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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن، ابرئ اخلالئق أمجعٌن، ابعث األنبياء وادلرسلٌن، مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب القاسم 

ية على ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبٌن الطاىرين األبرار ادلنتجبٌن، سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة الدائمة األبد
 أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.

 الصراط ادلستقيم يف مواجهة احلكومءت الظءدلة
(4) 

َراَط ادلُستَتِقيمَ )قال هللا العظيم يف كتابو الكرمي:  تَراِيم ُمْستَتِقيً ء تَتءعَِّوُاو ُ )وقاال لال ا:او:  (ٔ)(اهِدََن الصِّ ِِ ا  ََ يف و  (ٕ)(َوَأنَّ َهت
 .(َسِويِلهِ  َعن ِبُكمْ  تَتتَتَفرَّقَ  السُُّولَ  عَتتَِّوُاواْ  َولَ )مقابل الصراط ادلستقيم تقع السبل 

تتًة عَتتْدُعوَن ِلََّ النَّتتءِر َوعَتتتْوَم اْلِقَيءَمتتِة َل عُنَصتتُروَن ن َوَأعْتوَتْانَتتءُهْم يف )مااا ركااره تعاااىل بقولااو: وماان أىاام ساابل ال ااالل  َوَجَاْلنَتتءُهْم َأِم َّ
 َِ َن اْلَ ْقُووِحٌنَ َه نْتَيء َلْاَنًة َوعَتْوَم اْلِقَيءَمِة ُهم مِّ  (ٖ)(ِ  الدُّ

 ادلستقيم من بصءمر النور يف آعة الصراط
ان مفارةة )الصاراط( لتال موقعااً  اديد األ ياة يف ولنتوقف يف البداية عند بصًنة قرآنية ىاماة يف آياة الصاراط ادلساتقيم لنقاول: 

ادلفارةات )الطرياق( لاان الصاراط  تلا  ومان  ،زىا علاى ساائر ادلفارةات ادل اارعة وادل اا ةها ولراةهتا ومتيّ ىذه اآلية الكردية خلصوصيت
 .كما لسروه يعين )الطريق(

 دلءذا )الصراط( وليس )الطرعق(؟
 ولكن دلارا مل يقل لل ا:و )اىدان الطريق ادلستقيم( مع ان الطريق مفرةة واضحة للّية الداللة وادلعىن؟

مان للياات عظماة القارآن الكارمي وبعار أسارار إعجاا ه  لانبااً األسباب والعلل احملتملة اآلتية لانناا سنكت اف  نتدبر ونتفّكر يفوعندما 
 بنحو مذىل، وديكننا ىهنا اإل ارة إىل بعر ما خيطر ابلبال من العلل ادلطروحة على ساحة البحث والتحليل: ،الكلماتانتقاء يف 

 يءً وننااً من الوطون)الصراط( حت ل لراثً اترخي
 وادل امٌن والدالالت.أواًل: ألن كلمة )الصراط( لمل إراثً اترخيياً وتستبطن كنزاً من البطون 

 تعلق مفرةة )أىدان(  ا، متاماً.مع تناسب حبيث تاثنياً: ألن كلمة )الصراط( ليط  ا ىالة من اإل ام، 
 الوحدة والتفرة. راتِيُّوُ شلا يست م منو ان الصراط  ا،ذل  ذلا من لفظها وال مجعاثلثاً: ألهنا ال مثىّن 
 وتوضيح رل : 

الذي يكتنازه )الصاراط( يت اح عاق إلقااء نظارة ساريعة علاى ماا ركاره اللروياون يف مفارةة الصاراط ادلعريف اخلزين التارخيي ان  -ٔ
 :لقد ركروا لقو اللرة، علمعلى ضوء  ومناق تو

 زدراد اللغوعون: الصراط عاين: الولع وال
ُاوُ  سارَ ) َُ ط؛ واْنَساَرَط ال ياْيُء يف سرط: َسِرَط الطعاَم وال يَء، اِبْلَكْسِر، َساَرااً وَساَرااانً: بَِلَعاو، واْساتَاَرَاو واْ َةَرَةه: ابْاتَاَلَعاو، َواَل 

                                                           

 .ٙ( سورة الفالة: آية ٔ)
 .ٖ٘ٔسورة األنعام: آية  (ٕ)
 .ٕٗ-ٔٗسورة القصص: آية  (ٖ)
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ْسااَرُط: البُاْلُعااوم، َوالصياااُة لُرَااٌة. وال
َ
ااْرَوُط: َحْلِقااو: ساااَر ِليااِو سااًْناً سااْهاًل. وادلِْسااَرُط وادل ااراِايُّ والسِّ . والسُّ ااًنَايفِّ ااْرواُط: اأَلُكااول؛ َعااِن السِّ سِّ

َتلِاُع ُكالِّ َ اْيٍء، َوُىا َتِلُعاُو. َوقَااَل اللِّْحيَااِ:ُّ: َرُلاٌل ِساْرِاٌم وَساْرَاٌم يَاباْ َويف اْلَمثَاِل: اَل َتُكاْن  ..َو ِماَن االْساَتاط.اليِذي َيْسََتُِط ُكلي َ ْيٍء يَاباْ
رارتِو َكَما يُاَقاُل َأْ كَ ُحْلواً لتُ 

َ
ْيُت الريُلَل ِإرا أَ لتو َعميا َيْ ُكوُه. ْستَاَرَط، َواَل ُمرّاً لتُاْعقى، ِمْن قَاْوذلِِْم: َأْعَقْيُت ال يْيَء ِإرا أََ ْلَتو ِمْن ِلي  دل

ٌَ ُسااَرٌط وَسااَرااٌن: ك َ  نااو َيْسااََتُِط ا.ااْري. َوَسااْيٌف ُسااراٌط وُسااراِايم: قَاااِاٌع دَيُااّر يف َوَرُلااٌل ِسااْرِايٌط وُسااَرٌط وَسااَرااٌن: َليِّااُد الليْقااِم. َولَاااَر
 ََتُِط ُكلي َ ْيٍء يَاْلَتِهُمو...ال يريبِة ك َنو َيسْ 

اا  اااَرعة، وِإن َكانَااِت السِّ
ُ
اارَاِط، َوالصياااِة َأعلااى ِلَمَكاااِن ادل ااراط لُرَااٌة يف السِّ ااِبيُل اْلَواِضااُح، والصِّ ااراُط: السي َي اأَلصاال، وقرَأىااا ٌُن ِىااوالسِّ

ٌِن، َوَمْعىَن اآْليَِة ثَابِّْتنا َعَلى ادلِْنهاج اْلَواِضِح؛ َوقَاَل َلرِيٌر:  يَاْعُقوُب اِبلسِّ
وارُِة ُمْسَتِقيم

َ
 أَمًُن ادلؤمنٌَن َعَلى ِصراٍط، ... ِإرا اْعَوجي ادل

اوارُِة: الطُّااُرُإ ِإىل اْلَماااِء، َواِحااَدتُاَها َمااْورِةٌة. قَااَل ا
َ
ااٌَن، ِإرا َكانَااْت ُمَقدَِّمااًة مُثي َلاااَءْت بَاْعااَدَىا وادل ون السِّ ْلَفاارياُء: َونَاَفااٌر ِمااْن بَاْلَعْنااق يصاًنِّ

ٌُن َصاًةا ِو الصيْوُت، لَاَقَلَبِت ااَاٌء أَو قَاٌف أَو َغٌْنٌ أَو َخاٌء، َصاًةا َوَرِلَ  َأن الطياَء َحْرٌف َتَ ُع ِليِو ِلَساَنَ  يف َحَنِكَ  لَايَاْنطَِبُق بِ  لسِّ
اارَاَط، قَاااَل: َوِىااَي ُصااوَرتَاَها ُصااوَرَة الطياااِء، َواْسااَتَ فُّوَىا لَِيُكااوَن اْلَمْ اارُِج َواِحااًدا َكَمااا اْسااَتَ فُّوا اإِلْةغااام، َلِمااْن َرلِااَ  قَاااوْ  اارَاَط َوالسِّ ذُلُُم الصِّ

  .(ٔ)اِبلصياةِّ لَُرُة قُاَرْيٍش...(
لساااراط مث اهنااام لساااروا الساااراط ابالباااتالي واال ةراة كماااا يقاااال سااارط الطعاااام إرا بلعاااو لهاااؤالء يااارون ان الصاااراط ىاااي ابألصااال ا

 !واسَتات الطعام إرا ا ةرتو، و:يت الطريق صراااً ألنو يبتلع سالكو أو ألن سالكو يبتلعو
اارَاُط: الّطريااق ادلستسااهل، أصاالو ماان: ، لقياال: ِساارَاٌط، تصااّورا أنااو َسااَرْاُت الطعاااَم و رةتااو: ابتلعتااو قااال الراغااب يف مفرةاتااو: )السِّ

 يبتلعو سالكو، أو يبتلع سالكو، أال ترى أنو قيل: قتل أرضا عادلها، وقتلت أرض لاىلها، وعلى الّنظرين قال أبو متام:
  (ٕ)(وْ بُ اكِ سَ  لُّ هَ ناْ ياَ  نِ زْ مُ اال اءُ مَ ا وَ اىَ ... رعَ  ةً بَ قْ حِ  َرَعْتُو الفيايف بَاْعَدَما كانَ 

راكااب علااى لااواة أو يف ساايارة مساارعة مااثاًل لانااو إرا نظاار أمامااو إىل األرض لانااو خيياال إليااو ان الساايارة ال : انالولااو ليااوأقااول: 
أو ان الناظر من بعيد أو من عّل إرا رأى الراكب أو ادلا ي يف الطريق يبتعد رويداً رويداً حىت  ،تبتلع األرض لسرعة اّيها من لتو

 خيتفي لك نو يست عر ان الطريق قد ابتلعو!
وبعبااارة أخاارى: كمااا ان ابااتالي الطعااام يت اامن مااروراً للطعااام ماان الفاام إىل احللااق واحلنجاارة وادلرئااي واختفاااءه كااذل  السااائر يف 

 .الطريق لانو يذىب ليو إىل ان خيتفي
: )سارط: الساٌن والاراء والطااء أصاٌل صاحيح واحاد، يادلُّ علاى َغيباة يف َماّر وَرىااب. مان رلا  :قال يف معجم مقاايي  اللراةو 

اراط م اتقم مان رلا ، ألني الاذاىَب لياو يرياب غيباَة  َسَرْات الطّعام، إرا بَِلْعتو؛ ألنيو ِإرا ُسِرَط غاب. وبعُر أىال العلام يقاول: السِّ
 (ٖ)الطعام الاُمستَاَرط(

 عليه السالم الصراط نل ة من اإلرث اإلبراهي م -ادلنءقشة: أ
سااارط وال ان معنااااه اناااو يساااَتط ادلاااارة ويبتلعهاااا أو ادلاااارة مااااةة ولكااان الظااااىر ان رلااا  لاااي  ابلصاااحيح وان الصاااراط لاااي  مااان 

                                                           

 . ٖٖ٘ص ٚم، جٜٕٓٓ، ٕبًنوت، ط –ابن منظور، لسان العرب، ةار الكتب العلمية  (ٔ)
 .ٖٛٛوالن ر، ص الراغب االصفها:، مفرةات الراغب االصفها: مع مالحظات العاملي، ةار ادلعروف للطباعة (ٕ)
 .ٕ٘ٔص ٖأبو احلسٌن أمحد بن لاَر بن  كراي، معجم مقائي  اللرة، من ورات مكتب التبليغ اإلسالمي التابع للحو ة العلمية يف قم، ج (ٖ)
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 ى رلرة تقارب احلروف يف الكلمتٌن.علوىو مبيّن ف واضح والتهاة حدسي ال ةليل عليو تسَتاو وتزةرةه! لذل  تكلّ 
اعت كماا ان )الصراط( ىاي مفارةة مان إرث األةاين اإلبراىيمياة وان ىاذه الكلماة كانات رلهولاة لادى قاريش إر ضا :والصحيح ىو

وعلاى الارغم مان ان  !وحيث ولدوىا قريبة من سارط تو اوا اهناا ىاي! بال نطقوىاا ابلساٌن أي ااً  ،ضاعت الكثًن من معامل ةاينة إبراىيم
 صلدىم ي عون سيناً لوقها إ ارة إىل اهنا ابألصل سٌن! وىو التهاة غريب. ناالكتابة يف القرآن الكرمي ىي ابلصاة ولكن

نص على اهنا )َوِىَي اِبلصياةِّ لَُرُة قُاَرْيٍش اأَلّولٌن اليِِت َلاَء ِ َاا اْلِكتَااُب، قَااَل:  (ٔ)ا ركرانه ان بعر اللرويٌنويكفينا ةلياًل على م
 كما لاء يف لسان العرب.  (ٕ)َوَعاميُة اْلَعَرِب َلَْعُلَها ِسيًنا(

، ويكاون نطاق العارب ة مراسايل الثقاات ادلعتمادة(والظاىر حجية نقل خقاء اللرة يف مثل رلا ، كماا لصالناه يف كتااب )حجيا
ماع اناو التهااة عقلاي يف أمار تو اوا ان )الصاراط( ىاو )الساراط( حيث مل ُدوىا ابلصاة يف لرتهم لاهنم للصاة ابلسٌن تو اً منهم 

 نقلي زلر.
تَراَط ادلُستَتِقيمَ )وعلى رلا  لالظااىر ان الصاراط يف  ءت يف الدايناة اإلبراىيمياة علياو وعلاى نبيناا قاد ركار ألهناا مفارةة لاا (اهتِدََن الصِّ

ىاااو الصاااراط ادلساااتقيم  دمحم صااالى هللا علياااو والاااو وسااالملت اااًن ليماااا ت اااًن إىل ان اإلساااالم الاااذي لااااء باااو الرساااول ادلصاااطفى  ،وآلاااو الساااالم
وان صاااراط هللا تعاااىل علاااى امتااداة اترياااا الب اار ىاااو صااراط واحاااد مسااتقيم يف أصاااولو  علياااو السااالمالااذي أر ااد إلياااو أبااو األنبيااااء إبااراىيم 

قُتتْل )ديكاان اسااتنباط رلاا  ماان بعاار اآلايت األخاارى كقولااو تعاااىل:  وقواعااده وإن كااان شلااا يتكاماال يف أحكامااو وتفاصاايلو. ولعلااوأسسااو و 
لَّتتتَة ِلبْتتتتَراِهيَم َحِنيًفتتتء تتتَراٍط مُّْستتتَتِقيٍم ِدعنًتتتء ِقَيً تتتء مِّ ِِ وادلعاااىن،  وإن كاااان ظاىرىاااا ادلعاااىن ال اللفااال خاصاااة وال اللفااال (ٖ)(ِلنَّتتتيِن َهتتتَداِِ َرَلِّ ِلََّ 

 لتدبر.
 نوع لهبءم، تنءسب )أهدَن( الصراط تيه -ب

آخر الختيار كلمة )الصراط( وىي ان ليو، كما ظهر من البحث اللروي اآلنف، نوعاً من احتمايل ومن رل  يظهر ولو  -ٕ
رف النااَ الصاراط ادلساتقيم اال ام يف نف  اللفل كما ان ليو نوعااً مان اال اام يف راتاو لاذا احتااج إىل مر اد مان الساماء إر ال يعا

اإلثبااات قااد اااابق عااامل عااامل يكااون ذل  بااماان قباال هللا تعاااىل لاحتاااج الصااراط اإلذلااي إىل ىدايااة رابنيااة، ل مبعااوثٌن عاااةة إال برساال
الثباااوت ويكاااون لياااو إ اااارة خفياااة إىل اناااو كماااا ان الصاااراط يف لفظاااو لهلاااو قاااريش لكاااذل  ىاااو يف مصاااداقو ولاااوىره لاحتااااج إىل 

عَن َأنَا تتَ  )ابهلل تعاااىل ابلقااول بصاادإ وإخااالص  االسااتعانة َِ تتَراَط الَّتت ِِ تتَراَط ادلُستتَتِقيَم ن  َك َنْستتَتِاٌُن ن اهتتِدََن الصِّ َك نَتْاوُتتُد وِلَّيَّ ِلَّيَّ
 .(َعَليِهْم َغًِن ادلَغُضوِب َعَليِهْم َوَل الضَّءلٌِّنَ 

 عكس الطرعق ،ل مثىن للصراط -ج
ان القاارآن الكاارمي مل  ت  –وكمااا ساابق  – عكاا  الطريااق والساابيل، ولااذا صلااد ،وال مجااع ان الصااراط ال مثااىن لااو ماان لفظااو -ٖ

َوَأنَّ )قاال تعااىل:  ركار السابل،بتثنية أو مجع للصراط أبداً بال حياث ولاب ان ياذكر مقااباًل للصاراط مل ياذكر الصارااات ماثاًل بال 

                                                           

 كالفرّاء مثاًل.  (ٔ)
 .ٖٗ٘ص ٚم، جٜٕٓٓ، ٕبًنوت، ط –ابن منظور، لسان العرب، ةار الكتب العلمية  (ٕ)
 .ٔٙٔسورة األنعام: آية  (ٖ)
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َراِيم ُمْسَتِقيً ء تَءعَِّوُاوُ  َوَل عَتتَِّوُاوْا ال ِِ ا  ََ  .(ٔ)(سُُّوَل تَتتَتَفرََّق ِبُكْم َعن َسِويِلهِ َه
ورلاا  يسااتبطن ةاللااة أخاارى أي اااً وىااي ان الصااراط واحااد وال ديكاان ان تكااون ىنااا  صاارااات مسااتقيمة! لكمااا ان هللا تعاااىل 

ا يؤكاد حاديث التفرة والوحدة! ورلا  ىاو ما وال اث: لو! لك هنا تفيد ان الصراط راتيّ  (ٕ)واحد)أحد( ال اث: لو كذل  )الصراط( 
 الفرقة النالية من بٌن ثالث وسبعٌن لرقة لان م مونو ديكن ان يع د مبثل ىذه اآلية القرآنية الكردية.

وسي يت ركر بعار  ،لهذه بعر الولوه احملتملة وراء السر يف اختيار مفرةة الصراط بدياًل عن الطريق والسبيل يف اآلية ال ريفة
 الولوه األخرى إبرن هللا تعاىل.

 وصءمر يف آعة الصراطالن م
ان ادلراة من اذلداية يف اآلية الكردية قد يكون ىو اذلداية يف مرحلة الِعّلة ادلبقية ليكون الطلب الباً لدديوماة اذلداياة ) :سبقوقد 

الااب يتعلااق  واسااتمراريتها لهااو الااب يتعلااق ابذلدايااة يف عمااوة الاازمن وامتداةاتااو، وقااد يكااون الباااً للمراتااب العليااا ماان اذلدايااة لهااو
اب.انب الكيفي وةرلات اإلديان واذلداية واالىتداء، وقد يكون الباً للهداية التكوينية بعد الت ريعية الِت تعين اإليصال للمطلوب 
ال رلاارة إراءة الطريااق، وقااد يكااون الباااً للهدايااة حبسااب للياهتااا يف ادلفاارةات ادلتجاادةة وادلصاااةيق ادلسااتحدثة، والكااالم اآلن ياادور 

 القسم الرابع لنقول: حول
 دوامر اذلداعة يف ادلفردات ادلتجددة

 ان اذلداية لدى موالهة ادلصاةيق ادلتجدةة وادلفرةات ادلستجدة، ذلي رات ةوائر عديدة:
 الدائرة األوىل: ةائرة األحكام.

 الدائرة الثانية: ةائرة ادلوضوعات.
 الدائرة الثالثة: ةائرة النظرايت العامة.

 ة: ةائرة القياةة اإلسالمية.الدائرة الرابع
 وىنا  ةوائر أخرى أي اً: (ٖ)الدائرة اخلامسة: ةائرة األةلة واحلجج والقاىٌن(

 اذلداعة يف دامرة ادلواقف ادلتجددة -6
 الدامرة السءدسة: دامرة ادلواقف.

  ادلصًنية منها. صةادلواقف الصعبة خاكالة احلالة إىل ىداية هللا تعاىل وتسديده يف   أبم ّ لان اإلنسان يكون 
 ادلوقف من احلكومءت ادلستودة اجلءمرة

يُعاّد علاى امتاداة  والاذيومن أىم ادلواقف الِت تق  ليهاا األ ياة البالراة للهداياة اإلذلياة ادلبا ارة، ادلوقاف مان احلكوماات ا.اائرة 
والوظائف ة متتل  األموال وادلناصب إن مل يكن األصعب على اإلاالإ.. رل  ان احلكومات ادلستبد ادلواقف التاريا من أصعب

 ،تساحقو باال رمحاة لان مبقادورىا انومن يقف أمامها  ،مجهوراً عري اً من الروغاء الذين ينعقون مع كل انعقمتتل   كماواإلعالم  
                                                           

 .ٖ٘ٔسورة األنعام: آية  (ٔ)
 تالحل الدقة يف تريًن أحد إىل واحد. (ٕ)
 (.ٕٛٚرالع الدَر ) (ٖ)



 ه3412مجءدى اآلخرة  92 رباء ..األ.............................................................( 972)والتدبر  التفسًندروس يف 

5 
 

 وابسم اإلسالم احملمدي األصيل: يقتلونو بسالح ال رعيةولوإ رل  لاهنم قد بل 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وَن  َِن قُِتلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ  ول َّ  ءوُعَكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ِّ

 

 قَتَتلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا بِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ  التَّكوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتًَن َوالتَّهلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيال 
 

 احملارابو من ادلناق  ،لهم ديتلكون العصى الرليظة وا.زرة احللوة! وديتلكون ان حيرموا من ينهاىم عن ادلنكر ولو أببسط العبارات
  غًن رل .ادل اركة يف احلياة العامة إىل بل وأي نوي من أنوايالتجارة و أو السفر واحل ر  والت ليف، والتدري 

 لذل  لان من الطبيعي ان يصاب األكثر ابلرعب حىت من رلرة التفكًن يف مقارعة احلاكم ا.ائر.
 ماءدلت وأحكءم يف الاالقة ابحلكءم

  .الظامل –معاةلة ادلظلوم  اذلامة الِت لكمحكام العامة واألقواعد بعر ال ارة إىل اإل ال روريوعلى ضوء رل  كان من 
لكالة الطالب الكارام والعلمااء واأللاضال ولكالاة ادلثقفاٌن واألابااء وادلهندساٌن والصاحفيٌن وا.اامعيٌن ولعاماة واحلديث مولو 

الناَ أي اً، لان امتحان العلماء وادلثقفٌن وعامة الناَ مع احلكام الظلمة والسالطات ادلساتبدة عساًن  اديد وماا أكثار مان ساقط 
عَن ا)يف ىذا االمتحان الصعب لقد قال تعاىل:  َِ رَُنوا َأن عَتُقولُتوا آَمنَّتء َوُهتْم َل عُتْفتَتنُتوَن ن َوَلَقتْد تَتتَتنَّتء الَّت مل ن َأَحِسَب النَّءُس َأن عُتتتْ

ََِدُقوا َولَيَتْاَلَ نَّ اْلَكءِذِبٌنَ  عَن  َِ ط رساول بل بلغ األمر ابلنااَ إىل ةرلاة إىل ان يتظااىروا علاى ساب (ٔ)(ِمن قَتْوِلِهْم تَتَليَتْاَلَ نَّ اَّللَُّ الَّ
هللا وأعظم خالئق هللا يف رل  العصار متسالحٌن بساالح ال ارعية الكارباة الاِت أضافاىا أمثاال )عمارو بان ساعد و ابث بان ربعاي( 

 : )خرج عن حّده لقتل بسيف لّده(.عليو السالموأضرا م حىت ورة بفتوى  ريح القاضي: انو 
 ادلظلوم أقوى من الظءمل دام ءً  -3

عَتتتْوُم ))رلاا  ان لوقهمااا هللا تعاااىل تعاااىل وقااد ورة  ؛الظااامل ةائماااً وإن باادأ الظااامل منتصااراً  ان ادلظلااوم أقااوى ماان ت تتن ادلاتتءدلت:
 (ٕ)((اْلَ ْظُلوِم َعَلى الظَّءملِِ َأَشدُّ ِمْن عَتْوِم الظَّءملِِ َعَلى اْلَ ْظُلومِ 

َهء َعْوَنً ِللَّ اَّللََّ َعاَّ َوَجلَّ َمء ِمْن َمْظِلَ ٍة َأَشدَّ ِمْن َمْظِلَ ٍة َل يَِ ))قَاَل:  عليو السالموَعْن َأيب َعْبِد اَّللِي  َِءِحوُتَهء َعَليتْ  (ٖ)((ُد 
ا ِلنَّ اَّللََّ َعاَّ َوَجلَّ َأْوَحى ِلََّ َنِبٍّ ِمْن َأنِْوَيءمِتِه يف َمَْلَكتِة َجوَّتءٍر ِمتَن اجْلَوَّتءرِعَن َأِن امْتِ  َهت))قَاَل:  عليو السالموَعْن َأيب َعْبِد اَّللِي  ََ

َء اْستتَتْاَ ْلُتَ  لَِتُكتفَّ َعتينِّ اجْلَوَّءَر تَتُقْل لَ  َءِذ اأْلَْمَواِل َوِل َّ َمءِ  َواّتِّ تَواَت اْلَ ْظلُتوِمٌنَ ُه ِلنَّيِن مَلْ َأْستَتْاِ ْلَ  َعَلى َسْفِ  الدِّ ِْ ِِّ مَلْ  ؛َأ تَتِِ
 (ٗ)((َأدَْع ُظاَلَمتَتُهْم َوِلْن َنءنُوا ُنفَّءراً 

تيَ   عليته الستالمَضتَر َعِلتمَّ بْتَن احْلَُستٌْنِ َل َّء حَ ))َقاَل:  عليو السالمَعْن َأيب َلْعَفٍر و  ِِ تْدرِِ   َّ قَتءَل: ََّي بُتتيَنَّ ُأو َِ ت َّيِن ِلََّ  ََ اْلَوتَتءُة 
ءِِ ِبِه َأَل  َِ َك َوظُْلَم َمْن َل َيِدُ  عليه السالمِبَء َأْو َِءُ  ِبِه، َقءَل: ََّي بُتيَنَّ ِلَّيَّ ترًا ِللَّ  ِحٌَن َحَضَرْعُه اْلَوَتءُة َوِبَء ذََنَر َأنَّ َأاَبُ  َأْو ِِ َعَلْيتَ  ََن

 (٘)((اَّللََّ 
 ادلء ت ناه بسهم،  عليه السالمدلن رمى اإلمءم احلسٌن  عقوبة غرعوة

                                                           

 .ٖ-ٔسورة العنكبوت: آية  (ٔ)
 .ٔٔ٘قم، ص –السيد ال ريف الرضي، هنج البالغة، ةار اذلجرة للن ر  (ٕ)
 .ٖٖٔص ٕاهران، ج –ثقة اإلسالم الكليين، الكايف، ةار الكتب اإلسالمية  (ٖ)
 .ٖٖٖص ٕاهران، ج –ثقة اإلسالم الكليين، الكايف، ةار الكتب اإلسالمية  (ٗ)
 .ٖٖٔص ٕاهران، ج –ثقة اإلسالم الكليين، الكايف، ةار الكتب اإلسالمية  (٘)
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بساهم لحاال  علياو الساالموقد لاء يف التاريا أن بعر الظلمة من ليش يزيد وبن  اية وعمرو بن سعد رماى اإلماام احلساٌن 
على األرض وقد غطت ةماؤه الطاىرة بدنو الزاكي  بينو وبٌن ان ي رب ادلاء، والظاىر ان الق ية كانت حٌن سقط سيد ال هداء

 ،مباء لي رب لرماه رل  اللعٌن بسهم لحال بينو وبٌن  رب ادلاء بار السماوات واألرض لجاءه أحدىموكان على و   اللقاء جب
 .ئو(ضمِ أقائاًل )اللهم  عليو السالملدعى عليو اإلمام احلسٌن 

َوقَتتءَل رَبُُّكتتُم )الاادعاء ال زلالااة يسااتجاب لقولااو تعاااىل:  لكاانّ  ،اىل أللاالٍ يااؤخره هللا تعاا اوبعاار األةعيااة ساارعان مااا تسااتجاب وبع ااه
كااان يصايح شلااا حااىت اناو  لااابتلي مبارض غرياب  ،وكااان ىاذا الادعاء علااى رلا  الظااامل شلاا أسارعت إليااو اإللاباة ((ٔ)(اْدُعتوِِ َأْستتَتِجْب َلُكتمْ 

مان ال ادة يف بطناو  وكاان الاقة يف ظهاره واحلارّ  ،قوةة ال اديد يف ظهارهتملكاو مان الاييست عره من احلرارة ال اديدة يف بطناو ومعدتاو وشلاا 
ي اااعون خلاااف ظهاااره  كاااانوااهنااام كاااانوا ي اااعون الاااثلج علاااى بطناااو ويسااالطون علاااى بطناااو ادلاااراوح ومل يكااان ينتفاااع منهاااا ب ااايء! كماااا   حاااىت

 !ال يترًن أبداً  على  دتوَ القة القار ومع رل  كان لكن و حيَتإ  ظهرهادلصطلى ومجرات النًنان ادلتوقدة حىت يكاة 
لكاان ي ارب مبقادار ماا ي اربو  ،والسويق ىنا يراة بو ادلاء مع احلليب شلزولاً  ،كان يؤتى بسويق كثًن لداً إضالة إىل رل  لقد  

وكاان ي ارب وي ارب وي ارب حاىت انقاّد  !مخسة أ  اص وىو مع رل  يصيح )اسقو:! اىلكاين العطاش!( وكاان ال ُدياو  ايئاً 
 .لهذه معاةلة من ادلعاةالت ر كما ينقّد البعًن!بطنو وانفج
 الت عر للحءنم الظءمل، من الكوءمر -9

علاى اخاتالإ األعاذار للظاامل  جَ رَ لان بعر النااَ ةَ  ، حرام بل ىو من أ ّد احملرمات،التقير للظامل واحلاكم ادلستبد ومن األحكءم:
ماان ظالمااات  و مؤمناااً ُحااب  ألنااو ةالااع عاان ظالمااةحلااق وهنااى عاان ادلنكاار أنااو نطااق ابباادل االنتصااار للمظلااوم لااعرا رأى عادلاااً سااجن أل

الذي يقاري الظامل ولاو بنهاي عان ادلنكار وان  !!و(چوابللهجة الدارلة )صو  ،والعتب عليو ()احلق عليوأن الناَ، بّرر للظامل ولو مبقدار 
 قد حفر ققه بيديو لمارا تتوقعون مّنا!وأمر ابدلعروف لانو قد خالف القانون وعّرض نفسو للسجن واألرى لهو الذي 

ُ َعَلْيِه َمْن َعْظِلُ هُ )) َر ظَءِل ءً ِبظُْلِ ِه َسلََّط اَّللَّ ََ  ((َمْن َع
اناو  مالساال وعليالقد ورة عان أيب عباد هللا  ،يعذر الظامل بظلمو، يف الدنيا قبل اآلخرةدلن العقوبة  قد أعدّ والرريب ان هللا تعاىل 

َر ظَءِل تتءً ِبظُ ))قااال:  ََ ُ َعلَتتى ُظاَلَمتِتتهِ َمتتْن َعتت ََُْجتتْرُ  اَّللَّ ْن َدَعتتء مَلْ َعْستتَتِجْب لَتتُه َومَلْ  ُ َعَلْيتتِه َمتتْن َعْظِلُ تتُه تَتتِِ لاااألثر  (ٕ)((ْلِ تتِه َستتلََّط اَّللَّ
ولاوإ رلا   ،وإعاذاره الظاامل يف ظلماوللمظلاوم الوضعي دلن يعذر الظامل يف ظلمو ىو ان يسالط هللا علياو مان يظلماو لازاء خذالناو 

 جملرة انو أعذر ظادلاً يوماً ما يف ظلمو!ورل  ال يعطيو هللا ألراً رغم وقوعو مظلوماً مع ان ألر ادلظلوم عظيم  لانو
ُ َعاَّ َو َجلَّ َعَلْيِه َمْن َعْظِلُ ُه ِبِْثِلِه َأْو َعَلى وُ  عليه السالمَعْن َجْاَفِر ْبِن ُُمَ ٍَّد ))و لْتِدِ  قَءَل َمِن اْرَعَكَب َأَحداً ِبظُْلٍم بَتَاَث اَّللَّ

 (ٖ)((َأْو َعَلى َعِقِوِه ِمْن بَتْاِد ِ 
 لهذا حكم من األحكام مع بعر آاثره الوضعية.

 اآلاثر األخروعة إلعءنة الظءمل: -1

                                                           

 .ٓٙسورة غالر: آية  (ٔ)
 .ٖٖٗص ٕاهران، ج –ثقة اإلسالم الكليين، الكايف، ةار الكتب اإلسالمية  (ٕ)
 .ٖٕٚىا، ٙٓٗٔقم،  –ثواب األعمال، ةار الرضي للن ر ال يا الصدوإ،  (ٖ)
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َوَعلَتى اْلوَتءِب ))ماا ورة يف احلاديث ال اريف عماا ىاو مكتاوب علاى البااب الراباع مان أباواب لهانم لقاد ورة  ومن ادلاءدلت:
ْستاَلمَ الرَّاِبِع َمْكُتوٌب َثاَل  ُ َمتْن َأَهتءَن اإْلِ ُ َمتْن َأَهتءَن َأْهتَل اْلوَتْيت ِ  ،ُث َنِلَ ءٍت َأَذلَّ اَّللَّ ُ َمتْن َأَعتءَن الظَّتءِلِ ٌَن َعلَتى  ،َأَذلَّ اَّللَّ َأَذلَّ اَّللَّ
ماان أىااان اإلسااالم،  -ٔوالظاااىر ان ىااذا الباااب الرابااع سلصااص لاادخول ىااذه الطوائااف الثالثااة إىل النااار  (ٔ)(( ظُْلِ ِهتتْم ِلْلَ ْللُتتوِقٌن

 من أعان الظادلٌن على ظلمهم للم لوقٌن، لهم مجيعاً يف موقع واحد من مواقع لهنم!  -ٖمن أىان أىل البيت،  -ٕ
 ((َمْن َمَدَح ُسْلطَءَنً َجءمِراً َنءَن َقرِعَنُه ِلََّ النَّءرِ ))

ُستتْلطَءَنً َجتتءمِراً َوَّتَفَّتتَف  قَتتءَل: َمتتْن َمتَدحَ )) :لااو وسالمصاالى هللا علياو وا يف أمااايل الصادوإ: يف مناااىي الناي بال ولااوإ رلا  ورة
 َوَعَضْاَضَع َلُه َيَ اءً ِتيِه َنءَن َقرِعَنُه ِلََّ النَّءِر؛ 

ُ َعاَّ َوَجلَّ: ِلى هللا عليه واله وسلمَوقَءَل  عَن ظََلُ وا تَتَتَ سَُّكُم النَّءرُ ): قَءَل اَّللَّ َِ  (9)(َول عَترَْنُنوا ِلََّ الَّ
 َقرِعَن َهءَمءَن يف َجَهنََّم؛  : َمْن َدلَّ َجءمِراً َعَلى َجْوٍر َنءنَ ِلى هللا عليه واله وسلمَوقَءَل 
َهء  َّ نَتتَاَل بِتِه َملَتُ  اْلَ تْوِت قَتءَل لَتُه: َأْبِشتْر بَِلْانَتِة اِلى هللا عليه واله وسلموقءل  َّللَِّ : َمْن عَتَوََّّ ُخُصوَمَة ظَءملٍِ َأْو َأَعءَن َعَليتْ

 َوََنِر َجَهنََّم َوبِْئَس اْلَ ِصًُن؛ 
ُ َذلِتَ  السَّتْوَط عَتتْوَم اْلِقَيءَمتِة ثُتْاوَتءَنً  : َأَل َوَمْن َعلََّق َستْويءً بَتتٌْنَ ِلى هللا عليه واله وسلمَوقءل  عَتَدْي ُستْلطَءٍن َجتءمٍِر َجَاتَل اَّللَّ

ُاوَن ِذرَاعءً ُعَسلُِّط َعَلْيِه يف ََنِر َجَهنََّم َوبِْئَس اْلَ ِصًُن،   ِمَن النَّءِر ُيولُُه َسوتْ
  (ٖ)((وهنى عن لجءبة الفءسقٌن لَّ ياءمهم

تَراِط َل َيُوزَُهتء َعْوتتٌد  (ِلنَّ رَبَّتَ  لَِوءْلِ ْرِتءدِ )يف قَتتْوِل اَّللَِّ َعتاَّ َوَجتلَّ  عليته الستالمعتن أَل َعْوتِد اَّللَِّ ))و قَتءَل قَتْنطَتَرٌة َعلَتى الصِّ
 لهذه قاعدة من القواعد. (ٗ)((ِبَْظِلَ ةٍ 

 من أن  الكوءمر لَفء  الشرعية على احلءنم اجلءمر -4
ماة.. رلا  ان احلكوماات ادلساتبدة لَ رماات إضافاء ال ارعية علاى احلكاام الظي ان من أكاق الكباائر ومان أ اد احمل ومن األحكءم:

الظادلاااة وعلاااى مااار التااااريا كانااات تتسااالح يف ظلمهاااا للنااااَ بساااالح ال ااارعية الاااذي تستحصااالو مااان الكهناااة والقسيساااٌن والرىباااان 
 العلماء يف كالة ادلذاىب واألةاين..واألحبار ورلال الدين السنة أو ال يعة، أي 

 ا النظر إىل كالة احلكومات ا.ائرة عق التاريا لهل لدون حكومة خلت من العلماء من أعوان الظلمة؟حو لسرِّ 
 لَّ الاهري عليه السالمرسءلة َندرة من اإلمءم السجءد 

ويكفينا منورلاً على رل  ان الزىري كان واحداً من أعلام علمااء العصار وكاان معرولااً ابلقادَ والاوري وكاان عظايم ادلنزلاة لاداً 
ل إىل واحااد ماان أىام أركااان اخلليفااة األماوي ا.ااائر وكااان مان ادلكانااة العظيمااة عنااد لعلماااء كمااا عناد عامااة الناااَ.. ولكناو لااوّ عناد ا

سادل عبااءة أإر  بل انو أحارج موقاع اخلاللاة ال ارعية ،أ د اإليالم بتلبيسو على الناَ عليو السالماإلمام السجاة  آملالناَ حبيث 
                                                           

 .ٕٙٔص ٖٔقم، ج - عليهم السالماحملدث النوري، مستدر  الوسائل، مؤسسة آل البيت  (ٔ)
 .ٖٔٔسورة ىوة: آية  (ٕ)
 .ٕٙٗىا، صٗٓٗٔقم،  –ال يا الصدوإ، األمايل، ادلكتبة اإلسالمية  (ٖ)
 .ٖٖٔص ٕاهران، ج –ة ثقة اإلسالم الكليين، الكايف، ةار الكتب اإلسالمي (ٗ)
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تَتَقتْد  ))ناو كاان مان أعلام علمااء عصاره إن مل يكان األعلام ويكفاي قاول اإلماام الساجاة عناو ، ورل  اال رعية على اخلاللة األموية
َِحَّ ِمْن بَتَدِنَ  َوَأيَتءَل ِمتْن ُعُ تِرَك َوقَءَمتْ  َعَلْيتَ  ُحَجتُ  اَّللَِّ ِبَتء َ َّ  لَتَ  ِمتْن ِنَتءبِتِه َوتَتقََّهتَ  ِتيتِه ِمتْن ِدعنِتِه َأثْتَقَلْتَ  نَِاُم اَّللَِّ ِبَء َأ

غريبة  –بل بلغ األمر إىل ةرلة ان يكتب اإلمام السجاة لو رسالة انةرة  (( دمحم ِلى هللا عليه واله وسلمَوَعرََّتَ  ِمْن ُسنَِّة نَِويِِّه 
 يف م امينها تك ف عن عمق ادل ساة عندما يدخل العلماء يف سل  احلكام ويقرون للحكام أعماذلم وظلمهم ولورىم.

الظلمة علاى عظيم عقاب هللا لو على إعانتو عن  زلذِّراً لوالسالم( يف كتابو للزىري علي بن احلسٌن )عليهما  لقد كتب اإلمام
َوِغتم ِلَ تْن َعَرتَتَ  هِبَتء))ظلمهم:  تَوْحَ  ِ َتءٍل عَتنتْ ِْ َك ِمَن اْلِفتَنِ َوَرِ َتَ  ِمتَن النَّتءِر تَتَقتْد َأ َأْن عَتْرَ َتَ  تَتَقتْد َأثْتَقَلْتتَ   َنَفءََن اَّللَُّ َوِلَّيَّ

َِتتحَّ ِمتتْن بَتتَدِنَ  َو َأيَتتءَل ِمتتْن ُعُ تتِرَك َو قَءَمتتْ  َعَلْيتتَ  ُحَجتتُ  اَّللَِّ ِبَتتء َ َّلَتتَ  ِمتتْن ِنَتءبِتتهِ نَِاتتُم   َو تَتقََّهتتَ  ِتيتتِه ِمتتْن ِدعنِتتِه َو اَّللَِّ ِبَتتء َأ
  دمحم ِلى هللا عليه واله وسلمَعرََّتَ  ِمْن ُسنَِّة نَِويِِّه 

تٍة اْحتَت َّ هِبَتء َعَلْيتَ  اْلَفتْرَض َتَ تء َقَضتى ِللَّ ابْتتَتلَتى ُشتْكَرَك يف َذلِتَ  َو ء عَ تَتَرَض َلَ  يف ُنلِّ نِْاَ ٍة َأنْتَاَم هبَِ  َلْيتَ  َو يف ُنتلِّ ُحجَّ
َعُكتوُن غَتداً ِلَذا َوقَتْفتَ   تَتءْنظُْر َأيُّ رَُجتلٍ  (لَتِئْن َشتَكْرُْْ أَلَزِعتَدنَُّكْم َولَتِئْن َنَفتْرُْْ ِلنَّ َعتَاَل َلَشتِدعدٌ )َأْبَدى ِتيِه َتْضَلُه َعَلْيَ  تَتَقتءَل 

تَتَهء تَتَهء َو َعْن ُحَجِجِه َعَلْيَ  َنْيَف َقَضيتْ  ؟بَتٌْنَ َعَدِي اَّللَِّ َتَسأََلَ  َعْن نَِاِ ِه َعَلْيَ  َنْيَف َرَعيتْ
َهتءَت وَ  يءً ِمْنتَ  اِبلتتَّْقِصتًِن َهيتْ َِ عِر َو َل رَا َِ ََ َعلَتى اْلُاَلَ تءِ  يف ِنَتءبِتِه َل حَتَْسََبَّ اَّللََّ قَءِباًل ِمْنَ  اِبلتتَّْا ِلَ  َأَخت ََ َهتءَت لَتْيَس َنت َهيتْ

  (لَتُتوَتيِّنُتنَُّه ِللنَّءِس َول َعْكُتُ ونَهُ )ِلْذ قَءَل 
بِتُدنُتوَِّك ِمْنتُه ِحتٌَن َدنَتتْوَت  غَتمِّ َواْعَلْم َأنَّ َأْدََن َمء َنَتْ َ  َو َأَخفَّ َمء اْحَتَ ْلَ  َأْن آَنْستَ  َوْحَشتَة الظَّتءملِِ َوَستهَّْلَ  لَتُه َيرِعتَق الْ 

َت ِبَِِعءنَِتَ  َعَلى ظُْلِم الظََّلَ ِة َوِلَجءبَِتَ  َلُه ِحٌَن ُدِعيَ  َتَ ء َأْخَوَتيِن َأْن َعُكوَن عَتُووُ  ِبِِْثَِْ  َغداً َمَع اخْلََونَِة َوَأْن ُعْسَأَل َع َّ  َْ ء َأَخ
َت َمء لَْيَس َلَ  ِمَّْن َأعْ  َْ    طَءَك َوَدنَتْوَت ِمَّتْن مَلْ عَتتُردَّ َعلَتى َأَحتٍد َحّقتءً َومَلْ عَتتُردَّ اَبِيتاًل ِحتٌَن َأْدََنَك َوَأْحوَتْوتَ  َمتْن َحتءدَّ اَّللََّ ِلنََّ  َأَخ

 :عليه السالمقءل 
َك حِ   وُتتُروَن َعَلْيتَ  ِلََّ َباَلََّيُهتْم َو ُستلَّ ءً ِلََّ ٌَن َدَعءَك َجَاُلوَك ُقْطوءً َأَداُروا ِبَ  رََحى َمظَءِلِ ِهْم َو ِجْسراً عَتاْ َأَولَْيَس ِبُدَعءمِِه ِلَّيَّ

لُتْ   ََاَللَِتِهْم َداِعيًء ِلََّ َغيِِّهْم َسءِلكءً َستِويَلُهْم عُتْدِخُلوَن بِتَ  الشَّت َّ َعلَتى اْلُاَلَ تءِ  َو عَتْقتَتءُدوَن بِت َ  تءِل ِللَتْيِهْم تَتلَتْم عَتوتْ قُتلُتوَب اجْلُهَّ
َِّتِة َو اْلَاءمَّتِة ِللَتْيِهمْ  َأَخصُّ ُوَزرَامِِهتْم َو َل  تاَلِح َتَستءِدِهْم َو اْختِتاَلِص اخْلَء ِْ  َتَ تء َأقَتلَّ َمتء َأقْتتَوى َأْعتَواهِنِْم ِللَّ ُدوَن َمتء بَتَلْغتَ  ِمتْن ِل

َُوا ِمْنَ  َو َمء َأْعَسَر َمء َعَ ُروا َلَ    (ٔ)((.َمء َخرَّبُوا َعَلْيَ .. يف َنَنفِ َأْعَطْوَك يف َقْدِر َمء َأَخ
  ولنسلط العدسات على بع ها لقط: وعبارات اإلمام ةقيقة رات ةالالت ابلرة لداً 

...)) -أ  .لحىت ىذا ادلقدار حرام وإمث ومعصية ((َواْعَلْم َأنَّ َأْدََن َمء َنَتْ َ  َوَأَخفَّ َمء اْحَتَ ْلَ  َأْن آَنْسَ  َوْحَشَة الظَّءملِِ
ََتاَللَِتِهمْ َجَالُتوَك ُقْطوتءً َأَداُروا بِتتَ  )) -ب  ورلاا  ألن ((رََحتى َمظَتءِلِ ِهْم َو ِجْستتراً عَتْاوُتتُروَن َعَلْيتَ  ِلََّ َباَلََّيُهتتْم َو ُستلَّ ءً ِلََّ 

 احلكام الظلمة ال ديكنهم عاةة الظلم إال متسلحٌن بسالح ال رعية الِت دينحها ذلم العلماء مقابل بعر حطام الدنيا!
كااان أكاق أو ماان أكااق   الزىاري أغاارب إر يظهار منااو انوىاو  ((َعلَتتى اْلُاَلَ تتء ِ  عُتتْدِخُلوَن بِتتَ  الشَّت َّ )): عليااو الساالمقولاو  -ج

أم ماع ال اجرة  ؟ي كون يف ان احلق مع من؟ ماع أىال البيات علماء عصره حىت ان العلماء إر كانوا يرونو مع احلاكم األموي كانوا
                                                           

 .ٕ٘ٚىا، صٗٓٗٔقم،  –احلسن بن  عبة احلرا:، لف العقول، مؤسسة الن ر اإلسالمي  (ٔ)
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ن األمويٌن على حاق ألن مثال الزىاري معهام! وماا أعظام ماا خيدعون بو حىت ليكاة خييل إليهم ا ادللعونة يف القرآن؟ بل لعلهم كانوا
بنفساو حاىت كتاب  عليو الساالملو من إحراج لإلمام السجاة لو رل  من إحراج .بهة احلق وأعالم التقى بل ما أعظم ما  كّ ي كّ 

 ادلقرحة. –لو ىذه الرسالة ادلؤدلة 
لُتْ  َأَختصُّ ُوَزرَامِِهتْم َوَل َأقْتتَوى َأْعت)): عليو السالمقولو  -ة تاَلِح َتَستءِدِهمْ تَتلَتْم عَتوتْ ِْ َواْختِتاَلِص   َواهِنِْم ِللَّ ُدوَن َمتء بَتَلْغتَ  ِمتْن ِل

َِّتتِة َواْلَاءمَّتتِة ِللَتتْيِهمْ  ماان كالااة أعااواهنم  ماان سااائر أقااوى  ماقااوى ةعااائم الظلاام ىاام العلماااء واهنااان والااذي ياادل بوضااوح علااى  (ٔ)((اخْلَء
 ضباط وقاةة ورؤساء وليوش وو راء ومسؤولٌن..

اهء َد أهل الوي  أحءدعث غرع  للسلطءن عاّلفءً  عليهم السالموة َو
منو يعوة إىل انو كان قاد باري يف لعال األحاةياث  أتدلويف الكالم معو وعمق  عليو السالمة اإلمام السجاة ولعل السر يف ت دّ 

 حاىتضد أمًن ادلؤمنٌن ولاامة الزىراء )وىذا لعمري من العجائب( ويف وضع األحاةياث الاِت تكاَر ةعاائم احلكام األماوي ا.اائر 
ان ابان أيب احلديااد صاارح ابن الزىااري كاان مثاال أيب ىرياارة وادلرااًنة بان  ااعبة وعماارو العاااص يف وضاع األحاةيااث واختالقهااا ولعلهااا 

 .صلى هللا عليو والو وسلمعلى لسان رسول هللا 
علياااً ولاامااة )عليهمااا السااالم( لقااال ذلمااا: أال تصااليان؟ ابب ااارإ  صاالى هللا عليااو والااو وساالمالزىااري أبّن رسااول اَّلّل  )!(روىلقااد 

ْنَستءُن َأْنثَتتَر ) إمّنا أنفسنا بياد اَّلّل عاّز ولاّل لاعن  ااء أن يبعثناا بعثناا، لانصارف الناي وىاو يقاول: قال علي لقلت: اي رسول اَّللّ  وََنتءَن اإْلِ
 .(ٕ)(َشْمٍ  َجَدًل 

والكاذب والادلل واضاح باٌّن وقاد أراة الزىااري ان حياّول الف ايلة إىل رريلاة بعاد ان مل ديكنااو إنكارىاا مان أصالها إر كاان الناااَ 
تتَطِ ْ  اِبلصَّتتاَلةِ  َأْهلَتت َ  َوْأُمتترْ )عناادما نازل قولااو تعاااىل:  ن الرسااوليعلماون ا ِْ َهتء َوا مثانيااة أ ااهر أو ا دلاادة ماكااان دياار علااى بيته  (ٖ)(َعَليتْ
ترَُنْم َعْطِهتًنًا) ويتلو عليهم قولو تعاىلتسعة  ِهَب َعنُكُم الّرِْجَس َأْهَل اْلوَتْيتِ  َوُعَطهِّ َْ ُ لُِي َء عُرِعُد اَّللَّ ليكاَر يف أرىاان النااَ اهنام  ( ِل َّ

ترَُنْم َعْطِهتًنًا)ىم أىل البيت وان  ِهَب َعنُكُم الّرِْجَس َأْهتَل اْلوَتْيتِ  َوُعَطهِّ َْ ُ لُِي َء عُرِعُد اَّللَّ ال ياراة  اا إال ىام! لتطاوي الزىاري  (٘()ٗ)(ِل َّ

                                                           

 للزىري يف ادللحق. عليو السالمرالع متام رسالتو  (ٔ)
 .ٗ٘سورة الكهف: آية  (ٕ)
 .ٕٖٔسورة او: آية  (ٖ)
 .ٖٖسورة األحزاب: آية  (ٗ)
 : إنّو دلّا نزلت ىذه اآلية:صلى هللا عليو والو وسلم احلاكم الوالد )إبسناةه ادلذكور( عن أيب احلمراء خاةم الني روى احلالل احلسكا: )احلنفي( قال: أخقان (٘)
تتَطِ ْ َعَلْيهتتء)) ِْ تتء عُرِعتتُد هللاُ )) ل صااالة ليقااول: الصااالة رمحكاام هللا يت ابب علااي ولاامااة كاا صاالى هللا عليااو والااو وساالم. كااان النااي ((َوْأُمتتْر َأْهلَتتَ  اِبلصَّتتالِة َوا ِل َّ

ِهَب َعْنُكُم الرِّ  َْ رَُنْم َعْطِهًناً لُِي  . ٕٖٛا ص ٖٔٛ/صٔ.  واىد التنزيل ا وىام و/ ج((ْجَس َأْهَل اْلوَتْيِ  َوعَُطهِّ
 ىا( مصنف و مدقق  ٗتفسًن تفسًن القرآن/ علي بن ابراىيم القمي )ت القرن 

َطِ ْ َعَلْيهء))وقولو:  ِْ عناد هللا منزلاة خاصاة  صلى هللا عليو والو وسالمليعلم الناَ أن ألىل دمحم  لعن هللا أمره أن خيص أىلو ةون الناَ ((َوْأُمْر َأْهَلَ  اِبلصَّالِة َوا
ُيء كل يوم عند صالة الفجر حىت  صلى هللا عليو والو وسلمليست للناَ إر أمرىم مع الناَ عامة مث أمرىم خاصة للما أنزل هللا ىذه اآلية كان رسول هللا 

ي ولااماة واحلسان واحلساٌن وعليا  الساالم اي ليقول: " السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو " ليقول علا عليهم السالم يت ابب علي ولاامة واحلسن واحلسٌن 
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 عليو السالممنو  صلى هللا عليو والو وسلمالني  لوضع ىذا احلديث ليصور ا )عليهما السالم( متثاقلٌن عن الصالة ويصّور انزعاج
 ووصفو لو أبنو أكثر  يء لداًل!

 واألغرب من رل  انو ترقى يف عدائو وكذبو وتدليسو وحقده حىت وضع احلديث التايل: 
كمااا روى الزىااري عاان عائ ااة أهّنااا قالاات: كناات يوماااً عنااد رسااول اَّلّل لجاااء العباااَ وعلااي لقااال رسااول اَّلّل: اي عائ ااة ىااذان 

   ما مل يقلو إال أبرر النواصب وأ دىم حقداً وخبثاً ومكراً وةانءة.ديواتن على غًن ةيين!! ورل
كاان مان أكارياب الزىاري وأللال أن يلاب  علاى  يكاذب يف االلااه اآلخار أي ااً إر لهذا كلو من لهة ومن لهة أخرى كاان

م ااعااة، وأحاابهم إىل الناااَ وخيفااف ماان حااّدة كااراىيتهم آلل مااروان يقااول: )وكااان علااي باان احلسااٌن ماان أل اال أىاال بيتااو وأحساانه
 .!!مروان وابنو عبد ادلل (

 ان مجءهًن النءس، يف مارتة احلق، ليسوا هم ادلقيءس  -2
ال للت ليل اإلعالماي لحساب بال ألهنام  ،ان الكثًن من الناَ يتصور ان احلق ىو مع ىذه احلكومة أو تل ومن ادلاءدلت: 

 ال واري وليهم العلماء وأساتذة ا.امعات وولوه اجملتمع، لكيف تكاون ُدون احلكومات قاةرة على ل يد ادلاليٌن من الناَ يف
 احلكومة على ابال!

ولكن رل  غفلة عن ان )احلق( ال يعرف بذل .. وإال لكان لرعون واحلجاج وىتلر وساتالٌن، مان سااةة احملقاٌن واليعاة أىال 
 !وادلظلومون على ابال عليو السالمواإلمام السجاة  عليو السالم احلق، وكان الني موسى

علياااو أماااًن ادلاااؤمنٌن عااان سااايد األوصااياء  –بعلمااائهم وولهاااائهم  –وا كفااي ان ن اااًن إ اااارة خاافااة إىل ان النااااَ كياااف  لّاااوي
علااى  – أوباال و ااار  كثااًن ماانهم يف العاادوان السااالر ضااد ساايد األوصااياء  واضلااا وا إىل صااف الطراااة وعاان الب ااعة الطاااىرة السااالم
ساايدة نساااء  علااى ةار ابنااة الرسااول وب ااعتو وأحرقااوا الباااب ولطمااوا خاادّ ىجاام األعااداء الراصاابون  حااٌنمل حيركااوا ساااكناً  –األقاال 
 وتبكي ذلا العيون ةماً. هتتز ذلا ا.بال الرواسيكقى وما أعظمها من لالعة   ،العادلٌن

 قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءل ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتليٌم قلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُ  َّي ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ءنُ 

 

 هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل دخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا ومل عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتئَانُ  

 

 تَتَقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءَل ِلي وِعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَاِة اجلوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءرِ 

 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءرِ ومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتء علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى الاهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراِ   

 

 لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكنهء لذْت وراَ  الوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءبِ 

 

 رعءعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتًة للستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِ  واحلجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءبِ  

 

 تُ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ رََأوهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتء عصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروهء عصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 

 

 نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءدت بنفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم أن  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوَت حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  

 

 َندت أَّي تضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُة أسندعنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم

 

 تقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد ورَل أسَقطُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا َجِنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيِن  

 

                                                                                                                                                                                                                                

ل تتء عرعتتد هللا ليتتَهب عتتنكم التترجس أهتتل الويتت  وعطهتترنم ))رسااول هللا ورمحااة هللا وبركاتااو مث  خااذ بع اااةيت الباااب ويقااول الصااالة الصااالة ياارمحكم هللا: 
 أان أ هد بو يفعل رل . صلى هللا عليو والو وسلمء خاةم الني للم يزل يفعل رل  كل يوم إرا  هد ادلدينة حىت لارإ الدنيا، وقال أبو احلمرا ((عطهًناً 

صالى قاماة الّصاالة مث خّصانا مان ةون االماة لكاان رساول هللا يف ىذه اآلية قال خّصنا هللا  ذه اخلصوصّية ارا امران ماع االّماة إب عليو السالمويف العيون عن الّرضا 
صالة مخ  مرّات ليقول الصاالة  بعد نزول ىذه اآلية تسعة ا هر يف كّل يوم عند ح ور كلّ  عليهم السالمُيء اىل ابب علّي ولاامة  هللا عليو والو وسلم

 رمحكم هللا وما اكرم هللا احداً من رراري االنبياء مبثل ىذه الكرامة الِت اكرمنا  ا وخّصنا من ةون مجيع اىل بيتهم.
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 تَأستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَقَط  بنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُ  اذلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى وا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاَنَ 

 

 َك ادلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ ى ُُمِْستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنءَجِنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَنهء ذا 

 

 أُعْضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَرُم النتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءُر بِوَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءب َدارِهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتء

 

 وآعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُة النُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوِر علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى منءرِهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتء 

 

 وابهُبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتء ابُب نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِب الر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةْ 

 

 وابُب أبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواِب  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءِة األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 
 

 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ابهُبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتء بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءُب الالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِم األعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى

 

 ُه اللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِه قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد َ لَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَثَم وجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 َستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُووا ابلنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءِر غَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتًَن الاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءرِ ءْنتَ م
 
 

 ومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ورامِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِه عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَاُب النتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءرِ  

 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتء أْجَهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَل القتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوَم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِن النتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءَر ل

 

 ُعْطِفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأُ نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوَر اللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِه َجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَل وعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى 

 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءْ َرِت الاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٌُن وعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُن ادلارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةْ 

 

َرُص ابلتتتتتتتتتتتتتتتتتدمِع َعلتتتتتتتتتتتتتتتتتى علتتتتتتتتتتتتتتتتت  الِصَفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةْ   َْ  عُتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

 َة الَايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِن ِستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوىول عُاعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُل ُ ْتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترَ 

 

 بِتتتتتتتتتتتتتتتتتتيُ  الُستتتتتتتتتتتتتتتتتتيوِص عتتتتتتتتتتتتتتتتتتوَم عُتْنَشتتتتتتتتتتتتتتتتتتُر التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِلوا 

 

ََِداَهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتء  وللستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيءِط رَنَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٌة 

 

 يف َمْستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ ِع الَدْهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِر َتَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتء َأْشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَجءَهء 

 

 واألَثَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُر الوَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءِقم َنِ ثْتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِل التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُدْمُل ِ 

 

 يف َعُضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِد الَاْهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَراِ  َأقْتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَوى التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُحَج ِ  

 

 َواِد َمتِنَهتتتتتتتتتتتتتتتتتتء اْستتتتتتتتتتتتتتتتتتوَد الفضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءومتتتتتتتتتتتتتتتتتتن َستتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

 َّي ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءعَد اللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُه اإلمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءَم ادلرعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى 

 

َهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتء وَتيتْ  ووَنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُا نَاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِل الَستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيِف يف َجنتْ

 

 أعَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى ِبُكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِل َمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتء َأعَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى َعليهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتء 

 

 وَلْستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُ  َأْدِري َخوَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَر ادِلْسَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءرِ 

 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْدَرَهء ِخَاانَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَة األْستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترارَ   َِ  َستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْل 

 

 يف َجوِتتتتتتتتتتتتتتتتتٌِن ادلَْجتتتتتتتتتتتتتتتتتتِد متتتتتتتتتتتتتتتتتء عُتتتتتتتتتتتتتتتتتتْدِمم احَلَشتتتتتتتتتتتتتتتتتتءو 

 

 وَهتتتتتتتتتتتتتتتْل ذَلُتتتتتتتتتتتتتتتَم لْخفتتتتتتتتتتتتتتتءُ  أمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٍر قتتتتتتتتتتتتتتتد تشتتتتتتتتتتتتتتتتء 

 

 والوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءُب واجلِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَداُر والِدمتَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتء ُ 

 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْدٍق َمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتء هِبَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتء َخَفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتء ُ   ِِ  ُشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُهوُد 

 

 قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءل ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتليٌم قلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُ  َّي ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ءنُ 

 

 هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل دخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا ومل عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتئَانُ  

 

 ى َجِنيِنهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءَلَقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْد َجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىَنْ اجلَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءِِ َعلَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

 تَءنْتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدََنِ  اجلِوَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءُل ِمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْن َحِنينِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهء 

 

ا ُعْصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَنُع اِببْتنَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِة النَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِب  ََ  َأَهَكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

تتتتتتتتتتتتتتتتتء علتتتتتتتتتتتتتتتتتى ادلُلتتتتتتتتتتتتتتتتتتِ  تَتيَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتء ِلْلَاَجتتتتتتتتتتتتتتتتتتبِ   ًِ  ِحْر

 

 َأُ ْنَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُع ادلَْكُروبَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُة ادلَْقُروَحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته

 

 َعتتتتتتتتتتتتتتتتتتِن الُوَكتتتتتتتتتتتتتتتتتتء َخْوتًتتتتتتتتتتتتتتتتتتء ِمتتتتتتتتتتتتتتتتتتَن الَفِضيَحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةْ  

 

وَ   ِغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ذَلَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتء عَتْوِكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم َدَمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءوهللِا عَتنتْ

 

 َمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتء َداَمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِ  اأَلْرُض وَداَرِت الَستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ ء ْ  

 

 ِلَفْقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِد ِعاَِهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتء أبِيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَهء الَستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءِمم

 

 ءِمَهء وِذِل احلَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءِمموِلْهِتَضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 لَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِكَن َنْستتتتتتتتتتتتتتتتتتتَر الِضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْلِع لَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْيَس عَتْنَجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِ ْ 

 

 لل ِبِصْ َصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتءِم َعاِعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٍا ُمْقتَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِدرْ  

 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُلِع الاَِنيَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةْ  ِلذْ  َْ  َرُض عِْلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ  اأَل

 

 َرزِعَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٌة َمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتء ِمثْتُلَهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتء َرزِعَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةْ  

 

وقاد قاال سايد  ،أو  ابو رلا يف ماال أو منصاب خاوف أو لطماع .ا  و مل يفعل النااَ  ايئاً إماا ومع كل تل  ا.رائم ادلروعة 
عُن َلِاتٌق )): عليو السالمال هداء  نْتَيء َو التدِّ َُُوُيونَتُه َمتء َدرَّْت َمَاءِعُشتُهْم تَتَِِذا ُمُُِّصتوا اِبلْتَواَلِ  قَتلَّ النَّتءُس َعِويتُد التدُّ َعلَتى َأْلِستَنِتِهْم 
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نُونَ   (ٔ)((الدََّّيَّ
 السيد احلكيم مسًنة علم وجهءد

صاّدوا وأخًناً لن رب مثاًل من التاريا القريب ي ّج ابلِعَق والادروَ والادالالت، عان احاد أكاق مرالاع التقلياد العظاام الاذين ت
للحكومات ا.ائرة الظادلة وةلعوا ضريبة رل  غالية لداً، ولكّن رلا  مل يُثاِنهم عان مواصالة ادلساًنة ا.هاةياة لع ارات السانٌن رغام  

التاااريا ىااذه اللقطااات ماان ويف  كالااة ال اارواات ادلرعبااة، ورغاام ان الناااَ  لّااوا عاانهم يف أحاارج اللحظااات، ليعيااد التاااريا نفسااو
قاااري مااا  ااً م اارقاً ماان الااوكالء يف عصاار الريبااة ينطااق بعمااق ادل ساااة يف خااذالن األكثاار حااىت للمرلااع األعلااى إرادلعاصاار صلااد أمنورلاا

 ومل ينحِن ذلم ومل يرضا لباالهم. احلق الظلمة ووالههم مبرّ احلكام 
م ٜٗٔٔة لفااي عااام الساايد زلساان احلكاايم ادلرلااع األعلااى يف  مانااو.. كااان ماان االئااع العلماااء اجملاىاادين منااذ سااين عمااره ادلبكاار 

ضد اإلنكليز، الِت قاةىا علماء الدين وعلى رأسهم السيد دمحم ساعيد  البصرة عاماً(  ار  يف ثورة ال عيبة ٕ٘وكان عمره آنذا  )
 احلبويب والسيد علي الداماة والسيد عبد الر اإ احللو والسيد مهدي احليدري وغًنىم. 

، وقد يف منطقة ال عيبة ةية االنكليز ومنعهم من ةخول العراإ وةارت معار  ضار دلقاتلالعراقي وقد قاة ىؤالء العلماء ال عب 
يف ثاااورة الع ااارين بقيااااةة ادلاااًن ا ال اااًنا ي مث  ااايا ال اااريعة السااايد احلكااايم مث  اااار   ،است اااهد يف ىاااذه ادلعاااار  عااادة مااان العلمااااء

 ااايا مهااادي اخلالصاااي ل ااايا لااواة ا.اااواىري والاالصاافها: وال ااايا دمحم لاااواة ا.زائاااري وال ااايا عبااد الرضاااا آل ال ااايا راضاااي وا
 .وغًنىم

 واحلكيم عواجهه بصالبة ، الشيوعيٌنعود الكرمي عتوىّن 
 عباااد الكااارمي قاسااام سياساااة ت ااارب الااادين يف الصاااميم إر لاااالف ماااع احلااازب متاااو ، تباااىّن  ٗٔوبعاااد انقاااالب  ٜٛ٘ٔويف عاااام 

يف الدولاة وسا ر ذلام كالاة االمكانياات واألماوال واإلعاالم وغاًن أعطاائهم أعلاى ادلناصاب واحت انهم و  ال يوعي ولتح لو اجملاال بال
رلاا  مسااتهدلاً ان حيااوذلم إىل رقاام صااعب حيكاام ال ااعب كلااو، منطلقاااً ماان للساافة خرقاااء إر أراة ةلااع الفاسااد ابأللسااد حيااث أراة 

 الفساة من كل ا.هات.. موالهة التيار القومي الذي يقوةه مجال عبد الناصر، ابلتيار ال يوعي الذي ال يقارن بو من حيث
لااّو الرعااب احلاااكم إر كااانوا  احلكاايم وسااائر العلماااء ذلااذا ادل طااط بكاال قااوة ورلاا  علااى الاارغم ماانوعنااد را  تصاادى الساايد 

بااادم ابرة بت يياااد مااان عاااق الكااارمي قاسااام   صاااياً، لاصااادر لتاااواه ادلعارضاااٌن ال اايوعيون يساااحلون مااان يعارضاااهم ابل اااواري ويقتلاااون 
 .ادلعرولة )بسمميحرلا نمحرلا هللا 

ال ُو  اإلنتماء للحازب ال ايوعي، لاعن رلا  كفار وإحلااة، أو تارويج للكفار واإلحلااة. أعااركم هللا ومجياع ادلسالمٌن مان رلا ، 
. وقااد والااق رلاا  ٜٖٚٔ ااعبان  ٚٔ -زلساان الطباابااائي احلكاايم «. و اةكاام إدياااانً وتسااليماً. والسااالم علاايكم ورمحااة هللا وبركاتااو 

الساايد  آايت هللا العظااامالساايد زلساان احلكاايم يف لتااواه وماانهم األعلااى ييااد ادلرلااع ىل أتإعااالم العلماااء األ اريوساام( ٜٜ٘ٔ/ٕ/٘ٔ
بو القاسم اخلوئي والسيد عبد هللا ال اًنا ي أوالسيد والسيد مًن ا مهدي ال ًنا ي عبد اذلاةي ال ًنا ي والسيد زلموة ال اىروةي 

دمحم علاي الطبطباائي وال ايا مرت اى آل السايد اة التقيازي و ال ايا عباد الكارمي ا.زائاري و وال يا عباد الكارمي الزصلاا: والسايد لاو 

                                                           

 .ٕ٘ٗىا، صٗٓٗٔقم،  –احلسن بن  عبة احلرا:، لف العقول، مؤسسة الن ر اإلسالمي  (ٔ)
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 ايسٌن.
 وادلتدعنٌن الشيوعيٌن من السيد احلكيمالسلطءت و  انتقءم

لكرية رىيباة ضاد رلاال الادين  –مجاىًنية  –التماعية  –سياسية  :ويف مقابل رل  وغًنه أالق ال يوعيون محالت تسقيطية
 وكان من رل : ،نٌنوادلتدي
 اهنم وصموا الدين ابنو )أليون ال عوب( وانو رلعية و لف. -أ

باال وأكثاار ماان رلاا  عممااوا علااى كالااة كااواةرىم ووسااائل إعالمهاام ان )كاال متاادين لهااو رلاارم( والساابب )انااو يعيااق تقاادم  -ب
كمااا كاانوا يفعلاون رلاا    ،تال أبب اع الصاوريسااتحق الق إىل ةرلاة احلكاام علياو ابناوتتساع  (اجملارم)اجملتماع(! ومان الواضاح ان مفاارةة 

إىل سيارة ورللو األخرى إىل سيارة أخرى حببال قوية.. مث ويف  إحدى رلليوابلفعل! إر تكرر ان أمسكوا ببعر ادلعارضٌن وربطوا 
ادلتاادين  أعياانهم كيااف ين ااطر السااياراتن بساارعة كبااًنة يف الاااىٌن مت اااةين لكااي ياارى الناااَ أبمّ  تنطلااقمظاااىرات صاااخبة مرعبااة 

 إىل  طرين أبلجع الصور جملرة انو عارض ال يوعية!ادلعارض 
ن رلااااور دلنااازل السااايد زلسااان أن صااااحب ةكاااا وقااااحتهمبلاااغ مااان ، حاااىت اناااو كاااوا ا.هلاااة والروغااااء ضاااد السااايد احلكااايموحّر  -ج
رلااع صااوتو: ماان ةكانااو ساايد ال حااىت إرا اقااَتبرلااع صااوت ادلااذايي أبان اايد ال اايوعيٌن، ماان ةاره يرج الساايد عناادما خياا، كااان احلكاايم

مجلااة عبااد الكاارمي! وكااان ماان خي ااع لدلاان ال  ىااو إهتااامهم ادلعلّاابماان مجاعااة مي اايل عفلااق، وكااان رلاا   مبعااىن انااوعفلقااي عفلقااي! 
لاااىزة لكااي لهاو بعثااي، واحلباال  لل اايوعيٌن ولعباد الكاارمي اعاراهتم: ِوْلمااا يصفاال عفلقااي، واحلباال مولااوةة ! أي: مان مل يصاافق 

 ل واري!تسحلو يف ا
وإرا رلعااتم إىل الااوراء وع ااتم يف تلاا  األلااواء ولساادم الرعااب احلاااكم علااى العااراإ كلااو لعاارلتم قيمااة ا.هاااة واجملاىاادين وانااو 

 السالم(!الصالة و علي واحلسٌن )عليهما  بالةَ  ،هرِ وَ لوالىم اللتهمت ال يوعية العراإ وعمي اإلحلاة والفساة أبب ع صُ 
ان اااالب احلااو ة العلميااة كااانوا ال يتجاارأون علااى اخلااروج إىل ةروسااهم وإىل ادلسااالد إىل ةرلااة ة وبلراات احلالااة ماان ال ااد -ة

 لراةى إر كان ديكن ان هتامجهم يف كل حلظة مجاعات ادلقاومة ال عبية!
اوماة وكان كثًن مان الطاالب وعاوائلهم يعي اون يف رعاب وقلاق إر كاان حيتمال يف كال ليلاة ان هتجام علايهم يف بياوهتم قاوات ادلق

 ال عبية وتقتاةىم إىل اجملهول أو تقتلهم رأساً! ىذا.
 حاب الواث عواجه احلوزة الال ية وعطءرد الال ء 

ابلعناف ة احلكام يف العاراإ  ّماأ قام حزب البعاث، وبت طايط ومسااندة أساياةه، ابنقاالب عساكري وأمساكوا ٜٛٙٔويف العام 
م على ٜٜٙٔنيسان  ٗبل نص قرار صاةر عن القياةتٌن القطرية والقومية يف  ،واإلرىاب وقاموا مبطارةة العلماء ومالحقة ادلؤمنٌن

 .. (ٔ)ضرورة الق اء على ادلرلعية الدينية ألهنا العقبة الكقى أمام أىدالهم
يارا: إصالهم أن متاذرعٌن اباىل اياران  والعلمااءعاداة كباًنة مان الباة العلاوم الدينياة أعلاى تسافًن  ا.اائرةالسالطات  قد أقادمتو 
ىل السجون وكان السايد زلسان احلكايم يف كاربالء وتعتقل الطالب والعلماء وتسوقهم إادلداَر الدينية تداىم من عناصر األ وكانت

                                                           

 رالع مذكرات حرةان التكريِت. (ٔ)
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الساايد سااتوى دلقابلااة رليااع ادلولاادا وقااد أرساالت الساالطات  ،رلاا احتجالااا علااى  ورلااع إىل النجااف قطااع  ايرتااوللاازايرة االربعااٌن 
  .ةان التكريِتالولد حر  وكان يفاحلكيم وهتدئتو 

 ادلرجاية الاليء عستارض قوهتء اجل ءهًنعة
 مث سالر السيد احلكيم إىل برداة ليستعرض قوة ادلرلعية الدينية العليا ومجاىًنيتها 

 ،)ان الساايد احلكاايم سااالر اىل برااداة حبجااة ادلاارض وكااان يقصااد عاارض القااوة الااِت يتمتااع  ااا :حاارةان التكااريِت يف مذكراتااووقااال 
اليااو الولااوة ماان كاال مكااان وعناادما  اره اثنااان ماان ادلسااؤولٌن مولاادين ماان قباال الاارئي  خاااابهم بلهجااة قاسااية مطالبااا  ولعااال لاااءت

 .(ٔ)اايىم االلراج الفوري عن رلال الدين والكف عن مالحقة االخرين(
 السلطءت عاتقل الال ء  وحتءِر ادلرجع األعلى

السايد  ، وىو العالمةاحلكومة مسرحية ىزيلة اهتمت ليها صلل ادلرلع األعلىواآلن لننتقل إىل الولو اآلخر لألمر، لقد التعلت 
مهدي احلكيم كماا اهتمات السايد العام آياة هللا ال اهيد السايد حسان ال اًنا ي ابلتجسا  وأمارت إبلقااء القابر عليهماا لا مكنهم 

ابدلطرقاة  اويلاةمنهاا اهنام كاانوا يادقون اباراً نوعااً! وكاان  ٗٗالتعذيب بلرات من وعذبوه يف سجن بعقوبة أبنواي  العماعتقال السيد 
العاذاب الرىياب واألمل ال اديد  واان تتصاور  مْ ُكايف أصابع يديو )بٌن األظفر واألصبع( حىت تنفذ إىل أواسط األصابع أو تنكسار! ولَ 

منهااا يف كتاااب أنواعاااً كثااًنة  قاادَ ساارهوقااد ركاار الساايد الوالااد  !الااذي يعتصاار السااجٌن يف تلاا  الاادقائق وحااىت إىل أايم أو أسااابيع
 )الصياغة ا.ديدة لعامل اإلديان واحلرية والرلاه والسالم(.

الساايد احلكااايم ادلرلااع األعلااى وامااا الساايد مهاادي احلكاايم لقااد أمكناااو ان يهاارب مت فياااً.. ولكاان قااوات األماان اوقااات مناازل 
. نعم خرلات بعار ادلظااىرات وعطلات وقطعت عنو ادلاء والكهرابء لفَتة من الزمن.. ومع رل  كلو مل صلد الناَ حيركون ساكناً.

 مل يثنو عن عزمو أبداً.كلو ولكن رل    !وبقي السيد احلكيم وحده !ولكن الناَ استسلموا بعد رل  ،األسواإ لفَتة
وموان ال اىد: ان تل  األايم انق ات.. وبقاي السايد احلكايم قاماة  ااسلة يف :ااء العلام وا.هااة.. ورماى التااريا ال ايوعيٌن 

)هللا ديهال وال يهمال(  بلعناتو وأصبحوا مثاًل للطراة الاذي يناتقم هللا مانهم  ار انتقاام ولاو بعاد م اي السانٌن واألعاوام لاان والبعثيٌن
ًة رَابِيَتةً  ِلى هللا عليته والته وستلمقَءَل النَِّبُّ ))و ََ ُ  َأْخت َُ ََُْخت ت ،ِلنَّ اَّللََّ ُُيِْهتُل الظَّتءملَ َحتيَّ عَتُقتوَل قَتْد َأِْنَلَتيِن  َّ  َد نَتْفَستُه ِلنَّ اَّللََّ  َِ

عَن ظََلُ وا َو احْلَْ ُد َّلِلَِّ َربِّ اْلاءَلِ ٌنَ )ِعْنَد َهاَلِك الظَّءِلِ ٌَن تَتَقءَل  َِ َِءدِ )و (ٖ)(( (ٕ)( تَتُقِطَع داِبُر اْلَقْوِم الَّ  (ٗ)(ِلنَّ رَبََّ  لَِوءْلِ ْر
 والتاريا يعيد نفسو وابستمرار...

 ن أنصءر ادلظلومٌن مستقولكم  عدعكم: لمء من أعوان الظل ة أو م
ساتوالهون حكوماات  ،إبرن هللاعماركم القاةماة وقاد تكاون ع ارات السانٌن  ينّ ااوال ِسا أخويت األلاضل وأبنائي الكرام وكلكم

ض احليااة الادنيا رَ هال تريادون َعالوست هدون قرارات ظادلة من احلكومات ادلتعاقبة.. لاحساموا أماركم: ليو لائرة يف أي بلد ع تم 
                                                           

 .ٜٔمذكرات حرةان التكريِت، ص (ٔ)
 .٘ٗسورة األنعام: آية  (ٕ)
 .ٖ٘ٔقم، ص -عليهم السالماحلسن بن ايب احلسن الديلمي، أعالم الدين، مؤسسة آل البيت  (ٖ)
 .ٗٔسورة الفجر: آية  (ٗ)



 ه3412مجءدى اآلخرة  92 رباء ..األ.............................................................( 972)والتدبر  التفسًندروس يف 

15 
 

من أعوان  تكونونضا هللا واآلخرة! وىل تريدون عزاً  ائاًل أو رلداً خالداً؟ وىل أتمرون ابدلعروف وتنهون عن ادلنكر أو أم تريدون ر 
تتتُكُم النَّتتتءرُ ).. مهماااا كاااان لتاااذكروا قولاااو تعااااىل: ؟الظلماااة وأنصاااار ادلساااتبدين عَن ظََلُ تتتوْا تَتَتَ سَّ َِ  ِلنَّ رَبَّتتت َ )و (ٔ)(َوَل عَترَْننُتتتوْا ِلََّ الَّتتت

َِتتءدِ  ُ َعلَتتى اْلُاَلَ تتءِ  َألَّ عُتَقتتءرُّوا َعلَتتى ِنظَّتتِة ظَتتءملٍِ َوَل َستتَغِب َمْظلُتتومٍ )) :عليااو السااالموقولااو  (لَِوءْلِ ْر ََ اَّللَّ عليااو وقولااو  (ٕ)((َوَمتتء َأَختت
َتِقْل ِمْن ُذلِّ )): السالم َوًة ِباَل َمءٍل تَتْليَتنتْ م اَّللَِّ ِلََّ ِعاِّ يَءَعِتهِ  َمْن َأرَاَد ِعّااً ِباَل ُسْلطَءٍن وََنثْتَرًة ِباَل ِلْخَواٍن َوَهيتْ ِِ  (ٖ)((َمَاء

لى هللا على دمحم واله الطيوٌن الطءهرعن  وآخر دعواَن ان احل د هلل رب الاءدلٌن ِو

                                                           

 .ٖٔٔسورة ىوة: آية  (ٔ)
 .ٜٗقم، ص –السيد ال ريف الرضي، هنج البالغة، ةار اذلجرة للن ر  (ٕ)
 .ٖٙٚىا، صٗٓٗٔقم،  –ة احلرا:، لف العقول، مؤسسة الن ر اإلسالمي احلسن بن  عب (ٖ)
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 ادللحق:

 يَِعظُُو: الزُّْىرِيِّ  ُمْسِلمٍ  ْبنِ  زُلَميدِ  ِكَتاُب اإلمام السجاة صلوات هللا عليو ِإىَل 

كَ  اَّللَُّ  َنَفءَنَ ) َوْح َ  تَتَقدْ  النَّءرِ  ِمنَ  َوَرِ َ َ  اْلِفَنِ  ِمنَ  َوِلَّيَّ ِْ َوِغم ِ َءلٍ  َأ  نَِاتمُ  أَثْتَقَلْتت َ  تَتَقتدْ  عَتْرَ َت َ  َأنْ  هِبَتء َعَرتَت َ  ِلَ تنْ  عَتنتْ

َِحَّ  ِبَء اَّللَِّ   ِمتنْ  َوَعرََّت َ  ِدعِنهِ  ِمنْ  ِتيهِ  َوتَتقََّه َ  ءِبهِ ِنتَ  ِمنْ  َ ََّل َ  ِبَء اَّللَِّ  ُحَج ُ  َعَلْي َ  َوقَءَم ْ  ُعُ ِركَ  ِمنْ  َوَأيَءلَ  َبَدِن َ  ِمنْ  َأ

تةٍ  ُنتلِّ  َويف  َعَلْيت َ  ِبَتء أَنْتَاتمَ  نِْاَ تةٍ  ُنتلِّ  يف  لَت َ  تَتَرضَ  دمحم ِلى هللا عليه واله وسلم نَِويِّهِ  ُسنَّةِ   اْلَفتْرضَ  َعَلْيت َ  هِبَتء اْحتَت َّ  ُحجَّ

ُْْ  لَِئنْ ) تَتَقءلَ  َعَلْي َ  َتْضَلهُ  ِتيهِ  َوأَْبَدى َذِل َ  يف  ُشْكَركَ  ابْتتَتَلى ِللَّ  َقَضى َتَ ء ُْْ  َولَِئنْ  أَلَزِعَدنَُّكمْ  َشَكْر  (َلَشِدعدٌ  َعَاَل  ِلنَّ  َنَفْر

تَتَهتء َنْيتفَ  َعَلْيت َ  نَِاِ تهِ  َعتنْ  َتَستأََل َ  اَّللَِّ  عَتَديِ  بَتتٌْنَ  َوقَتْفت َ  ِلَذا َغداً  َعُكونُ  رَُجلٍ  َأيُّ  تَءْنظُرْ   َنْيتفَ  ْيت َ َعلَ  ُحَجِجتهِ  َوَعتنْ  رََعيتْ

تَتَهء عرِ  ِمْن َ  قَءِباًل  اَّللََّ  حَتَْسََبَّ  َوَل  َقَضيتْ َِ يءً  َوَل  اِبلتتَّْا َِ َهءتَ  اِبلتتَّْقِصًنِ  ِمْن َ  رَا َهءتَ  َهيتْ ِل َ  لَْيسَ  َهيتْ ََ ََ  َن  يف  اْلُاَلَ تء ِ  َعلَتى َأَخ

 َوَستهَّْل َ  الظَّتءملِِ  َوْحَشتةَ  آَنْس َ  َأنْ  اْحَتَ ْل َ  َمء َوَأَخفَّ  َنَتْ  َ  َمء َأْدَنَ  َأنَّ  َلمْ َواعْ  َعْكُتُ ونَهُ  َول لِلنَّءسِ  لَتُتوَتيِّنُتنَّهُ  قَءلَ  ِلذْ  ِنَتءِبهِ 

 َوَأنْ  َونَتةِ اخلَْ  َمتعَ  غَتداً  ِبِِْْثِت َ  عَتوُتو ُ  َعُكتونَ  َأنْ  َأْختَوَتيِن  َتَ تء ُدِعيت َ  ِحتٌنَ  لَتهُ  َوِلَجءبَتِت َ  َدنَتتْوتَ  ِحتٌنَ  ِمْنتهُ  بِتُدنُتوِّكَ  اْلَغمِّ  َيرِعقَ  َلهُ 

تَ  َع َّء ُعْسَألَ  َْ تَ  ِلنَّ َ  الظََّلَ ةِ  ظُْلمِ  َعَلى ِبَِِعءنَِت َ  َأَخ َْ  َوملَْ  َحّقتءً  َأَحدٍ  َعَلى عَتُردَّ  ملَْ  ِمَّنْ  َوَدنَتْوتَ  َأْعطَءكَ  ِمَّنْ  َل َ  لَْيسَ  َمء َأَخ

كَ  ِبُدَعءمِتتهِ  َأَولَتتْيسَ  اَّللََّ  َحتتءدَّ  َمتتنْ  َوَأْحوَتْوتت َ  َأْدََنكَ  ِحتتٌنَ  اَبِيتتاًل  عَتتتُردَّ   َمظَتتءِلِ ِهمْ  رََحتتى بِتت َ  َأَداُروا ُقْطوتتءً  َجَالُتتوكَ  َدَعتتءكَ  ِحتتٌنَ  ِلَّيَّ

 اْلُاَلَ تء ِ  ىَعلَت الشَّت َّ  بِت َ  عُْدِخُلونَ  َسِويَلُهمْ  َسءِلكءً  َغيِِّهمْ  ِلََّ  َداِعيءً  ََاَللَِتِهمْ  ِلََّ  َوُسلَّ ءً  َباَلََّيُهمْ  ِلََّ  َعَلْي َ  عَتْاوُتُرونَ  َوِجْسراً 

ُل ْ  تَتَلمْ  ِللَْيِهمْ  اجْلُهَّءلِ  قُتُلوبَ  ِب َ  َوعَتْقَتءُدونَ  تَوى َوَل  ُوَزرَاِمِهتمْ  َأَختصُّ  عَتوتْ تاَلحِ  ِمتنْ  بَتَلْغت َ  َمتء ُدونَ  ِللَّ  َأْعتَواهِنِمْ  َأقتْ ِْ   َتَستءِدِهمْ  ِل

َِّتةِ  َواْخِتاَلصِ  َُوا َمتء قَتْدرِ  يف  ْعطَتْوكَ أَ  َمتء َأقَتلَّ  َتَ تء ِللَتْيِهمْ  َواْلَاءمَّتةِ  اخْلَء  َخرَّبُتوا َمتء َتَكْيتفَ  لَت َ  َعَ تُروا َمتء أَْعَسترَ  َوَمتء ِمْنت َ  َأَخت

نَّتتهُ  لِنَتْفِستت َ  تَتتءْنظُرْ  َعَلْيتت َ  تتُركَ  ذَلَتتء عَتْنظُتترُ  َل  تَِِ َهء َغيتْ اكَ  ِلَ تتنْ  ُشتتْكُركَ  َنْيتتفَ  َواْنظُتترْ  َمْستتُئولٍ  رَُجتتلٍ  ِحَستتءبَ  َوَحءِستتوتْ ََّ  بِِنَاِ تتهِ  غَتت

َُونَ  اْلِكتتءبَ  َورِثُتوا َخْلتفٌ  بَتْاتِدِهمْ  ِمتنْ  َتَللَتفَ  ِنَتءبِتهِ  يف  اَّللَُّ  قَتءلَ  َنَ ء َعُكونَ  َأنْ  َأْخَوَتيِن  َتَ ء وََنِوًناً  ِغًناً َِ  ا َعتَرضَ  ََُْخت ََ  هت

 ِلَ تنْ  يُتوَ   قُتَرََنمِتهِ  بَتْاتدَ  اْلَ تْر ِ  بَتَقتء ُ  َتَ تء ِبَرِحيتلٍ  َن ْ آذَ  َقدْ  َدارٍ  يف  أَْن َ  ُمَقءمٍ  َدارِ  يف  َلْس َ  ِلنَّ َ  لَنء َسيُتْغَفرُ  َوعَتُقوُلونَ   اأْلَْدَن

نْتَيء يف  َنءنَ  َقى َُيُوتُ  ِلَ نْ  بُتْؤسَ  َّيَ  َوَجلٍ  َعَلى الدُّ رْ  بَتْاِد ِ  ِمنْ  ُذنُوبُهُ  َوعَتوتْ ََ ْلت َ  تَتَقدْ  َواَبِدرْ  نُتوِّْئ َ  تَتَقدْ  اْح  َمتنْ  عُتَاءِمتلُ  ِلنَّت َ  ُأجِّ
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َِي ِلنَّ وَ  َيَْهلُ  َل   حَتَْستبْ  َوَل  َشتِدعدٌ  ُستْقمٌ  َدَخلَتهُ  تَتَقتدْ  َذنْتوَت َ  َوَداوِ  بَِايتدٌ  َستَفرٌ  ِمْن َ  َدَنَ  تَتَقدْ  َ َهَّاْ  عَتْغُفلُ  َل  َعَلْي َ  ََُْفظُ  الَّ

 ِِّ َا َ  َأنْ  َأَرْدتُ  َلِكينِّ  َوعَتْاِيًنَكَ  َوعَتْاِنيَف َ  عَتْوبِيَل َ  َأَرْدتُ  َأ  ِدعنِت َ  ِمتنْ  َعتَابَ  َمتء ِللَْيت َ  َوعَتتُردَّ  رَْأعِت َ  ِمتنْ  تَتءتَ  دْ قَت َمتء اَّللَُّ  عَتتنتْ

َِّْنرى تَِِنَّ  َوذَنِّرْ  ِنَتءِبهِ  يف  عَتَاءََّ  اَّللَِّ  قَتْولَ  َوذََنْرتُ  َفعُ   ال َرانِت ِ  َأْستَنءِن َ  ِمتنْ  َمَضتى َمتنْ  ِذْنرَ  َأَغَفْل َ  اْلُ ْؤِمِنٌنَ  عَتنتْ  َوبَِقيت َ  َوَأقتْ

 َختًْناً  ذََنتْرتَ  عَتتَراُهمْ  َهتلْ  َأمْ  ِتيتهِ  َوقَتْات َ  َمتء ِمثْتلِ  يف  َوقَتُاتوا َهتلْ  َأمْ  ابْتُتِليت َ  َمتء ِبِثْتلِ  ابْتتُتلُتوا َهتلِ  اْنظُترْ  َأْعَضتبَ  َنَقتْرنٍ  بَتْاَدُهمْ 

تتءُروا ِلذْ  بِتت َ  مْ وََنلََّفُهتت اْلَاءمَّتتةِ  ُِتتُدورِ  يف  َحءلِتت َ  ِمتتنْ  َحتتلَّ  ِبَتتء َحِظيتت َ  بَتتلْ  َجِهلُتتو ُ  َشتتْيئءً  َوَعِلْ تت َ  َعِلُ تتو ُ   ِبَرْأعِتت َ  عَتْقتَتتُدونَ  َِ

 لَتتَدْع َ  ِتيَ تتء رَْغوَتتتتُتُهمْ  َعَلْيتت َ  َأْظَهتتَرُهمْ  َوَلِكتتنْ  ِعْنتتَدكَ  َذلِتت َ  َولَتتْيسَ  َحرَُّمتتوا َحرَّْمتت َ  َوِلنْ  َأَحلُّتتوا َأْحَلْلتت َ  ِلنْ   َِْمتتِركَ  َوعَتْاَ لُتتونَ 

نْتَيء َويََلبُ  الرََِّئَسةِ  َوُحبُّ  َوَعَلْيِهمْ   َ َعَليْ  اجْلَْهلِ  َوَغَلَوةُ  ُعَلَ ءِمِهمْ  َذَهءبُ  ُهمْ  ِمْنت َ  الدُّ  اجْلَْهتلِ  ِمتنَ  ِتيتهِ  أَنْت َ  َمتء عَتتَرى َمتء أَ  َوِمتنتْ

نَتتةِ  الْتتَواَل ِ  ِمتتنَ  ِتيتتهِ  النَّتتءسُ  َوَمتتء َواْلِغتترَّةِ  تتتَتُهمْ  قَتتدِ  َواْلِفتتْ تتتَتُهمْ  ابْتتَتَليتْ تتُغلِ  َوتَتتَتنتْ  َأنْ  ِلََّ  نُتُفوُستتُهمْ  تَتَتءقَتت ْ  رََأْوا ءِمَّتت َمَكءِستتِوِهمْ  َعتتنْ  اِبلشُّ

ُلُغوا َِي ِمثْتلَ  بِتهِ  عُتْدرُِنوا َأوْ  بَتَلْغ َ  َمء اْلِاْلمِ  ِمنَ  عَتوتْ  قَتْدرُ ُ  عُتْقتَدرُ  َل  بَتاَل ٍ  َويف  ُعْ ُقتهُ  عُتْدَركُ  َل  َ ْترٍ  يف  ِمْنت َ  تَتَوقَتُاتوا َأْدرَْنت َ  الَّت

عنَ  اِبلصَّءحِلٌِنَ  عَتْلَحقَ  َحيَّ  ِتيهِ  أَْن َ  َمء ُنلِّ  َعنْ  تََأْعِرضْ  بَتْادُ  َأمَّء ءنُ اْلُ ْستَتاَ  َوُهوَ  َوَل َ  لََنء تَءَّللَُّ  َِ تَقةً  َأْْسَتءذلِِمْ  يف  ُدِتنُتوا الَّت ِِ  َل

نَتُهمْ  لَْيسَ  ِبظُُهورِِهمْ  ُبطُونُتُهمْ  نْتَيء عَتْفتِتنُتُهمُ  َوَل  ِحَجءبٌ  اَّللَِّ  َوبَتٌْنَ  بَتيتْ َذا حَلُِقتوا َأنْ  لَِوثُتوا َتَ تء َتطُِلوُتوا رَِغوُتوا ءهِبَت عُتْفتَتنُتونَ  َوَل  التدُّ  تَتِِ

نْتَيء َنءَن ِ  ُل ُ  الدُّ ا ِمْثِلت َ  ِمنْ  عَتوتْ ََ لَت َ  َهت  ِستنِّهِ  يف  احْلَتَدثُ  َعْستَلمُ  َتَكْيتفَ  َأَجِلت َ  َوُحُضتورِ  ِعْلِ ت َ  َوُرُستوخِ  ِستنِّ َ  ِنتَ ِ  َمتعَ  اْلَ وتْ

 َنْشُكو اْلُ ْستَتْاَتبُ  َمنِ  َوِعْندَ  اْلُ َاوَّلُ  َمنِ  َعَلى راِجُاونَ  ِللَْيهِ  َوِلَنَّ  َّلِلَِّ  ِلَنَّ  َعْقِلهِ  يف  اْلَ ْدُخولُ  رَْأِعهِ  يف  اْلَ ْأُتونُ  ِعْلِ هِ  يف  اجْلَءِهلُ 

اكَ  ِلَ تنْ  ُشتْكُركَ  َنْيتفَ  تَتءْنظُرْ  بِت َ  ُمِصتيوَتتَتَنء اَّللَِّ  ِعْنتدَ  َوََنَْتِستبُ  ِتيت َ  نَتتَرى َوَمء بَتثتََّنء اَّللَِّ  ِلََّ  ََّ  وََنْيتفَ  وََنوِتًناً  َِتِغًناً  بِِنَاِ تهِ  غَت

ياًل  النَّءسِ  يف  ِبِدعِنهِ  َجَاَل َ   ِلَ نْ  ِلْعظَءُم َ  َيءنَتُت َ  وََنْيفَ  مجَِ  َأوْ  قُتْربُت َ  وََنْيتفَ  َستِتًناً  النَّءسِ  يف  ِبِكْسَوعِهِ  َجَاَل َ  َمنْ  ِلِكْسَوةِ  ِِ

َتوِتهُ  َل  لَت َ  َمتء َذلِتياًل  َقرِعوتءً  ِمْنتهُ  ونَ َعُكت َأنْ  َأَمتَركَ  ِمَّتنْ  بُتْاُدكَ   َّلِلَِّ  ُقْ ت ُ  َمتء َواَّللَِّ  تَتتَتُقتولَ  َعثْتَرعِت َ  ِمتنْ  َوَعْستَتِقيلُ  نَتْاَستِت َ  ِمتنْ  عَتنتْ

ا اَبِياًل  ِتيهِ  َلهُ  َأَم ُّ  َأوْ  ِدعنءً  َلهُ  ِبهِ  َأْحيَتْي ُ  َواِحداً  ََ  يف  عَتَاتءََّ  اَّللَُّ  قَتءلَ  َنَ تنْ  َعُكتونَ  َأنْ  يِن َأْخَوتَ  َمء اْسَتْحَ َل َ  َمنِ  ُشْكُركَ  تَتَه

تءُعوا ِنَتءِبهِ  تْاتَتَهء ِعْلَ تهُ  َواْستتَتْوَدَع َ  ِنَتءبَتهُ  اْستَتْحَ َل َ  َغيِّتء عَتْلَقتْونَ  َتَستْوصَ  الشَّتَهواتِ  َواعتَّوَتُاتوا الصَّتالةَ  أََ ََ  اَّللََّ  تَتَنْحَ تدُ  تََأ

َِي  (ٔ)(َوالسَّاَلمُ  ِبهِ  ابْتَتاَلكَ  ِمَّء َعءتَءَنَ  الَّ
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