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 فقهال
 موسوعة استداللية في الفقه اإلسالمي

 

   

 من فقه الزهراء ع
 المجلد الثالث

 خطبتها في المسجد
 القسم الثاني
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ـــ  الطيبـــى الطـــاهرين  ولعنـــة اهلل آلـــحم  احلمـــد هلل رب العـــالى  و ـــلحم اهلل آلـــحم يمـــد وهل
 أآدائهم أمجعى.

 

 
 هيدةالسالم عليك أيتها الصديقة الش

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

 السالم عليك أيتها المحدثة العليمة
 السالم عليك أيتها المظلومة المغصوبة
 السالم عليك أيتها المضطهدة المقهورة

 ا فاطمة بنت رسول اهلل السالم عليك ي
 ورحمة اهلل وبركاته

 
 711. مصباح التهجد ص470البلد األمى ص

 ط بريوت 1ح 14ب 171ص 77حبار األنوار ج
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 مقدمة المؤلف
 

 
 

 احلمد هلل رب العالى و لحم اهلل آلحم يمد وأهل بيت  الطيبى الطاهرين.
ثهــرا     ــلوات اهلل وســيم  آليهــا  أمــا بعــد:  هــءا اثــث  الثالــ) مــن  تــاب  مــن  قــ  ال

 أسأل اهلل سبحان  التو يق والقبول  إن  مسيع جميب.
 

 قم المقدسة  
 محمد الشيرازي 
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 ثم قالت: أيها الناس 

 
 نداء الناس

رمبــا يقــال بأنــ  ينبءــل نــدا  النــاح ي مطلــع  ــل حــدي) مهــم  و ــد  ا ــب اهلل  مسأأةلة:
يأأا أيهأأا النأأاسســبحان  النــاح بقولــ : 

يأأا أيهأأا الأأنين  منأأواو (1)
ي  ثــري مــن هيــات  (2)

 انــ  ر ـر مــت مــرات ي  يأأا بنأي   م   مـا  ا ــب أيبـا بقولــ   عـا  :(3)الـء ر احلكــيم
 .(4)القرهن الكرمي

قل يا أيها الناسوجا  ي بعض اآليات: 
(5). 
بـن هدم  أو و الروايـات الـت  بـدأ بــ  يـا ا (6)و ءلك األمر ي  ثري من األحاديـ) القدسـية

 شبه .
وشــواهد الرجحــان وأدلــة األســو   ــد  ــدل آلــحم اتســتحباب وإن احتمــل  ــون رلــك جريــا 

  (7)آلـــحم العـــاد  اثاريـــة ي العـــرمل   لـــيت مـــن الســـتحب بـــل مـــن البـــاح  لكــــن األول ا ـــرب
  تأمل.

يأأا أيهأأا النأأاس اعبأأدوا ربخأأم الأأني خلقخأأم والأأنين مأأن قأأبلخم لعلخأأم  ــال  عــا :

                                                           

 1و 1  وسور  احلج: 43  وسور  يونت: 172و 172و 1  وسور  النسا : 100و 41راجع مثًي: سور  البقر :  (1)
 و..

 110و 124و 122  وسـور  هل آمـران: 420و 170و 103و 174و 113و 122راجع مثًي: سور  البقر :  (2)
 و.. 72و 71و 17و 23و 47و 17  وسور  النسا : 422و 110و 127و 132و

 مر .  42يا أيها الناسمر  ي القرهن  و  07يا أيها النين  منواجا   ول   عا :  (3)
 . 02وسور  يت اآلية  31و 31و 47و  40راجع سور  األآرامل : اآليات  (4)
 من الدتلة. قل. وت خيفحم ما ي  لمة 120و 122انظر مثًي: سور  يونت:  (5)
 راجع   لمة اهلل  آلية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي   دح سره . (6)
 من الواضح ان  طاب اثمهور يوجب شد األمساع و ر يث األ كار  يكون احلدي) أ وى ي التأثري. (7)
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 . (8)تتقون
قل يا أيها الناس إني رسول اهلل إليخم جميعا  و ال سبحان : 

(9). 
قل يا أيها الناس إن كنتم فأي كأك مأن  ينأي فأال أعبأد الأنين تعبأدون و ال  عـا : 

من  ون اهلل
(10). 

قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربخمو ال سبحان : 
(11). 

الناس علمنا منطق الطيروورث سليمان  او  وقال يا أيها و ال  عا : 
(12). 

يأأأا أيهأأأا الأأأنين  منأأأوا ا خلأأأوا فأأأي السأأألم كافأأأة وال تتبعأأأوا خطأأأوا  و ــال ســـبحان : 
الشيطان

(13). 
يا أيها النين  منوا ال تةكلوا أموالخم بينخم بالباطلو ال  عا : 

(14). 
يأأأأأأا أيهأأأأأأا الأأأأأأنين  منأأأأأأوا التتدأأأأأأنوا الخأأأأأأافرين أوليأأأأأأاء مأأأأأأن  ون و ــــــال ســــــبحان : 

 .(15)نالمؤمني
يا بن هدم ا عـ   يمـا أمر ـك وت علمـ  مـا »وي احلدي) القدسل  ال اهلل  بارك و عا : 

 .(16)«يصلحك

                                                           

 .41سور  البقر :  (8)
 .110سور  األآرامل:  (9)
 .122سور  يونت:  (10)
 .120سور  يونت:  (11)
 .10سور  النمل:  (12)
 .420سور  البقر :  (13)
 .47سور  النسا :  (14)
 . 122سور  النسا :  (15)
 .412ـ  427اخلرائج واثرائح: ص (16)

آــن أ ــوات احليوانــات   وهنــاك روايــات أ ــرى ورد  يهــا اخلطــاب بـــ  يــا بــن هدم  مثــل: ســ ل اإلمــام احلســى 
ن هدم آش مـا شـ ف  ـه ره الـوت.. وإرا  ـاحف السـمانا   قـول: إرا  اح النسر  ان  يقول: يا اب: » قال 

 .0ح  2  اخلصال: ص…«يا بن هدم ما أغفلك آن الوت
احلـدي)  مشـكا  …« يا ابن هدم انك ت  ثال خبري مادام لك واآظ مـن نفسـك: »وآن اإلمام زين العابدين

   الفصل األول: ي آيوب النفت وجماهدهتا.420األنوار: ص
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 من أحخام النداء
هناك أحكـام وهداب  ـر بب بالنـدا  مـء ور  ي يلهـا   مـن النـدا  مـا هـو واجـب  مسةلة:

لقد نا انا نوح فلنعم و ومن  مستحب ومن  حرام ومكروه ومباح   ل ي مورده   ال  عا : 
المجيبون

(17). 
ربنا إننا سمعنا منا يا  ينا ي لإليمان ان  منوا بربخمو ال  عا : 

(18). 
وزكريا إذ نا ى ربه رب ال تنرني فر ا وأنت خير الوارثينو ال سبحان : 

(19). 
ونا ى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصأر وهأنه اهنهأار و ال  عا : 

من تحتي أفال تبصرون تجري
(20). 

إن النين ينا ونك من وراء الحجرا  أكثرهم اليعقلونو ال سبحان : 
(21). 

آليـاً وسـلمان وأبـا رر بـأن  أمـر رسـول اهلل » ـال:  وي احلدي) آـن أ  آبـد اهلل 
 .(22)«ينادوا بأآلحم أ واهتم أن  ت إميان لن مل يأمن جاره بوائق   نادوا هبا ثيثا

 ر حسان بن ثابف يوم الءدير:وي شع
 ينأأأأأأأأأا يهم يأأأأأأأأأوم الغأأأأأأأأأدير نبأأأأأأأأأيهم

 
 بدأأأأأأأأأأأأأأأم وأسأأأأأأأأأأأأأأأم  بأأأأأأأأأأأأأأأالنبي منا يأأأأأأأأأأأأأأأا 
 يقأأأأأأأأول فمأأأأأأأأن مأأأأأأأأوالكم وولأأأأأأأأيخم 

 
 فقأأأأأأأأالوا ولأأأأأأأأم يبأأأأأأأأدوا هنالأأأأأأأأك التعا يأأأأأأأأا 
 إليأأأأأأأأأأأك موالنأأأأأأأأأأأا وأنأأأأأأأأأأأت ولينأأأأأأأأأأأا 

 
 وال تجأأأأأأأأدن منأأأأأأأأا لأأأأأأأأك اليأأأأأأأأوم عا أأأأأأأأيا 
 فقأأأأأأال لأأأأأأه قأأأأأأم يأأأأأأا علأأأأأأي فأأأأأأ نني 

 
 رضأأأأأأأأيتك مأأأأأأأأن بعأأأأأأأأدي إمامأأأأأأأأا  وها يأأأأأأأأا 
 عأأأأأأأأأا اللهأأأأأأأأأم وال وليأأأأأأأأأههنأأأأأأأأأا    

 
  43 وكأأأأأأن للأأأأأأأني عأأأأأأا ى عليأأأأأأأا  معا يأأأأأأأا 
  

                                                           

 .71الصا ات:  سور  (17)
 .173سور  هل آمران:  (18)
 .07سور  األنبيا :  (19)
 .11سور  الث رمل:  (20)
 .2سور  احلجرات:  (21)
 الفصل العاشر ي حق اثار. 411مشكا  األنوار: ص (22)
 .24 صل ي  صة يوم الءدير  و صائص األئمة: ص 47ـ  40ص 3النا ب: ج (23)
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أ ســمها  ــيمن  ــال اهلل آثوجــل : »آــن الصــد ات   قــال  وســ ل اإلمــام الصــاد  
وت  عب من سهم الءارمى الءين ينادون بندا  اثاهلية شي اً   لف: وما ندا  اثاهليـة   ـال: 

 .(24)«والدما هو الرجل يقول يا لب   ين   يقع بينهما القتل 
:  يدثـــة  ألن اليئكـــة  ـــانوا ينادو ـــا يـــا وي احلـــدي): إن مـــن أمســـا   ا مـــة الثهـــرا  

 ا مة إن اهلل ا طفاك و هرك وا طفاك آلحم نسا  العالى يا  ا مـة ا نـت لربـك واسـجدي 
 .(25)وار عل مع الرا عى  وحتدثهم

  ال:  آن رسول اهلل  وآن أمري الؤمنى 
مــــة رأح احلســــى متشــــحطاً بدمــــ    تصــــيح واولــــداه  وا ــــر   ــــؤاداه   تصــــيح ميثــــل لفا »

وينــادون أهـل القيامـة:  تــل اهلل  ا ـل ولـدك يـا  ا مـة   ـال  يقـول  اليئكـة لصيحـة  ا مــة
 .(26) احلدي)…« اهلل آث وجل أ عل ب 

مـى بـل ت يقصد بـ  وجـود  ا ـل زمـ  بـى الكي (28) لوات اهلل آليها:  مث  (27)و وهلا
الفصل الر يب  حي)  ان الكيم حىت هءا القطـع يـدور حـول األ ـول والفـروع  والكـيم مـن 

 إ  السجد إلثبات احلق وإحقا  . هنا يبدأ حول  بية حقها السلوب حي) جا ت
 

 اعلموا أني فاطمة

 التعريف بالنفس
ءا آـرمل اإلمـام يستحب أن يعرمل اإلنسان نفس  للناح إرا  ـان  يـ  الفائـد   ولـ مسةلة:

أنشـد م اهلل »احلسى  آلي  الصي  والسيم  نفس  ي يوم  ربي   حي)  ـال بـأآلحم  ـو  : 
أنشــد م اهلل هــل  علمــون … هــل  عر ــون .. أنشــد م بــاهلل هــل  علمــون أن جــدي رســول اهلل

أنشــد م اهلل هــل  علمــون أن أمــل  ا مــة الثهــرا  بنــف يمــد … أن أ  آلــل بــن أ   الــب
                                                           

 .027مستطر ات السرائر: ص (24)
 و يفية وتدهتا. نبء  من أحوال الصديقة الطاهر   440دد القوية: صالع (25)
 .آقاب من  تل احلسى  417ثواب األآمال: ص (26)
 الت روت اخلطبة. أي  ول السيد  زينب  (27)
 حي)  الف آليها السيم:  مث  الف: اآلموا اين  ا مة ..  (28)
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وأن محــث  ســيد … .. وان جــدخ  د ــة بنــف  ويلــد أول نســا  هــءه األمــة إســيماالصــطفحم
 .(29)«الشهدا  آم أ .. وأن جعفراً الطيار آمل..

 : و ال 
 أنأأأأأأأأأأأأأأأأا الحسأأأأأأأأأأأأأأأأين بأأأأأأأأأأأأأأأأن علأأأأأأأأأأأأأأأأي

 
 أحمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي عيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاال  أبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي 
  ليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت أن ال أنثنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي 

 
  32 أمضأأأأأأأأأأأأأأي علأأأأأأأأأأأأأأ   يأأأأأأأأأأأأأأن النبأأأأأأأأأأأأأأي 
اثـامع ي الشـام  حيـ)  ـال و ءلك اإلمام السـجاد  آليـ  الصـي  والسـيم  ي السـجد  

« :  أيها الناح من آر    قد آر    ومن مل يعر    أنا أآر   بنفسل  أنا ابن مكة ومىن
 .(31)«أنا ابن الرو  والصفا  أنا بن يمد الصطفحم..

ـــ   ـــال:  أيهـــا النـــاح مـــن آـــر    قـــد آـــر    ومـــن مل يعـــر    أنـــا أآر ـــ  »وآـــن أ  رر ان
 ائـد  يقـول: آلـل جنـاد  أبـو رر الءفـاري  مسعـف رسـول اهلل بنفسل  أنا جنـدب بـن 

 «الــربر   آلــل  ا ــل الكفــر   منصــور مــن نصــره  مــءول مــن  ءلــ   ملعــون مــن جحــد وتيتــ 
 .(32)احلدي)

مــن غــري  ــر  بــى أن يكــون التعريــا باتســم أو بالو ــا  و ــد جــا  ي القــرهن احلكــيم: 
  إني رسول اهلل إليخم جميعا

 .(34)  رلكوما أشب (33)
ومـا  وولـده احلسـى ومن هءا الباب ما ورد من حدي) الفا ر  بـى أمـري الـؤمنى 

 أشب    قد ورد: 
 ان جالساً رات يوم وآنده أمري الؤمنى آلل بن أ   الب  د ل   إن رسول اهلل »

: يـا رسـول اهلل أيانـا  قال آلـل… وأجلس  ي حجره  أ ءه النيب  اإلمام احلسى 
 … ب إليك؟أح

                                                           

 .07ـ  00اللهومل:  (29)
 . مقتل   صل ي 127ص 2النا ب: ج (30)
 آلحم يثيد بن معاوية لا أد ل آلي .   احتجاج آلل بن احلسى 311اتحتجاج: ص (31)
 .442إرشاد القلوب: ص (32)
 .110سور  األآرامل:  (33)
وإذ قال موس  لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون إني رسول   و يها: 0و  1وانظر أيبا سور  الصا:  (34)

 .…ال عيس  بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول اهلل إليخم مصدقاوإذ ق  و...اهلل إليخم
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  قال احلسى: يا أبت من  ان أآلحم شر اً  ان أحب إ  النيب.
 لولده: أ فا رين يا حسى.  ال آلل 

  ال: نعم يا أبتاه إن ش ف.
أنــا  ائــد … : أنــا أمــري الــؤمنى  أنــا لســان الصــاد ى  أنــا وزيــر الصــطفحم قــال آلــل 

هلل  عــا   لقـــ  أن يعتصــموا بــ  ي  ولــ  أنــا حبــل اهلل التــى الــءي أمــر ا… الســابقى إ  اثنــة
واعتصموا بحبل اهلل جميعا   عا : 

أنا الءي  ال اهلل سـبحان  …   أنا جنم اهلل الثاهر(35)
اليسبقونه بأالقول وهأم بأةمره يعملأون بل عبا  مخرمون  يـ : 

  أنـاآرو  اهلل الـت (36)
هلل مـن د لـ   ـان همنـاً   مـن  سـك ت انفصام هلـا  أنـا بـاب اهلل الـءي يـؤ حم منـ .. أنـا بيـف ا

عم يتساءلونأنا … بوتيت ويبت أمن من النار
أنا النبأ … آن وتيت يوم القيامة  (37)

ــ إ  أنـا … أنا حل آلحم الصي   أنا حل آلحم الفيح  أنا حل آلحم  ري العمل… العظيم
للحسى: أمسعـف   قال النيب  : ـ أنا  سيم اثنة والنار.  عندها سكف آلل  ال 

يــا أبــا آبــد اهلل مــا  الــ  أبــوك وهــو آشــر آشــري معشــار مــا  الــ  مــن  بــائل  ومــن ألــا ألــا 
: يـــا أبـــف أنـــا احلســـى بـــن آلـــل بـــن أ   قـــال احلســـى…  بـــيلة  وهـــو  ـــو  رلـــك أآلـــحم

 الب  وأمل  ا مة الثهرا  سيد  نسا  العالى وجدي يمد الصطفحم سيد ب  هدم أمجعى  
يا آلل إن أمل أ بـل مـن أمـك آنـد اهلل وآنـد النـاح أمجعـى  وجـدي  ـري مـن  ت ريب  ي  

ـــ إ  أن  ــال: ـ يــا آلــل أنــف آنــد اهلل  عــا  … جــدك وأ بــل آنــد اهلل وآنــد النــاح أمجعــى
 .(38)احلدي)« أ بل م   وأنا أ خر منك باآلبا  واألمهات واألجداد

                                                           

 .123سور  هل آمران:  (35)
 .47ـ  40سور  األنبيا :  (36)
 .1سور  النبأ:  (37)
 .01ـ  03الفبائل: ص (38)
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شـــي) وا تخـــر أنـــا بعلـــل بـــن أ   يفتخـــر يـــوم القيامـــة هدم بابنـــ : »و ـــال رســـول اهلل 
 .(39)« الب

إن رجـيً  ـا ر آلـل بـن أ   الـب »وي  تاب سليم آن أ  رر وسلمان والقداد  الوا: 
  قـال رسـول اهلل   ًلعلــل: أي أ ـل  ــا ر العـرب  أنـف أ ــرمهم ابـن آــم وأ ـرمهم أبــا

اً وأ ـــرمهم آمـــاً وأ ـــرمهم أ ـــاً وأ ـــرمهم نفســـاً وأ ـــرمهم نســـباً وأ ـــرمهم زوجـــة وأ ـــرمهم ولـــد
 .(40)«وأآظمهم آناً  بنفسك ومالك

 مـــا يســـتحب اتنتســـاب إ  األب أيبـــا  ولـــءا  الـــف  آليهـــا الصـــي  والســـيم :  وأ  
 يمد .

 التقدم و يم غريمها. وهكءا جند ي  يم اإلمام احلسى 
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجهاو بل رلك  ال  عا : 

 و.. (41)
 النفت ت بالقصد الء ور بل ألغراض شيطانية   من الررائل. أما  عريا

إن اهلل  د أرهب آنكم محية اثاهليـة و خرهـا باآلبـا   النـاح بنـو : » ال رسول اهلل 
هدم وهدم مــن  ــراب مــؤمن  قــل و ــاجر شــقل لينتهــى أ ــوام يفخــرون برجــال إ ــا هــم  حــم مــن 

 .(42)« حم جهنم
 :لؤمنى وي الشعر النسوب إ  أمري ا

 أيهأأأأأأأأأأأأا الفأأأأأأأأأأأأاخر جهأأأأأأأأأأأأال  بالنسأأأأأأأأأأأأ 
 

 إن النأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاس الم وهب 
 هأأأأأأأأأأل تأأأأأأأأأأراهم خلقأأأأأأأأأأوا مأأأأأأأأأأن فضأأأأأأأأأأة 

 
 أم حديأأأأأأأأأد أم نحأأأأأأأأأاس أم ذهأأأأأأأأأ  

 هأأأأأأأأل تأأأأأأأأراهم خلقأأأأأأأأوا مأأأأأأأأن فضأأأأأأأألهم 
 

 هأأأأل سأأأأوى لحأأأأم وعظأأأأم وعصأأأأ  
 إنمأأأأأأأأأأأأأأأا الفدأأأأأأأأأأأأأأأر لعقأأأأأأأأأأأأأأأل ثابأأأأأأأأأأأأأأأت 

 
  23 وحيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاء وعفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا  وأ ب 

  
 وأيبا:

                                                           

 .424ص 3النا ب: ج (39)
 .73 تاب سليم بن  يت: ص  (40)
 .14سور  التحرمي :  (41)
 وند.يوم  ا 127ص 7شرح النهج: ج (42)
 .07: صديوان اإلمام آلل  (43)
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 كأأأن ابأأأن مأأأن كأأأبت واكتسأأأ  أ بأأأا  
 

 سأأأأأأأأأأأأأ يغنأأأأأأأأأأأأأك محمأأأأأأأأأأأأأو ه عأأأأأأأأأأأأأن الن 
 فلأأأأأأأأيس يغنأأأأأأأأي الحسأأأأأأأأي  نسأأأأأأأأبته 

 
 بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأال لسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه وال أ ب 
 ان الفتأأأأأأ  مأأأأأأن يقأأأأأأول هأأأأأأا أنأأأأأأا ذا 

 
  22 لأأأأأيس الفتأأأأأ  مأأأأأن يقأأأأأول كأأأأأان أبأأأأأي 
  

 وأيبا: 
وال تمشأأأأأأأأين فأأأأأأأأي منخأأأأأأأأ  اهر  
 فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاخرا  

 

  21 نعمأأأأأأأأأأأا  قليأأأأأأأأأأأأل يحتويأأأأأأأأأأأأك ترابهأأأأأأأأأأأأا 
  

أي جمــال  وهلــا آليهــا الســيم:  اآلمــوا أين  ا مــة   عريــا بنفســها الشــريفة   ــل تيبقــحم 
للتشــــكيك بشخصــــية التحــــدك  ســــوا  لــــدى  ــــل  ــــرد  ــــرد مــــن اثمهــــور الءفــــري احلاضــــر ي 
الســـجد  أو آنـــد الءـــائبى الـــءين يصـــلهم هـــءا احلـــدي) واتحتجـــاج ي الدينـــة النـــور  وســـائر 

 البلدان  ي رلك اثيل أو األجيال اليحقة..
ـــة  شـــكيكية وبـــءلك    ـــا  بصـــدور هـــءا احلـــدي)   ـــد  طعـــف الطريـــق آلـــحم أيـــة ياول

 الصا ب منها.
 ـــي ميكـــن بعـــد رلـــك للطءـــا  ومر ـــث تهم مـــن روي األ ـــيم الســـمومة وأ ـــحاب البـــمائر 
النحر ــة أن   هبــوا  مفعــول رلــك احلــدي) آــرب ســيح  التكــءيب  و اإلنكــار :  مــن  ــال 

 إن هءا احلدي) لفا مة ؟ 
 .(46)؟أو من  ال: إ ا  ا مة بنف يمد 

                                                           

 .07: صديوان اإلمام آلل  (44)
 .07: صديوان اإلمام آلل  (45)
 ما أنكر البعض وشكك ه رون ي  حة نسبة آدد من  طب و لمات  ج البيغة لإلمام أمري الؤمنى آلل   (46)

 الصـي  والسـيم   بـل إن  أو جهل مدى  حة نسبة آدد مـن الكلمـات إ  العديـد مـن العصـومى  آلـيهم
  سما من اخلطب والكلمات انتحلها أمثال معاوية لنفس  !.
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 وأبي محمد

 ماذا )وأبي محمد(؟ل
 وهلا آليها السيم:  وأ  يمد   لحم اهلل آلي  وهل   حي) إن السـلمى  ـانوا  ـد مسعـوا 

 .(47)يقول  راراً:   ا مة ببعة م   الرسول 
 .(48)«هل نور آي  و ر   ؤادي: »ويقول 
 .(49)«هل م  وأنا منها: »ويقول 
 .(50)« عا   طم من أحبها من النارإ ا مسيف  ا مة  ا مة ألن اهلل : »ويقول 

 .(51)«أل ا  طمف هل وشيعتها من النار»وي حدي): 
 ا مــــة ببــــعة مــــ  مــــن هراهــــا  قــــد هراين ومــــن هراين  قــــد هرى اهلل آــــث : »ويقــــول 

 .(52)«وجل
 .(53)« ا مة ببعة م  يسخطها من يسخط  ويرضي  ما أرضاها: »ويقول 

 .(54)« من أغببها  قد أغبب »وي حدي): 
 . (55)«من سرها  قد سرين ومن سا ها  قد سا ين»وي حدي): 

 .(56)« ا مة أآث الربية آللا : »و ال 
مــن آــرمل هــءه  قــد آر هــا ومــن مل يعر هــا  هــل : »وهــو ه ــء بيــد  ا مــة  و ــال 

                                                           

 .3ح 44اجمللت  124األمايل للشيخ الصدو : ص (47)
 .10ح 73اجمللت  200اتمايل للشيخ الصدو : ص (48)
 ار.بالليل ومل  د ن بالنه باب العلة الت من أجلها د نف  ا مة  4ح 101راجع آلل الشرائع: ص (49)
  ا مة. ب باب العلة الت من أجلها مسيف  ا مة  1ح 170آلل الشرائع: ص (50)
  ا مة. باب العلة الت من أجلها مسيف  ا مة  1ح 177آلل الشرائع: ص (51)
 .473ص 10شرح  ج البيغة تبن أ  احلديد: ج (52)
 .470ص 10شرح  ج البيغة تبن أ  احلديد: ج (53)
  صل ي حب النيب إياها  آن البخاري. 434ص 3النا ب: ج (54)
  صل ي حب النيب إياها. 334ص 3النا ب: ج (55)
  صل ي حب النيب إياها. 334ص 3النا ب: ج (56)
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 ا مــة بنــف يمــد وهــل ببــعة مــ  وهــل  لــيب وروحــل الــت بــى جنــيب   مــن هراهــا  قــد هراين 
 .(57)«هرى اهللومن هراين  قد 

 ا مـــة ســـيد  نســـا  العـــالى مـــن األولـــى واآل ـــرين  وإ ـــا لتقـــوم ي يراهبـــا : »و ـــال 
 يسلم آليها سـبعون ألـا ملـك مـن القـربى وينادو ـا مبـا نـادت بـ  اليئكـة مـرمي  يقولـون: يـا 

 .(58)احلدي)«  ا مة إن اهلل ا طفاك و هرك وا طفاك آلحم نسا  العالى
إلفا اً إ  حقيقـة  وجـب  (59)حادي) األ رى   كان ي اإلشار  إ  رلكإ  آشرات األ

بنـف رلك النـيب الـءي أنقـء م مـن الظلمـات إ   و عاً ا رب ي النفوح   هل  لكلماهتا 
النــور ومــن أســفل درجــات الءلــة إ  أر ــع درجــات العــث   و لماهتــا امتــداد لتلــك الســري   و مــا 

 . سيبل من سيعرض آن  لماهتا  ضل من ضل ب آراض  آن  يم 

وجـــ  ه ـــر أيبـــا:  اإلشـــار  إ  هـــءه العي ـــة الســـببية يثـــري آـــاد  ي النفـــوح  (60)ولـــءلك
 ـــد  ـــوي منـــء  ـــرت   صـــري  والعوا ـــا شـــديد  التـــأجج  آا فـــة أ ـــوى ـ  ا ـــة والنـــيب 

 .(61)واتلتهاب ـ مما يد ع الناح إ   قبال أ وى لواآظها وإنءارها
 

  04 وا  أقول عو ا  وبد

 
 التةكيد والتخرار

يستحب التأ يد والتكرار بشـكل  فصـيلل أو بنحـو إمجـايل للمطالـب الهمـة  لـا  مسةلة:
يتبـــمن مـــن التـــأثري األ ـــرب ي  قبـــل الســـتمع للموآظـــة واإلنـــءار   مـــا  الـــف آليهـــا الســـيم: 

 ـــة غـــري  آـــودا وبـــدوا . ومـــن هـــءا البـــاب بعـــض التكـــرار ي القـــرهن الكـــرمي وان  ـــان لـــدى الد

                                                           

 .200ص 1 شا الءمة: ج  (57)
 .جملت ي ر ر منا ب  ا مة  127روضة الواآظى:  (58)
 .بنف يمد  أي إ  أ ا  (59)
 ا السيم:  وأ  يمد .أي: للسر ي  وهلا آليه (60)
 و د ر ر اإلمام الؤلا دام ظل  وجها ثالثاً لءلك  بل  ليل حتف آنوان  اآلموا أين  ا مة . (61)
 وي بعض النسخ:  أ ول آوداً آلحم بد   والعىن واحد. (62)
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 األول.
وانـ  اخلليفـة  مـن التأ يـد آلـحم وتيـة أمـري الـؤمنى  ومن  أيبا مـا  ـرره رسـول اهلل 

مـــن بعـــده ورلـــك ي أمـــا ن آديـــد  وي مناســـبات متلفـــة   مـــا ي حجـــة الـــوداع حيـــ) مجـــع 
الصحابة و رر آليهم  ألسف أو  بكم من أنفسكم  ثيثاً وهم  يبون بالتصديق واتآرتامل 

و ال:  من  نف موته  علل مـوته  اللهـم وال مـن واته وآـاد مـن آـاداه  يد آلل  مث ر ع
وأحب من أحب  وابءض من أبءب  وانصر من نصره وا ءل من  ءل  وأدر احلـق معـ  حيثمـا 

 . (63)دار 
أنفــءوا »آنــدما أمــر أ ــحاب  بتجهيــث جــيش أســامة حيــ)  ــال:  ومنــ  أيبــا مــا  ــرره 

 .(64)و رر رلك« لا آن جيش أسامة لعن اهلل من خت
مـن  ـان بـ  آلـة  ليقـل آليهـا ي  : »و ءلك ما ورد ي  كرار بعض األدآية مثل  ول  

 .(65)احلدي)…«  ل  باح أربعى مر  مد  أربعى يوماً: بسم اهلل الرمحن الرحيم
إرا حــدك احلــدي) أو ســ ل آــن   ــان رســول اهلل »وروي آــن ابــن آبــاح أنــ   ــال: 

 .(66)«ليفهم ويفهم آن األمر  رره ثيثاً 
مث ان  ت  ر  ي التكرار بى: التكرار باللفظ  قـول ابـن مالـك:   البـيءم البـيءم يـا را 

 السادي . 
أو بــالعىن.. أو مــا يــدل آلــحم التكــرار   قوهلــا  آليهــا الصــي  والســيم :  آــودا وبــدوا . 

تن الكـــيم  (67)وا ـــا  ـــدمف  آـــودا  مـــع ان األول أســـبق ي األســـلوب والتسلســـل اخلـــارجل
   أ ا آليها السيم  ريـد ان (68)مكان العود وما هو الكان ل  يقدم  ما ر ره آلما  البيغة

  قول: اين ا ول مكرراً  مث  الف:  وبدوا   صرحيا مبا يدل آوداً آلي   لوحياً.
 وهلــــا آليهــــا الســــيم:  آــــودا وبــــدوا  أي: أوت وه ــــرا  أي ان  يمــــل األ ــــري هــــو رات  

                                                           

 . 170الصوارم الهر ة: ص (63)
 .171ص 17  وشرح النهج ج14ص 0شرح  ج البيغة تبن أ  احلديد: ج (64)
   وغريه.10الفصل  11أنظر مصباح الكفعمل: ص (65)
 .42مكارم األ ي : ص (66)
 إر  يبدأ  اإلنسان بشل  مث  يعود  إلي  مر  أ رى. (67)
 ألمهيت  جدير بان يعاد مؤ دا   هو  يل  و يطة  تن يعاد ويكرر. أي ان  يمها  (68)
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ل األول  ت أن أ ــــول شــــي ا مث أ كلــــم مبــــا ينا بــــ  ويعارضــــ   مــــا هــــو شــــأن  ثــــري مــــن  يمــــ
 السياسيى وأرباب السلطات ومن أشبههم.

 

 وال أقول ما أقول غلطا ، وال افعل ما أفعل كططا  

 عصمتها 
   ـــان يـــدل آلـــحم آصـــمتها (69)هـــءا مبـــا اً إ  ســـائر األدلـــة إن  يمهـــا  مسأأأةلة:

 يءلب وت يشطب  والشطب هو اتبتعاد آن احلق.العصوم ت خيطأ وت 
ر ـرت الفعـل  والفر  بى القول والفعل واضح  والكيم وان  ان ي القول هنا لكنهـا 

أيبا  أ يداً من باب األولوية العر ية  من ت يكون  علـ  شـططا ت يكـون  ولـ  غلطـاً. وهنـاك 
 .(70)وج  ه ر وهو ان  القول  لدى الد ة من مصاديق  الفعل 

 وهلــا آليهــا الســيم:  وت أ ــول مــا أ ــول غلطــا  أي أن  يمــل مل يصــدر إت آــن بصــري  
وحكمة وهو مطابق للوا ع  إر  ثرياً ما يقول القائل شي ا مث إرا رأى احملءور  ي   ال ان  أ طأ 

 ي  يم   و نازل آن مقالت  هبءه احلجة.
 

 حرمة القول بالغلط
 : مسةلتانهنا 
 لب  د يكون حراما.: القول الءأ

 و د يكون مرجوحا ت مينع آن نقيب .
 .(71)و د يكون غري رلك

 (72)إر ان الءلب  د يقصد ب  العمد  و د يراد ب  السهو  والقول الءلب إرا أريد ب  العمد

                                                           

   حدي) الكسا . ا  راجع مقدمة اثث  األول من  تاب  من  ق  الثهر  (69)
  يكون  ت أ عل   أ يدا لـ  ت أ ول . (70)
 إشار  إ  اخلطأ سهوا  الءي ت ينطبق آلي  حكم من األحكام اخلمسة خلروج  آن مقسمها. (71)
 أي  ال  وًت غري مطابق للوا ع آمدا. (72)
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 ـد يكـون يرمــا  مـا ي األحكـام الشرآيــة أو األمــور العقائديــة أو مـا أشـب  رلـك  و ـد يكــون 
وت  رت ـــب آلـــحم الءلـــب  يـــ   (73) ـــان  يمـــا مل يـــر الشـــارع لعر تـــ  موضـــوآية  مرجوحـــا   مـــا إرا

 يءور وت انطبق آلي  آنوان يرم  الكءب   تأمل. 
 وأما القول الءلب ـ إرا أريد ب  السهو ـ  هو  ابع ي حكم  للتقصري ي مقدما  .

للـنفت و ءلك األمر ي  ل  عل شب آن الصواب وابتعد و ان من مصاديق الظلـم ب: 
 أو للءري  آمداً أو سهواً  ما سبق.

:  وت ا عـــل مـــا و شـــططا  أي: ظلمـــاً وابتعـــاداً آـــن احلـــق  والـــراد مـــن الفعـــل ي  وهلـــا 
ا عل  هو جمي ها السجد ومنا رهتا آلياً  آلي  الصي  والسيم   والفعل يشمل الكـيم أيبـا  

 قيقة وهءا آلحم حنو اجملاز. ما ان القول يشمل الفعل أيبا وان  ان راك آلحم حنو احل
 .(74)«الستبد متهور ي اخلطأ والءلب: » ال أمري الؤمنى 

 .(75)«من  ثر مراؤه مل يأمن الءلب: »و ال 
انــ   بــحم ي امــرأ   ثوجهــا رجــل آلــحم حكمهــا  اشــتطف آليــ   : »وي احلــدي) آنــ  

 .(76)« قبحم أن هلا  دا  مثلها ت و ت وت شطب
وانه كان يقول سفيهنا عل  اهلل كططا وي القرهن الكرمي:

(77). 
فقالوا ربنا رب السماوا  واهر  لن ندعو من  ونه إلها  لقد قلنا إذا  و ال  عا : 

كططا
 70 . 

إذ  خلوا عل   او  ففزع منهم قالوا ال تدف خصأمان بغأ  بعضأنا و ال سبحان : 
عل  بعض فاحخم بيننا بالحق وال تشطط

(79). 
 

                                                           

 أي ت مثل الشؤون اتآتقادية. (73)
 .14الفصل  01غرر احلكم ودرر الكلم: ص (74)
 .0الفصل  202غرر احلكم ودرر الكلم: ص (75)
 .031 صل ر ر الهور ح 444ص 4دآائم اإلسيم: ج (76)
 .2سور  اثن:  (77)
 .12سور  الكها:  (78)
 .44سور  ص:  (79)
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 ول من أنفسخملقد جاءكم رس

 لماذا رسول من أنفسخم؟
يلثم ي حكم العقل ومن باب  اآد  اللطا أن يكون النيب من البشر  و د  ال  مسةلة:
لقد جاءكم رسول من أنفسخمسبحان : 

 أي مثلكم ي اخللقة. (80)
ولو جعلناه ملخا لجعلناه رجال وللبسنا عليهم ما يلبسونو ال  عا : 

(81). 
  أمـا اللـك  ـي   إر النـاح  (82)ي مظان أن يكـون أسـو  و ـدو  للنـاحورلك تن البشر 

يقولــون انــ  ملــك وهــو جمــرد مــن دواآــل العصــية ولــ   ــوى ت  لكهــا ولــ  أحكــام غــري أحكامنــا 
 ي يكون لنـا  ـدو   و ـءلك إرا  ـان مـن اثـن  أو مـن جـنت ه ـر. وميكـن القـول بـان جعلـ  

واجبـا   لـيت سـبحان  ملثمـا بـءلك  إر اإللـثام ـ  بشراً من بـاب اللطـا ولكـن لـيت  ـل لطـا
 يما الثم ب   عا  نفس  ـ إ ا يكون ي ا ل  بليغ الرسالة  سوا   ان بسبب البشـر أم بسـبب 

 غري البشر   ما  رر ي آلم الكيم.
 

 عزيز عليه ما عنّتم

 من موا فا  القائد
آنــف وشــق و ــعب آلــحم  يلــثم أن يكــون القائــد حبيــ) يعــث آليــ  ويشــق آليــ  مــا مسأأةلة:

رآيت    ما يعث آلحم األب ما  ري آلحم ابن   إر القائد هـو األب الروحـل  وألنـ  إرا مل يكـن 
يهتم برآيت  حىت يشق آلي  ما يشق آليهم ت يصلح ان يكون رلك الءي يقود سـفينة الرآيـة 

 حنو شا ئ السيم ي  بم التيارات وأمواج الفنت وأآا ري البي .
ولـو  ـان مــن أدج درجـات العنــف     يــدل آلـحم آـث  رلــك آلـحم الرســول ولكانـة  مـا

 تن الطبيعة سارية من الصءري  ا  الكبري    ما  رر ي آلم النطق.

                                                           

 .140سور  التوبة :  (80)
 .7سور  األنعام:  (81)
  بأوامره جل وآي وجتنب  ار كاب العا ل  هو يصلح ان يكون أسو  ي  بليء  الرسالة رغم الصاآب  وي التثام (82)

 رغم ان  ـ  سائر الناح ـ مر ب من روح وجسد ورغم وجود القو  الءببية والشهوانية و..  ي   ا  غري رلك.
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 ــان يشــق   :  مــا آنــتم  أي مــا آنــتكم أي مــا  ــعب وشــق آلــيكم   انــ   وهلــا 
آنـــد  ئيـــل لعثرا آليـــ   ـــل مـــا شـــق آلـــحم أمتـــ  ي حـــال حيا ـــ  وبعـــد مما ـــ   ولـــءا  ـــال 

:  شــــدد آلــــلل و فــــا آلــــحم أمــــت   آلــــحم آكــــت احلكــــام الــــدنيويى  حبــــوره لقــــبض روحــــ  
و ـــيب القــــو  والســــلطة الـــءين ت يهمهــــم إت أمــــر أنفســــهم وإت الثيـــد مــــن األمــــوال والقــــدر  

 والشهوات  وان  ان  ل رلك آلحم حساب األمة وا تطاآا من أ واهتا وحقو ها.
نظر إ   قري اخنر   ـم ثوبـ    خـر     قد ورد أن   ى وهكءا  ان آلل أمري الؤمن

 .(83) م  ميص  وألقاه إلي 
 ــان آلـــل بــن أ   الــب لـــيطعم النــاح  بـــث الــرب واللحـــم  » ـــال:  وآــن أ  جعفــر 

 .(84)«وينصرمل إ  منثل  ويأ ل  بث الشعري والثيف واخلل
 

 حريص عليخم

 الحرص عل  الرعية
الراآــل ـ ي أيــة درجــة ومنثلــة  ــان  وســوا  ا ســعف دائــر  يلــثم أن يكــون القائــد و  مسأأةلة:

ـ حريصا آلـحم شـؤون أ باآـ  ورآيتـ . ومعـىن احلـرص آلـيهم احلـرص آلـحم  (85)رآيت  أم  بيقف
هـــدايتهم وســـعادهتم ي الـــدنيا واآل ـــر  و قـــدمهم ي شـــىت األبعـــاد اثســـمية والروحيـــة  الاديـــة 

 . والعنوية  ورلك تن حءمل التعلق يفيد العموم
ومـن الواضـح إن احلـرص ـ وهـو شـد  اتهتمـام والتمسـك والتعلـق بشـل  ـ آلـحم اخلـريات 

الــؤمن آلــحم الطاآــات حــريص وآــن احملــارم : »حســن ممــدوح  ما  ــال أمــري الــؤمنى آلــل 
 .(86)«آفيا

 أما الءموم  هو احلرص آلحم الدنيا الفانية وشهواهتا الدنية.
ت النفا   ساو  القلب ومجـود العـى واإل ـرار أربع من آيما: » ال اإلمام الصاد  

                                                           

 .343ص 22حبار األنوار: ج (83)
 .347ص 22حبار األنوار: ج (84)
 ة أم لفرد واحد.أي سوا   ان  ائداً تمة أم لشعب أم لقبيلة أم حلثب أم لعائل (85)
 .1137ح 72غرر احلكم ودرر الكلم: ص (86)
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 .(87)«آلحم الءنب واحلرص آلحم الدنيا
 .(88)«هيك الناح ي ثيك: الكرب واحلرص واحلسد: »و ال 

ــــــــ   ــــــــا م واحلــــــــرص  ــــــــان هدم : »وآن ــــــــحم أن أ ــــــــل مــــــــن  وإي ــــــــ  احلــــــــرص آل محل
رص مفتـــاح التعـــب أي بـــ  احلـــ: »ي و ـــيت  تبنـــ  احلســـى  و ـــال أمـــري الـــؤمنى 

 .(90)«احلرص آيمة الفقر… ومطية النصب
 .(91):    ري الناح من ا رج احلرص من  لب  و ال 

لقأأأد  ـــي هـــءه اآليـــة:  هـــءا وي بعـــض الروايـــات الـــوارد  ي  أويـــل اآليـــة البار ـــة أنـــ  
 ــال: مــا  عزيأأز عليأأه مأأا عنأأتم ــال:  مــن أنفســنا    ــال:  جأأاءكم رسأأول مأأن أنفسأأخم

 ال: بشيعتنا رؤومل  بالمؤمنين رؤو  رحيم ال: آلينا   حريص عليخم ال:  آنتنا 
 .(92)رحيم   لنا ثيثة أرباآها ولشيعتنا ربعها

 

 بالمؤمنين رؤو  رحيم

 بين الرأفة والرحمة 
يلثم أن يكون القائد رؤو ا رحيما  والفر  بينهمـا أن الصـفة األو   تعلـق بالعمـل  مسةلة:

ة  ـر بب بالقلـب واثـوانح  ي  بـال الفـظا الـءي يعكـت  شـونة األ عـال وهـل واثوارح  والثاني
ولأأو كنأأت فظأأا حالــة  ارجيــة  وغلــيظ القلــب وهــل حالــة دا ليــة   مــا ي اآليــة الكرميــة: 

غليظ القل 
(93).. 

                                                           

 .440ات تصاص: ص (87)
 .171ص 1 شا الءمة: ج  (88)
 .22ب 117إرشاد القلوب:  (89)
 .72ـ  00حتا العقول: ص (90)
 .2073ح 421غرر احلكم ودرر الكلم :ص (91)
 .140  واآلية ي سور  التوبة:  110ص 4 فسري العياشل: ج (92)
 .117آمران:  سور  هل (93)
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ــــ   عالــــحم:  الأأأرحمن الأأأرحيمأمــــا  بسأأأم اهلل الأأأرحمن الأأأرحيمي  ول
   ـــاألول (94)

والظــاهر  والثــاين  لــيب  و يمهــا مــن مــاد  الرمحــة ومبعــىن واحــد  ت ان  ــارجل يتعلــق بــالظواهر 
هلما معنيى  ما  ال  بعض الفسرين. ولءا يقال:  ين رحيم القلب  وتيقال: رمحان القلـب  
ورمبــا يقــال بــ  ي   ــل منهمــا آلــحم اآل ــر لــو انفــرد  مــا  ــالوا بــءلك ي  الســكى والفقــري  

   والتفصيل ي الفصيت.و الظرمل واثار واجملرور
 الراد: ظاهره رحيم وبا ن  رحيم  ت  بعض الناح حي)  ـرى الءلظـة ي ظـاهره وبا نـ   

آـاد   -أو ي ظاهره  قب  أو ي با ن   قب   ان الءلظة إرا  انف ي الظاهر ت  نفـع معهـا 
توا عيـة لـ   والتصـنع الر ة البا نية  وإرا  انف الءلظة ي البا ن  ان الظاهر الر يق  صـنعا  -

 د ينفع ي  داع الناح لفرت   إت ان  ليت بـدائمل وت وـويل إر إن اثـوهر يصـنع مـا يصـنع  
 فــل اخللــوات ـ مــثًي ـ  صــنع الءلظــة  ــنعتها ي  لــك الــؤامرات الــت حتــاك  فيــة واخلطــب 

 مائر اخلبيثة.الشيطانية الت سرآان ما  نكشا للناح  تفبح  لك السرير  الشرير  و لك الب
إن اهلل آـــث وجـــل  لـــق العقـــل مـــن نـــور مـــثون مكنـــون ي ســـابق : » ـــال رســـول اهلل 

 جعل العلم نفس  والفهم روح  والثهد رأس  واحليا  آيني  واحلكمة لسان  والرأ ـة مهـ  … آلم
 .(95)احلدي)« والرمحة  لب 

 .(96)«الءي أوجبت  آلحم نفسك من الرأ ة والرمحة»وي الدآا : 
 .(97)«يا معرو اً باإلحسان والرأ ة والرمحة: »وأيبا

 . (98)«وأسألك بامسك الءي  لقف ب  ميئكة الرأ ة والرمحة»وأيبا: 
  (99) وهلــا آليهــا الســيم:  بــالؤمنى  ختصيصــهم بالــء ر مــن جهــة ان الصــفتى الســابقتى

 ـان حريصـاً ما  ان يريـد حـىت آنـف النـا قى  و   انتا  شمين الؤمن والنا ق   الرسول 
آلــحم إميــا م وهــدايتهم وإنقــارهم و ــان يقــول حــىت بالنســبة إ  الكــا رين:  اللهــم اهــد  ــومل 

                                                           

 .1سور  الفاحتة:  (94)
   ان اهلل  بارك و عا   وى العقل بعشر  أشيا .247اخلصال: ص (95)
 .73اإل بال: ص (96)
 .271اإل بال: ص (97)
   األمسا  احلسىن.212البلد األمى: ص (98)
 ومها  آثيث آلي  ما آنتم  و حريص آليكم . (99)
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   أما رأ ت  ورمحت   مصبها  الؤمنون .(100) ا م ت يعلمون 
 

 تجدوه أبي  ون نسائخم  121 ف ن تعزوه وتعرفوه 

 التعر  عل  الرسول 
وان   قبــية الشــر ية ي  يمهـــا  وال ــب التعــرمل آلــحم الرســـول األآظــم  مسأأةلة:

 انــف  ــحتها ت  تو ــا آلــحم  ــد  القــدم بــل وت آلــحم إمكانــ   إت أن حكــم القــدم هنــا 
 يستفاد من اخلارج   ما هو بىا لدى اتلتفات.

 وبعـــده معر ـــة الرســـول»بعـــد بيـــان لـــثوم معر ـــة اهلل وحـــدوده:   ـــال أمـــري الـــؤمنى 
الرســول اإل ــرار بنبو ــ  وان مــا أ ــحم بــ  مــن  تــاب أو أمــر أو والشــهاد  لــ  بــالنبو   وأدج معر ــة ب

 .(102)احلدي)…«  ل  ءلك آن اهلل آث وجل
مل يبعــ) اهلل نبيــاً يــدآو إ  معر ــة لــيت معهــا  اآــة  وا ــا يقبــل : »وآـن أ  آبــد اهلل 

 اهلل آث وجل العمل من العباد بالفرائض الت ا رتضها آليهم بعد معر ة من جـا  هبـا مـن آنـده
ودآـــاهم إليـــ   ـــأول رلـــك معر ـــة مـــن دآـــا إليـــ  وهـــو اهلل الـــءي ت إلـــ  إت هـــو وحـــده واإل ـــرار 

مث معر ـــة  بربوبيتـــ   ومعر ـــة الرســـول الـــءي بلـــغ آنـــ  و بـــول مـــا جـــا  بـــ   مث معر ـــة الو ـــل 
 .(103)…«األئمة بعد الرسل الءي ا رتض اهلل  اآتهم ي  ل آصر وزمان آلحم أهل 

                                                           

 .03إآيم الورى : ص (100)
 خ:   ن  عثروه و و روه.وي بعض النس (101)
 .404 فاية األثر: ص  (102)
 .13ـ  14ص 1دآائم اإلسيم: ج (103)
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مل حيـل هلل حـيتً  ل احليل وحيرم احلرام بءـري معر ـة النـيب من زآم ان  حي: »وآن  
 .(104)…«ومل حيرم ل  حراماً 

  وهلا  لوات اهلل آليها:   عثوه  أي  نسبوه بء ر النسب من  والي .
و  عر ــوه   عر ــون شخصــ  ونســب   بــالعىن األآــم مــن النســبة اليــ   حــىت يعر ــوا ان  ا مــة 

 إلي    لحم اهلل آلي  وهل  .  آليها الصي  والسيم  منسوبة
و أ    هيـد لكـون  ـدك هلـا  تن  ـدك حـىت إرا مل  كـن حنلـة ـ  رضـًا ـ  كـون إرثـاً   تن 

  ا مة آليها السيم هل ابنت  الت  رث . 
 ت يقال: إرا  انف  دك إرثا  انف للثوجات حصة أيبا؟ 

ت هـــل   ـــلوات اهلل ألنـــ  يقـــال: الثوجـــات  ـــن يعـــرت ن بـــان  ـــدك ليســـف هلـــن  لـــم يبـــق إ
آليهـــا .  مـــا إرا مـــات زيـــد و ـــان ي حوز ـــ   تـــاب  واآـــرتمل األبنـــا  بأنـــ  لـــيت هلـــم وادآـــاه 

  التمهيد آلحم حسب  يم البلءا .  (105)أحدهم  قب  ان  يصبح ل  وحده   هءه اثملة
:  جتـــدوه أ  دون نســـائكم  هـــل يـــدل آلـــحم أ ـــا  ـــلوات اهلل آليهـــا هـــل مث إن  وهلـــا 

 ؟  ال بءلك بعض.يد  للرسول البنف الوح
 االنتساب إل  الرسول 

أن يبينوا نسبهم للناح وت شك أن النسـب والقـرب  يستحب لءرية الرسول  مسةلة:
 بــيلة آظيمــة ي الــدنيا واآل ــر   واتســتحباب إ ــا يكــون إرا مل يتو ــا  مــن رســول اهلل 

رأ  اهلاويـة القرشـية حيـ) أ ـا حكم شرآل آلـحم رلـك وإت وجـب البيـان   مـا بالنسـبة ا  الـ
 .(106) بلغ سن اليأح ي الستى من العمر وغريها ي اخلمسى

و ءلك  ب بيان النسب  يما يتعلق بشؤون اخلمت والث ا  ـ سـلباً وا ابـاً ـ وغـري رلـك   
 وهناك أحكام  ثري   ر بب بالنسب مء ور  ي الفق .

 .(107) طبت  أمام يثيدي  إ  النيب  و د انتسب اإلمام السجاد 
                                                           

 .7باب آلل الشرائع وأ ول اإلسيم ح 412آلل الشرائع: ص (104)
 أي:  جتدوه أ  . (105)
هنـاك أحكـام شـرآية آديـد   رت ــب آلـحم  ـون الـرأ  دون سـن اليــأح أو بلوغهـا سـن اليـأح  مـء ور  ي  تــاب  (106)

 ح والطي  وغريمها.النكا 
 .44ح 37ب 172ص 21حبار األنوار:ج (107)
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ما بال أ ـوام يقولـون أن رحـم رسـول اهلل ت ينفـع يـوم القيامـة بلـحم : »و ال رسول اهلل 
 .(108)«واهلل إن رمحل لو ولة ي الدنيا واآل ر 

حسب األدب أشرمل مـن حسـب : »مث ان  ت منا ا  بى ما ر رناه وما ورد من  ول  
 .(109)«النسب

 .(110)«بنعم النسب حسن األد: »و ال 
 .(111)« خر الر  بفبل  ت بأ ل   بأهل  : »و ال 
 .(112)«ليسف األنساب باآلبا  واألمهات لكنها بالفبائل احملمودات: »و ال 

 

 و أخا ابن عمي  ون رجالخم

 أخ الرسول 
 دون غريه. أخ للرسول  يستحب بيان أن أمري الؤمنى آلياً  مسةلة:

أ ـاً  و ـد  آليـاً  مـن أجلـ  اختـء رسـول اهلل وي رلك  كريت لنفت الءرض الـءي 
 . (113)يكون بيان رلك واجباً 

 ـــاخلوض ي  بـــائل   (115)ور ـــره آبـــاد  (114)آبـــاد  وإرا  ـــان النظـــر إ  وجـــ  آلـــل 
 آباد  وبشكل أو .

 وهلا آليها السيم:  وأ ـا  أي أن آليـاً  آلي  الصي  والسـيم  مصــوص بات ــو  للنـيب 
 وهلــ  وســلم  وانــ  ابــن آــم  ا مــة  آليهــا الســيم   ولعلــ   هيــد لكونــ    ــلحم اهلل آليــ  

                                                           

 .11  واإل صاح: ص11ح 30اجمللت  347األمايل للشيخ الفيد: ص (108)
 .1114ح 420غرر احلكم: ص (109)
 .1110ح 420غرر احلكم: ص (110)
 .7307ح 227غرر احلكم: ص (111)
 .7300ح 227غرر احلكم: ص (112)
أ ا دون غريه من  آلياً  رلك   أي آلحم بيان  لسفة اختار الرسول   ما إرا  و فف هداية إنسان آلحم  (113)

 سائر السلمى و يهم القريب والبعيد والشاب والشيخ و.. .
 . صل ي يبت   424ص 3النا ب: ج (114)
 .301  والعمد :ص443ات تصاص: ص (115)
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 دون غريه  تن األخ يقوم مقام أ ي . و ي  
 .(116)أو أن اثملتى لثيد التعريا هبما ولوجود من  د  هل األ ل أو ات تصاص

 ــان يل آشــر مـــن » ـــال:  آــن آلــل  وي احلــدي) آــن زيــد بـــن آلــل آــن هبائـــ  
مل يعطهن أحد  بلل وت يعطاهن أحد بعدي   ال يل: يا آلل أنـف أ ـل ي  رسول اهلل 

الدنيا واآل ر   وأنف أ ـرب النـاح مـ  مو فـاً يـوم القيامـة  ومنـثيل ومنثلـك ي اثنـة متواجهـان  
 منثل األ وين  وأنف الو ل  وأنف الويل  وأنف الـوزير  آـدوك آـدوي وآـدوي آـدو اهلل  

 .(117)« آث وجلووليك وليل ووليل ويل اهلل
رات يـــوم وهـــو ي  لعلـــل بـــن أ   الـــب  وآــن ابـــن آبـــاح  ـــال:  ـــال رســـول اهلل 

يـــا آلـــل أنـــف أ ـــل وأنـــا أ ـــوك  يـــا آلـــل أنـــف و ـــيل »مســـجد  بـــا  واألنصـــار جمتمعـــون: 
 .(118)احلدي).« و ليفت من وإمام أمت بعدي

أنــف أ ــل  ه ــحم بــى الســلمى مث  ــال: يــا آلــل إن رســول اهلل »وي  شــا الءمــة: 
 .(119)«وأنف م  مبنثلة هارون من موسحم غري أن  ت نيب بعدي

حــىت بقــل  إن النــيب ه ــحم بــى النــاح و ــرك آليــاً »وي احلــدي) الــروي آــن الفــريقى: 
ه ــرهم ت يـــرى لــ  أ ـــاً   قــال: يـــا رســـول اهلل ه يـــف بـــى النـــاح و ـــر ت    ـــال: إ ــــا  ر تـــك 

ت   ــرك أحــد  قــل: أنــا آبــد اهلل وأ ــو رســول اهلللنفســل أنــف أ ــل وأنــا أ ــوك   ــان را 
 .(120)«يدآيها بعدك إت  ءاب

 ذكر فضائل علي 

للنـاح  وي اخلطـاب بصـور   ا ـة  يستحب ر ر  بائل أمري الؤمنى آلل  مسةلة:
 ويلحق ب   تابتها. 

حســنة  و ـد يكــون واجبــاً إرا  ــان الـورد مــن الــيزم ر ــره ومعر تــ     ـان ر ــر  بــائل  

                                                           

 .أو ا تصا ها بعللالظاهر ان مراده  دام ظل   من  األ ل أو ات تصاص : ا ل ات و    (116)
 .0ح 10اجمللت  77األمايل للشيخ الصدو : ص (117)
 .7ح 10اجمللت  314اتمايل للشيخ الصدو : ص (118)
 وان  مو  من  ان موته. أ رب الناح إ  رسول اهلل  ي ر ر أن   472ص 1 شا الءمة: ج  (119)
 د بستة  ر .روى آن مسند أمح باب أن آلياً أ و رسول اهلل  03الطرائا: ص (120)
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 . (121)را ا أو  ريقاً 
وا ا  لنا باستحباب  ي اخلطاب بصور   ا ة  تن اخلطـاب يفيـد الءـري  آلـحم آكـت مـا 

 إرا مل يكن هناك  طاب وا ا حدي) و ءا ر لا يعلم . 
واحلا ــل إن اخلطــاب أ ــص مــن ا ــل الــءا ر   ســوا  آلــم اثميــع أم ا تصــر العلــم آلــحم 

لم الخا بى ه د   هل مرا ب من اتستحباب ـ ورمبا التكلم وان  ان األمر ي  ور آدم آ
 وجب ـ حسب ما يفهم من الروايات والوازين العقيئية.

 آن هبائ  الصاد ى  آن أبي  يمد بن آلل  وي احلدي) آن اإلمام الصاد  
 بـائل  : ان اهلل  بارك و عا  جعل أل ل آلل بن أ   الب  ال رسول اهلل » ال: 

آددها غريه   من ر ر  بيلة من  بائل  مقراً هبا غفر اهلل ل  ما  قدم من رنب  وما  ت حيصل
  أ ر ولو واىف القيامة بءنوب الثقلى  ومن  تب  بـيلة مـن  بـائل آلـل بـن أ   الـب 

مل  ــثل اليئكــة  ســتءفر لــ  مــا بقـــل لتلــك الكتابـــة رســم  ومــن اســتمع إ   بــيلة مــن  بــائل  
وب الــت ا تســبها باتســتماع  ومــن نظــر إ   بــيلة مــن  بــائل  غفــر اهلل لــ  غفــر اهلل لــ  الــءن

 : النظـــر إ  آلـــل بـــن أ   الـــب الـــءنوب الـــت ا تســـبها بـــالنظر  مث  ـــال رســـول اهلل 
 آبـاد   ور ـره آباد   وت يقبل إميـان آبـد 

 .(122)«إت بوتيت  والربا   من أآدائ 
وآــا بوا آلــحم رلــك  ئل آلــل أمــري الــؤمنى هــءا و ــد أ ــر األآــدا  آلــحم  تمــان  بــا

يريدون ليطفبوا نور اهلل بةفواههم واهلل متم نوره ولو كره الخافرونولكن 
(123). 

و ـد  ـح أن بـ  أميـة منعـوا مـن إظهـار  بـائل »وي شرح  ج البيغة تبن أ  احلديد: 
ت يتعلــق بفبــل   وآــا بوا آلــحم رلــك الــراوي لــ   حـىت أن الرجــل إرا روى آنــ  حــديثاً  آلـل 

 .(124)«بل بشرائع الدين ت يتجاسر آلحم ر ر امس   يقول آن أ  زينب!
لــو أن الءيــاض أ ــيم  والبحــار مــداد  واثــن » ــال:  وآــن ابــن آبــاح آــن رســول اهلل 

                                                           

  را ا   فبائل  الت  عد من أ ول الءهب   مامت  مثًي  و  ريقاً  أي من باب القدمية. (121)
 .7ح 40اجمللت 130اتمايل للشيخ الصدو : ص (122)
 .0سور  الصا:  (123)
 .73ص 2شرح  ج البيغة: ج (124)
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 .»(125)حسااب واألنت  تااب ما أحصوا  بائل آلل بن أ   الب
آنـد  ائل آلـل بـن أ   الـبمعاشر الناح إن  بـ»يوم الءدير ي  طبت :  و ال 

اهلل آث وجل و د أنثهلا ي القرهن أ ثر من أن حيصيها ي مقام واحد   من أنبأ م هبا وآر ها 
 .(126)« صد وه
 

 ولنعم المعزي إليه

  الفدر باالنتساب للرسول 
   ما  الـف  آليهـا  (127)يستحب ان يفتخر اإلنسان بانتساب  إ  الرسول  مسةلة:

ه أ   و ولــنعم..  واتئمــة  آلــيهم الســيم  ـ  مــا ســبق ـ  ــانوا يفتخــرون الســيم :  جتــدو 
 .(128)و علهم حجة ويب أسو  باتنتساب إ  رسول اهلل 

وهـــءا مـــن الفخـــر الســـتحب ت الـــءموم  مـــا هـــو واضـــح  وي الروايـــات أن جربائيـــل  ـــان 
 .(129)«من مثلل وأنا سادح اخلمسة الطيبة»يفتخر آلحم اليئكة ويقول: 

مسعـــف »مـــا ورد  ثـــرياً آـــنهم مـــن  ـــوهلم:  إ  جـــدهم رســـول اهلل  ومـــن انتســـاهبم 
 .(130)«جدي رسول اهلل

و أنشــد م اهلل هــل  علمــون أن جــدي رســـول »يــوم آاشــورا :  و ــال اإلمــام احلســى 
 .(131)«اهلل

                                                           

 .7ب 113ص 1الصراط الستقيم: ج (125)
 يوم الءدير. احتجاج النيب  40اتحتجاج: ص (126)
 وت خيفحم الفر  بى هءه السألة وما سبق من استحباب بيان النسب الشريا للءرية الطاهر . (127)
 و ما يقول الشاآر:  (128)
 أولبك  بائأي فجبني بمثلهأأم إذا جمعتنا أ يا جرير أ المجام  
 .317ص 3راجع النا ب: ج (129)
 321  واتمــــايل أيبــــا: ص13ح 30اجمللــــت 421ص  واتمــــايل للصــــدو : 327و 72راجــــع التوحيــــد: ص (130)

  و مــال الــدين 112ح 23ص 4  وج0ح 122  وص1ح 70ص 1: ج  وآيــون أ بــار الرضـا 11اجمللـت 
   وسائر  تب احلدي).430  وات تصاص: ص3ح 413

 .32اجمللت  110اتمايل للشيخ الصدو : ص (131)
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أيهـا الـءا ر آليـاً  أنـا احلسـن وأ  آلـل  وأنـف معاويـة »لعاويـة:  و ال اإلمام احلسن 
ك  ـــخر  وأمـــل  ا مـــة وأمـــك هنـــد  وجـــدي رســـول اهلل وجـــدك حـــرب  وجـــدخ  د ـــة وأبـــو 

 .(132)احلدي)« وجد ك  تيلة
 يوم آاشورا   يرجتث ويقول:  و ان اإلمام احلسى 

 أنأأأأا ابأأأأن علأأأأي الديأأأأر مأأأأن  ل هاكأأأأم
 

 كفأأأأأأاني بهأأأأأأأنا مفدأأأأأأأر حأأأأأأأين أفدأأأأأأأر 
 وجأأأأأدي رسأأأأأول اهلل أكأأأأأرم مأأأأأن مشأأأأأ  

 
 ونحأأأأأن سأأأأأراج اهلل فأأأأأي الدلأأأأأق تزهأأأأأر 
 فاطمأأأأأأأأأأأأأة أمأأأأأأأأأأأأأي سأأأأأأأأأأأأأاللة أحمأأأأأأأأأأأأأدو  

 
 وعمأأأأأأي يأأأأأأدع  ذا الجنأأأأأأاحين جعفأأأأأأر 
 وفينأأأأأأأأأأأا كتأأأأأأأأأأأاب اهلل أنأأأأأأأأأأأزل  أأأأأأأأأأأا قا   

 
 وفينأأأا الهأأأدى والأأأوحي والديأأأر يأأأأنكر 
 ونحأأأأأأن والة الحأأأأأأو  نسأأأأأأقي محبنأأأأأأا 

 
 بخأأأأأأاس رسأأأأأأول اهلل مأأأأأأا لأأأأأأيس ينخأأأأأأر 
 وكأأأأأأأيعتنا فأأأأأأأي النأأأأأأأاس أكأأأأأأأرم كأأأأأأأيعة 

 
  133 ومبغضأأأأأأنا يأأأأأأوم القيامأأأأأأة يدسأأأأأأر 
إرا  ان من بـاب  ات تخار باتنتساب إ  رسول اهلل  ومن الواضح ان الستحب هو 

وأمأأأا بنعمأأأة ربأأأك فحأأأدث
أو ألجـــل إلفـــات أنظـــار وشـــد القلـــوب ا ثـــر  ـــأ ثر إ   (134)

 أو ما أشب  رلك. رسول اإلسيم 
ثواب  اآت  ا ثـر  وآقـاب آصـيان  أ ثـر  بـدليل  وت خيفحم ان النتسب إ  الرسول 

يأا نسأاء النبأي لسأتن حي)  ال سبحان :  نسا  النيب  العقل والنقل  ومن  مقتبحم هية
كةحد من النساء

: ي  صة شارب اخلمر و ولـ   اآلية  ورواية اإلمام الصاد   (135)
 إن احلسن من  ل أحد حسن وانـ  منـك أحسـن لكانـك منـا وان القبـيح مـن  ـل أحـد  بـيح 

 .(136)وان  منك أ بح لكانك منا 
نعم العثي إلي   أي النسوب إليـ    ـان اإلنسـان يفتخـر بنسـبت   وهلا  آليها السيم :  ول

إ  الكبار  وهءا من  تمة الكيم السابق  والفخر ـ ي اإلنسان الصحيح ـ ي يلـ  إر وشـائج 
 القرىب  ؤثر ي التسامل واتر فاع.

                                                           

 .11ص 4اإلرشاد: ج (132)
 .17ص 4 شا الءمة: ج  (133)
 .11البححم: سور   (134)
 .34سور  األحثاب:  (135)
 .نبء  من أحوال اإلمام الصاد   113والعدد القوية: ص 430ص 2راجع النا ب: ج (136)
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 فبلغ الرسالة

 
 تبليغ الرسالة

 اهتا الندوبة وشبهها. ب  بليغ الرسالة.والوجوب شامل حىت لفرد مسةلة:
والدليل آلـحم وجـوب  بليـغ الرسـالة بأحكامهـا اخلمسـة واألحكـام الوضـعية أيبـا ـ إرا  لنـا 
بأ ــا غـــري األحكـــام التكليفيـــة ت أ ـــا منتثآـــة منهــا ـ وان  ـــان مـــن  بليـــغ الســـتحب والكـــروه 

  مـن غـري  ـر  بـى والباح: هو ان  بليـغ الرسـالة إيصـال أحكـام اهلل سـبحان  و عـا  إ  العبـاد
يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربكأ سام اتحكام  و د  ال سبحان : 

(137) . 
النين يبلغون رساال  اهللو ال  عا : 

(138). 
ف نما عليك البالغو ال سبحان : 

(139). 
 اآلموا ا ا آلحم رسولنا البيغ البىو ال  عا : 

(140). 
أبلغوا رساال  ربهمليعلم أن قد و ال سبحان : 

(141). 
أبلغخم رساال  ربيو ال  عا : 

(142). 
وقال يا قوم لقد أبلغتخم رساال  ربيو ال سبحان : 

(143). 
فقد أبلغتخم ما أرسلت به إليخمو ال  عا : 

(144). 

                                                           

 .07سور  الائد :  (137)
 .37سور  األحثاب:  (138)
 .42سور  هل آمران:  (139)
 .74سور  الائد :  (140)
 .40سور  اثن:  (141)
 .04سور  األآرامل:  (142)
 .73: سور  األآرامل (143)
 .17سور  هود:  (144)
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وأبلغخم ما أرسلت به و ال آث وجل: 
(145). 

ا  بــى ان يكــون العمــل ـ  إ  غــري رلــك مــن اآليــات والروايــات ي هــءا البــاب  وت منا ــ
 النوا ل ـ مندوبا وإبيغ رلك للعباد واجباً  ما هو واضح   ما ت منا ا  بـى مـا ر رنـاه ومـا 

 ر روه ي الستحب من باب األمر بالعرومل والنهل آن النكر.
للنــــاح  ا ـــة ورمحــــة  ان اهلل آـــث وجــــل بعـــ) يمـــداً : » ـــال آلـــل أمــــري الـــؤمنى 

 .(146)«أمر ب  وبلغ رساتت رب  للعالى  صدع مبا
 .(147)«أشهد أنك  د بلءف رساتت ربك: »ونقرأ ي زيار   

لقأد جأاءكم:   بلغ   عقيب لقولـ   عـا :  وهلا 
ولعلهـا   ـلوات اهلل آليهـا   (148)

لتكميل األو امل  أو ا ا ر رت ما ر رت بى  ائفت  إ ا آادت إ  أو امل الرسول 
التكثــري ي الصــفات ي نســق واحــد ميلــة الســامع   مــا هــو مقتبــحم األو ــامل  لــ ي يســتلثم 

 البيغة ي الفصل مبا حيا ظ آلحم  و  احلدي) وجاربيت .
 

  ا عا  بالننارة 

 اإلننار أبدا  

يســتحب الصــدع باإلنــءار  بــل  ــب أحيانــا  وأ ــل الصــدع يفيــد معــىن الكســر   مسأأةلة:
واهر  ذا  الصأأدع ــال  عــا : 

لأأو أنزلنأأا هأأنا القأأر ن علأأ  ن :   و ــال ســبحا(149)
جبل لرأيته خاكأعا  متصأدعا  مأن خشأية اهلل

 ـان الـءين يبلءـون رسـاتت اهلل سـبحان   (150)
فا أدع بمأا تأؤمر واعأر  بالنسبة لءري الستعدين لقبوهلا يصادآون ي التبليغ   ـال  عـا : 

                                                           

 .43سور  األحقامل:  (145)
 .407اثمل: ص (146)
 .47  ومجال األسبوع: ص470  والبلد األمى: ص727مصباح التهجد: ص (147)
 .140سور  التوبة:  (148)
 .14سور  الطار :  (149)
 .41سور  احلشر:  (150)
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عن الجاهلين
(151). 

يتقبل  لمة احلق ومنهج  بـل يتقبـل   علحم اإلنسان أن يصدع باحلق وان  ان ي جمتمع ت
بعبـهم  قـب  بـل وحـىت إرا مل يتقبـل وت واحــد مـنهم  تن آلـحم العـامل أن يبلـغ الرسـالة ســوا  
 بلها اثاهل أو مل يقبل  ما ورد ي احلدي) الشريا:  إرا ظهرت البدع  علحم العامل أن يبـى 

 .(152)آلم  وإت  علي  لعنة اهلل 
را ظهـــرت البـــدع  علـــحم العـــامل أن يظهـــر آلمـــ   ـــان مل يفعـــل إ: »و ـــال اإلمـــام الرضـــا 

 .(153)«سلب من  نور اإلميان
إرا رأيــتم أهــل الريــب والبــدع مــن بعــدي  ــاظهروا الــربا   مــنهم وا ثــروا مــن : »و ــال 

سبهم والقول  يهم والو يعة وناهبوهم  يي يطمعوا ي الفسـاد ي اإلسـيم وحيـءرهم النـاح وت 
يكتــــــب اهلل لكــــــم بــــــءلك احلســــــنات و ر ــــــع لكــــــم هبــــــا الــــــدرجات ي يتعلمــــــوا مــــــن بــــــدآهم  

 .(154)«اآل ر 
وما عل  الرسول إال البالغو ال سبحان : 

(155) . 
ورلــك أن شــرائب األمــر بــالعرومل والنهــل آــن النكــر ختتلــا آــن شــرائب وجــوب التبليــغ  

 ..(156) قد يكون اهلدمل من اإلبيغ إ ام احلجة  قب
لبالغ وعلينا الحسابف نما عليك ا ال  عا : 

(157). 
مـــا أ ـــء اهلل آلـــحم اثهـــال أن يتعلمـــوا حـــىت أ ـــء آلـــحم : »و ـــال أمـــري الـــؤمنى آلـــل 

 .(158)«العلما  أن يعلموا
                                                           

 دآف باحلق أي جهرت ب   ومن البى    والصدع مبا يؤمر ب  هو إظهاره واثهر ب    قول72سور  احلجر:  (151)
 ان اإلظهار واثهر باحلق يعود ي جوهره ا  الكسر والتحطيم لكل ما خيالا أوامر اهلل.

إرا ظهرت البدع ي أمت  ليظهر العامل : »  و ي  آن رسول اهلل 37ح 172ص 2راجع غوايل الل ايل: ج (152)
 «.آلم   من مل يفعل  علي  لعنة اهلل

 .1ح 171ب 430لشرائع: صآلل ا (153)
 .104ص 4 نبي  اخلوا ر ونثهة النواظر: ج (154)
 .12سور  النور:  (155)
  علحم رلك ت يشرتط ي اإلبيغ  احتمال التأثري  مثًي وان اشرتط ي اتمر بالعرومل والنهل آن النكر. (156)
 .22سور  الرآد:  (157)
 .22ح 71ص 2غوايل الل ايل: ج (158)
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 .(159)«من  تم آلماً نا عاً أثم  اهلل يوم القيامة بلجام من نار: »و ال 
 ولـــــ  ســـــبحان   وهلـــــا آليهـــــا الســـــيم:   ـــــادآا  أي منـــــءراً ومظهـــــراً لإلنـــــءار  إشـــــار  إ  

فا دع بما تأؤمر
  و لنـا بـان ا ـل الصـدع الكسـر   أنـ  يكسـر حـاجث اخلـومل  أو (160)

 حجاب السكوت  أو سلسة اخلرا ات والبيتت.
 

  101 مائال عن مدرجة المشركين

 الميل عن طريقة المشركين
باحلنيا    ب اليل آن  ريقة الشر ى والكفار  ولءا و ا إبراهيم اخلليل مسةلة:

ووضــع  تن احلنيـا آبـار  آـن الائـل    قـد  ـان النــاح آلـحم  ريقـة واحـد  وجـا  إبـراهيم 
ملأأأأة إبأأأأراهيم حنيفأأأأا  ومأأأأا كأأأأان مأأأأن النــــاهج والــــربامج مــــائي آــــن  ــــريقتهم   ــــال  عــــا : 

المشركين
  وهكءا بالنسبة إ  األنبيا  السابقى   لوات اهلل . و ءلك رسول اهلل(162)

 آليهم أمجعى .
ان سلمان  ان آبداً  احلاً حنيفاً مسـلماً : »رد ي سلمان آن اإلمام الصاد  و د و 

 .(163)«وما  ان من الشر ى
فأأأاقم وجهأأأك للأأأدين ي  ولـــ   عـــا :  وي احلـــدي) آـــن أ  بصـــري آـــن أ  جعفـــر 

حنيفا  
 (165)«.هل الوتية: »  ال (164)

واعأأأأر  عأأأأن  اتبأأأأ  مأأأأا أوحأأأأي إليأأأأك مأأأأن ربأأأأك ال إلأأأأه إال اهلل و ــــال ســــبحان :

                                                           

 .21ح 74ص 2جغوايل الل ايل:  (159)
 .72سور  احلجر:  (160)
وي بعض النسخ:  نا باً آن سنن مدرجة الشر ى  وي بعبها:  مائًي آلحم مدرجة الشـر ى  ويكـون العـىن  (161)

 آلحم هءه النسخة األ ري : ضد مدرجة الشر ى  أو يكون آلحم مبعىن آن   ما تخيفحم.
 .131سور  البقر :  (162)
 .300ص 1 شا الءمة: ج  (163)
 .32سور  الروم :  (164)
 سور  الروم. 112ص 4 فسري القمل: ج (165)
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المشركين
(166). 

وال تتب  سبيل المفسدينو ال  عا : 
(167). 

 التشبه بالخفار
التشـــب  بالكفـــار مرجــوح ي اثملـــة  و ـــد يكــون حرامـــا  ولرمبـــا اســتفيد مـــن هـــءه  مسأأةلة:

أو بلحاظ أن القام مبنثلة النكر   (168)اثملة رلك  باآتبار استفاد  اإل ي  من إضا ة الفرد
 .(170)أآدائل  …   ما ورد ي احلدي) القدسل (169)ل وهل  فيد العمومي سيا  النف

 وهلـــا آليهـــا الســـيم:  مدرجـــة  أي مـــا درجـــوا آليـــ   أي الطريقـــة والســـلك   لـــم يســـلك 
  حيـــ) ا ــم احنر ــوا آــن  ريقـــة (171)  ــلحم اهلل آليــ  وهلــ   ســـلو هم ي متلــا أبعــاد احليــا 

 وآن  طرهتم. األنبيا  

 

 ا بةكظامهمضاربا ثبجهم،  خن

 التركيز عل  أئمة الخفر
 األ ل ي العارك الدائر  آلحم جبهات الكفر واإلميـان  بنا  آلحم التأسل ب   مسةلة:

أن ير ث البربات آلحم  أئمة الكفر  ورؤوح البيل  وهو أمر آقلل  بل أن يكون نقلياً  إر 
يـ  أيبـا أن يبـرب أن دآائم الكفر لـو  قوضـف  قـوض مـا يقـوم هبـا دون العكـت آـاد   وآل

آلحم الـو ر احلسـاح ويأ ـء خبنـا هم و يصـيبهم ي مقـا لهم دون أن يشـءل نفسـ  باهلامشـيات 
 ومبا ت يبلغ منهم مقتًي. 

                                                           

 .120سور  األنعام:  (166)
 .124سور  األآرامل:  (167)
 إر ان  مدرجة  مبامل لـ  الشر ى   تفيد:  ل ما درج آلي  الشر ون. (168)
مــال ا    نــا ض معــىن إر ان  مــائي آــن مدرجــة الشــر ى  مبنثلــة مل ميــل ا  مدرجــة الشــر ى  ولــييحظ ان   (169)

  مال آن   ـ  مائي آن   ساوي ي العىن  مل ميل إ  .
 هنا  لمة غري مقرو   ي النسخة األ لية. (170)
 إشار  إ  أن  ما درجوا آلي   يشمل العادات والتقاليد والبدع واخلرا ات مجيعا. (171)
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 .(172)ومن الواضح إن رلك هو األ ل والقدر  من الشرائب
فقاتلوا أئمة الخفر ال  عا : 

(173). 
معظمـــ   حـــىت تيتمكنـــوا مـــن  وهلـــا آليهـــا الســـيم:  ضـــاربا ثـــبجهم  هـــو وســـب الشـــل  و 

 القيام بعد أن ضرب ثبجهم.
وي  يم أمري الؤمنى آلل  آلي  السـيم  بالنسـبة إ   يمـة معاويـة ي  ـفى:  آلـيكم 
هبءا السواد األآظم والروا  الطنـب  اضـروا ثبجـ   ـان الشـيطان را ـد ي  سـره  نـا ج حبـن  

 . (174)مفرتش رراآي  
 نفت  حىت ت يتمكنوا من التنفت بالبا ل.و بأ ظامهم  الكظم مرج ال

 منهج التصدي لألعداء
  ومـن البـروري (175)ي التصـدي ألآـدا  الـدين ينبءـل بيـان  ريقـة الرسـول  مسةلة:

القيــام بدراســـات ختصصــية مســـتوآبة حـــول  ريقــة  صـــدي  ألآـــدا  اإلســيم سياســـيا وإآيميـــا 
ـــــا وغـــــري رلـــــك  ي الخططـــــات ب ـــــا واجتماآي ـــــد  الـــــدى والقصـــــري  األمـــــد وآســـــكريا و كري عي

 .(176)أيبا
لقد كان لخم في رسول اهلل أسوة حسنة ال  عا : 

(177). 
 وهناك  أ يد  بري آلحم التصدي لألآدا  واثهاد  ما رمس  القرهن و بق  رسـول اهلل 

 :وأمري الؤمنى 
 .(178)«إ ا رهبانية أمت اثهاد ي سبيل اهلل: » ال 

ل لـــ  بـــاب اجملاهـــدين ميبـــون إليـــ   ـــ را هـــو مفتـــوح وهـــم للجنـــة بـــاب يقـــا: »و ـــال 

                                                           

ألآوا م  ومن ت يستطيع األ ء بأ ظامهم أي ان من ت يستطيع التصدي تئمة الكفر مثي  علي  التصدي  (172)
 آلي  إ ي هم  يما آدا رلك بنحو الرت ب.

 .14سور  التوبة:  (173)
 سور  احلجرات.  231 فسري  رات الكوي : ص (174)
 راجع موسوآة الفق    تاب النظا ة. (175)
 اسرتا يجيا و كتيكيا. (176)
 .41سور  األحثاب:  (177)
 .1ح 10اجمللت  07اتمايل للشيخ الصدو : ص (178)
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متقلدون بسيو هم واثمع ي الو ا واليئكة  رحب هبم   من  ـرك اثهـاد ألبس  اهلل رتً ي 
نفسـ  و قــراً ي معيشتـــ  ويقـاً ي دينــ   إن اهلل  بــارك و عـا  أآــث أمــت بسـنابك  يلهــا ومرا ــث 

 .(179)«رماحها
هاد واحلرب ي اإلسيم آلحم أنظا  ـور  آر هـا البشـر  مـا  صـلناه هءا وت خيفحم أن اث

 .(180)ي بعض  تبنا
 .(181)«أي اثهاد أ بل؟  ال:  لمة حق آند إمام ظامل: »وس ل النيب 

 .(182)«أ بل اثهاد  لمة آدل آند إمام جائر: »و ال 
 .(183)«آند سلطان جائر»وي بعض األحادي): 
 .(184)«ثهاد آماد الدين ومنهاج السعدا ا: »و ال أمري الؤمنى آلل 

 استعرا  قوة اإلسالم
يسـتحب اسـتعراض  ـو  اإلسـيم ومقومـات  قدمـ  وجناحـ  و ـد  ـب  وبـالعكت  مسةلة:

 انــ  حيــرم التخــءيل والتثبــيب ي متلــا األبــواب اإلســيمية و روآهــا ولــءا تيعطــحم ـ ي بــاب 
 اثهاد ـ للمخءل أي سهم  آلحم ما  رر ي الفق .

مـا مـن مـؤمن خيــءل أ ــاه وهــو يقـدر آلـحم نصـر   إت  ءلـ  اهلل : »وآن أ  آبد اهلل 
 .(185)«ي الدنيا واآل ر 

ليحـــءر أحـــد م أن يثـــبب أ ـــاه آـــن احلـــج أن  صـــيب   تنـــة ي دنيـــاه مـــع مـــا : »و ـــال 
 .(186)«يد ره ل  ي اآل ر 

                                                           

 .0ح 01اجمللت  177اتمايل للشيخ الصدو : ص (179)
 راجع  تاب  الفق : النظا ة  مبح) نظا ة احلرب  لإلمام الؤلا دام ظل . (180)
 .422ص 4 نبي  اخلوا ر ونثهة النواظر: ج (181)
 .0روضة الواآظى: ص (182)
 .42ب 70إرشاد القلوب: ص (183)
 .7010ح 333غرر احلكم: ص (184)
 .77حملاسن: صا (185)
 .07ح 40ص 2غوايل الل ايل: ج (186)
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 .(187)«لتثبيبوأآءين اللهم بكرمك من اخليبة والقنوط واألنا  وا»وي الدآا : 

 

  اعيا إل  سبيل ربه بالحخمة والموعظة الحسنة

 الدعوة بالحخمة
 ــــب أن  كــــون الــــدآو  إ  الــــدين بـــــ احلكمة  و الوآظــــة احلســــنة  وان يكــــون  مسأأأأةلة:

 اثدال بالت هل احسن  ي بعض الصور والرا ب  ويستحب ي بعبها اآل ر.
يا  مواضـعها ـ مقسـم للموآظـة احلســنة مث ان  احلكمـة  مبعناهـا األآـم ـ وهـو وضــع األشـ
 واثدال بالت هل احسن  ومبعناها األ ص  سيم هلا.

 علــــحم التقــــدير األول: يكــــون ر رهــــا بعــــدها للتأ يــــد مــــن بــــاب ر ــــر اخلــــاص بعــــد العــــام 
 ألمهيت . 

وآلــحم التقــدير الثــاين: يكــون ر رهــا  أسيســا   يكــون األمــر حباجــة إ  حتديــد الــراد بكــل 
 منهما.

ال بــان الــراد باحلكمــة: اســتخدام الرباهــى القطعيــة  وبالوآظــة احلســنة: اخلطابــة   قــد يقــ
: اإللـثام بالقـدمات السـلمة والشـهور   واألو  للخـواص و ـد (188)وباجملادلة بالت هل احسـن

  كون للعوام أيبا  والثانية للعامة و د  نفع اخلواص أيبا  والثالثة للمعاندين.
ن الــراد باحلكمــة ـ آلــحم التقــدير األ ــص ـ: مراآــا  شــرائب الثمــان ورمبــا ميكــن القــول بــا

والكــان ومــا يــر بب بالتــأثري آلــحم الســتمع وي اثانــب العنــوي  وأمــا الوآظــة واثــدال  رت ــبب 
باثانب اللفظل وما يتعلق ب   ويكـون الـراد بالوآظـة: مـا يتبـمن اإليـيم القـويل  لكـن رلـك 

لـــنفت وحيرضــها دون اســـتفثاز  أو يقــال الـــراد بالوآظــة احلســـنة: اإليــيم احلســن الـــءي حيــ) ا
الءـــرح لكـــن آلـــحم الوجـــ  احلســـن  مـــا ميـــثج الـــدوا  الـــر بـــبعض اتشـــربة و الـــروائح الطيبـــة  ـــل 
يستسيء  الريض  أو يءلا مبا يسرت مرار  الدوا  وحدل    ونظرا تن احلكمـة  شـمل  ـل رلـك 

                                                           

 .222مصباح الكفعمل: ص (187)
 . 141ي اآلية البار ة سور  النحل : (188)
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لآليــة بــء ر القســم الثالــ)   رمبــا  ــان آــدم إ ماهلــا ـ ومحــي آليــ   (189)ـــ باتآتبــار األول
ا ع إل  سبيل ربك بالحخمة والموعظة الحسنة وجا لهم بالتي هأي حي)  ال سبحان :

أحسن
(190). 

 .(191)«من آرمل باحلكمة حلظت  العيون بالو ار: »وي احلدي) آن أمري الؤمنى 
 .(192)«آليك باحلكمة    ا احللية الفا ر : »و ال 

 .(193)«من هلج باحلكمة  قد شرمل نفس : »ل و ا
 .(194)«باحلكمة يكشا غطا  العلم: »و ال 

ومن يؤ  الحخمة فقد أوتي خيرا  كثيراوي القرهن الكرمي: 
(195). 

دآـــــوت إ  ســـــبيل ربـــــك … انـــــك… أشـــــهد يـــــا رســـــول اهلل: »وي زيـــــار  الرســـــول 
 .(196)«باحلكمة والوآظة احلسنة اثميلة

 

  170 ينخث الهامو   177 يخسر اه نام

 القضاء عل  اه نام
 ب القبا  آلحم األ نام و ل ما يعبد من دون اهلل  مما اختءها الشـر ون  حـىت  مسةلة:

يقطع  لتهم هبا   ان  ان القبا  آليهـا يتحقـق بالكسـر ـ  مـا ي األ ـنام ـ وجـب الكسـر  

                                                           

 أي احلكمة بالعىن األآم. (189)
 .141سور  النحل:  (190)
 .317ص 1 نث الفوائد: ج  (191)
 .022ح 10غرر احلكم: ص (192)
 .020ح 10غرر احلكم: ص (193)
 .041ح 17غرر احلكم: ص (194)
 .407سور  البقر :  (195)
 .021اإل بال: ص (196)
 وي بعض النسخ:   ء األ نام . (197)
 وي بعض النسخ:  ينكت اهلام . (198)
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 ـ وجـب يوهـا أو وان  ان آلحم حنو اهلدم وجب  وان  ـان  ـور  مرسـومة آلـحم احلـائب ـ مـثي
  ءيريها.

 .(199)األ نام ي  صة معرو ة و د  سر النيب إبراهيم 
 .(200)و سر األ نام الت  انـف آلـحم الكعبة ار قحم  تا النيب  وأمري الؤمنى 

 سر أ نام الكعبة مـر ى مـر  حـى  ـتح مكـة ومـر   بـل   ويظهر من الروايات أن آلياً 
 :  ال اهلجر    فل احلدي) آن  

 وهو مبنثل  د ة رات ليلة  لما  رت إلي   ال: ا بع  يا آلل. دآاين رسول اهلل »
ميشــل وأنـــا  لفــ  وحنـــن خنــر  دروب مكــة حـــىت أ ينــا الكعبـــة و ــد أنـــام اهلل   مــا زال 

 يا آلل.  عا   ل آى   قال يل رسول اهلل
  لف: لبيك يا رسول اهلل.
  ال: ا عد آلحم  تفل.

 صعدت آلحم  تف   قلبف األ ـنام آلـحم رؤوسـها ونثلـف و رجنـا مـن  مث احنىن النيب 
مث  يل: أول مــن  ســر األ ــنام جــدك إبــراهيم  الكعبــة حــىت أ ينــا منــثل  د ــة   قــال 
 أنف يا آلل ه ر من  سر األ نام.

 لما أ بح أهل مكة وجدوا األ نام منكوسة مكبوبة آلحم رؤوسها   قالوا: ما  عـل هـءا 
 .(201)«مد وابن آم بههلتنا إت ي

ي  ــحا إبــراهيم:  ان اســم رســول اهلل » ــال:  وي احلــدي) آــن اإلمــام البــا ر 
 يــل:  مــا  أويــل الــاحل   قــال: الــاحل  ــور  األ ــنام ومــاحل األوثــان واتزتم … الــاحل

 .(202)«و ل معبود دون الرمحن
 

 القضاء عل  أئمة الضالل

                                                           

 .124سور  األنبيا   و صص األنبيا  للجثائري: ص 71ص 4انظر  فسري القمل: ج (199)
 .202ح 213ص 1  وشواهد التنثيل: ج102راجع إآيم الورى: ص (200)
 .77ص الفبائل: (201)
 .4ح 17اجمللت 71األمايل للشيخ الصدو : ص (202)
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   ــــان  ينكــــ) اهلــــام  أي ا  عــــل  ــــب القبـــا  آلــــحم  أئمــــة البــــيل   مــــ مسأأأأةلة:
يبـرب الـرؤوح أي  رؤوح أئمــة البـيل و ــادهتم  حـىت ينفصــل ات بـاع آــنهم   يتمكنـوا مــن 
 قرير مصري أنفسهم بأنفسهم   يرت ـوا وشـأ م ـ أي مـن دون ار بـاط بقـاد  البـيل ـ ليختـاروا 

 ما هو مقتبحم آقوهلم و طرهتم.
ك الــــرتابب بــــى أجــــثا  جــــيش البــــيل إضــــا ة إ  ان ضــــرب الــــرؤوح ممــــا يوجــــب  فكــــ

 والظيم   يكون ادآحم ت ثام اإلرناب وأسرع ي القبا  آلحم اثمع.
وي ر رهــا آليهــا الســيم:  يكســر األ ــنام وينكــ) اهلــام  نكتــة لطيفــة وهــل ان القبــا  

 آلحم األديان والءاهب البا لة يتم بر نى:
لقطـــــب  الـــــءي  ـــــدور آليـــــ  رحـــــحم أحـــــدمها: القبـــــا  آلـــــحم  الرمـــــث القـــــدح  و احملـــــور وا

 معتقداهتم وأ كارهم.
 والثاين: القبا  آلحم محلة  لك الراية وآلحم الدآا  إليها.

 تدليد ذكرى القائد 

يستحب ختليد ر ـر القائـد الـدي  وإحيـا  أمـره  مـن  ـيل بيـان إجنازا ـ  ومـا  ـام  مسةلة:
لــك  و ــد  ــب رلــك   بــ  مــن أآمــال حســنة و طــوات محيــد   آــرب  تابــة الكتــب ومــا أشــب  ر

أوت   (203) ما بالنسبة إ  العصومى  آلـيهم ا بـل الصـي  والسـيم   ورلـك بلحـاظ احلـق
وبلحــاظ مــا لــءلك مــن التــأثري آلـــحم   أســل  النــاح بالقــاد  واستبــا هتم بــانوارهم وهـــدايتهم 

 ثانياً.
ــــال اإلمــــام الرضــــا   « : مــــن جلــــت جملســــاً حيــــ   يــــ  أمرنــــا مل ميــــف  لبــــ  يــــوم  ــــوت

 .(204)«القلوب
رحــم اهلل آبــداً أحيــا أمرنــا   قلــف لــ :  كيــا » ــال:  وآــن اهلــروي آــن اإلمــام الرضــا 

حييـــــل أمـــــر م؟  ـــــال: يـــــتعلم آلومنـــــا ويعلمهـــــا النـــــاح  ـــــان النـــــاح لـــــو آلمـــــوا ياســـــن  يمنـــــا 

                                                           

 د يكون الراد باحلق: احلق العظيم الءي للمعصومى  آليهم السيم  آلينا  وي درجات أدج: لسائر القـاد   (203)
 الصاحلى آلينا  دينيا ودنيويا  وي ر ر  بائلهم واإلشاد  بأآماهلم أدا  لبعض حقهم.

 .2ح 17اجمللت  73و : صاألمايل للشيخ الصد (204)
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 .(205)«ت بعونا
جتلســـون و تحـــدثون   ـــال الـــراوي:  لـــف نعـــم جعلـــف » ـــال:  وآـــن اإلمـــام الصـــاد  

 .(206)« لك اجملالت أحبها  احيوا أمرنا يا  بيل   رحم اهلل من أحيا أمرنا  داك   ال:
 .(207)« ثاوروا و ي وا و ءا روا أمرنا وأحيوه: »و ال 

اجتمعـــوا و ـــءا روا حتـــا بكـــم اليئكـــة رحـــم اهلل مـــن أحيـــا » ـــال:  وآـــن أ  جعفـــر 
 . (208)«أمرنا
 

 حت  انهزم الجم  وولوا الدبر

 ه، وأسفر الحق عن محضهحت  تفرى الليل عن  بح

 موا لة المعركة
جتب موا لة العر ة مع اللحدين والشر ى حىت اهلثمية الكاملة   ما  ـال  عـا :  مسةلة:

وقاتلوهم حت  ال تخون فتنة
حي) وا ل  حىت ا ثم اثمع وولـوا  و ما  نع  (209)

ــــ  ـــدبر  و حـــىت  فـــرى الليـــل آـــن  ـــبح  وأســـفر احلـــق آـــن يبـــ   ول الأأأدين كلأأأه  يخأأأونال
 . (210)هلل

 ان ا ثام اثمع البا ل يوجـب  بـدده و فر ـ  وآـدم  يـام آمـود لـ  حـىت يقابـل احلـق  ومـا 
ا ثر من يرتك مسري  اثهـاد ي منتصـا الطريـق  عبـاً أو  سـيً أو  و ـاً أو  معـاً  وي الكثـري 

ي ر ــاب الســي ى  مــن اجملاهــدين الــءين  ر ــوا مسيـــر  اثهـــاد ليتحولـــوا إلـــحم مصــفقى يســريون
الشــاهد الكبــري واإلنــءار األ ــرب آلــحم رلــك أيبــا.  وهلــا  آليهــا الســيم :  اثمــع  أي مجــع 

                                                           

 .102معاين األ بار: ص (205)
 .43مصاد ة األ وان: ص (206)
 .32مصاد ة األ وان:  (207)
 .30مصاد ة األ وان:  (208)
 .37  وسور  األنفال: 173سور  البقر :  (209)
 .37  وسور  األنفال: 173سور  البقر :  (210)
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الكفــار  وولــوا الــدبر   أ يــد تن النهــثم الشــديد ات ــثام يــويل دبــره إ   ــرمل هازمــ  خبــيمل 
  غـريه حيــ) ميكــن ان يهــرب  يعطــحم هازمــ   ر ـ  ت ظهــره. وي حــدي) آــن أمــري الــؤمنى

حلقـ  مــن اثـثع آليــ  مـا مل أملــك نفســل  لــا ا ـثم النــاح يـوم أحــد آـن رســول اهلل» ـال: 
و نف أمام  أضرب بسيفل بى يدي    رجعف أ لب   لم أره   قلف مـا  ـان رسـول اهلل ليفـر  

 ــد و ــع آلــحم   حملــف آلــحم القــوم  ــا رجوا  ــ را أنــا برســول اهلل … ومــا رأيتــ  ي القتلــحم
آلي   قمف آلحم رأس   نظر إيل و ال: مـا  ـنع النـاح يـا آلـل؟  قلـف:  فـروا األرض مءشياً 

إ   تيبة  ـد أ بلـف إليـ    قـال  يا رسول اهلل وولوا الدبر من العدو وأسلموك   نظر النيب 
يل: رد آ  يا آلل هءه الكتيبة   حملف آليها بسيفل أضرهبا مييناً ووات حىت ولوا األدبـار  

ـــنوان قــال يل النـــيب   (211): أمــا  ســـمع يــا آلـــل مـــدحيك ي الســما  ان ملكـــاً يقــال لـــ    
 . (212)«ينادي: ت سيا إت رو الفقار وت  ىت إت آلل

 
 الحقيقة الخاملة

 ب أن يتصدى الدآا  لـ بيان احلقيقـة   املـة للنـاح  ولكشـا القنـاع آـن  ـل  مسةلة:
يقـول احلــق  ــل احلـق ويكتفــل ببيــان  زيـا وضــيلة   ـان  ثــرياً مــن البلءـى والــؤمنى خيشــحم أن

 بعب  وحياول إرضا  وجدان  بءلك البعض  حسب!
ولعــل الكثــري مــنهم يتعلــل ـ إلرضــا  وجدانــ  وإســكات  يانــ  ـ بأنــ   ــد  ــام  انــب مــن 

 اتمر  وان   د أنار بعض الظلم وجلاحم بعض البهم و فحم!. 
وتخفأرون بأبعض أفتؤمنأون بأبعض الختأابلكن رلك شرآاً يرم   ـال  عـا : 

(213) 
ــــور   ـــــ إرا ظهــــرت البــــدع  علــــحم العــــامل ان يظهــــر آلمــــ  وإت  عليــــ  لعنــــة اهلل  أو ســــلب منــــ  ن

و د وا ل الرسول   لحم اهلل آلي  وهل  وسلم  ببيان  ـل  ـءري  و بـري  و عـرض  (214)اإلميان 
اآــــات لكــــل مــــا يقــــرب إ  اثنــــة ويباآــــد مــــن النــــار  ي العقائــــد واألآمــــال  ي العقــــود واإليق

                                                           

 ادى بءلك  أو أن  فوان من امسا  جربائيل أيباً.والظاهر ا ما ن وي سائر الروايات ان   ان جربئيل  (211)
 .07ـ  00ص 1اإلرشاد: ج (212)
 .01سور  البقر :  (213)
 .02راجع غيبة الطوسل: ص (214)
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  حىت  فرى الليل آن  بح   وأسفر احلق آن يب  . … واألحكام و
ي  طبتــ  ي حجــة الـــوداع:   ــال:  ــال رســـول اهلل  وي احملاســن آــن أ  جعفـــر 

أيها الناح ا قوا اهلل  ما من شل  يقربكم من اثنة ويباآـد م مـن النـار إتا و ـد  يـتكم آنـ  »
 .(215)«وأمر كم ب 

هأأا الرسأأول بلأأغ مأأا انأأزل إليأأك مأأن ربأأك وان لأأم تفعأأل فمأأا بلغأأت أييــا  ــال  عــا : 
رسأأالته

يجاهأأدون فأأي سأأبيل اهلل واليدأأافون  ــان اإلســيم  ــل ت يتجــثأ والؤمنــون  (216)
لومة الئم

 ولريجا الرجفون بعد رلك ولري د البعض وليحدك ما حيدك.  (217)
ق  ـد يظهـر لكنـ  إرن  ب العمل حىت يظهر يـض احلـق بـدون شـوب بالبا ـل   ـان احلـ

مشوب بالبا ل  مما يسبب ضيل الناح   يجب أن يعمل اإلنسان جاهداً حىت يظهر يض 
ليهلك من هلأك عن بينة ويحيأ  مأن حأي احلق   ل يتبع  من شا  أن يتبع    ال  عا : 

عن بينة
(218). 
 .(219)«الشريعة أ وايل والطريقة أ عايل واحلقيقة أحوايل: »و ال 

 .(220)«هلك من باع اليقى بالشك واحلق بالبا ل: »ؤمنى آلل و ال أمري ال
 .(221)«رأح احلكمة لثوم احلق و اآة احملق: »و ال 
 .(222)«الكيت  ديق  احلق وآدوه البا ل: »و ال 
 .(223)«ليكن مرجعك إ  احلق  من  ار  احلق هلك: »و ال 
 .(224)«من استح  من  ول احلق  هو أمحق: »و ال 

                                                           

 .377ح 470احملاسن: ص (215)
 .07سور  الائد :  (216)
 .12سور  الائد :  (217)
 .24سور  األنفال:  (218)
 .414ح 142ص 2غوايل الل ايل: ج (219)
 .743ح 04: صغرر احلكم (220)
 .034ح 17غرر احلكم: ص (221)
 .721ح 00غرر احلكم: ص (222)
 .713ح 07غرر احلكم: ص (223)
 .700ح 72غرر احلكم: ص (224)
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 . (225)«  ري ي السكوت آن احلقت: »و ال 
 وهلـــا  آليهـــا الســـيم :   فـــرى  انشـــق  والـــراد بالليـــل ظـــيم الكفـــر والشـــرك واتحنـــرامل  

 و  بح   أي  بح احلق بالقرينة  أو  بح الليل  ألن ورا   ل ليل  بح. 
 وهلا  آليها السيم :  أسفر احلق   شـا وأضـا    يبـ   البـمري آائـد إ  احلـق  أي 

 احلق الءي ت يشوب  با ل  ولعل الراد هبءه اثملة: الشريعة  وباألو  العقيد .يض 
 

 ونطق زعيم الدين

 إسنا  زعماء الدين
 ب العمـل حـىت يفسـح اجملـال لـثآيم الـدين  ـل يبلـغ الرسـالة وينطـق مبـا أمـره اهلل  مسةلة:

النطـق والبيـان بـدون آثوجـل   ـان زآمـا  الـدين ـ والـثآيم هـو السـيد ـ إرا أ يحـف هلـم  ر ـة 
يءور   كن  يب احلقيقة ومن يريد الدين ان يلتفوا حوهلم.  ان الكفـار غالبـاً حيولـون دون 

فر وا أيديهم في أفواههمنطق زآيم الدين   ما  ال سبحان : 
(226).. 

و ار  مبنع الناح آن اإلنصات هلم  ما  ان أ طاب مشر ل مكـة  علـون القطـن ي هران 
أو  علــون أ ــابعهم ي  ل الســجد احلــرام  حــىت ت يســتمع إ   ــيم النــيب مــن يريــد د ــو 

. و ـــار  ب  ـــاد حـــاجث نفســـل وأغطيـــة وغشـــاو   كريـــة حتـــول دون  فهـــم احلقيقـــة (227)هرا ـــم
 ورؤيتها  ما هل. 

  بنـا  آلـحم  ـون اإلضـا ة تميـة  هو الرسول  والراد بـ :  زآيم الدين  ي  يمها 
 (228)   لمة احلق وسقوط  لمة البا ـل  وحيتمـل ان  كـون اإلضـا ة بيانيـةوهو  ناية آن  فو 

 و د يؤيده السيا   ولكان حىت.

                                                           

 .771ح 72غرر احلكم: ص (225)
 .7سور  إبراهيم:  (226)
 سور  ب  إسرائيل. 347ح 424انظر  فسري  رات الكوي: ص (227)
 أي نطق زآيم هو الدين. (228)
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 وخرست كقاكق الشياطين

 إسخا  أ وا  الشياطين
  ب العمل آلحم ان خترح شقاشق الشيا ى.  مسةلة:

ان الشيطان لخم عدو فاتدنوه عدوا ال  عا : 
(229). 

خطوا  الشيطان انه لخم عدو مبين وال تتبعواو ال سبحان : 
(230). 

 .(231)« ا وا الشيطان باجملاهد : »و ال أمري الؤمنى 
 .(232)«الشهوات مصائد الشيطان: »و ال 

 وهلــا آليهــا الســيم:   رســف  أي  ــارت  رســا   واخلــرح: آــدم القــدر  آلــحم الــتكلم. 
ياجـ   وهـءا  شـبي  بـأن و شقاشق  مجع شقشقة  وهل الثبد الءي خيرج مـن  ـم البعـري آنـد ه
ـــــة   ـــــال ســـــبحان :  فةمأأأأأا الزبأأأأأد فيأأأأأنه  البا ـــــل  ـــــان آـــــن ثـــــور  وجهـــــل  وبـــــدون وا عي

جفاء  
 (234):   لـك شقشـقة هـدرت مث  ـرت   أما وج  الشب  ي  ول أمري الـؤمنى(233)

  بهدرها ت بعدم الوا عية  ما هو واضح. 
 والراد من  الشيا ى :

 ييً .إما زآما  الشرك   شبيهاً و نث 
أو الشيا ى حقيقًة  حي)  انف هلم الكلمة نتيجة  عاضد آوامل آديد  منها: الثآما  
الفاسدون  وآدم وضوح الطريق والصراط الستقيم  وآدم وجود القائد والدليل الرائـد  إضـا ة 

 إ  وجود القيود الكابتة والعادات والتقاليد اثاهلية السائد .
 رهان ا تيج  وهو: وههنا سؤال رمبا يكثر ي األ

ان اإلراآـــات والصـــحا الشـــر ية والءربيـــة الـــت  تبـــع أســـلوباً  ـــرحياً أو ر يـــاً لثلثلـــة آقائـــد 

                                                           

 .0سور   ا ر:  (229)
 .124سور  األنعام:  (230)
 .2020ح 422غرر احلكم: ص (231)
 .0737ح 322غرر احلكم: ص (232)
 .17سور  الرآد:  (233)
  ج البيغة  اخلطبة الشقشقية. (234)
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الؤمنى هل  ب  إسكاهتا وإ راسها  آرب إغي ها ـ  يما إرا  انف ي دائـر  سـلطة الـؤمنى ـ 
 ؟  أم غري رلك أو آرب التشويش آليها باألجهث  احلديثة  يما إرا  انف  ارج الدائر  

 و  شار  نقول: 
ا بــل  ريقــة للتصــدي هلــا هــل:  ــنع البــديل األ فــأ األنفــع  يلتــا النــاح حولــ   بيعيــاً  

   ـــــ را  انـــــف اإلراآـــــة والتلفثيـــــون (235)ويكـــــون مـــــن إســـــكات الشـــــيا ى بالطريقـــــة اإل ابيـــــة
دون والصــحا اإلســيمية أغــىن وأ ــوى وأ ثــر آطــاً  وروآــة مــن غريهــا اجتــءب النــاح إليهــا 

 شك   ا ة مع مطابقتها لتطلبات الفطر .
أمــا إغي هــا وســائر مــا يســتلثم  مــن  بــييق آلــحم العــاملى هبــا أو ســجنهم أو ميحقــتهم  

ــ  ـد يكـون ممـا ضـرره ا ثـر مـن نفعـ   نظـراً (236) هـو ـ مـع انـ  غـري مقـدور ي  ثـري مـن الـوارد 
 السلمى.تستخدام األآدا  هءه ماد  جديد  لتشوي  مسعة اإلسيم و 

 ر ــا للمشــر ى والكفــار احلريــة ي  وأمــري الــؤمنى  ولــءلك نــرى الرســول األآظــم 
 التحدك والد اع الفكري آن آقائدهم و ارآوهم باحلجة تبءريها  و فصيل الكيم ي يل .

 
 النفاق  437 وطاح وكيظ

 القضاء عل  النفاق
قبــا  آليــ  واجــب  ورلــك ممــا النفــا  ـ بــبعض معانيــ  ـ مــن أشــد احملرمــات  وال مسأأةلة:

يستفاد من أدلة آديد   آقلية ونقلية  ومنها: و وآـ  ي  يمهـا  آليهـا السـيم  ههنـا نتيجـة 
أمـر بـ حرا  رلـك السـجد  ولـءلك نـرى ان رسـول اهلل  (238)وغاية لءلك الواجب السـلام

                                                           

 هءا ت يتناىف مع منع ما ميكن منع  من الربامج الفاسد    األ يم الفسد  وما أشب . (235)
 مــا هــو مــء ور ي  الفقــ : الدولــة اإلســيمية  و الفقــ : احلقــو   ومــع آــدم جــواز بعــض ألــوان التبــييقات    (236)

 و الفق : احلريات  وغريها من  أليفات اإلمام الؤلا دام ظل .
 وي بعض النسخ:  وسيب النفا   ويكون الراد رئيت النا قى وأشر هم وأر عهم يًي. (237)
امهم  داآياً.. يكسر األ نام وينك) اهلام  ورلك  ل  أي  وهلا  آليها السيم :  ضارباً ثبجهم  ه ءاً بأ ظ (238)

 ريــــق ووســــيلة إ   حــــىت ا ــــثم اثمــــع .. حــــىت  فــــرى الليــــل مــــن  ــــبح .. ونطــــق.. و رســــف.. و ــــاح وشــــيظ 
 النفا .. .
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 . (239)لسلمىالءي اختء ضراراً حي)  ان مر ثاً أو جممعاً للمنا قى والبرر واإلضرار با
وهناك روايات  ثري  ي رم النفا  وبيان أ سام  وأبواب  وما أشب    فل الدآا  الروي آـن 

. وآـــن أ  (240)«اللهـــم  هـــر لســـاين مـــن الكـــءب و لـــيب مـــن النفـــا : »اإلمـــام الكـــاظم 
 .(241)«ان اخلصومة  حق الدين و درس  وحتبب العمل و ورك النفا : »جعفر 

ت  قم إ  الصي  متكاسيً وت متناآسـاً وتمتثـا يً    ـا مـن »  ال: وآن أ  جعفر 
 .(242)« لل النفا 

 .(243)«الكءب باب من أبواب النفا : »و ال رسول اهلل 
 .(244)«حب الال والشرمل ينبتان النفا   ما ينبف الا  البقل: »و ال 

 .(245)«اإلميان بري  من النفا : »و ال أمري الؤمنى 
 .(246)«نفا   وأم الكفرال: »و ال 
 .(247)«احءروا أهل النفا   ا م البالون البلون: »و ال 

 وهلا آليها السيم:   اح  أي سقب  وشيظ  السـفلة الـءين ينشـطون آنـد رهـاب احلـق 
وآمــوم الظــيم. والــراد بالنفــا : إمــا معنــاه ات ــطيحل أي النــا قى الــءين اظهــروا اإلســيم 

م ســـقطف  لمـــتهم وأ ـــء الرســـول   ـــلحم اهلل آليـــ  وهلـــ  وســـلم  وأبطنـــوا الكفـــر  حيـــ) أ ـــ
مبســارب احليــا  آلــيهم وهــءا هــو النصــرمل. أو معنــاه اللءــوي وهــو التلــون بــألوان متلفــة ووجــوه 
متعدد  ي شىت السائل اتجتماآية وات تصادية والسياسية وغريها  تن األمم الفاسد   فتقد 

   تكون هلا وجوه متعدد  ا  جانب الساوئ األ رى.مكارم األ ي  ويروج  يها النفا  و 

                                                           

 .200و ص 203: ص راجع  فسري اإلمام احلسن العسكري  (239)
 .17الفصل  70مصباح الكفعمل: ص (240)
 .1712 تاب هداب القبا  ح  137ص 4دآائم اإلسيم: ج (241)
 سور  النسا . 424ص 1 فسري العياشل: ج (242)
 .113ص 1جمموآة ورام: ج (243)
 .111ص 1جمموآة ورام: ج (244)
 .12270ح 210غرر احلكم: ص (245)
 .12202ح 210غرر احلكم: ص (246)
 .12272ح 210غرر احلكم: ص (247)
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 وانحلت عقد الخفر والشقاق

 حل مراكز قوى اهعداء
والـــؤمنى  و ـــب الســـعل لفصـــم العـــرى الـــت  ـــربب  حتـــرم مشـــا ة الرســـول مسأأأةلتان: 

الشــر ى بعبــهم بــبعض  أي القبــا  آلــحم أي مر ــث جتمــع هلــم خيشــحم  طــره آلــحم اإلســيم 
وسـائر أئمـة  واإلمـام أمـري الـؤمنى باألسلوب الـءي ا بعـ  رسـول اهلل والسلمى  ورلك

 .أهل البيف 
والشــقا  غــري الكفــر   ــان الــراد بالشــقا  ان يكــون احلــق ي شــق والبا ــل ي شــق ه ــر  

ومأأن يشأأاقق الرسأأول وان  انــا يشــرت ان ي اثــامع وهــو  إظهــار اإلســيم    ــال ســبحان : 
ويتب  غير سبيل المؤمنين نوله ما تأول  ونصأله جهأنم وسأاء   من بعد ما تبين له الهدى

مصيرا
(248). 

 .(249)«اجتنبوا أهل الشقا  وررية النفا »وي احلدي): 
 .(250)«الؤمن منثه آن الثيغ والشقا : »و ال أمري الؤمنى 

:  واحنلف آقد الكفر   ي مرا ـث هلـم يلج ـون إليهـا ويتقـون هبـا ويسـتظهرون هبـا  وهلا 
اإلســيم والســلمى.  احنلــف..  أي اثبهــة القابلــة لإلســيم  ــي أو لإلســيم الصــحيح  آلــحم

احنلـــف   لـــم يبـــق هلـــا ملجـــأ و جممـــع   مـــا هـــو الشـــأن ي  ـــل حـــق يظهـــر  حيـــ) ان البا ـــل 
ينثوي وت يتمكن أن يثبف وجوده  قو   اآلة مرت ث   وان بقل أشي  متنـاثر  وأآبـا  متفر ـة 

 .ت حول هلا وت  و 
 

 وفهتم بخلمة اإلخالص

                                                           

 .111سور  النسا :  (248)
 .423ص 2النا ب: ج (249)
 .12102ح 201احلكم: صغرر  (250)
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 وجوب النطق والتجاهر بخلمة اإلخالص 
 وههنا مسائل: 

 النطق بكلمة اإل يص واجب ي اثملة وبعض مصاديق  مستحب. : 1
 و ما  ب آلحم الؤمن  ب رلك آلحم الكا ر أيبا  لبرور  اتشرتاك ي التكليا. : 2
و ب ي اثملة اثهاد ألجل  وبعض مرا ب اإلآين والتجاهر هبءه الكلمة واجب : 3
 رلك. 

والراد من   هـتم  امـا معناهـا الظـاهري وهـو النطـق وجمـرد التفـوه بكلمـة اإل ـيص  وإمـا: 
اإلظهـــــار واإلآـــــين والتجـــــاهر أيبـــــاً  و  لمـــــة اإل ـــــيص  هـــــل  ت الـــــ  إت اهلل  و ســـــمحم 

غري شـريك  مث  ان خيلص اإلنسان العقيد  ل  سبحان  من (251)باإل يص تن الفروض  يها
ان العطـا بـالواو وان  ـان األ ـل  يـ  ا ـل العطـا ت الرت يـب ـ آلـحم الشـهور ـ إت انـ   ـد 
يستخدم ي موارد الرت يب بقرينة مقامية   ما ي القام   ان إظهار الشهاد ى آموماً وإظهار 

 لمــة الكفــر اإل ــيص هلل ســبحان  و عــا  بالنســبة ا  الــؤمنى  ــان حتققــ  آــاد  بعــد إســقاط  
والنفا  والشقا   و د جا ت السيد  الثهرا   آليها  لوات اهلل  هبـءه اثملـة آقيـب اثملـة 

 السابقة  وهءا  د يدل آلحم ما ر رناه.
 .(252)«القول الصاحل شهاد  ان ت إل  إت اهلل»وي الروايات: 

إلـ    لمـة ت»آـن اهلل آـث وجـل  ـال:  وي حدي) سلسلة الءهب آـن اإلمـام الرضـا 
: بشــرو ها إت اهلل حصــ   مــن د ــل حصــ  أمــن مــن آــءا    لمــا مــرت الراحلــة نادانــا 

 .(253)« وأنا من شرو ها
والــءي بعثــ  بــاحلق بشــرياً ونــءيراً مــا اســتقر الكرســل والعــرش وت : »و ــال رســول اهلل 

هلل  يمــد دار الفلــك وت  امــف الســماوات واألرضــون إت بعــد ان  تــب اهلل آليهــا: تإلــ  إت ا
 .(254)«رسول اهلل  آلل ويل اهلل

                                                           

الفروض اما من الفرض مبعىن الوجوب  أي الواجب  يها اإل يص  أو الراد  د  رض  يها ان يكـون الـتكلم  (251)
 هبا ملصاً.

 .7ح 41اجمللت  122راجع اتمايل للشيخ الصدو : ص (252)
 .0ح 21اجمللت  431اتمايل للشيخ الصدو : ص (253)
 .42ح 27مائة منقبة: ص (254)
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 وهلا  آليها السيم :   هتم  من  اه أي  كلم  بكلمـة اإل ـيص  مث ان مـن العلـوم ان 
التفــوه هبــا ملصــاً يســتتبع العمــل ويقتبــي  ويوجــب ســلوك الــدرب الصــحيح  ور ــض الشــر ى 

ل ألن التفــوه هبــءه الكلمــة  ــان التفــوه هبــءه الكلمــة البار ــة مل يكــن جملــرد أ ــا  لمــة آــابر   بــ
آنوانــــا للخــــروج مــــن وتيــــة الشــــيطان والــــد ول ي وتيــــة الــــرمحن   هــــو رمــــث وشــــعار وآيمــــة 

  مث اتآرتامل باإلل  الواحد يقتبل ان يسلك الطريـق إ  ه ـر  ـرع مـن  ـروع الـدين (255)أوت
 ثانياً.

 
  410 في نفر من البيض الدماص

 التقوى والزهد من المقوما 
هــءه الكلمــات منهــا   ــلوات اهلل آليهــا   ــوحل بأمهيــة الثهــد والعمــل والتقــوى  مسأأةلة:

 ومقوميتها للتقدم   ما  شري إ  بعض  فات القاد  األسو  أيبا.
:  نفر  أي مجاآة   البيض  أي  حيفتهم بيبا  ونقية آـن اآلثـام والوبقـات    وهلا 

هم الصــــي  والســــيم   حيــــ) ان والــــراد هبــــم: أمــــا أجلــــحم الصــــاديق وهــــم أهــــل البيــــف  آلــــي
الســلمى التحقــوا هبــم  ويــدل آليــ  مــا جــا  ي بعــض النســخ:  ي نفــر مــن البــيض اخلمــاص 
ــــءين ا لصــــوا هلل  صــــارت  ــــرجت و هــــرهم  طهــــريا   أو مطلــــق ال ــــءين أرهــــب اهلل آــــنهم ال ال

  حيفتهم بيبا  وان  انف  بل رلك ـ لبعبهم ـ سودا . 
:  لو أنكم  تو لون آلـحم اهلل    وي احلدي) آن   اخلماص : ميص البطن أي  الي

 ـان الطـري إرا مل يطـر مل  (257)حق  و ل  لرز كم  ما يرز  الطري   ءدو اما اً و روح بطانـا 
حيصــل آلــحم رز ــ   نعــم تبــد مــن  ــو ر احلريــة الــت أمــر هبــا اإلســيم لإلنســان حــىت ينشــب ي 

و   الطري احلر  وإت  ـان نصـا البشـر أو العمل وخيطو  طوات واسعة ي جمال التقدم والتف
أ ثــــره  قــــرياً  وان آمــــل و ــــد وجــــد واجتهــــد   مــــا نــــراه ي آــــامل اليــــوم حيــــ) الســــيطر  لءــــري 

                                                           

 ورلك  من ير ع آلم دولة  أو السيحل الءي حيمل الصليب آلحم  دره أو ما أشب . (255)
 وي بعض النسخ:  ي نفر من البيض اخلماص الءين أرهب اهلل آنهم الرجت و هرهم  طهرياً . (256)
 . بيان  بيلة التو ل.444ص 1 نبي  اخلوا ر ونثهة النواظر: ج (257)
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 . (258)اإلسيم
والراد باخلماص إما العـىن احلقيقـل  مـا سـبق  أو اجملـازي أي الـءين تآي ـة هلـم بالـدنيا  

م ان مثــل هــؤت  األشــخاص الهــءبى الــءين ت وت يــأ لون أمــوال النــاح بالبا ــل  ومــن العلــو 
يعريون الدنيا اهتماماً هم الءين يتمكنون من  ـرمل  ـل أو ـاهتم ي سـبيل اهلل  وبالفعـل  ـانوا  

  ءلك حىت  كنوا من  قدم اإلسيم إ  األمام. 
 .(259)«إين وضعف العلم واحلكمة ي اثوع» ال  عا  ي احلدي) القدسل: 

 .(260)«نور احلكمة والعر ة اثوع  والتباآد من اهلل الشبع: » ال رسول اهلل 
يا آلل إن اهلل  د زينك بثينـة مل يـثين العبـاد بثينـة أحـب إ  اهلل منهـا  : »و ال النيب 

 .(261)«هل زينة األبرار آند اهلل  عا : الثهد ي الدنيا
 .(262)«غاية الثهد الورع: »و ال 
ـــــتم الرجـــــل  ـــــد أآطـــــل : »و ـــــال  ـــــ  يلقـــــل إرا رأي ـــــ    ان الثهـــــد ي الـــــدنيا  ـــــا رتبوا من

 .(263)«احلكمة
 .(264)«يا أبا رر إن أهل الورع والثهد ي الدنيا هم أوليا  اهلل  عا  حقاً : »و ال 

إ ــا العــامل مــن دآــاه آلمــ  إ  الــورع والتقــحم والثهـــد ي آــامل : » و ــال أمــري الــؤمنى 
 .(265)«الفنا  والتول   نة الأوى

 .(266)«لثهد سجية الخلصىا: »و ال 
 

                                                           

 لم  لإلمام الؤلا.راجع  تاب  التخلفون مليارا مس (258)
 .7ب 340مشكا  األنوار: ص (259)
 .217روضة الواآظى: ص (260)
 .172ص 1 شا الءمة: ج  (261)
 .320ص 4 شا الءمة: ج  (262)
 جملت ي الثهد والتقوى. 237روضة الواآظى: ص (263)
 .1الفصل  200مكارم األ ي : ص (264)
 الفصل الثال) ي العامل. 20غرر احلكم: ص (265)
 .0234ح 471: صغرر احلكم (266)
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 وكنتم عل  كفا حفرة من النار 

 تنكر النعم السابقة
حيــ) إن ممــا حيمــل اإلنســان آلــحم معر ــة  ــدر الــنعم اإلهليــة ويبعثــ  آلــحم شــكرها  مسأأةلة:

القويل والعملل:  ء ر األ طار واألهوال والظرومل التعيسة الـت  ـان يعـيش هـو  يهـا  أو الـت  
لــوت اللطــا اإلهلــل وجهــاد الرســول األآظــم وهلــ  األ هــار  آلــيهم  ــان ميكــن ان يعــيش  يهــا 

 ا بل الصي  وأز حم السيم ..
لـءلك  ـان مـن السـتحب ان يتـء ر اإلنسـان ماضـي  وماضـل أسـر   وأمتـ  ـ التحقيقـل أو 

ووجد  ضاال فهدى ألم يجد  يتيما فآوى  ـ  ال  عا : (267)التقديري 
(268). 

ءلك أيبــا  و يمهــا  آليهــا الصــي  والســيم  ينطلــق مــن ومــن الســتحب  ــء ري النــاح بــ
 هءا النطلق وغريه.

قل سيروا في اهر  ثم انظروا كيف كان عاقبة المخنبين ال  عا : 
(269). 

قل سيروا في اهر  فانظروا كيف كان عاقبة المجرمينو ال سبحان : 
(270). 

ة الأأنين مأأن قبأأل كأأان قأأل سأأيروا فأأي اهر  فأأانظروا كيأأف كأأان عاقبأأو ــال  عــا : 
أكثرهم مشركين

(271). 
حنن أهل البيف النعيم الءي أنعم اهلل بنا آلحم العباد  بنا ائتلفـوا : »و ال أبو آبد اهلل 

بعـد ان  ـانوا متلفـى  وبنــا ألـا اهلل بـى  لــوهبم  وبنـا أنقـءهم اهلل مــن الشـرك والعا ـل  وبنــا 
مـة الـت ت  نقطـع  واهلل سـائلهم آـن حـق النعمـة جعلهم اهلل إ وانا  وبنا هداهم اهلل  هـل النع

 .(272)«الت أنعم آليهم  وهو النيب وآرت  
 لمـا  ـان ي األمــم : »ومـن  وائـد دراســة الاضـل معر ـة الســتقبل إمجـات حيـ)  ــال 

                                                           

 أي الءي لوت اللطا اإلهلل لتحقق و نجث. (267)
 .7ـ  0سور  البححم:  (268)
 .11سور  األنعام:  (269)
 .17سور  النمل:  (270)
 .24سور  الروم:  (271)
 .232ح 110دآوات الراوندي: ص (272)
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 .(273)«السالفة يكون ي هءه األمة  مثل  حءو النعل بالنعل والقء  بالقء 
  (274)حم شـفا حفــر  مـن النــار  ا تباســاً مـن اآليــة الكرميــةوا ـا  الــف  آليهـا الســيم :  آلــ

والتعبري بـ   نتم آلحم شفا حفر   نظراً ت م  انوا أحيا   ومل يسقطوا بعد ي نار جهـنم. وان  
وان جهأأأنم لمحيطأأأة  انـــف النـــار ـ بـــالعىن اآل ـــر ـ ييطـــة هبـــم  مـــا  ـــال ســـبحان : 

بالخأأافرين
وغــريه: ان الــدنيا الــت نعــيش  (276)نن  قــد ر رنــا ي  تــاب  اآلداب والســ (275)

 يها هلا وجوه: وج  ظـاهر وهـو اللمـوح بـاحلواح اخلمـت  ووجهـان وا عيان مهـا اثنـة والنـار   
يعلمأأأأأون ًأأأأأاهرا  مأأأأأن الحيأأأأأاة  مـــــا يظهـــــر مـــــن اآليـــــات والروايـــــات   قـــــد  ـــــال ســـــبحان : 

الدنيا
(277) . 

وان جهنم لمحيطة بالخافرينو ال جل وآي: 
(278). 

إن الأأأنين يأأأةكلون أمأأأوال اليتأأأام  ًلمأأأا  إنمأأأا يأأأةكلون فأأأي بطأأأونهم  : و ـــال  عـــا
نارا  

(279) . 
:  مـــا بـــى  ـــربي ومنـــربي روضـــة مـــن ريـــاض اثنـــة ومنـــربي آلـــحم  رآـــة مـــن  ـــرع و ـــال 

 .(281)وما أشب  رلك مما هو  ثري ي الروايات (280)اثنة 
 وجوب اإلنقاذ

 فري حفر  من النار.  ب ـ آقيً وشرآاً ـ إنقار من يكون آلحم ش مسةلة:
قأوا إر  ما يتحمل اإلنسان مسؤولية نفس   ءلك يتحمل مسؤولية أسر     ـال  عـا : 

                                                           

 .170 مال الدين: ص  (273)
 .123ر  هل آمران: سو  وكنتم عل  كفا حفرة من النار فانقنكم منها ول   عا :  (274)
 .27سور  التوبة:  (275)
  تاب اآلداب والسنن.  77ـ  72موسوآة الفق : ج (276)
 .7سور  الروم:  (277)
 .12سور  العنكبوت:  (278)
 .12سور  النسا :  (279)
 .407معاين األ بار: ص (280)
 هءا مع إمكان محلها آلحم آامل اآل ر  جمازا باألول أو الشار ة. (281)
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أنفسأأأخم وأهلأأأيخم نأأأارا  
ويتحمـــل مســـؤولية جمتمعـــ  أيبـــا   ليســـف مســـؤولية اهلدايـــة  (282)

وان   (283)واإلرشاد  ا ة برجـال الـدين  حسـب  إر   لكـم راع و لكـم مسـؤول آـن رآيتـ  
فلأأأوال نفأأأر مأأأن كأأأل فرقأأأة مأأأنهم طائفأأأة ة رجـــال الـــدين ه ـــد   ـــال  عـــا :  انـــف مســـؤولي

ليتفقهوا فأي الأدين ولينأنروا قأومهم إذا رجعأوا إلأيهم لعلهأم يحأنرون
والعلمـا  هـم  (284)

 الءين يرابطون آلحم الثءر الءي يلل إبليت.
 ـان وهءا من غري  ر  بى نار الدنيا أو نار اآل ر   وان  ان وجـوب الثـاين ه ـد وأشـد  

نار الدنيا زائلة ونار اآل ر  با ية دائمة  إت من  رج منها بلطف  سبحان   ومع رلك  ان نـار 
الــدنيا أهــون مرا ـــب ومــرات مــن  لـــك النــار اآل ـــر  ولــو  انــف مؤ تـــة  وي دآــا   ميـــل:  .. 

 . (285)…  كيا احتمايل لبي  اآل ر  
ي حفــر  جهــنم  خبــيمل اثنــة  وهلــا آليهــا الســيم:  شــفا  أي شــفري  حفــر   ألن النــار 

حيــ) هــل درجــات  بينمــا النــار در ــات   مــن النــار  نــار اآل ــر  لكفــرهم و ســادهم آقيــد  
وأ ي ا وشريعة    را مات أحدهم سـقب ي جهـنم. ومـن العلـوم ان نـار اآل ـر  إ ـا هـل لـن 

 احلدي).بلء  احلق  أآرض آن   أما اثاهل القا ر  ان  ميتحن ي اآل ر    ما ورد ي 
والتعبــري بــــ   نـــتم آلـــحم شـــفا  نظـــراً ألن حيـــا  اإلنســـان مهمـــا  الـــف  هـــل  صـــري   بـــل  
 لمح بالبصر  ا ة إرا مـا  يسـف باحليـا  اآل ـر   وإرا مـا  يسـف مباضـل الـدنيا أيبـا   ـال 

اقتربت الساعة عا : 
(286). 

ــــوا ممــــن بلءــــتهم احلجــــة   ورمبــــا يعــــرتض بــــأ م  بــــل إرســــال الرســــول  ــــا مل يكون  كي
 يعا بون؟ 

 واثواب: 
  وهــــؤت   ــــانوا  ــــد (287) هلل حجتــــان  با نــــة وظــــاهر    مــــا ي احلــــدي) الشــــرياأوال: 

                                                           

 .0 سور  التحرمي: (282)
 .102  وارشاد القلوب: ص147ص 1غوايل الل ايل: ج (283)
 .144سور  التوبة:  (284)
 ليلة النصا من شعبان .   دآا  أمري الؤمنى 111راجع مصباح الكفعمل : ص (285)
 .1سور  القمر:  (286)
 .477ص 4راجع الصراط الستقيم: ج (287)
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  الفوا  ريح حكم العقل والفطر  ي سفك الدما  وانتهاك األآراض وسحق احلقو   تأمل. 
 قــد    مل  كــن اثثيــر   اليــة مــن أو ــيا  األنبيــا  و عــاليم األنبيــا   بــل الرســولوثانيأأا : 

 . ان  يهم أمثال آبد الطلب وأ   الب 
 

 منقة الشارب ونهزة الطام  وقبسة العجالن وموطئ اهقدام

 حرمة إذالل المؤمن نفسه
ـ ولــو بالتســبيب أو بــرتك  هيــد  (288)حيـرم إرتل الــؤمن نفســ  ـ ي بعــض مرا بـ  مسأأةلة:

 القدمات الت  وجب إ راج  من الءلة.
ــــ  إ ان اهلل  ــــوض إ  الــــؤمن أمــــره  لــــ  ومل : »رتل نفســــ    ــــال ــــان اهلل مل يفــــوض ل

وهلل العأأأأأأأزة ولرسأأأأأأأوله يفـــــــوض إليـــــــ  أن يكـــــــون رلـــــــييً أمـــــــا  ســـــــمع  ـــــــول اهلل آـــــــث وجـــــــل:
وللمؤمنين

 الؤمن يكون آثيثاً وت يكون رليًي  مث  ال: ان الؤمن أآـث مـن اثبـل  ان  (289)
 .(290)«ين  بشل اثبل يستقل من  بالعاول والؤمن ت يستقل من د

 .(291)«الؤمن ت يكون رلييً وت يكون ضعيفاً : »و ال 
 .(292)«من استنجد رلييً رل: »وي احلدي) آن أمري الؤمنى آلل 

و ــءلك األمـــر ي التجمعـــات:  اهلي ــات والنقابـــات والتنظيمـــات واألحــثاب واألمـــم   ـــان 
أو بالنثاآـــات والهـــا رات  أو احملـــرم ان  ـــءل أنفســـها بالتمســـح آلـــحم أآتـــاب الشـــر  والءـــرب  

حـىت بــرتك مــا ينبءــل لثلهــا أن  كــون آليــ  ـ ي اثملــة ـ أي بكــل مــا يســبب ان  كــون األمــة 
مء ــة الشــارب و ــث  الطــامع و بســة العجــين ومــو ئ األ ــدام  أي أن  كــون ضــعيفة  مــاً أو  

  يفاً وي مجيع جماتت احليا .
ون كثير فما وهنوا لمأا أ أابهم فأي سأبيل وكةين من نبي قاتل معه ربي ال سـبحان : 

                                                           

 أي بعض مرا ب اإلرتل. (288)
 .0سور   النا قون :  (289)
 .12مشكا  األنوار: ص (290)
 .402مشكا  األنوار: ص (291)
 .12720ح 201غرر احلكم: ص (292)
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اهلل وما ضعفوا وما استخانوا واهلل يح  الصابرين
(293). 

 :  ان اهلل حيب الرجل الشجاع ولو بقتل حية .و ال 
 .(294)وي الروايات: ان الشجاآة من  صال األنبيا 

 .(295)«الشجاآة آث حاضر: »و ال أمري الؤمنى 
 .(296)«نالشجاآة أحد العثلي: »و ال 

الشـــــــجاع والشـــــــجاآة غرائـــــــث شـــــــريفة يصـــــــنعها اهلل ســـــــبحان   ـــــــيمن أحبـــــــ  : »و ـــــــال 
 .(297)«وامتحن 

بــل  ــب آلــحم الــؤمن والتجمعــات اإلميانيــة واألمــة اإلســيمية أن  هــد مــن األســباب مـــا 
هلل العأزة ولرسأوله وللمأؤمنين يوجب آثهتـا ومثيـداً مـن  رامتهـا ور عتهـا إمجـات   ـ ن

(298) 
:  أت وان الدآل ابـن الـدآل  ـد ر ـث بـى اثنتـى بـى السـلة والءلـة د الشهدا  و د  ال سي

وهيهات منا الءلة  يأىب اهلل لنـا رلـك ورسـول  والؤمنــون وحجـور  ابـف و هـرت وأنـومل محيـة 
 .(299)ونفوح أبية من أن  ؤثر  اآة الل ام آلحم مصارع الكرام.. 

 .(300):  من استوى يوماه  هو مءبون و ال 
 .(301):   ونوا لنا زيناً وت  كونوا آلينا شيناً  و ال

 لن  رك التجار  منصر اً إ  العباد :  اغد إ  آثك . و ال اإلمام الصاد  
وغـري رلــك مــن اآليــات والروايــات الــت يسـتفاد منهــا رجحــان أو وجــوب العــث  ـ ي بعــض 

                                                           

 .120سور  هل آمران:  (293)
 .11ح 477ص 1: جراجع آيون أ بار الرضا  (294)
 .1141ح 417غرر احلكم: ص (295)
 .1147ح 417غرر احلكم: ص (296)
 .0223ح 371غرر احلكم: ص (297)
 .0سور  النا قون:  (298)
يأبيان رلك  إ  ان الءل  هل بعيد  آن  اشد البعد  إر أن اهلل ورسول    ويشري 70ـ  77ص اللهومل: (299)

و ــءلك الؤمنــون  مث ان مقتبــحم الرتبيــة الصــاحلة  وحجــور  ابــف  أيبــا هــو ر ــض رلــك  اضــا ة ا  ان الــنفت 
 بفطرهتا الصا ية  ر ض رلك أيبا  ونفوح أبية .

 .324معاين األ بار: ص (300)
 .012  مستطر ات السرائر: ص444  الصطفحم: صبشار  (301)
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ابقـة أو  بـمنا أو التثامـاً  مرا بها أو بالقياح إ  بعـض اثهـات أو ي آـدد مـن احلـاتت ـ مط
 أو بدتلة ات تبا .

 وهلا آليها السيم:  مء ة  من الءا   أي  نتم أرت  حىت أنكم  نتم  الءي ميء   ممن 
 . (302)يشرب الا  حي) الء ة ت  يمة هلا

  ـــث   أي يـــل اتنتهـــاز   الـــءي يطمـــع  ـــيكم يـــتمكن مـــن ان ينتهـــث الفر ـــة ليأ ـــء م 
آلحم نسائكم   قد  انوا  ـءلك  أمـواهلم منهوبـة ونسـاؤهم مطو ـات   ـي  ويسلبكم ويستويل

ديــن وت دنيــا وت  ــانون وت شــرمل مينعهـــم آـــن الســر ة والبــرب واثــرح والقتــل وانتهــاك ســائر 
 احملرمات  ثنا بعبهم بنسا  بعض.

  بسـة العجـين :  كمـا أن اإلنسـان ـ إرا  ـان آلـحم آجـل ي  ريقـ  ـ يقتـبت شـي اً مـن 
النــار الشــتعلة ويــءهب حلاجتــ  دون ان مينعــ  أحــد مــن ات تبــاح  لعــدم  يمــة النــار القتبســة   
 ــءلك  نــتم انــتم ت  يمــة لكــم وت اآتبــار   كــان بعبــهم يســتعبد بعبــاً بــالقو  بــي رادع وت 

 مانع. 
 مــو ئ : إن األ ــدام  طــأ األشــيا  اخلسيســة الــت ت  يمــة وت أمهيــة هلــا   ــءلك  نــتم ي 

اهلية  ا دين لكل شخصية واآتبار   القوي يطارد البعيا والء  يستخا بالفقري  و ـل اث
 إنسان يسحق من دون . 

ولقـــد جـــا ت ها ـــان اثملتـــان:  و نـــتم آلـــحم شـــفا..  و مء ـــة الشـــارب..  حبيـــ)  رســـم 
الصور  التكاملة حلالتهم ي الدنيا واآل ر    ـ   نـتم آلـحم شـفا حفـر  مـن النـار   كشـا آـن 

صـــريهم ي رلـــك العـــامل  و مء ـــة الشـــارب..   ـــدل آلـــحم حـــالتهم العيشـــية ي هـــءه الـــدار  م
  كانوا مصدا  من  سر الدنيا مع اآل ر   ومن تمعاش ل  ت معاد ل .

 العزة في كل كؤون الحياة
مـــا ر ـــر ي الســـألة الســـابقة مـــن احلكـــم شـــامل للعـــث  والءلـــة ا تصـــادياً وسياســـياً  مسأأأةلة:
سكرياً وغـري رلـك مـن شـؤون احليـا    ينبءـل بـل  ـد  ـب أن يكـون الؤمنـون ي  واجتماآياً وآ

والتهنأوا والتحزنأوا وأنأتم اهعلأون  لها روي العث   بل ان يكونوا هـم األآـث   ـال  عـا : 

                                                           

  ي  روي غليًي وت  طفئ آطشاً. (302)
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إن كنتم مؤمنين
(303). 

 ــــــالوهن والبــــــعا منهــــــل آنــــــ   ولــــــثوم  ــــــو م  األآلــــــون  هــــــو مقتبــــــحم  عليقــــــ  آلــــــحم 
قرينة السيا   ومبا سيق الكيم ألجل   إضـا ة إ  إ ـي  مـا سـبق مـن مشفوآا ب (304)الشرط

 اآليات والروايات.
 .(305):  اإلسيم يعلو وت يعلحم آلي  و ال 

إضــا ة إ  حلــاظ جانــب الطريقيــة والقدميــة ي مرا ــب العــث   إر  لمــا  ــان الؤمنــون اآــث  
مــا  ــانوا اآــث  انــف مكــانتهم ي  ــانوا ا ــدر آلــحم إرشــاد النــاح واجتــءاهبم للــدين البــى  و ل

نفوح سائر اللـل والنحـل أ ـوى  إر الءالـب ي النـاح اتنشـداد نفسـياً والتـأثر  كريـاً وات تـدا  
آمليــاً بــءوي العــث  واثــاه والنثلــة آلميــاً أو ا تصــادياً أو غــري رلــك  و ــد يكــون رلــك  لــ  مــن 

رار  ــأثر  ثــري مــن الســـلمى وهــءا مــن أســ (306)مصــاديق   ونــوا دآــا  النــاح بءــري ألســنتكم 
 باحلبار  الءربية.

 اإلركا  لمواطن الضعف
يســـتحب و ـــد  ـــب إرشـــاد األمـــة لـــوا ن البـــعا ي حياهتـــا ومســـريهتا الاضـــية  مسأأأةلة:

واحلاليــة   مــا يلــثم ـ بــالعىن األآــم ـ حتــءيرها ممــا  ــد يعرتيهــا ي مســتقبل األيــام  للــتيزم بــى 
 .(307)ض البنود السابقةاألمرين   ما الع إلي  ي بع

 .(308)«أحب أ واين إيلا من أهدى إيلا آيو : »وي احلدي)  ال 
 حرمة االستسالم لالستعمار

حيــرم ان  ستسـلم األمـة تســتعمار اآل ـرين  وان  ــرزخ حتـف نــري السـتعمرين  مــن  مسأةلة:
                                                           

 .137سور  هل آمران:  (303)
 الشرط هو  ان  نتم مؤمنى  ي اآلية البار ة. (304)
 .111   ج احلق: ص440ص 1غوايل الل ايل: ج (305)
 .آن أ  آبد اهلل  20مشكا  األنوار: ص (306)
لــا دام ظلــ :  التخلفــون مليــارا مســلم  و إ   بــة ثقا يــة إســيمية  و حنــو يقظــة إســيمية  راجــع لإلمــام الؤ  (307)

و إ  حكم اإلسيم  و لارا  أ ر السلمون  و السبيل إ  إ اض السلمى  و ممارسـة التءيـري إلنقـار السـلمى  
 و...

 .422ات تصاص:  (308)
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ها  وت  ـر  غري  ر  بى أحنا  اتستعمار   اتستعمار العسكري وات تصادي و الثقاي وغري 
ي اآل رين بى ان يكونوا من أهل الكتاب أو غري أهل الكتاب  بل ان اهلل  عا  حيرم مطلـق 

 اتستعمار حىت من  ا ر لكا ر ورمبا أوجب القتال تجل استنقاره.
وما لخم ال تقاتلون في سبيل اهلل والمستضعفين ال سبحان : 

(309). 
ناهم في البأر والبحأر ورزقنأاهم مأن الطيبأا  ولقد كرمنا بني   م وحملو ال  عا : 

وفضلناهم عل  كثير ممن خلقنا تفضيال
(310). 

 واتستعمار  يمل مقتبحم  رامة اإلنسان مبا هو إنسان.
 .(311)«وت  كن آبد غريك و د جعلك اهلل حرا: » ال أمري الؤمنى 

 نتم آلــحم شــفا بــ و  وت خيفـحم مــا ي شـفع  مء ــة الشــارب و ـث  الطــامع..  ي  يمهــا 
حفــر  مــن النــار  مــن الدتلــة آلــحم شــد  مبءوضــية ان  كــون األمــة مســتعمر  لآل ــرين  مءلوبــة 
آلحم أمرها   ا د  تستقيليتها   قـد  رنـف   ـلوات اهلل آليهـا  ر ـر حـالتهم األ رويـة هبـءه 

 احلالة الدنيوية ي  صويرها ألسوأ ما منوا ب . 
ء م اهلل  بارك و عـا  مبحمـد  دلـييً سـا عاً آلـحم ان مبا سيأخ من   أنق و ان  عبريها 

ومن ا رب النن آليهم: إنقارهم مـن اتسـتعمار  مـا  من أآظم ما حقق  الرسول األآظم 
 أنقءهم من حر النار.

 
 تشربون الطرق

 كراهة كرب الطرق
 يكره شرب الطر    ان شرب الا  الطرو  يبر اإلنسان  حياً  واإلسيم يأمر مسةلة:

ــــك  ــــدنك آلي ــــ  الصــــي  والســــيم :  إن لب ــــالتثام النــــاهج الصــــحية للجســــم  و ــــد  ــــال  آلي ب
 .(312)حقاً 

                                                           

 .71سور  النسا :  (309)
 .72سور  اإلسرا :  (310)
 . تاب  إ  احلسن   70حتا العقول: ص (311)
 .انظر رسالة احلقو  لإلمام زين العابدين  (312)



 

 17 

: باإلضــــا ة إ  أن شــــرب الــــا  الــــءي  طر ــــ  احليوانــــات يتنــــاىف مــــع احلــــدي) النبــــوي
 ــاليزم آلــحم الســلمى ان  كــون ميــاه شــرهبم نظيفــة وان ينتهجــوا  (313) النظا ــة مــن اإلميــان 

  وهنـــــــاك هداب  ثــــــري  ي شــــــرب الــــــا  ر رناهـــــــا ي (314)ع جمــــــاتت احليــــــا النظا ــــــة ي مجيــــــ
 .(315)الفق 

ومل نقـــل حبرمـــة شـــرب الطـــر  نظـــراً ألن األ ـــل احلـــل واتباحـــة  نعـــم حيـــرم شـــرب  إرا  ءـــري 
 عمــ  أو لونــ  أو رحيــ  بالنجاســة  أو  يمــا إرا ا ــبح مبــراً ضــرراً بالءــاً  و ــءا احلــال ي اليــاه 

 اآلسنة وشبهها.
ا  آليهــا الســيم :  الطــر   أي الــا  القليـل الــءي  ــرده و طر ــ  الكــيب واحليوانــات   وهلـ

 وحي)  انوا ي بيد جا ة ي اثثير   ان شرهبم من هءه الياه الخلو ة باألبوال واألرواك. 
واليحــظ أ ــا   ــلوات اهلل آليهــا  بــدأت بــء ر مــههلم وســو  آــا بتهم  مث ثنــف بو ــا 

ة واتجتماآيــة الأســأوية  وثلثــف بـء ر حــالتهم ات تصــادية الثريــة  مث آــادت حـالتهم السياســي
 لتشري إ  حالتهم النفسية واتجتماآية أيبا  أرلة .. من حولكم ..

إ   ل  لك اثوانب أبدع إشار   حيـ) اآتصـرت  ـل  لـك اثوانـب  و انف إشارهتا 
 ع.ي  لمات  ليلة جسدت  يها الوا ع ي أدب  صويري رائ

 
 

  310 وتقتا ون القد

 كراهة أكل القد والورق
يكـره أ ـل القـد والـور  ـ  مـا ي بعـض النسـخ ـ  ـ ن أ ـل أورا  األشـجار والقـد   مسأةلة:

  ثرياً ما يوجب أمراضا   ما ر ر ي آلم الطب.
ـــ   عـــا :  ويحأأأل لهأأأم الطيبأأأا وت يبعـــد أن يســـتفاد مـــن  ول

أن األ يـــب هـــو  (317)

                                                           

 .41: ص ب النيب  (313)
 راجع موسوآة الفق :  تاب النظا ة. (314)
  تاب األ عمة واألشربة.  77و 70راجع موسوآة الفق : ج  (315)
 وي بعض النسخ:  و قتادون الور  . (316)
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ويحأأرم علأأيهم الدبائأأث : األ بــل  ومــن  ولــ  ســبحان
انــ   لمــا  ــان أ بــ)  ــان  (318) 

 اسوأ  للميك  وتن لألحكام درجات ي جانيب السلب واإل اب. 
 وهلا  آليها السيم :  القد  القديد وهو اللحم واثلد الءي  فـا ي الشـمت  وآـاد  

مـا  ـانوا ت ـدون   كثر  ي  الديـدان والـتعفن  و ـد  ـان اللحـم الـءي يأ لونـ  هـو هـءا  و ثـرياً 
حــــىت هــــءا  يــــأ لون أورا  األشــــجار  و ــــل رلــــك لعــــدم اهتــــدا  اثــــاهليى للمنــــاهج احليويــــة 
ــــت  صــــلحهم ي ديــــنهم  ــــت أمــــر هبــــا اإلســــيم وال ــــة وات تصــــادية والسياســــية و.. ال اتجتماآي

 ودنياهم   كان  ل شل  منهم ي غاية التخلا والتأ ر واتحنطاط.
الطعـام  ـؤثر آلـحم اإلنسـان و فكـريه وآلـحم آوا فـ  ومشـاآره وآلــحم ومن الثابف أن نوآيـة 

حالتـــ  النفســية والروحيــة والعنويــة  وحــىت آلــحم أوتده أيبــا ـ آنــد انعقــاد النطفــة و ــرت  احلمــل 
والرضــاع ـ ولــءلك وردت أحاديــ)  ثــري  ي األ عمــة واألشــربة ممــا ر ــر الفقهــا   فصــيلها ي  

 وغريها. ي  تب  ب العصومى و  (319)  تاب  األ عمة واألشربة 
ولقد  ان من آلل  ساو  اثاهليى وغلظتهم وحتجر آوا فهم هو رلك الأ ل والشـرب 

 السيئ الردي .
 

 أذلة خاسبين

 النلة النفسية والسياسية
:  ـــب الســـعل لنجـــد  الـــءليل  ـــرداً  ـــان أم أمـــة  واســـتخراج  مـــن رلتـــ  ي (320)مسأأأةلة

 ر:اثملة  بكي معنيل الءلة  إ
الءلــــة  ــــار   كــــون حالــــة نفســــية يعيشــــها اإلنســــان ي را ــــ  ودا لــــ    مــــن يشــــعر بعقــــد  

 احلقار   وهل  د  صيب األمم  يبهرها  ل ما  أخ ب  سائر احلبارات. 

                                                                                                                                                                      

 .117سور  األآرامل:  (317)
 .117سور  األآرامل:  (318)
 .77-70راجع موسوآة الفق : ج (319)
السألة السـابقة  حرمـة إرتل الـؤمن نفسـ   ختتلـا آـن هـءه مـن جهـة ان  لـك  انـف بيانـاً حلكـم الـر  نفسـ   (320)

 بالنسبة لنفس   وهءا بيان حكم  بالنسبة لءريه.
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و د  كون معادلة اجتماآية سياسية  حي)  د  تءلب أمة آلحم أمة  أو دولة آلحم دولة  
مليـة باآتبــار  ونــ  يكومــاً مكــبيً وان  ــان هــو أو  ـرد آلــحم  ــرد  حيــ) يعــيش الءلــوب رلــة آ

 األ بل واأل فأ واألآلم. 
وا  هءا القسم الثاين يشري الشاآر حي) يقول آـن لسـان اإلمـام السـجاد  آليـ  الصـي  

 والسيم :
 أقأأأأأأا  ذلأأأأأأيال  فأأأأأأي  مشأأأأأأق كأأأأأأةنني

  
 

 مأأأأن الأأأأزنج عبأأأأد غأأأأاب عنأأأأه نصأأأأير 
 .(321)أو ما ورد من  وبعد العث مءليت  

ولقد نصركم اهلل ببدر وانتم أذلةل   عا : أو  و 
(322) . 

 اليزم أن يسعحم اإلنسان ليكون آثيثاً وليحقق العث  بسائر أبنا  ملة اإلسيم أيبـا   ـان  
 انــف رلتــ  دا ليــة  عليــ  أن يعــاي أســباهبا ويثيــل مقتبــياهتا  إر  ــد  كــون ثهــل أو  قــر أو 

  لقى أو ما أشب . 
مظلوميـة ـ وجـب أيبـا أن يتحـداها ويواجههـا بـالفكر والنطـق  وإن  انـف  ارجيـة ـ أي 

 (323)أو بــاإلآيم والدآايــة  مــا  امــف بــ  الســيد  زينــب  آليهــا الســيم  ي جملــت ابــن زيــاد
 وغريمها.. (324)ويثيد

آشــرين  وغــريه  و بكائــ   (325)وهكــءا اإلمــام الســجاد  آليــ  الســيم  ي جملــت يثيــد
 أبي  احلسى   لوات اهلل آلي  . آلحم مقتل (326)سنة أو أربعى سنة

                                                           

 الدآا  والثيار   زيار  الناحية القدسة. (321)
 .143مران: سور  هل آ (322)
 4  و شــــا الءمــــة ج111ص 4  واإلرشــــاد: ج3ح 31اجمللــــت  101راجــــع اتمــــايل للشــــيخ الصــــدو : ص (323)

 . 72  ومثري األحثان ص 414  وإآيم الورى ص 03ص
 حــــى رأت يثيــــد يبــــرب ثنايــــا احلســــى   احتجــــاج زينــــب بنــــف آلــــل 312ـ  327اتحتجــــاج: ص (324)

 .101واللهومل: ص  121ـ 122بالخصر   ومثري األحثان: ص
آلــحم يثيــد بــن معاويــة لــا أد ــل    احتجــاج آلــل بــن احلســى زيــن العابــدين 311ـ  312اتحتجــاج: ص (325)

 آلي .
 .11البكا ون مسة ح 474  اخلصال: ص1ح 47اجمللت  122اتمايل للشيخ الصدو : ص (326)
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 .(327)بعد أبيها  و ما  امف ب   ا مة الثهرا  
من  بـل لـد   ويلـة ي مكـة الكرمـة حيـ) مل يكـن  ـد  و ما  ام ب  الرسول األآظم 

 أرن ل  باثهاد بعد.
 . (328)أو بالواجهة العسكرية   حروب النيب 

   ـــ  احليــا  ي مــو كم اإلمــام احلســى أو بالنهبــة والتبــحية بالءــايل والنفــيت  ثــور  
 .(329) اهرين والوت ي حيا كم مقهورين 

وآــدد ه ــر مــن أئمــة أهــل  أو بأســلوب القاومــة الســلبية   مــا  ــام بــ  اإلمــام احلســن 
البيــف  آلــيهم الســيم   حيــ)  انــف هــل الطريقــة الوحيــد  لفبــح معاويــة وأشــباه  و شــا 

 القناع آن زيف  ودجل  و داآ .
تفاد رلك احلكم من  يمها  آليها السيم  من اآتبارها  أرلة  من أسـوأ مـا مـ  بـ  ويس

اثاهليون  بل النيب   لحم اهلل آلي  وهل  وسلم  وا رتان  مبا سبق وحلـق  واتمتنـان آلـيهم ا ـرب 
  وحبكم العقـل ودليـل الـتيزم اتمتنان ب نقاره  عا  إياهم من  لك احلاتت بأبيها يمد 

 سو  يثبف ما سبق.واأل
 تحصـل ممـا سـبق مسـائل: انـ  حيـرم اإلرتل ـ حـدوثًا ـ للفـرد والتجمعـات واألمـة  دا ليـة  
 انف أم  ارجية  و ب اخلروج منها بالنسبة إ  الءليل نفس    مـا انـ   ـب آلـحم اآل ـرين 

   هــل احليلولــة دون رلــة إنســان  د عــاً  وإرا و ــع ي الءلــة وجــب آلــيهم إ راجــ  منهــا  ر عــاً 
 يرمة حدوثاً وبقاً    بالنسبة للنفت أو الءري.

 وهلا  آليها السيم :  أرلة  أرت  مجع رليـل   اسـ ى  مطـرودين  و ـد جـا  ي التـاريخ 
ان أهــل اثثيــر   ــانوا يســتءيثون بكســرى و يصــر  ــل يشــملهم حبكمــ  وينقــء بعبــهم مــن يــد 

                                                           

بعــد أبيهــا معصــبة الــرأح  ناحلــة  روي أ ــا مازالــف»   صــل ي و اهتــا وزيارهتــا  و يــ : 304ص 3النا ــب: ج (327)
اثســم  منهــد  الــر ن  با يــة العــى  يرت ــة القلــب  يءشــحم آليهــا ســاآة بعــد ســاآة  و قــول لولــديها: أيــن أبو مــا 

 «.الءي  ان يكرمكما وحيملكما مر  بعد مر ..
معصـبة  وروي أن  ا مة تزالف بعد النـيب : »  جملت ي ر ر و ا   ا مة 112وي روضة الواآظى: ص

وهـل مهمومـة مءمومـة يثونـة مكروبـة   يبـة حثينـة  الرأح ناحلة اثسم  منهد  الر ن من الصيبة مبـوت النـيب 
 …«.با ية العى يرت ة القلب

   لإلمام الؤلا دام ظل .4-1راجع  تاب  وألول مر  ي  اريخ العامل ج (328)
 الفصل اخلامت. 422ص 3ج: ج   صل ي حرب  فى  وشرح النه107ص 3انظر النا ب: ج (329)
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 بعض   ما  انا يستجيبان هلم لءلتهم وحقارهتم.
 هاج منهج الجاهليينانت

حيـــرم ي اثملـــة انتهـــاج مـــنهج اثـــاهليى ي آـــاداهتم و قوســـهم   ـــ ن اثاهليـــة  مسأأأةلة:
 شـــــمل العقائـــــد واآلداب واأل ـــــي  والســـــلوك واألمـــــور الر بطـــــة باثســـــم  ألن  ـــــل احنطـــــاط 

يرفأ  جاهلل  و ل ار فاع آلمل    ن العلـم يوجـب ار فـاع اإلنسـان ي متلـا أبعـاد احليـا  
هلل النين  منوا منخم والنين أوتوا العلم  رجا ا

(330) . 
 و د أشري إ  رلك ي مجلة من هيات القرهن احلكيم والروايات:

إذ جعل النين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهليةمثل  ول  سبحان : 
(331) . 

وال تبرجن تبرج الجاهلية اهول و ول   عا : 
(332) . 

لجاهليأأة يبغأأون ومأأن أحسأأن مأأن اهلل حخمأأا  افحخأأم او ـال ســبحان : 
إ  غــري  (333)

 رلك.
 .(334)«يا آلل اجعل  با  أهل اثاهلية حتف  دميك: »و ال رسول اهلل 

 .(335)وأمف أمر اثاهلية إت ما سن  اإلسيم : »و ال 
 .(336)«اللهم ت  ت  ميتة جاهلية: »وي الدآا  الوارد ي غيبة اإلمام القائم 

مـــن مـــات وهـــو يبءبـــك يـــا آلـــل مـــات ميتـــة : »رائع آـــن رســـول اهلل وي آلـــل الشـــ
 .(337)«جاهلية

إحيــا  هثــار ور ــرى الفراآنــة والقيا ــر  واثبــابر    (338)ومــن مصــاديق رلــك احلكــم الكلــل

                                                           

 .11سور  اجملادلة:  (330)
 .40سور  الفتح:  (331)
 .33سور  األحثاب:  (332)
 .12سور  الائد :  (333)
 .31باب النوادر ح 273  وآلل الشرائع: ص7ح 34اجمللت  173اتمايل للشيخ الصدو : ص (334)
 .41حتا العقول: ص (335)
 .114 مال الدين: ص  (336)
 .117آلل الشرائع: ص (337)
 أي انتهاج منهج اثاهليى. (338)
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آــرب وضــع النصــب والتماثيــل هلــم أو حفــر  ــورهم وأمســائهم ي اثــدران وغــري رلــك. و ــءلك 
ــــة والتنجــــيم  و ــــءلك ي الأ ــــل والر ــــب ا بــــاآهم ي اآتقــــادهم باخلرا ــــات والســــح ر  والكهن

 واللبت وشب  رلك مما يعد آر اً ا باآاً هلم وأحياً  لء راهم.
وت  ر  ي رلك بى جاهلية القرون السابقة  أو جاهلية القرن العشرين  حيـ) حكمـف 

 . (339)اثاهلية باسم احلبار  والتمدن ي شىت مناحل احليا 
دين آـن منـاهج اهلل  متمسـكى بعـادات و قاليـد اثاهليـة األو  أو  ما دام السـلمون بعيـ

 اثاهلية العا ر      م سيبقون ـ والعيار باهلل ـ  أرلة  اس ى .
وال تبأأرجن تبأأرج الجاهليأأة اهولأأ ي هــءه اآليــة:  وآــن أ  آبــد اهلل 

 ــال  (340)
 .(341)«أي سيكون جاهلية أ رى

                                                           

 ــءوات األآــيم ي رلــك الــثمن ا ــبحن حيملــن  الكار ــات  وأر امــاً رمسيــة ي هــءا الــثمن! والســفور والســابح  (339)
الختلطــة أ ــبحف دليــل التحــرر والتنــور  والءيليــة للشــر  والءــرب أ ــبحف دليــل احلكمــة والتعقــل وآيمــة الرشــد 

 طــار الدا ليـة واخلارجيــة  امــاً  مــا  ــان اثـاهليون يلتج ــون ويتمنــون محايــة الــروم والر ـل ووســيلة اخلــيص مــن األ
 والفرح هلم أمناً من شرورهم أنفسهم.

  .33سور  األحثاب :  (340)
 سور  األحثاب. 173ص 4 فسري القمل: ج (341)
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 تدافون

 
 ضمانا  للمستقبل

 ــــب  ـــو ري البــــمانات الـــت  ــــؤمن مســـتقبل األ ــــراد واألمـــة و بــــمن هلـــم آــــدم : مسأأأةلة
 عرضهم ألي  طر يدامههم آلحم حى غر     ن مقدمة الواجب واجبة آقًي  و الؤمن  يت 

 .  323 :   ان واهلل بعيد الدى و د ورد ي و ا أمري الؤمنى   324  طن حءر 
 ـد يكـون  بيحـاً أو يرمـاً  و ـد يكـون حسـناً  أما اخلومل  هو بالقياح إ  ما يبامل إليـ 

 أو واجباً:
 ــاخلومل النــاجم آــن  قصــري ي القــدمات والصــحوب بتخــارل آــن ياولــة العــيج وا بــاع 

رريلـة   مـا  الطر  واحللول الت بينها اهلل  عـا  ي القـرهن احلكـيم وآلـحم لسـان العصـومى 
  بالنسبة للجاهليى  و ما ي التخومل الءي ي اخلومل الءي أشارت إلي    لوات اهلل آليها

يعيش  الكثري من السلمى ـ حكاماً أو أ راداً ـ من أن  تخطفهم الـدول اتسـتعمارية أو اثـائر  
 من حوهلم ختطفا آسكرياً أو سياسياً أو ا تصادياً أو ما أشب   ييعملون بوظائفهم.

ة الســائرون آلــحم مــنهج رســل اهلل ي اثهــاد أمــا الؤمنــون العــاملون اللتثمــون بــاألوامر اإلهليــ
 والتبحية   قد  ال  عا  ي حقهم:

أال ان أولياء اهلل ال خو  عليهم وال هم يحزنون
 322  . 

بلأأ  مأأن أسأألم وجهأأه هلل وهأأو محسأأن فلأأه أجأأره عنأأد ربأأه والخأأو  و ــال ســبحان : 
عليهم وال هم يحزنون

 321  . 
اخلـومل بالنسـبة إ  اتسـتقبال  ورلـك ألن أوليـا  واحلثن آاد  يطلـق بالنسـبة إ  احلـال  و 

اهلل سبحان  و عا  تر با هم باهلل ت خيا ون غـريه وت حيثنـون لفـوت شـل  مـن الـدنيا وحنوهـا  
                                                           

 .477ص 4  جمموآة ورام: ج01  جامع األ بار: ص37دآوات الراوندي: ص (342)
 .420  وآد  الداآل: ص77ص 1  و شا الءمة: ج427ية: صالعدد القو  (343)
 .04سور  يونت:  (344)
 .114سور  البقر :  (345)
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ولءا  اخلومل واحلثن احلقيقيان منتفيان آنهم وإن  انوا  ائفى مبعىن ه ـر  مـا  ـال سـبحان : 
  يأأأدعوننا رغبأأأا  ورهبأأأا

أل ـــم تيعر ـــون هـــل ان اهلل ســـيعاملهم بعدلـــ  أم وهـــم يثونــون   320 
 بفبل   وي الدآا :  اللهم آاملنا بفبلك وت  عاملنا بعدلك .

:   ـا اهلل  أنــك  ــراه  ــ ن  نــف ت ــراه   نــ   ـاخلومل مــن اهلل هــو الفبــيلة  مــا  ــال 
 وهكــءا اخلــومل مــن مءبــة األآمــال الطاحلــة  واخلــومل مــن نتــائج التقصــري والقصــور  327 يــراك 

الســابق الشــفوع بالعمــل لــرأب مــا انصــدع وجــرب مــا انكســر  هــو الطلــوب  وي احلــدي) آنــ  
« : :يا بـن مسـعود  ـا اهلل ي السـر والعينيـة  ـان اهلل  عـا  يقـول ولمأن خأا  مقأام

 .   320 » 327ربه جنتان
أما اخلومل من  وى الشيطان بتصور سلطا ا آلحم  وى الرمحن أو بتصور  د  إلقا اهتا 

إنمأا ذلخأم الشأيطان مءبـة ا بـاع أوامـر الرسـل هـو اآل ـر مر ـوض ويـرم   ـال آثوجـل:  آـن
يدو  أولياءه فال تدافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين

 312 . 
اللهـــم واســـتءفرك لكـــل رنـــب محلــ  آلـــحم اخلـــومل مـــن غـــريك أو دآـــاين إ  »وي الــدآا : 

 . 311 …«التواضع ألحد من  لقك أو استمال  إلي  الطمع  يما آنده
يا بـن هدم انـك ت  ـثال خبـري مـا  ـان لـك واآظـاً مـن : »و ال اإلمام آلل بن احلسى 

ـــــف وياســـــب  اآـــــد  ـــــن هدم انـــــك مي ـــــارك  اب نفســـــك ومـــــا  ـــــان اخلـــــومل شـــــعارك واحلـــــثن دث
 . 314 «اثواب

ليت اخلومل من بكحم وجرت دموآ  مامل يكن لـ  ورع حيجـثه : »و ال سيد العابدين 
 . 313 « ومل  ارب آن معا ل اهلل وا ا رلك

                                                           

 .72سور  األنبيا :  (346)
   ثواب زيار  األ وان ومصا حتهم ومعانقتهم ومسائلتهم.127ثواب األآمال: ص (347)
 .20سور  الرمحن :  (348)
 .2الفصل  211مكارم األ ي : ص (349)
 .171ران: صسور  هل آم (350)
 .21البلد األمى: ص (351)
 .40ب 121إرشاد القلوب: ص (352)
 .170آد  الداآل: ص (353)
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الــؤمن بــى مــا تى: رنــب  ــد مبــحم ت يــدري مــا يصــنع اهلل  يــ   وآمــر  ــد : »و ــال 
بقل ت يدري ما يكتسب  يـ  مـن الهالـك   هـو ت يصـبح إت  ائفـاً وت ميسـل إت  ائفـاً وت 

 . 312 «يصلح  إت اخلومل
 . 311 «آند اخلومل حيسن العمل: »و ال أمري الؤمنى 

 . 310 «العلم اخلومل من اهلل سبحان  غاية: »و ال 
 . 317 « ري األآمال اآتدال اخلومل والرجا : »و ال 
 . 310 «اخلومل سجن النفت آن الءنوب ورادآ  آن العا ل: »و ال 
 . 317 «اخلومل أمان: »و ال 

 هءا  ل  ي اخلومل المدوح.
د إ  األمــن ت ينبءــل للعا ــل أن يقــيم آلــحم اخلــومل إرا وجــ»و ــد ورد ي اخلــومل الــءموم: 

 . 302 «سبيي
ثيثة  نقص النفت: الفقر واخلومل واخلثن  وثيثة حتييهـا:  ـيم : »و ال أمري الؤمنى

 . 301 «العلما  ولقا  األ د ا  ومر األيام بقلة البي 
واذكأأأأأروا إذ أنأأأأأتم قليأأأأأل  وهلـــــا آليهـــــا الســـــيم:  ختـــــا ون  إشـــــار  إ  اآليـــــة الكرميـــــة: 

ان يتدطفخم الناس فأآواكم وأيأدكم بنصأره ورزقخأم مأن مستضعفون في اهر  تدافون 
الطيبا  لعلخم تشخرون

 ا م  انوا ي  ومل دائم من أن يءري آليهم مءري  يستويل   304 
آليهم ويسلبهم و علهم آبيداً واماً    ما  انف آاد  اثـاهليى  ـ ن حـال األمـم الستبـعفة 

د  والنقصـان  والـد واثـثر  والنوآيـة هكءا حـىت ي هـءا العصـر  مـع ا ـتيمل مـن حيـ) الثيـا
                                                           

 .377حتا العقول: ص (354)
 .470ص 1 نث الفوائد: ج  (355)
 .707ح 03غرر احلكم: ص (356)
 .4730ح 110غرر احلكم: ص (357)
 .3004ح 172غرر احلكم: ص (358)
 .3071ح 171غرر احلكم: ص (359)
 .1002ح 403غرر احلكم: ص (360)
 .21الفصل  102جامع األ بار : ص (361)
 .40سور  األنفال:  (362)
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 . 303 والكيفية
 

 أن يتدطفخم الناس من حولخم

 حرمة االختطا  والعنف
حيــــرم ات تطــــامل وأ ـــء الرهــــائن  مــــا  ـــان متعار ــــاً ي رلــــك الـــثمن  و مــــا هــــو  مسأأأةلة:

متعارمل ي زماننا هءا  وهكءا حيرم مجيع مصاديق العنا واإلرهـاب  ممـا يوجـب إيـءا  النـاح 
ـــو حتـــف آنـــوان أو   شـــوي  مسعـــة اإلســـيم والســـلمى  ســـوا  مـــن احلكومـــة للقـــوى العارضـــة ول

اتآتقال  أو من العارضة ألر ان السلطة   ان  ل شل  يسـلب النـاح حـريتهم المنوحـة مـن 
 اهلل سبحان  و عا  هلم يرم  و ل مصادر  حلق من حقو  الناح يرمة. 

ية  يـ  بالسـجن ـ وهـل  ليلـة جـداً بالنسـبة إ  نعم ي  ـل مـورد حكمـف الشـريعة اإلسـيم
ـ جــاز رلــك مــع رآايــة مجيــع   302 مــوارد الســجن ي آــامل اليــوم  مــا ر رنــا  فصــيل  ي الفقــ 

  وهو بالدليل اخلاص  ألنــ  آلــحم  ـيمل  اآـد   النـاح مسـلطون آلـحم (365)حقو  السجى
ال لبيــــف الــــال  مــــا ان  ــــل مــــورد آــــى الشــــرع  يــــ  حصــــة مــــن الــــ  (366)أمــــواهلم وأنفســــهم 

  ــاخلمت والث ــا   أيبــا يكــون ختصيصــا هلــءه الكليــة الــت جــث  منهــا حــدي) آــن رســول اهلل 
(367) : وجث  منها مستفاد من  ول   عا  النبأي أولأ  بأالمؤمنين مأن أنفسأهم

(368) 
أو  منـــ  إرا   ـــان  ونـــ  أو  دليـــل آلـــحم ثبـــوت الوتيـــة لإلنســـان آلـــحم نفســـ   وان النـــيب 

 يتان  أو مطلقاً  ما ت خيفحم. عارضف الوت
ـــة رلـــك اجملتمـــع  أو آلـــحم وجـــود  ـــة ات تطـــامل ي اجملتمـــع دليـــل آلـــحم جاهلي وشـــيوع حال

                                                           

 إر األسر  د يكون جسمياً و د يكون  كرياً أو ا تصادياً أو سياسياً أو ما أشب   ما سيوضح  دام ظل . (363)
ثديـد   تاب احلقو . و الفق : القـانون  و الفقـ : احلريـات  و تـاب  الصـياغة ا  122راجع موسوآة الفق  ج (364)

 لعامل اإلميان واحلرية والر اه والسيم  لإلمام الؤلا دام ظل .
 راجع  تاب   يا ينظر اإلسيم إ  السجى  لإلمام الؤلا. (365)
 راجع موسوآة الفق    تاب القواآد الفقهية. (366)
و ـــج احلـــق:   444ص 1  راجـــع غـــوايل الل ـــايل: ج«النـــاح مســـلطون آلـــحم أمـــواهلم»وهـــو اثـــث  األول منهـــا:  (367)

 .272ص
 .0سور  األحثاب:  (368)
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 ـــوانى  ابتـــة وظيمـــات وحقـــو  مصـــادر   ســـبب  فجـــر   ـــات مـــن النـــاح ضـــد الوضـــع هبـــءه 
 الطريقة السلبية. 

ا آلـحم اسـتعمار وهءا مـا نشـاهده واضـحاً اثـر سـيطر  احلبـار  الءربيـة الـت أرسـف دآائمهـ
الشـــعوب األ ـــرى آســـكريا أو ا تصـــادياً وحـــىت  كريـــاً وثقا يـــاً   مـــا هـــو مـــنهج اتســـتعمار ي 

 الفرت  األ ري  آرب األ مار الصناآية وسيل من الكتب واجمليت واثرائد واأل يم وغريها.
 و يمهـــا   ــــلوات اهلل آليهـــا  وان  ــــان إ بـــاراً آــــن وا ـــع معــــى ي زمـــن معــــى  إت انــــ 
يكشــا آــن  ــوانى  ليــة وســنن اجتماآيــة وسياســية جاريــة آلــحم مــر الســنى   صــلح  مؤشــر 

 لتشخيص حالة اجملتمع  حة ومرضاً   و  وضعفاً.
 ال يتدطفو  

يلـــثم آلـــحم اإلنســـان أن ت  عـــل نفســـ  آرضـــة ألن يتخطفـــ  إنســـان أو شـــيطان   مسأأأةلة:
ان لإلنسـان بنفسـ  أو ويكون آلحم حءر من رلـك  وهنـاك روايـات ي أسـلوب  طـا الشـيط

 ب نسان ه ر وما يلثم ي مواجهت .
بينمـا موسـحم بـن آمـران جـالت إر : » ـال:  ـال رسـول اهلل   عن اإلمام الصاد  

أ بل إبليت وآليـ  بـرنت رو ألـوان   لمـا دنـا مـن موسـحم  لـع الـربنت وأ بـل إ  موسـحم  سـلم 
 ــي  ربــك اهلل   ــال: ج ــف  آليــ    قــال لــ  موســحم: مــن أنــف؟  قــال: أنــا إبلــيت   ــال: أنــف

ألســلم آليــك لكانــك مــن اهلل   ــال موســحم:  مــا هــءا الــربنت   ــال: بــ  ا تطــا  لــوب بــ  
هدم   ال موسحم:  ا ربين بالءنب الءي إرا أرنب  ب  هدم استحورت آلي ؟  ال: إرا أآجبتـ  

 .(369)«نفس  واستكثر آمل  و ءر ي آين  رنب 
 .(370)«ت و م من نظر  أورثف حسر   ويلةالنظر سهم من سهام إبلي: »و ال 
 .(371)«احلسد مقنصة إبليت الكربى: »و ال 
 . (372)«الكرب مصيد  إبليت العظمحم: »و ال 

                                                           

 .312ـ  313مشكا  األنوار: ص (369)
 آقاب الثاين والثانية. 402ثواب األآمال وآقاب األآمال: ص (370)
 .0770ح 477غرر احلكم: ص (371)
 .7117ح 327غرر احلكم: ص (372)
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يــا بــن رســول اهلل مــا الــءي يباآــد آنــا إبلــيت؟  ــال: الصــوم : »وسـ ل اإلمــام الصــاد  
صاحل يقطعان دابره  يسود وجه   والصد ة  كسر ظهره  واحلب ي اهلل والوازر  آلحم العمل ال

 .(373)«واتستءفار يقطع و ين 
ثيثـــة معصـــومون مـــن إبلـــيت وجنـــوده: الـــءا رون هلل  والبـــا ون مـــن  شـــية : »و ـــال 

 .(374)«اهلل  والستءفرون باألسحار
 .(375)«حترز من إبليت باخلومل الصاد : »و ال 
ها ي إن  ـــءار الـــءنوب ويقراهتـــا مـــن مكائـــد إبلـــيت حيقرهـــا لكـــم ويصـــءر : »و ـــال 

 .(376)«أآينكم  تجتمع و كثر  تحيب بكم
آلمــا  شــيعتنا مرابطــون ي الثءــر الــءي يلــل » ــال:  وآــن جعفــر بــن يمــد الصــاد  

إبلــيت وآفاريتـــ   مينعــوهم آـــن اخلــروج آلـــحم ضـــعفا  شــيعتنا  وآـــن أن يتســلب آلـــيهم إبلـــيت 
وم والــرتك وشــيعت  والنوا ــب  ات  مــن انتصــب لــءلك مــن شــيعتنا  ــان أ بــل ممــن جاهــد الــر 

 .(377)«واخلثر ألا ألا مر   ألن  يد ع آن أديان يبينا ورلك يد ع آن أبدا م
 

 فةنقنكم اهلل تبار  وتعال  بمحمد

 (378)إنقاذ المسلمين
 ـــب إنقـــار الســـلمى ي زماننـــا هـــءا مـــن جـــاهليتهم ورلـــتهم وضـــعفهم   أســـياً  مسأأأةلة:
:   ليتـأح متـأح بنبيـ  ري الـؤمنىوا تداً  ب   و ـد جـا  ي احلـدي) آـن أمـ برسول اهلل 

                                                           

  تاب  بائل شهر رمبان.  71وح 10ح 70 بائل األشهر الثيثة: ص (373)
 .14ب 170لوب: صإرشاد الق (374)
 ثابر بن يثيد اثعفل. و يت   402حتا العقول: ص (375)
 هلشام. و يت   374حتا العقول: ص (376)
 .17اتحتجاج: ص (377)
راجـــع حـــول هـــءا البحـــ)  تيـــب  إنقـــار الســـلمى  و تـــاب  الفقـــ :  ريـــق النجـــا   و ممارســـة التءيـــري إلنقـــار  (378)

 لقطرات والءرات  و... لإلمام الؤلا  دام ظل  .السلمى  و التخلفون مليارا مسلم  و ا



 

 71 

وحلكم العقل والنقل  وتن جاهليتهم ورلتهم وضعفهم مـن اشـد  (379)وإت  ي يأمنن اهللكة 
 .  302 احملرمات  إر هل مجاع لشىت  صال الشر والفساد

وال تهنوا وال تحزنوا وأنأتم االعلأونو د  ال سبحان : 
  و ـال   ـلحم اهلل آليـ  (381)

 إ  غري رلك مما ر رناه ي البنود السابقة. (382)…«سيم يعلواإل»وهل  وسلم : 
ومــن الواضــح إن اإلنقــار ت يتحقــق ـ آــاد  ـ د عــة واحــد   بــل يتحقــق  ــدر يا   يجــب 

 العمل لإلنقار  طو   طو    ل حسب إمكان .. مادياً ومعنوياً وي متلا أبعاد احليا .
ول أو العامـــل الرئيســـل وهـــو القائـــد وحيـــ) إن األ عـــال واألحـــداك  ســـند إ  الســـبب األ

والعقل الخطب  لءلك  الف   لوات اهلل آليها :   أنقـء م اهلل  بـارك و عـا  مبحمـد  رغـم 
محمأد رسأول اهلل وجود السلمى األشدا  ي اإلميان والعمل من حول   ما  ال آث وجـل: 

والنين معه أكداء عل  الخفار رحماء بينهم
(383). 

 وبالعمل بمناهجهاإلنقاذ من اهلل 

 ـــب اإلميـــان بـــأن اإلنقـــار ت يتحقـــق إت بـــ رن  كـــوي  مـــن اهلل  عـــا   وبـــالتثام  مسأأأةلة:
 وأهل بيت  األ هار  آليهم السيم .  شريعل بأوامره الصادر  آرب رسول  األآظم 

ولو أن أهل القأرى  منأوا واتقأوا لفتحنأا علأيهم بركأا  مأن السأماء  ما  ال  عا : 
خن كنبوا فةخنناهم بما كانوا يخسبونواهر  ول

(384). 
ومأأن أعأأر  عأن ذكأأري فأأ ن لأه معيشأأة ضأأنخا  ونحشأره يأأوم القيامأأة و ـال سـبحان : 

                                                           

  ج البيغة: اخلطبة  (379)
 بعفهم مثًي سبب سلطة  وى الشر  والءرب آليهم   انتهكف أآراضهم وسلبف أمواهلم وأريقف دماؤهم    (380)

نظمـــة  مــا حـــدك ي اثثائـــر أبـــان اتحـــتيل الفرنســـل  وهكـــءا ي الــدول اإلســـيمية الـــت  انـــف حتـــف ســـيطر  ال
الشيوآية  أ ءانستان واثمهوريات اإلسيمية الستة  وي العرا  أبان السلطة الباشر  ليستعمار الربيطـاين مث آـرب 

 السلطة القنعة زمن البع).
 .137سور  هل آمران:  (381)
 .414ص 4متشاب  القرهن: ج (382)
 .47سور  الفتح:  (383)
 .70سور  األآرامل:  (384)
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أعم 
(385) . 

 قــد جعــل اهلل  عــا  الكــون آــامل األســباب والســببات  والنصــر اإلهلــل أيبــا ضــمن هــءه 
لديأل ترهبأون بأه عأدو وأعدوا لهم ما استطعتم مأن قأوة ومأن ربأا  االدائر    ال  عـا : 

اهلل وعدوكم
(386). 

ثم اتب  سببا  و ال سبحان : 
(387). 

وابتغوا إليه الوسيلةو ال  عا : 
(388). 

 . (389)وورد ي احلدي) الشريا:  أىب اهلل أن  ري األمور إت بأسباهبا 
 وآلحم هءا   ن  التوا ل والتخارل  يرم  إر هو  يمل اإلآداد وا باع األسباب. 

واإلميان ور ر اهلل ـ والراد ب  القرهن الكرمي ـ  ما ي اآليتـى السـابقتى هـل الطـر   والتقوى
التكوينية لنصر  اهلل لإلنسان   لو التثم هبا اإلنسان نصره اهلل ب مداد غيـيب أيبـا  ولـءلك  ـان 

إن يخن منخم عشرون  ابرون يغلبوا مأائتين
 الصـرب شـرط  كـوي   ليـ  نصـر  اهلل  (390)

 عل الواحد غالباً آلحم العشر .الت جت
 وهكءا جند أن  ل ما د ل ي دائر  إراد  اإلنسان   ن ل  آاملى  وليى: 

إرن اهلل  عــا  و هيــده األســباب والعلــل وجعلهــا ي متنــاول اإلنســان   احليــا  والعلــم : 1
 والقدر .
ختطيطـ  و ـربه إراد  اإلنسان و هيده سائر األسباب ـ   آـداده مـا اسـتطاع مـن  ـو  و  :2

 واستقامت  وما أشب  رلك ـ وهو ي هءه أيبا حدوثاً وبقاً  يتاج إ  اهلل  عا .
وما رميت إذ رميت ولخن اهلل رم و د  ال سبحان : 

(391). 

                                                           

 .142سور    :  (385)
 .02ور  األنفال: س (386)
 .74و 07سور  الكها:  (387)
 .31سور  الائد :  (388)
. «أىب اهلل أن  ري األشيا  إت آلـحم األسـباب»  و ي : 47باب النكاح ح 400ص 3راجع غوايل الل ايل: ج (389)

  4ح 0ومثل  ي بصائر الدرجات: ص
 .01سور  األنفال:  (390)
 .17سور  األنفال:  (391)
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أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعونو ال  عا : 
(392) . 

أأنتم أنشةتم كجرتها أم نحن المنشبونو ال آث وجل: 
(393). 

واتقوا اهلل ويعلمخم اهللن : و ال سبحا
(394) . 

   ما ليت ي دائر  آمـل (395)و د ر رنا رلك ي آلم الكيم ي مبح) اثرب والتفويض
وأن لأيس اإلنسان  هو من اهلل  وما ي دائر  آمل اإلنسان  علي  أن يسعحم   ال سـبحان : 

لإلنسان إال ما سع 
(396) . 

كل امرء بما كس  رهينو ال  عا : 
(397) . 

وقل اعملوا فسيرى اهلل عملخم ورسوله والمؤمنونو ال سبحان : 
(398) . 

إنما تجزون ما كنتم تعملون و ال  عا : 
 إ  غريها من اآليات والروايات. (399)

و د  الف آليها السيم:   انقء م اهلل  بارك و عا  مبحمـد   ـ ن اهلل هـو النقـء احلقيقـل 
 هلل آليـــ  وهلـــ  وســـلم    هـــو  عـــا  آلـــة العلـــل  وهـــو ولكـــن بواســـطة النـــيب يمـــد   ـــلحم ا

واسطة الفيض    ن  جا  إليهم بالعقيد  الصحيحة والشريعة الكاملة والـدين األغـر واأل ـي  
 الر يعة حىت حتولوا من أرلة  اغرين إ  أآث  آظما .

ى  باهلـــد :  أياهـــا النـــاح! إنا اهلل آثوجـــل بعـــ) نبيـــ  يمـــداً و ـــال أمـــري الـــؤمنى 
وأنــثل آليــ  الكتــاب بــاحلقا وأنــتم أمياــون آــن الكتــاب ومــن أنثلــ   وآــن الرســول وم ــن أرســل   
أرسل  آلحم حى  رت  من الرسل  و ول هجعة من األمـم  وانبسـاط مـن اثهـل  واآـرتاض مـن 
الفتنـــة  وانتقـــاض مـــن الـــربم  وآمـــحم آـــن احلـــقا  وانتشـــار مـــن اخلـــومل  واآتســـامل مـــن اثـــور  

   و لظال من احلروب.وامتحا  من الدين
                                                           

 .02سور  الوا عة:  (392)
 .74سور  الوا عة:  (393)
 .404سور  البقر :  (394)
 راجع موسوآة الفق   الد ل   تاب العقائد. (395)
 .37سور  النجم:  (396)
 .41سور  الطور:  (397)
 .121سور  التوبة:  (398)
 .7  وسور  التحرمي: 10سور  الطور:  (399)
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وآلــحم حــى ا ــفرار مــن ريــاض جنــات الــدنيا  ويبــوح مــن أغصــا ا  وانتشــار مــن ور هــا  
ويأح من  رها  واغورار من مائها   قد درسف أآيم اهلـدى  وظهـرت أآـيم الـردى   الـدنيا 

عارها متهجامـة ي وجــود أهلهــا  مكفهـرا  مــدبر  غــري مقبلـة   رهتــا الفتنــة  و عامهـا اثيفــة  وشــ
اخلــومل  ودثارهــا الســـيا   ــد مــثا تم  ـــلا ممــثا    قـــد أآمــف آيــون أهلهـــا  وأظلمــف آلـــيهم 

 أياامها.
 د  طعوا أرحامهم  وسفكوا دما هم  ود نوا ي الرتاب الوؤد  بينهم مـن أوتدهـم   تـاز 

م أآمحم دو م  يب العيش ور اهياة  وط  ت يرجون من اهلل ثواباً  وتخيا ون اهلل آقاباً  حياه
 جنت  مياتهم ي النار ملبت.

بنســخة مــا ي الصــحا األو   و صــديق الــءي بــى يديــ   و فصــيل   جــا هم النــيب 
احلــيل وبيــان احلــرام  ورلــك القــرهن  اســتنطقوه ولــن ينطــق لكــم  أ ــرب م آنــ  أنا  يــ  آلــم مــا 

متلفـون   لـو  مبحم  وآلم ما يأخ إ  يوم القيامة  وحكـم مـا بيـنكم  وبيـان مـا أ ـبحتم  يـ 
 .(400) سألتموين آن  أل رب كم آن  ألين أآلكم 

ـ وآنـدما  221 هءا و د دامف العث  للمسلمى إ  ما  بل مائة سنة ـ ولو ي بعض أبعادها
 ر ــوا شــي اً  شــي اً ممــا  بقــحم مــن أحكــام اإلســيم آــادت إلــيهم الءلــة اثاهليــة والعبوديــة للشــر  

كفار  أشعلوا ي بيدهم النريان آلـحم  ـول اخلـب  وسـاآد والءرب  حىت أ بحوا ألعوبة بيد ال
 بعبهم بعبها آلحم احلرب والسلب والنهب ومنا ر  األجانب ي ضرب السلمى.

 ..(402)وإين أر ر منء مسى سنة حىت اآلن ورححم احلرب  دور ي بيد اإلسيم
 وإر ريــــا وي احلــــال احلاضــــر هنــــاك حــــروب داميــــة ي أرربيجــــان والعــــرا  واخللــــيج و شــــمري

واهلرســك والبوســنة ومــورو ولبنــان و لســطى وغريهــا. والســبب ي رلــك هــو ان الســلمى  ر ــوا 
العمل مبناهج اهلل الت  رح هبا ي القرهن احلكيم مـن:  األمـة الواحـد   و األ ـو  اإلسـيمية  

 ـــال  و الشـــورى  و احلريـــة  و التنـــا ت اإل ـــا   وســـائر أحكـــام اإلســـيم النقـــء   وإت  قـــد

                                                           

 .3-4ص 1 فسري القمل: ج (400)
حكاماً وملو اً دون  بـوع لسـلطة اسـتعمارية  ارجيـة مـن روم أو  ـرح  إشار  إ  العث  الظاهرية  حي)  انوا (401)

 أو شر  أو غرب.
 راجع  تاب  السلمون يتبررون  لإلمام الؤلا. (402)
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وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنين عا : 
   نسأل اهلل الفرج والخرج.(403)

 التنبيه عل  عظيم فضل رسول اهلل 
يستجب  نبي  الناح إ  أن سعادهتم  وال  رون و رون  انف برب ة اهلل والرسـول  مسةلة:

.و د  ب رلك   
فون أن يأتدطفخم واذكروا إذ انتم قليأل مستضأعفون فأي اهر  تدأا ال سبحان : 

الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقخم من الطيبا  لعلخم تشخرون
(404). 

لقأأد مأأن اهلل علأأ  المأأؤمنين إذ بعأأث فأأيهم رسأأوال  مأأن أنفسأأهم يتلأأو و ــال  عــا : 
علأأأأيهم  ياتأأأأه ويأأأأزكيهم ويعلمهأأأأم الختأأأأاب والحخمأأأأة وان كأأأأانوا مأأأأن قبأأأأل لفأأأأي ضأأأأالل 

مبين
(405). 

نة فمأأأن اهلل ومأأأا أ أأأابك مأأأن سأأأيبة فمأأأأن مأأأا أ أأأابك مأأأن حسأأأو ـــال آـــث وجـــل: 
نفسك

(406). 
وما بخم من نعمة فمن اهللو ال سبحان : 

(407). 
مـن سـعاد  اإلنسـان والـت هـل برب ـة اهلل والرسـول   220 ومن العلـوم ـ  مـا  لنـا ـ ان مرا ــب

 ت  تحقــق إت بتطبيــق أوامرمهــا   مــا أن شــفا  الــريض يتحقــق باســتعمال األدويــة التـــل  
 ـا ل  الطبيب ي نسخت .آينه

و د سبق أن السلمى ي يومنا هـءا حيـ)  ر ـوا أوامـر اهلل سـبحان  و عـا  ابتلـوا بالبـنك 
    م  ر وا: (409)الءي ر ره اهلل آث وجل

                                                           

 .0سور  النا قون:  (403)
 .40سور  األنفال:  (404)
  102سور  هل آمران:  (405)
 .77سور  النسا :  (406)
 .13سور  النحل:  (407)
اد  اإلنسان  يشري إ  ان مرا ب أ ـرى  ـد حتققـف بصـرمل لطـا اهلل و هـود رسـول اهلل  ول   مرا ب من سع (408)

.دون مد لية تلتثام السلمى بأوامرهم ي رلك   
 .142  سور    : ومن أعر  عن ذكري ف ن له معيشة ضنخا  ي  ول :  (409)
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إن هنه أمتخم أمة واحدة  ول  سبحان :
 . ي األمة الواحد .(410)

إنما المؤمنون أخوةو ول  عا : 
 مية.. ي األ و  اإلسي(411)

ويضأأأأ  عأأأأنهم إ أأأأرهم واهغأأأأالل التأأأأي كانأأأأت علأأأأيهمو ــــول ســــبحان : 
. ي (412)

 احلريات اإلسيمية.
وأمأأأأأأرهم كأأأأأأورى باإلضــــــا ة إ  ا ــــــم  ر ــــــوا الشــــــورى  والتنظــــــيم   قــــــد  ــــــال  عــــــا : 

بيأأنهم
مأأن كأأل كأأيء مأأوزونو ــال ســبحان :  (413)

:   وي  ــيم أمــري الــؤمنى (414)
 ..(415) نظم أمر م 

 . 210 لة من رلك ي مجلة من  تبناو د  صلنا مج
 لهـا برب ـة النهبـة اإلنسـانية    217 بل إن سعاد  البشـرية واثوانـب اإل ابيـة ي آـامل اليـوم

  وأهل بيت  األ هـار  آلـيهم السـيم   ضـد ررائـل األ ـي  الت  ام هبا الرسـول األآظم 
 ما اآرتمل بءلك الءربيـون   وضد احملرمات: من اثهل والرض والفقر ووأد البنات وغري رلك 

حيــ)  تلمــء الءــرب آلــحم   210 أنفســهم حيــ)  ــرحوا بــأن الســلمى هــم هبــا  العلــم احلــدي)
 أيديهم إبان القرون الوسطحم ـ و بلها ـ ي األندلت وغريها.

 

 

 

                                                           

 .74سور  األنبيا :  (410)
 .12سور  احلجرات:  (411)
 .117سور  األآرامل:  (412)
 .30سور  الشورى:  (413)
 .17سور  احلجر:  (414)
 .1ص 17  شرح  ج البيغة: ج130روضة الواآظى: ص (415)
راجـــع  الســـبيل إ  إ ـــاض الســـلمى  و الصـــياغة اثديـــد   و الفقـــ : السياســـة  و الفقـــ : اإلدار   و الفقـــ :  (416)

 النظا ة  و الفق : القانون  وغريها لإلمام الؤلا دام ظل .
 التطور العلمل والتكنولوجل وبعض التوج  واتلتثام حبقو  اإلنسان وغري رلك.   (417)
 راجع   صة احلبار   و أمري ا والفر ة التارخيية  و حبار  العرب  وغريها من الصادر الكثري . (418)
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 بعد اللتيا والتي

 
 المدرج من المشاكل

حملــن والفــنت ت يلــثم آلــحم اإلنســان أن يطلــب الخــرج مــن الشــا ل والخلــص مــن ا مسأأةلة:
 .(419)«الؤمن  يت  طن حءر: »أن يستسلم هلا  إر  ال 

 .(420)«والؤمن  يت آا ل: »و ال 
إن اهلل  بـــارك و عـــا  ليـــبءض الـــؤمن البـــعيا الـــءي ت زبـــر لـــ   و ـــال هـــو : »و ـــال 

 .(421)«الءي ت ينهحم آن النكر
 .(422)«دين ل إن اهلل  بارك و عا  ليبءض الؤمن البعيا الءي ت : »و ال 
 .(423)«إن اهلل ليبءض الؤمن البعيا الءي ت ر ق ل : »و ال 
 .(424)«مثل الؤمن القوي  النخلة ومثل الؤمن البعيا  خامة الثرع: »و ال 

ثم أتب  سبباو ال  عا : 
(425). 

 .(426)« ن ي الفتنة  ابن اللبون ت ضرع  يحلب وت ظهر  ري ب: »و ال 
. وهنالــــــك ي الفقــــــ  بــــــاب  ــــــاص باســــــم  بــــــاب احليــــــل (427)و يــــــل:  احلــــــرب  دآــــــة 

                                                           

 .21الفصل  01جامع األ بار: ص (419)
 .1114ح 07غرر احلكم ودرر الكلم: ص (420)
 .322معاين األ بار: ص (421)
 .170احملاسن:  (422)
 .112اثعفريات: ص (423)
 .21الفصل  103جامع األ بار: ص (424)
 .07سور  الكها:  (425)
 .04ص 10  وي  ج البيغة أيباً  انظر شرح النهج: ج12071ح 202غرر احلكم: ص (426)
 .430ص 1  ومتشاب  القرهن: ج103ص 1راجع اترشاد: ج (427)
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 . (428)الشرآية 
   يــ  إشــعار وإشــار  (429):  بعــد اللتيــا والــت  بلحــاظ مــا ســبق  والقرينــة القاميــة  وهلــا 

إ  لــــثوم أن يطلــــب اإلنســــان الخــــرج مــــن الشــــا ل ومــــن شــــىت العوامــــل والبواآــــ) اإل را يــــة 
 والتفريطية.

دين احلق يبتلـحم مبتشـددين ومتسـاهلى ي شـىت السـائل الدينيـة   ن اإلنسان القـدام ي ميا
 .(430)واتجتماآية والسياسية وات تصادية وغريها

 ــاليزم آليــ  أن يعــاي األمــر حــىت يــتمكن مــن  طبيــق احلــق الــءي هــو وســب بــى اإل ــراط 
وكنلك جعلناكم أمة وسطا  والتفريب   ال سبحان : 

(431). 
 .(432)سطها وي احلدي):   ري األمور أو 

 ..(433)«وليكن أحب األمور إليك أوسطها ي احلق: »و ال أمري الؤمنى آلل 
   ن اإل راط والتفريب بى يرم وبى مرجوح. 

 وهلـا  آليهـا السـيم :  بعـد اللتيـا   يقـال  ـثوج رجــل امـرأ   صـري   نالـ  منهـا مـا نالـ  مــن 
ها ما نالـ   طلقهـا   قيـل لـ   ـثوج بـأ رى  األرى مث  لقها  و ثوج امرأ   ويلة القامة  نال  من

 يبــرب لــن ابتلــحم ي ســابق أمــره بالشــكيت والــدواهل  ً  قــال بعــد اللتيــا والــت؟! و ــار مــثي
 الصعبة أو التكرر  أو الدواهل الكبري  والصءري .

                                                           

يكون يرما و د يكون شرآياً   الخرج مـن الثنـا هـو إجـرا   ـيءة العقـد مـثًي احليلة هل الخرج والخلص  قد  (428)
 مع سائر شرو   .

 وببميمة دليل التأسل. (429)
 هنالك ي اجملال الدي  أناح ينحون حنو الرهبنة وه رون حنو التحلل ويءر ون ي وحول الادية  وأناح يدآون  (430)

:   لـب العلـم  ريبـة آلـحم  ـل مسـلم  من التعليم والتعلم رغم  ول   إ   ربج الرأ  وه رون إ  حرما ا حىت
[ وأنـاح  77الفصـل 137  وجـامع األ بـار: ص74  وآـد  الـداآل: ص127ص 4ومسلمة  ]  نث الفوائـد: ج

يعثلون أنفسهم آن السياسة  وبالتايل آن أية مقارآة للحا م اثائر والطاغوت وه رون ينهجون منهج الصلحية 
 زية ويتخءو ا سلماً لتحقيق أهدا هم وشهواهتم  إ  غري رلك.واتنتها

 .123سور  البقر  :  (431)
 .327  وإآيم الورى: ص177ح 12الفصل  470ص 1غوايل الل ايل: ج (432)
 إ  األشرت النخعل. ي  تاب   311ص 1دآائم اإلسيم: ج (433)
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مث إن آــرب اثثيــر  أنقــءهم الرســول   ــلحم اهلل آليــ  وهلــ  وســلم  مــن مشــا لهم الفرديــة 
يـــة والسياســـية وات تصـــادية وغريهـــا   هـــل مـــن التعقـــل أن يعـــودوا إ  مثـــل حـــالتهم واتجتماآ

 السابقة من الفوضحم والتخلا بعد إرسال الرسول وانثال الكتاب والتعب واثهاد الستمر؟ 
وي  ـــء ريهم بـــءلك  هيـــد إل هـــامهم بـــأن  نحيـــتهم اخلليفـــة الـــءي آينـــ  الرســـول األآظـــم 

 سيعود هبم إ   ثري من البييا والرزايا واحملن.    لحم اهلل آلي  وهل  وسلم  
  ن  ال  ائل: إن التاريخ سجل هلم التقدم واتنتصارات   كيا يقال إ م آادوا إ  ما  

  انوا آلي  من احملن والرزايا وحىت الءلة أيباً؟.
يم الرسـول  لنا: لو  انوا  سكوا بأحكام اإلسيم  ما أنثهلا اهلل سبحان   ولو التثمـوا بتعـال

األآظم   لحم اهلل آلي  وهل  وسلم   ولو ا بعوا  ليفت  احلقيقل وهو اإلمام أمري الؤمنى آلـل 
  مل يكونــوا يقعــون ي الشــا ل الــت و عــوا  يهــا مــن احلــروب الطاحنــة الــت دارت بيــنهم ممــا

اهلل اختــءوا مــال »امــتألت هبــا  ــفحات التــاريخ  ومــن ســيطر  حكــام مســتبدين و ءــا  جبــابر  
مبا  بمن رلك من  تـل األنفـت احملرتمـة ي شـر  الـبيد واإلسـيمية  (434)«دوًت وآباده  وت

ومصـــادر  حقـــو   (435)وغرهبـــا  ـــوال حكومـــة األمـــويى والعباســـيى والعثمـــانيى ومـــن ســـبقهم
 إ  غري رلك.  (437)وسجن و عءيب الييى ي ظلم الطامري (436)وأموال الناح

يكـن ليتحـدد بـءلك احلـد ـ جءرا يـاً ومعنويـاً ـ بـل  ـانوا يسـودون  إضا ة إ  أن  قـدمهم مل
العامل والبشرية أمجع  ولكن اليوم وبعد مسة آشر  رنا   رى ثيثة أرباع العـامل غـري مسـلمى  

 والسلمون هم الربع  و ثري منهم األرل األ ل   نا هلل   نا إلي  راجعون.
 

 وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب

                                                           

 .0ح 33اجمللت  402األمايل للشيخ الفيد: ص (434)
 تل السلمى وآباد اهلل الصاحلى بتلفيق هتمة اتر داد ي  بية مالـك بـن نـوير   و تـل أمثـال حجـر   نمورج:  (435)

 وإ  يومنا هءا.… بن آدي وآدد  بري جدا من أوليا  اهلل ومن العلما  ي حكومة معاوية ويثيد
  نمورج: األموال اهلائلة الت أ طعها آثمان لءوي   من بيف مال السلمى.  (436)
 نمــورج: ســجن احلجــاج الــءي احتــوى آلــحم أ ثــر مــن مائــة وآشــرين ألــا  ت يقــيهم حــر الشــمت الي حــة   (437)

 سقا  وت برد الثمهرير غطا .
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 بهم الرجال وذؤبانهم
واعأأدوا لهأأم مأأا اسأأتطعتم مأأن قأأوة ــب ـ انطي ــاً مــن ووليــة  اآــد   مسأأةلة:

(438) 
  …للقو   ماً و يفا   سيحا وآلما وآمي و

إر  لهـا مصـاديق للقـو   واتنصـرامل للقـو  العسـكرية إن  ـان  بـدوي ـ اتسـتعداد لقابلـة 
 البهمى من الرجال ورؤبا م.

أن مـــ  بـــبهم الرجـــال ورؤبـــان العـــرب   نبيـــ  آلـــحم أن  ـــاحب البـــادئ  :  بعـــدو وهلـــا 
الر يعة  آلي   أسياً ب    لحم اهلل آلي  وهلـ  وسـلم  أن يسـتعد لواجهـة الرجـال البهمـى الـءين 
ت يعرمل وا عهم.  لهم وا ع غامض ت يدرى  يا يقابل معهم  أو أ م من شد  بأسـهم ت 

 .(440)مون ببهم الرجال من البهم الءي ت يعرمل وا ع ولءا يس (439)يدرى من أين يأ ون
ومــن احملتمــل أن يكــون  هبــم الرجــال  إشــار  إلــيهم مــن غــري العــرب مــن الفــرح والــروم ي 

  بال  رؤبان العرب .
أمـا  رؤبــان العــرب   ــ ن الـءئب مــن  بيعتــ  التــوحش والتوثـب واحليلــة والتحــرك باجتاهــات 

اهليـــة مـــن هـــءا النـــوع  ولـــءا  ـــال اإلمـــام احلســـى  آليـــ  متلفـــة  لبـــا للفريســـة  و ـــان آـــرب اث
 . (441)الصي  والسيم :   أين بأو ايل  قطعها آسين الفلوات 

 و ال الشاآر:
 هبث الكا متن   ي   ما آسر الطريق رهاب  (442) …

ولعل من وجوه و فهم بــ  رؤبـان العـرب  إن الـءئب إرا و ـع ي القطيـع تيبقـل وت يـءر 
رد الفتـــك  شـــهو  ي الفتـــك  وهـــو الصـــدا  اثلـــل للـــوحش البـــاري الـــءي ت  هـــو يفتـــك جملـــ

يفتــك حلاجــة  بــل حلاجــة ودون حاجــة  لــءرا مــن الســطو واتآتــدا  ومنظــر الــدما   و ــد  ــان 

                                                           

 .02سور  األنفال:  (438)
ميكن أن  قرأ معلومة وجمهولة  ـ  ت يدرى مـن أيـن يـأ ون  أي مـن أيـن يهـامجون اإلنسـان أو  مـن أيـن يؤ ـون   (439)

 اإلنسان  إر حيثما  كرت ووجهف وجهك وجدهتم مرت دين مستعدين. أي من أين يهامجهم
ورمبــا يكــون وجــ  مــا و ــفهم بـــ  هبــم الرجــال  اإلشــار  إ  أ ــم  ــالبهيم الــت ت شــعور هلــا وت أدارك  مــا  ــال  (440)

 .22سور  الفر ان:  إن هم إت  األنعام بل هم أضلآثوجل: 
 .02اللهومل: ص (441)
 ت غري مقرو  .هنا  لمة أو  لما (442)
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أآدا  النيب   لحم اهلل آلي  وهل  وسـلم   ـءلك   هـم  ـانوا  الـءئاب البـارية الشرسـة يءـريون 
اً مـــنهم آلـــحم الفتـــك و لـــءرا مـــنهم باثرميـــة ودلعـــاً مـــنهم ويفتكـــون ويفعلـــون مـــا يفعلـــون  عـــود

 بالدما .
 منمومية الصفا  السبعية

مـن الـءموم ا صـامل اإلنسـان بالصـفات السـبعية  والـيزم أن يتحلـحم  لبـ  بالرمحـة  مسأةلة:
 واإلنصامل وحب اآل رين  بل الواسا  واإليثار  ويدل آلحم رلك متلا اآليات والروايات:

م قست قلوبخم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أكد قسوةث ال  عا : 
(443). 

 .(444)«ما ضرب آبد بعقوبة أآظم من  سو  القلب: »و ال 
 .(445)«من آيمات الشقا  مجود العى و سو  القلب: »و ال 

أحبب أ اك السلم وأحبب ل  ما حتب لنفسك وا ره » ال:  وآن اإلمام أ  جعفر 
 دي). احل (446)«ل  ما  كره لنفسك

 .(447)«اإلنصامل يستدمي احملبة: »و ال أمري الؤمنى
 .(448)«اإلنصامل ير ع اخليمل ويوجب اتيتيمل: »و ال 
ثيك  صال جتتلب هبن احملبة: اإلنصامل ي العاشر   والواسا  ي الشـد   : »و ال 

 .(449)«واتنطواع والرجوع إ   لب سليم
مر م بــالورع الــورع الــورع  والواســا  الواســا  لكنــا نــأ: »وي احلــدي) آــن أ  آبــد اهلل 

 .(450)«الواسا  إل وانكم

                                                           

 .72سور  البقر :  (443)
 .4ص 1 نبي  اخلوا ر: ج (444)
 .212روضة الواآظى: ص (445)
 .14ح 14اجمللت  343األمايل للشيخ الصدو : ص (446)
 . 7112ح 372غرر احلكم: ص (447)
 .7110ح 372غرر احلكم: ص (448)
   اإلمام التاسع.327ص 4 شا الءمة: ج  (449)
 .71ؤمن حباب  صائص ال 110احملاسن: ص (450)
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 .(451)«اإليثار أآلحم الكارم: »و ال أمري الؤمنى
 

 ومر ة أهل الختاب

 المعارضة علماء وجهلة 
 ـب أن يعـد محلـة البـدأ الصـحيح العـد  الناسـبة لواجهـة  وائـا ثيثـة  تصـدى  مسةلة:

ل منها بشكل يتناسب مع الوسائل واألسـلحة الـت  سـتخدمها   ـ ن آاد  حلملة راية احلق   
مــن الســنن اإلهليــة اثاريــة ي اجملتمعــات آلــحم مــر التــاريخ: إن البــادئ القوميــة ودآــا  اإل ــيح 

 ورواد احلقيقة يواجهون آاد  بطوائا من العارضى  منها: 
العلمـــل والوجـــ  الثقـــاي  آلمـــا  ســـو  يعر ـــون احلقيقـــة ويكـــابرون آنهـــا  ميثلـــون اثانـــبأ: 

 للمعارضة. 
 وأبطال شجعان  سدون  مة القو  الادية ثبهة البا ل. ب:
 أرارل وأوباش و عاليك من سفلة القوم يعدون مبنثلة الر ل اخلامت ثيش العدو. ج: 

 بقوهلا:  مرد  أهل الكتاب . وإ  القسم األول أشارت 
 .وإ  القسم الثاين بقوهلا:  هبم الرجال 

وإ  القســـــم الثالـــــ) أشـــــارت بقوهلـــــا:  ورؤبـــــان العـــــرب  إرا  ـــــان الـــــراد بـــــ : الصـــــعاليك 
 واللصوص.

ورمبا يقال: إن الـراد بـءؤبان العـرب: أول ـك الـءين غلـب آلـيهم  ـابع الوحشـية والشراسـة 
: والتعطش للدما   وحين ء  يكون هءا القسم هو البلع الثال) ي مثل) األآدا    قوهلا 

ومــرد  أهــل الكتــاب  إشــار  ضــمنية إ  هــءه احلقيقــة وإن  ــل مبــدأ … مــ  بــبهم   وبعــد أن
 حيح يبتلحم آاد  بعلما  سو  يكابرون احلقيقة   ما يبتلحم  هال مبهمى و عاليك أوبـاش 

ولتسمعن مأن الأنين أوتأوا الختأاب مأن قأبلخم ومأن الأنين أو متوحشى   ال سـبحان  : 
أكركوا أذى كثيرا

(452). 

                                                           

 .7117ح 371غرر احلكم: ص (451)
 .100سور  هل آمران :  (452)
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أن هءا الكلل ليت  ا ـا بالبـادئ الصـحيحة ـ وإ ـا البـدأ الصـحيح ي مقابلـ   وت خيفحم
هـءه الطوائـا النحر ـة ـ بـل  ـل مبـدأ و ـل مسـلك يواجـ  هبـءه الف ـات آـاد    ـ ن  ـان البـدأ 
بـا يً  ــان الـءين يعارضــو م مــن العلمـا  واثهــال آلـحم حــق ي هــءا اثانـب  وإن  ــان البــدأ 

 لعلما  واثهال العارضى ل   آلحم ضيل.  حيحاً  انف جبهتا ا
مثًي: النيب   لحم اهلل آليـ  وهلـ  وسـلم  الصـحيح البـدأ ابتلـل هبمـا   مـا أن  آلـل يمـد 

البا ـــل البـــدأ واجهـــ  آلمـــا  مســـلمون هـــم حـــق  مـــا واجهـــ  غـــري العلمـــا  مـــن  (453)البـــاب 
 السلمى الءين  انوا أيبا آلحم حق.

وأعدوا محلة البدأ الصحيح لقابلة هؤت   ما  ال  عا : وآلحم أي   اليزم أن يستعد 
 . (454)…لهم ما استطعتم من قوة

 علمــا  الســـو : يواجهــون بتوآيـــة النـــاح آــرب احملاضـــرات والكتـــب وســائر وســـائل اإلآـــيم 
 وآرب  شا زيفهم للناح. 

وهبــــــم الرجــــــال: آــــــرب أبطــــــال أ فــــــا  يواجهــــــو م بأســــــلحتهم   يتســــــلحون بالتنظيمــــــات 
تكـــتيت والنقابـــات واألحـــثاب وغريهـــا  ويوجهـــون بتكـــوين  نظيمـــات وجتمعـــات إســـيمية وال

 حتا ظ آلحم الشباب و فشل مططاهتم. 
والســفلة والصــعاليك: يواجهــون مبــثلهم أيبــا  إر ت يفــل احلديــد إت احلديــد  و ــد ورد ي 

 .(455)احلدي) الشريا:  هلك من ليت ل  حكيم يرشده  ورل من ليت ل  سفي  يعبده 
و ــب أن ت يثــبب دآــا  احلــق آــن  بليــغ الرســالة وجــود حشــد مــن الشــا ل  ســوا   انــف 
مشــا ل اإل ــراط والتفــريب  أو مشــا ل هبــم الرجــال ورؤبــا م  أو مشــا ل مــرد  أهــل الكتــاب 

 وأرناهبم   ما  ال  عا :
فاستقم كما أمر  ومن تاب معك (456). 

                                                           

ورلك    مؤست البابية ي إيران  ادآحم إن  باب إ  اإلمام الهدي 1012-1017آلل يمد الشريازي   (453)
 بتخطيب ودآم من اتستعمار الروسل  أآدم ي  ربيث.

 .02سور  األنفال :  (454)
 .113ص 4 شا الءمة : ج  (455)
 .114سور  هود :  (456)
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  وهــو العــاخ التكــرب الــءي ت يرضــخ للحــق   وهلــا  ســيم اهلل آليهــا :  مــرد   مجــع مــارد
ومرد  أهل الكتاب منصرمل إ  آلمائهم الءين آتوا آلحم احلـق و كـربوا آـن الرضـوخ لـ   وإن  

  ان اآم لءة من رلك.
 .(457)«وت  كونوا آلما  جبارين: » ال اإلمام الصاد  

ل مثـــل آلمـــا  الســـو  مثـــل  ـــخر  و عـــف آلـــحم  ـــم النهـــر ت هـــ» ـــال:  وآـــن آيســـحم 
 .(458)« شرب الا  وت هل  رتك الا  خيلص إ  الثرع

 .(459)«شر الناح آلما  السو : »و ال 

 استعرا  ما واجهه الرسول 
ي اســتعراض  ــارج مــن الصــاآب الــت واجهــف الرســول   ــلحم اهلل   لماهتــا   مسأأةلة:

بـى واجـب  آلي  وهل  وسلم  ومن األآـدا  الـءين مـ  هبـم  حكايـة وشـكاية وهدايـة  والثالـ)
 ومستحب  واألوتن ـ مبا مها مها ـ يقعان متعلقى لألحكام اخلمسة. 

آلـــيهم مـــن جهـــة  وبعظـــيم  لتلـــك احلـــال   ـــء ري هلـــم بعظـــيم  بـــل    حكايتهـــا 
واســتقامت  و ــربه و ــموده وحتملــ  األرى ي رات اهلل مــن جهــة أ ــرى  وبكبــري  جهــاده 

 من جهة ثالثة.  جرمهم ي التصدي ل  
 .(460)«ما أوري نيب مثل ما أوريف: »  ال

 واألول: يقتبل شكر النعمة.
 وا باآ  وانتهاج منهج . والثاين: يقتبل التأسل ب  

والثالــ): يقتبــل  كفــري الــءنب آــرب التعــويض بالتفــاين ي الــءب آــن  عاليمــ    ــلحم اهلل 
آ  وهـو اإلمـام آلـل آلي  وهل  وسلم  وأوامره  وآلحم رأسها الد اع آن من آين   ليفة ل  وا با

 بن أ   الب  آلي  السيم . 
وهــل حكايــة  تبــمن شــكاية مــنهم آلــحم مــا مبــحم  وشــكاية أ ــرى آلــحم مــا جــرى ـ مــا 

                                                           

 .7ح 17اجمللت  317األمايل للشيخ الصدو : ص (457)
 .02ص 1 نبي  اخلوا ر: ج (458)
 .442ص 1 نبي  اخلوا ر: ج (459)
 .137ص 4  و شا الءمة: ج427ص 3النا ب: ج (460)
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مبحم حى البعثة وبعدها  وما جرى بعد استشهاده   لحم اهلل آلي  وهل  وسلم  ـ وهـل أيبـا 
 شكاية  تبعها شكاية.

ق النهل آـن النكـر ومـن مصـاديق إ ـام وهءه الشكاية هل من دواآل اهلداية ومن مصادي
احلجـة  وهـل أيبـا ـ ي اثملـة ـ د ـع ور ـع: ر ـع لـا  ـد جـرى ود ـع لـا سـيجري  وأيبـا د ـع 

 بالنسبة لا يستقبل من األجيال ور ع بالنسبة للحاضر من الرجال.
 

 كلما أوقدوا نارا للحرب أطفةها اهلل

 حرمة إكعال الحروب

ا إشــعال نــار احلــرب ضــد أهــل احلــق   ــ ن مطلــق العمــل ضــد حيــرم نفســياً ومقــدمي مسأأةلة:
 .(461)احلق حرام  كيا ب شعال نار احلرب  بل مطلق إشعال نارها بءري احلق حرام

وإ فاؤهـا بالنسـبة للرسـول األآظـم   ـلحم اهلل آليـ  وهلـ  وسـلم  ـ  مـا يشـري إليـ   يمهـا 
ؤمنى ي آمـــوم األزمنـــة أيبـــاً  آليهـــا الســـيم  بنحـــو القبـــية اخلارجيـــة ـ وبالنســـبة لعمـــوم الـــ

يأأا أيهأأا الأأنين  منأأوا إن تنصأأروا اهلل واجــب  و ــد وآــد اهلل النصــر ي رلــك   ــال  عــا : 
ينصركم ويثبت أقدامخم

(462). 
أوفوا بعهدي أو  بعهدكمو ال سبحان : 

(463) . 
 أمـــا إشـــعال نـــار احلـــرب ي احلـــروب اتبتدائيـــة اثهاديـــة ي ســـبيل اهلل والستبـــعفى آلـــحم

 ـ. (464)شرو ها  ي إشكال  يها ـ آلحم  فصيل ر رناه ي  تاب  اثهاد  من الفق 
                                                           

التقا لتى   ما ي إشعاهلا آلحم أهل الءمة ما داموا مل خيلوا  و ما ي إشعاهلا آلحم إحدى  ائفتى من الؤمنى  (461)
وإن طائفتان مأن المأؤمنين اقتتلأوا فا ألحوا بينهمأا فأ ن بغأت إحأداهما  بل ياولة اإل يح   ال آثوجل: 

عل  اهخرى فقاتلوا التي تبغي حت  تفيء إل  أمر اهلل فان فاء  فا لحوا بينهما بالعأدل واقسأطوا إن اهلل 
إشــعاهلا لـيت  آلـحم احلـق  لكنـ  يصـد  آليـ  انــ     فـل هـءين الـوردين 7. سـور  احلجـرات: يحأ  المقسأطين

  بءري احلق .
 . :7سور  يمد  (462)
 .22سور  البقر :  (463)
  تاب اثهاد.  20-27موسوآة الفق : ج (464)
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ومأأأأا لخأأأأم ال و ــــءلك بالنســــبة إ  احلــــروب الد اآيــــة وحــــروب البءــــا    ــــال ســــبحان : 
تقأأاتلون فأأي سأأبيل اهلل والمستضأأعفين مأأن الرجأأال والنسأأاء والولأأدان الأأنين يقولأأون ربنأأا 

ا واجعأأل لنأأا مأأن لأأدنك وليأأا  واجعأأل لنأأا مأأن لأأدنك أخرجنأأا مأأن هأأنه القريأأة الظأأالم أهلهأأ
نصيرا

(465). 
وإ ا  لنا باحلرمـة النفسـية ـ أو الءا يـة ـ نظـرا لـا  يهـا مـن الفسـد  العظيمـة   وزا ـا  شـرب 
اخلمـر والكــءب وشــبههما ـ بـل أآظــم منهــا ـ ممــا حرمتـ  نفســية تشــتماهلا آلــحم الفســد  وإن 

ب لإل ــــيح الــــءي لــــوته حلــــدثف  تنــــة آظيمــــة  وجبــــف إرا و عــــف مقدمــــة لألهــــم   الكــــء
وشــــــرب اخلمـــــــر لـــــــن احنصــــــرت جنا ـــــــ  مـــــــن اهلـــــــيك آطشــــــاً بشـــــــرب   واحلـــــــرب ي ســـــــبيل اهلل 

 والستبعفى.
 مث إن البمري ي  أو دوا  يعود للكفار وأهل الكتاب  ما ت خيفحم.

 
 وجوب إطفاء الحرب 

سلم فاجنح لهاوإن جنحوا لل ب إ فا  نار احلرب   ال  عا :  مسةلة:
(466). 

 ــ ن الــر   لمــا  كــن مــن إ فــا  نــار احلــرب البا لــة وجــب آليــ  رلــك  ســوا   كــن مــن 
 اإل فا   ليا أو اإل فا  ي اثملة إر هو يقق للءرض ي اثملة.

فاتقوا اهلل ما استطعتمومن الواضح آدم  ون  ار با ياً   ال سبحان : 
(467). 

 .(468)«عسوراليسور ت يسقب بال: » و ال 
 .(469):  ما ت يدرك  ل  ت يرتك  ل  و ال أمري الؤمنى 

ال إ  غـــري رلـــك ممـــا يـــدل آلـــحم أن  ـــل إنســـان مكلـــا بقـــدر إمكانـــ    ـــال ســـبحان : 
يخلف اهلل نفسا إال وسعها

(470) . 
                                                           

 .71سور  النسا :  (465)
 .01سور  األنفال:  (466)
 .10سور  التءابن:  (467)
 «.عسورت يرتك اليسور بال»و ي :  10ص 2راجع غوايل الل ايل: ج (468)
 .427ح 10ص 2راجع غوايل الل ايل: ج (469)
 .400سور  البقر :  (470)
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ال يخلف اهلل نفسا إال ما  تاهاوي هية أ رى  ال  عا : 
(471). 

فا  باإلآيم أو الال أو السيح أو غري رلك من أ سام ومن غري  ر  بى أن يكون اإل 
 اإل فا  والردع  آلحم حنو مانعة اخللو حسب ات طيح النطقل.

 .(472)«أنا ممد نار احلرب: » ال أمري الؤمنى 
 

 التعلل لعدم التدخل
و ت  ـوز التعلـل بعـدم التـد ل إل فـا  احلـرب الـدائر  بـى  ـائفتى مـن الـؤمنى أ مسةلة:

حــرب الكفــار ضــد   ــة أو دولــة إســيمية أو مــا أشــب  رلــك: باثءرا يــة أو بــا تيمل اللءــة أو 
اللون أو ما أشب  رلك  آقي ونقي  ورلك لإل ي ات والعمومات والنصوص  ولـا دل آلـحم 

 آدمها.
وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فا لحوا بينهما ال  عا : 

(473). 
أ و الؤمن  اثسد الواحد إرا سقب من  شـل   ـداآحم سـائر الؤمن : »وآن أحدمها 

 .(474)«اثسد
ان الؤمنى ي ايثارهم و رامحهم و عـا فهم  مثـل اثسـد إرا اشـتكحم  ـداآحم : »و ال 

 .(475)«سائره بالسهر
ت  بــــــــــل للعــــــــــر  آلــــــــــحم العجمــــــــــل  وت لألمحــــــــــر آلــــــــــحم األســــــــــود  إت : »و ــــــــــال 

 .(476)«بالتقوى
عند اهلل أتقاكمإن أكرمخم و ال  عا : 

(477). 
 أ الة السلم 

                                                           

 .7سور  الطي :  (471)
 .103الفبائل تبن شاران: ص (472)
 .7سور  احلجرات:  (473)
 .01ح 30الؤمن: ص (474)
 .74ح 37  والؤمن: ص222أآيم الدين: ص (475)
 .321ات تصاص: ص (476)
 .13سور  احلجرات:  (477)
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رمبـا يسـتفاد مـن هـءا احلـدي) ـ إضـا ة إ  األدلـة الدالـة آلـحم رلـك ـ  ـون األ ـل  مسةلة:
 ي اإلسيم السلم ت احلرب    ن شعار اإلسيم: السيم.

 وحتية السلم إرا لقل أ اه:  سيم آليكم .
 «.بر ا  السيم آليكم ورمحة اهلل و »و قول ي  اية الصي : 

وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما  وحىت ي التعامل مع اثهلة: 
(478). 

يأا أيهأأا الأنين  منأوا ا خلأوا فأأي السألم كافأة وال تتبعأوا خطأأوا  و ـد  ـال سـبحان : 
الشيطان

(479) . 
 .(480)«السلم آلة السيمة وآيمة سبب اتستقامة: »و ال أمري الؤمنى 

 .(481)«ن آوا ب السلمت آا بة أسلم م: »و ال 
 .(482)«السلم  ر  احللم: »و ال 
 . (483)«الر ق يؤدي إ  السلم: »و ال 

 
 الحروب الدفاعية

  بــــل  ــــل  حبــــرب وهكــــءا  ــــان آلــــل أمــــري الــــؤمنى  مل يبتــــدأ الرســــول  مسأأأأةلة:
 حروهبما   لوات اهلل آليهما   انف د اآية.

 الكفــار والشــر ون هــم الـــءين   (484)ي هــءه اخلطبــة   لمـــا أو ــدوا  ومــن هنــا  الــف 
  انوا يو دون نار احلرب  لكن اهلل ورسول  وو ي   انوا يطف و ا.

حبــرب حيــ)  انــف حروبــ   لهــا د اآيــة هــو   ولعــل مــن أســباب آــدم ابتــدا  الرســول 

                                                           

 .03ان: سور  الفر  (478)
 .420سور  البقر :  (479)
 .12101ح 221غرر احلكم: ص (480)
 .12741ح 270غرر احلكم: ص (481)
 .12103ح 222غرر احلكم: ص (482)
 .2777ح 422غرر احلكم: ص (483)
و  ال  ي احلرب وإن  انف للعهد الءه  إت أن بقرينة احلكم والوضوع والسـيا   والفـردات ـ أي:  أو ـدوا   (484)

  ف ها  ـ نستفيد رلك من . ناراً   أ
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   ــاحلرب ضــرور  ت جتــوز إت ي الــوارد القــرر  (485) ــون األ ــل الســلم وآــدم احلــرب  مــا مــر
 . (486)اتستثنا  آن السلم والسيم الشرآية من  ور

ان   طب بالكو ة  قـام رجـل مـن اخلـوارج  قـال: : »و د روي آن آلل أمري الؤمنى 
:  لمــة   مث  ــام ه ــر وه ــر   لمــا أ ثــروا آليــ    ــال ت حكــم إت هلل   ســكف آلــل 

 حــــق يــــراد هبــــا با ــــل  لكــــم آنــــدنا ثــــيك  صــــال: ت ــــنعكم مســــاجد اهلل أن  صــــلوا  يهــــا 
 .(487)«وت نعكم الفل  ما  انف أيديكم مع أيدينا  وتنبدؤ م حبرب حىت  بدؤونا ب 

 لمــا  ــان يــوم اثمــل وبــرز النــاح بعبــهم لــبعض نــادى »وآــن حءيفــة بــن اليمــان  ــال: 
: ت يبدأن أحـد مـنكم بقتـال حـىت همـر م   ـال:  رمـوا  ينـا   قلنـا: يـا منادي أمري الؤمنى 
ا   قال:  فوا  مث رموا  قتلوا منا   لنا: يـا أمـري الـؤمنى  ـد  تلونـا   قـال: أمري الؤمنى  د رمين
 . (488)«امحلوا آلحم بر ة اهلل

بــالنهروان  ــال: ت  بــدؤوهم  لــا وا فهــم آلــل »وهكــءا  ــان ي حــرب النهــروان   نــ : 
  قتل منهم ثيثة  مث  ال:  بقتال حىت يبدؤو م   حمل منهم رجل آلحم  ا آلل 

 م وال أرى عليا  ولو بدا أوجرته الدطياأقتلهأ
 .(489)« برب   قتل   خرج إلي  آلل 

 ــال:  ــ را أ يــتهم  أنــف آلــيهم وإيــاك أن  نبــأين رســول اهلل : »و ــال أمــري الــؤمنى
 بـــدأ القـــوم بقتـــال إن مل يبـــدؤوك  والقهـــم وامســـع مـــنهم وت رمنـــك شـــنه م آلـــحم  تـــاهلم  بـــل 

 .(490)«عد مر دآائهم واإلآءار إليهم مر  ب
مالــك األشــرت ي و عــة  ــفى وأمــره أن ت يبــدأ القــوم بقتــال  و ــد أرســل أمــري الــؤمنى

                                                           

فمأأن اعتأأدى علأأيخم فاعتأأدوا عليأأه بمثأأل مأأا اعتأأدى وخيــرج آــن األ ــل: حالــة اتآتــدا   يقابــل بالثــل:  (485)
حىت يهامج  الشـر ون   ـان    وحالة احلرب ي سبيل اهلل والستبعفى  وبصربه 172سور  البقر :  عليخم

  د أ د العامل الباآ) للخروج آن األ ل. 
 راجع موسوآة الفق :  تاب السيم. (486)
 ر ر  تال أهل البءل. 373ص 1دآائم اإلسيم: ج (487)
 .3ح 7اجمللت  17ـ  10األمايل للشيخ الفيد: ص (488)
 أ بار اخلوارج. 474ص 4شرح  ج البيغة: ج (489)
 .113  وو عة  فى ص413ـ 414ص 3شرح النهج: ج (490)
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 . (491)حىت يلقاهم ويدآوهم ويعءر إليهم إن شا  اهلل
يــــا حســــى »و ــــال لــــ :  وي يــــوم آاشــــورا  آنــــدما جتاســــر وــــر آلــــحم اإلمــــام احلســــى 

ن يرميـ  بسـهم   منعـ  اإلمـام احلسـى  عجلف النار  بـل يـوم القيامـة! رام مسـلم بـن آوسـجة أ
  مــن رلــك   قــال لــ : دآــ  حــىت أرميــ   انــ  الفاســق مــن آظمــا  اثبــارين و ــد أمكــن اهلل

 .(492)«: ت  رم   اين أ ره أن أبدأهممن    قال ل  احلسى 
 إسنا  اهفعال هلل 

لـؤثر احلقيقـل   ب اإلميان بأن مجيع األمـور بيـد اهلل سـبحان  و عـا  وانـ  هـو امسةلتان: 
ويلثم الفات الناح إ  رلك و نبيههم آلي    ما  الف  ـلوات اهلل آليهـا  أ فأهـا اهلل    ـ ن 

يـــا مســــبب األســـباب ويــــا مفــــتح »اهلل ســـبحان  هــــو مســـبب األســــباب  و ـــد ورد ي الــــدآا : 
 .(493)«األبواب
 .(494)«يا مسبب يا مءي)»و: 
 .(495)«اللهم رب األرباب ومسبب األسباب»و: 
 .(496)«يا سبب  ل ري سبب  يا مسبب األسباب من غري سبب»و: 
 .(497)«اللهم إين أسألك بامسك يا مسبب يا مرغب»و: 
 .(498)«يا مسبب األسباب سبب لنا سببا»و: 
 .(499)«يا مر ب يا مسبب يا يبب..»و: 
 .(500)«يا راز  الفرج يا مسبب الفرج يا مءي) الفرج»و: 

                                                           

 .112و عة  فى: ص (491)
 .422  وإآيم الورى: ص70ص 4اإلرشاد: ج (492)
 دآا  الشلول. 330البلد األمى: ص (493)
 .001اإل بال: ص (494)
 .131مصباح الكفعمل: ص (495)
 الفصل العشرون. 172مصباح الكفعمل: ص (496)
 .40الفصل  402مصباح الكفعمل: ص (497)
 .32الفصل  321مصباح الكفعمل: ص (498)
 . 34الفصل  310مصباح الكفعمل: ص (499)
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 .(501)«بيا  واب يا أواب يا مسبب األسبا»و: 
 .(502)«يا  احب األ حاب ومسبب األسباب وسابق األسبا »و: 

إنا مخنا له في اهر  و تيناه من كل كيء سبباو ال آثوجل: 
(503). 

قل من بيده ملخو  كل كيءو ال  عا : 
(504). 

تبار  الني بيده الملك وهو عل  كل كيء قديرو ال سبحان : 
(505). 

و لنا: إن  ت يلثم من  اثـرب  وإ ـا الـراد إن اهلل سـبحان   و د ألعنا إ  مثل رلك  يما سبق
و عا   ادر آلحم أن يعمل حىت ي  ارج إ ار إمكانية اإلنسان ولكن   د  رك حرية التصرمل 
لإلنسـان ي دا ـل حـدود  در ـ  وإمكانيا ـ   أآطـاه ات تيـار  وإ ـا  ـب ـ وجوبـا  شـريعياً ت 

 إ ار إمكانيا ـ  مبا أمره الباري آثوجل   ي جـرب وت  فـويض  كوينيًا ـ آلحم اإلنسان العمل ي
 .(506)بل أمر بى األمرين   ما ي احلدي) الشريا

 .(507)«انا ت أ ول جرباً وت  فويباً : »و ما  ال 
اللهــم اين اســتءفرك مــن  ــل رنــب  ــوي آليــ  بــدين بعا يتــك أو نالتــ   ــدرخ »وي الـدآا : 

مل  ــد ل  يــارب  يــ  جــرباً ومل حتملــ  … ي بســابغ رز ــكبفبــل نعمتــك أو بســطف إليــ  يــد
 .(508)…«آلي   هراً ومل  ظلم   ي  شي اً 
 لقهــم : » ــال ومأأا خلقأأت الجأأن واهنأأس إال ليعبأأدونوي  فســري  ولــ   عــا : 

لألمــر والنهــل والتكليــا  ولــيت  لقــتهم جــرباً ان يعبــدون ولكــن  لقــتهم ا تيــاراً ليختــربهم 

                                                                                                                                                                      

 دآا  الفرج. 342د األمى: صالبل (500)
 .112مهج الدآوات: ص (501)
 .403العدد القوية: ص (502)
 .02سور  الكها:  (503)
 .00سور  الؤمنون:  (504)
 .1سور  اللك:  (505)
 .212  واتحتجاج: ص304  والتوحيد: ص142ص 1: جآيون أ بار الرضا  (506)
 .0ح 27اجمللت  477األمايل للشيخ الصدو : ص (507)
 .300ال: صاإل ب (508)
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 .(509)«ن يطيع ومن يعصلباألمر والنهل  وم
   ن األمور واألآمال موزآة:

 : بى ما هل ي دائر   در  اإلنسان وحيطة  صر   وا تياره.1
 : وبى ما هل  ارج آن  بالر .4

وحيــ) إن مــا ي دائــر   ــدر  اإلنســان هــو أيبــاً يســتند إ  اهلل  عــا  إر انــ  آثوجــل هــو 
األســـباب ومهـــدها ومبقـــدوره ي أي هن أن  الـــءي أآطـــاه القـــدر  وات تيـــار وهـــو الـــءي أوجـــد

 يسلب  در   وا تياره  ولءلك  رر ي القرهن احلكيم نسبة األشيا  إ  اهلل سبحان  و عا .
وما رميت إذ رميت ولخن اهلل رم  ال سبحان : 

(510). 
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعونو ال  عا : 

(511). 
 وما أشب  رلك من اآليات.

 عـــا  أآطـــحم اإلنســـان وجـــوده وحيا ـــ  مث زوده بالعبـــيت والقــــوى واإلدراك   لـــوت أن اهلل
… والعلم واإلراد  وما أشب   ولـوت أنـ   لـق العـادن واآلتت واألدوات ومـا أشـب   ولـوت أنـ  

 لا أمكن لإلنسان أن يرمل نبيً أو يثرع بقيً ـ بكامل حريت  وا تياره ـ .

                                                           

 .10  واآلية ي سور  الءاريات:331ص 4 فسري القمل: ج (509)
 .17سور  األنفال:  (510)
 .02سور  الوا عة:  (511)
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 أو نجم قرن الشيطان

 
 عدة إعدا  ال

  ب إآداد العد  للمواجهة آندما ينجم  رن الشيطان. مسةلة:
:  أو جنـم  ـرن للشـيطان  جنـم مبعـىن: ظهـر  ولـءا يسـمحم الـنجم جنمـاً ألنـ  يظهـر  وهلا 

 ي األ ق  و  رن الشيطان   ناية آن أول  تنت   يع : إن   لما ظهرت بوادر  تنة  ءمل 
 ي هلواهتا. أ اه 

شــل   ــرن  ولــءا يقــال:  ــرن الشــمت  حــى  ظهــر بعــض أجثا هــا  ــأول  ــل ظــاهر مــن 
 ابتداً  مث  ظهر البقية.

والســـبب ي  ـــون  ـــرن احليـــوان هـــو أول مـــا يـــرى مـــن البعيـــد: أن األرض  رويـــة وي احملـــل 
الكــروي إ ــا يظهــر أآلــحم الشــل  ابتــدا   مــا يشــاهد رلــك بالنســبة إ  البحــار   ــ ن اإلنســان 

الصــواري مث  ظهــر شــي اً  شــي اً  حــىت  ظهــر بأمجعهــا  و مــا هــو  أول مــا يشــاهد مــن الســفينة
 الشاهد لن  ان حديد البصر ووا فاً ي األرض يشاهد األ ق من بعيد.

 المبا رة 
جتب البادر  للتصدي للفنت مبجرد أن ينجم  ر ا   ما  ان   لحم اهلل آلي  وهل   مسةلة:

وسلم   وألن  من إحكام األمر وإ قان   و د ورد وسلم  يصنع   أسياً ب    لحم اهلل آلي  وهل  
ولـــا  يـــ  مـــن در  الفاســـد الكثـــري  الـــت  (512)ي احلـــدي):  رحـــم اهلل امـــرأ آمـــل آمـــي  أ قنـــ  

  رت ب آلحم التأ ري. 
ومــن البــى إن رلــك يتو ــا ـ  يمــا يتو ــا ـ آلــحم بعــد النظــر والرؤيــة الســتقبلية  ــل يتنبــأ 

رمل أن هــءه مقدمــة بعيــد  لــءاك  ومــا  ــري هــو لبنــة ي بنــا  اإلنســان مســبقاً مبــا ســيجري ويعــ
 ـان واهلل »مستقبلل  ءائل  و ـد ورد ي و ـا أمـري الـؤمنى آلـل  آليـ  الصـي  والسـيم : 

                                                           

 : إن اهلل حيب آبدا إرا آمل آمي أحكم .    و ي  آن  01اجمللت  302راجع األمايل للصدو  : ص (512)
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 .(513)…«بعيد الدى شديد القوى يقول  صًي  وحيكم آدتً 
ده و ـان آونـاً رحم اهلل امرئ رأى حقاً  أآان آلي  ورأى جوراً  ـر : » ال أمري الؤمنى 

 .(514)«باحلق آلحم  احب 
 .(515)«رحم اهلل امرئ أح  حقاً وأمات با يً وادحض اثور وأ ام العدل: »و ال 

 تر د الفتن
 ب الرت د الدائم والـتفحص احلثيـ) آـن أيـة  تنـة  ـد حتـدك   مـا أشـارت إ   مسةلة:

دائـم  حيـ)  ـان …  أو  ءرت...  ءمل أ ـاه… جنم … ي  وهلا:   لما  رلك 
 اليقظة واحلءر.

ســتكون مــن بعــدي  تنــة   ــ را  ــان رلــك  ــالثموا آلــل : »وي احلــدي) الشــريا آنــ  
بن أ   الب   ان  أول من يراين وأول من يصا ح  يوم القيامة وهو معل ي السما  األآلحم 

 .(516)وهءه الرواية نقلها العامة أيباً «. وهو الفارو  بى احلق والبا ل
كون بعدي  تنة مظلمة  الناجل منها من  سـك بـالعرو  الـوثقحم   قيـل: ست: »و ال 

يـــا رســـول اهلل ومـــا العـــرو  الـــوثقحم   ـــال: وتيـــة ســـيد الو ـــيى   يـــل: يـــا رســـول اهلل ومـــن ســـيد 
الو ـــيى   ـــال: أمـــري الـــؤمنى   يـــل: يـــا رســـول اهلل ومـــن أمـــري الـــؤمنى   ـــال: مـــو  الســـلمى 

سـول اهلل ومـن مـو  السـلمى وإمـامهم مـن بعـدك   ـال: أ ـل وإمامهم من بعـدي   يـل: يـا ر 
 . »(517)آلل بن أ   الب

يأأا و ــد حــءرنا اهلل  بــارك و عــا  مــن  تنــة الشــيطان  قــال: : »وآــن اإلمــام الصــاد  
بني   م ال يفتننخم الشيطان كما أخرج أبويخم من الجنة

(518)»(519). 
                                                           

 .   نعت  77ص 1 شا الءمة: ج  (513)
 .777ح 07غرر احلكم: ص (514)
 .702ح 07غرر احلكم: ص (515)
  مــن  رمجــة اإلمــام آلــل بــن أ   الــب 7240و 7241الــر م  227ص 24 ــاريخ دمشــق تبــن آســا ر: ج (516)

370وص 123  و شا الءمة: ص. 
 .114  والتحصى: 01النقبة  127مائة منقبة: ص (517)
 .47سور  األآرامل :  (518)
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وقاتلوهم حت  ال تخون فتنةو ال  عا : 
(520). 

وآلـــحم رلـــك   نـــ  مـــن غـــري الصـــحيح اآتـــثال النـــاح  واتبتعـــاد آـــن اخلـــوض ي البحـــوك 
السياسية وات تصادية وشبهها مما يعرمل اإلنسـان آلـحم  طـب اتسـتعمار وبـراجمهم  ومـن أيـن 

 ينفءون؟ و يا؟ ومىت؟ ومن هم آميؤهم؟ وغري رلك. 
العـامل »بـالعكت  امـا   ـ ن ومن اخلطأ  وهم أن رلك اتنعثال واتبتعاد  بـيلة بـل األمـر 

 . (521)«بثمان  ت هتجم آلي  اللوابت
 .(522)«وآلحم العا ل أن يكون بصرياً بثمان »ي و يت  أل  رر:  و ال 

 .(523)أما أ بار اتآتثال  القصود هبا شل  ه ر  ما بيناه ي بعض  تبنا
 لق اهلل  عـا  األمر بالعرومل والنهل آن النكر  لقان من : »و ال اإلمام الصاد  

 .(524)« من نصرمها أآثه اهلل  عا  ومن  ءهلما  ءل  اهلل  عا 
 بل العامل آلحم العابد بسبعى درجة  بى  ل درجتى حبـر الفـرح سـبعى : » ال 

آاما  ورلك ان الشيطان يصنع البدآة  يبصرها العامل  ينهل آنها  والعابد مقبل آلحم آباد ـ  
 .(525)«ت يتوج  هلا وت يعر ها

 .(526)« بل العامل آلحم العابد  فبلل آلحم سائر األنبيا : »و ال 
ســـاآة مـــن آـــامل يتكـــئ آلـــحم  راشـــ  ينظـــر ي آلمـــ   ـــري مـــن آبـــاد  العابـــد : »و ـــال 
 .(527)«سبعى آاما

ورمبــا يتــوهم إن  أو جنــم  ــرن للشــيطان أو  ءــرت  ــاغر  مــن الشــر ى  و  ــءمل أ ــاه ي 
الظـــاهر ووليـــة رلـــك لكـــل  تنـــة ومشـــكلة سياســـية أو  هلواهتـــا   ـــاص بشـــؤون احلـــرب  لكـــن

                                                                                                                                                                      

 .00 مال الدين: ص  (519)
 .173سور  البقر  :  (520)
 .310حتا العقول: ص (521)
 .274  مكارم األ ي : ص421أآيم الدين: ص (522)
 راجع  تاب  الفبيلة اإلسيمية  لإلمام الؤلا. (523)
 .47باب اثهاد ح 107ص 3غوايل الل ايل: ج (524)
 .14روضة الواآظى: ص (525)
 .01أآيم الدين:  (526)
 .42الفصل  37جامع األ بار: ص (527)
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ا تصــــــادية أو آســــــكرية أو أمنيــــــة أو اجتماآيــــــة أو غريهــــــا  ورلــــــك ألن األ ــــــل ي العطــــــا 
 .(528)رلك

إضــــا ة إ  ظهــــور  جنــــم  ــــرن  (529)وي الوا ــــع اخلــــارجل  ــــري شــــاهد ودليــــل آلــــحم رلــــك
 أو  ءرت ...   ي .…الشيطان
 

 أو فغر  فاغرة من المشركين

 المناس  الموقف 
  ب أن يتخء اإلنسان الو ا الناسب إرا  ءرت  اغر  من الشر ى.  مسةلة:

 وهلا  سيم اهلل آليها :  أو  ءرت  اغر  من الشر ى  يقال:  ءر  ـاه أي:  تحـ   والـراد 
 ب  جتمع الشر ى ألجل ياربة رسول اهلل   لحم اهلل آلي  وهل  وسلم . 

ر    ــالنجم: األول  والفءــر: التهيــؤ واتســتعداد    نــ  بعـــد وهنــاك  ــر  بــى  جنــم  و  ءــ
ظهور القـرن يظهـر الفـم الـءي يهـدمل التهـام احلـق  وت يـراد بـءلك الفـم حقيقـة وإ ـا هـو نـوع 

  شبي   للءين يريدون إبطال احلق وإزها   بالفم الءي يهم بقبم الطعام والتهام .
ر ـا  واحلمـد هلل  واهلل  هلل يمـداً مـا رأيـف منـء بعـ) ا: » ال أمري الؤمنى آلـل 

 لقد  فف  ـءرياً وجاهـدت  بـرياً  أ ا ـل الشـر ى وأآـادي النـا قى حـىت  ـبض اهلل نبيـ  
 كانف الطامة الكربى   لم أزل حـءرا ـ إ  أن  ـال: ـ واهلل مازلـف أضـرب بسـيفل  ـبياً حـىت 

 .(530)« ورسول  رت شيخاً  وأن  ليصربين آلحم ما أنا  ي  ان رلك  ل  ي اهلل
 اه ب التصويري 

                                                           

هو آطا الءاير آلحم الءاير  واتستثنا  هو  ون  آطفا للخاص آلحم العام أو شبه   األ ل ي آطا النسق (528)
   لما أو دوا نارا للحرب أ فأها اهلل أو جنم  رن للشيطان أو  ءرت  اغر  من الشر ى .

ل احملن   إر  ان  آلي  السيم  آبده   لحم اهلل آلي  وهل  وسلم  األمين ي شىت اجملاتت  وسنده األول ي   (529)
 مــا ي  بــية  شــا  لــك اثاسوســة الــت  انــف  ريــد ا بــار مشــر ل  ــريش ي  ــتح مكــة ـ وهــل  بــية أمنيــة ـ 
و قرائن   آلي  السيم  سور  الربا   ي  لب معقل األآدا   وهو مو ا إآيمل ومواجهة  كرية  سياسـية  ـرحية 

 لإلمام الؤلا. 4ـ 1العامل : جللتفصيل راجع  تاب  وألول مر  ي  اريخ … و… وجري ة جدا و
 ي  ظلم .  صل ومن  يم   402ص 1اإلرشاد: ج (530)
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من الراجح ـ ي الـدآو  والتبليـغ واإلرشـاد ـ اسـتخدام أسـلوب  األدب التصـويري    مسةلة:
 مــا اســتخدمف الســيد  الثهــرا    ــلوات اهلل آليهــا  هــءا األســلوب  األدب التصــويري  ي 

للحـرب... أو  مقا ع شىت من هءه اخلطبة  وي هءه القطع حيـ)  قـول:   لمـا أو ـدوا نـاراً 
يطـــــــأ جناحهـــــــا …ي هلواهتـــــــا…  ـــــــءمل … أو  ءـــــــرت  ـــــــاغر  … جنـــــــم  ـــــــرن الشـــــــيطان 

 اخل .…وخيمد هلبها…بأمص 
كأأزرع وهــءا األســلوب هــو مــن أســاليب القــرهن الكــرمي مــن  بــل  مــا ي  ولــ  ســبحان : 

أخرج كطةه فازره فاستغلظ فاستوى عل  سوقه
(531). 

باح، المصأباح فأي زجاجأة، الزجاجأة كانهأا مثل نوره كمشخاة فيها مصو ول   عـا : 
كوك   ري يوقد من كأجرة مباركأة زيتونأة ال كأرقية وال غربيأة يخأا  زيتهأا يضأئ ولأو لأم 

تمسسه نار نور عل  نور
(532). 

وال تمش في اهر  مرحا  إنك لن تدرق اهر  ولأن تبلأغ الجبأال و ول  سبحان : 
طوال

(533). 
كنة أن يفقهوه وفي  ذانهم وقراوجعلنا عل  قلوبهم أو ول   عا : 

(534). 
مث إنـ  هــل التشـبي  والتمثيــل مـن أ ــنامل األدب التصـويري  هــو مقسـم هلــا  أم أنـ  مــتص 
بتنثيـل حقيقــة منثلـة أ ــرى   العنويـة منثلــة الاديـة  دون اســتخدام أدا   شـبي ؟ مبحــ) يــر بب 

 بعلم البيغة.
 
 

 قن  

 والتعريف به  التعر  لصفا  اإلمام 

                                                           

 .47سور  الفتح:  (531)
 .31سور  النور:  (532)
 .37سور  اإلسرا :  (533)
 .41سور  األنعام:  (534)
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 نقسم الصفات الـت حتلـحم هبـا اإلمـام آلـل ابـن أ   الـب  آليـ  السـيم   إ   لتان:مسة
 ما جتب معر ت  و ب التعريا ب  واإلآين آن   وإ  ما يستحب معر ت  والتعريا ب . 

  مامت  و ي ت  من القسم األول وهو واجب آيـ  ي معر تـ   ونصـر   لإلمـام والسـلمى 
ي الــوا ن الصــعبة حيــ)  ــان منهجــ    ــلحم اهلل آليــ  وهلــ   م وشــده أزر الرســول األآظــ

وسلم   أن يقءمل أ اه ي هلواهتا  من القسم األول أيبا ي اثملة  ومعر ة  ثري مـن  ـفا   
 تجــب آندئــء  (535)والتعريــا هبــا مســتحب مبــا هــل هــل  إت  يمــا لــو وجــدت جهــة القدميــة

 .(536)آينا أو  فاية
ســبحان اهلل مــا أ ثــر منا ــب آلــل و بــائل   اين »تبــن آبــاح: وي التــاريخ إن رجــيً  ــال

 .(537)«ألحسبها ثيثة هتمل منقبة   ال ابن آباح: أو ت  قول ا ا إ  ثيثى ألا أ رب
يــا : »ا ثــر مــن أن حتصــحم ومــن أن يعر هــا أحــد   ــال رســول اهلل نعــم إن  بــائل  

 .(538)«معر تك غري اهلل وغرييآلل ما آرمل اهلل حق معر ت  غريي وغريك  وما آر ك حق 
 .(539)«جعل اهلل أل ل آلل بن أ   الب  بائل ت حتصحم: »و ال 

 .(540)«ت حتصحم آددها  ثر »وي حدي) ه ر: 
ت يتقدمك بعـدي إت  ـا ر وت يتخلـا : »لعلل بن أ   الب  و ال رسول اهلل 

 بـــــــأمر اهلل آنـــــــك بعـــــــدي إت  ـــــــا ر وإن أهـــــــل الســـــــماوات الســـــــبع يســـــــمونك أمـــــــري الـــــــؤمنى
 .(541)« عا 

 
 التهلخة

                                                           

آلحم استقرا  شىت  فا   ومتلا مصاديق نصـر    ـل حيصـل ات م نـان آنـد   ما لو  و ا معر ة إمامت    (535)
 البعض.

  آيناً  ي العر ة    فاية  ي التعريا. (536)
 .114ص 1 شا الءمة: ج  (537)
 .407ص 3النا ب: ج (538)
 الباب التاسع. 112ص 1الصراط الستقيم: ج (539)
 سور  ات يص. 022 أويل اآليات: ص (540)
 .47النقبة  13مائة منقبة: ص (541)
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حيــرم إلقــا  الــنفت ي التهلكــة  ولكــن لــيت مــن مصــاديق : التبــحية بــالنفت ي  مسأأةلة:
   لــيت  ــءمل   ــلحم اهلل (542)ســبيل اهلل   هــل  ارجــة موضــوآاً آــن التهلكــة  مــا ت خيفــحم

 آلي  وهل  وسلم  أ اه ي هلواهتا  ارجاً بالتخصيص بل بالتخصص.
 تلقوا بةيديخم إل  التهلخةوال ال  عا : 

(543). 
اللهـم إنـك  ـد  يتـ  آـن »آنـدما  ـرض آليـ   بـول وتيـة العهـد:  و ال اإلمام الرضـا 

اإللقا  بيدي إ  التهلكة و د أشر ف مـن  بـل آبـد اهلل الـأمون آلـحم القتـل مـىت مل أ بـل وتيـة 
منهمــا الوتيــة  آهــده و ــد أ رهــف واضــطررت  مــا اضــطر يوســا ودانيــال إر  بــل  ــل واحــد

لطاغيــة زمانــ   اللهــم ت آهــد يل إت آهــدك  وتوتيــة يل إت مــن  بلــك   ــو ق  ت امــة دينــك 
 .(544)«وإحيا  سنة نبيك   انك أنف الو  والنصري  نعم الو  أنف ونعيم النصري

هــءا ي : » وال تلقأأوا بةيأأديخم إلأأ  التهلخأأةوي  فســري العياشــل آــن حءيفــة  ــال: 
 .(545)«التقية

يــا آلــل انــك ســتلقحم مــن  ــريش شــد  مــن  ظــاهرهم آليــك وظلمهــم : »و ــال النــيب 
لك   ان وجدت أآواناً  جاهـدهم   قا ـل مـن  الفـك مبـن وا قـك  ـان مل جتـد أآوانـاً  ا ـرب 
وا فا يدك وت  لق بيدك إ  التهلكة    نك م  مبنثلة هارون من موسحم ولك هبارون أسو  

ان القوم استضعفوني وكا وا يقتلوننيحم حسنة  ان   ال أل ي  موس
(546) »(547). 

ـــا  اونـــد أو  ـــال غريهـــا  وا ـــطفينا والعـــدو  ـــفى مل أر أ ـــول »وآـــن اســـلم  ـــال:  غثون
منهما وت أآرض  والروم  ـد الصـقوا ظهـورهم حبـائب مـدينتهم   حمـل رجـل منـا آلـحم العـدو  

ال أبـو أيـوب األنصـاري: إ ـا  ؤولـون  قال الناح: ت إل  إت اهلل  ألقحم بنفسـ  إ  التهلكـة   قـ
هءه اآلية آلحم أن محل هءا الرجل يلتمت الشهاد   وليت  ءلك  إ ا نثلف هءه اآلية  ينـا  

و ر نا أهالينا وأموالنا أن نقيم  يها ونصـلح مـا  سـد  ألنا  نا  د اشتءلنا بنصر  رسول اهلل 
                                                           

 لتهلكة هل إزها  الروح لءري غرض آقيئل إهلل.  ن ي ما أمر اهلل ب : احليا  ت اهليك  وا (542)
 .171سور  البقر :  (543)
 .477ص 4 شا الءمة: ج  (544)
 سور  البقر . 07ص 1 فسري العياشل: ج (545)
 .112سور  األآرامل:  (546)
 .74 تاب سليم بن  يت: ص  (547)
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 ــع ي نفوســنا مــن التخلــا آــن نصــر  منهـا  قــد ضــاآف بتشــاغلنا آنهــا  ــانثل اهلل إنكــارا لــا و 
وال تلقأوا بةيأأديخم إلأ  التهلخأةإل ـيح أموالنـا   رسـول اهلل 

معنـاه إن ختلفــتم  (548)
وأ مــــتم ي بيــــو كم ألقيــــتم بأيــــديكم إ  التهلكــــة وســــخب اهلل آلــــيكم  آــــن رســــول اهلل 

الءـثو ومـا أنثلـف  هلكتم  ورلك رد آلينا  يما  لنا وآثمنا آلي  من اإل امة  وحتريض لنا آلـحم 
هــءه اآليــة ي رجــل محــل آلــحم العــدو وحيــرض أ ــحاب  أن يفعلــوا  فعلــ   أو يطلــب الشــهاد  

 .(549)«باثهاد ي سبيل اهلل رجا  ثواب اآل ر 
ـــا ر  ـــ   عـــا :  هـــءا و ـــد ورد آـــن اإلمـــام الب وال تلقأأأوا بةيأأأديخم إلأأأ  ي  فســـري  ول

 .(550)«دنيا واآل ر ت  عدلوا آن وتيتنا  تهلكوا ي ال: »التهلخة

 وجوب التضحية 
جتــب التبــحية باحليــا   يمــا لــو  و ــا حفــظ اإلســيم آليهــا  مــا ضــححم اإلمــام  مسأأةلة:

احلســى  آليــ  الســيم  بنفســ  وأوتده وأ ــحاب  ي يــوم آاشــورا   و فصــيل الكــيم ي بــاب 
 . (551)األمر بالعرومل والنهل آن النكر

باتنتحـار   يمـا لـو  و ـا حفـظ اإلسـيم آليـ     ن التبحية واجبة بشىت  ورها حـىت  
ورلـــك مثـــل أن يلقـــل بنفســـ  ي مد نـــة ســـفينة العـــدو  حيـــ) يوجـــب احرتا ـــ  وبالتـــايل غـــر  
السفينة  بسبب إ فا هـا   مـا حـدك مثـل رلـك ي احلـرب العاليـة الثانيـة  و شـد شـريب مـن 

 التفجرات حول جسده واتنبطاح مثيً أمام دبابات العدو.
الصــءريات والصــاديق ي هــءا البــاب بيــد شــورى الفقهــا   وإت  الفقيــ  العــادل  و شـخيص

اثــــامع للشــــرائب  وإن مل يكــــن  عــــدول الــــؤمنى  وإن مل يكونــــوا  للمكلــــا نفســــ  لــــو  طــــع 
 بءلك.

إن اهلل اشرتى من الؤمنى أنفسهم وأمواهلم بان هلم اثنـة يقا لــون ي سبيــل  ال  عا : 
قتلـــون وآـــداً آليـــ  حقـــاً ي التـــورا  واإلجنيـــل والقـــرهن ومـــن أوىف بعهـــده مـــن اهلل اهلل  يقتلــــون وي

                                                           

 .171سور  البقر :  (548)
 .32ـ  47اللهومل: ص (549)
 .427ص 3النا ب: ج (550)
  تاب األمر بالعرومل والنهل آن النكر.  20سوآة الفق : جراجع مو  (551)
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 استبشروا ببيعكم الءي بايعتم ب  ورلك هو الفوز العظيم
(552) . 

أ بل ما  وسل ب  التوسلون: اإلميان باهلل ورسول  واثهاد : »و ال أمري الؤمنى آلل 
 .(553)احلدي)« ي سبيل اهلل
 .(554)« ي اثهاد ي سبيل اهلل بأموالكم وأنفسكماهلل اهلل: »و ال 

 
 بين التدصص والتنوي  

هـــل الـــيزم ـ آلـــحم اإلنســـان ـ ي الواجبـــات الكفائيـــة   الصـــناآات والعلـــوم  مسأأأةلة:
والتصــدي ألآــدا  اإلســيم  التخصــص  مــا هــو مقتبــحم اإل قــان  أم التنويــع والشــمولية   مــا 

هل  وسـلم  بالنسـبة ألمـري الـؤمنى آلـل  آليـ  السـيم   نع الرسول األآظم   لحم اهلل آلي  و 
جنــم  ــرن للشــيطان أو  ءــرت  ــاغر   مــن الشــر ى  ــءمل أ ــاه ي هلفاهتــا  … حيــ)   لمــا 

  تأمل؟
 وهل األ ل هءا أم راك  أم يقال بالتفصيل؟ 

ــــا تيمل األ ــــراد   ــــو  وضــــعفاً  ومــــن حيــــ)  نــــوع  وجــــوه  والظــــاهر إن األمــــر خيتلــــا ب
 والظرومل واحلاجات وغريها.… والقدرات والقابليات 

                                                           

 .111سور  التوبة:  (552)
 .427آلل الشرائع: ص (553)
 .231ص 1 شا الءمة: ج  (554)
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 التصدي بسرعة

 ــب التصــدي للفــنت بســرآة و ــو   مــا هــو الســتفاد مــن آملــ    ــلحم اهلل آليــ   مسأأةلة:
  ومـن البـى أن القـءمل هـو الرمـل … وهل  وسـلم  ومـن  وهلـا  آليهـا السـيم :   ـءمل أ ـاه

 (555)اد    ءمل  أيباً. ءمل  ومن م…بقو  وشد   والسرآة  ستفاد من السيا    لما
وسنة وآقي ي اثملة  وإن  ان بعـض  (556)وهل من مصاديق  السارآة  الواجبة  تاباً 

 مصاديقها مستحبة.
 .(557)«من ار قب الوت سارع ي اخلريات: » ال أمري الؤمنى 

 .(558)«من اشتا  إ  اثنة سارع إ  اخلريات: »و ال 
 

 أخاه

 التضحية بالمهم
وز التبحية باألهم مع  فاية الهم  ولءلك  ان رسول اهلل   ـلحم اهلل آليـ  ت جت مسةلة:

وهل  وسلم  يقءمل أ اه ي هلواهتا و ان أمري الؤمنى آلل  آليـ  السـيم  يبـادر لو ايـة رسـول 
 اهلل   لحم اهلل آلي  وهل  وسلم  بنفس   ما ي ليلة البيف. 

لقبــــا  ديونــــ  ورد  جــــر   لــــا آليــــاً اهل لــــا أراد النــــيب »و ــــد روى الفريقــــان أنــــ  
الودائــع الــت  انــف آنــده  وأمــره ليلــة  روجــ  إ  الءــار و ــد أحــاط الشــر ون بالــدار  أن ينــام 

 …آلحم  راش   و ال: يا آلل ا شح بربدي احلبرمل مث من آلحم  راشل
 ــأوححم اهلل آثوجــل إ  جربئيــل وميكائيــل إين  ــد ه يــف بينكمــا وجعلــف آمــر أحــد ما 

ن اآل ر   ايكما يؤثر  احب  باحليـا    ا تـار  ـل منهمـا احليـا    ـأوححم اهلل آثوجـل أ ول م
                                                           

سـور   فاسأتبقوا الديأرا   و133سـور  هل آمـران :  وسأارعوا إلأ  مغفأرة مأن ربخأمي  ول   عا :  (555)
 .120البقر : 

 حم  ء اً إت جمازا  تأمل.إرا الرمل البطل  ت يسم (556)
 .104ص 4   نث الفوائد: ج431اخلصال: ص (557)
 .00الفصل 127جامع األ بار: ص (558)
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إليهما: أت  نتما مثل آلـل بـن أ   الـب  ه يـف بينـ  وبـى يمـد   بـات آلـحم  راشـ  يفديـ  
بنفســ  ويــؤثره باحليــا   اهبطــا إ  األرض  احفظــاه مــن آــدوه   نــثت  كــان جربئيــل آنــد رأســ  

: بخ بخ من مثلك يا ابن أ   الب يبـاهل اهلل بـك ي   وجربئيل يقول وميكائيل آند  دم
وهـو متوجـ  إ  الدينـة ي شـأن آلـل بـن أ   الـب  ميئكت    انثل آثوجل آلحم رسول  

 : ومن الناح من يشري نفس
 .(560)«اآلية (559)

  يـا يمــد ان هـءه هلـل الواســا  مـن آلــل »و ـءلك ي يـوم أحــد حيـ)  ـال جربئيــل: 
: ألنـ  مـ  وأنـا منـ    قـال جربئيـل: وأنـا منكمـا يـا رسـول اهلل  مث  ـال: ت سـيا إت  ـال 

 .(561)«رو الفقار وت  ىت إت آلل

 التركيز عل  مركز الفسا 
 ــب آلــحم القــادر  فائيــاً  الرت يــث آلــحم مر ــث الفســاد وآــى الفتنــة و طــب رحــحم  مسأأةلة:

وهلــ  وســلم  حيــ)   ــءمل أ ــاه ي هلواهتــا  األآــدا    مــا  ــنع رســول اهلل   ــلحم اهلل آليــ  
  ر يثا آليها  و د سبق ما يدل آلحم رلك.

 التضحية حت  باهح 
 ب اإليثار والتبحية بكل شل  حىت أحب األشيا  وأآث األشخاص ـ  يما لـو  مسةلة:

 و ـــا واجـــب أهـــم  حفـــظ بيبـــة اإلســـيم آليـــ  ـ  مـــا  الـــف  ســـيم اهلل آليهـــا :   ـــءمل 
 … .أ اه

نسان  ب آلي  أن يبحل بنفس  وبأآث ما لدي  حىت ينتصر احلق  و د  ال أمري   ن اإل
الؤمنى  آلي  الصي  والسيم : ـ  ما ي  ج البيغة ـ   لما آلم اهلل منـا الصـد  أنـثل آلينـا 

 (562)النصر .

                                                           

 .427سور  البقر  :  (559)
 سور  البقر  آن الثعليب ي  فسريه. 71 أويل اآليات: ص (560)
 .01ص 1: جآيون أ بار الرضا  (561)
 .31ب 431ص 4شرح  ج البيغة تبن أ  احلديد:ج (562)
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وإ ــا  ــان الرســول   ــلحم اهلل آليــ  وهلــ  وســلم  ت يباشــر احلــرب بنفســ  يا ظــة منــ  آلــحم 
ياد   ما هو واضح  و ـءمل أ ـاه ي هلواهتـا رغـم انـ   ليفتـ   لعـدم وجـود البـديل  وأمـا ي الق

 ـان يقـود احلـرب  و ـان   احلروب الثيثة بعد رسول اهلل   ـلحم اهلل آليـ  وهلـ  وسـلم    نـ  
يقــتحم  ــفومل األآــدا  بنفســ  أيبــاً إمـــا  شــجيعاً  وإمــا لتو ــا شــحءهم اثــيش  وبالتـــايل 

ول  شخصيا لساحة العر ة  أو ت م نان  بالءلبة وآدم مقدرهتم آلحم  تل  لـو اتنتصار آلحم نث 
 أ تحم   تأمل. 

 انتداب الخفء 
 ب انتخاب األ فا  للموا ع احلساسة و ب آليهم وجوبا  فائيا القبول   ما مسائل: 

  نع   لحم اهلل آلي  وهل  وسلم  و ما  عل  آلي  السيم . 
 بب  آلحم  البوابب .وحيرم  يها حتكيم  الروا

وأما انتخاب غري األ فا  للموا ع غري احلساسة  هو بـى يـرم ـ  مـا لـو  ـان  يـ  إضـاآة  
حق  أو آد  فريطا ي األمانة  أو  ان آلحم  يمل مر كث أو شرط الو ل  أو ما أشب  رلك 

 ـ ومكروه. 
الطلـــوب  ورمبـــا ولـــو دار األمـــر بـــى الكفـــو  واأل فـــأ ي الوا ـــع احلساســـة  ـــان مـــن  عـــدد 

 وجب.
ومـــا ر رنـــاه مـــن أدلـــة لـــثوم شـــورى الفقهـــا    ـــان الشـــورى أ ثـــر  فـــا   مـــن الفـــرد  مـــا ت 

 خيفحم.
وحيرم أن يتصدى غري الكفو  لنصب ت يليق ب   ولـءلك وردت روايـات  ثـري  ي رم مـن 

 يتصدى لشؤون السلمى و يهم من هو أآلم من .
م مـن هـو أآلـم منـ  مل يـثل أمـرهم إ  سـفال إ  مـن أم  ومـاً و ـيه: » ال رسـول اهلل 

 .(563)«يوم القيامة
 .(564)«و يهم من أآلم من  وأ ق »وي حدي): 

إن الرئاسة ت  صلح إت ألهلها   من دآـا النـاح إ  نفسـ  و ـيهم مـن اهـو : »و ال 
                                                           

 .340آلل الشرائع: ص (563)
 آقاب من أم  وماً و يهم من هو أآلم من  وأ ق . 420ثواب األآمال وآقاب األآمال: ص (564)
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 .(565)«أآلم من  مل ينظر اهلل إلي  يوم القيامة
 .(566)«  وي األمة من هو أآلم من   قد  فرأت ومن أم  وماً إمامة آميا: »و ال 

مــن ضــرب النــاح بســيف  ودآـــاهم إ  » ــال:  وي  فســري العياشــل آــن أ  آبــد اهلل 
 . (567)«نفس  وي السلمى من هو أآلم من   هو ضال متكلا

ما ولف أمـة أمرهـا رجـيً و ـيهم مـن هـو أآلـم منـ  إت مل يـثل يـءهب أمـرهم : »و ال 
 .(568)«ا إ  ما  ر واسفاتً حىت يرجعو 

 ـام آلـحم النـرب حـى اجتمـع النـاح مـع معاويـة  حمـد اهلل وأثـىن  واإلمام احلسن اجملتىب 
أيهـــا النـــاح إن معاويـــة زآـــم أين رأيتـــ  للخي ـــة أهـــيً ومل أر نفســـل هلـــا أهـــي  »آليـــ  مث  ـــال: 

 ســم بــاهلل   أو ــءب معاويــة أنــا أو  النــاح ي  تــاب اهلل آثوجــل وآلــحم لســان رســول اهلل 
لو أن الناح بايعوين وأ اآوين ونصروين ألآطتهم السما   طرهـا واألرض برب تهـا ولـا  معـف 

: ما ولف أمة أمرها رجيً  ب و يهم من هو أآلـم منـ   يها يا معاوية و د  ال رسول اهلل 
ارون إت مل يثل أمرهم يءهب سفاتً حىت يرجعوا إ  ملة آبد  العجل و د  رك بنو إسـرائيل هـ

 .»(569)واآتكفوا آلحم العجل وهم يعلمون ان هارون  ليفة موسحم 
 .(570)«من دآا إ  نفس  و يهم من هو أآلم من   هو ضال مكلا: »و ال 

مــن دآــا النــاح إ  نفســ  و ــيهم مــن هــو أآلــم منــ   هــو مبتــدع : »وروي آــن العــامل 
 .(571)«ضال

جتعــل شــفيعك إ  اهلل ســفيهاً إن إمامــك شــفيعك إ  اهلل  عــا   ــي : »وآــن أ  رر 
 . (572)«وت  اسقا

                                                           

 .411ات تصاص: ص (565)
 .131ص 3الصراط الستقيم: ج (566)
 .22سور  الربا   ح 01ص 4 فسري العياشل: ج (567)
 .111اتحتجاج: ص (568)
 .11العدد القوية: ص (569)
 ي الرياسة. 333نوار: صمشكا  األ (570)
 باب البدع والبيلة. 303: ص ق  الرضا  (571)
 .340آلل الشرائع: ص (572)
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 كلما ذكر الرسول   ذكر اإلمام 

  يســتحب ر ــر اإلمــام أمــري الــؤمنى آلــل  آليــ  الســيم   لمــا ر ــر الرســول مسأأةلة:
 . ما شفعف   لوات اهلل آليها  ر ره  آلي  السيم  بء ره 

ري الــؤمنى آليــا بصــفات مجــة  مــا  قــدم  وهكــءا ر ــرت أمــ الرســول   قــد ر ــرت 
ل    آلي  الصي  والسيم  بصفات مجة  عريفا ب   آلي  الصي  والسيم  وإل اد  أن آلياً 

 .من الكانة الر يعة ما يستحق هبا اخلي ة والقياد  بعد رسول اهلل 
مــن  ــال ت إلــ  إت اهلل  يمــد رســول اهلل   ليقــل: » ــال اإلمــام الصــاد   آليــ  الســيم : 

 .(573)«ري الؤمنىآلل أم
 ــول الــؤمن: ت إلـ  إت اهلل  يمــد رســول اهلل  آلــل  (574)الكلــم الطيـب» ــال:  وآنـ  

 .(575)«ويل اهلل و ليفة رسول اهلل
: ت إلـ  إت اهلل  يمـد رسـول اهلل  آلـل ويل  ـان نقـش  ـاد هدم »وي احلدي) أن : 

 .(576)«اهلل
مـد نـيب اهلل وآلـل ويل اهلل  و ـاه اهلل من  اغ  ا اً من آقيق  ـنقش  يـ : ي: »و ال 

 .(577)«ميتة السو  ومل ميف إت آلحم الفطر 
لــا آــرج   إ  الســما  رأيــف آلــحم » ــال:  وآــن ابــن آبــاح  ــال حــدثنا رســول اهلل 

بــاب اثنــة مكتوبــاً: ت إلــ  إت اهلل  يمــد رســول اهلل  آلــل ويل اهلل  واحلســن واحلســى ســبطا 
 .(578)«را   فـو  اهلل  وآـلحم نا رهم وباغبهم لعنة اهلل  عا رسول اهلل  و ا مة الثه
أمـــا أبـــواب اثنـــة   علـــحم البـــاب األول مكتـــوب: ت إلـــ  إت » ـــال:  وي حـــدي) آنـــ  

                                                           

 .1ح 12ب 1ص 47حبار األنوار :ج (573)
 .12سور   ا ر :  إليه يصعد الخلم الطي أي ي  ول   عا :  (574)
 .207سور   ا ر  ومثل   أويل اآليات: ص 420ص 4 فسري القمل: ج (575)
 ي نقوش اخلوا يم. 72أل ي : صمكارم ا (576)
 .374أآيم الدين: ص (577)
 .03الفبائل: ص (578)
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 .(579)«اهلل  يمد رسول اهلل  آلل ويل اهلل
والــءي بعثــ  بــاحلق بشــرياً ونــءيراً مــا اســتقر الكرســل والعــرش وت : »و ــال رســول اهلل 

فلــك وت  امــف الســماوات واألرضــون إت  تــب اهلل آليهــا: ت إلــ  إت اهلل  يمــد رســول دار ال
 .(580)«اهلل  آلل ويل اهلل

إن العبـــد إرا  ـــال ي أول وضـــوئ  أو غســـل  مـــن اثنابـــة: ســـبحانك اللهـــم : »و ـــال 
وحبمدك  أشهد أن ت إل  إت أنف استءفرك وأ وب إليك  وأشهد أن يمداً آبـدك ورسـولك  

شــهد أن آليــاً وليــك و ليفتــك بعــد نبيــك آلــحم  لفيتــك  وان أوليــا ه وأو ــيا ه  لفــاؤك  وأ
حتا ـــف آنـــ  رنوبـــ   لهـــا  مـــا يتحـــات ور  الشـــجر  و لـــق اهلل بعـــدد  ـــل  طـــر  مـــن  طـــرات 
وضـــوئ  أو غســـل  ملكـــاً يســـبح اهلل ويقدســـ  ويهللـــ  ويكـــربه ويصـــلل آلـــحم يمـــد وهلـــ  الطيبـــى 

 .(581)دي)احل« وثواب رلك هلءا التوضئ
 الشها ة الثالثة في اهذان

 (583)التثمنـــا  بعـــا لعـــدد مـــن الفقهـــا  (582)ونظـــراً هلـــءا الكلـــل ولروايـــات آديـــد  مسأأأةلة:
باســـــــتحباب الشـــــــهاد  الثالثـــــــة  أشـــــــهد أن آليـــــــا ويل اهلل  ي األران واإل امـــــــة بـــــــل وجثيتهـــــــا 

   و د رهب البعض إ  وجوهبا ـ من باب الشعارية ـ  ما تخيفحم. (584)أيبا
                                                           

 .114الفبائل:  (579)
 .42النقبة  27مائة منقبة: ص (580)
 .144: ص فسري اإلمام احلسن العسكري  (581)
رلـك جـبههم  أرن مع الشهاد  الثالثة ولا شكحم بعض الصحابة للرسول  ومنها: إن سلمان الفارسل  (582)

  . بالتوبيخ والتأنيب وأ ر لسلمان هءه الثياد 
 قـال:  أمـا  أيبـا هتـا هبـا ي األران ـ بعـد بيعـة الءـدير ـ  ر عـوا رلـك للرسـول  ومنها: إن أبارر الءفـاري 

:  ما أظلف اخلبـرا  ومـا أ لـف الءـربا  آلـحم وآيتم  طبت يوم الءدير لعلل بالوتية أما مسعتم  ويل ي أ  رر 
 .334 – 331ص  17راجع موسوآة الفق : ج …   د  من أ  ررري هلجة أ

ومــنهم  ــاحب احلــدائق و ــاحب الســتند والعيمــة اجمللســل   ــدح ســرهم  حيــ)  ــالوا باثثئيــة  ويظهــر مــن  (583)
رلك أيباً. وممـن  ـال باتسـتحباب ـ ولـو  اليل إليها   ما يظهر من العيمة الطبا بائل   احب اثواهر 

ي الستمسك  بقصـد اتسـتحباب  ي مصباح الفقي  والسيد احلكيم ومات ـ الفقي  اهلمداين من باب العم
 17الطلق  ومن العا رين رهب آديد إ  رلك ] منهم السيد السنتبب [  للتفصيل راجع موسوآة الفق  اجمللد 

  .331ـ  333ص 
 …و 331ـ  342 تاب الصي  ص   17يراجع حول هءا البح): موسوآة الفق  ج  (584)
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إنــــا أول أهــــل بيــــف نــــوه اهلل بأمسائنــــا  انــــ  لــــا  لــــق اهلل » ــــال:  آــــن أ  آبــــد اهلل و 
السماوات واألرض أمـر مناديـاً  نـادى: أشـهد أن ت إلـ  إت اهلل ثيثـاً  أشـهد أن يمـداً رسـول 

 .(585)«اهلل ثيثاً  اشهد أن آلياً أمري الؤمنى حقاً ثيثاً 
 اللهوا 

أ اه ي هلواهتا  أي:  ءمل رسول اهلل   لحم اهلل آلي  وهلـ   وهلا  آليها السيم :   ءمل 
وســلم  أ ــاه آليــا  آليـــ  الصــي  والســيم  ي  ـــم  لــك احلــرب   ـــ ن اللهــوات مجــع  هلـــات  
وهلات آبار  آن: اللحمة ي أ صحم الفم   كـان آلـل أمـري الـؤمنى  آليـ  السـيم  يءـوص ي 

 آمق اثيش  يقتلهم ويقا لهم حىت يبيدهم.
إرا  أومل يكن رسول اهلل » التاريخ أن  عصعة  ا ب اخلوارج ي النهروان و ال: وي

ـ ي هلواهتـا  يطـؤ  ـما ها بأمصـ   وخيمـد هلبهـا حبـده   اشـتدت احلـرب  دمـ  ـ أي آليـاً 
والســــــــــلمون   ــــــــــاج  صــــــــــر ون وأيــــــــــن  مكــــــــــدوداً ي رات اهلل  آنــــــــــ  يعــــــــــرب رســــــــــول اهلل 

 .(586)« ءهبون
آرضف مشكلة أو داهية أو حرب بعـ) الرسـول   ـلحم اهلل آليـ  وهلـ  واحلا ل أن   لما 

للمهالـك و ـان آلـل  آليـ   وسلم  أمري الؤمنى آليا  آلي  السـيم  لـد عها وآـراض آليـا 
 السيم  مقدماً آلحم رلك ومبادراً إ   ل رلك. 

واألمـام  واإل يان بـ  هلـوات  بصـيءة اثمـع ألن للحـرب هلـات مـن اليمـى واليسـار واخللـا
والقلب  ولـءا يسـمحم اثـيش بـاخلميت  ألنـ  رو جوانـب مسـة   مـا  انـف العـاد  ي  نظـيم 
اثيــــوش ســــابقاً وهــــل مســــتمر  إ  اآلن وإن  ءــــريت وســــائل اهلجــــوم أو الــــد اع مــــن الوســــائل 

 البدائية إ  الوسائل العقد   األسلحة النارية وحنوها. 

                                                           

 .2ح 00اجمللت  022األمايل للشيخ الصدو : ص (585)
 .141ات تصاص: ص (586)
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 بةخمصه  107 فال ينخفئ حت  يطة جناحها

 التراج  
الينهأاكم اهلل ينبءل لإلنسان أن ت يرتاجع من األمـر حـىت يكملـ    ـال  عـا :  مسةلة:

عن النين لم يقاتلوكم
 و د  ب رلك  يما إرا  ان مانعا آن النقيض. (588)

 .(589)وي احلدي) الشريا:  رحم اهلل امرأ آمل آمي  أ قن  
  إ  اثملتـــى الســـابقتى و ـــد  ـــدمف  ـــالفم  و ـــأ والقـــرن يقطـــع  وها ـــان اثملتـــان إشـــار 

حيــ)  الــف  آليهــا الســيم : هاهنــا  حــىت (590) آليهــا الســيم  مــا يرجــع إ  اثملــة الثانيــة
إ  اثملة السابقة حي)  الف هنالك:  أو جنم  من باب اللا  (591)يطأ  وأ رت ما يرجع

لر ـب مجـال مـن والنشر الشوش  ولـ  مجـال  ـاص   مـا أنـ  ي آكسـ  أي ي اللـا والنشـر ا
 نوع ه ر أيباً.

 وهلا  آليها السيم :   ي ينكفئ  أي ت يرجع  من  انكفئ  باهلمث  مبعىن الرجوع  أي 
أن أمــري الــؤمنى آليــاً  آليــ  الصــي  والســيم   ــان ت يرجــع منهثمــاً و ائبــاً و ائفــاً  مــا  ــان 

 ماين البى  ما ت خيفحم.  وهلءه اثملة إ ي ها األحوايل واألز (592)بعض الصحابة  ءلك
:  ــراراً غــري  ــرار ي حــدي)  يــرب أمــري الــؤمنى آليــاً  هــءا و ــد مســحم رســول اهلل 

ألآطـى الرايـة غـداً رجـيً حيـب اهلل ورسـول   وحيبـ  اهلل ورسـول   : »  حي)  ال (593)وغريه
د   جــل  بـــ  و ــان أرمـــ  ــرار غــري  ـــرار ت يرجــع حـــىت يفــتح اهلل آلـــحم يديــ    ــدآا بعلـــل 

 .(594)« بصق ي آيني   ربأ ا وأآطاه الراية  مبحم و ان الفتح
                                                           

 وي بعض النسخ:  حىت يطأ ما ها . (587)
 .0سور  المتحنة:  (588)
 .01اجمللت  302راجع أمايل الصدو  : ص (589)
 طأ .اثملة الثانية هناك هل  او  ءرت  اغر  من الشر ى  وما يرجع إليها هو  حىت ي (590)
 الءي يرجع للجملة السابقة هو  وخيمد هلبها بسيف   واثملة السابقة هل  أو جنم . (591)
 انظر  صة غثو  اخلند  حي) رجع العديد من الصحابة منهثمى  ائبى  ائفى. (592)
 .02ص 4النا ب: ج (593)
  تمة الباب التاسع. 1ص 4الصراط الستقيم: ج (594)
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 اهقل واهكثر اإلرتباطيان 

الفتنـــة وأشـــباهها  ـــد  كـــون بنحـــو األ ـــل واأل ثـــر اإلر بـــا يى و ـــد  كـــون بنحـــو  مسأأأةلة:
 اتستقيليى.

 وب  فائها وإمادها  ائياً يكون الكلا  د أدى واجب   يهما.
ـ ي بعـض مراحلهـا أو مرا بهـا ـ يكـون ي اتسـتقيليى  ـد امتثـل ي وب مادهـا ي اثملـة 

  ولعل رلك من أوج   حبب األآمـال  أو (595)اثملة  وي اإلر با يى ت يكون ممتثي أ يً 
 (596)شبيها ب .

و وهلا  آليها الصـي  والسـيم :   ـي ينكفـئ حـىت يطـأ جناحهـا بأمصـ   يشـري ب  ي ـ  
  والسـيم   ـان ـ ي  ـي القسـمى ـ دائـم اتمتثـال و املـ    هـو ت يرجـع إ  أنـ   آليـ  الصـي

 وت يرتاجع حىت ينهل الهمة آلحم أ مل وج  و حىت يطأ جناحها بامص  .
 إذالل الخفار 

 هل إرتل الكفار واجب أم حرام ؟ مسةلة:
رميــا أمــا إرتل أهــل الءمــة ب يــءائهم  محــرم  و ــد ورد ي احلــدي) الشــريا:  مــن هرى 

حتأ  يعطأوا الجزيأة عأن   إت  يمـا  ـان جعلـ   ـءلك  مـا ي  ولـ   عـا : (597) قـد هراين 
يد وهم  اغرون

(598) . 
                                                           

هــر ثــيك ر عــات  قــب ت يعــد ممتــثًي أ ــًي  ولأل ــل واأل ثــر اإلر بــا يى ي  مــا إن مــن  ــلحم مــن  ــي  الظ  (595)
القبايا السياسية واتجتماآية واألمنية وغريها أمثل   ثري   منها: مـا لـو  لفـف الدولـة شخصـا أو جمموآـة بـالعثور 

اجملموآـة بـالعثور آلحم ألءام زرآتها مجاآة مربـة بتفجـري سـد أو معمـل أو شـب  رلـك  لـو ا تفـحم هـءا الشـخص أو 
آلحم معظم األلءام أو  لها نا صا واحداً ـ ي  رض أن اللءم الواحد أيبـا يكفـل لتـدمري السـد أو العمـل ـ   نـ  ت 

 يعد ممتثًي أ ًي بل يستحق العقاب.
[ و ـال سـبحان : 43] سـور  الفر ـان:  وقدمنا إل  مأا عملأوا مأن عمأل فجعلنأاه هبأاء  منثأورا   ال  عا :  (596)

اولبأأأأك حبطأأأأت أعمأأأأالهم  :[  العصــــية اليحقــــة  ــــد  نســــا أجــــر العمــــل الســــابق 07و 17] ســــور  التوبــــة
 بالكامل.

« من هرى رمياً  كأ ا هراين»و ي :  127ص 17  وراجع شرح النهج: ج13ص 3انظر الصراط الستقيم: ج (597)
 .آن أمري الؤمنى

 .47سور  التوبة:  (598)
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وأمــا الكــا ر احلــر   ــي حرمــة لــ  ي احلــرب  لكــن اإلرتل لــ  مطلقــاً حبيــ) يــد ل حتــف 
 آنوان اإليءا   مشكل  نظرا لعدم القول حبلية مطلق إيءا  الكا ر.

يللـة  مـــا ي و ـفها  آليهــا الســيم  لإلمـام آلــل  آليــ   (599)مرا ــب منــ ورمبـا  يــل بـأن 
السيم  هاهنا حي)  الف:   ي ينكفئ حىت يطأ جناحها بأمص    ومرا ب من  مشكو ة  

 ومرا ب يرمة   ليتأمل.  ان احلكم ي احلرب وغريه خيتلا..
 قــال لــ  الــءمل:   ــاحب رجــيً رميــاً  إن آليــاً : »و ــد ورد آــن اإلمــام الصــاد  

 أين  ريد يا آبد اهلل؟
  ال: أريد الكو ة.

   قـــال الـــءمل لـــ : ألـــيت زآمـــف  ريـــد  لمـــا آـــدل الطريـــق بالـــءمل آـــدل معـــ  آلـــل 
 الكو ة.

  ال: بلحم.
  قال ل  الءمل:  قد  ر ف الطريق.

  قال ل :  د آلمف.
  قال ل :  لم آدلف معل و د آلمف رلك؟ 

حسن الصحبة أن يشـيع الرجـل  ـاحب  هني ـة إرا  ار ـ   : هءا من  ام  قال ل  آلل 
 و ءلك أمرنا نبينا.

  قال ل : هكءا.
  ال: نعم.

 قال ل  الءمل: ت جرم ا ا  بع  من  بع  أل عال  الكرمية وا ا انا أشهدك اين آلحم دينك  
 .(600)« لما آر   أسلم  رجع الءمل مع آلل 

                                                           

 ف آنوان اإليءا .أي من اإلرتل وإن د ل حت (599)
 .7 رب اإلسناد: ص (600)
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 إذالل رؤوس الفتن

  ي ينكفئ حىت يطأ جناحها بأمص   جواز أو رجحـان إرتل  هل يستفاد من مسةلة:
 ؟ (601)رؤوح الفتنة وآنا رها

مأأا أرسأألنا مأأن رمبــا يقــال باســتفاد  رلــك آر ــا مــن هــءه اثملــة مــع حلــاظ  ولــ   عــا : 
رسول إال بلسان قومه

 وما أشب  رلك.  (602)
و القابلــة بالثــل أو أ (603)وبلحــاظ أن الســري  وبنــا  العقــي  آلــحم رلــك مــن بــاب القدمياــة

  تأمل. (604)العقوبة أو مطلقا أو ألن    د أ دم 
 وهلــا  آليهــا الســيم   حســب بعــض النســخ:  حــىت يطــأ  ــما ها بأمصــ    الصــماخ 
مبعــىن ثقبــة األرن  مــا يعــرب بالصــماخ آــن األرن نفســها  ومعــىن رلــك: أن أمــري الــؤمنى آليــا 

نت واحلـروب برجلـ    ـ ن األمـص آبـار  آمـا ت  آلي  الصي  والسـيم   ـان يسـحق  لـك الفـ
يصــيب األرض مــن بــا ن القــدم آنـــد الشــل  وهــءا التعبــري  نايــة آـــن غايــة  كنــ  مــن الفتنـــة 

 وسيطر   آليها وإرتل القائمى هبا حبي) ت  قوم هلم  ائمة بعدها أبداً.
 

 ويدمد لهبها بسيفه

 اخما  له  النيران
حلرب  ما سبق  و وهلا  سيم اهلل آليهـا :  وخيمـد هلبهـا  ب إماد هلب نريان ا مسةلة:

بســـيف   يعـــ : ان أمـــري الـــؤمنى آليـــاً  آليـــ  الصـــي  والســـيم   ـــان خيمـــد هليـــب  لـــك الفـــنت 
 واحلروب بسيف  د اآاً آن اإلسيم.

                                                           

 عرض  ورهم ي التلفثيون أو القيام حبر ة استعراضية آرب سو هم ي الشوارع واألز ة وغـري رلـك ممـا هـو أشـد   (601)
 ي اإلرتل أو أ ا.

 .2سور  إبراهيم:  (602)
 ثل ما  اموا ب . ردآهم آن العود  إلشعال نار احلرب أو الفتنة  و ردع اآل رين آن القيام مب  (603)
الظاهر أن الـراد: انـ   ـد ا ـدم آلـحم هتـك حرمـة نفسـ  بنفسـ  وأسـقب حرمتـ  ب  دامـ  آلـحم الـد ول ي الفتنـة   (604)

 آر ا وآقي.
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وأ ـــل اللهيـــب آبـــار  آـــن هليـــب النـــار   شـــبهف هليـــب احلـــرب بلهيـــب النـــار  وشـــبهف 
 صب آلحم النار  تخمد.السيا بالا  الءي ي

وهءه اثمل السـابقة واليحقـة إشـار  إ  جهـاد أمـري الـؤمنى  آليـ  السـيم  وبيئـ  بـيً  
حســناً مســتمراً ي  ــل القبــايا الكــربى الــت حوهلــا لــ  الرســول األآظــم   ــلحم اهلل آليــ  وهلــ  

لم  دون وســلم    هــو الــءي يســتحق أن يكــون  ليفــة لرســول اهلل   ــلحم اهلل آليــ  وهلــ  وســ
غـريه  إر انـ  الــءي  ـرج مـن  ــل اتمتحانـات الكـربى ظــا راً منتصـرا ي أدوار شـديد  األمهيــة  

  رهه الرسول   لحم اهلل آلي  وهل  وسلم  وحده  قب الؤهل للتصدي هلا آلحم مر السنى.
هــءا وميكــن القــول بــأن  حــىت يطــأ جناحهــا بأمصــ   إشــار  للجانــب العنــوي واتآتبــاري 

و خيمد هلبها بسيف   إشار  للجانب الادي واحلسل هلا  نظرا ألن للفتنة آوامل ماديـة للفتنة  
يسوسة: من آد  وسيح ورجال وأموال  وآوامل غري ماديـة: مـن  فكـري وختطـيب ومـؤامرات 

 وإشاآات هتدمل إضعامل معنوية جند اإلسيم  إ  غري رلك.
 

 علم التاريخ
آلــم احلـدي) وشــبههما ممـا هــو مقدمـة لتحصــيل  مــا  ـب  ـدوين آلــم الرجـال و   مسأةلة:

األحكــام الشــرآية   ــءلك  ــب ـ وجوبــاً  فائيــاً ي اثملــة ـ  ســجيل و ــائع التــاريخ و وثيقهــا 
ومدارســــتها و عليمهــــا وجرحهــــا و عــــديلها  لكــــون الكثــــري منهــــا يقــــع أيبــــا مقدمــــة لتحصــــيل 

ولعر ـــة احلـــق مـــن  (606)  وأ ثـــر مـــن رلـــك مـــا يقـــع مقدمـــة لــــ  الفقـــ  األ ـــرب (605)األحكـــام 
 البا ل ي األمور العقائدية.

لقد كأان إر  (607):  من ورخ مؤمنا  كأ ا أحياه و د رد ي احلدي) الشريا آن  

                                                           

 و ائع حروب    ـلحم اهلل آليـ  وهلـ  وسـلم  و ـلح  ومعاهدا ـ  و صـص  عاملـ  مـع الـؤمنى والنـا قى والكفـار (605)
لــيهم الســيم   بــل إن الكثــري مــن الو ــائع التارخييــة ممــا ينفــع ي   هــم األ بــار  و ــءلك ســائر العصــومى  آ… و

 ومدى ا تنا ها بالقرائن القامية ـ  التقية مثي ـ.
[ وهـــو يشـــمل األحكـــام 144] ســـور  التوبـــة:  ليتفقهأأأوا فأأأي الأأأدينالـــءي أشـــري إليـــ  ي اآليـــة الشـــريفة بــــ  (606)

   وغريها.الشرآية وأ ول الدين والعقائد واأل ي
 ط القدمية ماد   ورخ . 021ص 4سفينة البحار: ج (607)
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فأأأأي قصصأأأأهم عبأأأأرة
ــــن جتــــد هلــــا  بــــديي وت  (608) ــــت ل وأل ــــا  كشــــا آــــن  ســــنة اهلل  ال

 ..(609)حتويي
ر ـ  الـر  مـن الاضـل وآلـحم  الستقبل هـو الوجـ  اآل ـر للتـاريخ وسيصـنع آلـحم ضـو  مـا يع

 . (610)حسب  يفية رؤيت  ل  إمجات 
ورلــك هــو مــنهج القــرهن الكــرمي وأهــل البيــف  آلــيهم الصــي  والســيم  ي ســرد  صــص 

 واألمم السابقة وأحواهلم وما هلم وما آليهم. األنبيا  
كشـــا و لماهتـــا  آليهـــا الســـيم  ي هـــءه اخلطبـــة  عـــد مـــن أهـــم الصـــادر التارخييـــة الـــت  

جانبـــــا ممـــــا جـــــرى يومـــــءاك  و رســـــم الصـــــور  الد يقـــــة للو ـــــائع و بـــــع أد  األو ـــــامل ألهـــــم 
 األحداك. 

  را أردنا و ا مو  الوحدين  آلي  السـيم  ـ مثيــ  ـي أد ا مـن  لماهتـا ي و ـف  ممـا 
 جتد بعبا منها ي هءه الصفحات. 

اهلل آلي  وهل  وسلم   ي  وإرا أردنا و ا حال اثاهليى ومعانا  الرسول األآظم   لحم
 جتد أروع وأمجل وأآمق من  عابريها و لماهتا  آليها الصي  والسيم   وهكءا وهلم جراً. 

 مــن الــيزم أن يكتــب التــاريخ آلــحم ضــو   لماهتــا  آليهــا الســيم  ومســتمداا مــن هــديها  
  وأن  قـيم مـدى ومقتفياً أثرها  وأن  عترب  لماهتا احلكم ي أي  عارض بـى  لمـات الـؤر ى

 ــد  و ــحة التــواريخ الكتوبــة آلــحم ميــثان  لماهتــا   ــلوات اهلل آليهــا وأز ــحم الســيم     ــا 
 الصديقة الكربى.

 .(611)«الصديقة الكربى ابنت: » ال رسول اهلل 
لفا مــة  ســعة أمســا  آنــد اهلل آثوجــل:  ا مــة والصــديقة والبار ــة : »و ــال الصــاد  

 .(612)«ية والرضية واحملدثة والثهرا والطاهر  والث ية والرض

                                                           

 .111سور  يوسا:  (608)
 .23سور   ا ر:  فلن تجد لسنة اهلل تبديال ولن تجد لسنة اهلل تحويالاشار  إ   ول   عا :  (609)
 راجع  الفق : الستقبل  لإلمام الؤلا  دام ظل  . (610)
 .1ح 0اجمللت  44راجع األمايل للشيخ الصدو : ص (611)
 .10ح 00اجمللت  174األمايل للشيخ الصدو : ص (612)



 

 111 

 ــديقة  إن  ا مــة» ــال:  وي احلـدي) آــن آلــل بــن جعفــر آـن أ يــ  أ  احلســن 
 .(613)«شهيد 

 .(614)«السيم آلحم ابنتك الصديقة الطاهر »وجا  ي الثيار : 
 . (615)«السيم آليك يا بن الصديقة الطاهر »و: 
 .(616)«مةو لِّ آلحم الصديقة الطاهر  الثهرا   ا »و: 
 .(617)«السيم آليك أيتها الصديقة الشهيد »و: 
 

  010 مخدو ا في ذا  اهلل

 الخد حسن أم قبيح؟ 
الكــد مبــا هــو هـو  ــد ت يكــون حسـنا وت  بيحــا وت ممــا يـؤجر آليــ  اإلنســان  بــل  مسأةلة:

  اثهة  هل الت  كسب  حسنا أو  بحا  أو وجوبا أو استحبابا أو حرمة أو ما أشب .
لمثل هنا فليعمل العاملون:  ال  عا 

(619). 
إنما يتقبل اهلل من المتقينو ال سبحان : 

(620). 
وقدمنا إل  ما عملوا من عمل فجعلناه هباء  منثوراو ال  عا : 

(621). 
واتأأل علأأيهم نبأأة ابنأأي   م بأأالحق إذ قربأأا قربانأأا  فتقبأأل مأأن أحأأدهما و ــال آثوجــل: 
ولم يتقبل من اآلخر

(622). 

                                                           

 .011ح 341: صمسائل آلل بن جعفر  (613)
 .217القنعة: ص (614)
 .207القنعة: ص (615)
 .02اإل بال: ص (616)
 .042اإل بال: ص (617)
 وي بعض النسخ:  مكدوداً دؤوباً ي رات اهلل . (618)
 .01سور  الصا ات:  (619)
 .47ئد : سور  الا (620)
 .43سور  الفر ان:  (621)
 .47سور  الائد :  (622)
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 .(623)«آمال بالنياتإ ا األ»و: 
 .(624)«لكل امرئ ما نوى»و: 

   إ  غري رلك. … و:  لو أن آبداً أ حم بالصاحلات 
 .(625)ولعل رلك من جهات  ون  نوم العامل أ بل من آباد  اثاهل 

ولءلك مل  طلق  سيم اهلل آليها   مكدودا  ي و ـف   آليـ  السـيم  بـل  يد ـ  هبـا هـو  
 رات اهلل  ومبا هو  وام  يمت  ويبوبيت .  الفصل للجنت حي)  الف:  ي

ومــن رلــك يعــرمل أن  األ ــل  لــيت هــو  العمــل   بــل هــو   يفيــة العمــل   و ــد ورد ي 
 :  إن اهلل ت ينظــر إ   ــور م وأآمــالكم وإ ــا ينظــر إ   لــوبكم ونيــا كم  احلــدي) آنــ  

(626). 
بـــأه الـــوحل  أنـــال النـــاح ان اهلل  ـــص يمـــداً بـــالنبو  وا ـــطفاه بالرســـالة وأن»: و ـــال 

وأنــال  وآنــدنا أهــل البيــف معا ــل العلــم وأبــواب احلكــم وضــيا  األمــر   مــن حيبنــا ينفعــ  إميانــ  
 .(627)«ويتقبل آمل   ومن ت حيبنا ت ينفع  إميان  وت يتقبل آمل  وان دأب الليل والنهار

 .(628)«ت يقل مع التقوى آمل  و يا يقل ما يتقبل: »و ال أمري الؤمنى 
ا رت  الناح  ل  ر ة واستشيعوا  ل شيعة  استشيعتم مع أهـل بيـف نبـيكم  : »و ال 

 ـــءهبتم حيـــ) رهـــب اهلل وا ـــرتد مـــا ا تـــار اهلل وأحببـــتم مـــن أحـــب اهلل وأردد مـــن أراد اهلل  
 ابشروا مث ابشروا   انتم واهلل الرحومـون  التقبـل مـن يسـنكم والتجـاوز آـن مسـي كم  مـن مل 

 . (629)«مبثل ما أنتم آلي  مل يتقبل اهلل من  حسنة ومل يتجاوز آن  سي ة يلق اهلل
 لــف لـ  مبكــة أو مبـىن: يــا بـن رســول اهلل مــا »   ـال: وآـن أ  اثــارود آـن أ  جعفــر 

أ ثــر احلــاج!  ــال: مــا أ ــل احلــاج  مــا يءفــر اهلل إت لــك وأل ــحابك وت يتقبــل إت منــك ومــن 

                                                           

 .2ص 1دآائم اإلسيم: ج (623)
 .320: صمسائل آلل بن جعفر  (624)
 .042مستطر ات السرائر: ص (625)
 .10  الفصل122جامع األ بار: ص (626)
 .421ص 1اإلرشاد: ج (627)
 . 1ح 40اجمللت  202األمايل للشيخ الفيد: ص (628)
 .121ـ  122ات تصاص: ص (629)
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 .(630)«أ حابك
ا رســول اهلل  ان  و ــي  بشــل    ــال: يــا ابــن آبــاح  اآلــم ان اهلل يــ»و ــال ابــن آبــاح: 

آثوجل ت يتقبل من أحد حسنة حىت يسأل  آن حب آلل بن أ   الب  وهو أآلم بءلك  
 . (631)…« ان  ان من أهل وتيت   بل آمل  آلحم ما  ان  ي 

 .(632)«امح الشر من  لبك  تثك نفسك ويتقبل آملك: »و ال أمري الؤمنى 
انــك لــن يتقبــل مــن آملــك إت مــا أ لصــف  يــ  ومل  شــب  بــاهلوى وأســباب : » ــال و 
 .(633)«الدنيا

 الخد في ذا  اهلل 
 يستحب الكدا ي رات اهلل سبحان . مسةلة:

ومعىن  ي رات اهلل  أن يكون ألجل اهلل آثوجل وحـده  الصـا ملصـا لـ   تيشـوب  ريـا  
 ـــ  مكــدودا ي رات اهلل  ي  بــال الكســا   وت مسعــة وت شــك وت شــرك وت مــا أشــب  رلــك 

 وي  بال العاملى الءين ت يكدون  وي  بال من يكد لكن  ليت لءات اهلل وحده.
 .(634)«و ربت ي رات اهلل»و د ورد ي الثيار : 

ـــدائن بـــدين اهلل  احلـــابت : »و ـــال  ولعمـــري مـــا اإلمـــام إت احلـــا م القـــائم بالقســـب ال
 .(635)«نفس  آلحم رات اهلل

مــا ابتلــحم الــؤمن بشــل  أشــد مــن الواســا  ي رات اهلل آثوجــل : »و ــال أبــو آبــد اهلل 
 .(636)«واإلنصامل من نفس  ور ر اهلل  ثرياً 

وت خيفـــحم أن  لمـــة  ي  مبعـــىن النســـبة ي أمثـــال هـــءه القامـــات   مـــا  ـــالوا:  الواجبـــات 
 اظ التنثيل.الشرآية ألطامل ي الواجبات العقلية  و تصور الظر ية أيبا بلح

                                                           

 .73بشار  الصطفحم: ص (630)
 .107ـ  100الفبائل: ص (631)
 .1727ح 120غرر احلكم: ص (632)
 .4713ح 111غرر احلكم: ص (633)
 .127الثار: ص (634)
 .72ص 2النا ب: ج (635)
 .11الفصل  17مشكا  األنوار: ص (636)
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 وجه االستدالل عل  الدالفة
وجــ  اتســتدتل  يمــا و ــفت    ــلوات اهلل آليهــا  مــن الصــفات آلــحم  ــون أمــري  مسأأةلة:

 هو األحق باخلي ة: الؤمنى آلل 
 بلحاظ جمموع هءه الصفات من حي) اجملموع. :1
بلحـــاظ  ـــل واحـــد  واحـــد  مـــن الصـــفات مـــن حيـــ) مر بتهـــا التشـــكيكية ـ بلحـــاظ  :2

 إل ي  والسيا  والقرينة القاميةـ .ا
ي بعـض  لـك الصـفات  بلحاظ انتخاب الرسول   لحم اهلل آلي  وهل  وسلم  ل   :3

مـــن حيـــ)  اشـــفيت  آـــن األ ـــلح أو آـــن اتحنصـــار  يـــ   ي مرا ـــب ت  صـــل بأمهيـــة اخلي ـــة 
 تمهية. كيا باألر حم وهو اخلي ة  أي  يما ت ير حم ا  درجة اخلي ة ي اخلطور  وا

 وهلا  آليها السيم :  مكدوداً  أي: أن أمري الؤمنى آليـاً  آليـ  الصـي  والسـيم   ـان 
 يكد نفس  ويتعبها غاية التعب.

 ي رات اهلل  أي ي أمــر اهلل ومــا يــر بب بــ  جــل شــأن   وحــده ملصــا ت يشــرك ي رلــك 
 أحدا. 

ن بعـض الصـحابة يريـدون رلـك  ت يريد بءلك مات وت جاها وت امرأ   ما  ا و ان 
وهلــءا مســل أحــدهم بـــ  شــهيد احلمــار  لــا  تــل ي احلــرب مــع رســول اهلل   ــلحم اهلل آليــ  وهلــ  
وســلم  و ــد  ــان  روجــ  ألجــل محــار أحـــد الشــر ى يريـــد ا تنــا ه  ومســل اآل ــر بـــ  شــهيد أم 

بـأم مجيـل  وهكـءا   مجيل  ألن   ان يريـد حبربـ  أن ينـال امـرأ  مجيلـة ي جـيش األآـدا   سـمحم
 لم يكن أمري الؤمنى آلـل  آليـ  الصـي  والسـيم  يريـد شـي ا مـن رلـك أبـداً   وإ ـا يريـد اهلل 

إنمأأا نطعمخأأم لوجأأه اهلل ال نريأأد مأأنخم جأأزاء وال  :وحــده وحــده   مــا ورد ي شــأ م
كخورا

(637). 

يشــري  (638)األزمــاين:  مكــدودا ي رات اهلل  ب  ي ــ  األحــوايل و ورمبــا يقــال: إن  وهلــا 

                                                           

 .7سور  اإلنسان:  (637)
 أي مكدودا ي  ل أحوال  وي  ل األزمنة. (638)
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حي)  ال :  ما آبد ك  و ـا مـن نـارك و ت شـو اً  إ  نفت ما  رح ب  سيد الوحدين 
 .(639)إ  جنتك بل وجد ك أهي للعباد   عبد ك 

 

 
 مجتهدا في أمر اهلل 

 أ الة اهسوة
األ ـــل ي  ـــل  ـــفة  ـــء ر للمعصـــومى  آلـــيهم الصـــي  والســـيم :  األســـو    مسأأأةلة: 
… مكـــدوداً ي رات اهلل … وخيمـــد … ا الســـيم :   ـــي ينكفـــئ حـــىت يطـــأ  قوهلـــا  آليهـــ

جمتهــداً ي أمــر اهلل .. اخل  يقتبــل لــثوم اإل بــاع ي اثملــة  ورجحانــ  مطلقــا  ومــا  ــرج  ــرج 
 بالدليل  ومن رلك يستفاد رجحان اتجتهاد ي أمر اهلل آثوجل.
ال يخلأأأف اهلل نفسأأأا إال ر مث إن اإل بـــاع ي  ـــل حبســـب  وآلـــحم درجـــة  عقلـــ  وحتملـــ   إ

وسعها
إال ما  تهاو (640)

(641). 
أت وأنكـم ت  قـدرون آلـحم رلـك ولكـن أآينـوين : »ومن هنا  ال اإلمـام أمـري الـؤمنى 

 وهلءا البح)  فصيل نرت   جملال ه ر.  (642)«بورع واجتهاد وآفة وسداد
ل  حي)  الف  سـيم ولعل الفر  بى  الكد  و اتجتهاد  أن األول آملل والثاين آلم

 اهلل آليها :  ي أمر اهلل   ألن أمر اهلل حيتاج إ  اتستنباط واتستخراج  تأمل.
 

ت يراد ب  اتجتهـاد العـرومل آنـد الفقهـا  ـ الصـطلح آليـ   مث إن اتجتهاد ي  يمها 
ل األحكـام ت بالوضع التعي  تحقا ـ   ن أمري الـؤمنى آليـاً  آليـ  الصـي  والسـيم  آـامل بكـ

آــن اتجتهــاد   بــل ب هلــام مــن اهلل  عــا  وآطــا  مــن رســول اهلل   ــلحم اهلل آليــ  وهلــ  وســلم  
وآرب النكـف ي القلـب والنقـر ي األمسـاع ورؤيـة آمـود النـور   وشـب  رلـك ممـا جتـد  فصـيل  ي 

                                                           

 .10ح 11ص 4 الل ايل :جغوايل (639)
 .400سور  البقر :  (640)
 .7سور  الطي :  (641)
   وي  ج البيغة أيباً   تاب   آلي  السيم  إ  آثمان ابن حنيا األنصاري.412إرشاد القلوب: ص (642)
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 . (643)األ بار  بل الراد باتجتهاد بءل غاية اثهد بالنسبة لألحكام اإلهلية وأوامره 
وميكــن أن يقــال ي اثملتــى  غــري هــءا الــءي ر رنــاه  إر مــن احملتمــل أن يــراد بـــ  مكــدودا 

مــن ضــءوط ومتاآــب وأرى  وبـــ  جمتهــدا ..   مــا محاــل  اإلشــار  إ  مــا  وجــ  حنــوه …  
 .(644)نفس  من جهد وآنا  ي سبيل اهلل  ومها  اليزم واللثوم

 هلل  ـ  ما و ا آلي  السيم ب  ـ يواج   عوبتى:وبعبار  أ رى:   ن  التنمر ي رات ا
األو : نابعــة مــن  ــميم  بيعــة اتجتهــاد والتنمــر  حرمــان الــر  نفســ  مــن شــىت اللءائــء 

 احلسية  النوم والأ ل واللبت والر ب الفاره وغري رلك مما يقتبي  اتجتهاد واثهاد.
التنمــر اجملتهــد  حيــ) أ ــم يتــألبون  والثانيــة: نابعــة مــن  بيعــة رد  عــل اجملتمــع جتــاه رلــك

ضده ويرتبصون بـ  الـدوائر وحييكـون ضـده الـؤامرات ويثـري  ـيهم حسـدا و راهيـة  لكونـ  يهـدد 
 .(645)مصاحلهم  وما نقموا من أ  احلسن إت شد   نمره ي رات اهلل 

ا و مـــا  ـــالوا لولـــده اإلمـــام احلســـى  آليـــ  الســـيم  ي يـــوم آاشـــورا  :  نقتلـــك بءبـــا منـــ
 ألبيك .

 أشارت  آليها السيم  للجهة األو  بقوهلا:  جمتهدا ي أمر اهلل   وللثانيـة بــ:  مكـدودا  
 ي رات اهلل .

 من  فا  القائد 
آلحم القائد أن يكـون ي  ـد واجتهـاد دائمـى  ويـدل آليـ  سـري  الرسـول األآظـم مسةلة: 

  واإلمـــام أمـــري الـــؤمنى   و ا مـــة الثهـــرا البيـــف  وســـائر أهـــل   مـــا آلـــحم ســـائر 
الـؤمنى أيبـاً ـ وجوبـا أو اسـتحبابا ـ  أسـياا ونظـراً لقولـ    ـلحم اهلل آليـ  وهلـ  وسـلم :   لكـم 

 .(646)راع و لكم مسؤول آن رآيت  

                                                           

را باآتبــاره رمبـا يكــون الـراد مــن  بالنسـبة لألحكــام اإلهليــة :  عليمـا و وضــيحا ود عـا للشــبهات  أو  فكـريا و ــدب (643)
  آلي  السيم  بعد الرسول   لحم اهلل آلي  وهل  وسلم  أجلحم مصدا  للعمل باآليات الداآية للتفكري والتدبر.

أي ا مـا وجهـان لعملـة واحـد  ـ حسـب التعبـري السـتحدك ـ و وضـيح : إن تزم  اتجتهـاد ي أمـر اهلل  هـو  (644)
 اهلل أضححم مكدودا متعبا و وجهف حنوه البءوط. ان جمتهداً ي أمر   شد  التعب والنصب  ألن  

 .0ح 7ب 110ص 23حبار األنوار: ج(645)
 .147ص1غوايل الل ايل: ج (646)
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أي يلــثم أن يستمـــر   (647)يأأا أيهأأا اإلنسأأان إنأأك كأأا ح إلأأ  ربأأكولقولــ  ســبحان : 
ـا مجلـة  ربيــة ي مقــام اإلنشـا  حتـــحم يصـــل   بنــا  آلـحم  و ــإ  ربــكالكــدح الــءي جهتــ  
 يموت  ولءري رلك  إت أن األمـر ي القائـد ه ـد واحلكـم لـ  ألـثم   (648)اإلنسـان إ  دار حق 

  ما ت خيفحم.
والراد بالكدح ي اآليات: األآم من الكد واتجتهاد  إر أ ما إرا ر ر  ل واحـد منهمـا 

لكل معىن ي  بال اآل ر  رلك أ ما  الظرمل واثـار منفردا ول  ليهما  وإرا ر را معا  ان 
 .(649)واجملرور:  إرا اجتمعا ا رت ا وإرا ا رت ا اجتمعا 

أشـــهد أنـــك أديـــف آـــن اهلل وآـــن رســـول   ـــاد اً و لـــف أمينـــاً ونصـــحف هلل »وي الثيـــار : 
 .(650)«ولرسول  جمتهداً 

 واتجتهاد  ل ما يكون  ي  جهد آلحم النفت ومشقة هلا.
مــن اجتهــد مــن أمــت بــرتك شــهو  مــن شــهوات الــدنيا » ــال:  ) آــن النــيب وي احلــدي

 .(651)« رت ها من ما ة اهلل همن  اهلل من الفثع األ رب وأد ل  اثنة
 .(652)«من اجهد نفس  ي إ يحها سعد: »و ال أمري الؤمنى
 لــق اهلل  عــا  ملكــاً حتــف العــرش يســبح   ميــع اللءــات » ــال:  وي احلــدي) آنــ  

لختلفـــة  ـــ را  ـــان ليلـــة اثمعـــة أمـــره أن ينـــثل مـــن الســـما  إ  الـــدنيا ويطلـــع إ  أهـــل األرض ا
 .(653)احلدي)« يا أبنا  األربعى جدوا واجتهدوا… ويقول: 

 .(654)«اجتهدوا ي العمل  ان  صر بكم ضعا  كفوا آن العا ل: »و ال 
 .(655)«جدوا واجتهدوا وان مل  عملوا  ي  عصوا: »وآنهم 

                                                           

 .0اتنشقا : (647)
 .77سور  احلجر : واعبد ربك حت  يةتيك اليقينإشار  إ   ول   عا :  (648)
 راجع  تب اللءة والنحو. (649)
 .127الثار: ص (650)
 .14ب 107إرشاد القلوب: ص (651)
 .2772ح 437غرر احلكم: ص (652)
 .14ب 173إرشاد القلوب: ص (653)
 باب  فة الؤمن. 113أآيم الدين: ص (654)
 .313آد  الداآل: ص (655)



 

 144 

 

 يبا من رسول اهلل قر 

 pالقرب من رسول اهلل 
يستحب أو  ب ـ حسب ا ـتيمل الـوارد ـ أن يسـعحم اإلنسـان ليكـون  ريبـا مـن مسةلة: 
ي  ــل شــؤون  وي مجيــع أمــوره: ي الفكــر والعمــل  والقلــب والقالــب  ي مأ لــ   pرســول اهلل 

الــؤمنى آلــل  آليــ  ومشــرب   وملبســ  ومنكحــ   ويقظتــ  ومنامــ  وغــري رلــك   مــا  ــان أمــري 
ههنـا بقوهلـا:   ريبـا مـن رسـول اهلل  uالصي  والسـيم   ـءلك  حيـ) و ـفت  السـيد  الثهـرا  

p  وهل إحدى أهم  بائل   t. 
هــءا إرا أريــد بـــ  ريباً  معــىن القــرب العملــل  أي  ريبــا  ي أآمالــ   أو  مــن حيــ) العمــل  

   هـــو أيبــا pأي  رو  رابــة  مــن رســول اهلل   وأمــا إرا أريــد بـــ   ريبــا : القــرب النســيب pمنــ  
بيــــان إلحــــدى  بــــائل   آليــــ  الصــــي  والســــيم  حيــــ) أن القريــــب يــــرك ـ بــــالعىن األآــــم 

 لإلرك ومل يكن  ة مانع. (657)أيبا ـ  ريب  إرا  ان مؤهي (656)واأل ص
 حلمت  . pو د ورد ي احلدي):  لن  شء آن رسول اهلل 

 اثامع بى  ي العنيى  هما مصدا ان لءلك الكلال. وميكن أن يراد بكلمة   ريبا :
 وهل يستحب  لب القرابة النسبية أو السببية؟ 

 ـــــل حســـــب ونســـــب منقطـــــع يـــــوم القيامـــــة إت حســـــيب : » حيتمـــــل رلـــــك   ـــــال
 .(658)«ونسيب

 ــان أمــري الــؤمنى آلــل  آليــ  أنــ    p:   ريبــا مــن رســول اهلل uوحيتمــل أن يــراد مــن  وهلــا 

                                                           

اإلرك بالعىن األ ص: إرك اتموال  و بالعىن األآم: ارك العلـم والسـؤولية  واتآتبـار ومـا أشـب  رلـك   مـا  (656)
التحصـى تبـن  ـاووح: « وو يل و ليفت ي أمت وويل  ل مـؤمن بعـدي آلل أ ل ووزيري ووارثل: » ال 
 . 033ص

أشار اإلمام الصنا بقول   إرا  ان مؤهي  إ  نكتة د يقة وهل أن  وام اإلرك بالعىن األ ص: النسب  أما  (657)
ءلك آدم  وري)  وام اإلرك بالعىن األآم  هو: األهلية و ما أن آدم  وري) ري النسب آلحم  يمل القاآد   

  ان  وريث  هو احملتم ت يالة.  الؤهل آلحم  يمل احلكمة  وحي)  انف األهلية منحصر  ي اإلمام آلل
 .174  و شا اليقى: ص102ح 132ص 1شواهد التنثيل: ج (658)



 

 143 

 ي حروب  بل مطلقا. م   ريبا من رسول اهلل الصي  والسي
ألن  ابـن آمـ  بينمـا العبـاح مل  pمن أ رب أ ربا  الرسول  tـ  ما سبق ـ أن   uأو  ع  

وإرا  ــــان الــــراد  اثــــامع  بــــى  (659)أبــــوي ا  والعبــــاح أ   قــــب يكــــن  ــــءلك  ألن آليــــا 
 أجلحم وأوضح. tالعنيى   ان احنصار القرب  ي  

أسةلخم عليه أجرا  إال المو ة في القرب  قل ال:  ال  عا 
(660). 

يأأا أيهأأا النأأاس اتقأأوا ربخأأم الأأني ي  ولــ   عــا :  وآــن أ  محــث  آــن أ  جعفــر 
خلقخأأم مأأن نفأأس واحأأدة وخلأأق منهأأا زوجهأأا وبأأث منهمأأا رجأأاال  كثيأأرا ونسأأاء  واتقأأوا اهلل 

  رابــة الرســول » ــال:  (661) الأأني تسأأاءلون بأأه واهرحأأام إن اهلل كأأان علأأيخم رقيبأأا
 .(662)«وسيدهم أمري الؤمنى  أمروا مبودهتم  خالفوا ما أمروا ب 

أول النـــاح ي اإلســـيم ســــبقاً وأ ـــرب النــــاح  و ـــد اآرت ـــوا بــــأن آلـــل بـــن أ   الــــب 
 .(663)برسول اهلل 

: آلــحم أ  بكــر بــثيك وأربعــى  صــلة  ــال  وي حــدي) احتجــاج أمــري الــؤمنى 
 .(664)«أم أنا هلل  أنف الءي سبقف ل  القرابة من رسول اهلل  انشدك با»… 

وان القرابـة الـت أمـر اهلل بصـلتها وآظـم مـن حقهـا وجعـل » ـال:  وآن اإلمام احلسى 
 .(665)«اخلري  يها  رابتنا أهل البيف الءين أوجب اهلل حقنا آلحم  ل مسلم

 

                                                           

 .401ص 1النا ب: ج (659)
 .43سور  الشورى:  (660)
 .1سور  النسا :  (661)
 .177ص 2النا ب: ج (662)
مر آلل بن أ   الب آلحم أ  بكـر ومعـ  أ ـحاب   قـال أبـو بكـر: »و ي :  401لفصول الختار : صراجع ا (663)

 رابــة  لينظــر إ  آلــل بــن أ   مــن ســره أن ينظــر إ  أول النــاح ي اإلســيم ســبقاً  وأ ــرب النــاح برســول اهلل 
 «. الب

 .114اخلصال: ص (664)
 .131 أويل اآليات: ص (665)
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 (666)سيدا في أولياء اهلل 

 ذكر الفضائل
 بـــيلة وآبـــاد   وهـــل مـــن الســـتحبات  t بـــائل أمـــري الـــؤمنى ســـبق أن ر ـــر مسأأأةلة: 

النفسية  وبعض مصاديق  من الواجبات النفسية   يستحب ـ و د  ب ـ ر ر  بائل  مطلقـا  
 ــان مــا ر ر ــ   آليهــا الصــي  و الســيم  إ ــا هــو مــن بــاب الصــدا  ت مــن بــاب احلصــر أو 

ن الصــاديق البـــارز  جــدا ي حيا ـــ     مــا هـــو واضــح  نعـــم مــا ر ر ـــ   ــان مـــ(667)اخلصو ــية
  آلي  الصي  و السيم .

 وت خيفحم أن الء ر اآم من اللفظ والكتابة واإلشار  وما أشب  رلك. 
 و ويل اهلل  هو الءي يطيع  وت خيالف  و تهد ي امتثال أوامره.

 مقتض  السيا ة المطلقة
يد أوليــا  اهلل  وجــوب احرتامــ   ســيدا ي أوليــا  اهلل  أو  ســ يســتفاد مــن  وهلــا مسأأةلة: 

t   (668)و عظيم  والءب آن  وا اآة أوامره   ان رلك هـو مقتبـحم  السـياد  آلـحم اإل ـي 
 بل مقتبحم مطلق  السياد   ـ ي اثملة ـ.

و ـــد  ـــان   ـــلوات اهلل آليـــ    ســـيدا آلـــحم اإل ـــي   واســـتفاد  رلـــك آلـــحم  قـــدير  ـــون 
  ـ  بالنصـب ـ واضـحة  أمـا آلـحم  قـدير  و ـا  سـيدا النسـخة  سـيد أوليـا  اهلل  ـ بنـا  آلـحم  را

  بــل بلحــاظ اثملــة بــءاهتا إر  عــ   (669)ي أوليــا  اهلل   ــاألمر  ــءلك بلحــاظ الســيا  والقــام
 ي أوليا  اهلل سيدهم   ما هو الستفيد آر ا آند إ ي  هءه اثملة  ما  يما لـو   ان 

 سيد ي أنبيا  اهلل .  لف  رسول اهلل 
 .(670)«آلل سيد األو يا  وو ل سيد األنبيا : »رسول اهلل و ال 

                                                           

 يا  اهلل .وي نسخة:  سيد أول (666)
 أي  اخلصو ية  الت جتعل ر ر هءه الصفات مستحبة أو واجبة  دون غريها. (667)
 أي   السياد  الطلقة  وهل أر ع أنواع السياد . (668)
ي  ــدد إثبــات أحقيتــ  باخلي ــة  وهــو مــا ينســجم مــع  ونــ  الســيد آلــحم  الظــاهر أن الــراد بــ : مقــام  و ــا  (669)

 الساد   وهءه النقطة اهلامة جتري ي  مشماراً نا حا..  وسائر الصفات أيباً. اإل ي   ت  ون  جمرد أحد
 .0ح 3اجمللت  11األمايل للشيخ الصدو : ص (670)
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ـــــــل ســـــــيد العـــــــرب.. والســـــــيد مـــــــن ا رتضـــــــف  اآتـــــــ   مـــــــا ا رتضـــــــف : »و ـــــــال  آل
 .(671)« اآت

 .(672)«أنا سيد ولد هدم وآلل سيد العرب: »و ال 
أنــا ســيد النبيــى وآلــل ســيد الو ــيى وإن أو ــيائل بعــدي اثنــا آشــر أوهلــم : »و ــال 

 .(673)«لب وه رهم القائمآلل بن أ   ا
يـــا آلـــل أنـــف ســـيد هـــءه األمـــة بعـــدي وأنـــف إمامهـــا و ليفـــت آليهـــا  مـــن : »و ـــال 

 .(674)« ار ك  ار   يوم القيامة ومن  ان معك  ان معل يوم القيامة
وهــو يقبلــ   آلــحم  خــء رســول اهلل   ــان احلســى »وآــن ســليم آــن ســلمان  ــال: 

اد   أنـــف اإلمـــام  ابـــن اإلمـــام  أبـــو األئمـــة  أنـــف ويقـــول: أنـــف الســـيد  ابـــن الســـيد  أبـــو الســـ
 .(675)«احلجة  ابن احلجة  أبو احلجج   سعة من  لبك و اسعهم  ائمهم

: اآلن  ـــال رســـول اهلل بينمـــا أنـــا آنـــد رســـول اهلل »وآـــن أنـــت بـــن مالـــك  ـــال: 
ن أ  يد ل سيد السلمى وأمري الؤمنى و ـري الو ـيى وأو  النـاح بـالنبيى  إر  لـع آلـل بـ

 .(676)« الب
يا أم سلمة امسعل واشهدي  هءا آلل بن أ   الـب سـيد السـلمى وإمـام : »و ال 

 .(677)«التقى و ائد الءر احملجلى

 اإلخبار في مقام اإلنشاء
رمبا يقال:  ما أن  يعيد  ي    إ بـار ي مقـام اإلنشـا    ـءلك هـءه الصـفات مسةلة: 

 عــد إ بــارا ي مقــام اإلنشــا   بفــار  أن رلــك إنشــا   tو ــفا لإلمــام  uالــء ور  ي  يمهــا 

                                                           

 .123معاين األ بار: ص (671)
 .101اخلصال: ص (672)
 .02ص 1: جآيون أ بار الرضا  (673)
 .323ص 1: جآيون أ بار الرضا  (674)
 .71ـ  72ص 2النا ب: ج (675)
 .323ص 1شا الءمة: ج   (676)
 .222ص 1 شا الءمة: ج  (677)
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 .(678)األمر لن و ع مربا آن  وهءا إنشا  األمر لءري من و ع مربا آن 
حيــ) إن  ــوام اإلنشــا  (679)ورمبــا يقــال: باســتفاد  رلــك آر ــا ي  ــل مــا هــو أمثــال القــام

للقــرائن القاميــة وإت  مــن  بالقصــد والــربز ومهــا ممــا يــرى العــرمل حتققهمــا ي أمثــال القــام نظــرا
 المكن القول بأن رلك من البطون   تأمل.

 

 مشّمرا  نا حا   

 عل  أهبة االستعدا 
يســتحب أن يكــون اإلنســان مشــمارا دائمــا ألجــل اهلل ســبحان   وهــءا ممــا يســتفاد مسأأةلة: 
غريهـــا    مـــا ســـبق  ومـــن اآليـــات والروايـــات بالدتلـــة الطابقيـــة أو اتلتثاميـــة أو  uمـــن  يمهـــا 

وسارعوا إل  مغفرة من ربخم قول   عا : 
(680). 

فاستبقوا الديرا  و ول  سبحان : 
(681) . 

والتشمري: آبار  آن مجع الثياب من الرجلى واليدين  ل ت  كن آائقـا آـن احلر ـة  وهـو  
 ناية آن اتستعداد الدائم للتحرك واتنطـي  ي متلـا األبعـاد تجـل نصـر  ديـن اهلل  دون 

 ائق ومانع.آ
مث إنــــــ  هــــــل يعــــــد مــــــن مصــــــاديق التشــــــمري مــــــا جــــــا  ي بعــــــض الروايــــــات مــــــن   ختففــــــوا 

 ؟ (682) لحقوا 

                                                           

واإلنشـا  هـو بالنسـبة لعامـة النـاح  أي  ـب آلـيكم  إرا الخرب آن  بـ  مشماراً نا حا..  وهو اإلمام آلـل (678)
 سيدا  اخل . أن  عتقدوا بكون 

مــثي   مــا خيا ــب  مــا ي  إيــاك اآــ  و امسعــل يــا جــار   حيــ)  ــد يكــون اإل بــار ي مقــام إنشــا  التهديــد   (679)
احلـــا م مجاآـــة ممـــن خيـــامل  ـــروجهم آليـــ  ب  بـــارهم آـــن  صـــص آقوبتـــ  لـــن  ـــرج آليـــ  ســـابقا  و مـــا ختا ـــب 
الكسول بء ر برنامج اجملدين  أن  قول ل :  ين من زميئك يستيقض ي اخلامسة  باحا ويطالع ويدرح حـىت 

 منتصا الليل  أي ا عل أنف  ءلك..
 .133سور  هل آمران:  (680)
 .20والائد :  120سور  البقر :  (681)
 .111وآد  الداآل: ص 114 صائص األئمة: ص (682)
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الظاهر رلك   يشمل إرن  ل مـا يعـو  اإلنسـان آـن احلر ـة ويسـبب أن يكـون  مـا  ـال 
يا أيها النين  منوا مالخم إذا قيل لخم انفأروا فأي سأبيل اهلل اثأاقلتم إلأ  اهر   عا : 

الحياة الدنيا من اآلخرة فما متاع الحياة الدنيا في اآلخرة إال قليلأرضيتم ب
(683). 

ومــن رلــك  لــك الــدور والعقــار أ ثــر مــن اتحتيــاج  و ــءلك القصــور والر اهيــة ي العــيش 
أحد أ حاب  بالبصـر  وهـو العـي  بـن  tوشب  رلك  ولءلك آا ب اإلمام أمري الؤمنى آلل 

ما  نف  صنع بسعة هءه الـدار »عوده   لما رأى سعة داره  ال: زياد احلارثل لا د ل آلي  ي
ي الــدنيا  وأنــف إليهــا ي اآل ــر   نــف أحــوج وبلــحم إن شــ ف بلءــف هبــا اآل ــر :  قــري  يهــا 
البــــيا  و صـــــل  يهـــــا الـــــرحم  و طلـــــع منهـــــا احلقـــــو  مطالعهـــــا   ـــــ را أنـــــف  ـــــد بلءـــــف هبـــــا 

 .(684)«اآل ر 
 يل   مشمارون أبداً  و متخففون دائماً .وهكءا الخلصون هلل واجملاهدون ي سب

 ويؤمل إلي  ما ر ره التاريخ من  صة سلمان وأ  رر وو و هما آلحم الصخر  احملما .
 النصيحة هلل 

يستحب النصح هلل و ـد  ـب   ـان النصـح واجـب ي مقـام الوجـوب ومسـتحب مسةلة: 
ـــ  ـ آبـــار  آـــن التوجيـــ   إ  اخلـــري بكـــل جـــد ي مقـــام اتســـتحباب  وهـــو ـ ي أحـــد معنيي

 .(685)وإ يص
وحي) ُحء مل   التعلق  من     ن  يفيد  ي معنيل النصح  إر النصـح  ـد يكـون لإلنسـان 

 .(686)و د يكون ألمر اهلل سبحان  و عا 
 (687) يقــال  ن صــحُ   ي األول و  ن ص ــح  لــ   ي الثــاين ـ غالبــا ـ  وميكــن اســتفاد  رلــك

 ببميمة دليل األسو .
                                                           

 .30سور  التوبة: ص (683)
 .427 ج البيغة: الكيم: ر م  (684)
 ال ي لسان العرب:   النصيحة  لمة واحد  يعرب هبا آن مجلـة هـل إراد  اخلـري للمنصـوح لـ   ونصـيحة آامـة  (685)

 لصاحل  والنصح نقيض الءش  مشتق من : نصح  و نصح ل  وهو باليم ا صح .السلمى: ارشادهم إ  ا
 ال ي لسـان العـرب:  وا ـل النصـح: اخللـوص  ويقـال:  نصـحف لـ : أي أ لصـف و ـد ف  و  النا ـح:  (686)

 اخلالص من الءش وغريه .
 أي وجوب أو استحباب النصح. (687)
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لأيس علأ  الضأعفاء وال علأ  المرضأ  وال علأ  الأنين ال يجأدون مأا  ال سبحان : 
أأأأأرإج إذا نصأأأأأحوا هلل ورسأأأأأوله مأأأأأا علأأأأأ  المحسأأأأأنين مأأأأأن سأأأأأبيل واهلل غفأأأأأور  ينفقأأأأأون حإ

رحيم
(688). 

وأنا لخم نا ح أمينو ال  عا : 
(689) . 

  ـ  نا حا  أي لكم آلحم اتحتمال األول  أو  نا حا  أي هلل آلحم اتحتمال الثاين.
 صح هلل  أي  لوص النية و العمل ل  و لوها من  ل شرك وريا  ومسعة وما أشب .والن

والنصح للناح: ارشادهم  وهو مشرب مبعـىن اخللـوص  أي إرشـادهم إرشـادا غـري مشـوب 
 مبصلحة أو غش أو  داع  أي إرشادهم  الصا ملصا وبقصد اهلداية ت غري.

آليا  آلي  الصي  والسيم   ـان مشـمرا :  مشمرا نا حا  أي أن أمري الؤمنى u وهلا  
ثياب  دائما ي سبيل  قدمي اإلسيم إ  األمام  والراد ب  اثد واتهتمام والبل والنفور  و ان 
ــــك نا ــــحا ولــــيت  كثــــري مــــن النــــاح حيــــ)  ــــدون ويكــــدحون لكــــنهم ت يريــــدون  مــــع رل

ا أشـب  رلـك  أو ا ـم  ـداون وإ ا يريدون تنفسـهم جاهـاً ومـاًت و آـثً  ور اهـاً ومـ(690)النصح
ويكدحون لكن ميثجون رلك بالءش واخلداع   التشمري هو الظهر والنصح هـو الخـرب  وراك 

ـــــاين للنصـــــح(691) عـــــل وهـــــءا ومتبـــــمنمل ي العـــــىن (692) ـــــفة  وهـــــءا واضـــــح آلـــــحم العـــــىن الث
 .(693)اتول

  ثيثــــة ت يعـــــءر الــــر   يهـــــا: مشــــاور  نا ــــح ومـــــدارا  حاســــد والتحبـــــب إ: » ــــال 
 .(694)«الناح

ـــــال أمـــــري الـــــؤمنى  ـــــدما أ ـــــاد م مـــــن : »و  ـــــيقظ و فـــــوا آن ا بلـــــوا نصـــــيحة نا ـــــح مت

                                                           

 .71سور  التوبة:  (688)
 .00سور  األآرامل:  (689)
  ما سبق من  دام ظل   ول :  وهو مشرب مبعىن اخللوص . (690)
 أي النصح. (691)
 أي النصح هلل. (692)
 أي النصح للناح و اهلداية و اإلرشاد هلم. (693)
 .310حتا العقول: ص (694)
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 .(695)«التعليم
ا بع من يبكيك وهو لـك نا ـح  وت  تبـع مـن يبـحكك وهـو : »و ال اإلمام البا ر 

 .(696)«لك غاش  وسرتدون إ  اهلل مجيعاً  تعلمون
 .(697)«ت  طوىب لن  بل نصيحة اهلل و امل  بيح: »و ال 

 .(698)«الوآظة نصيحة شا ية: »و ال أمري الؤمنى 
 . (699)«من أآرض آن نصيحة النا ح أحر  مبكيد  الكاشح: »و ال 
 .(700)«ا عظوا مبواآظ اهلل وا بلوا نصيحة اهلل: »و ال 

أت أن الفبـــــــائل آشــــــر :  ـــــــد  احلـــــــدي)  و ــــــد  الـــــــود   ونصـــــــيحة : » و ــــــال 
 .(701)احلدي)…« الناح

 .(702)…«وحق النا ح أن  لى ل  جناحك و صءل إلي  بسمعك»: و ال 
 .(703)«السيم آليكم يا أنصار أ  يمد احلسن بن آلل الويل النا ح»وي الثيار : 

الر قــب اخلــائا … اللهــم  ــل آلــحم حجتــك ي أرضــك: »وي زيــار  اإلمــام احلجــة 
 .(704)…«والويل النا ح

رشـــد وميـــن و و يـــق مـــن اهلل   ـــ را أشـــار  مشـــاور  العا ـــل النا ـــح: »و ـــال رســـول اهلل 
 .(705)«آليك العا ل النا ح   ياك واخليمل  ان ي رلك العطب

اهلــادي الــءي ت وإن هــءا القــرهن هــو النا ــح الــءي ت يءــش : »و ــال أمــري الــؤمنى
                                                           

 .2173ح 441غرر احلكم: ص (695)
 .7الفصل  342مشكا  األنوار: ص (696)
 .17حتا العقول: ص (697)
 .2117ح 442غرر احلكم: ص (698)
 .2100ح 440غرر احلكم: ص (699)
 .121إآيم الدين: ص (700)
 .72معدن اثواهر: ص (701)
 .17اجمللت  372األمايل للشيخ الصدو : ص (702)
 .743مصباح التهجد: ص (703)
 .272اتحتجاج: ص (704)
 .41باب اتستشار   ح 024احملاسن: ص (705)
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 .(706)«يبل واحملدك الءي ت يكءب
 .(707)«ليكن أحب الناح إليك الشفق النا ح: »و ال 
 .(708)«فيق  الودود النا حت ش: »و ال 

 انـــ  اهلـــادي الهـــدي النا ـــح ألمـــت  احمليـــل  آليـــك بعلـــل : »و ـــال رســـول اهلل 
 .(709)«لسنت وهو إمامكم بعدي

 

 مجدا كا حا

  (710)الجد والخدح
الطلـب بعبـارات  ـد يرتائـحم أ ـا  uيسـتحب التأ يـد آلـحم اثـدا والكـدح  وبيا ـا مسةلة: 

فحم الفر  بى اثدا واتجتهـاد والكـدا والكـدح   مـا يعـرمل رلـك مرتاد ة لألمهية  ولكن: ت خي
التأمــل ي  قــ  اللءــة  و مــا هــو شــأن لءــة العــرب حيــ) إن اللفــظ يتبــمن دتلــة ت  وجــد ي 

 اللفظ الشاب  ل  وإن آربا آن  بالرادمل.
 و د ألعنا ي  األ ول  إ  أنـ  ت يوجـد   ـرادمل  حقيقـل ي لءـة العـرب   األسـد يطلـق
آلي : األسد واهلثبر واللي) والبرغام وغري رلك   ل واحد منها بلحاظ حالـة مـن حات ـ  أو 

 جهة من جها    وهكءا وهلما جراا.
:  جمــدااً  ادحــاً  أي أن آليــا أمــري الــؤمنى  آليــ  الصــي  والســيم   ــان جمــدااً ي u وهلــا 

 ها. أمر اهلل  عا   ي جهاده وحروب  وآباد   وسائر شؤون   ل
يأا أيهأا اإلنسأان إنأك كأا ح إلأ   ـال سـبحان :  (711)و  ادحاً : الكدح أشـدا التعـب

                                                           

 .1773ح 111غرر احلكم: ص (706)
 .7123ح 210غرر احلكم: ص (707)
 .7127ح 210غرر احلكم: ص (708)
 .214اليقى: ص (709)
 الكدح: شد  السعل واحلر ة. (710)
 ال ي لسان العرب:  الكدح: ات تساب مبشقة  و  الكدح ي اللءة: السعل واحلرص الدؤوب ي العمـل ي  (711)

جهـد الـنفت ي  باب الدنيا وباب اآل ـر   و ـال ي اليـثان  ـال الراغـب  الكـدح: السـعل والفنـا   و يـل:  الكـدح
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ربك كدحا فمالقيه
(712). 

 يع : إن اإلنسان ي أشد التعب و النصب إ  أن يي ل رب . 
 .(713)«ويكدح  يها  لب الؤمن حىت يلقحم ب »وي اخلطبة الشقشقية: 

 م   ان هكءا  غري أن الفر  أن اإلنسان:وآلل أمري الؤمنى  آلي  الصي  والسي
 .(714) ار : حتيب ب  الشا ل واهلموم ويقع ي  عب ونصب بدون ا تياره

ــل نفســـ   صــوى  ا اهتــا مبــأل ا تيـــاره   و ــار : يكــدك ويكــدح ويبـــءل  صــارى جهــده وحيما
 ورلك ي سبيل اهلل آثوجل.

 وثالثة: يكون رلك  ل   لكن ألجل لء  آابر  أو هوى متبع.
أو  (715)واآلية الشريفة  شمل األ سام الثيثة  فسريا  و القسـم الثـاين بلحـاظ  إ  ربـك 

 أن  أجلحم الصاديق وأ ملها. 
وارز نـــــــــا ي هـــــــــءا الشــــــــــهر اثـــــــــد واتجتهـــــــــاد  والقــــــــــو  »وي أدآيـــــــــة شـــــــــهر رمبــــــــــان: 

 .(716)«والنشاط..
 .(717)«وهب يل اثد ي  شيتك»وي دآا   ميل: 

 .(718)«بالصد  واثدت يدرك احلق إت »و ال 
 .(719)«لـقد أ طـأ العا ـل اليهـل وأ ابـ  رو اتجتهـاد واثد: »و ال أمري الؤمنى

 .(720)«الؤمن يعامل اللهو ويألا اثد: »و ال 
                                                                                                                                                                      

العمل حىت يؤثر  يها   و ـال ي  فسـري التبيـان:  الكـدح: السـعل الشـديد ي األمـر  يقـال  ـدح اإلنسـان ي أمـره 
 يكدح و ي   دوح و دوش: أي هثار من شد  السعل ي األمر .

 .0سور  اتنشقا :  (712)
  ج البيغة: اخلطبة الشقشقية. (713)
 يسر  لص  ل ثروا    ومن  بل:  مشا ل الوتد  وشبهها. من يقع ل  حادك ا طدام  أو   (714)
 .0سور  اتنشقا :  (715)
 .330القنعة: ص (716)
 .102مصباح الكفعمل: ص (717)
 .371ص 1دآائم اإلسيم: ج (718)
 .074ح 00وص 077ح 02غرر احلكم: ص (719)
 .1142ح 07غرر احلكم: ص (720)
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 .(721)« اآة اهلل ت حيوزها إت من بءل اثد واستفرغ اثهد: »و ال 
 .(722)«هو وألثموا اتجتهاد واثدان  نتم للنجا   البى  ار بوا الءفلة والل: »و ال 
 .(723)«ما أدرك اجملد من  ا   اثد: »و ال 
 .(724)«اللهو يفسد آثائم اثد: »و ال 

 

 وأنتم في رفاهية من العيش، وا عون فاكهون  منون

 هل الرفاهية منمومة؟
أن الر اهيـة والدآـة والفكاهـة واألمـن مءمومـة مبـا هـل  uهل يستفاد مـن  يمهـا مسةلة: 

 هل؟
الظاهر:ت  إر مـن الواضـح أن الـءم هلـءه الصـفات بـالعرض ت بالـءات  مـا يفيـده منحـحم 

…   ــان  مكــدوداً.. جمتهــداً.. مشــمارا  tالكــيم ومصــب  وســيا    إر أن أمــري الــؤمنى آليــاً 
واحلال  نتم  أنتم ي ر اهية من العيش وادآون  ا هون همنون   كون اثملة حالية  وحلو هـا 

 بنا الدوائر   ري شاهد آلحم رلك.  بـ   رتبصون
وبعبـــار  أ ـــرى  اإلشـــكال آلـــحم القـــوم هـــو: أنكـــم مـــع  ـــون اإلســـيم ي  طـــر رهيـــب  

ي مواجهــة  ــعبة  لكــنكم  نــتم  عيشــون  tي  ــراع مريــر  وأمــري الــؤمنى آلــل  pوالرســول 
 وادآى  ا هى همنى!

راهـة الر اهيـة والدآـة ـ ولـو ي بل األدلة العامة واخلا ة  دل آلحم مطلوبية األمن  وآدم  
الأني أطعمهأم مأن جأوع و مأنهم مأن  فليعبأدوا رّب هأنا البيأت اثملة ـ  ال  عـا : 

خو 
(725) . 

                                                           

 .3202ح 102غرر احلكم: ص (721)
 .1727ح 400غرر احلكم: ص (722)
 .12142ح 223غرر احلكم: ص (723)
 .12112ح 201غرر احلكم: ص (724)
 .2ـ  3سور   ريش:  (725)
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ـــــال ســـــبحان :  وليبأأأأأدلنهم مأأأأأن بعأأأأأد خأأأأأوفهم أمنأأأأأا  يعبأأأأأدونني ال يشأأأأأركون بأأأأأي و 
كيبا  

(726). 
قأأأأأل مأأأأأن حأأأأأرم زينأأأأأة اهلل التأأأأأي اخأأأأأرج لعبأأأأأا ه والطيبأأأأأا  مأأأأأن و ـــــال آـــــث وجـــــل: 

رزقال
(727). 

 مواساة الشع  للقائد
 مــا يــءم العقــي  وحيكــم العقــل بقــبح أن يعــيش األب ي راحــة ودآــة وهنــا  مسأأةلتان: 

وأبنـــاؤه ي  ـــومل و لـــق ومشـــا ل وهـــو ت ميـــد هلـــم يـــد العـــون وت يشـــار هم جشـــوبة العـــيش   
  ءلك العكت    ن  أيباً  بيح ومءموم. 

قائــد ي حببوحــة مــن العــيش وشــعب  يتبــور ـ آقــيً وآر ــًا ـ أن يعــيش ال (728)و مــا يكــره
ــل  ــائا   ــءلك العكــت بــأن يلقــل الشــعب  ــل العــب   جوآــا  أو يعــيش همنــا وشــعب  وج 

 آلحم  اهل الدولة أو القائد  لينصرمل إ  حيا   اليومية وملءا   اثسدية.
 ورمبا  ان رلك بى يرام و مكروه.

 .(729)«بورع واجتهاد وآفة وسدادولكن أآينوين : »tيقول اإلمام أمري الؤمنى آلل 
 و يمها   لوات اهلل آليها  إشار  إ  الصور  الثانية  ما ت خيفحم. 

 ي ح)  وم  آلحم السري إ  الشام لقتال معاوية:  و ال أمري الؤمنى 
ا قوا اهلل آباد اهلل وأ يعوه وأ يعوا إمامكم  ان الرآية الصاحلة  نجو باإلمام العادل  أت »
الرآيــة الفــاجر  هتلــك باإلمــام الفــاجر  و ــد أ ــبح معاويــة غا ــباً لــا ي يديــ  مــن حقــل  وان 

نا ثــاً لبيعــت   اغيــاً ي ديــن اهلل آثوجــل و ــد آلمــتم أيهــا الســلمون مــا  عــل النــاح بــاألمت 
 بسطف لكـم يـدي …  ج تموين راغبى إيل ي أمر م حىت استخرجتموين من منثيل لتبايعوين

ى و يكم الهاجرون واألنصار والتابعون ب حسان  أ ءت آلـيكم آهـد بيعـت يا معشر السلم
وواجـــب  ـــفقت آهـــد اهلل وميثا ـــ  وأشـــد مـــا أ ـــء آلـــحم النبيـــى مـــن آهـــد وميثـــا  لتقـــرن يل 

                                                           

 .11سور  النور:  (726)
 .34سور  األآرامل:  (727)
 الكراهة هنا مبعناها اللءوي. (728)
   وي  ج البيغة أيباً.412ارشاد القلوب: ص (729)
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… ولتســمعن ألمــري ولتطيعــوين و نا ــحوين و قــا لون معــل  ــل بــاغ آلــل أو مــار  إن مــر 
هـــاد معاويـــة القاســـب النا ـــ) وأ ـــحاب  القاســـطى  ـــا قوا اهلل أيهـــا الســـلمون وحتـــاثوا آلـــحم ج

النــا ثى وامسعــوا مــا ا لــوا آلــيكم مــن  تــاب اهلل النــثل آلــحم نبيــ  الرســل لتتعظــوا  انــ  واهلل ابلــغ 
آظــة لكــم  ــانتفعوا مبوآظــة اهلل وازدجــروا آــن معا ــل اهلل  قــد وآظكــم اهلل بءــري م  قــال لنبيــ  

 بعد موس  إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملخا   ألم تر إل  المأل من بني إسرائيل من
نقاتل في سبيل اهلل، قال هل عسيتم أن كت  عليخم القتال أال تقاتلوا، قالوا وما لنأا أال 
نقاتل في سبيل اهلل وقد أخرجنا من  يارنا وأبنائنا فلما كت  عليهم القتال تولوا إال قليال 

مأأنهم واهلل علأأيم بالظأأالمين
بــاد اهلل وحتــاثوا آلــحم اثهــاد مــع إمــامكم   لــو  ا قــوا اهلل آ (730)

 ــــان يل مــــنكم آصــــابة بعــــدد أهــــل بــــدر إرا أمــــرهتم أ ــــاآوين وإرا استنهبــــتهم  بــــوا معــــل 
 .(731)«تستءنيف هبم آن  ثري منكم

أيهـا »ما اشتمل آلـحم التـوبيخ أل ـحاب  آلـحم  ثـا لهم آـن  تـال معاويـة:  ومن  يم  
 لم  نفروا  وأمسعتكم  لم جتيبوا  ونصحف لكـم  لـم  قبلـوا الناح اين استنفر كم ثهاد هؤت  

شــــهوداً بالءيــــب  أ لــــو آلــــيكم احلكمــــة  تعرضــــون آنهــــا وأآظكــــم بالوآظــــة البالءــــة  تنفــــرون 
وأحثكم آلحم جهـاد أهـل اثـور  مـا هخ آلـحم ه ـر  ـويل حـىت أرا ـم متفـر ى أيـادي … آنها

ثــــال و نشــــدون األشــــعار وجتسســــون ســــبا  رجعــــون إ  جمالســــكم  رتبعــــون حلقــــا  بــــربون األم
ونســيتم احلــرب واتســتعداد هلــا   أ ــبحف  لــوبكم  ارغــة مــن ر رهــا  شــءلتموها … األ بــار

باألآاليل واألضاليل   العجب  ل العجب  و يا ت أآجب آـن اجتمـاع  ـوم آلـحم بـا لهم 
وهـم إمامكم يطيع اهلل وأنتم  عصـون   وإمـام أهـل الشـام يعصـل اهلل … وختارلكم آن حقكم

 .(732)«يطيعون 
وبشكل آام  ان آدم مشا ر  الشعب للقائد والدولة مهومها وغمومها   د يكون لنقٍص 
ي الشـــعب  و ـــد يكـــون لـــنقص ي القائـــد   مـــا ي احلـــا م الســـتبد اثـــائر  و ـــد يكـــون ي 

 اتثنى معاً.

                                                           

 .420سور  البقر  :  (730)
 .173 - 174اتحتجاج: ص (731)
 . 172اتحتجاج: ص (732)



 

 131 

ضـح ي  طبتهـا مـن الشـق األول  مـا هـو أو  وت ريب إن  يم السيد   ا مـة الثهـرا  
 .(733)من أن خيفحم

 .(734)وهلءه األ سام الثيثة مباح)  ثري  ر رناها ي الفق  
:  وأنـــتم ي ر اهيـــة مـــن العـــيش   إر الءالـــب ا ـــم  ـــانوا ت يعملـــون آمـــل أمـــري u وهلـــا 

الــؤمنى آلــل  آليــ  الصــي  والســيم  مــن اثــد واتجتهــاد والكــدح وحنــو رلــك  بــل يعيشــون 
 انف  قصد أول ك الـءين سـيطروا آلـحم   uولعلا السيد  الثهرا  آيشة ر اه حقيقل أو نسيب  

 األمور و د  ان مهاهم لءاات احليا  ور اهية العيش. 
وإت  ــي شــك أن  ثــريا مــن الســلمى أيبــا  ــانوا  تهــدون و اهــدون  وإن  انــف النســبة 

ياـــا بـــل وجهـــوده  نســـبة الثـــرى إ  الثر  tبـــى جهـــادهم وجهـــودهم وجهـــاد أمـــري الـــؤمنى آلـــل 
 أ ثر  و أن  يمها  عريض هبم ي  بال أمري الؤمنى  آلي  الصي  والسيم .

 هل يصلح للخي ة من  ان  ي ر اهية من العيش  كهاً همناً وادآاً  وهو يـرى األ طـار 
 آن  ل حدب و  وب. pحتيب بالرسول األآظم 

  ءلك؟  pرسول وهل يصلح لرآاية األمة ودر  األ طا  آنها من  ان ي حيا  ال
وهــو الوحيــد الــءي انطبقــف آليــ   tأو لــيت األمــر متعينــا ي اإلمــام أمــري الــؤمنى آلــل 

  لك الصفات وي أآلحم الدرجات.
فأأأأرح المدلفأأأأون بمقعأأأأدهم خأأأأال  رسأأأأول اهلل وكرهأأأأوا أن يجاهأأأأدوا  ــــال  عــــا : 

حأأرا لأأو   بأأةموالهم وأنفسأأهم فأأي سأأبيل اهلل وقأأالوا ال تنفأأروا فأأي الحأأر قأأل نأأار جهأأنم أكأأد
كانوا يفقهون

(735). 
وإذا أُنزلت سورة أن  منوا بأاهلل وجاهأدوا مأ  رسأوله اسأتةذنك أولأوا و ال سبحان : 

الطول منهم وقالوا ذرنا نخن م  القاعدين
(736). 

                                                           

ي حتمــل مشــا ل اثهــاد  يعــود ا  وســاوح الشـــيطان أو   ــ ن آــدم مشــا ر  الكثــريين للرســول األآظــم  (733)
 الر ون إ  الدنيا أو حب النفت أو اثنب أو احلقد واحلسد أو شب  رلك آند التخارلى والنا قى.

الدولــــة اإلســــيمية  وغريهــــا ممــــا  طر ــــف لباحــــ)  راجــــع  الفقــــ : السياســــة  و الفقــــ : اتجتمــــاع   و الفقــــ : (734)
 الد تا ورية والدميقرا ية والتعددية والشورى وما أشب .

 .01سور  التوبة:  (735)
 .00سور  التوبة:  (736)
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لأأو كأأان عرضأأا قريبأأا وسأأفرا قا أأدا التبعأأو  ولخأأن بعأأد  علأأيهم و ــال آــث وجــل: 
 .(737)…الشقة

هـم ي دآـة و ـراغ بـال  يتفكهـون باألحاديـ) وبـأنواع  :  وادآون  ا هون   أي:u وهلا 
 األ عمة وغريها.

 همنــون  مــن اخلطــر واخلــومل  ألن الــءي ت حيــارب األآــدا  يــأمن مــنهم آــاد    ــ را غ ل بــ  
السلمون  هم مع الءالبى  وإرا ُغل ب  السـلمون  األآـدا   ـد تيبـرو م أل ـم مل يكونـوا مـن 

 وا ي احلروب  ـ ن مشـار تهم هامشـية ومل  كـن آـن جـد ووا عيـة  وحىت لو اشرت  (738)احملاربى
بـــل  انـــف لبعبـــهم  ـــدا ات مـــع الكفـــار وآي ـــات أو آهـــود ومواثيـــق  مـــا هـــو مـــء ور ي 

 التواريخ.

                                                           

 .24سور  التوبة:  (737)
إن تصأبك حسأنة تسأؤهم وإن تصأبك مصأيبة يقولأأوا قأد أخأننا أمرنأا مأن قبأل ويتولأوا وهأأم  ـال  عـا :  (738)

 .12. سور  التوبة: فرحون
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 ال تةخنه في اهلل لومة الئم

 أقوى من المالمة

 ـءه ي الواجب آلحم القائد أن ت يصـداه آـن العمـل بـاحلق لـوم اليئمـى   ـي  أمسةلة: 
 .وجدهم رسول اهلل  اهلل لومة تئم   ما ورد بالنسبة إ  أهل البيف 

  نـــ  إرا  ـــان آلـــحم العكـــت مـــن رلـــك احنـــرمل آـــن الطريـــق  و ـــل احنـــرامل آـــن  ريـــق اهلل 
ســـبحان  و عـــا  ولـــو مبقـــدار شـــعر   ـــرا إ  مشـــا ل دنيويـــة  بـــل الشـــا ل األ رويـــة   ـــان اهلل 

مثل  وانين  ي التكوين   كمـا أن  ـل احنـرامل آـن  ـوانى اهلل  آثوجل جعل  وانين  ي التشريع
التكوينيـة يوجــب آطبـا و بــات و ــر إ  مهسـل وويــيت   ـل بقــدره   ــءلك  ـل احنــرامل آــن 
القــوانى التشــريعية يوجــب رلــك  حــىت وإن مل يظهــر أثــره  ــوراً   ــ ن األآمــال  البــءور والنــوى 

  ظهر نتائجها بعد مدا   ريبة أو بعيد .
يجاهدون في سبيل اهلل وال يدافون لومة الئم ذلك فضل اهلل يؤتيأه مأن  ال  عا : 

يشاء واهلل واس  عليم
(739). 

مـــا مسعـــف وت اســـتفدت مـــن هشـــام بـــن احلكـــم  ـــول »وآـــن يمـــد بـــن أ  آمـــري  ـــال: 
ـــ إ  أن  ــال: ـ  ــان اهلل …  ــحبت لــ  شــي اً أحســن مــن هــءا الكــيم ي آصــمة اإلمــام 

 .(740)« رض آلي   أي آلحم اإلمام  إ امة احلدود وأن ت  أ ءه ي اهلل لومة تئمآثوجل  د 
وأو ــاين أن تأ ــامل ي اهلل … بســبع أو ــاين رســول اهلل » ــال:  وآــن أ  رر 

 .(741)«لومة تئم
 .(742)«ت ختا ي اهلل لومة تئم: »و ال 

ـــ  احلســـن واحلســـى  و ـــال آلـــل  وت … اهلل أو ـــيكما بتقـــوى: »ي و ـــيت  تبني
                                                           

 .12سور  الائد :  (739)
 .31  وجوه الءنوب أربعة  ح411اخلصال: ص (740)
 .14  أو حم رسول اهلل أبا رر بسبع  ح321اخلصال:  (741)
 .331معاين األ بار: ص (742)
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 .(743)« أ ء ما ي اهلل لومة تئم
مث إنــــ  آلــــحم القائــــد أن  عــــل رضــــحم اهلل هــــو القيــــاح ت  ــــيم النــــاح و قيــــيمهم ولــــومهم 

 وآتاهبم  وآلي  أن يكون أ وى من  اليمة  ت مستسلما هلا.
ولن ترض  عنك اليهو  وال النصارى حت  تتب  ملتهم قل ان هأدى اهلل  ال  عا : 

ى ولبن اتبعت أهواءهم بعد الني جاء  مأن العلأم مأا لأك مأن اهلل مأن ولأي وال هو الهد
نصير

(744). 
ــــال ســــبحان :  ومأأأأن النأأأأاس مأأأأن يشأأأأري نفسأأأأه ابتغأأأأاء مرضأأأأا  اهلل واهلل رؤو  و 

بالعبا 
(745). 

أفمأأن اتبأأ  رضأأوان اهلل كمأأن بأأاء بسأأدط مأأن اهلل ومأأةواه جهأأنم وبأأبس و ــال  عــا : 
المصير

(746) . 
ـــــال ســـــبحان :  ذلأأأأأك بأأأأأةنهم اتبعأأأأأوا مأأأأأا أسأأأأأدط اهلل وكرهأأأأأوا رضأأأأأوانه فأأأأأةحبط و 

أعمالهم
(747). 

ان رجــيً مــن أهــل الكو ــة  تــب إ  » ــال:  وآــن اإلمــام الصــاد  آــن أبيــ  آــن جــده 
 : يا سيدي أ ربين خبري الدنيا واآل ر    كتب أ  احلسى بن آلل 

ب النـاح  فـاه اهلل أمـور بسم اهلل الرمحن الرحيم  أما بعـد   ـان مـن  لـب رضـحم اهلل بسـخ
 .(748)«الناح  ومن  لب رضحم الناح بسخب اهلل و ل  اهلل إ  الناح  والسيم

مــــن  لــــب رضــــحم ملــــو  بســــخب اخلــــالق  ســــلب اهلل آثوجــــل آليــــ  رلــــك : »و ــــال 
 .(749)«الخلو 

                                                           

 .231ص 1 شا الءمة: ج  (743)
 .142سور  البقر :  (744)
 .427سور  البقر :  (745)
 .104سور  هل آمران:  (746)
 .40ر  يمد: سو  (747)
 .441ات تصاص: ص (748)
 .14حتا العقول: ص (749)
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 .(750)«ما أآظم وزر من  لب رضحم الخلو ى بسخب اخلالق: »و ال أمري الؤمنى
 .(751)«اخلالق مل يبال بسخب الخلو  من أرضحم: »و ال 

إن مـــــــن اليقـــــــى أت  رضـــــــوا النـــــــاح بســـــــخب اهلل : »و ـــــــال أبـــــــو آبـــــــد اهلل الصـــــــاد  
 .(752)«آثوجل

مـن أرضـحم سـلطاناً بسـخب اهلل  ـرج : »وآن جابر بن آبد اهلل  ال:  ال رسول اهلل 
 .(753)« من دين اهلل

  اثهــاد والعــدل وإنصــامل  يشــمل اليمــة آلــحم اتلتــثام بالواجبــات uوإ ــي   يمهــا 
 الناح من النفت  و رك احملرمات   مواد  من حارب اهلل  ومداهنتهم  والرشو  و.. .

مث إن اليمة  ـد  وجـ  لإلنسـان تلتثامـ  مبكـارم األ ـي    سـعة الصـدر  واإلغبـا  آـن 
ائج الناح و..  السي ة  والعفو آند القدر   واإليثار  وا اك البدن ي  اآة اهلل  وي  با  حو 

  ما ت خيفحم.
والقائـد ـ بـل مطلـق الـؤمن ـ آليـ  أن ت يصـداه آـن  ـل رلـك لـوم اليئمـى وآتـاهبم   ـ ن 
إحــراز رضــحم اخلــالق جــل وآــي أو  مــن إحــراز رضــحم الخلــو   ولــوم العاجلــة أهــون مــن لــوم 

 اآل ر .
مـام أمـري الـؤمنى هءه الصفة ي  ليعـة السـمات البـارز  لإل uولقد آدات السيد  الثهرا  

t  ألنـــ   ـــان الـــءي ت  أ ـــءه ي اهلل لومـــة تئـــم بشـــكل مطلـــق  وي  ـــل اتزمنـــة  وبالنســـبة
ي أشــد الظــرومل  ي  pلختلــا األ ــراد  وي متلــا احلــاتت  وي مؤازر ــ  للرســول األآظــم 

 ومساوا   ي العطا . مكة و الدينة  وي  عامل  مع أ ي  آقيل 
و..  (754)« ق ــف آــى الفتنــة ومــا  ــان أحــد ليجــرتئ آليهــا غــريي أنــا: » وي  ولــ  

 و.. أ رب شاهد ودليل.
واثــدير بالــء ر أن الــءي يســبب  أن ت  أ ــء اإلنســان ي اهلل لومــة تئــم  هــو: اإلميــان 

                                                           

 .11132ح 204غرر احلكم: ص (750)
 .02التوحيد: ص (751)
 .4ح 32اجمللت  402األمايل للشيخ الفيد: ص (752)
 .412وص 103ص 4 نبي  اخلوا ر: ج (753)
 .122ص 4وراجع أيباً النا ب: ج 110 تاب سليم بن  يت: ص  (754)
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والشجاآة واإل ـيص هلل  و لمـا  انـف درجتهـا أشـد  ـان أ ـرب إ  الطلـق ي آـدم اتآتنـا  
 .tلقمة ي اإلمام باليمة  و د  انف ا

 

 تتربصون بنا الدوائر

 تربص الدوائر بالمؤمنين
ـ يــرام إن ا ــرتن بالفعــل  p ــربص الــدوائر بــالؤمن ـ  كيــا بأهــل بيــف الرســول مسأأةلة: 

اخلــارجل  وإن ا تصــر آلــحم احلالــة النفســية   ــان اســتلثم ســلب اإلميــان واتآتقــاد   ــان حرامــاً 
 .  آليهم السيم   ويرم نفسل بالنسبة هلم  ريقيا بالنسبة إ  غري العصومى 

و د يقال: حبرمة مطلق  ربص دائر  السو  بالنسبة لطلق الؤمنى  بل سـيأخ إن  الرضـحم  
 بظلم الؤمن حرام  كيا برتبص رلك ب .

ي هءه اثملة وأشباهها موجا  إ  مجاآة من الصـحابة ت إ   uمن الواضح أن  طاهبا 
و أ ــا ر ــرت هــءا اثمــل  هيــدا لــا  pهم الخلصــى ي أ ــحاب النــيب مجــيعهم لوجــود بعبــ

 ريــد أن  قولــ  مــن انفباضــهم آــن أهــل البيــف  آلــيهم الســيم  بعــد رلــك وغصــبهم اخلي ــة 
 والسلطة و دك وغري رلك.

فضرب بينهم بسور له باب باطنأه فيأه  ال ي  فسري  ول   عـا :   عن أ  جعفر 
اهره من قبل ينا ونهم ألأم نخأن معخأم قأالوا بلأ  ولخأنخم فتنأتم  ه العناب الرحمة ًو

أنفسخم وتربصتم وارتبتم وغرتخم اهماني حت  جاء أمر اهلل وغركم باهلل الغرور
(755). 

أمــا ا ــا نثلــف  ينــا وي شــيعتنا وي الكفــار  أمــا انــ  إرا  ــان يــوم القيامــة وحــبت » ــال: 
ظلمـــة  يـــ  بـــاب با نـــ   يـــ  الرمحـــة يعـــ  النـــور   اخليئـــق ي  ريـــق احملشـــر ضـــرب اهلل ســـوراً مـــن

وظاهره من  بل  العءاب  يعـ  الظلمـة   يصـرينا اهلل وشـيعتنا ي بـا ن السـور الـءي  يـ  الرمحـة 
والنور ويصري آدونا والكفار ي ظاهر السور الءي  ي  الظلمـة   ينـاديكم آـدونا وآـدو م مـن 

ي الــدنيا  نبينــا ونبــيكم واحــد  و ــي نا البــاب الــءي ي الســور مــن ظــاهره: أمل نكــن معكــم 

                                                           

 .12ـ  13سور  احلديد:  (755)
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و ــي كم واحــد   و ــومنا و ــومكم واحــد  وحجنــا وحجكــم واحــد   ــال:  ينــاديهم اللــك 
مــن آنــد اهلل: بلــحم  ولكــنكم  تنــتم أنفســكم بعــد نبــيكم مث  ــوليتم و ــر تم ا بــاع مــن أمــر م بــ  

 .(756)…«مايننبيكم و ربصتم ب  الدوائر وار بتم  يما  ال  ي  نبيكم وغر كم األ
 .(757):   رتبصون بنا الدوائر  الرتبص: مبعىن اتنتظارu وهلا 

والدوائر آبار  آن  ـرومل الثمـان وحـوادك األيـام والشـدائد  ألن الثمـان لـ  حالـة دورانيـة 
 . (758)أ ءاً من دوران الفلك

 . (759)والتاريخ أيبا ل  حالة دورانية ولو ي اثملة
ينــــا وزوال النعمــــة آناــــا  وأن ينتصــــر الكفــــار وينهــــثم أي:  نــــتم  نتظــــرون نــــثول الــــبي  آل

وحســـداً  أو ألن ثقــــل  pالســـلمون  ألن  ثـــريا مـــنهم  ـــانوا  ــــءلك حقـــدا آلـــحم هل الرســـول 
اثهاد ـ مبا يستلثم من  بحيات وهجر  و لق و ـومل وآـدم اسـتقرار نفسـل وا تصـادي و.. ـ 

 يؤريهم.
إ ــــم ي الظـــاهر  اهــــدون   وهكـــءا حــــال  ثـــري مــــن اجملاهـــدين آلــــحم مـــرا العصــــور حيـــ)

ولكـــنهم ي البـــا ن يريـــدون الـــتخلص مـــن اثهـــاد و بعا ـــ    يمـــا يرجعـــوا إ  حـــالتهم العاديـــة 
 ويعيشوا هادئى مطم نى ي بلدهم وي أحبان أسرهتم.

                                                           

 سور  احلديد. 030 أويل اآليات: ص (756)
  ال ي لسان العرب  الرتبص: اتنتظار  و  ربص ب  أي انتظر ب   رياً أو شراً . (757)
الثمان ـ حسب أحد األ وال ـ هو مقدار حر ة الفلك   الليل والنهار ينجمان آن حر ة األرض حول نفسها   (758)

 نة من حر ة األرض حول الشمت.والشهر من حر ة القمر حول اترض  والس
 راجع  الفق : اتجتماع  و الفق : الستقبل  لإلمام الؤلا.  (759)
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 (760)وتتوكفون اهخبار 

 التجسس والتحسس والتوكف

 ار.هنالك ثيثة آناوين: التجست و التحست و و ا األ بمسائل: 
  التجست آلحم الرآية ـ من  بل الدولة ـ حرام.

 وجتست الؤمن آلحم الؤمن حرام.
نعــــم  ــــوز التجســــت آلــــحم الكفــــار احلــــربيى ألجــــل  ــــدا  عــــديهم وبءــــيهم   مــــا  ــــوز 

 . (761)التجست آلحم السؤولى من  بل الدولة  ل ت يظلموا الرآية  ءلك
وال تجسسوا ال  عا : 

(762). 
ومعىن التجست أن ت  رتك آباد اهلل حتف سرت اهلل   يتو ل إ  »ة: و ال ي  شا الريب

ات ــــيع وهتــــك الســــرت حــــىت ينكشــــا لــــك مــــا لــــو  ــــان مســــتوراً آنــــك  ــــان اســــلم لقلبــــك 
 .(763)«ودينك

: يــا معشــر مــن همــن بلســان  ومل يصــل  ــال رســول اهلل » ــال:  وآــن أ  آبــد اهلل 
وت  ــءموا الســلمى   انــ  مــن  تبــع آــورات الــؤمنى  اإلميــان إ   لبــ  ت  تبعــوا آــورات الــؤمنى

 .(764)« تبع اهلل آورا    ومن  تبع اهلل آورا     بح  ي جومل بيت 
   قــد يكــون راجحــاً  مــا هــو ي  ولــ   عــا  آــن لســان (765)أمــا التحســت بشــكل مطلــق

 . (766)«يا ب  ارهبوا  تحسسوا من يوسا وأ ي : »tيعقوب 

                                                           

 وي بعض النسخ:   توا فون األ يار . (760)
 راجع  الفق : الدولة اإلسيمية  و إرا  ام اإلسيم ي العرا   لإلمام الؤلا. (761)
 .14سور  احلجرات:  (762)
 .43 شا الريبة:   (763)
 .0ح 17اجمللت  121مايل للشيخ الفيد: صاأل (764)
 أي ي غري هءا القام. (765)
 .07سور  يوسا:  (766)
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راد بــــ  ي أشــــباه القــــام: انتظــــار و و ــــع األ بــــار الســــلبية ضــــد وأمــــا  و ــــا األ بــــار  والــــ
الـــؤمنى    نـــ  مـــءموم و ـــد يكـــون حرامـــاً  مـــا ت خيفـــحم  وي غـــري أشـــباه القـــام جـــائث بـــالعىن 

 األآم.
ولو ا ـرتن التو ـا والتو ـع والرت ـد لأل بـار السـلبية ضـد الـؤمنى مبـا يقـرتن بـ  آـاد   مـن 

إشـــاآت  ونشـــره  ممـــا يســـبب ضـــعا جبهـــة الـــؤمنى وإضـــعامل العمـــل مبجـــرد مســـع اخلـــرب آلـــحم 
 معنوياهتم والشد من أزر الكا رين واألآدا     ن  هبءه اثهة يرم.

:  و تو فـون األ بــار  التو ـا آبــار  آـن التو ــع  و الـراد: ا ــم  ـانوا  لســون ي u وهلـا 
النيب وهل النيب   ـلوات  ويتو عون و ول أنبا  وأ بار احملن والفنت والصائب آلحم(767)بيوهتم

 (768)اهلل آليهم أمجعى  والؤمنى الخلصى   ما  شري إ  رلك مجلـة مـن هيـات سـور  التوبـة
 والسور األ رى أيباً  والتواريخ ملي ة بالقصص والشواهد آلحم رلك.

يكشا آن ا م  انوا بعيـدين آـن التصـدي واتنسـيا  مــع حر ـة رسـول اهلل  uو يمها 
p واثهاد واتجتهـاد بــل  ـانوا مبعـثل آـن  ـل رلـك  وهـم ـ إ  جـوار  ـل رلـك ـ  وآن العمل

  يتو فون األ بار  وينتظرون ويتو عون ويتصيدون األ بار السلبية. 
واثدير بالء ر أن سور  التوبة هل من  لك السور السياسية الت  بـى نوآـاً مـا  مـا آانـاه 

لصـــون مـــن أيـــدي ضـــعفا  اإلميـــان ومـــن أيـــدي وأهـــل بيتـــ   آلـــيهم الســـيم  والخ pالرســـول 
 النا قى.

 
 وتنخصون عند النأزال 

 اإلحجام عن المعركة 
حيــرم النكــوص آنــد النــثال  و ــد  ــان  ثــري مــن ضــعفا  اإلميــان والنــا قى يتثــا لون مسأأةلة: 

 آن اثهاد ويرتاجعون آن احلرب.

                                                           

  ناية آن مطلق آدم مشار تهم ي العامع.  (767)
قل هل تربصون بنا إال إحدى الحسأنيين ونحأن نتأربص بخأم ان يصأيبخم اهلل بعأناب مأن  قول   عا :   (768)

 .14. سور  التوبة: صونعنده أو بةيدينا فتربصوا انا معخم مترب
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روب  ونكــص مبعــىن :  و نكصــون آنــد النــثال  أي حتجمــون آــن اإل ــدام ي احلــ وهلــا 
 أحجم. 

إرا لقيــــتم آــــدو م ي احلــــرب  ــــا لوا الكــــيم وا ثــــروا ر ــــر اهلل : » ــــال أمــــري الــــؤمنى 
 .(769)«آثوجل وت  ولوهم األدبار  تسخطوا اهلل ربكم و ستوجبوا غبب 

نســيتم احلــرب … أيهــا النــاح إين اســتنفر كم ثهــاد هــؤت  القــوم  لــم  نفــروا: »و ــال 
 .(770)« أ بحف  لوبكم  ارغة من ر رها  شءلتموها باألآاليل واألبا يل واتستعداد هلا 

 .(771)«معاثة النثال  ظهر شجاآة األبطال: »و ال 
و النــــثال  الصــــطلح مــــن بــــاب الصــــدا   إر إن  ــــل نكــــوص و راجــــع وإحجــــام آــــن أي 

ا أشـب  ـ   نـثال  بــى جبهـة احلــق وجبهـة البا ــل ي أي بعـد مــن األبعـاد السياســية والثقا يـة ومــ
 العسـكرية ـ مـءموم ويـرم  يمـا إرا مل يقـم بـ  مـن  يـ  الكفايـة  ي غـري مـا يعلـم آـدم حرمتـ  

 ولو من باب العنوان واحملصال   ليد ق.
قد كانت  ياتي تتل  عليخم فخنتم عل  أعقابخم تنخصون ال  عا : 

(772). 
 من حقوق المعارضة 

ا حجــة   ــوز ـ بــالعىن األآــم ـ للمعارضــة و علهــا  و يمهــ uاســتنادا إ   وهلــا مسأأةلة: 
 بح األ ثرية أو شبهها  يما إرا جارت ي احلكم أو آدلف آـن الصـواب   مـا  ـوز  بـح 
التصـــدين للحكومـــة والرئاســـة  بـــء ر دوا عهـــم احلقيقيـــة للقـــرار التاخـــء  والتنويـــ  إ  مـــوا فهم 

 ستقبلل.وضيتهتم الاضية  باآتبار أ ا  كشا مططهم احلايل وال
بــل مبــا هــل هــل   ــل ت يتخــءوا أســو  و  ــدو  ـ وهــل آلــحم هــءين مــن  ــر  النهــل آــن 

 النكرـ.
ليميأز بل جملرد أن يتحقق  يث احلق من البا ل  واخلبي) من الصاحل  ما  ـال آثوجـل: 

                                                           

 .017اخلصال: ص (769)
 .470ص 1اإلرشاد: ج (770)
 .12170ح 221غرر احلكم: ص (771)
 .00سور  الؤمنون:  (772)
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اهلل الدبيث من الطي 
(773). 

ول إال مأأأن ال يحأأأ  اهلل الجهأأأر بالسأأأوء مأأأن القأأأأو جملـــرد الـــتظلم حيـــ)  ـــال  عـــا : 
ًلم

(774). 
و وز ـ بالعىن األآم ـ   بحهم  آرب شىت وسائل اإلآيم من الصحا واثرائـد والراديـو 

 والتلفثيون وآلحم رؤوح األشهاد.
ولــءلك جنـــدها  آليهــا الصـــي  والســـيم   ســتعرض مـــوا فهم الســابقة  وحـــاتهتم الاضـــية 

ي ر اهية من العيش  وادآون  ـا هون  وأسلوهبم آلحم رؤوح األشهاد وا  يوم القيامة:  وانتم
 همنون   رتبصون بنا الدوائر و تو فون األ بار و نكصون آند النثال.. .

إرا رأيتم أهل الريـب والبـدع مـن بعـدي  ـاظهروا الـربا   مـنهم : »و ما  ال رسول اهلل 
ســــيم وا ثــــروا مــــن ســــبهم والقــــول  ــــيهم والو يعــــة  ونــــاهبوهم  ــــيي يطمعــــوا ي الفســــاد ي اإل

وحتـــءرهم النـــاح وت يتعلمـــوا مـــن بـــدآهم  يكتـــب اهلل لكـــم بـــءلك احلســـنات و ر ـــع لكـــم هبـــا 
 .(775)«الدرجات ي اآل ر 

 .(776)«ت ينتصر الظلوم بي نا ر: »و د  ال 
 

 وتفرون من القتال 

 الفرار من الزحف
بقات  ما حيرم الفرار من القتال    ن الفرار من الثحا من أشد الكبائر ومن الو مسةلة: 

 ورد ي مستفيض الروايات.
ورلك غري الفرار ألجل إ امة احلق  أمـا  يـ   قـد يكـون واجبـاً ـ آلـحم مـا سـيأخ ـ  مـا  ـال 

ــــــ  الصــــــي  والســــــيم :  ففأأأأأأرر  مأأأأأأنخم لّمأأأأأأا ســــــبحان  و عــــــا  بالنســــــبة إ  موســــــحم  آلي
                                                           

 .37سور  األنفال:  (773)
 .120سور  النسا :  (774)
 .104ص 4 نبي  اخلوا ر: ج (775)
 .11122ح 203غرر احلكم: ص (776)
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خفتخم
(777). 

وهجر ــ  إ  الدينــة   ــال مــن ياولــة اغتيالــ  ليلــة البيــف  pو مــا ي  ــرار الرســول األآظــم 
أســو  حــى  ــر مــن  ومــ  وحلــق بالءــار مــن  ــو هم  ويل مبحمــد : »أمــري الــؤمنى آلــل 
 .(778)…«وأنام  آلحم  راش 

 .(779)«الفرار ي و ت  ظفر: »و ال 
 .(780)« روا  ل الفرار من الل يم األمحق: »و ال 
 .(781)« روا  ل الفرار من الفاجر الفاسق: »و ال 
 .(782)«الفرار ي أوان  يعدل الظفر ي زمان »: و ال 

 و ما ي  ول الشاآر: 
  خروج موسحم  ائفا يرت ب    رج احلسى من الدينة  ائفا 

إال متحرفا لقتال أو متحيزا إل  فبة الفرار  د يكون من الثحا وهو حرام 
(783). 

وهلا الشرك بـاهلل إن الكبائر سبع  ينا نثلف ومنا استحلف  أ» ال:  وآن أ  آبد اهلل 
العظــيم و تـــل الـــنفت الـــت حــرم اهلل  تلهـــا وأ ـــل مـــال اليتــيم وآقـــو  الوالـــدين و ـــءمل احملصـــنة 

 .(784)احلدي) …« والفرار من الثحا وإنكار حقنا
 .(785)«الفرار أحد الءلى: »و ال أمري الؤمنى 

 .(786)«استحيوا من الفرار  ان  آار ي األآقاب ونار يوم احلساب: »و ال 
                                                           

 .41سور  الشعرا :  (777)
 .141ب 7ح 127آلل الشرائع: ص (778)
 .472ص 1غوايل الل ايل: ج (779)
 .1170ح 401غرر احلكم: ص (780)
 .12021ح 204غرر احلكم: ص (781)
 .7077ح 333غرر احلكم: ص (782)
 .10سور  األنفال:  (783)
 باب العلة الت من أجلها أوجب اهلل آلحم أهل الكبائر النار. 1ح 443ب 272آلل الشرائع: ص (784)
 .7071ح 333غرر احلكم: ص (785)
 .7070 333غرر احلكم: ص (786)



 

 127 

 ان الفرار من الثحا  ي  سلب العـث والءلبـة آلـحم الفـل  »و ال األشرت ي حرب  فى: 
 .(787)«ورل احمليا والمات وآار الدنيا واآل ر 

و د يكون الفرار ي غريه   ما ي التهمر آلحم الصـلح لقتلـ  غـدرا وغيلـة  يجـب آليـ  هنـا 
 الفرار.
 

كـون حكمـة ومصـلحة   ـ ن انسـحاب واثامع أن  الفرار   ـد يكـون  و ـا وجبنـا  و ـد ي
أي  ائــد مــن العر ــة إرا رههــا غــري متكا  ــة حفاظــا آلــحم جيشــ   ــل يعــد العــد  لعر ــة أ ــرى 

إال متحرفأأأأا لقتأأأأال أو متحيأأأأزا إلأأأأ  بشــــرائب ا بــــل  هــــو مــــن احلكمــــة و يشــــمل  مــــيك 
 .(788)فبة

  باتستمرار  يهـا  مع وضوح أن اآلية الكرمية  شري إ  الفارين من العر ة رغم  رار القياد
وت حيق للفرد هنـا أن يعلـل انسـحاب  بالصـلحة مـع وجـود األمـر مـن القيـاد  بالوا ـلة وإت لـثم 

 .(789)اهلرج والرج وغري رلك من احملارير و فصيل البح) ي يل 
الســلمى بفــرارهم مــن القتــال ـ  وهــو أســوأ أنــواع الفــرار إر  ــان  ــرارا مــن  uوي  بكيتهــا 

ــــ ــــحم  ــــيمل أمــــر الرســــولالثحــــا جبن الصــــريح  ا  أو لعــــدم اتآتقــــاد هبــــا أوت  و ــــان آل
بنفســـ  ثالثـــا  وآلـــحم  باتســـتمرار ثانيـــا  و ـــان يشـــكل  طـــرا آلـــحم حيـــا  الرســـول األآظـــم 

اإلسيم  كل رابعا  لءلك  ان  رارهم من اآظم الكبائر  ـ إشار  لطيفة ود يقة إ  انـ   يـا 
شـــيح شـــخص للخي ــة؟ حـــىت مـــع  طــع النظـــر آـــن ؟ أو لرت (790)يصــلح هكـــءا أنـــاح للخي ــة

 وجود نص اهلل بتعيى اخلليفة  رضا؟  مث  يا يؤمن آليها من  ان دأب  التفريب هبا؟
:  و فـــرون آنــــد القتـــال  والفـــر  بــــى هـــءا وبـــى ســــابق : أن  النكــــوص  معنـــــاه u وهلـــا 

  (791)االرجـــوع مـــن منتصـــا الطريـــق   مـــا حـــدك ي  يـــرب  وغـــثو  رات السيســـل وغريمهـــ
                                                           

 .411و عة  فى: ص (787)
 .10سور  األنفال:  (788)
 تـاب اثهـاد  و ـد  طـر  اإلمـام الشـريازي إ  مسـألة إ اآـة القائـد ولـثوم   20ـ  27راجـع موسـوآة الفقـ : ج (789)

 اهلرج والرج ي آدم  اآت  ي  تاب  الفق : الرور   راجع.
 .141انظر الفصول الختار : ص (790)
   لإلمام الؤلا.4-1  راجع  تاب  وألول مر  ي  اريخ العامل ج771 
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والنـثال وإن  ـان يطلـق آلـحم احلـرب  وسـعا لكنـ  ـ د ـة ـ  ـد يكـون مرحلـة مـا  بـل احلـرب تن 
  تأمل. (792)هءا ينثل إ  اليدان ورلك ينثل أيبا 

 اإلركا  للنواقص

يســــتحب بيــــان نــــوا ص الفــــرد واألمــــة هلــــدمل اإل ــــيح..  مــــع حفــــظ الــــوازين مسأأأأةلة: 
 قصريية  و د  ـب رلـك لوجـوب األمـر بـالعرومل  اإلسيمية  سوا   انف نوا ص  صورية أو

والنهل آن النكـر وارشـاد البـال و نبيـ  الءا ـل   ـل حسـب الـوازين الفقهيـة الـء ور  ي بـاب 
 األمر بالعرومل والنهل آن النكر وما أشب .

 .(793)«وامنح  حسن اإلرشاد»وي الصحيفة السجادية: 
العـــــاملى هلـــــا  إرا  نـــــتم ي النهـــــار  بيعـــــون يـــــا آبيـــــد الـــــدنيا و : »و ـــــال أمـــــري الـــــؤمنى

و شـــرتون  وي الليـــل آلـــحم  روشـــكم  تقلبـــون و نـــامون  و يمـــا بـــى رلـــك آـــن اآل ـــر   ءفلـــون 
ـــــأمر  ـــــثاد ومـــــىت هتتمـــــون ب وبالعمـــــل  ســـــو ون   مـــــىت  فكـــــرون ي اإلرشـــــاد  ومـــــىت  قـــــدمون ال

 .(794)«العاد
بـــالعلم  ــان اثاهــل رآيـــة  مث حــق رآيتــك: »وي رســالة احلقــو  لإلمــام زيـــن العابــدين

 .(795)«العامل
ووجـوب بيـان الـنقص القصـوري ـ واحليلولـة دون حتققـ  ـ ي بعـض أ سـام   إمـا تنطبـا  

  وامـــا لكونـــ  ممـــا آلـــم مـــن الشـــرع إراد  آـــدم حتققـــ  ي (796)آنـــوان  النكـــر  آليـــ  آر ـــا ولبـــا 
لــــحم الــــريض أن اخلــــارج   كمــــا أن الطبيــــب آليــــ  أن يبــــى للمــــريض مرضــــ  وآيجــــ   و مــــا آ

يستجيب   ءلك آلحم  ل واحد من الصـلحى ـ بـل آلـحم الكـل ممـن اجتمعـف  يـ  الشـرائب ـ 
 أن يبى للناح مرضهم وآيجهم  وآليهم التقبل واتستجابة ت العناد والقا عة.

                                                           

  كان  ل  رمل ينثل آن ابل  أو  رس  ليتقا ي. (792)
 ومن دآائ  ي مكارم األ ي . 120الصحيفة السجادية: ص (793)
 .4032ح 121غرر احلكم: ص (794)
 .102اخلصال: ص (795)
من  بـءلك حيـ)  صـور أنـ   ـا ر حـر  مـثي  وجـب آلينـا   لو شاهدنا شخصا حياول  تل نفت يرتمة جهي (796)

 إلفا   إلي  أو احليلولة دون رلك  وهءا القتل  منكر  آر اً وحقيقًة وإن مل يلتفف الفاآل آلحم رلك.
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 معاتبة القائد واالمة 

تـاب الفـرد أو  وز للقائد أن يعا ب األمة  ولألمة أيباً معا بة القائد  و ـءلك آمسةلة: 
 اثماآة  احلثب واثمعية واهلي ة وما أشب  رلك.

واثــواز هنــا بــالعىن األآــم  مــن الوجــوب واتســتحباب   ــل ي مــورده  وإن اســتلثم رلــك 
إيءا  بعبهم أو جلهم أو  لهم ـ مراآيـاً الـوازين الشـرآية ـ    ـ ن األمـر بـالعرومل والنهـل آـن 

 .(797)اثملة النكر واجبان وإن استلثما رلك ي
هءا إرا  ان العتاب من مصاديقهما  وان مل يكن  ءلك  ان  جائث إن  ان مما بـىن آليـ  

 (798)الطر ان ـ ولو ار كازا ـ  ما ي  ثري من احلقو  الت يسقطها أ ـحاهبا مـن بـاب التواضـع
والتقابل  وإن مل يكـن  ـءلك أيبـا  ـي دليـل آلـحم حرمتـ  مطلقـا إر ت دليـل آلـحم حرمـة حـىت 

 ءه الر بة من اإليءا  ي هكءا موارد  نعم البالغ من  ت  وز.ه
 (799)مث  العتــاب   ــد يكــون مســتحبا وإن مل يكــن مــن مصــاديق األمــر والنهــل الســتحبى

 .(800)لو وآ  مقدمة و ريقا إ  أشباه ما ر ر   الرواية الشريفة:  العتاب حيا  الود  
 .(801)«ل والعتاب  ري من احلقدالعتاب مفتاح القا: »و ال اإلمام الرضا 

ت  كثـرن العتـاب  انـ  : »و د يكون العتاب أو  ثر   مكروها   ما  ال أمري الؤمنى 
 .(802)«يورك البءينة

 .(803)« ثر  العقاب  ؤرن باتر ياب: »و ال 
 .(804)«ت  عا ب اثاهل  يمقتك وآا ب العا ل حيبك: »و ال 

                                                           

 مـا أن اثهــاد واجــب وإن اسـتلثم إيــءا  آوائــل احملــاربى البءـا  مــثًي  ممــن مل يكـنا آلــحم رأي أزواجهــن  ورلــك   (797)
 لة اثهاد واألمر والنهل آلحم أدلة النهل آن اتيءا   ولألهم والهم  ولورودها ي موردها.حلكومة أد

 الراد بـ  التواضع  التباين. (798)
 ومها التعلقان بالستحب والكروه   أن يعا ب  آلحم النوم بى الطلوآى أو آلحم  رك  ي  الليل. (799)
 .7201ح 212غرر احلكم: ص (800)
 .311: صأآيم الدين (801)
 . 11227ح 277غرر احلكم: ص (802)
 11221ح 277غرر احلكم: ص (803)
 .1131ح 72غرر احلكم: ص (804)
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 مــا حصــل ي  أحــد  و مــا حصــل ي  حنــى  وي وأمــا الفــرار  هــو  ــرارهم آنــد القتــال  
 .(805)غريمها
 

 

  ار أنبيائه ومةوى أ فيائه pفلما اختار اهلل لنبيه  

 تخاملية الدنيا واآلخرة 
يلثم النظر إ  معادلة الدنيا واآل ر  بلحاظ أ ا مراحل ي مسار التكامل   كمـا مسةلة: 

رحلـة متقدمــة ومســري   كامليـة   ــءلك اآل ــر  أن الـدنيا بالنســبة لرحلـة  الكــون ي األرحــام  م
يأإوإان   ال  عا : (806)بالنسبة للدنيا وإن الدار اآلخرة لهي الحإ

(807). 
 وهو سيد اخليئق أمجعى. وهءا بالنسبة ألوليا  اهلل الصاحلى   كيا برسول اهلل 

هامـة هـل ان إ  حقيقـة  (808) شـري بقوهلـا  ا تـار اهلل لنبيـ ..  uوالسيد   ا مة الثهرا  
مـن  إ  ربـ   و كامـل  وراحـة   محمـد  إ  رب   ان  ريا ل    ان  سري ل   p بب  

 عــــب هــــءه الــــدار ي راحــــة  ــــد حــــا باليئكــــة األبــــرار رضــــوان الــــرب الءفــــار وجمــــاور  اللــــك 
 .(809)اثبار 

 وإن  ان رلك بالقياح إ  األمة  سار  وضررا  برياً.
ات إ  هــءا األمــر   قــد استخلصــ  اهلل لنفســ   وا ــطفاه بـــ  ا تــار  إلفــ u فــل  عبريهــا 

لرمحتــ   وأنقــءه مــن ضــيق الــدنيا إ  ســعة اآل ــر   ومــن ســجن الــاد  إ  آــامل اللكــوت  ومــن 
                                                           

   لإلمام الؤلا.4-1  راجع  تاب  وألول مر  ي  اريخ العامل ج021 
هلــءا البحــ) ريــل آــريض ي الباحــ) الفلســفية وشــبهها ي   ــوح الصــعود و النــثول  و يــا  كــون التكامليــة  (806)

يــة حــىت بالنســبة لءــري الــؤمن  و ــد  طــر  اإلمــام الؤلــا إ  جوانــب مــن هــءا البحــ) ي  تابــ   العقائــد  التكوين
 و شرح منظومة السبثواري  وي الفق  بالناسبة.

 .02سور  العنكبوت:  (807)
وأمــا مبعــىن  ا تــار إمــا مبعــىن  ــار  ا تعــل مبعــىن  عــل  وآلــحم هــءا  ـــ:  ــار اهلل لــ  ي األمــر: جعــل لــ   يــ  اخلــري  (808)

 الطلب:  ا تار ل   ءا أي  لب ل  اخلري ي  ءا. ويأخ مبعىن اتنتقا  وات طفا  والء ر أيباً.
 .انظر ما سبق من  طبتها  (809)
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أمــواج الفــنت واثقــال الرزايــا واحملــن إ   ســيح جنانــ   وانقــءه  مــنكم  مبــا أضــمرد وأظهــرد مــن 
   نواج   يكم  ل أحقاد م و ضءائنكم.ختارل و وا ل وآدا   وبقينا حنن أهل بيت

 ي هيات  ثري   منها: pو د أشار القرهن احلكيم إ  حقيقة إيءائهم للرسول 
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك اهمور ول   عا : 

(810). 
ومنهم من يلمز  في الصدقا و ول  سبحان : 

(811). 
ومنهم النين يؤذون النبيو ول   عا : 

(812). 
ألم يعلموا أنه من يحا   اهلل ورسأوله فأان لأه نأار جهأنم خالأدا  فيهأا  ول  سبحان : و 

ذلك الدزي العظيم
(813). 

والأأنين اتدأنوا مسأأجدا  ضأأرارا  وكفأرا  وتفريقأأا  بأين المأأؤمنين وار أأا ا  و ولـ   عـا :  
لمن حارب اهلل ورسوله

(814). 
 في الدنيا واآلخأرة وأعأد لهأم إن النين يؤذون اهلل ورسوله لعنهم اهللو ول  آثوجل: 

 . (815)عنابا مهينا
 

 اإلحياء واإلماتة بيد اهلل
 ب اتآتقاد بـأن اإلحيـا  واإلما ـة بيـد اهلل  عـا  ت غـريه   ـان اإلما ـة واإلحيـا  مسةلة: 

ا ــا مهــا با تيــار اهلل ســبحان  و عــا   مــن غــري مد ليــة ا تيــار اإلنســان إت بالنســبة إ  بعــض 
ي اثملــة  وا تياريــة  لــك القــدمات أيبــا إ ــا هــل بلطفــ  ســبحان  وجعلــ   مــا ت القــدمات 

خيفحم  ورلك  اتجتار الءي يؤدي إ  سـعة الـرز   و اتنتحـار الـؤدي إ  اهلـيك  و القاربـة 
 الؤدية إ   كون اثنى  وغري رلك.

                                                           

 .20سور  التوبة:  (810)
 .10سور  التوبة:  (811)
 .01سور  التوبة:  (812)
 .03سور  التوبة:  (813)
 .127سور  التوبة:  (814)
 .17سور  األحثاب:  (815)
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واهلل يحيي ويميت ال  عا : 
(816). 

ويميتوهو الني يحيي و ال سبحان : 
(817). 

يدأأرج الحأأي مأأن الميأأت ويدأأرج الميأأت مأأن الحأأي ويحيأأي اهر  و ــال آثوجــل: 
بعد موتها وكنلك تدرجون

(818). 
ال إله إال هو، يحيي ويميت، ربخم ورب  بائخم اهولينو ال  عا : 

(819). 
وإرنــ   كرميــا لــ     برضــاه  نعــم  ــان ا تيــار اهلل ســبحان  و  عــا  لــوت الرســول 

 األحادي).  ما ورد ي
 

 (820)ًهر فيخم حسيخة النفاق 

 
 أقسام النفاق

 يشمل األ سام األربعة للنفا . uإ ي   يمها مسةلة: 
أو أداً   (821) ــــان النفــــا   ــــد يكــــون ي أ ــــول الــــدين  و ــــد يكــــون ي الفــــروع  اآتقــــادا

(822). 
 واألول  فر.

 .(823)والثاين  د يستلثم 
 والثال) من احملرمات.

                                                           

 .110سور  هل آمران:  (816)
 .02سور  الؤمنون:  (817)
 .17سور  الروم:  (818)
 .0سور  الد ان:  (819)
 وي بعض النسخ:  حسكة النفا  . (820)
  النفا  ي اتآتقاد بالصي   بأن يظهر اتآتقاد بوجوهبا ويبطن اإلنكار.  (821)
 ا  وهو العرب آن  بالريا .بأن يصلل مىت  ان مبرأى من الناح ومسمع دون إنكار لوجوهب (822)
  ما لو أنكر اتآتقاد بوجوب الصي  و ان رلك مستلثماً إلنكار أ ل الرسالة.  (823)
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 انــ  رريلــة  لقيــة و ــد يكــون بعــض أ ســام   (824)لنســبة لألشــخاصوهنــاك نفــا  رابــع با
 حراما. 

 منا قون من األ سام األربعة. pو د  ان ي أ حاب الرسول 
إذا جاء  المنافقون قالوا نشأهد إنأك لرسأول ومن األول: ما أشار إلي   عا  بقولـ  :

اهلل واهلل يعلم أنك لرسوله واهلل يشهد أن المنافقين لخاذبون
(825). 

بـخ بـخ لـك يـا بـن أ   الـب أ ـبحف مـوتي ومـو   ـل : »tو أمثال مـن  ـال لإلمـام 
 .(826)«مؤمن و مؤمنة

إن المنأافقين يدأا عون اهلل وهأو خأا عهم ومن الثـاين: مـا أشـار إليـ  سـبحان  بقولـ : 
وإذا قاموا إل  الصالة قاموا كسال  يراءون الناس

(827). 
نفقأاتهم إال انهأم كفأروا بأاهلل وبرسأوله وال  ومأا مأنعهم ان تقبأل مأنهمو ول  آثوجـل: 

يةتون الصالة إال وهم كسال  وال ينفقون إال وهم كارهون
(828). 

و د اجتمعف هءه األنواع األربعة من النفا  ي آدد من أآدا  اإلمام أمـري الـؤمنى آلـل 
t (829)وا اصا بعبهم ببعبها  قب  والتفصيل ي  تب التاريخ. 

آلمـــاً بـــى اإلميـــان والنفـــا  وميثانـــاً  وجـــل اإلمـــام أمـــري الـــؤمنى هـــءا و ـــد جعـــل اهلل آث 
  لــءلك وجعــل حبــ  آيمــة لإلميــان وبءبــ  آيمــة للنفــا   وي احلــدي) آــن أ  آبــد اهلل 

رات يـوم أل ـحاب : معاشـر أ ـحا  إن   ـال رسـول اهلل » ـال:  آن أبي   آن هبائـ  
وات تــدا  بــ   هــو ولــيكم وإمــامكم مــن  لــباهلل جــل جيلــ  يــأمر م بوتيــة آلــل بــن أ   ا

بعـدي ت ختــالفوه  تكفــروا وت فـار وه  تبــلوا  إن اهلل جــل جيلـ  جعــل آليــاً آلمـاً بــى اتميــان 
                                                           

بأن يظهر لـك احملبـة ويسـر الـبءض ويظهـر الصـدا ة ويبـمر العـداو   إمـا ثهـة شخصـية  حسـد أو بءـض  أو  (824)
أم يحسأدون النأاس مـن مصـاديق  لؤمنى ثهة نوآية  أو ثهة آقائدية و د  ان بعض أآدا  اإلمام أمري ا

 .12. سور  النسا : عل  ما  تاهم اهلل من فضله
 . 1سور  النا قون: (825)
 437ص 1  و شا الءمة: ج4ح 1اجمللت  4  واألمايل للشيخ الصدو : ص177ص 1راجع اإلرشاد: ج (826)

 .120والعمد : ص
 .124سور  النسا :  (827)
 .12سور  التوبة:  (828)
 .ع  تاب  الءدير  للعيمة األمي  راج (829)
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 .(830)«والنفا   من أحب   ان مؤمناً ومن أبءب   ان منا قاً 

 إًهار النفاق محرم 
:  ظهــر    ــان الــف  مــا حيــرم ا ــل النفــا   وهلــءا    (831)حيــرم إظهــار النفــا مسأأةلة: 

بعـــض الصـــفات إظهـــاره حـــرام دون إبطانـــ  وإضـــماره  احلســـد  وبعـــض الصـــفات حيـــرم إبطانـــ  
 وإظهاره  الكفر والنفا  والرضا مبا حيل بأنبيا  اهلل وأوليائ  من الشا ل واحملن.

وت خيفحم ان الرضـا هاهنـا لـيت بنيـة السـو  موضـوآاً وحكمـاً  إر  ـد ورد أنا نياـة السـو  ت 
 .(832)«ولعن اهلل أمة مسعف بءلك  رضيف ب :» tتب  و د ورد ي زيار  اإلمام احلسى  ك

 .(833):  الراضل بفعل  وم  الدا ل  ي  معهم و ال 
 مجلة من األحادي)  ر رنا بعبها ي باب التجري.(834)ويدل آلحم رلك

دلــة هنــا يعــد أحــد األ uو ــد  صــل  الشــيخ الر بــحم   ــدح ســره  ي التقريــرات  و يمهــا 
 .(835)آلحم حرمة النفا 

 ت يقال: إرا اظهر النفا  مل يعد نفا ا.
وإذا لقأوا الأنين  ان  يقال: أوت:  د يظهر النفا  لءري مـن نا قـ    مـا ي  ولـ   عـا : 

 منوا قالوا  منا وإذا خلوا إل  كياطينهم قالوا انا معخم إنما نحن مسهتزءون
(836). 

 مـا سـيأخ بعـد   (837)ق أ ـرى ـ رغـم  كتمـ  آليـ  ـوثانيـا:  ـد يتجلـحم النفـا  ي مصـادي
  ليل. 

 :  حسيكة النفا   أما بيانية أو تمية. uوثالثا: اإلضا ة ي  وهلا 
                                                           

 .17ح 27اجمللت  401ـ  402اتمايل للشيخ الصدو : ص (830)
 .12سور  البقر :  وإذا خلوا إل  كياطينهم قالوا إنا معخم إنّما نحن مستهزئون ما ي   (831)
 يوم العشرين من  فر.  صل ي زيار  اإلمام احلسى  107ات بال: ص (832)
 .127  و صائص األئمة: ص7001ح 233وص 7033ح 331صغرر احلكم:  (833)
أي آلــحم حرمــة الرضــا بســو   عــل  ــوم  أو مبــا حيــل بأنبيــا  اهلل وأوليائــ  مــن احملــن  وحيتمــل إراد : حرمــة إظهــار  (834)

 النفا .
وجهــ  مــا ســيأخ منــ   دام ظلــ   ي  مســل جلبــاب الــدين    إضــا ة إ  مــا ســبق منــ  مــن  ونــ  إ بــارا يتبــمن  (835)

 ي مقام التوبيخ والردع والثجر  أو بطن  اإلنشا   أو لدتلة ات تبا . شا  لكو ا إن
 .12سور  البقر :  (836)
 أي أن وا ع النفا   د يتسرب ويظهر آرب بعض  النوا ء  و الظاهر . (837)
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 .(838)وآلحم األول:  يجاب أيبا بالظهور بعد اخلفا 
 وآلحم الثاين: ت مانعة مجع بى  فا  النفا  وظهور آداو  .

 : سباب    ال رسول اهلل وهناك روايات آديد  ي النفا  وأبواب  وأ
أربــع يفســدن القلــب وينبــنت النفــا  ي القلــب  مــا ينبــف الــا  الشــجر: اســتماع اللهــو  »

   أي  ما  ان آاد  اللوك. (839)«والبءا   وإ يان باب السلطان  و لب الصيد
 .(840)«اللهم  هر لساين من الكءب و ليب من النفا »وي الدآا : 

ميــان يبــدو ي القلــب نكتــة بيبــا   لمــا ازداد اتميــان ازداد ات: »و ــال أمــري الــؤمنى 
رلك البياض   را اسـتكمل العبـد اتميـان ابـيضا القلـب  لـ   وان النفـا  ليبـدو ي القلـب لعـة 

 .(841)«سودا   لما ازداد النفا  ازداد رلك السواد   را استكمل النفا  اسود القلب  ل 
 .(842)«الكءب باب من أبواب النفا : »و ال 

إيـــــــا م وختشـــــــع النفـــــــا  وهـــــــو ان يـــــــرى اثســـــــد  اشـــــــعاً والقلـــــــب لـــــــيت : »و ـــــــال 
 .(843)«خباشع

 .(844)«بالكءب يتثين أهل النفا : »و ال أمري الؤمنى 
 .(845)«شر األ ي  والكءب والنفا : »و ال 
 .(846)«الكءب يؤدي إ  النفا : »و ال 

 .(847)«النفا  يفسد اإلميان: »و ال 
                                                           

د ظهـر هـءا أي إن ظهر  يكم حسـيكة النفـا   علـحم اإلضـا ة البيانيـة يكـون العـىن:  حسـيكة هـل النفـا   و ـ (838)
 النفا  بعد أن  ان  فياً  ي  نا ض إر  ان نفا اً واآلن ظهر  أ بح ظاهره مطابقا لبا ن .

 .03ح 447اخلصال: ص (839)
 .17الفصل  70مصباح الكفعمل: ص (840)
 .72ص 1 نبي  اخلوا ر ونثهة النواظر: ج (841)
 باب الكءب. 113ص 1 نبي  اخلوا ر: ج (842)
 .02حتا العقول: ص (843)
 .2371ح 417ر احلكم: صغر  (844)
 .2373ح 417غرر احلكم: ص (845)
 .2220ح 442غرر احلكم: ص (846)
 .12271ح 210غرر احلكم: ص (847)
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 .(848)«النفا   ان را الوجهى ت يكون وجيهاً آند اهللإياك و : »و ال 
 .(849)«النفا  أ و الشرك: »و ال 
 .(850)«النفا   وأم الكفر: »و ال 
 .(851)«اخليانة رأح النفا : »و ال 
 :  احلسيكة  هل: البءينة والعداو .u وهلا 

ون النفا  وي بعض النسخ:  حسكة النفا   وهو آلحم اتستعار  يع : ا م  انوا يبمر 
ويظهـــرون النفـــا  مـــن  ـــيل بعـــض أآمـــاهلم مثـــل: النكـــوص  ومثـــل:  pي زمـــان رســـول اهلل 

الفرار  ومثل: ما سجل التاريخ من بعض  لماهتم و د  قدم بعبها  إر  ما اضمر أحد شـي ا 
من أسرت أل ي  غشـاً أظهـره : »  و ال  (852)إت ظهر ي  لتات لسان  و فحات وجه  

 ..(853)«جه اهلل آلحم  فحات و 
احليا  ظهر نفا هم وجتلحم ي مصـاديق جديـد   منـع أهـل البيـف  p لما  ار  رسول اهلل 

  آــن  ي ــة الرســول  واهلجــوم آلــحم بيــف  ا مــة  و ســر ضــلعها وإســقاط جنينهــا
 وغصب  دك  وما أشب  رلك  ما جا  ي متلا التواريخ.

ة  مث اســتعري للنفــا  وأ ــل احلســك: الشــوك  يقــال: حســك الســعدان  والواحــد  حســك
الكامن ي البا ن الءي يسبب و ث اآل رين باألآمال واأل وال وحـىت بـالنظرات واإلشـارات  

 بل حىت بتموجات الفكر وإشعاآات القلب.
 

                                                           

 . 12202ح 210غرر احلكم: ص (848)
 .12203ح 210غرر احلكم: ص (849)
 .12202ح 210غرر احلكم: ص (850)
 .12117ح 202غرر احلكم: ص (851)
 .137ص 10شرح النهج: ج (852)
 .02ب: صارشاد القلو  (853)
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 (854)وسمل جلباب الدين

  

 المحافظة عل  نضارة الدين
ليتحـول   ل ق ـا حيرم أن يقوم اإلنسان مبا يؤدي إ   قدان الدين نبار   و راو    مسائل: 

 وهءا ي مرحلة الثبوت. (855)باليا
وحيـــرم أن يقـــوم مبـــا يســـبب أن يظهـــر الـــدين مبظهـــر اخل ل ـــق البـــايل الـــءي ت يســـتطيع حـــل 

   وهءا ي مرحلة اإلثبات.(856)مشا ل احليا  أو أن يتاهم بـ  الرجعية 
 بءلك. ما حيرم أن يتهم أحد  الدين  بالرجعية والسامل أو ان يتهم الدآا  إلي  

 :  مســل جلبــاب الــدين  أن القــوم بتنحيــتهم مــن نصــب  رســول اهلل uوالوجــ  ي  وهلــا 
  وأ ــواهم آلــحم احلــق وأ قــاهم  ليفــة لــ   و ـــد  ــان أآلــم النــاح بكتــاب اهلل وســنة رســول  

وأ ثــرهم حكمــة وآقــي ودرايــة   ــانوا الســبب ي  قــدان الــدين نبــار   و راو ــ  وحتولــ    ل قــا 
 باليا:

  ورلك  هل  ثري من األحكام ي  ل أبعاد احليا   وبوضع الشل  ي غري موضع  ـ  ثبو اً 
  نصب من ت أهلية ل  أمريا ووالياً و اضياً وشب  رلك.

 .(857)واثبا ا  حي) ظهر بءلك الظهر  دميا وحديثا  وحي) اهتم بالكثري من التهم
نتظــــر  آجــــل اهلل  رجــــ  ولــــءلك نــــرى أن احلــــق آنــــدما يعــــود إ  نصــــاب  بظهــــور اإلمــــام ال

                                                           

 .207ص 1وي بعض النسخ:  ومسل جلباب اإلسيم  راجع  شا الءمة: ج (854)
 عــدم ممارســـة آمليــة اتجتهـــاد واتســتنباط ي الســـائل الســـتحدثة الــت ابتلـــل هبــا آـــامل اليــوم  مســـائل التـــأمى  (855)

ي أبـــواب: احلقـــو   والتـــأميم و البنـــوك والقـــو  الشـــرائية وحجـــم النقـــد  و ـــءلك آـــدم اســـتخراج احلكـــم اإلســـيمل 
 القانون  األحثاب  السياسة  اإل تصاد  آلم النفت واتجتماع و..  يؤدي ا   قدان الدين نبار   و راو  .

 عـــدم اســـتخدام الوســـائل احلديثـــة ي التبليـــغ:  ـــاألدب احلـــدي)  والكمبيـــو ر واتنرتنيـــف واأل مـــار الصـــناآية   (856)
واتســتدتل والوســائل  يــؤدي ا  أن يظهــر الــدين مبظهــر اخللــق البــايل  وات تصـار آلــحم أســلوب القــدما  ي التعبــري

  تفرا من  مجوع الشباب لتقع ي  خ األحثاب الشر ية و الءربية.
 اهتامــ  بأنــ  ديــن الســيا بســبب بعــض الفتوحــات غــري الدروســة  واهتامــ  باتســتبداد واتثــر  والظلــم بســبب   (857)

 نيى ومن شا لهم. صر ات األمويى والعباسيى والعثما
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 الشريا  يعود الدين آلحم يدي  غباً جديدا.. 
وإننا وإن مل نقدر آلحم رلـك  مـا هـو الفـروض وي مجيـع اجملـاتت لكـن  ـب آلينـا  ـدر 

ال يخلف اهلل نفسا إال وسعهااتستطاآة  ال  عا : 
. ولعموم أدلة األمر بـالعرومل (858)

 والنهل آن النكر وما أشب .
:  مســل جلبــاب الــدين  وان  ــان إ بــارا آــن  بــية  ارخييــة إت انــ  يستنبـــب منــ  uو وهلــا 

بدتلــة ات تبــا  وغريهــا حرمــة  ــل مــا يــؤدي إ  ان يســمل ثــوب الــدين  بــل يــدل آلــحم شــد  
وآد ــ  إحــدى النتــائج الؤلــة إلآراضــهم  (859)ي آــداد  لــك الكبــائر uحرمتــ  حيــ) اآترب ــ  

 .pآن  ليفة الرسول األآظم 
ل جلبــاب الــدين:  نايــة آــن التفــر  آــن الــدين حــىت  ــار  اثلبــاب اخللــق ليســف لــ  ومسـ

 و ءلك ي  ل زمان و مكان ومجاآة. p لك الطراو  الت  انف ي زمن رسول اهلل 
 ومسـل  آلـحم وزن نصـر  أي  ــار  لقـا  وجلبـاب الـدين:  شــبي  باثلبـاب الواسـع الــءي 

ـ  ان جلبابـاً آلـحم هـؤت   (860)أحد يتميت العىن  ءطل الرأ  ب  جسمها   كأن الدين ـ ي
وانقلبوا آلـحم أآقـاهبم  ـار ثوبـاً  ل قـاً وظهـر  pيءطل آيوهبم ونفا هم   لما  بض رسول اهلل 

 من  يل  ما  انوا ينوون  ويبمرون  من النفا  والشقا . 

                                                           

 .400سور  البقر :  (858)
 أي  ظهر  يكم حسكة النفا   و نطق  اظم الءاوين.. . (859)
 والعىن اآل ر: هو ما ب  آلي  البح) السابق.  ليد ق. (860)
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 كاًم الغاوين   001 ونطق

 تستر أهل الضاللة
غي  ويكتم غوايتـ  بقصـد التسـرت واحملا ظـة آلـحم  (863)يأن يكظم الءاو  (862)حيرم مسةلة:

را ــ  وغياــ   ــل  ســنح لــ  الفر ــة الناســبة  يفســد  أمــا إرا  ــان بقصــد ضــده
ولــ ي  شــيع  (864)

 الفاحشة  ي.
ونطق  وإ صاح  آند هتيأ الفر ـة وسـنوحها  آمـا  ظمـ  وسـرته مـن الءـل ـ نطقـا  وليـا أو 

 آمليا ـ يرم أيباً.
الـءي  انـف السـيد  الثهـرا   آليهـا السـيم  بصـدده  مـن أ ـرب الكبـائر  وي أمثال القام 

 .   ا ياربة هلل ولرسول  وألهل بيت  
واتل عليهم نبة الأني  تينأاه  ياتنأا فانسألخ منهأا فاتبعأه الشأيطان فخأان  ال  عا : 

من الغاوين
(865). 

 لغأأأاوينإن عبأأأا ي لأأأيس لأأأك علأأأيهم سأأألطان إال مأأأن اتبعأأأك مأأأن او ـــال ســـبحان : 

(866). 

 لزوم الحنر
 ب أن ت يءرت الر  بسكوت أهل البـيلة  إر رب يـوم لـ  مـا بعـده  وسـكوهتم  مسةلة:

هـــءا  ـــد خيفـــل مـــا  لفـــ   و ـــد يكـــون مـــن مصـــاديق  ومكـــروا..    ـــ ن   ـــاظم الءـــاوين   ـــد 

                                                           

 وي بعض النسخ:   نطق . (861)
  أو مــا 12آمـران: ســور  هل  ومخأروا ومخأر اهللمـن بـاب القدميــة  وتنـ  لفاآـل مكــر  و ـد  ـال  عــا :  (862)

 أشب .
 الءاوي: البال  والكاظم: السا ف  و ظم : حبس  وأمسك آلحم ما ي نفس  من . (863)
 أي بقصد أن يعاي نفس   ل يطهر من رلك. (864)
 .171  سور  األآرامل: 001 
 .24  سور  احلجر: 000 
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 يرتبص الفرص لينطق يوما ما.
 .(867)«الؤمن  يات  طن حءر»و د ورد: 

مـــور أوا ـــر  احـــءر العوا ـــب  وان لألمـــور بءتـــات  كـــن آلـــحم اآلـــم إن لأل: »و ـــال 
 .(868)«حءر

 .(869)«الؤمن إرا وآظ ازدجر وإرا حءر حءر: »و ال 
 .(870)«من اآترب حءر: »و ال 

 الفاعل والساكت الراضي
 احلرمة  كون بالنسبة إ   لك الصفات األربع: النا ق  النابغ  اهلادر  اخلا ر. مسةلة:

يظهر  يهم مثل هؤت  الءاوين واأل لاى والبطلى وهـم يقـدرون آلـحم رده وبالنسبة إ  مـن 
  لم يردوه   كل منكر يظهر ي مجاآة وهم  ادرون آلحم ردآ  والنع آن   ي يفعلون.

وبالنســبة للراضــل بفعلهــم  ورلــك ألن  الســا ف آــن احلــق شــيطان أ ــرح   ولــا ورد ي 
:  الراضل بفعـل  ـوم  الـدا ل  يـ  و ول   (872)وألدلة النهل آن النكر (871) كثري السواد

                                                           

 .477ص 4 نبي  اخلوا ر ونثهة النواظر: ج (867)
 .307حتا العقول:  (868)
 .1122ح 72كم: صغرر احل (869)
 .12774ح 274غرر احلكم: ص (870)
-130  واللهـــومل: ص02  ومثـــري األحـــثان: ص صـــل ي هيا ـــ  بعـــد و ا ـــ   17ص 2راجـــع النا ـــب: ج (871)

 سـ ل آـن رهـاب  وروى ابن رياح  ال: رأيف رجًي مكفو اً  ـد شـهد  تـل احلسـى »  واللفظ للهومل: 137
رجعف إ  منـثيل و ـليف  ري أين مل أضرب ومل أرم   لما  تل بصره   قال:  نف شهدت  تل  آاشر آشر  غ

 انـ  يـدآوك   قلـف: مـا يل ولـ    أ ـء  العشا  األ ري  و ـف   أ ـاين هت ي منـامل  قـال أجـب رسـول اهلل 
جالت ي  حرا   حاسر آن رراآي   ه ء حبربة  وملك  ائم بى يدي  وي يده  بتلبييب وجرين إلي     را النيب

من نار   قتـل أ ـحا  التسـعة   كلمـا ضـرب ضـربة التهبـف أنفسـهم نـاراً   ـدنوت منـ  وجثـوت بـى يديـ  سيا 
و لــف: الســيم آليــك يــا رســول اهلل   لــم يــرد آلــل  ومكــ)  ــويًي  مث ر ــع رأســ   قــال: يــا آــدو اهلل  انتهكــف 

مــا ضــربف بســيا وت  عنــف حــرمت و تلــف آــرتخ ومل  ــرع حقــل و علــف مــا  علــف   قلــف: واهلل يــا رســول اهلل  
برمح وت رميف بسهم   ال:  د ف ولكنك  ثرت السواد  ادن م    دنوت منـ   ـ را  سـف مملـو  دمـاً   قـال 

 «. كحل  من رلك الدم   انتبهف حىت الساآة ت أبصر شي اً  يل هءا دم ولدي احلسى 
 كر. تاب األمر بالعرومل والنهل آن الن  20راجع موسوآة الفق : ج (872)
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 .(873)معهم 
 وهلــا  آليهــا الســيم :  ونطــق  ــاظم الءــاوين  الــراد بكــاظم الءــاوين: الــءي  ــان ســا تا 
ـــ  وســـلم  والـــدين   مـــا  ـــان  ـــءلك النـــا قون  ويكظـــم غيظـــ  آـــن النـــيب   ـــلحم اهلل آليـــ  وهل

ض ونخفأأأر بأأبعضنأأؤمن بأأبعوضــعفا  اإلميــان الــءين يقولــون ي أنفسهـــم 
  ويريــدون  (874)
ـ ويرت ــوا  (875)الـتخلص مـن النــيب   ـلحم اهلل آليـ  وهلــ  وسـلم  وهلــ  حـىت يسـرتحيوا ـ بـثآمهم

 اثهاد ي سبيل اهلل والتقدم آرب العمل بأمر اهلل آثوجل.
  077 االقلين  070 ونبغ خامل

ت لى: الــءين   وهلــا  آليهــا الســيم :  ونبــغ  أي ظهــر و ــرج   امــل ات لــى   والــراد بــا
 انوا ي جيش رسول اهلل   ـلحم اهلل آليـ  وهلـ  وسـلم  وأ ـحاب  ي مجاآـة الـؤمنى  ولكـنهم  

وبعد موهلم ي زمان    ـلحم اهلل   انوا يبمرون النفا  والشقا      م ظهروا بعد النيب 
 آلي  وهل  وسلم   و ا من    لحم اهلل آلي  وهل  وسلم  وهءا يرم  ما ت خيفحم.

 هدر فنيق المبطلينو 

 وهلــا  آليهــا الســيم :  وهــدر  نيــق البطلــى  الفنيــق: هــو البعــري  والــراد هبــدره:  ــو     
ألن اهلــدر هــو  ــوت البعــري الــءي خيرجــ  مـــن حنجر ــ   والـــراد: أن زآمــا  أهــل البا ــل مــن 

إلســـيم ضـــد  يـــادات ا (878)الســـلمى النـــا قى أ ـــءوا ير عـــون أ ـــواهتم ويكررو ـــا ويرددو ـــا
 ومناهج  وهءا من احملرمات الكبري .

 من أسالي  المبطلين
يلــــثم معر ــــة أســــاليب البطلــــى لواجهتهــــا  و ــــد أشــــارت   ــــلوات اهلل آليهــــا   مسأأأأةلة:

                                                           

   وي  ج البيغة أيباً  الكلمات القصار.7033ح 331غرر احلكم ودرر الكلم : ص (873)
 .112سور  النسا :  (874)
دنيـا وه ـر   وإن بـدى لـن  ي  ول   بثآمهم  إشار  د يقة إ  أن الراحة ي احلقيقة هل ي ا باع الرسـول  (875)

  هل  ل األبعاد والءايات إن ي ا باآ  ضدها.
 خلامل: السا ب الءي ت نباهة ل .ا (876)
 وي بعض النسخ:  األولى . (877)
 إر هدر البعري: ردد  و   ي حنجر  . (878)
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إ  حقيقــة هامــة  وهــل  (879)با تيارهــا  لمــة  هــدر  ي التعبــري آــن أســلوب زآمــا  البطلــى
ا ــم يعتمــدون مــنهج  غســيل الــدماغ  آــرب  ا ــم ت يكتفــون تثبــات بــا لهم مبجــرد ر ــره  بــل

التكرار والرتديد وإآـاد  القـول مـر  بعـد مـر    مـا يـردد البعـري  ـو   ي حنجر ـ    وهـل نفـت 
أ ــءب مث أ ــءب مث أ ــءب حــىت يصــد ك »حيــ)  ــال:  (880)القاآــد  الــت اآتمــدها لينــى

 «.الناح
رشـــاد  والتكـــرار بعـــد وي القابـــل  آلـــحم جبهـــة احلـــق أن  عتمـــد أســـلوب اإلرشـــاد بعـــد اإل

وذكر ف ن النكرى تنف  المؤمنينالتكرار   ما  ال  عا : 
(881) . 

فنكر إن نفعت النكرىو ال سبحان : 
(882). 

فنكر إنما أنت منكرو ال آثوجل: 
(883). 

  راسة سنن الحياة
جتب دراسة سنن احليا  وحر ة التاريخ و يفية حـدوك التطـورات وردود األ عـال   مسائل:

 آتبار بءلك  واختار الو ا الناسب لنصر  احلق وإبطال البا ل.وات
 ــ ن  يمهــا  آليهــا الصــي  والســيم : أبعــد غــورا ي شــرح مــا جــرى وإدانــتهم آليــ   إر 
يســتفاد منــ  التحليــل الــد يق للظــواهر اتجتماآيــة و يفيــة حتــرك  ــوى البــيل  ليآتبــار آلــحم 

بأابلقد كان في قصصأهم عبأرة هولأي اهلضو  
  وللحيطـة واحلـءر للنا ـد البصـري (884)

بلحــاظ  ونــ  إنشــا  أيبــاً بــالنظر للمســتقبل  مــا هــو إ بــار آــن  الــءي ينظــر إ   يمهــا 
 الاضل.

  وهكـءا سـيحدك مـع اإلمـام احلسـى  كما حدك مع اإلمام أمـري الـؤمنى آلـل 

                                                           

آرب اإلمام الؤلا بـ  زآما  البطلى  نظرا ألن  الفنيق  من اإلبل هو: الفحل الكرم الءي تيؤرى وت ير ـب  (879)
 زآمائهم.الفنيق هلم  ناية آن  بارهم و  لكرامت    استعارت 

  زآيم الثور  اتحلادية ي روسـيا ومؤسـت احلـثب الشـيوآل  مـن  بـار منظـري 1742-1072 يدميري لينى   (880)
 الار سية.

 .11سور  الءاريات:  (881)
 .7سور  األآلحم:  (882)
 . 41سور  الءاشية:  (883)
 .111سور  يوسا:  (884)
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 هسل اليحقة.وهلم جرا  ولو اآتربت األمة بكيمها لا  كرر اخلطأ ولا حدثف ال
وي احلــال احلاضــر آلينــا أيبــاً أن نبــع  يمهــا  آليهــا الســيم  نصــب أآيننــا ي  قيــيم 
حر ــــة القــــوى البــــالة  ور ــــدها  واختــــار التــــدابري اليزمــــة  بــــل حــــدوك أي منعطــــا يســــتءل  
البـــــــالون  لينطقـــــــوا    واخلـــــــاملون الءمـــــــورون  ليظهـــــــروا  ويصـــــــولوا و ولـــــــوا  ورؤوح الفـــــــنت 

   مث بعد رلك  ليخطروا . ليهدروا 
 

 فدطر في عر اتخم 

 الشيطان في مسرح القلوب
 حيرم أن  عل اإلنسان من نفس  ما خيطر الشيطان ي آر ا  .  مسةلة:

وآــرب أدب  صــويري رائــع  عــرب الســيد   ا مــة الثهــرا   آليهــا الســيم  بقوهلــا:   خطــر ي 
يقال  طر البعري بءنب   طرا: إرا ر ع   آر ا كم  آن  ريقة الشيطان الت يرمسها وحالت   إر

 مر  بعد مر  وضرب ب   خءي .
والــراد : أنــ   ـــال وجــال ي يـــالكم   قــد هـــدر بصــو   وحـــرك آقبــ   رحـــا و بخــرتاً  مـــا 

ـ لــا نصــب النجنيــق آلــحم الكعبــة ورمــحم الكعبــة  (885)يفعــل البعــري رلــك  ومنــ   ــول احلجــاج
 ـ  ال:  (886)وأهلها

 خطأأأأأأأأأأأأأأأأأأأارة كالجمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل الفنيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأق
 

  007 أعأأأأأأأأأأأأد تها للمسأأأأأأأأأأأأجد العتيأأأأأأأأأأأأأق 
ـــا والقـــو  لنـــا ي  بـــال   و ـــد شـــب  رمـــل الكعبـــة خبطـــرات الفنيـــق  يقصـــد بـــءلك أن اليـــوم لن

 الكعبة  ومن اآتصم هبا.

                                                           

ه آبد اللك بن مروان مث  و  مكة والدينة والطائا هـ  ولد ي الطائا  وت71احلجاج بن يوسا الثقفل   ـ  (885)
 والعرا    ان سفا اً وسفاحاً و مة ي اتستبداد والطءيان.

 120ص 0  وشرح  ج البيغة تبن أ  احلديد: ج400  واخلرائج واثرائح: ص07راجع آلل الشرائع: ص (886)
 .173  وبيغات النسا : ص140ص 10وج 424ص11وج

 م   طبتها ي السجد  احلاشية   بع وحتقيق مدرسة اإلمام الهدي  لوم  جملد  ا مة الثهرا  آوامل الع (887)
 القدسة.
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وي  يمهـا  آليهـا الســيم  هنـا إشـار  د يقــة  إر آـربت بــ  آر ــا كم  مشـري  إ   ابليــة 
ن واتستجابة لـ    ْطر ه     ن  العرص : القابل ووجود األرضية آندهم لتقبل وساوح الشيطا

هــو اللعــب والــرح  و العر ــة  و العر ــات : هــل ســاحة الــدار  و ــد مسيــف بــءلك تآــرتاص 
 . (888) فاستدف قومه فةطاعوه أي لعب ومرح  الصبيان  يها  و د  ال  عا : 

رحا  قــد   طــر  الشــيطان  ولكــن أيــن؟  ي ســاحات  لــوهبم وأ كــارهم الــت جعلوهــا مســ
أنأأأه لأأأيس لأأأه سأأألطان علأأأ  الأأأنين  منأأأوا وعلأأأ  ربهأأأم لألهـــوا  والشـــهوات   ـــال  عـــا :

إنما سلطانه عل  النين يتولونه والنين هم به مشركونيتوكلون
(889). 

ومن رلك نعـرمل أن الشـيطان ت  يـتمكن  مـن ابـن هدم  إت لـو  مكانـ   هـو منـ   حيـ) 
 .(890) تبنات جرب  ما مر  و د  صلنا احلدي) آن  ي بعض  

 موا فا  المعارضين لإلمام 
وبيان  فاهتم  و ـد  بـمنف  يلثم  بح التهمرين آلحم أهل بيف رسول اهلل  مسةلة:

اثمــل الســابقة مــن  لماهتــا   ــلوات اهلل آليهــا  إشــار  رائعــة ود يقــة لصــفات التــهمرين  هــم  
  انوا يتصفون بـ:

 ـ الءل والبيلة.1
 م استعدادا للمستقبل.ـ الكر واحليلة  لكظم غيظه4
 ـ اثهر بالبا ل آند سنوح الفر ة  ونطق .3
ـــــ ا ــــم  ــــانوا أ لياــــة وت  عــــرب ي حقيقتهــــا آــــن رأي األ ثريــــة  بــــل  ســــلحف باإلرهــــاب 2

 إلسكات جبهة احلق واأل ثرية.
 ـ أ م جمموآة سا طة ت مستوى هلا.1
  ورلــك األآظــم ـــ أ ــا بــرزت وظهــرت آنــد منعطــا اســرتا يجل  وهــو و ــا  الرســول0

 .لسر ة الثور  والنهبة والدولة والقو   واحلكومة الت أرسحم دآائمها الرسول 
 ـ ا ا  ستخدم أسلوب  غسيل الدماغ :  هدر  ـ  ما سبق ـ.7

                                                           

 .12سور  الث رمل:  (888)
 .122ـ  77سور  النحل:  (889)
 راجع موسوآة الفق   الد ل :  تاب العقائد. (890)
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 ـ أن ظاهرها أنيق مكرم   نيق  رغم أن الوا ع  عيت مهشم.0
 ـ ا ا  طعة من البا ل والبيلة.7

 طة  هدر..  خطر .ـ ا ا  تبع اخلطة باخل12
 ـ ا ا  تخء  واآد الؤمنى مسرحا لخططاهتا ومؤامراهتا.11
 ـ ا ا ي سبيل الشيطان و ابعة ل .14
 

 وأطل  الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا  بخم

 فسح المجال لقوى الشر
حيرم هتي ة األرضية و سح اجملال لقوى الشر والشيا ى  لكل  نطلق من مكامنها  مسةلة:

 رؤوسها من مءرزها  ها فة بالبشرية  مستدرجة للجماهري  مبللة هلا. وخترج
وال تعاونوا عل  االثم والعدوان ال  عا : 

(891). 
 ـان   ومن العلوم أن للحرمة ي هءا الباب درجـات متلفـة  ومـا حـدك بعـد الرسـول 

  من أشد احملرمات  ألن  غريا جمرى التاريخ وحرامل مسري  األمة  و د ورد أن:
 من سنا سنة حسنة  ل  أجرها وأجر من آمل هبا إ  يوم القيامة من غري أن يـنقص مـن 
أجــره شــل   ومــن ســنا ســنة ســي ة  عليــ  وزرهــا ووزر مــن آمــل هبــا إ  يــوم القيامــة مــن غــري أن 

 .(892)ينقص من وزره شل  
والـدال آلـحم الشـر  ـءلك    نـ  السـبب وهـو  (893)ورلك ألن  الدال آلـحم اخلـري  فاآلـ  

  سعي  .
وإن لأيس لإلنسأان إال مأا سأع إن هءا يناي  ول  سـبحان :  فال يقال:

حيـ)  (894)
أن ســـعي   ـــاص بعملـــ  هـــو  وبســـعي  الباشـــر  وت يشـــمل آمـــل اآل ـــرين الـــءين يقتـــدون بـــ   

                                                           

 .4سور  الائد :  (891)
  ومكــارم 02ص 3نة هــدى  والصــراط الســتقيم: جبــاب ثــواب مــن ســن ســ 134راجــع ثــواب األآمــال: ص (892)

 .212األ ي : ص
 . 1  وثواب األآمال: ص422  وات تصاص: ص132اخلصال: ص (893)
 .37سور  النجم:  (894)
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كأأل امأأرا بمأأا كسأأ  رهأأينوأيبــاً: ينــاي  ولــ   عــا : 
ومــا أشــب   قولــ  ســبحان :  (895)

وال تزر وازرة وزر أخرى
(896). 

إن ســـن الســـنة الســـي ة  علـــ  هـــو ووزر نفســـ    فعلـــ  هـــو الـــءي ســـبب وزر  هنأأأه يقأأأال:
 اآل رين   هو وزرهم وي نفت الو ف وزره أيباً.

و الســـــعل  و الكســـــب  أآـــــم مـــــن  الســـــعل  و الكســـــب  الباشـــــر  إر يصـــــح اإلســـــناد 
 . (899) وما رميت إذ رميت   ما ي (898)وهو  ءلك آقي ولباا و تابا وُسنة(897)إليهما

و ــــد  طر نــــا إ  رلــــك ي  الفقـــــ :  (900)مث  التســــبب  مــــن مصــــاديق الســــعل والكســـــب
 وغريه. (901)ات تصاد 

 مخامن الشيطان
 ــب التعــرمل آلــحم مكــامن الشــيا ى  و واآــد رؤوح البــيلة  ومءــاور الفــنت   مسأأةلة:

بثمانــ  ت ومــن مث إ امــة الســدود واحلــواجث دو ــم  بــل الســعل تست صــال شــأ تهم  ــ ن  العــامل 
 .(902)هتجم آلي  اللوابت 

قأأالوا يأأا ذا القأأرنين إن يأأةجوج  ومــن مصــاديق رلــك مــا  لبــوه مــن ري القــرنى حيــ) 
 ومأأةجوج مفسأأدون فأأي اهر  فهأأل نجعأأل لأأك خرجأأا علأأ  أن تجعأأل بيننأأا وبيأأنهم سأأدا  


(903). 

                                                           

 .41سور  الطور:  (895)
 .102سور  األنعام:  (896)
  تمــام احلســى أي يصــح إســناد الفعــل للفاآــل الباشــر وللســبب الرشــد واحملــرض   مــا  قــول: يثيــد  ا ــل ا (897)

 وآمر بن سعد  ا ل   وور  ءلك.
] ســور   ومأأن أًلأأم ممأأن منأأ  مسأأاجد اهلل أن يأأنكر فيهأأا أسأأمه وسأأع  فأأي خرابهأأاإر مــن الواضــح أن  (898)

يشـمل الخططـى  سـعحم ي  راهبـا[ يشمل  رار احلكومة بـالنع  وآمـل الشـر ة الباشـر للمنـع  و112البقر : 
 فءين.خلراهبا واحملرضى والن

 .17سور  األنفال: (899)
  يستحق العقوبة آلي   من باب القدمية. (900)
  تاب ات تصاد.  120-127موسوآة الفق : ج (901)
 .310حتا العقول: ص (902)
 .72سور  الكها:  (903)
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لكــاظم وت خيفـحم آظــيم هــءه السـؤولية ي زمــن الءيبــة الكـربى آلــحم العلمــا    عـن اإلمــام ا
  :قي  واحد  ينقـء يتيمـاً مـن ايتامنـا  النقطعـى آـن مشـاهد نا بتعلـيم مـا هـو يتـاج » ال 

إليــ   أشــد آلــحم إبلــيت مــن ألــا ألــا آابــد وألــا ألــا آابــد  ألن العابــد مهــ  رات نفســ  
 .(904)« قب  وهءا مه  نفس  ورات آباد اهلل وامائ  ينقءهم من إبليت ومرد  

بـل  ا ـل يتـيم هل يمـد النقطـع آـن مواليـ  الناشـب ي  يـ   : »وآن اإلمـام احلسـن 
اثهــل خيرجــ  مـــن جهــل ويوضـــح لــ  مــا اشـــتب  آليــ   آلـــحم  بــل  ا ــل يتـــيم يطعمــ  ويســـقي   

 .(905)« فبل الشمت إ  السها
مـــن  فـــل لنـــا يتيمـــاً  طعتـــ  آنـــا ينتنـــا باســـتتارنا  واســـاه مـــن : »و ـــال اإلمـــام احلســـى 

أرشــده هبــداه وهــداه  ــال لــ  اهلل آثوجــل: يــا أيهــا العبــد الكــرمي  آلومنــا الــت ســقطف إليــ  حــىت
الواسل اين أو  هبءا الكرم  اجعلوا ل  يا ميئكت ي اثنان بعدد  ل حرمل آلم  ألا ألـا 

 .(906)« صر  وضموا إليها ما يليق هبا من سائر النعم
لــيت وشــيعت  آلمــا  شــيعتنا مرابطــون ي الثءــر الــءي يلــل إب: »و ــال اإلمــام الصــاد  

النوا ب  أت  من انتصب لءلك من شيعتنا  ان ا بل ممـن جاهـد الـروم والـرتك واخلـثر ألـا 
 .(907)«ألا مر   ألن  يد ع آن أديان يبينا ورلك يد ع آن أبدا م

إن مــن  كفــل بأيتــام هل يمــد النقطعــى آــن : »و ــال اإلمــام يمــد بــن آلــل اثــواد 
سرا  ي أيـادي شـيا ينهم وي أيـدي النوا ـب مـن أآـدائنا  إمامهم  التحريين ي جهلهم  األ

 استنقءهم منهم وأ رجهم من حريهتم و هـر الشـيا ى بـرد وساوسـهم و هـر النا ـبى حبجـج 
رهبم ودليل أئمتهم  ليفبلوا آند اهلل آلحم العابد بأ بل الوا ع بأ ثر من  بـل السـما  آلـحم 

ما   و بـــلهم آلـــحم هــءا العابـــد  فبـــل األرض  والعــرش آلـــحم الكرســل  واحلجـــب آلـــحم الســ
 .(908)«القمر ليلة البدر آلحم أ فحم  و ب ي السما 

 والراد بالشيطان ي  وهلا   لوات اهلل آليها  إما العىن احلقيقل   ما هو الظاهر.
                                                           

 .10ص 3الصراط الستقيم: ج (904)
 .110منية الريد: ص (905)
 .110منية الريد: ص (906)
 .117منية الريد: ص (907)
 .110نية الريد: صم (908)
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أو العـىن اجملـازي  أي : أ ـرج زآمـا  الشـرك والنفــا  رؤوسـهم مـن مءارزهـا   مـا ي  ولــ  
إل  كياطينهم قالوا إنا معخم إنما نحن مستهزئونواذا خلوا  عا : 

(909). 
وميكن إراد   ي العنيى  بنا  آلـحم إمكـان رلـك آـرب  اثـامع  أو  ي اجملمـوع  أو  آلـحم 

 .(910)سبيل القول  والتفصيل ي األ ول
 مث هل للشيطان  مءرز  حقيقل  أم ان التعبري  ناية آن الظهور بعد اخلمول؟

 ا يدل آلي  بعض الروايات.ت يبعد األول  ورمب
هءا وت  ر  ـ من حي) احلرمة واألثر الوضعل ـ بى أن يقصـد مـن  سـنا سـنة حسـنة  أو 
من  سن سنة سـي ة  أن يعمـل بالسـنة غـريه أم ت  إر هـو  السـبب  آلـحم  ـي التقـديرين  وإن  

اثاهـــل   ـــان رمبـــا يقـــال بالـــدرجات والرا ـــب  وهـــل هنـــاك  ـــر  بـــى أن يعلـــم أو ت يعلـــم  أو
 . (911)القا ر والقصر ر رناه ي يل  ي باب التجري وما أشب 

 وهلا  آليها السيم :  مءرزه  الراد بالءرز : يل ا تفا  الرأح  ولعل   شبي  بالقنفء وما 
أشب  حي) خيفـل رأسـ  آنـد اخلـومل وخيـرج رأسـ  آنـد زوال اخلـومل  وإن النـا قى ومـن إلـيهم  

    لحم اهلل آلي  وهلـ  وسـلم  خيتفـون ويتسـللون لـواراً   لمـا  ـوي  انوا ي زمن رسول اهلل
 أظهروا أمرهم  وهءا  ناية آن  لك احلالة آلحم رلك اتحتمال.

ي  طبـــة  و ـــد  ـــال آبـــد اهلل بـــن الـــثبري  لـــا  يـــل لـــ : لـــارا مل  ـــء ر اســـم رســـول اهلل 
 .(912)اثمعة؟ : إن ل  أهيل سو  إرا ر ر امس  إشرأبفا أآنا هم

 انوا يشرأباون للحق  وهؤت  النا قون  ـانوا يشـرأباون إلظهـار   أ ول: لكن أهل البيف 
 البا ل بعد ا تفا  احلق مبوت رسول اهلل   لحم اهلل آلي  وهل  وسلم .

 

 فةلفاكم لدعوته مستجيبين

                                                           

 .12سور  البقر :  (909)
 مبح)  استعمال اللفظ ي ا ثر من معىن . 114ص 1راجع  األ ول  لإلمام الؤلا ج (910)
 راجع  الفق : الرور  لإلمام الؤلا. (911)
إرا : »147ص 4وي شرح النهج ج«. إرا ر ر   اشروا ووخوا بأنو هم»و ي :  77راجع الصوارم الهر ة: ص (912)

 «. ر   ا لعوا أآنا همر 
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 االستجابة للشيطان
لكروهـات  ورمبـا إجابـة الشـيطان ـ مبـا هـل هـل ـ يرمـة ي احملرمـات ومكروهـة ي ا مسةلة:

يقــال بلحــاظ  و ــا اســتجابة لــ  ـ مبــا هــل اســتجابة ـ يرمــة ي اثملــة حــىت ي غــري احملرمــات 
 تأمــل   لــو   عْنــون الكــروه ـ آر ــًا ـ بكونــ  اســتجابة لــدآو  الشــيطان  ــان مــن هــءا البــاب  

ثم مـا خيـرج بـ  و ءلك الباح ي اثملة  ولو  ام ب  مسندا رلك إليها  في  اإلشكال ورمبا اسـتل
 آن اإلميان.

 و د يكون نظري رلك التشب  بالكفار  والتفصيل ي  الفق  .
وآلحم هءا   ن  وهلا  آليهـا السـيم :   ألفـا م لدآو ـ  مسـتجيبى  يسـتفاد منــ  اإلشـار  

  وت بـءلك : (914)  أو مسـند  إليهـا(913)إ  يرمى: الدآو إليـ   واتسـتجابة معنونـة بـءلك
 .(915)  أو مكروهة  ءلكيرمة  ريقيا

وقأأأال الشأأأيطان لمأأأا قضأأأي اهمأأأر إن اهلل وعأأأدكم وعأأأد الحأأأق وي القـــرهن الكـــرمي: 
ووعدتخم فةخلفتخم وما كان لأي علأيخم مأن سألطان إال أن  عأوتخم فاسأتجبتم لأي فأال 
تلوموني ولوموا أنفسخم ما أنا بمصأرخخم ومأا أنأتم بمصأرخي إنأي كفأر  بمأا أكأركتمون 

ن لهم عناب اليممن قبل إن الظالمي
(916). 

وال تتبعوا خطوا  الشيطانو ال  عا : 
(917). 

اسـتجابة للشـيطان وا بـاع  ان مالفـة آلـل أمـري الـؤمنى  هءا و ـد بـى رسـول اهلل 
يـا آلـل أنـف حجـة اهلل وأنـف بـاب اهلل وأنـف : »خلطوا   والد ول ي حثب   حيـ)  ـال 

الصــراط الســتقيم وأنــف الثــل األآلــحم  يــا آلــل أنــف الطريــق إ  اهلل وأنــف النبــأ العظــيم وأنــف 
                                                           

 أي معنونة بكو ا استجابة. (913)
 أي مسند  إ  دآو  الشيطان. (914)
والفــر  بينهمــا: أن الثــاين  صــدي  دون األول   تــار  يقــوم بالعمــل تنــ   ــد دآــاه إليــ  الشــيطان أو مــن  ــب   (915)

ينطبـق آليـ  آنو ـا   مـا أن التشـب  و ار  يقوم بالعمل ت لءلك بل لرغبة  ي  لكن  آر ا يتأ ر ب  ـار اتسـتجابة و 
بالكفار أيباً  ءلك  تار  يلبت ميبسهم أل م  ءلك يلبسو ا و ار  ت يقصد رلـك بـل ألجـل التـو ل مـن الـربد 
مــثي هبــءا الصــدا  مــن اليبــت مكنــ  آنــدما يــراه النــاح يصــد  آليــ  آنــدهم آر ــا أنــ   شــب  بالكفــار .  يشــمل  

 هو الء ور ي الفق . احلرمة أو الكراهة حسب ما 
 .44سور  إبراهيم:  (916)
 .420سور  البقر :  (917)
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إمـام الســلمى وأمـري الــؤمنى و ـري الو ــيى وسـيد الصــديقى  يـا آلــل أنـف الفــارو  األآظـــم 
وأنف الصديق األ رب  يا آلل أنف  ليفت آلحم أمت وأنف  اضل دي  وأنـف منجـث آـداخ  

ي  يـا آلـل أنـف احملجـور بعـدي  أشـهد يا آلل أنف الظلوم بعدي يا آلل  أنف الفار  بعد
اهلل  عـــا  ومـــن حبـــر مـــن أمـــت حثبـــك حـــث  وحـــث  حـــثب اهلل  وان حـــثب أآـــدائك حـــثب 

 .(918)«الشيطان
 الثبا  عل  العقيدة

  ب الثبات آلحم العقيد  الصحيحة والعمل الصاحل  وآدم التهاون ي رلك. مسةلة:
وبالنتيجـــة  (919) مأأأه فةطأأأاعوهفاسأأأتدف قو  و ـــد  ـــال ســـبحان  بالنســـبة إ   رآـــون: 

أد لهــم النــار ي اآل ـــر   مــا أغـــر هم ي الــدنيا  و ــار مـــثي للطءــا  الـــءين  ســروا أنفســـهم 
 وأهليهم وشعوهبم أيباً.

 مـــا  ـــان  ـــوم  رآـــون ي زمنـــ   و ـــان   ولقـــد  ـــان هـــؤت  النـــا قون ي زمـــن الرســـول 
 ألفا م لدآو   مستجيبى  شيطا م  فرآون أول ك   كما  استخا  وم   أ اآوه   ءلك 

 أي: وجد م الشيطان لدآو   للبا ل مستجيبى.
 أرضية االستجابة

اسأأأأتجيبوا هلل : لعــــل اإل يــــان ببــــاب اتســــتفعال مــــن  بيــــل  ولــــ  ســــبحان  (920) مسأأأأةلة
وللرسأأأأول 

اسأأأأتجيبوا لأأأأربخم  و ولــــ   عــــا : (921)
   ــــ ن اإلنســــان الــــءي  يــــب (922)

 أشب  مث يظهره آمليا. يتطلب اإلجابة أوتً نفسيا أو ما
وهــءه  األرضــية النفســية ليســتجابة إ  الشــيطان  ي جانبهــا ات تيــاري   عــد مــن ررائــل 

 ات ي   و د  كون يرمة.
 الفروض أن  اهد اإلنسان نفس   ل   كره  أية  لبية لندا  الشـهوات والشـيا ى  وأيـة 

                                                           

 .0ص 4: جآيون أ بار الرضا  (918)
 .12سور  الث رمل:  (919)
  ول  دام ظل   مسألة  بلحاظ احلكم الشرآل الءي سيء ره بعد اسطر. (920)
 .42سور  األنفال:  (921)
 .27سور  الشورى:  (922)
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ن بطبعــــ  أ ــــل القــــارورات ميكــــن لــــ   رغبـــة  ي مــــا  ــــدآو إليــــ  األبالســــة  و مــــا يكـــره اإلنســــا
 باجملاهد  والرياضة أن  يكره  ار كاب احملرمات. 

ــــــب اإلمــــــام أمــــــري الــــــؤمنى  ــــــة:  و ــــــد  ت ــــــ  »إ  معاوي وت  كــــــن الشــــــيطان مــــــن بءيت
 .(923)« يك

ت يـتمكن الشـيطان الوسوسـة مـن العبـد إت و ـد أآـرض آـن : »و ال اإلمام الصـاد  
 .(924)«ي  ونسل إ يآ  آلحم سرهر ر اهلل واستهان وسكن إ   

أو     ال: احفظ لسانك  عـث  وت كـن الشـيطان مـن : »و ال رجل لإلمام الرضا 
 .(925)« يادك  تءل

 
  740 وللغرة فيه مالحظين

 االغترار الفخري والعاطفي
اتغرتار بالشيطان  د يكـون  كريـاً أو آا فيـاً أو آمليـاً  واأل سـام الثيثـة  ـرتاوح  مسةلة:

 احلرمة والكراهة.بى 
 يمهـا   ـلوات اهلل آليهـا  ان القـوم  ـانوا ليغـرتار بالشـيطان   (927)والظاهر من إ ـي 

 ي  ل األ سام الثيثة ميحظى   ما ان التاريخ يشهد بءلك أيباً.
واتغــرتار الفكــري مــن مصــاديق :  ربيــر اتحنــرامل والتمســك بالتشــكيك حجــة آلــحم آــدم 

 اون مع أئمة الكفر ودآا  البيل وحكام اثور.الد اع آن احلق وآلحم التع
اليتدأأن  واتغـرتار العـا فل مــن مصـاديق : اليــل والر ـون إ  األآــدا   و ـد  ـال  عــا : 

                                                           

 .127و عة  فى: ص (923)
 .77ح الشريعة: صمصبا  (924)
 .123إرشاد القلوب:ص  (925)
 وي بعض النسخ:  وللعث  ميحظى . (926)
[ 471] ســـور البقر :  وأحأأأل اهلل البيأأأ حيـــ) ان الفـــرد احمللـــحم بـــأن يفيـــد الشـــمول   مـــا ي  ولـــ   عـــا :  (927)

 و الءر    ءلك. 
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المؤمنون الخافرين أولياء من  ون المؤمنين
(928). 

الأأنين يتدأأنون الخأأافرين أوليأأاء مأأن  ون المأأؤمنين أيبتغأأون عنأأدهم و ــال آثوجــل: 
زة هلل جميعا  العزة فان الع

(929). 
وال تركنأأوا إلأأ  الأأنين ًلمأأوا فتمسأأخم النأأار ومأأالخم مأأن  ون اهلل و ــال ســبحان : 
أولياء ثم ال تنصرون

(930). 
 أما اتغرتار العملل:  واضح.

ومـــن البـــى أن رلـــك يســـبق  آـــاد  النوآـــان اآل ـــران  ورلـــك ممـــا  ـــد يتجـــ  اإلنســـان حنـــوه 
وللحفــــاظ آلــــحم مــــا  وجهــــ  و رامتــــ  أمــــام  للــــتخلص مــــن آــــءاب الوجــــدان  وو ــــث البــــمري 

ـــــك  ولأأأأأو ألقأأأأأ   بأأأأأل اإلنسأأأأأان علأأأأأ  نفسأأأأأه بصأأأأأيرة اآل ـــــرين  ولكـــــن مـــــع  ـــــل رل
معاذيره

(931). 
إن وعأأأد اهلل حأأأق فأأأال تغأأأرنخم الحيأأأاة الأأأدنيا واليغأأأرنخم بأأأاهلل و ـــد  ـــال ســـبحان : 

الغرور
   والراد بالءرور الشيطان  إر يكثر من  غر اإلنسان وغش  و داآ .(932)

يوم آاشورا  حينمـا رأى  ـفومل األآـدا   السـيل  قـال:  و د  طب اإلمام احلسى 
احلمــــد هلل الــــءي  لــــق الــــدنيا  جعلهــــا دار  نــــا  وزوال  متصــــر ة بأهلهــــا حــــاتً بعــــد حــــال  »

…  ــالءرور مــن غر ــ   والشــقل مــن  تنتــ    ــي  ءــرنكم احليــا  الــدنيا وت يءرنـــكم بــاهلل الءــرور
مث أنــتم رجعــتم  العبــاد أنــتم  أ ــررد بالطاآــة وهمنــتم بالرســول يمــد   ــنعم الــرب ربنــا وبــ ت

إ  رريت  وآرت    ريدون  ـتلهم ولقـد اسـتحور آلـيكم الشـيطان  أنسـا م ر ـر اهلل العظـيم  تبـاً 
ــــا إليــــ  راجعــــون  هــــؤت   ــــوم  فــــروا بعــــد إميــــا م  بعــــداً للقــــوم  لكــــم ولــــا  ريــــدون  انــــا هلل وإن

 .(933)«الظالى

                                                           

 .40سور  هل آمران:  (928)
 . 137سور  النسا :  (929)
 .113سور  هود:  (930)
 .11ـ  12سور  القيامة:  (931)
 .1   ا ر:  33سور  لقمان : (932)
 . صل ي مقتل   122ص 2النا ب: ج (933)
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 .(934)«أيها الناح أحءر م الدنيا واتغرتار هبا: »ري الؤمنى و ال أم
 .(935)«أ رب احلمق اتغرتار: »و ال 
 .(936)«الدنيا حلم واتغرتار هبا ندم: »و ال 
 .(937)«الءفلة  كسب اتغرتار و دين من البوار: »و ال 
 .(938)« ء بالثقة ي العمل وإياك واتغرتار باألمل: »و ال 

 لدينالتراج  عن ا
 حيرم الرتاجع آن الدين وأن ينقلب السلمون آلحم أآقاهبم.  مسةلة:

  نــ  اشــد حرمــة مــن آــدم الــد ول ي الــدين  ألنــ  ار ــداد  واتر ــداد أشــدا مــن الكفــر ي 
بعض األحكام   ما ر ـر ي موضع   ولا  ي  مـن إضـعامل جبهـة الـؤمنى  وإ ـاد التشـكيك 

ورلـك  ـان مـن مططـات الشـر ى النـا قى زمـن الرسـول  ي  فو هم  والبلبلـة ي أوسـا هم 
 .ي العارك وغريها 

وقالأت طائفأة مأن أهأل الختأاب  منأوا بالأني أنأزل علأ  الأنين  منأوا  ال سبحان : 
وجه النهار واكفروا  خره لعلهم يرجعون

(939) . 
أف ن ما  أو قتل انقلبتم عل  أعقابخمو ال  عا : 

(940). 
 . آثوجل آن ردهتم بعد نبي  وهءا إ بار من اهلل

: (941)ي  طبتــــ  يـــوم الءــــدير بعـــد مــــا  ـــرأ هــــءه اآليـــة البار ــــة و ـــد  ــــال رســـول اهلل 
معاشر الناح ان  سيكون من بعدي أئمـة يـدآون إ  النـار ويـوم القيامـة ت ينصـرون  معاشـر »

ياآهم ي الــدرك النــاح إن اهلل وأنــا بري ــان مــنهم  معاشــر النــاح ا ــم وأنصــارهم وأ بــاآهم وأشــ

                                                           

 .112ص 1 نبي  اخلوا ر ونثهة النواظر: ج (934)
 .372ح 14غرر احلكم: ص (935)
 .4320ح 131غرر احلكم: ص (936)
 .1717ح 400غرر احلكم: ص (937)
 .10التحصى تبن  هد: ص (938)
 . 74ران:سور  هل آم (939)
 .122سور  هل آمران:  (940)
 .122سور  هل آمران:  (941)
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 .(942)…«األسفل من النار ولب ت مثوى التكربين
إن النــــيب لــــا  ــــبض ار ــــد النــــاح آلــــحم أآقــــاهبم  فــــاراً إت ثيثــــاً : »وآــــن أ  آبــــد اهلل 

 .(943)«سلمان والقداد وأبو رر الءفاري
إن الــــــءين ار ــــــدوا آلــــــحم أدبــــــارهم آــــــن اإلميــــــان بــــــرت هم وتيــــــة آلــــــل أمــــــري : »وآنــــــ  

 .(944)«الؤمنى
 .(945)«ل  غيبة ير د  يها أ وام»أن  و د ورد ي أ بار غيبة اإلمام النتظر 

 .(946)«اللهم إين أسألك إميانا ت ير د»وي الدآا : 
 وهلا  آليها السيم :  وللءر   ي  ميحظى  الراد بالءر  : اتغرتار واتخنداع  يع : ا م 

و   وهتا ــــ   وهلــــءا رجعــــوا آلــــحم أدبــــارهم اغــــرتوا بالشــــيطان  وتحظــــوا أمــــره واســــتمعوا إ   ــــ
 القهقرى.

نظرا أل ادهتا الظر ية  وهو أو ع  (947)بـ  ي  بدل  البا   وت خيفحم اللطا ي  عبريها 
من با  السببية ي القام  إر يتبمن معىن  صويريا يكون الظرومل  يـ   الءـر   والظـرمل  دائـر  

 الشيطان .
 هل اه حاب كالنجوم؟

الفقرات من  لماهتا  آليها السيم  وما سبقها وسيلحقها  كشـا النقـاب هءه  مسةلة:
آن آدم  حة التمسك بعموم ما ر ر ي  تب العامـة مـن أمثـال:  أ ـحا   ـالنجوم بـأيهم 

 ا تديتم اهتديتم .
 ما ر رت  آليها السيم :   ألفا م لدآو   مسـتجيبى  وللءـر      را  ان أ حاب  
هبـكم  وجــد م  فا ـا..  ـومستم غــري إبلكـم.. أت ي الفتنـة ســقطوا..  يـ  ميحظـى  مث استن

و تـــــاب اهلل بـــــى أظهـــــر م .. و ـــــد  لفتمـــــوه ورا  ظهـــــور م.. و ســـــتجيبون هلتـــــامل الشيطــــــان 
                                                           

 يوم الءدير آلحم اخللق  لهم. احتجاج النيب  04اتحتجاج: ص (942)
 .0ات تصاص: ص (943)
 سور  يمد. 320ص 4 فسري القمل: ج (944)
 .317 مال الدين: ص  (945)
 .من أدآية اإلمام الكاظم  127البلد األمى: ص (946)
 آليها السيم :  وللءر   ي   ومل  قل  وللءر  ب  .أي  وهلا   (947)
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الءــــوي.. والوآـــد القيامــــة وآنـــد الســـاآة خيســـر البطلـــون... وســـرآان مـــا أحـــدثتم.. حـــىت إرا 
 البيان.. وأشر تم بعد اإلميان.. اخل .دارت بنا رححم اإلسيم..  أج حثد بعد 

 كيا ميكن أن يكونوا  النجوم و يا  وز أن يقـال:  بـأيهم ا تـديتم اهتـديتم ؟ و يـا 
 يكون هنالك  آشر  مبشر  باثنة ؟

أفأأأ ن مأأأا  أو قتأأأل ومـــا  يمهـــا  آليهـــا الســـيم  إت إيبـــاح و فصـــيل  لقولـــ   عـــا : 
انقلبتم عل  أعقابخم

(948). 
ا  آليهــا الســيم  هاهنــا  كشــا آــن أن  ثــرياً مــن الهــاجرين واألنصــار ي بــل إن  لماهتــ

الدينة احنر وا آـن جـاد  الصـواب ولـءا  ـان  طاهبـا وآتاهبـا شـامي للكثـري مـن أ ـحاب النـيب 
 (949). هءا وي الروايات الصحيحة:  أهل بيت  النجوم بأيهم ا تديتم اهديتم . 

آـن  ـول اهلل:  سـألف أبـا آبـد اهلل »لنـءر  ـال: وي  فسري العياشـل آـن احلسـى بـن ا
أف ن ما  أو قتأل انقلبأتم علأ  أعقأابخم  القتـل أم الـوت   ـال: يعـ  أ ـحاب   علـوا مـا

 .(950)« علوا
مأأن يرتأأد إن الخا بــة لقولــ  آــث وجــل »وي  أويــل اآليــات آــن آلــل بــن إبــراهيم  ــال: 

مأأأنخم عأأأن  ينأأأه
بعـــد و ا ـــ  وغصـــبوا هل يمــــد الـــءين ار ـــدوا  أل ـــحاب النــــيب  (951)

 .(952)«حقو هم

                                                           

 .122سور  هل آمران:  (948)
 .122ح 00ص 2غوايل الل ايل :ج (949)
 سور  هل آمران. 422ص 1 فسري العياشل: ج (950)
 .12سور  الائد :  (951)
 .12سور  الائد  : 111 أويل اآليات: ص (952)
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 ثم استنهضخم فوجدكم خفافا

 وقور عند الهزاهز
حيــرم آلــحم اإلنســان أن يكــون  ألعوبــة  بيــد الشــيطان و أدا   ياعــة  بيــده  أو بيــد  مسأأةلة:

ســائر  ــوى الشــر والبــيل  حبيــ)  ــده   فيفــا  آنــد اتســتثار   غبــوبا  آنــد التهــيج. بــل 
ن و وراً آند اهلثاهث  ميزماً للحق  حبي) تمييل إ  هءا اثانـب وراك  آلحم اإلنسان أن يكو 

  ان البعض   ستفثه  األحداك  ينفجر ضد احلق أو يتخء  رارات مرجتلة.
وآلـــحم اإلنســـان أيبـــاً أن ت يكـــون مستســـلما للعوا ـــا الســـي ة أو مهبـــا هلـــا   الءبـــب 

آليـ  أن يكـون ثقـييً ي احلـق   مـا  والشهو  واثنب واخلومل والشرر وما أشب  رلك  بل  ب
 . (953)«  ثول اثبال وت  ثل» ال أمري الؤمنى آلل  آلي  الصي  والسيم  لولده: 

 .(954)« ن ي الشدائد  بوراً وي الثتزل و وراً : »و ال 
ينبءــــل للمــــؤمن أن يكــــون  يــــ   ــــان  صــــال: و ــــور آنــــد » ــــال:  وآــــن أ  آبــــد اهلل 
لــــبي   شــــكور آنــــد الر ــــا    ــــانع مبــــا رز ــــ  اهلل  تيظلــــم األآــــدا   وت اهلثاهــــث   ــــبور آنــــد ا

 .(955)«يتحامل لأل د ا   بدن  من  ي  عب  والناح من  ي راحة
 ــفة الــؤمن:  ــو  ي ديــن  وحــثم ي لــى  وإميــان ي يقــى  وحــرص ي » ــال:  وآنــ  

حلـــم  وشـــكر ي  قــ   ونشـــاط ي هـــدى  وبـــر ي اســـتقامة  واغمــاض آنـــد شـــهو   وآلـــم ي 
ر ــق  وســخا  ي حــق  و صــد ي غــىن  وجتمــل ي  ا ــة  وآفــو ي  ــدر   و اآــة ي نصــيحة  
وورع ي رغبــة  وحـــرص ي جهـــاد  و ـــي  ي شــءل  و ـــرب ي شـــد   وي اهلثاهـــث و ـــور  وي 

 .(956)احلدي)« الكاره  بور  وي الر ا  شكور..
 وت يكون  ما  ال الشاآر:

 ئشأأأأأةكريشأأأأة فأأأأأي مهأأأأأ  الأأأأأريح طا
 

 ال تسأأأأأأأأأتقر علأأأأأأأأأ  حأأأأأأأأأال مأأأأأأأأأن القلأأأأأأأأأق 
  

                                                           

 .11 ج البيغة: اخلطبة  (953)
 .0472ح 404غرر احلكم: ص (954)
 .17ح 00اجمللت  174األمايل للشيخ الصدو : ص (955)
 .4مسون  صلة من  فات الؤمن ج 171اخلصال: ص (956)



 

 177 

 وهلا  آليها السيم :  مث استنهبكم  يع : أن الشيطان أوتً هتا بكم  لما ره م  د 
استجبتم ل   لب  وضكم باألمر    ن  ل  مبطل أو يق يدآو الناح أوتً بالقول    را رأى 

ات أيبــاً  دآــاه رلــك إ   ــيهم اتســتجابة النفســية ومــا أشــب  وآلــحم  ــعيد الكلمــات والشــعار 
 دآوهتم للعمل ووضع الخطب العملل هلم.

  وجــد م  فا ــا  أي ي احلر ــة  ســراآا  يهــا  مبــادرين إ  مــا دآــا م إليــ  ولســتم بثقــاٍل 
فاستدف قومه فةطاعوه لثمون احلق   ما  ال سبحان  و عا  بالنسبة إ   رآون 

(957). 
 اه ل: النهضة أم التحفظ؟

  ل  النهبة  و التحرك ؟ هل األ مسةلة:
 أم األ ل  اتحتياط  و التحفظ ؟ 

 أم األ ل  إحقا  احلق ؟
الظــاهر انــ  ليســف النهبــة أ ــيً وت الثــور  وت احلر ــة  إر  ــد يســتنهض الشــيطان النــاح 
للثــور  آلــحم وضــع  ــائم   مــا  الــف   ــلوات اهلل آليهــا :  مث استنهبــكم  وجــد م  فا ــا  

إن احلســن : »وآية واتنقيبــات العســكرية  مث انــ   ــال رســول اهلل و مــا ي الثــورات الشــي
 .(958)«واحلسى إمامان  اما وإن  عدا

يأأا أيهأأا الأأنين  منأأوا مأأا لخأأم إذا ولــيت األ ــل الســكون والــتحفظ أيبــاً   ــال  عــا : 
قيل لخم انفروا في سبيل اهلل اثاقلتم إل  اهر 

(959). 
 «.أ رحالسا ف آن احلق شيطان »وي احلدي): 

 .(960)«أ بل اثهاد  لمة حق آند إمام ظامل»و: 
 و.. (961)«آند سلطان جائر»وي بعض األحادي): 

بل  إحقا  احلق  هو األ ل   قد  كون النهبة والثور   ريقا الي   و د يكون السـكون 
                                                           

 .12سور  الث رمل:  (957)
  31  الســــائل اثاروديــــة: ص323  الفصــــول الختــــار : ص32ص 4  اإلرشــــاد: ج411آلــــل الشــــرائع: ص (958)

 .30   فاية األثر: ص20ص 4  متشاب  القرهن: ج20النكف ي مقدمات األ ول: ص
 .30سور  التوبة:  (959)
 .422ص 4 نبي  اخلوا ر ونثهة النواظر:ج (960)
 .131ح 234ص 1غوايل الل ايل: ج (961)
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ــــــال  ــــــة  ــــــابن اللبــــــون ت ظهــــــر  ري ــــــب وت ضــــــرع : »والــــــتحفظ  ــــــءلك     ــــــن ي الفتن
 .(962)« يحلب

ن األمــر بـــالعرومل والنهـــل آــن النكـــر آــرب أســـلوب القاومـــة الســلبية: مـــن آـــدم و ــد يكـــو 
 التدريت  اثلوح ي الدار  وآدم الءهاب للعمل  وسائر ما يسمحم اليوم بالعصيان الدين.

و ــان أمـــري الـــؤمنى  آليــ   ـــلوات اهلل وســـيم   هـــو أول مــن اســـتخدم أســـلوب القاومـــة 
 انف السيد  الثهرا   آليها السـيم  هـل أول مـن اسـتخدمف السلبية ضد احلكومة اثائر   و 

 ـــاحل معاويـــة واإلمـــام  رلـــك األســـلوب  ـــءلك. ومـــن هـــءا البـــاب نـــرى أن اإلمـــام احلســـن 
 حارب يثيد والتفصيل ي يل . احلسى 

آــن الكــيم والســكوت  ومثــل مــا ر رنــاه مــا جــا  ي الســكوت ومــا أشــب    قــد ســ ل 
كل واحد منها ه ات    را سلما من اآل ات  الكيم أ بـل مـن ل: »أيهما أ بل؟  قال 

السكوت   يل و يا راك يـابن رسـول اهلل   ـال ألن اهلل آثوجـل مـا بعـ) األنبيـا  واألو ـيا  
بالســــكوت  إ ــــا يبعــــثهم بــــالكيم  وتاســــتحقف اثنــــة بالســــكوت  وت اســــتوجب وتيــــة اهلل 

ـــار بالســـكوت  وت جتنـــب ســـخب اهلل بالســـكوت  إ ـــا رلـــك  لـــ   بالســـكوت  وت  و يـــف الن
بــالكيم  ومــا  نــف ألآــدل القمــر بالشــمت  انــك  صــا  بــل الســكوت بــالكيم ولســف 

 . (963)« صا  بل الكيم بالسكوت
 .(964)«السكوت آند البرور  بدآة: »و ال أمري الؤمنى 

 .(965)«ت  ري ي السكوت آن احلق  ما ان  ت  ري ي القول باثهل: »و ال 
 .(966)«رأح احلكمة لثوم احلق و اآة احملق: » و ال
 .(967)« ري األمور ما أسفر آن احلق: »و ال 
 .(968)«احلق أحق أن يتبع: »و ال 

                                                           

 الفصل التاسع ي الفتنة. 12071ح 202  وغرر احلكم: ص1 ج البيغة:  صار احلكم  (962)
 .311اتحتجاج: ص (963)
 .171ح 473غوايل الل ايل: ص (964)
 .771ح 72احلكم: صغرر  (965)
 .034ح 17غرر احلكم: ص (966)
 .741ح 00غرر احلكم: ص (967)
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 .(969)«الثموا احلق  لثمكم النجا : »و ال 
 .(970)وي رواية  غنم « من نصر احلق أ لح: »و ال 
 . (971)« ولوا احلق  ءنموا  واسكتوا آن البا ل  سلموا: » و ال 
 

  773 فةلفاكم غضابا   774 واحمشخم 

 من أسلحة الشيطان
يلـثم التعـرمل آلـحم  أسـلحة الشـيطان    ـ ن التعـرمل آلـحم أسـلحة العـدو مـن أهـم  مسةلة:

آوامـــل القـــدر  آلـــحم التصـــدي هلـــا ومواجهتهـــا  ومـــن أمههـــا القـــو  الءبـــبية والعصـــبية اثاهليـــة 
 والقومية والعائلية وغريها.

 آليهـا :  وأمحشـكم   قــد أثـار  ـيهم الشــيطان العصـبية واحلســد  مـا  الـف   ــلوات اهلل
 قــد  ــان  تــل مــنهم بــأمر مــن اهلل ورســول  ـ  ثــرياً ورلــك  ضــد و ــل الرســول اإلمــام آلــل 
 ي العارك والءثوات؟ إبان مواجهتم للرسول األآظم 

  قالوا:  يا جتتمع النبو  واخلي ة ي بيف واحد؟
ه بـ  شد   نمره ي رات اهلل   ولو حكـم حلملهـم آلـحم احلـق و يا يتأمر آليهم من آر و 

 مره وحلوه.
 العصبية العائلية  انف سببا  واألضءان الشخصية  انف سببا ه ر  واحلسد  ان آاميً 

أم يحسدون الناس عل  ما  تاهم اهلل من فضلهثالثاً  ما  ال  عا : 
(974). 

حيــــــ) حســــــدهم  ة أهــــــل البيــــــف و ــــــد نثلــــــف هــــــءه اآليــــــة ي أمــــــري الــــــؤمنى واألئمــــــ

                                                                                                                                                                      

 .717ح 07غرر احلكم: ص (968)
 .700ح 07غرر احلكم: ص (969)
 .770و 771ح 07غرر احلكم: ص (970)
 .700ح 72غرر احلكم: ص (971)
 وي بعض النسخ:  وأحشمكم . (972)
 وي بعض النسخ:  آطا اً . (973)
 .12سور  النسا :  (974)
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 .(975)الناح
 واخلومل آلحم الصاحل الشخصية  ان العامل الرابع.. إ  غري رلك.

 وهلــــا  آليهــــا الســــيم :  وامحشــــكم  أي: أغبــــبكم الشــــيطان    ألفــــا م غبــــابا : أي 
 وجد م  ءببون لءبب .

 وت خيفحم أن  محش  و حشم   يمها ورد مبعىن: أغب ب  .
محشكم  ألفا م آطا ا  مـن العطـا مبعـىن اليـل  وهـءا يصـح آلـحم  وي بعض النسخ:  وا

:  أغبــبكم  وجــد م مــائلى إليــ   أو  مجعكــم  وجــد م منعطفــى إ  (976) ــل معنيــل محــش
 ما مجعكم آلي  .

وآلــــــحم إراد  معــــــىن  اثمــــــع   كــــــون هــــــءه الفقــــــر  مشــــــري  إ  معــــــىن جديــــــد زائــــــد آلــــــحم 
 إ  معىن ه ر. استنهبكم   ما  انف آلحم رلك العىن مشري  

 الشيطان وسياسة الدطوة خطوة
يتبمن  يمها   لوات اهلل آليها  اإلشار  إ  أسـلوب مـا ر يسـتخدم  إبلـيت  مسةلة:

وشــــيا ين    ــــان مــــن أ ــــوى أســــلحة الشــــيطان الــــرجيم ي ا ــــطياد الــــؤمنى هــــو  التــــدرج  ي 
 اللقــــــا   مث الثنــــــا اســــــتدراجهم   هــــــو يــــــثين لإلنســــــان النظــــــر   مث اتبتســــــامة  مث احلــــــدي)  مث

باألجنبية  وهو يثين لإلنسان السـكوت آـن الظـامل  مث  ـتح حـوار معـ   مث زيار ـ   مث الـءوبان 
 ي حبر آطا ا   حىت النخاع..

 وهكءا وهلم جرا.
 قـــد  ا لـــع الشـــيطان رأســـ  مـــن مءـــرزه    ها فـــا بكـــم     ألفـــا م    مث استنهبـــكم   

 … وامحشكم 
 .(977) اشد الءنوب ما استهان ب   احبها   ول  ورلك من أسرار ما ورد من 

 وي احلدي) أن:  السي ات بعبها ه ء بعنق بعض .

                                                           

أ ـا نثلـف ي آلـل »و يـ :  442ص 7  وشرح  ـج البيغـة تبـن أ  احلديـد: ج002راجع  مال الدين: ص (975)
 وما  ص ب  من آلم.» 

 محش : اغبب  وهيج   ومحش : مجع . (976)
 .277  320 ج البيغة:  صار احلكم  (977)
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سنستدرجهموي اآلية الشريفة: 
(978). 

 يجب احلءر واتحتياط آند أول  طو   وان  انف ي حد راهتا غري يرمـة   ـان  لكـل 
و أ ــوك  (979)قــع  يــ  ملــك محــحم وان محــحم اهلل يارمــ    مــن ر ــع حــول احلمــحم أوشــك أن ي

 .(980)دينك  احتب لدينك 
وهــءا اتســلوب يســتخدم  الشــيطان مــع مــن لــ  بعــض القــو  واحلصــانة  أمــا هــشا اإلميــان 

  ان  يستجيب ل  مبجرد إشار  واحد   قب  و د  ان البعض  ءلك.
ولعــل  يمهــا  آليهــا الســيم  منصــرمل إ  القســم األول  أمــا القســم الثــاين  كــانوا آلــحم 

بــــــل منــــــء إســــــيمهم  ســــــبق معــــــ   و ــــــانوا خيططــــــون لألمــــــر  بــــــل و ــــــا  الرســــــول و ــــــا  م
 .(981)الظاهري
 

  703 غير كربخم  704 فوسمتم غير ابلخم، وور تم 

 التصر  في ملك الغير
حيـرم ـ حرمـة نفسـية ومقدميـة ـ : أن يسـم اإلنسـان غـري ابلـ  وأن يـرد غـري مشـرب    مسأةلة:

                                                           

 .22  وسور  القلم: 104سور  األآرامل:  (978)
 .03ص 4غوايل الل ايل: ج (979)
 . 7ح 33اجمللت  403ألمايل للشيخ الفيد: صا (980)
:بـل إجابة آلحم سؤال:  يا اسلما ومل اسلما  وآـاً أو  رهـاً؟  قـال إشار  إ  حدي) اإلمام الصاد   (981)

: ما اسلما  وآاً وت  رهـا  وا ـا اسـلما  معـاً   قـد  انـا يسـمعان  ال »و ي :  203 معاً  راجع اخلرائج ص
ن يقـول: هـو نـيب ميلـك الشـر  والءـرب و بقـحم نبو ـ  إ  يـوم القيامـة  ومـنهم مـن يقـول: من أهل الكتاب منهم مـ

 ـل   ميلك الدنيا  لها ملكاً آظيماً وينقاد ل  أهل األرض   د ي  يمها ي اإلسيم  معاً ي أن  عل يمد
ة  كمنـوا لـ  وجـا  جربائيـل ليلـة العقبـ واحد منهما وايل وتية   لما أيسا من رلك  دبرا مع مجاآة  تل يمـد 

بءلك   و ا آلـحم العقبـة و ـال: يـا  ـين  يـا  ـين  يـا  ـين  أ رجـوا  ـاين ت أمـر حـىت أرا ـم   وأ رب يمد 
بعد  تل آثمان  معاً ي أن   لكم  د  رجتم  و د مسع رلك حءيفة  ومثلهما  لحة والثبري  هما بايعا آلياً 

ليـاً آلـحم وتيـة  ت وآـاً وترغبـة  وت إ راهـاً وت اجبـاراً   لمـا أيسـا مـن وا  علهما  ليهما آلل بن أ   الب 
 «. نكثا العهد و رجا آلي  و عي ما  عي رلك من آلل 

 وي بعض النسخ:  أوردد . (982)
 وي بعض النسخ:  مشربكم . (983)
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يأا أيهأا الأنين  منأوا ال إت ب رنـ    ـال  عـا :  ان التصرمل ي ملك الءـري أو حقـ  ت  ـوز 
تةكلوا أموالخم بينخم بالباطل إال أن تخون تجارة عن ترا 

(984). 
 .(985)«ل ي يتوى حق امرئ مسلم: »و ال 

 وجهان للقضية
:   ــومستم غــري ابلكــم  الوســم آبــار  آــن : الكــل   ووضــع آيمــة آلــحم الشــل   وهلــا 

أو لـءاك  وهـءا  شـبي  ت ـءهم اخلي ـة وغصـبهم  ـدك مبـن  يعرمل هبا ان  ملك هلءا الشـخص
يســتويل آلــحم ابــل غــريه  يجعلهــا لنفســ  غصــبا و بــا   مــن يســم ابــل النــاح بســمة نفســ  حــىت 
يســتويل آليــ  ويســتملك  متــءرآا بالعيمــة  و مــن يــد ل ويــرد آلــحم غــري مشــرب   انــ  غا ــب 

 للمشرب.
لب وآقــد إ ــاب:  مــا لــيت هلــم  ــد ولكيمهــا  آليهــا الســيم : هنــا  آقــدان  آقــد ســ

 ومسوه  وما هو لءريهم مل يسمحوا ل  بومس  والتصرمل  ي .
وبعبار  أ رى : اخلي ة ليسف لكم بل هل لءري م  والتصرمل  يها  ان لءـري م  اختـء وه 

 ألنفسكم.
 وهلـــــا  آليهـــــا الســـــيم :  ووردد غـــــري شـــــربكم  وي بعـــــض النســـــخ  أوردد  وي بعبـــــها 

 والكل مبعىن واحد  قريباً. (986)ا شربا ليت لكم  وي بعبها  مشربكم  وأورد وه
 : آبار  آن احلبور آلحم الا  والصريور  إلي .(987) الورد 

ولما ور  ماء مدين : ما  ال سبحان  ي  صة موسحم 
(988). 

  ا م أوردوا هباهلم آلحم ما  غريهم.
اآة الت هلا الب ر أو النهر  يكـون و الشرب  بالكسر آبار  آن: احلظ من الا   تن اثم

لكـل واحــد مـنهم حــظ  يـ   مــن سـاآة أو ســاآتى أو ا ثـر أو ا ــل  وها ـان اثملتــان  نايتــان 

                                                           

 .47سور  النسا :  (984)
 .311ص 1غوايل الل ايل: ج (985)
 طلق آلحم نفت الا  أيباً   ما هو الشأن ي الصدر اليمل.الشرب: موضع الشرب  وي (986)
 الورد: هو اتسم من ورد  والصدر: الورود. (987)
 .43سور  القصص:  (988)
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 آن ا ء القوم ما ليت هلم حبق من اخلي ة واإلمامة و دك وغري رلك  ما وضحناه.
 تخيفحم.  ما  (989)مث إن احلرمة  رت ب آلحم  ي العنيى: احلقيقل واجملازي الكنائل

وان وســـم ابـــل الءـــري يـــرم نفســـل مبـــا هـــو  صـــرمل ي ملـــك الءـــري  و ريقـــل باآتبـــار  ونـــ  
 مقدمة ليستيي  والتملك و ثبيف رلك.

يـرم نفسـل ومقـدمل   ـان نفـت هـءا اتدآـا  ـ مـن  وادآا  اخلي ة أيباً لءري و ـي  
 للخي ة يرم مقدمل.غري أهل  ـ مبا هو هو يرم نفسل  ومبا هو  ريق إ   علية الءصب 

 مصا رة الحقوق
ــــر  رلــــك مسأأأأائل:  حتــــرم مصــــادر  حقــــو  اآل ــــرين  وانتهــــاك حــــرمتهم   مــــا حيــــرم   ربي

و التعليل  ل  و  ءطيت   حتف آنـوان  الصـلحة العامـة  أو مـا أشـب  رلـك   انـ  إغـرا  و لبـيت 
لقـى وغـريهم و داع و بليل  ما هو شـأن  ـل  ـاغ وجبـار وجـائر  وحيـرم  ربيـر اآل ـرين متح

 آمل اثائر أيباً.
بـــــــ  ألن  يــــــ   و ــــــد آلــــــل القــــــوم مصــــــادرهتم اخلي ــــــة وغصــــــبهم حــــــق اإلمــــــام آلــــــل 

  وألن  لمــة العــرب ت جتمــع آليــ  لكثــر  مــن  تــل مــنهم إبــان مــواجهتهم للرســول (990)دآابــة 
  وتنــ  حــدك الســن  و مــا  الــف  آليهــا الســيم   ابتــدارا زآمــتم  ــومل الفتنــة  وشــب  

 رلك.
إر الســبب احلقيقــل   وحقيقــة األمــر غــري رلــك  مــا  ــرحف بــ  الســيد   ا مــة الثهــرا  

 ان  ظهر  يكم حسـكة النفـا .. وهـدر  نيـق البطلـى.. وا لـع الشـيطان رأسـ  مـن مءـرزه.. 
 ها فا بكم.. مث استنهبكم.. وامحشكم..    ـ   والفا  للتفريع  ومستم غري ابلكم.. .

ســبب احلقيقــل ورا  مصــادر  احلكومــات اثــائر  أمــيك نعــرمل ال وآلــحم ضــو   يمهــا 
 الناح وثرواهتم و أميم بعبها للشر ات الكربى والعادن والصناآات األم وغريها.

مث إن   شمل التكنية بــ  ومسـتم غـري ابلكـم ووردد غـري مشـربكم  : سـر    اتآتبـار    مـا  
                                                           

العىن احلقيقل هـو وسـم اإلبـل وورود مشـرب الءـري  واجملـازي هـو غصـب اخلي ـة  مـا هـو القصـود مـن  يمهـا  (989)
. 

 صــل ي  413ص 3  وراجــع النا ــب: ج124ص 14  وج101وص 41ص 1راجــع شــرح  ــج البيغــة: ج (990)
معـاين « ما من مـؤمن إت و يـ  دآابـة: »  هءا و د ورد أن أ ل الدآابة من  فات الؤمن  ال  حساده 

 .177ومستطر ات السرائر: ص 172باب معىن الدآابة  ومشكا  األنوار: ص 102األ بار: ص
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مــا يصــنع   ســرا  الثــور     و   ــان  ــفة القــوم يومــءاك  وهــو مشــمول ت ــي   يمهــا 
 والءين يتخءون سياسة ر وب الوج وأشباههم.

و ـــان مـــن رلـــك ســـر ة ألقـــاب أمـــري الـــؤمنى ومـــو  الوحـــدين آلـــل ابـــن ا   الـــب  آليـــ  
 .(991)السيم 

 .(992)ومن  سر ة الفبائل واألجماد والبطوتت والتاريخ الشر  أيباً 
صــديق األ ــرب وهــو الفــارو  يفــر   انــ  ال  ــءوا حبجــث  آلــل : » ــال رســول اهلل 

ــــ  هــــداه اهلل ومــــن أبءبــــ  أبءبــــ  اهلل  ومــــن ختلــــا آنــــ  يقــــ   بــــى احلــــق والبا ــــل  مــــن أحب
 .(993)«اهلل

يا آلل أنـف الفـارو  األآظـم … يا آلل أنف إمام السلمى وأمري الؤمنى: »و ال 
 .(994)«وأنف الصديق األ رب
ق األ ــرب  الســيم آليــك أيهــا الفــارو  الســيم آليــك أيهــا الصــدي: »وورد ي زيار ــ  

 .(995)«األآظم
 .(996)«آلل سيا اهلل آلحم أآدائ : »و ال رسول اهلل 

 .(997)«أنا سيا اهلل آلحم أآدائ  ورمحت  آلحم أوليائ : »و ال أمري الؤمنى
 جواز الخناية

الكناية ي اخلطـاب جـائث   بـل هـل ممـا  ـد حيسـن ويـرجح  وليسـف الكنايـة  ـءباً   مسةلة:
هاهنــا:   ــومستم  مــا ســبقف اإلشــار  إليــ   والكتــاب والســنة ملي ــان بــءلك  ومنــ   يمهــا 

 غري ابلكم ووردد غري مشربكم .
 ـــان اليـــثان ي الكـــءب لـــيت حجـــم الكـــيم وت هيكلـــ  وشـــكل   ولـــءا  ـــالوا  ـــرج آــــن 

                                                           

 يا اهلل  و أمري الؤمنى .. اخل.من ألقاب   الصديق  و الفارو   و س (991)
 . وضع حدي) اخلو ة ي  بال حدي) سد األبواب راجع  الءدير  للعيمة األمي    (992)
 .0ح 70اجمللت  073راجع األمايل للشيخ الصدو : ص (993)
 .13ح 0ص 4: جآيون أ بار الرضا  (994)
 .70الثار: ص (995)
 .0ح 3اجمللت  11األمايل للشيخ الصدو : ص (996)
 .113ص 3النا ب: ج (997)
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 .(998)الكءب التورية والبالءة واإلغرا  والكناية
ن البالءـة  ـو  الوا ـع بقليـل  أمـا اإلغـرا   هـو  ـو  الوا ـع والفر  بـى البالءـة واإلغـرا : إ

بكثري   قد يقـول: اسـتقبل  مـن أهـل الدينـة مائـة  و ـد يقـول: اسـتقبل   ـل أهـل الدينـة  بينمـا 
 ي األول مل يستقبل  مثي إت  انون وي الثاين مل يستقبل  إت نصا أهل الدينة.

ا أشب   تن اتسـتهثا  لـيت مـن مقولـة اخلـرب  وهكءا  رج آن الكءب مثل اتستهثا  وم
 بل من مقولة اإلنشا   واإلنشا  ت مسرح للكءب والصد   ي .

نعم  د يكءب اإلنشا  باآتبار  ونـ   ريقـا إ  اخلـرب  مـثي يقـول:  فبـل إ  دارنـا   انـ  
انشـــا   لكنـــ   ـــاب بأنـــك  كـــءب  ويـــراد  كـــءيب  صـــده الـــوا عل  أي مـــا أراده أن يفهمنـــا 
بالكيم  يع  انك ت  قصد  الدآو   آـن جـدا  وا ـا  قصـده  ـداآا أو هـثت  مـا ر رنـاه ي 

 .(999)حاشية النطق
 

 هنا والعهد قري 

 حرمة نقض العهد
حيــرم نقــض العهــد  وأشــد منــ  حرمــة بــل هــو مــن أشــد الكبــائر: نقــص آهــد اهلل  مسأأةلة:

 بقة.ورسول   ومثل نقض آهد بيعة الءدير يعد من الكبائر الو 
 ورلك بدتلة العقل والنقل.

وهءا خبيمل الوآد   ان الشهور بـى الفقهـا  آـدم حرمـة  لفـ   وان  ـان الو ـا  بالوآـد 
 من الصفات احلسنة.

والفر  بى العهد والوآد  ان العهد ما يقع ي العهـد   وأمـا الوآـد  هـو مـا يـتلفظ بـ  مـع 
  ومــن هــءه اثهــة يقــال:  العهــود القصــد مــن دون أن يكــون  ــءلك   العهــد ه ــد مــن الوآــد

 بى الدول   و العاهدات الدولية   وت يقال الوآود بى الدول  إ  غري رلك. 
 ومن  لك الفرو : أن العهد آقد وليت الوآد آقداً.

إ   وإرا آلمنــا بــأن العهــد واجــب الو ــا   مــا بالــك بعهــد يعهــده رســول رب العــالى
                                                           

 .33ص 4للتفصيل راجع موسوآة الفق    تاب الكاسب احملرمة: ج (998)
 مطوط.. وللتفصيل راجع أيبا  تاب  البيغة  لإلمام الؤلا  دام ظل  .  (999)
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ـ  ا ة مع  أ يدا   التكرر  بأن  آهـد آهـده اهلل  نى آلل األمة؟ ـ وهل  ي ة أمري الؤم
يأا أيهأا الرسأول بلأغ مأا أنأزل إليأك مأن ربأك إلي  ليبلءـ  األمـة؟!.  مـا ي القـرهن احلكـيم: 

وان لم تفعل فما بلغت رسالته واهلل يعصمك من الناس
(1000). 

وأوفوا بعهد اهلل إذا عاهدتمو ال  عا : 
(1001). 

نين ينقضأون عهأد اهلل مأن بعأد ميثاقأه ويقطعأون مأا أمأر اهلل بأه أن الو ال سـبحان : 
يو ل

(1002). 
وبعهد اهلل أوفواو ال  عا : 

(1003). 
وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسبوالو ال سبحان : 

(1004). 
وأوفوا بعهدي أو  بعهدكمو ال  عا : 

(1005). 
 ؤمنى وإمامت  و ي ت .و د ورد ي العديد من الروايات  فسري العهد بوتية أمري ال

الأأنين ينقضأأون عهأأد اهلل فــل  فســري القمــل ي اآليــة البار ــة: 
نثلــف » ــال:  (1006)

هءه اآلية ي هل يمد وما آاهدهم آلي  ومـا أ ـء آلـيهم مـن اليثـا  ي الـءر مـن وتيـة أمـري 
يعـ   النين ينقضون عهد اهلل مأن بعأد ميثاقأهواألئمة من بعده  وهو  ولـ :  الؤمنى 

بءــــــدير  وهــــــو الــــــءي أ ــــــء اهلل آلــــــيهم ي الــــــءر  وأ ــــــء رســــــول اهلل  أمــــــري الــــــؤمنى 
 .(1007)« م

                                                           

 .07سور  الائد :  (1000)
 .71سور  النحل:  (1001)
 .47سور  البقر :  (1002)
 .114سور  األنعام:  (1003)
 .32 : سور  اإلسرا (1004)
 .22سور  البقر :  (1005)
 .41سور  الرآد:  (1006)
 سور  الرآد. 303ص 1 فسري القمل: ج (1007)
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واوفأأوا بعهأأد اهلل إذا عاهأأدتم والتنقضأأوا اإليمأأان وروي أيبــاً ي  فســري  ولــ   عــا : 
بعد توكيدها

 . (1009)أ ا نثلف ي وتية أمري الؤمنى آن أ  آبد اهلل  (1008)
 .(1010)إ  غريها

 

 خلم رحي وال

 وهلا  آليها السيم :  والكلم رحيب  أي اثرح   ان الكلم آبار  آـن اثـرح  والرحيـب 
مبعــــىن وســــيع  تن مــــوت اإلنســــان حيــــدك جرحــــاً آميقــــاً واســــعا ي نفــــوح أ ربائــــ  وأودائــــ  مث 

ســوى  يتجمــع اثــرح حــىت ينــدمل   وي هــءا إلفــات إ  انــ  مل ميــض آلــحم و ــا  الرســول 
 هءا يدل آلحم شد  حرمة ما  عل  القوم. معوا ي السقيفة  و يمهاساآات حىت اجت

 

 والجرح لما يندمل

 وجوب إحياء أمرهم 
ـــ دلــيي (1011)ميكــن التمســك بكيمهــا  آليهــا الســيم  هنــا ـ وبدتلــة ات تبــا  مسأأةلة:

  حيـا ي القلـوب   ريـا آلـحم األلسـن  وأهـل بيتـ   آلحم وجوب إبقا  مصاب الرسول 
 ا آلحم اثوارح  شعري  من شعائر اهلل.ظاهر 

ـ هــو مــن ا ــرب  (1012) ـان آــدم انــدمال اثــرح حقيقــة ـ أو  نــثيي آــرب مــا يقــوم بــ  مقامــ 
أسـباب إدانــتهم  ومــن ا ــرب آوامــل  بــح الظلمـة واثــائرين  ومــن مقومــات ردع مــن  ســول لــ  

                                                           

 .71سور  النحل: (1008)
 .307ص 1 فسري القمل: ج (1009)
 سور  يمد. 321ص 4راجع  فسري القمل: ج (1010)
لا يندمل  آليهم بـ  واثرح  وهل ما يتو ا  حة أو  د  الكيم أو بعب  آلي    ان  حة اآرتاضها  (1011)

مو ومل آلحم  ون آدم اندمال اثرح سببا لثيد القبح ي  علهم  وسببا لصحة اتآرتاض والفبح  وارا  ان رلك  
  ءلك و ان ما يقوم مكان   ءلك  اشرت ا ي احلكم.

  التء ري  والتصدير  والتمثيل وغري رلك.  (1012)
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  ما ت خيفحم.نفس  اختار منهجهم والسري آلحم درهبم  وهو  إنءار  و إرشاد  و  نبي    
وأهـل بيتـ   و ـد  ـان مـن آلـل بكائهـا  آليهـا السـيم   ـء ري النـاح مبصـاب الرسـول 

  وابقائــ  حيــا  ريــا  إحيــاً  لــء راه   ولكلما ــ  ومنهجــ  ومدرســت   إضــا ة إ   بــحهم
 .(1013)آشرين أو أربعى سنة  ما  ان رلك من آلل بكا  اإلمام السجاد 

د وغريهــا  انـــف وت  ــثال مــن أهــم العلــل لتحــول  لــك ي  طبتهــا ي الســج و يمهــا 
الصائب والرزايا الكـربى إ   ـور حيـة متجسـد  أمـام النـواظر  متجـءر  ي النفـوح  حـار  ي 

ــــوم القيامــــة   هــــل  ــــء رنا دائمــــاً بــــالؤامر  آلــــحم مــــنهج الرســــول  والصــــراط  القلــــوب إ  ي
بقولــــ :   تــــاب اهلل وآــــرتخ أهــــل  آليــــ  مكــــررا الســــتقيم  و ــــدآونا للعــــود  إ  مــــا أ ــــد 

 .(1014)بيت 
 لـــا ي القلـــوب جرحـــاً  ومل يطـــل الثمـــان حـــىت ينـــدمل اثـــرح   ـــان مـــوت الرســـول 

مل يـــد ن بعـــد   قـــد  وينســـحم النـــاح و ا ـــ   أي  يـــا  علـــتم هـــءه الفعلـــة مـــع أن الرســـول 
 و علوا ما  علوا. اجتمعوا ي السقيفة  بل د ن الرسول 

 جســد الرســول  حكمــة إبقــا  اإلمــام أمــري الــؤمنى آلــل  ور ــر بعــض العلمــا  أن
ثيثــة أيــام يصــلحم آليــ   باإلضــا ة إ  إراد   ــي  النــاح آليــ   انــ  أراد أن ت يــرتك هلــم آــءراً 

وت آـءرا يـد عهم حـىت إ  جمـرد  ـرح  يد عهم إ  نبش القرب حبجة الصـي  آلـحم الرسـول 
نة   انـ  هتـك حرمـة بـنفت هـءا القـدار   مـا حـدك هءا األمر ي اجملالت و ـردده آلـحم األلسـ

 انـــف  ـــد   حيـــ) أرادوا نـــبش القـــرب والصـــي  آليهـــا  ولكنهـــا  بالنســـبة للســـيد  الثهـــرا  
أو ف بتجهيثها لييً حىت  ثبف مظلوميتها للعالى ولكل  سلب الشرآية ممن هروها وغصبوا 

 حقها وحق بعلها   لوات اهلل آليهما .

                                                           

 .122األمايل للشيخ الصدو : ص (1013)
 .17ح 12ب 122ص 4حبار األنوار: ج (1014)
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 اب الزهراء التفاعل م  مص

حيرم آدم التفاآل مع مـا ورد آلـحم الثهـرا   آليهـا السـيم  مـن الصـائب   وآـدم  مسةلة:
 اتهتمام مبا ورد آليها   لوات اهلل آليها .

و ـد ورد ي مسـتفيض األحاديـ) بـل متوا رهـا ـ ولـو  ـوا را معنويـاً أو إمجاليـا ـ  شـيعتنا منـا 
 .(1015)حيثنون حلثننا  لقوا من  اضل  ينتنا يفرحون لفرحنا و 

 وايءائهما هلا (1016)و د  ح آن الفريقى غببها   لوات اهلل آليها  آلحم الشيخى
 «إن اهلل يرضـحم لرضـحم  ا مـة ويءبـب لءبـبها: »   ما ثبف آنـد الفـريقى  ولـ  (1017)
 .(1019) «من هراها  قد هرانـل ومن هراين  قد هرى اهلل: »  و ول  (1018)

نين يأأؤذون اهلل ورسأأوله لعأأنهم اهلل فأأي الأأدنيا واآلخأأرة إن الأأهــءا و ــد  ــال ســبحان : 
وأعد لهم عنابا  مهينا

(1020). 
 .(1021)و يا ت يتفاآل الؤمن مع من بءببها يءبب الرب اثليل؟

                                                           

  و بـائل األشـهر 177  وجـامع األ بـار: ص4212ح 117  وغـرر احلكـم: ص031راجع اخلصـال: ص (1015)
 122  وارشـــــــاد القلـــــــوب: ص1ح 3  و ــــــفات الشـــــــيعة: ص71 بـــــــائل شـــــــهر رمبـــــــان ح 121الثيثــــــة: ص

 .170وص 104وص 10  وبشار  الصطفحم: ص243وص 417وص
ــــوار: ج (1016)   4740ح 1140ص 3أيبــــا:  ــــحيح البخــــاري: ج. وانظــــر 14ح 2ب 344ص 40حبــــار األن

  وســـنن 1717ح 32-47ص 2  و ـــحيح مســـلم: ج0320ح 4272ص 0  وج3770ج 1172ص 2وج
 .10ح 10ص 1  ومسند أمحد: ج322ص 0  والسنن الكربى للبيهقل: ج1027  ح131ص 2الرتمءي: ج

 .42ص 1انظر اإلمامة والسياسة تبن  تيبة: ج (1017)
 107ص 3. وانظـــــر: الســــــتدرك آلـــــحم الصــــــحيحى للحــــــا م: ج10ح 1ب 04ص 47حبـــــار األنــــــوار: ج (1018)

  370ص 2  واإل ـابة: ج442ص 7  وأسـد الءابـة: ج4224ح 131ص  1  وميثان اتآتدال: ج2732ح
  و ــء ر  37  ور ــائر العقــىب: ص423ص 7  وجممــع الثوائــد: ج4002ح 207ص 14وهتــءيب التهــءيب: ج

 .141  والشرمل الؤبد: ص302  و فاية الطالب للكنجل: ص312اخلواص: ص
 . 473ص 10إياها  وشرح النهج تبن أ  احلديد: ج    ص ي حب النيب 334ص 3النا ب: ج (1019)
 .17سور  األحثاب:  (1020)
إر ان  لك اثرائم الكربى حبق ابنة الرسـول وو ـي  أوجبـف سـخطها وغبـبها الشـديد وغبـب اهلل سـبحان   (1021)

 بب الرب.و عا    كيا ت يءبب الؤمن لء
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وممــا ورد  مث إن الــراد بـــ اثرح لــا ينــدمل   ــد يكــون: األآــم مــن جــرح مــوت الرســول
احلــائب والبــاب و ســر البــلع وإســقاط  آليهــا مــن اثــراح  وي  صــة حــر  الــدار وآصــرها بــى

 اثنى وغري رلك مما هو مء ور ي التواريخ.
 و د يكون الراد من  واثرح لا يندمل  جرحها  قب.

 و ي األمرين جائث  ان اثرح مادي ومعنوي  واثامع أن  جرح  ولءا  ال الشاآر: 
 جراحا  السنان لها التيام وال يلتام ما جرح اللسان 

إن يمسسأخم قأرح فقأد مأس آلية البار ة أيباً يـراد هبـا اتثنـان   ـال سـبحان : ولعل ا
القوم قرح مثله

(1022). 
ومـــن العلـــوم انـــ  أ ـــابتهم ي احلـــرب  ـــروح نفســـية و ـــروح بدنيـــة  تن احلـــرب هلـــا أهـــوال 

 وماومل   ما ان هلا جروحا ومعا ب.
انفـراده  أمـا مـع اجتماآـ  وت خيفحم أن  ل واحد من القـرح واثـرح يطلـق آلـحم اآل ـر مـع 

  اثرح ما  رح والقرح يراد ب  الدمل وحنوه.
 

 لما يقبر والرسول 

 عدم  فن الرسول 
دون  كفـى وغسـل ود ـن واتشـتءال مبـا اشـتءلوا   من احملرمات  رك الرسـول  مسةلة:

إهانـــة بالنســـبة إ   (1024)أنـــ  (1023)ووجـــ  احلرمـــة  يـــ  إضـــا ة إ   ونـــ  مالفـــ  لواجـــب مســـلم
 ما هو إهانة بالنسبة إ   ل ميف ل  شل  من اتحرتام  واإلهانـة يرمـة مطلقـا   الرسول 

الــءي هــو اآظــم مــن  ــل آظــيم    صو ــا بالنســبة إ  آظمــا  الــدين  كيــا بالرســول 
 و ليفت  النصوص آلي . مبا اً إ  أن القبية  انف مؤامر  ضد و ل الرسول 

                                                           

 .122سور  هل آمران: (1022)
واجــب الســلم هــو د ــن الســلم و فنـــ  و ءســيل  وهــو واجــب شــب   ـــوري وت  ــوز  ــأ ريه أ ثــر مــن القـــدار  (1023)

 التعارمل.
 دون غسل و فن ود ن واتنشءال بالدنيا. أي  ر    (1024)
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ــــ  الرســـول لـــا يقـــ ووجـــ  احتجاجهـــا  رب  هـــو: اثوانـــب النفســـية والطريقيـــة ومـــا أشـــب  ب
 مطابقة أو  بمناً أو التثاما  لءلك الرتك.

بعد  ليل:  أت ي الفتنـة سـقطوا   ـان  السـقوط  امتـد بامتـداد  ويدل آلي  أيباً  وهلا 
 الثمن وي شىت اثهات.

ة دون غسل و فن ود ن يرم نفسل  ما  ان حراما مـن جهـ  وضيح رلك: ان  ر   
 ريقيت  إ  اتنشءال بءصب اخلي ة  ومن جهة  ريقيت  أيباً باآتبار  ون   تح باب ألمثـال 

 رلــك  ـ متعللــى بعــءر أو بــه ر ـ  مــا جــرى بالنســبة إ  ســيد الشــهدا  اإلمــام احلســى 
بعـد  حي)  ر ـ  القـوم هووأ ـحاب  دون غسـل و فـن ود ـن  و مـا  علـوا مـع زيـد بـن آلـل 

ك  وهــءه الســنة الســي ة  ــد ســناوها مــن رلــك اليــوم  علــيهم وزرهــا ووزر مــن  ــلب   إ  غــري رلــ
 آمل هبا إ  يوم القيامة.

 إكارا 
  ي أمـري الـؤمنى آلـل  الراد من  والعهد  ريـب  أي آهـد م بو ـايا رسـول اهلل 

 وي  عيين   ليفة من بعده  ورلك يوم الءدير وغريها.
هـــءا أيبـــاً بـــءلك اللحـــاظ  بقرينـــة مـــا ســـبق  مـــن و  وحيتمـــل إراد  العهـــد برســـول اهلل 

 .(1025)اثمل
مل يكـن مبقـدورهم الخالفـة العلنيـة هبـءا النحـو وهبـءه   ا م ي حيا  الرسـول األآظـم 

بــادروا إ  اتنقــيب آلــحم األآقــاب  الدرجــة وان  ــالفوا باحنــا  ه ــر  لكــنهم بعــد و ا ــ  
 بسرآة  ياسية.

    وهو الكم التصل غري القار.و  ريب  إشار  إ  اتمتداد الثم
.  و رحيب  إشار  إ  الساعة  هو  م متصل  ارا

 و لا يندمل  إشار  إ  العمق  وهو من لوازم السعة أيباً.
 و لا يقرب  إشار  إ   رمل ه ر لإلضا ة   ان نقبهم لبيعة الءدير ل  إضا تان:

 أوهلما: إ  العهد واليثا  نفس .

                                                           

  ومستم غري ابلكم ووردد غري مشربكم. (1025)
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 .(1026)وثانيهما: إ   احب  ومن آقده
ومن الواضح أن اثرمية  كون أ بح وأسوأ بلحاظ اإلسناد  ومتعا سة ي اثهة  ومسـاوية 

 ي القو  مع درجة من أجرم حبق .
 .(1027)ول  إضا ة ثالثة أيباً: إ   من آقد ل  

 ورابعة: إ   األمة .
لءــدير  ــان جرميــة حبــق األمــة وحبــق  و امســة: إ   األجيــال القادمــة    ــان نقبــهم لبيعــة ا

 ـــل األجيـــال اليحقـــة  إر شـــرآوا بـــءلك  ريـــق الفســـاد واتســـتبداد والبـــيل واإلضـــيل إ  
 يومنا هءا.

وهنـــاك إضـــا ة سادســـة أيبـــاً: إ   أنفســـهم  إر بـــءلك الـــنقض   ســـروا الـــدنيا واآل ـــر   
 ورلك هو اخلسران البى.

واتغتصـــاب للحـــق البـــديهل ووســـم غـــري  :  هـــءا  أي اتنقـــيب آلـــحم األآقـــاب وهلـــا
  ريب  إ  درجـة  بـري  بـل  ابلهم وورود غري مشرهبم   و  احلال أن  العهد  برسول اهلل 

ــــان  الرســــول لــــا يقــــرب  وهــــءا يتبــــمن مثيــــد إدانــــة هلــــم آقليــــا وآقيئيــــا وإنســــانيا  ــــة    مءهل
 …وآا فيا

ل مفــرتض  ار  ــد يتعلــل مث إنــ  ميكــن أن يعــد رلــك د عــا لــد ل مقــدر وإجابــة آلــحم ســؤا
مبخالفـــة القـــرار الصـــادر آـــن القيـــاد  بــــ  النســـيان  أو بــــ  بتءـــري الظـــرومل   و ـــرو مســـتجدات 
غريت العادلة  لكن  هءا والعهد  ريـب  والرسـول لـا يقـرب   ـأي آـءر بعـدها لكـم؟ مـع  طـع 

 النظر آن اثواب باستحالة  ون هءا العهد مما يقبل التءري آلحم  ل الظرومل.
 ي ما سيأخ. ا التعلل خبومل الفتنة  هو ما ستشري إلي  وأم

مث إن نقــض العهــد واحلــال انــ   ريــب  يكشــا آــن مثيــد مــن  بــ) البــا ن وآــن مــدى 
انقيــادهم للشــيطان الــرجيم   مــا أن ي اثانــب اآل ــر الســارآة إ  مءفــر  مــن الــرب  كشــا 

 آن مسو النفت و و  العبودية ل  جل وآي.
 

                                                           

 .وهو الرسول األآظم  (1026)
 .وهو اإلمام أمري الؤمنى آلل  (1027)
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 عمتم خو  الفتنةز   1240 ابتدارا  

 المسارعة للشر
رمبــا يســتفاد مــن  وهلــا  آليهــا الســيم :  ابتــداراً  حرمــة البــادر  للءصــب ولطلــق  مسأأةلة:

 العصية   قد يقال: بأن  اتغتصاب  يرم و البادر  إلي   يرم ه ر.
ــــادر   إ  الشــــر مءمومــــة آقــــًي   مــــا ان  علــــ  مــــءموم   مــــا أن  ورلــــك بلحــــاظ أن  الب

وسأأارعوا الأأ  مغفأأرة مأأن ســارآة  إ  اخلــري حســنة وممدوحــة  فعلــ   ولــءلك  ــال  عــا :  ال
ربخم

فاستبقوا الديرا   و ال سبحان : (1029)
(1030). 

إيـــــاك والعجلـــــة بـــــاألمور  بـــــل أوا ـــــا »مثـــــل:  العجلـــــة مـــــن الشـــــيطان  و (1031)ببـــــميمة
 . (1032)«والتسا ب  يها آند زما ا

  (1034)وأ ـرب هثـارا  ولـا  يهـا  مـن سـن سـنة سـي ة  وأوسع  ـأثرياً  (1033)وأل ا أ ثر زمانا
  تأمل.

و ــد يكــون الســر ي الــردع آنهــا آقــي  أن ي التــأ ري ـ إضــا ة إ  مــا ســبق ـ احتمــال 
 ار داآ   وان العجلة  يها  سد الطريق ـ آاد  ـ آلحم الرتاجع.

اهيـ   مث إن البادر  للشـر  كشـا آـن شـد  التجـري آلـحم اهلل سـبحان   واتسـتخفامل بنو 
وشــد  احلــرص آلــحم الــدنيا  و بــ) الســرير   وســو  البــا ن  و ــد  ــال اهلل ســبحان  ي حكــم 

وابتلوا اليتام  حت  إذا بلغوا النخاح فان  نستم منهم ركدا اتغتصاب ألموال اليتامحم: 
فأأا فعوا إلأأيهم أمأأوالهم والتةكلوهأأا إسأأرافا وبأأدارا ان يخبأأروا ومأأن كأأان غنيأأا فليسأأتعفف 

                                                           

 وي بعض النسخ:  بداراً . (1028)
 .133سور  هل آمران:  (1029)
 .20  وسور  الائد : 120سور  البقر :  (1030)
رمبا يكون التمهيد بء ر مءمومية البادر  آقي  لد ع د ل  ون مثل  العجلة من الشيطان  ملحوظة  ريقياً  (1031)

 يباً.
 .300ص 1ودآائم اإلسيم: ج  127حتا العقول: ص (1032)
 إر ان  يبتدأ من اللحظة األو   بينما غري اتبتدار يبتدأ من حلظات تحقة.  (1033)
 .212وهل سرآة البادر  للشر والعصية  وجتد احلدي) ي مكارم األ ي : ص (1034)
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را فليةكل بالمعرو ومن كان فقي
(1035) . 

: ي و يت  ألمري الـؤمنى  أما البادر  للخري  حسن و د  ب   ال رسول اهلل 
يــا آلــل  بــادر بــأربع  بــل أربــع  بشــبابك  بــل هرمــك  و ــحتك  بــل ســقمك  وغنــاك  بــل »

 .(1036)« قرك  وحيا ك  بل مو ك
ر  إ  الكرمــات مــن  مــال دوام الطاآــات و عــل اخلــريات والبــاد: »و ــال أمــري الــؤمنى

 .(1037)«اإلميان وأ بل اإلحسان
 .(1038)«البادر  إ  العفو من أ ي  الكرام: »و ال 
 .(1039)«للكرام  بيلة البادر  إ   عل العرومل واسداد الصنائع: »و ال 
 .(1040)«بادر الفر ة  بل أن  كون غصة: »و ال 

ر أجلـك و بـل أن  سـري اثبـال يا ب  بـادر بعملـك  بـل أن حيبـ: »وي و ية لقمان 
 .(1041)«سرياً 

 .(1042)«اغتنم الهل وبادر األجل و ثود من العمل: »و ال 
مـــن اشـــتا  إ  اثنـــة ســـارع إ  احلســـنات وســـي آـــن الشـــهوات  ومـــن »وي احلـــدي): 

 .(1043)«أشفق من النار بادر بالتوبة إ  اهلل من رنوب ..
 .(1044)«بادر اخلري  رشد: »و ال 
 .(1045)«لن بادر  احل العمل  بل أن  نقطع أسباب   وىب: »و ال 

                                                           

 .0سور  النسا :  (1035)
 .00ح 437اخلصال: ص (1036)
 .3270ح 102غرر احلكم: ص (1037)
 .1221ح 421كم: صغرر احل (1038)
 .0717ح 303غرر احلكم: ص (1039)
 . 02حتا العقول: ص (1040)
 .322ات تصاص: ص (1041)
 .327ص 1 نث الفوائد: ج  (1042)
 .401حتا العقول: ص (1043)
 .1011ح 122غرر احلكم: ص (1044)
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 .(1046)«بادر الطاآة  سعد: »و ال 
 .(1047)«بادر الرب  ان اآمال الرب  ر ة: »و ال 

 ي الشعر النسوب إلي :  و ال 
 تأأأأأزو  مأأأأأن الأأأأأدنيا فانأأأأأك راحأأأأأل

 
 وبأأأأأأا ر فأأأأأأأان المأأأأأأأو  ال كأأأأأأأك نأأأأأأأازل 

 (1048)«اتنتقام من شيم الل ام البادر  إ  : » ومن البادر  الءمومة ما  ال   
مقـــدم  (1049):  ابتـــدارا زآمـــتم  ـــومل الفتنـــة   الظـــاهر أن  ابتـــدارا  مفعـــول لـــ  وهلـــا 

لــثآمتم  أي زآمــتم  ــومل الفتنــة  وهــءا الــثآم  ــان ألجــل اتبتــدار ا  أ ــء اخلي ــة  وإت مل 
 .(1050)  كن هنالك  تنة تن اخلليفة معى من  بل الرسول   لحم اهلل آلي  وهل  وسلم 

مث ان  بلحاظ و وع اتبتدار ي مو ع الءم األ يد والتقريع الشديد بل ي مو ع اشد أنـواع 
 .(1051)الءم والتأمل واتحتجاج والردع  ي  يمها  آليها السيم  يستفاد ما ر ر من احلكم

 تبرير المعصية
 حيرم  ربير العصية ي اثملة   ان  التربير  إضيل ومكر و ديعة. مسةلة:

و ـــــد أشـــــارت  آليهـــــا الســـــيم  ي  وهلـــــا  زآمـــــتم  ـــــومل الفتنـــــة  إ  األســـــلوب الـــــءي 
يســــتخدم  النحر ــــون والطءــــا  آــــاد  إلمــــاد  ــــوت العارضــــة  وإل نــــاع البســــطا  والســــءج  

 ولتكريت الوا ع النحرمل  وهو  أسلوب التربير .
الســابق  مــع  و ثــريا مــا نــرى  ــاد  انقــيب آســكري يعللــون انقيهبــم بد تا وريــة احلكــم

ا م جا وا بد تا ورية اشد  وخيططون لظلم ا ـرب  أو يعللـون بـأ م جـا وا للـد اع آـن حقـو  
 الستبعفى وشب  رلك مث يدوسو م حتف أرجلهم.

                                                                                                                                                                      

 .4070ح 112غرر احلكم: ص (1045)
 .3212ح 103غرر احلكم: ص (1046)
 .12341ح 227غرر احلكم: ص (1047)
 .7713ح 320ص غرر احلكم: (1048)
  ما ي  ولك  ضربت   أديبا    ـ  زآمتم  ومل الفتنة ابتدارا .  (1049)
  ما حيتمل أن يكون  ابتداراً  مفعول ل  لأل عال السابقة.  (1050)
 أي احلرمة الت ر رت ي أول السألة.  (1051)
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ا ــم  ــالوا إرا مل نبــادر ا   و ــان ممــا آلــل بــ  القــوم غصــب اخلي ــة مــن اإلمــام آلــل 
ان الءين اآتءروا مبثل هءا  انوا يعلمون بأن  آـءر  جعل اخلليفة   قع  تنة بى السلمى  رغم

آــىا  غــري  ــحيح   ــان الفتنــة بــى الســلمى  ــارت بســببهم  وإتا  قــد  ــان رســول اهلل 
  لكــن (1052) ليفــة مــن بعــده وأ ــء البيعــة لــ  مــن الســلمى يــوم غــدير  ــم اإلمــام آلــل 

بل اإلنسان عل  نفسه بصيرة ولو ألق  معاذيره
(1053). 

ي   مـا  ـال آلـل أمـري الـؤمنى… ن السـبب هـو حـب الرئاسـة و السـلطة وبل  ـا
ـــيعلم أن يلـــل منهـــا يـــل »اخلطبـــة الشقشـــقية:  أمـــا واهلل لقـــد  قمصـــها ابـــن أ   حا ـــة وانـــ  ل

 . (1054)«القطب من الرححم ينحدر آ  السيل وت ير حم إيل الطري
 مثلث المعصية

ملــة القصــري  ا  مثلــ) العصــية الــءي أشــارت   ــلوات اهلل آليهــا  ي هــءه اث مسأأةلة:
و عــوا  يــ    ــا م مل ير كبــوا يرمــا واحــدا بــل  انــف اثرميــة مثدوجــة  بــل  ــان آملهــم  جممــع 

 العا ل    قد   ءبوا  و مكروا  و  انوا .
  و  ـــانوا  العهـــد والبيعـــة   بــــ  ابتـــدارهم  إ  غصـــب اخلي ـــة   ـــانوا  اهلل ورســـول  

 مة.و  انوا  اإلمامة واأل
و د   ءبوا  ي زآمهم إن رلك  ان   ومل الفتنة   إر  ان السبب غري رلك  بل هـو 

 حب الدنيا والرئاسة وما أشب  حي) حليف الدنيا ي أآينهم.
و د  مكروا  حي) حـاولوا التءطيـة آلـحم وا ـع اثرميـة بـا تي  آـءر أرادوا بـ  إ نـاع األمـة 

الماكرين ومخروا ومخر اهلل واهلل خيروإغفال الناح 
 (1055). 

 وبءلك  شفوا آن  ب) با نهم وسو  سريرهتم.
وحي) أ ا  آليها السيم  ي مقام اشد أنواع التقريع  رمبا اسـتفيد مـن رلـك ـ إ  جـوار  

ســــائر األدلــــة العامــــة واخلا ةـــــ مبــــا اً إ  حرمــــة الكــــءب و الكــــر واخليانــــة   و ــــا مــــن اشــــد 

                                                           

 .للتفصيل راجع موسوآة  الءدير  للعيمة األمي   (1052)
 .11ـ  12سور  القيامة:  (1053)
  ج البيغة: اخلطبة الشقشقية. (1054)
 .12سور  هل آمران:  (1055)
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 حرمت  اآظم ي األمور العظيمة. الصاديق حرمة   ان  ل واحد منها  كون

من  ان مسلماً  ي ميكر وت خيدع   اين مسعـف جربئيـل يقــول إن : » ال رسول اهلل 
: لــــيت منــــا مــــن غــــش مســــلماً  ولــــيت منــــا مــــن  ــــان الكــــر واخلديعــــة ي النــــار  مث  ــــال

 .(1056)«مسلماً 
 .(1057)«ت سو   أسو  من الكءب: »و ال أمري الؤمنى

 .(1058)«ي العاجلة آار  وي اآلجلة آءاب النارالكءب : »و ال 
 .(1059)«الكءب  ساد  ل شل : »و ال 

ــــــــد اهلل  ــــــــرجعن آلــــــــحم  ــــــــاحبهن: النكــــــــ) والبءــــــــل » ــــــــال:  وآــــــــن أ  آب ــــــــة ي ثيث
 .(1060)«والكر

 .(1061)«وإياك والكر  ان اهلل  بحم أن ت حييق الكر السيئ إت بأهل : »و ال 
 .(1062)«الكر لؤم واخلديعة شؤم: »و ال 
 .(1063)«الكر سجية الل ام: »و ال 

من  ان أمانة ي الدنيا ومل يردهـا إ  »و ال:  (1064)آن اخليانة و د  حم رسول اهلل 
 .(1065)«أهلها مث أدر   الوت  مات آلحم غري ملت ويلقحم اهلل وهو آلي  غببان

 .(1066)«اخليانة رأح النفا : »و ال أمري الؤمنى

                                                           

 .1ح 20اجمللت  472األمايل للشيخ الصدو : ص (1056)
 .0ح 14اجمللت  341األمايل للشيخ الصدو : ص (1057)
 .2377ح 442غرر احلكم: ص (1058)
 .2220ح 442غرر احلكم: ص (1059)
 سور  يونت. 141ص 4 فسري العياشل: ج (1060)
 .31حتا العقول: ص (1061)
 .0270ح 471غرر احلكم: ص (1062)
 .0201ح 471غرر احلكم: ص (1063)
 .00اجمللت  232األمايل للشيخ الصدو : ص (1064)
 .00اجمللت  232األمايل للشيخ الصدو : ص (1065)
 .12117ح 202غرر احلكم: ص (1066)
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 .(1067)«الؤمن آلحم  ل  بيعة إت اخليانة والكءب  بل: »و ال اإلمام الصاد  

 

 أال في الفتنة سقطوا

 السقو  في الفتن
يـــدل آلـــحم أن القـــوم ســـقطوا ي الفتنـــة  ويلـــثم اتآتقـــاد بـــءلك  وهـــءا   وهلـــا مسأأأةلة: 

ومأنهم مأن يقأول ائأنن لأي وال تفتنأي أال فأي الفتنأة سأقطوا وان ا تباح مـن اآليـة البار ـة:
فرينجهنم لمحيطة بالخا

(1068). 
و د ر رنا  يما  قدم إن الدنيا هلا اوج : وج  دنيوي ملموح  ووج  أ روي ناري  ووج  

 أ روي نوري  وت حاجة إ   كرار ما سبق  وستأخ إشار  إليها ولكنا نبيا هنا: 
  وي للظر ية  بلحاظ إن الفتنـة ليسـف أمـرا مفـردا وجثئيـا واحـدا ي الفتنة إن التعبري بـ

ل هـل ظـرمل يـيب يطـو  اإلنسـان  كريـا واجتماآيـا وسياسـيا وا تصـاديا وغـري رلـك  آاد   بـ
إر هــل منظومــة متكاملــة مــن اثثئيــات واأل ــوال واأل ــراد واألحــداك الــت حتــيب بــالر  مــن  ــل 

 حدب و وب   ـ  يسقب   يها الناح.
يقة موحشة والتعبري بـ  سقطوا  أيبا لنكتة د يقة   ان الفتنة هل مهوى سحيق  وب ر آم

 يسقب  يها اإلنسان  وليت األمر جمرد منظومة حتيب ب نسان من  ل  وب.
و ــءلك  انــف   تنــة الســقيفة   لــم  كــن مفــرد  واحــد   بــل  انــف سلســلة متعاضــد  مــن 

 التخطيب والبءب والقهر والقسر واإلرهاب:
مــن يقــول أحــد أ را هــا إنكــار و ــا  الرســول األآظــم   ــلحم اهلل آليــ  وهلــ  وســلم  وهتديــد 

 ..(1069)بءلك
                                                           

 .431ات تصاص: ص (1067)
 .27سور  التوبة:  (1068)
لا  وي  ـان أبـو  وى مجيع أ حاب السري  ان رسول اهلل ور » ال ابن أ  احلديد ي شرح  ج البيغة:  (1069)

وت ميوت حىت يظهـر دينـ  آلـحم الـدين   قال آمر بن اخلطاب: ما مات رسول اهلل … بكر ي منثل  بالسنح
إت ضربت    ل  ولريجعن  ليقطعن أيدي رجال وأرجلهم ممن أرجا مبو    تامسع رجًي يقول مات رسول اهلل 

 . 211ع الطرائا: صوراج« بسيفل!



 

 177 

 و سـر   (1070)والطرمل اآل ـر حـر  باب ابنـة الرسول األآظـم 
                                                           

من أراد التفصيل ي هءا الباب  لرياجع  تاب  اهلجوم آلحم بيف  ا مة  لؤلف  آبدالثهرا  مهدي  وت بأح  (1070)
هنا باتشار  السريعة إ  بعض ما ورد ي هءا الكتاب من  صة حر  الدار أو  سر البلع وإسقاط اثنى ور ر 

 يماً للفائد :بعض رواهتا من مصادر الشيعة والسنة   تم
 فمن مصا ر الشيعة : 

 .433 : راجع  قريب العارمل: ص227أبو الصيح احلليب  ت .1
الطبـوع مـع البـاب احلـادي  177 : انظر مفتاح البـاب: ص770أبو الفتح بن مدوم العربشاهل اثرجاين  ت .4

 آشر.
 .02-03 :  نث الفوائد: ص227أبو الفتح يمد بن آلل الكراجكل  ت .3
 .347-340. وص332-334 :  امل الثيارات: ص307عفر بن يمد  ولوي   تأبو القاسم ج .2
 .170أبو جعفر الطربي: بشار  الصطفحم: ص .1
 .244-242 : مثالب النوا ب: 2أبو يمد  لحة بن آبد اهلل العوين    .0
ــــن حيــــ   ت .7 ــــوط ب ــــ   اهلجــــوم آلــــحم بيــــف  ا مــــة 4-1 :   رمجــــة حبــــر األنســــاب  ص110أبــــو منــــا ل   آن

  .442ص
 .13ص 3 : الصراط الستقيم: ج173هاشم امساآيل بن يمد احلمريى  تأبو  .0
 .102 : أنيت الوحدين: ص1427العيمة الو  مهدي النرا ل  ت .7
 .132و 70 : نفحات اليهوت: ص722احملقق الثاين الكر ل العاملل  ت .12
 .237وص 217. واجمللحم: ص370 : مناظرات ي اإلمامة: ص12ابن أ  اثمهور األحسائل  ت   .11
 .40 : مثالب النوا ب: ص347ابن بابوي  القمل  ت .14
 .172ص 2 : الشاي: ج012ابن محث  الثيدي  ت .13
 .242و 217 : مثالب النوا ب: ص100ابن شهر هشوب  ت .12
 .431 : اهلجوم آلحم بيف  ا مة: ص403ابو اسحا  إبراهيم بن يمد الثقفل  ت .11
 .17 : جنات اخللود: ص1140اإلمامل اخلا ون هبادي  ت  .10
 .31ص 2  : ادب الطا: ج047األمري آلل بن مقرب اإلحسائل  ت .17
 .11ص 4 :  ثائن الصائب: ب13اثرمقل البسطامل اخلراساين    .10
 .144ص 1 : رياض الشهاد  ي مصائب الساد : ج1422احلاج يمد حسن القثوي   ت .17
 .422و 420 : جامع النورين: ص1314احلاج مي امساآيل السبثواري  ت .42
 .377-370  : أنوار اليقى: ص072ن بدر الدين احلسي  الثيدي  تاحلسن ب .41
 .374-371ص 0 : آن  الءدير : ج0احلسن آي  الدين احللل    .44
 .33  رياض األبرار: ص12احلسى العقيلل الرستمداري    .43
 .243السروجل: مثالب النوا ب: ص .42
 .27 :  بصر  العوام: ص0السيد احلس  الرازي    .41
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 .430 : الطرائا: ص002 تالسيد بن  اووح  .40
 .02-03  : الكشكول: ص707السيد حيدر العلوي احلسي  اآلملل  ت  .47
 .313ص 70  : زوائد الفوائد  آن  البحار ج7السيد رضل الدين آلل بن رضل الدين آلل بن  اووح    .40
 .73 :  عن الرماح السمحم بالفوائد احليدرية: ص1402السيد يمد التقوي اهلندي  ت .47
 .114وص 141ص 1مد با ر اجملتهد الكنجوي:  مر ات اإليقان : جالسيد ي .32
 .334ص 4 : مستدر ات أآيان الشيعة: ج1414السيد يمد مهدي حبر العلوم الطبا بائل  ت .31
 .73ص 1 : إ حام اتآدا  واخلصوم: ج1301السيد نا ر اهلندي  ت .34
 .144التموي : ص  :  اية التنوي  ي إزها  044السيد هادي بن إبراهيم الوزير  ت  .33
 .117و 120ص 1 : ضيا  العالى: ج1130الشريا أبو احلسن بن يمد  اهر النبا ل العاملل  ت .32
 .421ص 3 : الشاي: ج230الشريا الر بحم  ت .31
  : رشــح الــوت  ي شــرح الــدآا   آنــ  البحــار: 7الشــيخ أبــو الســعادات اســعد بــن آبــد القــاهر ات ــفهاين    .30

 .400-402ص 01ج
 .27  : الءيبة: ص3زينب النعماين    الشيخ أبو  .37
 .470و 02 : اتحتجاج: ص0الشيخ امحد الطربسل    .30
 .371ص 11الشيخ البحراين ي آوامل العلوم: ج .37
 .471 : إرشاد القلوب: ص771الشيخ الديلمل  ت .22
 .420. ومعاين األ بار: ص132وص 112 : أمايل الصدو : ص301الشيخ الصدو   ت .21
 .70ص 3خيص الشاي: ج :  ل202الشيخ الطوسل  ت .24
 .210ص 1  : الكاي: ج347الشيخ الكلي   ت .23
 .110-117. واثمل: ص12-27. واألمايل: ص107-101 : ات تصاص: ص213الشيخ الفيد  ت  .22
 .10 :  شا الءطا : ص1440الشيخ جعفر  اشا الءطا   ت .21
 .01 : احملتبر: ص0الشيخ حسن بن سليمان احللل    .20
 .127لل: احملتبر: صالشيخ حسن بن سليمان احل .27
 .40 : بشار  البا ى: ص13الشيخ حسى بن آبد الرزا  التربيثي    .20
 .437وص 72ص 3وج 321ص 4 : الصراط الستقيم: ج077الشيخ زين الدين العاملل البياضل  ت .27
 .70 : ر ري  يوم احملشر: ص1141الشيخ سليمان بن آبد اهلل الاحوزي البحراين  ت .12
 .414 : الصوارم احلامسة  آن  اثنة العا مة ص022هاب بن العرندح  تالشيخ  احل بن آبد الو  .11
 .317 :  تاب النقض: ص102الشيخ آبد اثليل القثوي  الرازي   .14
 .147 : مصائب العصومى: ص1400الشيخ آبد اخلالق بن آبدالرحيم اليثدي  ت .13
 .70-77 : أنوار الواهب: ص1307الشيخ آلل أ رب النهاوندي  ت .12
 .41  اجمللت 124 : آنوان الكيم: ص1312مد با ر الفشار ل  تالشيخ ي .11
 .477 : الكربيف األمحر: ص1314الشيخ يمد با ر القاي  البريجندي  ت .10
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 . : اسرار الثيار  هبامش حقائق األسرار: زيار   ا مة 1334الشيخ يمد  قل العرومل بهغا جنفل  ت .17
 .122عشعة احلسينية: صالشيخ يمد جواد اليثدي الشهدي الشيباين: ش .10
 .133 : جنة الأوى: ص1373الشيخ يمد حسى هل  اشا الءطا   ت .17
 .01 : حثن الؤمنى: ص1401الشيخ يمد آلل الكاظمل  ت .02
 .07ص 4 : النتخب: ج7الشيخ مءامت احللل    .01
 .137ص 1 : النتخب: ج722الشيخ مفلح الصيمري  ت .04
 .112-113النوا ب: ص : الثام 7الشيخ مفلح بن  يح البحراين    .03
 .77-72ص 7 : الءدير: ج1372العيمة األمي   ت .02
 .74ص 4  : الصراط الستقيم: ج077العيمة البياضل  ت .01
 . وراجع  ج احلق أيبا.377-370  : شرح التجريد: ص740العيمة احللل  ت .00
 .222ص 1 : الرسائل اتآتقادية: ج1173العيمة اخلواجوئل الازندراين  ت .07
 .173ص 1. وجي  العيون: ج100ص 1 : حق اليقى: ج1424السيد آبد اهلل الشرب  تالعيمة  .00
 1 :  شـــــييد الطـــــاآن: ج1400العيمـــــة الســـــيد يمـــــد  لـــــل الوســـــوي اهلنـــــدي والـــــد  ـــــاحب العبقـــــات  ت .07

 .232ص
 .324ص 1 : روضة التقى: ج1272العيمة الشيخ يمد  قل اجمللسل  ت .72
 .13و 14ص 3دتئل الصد : ج العيمة الشيخ يمد حسى الظفر: .71
. 122. وجـي  العيـون: ص310ص 1. ومره  العقول: ج107  حق اليقى: ص1111العيمة اجمللسل  ت .74

 و... 322-477وص 30ص 40وج  177و 174ص 23وانظر حبار األنوار: ج
 .400العيمة شرمل الدين: الراجعات: ص .73
 .321 : اللوامع اتهلية: ص040الفاضل القداد السيوري  ت .72
 .722ص 4 : آلم اليقى: ج1271الفيض الكاشاين  ت .71
 .72-07  : األرجوز  الختار : ص303القاضل النعمان الءر   ت .70
 .147 : مصائب النوا ب: ص1217القاضل نور اهلل التسرتي  ت .77
 .123-124 : بيف األحثان: 1317احملدك اثليل الشيخ آباح القمل  ت .70
 .102ص 1 : احلدائق الناضر : ج1100 ت احملدك اثليل الشيخ يوسا البحراين .77
. 32. وحديقـة الشـيعة: ص410 : احلاشية آلحم إهليات شـرح اثديـد للتجريـد: ص773احملقق األردبيلل  ت .02

 .400-401وص
 .402 : السلك ي أ ول الدين: ص070احملقق احللل  احب الشرائع   .01
 .377-370  : شرح جتريد اتآتقاد ص074احملقق نصري الدين الطوسل  ت .04
 .40-47 : مصائب األبرار: ص1443الخثون السلماسل  ت .03
 .03 :  ء ر  األئمة: ص11الي يمد با ر اليهيجل    .02
 .427ص 7 : شرح الكاي: ج1201الو  يمد  احل الازندراين  ت .01
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 .220. وص177-170. وص137-130 : اهلداية الكربى: ص332حسن بن محدان اخلصييب  ت .00
 .427 : أنوار الشهاد  ي مصائب العرت  الطاهر : ص1477تحسن بن آلل اليثدي   .07
 .141 : رسالة  يما ورد ي  در هءه األمة: ص14حيدر آلل بن مريزا يمد الشرواين    .00
 .441 : العدد القوية: ص7رضل الدين آلل بن يوسا احللل    .07
 .11ص 1 : ناسخ التواريخ  اخللفا : ج1477سبهر  احب ناسخ التواريخ  ت .72
  :  تاب سليم بن  يت.72أو  70ن  يت اهلييل  تسليم ب .71
 .7شاران القمل: الفبائل: ص .74
 .411السمحم حبدائق األنت: ص 4 : رياض القدح ج1332 در الواآظى القثوي   ت  .73
 .412 : رسال  آقائد مءهب شيعة  رسائل  ارسل جرجاين: ص7ضيا  الدين بن سديد الدين اثرجاين    .72
 .274ص 4 : نسمة السحر: ج1141احلس  اليم  الصنعاين  ت ضيا  الدين يوسا بن حي  .71
 .472وص 437  :  واآد آقائد هل يمد: ص711آث الدين يمد بن امحد بن احلسن الديلمل  ت .70
 .111-113 : اثبات الو ية: ص320آلل بن احلسى السعودي  ت  .77
 .00. ومثالب النوا ب : ص101ص 4 : جمالت الؤمنى: ج2آلل بن محاد    .70
 .71وص 21 : أنساب التوا ب: ص11آلل بن داود اخلادم اتسرتهبادي    .77
 .277ص 1  :  شا الءمة: ج073آلل بن آيسحم اإلربلل  ت .122
 .17 : اجملدي ي انساب الطالبيى: ص272آلل بن يمد العمري النسابة  ت .121
 .02د: ص :  اج العقائد ومعدن الفوائ014آلل بن يمد الوليد الداآل اتمساآليلل اليم   ت .124
 .243ومثالب النوا ب: ص 13ص 3 : الصراط الستقيم: ج421آلل بن يمد بن آمار الرب ل  ت .123
 .0 : آيون األ بار: ص074آماد الدين القرشل  ت .122
 .427 : حتفة األبرار: ص7آماد الدين حسن بن آلل الطربي اآلملل    .121
 .414ص 1غة تبن ميثم: ج  : شرح  ج البي077 مال الدين مثيم بن آلل بن ميثم البحراين  ت .120
 .3اجمللت 4 : نور العيون: ج14يمد با ر الشريا احلسي  ات فهاين    .127
 .14 : انت الؤمنى: ص12يمد بن اسحا  احلموي    .120
 .21وص 47-40 : دتئل اإلمامة ص1يمد بن جرير الطربي اإلمامل    .127
 .22ص 121ألنوار : ج : حبار ا700يمد بن مجال الدين مكل العاملل الشهيد األول  ت .112
 .13 : ما كده: اجمللت 1401يمد بن آلل أ رب اخلراساين  ت بعد  .111
 .041 : ات بال: ص212يمد بن آلل الطرازي  ت .114
 .00-00ص 4 :  فسري العياشل: ج342يمد بن مسعود العياشل  ت .113
 .77 : ناسخ التواريخ   رمجة  ا مة الثهرا  ص1341يمد  قل سبهر الكاشاين  ت .112
 .72ص 1 : لسان الءا رين: ج1424هادي الييين  تيمد  .111
 .17-11 :  ثبيف اإلمامة ص470حي  بن احلسى الثيدي اليم   ت  .110
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 إ  غريهم من التقدمى والتأ رين.. وإليك بعض النصوص ي هءا الباب:
 ط احلديثة:  ال رسول اهلل  727ص 4 ال سليم بن  يت اهلييل ي  تاب : ج  تبنت   ا مة « : إنك

أول من يلحق  من أهل بيت وأنف سيد  نسا  أهل اثنة وسرتين بعـدي ظلمـا وغيظـا حـىت  بـر  ويكسـر ضـلع 
 «.من أضيآك  لعن اهلل  ا لك ولعن اهلل اآلمر والراضل والعى والظاهر آليك وظامل بعلك وابنيك

 اهلل آليــ   ســألت  آمــا  ــنع   لقيــف آليــا  ــلوات»ط احلديثــة:  071-073ص 4وســليم أيبــا ي  تابــ : ج
آمر   قـال: هـل  ـدري مل  ـا آـن  نفـء ومل يءرمـ  شـي ا؟  لـف: ت   ـال: ألنـ  هـو الـءي ضـرب  ا مـة بالسـوط 

وي «. حـــى جـــا ت لتحـــول بيـــ  وبيـــنهم  ما ـــف  ـــلوات اهلل آليهـــا وإن أثـــر الســـوط لفـــل آبـــدها مثـــل الـــدملج
آيناه بالـدموع مث  ـال: شـكر لـ  ضـرهبا  ا مـة بالسـوط إ  من حول   مث اغرور ف   نظر آلل »حدي) ه ر: 

 «. ما ف وي آبدها أثره  أن  الدملج
  :مث آــاد آمــر بالنــار  أضــرمها ي البــاب  ــأحر  البــاب  مث د عــ  آمــر  اســتقبلت   ا مــة »...و ــال أيبــا 

ســوط  بــرب بــ  و ــاحف: يــا أبتــاه يــا رســول اهلل   ر ــع الســيا وهــو ي غمــده  وجــأ بــ  جنبهــا  صــر ف  ر ــع ال
 .001-703ص 4الصدر: ج...« رراآها  صاحف يا أبتاه 

  :و د  ان  نفء... ضرب  ا مة بالسوط حى حالف بين  وبى زوجها وأرسل إلي  آمر: إن » ... و ال أيبا
حالف بينك وبين   ا مة  اضرهبا   أثأها  نفـء إ  آبـاد  بيتهـا ود عهـا  كسـر ضـلعا مـن جنبهـا   ألقـف جنينـا 

 .100-102ص 4الصدر: ج«. من رلك شهيد  بطنها   لم  ثل  احبة  راش حىت ما ف من 
 ي حـــدي) آـــن  ا مـــة الثهـــرا  332و ـــال اخلصـــييب  ت  « : جمعـــوا احلطـــب ببابنـــا وأ ـــوا بالنـــار ليحر ـــوا 

السوط  البيف   أ ءت بعبادخ الباب و لف: ناشد كم اهلل وبأ  رسول اهلل أن  كفوا آنا و نصر وا   أ ء آمر
من  نفء مو  أ  بكر  برب ب  آبدي  التوى السوط آلحم يدي حىت  ار  الدملج  ور ـل البـاب برجلـ   ـرده 
آلـل وأنـا حامــل  سـقطف لــوجهل والنـار  ســعر  و ـفق وجهـل بيــده حـىت انتثــر  ر ـل مــن أرين  وجـا ين الخــاض 

 .177-170اهلداية الكربى: ص«.  أسقطف يسنا  تيي بءري جرم...
 صــييب آــن اإلمــام الصــاد  واخل  ...« : وإشــعال النــار آلــحم بــاب أمــري الــؤمنى و ا مــة واحلســن واحلســى

 «.إلحرا هم هبا  وضرب يد الصديقة الكربى  ا مة بالسوط ور ت بطنها واسقا ها يسنا...
م النبـــو   قـــال هلـــا آمــر: دآـــل آنـــك يـــا  ا مــة محقـــات النســــا    لـــم يكـــن اهلل ليجمـــع لكــــ: »... وأيبــا آنـــ  

واخلي ــة  وأ ــءت النـــار ي  شــب البــاب وإد ــال  نفــء يــده .. يــروم  ــتح البــاب  وضــرب آمــر هلــا بالســوط آلــحم 
آبـــدها حـــىت  ـــار  الـــدملج األســـود  ور ـــل البـــاب برجلـــ  حـــىت أ ـــاب بطنهـــا وهـــل حاملـــة باحملســـن لســـتة أشـــهر 

بدا  ر اها حتف مارها وهل جتهر بالبكا  وإسقا ها اياه  وهجوم آمر و نفء و الد بن الوليد و فقة  دها حىت 
و قول: وا أبتاه  وا رسول اهلل  ابنتك  ا مة ُ كءلب و برب ويقتل جنى ي بطنها ... و اح أمري الؤمنى بفبة: 
يا  بة موت ك  أ بلل منها ما  قبل  النسـا   قـد جا هـا الخـاض مـن الر سـة ورد البـاب   أسـقطف يسـنا.... إ  

اهلدايـة «. حىت ا بلف حليت  بالدموع مث  ال: ت  رت آـى ت  بكـل آنـد هـءا الـء ر كحم الصاد  أن  ال:  ب
 .220-221الكربى: ص
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 وممـا أنكـر آليـ  ضـرهبم لفا مـة و ـد روي أ ـم ضـربوها بالسـياط والشـهور  : »202و ال الشيخ الطوسـل  ت
السقب يسـناً والروايـة بـءلك مشـهور   الءي ت  يمل  ي  بى الشيعة أن آمر ضرب بطنها حىت أسقطف  سمل

 .110ص 3 لخيص الشاي: ج«. آندهم
 ومن مصا ر العامة: 

 ان ابـابكر أرســـل »ط دار الفكر :  400ص 4ط مصر و ج 100ص 1البيرري ي  انساب األشرامل : ج
 ا مـة يـابن اخلطـاب   إ  آلــل يريـد البيعـــة  لـم يبايـــع   جـا  آمـر ومعـ   تيلـة   لقتـ   ا مـة آلـحم البـاب   قالـف

 «. أ راك ير اً آلل با ؟  ال: نعم  ورلك أ وى  يما جا  ب  أبوك...
 ط دار الفكـر  بسـنده آـن ابـن آبـاح  407ص 4و ج 107ص 1والبيرري أيبـا ي  أنسـاب األشـرامل  ج

 «.بع) أبو بكر آمر بن اخلطاب إ  آلل حى  عد آن بيعت  و ال : ائت  ب  بأآنا العنا...» ال: 
 ـان آـرو  بـن الـثبري يعـءر أ ـاه »ط دار اهلجـر :  77ص 3والنو لل ي  تاب  األ بار  آن  مروج الءهب ج 

إرا جـرى ر ــر بــ  هاشــم وحصــره إيـاهم ي الشــعب ومجعــ  هلــم احلطــب لتحـريقهم ويقــول: إ ــا أراد بــءلك إرهــاهبم 
 «.م أبوا البيعة  يما سلاليد لوا ي  اآت   ما أرهب بنوهاشم ومُجع هلم احلطب تحرا هم إر ه

  :ما  عـل آمـر بـن اخلطـاب ببـ  هاشـم  لـا  ـأ روا آـن بيعـة أ  بكـر    نـ  »وابن أ  احلديد آن السعودي 
 .127ص 42شرح  ج البيغة: ج« أحبر احلطب ليحر  آليهم الدار

    سـأل »السـقيفة و ـدك : وابن أ  احلديد ي شرح النهج آن أ  بكر امحد بن آبد العثيـث البءـدادي ي  تابـ
أبوبكر  قال: أين الثبري؟  قيل: آند آلل و د  قلد سيف    قال:  م يا آمر   م يا  الد بـن الوليـد  انطلقـا حـىت 
 أ ياين هبما   انطلقا.... مث  ال  آمر  لعلل:  م  بايع أل  بكر   تلكأ واحتبت   أ ء بيده و ال:  م   أىب أن 

الثبري وأ رج   ورأت  ا مة مـا  ـنع هبمـا  قامـف آلـحم بـاب احلجـر  و الـف: يـا أبـا يقوم   حمل  ود ع   ما د ع 
 .17ص 4شرح النهج: ج« بكر  ما أسرع ما أغرد آلحم أهل بيف رسول اهلل  واهلل ت أ لم آمر حىت ألقحم اهلل

 تبت   أ ء وأيبا ابن أ  احلديد آن  تاب  السقيفة و دك :  مث د ل آمر  قال لعلل  م  بايع   تلكأ واح
بيــده و ــال:  ــم   ــأىب أن يقــوم   حملــ  ود عــ   مــا د ــع الــثبري مث أمســكهما  الــد وســا هما آمــر ومــن معــ  ســو اً 

 .11ص 0شرح  ج البيغة: ج« آنيفا واجتمع الناح ينظرون وامتألت شوارع الدينة بالرجال...
 رجـال مـن األنصـار ونفـر  ليـل جا  آمـر إ  بيـف  ا مـة ي: »11ص 0وابن أ  احلديد ي شرح النهج : ج 

مــن الهــاجرين   قــال: والــءي نفســل بيــده لتخــرجن إ  البيعــة أو ألحــر ن البيــف آلــيكم... مث أ ــرجهم بتيبيــبهم 
 «.يسا ون سو اً آنيفاً حىت بايعوا أبابكر

 أ ــاهم آمــر ليحــر  آلــيهم البيــف  خــرج اليــ  الــثبري بالســيا و رجــف : »10ص 4وأيبــا ي شــرح الــنهج: ج 
 «.ا مة  بكل و صيح  نهنهف من الناح 
  :إرا  ان رسول اهلل »وابن أ  احلديد آن أستاره أ  جعفر النقيب أن   ال   أباح دم هبار بن األسود ألن

روع زينب  ألقف را بطنها   ظهر احلال ان  لو  ـان حيـاً ألبـاح دم مـن روع  ا مـة حـىت ألقـف را بطنهـا   قلـف: 
ن  ا مة روآف  ألقف احملسن؟  قال: ت  روه آ  وت  رو آ  بطين     ين متو ا ي اروي آنك ما يقول   وم ا

 .173ص 12شرح  ج البيغة: ج« هءا الوضع  لتعارض األ بار آندي  ي 
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 وبلغ أبابكر وآمر أن مجاآة مـن الهـاجرين واألنصـار  ـد اجتمعـوا مـع : »140ص 4واليعقو  ي   ارخي  : ج
 ـــأ وا ي مجاآـــة حـــىت هجمـــوا الـــدار و ـــرج آلـــل ومعـــ   منـــثل  ا مـــة بنـــف رســـول اهلل  آلـــل بـــن أ   الـــب ي

السيا   لقي  آمر  صرآ  و سر سيف  ود لوا الـدار  خرجـف  ا مـة  قالـف: واهلل لتخـرجن أو أل شـفن شـعري 
 «.وألآجن إ  اهلل...

 طـاب منـثل آلـل أ حم آمر بـن اخل»ط مصر :  423ص 4ط بريوت  وج 121ص 3والطربي ي   ارخي  : ج
 «.و ي   لحة والثبري ورجال من الهاجرين   قال: واهلل ألحر ن آليكم أو لتخرجن إ  البيعة

 آـن أسـلم انـ  حـى بويـع أل  بكـر بعـد رسـول : »12130ح 011ص 1والتقل اهلندي ي   نـث العمـال  ج
رجعون ي أمرهم   لما بلغ رلك ويشاورو ا وي  ان آلل والثبري يد لون آلحم  ا مة بنف رسول اهلل   اهلل 

آمر بن اخلطاب  رج حىت د ل آلحم  ا مة   قال: يا بنف رسـول اهلل  مـا مـن اخللـق أحـد أحـب إيل مـن أبيـك 
وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك  وأمي اهلل ما راك مبانعل إن اجتمـع هـؤت  النفـر آنـدك أن أمـرهم أن حيـر  

جاؤوا   الف:  علمون أن آمر  د جا ين و د حلا باهلل ل ن آـدد ليحـر ن آليهم الباب   لما  رج آليهم آمر 
 «. آليكم الباب وأمي اهلل ليمبى لا حلا آلي 

 30وهءا رواه السيو ل أيبا ي  مسند  ا مة : ص . 
 ط القاهر .  771ص 3و ريباً من  رواه ابن آبد الرب ي  اتستيعاب ي معر ة األ حاب : ج 
 22ص 17ية اترب ي  نون األدب : جوالنويري ي   ا . 
 70  وأيبا ي  تاب    ر  العينى  ص177وص 47ص 4والشاه ويل اهلل الدهلوي ي  تاب   ازالة اخلفا   ج . 
 37221ح 234ص 7وابن أ  شيبة ي  تاب  الصنا : ج. 
 بكــر: آلــل الــءين ختلفــوا آــن بيعــة أ : »417ص 2وي ط ج 424ص 2وابــن آبــد ربــ  ي العقــد الفريــد ج 

والعباح والثبري  قعدوا ي بيف  ا مة  حىت بع) اليهم أبوبكر  آمر بن اخلطاب ليخرجوا من بيف  ا مة  و ال 
لــ : ان أبــوا  قــا لهم   أ بــل بقــبت مــن نــار آلــحم أن يبــرم آلــيهم الــدار   لقيتــ   ا مــة  قالــف: يــا ابــن اخلطــاب  

 «.ف  ي  األمةأج ف لتحر  دارنا؟  ال: نعم  أو  د لوا  يما د ل
  : ــال زيــد بــن اســلم:  نــف ممــن محــل احلطــب مــع آمــر إ  بــاب  ا مــة  حــى »وابــن حنثابــة ي  تابــ   الءــرر 

امتنع آلل وأ حاب  آن البيعة أن يبايعوا   قال آمـر لفا مـة: أ رجـل مـن ي البيـف وإت أحر تـ  ومـن  يـ    ـال: 
   قالف  ا مة: أ تحر  آلل وولدي   قال: أي واهلل وي البيف آلل واحلسن واحلسى ومجاآة من أ حاب النيب

 أو ليخرجن وليبايعن . 
والعيمـة احللـل ي  437  والسيد بن  اووح ي الطرائا ص217آن  ابن شهر هشوب ي  مثالب النوا ب  ص

 .471 ج احلق: ص
 ابابكر بع) آمـر بـن مث ان »ط دار العر ة بريوت:  110ص 1وأبو الفدا  ي  الختصر ي أ بار البشر : ج

اخلطاب إ  آلل ومـن معـ  ليخـرجهم مـن بيـف  ا مـة رضـل اهلل آنهـا و ـال: إن أبـوا آليـك  قـا لهم   أ بـل آمـر 
بشل  من نار آلحم أن يبرم الدار   لقيت   ا مة رضل اهلل آنهـا و الـف: إ  أيـن يـا بـن اخلطـاب  أج ـف لتحـر  

 «.ةدارنا؟  ال: نعم  أو يد لوا  يما د ل  ي  األم
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 حتف آنوان النظامية وما يعتقد ب  النظام:  ان آمر ضرب بطـن  17ص 1والشهرستاين ي  اللل والنحل : ج
 ا مة يوم البيعة حـىت ألقـف اثنـى مـن بطنهـا  و ـان يصـيح: احر ـوا دارهـا مبـن  يهـا  ومـا  ـان ي الـدار غـري آلـل 

 «.و ا مة واحلسن واحلسى
 غايــة مـا يقـال: انـ   ــبت »: بعــد ر ـر اآـرتامل أ  بكـر بـاهلجوم: 442ص 2وابـن  يميـة ي  منهـاج السـنة  ج

 «.البيف لينظر هل  ي  شل  من مال اهلل الءي يقسم 
 وان ابـابكر  فقـد  ومـاً ختلفـوا آـن بيعتـ  آنـد آلـل  : »42-17وابـن  تيبـة الـدينوري ي  اتمامـة والسياسـة  ص

دار آلل   أبوا أن خيرجوا   دآا باحلطـب و ـال: والـءي  رم اهلل وجه    بع) اليهم آمر   جا   ناداهم وهم ي 
نفت آمر بيده لتخرجن أو ألحر نها آلحم من  يها   قيل ل : يا أبا حفص  ان  يها  ا مة   قال: وإن   خرجوا 
 بــايعوا ات آليــا  انــ  زآــم انــ   ــال:  حلفــف ان ت أ ــرج وت أضــع ثــو  آلــحم آــا قل حــىت أمجــع القــرهن   و فــف 

جنـاز   اهلل آنها آلحم باهبا  قالف: ت آهد يل بقوم حبروا أسوأ يبـر مـنكم   ـر تم رسـول اهلل   ا مة رضل
بـــى أيـــدنا  و طعـــتم أمـــر م بيـــنكم  مل  ســـتأمرونا ومل  ـــردوا لنـــا حقـــا   ـــأ حم آمـــر أبـــابكر  قـــال لـــ : أت  أ ـــء هـــءا 

لياً   ال:  ءهب إ  آلل  قال ل : مـا التخلا آنك بالبيعة   قال أبوبكر لقنفء وهو مو  ل : أرهب  ادع يل آ
حاجتك:  قال: يدآوك  ليفة رسول اهلل   قال آلل: لسريع ما  ءبتم آلحم رسول اهلل   رجع  أبلغ الرسالة   ال: 
 بكحم أبوبكر  ويي   قال آمر الثانية: ت  هل هءا التخلا آنك بالبيعة   قال أبوبكر لقنفء: آد إلي   قل ل : 

 يدآوك لتبايع   جا ه  نفء  ـأدى مـا أمـر بـ    ر ـع آلـل  ـو    قـال: سـبحان اهلل لقـد ادآـحم مـا  ليفة رسول اهلل
ليت ل    رجع  نفء   أبلغ الرسـالة   بكـحم أبـوبكر  ـويي  مث  ـام آمـر  مشـحم معـ  مجاآـة حـىت أ ـوا بـاب  ا مـة  

اهلل  مـارا لقينـا بعـدك مـن ابـن   د وا الباب   لما مسعف   ا مة  أ واهتم نـادت بـأآلحم  ـوهتا: يـا أبـف يـا رسـول
اخلطاب وابن أ   حا ة   لما مسع القوم  وهتا وبكا ها انصر وا بـا ى و ـادت  لـوهبم  نصـدع وأ بـادهم  نفطـر  
وبقل آمر ومع   وم   أ رجوا آلياً   مبوا ب  إ  أ  بكر   قالوا ل : بايع   قال: إن أنا مل أ عل  م ؟  الوا: اراً 

إل  ات هو نبرب آنقك   قال: اراً  قتلون آبد اهلل وأ ا رسول    ال آمر: اما آبد اهلل  نعم  وأمـا واهلل الءي ت 
ا ــو رســول   ــي  وأبــوبكر ســا ف ت يــتكلم   قــال لــ  آمــر: أت  ــأمر  يــ  بــأمرك؟  قــال: ت أ رهــ  آلــحم شــل  مــا  

ابن ام ان القوم استضعفوني يا يصيح ويبكل وينادي   انف  ا مة إ  جنب    لحق آلل بقرب رسول اهلل 
    قـال آمـر أل  بكـر:... انطلـق بنـا إ   ا مـة    نـا  ـد أغبــبناها  112 سـور  األآـرامل:  وكأا وا يقتلأونني

 انطلقــا مجيعــا   اســتأرنا آلــحم  ا مــة   لــم  ــأرن هلمــا   أ يــا آليــاً  كلمــاه   أد لهمــا آليهــا   لمــا  عــدا آنــدها 
لما آليها   لم  رد آليهما السيم.  ـتكلم أبـوبكر  قـال: يـا حبيبـة رسـول اهلل  واهلل حولف وجهها إ  احلائب   س

إن  رابــة رســول اهلل أحــب ايل مــن  ــرابت  وإنــك ألحــب ايل مــن آائشــة ابنــت  ولــوددت يــوم مــات أبــوك مــف  وت 
مسعــف أبــاك  أبقــحم بعــده  أ ــرتاين أآر ــك وأآــرمل  بــلك وشــر ك وأمنعــك حقــك ومرياثــك مــن رســول اهلل إت أين
 عر انــ   رسـول اهلل يقـول: ت نـورك  مـا  ر نــاه  ـد ة!.  قالـف: أرأيتكمـا إن حــدثتكما حـديثاً آـن رسـول اهلل 

و فعــين بـــ ؟  ــات: نعـــم   قالــف: نشـــد كما اهلل أمل  ســـمعا رســول اهلل يقـــول: رضــا  ا مـــة مــن رضـــاي  وســـخب 
حم  ا مة  قد أرضاين  ومن أسخب  ا مة  قد  ا مة من سخطل   من أحب  ا مة ابنت  قد أحب   ومن أرض

أســخط ؟  ــات: نعــم مسعنــاه مــن رســول اهلل   الــف:  ــ ين أشــهد اهلل وميئكتــ  أنكمــا أســخطتماين ومــا أرضــيتماين 
ول ن لقيف النيب ألشكونكما الي    قال ابوبكر: أنا آائء باهلل  عا  مـن سـخط  وسـخطك يـا  ا مـة  مث انتحـب 
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ت نفس  أن  ثهق  وهـل  قـول: واهلل ألدآـون آليـك ي  ـل  ـي  أ ـليها  مث  ـرج با يـاً  ابوبكر يبكل حىت  اد
 اجتمع الي  الناح  قال هلم: يبيف  ل رجل منكم معانقاً حليلت   مسرورا بأهل   و ر تموين وما انا  ي   ت حاجة 

 احلدي)«. يل ي بيعتكم  أ يلوين بيعت
 ا ــا هــدد آمــر مــن التجــأ إ  »رد آلــحم الطعــن الثــاين مــن مطــاآن آمــر: والشــاه آبــد العثيــث الــدهلوي  ــال ي الــ

بيف  ا مة بـثآم انـ  ملجـأ ومعـار للخـائنى  جعلـوه مثـل مكـة الكرمـة و صـدوا الفتنـة والفسـاد و شـاوروا ي نقـض 
حيا   ي ة أ  بكر  واحلق ان  ا مة  انف  كره اجتماآهم ي بيتها ولكنها حلسن  لقها مل  نعهم من رلك  ر 

 .202!!. حتفة اثىن آشرية ص  «  لما  بى رلك لعمر هددهم باحرا  البيف آليهم
 وزآم  أي النظام  أن   أي آمر  ضرب  ا مـة ابنـة : »320ص 4والقريثي ي اخلطب  الواآظ واتآتبار  ج

 «.ومنع مرياك العرت  رسول اهلل 
 آــن رســول اهلل31-32ص 3واحلمــوي  ي   رائــد الســمطى : ج :   :(وأمــا ابنــت  ا مــة »... ي حــدي

... وإين لــا رأيتهــا ر ــرت مــا يصــنع هبــا بعــدي   ــأين هبــا و ــد د ــل الــءل بيتهــا وانتهكــف حرمتهــا وغصــب حقهــا 
ومنعف إرثها و سر جنبها وأسقطف جنينها وهل  نادي يا يمداه  ي جتاب و ستءي)  ي  ءاك  ي  ثال بعـدي 

 «.يثونة مكروبة با ية...
 ان آمــر ضــرب بطــن  ا مــة يــوم البيعــة حــىت 17ص 0صــفدي ي  الــواي بالو يــات  ي  رمجــة النظــام: جوال  :

 ألقف احملسن . 
 ـال آنـد ر ـر 170ص 11  و سـري اآـيم النـبي  : ج137ص 1واحلا ظ الءهيب ي  ميثان اتآتدال : ج   

ي ه ــر أيامــ   ــان أ ثــر مــا يقــرأ آليــ   مث  ــان»... امحــد بــن يمــد بــن الســري بــن حيــ  العــرومل بــابن أ  دارم: 
 «.الثالب  حبر   ورجل يقرأ آلي : ان آمر ر ت  ا مة حىت أسقطف مبحسن

 400ص 1ورواه ابن حجر العسقيين ي لسان اليثان: ج. 
 11وأبو الوليد يمد بن شـحنة ي  روضـة النـاظر ي أ بـار األوائـل واألوا ـر  هـامش الكامـل تبـن األثـري: ج 

مث ان آمــر جــا  إ  بيــف آلــل ليحر ــ  آلــحم مــن  يــ    لقيتــ   ا مــة  قــال: اد لــوا  يمــا د لــف  يــ  »  :113ص
 «.األمة

 مث هناك من العامة من  طر  إ  حدي) حر  الدار وما أشب  ونسب  إ  الشيعة أو ردها   منهم:
 الءي  ثآم الشيعة أ ا وولدت يسنا وهو »آند ر ر أوتد  ا مة:  42ص 1القدسل ي  البد  والتاريخ : ج

 «.أسقطت  من ضربة آمر
 ــثآم هشـــام  أي هشــام بــن احلكـــم  ... ان : »... 41وأبــو احلســى اللطــل الشـــا عل ي  التنبيــ  والــرد : ص 

 «.أبابكر مر بفا مة  ر ت ي بطنها  أسقطف و ان سبب آلتها وو اهتا  وأن  غصبها  دك
  ومــن مجلــة مــا ر ــروه مــن الطعــن :» 331ص 42 الءــ  : جوالقاضــل أبــو احلســن آبــد اثبــار اتســد هبــادي

ادآــاؤهم ان  ا مــة لءبــبها آلــحم أ  بكــر وآمــر أو ــف أن ت يصــليا آليهــا وأن  ــد ن ســرا منهمــا  ــد نف لــيي  
وادآـوا بروايــة رووهــا آــن جعفـر بــن يمــد وغــريه: ان آمـر ضــرب  ا مــة بســوط وضـرب الــثبري بالســوط ... مث نقــل 

مث  ــال إ  غــري رلــك مــن الروايــات « مي اهلل لــ ن اجتمــع هــؤت  النفــر آنــدك ليحــر ن آلــيهم ــول آمــر لفا مــة: وأ
 البعيد .
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 ا ا ينقل مثل هءا جهال الكءابى ويصد   محقحم العالى الءين : »442ص 2وابن  يمية ي منهاج السنة: ج
 «.يقولون: ان الصحابة هدموا بيف  ا مة وضربوا بطنها حىت اسقطف

 ات  ـــرى إ   ـــوهلم  أي  ـــول الشـــيعة  ان آمـــر  ـــاد آليـــا : »11يتمـــل ي الصـــواآق احملر ـــة: صوابـــن حجـــر اهل
 «.حبمائل سيف  وحصر  ا مة  هابف  أسقطف ولداً امس  احملسن

 ا ـم  ـالوا: ان آمـر بـن اخلطـاب رهـب إ  دار آلـل »  : 21والربزجنل ي  النوا ض للروا ض والنـوا ض : ص
 «.طف ولداً امس  احملسن... و ا ف  ا مة من  وأسق

 ول اإلمامية ان آليا  ان ي بيتـ   جـا  آمـر ليأ ـء : »21ورسول بن يمد ي  نصيحة الشيعة اإلمامية  ص 
من  البيعة أل  بكر   نـاداه مـن البـاب   خرجـف اليـ   ا مـة  قالـف مـن دا ـل البـاب يـا آمـر أي شـل   ريـد مـن 

ســره وو ــع مــن  ســره رض ي بطــن  ا مــة وو ــع ســقب مــن آلــل ...  ءبــب آمــر لــءلك  بــرب البــاب برجلــ  و 
 ا مـــة امســـ  يســـن ود ـــل الـــدار وأو ـــع حـــبي ي آنـــق آلـــل  جـــره إ  أ  بكـــر  أ ـــء منـــ  البيعـــة أل  بكـــر  رهـــاً 

 «.وجرباً 
 :هءا وشعر يمد حا ظ إبراهيم شاآر النيل معرومل 

 وقولأأأأأأأأأأأأأأأة لعلأأأأأأأأأأأأأأأي قالهأأأأأأأأأأأأأأأا عمأأأأأأأأأأأأأأأر
 

 أكأأأأأأأأأأأرم بسأأأأأأأأأأأامعها أعظأأأأأأأأأأأم بملقيهأأأأأأأأأأأا 
 ال أبقأأأأأأي عليأأأأأأك بهأأأأأأا حرقأأأأأأت  ار  

 
 ان لأأأأأم تبأأأأأاي  وبنأأأأأت المصأأأأأطف  فيهأأأأأا 

 مأأأأا كأأأأان غيأأأأر أبأأأأي حفأأأأص يفأأأأوه بهأأأأا 
 

 أمأأأأأأأأأأأأأام فأأأأأأأأأأأأأارس عأأأأأأأأأأأأأدنان وحاميهأأأأأأأأأأأأأا 
 
 

إ  غـري رلــك... آلمــاً بــأ م  ــد  تمــوا  ثــريا منهــا رآايــة لســمعة  لفــائهم   مــا حــء وا بعــض هــءه التصــرحيات مــن 
قلبون والعا بة للمتقى واحلمد هلل رب العالى.  مؤسسـة بعض الطبعات لءلك  وسيعلم الءين ظلموا أي منقلب ين

 اجملتىب للتحقيق والنشر .
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ضـــــــــلعها وإســـــــــقاط جنينهـــــــــا الـــــــــءي مســـــــــاه الرســـــــــول   ـــــــــلحم اهلل آليـــــــــ  وهلـــــــــ  وســـــــــلم  
 ...…(1071)يسنا

وغري  فل إن السقوط ي الفتنة أمر ا تياري حدوثا واستمرارا  ولو  رض  ون  ي بعـض 
ا تياري   ان ما بات تيار ت ينـاي ات تيـار  عليـ  العقوبـة دون مراحل  ي بعض األزمان غري 

 ريب ورلك للتقصري ي القدمات.
 هبــءه الفتنــة وأمــر النــاح با بــاع اإلمــام آلــل بــن أ   الــب  و ــد أ ــرب رســول اهلل 

 دون غريه  حي)  ال: 
رو  بـى ستكون من بعـدي  تنـة  ـ را  ـان  ـءلك  ـألثموا آلـل بـن أ   الـب   انـ  الفـا»

 .(1072)«احلق والبا ل
ســيأخ آلــحم أمــت زمــان تيبقــحم مــن »بــالفنت ي ه ــر الثمــان حيــ)  ــال:   مــا أ ــرب 

القــرهن إت رمســ   ومــن اإلســيم إت امســ   يســمون بــ  وهــم أبعــد النــاح منــ   مســاجدهم آــامر  
 وهل  راب من اهلدى   قها  رلك الثمان شر  قها  حتف ظل السما   منهم  رجف الفتنة

 .(1073)«وإليهم  عود
 

 وان جهنم لمحيطة بالخافرين

 الخفر موضوعا وحخما
أال فأأي الفتنأأة سأأقطوا وان جهأأنم  ا تباســها  آليهــا الســيم  اآليــة الشــريفة: مسأأةلة:

لمحيطة بالخافرين
ور رها هاهنـا  يـدل آلـحم شـهادهتا  آليهـا السـيم  بـان مـا  علـوه (1074)

رسول   لحم اهلل آلي  وهل  وسلم  وابنتـ   ا مـة  من غصب اخلي ة و دك  وإيءا  هل بيف ال
الثهرا   آليها السيم  و د  ال  يها   لحم اهلل آلي  وهل  وسلم :  من هراها  قـد هراين ومـن 

                                                           

 .411ص 3راجع النا ب: ج (1071)
 .123ص 1  و شا الءمة: ج71ص 3النا ب: ج (1072)
 .220وأآيم الدين: ص 413ثواب األآمال وآقاب األآمال: ص (1073)
 .27سور  التوبة:  (1074)
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 و... (1075) هراين  قد هرى اهلل 
 استلثم الكفر ورلك واضح  وإت لثم لءوية ر ر هءه اآلية ههنا.

 ؟ (1076)امث ان  هل القصود الكفر موضوآا أو حكم
  ان الكفر آلحم  سمى: 

 :  فر العقيد .1
 :  فر النعمة.4

  فصيل البح) ي الفصيت  وهءه اآليات ونظائرها  وضح أ سام الكفر ا ثر  ا ثر.
قل ما كنت بدعا  من الرسل وما أ ري ما يفعل بي وال بخأم ان اتبأ  إال  ال  عـا : 

م ان كأان مأن عنأد اهلل وكفأرتم بأه وكأهد قل أرايأت ما يوح  الي وما أنا إال ننير مبين 
 كأأاهد مأأن بنأأي إسأأرائيل علأأ  مثلأأه فأأآمن واسأأتخبرتم ان اهلل اليهأأدي القأأوم الظأأالمين

(1077) . 
 ــان مــن آنــد اهلل    ليفــة مــن بعــده  ومــن الواضــح أن نصــب أمــري الــؤمنى آلــل 

 .  (1078)…يا أيها الرسول بّلغ ما انزل إليك من ربك دون شك   ال  عا :
فخفر  بةنعم اهلل فةذاقها اهلل لباس الجوع .. ال سبحان : و 

(1079). 
وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم بهو ال  عا : 

(1080) . 
 . (1081)إن النين كفروا بآياتنا سو  نصليهم ناراو ال سبحان : 

                                                           

 .334ص 3النا ب : ج (1075)
كفر موضوآا  يع  إنكـار ضـروري مـن ضـروريات الـدين وإنكـار األمـر اإلهلـل الصـريح آنـادا وثاجـا  مـا  ال (1076)

  والـبعض  ـد أنكـر  ي ـة اإلمـام آلـل 12سـور  النمـل: اآليـة  وجحدوا بها واسأتيقنتها أنفسأهم ال  عـا : 
 ر الكفر من النجاسة وبينونة الثوجة رغم آلم  هبا ي وا عة غدير  م وغريها  إت أن الشارع مل ير ب آلي  أثا

 هــو  فــر موضــوآل تحكمــل  وهــءا هــو رأي الشــهور والنــادر رهــب ا  … و قســيم اإلرك وحرمــة الءبيحــة و
 الكفر احلكمل أيبا. 

 .12-7سور  األحقامل:  (1077)
 .07سور  الائد :  (1078)
 .114سور  النحل:  (1079)
 .7سور  إبراهيم:  (1080)



 

 411 

للخافرين ليس له  اف  سةل سائل بعناب واق  و ال آثوجل: 
(1082). 

عض الختأأاب وتخفأأرون بأأبعض فمأأا جأأزاء مأأن يفعأأل ذلأأك أفتؤمنأأون بأأبو ــال  عــا : 
منخم إال خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة ير ون إل  اكد العناب

(1083). 
ومن يخفر بآيا  اهلل فان اهلل سري  الحسابو ال سبحان : 

(1084) . 
ومأأأأأن يخفأأأأأر باإليمأأأأأان فقأأأأأد حأأأأأبط عملأأأأأه وهأأأأأو فأأأأأي اآلخأأأأأرة مأأأأأن  ـــــال  عـــــا : 

الداسرين
(1085) . 
أولم يخفروا بما أوتي موس  من قبلوجل: و ال آث 

(1086). 
 . (1087) ذلك بةنهم كانوا يخفرون بآيا  اهللو ال سبحان : 

 . (1088)أفبالباطل يؤمنون وبنعمة اهلل هم يخفرونو ال  عا :
ومأأا كأأان لمأأؤمن وال مؤمنأأة إذا قضأأ  اهلل ورسأأوله أمأأرا  أن يخأأون لهأأم  ــال آثوجــل: 

 ورسوله فقد ضل ضالال مبينا  الديرة من أمرهم ومن يعص اهلل
(1089). 

 .(1090)«حب آلل إميان وبءب   فر: »و ال رسول اهلل 
 وآــن ابــن آبــاح انــ  مــر مبجلــت مــن جمــالت  ــريش وهــم يســبون آلــل بــن أ   الــب 

  قال لقائل  ما يقول هؤت ؟
  ال: يسبون آلياً.
  ال:  رب  إليهم.

  لما أن و ا آليهم  ال: أيكم الساب اهلل؟
                                                                                                                                                                      

 .10النسا :  (1081)
 .4ـ 1العارج: سور   (1082)
 .01سور  البقر :  (1083)
 .17سور  هل آمران:  (1084)
 .1سور  الائد :  (1085)
 .20سور  القصص:  (1086)
 .01سور  البقر :  (1087)
 .74سور  النحل:  (1088)
 .30سور  األحثاب:  (1089)
 .1ح 42اجمللت  07األمايل للشيخ الصدو : ص (1090)
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 وا: سبحان اهلل ومن يسب اهلل  قد أشرك باهلل. ال
 ؟ ال:  أيكم الساب رسول اهلل 

  الوا: ومن يسب رسول اهلل  قد  فر.
  ال:  أيكم الساب آلل بن أ   الب   لوات اهلل وسيم  آلي  ؟

  الوا:  د  ان رلك.
سـب   يقول: من سـب آليـاً  قـد  ال:  اشهد باهلل واشهد اهلل لقد مسعف رسول اهلل 

 .(1091)«ومن سب   قد سب اهلل آثوجل
 .(1092)«من حسد آلياً  قد حسدين ومن حسدين  قد  فر: »و ال 
مـــن ســـب آليـــاً  قـــد ســـب  ومـــن ســـب   قـــد ســـب اهلل ومـــن ســـب اهلل  قـــد  : »و ـــال 

 .(1093)« فر
يـــا بـــن آبـــاح ت  شـــك ي آلـــل  ـــان الشـــك  يـــ   فـــر خيـــرج آـــن اإلميـــان : »و ـــال 

 .(1094)«رويوجب اخللود ي النا
 . (1095)«إن آلياً  ري البشر من أىب  قد  فر: »و ال 

أال في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطأة بالخأافرين وهلا  آليها السيم  : 
 (1096) 

 ـــا م زآمـــوا ا ـــم يريـــدون اخلـــروج مـــن الفتنـــة  الثآومـــة   و عـــوا ي  تنـــة حقيقيـــة مؤ ـــد   ألن 
 تنة ليسف  (1097)هلل آلي  وهل  وسلم  ي اخلي ةمالفة أمر الباري جلا وآي ورسول    لحم ا

  و ها  تنة.
بعــدي مل يــرين ومل أره يــوم القيامــة  ومــن  مــن  ــار  آليــاً : »و ــد  ــال رســول اهلل 

                                                           

 .4ح 41اجمللت  77األمايل للشيخ الصدو : ص (1091)
 .413ص 3لنا ب: جا (1092)
 .441ص 3النا ب: ج (1093)
 .372ص 1 شا الءمة: ج  (1094)
  رواه آــــن آائشــــة و ــــيت بــــن جــــازم األ ــــفهاين والشــــريازي وابــــن مردويــــ  123ص 3الصــــراط الســــتقيم: ج (1095)

 واخلوارزمل وابن حنبل والبيرري وابن آبدوح والطرباين.
 .27سور  التوبة:  (1096)
سأأول بلأأغ مأأا أنأأزل إليأأك مأأن ربأأك وإن لأأم تفعأأل فمأأا بلغأأت رسأأالته واهلل يأأا أيهأأا الر حيــ)  ــال  عــا   (1097)

 .07سور  الائد :  يعصمك من الناس إن اهلل ال يهدي القوم الخافرين
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 الا آلياً حرم اهلل آليـ  اثنـة  وجعـل مـأواه النـار وبـ ت الصـري  ومـن  ـءل آليـاً  ءلـ  اهلل 
 .(1098)«يوم يلقاه ولقن  حجت  آند السا لة يوم يعرض آلي   ومن نصر آلياً نصره اهلل

يــابن آبــاح مــن  ــالا آليــاً  ــي  كــون ظهــرياً لــ  وت وليــاً   والــءي بعثــ  : »و ــال 
 .(1099)«باحلق نبياً ما خيالف  أحد إت غريا اهلل ما ب  من نعمة وشوه  لق   بل إد ال  النار

 
 نافنة نحو العالم اآلخر

إن جهأأنم لمحيطأأة بالخأأافرينأمــا 
والثــواب  (1101) ــألن اآل ــر  امتــداد للــدنيا (1100)

والعقـــاب يكونـــان أيبـــاً ي نفـــت هـــءه الـــدنيا   مـــا يكونـــان ي آـــامل اآل ـــر   واآل ـــر  ييطـــة 
بالدنيا  منتهحم األمر إن  منا ء  اإلنسان و نوا ءه  حنوها مءلقة مـا دام حيـاً   مـا أآطـل مـن 

سادسة واألحيم وغريها إ ا هل  إشارات  احلواح اخلمت نوا ءها للعامل الدنيوي  واحلاسة ال
 لنوا ء رمبا  طلا آلحم العامل اآل ر..

ولءلك  ان اإلنسان الؤمن ت حيتا  وت يشـهد  آـاد : حسـن اآل ـر  ونعيمهـا مـادام ي 
الدنيا  واإلنسـان السـيئ ت حيـت بعقوبـات آـامل اآل ـر  مـادام حيـاً ألن حواسـهما ليسـف مـن 

 الدنيا  لك احلواح الت  كشا ل  ه ا  رلك العامل   حالـ  حـال حواح اآل ر   ومل يعب ي
اإلنســـان الـــءي  قـــد رو ـــ  أو بصـــره أو مسعـــ  أو واـــ  أو لســـ    انـــ  ييمـــت األشـــيا  دون أن 
حيــت بلطا تهــا و راوهتــا أو  شــونتها  ويكــون أمامــ  الرئــل و ــأل غر تــ  األ ــوات  مــن  ــدح 

يـرى أو يســمع شــي اً  وهكـءا بالنســبة إ  الــءو  والشــم  البيبـل إ  هــدير احملر ــات  دون أن 
بينمـــا  ــــد يوجـــد ا  جانبــــ  مــــن مل يفقـــد حواســــ  اخلمـــت  انــــ  حيــــتا بكـــلا رلــــك ويشــــهدها 

 بوضوح.
 بل رمبا أحتا الريض مبرار  احليو   بينما الصحيح يكتشفها حلو   ما هل.

                                                           

 .113والتحصى تبن  اووح: ص 402 مال الدين: ص  (1098)
 .372ص 1 شا الءمة: ج  (1099)
 .27سور  التوبة:  (1100)
 األرحام واأل يب. ما ان آامل الدنيا امتداد لعامل   (1101)
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لروايات اإلشـار  إ  هـءا القبيـل  و د أ ثر الباري جل وآي وأنبياؤه وأولياؤه ي اآليات وا
إنما يةكلون في بطونهم نارا   مثل  ول  سبحان  

و د أشرنا إ  بعـض  فصـيل رلـك (1102)
 .(1104)وغريه (1103)ي  الفق  

 

 فهيها  منخم

 محتمال  )هيها ( 
 وجوه:  (1106): حيتمل ي الراد من  وهلا  آليها السيم :  هيهات (1105)مسةلة 

ت : أن هــــــــءه األآمـــــــــال  انــــــــف بعيـــــــــد  آــــــــنكم   قولـــــــــ  إر لعــــــــل الـــــــــراد بـــــــــ:  هيهـــــــــا
   كأنــ  أريــد أن مــن الســتبعد ممــن آاشــر  (1107)هيهأأا  هيهأأا  لمأأا توعأأدونســبحان :
وآر ــــ  ومســــع و ــــاياه األ يــــد  حــــول أهــــل بيتــــ   آلــــيهم الصــــي  والســــيم  أن  الرســــول 

   كيــا بــأن يعــى آلــحم رلــك   كيــا بــأن ميارســـ  بتلــك  يســكف آــن غصــب حقاهــم 
 .(1108)لطريقة الوحشيةا

 كـان  (1109)أو أن الراد: أن ما  كشف   لـك األ عـال مـن  صـد مـبطن  ـان بعيـداً آـنكم
 األو ق حبالكم غري رلك القصد.

 أو: اثامع بى األمرين  باستعمال  هيهات  ي  لال يكون  ي األمرين مصدا اً ل .
 لـوبكم آلـحم اتبتعـاد آنـ    أو أن الراد: بعيد منكم الرجوع ا  احلـق مـا دمـتم  ـد آقـدد

                                                           

 . 12سور  النسا :  (1102)
 راجع موسوآة الفق :  الد ل   تاب العقائد. (1103)
 راجع  التفسري الوضوآل للقرهن الكرمي  لإلمام الشريازي. (1104)
  ول :  مسألة  بلحاظ ريل البح) آندما حيتمل اإلمام الؤلا إنشائية هيهات. (1105)
اآلــ  يــءومل   هيهــات مــنكم أي بعــد مــنكم  ــءا  والصــنا أشــار ا   هيهــات  اســم  عــل مبعــىن بـ ُعــد   و  (1106)

 الفاآل ي اتحتماتت اخلمسة.
 .30سور  الؤمنون:  (1107)
 من حر  باب الدار و سر البلع وإسقاط اثنى وغري رلك آلحم ما آر ف. (1108)
  ـ  بعدت  منكم  لك األآمال  أو  بعد  منكم رلك القصد الءي  كشف  األ عال.  (1109)
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  ن اإلنسان ـ آاد  ـ إرا آقد  لب  آلحم اتبتعاد آن شـل    نـ  يسـيطر آلـحم جوارحـ  اتبتعـاد 
آنــ    مــا أنــ  ي آكســ  إرا آقــد اإلنســان  لبــ  آلــحم اإل ــرتاب مــن شــل    نــ  يســيطر آلــحم 

 حقاً أو با ًي. جوارح  ات رتاب إلي   وبعد رلك ت يهم  إن  ان اتبتعاد أو  ات رتاب 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ال سبحان  بالنسبة إ  بعض الناح: 

(1110). 
 . (1111)يعرفونه كما يعرفون أبناءهم و ال آث وجل:

 هءا  ل  بنا  آلحم  و ا  ربية.
مبعــىن الــدآا  آلــيهم بالبعــد آــن رمحــة اهلل  وآلـــحم هـــءا  (1112)وحيتمــل أن  كــون إنشــائية

بية الدآـا  آلـحم األآـدا  ومنـ  اللعـن   انـ  مبعـىن البعـد آـن رمحـة اهلل أو مبعـىن يستفاد منـ  مطلو 
 الدآا  آليهم بالبعد آن الو ول لا  انوا يصبون إلي   تأمل.

أولبك يلعنهم اهلل ويلعنهم الالعنون ال  عا : 
(1113). 

أعأد لهأم إن النين يؤذون اهلل ورسوله لعنهم اهلل في الدنيا واآلخرة و و ال سبحان : 
عنابا مهينا

(1114). 
إن اهلل لعن الخافرين وأعد لهم سعيراو ال آثوجل: 

(1115). 
 ويؤيد أول اتحتماتت سيا   يمها  آليها السيم  و وهلا:  و تاب اهلل بى أظهر م .

تبـن آبـاح بعـدما  ومما ورد  ي   لمـة  هيهـات  بـالعىن الـء ور مـا  الـ  أمـري الـؤمنى 
هيهـات هيهـات يـا بـن آبـاح  لـك شقشـقة هـدرت مث  ـرت.  قـال »شـقية:  طع  طبت  الشق

إرا مل يبلــغ بــ   ابــن آبــاح:  مــا أســفف آلــحم  ــيم  ــب  أســفل آلــحم  ــيم أمــري الــؤمنى 
 .(1116)«حي) أراد

اهلــــل  اهــــف أوهــــام التــــومهى و صــــر  ــــرمل »و ــــد ورد ي بــــاب التوحيــــد ونفــــل التشــــبي : 

                                                           

 . 12سور  النمل:  (1110)
 .42  وسور  األنعام: 120سور  البقر :  (1111)
  هل مجلة  ربية ي مقام اإلنشا   ما ي  يعيد  ي   . (1112)
 .117سور  البقر :  (1113)
 .17سور  األحثاب:  (1114)
 .02سور  األحثاب:  (1115)
   و ج البيغة: اخلطبة الشقشقية.111آلل الشرائع: ص (1116)
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محلف أ اويل البطلى آن الـدرك بعجيـب شـأنك  الطار ى و يشف أو امل الوا فى واض
أو الو وع بالبلوغ إ  آلوك   أنف ي الكان الءي تيتناهحم  ومل  قع آليك آيون ب شار  وت 

 .(1117)«آبار   هيهات مث هيهات
: انـــا  ـــري منـــك يـــا حســـن   ـــال: »وي احلـــدي) ان معاويـــة  ـــال لإلمـــام احلســـن 

اح  ـــد أمجعـــوا آلـــل ومل  معـــوا آليـــك   ـــال هيهـــات و يـــا راك يـــا بـــن هنـــد   ـــال: ألن النـــ
هيهــات   شــر مــا آلــوت يــا بــن ه لــة األ بــاد  اجملتمعــون آليــك رجــين بــى مطيــع ومكــره  
 الطــائع لــك آــاص هلل  والكــره معــءور بكتــاب اهلل  وحاشــحم هلل أن أ ــول أنــا  ــري منــك   ــي 

 .(1118)« ري  يك  ولكن اهلل برأين من الررائل  ما برأك من الفبائل
يـــا دنيـــا يـــا دنيـــا أ   عرضـــف أم إيل »ما بـــاً الـــدنيا ومـــا  يهـــا:  و ـــال أمـــري الـــؤمنى 

 شو ف هيهات هيهات غـري غـريي ت حاجـة يل  يـك   ـد  لقتـك ثيثـاً ت رجعـة يل  يـك  
 عمـــــرك  صـــــري  وأملـــــك حقـــــري  هه هه مـــــن  لـــــة الـــــثاد وبعـــــد الســـــفر ووحشـــــة الطريـــــق وآظـــــم 

 .(1119)«الورد
 .(1120)«هات أن ينجو الظامل من أليم آءاب اهلل وآظيم سطوا  هي: »و ال 

 
 وكيف بخم، وأن  تؤفخون

 وهلـــا  آليهـــا الســـيم :  و يـــا بكـــم  أي  يـــا  ـــار األمـــر بكـــم إ  مـــا  ـــار  و يـــا 
 وغصب حقو هم.  رد ا  هءه احلالة من العدا  ألهل بيف النيب 

ع آملكم هءا الءي هـو  ـيمل وبعبار  أ رى: أي حال لكم ي دنيا م وي ه ر كم م
 احلق.

   وي القام هو إنكار  وبيخل.(1121)وي   يا  معىن التعجب  ما ر ره األدبا 

                                                           

 باب التوحيد ونفل التشبي . 17ح 00التوحيد: ص (1117)
 .44ص 2النا ب: ج (1118)
 .410ارشاد القلوب: ص (1119)
 .12224ح 217غرر احلكم: ص (1120)
 راجع  البيغة  لإلمام الؤلا  دام ظل  . (1121)
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 وهلــــا  آليهــــا الســــيم :  وأج  ؤ كــــون  أي:  يــــا  صــــر ون آــــن احلــــق  و ثيءــــون آنــــ   
م و تبعون البا ل  من إ كـ   بـرب  مبعـىن:  ـر   آـن الشـل  و لبـ   و ـد ورد ي القـرهن احلكـي

بالنسبة إ  البيد الت  لبف ظهراً لبطن وبطناً لظهر  بسبب آءاب اهلل سبحان  و عا   اسم 
 . الؤ فكات   ما ي  بية  وم لوط 

ألأأم يأأةتهم نبأأة الأأنين مأأن قأأبلهم قأأوم نأأوح وعأأا  وثمأأو  وقأأوم إبأأراهيم  ــال ســبحان : 
يظلمهم ولخأن كأانوا وأ حاب مدين والمؤتفخا  أتأتهم رسألهم بالبينأا  فمأا كأان اهلل لأ

أنفسهم يظلمون
(1122). 

وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفخا  بالداطبةو ال  عا : 
(1123). 

 . (1124)وي  أويل هءه اآلية البار ة أ ا ي أآدا  أمري الؤمنى آلل 
 ؤ كــون  هــو: أيــن يصــر كم الشــيطان  أو  صــر كم  (1125)وحيتمــل أن يكــون معــىن  أج

 ة  عجب أيباً يقصد هبا اإلنكار والتوبيخ.أنفسكم آن احلق؟ وهو  لم
أيــن  تيهــون  ومــن أيــن  ؤ ــون  وأج  ؤ كــون  وآــيم  عمهــون  : » ــال أمــري الــؤمنى 

 .(1126)«وبينكم آرت  نبيكم  أين وهم أزمة الصد  وألسنة احلق
 

                                                           

 .72سور  التوبة:  (1122)
 .7سور  احلا ة:  (1123)
 سور  احلا ة. 007راجع  أويل اآليات ص (1124)
لكان وآن احلال ومبعىن مىت اتستفهامية   ـ  أج زيد  أي أين زيد  و يـا زيـد   أجا   أخ ليستفهام آن ا (1125)

و أج القتـال  أي مــىت القتـال  واإلمــام الؤلـا احتمــل ي  وهلـا  آليهــا السـيم :  أج  ؤ كــون  العنيـى األوليــى  
 [.443: ] سور  البقر  فةتوا حرثخم أن  كبتموحيتمل الثال) أيبا  ما ي  ول   عا : 

  صل ي األئمة. 4222ح 111غرر احلكم: ص (1126)
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 وكتاب اهلل بين أًهركم

 جم  القر ن
 بـــى أظهـــر م  ومبجموآـــة مـــن يســـتفاد مـــن  وهلـــا  آليهـــا الســـيم :  و تـــاب اهلل مسأأأةلة:

القــرائن األ ــرى أن القــرهن  ــان جمموآــاً ي زمــن النــيب   ــلحم اهلل آليــ  وهلــ  وســلم   مــا هــو 
 اليوم وبنفت الرت يب من دون زياد  وت نقيصة.

إن علينا جمعه وقر نه ال  عا : 
(1127). 

   ا ـــة وإن  يـــل بصـــحة اإلســـناد ي ظـــرمل آـــدم اثمـــع  إت أنـــ   ـــيمل التفـــاهم آر ـــاً 
 .(1128)بلحاظ  بى أظهر م  و بلحاظ اإل ي  األزماين واألحوايل ي اثمل اليحقة

 و مىت مجـع القـرهن  (1129) و د  صلنا هءا البح) ي  تاب  وألول مر  ي  اريخ العامل 

(1130). 
 عدم تحريف القر ن

يســــتفاد مــــن  وهلــــا  آليهــــا الســــيم :  و تــــاب اهلل بــــى أظهــــر م  آــــدم حتريــــا  مسأأأأةلة:
 الكتاب  وإت لا  ح إ ي    تاب اهلل  آلحم الوجود بى أظهرهم.

ولو  يل بتماميـة اتسـتدتل ي  ـور  القـول بـالتحريا بـالنقص  قـب دون الثيـاد  أجيـب 
إضــا ة إ  مــا للجمــل اليحقــة مــن الدتلــة الواضــحة آلــحم آــدم  (1131)بــأن اإل ــي  ينفيهمــا

 ا ـة مـع حلـاظ …  وره ظـاهر  وأحكامـ  زاهـر التحريا مطلقاً  إر  يـا يكـون احملـرلمل  أمـ
 إ اد  اثمع البامل للعموم.

ومأأا كأأان هأأنا القأأر ن أن يفتأأرى مأأن  ون اهلل ولخأأن تصأأديق الأأني بأأين  ــال  عــا : 

                                                           

 .17سور  القيامة:  (1127)
 اخل.…  أي  أموره ظاهر  (1128)
 .427-423ص 4وألول مر  ي  اريخ العامل: ج (1129)
  فحة من احلجم التوسب  و بع آد  مرات ي بريوت والكويف. 02يقع الكتاب ي  (1130)
 ينفل القول بالتحريا بالثياد .أي ينفل القول بالتحريا بالنقص  ما  (1131)
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يديه وتفصيل الختاب ال ري  فيه من رب العالمين
(1132). 

 حجية الختاب
ــــاب اهلل بــــى أ مسأأأأةلة: ظهــــر م  ومــــن اثمــــل يســــتفاد مــــن  وهلــــا  آليهــــا الســــيم :  و ت

 اليحقة: حجية الكتاب  آلحم  يمل ما رهب إلي  بعض األ باريى.
إن هنا القر ن يهدي للتي هي أقوم ال  عا : 

(1133). 
وانك لتلق  القر ن من لدن حخيم عليمو ال سبحان : 

(1134). 
و واضحة بل  رحية   العىن: واحلـال أن  تـاب اهلل سـبحان  و عـا  وهـ ودتلة  يمها 

القرهن احلكيم بينكم  وأنتم  قرؤونـ  ليـل  ـار  وهـو احلكـم والرجـع   ـ   أيـن  نصـر ون  ولـن 
 وألي شل  ولا  توجهون   و تاب اهلل بى أظهر م ؟  أ حكم اثاهلية  بءون  ؟

و وهلا  آليها السيم :  بى أظهر م   يقال:  ـين بـى أظهـر القـوم وبـى ظهـرانيهم  أي 
  و ـــءلك يقـــال بالنســـبة إ  الشـــل   مثـــل: أن (1135)فـــومل مـــن جوانبـــ  هبـــممقـــيم بيـــنهم  ي

 الدرسة بى أظهرهم  والكتبة بى أظهرهم  وما أشب  رلك.
 

 أموره ًاهرة

 القر ن كالشمس
 وهلا  آليها السـيم :  أمـوره ظـاهر    ـ ن القـرهن الكـرمي ـ أوامـره ونواهيـ  وحكمـ   مسةلة:

 ظاهر   الشمت ويلثم العمل و قها. ومواآظ  و صص  وغري رلك ـ  لها
ولقد ضربنا للناس في هنا القر ن من كل مثل لعلهم يتنكرون ال  عا : 

(1136) . 
ولقد يسرنا القر ن للنكر فهل من مدكرو ال سبحان : 

(1137). 
                                                           

 .37سور  يونت:  (1132)
 .7سور  اإلسرا :  (1133)
 .0سور  النمل:  (1134)
 يقال  هو نازل بى ظهريهم و ظهرانيهم وبى أظهرهم  أي وسطهم وي معظمهم  راجع  النجد . (1135)
 .47سور  الثمر:  (1136)
 .22و 34و 44و 17سور  القمر:  (1137)
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القـــــرهن مجلـــــة الكتـــــاب والفر ـــــان احملكـــــم الـــــءي  ـــــب العمـــــل : »وآـــــن أ  آبـــــد اهلل 
 .(1138)«بظاهره

أمـــور القـــرهن الظـــاهر  إت مـــن  لبـــد  لبـــ  حبجـــب اللجـــاج والعنـــاد وســـحب وت يعمـــحم آـــن 
وننأأأزل مأأن القأأر ن مأأا هأأو كأأفاء ورحمأأة للمأأؤمنين وال األهــوا  و الشــهوات   ــال  عــا : 

يزيد الظالمين إال خسارا
(1139). 

 يعر هــا اإلنســان العــر  وليســف مــن  بيــل األلءــاز  وهــم ليســوا مــن غيـــر العــرب حــىت ت 
ام القــرهن وأوامــره وزواجــره  و ــد أمــر القــرهن با بــاع الرســول   ــلحم اهلل آليــ  وهلــ  يفهمــوا أحكــ

   (1140)مأأا أتأأاكم الرسأأول فدأأنوه ومأأا نهأأاكم فأأانتهواوســلم  ي  لمــا يــأمر ومــا ينهــل 
وهنـاك هيـات آديـد  ي هـءا البـاب  هيـة  و د أمرهم رسول اهلل بوتية آلل بن أ   الب 

 وما أشب . (1143)وهية إ مال الدين (1142)وهية الوتية (1141)البيغ
 الرسول   لحم اهلل آلي  وهل  وسلم  آى اخلليفة مبتـوا ر الروايـات  ومبشـهد ومـرأى النـاح 

    كيا  صر ون و عرضون آن هءا الظاهر من القرهن؟.(1144)ي غدير  م وغريه
 ألمهيت   وللتأ يد. (1145)والظاهر أن اثمل اليحقة من  بيل آطا اخلاص آلحم العام

 وحيتمل التءاير  ما سيأخ.
   ـــي (1146)و الـــراد بـــالظهور األآـــم مـــن الظهـــور ابتـــداً  أو ثانيـــاً  بالباشـــر  أو بالواســـطة

                                                           

 ب الثيادات.با 427ص 1 ق  القرهن: ج (1138)
 .04سور  اإلسرا :  (1139)
 .7سور  احلشر:  (1140)
 .07سور  الائد :  (1141)
 .11سور  الائد :  (1142)
 .3سور  الائد :  (1143)
 .راجع موسوآة  الءدير  للعيمة األمي   (1144)
 ا  أ ر اثمل .…العام هو  أموره ظاهر   واخلاص هو  أحكام  زاهر  (1145)
لك  ال   لحم اهلل آليـ  وهلـ  وسـلم :  إين  ـارك  ـيكم الثقلـى  تـاب اهلل آثوجـل أي آرب الثقل اآل ر  ولء (1146)

 .4باب معىن الثقلى ح 72ا ما لن يفر ا حىت يردا آللا احلوض  معاين األ بار: ص… وآرتخ
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ويكـون  (1147)يستشكل آلحم رلك بالتشابـ   أو يقال بانصرامل األمـور ا  غـريه بقرينـة القـام
 ن أمهها أمر اخلي ة.الراد آلحم هءا  األمور الت حتتاجون إليها لشؤون معاشكم ومعاد م  وم

 
 

 وأحخامه زاهرة وأعالمه باهرة

 اهحخام الزاهرة
 يلثم اتآتقاد بأن أحكام القرهن زاهر  وأآيم  باهر . مسةلة:

والثاهر آبار  آن: التأللئ الشر   مبعىن أنا أحكام القرهن  لها متألل ة  آليهـا نـور احلـق 
 ألرواح واأل كار.والصد   وهل   ثهر   ما  ثهر الشمت  ي أ ق ا

و مــا أن أآمــحم العــى ت يــرى نــور الشــمت  ــءلك أآمــحم البصــري  ت يبصــر نــور القــرهن  
 هــل  زاهــر   بيانــة لنفســها ومبــي ة للســائرين   ــالنور الظــاهر بنفســ  الظهــر لءــريه  ولــو أ بعــتم 
أحكامـــ  لســـرد آلـــحم النهـــاج الواضـــح حنـــو حيـــا  ســـعيد  ي الـــدنيا وجنـــة آرضـــها الســـماوات 

 األرض ي اآل ر    ال  عا :و 
ومن أآرض آن ر ري   ن ل  معيشة ضـنكاً وحنشـره يـوم القيامـة أآمـحم  ـال رب مل 

ــــــا  نســـــيتها و ـــــءلك اليـــــوم  حشـــــر   أآمـــــحم و ـــــد  نـــــف بصـــــريا ـــــك هيا ن  ـــــال  ـــــءلك أ ت
 نسحم

(1148). 
ولأأو أن أهأأل القأأرى  منأأوا واتقأأوا لفتحنأأا علأأيهم بركأأا  مأأن السأأماء و ــال ســبحان : 

ر  ولخن كنبوا فةخنناهم بما كانوا يخسبونواه
(1149) . 

ـــالقرهن  ـــيح ظاهرنـــا  واحجـــب بـــ  »وي الـــدآا :  ـــ  وأدم ب اللهـــم  ـــل آلـــحم يمـــد وهل
 طـرات الوســاوح آـن  ــحة ضـمائرنا  واغســل بـ  زيــغ درن  لوبنـا وآيئــق أوزارنـا  وامجــع بــ  

                                                           

 أي باآتبــار  و ــا  آليهــا الســيم  ي مقــام اتحتجــاج آلــيهم بوجــود احلجــة البيانــة وهــل الكتــاب   ــ   أيــن (1147)
 يصر ون مع رلك؟.

 .140ـ  142سور    :  (1148)
 .70سور  األآرامل:  (1149)



 

 444 

بـ  رغـد العـيش و صـب  واجرب بالقرهن  لتنا مـن آـدم اإلمـي   واسـق إلينـا… منتشر أمورنا
سعة األرزا   وجنبنا بـ  مـن البـرائب الءمومـة ومـداين مـءام األ ـي   واآصـمنا بـ  مـن هـو  
الكفـر ودواآـل النفــا   حـىت يكــون لنـا ي القيامـة إ  رضــوانك وجنانـك  ائــداً  ولنـا ي الــدنيا 

رامــــ  آـــن ســــخطك و عــــدي حــــدودك رائبــــا  ــــارداً  ولنــــا لــــا آنــــدك بتحليــــل حيلــــ  وحتــــرمي ح
 . (1150)«شاهدا
 

 من العالما  القر نية
و وهلـــا  آليهـــا الســـيم :  وأآيمـــ  بـــاهر    أآـــيم: مجـــع آلـــم  أي: آيما ـــ    عيمـــات 

 الطريق مثًي  لكن آيمات الطريق مادية وآيمات القرهن معنوية.
القــرهن احلكــيم حتــدااهم ي مــوا ن أربعــة آلــحم أربــع مســتويات  متــدرجاً مــن  (1151)مث إن

 دي آن اإل يان مبثل القرهن إ  اإليتان  ث  من سور   قب..التح
   سور .112  أي:   (1152)ال يةتون بمثله قال مر : 

فةتوا بعشر سور مثله مفتريا وثانية: 
(1153). 

فأأأأأأةتوا بسأأأأأأورة مثلأأأأأأهوثالثــــــة:
فأأأأأأةتوا بسأأأأأأورة مأأأأأأن   وي هيــــــة أ ــــــرى  ــــــال: (1154)

مثله
   وت خيفحم الفر  بينهما لكان  من .(1155)
فليةتوا بحديث مثلهرابعة: و 

   مما  د يشمل أ ل من السور  أيباً.(1156)
مث مــــن جانــــب ه ـــــر  ر ــــع درجــــة التحـــــدي ومســــتوى آــــدم إمكـــــان رلــــك بالقيـــــاح إ  

 األشخاص والثمن.
                                                           

 آند  تم القرهن. من دآا  اإلمام زين العابدين  407اإل بال: ص (1150)
هــءا بيــان لصــدا  مــن مصــاديق  وهلــا  آليهــا الســيم :  وأآيمــ  بــاهر     ـــ  التحــدي  مظهــر مــن مظــاهر  (1151)

 ر  هو بيان ه ر آن التحدي.العيمات الباهر   أو أن أآيم  باه
 .00سور  اإلسرا :  (1152)
 .13سور  هود:  (1153)
 .30سور  يونت:  (1154)
 .43سور  البقر :  (1155)
 .32سور  الطور:  (1156)
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 .فةتوا قال مر : 
قل لبن اجتمعت اإلنأس والجأن علأ  أن يأةتوا بمثأل هأنا القأر ن ال يأةتون وأ رى: 

لبعض ًهيرا   بمثله ولو كان بعضهم
(1157). 

فأأ ن لأأم تفعلأأوا ولأأن تفعلأأواوثالثــة  ــال: 
  أي أ ــم لــيت مبقــدورهم رلــك إ  (1158)

 .(1159)األبد   ما ليت مبقدورهم اإل يان بأي يال ه ر استحالة را ية أو و وآية
 هو ي التنازل والرت ل مثل  مثـل مـن يقـول لـن يـداآل البطولـة: أمحـل  نـاً  مث يقـول: مائـة 

يقــول: آشــر  أمنــان  مث يقــول: منــاً واحــداً   ــ را مل يفعــل حــىت الدرجــة األ ــري      مث(1160)مــن
  ان معناه أن  تحظ ل  من البطولة.

وي القابل يقول: إن محلف أآطيك ديناراً  مث يقول: آشر  دنانري  مث يقول: مائة دينار  
 مث يقول: ألا دينار   يخفض مستوى التحدي وير ع الثمن.

كتــاب الوحيــد الــءي نــثل مــن آنــد اهلل وبقــل وســيبقحم  الــداً دون حتريــا  والقــرهن هــو ال
وسرا بقائ  أن   تاب خلاد األنبيا    ـلحم اهلل آليـ  وهلـ  وسـلم  إ  ه ـر األزمـان   هـو  تـاب 
اهلل آرب  اد أنبيائ  للبشرية إ   نا  الدنيا  بينما الكتـب السـماوية السابقــة نثلـف لفـرت  زمنيـة 

سأوا حظا  ممأا ذكروا بهنيدد   مث 
 الكتب الوجود  ي أيديهم اآلن مل  نـثل مـن  (1161)

السما   والكتب النازلة مل  بق   لم حيفظها اهلل سبحان  غيبيـاً وإآجازيـاً ـ  مـا حفـظ القـرهن ـ 
 أل ا  انف مؤ تة ت دائمة  القرهن احلكيم   لم يستلثم  اآد   اللطا  حفظها.

ـــل القـــرهن  حـــىت إرا  عاضـــد  ومـــن الطبيعـــل أن ت يكـــون مبقـــدور البشـــر آلـــحم أن يـــأخ مبث
و عـــاون مـــع اثـــن وغـــريهم   ـــ ن الكتـــاب التشـــريعل  الكتـــاب التكـــوي   وحيـــ) ت  ســـتطيع 

                                                           

 .00سور  اإلسرا :  (1157)
 .42سور  البقر :  (1158)
حملـدود األضـيق وج  اتستحالة الءا يـة أن احملـدود يسـتحيل أن حيـيب بالييـدود اليمتنـاهل و ـءلك إحا ـة ا (1159)

باألوسع من   ومـدارك البشـر مهمـا سـعف    ـا أضـيق مـن سـعة وآمـق دائـر  مفـاهيم ورمـوز وأسـرار القـرهن الكـرمي 
 وسيء ر اإلمام الصنا وجه   واتستحالة الو وآية بنا  آلحم ما رهب إلي  البعض من  الصرمل .

 لســان العــرب  وي النجــد: الــن يســاوي   أو يــة  مــا ي14الطــن هــو ألــا  يلــو  والــن ر ــين  والر ــل   (1160)
   مثقاًت آر ياً والثقال العري يساوي درمهاً ونصا.402 

 .13سور  الائد :  (1161)
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الخلو ـات بأمجعهـا حــىت آلـحم  لــق ربابـة  بــل آلـحم  لـق حبــة حنطـة حيــة  نمـو لــا  يهـا مــن 
  ءلك ي  تاب اهلل التشريعل.(1162)الروح إرا أنبتف

مات القرهن  شري إ  جمموآة هائلة من احلقائق التكوينية و التشريعية والاورائية  مـن وآي
البـدأ ا  العـاد  ومـن األحـداك التارخييـة إ  اإل بــارات الءيبيـة  ومـن السـنن اتجتماآيـة الــت 

… حتكـــم األســـر  واجملتمـــع واحلكومـــات  مـــروراً بالقبـــايا احلقو يـــة والسياســـية وات تصـــادية و
 انتها  حباتت اإلنسان وهو آلحم بوابة العامل اآل ر ي ه ر حلظا   من الدنيا.و 

ــــ  وت : » ــــال أمــــري الــــؤمنى  ــــ  آميــــق  ت  فــــىن آجائب إن القــــرهن ظــــاهره أنيــــق وبا ن
 . (1163)« نقبل غرائب   وت  كشا الظلمات إت ب 

ل  واحملـدك إن هءا القرهن هو النا ح الءي ت يءـش  واهلـادي الـءي تيبـ: »و ال 
 .(1164)«الءي ت يكءب

 .(1165)«ليت ألحد بعد القرهن من  ا ة  وت ألحد  بل القرهن غىن: »و ال 
والباهر  ـ والصدر: البهر والبهور _ هل الت  بهر اإلنسان و ثري إآجاب  حبسنها أو نورهـا 

 أيباً.  (1166)وضيا ها  وهل  تبمن معىن الءلبة والتفو 
إنمأا ولأيخم اهلل إليها:  ول   عـا :  هن الباهر  الت أشارت مث ان من مجلة أآيم القر 

ورسوله والنين  منوا النين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون
(1167). 

ومأأا محمأأد إال رسأأول قأأد خلأأت مأأن قبلأأه ومــن مجلــة آيما ــ  البــاهر  إ بــاره الءيــيب بـــ

                                                           

رمبا يكون مبقدور العلما  أن يصنعوا حبة حنطة أو ربابة  شب  احلقيقية ي الشكل واألجثا  واخلييا وغريها   (1162)
كن للبشرية إت ب رن اهلل  ولو  و رت القتبيات  لها  ان اهلل هو الباآـ) إت أن  بع) الروح  يبقحم هو غري الم

إنأأي أخلأأق لخأأم مأأن الطأأين كهيبأأة الطيأأر فأأةنفخ فيأأه  :للـروح ت غــري  مــا  ــال آثوجـل حكايــة آــن آيســحم 
 [.27] سور  هل آمران:  فيخون طيرا  بةذن اهلل

 .1704ح 112غرر احلكم: ص (1163)
 .1773ح 111غرر احلكم: ص (1164)
 .1707ح 111غرر احلكم: ص (1165)
 مــا  قــول: هبــر القمــر أي  ــا  ضــو ه ضــو  الكوا ــب  وهبــر الرجــل أي  ــا  أ رانــ   وهبــرت  ينــة ســائر   - (1166)

 النسا  أي غلبتهن حسناً ومجاًت  وهبرت الشمت أي أضا ت.
 .11سور  الائد :  (1167)
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 .(1168)… الرسل أف ن ما  أو قتل انقلبتم عل  أعقابخم
 
 زواجره الئحةو 

 من النواهي اإللهية
 حيرم اإل يان مبا  حم آن  القرهن الكرمي من احملرمات. مسةلة:

  وهلا  آليها السيم :  وزواجره تئحة  الراد بالثواجر: النواهل.
و تئحـة  مبعــىن: ظــاهر   نعــم هنــاك  ــر  بـى الظــاهر واليئــح   ــ ن  اليئــح  هــو: الــءي 

ا  الظاهر  أآما من رلك ومن غريه  وإرا  وبل بينهما  ان مـن  بيـل يظهر بعد اإل تفا   بينم
الفقـــري والســـكى  أو مـــن  بيـــل الظـــرمل واثـــار واجملـــرور  وي ا ـــطيح األدبـــا :  إرا اجتمعـــا 

 ا رت ا وإرا ا رت ا اجتمعا .
ومأأا كأأان لمأأؤمن وال مؤمنأأة إذا قضأأ  اهلل ورسأأوله أمأأرا  أن يخأأون لهأأم  ــال  عــا : 

أمرهم ومن يعص اهلل ورسوله فقد ضل ضالال  مبينا   الديرة من
(1169). 

وربك يدلق ما يشاء ويدتار ما كان لهأم الديأرة سأبحان اهلل وتعأال  و ال آثوجل: 
عما يشركون

(1170) . 
 ليفـة مـن بعـد النـيب   عيى اإلمام آلـل بـن أ   الـب  ومما  بحم ب  اهلل ورسول  

  :ال آثوجل أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول بّلغ ما
(1171) . 

ومأأا كأأان لخأأم أن تأأؤذوا رسأأول اهلل ومــن زواجــره اليئحــة  ولــ   عــا : 
و ــال  (1172)

  إ  غـري (1173)  لحم اهلل آلي  وهل  وسلم :  من هراها  قد هراين ومن هراين  قـد هرى اهلل 
 رلك.

                                                           

 .122سور  هل آمران:  (1168)
 .30سور  األحثاب:  (1169)
 .00قصص: سور  ال (1170)
 .07سور  الائد :  (1171)
 .13سور  األحثاب:  (1172)
 .200ص 1اياها  و شا الءمة: ج  صل ي حب النيب  334ص 3النا ب: ج (1173)
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  1172 وأوامره واضحة

 ومن اهوامر اإللهية 
 نية الت  رضها اهلل سبحان . ب امتثال األوامر القره مسةلة:

يـا أيهـا النـاح انــ  مل يكـن هلل سـبحان  حجـة ي أرضـ  أو ـد مــن : » ـال أمـري الـؤمنى 
  وت حكمـة أبلـغ مـن  تابـ  القـرهن العظـيم  وت مـدح اهلل  عـا  مـنكم إت مـن نبينا يمد 

هــواه   لــءلك اآتصــم حببلــ  وا تــدى بنبيــ   وا ــا هلــك مــن هلــك آنــدما آصــاه و الفــ  وا بــع 
فليحأأأنر الأأأنين يدأأأالفون عأأأن أمأأأره ان تصأأأيبهم فتنأأأة أو يصأأأيبهم يقـــول آـــث مـــن  ائـــل: 

عناب أليم
(1175)»(1176). 

آلـــيكم هبـــءا القـــرهن  احلـــوا حيلـــ  وحرمـــوا حرامـــ   واآملـــوا مبحكمـــ  وردوا : »و ـــال 
 .(1177)«متشاهب  إ  آال    ان  شاهد آليكم وا بل ما  وسلتم ب 

 :  وأوامــره واضــحة  أي أن أوامــر القــرهن  لهــا واضــحة غــري مبهمــة   وهلــا  آليهــا الســيم
ــــة   ــــال  عــــا :  ــــءي يعــــرمل اللءــــة العربي تلأأأأك  يأأأأا  القأأأأر ن وكتأأأأاب يعر هــــا اإلنســــان ال

مبين
(1178). 

و ِ  ذا القرب  حقهومن أوامره:  ول   عا : 
(1179). 

 . (1180)قل ال أسةلخم عليه أجرا  إال المو ة في القرب و ول  سبحان : 
يو يخم اهلل في أوال كم للنكر مثل حظ االنثيينو ول  آثوجل:

 …  و(1181)
                                                           

وي بعـض النســخ:  و تــاب اهلل بــى أظهــر م   ائمــة  رائبــ   واضــحة دتئلــ   نــري  شــرائع   زواجــره واضــحة   (1174)
 وأوامره تئحة .

 .03سور  النور:  (1175)
 .1701ح 112غرر احلكم: ص (1176)
 .1700ح 111غرر احلكم: ص (1177)
 .1سور  النمل:  (1178)
 .40سور  اإلسرا :  (1179)
 .43سور  الشورى:  (1180)
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  لمارا اإلآراض آن أمر اهلل؟ 
 ولارا إيءا  هل بيف رسول اهلل ؟ 

 … ولارا حرمان ابنت  الثهرا   آليها السيم  من اإلرك؟ و
 (1182)لومـن احملتمـل أن  كـون هـءه اثمـل واثمـل السـابقة آليهـا ختتلـا آـن أو  اثمـ

إرا  سرات  األمور  بالوضوآات ـ ت مبعـىن مطلـق الشـل  ـ واألوامـر مدرجـة ي دائـر  األحكـام  
  ما هو بٌى.

 من مميزا  القانون اإللهي
 ــب أن يكــون  القــانون  ظــاهر األمــور وزاهــر األحكــام وبــاهر األآــيم وتئــح مسأأةلتان: 

حيا  الناح   لو مل يتصـا بـءلك لـثم  الثواجر وواضح األوامر  باآتبار أن القانون هو دستور
 نقض الءرض ـ ولو ي اثملة ـ ويلثم العب) وما أشب .

والقرهن الكرمي هـو الكتـاب الوحيـد التصـا هبـءه الصـفات ي أآلـحم الـدرجات ـ  مـا بـى 
ت اإلجنيـل والتـورا  ومـا أشـب   وت  (1184)ـ  كان الواجب إختاره مصدر التشريع (1183)ي يل 

 .(1185)بية والشر ية الستورد القوانى الءر 
وما يستنبب من الكتاب والسنة ينبءل أن يكون  ـءلك  الرسـالة العمليـة للمراجـع العظـام 

ـــ ومتلــا القــوانى واللــوائح الــت (1186)و الدســتور أو القــانون األساســل  ـ بنــا  آلــحم  ــحت 
  صدرها الدولة ينبءل أن  كون  ءلك  در الستطاع.

 
 

 كموقد خلفتموه وراء ًهور 

                                                                                                                                                                      

 .11سور  النسا :  (1181)
 وهل  أمور ظاهر  . (1182)
 راجع موسوآة الفق :  تاب القانون. (1183)
 ومن الواضح أن  السنة  مفسر  للكتاب وليسف  سيماً ل . (1184)
 …جع  اهلدى إ  دين الصطفحم  لإلمام البيغل  و الفق : حول القرهن احلكيم  لإلمام الؤلا ورا (1185)
 راجع حول هءا البح)  تاب  الفق : القانون  و إرا  ام اإلسيم ي العرا   لإلمام الؤلا. (1186)
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 هجر القر ن وتركه 
حيـــرم  ـــرك القـــرهن وهجـــره   ـــ نا  ـــرك أحكـــام القـــرهن الواجبـــة واحملرمـــة مـــن أشــــد  مسأأأةلة:

 .(1187)احملرمات مع اإلسناد  وآلحم حسب الدرجات بدون 
ومـا أشـب  رلـك  ـ را  ــان  (1188)أمـا  ـرك القـرهن ي أحكامـ  السـتحبة والكروهــة و صصـ 

وقأأال الرسأأول يأأا رب إّن قأأومي اتدأأنوا   عــا : مصــدا اً هلجــر القــرهن  مــا  ــال ســبحان  و 
 ـان يرامـاً أيبـاً  وإت  ـرتك السـتحب و عـل الكـروه لـيت مـن    (1189)هنا القر ن مهجأورا

 احملرمات  ما  رر ي الفق .
 ـــان  ـــال  لـــم أمـــروا بـــالقرا   ي الصـــي    يـــل ألن تيكـــون القـــرهن »وي آلـــل الشـــرائع: 

 .(1190)«اً مدروساً  ي يبمحل وت هلمهجوراً مبيعاً بل يكون يفوظ
 .(1191)«وا بح  تاب اهلل بفقدك مهجورا: »وي زيار  اإلمام احلسن 

ان  يأخ آلحم الناح زمان ت يبقحم  يهم مـن اإلسـيم إت امسـ  ومـن القـرهن إت »وي األثر: 
 . (1192)«رمس 

عمـل بـالقرهن مـع  وهلا  آليها السيم  :   د  لفتموه ورا  ظهور م   أي: أنكـم  ـر تم ال
العلم أن  هبءه الصفات الت ر رناها من الوضـوح والظهـور ومـا ا  رلـك   الـءي خيلـا شـي اً 
ورا  ظهـره   هــو مــن  شــبي  العقــول باحملســوح  وهــو  نايــة آــن اإلآــراض و ــرك العمــل بــ   بــل 

 اليمبات  وآدم اإلآتنا   ألن اإلنسان إرا  دار شي اً و داس  جعل  أمام .

                                                           

احلرمـــة آلـــحم حســـب  وضــيح  أنـــ :  ـــد يــرتك اإلنســـان العمـــل بـــالقرهن  ســًي أو جبنـــاً أو شـــب  رلـــك  تكــون  (1187)
درجات  لك احملرمات من  ءري  و بري   و د يرت   إستخفا اً ب  واستهانة  أو ألن احلكم  د ورد ي القرهن وشب  
رلــك  يكــون آندئــء  ر ــ  للواجــب القــرهين و علــ  للمحــرم القــرهين  مــن أشــد احملرمــات وإن  ــان رلــك احلــرام مــن 

 اد .الصءائر ي حد را     األشدية بلحاظ  اإلسن
 رك القرهن ي  صص  يتصور برتك  دواهلا ـ ي الكتب واخلطابات وشب  رلك ـ ونسيا ا  أو برتك اإل عاظ هبا  (1188)

 أو ما أشب .
 .32سور  الفر ان:  (1189)
 .402آلل الشرائع: ص (1190)
 .400البلد األمى: ص (1191)
 .00 مال الدين: ص  (1192)
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لواضح أن التعبري بـ  و ـد  لفتمـوه ورا  ظهـور م  أ ـوى وأبلـغ مـن   ر تمـوه   وهـءا ومن ا
 الكيم منها   لوات اهلل آليها : آتاب وحتءير و شا و بح وإدانة  ما ت خيفحم.

 اتباع من هجر القر ن
حيرم إ باع  لك الثلة الءين هجروا القرهن و ر وا أهل البيف  آليهم السيم   وت مسائل: 

وز الــد اع آــنهم  أشــخاص و مــنهج ومبــادئ  بــل وحــىت الســكوت آلــحم جــرائمهم والرضــا  ــ
 بأ عاهلم.

ــــ   ــــوا آن ــــاب اهلل ورا  ظهــــورهم ورغب  ــــ  م  مــــا  ــــرحف  آليهــــا الســــيم   ــــد  لفــــوا  ت
مأأن يبتأأغ غيأأر اإلسأأالم  ينأأأا فلأأن يقبأأل منأأه وحكمـوا بءــريه   أضــحوا مصــدا   ولـــ   عالــحم:

 . (1193)ينوهو في اآلخرة من الداسر 
ولــو أ ــبعهم متبــع أل ــبح  مــا  الــف  آليهــا الســيم  ممــن  لــا  تــاب اهلل ورا  ظهــره  

 . (1194)ببس للظالمين بدال و د  آلي   ول  سبحان :
بل قأالوا إنأا وجأدنا  باءنأا علأ  أمأة واحلق أحق أن يتبع  ومن أن يكون الر  مصدا  

 . (1195)وإنا عل   ثارهم مهتدون
ج رآاع ا باع  ل ناآق مييلون مع  ل ريح مل يستبي وا بنـور العلـم مه»ومن أن يكون من 
 .(1196)«ومل يلج وا إ  ر ن وثيق

 

  1177 ؟  أرغبة عنه تريدون

 
 الرغبة عن القر ن

                                                           

 .01سور  هل آمران:  (1193)
 .12سور  الكها:  (1194)
 .44سور  الث رمل:  (1195)
 .447اإلرشاد: ص (1196)
 وي بعض النسخ:   دبرون . (1197)
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ومن أعر  عأن ذكأري فأ ّن لأه معيشأة حترم الرغبة آن القرهن   ال سـبحان :  مسةلة:
 أعمأ  وقأد كنأت بصأيرا   قال رّب لم حشأرتني ضنخا  ونحشره يوم القيامة أعم  

 . (1198)قال كنلك أتتك  ياتنا فنسيتها وكنلك اليوم تنس 
رلك أآم من الرغبة آن  نفسياً أو  كرياً أو سلو ياً  ووج  احلرمة ي الرغبة آن  نفسياً أن  
مــن  بيــل أ ــول الــدين الر بطــة بالقلــب  مــا هــل مر بطــة بالعمــل  هــءا إرا  ســرت الرغبــة آنــ  

آدم آقد القلب آلحم  حت  واإلميان بـ   وإن  سـرت بعـدم احملبـة مل  بعـد احلرمـة باإلنكار أو 
 أيباً إت  يمن  رض آدم ا تيارية رلك ل  ـ وهو  رض نادر وبعيد ـ  تأمل.

ولأأأو «: يـــت»وبـــى  ولـــ   عـــا  ي ســـور   (1199)والظـــاهر أن اثمـــع بـــى اآليـــة الســـابقة
ا ـتيمل الوا ـا ي   (1200)  يبصأروننشاء لطمسنا عل  أعينهم فاستبقوا الصرا  فأةن

 القيامة.
 فـــل مو ـــا  ـــد يكـــون العا ـــل أآمـــحم وي مو ـــا  ـــد يكـــون بصـــرياً   ـــ ن يـــوم القيامـــة 
مسون ألا سنة ومـن الواضـح  عـدد الوا ـا ي مثـل هـءه الـد  الطويلـة  بـل حـىت إرا  انـف 

 سنة واحد    ما هو الشاهد ي الدنيا   كيا باآل ر  وهل  ما ر ر.
هلـــا  آليهـــا الســـيم :  أرغبـــة آنـــ   ريـــدون   أي: أ ريـــدون اإلآـــراض آـــن القـــرهن   ـــ ن  و 

يـوم أحـد  الرغبة إرا  عدات بــ:  آـن   ـان معناهـا اإلآـراض والنفـر   مـا  ـال أمـري الـؤمنى 
  وإرا  عــدت بـــ ي  »(1201)أ رغبــون بأنفسـكم آــن رســول اهلل»لـبعض القــوم الــءين  ــروا: 

  العىن: أنكم  ريدون شي اً ه ر غري القرهن ودسا ريه ومنهج . ان معناها اإل بال  
هءا وآدم  داول القرهن الكرمي  وآدم  يو ـ  هنـا  الليـل وأ ـرامل النهـار  وآـدم مدارسـت  
والتــدبر  يــ   وآــدم وجــود دروح  فســري ي الــدارح ـ مــن اتبتدائيــة إ  اثامعــة  وإ  جــوار 

اخلـارج ـ بالشـكل الكـاي  مـاً و يفـاً وغـري رلـك  رمبـا يعـد الـدروح احلوزويـة مـن القـدمات إ  
 من مصاديق الرغبة آن القرهن ـ ولو ي اثملة ـ أآارنا اهلل من رلك.

 
                                                           

 .140ـ  142سور    :  (1198)
 .140ـ  142سور    :  (1199)
 .00سور  يت:  (1200)
 .172الفبائل: ص (1201)
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 أم بغيره تحخمون ؟

 الحخم بغير القر ن 
حيــرم احلكــم بءــري القــرهن   مــا هــو متعــارمل اآلن ي الــبيد اإلســيمية مــن العمــل  مسأأةلة:

  ســــوا  ي األحــــوال الشخصــــية أم القبــــايا اتجتماآيــــة والسياســــية بقــــوانى الءــــرب والشــــر 
 وات تصادية واحلقو ية والدولية وشبهها  ومنها اآليات الكرمية الت  ر ها السلمون:

 . (1202)وأمرهم كورى بينهم ال  عا : 
 . (1203)ال إكراه في الدينو ال سبحان : 

 . (1204)وفي ذلك فليتنافس المتنافسونو ال  عا : 
إن اهلل يأأأأةمر بالعأأأأدل واإلحسأأأأان وإيتأأأأاء ذي القربأأأأ  وينهأأأأ  عأأأأن و ــــال آثوجــــل: 

 . (1205)الفحشاء والمنخر والبغي يعظخم لعلخم تنكرون
 . (1206)إنما المؤمنون أخوةو ال سبحان : 

 . (1207)إن هنه أمتخم أمة واحدةو ال  عا : 
أن يخفروا بهيريدون أن يتحاكموا ال  الطاغو  وقد أُمروا و ال آثوجل: 

(1208)  
 ا  غري رلك. 
 . (1209)ومن لم يحخم بما أنزل اهلل فةولبك هم الفاسقون ال  عا : 

                                                           

 .30سور  الشورى:  (1202)
 .410سور  البقر :  (1203)
 .40سور  الطففى:  (1204)
 .72سور  النحل:  (1205)
 .12سور  احلجرات:  (1206)
 .74سور  األنبيا :  (1207)
  و ــد حتــدك اإلمــام الؤلــا آــن هــءه اآليــات الشــريفة وغريهــا ي الكثــري مــن  تبــ  ومنهــا: 02ســور  النســا :  (1208)

 الصـــياغة اثديــــد     الفقــــ : السياســــة    الفقــــ : ات تصـــاد    الفقــــ : اتجتمــــاع    الفقــــ : احلقــــو     الفقــــ : 
ومن  تيبا   ي هءا احلقل:  هكءا حكم اإلسيم    إرا  ام اإلسيم … ية   والقانون    الفق : الدولة اإلسيم

 …ي العرا   و
 .27سور  الائد :  (1209)
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 . (1210)فةولبك هم الظالمونوي هية أ رى: 
 . (1211)فةولبك هم الخافرونوي هية ثالثة: 

 ـ ن اتحنـرامل آـن أحكــام القـرهن يـؤدي ا  الفشـل والعطــب والتقهقـر ي الـدنيا واآل ــر   
هءا مـا نشـاهده ي احلـال احلاضـر ي الـبيد اإلسـيمية حيـ) أ ـم مـع  ثـرهتم وو ـر  معـاد م و 

 .(1212)وثرواهتم يعيشون حالة الفقر والتخلا والتأ ر الشى
ــ إ  جـوار …  وميكن أن يستنبب من  وهلا  آليهـا السـيم :  وأج  ؤ كـون و تـاب اهلل 

لكـرمي هـو الرجـع ي  ـل شـل   أي أن  يـ  مـا يصـلح سائر األدلة العامة واخلا ة ـ إن القرهن ا
 للرجوع إلي  ي  ل  بية وحادك  ووا عة ومشكل   ال  عا :

ونزلنا عليك الختاب تبيانا  لخل كيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين
(1213). 

وما  علوه من غصب اخلي ـة ومصـادر   ـدك وإيـءا هم أهـل البيـف  آلـيهم السـيم   ـان 
 و ر اً ل .مالفة للقرهن 

وت نقصد أن القرهن بىا  ل رلك بالتصـريح  بـل  ليـات القـرهن ومتلـا القـرائن األ ـرى 
 دل آلحم هءه األمور  وهلءا استدلف  آليها الصي  والسـيم  بالنسـبة ا  إرثهـا بهيـات ارك 

وهيــات إ ــي  اإلرك  ومــن الواضــح أنـــ  مــا مــن حكــم شــرآل إت و ــد ر ـــر ي  األنبيــا  
 آلحم حنو اثثئية أو الكلية  بالتصريح أو التلميح. القرهن 

  ن ي القرهن احلكيم رموزاً وإشارات  و ي  معادتت  لو آر ها اإلنسان ت الع آلحم  ـل 
 شل  بنحو التفصيل.

  (1214)أ ل مد  احلمـل مـن اثمـع بـى اآليتـى وي استفاد  اإلمام أمري الؤمنى آلل 
 مؤشر آلحم رلك.

طعــة مؤشــر ه ــر. وي  سلســل الســور ـ ت آلــحم حســب  ر يــب النــثول ـ وي احلـرومل الق
                                                           

 .21سور  الائد :  (1210)
 .22سور  الائد :  (1211)
 راجع  تاب  التخلفون مليارا مسلم  لإلمام الؤلا  دام ظل  . (1212)
 .07سور  النحل:  (1213)
وحملأه   و  ال سـبحان : 433سور  البقر :  دا  يرضعن أوال هن حولين كاملينوالوال ال  عا :  (1214)

 .11سور  األحقامل:  وفصاله ثالثون كهرا  
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 .(1215)مؤشر ه ر… واآليات وآددها واحلرومل و قابيهتا و
وإن  ــان مل يــودع آلــم رلــك  لــ  إت آنــد أهــل البيــف  آلــيهم الصــي  والســيم  حســب 

 الكثري من الروايات.
مـر الثمــان   ولـ  ســبحان  و نمـورج ممـا ميكــن اسـتفاد  األحكــام منـ  حــىت لـا يتجـدد آلــحم 

خلق لخمو عا : 
(1216). 

 . (1217)وأحل لخم ما وراء ذلخمو ول  سبحان : 
   ا  غريها من اآليات الطلقة أو العامة.(1218) أوفوا بالعقو و ول  آثوجل: 

 ال:  إنا القرهن  بيان  لا شـل  حـىتا واهلل مـا  ـرك اهلل شـي اً حيتـاج  وآن أ  آبد اهلل 
د إت بينــ  للنــاح  حــىت ت يســتطيع آبــد يقــول: لــو  ــان هــءا نــثل ي القــرهن  إت و ــد إليـ  العبــا

 .(1219) أنثل اهلل  بارك و عا   ي  
:  ما مـن أمـر خيتلـا  يـ  اثنـان إتا ولـ  أ ـل ي  تـاب اهلل آـثا وجـلا  ولكـن ت و ال 

 .(1220)  بلء  آقول الرجال 
يقــول:   ــد ولاــدين رســول اهلل   وآــن آبــد األآلــحم بــن أآــى  ــال: مسعــف أبــا آبــد اهلل

    وأنــا أآلـــم  تـــاب اهلل و يـــ  بــد  اخللــق ومــا هــو  ــائن إ  يــوم القيامــة  و يــ   ــرب الســما
و ــرب األرض  و ــرب اثناــة  و ــرب النــار  و ــرب مــا  ــان  و ــرب مــا هــو  ــائن  أآلــم رلــك  مــا 

 .(1222) (1221)أنظر إ   افال  إنا اهلل يقول:  ي   بيان  ل شل 
                                                           

إرا أمكن أن يكون رمث  مبيو ري واحد مفتاحاً لفصل أو باب أو آلم  امل  وإرا  انف هندسة  األهرام   (1215)
يات وغريها   كيا ت يتيسر خلالق الكون أن يبمن  تاب  وزواياها  تبمن مباح)  ثري  ي آلوم الفلك والرياض

 رموز  ل شل !
. و ـــد  طـــر  اإلمـــام الؤلـــا ي  الفقـــ : ات تصـــاد  ا  مجلـــة إســـتنبا ات مـــن هـــءه اآليـــة 47ســـور  البقـــر :  (1216)

دائـر   لكـم  الشريفة  ومنها حق األجيال القادمة ي الثروات الطبيعة  واحلق ي حياز  الباحات وانـ  يـدد ب  ـار 
 … و

 .42سور  النسا :  (1217)
 .1 يشمل العقود الستحدثة  عقد التأمى وغريه مما مجع الشرائب  واآلية ي سور  الائد :  (1218)
 سور  الناح. 211ص 4 فسري القمل: ج (1219)
 .311ح 400-407احملاسن: ص (1220)
 .07ور  النحل: س ونزلنا عليك الختاب تبيانا  لخل كيء  إشار  ا   ول   عا : 1441 
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نبياً  ي نيب بعده وأنثل آليـ  الكتـاب  :  إن اهلل بع) يمدا اإلمام الصاد  وآن
 ختم ب  الكتب  ي  تاب بعده أحل  ي  حيلـ  وحـرم  يـ  حرامـ ...  يـ  نبـأ مـا  ـبلكم و ـرب 

 .(1223) ما بعد م  و صل ما بينكم  مث أومئ بيده إ   دره و ال: وحنن نعلم  
ربعة  آلحم ما ر ره الفقها   وهل الكتـاب والسـنة واإلمجـاع نعم إن اإلسيم  رر األدلة األ

 والعقل  والراد بالسنة: األآم من  علهم و وهلم و قريرهم   لوات اهلل آليهم أمجعى .
و ـون السـنة مصصــة للقـرهن الكـرمي ومقيــد  لـ   ممـا أشــار إليـ  القـرهن الكــرمي بقولـ   عــا : 

 فانتهواما  تاكم الرسول فدنوه وما نهاكم عنه (1224). 
وأتممأأت عليخأأم نعمتأي ورضأيت  (1225)اليوم أكملت لخم  يأنخم و ول  سبحان : 
 . (1226) لخم اإلسالم  ينا

 وهلــا  آليهــا الســيم :  أم بءــريه حتكمــون   أي: حتكمــون بءــري القــرهن  ومــن العلــوم أن 
ا الكـيم دتلـة غري القرهن هو اثاهلية والبيل  وأن القـرهن حـق وغـري القـرهن با ـل  وي هـء

آلـحم وجــوب األ ــء بــالقرهن   مــا يقتبــل حرمــة احلكــم بءــري مــا ي القــرهن احلكــيم  و ــد  ــال 
 .(1227)«آلل مع القرهن والقرهن مع آلل: »رسول اهلل 

إن اهلل  بارك و عا   هرنا وآصمنا وجعلنـا شـهدا  آلـحم  لقـ  : »و ال أمري الؤمنى 
 .(1228)«ل القرهن معنا  ت نفار   وت يفار ناوحججاً ي أرض  وجعلنا مع القرهن وجع

مث  بعــدما بــىف  لفائــ  مــن أمتــ  وان أوهلــم آلــل بــن أ   الــب  و ــال رســول اهلل 
القــرهن معهــم وهــم : »ومـن بعــده احلســى مث  سـعة مــن ولــد احلسـى  مـن بعــده احلســن 

 .(1229)«مع القرهن  ت يفار ون  وت يفار هم حىت يردوا آلحم حوضل
                                                                                                                                                                      

 .177بصائر الدرجات: ص(1222)
 .177ص 4 شا الءمة: ج  (1223)
 .7سور  احلشر:  (1224)
  حبيــ) يرجــع إليــ  القا ــل والــداين ي  ــل مســألة إر إ مــال الــدين د بتعــى  ليفــة رســول رب العــالى (1225)

  رلك.ومعبلة  ي األ ول والفروع  ي الشؤون الفردية واتجتماآية  وي شؤون احلكم ا  غري
 .3سور  الائد :  (1226)
 .120ص 1 شا الءمة: ج  (1227)
 .03  و ريب من  ي بصائر الدرجات: ص422 مال الدين: ص  (1228)
 .477 مال الدين: ص  (1229)
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 للظالمين بدالببس  1432  

 ببس للظالمين
أن  بأبس للظأالمينيستفاد مـن إسـتنادها  آليهـا السـيم  إ  اآليـة الشـريفة:  مسةلة:

والســـيد   ا مـــة الثهـــرا   مـــا  علـــوه مـــن غصـــب اخلي ـــة وإيـــءا  اإلمـــام أمـــري الـــؤمنى آلـــل 
لى و ــد  ــال جعلهــم ي آــداد الظــا…  آليهــا الســيم  و ــءت م هلمــا  آليهمــا الســيم  و

وإذ ابتل  إبراهيم ربه بخلما  فةتمهن قال انأي جاعلأك للنأاس إمامأا  قأال ومأن  عـا : 
ذريتي قال ال ينال عهدي الظالمين

(1231). 
آلــحم حســب دتلــة متــوا ر الروايــات الــوارد  ي بــاب التــربي  (1232)ويلــثم اتآتقــاد بــءلك

من شؤون األ ـول اخلمسـة  رجـع إليهـا  وغريه  وألن  من اتآتقاد باألمور األ ولية    ن  ثرياً 
وإن  ان بعبها مما ت يُعلم بوجوب اتآتقاد  ميع  صو ياهتا وان  ان حيرم إنكارها  مثيً 
ــــار ومــــا أشــــب   وبعــــض اخلصو ــــيات التعلقــــة   صو ــــيات العــــرش و صو ــــيات اثنــــة والن

  آلــحم  فصــيل بالعصــومى  آلــيهم الســيم  مــن  بيــل  نــاهم وآــدد أوتدهــم ومــا أشــب  رلــك
 ر ره آلما  الكيم مما هو  ارج آن مبحثنا.

وي استنادها  آليها السيم  إ  هءه اآلية الشـريفة دتلـة أ ـرى آميقـة حيــ) أن  امـل 
إت إبليت  ان من اثن  فسق آن أمر رب  أ تتخءون  ورريتـ  أوليـا  مـن دوين وهـم اآلية هو 

 ر.   ليتدب (1233)لكم آدو ب ت للظالى بدتً 
  أي: بــ ت مـا إ تـاروه ألنفسـهم بــدييً بأأبس للظأالمين بأدال   وهلـا  آليهـا السـيم : 

آـــن القـــرهن وأحكامـــ  ودســـا ريه  حيـــ) بـــدالوا القـــرهن بءـــري القـــرهن واســـتبدلوا الـــءي هـــو أدج 
بالءي هو  ري  وحكموا بالبا ل واثور  إرضاً  وإشباآاً لشهواهتم الثائلة  و د  ال سبحان : 

ينللظأأأأالم   نايــــة آــــن أن الــــءي يســــتبدل القــــرهن بءــــري القــــرهن  هــــو مــــن الظــــالى أي أن 
                                                           

 .12سور  الكها:  (1230)
 .142سور  البقر :  (1231)
 أي مبا ر ر من ان ما  علوه جعلهم ي آداد الظالى. (1232)
 .12سور  الكها:  (1233)
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اتستبدال هو ميك الظلم وسبب ا صا هم هبـءه الصـفة وإن وـل اللفـظ مـن  ـان متصـفاً هبـا 
 من  بل.

 أقسام الظلم
 الظلم احملرم يشمل ظلم النفت وظلم الشعب وظلم األجيال القادمة. مسةلة:

 ة وآثل هل الرسول   لحم اهلل آلي  وهل  وسلم  آنها و ءيري منهج  والقوم بءصبهم اخلي
  ــــلحم اهلل آليــــ  وهلــــ  وســــلم   ــــد ظلمــــوا أنفســــهم والنــــاح و ــــل األجيــــال القادمــــة آلــــحم مــــر 

 العصور  أسوأ الظلم وأشده.
وإستشـــــــهادها  آليهــــــــا الســـــــيم  باآليــــــــة الشـــــــريفة  واإل ــــــــي  اتزمـــــــاين واتحــــــــوايل ي 

للظأأأالمين  اآلثـــار الوضـــعية اخلارجيـــة العينيـــة  دليـــل آلـــحم رلـــك  و ـــد ورد النهـــل   وشـــهاد
 الشديد آن الظلم:

 .(1234)«وإيا م والظلم   ان الظلم آند اهلل هو الظلمات يوم القيامة: » ال 
 .(1235)«وأما شفاآت  فل أ حاب الكبائر ما  ي أهل الشرك والظلم: »و ال 

 .(1236)«هو الظلمات ي اآل ر  الظلم ي الدنيا» ال:  وآن أ  آبد اهلل 
: مــن ا تطــع مــال مــؤمن غصــباً بءــري حقــ  مل  ــال رســول اهلل :» و ــال أبــو جعفــر 

يثل اهلل آثوجـل معرضـاً آنـ   ما تـاً ألآمالـ  الـت يعملهـا مـن الـرب واخلـري  ت يثبتهـا ي حسـنا   
 .(1237)«حىت يتوب ويرد الال الءي أ ءه إ   احب 

مــن آـءر ظالـاً بظلمــ  سـلب اهلل  عـا  آليــ  مـن يظلمـ   ــان : »و ـال اإلمـام الصـاد  
 . (1238)«دآا مل يستجب ل  ومل يأجره اهلل آلحم ظيمت 

نعــم إن مــا أبــدلوا بــ   ــان بــ ت البــدل سياســياً وا تصــادياً واجتماآيــا وأ ي يــاً ودينيــاً وي 
يهم بركأا  ولو أن أهل القرى  منوا واتقأوا لفتحنأا علأشىت اثهات األ رى   ال  عا : 

                                                           

 باب الثيثة. 431ح 170ص اخلصال: (1234)
 .30باب السبعة ح 311اخلصال: ص (1235)
 باب آقاب من ظلم. 474ثواب األآمال وآقاب األآمال: ص (1236)
 .473ثواب األآمال وآقاب األآمال: ص (1237)
 .472ثواب األآمال وآقاب األآمال: ص (1238)
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 . (1239)من السماء واهر  ولخن كنبوا فةخنناهم بما كانوا يخسبون
وليسف الوييت والدواهل والفنت واحملن الـت مـرت بالسـلمى منـء رلـك اليـوم وحـىت اآلن 
إت وليــد  رلــك الظلــم الــءي ُآــدا احلجــر األســاح ي حتريــا مســار التــاريخ آــن مــنهج الرســول 

وسلم  الءي  ان سـيكفل للبشـرية مجعـا  السـعاد  لـو  بـق  ا   األآظم   لحم اهلل آلي  وهل 
 … منهج الظلم واتستبداد واثهل واألثر  والتخلا واتحنطاط و

و ب ت   كشا آن حقيقة  ارجية و دل آلحم األثر الوضـعل الـدنيوي  مـا  فصـح آـن 
 وا ع احلال ي اآل ر  أيباً.

                                                           

  .70سور  األآرامل:  (1239)
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 وهأأو فأأي اآلخأأرة مأأن الداسأأرينومأأن يبتأأغ غيأأر اإلسأأالم  ينأأا  فلأأن يقبأأل منأأه 

(1240  

 أ ول الدين
آــدا مجاآــة أ ــول الــدين ثيثــة وهــل: التوحيــد والنبــو  و العــاد  وأ ــول الــءهب  مسأأةلة:

مســــة ب ضــــا ة العــــدل واإلمامــــة  والســــتفاد مــــن اســــتدتهلا   ــــلوات اهلل آليهــــا  هبــــءه اآليــــة 
من أ ول الدين  ومنكرهـا   أن اإلمامة  (1241)…ومن يبتغ غير اإلسالم  ينا  الشريفة 

  د ابتءحم غري اإلسيم ديناً ي الوضوع ت احلكم   تأمل  وآلحم رلك روايات  ثري .
ان الوتيــة مــن بعــدي لعلــل واحلكــم حكمــ   والقــول  ولــ   ت يــرد : » ــال رســول اهلل 

 .(1242)«حكم  و ول  ووتيت  إت  ا ر  وت يرضحم حبكم  و ول  ووتيت  إت مؤمن
ليدرجخم من الظلما  إلأ  النأوري  ول   عا : : »وآنهما 

يقـول: مـن  (1243)
 .»(1244)الكفر إ  اإلميان يع  إ  الوتية لعلل 

أوليأأأاؤهم  أي بوتيـــة آلـــل   (1245)والأأأنين كفأأأروا    :وآــن اإلمـــام البــا ر 
 نثلــف ي أآدائــ  ومــن  ــبعهم  أ رجــوا النــاح مــن النــور  والنــور وتيــة آلــل  الطأأاغو 

 . (1246)اروا إ  الظلمة وتية أآدائ   ص
يريدون أن يطفبأوا نأور اهلل بأةفواههم ويأةب  اهلل إال أن يأتم نأوره ولأو  وي  ول   عا : 

 :   ال أبو احلسن الاضل   (1247)كره الخافرون

                                                           

 .01سور  هل آمران:  (1240)
 .01سور  هل آمران:  (1241)
 .7ح 11اجمللت  320األمايل للشيخ الصدو : ص (1242)
 .23سور  األحثاب:  (1243)
 .02ص 3النا ب: ج (1244)
 .417سور  البقر :  (1245)
 .01ص 3النا ب: ج (1246)
 .34سور  التوبة:  (1247)
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 .(1248)«يريدون يطف وا وتية أمري الؤمنى بأ واههم واهلل متمم نوره: واهلل متمم اإلمامة»
فأأاقم وجهأأك للأأدين حنيفأأا  فطأأرة اهلل التأأي فطأأر ي  ولــ   عــا :  عفــر وآــن أ  ج
الناس عليها

 .(1250)«هل الوتية» ال:  (1249)
إن النين  منوا ثم كفروا ثم  منوا ثأم كفأروا ثأم ي  ول   عا :  وآن أ  آبد اهلل 

حــى ي أول األمــر مث  فــروا  نثلــف  ــيمن همــن برســول اهلل » ــال:   (1251)از ا وا كفأأرا  
: مـن  نــف مـوته   علــل مـوته  مث همنــوا بالبيعـة ألمــري آرضـف آلـيهم الوتيــة حيـ)  ــال 

 لـم  الؤمنى حي)  الوا ل : بأمر اهلل وأمر رسول   بـايعوه مث  فـروا حـى مبـحم رسـول اهلل 
ان يقــروا بالبيعـــة مث ازدادوا  فــراً بأ ــءهم مــن بــايعوه بالبيعــة هلــم  هــؤت  مل يبــق  ــيهم مــن اإلميــ

 .(1252)«شل 
ال يسأأتوي أ أأحاب هــءه اآليــة:   ــي رســول اهلل »وآــن أ  ســعيد اخلــدري  ــال: 

النأأار وأ أأحاب الجنأأة أ أأحاب الجنأأة هأأم الفأأائزون
مث  ــال: أ ــحاب اثنــة مــن  (1253)

أ ـــاآ  وســـلام لعلـــل الوتيـــة بعـــدي  وأ ـــحاب النـــار مـــن نقـــض البيعـــة والعهـــد و ا ـــل آليـــاً 
 .(1254)«بعدي..

 آن القرهن و ر   ورا  الظهر. مها ت يقال: إن  ي
واآرتاضــــها آلــــيهم بــــأن  ألنــــ  يقــــال: إن مصــــبا  يمهــــا هــــل  ي ــــة اإلمــــام آلــــل  

 بأأأبس للظأأأالمين بأأأدال  اإلآـــراض آنـــ  إآـــراض آـــن القـــرهن  وأ ـــم بـــءلك  ـــاروا مصـــدا  
 . (1256)ومن يبتغ غير اإلسالم  ينا    و(1255)

                                                           

 .04ص 3النا ب: ج (1248)
 . 32سور  الروم:  (1249)
 سور  الروم. 247 أويل اآليات: ص (1250)
 .137سور  النسا :  (1251)
 .407سور  النسا   ح 401ص 1اجع  فسري العياشل: جر  (1252)
 .42سور  احلشر:  (1253)
 سور  احلشر. 043ح 277 فسري  رات الكوي: ص (1254)
 .12سور  الكها:  (1255)
 .01سور  هل آمران:  (1256)
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ان هنا القر ن يهدي للتي هي  عا : ي  ول   وي  فسري العياشل آن أ  جعفر 
أقوم

 .(1258)«يهدي إ  الوتية: » ال  (1257)
 .(1259)«يهدي إ  اإلمام»وي حدي) ه ر: 

 والرســول لاــا يقــرب  أو لــيت نصــب غــري اإلمــام  ليفــة ي  ورلــك بــىا أيبــاً مــن  وهلــا 
 ؟ السقيفة هو الءي  ان  بل أن يقرب الرسول 

  ومل الفتنة . ومن  وهلا:  ابتدارا زآمتم
 «. أت ي الفتنة سقطوا وإن جهنم حمليطة بالكا رين»ويدل آلي  أيباً  وهلا: 

مث إن معىن   لن يقبل من   هل هو الطلق أو النسيب  أي  بوتً مطلقاً أم  بوتً  مـا يقبـل 
 آن الؤمنى  وبعبار  أ رى هل  القبول الطلق  هو النفل أو  مطلق القبول ؟

 ا تيمل الصاديق. د خيتلا ب
مث إن الكفــار آلــحم ثيثــة أ ســام أو أ ثــر: الــءميون واحملايــدون والعاهــدون  وهــؤت  حيقــن 
دمهــم ومــاهلم وآرضــهم  وأمــا الكفــار ي القســم الرابــع وهــم احملــاربون   ــ  م حيــاربون حســب 

 . (1260)وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونخم كافةموازين اإلسيم   ما  ال سبحان : 
 هءا وحيتمل أن يكون الراد آدم القبول أ روياً وت منا ا  بينهما.

 و ابتءا  غري اإلسيم ديناً  يشمل األ وال واألآمال  سلباً وإ اباً ـ  هءه أربع  ور ـ :
 .(1261)بأن يقول ما تيقول  اإلسيم
 .(1262)أو ت يقول ما يقول  اإلسيم

 .(1263)أو يعمل ما ت يريد اإلسيم آمل 

                                                           

 .7سور  اإلسرا :  (1257)
 .403ص 4 فسري العياشل: ج (1258)
 .404ص 4 فسري العياشل: ج (1259)
 .30سور  التوبة:  (1260)
 .72سور  التوبة:  ولقد قالوا كلمة الخفر قول   عا :  (1261)
  عدم نطق  بالشهاد ى.  (1262)
يريأأدون أن يتحأأاكموا الأأ  الطأأاغو  وقأأد [  و13] ســور  التوبــة:  وهمأأوا بأأ خراج الرسأأول قولــ :   (1263)

 .02سور  النسا :  أمروا أن يخفروا به
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     ن اإلسيم آقيد  و ول وآمل  وآلحم هءا  األ سام ستة.(1264)ت يعمل ما أرادهأو 
اإلميــان معر ــة بالقلــب وإ ــرار : »آـن رســول اهلل  آــن هبائــ    ـال اإلمــام الرضــا 
 .(1265)«باللسان وآمل باألر ان

:  ـــال جربئيـــل:  ـــال اهلل  ـــال رســـول اهلل » ـــال:  وي حـــدي) آـــن أمـــري الـــؤمنى 
: بشــــرو ها  إلــــ  إت اهلل حصــــ   مــــن د ــــل حصــــ   ــــان همنــــا  و ــــال اإلمــــام عــــا :  ت

 .(1266)«وشرو ها العر ة الوتية والعمل باألر ان
 ــربًى  ومبصـاديقها  ـءرًى ـ ي   (1267)مث انـ   ـب اتآتقـاد مببــمون هـءه اآليـة الشـريفة

 األربعة.اثملة ـ   ومنها ما  ام ب  القوم من غصب اخلي ة  وآلحم رلك دلف األدلة 
 الطريق إل  اهلل

  مـن أن األديـان (1268)اآلية  رحية ي نفل ما رهب إلي  بعض الءاهب البا لـة مسةلة:
والءاهب  لها  ر  ا  اهلل  عا  وإن من  سك بأي منها  هو نـاج  أو أن القلـب وسـيمت  

 هل العيار ت العمل  أو أن هنالك  ريقة  ءاير الشريعة وما أشب  رلك.
ن إســـتدتهلا  آليهـــا الســـيم  باآليـــة ي القـــام نفـــل لصـــحة الـــءاهب األ ـــرى غـــري  مـــا أ

الـــءهب اثعفـــري اتثنـــا آشـــري  وهـــل آبـــار  أ ـــرى آـــن الروايـــات الصـــحيحة الـــت  صـــرح بــــ 
 .(1269)«ستفرت  أمت من بعدي آلحم ثيك وسبعى إحداها ناجية وسايرها هالكة»

 ـــــة  واحـــــد  ناجيـــــة والبــــــا ون ي ســـــتفرت  أمـــــت آلـــــحم ثـــــيك وســـــبعى  ر : »و ـــــال 
 .(1270)«النار

ســتفرت  أمــت آلــحم ثــيك وســبعى  ر ــة واحــد  : » ــول النــيب  وآــن أمــري الــؤمنى

                                                           

أطيعأوا اهلل [ و43] سـور  الشـورى:  و ة فأي القربأ قل ال أسأةلخم عليأه أجأرا  إال المأ قول   عا :   (1264)
 .17سور  النسا :  وأطيعوا الرسول وأولي اهمر منخم

 .440ص 1: جآيون أ بار الرضا  (1265)
 .310أآيم الدين: ص (1266)
 .01سور  هل آمران:  (1267)
 ية ومن أشب . البهائية  و قسم من العر ا  القائلى بوحد  الوجود ووحد  الوجود و بعض الصو   (1268)
 .74ص 3النا ب: ج (1269)
 .70ص 4الصراط الستقيم: ج (1270)
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 .(1271)«ناجية وهم التمسكون بوتيتكم  ت يعملون برأيهم  أول ك ما آليهم من سبيل
 يــا آلــل مثلــك ي أمــت مثــل الســيح آيســحم بــن: »وي حــدي) ه ــر  ــال رســول اهلل 

ا رت   وم  ثيك  ر    ر ة مؤمنون وهم احلواريون  و ر ة آادوه وهـم اليهـود  و ر ـة  مرمي 
غلوا  ي   خرجوا آن اإلميان  وان أمت ستفرت  ثيك  ر    ر ة شيعتك وهم الؤمنـون  و ر ـة 
أآـــداؤك وهـــم الشـــا ون  و ر ـــة غـــي   يـــك  هـــم اثاحـــدون  وأنـــف يـــا آلـــل وشـــيعتك ويبـــو 

 .(1272)«نة  وأآداؤك والءي  ي يبتك ي النارشيعتك ي اث
 الدالفة والظلم

ت يصلح من يكون ظالاً  أو ي حكم غري السلمى  أومن يكون من اخلاسرين مسائل: 
ي اآل ــر   خلي ــة الرســول   ــلحم اهلل آليــ  وهلــ  وســلم   وت  ــوز إســتخي    وت  كــون لــ  

ويلـثم اتآتقـاد مبـا ر ـر و ـد  ـال سـبحان  جوابـاً إلبـراهيم الشرآية  وت أل وال  وأ عال  احلجية  
 . (1273)ال ينال عهدي الظالمين آلي  السيم : 
هــل ســأل إبــراهيم  آليــ  الســيم  مــن ربــ   العهــد  للظــالى أو العــادلى   ــ ن  ال يقأأال:

جواباً  سأل  للظالى  هو مستبعد من   آلي  السيم  وإن سأل  للعادلى  لم يكن هءا اثواب
 ل ؟

إن إبــراهيم  آليــ  الصــي  والســيم   لــب العهــد ي اثملــة  وإ ــا  صــل اهلل  هنأأه يقأأال:
سبحان  و عـا  ونـوه إ  أ ـم بـى آـادل وظـامل  لتنبيـ  النـاح آلـحم هـءه احلقيقـة   ـربًى  وا  

 أن  ت يليق باخلي ة من  ان ظالاً   ءرًى   و فصيل البح) ي آلم الكيم.
ومن يبتغ غير اإلسالم  ينا  فلن يقبل منه وهو في اآلخرة من  آليها السيم :  وهلا 
 . (1274)الداسرين

  ن الءي يبتءل غري اإلسيم ديناً و ريقة ي حيا ـ   سـوا  آقيـد  أو آمـيً لـن يقبـل منـ  

                                                           

 .140ص 4الصراط الستقيم: ج (1271)
 .20النقبة  02مائة منقبة: ص (1272)
 .142سور  البقر :  (1273)
 .01سور  هل آمران:  (1274)
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  ويســـبب لـــ  رلـــك احنطا ـــاً واحنرا ـــاً وضـــنكاً ي معاشـــ  وي ســـائر (1275)ي الـــدنيا ي اثملـــة
 ت حيا   الدنيا.جمات

وهو في اآلخرة من الداسرينولن يقبل من  ي اآل ر  أيباً   ال  عا :
(1276) 

الأنين خسأروا أنفسأهم وأهلأيهم يأوم القيامأة أال ذلأك هأو الدسأران و ال سبحان : 
   قسم من الناح يثرآون ما ينفعهم هناك  (1278)  ألن الدنيا مثرآة اآل ر  (1277)المبين

  و ســـم مـــن النـــاح يثرآـــون مـــا يبـــرهم (1279)ون مـــات يبـــر وت ينفـــعو ســـم مـــن النـــاح يثرآـــ
 هناك.

  بـــــل إ ـــــم حيتطبـــــون أوزاراً (1280) أهـــــل البا ـــــل خيســـــرون رأح الـــــال واألربـــــاح الفرتضـــــة
وحيملون أثقاًت ويشرون سعريا  بينما الء ل الفطن هـو مـن حيـا ظ آلـحم رأح مالـ  ويـربح  ـو  

 .(1281) طر آلحم  لب بشر رلك  ما ت آى رأت وت أرن مسعف وت  
وأوتده  نســـــأل اهلل آثوجـــــل أن  علنـــــا مـــــن التمســـــكى بوتيـــــة اإلمـــــام أمـــــري الـــــؤمنى

 .العصومى 

                                                           

  ول   دام ظل   ي اثملة: اشار  إ  ما سبق ي السألة السابقة. (1275)
 01سور  هل آمران:  (1276)
 .11سور  الثمر:  (1277)
 .74ص 1   نبي  اخلوا ر: ج44ب 07اإلرشاد: ص (1278)
 كثري من الناح الءين يصـر ون أو ـاهتم ي السـهرات  إن مل  تبـمن يرمـاً  الءيبـة والتهمـة والنميمـة وغريهـا   (1279)

 وإت  انف السهر  يرمة . 
ســــتخدمها ي آمــــار  ه ر ــــ  هــــل   الــــء ا  رأح الــــال هــــو العمــــر  والقــــدرات الــــت منحهــــا اهلل لإلنســــان لي (1280)

جنأة عرضأها السأماوا  [  و74] سور  التوبـة:  رضوان من اهللوالصحة وما  الوج    واألرباح الفرتضة: 
 [.133] سور  هل آمران:  واهر 

 .400أآيم الدين: ص (1281)
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 أن تسخن نفرتها، ويسلس قيا ها  1403 إال ريث  1404 ثم لم تلبثوا

 ومخروا ومخر اهلل
 حرمـــة مـــا  علـــ  القـــوم حيـــ) مل يلبثـــوا إت ريـــ) ســـكون يســـتفاد مـــن  يمهـــا  مسأأأةلة:

 نفرهتا وسلت  يادهتا.
أن يكـــون إنشـــا   مـــا حيتمـــل أن يكـــون إ بـــاراً  …  :  مث مل  لبثـــواوحيتمـــل ي  وهلـــا 

  علـحم األول ـ آلـحم  أمـل  يـ  ـ  ـان هـءا يتبـمن هتديـداً هلـم وآلـحم مـا  علـوه بعـد الرسـول 
راضـهم وانـ  سـيعود ـ بشـناره وضـرره ـ آلـحم أنفسـهم  ورلـك نتيجـة أآمـاهلم النحر ـة ونتيجـة إآ

وال يحيأأق المخأأر السأأيئ إال   و ــد  ــال ســبحان : pآــن أحكــام القــرهن ودســا ري الرســول 
 .(1284) بةهله

ومخروا ومخر اهلل واهلل خير الماكرينو ال  عا : 
(1285). 

يدا عون اهلل وهو خا عهمو ال سبحان : 
(1286). 

ويمخرون ويمخر اهللو ال  عا : 
(1287). 

 .(1288)خرا  قل اهلل أسرع مو ال سبحان : 
 يريد الا رين  ي حييب الكر السيئ. (1289)…: إن ال يقال

                                                           

إت ري)  وي بعبـها:  مث مل  ريثـوا  وي بعض النسخ:  مث مل  ربحوا ريثا   وي بعبها:  هءا ومل  ريثوا حتها (1282)
 ا تها .

 أي مقدار. (1283)
 .23سور   ا ر:  (1284)
 .12سور  هل آمران:  (1285)
 .124سور  النسا :  (1286)
 .32سور  األنفال:  (1287)
 .41سور  يونت:  (1288)
رين ت ي الخطو ــة ههنــا  لمــة أو  لمــات غــري واضــحة  ولعــل الــراد: ت يقــال: اننــا نيحــظ  ثــرياً مــن الــا  (1289)

 حييب هبم مكرهم السيئ وت يرون العا بة السي ة للمكر   أجاب الصنا:
 أوًت: بان هءه القبايا غالبية وهل بنحو القتبل ت العلة التامة. 

 وثانياً: لنا أن نلتثم بأن هءه القبايا دائمية  وأن الكر السيئ حييق بأهل  إما ي الدنيا أو ي اآل ر .
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: هــءا آلــحم حســب ا تبــا   بيعــة األشــيا  و ــد ر رنــا  يمــا ســبق أن القبــايا هنأأه يقأأال
 غالباً  بيعية.

 .أوال  هءا 
: انا إرا تحظنا أن الدنيا واآل ر   وجهل الشل  الواحـد وأن اآل ـر  امتـداد للـدنيا وثانيا  
   ــي إشــكال ي أن الكــر يعــود إ  الــا ر ســوا  ي (1290)ا  صــلناه ي بعــض  تبنــابوجــ   مــ

 الدنيا أو ي اآل ر .
وأمــا أن اهلل ســبحان  و عــا  أســرع مكــراً   ألنــ  ســبحان  يعلــم مســبقاً مبكــرهم ومططــاهتم 

  والكـر آبـار  آـن  (1291)ولءلك  ان  يهيأ أسباب الكر هلم  ويكون مكره أسرع من مكرهم
 .(1292)ثة األمور بنحو  فل حىت يو ع غريه  يما يريد الفرار من معا

 الحيطة من أهل الباطل
الواجب أن ت يءرت الؤمنون من سكون أهل البا ل وهدوئهم ودآتهم الظاهريـة   مسةلة:

 إر رمبا يكونون  د بيتوا شراً مستطرياً. 
حريــاهتم الكفولـــة  ومعــىن رلــك األ ـــء بلــوازم احليطــة واحلـــءر  ولــيت رلــك يعـــ  مصــادر 

شرآاً أو التبييق آليهم ومعاملتهم  مجرمى  إر ت  صاص  بل اثناية  وت يؤ ء بالظنة أو 
 التهمة ي الشريعة السمحة السهلة.

نعــم مــن دأب الظــالى والســتبدين القصــاص  بــل اثنايــة بــل ومــن غــري  صــدها  واأل ــء 
 بالظنة وما أشب .

 اً لكتاب معاوية:جواب و د  تب اإلمام احلسى 
ابشر يا معاوية بقصاص واستعد للحساب واآلم ان هلل  تابـاً ت يءـادر  ـءري  وت  بـري  »

إت أحصاها  وليت اهلل  بارك و عا  بناح أ ءك بالظنة و تلك أوليا ه بالتهمة ونفيك إياهم 
 .(1293)«من دار اهلجر  إ  الءربة والوحشة

                                                           

 لفق : الد ل   تاب العقائد  و التفسري الوضوآل للقرهن  لإلمام الؤلا دام ظل .راجع موسوآة ا (1290)
الءي يبدو أن اإلمام الصـنا  سـر  أسـرع مكـراً  بــ  أسـرع ي إآـداد مقـدمات ووسـائل الكـر  تاألسـرع ي  (1291)

 إنفار الكر نفس .
  .أي حىت يو ع الطرمل اآل ر ي الصيد  وي احملءور الءي  ر من (1292)
 .470اتحتجاج: ص (1293)
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اهلل آليهــا   عــد إحــدى أد  الدراســات وأمجــل  مث إن هــءه اثملــة  مــن  يمهــا   ــلوات
التعابري ي األدب التصويري آن  بيعة النحـر ى ي اجملتمـع ونفسـيتهم   هـم يتبعـون  طـوات 
الشـيطان ي الراوغــة  والتظــاهر  والتسـرت  والكــر  وا بــاع سياســة الكـر والفــر  وسياســة اخلطــو  

 ام. طو   وسياسة  طو  إ  اخللا و طو ان إ  األم
 أقسام المخر

 الكر آلحم  سمى: مسةلة:
واللطـا  وهـو مـا  ـان مـن  (1294) من : مكـر  ـحيح يمـود هـو مقتبـحم العـدل والعقـل

باب مقابلة الكـر بـالكر  وي حـدوده الشـرآية  أي مـا  ـان ي مواجهـة مكـر وحيلـة و بـليل 
 و دليت وظلم الطءا  والنحر ى والبيال.

تبتــدا  بــالكر ممــا يعــد ظلمــاً وحتــاييً آلــحم احلــق لصــاحل ومنــ : مكــر  اســد مــءموم  وهــو ا
من  ان مسلماً  يميكر وت خيدع  اين مسعـف : »جبهة البيل والظيم   ال رسول اهلل 
 .(1295)«جربئيل يقول ان الكر واخلديعة ي النار

 .(1296)«الكر سجية الل ام: »و ال أمري الؤمنى
 .(1297)«ق رميمإياك والكر  ان الكر خلل: »و ال 
 .(1298)«الكر واخلديعة واخليانة ي النار: »و ال 

أي  (1299)و ـــــال اإلمـــــام الســـــجاد  آليـــــ  الصـــــي  والســـــيم :  وت  كـــــر   ي حيلتـــــك 
 ت كر   ي آيجك لألمور.

ومن احملتمل أن  وهلا  آليها الصي  والسيم :  مل  لبثوا  إ باٌر ت إنشا  أي لا سكنف 
 شبيهاً هلا بالفرح اثموح أو النا ة اهلائجة بالنسبة هلم ـ واسلسف السلطة لكم  نفر  اخلي ة ـ

 . يادهتا  وثبتم آلحم احلكم وانتهث وها  ر ة ساحنة وأ ارد من آين  اهلل  ليفة لرسول 
                                                           

 غري  فل أن العدل ي اهلل آثوجل وي اخللق  والعقل ي غريه جل وآي. (1294)
 .20اجمللت  472األمايل للشيخ الصدو : ص (1295)
 .0201ح 47غرر احلكم: ص (1296)
 .0200ح 471غرر احلكم: ص (1297)
 .171اثعفريات:  (1298)
 .120و 07اإل بال: ص (1299)
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:  مث مل  لبثوا إت ري) أن  سـكن نفرهتـا . ريـ) مبعـىن:  ـدر  و ـد يبـامل آليهـا  وهلا 
مـا  أي:  ـدر مـا   قـد لبثـتم هـادئى ـ ظاهريـًا ـ بانتظـار سـاآة الصـفر وهـل  مـا   يقـال:  ريث

  آندما  سكن نفرهتا ويسلت  يادها .
  ويسلت  يادها   مبعىن: سهولة القياد  واتنقياد.  وهلا 

لعلــل بــن أ   الــب  pأن اخلي ــة  انــف حــى آقــدها رســول اهلل  (1300)ومعــىن اثملتــى
فرح اثـــــامح الصـــــعب بالنســـــبة لكـــــم  ت ينقـــــاد ألحـــــد مـــــنكم  آليــــ  الصـــــي  والســـــيم   ـــــال

و و    pوأشباهكم  وت  كون  ياد   أمراً سهًي  إ ا  انف  ءلك بسبب حبور رسول اهلل 
 pو شـــية األآـــدا  منـــ    لـــم  تمكنـــوا أن  أ ـــءوها  مـــا  شـــا ون  لكـــن لـــا  ـــوي رســـول اهلل 

ـ  (1301) ــد  يد ــ  pإ  أن و ــيت  ـ إضــا ة  pبتجهيــث رســول اهلل tوانشــءل اإلمــام آلــل 
 ارت اخلي ـة  فـرح رلـول  ينشـوز هلـا آـنكم  و كنـتم مـن  يادهـا بسـهولة  ولـءا ر بتموهـا 

إت بقـــدر وبانتظـــار أن  وأ ــءد بثمامهـــا  ومل يكـــن زهـــد م آـــن اخلي ــة ي زمـــان الرســـول 
 كتيكـاً مـنكم وحبثـا   أخ اخلي ة هبا ى احلالتى: حالة السكون وحالة السيسـة   كـان األمـر

 آن الفرص و ربصاً للدوائر.
 
 ثم أخنتم تورون وقدتها، وتهيجون جمرتها 

 اإلعانة عل  اإلثم
 آليها السيم  و وجيه  للمجموع  وول  لن  (1302)يستفاد من إ ي   طاهبا مسةلة:

وع معونـة  اد الؤامر  ولن أآان آليها  بل رمبـا أمكـن القـول بشـمول  لـن سـكف أيبـاً   انـ  نـ
الســــا ف : »آقــــيً أو آر ــــاً   مــــا ورد ي الســــا ف آــــن الءيبــــة  حيــــ)  ــــال رســــول اهلل 

 .(1303)«شريك الءتاب

                                                           

 ا ت إنشا .بنا  آلحم  و ما إ بار  (1300)
بــان ت يشــهر ســيف  وبــأن يصــرب آلــحم غصــب حقــ  رآايــة لإلســيم. راجــع حبــار  لإلمــام  أي و ــيت   (1301)

 .20ح 2ب 322ص 40األنوار: ج
 أي ي  وهلا  آليها السيم :  مث مل  لبثوا  و مث أ ءد  ورون . (1302)
 باب الءيبة. 117ص 1 نبي  اخلوا ر ونثهة النواظر: ج (1303)
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باآتبـار أن ســكوت مجـع  بــري مـن النــاح آــن الظلـم يعــد مـن العلــل العـد  لو وآــ  وحتققــ  
  تأمل.

  كما أن ا رتامل اإلمث والظلم والءصب يرم  ءلك اإلآانة آليها يرم أيباً.
وال تعاونوا عل  اإلثم والعدوان ال  عا : 

(1304). 
من  و   صومة ظامل أو أآان آليها مث نثل ب  ملك الـوت  ـال : »و ال رسول اهلل 

 .(1305)«ل : أبشر بلعنة اهلل ونار جهنم وب ت الصري
 .(1306)«من أآان ظالاً سلط  اهلل آلي : »و ال 
 .(1307)«مان ي جهنممن دل جائراً آلحم جور  ان  رين ها: »و ال 

 .(1308)«من أآان ظالاً  هو ظامل: »و ال اإلمام الرضا 
مــن أآــان ظالــاً آلــحم مظلــوم مل يــثل اهلل ســا ب آليــ  حــىت : »و ــال اإلمــام الصــاد  

 .(1309)«ينثع من معونت 
 .(1310)«ت ينجو من أآان آلينا  وت يعان من أسلمنا: »و ال 

اً أآــان بــ  آليــاً آلــحم آــدوه  لــده اهلل يــوم يــا آمــار مــن  قلــد ســيف: »و ــال رســول اهلل 
القيامـة وشــاحاً مـن درا  ومــن  قلـد ســيفاً أآـان بــ  آـدو آلــل آليـ   لــده اهلل  عـا  يــوم القيامــة 

 .(1311)«وشاحاً من نار
 

 التفخيك بين الظلم والظالم
مــن احملرمــات اإلآانــة آلــحم  رات الظلــم والعــدوان   مــا حتــرم إآانــة الظــامل آلــحم  مسأأةلة:

                                                           

 .4ائد : سور  ال (1304)
 .00اجمللت  240األمايل للشيخ الصدو : ص (1305)
 .1210اخلرائج واثرائح: ص (1306)
 .00اجمللت 240األمايل للشيخ الصدو : ص (1307)
 .431ص 4: جآيون أ بار الرضا  (1308)
 باب آقاب من ظلم. 427ثواب األآمال وآقاب األآمال: ص (1309)
 سور  الثمر. 277ح 300  و فسري الفرات: ص141حتا العقول: ص (1310)
 البح) السابع.  432 شا اليقى: ص  (1311)
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 والفر : ظلم  
إن   د يكون هناك ظلم  ادر آن  اآل مكلا متار جامع لسائر الشرائب   هاهنـا  ـد 

 اجتمع الظلم والظامل.
و د يكون هنالك ظلم دون أن يوجد ظامل  ما لو  ـدر الظلـم أو اثـرم أو العـدوان آـن 

ل السـاهل  غري الكلا بوج  من الوجوه   ما لو ضرب البطر أو اجملبور أو اجملنـون أو الءا ـ
إنســاناً  و مــا ي  عــدي احليــوان آلــحم اإلنســان   ــ ن أآــان شــخص رلــك البــارب البــطر أو 

 ــان معينــاً للظلــم وان مل يكــن معينــاً للظــامل لفــرض اتنفكــاك  و ــد  طر ــوا إ  … اجملنــون أو
 شب  هءا البح) ي باب التجري والقبح الفاآلل والفعلل. 

  تأمل. (1312)يبر بعد وجود القرينة هاهناو ون ظاهر العناوين: القصدية ت 
حرمــــف اثنــــة آلــــحم مــــن ظلــــم أهــــل بيــــت  أو  ــــا لهم  أو أآــــان : » ــــال رســــول اهلل 

آليهم  أو سبهم  أول ك ت  ي  هلم ي اآل ر  وت يكلمهم اهلل وت ينظر إليهم يوم القيامـة 
 .(1313)«وت يث يهم وهلم آءاب اليم

يأأأأأأأوم نأأأأأأأدعو كأأأأأأأل أنأأأأأأأاس ف هـــــــءه اآليـــــــة: لـــــــا نثلـــــــ» ـــــــال:  وآـــــــن أ  آبـــــــد اهلل 
ب مامهم

ألسـف إمـام النـاح  لهـم أمجعـى؟  قـال:   ال السـلمون: يـا رسـول اهلل  (1314)
انا رسـول اهلل إ  الناح أمجعى  ولكن سيكـون بعدي أئمة آلحم النـاح مـن اهلل مـن أهـل بيـت 

أت ومـــن واتهـــم  يقومـــون ي النـــاح   ُيكـــءلبون ويظلمهـــم أئمـــة الكفـــر والبـــيل واشـــياآهم 
وا بعهم و د هم  هو م  وسيلقاين  أت ومن ظلمهم وأآان آلحم ظلمهم و ءهبم  لـيت مـ  

 .(1315)«وت معل وأنا من  برئ
 

                                                           

الظاهر أن الراد: ما ر ره الفقها  من أن أي  عل يسند إ  الكلا   الظلم والبيع والعقد واتيقاع  ظاهره  (1312)
انــ   علــ   ا ــداً لــ   ـــ:  بــاع  أي بــاع  ا ــداً للبيــع  و ظلــم   ــءلك  ارن الظلــم يعــ  الظلــم  ا ــداً لــ    هنالــك 
 يزم بى الظلـم والظـامل   أجـاب بـأن الظهـور يتمسـك بـ  مـع آـدم وجـود  رينـ  آلـحم اخلـيمل  والفـرض انـ   دام 

 ظل    د  رح بـ  الظلم ت آن  صد  آندما  سم النوع و كاك   ليد ق جيداً.
 .473روضة الواآظى: ص (1313)
 .71سور  اإلسرا :  (1314)
 .33بصائر الدرجات: ص (1315)
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 الرضا بفعل الظالم
 حيرم الرضا بفعل الظامل  ورلك  يما إرا  ان الظلم ي أمر يتعلق بأ ول الدين. مسةلة:

لشــهور بيــنهم آــدم احلرمــة  مــا إرا اغتصــب إنســان وأمــا إرا  ــان الظلــم ي  ــروع الــدين  ا
مـال إنسـان و ـان الءتصـب منـ  إنسـاناً آاديـًا ـ ت مثـل السـيد  الثهـرا    ـلوات اهلل آليهـا  ـ 
 ان رضل شخص ه ر هبءا الءصـب  العـادي   ـي يعلـم بكونـ   ـاآيً للحـرام وان  ـان رلـك 

مـثيً مـا مل يظهـر  و ـد ر ـروا هـءا  من ررائل األ ي  ومما يكشا آن سو  السـرير   احلسـد
 البح) أيباً ي باب التجري ي األ ول وآلم الكيم. 

 .(1316)«العامل بالظلم والعى ل  والراضل ب  شر ا   ي : » ال أمري الؤمنى 
 . (1317)ومثل  با تيمل يسري ي حتا العقول

ـــــــال  إيـــــــاك ومصـــــــاحبة أهـــــــل الفســـــــو   ـــــــان الراضـــــــل بفعـــــــل  ـــــــوم  الـــــــدا ل : »و 
 .(1318)«معهم

 .(1319)«لكل دا ل ي با ل إ ان إمث الرضا ب  وإمث العمل ب : »و ال 
 

 تقوية كوكة الظالمين
 حترم  قوية شو ة الظالى. مسةلة:

 ورلك  الشل ي ر اب الظامل حي) يكون شو ة ل  وان مل يكن الظامل ي حال الظلم.
 وشب  رلك.و اتشرتاك ي الؤ رات واجملالت الت يعقدها الظامل 

 ان الستفاد من الروايـات حرمـة رلـك ي اثملـة  بـل لعلـ  يعـد مـن الر ـون أيبـاً  ولـو ي 
وال تركنوا إل  النين ًلموا فتمّسخم الناربعض الصاديق   ال سبحان : 

(1320). 
مــــــن  بســــــم ي وجــــــ  مبتــــــدع  قــــــد أآــــــان آلــــــحم هــــــدم »بــــــل ورد ي احلــــــدي) الشــــــريا: 

                                                           

 .17ص 1ونثهة النواظر: ج نبي  اخلوا ر  (1316)
 «.شر ا  ثيثة»و ي :  410حتا العقول: ص (1317)
 .7001ح 233غرر احلكم: ص (1318)
 .7033ح 331غرر احلكم: ص (1319)
 .113سور  هود:  (1320)
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 .(1321)«دين 
 .(1322)«بدآة  قد أآان آلحم اإلسيم من و ر  احب»وورد: 
مــن مشــحم مــع ظــامل ليعينــ   قــد  ــرج مــن اإلســيم  ومــن أآــان ظالــاً ليبطــل : »و ــال 

 .(1323)«حقاً  قد برئ من رمة اهلل ورمة رسول 
وأمـــا وجـــ  احلـــرام مـــن الوتيـــة  وتيـــة الـــوايل »ي حـــدي) وجـــوه معـــائش العبـــاد:  و ـــال 

وأ باع الوايل  من دون  من وت  الـوت  إ  أدنـاهم بابـاً مـن  اثائر  ووتية وت    الرئيت منهم 
أبواب الوتية آلحم من هو وال آلي   والعمل هلم والكسب معهم  هة الوتية هلم حـرام يـرام  
معــءاب مــن  عــل رلــك آلــحم  ليــل مــن  علــ  أو  ثــري  ألنا  ــلا شــل  مــن جهــة العونــة معصــية  

 لاـــ   وإحيـــا  البا ـــل    (1324)ة الـــوايل اثـــائر دوح احلـــق بـــري  مـــن الكبـــائر. ورلـــك أنا ي وتيـــ
 لاـــــ   وإظهـــــار الظلـــــم واثـــــور والفســـــاد  وإبطـــــال الكتـــــب  و تـــــل األنبيـــــا  والـــــؤمنى  وهـــــدم 
الساجد  و بديل سـناة اهلل وشـرائع    لـءلك حـرم العمـل معهـم ومعـونتهم والكسـب معهـم إتا 

 .(1325)« هة البرور  نظري البرور  إ  الدم واليتة
  و مث   سـتخدم للدتلـة آلـحم  وهلا  آليها السيم  :  مث أ ءد  أي: بعـد الرسـول 

 الفصل الثم   ما  ستخدم للدتلة آلحم الرت يب الر يب.
  وهلا  آليها السيم :   ورون و دهتا  أي:  شعلون و ود النار..
 بقحم   ال سبحان : والو ود هو العلة الادية للنار حدوثاً وبقا    ب   وجد النار وب   

قأأأوا أنفسأأأخم وأهلأأأيخم نأأأارا  وقو هأأأا النأأأاس والحجأأأارة
 نـــار اآل ـــر  آلـــحم  (1326)

  يمل النريان التعار ة ي الدنيا الت  و د بسبب احلطب والفحم والءاز وما أشب  رلك.
 ومن و ود الفتنة  ان إثار  األحقاد البدرية واحلنينية واخليربيـة  واحلقـد واحلسـد الرت ـث آلـحم

وت تصا ـــــ   pلكونــــ   ا ــــل مجــــع  ثـــــري مــــنهم ي حــــروهبم ضــــد الرســــول  tأمــــري الــــؤمنى 
                                                           

 .411ص 2النا ب: ج (1321)
 .10الصوارم الهر ة:  (1322)
 .433ص 4 نبي  اخلوا ر ونثهة النواظر: ج (1323)
 أ دام .  داس : أي و أه برجل  وحتف 1342 
 .حتا العقول: حدي) وجوه معائش العباد  آن اإلمام الصاد   (1325)
 .0سور  التحرمي:  (1326)
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 بالفبائل اثمة دون غريه. 
ومن و ود الفتنة  ان أيباً األهوا  والشهوات وحب السلطة والرئاسة واثـاه والـال  رلـك 

 pالرسـول أن  اد  الؤامر  أ ءوا يء رون هءه العوامل ي  دور الناح  ل يعينوهم آلحم هل 
 وليتسلموا السلطة ويصفو هلم اثو.

و د يكون  ناية آن أنكم أ ءد بأزمة اخلي ة ألنفسكم و و ـدون نارهـا لصـاحلكم حـىت 
 ستفيدوا من اخلي ة   اإلنسـان الـءي ينقلـب آلـحم احلـق ويصـادر حقـاً أ ـره اهلل لءـريه ت يالـة 

ة الــت ميليهــا آليــ  الشــيطان واهلــوى يكــون هد ــ  اتســتفاد  منهــا ي أغراضــ  وأهدا ــ  الشخصــي
 والنفت  ولعل لءلك  ان آطفها  آليها السيم  بـ  و ستجيبون هلتامل الشيطان الءوي .

 ما يؤ ي إل  الغص  
 ما حيرم أ ـل الءصـب  حيـرم أيبـاً  ـل مـا يـؤدي إ  اسـتحكام  وجتـءره وثبا ـ    مسةلة: 

 ودوام  و وساع .
يجون مجرهتا   واثمر آبار  آن: الفحـم الـءي يسـجر آن  بقوهلا:  وهت وهءا ما  ناف 

 ناراً ويشتعل   ا م  ان يهيجون مجر  اخلي ة ليستفاد  منها ي مهرهبم.
وهـل   ــلوات اهلل آليهــا  مــر  شــبهف اخلي ــة بــالفرح أو البعــري أو مــا أشــب  رلــك حيــ) 

أن ينتفـع منهـا اإلنسـان  ير ب  اإلنسان للو ول إ  هد ـ   ومـر  شـبهها بالنـار الـت  ـان ينبءـل
 ي  بس  وسائر مهرب .

ولعــل التشــبي  بـــ   ــورون و ــدهتا..  بلحــاظ القــام  باآتبــار أن آملهــم باغتصــاب اخلي ــة  
التبقي وال تنر  ان  النار احملر ة الت 

(1327). 
النأار التأي وقو هأا وت خيفحم لطا التعبـري بــ   ـورون و ـدهتا   نظـرياً لءصـبهم اخلي ـة بــ 

ناس والحجارةال
(1328) . 

ـــــة ي  ـــــة والكيفي ـــــة الكمي ـــــار   وهتيجـــــون مجرهتـــــا   يمـــــا  ســـــتبطن الدتل ورمبـــــا  ســـــتبطن آب
يــاوتهتم   ــا م  ــانوا يرومــون  كــريت ســـلطتهم وجتــءير ملــو يتهم و وســعة ســلطا م  كـــانوا 
حثيثــل الســعل لكســب الثيــد مــن األنصــار ولكســر شــو ة األ يــار  ومــن رلــك  ــان إ ــرارهم 

                                                           

 .40سور  الدثر:  (1327)
 .42سور  البقر :  (1328)
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آلحم أ ء البيعة من الكل بي استثنا   و انف هءه معصية أ رى منبمة إ  معصية  الشديد
 أ ل غصب اخلي ة  ما ت خيفحم.

 
 وتستجيبون لهتا  الشيطان الغوي

 االستجابة لهتا  الشيطان
إجابة هتامل الشيطان مبا هو هـو يتبـع حكـم متعلقـ   وباآتبارهـا منـ  مسـنداً إليـ   مسةلة:

 اهلل والعناد مع  موجب للكفر  وإت  محرم ي اثملة   تأمل.ان آاد إ  مكابر  
انهأأأأأأم اتدأأأأأأنوا الشأأأأأأياطين أوليأأأأأأاء مأأأأأأن  ون اهلل ويحسأأأأأأبون انهأأأأأأم  ــــــال  عــــــا : 

مهتدون
(1329). 

وأحـءر م اإل ـءا  هلتـامل الشـيطان بكـم »بعـد ان بايعـ  النـاح:  و ال اإلمام احلسـن 
م: ت غالب لكم اليوم من النـاح واين جـار  ان  لكم آدو مبى  تكونوا  أوليائ  الءين  ال هل

 .(1330)«لكم  لما  را ت الف تان نكص آلحم آقبي  و ال اين بري  منكم
ـــرك األو   مثـــل أن ينـــام بـــى الطلـــوآى  اســـتجابة  والشـــيطان يهتـــا بـــاحلرام والكـــروه و 

 هلتامل الشيطان  ان  من الكروه ت من احملرم.
رت إليـ    ـلوات اهلل آليهـا   انـف مـن احملـرم بـل واستجابتهم هلتامل الشيطان الءي أشا

من أشد درجا   احلرمة لكو م نقبوا أ رب دآامة وأهم آمود للدين وهـو الوتية لإلمـام آلـل 
ومل ينـاد بشـل   مـا …   و د ورد:  بـ  اإلسـيم آلـحم مـت آلـحم الصـي بن أ   الب 
 . (1331) نودي بالوتية 

لـــحم مســـة أشـــيا   آلـــحم الصـــي  والث ـــا  والصـــوم بـــ  اإلســـيم آ: »وآـــن أ  جعفـــر 
واحلــج والوتيــة   ــال  لــف:  ــأي رلــك أ بــل؟  ــال: الوتيــة أ بــلهن أل ــا مفتــاحهن  والــوايل 

 .(1332)«هو الدليل آليهن
                                                           

 .32سور  األآرامل:  (1329)
 . 21اجمللت  327األمايل للشيخ الفيد: ص (1330)
 .1ح 47ب 347ص 01حبار األنوار: ج (1331)
 .127سور  هل آمران: ح 171ص 1 فسري العياشل: ج (1332)
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أرأيت الأني يخأنب بالأديني  ول  آثوجـل: : »وآن أ  آبد اهلل 
 ـال:  (1333)

 .(1334)«بالوتية
حم آلـــل بـــن أ   الـــب بعـــدي  ـــا ر  والشـــرك بـــ  الخـــالا آلـــ: »و ـــال رســـول اهلل 

 .(1335)«مشرك  واحملب ل  مؤمن  والبءض ل  منا ق.. ت يقبل اهلل اإلميان إت بوتيت  و اآت 
والـــءي بعثــ  بـــاحلق نبيــاً إن اهلل ت يقبـــل مــن آبـــد حســنة حـــىت يســأل  آـــن : »و ــال 

آمل  آلحم مـا  ـان  يـ   وان حب آلل بن أ   الب وهو  عا  أآلم    ن جا ه بوتيت   بل 
 .(1336)«مل يأ   بوتيت  مل يسأل  آن شل  وأمر ب  إ  النار

ومأأن يخفأأر باإليمأأان فقأأد حأأبط عملأأه ي  ولــ   عــا : : »وآــن أ  جعفــر البــا ر 
وهو في اآلخرة من الداسأرين

   ـال:  اإلميـان ي بطـن القـرهن آلــل ابـن أ   الـب (1337)
  ـ من يكفر     فر بوتيت قد حبب آمل  وهو ي اآل ر  من اخلاسرين »(1338). 

 .(1339)«ـ  ارت أمت مرحومة بوتيت  ـ أي وتية آلل : »و ال رسول اهلل 

 التحنير من مساوا الشيطان 

مــن الــيزم ر ــر مســاوئ الشــيطان وانــ  يءــوي ويبــل   ــان رلــك يوجــب  فريــق  مسأأةلة:
 الناح من حول  وآدم اتستجابة إلي .

رلــك يلــثم بيــان  ــفات الصــاحلى والصــلحى  حيــ) أنــ  بــى مســتحب وبــالعكت مــن 
 وواجب   يما إرا سبب التفامل الناح حوهلم التفا اً وجوبياً أو التفا اً استحبابياً   تأمل.

 ورلك  لـ  ي  ر يـ  السـليب واإل ـا  يعـد مـن مصـاديق التـويل والتـربي و آمـل باألر ـان 

                                                           

 .1سور  الاآون:  (1333)
 .042 أويل اآليات:  (1334)
 .0ح 3اجمللت  11األمايل للشيخ الصدو : ص (1335)
 .302ص 1 شا الءمة: ج  (1336)
 . 1سور  الائد :  (1337)
 سور  الائد . 147ح 141 فسري الفرات: ص (1338)
 .170بشار  الصطفحم: ص (1339)
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 نكر أو مقدمة هلا.واألمر بالعرومل والنهل آن ال (1340)
فقأأأاتلوا أئمأأأة الخفأأأرورمبـــا آـــد مـــن مصـــاديق 

جاهأأأد الخفأأأار والمنأأأافقين و (1341)
وأغلظ عليهم

(1342). 
  وهلا  آليها السيم :   ستجيبون هلتامل الشيطان الءوي :

اهلتامل ـ بالكسر ـ مبعىن: الصياح  وهتـا بـ : أي دآـاه   ـان الشـيطان دآـاهم إ  نقـض 
 ر اخلي ة  استجابوا ل .ي أم pآهد رسول اهلل 

والءوي مبعىن: البال  ور ر هءه الصفة بالءات  ء ري بأجلحم  ـفا   ممـا يناسـب القـام  
إر  يا يستجيب اإلنسان هلتامل ضال؟  يبـل هـو  مـا ضـل شـيطان  ويسـتحق مـا اسـتحق  

 من اللعنة واإلبعاد آن رمحة اهلل والعقاب.
 :و د حءر القرهن الكرمي آن الشيطان وا باآ 

وال يصدنخم الشيطان انه لخم عدو مبين ال سبحان : 
(1343). 

الشأأأيطان يعأأأدكم الفقأأأر ويأأأةمركم بالفحشأأأاء واهلل يعأأأدكم مغفأأأرة منأأأه و ـــال  عـــا : 
وفضال واهلل واس  عليم

(1344). 
إنما ذلخم الشأيطان يدأو  أوليأاءه فأال تدأافوهم وخأافون ان كنأتم و ال سبحان : 

مؤمنين
(1345) . 

يد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا  وير و ال آثوجل: 
(1346). 

ومأأأأأأن يتدأأأأأأن الشأأأأأأيطان وليأأأأأأا  مأأأأأأن  ون اهلل فقأأأأأأد خسأأأأأأر خسأأأأأأرانا  و ــــــال  عــــــا : 

                                                           

ي اإلميــان وانــ   بــاب مــا جــا  آــن الرضــا  440ص 1: جضــا   وآيــون أ بــار الر 027اخلصــال: ص (1340)
 معر ة باثنان وا رار باللسان وآمل باألر ان.

 .14سور  التوبة:  (1341)
 .7سور  التحرمي:  (1342)
 .04سور  الث رمل:  (1343)
 .400سور  البقر :  (1344)
 .171سور  هل آمران:  (1345)
 .02سور  النسا :  (1346)
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مبينا  
(1347). 

وما يعدهم الشيطان إال غروراو ال سبحان : 
(1348). 

إنما يريد الشيطان أن يوق  بينخم العداوة والبغضاءو ال  عا : 
(1349). 

 فتنأأأنخم الشأأأيطان كمأأا أخأأأرج أبأأأويخم مأأأن الجنأأأةيأأا بنأأأي   م ال يو ــال آثوجـــل: 
(1350). 

يا أبت ال تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصياو ال سبحان : 
(1351). 

 
 استجابتهم المطلقة للشيطان 

  ســـتجيبون  يـــدل آلـــحم أن اســـتجابتهم هلتـــامل الشـــيطان الءـــوي  ـــان   وهلـــا مسأأأةلة: 
   ويلثم اتآتقاد بءلك.حالة مستمر  ومنهجاً متوا يً آلحم مر األيام

 حي) أن الفعل البارع يدل آلحم اتستمرار  وبقرينة السيا  أيباً. 
ولقـــــرائن مقاميـــــة أ ـــــرى يكتشـــــا أن  (1352)وحيـــــ) أن حـــــءمل التعلـــــق يفيـــــد العمـــــوم 

اســتجابتهم مل  تحــدد ي  بــية واحــد   بــل  انــف هــل األ ــل ي شــىت اثوانــب  و ـــان مــن 
ك واهتام الؤمنى بالرد   وأ ء الث ـا  آـن النـاح بـالقو   مصاديقها غصـب اخلي ة وغصب  د

 و تــل األبريــا  والتعــدي آلــحم األآــراض   مــا ي  بــية مالــك بــن نــوير  والتعــدي آلــحم زوجتــ  

  مبـا اً إ  pومصادر  حريـات النـاح  واثـرب آلـحم البيعـة  وحتريـا  لمـات الرسـول  (1353)
                                                           

 .117سور  النسا :  (1347)
 .142النسا :  سور  (1348)
 .71سور  الائد :  (1349)
 .47سور  األآرامل:  (1350)
 .22سور  مرمي:  (1351)
 أي ي   ستجيبون . (1352)
 .424ص 17  وشرح النهج: ج177ص 1راجع شرح  ج البيغة تبن أ  احلديد:ج (1353)

و  ـيم إ  ورجع بن  لما  وي رسول اهلل »: حتف آنوان  رب مالك بن نوير   ال: 70وي  تاب الفبائل ص
   د ل يوم اثمعة وأبو بكـر آلـحم النـرب الدينة ومعهم مالك بن نوير    خرج لينظر من  ام مقام رسول اهلل 

الـءي أمـرين بوتيتـ  ـ  خيطب الناح   نظر إلي  و ال: أ و  يم   الوا: نعـم   ـال:  مـا  عـل و ـل رسـول اهلل 
ك بعــده األمــر!   ــال: بــاهلل مــا حــدك شــل  وإنكــم  ــد  نــتم اهلل ـ ؟   ــالوا: يــا أآــرا  األمــر حيــد يعـ  آليــاً 
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 .(1354)…و سر ضلعها وإسقاط جنينها و إيءائ  للثهرا  

                                                                                                                                                                      

جـالت   قـال أبـو بكـر: ا رجـوا  ورسول   مث  قدم إ  أىب بكر و ال: من أر اك هءا النـرب وو ـل رسـول اهلل 
ن !   قام إلي   نفء بن آمري و الد بن الوليد  لم يثات يلكثااألآرا  البوال آلحم آقبي  من مسجد رسول اهلل 
 آنق  حىت أ رجاه   ر ب راحلت  وانشأ يقول: 

 اطعنأأأأأأأا رسأأأأأأأول اهلل مأأأأأأأا كأأأأأأأان بيننأأأأأأأا
 

 فيأأأأا قأأأأأوم مأأأأأا كأأأأأةني وكأأأأأةن أبأأأأأي بخأأأأأر 
 إذا مأأأأأأأا  بخأأأأأأأر قأأأأأأأام عمأأأأأأأر مقامأأأأأأأه 

 
 فتلأأأأأأأأأك وبيأأأأأأأأأت اهلل قا أأأأأأأأأمة الظهأأأأأأأأأر 

 يأأأأأأأأأأأدب ويغشأأأأأأأأأأأاه العشأأأأأأأأأأأار كةنمأأأأأأأأأأأا 
 

 يجاهأأأأأأأأد جمأأأأأأأأا  او يقأأأأأأأأوم علأأأأأأأأ  قبأأأأأأأأر 
 فلأأأأأو قأأأأأام فينأأأأأا مأأأأأن قأأأأأريش عصأأأأأابة 

 
 ن القيأأأأأأأأأام علأأأأأأأأأ  جمأأأأأأأأأراقمنأأأأأأأأأا ولخأأأأأأأأأ 

 ال:  لما استتم األمر أل  بكـر وجـ   الـد بـن الوليـد و ـال لـ :  ـد آلمـف مالـك آلـحم رؤوح األشـهاد  ولسـف  
 همن ان يفتق آليناً  تقاً ت يلت م  ا تل .

ن  حى أ اه  الد ر ب جواده و ان  ارساً يعدا بألا   خامل  الد من   أمن  وأآطـاه الواثيـق  مث آـءر بـ  بعـد أ
ألقــل ســيح   قتلــ  واآــرح بامرأ ــ  ي ليلتــ  وجعــل رأســ  ي  ــدر  يهــا حلــم جــثور لوليمــة آرســ  وبــات ينــثو آليهــا 

 واحلدي)  ويل.…« نثو
 من هءا الكتاب. 407-427راجع التهميش ي الصفحات  (1354)
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 مقتض  اه ل في هتا  الشيطان

األ ـــل ي  ـــل دآـــو  وهتـــامل للشـــيطان: الءوايـــة والبـــيل واإلضـــيل  وهـــءا ي  مسأأأةلة:
مقابــل أن األ ــل ي الســلم الصــحة  وي غــريه أيبــاً ي اثملــة  مــا  صــلناه ي الفقــ   ورمبــا 

 .(1355)يقال ان  ي  بال آدم وجود أ ل ي غري السلم بقول مطلق  تأمل
بنأي يـا وإ ا  ان  ءلك ألنـ  مقتبـحم  ونـ  آـدواً  ولـثوم اختـاره آـدواً   مـا  ـال  عـا : 

  م ان الشأأأيطان لخأأأم عأأأدو فاتدأأأنوه عأأأدوا  إنمأأأا يأأأدعو حزبأأأه ليخونأأأوا مأأأن أ أأأحاب 
السعير

(1356) . 
فبعزتك هغوينهم أجمعينوان رلك هو ما بىن آلي  أمره  حي)  ال: 

(1357). 
غأأأأأأأويتني الزيأأأأأأأنن لهأأأأأأأم فأأأأأأأي اهر  وهغأأأأأأأوينهم قأأأأأأأال رب بمأأأأأأأا أو ـــــــال  عـــــــا : 

أجمعين
(1358) . 

و ــد ه  آلــحم نفســ  أن ت ينصــح شخصــاً أبــداً  مــا ي  بــيت  مــع أحــد األنبيــا   آلــيهم 
 السيم .

وأما أن هءا الندا  البـا   الـداآل ألمـر مـا  هـل هـو مـن هتـامل الشـيطان أو ت   يعـرمل 
 للكتاب والسنة والعقل.مبيحظة موا قت  لألهوا  والشهوات  ومالفت  

 
 وإطفاء أنوار الدين الجلي

 إطفاء نور الدين
حيــرم إ فــا  أنــوار الــدين   ــان الــدين لــ  نــور يهتــدي اإلنســان بســبب  إ  القا ــد  مسأأةلة:

 الصحيحة  ورلك من  شبي  العنويات بالاديات.
اد  ونــور ي أو يقـال: هـو حقيقـة   ــان النـور لـ  مصـدا ان: نــور ي الاديـات لعـامل األجسـ

                                                           

  بقول مطلق  متعلق بالقيد ت القيد. (1355)
 .0سور   ا ر:  (1356)
 .04سور  ص:  (1357)
 .37حلجر: سور  ا (1358)
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العنويــات لعــامل األرواح   ــان النــور هــو الظــاهر بنفســ  الظهــر لءــريه  والــدين ظــاهر بنفســ  ـ 
ـ ومظهر لءريه  مـا هـو واضـح   ـ را  (1359)لكون   طرياً منكشفاً للعقول واألرواح دون واسطة

أ فـئ رلــك النــور أدى إ  ظــيم دامـت خيــيم آلــحم النــاح  ويسـبب آــدم و ــوهلم إ  اهلــدمل 
وما خلقت الجن واهنس إال ليعبدونن اخللقة   ال آثوجل: م

(1360). 
جهـد النـاح آلـحم إ فـا  نـور  لـا  ـبض رسـول اهلل » ال:  وآن أ  احلسن الثاين 

 .»(1361)اهلل   أىب اهلل إت أن يتم نوره بأمري الؤمنى
نأوره ولأو كأره يريدون أن يطفبوا نور اهلل بةفواههم ويةب  اهلل إال أن يتم و ال  عـا : 

الخافرون
(1362). 

يريأأدون ليطفبأأوا نأأور اهلل بأأةفواههم واهلل مأأتم نأأوره ولأأو  و ــال ســبحان  ي هيــة أ ــرى: 
كره الخافرون

(1363). 
 الدين جلي واضح

يســـتحب بيـــان أن هـــءا الـــدين هـــو اثلـــل الواضـــح الشـــر   الشـــمت ي رابعــــة  مسأأأةلة:
ة شــل  جلــل واضـٌح ت  فــا   يــ   و ــد آــرب النهـار   ــان الــدين برباهينــ  السـا عة وأدلتــ  القوميــ

 القرهن الكرمي آن رلك وآن هيا   بـ البى  أي الواضح اثلل.
تلك  يا  الختاب المبين ال  عا : 

(1364). 
إنما عل  رسولنا البالغ المبينو ال سبحان : 

(1365). 
فتوكل عل  اهلل انك عل  الحق المبينو ال آثوجل: 

(1366). 

                                                           

 . 32سور  الروم: فطرة اهلل التي فطر الناس عليها ال  عا :  (1359)
 .10سور  الءاريات:  (1360)
   سور  األنعام.71ح 374ص 1 فسري العياشل: ج (1361)
 .34سور  التوبة:  (1362)
 .0سور  الصا:  (1363)
 .1سور  يوسا:  (1364)
 .74سور  الائد :  (1365)
 .77سور  النمل:  (1366)
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أبــى احلـق مــن  (1367)انـا واهلل اإلمــام البـى» ــال:  مــري الـؤمنى وآـن ابـن آبــاح آـن أ
 .»(1368)البا ل  وورثت  من رسول اهلل

وأما احتيـاج الـدين ي بعـض مسـائل  رغـم  ونـ  جليـاً إ  البيـان   ـءلك مـن بـاب  ويثـريوا 
ل  اخللــل ي القابــل ت الفاآــل  مبــا اً إ  انــ   ــد يقــال بــأن اثلــ (1369) هلــم د ــائن العقــول 

 الواضح من الكلل الشكك   تأمل.
 هل للدين أنوار؟

الدين واحد إت أن ل  أنواراً واشرا ات وجتليات متعـدد   ولـءلك آـربت   ـلوات  مسةلة:
 اهلل آليها  بـ  أنوار الدين  مجعاً.

  ن للدين أنواراً يهتـدي اإلنسـان بسـبب  لـك األنـوار إ   ـر  العـاش والعـاد واتجتمـاع 
والسياسة وغريها   التعدد بلحاظ التعلق  والرش د إلي   أو بلحاظ األ راد ـ  ـل  ـرد وات تصاد 

 ــرد ـ أو بلحــاظ الرا ــب أو بلحــاظ أن للصــي  نــوراً وللصــوم نــوراً وللحــج نــوراً وهكــءا  و لهــا 
  معها جامع الدين  وت مانعة مجع هاهنا بى األربعة.

ت اهلل آليها :  أنوار الدين اثلل  ـ حي) آربت ولنا أن نقول: الستفاد من  وهلا   لوا
بـأنوار الـدين ولـيت بــ:  نـور الـدين  ـ أن هنالـك أنـواراً  بـل  الطريـق و قشـع الظلمـات وهـءه 

 األنوار  تجسد ي  لمات وأشخاص وأحداك وأآمال  
 .وهل  النتجبى p الكلمات:  القرهن الكرمي وأ وال الرسول العظيم 

 وحوارييهم والعلما  آلحم مدى العصور. صومى األربعة آشر واألشخاص:  الع
 .(1373)ورد الشمت (1372)والؤا ا  (1371)والباهلة (1370)واألحداك:  حادثة الءدير

وأوليـا  اهلل الصـاحلى   واألآمال:  صي  الليـل  والتوجـ  لثيـار  مرا ـد األنبيـا  واألئمـة 
                                                           

 .14سور  يت:  وكل كيء أحصيناه في إمام مبين ول   عا : إشار  إ   (1367)
 سور  يت. 414ص 4 فسري القمل: ج (1368)
 . 1 ج البيغة: اخلطبة  (1369)
 .وللتفصيل راجع  الءدير  للعيمة األمي  4ح 1اجمللت 4راجع األمايل للشيخ الصدو : ص (1370)
 . 10سور  هل آمران ح 177ص 1راجع  فسري العياشل: ج (1371)
 .347ـ  340ص 1راجع  شا الءمة: ج (1372)
 . 404ص 1 صل ي  اآة اثمادات ل . و شا الءمة : ج 310ص 4راجع النا ب: ج (1373)
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 . والبكا  واللطم والتطبري آلحم سيد شهدا  أهل اثنة 
 و د حاول األآدا   مت  ل هءه األنوار: 

 أسباب النثول والتأويل النا ض حلقائق التنثيل.  القرهن: آرب حتريا 
: آــــرب إحرا هــــا أو  ثيقهــــا أو إلقائهــــا ي األ ــــار حيــــ)  ــــالوا:  و لمــــات العصــــومى 

 يً وحتويًي.  أو التصرمل  يها زياد  أو نقصاناً  أو  ءيريها  أوي(1374)  حسبنا  تاب اهلل 
واألشــخاص: آــرب  تلهـــم و شــريدهم وســجنهم ويا ــرهتم و شــوي  مسعــتهم و لفيــق الــتهم 

 .(1375)«ما منا إت مقتول أو مسموم»ضدهم  ما  ال: 
 واألحداك: آرب إسدال ستار التجاهل آليها و مرها أو التشويش آليها.

ســم األهــم والهــم  واألآمــال: آــرب  ــرمل النــاح آنهــا  ــار  باســم أ ــا بدآــة  وأ ــرى با
 وثالثة بعنوان ا ا مبيعة للو ف  ورابعة آرب  و ري البدائل األ رى.

وبعــض هــءه األنــوار وان  ــان مســتحباً ي نفســ  إت أن ياولــة إ فائــ   ليــاً والقبــا  آليــ   
  ظاهر   يعد يرماً  وأحياؤه هبءا اللحاظ يعد واجباً  ما ت خيفحم. 

 

 

 سنن النبي الصفي   1370 وإهمال

 محرم إلغاء سننه 
بـــى واجبـــة ومســـتحبة  والواجبـــة حيـــرم  ر هـــا  أمـــا الســـتحبة  ســـنن الرســـول  مسأأأةلة:

 رمبـا   رت ها غري يرم مبا هو  رك  لكن لو انطبق آلي  آنوان  اإلمهـال  الـء ور ي  يمهـا 
 أمكن القول باحلرمة أيباً.

لسـتحب منهـا يـرم   مـن يتعمـد وأما  إمهاد  سنن    ما ي نسخة أ رى   حىت إمهاد ا

                                                           

الطلـب الثـاين  473  و ـج احلـق: ص11ص 0  وج11ص 4راجع شـرح  ـج البيغـة تبـن أ  احلديـد: ج (1374)
 ي الطاآن الت نقلها السنة آن آمر بن اخلطاب. 

 .10ح 7ب 410ص 47نوار: جحبار األ (1375)
 وي بعض النسخ:  وامهاد  ويكون مبعىن اإل فا  بالكلية. (1376)
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ت جملرد  رك  ي  الليل بل حياول  مسـها وايائهـا وإمهادهـا  واإلمهـاد هـو إ فـا  النـار والنـور  
  لياً.

و ما أن  عليق احلكمة آلحم الو ا مشعر بالعلية   ءلك إثبات احلكـم ـ أو مـا يشـبه  ـ 
  مــءموم أل ــا ســنن  النــيب  لوضــوع متصــا بو ــا مــوٍح بالد ليــة    مهــال أو إمهــاد الســنن

وهو النبـئ مـن اهلل  و الصـفل  وهـو مـن ا ـطفاه اهلل  عـا   ـ را  ـان الشـخص مصـطفحم هلل ـ 
وبلحــاظ اإل ــي  األحــوايل واتزمــاين ـ  انــف ســنن  مصــطفا  هلل دون شــك أو ريــب  و ــان 

 إمهاهلا أو امهادها إمهات لسنة اهلل وانتها اً حلرمي اخلالق جل وآي.
ولن تجد لسنة اهلل تبديال   عا :  ال 

(1377). 
ولن تجد لسنة اهلل تحويالو ال سبحان : 

(1378). 
ســبعة لعــنهم اهلل و ــل نــيب جمــاب: الءــري لكتــاب اهلل  والكــءب »: و ــال رســول اهلل 

 احلدي). (1379)«بقدر اهلل  والبدل سنة رسول اهلل والستحل من آرتخ ما حرم اهلل..
 نوع من اإلمهال أو اتمهاد  ما هو واضح.وت خيفحم أن التبديل 

حـيل يمـد حـيل »آن احلـيل واحلـرام   قـال:  وآن زرار   ال: سألف أبا آبد اهلل 
أبداً إ  يوم القيامة  وحرام  حرام أبـداً إ  يـوم القيامـة  تيكـون غـريه  وت  ـل  غـريه  و ـال: 

 .(1380)«: ما أحد ابتدع بدآة إت  رك هبا سنة ال آلل 
ان اهلل  بــارك و عـــا  مل يــدع شـــي اً حتتــاج اليـــ  األمــة إت أنثلـــ  ي  »:  وآــن أ  جعفـــر 
وجعــل لكــل شــل  حــداً  وجعــل آليــ  دلــييً يــدل آليــ   وجعــل آلــحم   تابــ  وبينــ  لرســول  

 .(1381)«من  عدى رلك احلد حداً 
هلل هــءه شـــرائع الـــدين لـــن أراد أن يتمســـك هبـــا وأراد ا» ـــال:  وآــن جعفـــر بـــن يمـــد 

وحب أوليا  اهلل والوتية هلم واجبـة والـربا   مـن أآـدائهم واجبـة ومـن الـءين ظلمـوا … هداه: 
 ـــدك ومنعوهـــا مرياثهـــا وغصـــبوها وزوجهـــا  هل يمـــد وهتكـــوا حجابـــ   أ ـــءوا مـــن  ا مـــة 

                                                           

 .04سور  األحثاب:  (1377)
 .23سور   ا ر:  (1378)
 .41سبعة ح   لعن رسول اهلل 312اخلصال: ص (1379)
 .17ح 10ص 1الكاي: ج (1380)
 4ح 17ص 1الكاي: ج (1381)
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 .»(1382)حقو هما ومهوا ب حرا  بيتها وأسسوا الظلم وغريوا سنة رسول اهلل 
ان آلحم  ل حق حقيقـة وآلـحم » ال:  آن آلل  ئ  آن هبا وآن أ  آبد اهلل 

 .(1383)« ل  واب نورا   ما وا ق  تاب اهلل  خءوه وما  الا سنة رسول اهلل  ا ر وه
التمثلـة   ـان سـنت   (1384)ومن هنا أيباً يعلم آـدم  ـحة  ـوهلم  حسـبنا  تـاب اهلل 

 ت  وز إمهاهلا أو امهادها  ما سبق. وبأهل بيت   ب  
 نن يوج  الفسقإلغاء الس

وأ فأها أو أمهلها ي اثملـة  ظـامل  يلثم اتآتقاد بأن من امهد سنن الرسول  مسةلة:
ـــــــال اخلي ـــــــة   انـــــــ : ـــــــأن مـــــــن  عـــــــل رلـــــــك ت ميكـــــــن أن ين ال ينأأأأأأأال عهأأأأأأأدي  اســـــــق  وب

الظالمين
(1385). 

ا  وهلــا   ــلوات اهلل آليهــا :  وإمهــاد ســنن النــيب الصــفل   اإلمهــاد مبعــىن: اإل فــا   انــ  إر
ي اخلي ــة  وإ ــا آــربت  أ فــأت النــار يقــال: أمهــدها  وهــم  ــد أ ف ــوا ســنن رســول اهلل 

إ فـا  لءـري واحـد    لوات اهلل وسـيم  آليهـا  بالسـنن ألن ي إ فـا   ي ـة رسـول اهلل 
ألن اخلي ــة مجــاع اخلــري والشــر  وهــل احملــور والنطلــق  ومنهــا ان احنر ــف  بــدأ  مــن ســنن  

 ا  عود اخلطي ة.بالفتنة واليه
وإمهادهــا  ورمبــا يكــون القصــود مــا هــو الظــاهر مــن إلءــائهم جمموآــة مــن ســنن الرســول

 من غصب اخلي ة  وغصب  دك  ومنع اترك  وغري رلك.
 

 حسوا  في ارتغاء  (1386)تشربون

 هل المخر محرم؟
 هــــل الــــءين يشــــربون حســــواً ي ار ءــــا   ير كبــــون إ ــــى: إمث الءصــــب وإمث الكــــر مسأأأأةلة:

                                                           

  صال من شرائع الدين. 027اخلصال: ص (1382)
 .114كا  األنوار: صمش (1383)
 .40ب11ص 4  وشرح  ج البيغة تبن أ  احلديد:ج41ح 1ب 274ص 44حبار األنوار: ج (1384)
 .142سور  البقر :  (1385)
 وي بعض النسخ:   سراون . (1386)
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 والخادآة  أم إ ا واحداً؟ 
 رمبا يقال: بأن ما يستفاد من حلن اآليات والروايات مءمومية الكر ي حد را  :

ومخروا ومخر اهلل ال  عا : 
(1387). 

يدا عون اهللو ال سبحان : 
(1388). 

 .(1389)«لوت أن الكر واخلديعة ي النار لكنف أمكر الناح»: و ال أمري الؤمنى 
 .(1390)«يت منا من ما ر مسلماً ل»: و ال 

 .(1391)«ت ينبءل للمسلمى أن يءدروا وت يأمروا بالءدر»: و ال اإلمام الصاد  
 ـــل   ـــل غـــادر ب مـــام يـــوم القيامـــة مـــائيً شـــد   حـــىت يـــد ل »: و ـــال رســـول اهلل 

 .(1392)«النار
 أت أن لكــــل غــــدر   جـــر  ولكــــل  جــــر   فــــر   أت وأن الءــــدر»: و ـــال أمــــري الــــؤمنى 
 .(1393)«والفجور واخليانة ي النار

 وغريها. (1394) ورمبا يستفاد رلك أيباً من روايات  التدليت 
و ـــءا مـــن إدراك العقـــل لقبحـــ  أو حكمـــ  بـــ   لكـــن  ـــد يقـــال بطريقيتـــ  والـــءم مـــن بـــاب 

 مقدميت  وت  يزم بى القبح الءاخ ـ آلحم  قديره ـ وبى احلرمة.
 حسواً ي إر ءا  . ـ آلحم بعض النسخ ـ :   سرون  وهلا 

 اإلسرا : ضد اإلآين.
 واحلسو  بفتح احلا  وسكون السى الهملتى مبعىن: شرب الايع شي اً بعد شل .

واإلر ءــا : شــرب الرغــو  وهــو الثبــد آلــحم اللــنب  وهــءا مــن أمثــال العــرب  يقــال رلـــك لـــن: 

                                                           

 .12سور  هل آمران:  (1387)
 .124  وسور  النسا : 7سور  البقر :  (1388)
 .1ح 330ص 4الكاي: ج (1389)
 .3ح 337ص 4الكاي: ج (1390)
 .2ح 337ص 4الكاي: ج (1391)
 .1ح 337ص 4الكاي: ج (1392)
 .0ح 330ص 4الكاي: ج (1393)
  تاب  احملرمات .  73راجع موسوآة الفق : ج (1394)
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 يح  و ساده  لكن  يريـد يظهر أمراً ويريد غريه   كأن  يظهر ان  يريد  ءو  الثبد حىت يرى 
 أن يشرب من  يل هءا التءو  اللنب جرآة بعد جرآة.

 قصــد مــن هــءا الثــال ان الءا ــبى أســرآوا إ  الســقيفة وهــم  والســيد   ا مــة الثهــرا  
يدآون ان رلـك ألجـل الو ـومل أمـام الفتنـة  لكـنهم أرادوا غـري رلـك وهـو غصـب اخلي ـة مـن 

 ــدك  ــان ألجــل الصــلحة العامــة! واحلــال انــ   ــان ألجــل  أهلهــا  و ــءلك اداآــوا ان غصــبهم
جتريــد روي احلــق مــن العامــل ات تصــادي والقــدر  الاليــة  وهــم بــءلك  ــانوا ممــن  ســلح بالءايــة 

إنمأأا يتقبأأل اهلل مأأن المتقأأينلتربيــر الوســيلة  مــع انــ   عــا   ــال: 
ومــع أن الءايــة ي  (1395)

 حد راهتا  انف  ادآة مبللة  اربة.
 

 الحنر واالحتيا  حسن 
ينبءـل  ـو ل احلـءر واتحتيـاط ي التعامـل مـع الشـؤون اخلطـري    ا ـة إرا  سـد  مسةلة:

ي  ــج البيغــة:  إرا اســتو  الفســاد آلــحم الثمــان وأهلــ   الثمــان حيــ)  ــال أمــري الــؤمنى 
 .(1396) أحسن رجل الظن برجل  قد غرر 

ن اتحتمـــال ضـــعيفاً يلـــثم الفحـــص وي  ـــل الصـــور  ـــان احملتمـــل إرا  ـــان  طـــرياً وان  ـــا
واتحتيـــاط  ولـــو آمـــل هبـــءه القاآـــد  اهلامـــة  آامـــة النـــاح الـــءين ســـامهوا ي  كـــريت سلطــــة 

  الءين شربوا حسوا ي إر ءا   ـ مع  طع النظر آـن  اميـة احلجـة آلـيهم وإبـيغ الرسـول 
 حىت يومنا هءا. هلم مبحض احلق ـ لا حدثف الهسل الت حدثف من  در التاريخ بتموجاهتا

ومن رلك يعرمل ان  يلثم الفحص واتحتياط آند مساع ما يدآيـ  أدآيـا  السـيم أو احملبـة 
 والوئام  دوتً  انوا أم أحثاباً أم شخصيات.

 ــالفحص ي الشــبهة الوضــوآية ي أمثــال  لــك الصــور تزم  و ــد ر رنــا  فصــيل رلــك ي 
 األ ول والفق .

 
 رة والضراءوتمشون ههله وولده في الدم

                                                           

 .47سور  الائد :  (1395)
 آن  ج البيغة. 10ح 04ب 177ص 74حبار األنوار: ج (1396)
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 حرمة إرا ة الشر بهم 
 واإلآانة آليهم. حيرم إراد  الشر بأهل بيف رسول اهلل  مسةلة:

و د وردت روايات ي حرمة اإلآانة آلحم الؤمن  كيا هبم   لوات اهلل آلـيهم أمجعـى  
 وهم أساح اإلميان.

القيامـة  من أآان آلحم مؤمن بشطر  لمة لقل اهلل آثوجل يوم»:  ال اإلمام الصاد  
 .(1397)«مكتوب بى آيني  هيت من رمحت

مــن أآــان آلــحم مــؤمن بشــطر  لمــة جــا  يــوم القيامــة وبــى »: وي حــدي) ه ــر آنــ  
 .(1398)«آيني  مكتوب هيت من رمحة اهلل

أنـا أول وا ـد آلـحم العثيـث اثبـار يـوم القيامـة و تابـ  وأهـل بيـت »: و د  ال رسـول اهلل 
 .(1399)«بكتاب اهلل وأهل بيتمث أمت  مث أسأهلم ما  علتم 

 .(1400)«من أبءض أهل بيت وآرتخ مل يرين ومل أره يوم القيامة»: و ال 
هـــءا و ـــد  ـــان الءا ـــبون للخي ـــة يـــداآون أ ـــم يريـــدون بـــءلك اإل ـــيح   مـــع  لمـــة 
الســلمى  ود ــع الفتنــة  وهــءا النــوع مــن النــاح  ثــري ي اجملتمــع  إر الــءين يســعون إ  حتقيــق 

إنأي أخأا  أن يبأدل الشخصـية حتـف غطـا  إ ـيحل  ثـريون   مـا  ـال  رآـون:  أهدا هم
 يأأنخم أو أن يظهأأر فأأي اهر  الفسأأا 

وإ ــا  ــان هد ــ  ي الوا ــع: ياولــة  كــريت  (1401)
وال تلبسأوا    ـال  عـا : «يلبسـون احلـق بالبا ـل»سلطت  وإراد  بقا  ملك  ورلك مصـدا  
لمونالحق بالباطل وتختموا الحق وأنتم تع

يا أهأل الختأاب لأم   و ال سـبحان : (1402)
تلبسون الحق بالباطل وتختمون الحق وأنتم تعلمون

(1403). 
يعرفونأه كمأا يعرفأأون وهكـءا حـال  ثـري مـن الظـالى آلـحم  ـول التـاريخ   ـال آثوجـل: 

                                                           

 .3ح 300ص 4الكاي: ج (1397)
 .1117ح 4ب 72ص 2من ت حيبره الفقي : ج (1398)
 .2ح 022ص 4الكاي: ج (1399)
 .2ح 1ب 3ص 2حبار األنوار: ج (1400)
 .40سور  غا ر:  (1401)
 .24سور  البقر :  (1402)
 .71سور  هل آمران:  (1403)
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أبناءهم
فلمأا جأاءهم مأا عرفأوا كفأروا بأهو ال  عـا :  (1404)

إ  غـري رلـك مـن  (1405)
 .الشواهد واألمثال

 :  و شون ألهل  وولده ي اخلمر  والبرا  . وهلا 
اخلمــر: آلــحم وزن  ــرح  يقــال:  ــوارى الصــيد ي مــر الــوادي أو مــر الءابــة  ومنــ   ــوهلم: 
د ــل  ــين ي مــار النــاح أي مــا يواريــ  ويســرته منــ   وأ ــل  مــن اخلمــر  ــان معــىن اخلمــر هــو 

 السرت  يقال للمسكر: اخلمر  ألن  يسرت العقل.
البــــرا : آلــــحم وزن بــــرا   الشــــجر اللتــــا ي الــــوادي وحنــــوه  يقــــال لــــن  ــــءل  ــــاحب  و 

و ادآــ : يــدب لــ  البــرا  وميشــل لــ  اخلمــر  والــراد: ا ــم ميشــون ي اغتصــاب اخلي ــة و ــدك 
مثــل الشــل ي اخلمــر والبــرا   أل ــم خيفــون مقا ــدهم الوا عيــة ويظهــرون شــي اً ه ــر ورلــك 

 خلداع الناح.
 من هم اههل

ورمبـا يسـتفاد  يستفاد من  وهلا  و شون ألهل  وولده  القصود من أهل بيتـ   مسةلة:
إنمأأا يريأأد اهلل ليأأنه  عأأنخم الأأرجس أهأأل البيأأت  عيــى و وضــيح الــراد مــن  ولــ   عــا : 

وليســف اآليــة شــاملة لــألزواج   وأ ــم:  ا مــة وبعلهــا وبنوهــا   (1406)ويطهأأركم تطهيأأرا
أو مـن  دون األزواج أو العبـاح  مر  والبرا   ان  ا ـاً هبـم  ان السعل الباد ي اخل

أشب   ورلك حسب التفاهم العري و فسري بعض  يمهم بـالبعض اآل ـر   ـي يـرد أن وجـود 
 رينـة آلـحم  عيـى الـراد ي مـورد ـ حاليـة  انـف أم مقاليـة ـ ت يقتبـل إراد  رلـك العـىن منـ  ي 

ي اآليــة البار ــة  أهــل البيــفن آلــحم احنصــار القصــود مــن مــورد ه ــر  إضــا ة إ  ان القــرائ
 .(1407) طعية آلحم هؤت  األ هار 

يقــول أل  جعفــر األحــول وأنــا  مسعــف أبــا آبــد اهلل » ــال إمساآيــل بــن آبــد اخلــالق: 
قأأل ال أسأأةلخم عليأأه أجأأرا  إال المأأو ة فأأي مــا يقــول أهــل البصــر  ي هــءه اآليــة … امسـع: 

                                                           

 .42  وسور  األنعام: 120سور  البقر :  (1404)
 .07سور  البقر :  (1405)
 .33سور  األحثاب:  (1406)
 يد شرمل الدين و احقا  احلق  وغريها. لرياجع  الءدير  للعيمة األمي  و الراجعات  للس (1407)
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القرب 
 ؟ (1408)

 .جعلف  داك ا م يقولون إ ا أل ارب رسول اهلل لف: 
:  ــــءبوا  إ ــــا نثلــــف  ينــــا  ا ــــة  ي أهــــل البيــــف  ي آلــــل و ا مــــة واحلســــن  قــــال 

 . »(1409)واحلسى أ حاب الكسا 
 اهسبا  أبناء

هاهنــا  دليــل ه ــر آلــحم  ــون األســباط أبنــا   وان احلســن واحلســى   يمهــا   مسأأةلة:
  أوتد رسول اهلل . 

 هاهنا ـ لا  ال الشاآر:  وج  بعد  صريح اآليات والروايات ـ ومنها  صرحيها وت
 بنونأأأأأأأا بنأأأأأأأوا أبنائنأأأأأأأا وبناتنأأأأأأأا

 
 بنأأأأوهن أبنأأأأاء الرجأأأأال اهباعأأأأد 

هءا مع  طع النظر آن  ون  يم الشاآر ت حجية ل  ي حد را    ومع  طع النظـر آـن  
 آدم وضوح دتلت  آلحم الدآحم.

وأبناءنا وأبناءكمباهلة:  ال  عا  ي هية ال
(1410). 

 . (1411)«ـ رحيانتا من الدنيا ان اب  هءين ـ احلسن واحلسى »: و ال 
 .(1412)«إن اب  هءا سيد»: مشرياً للحسن  و ال 
ان اهلل جعـــل رريـــة  ـــل نـــيب مـــن  ـــلب  وجعـــل رريـــت مـــن  ـــلب آلـــل مـــع »: و ـــال 
 .(1413)« ا مة ابنت

 

 ووخز السنان في الحشا ونصبر منخم عل  مثل حز المدى،

 وجوب الصبر في الجملة
                                                           

 .43سور  الشورى:  (1408)
 .00ح 73ص 0الكاي: ج (1409)
 .01سور  هل آمران:  (1410)
 .24ح 14ب 471ص 23حبار األنوار: ج (1411)
 .04ح 14ب 470ص 23حبار األنوار: ج (1412)
 .70ح 7ب 122ص 43حبار األنوار: ج (1413)
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الصــــرب آلــــحم الطاآــــة الواجبــــة واجــــب  وهكــــءا آــــن العصــــية  وآلــــحم الصــــائب  مسأأأأةلة:
مســتحب  ورمبــا وجــب  وآلــحم حســب شــد  مرار ــ  يكــون األجــر  وآلــحم حســب درجــات مــا 

 يصرب آلي  أيباً.
ا هاهنـا  ـان  ـرباً آلـحم الشـار إليـ  ي  يمهـ وبعلها اإلمـام أمـري الـؤمنى  و ربها 

بالقدار الءي آملوه  ـان  كليفـاً  حفاظـاً آلـحم اإلسـيم والسـلمى   الطاآة  إر سكوهتم 
 وهكءا  ربهم آلحم الصيبة وما أ ساها من مصيبة بل ما أمبها من مصائب ورزايا.

 .(1414)«رأح  اآة اهلل الصرب والرضا آن اهلل»:  ال اإلمام الصاد  
 .(1415)«أح اإلميانالصرب ر »: و ال 
 .(1416)«الصرب من اإلميان مبنثلة الرأح من البدن»: و ال 

الصــــــرب ثيثــــــة:  ــــــرب آنــــــد الصــــــيبة  و ــــــرب آلــــــحم الطاآــــــة  و ــــــرب آــــــن »: و ــــــال 
 احلدي). (1417)«العصية

 .(1418)«آود نفسك الصرب  نعم اخللق الصرب»: و ال أمري الؤمنى 
 .(1419)«اآلم ان النصر مع الصرب»: و ال 

 ًالمة الزهراء إحياء 
حـىت  كـون آلـحم مـر األيـام غبـة  ريـة ت   ب إحيـا  ظيمـة السـيد  الثهـرا   مسةلة:

 .يعفل آليها الثمن  مصيبة سيد الشهدا  
يا آلل اين راض »: بظيمتها  بل أن  قع   ال رسول اهلل  و د ا رب رسول اهلل 

ويــل لــن ظلمهـــا  وويـــل لــن  آمــن رضــيف آنــ  ابنــت  ا مــة و ــءلك ر  وميئكتــ   يــا آلــل
ابتثهــا حقهـا وويــل لـن هتـك حرمتهــا  وويـل لـن أحــر  باهبـا وويـل لــن هرى  ليلهـا وويـل لــن 

وضــم  ا مــة  شــا ها وبارزهــا  اللهــم اين مــنهم بــري  وهــم مــ  بــرا   مث مســاهم رســول اهلل 
                                                           

 .1ح 02ص 4الكاي: ج (1414)
 . 4ح 07ص 4الكاي: ج (1415)
 .4ح 07ص 4الكاي: ج (1416)
 .11ح 71ص 4الكاي: ج (1417)
 .1032ح 4ب 300ص 2من ت حيبره الفقي : ج (1418)
 .1722ح 4ب 214ص 2من ت حيبره الفقي :ج (1419)
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 .(1420)«إلي  وآلياً واحلسن واحلسى
حقــك  ــد عى وأنــف أول أهــل بيــت حلو ــاً وأنــف  ظلمــى وآــن »: تبنتــ   و ــال 

 »(1421). 
أمــا ابنتــك  هــل أول أهلــك حلا ــاً بــك بعــد أن  ظلــم »: و ــد  ــال جربئيــل لرســول اهلل 

 .(1422)احلدي) «ويؤ ء حقها و نع ارثها ويظلم بعلها ويكسر ضلعها
 وي احلدي) الشريا آن ابن آباح   ال: 

 لمــا رهه بكــحم   ــلحم اهلل  احلســن   ــان جالســاً رات يــوم إر أ بــل  إن رســول اهلل 
 آلي  وهل  وسلم    مث  ال: إيلا ايلا يا ب ا   ما زال يدني  حىت أجلس  آلحم  خءه األمين.

 لما رهه   لحم اهلل آلي  وهلـ  وسـلم  بكـحم  مث  ـال: ايلا ايلا يـا بـ ا   مث أ بل احلسى 
  ما زال يدني  حىت أجلس  آلحم  خءه اليسرى. 

مــة  آليهــا الســيم    لمــا رههــا بكــحم   ــلحم اهلل آليــ  وهلــ  وســلم  مث  ــال: مث أ بلــف  ا 
 ايل ايل يا بنية   أجلسها بى يدي .

 لما رهه بكحم   لحم اهلل آلي  وهل  وسلم   مث  ال: ايل ايلا يـا  مث أ بل أمري الؤمنى 
 أ ل   ما زال يدني  حىت أجلس  ا  جنب  األمين.

 اهلل ما  رى واحداً من هؤت  ات بكيف  أو ما  سرا برؤيت ؟ قال ل  أ حاب : يا رسول 
 قال   لحم اهلل آلي  وهل  وسلم : والءي بعث  بـالنبو   وا ـطفاين آلـحم مجيـع الربيـة  اين 

 وإياهم أل رم اخللق آلحم اهلل آثوجل  وما آلحم وج  األرض نسمة أحب ايلا منهم.
ب األمـر بعـدي  و ـاحب لـوائل  ان  أ ل وشقيقل  و اح أما آلل بن أ   الب 

ي الدنيا واآل ر   و احب حوضل وشفاآت  وهو مو   ل مسلم  وإمام  ل مؤمن  و ائـد  
 ــل  قــل  وهــو و ــيل و ليفــت آلــحم أهلــل وأمــت  ي حيــاخ وبعــد مــوخ  يبــ  يــيب ومبءبــ  

بكيــف  مبءبــل  وبوتيتــ   ــارت أمــت مرحومــة  وبعداو ــ   ــارت الخالفــة منهــا ملعونــة  واين

                                                           

 .31ح 1ب 201ص 44حبار األنوار: ج (1420)
 .01ح 21ب 402ص 30حبار األنوار: ج (1421)
 .02ح 1ب 22ص 70حبار األنوار: ج (1422)
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حى أ بل ألين ر رت غدر األمـة بـ  حـىت انـ  ليُـثال آـن مقعـدي و ـد جعلـ  اهلل لـ  بعـدي  مث 
 ت يثال األمر ب  حىت يبرب آلحم  رن  ضربة ختبب منها حليت .

 ا ــا ســيد  نســا  العــالى مــن األولــى واآل ــرين  وهــل ببــعة مــ   وامأأا ابنتأأي فاطمأأة: 
روحــل الــت بــى جنــيبا  و هــل احلــورا  اإلنســية  مــىت  وهــل نــور آيــ   وهــل  ــر   ــؤادي  وهــل

 امــــف ي يراهبــــا بــــى يــــدي رهبــــا جــــل جيلــــ  ظهــــر نورهــــا ليئكــــة الســــما   مــــا يظهــــر نــــور 
الكوا ــب ألهــل األرض  ويقــول اهلل آثوجــل ليئكتــ : يــا ميئكــت ويــا ســكان مســاواخ انظــروا 

د  رائصــها مــن  يفــت  و ــد أ بلــف ا  أمــت  ا مــة ســيد  نســا  إمــائل   ائمــة بــى يــدي  ر عــ
 بقلبها آلحم آبادخ  اشهد م اين  د همنف شيعتها من النار.

وإين لــا رأيتهــا ر ــرت مــا يصــنع هبــا بعــدي   ــأين هبــا و ــد د ــل الــءل بيتهــا  وانتهكــف 
حرمتهــــا  وغصــــب حقهــــا  ومنعــــف ارثها و ســــر جنبهــــا  واســــقطف جنينهــــا وهــــل  نــــادي يــــا 

 ـــي  ءـــاك   ـــي  ـــثال بعـــدي يثونـــة مكروبـــة با يـــة   تـــء ر  يمـــداه   ـــي جتـــاب  و ســـتءي)
انقطــاع الــوحل آــن بيتهــا مــر   و تــء ر  را ــل أ ــرى  و ســتوحش ارا جنهــا الليــل لفقــد  ــوخ 
الءي  انف  ستمع إلي  إرا هتجدت بالقرهن  مث  رى نفسها رليلة بعد ان  انف ي أيام أبيها 

 …آثيث 
 تقـــدم آلـــلا يثونـــة مكروبـــة مءمومـــة مءصـــوبة  تكـــون أول مـــن يلحقـــ  مـــن أهـــل بيـــت  

مقتولة   أ ول آند رلك: اللهم العن من ظلمها  وآا ب من غصبها  ورلل من أرهلـا  و لـد 
ي نــــــارك مــــــن ضــــــرب جنبهــــــا حــــــىت ألقــــــف ولــــــدها   تقــــــول اليئكــــــة آنــــــد رلــــــك: همــــــى.. 

 .(1423)احلدي)
 رلك  اريخ  د انقبحم.ال يقال: 
نع الستقبل  واحلاضر  ـاريخ السـتقبل  ومـن ت  ـاريخ لـ  التاريخ هو الءي يص هنه يقال:

  وغريهــا مــن (1424)ت جـءور لــ   ولــءلك ر ــر اهلل  عــا  ي  تابــ  احلكـيم  صــة هابيــل و ابيــل
 القصص.

                                                           

 .4احلدي)  42اجمللت  114صدو : صاألمايل للشيخ ال (1423)
واتل عليهم نبة ابنأي   م بأالحق إذ قربأا قربانأا  فتقبأل مأن أحأدهما ولأم    ال  عا : 47سور  الائد :  (1424)

 .يتقبل من اآلخر قال القتلنك قال إنما يتقبل اهلل من المتقين
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لقد كان في قصصهم عبرة هولي اهلباب ال سبحان : 
(1425). 

وو ـــث ظيمتهـــا بقوهلـــا:  ونصـــرب مـــنكم آلـــحم مثـــل  ـــث الـــدى  ولـــءلك  لـــ  ســـجلف 
 السنان ي احلشا .

 .(1426)ولءلك  ان  نفت الهموم لنا الءتم لظلمنا  سبيح ومه  ألمرنا آباد  
 .(1427) ولءلك ورد:  من أبكحم أو بكحم أو  با حم وجبف ل  اثنة 

وإرا  ـــان مـــن  لســـفة اآل ـــر  ات تصـــاص مـــن الظـــامل مـــع ان ظلمـــ   ـــاريخ  والثـــواب آلـــحم 
 .الطاآة والطاآة  اريخ   ما ت خيفحم

ـ  لـدها البـاري آثوجـل  (1428)وإرا  ان   رآون  هية لـن اسـتكرب و ءـحم ـ بـنص الكتـاب
 ي  تاب   رمث لقوى الشر.

 .(1429)وإرا  انف  صصهم آرب  ألويل األلباب
 .(1430)هية للناح وإرا جعل اهلل آثوجل نبي  آيسحم 

 .(1431)وأ حاب السفينة وجعلها هية للعالى وإرا أجنحم اهلل سبحان  نوحاً 
 .(1432)إرا  رك سفينت  لتكون هية للمد رينو 

واجعل لأي لسأان  أدق فأي يطلب من رب األرباب وإرا  ان أبو األنبيا  إبراهيم 
اآلخرين

حىت يتحدك آنـ  ـ بكـل  ـري ـ وهــو ي دائــر  الاضــل  و ــد  ـال رسـول اهلل  (1433)

                                                           

 .111سور  يوسا:  (1425)
 .10ح 440ص 4الكاي: ج (1426)
مـن بكـحم وأبكـحم  ينـا مائـة  لـ  اثنـة  »:   و يـ  آـنهم 47ح 32ب 400ص 22ر: جراجع حبار األنـوا (1427)

ومن بكحم وأبكحم مسى  ل  اثنة  ومن بكحم وأبكحم ثيثى  ل  اثنة  ومن بكحم وأبكحم آشرين  ل  اثنـة  ومـن 
 .«بكحم وأبكحم آشر   ل  اثنة  ومن بكحم وأبكحم واحداً  ل  اثنة  ومن  با حم  ل  اثنة

 [.74] سور  يونت:  فاليوم ننجيك ببدنك لتخون لمن خلفك  يةعا :  ال   (1428)
 [.111] سور  يوسا:  لقد كانت في قصصهم عبرة هولي اهلباباشار  إ   ول   عا :  (1429)
 [.41] سور  مرمي:  قال كنلك قال ربك هو علي هين ولنجعله  ية للناساشار  إ   ول  سبحان :  (1430)
 [.11] سور  العنكبوت:  فةنجيناه وأ حاب السفينة وجعلناها  ية للعالمينول   عا : اشار  إ    (1431)
 [ .11] سور  القمر:  ولقد تركناها  ية فهل من مدكراشار  إ   ول  سبحان :  (1432)
 .02سور  الشعرا :  (1433)
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 :«(1434) «من ورخ مؤمناً  كأ ا أحياه. 
 مان يعتنون بتارخيهم بشىت الصور..وإرا  ان العقي  آلحم مر األز 

 وإرا  انف  تب التاريخ  أل الكتبات ي  ل احلبارات
 وإرا.. وإرا ... 

 الدآو  إ  إلءا  التاريخ   عد آند العقي  سفاهة وجهيً ان مل  عد مططـاً  بيثـاً لقطـع 
 …األمة آن جءورها ليسهل للمستعمر ابتيآها و

ا نســمع مهســات مــن هنــا وأ ــوات مــن هنالــك  نــادي وإرا  ــان  ــل رلــك  ــءلك   لمــار
بطمــت أهــم ميمــح التــاريخ وأهــم منعطــا  ــارخيل وأهــم يــور ي معادلــة الصــراع الكــربى بــى 

أفان ما  أو قتأل انقلبأتم علأ   وى اثاهلية واإلميان  حي)  قول اآلية القرهنية الشـريفة: 
أعقابخم

 ؟(1435)
 

 مما يستح  للمظلوم
وم التحـــدك آـــن   ـــربه  واثهـــر بصـــموده  مـــا ر ـــرت  ا مـــة يســـتحب للمظلـــ مسأأأةلة:

رلك   ان  بيان للحق هبـءا األسـلوب  باإلضـا ة إ  انـ  يكـون بـءلك أسـو  و ـدو   الثهرا  
:   صـــربت وي العــى  ـــءى وي احللــق شـــجا أرى لســائر النــاح   ـــال أمــري الـــؤمنى آلــل 

 .(1436) راثل  با 
  ت يــتمكن مــن األ ــل وت مــن الشــرب وت حــىت  ــان اإلنســان الــءي يعــرتض العظــم حلقــ

 من النوم وت مثاولة أآمال  اليومية  براحة أو بشكل  بيعل.
و ءلك اإلنسان الءي ي آين   ءى  ت يتمكن من  تح آين  وت من إغماضها   هو ي 

 اشار  لعظيم ما جترآ  من الظلم. أمل مستمر وي أرى متوا ل  و يم  
آلـــحم القـــءى وجترآـــف ريقـــل آلـــحم الشـــجحم و ـــربت مـــن  ظـــم  أغبـــيف »: و ـــال 

                                                           

 ماد   ورخ  ط القدمية. 021ص 4سفينة البحار: ج (1434)
 .122سور  هل آمران:  (1435)
 . 3 ج البيغة: اخلطبة (1436)
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 .(1437)«الءيض آلحم أمرا من العلقم وآامل للقلب من حث الشفار
ي ســبعة مــوا ن  وجــدين  ــيهن  ان اهلل آثوجــل امتحنــ  بعــد و ــا  نبيــ  »: و ــال 

 .(1438)«من غري  ث ية لنفسل مبنا  ونعمت   بورا..
 

 المظلوم والرأي العام
ظلـوم أن يشـرح مـا جـرى آليـ  مـن الظلـم  ومـا  ر ـ  الظلـم آليـ  مـن يسـتحب للم مسةلة:

هثار جسدية أو نفسية  شخصية أو نوآية   ان رلك يوجب التنفر مـن الظـامل  باإلضـا ة إ  
ان  يد ع الناح لي تدا  بصربه واستقامت  ـ  ما سبق ـ   وبءلك يكـون لـ  أجـران  أجـر التنفـري 

ا ـيً ي مـيك  مـن سـن سـنة حسـنة  لـ  أجرهـا وأجـر مـن من الظـامل وأجـر األسـو    يكـون د
 . (1439)آمل هبا 

وبءلك يعرمل ان ما يقوم ب  الظلومون من آـرض مـا  ـار هبـم   هثـار مظلـوميتهم ـ  ـأثر 
التعــءيب ي ســجون الطءــا  وغــريه ـ آلــحم منظمــات حقــو  اإلنســان وآلــحم الــأل العــام وآــرب 

سـان ألنــ  مـن  ـر  النهـل آــن النكـر  و ـد يكــون الوسـائل اإلآيميـة  هـو ممــا يـؤجر آليـ  اإلن
 رلك نوآاً من التأسل بالسيد  الثهرا  وسائر أهل البيف  آليهم الصي  والسيم .

ما من مؤمن يعى مظلوماً إت  ان لـ  أ بـل مـن  ـيام شـهر »: وآن اإلمام الصاد  
 .(1440)«واآتكا   ي السجد احلرام

مث مل يءــريه  هــو  فاآلــ   و يــا يهــاب الظــامل  مــن  ــدر آلــحم أن يءــري الظلــم»: و ــال 
  ومــا ر رنــاه ممــا (1441)«و ــد أمــن بــى أظهــر م ت ينهــحم وت يءــري آليــ  وت يؤ ــء آلــحم يديــ 

 يوجب ردع الظامل  ما ت خيفحم. 
 

                                                           

 .744ح 32ب 107ص 33حبار األنوار: ج (1437)
 .1ح 04ب 174ص 30حبار األنوار: ج (1438)
 .13704ح 11ب 432ص 14مستدرك الوسائل: ج (1439)
 .12373ح 44ب 307ص 14مستدرك الوسائل: ج (1440)
 .آن السيد السيح  13032ح 1ب 102ص 14مستدرك الوسائل: ج (1441)
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  بر القائد
الصــرب ـ الواجـب منـ  والســتحب ـ  سـائر احلقــائق التشـكيكية لــ  مرا ـب  و مــا  مسأةلة:

هــو ي مو ــع القيــاد    مــا  الــف  ونصــرب مــنكم    ــب آلــحم القاآــد   ــب الصــرب آلــحم مــن 
 والعامة الصرب أيباً  إت أن الفر  ي الرا ب إر الصرب ي القائد ه د وأشد وأو .

مث ان  ربها  آليها الصي  والسيم   ان واجبًا ـ  ما سبق ـ ألجـل احملا ظـة آلـحم  لمـة: 
مــن الواضـــح أن اإلمـــام أمـــري الــؤمنى آليـــاً  آليـــ  الصـــي   ت الــ  إت اهلل  يمـــد رســـول اهلل  إر

والســيم  لــو  ــان  ــرد الســيا ي وجــوه الءا ــبى لكانــف  بــعا شــو ة الســلمى ويســتءل 
الفـــرح والـــروم الفر ـــة لشـــن هجـــوم  اســـح آلـــحم الســـلمى  مبـــا اً إ  أ ـــم  ـــانوا يشـــوهون 

 .مو ا اإلمام 
 ود .ت يقال: بأن  لمة التوحيد  انف موج

ألنــ  يقــال: مــن الواضــح أن الســيحيى يقولــون بههلــة ثيثــة واجملــوح يقولــون بــ هلى اثنــى  
 و يمها آلحم  يمل  لمة التوحيد.

 
 أسلوب مواجهة الطغاة

  ميكــن أن يســتفاد الكلــل مــن الصــدا  (1442) مــا يســتفاد الصــدا  مــن الكلــل  مسأأةلة:
ونصــرب مــنكم  وان  ــان ر ــراً للمصــدا  و يمهــا   ــلوات اهلل آليهــا  هاهنــا:   (1443)أحيانــاً 

 إت ان  يستفاد من  الكلل ي أشباه  لك الوا ن.
ورلــــك هــــو مــــا نــــءهب إليــــ  ي أمثــــال هــــءه األزمنــــة حيــــ) نلتــــثم ببــــرور  ســــلوك  ريقــــة 

 اليآنا والسلم ي مواجهة احلكومات اثائر .
آنـــ  لخـــا ره ضـــد الــءين انقلبـــوا آليـــ  منهيــاً  و مــا  ـــان محــل الســـيح بعـــد الرســول 

األ ــرب   ــءلك نــرى النهــل آــن محــل الســيح ضــد احلكومــات ي هــءا الــثمن وضــرور  اتلتــثام 
ـــــة  ـــــة  وجترب ـــــك أمحـــــد آا ب ـــــان رل بالواجهـــــة الســـــلمية  مـــــن إضـــــرابات ومظـــــاهرات وحنوهـــــا   

                                                           

 م الصدا  من الكلل.أي  ما يستفاد حك (1442)
 ورلك بتنقيح الناط ـ آندما يكشا اثامع ـ ومن الصاديق ما آرب آن  النا قة باتستقرا  العلل. (1443)
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 .(1445)ي اهلند من شواهد رلك  و فصيل احلدي) ي يل  (1444)غاندي
 

 بيان مظلوميتهم
حيـ)  للعامل   أسياً هبـم   ب ـ بيان مظلومية أهل البيف  يستحب ـ و د مسةلة:

 ر روا رلك  مبا اً إ  أن  من إحيا  أمرهم و بح أآدائهم.
  وهلا   لوات اهلل آليها :  ونصرب منكم آلحم مثل حث الدى .

الدى: مجع مدية وهل السكى والشفر  وحنومها  يع : إن  ربنا ليت بالصـرب اهلـى  وان 
 مــنكم  أمــر  ــادح آظــيم وظلــم  ــاحش  بــري   صــربنا آلــحم مــا  ــدر مــنكم جتاهنــا   مــا  ــدر

  صرب اإلنسان الءي يقطع بالدية وهو  ابر  اظم للءيظ.

 ثيل لأل وى  إشار  إ  آظم اخلطب آليهم وشد    والتمثيل ي  يمها  و يمها 
إر إن  ـربهم  (1446)لـ باألضعا واألآلـحم بـاألدج وهـو مـن مصـاديق البيغـة  مـا ر ـر ي ي

  ي مواجهة رلك الظلم الفـاحش  ـان أمـر وأ ـعب وأ سـحم مـن  ـرب مـن حيـث بالديـة  مـا
  ما ت خيفحم.   (1447)و يفاً 

                                                           

م   يلســومل وجماهــد هنــدي  يعتــرب مــن دآــا  الســيم الشــهورين ي 1720-1007موهانــداح  رامشــاند   (1444)
النفت السـامية  دآـا إ  حتريـر اهلنـد مـن اتسـتعمار الربيطـاين العامل  ولد ي بور بندر  اشتهر بلقب  الها ا  أي 

ورلك بالطر  السـلمية والقاومـة السـلبية بعيـداً آـن العنـا  و ـان  ـد  علـم  ثـريا مـن أسـاليب  الناجحـة مـن سياسـة 
  اغتالـــ  1727  أدت جهـــوده إ  اســـتقيل اهلنـــد آـــام  واإلمـــام احلســـى وأمـــري الـــؤمنى  رســـول اهلل 

 اين متعصب.برمه
للتفصــيل راجــع  الســبيل إ  إ ــاض الســلمى   و الصــياغة اثديــد  لعــامل اتميــان واحلريــة والرجــا  والســيم   (1445)

 و اليآنا ي اإلسيم    إرا  ام اإلسيم ي العرا   و الفق : النظا ة  لإلمام الؤلا  دام ظل  . 
 راجع  البيغة  لإلمام الؤلا  دام ظل  .  (1446)
 ان احلث بالدية آاد  حلظات  والصائب الت  وا رت آليهم  انف شـهوراً  ويلـة واسـتمرت لسـنوات  مث ان  (1447)

آمق األمل باحلث بالدية ت  قارن بعمق األمل ب حدى  لك الصائب العظيمة   ـ:  جر  ويل اهلل األآظم ي الكون 
 ي  صيد  ل :  هية اهلل الشيخ األ فهاين باحلبال أو  ما  ال العيمة  وحجت  الكربى بعد الرسول 

 أتضأأأأأأأأأأأأأأرم النأأأأأأأأأأأأأأار ببأأأأأأأأأأأأأأاب  ارهأأأأأأأأأأأأأأا
 

 و يأأأأأأأأأأأأأأأأأة النأأأأأأأأأأأأأأأأأور علأأأأأأأأأأأأأأأأأ  منارهأأأأأأأأأأأأأأأأأا 
 و ال أيبا: 

 لخأأأأأأن كسأأأأأأر الضأأأأأأل  لأأأأأأيس ينجبأأأأأأر
 

 اال بصمصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأام عزيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأز مقتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدر 
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وهنالـك جهــة أ ــرى أيبــاً   ـان  ــرب العــاجث أهــون مــن  ـرب القــادر  و ــرب القــادر آلــحم 
يصـرب  ــربين:   ــءلك ـ أ ــعب وأمـر مــن  ـرب غــريه   ـان القــادر  الـرد والتحـدي ـ و ـانوا 

 .(1448) رباً آلحم األمل  و رباً آلحم آدم الرد  و ل وندر من يصرب وهو  ادر آلحم الرد
 الساكت عل  الظلم 

 السـا ف آلـحم الظلـم شـريك  يـ  ـ  مـا سـبق ـ ورلـك يسـتفاد مـن  وهلـا:  مـنكم  مسأةلة:

 شر ا .   هم مجيعاً ي ظلم أهل البيف  (1449)
احلشــــحم: دا ــــل اإلنســــان  والــــو ث آبــــار  آــــن:  :  وو ــــث الســــنان ي احلشــــحم   وهلــــا 

                                                                                                                                                                      

 إذ ر  تلأأأأأأأأأأأأأك اهضأأأأأأأأأأأأأل  الزكيأأأأأأأأأأأأأة
 

 رزيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة ال مثلهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا رزيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 
 ومأأأأأأأأأن نبأأأأأأأأأأوع الأأأأأأأأأأدم مأأأأأأأأأأن ثأأأأأأأأأأدييها 

 
 يعأأأأأأأأأأر  عظأأأأأأأأأأم مأأأأأأأأأأا جأأأأأأأأأأرى عليهأأأأأأأأأأا 

 الحأأأأأأأأأأأد بلطأأأأأأأأأأأم الدأأأأأأأأأأأأدوجأأأأأأأأأأأاوزوا  
 

 كأأأأأأأأأأأألت يأأأأأأأأأأأأد الطغيأأأأأأأأأأأأان والتعأأأأأأأأأأأأدي 
 و ال أيبا: 

 وال تزيأأأأأأأأأأل حمأأأأأأأأأأرة العأأأأأأأأأأين سأأأأأأأأأأوى
 

 بأأأأأأأأيض السأأأأأأأأيو  يأأأأأأأأوم ينشأأأأأأأأر اللأأأأأأأأوا 
 وللسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيا  رنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأداها 

 
 فأأأأأأأأي مسأأأأأأأأم  الأأأأأأأأدهر فمأأأأأأأأا أكأأأأأأأأجاها 

 واهثأأأأأأأأأأر البأأأأأأأأأأاقي كمثأأأأأأأأأأل الأأأأأأأأأأدملج 
 

 فأأأأأأي عضأأأأأأد الزهأأأأأأراء أقأأأأأأوى الحجأأأأأأج 
 ومأأأأأأأن سأأأأأأأوا  متنهأأأأأأأا اسأأأأأأأو  الفضأأأأأأأا 

 
 م المرتضأأأأأأأأأأأ يأأأأأأأأأأأا سأأأأأأأأأأأاعد اهلل اإلمأأأأأأأأأأأا 

 ووكأأأأأأأز نعأأأأأأأل السأأأأأأأيف فأأأأأأأي جنبيهأأأأأأأا 
 

 أتأأأأأأأأأأأأأ  بخأأأأأأأأأأأأأأل مأأأأأأأأأأأأأا أتأأأأأأأأأأأأأأ  عليهأأأأأأأأأأأأأأا 
 ولسأأأأأأأأأأأأأت أ ري خبأأأأأأأأأأأأأر المسأأأأأأأأأأأأأمار 

 
 سأأأأأأأأأأأأأل  أأأأأأأأأأأأأدرها خزانأأأأأأأأأأأأأة اهسأأأأأأأأأأأأأرار 

 وفأأي جنأأين المجأأد مأأا يأأدمي الحشأأا 
 

 وهأأأأأأأل لهأأأأأأأم إخفأأأأأأأاء أمأأأأأأأر قأأأأأأأد فشأأأأأأأا 
 والبأأأأأأأأأأأأأأأأأاب والجأأأأأأأأأأأأأأأأأدار والأأأأأأأأأأأأأأأأأدماء 

 
 كأأأأأأأأأأأأهو   أأأأأأأأأأأأدق مأأأأأأأأأأأأا بأأأأأأأأأأأأه خفأأأأأأأأأأأأاء 

 لقأأأأأأأد جنأأأأأأأ  الجأأأأأأأاني علأأأأأأأ  جنينهأأأأأأأا 
 

 ل مأأأأأأأأأأأأن حنينهأأأأأأأأأأأأافانأأأأأأأأأأأأدكت الجبأأأأأأأأأأأأا 
 أهخأأأأأأأأأأأأأنا يصأأأأأأأأأأأأأن  بابنأأأأأأأأأأأأأة النبأأأأأأأأأأأأأي 

 
 حر أأأأأأأا  علأأأأأأأ  الملأأأأأأأك فيأأأأأأأا للعجأأأأأأأ  

 أتمنأأأأأأأأأأأأأأأأ  المخروبأأأأأأأأأأأأأأأأة المقروحأأأأأأأأأأأأأأأأة 
 

 عأأأأأأأأن البخأأأأأأأأا خوفأأأأأأأأا  عأأأأأأأأن الفضأأأأأأأأيحة 
 تأأأأأأأأأأاهلل ينبغأأأأأأأأأأي لهأأأأأأأأأأا تبخأأأأأأأأأأي  مأأأأأأأأأأا 

 
 ما امأأأأأأأأأأأأأأأأأت اهر  و ار  السأأأأأأأأأأأأأأأأأأما 

 لفقأأأأأأأأأأأأأد عزهأأأأأأأأأأأأأا أبيهأأأأأأأأأأأأأا السأأأأأأأأأأأأأامي 
 

 والهتضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأامها وذل الحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأامي 
  

ات بكــل  ــو  وأنــف  ــادر آلــحم الــد اع ببســا ة ولكــن حتجــم آــن الــد اع ولنتصــور شخصــاً يكيــل لــك البــرب (1448)
 … !ويستمر هو ي البرب متجرباً 

 نظراً للتعميم ي  نصرب منكم  وآدم ختصيص  باأل لية الءين باشروا الظلم. (1449)
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 الطعن. 
يعــ : إننــا نصــرب آلــحم مــا  ــدر مــنكم  صــرب إنســان يطعــن بــالرمح أو اخلنجــر  ويءــرز ي 
دا لــ    ــان األمــر ـ  مــا ر ــر ـ  ــعب جــداً وهــو حباجــة إ  درجــة مثاليــة مــن الصــرب حــىت 

 يتحمل .
 
 

تبغأأأون؟ ومأأأن أحسأأأن مأأأن اهلل  وانأأأتم اآلن تزعمأأأون ان ال إرث لنأأأا، أفحخأأأم الجاهليأأأة
 حخما  لقوم يوقنون! أفال تعلمون؟!.

 تطويق الباطل 
من اليزم  طويق البا ل من مجيع جوانب  ظاهراً وبا ناً   ور  ويتوى  مبا يفنده  مسةلة:

ويبطلــ  وميحقــ    مــا  ــنعف   ــلوات اهلل آليهــا  حيــ)  الــف:  وأنــتم اآلن  ثآمــون   لــم 
طلــب بــل أ ــرت دآــوى اخلصــم ب  ــار  الــثآم  الــدال آلــحم  ونــ   كتــا باتســتدتل آلــحم ال

  ي اً للحقيقة.
بل نقأن  ورلك أ وى ي الرد وأبلغ ي احلجة وادآحم للنهل آن النكر  ومن مصاديق 

بالحق عل  الباطل فيدمغه ف ذا هو زاهق
(1450). 

 .(1451)«احلق سيا آلحم أهل البا ل»:  ال أمري الؤمنى 
 .(1452)«احلق والبا لت  تمع »: و ال 
 .(1453)«ثيك  يهن النجا : لثوم احلق وجتنب البا ل ور وب اثد»: و ال 
 .(1454)«من ر ب البا ل أهلك  مر ب »: و ال 
 .(1455)«حنن أ منا آمود احلق وهثمنا جيوش البا ل»: و ال 

                                                           

 .10سور  األنبيا :  (1450)
 .741ح 00غرر احلكم: ص (1451)
 .721ح 00غرر احلكم: ص (1452)
 .773ح 07غرر احلكم: ص (1453)
 .1233ح 71غرر احلكم: ص (1454)
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:  اآلن   يــ  اشـار  إ  أن هــءه الــدآوى مـنهم  انــف وليــد  يومهـا ومل يقــل أحــد  وهلـا 
  و فـحم هبـءه الكلمـة رداً آلـيهم  وإت  لمـارا مل يطرحـوا هـءه نهم هبـا زمـن حيـا  الرسـولم

 !. وآند مرض  ليحبوا بتأ يده؟ القبية ي حيا   
 مت  يجوز النقل بالمضمون

 وز  بمى احلـدي) بهيـات مـن الـء ر احلكـيم مـع  ءيـري ي البـمائر أو شـبهها  مسةلة:
كــون بــدآوى ان رلــك هــو نــص الكتــاب أو ي مقــام يــوهم مبــا يناســب اخلطــاب شــرط أن ت  

حيــ)  الــف:  أ حكــم اثاهليــة  رلــك  وهــءا مــن مصــاديق النقــل بالبــمون  مــا  ــنعف
 .(1456) بءون 

 الحخم بفسقهم

هــءه اآليــة ي  طبتهــا  حكمهــا بفســقهم  بعــاً للقــرهن  يســتفاد مــن  بــمينها  مسأأةلة:
أفحخأأم الجاهليأأة  ن النأأاس لفاسأأقون وان كثيأأر مأأالكـرمي مــن  بــل  حيــ)  ـال  عــا : 

يبغون
(1457). 

لآليـــة بعـــض  ـــفاهتم األ ـــرى مـــن إ بـــاآهم األهـــوا  ويـــاولتهم   مـــا يُظهـــر اســـتنادها 
وان احخم بينهم بمأا أنأزل اهلل وال تتبأ  الفتنة و وليهم وإآراضهم آن احلق  إر  ال  عا :

ن تولأوا فأاعلم إنمأا يريأد اهلل أهواءهم واحنرهم أن يفتنو  عن بعض ما أنزل اهلل إليك فا
أفحخم الجاهلية يبغون ومن  أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا  من الناس لفاسقون

أحسن من اهلل حخما  لقوم يوقنون
(1458). 

                                                                                                                                                                      

 .4270ح 142غرر احلكم: ص (1455)
 [.12] سور  الائد :  أفحخم الجاهلية يبغونواآلية هل  (1456)
 .12 27سور  الائد :  (1457)
 .12ـ 27سور  الائد :  (1458)
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ومأأن كفأأر بعأأد ذلأأك فةولبأأك هأأم الفاسأأقونو ــد ورد ي  فســري  ولــ   عــا : 
(1459) 

 .(1460)«هلل ولرسول   هم العا ون  فر بوتية آلل بن أ   الب »أي: 
ومن لم يحخم بما أنزل اهلل فةولبأك هأم الفاسأقون ما ورد ي  ول   عـا : 

(1461) 
حقهــم وظلمهــم ومحــل النــاح آلــحم ر ــاهبم وهكــءا   ان أ   حا ــة أول مــن منــع هل يمــد

 .(1462) ان الءين جا وا من بعده
 أحخام اهلل ال تتبدل

أفحخأأأأم الجاهليأأأأة لشــــريفة: باآليــــة ا  مــــا ان مــــن مصــــاديق اســــتدتهلا   مسأأأأةلة:
ــــة   (1463)يبغأأأأون ــــا    ــــءلك مــــن مصــــاديق اآلي ــــا  األنبي ــــرد آلــــحم دآــــوى أن ت ارك ألبن ال
دآوى التساوي ي اإلرك بى الرجال والنسا  هـءا الـثمن بـدآوى ان الـثمن  ـد  (1464)الشريفة

  ءــري وان الــرأ  أضــحف هــل الــت  عيــل ومــا أشــب  رلــك مــن أ ــاط التعليــل  ولعــل ي  وهلــا 
 اآلن  إشار  إ  هءا اثانب من الدآاوى الت حتكم بتءيـري أحكـام اهلل متعللـة بـأن الـثمن  ـد 

  ءري وان  اآلن  غري  ما  ان .
ال تبديل لخلما  اهلل ال  عا : 

(1465). 
مــا  لــق اهلل حــيتً وت حرامــاً إت ولــ  حــد  حــد الــدور وان »:  ــال اإلمــام الصــاد  
 .(1466)«القيامة وحرام  حرام إ  يوم القيامة حيل يمد حيل إ  يوم

 ال يجوز القول بعدم إرثها 
 انـ  مـن مصـاديق   ـال اهلل وأ ـول   وحكـم بءـري  حيـرم القـول بـان ت ارك هلـا  مسةلة:

 ما أنثل اهلل  و كءيب آلل اهلل.
                                                           

 .11سور  النور:  (1459)
 03ص 3راجع النا ب: ج (1460)
 .27سور  الائد :  (1461)
 سور  الائد . 132ح 341ص 1: جراجع  فسري العياشل (1462)
 .12سور  الائد :  (1463)
 أي احلكم باثاهلية. (1464)
 .02سور  يونت:  (1465)
  120بصائر الدرجات: ص (1466)
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و ءلك حيرم القول بكل مـا خيـالا اإلسـيم أ ـوًت و روآـاً  مـع ا ـتيمل درجـات احلرمـة 
 و  وضعفاً  بلحاظ التعلق والنسوب إلي  واليبسات وما أشب . 

 ابتغاء حخم الجاهلية
ي  حيرم  ابتءا  حكم اثاهليـة  بصـور  آامـة  والتحـرمي ي  صـوص حكمهـا  مسةلة:

 أشد. (1467)اإلرك نظراً تنطبا  آناوين أ رى يرمة آلي 
 وابتءا  حكم اثاهلية ل  ثيثة مصاديق:

 حكم اثاهلية.: العمل و ق 1
 : القول حبكم اثاهلية.4
 : اتآتقاد حبكم اثاهلية  يما يبر  ي  اتآتقاد آلحم  يمل احلق.3

ورلـك ي  صـة  «يا آلل اجعل  بـا  أهـل اثاهليـة حتـف  ـدميك»:  ال رسول اهلل 
 .(1468)«اللهم اين أبرأ إليك مما  نع  الد بن الوليد»:  الد حي)  ال رسول اهلل 

: إن أ يعتــد بشــل  مــن أمــر اثاهليــة؟  قــال»: ســ ل اإلمــام الصــاد  وي حــدي) 
إت اخلتـان والتـثويج واحلـج  ـا م  ســكوا  أهـل اثاهليـة ضـيعوا  ـل شـل  مـن دون إبـراهيم 

 . (1469)«هبا ومل يبيعوها
وال تبرجن تبرج الجاهلية اهول  ال  عا : 

(1470). 
هليــة أو دم أو مــال  هــو حتــف  ــدمل أت و ــل مــأثر  أو بدآــة  انــف ي اثا»: و ــال 

 .(1471)«ها ى ليت أحد أ رم من أحد إت بالتقوى
يــا أيهــا النــاح إن اهلل  ــد أرهــب باإلســيم خنــو  اثاهليــة و فا رهــا بهبائهــا  »: و ــال 

إن العرب ليسف بأب ووالـد   وإ ـا هـو لسـان نـا ق  مـن  كلـم بـ   هـو آـر   أت أنكـم مـن 

                                                           

حبرمــا م مــن    و بــييقاً آلــحم هل البيــف    وإيــءا  لفا مــة الثهــرا    كونــ   كــءيباً لســيد  النســا    (1467)
 حل الدين والفقرا  وغري رلك.مصدر ا تصادي  بري  ان يصب آلحم أيديهم لصا

 .7ح 34اجمللت  173األمايل للشيخ الصدو : ص (1468)
 .212آلل الشرائع: ص (1469)
 .33سور  األحثاب:  (1470)
 سور  الائد . 171ص 1 فسري القمل: ج (1471)
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 .(1472)«م آند اهلل أ قا مهدم وهدم من  راب وأ رمك
مث إن حكــم اثاهليــة أآــم مــن احلكــم الــءي  ــان موجــوداً ي اثاهليــة و ــالا اإلســيم  
ومـــا مل يكـــن حبكـــم اإلســـيم وان مل يكـــن حكمـــاً موجـــوداً ي اثاهليـــة  ومـــن مصـــاديق  أنـــواع 

 البدع.
 .(1473)«أىب اهلل لصاحب البدآة بالتوبة»:  ال رسول اهلل 

 .(1474)«ضيلة و ل ضيلة ي النار ل بدآة »: و ال 
 .(1475)«بدآة ونعمة البدآة»هءا و د ابتدآوا  ي  الرتاويح و ال  يها: 

أيهـا النــاح ان النا لــة بالليــل ي رمبـان مجاآــة بدآــة...  ــان »: و ـد  ــال رســول اهلل 
 لـــييً مـــن ســـنة  ـــري مـــن  ثـــري ي بدآـــة  أت أن  ـــل بدآـــة ضـــيلة و ـــل ضـــيلة ســـبيلها إ  

 .(1476)«النار
 ال أحد أحسن من اهلل حخما  

ينبءــــل بيــــان انـــ  لــــيت أحـــد أحســــن مــــن اهلل  عـــا  حكمــــاً   انـــ  العــــامل  ميــــع  مسأأأةلة:
  صو يات اإلنسان وغريه.

 احسن  وان  ان من باب أ عل التفبيل إت ان الراد بـ  هنـا الصـدر وهـو  احلسـن   إر 
كـم اهلل األحسـن  بـل حكـم اهلل ـ مـن الواضـح ان حكـم غـري اهلل ت حسـن  يـ  حـىت يقابلـ  ح

 الءي جتلحم ي اإلسيم ـ هو احلسن بي منازع.
ثأأم أولأأ  لأأك فأأةول  أولأأ  لأأك فأأةول  ورلــك مثــل 

أذلأأك خيأأر ومثــل  (1477)
نزال  

 وأمثاهلما من اآليات والروايات والتعابري البيغية. (1478)

                                                           

 سور  احلجرات. 344ص 4 فسري القمل: ج (1472)
 .274آلل الشرائع: ص (1473)
 .132ص 4 شا الءمة: ج  (1474)
 . 443ب 410ص 14 ج البيغة تبن أ  احلديد: جراجع شرح  (1475)
 .40ص 3الصراط الستقيم: ج (1476)
 .31ـ 32سور  القيامة: (1477)
 .04سور  الصا ات:  (1478)
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 .(1479)إن  لف: حكم العقل أيباً حسن
م اهلل  إر العقـــل حجـــة اهلل البا نيـــة  مـــا أن  لـــف: حكـــم العقـــل شـــعبة مـــن شـــعب حكـــ

  ولءا  يل: العقـل نـيب مـن بـا ن والنـيب آقـل مـن  ـارج  (1480)حجة اهلل الظاهر  األنبيا  
هــءا لــو  يــل بــان  (1481)وورد أن أول مــا  لــق اهلل العقــل و ــال لــ : بــك أثيــب وبــك أآا ــب
 موضوآاً. للعقل حكماً  وإت  علحم القول بأن  مدرك ت غري  اإلشكال منتا

ولـيت الــراد مــن القـوم اثماآــة  حســب  بــل هـو  عبــري بيغــل يشــمل  ـل  ــرد  ــرد أيبــاً   
  ما ان  ليت الراد ب   صوص الرجال بل يشمل النسا  أيباً.

 
 ال حسن في غير حخم اهلل

حيــرم القــول  بــان غــري حكــم اهلل حســن اســتناداً إ  أدلــة استحســانية يــؤدي إليهــا  مسأأةلة:
ر   ـــالقول بـــان الشـــطرنج رياضـــة  كريـــة  وان الءنـــا  يفـــث نفســـاين  وان الـــر ص العقـــل القا ـــ

 رياضة جسمانية  وهكءا وهلم جرا.
والفاضلة بى حكم   عا  وحكم غـريه تسـتنتاج أن حكـم الءـري حسـن وحكمـ  أحسـن 

 أيباً  ي  إشكال.
ثاهليــة  بءــون و وهلــا  آليهــا الصــي  والســيم :  وانــتم  ثآمــون ان ت ارك لنــا  أ حكــم ا

 ومن أحسن من اهلل حكماً لقوم يو نون .
  واهلل سـبحان  و عـا  نسـا (1482) ان آـدم إرك البنـات مـن اآلبـا   ـان حكمـاً جاهليـاً 

للنكر مثل حظ االنثيينرلك احلكم حبكم : 
 اإلنـاك يـرثن أيبـا  إت أن لألنثـحم  (1483)

 نصا ما للء ر من اإلرك.
 ورثون الصيب الصءري وت اثارية من مرياك هبائهم شي اً. ما أن أهل اثاهلية  انوا ت ي

                                                           

 … حكم  بقبح الظلم وحسن العدل واإلحسان و  (1479)
 يــا هشــام ان هلل آلــحم النــاح حجتــى  حجــة ظــاهر  وحجــة با نــة  أمــا الظــاهر »:  ــال اإلمــام الصــاد   (1480)

 [.303  وحتا العقول: ص41ص 4] نبي  اخلوا ر ونثهة النواظر: ج «وأما البا نة  العقول  الرسل واألئمة 
 .041مستطر ات السرائر: ص (1481)
 .314ص 4راجع  ق  القرهن: ج (1482)
 .11سور  النسا :  (1483)
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 و انوا ت يعطون الرياك إت لن يقا ل.
 و انوا يرون رلك ي دينهم حسناً..

 لمــا أنــثل اهلل  ــرائض الواريــ) و ــربوا مــن رلــك وجــداً شــديداً   قــالوا انطلقــوا إ  رســول 
وا: يـا رســول اهلل للجاريـة نصـا مـا  ــرك  نـء ره رلـك لعلـ  يدآـ  أو يءــريه   ـأ وه  قـال اهلل 

أبوهـــا وأ وهـــا! ويعطـــحم الصـــيب الصـــءري الـــرياك! ولـــيت أحـــد منهمـــا ير ـــب الفـــرح وت  ـــوز 
 الءنيمة وت يقا ل العدو؟!

 .(1484)«: بءلك أمرت قال رسول اهلل 
 ما أن الواري)  انـف آنـد بعبـهم آلـحم األ ـو  ت آلـحم الـرحم  و ـانوا يورثـون احلليـا 

وأولأوا اهرحأام بعضأهم أولأ  بأبعض فأي كتأاب  الـءين اآتقـوهم  مث نـثل بعـد رلـك والوايل
 .(1485)اهلل

:  أ ي  علمون  أي: أ ي  علمون بأن اهلل سـبحان  و عـا  جعـل للبنـات اإلرك    وهلا 
 ما جعل رلك للء ور  نعم لو  ان ل  ولد واحد أو بنف واحد   ان  ـ أو إ ا ـ يـرك اإلرك 

 ك مع  ـ أو معها ـ من ليت ي  بقت  أو  بقتها. ل  وت يشرت 
ي اتحتجــاج إ  ان  ــدك حنلــة هلــا مــن رســول اهلل  لــارا مل  تعــرض الثهــرا  ال يقأأال: 

 مع العلم أ ا  د  انف حنلة هلا بالفعل؟ 
هءه اخلطبة  انف بعد يأسها آن  بول القوم  النحلة   إر  انف اخلطبة  ما  هنه يقال:

من احملققى بعد ما ر بوا شهاد  أمري الؤمنى  آلي  الصي  والسيم  ومـن شـهد ر ر مجاآة 
مع  آلحم أ ا  حنلـة هلـا  تمسـكف حبـدي) الـرياك ألنـ  مـن ضـروريات الـدين  ممـا  ـرح بـ  ي 

 القرهن احلكيم.
وهــءا مــن إلــثام اخلصــم مبــا ت مفــر لــ  منــ   وهــو مــن احلكمــة ار  ــان يــراد هلــءه اخلطبــة ان 

  وية مفعمة ت  رتك ثءر  ميكن الءمث منها وآربها وهبا.  كون 
و بوا  يمهم آلحم ان   لفا مة   حي) أنكر القوم بأن  د اً حنلة من رسول اهلل 

 ـــال:  حنـــن معاشــر األنبيــا  ت نــورك مــا  لــو  ــان هلــا  هـــو مـــن بـــاب اإلرك  وان الرســـول
                                                           

 سور  النسا . 112ص 1 فسري القمل: ج (1484)
 ل.سور  األنفا 137ص 1راجع  فسري القمل: ج (1485)
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ي  والسيم   يمها حول إثبات اإلرك لءلك  بف الثهرا   آليها الص (1486) ر ناه  د ة 
 هلا  حىت ا م إرا أنكروا النحلة وجب أن يعرت وا بأن  دك إرك هلا  ي وج  تغتصاهبا منها.

إرا  انــف  ــدك إرثــاً ورثــف منهــا مــع الثهــرا   آليهــا الصــي  والســيم  زوجا ــ  ال يقأأال: 
 أيباً  لم  كن هلا وحدها؟ 

يــــل اتســـتدتل مبســــلمات الطــــرمل ممـــا يســــمحم باثــــدل هــــءا اثـــواب مــــن  ب هنأأأه يقأأأأال:
وحـىت إرا  ـرض ان للثوجـات معهـا شـل  منهـا ـ آلـحم  قـدير  ونـ   (1487)بات طيح النطقل

إرثـًا ـ  القسـم األ ـرب مـن  ـدك يكـون للثهـرا   آليهـا الصـي  والسـيم  دون شـك  لمـارا  نـع 
 ؟(1488)آنها بالكامل

ك ـ بكاملهـا أو مبعظمهـا ـ  ـي وجـ  وت مسـوغ وآلـل أي حـال   فـدك هلـا إمـا حنلـة أو ار 
 لنعها  يً آنها   لوات اهلل آليها .
  أ ي  علمون : استفهام إنكاري.

  يو نون : أي باهلل  أو هبءه احلقيقة  أو بالهل  أو  ميعها.
 اليقـــى   اشـــا آـــن الوا ـــع وت يطلـــق آلـــحم اثهـــل الر ـــب   ـــالو ن هـــو الـــءي يعلـــم أن 

 احلكم األحسن.  حكم اهلل هو
والعلــم ي  أ ــي  علمــون  يــراد بــ  الطــابق للوا ــع وا ي ــ  آلــحم اثهــل الر ــب جمــاز  ومــن 

 لمـة العلـم يستكشـا أن مطابقـ  هـو  احلـق  دون   استخدام العامل احلقيقل  أهل البيف 
 ريب أو شك.

 

                                                           

 .حي) ا رتاه القوم آلحم رسول اهلل  (1486)
  ـانوا مـءآنى بعـدم حـق لثوجـات الرسـول   إر الطرمل وهو أبو بكر ومن حول    ثوجـات الرسـول  (1487)

 ي  دك. 
 ا ــة إرا تحظنــا ان الثوجــة ـ  مــا هــو العــرومل بــى الفقهــا  ـ ت  ــرك مــن األرض ت مــن آينهــا وتمــن  (1488)

ط  014ة األبنية واألشجار   ال اإلمام الؤلا  دام ظل   ي  السائل اإلسيمية  ص يمتها  وان ورثف من  يم
: ت  رك الثوجة من األرض  ت من آينها وت من  يمتها  وت رك من آى اآلتت واألبنية 3422:  السألة 30

 واألشجار ولكن  رك من  يمتها .
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 بل  قد تجل  لخم كالشمس الضاحية: أني ابنته

 من أسالي  الدعوة 
ن أســاليب الــدآو  ومــن  ــر  احلــرب اإلآيميــة ومــن وســائل النهــل آــن النكــر مــ مسأأةلة:

دغدغــة وجــدان الظــامل و ــء ريه باحلقيقــة الصــار ة مــن جهــة  ومــن جهــة أ ــرى  شــا القنــاع 
 للشعب آن أن العتدي يعرمل احلقيقة بصور   املة ومع رلك  حدها ويتخءها ظهرياً.

بلــحم  ــد جتلــحم لكــم  الشــمت البــاحية أين :   ولعــل مــن هــءين النطلقــى  ــان  وهلــا 
ـــــ    هـــــل  شـــــري إ  ا ـــــم أضـــــحوا مصـــــدا   ولـــــ   عـــــا :  وجحأأأأأدوا بهأأأأأا واسأأأأأتيقنتها ابنت

أنفسهم
 ورلك مما يسبب التحريض ضد الظامل أ ثر  أ ثر وهو واجب ي اثملة. (1489)

 
 

سأأأأبحان ربأأأأك رب العأأأأزة عمأأأأا يصأأأأفون وسأأأأالم علأأأأ  المرسأأأألين والحمأأأأد هلل رب 
و أل  اهلل علأ  محمأد و لأه الطأاهرين واللعنأة علأ  أعأدائهم أجمعأين إلأ  يأوم  العالمين
 الدين.
 
 قم المقدسة 
 محمد الشيرازي 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 .12سور  النمل:  (1489)
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 إ  هنا د حبمد اهلل  عا 
 اجمللد الثال) من  ق  الثهرا  

 و د اشتمل آلحم القسم الثاين من اخلطبة الشريفة
 )  من اخلطبةوسيأخ بعده اجمللد الرابع  وهو القسم الثال

 :  أيها السلمون  أأغلب آلحم إرثل  ويبتدأ بقوهلا 
 إن شا  اهلل  عا 

 
 مؤسسة المجتب  للتحقيق والنشر

 كوران 6080بيرو  أ لبنان ص.ب: 
 .almojtaba@shiacentercomالبريد اإللختروني: 

 

 

mailto:almojtaba@shiacenter


 

 400 

 
 من مصا ر التهميش

  الكرميالقرهن 
 ج البيغة  
 الصحيفة السجادية 
 مفا يح اثنان / للمحدك القمل 
 الدآا  والثيار  / لإلمام الشريازي 
 إرا  ام اإلسيم ي العرا  / لإلمام الشريازي 
 إرشاد القلوب / للديلمل 
 أآيم الدين 
 إآيم الورى / للطربسل 
 إ  حكم اإلسيم / لإلمام الشريازي 
 ة / لإلمام الشريازيإ   بة ثقا ية إسيمي 
 إنقار السلمى / لإلمام الشريازي 
 اإلرشاد / للشيخ الفيد 
 األ ول / لإلمام الشريازي 
 / اإل بال 
  األمايل / للشيخ الصدو 
 األمايل / للشيخ الفيد 
 ات تصاص/ للشيخ الفيد 
 البيغة / لإلمام الشريازي 
 البلد األمى / للشيخ الكفعمل 
   اووحالتحصى / للسيد ابن 
 التحصى / للشيخ ابن  هد 
  التوحيد /للشيخ الصدو 
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  اثعفريات 
 اثمل / للشيخ الفيد 
 اخلرائج واثرائح / للراوندي 
  اخلصال / للشيخ الصدو 
 السبيل إ  إ اض السلمى / لإلمام الشريازي 
 الصراط الستقيم / للبياضل 
 الصوارم الهر ة 
 الصياغة اثديد  / لإلمام الشريازي 
 رائا / للسيد ابن  اووحالط 
 العدد القوية 
 العمد  / تبن بطريق 
   الءدير / للعيمة األمي. 
 الفصول الختار  / للسيد الر بحم 
 الفبائل: تبن شاران 
 الفبيلة اإلسيمية / لإلمام الشريازي 
 الفق : اآلداب والسنن/ لإلمام الشريازي 
   الفق : اإلدار 
 ن النكرالفق : األمر بالعرومل والنهل آ 
  الفق : اتجتماع 
 الفق : ات تصاد 
 الفق : اثهاد 
  الفق : احلريات 
   الفق : احلقو 
  الفق : الدولة اإلسيمية 
 .الفق : السيم 
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  الفق : السياسة 
 الفق : العقائد 
  الفق : القانون 
 الفق : القواآد الفقهية 
  الفق : احملرمات 
  الفق : الرور 
 الفق : الستقبل 
 اسب احملرمةالفق : الك 
  الفق : النظا ة 
  الفق : حول القرهن احلكيم 
   الفق :  ريق النجا 
 الفق :األ عمة واألشربة 
 القطرات والءرات / لإلمام الشريازي 
   الكاي / للشيخ الكلي 
 اللهومل 
 الؤمن 
 التخلفون مليارا مسلم / لإلمام الشريازي 
 احملاسن 
 الثار 
  ازيالسائل اإلسيمية / لإلمام الشري 
 السائل اثارودية 
 السلمون يتبررون / لإلمام الشريازي 
 القنعة 
 منا ب هل أ   الب / تبن شهر هشوب 
 اهلجوم آلحم بيف  ا مة: لعبدالثهرا  مهدي 
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 اهلدى إ  دين الصطفحم: لإلمام البيغل 
 اليقى / للسيد ابن  اووح 
 حبار األنوار: للعيمة اجمللسل 
 بشار  الصطفحم / للطربي 
 ائر الدرجات / للصفاربص 
 بيغات النسا  / تبن  يفور 
 أويل اآليات /ليسرتهبادي  
  / حتا العقول 
  فسري اإلمام احلسن العسكري   منسوب إ  اإلمام العسكري / 
 فسري العياشل / للعياشل  
 فسري القمل / لعلل بن إبراهيم القمل  
 فسري  رات الكوي: للفرات الكوي  
  هة النواظر  نبي  اخلوا ر ونث 
  ثواب األآمال وآقاب األآمال / للشيخ الصدو 
  جامع األ بار 
 مجال األسبوع / للسيد ابن  اووح 
 صائص األئمة / للسيد الرضل  
 دآائم اإلسيم /للقاضل النعمان 
 الدآوات: للراوندي 
  ديوان اإلمام آلل  منسوب ألمري الؤمنى / 
 روضة الواآظى / للفتال النيشابوري 
 ة البحار: للمحدك القملسفين 
 شرح  ج البيغة: تبن أ  احلديد 
 شرح منظومة السبثواري / لإلمام الشريازي 
 شواهد التنثيل / للحا م احلسكاين 
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  فات الشيعة / للشيخ الصدو  
  ب النيب   
 آد  الداآل 
  آلل الشرائع / للشيخ الصدو 
   آوامل العلوم  جملد  ا مة الثهرا مدرسة اإلمام الهدي : للبحراين  حتقيق. 
  آيون أ بار الرضا 
 غرر احلكم ودرر الكلم / لآلمدي 
 غوايل الل ايل 
 الءيبة: للشيخ الطوسل 
  بائل األشهر الثيثة / للشيخ الصدو  
 ق  القرهن  
 رب اإلسناد  
 صص األنبيا : للجثائري  
 تاب سليم بن  يت: لسليم بن  يت اهلييل  
 شا الريبة  
 لل شا الءمة / لإلرب 
 شا اليقى / للعيمة احللل  
 فاية األثر / للخثاز القمل  
  1222 لمة اهلل: آلية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي  ت  
  مال الدين / للشيخ الصدو  
 نث الفوائد / للكراجكل  
 يا ينظر اإلسيم إ  السجى / لإلمام الشريازي  
 تحتجاج / للطربسل 
 لسان العرب / تبن منظور 
  أ ر السلمون / لإلمام الشريازيلارا  
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 متشاب  القرهن / تبن شهر هشوب الازندراين 
 مثري األحثان 
  مسائل آلل بن جعفر 

 مستدرك الوسائل / للنوري 
 مستطر ات السرائر 
 مشكا  األنوار 
 مصاد ة األ وان 
   مصباح الشريعة: منسوب إ  اإلمام الصاد 
 مصباح الكفعمل: للشيخ الكفعمل 
 تهجد / للشييخ الطوسلمصباح ال 
  معاين األ بار / للشيخ الصدو 
 مكارم األ ي  / للطربسل 
 ممارسة التءيري إلنقار السلمى / لإلمام الشريازي 
   من ت حيبره الفقي 
 منية الريد / للشهيد الثاين 
 مهج الدآوات 
  حنو يقظة إسيمية / لإلمام الشريازي 
 و عة  فى / لنصر بن مثاحم 
 لإلمام الشريازي 4-1  اريخ العامل جوألول مر  ي / 
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 189 .......................................... عل  أهبة االستعدا 
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 267 ............................... الشيطان وسياسة الدطوة خطوة

 269 ....................................... التصر  في ملك الغير

 271 ............................................. رة الحقوقمصا 

 274 ................................................. جواز الخناية

 275 ............................................ حرمة نقض العهد

  ...................................... 278وجوب إحياء أمرهم 

  ................................ 280التفاعل م  مصاب الزهراء 
 286 .............................................. المسارعة للشر

 289 ................................................ تبرير المعصية

 291 ............................................... مثلث المعصية

 293 ............................................ السقو  في الفتن

 294 ...................... مصا ر كيعية في قصة حرق الباب و... 

 302 ....................... سنية في قصة حرق الباب و...  مصا ر

 311 ........................................ الخفر موضوعا وحخما

 316 ....................................... نافنة نحو العالم اآلخر



 

 321 

 323 ................................................. جم  القر ن

 324 .......................................... عدم تحريف القر ن

 324 ............................................... حجية الختاب

 326 ............................................. القر ن كالشمس

 328 .............................................. اهحخام الزاهرة

 329 ......................................... من العالما  القر نية

 334 ........................................... من النواهي اإللهية

 335 ........................................... ومن اهوامر اإللهية

 337 .................................... من مميزا  القانون اإللهي

 338 ............................................ هجر القر ن وتركه

 339 ......................................... اتباع من هجر القر ن

 341 ............................................. الرغبة عن القر ن

 343 ........................................... الحخم بغير القر ن

 350 ................................................. أقسام الظلم

 353 ................................................. أ ول الدين

 358 ............................................... الطريق إل  اهلل

 359 .............................................. الدالفة والظلم

 364 ....................................... الحيطة من أهل الباطل

 365 ................................................. أقسام المخر

 367 ............................................ اإلعانة عل  اإلثم



 

 324 

 368 ................................... التفخيك بين الظلم والظالم

 370 ............................................ بفعل الظالمالرضا 

 371 .......................................... تقوية كوكة الظالمين

 373 ......................................... ما يؤ ي إل  الغص 

 375 .................................... االستجابة لهتا  الشيطان

 377 ................................. التحنير من مساوا الشيطان

 381 ............................ مقتض  اه ل في هتا  الشيطان

 382 .............................................. إطفاء نور الدين

 383 ............................................ الدين جلي واضح

 384 ............................................. هل للدين أنوار؟

 387 ......................................... محرم إلغاء سننه 

 390 ............................................ هل المخر محرم؟

 392 ...................................... حسن الحنر واالحتيا 

  ..................................... 393حرمة إرا ة الشر بهم 

 395 .................................. من هم أهل بيت النبي )ص(

 396 ................................................ اهسبا  أبناء

 397 ..................................... وجوب الصبر في الجملة

  ....................................... 398إحياء ًالمة الزهراء 

 403 ........................................ مما يستح  للمظلوم

 404 ......................................... المظلوم والرأي العام



 

 323 

 405 ..................................................  بر القائد

 406 ........................................ أسلوب مواجهة الطغاة

 409 .......................................... الساكت عل  الظلم

 410 ................................................ تطويق الباطل

 412 ................................... مت  يجوز النقل بالمضمون

 412 .............................................. الحخم بفسقهم

 413 .......................................... أحخام اهلل ال تتبدل

  .................................. 414ال يجوز القول بعدم إرثها 

 414 ......................................... ابتغاء حخم الجاهلية

 416 .................................. ال أحد أحسن من اهلل حخما  

 418 .................................... ال حسن في غير حخم اهلل

 422 ...........................................   الدعوةمن أسالي

 425 .......................................... من مصا ر التهميش

 431 ...................................................... الفهرس

 
 

 


