـن اليـد اليمـين حيـث أن املتحـالفني كانـا ـ غالبـاأل ـ ل ـرب كـل واحـد  1291علـحم قـول ـ

 .1292فانمنهما ميينط بيمني  احبط نيتحال
 …ومنط لعلم حال العهد ال ا، نهو قسم من النذر باملعل األعم

وكـــان اهـــل البيـــن )علـــيهم الصـــالة والســـالم( املصـــداق األالـــحم ملـــن لونـــون بالنـــذر، قـــال 
يوفُو بالنِر ويخافُو يوماْ كاُ شره مستطيراْ تعاىل: 

 1293. 
لصــفة علــيهم، كمــا ) وكــان ونــائهم بــط ) املرتبــة العليــا، وكــانوا هــم األوىل بصــدق هــذ  ا

ه  أتيقصة نزول سورة 
 وغريها. 1294

قو ا )عليها السالم(: )والونام بالنذر تعرل ـاأل للملفـرة( نـان اهلل سـبحانط تف ـل علـحم مـن 
و) بنذر  بلفران انبط، ومن املمكن أن لكون الك عقلياأل أل األ، لرا، بط امللفـرة الدنيولـة واأل ر 

   اإل اب، الوضع  التكولين، نالنذر معنا
نمــن أواــ  علــحم نفســط شــيئاأل ااا وت بــط ســو ) ا تمــا مــا ســلب مــن أ طائــط، نيكــون 

ليغفر لك اهلل ما تقدم من  نبك وما ت:خرنظري معل قولط تعاىل: 
 1295. 

                                                           

قـال ) لســان العـرب: )نــذرت، أنــذر وأنـذر نــذراأل: إاا أوابـن علــحم نفســك شـيئاأل مــن عبــا،ة أو  - 1290
  دقة أو غري الك(.

والقول الثاين: ان اليمني م  وا من اليمن رعل الزكة، والقول الثالث: من اليمني رعـل القـوة.  - 1291
 .196ص 10رااا جمما البيان ج

 ومن معاين اليمني: )القوة والقدرة.. واحللب والقسم( رااا لسان العرب ما،ة )مين(. - 1292

 .7االنسان:  - 1293

 .31، وعد،  لاهتا: 76ه  مدنية، رقمهاوتسمحم هذ  السورة بسورة اإلنسان، و  - 1291

ــــد : قــــال 202ص 1( ج، و) )عيــــون أ بــــار الرضــــا2الفــــتر:  - 1291 : )مل لكــــن أحــــد عن
مشرك  اهل مكة اعظم انباأل من رسول اهلل  لحم اهلل عليط و لط وسلم ألام كانوا لعبـدون مـن ،ون اهلل 

كز الك عليهم وعظم، وقـالوا: أاعـل  المثائة وستني  نماأل نلما اامهم بالدعوة اىل كلمة اإل الص  
اال ـة ا ـا واحــدا ان هـذا لشــ م عجـاب.. نلمـا نــتر اهلل عزواـل علــحم نبيـط  ـلحم اهلل عليــط و لـط وســلم 

عنـد مشـرك   )انا نتحنا لك نتحا مبينـا ليلفـر لـك اهلل مـا تقـدم مـن انبـك ومـا تـ  ر(مكة، قال همد 
 ر، الن مشـرك  مكـة أسـلم بع ـهم و ـرج بع ـهم أهل مكة بـدعائك اىل التوحيـد نيمـا تقـدم ومـا تـ 
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ـــط وســـلم(:  وااا نق ـــوا العهـــد ســـلط اهلل علـــيهم )…وممـــا لؤلـــد  قولط) ـــلحم اهلل عليـــط و ل
 .1296 عدوهم(

الظـــــاهر ارا،ة املعـــــل األول ) قو ـــــا )عليهـــــا الســـــالم(: )تعرل ـــــاأل ولكـــــن قـــــد لقـــــال: بـــــان 
للملفرة( وميكن القول بدرا،ة كال املعنيني، نتكون الالم للجنس، وال للزم منـط اسـتعمال اللفـا 

 ) أكثر من معل، كما ال خيفحم.
 . 1297 هذا وقد ور، ) بعض التفاسري: )لونون بالنذر: الذ  ا ذ عليهم من واللتنا(

 .1298 : )لونون هلل بالنذر الذ  أ ذ عليهم ) امليثاق من واللتنا(ط وعن

 التعريض لمغفرة اهلل
مــن الــالزم ان  عــل اإلنســان نفســط ) معــرا ملفــرة اهلل ســبحانط، وان لتجنــ   مساا:لة:

 .1299املوالن الا هعلط ) معرا غ بط تعاىل
ميكنـــط نقيقهـــا  اراـــاأل نمصـــاحبة األ يـــار واالـــوب ) جمالســـهم والنيـــة الصـــاحلة وان مل 

وشـــبط الـــك، ممـــا  عـــل اإلنســـان ) معـــرا ملفرتـــط اـــل وعـــال، و) احلـــدلث الشـــرلب: )ان 
 .1300 لربكم ) الام ،هركم نفحات اال نتعرضوا  ا(

وساااارعوا الاااى مغفااارة مااان ربزاااموقـــال تعـــاىل: 
واهلل يعااادكم . وقـــال ســـبحانط: 1301 

                                                                                                                                                                      

عن مكة، ومن بق  منهم مل لقدر علحم انكار التوحيد عليط ااا ،عا الناب اليط، نصار انبـط عنـدهم ) 
 امتـة ) بيــان عصــمة  17الـك ملفــوراأل بظهــور  علـيهم(. ورااــا أل ــاَ )قصـ  االنبيــام( للجزائــر  ص

 األنبيام وت ولل ما لوهم  النط.

ـــاقر2ح 11ب 113ص 11ل الشـــيعة جوســـائ - 1296 ـــط: )عـــن الب قـــال: واـــدنا ) كتـــاب  ، وني
 وسفينة البحار ما،ة )كيل(.…( رسول اهلل  لحم اهلل عليط و لط وسلم

 .26ح 177ص 1تفسري )نور الثقلني( ج - 1297

 .27ح 177ص 1تفسري )نور الثقلني( ج - 1291

ن اللعنـة ااا نزلـن عمـن مـن ) : )ال هالسـوا شـراب ا مـر، نـانمثالأل قال اإلمام الصا،ق - 1299
علــم امـــري  611: )ال هالســوا لنــا عائبــاأل( ا صــال صا لــس( ســفينة البحــار مــا،ة )ىــر(. وقـــال

 أ حابط ) جملس واحد اربعمائة باب.. املؤمنني 

 .11ح 1ب 312ص 10حبار األنوار ج - 1300

 .133 ل عمران:  - 1301
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مغفاارة منااه وفضااالْ 
را مللفــرة اهلل الواابــة وااــ ، ومــا . ومــن البــني ان مــا لواــ  التعــ1302 

لوابـــط مـــن املســـتحبات مســـتح . و)الونـــام بالنـــذر( مـــن الواابـــات الـــا اعلهـــا اهلل ســـبحانط 
 )تعرل األ مللفرتط( نهو بيان منها )سالم اهلل عليها( إلحدى الطرق الا تقو، اىل الك.

 

 1303وتوفية المزيال والميزاُ تغييراْ للبخس

 1301توفية المزيال والميزاُ
مـــن  وقـــد عـــد   1305 ـــ  تونيـــة املكيـــال وامليـــزان، ووـــرم مطلـــق الـــبخس مسااا:لتاُ:

الكبـــــــائر، حيـــــــث قـــــــال عليـــــــط الســـــــالم: )وااتنـــــــاب الكبـــــــائر وهـــــــ  .. الـــــــبخس ) املكيـــــــال 
 .1306وامليزان(

: )وامـــا ااـــر  نمســـخ النـــط كـــان راـــالأل مـــن التجـــار وكـــان و) حـــدلث املســـوخ قـــال 
 .1307 لبخس الناب باملكيال وامليزان(

و) كالمهـــا )عليهـــا الســـالم( مـــن  1301 خيفـــحم أن املكيـــال وامليـــزان ) اآللـــات الشـــرلفةوال
 باب املثال، وإال نف  املعدو، واملذرو  وما أشبط الك، لكون احلكم كذلك.

                                                           

 .261البقرة:  - 1302

. و) بعـــض النســـخ )وونـــام 111ص 1رااـــا كشـــب اللمـــة ج و) بعـــض النســـخ: )للبخســـة( - 1303
 حدلث ندو. 33املكيال وامليزان( رااا ،الئل اإلمامة ص

 حول هذ  املباحث رااا )موسوعة الفقط( كتاب البيا، واالقتصا،، والواابات واهرمات. - 1301

 البخس: النق  والظلم. - 1301

للمــ مون ) دــض  ا بــاب مــا كتــ  الرضــ 31ب 127ص 2ج عيــون أ بــار الرضــا  - 1306
 اإلسالم وشرالا الدلن.

 املسوخ وسب  مسخها، عن رسول اهلل  لحم اهلل عليط و لط وسلم. 137اال تصاص ص - 1307

ولــــل للمطففــــني الـــذلن إاا اكتــــالوا علــــحم النـــاب لســــتونون وإاا كــــالوهم أو وزنــــوهم قـــال تعاىل:( - 1301
كيال وامليـزان بالقسـط وال تبخسـوا النـاب )لا قوم أونوا املل. وقال سبحانط: 3-1]املطففني:  خيسرون(

 ل.11]هو،: أشيامهم والتعثوا ) األرا مفسدلن( 
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وال تبخساااااااوا النااااااااس : لفهـــــــم أن كـــــــل صـــــــس حـــــــرام، قـــــــال ســـــــبحانط 1309وبـــــــالتالزم
أشياءهم

ات، ولستثل مـا  ـرج با صـوص سوام كان البخس ) املا،لات أو ) املعنول 1310
 أو باالنصرال. 

 وقد لستند إىل هذ  اآللة ونظائرها ) حق الت ليب والطبا واال وا  وأشباهها، نت مل.
وال تخساروا الميازاُو) بعض الروالات ) تفسـري قولـط تعـاىل: 

: )ال قـال  1311 
 .1312 تبخسوا االمام حقط و ال تظلمو (
يـة( نـدن الكيـل والـوزن إاا أعطيـا بـاحلق ال لكـون هنـاو صـس قو ا )عليهـا السـالم(: )وتون

ــــاب إىل  ــــة نــــول الن ) األمــــوال ونقــــ  ) الثــــروات، ألن ا تمــــا إاا اــــرى علــــحم عــــدم التوني
لصوص، إا النق  ) املكيال وامليزان نو  من السرقة، واللصو ية توا  صـس  ـروات األمـة 

نس تنانســـاأل إ ابيـــاأل إقتصـــا،لاأل، إىل جمتمـــا حيـــث لتحـــول ا تمـــا عندئـــذ مـــن جمتمـــا منـــتج متنـــا
متحالــل وـــاول أن خيــد  بع ـــهم بع ــاأل، وحينئـــذ تنعــدم الثقـــة وتتــدا نســـبة التعـــاون إىل أ،ا 

 الدراات، وا تما غري املتعاون ال لتقدم، وال تنمو  رواتط، بل تتناق  وتت ائل. 
عليـــــــــط و لـــــــــط  : )واـــــــــدنا ) كتـــــــــاب رســـــــــول اهلل ) ـــــــــلحم اهللقـــــــــال اإلمـــــــــام البـــــــــاقر 

 1313وإاا لفب امليزان واملكيال أ ذهم اهلل بالسنني والنق (.…وسلم(:
 

 والنهي عن شرب الخمر تنزيهاْ عن الرجس

 حرمة شرب الخمر

                                                           

أ  الـــتالزم ) كالمهـــا ( ـــلوات اهلل عليهـــا) بـــني )اعلـــط تعـــاىل تونيـــة املكائيـــل واملـــوازلن) وبـــني  - 1309
 (تليريا للبخس).

 .11. واألعرال: 11هو،:  - 1310

 .9الرمحن:  - 1311

 .1ح 30ب 61ص 21. والبحار ج11ح 6ب 11ص 16حبار األنوار ج - 1312

. وســفينة البحــار: مــا،ة (كيــل). واألمــاو للشــيخ 2ح 11ب 113ص 11وســائل الشــيعة: ج - 1313
 .11عقاب املعا  . ونب العقول ص 212. و واب األعمال ص11ا لس 301الصدوق ص
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 ورم شرب ا مر، و   النه  عنط، إللالقات أ،لة النه  عن املنكر. مس:لة: 
اــــيكم( ال )ايــــط( علــــحم تقــــدلر كــــون املــــرا، بــــط )…( ولقو ــــا )عليهــــا الســــالم(: )والنهــــ 

 . 1311نت مل
نظراأل ألن الـالم قـد لكـون عوضـاأل عـن امل ـال إليـط وهـو ضـمري اامـا، أو ال ـمري الرااـا 

 1316ايكم عن شرب ا مر تنزلهاأل عن الراس. 1311إليط تعاىل، نيكون املعل: اعل اهلل
ـــ مصــا،لق 1317ولؤلــد : أن مــا ســبق ومــا ســيلحق مــن اامــل ـ إال مــا  ــرج بقــائم الزهــان

 1311لعبد.نعل ا
ولؤلـد  أل ـاأل ـ بـل لـدل عليـط علـحم الـك التقـدلر ـ واـو، )نفــرا( ) بعــض النسـخ بـدل 

 ، هذا ومن اهتمل أن لكون املرا، بالالم: اانس أو العهد.1319)نجعل(
وقــد ريــن ا مــر ىــراأل ملخامرهتــا العقــل ألاــا تســو   1320  إن املــرا، بــا مر: كــل مســكر

 وتلطيط.
ا أواــــ  اإلســــكار ولــــو باحلقنــــة أو بالتــــد ني أو مــــا أشــــبط كمــــا أن احلرمــــة تعــــم كــــل مــــ

                                                           

 دقق.قد لكون إشارة إىل أنط ميكن االستدالل حم لو ارلد بالنه  ايط تعاىل، ن - 1311

 إا هذ  اامل املتعاقبة كلها مفعول لـ (نجعل اهلل ) الوار، ) مطلا كالمها عليها السالم. - 1311

نيكــون اــ  النــاب بع ــهم بع ــاأل عــن شــرب ا مــر ور،عهــم عنــط هــو ا عــول واملقــرر مــن قبلــط  - 1316
 تعاىل، أ  امل مور بط من قبلط، أ  أنط أمر: بالنه  عن الشرب.

وهــذا ممــا ،ل عليــط الــدليل العقلــ  والنقلــ ، نــال منــاص مــن اإللتــزام بكونــط  …)وهــو: )إمامتنــا - 1317
نعلـــط تعـــاىل مباشـــرة، أمـــا )النهـــ ) نجـــائز الـــواهني، نكـــان األراـــر نظـــراأل للســـياق إرا،ة )اـــيكم) مـــن  

 كالمها عليها السالم.

قة ممـــا ناإلميـــان والصـــالة والزكـــاة والصـــيام و مـــا أشـــبط ممـــا ســـبق، وااتنـــاب القـــذل وتـــرو الســـر  - 1311
 سي  ، وكان من املمكن أن تقول عليها السالم: ااتناب شرب ا مر.

حيـــث قالـــن عليهـــا الســـالم: علـــحم هـــذ  النســـخة: )نفـــرا اهلل اإلميـــان.. والنهـــ  عـــن شـــرب  - 1319
 ا مر) نالنه  مفعول لـ (نرا).

كر ىـر) قال رسول اهلل  لحم اهلل عليط و لط وسلم: (لا حبيبة أبيها: كل مسكر حـرام وكـل مسـ - 1320
]ســـفينة البحـــار: مـــا،ة ىـــرل و) جممـــا البحـــرلن مـــا،ة ىـــر: )ا مـــر نيمـــا اشـــتهر بيـــنهم: كـــل شـــراب 

 …).مسكر وال خيت  بعصري العن )، و) القاموب: (والعموم أ ر
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ملا ،ل علحم حرمة كانة أنوا  اسـتعمالط قـال ) ـلحم اهلل عليـط و لـط وسـلم(: )أال ألهـا  1321الك
 1322الناب أااكم عن كل مسكر(. 

 .1323 : )كل مسكر حرام(وقال 
 .1321 : )كل مسكر ىر(وقال 
 .1321 : )شرب ا مر اشر من ترو الصالة(وقال 
 .1326 : ).. وشرب ا مر وهو نخ الشيطان( وقال
 .1327 : )وشرب ا مر مفتاح كل شر(وقال 
 .1321 : )ما بعث اهلل نبياأل اال بتحرق ا مر(وقال 

وعنــط ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم(: )لعــن اهلل ا مــر وشــارهبا وســاقيها وبالعهــا ومبتاعهــا 
 .1329 وعا رها ومعتصرها وحاملها واهمولة اليط(

انماااا الخمااار والميسااار واألنصااااب واألزالم رجاااس مااان عمااا  الشااايطاُ : قـــال تعـــاىل
 . 1330فاجتنبوه لعلزم تفلحُو

يس:لونك عن الخمر والميسر ق  فيهما إثم كبيروقال سبحانط: 
 1331. 

انمااا يريااد الشاايطاُ اُ يوقاا  بياانزم العااداوة والبغضاااء فااي الخماار وقــال عزواــل: 

                                                           

 .22كتاب )األلعمة واألشربة( املس لة   76رااا موسوعة الفقط: ج  - 1321

 .10ح 11ب 170ص 76. والبحار ج9ح 1ب 116ص 63حبار األنوار ج - 1322

 .116. واعالم الدلن ص211 واب األعمال ص - 1323

 .111. واملسائل الصاغانية ص122نب العقول ص - 1321

 .1ح 176علل الشرالا ص  - 1321

 الفيف  الو. 91ح 113ا صال ص - 1326

 عقاب ا يانة والسرقة و.. 211 واب األعمال ص - 1327

 سورة األنعام. 191ص 1تفسري القم  ج - 1321

 .176ح 166ص 1 اللئاو جغواو - 1329

 90املائدة:  - 1330

 .219البقرة:  - 1331
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ه  أنتم منتهُووالميسر ويصدكم عن  كر اهلل وعن الصالة ف
 1332. 

مسـتفا، مـن مجلـة مـن الروالـات، بـل بعـض  1331واملـالو 1333  إن العلة معممة و صصة
 اآللات مثل قولط سبحانط:

ال تقربوا الصالة وأنتم سزار  حتى تعلموا ما تقولُو
1331 . 

ندن من سكر ال لعلم ما لقول، سوام كان السكر بالشـراب أم بالطعـام أم بلـري الـك مـن 
 بة إل، ال املسكر ) البدن ولو بالتنفس. الطرق املوا

إنمااا يرياد الشاايطاُ أُ يوقا  بياانزم العاداوة والبغضاااء فاي الخماار وكـذا قولـط تعـاىل: 
والميسر

 1337أما حرمة شرب حم القطرة من ا مر نبالدليل ا اص. 1336
قو ــا )عليهــا الســالم(: )والنهــ  عــن شــرب ا مــر( حيــث أن شــرب ا مــر كــان شــائعاأل ) 

ليــة، قــد حرمــط اإلســالم، وكانــن بعــض النفــوب نــن إليــط عــو،األ علــحم مــا كــانوا عليــط، ولــذا اااه
 صصتط الزهرام )عليها السالم( بالذكر وإال نهو كسائر درمات األكل والشرب كامليتـة وحلـم 

 ا نزلر والدم وما أشبط.
ورأب  : )إن ا مـر أم ا بائـث نعم إن ا مر رأب كل شر، نقد قال اإلمام الصا،ق 

كـل شـر، لـ   علــحم شـارهبا سـاعة لســل  لبـط نـال لعـرل ربــط، وال لـوو معصـية إال ركبهــا، وال 
 1331لوو حرمة إال انتهكها، وال رمحاأل ماسة إال قطعها وال ناحشة إال أتاها(.

: )وإن مــن شــرب منهــا ارعــة لعنــط اهلل ومالئكتــط ورســلط واملؤمنــون، وإن شــرهبا وقـال 
 1339إلميان من اسد ، وركبن نيط روح سخيفة  بيثة ملعونة(. حم لسكر منها نز  روح ا

                                                           

 .91املائدة:  - 1332

 الظاهر أن املرا، بالعلة )اإلسكار) وه  تعمم احلرمة للري الشرب، كاحلقنة أل األ. - 1333

 الظاهر أن املر، باملالو )مالو كون اإلسكار درماأل) نهو علة العلة. - 1331

 .13النسام :  - 1331

 .91املائدة:  - 1336

 .22كتاب األلعمة واألشربة املس لة   76رااا موسوعة الفقط ج - 1337

احتجــاج أك  316. ومثلــط ) )االحتجــاج( ص11ح 12ب 213ص 17وســائل الشــيعة: ج - 1331
 .عبد اهلل 

 .1ح 9ب 231ص 17وسائل الشيعة: ج - 1339
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: )ومل تقبل  التط أربعني لوماأل، ول   شارهبا لوم القيامة مسـو،األ واهـط، مـدلعا وقال 
 1310لسانط، لسيل لعابط علحم  در .

 1311: )لنا،  العطش العطش(. وقال 
س رعـل مـا وإن شرب ا مر راس، ألنط لوا  السكر الذ  هو مفتاح كل شـر، والـرا

 1312لؤ،  للموبقات.

 المخدرات
ومن الك لعلم حرمة استعمال املخدرات أل األ املوابة لذهاب العقل، ألن العلة مس:لة: 

 عامة وإن كان املور،  ا األ.
وررا ميكن اسـتفا،ة الـك مـن قو ـا )عليهـا السـالم(: )تنزلهـاأل عـن الـراس( إا الـراس هـو 

: )إن اهلل مل وــرم ا مــر الرهــا ســن املاضــ  القــذر، وقــد رو  بســند  ــحير عــن أك احل
وكـذلك مـا علـل نيـط حرمـة  1313ولكن حرمها لعاقبتها نما كان عاقبتط عاقبـة ا مــر نهـو ىـر(

 1311. وأمـا غـري املواـ  لـذهاب العقـل منهـا1311…ا مر ب ن شارهبا ال لعرل أمط وأ تـط و
 1316نحرمتط منولة را إاا أضر ضرراأل باللاأل.

 اجتناب الرجس
   هن  الراس، والك ) مرات  منط و) مصا،لق كثرية منط مما الشك نيـط، : مس:لة

ولكن هل ميكن ت سيس األ ل ) الك وااللتزام حبرمة كل ما  دق عليط هذا العنوان را هو 

                                                           

 .2ح 9ب 237ص 17وسائل الشيعة: ج - 1310

 .21ح 9ب 211ص 17وسائل الشيعة: ج - 1311

القـــــاموب: (الـــــراس: العمـــــل املـــــؤ،  إىل العـــــذاب). و) لســـــان العـــــرب، مـــــا،ة )راـــــس(: )  - 1312
 )الراس: القذر.. النجس.. وقد لعز بط عن احلرام والفعل القبير والعذاب واللعنة والكفر(.

 .1ح 19ب 273ص 17وسائل الشيعة: ج - 1313

ـــــد  316. واالحتجـــــاج ص11ج 12ب 313ص 17رااـــــا الوســـــائل ج - 1311 اهلل احتجـــــاج أك عب
. 

 أ  من املخدرات. - 1311

 .22، كتاب )األلعمة واألشربة( املس لة 76رااا موسوعة الفقط ج - 1316
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 هو؟ 
ال لبعد الك، وررا أمكن االستنا، إىل كالمها )عليها السالم( إل باتط، واألمـر حبااـة إىل 

 ل.مزلد من الت م
ندن القذارة قد تكون ما،لة ) النفس أو ااسد وقد  1317واملرا، بالراس: القذارة وا با ة
 .  1311فاجتنبوا الرجس من األوثاُتكون معنولة، قال سبحانط وتعاىل: 

وهــذا راــس معنــو  ) قبــال الــراس املــا،  ) الــنفس املواــ  للســكر، والــراس البــدين  
 كالتلوو بالقذارات ا اراية.

 انمااا يريااد اهلل ليااِه  عاانزم الاارجس اهاا  البياات ويطهااركم تطهياارااىل: قــال تعــ
نهـــم )علـــيهم الســـالم( منزهـــون عـــن الـــراس رـــا للكلمـــة مـــن معـــل، كمـــا ،ل علـــحم الـــك 1319

 .1311 . و) الدعام: )اعوا باهلل من الراس(1310 تلب الروالات
، وبعمـــل 1312 : )الـــراس هـــو الشـــك(هـــذا وقـــد نســـر الـــراس ال ـــا بالشـــك، قـــال 

 .1311وبالنجس 1313انالشيط
 

                                                           

رااــا لســان العــرب وغــري ، و) القــاموب: … الــراس رعــل: القــذر، الــنجس، الفعــل القبــير  - 1317
 كل ما استقذر من عمل) ومن معانيط: وسوسة الشيطان، كما ) )املنجد(.)…

 .30احلج:  - 1311

 .33األحزاب:  - 1319

 رااا التفاسري، ) تفسري هذ  اآللة املباركة من سورة األحزاب. - 1310

 نيما لتعلق بل،اب التخل . 2البلد األمني ص - 1311

ـــــار ص - 1312 ـــــراس، وتفســـــري العياشـــــ  ج 1ح 131رااـــــا معـــــاين األ ب  219ص 1بـــــاب معـــــل ال
 من سورة النسام. 169ح

 سورة األحزاب. 119رااا ت ولل اآللات ص - 1313

 .111ص 2، ومتشابط القر ن ج21ص 1رااا جمموعة ورام ج - 1311
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 1355واجتناب القِ  حجاباْ عن اللعنة

 حرمة القِ  والس 
 . 1316ورم القذل، ونيط احلد، وتفصيل الكالم ) الفقطمس:لة: 

 . 1317والقذل هنا: لعم الس  والفحش واللعن وما أشبط الك
قــال رســول اهلل) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم(: )واعلمــوا ان القــذل والليبــة لهــدمان عمــل 

 .1311 ألب سنة(
 .1319 وقال ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: )القذل من الكفر والكفر ) النار(

 .1360: )ان الكبائر احد عشر.. الشرو باهلل عزوال وقذل اهصنة..(وقال 
  استعمــل  1361وهل لرا، بالقذل ما ارتبط بالعرا أو مطلقاأل؟ ندن أ ـل القـذل الرمـ 

 تبط بالعرا نيمـا لرتبـط بالعـرا، لكـن هل غل  علحم ما لر 
 باملعل األ   حبيث أ بر حقيقة تعينية نيط أم ال؟.

 واإللالق لقت   الثاين، قال الشاعر:  1362احتماالن، وإن كان املنصرل األول
                                                           

 33و) بعــض النســـخ: )ااتنــاب قـــذل اهصــنة حجابـــاأل عــن اللعنـــة( رااــا ،الئـــل االمامـــة ص - 1311
حــدلث نــدو. و) بعــض النســخ: )وااتنــاب قــذل اهصــنات حجبــاأل عــن اللعنــة( رااــا علــل الشــرالا 

 باب علل الشرالا وا ول االسالم. 2ح 211ص

 .313-321كتاب احلدو، والتعزلرات ص  11-17رااا موسوعة الفقط ج - 1316

القذل: الس ، وقذل اهصون أ  سبها، ]لسان العربل، قـذل الراـل: رمـا  واهتمـط برلبـة،  - 1317
 وقاانة: راما  وشامتة]املنجدل، واملقذل: امللعن]القاموبل.

 الفصل العشرون واملائة ) قذل النسام. 111ااما األ بار ص - 1311

 الفصل العشرون واملائة ) قذل النسام. 111ااما األ بار ص - 1319

 الفصل ا امس. 11ص 1غواو اللئاو ج - 1360

 رااا )لسان العرب( ما،ة )قذل(. - 1361

) )جممـــا البحـــرلن(: قـــذل اهصـــنة رماهـــا بفاحشـــة. و) )القـــاموب(: قـــذل اهصـــنة رماهـــا  - 1362
بالزنــا أو مــا كــان ) معنــا ، ولؤلــد هــذا املعــل النســخة  بزنيــة. و) )لســان العــرب(: القــذل رمــ  املــرأة

اال رى لكالمهـا عليهـا السـالم )وااتنـاب قـذل اهصـنات) علـحم مـا نقلـط  لـة اهلل السـيد دمـد كـاظم 
 القزولين (رمحط اهلل( ) كتابط: )نالمة الزهرام من املهد إىل اللحد).
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 )ولسن بقائل قذناأل ولكن ألمر ما تعبدو العبيد( 
)قذعاأل( مكان )قـذناأل(، والقـذ  هـو القـذل والرمـ  بـالفحش وسـوم  1363و) بعض النسخ

نـــدن ا ليفـــة كـــان  مـــا مـــن الللمـــان ا نـــا حم   لبيـــن معهـــم مـــن أول الليـــل إىل ، 1361القـــول
 الصباح لتعالون الفاحشة، وإىل الك أشار الشاعر ) هذا البين.

 وقال شاعر   ر: 
 )وال لبين  م  نثحم تنا،مهم وال لرى  م قر، لط حشم(  

 . 1365واكرنا بعض التفصيل ) كتاب )ممارسة التليري(
  اراأل وضعية للقذل  صو األ الرم  بالفاحشة، والك ألن من قذل قذل،   إن هناو 

نواــا اللعنــة اليــط كــ  ر وضــع  تكــولين لــذلك، نمــن احلكمــة ) نــرا ااتنــاب القــذل هــ  
وال تسابوا الاِين يادعُو احليلولة عن راو  ضـرر  ولعنـط إىل نفـس القـاال، قـال سـبحانط: 

من  ُو اهلل فيسبوا اهلل عدواْ بغير علم
1366. 

 1367: )اين أكر  لكم أن تكونوا سبابني(.وقال عل  
وقــال ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم(: )ســباب املــؤمن نســوق وقتالــط كفــر واكــل حلمــط مــن 

 .1361 معصية اهلل وحرمة مالط كحرمة ،مط(
وقـال ) ــلحم اهلل عليـط و لــط وســلم(: )مـن ســ  عليــاأل نقـد ســبين ومــن سـبين نقــد ســ  اهلل 

                                                           

 أ  بعض نسخ الشعر. - 1363

قــذ (: )القــذ : ..الفحــش.. قذعــط:.. رمــا  بــالفحش وأســام القــول و) )لســان العــرب( مــا،ة ) - 1361
نيــط.. واقــذ  القــول: اســام .. ا جــا  املقــذ : الــذ  نيــط نحــش وقــذل وســ  لقــبر نشــر .. اقــذ  لــط: 

 أنحش ) شتمط(.

 .131-329رااا كتاب )ممارسة التليري إلنقاا املسلمني( ص - 1361

 .101األنعام:  - 1366

 .166ح 12ب 161ص 32حبار األنوار: ج - 1367

 الفصل ا امس والعشرون واملائة، ) الس . 160ااما األ بار ص - 1361
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 .1369 عزوال(
إُ الااِين عليهــا الســالم(: )حجابــاأل عــن اللعنــة( إشــارة إىل قولــط ســبحانط: ولعــل قو ــا )

يرمُو المحصنات الغافالت المممنات لعنوا في الدنيا وا خرة
1370. 

ال لقـــال: نلمـــااا نـــرى كلمـــات اللعـــن والســـ  أو مـــا أشـــبط ) القـــر ن احلكـــيم، مثـــل قولـــط 
إنزام ومااا تعباادُو مان  ُو اهلل حصاا  جهانمسـبحانط: 

ك سـ  األشــخاص وكــذل 1371
عت  بعد  لك زنيممثل : 

1372 . 
اولئك يلعنهم اهلل ويلعنهم الالعنُوقال تعاىل: 

 1373. 
اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الداروقال سبحانط: 

 1371. 
واُ عليك اللعنة الى يوم الدينوقال عزوال: 

 1371. 
ولهم اللعنة ولهم سوء الداروقال ال  ناا : 

 1376.  
النق  واقعيـاأل وراـا األمـر إىل إرشـا، الطـرل أو إرشـا، أهلـط وعشـريتط ألنط لقال: إاا كان 

أو اآل ــرلن لــزم، وهــذا لــيس مــن الســباب ) شــ م بــل ،ا ــل ) إرشــا، اااهــل وتنبيــط اللانــل 
 وإرامة الطرلق لل ال، ناملنا وااواز  ما مور،ان وهذان عقليان قبل أن لكونا شرعيني. 

 ن وشبهط املواو،ة ) القر ن الكرلـم كثرياأل هذا باإلضانة إىل أن كلمات اللع
أو  1377منهــا ال تواــط إىل أرــام معينــة مــذكورة، بــل اىل مــن ومــل تلــك الصــفات الراللــة

                                                           

ـــــار ص - 1369 ـــــة، ) الســـــ . واألمـــــاو للشـــــيخ  161اـــــاما األ ب الفصـــــل ا ـــــامس والعشـــــرون واملائ
ـــــــــس 97الصـــــــــدوق ص ـــــــــ  ج301ح 67ص 2ج . وعيـــــــــون أ بـــــــــار الرضـــــــــا21ا ل  3. واملناق

 .109ح 17ص 1. وغواو اللئاو ج221ص

 .23نور: ال - 1370

 .91األنبيام:  - 1371

 .13القلم:  - 1372

 .119البقرة:  - 1373

 .21الرعد:  - 1371

 .31احلجر:  - 1371

 .12غانر:  - 1376

 حزم القِ  والس 
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االمــم الســابقة، نــالوكيز لكــون علــحم الصــفات واألنكــار والعقائــد وأنــوا  الســلوو والعمــل، ال 
تبات يادا أباي لها : األنرا، ب نفسهم، أما ما تواط اىل أرام معينة كقولط تعاىل

ندنـط  1371
 لد ل ) باب التزاحم واألهم وما أشبط كما ال خيفحم.

 االجتناب عن اللعنة
) ااملـة، قـال  1379   أن لبتعد اإلنسان عـن املـوالن الـا تواـ  لـط )اللعنـة(مس:لة: 

اُ اهلل لعن الزافرين وأعد لهم سعيراْ تعاىل: 
1310. 

( نظــراأل للـتالزم املتقــدم الـذ  اكرنــا  بـني العلــة واسـتظهار الـك مــن كالمهـا )عليهــا السـالم
واملعلول، والسب  واملسب  وحنومها، لكن ال خيفحم أن اللعن لنصرل إىل معل: اإلبعا، والطر، 
مـــن الرمحـــة أو ا ـــري، والبعـــد كمـــا لكـــون ) أ ـــول الـــدلن والفـــرو  الواابـــة، كـــذلك لكـــون ) 

الأل، ولـذا ور، اللعـن رختلـب معانيـط ) مجلـة مـن األحكام والفرو  املستحبة تركاأل، واملكروهـة نعـ
 الروالات:

 .1311 : )ملعون ملعون من نكر هبيمة(كقولط 

                                                                                                                                                                      

(وال تطا كل حالل مهني، مهـاز مشـام بنمـيم، منـا  للخـري معتـد أ ـيم، عتـل مثال قولط تعاىل:  - 1377
نعمـة اهلل كفـراأل وأحلـوا قـومهم )أمل تر إىل الذلن بـدلوا  ل وقولط سبحانط:13-1]القلم:  بعد الك زنيم(

) و ــاب كــل ابــار عنيـــدل وقولــط تعاىل:(29-21]ابـــراهيم:  ،ار البــوار اهــنم لصــلواا وبــئس القــرار)
)والــذلن ل وقولــط تعــاىل: و111]التوبــة: وعلــحم الثال ــة الــذلن  لفوا(ل وقولــط ســبحانط: و)11]ابــراهيم: 

ل وقولــط 107]التوبــة:  لشــهد ااــم لكاابون(واهلل…ا ــذوا مســجدا ضــرارا وكفــرا وتفرلقــا بــني املــؤمنني
وأ ـذنا الـذلن ظلمـوا بعـذاب بئـيس رـا  … )نبدل الذلن ظلموا منهم قوالأل غري الذ  قيل  مسبحانط: 

ــ 162]األعــرال:  نخلــب مــن بعــدهم  لــب..(… كــانوا لفســقون )إن الــذلن ل وقولــط تعــاىل: 169ـ
 ل.17األحزاب: ] لؤاون اهلل ورسولط لعنهم اهلل ) الدنيا واآل رة)

 .1املسد :  - 1371

)اللعنـــة( للـــة: تكـــون ملعـــاين  تلفـــة، لعنـــط: أ ـــزا ، وســـبط، وأبعـــد ، ولـــر،  عـــن ا ـــري، وعذبـــط،  - 1379
 وأهلكط، و،عحم عليط، وغريها، رااا ]لسان العرب، املنجد، ا ما وغريهال.

 .  61األحزاب:  - 1310

ــــــار ص 132ح 129ا صــــــال ص - 1311 ــــــون. ومعــــــاين األ ب ــــــة ملعون ــــــوا،ر  67ح 102 ال  ــــــاب ن ب
 املعاين.
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 .1312 : )املنجم ملعون، والكاهن ملعون، والساحر ملعون، وامللنية ملعونة(وقال 
 .1313 : )ملعون من ظلم أارياأل أارتط(وقال 
 .1311 : )ملعون من س  والدلط(وقال 
 .1311  نهو ملعون(: )من  اى اهللوقال 

 .1316 وقال ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: )ناكر الكب ملعون(
 .1317 وقال ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: )من لع  بالشطرنج ملعون(

 .1311 : )اهتكر ملعون(وقال 
 .1319 وقال ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: )ملعون ملعون من ضيا من لعول(

 .1390 عليها ا مر( : )معلون من الس علحم مائدة لشربوقال 
وقـــــــــال ) ـــــــــلحم اهلل عليـــــــــط و لـــــــــط وســـــــــلم( : )ملعـــــــــون ملعـــــــــون مـــــــــبلض علـــــــــ  بـــــــــن أك 

 .)1391لال 
وقــــال ) ــــلحم اهلل عليــــط و لــــط وســــلم( : )ملعــــون ملعــــون مــــن لظلــــم ابنــــا نالمــــة )عليهــــا 

 .1392 السالم((
 .1393 وقال ) لحم اهلل عليط و لط وسلم(: )من أبلض عو  نهو ملعون(

                                                           

 ىسة ملعونون. 67ح 297ا صال ص - 1312

 نصل ) اكر االاارات. 71ص 2،عائم االسالم ج - 1313

 .111ص 1جمموعة ورام ج - 1311

 الفصل العاشر واملائة. 117. وااما األ بار ص293روضة الواعظني ص - 1311

 .  31الفصل العاشر ح 260ص 1غواو اللئاو ج - 1316

 .10الفصل العاشر ح 260ص 1او جغواو اللئ - 1317

 .3باب املتاار ح 212ص 2غواو اللئاو ج - 1311

 .1باب التجارة ح 193ص 3غواو اللئاو ج - 1319

 باب موائد ا مر. 77ح 111اهاسن ص - 1390

 .119ص 1كنـز الفوائد ج  - 1391

 .119ص 1نبذة من احوال الصدلقة الطاهرة. وكنـز الفوائد ج 221العد، القولة ص - 1392

 الفصل األربعون. 11ااما األ بار ص - 1393
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 .1391 ن  اى اار (: )ملعون ملعون موقال 
 .1391 : )ملعون ملعون قالا رمحط(وقال 
 .1396 : )شارب ا مر ملعون(وقال 

 .1391 : )من كان   ر لوميط شرمها نهو ملعون(عنط  1397كما ور،
 .1399 : )ملعون من القحم كلط علحم الناب(وقال 
 .1100 : )ااالس ) وسط القوم ملعون(وقال 
 .1101 النجوم(: )معلون من أ ر العشام اىل ان تشتبك وقال 
 .1102 : )املنان علحم الفقرام ملعون ) الدنيا واآل رة(وقال 
 .1103 : )ملعون من مل لنصر أ ا (وقال 

ومثــــل مــــا ور، مــــن اللعــــن ملــــن أكــــل زا،  وحــــد  أو نــــام ) بيــــن وحــــد  أو ركــــ  الفــــالة 
 ، أو ما أشبط الك.1101وحد 

ببها اهرمــات، وأمــا اللعــن ) واملــرا، مــن )اللعنــة( ) قو ــا )عليهــا الســالم(: اللعنــة الــا تســ

                                                           

 .119ص 1كنـز الفوائد ج  - 1391

 .119ص 1كنـز الفوائد ج  - 1391

 .211ص نقط الرضا  - 1396

 ما سبق من الروالات كانن تدل علحم احلرمة وما سي   علحم الكراهة. - 1397

 .212ص 2باب معل امللبون. وكشب اللمة ج 3ح 312معاين األ بار ص - 1391

 .37باب املكاس  املباحة. ونب العقول ص 31ص 2نقط القر ن ج - 1399

 .30ص 1. وشبهط ) )جمموعة ورام( ج1019ا رائج ص - 1100

 .179االحتجاج ص - 1101

 .12ب 191ارشا، القلوب ص - 1102

 .119ص 1كنـز الفوائد ج  - 1103

. الفصل الثالث ) و ـية النـ   ـلحم اهلل عليـط و لـط لعلـ  137رااا مكارم األ الق ص - 1101
 عليط و لط وسلم: )لا عل  لعـن اهلل  ال ـة:  كـل زا،  وحـد  وراكـ  الفـالة وحـد  والنـائم قال  لحم اهلل

 ) بين وحد (.



297 

 

 1101أ ول الدلن أو ) املكروهات نقو ا )عليها الصالة والسالم( قد تكون منصرنة عنهما.
 

 1406وترك السرقة إيجاباْ للعفة

 حرمة السرقة
السرقة رختلب أنواعها ـ سوام أ،ت إىل قطا اليد أم مل تـؤ،، وسـوام كانـن سـرقة مس:لة: 

نن من األنرا، أم األمم، وكذلك من األايـال القا،مـة ممـا اكـر لطموال أم للحقوق، وسوام كا
ـــ درمـة، نداــا تســب  الفوضـحم ) ا تمــا، وانعــدام األمـن، وا ــرج واملــرج، 1107مفصـالأل ) الفقــط

إضانة اىل كواا مصـا،رة اهـو، اآل ـرلن وحقـوقهم، وإن اعـل حـدو، العقوبـات علـحم أنرا،هـا 
: )وال لســـرق الســـارق حـــني لســـرق وهـــو ة. قـــال  تلفـــة حســـ  احلَكـــم واملصـــاحل املختلفـــ

   .1101مؤمن(

 وجوب التحلي بالعفا 
 .1109 : )عليك بلزوم العفة والور (   التحل  بالعفة، قال مس:لة: 
 .1110 : )ان ان ل العبا،ة عفة البطن والفرج(وقال 
 . 1111 : )العفة رأب كل  ري(وقال 

                                                           

 ناللعن ) أ ول الدلن رتبة و،راة أعلحم، و) املكروهات رتبة أ،ا. - 1101

بــاب علــل الشــرالا وا ــول  211و) بعــض النســخ: )وجمانبــة الســرقة( رااــا علــل الشــرالا ص - 1106
 نالمة عليها السالم. 111ص 1وكشب اللمة ج. 1االسالم ح

رااـا لإلمــام املؤلــب حــول شــم هــذ  النقـاط: )الفقــط: االقتصــا،) و(الفقــط: اللصــ ( و)الفقــط:  - 1107
 احلدو،) و)الفقط: والدلات).

للمـ مون  بـاب مـا كتبـط الرضـا  121ص 2ج . وعيون ا بار الرضا601ا صال ص - 1101
 نصل ) اكر احلكم ) السراق. 161ص 2ائم االسالم ج) دض االسالم وشرالا الدلن. و،ع

 .13111ح 67ب 71ص 12مستدرو الوسائل ج - 1109

 .221اال تصاص: ص - 1110

 الفصل الثاين موابات عزة النفس. 1399ح 211غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1111
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را، بالعفــة هنــا: العفــة عــن )مــا ال . واملــ1112 و) الــدعام: )وارزقــين العفــة ) بطــين ونراــ (
 ول( وه  العفة الواابة، ألنط من العفة واا ، ومنها مستح . 

ندن كـان الشـ م املشـني درمـاأل  1113والعفة معناها: كب النفس عن الش م املشني والقبير
كانن العفة واابة، وإن كان مرغوبـاأل عنـط ال إىل املنـا عـن النقـيض كانـن العفـة مسـتحبة، أمـا 

ة ) قو ا )عليها السالم( نمنصرنة لطمر الواا  للقرلنة، ندن العفة حالـة تقت ـ  حفـا العف
اليــد واللســان والــبطن والفــرج وســائر ااــوارح، نــداا ســرق إنســان  ــرق عفتــط، ومــن املعلــوم أن 
 ــرق العفــة لــؤ،  إىل ســائر املوبقــات، ولــذا تــرى الســارق ال ميتنــا عــا،ة مــن اغتصــاب النســام 

إىل غــري الــك. ومــن املعلــوم أن تفشــ  عــدم العفــة ) ا تمــا لهــدم اإلاتمــا ،  وأكــل احلــرام،
ولعـــل لـــذلك قـــرر الشـــار  للســـرقة عقوبـــة مـــن أشـــد العقوبـــات إاا تـــونرت نيهـــا مجيـــا الشـــروط 

والسار  والساارقة فااقطعوا أياديهما جازاء بماا كسابا نزااالْ املذكور ) الفقط ـ قال تعاىل: 
 .1111من اهلل

 

 1415شرك إخالصاْ له بالربوبيةوحرم اهلل ال

 الشرك الجلي والخفي
) ااملـة، قـال تعـاىل:  1116ورم الشرو االـ ، وكـذلك وـرم الشـرو ا فـ  أل ـاأل مس:لة: 

                                                           

. 31ب 227. وص29ب 220. وص26ب 203. واإلقبـــــــال ص21ب 191اإلقبـــــــال ص - 1112
 …و 31ب 239. وص33ب 231. وص32ب 230وص

اام ) كت  الللة: العفة: االمتنـا  عـن مـاال وـل( عـن احلـرام أو اهـارم) ومـا ال  مـل (أ  مـا  - 1113
ال وسن للمرم أن ل   بط) وإاا: النزاهة عن القبائر، واكروا من مصا،لقها: كب النفس عـن السـؤال 

 ريها.من الناب، رااا )جمما البيان( و)لسان العرب( و)القاموب( وغ

 .31املائدة:  - 1111

 33و) بعض النسخ: )والنه  عن الشرو ا ال األ لط تعاىل بالربوبيـة( رااـا ،الئـل االمامـة ص - 1111
 حدلث ندو.

الفصــل الثــاين )  نــات املنــاظرة ومــا  217كالرلــام، نانــط الشــرو ا فــ ، رااــا )منيــة املرلــد( ص  - 1116
 لتولد منها من مهلكات اال الق.
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ال تشرك باهلل اُ الشرك لظلم عظيم
 1117. 

 .1111 وقال تعاىل ) احلدلث القدس : )لا عيسحم ال تشرو ك شيئاأل(
 .1119 ول لك الشرو ك)وقال عزوال: (لا موسحم.. ال تشرو ك، ال

وهـــل املـــرا، بالشـــرو هنـــا: الشـــرو االـــ  حـــم لكـــون ت كيـــداأل ملـــا تقـــدم مـــن قو ـــا )عليهـــا 
الســالم(: )نجعــل اهلل اإلميــان تطهــرياأل لكــم مــن الشــرو(، أو الشــرو ا فــ  كالرلــام وحنــو  حــم 

 لكون ت سيساأل؟.
)الشـــرو( املعـــل ال لســـتبعد الثـــاين، ألن األ ـــل الت ســـيس، وإن كـــان املنصـــرل مـــن لفـــا 

الســـابق نيكـــون ت كيـــداأل، لكـــن الســـياق قـــد لؤلـــد الشـــرو ا فـــ ، إضـــانة إىل كلمـــة )إ ال ـــاأل( 
 املقابلة للشرو ا ف ، نهذ  الكلمة والسياق وعدم التكرار تقاوم االنصرال البدو ، نت مل.
ق كمـــا ميكـــن التفرلـــق بـــني هـــذا املقطـــا وااو بـــالقول بـــ ن املـــرا، بااعـــل ) الكـــالم الســـاب

 التكولن، ولكون املرا، بالتطهري أل األ التكولين، واملرا، بـ )حرم(: التشرلا، نال تكرار. 
أو لقــــال: إن األول إ ــــاك إا )اإلميــــان( شــــ م واــــو، ، والثــــاين )الشــــرو( شــــ م ســــل  

 1120باعتبار  سلباأل لإلميان.
ا اســتحق  أو لقـال: ب نــط م ــا، لــطول وكالمهــا واو،لــان مــن قبيــل )الشــجاعة وااــ ( ولــذ

 كل منهما الذكر، كلال  األضدا،، سوام كان  ا  الث أم ال، وال لهم اآلن نقيق الك.
 ومن ال لشرو ندنط خيل  هلل سبحانط باإلاعان لط بالربوبية وحد .

ولعلها )عليها السالم( كررت الك بلفظني ـ علـحم القـول ب نـط تكـرار ـ لشـدة االهتمـام بـط، 
 ، واهلل سبحانط وأولياا  )عليهم السالم( أعلم.وهناو بعض االحتماالت اآل ر

                                                           

 .13لقمان:  - 1117

. 111ص 2. وتنبيـــط ا ـــوالر ونزهـــة النـــواظر ج71ا لـــس 122االمـــاو للشـــيخ الصـــدوق ص - 1111
 .مناااة اهلل ال  ناا  لعيسحم بن مرق 100ونب العقول ص

 .222اعالم الدلن ص - 1119

 أو لقال بالعكس، نظراأل ألن التوحيد سل  األلوهية عما عدا اهلل، والشرو إ باهتا للري  أل األ. - 1120
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 1121  إن التحرق ههنا إرشا، ، وعلحم بعض اآلرام مولو .
 

 1422فاتقوا اهلل حق تقاته

 مرات  التقو 
التقــوى  ــا معــان ومراتــ ، وهــ  علــحم الــك تنقســم إىل مــا هــو وااــ  ومــا هــو مساا:لة: 

 1123مستح ، ومنها ما لكون من ،راات املقربني.
د تطلـــق ولـــرا، هبـــا )ا شـــية مـــن اهلل تعـــاىل وهيبتـــط( وعلـــحم هـــذا نهـــ  حالـــة نـــدن التقـــوى قـــ

 1121نفسانية وملكة روحانية، وقد لرا، هبا معل أ،ق من هذا.
وهـو اللالـ ، وهـ  علـحم هـذا ليسـن شـيئاأل ورام  1121وقد تطلق ولرا، هبا اإللاعة والعبـا،ة

ساتطعتمفااتقوا اهلل ماا اإتيان الواابات وتـرو اهرمـات نقولـط سـبحانط: 
وقولـط تعـاىل:  1126

اتقااااوا اهلل حااااق تقاتااااه
أطيعااااوا اهلل وأطيعااااوا ومــــا أشــــبط الــــك، مثــــل قولــــط تعــــاىل:  1127 

الرسول
حيث أن الطاعة ليسن شيئاأل ورام اإلتيـان بالواابــات وتـرو اهرمــات بـل هــذ   1121

                                                           

وال ) مــالو األوامــر اإلرشــا،لة: كــل مــا اســتقل بــط العقــل نهــو إرشــا، ، وعلــحم هــذا مــن األقــ - 1121
نتحرق الشرو إرشا، حلكم العقل، ومن األقوال: ان اإلرشا،  هو كل ما لزم مـن اعتبـار  مولولـاأل الـدور 

 وشبهط، نعلحم هذا نتحرق الشرو ههنا مولو ، إا الللزم من اعتبار  مولولاأل دال، نت مل.

 .102 ل عمران:  )لا الها الذلن  منوا اتقوا اهلل حق تقاتط(ارة اىل قولط تعاىل: اش - 1122

 قد لكون هذا عطفاأل للخاص علحم العام نظراأل ألمهيتط. - 1123

قد لكون املرا،: تنـزلط القل  عن التفكري ) الذن  وه  ،راة سـامية اـداأل، وقـد لكـون املـرا،:  - 1121
تعـاىل، بـ ن لكـون القلـ  معمـوراأل بـذكر اهلل ،ومـاأل، وهـ  ،راـة التوق  عن كل ما لشلل القل  عـن اهلل 

 أرحم وأعلحم كما ال خيفحم، وسي   بيانط من اإلمام املؤلب بعد قليل.

عنــدما ســئل عــن تفســري التقــوى: )أن ال لفقــدو اهلل حيــث أمــرو وال  قــال اإلمــام الصــا،ق - 1121
 قال لط : أو ينل. ، ) اواب من 11ح 19ب 119ص 11لراو حيث ااو(. ]الوسائل: ج

 .16التلابن:  - 1126

 .102 ل عمران:  - 1127

 .92املائدة:  - 1121
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و مصا،لقهــــا، وكـــذلك ههنـــا نليســـن التقـــوى علـــحم هـــذا املعـــل أمـــراأل ورام أ،ام الواابـــات وتـــر 
اهرمــات لوضــوح إنــط لــيس هنــاو أمــران وايــان، كمــا أنــط لــيس هنــاو واابــان ودرمــان و وابــان 

 .1129وعقابان، علحم ما اكر مفصالأل ) علم  الكالم واأل ول
فاتقوا عن قول اهلل عزوال:  و) احلدلث عن اك بصري قال: )س لن أبا عبد اهلل 

 .1130  لنسحم ولشكر نال لكفر(: لطا  نال لعصحم ولذكر نالقال  اهلل حق تقاته
وقــال ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم( )  طبــة اللــدلر: )معاشــر النــاب اتقــوا اهلل حــق تقاتــط 

 .1131 وال متوتن اال وأنتم مسلمون(
حبســــ  األمــــر واملتعلــــق ومــــا أشــــبط، وقــــد تكــــون )  1132نعــــم لإللاعــــة والتقــــوى مراتــــ 

النقـيض وإ ـا علـحم سـبيل الراحـان،  املستح  واملكـرو ، لكـن ال علـحم سـبيل اللـزوم واملنـا مـن
 لـ :  1133بل من التقوى واإللاعة أل األ ما لرتبط باملباحات

 . 1131)ان اهلل و  أن لؤ ذ بر صط كما و  أن لؤ ذ بعزائمط(
والــك ) قبــال مــن لواــ  أو وــرم  1131 و:)ان اهلل لل ــ  علــحم مــن ال لقبــل ر صــتط(

زيناااة اهلل التاااي أخااارج لعباااا ه قااا  مااان حااارم علـــحم نفســـط بعـــض املباحـــات، قـــال ســـبحانط: 
 .1136والطيبات من الرز 

 االستزا ة من التقو 
                                                           

مـــن مـــوالن هـــذا البحـــث : مبحـــث )األوامـــر( و)التجـــر  واالنقيـــا،( و)هـــل أن األمـــر لقت ـــ   - 1129
  النه  عن ال د؟( و)مقدمة الواا ( ) علمـ  اال ـول، لرااـا )الو ـائل إىل الرسـائل( و)األ ـول(

 ظلط.لإلمام املؤلب ،ام 

 .1باب معل اتقام اهلل حق تقاتط ح 210معاين األ بار ص - 1130

  طبة الن   لحم اهلل عليط و لط وسلم لوم غدلر  م. 176العد، القولة ص - 1131

 الظاهر أن املرا،: إن  ا مرات  من حيث ،راات الواوب أو الراحان وأشدلة الطل . - 1132

وق  عـن نـرق أو إ ـاب مـا أحلـط اهلل تشـرلعاأل، ال وعلحم هذا نيكـون املـرا، مـن التقـوى ههنـا: التـ - 1133
 الوق  عن جمر، ترو املباح أو نعلط، ولو إستمراراأل، كيب والفرا انط مباح.

 .16ص 1تفسري القم  ج - 1131

 .نصل )  لاتط 111ص 1] الطبعة القدميةل. واملناق  ج 117ص 1سفينة البحار: ج - 1131

 .32األعرال: - 1136
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حــق التقــوى هــو العبو،لــة املطلقــة هلل ســبحانط وتعــاىل، أ  العبو،لــة الــا التشــوهبا مساا:لة: 
: )ولكـن شائبة رلام أو رعة أو عج ، او أ  نو  من أنوا  األنانية، بل كما قال عل  

 1137(. وادتك أهالأل للعبا،ة نعبدتك
وه  الا تتحقق بالرضا بق ام اهلل علحم النحو األمت، وبتذكر  سبحانط وتعاىل ،وماأل حبيث 
ال للي  عن القل  والفكر أبداأل، بل  د  اإلنسان حاضراأل ناظراأل أبداأل، كمـا  ـد الـك متجليـاأل 

م نهــ 1131) حياة الرسول األعظم ) لحم اهلل عليط و لط وسلم( و لط األلهار )عليهم السـالم(
معصــومون مــن اللفلــة عــن اكــر اهلل إضــانة إىل عصــمتهم مــن جمــر، التفكــري ) الــذن ، بــل ) 

 املكرو  أل األ.
ومــن املســتح  أن لســعحم اإلنســان لالســتزا،ة مــن التقــوى لومــاأل بعــد لــوم، بــل ســاعة بعــد 

 .1139اتقوا اهلل حق تقاتهساعة، نظراأل إىل قولط تعاىل: 
دــــدو،ة حبــــد، ممــــا قــــد لعــــز عنــــط بالالمتنــــاه  وحــــق التقــــوى، لــــط مراتــــ  متصــــاعدة غــــري 

الاللقف ، وحيث أن كثرياأل من مراتبها مما لتعسر ـ بل مما لتعذر ـ علحم غال  الناب، قال تعاىل 
فاااتقوا اهلل مااا اسااتطعتم)  لــة أ ــرى: 

اتقااوا اهلل حااق تقاتااهنقولــط تعــاىل:  1110
1111 

تشـــري إىل مـــا علـــحم اإلنســـان أن  ماااا اساااتطعتموتشـــري إىل مـــا هـــو املبتلـــحم، واملـــرا، األرـــحم 
حااق ناســخة لةلــة اال ــرى:  مااا اسااتطعتموققــط،نال لصــر علــحم هــذا، مــا قيــل مــن أن 

 1112بل أحدامها مكملة لال رى. تقاته
                                                           

 2. واللـــــــواو ج101ص 1. وغـــــــواو اللئـــــــاو ج11ب 211ائـــــــر  صقصـــــــ  االنبيـــــــام للجز  - 1137
 69االول ) العبــا،ة. وحبــار األنــوار: ج 211املائــة الثانيــة. واــج احلــق ص 121. وااللفــني ص11ص
 .1ح 116ب 271ص

اكر اهلل حم حني أرا، احلالق قـ  شـارب وللـ  منـط إلبـاق  ومنط مل لوو أمري املؤمنني - 1131
 شفتيط.

 .102 ل عمران: - 1139

 .16التلابن:  - 1110

 .  102 ل عمران : - 1111

 )اتقـوا اهلل حـق تقاتـط(، ونيط: )وال تنا) بـني هـذا وبـني قولـط 301ص 1رااا )جمما البيان( ج - 1112
الن كــل واحـــد منهمـــا الـــزام لـــوو مجيـــا املعا ـــ ، نمـــن نعـــل الـــك نقـــد اتقـــحم عقـــاب اهلل، الن مـــن مل 
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ومــن الواضــر أن اهلل ســبحانط وتعــاىل اعــل لطشــيام حــدو،األ، نالصــالة ) كــل لــوم ىــس 
ة واحدة، وهكذا مما هو دـد، ) اانـ  مرات، والصوم ) كل سنة شهراأل، واحلج ) العمر مر 

الكــم، وكــذلك الكثــري ممــا هــو دــد، ) اانــ  الكيــب، أمــا التقــوى ندنــط ســبحانط مل  عــل  ــا 
اتقوا اهلل حق تقاتهحداأل بل قال تعاىل: 

ألنط ) كل حصة حصة من احليـاة تقـوى أو  1113
 ال تقوى.

   ر نفـس مـن أنفـاب احليـاة   التقوى أل األ كما سبق علحم ،راات، نه  ممتدة كماأل إىل
 ـ وعدم احلد هنا نس  ـ كما أاا ) الكيب غري ددو،ة بنحو الاللقف  كما سبق. 

وتعاونوا على البر والتقو قال تعاىل: 
 1111.  

 .1111 : )ان  ري الزا، التقوى(وقال 
 . 1116 : )ان التقوى حق اهلل سبحانط عليكم(وقال 

 .1117 ط وسلم(: )حنن كلمة التقوى(وقال رسول اهلل ) لحم اهلل عليط و ل
 

 1448وال تموتن إال وأنتم مسلمُو

 الموت على اإلسالم
                                                                                                                                                                      

اال ان ) احــد الكالمــني تبيينــا ان التكليــب ال للــزم  لفعــل قبيحــاأل وال أ ــل بوااــ  نــال عقــاب عليــط،
العبــد اال نيمــا لطيــق، وكــل امــر أمــر اهلل بــط نالبــد أن لكــون مشــرولاأل باالســتطاعة، وقــال قتــا،ة: قولــط 

وك نط لذه  اىل ان نيط ر صـة حلـال التقيـة  )اتقوا اهلل حق تقاتط(ناسخ لقولط  )ناتقوا اهلل ما استطعتم(
ا لعظـم نيـط املشـقة، وان كانـن القـدرة حا ـلة معـط.. وقـال غـري  لـيس هـذا بناسـخ، وما ارى جمراها ممـ

 وا ا هو مبني المكان العمل هبما مجيعاأل وهو الصحير(. انتهحم

 .102 ل عمران:  - 1113

 .2املائدة:  - 1111

 .1ح 23ا لس  107األماو للشيخ الصدوق ص - 1111

 س ) التقوى.الفصل ا ام 1111ح 269غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1116

 من سورة الشعرام.  112ح 301. وتفسري نرات الكو) ص11ح 132ا صال ص - 1117

 .132البقرة:  - 1111
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املــوت رــا هــو هــو أمــر غــري ا تيــار ، إال أن املــوت علــحم  ــفة وحالــة ا تيارلــة مساا:لة: 
ا تيـــار ، ولـــذلك ميكـــن أن لـــؤمر بـــط أو لنهـــحم عنـــط هبـــذا اللحـــاظ، نــــ )املـــوت علـــحم اإلســـالم( 

ن يبتااغ غياار اإلسااالم  يناااْ فلاان يقباا  منااهوماا: مــ مور بــط، قــال تعــاىل
لعــين واــوب  1119
تشـري إىل  1110االستمرار ) االعتقا، احلق إىل   ر حلظة من حلظات العمـر. نااملـة السـابقة

إىل االمتـــدا، الـــزمين، أ : اتقـــوا اهلل حـــق تقاتـــط واســـتمروا  1111ااانـــ  الكيفـــ ، وهـــذ  ااملـــة
الــذ  لطيــا اهلل ) كــل شــ  و) كــل حلظــة علــحم الــك إىل حــني املــوت، واملســلم احلقيقــ  هــو 

 من حلظات العمر، نال ميوت اإلنسان إال وهو ) لاعة اهلل سبحانط.
: )اشــد النــاب نــدماأل . وقــال 1112 و) احلــدلث: )وأعــوا بــاهلل مــن شــر عاقبــة األمــور(

: )الاو ان لنزل بك املوت وأنـن  بـق عـن . وقال 1113 عند املوت العلمام غري العاملني(
 .1111لل  الدنيا(ربك ) 

 حسن العاقبة 
كل ما لؤ،  إىل حسن العاقبة لإلنسان نهو راار ومطلوب، نان كان ) مرتبـة مس:لة: 

املنــا مــن النقــيض كــان واابــاأل، وإال كــان مســتحباأل، والــك عقلــ  قبــل أن لكــون شــرعياأل، وإ ــا 
هاهتـــا أو املصـــا،لق غالبـــاأل ممـــا لؤ ـــذ مـــن الشـــار ، لقصـــور العقـــل عـــن التو ـــل إىل كثـــري مـــن ا

 تزامحاهتا. 
والى اهلل عاقبة األموروقد قال سبحانط: 

 1455 . 
فسيروا في األر  فانظروا كيف كاُ عاقبة المزِبينوقال تعاىل: 

 1456. 

                                                           

 .11 ل عمران:  - 1119

 .)اتقوا اهلل حق تقاتط)أ :  - 1110

 .)وال متوتن إال وأنتم مسلمون(أ :  - 1111

 .71ا لس 117األماو للشيخ الصدوق ص - 1112

 الفصل الثاين ) العلم. 173ح 11غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1113

 الفصل السا،ب ) املوت. 3111ح 163غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1111

 .22لقمان:  - 1111

 .137 ل عمران: - 1116
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 .1457 وقد ور، ) الدعام: )وااعل عاقبة أمر  اىل غفرانك ورمحتك(
 . 1458 و: )نااعل عاقبة أمر  اىل  ري(

 . 1459 عاقبة وأكرم مصريا( و: )وا تم لنا بالا ه  أحسن وأمحد
 .1460 و: )اللهم اين اس لك حسن العاقبة(

 االقتباس من الزتاب
لستح  االقتبـاب مـن الكتـاب العزلـز ) احلـوار وا طـاب، وقـد اكثـر املعصـومون مس:لة: 

) ــلوات اهلل علــيهم أمجعــني( مــن إ،راج  لــات القــر ن ) كلمــاهتم كمــا اقتــدى هبــم اتبــاعهم، 
ر وبـالغ، وألنـط اـاما لعلـوم األولـني واآل ـرلن ولعلـوم الـدنيا واآل ــرة ) الن القـر ن شـفام ونـو 

  تلب ا االت و األبعا،. 
وال رط  وال يابس إال في كتاب مبينقال تعاىل: 

1461 . 
ونزلنا عليك الزتاب تبيانا لز  شيءوقال سبحانط: 

1462 . 
 ر ن نــال شــفام اهلل(وقــال رســول اهلل ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم(: )مــن مل لستشــب بــالق

1463 . 
 . 1464 و) احلدلث الشرلب: )) القر ن شفام من كل ،ام(

: )،اووا مرضـــاكم بالصـــدقة واستشـــفوا لـــط بـــالقر ن، نمـــن مل لشـــفط القـــر ن نـــال وقـــال
                                                           

 .622. ومصباح الكفعم  ص339املقنعة ص  - 1117

 .197االقبال ص  - 1111

)  197) االسـتخارة. ونـتر االبـواب ص وكان مـن ،عائـط 176الصحيفة السجا،لة ص  - 1119
 .111. والبلد االمني ص611. ومصباح املتهجد صام االستخارة عن االمام زلن العابدلن،ع

 باب الدعام ) الوتر. 106ص نقط الرضا - 1160

 .19االنعام:  - 1161

 .19النحل:  - 1162

بـــــاب  312ص الفصـــــل الثـــــاين ) االستشـــــفام. ونقـــــط الرضـــــا 363مكـــــارم األ ـــــالق ص - 1163
 اال،ولة ااامعة بالقر ن.

بـــــاب  312ص الفصـــــل الثـــــاين ) االستشـــــفام. ونقـــــط الرضـــــا 363م اال ـــــالق صمكـــــار  - 1161
 اال،ولة ااامعة بالقر ن.
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 . 1465 شفام لط(
 . 1466 و) الدعام: )وان هعل القر ن نور  در  وتيسر بط أمر (

لقــات و) شــم االبعــا،، كــل حســ  قابليتــط لــذلك نقــد اســتند إليــط اتبــاعهم ) شــم املنط
 و) ،ائرة أبعا،  ومدار اهتمامط أو  صصط وتواهط.

ولــيس مثــة كتــاب رــاو  أو ارضــ  اعتــل بــط أهــل ملتــط واتباعــط مثــل القــر ن احلكــيم، نــان 
علمـام اإلسـالم ـ تبعـا لقـا،ة اإلسـالم ـ أعطـو  مـن األمهيـة والعنالـة مـا مل لعـط لكتـاب قبلـط وال 

طـــحم لكتـــاب بعـــد ، حســـ  معتقـــدنا مـــن كونـــط الكتـــاب الوحيـــد املتفـــر، واملتميـــز هبـــذ  ولـــن لع
 الكيفية.

 نقامن كل لائفة بدراسة نن من ننونط: 
نقــــد اهــــتم مجــــا رعرنــــة  ــــارج حرونــــط وعــــد، اآللــــات والكلمــــات واحلــــرول والســــكنات 

 واحلركات من ال مة والفتحة والكسرة وغري الك. 
زمن رسـول اهلل ) ـلحم اهلل عليـط و لـط وسـلم( ـ كـانوا وفظـون  كما أن ألول املسلمني ـ )

 القر ن كلط من أولط إىل   ر ، وإىل لومنا هذا.
 واعتل الللولون: رفر، مفر، من مفر،اتط. 

ولعتـــين النحـــاة: بـــاملعرب واملبـــين واألرـــام واألنعـــال واحلـــرول منـــط، بـــل كـــان ا ـــل تكونـــط 
علـحم أك األسـو، الـداو ألاـل  ن أق لالـ  بتوايط وإرشا، اإلمام عل  ب 1467وت سيسط

 .1468التحفا علحم  حة قرامة القر ن الكرق وإعرابط
                                                           

 باب اال،ولة ااامعة بالقر ن. 312ص نقط الرضا - 1161

  الة ا رى للحااة. 331ـ مصباح املتهجد ص 1166

 أ  علم النحو. - 1167

الك  هر، و ــفط: )وامــا النحــاة نظــا221-220ص 1نفــ  كتــاب )الصــراط املســتقيم( ج - 1161
أســو، الــداو، نانــط ، ــل عليــط نــر   متفكــرا، نقــال لــط: نيمــا انــن تفكــر، قــال: رعــن ) بلــدكم حلنــا، 
وار،ت ان ا ا ) الللة كتابا، قال: ن تيتـط بعـد ألـام نـ لقحم او  ـحيفة نيهـا: الكـالم كلـط  ال ـة: اسـم 

 نحو..(.ونعل وحرل، واالشيام  ال ة: ظاهر وم مر وغريمها، نانر هذا ال
: )ومـن العلـوم علـم النحـو والعربيـة، وقـد علـم 20-19ص 1و) شرح اج البالغة البن اك احلدلـد ج

ل هو الذ  ابتدعط وأنشـ   وأملـحم علـحم اك االسـو، الـداو اوامعـط وا ـولط، الناب كانة انط ]عل  
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واعتل أهل الرسم وا ط: برسوم كلماتط وما لتعلق بط مـن هـذا النحـو مـن ا طـوط، والـا 
اااها بع هم إىل اكثر من عشرلن، را هو الدارج عند العرب والعجم، وأما سائر ا طوط ) 

 األ رى نه  كثرية.الللات 
، ســوام منهــا األلفــاظ املشــوكة الــا تــدل 1469واعتــل املفســرون: ب لفاظــط، مفــر،ات ومجــل

علــحم اكثــر مــن معــل، أم األلفــاظ اات املعــل الواحــد، وكــذلك الكلــ  واازئــ ، واكــروا اهكــم 
نا،ا اىل واملتشـابط، وان املتشـابط لـط احتمـاالن او احتمـاالت، وراحـوا اهتمـل علـحم اهتمـل اسـت

تفســــري القــــر ن بــــالقر ن، او تفســــري القــــر ن باألحا،لــــث الشــــرلفة، أو حســــ  القــــرائن املقاميــــة 
 والسياق واالنصرال العر) وما أشبط.

واعتل علمام الكالم: را ) القر ن من األ،لـة العقليـة والشـواهد الزهانيـة والفطرلـة ممـا هـو  
 كثري. 

 . 1470فا،ة من القر ن ) الصناعات ا مسكما إن املنطقيني: اكروا األ،لة املست
وكلتـــا الطـــائفتني اكـــروا مـــا لســـتفا، مـــن القـــر ن احلكـــيم مـــن األ،لـــة علـــحم وحدانيتـــط تعـــاىل 
 وواو،  وقدرتط وعلمط وتنزلهط عما ال لليق بط وما أشبط الك من  فاتط اامالية واااللية. 

 1471القـة نقـد اكـروا الـكاما املتكلمون نقد اكروا الك ) باب أ ول الدلن، وأمـا املن
 ) باب احلجة وما هو من ش ن املنطق.

واأل وليون: تكلموا ) العام وا اص، والن  والظاهر، واملطلـق واملقيـد، وا مـل واملبـني، 
                                                                                                                                                                      

لمــة اىل معرنــة مــن مجلتهــا: )الكــالم كلــط  ال ــة اشــيام: اســم ونعــل وحــرل( ومــن مجلتهــا: )تقســيم الك
 ونكرة، وتقسيم واو  االعراب اىل الرنا والنص  واار واازم(.

ل واضـعط، قـال الك االسـو، الـداو: : )وامـا النحـو نهـو ]علـ 11و) كتاب )كشـب اليقـني( ص
 الكالم كلط  ال ة اشيام: اسم ونعل وحرل، وبني لط واو  االعراب(.

هـــو الواضـــا  عـــرل النـــاب قالبـــة ان عليـــا : )وامـــا النحـــو نقـــد133ص 1و) )كشـــب اللمـــة( ج
 االول الذ  ا وعط وابتدعط ونصبط علما الك االسو، ووضعط(.

) تفســري البــام مــن بســم اهلل الــرمحن  نقــد ور، عــن ابــن عبــاب قــال: )حــد ين امــري املــؤمنني - 1169
 .19الرحيم من اول الليل اىل   ر (. كشب اليقني ص

 ، الشعر، امللالطة.وه : الزهان، اادل، ا طابة -1170

 أ  األ،لة واحلجج والزاهني املستفا،ة من القر ن. - 1171
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 واهكم واملتشابط، واألمر والنه  منط، وغري الك من الشؤون املرتبطة ب  ول الفقط. 
واحلــرام والوااــ  واملســتح  واملبــاح، واملالكــات  والفقهــام: اســتفا،وا مــن القــر ن: احلــالل

 ا وال ونروعا. 
كما أن مجعا من الفقهام اكروا  لات املرياو و صو ياهتا وروا الـك بعلـم الفـرائض ممـا 
لــــرتبط رختلــــب لبقــــات الــــوراو وانصــــبتهم، وقــــد ألــــب مجــــا مــــنهم كتبــــاأل  ا ــــة بـــــ ) لــــات 

 األحكام( وه  ىسمائة  لة بل اكثر. 
أل،عيـــة: اكـــروا أ،عيـــة القـــر ن احلكـــيم، وهـــ  كثـــرية، مـــا الشـــؤون املرتبطـــة هبـــذ  وعلمـــام ا

 األ،عية الوار،ة ) الكتاب العزلز. 
ومجاعة:  صصوا بذكر قص  القـر ن عـن القـرون السـابقة واألمـم الباليـة ونقـل أ بـارهم، 

 واكروا ما لتعلق بابتدام الكون والدنيا وبدالات األشيام. 
منــط: مباحــث كثــرية ) كتابــاهتم، واســتفا، منــط الــبعض ) علــم نلســفة واســتفا، املؤر ــون 

 التارلخ.
وقامــن مجاعــة: باقتبــاب األمثــال واحلكــم واملــواعا والعــز والوغيــ  والوهيــ  مــن القــر ن 
احلكــــيم، وتطرقــــوا للوعــــد والوعيــــد، والتشــــولق والتحــــذلر، واملــــوت والنشــــر، واملعــــا، واحلشــــر، 

النــار، وامليــزان والــززخ ومــا أشــبط الــك مــن الــروا،  والزوااــر، ممــا واحلســاب والعقــاب، واانــة و 
 لفيد أهل الوعا واإلرشا، وا طبام لتوايط الناب إىل اهلل والدلن وا ري واآل رة. 

كمـــا أن مجاعـــة مـــن املعــــزلن للرالـــا: اســـتفا،وا مـــن القــــر ن احلكـــيم إشـــارات وعالمــــات، 
، 1473ورالـــا  ـــاح  الســـجن 1472مانوالبقـــرات الســـ بالت مـــل ) أغـــوار قصـــة لوســـب 
                                                           

)وقــال امللــك اين ارى ســبا بقــرات رــان لــ كلهن ســبا عجــال وســبا ســنبالت : 13لوســب/  - 1172
 .    ر وأ ر لابسات لا ألها املط انتوين ) رالا  ان كنتم للرالا تعزون(

انتنا ) سبا بقرات ران لـ كلهن سـبا عجـال وسـبا لوسب ألها الصدلق : )16و) سورة لوسب/ 
 (.سنبالت   ر وأ ر لابسات لعل  اراا اىل الناب لعلهم لعلمون

)و، ــل معــط الســجن نتيــان قــال أحــدمها اين أراين اعصــر ىــرا وقــال اآل ــر اين : 36لوســب/  - 1173
و) ســورة لوســب/ نني(. أراين امحــل نــوق رأســ   بــزا ت كــل الطــري منــط نبئنــا بت وللــط انــا نــراو مــن اهســ

: )لا  ـاح  السـجن، امـا أحـدكما نيسـق  ربـط ىـرا وامـا اآل ـر نيصـل  نت كـل الطـري مـن رأسـط  11
 ق   االمر الذ  ) تستفتيان(.
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ورالـــا إبراهيـــم 
، ورالــا املســلمني ) 1475، ورالــا النــ  ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم(1474 

 وما أشبط الك. 1476قصة بدر
وعلمـــام الفلـــك: اســـتخراوا مـــن القـــر ن احلكـــيم مـــا لـــرتبط بعلمهـــم مـــن املواقيـــن، والليـــل 

) املرا ــــد واالســــطرالبات  والنهـــار، والشــــمس والقمــــر، والــــزوج وحنوهــــا، كمــــا لشــــاهد الــــك
 والكت  املعنية هبذا الش ن. 

والشـــعرام والكتقـــاب: اســـتفا،وا مـــن القـــر ن احلكـــيم ) مجـــال اللفـــا وبـــدلا الـــنظم وحســـن 
السياق، واملبا،  واملقـالا، واملطـالا واملخـارج، والتلـون ) ا طـاب، واإلسـنا، واإل ـاز، وغـري 

 1477 والبيان والبدلا علحم  تلب شؤواا وشجواا. الك مما لرتبط بعلوم البالغة من املعاين
وعلمام املناظرة: استفا،وا من القر ن احلكيم أسـلوب احلـوار وااـدال، والـك مـن  البـة  

اهلل سبحانط وتعاىل ما الناب أو املالئكة أو ااـن، وكـذلك ) حـوار األنبيـام )علـيهم السـالم( 
 اورات للمنصب وا ا،ل وغري الك. ما األمم وغري الك مما لعلم أسلوب البيان واه

هـذا باإلضـانة إىل انـط ميكـن االسـتفا،ة مـن كثـري مـن  لـات القـر ن احلكـيم ) علـم الــنفس 
وعلـم االاتمـا  واالقتصــا، والسياسـة واحلقــوق واإل،ارة وغريهـا، وقــد اسـتفا، عــد، مـن العلمــام 

 .  1478من بع ها ) تلك العلوم
ألرا، وعلـم وظـائب األع ـام والعلـوم الـا تـرتبط إضانة إىل علوم أ رى كعلم لبقـات ا

بشــم الصــناعات وغريهــا، ونيــط حبــوو وإشــارات إىل شــم أ ــنال املخلوقــات املا،لــة وا ــر،ة، 
                                                           

)نلمــا بلــغ معــط الســع  قــال لــا بــين اين ارى ) املنــام أين أاحبــك نــانظر مــااا : 102الصــانات/  - 1171
  ان شام اهلل من الصابرلن(.ترى قال لا ابن انعل ما تؤمر ستجدين

)لقـــد  ـــدق اهلل رســـولط الرالـــا بـــاحلق لتـــد لن املســـجد احلـــرام ان شـــام اهلل  منـــني : 27الفـــتر/  - 1171
 دلقني راوسكم ومقصرلن ال نانون نعلم ما مل تعلموا نجعل من ،ون الك نتحاأل قرلباأل(.

كثــرياأل لفشــلتم ولتنــازعتم ) األمــر اا لــرلكهم اهلل ) منامــك قلــيالأل ولــو أراكهــم  : )13األنفــال/  - 1176
 (.ولكن اهلل سلم انط عليم بذات الصدور

 رااا كتاب )البالغة( لإلمام املؤلب ،ام ظلط. - 1177

رااــا مــن موســوعة الفقــط هــذ  الكتـــ : )الفقــط: علــم الــنفس( و)الفقــط: االاتمــا ( و)الفقـــط:  - 1171
حلقــوق( و)الفقــط: اإل،ارة( لإلمــام املؤلــب االقتصــا،( و)الفقــط: السياســة( و)الفقــط: القــانون( و)الفقــط: ا

 ،ام ظلط.
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ما فرطناا فاي الزتااب مان شايء: وقد قال سبحانط
نانـط تعـاىل مل لفـرط ) الكتـاب  1479

شـــرلع  شـــيئاأل مرتبطـــا بشـــؤون التكـــولين شـــيئا قـــابال للخلـــق، كمـــا انـــط مل لفـــرط ) الكتـــاب الت
اإلنسان، وإنا مل نقصد مما اكرنا ههنا إال اإلملا ، ألن السـيدة نالمـة الزهـرام )عليهـا السـالم( 
اكرت هنا  لة قر نية كرمية كشاهد علحم كالمها، وإال نالتفصيل وتاج اىل جملد ضخم ممـا هـو 

  ارج عن مبحث هذا الكتاب.
 

 كم عنهوأطيعوا اهلل فيما أمركم به ونها 

 إطاعة الباري تعالى
 واالهتمام ب وامر  ونواهيط، ونرم املعصية.  1480ه  إلاعة اهلل تعاىلمس:لة: 

ق  أطيعوا اهلل والرسول فإُ تولوا فاُ اهلل ال يح  الزافرينقال سبحانط: 
 1481 . 

يا أيهاا الاِين آمناوا أطيعاوا اهلل ورساوله وال تولاوا عناه وأناتم تسامعُووقال تعاىل: 
 

1482.  
  .1483 : )أليعوا اهلل حس  ما أمركم بط رسلط(وقال 
  .1484 : )مجال العبد الطاعة(وقال 
 .1485 : )العزلز من اعتز بطاعة اهلل(وقال 

هــــذا بالنســــبة إىل الوااــــ  نعــــالأل أو تركــــاأل، وكــــذلك لاعــــة اهلل ســــبحانط وتعــــاىل ) القســــم 
ام باستحبـــاب املستحــ  وكراهـــة الـراار نعـالأل وتركــاأل ـ وهـ  واابــة إن كـان املقصـو، هبــا: االلتـز 

                                                           

 .31األنعام:  - 1179

 هذا الواوب عقل  ونطر ، واألمر هنا إرشا، . - 1110

 .32 ل عمران:  - 1111

 .20االنفال:  - 1112

 الفصل األول ) لاعة اهلل. 3171ح 113غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1113

 ) لاعة اهلل.الفصل األول  3391ح 111غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1111

 الفصل األول ) لاعة اهلل. 3191ح 111غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1111
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 املكرو ، ومستحـ  إن كان املرا، هبا االمتثـال 
أل ـا، نـان املبـاح األ ـل   1486العملـ  لطوامـر االسـتحبابية ـ بـل هـر  الطاعـة ) املبـاح

نتكــون  1487غــري املبــاح بعــد التشــرلا، نــال لقــال: انــط بــاق علــحم اإلباحــة نلــيس حبكــم شــرع 
 وقد اكرنا تفصيل الك ) بعض كتبنا األ ولية. األحكام حينئذ أربعة نقط، 

وعلحم هذا نان )نيما أمركم بط وااكم عنط( لكون ت كيـدا  ـذلن املصـداقني مـن اإللاعـة، 
 وليس حصرا، وان استشم منط عرنا الك ـ نت مل.

قو ــا ) ــلوات اهلل عليهــا(: )وأليعــوا( ت كيــد ملــا ســبق، وتصــرلر بكــل مــا واــ  وحــرم، 
 اهلل(.  وشرح لـ )اتقوا

 

 1111فانه )إنما يخشى اهلل من عبا ه العلماء(

 الخشية من اهلل
لنبل  إشـراب اانـان ا شـية مـن اهلل تعـاىل وقـد هـ  كـل ) مـور، ، الن ا شـية مس:لة: 

الا تصد اإلنسان عن املعا ـ  واابـة، أمـا ا شـية الـا تـدنا اإلنسـان حنـو إتيـان املسـتحبات 
عا، ومــا قطــا النظــر عــن اانــ  )املقدميــة( نداــا ) حــد وتــرو املكروهــات نهــ  مســتحبة شــر 

فااال تخشااوا الناااس ااهتــا حالــة مطلوبــة و ــفة إ ابيــة وميــزة متميــزة للمــؤمن، قــال ســبحانط: 
واخشُو

 1489 . 
ومن الواضر ان العلمام باهلل سبحانط وتعاىل هم الذلن خيشون، امـا اااهـل بـاهلل سـبحانط 

اقشة ) املثال ـ مثل اااهل بكون هذا أسدا أو أن األسد مما وتعاىل نال خيشا  ، مثلط ـ وال من
خيال منط، نانط ال لتجنبط، كما هو شان األلفال وا ـانني وحنومهـا، ولـذا قـال الرسـول ) ـلحم 

                                                           

 اإللاعة ) املباح ه  )االلتزام بدباحتط(. - 1116

اإلباحة جمعولة وليسن عبارة عن عدم ااعل، نلنا حكم باإلباحة ال جمـر، عـدم احلكـم باحلرمـة  - 1117
 والواوب.

 .21نالر:  - 1111

 .11املائدة:  - 1119
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اهلل عليط و لط وسلم( )ان ا نون حق ا نون املتبخو ) مشـيتط النـاظر ) عطفيـط اهـرو انبيـط 
ن ـ عرنـاأل ـ الـذ  لقابـل العاقـل نقـد قـال ) ـلحم اهلل عليـط و لـط وسـلم( وأمـا ا نـو  1490 رنكبيـط(

 . 1491عنط: )وهذا املبتلحم(
نهـو تلـك القـوة الـا تـر،  اإلنسـان عـن ارتكـاب ال ـار  1492والك أن العقـل مـن العقـال

والـــتقحم ) ا لكـــات واالتيـــان رـــا ال لالئـــم، وا نـــون هـــو الـــذ  لقـــدم علـــحم ال ـــار ولقـــتحم 
أو لــــ   بلــــري املالئــــم مــــن ،ون واــــط، وأ  انــــون أعظــــم مــــن ارتكــــاب  ا لكـــات ،ون ســــب 

: معصية اهلل؟ وأ  انون أكز من التمهيد لد ول النار؟ أو الفوز بسخط اابار؟، قال تعاىل
 ْومن يعص اهلل ورسوله فقد ض  ضالال مبينا

 1493. 
 العلـم( : )سب  ا شيةن شارت )عليها السالم( اىل أمهية ا شية ولزومط، قال عل  

1494. 
 .1495 : )ا شية مرياو العلم(وقال
 .1496 : )غالة املعرنة ا شية(وقال 

                                                           

 باب معل ا نون. 237اين األ بار صمع - 1190

 19ب 239ص 1باب معل ا نون. وشـبهط ) مسـتدرو الوسـائل ج 237معاين األ بار ص - 1191
عـــــــــــــــــن  31ح 332. و) ا صـــــــــــــــــال ص13131ح 19ب 31ص 12. واملســـــــــــــــــتدرو ج9311ح

وا: قال: )مر رسول اهلل  لحم اهلل عليط و لط وسلم علحم مجاعة، نقال: علحم ما ااتمعـتم، قـال عل 
لــا رســول اهلل هــذا جمنــون لصــر  نااتمعنــا عليــط، نقــال  ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم: هــذا لــيس رجنــون 

 ولكنط مبتلحم( احلدلث.

رااــا لســان العــرب مــا،ة )عقــل( ونيــط: )عاقــل وهــو ااــاما ألمــر  ورألــط، مــ  وا مــن )عقلــن  - 1192
ن هواهــا، أ ــذ مــن قــو م )قــد البعــري( ااا مجعــن قوائمــط، وقيــل: العاقــل الــذ  وــبس نفســط ولر،هــا عــ

اعتقل لسـانط( ااا حـبس ومنـا مـن الكـالم.. العقـل عقـالأل: النـط لعقـل  ـاحبط عـن التـورط ) املهالـك، 
أ  وبســط.. و)اعتقــل( حــبس.. وا ــل العقــل مصــدر عقلــن البعــري بالعقــال أعقلــط عقــالأل، وهــو حبــل 

 تثين بط لد البعري اىل ركبتط نتشد بط.

 .36االحزاب:  - 1193

 الفصل احلا،  عشر )   ار املعرنة. 717ح 63غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1191

 .71عدة الداع : ص - 1191
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: )كان نيما أوححم اهلل تعاىل ال اكـر  اىل عيسـحم عليـط السـالم: هـ  و مـن وقال 
 .1497 عينيك الدمو ، ومن قلبك ا شية، واكحل عينيك ريل احلزن(

 التنويه بمزانة العلماء
أو تصــرواأل ريــزة ومكانــة العلمــام، و ــفاهتم ومســؤولياهتم،  تنبلــ  اإلشــارة تلميحــاأل مساا:لة: 

يرفا  اهلل الاِين آمناوا مانزم وبيان أمهية العلـم والعلمـام ) منظـار اإلسـالم، قـال سـبحانط: 
والِين أوتوا العلم  رجات

1498 . 
ه  يستوي الِين يعلمُو والِين ال يعلمُووقال تعاىل: 

 1499.  
  .1500 (: )ان العلمام ور ة األنبيام(وقال ) لحم اهلل عليط و لط وسلم

 .1501 : )العلمام باقون ما بق  الدهر(وقال 
 .1502 : )أشرال الناب العلمام(وقال 

 .1503 : )ننحن العلمام(وعن اإلمام الصا،ق 
والك كلط بالنسبة إىل العلوم احلقيقيـة، أمـا العلـم املنحـرل والعـامل املنحـرل نـاألول بالـل 

 ضال م ل كما ) احلدلث: )ااا نسد العامل نسد العامَل(. أو من مصا،لق ااهل والثاين
قــال ) ــلحم اهلل عليــط و لــط وســلم(: )العلمــام راــالن، راــل عــامل   ــذ بعلمــط، نهــذا نــاج، 

 .1504 ورال عامل تارو لعلمط نهذا هالك، وان اهل النار ليت اون برلر العامل التارو لعلمط(

                                                                                                                                                                      

 الفصل احلا،  عشر )   ار املعرنة. 711ح 63غرر احلكم و،رر الكلم ص - 1196

 .320ح 272قص  االنبيام للراوند  ص - 1197

 .11ا ا،لة:  - 1191

 .9الزمر:  - 1199

 .11س ا ل 61األماو للشيخ الصدوق ص - 1100

 .217ح 116. وا صال ص169نب العقول ص - 1101

 .13الباب 191ارشا، القلوب ص - 1102

 .111ح 123. و ا صال ص1ح 1بصائر الدراات ص - 1103

 .63ح 11ا صال ص - 1101
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هـو: انكـم حيـث كنـتم  1505لعـل واـط الـوابطقو ا )سالم اهلل عليها(: )نانط إ ـا خيشـحم( 
علمـــام هبـــذ  األمـــور الـــا اكرهتـــا نـــالالزم علـــيكم ا شـــية مـــن اهلل تعـــاىل والـــا تتجلـــحم ) اتبـــا  

 أوامر  واالرتدا  عن نواهيط. 
واملرا، بالعلمام: العلمام باهلل و فاتط وأنعالط، ملناسبة احلكم واملوضو ، نان احلكم ل يق 

 ان عكسط أل األ  حير علحم ما اكرنا  ) األ ول.ولوسا املوضو ، كما 
سبحاُ ربك رب العزة عماا يصافُو وساالم علاى المرسالين والحماد هلل رب العاالمين 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين.
 قم المقدسة

 محمد الشيرازي
 ها1414

 
 
 
 

وقـد اشـتمل علـحم إىل هنا مت حبمـد اهلل تعـاىل ا لـد الثـاين مـن نقـط الزهـرام )عليهـا السـالم( 
القســم األول مــن ا طبــة الشــرلفة وســي   بعــد  ا لــد الثالــث )وهــو القســم الثــاين مــن ا طبــة( 

 ولبتدأ بقو ا )عليها السالم(:   قالن: )الها الناب اعلموا اين نالمة( 
 نس ل اهلل سبحانط التونيق والقبول

 الناشر

                                                           

حيـث ااــا عليهــا الســالم عللــن )أليعــوا اهلل نيمــا أمـركم بــط واــاكم عنــط( بـــ )نانــط إ ــا خيشــحم اهلل - 1101
 من عبا،  العلمام(.
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 222 ................................................... الظلم إنارة

 222 ................................................. املنري املصباح

 223 ......................................... البعثة أهدال تفصيل

 221 .................................. )ص( الرسول اتبا  ) املقياب

 221 ............................................ املع الت توضير

 227 ................................................ الستائر إزاحة

 229 ................................................ العملية ا دالة

 231 ............................................. اللوالة من اإلنقاا
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 232 ........................................... العمانية من التبصري

 233 ........................................... القوق للدلن ا دالة

 231 ........................................ املستقيم الطرلق انتهاج

 236 .............................. المستقيم الصراط هو  على

 239 ................................................... مين إنك

 239 .................................. وا تيار  )ص( برسول اهلل رأنة

 211 ................................... تعاو اهلل لقام ) )ص( رغبتط

 211 ................................................ الك ) الرغبة

 212 ........................................... )ص( رناقبط التذكري

 211 ................................... اهلل سبي  في األ   تحم 

 211 .............................................. إل  ا التعولض

 210 ............................................ اابار امللك جماورة

 211 ...................... اآل رة ) املؤمنني ) ( األنبيام رنزلة التذكري

 212 ................................................ ا طالا غفران

 213 ................................................. لطب الدعام

 211 .................................... )ص( النبي على الصلوات

 217 .............................................. املصطفحم األمني

 211 ................................. )ص( االعظم الرسول عصمة

 211 ............................................ )ص( األمني الن 

 261 ..................................... والصاحلني لطوليام الدعام

 261 .......................................... مواتاأل علحم السالم

 267 .......................................... األموات داسن اكر

 267 .......................................... األموات علحم الوحم

 270 ..................................................... اهلل عبا،

 272 ........................................... بط التذكري لنبل  مما
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 271 ............................................. العبا، مسؤوليات

 211 .............................................. القا،مة األايال

 211 ............................................. الزعيم هو القر ن

 219 .................................................... حق زعيم

 291 .............................................. ا   عهد القر ن

 292 .......................................... القرآُ تحريف عدم

 297 .................................... األرا ) اهلل  ليفة القر ن

 299 .................................. الصفات جبميل القر ن و ب

 301 ................................................. القر ن  دق

 301 ............................................. وضيام نور القر ن

 307 ........................................ وإرشا،هم الناب هدالة

 309 ................................................. البينة البصائر

 310 ........................................ الزتاب ظواهر حجية

 312 ........................................ ؟ القر ن أشيا  هم من

 311 ............................................ القر ن تعاليم إتبا 

 311 ......................................... القر ن غري إتبا  حرمة

 311 ............................................ القائد مسموليات

 316 ........................................ الكرق للقر ن االستما 

 311 .................................. والقرامة االستما  بني التزاحم

 319 ................................... االستما  حنو اآل رلن توايط

 320 .................................. االستما  عن االنشلال كراهة

 321 ........................................ احلكيم القر ن ) التدبر

 323 ..................................... مؤ ر حسن بصوت القرامة

 326 .................................... القر ن من احلجج استخراج

 321 .......................................... ونرائ ط القر ن عزائم

 الفهرس
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 330 .............................................. المحرمات ترك

 331 ................................... األحكام  لات ) التخص 

 331 ........................................... املفسرلن إىل الراو 

 333 .......................................... اهرمات من التحذلر

 331 ..................................... االية األ،لة علحم االعتما،

 336 ........................................... الف ائل إىل الدعوة

 337 ......................................... املباحات علحم التعرل

 331 .............................................. القانُو شمولية

 339 ...................................... الشرعية واألحكام القر ن

 339 ....................................... اهلل بشرائا التقيد واوب

 311 ................................................ البالن تطهري

 311 ................................................ األحكام علل

 317 .................................................. باهلل اإلميان

 311 ............................................... املشركني هدالة

 319 ...................................... الشرو  اسة من الطهارة

 310 ............................................... األحكام إبالغ

 311 ........................................... لإلميان الرت  التقدم

 312 ............................................... كالشرو الكفر

 312 ........................................ والشاك المتر   حزم

 311 .............................................. الصالة راحان

 311 .................................................. النفس تنـزلط

 311 ....................................................... التكز

 360 ........................................... مطلقاأل  رااحة الزكاة

 361 .................................................. النفس تزكية

 363 ................................................... الرزق إ ام
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 361 ..................................... الدنيوية باألمور االهتمام

 366 ..................................................... اإلنفاق

 367 .............................................. ونلسفتط الصيام

 361 .................................... وغريها العبا،ة ) اإل الص

 370 .................................. الربانية واألهدال احلج نرل ة

 372 ................................................. الدلن تشييد

 373 ............................................والظلم العدل أنوا 

 371 ................................... ومظاهر  العدل مصا،لق من

 377 ............................................... القلوب ت ليب

 379 ................................ )ع( البيت أه  إطاعة وجوب

 311 .................................... للنظام سب  ) ( إلاعتهم

 311 ............................................ الشرلعة محاة محالة

 316 .............................................باإلمامة ا االعتق

 317 .......................................... اهلل سبيل عن التفرق

 317 ........................... ) ( حاكميتهم نعلية لتحقيق السع 

 317 ........................................... اهلل سبيل ) ااها،

 390 .......................................... واا  اإلسالم إعزاز

 391 ...................................................... الصبر

 391 ............................... والثواب األار الستحقاق السع 

 397 ......................................... العامة املصلحة مراعاة

 399 ................................................ األحكام بيان

 101 ................................................ بالوالدين البر

 102 ............................................. لوالدلنا إسخاط

 101 ................................................. األرحام  لة

 106 .................................................. الرحم قطا

 الفهرس
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 107 ........................................... العمر لطول السع 

 109 ........................................... النس  في التزثير

 111 ................................................ القصاص حق

 116 ................................... اإلسالمية العقوبات فلسفة

 111 ........................................... الدمام حقن واوب

 120 .......................................... بالنذر الونام واوب

 123 ............................................ اهلل مللفرة التعرلض

 121 .......................................... وامليزان املكيال تونية

 127 ............................................ ا مر شرب حرمة

 131 ................................................... املخدرات

 132 .............................................. الراس ناباات

 131 ......................................... والس  القذل حرمة

 131 .......................................... اللعنة عن االاتناب

 112 ................................................. السرقة حرمة

 112 ...................................... بالعفا  التحلي وجوب

 111 .......................................... وا ف  اال  الشرو

 116 ................................................ التقوى مرات 

 111 .......................................... التقوى من االستزا،ة

 111 ........................................... اإلسالم علحم املوت

 112 ................................................. العاقبة حسن 

 113 .......................................... الكتاب من االقتباب

 160 ............................................ تعاىل البار  إلاعة

 162 .............................................. اهلل من الخشية

 161 .......................................... العلمام ركانة التنولط

 167 .............................................. التحقيق مصا،ر
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 171 ..................................................... الفهرس

 

 

 
 


