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إهداء ...إهداء ...

 اىل َمـن نعهتـا حجـة اهلل شـقُيقها املعصوم عىل بـن موىس الرضا؟ع؟:

ىن... )زاداملعاد، ص546( َکَمْن َزاَر عُصوَمَة ِبُقْم  َ َمْن َزاَر الْ

ها حجة اهلل ابُن أخهيا املعصوم حممد بن عيل اجلواد؟ع؟:  اىل َمن خّصَ

ة... )حباراألنوار، ج48، ص316( ّنَ َ ُه الْ
َ
ِت ِبُقّمَ َفل َمْن َزاَر َعّمَ

ِة ويّلِ اهلل، بْنِت اإلمام ُموىَس بن جعَفر؟عٍ؟  ْخِت ويّلِ اهلل، َعّمَ
ُ
بنِت ويل اهلل، أ

ين. السیدة فاطمة املعصومة سالم اهلل علهيا و عىل آباهئا الطاهر
اهـم يف  َمَعنـا و ِإّيَ ن َيْ

َ
َفـَرج و أ

ْ
ـُرور و ال ينـا فهيـم الّسُ ن ُيِر

َ
و أسـأل اهلل أ

. ُه َويّلٌ َقِديٌر َبنا َمْعرَفهَتم ِإّنَ
ُ
ن ال َيْسل

َ
ٍد؟ص؟ َو أ ّمَ هم حُمَ ُزْمَرة جّدِ

ِك عْنَد 
َ
ة َفإّنَ ل ّنَ

ْ
خَرة يا فاطَمُة اْشَفعي يل يف اجل

ْ
اَر ال ُهّمَ و رضاَك و الّدَ

َّ
و يف اخلتام: الل

َنا ِفیِه َو 
َ
َب ِمّنِ َما أ

ُ
 َتْسل

َ
َعاَدِة َفال ِتَ ِلي ِبالّسَ ْ ْن تَ

َ
َك أ

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ُهّمَ ِإّنِ أ

َّ
ِن، الل

ْ
أ

َ
 ِمَن الّش

ً
نا

ْ
اهلِل َشأ

ِتَك  ِتَك و ِبَرْحَ لُه ِبَكَرِمَك و ِعّزَ َنا َو َتَقّبَ
َ
ُهّمَ اْسَتِجْب ل

َّ
َعِظمِي، الل

ْ
ِ ال

َعيِلّ
ْ
 ِباهلِل ال

َّ
َة ِإال  ُقّوَ

َ
 َو ال

َ
َحْول

َ
ال

احني. ْرَحَم الّرَ
َ
 يا أ

ً
َم َتسلیما

َّ
ْجَعني و َسل

َ
ٍد و آله أ ّمَ  حُمَ

َ
 اهلُل َعىل

َّ
و َعاِفَيتَك و َصىل
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تقدمیتقدمی

بقلم فضیلة العالمة املفسر القرآن الکرمی الدکتور امحد العابدي:
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املقدمةاملقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحمي
ين، عيل أمیر املؤمنني  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عیل حممد وآله الطاهر
ين،  واألمئية مين أبنائيه املیاميني، واللعنية الدامئية عيیل أعداهئيم أمجعيني، مين األوليني واآلخر

إیل قیام يوم الدين.
أما بعد...

یفة مبا ُتعني اخلطباء و  فقد قام املؤلف خبدمٍة قرآنیة و هي اجلمع بني القرآن و السنة الشر
املبلغني الکرام عیل أداء دورهم الرسايل و اإلرشادي للمجتمع اإلسالمي و حّث الناس عیل 

املعارف القرآنیة الدینیة و األنس هبا يف احلیاة و ذلك کما قال رسول اهلل؟ص؟:

َما  ُ َما َو ِإّنَ ُتْ ِبِ
ْ

ک ّسَ وا َما َتَ
ُّ
ْن َتِضل

َ
 َبْيِت ل

َ
ْهل

َ
ِت أ ِکَتاَب اهَّلِل َو ِعْتَر ْيِ 

َ
َقل

َ
ُم  الّث

ُ
ٌف  ِفیک ِ

ّ
ل »ِإّنِ ُمَ

ْوض«. الدر املنثور: 2، 60 و روى ابن حنبل يف مسنده ،ج 3، ص 14/ حبار األنوار ؛ ج 5 ؛ ص68 َ َّ احلْ َ
ْن َيْفَتِرَقا َحّتَ َيِرَدا َعل

َ
ل

یف أنه هبما تمت السعادة و المكال االنساين و االجتماعي،فلذا  حیث معىن احلدیث الشر
عزمت متوّکال عیل اهلل تعایل  بتألیف الکتاب يف ستة جملدات، حيتوي عیل أمور:

یف،   صفحيات املصحيف الشير
ّ

األول: شيرح موجيز لآلیيات املوضوعیية املختيارة مين کل
کثر من اربعني تفسیر من تفاسیر املعتبرة.)کل صفحة، آیة( معتمدا عیل ا

الثان: تبیني معاىن األلفاظ القرآنّية املغلقة بعبارة سلسة .
یفة املرتبطة مبوضوع اآلیة املختارة.  الثالث: ذکر الروایات و األحادیث الشر

خيیة املعتبرة و ذات الصلة مبوضوع اآلیة. الرابع: ذکر الشواهد التار
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یات الکتاب، من تفسيیر اآلیات وذکر األحادیث و الروایات و سيرد  و الخيىف: اّن مجیع حمتو
القصص و احلکایات ،کلها مأخوذة من مصادر معتبرة و مشهورة  لدى العلماء و فتحنا املجال 
للتفحص والتحقیق حول املصادر و األسانید بذکرها هنایة کل موضوع ، فاملؤلف ال یتحمل اي 
یعا بل   اننا ال نأخذ مهنا حمكا شر

ً
مسئولیة جتاه صحة أسانید الروایات و الشواهد التارخيیة ،علما

هي من باب الوعظ واالرشاد، املأخوذ فهيا التسامح يف ادلة السنن.
و أسأل اهلل سبحانه و تعایل أن یتقّبل مّنا هذا العمل املتواضع و جيعله يف میزان حسناتنا يوم 
 والبنون وأن یکون  نافعا ألهل العلم،املبلغني،األساتذة  واملثّقفني إن شاء اهلل تعایل و 

ٌ
الینفع مال

أسأل اهلل يل و هلم التوفیق والسداد و اهلدى و الرشاد يف رحاب القرآن والعترة الطاهرة.
وأمييل أن یتحفنيا إخواننيا املحّققيون واملتتبعيون مبالحظاهتم کي نسيتفید مهنا يف الطبعات 

األخرى، إن شاء اهلل تعایل.
ْن َهداَنا اهلُل .

َ
ْو ال أ

َ
َتِدَي ل ا ِلهَنْ ِذي َهدانا ِلذا- لو الیهتم- َو ما ُکّنَ

َّ
ْمُد هلِلَِّ ال َ

ْ
و احل

                                                                                        

١١ / ذي العقدة احلرام / سنة ١٤٤١  

السید سلمي الفاضل  

قم املقدسة  
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وٓءِ ِمَن ٱۡلَقۡوِل إِلَّ َمن ُظلَِمۚ َوَكَن  وٓءِ ِمَن ٱۡلَقۡوِل إِلَّ َمن ُظلَِمۚ َوَكَن  ٱۡلَۡهَر بِٱلسُّ ُ ٱۡلَۡهَر بِٱلسُّ ُٱللَّ ۞لَّ ُيِبُّ ۞لَّ ُيِبُّ ٱللَّ
ۡو َتۡعُفواْ 

َ
ۡو ُتُۡفـوهُ أ

َ
ۡو َتۡعُفواْ إِن ُتۡبـُدواْ َخۡيًا أ

َ
ۡو ُتُۡفـوهُ أ

َ
ُ َسـِميًعا َعلِيًما  َسـِميًعا َعلِيًما ١٤٨١٤٨  إِن ُتۡبـُدواْ َخۡيًا أ ُٱللَّ ٱللَّ

ِيَن يَۡكُفُروَن  ِيَن يَۡكُفُروَن  إِنَّ ٱلَّ ا قَِديًرا ١٤٩١٤٩ إِنَّ ٱلَّ ا قَِديًرا  َكَن َعُفّوٗ َ َكَن َعُفّوٗ َٱللَّ َعن ُسوٓءٖ فَإِنَّ َعن ُسوٓءٖ فَإِنَّ ٱللَّ
ِ َورُُسـلِهِۦ  َورُُسـلِهِۦ  ِٱللَّ ن ُيَفّرِقُـواْ َبـۡنَ ٱللَّ

َ
ن ُيَفّرِقُـواْ َبـۡنَ  َورُُسـلِهِۦ َوُيرِيـُدوَن أ
َ
ِ َورُُسـلِهِۦ َوُيرِيـُدوَن أ ِبِـٱللَّ بِـٱللَّ

ن 
َ
ن َوَيُقولُـوَن نُۡؤِمـُن بَِبۡعـٖض َونَۡكُفـُر بَِبۡعٖض َوُيرِيـُدوَن أ
َ
َوَيُقولُـوَن نُۡؤِمـُن بَِبۡعـٖض َونَۡكُفـُر بَِبۡعٖض َوُيرِيـُدوَن أ

اۚ  ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَكٰفُِروَن َحّقٗ
ُ
اۚ  أ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَكٰفُِروَن َحّقٗ
ُ
َيتَِّخـُذواْ َبۡنَ َذٰلَِك َسـبِيًل َيتَِّخـُذواْ َبۡنَ َذٰلَِك َسـبِيًل ١٥٠١٥٠ أ

  ِ ِبِٱللَّ ِيـَن َءاَمُنواْ بِٱللَّ ِيـَن َءاَمُنواْ  َوٱلَّ ِهيٗنا ١٥١١٥١ َوٱلَّ ۡعَتۡدنَـا لِۡلَكٰفِرِيـَن َعَذاٗبا مُّ
َ
ِهيٗنا َوأ ۡعَتۡدنَـا لِۡلَكٰفِرِيـَن َعَذاٗبا مُّ
َ
َوأ

ْوَلٰٓئَِك َسوَۡف يُۡؤتِيِهۡم 
ُ
َحٖد ّمِۡنُهۡم أ

َ
ْوَلٰٓئَِك َسوَۡف يُۡؤتِيِهۡم َورُُسـلِهِۦ َولَۡم ُيَفّرِقُواْ َبۡنَ أ

ُ
َحٖد ّمِۡنُهۡم أ

َ
َورُُسـلِهِۦ َولَۡم ُيَفّرِقُواْ َبۡنَ أ

ۡهُل ٱۡلِكَتِٰب 
َ
ۡهُل ٱۡلِكَتِٰب  يَۡسـَٔلَُك أ
َ
ُ َغُفوٗرا رَِّحيٗما  َغُفوٗرا رَِّحيٗما ١٥٢١٥٢ يَۡسـَٔلَُك أ ُٱللَّ ُجورَُهۡمۚ َوَكَن ٱللَّ

ُ
ُجورَُهۡمۚ َوَكَن أ
ُ
أ

ۡكَبَ 
َ
لُواْ ُموَسٰٓ أ

َ
َمآءِۚ َفَقۡد َسأ َِل َعلَۡيِهۡم كَِتٰٗبا ّمَِن ٱلسَّ ن ُتَنّ

َ
ۡكَبَ أ

َ
لُواْ ُموَسٰٓ أ

َ
َمآءِۚ َفَقۡد َسأ َِل َعلَۡيِهۡم كَِتٰٗبا ّمَِن ٱلسَّ ن ُتَنّ

َ
أ

ٰعَِقُة بُِظۡلِمِهۡمۚ  َخَذۡتُهُم ٱلصَّ
َ
ٰعَِقُة بُِظۡلِمِهۡمۚ  َجۡهَرٗة فَأ َخَذۡتُهُم ٱلصَّ
َ
َ َجۡهَرٗة فَأ َٱللَّ رِنَا ٱللَّ

َ
رِنَا ِمن َذٰلَِك َفَقالُوٓاْ أ
َ
ِمن َذٰلَِك َفَقالُوٓاْ أ

َُذواْ ٱۡلعِۡجَل ِمۢن َبۡعـِد َما َجآَءۡتُهـُم ٱۡلَّيَِنُٰت َفَعَفۡونَا  َُذواْ ٱۡلعِۡجَل ِمۢن َبۡعـِد َما َجآَءۡتُهـُم ٱۡلَّيَِنُٰت َفَعَفۡونَا ُثـمَّ ٱتَّ ُثـمَّ ٱتَّ
بِيٗنـا ١٥٣١٥٣ َوَرَفۡعَنا فَوَۡقُهُم  َوَرَفۡعَنا فَوَۡقُهُم  بِيٗنـا َعن َذٰلَِكۚ وََءاتَۡيَنا ُموَسٰ ُسـۡلَطٰٗنا مُّ َعن َذٰلَِكۚ وََءاتَۡيَنا ُموَسٰ ُسـۡلَطٰٗنا مُّ
ٗدا َوقُۡلَنا  ـوَر بِِميَثٰقِِهـۡم َوقُۡلَنا لَُهـُم ٱۡدُخلُواْ ٱۡلَاَب ُسـجَّ ٗدا َوقُۡلَنا ٱلطُّ ـوَر بِِميَثٰقِِهـۡم َوقُۡلَنا لَُهـُم ٱۡدُخلُواْ ٱۡلَاَب ُسـجَّ ٱلطُّ
َخۡذنَـا ِمۡنُهم ّمِيَثًٰقا َغلِيٗظا ١٥٤١٥٤  

َ
ـۡبِت َوأ َخۡذنَـا ِمۡنُهم ّمِيَثًٰقا َغلِيٗظا لَُهۡم َل َتۡعُدواْ ِف ٱلسَّ
َ
ـۡبِت َوأ لَُهۡم َل َتۡعُدواْ ِف ٱلسَّ
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� ى������

�
ل �ع� ه�

��لل�� ��� ْع���
�
�� ْ��

أ�
و مميا قاليه يف حتيرمی الظليم: >�

.> �� ل�
���� ْ�� ا�م�

��
ل ��إ� ْ�ل�

���
ْ
��� ��� �م� ���

����� ����
ْهر� � ��

ْ
��� ه�

��لل�� ���� �� � ا���
�
اليت نفسرها: >ل

إذا عطفنا هذه عیل آیة الغیبة یکون املعىن ال یذکر بعضکم بعضا بالعیوب و السیئات 
إال من کان مظلوما فله أن یعلن ظالمته و جيهر بسیئات من ظلمه.

و معيىن الظليم واضيح، اميا الغیبية املحرمية فقيد حددها الفقهاء بأن تذکير غیرك مبا یکره 

و  إعيالن  يف  بيه  النطيق  ٱجَلهَر: 
ِمَن  ٓوِء  ِبٱلّسُ النياس.  بيني  نشيره 
ٱلَقوِل: األقيوال السيیئة أو األفعيال 
نفسيه  ء  لُيَبيّرِ ُظِلَم:  َمن  السيیئة. 
الکيذب و الهبتيان لرفيع الظلم عن 
یًعا: مسیعيا ليکل ما یسير  نفسيه. َسِ
به املسيرون أو جيهر به املجاهرون. 
َعِلیًما: علیميا مبيا یدور يف النفوس 
: بأن 

ْ
ُقوا ن ُيَفّرِ

َ
من بواعث و نوایا. أ

یعلنيوا إمياهنيم بوجيود اهلل _ تعيایل 
_ و أنيه خاليق هيذا الکيون إال أهنيم 
ِهینا:  یکفرون برسله أو ببعضهم. ّمُ
و  کفرهيم  جيزاء  یذهليم  و  هيیهنيم 
ِبینا: أعطینيا  نا ّمُ جحودهيم. ُسلَطٰ
حججيا  منتنيا  و  بفضلنيا  ميویس 
بينيات و معجيزات باهيرات و قيوة 
مين  عيیل  االنتصيار  عيیل  قيدرة  و 
وَر: قطعيت قطعية مين  خالفيه. ٱلّطُ
 

َ
اجلبيل و رفعيت فيوق رؤوسيهم. ال
لکيم  حييل  ال  بِت:  ٱلّسَ ِف   

ْ
َتعُدوا

صید احلیتان يف السبت.

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301
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يف حـال غيابـه عنـك كهتـك عرضـه و التفكـه بـه و اضحـاك النـاس منه )سـيأيت شـرحها يف 
سورة احلجرات( و استثنوا من حترمي الغيبة، غيبة الظامل لغيره و املتجاهر بالفسق وهو من 
ال يبـايل بظهـور فسـقه بـن النـاس ال يكـره ذكـره بالفسـق مـع العلـم اّن ذكـر العيـوب الظاهـرة 
ال تعتبـر غيبـة و يف املقابـل اّن اشـاعة عيـوب املسـلم مـن باب الذم والتشـهير به حرام وغير 

. جائز
ين هو ايضا حلل غيبة الظاملن للمظلومن بأن يدافعوا عن   الذي َحّرم غيبة االخر

ً
اذا

ين ألّن اهلل تعـایل بالغ امره يف  حقوقهـم بأنـواع الطـرق املمكنـة حبيـث ال يعتـدون عـی االخر
ياء. كرامة االنسان السيما األبر حفظ 

و عی هذا جيوز شرعا االضرابات و املظاهرات ضد حكام اجلور بل قد جتب إذا احنصر 
يـق يف رفـع الظلـم اال هبـا و اجلديـر بالذكـر اّن الظلـم ال خيتـص حبـكام اجلـور و أعواهنـم  الطر
 ُّ

َ
فأي انسان اعتدی عی غيره بفعل أو قول أو منعه حقه، فهو ظامل، قال رسول اهلل؟ص؟: يل
َبَتُه َو ِعْرَضه أي القادر عی قضاء دينه و الواجد هو الذي ال ييف بالدين   ُعُقو

ُ
ل َواِجِد ُيِ

ْ
ال

مع قدرته عی الوفاء.
َه 

َ
�نَّ الّل �إِ

َ وا َع�نْ ُسوٍء �ن ْع�نُ ْو �تَ
أَ
وُه< هذا ترغيب يف اخلير سـرا و عالنية >ا �نُ �نْ

ْو �تُ
أَ
ًرا ا �يْ

ُدوا �نَ �بْ
�نْ �تُ >اإِ

ًرا<. أجـل، يسـن العفـو عـن املـيء و لكـن حـن يكـون العفو عنه خيرا له و  ِد�ي ا �تَ ّوً َكا�نَ َع�نُ

ال ضرر فيه عی املجتمع، أما إذا كان وسيلة ایل تشجيع امليء عی االساءة و ایل انتشار 
الفسـاد فاّن العقاب هو املتعن و اال اختل النظام و سـاد األشـرار و اسـتحالت احلياة، قال 
.> �تٌ �نَ �تْ و�نَ �نِ

ُ
ك ا �تَ

َ
وُهْم َ��تَّى ل

ُ
ل ��تِ َ <. و قال: >َو�ت ��بِ َ �ب

ْ
ل
اأَ

ْ
وِل�ي ال

أُ
� ا َ  �ي

�هتٌ َ َص�ِص َ��ي �تِ
ْ
ِ�ي ال

ْم �ن
ُ
ك

َ
تعایل: >َول

الروايات

ْن َيْذُكَر ُسوَء    
َ
ْیِه أ

َ
 ُجَناَح َعل

َ
ِسُن ِضَیاَفَتُه َفال  ُيْ

َ
ُجِل َفال  ِبالّرَ

ُ
ْیَف َيْنِزل

َ
الّصادق؟ع؟: ِإّنَ الّض

ُه. وسايل الشيعة، ج12، ص290
َ
َما َفَعل

ا ِفيِه. حبار األنوار، ج72، ص258     ِبَ
ُ

ُجل ْن ُيْذَكَر الّرَ
َ
َقْوِل أ

ْ
وِء ِمَن ال ْهُر ِبالّسُ َ

ْ
: اجل

َ
الباقر؟ع؟: َقال

ـوِم َو َدْعـَوُة    
ُ
ْظل َ  ِفهِيـّنَ َدْعـَوُة الْ

َ
 َشـّك

َ
ُث َدَعـَواٍت ُمْسـَتَجاَباٌت ال

َ
 اهلِل؟ص؟: َثـال

ُ
 َرُسـول

َ
َقـال

ِده. مستدرك الوسائل 5، ص256
َ
 َول

َ
َواِلِد َعی

ْ
َساِفِر َو َدْعَوُة ال ُ الْ

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301
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يذی    
َّ
يَم ال

ْ
ل
ُ
يا الّظ ّمَ

َ
يٌم الَيْتُرُکيُه، َفأ

ْ
يٌم َيْغِفيُرُه َوُظل

ْ
يٌم الَيْغِفيُرُه اهلُل َوُظل

ْ
يُم َثالَثيٌة: َفُظل

ْ
ل
ُ
لّظ
َ
قيال؟ص؟: ا

ُم 
ْ
ذی َيْغِفُرُه اهلُل َفُظل

َّ
َم ال

ْ
ل
ُ
ا الّظ ّمَ

َ
ٌم َعظمٌي« َوأ

ْ
ُظل

َ
ْرَك ل  اهلُل: »إّنَ الّشِ

َ
ْرُك قال الَيْغِفُر اهلُل َفالّشِ

ِعباِدَبْعُضُهْم 
ْ
ُم ال

ْ
ذی ال َيْتُرُکُه اهلُل َفُظل

َّ
َم ال

ْ
ل
ُ
ا الّظ ّمَ

َ
ْم َوأ ِ هّبِ َبنْيَ َر ْم َو ْنُفَسيُهْم فیما َبْيهَنُ

َ
ِعباِد أ

ْ
ال

َبْعضا. هنج الفصاحه، ح1924

 ِغیَبَة.    
َ
ُه َو ال

َ
 ُحْرَمَة ل

َ
َفاِسُق ِبِفْسِقِه َفال

ْ
: ِإَذا َجاَهَر ال

َ
ٍد؟ع؟ َقال ّمَ اِدِق َجْعَفِر ْبِن حُمَ َعِن الّصَ

وسائل الشیعة، ج12، ص289

 اهلَل. الکايف: 5/331/2   
ّ
یَك ناِصرا إال

َ
ُد عل : إّياَك و ُظلَم َمن ال جَيِ

َ
عيّلَ بَن احُلسنِي؟امهع؟ قال

شواهد وقصص

 َمن ُظِلَم  
َ
َقْوِل ِإاّل

ْ
َوِء ِمَن ال ْهَر ِبالّسُ َ ّبُ اهَّلُل اجلْ  حُیِ

َ
اّل

 عيیل خراسيان فدخيل هيذا جبنيوده مدینية 
ً
أرسيل اخللیفية العبيايس عبيد اهلل بين طاهير والیيا

ع بعيض 
َ
، فيوّز

ً
سيع هليم مجیعيا يا مل تّتَ صية هليم إال أهّنَ نیسيابور واسيتقّرَ هبيم يف املواضيع امُلخّصَ

. ر جنوده عیل األهايل وأجبرهم عیل استضافهتم فأثار فهيم موجة ِمن السخط والتذّمُ

فق ألحد اجلنود أْن یُسکن مع رجل غیور زوجته مجیلة، فاضطّرَ الرجل إیل أْن یترك  واّتَ

. ض زوجه العتداء ِمن اجلندّيِ الشاّبِ  لئال تتعّرَ
ً
عمله لیبیق يف البیت رقیبا

يام طليب اجلنيدي مين صاحيب البیيت أْن یأخيذ فرسيه لیيورده املياء غیر أّنَ  يف أحيد األّيَ

الرجيل اليذي مل یکين _ ِمين ِجهية _ جييرؤ عيیل تيرك زوجيه ميع اجلنيدّيِ وحدمهيا يف البیيت 

خيری _ رفيض طليب اجلنيدي، قيال لزوجيه أْن تأخيذ هيي الفيرس إیل 
ُ
خيياف _ ِمين ِجهية أ و

هيت حنيو 
َّ
يبيیق هيو للُمحافظية عيیل أثياث البیيت، فأخيذت الزوجية بزميام الفيرس واجت املياء و

موضع املاء.

 
ً
فيق أْن َميّرَ عبيد اهلل بين طاهير ِمين ذليك امليکان، فيرأی اميرأة وقيورا ويف تليك اللحظية اّتَ

 حنو املاء، فُعجب ِمن ذلك، واسيتدعی املرأة وقال هلا: ال أراك ِمن اللوايت 
ً
مجیلة تقود فرسيا

يوردن اخلیل، مفا الذي دعاك إیل هذا؟!

. قالت املرأة بغضب: هذا نتیجة عمل عبد اهلل بن طاهر الظامل، مّثَ شرحت له األمر
سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301
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 يف أْن َيشـعر أهـل 
ً
كان سـببا ـه  ـر عبـد اهلل ِمـن قـول املـرأة وَغضـب عـی نفسـه؛ ألّنَ

َ
تأّث

نيسـابور بالتعاسـة والشـقاء، فأمر امُلنادين أْن ينادوا يف البلدة أْن عی مجيع اجلنود اخلروج 
ِمن املدينة حّتَ الغروب ِمن ذلك اليوم وَمن بات مهنم يف املدينة ُيدر ماله ودمه.

يبـة ِمـن نيسـابور حيـث حلـق بـه جنـوده، فبـی يف  وتـرك هـو املدينـة إیل )شـادياخ( القر
ات يسكنوهنا.  وجلنوده مقّرَ

ً
تلك املنطقة الواسعة لنفسه قصرا

هذه املرأة اليت كانت حياهتا ُعرضة للخطر ذكرت عبد اهلل بن طاهر بالسوء، فكان ِمن 
 الُعقـدة ورفع الظلم، ال عن نفسـها وزوجها فحسـب، 

َّ
ّمِ املوجـع أْن حـل

َ
أثـر هـذا الـكالم والـّذ

ت هبا  ية اليت َمّرَ ف واجلور، َوُوِضع َحّدٌ للحالة امُلزر ه قد أنقذ سائر الناس ِمن التعّسُ  إّنَ
ْ

بل
ية للفسيف ة. القصص التربو مدينة نيسابور وهذا هو مصداق اآلية القرآنّيَ

يط يف اجلهر و عدمه   االفراط و التفر
ين« من علماء املسلمني اإليرانيني يف القرن الثاين اهلجري. ذات يوم جاء رجل  »ابن سير
ين و قام بلعن الطاغية الكبری، شارب دماء األولوف من املسلمني فقال له  عند ابن سير
ين: ال تغتاب احلجاج! فاّن ذنبك اآلن اعظم من ذنوب احلجاج لكونك تغتاب!! ابن سير

يدهـا حبيـث يقـول: صـدق بـن  و األعجـب مـن ذالـك أّن الغـزايل ينقـل هـذه القصـة و يؤ
ين و ال جيوز لذاك الرجل أن يغتاب احلجاج مهما كان، ألّنه مسلم و غيبة املسلم حرام! سير

يقول الشهيد: إذا كان احلجاج ال ميكن أن نغتابه بزعمه.
مفت جتوز الغيبة يف العامَل؟! 

يـة ألننـا نـروي ظلمـة!  يـد بـن معاو و عـی هـذا اذن حنـن يف املنابـر ليـال وهنـارا نغتـاب يز
بـل اهلل تعـایل هـو يغتـاب بعـض االقـوام املاضية وبين اسـرائيل و املنافقني وغيرهم ألنه ذكر 

مساوهئم يف القرآن!!
قاتـل  و  عـي  بـن  يذكـرون حسـني  الـذي  املنحوسـني  الوهابيـة  كمثـل  الغـزايل  وفكـر 

احلسني؟ع؟ بريض اهلل عهنما!!! فلسفة االخالق، الشهيد مطهري

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301
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ۢنبَِيآَء 
َ
ۢنبَِيآَء  وََقۡتلِِهُم ٱۡل
َ
ِ وََقۡتلِِهُم ٱۡل ِٱللَّ فَبَِما َنۡقِضِهم ّمِيَثَٰقُهۡم َوُكۡفرِهِم بِـَٔاَيِٰت فَبَِما َنۡقِضِهم ّمِيَثَٰقُهۡم َوُكۡفرِهِم بِـَٔاَيِٰت ٱللَّ

ُ َعلَۡيَها بُِكۡفرِهِۡم  َعلَۡيَها بُِكۡفرِهِۡم  ُٱللَّ ۚ بَۡل َطَبَع ٱللَّ ۚ بَۡل َطَبَع بَِغۡيِ َحّقٖ َوقَۡولِِهۡم قُلُوُبَنا ُغۡلُفۢ بَِغۡيِ َحّقٖ َوقَۡولِِهۡم قُلُوُبَنا ُغۡلُفۢ
ٰ َمۡرَيَم ُبۡهَتًٰنا  ٰ َمۡرَيَم ُبۡهَتًٰنا  َوبُِكۡفرِهِۡم َوقَۡولِِهۡم َعَ فََل يُۡؤِمُنوَن إِلَّ قَلِيٗل فََل يُۡؤِمُنوَن إِلَّ قَلِيٗل ١٥٥١٥٥ َوبُِكۡفرِهِۡم َوقَۡولِِهۡم َعَ
َعِظيٗما َعِظيٗما ١٥٦١٥٦  َوقَۡولِِهۡم إِنَّا َقَتۡلَنا ٱلَۡمِسيَح ِعيَس ٱۡبَن َمۡرَيَم رَُسوَل َوقَۡولِِهۡم إِنَّا َقَتۡلَنا ٱلَۡمِسيَح ِعيَس ٱۡبَن َمۡرَيَم رَُسوَل 
ِيَن ٱۡخَتلَُفواْ  ِيَن ٱۡخَتلَُفواْ  َوَما َقَتلُوهُ َوَما َصلَُبوهُ َوَلِٰكن ُشّبَِه لَُهۡمۚ ِإَونَّ ٱلَّ ِ َوَما َقَتلُوهُ َوَما َصلَُبوهُ َوَلِٰكن ُشّبَِه لَُهۡمۚ ِإَونَّ ٱلَّ ِٱللَّ ٱللَّ
ۚ َوَما  ّنِ ۚ َوَما فِيهِ لَِف َشـّكٖ ّمِۡنُهۚ َما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعۡلٍم إِلَّ ٱّتَِباَع ٱلظَّ ّنِ فِيهِ لَِف َشـّكٖ ّمِۡنُهۚ َما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعۡلٍم إِلَّ ٱّتَِباَع ٱلظَّ
ُ َعزِيًزا َحِكيٗما  َعزِيًزا َحِكيٗما ١٥٨١٥٨   ُٱللَّ ُ إَِلۡهِۚ َوَكَن  إَِلۡهِۚ َوَكَن ٱللَّ ُٱللَّ َقَتلُوهُ يَقِيَنۢا َقَتلُوهُ يَقِيَنۢا ١٥٧١٥٧  بَل رََّفَعُه بَل رََّفَعُه ٱللَّ
ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب إِلَّ َلُۡؤِمَنَّ بِهِۦ َقۡبَل َمۡوتِهۦِۖ َوَيوَۡم ٱۡلقَِيَٰمةِ 

َ
ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب إِلَّ َلُۡؤِمَنَّ بِهِۦ َقۡبَل َمۡوتِهۦِۖ َوَيوَۡم ٱۡلقَِيَٰمةِ ِإَون ّمِۡن أ
َ
ِإَون ّمِۡن أ

ِيـَن َهاُدواْ َحرَّۡمَنا  ِيـَن َهاُدواْ َحرَّۡمَنا  فَبُِظۡلٖم ّمَِن ٱلَّ يَُكوُن َعلَۡيِهۡم َشـِهيٗدا يَُكوُن َعلَۡيِهۡم َشـِهيٗدا ١٥٩١٥٩ فَبُِظۡلٖم ّمَِن ٱلَّ
ِ َكثِٗيا  َكثِٗيا ١٦٠١٦٠   ِٱللَّ ِحلَّۡت لَُهۡم َوبَِصّدِهِۡم َعن َسبِيِل ٱللَّ

ُ
ِحلَّۡت لَُهۡم َوبَِصّدِهِۡم َعن َسبِيِل َعلَۡيِهۡم َطّيَِبٍٰت أ
ُ
َعلَۡيِهۡم َطّيَِبٍٰت أ

ۡمَوَٰل ٱنلَّاِس بِٱۡلَبِٰطِلۚ 
َ
ۡكلِِهۡم أ

َ
ۡخِذهُِم ٱلّرَِبٰواْ َوقَۡد ُنُهواْ َعۡنُه َوأ

َ
ۡمَوَٰل ٱنلَّاِس بِٱۡلَبِٰطِلۚ َوأ

َ
ۡكلِِهۡم أ

َ
ۡخِذهُِم ٱلّرَِبٰواْ َوقَۡد ُنُهواْ َعۡنُه َوأ

َ
َوأ

ِٰسـُخوَن  ِٰكِن ٱلرَّ ِٰسـُخوَن  لَّ ِٰكِن ٱلرَّ ِلٗما ١٦١١٦١ لَّ
َ
ۡعَتۡدنَا لِۡلَكٰفِرِيَن ِمۡنُهۡم َعَذابًا أ

َ
ِلٗما َوأ

َ
ۡعَتۡدنَا لِۡلَكٰفِرِيَن ِمۡنُهۡم َعَذابًا أ

َ
َوأ

نزَِل 
ُ
نزَِل إَِلَۡك َوَمآ أ

ُ
نزَِل ِف ٱۡلعِۡلـِم ِمۡنُهۡم وَٱلُۡمۡؤِمُنوَن يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ُ
نزَِل إَِلَۡك َوَمآ أ

ُ
ِف ٱۡلعِۡلـِم ِمۡنُهۡم وَٱلُۡمۡؤِمُنوَن يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

َكٰوةَ وَٱلُۡمۡؤِمُنوَن  لَٰوةَۚ وَٱلُۡمۡؤتُـوَن ٱلزَّ َكٰوةَ وَٱلُۡمۡؤِمُنوَن ِمن َقۡبلَِكۚ وَٱلُۡمقِيِمنَي ٱلصَّ لَٰوةَۚ وَٱلُۡمۡؤتُـوَن ٱلزَّ ِمن َقۡبلَِكۚ وَٱلُۡمقِيِمنَي ٱلصَّ
ۡجـًرا َعِظيًما ١٦٢١٦٢  

َ
ْوَلٰٓئِـَك َسـُنۡؤتِيِهۡم أ

ُ
ۡجـًرا َعِظيًما  وَٱۡلَـوِۡم ٱٓأۡلِخـرِ أ

َ
ْوَلٰٓئِـَك َسـُنۡؤتِيِهۡم أ

ُ
ِ وَٱۡلَـوِۡم ٱٓأۡلِخـرِ أ ِبِـٱللَّ بِـٱللَّ

عروج املسیح؟ع؟ عروج املسیح؟ع؟ 157157

موجز مما يعتقده النصاری:  
مسألة الصلب أو قتل املسیح؟ع؟ تعتبر الیوم أحد أهم املسائل األساسیة للعقیدة املسیحیة 
و حنين نعليم أّن املسيیحیني الیيوم ال یعتبيرون املسيیح؟ع؟ جميّرد نيي أرسيل هلدایية و إرشياد 
یة، بيل یعتقيدون بأّنيه »ابين اهلل« مين أرکان الثاليوث املقيدس لدهييم و يزعمون بأّن  البشير
هدف جميء املسیح إیل هذا العامل لیکون قربانا یفتدي بنفسه مقابل اخلطایا و اآلثام اليت 

َنقِضِهم: عيدم العميل حبکم اهلل. 

ُغلُف: النفهم قولك یا رسول اهلل. 

َه هلم: بيأن وقيع شيبه املسيیح  ُشّبِ

عيیل رئیيس الهييود فقتليوه و رفيع 

ُيؤِمَنَّ 
َ
ل السيماء.  إیل  عیيی؟ع؟ 

 َموِتِه: حني ینزل إیل الدنیا 
َ

ِبِه َقبل

املهيدي؟جع؟.  اإلميام  زميان  يف 

ِهم: مبنعهيم.  : الهييود. ِبَصّدِ
ْ
َهاُدوا

العزيز:  الثابتيون.  ِسُخوَن:  ـٰ ٱلّرَ

هيو الشيریف اليذي ال یعجيز عنيه 

يشء، فهيو القيادر عيیل ميا یشياء. 

احلکمي: مين الیصيدر عنيه اخلطيا 

وجيعل کل يشء يف موضعه، فهو 

قادر عیل رفع من انزله وکان انزاله 

عين حمكية و رفعيه عين حمكية و 

بقاؤه بني االمرين حمكة.

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



15

ع
ر�

و
���
��م
� و؟�

 ر

هبم و خطاياهم و قد صلب و قتل  يرتكهبا البشـر و إّنه جاء ليضحي بنفسـه من أجل ذنو
ية من العقاب و يسـّمون املسـيح؟ع؟ ب »املنقذ«  ليغسـل بدمه ذنوب البشـر و لينقذ البشـر
ا 
ّ
أو »املخلص« أو »الفادي« و اعتمادهم املفرط عیل الصليب و اختاذه شعارا ألنفسهم إن

يرتكز عیل قضية القتل و الصلب هذه.

كيفية مماته  
ين ثالثة للذين ادعوا قتله جاء هبا  »املسيح« وهو »عيیس بن مرمي« و »رسول اهلل« عناو

القرآن لدفع احتمال أن يكون املقصود بالقتل غيره.
يح من اهلل تعایل لقوهلم ونيف لوقوع القتل والصلب، فقد قبضوا عیل غيره  تكذيب صر
يب فاسـبابه كثيرة  وصلبوه وقتلوه مكان املسـيح ظنا مهنم انه املسـيح ومل يكن االشـتباه بغر

قد ذكرناها يف الروايات.
اّن الذين القوا القبض عیل هذا املشتبه به مل يكونوا واثقني بانه املسيح بشخصه، بل 
كانوايف شك من ذلك، وليس هلم علم به فقتلوه; ظنا مهنم انه املسيح ومل يكن باملسيح، 

فاعتمدوا عیل هذا الظن الفاسد الكاذب فقالوا: انا قتلنا املسيح.
كيد لنيف القتل عن املسيح ووقوعه عیل غيره. وما قتلوه يقينا: تا

الروايات

ْوِحيـَد َحـّیَ َيُكوَن ُخُروُج      َيْعِرُفـوَن اهلَل َمـا ُهـَو َو الّتَ
َ
ـاِس َزَمـاٌن ال  الّنَ

َ
ِت َعـیل

ْ
الباقـر؟ع؟: َسـَیأ

 َيَدْيِه َو 
َ

 َعـیل
َ

ال ّجَ  اهلُل الّدَ
َ

ـَماِء َو َيْقُتـل ؟ع؟ ِمـَن الّسَ  ِعيـیَس اْبـُن َمـْرمَيَ
َ

ـاِل َو َحـّیَ َيْنـِزل ّجَ الّدَ

ُن  ْ  َو نَ
َّ
َفَنا َو ُهَو َنِبٌّ ِإال

ْ
ِ َخل

ّ
ّنَ ِعيیَس؟ع؟ ُيَصیل

َ
 َتَری أ

َ
 ال
َ
َبْیِت أ

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ا أ  ِمّنَ

ٌ
ْم َرُجل َ هِبِ ِ

ّ
ُيَصیل

 ِمْنُه. حبرالعرفان، ج3، ص445
ُ

ْفَضل
َ
أ

ج14، ص344    ِقَیاَمة. حبار األنوار، 
ْ
 َيْوِم ال

َ
ْیُكْم َقْبل

َ
ُه َراِجٌع ِإل ّنَ

َ
ْت َو أ ْ َیُ

َ
الّرسول؟ص؟: ِعيیَس؟ع؟ مل

ّيني: ...      ِللَحواِر
َ

شـام _ : يا ِهشـاُم، إّنَ امَلسـيَح؟ع؟ قال ِتِه ِلِ اإلمام الكاظم؟ع؟ _ يف َوِصّیَ

 الَبـالِء اَلَءزَهُدُكـم يِف 
َ

إّنَ أصَبَرُكـم َعـیل نيـا، و ُكم ُحّبـا ِللّدُ إّنَ أجَزَعُكـم ِعنـَد الَبـالِء اَلَءَشـّدُ

نيا. حتف العقول، ص392 _ 393 وص509 الّدُ

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301
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ُه: ما لَك َتِش عیل املاِء و حنُن ال َنقِدُر عیل ذلَك؟! _ : و ما    
َ
وَن ل ّيُ  احَلوار

َ
ا قال ّ

َ
املسیُح؟ع؟ _ مل

ما ِعنِدي و امَلَدَر َسواٌء. تنبیه اخلواطر: 156/1 ُ : لِکهّنَ
َ

رَهِم ِعنَدُکم؟ قالوا: َحَسٌن، قال یناِر و الّدِ ُة الّدِ
َ
َمنِزل

ييت ِرجيالَي و ِفيرايِش األرُض و ِوسيادي احَلَجيُر أِبييُت و     عیيی؟ع؟: خاِدميي َييداَي و داّبَ

صِبُح و لیَس يل يَشٌء، و لیَس عیل َوجِه األرِض أَحٌد أغىن ِمّن. عّدة 
ُ
لیَس يل يشٌء و ا

الداعي: 107، 108

شواهد وقصص

قصة عروج املسیح  
یية البیت و  عنداملسياء وهيم اثنيا عشير رجيال فأدخلهيم بيتيا مث خيرج علهييم من عني يف زاو
ینفيض رأسيه مين املياء فقيال إن اهلل رافعيي إلیه السياعة ومطهري مين الهيود فأیکم یليق  هو

یصلب و یکون معي يف درجيت؟ علیه شبحي فیقتل و
قال شاب مهنم أنا یاروح اهلل.

قال: فأنت هو ذا.
فقال عیيس إن منکم ملن یکفر يب قبل أن یصبح اثنيت عشرة کفرة فقال له رجل أنامهنم.

فقال عیيس؟ع؟ أحتس بذلك يف نفسك فلتکن هو.
یتني عيل  مث قال عیيس؟ع؟ أما إنکم ستفترقون من بعدي عيل ثالث فرق فرقتني مفتر

اهلل يف النار وفرقة مشعون صادقة عيل اهلل يف اجلنة.
یة البیت وهم ینظرون إلیه مث قال إن الهيود جاءت يف طلب  مث رفع اهلل عیيس من زاو
عیييس؟ع؟ مين لیلهتيم فأخيذوا الرجيل أليذي قيال ليه عیييس إن منکيم ملن یکفير يب قبل أن 
یصبح اثنيت عشرة کفرة وأخذوا الشاب ألذي أليق علیه شبح عیيس؟ع؟ فقتل وصلب وکفر 

ألذي قال له تکفر قبل أن تصبح اثنيت عشرة کفرة. قصص االنبیا للجزائري و قطب الراوندي

قصة الناقوس  
الَناُقوس )ج. َنواِقیس( يف التقالید املسیحیة هو اجلرس الذي یقرع يف الکنیسة ألسباب 

کنیسیة عدیدة
سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301
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يف األمـايل ومعـاين األخبـار باإلسـناد إيل احلـارث األعـور: قـال بينمـا كنت أسـير مع أمير 
املؤمنـن عـيل بـن أيب طالـب؟ع؟ يف احليـرة إذ حنـن بديـراين يضـرب الناقـوس فقال عيل بن 

أيب طالب؟ع؟ ياحارث أتدري ما يقول الناقوس؟
قلت: اهلل ورسوله و ابن عم رسوله أعلم.

قال إنه يضرب مثل الدنيا وخراهبا و يقول الإله إال اهلل حقا حقا صدقا صدقا إن الدنيا 
قدغرتنـا وشـغلتنا واسـهوتنا واسـتقوتنا يـا ابـن الدنيـا مهـا مهـا يـا ابـن الدنيا دقا دقـا يا ابن 
الدنيـا مجعـا مجعـا تفـي الدنيـا قرنـا قرنـا ما مـن يوم مييض عنا إال أوهي منـا ركنا قدضيعنا دارا 
تبيق واستوطنا دارا تفي لسنا ندري مافرطنا فهيا إال لو قدمتنا فقال احلارث يا أمير املؤمنن 
النصـاري يعلمـون ذلـك قـال لوعلمـوا ذلـك ملااختـذوا املسـيح إهلا مـن دون اهلل عزوجل قال 
فذهبـت إيل ديـراين فقلـت لـه حبـق املسـيح عليـك ملاضربـت بالناقـوس عـی اجلهـة الـي 

هبا قال فأخذ يضرب و أناأقول حرفا حرفا حي بلغ إيل قوله إال لو قدمتنا. تضر
فقال حبق نبيكم من أخبركم هبذا؟

قلت هذا الرجل ألذي كان معي أمس قال وهل بينه و بن النيب؟لص؟ من قرابة؟
قلت هو ابن عمه. قال حبق نبيكم أمسع هذا من نبيكم؟

قال قلت نعم فأسلم مث قال يل و اهلل إين وجدت يف التوراة أنه يكون يف آخر األنبياء. 
قصص االنبيا للجزائري ج1، ص472 و قطب الراوندي

ليلة قتل اميراملؤمنني؟ع؟ و سيد الشهداء؟ع؟  
و عـن أيب جعفـر؟ع؟ ملـا كانـت الليلـة الـي قتـل فهيايوشـع بن نـون وكذلك كانـت الليلة الي 
رفـع فهياعيـي ابـن مـرمي وكذلـك الليلـة الـي قتـل فهيـا عـيل بـن أيب طالـب؟ع؟ مل يرفـع عـن 
وجـه األرض حجـر إالوجـد حتتـه دم عبيـط حـي طلـع الفجـر وكذلـك الليلـة الـي قتـل فهيـا 

ج1، ص473 و قطب الراوندي احلسن؟ع؟. قصص االنبيا للجزائري 
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ِۦۚ  وَۡحۡيَنآ إَِلٰ نُوٖح َوٱنلَّبِّيِـَۧن ِمۢن َبۡعِده
َ
وَۡحۡيَنآ إَِلَۡك َكَمآ أ

َ
آ أ ِۦۚ ۞إِنَّ وَۡحۡيَنآ إَِلٰ نُوٖح َوٱنلَّبِّيِـَۧن ِمۢن َبۡعِده

َ
وَۡحۡيَنآ إَِلَۡك َكَمآ أ

َ
آ أ ۞إِنَّ

ۡسَباِط 
َ
وَۡحۡيَنآ إَِلٰٓ إِبَۡرٰهِيَم ِإَوۡسَمٰعِيَل ِإَوۡسَحَٰق َوَيۡعُقوَب َوٱۡل

َ
ۡسَباِط َوأ

َ
وَۡحۡيَنآ إَِلٰٓ إِبَۡرٰهِيَم ِإَوۡسَمٰعِيَل ِإَوۡسَحَٰق َوَيۡعُقوَب َوٱۡل

َ
َوأ

يُّوَب َوُيونُـَس َوَهُٰروَن وَُسـلَۡيَمَٰنۚ وََءاتَۡيَنا َداوُۥَد 
َ
يُّوَب َوُيونُـَس َوَهُٰروَن وَُسـلَۡيَمَٰنۚ وََءاتَۡيَنا َداوُۥَد وَِعيـَىٰ َوأ
َ
وَِعيـَىٰ َوأ

َزُبـوٗرا َزُبـوٗرا ١٦٣١٦٣  َورُُسـٗا قَۡد قََصۡصَنُٰهۡم َعلَۡيَك ِمن َقۡبُل َورُُسـٗا َورُُسـٗا قَۡد قََصۡصَنُٰهۡم َعلَۡيَك ِمن َقۡبُل َورُُسـٗا 
ُ ُموَسٰ تَۡكلِيٗما  ُموَسٰ تَۡكلِيٗما ١٦٤١٦٤ رُُّسـٗا  رُُّسـٗا  ُٱللَّ ۡم َنۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكۚ َوَكََّم ٱللَّ َـّ ۡم َنۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكۚ َوَكََّم ل َـّ ل
ُۢة  ُۢة  ُحجَّ ِ ُحجَّ ِٱللَّ ِيـَن َوُمنِذرِيـَن ِلَاَّ يَُكوَن لِلنَّـاِس َعَ ٱللَّ بَّشِ ِيـَن َوُمنِذرِيـَن ِلَاَّ يَُكوَن لِلنَّـاِس َعَ مُّ بَّشِ مُّ
  ُ ُٱللَّ ِٰكـِن ٱللَّ ِٰكـِن  لَّ ُ َعزِيـًزا َحِكيٗمـا  َعزِيـًزا َحِكيٗمـا ١٦٥١٦٥ لَّ ُٱللَّ َبۡعـَد ٱلرُُّسـِلۚ َوَكَن َبۡعـَد ٱلرُُّسـِلۚ َوَكَن ٱللَّ
نَزَلُۥ بِعِۡلِمهۦِۖ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة يَۡشـَهُدوَنۚ 

َ
نَزَل إَِلَۡكۖ أ

َ
نَزَلُۥ بِعِۡلِمهۦِۖ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة يَۡشـَهُدوَنۚ يَۡشـَهُد بَِمآ أ

َ
نَزَل إَِلَۡكۖ أ

َ
يَۡشـَهُد بَِمآ أ

واْ َعن  ِيَن َكَفـُرواْ وََصـدُّ واْ َعن  إِنَّ ٱلَّ ِيَن َكَفـُرواْ وََصـدُّ ِ َشـِهيًدا  َشـِهيًدا ١٦٦١٦٦ إِنَّ ٱلَّ ِبِـٱللَّ َوَكـَىٰ َوَكـَىٰ بِـٱللَّ
ِيَن َكَفُرواْ  ِيَن َكَفُرواْ  إِنَّ ٱلَّ ِ قَۡد َضلُّـواْ َضَلَٰاۢ بَعِيـًدا  قَۡد َضلُّـواْ َضَلَٰاۢ بَعِيـًدا ١٦٧١٦٧ إِنَّ ٱلَّ ِٱللَّ َسـبِيِل َسـبِيِل ٱللَّ
ُ ِلَۡغفَِر لَُهـۡم َوَل ِلَۡهِدَيُهۡم َطرِيًقا  ِلَۡغفَِر لَُهـۡم َوَل ِلَۡهِدَيُهۡم َطرِيًقا ١٦٨١٦٨   ُٱللَّ َوَظلَُمـواْ لَۡم يَُكِن َوَظلَُمـواْ لَۡم يَُكِن ٱللَّ
  ِ ِٱللَّ بَٗداۚ َوَكَن َذٰلِـَك َعَ ٱللَّ

َ
بَٗداۚ َوَكَن َذٰلِـَك َعَ إِلَّ َطرِيـَق َجَهنَّـَم َخِٰلِيَن فِيَهـآ أ
َ
إِلَّ َطرِيـَق َجَهنَّـَم َخِٰلِيَن فِيَهـآ أ

َهـا ٱنلَّاُس قَـۡد َجآَءُكـُم ٱلرَُّسـوُل بِٱۡلَّقِ  يُّ
َ
أ َهـا ٱنلَّاُس قَـۡد َجآَءُكـُم ٱلرَُّسـوُل بِٱۡلَّقِ  َيٰٓ يُّ
َ
أ يَِسـٗرا يَِسـٗرا ١٦٩١٦٩ َيٰٓ

  ِ ِلِلَّ ا لَُّكۡمۚ ِإَون تَۡكُفـُرواْ فَإِنَّ لِلَّ ّبُِكۡم فَـَٔـاِمُنواْ َخـۡرٗ ا لَُّكۡمۚ ِإَون تَۡكُفـُرواْ فَإِنَّ ِمـن رَّ ّبُِكۡم فَـَٔـاِمُنواْ َخـۡرٗ ِمـن رَّ
ُ َعلِيًمـا َحِكيٗمـا  َعلِيًمـا َحِكيٗمـا ١٧٠١٧٠   ُٱللَّ ۡرِضۚ َوَكَن ٱللَّ

َ
ـَمَٰوِٰت َوٱۡل ۡرِضۚ َوَكَن َمـا ِف ٱلسَّ
َ
ـَمَٰوِٰت َوٱۡل َمـا ِف ٱلسَّ

نبیاء و االميان مبحمد؟ص؟ 163163 نبیاء و االميان مبحمد؟ص؟ نسبة االميان باأل نسبة االميان باأل

قرر سبحانه يف اآلیة اليت نفسرها و ما بعدها اّن من اعترف مببدإ النبوة من حیث هو و آمن 
بنبوة أحدا، کائنا من کان یلزمه قهرا أن يؤمن بنبوة حممد؟ص؟ ألّن اهلل سبحانه قد أوحی الیه 
کميا أوحيی ایل غیيره مين األنبیياء و أظهير عيیل یيده املعجيزات کميا أظهر عیل ید غیيره »و ما 
حصل به االتفاق ال یکون سببا لالفتراق« و من جزأ و فرق فقد فرق بني الشء و نفسه.
یخ کانيوا یأخذون الوحي  یلية مين األنبیياء عيیل فتيرات من التار ألّن هنياك سلسيلة طو
 فلیيس الرسيول ِبدعيا مين الرسيل، و ال هيو 

ً
إذا مين السيماء حيی يرشيدون النياس بيه، 

سَباِط: أوالد یعقوب؟ع؟ الذين 
َ
ٱأل

کانوا أنبیاء. َزُبورا: کتاب ني داود 

م  ُ ٰ
وفیيه مواعظ و حکيم. َقَصصَن

جياءت  و  مکية  أنيت يف  علیك: 

أمساؤهم يف سورة األنعام اآلیة 84 

وا: منعوا.
ُ

و 85 و 86. َصّد

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301
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عجیيب مين امر اهلل الذي بعث األنبیاء السيابقني.
هيؤالء اليذي ذکرهتيم اآلیية بعيض رسيل اهلل )سيیأيت ذکرهم مجیعا يف اآلیة 84 من سيورة 
األنعيام( و هنياك آخيرون ال یعرفهيم النياس مفين قيال لکيم: إّن الرسيالة خمالفية لسينة اهلل أو 
لطبیعة احلیاة هذا افتراء و زعٌم باطل، الّن ابسط دلیل عیل ذلك هو وقوعها بشکل مکرر.
کميا اننيا نعيرف اّن املطير جيزء مين سينة احلیياة ألننيا نيری وقوعه مکيررا و اّن اليزالزل جزء 
من طبیعة األرض، ألهنا تقع بشکل مکرر و کذلك الرساالت ما دامت توحي بشکل مکرر 

فاهنا جزء من سنن احلیاة.
نبیاء يّت بُصَور متلفة: کان نزول الوحي عی األ لقد 

مفّرة ینزل بالوحي ملك من املالئکة املکلفني به و أحیانا یليق الوحي عیل الّني بواسطة 
اإلهليام القليي و أخيری ینيزل بصيورة صيوت یسيمعه الّنيي وذاليك أّن اهلل خيليق األميواج 
الصوتیة يف الفضاء أو األجسام فُيسمعها أنبیاؤه و هبذه الواسطة کان یمّت التخاطب بيهنم 

و بني اهلل سبحانه و تعایل.

الروايات

وابَتالُهيم     بامَلخَمَصيِة  اهلُل  اخَتَبرُهيُم  َقيِد   :  _ واألولیياِء  األنبیياِء؟مهع؟  _ يف صفيِة  عنيه؟ع؟ 

م بامَلخاِوِف. هنج البالغة: اخلطبة 192 بامَلجَهَدِة وامَتَحهَنُ

ِة    
َ
لِسل  َصوِت الّسِ

َ
وَت ِمثل اإلماُم الباقُر؟ع؟: األنبیاُء عیل َخَسِة أنواٍع: ِمهُنم َمن َيسَمُع الّصَ

 ُيوُسيَف و إبراهيمَي و ِمهُنيم َمين ُيعاِيُن و 
ُ

 يف َمناِميِه ِمثيل
ُ
يُم ميا عيىن بيِه و ِمهُنيم َمين ُيَنّبيأ

َ
َفَيعل

ُذنِه. تفسیر العّيايش: 3/166/2
ُ
ِمهُنم من ُينَکُت يف َقلبِه و ُيوَقُر يف ا

يوِك.    
ُ
ل ُ
ْ
ْييِه سيیماُء األْنِبیياِء َو هَبياُء امل

َ
؟امهع؟ َعل َسيُن ْبيُن َعيیّلٍ َ  بيُن َعطياء: کاَن احلْ

ُ
 واِصيل

َ
قيال

مناقب، ج4، ص9

م     م ُمسَتلِقنَي و أعُيهُنُ َبَعِة أوُجٍه: األنبیاُء؟مهع؟ َتناُم عیل أقِفَيهِتِ وُم عیل أر ؟ع؟: الّنَ اإلماُم عيّلٌ

يِة و امُللوُك و 
َ
 الِقبل

َ
 و امُلؤميُن َينياُم عيیل مَيینيِه ُمسيَتقِبل

َّ
وجيل َعيًة ِلَوحيِي اهلِل َعّزَ ال َتنياُم ُمَتَوّقِ

 جَمنوٍن و ذو عاَهٍة 
ُّ

ُکلوَن و إبلیُس و إخواُنُه و ُکل ائلها ِلَيسَتمرئوا ما یأ
َ

أبناؤها َتناُم عیل مش

َيناُم عیل َوجِهِه ُمنَبِطحا. اخلصال: 263 / 140
سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301
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شواهد وقصص

ومن هذا املنطلق َمن يؤمن برسول اهلل املصطىف؟ص؟ البد له من أن يؤمن بوصیه و اخللفاء 
کثیرة نقتص مهنا: من بعده و اال فال و االدلة 

الَعَجب الُعجاب!  
ييز بين عثميان مين مصير إیل مّکية فجعل یسيّب  إمساعیيل بين عیياش قيال: سيافرت ميع حر

یلعنه، وقال الضّحاك بن عبد الوهاب: هو متروك مهّتم. ؟ع؟ و
ً
علّيا

يز؟  تکتب عن حر
َ
وقیل لیحیي بن صالح: مِل مل

کتب عن رجل صلیت معه الفجر سبع سنني، فکان ال خيرج من املسجد  فقال: کیف أ
 سبعني مّرة.

ً
حّی یلعن علّيا

؟ع؟ بالغداة سيبعني ميّرة، وبالعّش سيبعني مّرة، فقیل 
ً
وقيال ابين حّبيان: کان یلعين علّييا

 کهذا ال ینبغي أن یقال حبّقه 
ٌ

ليه يف ذليك، فقيال: هيو القاطيع رؤوس آبايئ وأجدادي. ورجل
 ومنافيق، وذليك مليا جياء يف مصادر أهل السيّنة املعتبيرة عن النّي؟ص؟ أّنه 

ً
 أّنيه کافيرا

يشء إالّ
: ال حيّبيك إالّ 

ً
قيال لعييل؟ع؟: ال حيّبيك إالّ مؤمين وال يبغضيك إالّ منافيق. وجياء عنيه؟ص؟ أیضيا

کافر أو منافق. کنزالعمال، 36477 مؤمن وال يبغضك إالّ 
 فقيد أبغضن ومن أبغضن فقد أبغيض اهلل. تفسیر فرات 

ً
وقيال النيّي؟ص؟: مين أبغيض علّييا

الکویف، ص598

 العجب مّمن یّدعي اإلسالم واإلميان بنبوة الني؟ص؟ کأمحد بن حنبل _ وهو 
ّ

والعجب کل
 إالّ منافيق _ أن یقيول حبيّق هيذا الناصيي أّنيه: ثقية 

ً
اليذي نقيل الروایية يف أن ال يبغيض علّييا

ين، ج5، ص142 ثقة!!. موسوعة من حیاة املستبصر

قطرة من البحر  
أبو سعید اخلدرّي و أنس بن مالك، قاال: قال رسول اهلل؟ص؟: »یا عيّل، أنت تبنّي ألّميت ما 
یين يف حفريت و  اختلفيوا فیيه مين بعيدي؛ یيا عييّل، أنيت تغسيل جّثييت و تيؤّدي دین و توار

تيف ذّميت و أنت صاحب لوايئ يف الدنیا و اآلخرة«
عين ابين عّبياس، قيال: قيال رسيول اهلل؟ص؟: »حيشير الشياّك يف عيّل من قبيره و يف حلقه 
 شيعلة شيیطان یلطيخ وجهه حيّی یقف موقف 

ّ
طيوق مين نيار فیيه ثالمثائية شيعلة، عيیل کل

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301
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احلساب فتکلح وجهه النار«.
عن جماهد، قال: قیل البن عّباس: ما تقول يف عيّل؟ فقال للسائل: ذکرت و اهلل أحد 
 القبلتني و بایع البیعتني و أعطی السبطني و رّدت علیه 

ّ
الثقلني، سبق بالشهادتني و صیل

 مؤمن أبو احلسنني«. 
ّ

الشمس مّرتني بعد ما غابت عن املشرقني، ذاك موالي و مویل کل
املحاسن، ج2، ص331

الوصّية  
، قال: مسعت أبا عبد اهلل؟ع؟ یقول: عن املفّضل بن عمر

يك؛ یيا  قيال رسيول اهلل؟ص؟: لیلية أسيري يب أوحيی اهلل إيّل، فقيال: یيا حمّميد، عييّلٌ وصّيُ
ك، و   أنا، عامل الغیب و الشهادة، الرمحن الرحمي؛ یا حمّمد، عيّلٌ وصّيُ

ّ
حمّمد، أنا اهلل ال إله إال

هو أّول من أخذت میثاقه من الوصّيني و آخر من أقبض روحه من األوصیاء و هو الداّبة 
مهيم، و لیيس ليك أن تکتميه شيیئا مين علميي، و عييّلٌ جيميع )العليم( مين حيالل و 

ّ
الييت تکل

حرام«. غرر األخبار و درر اآلثار يف مناقب أيب األمئة األطهار؟ع؟، ص159
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ۡهـَل ٱۡلِكَتٰـِب َل َتۡغلُـواْ ِف دِينُِكـۡم َوَل َتُقولُـواْ َعَ 
َ
أ ۡهـَل ٱۡلِكَتٰـِب َل َتۡغلُـواْ ِف دِينُِكـۡم َوَل َتُقولُـواْ َعَ َيٰٓ
َ
أ َيٰٓ

ۚ إِنََّمـا ٱلَۡمِسـيُح ِعيـَى ٱۡبـُن َمۡرَيَم رَُسـوُل  ۚ إِنََّمـا ٱلَۡمِسـيُح ِعيـَى ٱۡبـُن َمۡرَيَم رَُسـوُل  إِلَّ ٱۡلَـقَّ ِ إِلَّ ٱۡلَـقَّ ِٱللَّ ٱللَّ
  ِ ِبِٱللَّ ۡلَقىَٰهـآ إَِلٰ َمۡرَيـَم َوُروٞح ّمِۡنُهۖ فَـَٔـاِمُنواْ بِٱللَّ

َ
ۥٓ أ ۡلَقىَٰهـآ إَِلٰ َمۡرَيـَم َوُروٞح ّمِۡنُهۖ فَـَٔـاِمُنواْ  َوَكَِمُتـُه
َ
ۥٓ أ ِ َوَكَِمُتـُه ِٱللَّ ٱللَّ

ُ إَِلٰهٞ  إَِلٰهٞ  ُٱللَّ ا لَُّكۡمۚ إِنََّما ٱللَّ ا لَُّكۡمۚ إِنََّما َورُُسـلِهۦِۖ َوَل َتُقولُواْ ثََلَٰثٌةۚ ٱنَتُهواْ َخۡيٗ َورُُسـلِهۦِۖ َوَل َتُقولُواْ ثََلَٰثٌةۚ ٱنَتُهواْ َخۡيٗ
ـَمَٰوِٰت  ُۥ َما ِف ٱلسَّ ن يَُكـوَن َلُۥ َوَلٞۘ لَّ

َ
ۥٓ أ ـَمَٰوِٰت َوِٰحـٞدۖ ُسـۡبَحَٰنُه ُۥ َما ِف ٱلسَّ ن يَُكـوَن َلُۥ َوَلٞۘ لَّ
َ
ۥٓ أ َوِٰحـٞدۖ ُسـۡبَحَٰنُه

ِ َوكِيـٗا  َوكِيـٗا ١٧١١٧١ لَّـن يَۡسـتَنِكَف  لَّـن يَۡسـتَنِكَف  ِبِـٱللَّ ۡرِضۗ َوَكـَىٰ بِـٱللَّ
َ
ۡرِضۗ َوَكـَىٰ َوَمـا ِف ٱۡل
َ
َوَمـا ِف ٱۡل

ُبوَنۚ  ُبوَنۚ  َوَل ٱلَۡمَلٰٓئَِكـُة ٱلُۡمَقرَّ ِ َوَل ٱلَۡمَلٰٓئَِكـُة ٱلُۡمَقرَّ َّ ِلّلِ َّ ن يَُكـوَن َعۡبـٗدا لّلِ
َ
ن يَُكـوَن َعۡبـٗدا ٱلَۡمِسـيُح أ
َ
ٱلَۡمِسـيُح أ

َوَمن يَۡسـتَنِكۡف َعـۡن ِعَباَدتِهِۦ َويَۡسـَتۡكِبۡ فََسـَيۡحُشُُهۡم َوَمن يَۡسـتَنِكۡف َعـۡن ِعَباَدتِهِۦ َويَۡسـَتۡكِبۡ فََسـَيۡحُشُُهۡم 
ٰلَِحِٰت  ِيـَن َءاَمُنـواْ وََعِملُـواْ ٱلصَّ ا ٱلَّ مَّ

َ
ٰلَِحِٰت  فَأ ِيـَن َءاَمُنـواْ وََعِملُـواْ ٱلصَّ ا ٱلَّ مَّ
َ
إَِلۡـهِ َجِيٗعـا إَِلۡـهِ َجِيٗعـا ١٧٢١٧٢ فَأ

ِيـَن  ـا ٱلَّ مَّ
َ
ُجورَُهـۡم َوَيزِيُدُهـم ّمِـن فَۡضلِـهۦِۖ َوأ

ُ
ِيـَن َفُيَوّفِيِهـۡم أ ـا ٱلَّ مَّ

َ
ُجورَُهـۡم َوَيزِيُدُهـم ّمِـن فَۡضلِـهۦِۖ َوأ

ُ
َفُيَوّفِيِهـۡم أ

ِلٗما َوَل َيُِدوَن 
َ
ُبُهۡم َعَذابًا أ واْ َفُيَعّذِ ِلٗما َوَل َيُِدوَن ٱۡسـتَنَكُفواْ َوٱۡسـَتۡكَبُ
َ
ُبُهۡم َعَذابًا أ واْ َفُيَعّذِ ٱۡسـتَنَكُفواْ َوٱۡسـَتۡكَبُ

َها ٱنلَّاُس قَۡد  يُّ
َ
أ َها ٱنلَّاُس قَۡد  َيٰٓ يُّ
َ
أ ِ َوِلّٗا َوَل نَِصـٗيا  َوِلّٗا َوَل نَِصـٗيا ١٧٣١٧٣ َيٰٓ ِٱللَّ لَُهـم ّمِـن ُدوِن لَُهـم ّمِـن ُدوِن ٱللَّ

بِيٗنا ١٧٤١٧٤   نَزنۡلَآ إَِلُۡكۡم نُوٗرا مُّ
َ
ّبُِكۡم َوأ بِيٗنا َجآَءُكم بُۡرَهٰٞن ّمِن رَّ نَزنۡلَآ إَِلُۡكۡم نُوٗرا مُّ
َ
ّبُِكۡم َوأ َجآَءُكم بُۡرَهٰٞن ّمِن رَّ

ِ َوٱۡعَتَصُمواْ بِهِۦ فََسـُيۡدِخلُُهۡم ِف  َوٱۡعَتَصُمواْ بِهِۦ فََسـُيۡدِخلُُهۡم ِف  ِبِـٱللَّ ِيـَن َءاَمُنواْ بِـٱللَّ ـا ٱلَّ مَّ
َ
ِيـَن َءاَمُنواْ فَأ ـا ٱلَّ مَّ
َ
فَأ

ۡسـَتقِيٗما ١٧٥١٧٥   ۡسـَتقِيٗما رَۡحَـةٖ ّمِۡنـُه َوفَۡضـٖل َوَيۡهِديِهـۡم إَِلۡـهِ ِصَرٰٗطا مُّ رَۡحَـةٖ ّمِۡنـُه َوفَۡضـٖل َوَيۡهِديِهـۡم إَِلۡـهِ ِصَرٰٗطا مُّ

عقیدة التثلیث و أدلة بطانا عقیدة التثلیث و أدلة بطانا 171171

مسألة التثلیث  
ما توجد يف خمتلف األدیان مثل 

ّ
یة غیر معقولة، وقل یة التثلیث _ يف الواقع _ نظر 1. نظر

هذه املسألة يف غایة التعقید واإلهبام والغموض.

2. ورد يف بعيض التحقیقيات بيأّن عقیيدة التثلیيث تسيّربت إیل الدیانية املسيیحیة مين 

کانيت تعتقيد قبيل املسيیحیة بيأّن اليرّب األزيل  الدیانية البرامهانیية اهلندوسيیة وهيي دیانية 

، وهي: واألبدي متجّسد يف ثالثة مظاهر

: ال جتياوزوا احليد کميا غيال 
ْ
وا

ُ
 َتغل

َ
ال

الهييود يف عزيير؟ع؟ و النصياری يف 

أن   :
ٓ
ا لَقٰیَ

َ
أ  

ٓ
َکِلَمُتُه املسيیح؟ع؟. 

بکلمية  خمليوق  و  مکيون  عیيی 

مين  )کين(  کلمية  هيي  و  اهلل  مين 

غیير واسيطة أب و ال نطفية، هيذه 

الکلمية أوصلها إلهييا بنفخ جبریل 

فهييا فيکان عیيی بإذن اهلل بشيرا 

و  اهلل  ثالثية:  آهلية  َثٌة: 
َٰ
َثل سيویا. 

ن َيسَتنِکَف: ال 
َّ
املسيیح و ميرمی. ل

جيزاء  یعطهييم  ِیم:  َفُيَوّفِ یأنيف. 

 ِبِه: تسکوا به.
ْ
أعماهلم. ٱعَتَصُموا
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: برمها )اخلالق(: وهو املوجد يف بدء اخللق.
ً
أّوال

: فیشو )الوايق(: وهو الوايق واالبن الذي جاء من قبل أبيه.
ً
ثانیا

: سیفا )اهلادم(: وهو املفيت اهلادم امُلعید للکون إیل سیرته األویل.
ً
ثالثا

3. یعتبير املسيیحیون »االعتقياد بالتثلیيث« مين املسيائل التعّبدیية الييت ال تدخيل يف 
نطاق التحلیل العقيل وهي منطقة حمّرمة عیل العقل، ألّن حقیقهتا فوق القیاسات املادیة.

يف التثلیث عندهم   تعر
، هي األب واالبين وروح القدس  یة اجلوهير يف مين ثالثية أقانيمي متسياو

ّ
الطبیعية اإلهلیية تتأل

وهذه األقانمي الثالثة مع ذلك ذات رتبة واحدة وعمل واحد.

األدلة القرآنیة عی إبطال ألوهیة املسیح  
 مليا 

ً
: فليو کان املسيیح إهليا

ً
یدعيو النياس إیل عبيادة اهلل أیضيا 1. کان املسيیح یعبيد اهلل و

� �ل� � �� �و� �� ْر��� �م� ��� ْ���� و� �� �� م�
ْ
��� �� �ه� ه�

��لل�� ���� ����إ�
�
�� � ��� ��� �� � ��

��
��� ر� ��� ْ��ك� ���

�
صيّح منيه هيذا الفعيل. قيال تعيایل: >�

 > ���
���� � ��
ْ
��� �� ْ��

�
ل �ع� ه�

��لل�� �� ر�� ْ��ح� ��� ���� ه�
�لل�� ْك���� ر�

ْ ��� ��� ْ�� �م� ��
���� ْ���إ�

�
ک �� �� �� �و� �ى�

�
��
��� ه�

و���لل�� �� ��� ْ�� ل� �� ��أ� ْ�ر� ��إ� �� ���
� ���� � ��� و� �� �� م�

ْ
��

)املائدة: 72(
. قيال  کل الطعيام، ولیيس مين صفيات اإلليه هيذا األمير 2. کان املسيیح کبقّيية البشير یيأ
�� � ��� ك� � ٌ�� ��� �� ��� ص� � �� م��

أ�
� و� � ل� �� ��ر�� � �� ل� ْ��

��� � ْ�� م� � ْ��
�
ل ��� ��ْ ��� �ٌل� �� �� ا�

��
ل �إ� � ��

ْر��� م� � ��� ْ��� � و� �� �� م�
ْ
�� �� >م� تعيایل: 

< )املائدة: 75( ��� ع� ������ ����
�
� ك�

أْ
� � ��

3. اهلل تعيایل قيادر عيیل إهيالك املسيیح فتثبيت ألوهیية اهلل تعيایل فحسيب دون غیره. 
� �ى�
��� ْ�� م� �و� �� م��

أ�
� �و� �� ْر��� �م� ��� ْ���� و� �� �� م�

ْ
��� ك� ْهل� � ��� ْ��

أ�
�� ��� ��

أ�
�� ْ�� ���إ�

ً �أ ْ��
� ��� ه�

��لل�� ��� �م� ك� ْمل� � ��� ْ�� م� ْل���� تعيایل: >��� قيال 
��ٍ ْ ��

� �� � �
ل� ى�ك�

�
ل ع� � ه�

�لل�� و� � ��� � ��� �� �� م� � ���
�
ل ْ�� � �� �� م� ه� ��� ْ�� � �� �� م� و� � ����ْ

اأ�
ْ
�ل و� � ���� �و� م� ����� � ك�

ْ
ل م� � ه�

ل�ل�� و� ًع�� �� م� � �� � ����ْ
اأ�
ْ
�ل

ٌر< )املائدة: 17( �� ��
���

الروايات

َثاِم. تفسیر اهل بيت؟مهع؟، ج3، ص534   
ْ
ْدَناِس َو اآل

َ ْ
َبَدِن ِمَن األ

ْ
ُسوُح ال ُه مَمْ ّنَ

َ
ِسیَح أِل َ َی املْ الّرسول؟ص؟: مُسِّ

يُه َقيوٌم     َکَمَثيِل عیيَی بيِن َميرمَی؛ أَحّبَ يِة  يَك يف هيذِه ااُلّمَ
ُ
، َمَثل عنيه؟ص؟ _ لعييّل؟ع؟ _ : یاعييّلُ
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�� ��� �ً���إ�
� �� �م� �� ْر��� �م� ��� ْ���� ��� ر�

��ص�� � م�
�
�  الَوحيُي: >و�

َ
: َفَنَزل

َ
َفأفَرطيوا فیيِه وأبَغَضيُه َقيوٌم َفأفَرطوا فیِه قال

< ]الزخرف: 57.[. حبار األنوار: 34/284/25 و���
��� �� ���� �� ْ�� �م� ك� ْ�م� ���

م     ُ ُهّم اخُذلْ
ّ
صاری، الل ُهّم إيّن َبِريٌء ِمَن الُغالِة َکَبراَءِه عیَی بِن َمرمَی ِمَن الّنَ

ّ
عنه؟ع؟: الل

أَبدا، والَتنُصْر ِمهُنم أَحدا. حبار األنوار: 32/284/25.

هِييم وِميَن    
َ
يَه فُهيو ِمين امَلغضيوِب عل ياَوَز بأمیيِر املؤمنينَي؟ع؟ الُعبودّيَ

َ
عين الرضيا؟ع؟: َمين جت

نَي. حبار األنوار: 20/274/25 ِ
ّ
الضال

 ِهَی ُروُح    
َ

 َو ُروٌح ِمْنُه َقيال
َّ

َوَجيل َباَعْبيِد اهلِل؟ع؟ َعيْن َقيْوِل اهلِل َعّزَ
َ
ُت أ

ْ
ل
َ
: َسيأ

َ
يَراَن َقيال َعيْن مُحْ

َقَها اهلُل یِف آَدَم َو ِعیَی؟امهع؟. االحتجاج، ج2، ص323
َ
وَقة َخل

ُ
ل اهلِل خَمْ

ُه ِايل ِعباِدِه ِاالّ ِلَيعِقلوا َعِن اهلل. الکايف، ج1، ص64   
َ
نبیاَئُه َو ُرُسل

َ
قال الکاظم؟ع؟: ما َبَعَث اهلُل ا

شواهد وقصص

شهبة وجواب:  
ا یفعلون ذلك کما  یقول بعض املسيیحیني إهّنا حني یسيّمون املسيیح؟ع؟ ب »ابن اهلل« إنّ
یفعيل املسيلمون يف تسيمیة سيبط الّرسيول؟ص؟ احلسيني بين عييل بين أيب طاليب؟ع؟ ب »ثار 
اهلل و ابين ثياره« أو کالتسيمیة الييت وردت يف بعيض الروایيات لعييل بن أيب طالب؟ع؟ حیث 
مسيي فهييا ب »یيد اهلل«، و هيؤالء املسيیحیون یفسيرون کلمية »ثار« بأهّنيا تعن الدم أي أّن 

العبارة الواردة يف احلسني الشهید؟ع؟ تعن دم اهلل و ابن دمه.
إّن هذا األمر هو عي اخلطأ:

أّوال: ألّن العرب مل تطلق کلمة الثأر أبدا لتعن هبا الدم، بل اعتبرت الثأر دامئا مثنا للدم، 
و لذلك فإّن معىن العبارة أّن اهلل هو الذي یأخذ مثن دم احلسني الشهید و ثانیا: حني یعّبر 
يف بعض األحیان عن بعض أولیاء اهلل بعبارة »ید اهلل« فإّن هذا التعبیر _ حتما _ من باب 

التشبیه و الکنایة و املجاز.

می؟ع؟   شبیه عییس بن مر
کرم؟ص؟ قوله لعيل؟ع؟: یا عيل! إن فیك مثالً من عیی  روی علماء احلدیث عن الرسول األ
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بين ميرمی؟ع؟ بغضيه الهييود حيی هبتوا أمه، أي: جعلوه ولد زنیة وأحبه النصاری حی أنزلوه 
املنزل الذي لیس له.

وهکذا کان عيل؟ع؟، فقد کان له من األعداء ما جّرهم إیل اهّتامه کما يف قصة اخلوارج 
وکان له من املحبني ما دفعهم إیل املغاالة فیه، حّی اّدعوا فیه الربوبية وقد صّرح )سالم 
ّبٌ ُمفيِرٌط َيذَهُب ِبِه احُلّبُ إیل  اهلل علیيه( هبيذه احلقیقية يف قوليه: )وَسيهَيِلُك يِفَّ ِصنفياِن: حُمِ
َمُط   الّنَ

ً
، وَخیُر الّناِس يِفَّ حاال ، وُمبِغيٌض ُمفيِرٌط َيذَهيُب ِبِه الُبغُض إیل َغیِر احَلّقِ َغیيِر احَليّقِ

ُکم َوالُفرَقَة(. فضائل  إّيا عَظَم، َفِإّنَ َيَد اهلِل َمَع اجَلماَعِة، و
َ
واَد األ وَسُط، َفالَزموُه، َوالَزُموا الّسَ

َ
األ

أمیر املؤمنني؟ع؟، ص32

الواقدي و اسام النصران  
خيیية تذکير أّنيه کان هليارون الرشيید طبیيب نصيراين، دخيل يوميا يف نقاش  و هنياك طرفية تار
، فقال له  ين اإلسيالمیني يف ذلك العصر مع »عيل بن احلسيني الواقدي« و هو أحد املفکر
هيذا الطبیيب: »توجيد يف کتابکيم السيماوي آیية تبنّي أّن املسيیح؟ع؟ هو جزء من اهلل...« و 
� تيال هيذا النصيراين اآلیية موضيوع البحيث، فرد علیه »الواقدي« مباشيرة تالیا هيذه اآلیة: >و�
���< و أضياف مبّينيا أّن کلمية »مين« ليو  �� ْ�� �م�

ً
ع� �� م� � ��� ����ْ

اأ�
ْ
��ل �ى�

�م���� �و� م�و���� ������ �ى�
ْ��م����

�
ک
�
�� ر�

���� ��

کانت تفید التبعیض، القتیض ذلك أن تکون مجیع موجودات السماء و األرض _ بناء عیل 
هذه اآلیة _ جزءا من اهلل، فلما مسع الطبیب النصراين کالم الواقدي أسلم يف احلال، و سر 

إسالمه هارون الرشید فکافأ الواقدي جبائزة مناسبة. تفسیر املنار، اجلزء السادس، ص84
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106

ُ ُيۡفتِيُكۡم ِف ٱۡلَكَلٰلَـةِۚ إِِن ٱۡمُرٌؤاْ َهلََك  ُيۡفتِيُكۡم ِف ٱۡلَكَلٰلَـةِۚ إِِن ٱۡمُرٌؤاْ َهلََك  ُٱللَّ يَۡسـَتۡفُتونََك قُـِل يَۡسـَتۡفُتونََك قُـِل ٱللَّ
ۡخٞت فَلََها نِۡصُف َما تََرَكۚ وَُهَو يَرُِثَهآ إِن 

ُ
ۥٓ أ ۡخٞت فَلََها نِۡصُف َما تََرَكۚ وَُهَو يَرُِثَهآ إِن لَۡيَس َلُۥ َوَلٞ َوَلُ
ُ
ۥٓ أ لَۡيَس َلُۥ َوَلٞ َوَلُ

ا تََرَكۚ  ََّهـا َوَلٞۚ فَإِن َكَنَتا ٱثۡنََتۡيِ فَلَُهَما ٱثلُّلَُثاِن ِممَّ َّۡم يَُكن ل ا تََرَكۚ ل ََّهـا َوَلٞۚ فَإِن َكَنَتا ٱثۡنََتۡيِ فَلَُهَما ٱثلُّلَُثاِن ِممَّ َّۡم يَُكن ل ل
 ۗ نثََيۡيِ

ُ
َكرِ ِمۡثـُل َحّظِ ٱۡل ۗ ِإَون َكنُـوٓاْ إِۡخوَٗة رَِّجاٗل َونَِسـاٗٓء فَلذِلَّ نثََيۡيِ
ُ
َكرِ ِمۡثـُل َحّظِ ٱۡل ِإَون َكنُـوٓاْ إِۡخوَٗة رَِّجاٗل َونَِسـاٗٓء فَلذِلَّ

ٍء َعلِيُمۢ ١٧٦١٧٦ ٍء َعلِيُمۢ  بِـُكّلِ َشۡ ُ بِـُكّلِ َشۡ َُوٱللَّ ْۗ َوٱللَّ ن تَِضلُّـوا
َ
ْۗ  لَُكـۡم أ ن تَِضلُّـوا
َ
ُ لَُكـۡم أ ُٱللَّ ُ ٱللَّ ُ يُبَـّيِ يُبَـّيِ

َد�ةِ ـِ ُسوَر�ةُ الَما�ئ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِٱللَّ ِمۡسِب ٱللَّ
نَۡعِٰم 

َ
ِحلَّۡت لَُكم بَِهيَمُة ٱۡل

ُ
ۡوفُواْ بِٱۡلُعُقودِۚ أ

َ
ِيَن َءاَمُنوٓاْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ نَۡعِٰم َيٰٓ

َ
ِحلَّۡت لَُكم بَِهيَمُة ٱۡل

ُ
ۡوفُواْ بِٱۡلُعُقودِۚ أ

َ
ِيَن َءاَمُنوٓاْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

  َ َٱللَّ نُتۡم ُحُرٌمۗ إِنَّ ٱللَّ
َ
ۡيـِد َوأ نُتۡم ُحُرٌمۗ إِنَّ إِلَّ َمـا ُيۡتَلٰ َعلَۡيُكۡم َغۡيَ ُمِّلِ ٱلصَّ
َ
ۡيـِد َوأ إِلَّ َمـا ُيۡتَلٰ َعلَۡيُكۡم َغۡيَ ُمِّلِ ٱلصَّ

  ِ ِٱللَّ ِيَن َءاَمُنواْ َل ُتِلُّواْ َشَعٰٓئَِر ٱللَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ِيَن َءاَمُنواْ َل ُتِلُّواْ َشَعٰٓئَِر َيٰٓ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيُۡكُم َما يُرِيُد َيُۡكُم َما يُرِيُد ١١  َيٰٓ

ۡهَر ٱۡلََراَم َوَل ٱلَۡهۡدَي َوَل ٱۡلَقَلٰٓئَِد َوَلٓ َءآّمَِي ٱۡلَۡيَت  ۡهَر ٱۡلََراَم َوَل ٱلَۡهۡدَي َوَل ٱۡلَقَلٰٓئَِد َوَلٓ َءآّمَِي ٱۡلَۡيَت َوَل ٱلشَّ َوَل ٱلشَّ
 ْۚ ّبِِهۡم َورِۡضَوٰٗناۚ ِإَوذَا َحلَۡلُتۡم فَٱۡصَطاُدوا ْۚ ٱۡلََراَم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗل ّمِن رَّ ّبِِهۡم َورِۡضَوٰٗناۚ ِإَوذَا َحلَۡلُتۡم فَٱۡصَطاُدوا ٱۡلََراَم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗل ّمِن رَّ
وُكـۡم َعِن ٱلَۡمۡسـِجِد  ن َصدُّ

َ
وُكـۡم َعِن ٱلَۡمۡسـِجِد َوَل َيۡرَِمنَُّكـۡم َشَنـَٔـاُن قَـۡوٍم أ ن َصدُّ
َ
َوَل َيۡرَِمنَُّكـۡم َشَنـَٔـاُن قَـۡوٍم أ

ِ َوٱتلَّۡقَوٰىۖ َوَل َتَعاَونُواْ  ْۘ َوَتَعاَونُواْ َعَ ٱلۡـِرّ ن َتۡعَتُدوا
َ
ِ َوٱتلَّۡقَوٰىۖ َوَل َتَعاَونُواْ ٱۡلَـَراِم أ ْۘ َوَتَعاَونُواْ َعَ ٱلۡـِرّ ن َتۡعَتُدوا
َ
ٱۡلَـَراِم أ

َ َشـِديُد ٱۡلعَِقاِب  َشـِديُد ٱۡلعَِقاِب ٢٢   َٱللَّ ۖ إِنَّ ۖ إِنَّ ٱللَّ َ َٱللَّ ثۡـِم َوٱۡلُعۡدَوِٰنۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ ثۡـِم َوٱۡلُعۡدَوِٰنۚ َوٱتَُّقواْ َعَ ٱۡلِ َعَ ٱۡلِ

وجوب الوفاء بالعقود وجوب الوفاء بالعقود 11

یع  کیيد يف هيذه السيورة عيیل آخير البراميج و املشيار لقيد مّت التأ
الدینیة وهي قضیة قیادة األّمة و خالفة الّني؟ص؟ و قد یکون 
اإلليزام  املائيدة بقضیية  السيبب يف اسيهتالل سيورة  هيذا هيو 
بالوفياء بالعهيد و املیثياق، و ذليك لکيي ُتليزم املؤمنيني الوفياء 
بعهودهيم الييت عقدوهيا يف امليايض ميع اهلل و رسيوله؟ص؟ يف أمر 

اخلالفة.

ِم: األنعيام هيي اإلبيل و  نَعٰ
َ
یَمُة ٱأل َبِ

البقير و الغيم و غیرهيا، و الهبیمية 

َغیَر  یتکليم.  ال  اليذي  احلیيوان 

یِد: ال حتليون الصیيد يف  ِ ٱلّصَ
ّ

ل حُمِ

ِئَر ٱهَّلِل:  ـٰٓ  َشَع
ْ
وا

ُّ
ل ِ

ُ
 ت

َ
حيال اإلحيرام. ال

املربيوط  األمير  مجيع شيعیرة و هيي 

بياهلل، فيال تتعدوهيا، ال حتليوا ميا 

 
َ

ال إحرامکيم.  حيال  علیکيم  حيرم 

ٱهَلدَي: ميا هييدی إیل الکعبة من 

األنعام، ما یتقرب به اإلنسان إیل 

اهلل من النعم لیذبح يف احلرم فال 

ِئَد:  ـٰٓ  ٱلَقلَ
َ

تأخذوه و تتصرفوا فیه. ال

و هيي ميا یقليد بيه اهليدی لیعليم 

أنيه مهيدی إیل البیيت احليرام فيال 

َي  ّمِ
ٓ
ٓ َءا

َ
یتعيرض ليه أحيد بسيوء. ال

ٱلَبیَت ٱحَلَراَم: املراد هبم املسلمون 

الذيين یقصيدون بييت اهلل للحيج 

و الزیيارة فيال جيوز ألحد أن مينعهم 

مين ذليك بسيبب نيزاع أو خصيام 

مفتيوح   _ تعيایل   _ اهلل  بييت  ألن 

لکيم  جييوز   :
ْ
ٱصَطاُدوا للجمیيع. 

الصید، لکن يف حال اإلحرام فال 

حيملنکيم.  ال  م: 
ُ

ک جَيِرَمّنَ  
َ

ال جييوز. 

اُن َقوٍم: شدة عداوهتم. ـَٔ َشَن

۱۲0 5
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1. تعتبـر هـذه اآليـة مـن اآليات اليت تسـتدل هبا مجيع كتـب الفقه، يف البحوث اخلاّصة 
باحلقوق اإلسالمية و تستخلص مهنا قاعدة فقهية مهمة هي »أصالة اللزوم يف العقود« أي 

أّن كل عقد أو عهد يقام بني اثنني حول أشياء أو أعمال يكون الزم التنفيذ.
أهـم  مـن  تعتبـر   _ البحـث  موضـوع  هـي  الـيت  امليثـاق  و  بالعهـد  الوفـاء  قضيـة  إّن   .2
يع اإلسـالمي تؤكـد بشـكل ال مثيـل لـه _  مسـتلزمات احليـاة االجتماعيـة هلـذا مصـادر التشـر
عـی قضيـة الوفـاء بالعهـود ألّن الوفـاء لـو انعـدم بني أبنـاء املجتمع الواحـد لظهرت الفویض 

كبر و أخطر الكوارث. و عّم االضطراب فيه و زالت الثقة العاّمة و زوال الثقة يعتبر من أ
و املـراد بالعقـود هنـا: مـا يشـمل العقـود الـيت عقدهـا اهّلل علينـا و ألزمنـا هبـا مـن الفرائض 
و الواجبـات و املندوبـات و مـا يشـمل العقـود الـيت تقـع بـني النـاس بعضهـم مـع بعـض يف 
معامالهتم املتنوعة و ما يشمل العهود اليت يقطعها اإلنسان عی نفسه و اليت ال تتنایف مع 

يعة اهّلل _ تعایل _ . شر

الروايات
وقد ورد يف هنج البالغة من قول اإلمام عيل بن أيب طالب؟ع؟ ملالك األشتر عنه ما ييل:    

ِت  ْم َو َتَشّتُ ْهَواِئِ
َ
ِق أ ، َمَع َتَفّرُ

ً
ْيِه اْجَتماعا

َ
َشّدُ َعل

َ
اُس أ ٌء الّنَ ْيَس ِمْن َفَراِئِض اهّلِل َشْ

َ
ُه ل َفِإّنَ

ا  ْسِلِمنَي ِلَ ُ ْم ُدوَن الْ ْشِرُكوَن ِفَيما َبْيهَنُ ُ ِزَم ذِلَك الْ
َ
ُعُهوِد. َو َقْد ل

ْ
َوَفاِء ِبال

ْ
ْم ِمْن َتْعِظمِي ال آَراِئِ

ّنَ   َتْغِدَر
َ

َغـْدِر )معناهـا: ملا ناهلـم من وبال من عواقب الغدر(. َفال
ْ
وا ِمـْن َعَواِقـِب ال

ُ
َبل اْسـَتْو

 .  َشـِيٌّ
ٌ

 َجاِهل
َّ
 اهّلِل ِإال

َ
َتِریُء َعی َيْ

َ
ـُه ال ـّنَ َعـُدَّوَك، َفِإّنَ

َ
ِتل ْ

َ
ت

َ
يَسـّنَ ِبَعْهـِدك َو ال ِ

َ
ت

َ
ِتـَك َو ال ِبِذّمَ

حتف العقول، ص146

 العمـل    
ّ
عـن اإلمـام أميـر املؤمنـني عـيل بـن أيب طالـب؟ع؟ أّنـه قـال: »إّن اهّلل ال يقبـل إال

 الوفاء بالشروط و العهود. الكايف 1: 180/ 3
ّ
الصالح، و ال يقبل اهّلل إال

ِة َمن ال ُيويف بَعهِدِه. غرر احلكم: 10260    عنه؟ع؟: ال َتعَتِمْد عی َمَوّدَ

ن ال َوفاَء لَعهِدِه بأن ُيعَذَر ِبغيِر ُعذٍر     عن الّنيب؟ص؟ أّنه قال: ال دين ملن ال عهد له. أي ِلَ

. حبار األنوار 69: 198 شرعّيٍ

، والَوفـاُء      الَبـّرِ والفاِجـِر
َ

اإلمـاُم الّصـادُق؟ع؟: َثالَثـٌة ال ُعـذَر ألَحـٍد فهيـا: أداُء األماَنـِة إیل
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َيِة    
َ
َقِن ِبَوال وِص َمْن آَمَن يِب َو َصّدَ

ُ
َغاِئَب، أ

ْ
اِهُد ال

َ
ِغ الّش ِ

ّ
ْسِلِمنَي، ِلُيَبل ُ قال؟ص؟: َيا َمْعَشَر املْ

ْن 
َ
يِن أ َميَر

َ
، َو أ يّبِ َّ َر

َ
 َعِهيَدُه ِإيل

ً
يّبِ َعْهيدا َييُة َر

َ
َيييِت َوال

َ
َيييِت َو َوال

َ
ٍ َوال

َييَة َعييِلّ
َ
 ِإّنَ َوال

َ
ال
َ
، أ ٍ

َعييِلّ

وُه. حباراالنوار، ج37، ص141، ح35 ُ
ُ
َغمك ِ

ّ
َبل
ُ
أ

ٌة َنَقَضْت َعْهَد اهلِل َو َعْهَد أيب َرُسوِل اهلِل يف أمیر     ّمَ
ُ
َّ ا

َ
 َعيل

ّ
عن فاطمة الزهراء؟اهس؟: ال ُتَصيل

ِك 
ْ
ل يت َکَتهبا يل أيب ِبُ

ّ
يث َو َخرُقوا َصحیَفيت الل ُموا يل َحيق َو أَخُذوا إْر

َ
ؤمننَي َعيّل َو َظل ُ

ْ
امل

َفَدك. بيت األحزان، ص113

شواهد وقصص

رقاء بنت عدي لعٍل؟ع؟   وفاء ز
کبية اجلمل األمحر ييوم صّفني وأنت  یية للزرقياء بنيت عيدّي بين غاليب: ألسيِت الّرا قيال معاو

ّرضني عیل القتال؟!
ُ
بني الصفوف توقدين نار احلرب وحت

قالت: نعم. قال: مفا محلك عیل ذلك؟
قاليت: یيا أمیير املؤمنيني إّنيه قيد ميات اليرأس وُبتر الّذنيب ولن یعود ما ذهيب والّدهر ذو 

. غیر وَمن تفّکر أبصر واألمر حيدث بعده األمر
قيال: صدقيِت، فهيل تعرفيني کالميك وحتفظيني ميا قليِت )ييوم صّفيني(؟ قاليت: ال واهلل 

ولقد أنسیته.
يا النياس، ارعيوا وارجعيوا، إّنکيم أصبحيمت يف  قيال: هلل أبيوك! فلقيد مسعتيك تقوليني: أهّيُ
فتنة، غشتکم جالبيب الظلم، وجارت بکم عن قصد املحّجة، فیا هلا فتنة عمیاء صّماء 
إّن  إّن املصبياح ال ُيييء يف الّشيمس و تسيلس لقائدهيا،  تسيمع لناعقهيا وال  بمكياء، ال 
إّن البغل ال یسبق الفرس وال یقطع احلدید إالّ باحلدید، أال َمن  الکواکب ال ُتنیر مع القمر و

استرشد أرشدناه وَمن سألنا أخبرناه.
ين واألنصار   یا معشير املهاجر

ً
ته فأصاهبا، فصبرا

ّ
ا الّناس؛ إّن احلّق کان یطلب ضال أهّيُ

عيیل الغصيص، فکأّنکيم وقيد التأم مشل الّشيتات وظهرت کلمية العدل وغلب احلّق باطله؛ 
، أال إّن خضاب النساء احلّناء  فإّنه ال یستوي امُلحّقُ واملبطل، فالنزال الّنزال والّصبر الصّبر
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مـور عاقبـة، فائتوا احلرب غيـر ناكصني، فهذا يوم 
ُ
وخضـاب الرجـال الّدمـاء والّصبـر خيـر األ

له ما بعده.
 دم سفكه.

ّ
 يف كل

ً
ية هلا وهو مغيظ حمنق: واهلل، يا زرقاء لقد شركت علّيا مّث قال معاو

فقالت: أحسن اهلل بشارتك وأدام سالمتك، مثلك من بّشر خبير وسْر جليسه.
ين فأّن يل بتصديق الفعل؟ قال هلا: وقد سّرك ذلك؟!. فقالت: نعم واهلل، لقد سّرَ

يـة مـن إخالصهـا ألميـر املؤمنـني؟ع؟ وقـال: واهلل، لوفاؤكـم لـه بعـد موتـه  فضِحـك معاو
ج1، ص 349 يد،  أعجب عندي من حبكم له يف حياته. قصص العرب، ج2- العقد الفر

وفاء الرسول؟ص؟ بالعقود  
يش، قال ابن هشام  و مّما ينبغي تذّكره هنا ما وقع لرسول اهلل؟لص؟ يف معاهدة حديبّية مع قر

يف سيرته ص216 ج2 ط مصر
فبينا رسول اهلل؟لص؟ يكتب الكتاب هو و سهيل بن عمرو إذ جاء أبو جندل يف احلديد، 
 اهلل عليـه و آلـه، و قـد كان أصحـاب رسـول اهلل؟لص؟ حـني 

ّ
قـد انفلـت إىل رسـول اهلل صـى

يـا رآهـا رسـول اهلل؟لص؟، فلّمـا رأوا مـا رأوا مـن الّصلح و  خرجـوا و هـم ال يشـّكون يف الفتـح لرؤ
الّرجـوع و مـا حتّمـل عليـه رسـول اهلل؟لص؟ يف نفسـه دخـل عـى الّنـاس مـن ذلـك أمـر عظـم 
حـّى كادوا هيلكـون، فلّمـا رأى سـهيل أبـا جنـدل قـام إليه فضرب وجهـه و أخذ بتلبيبه، مّث 
قال: يا حمّمد قد جّلت القضية بيين و بينك قبل أن يأتيك هذا، قال: صدقت فجعل ينتره 
يش، و جعل أبو جندل يصرخ بأعى صوته: يا معشر املسلمني  بتلبيبه و جيّره ليرّده إىل قر
أ أرّد إىل املشـركني يفتنونـين يف ديـين فـراد الّنـاس إىل مـا هبـم، فقـال رسـول اهلل؟لص؟ يـا أبـا 
جندل أصبر و احتسب فإّن اهلل عاجل لك و ملن معك من املستضعفني فرجا و خمرجا إنا 
قـد عقدنـا بيننـا و بـني القـوم صلحـا و أعطيناهـم عـى ذلـك و أعطونا عهـد اهلل و إنا ال نغدر 

ج20، ص304 هبم... مهناج البراعة يف شرح هنج البالغة )خوىئ(، 
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  ِ ِٱللَّ هِلَّ لَِغۡيِ ٱللَّ
ُ
ُم َوَلُۡم ٱۡلزِنِيرِ وََمآ أ هِلَّ لَِغۡيِ ُحرَِّمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتُة وَٱدلَّ
ُ
ُم َوَلُۡم ٱۡلزِنِيرِ وََمآ أ ُحرَِّمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتُة وَٱدلَّ

ُبُع إِلَّ  َكَل ٱلسَّ
َ
ۦ وَٱلُۡمۡنَخنَِقُة وَٱلَۡموۡقُوذَةُ وَٱلُۡمَتَدِّيَُة وَٱنلَِّطيَحُة وََمآ أ ُبُع إِلَّ بِهِ َكَل ٱلسَّ
َ
ۦ وَٱلُۡمۡنَخنَِقُة وَٱلَۡموۡقُوذَةُ وَٱلُۡمَتَدِّيَُة وَٱنلَِّطيَحُة وََمآ أ بِهِ

ۡزَلِٰمۚ َذٰلُِكۡم 
َ
ن تَۡسَتۡقِسُمواْ بِٱۡل

َ
ۡيُتۡم وََما ذُبَِح َعَ ٱنلُُّصِب َوأ ۡزَلِٰمۚ َذٰلُِكۡم َما ذَكَّ

َ
ن تَۡسَتۡقِسُمواْ بِٱۡل

َ
ۡيُتۡم وََما ذُبَِح َعَ ٱنلُُّصِب َوأ َما ذَكَّ

ِيَن َكَفُرواْ ِمن دِينُِكۡم فََل َتَۡشـوُۡهۡم  ۗ ٱۡلَوَۡم يَئَِس ٱلَّ ِيَن َكَفُرواْ ِمن دِينُِكۡم فََل َتَۡشـوُۡهۡم فِۡسـٌق ۗ ٱۡلَوَۡم يَئَِس ٱلَّ فِۡسـٌق
ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم 

َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم وَأ

َ
ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم ٱۡلَوَۡم أ

َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم وَأ

َ
وَٱۡخَشۡوِنۚ وَٱۡخَشۡوِنۚ ٱۡلَوَۡم أ

نِۡعَمِت َورَِضيُت لَُكُم ٱۡلِۡسَلَٰم دِيٗنانِۡعَمِت َورَِضيُت لَُكُم ٱۡلِۡسَلَٰم دِيٗناۚ َفَمِن ٱۡضُطرَّ ِف َمَۡمَصٍة َغۡيَ ۚ َفَمِن ٱۡضُطرَّ ِف َمَۡمَصٍة َغۡيَ 
ِحلَّ 

ُ
ِحلَّ  يَۡسـَٔلُونََك َماذَآ أ
ُ
َ َغُفورٞ رَِّحيمٞ  َغُفورٞ رَِّحيمٞ ٣٣ يَۡسـَٔلُونََك َماذَآ أ َٱللَّ ثٖۡم فَإِنَّ ٱللَّ ِ ثٖۡم فَإِنَّ ُمَتَجانِٖف ّلِ ِ ُمَتَجانِٖف ّلِ

ّيَِبُٰت وََما َعلَّۡمُتم ّمَِن ٱۡلَوَارِِح ُمَكِّبنَِي  ِحلَّ لَُكُم ٱلطَّ
ُ
ّيَِبُٰت وََما َعلَّۡمُتم ّمَِن ٱۡلَوَارِِح ُمَكِّبنَِي لَُهۡمۖ قُۡل أ ِحلَّ لَُكُم ٱلطَّ
ُ
لَُهۡمۖ قُۡل أ

ۡمَسۡكَن َعلَۡيُكۡم 
َ
آ أ ۡمَسۡكَن َعلَۡيُكۡم  فَُكُواْ ِممَّ
َ
آ أ ۖ فَُكُواْ ِممَّ ُ ۖٱللَّ ُ ا َعلََّمُكُم ٱللَّ ا َعلََّمُكُم ُتَعّلُِموَنُهنَّ ِممَّ ُتَعّلُِموَنُهنَّ ِممَّ

َ َسِيُع ٱۡلَِساِب  َسِيُع ٱۡلَِساِب ٤٤   َٱللَّ ۚ إِنَّ  إِنَّ ٱللَّ َ ۚٱللَّ َ ِ َعلَۡيهِۖ وَٱتَُّقواْ  َعلَۡيهِۖ وَٱتَُّقواْ ٱللَّ ِٱللَّ وَٱذُۡكُرواْ ٱۡسَم وَٱذُۡكُرواْ ٱۡسَم ٱللَّ
وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب ِحّلٞ لَُّكۡم 

ُ
ِيَن أ ّيَِبُٰتۖ وََطَعاُم ٱلَّ ِحلَّ لَُكُم ٱلطَّ

ُ
وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب ِحّلٞ لَُّكۡم ٱۡلَوَۡم أ

ُ
ِيَن أ ّيَِبُٰتۖ وََطَعاُم ٱلَّ ِحلَّ لَُكُم ٱلطَّ

ُ
ٱۡلَوَۡم أ

َُّهۡمۖ وَٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمَن ٱلُۡمۡؤِمَنِٰت وَٱلُۡمۡحَصَنُٰت  َُّهۡمۖ وَٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمَن ٱلُۡمۡؤِمَنِٰت وَٱلُۡمۡحَصَنُٰت وََطَعاُمُكۡم ِحّلٞ ل وََطَعاُمُكۡم ِحّلٞ ل
ُجورَُهنَّ 

ُ
وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب ِمن َقۡبلُِكۡم إِذَآ ءَاتَۡيُتُموُهنَّ أ

ُ
ِيَن أ ُجورَُهنَّ ِمَن ٱلَّ

ُ
وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب ِمن َقۡبلُِكۡم إِذَآ ءَاتَۡيُتُموُهنَّ أ

ُ
ِيَن أ ِمَن ٱلَّ

ۡخَداٖنۗ وََمن يَۡكُفۡر 
َ
ۡخَداٖنۗ وََمن يَۡكُفۡر ُمِۡصننَِي َغۡيَ ُمَسٰـفِِحنَي َوَل ُمتَِّخِذٓي أ
َ
ُمِۡصننَِي َغۡيَ ُمَسٰـفِِحنَي َوَل ُمتَِّخِذٓي أ

ۥ وَُهَو ِف ٱٓأۡلِخرَةِ ِمَن ٱۡلَخِٰسِيَن ٥٥   يَمِٰن َفَقۡد َحبَِط َعَملُُه ۥ وَُهَو ِف ٱٓأۡلِخرَةِ ِمَن ٱۡلَخِٰسِيَن بِٱۡلِ يَمِٰن َفَقۡد َحبَِط َعَملُُه بِٱۡلِ
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إیل احليج يف سينة العاشيره مين  أمجيع رسيول اهلل؟ص؟ اخليروج 
اهلجرة وأذن يف الناس بذلك فقدم املدینة خلق کثیر یأتون 
تليك الييت یقيال علهييا حجية اليوداع وحجية  بيه يف حجتيه 
االسيالم وحجية البيالغ وحجية المكال وحجة التمام ومل حيج 
توفياه اهلل، فخيرج؟ص؟ مين املدینية  إیل أن  غیرهيا منيذ هاجير 
إزار  ييني  ثوبيني صحار مترجيال متجيردا يف  مغتسيال متدهنيا 

 ِلَغیِر ٱهَّلِل ِبِه: احلیوان الذي 
َّ

ِهل
ُ
 أ

ٓ
َما

مل یذکر اسم اهلل علیه حال ذحبه. 

ميات  اليذي  احلیيوان  ٱمُلنَخِنَقُة: 

ُة: احلیيوان اليذي 
َ

باخلنيق. ٱمَلوُقوذ

َيُة:  ٱمُلَتَرّدِ الضيرب.  بشيدة  ميات 

اليذي ميات بسيبب السيقوط من 

احلیيوان  ِطیَحُة:  الّنَ عيال.  ميکان 

اليذي نطحيه حیيوان آخير مفيات. 

ُصِب: فهي حجارة   ٱلّنُ
َ

َما ُذِبَح َعی

حيول  ینصبوهنيا  اجلاهلیيون  کان 

علهييا  یذحبيون  کانيوا  و  الکعبية 

إیل  هبيا  یتقربيون  الييت  قرابيهنيم 

أن   : ِ
َٰ

زل
َ
ِبٱأل  

ْ
َتسَتقِسُموا أصنامهيم. 

تطلبوا معرفة ما قسم لکم يف سفر 

أو غيزو أو زواج أو ميا یشيبه ذليك 

بواسيطة األصنيام ألّن هيذا الفعيل 

فسيق، أی: خيروج عين أمير اهلل و 

م: إکماله 
ُ

ک
َ
کَملُت ل

َ
طاعته. ٱلَيوَم أ

بنصيب عييّل أمیير املؤمنيني؟ع؟ يف 

غدير خم بعد حجة الوداع السنة 

10 هجيري. َمَمَصٍة: جماعية، بيأن 

الييت  املحرميات  أکل  إیل  اضطير 

مٖث: بيان ال  ِ ِ
ّ

ذکيرت. َغیَر ُمَتَجاِنٖف ل

ِبَي:  ِ
ّ
ل

َ
یيأکل تلذذا بل اضطرار. ُمک

کالب.  صاحيي  کونکيم  حيال 

العفیفيات  النسياء  ُت: 
ٰ
ٱمُلحَصَن

ِفِحَي:  ُمَسٰ َغیَر  تتزوجوهين.  بيأن 

معهين  تزنيوا  ال  بيأن  زانيني،  غیير 

تزنيون  خَداٖن: 
َ
أ ِخِذٓي  ُمّتَ جهيرا. 

هبن سرا بالصداقة.
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ورداء وذلـك يـوم السـبت خلمـس ليـال أو سـت بقـن مـن ذي القعـدة وأخـرج معـه نسـاءه 
ين واألنصار ومن شـاء اهلل من قبائل  كلهن يف اهلوادج وسـار معه أهل بيته وعامة املهاجر
العـرب واخـاط النـاس حيـث كان معـه مجـوع ال يعلمهـا إال اهلل تعایل وقد يقال: خرج معه 
بعة عشر ألفا وقيل: مائة ألف وعشرون ألفا وقيل: مائة  يقال: مائة ألف و أر تسعون ألف، و

كثر من ذلك، وهذه عدة من خرج معه. بعة وعشرون ألفا و يقال أ ألف وأر
فلمـا قـی مناسـكه وانصـرف راجعـا إیل املدينـة ومعـه من كان من اجلمـوع املذكورات 
ين والعراقين  و وصل إیل غدير خم من اجلحفة اليت تتشـعب فهيا طرق املدنين واملصر
وذلـك يـوم اخلميـس الثامـن عشـر مـن ذي احلجـة نزل إليـه جبرئيل األمن عـن اهلل بقوله: 
 للنـاس 

ً
مـا

َ
ف عليـا؟ع؟ َعل َك< اآليـة. وأمـره أن ُيعـّرِ ِ

َك ِم�نْ َر�بّ �يْ
َ
ل َل �إِ ِ �ن

�نْ
أُ
�نْ َما � ِ

ّ
ل ُسوُل �بَ َها �لّ�َ ُّ �ي

أَ
ا � َ >�ي

يبا من  يبلغهـم مـا نـزل فيـه مـن الواليـة وفـرض الطاعـة عـی كل أحـد وكان أوائـل القـوم قر و
حيبـس مـن تأخـر عهنـم يف ذلـك املـكان  اجلحفـة فأمـر رسـول اهلل أن يـرد مـن تقـدم مهنـم و
( يضع الرجل 

ً
حـی إذا نـودي بالصـاة صـاة الظهـر فصـی بالنـاس وكان يوما هاجرا )حـارا

ل لرسول اهلل بثوب عی  ِ
ّ
بعض رداءه عی رأسه وبعضه حتت قدميه من شدة الرمضاء وُظل

شـجرة من الشـمس، فلما انصرف؟ص؟ من صاته قام خطيبا وسـط القوم عی أقتاب اإلبل 
وأمسع اجلميع، رافعا عقيرته فقال:

بعـد احلمـد و الثنـاء... أمـا بعـد: أهيـا الناس قد نّبأين اللطيـف اخلبير أنه مل يعمر نيب إال 
إين مسـؤول وأنمت مسـؤولون،  إين أوشـك أن أدعی فأجبت و مثل نصف عمر الذي قبله و
مفاذا أنمت قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك اهلل خيرا، ایل أن 

قال؟ص؟: كيف ختلفوين يف الثقلن؟
: ِكتاُب اهلِل َطـَرٌف ِبَيِد اهلِل  كَبُر

َ
 األ

ُ
َقـل

َ
: الّث

َ
 اهلِل؟ قـال

َ
َقـاِن يـا َرسـول

َ
َفنـادی ُمنـاٍد: وَمـا الّث

طيـَف 
َّ
إّنَ الل : ِعتـَريت و صَغـُر

َ
ـوا. َواآلَخـُر األ

ّ
ـكوا ِبـِه ال َتِضل يديُكـم؛ َفَتَمّسَ

َ
، وَطـَرٌف ِبأ

ّ
عـّز وجـل

موُها؛  ما َرّب َفا َتقّدَ ُ لُت ذِلَك لَ
َ
َّ احَلوَض َفَسأ قا َحّی َيِردا َعلَ ن َيَتَفّرَ

َ
ما ل ُ ين أّنَ

َ
أ اخَلبيَر َنّبَ

ـروا َعهُنمـا؛ َفَتِلكـوا. مث أخـذ بيد عل؟ع؟ فرفعها حی رؤي بياض آباطهما  فَتِلكـوا وال ُتَقّصِ
 الّنـاِس ِبامُلؤِمنـَن ِمـن أنُفِسـِهم؟ قالـوا: 

َ
ـا الّنـاُس َمـن أویل َ : أهّيُ

َ
وعرفـه القـوم أمجعـون، َفقـال

ن  َ م ِمن أنُفِسـِهم؛ فَ  امُلؤِمنَن وأَنا أویل ِبِ
َ

ُم! قال: إّنَ اهلَل َموالَي وأَنا َمویل
َ
ُه أعل

ُ
اهلُل وَرسـول

ُهـّمَ واِل َمن واالُه، وعاِد َمن عاداُه 
ّ
: الل

َ
َّ قال ـا َثـاَث َمّراٍت، مثُ

ُ
ُكنـُت َمـوالُه َفَعـِلٌّ َمـوالُه _ َيقوهل
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يُه وأِدِر احَلّقَ َمَعُه 
َ
يُه وأبِغيض َمين أبَغَضيُه َوانُصير َمن َنَصيَرُه َواخُذل َمن َخَذل وأِحيّبَ َمين أَحّبَ

� ���ْ ���
ْ
 أمنُي َوحِي اهلل ِبَقوِلِه: >��

َ
قوا َحّی َنَزل  َيَتَفّرَ

َ
َّ مل

ُ
ِغ الّشاِهُد الغاِئَب. مث ِ

ّ
. أال َفلُيَبل َحیُث داَر

کَبيُر  < ]27[ اآلَييَة. فقيال رسيول اهلل؟ص؟ اهلُل أ �� ���
ْعم� �����ْ

�
ک ْ��

�
ل �ع� ْم��� م� ْ��

أ�
� ْ��و�

�
ک ��� �� ����ْ

�
ک
�
�� ���

ْ
ل ْكم�

أ�
�

َّ َطِفَق 
ُ

ٍ ِمن َبعدي. مث
يت ِوالِوالَيِة ِلَعيِلّ

َ
ّبِ ِبِرسيال

عَمِة، وِرَضا الّرَ إتاِم الّنِ کماِل الّديِن، و َعیل إ
یخاِن أبو 

َ
حاَبِة: الّش ِم الّصِ ُه يف ُمَقّدَ

َ
أ ن َهّنَ یِه، ومِمَّ

َ
واُت اهلِل َعل

َ
ئوَن أمیَر امُلؤِمننَي َصل ّنِ الَقوُم هُيَ

 ِ
ّ

َك َيا بَن أيب طاِلٍب، أصَبحَت وأمَسيیَت َموالَي وَمویل ُکل
َ
: َبيٍخ َبيٍخ ل

ُ
 َيقيول

ٌّ
، ُکل َبکيٍر وُعَميُر

 ابُن َعّباٍس: َوَجَبت َواهلِل يف أعناِق الَقوِم. فقام حسان فقال:
َ

ُمؤِمٍن وُمؤِمَنٍة. وقال
ييم ُ ُمناِدیاُييينييادهِيييم َييييوَم الييَغييديييِر َنييِبييهّيُ سييوِل  ِبييالييّرَ مِسييع 

َ
َفييأ يييّمٍ 

خِبُ
هذا جممل القول يف واقعة الغدير وسيیوافیك تفصیل ألفاظها يف کتاب الغدير للعالمة 

االمین؟ق؟ نفسه املجلد االول.

عید الغدير ف االسام  
االمر الذي اعطا حلدیث الغدير اخللود والنشور و الثبوت هو اختاذه عیدا حيتفل به وبلیلته 
إدرار وجوه البر وصلة الضعفاء والتوسيع عیل النفس والعائالت واختاذ  بالعبادة واخلشيوع و
إن کانت هلم  ینة واملالبس القشیبة مع العلم إنه لیس صلة هذا العید بالشیعة فحسب و الز
إنا اشترك معهم يف التعید به غیرهم من فرق املسلمني فقد عّده البیروين  به عالقة خاصة و
يف اآلثار الباقیة يف القرون اخلالیة، ص334؛ قال املسيعودي يف التنبیه واالشيراف، ص221 

بعد ذکر حدیث الغدير بقوله: و ُولد عيل ريض اهلل عنه وشیعته یعظمون هذا الیوم.
ومميا یيدل عيیل جيواز أن یکيون عیيدا: الهتنئية ألمیر املؤمنني؟ع؟ من الشيیخني وأمهات 
املؤمنني وغیرهم من الصحابة بأمر من رسول اهلل؟ص؟ وقال املؤرخ ابن خاوند شاه املتویف 
903 يف »روضية الصفيا« يف اجليزء الثياين مين، ج1، ص173 بعيد ذکير حدیيث الغديير ميا 
ترمجتيه: مث جليس رسيول اهلل يف خیمية ختيص بيه وأمير أمیر املؤمنيني علیا؟ع؟ أن جيلس يف 
خیمية أخيری وأمير إطبياق النياس بيأن هينئوا علیا يف خیمته وملا فرغ الناس عن الهتنئة له 
هينئنيه ففعلين وممين هنيأه مين الصحابية  أمير رسيول اهلل أمهيات املؤمنيني بيأن یسيرن إلیيه و
عمير بين اخلطياب فقيال: هنیئيا ليك یيا بين أيب طاليب؟ أصبحيت ميوالي وميویل مجیيع 

املؤمنني واملؤمنات.
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: وايضا األخبار الصادرة من امئتنا االبرار

يت وُهَو  ّمَ
ُ
 أعيـاِد ا

ُ
عـن اإلمـام الصـادق؟ع؟ قـال: قـال رسـول اهلل؟ص؟: َيـوُم َغديِر ُخّمٍ أفَضل

يت، َيَتدوَن  ّمَ
ُ
ما ِل

َ
ِ بِن أيب طاِلٍب َعل

ِن اهلُل َتعایل ِذكُرُه فيِه ِبَنصِب أخي َعِلّ ذي أَمَر
َّ
الَيوُم ال

ُم  ُ عَمَة وَرِضَ لَ يت فيِه الّنِ ّمَ
ُ
َّ َعیل ا  اهلُل فيِه الّديَن وأتَ

َ
كَمل ـذي أ

َّ
ِبـِه ِمـن َبعـدي وُهـَو الَيـوُم ال

اِلءسالَم دينا. األمايل للصدوق، ص188، ح197

كمـا واقتـی أثـر النـي األعظـم أميـر املؤمنـن عـل بـن أيب طالـب؟ع؟ نفسـه فاختـذه عيدا 

وخطـب فيـه سـنة اتفـق فهيـا اجلمعـة والغديـر ومن خطبته قولـه: إن اهلل عز وجل مجع لكم 

يـن.. إیل أن قـال عـودوا رمحكـم اهلل  كبير معشـر املؤمنـن يف هـذا اليـوم عيديـن عظيمـن 

بعـد انقضـاء جممعكـم بالتوسـعة عـیل عيالكـم، وبالبـر بإخوانكم والشـكر هلل عـز وجل عیل 

مـا منحكـم وأمجعـوا جيمـع اهلل مشلكـم وتبـاروا يصـل اهلل ألفتكـم وهتادوا نعمـة اهلل كما منكم 

يـد  يز بالثـواب فيـه عـیل أضعـاف األعيـاد قبلـه أو بعـده إل يف مثلـه والبـر فيـه يثمـر املـال و

يف العمـر والتعاطـف فيـه يقتـي رمحـة اهلل وعطفـه وهيئـوا إلخوانكـم وعيالكـم عـن فضلـه 

مبـا تنالـه القـدرة من اسـتطاعتكم وأظهروا البشـر فيما بينكم والسـرور  باجلهـد مـن وجودكـم و

ج1، ص284  ، يف مالقاتكم. الغدير

عـن احلسـن بـن راشـد عـن اإلمـام الصـادق؟ع؟ قلـت جعلـت فـداك للمسـلمن عيـٌد غيـر 

: َنَعم يا َحَسـُن، أعَظُمُهما وأشـَرُفُهما، ُقلُت: وأّيُ َيوٍم ُهَو؟ قال: ُهَو َيوُم َنصِب 
َ

العيَديِن؟ قال

مـا ِللّنـاِس، ُقلـُت: ُجِعلُت ِفـداَك وما َينَبغي 
َ
يـِه فيـِه َعل

َ
ـواُت اهلِل وَسـالُمُه َعل

َ
أميـِر امُلؤِمنـَن َصل

ن   اهلِل ِمَّ
َ

 إیل
ُ
أ ٍد وآِلِه، وَتَبـّرَ ّمَ الَة َعیل ُمَ : َتصوُمـُه يا َحَسـُن، وُتِكثُر الّصَ

َ
نـا أن َنصَنـَع فيـِه؟ قـال

َ
ل

ذي كاَن ُيقاُم فيِه الَوِصُّ 
َّ
وِصياَء ِبالَيوِم ال

َ
هِيم كاَنت َتأُمُر األ

َ
واُت اهلِل َعل

َ
نِبياَء َصل

َ
َمُهم؛ َفِإّنَ األ

َ
َظل

. الكايف، ج4، ص148 ح1
ً
: ِصياُم ِسّتَن َشهرا

َ
ن صاَمُه؟ قال ا مِلَ

َ
: ُقلُت: ف

َ
َخَذ عيدا. قال أن ُيّتَ

يز العبدي َدَخلُت َعیل أيب َعبِد اهلِل؟ع؟ يف َيوِم الّثاِمَن َعَشَر  عن أيب هارون عّمار بن حر

 امُلؤِمنَن 
َ

َم اهلُل ُحرَمَتـُه َعیل
َ

 يل: هـذا َيـوٌم َعظمٌي، َعّظ
َ

ـِة، َفَوَجدُتـُه صاِئـا َفقـال ِمـن ِذي احِلّجَ

هِيم ِمَن الَعهـِد َوامليثاِق. 
َ
م ما أَخـَذ َعل ُ َد لَ عَمـَة وَجـّدَ هِيـُم الّنِ

َ
ـَم َعل ـم فيـِه الّديـَن وَتَّ ُ

َ
 ل

َ
كَمـل وأ

َيوُم َصوٍم ُشـكرا هلِل  ـُه َيـوُم عيـٍد وَفَرٍح وُسـروٍر و : إّنَ
َ

ـُه: مـا َثـواُب َصـوِم هـَذا الَيـوِم؟ قـال
َ
 ل

َ
َفقيـل

 ِسّتَن َشهرا ِمن أشُهِر احُلُرِم. مصباح املهتّجد، ص737، مصباح الزائر، ص167
ُ

إّنَ َصوَمُه َيعِدل َتعایل و
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التتويج يوم الغدير  
وملا عرفت من تعیني صاحب اخلالفة الکبری للموکیة االسالمیة ونیله والیة العهد النبوي، 

جيه مبا هو شارة امللوك ومسة األمراء وملا کانت التیجان املکللة بالذهب  کان من احلري تتو

واملرصيع باجلواهير مين شناشين مليوك الفيرس ومل یکن للعرب مهنا بيدل إال العمامی فکان ال 

یلبسيها إال العظمياء واألشيراف مهنيم ولذليك جياء عين رسيول اهلل؟ص؟ قوليه: العميامئ تیجان 

العرب. فعیل هذا األساس عممه رسول اهلل؟ص؟ هذا الیوم هبیئة خاصة تعرب عن العظمة 

مية بعمامته )اليت ُتسيمی السيحاب( يف ذلك املحتشيد العظمي. واجلالل وتوجه بيده الکر

عن عيل؟ع؟ قال: عممن رسول اهلل؟ص؟ يوم غدير خم بعمامة فسدهلا خليف مث قال: إّن 

اهلل أميدين ييوم بيدر وحنيني مبالئکية یعتمون هذه العمية وقال: إّن العمامة حاجزة بني الکفر 

واإلميان. کتاب الغدير _ األمیىن، ج1، ص290

شواهد وقصص

حب عل؟ع؟ لیس فیه رخصة  
عين سيلمان الفياريّس؟ق؟ قيال: کّنيا عنيد رسيول اهلل؟ص؟ إذ جياء أعيرايّب من بين عامر فوقف و 

م فقال: یا رسيول اهلل جاء منك رسيول یدعونا إیل اإلسيالم فأسيلمنا، مّث إیل الصالة و 
ّ
سيل

الصیيام و اجلهياد فرأینياه حسينا مّث هنیتنيا عين الزنا و السيرقة و الغیبية و املنکر فانهتینا، فقال 

لنا رسولك:

علینا أن حنّب صهرك عيّل بن أيب طالب؟ع؟، مفا السّر يف ذلك و ما نراه عبادة؟

قال رسول اهلل؟ص؟ خلمس خصال:

أوهلـا: أيّن کنيت ييوم بيدر جالسيا بعيد أن عزونيا إذ هبيط جبرئیل؟ع؟ و قيال: إّن اهلل یقرؤك 

کبير و  السيالم و یقيول: باهیيت الیيوم بعييّل مالئکييت و هيو جييول بيني الصفيوف و یقيول: اهلل أ

 من أبغضه.
ّ
 من احّبه و ال اهلم بغضه إال

ّ
املالئکة تکّبر معه، و عّزيت و جاليل ال اهلم حّبه إال

الثانیة: أين کنت يوم أحد جالسا و قد فرغنا من جهاز عّمي محزة إذ أتاين جبرئیل؟ع؟ 

یيض و فرضيت الصيوم و  و قيال: یيا حمّميد إّن اهلل یقيول فرضيت الصيالة و وضعهتيا عين املر
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 املدقع، و فرضت الزكاة 
ّ

يض و املسـافر و فرضت احلّج و وضعته عن املقل وضعته عن املر
و وضعهتا عّمن ال ميلك النصاب و جعلت حّب عيّل بن أيب طالب ليس فيه رخصة.

 جعل له سـّيدا، فالقرآن سـّيد الكتب 
ّ

الثالثـة: أّنـه مـا أنـزل اهّلل كتابـا و ال خلـق خلقـا إال
 أمر سـّيد و 

ّ
املنزلة و جبرئيل سـّيد املالئكة و أنا سـّيد األنبياء و عيّل سـّيد األوصياء و لكل

ّبم. بون من طاعة ر حّب و حّب عيّل سّيد ما تقّرب به املتقّر

يت غرسها اهّلل _ تعایل بيده.
ّ
الرابعة: أّن اهّلل تعایل ألیق يف روعي أّن حّبه شجرة طویب ال

اخلامسـة: إّن جبرئيـل؟ع؟ قـال: إذا كان يـوم القيامـة نصـب لـك منبـر عـن ميني العرش و 
كراما له  هـم عـن يسـار العـرش و بـني يديـه و نصـب لعـيّل؟ع؟ كريّس إیل جانبـك إ

ّ
النبّيـون كل

مفن هذه خصائصه جيب عليكم أن حتّبوه، فقال االعرايب: مسعا و طاعة. حبار، ج108، ص385

اطاعة مجيع املخلوقات من أميراملؤمنني؟ع؟  
امسهـم مكتـوب عـى االحجـار، وعـى أوراق االشـجار، وعـى أجنحـة االطيـار، و عـى 
أبواب اجلنة والنار، وعى العرش واالفالك، وعى أجنحة االمالك، وعى حجب اجلالل، 
وسـرادقات العـز واجلمـال ، وبامسهـم تسـبح االطيـار،  وتسـتغفر لشـيعهتم احليتـان يف جلـج 
ية الزكية،  البحـار ، وان اهّلل مل خيلـق أحـدا، إال وأخـذ عليـه االقـرار بالوحدانيـة، والوالية للذر
إن العـرش مل يسـتقر حـى كتـب عليـه بالنـور : ال إلـه إال اهّلل، حممد  والبـراءة مـن أعداهئـم، و

رسول اهّلل، عيل ويل اهّلل.
قال احلسـني؟ع؟ : واهّلل ما خلق اهّلل شـيئا إال وقد أمره بالطاعة لنا.البحار ج25 ص173و ج44 

ص183

قـال رسـول اهّلل؟ص؟: لـو اجتمـع النـاس عـى حـب عيل بـن أيب طالب، ملا خلـق اهّلل النار 
. املناقب اخلوارزمي ص68
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لَـٰوةِ فَٱۡغِسـلُواْ  ِيـَن َءاَمُنـٓواْ إَِذا ُقۡمُتـۡم إَِل ٱلصَّ َهـا ٱلَّ يُّ
َ
أ لَـٰوةِ فَٱۡغِسـلُواْ َيٰٓ ِيـَن َءاَمُنـٓواْ إَِذا ُقۡمُتـۡم إَِل ٱلصَّ َهـا ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

يِۡديَُكۡم إَِل ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسـُحواْ بُِرُءوِسُكۡم 
َ
يِۡديَُكۡم إَِل ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسـُحواْ بُِرُءوِسُكۡم وُُجوَهُكۡم َوأ
َ
وُُجوَهُكۡم َوأ

 ْۚ ـُروا هَّ فَٱطَّ ُجُنٗبـا  ُكنُتـۡم  ۚ ِإَون  ٱۡلَكۡعَبـۡنِ إَِل  رُۡجلَُكـۡم 
َ
ْۚ َوأ ـُروا هَّ فَٱطَّ ُجُنٗبـا  ُكنُتـۡم  ۚ ِإَون  ٱۡلَكۡعَبـۡنِ إَِل  رُۡجلَُكـۡم 
َ
َوأ

َحـٞد ّمِنُكـم 
َ
ۡو َجـآَء أ

َ
ٰ َسـَفٍر أ ۡو َعَ

َ
ـۡرَضٰٓ أ َحـٞد ّمِنُكـم ِإَون ُكنُتـم مَّ

َ
ۡو َجـآَء أ

َ
ٰ َسـَفٍر أ ۡو َعَ

َ
ـۡرَضٰٓ أ ِإَون ُكنُتـم مَّ

ُمواْ  ۡو َلَٰمۡسـُتُم ٱلّنَِسـآَء فَلَۡم َتُِدواْ َمـاٗٓء َفَتَيمَّ
َ
ُمواْ ّمَِن ٱۡلَغآئِِط أ ۡو َلَٰمۡسـُتُم ٱلّنَِسـآَء فَلَۡم َتُِدواْ َمـاٗٓء َفَتَيمَّ
َ
ّمَِن ٱۡلَغآئِِط أ

يِۡديُكـم ّمِۡنُهۚ َما 
َ
يِۡديُكـم ّمِۡنُهۚ َما َصعِيـٗدا َطّيِٗبا فَٱۡمَسـُحواْ بِوُُجوهُِكۡم َوأ
َ
َصعِيـٗدا َطّيِٗبا فَٱۡمَسـُحواْ بِوُُجوهُِكۡم َوأ

ُ ِلَۡجَعـَل َعلَۡيُكـم ّمِـۡن َحَرٖج َوَلِٰكـن يُرِيُد  ِلَۡجَعـَل َعلَۡيُكـم ّمِـۡن َحَرٖج َوَلِٰكـن يُرِيُد  ُٱللَّ يُرِيـُد يُرِيـُد ٱللَّ
ِلَُطّهَِرُكۡم َوِلُتِمَّ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيُكۡم لََعلَُّكۡم تَۡشـُكُروَن ِلَُطّهَِرُكۡم َوِلُتِمَّ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيُكۡم لََعلَُّكۡم تَۡشـُكُروَن ٦٦  
ِي َواَثَقُكم  ِي َواَثَقُكم  َعلَۡيُكـۡم َوِميَثَٰقـُه ٱلَّ ِ َعلَۡيُكـۡم َوِميَثَٰقـُه ٱلَّ ِٱللَّ َوٱۡذُكـُرواْ نِۡعَمـَة َوٱۡذُكـُرواْ نِۡعَمـَة ٱللَّ
َ َعلِيُمۢ  َعلِيُمۢ  َٱللَّ ۚ إِنَّ  إِنَّ ٱللَّ َ ۚٱللَّ َ َطۡعَنـاۖ َوٱتَُّقـواْ ٱللَّ

َ
َطۡعَنـاۖ َوٱتَُّقـواْ بِـهِۦٓ إِۡذ قُۡلُتـۡم َسـِمۡعَنا َوأ
َ
بِـهِۦٓ إِۡذ قُۡلُتـۡم َسـِمۡعَنا َوأ

ِٰمَن  ِيـَن َءاَمُنواْ ُكونُـواْ قَوَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ِٰمَن  َيٰٓ ِيـَن َءاَمُنواْ ُكونُـواْ قَوَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ـُدورِ ٧٧ َيٰٓ ـُدورِ بِـَذاِت ٱلصُّ بِـَذاِت ٱلصُّ

 ٰٓ ٰٓ  ُشـَهَدآَء بِٱۡلقِۡسـِطۖ َوَل َيۡرَِمنَُّكـۡم َشَنـَٔـاُن قَـۡوٍم َعَ ِ ُشـَهَدآَء بِٱۡلقِۡسـِطۖ َوَل َيۡرَِمنَُّكـۡم َشَنـَٔـاُن قَـۡوٍم َعَ ِلِلَّ لِلَّ
ۚ إِنَّ  إِنَّ  َ ۚٱللَّ َ ۡقـَرُب لِلتَّۡقـَوٰىۖ َوٱتَُّقـواْ ٱللَّ

َ
ْۚ ٱۡعِدلُـواْ ُهـَو أ لَّ َتۡعِدلُـوا

َ
ۡقـَرُب لِلتَّۡقـَوٰىۖ َوٱتَُّقـواْ أ

َ
ْۚ ٱۡعِدلُـواْ ُهـَو أ لَّ َتۡعِدلُـوا

َ
أ

ِيـَن َءاَمُنـواْ  ِيـَن َءاَمُنـواْ  ٱلَّ ُ ٱلَّ ُٱللَّ َ َخبِـُرۢ بَِمـا َتۡعَملُـوَن  َخبِـُرۢ بَِمـا َتۡعَملُـوَن ٨٨ وََعـَد  وََعـَد ٱللَّ َٱللَّ ٱللَّ
َعِظيـٞم ٩٩   ۡجـٌر 

َ
َوأ ۡغفِـَرةٞ  مَّ لَُهـم  ٰلَِحٰـِت  ٱلصَّ َعِظيـٞم وََعِملُـواْ  ۡجـٌر 
َ
َوأ ۡغفِـَرةٞ  مَّ لَُهـم  ٰلَِحٰـِت  ٱلصَّ وََعِملُـواْ 

الوضوء املحمدي الوضوء املحمدي 66

کلمة )إیل( یف آية الوضوء؟   لة  ما هی دال
ييری فقهياء الشيیعة وجيوب غسيل الیيد یف الوضيوء مين األعيیل إیل األسيفل و دلیيل فقهياء 
الشيیعة هيي الروایيات البیانیية اليی تقيول: إّن رسيول اهلل؟لص؟ کان یغسيل یيده مين األعيیل 
إیل األسيفل و الروایة الصحیحة الی وردت عن األمئة املعصومني؟مهع؟ یف بيان تفسيیر اآلیة 

املتعلقة بالوضوء تقول: جيب غسل الیدين من األعیل إیل األسفل.

عَبِي: 
َ

ٱلک القیيام.  أردمت   : ُتْ ْ ُ
ق ِإذا 

 : سُتُ َ ملَٰ القدميني.  قبتيا  مهيا 

جامعيمت النسياء. َصِعیدا: أرض. 

وحيده  تقوميوا هلل  أن   : ِ
هَّلِلَّ ِمَي  ـٰ َقّوَ

باحلق يف کل ما یلزمکم القیام به 

و مين العميل بطاعتيه و اجتنياب 

َقوٍم:  اُن  ـَٔ َشَن م 
ُ

ک جَيِرَمّنَ  
َ

ال مهنیاتيه. 

ال حيملنکيم عيداوة غیرکيم علیکم 

أن تترکوا العدالة و التقوی.
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إّن اآلیة املباركة توضح حد و مقدار ما یغسل من الید یف الوضوء و جتعله إیل املرافق  و
اِعِد كاٍف و ذلك ألنه هو الغسل  و ذلك عندما أمر بغسل الید قد یتوهم أن الغسل إیل الّسَ

العریف و من أجل أن یرفع هذا التوهم قال جیب الغسل إیل املرافق.
 _ 
ً
و لتوضیـح املطلـب میكـن االسـتفادة مـن املثـال التـایل: لـو قیـل خلـادم املسـجد _ مثال

اغسـل املسـجد مـن البـاب إیل املحـراب، فهنـا یكـون مـراد املتكلـم بیان مقـدار ما جیب أن 
یغسـل مـن املسـجد و لیـس مـن مـراده بیـان نقطـة البدایـة و الهنایـة بالنسـبة إیل العمـل، 

 أنه مل ترد یف اآلیة كلمة )من(.
ً
خصوصا

إذن فكلمـة )إیل( یف اآلیـة ال تـدل حـی عـی االسـتحباب فیمـا خیـص غسـل الیـد مـن 
أطراف األصابع و حی املرفق. و سنة رسول اهلل؟ص؟ املنقولة بواسطة أهل البیت؟مهع؟ أفضل 

شاهد عی هذا املعین.
یـة عن املعصومني؟مهع؟ و اليت تعـرض بعضها لبیان املراد  كمـا یتضـح مـن االحادیـث املرو
من اآلیة السادسـة من سـورة املائدة، وجوب مسـح الرأس و القدمني من أطراف االصابع 

ایل الكعبني یبدأ باملسح عی الرجل الیمین مث الیسری.

الروايات

وُه    
ُ
ل
َ
 َفَكاَن ِفیَما َسأ

َ
وُه َعْن َمَساِئل

ُ
ل
َ
 َرُسوِل اهلِل؟ص؟ َفَسأ

َ
وِد ِإیل َیُ

ْ
الّصادق؟ع؟: َجاَء َنَفٌر ِمَن ال

َسِد؟  َ َواِضِع یِف الْ َ
ْ
ْنَظُف ال

َ
َبُع َو ِهَی أ ْر

َ ْ
َواِرُح األ َ

ْ
 َهِذِه ال

ُ
أ
َ
ة ُتَوّض

َّ
ّیِ ِعل

َ
ُد؟ص؟ أِل ّمَ ْخِبْرَنا َیا ُمَ

َ
أ

ـا َفَذَهـَب  ْیَ
َ
ـَجَرة َفَنَظـَر ِإل

َ
 آَدَم؟ع؟ َدَنـا ِمـَن الّش

َ
ـْیَطاُن ِإیل

َ
ْن َوْسـَوَس الّش

َ
ـا أ َّ

َ
؟ص؟ ل ـِیُّ  الّنَ

َ
َقـال

ا   ِبَیِدِه ِمهْنَ
َ

َّ َتَنـاَول
ُ

ِطیَئـة مث َ  اخلْ
َ

 َقـَدٍم َمَشـْت ِإیل
ُ

َّول
َ
ـا َو ِهـَی أ ْیَ

َ
َّ َقـاَم َو َمـَی ِإل

ُ
َمـاُء َوْجِهـِه مث

ِسـِه َو َبَكی 
ْ
ّمِ َرأ

ُ
 أ

َ
 ِمْن َجَسـِدِه َفَوَضَع آَدُم؟ع؟ َیَدُه َعی

ُ
ل
َ
ل ُ
ْ
ِیُّ َو ال ُ  َفَطاَر الْ

َ
َكل

َ
ا َفأ ْیَ

َ
َما َعل

َبِع  ْر
َ ْ
ـَواِرِح األ َ

ْ
ِتـِه َتْطِهیـَر َهـِذِه ال ّیَ  ُذّرِ

َ
ْیـِه َو َعـی

َ
ْیـِه َفـَرَض اهلُل َعل

َ
 َعل

َّ
َوَجـل ـا َتـاَب اهلُل َعّزَ ّمَ

َ
َفل

ْرَفَقنْيِ  ِ
ْ
 امل

َ
َیَدْیِن ِإیل

ْ
َمَرُه ِبَغْسـِل ال

َ
ـَجَرة َو أ

َ
 الّش

َ
ا َنَظَر ِإیل َوْجِه ِلَ

ْ
 ِبَغْسـِل ال

َّ
َوَجل َمَر اهلُل َعّزَ

َ
َفأ

ا  َقَدَمنْيِ ِلَ
ْ
ْسِح ال َمَرُه ِبَ

َ
ِسِه َو أ

ْ
ّمِ َرأ

ُ
 أ

َ
ا َوَضَع َیَدُه َعی ِس ِلَ

ْ
أ ْسِح الّرَ َمَرُه ِبَ

َ
َما َو أ ا َتَناَول ِبِ ِلَ

ج1، ص55؛ نورالثقلني ِطیَئة. من ال حیضره الفقیه،  َ  اخلْ
َ

َما ِإیل َمَی ِبِ

َتاِن َو َمْسَحَتاِن. جامع األخبار، ص63   
َ
ُوُضوُء َغْسل

ْ
ابن عّباس؟هر؟: ال
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ِس َو    
ْ
أ  ِمَن الّرَ

َ
َوْجِه َو ال

ْ
ْيَسا ِمَن ال

َ
ُذَناِن ل

ُ ْ
: األ

َ
ِب َعْبِد اهلِل؟ع؟ َقال

َ
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن أ ّمَ َعْن حُمَ

ن.  ْیَ
َ ْ
يّقِ األ  ِبالّشِ

ْ
َقَدَمنْيِ َو اْبَدأ

ْ
 ال

َ
ِسيَك َو اْمَسيْح َعیل

ْ
ِم َرأ  ُمَقّدَ

َ
 اْمَسيْح َعیل

َ
ْسيُح َفَقال َ ُذِکَر املْ
الکایف، ج3، ص29

ُوُضوِء    
ْ
 ال

َ
ُوُضوُء ِإیل

ْ
َکاَن ال یُع َجَسيِدِه َو   َفَذَکَر اْسيَم اهلِل َطُهَر مَجِ

َ
أ
َ
ّنَ َمْن َتَوّض

َ
الّصادق؟ع؟: أ

اُء. من ال  َ
ْ
َصاَبُه امل

َ
 َما أ

َّ
ْ َيْطُهْر ِمْن َجَسيِدِه ِإال

َ
ْ ُيَسيّم مل

َ
ُنوِب َو َمْن مل

ُ
َما ِمَن الّذ ا َبْيهَنُ اَره مِلَ

َ
َکّف

ج1، ص50 حيضره الفقیه، 

. وسائل الشیعة: 8/265/1     الُوضوِء ُنوٌر عیل ُنوٍر
َ

عنه؟ع؟: الُوضوُء عیل

ِلينَي ِمين آثياِر     ّجَ َميِم ُغيّرا حُمَ
ُ
ييت َييوَم الِقیاَميِة َبينَي اال ّمَ

ُ
 ا

َّ
وجيل  اهلِل؟ص؟: حَيُشيُر اهلُل َعّزَ

ُ
رسيول

الُوضوِء. حبار األنوار: 11/237/80

یِه،    
َ
 امُلسيِلُم َخَرَجيْت َخطایياُه ِمين مَسِعيِه و َبَصيِرِه و َيَدیيِه و ِرجل

ُ
 الّرُجيل

َ
يأ
َ
عنيه؟ص؟: إذا َتَوّض

ُه. کنز العّمال: 26031
َ
فإن َقَعَد َقَعَد َمغفورا ل

 ما حُياَسُب بِه الَعبُد َطُهوُرُه. کنز العّمال: 26010   
ُ

عنه؟ص؟: أَّول

شواهد وقصص

التعلمي الذکي  
أ وال حُيسين وضوءه. فتظاهرا بالتنازع، یقول 

َ
ا عیل شيیخ یتوّض احلسين واحلسيني؟امهع؟ مّرَ
سن الوضوء.

ُ
: أنت ال حت  واحٍد مهنما لآلخر

ُّ
کل

نا حُيِسن؟ ا، و انظر أّيُ  واحٍد مّنَ
ُّ

أ کل
َ
 بيننا، یتوّض

ً
ُکْن حمكا ا الشیخ  فقاال: أهّيُ

سينان الوضيوء، ولکيّنَ هيذا الشيیخ اجلاهيل _ یعن نفسيه _ هو الذي مل 
ُ
قيال: کالکميا حت

کما. ة َجّدِ ّمَ
ُ
م اآلن منمكا وتاب عیل یدیمكا وببرکتمكا وشفقتمكا عیل أ

َّ
یکن حُيسن وقد تعل

یقية الوضيوء   ومل جُياهبياه جبهليه بطر
ً
 ُمباشيرا

ً
اقيول: مل ینتقيد احلسينان؟ع؟ الشيیخ انتقيادا

بنفسيهيما  الوضيوء  یيا  أجر  
ْ

بيل بالبطيالن،  یصفياه  أو  بسيوء  یذکيرا وضيوءه  ومل  الصحیحية 
یقة غیر ُمباشيرة خطأ  ية وضوهئميا، حبیث ُيدرك بطر حُمتمكيني إلیيه لیجليب انتباهيه إیل کیفّيَ
ب العقالين أْن اعترف الشيیخ خبطئه صراحة  وضوئيه؛ فيکان ِمين نتیجية ذلك االنتقاد املؤّدَ
 شفقهتما وحمبهتم. حباراألنوار، ج43، ص319

ً
یقة الوضوء الصحیحة وشکر هلما راضیا م طر

َّ
وتعل
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وضوء عيل بن يقطني  
عـن حممـد بـن املفضـل، قـال: كتـب عـي بـن يقطـن إیل أيب احلسـن مویس بـن جعفر؟امهع؟: 
جعلت فداك، إّن أصحابنا قد اختلفوا يف مسـح الّرجلن، فإن رأيت أن تكتب يل خبّطك 

ما يكون عمي عليه فعلت إن شاء اهّلل تعایل.
فكتـب إليـه أبـو احلسـن؟ع؟: »فهمـت ما ذكرت من االختـاف يف الوضوء و الذي آمرك 
ـل شـعر 

ّ
بـه يف ذلـك أن تتمضمـض ثاثـا و تستنشـق ثاثـا و تغسـل وجهـك ثاثـا و ختل

ه و متسـح ظاهر أذنيك و باطهنما و تغسـل 
ّ
حليتك و تغسـل يديك ثاثا و متسـح رأسـك كل

رجليك إیل الكعبن ثاثا. و ال ختالف ذلك إیل غيره!!
فلّمـا وصـل الكتـاب إیل عـي بـن يقطن تعّجب مّما رسـم له فيـه مّما )أمجعت العصابة( 
عیل خافه، مّث قال: موالي أعلم مبا قال و أنا ممتثل أمره. فكان يعمل يف وضوئه عیل هذا 

احلد و خيالف ما عليه مجيع الشيعة امتثاال ألمر أيب احلسن؟ع؟.
و سعي بعّي بن يقطن إیل الرشيد و قيل له: إنه رافيّض خمالف لك.

فعند وقت الصاة وقف الرشيد من وراء حائط احلجرة حبيث يری عي بن يقطن و ال 
يراه هو، فدعا باملاء فتمضمض ثاثا و استنشق ثاثا و غسل وجهه و خلل شعر حليته، و 
غسل يديه إیل املرفقن ثاثا، و مسح رأسه و أذنيه، و غسل رجليه، و الرشيد ينظر إليه، 
فلّما رآه قد فعل ذلك مل ميلك نفسـه حّت أشـرف عليه حبيث يراه، مّث ناداه: كذب يا عي 

بن يقطن من زعم أّنك من الرافضة. و صلحت حاله عنده.
مّث ورد عليه بعد ذالك كتاب أيب احلسن؟ع؟: »ابتداء يا عي بن يقطن من اآلن توضأ 
يضـة و األخـری إسـباغا و اغسـل يديـك مـن املرفقن  كمـا أمـرك اهّلل، اغسـل وجهـك مـرة فر
كذلـك و امسـح مبقـّدم رأسـك و ظاهـر قدميـك مـن فضـل نـداوة وضوئـك، فقـد زال مـا كنـا 

خناف عليك منه«. الثاقب يف املناقب، ص453
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ۡصَحٰـُب 
َ
ْوَلٰٓئِـَك أ

ُ
بُـواْ بِـَٔـاَيٰتَِنآ أ ِيـَن َكَفـُرواْ َوَكذَّ ۡصَحٰـُب َوٱلَّ

َ
ْوَلٰٓئِـَك أ

ُ
بُـواْ بِـَٔـاَيٰتَِنآ أ ِيـَن َكَفـُرواْ َوَكذَّ َوٱلَّ

نِۡعَمـَت  ٱۡذُكـُرواْ  َءاَمُنـواْ  ِيـَن  ٱلَّ َهـا  يُّ
َ
أ َيٰٓ نِۡعَمـَت   ٱۡذُكـُرواْ  َءاَمُنـواْ  ِيـَن  ٱلَّ َهـا  يُّ
َ
أ َيٰٓ ٱۡلَِحيـِم ٱۡلَِحيـِم ١٠١٠ 

إَِلُۡكـۡم  يَۡبُسـُطٓواْ  ن 
َ
أ قَـۡوٌم  َهـمَّ  إِۡذ  َعلَۡيُكـۡم  إَِلُۡكـۡم   يَۡبُسـُطٓواْ  ن 
َ
أ قَـۡوٌم  َهـمَّ  إِۡذ  َعلَۡيُكـۡم   ِ ِٱللَّ ٱللَّ

َوَعَ  َوَعَ    ۚ َ ۚٱللَّ َ ٱللَّ َوٱتَُّقـواْ  َعنُكـۡمۖ  يِۡدَيُهـۡم 
َ
أ فََكـفَّ  يِۡدَيُهـۡم 

َ
َوٱتَُّقـواْ أ َعنُكـۡمۖ  يِۡدَيُهـۡم 

َ
أ فََكـفَّ  يِۡدَيُهـۡم 

َ
أ

ُ ِميَثَٰق  ِميَثَٰق  ُٱللَّ َخـَذ ٱللَّ
َ
َخـَذ ۞َولََقـۡد أ
َ
ِ ٱلُۡمۡؤِمُنـوَن ١١١١  ۞َولََقـۡد أ

ِ ٱلُۡمۡؤِمُنـوَن  فَۡلَيَتـَوكَّ
ِ فَۡلَيَتـَوكَّ ِٱللَّ ٱللَّ

ٰٓءِيَل َوَبَعۡثَنـا ِمۡنُهـُم ٱۡثـَيۡ َعـَرَ نَقِيٗبـاۖ َوقَاَل َوقَاَل  ٰٓءِيَل َوَبَعۡثَنـا ِمۡنُهـُم ٱۡثـَيۡ َعـَرَ نَقِيٗبـاۖ بَـِيٓ إِۡسـَر بَـِيٓ إِۡسـَر
َكٰوةَ  لَـٰوةَ َوَءاتَۡيُتـُم ٱلزَّ َقۡمُتـُم ٱلصَّ

َ
َكٰوةَ  إِّنِ َمَعُكـۡمۖ لَئِـۡن أ لَـٰوةَ َوَءاتَۡيُتـُم ٱلزَّ َقۡمُتـُم ٱلصَّ
َ
ُ إِّنِ َمَعُكـۡمۖ لَئِـۡن أ ُٱللَّ ٱللَّ

قَۡرًضـا  قَۡرًضـا    َ َٱللَّ ٱللَّ ۡقَرۡضُتـُم 
َ
َوأ ۡرُتُموُهـۡم  َوَعزَّ بُِرُسـِي  ۡقَرۡضُتـُم َوَءاَمنُتـم 
َ
َوأ ۡرُتُموُهـۡم  َوَعزَّ بُِرُسـِي  َوَءاَمنُتـم 

ۡدِخلَنَُّكـۡم 
ُ
َكّفِـَرنَّ َعنُكـۡم َسّيِـَٔـاتُِكۡم َوَل

ُ ۡدِخلَنَُّكـۡم َحَسـٗنا لَّ
ُ
َكّفِـَرنَّ َعنُكـۡم َسّيِـَٔـاتُِكۡم َوَل

ُ َحَسـٗنا لَّ
نَۡهُٰرۚ َفَمـن َكَفَر َبۡعَد َذٰلَِك 

َ
ٰـٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل نَۡهُٰرۚ َفَمـن َكَفَر َبۡعَد َذٰلَِك َجنَّ
َ
ٰـٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل َجنَّ

ـبِيِل ١٢١٢ فَبَِمـا َنۡقِضِهـم  فَبَِمـا َنۡقِضِهـم  ـبِيِل ِمنُكـۡم َفَقـۡد َضـلَّ َسـَوآَء ٱلسَّ ِمنُكـۡم َفَقـۡد َضـلَّ َسـَوآَء ٱلسَّ
ُيَّرِفُـوَن  َقِٰسـَيٗةۖ  قُلُوَبُهـۡم  َوَجَعۡلَنـا  ُٰهـۡم  لََعنَّ ُيَّرِفُـوَن ّمِيَثَٰقُهـۡم  َقِٰسـَيٗةۖ  قُلُوَبُهـۡم  َوَجَعۡلَنـا  ُٰهـۡم  لََعنَّ ّمِيَثَٰقُهـۡم 
ۦۚ  ـا ُذّكِـُرواْ بِهِ ـا ّمِمَّ َواِضعِـهِۦ َونَُسـواْ َحّظٗ ـا ُذّكِـُرواْ بِهِۦۚ ٱۡلَكِـَم َعـن مَّ ـا ّمِمَّ َواِضعِـهِۦ َونَُسـواْ َحّظٗ ٱۡلَكِـَم َعـن مَّ
ٰ َخآئَِنـةٖ ّمِۡنُهـۡم إِلَّ قَلِيـٗا ّمِۡنُهـۡمۖ  لِـُع َعَ ٰ َخآئَِنـةٖ ّمِۡنُهـۡم إِلَّ قَلِيـٗا ّمِۡنُهـۡمۖ َوَل تَـَزاُل َتطَّ لِـُع َعَ َوَل تَـَزاُل َتطَّ
َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡحِسـننَِي  ُيِبُّ ٱلُۡمۡحِسـننَِي ١٣١٣   َٱللَّ فَٱۡعـُف َعۡنُهـۡم َوٱۡصَفـۡحۚ إِنَّ فَٱۡعـُف َعۡنُهـۡم َوٱۡصَفـۡحۚ إِنَّ ٱللَّ

؟مهع؟ 1212 ثین عشر مِئة ااِل
َ

؟مهع؟ اال ثین عشر مِئة ااِل
َ

اال

اآلیية يف بدایهتيا تشيیر إیل العهيد اليذي أخيذه اهلل مين بين 
إسيرائیل عيیل أن یعمليوا بأحکاميه و إرسياله إلهييم بعيد هيذا 
العهيد اثين عشير زعیما و قائيدا لیکون کل واحد مهنم زعیما 
و  عشير  االثنييت  إسيرائیل  بين  طوائيف  مين  واحيدة  لطائفية 
األصيل يف کلمية »نقیيب« إهّنيا تعين الثقيب الکبیير الواسيع و 
تطليق باألخيص عيیل الطيرق املحفيورة حتيت األرض و سيبب 

وهيم  َقيْوٌم  قصيد  و  عيزم  َقوٌم:  َهّمَ 

ن 
َ
أ فتحهيا.  قبيل  مکية  أهيل 

بالعنيف  یأخذوکيم  أن   :
ْ
َيبُسُطٓوا

و  فقطيع   :
َ

ّف
َ

َفک اإلهيالك.  و 

کبیير  هيو  النقیيب  َنِقیبا:  دفيع. 

و  نصرتوهيم  وُهم:  رُتُ َوَعّزَ القيوم. 

ِسَية: القسيوة خالف 
ٰ
وّقرتوهيم. َق

الليني، أي ال یدخيل فهييا اخلیير. 

َواِضِعِه:  ّمَ َعن  ِلَم 
َ

ٱلک ُفوَن  ّرِ
حُیَ

علمياء الهييود يبدلون کلمات اهلل 

مين موضعيه احلقیييق و یفسيروهنا 

ال  و  ِئَنٖة: 
ٓ
َخا نفوسيهم.  مبيا هتيوی 

تيزال _ أهييا الرسيول الکيرمی _ تيری 

يف هيؤالء الهييود الغيدر و اخلیانية 

و  َوٱصَفح:  لعهودهيم.  نقضهيم  و 

الصفيح هوتيرك الليوم و املعاتبية. 

رتبية  أعيیل  الصفيح  قاليوا:  ليذا  و 

مين العفيو ألّن العفيو تيرك املقابلية 

فهيو  الصفيح  أميا  ظاهيرا.  باملثيل 

و  النفسيیة  السيماحة  یتنياول 

يف  تکين  مل  کأن  اإلسياءة  اعتبيار 

الظاهر و الباطن.
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اسـتخدام كلمة نقيب للداللة عیل الزعامة، ألّن زعمي كل مجاعة يكون عليما بأسـرار قومه 
و كأّنـه قـد صنـع ثقبـا كبيـرا يطلـع مـن خاللـه عـیل أسـرارهم، كمـا تطلـق كلمـة نقيـب أحيانا 
عـیل الشـخص الـذي يكـون مبثابـة املعـرف للجماعـة، و حـن تطلـق كلمـة »مناقـب« عیل 
يـق البحـث و التنقيب يف   عـن طر

ّ
، يكـون ذلـك ألّن الفضائـل ال ُتعـرف إال الفضائـل و املآثـر

آثار الشخص.
وقـال الثعلـي: اّن اهلل عـز وجـل وعـد مـویس؟ع؟ ان يورثـه وقومـه األرض املقدسـة وهـي 
الشام وكان يسكهنا اجلبارون وهم العمالقة من ولد عمالق بن الوي بن سام بن نوح؟ع؟.
فأمـر اهلل مـویس؟ع؟ وقومـه باملسـير إیل ارض الشـام وقـال: يـا مـویس اين قـد كتبهتا لكم 
دارا وقـرارا فجاهـد فهيـا مـن العـدو فـايّن ناصركـم علهيـم وخـذ مـن قومـك اثـی عشـر نقيبـا 
مـن كل سـبط نقيبـا ليكـون كفيـال عـیل قومـه بالوفـاء مهنـم عـیل ما أمـروا بـه. فاختار مویس 
النقبـاء مـن كل سـبط نقيبـا وأمـره علهيـم، فسـار مـویس ببين إسـرائيل، فبعث هـؤالء النقباء 

يعلمون أحواهلم... يتجسسون له األخبار و
يقني: يقني:إّن معرفَة ااِلمام تتمكن ِمن طر إّن معرفَة ااِلمام تتمكن ِمن طر

ألف( َنّصُ النّي ـ؟ص؟ _ عیل إمامة شخٍص خاٍص.
ب( َنّصُ ااِلمام املعصوِم الساِبق عیل ااِلمام الالِحق.

يق   أي عن طر
ً
ين معـا يقن املذكوَر مئـة االثـين َعَشـر َثَبتـت من خـالل الَطر إّن إمامـة االَ

يـق  ّيـة عنـه ـ؟ص؟ _ يف هـذا املجـال. وكـذا عـن طر نـّص النـي ـ؟ص؟ _ حسـب الّروايـات املرِو
مئة:، حيث نّص ااِلماُم السابق عیل ااِلمام الالحق. االَ

كرم ـ؟ص؟   يف هذا الَصعيد تفيد أّن النّي االَ
ً
 واحدا

ً
وحنن ِرعايًة لاِلختصار نورُد هنا حديثا

 تتحّقق هبم عزُة 
ً
_ مل يكتـف بَنصـب عـّيـ ؟ع؟، بـل ذّكـر بأّنـه َسـيخلفُهـ ؟ص؟ _ اثنا عشـر إمامـا

 إیل اثيَنْ َعَشر َخِليفٌة.
ً
 الّدين َمنِيعا

ُ
ااِلسالم إذ قال: ال َيزال

حاديـث الدالـة عـیل وجود اثين عشـر خليفة يف أوثق صحاح   هـذه االَ
ً
وقـد َوَردت أيضـا

أهل السنة.
فـاء االثـين عشـر الذيـن تتوّقف علهيم عّزة ااِلسـالم ومنعتُه 

َ
م أّن هـؤالء اخُلل

َّ
ومـن امُلسـل

وصاف تتوفر  ومضاؤه، ال تنطبق صفاهتم إاّل عیل أمئة الشيعِة االثين َعَشر إذ مل تكن تلك االَ
ين وال العباسين قط. يف اخللفاء ااَلمو
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وأمئة الِشیعة االثىن عشر؟مهع؟ هم:
1. أمیُر املؤمنني عيّلُ بُن أيب طالب )املولود قبل البعثة بعشير سينوات واملستشيَهد عام 

شرف
َ
40 هجري( واملدفون يف النجف اال

2. ااِلماُم احلَسُن بن عيل )املجتیب( )3 _ 50 هي ق( املدفوُن يف البقیع باملدینة
3. ااِلماُم احلسني بن عيل سیُد الشهداء )4 _ 61 هي ق( املدفون يف کربالء

يُن العابدين )38 _ 94 هي ق( املدفون يف البقیع 4. ااِلماُم عيّلُ بن احلسنُي بن عيل ز
5. ااِلماُم حممُد بن عيل باقُر العلوم )57 _ 114 هي ق( املدفون يف البقیع
6. ااِلماُم جعفُر بُن حممد الصادُق )83 _ 148 هي ق( املدفوُن يف البقیع

7. ااِلماُم مویس بُن جعفر الکاظُم )128 _ 183 هي. ق( املدفوُن يف الکاظمیة قرب بغداد
8. ااِلماُم عيّلُ بن مویس الرضا )148 _ 203 هي. ق( املدفوُن يف خراسان بإيران

9. ااِلماُم حممُد بن عيل اجلواُد )195 _ 220 هي ق( املدفوُن يف الکاظمیة
10. ااِلماُم عيّلُ بن حممد اهلادي )212 _ 254 هي ق( املدفوُن يف سامراء بشمال بغداد

11. ااِلماُم احلسُن بُن عيل العسکرُي )233 _ 260 هي. ق( املدفوُن يف سامراء
یف _  يل اهلل فرَجيه الشير ، واحلجية _ عّجَ 12.ااِلمياُم حمميُد بيُن احلسين املعيروف باملهيدّيِ
 للوعوِد الواردِة يف القرآِن يف سورة 

ً
وهو ااِلماُم الثاين عشر وهو حّيٌ حی یظهر بأمر اهلل )طبقا

ّية 
َ
یقيمي احلکومة ااِلهل بية: 33 وسيورة الفتيح: 28 وسيورة الصيف: 9( و النيور: 54، وسيورة التو

رِضّيِة.(  الکرِة االَ
ّ

عیل کل

متواصل...متواصل...
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ِميَثَٰقُهـۡم  نَـا  َخۡذ
َ
أ نََصٰـَرىٰٓ  ا  نَـّ إِ  ْ ا لُـٓو قَا يـَن  ِ ٱلَّ ِميَثَٰقُهـۡم َوِمـَن  نَـا  َخۡذ
َ
أ نََصٰـَرىٰٓ  ا  نَـّ إِ  ْ ا لُـٓو قَا يـَن  ِ ٱلَّ َوِمـَن 

بَۡيَنُهـُم  ۡيَنـا  ۡغَر
َ
فَأ ۦ  بِـهِ  ْ وا ّكِـُر ُذ ـا  ّمِمَّ ـا  َحّظٗ  ْ بَۡيَنُهـُم فَنَُسـوا ۡيَنـا  ۡغَر
َ
فَأ ۦ  بِـهِ  ْ وا ّكِـُر ُذ ـا  ّمِمَّ ـا  َحّظٗ  ْ فَنَُسـوا

َوَسـۡوَف  ۡلقَِيَٰمـةِۚ  ٱ يَـۡوِم  َلٰ  إِ َٓء  ۡلَۡغَضـا َوٱ َوةَ  ا ۡلَعـَد َوَسـۡوَف ٱ ۡلقَِيَٰمـةِۚ  ٱ يَـۡوِم  َلٰ  إِ َٓء  ۡلَۡغَضـا َوٱ َوةَ  ا ۡلَعـَد ٱ
ۡهـَل 

َ
أ َيٰٓ ۡهـَل  
َ
أ َيٰٓ  ١٤١٤ يَۡصَنُعـوَن   ْ نُـوا َك بَِمـا  يَۡصَنُعـوَن    ْ نُـوا َك بَِمـا   ُ ُٱللَّ ٱللَّ يُنَّبُِئُهـُم يُنَّبُِئُهـُم 

ا  ُ لَُكـۡم َكثِٗي يُبَّنِ َٓءُكۡم َرُسـوُلَا  ۡلِكَتٰـِب قَـۡد َجا ا ٱ ُ لَُكـۡم َكثِٗي يُبَّنِ َٓءُكۡم َرُسـوُلَا  ۡلِكَتٰـِب قَـۡد َجا ٱ
َعـن   ْ َيۡعُفـوا َو ۡلِكَتٰـِب  ٱ ِمـَن  ُتُۡفـوَن  ُكنُتـۡم  ـا  َعـن ّمِمَّ  ْ َيۡعُفـوا َو ۡلِكَتٰـِب  ٱ ِمـَن  ُتُۡفـوَن  ُكنُتـۡم  ـا  ّمِمَّ
  ١٥١٥ بِٞن  كَِتٰٞب مُّ بِٞن  نُـورٞ َو كَِتٰٞب مُّ ِ نُـورٞ َو ِٱللَّ َٓءُكم ّمَِن ٱللَّ ۚ قَـۡد َجا َٓءُكم ّمَِن َكثِـيٖ َكثِـٖيۚ قَـۡد َجا
ـَلِٰم  لسَّ ۥ ُسـُبَل ٱ ٰنَُه تََّبـَع رِۡضَو ـَلِٰم  َمـِن ٱ لسَّ ۥ ُسـُبَل ٱ ٰنَُه تََّبـَع رِۡضَو ُ َمـِن ٱ ُٱللَّ َيۡهـِدي بِـهِ َيۡهـِدي بِـهِ ٱللَّ
ۦ  نِـهِ ۡذ ِ بِإ ورِ  ٱلُـّ َل  إِ لَُمٰـِت  لظُّ ٱ ّمِـَن  ُيۡخرُِجُهـم  ۦ َو نِـهِ ۡذ ِ بِإ ورِ  ٱلُـّ َل  إِ لَُمٰـِت  لظُّ ٱ ّمِـَن  ُيۡخرُِجُهـم  َو
َكَفـَر  لََّقـۡد  َكَفـَر   لََّقـۡد   ١٦١٦ ۡسـَتقِيٖم  مُّ ِصـَرٰٖط  َلٰ  إِ يِهـۡم  َيۡهِد ۡسـَتقِيٖم َو مُّ ِصـَرٰٖط  َلٰ  إِ يِهـۡم  َيۡهِد َو
َيَمۚ قُۡل  َمۡر ۡبـُن  لَۡمِسـيُح ٱ ٱ َيَمۚ قُۡل  ُهـَو  َمۡر ۡبـُن  لَۡمِسـيُح ٱ ٱ َ ُهـَو  َٱللَّ إِنَّ ٱللَّ  ْ ا لُـٓو يـَن قَا ِ إِنَّ ٱلَّ  ْ ا لُـٓو يـَن قَا ِ ٱلَّ
ُيۡهلِـَك  ن 

َ
أ َد  َرا

َ
أ ۡن  إِ َشۡيـًٔـا  ُيۡهلِـَك   ن 

َ
أ َد  َرا

َ
أ ۡن  إِ َشۡيـًٔـا   ِ ِٱللَّ ٱللَّ ِمـَن  َيۡملِـُك  ِمـَن َفَمـن  َيۡملِـُك  َفَمـن 

ۡرِض 
َ
ۡل ٱ ِف  َوَمـن  ۥ  ـُه مَّ

ُ
َوأ َيـَم  َمۡر ۡبـَن  ٱ لَۡمِسـيَح  ۡرِض ٱ

َ
ۡل ٱ ِف  َوَمـن  ۥ  ـُه مَّ

ُ
َوأ َيـَم  َمۡر ۡبـَن  ٱ لَۡمِسـيَح  ٱ

بَۡيَنُهَماۚ  َوَمـا  ۡرِض 
َ
ۡل َوٱ ِٰت  ـَمَٰو لسَّ بَۡيَنُهَماۚ  ُمۡلـُك ٱ َوَمـا  ۡرِض 
َ
ۡل َوٱ ِٰت  ـَمَٰو لسَّ ِ ُمۡلـُك ٱ لِلَّ َِو لِلَّ َو  ۗ ۗ َجِيٗعـا َجِيٗعـا

  ١٧١٧ يـٞر  قَِد ءٖ  َشۡ  ِ
ُكّ  ٰ َعَ يـٞر   قَِد ءٖ  َشۡ  ِ
ُكّ  ٰ َعَ  ُ َُوٱللَّ َوٱللَّ  ۚ ُٓء يََشـا َمـا  ۚ َيۡلُـُق  ُٓء يََشـا َمـا  َيۡلُـُق 

؟مهع؟ ثین عشر مِئة ااِل
َ

؟مهع؟... اال ثین عشر مِئة ااِل
َ

... اال

الروايات

 َمْن    
ً
ّنَ هلِلَِّ َبابا

َ
ُميوا أ

َ
ياِس اْعل  اهلِل؟ص؟ َيُقيول: َمَعاِشيَر الّنَ

َ
ْعيُت َرُسيول  مَسِ

َ
ياس َقيال َعيِن اْبيِن َعّبَ

 َهَذا 
َ

 اهلِل؟ص؟ اْهِدَنا ِإیل
َ

 َيا َرُسيول
َ

يْدِرّیُ َفَقيال ُ
ْ
ُبوَسيِعیٍد اخل

َ
ْييِه أ

َ
ياِر َفَقياَم ِإل ِميَن ِميَن الّنَ

َ
يُه أ

َ
َدَخل

ْؤِمِننَي؟ع؟ َو  ُ
ْ
ِمیيُر امل

َ
نَي َو أ َوِصّيِ

ْ
ُد ال ِب َطاِليٍب؟ع؟ َسيّيِ

َ
 ُهيَو َعيیِلُّ ْبيُن أ

َ
َبياِب َحيّیَ َنْعِرَفيُه َقيال

ْ
ال

ْن 
َ
َحّبَ أ

َ
اِس َمْن أ ِعنَي َمَعاِشيَر الّنَ مْجَ

َ
اِس أ  الّنَ

َ
نَي َو َخِلیَفُتُه َعیل ِ

َ
َعامل

ْ
ُخو َرُسيوِل؟ص؟ َرّبِ ال

َ
أ

: ترکوا. َحّظا: نصیبا و التنکیر 
ْ
َنُسوا

هنيا للهتویيل و التکثیير. َيصَنُعوَن: 

نقيض  مين  الدنیيا  یف  ميا صنعيوا 

للمیثاق، و نکث للعهد، و حتریف 

غَريَنا: فرقناهيم شيیعا 
َ
للکتياب. َفأ

و أحزابيا و جعلنيا کل فرقية مهنيم 

تعادی األخری و تبغضها إیل يوم 

القیامية. يعفوا َعن َکِثیٖر: یتيرك و ال 

یظهير کثیيرا مما کنمت ختفونه، ألنه ال 

فائيدة تعيود عيیل الناس مين وراء 

إظهياره، فييف السيکوت عنه رمحة 

بکم، و صیانة لکم عن االفتضاح 

رضيا  َنُه:  ِرضَوٰ َبَع 
َ
ٱّت املؤاخيذة.  و 

ن ُيِلَك: ألّن اهلل سيبحانه 
َ
اهلل. أ

مليك القيدرة عيیل هيالك املسيیح 

مفعىن هذا أن املسیح لیس بإله.
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َّ

ْن َيَتَویل
َ
ُه أ اِس َمْن َسيّرَ ِب َطاِليٍب؟ع؟ َمَعاِشيَر الّنَ

َ
َيْعيِرْف َعيیِلَّ ْبيَن أ

ْ
ية َبْعيِدی َفل ّجَ ُ َيْعيِرَف احلْ

ِميی.... 
ْ
اُن ِعل يْم ُخيّزَ ُ يِی َفِإهّنَ ّيَ يِة ِميْن ُذّرِ ِئَّ

َ ْ
ِب َطاِليٍب؟ع؟ َو األ

َ
َيْقَتيِد ِبَعيیِلِّ ْبيِن أ

ْ
َيية اهلِل َفل

َ
َوال

إرشادالقلوب، ج2، ص293

 َبْعِدی َو ُهْم ُحَجُج اهلِل    
ً
َخَذ ِمیَثاِق َو ِمیَثاَق اْثىَنْ َعَشَر ِإَماما

َ
 أ

َ
الّرسول؟ص؟: ِإَنّ اهلَل َتَعایل

َکَما ُمِلَئْت   
ً
 َو َعْدال

ً
ْرَض ِقْسيطا

َ ْ
 ِبِه األ

ُ َ
ل ِذی َیْ

َّ
؟جع؟ ال َقامِئُ

ْ
ْم ال اىِن َعَشيَر ِمهْنُ

َ
ِقِه الّث

ْ
 َخل

َ
َعیل

. املناقب، ج1، ص283
ً
 َو َجْورا

ً
ما
ْ
ُظل

يْن َتْقَتيدوَن يف ِدیِنُکيْم و َصالِتُکيْم. حبار      اهلِل، فاْنُظيروا ِبَ
َ

قيال؟ص؟: إّن أّئَتُکيْم قاَدُتکيْم إیل
األنوار: 23 / 30 / 46

اإلميام الباقير َعين أبييِه َعيِن احُلَسينِي؟مهع؟: َدَخليُت أَنيا وأخيي َعيیل َجيّدي َرسيوِل اهلِل؟ص؟،    

يب 
َ
: ِبأ

َ
نا وقيال

َ
ل َّ َقّبَ

ُ
خيری، مث يَس أِخيَي احَلَسيَن َعيیل َفِخيِذِه االُ

َ
َسين َعيیل َفِخيِذِه وأجل

َ
جل

َ
َفأ

ا واختياَر ِمن ُصلِبَك یا 
ُ
مك ّمِ

ُ
ا وا

ُ
ينِي، اختاَرُکَميا اهلُل ِميّن وِمن أبيمك أنُتميا ِمين إماَمينِي صاحِلَ

يِة ِعنيَد اهلِل َتعيایل َسيواٌء. 
َ
ُکيم يِف الَفضيِل وامَلنِزل

ُّ
ُهيم وُکل يٍة، تاِسيُعُهم قاِئُ ُحسينُي ِتسيَعَة أِئَّ

کمال الدين: 269 / 12

ها.     ِ
ّ
ُکل ِت َمصونا َعِن الَفواِحِش  الّ اإلماُم الّصادُق؟ع؟ _ يف ِصَفِة اإلماِم _ : َمعصوما ِمَن الّزَ

الکايف: 2/204/1

طياَع اهلَل، َو َميْن َعصاُهيْم َفَقيْد    
َ
طاَعُهيْم َفَقيْد ا

َ
يِد احُلَسينِي؟ع؟؛ َميْن ا

ْ
يُة ِميْن ُول ِئَّ الَ

َ
قيال؟ص؟: ا

؛ عیون أخبار الرضا؟ع؟، 
َّ

 اهلِل َعّزَ َو َجل
َ

ُة ِایل
َ
. ُهُم الُعْرَوُة الُوْثیق َو ُهُم الَوسیل

َّ
َعَص اهلَل َعّزَ َو َجل

ج2، ص58، ح217

شواهد وقصص

مّئة بعد النيب؟ص؟ اثنا عشر   األ
صيل عين عبيد العظمي احلسين أّنه قيال: دخلت  عين الشيیخ الصيدوق وغیيره، باإلسيناد املّتَ
 بك یا أبا القاسم أنت 

ً
عیل سّيدي عيل بن حممد النيق اهلادي؟ع؟ فلّما بصر يب قال: مرحبا

ً
نا حّقا ولّيُ
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 أثبُت عليه 
ً
يد أن أعرض عليك ديين فإن كان مرضّيا ر

ُ
فقلت له: يا بن رسول اهلل، إّن أ

.
ّ

حّت ألیق اهلل عّز وجل
فقال؟ع؟: هات يا أبا القاسم

فقلـت: إّن أقـول: إّن اهلل تبـارك وتعـایل واحـد ليـس كمثله يشء، خـارج عن احلّدين، 
ـم  ، بـل ُمّسِ إّنـه ليـس جبسـم وال صـورة وال عـرض وال جوهـر حـّد اإلبطـال وحـّد التشـبيه، و
 يشء ومالكه وجاعله وُمدثه 

ّ
ر الصور وخالق األعراض واجلواهر ورّب كل األجسام وُمصّوِ

يعته خامتة  ـن، فـا نـي بعـده إیل يوم القيامة وأّن شـر  عبـده ورسـوله خـامت النبّيِ
ً
وأّن ممـدا

 األمر بعده أمير 
ّ

يعة بعده إیل يوم القيامة، وأقول: إّن اإلمام واخلليفة وول الشـرائع؛ فا شـر
املؤمنـن عـي بـن أيب طالـب؟ع؟، مّث احلسـن، مّث احلسـن، مّث عـي بـن احلسـن، مّث ممـد 
، مّث عـي بـن مویس، مّث ممـد بن عي،  بـن عـي، مّث جعفـر بـن ممـد، مّث مـویس بـن جعفـر

مّث أنت يا موالي.
فقال؟ع؟: ومن بعُد احلسن ابين، فكيف للناس باخللف من بعده؟! فقلت: وكيف ذلك 

يا موالي؟
 ،  وعدالً

ً
 ذكره بامسه حّت خيرج فيمأل األرض قسـطا

ّ
قال: ألّنه ال ُيری شـخصه، وال ُيل

.
ً
 وَجورا

ً
كما ُملئت ظلما

ولّيـم وّل اهلل وعدَّوهـم عـدُّو اهلل وطاعهتـم طاعـة اهلل  إّن  وأقـول:  أقـررت.  فقلـت: 
ومعصيهتم معصية اهلل. وأقول: إّن املعراج حّقٌ واملسـألة يف القبر حّقٌ وأّن اجلّنة حّق وأّن 
يب فيا وأّن اهلل يبعث َمن يف  الّنار حّق والصراط حّق وامليزان حّق وأّن السـاعة آتية ال ر
القبور وأقول: إّن الفرائض الواجبة بعد الوالية الصاة والزكاة والصوم واحلّج واجلهاد واألمر 

. باملعروف والهني عن النكر
فقـال عـي بـن ممـد؟ع؟: يـا أبـا القاسـم، هـذا _ واهلل _ ديـن اهلل الـذي ارتضـاه لعبـاده، 

تك اهلل بالقول الثابت يف احلياة الّدنيا ويف اآلخرة. حبار األنوار: 69 / 1 / 1 فاثبْت عليه، ثّبَ

ثنا عشر؟مهع؟   ااَلمِئة ااِل
عن سلمان قال: دخلت عیل رسول اهلل؟ص؟ يوما فلّما نظر إّل قال:

 جعـل لـه اثـين عشـر نقيبـا، قـال: 
ّ

 مل يبعـث نبّيـا و ال رسـوال إال
ّ

يـا سـلمان إّن اهلل عّزوجـل
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قلت یا رسول اهلل لقد عرفت هذا من أهل الکتابني؟
قيال؟ص؟: یيا سيلمان فهيل علميت مين نقبيايئ االثنيا عشير الذيين اختارهيم اهلل لإلمامية 

من بعدي؟
فقلت: اهلل و رسيوله أعلم، قال: یا سيلمان خلقن اهلل من صفوة نوره و دعاين فأطعته 
و خليق مين نيوري نيور عييل؟ع؟ فدعياه إیل طاعتيه فأطاعيه و خليق مين نيوري و نيور عييل 
فاطمية؟اهس؟ فدعاهيا فأطاعتيه و خليق ميّن و مين عييل و فاطمة احلسين و احلسيني فدعامها 
 خبمسة أمساء من أمسائه، فاهلل املحمود و أنا حمّمد و اهلل العيل 

ّ
فأطاعاه فسّمانا اهلل عّزوجل

و هيذا عييل و اهلل الفاطير و هيذه فاطمية و اهلل ذو اإلحسيان و هيذا احلسين و اهلل املحسين و 
هذا احلسني، مّث خلق مّنا و من نور احلسني؟ع؟ تسعة أّئة فدعاهم فأطاعوا قبل أن خيلق 
 مسياء مبنیية أو أرضيا مدحیية أو هيواء أو مياء أو مليکا أو بشيرا و کّنيا بعلميه أنوارا 

ّ
اهلل عّزوجيل

نسّبحه و نسمع له و نطیع.
فقال سلمان: قلت: یا رسول اهلل بأيب أنت و أّمي ما ملن عرف هؤالء؟

فقيال: یيا سيلمان مين عرفهيم حّق معرفهتم و اقتيدی هبم فوایل ولهّيم و تبّرأ من عدّوهم 
فهو و اهلل مّنا، يرد حیث نرد و یسکن حیث نسکن.

قال قلت: یا رسول اهلل فهل یکون إميان هبم بغیر معرفة بأمساهئم و أنساهبم؟
فقال؟ص؟: ال یا سلمان. قلت: یا رسول اهلل فأىّن يل هبم قد عرفت إیل احلسني؟

قال: مّث سّيد العابدين عيل بن احلسني؟ع؟ مّث ابنه حمّمد بن عيل باقر علم األّولني من 
النبّيني و املرسلني مّث جعفر بن حممد لسان اهلل الصادق مّث مویس بن جعفر الکاظم غیظه 
صبيرا يف اهلل مّث عييل بين ميویس الرضيا ألمير اهلل مّث حمّميد بين عييل املختيار مين خليق اهلل مّث 
عييل بين حمّميد اهليادي إیل اهلل مّث احلسين بين عييل الصاميت األميني عيیل سيّر اهلل مّث فالن 

مساه بامسه ابن احلسن املهدي )عج( الناطق القامئ حبق اهلل.
کهم؟ قال سلمان: فبکیت مّث قلت: یا رسول اهلل فأىّن لسلمان بإدرا

هيم حبقیقية املعرفية فشيکرت اهلل 
ّ
قيال؟ص؟: یيا سيلمان إّنيك مدرکهيم و أمثاليك و مين توال

کثیرا. حبار، ج52، ص143
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ۥۚ قُۡل  ُؤهُ ٰٓ ِحبَّ
َ
ۥۚ قُۡل  َوأ ُؤهُ ٰٓ ِحبَّ
َ
ِ َوأ ِٱللَّ ـُؤاْ ٱللَّ بَۡنٰٓ

َ
ـُؤاْ َوقَالَـِت ٱۡلَُهـوُد َوٱلََّصَٰرٰى َنُۡن أ بَۡنٰٓ
َ
َوقَالَـِت ٱۡلَُهـوُد َوٱلََّصَٰرٰى َنُۡن أ

ۡن َخلََقۚ َيۡغفُِر  نُتم بَـَرٞ ّمِمَّ
َ
بُُكم بُِذنُوبُِكمۖ بَۡل أ ۡن َخلََقۚ َيۡغفُِر فَلِـَم ُيَعّذِ نُتم بَـَرٞ ّمِمَّ
َ
بُُكم بُِذنُوبُِكمۖ بَۡل أ فَلِـَم ُيَعّذِ

ۡرِض 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡرِض  ُمۡلُك ٱلسَّ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِ ُمۡلُك ٱلسَّ َِولِلَّ ُب َمن يََشآُءۚ َولِلَّ ُب َمن يََشآُءۚ لَِمن يََشآُء َوُيَعّذِ لَِمن يََشآُء َوُيَعّذِ

ۡهَل ٱۡلِكَتِٰب قَۡد َجآَءُكۡم 
َ
أ ۡهَل ٱۡلِكَتِٰب قَۡد َجآَءُكۡم َيٰٓ
َ
أ َوَما بَۡيَنُهَماۖ ِإَوَلۡهِ ٱلَۡمِصُي َوَما بَۡيَنُهَماۖ ِإَوَلۡهِ ٱلَۡمِصُي ١٨١٨  َيٰٓ

ن َتُقولُواْ َما َجآَءنَا 
َ
ةٖ ّمَِن ٱلرُُّسِل أ ٰ َفۡتَ ُ لَُكۡم َعَ ن َتُقولُواْ َما َجآَءنَا رَُسوُلَا يُبَّنِ
َ
ةٖ ّمَِن ٱلرُُّسِل أ ٰ َفۡتَ ُ لَُكۡم َعَ رَُسوُلَا يُبَّنِ

 ِ
ٰ ُكّ ِ  َعَ
ٰ ُكّ ُ َعَ َُوٱللَّ ِمۢن بَِشيٖ َوَل نَِذيرٖۖ َفَقۡد َجآَءُكم بَِشيٞ َونَِذيرۗٞ ِمۢن بَِشيٖ َوَل نَِذيرٖۖ َفَقۡد َجآَءُكم بَِشيٞ َونَِذيرۗٞ َوٱللَّ

ءٖ قَِديٞر ١٩١٩  ِإَوۡذ قَـاَل ُموَسٰ لَِقۡوِمهِۦ َيَٰقوِۡم ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَة ِإَوۡذ قَـاَل ُموَسٰ لَِقۡوِمهِۦ َيَٰقوِۡم ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَة  ءٖ قَِديٞر َشۡ َشۡ
لُوٗك  ۢنبَِيـآَء وََجَعلَُكم مُّ

َ
لُوٗك  َعلَۡيُكـۡم إِۡذ َجَعـَل فِيُكـۡم أ ۢنبَِيـآَء وََجَعلَُكم مُّ
َ
ِ َعلَۡيُكـۡم إِۡذ َجَعـَل فِيُكـۡم أ ِٱللَّ ٱللَّ

َحٗدا ّمَِن ٱۡلَعٰلَِمَن ٢٠٢٠ َيَٰقوِۡم ٱۡدُخلُواْ  َيَٰقوِۡم ٱۡدُخلُواْ 
َ
ا لَۡم يُۡؤِت أ َحٗدا ّمَِن ٱۡلَعٰلَِمَن وََءاتَىُٰكـم مَّ
َ
ا لَۡم يُۡؤِت أ وََءاتَىُٰكـم مَّ

 ٰٓ واْ َعَ ٰٓ  لَُكـۡم َوَل تَۡرتَدُّ واْ َعَ ُ لَُكـۡم َوَل تَۡرتَدُّ ُٱللَّ َسـَة ٱلَّـِي َكَتَب ٱللَّ ۡرَض ٱلُۡمَقدَّ
َ
َسـَة ٱلَّـِي َكَتَب ٱۡل ۡرَض ٱلُۡمَقدَّ
َ
ٱۡل

ۡدبَارُِكۡم َفَتنَقلُِبـواْ َخِٰسِيَن ٢١٢١ قَالُواْ َيُٰموَسٰٓ إِنَّ فِيَها قَۡوٗما  قَالُواْ َيُٰموَسٰٓ إِنَّ فِيَها قَۡوٗما 
َ
ۡدبَارُِكۡم َفَتنَقلُِبـواْ َخِٰسِيَن أ
َ
أ

ٰ َيۡرُُجواْ ِمۡنَهـا فَإِن َيۡرُُجواْ  ا لَن نَّۡدُخلََها َحيَّ ٰ َيۡرُُجواْ ِمۡنَهـا فَإِن َيۡرُُجواْ َجبَّارِيـَن ِإَونَـّ ا لَن نَّۡدُخلََها َحيَّ َجبَّارِيـَن ِإَونَـّ
ِيـَن َيَافُوَن  ِيـَن َيَافُوَن  قَـاَل رَُجَلِن ِمـَن ٱلَّ ا َدِٰخلُـوَن ٢٢٢٢ قَـاَل رَُجَلِن ِمـَن ٱلَّ ا َدِٰخلُـوَن ِمۡنَهـا فَإِنَـّ ِمۡنَهـا فَإِنَـّ
ُ َعلَۡيِهَمـا ٱۡدُخلُواْ َعلَۡيِهـُم ٱۡلَاَب فَـإَِذا َدَخۡلُتُموهُ  َعلَۡيِهَمـا ٱۡدُخلُواْ َعلَۡيِهـُم ٱۡلَاَب فَـإَِذا َدَخۡلُتُموهُ  ُٱللَّ ۡنَعـَم ٱللَّ

َ
ۡنَعـَم أ
َ
أ

ۡؤِمنَِن ٢٣٢٣   ُـوٓاْ إِن ُكنُتم مُّ ۡؤِمنَِن  َفَتَوكَّ ُـوٓاْ إِن ُكنُتم مُّ ِ َفَتَوكَّ ِٱللَّ فَإِنَُّكـۡم َغٰلُِبـوَنۚ َوَعَ فَإِنَُّكـۡم َغٰلُِبـوَنۚ َوَعَ ٱللَّ

عصر الفترة عصر الفترة 1919

کلمية »فتيرة« اليواردة يف اآلیية تعين يف األصيل اهليدوء و السيکینة کميا ُتطليق عيیل الفاصلة 
الزمنیة بني حرکتني أو جهدين أو هنضتني أو ثورتني.

و قيد شيهدت الفاصلية الزمنیية بيني ميویس؟ع؟ و عیيی؟ع؟ عيددا مين األنبیاء و الرسيل، 
بينما مل یکن األمر کذلك يف الفاصلة الزمنیة بني عیی؟ع؟ و الّني حمّمد؟ص؟، و لذلك أطلق 
< و املعيروف أّن هيذه  ل�

�� ���ر�� ��� �م� ٍ�� ر� ْ��
القيرآن الکيرمی عيیل هيذه الفاصلية األخیيرة اصطيالح >���

يبا. الفترة دامت ستمائة عام تقر

یِه ٱمَلِصیُر: و إلیيه وحيده مصیير 
َ
ِإل

اخللق يوم القیامة فیجازهيم عیل 

َفتَرٖة:  ميا عمليوا مين خیير أو شير. 

عیل انقطاع من الرسل، إذ الفترة 

ا  م ّمَ
ُ

هيي الزمن بني زمنني. َءاَتٰيک

بييان  ِمَي: 
َ
ل ٱلَعٰ َن  ّمِ َحدا 

َ
أ ُيؤِت   

َ
ل

علهييم  اهلل  أسيبغها  ثيالث  لنعيم 

وانيه جعيل کثیير مين األنبیاء فهيم 

وجعلهيم مليوکا و آتاهيم مين ألوان 

بييت  َسَة: 
َ

ٱمُلَقّد رَض 
َ
ٱأل اإلکيرام. 

األرض  إّن  اِريَن:  َجّبَ املقيدس. 

قيوم  فهييا  بدخوهليا  وعدتنيا  الييت 

ال  و  یقاتلهيم  مين  عيیل  متغلبيون 

قدرة لنا عیل لقاهئم.
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يف زمن بعثة االنبیاء يوجدمقاطع خمتلفة من فترة البعث بني االنبیاء و هي:

یس و ني نوح الفترة بني ني ادر

الفترة بني ني نوح و هود و هي 800 سنة

الفترة بني ني صالح و ابراهمي و هي 630 سنة

و الفترة بني ني عیی و رسول اهلل؟ص؟ و هي 600 او 500 سنة

سؤال:

و قيد یعتيرض البعيض بأّنيه کیيف ميکين القيول بوجيود مثيل تليك الفترة، ميع أّن اإلعتقاد 

السيائد لدینيا یقيي بيأّن املجتميع البشيري ال ميکين أن خيليو و ليو للحظية من رسيول أو إمام 

معني من قبل اهلل سبحانه و تعایل؟

اجلواب: اّن اهلل ال یترك الناس سدی و انه ال بد أن یليق احلجة علهيم قبل احلساب و 

العقياب کميا هيو مبيدأ عيام ال ُيقبيل التخصیص بأرض شيرقیة و ال غربية و ال جبنس أبيض 

أو أصفر أو أسود وال خلو احلجة يف فترة من الزمن.. و لکّنَ احلجة ال تنحصر بوجود الني 

یعة إهلیة یقوم  بذاتيه يف کل بليد وحيی يف کل جیيل، بيل تکيون بيه أو بکتياب منزل أو بشير

علهييا نيواٌب عين النيي، حيی إذا توفياه اهلل بقیيت احلجية مين بعيده قامئة بني النياس، کما 

َقيُه ِميْن 
ْ
يِل ُسيْبحاَنُه َخل ْ خُيْ

َ
قيال أمیير املؤمنيني؟ع؟ يف اخلطبية األویل مين هنيج البالغية: »َو مل

ٍة« و احلجة النائب عن الني و  يٍة قاِئَ ّجَ ْو حَمَ
َ
يٍة الِزَميٍة، أ ْو ُحّجَ

َ
ْو ِکَتياِب ُمْنيَزٍل، أ

َ
َنيِيّ ُمْرَسيٍل، أ

بعية منفردا أو منضما  یعة الييت أیت هبيا مين عنيد اهلل، فيکل واحد من هذه األر املحجية الشير

ایل نظیره تقوم به احلجة هلل عیل الناس.

و�� �� ��� ْ�� ���
أ�
�لًا�� �� ��� ٍ�� م��

أ�
�� �
ل� �ك� �ى�

���� � �� ْ �� ع� � ����ْ
���
�
� و هبذا جند تفسیر اآلیة 36 من سورة النحل: >و�

ٌر<. �� � ��
����� ه� �� �����

�
ل ا����

��
ل ��إ� ٍ
�� م��
أ�
�� ْ�� �م� ْ�� : >إَو� <. و اآلیة 35 من سورة فاطر ���� �� � � ������� ��� ��� ��� ْ �ح� �و� ه�

�لل��

الروايات

ْرِض َو ِحنَي    
َ ْ
 األ

َ
ْهِبيَط ِإیل

ُ
ِعيَن َو ِحينَي أ

ُ
يَن َييْوَم ل ُ

ُ
َّول

َ
ياٍت أ َبيَع َرّنَ ْر

َ
َن ِإْبِلیيُس أ الّصيادق؟ع؟: َر

ج1، ص263 ِکَتاِب. اخلصال، 
ْ
ّمُ ال

ُ
ْت أ

َ
ْنِزل
ُ
ُسِل َو ِحنَي أ  ِحنِي َفْتَرٍة ِمَن الّرُ

َ
ٌد؟ص؟ َعیل ّمَ ُبِعَث حُمَ

 يِف َحْيَرٍة    
ٌ

ل
َّ

ياُس ُضيال قيال امیراملومنيني؟ع؟ يف بييان صفيات رسيول اهلل؟ص؟: ... َبَعَثيُه َو الّنَ
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ع
�� ر�

� �� �
ر���

�
 

ـُة  اِهِلّيَ َ
ْ
ُم ال ْتُ

َ
َيـاُء َو اْسـَتَخّف ِكْبِر

ْ
ُم ال ْتُ

َّ
ْهـَواُء َو اْسـَتَزل

َ ْ
ُم ال َوْتُ َو َحاِطُبـوَن ِف ِفْتَنـٍة َقـِد اْسـَتْ

 
َ

ِصيَحِة َو َمَض َعل َغ؟ص؟ ِف الّنَ
َ
ْهِل َفَبال َ

ْ
ٍء ِمَن ال

َ
ْمِر َو َبل

َ ْ
َزاٍل ِمَن ال

ْ
ُء َحَياَری ِف َزل

َ
ْهل َ

ْ
ال

َسَن. هنج البلغة، ص140 َ ْوِعَظِة الْ َ
ْ
ِة َو ال َ

ْ
ك ِ

ْ
 ال

َ
يَقِة َو َدَعا ِإل ِر الّطَ

ِإّما     ، َو
ً
 َمْشُهورا

ً
ة، ِإّما ظاهرا ّجَ ْرُض ِمْن قاِئ هّلل ِبُ

َ
وا ال

ُ
ل ْ
َ
هّم َبل! ال ت

ّ
ف الكة 147: الل

ولِئـَك _ َو اهّلل _ 
ُ
ولِئـَك؟ أ

ُ
ناُتـُه. َوَكـْم ذا َوأيـَن أ َبّيِ  ُحَجـُج اهّلِل َو

َ
، لَئـّل َتْبُطـل

ً
 َمْغُمـورا

ً
خاِئفـا

ناِتـِه. هنج البلغه،  َبّيِ ـْم ُحَجَجـُه َو َفـُظ اهّلُل ِبِ . َيْ
ً
 والْعَظُمـوَن ِعْنـَد اهّلل َقـْدرا

ً
ـون َعـَددا

ّ
الَقل

كلمات القصار 147

الؤُه _ ف الُبرَهـِة َبعـَد الُبرَهـِة و ف أزمـاِن الَفَتـراِت، ِعبـاٌد     ْت آ عنـه؟ع؟: مـا َبـِرَح هّلِل _ َعـّزَ

م. هنج البلغة: اخلطبة 222 َمُهم ف ذاِت ُعقوِلِ
َّ
كل ناجاُهم ف ِفكِرِهم و 

شواهد وقصص

املجوس  
ابن نباتة قال قال أمير املؤمنني؟ع؟ عيل املنبر سلوين قبل أن تفقدوين.

ية  فقام إليه الشـعث بن قيس فقال له: يا أمير املؤمنني كيف تأخذ من املجوس الز

و مل ينزل علهيم كتاب و مل يبعث إلهيم نيب؟

فقال بيل ياأشعث قدأنزل اهّلل علهيم كتابا وبعث إلهيم نبيا و كان لم ملٌك َسَكَر ذات 

ليلة فدعا بابنته إيل فراشه]فواقعها[ فلما أصبح مسع به قومه فاجتمعوا إيل بابه فقالوا أهيا 

امللك دنست علينا ديننا فأهلكته فأخِرج بظهر بلدك نقم عليك الد.

إال فشـأنكم.  كلمـي فـإن يكـن يل خمـرج ممـا ارتكبـت و  فقـال لـم: اجتمعـوا وامسعـوا 

كـرم عليه من أبينا آدم وأمنا  فاجتمعـوا فقـال لـم هـل علمـم أّن اهّلل عزوجـل مل خيلق خلقا أ

حواء؟ قالوا صدقت أهيا امللك قال أفليس زوج بنيه بناته وبناته من بنيه؟

قالوا صدقت أهيا امللك هذا هوالدين.!

فتعاقـدوا عـيل ذلـك مفحـا اهّلل مـا ف صدورهـم من العلم ورفع عهنم الكتاب فهم الكفرة 

يدخلون النار بغير حساب واملنافقون أشد حاال.
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فقال األشعث و اهلل مامسعت مبثل هذااجلواب و اهلل ال عدت إيل مثلها أبدا.
و يف الکايف عن الني؟ص؟ أن املجوس کان هلم ني فقتلوه و کتاب أحرقوه أتاهم نبهيم 

ج1، ص609 بکتاهبم يف اثن عشر جلد ثور وکتاهبم یقال له جاماسب. اإلحتجاج، 

کان ُيدين النيب؟ص؟ قبل البعثة؟   مباذا 
یيب فیيه أنيه؟ص؟ کان مؤمنيا موحيدا، یعبيد اهلل و یلتيزم مبيا  يف مجیيع األحيوال نقيول: إّن مميا ال ر
یعة إبراهمي؟ع؟ و مبا يؤدي إلیه عقله  ثبت له أنه شرع اهلل تعایل مما هو من دين احلنیفیة شر
کملهم خلقا و خلقا و  یدا و مسددا و أنه کان أفضل اخللق و أ الفطري السلمي و أنه کان مؤ

عقال و کان امللك یعلمه و یدله عیل حماسن األخالق.
کان یلتزم بأمور ال تعرف إال من قبل  هذا فضال عن أننا جندهم ینقلون عنه؟ص؟: أنه 
کل املیتة و یلتزم بالتسيمیة و التحمید، إیل غیر ذلك مما جيده املتتبع  کان ال یأ الشيرع و 

ج2، ص87 لسيیرته؟ص؟. الصحیح من سیرة الني األعظم؟ص؟، 

عی فترة من األمئة  
عن شيعیب بن أيب محزه، قال: دخلت عیل أيب عبد اهلل احلسيني بن عیل؟امهع؟، فقلت له: 

أنت صاحب هذا األمر ؟
قال؟ع؟: )ال(. 

فقلت: فولدك؟ قال؟ع؟: )ال(. 
فقلت: فولد ولدك؟ 

قال؟ع؟: )ال(. 
فقلت: مفن هو؟ 

قيال؟ع؟: )اليذى ميالءهيا عيدال، کميا ملئيت جيورا، عيیل فتيرة مين األمئية یيأيت، کما أن 
رسيول اهلل؟لص؟ بعيث عيیل فتيرة مين الرسيل(. احلسيني؟ع؟ یتميىن خدمية املهيدي علیيه 
کلمات اإلمام احلسني؟ع؟ _ الشیخ  ایيام حیيایت .  ليو ادرکتيه خلدمتيه  السيالم، حیيث قيال؟ع؟: 

ييف، ص660 الشر
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ا َداُمـواْ فِيَها فَٱۡذَهۡب  بَٗدا مَّ
َ
ا َداُمـواْ فِيَها فَٱۡذَهۡب قَالُـواْ َيُٰموَسٰٓ إِنَّا لَـن نَّۡدُخلََهآ أ بَٗدا مَّ
َ
قَالُـواْ َيُٰموَسٰٓ إِنَّا لَـن نَّۡدُخلََهآ أ

ا َهُٰهَنا َقٰعِـُدوَن ٢٤٢٤ قَـاَل رَّبِ إِّنِ  قَـاَل رَّبِ إِّنِ  نـَت َوَربُّـَك فََقٰتِـَلٓ إِنَـّ
َ
ا َهُٰهَنا َقٰعِـُدوَن أ نـَت َوَربُّـَك فََقٰتِـَلٓ إِنَـّ
َ
أ

ِخۖ فَٱۡفـُرۡق بَۡيَنَنـا َوَبـۡنَ ٱۡلَقـوِۡم 
َ
ۡملِـُك إِلَّ َنۡفـِي َوأ

َ
ِخۖ فَٱۡفـُرۡق بَۡيَنَنـا َوَبـۡنَ ٱۡلَقـوِۡم َلٓ أ

َ
ۡملِـُك إِلَّ َنۡفـِي َوأ

َ
َلٓ أ

ۡرَبعَِن َسَنٗةۛ يَتِيُهوَن 
َ
َمٌة َعلَۡيِهۡمۛ أ َها ُمَرَّ ۡرَبعَِن َسَنٗةۛ يَتِيُهوَن  قَاَل فَإِنَّ
َ
َمٌة َعلَۡيِهۡمۛ أ َها ُمَرَّ ٱۡلَفِٰسقَِن ٱۡلَفِٰسقَِن ٢٥٢٥ قَاَل فَإِنَّ

َس َعَ ٱۡلَقـوِۡم ٱۡلَفِٰسـقَِن ٢٦٢٦  ۞َوٱتۡـُل ۞َوٱتۡـُل 
ۡ
ۡرِضۚ فَـَل تَـأ

َ
َس َعَ ٱۡلَقـوِۡم ٱۡلَفِٰسـقَِن ِف ٱۡل

ۡ
ۡرِضۚ فَـَل تَـأ

َ
ِف ٱۡل

َبا قُۡرَباٗنـا َفُتُقّبَِل ِمۡن   ٱۡبـَيۡ َءاَدَم بِٱۡلَـّقِ إِۡذ قَرَّ
َ
َبا قُۡرَباٗنـا َفُتُقّبَِل ِمۡن َعلَۡيِهـۡم َنَبـأ  ٱۡبـَيۡ َءاَدَم بِٱۡلَـّقِ إِۡذ قَرَّ
َ
َعلَۡيِهـۡم َنَبـأ

ۡقُتلَنََّكۖ قَـاَل إِنََّما 
َ
َحِدهَِمـا َولَـۡم ُيَتَقبَّۡل ِمَن ٱٓأۡلَخرِ قَـاَل َل

َ
َما أ ۡقُتلَنََّكۖ قَـاَل إِنَّ

َ
َحِدهَِمـا َولَـۡم ُيَتَقبَّۡل ِمَن ٱٓأۡلَخرِ قَـاَل َل

َ
أ

ُ ِمَن ٱلُۡمتَّقَِن  ِمَن ٱلُۡمتَّقَِن ٢٧٢٧  لَئِۢن بََسـطَت إَِلَّ يََدَك ِلَۡقُتلَِي لَئِۢن بََسـطَت إَِلَّ يََدَك ِلَۡقُتلَِي  ُٱللَّ َيَتَقبَُّل َيَتَقبَُّل ٱللَّ
َ رَبَّ  رَبَّ  َٱللَّ َخـاُف ٱللَّ

َ
ٓ أ ۡقُتلَـَكۖ إِّنِ

َ
نَا۠ بَِباِسـٖط يَـِدَي إَِلَۡك ِل

َ
َخـاُف َمـآ أ

َ
ٓ أ ۡقُتلَـَكۖ إِّنِ

َ
نَا۠ بَِباِسـٖط يَـِدَي إَِلَۡك ِل

َ
َمـآ أ

 بِإِثۡـِي ِإَوثِۡمَك َفَتُكوَن ِمۡن 
َ
ن َتُبوٓأ

َ
رِيـُد أ

ُ
ٓ أ  بِإِثۡـِي ِإَوثِۡمَك َفَتُكوَن ِمۡن  إِّنِ

َ
ن َتُبوٓأ

َ
رِيـُد أ

ُ
ٓ أ ٱۡلَعٰلَِمـَن ٱۡلَعٰلَِمـَن ٢٨٢٨ إِّنِ

ٰلِِمـَن ٢٩٢٩ َفَطوََّعۡت َلُۥ  َفَطوََّعۡت َلُۥ  ارِۚ َوَذٰلَِك َجـَزُٰٓؤاْ ٱلظَّ ۡصَحِٰب ٱلَـّ
َ
ٰلِِمـَن أ ارِۚ َوَذٰلَِك َجـَزُٰٓؤاْ ٱلظَّ ۡصَحِٰب ٱلَـّ
َ
أ

ۡصَبَح ِمـَن ٱۡلَخِٰسِيَن ٣٠٣٠  
َ
ِخيـهِ َفَقَتلَـُهۥ فَأ

َ
ۡصَبَح ِمـَن ٱۡلَخِٰسِيَن َنۡفُسـُهۥ َقۡتـَل أ

َ
ِخيـهِ َفَقَتلَـُهۥ فَأ

َ
َنۡفُسـُهۥ َقۡتـَل أ

ۡرِض لُِيَِيُهۥ َكۡيَف يَُوٰرِي 
َ
ۡرِض لُِيَِيُهۥ َكۡيَف يَُوٰرِي  ُغَراٗبا َيۡبَحـُث ِف ٱۡل
َ
ُ ُغَراٗبا َيۡبَحـُث ِف ٱۡل ُٱللَّ َفَبَعـَث َفَبَعـَث ٱللَّ

ُكـوَن ِمۡثَل َهَٰذا 
َ
ۡن أ

َ
َعَجۡزُت أ

َ
ِخيـهِۚ قَاَل َيَٰوۡيلَـَيٰٓ أ

َ
ُكـوَن ِمۡثَل َهَٰذا َسـوَۡءةَ أ

َ
ۡن أ

َ
َعَجۡزُت أ

َ
ِخيـهِۚ قَاَل َيَٰوۡيلَـَيٰٓ أ

َ
َسـوَۡءةَ أ

ِٰدِمـَن ٣١٣١   ۡصَبـَح ِمـَن ٱلنَّ
َ
ِخۖ فَأ

َ
َوٰرَِي َسـوَۡءةَ أ

ُ
ِٰدِمـَن ٱۡلُغـَراِب فَـأ ۡصَبـَح ِمـَن ٱلنَّ

َ
ِخۖ فَأ

َ
َوٰرَِي َسـوَۡءةَ أ

ُ
ٱۡلُغـَراِب فَـأ

دروس قصة هابيل وقابيل دروس قصة هابيل وقابيل 2727

تلیل أحداث القصة  
یيل عين رذائيل قيوم  جياءت هيذه اآلیيات عقیيب حدیيث طو
مویس؟ع؟، الذين خالفوا نبهيم وامتنعوا عن طاعته واالهتداء 
� ك� ���� �� �و� ���ْ��

أ�
�� ْ�� ه� ْ��� � هبدیه وقالوا له بکل صالفة وسوء أدب: >��

< )املائيدة: 24( فسياق القيرآن عقیيب  و��� د� �ع�
� ���� � �� �ه� ��ه�

� ��� ���إ�
�
� ����

� �� ���

الييت  األرض  هيذه   :
ٓ
َها

َ
دُخل

َ
ّن ن 

َ
ل

أمرتنيا بدخوهليا يف أي وقيت مين 

األوقيات، ميادام أولئيك اجلبيارون 

ال  ألننيا  الندخلهيا  فهييا  یقیميون 

ٱفُرق  مواجههتيم.  لنيا عيیل  قيدرة 

َبيَنَنا: ميادام هيذا شيأهنم فافصيل 

بيننيا و بيهنيم بقضائيك العيادل، 

بيأن حتکيم لنا مبا نسيتحق وحتکم 

علهييم مبيا یسيتحقون فإنيك أنيت 

ا  َ ِإّنَ العبياد.  بيني  العيدل  احلکيم 

األرض  إّن  ميویس  یيا  َمٌة:  ّرَ حُمَ

هيؤالء  عيیل  حمرمية  املقدسية 

اجلبناء العصاة مدة أربعني سنة، 

الصحيراء  يف  خالهليا  یسيیرون 

تاهئني حیاری ال یستقمي هلم أمر و 

ال یستقر هلم قرار، فال حتزن علهيم 

ميا  فإننيا  العقوبية  هيذه  بسيبب 

عاقبناهم هبذه العقوبة إال بسبب 

و تردهيم  خروجهيم عين طاعتنيا 

حتيزن.  ال  َتأَس:   
َ

ال أوامرنيا.  عيیل 

ا: هابييل حیيث قيدم خیير  َحِدِهَ
َ
أ

و  فاحترقيت  نيار  فجياءت  غنميه 

َك:  ّنَ
َ
قُتل

َ َ
 أل

َ
هي عالمة القبول. َقال

َبَسطَت:  هلابييل.  قابييل  قيال 

: اّن القاتيل بغیير 
َ
ن َتُبٓوأ

َ
ميددت. أ

حيق سيیتحمل أوزار القتیيل ييوم 

ليه  فیسيرته  ُه: 
َ
ل َعت  َطّوَ القیامية. 

و زینيت ليه قتيل اخیيه و هيو ابين 

ِخیِه: 
َ
ِري َسوَءَة أ عشيرين سينة. يَوٰ

یستر جسد اخیه.
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 أّن الذين 
ً
 عين الرسيول؟ص؟ عما أصابه مين قومه وتبیانيا

ً
ذليك، قصية قابييل وهابييل؛ ختفیفيا

ييق اليذي سيلکه قابييل الظيامل يف عدوانيه  عصيوا أنبیاءهيم واعتيدوا علهييم، قيد اقتفيوا الطر
عیل أخیه هابيل املظلوم.

بية إیل اهلل سيبحانه،  م صدقية قر  مين قابييل وهابييل قيّدَ
ًّ
یيات القصية تفیيد أن کال وجمر

إخالصيه ومل یتقبيل صدقية قابييل؛ لسيوء نیتيه وعيدم  فتقبيل اهلل صدقية هابييل؛ لصدقيه و
ك( بسبب قبول صدقتك  ل�� �� �� تقواه، فقال قابيل _ عیل سبیل احلسد _ ألخیه هابيل: )لاأ

ورفض قبول صدقيت.
إرشياد؛  ا فیيه نصيح و <، رّدً ��� �� ���

���� م�
ْ
��� ��� �م� ه�

��لل�� ل� ����
��� ��� � ���� م�

���� فيکان رد هابييل عيیل أخیيه: >�إ�
حیث بنّيَ له الوسیلة اليت جتعل صدقته مقبولة عند اهلل، أال وهي التقوی وصیانة النفس 

عن کل ما ال يرضاه اهلل سبحانه.
مث إّن هابييل _ األخ الناصيح العاقيل _ انتقيل مين حيال وعيظ أخیيه بتطهیير قلبيه مين 
 ، احلسد، إیل تذکیره مبا تقتضیه رابطة األخوة من تسامح وما تستدعیه حلمة النسب من بر
� ه�
��لل�� ا��� � ��

أ�
�� �ى�

��� ��إ�
ك�
�
ل ��� ْ��

اأ� �ل� ك� ْ��
�
� ��إ�

�
�� �� ٍط���� ��� � �� �����

� ��
أ�
��� �م� �� ���

�
ل ��� ْ�� ��� ��� ك� �� ���� �� ى�

�
ل ��إ�

����ْ ��� ��� ْ�� �أ�
�
فقيال ألخیيه: >�

، فإنه لين یقابله بالفعل 
ً
 وحسيدا

ً
<، فأخبيره أنيه إن اعتيدی علیيه بالقتيل ظلميا ��� �� م�

�
�� ع�

ْ
��� �� �� ��

مية نکراء شنعاء وال   من اهلل وکراهیة أن يراه سبحانه قاتالً ألخیه؛ إذ القتل جر
ً
نفسه؛ خوفا

سیما إذا کانت من أخ ألخیه! مع العلم اّن هذا املوقف من هابيل ال یدل عیل االستسالم 
للظليم فاإلسيالم یأمير بيکل وضيوح و جدیية بضيرورة مقاومية الظامليني، و لکن بعيد ان يبدؤا 
مبا  کید و هابيل مل یکن یصدق اّن قابيل قاتله، بل ر فعال يف ظلمهم أو فیما يؤدي الیه بالتا

کان یظن ان کالمه کان جمرد هتدید أو ال أقل کان یعتبر ذالك جمرد احتمال فقط.
إرشياده؛ إذ أخيذ حييذره مين سيوء  مث انتقيل هابييل إیل أسيلوب آخير يف وعيظ أخیيه و
� ك� م�

ْ �� �إَو� �� م�
ْ �� �إ� ���� ���

���
���� ْ��

أ�
�� �� �� ��

أ�
�� �ى�

��� تنفیيذ فعلتيه السيوداء اهلوجياء >�إ� إن هيو أقبيل عيیل  املصیير 
.> ��� �� م� ���

� ������ ��� ر�� � �ح� ك� ��
��� �و� ���

� ������ ا��� ْصح�
أ�
�� ْ�� �م� ����

�
ک ��� ���

: تضمنت هذه القصة مجلة من الفوائد والعبر
یقية يف الِقيَدم، مل یکين  أواًل: أّن هيذا القيرآن مين عنيد اهلل سيبحانه؛ ألّن هيذه القصية العر
کميا أخبيره بأحيداث غیرهيا مين  إنيا أخبيره اهلل سيبحانه بأحداهثيا  للرسيول؟ص؟ عليم هبيا و
ا�
�
ل �و� ���ْ��

أ�
��� ه� م�

�
ْعل ���� ��� ْ�� ��ك� �م� ك� ْ��

�
� ���إ�

ه� �� �ح�
���� ���

ْ��
ع��
ْ
��� ��� � ��

ْ��
أ�
�� ْ�� �م� ك�

ْ
ل کميا قيال تعيایل: >��� القصيص، 
�<. )هود: 49(

��� �ه� ل�
ْ��
���� ْ�� �م� ك� ْ�م� ���

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



53

د
ل�

�� ���
� ل�و�

�� ���
��ه �

�
� ���

و ��

، أساس القبول عنده سبحانه، وقد 
ً
 وعمال

ً
إخالص النية له قوال : أّن تقوی اهلل و

ً
ثانيا

َحًدا< 
أَ
ا ِه  ِ

َر�بّ اَد�ةِ  َ ِع�ب �بِ ِرْك  ْ ُ�ش �ي ا 
َ
َول َصاِلًحا  َعَملًا  ْعَمْل  �يَ

ْ
ل �فَ ِه  ِ

َر�بّ اَء  َ ِل�ة و  ُ ْر�ب َ �ي َم�فْ َكا�فَ  >�فَ تعـایل:  قـال 
< )املائدة: 27( �فَ �ي �ةِ

ُم�ةَّ
ْ
ُه ِم�فَ ال

َ
ُل الّل �بَّ

�ةَ �ةَ َ َما �ي
�فَّ : >اإِ

ً
)الكهف: 110(، وقال أيضا

: أّن النـاس يف كل زمـان ومـكان فهيـم األخيـار األبـرار وفهيـم األشـرار الفجـار، وهذا 
ً
ثالثـا

وًرا< )اإلنسـان: 3(.  ا َك�فُ اِكًرا إَِوّمَ َ ا �ش ّمَ َل اإِ �ي �بِ
اُ� الّ�َ َ �ف ْ ا َهَد�ي

َ �فّ ميـة: >اإِ مـا عبـرت عنـه اآليـة الكر
ميثل قابيل صنف األشرار الفجار. ميثل هابيل صنف األخيار األبرار، و و

ينت هلا  : أّن رذيلة احلسد إذا متكنت يف النفس وتأصلت فهيا، أوردهتا املهالك وز
ً
رابعا

البغي والعدوان واإلمث والطغيان.
بـة؛ ألّن هذا  : أّن نـدم اإلنسـان عـی مـا وقـع منـه مـن أخطـاء، ال يرفـع عنـه العقو

ً
خامسـا

النـدم أمـر طبيعـي، حيـدث لكثيـر مـن الناس يف أعقاب ارتكاهبم للشـرور واآلثـام. أما الندم 
الذي يرفع العقوبة عن اإلنسان عند اهلل تعایل، فهو الذي تعقبه التوبة الصادقة النصوح.

الروايات

َمْرُء    
ْ
ّرُ ال �فِ َ ْوَم �ي َ عيون أخبار الرضا؟ع؟ سأل الشامي أمير املؤمنني؟ع؟ عن قول اهلل عزوجل >�ي

بعاء والتطير منه  ِه<؟ فقال؟ع؟: قابيل يفر من أخيه هابيل وسئل؟ع؟ عن يوم األر �ي �فِ
أَ
ِم�فْ ا

بعاء و هواملحاق و فيه قتل قابيل أخاه هابيل. عيون االخبار، 136 فقال؟ع؟ هوآخر أر
ـُه اهلُل فيـِه، ِسـوی مـا    

َ
ـِه ِمـن غيـِر مـا َفْضـٍل َجَعل ّمِ

ُ
ـِر عـی ابـِن ا عنـه؟ع؟: ال َتُكونـوا كامُلَتكّبِ

ُة يف َقلِبِه من ناِر  أحَلَقِت الَعَظمُة بَنفِسـِه ِمن َعداَوِة احَلسـِد )احَلَسـِب(، و َقَدَحِت احَلمّيَ
داَمَة.. هنج البالغة:  يِح الِكبِر الذي أعَقَبُه اهلُل بِه الّنَ الَغَضِب و َنَفَخ الشيطاُن يف أنِفِه ِمن ِر

اخلطبة 192

    
ً
َتِلطـا  ُمْ

َّ
َوَجـل ـَق اهلُل َعّزَ

َ
ٍء َخل  َشْ

ُ
ـَباُع َو ُكل ْيـُر َو الّسِ ُوُحـوُش َو الّطَ

ْ
الّصـادق؟ع؟: َكاَنـِت ال

 َشـْكِلِه. 
َ

ٍء ِإیل  َشْ
ُّ

َخـاُه َنَفَرْت َو َفِزَعْت َفَذَهَب ُكل
َ
 اْبـُن آَدَم؟ع؟ أ

َ
ـا َقَتـل ّمَ

َ
َبْعُضـُه ِبَبْعـٍض َفل

ج1، ص4 علل الشرايع، 

 َيـا َرِب َيـا َرِب َو َمْطَعُمـُه َحـَراٌم َو    
ُ

ـَماِء َفَيُقـول  الّسَ
َ

َيْرَفـُع َيَدْيـِه ِإیل
َ
َحَدُكـْم ل

َ
؟ص؟: ِإَن أ

َ
َقـال

 ٍ
ّ

 ِمْنُه َو ُهَو ُيْنِفُق ِمْن َغْيِر ِحل
ُ

ّیُ َعَمٍل ُيْقَبل
َ
َذا َو أ ّیُ ُدَعاٍء ُيْسـَتَجاُب ِلَ

َ
َبُسـُه َحَراٌم َفأ

ْ
َمل

ْفَطَر 
َ
ـَراٍم َو ِإْن َصـاَم أ ـَراٍم َو ِإْن َتـَزَّوَج َتـَزَّوَج ِبَ َق ِبَ َق َتَصـّدَ  َو ِإْن َتَصـّدَ

ً
ِإْن َحـّجَ َحـّجَ َحَرامـا
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�� م�
����  یِف ِکَتاِبِه >�إ�

َ
يَب َو َقْد َقيال ّيِ

 الّطَ
َّ
 ِإال

ُ
 َيْقَبيل

َ
يٌب ال ّنَ اهلَل َطّيِ

َ
يُه َميا َعِليَم أ حْيَ  َحيَراٍم َفَييا َو

َ
َعيیل

ج1، ص69 <. رشادالقلوب،  ��� �� ���
���� م�
ْ
��� ��� �م� ه�

��لل�� ل� ����
��� ��� � ��
    ّ

ُ
ما، مث  بيهَنُ

ُ
ماُء، َفُيوِقيُف ابَن آَدَم َفَيفِصل  ميا حَيُکيُم اهلُل فیيِه َييوَم الِقیاَمِة الّدِ

ُ
عنيه؟ص؟: أَّول

ّ الناُس بعيَد ذلَك حّی 
ُ

مياِء حيّی ال َيبيیق ِمهُنيم أَحيٌد، مث ميا ِمين أصحياِب الّدِ الذييَن َيلوهَنُ
: أنَت َقَتلَتُه؟ 

ُ
ين، فَيقول

َ
: هذا َقَتل

َ
َب يف َدِميِه وجُهُه فیقول

َ
 بقاِتِليِه، َفَيَتَشيّخ

ُ
َييأيِتَ امَلقتيول

فال َيسَتطیُع أن َيکمُتَ اهلَل َحدیثا. الکايف: 2/271/7
َسُد، َفالِکْبُر َهالُك الّديِن     َ ِکْبُر َواحِلْرُص َواحلْ

ْ
ل
َ
 امُلجَتیب؟ع؟: َهالُك الّناِس یف َثالٍث: ا

َ
قال

ِة َو احَلَسُد راِئُد الُسوِء  ْخِرَج آَدُم ِمَن اجَلّنَ
ُ
ِعَن ِإْبلیُس َو احِلْرُص َعُدُّو الَنْفِس َو ِبِه أ

ُ
َو ِبِه ل

.« حبار األنوار: 6/111/78
َ

 هابيل
ُ

 قابيل
َ

َو ِمْنُه َقَتل

شواهد وقصص

تشرب األرض الدم   ال
وروي عن اإلمام عيل بن احلسيني؟ع؟ أنه ملاسيولت له نفسيه قتل أخیه مل یدر کیف یقتله 
ين مث اشدخه فلما قتله مل یدر مایصنع  حيت جاء إبلیس فعلمه فقال ضع رأسه بني حجر
به فجاء غرابان فأقبال یتقاتالن حيت قتل أحدمها صاحبه مث حفر ألذي بيق عيل األرض 

مبخالبه ودفن صاحبه.
< فحفير ليه  �� ���

أ�
�� ��� ���ْ ��� ��� ���

و�
أ�
� � ��� ���� ر� ع��

ْ
����

��� �ه� ل� ْ�� �م� ���� ك�
أ�
�� ْ��

أ�
�� ��� ر�ْ � �� � 

أ�
��� � ��

�
ل ْ�� ��و� � قيال قابييل >��

حفیرة ودفنه فهيا فرجع قابيل إيل أبيه و مل یکن معه هابيل قال آدم أين ترکت ابن؟ فقال 
قابيل أرسلتن علیه راعیا!

بيان وأحس قلب آدم بالذي فعل قابيل فلما  فقيال آدم؟ع؟: انطليق معيي إيل ميکان القر
بيان اسيتبان قتليه، فلعين آدم األرض الييت قبليت دم هابييل ولذليك التشيرب  بليغ ميکان القر

األرض الدم فانصرف وبکي عيل هابيل أربعني يوما ولیلة. قصص االنبیاء. ص66

عر   أول من قال الّشِ
 ِمن أهِل 

ٌ
یِه َرجل

َ
اإلماُم احلسنُي؟ع؟: کاَن َعيّلُ بُن أيب طالٍب؟ع؟ ِبالکوَفِة يف اجلاِمِع، إذ قاَم إل

؟ عَر  الّشِ
َ

ُه عن أَّوِل َمن قال
َ
ل
َ
الّشاِم، فَسأ

کاَن ِشعُرُه؟  : و ما 
َ

: آَدُم؟ع؟، فقال
َ

قال
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د
ل�

�� ���
� ل�و�

�� ���
��ه �

�
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ُ

 قاِبيـل
َ

َبَتـا َو َسـَعَتا و َهواهـا و َقتـل  عـی األرِض ِمـَن السـماِء َفـَرأی ُتر
َ

نـِزل
ُ
ـا ا ّ

َ
: ل

َ
قـال

، فقال آَدُم؟ع؟:
َ

هاِبيل
هيا

َ
َعل َمــن  و  الــِبــاُد  ــَرِت  َقــِبــيــُحَتــَغــّيَ ــّرٌ  ــَب ــغ ُم األرِض  ــُه  ــَوجـ َفـ

ــوٍن وَطــعــٍم ــ
َ
ل  ِذي 

ُّ
ــل ــ ُك ــَر  اَلِليِح.َتــَغــّيَ الــَوجــِه  َبشاَشُة   

َّ
ــل َق و 

حبار األنوار: 4/290/79

يف   ندم حامل رأس ايب عبداهلل ؟ع؟ الشر
 لبيت 

ً
روى الشبلنجي الشافعّي عن سليمان األعمش، قال:خَرْجنا ذاَت َسنٍة ُحجاّجا

ٌق بأسـتار الكعبة، 
ّ
 متعل

ٌ
يـارة قبـر النـّي ؟ص؟  ، فبينـا أنـا أطوف بالبيت ، إذ رجل اهلل احلـرام وز

ك تفعل! وهو يقول: اللهّم اغفر يل، وما أظّنُ
فلّما َفَرغُت من طوايف قلت: سبحاَن اهلِل العظمي! ما كان َذْنُب هذا الرجل ؟! فتنّحيُت 
ك تفعل! فلّما فرغُت ِمن طوايف  عنه مّث مررُت به ثانيًة، وهو يقول: اللهّم اغفْر يل، وما أظّنُ
قصـدُت حنـوه، فقلـت لـه: يـا هـذا! إّنك يف موقٍف عظمي، يغفـر اهلل فيه الذنوب العظام، فلو 

رجوَت أن يفعل؛ فإّنه ُمنعٌم كرمي.
َ
 املغفرة والرمحة ل

ّ
سألَت منه عّزوجل

فقال: يا عبَداهلِل َمن أنت ؟ قلت: أنا سليمان األعمش.
فأخـذ بيـدي وأخرجـي مـن داخـل الكعبـة إىل خارجهـا، فقـال يل: يـا سـليمان، َذْنـي 

عظمي!
ـ يا هذا، أذنُبك أعظُم أم اجلبل أم السماوات أم األرضون أم العرش ؟!

خبرك بعَجٍب رأيُته.
ُ
ّ حّت أ ـ يا سليمان، ذني أعظم! مهًا علَ

 يـا سـليمان، أنـا مـن السـبعن رجـاً الذيـن أَتـوا بـرأس احلسـن بـن عـّل  ؟ع؟  . وكتـب 
يد األصبحي ليحمله   بن يز

ّ
اخلوارزمّي يف املقتل: أّن عمر بن سعد ّلا دفع الرأس إىل خويل

، فأىت به منزلـه، فقالت له: ما 
ً
قا

َ
يـاد، أىت بـه ليـاً فوجـد بـاب القصـر ُمغل إىل عبيـداهلل بـن ز

اخلبـر ؟ قـال: جئتـِك بالذهـب.. هـذا رأس احلسـن بـن عـّل ؟ع؟ معـِك يف الـدار، فقالـت: 
مع 

َ
ْيلك! جاء الناس بالذهب والفّضة وجئَت أنت برأس ابن رسول اهلل ؟ص؟  ؟! واهلِل ال ت َو

!
ً
رأيس ورأَسك وسادٌة أبدا

ُتـ  واهلِلـ  
ْ
قالـت: ومقـُت مـن فـرايش إىل الـدار، ودعوُت األسـدّية فأدخلُتا عليه.. مفـا ِزل

 
ً
ّجانة اليت فهيا الرأس.. إىل السـماء، ورأيت طيورا

ُ
أنظُر إىل نوٍر ِمْثِل العمود يسـطع ِمن األ

ُترفـرف حوهلـا وحـول الـرأس. مقتل احلسن عليه الّسام للخوارزمي 101:2، طبعة الغري. الكامل يف   
ً
ِبيضـا

يخ البن األثير 296:3 التار
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نَُّهۥ َمن َقَتَل 
َ
ٰٓءِيَل أ ٰ بَِنٓ إِۡسـَر ۡجِل َذٰلِـَك َكَتۡبَنا َعَ

َ
نَُّهۥ َمن َقَتَل ِمـۡن أ

َ
ٰٓءِيَل أ ٰ بَِنٓ إِۡسـَر ۡجِل َذٰلِـَك َكَتۡبَنا َعَ

َ
ِمـۡن أ

نََّمـا َقَتَل 
َ
ۡرِض فََكأ

َ
ۡو فََسـادٖ ِف ٱۡل

َ
ـا بَِغـۡرِ َنۡفـٍس أ نََّمـا َقَتَل َنۡفَسۢ

َ
ۡرِض فََكأ

َ
ۡو فََسـادٖ ِف ٱۡل

َ
ـا بَِغـۡرِ َنۡفـٍس أ َنۡفَسۢ

ۡحَيا ٱنلَّاَس َجِيٗعاۚ 
َ
َمآ أ نَّ

َ
ۡحَياَهـا فََكأ

َ
اَس َجِيٗعا َوَمۡن أ ۡحَيا ٱنلَّاَس َجِيٗعاۚ ٱنلَـّ

َ
َمآ أ نَّ

َ
ۡحَياَهـا فََكأ

َ
اَس َجِيٗعا َوَمۡن أ ٱنلَـّ

َولََقـۡد َجآَءۡتُهـۡم ُرُسـلَُنا بِٱۡلَّيَِنٰـِت ُثمَّ إِنَّ َكثِـٗرا ّمِۡنُهم َولََقـۡد َجآَءۡتُهـۡم ُرُسـلَُنا بِٱۡلَّيَِنٰـِت ُثمَّ إِنَّ َكثِـٗرا ّمِۡنُهم 
يَن  ِ ُؤاْ ٱلَّ يَن  إِنََّمـا َجَزٰٓ ِ ُؤاْ ٱلَّ ۡرِض لَُمۡسِفُوَن ٣٢٣٢ إِنََّمـا َجَزٰٓ

َ
ۡرِض لَُمۡسِفُوَن َبۡعـَد َذٰلِـَك ِف ٱۡل
َ
َبۡعـَد َذٰلِـَك ِف ٱۡل

فََسـاًدا  ۡرِض 
َ
ٱۡل َويَۡسـَعۡوَن ِف  ۥ  َوَرُسـوَلُ فََسـاًدا   ۡرِض 
َ
ٱۡل َويَۡسـَعۡوَن ِف  ۥ  َوَرُسـوَلُ  َ َٱللَّ ُيَارُِبـوَن ُيَارُِبـوَن ٱللَّ

ۡرُجلُُهـم 
َ
َوأ يِۡديِهـۡم 

َ
أ ـَع  ُتَقطَّ ۡو 

َ
أ يَُصلَُّبـٓواْ  ۡو 

َ
أ ُيَقتَّلُـٓواْ  ن 

َ
ۡرُجلُُهـم أ

َ
َوأ يِۡديِهـۡم 

َ
أ ـَع  ُتَقطَّ ۡو 

َ
أ يَُصلَُّبـٓواْ  ۡو 

َ
أ ُيَقتَّلُـٓواْ  ن 

َ
أ

ۡرِضۚ َذٰلَِك لَُهـۡم ِخۡزٞي ِف 
َ
ۡو يُنَفۡواْ ِمـَن ٱۡل

َ
ۡرِضۚ َذٰلَِك لَُهـۡم ِخۡزٞي ِف ّمِـۡن ِخَلٰـٍف أ

َ
ۡو يُنَفۡواْ ِمـَن ٱۡل

َ
ّمِـۡن ِخَلٰـٍف أ

يَن  ِ يَن  إِلَّ ٱلَّ ِ ۡنَيـاۖ َولَُهـۡم ِف ٱٓأۡلِخـَرةِ َعـَذاٌب َعِظيـٌم ٣٣٣٣ إِلَّ ٱلَّ ۡنَيـاۖ َولَُهـۡم ِف ٱٓأۡلِخـَرةِ َعـَذاٌب َعِظيـٌم ٱدلُّ ٱدلُّ
  َ َٱللَّ نَّ ٱللَّ

َ
ن َتۡقـِدُرواْ َعلَۡيِهـۡمۖ فَٱۡعلَُمـٓواْ أ

َ
نَّ تَابُـواْ ِمن َقۡبـِل أ

َ
ن َتۡقـِدُرواْ َعلَۡيِهـۡمۖ فَٱۡعلَُمـٓواْ أ

َ
تَابُـواْ ِمن َقۡبـِل أ

  َ َٱللَّ ٱللَّ ٱتَُّقـواْ  َءاَمُنـواْ  يـَن  ِ ٱلَّ َهـا  يُّ
َ
أ َيٰٓ ٱتَُّقـواْ   َءاَمُنـواْ  يـَن  ِ ٱلَّ َهـا  يُّ
َ
أ َيٰٓ رَِّحيـٞم ٣٤٣٤  رَِّحيـٞم َغُفـورٞ  َغُفـورٞ 

َوٱۡبَتُغـٓواْ إَِلۡـهِ ٱلَۡوِسـيلََة َوَجِٰهـُدواْ ِف َسـبِيلِهِۦ لََعلَُّكۡم َوٱۡبَتُغـٓواْ إَِلۡـهِ ٱلَۡوِسـيلََة َوَجِٰهـُدواْ ِف َسـبِيلِهِۦ لََعلَُّكۡم 
ـا ِف  نَّ لَُهـم مَّ

َ
أ لَـۡو  يـَن َكَفـُرواْ  ِ ـا ِف  إِنَّ ٱلَّ نَّ لَُهـم مَّ
َ
أ لَـۡو  يـَن َكَفـُرواْ  ِ ُتۡفلُِحـوَن ُتۡفلُِحـوَن ٣٥٣٥ إِنَّ ٱلَّ

ۡرِض َجِيٗعـا َوِمۡثلَـُهۥ َمَعُهۥ ِلَۡفَتُدواْ بِـهِۦ ِمۡن َعَذاِب 
َ
ۡرِض َجِيٗعـا َوِمۡثلَـُهۥ َمَعُهۥ ِلَۡفَتُدواْ بِـهِۦ ِمۡن َعَذاِب ٱۡل
َ
ٱۡل

ِلٞم ٣٦٣٦  
َ
ِلٞم يَـۡوِم ٱۡلقَِيَٰمـةِ َمـا ُتُقّبِـَل ِمۡنُهـۡمۖ َولَُهـۡم َعـَذاٌب أ
َ
يَـۡوِم ٱۡلقَِيَٰمـةِ َمـا ُتُقّبِـَل ِمۡنُهـۡمۖ َولَُهـۡم َعـَذاٌب أ

احیاء الناس مجیعا احیاء الناس مجیعا 3232

 
ً
یة مهّمة وهي أّن قتل أّي ِإنسان، ِإن مل یکن قصاصا تشیر اآلیة ِإیل حقیقة اجتماعیة تربو
، )ألّن بالقصياص جييوز قتيل املجيرم( أو مل یکين خطيأًء، فهيو مبثابية قتيل  لقتيل ِإنسيان آخير
اجلنيس البشيري بأمجعيه، کميا أّن ِإنقياذ أّي ِإنسيان مين امليوت، یعيد مبثابة ِإنقاذ اإِلنسيانیة 
مية.. لکن قبل توضیح اآلیه جنیب عن سيؤال وهو:  ها من الفناء، حیث تقول اآلیة الکر

ّ
کل

؟ اّن عقوبة القتل تعم بن إسرائیل و غیرهم، مفا هو القصد من ختصیصهم بالذکر
اجلواب: أجل، اّن هذه العقوبة و غیرها عامة هلم و لغیرهم و لکّن اهلل سيبحانه خّص 

َکَتبَنا: فرضنا و أوجبنا. ِبَغیِر َنفٍس: 

ِف  َفَساٖد  بغیير حيق.  نفسيا  یقتيل 

رِض: عطيف عيیل نفيس مبعيىن 
َ
ٱأل

هيو  و  ْرِض 
َ ْ
األ يِف  فسياد  بغیير  أو 

 :
ً
ْرِض َفسادا

َ ْ
الشرك. َيْسَعْوَن ِف األ

یفسدون يف األرض و مهنم قّطاع 

هييدد  مين  کل  اِرُبوَن:  حُیَ الطيرق. 

أمين املسيلمني و یعتيدی علهييم 

یکيون حماربيا هلل و لرسيوله. ِخزي: 

 
ْ
ن َتقِدُروا

َ
عقاب و فضیحة. َقبِل أ

تتمکنيوا  أن  قبيل  مين  ِیم: 
َ
َعل

مين أخذهيم، بيأن أتوکيم طائعيني 

َة: 
َ
ٱلَوِسیل یِه 

َ
ِإل  

ْ
ٱبَتُغٓوا نادميني. 

اطلبيوا باجهتياد و نشياط، الزليىف 

و القرب إلیه عن طريق االسيباب 

ِبِه:   
ْ
ِلَيفَتُدوا َوَضَعهيا.  الييت 

لیخلصوا به أنفسهم.
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الهيـود بالذكـر ألهنـم أجـرأ خلـق اهّلل عیل قتل عباده و اراقة دماهئم، و بذلك تشـهد توراهتم 
خيهم القدمي و  الـي أباحـت هلـم قتـل النسـاء واألطفـال و يشـهد علهيم قتلهم األنبيـاء يف تار

خيهم احلديث. سيرهتم يف فلسطني من تار
، وكيف 

ً
 لقتل الناس مجيعا

ً
يا يرد هنا سـؤال وهو: كيف يكون قتل ِإنسـان واحد مسـاو و

يكون ِإنقاذ ِإنسان من املوت مبثابة ِإنقاذ اإِلنسانية مجعاء من الفناء؟
ية، الّنه: كما قلنا ِإهّنا تتحدث عن حقيقة اجتماعية تربو

 
ً
يلطـخ يـده بـدم بـريء يكـون _ يف احلقيقـة _ مسـتعدا  و

ً
يئـا  بر

ً
أّوال: ِإّن مـن يقتـل ِإنسـانا

ين يساوونه يف اإِلنسانيه والبراءة. لقتل أناس آخر
: وُتبـنّي هـذه اآليـة أمهيـة حيـاة اإِلنسـان ومماتـه عنـد اهّلل تعـایل و حقـا كمـا قـال 

ً
وثانيـا

كبـر  أ هـو  ومماتـه  االنسـان  بشـأن حيـاة  االهتمـام  هـذا  و  َدَم< 
آ
� �ي  �نِ

َ �ب ا  َ ْم�ن ْد َكّرَ �قَ
َ
>َول تعـايل: 

مصداق للتكرمي.
وثالثـا و هـي األهـم، هـو انقـاذ النـاس من الضالل ایل اهلـدی و الذي هيدي نفرا واحدا 
مبثابة هداية اشخاص كثيرة من اسرته و اصدقائه و اقربائه و كذالك بالعكس و ستوافيك 

الروايات الكثيرة حول هاملوضوع:

الروايات

ِر     �يْ
�نَ ًسا �بِ �نْ َل �نَ �قَ : >َم�نْ �قَ

َّ
َوَجـل  اهّلِل َعّزَ

ُ
ـُه َقـْول

َ
ـُت ل

ْ
 ُقل

َ
ِب َعْبـِد اهّلِل؟ع؟ َقـال

َ
عـن َساَعـِۀ َعـْن أ

 
َ

ٍل ِإیل
َ

ْخَرَجَهـا ِمـْن َضـال
َ
: َمـْن أ

َ
ً�ا...< َقـال ِم�ي َ اَس �ب

َ َل �ل�نّ �قَ َما �قَ
�نَّ
أَ
َك� ْر�نِ �نَ

�أَ
ْ
ِ�ي �ل

َساٍد �ن ْو �نَ
أَ
ٍس � �نْ �نَ

َهـا. الكایف، ج2، ص210؛ 
َ
ٍل َفَقْد َقَتل

َ
 َضـال

َ
ْخَرَجَهـا ِمـْن ُهـًدی ِإیل

َ
ْحَیاَهـا َو َمـْن أ

َ
ـا أ َ

َ
ّن
َ
ُهـًدی َفَكأ

األمایل للطویس، ص226

َ ِمْن ِعْتِق َعْشِر    
َ

َحُب ِإیل
َ
ْطَعاُم ُمْؤِمٍن أ ِ

َ
: إل

َ
ِب َعْبِد اهّلِل؟ع؟ َقال

َ
َعْن َنْصِر ْبِن َقاُبوَس َعْن أ

ْ ُتْطِعُموُه َماَت 
َ
: َيا َنْصُر ِإْن ل

َ
ُت َعْشِر ِرَقاٍب َو َعْشِر ِحَجٍج؟ َقال

ْ
ِرَقاٍب َو َعْشِر ِحَجٍج ُقل

ة َناِصٍب َيا َنْصُر َمْن 
َ
ل
َ
ُه ِمْن َمْسـأ

َ
ـْوُت َخْیـٌر ل َ

ْ
ُه َو ال

ُ
ل
َ
 َناِصـٍب َفَیْسـأ

َ
وَنـُه َفَیِجـیُء ِإیل

ُّ
ْو َتُدل

َ
أ

ْطَعْمُتُمـوُه َفَقْد 
َ
ُمـوُه َو ِإْن أ َمّتُ

َ
ْ ُتْطِعُمـوُه َفَقـْد أ

َ
 َفـِإْن ل

ً
يعـا ـاَس مَجِ ْحَیـا الّنَ

َ
ـا أ

نَّ
َ
 َفَكأ

ً
ْحَیـا ُمْؤِمنـا

َ
أ

ْحَیْیُتُموُه. الكایف، ج2، ص204
َ
أ
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َکَمن أعَتَق َرَقَبًة و َمن     کاَن  اإلماُم الّصادُق؟ع؟: َمن َسيیق املاَء يف َموِضٍع ُيوَجُد فیِه املاُء 

ا أحیا 
ّ
َکَمن أحیا َنفسا و َمن أحیا َنفسا فکأن َسیق املاَء يف َموِضٍع ال ُيوَجُد فیِه املاُء کاَن 

الناَس مَجیعا. حبار األنوار: 1/170/96

ُه بَقمِعِه َشهَوَتُه و َهواُه. غرر احلکم: 1895   
َ
ُه و أماَت َرذائل

َ
ُس َمن أحیا َفضائل قال عيل؟ع؟: الَکّيِ

شواهد وقصص

  ً
ا أحیا الناس مجیعا

َ
َمن أحیاها فکأّن

ني  بية وبييده ِسيّکِ يت أمیير املؤمنيني؟ع؟ برجيل ِوِجيد يف َخر
ُ
عين أيب عبيد اهلل؟ع؟ قيال: أ

ط يف َدِمه. إذا رجل مذبوح یتشّحَ م و خ بالّدَ ُملّطَ

فقال له أمیر املؤمنني؟ع؟: ما تقول؟ قال: یا أمیر املؤمنني، أنا قتلته!

وه إیل أمیير  يا ذهبيوا بيه أقبيل رجيل ُمسيِرع، فقيال: ال تعجليوا، ورّدُ قيال: اذهبيوا بيه. فلّمَ

وه. املؤمنني؟ع؟، فرّدُ

فقال: واهلل _ یا أمیر املؤمنني _ أنا قتلته!!، فقال أمیر املؤمنني؟ع؟ للَّول: ما مَحَلك عیل 

إقرارك عیل نفسك ومل تفعل؟

فقيال: یيا أمیير املؤمنيني وميا کنيت أسيتطیع أْن أقيول وقد َشيِهد عييّلَ أمثال هيؤالء الرجال 

ط يف َدِميه وأنيا قيامئ علیيه وِخفيت  م والرجيل یتشيّحَ يخ باليّدَ ني ُملّطَ وأخيذوين وبييدي ِسيّکِ

بية شياة وأخيذين البيول؛ فدخلت  الضيرب فأقيررت وأنيا رجيل کنيت ذحبيت جبنيب هيذه اخَلر

، فدخل عيّلَ هؤالء فأخذوين.
ً
با ط يف َدِمه، فُقمت ُمتعّجِ اخلربة؛ فرأیت الرجل یتشّحَ

هتما  وا علیه ِقّصَ فقال أمیر املؤمنني؟ع؟: خذوا هذين، فاذهبوا هبما إیل احلسن؟ع؟ وقّصُ

وقولوا له: ما احُلکم فهيما؟

هتم، فقال احلسن؟ع؟: )قولوا ألمیر املؤمنني؟ع؟:  وا علیه ِقّصَ فذهبوا إیل احلسن؟ع؟، فقّصُ

�� م�
����
أ�
ك�� ����� �ه� � ْح��

أ�
�� ْ�� م� : ... >و�

َّ
إْن هذا، کان ذبح ذاك فقد أحیا هذا، وقد قال اهلل تعایل َعّزَ وَجل

اِل(. الکايف، ج7، ص289 َ
ْ
ْذُبوِح ِمْن َبْيِت امل َ َرُج ِدَيُة املْ ْ

ُ
َما، َوخت  َعهْنُ

ّ
یل ���< خُيَ

ً
ع� �� م� � ��� ���

� ������� � ْح��
أ�
�
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ا
ع��

م��
� ��
�

�� ��
���
� ح��

�

وصية رسول اهلل لعيل؟ع؟  
 :

َ
َيَمِن َقال

ْ
 ال

َ
 اهَّلِل؟ص؟ ِإل

ُ
ا َبَعَثِن َرُسول َّ ؟ع؟ لَ  َعِلٌّ

َ
َقال

 َيَدْيـَك 
َ

ـِدَي اهَّلُل َعـی ْن َيْ
َ َ
ِم َو اْيُ اهَّلِل ل

َ
ْسـا ِ

ْ
 ال

َ
 َحـّیَ َتْدُعـَوُه ِإل

ً
َحـدا

َ
 أ

ْ
 ُتَقاِتـل

َ
َيـا َعـِلُّ ل

ُؤُه َيا َعِل. النوادر )للراوندي(، ص20
َ

َك َول
َ
ْمُس _ َو ل

َ
ْيِه الّش

َ
َعْت َعل

َ
ا َطل َك ِمَّ

َ
 َخْيٌر ل

ً
َرُجا

َمن أعلُم هذه األمة؟  
عن أيب الطفيل قال: أقبل يودّي حّی قام عی رأس عمر بن اخلّطاب فقال: يا أمير املؤمنني، 
أنت أعلم هذه الّمة بكتاهبم و أمر نبّيم؟ فطأطأ عمر رأسه، فأعاد عليه القول، فقال له عمر: 

يد احلّجة و أطلب البرهان. ّكا يف دين، أر و مل ذلك؟ فقال له: إّن جئت مرتادا لنفيس، شا
: دونك هذا الشاّب و أشار إل أمير املؤمنني؟ع؟ فقال الغام: و من هذا؟ فقال له عمر
: هذا عل بن أيب طالب، ابن عّم رسول اهَّلل و أعلم الناس بالكتاب و السّنة. قال عمر

فأقبل الغام إل عّل؟ع؟ فقال له: أنت كذلك؟ فقال له عّل: نعم
يد أن أسألك عن ثاث و ثاث و واحدة! قال الغام: أر

فتبّسم أمير املؤمنني؟ع؟ و قال: »يا هارون، ما منعك أن تقول: سبعا«؟
يد أسألك عن ثاث، فإن علمهتّن سألتك عّما بعدهّن و إن مل تعلمهّن علمت  قال: أر

أّنه ليس فيكم عامل.
قـال أميـر املؤمنـني؟ع؟: »فـإّن أسـألك باللـه الـذي تعبـده، لـن أنـا أجبتـك عـن كل مـا 
 لـذاك. قـال: فسـل. قـال: 

ّ
تسـأل لتدعـّن دينـك و لتدخلـّن يف ديـن؟« قـال: مـا جئـت إل

فأخبرن عن أول قطرة دم قطرت عی وجه الرض أّي قطرة هي؟
و أّول عني فاضت عی وجه الرض أّي عني هي؟ و أّول شجر اهتّز عی وجه الرض 

أّي شجر هو؟
فقـال؟ع؟: يـا هـارون، أّمـا أنـم فتقولـون: أّول قطـرة قطرت عی وجـه الرض حيث قتل 

أحد ابن آدم و ليس كذلك و لكّنه حيث طمثت حواء و ذلك قبل أن تلد ابنيا.
و أّمـا أنـم فتقولـون: إّن أول عـني فاضـت عـی وجه الرض العني اليت ببيت املقدس و 
ليـس هـو كذلـك، و لكّنـا عـني احليـاة الـيت وقـف عليا مـویس و فتاه و معهمـا النون املالح 

 حيي.
ّ

فسقط فيا فحيي و هذا املاء ل يصيب مّيتا إل
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و أّما أنمت فتقولون: إّن أّول شجر اهتّز عیل وجه األرض الشجرة اليت کانت مهنا سفینة 
نوح؟ع؟ و لیس هو کذلك و لکهّنا النخلة اليت اهبطت من اجلّنة و هي العجوة و مهنا تفرع 

 ما تری من أنواع النخل.
ّ

کل
 هيو، إيّن ألجيد هذا يف کتب أيب هارون؟ع؟ کتابته 

ّ
فقيال: صدقيت و اهلل اليذي ال إليه إال

بيده و إمالء عّمي مویس؟ع؟.
مّث قال: أخبرين عن الثالث األخر عن أوصیاء حممد کم بعده من أّئة عدل؟ و )أين( 

کنا معه يف منزله؟ منزله يف اجلّنة؟ و من یکون سا
فقال: یا هاروين، إّن ملحّمد اثن عشر وصّيا أّئة عدل، ال یضّرهم خذالن من خذهلم، 
و ال یستوحشيون خليالف مين خالفهيم، و إهّنيم أرسيب يف الديين مين اجلبيال اليروايّس يف 
األرض و مسيکن حمميد؟ص؟ يف جّنية عيدن الييت ذکرهيا اهلل عّزوجيل و غرسيها بييده و معيه يف 

مسکنه أولئك االثن عشر العدول.
 هيو، إيّن ألجيد ذليك يف کتيب أيب هيارون کتابتيه 

ّ
فقيال: صدقيت و اهلل اليذي ال إليه إال

بيده و إمالء عّمي مویس؟ع؟.
قال: فأخبرين عن الواحدة: کم یعیش وّص حممد بعده؟ و هل ميوت أو یقتل؟

یيد يوميا و ال ینقيص يوميا، مّث یضيرب  فقيال: یيا هياروين، یعیيش بعيده ثالثيني سينة ال يز
ضربة هاهنا« و وضع یده عیل قرنه و أومأ إیل حلیته »فتخضب هذه من هذا«.

یك له،   اهلل وحده ال شر
ّ
قال: فصاح اهلاروين و قطع تسبیحه و قال: أشهد أن ال إله إال

و أشيهد أّن حمّميدا عبيده و رسيوله و أّنيك وّص رسيول اهلل؟ص؟ ینبغيي أن تفيوق و ال تفياق و 
مه معامل الدين. إعالم الوری 

ّ
أن تعّظم و ال تستضعف قال: مّث میض به عيّل؟ع؟ إیل منزله فعل

بأعالم اهلدی، ج2، ص171
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ن َيُۡرُجواْ ِمـَن ٱلَّارِ َوَما ُهـم بَِخٰرِِجَن ِمۡنَهاۖ 
َ
ن َيُۡرُجواْ ِمـَن ٱلَّارِ َوَما ُهـم بَِخٰرِِجَن ِمۡنَهاۖ يُرِيـُدوَن أ
َ
يُرِيـُدوَن أ

ـارِقَُة فَٱۡقَطُعٓواْ  ـارُِق َوٱلسَّ ـارِقَُة فَٱۡقَطُعٓواْ َوٱلسَّ ـارُِق َوٱلسَّ قِيـٞم ٣٧٣٧  َوٱلسَّ قِيـٞم َولَُهـۡم َعـَذاٞب مُّ َولَُهـۡم َعـَذاٞب مُّ
ُ َعزِيٌز  َعزِيٌز  َُوٱللَّ ِۗ ۗ َوٱللَّ ِٱللَّ يِۡدَيُهَمـا َجـَزآَءۢ بَِما َكَسـَبا نََكٰٗل ّمِـَن ٱللَّ

َ
يِۡدَيُهَمـا َجـَزآَءۢ بَِما َكَسـَبا نََكٰٗل ّمِـَن أ
َ
أ

ۡصلَـَح فَإِنَّ 
َ
ۡصلَـَح فَإِنَّ َفَمـن تَـاَب ِمۢن َبۡعـِد ُظۡلِمـهِۦ َوأ
َ
َحِكيـٞم َحِكيـٞم ٣٨٣٨  َفَمـن تَـاَب ِمۢن َبۡعـِد ُظۡلِمـهِۦ َوأ

لَـۡم َتۡعلَۡم 
َ
لَـۡم َتۡعلَۡم  أ
َ
َ َغُفـورٞ رَِّحيـٌم  َغُفـورٞ رَِّحيـٌم ٣٩٣٩ أ َٱللَّ َ َيُتـوُب َعلَۡيـهِۚ إِنَّ  َيُتـوُب َعلَۡيـهِۚ إِنَّ ٱللَّ َٱللَّ ٱللَّ

َمـن  ُب  ُيَعـّذِ ۡرِض 
َ
َوٱۡل ـَمَٰوِٰت  ٱلسَّ ُمۡلـُك  ۥ  َلُ َمـن   ُب  ُيَعـّذِ ۡرِض 
َ
َوٱۡل ـَمَٰوِٰت  ٱلسَّ ُمۡلـُك  ۥ  َلُ  َ َٱللَّ ٱللَّ نَّ 

َ
نَّ أ
َ
أ

ءٖ قَِديـٞر ٤٠٤٠   ِ َشۡ
ٰ ُكّ ءٖ قَِديـٞر  َعَ ِ َشۡ
ٰ ُكّ ُ َعَ َُوٱللَّ يََشـآُء َوَيۡغفِـُر لَِمـن يََشـآُءۗ يََشـآُء َوَيۡغفِـُر لَِمـن يََشـآُءۗ َوٱللَّ

ِيَن يَُسٰرُِعوَن ِف ٱۡلُكۡفرِ  َها ٱلرَُّسـوُل َل َيُۡزنَك ٱلَّ يُّ
َ
أ ِيَن يَُسٰرُِعوَن ِف ٱۡلُكۡفرِ ۞َيٰٓ َها ٱلرَُّسـوُل َل َيُۡزنَك ٱلَّ يُّ
َ
أ ۞َيٰٓ

ۡفَوٰهِِهـۡم َولَـۡم تُۡؤِمـن قُلُوُبُهۡمۛ 
َ
ِيـَن قَالُـٓواْ َءاَمنَّـا بِأ ۡفَوٰهِِهـۡم َولَـۡم تُۡؤِمـن قُلُوُبُهۡمۛ ِمـَن ٱلَّ
َ
ِيـَن قَالُـٓواْ َءاَمنَّـا بِأ ِمـَن ٱلَّ

ُٰعوَن لَِقۡوٍم  ُٰعوَن لِۡلَكـِذِب َسـمَّ ْۛ َسـمَّ ِيـَن َهـاُدوا ُٰعوَن لَِقۡوٍم َوِمـَن ٱلَّ ُٰعوَن لِۡلَكـِذِب َسـمَّ ْۛ َسـمَّ ِيـَن َهـاُدوا َوِمـَن ٱلَّ
تُوَكۖ ُيَّرِفُـوَن ٱۡلَكَِم ِمۢن َبۡعـِد َمَواِضعِهِۦۖ 

ۡ
تُوَكۖ ُيَّرِفُـوَن ٱۡلَكَِم ِمۢن َبۡعـِد َمَواِضعِهِۦۖ َءاَخرِيـَن لَـۡم يَأ
ۡ
َءاَخرِيـَن لَـۡم يَأ

 ْۚ َّۡم تُۡؤتَۡوهُ فَٱۡحَذُروا وتِيُتـۡم َهَٰذا فَُخُذوهُ ِإَون ل
ُ
ْۚ َيُقولُوَن إِۡن أ َّۡم تُۡؤتَۡوهُ فَٱۡحَذُروا وتِيُتـۡم َهَٰذا فَُخُذوهُ ِإَون ل
ُ
َيُقولُوَن إِۡن أ

ِ َشۡيـًٔـاۚ  َشۡيـًٔـاۚ  ِٱللَّ ۥ ِمَن ٱللَّ ۥ ِمَن  فِۡتنََتـُهۥ فَلَـن َتۡملِـَك َلُ ُ فِۡتنََتـُهۥ فَلَـن َتۡملِـَك َلُ ُٱللَّ َوَمـن يُـرِدِ َوَمـن يُـرِدِ ٱللَّ
ن ُيَطّهِـَر قُلُوَبُهـۡمۚ لَُهـۡم 

َ
ن ُيَطّهِـَر قُلُوَبُهـۡمۚ لَُهـۡم  أ
َ
ُ أ ُٱللَّ ِيـَن لَـۡم يُـرِدِ ٱللَّ ْوَلٰٓئِـَك ٱلَّ

ُ
ِيـَن لَـۡم يُـرِدِ أ ْوَلٰٓئِـَك ٱلَّ
ُ
أ

ۡنَيـا ِخـۡزٞيۖ َولَُهـۡم ِف ٱٓأۡلِخـَرةِ َعـَذاٌب َعِظيـٞم ٤١٤١   ۡنَيـا ِخـۡزٞيۖ َولَُهـۡم ِف ٱٓأۡلِخـَرةِ َعـَذاٌب َعِظيـٞم ِف ٱدلُّ ِف ٱدلُّ

السرقة السرقة 3838

قيد قدميت هيذه اآلیية الرجيل السيارق عيیل امليرأة السيارقة، بينميا اآلیية الييت ذکيرت حيد و 
عقوبة الزنا قد قدمت املرأة الزانیة عیل الرجل الزاين، و لعل هذا التفاوت نائش عن حقیقة 
أّن السيرقة غالبيا ميا تصيدر مين الرجيال، بينميا النسياء اخللیعيات املسيهتترات یشيکلن يف 

الغالب العامل و العنصر املحفز للزنا!

َء: 
ٓ
ِقمي: دامئ ثابيت ال ینقطيع. َجَزا ّمُ

َن ٱهَّلِل: عبيرة و زجيرا  ا ّمِ
َٰ

. َنک
ً
عقابيا

مين اهلل _ تعيایل _ لغیرمهيا حيی 
یکيف النياس عين ارتيکاب هيذه 
عمليه  أصليح  َح: 

َ
صل

َ
أ اجلرميية. 

بالطاعيات الييت تحيو السيیئات. 
ْفِر: ذم هليم عيیل 

ُ
ک

ْ
ال ُيساِرُعوَن ِف 

احندارهم يف درکات الکفر بسيرعة 
 :

ْ
َهاُدوا تفکير.  ال  و  تدبير  غیير  مين 

ِذِب: یسمعون 
َ

ُعوَن ِللک ـٰ الهيود. َسَّ
ياع قبيول و تليذذ  الکيذب کثیيرا مَسَ
و یأخذونيه ممين یقوليه مين أعيداء 
اإلسيالم عيیل أنيه حقائيق ثابتية ال 
ِلَم: 

َ
ُفوَن ٱلک ّرِ

جميال للریيب فهييا. حُیَ
جنيس  حتریيف  صفاهتيم  مين 
الکليم عين مواضعه. فهيم حيرفون 
کالمك یا حممد، و حيرفون التوراة، 
حسيب  القيرآن  معياين  حيرفيون  و 
تيارة حتریفيا  أهواهئيم و شيهواهتم، 
لفظیيا، و تيارة حتریفيا معنویيا. ِمن 
اسيتقرار  بعيد  مين  َمَواِضِعِه:  َبعِد 
مواضعه و بيان حالهلا و حرامها.
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: و احلقیقة هي أّن هذه اجلملة القرآنیة تشیر

بية املذکيورة نتیجية لعميل الشيخص السيارق أو السيارقة و أهّنيا يشء  أّوال: إیل أّن العقو

کتسبه هو أو هي لنفسها. ا

و ثانیا: إیل أّن اهلدف من تنفیذ هذه العقوبة هو وقایة املجتمع و حتقیق احلق و العدل 

فیه ألّن کلمة »نکال« تعن العقوبة اليت تنفذ لتحقیق الوقایة و ترك املعصیة و هذه الکلمة 

تعن يف األصل »اللجام« و تطلق أیضا عیل کل عمل حيول دون حصول االحنراف.

و لکي ال یتوهم الناس وجود اإلجحاف يف هذه العقوبة، تؤّکد اآلیة _ يف آخرها _ عیل أّن 

، أي قادر عیل کل يشء، فال حاجة له لالنتقام من األفراد و هو حکمي _ أیضا _ و  يز اهلل عز

ال ميکن أن یعاقب األفراد دون وجود مبرر أو حساب لذلك.

ق: ق:شروط معاقبة السار شروط معاقبة السار
و الذي یستدل من جمموع الروایات اإلسالمیة هو أن تنفیذ هذا احلد اإلسالمي )أي قطع 

الید( مقید بشروط کثیرة، ال جيوز _ بدون حتققها _ املباشرة بإجراء احلّد و من هذه الشروط:

بع دینار؛ 1. أن یکون احلّد األدىن لثمن الشء املسروق مبلغ ر

2. أن تمّت السرقة من مکان حمفوظ، أي أن تکون من دار أو حمل للکسب أو من جیوب؛

3. أن ال تکون السرقة يف زمن اجلفاف أو املجاعة؛

مية السرقة _ بالغا، عاقالو حر اإلرادة؛ 4. أن یکون السارق _ أثناء ارتکابه جلر

یکه  یك من مال شر 5. ال یطبق حّد السرقة يف حالة سرقة األب من مال ولده أو الشر

املخصوص بالشرکة؛

کهة املسروقة من البساتني من حّد السرقة؛ 6. و قد استثنیت الفا

7. کما استثنیت من ذلك حالة اشتباه السارق بني ماله و مال غیره؛

کید عیل أّن السيرقة حرام سيواء حتققت الشيروط املذکورة أعاله فهيا أو  و جيب هنا التأ

مل تتحقق. األمثل يف تفسیر کتاب اهلل املنزل، ج3، ص700
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الروايات

ْیـِه.▪كشف▪الغمْه،▪ ▪▪
َ
▪اهَّلُل▪َعل ْظَهـَر

َ
ـَن▪َیـِدِه▪أ َ

َ
▪ث َ
▪ِإَذا▪اْسـَتْوف َعْبـُد▪َیْسـِرُق▪َحـّیَ

ْ
▪ال

ُ
▪َیـَزال

َ
الّرضـا؟ع؟:▪ل

ج2،▪ص294

و▪كاَنت▪ُمباَحًة▪ ▪▪
َ
فِس▪ل ِرَقَة▪ِلا▪ِفيه▪ِمن▪َفساِد▪األمواِل▪و▪َقتِل▪الّنَ َم▪اهَّلُل▪الّسَ قال▪الرضا؟ع؟:▪َحّرَ

جاراِت▪ حاُسـِد▪و▪مـا▪َیدُعـو▪إیل▪َتـرِك▪الّتِ نـاُزِع▪و▪الّتَ غاُصـِب▪ِمـَن▪الَقتـِل▪و▪الّتَ و▪ِلـا▪َیـأيت▪يف▪الّتَ

▪ ُء▪اُلقَتـی▪ل▪يكوُن▪أَحٌد▪أَحّقَ
َ

ناعـاِت▪يف▪اَلكاِسـِب▪و▪اقِتنـاِء▪األمـواِل▪إذا▪كاَن▪الـّي و▪الّصِ

▪
ُ

▪األشـياَء▪ِبَیِميِنـِه▪و▪ِهـي▪أفَضـل ِق؛▪ألّنـُه▪ُیباِشـُر ـُة▪َقطـِع▪الَیمـِن▪ِمـَن▪الّسـاِر
َّ
ِبـِه▪ِمـن▪أَحـٍد▪و▪ِعل

▪َیبَتُغوا▪أخَذ▪األمواِل▪ِمن▪َغيِر▪
ّ
▪و▪ِعبَرًة▪ِللَخلِق▪ِلئال

ً
▪َقطُعها▪َنكال

َ
ُه،▪َفُجِعل

َ
أعضائِه▪و▪أنَفُعها▪ل

▪الثقلن:▪183/627/1 ِرَقَة▪بَیميِنِه.▪نور ▪الّسَ ▪ما▪ُیباِشُر كَثَر ها،▪و▪ألّنُه▪أ ِ
ّ
ِحل

▪ِمن▪ ▪▪ ِن▪َسَرقا▪ِمن▪ماِل▪اهَّلِل،▪أَحُدُها▪َعبٌد▪ِلاِل▪اهَّلِل▪و▪اآلَخُر
َ
▪املؤمنن؟ع؟▪يف▪َرُجل قیض▪أمير

▪بعُضُه▪َبعضا▪
َ

َكل ▪اهَّلِل▪أ
ُ

ن▪ماِل▪اهَّلِل▪ليس▪عليه▪يشء▪من▪مال ِ
َ
ُعْرِض▪الناِس▪فقال:▪أّما▪هذا▪ف

▪فقّدمه▪َفَقَطَع▪َیَدُه.▪لكايف:▪24/264/7 و▪أّما▪اآلَخُر

▪▪ ▪ ▪و▪األصحاُب▪و▪اخَلَزَنُة▪و▪األبواُب،▪و▪ل▪ُتؤَت▪الُبيوُت▪إلّ عاُر ُن▪الّشِ
َ
قال▪اميراملومنن؟ع؟:▪ن

َي▪ساِرقا.▪هنج▪البالغة:▪اخلطبة▪154 ▪أبواِبا▪ُسِّ ن▪أتاها▪ِمن▪َغيِر َ ِمن▪أبواِبا▪فَ

ساِء▪و▪كذلَك▪َمِن▪اسَتداَن▪ ▪▪ ▪الّنِ ▪ُمُهوِر
ُّ

كاِة▪و▪ُمسَتِحل ّراُق▪ثالثٌة:▪ماِنُع▪الّزَ قال▪الصادق؟ع؟:▪الّسُ

▪َیْنِو▪َقضاَءُه.▪حبار▪األنوار:▪15/12/96
َ
و▪ل

َق▪إذا▪َسَرَق▪َحَبَسُه▪اهَّلُل▪ِمن▪ِرزِقِه▪ ▪▪ ▪الّساِر ...▪إّنَ قماُن:▪يا▪ُبَنَّ
ُ
▪ل
َ

ین▪العابدین؟ع؟:▪قال اإلمام▪ز

▪ذِلَك▪وجاَءُه▪ِمن▪َوجِهِه.▪حبار▪األنوار،▪ج13،▪ص421▪ح15
َ

نال
َ
▪ل و▪َصَبَر

َ
يِه▪إُثُه▪ول

َ
وكاَن▪َعل

شواهد وقصص

ق األسود و إرجاعها مكاهنا   معجزة أمير املؤمنني؟ع؟ يف قطع يد السار
▪أّنـه▪ ▪املؤمنـن؟ع؟▪و▪أقـّر روی▪احلامتـي▪بإسـناده▪إیل▪ابـن▪عّبـاس،▪قـال:▪دخـل▪أسـود▪عـی▪أميـر
▪املؤمنن،▪طّهرن▪فإّن▪سـرقت،▪فأمر؟ع؟▪بقطع▪ سـرق،▪فسـأله؟ع؟▪ثـالث▪مـّرات،▪فقـال:▪يا▪أميـر

يده،▪فأخذ▪ميينه▪بشماله▪و▪میض،▪فاستقبله▪بن▪الكّواء▪فقال:▪من▪قطع▪يدك؟
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فقال: لیث احلجاز و کبش العراق و مصادم األبطال، املنتقم من اجلّهال، کرمی األصل، 

آخير  و  السيابقني  أّول  السيبطني،  أبيو  ين،  املشيعر وارث  احلرميني،   
ّ

الفضيل، حميل یف  شير

ّييد جببرائیيل، املنصيور مبیکائیيل، حبيل اهلل املتيني، املحفيوظ  الوصّييني مين آل یيس، املؤ

جبنود السماء أمجعني، ذلك و اهلل أمیر املؤمنني عیل رغم الراغمني.

فقال ابن الکّواء: قلع یدك و تثن علیه!

 حّبا.
ّ
با ملا ازددت له إال با إر قال: لو قّطعن إر

فدخل ابن الکّواء عیل أمیر املؤمنني و أخبره بقّصة األسود.

 
ّ
با مليا ازدادوا لنا إال با إر فقيال أمیير املؤمنيني؟ع؟: یيا ابين الکيّواء، إّن حمّبینيا لو قّطعناهم إر

 بغضا.
ّ
حّبا، و إّن يف أعدائنا من لو ألعقناهم السمن و العسل ما ازدادوا لنا إال

و قال أمیر املؤمنني للحسن؟ع؟: علیك بعّمك األسود.

فأحضير احلسين؟ع؟ األسيود بيني یيدي أمیر املؤمنيني؟ع؟، فأخذ یده فنصهبيا يف موضعها 

م بکلمات أخفاها، فاستقّرت یده کما کانت، فصار یقاتل بني یدي 
ّ
و غّطاها بردائه و تکل

کان اسيم األسيود أفليح. مناقب آل أيب  إیل أن استشيهد بالهنيروان و یقيال:  أمیير املؤمنيني؟ع؟ 
طالب؟مهع؟، ج2، ص335

ل فُيطلب باحلرام   ق باحلا ز ر الر
َ

ُيقّد
؟ع؟ املسجد وقال لرجل: امِسك عيّلَ بغليت. فخلع جلامها وسرقها! دخل عيّلٌ

؟ع؟ بعدميا قيیض صالتيه وبييده ِدرمهيان لیدفعهميا إلیيه ُمکافيأة ليه، فوجيد  فخيرج عييّلٌ

البغلة عطیل من دون جلام، فدفع إیل ُغالمه الدرمهني لیشتري به جلام، فصادف الُغالم 

اللجام املسروق يف السوق، قد باعه الرجل بدرمهني، فأخذه بالدرمهني وعاد إیل مواله.

، وال ييزداد عیل ما قدر  زق احليالل بترك الصبر ؟ع؟: إّنَ العبيد لَيحيرم نفسيه اليّرِ فقيال عييّلٌ

له. البحار: 5 / 147 / 6

يف املرتیض؟ق؟ للمعري   جواب الشر
کانيت بينيه و بيني املعيّري  بيات الدهير هيو سيیدنا املرتيیض عليم اهليدی حیيث  مين اعجو

حماورات و مکاملات و قد غلبه السّيد و هبته.
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 السـيد 
َ

 َعل
ً

ْوَرَد ِإْشـَكال
َ
ُه أ ّنَ

َ
َر َعْنُه أ ا َقِدَم َبْغَداَد اْشـُهِ َّ ّيَ لَ َعّرِ َ ِء الْ

َ
َعل

ْ
َبا ال

َ
ّنَ أ

َ
َقْد َذَكُروا أ

ـِة 
َّ
 َجْهِلـِه، َوِقل

َ
 َعـل

َّ
ْبـَع ِديَنـاٍر َوَنَظـَم ِف َذِلـَك ِشـْعًرا َدل ـِرَقِة ُر املرتـی ِف َجْعِلِهـْم ِنَصـاَب الّسَ

:
َ

َعْقِلِه َفَقال
ْمِس ِمِئنَي َعْسَجٍد ُوِدَيْت ؟َيٌد ِبَ ِديَناِر ْبِع  ُر ِف  ُقِطَعْت  ا  َ ِبالُ َما 
ُه

َ
ل ُكوُت  الّسُ  

َّ
ِإل مالنا  الــنــاِرتناقض  ِمـــَن  ــا  َنـ

َ
ــْول ـ ِبَ ــوَذ  ــُع َن ْن 

َ
َوأ

فأجابه السيد:
ْرَخَصَها

َ
َوأ َها 

َ
ْغل

َ
أ َمــاَنــِة 

َ ْ
ال َباِريِعــّزُ 

ْ
َة ال َ َياَنِة َفاْفَهْم ِحكْ ِ

ْ
 ال

ُّ
ُذل

ج1، 271 روضات اجلنات، 

جاء ليصطادين فاصطدته  
دخل سارق بيت احد العلما و أخذ يبحث ف كل زواية م نالبيت فلم جيد شيئا، فلما اراد 
الـروج، نـاداه العـامل حيـث كان يراقبـه: »انك جئت ف طلب الدنيا فليس لدينا من الدنيا 

 من الخرة؟«
ً
يد شيئا يش، فهل تر

قـال السـارق: نعـم، فاحتضنـه العـامل و علمـه التوبه ایل اهلل حیت اسـفر الصباح، فذهبا 
معا ایل املسجد للدرس )بعد الصلة(.

فسأله التلمذة عن الرجل: من هذا؟
أجاهبم: انه جاءين البارحة ليصطادين و لكنين اصطدته، فجئت به ایل املسجد.

و هكذا اصبح السارق من مجلة التائبني املؤمنني. قصص وخواطر، ص50
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ـۡحِتۚ فَـإِن َجـآُءوَك  ٰلُـوَن لِلسُّ كَّ
َ
ُٰعوَن لِۡلَكـِذِب أ ـۡحِتۚ فَـإِن َجـآُءوَك َسـمَّ ٰلُـوَن لِلسُّ كَّ
َ
ُٰعوَن لِۡلَكـِذِب أ َسـمَّ

ۡعـرِۡض َعۡنُهۡمۖ ِإَون ُتۡعـرِۡض َعۡنُهۡم 
َ
ۡو أ

َ
ۡعـرِۡض َعۡنُهۡمۖ ِإَون ُتۡعـرِۡض َعۡنُهۡم فَٱۡحُكـم بَۡيَنُهـۡم أ

َ
ۡو أ

َ
فَٱۡحُكـم بَۡيَنُهـۡم أ

بَۡيَنُهـم  فَٱۡحُكـم  َحَكۡمـَت  ِإَوۡن  ـاۖ  َشۡيـٔٗ وَك  يَـُرُّ بَۡيَنُهـم فَلَـن  فَٱۡحُكـم  َحَكۡمـَت  ِإَوۡن  ـاۖ  َشۡيـٔٗ وَك  يَـُرُّ فَلَـن 
َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطنَي  ُيِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطنَي ٤٢٤٢ َوَكۡيَف ُيَّكُِمونََك  َوَكۡيَف ُيَّكُِمونََك  َٱللَّ بِٱۡلقِۡسِطۚ إِنَّ بِٱۡلقِۡسِطۚ إِنَّ ٱللَّ
َّۡوَن ِمۢن َبۡعِد  َّۡوَن ِمۢن َبۡعِد  ُثـمَّ َيَتَول ِ ُثـمَّ َيَتَول ِٱللَّ وَِعنَدُهـُم ٱتلَّۡوَرىُٰة فِيَها ُحۡكُم وَِعنَدُهـُم ٱتلَّۡوَرىُٰة فِيَها ُحۡكُم ٱللَّ
نَزۡلَا ٱتلَّۡوَرىَٰة فِيَها 

َ
آ أ نَزۡلَا ٱتلَّۡوَرىَٰة فِيَها  إِنَّ
َ
آ أ ْوَلٰٓئِـَك بِٱلُۡمۡؤِمننَِي ٤٣٤٣ إِنَّ

ُ
ْوَلٰٓئِـَك بِٱلُۡمۡؤِمننَِي َذٰلَِكۚ َوَمآ أ
ُ
َذٰلَِكۚ َوَمآ أ

يَن  ِ ۡسـلَُمواْ لِلَّ
َ
ِيَن أ يَن ُهـٗدى َونُورٞۚ َيُۡكـُم بَِها ٱلَّبِيُّـوَن ٱلَّ ِ ۡسـلَُمواْ لِلَّ
َ
ِيَن أ ُهـٗدى َونُورٞۚ َيُۡكـُم بَِها ٱلَّبِيُّـوَن ٱلَّ

ۡحَباُر بَِما ٱۡسـُتۡحفُِظواْ ِمن كَِتِٰب 
َ
ٰنِيُّـوَن َوٱۡل بَّ ۡحَباُر بَِما ٱۡسـُتۡحفُِظواْ ِمن كَِتِٰب َهـاُدواْ َوٱلرَّ
َ
ٰنِيُّـوَن َوٱۡل بَّ َهـاُدواْ َوٱلرَّ

ِ َوَكنُـواْ َعلَۡيهِ ُشـَهَدآَءۚ فََل َتَۡشـُواْ ٱلَّاَس َوٱۡخَشـۡوِن  َوَكنُـواْ َعلَۡيهِ ُشـَهَدآَءۚ فََل َتَۡشـُواْ ٱلَّاَس َوٱۡخَشـۡوِن  ِٱللَّ ٱللَّ
َّۡم َيُۡكـم بَِمآ  واْ بِـَٔـاَيِٰت َثَمٗنـا قَلِيـٗلۚ َوَمـن ل َّۡم َيُۡكـم بَِمآ َوَل تَۡشـَرُ واْ بِـَٔـاَيِٰت َثَمٗنـا قَلِيـٗلۚ َوَمـن ل َوَل تَۡشـَرُ
ْوَلٰٓئِـَك ُهُم ٱۡلَكٰفِـُروَن ٤٤٤٤  َوَكَتۡبَنـا َعلَۡيِهۡم َوَكَتۡبَنـا َعلَۡيِهۡم 

ُ
ْوَلٰٓئِـَك ُهُم ٱۡلَكٰفِـُروَن  فَأ
ُ
ُ فَأ ُٱللَّ نـَزَل ٱللَّ

َ
نـَزَل أ
َ
أ

نـَف 
َ
نَّ ٱلَّۡفـَس بِٱلَّۡفـِس َوٱۡلَعـنۡيَ بِٱۡلَعـنۡيِ َوٱۡل

َ
أ نـَف فِيَهـآ 

َ
نَّ ٱلَّۡفـَس بِٱلَّۡفـِس َوٱۡلَعـنۡيَ بِٱۡلَعـنۡيِ َوٱۡل

َ
أ فِيَهـآ 

َوٱۡلُـُروَح  ـّنِ  بِٱلّسِ ـنَّ  َوٱلّسِ ُذِن 
ُ
بِـٱۡل ُذَن 

ُ
َوٱۡل نـِف 

َ
َوٱۡلُـُروَح بِٱۡل ـّنِ  بِٱلّسِ ـنَّ  َوٱلّسِ ُذِن 

ُ
بِـٱۡل ُذَن 

ُ
َوٱۡل نـِف 

َ
بِٱۡل

َّۡم  ۥۚ َوَمـن ل ُ ـاَرةٞ لَّ َق بِـهِۦ َفُهـَو َكفَّ َّۡم قَِصـاٞصۚ َفَمـن تََصـدَّ ۥۚ َوَمـن ل ُ ـاَرةٞ لَّ َق بِـهِۦ َفُهـَو َكفَّ قَِصـاٞصۚ َفَمـن تََصـدَّ
ٰلُِمـوَن ٤٥٤٥   ْوَلٰٓئِـَك ُهـُم ٱلظَّ

ُ
ٰلُِمـوَن  فَأ ْوَلٰٓئِـَك ُهـُم ٱلظَّ
ُ
ُ فَأ ُٱللَّ نـَزَل ٱللَّ

َ
أ نـَزَل َيُۡكـم بَِمـآ 
َ
أ َيُۡكـم بَِمـآ 

القصاص ف االسام القصاص ف االسام 4545
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یياء  أّن النظيرة اإلسيالمیة نظيرة مشولیية يف کل املجياالت حبیيث مسيألة صیانية دم األبر
یط. عاجلها اإلسالم بشکل دقیق بعید عن کل إفراط أو تفر

ذکرت اآلیة حکم القصاص باعتباره أساسا للحکم، مث ذکرت إیل جانبه حکم العفو.
بعبارة أوضح، إن ألولیاء املقتول أن ینتخبوا أحد ثالثة أحکام:

حِت: هيو کل ميا خبيث کسيبه  ِللّسُ

و قبيح مصيدره، کالتعاميل بالربيا و 

ِبٱلِقسِط: بالعيدل.  الرشيوة.  أخيذ 

يف  العادليني  حييب  ٱمُلقِسِطَي: 

جيعلونيك  وَنَك:  ُ ِ
ّ

حَیك أحکامهيم. 

العلمياء  وَن:  ِنّيُ ـٰ ّبَ ٱلّرَ  .
ً
َحمكيا

حَباُر: علماء الهيود. 
َ
املخلصني. ٱأل

 
ْ
َتشَتُروا  

َ
ال وخافيوين.  ٱخَشوِن: 

تسيتبدلوا  ال  َقِلیل:  نا  َ َ
ث ِت  اَيٰ ِبٔ

أخيری  أحکاميا  آیيايت  بأحيکام 

تغايرها و ختالفها، لکي تأخذوا مثنا 

قلیال من حظوظ الدنیا و شهواهتا 

دیهنيم  يبیعيوا  )ال  اجلياه  و  کامليال 

 :
ٓ
ِفَیا ِیم 

َ
َعل َکَتبَنا  بدنیاهيم(. 

فرضنيا و أوجبنيا عیل بن اسيرائیل 

يف التوراة. ٱجُلُروَح: کل جرح ميکن 

اَرٌة 
َ

تقدييره جييب القصياص ليه. َکّف

ه: التصيّدق بالقصياص مغفرة له 
َ
ل

عند اهلل و ثواب عظمي.
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1. القصاص
2. العفو دون أخذ الدية

3. العفو مع أخذ الدية )و يف هذه احلالة تشترط موافقة القاتل أيضا يف بذل الدية(.

و اما فلسفة القصاص  
إيل زمنن قبنل ظهنور اإلسنام، فإننه قند ُقنّن و  يع القصناص  بلبداينة اقنول: يرجنع تشنر
ع يف األمنم السنالفة و القنرون البالينة، فلينس منن تأسنيس اإلسنام و خمترعاتنه، امننا  شنُرّ
ة 

ّ
ّكند مشنروعيته منع شنرائط جديندة و أحكام خاصة، تتنامئ مع جبل اإلسنام أمضناه و أ

اإلنسنان و طبيعته.
احلياة االجتماعية ال ميكن أن تطوي مسيرهتا احلياتية التكاملية، دون اقتاع العوامل 
املضّرة اهلدامة فهيا و ملا كان القصاص يف هذه املواضع يضمن استمرار احلياة و البقاء، فإّن 

يزة يف وجود اإلنسان. الشعور بضرورة القصاص أودع عیل شكل غر
، ينظرون إیل املسنألة  أولئك الذين يرون يف االقتصاص من القاتل قتا لشنخص آخر
ينن منن املجتمنع، كقطع  ينن املضر منن منظنار فنردي و احلنال إزالنة مثنل هنؤالء األفنراد اخلطر
العضو الفاسد من جسد اإلنسان و كقطع الغصن املضر من الشجرة و ال أحد يعترض عیل 
قطنع ذلنك العضنو و هنذا الغصنن و القصناص يسنهدف املواننع منن غينر اسنتمرار الظلنم يف 

ياء. املجتمع، و محاية سائر األبر
مع العلم اّن اإلسام مل يشرع حكم القصاص للقاتل املجنون و أمثاله، فإن كان جمنونا 
حقنا و الميتلنك اي اختينار قطعنا هنناك طنرق اخنری بالنسنبة هلنوالء منع اننه ال ميكنن اعتبنار 

املرض عذرا لكل قاتل.
بينان  و  القصناص،  تعلينل لشنرعية  <: هنذا  ا�بِ َ �ب

ْ
ل
�أَ

ْ
ال وِل�ي 

أُ
ا ا  َ �ي ا�ةٌ  َ َصاِص َح�ي �ةِ

ْ
ال ِ�ي 

�ف ْم 
ُ
ك

َ
>َول

للحمكنة مننه و اّن فينه صياننة النناس منن اعتداء بعضهم عیل بعنض، فاّن َمن علم انه إذا 
قتنل يقتنل يرتندع خوفنا عنیل نفسنه منن اهلناك، أمنا دفنع املنال فلينس بالنرادع النكايف عنن 

القتل، فاّن الكثير من الناس يبذلون األموال الطائلة لانتقام من أعداهئم.
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الروايات

ج1، ص65    . القمی، 
ً
 َبْعُضُکْم َبْعضا

َ
َقَتل

َ
ِقَصاُص ل

ْ
 ال

َ
ْوال

َ
عیل بن ابراهمي؟هر؟: َيْعىِن ل

يُه     ّنَ
َ
َقْتيِل َفَعيَرَف أ

ْ
ّنَ َميْن َهيّمَ ِبال

َ
ِقَصياِص َحَيياٌة أِل

ْ
يٍد؟ص؟ یِف ال ّمَ ية حُمَ ّمَ

ُ
ُکيْم َييا أ

َ
الّسيّجاد؟ع؟: َو ل

اىِن  َ
ْ
َذا اجل ِذی َکاَن َهّمَ ِبَقْتِلِه َو َحَياة ِلَ

َّ
َقْتِل َکاَن َحَياة ِلل

ْ
 ِلَذِلَك َعِن ال

َ
ُيْقَتّصُ ِمْنُه َفَکّف

 
َ
ال ِقَصياَص َواِجيٌب 

ْ
ال ّنَ 

َ
أ ِإَذا َعِلُميوا  ياِس  الّنَ ِميَن  يا  ِلَغْيِرمِهَ  َو َحَيياة 

َ
َيْقُتيل ْن 

َ
أ َراَد 

َ
أ يِذی 

َّ
ال

ِقَصاِص. حباراألنوار، ج69، ص220
ْ
اَفة ال َقْتِل خَمَ

ْ
 ال

َ
ُسُروَن َعیل جَيْ

ج1، ص248    َماء. علل الشرایع،   ِللّدِ
ً
ِقَصاَص َحْقنا

ْ
امیراملؤمنني؟ع؟: َفَرَض اهلُل... ال

)ظهيور     ْوُعيوِد  َ
ْ
امل َفْضِليِه  ِميْن  ُکيْم 

َ
ل  

َ
يل َعّجَ

َ
ل اهلِل  ُحيُدوَد  َحِفْظيمُتْ  يْو 

َ
ل امیراملومنيني؟ع؟:  قيال 

احلجة؟جع؟(. غرر احلکم و ُدرر الکلم، ص568

شواهد وقصص

واهَّلل هذا ييف بدماء أهل األرض  
ه  قال أبو حممد احلسن العسکري؟ع؟: إّنَ رجالً جاء إیل عيل بن احلسني؟امهع؟ برجل يزعم أّنَ
م اهلل ثوابه، فکأّنَ  قاتل أبيه، فاعترف، فأوجب علیه الِقصاص وسيأله أْن یعفو عنه لُيعّظِ

نفسه مل َتِطْب بذلك.
م _ الويل امُلستحّقُ للِقصاص _ : إْن کنت تذکر  عي للّدَ فقال عيل بن احلسني؟امهع؟ للُمّدَ

هلذا الرجل علیك فضاًل َفهب له هذه اجلنایة واغفر له هذا الذنب.
قال: یا بن رسول اهلل، له عيّلَ َحٌق ولکْن مل يبلغ أْن أعفو عن قتل والدي.

صاحله عیل 
ُ
يه عييّلَ أْن أ یيد الَقيود )القصياص(، فيإْن أراد حَلّقِ ر

ُ
یيد مياذا؟ قيال: أ قيال: فُتر
ة صاحلته وعفوت عنه. ّيَ الّدِ

ه علیك؟
ُ
فقال عيل بن احلسني: مفاذا َحّق

ة؟مهع؟. إمامة عيّلٍ واألّئَ ة حممد رسول اهلل و نن توحید اهلل ونبّوَ
َ
قال یا بن رسول اهلل: لّق

فقال عيل بن احلسني؟امهع؟: فهذا ال ييف بدم أبيك؟! بیل _ واهلل _ هذا ييف بدماء أهل األرض. 
اإلحتجاج، ج2، ص51
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يطلب القصاص عیل رسول اهلل؟ص؟  
عن ابن عّباس قال مّلا مرض رسـول اهَّلل؟ص؟ و عنده أصحابه قام اليه عّمار بن ياسـر )ایل 
أن قـال( مّث قـال؟ص؟ إّن رّب عزوجـل حكـم و أقسـم أن ال جيـوزه ظلـم ظـامل فناشـدتكم بـاهَّلل 
 قام فليقتّص منه. فالقصاص يف دار الّدنيا 

ّ
أّی رجـل منكـم كانـت لـه ِقَبـل حمّمـد مظلمة إال

أحّب إیّل من القصاص يف دار اآلخرة عیل رءوس املالئكة و األنبياء؟
فقـام اليـه رجـل مـن أقـی القـوم يقـال لـه سـوادة ابـن قيـس فقـال لـه فـداك أب و أّمی 
يـا رسـول اهَّلل إّنـك مّلـا أقبلـت مـن الّطائـف اسـتقبلتك و أنـت عـیل ناقتـك العضبـاء )اسـم 
يـد الّراحلة  ناقتـه؟ص؟( و بيـدك القضيـب املمشـوق )اسـم العصـا( فرفعـت القضيب و أنت تر

.
ً
 أو خطأ

ً
فأصاب بطین و ال أدری عمدا

تـي 
ْ
إیل منـزل فاطمـة فأ يـا بـالل قـم  تعّمـدت مّث قـال  كـون  أ فقـال؟ص؟: معـاذ اهَّلل أن 

بالقضيب املمشوق، فقال رسول اهَّلل أين الّشيخ؟
فقال الّشيخ: ها أنا ذا يا رسول اهَّلل بأب أنت و أّمی.

فقال تعال فاقتّص مین حّت تریض. فقال الّشيخ فاكشف یل عن بطنك يا رسول اهَّلل 
فكشف؟ص؟ عن بطنه.

فقال الّشـيخ بأب أنت و أّمی يا رسـول اهَّلل أ تأذن یل أن أضع مفی عیل بطنك فأذن له 
فقال أعوذ مبوضع القصاص من بطن رسول اهَّلل من الّنار يوم الّنار.

فقال رسول اهَّلل؟ص؟ يا سوادة بن قيس أ تعفو أم تقتّص فقال بل أعفو يا رسول اهَّلل.
هـم اعـف عـن سـوادة بـن قيـس كمـا عفـا عـن نبّيـك حمّمـد؟ص؟. جامع أحاديث 

ّ
فقـال؟ص؟ الل

الشيعة، ج31، ص294
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ٗقا لَِّما َبۡيَ يََديۡهِ  ٰٓ َءاَثٰرِهِم بِعِيَس ٱبِۡن َمۡرَيَم ُمَصّدِ ۡيَنا َعَ ٗقا لَِّما َبۡيَ يََديۡهِ َوَقفَّ ٰٓ َءاَثٰرِهِم بِعِيَس ٱبِۡن َمۡرَيَم ُمَصّدِ ۡيَنا َعَ َوَقفَّ
ٗقا  جِنيَل فِيهِ ُهٗدى َونُـورٞ َوُمَصّدِ ٗقا ِمـَن ٱتلَّۡوَرىٰةِۖ وََءاَتۡيَنٰـُه ٱۡلِ جِنيَل فِيهِ ُهٗدى َونُـورٞ َوُمَصّدِ ِمـَن ٱتلَّۡوَرىٰةِۖ وََءاَتۡيَنٰـُه ٱۡلِ
لَِّمـا َبـۡيَ يََديۡهِ ِمَن ٱتلَّۡوَرىٰـةِ وَُهٗدى َوَموِۡعَظـٗة ّلِۡلُمتَّقَِي لَِّمـا َبـۡيَ يََديۡهِ ِمَن ٱتلَّۡوَرىٰـةِ وَُهٗدى َوَموِۡعَظـٗة ّلِۡلُمتَّقَِي ٤٦٤٦  
َّۡم َيُۡكم  َّۡم َيُۡكم  فِيهِۚ َوَمن ل ُ فِيهِۚ َوَمن ل ُٱللَّ نَزَل ٱللَّ

َ
جِنيِل بَِمآ أ ۡهُل ٱۡلِ

َ
نَزَل َوۡلَۡحُكـۡم أ

َ
جِنيِل بَِمآ أ ۡهُل ٱۡلِ

َ
َوۡلَۡحُكـۡم أ

نَزۡلَآ إَِلَۡك 
َ
نَزۡلَآ إَِلَۡك  َوأ
َ
ْوَلٰٓئَِك ُهـُم ٱۡلَفِٰسـُقوَن ٤٧٤٧ َوأ

ُ
ْوَلٰٓئَِك ُهـُم ٱۡلَفِٰسـُقوَن  فَأ
ُ
ُ فَأ ُٱللَّ نـَزَل ٱللَّ

َ
نـَزَل بَِمـآ أ
َ
بَِمـآ أ

ٗقا لَِّما َبۡيَ يََديۡهِ ِمَن ٱۡلِكَتِٰب َوُمَهۡيِمًنا  ٗقا لَِّما َبۡيَ يََديۡهِ ِمَن ٱۡلِكَتِٰب َوُمَهۡيِمًنا ٱۡلِكَتَٰب بِٱۡلَّقِ ُمَصّدِ ٱۡلِكَتَٰب بِٱۡلَّقِ ُمَصّدِ
ا  ۡهَوآَءُهۡم َعمَّ

َ
ۖ َوَل تَتَّبِۡع أ ُ نَزَل ٱللَّ

َ
ا َعلَۡيهِۖ فَٱۡحُكم بَۡيَنُهم بَِمآ أ ۡهَوآَءُهۡم َعمَّ

َ
ۖ َوَل تَتَّبِۡع أ ُ نَزَل ٱللَّ

َ
َعلَۡيهِۖ فَٱۡحُكم بَۡيَنُهم بَِمآ أ

ٖ َجَعۡلَنا ِمنُكۡم ِشَۡعٗة َوِمۡنَهاٗجاۚ َولَۡو َشآَء 
ٖ َجَعۡلَنا ِمنُكۡم ِشَۡعٗة َوِمۡنَهاٗجاۚ َولَۡو َشآَء لُِكّ
ۚ لُِكّ ۚ َجآَءَك ِمَن ٱۡلَّقِ َجآَءَك ِمَن ٱۡلَّقِ

َۡبلَُوُكۡم ِف َمآ َءاتَىُٰكۡمۖ  ٗة َوِٰحَدٗة َوَلِٰكن ّلِ مَّ
ُ
َۡبلَُوُكۡم ِف َمآ َءاتَىُٰكۡمۖ  َلََعلَُكۡم أ ٗة َوِٰحَدٗة َوَلِٰكن ّلِ مَّ
ُ
ُ َلََعلَُكۡم أ ُٱللَّ ٱللَّ

ِ َمرِۡجُعُكۡم َجِيٗعا َفُينَّبُِئُكم بَِما  َمرِۡجُعُكۡم َجِيٗعا َفُينَّبُِئُكم بَِما  ِٱللَّ فَٱۡستَبُِقواْ ٱۡلَۡيَرِٰتۚ إَِل فَٱۡستَبُِقواْ ٱۡلَۡيَرِٰتۚ إَِل ٱللَّ
ُ َوَل  َوَل  ُٱللَّ نَزَل ٱللَّ

َ
ِن ٱۡحُكم بَۡيَنُهم بَِمآ أ

َ
نَزَل َوأ

َ
ِن ٱۡحُكم بَۡيَنُهم بَِمآ أ

َ
ُكنُتۡم فِيهِ َتَۡتلُِفوَن ُكنُتۡم فِيهِ َتَۡتلُِفوَن ٤٨٤٨  َوأ

  ُ ُٱللَّ نَزَل ٱللَّ
َ
ن َيۡفتُِنوَك َعۢن َبۡعِض َمآ أ

َ
ۡهَوآَءُهۡم َوٱۡحَذرُۡهۡم أ

َ
نَزَل تَتَّبِۡع أ

َ
ن َيۡفتُِنوَك َعۢن َبۡعِض َمآ أ

َ
ۡهَوآَءُهۡم َوٱۡحَذرُۡهۡم أ

َ
تَتَّبِۡع أ

ن يُِصيَبُهم بَِبۡعِض 
َ
ن يُِصيَبُهم بَِبۡعِض  أ
َ
ُ أ ُٱللَّ نََّمـا يُرِيُد ٱللَّ

َ
َّۡواْ فَٱۡعلَۡم أ نََّمـا يُرِيُد إَِلۡـَكۖ فَإِن تََول
َ
َّۡواْ فَٱۡعلَۡم أ إَِلۡـَكۖ فَإِن تََول

فَُحۡكَم 
َ
فَُحۡكَم  أ
َ
اِس لََفِٰسـُقوَن ٤٩٤٩ أ اِس لََفِٰسـُقوَن ذُنُوبِِهـۡمۗ ِإَونَّ َكثِـٗرا ّمِـَن ٱلَـّ ذُنُوبِِهـۡمۗ ِإَونَّ َكثِـٗرا ّمِـَن ٱلَـّ

ِ ُحۡكٗما ّلَِقۡومٖ يُوقُِنوَن  ُحۡكٗما ّلَِقۡومٖ يُوقُِنوَن ٥٠٥٠   ِٱللَّ ۡحَسُن ِمَن ٱللَّ
َ
ۡحَسُن ِمَن ٱۡلَجِٰهلِيَّةِ َيۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ
َ
ٱۡلَجِٰهلِيَّةِ َيۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ

اختاف الشرائع ظاهرة اجيابية اختاف الشرائع ظاهرة اجيابية 4848

االختالف بني األشیاء عیل قسمني:
_ هناك اختالٌف نوعٌي

_ وهناك اختالٌف ضدٌي
واالختالف النوعي اختالٌف إجيايٌب، بينما االختالف الضدي اختالٌف سلٌي، لنضرب 
، هيذا کرمٌی و هذا 

ٌ
 کاختيالف العليم واجلهيل، هيذا عيامٌل و هذا جاهل

ً
مثياالً ليکل مهنميا: مثيال

، هذا شجاٌع و هذا جباٌن... هذا االختالف سلٌي؛ ألّن العلم واجلهل والکرم والبخل 
ٌ

خبیل

أولئيك  آثيار  عيیل  أتبعنيا  یَنا: 
َ

َقّف

أسيلموا وجوههيم  الذيين  النبیيني 

 _ اهلل  مين  أمير  ٱِلجِنیِل:   
ُ

هل
َ
أ هلل. 

تعيایل _ ألتبياع عیيی؟ع؟ الذيين 

النيي؟ص؟.  بعثية  قبيل  وجيدوا 

ُمَهیِمًنا: رقیبيا عيیل ميا سيبقه مين 

املحفوظية  السيماویة  الکتيب 

َءُهم: بيأن 
ٓ
هَوا

َ
ِبع أ مين التغیيير. َتّتَ

ِشرَعة:  آراهئيم.  حسيب  حتکيم 

سيبیال  ِمَناجا:  دینیية.  شيریعة 

ِة َيبُغوَن:  ِهِلّيَ َفُحکَم ٱجَلٰ
َ
واضحيا. أ

أ ینصرفيون عين حمكيك مبيا أنيزل 

اهلل و یعرضون عنه فیبغون حکم 

اجلاهلیية ميع أن ما أنزله اهلل إلیك 

العادلية  األحيکام  فیيه  قيرآن  مين 

الييت تيریض کل ذي عقيل سيلمي و 

منطق قومی.

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



71

ا
�� �
�� ���

�� ���
�� � ر
�ه

� ���
أ ر��

� ��
��

�
�

��
� �� ح
�

والشجاعة واجلنب صفات متضادة متباینة، فاالختالف بيهنا اختالٌف سلٌي.
أما عندما نأيت الختالف الزهور والورود فلکل زهرٍة راحئة معینة ولکل وردة طعٌم معنٌي، 
فاختالف الزهور والورود لیس اختالًفا ضدًيابل إنا هو اختالٌف نوعٌي، ألّن کل زهرة تشّکل 
نوًعيا معیًنيا ولذليك فاالختيالف بيهنيا إجييايٌب ولیيس سيلبًيا، نظیير االختيالف بيني الشيعراء 

واألدباء اختالفات إجيابية ألهنا اختالف يف النفس األديب، کاختالف الزهور والورود.
مـن هنـا نتسـاءل: هـل أن تعـدد األديان تعدٌد نوعٌي فهو ظاهرة إجيابيـة أو أنه تعدٌد ضدٌي 

فهو ظاهرة سلبیة؟
 > ���

�
��ْ اإ�

ْ
��ل ه�

��لل�� �� ْ�� � � ��� �� � �����
����  الديين واحيٌد وهيو اإلسيالم، ولذليك قيال القيرآن الکيرمی: >�إ�

ً
اذا

� �� ه� �و� �� ْ�� �م� ل� ���
ْ�� � ��� ْ��

�
ل ����� ً �� �� ��� ���

�
��ْ اإ�

ْ
��ل ر� ْ��

�� � ��� ��� ْ�� � ��� ْ�� م� اإلسالم یعن الدين الذي جيمع الشرائع کلها، >و�
<، فالدين واحٌد، ال يوجد عندنا أدیان حی نقول: اختالف األدیان. ��� �� ر� ���

� ��
ْ
��� ��� �م� ��� ر� ح��

اآ
ْ
��ل �ى�

��

أما الشرائع فهي متلفة، الشراِئع ما معناها؟
یعة  یقة العبادة يف شير یعة ميویس ختتليف عن طر یقية العبيادة يف شير یعين األحيکام، طر
یعة  یعة حمّمٍد، فهذا اختالٌف يف الشير یعتهيما ختتليف يف شير یقية العبيادة يف شير عیيی وطر
یعة ختتليف، ولذليك قاليت اآلیية املبارکية  ولیيس اختالًفيا يف الديين، الديين واحيٌد، الشير
� ً�� ْر � �����ْ

�
ک ْ�� ��م� � ��

ْ
ل ع� � �ح� ٍ

ك�ل� یعة، >�� < یعين شير ً�� ْر � �����ْ
�
ک ْ�� ��م� � ��

ْ
ل ع� � �ح� ٍ

ك�ل� الييت افتتحنيا هبيا: >��
.>� ْعه� ���

����� � ��� ْمر�
اأ�
ْ
��ل ��� �م� ٍ�� ع� �� ر�

� ى���
�
ل �ع� �ك� � ��

ْ
ل ع� � �ح� ���

ا<، >��� ً ��� ه� ْ�� م� و�
یعة عیی نسخت  یعة نوح وشر یعة مویس نسخت شر و الشرائع ینسخ بعضها بعًضا، شر
یعة نسخت السابقة، لیس کل الشرائع  یعة الني نسخت ما قبله، کل شر یعة مویس وشر شر
یعة  اآلن صارت صحیحة، ال، بعضها منسوٌخ وبعضها ناسٌخ والعلة اّن الشراِئع السابقة _ شر
یعة الني؟ص؟ مبصالَح دامئٍة،  مویس وعیی _ نسيختا ألهنما کانتا ملصالح مؤقتة وجاءت شير

.>� ه� ل�
ْ �� ْو�م�

أ�
��� ه� ْ�� ٍر�م� ْ��

��� ���� ���
أْ
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و�ْ �� ْ�� ����� فکانت ناسخة ما قبلها، >م�
إن کان يف زمانيه صحیًحيا وأميا األدیان فلیس بيهنا   فعيالً و

ٌ
مفيا کان منسيوًخا فهيو باطيل

اختالٌف ألّن الدين واحٌد ولیس متعدًدا.
ورد ذکر الشرائع تفصیالً ببیان أمساهئا وفیمن نزلت وهي:

1. صحف خلیل اهلل إبراهمي؟ع؟ وقد بعث يف بابل مث بالد الشام؛
2. التوراة املنزلة عیل ني اهلل مویس؟ع؟ وقد بعث يف بن إسرائیل؛
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3. الزبور وهوالکتاب الذي أنزله اهلل عیل ني اهلل داوود وقد بعثه يف بن إإلسرائیل؛

4. اإلجنیل وقد أنزل عیل ني عیی؟ع؟، وقد بعثه اهلل يف بن إسرائیل أیضا؛

5. القرآن الکرمی وقد أنزله اهلل عیل رسول اهلل حممد؟ص؟ وقد بعثه اهلل للناس کافة.

الروايات

 احلّقِ و احُلکُم بالَعدِل    
ُ

يِن _ : قول  عن مَجیِع شرائِع الّدِ
َ

يُن العابديَن؟ع؟ _ مّلا ُسئل اإلماُم ز

و الَوفاُء بالَعهِد. خلصال: 90/113

َق و َغِمَ و َمن     ِ
َ
ُه قاِصَدٌة َمن أَخَذ هبا حل

َ
يِن واِحَدٌة و ُسُبل عن عيل؟ع؟: أال و إّنَ َشرائَع الّدِ

 و َنِدَم. هنج البالغة: اخلطبة 120
َّ

َوَقَف َعهنا َضل

 و هيي ِمهنياُج    
َّ

وجيل ّبِ َعّزَ
ييِن و فهييا َمرضياُة اليّرَ يالُة ِمين شيرائِع الّدِ  اهلِل؟ص؟: الّصَ

ُ
رسيول

األنبیاِء. اخلصال: 11/522

، فکاَن     َص ما أَحّبَ
َ
موَر فاصَطىف ِلَنفِسِه ما شاَء و اسَتخل ؟ع؟: إّنَ اهلَل ابَتَدأ االُ اإلماُم عيّلٌ

ُه 
َ
ّ َشيّق

ُ
يُه َمن أَحّبَ ِمن َخلِقِه، مث

َ
ُه ِميِن امِسيِه، َفَنَحل

َ
يا أَحيّبَ أّنيُه ارَتيیض اإلسيالَم و اشيَتّق مِمّ

َبيُه، َههياَت أن َيصَطِلَميُه ُمصَطِلٌم.  َز أرکاَنيُه عيیل َمين حاَر ين َوَرَدُه و َعيّزَ  شيرائَعُه مِلَ
َ

ل َفَسيّهَ
کنز العّمال: 44216

شواهد وقصص

مناظرة االمام الرضا؟ع؟ مع علماء امللل والشرايع املختلفة  
احلسين بين حمّميد النوفييل اهلامشيي یقيول: فبینميا حنين يف حدیيث لنيا عنيد أيب احلسين 

الرضا؟ع؟ إذ دخل یاسير و کان یتویل أمر أيب احلسين؟ع؟ فقال: یا سيیدي إن أمیر املؤمنني 

یقرئك السالم و یقول لك:

فداك أخوك املأمون، إنه اجتمع إيّل أصحاب املقاالت و أهل األدیان و املتکلمون من 

مجیع أهل امللل، فرأیك يف البکور علینا، فقال له أبو احلسن؟ع؟: أبلغه السالم و قل له: قد 
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علمت ما أردت و أنا صائر إلیك بکرة إن شاء اهلل.
قال احلسن بن حمّمد النوفيل: فلما میض یاسر التفت إلینا مث قال يل: ما عندك يف مجع 

ابن عمك علینا أهل الشرك و أصحاب املقاالت؟
ید االمتحان و حيّب أن یعرف ما عندك و لقد بىن عیل أساس  فقلت: جعلت فداك ير

غیر وثیق البنیان و بئس و اهلل ما بىن، قال يل: و ما بناؤه يف هذا الباب؟
قليت: إّن أصحياب اليکالم و البيدع خيالف العلماء، و ذلك أّن العامل ال ینکر غیر املنکر 
و أصحياب املقياالت و املتکلميون و أهيل الشيرك أصحياب إنيکار و مباهتية إن احتججيت 
علهييم بيأّن اهلل واحيد، قاليوا: صّحيح وحدانیتيه؟ و إن قليت: إّن حمّميدا رسيول اهلل، قاليوا: 
أثبيت رسيالته، مث يباهتيون الرجيل و هيو يبطيل علهييم حبجتيه و یغالطونيه حيی یتيرك قوله، 

فاحذرهم جعلت فداك.
فتبسيم؟ع؟ مث قيال: یيا نوفييل ختياف أن یقطعيوا عييّل حجييت؟ فقليت: ال و اهلل ميا خفيت 
علیيك قيط و إين ألرجيو أن یظفيرك اهلل هبيم إن شياء اهلل تعيایل فقيال: یيا نوفييل أ حتيب أن 

تعلم می یندم املأمون؟
قليت: نعيم، قيال: إذا مسيع احتجاجيي عيیل أهيل التيوراة بتوراهتيم و عيیل أهيل اإلجنیيل 
بيور بزبورهيم و عيیل الصابئني بعبرانیهتم و عیل اهلرابذة بفارسيیهتم  بإجنیلهيم و عيیل أهيل الز
و عيیل أهيل اليروم برومیهتيم و عيیل أصحياب املقياالت بلغاهتيم فيإذا قطعيت کل صنيف و 
دحضيت حجتيه و تيرك مقالتيه و رجيع إیل قيويل، عليم املأمون أّن املوضع الذي هو بسيبیله 

لیس مبستحق له، فعند ذلك تکون الندامة.
مث ذکير أنيه؟ع؟ حضير جمليس املأميون و احتيج عيیل مجیيع أهيل املقياالت و خصمهيم و 
یيل... إثبات اهلداة بالنصوص و املعجزات،  ألزمهيم حيی سيکتوا و أسيلم مجاعية مهنيم و احلدیث طو

ج4، ص317

ن   ن قبل أن تفقدو سلو
یيع أمیر املؤمنيني عيّل بن أيب طاليب؟ع؟ باخلالفة، خرج  عين االصبيغ بين نباتية، قيال: مّليا بو
، فحمد اهلل و أثىن علیه  إیل املسجد معتما بعمامة رسول اهلل؟ص؟ البسا ُبردته، فصعد املنبر

و وعظ و أنذر، مّث جلس متمکنا و شبك بني أصابعه و وضعها أسفل سّرته.
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مّث قيال: یيا معشير الّنياس سيلوين قبيل أن تفقيدوين، سيلوين فيإّن عندي عليم األّولني و 
ين، أما و اهلل لو ثّن يل الوسادة حلمكت بني أهل الّتوراة بتوراهتم و بني أهل اإلجنیل  اآلخر
 کتاب من هذه 

ّ
بور بزبورهم و بني أهل القرآن بقرآهنم حّی یهني کل بإجنیلهم و بني أهل الّز

 
ّ

یليه مين کل الکتيب و یقيول: »یيا رّب إّن علّييا قضيا بقضائيك و اهلل إيّن ألعليم بالقيرآن و تأو
ميّدع علميه و ليو ال آیية يف کتياب اهلل تعيایل ألخبرتکيم مبيا یکيون إیل ييوم القیامية« مّث قيال: 
يذي فليق احلّبية و بيرأ الّنسيمة، ليو سيألتموين عين آیية آیة 

ّ
»سيلوين قبيل أن تفقيدوين، فيو ال

ألخبرتکم بوقت نزوهلا و فیما نزلت و أنبأتکم بناسخها من منسوخها، و خاّصها من عاّمها، 
 و أنيا أعيرف 

ّ
 أو هتيدی إال

ّ
و حممكهيا مين متشياهبها و مّکهييا مين مدنهييا و اهلل ميا فئية تضيل

یخ األمئة؟مهع؟، ص233 قایدها و سایقها و ناعقها إیل يوم القیامة. جمموعة نفیسة يف تار

علل الشرايع واالحکام  
ضا؟ع؟ _ للفضِل بِن شياذاَن _ : إن سيأل سيائل فقال: أخبرين هل جيوز أن یکلف  اإلماُم الّرِ
احلکيمي  عبيده فعيال مين االفاعیيل لغیير علة وال معيىن؟ قیل له: ال جيوز ذلك النه حکمي غیر 

عابث وال جاهل.
فإن قال: فأخبرين مل کلف اخللق؟ قیل: لعلل.

فيإن قيال: فأخبيرين عين تليك العليل معروفية موجيودة هي أم غیير معروفية وال موجودة؟ 
قیل: بل هي معروفة وموجودة عند أهلها.

فإن قال: أتعرفوهنا أنمت أم ال تعرفوهنا؟ قیل هلم: مهنا ما نعرفه، ومهنا ما ال نعرفه.
مبا  فيإن قيال: مفيا أول الفرائيض؟ قیيل: االقيرار بياهلل عزوجيل »وبرسيوله و حجتيه؟جع؟« و

جاء من عند اهلل عزوجل.
مبا جاء من عند اهلل عزوجل؟  فإن قال: مل أمر اهلل اخللق باالقرار باهلل وبرسله وحججه و
قیيل : لعليل کثیيرة: مهنيا أن مين مل یقير باهلل عزوجل مل جيتنب معاصیه ومل ینته عن ارتکاب 
یسيتلذ من الفسياد و الظلم، فيإذا فعل الناس هذه  ، ومل يراقيب أحيدا فیميا یشيهتي و الکبائير
هييواه مين غیير مراقبية الحيد کان يف ذليك فسياد  االشيیاء وارتکيب کل إنسيان ميا یشيهتي و

اخللق أمجعني... . حبار األنوار: 1/58/6 
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ۡوِلَآءَۘ َبۡعُضُهۡم 
َ
ِيَن ءَاَمُنواْ َل َتتَِّخـُذواْ ٱۡلَُهودَ وَٱلََّصَٰرىٰٓ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ۡوِلَآءَۘ َبۡعُضُهۡم ۞َيٰٓ

َ
ِيَن ءَاَمُنواْ َل َتتَِّخـُذواْ ٱۡلَُهودَ وَٱلََّصَٰرىٰٓ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ۞َيٰٓ

َ َل َيۡهِدي  َل َيۡهِدي  َٱللَّ ۥ ِمۡنُهـۡمۗ إِنَّ ٱللَّ ُه َُّهم ّمِنُكۡم فَإِنَـّ ۡوِلَـآءُ َبۡعـٖضۚ وََمن َيَتَول
َ
ۥ ِمۡنُهـۡمۗ إِنَّ أ ُه َُّهم ّمِنُكۡم فَإِنَـّ ۡوِلَـآءُ َبۡعـٖضۚ وََمن َيَتَول
َ
أ

رَٞض يَُسٰـرُِعوَن فِيِهۡم  ِيَن ِف قُلُوبِِهم مَّ رَٞض يَُسٰـرُِعوَن فِيِهۡم  َفَتَى ٱلَّ ِيَن ِف قُلُوبِِهم مَّ ٰلِِمَن ٥١٥١ َفَتَى ٱلَّ ٰلِِمَن ٱۡلَقـوَۡم ٱلظَّ ٱۡلَقـوَۡم ٱلظَّ
ۡمرٖ 

َ
ۡو أ

َ
ِتَ بِٱۡلَفۡتِح أ

ۡ
ن يَأ

َ
ۡمرٖ  أ

َ
ۡو أ

َ
ِتَ بِٱۡلَفۡتِح أ

ۡ
ن يَأ

َ
ُ أ ُٱللَّ ن تُِصيبََنا دَآئِرَةۚٞ َفَعـَي ٱللَّ

َ
ن تُِصيبََنا دَآئِرَةۚٞ َفَعـَي َيُقولُـوَن َنَۡشٰٓ أ
َ
َيُقولُـوَن َنَۡشٰٓ أ

نُفِسـِهۡم َنِٰدِمَن ٥٢٥٢ َوَيُقوُل  َوَيُقوُل 
َ
واْ ِفٓ أ َسُّ

َ
ٰ َمآ أ ۦ َفُيۡصبُِحواْ َعَ ِ نُفِسـِهۡم َنِٰدِمَن ّمِـۡن ِعنِده

َ
واْ ِفٓ أ َسُّ

َ
ٰ َمآ أ ۦ َفُيۡصبُِحواْ َعَ ِ ّمِـۡن ِعنِده

ُهۡم لََمَعُكۡمۚ  يَۡمٰنِِهۡم إِنَّ
َ
ُهۡم لََمَعُكۡمۚ  َجۡهَد أ يَۡمٰنِِهۡم إِنَّ
َ
ِ َجۡهَد أ ِبِٱللَّ ۡقَسُمواْ بِٱللَّ

َ
ِيَن أ ُؤَلٓءِ ٱلَّ َهٰٓ

َ
ِيَن ءَاَمُنوٓاْ أ ۡقَسُمواْ ٱلَّ

َ
ِيَن أ ُؤَلٓءِ ٱلَّ َهٰٓ

َ
ِيَن ءَاَمُنوٓاْ أ ٱلَّ

ِيَن ءَاَمُنواْ َمن  َهـا ٱلَّ يُّ
َ
أ ِيَن ءَاَمُنواْ َمن َيٰٓ َهـا ٱلَّ يُّ
َ
أ ۡصَبُحواْ َخِٰسِيَن ٥٣٥٣  َيٰٓ

َ
ۡعَمٰلُُهۡم فَأ

َ
ۡصَبُحواْ َخِٰسِيَن َحبَِطـۡت أ

َ
ۡعَمٰلُُهۡم فَأ

َ
َحبَِطـۡت أ

ۥٓ  ُ بَِقـۡومٖ ُيِبُُّهۡم َوُيِحبُّونَُه ِت ٱللَّ
ۡ
ۦ فََسـوَۡف يَأ ۥٓ يَۡرتَـدَّ ِمنُكۡم َعن دِينِهِ ُ بَِقـۡومٖ ُيِبُُّهۡم َوُيِحبُّونَُه ِت ٱللَّ
ۡ
ۦ فََسـوَۡف يَأ يَۡرتَـدَّ ِمنُكۡم َعن دِينِهِ

  ِ ِٱللَّ ِعزَّةٍ َعَ ٱۡلَكٰفِرِيَن يَُجِٰهُدوَن ِف َسـبِيِل ٱللَّ
َ
ذِلَّـٍة َعَ ٱلُۡمۡؤِمنِـَن أ

َ
ِعزَّةٍ َعَ ٱۡلَكٰفِرِيَن يَُجِٰهُدوَن ِف َسـبِيِل أ

َ
ذِلَّـٍة َعَ ٱلُۡمۡؤِمنِـَن أ

َ
أ

ُ َوِٰسٌع  َوِٰسٌع  َُوٱللَّ ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشـآءُۚ  يُۡؤتِيهِ َمن يََشـآءُۚ َوٱللَّ ِٱللَّ َوَل َيَافُوَن لَوَۡمَة َلٓئِٖمۚ َذٰلَِك فَۡضُل َوَل َيَافُوَن لَوَۡمَة َلٓئِٖمۚ َذٰلَِك فَۡضُل ٱللَّ
ِيَن يُقِيُموَن  ِيـَن ءَاَمُنواْ ٱلَّ ۥ وَٱلَّ ِيَن يُقِيُموَن  َورَُسـوُلُ ِيـَن ءَاَمُنواْ ٱلَّ ۥ وَٱلَّ ُ َورَُسـوُلُ ُٱللَّ َما َوِلُُّكُم ٱللَّ َما َوِلُُّكُم إِنَّ َعلِيٌم َعلِيٌم ٥٤٥٤  إِنَّ
َ َورَُسـوَلُۥ  َورَُسـوَلُۥ  َٱللَّ لَـوٰةَ َوُيۡؤتُوَن ٱلزََّكوٰةَ وَُهـۡم َرٰكُِعوَن ٥٥٥٥ وََمن َيَتَولَّ  وََمن َيَتَولَّ ٱللَّ لَـوٰةَ َوُيۡؤتُوَن ٱلزََّكوٰةَ وَُهـۡم َرٰكُِعوَن ٱلصَّ ٱلصَّ
ِيَن ءَاَمُنواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ِيَن ءَاَمُنواْ  َيٰٓ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ِ ُهُم ٱۡلَغٰلُِبوَن  ُهُم ٱۡلَغٰلُِبوَن ٥٦٥٦ َيٰٓ ِٱللَّ ِيـَن ءَاَمُنواْ فَإِنَّ ِحـزَۡب ٱللَّ ِيـَن ءَاَمُنواْ فَإِنَّ ِحـزَۡب وَٱلَّ وَٱلَّ

وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب 
ُ
ِيَن أ َُذواْ دِيَنُكۡم ُهُزٗوا َولَعِٗبا ّمَِن ٱلَّ ِيَن ٱتَّ وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب َل َتتَِّخُذواْ ٱلَّ
ُ
ِيَن أ َُذواْ دِيَنُكۡم ُهُزٗوا َولَعِٗبا ّمَِن ٱلَّ ِيَن ٱتَّ َل َتتَِّخُذواْ ٱلَّ

ۡؤِمنَِن ٥٧٥٧   ۡؤِمنَِن  إِن ُكنُتـم مُّ َ إِن ُكنُتـم مُّ َٱللَّ ۡوِلَـآءَۚ وَٱتَُّقـواْ ٱللَّ
َ
ـاَر أ ۡوِلَـآءَۚ وَٱتَُّقـواْ ِمـن َقۡبلُِكـۡم وَٱۡلُكفَّ
َ
ـاَر أ ِمـن َقۡبلُِكـۡم وَٱۡلُكفَّ

خصائص أمیراملؤمني؟ع؟ وشیعته خصائص أمیراملؤمني؟ع؟ وشیعته 5454

یيخ: اّن ثالثية ارتيدوا و ادعوا النبوة عیل عهد رسيول اهلل؟ص؟ بعد أن  قيال أهيل السيیر والتار
آمنيوا بيه. األول األسيود العنييس، تنبيأ يف الیمين و أخيرج عميال رسيول اهلل؟ص؟ مهنيا و لکنيه 
ُقتيل قبيل وفياة النيي؟ص؟ الثـان مسيیلمة الکيذاب ادعيی النبوة و کتيب إیل حممد؟ص؟: »من 
یك معيك يف األمير و األرض  مسيیلمة رسيول اهلل إیل حمميد رسيول اهلل، أميا بعيد فيإين شير
یليد، ادعيی النبيوة، مث  . الثالـث طلحية بين خو بيننيا مناصفية«، و ُقتيل يف عهيد أيب بکير

عاد و أسيلم.

ِئَرة السوء: املصیبة من مصائب 
ٓ
َدا

کميا  بالنياس  حتیيط  الييت  الدهير 
 
ٓ
َما مبيا يف داخلهيا.  الدائيرة  حتیيط 
مين  ْنُفِسيِهْم 

َ
أ يِف  أخفيوا   :

ْ
وا َسّرُ

َ
أ

م:  ِنِ
مَيٰ

َ
أ َجهَد  النفياق.  و  الشيك 

أهنيم أکيدوا القسيم و وثقوهيا بيکل 
ٍة 

َّ
ِذل

َ
أ التوثیيق.  و  التأکیيد  ألفياظ 

علهييم  عاطفيون  ٱمُلؤِمِنَي:   
َ

َعی
قلوهبيم  تفیيض  هليم،  متواضعيون 
 

َ
َعی ٍة  ِعّزَ

َ
أ هبيم.  شيفقة  و  حنيوا 

نفسيه  الوقيت  أهنيم يف  ِفِريَن: 
َٰ

ٱلک
ینظيرون  الکافريين،  عيیل  أشيداء 
إلهييم نظيرة العزييز الغاليب، ال نظرة 
ال   : ِٓئٖ َ

ال وَمَة 
َ
ل اخلانيع.  الضعیيف 

خيافون لوما قط من أي المئ کائنا 
من کان. ألن خشيیهتم لیسيت إال 
الوالیية.  ُم: 

ُ
ک َوِلّيُ مين اهلل وحيده. 

: یتخذهيم أولیياء ليه. ِحزَب 
َّ

َيَتَول
ِعبا: 

َ
َول ُهُزوا  بياهلل.  املربوطيني  ٱهَّلِل: 

اختيذوا ميادة لسيخریهتم و موضعيا 
لعبهثم و هلوهم.
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األوصاف اخلمسة املذکورة يف اآلیة ألمیراملؤمنني؟ع؟ و هي:
<: و حيب اهلل لعبيده أن يرفيع مين شيأنه غيدا و ینعيم علیيه باجلنيان و  �� ���� ���� �� � �� ْ��و� ه� ���� �� � ��< .1
هبيم بالعطياء و بالصيالة و اليزکاة و اجلهياد و  الرضيوان، أميا حيب العبيد هلل فإهنيم یشيکرون ر
کراها بل طوعا  يزکون و جياهدون فاَن عطاءهم هذا، لیس جبرا علهيم و إ حني یصلون أو

و اختیارا ألنه نابع من حهبم هلل.
لإلمييان  تکيرمی  و  تقدیيس  املخليص  للمؤمين  التواضيع  ألّن   :> ��� �� ��� م� �أْ م�

ْ
�� ى�

�
ل ع� � ٍ��

��
� ���
أ�
�<  .2

و اإلخيالص، ال للفيراد و األشيخاص فقيط، و قيال تعيایل حینميا خياطيب نبیيه العظيمي: 
< )الشيعراء: 215(. و بدهيية اهنيم مل یسيتحقوا  ��� �� ��� م� �أْ م�

ْ
��� ��� �م� ك� ع� ���

������ ���
م� ��� ك� ��� � �� � �ح�

ْ�� ���
�ح�ْ >و�

هذه الکرامة إال باإلميان و اإلخالص هلل و لرسوله.
<: ألّن االستعالء علهيم استعالء للعقیدة و املبدأ، و نظیر هذه  ��� �� ر� �

ك����
ْ
ى���

�
ل �ع� ٍ�� ر��� � 

أ�
�< .3

ْ�< )الفتح: 29(. فهم أعزة علهيم صامدون  ه� ��� ْ�� � ��� ��� م� �� ��� ���
� ���
�
ک
ْ
ى���

�
ل �ع� ���

��� ���
أ�
اآلیة قوله تعایل: >�

ين بأفکارهم و غیر خائفني مهنم. أمامهم غیر متأثر
<: و کل عميل یسيد حاجية أو یدفيع ظالمية فهيو جهياد يف  ه�

��لل�� ل� �� ���
��� �ى�

��� و��� �� ��ه� �� � ��< .4
سبیل اهلل.

إال عنيد املحنية، فهيي  ٍ�<: ال یظهير االمييان عيیل حقیقتيه  ا�أ�
�
�ل ��� ْ�م�

�
�� ���� ���� � �� � ا���

�
ل �و� ه�

5. >�لل��
املحيك الصحیيح المييان املؤمين.. الّن انتماءهيم ایل املجتميع املسيلم یغنهييم عين االرتبياط 
بسائر الناس غیر املسلمني، فلذلك ال تؤثر فهيم الشائعات و الدعایات و ما يبثه املغرضون 

حول اهدافهم املقدسة.

الروايات

ِکِثنَي َو     ا يُه ِميَن الّنَ
َ
 َميْن َقاَتل

َ
ْصَحاُبيُه ِحينَي َقاَتيل

َ
ْؤِمِنينَي؟ع؟ َو أ ُ

ْ
ِمیُرامل

َ
قيال الصيادق؟ع؟: ُهيْم أ

اِرِقنَي. حباراألنوار، ج66، ص351 َ
ْ
َقاِسِطنَي َو امل

ْ
ال

يْم َو     ِ هّبِ
ىِن حِبُ َميَر

َ
ْقيَداُد َو أ ِ

ْ
ُبيو َذّرٍ َو امل

َ
َماُن َو أ

ْ
يْم َو َسيل ؟ع؟ ِمهْنُ  َعيیِلٌّ

َ
َنيا؟ َفَقيال

َ
ِهيْم ل مين ُهيْم مَسِّ

ج1، ص253 ْم. اخلصال،  ُ هّبُ ُه حُيِ
ّنَ
َ
ىِن أ ْخَبَر

َ
أ

َق اهلُل آَدَم؟ع؟. حبار األنوار: 10/154/68   
َ
 َيزالوا ُمسَتضَعِفنَي َقلیلنَي ُمنُذ َخل

َ
عنه؟ع؟: إّن أولیاَء اهلِل مل
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َ

َباِطل
ْ
 ِبِه َو ُيْزِهُق ال

ُ
ِق َو َيْعَمل َ  احلْ

َ
ِدی ِإیل ِذی هَيْ

َّ
؟ع؟: َفُهَو ال

ً
؟ص؟ َو َقد َذَکَر َعِلّيا یِبِّ

َعِن الّنَ

ج1، ص60 . اإلحتجاج،  مِئٍ
َ
ْوَمة ال

َ
ُخُذُه یِف اهلِل ل

ْ
 َتأ

َ
ی َعْنُه َو ال َو َيهْنَ

َغِديِر    
ْ
ا یِف َيْوِم ال ُه؟ع؟ َزاَر هِبَ ّنَ

َ
ِبيِه؟ع؟ َو َذَکَر أ

َ
َعْسَکِرّیِ َعْن أ

ْ
َسِن ْبِن َعیِلٍّ ال َ ٍد احلْ ّمَ ِب حُمَ

َ
َعْن أ

ِمیَرامُلؤِمِننَي؟ع؟... 
َ
ْيَك َييا أ

َ
ُم َعل

َ
يال يْه َو ُقل: ... الّسَ ُقّبَ

ْ
 َبياِب ال

َ
َرْدَت َذِليَك َفِقيْف َعيیل

َ
َفيِإَذا أ

ْ ُتْشِرْك 
َ
 َو مل

ً
َدی َبَدال ُ ْ َتْبِغ ِبالْ

َ
ْخِلُص ِلَطاَعة اهلِل، مل ُ ْدَحة اهلِل املْ ْخُصوُص مِبِ َ َك املْ ّنَ

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

َميَرُه ِبِإْظَهياِر َميا 
َ
َّ أ

ُ
يِه؟ص؟ ِفیيَك َدْعَوَتيُه مث  اْسيَتَجاَب ِلَنِبّيِ

َ
ّنَ اهلَل َتَعيایل

َ
 َو أ

ً
َحيدا

َ
يَك أ ّبِ ِبِعَبياَدة َر

� ْ�� ���م� ��� م�
آ
�� ��� �� � ��

��
���� ه� �� ��

أ�
��� �  َو ُهْم َکاِرُهوَن >��

ُ
 ِفیَك ِمْن َقْبل

َ
 اهلُل َتَعایل

َ
ْنَزل

َ
َقْد أ

َ
ِتِه... َو ل ّمَ

ُ
َك أِل

َ
ْوال

َ
أ

���<. حباراألنوار، ج97، ص363 ه�
��لل�� �ى�

��
أْ
� � ���

����ْ �� ���� �� � �� �� ��� ْ�� � ��ْ
�
ک ْ�� �م�

��� ْر��� � ��

    
َ

ُه، دامِئا َنشياُطُه و ُينِصيُت للَخیِر ِلَيعَمل
ُ
عنيه؟ع؟ _ يف ِصفياِت امُلؤِميِن _ : َتيراُه َبعیيدا َکَسيل

ُم بِه ِلَيفَخَر عیل ما ِسواُه. الکايف، ج2، ص230، ح1
َّ
بِه، و ال َيَتکل

يت َقَذَف يف ُقلوِب أصِفیاِئِه وأرواِح َمالِئَکِتِه وُسّکاِن     ّمَ
ُ
عنه؟ص؟: إذا أَحّبَ اهلُل َعبدا ِمن ا

ُه َشيفاَعٌة ِعنيَد اهلِل َيوَم الِقیاَمِة. 
َ
ُه ول

َ
َتيُه ِلُيِحّبيوُه، َفذِليَك امُلِحيّبُ َحّقيا، طوب ل ّبَ َعرِشيِه حَمَ

حبار األنوار: 70 / 24 / 23

شواهد وقصص

حیهبم وحیبونه: حديث الراية  
یدة، انه قال: کان رسيول اهلل؟ص؟ یعرض له وجع الشيقیقة فلما کان يوم خیبر أصابه  عن بر

ذلك و مل خيرج ایل الناس.
و إن أبيا بکير أخيذ الرایية و خيرج بالنياس. فقاتيل و قاتليوا و مل یکين يشءمث انصيرف و 
انصرفيوا. فأخذهيا عمير و خيرج و قاتيل و مين معيه و انصيرف و انصرفيوا و مل یصنعيوا شيیئا. 

فقال رسول اهلل؟ص؟:
ألعطیهنيا غيدا رجيال حييب اهلل و رسيوله و حيبيه اهلل و رسيوله کيرار غیير فيرار، یفتيح خیبير 
ف، 

ّ
(، فتخل

ً
يرارا  َوامْحِ

ً
هِتابا

ْ
عنيوة، و کان عييل؟ع؟ قيد رميد )داٌء ُيصیيُب الَعينْيَ َفُيْحيِدُث فهيا ال

فتطاول هلا مجاعة من الناس فلما أصبح أتاه عيل؟ع؟ و هو أرمد قد عصب عیل عینیه.
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فقال له رسول اهلل؟ص؟: مالك یا عيل؟
فقال قد رمدت یا رسول اهلل.

ة و ما رمد 
ّ
قال؟ص؟: ادن من، فدنا منه، فتفل يف عینیه، ففتحهما يف الوقت ما هبما عل

، فخيرج إلیيه  بعدهيا، فأعطياه الرایية فأخذهيا و علیيه جبية ارجيوان محيراء و قصيد إیل خیبير
مرحب صاحب احلصن و علیه درع و بيضة و هو يرجتز و یقول:

مرحب أين  خیبر  علمت  کييي اليييسيييالح بييطييل جمييربقييد  شييا
أطعن أحیانا و حینا أضرب

فأجابه عيل بن أيب طالب؟ع؟:
أّميييي حیدرة السندرةأنييا اليييذي مّسييتيين  کیل  بالسیف  کیلکم  أ

کلیث غابات شدید القصرة
صحیح البخاري 6: 191، صحیح مسلم 2: 324

 عند اهَّلل  
ً
 حبا

ُ
واهَّلل لعٌل اشّد

يْم  ِليِب َريِضَ اهلُل َعهْنُ ّطَ ُ ياُس ْبيُن َعْبيِد املْ َعّبَ
ْ
يِب ال

َ
َنيا َو أ

َ
ُکْنيُت أ  :

َ
ياِس َقيال َعّبَ

ْ
َعْبيِد اهلِل ْبيِن ال

َجاِلَسنْيِ ِعْنَد َرُسوِل اهلِل؟ص؟
َم َو َبِشيَر ِبِه َو َقاَم 

َ
يال  اهلِل؟ص؟ الّسَ

ُ
ْيِه َرُسيول

َ
َم َفَرّدَ َعل

َّ
يِب َطاِلٍب؟ع؟ َفَسيل

َ
 َعيِلُّ ْبُن أ

َ
ِإْذ َدَخل

یِنِه. َسُه َعْن مَيِ
َ
ْجل

َ
 َبنْيَ َعْيَنْيِه َو أ

َ
ل ْيِه َو اْعَتَنَقُه َو َقّبَ

َ
ِإل

 اهلِل؟
َ

ّبُ َهَذا َيا َرُسول ِ
ُ
 حت

َ
اُس أ َعّبَ

ْ
 ال

َ
َفَقال

 
َ

ِبيِه َو َجَعل
ْ
ٍ يِف ُصل

ِ َنيِيّ
ّ

يَة ُکل ّيَ  ُذّرِ
َ

يُه ِميّنِ ِإّنَ اهلَل َجَعيل
َ
 ل
ً
َشيّدُ ُحّبيا

َ
: َو اهلِل اهلُل أ  َييا َعيّمَ

َ
َقيال

ِب َهَذا. حبار األنوار، ج38، ص307
ْ
يِت يِف ُصل ّيَ ُذّرِ

أذلة عی املؤمني: وصف امیر املومني؟ع؟  
 اإلميام: کان فینيا کأحدنيا 

ً
قيال صعصعية بين صوحيان و غیيره مين شيیعته و أصحابيه واصفيا

لني جانب و شيدة تواضع و سيهولة قیاد و کنا هنابه مهابة األسيیر املربوط للسيیاف الواقف 
عیل رأسه.

یة لقیس بن سعد بن عبادة اخلزرجي من أصحاب الرسول؟ص؟ واإلمام عيّل:  و قال معاو
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( بشا )َحَسُن اخُللق( ذا فکاهة )متبسم(.  رحم اهلل أبا حسن فلقد کان هشا )خفیفا ایل اخلیر
یة فقال: ... أما واهلل لقد کان مع تلك الفکاهة والطالقة، أهیب من  فعلم قیس مراد معاو
ذي لبدتني قد مسه الطوی؛ وتلك هیبة التقوی، ولیس کما هيابك طغام أهل الشام. شرح 

ج1، ص25 هنج البالغة البن أيب احلدید، 

کانت ضرباته وترا   ين:  أعزة عی الکافر
قال بن ايب احلدید: و أما الشجاعة فإنه أنی الناس فهيا ذکر من کان قبله و حما اسم من 
یيأيت بعيده و مقاماتيه يف احليرب مشيهورة یضيرب هبيا األمثال إیل يوم القیامة و هو الشيجاع 
الذي ما فر قط و ال ارتاع من کتیبة و ال بارز أحدا إال قتله و ال ضرب ضربة قط فاحتاجت 

األویل إیل ثانیة و يف احلدیث:
یح النياس مين احليرب بقتيل  یية إیل املبيارزة لیسيتر باتيه وتيرا و مليا دعيا معاو کانيت ضر
یة ما غششتن منذ نصحتن إال الیوم أ تأمرين  أحدمها قال له عمرو لقد أنصفك فقال معاو

مببارزة أيب احلسن و أنت تعلم أنه الشجاع املطرق أراك طمعت يف إمارة الشام بعدي
و کانت العرب تفتخر بوقوفها يف احلرب يف مقابلته مهنا قول أخت عمرو بن عبد ود ترثیه:

قاتله غیر  عمرو  قاتل  کييان  بکیته ما أقام الّروح يف جسدیلو 
البلدلييکيين قيياتييلييه مييين ال نييظييیيير له بيضة  أبييوه  یدعی  کان  و 

ج1، ص20 شرح هنج البالغة البن أيب احلدید، 

حّية الوادي و األسد العادي  
یيت عهنيا و ليو أمکنيت الفرصية 

ّ
قيال أمیير املؤمنيني؟ع؟: ليو تظاهيرت العيرب عيیل قتيايل مليا ول

ید منکم و اهلل أن تشيجروه بالرماح  یة يوم صّفني: أر من رقاهبا لسيارعت إلهيا؛ و قال معاو
یة إذ کنت تأمرنا بقتل  یح العباد و البالد منه، قال مروان: و اهلل لقد ثقلنا علیك یا معاو فتر
حّية الوادي و األسد العادي، و هنض مغضبا فأنشأ الولید بن عقبة أشعارا يف ذلك مهنا:

واد بيييطييين  حبييييّييييية  تييياميييرنيييا  یييينييياح لييينيييا بييييه أسيييييد مييهييیييبأ 
رقييابکيييييييأّن اخلييييلييييق مّلييييييا عيييایييينيييوه هلييم  لیس  الّنقع  خييالل 

ر أحد بفراره من عيّل بن أيب طالب؟ع؟. فقال عمرو: و اهلل ما ُيعَيّ
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یة مبّشيرا فقال: اّن  و مّليا نعيي بقتيل أمیير املؤمنيني؟ع؟ دخيل عمرو بين العاص عیل معاو
یة: األسد املفترش ذراعیه بالعراق الق شعوبه فقال معاو

ال حذر.قل للرانب تربع حیثما سلکت للّظباء بال خوف و  و 
سفینة البحار، ج4، ص398

جياهدون ف سبیل اهَّلل  
إن الني؟ص؟ کان جالسا مع بعض أصحابه، فنظروا إیل شاب ذي جلد و قوة.

یح هذا لو کان شبابه و جلده يف سبیل اهلل. فقالوا: و
فقيال؟ص؟: إن کان یسيعی عيیل نفسيه لیکفهيا عين املسيألة و یغنهييا عين النياس فهيو يف 
یة ضعاف لیغنهيم و یکفهيم فهو يف  ين ضعیفني أو ذر سبیل اهلل، و إن کان یسعی عیل أبو
سبیل اهلل، و إن کان یسعی تفاخرا و تکاثرا فهو يف سبیل الشیطان. املحّجة البیضاء، ج3، ص140

قصة حاطب بن أيب بلتعة  
ان حاطيب بين أيب بلتعية قيد أسيلم وهاجير إیل املدینية وکان عیاليه مبکية ،فکتبيوا إیل 
ید احلرب ، ودفع  حاطب یسيألونه عن احلرب؟ فکتب إلهيم حاطب أن رسيول اهلل ؟ص؟ ير
الکتاب إیل امرأة تسمی صفیة، فوضعته يف قروهنا ومرت فنزل جبرئیل عیل رسول اهلل ؟ص؟ 

وأخبره بذلك.
بيير بين العيوام يف طلهبيا فلحقوها ي فقيال هلا أمیر  فبعيث رسيول اهلل ؟ص؟ أمیير املؤمنيني والز
املؤمنني ؟ع؟ : أين الکتاب؟ فقالت : ما معي يشء، ففتشياها فلم جيدا معها شيیئا، فقال 
الزبير : ما نرى معها شیئا ، فقال أمیر املؤمنني ؟ع؟  : واهلل ما کذبنا رسول اهلل ؟ص؟ ، وال کذب 
رسيول اهلل ؟ص؟ عيیل جبرئیيل ..واهلل لتظهيرن الکتياب أو ألردن رأسيك إیل رسيول اهلل ؟ص؟ ، 
فقالت : تنحیا عن حی أخرجه، فأخرجت الکتاب من قروهنا فأخذه أمیر املؤمنني وجاء 

به إیل رسول اهلل ؟ص؟ .املیزان ج19 ص235
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ُهۡم قَوۡمٞ لَّ  نَّ
َ
َُذوَها ُهـُزٗوا َولَعِٗباۚ َذٰلِـَك بِأ لَـٰوةِ ٱتَّ ُهۡم قَوۡمٞ لَّ ِإَوذَا نَاَدۡيُتـۡم إَِل ٱلصَّ نَّ
َ
َُذوَها ُهـُزٗوا َولَعِٗباۚ َذٰلِـَك بِأ لَـٰوةِ ٱتَّ ِإَوذَا نَاَدۡيُتـۡم إَِل ٱلصَّ

ۡن ءَاَمنَّا 
َ
ٓ أ ۡهـَل ٱۡلِكَتِٰب َهۡل تَنقُِمـوَن ِمنَّـآ إِلَّ

َ
أ ۡن ءَاَمنَّا  قُۡل َيٰٓ

َ
ٓ أ ۡهـَل ٱۡلِكَتِٰب َهۡل تَنقُِمـوَن ِمنَّـآ إِلَّ

َ
أ َيۡعقِلُـوَن َيۡعقِلُـوَن ٥٨٥٨ قُۡل َيٰٓ

ۡكَثَُكۡم َفِٰسـُقوَن ٥٩٥٩  
َ
نَّ أ

َ
نزَِل ِمن َقۡبُل َوأ

ُ
نزَِل إَِلَۡنا وََمآ أ

ُ
ۡكَثَُكۡم َفِٰسـُقوَن  وََمآ أ

َ
نَّ أ

َ
نزَِل ِمن َقۡبُل َوأ

ُ
نزَِل إَِلَۡنا وََمآ أ

ُ
ِ وََمآ أ ِبِـٱللَّ بِـٱللَّ

  ُ ُٱللَّ ِۚ َمـن لََّعَنُه ۚ َمـن لََّعَنُه ٱللَّ ِٱللَّ ٖ ّمِن َذٰلِـَك َمُثوَبًة ِعنَد ٱللَّ نَّبُِئُكم بَِرّ
ُ
ٖ ّمِن َذٰلِـَك َمُثوَبًة ِعنَد قُـۡل َهـۡل أ نَّبُِئُكم بَِرّ
ُ
قُـۡل َهـۡل أ

ُٰغوَتۚ  ُٰغوَتۚ وََغِضـَب َعلَۡيهِ وََجَعـَل ِمۡنُهُم ٱۡلقِـَرَدةَ وَٱۡلََنازِيَر وََعَبـَد ٱلطَّ وََغِضـَب َعلَۡيهِ وََجَعـَل ِمۡنُهُم ٱۡلقِـَرَدةَ وَٱۡلََنازِيَر وََعَبـَد ٱلطَّ
ـبِيِل ٦٠٦٠ ِإَوذَا َجآءُوُكۡم  ِإَوذَا َجآءُوُكۡم  َضـلُّ َعن َسـوَآءِ ٱلسَّ

َ
َكٗنـا َوأ ٞ مَّ ْوَلٰٓئِـَك َشّ

ُ
ـبِيِل أ َضـلُّ َعن َسـوَآءِ ٱلسَّ

َ
َكٗنـا َوأ ٞ مَّ ْوَلٰٓئِـَك َشّ

ُ
أ

ۡعلَُم 
َ
ۡعلَُم  أ
َ
ُ أ ُوَٱللَّ قَالُـوٓاْ ءَاَمنَّا وَقَد دََّخلُواْ بِٱۡلُكۡفـرِ وَُهۡم قَۡد َخرَُجواْ بِـهِۦۚ قَالُـوٓاْ ءَاَمنَّا وَقَد دََّخلُواْ بِٱۡلُكۡفـرِ وَُهۡم قَۡد َخرَُجواْ بِـهِۦۚ وَٱللَّ

ثِۡم  ثِۡم  َوتَـَرٰى َكثِٗيا ّمِۡنُهـۡم يَُسٰـرُِعوَن ِف ٱۡلِ بَِمـا َكنُـواْ يَۡكُتُموَن بَِمـا َكنُـواْ يَۡكُتُموَن ٦١٦١ َوتَـَرٰى َكثِٗيا ّمِۡنُهـۡم يَُسٰـرُِعوَن ِف ٱۡلِ
ـۡحَتۚ َلِۡئـَس َما َكنُواْ َيۡعَملُـوَن ٦٢٦٢ لَۡوَل  لَۡوَل  ۡكلِِهُم ٱلسُّ

َ
ـۡحَتۚ َلِۡئـَس َما َكنُواْ َيۡعَملُـوَن وَٱۡلُعـۡدَوِٰن َوأ ۡكلِِهُم ٱلسُّ
َ
وَٱۡلُعـۡدَوِٰن َوأ

ـۡحَتۚ  ۡكلِِهُم ٱلسُّ
َ
ۡثَم َوأ ۡحَباُر َعن قَۡولِِهُم ٱۡلِ

َ
ٰنِيُّوَن وَٱۡل بَّ ـۡحَتۚ َيۡنَهىُٰهـُم ٱلرَّ ۡكلِِهُم ٱلسُّ

َ
ۡثَم َوأ ۡحَباُر َعن قَۡولِِهُم ٱۡلِ

َ
ٰنِيُّوَن وَٱۡل بَّ َيۡنَهىُٰهـُم ٱلرَّ

ِ َمۡغلُولٌَةۚ ُغلَّۡت  َمۡغلُولٌَةۚ ُغلَّۡت  ِٱللَّ َلِۡئَس َما َكنُواْ يَۡصَنُعـوَن َلِۡئَس َما َكنُواْ يَۡصَنُعـوَن ٦٣٦٣ وَقَالَِت ٱۡلَُهوُد يَُد  وَقَالَِت ٱۡلَُهوُد يَُد ٱللَّ
ْۘ بَۡل يََداهُ َمۡبُسـوَطَتاِن يُنفُِق َكۡيَف يََشـآُءۚ  يِۡديِهـۡم َولُعُِنـواْ بَِما قَالُوا

َ
ْۘ بَۡل يََداهُ َمۡبُسـوَطَتاِن يُنفُِق َكۡيَف يََشـآُءۚ أ يِۡديِهـۡم َولُعُِنـواْ بَِما قَالُوا
َ
أ

ۡلَقۡيَنا 
َ
ّبَِك ُطۡغَيٰٗنا َوُكۡفٗرۚا وَأ نزَِل إَِلَۡك ِمن رَّ

ُ
آ أ ۡلَقۡيَنا َولََيِيَدنَّ َكثِٗيا ّمِۡنُهم مَّ

َ
ّبَِك ُطۡغَيٰٗنا َوُكۡفٗرۚا وَأ نزَِل إَِلَۡك ِمن رَّ

ُ
آ أ َولََيِيَدنَّ َكثِٗيا ّمِۡنُهم مَّ

ۡوقَُدواْ نَاٗرا ّلِۡلَحرِۡب 
َ
ۡوقَُدواْ نَاٗرا ّلِۡلَحرِۡب بَۡيَنُهـُم ٱۡلَعَدَٰوةَ وَٱۡلَۡغَضـآءَ إَِلٰ يَوِۡم ٱۡلقَِيَٰمةِۚ ُكََّمآ أ
َ
بَۡيَنُهـُم ٱۡلَعَدَٰوةَ وَٱۡلَۡغَضـآءَ إَِلٰ يَوِۡم ٱۡلقَِيَٰمةِۚ ُكََّمآ أ

ُ َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡفِسِديَن  َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡفِسِديَن ٦٤٦٤   ُوَٱللَّ ۡرِض فََساٗداۚ وَٱللَّ
َ
ۡرِض فََساٗداۚ ۚ َويَۡسَعۡوَن ِف ٱۡل
َ
ۚ َويَۡسَعۡوَن ِف ٱۡل ُ ُٱللَّ َها ٱللَّ

َ
ۡطَفأ

َ
َها أ

َ
ۡطَفأ

َ
أ

آية الوالية آية الوالية 5555

إّن سورة املائدة تشتمل عیل قسم مهم من آیات الوالیة لکوهنا نزلت يف أواخر عمر الرسول 
خری إّن مسألة الوص واخللیفة تطرح بشکل طبیعي يف أواخر حیاة 

ُ
کرم؟ص؟، ومن جهة ا األ

کل قائد، وهلذا فإّن هذه السورة تتضمن آیات متعددة من آیات الوالیة و من اآلیات اليت 
 بوضوح عیل والیة أمیراملؤمنني عيل بن أيب طالب؟ع؟.

ّ
تدل

 عیل احلصر وعلیه فإّن ولیکم 
ّ

ا« تدل ��<: أّن کلمة »إنّ ��� م�
آ
�� ��� �� � ��

��
�� �و� ��

�
�� �� �� �و� ه�

��لل�� ��
�
ک ���� �� ��و� م�

���� >�إ�

، وهؤالء الثالثة عبارة عن: یفة ال غیر أهّيا املؤمنون هم الثالثة املذکورون يف هذه اآلیة الشر

طرييق  عين  هبيا  اإلعيالم  َناَديُت: 

: و تکرهيون و 
ٓ
ا األذان. َتنِقُموَن ِمّنَ

م: أخبرکم. َمُثوَبًة: 
ُ

ُئک َنّبِ
ُ
تعیبون. أ

ُغوَت: جعل مهنم  ـٰ جزاًء. َعَبَد ٱلّطَ

حَت:  ٱلّسُ کِلِهُم 
َ
أ العجيل.  عّبياد 

املحرميات.  سيائر  و  الرشيوة 

املخلصيني.  علمياء  وَن:  ِنّيُ ـٰ ّبَ ٱلّرَ

ٱهَّلِل  َيُد  الهييود.  علمياء  حَباُر: 
َ
ٱأل

خبیيل  انيه  یقصيدون  ٌة: 
َ
ول

ُ
َمغل

و  عهنيم  خیيره  ممسيك  علهييم، 

مانيع فضليه عين أن یصيل إلهييم 

االتسياع  عين  عطياءه  وحابيس 

إذ یشيتد حسيدهم  نا:  ُطغَيٰ هليم. 

فیطغون أکثر من قبل.
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 2. رسول اهلل؟ص؟ 3. الذين آمنوا
ّ

1. اهلل عّزوجل
فالطائفية الثالثية مين أولیياء اهلل املؤمنيني لیيس هيم مجیيع املؤمنيني بيل املؤمنيني الذيين 

.
ً
، وأن یکون إیتاء الزکاة يف حال الرکوع ثالثا

ً
يؤتون الزکاة ثانیا یقیمون الصالة أّواًل، و

يل هنا؟ سؤال: ما هو املراد من »الذين آمنوا« ف هذه اآلية؟ وما معین الو
يني نری أهنم مل یذکروا ملعىن الويل سوی اثنني أو  عندما نراجع کتب اللغة وکلمات اللغو
ثالث معان وعلیه فإّن سائر املعاين املذکورة هلذه الکلمة تعود إیل هذه املعاين الثالثة وهي:

1. »ويل« مبعىن ناصر والوالیة مبعىن النصرة
2ي »الويل« مبعىن القمّي وصاحب اإلختیار 

.
ً
3. أهنا تأيت مبعىن الصديق والرفیق و املعىن الثالث یعود للمعىن األّول أیضا

اإلنصياف یدعونيا إیل فهيم اليويل يف هيذه اآلیية مبعيىن القيمّي وصاحيب اختیيار ال مبعيىن 
الصديق والناصر ألّنه:

، أي حصر الويل للمؤمنني هبؤالء   عیل احلصر
ّ

ا« الواردة يف صدر اآلیة تدل أّواًل: کلمة »إنّ
الثالثية ال غیير، يف حيني أّنيه ليو کان امليراد مين کلمية اليويل مبعيىن الصدييق فيال معىن للحصر 
خيری غیير هيذه الطوائيف الثالثية املذکيورة يف اآلیة 

ُ
حینئيذ، ألّن مين الواضيح وجيود طوائيف ا

 إیل أنيه ليو کان کلمية »اليويل« مبعىن 
ً
ميکين أن یکونيوا مين أصدقياء وأنصيار املؤمنيني، مضافيا

ذين آمنوا« بأن یشيترط فهيم 
ّ
الصدييق أو الناصير فيال معيىن ليورود کل هيذه القیود لکلمة »ال

ون ميکهنم أن 
ّ
دفع الزکاة يف حال الرکوع ألن مجیع املؤمنني بل وغیر املؤمنني من الذين ال یصل

 عیل 
ّ

ا« اليت تدل یکونوا من أصدقاء املسيلمني، وعیل هذا األسياس فیسيتفاد من کلمة »إنّ
احلصر وکذلك القیود العدیدة لکلمة »الذين آمنوا« اهنا تعن شخص خاص ال کل املؤمنني.
� ه�
��لل�� ل�� �� ��� � ��� ْ�� م� ینة عیل املعىن املراد: >و� : أن اآلیة 56 من سورة املائدة هي اوضح قر

ً
ثانیا

> ���� ��� ���
� ع�
ْ
��� �� �ه� ه�

��لل�� ��� ر�ْ �ح�
���� �إ�
� ����� ��� م�

آ
�� ��� �� � ��

��
�� �و� ��

�
�� �� �� و�

 
ّ

 أّن اليويل يف هيذه اآلیية جياء مبعيىن اإلميام والقائيد والقيمّي، وکل
ً
والنتیجية یتّضيح جیيدا

من یقبل حکومة اهلل والرسيول والذين آمنوا، الذين تتوفر فهيم الشيرائط املذکورة يف اآلیة 
یفة هم الغالبون واملنتصرون. الشر

يفة   ذين آمنوا« ف اآلية الشر
ّ
مصداق »ال

 باإلمجياع واتفياق مجیيع علمياء اإلسيالم عيیل أّن اإلميام 
ّ

عيیل هيذا األسياس فهيذه اآلیية تيدل
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خـری فـإّن مجلـة »والذيـن آمنـوا« ال 
ُ
يفة ومـن جهـة ا عـي؟ع؟ هـو املصـداق هلـذه اآليـة الشـر

تتحّمل سوی مصداق واحد وليس هذا املصداق سوی عّي بن أيب طالب؟ع؟.

شأن النزول  
 

ٌ
 سـاِئل

َ
ل

َ
، َفَسـأ ْهِر

ُ
 َصالَة الّظ

ً
ْيـُت َمـَع َرُسـوِل اهلِل؟ص؟ َيْومـا

َّ
: َصل

َ
عـن أيب ذّر الغفـاري قـال: قـال

ُت 
ْ
ل
َ
ّنِ َسـأ

َ
ُهّمَ اْشـَهْد ا

ّ
: »الل

َ
ـماِء َوَقال  الّسَ

َ
 َيَدُه إل

ُ
َحٌد َفَرَفَع الّسـاِئل

َ
ْم ُيْعِطِه أ

َ
ْسـِجِد َفل َ ِف الْ

ُيْمـی 
ْ
ْنِصـِرِه ال ْيـِه ِبِ

َ
ْوَمـأ إل

َ
، َفأ

ً
ِكعـا !« َوَعـِيٌّ َكاَن را

ً
َحـٌد َشـْيئا

َ
ْعطـاِن أ

َ
ـا أ

َ
ُسـوِل ف ِف َمْسـِجِد الّرَ

ِخي 
َ
ُهـّمَ ِاّنَ أ

َّ
؟ص؟: الل

َ
؟ص؟ َفقال ِبُّ ـْرأی الّنَ َ ِبَ ـاتَ

ْ
َخـَذ ال

َ
 َحـّی أ

ُ
 الّسـاِئل

َ
ْقَبـل

َ
ٌ َفأ َوَكاَن ِفهيـا َخـاتَ

ُهوا  �قَ �فْ َ ِ�ي * �ي
َد�قً ِم�فْ ِلَسا�ف ْل ُع�قْ

ُ
ْمِر�ي * َواْحل

أَ
ْر ِل�ي ا ّسِ َ َرْح ِل�ي َصْدِر�ي * َو�ي ْ ِ ا�ش

: >َر�بّ
َ

َك َفقال
َ
ل
َ
ُمویس سأ

ـَت 
ْ
ْنَزل

َ
< َفأ ْمِر�ي

أَ
ِ�ي ا

ُه �ف
ْ
ِرك ْ �ش

أَ
ِر�ي * َوا رفْ

أَ
ِه ا ُدْد �بِ ْ �ي * ا�ش �فِ

أَ
ْهِل�ي * َهاُرو�فَ ا

أَ
ًرا ِم�فْ ا �ي ِ رف َعْل ِل�ي َو ْ ْوِل�ي * َوا�ب �قَ

َك  َك َوَصِفّيُ ٌد َنِبّيُ ّمَ َنـا ُمَ
َ
ُهـّمَ َوأ

ّ
ًا< الل َطا�ف

ْ
َما ُ�ل

ُ
ك

َ
َعُل ل ْ �ب

َك َو�فَ �ي �فِ
أَ
ا َدَك �بِ  َع�فُ

ُ
ّد ُ سش : >َ��فَ

ً
 ناِطقـا

ً
ُقْرآنـا

ْشـُدْد ِبـِه َظْهِري. 
ُ
، ا

ً
ْهِي، َعِلّيا

َ
 ِمْن أ

ً
يـرا ِز  ِلـي َو

ْ
ْمـِري َواْجَعـل

َ
ـْر ِلـي أ َيّسِ َفاْشـَرْح ِلـي َصـْدِري َو

ُد: ِإْقَرأ  ّمَ : يا ُمَ
َ

، َفقال
ُ

 ِجْبَرئيل
َ

َكِلَمِة َحّیَ َنَزل
ْ
 اهلِل؟ص؟ ِهِذه ال

ُ
َّ َرُسول تَ

َ
: َفَواهلِل َما أ ُبو َذر

َ
 أ

َ
َقال

ُه...<. تفسير األمثل، ج4، ص45
ُ
َرُ�ول ُم اهلُل َو

ُ
ك ما َوِل�يُّ

�فَّ >اإِ

شهبات واشكاالت  
كثير و مبطل للصالة اإلشكال األّول: إعطاء اخلامت فعل 

اجلـواب: أّواًل: إّن فعـل الكثيـر يطلـق عـی أداء أعمـال كثيـرة حبيـث خارجـة عـن هيئـة 
 كأن يقـوم شـخص ف أثنـاء الصالة وبسـبب مساعه لبـر مفرح بالتصفيق 

ّ
الصـالة للمصـي

ميتلكه اهلياج وأمثال ذلك، وأما أن يشـير إل السـائل واملسـكني ليأخذ خامته من  والقفز و
!؟ يده حبيث إّن اإلمام نفسه مل خيرج الات من يده، فهل يقع ذلك ف دائرة الفعل الكثير

 بأن 
ّ

يفة تبيح للمصي  ف حني أّن الروايات الشر
ً
كيف يكون مثل هذا العمل فعاًل كثيرا

يستمر ف صالته؟ ولو أنه واجه  يغسل أنفه فيما لو خرج الدم منه باملاء ف أثناء الصالة و
 عی مقربة منه جاز له قتله واالستمرار ف الصالة.

ً
 خطرا

ً
حيوانا

 ألّن اهلل تعـال مـدح اإلمـام 
ً
: إّن أمثـال هـذه احلجـج واملعاذيـر تـرد عـی اهلل أيضـا

ً
ثانيـا

 عی بطـالن الصالة فهل أّن 
ً
عـّي؟ع؟ ف هـذه اآليـة عـی عملـه، فلـو كان ذلـك العمل باعثا
ينزل ف حّقه آية من القرآن؟ يثين عليه و اهلل تعال ميدحه و
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االشکال الثان: تنایف االعطاء مع حضور القلب ف الصاة ألمیراملؤمني؟ع؟
: إن السيائل بعيد أن تلکيه الیيأس مين احلصيول عيیل مسياعدة األصحياب 

ً
اجلـواب أّوال

ُهيّمَ أشيهد....« وعلیيه فيإّن هيذا اليکالم 
ّ
توجيه إیل اهلل تعيایل بالشيکایة وشيرع بالقيول »الل

وذکير اسيم اهلل ألفيت نظير اإلميام عييّل إیل وجيود السيائل، وهيذا ال یتقاطيع ميع حضيور قلبيه 
واستغراقه يف عامل العبودیة يف الصالة.

 إیل ذليك أال یعقيل أن یسيمع املأميوم يف صيالة اجلماعية صيوت املکّبر أو صوت 
ً
مضافيا

إذا مل یکين یسيمع ذليك فکیيف ميکنيه االقتيداء بيه يف  اإلميام لیتابعيه يف أعميال الصيالة؟ 
 صالة مجاعة؟

ّ
إذا کان یسمع فهل یعن هذا أن حضور القلب غیر ممکن يف کل الصالة؟ و

ثانیا: أال یکون مساع صوت املظلوم وحل مشيکلته حّی يف أثناء الصالة من العبادة؟ 
یأيت هبا من دون  فليو کان هيذا العميل عبيادة فاإلميام عيّل؟ع؟ قد یسيتغرق يف هذه العبادة و

أن یکون هناك إشکال يف البني بل هي عبادة ضمن عبادة.
الشکال الثالث: ملاذا تعود الضمائر ف اآلية إیل اجلمع؟

کعون ذين 4. یقیمون 5. يؤتون 6. هم 7. را
ّ
ذين 2. آمنوا 3. ال

َّ
1. ال

ين مين أهيل السيّنة قيد أجابيوا عيیل هيذا اإلشيکال فالفخر  اجلـواب: إّن العلمياء واملفّسير
 عیل املفرد لالحترام وعیل 

ً
الرازي یقول يف اجلواب عیل هذا السؤال: إّن اجلمع یطلق أحیانا

سبیل التعظمي واآلیة مورد البحث من هذا القبیل.
: هنياك ميوارد کثیيرة وردت يف القيرآن الکيرمی واسيتعملت فهييا صیغية اجلميع للمفيرد 

ً
ثانیيا

وکمثال عیل ذلك نکتيف بذکر موردين مهنا:
� ك� ا�� � ���� �م� ْع�� � ��� ْ�� �م� �� �� ���� ك�

ا���� ��� ْ�� م� الف( یقول تعایل يف اآلیة 61 من سورة آل عمران: >���
>����ْ

�
ک �� ��� ْ��

أ�
� ��و� � �� �� ��� ْ��

أ�
� ْ��و�

�
ك ��� �� ��� ��و� � �� ��� �� ��� ْ��و�

�
ك ��� � �� ْ ��

أ�
� ��و� � �� ��� � �� ْ ��

أ�
�� ْ�ع� ������ْ

�
�� ع� ْل���� ��� ���� ��

ْ
ل ع�

ْ
��� ��� م�

��ْ ه� �� �
��� ���� � ����

� ���
ٌ�� ر� ْ��م� ه� ����

�
ل ���� �ى�

��� ��� �� � ��
��
���� ر� ��� ب( نقيرأ يف اآلیية 52 مين سيورة املائيدة: >���

���< وهي يف شأن عبداهلل بن أيب ٌ�� ر� �����أ� �� ��� �� ��
���� ْ��

أ
��� �� ْ��

���� ����
�
�� ��� � ��

الشکال الرابع: ماذا تعين والية المام عّل؟ع؟ ف حیاة النيب؟ص؟؟
اجلواب: وجواب هذا اإلشکال واضح ألن والیة الويل والوص واخللیفة تکون بالقّوة ال 
ّيا الذي  یفة حیث إّن زکر  فإّن هذا املطلب موجود ضمن سیاق اآلیة الشر

ً
بالفعل، وأساسا

طلب من اهلل تعایل الويل والوارث واستجاب اهلل تعایل لطلبه وأعطاه حيیي وهو حي.
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آ
ر��

���
� ��ع
ل�

��� ��
� �
�د

م��
��
� � ��
ل ��
� ���
�� �
آ�� �

��� �� ـ� ��أ ���م�
��� ��� �� � ر��

�
���ک ���

آ
ر� ������������� ر� � ����

119

ۡرنَا َعۡنُهۡم َسّيِـَٔاتِِهۡم  َقۡواْ لََكفَّ ۡهَل ٱۡلِكَتِٰب َءاَمُنواْ َوٱتَّ
َ
نَّ أ

َ
ۡرنَا َعۡنُهۡم َسّيِـَٔاتِِهۡم َولَۡو أ َقۡواْ لََكفَّ ۡهَل ٱۡلِكَتِٰب َءاَمُنواْ َوٱتَّ

َ
نَّ أ

َ
َولَۡو أ

قَاُمـواْ ٱلَّۡوَرىَٰة 
َ
ُهۡم أ نَّ

َ
قَاُمـواْ ٱلَّۡوَرىَٰة  َولَۡو أ

َ
ُهۡم أ نَّ

َ
ِٰت ٱلَّعِيـِم ٦٥٦٥ َولَۡو أ ۡدَخۡلَنُٰهـۡم َجنَّ

َ
ِٰت ٱلَّعِيـِم َوَل ۡدَخۡلَنُٰهـۡم َجنَّ
َ
َوَل

َكلُـواْ ِمن فَۡوقِِهۡم 
َ
ّبِِهۡم َل نزَِل إَِلِۡهم ّمِـن رَّ

ُ
جِنيـَل َوَمـآ أ َكلُـواْ ِمن فَۡوقِِهۡم َوٱۡلِ

َ
ّبِِهۡم َل نزَِل إَِلِۡهم ّمِـن رَّ

ُ
جِنيـَل َوَمـآ أ َوٱۡلِ

ۡقَتِصَدةۖٞ َوَكثِيٞ ّمِۡنُهۡم َسـآَء  ةٞ مُّ مَّ
ُ
رُۡجلِِهۚم ّمِۡنُهۡم أ

َ
ۡقَتِصَدةۖٞ َوَكثِيٞ ّمِۡنُهۡم َسـآَء َوِمـن َتۡـِت أ ةٞ مُّ مَّ

ُ
رُۡجلِِهۚم ّمِۡنُهۡم أ

َ
َوِمـن َتۡـِت أ

نـزَِل إَِلَۡك ِمن 
ُ
َها ٱلرَُّسـوُل بَّلِۡغ َمآ أ يُّ

َ
أ نـزَِل إَِلَۡك ِمن ۞َيٰٓ

ُ
َها ٱلرَُّسـوُل بَّلِۡغ َمآ أ يُّ

َ
أ َمـا َيۡعَملُوَن َمـا َيۡعَملُوَن ٦٦٦٦  ۞َيٰٓ

ُ َيۡعِصُمَك ِمَن  َيۡعِصُمَك ِمَن  َُوٱللَّ َّۡم َتۡفَعۡل َفَما بَلَّۡغَت رَِساَلَُهۥۚ َوٱللَّ ّبَِكۖ ِإَون ل َّۡم َتۡفَعۡل َفَما بَلَّۡغَت رَِساَلَُهۥۚ رَّ ّبَِكۖ ِإَون ل رَّ
ۡهَل 

َ
أ ۡهَل قُۡل َيٰٓ
َ
أ َ َل َيۡهـِدي ٱۡلَقوَۡم ٱۡلَكٰفِرِيـَن  َل َيۡهـِدي ٱۡلَقوَۡم ٱۡلَكٰفِرِيـَن ٦٧٦٧  قُۡل َيٰٓ َٱللَّ اِسۗ إِنَّ ٱللَّ اِسۗ إِنَّ ٱلَـّ ٱلَـّ

جِنيَل  ٰ تُقِيُمواْ ٱلَّۡوَرىٰـَة َوٱۡلِ ٍء َحيَّ ٰ َشۡ جِنيَل ٱۡلِكَتٰـِب لَۡسـُتۡم َعَ ٰ تُقِيُمواْ ٱلَّۡوَرىٰـَة َوٱۡلِ ٍء َحيَّ ٰ َشۡ ٱۡلِكَتٰـِب لَۡسـُتۡم َعَ
آ  ّبُِكـۡمۗ َولََيِيَدنَّ َكثِـٗيا ّمِۡنُهم مَّ نـزَِل إَِلُۡكم ّمِن رَّ

ُ
آ َوَمـآ أ ّبُِكـۡمۗ َولََيِيَدنَّ َكثِـٗيا ّمِۡنُهم مَّ نـزَِل إَِلُۡكم ّمِن رَّ
ُ
َوَمـآ أ

َس َعَ ٱۡلَقوِۡم 
ۡ
ّبِـَك ُطۡغَيٰٗنا َوُكۡفٗراۖ فََل تَـأ نـزَِل إَِلۡـَك ِمن رَّ

ُ
َس َعَ ٱۡلَقوِۡم أ

ۡ
ّبِـَك ُطۡغَيٰٗنا َوُكۡفٗراۖ فََل تَـأ نـزَِل إَِلۡـَك ِمن رَّ

ُ
أ

ٰبِـُٔـوَن  ِيَن َهاُدواْ َوٱلصَّ ِيـَن َءاَمُنواْ َوٱلَّ ٰبِـُٔـوَن  إِنَّ ٱلَّ ِيَن َهاُدواْ َوٱلصَّ ِيـَن َءاَمُنواْ َوٱلَّ ٱۡلَكٰفِرِيـَن ٱۡلَكٰفِرِيـَن ٦٨٦٨ إِنَّ ٱلَّ
ِ َوٱۡلَوِۡم ٱٓأۡلِخـرِ وََعِمَل َصٰلِٗحا  َوٱۡلَوِۡم ٱٓأۡلِخـرِ وََعِمَل َصٰلِٗحا  ِبِـٱللَّ َوٱلََّصٰـَرٰى َمـۡن َءاَمَن َوٱلََّصٰـَرٰى َمـۡن َءاَمَن بِـٱللَّ
َخۡذنَا ِميَثَٰق 

َ
َخۡذنَا ِميَثَٰق  لََقۡد أ
َ
فَـَل َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَل ُهۡم َيَۡزنُـوَن فَـَل َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَل ُهۡم َيَۡزنُـوَن ٦٩٦٩ لََقۡد أ

رَۡسـۡلَنآ إَِلِۡهۡم رُُسـٗلۖ ُكََّما َجآَءُهۡم رَُسـوُلۢ 
َ
ٰٓءِيَل َوأ رَۡسـۡلَنآ إَِلِۡهۡم رُُسـٗلۖ ُكََّما َجآَءُهۡم رَُسـوُلۢ بَـِيٓ إِۡسـَر
َ
ٰٓءِيَل َوأ بَـِيٓ إِۡسـَر

بُواْ َوفَرِيٗقـا َيۡقُتلُوَن ٧٠٧٠   نُفُسـُهۡم فَرِيٗقـا َكذَّ
َ
بُواْ َوفَرِيٗقـا َيۡقُتلُوَن بَِمـا َل َتۡهَوىٰٓ أ نُفُسـُهۡم فَرِيٗقـا َكذَّ
َ
بَِمـا َل َتۡهَوىٰٓ أ

6767 ) ( آية التبلیغ )ما حدث قبل الغدير آية التبلیغ )ما حدث قبل الغدير

وقيد ييری البعيض: أّن هيذه اآلیة تضمنت هتدیدا للرسيول؟ص؟ 
بيه،  نفسيه، بالعيذاب والعقياب إن مل يبليغ ميا أنيزل إلیيه مين ر
ويف بعيض الروایيات: أنيه؟ص؟ قيد ذکير ذليك يف خطبتيه للناس 

. يوم الغدير
جه لفئات من الناس  ولکننا نقول: إّن الهتدید احلقیيق ُمّوَ
کميا صيرح هيو نفسيه؟ص؟ بذليك ومل  کان خيشياها الرسيول؟ص؟، 

وَرٰيَة:  ٱلّتَ  
ْ
َقاُموا

َ
أ حمونيا.  رَنا: 

َ
ّف

َ
ک

َ
ل

بشيارات  مين  فهيميا  مبيا  العميل 
ميا  تنفیيذ  و  النيي؟ص؟  بصيدق 
اشيتمال علیيه مين أحيکام أیدهتيا 
 ِمن َفوِقِهم 

ْ
وا

ُ
َکل

َ َ
تعاليمي اإلسيالم. أل

اخلیير  ُهيم  لعّمَ رُجِلِهم: 
َ
أ ِت 

َ
َوِمن ت

و اليرزق مين کل جهة بأن تعطهيم 
السيماء مطرهيا و برکهتيا و تعطهييم 
األرض نباهتيا و خیرهيا، فیعیشيوا 
يف رغيد مين العیيش و يف بسيطة 
معتدلية،  قَتِصَدة:  ّمُ اليرزق.  مين 
غَت 

َّ
َبل َما  یقصيروا.  مل  و  یغاليوا  مل 

َتُه: فکأنيك مل تيؤد شيیئا مهنيا 
َ
ِرَسال

هيا. 
ّ
کل إذ کتميان بعضهيا ککتميان 

 ٰ َ
َعی سُت 

َ
ل حيفظيك.  َيعِصُمَك: 

َشٍء: فیه ما فیه من االستخفاف 
هبيم، و الهتويين مين شيأهنم، أی: 
ألبتية  بيه  یعتيد  عيیل يشء  لسيمت 
تؤمنيوا  مل  ميادام  الديين  أمير  مين 
برسيول اهلل؟ص؟. َتأَس: األیس هيو 
احلزن اي ال تتأسف والحتزن عیل 
الهييود.   :

ْ
َهاُدوا الکافريين.  القيوم 

وَن: مجع صائب و هو اخلارج  ـُٔ ِب ـٰ ٱلّصَ
هبيم  امليراد  و  ديين  إیل  ديين  مين 
قيوم یعبدون املالئکية أو الکواکب 
و يزعميون أهنيم عيیل ديين صيائب 
َری: مجع  َصٰ بن شيیث بين آدم. ٱلّنَ
نصيران مبعيىن نصيراين قیيل مسيوا 
أنصيار  أهنيم  ادعيوا  ألهنيم  بذليك 
خياليف  مبيا   : َتَوٰیٓ  

َ
ال عیيی؟ع؟. 

َفِريقا:  هواهيم و یضياد شيهواهتم. 
مجاعة من الرُسل.
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یکين النيي؟ص؟ ممتنعيا عين اإلبيالغ ولکنيه کان ممنوعيا منيه، فالهتدیيد ليه _ إن کان _ فإنيا هو 
من باب: »إیاك أعن وامسعي یا جارة«.

الثابتية  واآلثيار  بالنصيوص  طافحية  یيخ، جيدهيا  والتار احلدیيث  کتيب  يراجيع  مين  إّن 
والصحیحية، الدالية عيیل إمامية عييل أمیير املؤمنيني علیيه الصيالة والسيالم، ولسيوف جييد 
أیضيا: أّن النيي؟ص؟ قيد اسيتخدم يف سيبیل حتقیيق هيذا اهليدف خمتليف الطيرق واألسيالیب 
حيا، إثباتا ونفیا وترغیبا وترهیبا، إیل غیر  حيا وتلو یة وشی املضامني: فعال وقوال، تصر التعبیر

ذلك مما یکاد ال ميکن حصره، يف تنوعه ويف مناسباته.
لکيي نتعيرف عيیل احَليَدث اليذي سيبق قضیية الغديير لسيوف ميکننيا مين أن نسيتوضح 

.> ���
������� ��� �م� ك� م� ْع�� ���� ه�

�لل�� جانبا من املغزی العمیق الذي ُيمِكن يف قوله تعایل: >و�
القيرآن الکيرمی ُيفصيح لنيا عين وجيود فئات مين الناس، کانت تقف يف وجه الرسيول؟ص؟ 
إقامة احلجة فهيا، حی احتاج؟ص؟ إیل طلب العصمة  مباشرة وتنعه من بيان أمر اإلمامة و

من اهلل سبحانه، لیتمکن من مواجهة هؤالء، وکبح مجاحهم.
إهنيم _ للسيف _ قيوم رسيول اهلل؟ص؟ وعلميت عيیل زعزعية أرکانه، حینميا أرادت حرمانه 
من العنصر الضروري واألهم للحیاة وللستمرار والبقاء... وأعن به عنصر اإلمامة والقیادة.

یش هذه: والنصوص التالیة خیر شاهد عیل سیاسات قر
يـش لقـد  أّن املقيداد قيال: »تـاهَّلل، مـا رأيـت مثـل مـا أت إیل أهـل هـذا البیـت، واعجبـا لقر
ترکـت رجـا، مـا أقـول وال أعلـم أحـدا أقـیض بالعـدل...« وخطيب أبيو اهلیيم بين التهييان بيني 
يـش إيـاك عـی وجهـي، أمـا خیارهـم فتمنـوا  یيدي أمیير املؤمنيني عيیل؟ع؟، فقيال: إّن حسـد قر
أن يکونوا مثلك منافسـة ف املأل وارتفاع الدرجة وأما شـرارهم فحسـدوك حسـدا أنغل القلوب 
وأحبـط األعمـال وذلـك أنـم رأوا علیـك نعمـة قدمـك إلیـا احلـظ وأخرهم عنا احلرمـان، فلم 
 ، يرضـوا أن يلحقـوك حـت طلبـوا أن يسـبقوك، فبعـدت _ واهَّلل _ علیـم الغاية وأسـقط املضمار
يش  فلمـا تقدمهتـم بالسـبق وعجـزوا عـن اللحاق بـك بلغوا منك ما رأيت، وکنـت واهَّلل أحق فر

يش... بشکر قر
وعن عيل بن احلسني؟ع؟، أنه قال: ما مبکة واملدينة عشرون رجا حیبنا. حبار، ج43، ص297
نه  یش ألبيك؟! قال: أل وسيئل اإلمام السيجاد؟ع؟ وابن عباس أیضا: ما أشيّد بغض قر

أورد أوهلم النار وألزم آخرهم العار. حبار، ج29، ص482
سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301
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يـش وقـد قتلـت منم  وعين إبين عبياس: قيال عثميان لعييل؟ع؟: »مـا ذنـيب إذا ل حیبـك قر
کأن وجوههم سیوف الذهب«. کتاب اجلمل، ص99 سبعي رجا، 

وروي: أّن الني؟ص؟ قد قال لعيل؟ع؟، إّن األمة ستغدر بك بعدي. اخلصال، ج2، ص482 کما 
أنه؟ص؟ قد أخبر أمیر املؤمنني، بأّن ف صدور أقوام ضغائن، ال يبدونا له إال بعده...  اخلصال، 

ص462

يش  کرهت قر قال عمر إلبن عباس وهو یتحدث عن سبب صرف األمر عن عيل؟ع؟: »
نفسـها، فاختـارت  يـش أل أن جتمـع لکـم النبـوة واخلافـة، فتجفخـوا النـاس جفخـا، فنظـرت قر

ووفقت، فأصابت«. املراجعات،ص394
کرهت أمر حممد؟ص؟ وحسدته عی ما آتاه اهَّلل من فضله  وقال امیر املؤمنني؟ع؟: إّن العرب 
واسـتطالت أيامه، حت قذفت زوجته ونفرت به ناقته، مع عظمي إحسـانه إلیا وجسـمي مننه 
يشا جعلت  کان حیا عی صرف األمر عن أهل بيته بعد موته ولوال أن قر عندها، وأمجعت مذ 
ياسـة، وسـلما إیل العـز والمـرة، ملـا عبـدت اهَّلل بعـد موتـه يومـا وال واحـدا وال  يعـة إیل الر اسـه ذر

ج20، ص298 ارتدت ف حافرتا وعاد قارحها جذعا وبازهلا بکرا. شرح الهنج للمعتزيل، 
 ،

ً
 وحقـدا

ً
يشـا اجتمعـت عـی حربـه منـذ بويـع، بغضـا لـه وحسـدا وقيال املعتيزيل: »إن قر

کانت ف ابتداء السـام مع رسـول اهَّلل؟ص؟،  کما   واحدة عی شـقاقه وحربه، 
ً
کلهم يدا فأصفقوا 

«. شرح هنج البالغه، ج16، ص151
ً
ل خترم حاله من حاله أبدا

متواصل...متواصل...
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ـواْ ُثـمَّ تَـاَب  لَّ تَُكـوَن فِۡتَنـةٞ َفَعُمـواْ َوَصمُّ
َ
ـواْ ُثـمَّ تَـاَب َوَحِسـُبٓواْ أ لَّ تَُكـوَن فِۡتَنـةٞ َفَعُمـواْ َوَصمُّ
َ
َوَحِسـُبٓواْ أ

ُ بَِصرُيۢ  بَِصرُيۢ  َُوٱللَّ واْ َكثِـريٞ ّمِۡنُهۡمۚ َوٱللَّ واْ َكثِـريٞ ّمِۡنُهۡمۚ  َعلَۡيِهـۡم ُثمَّ َعُمـواْ َوَصمُّ ُ َعلَۡيِهـۡم ُثمَّ َعُمـواْ َوَصمُّ ُٱللَّ ٱللَّ
َ ُهَو  ُهَو  َٱللَّ يَن قَالُـٓواْ إِنَّ ٱللَّ ِ يَن قَالُـٓواْ إِنَّ  لََقـۡد َكَفـَر ٱلَّ ِ بَِمـا َيۡعَملُـوَن بَِمـا َيۡعَملُـوَن ٧١٧١ لََقـۡد َكَفـَر ٱلَّ
ٰٓءِيَل  ٰٓءِيَل ٱلَۡمِسـيُح ٱۡبـُن َمۡرَيـَمۖ َوقَـاَل ٱلَۡمِسـيُح َيَٰبـِيٓ إِۡسـَر ٱلَۡمِسـيُح ٱۡبـُن َمۡرَيـَمۖ َوقَـاَل ٱلَۡمِسـيُح َيَٰبـِيٓ إِۡسـَر
ِ َفَقۡد  َفَقۡد  ِبِٱللَّ َ َرّبِ َوَربَُّكـۡمۖ إِنَُّهۥ َمن يُـۡرِۡك  َرّبِ َوَربَُّكـۡمۖ إِنَُّهۥ َمن يُـۡرِۡك بِٱللَّ َٱللَّ ٱۡعُبـُدواْ ٱۡعُبـُدواْ ٱللَّ
ٰلِِمنَي  اُرۖ َوَمـا لِلظَّ َوىٰـُه ٱنلَـّ

ۡ
ٰلِِمنَي  َعلَۡيـهِ ٱۡلَنَّـَة َوَمأ اُرۖ َوَمـا لِلظَّ َوىٰـُه ٱنلَـّ
ۡ
ُ َعلَۡيـهِ ٱۡلَنَّـَة َوَمأ ُٱللَّ َم ٱللَّ َم َحـرَّ َحـرَّ

َ ثَالُِث  ثَالُِث  َٱللَّ يَن قَالُـٓواْ إِنَّ ٱللَّ ِ يَن قَالُـٓواْ إِنَّ  لََّقۡد َكَفـَر ٱلَّ ِ نَصـارٖ ٧٢٧٢ لََّقۡد َكَفـَر ٱلَّ
َ
نَصـارٖ ِمـۡن أ
َ
ِمـۡن أ

ۡم يَنَتُهـواْ  َـّ ٓ إَِلٰـهٞ َوِٰحـٞدۚ ِإَون ل ۘ َوَمـا ِمـۡن إَِلٰـٍه إِلَّ ۡم يَنَتُهـواْ ثََلَٰثـةٖ َـّ ٓ إَِلٰـهٞ َوِٰحـٞدۚ ِإَون ل ۘ َوَمـا ِمـۡن إَِلٰـٍه إِلَّ ثََلَٰثـةٖ
يـَن َكَفـُرواْ ِمۡنُهـۡم َعَذاٌب  ِ ـنَّ ٱلَّ ـا َيُقولُـوَن َلََمسَّ يـَن َكَفـُرواْ ِمۡنُهـۡم َعَذاٌب َعمَّ ِ ـنَّ ٱلَّ ـا َيُقولُـوَن َلََمسَّ َعمَّ
  ُ َُوٱللَّ ۥۚ َوٱللَّ َويَۡسـَتۡغفُِرونَُه ۥۚ   َويَۡسـَتۡغفُِرونَُه  ِ ِٱللَّ إَِل ٱللَّ َيُتوُبـوَن  فَـَا 

َ
أ إَِل   َيُتوُبـوَن  فَـَا 
َ
أ ِلـٌم ٧٣٧٣ 

َ
ِلـٌم أ
َ
أ

ا ٱلَۡمِسـيُح ٱۡبُن َمۡرَيَم إِلَّ َرُسـوٞل قَۡد  ا ٱلَۡمِسـيُح ٱۡبُن َمۡرَيَم إِلَّ َرُسـوٞل قَۡد  مَّ َغُفـورٞ رَِّحيٞم َغُفـورٞ رَِّحيٞم ٧٤٧٤ مَّ
ُكَاِن 

ۡ
يَقـةٞۖ َكنَا يَأ ُهۥ ِصّدِ مُّ

ُ
ُكَاِن َخلَـۡت ِمن َقۡبلِهِ ٱلرُُّسـُل َوأ

ۡ
يَقـةٞۖ َكنَا يَأ ُهۥ ِصّدِ مُّ

ُ
َخلَـۡت ِمن َقۡبلِهِ ٱلرُُّسـُل َوأ

 ٰ نَّ
َ
ُ لَُهـُم ٱٓأۡلَيِٰت ُثـمَّ ٱنُظۡر أ َعـاَمۗ ٱنُظـۡر َكۡيـَف نُبنَّيِ ٰ ٱلطَّ نَّ
َ
ُ لَُهـُم ٱٓأۡلَيِٰت ُثـمَّ ٱنُظۡر أ َعـاَمۗ ٱنُظـۡر َكۡيـَف نُبنَّيِ ٱلطَّ

ِ َما َل َيۡملُِك  َما َل َيۡملُِك  ِٱللَّ َتۡعُبُدوَن ِمـن ُدوِن ٱللَّ
َ
َتۡعُبُدوَن ِمـن ُدوِن  قُۡل أ
َ
يُۡؤفَُكـوَن يُۡؤفَُكـوَن ٧٥٧٥ قُۡل أ

ـِميُع ٱۡلَعلِيـُم ٧٦٧٦ ـِميُع ٱۡلَعلِيـُم  ُهـَو ٱلسَّ ُ ُهـَو ٱلسَّ َُوٱللَّ ا َوَل َنۡفٗعـاۚ َوٱللَّ ا َوَل َنۡفٗعـاۚ لَُكـۡم َضّٗ لَُكـۡم َضّٗ

) (...آية التبلیغ )ما حدث قبل الغدير ...آية التبلیغ )ما حدث قبل الغدير

الروايات

الرسول األکرم؟ص؟ خياف من االباغ  
أن تأخیيره إبيالغ ميا أنيزل علیيه يف شيأن اإلمامية والوالیية، قد کان بسيبب املعارضية الکبیرة 
کانيت ال تتيورع عين إهتيام شيخص الرسيول؟ص؟، والطعين يف  یيش، الييت  الييت جيدهيا يف قر

نزاهته، ويف خلوص عمله ونیته کما صرحت الروایات بذالك:

َثٖة: أحيد الثالثية: 
َٰ
ِإّنَ ٱهَّلَل َثاِلُث َثل

هيو  أي  اليروح،  و  االبين  و  األب 

مين  واحيد  کل  عيیل  ینطبيق 

: لیصیينب الذيين  ّنَ َيَمّسَ
َ
الثالثية. ل

اسيتمروا عيیل الکفير مهنيم عيذاب 

سيبقوه  الذيين  ت: 
َ
َخل َقد  أليمي. 

کنيوح و إبراهيمي و ميویس و غیرهيم 

مين الرسيل الذيين مضيوا دون أن 

 ٰ َ
ّن

َ
یدعيی واحيد مهنيم األلوهیية. أ

احليق  عين  یعرضيون  أ  وَن: 
ُ

ُيؤَفک

مين شيهادة احلجيج  الرغيم  عيیل 

ِف   
ْ
وا

ُ
َتغل  

َ
ال البالغية؟.  الدامغية 

الکتياب  أهيل  غيایل  قيد  م: 
ُ

ِديِنک

يف شأن عیی؟ع؟ أما الهيود فقد 

کفروا به و نسيبوه إیل الزنا و افتروا 

علیه و عیل أمه افتراء شدید و أما 

النصاری فقد وصفوه باأللوهیة.
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 للناس،    
ً
؟ص؟: أن ینصب علیا

ً
عن ابن عباس وجابر األنصاري، قاال: أمر اهلل تعایل حممدا

فیخبرهم بوالیته، فتخوف الني؟ص؟ أن یقولوا: حاب ابن عمه وأن یطعنوا يف ذلك فأوحی 

اهلل: یا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إلیك... جممع البیان، جلد2، ص223

: إنيه مليا أمير؟ص؟ بنصيب عييل؟ع؟: خيش رسيول اهلل؟ص؟ مين قوميه وأهيل     یقيول نيص آخير و

يرجعيوا جاهلیية مليا عيرف من عداوهتم ومليا ینطوي علیه  النفياق، والشيقاق: أن یتفرقيوا و

ّبه العصمة من الناس.  أنفسهم لعيل؟ع؟ من العدواة والبغضاء وسأل جبرئیل ان یسأل ر

مث تذکر الروایة: أنه انتظر ذلك حی بلغ مسجد اخلیف فجاءه جبرئیل، فأمره بذلك مرة 

أخيری، ومل یأتيه بالعصمية، مث جياء ميرة أخيری يف کراع الغممي _ موضع بني مکة واملدینة 

_ وأميره بذليك ولکنيه مل یأتيه بالعصمية. مث مليا بلغ عدير خيم جاءه بالعصمة، فخطب؟ص؟ 

إلیيه ثيالث ميرات یأميره عين اهلل تعيایل، بنصيب  النياس، فأخبرهيم: أن جبرئیيل هبيط 

 للنياس _ إیل أن قيال: _ وسيألت جبرئیيل: ان یسيتعيف يل عين تبلیيغ 
ً
 وولّييا

ً
عييل؟ع؟ إماميا

إدغيال اآلمثيني وختيل  ذليك إلیکيم _ اهييا النياس _ لعلميي بقلية املتقيني وکثيرة املنافقيني و

املسيهتزئني باالسيالم، الذين وصفهم اهلل يف کتاله بأهنم: یقولون بألسينهتم ما لیس يف 

، وهيو عنيد اهلل عظمي. وکثيرة أذاهم يل يف غیر مّرة، حی مّسوين 
ً
هبيم، وحيسيبونه هینيا قلو

إقبيايل علیيه، حيی أنيزل اهلل عيز وجيل  ، وزعميوا: أيّن کذليك لکثيرة مالزمتيه إّيياي و
ً
أذنيا

���< إیل أن قيال، وليو شيئت أن  ٌ�� ���
أ�
�� �� �ه� ����

�
�� ��� � �� �و� �� �� ���

������� و��� ��� �أْ � ��� ��� �� � ��
��
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ً
يف ذليك قرآنيا

أمسهييم بامساهئيم لسيمیت، وأن أوميي إلهييم بأعیاهنيم ألوميأت وأن أدل علهييم لفعليت. 

ولکن واهلل يف أمورهم تکّرمت... جممع البیان، ج5، ص51
وکل ما تقدم یفسر لنا السر فیما صدر من هؤالء احلاقدين من صخب وضجیج، ومنه 
حینما رسول اهلل؟ص؟، قد خطب الناس يف حجة الوداع، يف عرفة، فلما أراد أن یتحدث يف 
أمر اإلمامة وذکرحدیث الثقلني، مث ذکر عدد األمئة وأهنم إثنا عشر واجهته فئات من الناس 

بالضجیج والفویض، إیل حد أنه مل یتمکن من إیصال کالمة إیل الناس.. حیث ورد:

، فصيرخ     وعين جابربين مسيرة قيال: کنيت عنيد النيي؟ص؟، فقيال: یييل هيذا األمير إثنيا عشير

النياس، فليم امسيع ميا قيال، فقليت أليب _ وکان أقيرب إیل رسيول اهلل؟ص؟ مين _ فقليت: ميا 

قال رسول اهلل!... اخلصال، ج2، ص473
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کانيوا یتبرکيون بفضيل وضيوء رسيول اهلل؟ص؟ وحيی  کیيف أن هيؤالء الذيين  وقيد راینيا: 
یّدعيون احليرص عيیل امتثال أوامر اهلل سيبحانه بتوقیره وبعدم رفع  ببصاقيه وخنامتيه، و... و
أصواهتيم فيوق صوتيه وبالتيأّدب معيه وبيأن ال یقدميوا بيني یدي اهلل ورسيوله وو... لقد رأینا 
ید احلدیث عن األمئة اإلثن عشير وبيان مواصفاهتم  أّن هؤالء مبجرد إحساسيهم بأنه؟ص؟ ير
وحتدیدهيم بصيورة أدق وأویف وأمت األمير اليذي جعلهيم خيشيون معيه: أن یعلين إمامة من ال 
 
ً
يرضون إمامته وخالفه من يرون أنه قد وترهم و أباد خضراءهم يف موافقة املشهورة دفاعا

عن احلق والدين أال وهو عيل أمیر املؤمنني؟ع؟.
فکیيف ليو أنيه؟ص؟ صيرح بذليك وجهير بامسه علیه الصالة والسيالم، فقيد یصدر مهنم ما 

 عیل اإلسالم وعیل مستقبله بصورة عامة.
ً
هو أقبح واشد خطرا

فجياء الهتدیيد اإلهليي هليم، فحسيم املوقيف وأبيرم األمير وظهير هليم أهنيم عاجيزون عين 
الوقوف يف وجه إرادة اهلل، القاضیة بلزوم إقامة احلجة عیل الناس کافة، باألسلوب الذي 
يرتضیيه، وأدرکيوا: أن اسيتمرارهم يف املواجهية السيافرة قيد يؤدي هبم إیل حرب  یيده اهلل و ير

حقیقة، فیما بيهنم وبني اهلل ورسوله، وبصورة علنیة ومکشوفة.
فليم یکين هليم بيد مين الرضيوخ واالنصیياع، ال سيیما بعيد أن افهمهيم اهلل سيبحانه: أنيه 
یعتبير عيدم إبيالغ هيذا األمير مبثابة عدم إبالغ أصل الدين وأسياس الرسيالة، )وان مل تفعل 

. مفا بلغت رسالته( األمر الذي یعن: العودة إیل نقطة الصفر
کيرم؟ص؟ کان يواجيه   أّن الرسيول األ

ً
خاصـة وبييان وبعيد ميا تقيدم، فإنيه یصبيح واضحيا

عاصفية مين التحيدي واإلصيرار عيیل إفشيال اخلطيط اإلهلیية، بيأي مثين کان وبيأي وسيیلة 
کانت! واهلل سبحانه وتعايل بهتدید هوالء عصم رسول اهلل من أن ُيمت رسالته للناس مجعا 
« للعالمة  کتاب »حدیث الغدير کميا صرحيت االیية: وميا عيیل الرسيول اال البيالغ املبيني. ملخص من 

الراحل سیدجعفر مرتیض العاميل.

ِب َطاِليب؟ع؟. الصراط    
َ
يَك یِف َفْضيِل َعيیِلِ ْبيِن أ ّبِ ْييَك ِميْن َر

َ
 ِإل

َ
ْنيِزل

ُ
يْغ َميا أ ِ

ّ
الباقير؟ع؟: َمْعَنياُه َبل
ج1، ص259 املستقمي، 
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شواهد وقصص

  ً
؟ع؟ عی ذلك فهو الشیعي حّقا

ً
مفن اتبع علیا

یل قال: ولقد ورد عیل أمیر املؤمنني أخوان له مؤمنان أب  احلسن العسکرّي؟ع؟ يف خبر طو
کرمهما وأجلسيهما يف صدر جملسيه وجلس بني یدهيما، مث أمر بطعام  وابن، فقام الهيما وأ
يق خشب ومندیل لیيبس وجاء لیصّب عیل  کال منه، مث جاء قنبر بطست وابر حضر فأ

ُ
فا

يق لیصب عیل ید الرجل. ید الرجل ماًء، فوثب أمیر املؤمنني؟ع؟ فأخذ االبر
فتمّرغ الرجل يف التراب وقال: یا أمیر املؤمنني اهلل يراين وأنت تصب عیل یدي؟! قال: 
 ييراك وأخيوك اليذي ال یتمیز منيك وال یتفضل علیك 

ّ
اقعيد واغسيل یيدك فيإّن اهلل عيّز وجيل

یيد بذليك خدمية يف اجلنية مثيل عشيرة أضعاف عيدد أهل الدنیا وعیل حسيب  خيدميك، ير
ذلك يف ممالکه فهيا.

اليذي عرفتيه وجبلتيه  أقسيمت علیيك بعظيمي حييّق  ليه عييل؟ع؟:  الرجيل، فقيال  فقعيد 
وتواضعيك هلل حيی جيازاك عنيه بيأن ندبين مليا شيرفك به من خدميت لك ملا غسيلت یدك 

، ففعل الرجل ذلك.
ً
 کما کنت تغسل لو کان الصاب علیك قنبرا

ً
مطمئنا

يق حممد بن احلنفیة وقال: یا بن لو کان هذا االبن حضرين دون أبيه  فلّما فرغ ناول االبر
 یأب أن یسّوي بني ابن وأبيه إذا مجعهما مکان، لکن 

ّ
لصببت عیل یده ولکّن اهلل عّز وجل

قد صّب األب عیل األب فلیصب االبن عیل االبن، فصب حممد بن احلنفیة عیل االبن.
 .
ً
؟ع؟ عيیل ذلك فهو الشيیعي حّقا

ً
مث قيال احلسين بين عييّل العسيکري؟ع؟: مفين اتبيع علیيا

حلیة األبرار يف أحوال حممد و آله األطهار؟مهع؟، ج2، ص261

أنس بن مالك وکتمانه حديث الغدير  
ناشيد عيل؟ع؟ الناس يف رحبة القصر أو قال رحبة اجلامع بالکوفة أّيکم مسع رسيول اهلل؟ص؟ 
یقيول: مين کنيت ميواله فعييل ميواله؟ فقيام اثنيا عشير رجال فشيهدوا هبا و أنس بين مالك يف 

القوم مل یقم! فقال له یا أنس ما مينعك أن تقوم فتشهد و لقد حضرهتا؟
فقال یا أمیر املؤمنني کبرت و نسیت!

هيا العمامة. قال طلحة بن عمیر فو  فقال؟ع؟: اللهم إن کان کاذبا فارمه هبا بيضاء ال توار
اهلل لقد رأیت الوضح به بعد ذلك أبيض بني عینیه. شرح هنج البالغة البن أيب احلدید، ج4، ص74
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َغيۡرَ  دِينُِكيۡم  ِف  َتۡغلُيواْ  َل  ٱۡلِكَتٰيِب  ۡهيَل 
َ
أ َيٰٓ قُيۡل  َغيۡرَ   دِينُِكيۡم  ِف  َتۡغلُيواْ  َل  ٱۡلِكَتٰيِب  ۡهيَل 
َ
أ َيٰٓ قُيۡل   

َقۡبيُل  ِمين  َضلُّيواْ  قَيۡد  قَيۡومٖ  ۡهيَوآَء 
َ
أ تَتَّبُِعيوٓاْ  َوَل  َقۡبيُل ٱۡلَيّقِ  ِمين  َضلُّيواْ  قَيۡد  قَيۡومٖ  ۡهيَوآَء 
َ
أ تَتَّبُِعيوٓاْ  َوَل  ٱۡلَيّقِ 

يبِيِل ٧٧٧٧   ٱلسَّ َسيَوآءِ  َعين  وََضلُّيواْ  َكثِيٗرا  َضلُّيواْ 
َ
يبِيِل َوأ ٱلسَّ َسيَوآءِ  َعين  وََضلُّيواْ  َكثِيٗرا  َضلُّيواْ 
َ
َوأ

ٰ لَِسياِن  يَل َعَ ٰٓءِ ييَن َكَفيُرواْ ِميۢن بَِنٓ إِۡسيَر ِ ٰ لَِسياِن لُعِيَن ٱلَّ يَل َعَ ٰٓءِ ييَن َكَفيُرواْ ِميۢن بَِنٓ إِۡسيَر ِ لُعِيَن ٱلَّ
َكنُواْ  َكنُواْ َداُوۥَد َوِعييَى ٱبۡيِن َمۡرَييَمۚ َذٰلِيَك بَِما َعَصيواْ وَّ َداُوۥَد َوِعييَى ٱبۡيِن َمۡرَييَمۚ َذٰلِيَك بَِما َعَصيواْ وَّ
نَكيرٖ َفَعلُيوهُۚ  نَكيرٖ َفَعلُيوهُۚ  َكنُيواْ َل يَتََناَهيۡوَن َعين مُّ َيۡعَتيُدوَن َيۡعَتيُدوَن ٧٨٧٨ َكنُيواْ َل يَتََناَهيۡوَن َعين مُّ
ّمِۡنُهيۡم  َكثِيٗرا  تَيَرٰى  ّمِۡنُهيۡم   َكثِيٗرا  تَيَرٰى  َيۡفَعلُيوَن ٧٩٧٩  َكنُيواْ  َميا  َيۡفَعلُيوَن َلِۡئيَس  َكنُيواْ  َميا  َلِۡئيَس 
لَُهيۡم  َميۡت  قَدَّ َميا  َلِۡئيَس   ْۚ َكَفيُروا ييَن  ِ ٱلَّ َّيۡوَن  لَُهيۡم َيَتَول َميۡت  قَدَّ َميا  َلِۡئيَس   ْۚ َكَفيُروا ييَن  ِ ٱلَّ َّيۡوَن  َيَتَول
ُهيۡم  ٱۡلَعيَذاِب  َوِف  َعلَۡيِهيۡم  ُهيۡم   ٱۡلَعيَذاِب  َوِف  َعلَۡيِهيۡم   ُ ُٱللَّ َسيِخَط ٱللَّ ن 

َ
أ نُفُسيُهۡم 

َ
َسيِخَط أ ن 

َ
أ نُفُسيُهۡم 

َ
أ

ِ َوَمآ  ِ َوَمآ  َوٱنلَّيِيّ ِ َوٱنلَّيِيّ ِبِيٱللَّ وَن ٨٠٨٠ َولَيۡو َكنُيواْ يُۡؤِمُنيوَن  َولَيۡو َكنُيواْ يُۡؤِمُنيوَن بِيٱللَّ وَن َخٰيِدُ َخٰيِدُ
ۡوِلَآَء َوَلِٰكنَّ َكثِيٗرا ّمِۡنُهۡم 

َ
َُذوُهيۡم أ َل إَِلۡهِ َما ٱتَّ نيزِ

ُ
ۡوِلَآَء َوَلِٰكنَّ َكثِيٗرا ّمِۡنُهۡم أ

َ
َُذوُهيۡم أ َل إَِلۡهِ َما ٱتَّ نيزِ

ُ
أ

ييَن  ِ َشيدَّ ٱنلَّياِس َعيَدَٰوٗة ّلِلَّ
َ
ييَن ۞َلَِجيَدنَّ أ ِ َشيدَّ ٱنلَّياِس َعيَدَٰوٗة ّلِلَّ
َ
َفِٰسيُقوَن َفِٰسيُقوَن ٨١٨١  ۞َلَِجيَدنَّ أ

ۡقَرَبُهيم 
َ
أ َوَلَِجيَدنَّ   ْۖ ُكيوا ۡشَ

َ
أ ييَن  ِ َوٱلَّ ٱۡلَُهيوَد  ۡقَرَبُهيم َءاَمُنيواْ 

َ
أ َوَلَِجيَدنَّ   ْۖ ُكيوا ۡشَ

َ
أ ييَن  ِ َوٱلَّ ٱۡلَُهيوَد  َءاَمُنيواْ 

نَّ 
َ
ْ إِنَّا نََصَٰرٰىۚ َذٰلَِك بِأ يَن قَالُٓوا ِ ييَن َءاَمُنواْ ٱلَّ ِ ٗة ّلِلَّ َودَّ نَّ مَّ
َ
ْ إِنَّا نََصَٰرٰىۚ َذٰلَِك بِأ يَن قَالُٓوا ِ ييَن َءاَمُنواْ ٱلَّ ِ ٗة ّلِلَّ َودَّ مَّ

وَن ٨٢٨٢ نَُّهيۡم َل يَۡسيَتۡكِبُ
َ
يِسيَن َوُرۡهَباٗنيا َوأ وَن ِمۡنُهيۡم قِّسِ نَُّهيۡم َل يَۡسيَتۡكِبُ
َ
يِسيَن َوُرۡهَباٗنيا َوأ ِمۡنُهيۡم قِّسِ

املسلمون بي عداوة الیود و مودة النصاری املسلمون بي عداوة الیود و مودة النصاری 8282

الهيود تطرفوا يف املحافظة عیل أفکارهم و تقالیدهم، فاستکبروا عن احلق و عاندوا صاحب 
یة  الرسالة و مل تزدهم الرسالة اجلدیدة اال جحودا و إنکارا و من صفاهتم املذمومة هي العنصر
یخ شياهد عيیل ذالك. اّما  و التعصيب اهلاليك حبیيث یشيارکون املشيرکني الکفيرة آنذاك والتار
یقية مغاييرة حیث اهنم فقيدوا مقیاس احليق و الباطل  النصياری: فقيد احنرفيوا عين احليق بطر
فآمنيوا بيکل األفيکار الييت وجيدوا علهييا صبغية دینیية و بالرغيم مين أّن هيذا االنفتياح الواسيع 
الذي جرهم ایل الضاللة، فأنه من املمکن ان یصبح وسیلة للهدایة ایل احلق. حیث اهنم 

کفير  الغليو  و  م: 
ُ

ِديِنک ِف   
ْ
وا

ُ
َتغل  

َ
ال

ال  َقوٖم:  َء 
ٓ
هَوا

َ
أ فقيط.  حميرم  ال 

تتبعيوا شيهوات و أقيوال قيوم مين 

أسالفکم و علمائکم و رؤسائکم. 

الهييود.  عصیيان  بسيبب  َعَصوا: 

یصادقيون.  و  يواليون  وَن: 
َّ
َيَتَول

ميویس   : ِ
يِبّ ٱلّنَ غضيب.  َسِخَط: 

هيم  یِسَي:  ِقّسِ يزعميون.  کميا 

علماء النصاری و املرشيدون هلم. 

ُرهَبانا: الراهيب هيو الرجيل العابيد 

الدنیيا،  عين  املنصيرف  الزاهيد 

مأخوذ من الرهبة مبعىن اخلوف.
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یستقبلون األفکار اجلدیدة بصدر رحب و یستعدون لالميان هبا فور مساعها.
و القيرآن الکيرمی بالنسيبة لقيرب النصاري للمسيلمني یذکر ثيالث صفات و هي حيتاجها 

کل َمن يبحث عن احلق يف زمننا الغاص بالشهبات و االحنرافت:
<�: کان بيهنم نفر من العلماء مل یسعوا _ کما فعل علماء  �� �� �� �� ��� �����ْ ه� ْ�� �م�

����
أ�
� ����

ك� �� فأّول >��
الهييود _ إیل إخفياء احلقائيق ألن العلمياء الورعيني هليم تأثیر کبیير يف اصالح املجتمع و هذا 

کبر دور هلم. ُيعد ا
�<: مّث کان مهنيم مجيع مين الزهياد الذيين ترکيوا الدنیيا و هيي النقطية املناقضية ملا _  ��� � ه�� �� >و�
کان یفعليه خبيالء الهييود اجلشيعني وهيو کميا قيال موالنيا امیراملومنيني؟ع؟ حيب الدنیيا رأس 

کل خطیئة.
<: و کثیير مهنيم کانيوا خيضعيون للحيق و مل یتکبيروا، يف حيني کان  و��� ر� ���

ْ
ک ����ْ� ْ��لا��� ����ه�

أ�
�� >و�

معظم الهيود يرون أهّنم العنصر األرفع، فرفضوا قبول اإلسالم من انه مل یأت عیل ید عنصر 
هيودي من نسلنا وعشیرتنا و هذا التعصب املّدمر الزال موجودا ایل يومنا هذا، حبیث تری 

یاء یقع بأیادهيم اخلبیثة. اجلمع الغفیر من قتل األبر
یة الدینیة حبیث نری ميدح و  نقطـة: القيرآن الکيرمی يف بييان اخالقيه العميل ُينيف العنصر
�
ً
� ��� ْه�� ��� �و� ��� �� �� �� ��� �����ْ ه� ْ�� �م�

����
أ�
� ����

ك� �� یتمجد من کل انسيان منصف و سيلمي النفس کما نقرأ، >��
.> و�� ر� ���

ْ
ک ����ْ� ْ��لا��� ����ه�

أ�
�� و�

الروايات

 َتْبُدوُهيْم    
َ

َقْوُکيْم َفيال
ْ
ْن َيل

َ
یيُدوَن أ يوَد َخْيَبيَر ُيِر  اهلِل؟ص؟: ِإّنَ هَيُ

ُ
 َرُسيول

َ
 َقيال

َ
؟ع؟ َقيال ٍ

َعيْن َعييِلّ

ْيُکْم. 
َ
وَن َو َعل

ُ
؟ص؟ َتُقول

َ
ْم َقيال هْيِ

َ
ا َنُرّدُ َعل َ

َ
ْيَنيا ف

َ
ُموا َعل

َّ
 اهلِل َفيِإْن َسيل

َ
يوا َييا َرُسيول

ُ
ِم َفَقال

َ
يال ِبالّسَ

یات )األشعثیات(، ص82 اجلعفر

یش ألبييك؟! قال: ألنه أورد أوهليم النار وألزم     سيئل اإلميام السيجاد؟ع؟ ميا أشيد بغيض قر

آخرهم العار. املناقب إلبن شهرآشوب، ج3، ص220

قال عيل؟ع؟: إّن العرب کرهت أمر حممد؟ص؟ وحسدته عیل ما آتاه اهلل من فضله واستطالت    

أیامه، حی قذفت زوجته ونفرت به ناقته، مع عظمي إحسانه إلهيا، وجسمي مننه عندها 

یشيا جعلت  وأمجعيت ميذ کان حیيا عيیل صيرف األمير عين أهل بيتيه بعد موته ولو ال أن قر
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یاسة، وسلما إیل العز واإلمرة، ملا عبدت اهلل بعد موته يوما وال واحدا  یعة إیل الر امسه ذر
وال ارتدت يف حافرهتا وعاد قارحها جذعا وبازهلا بکرا. شرح الهنج للمعتزيل، ج20، ص298

 اهلُل ُمؤِمٌن؟    
َّ
 ال إلَه إال

َ
 َمن قال

ُّ
ُکل  اهلِل، أ

َ
: یا َرسول

َ
؟ص؟ َفقال ِ

ِيّ  الّنَ
َ

 إیل
ٌ

عنه؟ع؟: جاَء َرُجل
ّبوين، وَکَذَب  ِ

ُ
َة َحّی حت ُکم ال َتدُخلوَن اجَلّنَ صاری، إّنَ : إّنَ َعداَوَتنا ُتلِحُق ِبالهَيوِد َوالّنَ

َ
قال

ا؟ع؟. أمايل الصدوق 22 / 17 ن و ُيبِغُض هذا _ َيعىن َعِلّيً ّبُ ُه حُيِ
َمن َزَعَم أّنَ

شواهد وقصص

الیودي ُيعّذب  
عين جابير بين عبيد اهلل؟ق؟ قيال: رأیيت أمیير املؤمنيني عييّل بين أيب طالب؟ع؟ و هيو خارج من 
الکوفة، فتبعته من ورائه حی إذا صار إیل جّبانة الهيود و وقف يف وسطها و نادی: یا هيود 

یا هيود، فأجابوه من جوف القبور: لّبیك، لّبیك مطاع، یعنون بذلك یا سّيدنا.
فقال: کیف ترون العذاب؟

فقاليوا: بعصیاننيا ليك کهيارون، فنحين و مين عصياك يف العيذاب إیل ييوم القیامة. مدینة 
، ج2، ص97 معاجز األمئة اإلثن عشر

وهب النصران؟هر؟  
حینما کان اإلمام احلسني؟ع؟ قادما للعراق مع أهل بيته وأصحابه الکرام، وصل إیل منطقة خالیة 
من آبار املاء و کان یف هذه املنطقة خیمة وهب بن عبد اهلل بن الکلیب النصراىن وکان حدیث 
عهد بالزواج وکان خيرج صباحا لیعود یف املساء حممال باملاء لعائلته. حینما وصل الرکب احلسیىن 

إیل هذه املنطقة توجه اإلمام احلسني؟ع؟ روحی فداه إیل تلك اخلیمة ونادی یا أمة اهلل؟
فخرجت من تلك اخلیمة امرأة عجوز تسمی )ام وهب( فرحبت هبم...

یعود یف املساء حممال باملاء،  قال هلا اإلمام؟ع؟ أين ولدك وهب؟ قالت: خرج کعادته و
یا! فقال هلا اإلمام حینما یعود قويل له علیك بتصديق الرؤ

إذا بعني ماء قد انفلقت من حتت قدمیه. ومبجرد أن ترك اإلمام؟ع؟ مکانه الذی کان یقف فیه و
بيالء فحینميا عياد وهيب إیل أهليه  ترکهيا اإلميام؟ع؟ وتوجيه مبين کان معيه حنيو کيرب و
کأنا املسيیح عیی قد زارنا هذا  ؟! فقالت له ولدي  وشياهد العني سيأل أمه عن اخلبر
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یا. الیيوم فقيد سيأل عنيك وقيال علیيك بتصديق الرؤ
عنيد ذليك بکيی وهيب وقيال یيا أماه لقد رأیت یف املنام هذه اللیلة روح اهلل عیی وکان 
جبانبه رجال علهيم اهلیبة والوقار وکأهنم الشمس جبماهلا وهیبهتا فقال یل املسیح یا وهب 

هل أنت من أمی؟
قليت نعيم. فقيال اعليم إّن اليذی یقيف جبنيیب هيو حمميد رسيول اهلل؟ص؟ وخيامت األنبیياء 
وأشيرف اخلليق وهيذا الثياىن هيو عيیل بين أب طاليب؟ع؟ وصیيه وخلیفتيه وزوج أبنتيه وهيذا 

حيانة رسول اهلل إنه احلسني بن عیل؟امهع؟. الثالث هو ر
یيا وهيب علیيك أن تنصير احلسيني؟ع؟ غيدا یف کربيالء واعليم بأنيك معيه یف اجلنية وأن 
امسيك ميع األبيرار وقيد ناوليىن صحفیية قيد کتيب هبيا امسيی مث أفقيت مين النيوم. اآلن وأنيت 

ینىن مبا حدث، یا أماه الذی مر بك الیوم هو احلسني بن عیل بن أب طالب؟ع؟. ختبر
فذهب وهب ایل االمام احلسيني؟ع؟ مث عاد مسيرعا ووجهه مهتلال مستبشيرا واخبر امه 
بانيه اسيلم عيیل یيد االميام احلسيني؟ع؟ وقيرر االلتحياق بيه والقتيل بيني یدیيه؟ع؟ فتعلقيت بيه 
ين يوميا فقيط، فهنرتيه اميه  عروسيه أن الترمليىن وانيا ال اب وال اخ يل وعروسيتکم منيذ عشير

یقاتل حی ُيقتل بني یدی احلسني؟ع؟. وابت إال وان یلتحق باالمام احلسني؟ع؟ و
فخيرج هبميا لیيالً حيی ایت احلسيني؟ع؟ بکربيالء فاقيام معيه، حيی صيار ييوم عاشيوراء، 

قالت ام وهب البهنا: قم یابىن فانصر ابن بنت رسول اهلل؟ص؟.
. فقال: أفعل یا أماه و ال أقّصر

 فليم ييزل یقاتيل حيی قتل مهنم مجاعة، فرجيع إیل اّمه و امرأته، 
ً
فبيرز إیل املعرکية مرجتيزا

فوقف علهيما فقال: یا أماه أرضیت؟
فقالت أم وهب: ما رضیت أو تقتل بني یدی احلسني؟ع؟.

فقالت له امرأته: باهلل، ال تفجعىن یف نفسك.
فقاليت أّميه: یابيىن ال تقبيل قوهليا و ارجيع فقاتيل بيني یيدی ابن بنت رسيول اهلل، فیکون 

 لك بني یدی اهلل.
ً
 یف القیامة شفیعا

ً
غدا

، مث قطعت یداه.  و اثىن عشر راجالً
ً
فرجع ومل يزل یقاتل حی َقتل تسعة عشر فارسا

 و أقبليت حنيوه و هيی تقيول: فيداك أب و أميی، قاتيل دون الطیبني 
ً
فأخيذت أميه عميودا

حرم رسول اهلل؟ص؟.
فرجع وهب إیل ساحة القتال فقاتل حی قتل سالم اهلل علیه. مقتل احلسني للخوارزمی، ج2،ص8

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



96

��� �� ـ� ��أ ���م�
��� ��� �� � ر��

�
���ک ���

آ
ر� ������ �������� ر� � ����

122

ۡعُيَنُهۡم تَفِيُض 
َ
َل إَِل ٱلرَُّسـوِل تََرىٰٓ أ نزِ

ُ
ۡعُيَنُهۡم تَفِيُض ِإَوَذا َسـِمُعواْ َمآ أ

َ
َل إَِل ٱلرَُّسـوِل تََرىٰٓ أ نزِ

ُ
ِإَوَذا َسـِمُعواْ َمآ أ

ۖ َيُقولُـوَن َربََّنآ َءاَمنَّا  ـا َعَرفُواْ ِمَن ٱۡلَـّقِ ۡمِع ِممَّ ۖ َيُقولُـوَن َربََّنآ َءاَمنَّا ِمـَن ٱدلَّ ـا َعَرفُواْ ِمَن ٱۡلَـّقِ ۡمِع ِممَّ ِمـَن ٱدلَّ
  ِ ِبِـٱللَّ ٰـِهِديَن ٨٣٨٣ َوَمـا َلَـا َل نُۡؤِمـُن  َوَمـا َلَـا َل نُۡؤِمـُن بِـٱللَّ ٰـِهِديَن فَٱۡكُتۡبَنـا َمـَع ٱلشَّ فَٱۡكُتۡبَنـا َمـَع ٱلشَّ
ن يُۡدِخلََنا َربَُّنا َمـَع ٱۡلَقوِۡم 

َ
ن يُۡدِخلََنا َربَُّنا َمـَع ٱۡلَقوِۡم َوَمـا َجآَءنَـا ِمَن ٱۡلَـّقِ َوَنۡطَمـُع أ
َ
َوَمـا َجآَءنَـا ِمَن ٱۡلَـّقِ َوَنۡطَمـُع أ

ٰٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها  ٰٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها  بَِما قَالُواْ َجنَّ ُ بَِما قَالُواْ َجنَّ ُٱللَّ َثَٰبُهُم ٱللَّ
َ
َثَٰبُهُم  فَأ
َ
ٰلِِحنَي ٨٤٨٤ فَأ ٰلِِحنَي ٱلصَّ ٱلصَّ

ِيَن  ِيَن  وَٱلَّ نَۡهٰـُر َخِٰلِيَن فِيَهـاۚ َوَذٰلَِك َجَزآُء ٱلُۡمۡحِسـننَِي ٨٥٨٥ وَٱلَّ
َ
نَۡهٰـُر َخِٰلِيَن فِيَهـاۚ َوَذٰلَِك َجَزآُء ٱلُۡمۡحِسـننَِي ٱۡل
َ
ٱۡل

َها  يُّ
َ
أ َها  َيٰٓ يُّ
َ
أ ۡصَحُٰب ٱۡلَِحيِم ٨٦٨٦ َيٰٓ

َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
بُواْ بِـَٔاَيٰتَِنآ أ ۡصَحُٰب ٱۡلَِحيِم َكَفُرواْ َوَكذَّ

َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
بُواْ بِـَٔاَيٰتَِنآ أ َكَفُرواْ َوَكذَّ

 ْۚ ْۚ  لَُكۡم َوَل َتۡعَتُدٓوا ُ لَُكۡم َوَل َتۡعَتُدٓوا ُٱللَّ َحلَّ ٱللَّ
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َل ُتَّرُِمواْ َطّيَِبِٰت َمآ أ َحلَّ ٱلَّ
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َل ُتَّرُِمواْ َطّيَِبِٰت َمآ أ ٱلَّ

ُ َحَلٰٗل  َحَلٰٗل  ُٱللَّ ا َرزَقَُكُم ٱللَّ ا َرزَقَُكُم  َوُكُواْ ِممَّ َ َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن  َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن ٨٧٨٧ َوُكُواْ ِممَّ َٱللَّ إِنَّ إِنَّ ٱللَّ
  ُ ُٱللَّ نُتم بِهِۦ ُمۡؤِمُنوَن ٨٨٨٨ َل يَُؤاِخُذُكُم  َل يَُؤاِخُذُكُم ٱللَّ

َ
ِٓي أ نُتم بِهِۦ ُمۡؤِمُنوَن  ٱلَّ
َ
ِٓي أ َ ٱلَّ َٱللَّ َطّيِٗباۚ وَٱتَُّقواْ َطّيِٗباۚ وَٱتَُّقواْ ٱللَّ

يَۡمَٰنۖ 
َ
ُم ٱۡل دتُّ يَۡمٰنُِكۡم َوَلِٰكن يَُؤاِخُذُكم بَِما َعقَّ

َ
يَۡمَٰنۖ بِٱللَّۡغوِ ِفٓ أ

َ
ُم ٱۡل دتُّ يَۡمٰنُِكۡم َوَلِٰكن يَُؤاِخُذُكم بَِما َعقَّ

َ
بِٱللَّۡغوِ ِفٓ أ

وَۡسـِط َما ُتۡطعُِموَن 
َ
ۥٓ إِۡطَعاُم َعَشَةِ َمَسٰـِكنَي ِمۡن أ َٰرتُـُه وَۡسـِط َما ُتۡطعُِموَن فََكفَّ
َ
ۥٓ إِۡطَعاُم َعَشَةِ َمَسٰـِكنَي ِمۡن أ َٰرتُـُه فََكفَّ

َّۡم َيِۡد فَِصَياُم ثََلَٰثةِ  ۡو َتۡرِيُر رََقَبةٖۖ َفَمن ل
َ
ۡو كِۡسَوُتُهۡم أ

َ
ۡهلِيُكۡم أ

َ
َّۡم َيِۡد فَِصَياُم ثََلَٰثةِ أ ۡو َتۡرِيُر رََقَبةٖۖ َفَمن ل

َ
ۡو كِۡسَوُتُهۡم أ

َ
ۡهلِيُكۡم أ

َ
أ

يَۡمَٰنُكۡمۚ 
َ
يَۡمٰنُِكـۡم إِذَا َحلَۡفُتۡمۚ وَٱۡحَفُظوٓاْ أ

َ
َٰرةُ أ امٖۚ َذٰلَِك َكفَّ يَـّ

َ
يَۡمَٰنُكۡمۚ أ

َ
يَۡمٰنُِكـۡم إِذَا َحلَۡفُتۡمۚ وَٱۡحَفُظوٓاْ أ

َ
َٰرةُ أ امٖۚ َذٰلَِك َكفَّ يَـّ

َ
أ

ُ لَُكـۡم َءاَيٰتِـهِۦ لََعلَُّكۡم تَۡشـُكُروَن  لَُكـۡم َءاَيٰتِـهِۦ لََعلَُّكۡم تَۡشـُكُروَن ٨٩٨٩   ُٱللَّ ُ ٱللَّ ُ َكَذٰلِـَك يُبَـنّيِ َكَذٰلِـَك يُبَـنّيِ

اهلجرة ایل احلبشة اهلجرة ایل احلبشة 8383

»الّنجيايش«  حبيّق  نزليت  قيد   )86 _  83( اآلیيات  هيذه  أّن 
صاحب احلبشة عیل عهد رسول اهلل؟ص؟ و أتباعه.

مهاجيرا  احلبشية  اهلل؟ص؟  رسيول  اختیيار  سير  عين  أميا  و 
للمسيلمني، فقيد أشيار إلیيه؟ص؟ بقوليه: »إّن هبيا مليکا ال ُيظليم 

عنده أحد، و هي أرض صدق« و إنه حيسن اجلوار.
إهنيا أرض صيدق: ألنيه قيد کان فهييا شيعب یعیيش عيیل 

الذيين  ِهِديَن:  ـٰ َ
ٱلّش تيل.  تِفیُض: 

شيهدوا حقیقة الرسيول؟ص؟، قیل: 

و  النجيايش  يف  نزليت  اآلیية  إن 

مسعيوا  مليا  آمنيوا  حيني  أصحابيه 

جعفير؟ع؟.  تياله  اليذي  القيرآن 

ُب  صَحٰ
َ
أ جازاهيم.  ُم:  هَبُ

ٰ
َث

َ
َفأ

جحيدوا  و  کفيروا  الذيين  ٱجَلِحمِي: 

 :
ْ
 َتعَتُدٓوا

َ
احليق اليذي جاءهيم. ال

جتياوز احليدود الييت شيرعها اهلل _ 

أو  اإلسيراف  _ عين طرييق  تعيایل 

حيق  عيیل  االعتيداء  طرييق  عين 

الغیير أو عين أی طرييق خياليف ما 

غِو ِفٓ 
َّ
شيرعه اهلل _ تعيایل _ . ِبٱلل

م: ميا جييری عيیل ألسينتکم 
ُ

ِنک مَيٰ
َ
أ

بيدون قصد من قسيم. ُيَؤاِخُذُکم: 

لکن يؤاخذکم بالعقوبة يف اآلخرة 

 ُ ُ
دّت

َ
َعّق ا  ِبَ الکفيارة.  بوجيوب  أو 

َن: حلفيمت عين قصيد و نیية.  مَيٰ
َ
ٱأل

ال  یطعمهيم  ُتطِعُموَن:  َما  وَسِط 
َ
أ

مين أفخير أنيواع الطعيام و ال مين 

أردئيه و لکين مين الطعيام اليذي 

الغاليب.  يف  أهليه  منيه  یطعيم 

م: یکسيو هيؤالء املسياکني  ِکسَوُتُ

سياترا  مناسيبا  کسياء  العشيرة 

عبيدا  یعتيق  َرَقَبٖة:  ِريُر 
َ

ت للبيدن. 

 
ْ
ٱحَفُظٓوا فیجعليه حيرا.  اليرق  مين 

م: ال حتلفيوا عبثيا مين بياب 
ُ

َنک مَيٰ
َ
أ

حفظ حرمة اسم اهلل تعایل.
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مبا كان الناس يف تلك املنطقة أقرب من غيرهم إیل  الفطرة و يتعامل بالصدق و الصفاء و ر
االلتزام مبا تبیق لدهيم من تعالمي السيد املسيح؟ع؟.

بـع نسـاء مـن املسـلمني إیل احلبشـة حبـرا عیل ظهر سـفينة  فهاجـر أحـد عشـر رجـا و أر
صغيـرة اسـتأجروها و كان ذلـك يف شـهر رجـب مـن السـنة اخلامسـة مـن البعثـة و قـد أطلـق 
علهيا اسم اهلجرة االویل و عیل رأسهم جعفر بن ايب طالب؟ع؟، يقول العامة السيد جعفر 
مرتـی اننـا نعتقـد إّن هجـرة جعفـر إیل احلبشـة، مل تكن بسـبب تعرضـه للتعذيب من قبل 
يـش ختـی مكانـة أيب طالـب، و تراعـي جانبـه و جانـب بين هاشـم  يـش، فقـد كانـت قر قر
يـن ليكـون أميـرا علهيـم و مدبـرا ألمورهـم و  بصـورة عامـة و إمنـا أرسـله النـي؟ص؟ مـع املهاجر

مشرفا عیل شؤوهنم و مصاحلهم و حافظا هلم من أن يذوبوا يف هذا املجتمع اجلديد.
يـش اسـتقرارهم يف  و بعـد أن مـا عرفـوا مشـركو مكـة مـن عنـف الصدمـة، »و رأت قر
يـن و وقـع  احلبشـة و أمهنـم« قـررت إرسـال رجلـني مـِن قَبلهـا إیل احلبشـة السـترداد املهاجر
اختيارهـم عـیل عمـرو بـن العـاص و يقـال: و عـیل عمـارة بـن الوليـد أيضـا، فأرسـلومها إیل 
النجـايش هبدايـا لـه و ادعيـا أمـام النجـايش: أنـه قـد ضـوی إیل بلـدك منـا غلمـان سـفهاء، 
فارقوا ديهنم و مل يدخلوا يف دينك و جاؤوا بدين ابتدعوه ال نعرفه حنن و ال أنت و قد بعثنا 

إليك فهيم أشراف قومهم من آباهئم و أعمامهم و عشائرهم لتردهم إلهيم الخ.
إلهيـم حـی يسـأهلم عـن صحـة مـا جـاء بـه عمـرو و عمـارة، فجـاء  فرفـض تسـليمهم 
كل  : أهيـا امللـك، كنـا قوما أهـل جاهلية، نعبد األصنـام و نأ املسـلمون؛ فسـأهلم فقـال جعفـر
كل منا القـوي الضعيف، فكنا  امليتـة و نـأيت الفواحـش و نقطـع األرحـام و نـيء اجلـوار و يأ
عیل ذلك، حی بعث اهّلل إلينا رسـوال منا، نعرف نسـبه و صدقه و أمانته و عفافه؛ فدعانا 
كنا نعبد حنن و آباؤنا من دونه، من احلجارة و األوثان. إیل اهّلل لنوحده و نعبده و خنلع ما 

و أمرنا بصدق احلديث و أداء االمانة و صلة الرحم و حسن اجلوار و الكف عن املحارم 
كل مال اليتمي، و قذف املحصنات، و أمرنا:  و الدماء و هنانا عن الفواحش و قول الزور و أ

أن نعبد اهّلل وحده، ال نشرك به شيئا، و أمرنا بالصاة، و الزكاة، و الصيام الخ.
و قرأ عليه جعفر بعض سورة الكهف: فبكی النجايش حی اخضلت حليته و كذلك أساقفته.

مث قال النجايش: إّن هذا و الذي جاء به عيیس ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، فو 
اهّلل ال أسلمهم إليمكا، و ال يكادون.
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مث غدا عمرو يف الیوم التايل لیخبر النجايش بأن املسلمني یقولون: إّن عیی بن مرمی 
: نقول فیه الذي جاء به نبینا؟ص؟: هو عبد اهلل  عبد؛ فأرسل إلهيم؛ فسأهلم؛ فقال له جعفر
و رسوله و روحه و کلمته اليت ألقاها إیل مرمی العذراء البتول، فتناول النجايش عودا و قال: 

هذا و اهلل هو احلّق.
فقال عمرو: إّنه خمالف لنا فرّده إلینا.

فرفيع النجيايش یيده و ضيرب هبيا وجيه عمرو و قال: اسيکت، و اهلل لنئ ذکرته بعد بسيوء 
ألفعليّن بيك و قيال: ارجعيوا إیل هيذا هدیتيه و قيال جلعفير و أصحابه: امکثيوا فإّنکم آمنون، 
من سّبکم غرم _ قاهلا ثالثا _ ما أحب أن يل دبرا _ أي جبال _ من ذهب و أين آذیت رجال 

یش. منکم، مث رد هدایا قر
و مضت سينوات و هاجر رسيول اهلل؟ص؟ إیل املدینة و ارتفع شيأن اإلسيالم ويف يوم فتح 
هبم، مّث ما لبثوا حی عرفوا أن  خیبر فإذا هبم یشهدون من بعید قدوم مجع من الناس صو
ين األوائل إیل احلبشة و قد عادوا يف ذلك الیوم إیل أوطاهنم  أولئك مل یکونوا سوی املهاجر

یت جذور شجیرة اإلسالم النامیة. بعد أن حتطمت قوی األعداء الشیطانیة و قو
خيیية: »ال أدري أنيا بفتيح  و إذ شياهد رسيول اهلل؟ص؟ مهاجيري احلبشية، قيال قولتيه الّتأر

خیبر أسر أم بقدوم جعفر«؟!. الصحیح من سیرة النیب االعظم؟ص؟، ج3، ص242

الروايات

 اهلِل تعایل    
َ

ّيئاِت و ااُلخری أن هُتاِجَر إیل قال؟ص؟: اهِلجَرُة ِهجَرتاِن: إحدامُها أن هَتُجَر الّسَ

َبُة. کنز العّمال: 46262 و ِت الّتَ
َ
ل و َرسوِلِه، و ال َتنَقِطُع اهِلجَرُة ما ُتُقّبِ

 ِمن    
ُ

يُم حَبيّقٍ َيُرّدُ بِه باِطياًل، أو َينُصُر بِه َحّقا، أفَضل
َّ
نیيا َيَتکل قياُم أَحِدُکيم يف الّدُ ُ

َ
قيال؟ص؟: مل

ِهجَرٍة َمعي. کنزالعّمال، ج3، ص80

 اهلِل؟ص؟: َمن َفّرَ بِدیِنِه ِمن أرٍض إیل أرٍض و إن کاَن ِشيبرا ِمن األرِض، اسيَتوَجَب    
ُ

رسيول

کاَن َرفیَق إبراهمَي و حمّمٍد. جممع البیان: 3 / 153 اجَلّنَة و 

عين اإلميام احلسيني؟ع؟: أن ابين العياص قيد ذهيب إیل احلبشية مرتني لیکید املسيلمني،    

ج1، ص411 فرد اهلل تعایل کیده إیل حنره، و باء بغضب من اهلل تعایل. االحتجاج، 
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شواهد وقصص

صالة النيب؟ص؟ عیل النجايش  
 

َ
: ِإّنَ َرُسـول

َ
؟ع؟ َقال ٍ

ِبيـِه ُمـوَس ْبِن َجْعَفٍر َعْن آَباِئِه َعْن َعِلّ
َ
َضـا؟ع؟ َعـْن أ ِ ْبـِن ُمـوَس الّرِ

َعـِلّ
ْصَحَمَة 

َ
ُكْم أ َخا

َ
 ِإّنَ أ

َ
ْيِه َو َقـال

َ
يٍن َعل ِ َبَكـی ُبَكاَء َحِز

َجـاِشّ  ِبَنْعـِي الّنَ
ُ

َتـاُه َجْبَرِئيـل
َ
ـا أ َّ

َ
اهَّلِل؟ص؟ ل

 ُمْرَتِفٍع َحّتَ 
َّ

ُكل ُه 
َ
 َفَخَفَض اهَّلُل ل

ً
َر َسْبعا َكّبَ اَنِة َو  ّبَ َ  الْ

َ
َّ َخَرَج ِإل ِ َماَت ثُ

َجاِشّ َو ُهَو اْسُم الّنَ
ج1، ص279 َبَشِة. عيون أخبار الرضا؟ع؟،  َ ی ِجَناَزَتُه َو ُهَو ِبالْ

َ
َرأ

مي من هذا املكان حّت يوايف أخي عيّل؟ع؟   ال أر
روي عن ابن شهاب الزهرّي، قال: كانت بيعة األنصار رسول اهَّلل؟ص؟ ليلة العقبة يف ذي الّجة 

و قدوم رسول اهَّلل؟ص؟ املدينة يف شهر ربيع األّول الثنيت عشرة ليلة خلت منه يوم اإلثنني.
فلّما أمیس رسول اهَّلل؟ص؟ فارقه أبو بكر و دخل املدينة و نزل عیل بعض األنصار، و بيق 

كلثوم بن اهلدم. رسول اهَّلل؟ص؟ بقباء نازال عیل 
، فقـال: يـا رسـول اهَّلل! تدخل  ... فبـيق رسـول اهَّلل؟ص؟ مخسـة عشـر يومـا فجـاءه أبـو بكـر

املدينة، فإّن القوم متشّوقون إل نزولك علهيم.
مي من هذا املكان حّت يوايف أخي عّل؟ع؟ فقال؟ص؟: ال أر

و كان رسول اهَّلل؟ص؟ قد بعث إليه إن أمحل العيال و أقدم.
: ما أحسب علّيا يوايف! فقال أبو بكر

قال: بیل ما أسرعه إن شاء اهَّلل، فبيق مخسة عشر يوما، فوايف عّل؟ع؟ بالفواطم.
و بيق رسول اهَّلل؟ص؟ بعد قدوم عّل؟ع؟ يوما أو يومني ّث ركب راحلة، و روي: أّن النيب؟ص؟ 

ّلا قدم املدينة جاء النساء و الصبيان، فقلن:
وجب الشكر علينا ما دعا هَّلل داعطلع البدر علينا من ثنّيات الوداع

فاجتمعـت إليـه بنـو عمـر بـن عـوف، فقالـوا: يـا رسـول اهَّلل! أقـم عندنـا فإّنا أهـل الّد و 
اللد و اللقة و املنعة.

وا سبيلها، فإّنا مأمورة... حبار، ج19، ص106
ّ
فقال رسول اهَّلل؟ص؟: خل
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ۡزَلُٰم رِۡجٞس 
َ
نَصاُب وَٱۡل

َ
ِيَن ءَاَمُنوٓاْ إِنََّما ٱۡلَۡمُر وَٱلَۡمۡيِسُ وَٱۡل َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ۡزَلُٰم رِۡجٞس َيٰٓ

َ
نَصاُب وَٱۡل

َ
ِيَن ءَاَمُنوٓاْ إِنََّما ٱۡلَۡمُر وَٱلَۡمۡيِسُ وَٱۡل َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

َما يُرِيُد  َما يُرِيُد  إِنَّ ۡيَطِٰن فَٱۡجَتنُِبوهُ لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن ٩٠٩٠ إِنَّ ۡيَطِٰن فَٱۡجَتنُِبوهُ لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن ّمِۡن َعَمِل ٱلشَّ ّمِۡن َعَمِل ٱلشَّ
ن يُوقَِع بَۡيَنُكُم ٱۡلَعَدٰوَةَ وَٱۡلَۡغَضآءَ ِف ٱۡلَۡمرِ وَٱلَۡمۡيِسِ 

َ
ۡيَطُٰن أ ن يُوقَِع بَۡيَنُكُم ٱۡلَعَدٰوَةَ وَٱۡلَۡغَضآءَ ِف ٱۡلَۡمرِ وَٱلَۡمۡيِسِ ٱلشَّ
َ
ۡيَطُٰن أ ٱلشَّ

نَتُهوَن ٩١٩١   نُتم مُّ
َ
لَوٰةِۖ َفَهۡل أ نَتُهوَن  وََعِن ٱلصَّ نُتم مُّ
َ
لَوٰةِۖ َفَهۡل أ ِ وََعِن ٱلصَّ ِٱللَّ ُكۡم َعـن ذِۡكرِ ٱللَّ ُكۡم َعـن ذِۡكرِ َوَيُصدَّ َوَيُصدَّ

 ٰ نََّما َعَ
َ
ُۡتۡم فَٱۡعلَُموٓاْ أ ْۚ فَإِن تََولَّ ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل وَٱۡحَذُروا

َ
ٰ  وَأ نََّما َعَ

َ
ُۡتۡم فَٱۡعلَُموٓاْ أ ْۚ فَإِن تََولَّ ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل وَٱۡحَذُروا

َ
َ وَأ َٱللَّ ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
ِطيُعواْ وَأ
َ
وَأ

ٰلَِحِٰت  ِيَن ءَاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ٰلَِحِٰت  لَۡيَس َعَ ٱلَّ ِيَن ءَاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ رَُسوِلَا ٱۡلََلُٰغ ٱلُۡمبنُِي رَُسوِلَا ٱۡلََلُٰغ ٱلُۡمبنُِي ٩٢٩٢ لَۡيَس َعَ ٱلَّ
ٰلَِحِٰت ُثمَّ ٱتََّقواْ  ٰلَِحِٰت ُثمَّ ٱتََّقواْ ُجَناٞح فِيَما َطعُِموٓاْ إِذَا َما ٱتََّقواْ وَّءَاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ُجَناٞح فِيَما َطعُِموٓاْ إِذَا َما ٱتََّقواْ وَّءَاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ
َها  يُّ

َ
أ َها  َيٰٓ يُّ
َ
أ ُ ُيِبُّ ٱلُۡمۡحِسـننَِي  ُيِبُّ ٱلُۡمۡحِسـننَِي ٩٣٩٣ َيٰٓ ُوَٱللَّ ْۚ وَٱللَّ ۡحَسـُنوا

َ
ْۚ وَّءَاَمُنـواْ ُثمَّ ٱتََّقواْ وَّأ ۡحَسـُنوا
َ
وَّءَاَمُنـواْ ُثمَّ ٱتََّقواْ وَّأ

يِۡديُكۡم 
َ
ۥٓ أ ۡيِد َتَناُلُ ءٖ ّمَِن ٱلصَّ يِۡديُكۡم  بَِشۡ
َ
ۥٓ أ ۡيِد َتَناُلُ ءٖ ّمَِن ٱلصَّ ُ بَِشۡ ُٱللَّ ِيَن ءَاَمُنواْ َلَۡبلَُونَُّكُم ٱللَّ ِيَن ءَاَمُنواْ َلَۡبلَُونَُّكُم ٱلَّ ٱلَّ

ۥ بِٱۡلَغۡيِبۚ َفَمِن ٱۡعَتَدٰى َبۡعَد  ۥ بِٱۡلَغۡيِبۚ َفَمِن ٱۡعَتَدٰى َبۡعَد  َمن َيَافُُه ُ َمن َيَافُُه ُٱللَّ َورَِماُحُكۡم ِلَۡعلََم َورَِماُحُكۡم ِلَۡعلََم ٱللَّ
ۡيَد  ِيَن ءَاَمُنواْ َل َتۡقُتلُواْ ٱلصَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ۡيَد  َيٰٓ ِيَن ءَاَمُنواْ َل َتۡقُتلُواْ ٱلصَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ِلمٞ ٩٤٩٤ َيٰٓ

َ
ۥ َعَذاٌب أ ِلمٞ َذٰلَِك فَلَُه
َ
ۥ َعَذاٌب أ َذٰلَِك فَلَُه

َتَعّمِٗدا فََجزَآءٞ ّمِۡثُل َما َقَتَل ِمَن  ۥ ِمنُكم مُّ نُتۡم ُحرُمۚٞ وََمن َقَتلَُه
َ
َتَعّمِٗدا فََجزَآءٞ ّمِۡثُل َما َقَتَل ِمَن وَأ ۥ ِمنُكم مُّ نُتۡم ُحرُمۚٞ وََمن َقَتلَُه
َ
وَأ

ٰرَةٞ  ۡو َكفَّ
َ
ۦ ذََوا َعۡدٖل ّمِنُكۡم َهۡديَۢا َبٰلَِغ ٱۡلَكۡعَبةِ أ ٰرَةٞ ٱلََّعِم َيُۡكُم بِهِ ۡو َكفَّ
َ
ۦ ذََوا َعۡدٖل ّمِنُكۡم َهۡديَۢا َبٰلَِغ ٱۡلَكۡعَبةِ أ ٱلََّعِم َيُۡكُم بِهِ

  ُ ُٱللَّ ِۦۗ َعَفا ٱللَّ ۡمرِه
َ
َُذوَق َوَباَل أ ۡو َعۡدُل َذٰلَِك ِصَياٗما ّلِ

َ
ِۦۗ َعَفا َطَعاُم َمَسِٰكنَي أ ۡمرِه

َ
َُذوَق َوَباَل أ ۡو َعۡدُل َذٰلَِك ِصَياٗما ّلِ

َ
َطَعاُم َمَسِٰكنَي أ

ُ َعزِيزٞ ذُو ٱنتَِقاٍم  َعزِيزٞ ذُو ٱنتَِقاٍم ٩٥٩٥   ُوَٱللَّ ُ ِمۡنُهۚ  ِمۡنُهۚ وَٱللَّ ُٱللَّ ا َسلََفۚ وََمۡن َعدَ َفَينَتقُِم ٱللَّ ا َسلََفۚ وََمۡن َعدَ َفَينَتقُِم َعمَّ َعمَّ

حرمة اخلمر وأضراره ف السام حرمة اخلمر وأضراره ف السام 9090

( هو  غية ورد أّن األصل يف کلمة )اخلمر
ّ
يف معجيم مقايييس الل

، ألّنه یغطي عیل  التغطیة و االختالط اخليف و قیل للخمر خر
عقل اإلنسان و یسلبه قدرة التمیيز بني احلسنة و القبیح.

 مایع 
ّ

( مبعيىن کل أّميا يف االصطيالح الشيرعي فیيأيت )اخلمر
. ، سواء أخذ من العنب أو الزبيب أو التمر أو يشء آخر مسکر

تطليق  نَصاُب: 
َ
ٱأل القميار.  ٱمَلیِسُر: 

عيیل األصنيام الييت کانيت تنصيب 

الييت  السيهام   : ُ زلَٰ
َ
ٱأل هليا.  للعبيادة 

کانيوا یکتبيون عيیل أحدهيا: أميرىن 

ريب.  هنياين  اآلخير  عيیل  و  ريب 

ِرجس: قيذر تأبياه النفيوس الکرميية 

و  لقذارتيه  السيلیمة  العقيول  و 

ن ُيوِقَع: بيأن یقطيع ميا 
َ
جناسيته. أ

يف  یثیير  و  صيالت،  مين  بينکيم 

الضغائين  و  األحقياد  نفوسيکم 

بسيبب تعاطیکم للخمر و املیسير. 

نُت 
َ
ُکم: یشيغلکم و مينعکيم. أ

َ
َيُصّد

 
ٓ

ُه
ُ
وَن: هيل تنهتيون عهنيا. َتَنال نهَتُ ّمُ

م: تستطیع أیدیکم أن تأخذ 
ُ

يِديک
َ
أ

هذا الصید بسيهولة و یسير إذا کان 

نُت ُحُرم: يف 
َ
صغیيرا و قريبيا منکم. أ

َعِم: اإلبيل و  حيال اإلحيرام. ِمَن ٱلّنَ

عَبِة: 
َ

ٱلک ِلَغ  َبٰ َهدَيا  الغيم.  و  البقير 

 
ُ

هيدیيه هدیيا اذا ایت الکعبة. َعدل

عين  )یصيوم  الطعيام  مثيل  ِلَك: 
ٰ

َذ

إطعيام کل مسيکني يوميا واحيدا(. 

مِرِه: عقوبية ميا فعليه 
َ
 أ

َ
َيُذوَق َوَبال ِ

ّ
ل

يف اآلخرة إن مل یتب.
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جيي   می اخلمر لیس تدر تر
إنه لیس مثة تدرج يف حترمی اخلمر کما ادعاه بعضهم و إنا حرمت بشکل هنايئ و قاطع يف 
مکة؛ مث صارت حتصل تعدیات و خمالفات؛ فکان یتکرر الهني عهنا ألجل تلك املخالفات 

يف املوارد اخلاصة.
آیة حترمی اخلمر نزلت يف قبل اهلجرة کما هو املشهور وهي اآلیة )219( من سورة البقرة: 
.>� م� ه� ع�
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أ�
��� م� ه� م�

ْ �� �إَو� ���
� ���� ��� �� ���� � �� م� ٌر�و� �� ���

ٌ��ك�
ْ �� ���إ�

م� ه� �� �
ْل��� ���� ر� �� ْ�� م�

ْ
�� �و� ْمر�

���
ْ
��� ���

� � ك� ����
�
�
أ�
��ْ� ��<

فهيا هنيا إشيارة إیل منافيع اخلمير االقتصادیية لبعيض املجتمعيات، کاملجتميع اجلاهييل، 
کثیرا منافعها االقتصادیة. مصحوبة بإشارة إیل أخطارها الکبیرة و مضارها اليت تفوق 

*وضعيت اخلمير و القميار إیل جانيب األنصياب )و هيي قطيع أحجيار ال صيورة هليا کانيت 
تتخيذ کاألصنيام( للداللية عيیل أّن اخلمير و القميار ال یقيالن ضيررا عن عبيادة األصنام و هلذا 
یف أّن رسيول اهلل؟ص؟ قال: »شيارب اخلمر کعابد الوثن«. جعله مقترنا  جاء يف حدیث شير

یع و يف التبلیغ. بعبادة األوثان یشعر بأنه عیل حده و من قبیله، يف التشر
.> ����� ْ��

�� ����� ل�
م� � � ْ�� ها من أعمال الشیطان: >م�

ّ
کل * و هذه األعمال القبیحة 

یة بأّن لتعبیر  <. ال بّد من التنو ��� ��� ��� ��� ْ �ح�
� * و أخیرا یصدر األمر القاطع الواجب اإلتباع: >��

»فاجتنبيوه« مفهوميا أبعيد، إذ أّن االجتنياب یعين االبتعاد و االنفصيال و عدم االقتراب، مّما 
. یکون أشد و أقطع من جمّرد الهني عن شرب اخلمر

الروايات

 ِبَتْحِرمِی    
َّ
 ِإال

ً
 َنِبّيا

َّ
َوَجل : َما َبَعَث اهلُل َعّزَ

ُ
َضا؟ع؟ َيُقول ْعُت الّرِ  مَسِ

َ
ِت َقال

ْ
ل اِن ْبِن الّصَ ّيَ َعِن الّرَ

. عیون أخبار الرضا، ج2، ص15؛ نورالثقلني ْمر َ
ْ
اخل

يْو َوَقَعيْت َقْطيَرٌة یِف ِبْئيٍر َفُبِنَييْت    
َ
؟ع؟ قيال: ل ْيِسيُر َعيْن َعيیِلٍّ َ

ْ
ْميُر َو امل َ

ْ
يا اخل َ

 ِإنَّ
َ

یِف َقْوِليِه َتَعيایل

ا. مستدرك الوسایل، ج4، ص75 هْيَ
َ
ْن َعل َؤّذِ

ُ
ْ أ
َ
ا َمَناَرٌة مل َمَکاهَنَ

ْمِر َعَشَرة َغاِرَسَها َو َحاِرَسَها َو َعاِصَرَها     َ
ْ
 اهلِل؟ص؟ یِف اخل

ُ
َعَن َرُسول

َ
: ل

َ
ِب َجْعَفٍر؟ع؟ َقال

َ
َعْن أ

ا. تفسیر اهل  هِنَ َ  ثَ
َ

ِکل ا َو آ هَيَ ْيِه َو َباِئَعَها َو ُمْشيَتِر
َ
 ِإل

َ
ْحُمول َ َها َو املْ

َ
ا َو َحاِمل ا َو َسياِقهَيَ هَبَ َو َشياِر
بيت؟مهع؟، ج4، ص226؛ نورالثقلني
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را َخَرَج ُنوُر ااِلمياِن ِمْن َجْوَفِه. کنز العمال، 5، 13180.    ْ
َ
َعْن َرُسوِل اهلِل؟ص؟: َمْن َشِرَب خ

هَبا     ْميَر َو ِاذا َشيِر َ
ْ
ْ َيْشيَرِب اخل

َ
 الَعْبيُد یف ُفْسيَحٍة ِميْن ِدینيِه ميامل

ُ
يْن َييزال

َ
َعيْن َرُسيوِل اهلِل؟ص؟: ل

ِ َشيّرٍ َو َيْعِرُفيُه 
ّ

َعيُه َو َبَصيَرُه َيُسيوُقُه ِایل ُکل يُه َو مَسْ يْيطاُن َولّيَ
َ
َخيَرَق اهلُل َعْنيُه َسيْتَرُه و کاَن الّش

. هنج الفصاحه، حدیث 2291. ِ َخْيٍر
ّ

ُکل َعْن 
َو     َخَطيَب  ِاذا  ُتَزِّوُجيوُه  ال  َو  َث  َحيّدَ ِاذا  ُقيوُه  ُتَصّدِ ال  ْميِر  َ

ْ
اخل  اهلِل؟ص؟: شياِرُب 

ُ
َرُسيول  

َ
قيال

ماَنٍة 
َ
ْن ِاْئَتَمَنُه َعیل ا َ ماَنٍة، فَ

َ
ُنوُه َعیل ا َتِ

ْ
ِفُروُه ِاذا ماَت، َو ال َتأ ْ

َ
ِوُدوُه ِاذا َمِرَض، َو ال حت الُتّعَ

: )ال 
ُ

ّنَ اهلَل َيقيُول
َ
هييا، ال

َ
ْن َيأُجيَرُه َعل

َ
ْييِه، َو ال ا

َ
ِليَف َعل ْن خُيْ

َ
 اهلِل ا

َ
ْييَس َعيیل

َ
َکها َفل

َ
ل َفاْسيهَتْ

. حباراألنوار، 79 / 127. ْسَفُه ِمْن شاِرِب اخلْمِر
َ
ّیُ َسفیٍه ا

َ
ُکْم( نساء: 5. َو ا

َ
ُتْؤُتوا الُسَفهاَء اَمْوال

ْييِه    
َ
ْحَبيَط اهلُل َعل

َ
ْو عاَنَقيُه او صاَفَحيُه ا

َ
ْميِر ا َ

ْ
َم َعيیل شياِرِب اخل

َّ
 اهلِل؟ص؟: َميْن َسيل

ُ
 َرُسيول

َ
َقيال

َبعنَي َسَنٍة. حباراألنوار، 79 / 127 ْر
َ
 ا

َ
َعَمل

َم    
َّ
، َو ِاْن َسل ْمِر َ

ْ
ُموا َعیل شاِرِب اخل ِ

ّ
وِد َو الَنصيياری َو ال ُتَسل هَيُ

ْ
 ال

َ
ُموا َعیل

ّ
؟ص؟: َسِل یِبُ  الّنَ

َ
قال

وا َجواَبُه. حباراألنوار، 79 / 152 ْيُکْم َفال َتُرّدُ
َ
َعل
قیا َمِة ُمْسَوّدا َوْجُهُه،    

ْ
ّقِ ِاّنَ َشاِرَب اخَلْمِر جَيیيُء َيْوَم ال

َ ذی َبَعثىن ِباحلْ
َّ
 اهلِل؟ص؟: َوال

ُ
 َرُسول

َ
قال

عاُبُه َعیل َقَدَمْيِه َيْقِذُر َمْن َرآُه. حباراألنوار، 79 / 147
ُ
 ل
ُ

ٌق َعیناُه، قاِلصا َشَفتاُه، َيسیل أْزَر
ْوَض الَواهلِل. وسائل     َ

ْ
، الَيِرُد َعیّلَ احل  َشفاَعی َمْن َشِرَب امُلْسِکَر

ُ
 اهلِل؟ص؟: والَينال

ُ
 َرُسول

َ
قال

الشیعة، 17 / 261

َعذاِب. حبار،    
ْ
َة َنْوٍع ِميَن ال

َ
ُبيُه اهلُل ِبِسيّتنَي َوَثيالَث ِمأ ْميِر ُيَعّذِ َ

ْ
 اهلِل؟ص؟: شياِرُب اخل

ُ
 َرُسيول

َ
قيال

ج76، ص152

خلیاَنُة،    
َ
َبَرَکِة: ا

ْ
ْ َيْعُمْر ِبال

َ
َخِرَب َو مل ّنَ ِاالّ  َبْيتا واِحَدًة ِمهْنُ

ُ
َبٌع الَتْدُخل ْر

َ
 اهلِل؟ص؟: ا

ُ
 َرُسيول

َ
قال

نا. امایل شیخ صدوق، 125 ، َوالّزِ ْمِر
َ رَقُة َو ُشْرُب اخلْ َوالّسِ

ْمَر ِلِفْعِلها     َ
ْ
َم اهلُل اخل  َحّرَ

َ
؟ قال ْمَر َ

ْ
َم اهلُل اخل يُت اِلب َعْبيِداهلِل؟ع؟: مِلَ َحّرَ

ْ
 ُقل

َ
يِل قيال

َ
َعيِن امُلَفّض

يُه 
ُ
ِمل ْ

َ
يِدُم ُمُرَّوَتيُه، َو حت ْميِر ُتوِرُثيُه ااِلْرِتعياَش َو َتَذَهيُب ِبُنيوِرِه، َو هَتْ َ

ْ
َو َفسياِدها، اِلن ُمْدِميَن اخل

نا َوال ُيؤَمُن ِاذا َسيَکَر  ماِء، َو ُرُکوِب الّزِ َتِرَئ َعیل ِاْرِتکاِب امَلحاِرم، َو َسيْفِك الِدّ ْن جَيْ
َ
َعیل ا

. حباراألنوار، 79 / 133.  َشّرٍ
َّ

ُکل هُبا ِاالّ  یُد شاِر  ذِلَك، والَيز
ُ

 َحِرِمِه، َو ُهَو َيْعِقل
َ

ْن ُيثیَب َعیل
َ
ا
: َنَعْم ِاّنَ شياِرَب    

َ
يْرَقِة؟ ْقال نا َو الّسِ َشيّدُ ِمَن الّزِ

َ
ْمِر ا َ

ْ
ُه: ِاّنَ ُشيْرَب اخل

َ
 ل

َ
ُه ِقیل ّنَ

َ
؟ع؟ ا ٍّ

َ
َعْن َعیل

الَة. کنزالعمال 13693/5.  َو َيَدُع الّصَ
ُ

ْمِر َيْزىن َو َيْسِرُق َو َيْقُتل َ
ْ
اخل
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شواهد وقصص

ال تداوي باخلمر  
عن أيب بصیر قال: دخلت أم خالد العبدیة، عیل أيب عبد اهلل؟ع؟ و أنا عنده، فقالت: إنه 

يق. ین قراقر يف بطن، فقد وصف يل األطباء النبیذ بالسو یعتر
. فقالت: قد قلدتك دین. فقال هلا: و ما مينعك من شر

فقيال: فيال تيذويق منيه قطيرة، ال و اهلل ال آذن ليك يف قطيرة منيه، فإنيا تندميني إذا بلغيت 
نفسيك إیل هاهنيا _ و أوميی بييده إیل حجزتيه _ بقوهليا ثالثيا، أفهميت؟! فقاليت: نعم. روضة 

املتقني، ج9، ص310

ملعوٌن َمن جلس عی مائدٍة ُيشَرب علیا اخَلمر  
أقام أحد قادة جیش املنصور الدوانیيق جملس ضیافة يف احِلیرة ُبناسبة ِختان ولده، ودعا 

 ِمن الرجال بيهنم اإلمام الصادق؟ع؟
ً
إلیه مجعا

ين ماًء، فجيء  ماط واهنمك اجلمیع يف تناول الطعام، طلب أحد املدعّوِ ا امتّدَ الّسِ ومّلَ
ا  إلیه بکأس ِمن الشراب، مفا کان ِمن اإلمام الصادق؟ع؟ إالّ أْن هنض وغادر املجلس، ومّلَ

سأله صاحب الدعوة عن السبب، قال؟ع؟:
(. الوسائل، ج24، ص232 قال رسول اهلل؟ص؟: )ملعوٌن َمن جلس عیل مائدٍة ُيشَرب علهيا اخلمر

می اخَلمر   ترحیب املسلمي بتحر
ياص أحيد األنصار وکان قد تآخی معه فتناوال الطعام والشيراب 

َ
ذات ييوم دعيا سيعد بين أيب وّق

یيج وصيل األمر بيهنما إیل  ية وبالتدر يکر ذکيرا َمفاخير اجلاهلّيَ وسيکر االثنيان، ومُهيا يف حاليِة الّسُ
جار، فتناول األنصاري ِعظام َفِك بعیٍر کان عیل املائدة وضرب به وجه سعد َفَشّجَ له أنفه. الّشِ
���< )املائدة: 90 _ 91( ْمر� ���

ْ
���� م�

���� ����إ�
��� م�
آ
�� ��� �� � ��

��
���� ه� �� ��

أ�
��� � ��< : بعد هذه احلادثة نزلت آیة منع اخَلمر

ب الناس هبذا األمر اإلهلّيِ  مع نزول آیة التحرمی زالت عادة ِشرب اخَلمر وصناعهتا ورّحَ
موا کوؤس الشيراب، حبیيث إّنَ راحئة اخَلمر   وأراقيوا اخلمير الييت يف بيوهتيم وحّطَ

ً
ا  حياّرَ

ً
ترحیبيا

ام. ة أّيَ کانت ُتشمّتُ يف ُطرقات املدینة ِعّدَ
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کرم؟ص؟ أمر التحرمی، کان هناك شاّبٌ أسرع إیل املنزل لُيخبر والدیه  عندما أعلن الرسول األ
، وکان األّب  ، وعندما وصل إیل املنزل وجد أباه مع عدٍد ِمن الضیوف یتساقون اخَلمر باخلبر
م ِشرب  ِه، فصاح فیه االبن: ال تشرب یا أبه؛ ألّنَ اهلل سبحانه قد َحّرَ

َ
ُب قدح اخلمر ِمن مف ُيقّرِ

ة املسلمني. قصص فلسيف، ص270  ومجع مائدة الشراب، وهکذا فعل بقّيَ
ً
، فأطاع األّب فورا اخَلمر

ل واحلرام مَلصلحة العباد   احلا
: سألت اإلمام الصادق؟ع؟ یقول املفضل بن عمر

ير عیل الناس؟ م وحَلم اخِلنز م اهلل تعایل اخَلمر وامِلیتة والّدَ ملاذا حّرَ
ه َخلق فَعِلم ما  هد ولکّنَ غبة والّزُ فقال؟ع؟: )إّنَ حرام اهلل وحالله مل یکن عیل أساس الّرَ
 منه علهييم ملصلحهتم، وَعِلم ما 

الً
ُ
يه هلم واباحه تفّض

َّ
تقيوم بيه أبداهنيم وميا ُيصِلحهيم؛ فأحل

مه علهيم(. قصص فلسيف، ص269 هم فهناهم عنه وحّرَ یضّرُ

فکیف ال أشرب اخلمر  
ات املعروفة يف زمن عبد امللك هري ِمن الشخصّيَ کان الّزُ

!؟ ك َتشرب اخلمر  وقال لعبد امللك: مسعت أّنَ
ً
جاء يوما

، إذا کنيت أشيرب ِمين دمياء النياس فکیيف ال أشيرب اخلمير؟! 
ْ

فقيال عبيد املليك: أجيل
قصص فلسيف، ص259

تلمیذ الفضیل بن عیاض   
 من تالمیذ الفضیل بن عیاض، مّلا حضرته الوفاة، دخل علیه الفضیل، 

ً
ُحکي أّن تلمیذا

نه فقال: 
َ
سيتاذ، ال تقرأ هيذه. فسيکت، مّث لّق

ُ
جليس عنيد رٍأسيه وقيرأ سيورة )یيس( فقيال: یيا أ

قيل: ال إليه إالّ اهلل. فقيال: ال أقوهليا؛ أليّن بيريء مهنيا. وميات عيیل ذليك، نعيوذ بياهلل مهنيا، 
فدخل الفضیل منزله ومل خيرج، مّث رآه يف الّنوم وهو ُيسَحب به إیل جهّم، فقال: بأّيِ يشء 

نزع اهلل املعرفة منك، وکنت أعلم تالمیذي؟!
فقال: بثالثة أشیاء: أّوهلا الّنمیمة؛ فإيّن قلت ألصحايب خبالف ما قلت لك، والّثاين: باحلسد؛ 
ة، فجئت إیل الّطبیب فسألته عهنا، فقال: تشرب 

ّ
حسدت أصحايب، والثالث: بأّنه کان يب عل

ة. فکنت أشرهبا. روضات اجلنات، ج6، ص22
ّ
 من خر، فإن مل تفعل بقیت بك العل

ً
 سنة قدحا

ّ
يف کل
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ـيَّاَرةِۖ  ِحـلَّ لَُكۡم َصۡيُد ٱۡلَۡحرِ َوَطَعاُمُهۥ َمَتٰٗعا لَُّكۡم َولِلسَّ
ُ
ـيَّاَرةِۖ أ ِحـلَّ لَُكۡم َصۡيُد ٱۡلَۡحرِ َوَطَعاُمُهۥ َمَتٰٗعا لَُّكۡم َولِلسَّ
ُ
أ

ِٓي  ِٓي  ٱلَّ َ ٱلَّ َٱللَّ ِ َما ُدۡمُتۡم ُحُرٗماۗ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ ِ َما ُدۡمُتۡم ُحُرٗماۗ َوٱتَُّقواْ وَُحّرَِم َعلَۡيُكۡم َصۡيُد ٱلَۡبّ وَُحّرَِم َعلَۡيُكۡم َصۡيُد ٱلَۡبّ
ُ ٱۡلَكۡعَبَة ٱۡلَۡيَت ٱۡلََراَم قَِيٰٗما  ٱۡلَكۡعَبَة ٱۡلَۡيَت ٱۡلََراَم قَِيٰٗما  ُٱللَّ وَن ٩٦٩٦  ۞َجَعَل ۞َجَعَل ٱللَّ وَن إَِلۡهِ ُتَۡرُ إَِلۡهِ ُتَۡرُ
نَّ 

َ
ـۡهَر ٱۡلََراَم َوٱلَۡهۡدَي َوٱۡلَقَلٰٓئَِدۚ َذٰلَِك ِلَۡعلَُموٓاْ أ نَّ ّلِلنَّاِس َوٱلشَّ
َ
ـۡهَر ٱۡلََراَم َوٱلَۡهۡدَي َوٱۡلَقَلٰٓئَِدۚ َذٰلَِك ِلَۡعلَُموٓاْ أ ّلِلنَّاِس َوٱلشَّ

َ بُِكّلِ  بُِكّلِ  َٱللَّ نَّ ٱللَّ
َ
ۡرِض َوأ

َ
ـَمَٰوِٰت َوَمـا ِف ٱۡل نَّ  َيۡعلَُم َما ِف ٱلسَّ

َ
ۡرِض َوأ

َ
ـَمَٰوِٰت َوَمـا ِف ٱۡل َ َيۡعلَُم َما ِف ٱلسَّ َٱللَّ ٱللَّ

َ َغُفورٞ  َغُفورٞ  َٱللَّ نَّ ٱللَّ
َ
نَّ  َشِديُد ٱۡلعَِقاِب َوأ
َ
َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب َوأ َٱللَّ نَّ ٱللَّ

َ
نَّ  ٱۡعلَُموٓاْ أ
َ
ٍء َعلِيٌم ٩٧٩٧ ٱۡعلَُموٓاْ أ ٍء َعلِيٌم َشۡ َشۡ

ُ َيۡعلَُم َما ُتۡبُدوَن  َيۡعلَُم َما ُتۡبُدوَن  َُوٱللَّ ا َعَ ٱلرَُّسـوِل إِلَّ ٱۡلََلٰـُغۗ َوٱللَّ ا َعَ ٱلرَُّسـوِل إِلَّ ٱۡلََلٰـُغۗ  مَّ رَِّحيٞم رَِّحيٞم ٩٨٩٨ مَّ
ّيُِب َولَۡو  ّيُِب َولَۡو  قُل لَّ يَۡسـَتوِي ٱۡلَبِيـُث َوٱلطَّ َوَمـا تَۡكُتُمـوَن َوَمـا تَۡكُتُمـوَن ٩٩٩٩ قُل لَّ يَۡسـَتوِي ٱۡلَبِيـُث َوٱلطَّ
ۡلَبِٰب لََعلَُّكۡم 

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
أ ۡلَبِٰب لََعلَُّكۡم  َيٰٓ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
أ َ َيٰٓ َٱللَّ ۡعَجَبَك َكۡثَةُ ٱۡلَبِيِثۚ فَٱتَُّقواْ ٱللَّ

َ
ۡعَجَبَك َكۡثَةُ ٱۡلَبِيِثۚ فَٱتَُّقواْ أ
َ
أ

ۡشَيآَء إِن 
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َل تَۡسـَٔـلُواْ َعۡن أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ۡشَيآَء إِن  َيٰٓ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ َل تَۡسـَٔـلُواْ َعۡن أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ُتۡفلُِحوَن ُتۡفلُِحوَن ١٠٠١٠٠ َيٰٓ

ُل ٱۡلُقۡرَءاُن  ُل ٱۡلُقۡرَءاُن ُتۡبَد لَُكۡم تَُسؤُۡكۡم ِإَون تَۡسـَٔلُواْ َعۡنَها ِحَن ُيَنَّ ُتۡبَد لَُكۡم تَُسؤُۡكۡم ِإَون تَۡسـَٔلُواْ َعۡنَها ِحَن ُيَنَّ
لََها 

َ
لََها  قَۡد َسـأ
َ
ُ َغُفوٌر َحلِيٞم  َغُفوٌر َحلِيٞم ١٠١١٠١ قَۡد َسـأ َُوٱللَّ ُ َعۡنَهاۗ  َعۡنَهاۗ َوٱللَّ ُٱللَّ ُتۡبَد لَُكۡم َعَفا ُتۡبَد لَُكۡم َعَفا ٱللَّ

  ُ ُٱللَّ ۡصَبُحواْ بَِها َكٰفِرِيَن ١٠٢١٠٢ َما َجَعَل  َما َجَعَل ٱللَّ
َ
ۡصَبُحواْ بَِها َكٰفِرِيَن قَوۡمٞ ّمِن َقۡبلُِكۡم ُثمَّ أ
َ
قَوۡمٞ ّمِن َقۡبلُِكۡم ُثمَّ أ

ِيَن  ِيَن ِمـۢن َبَِيةٖ َوَل َسـآئَِبةٖ َوَل وَِصيلَةٖ َوَل َحاٖم َوَلِٰكنَّ ٱلَّ ِمـۢن َبَِيةٖ َوَل َسـآئَِبةٖ َوَل وَِصيلَةٖ َوَل َحاٖم َوَلِٰكنَّ ٱلَّ
ۡكَثُُهۡم َل َيۡعقِلُوَن ١٠٣١٠٣  

َ
ۡكَثُُهۡم َل َيۡعقِلُوَن  ٱۡلَكِذَبۖ َوأ
َ
ِ ٱۡلَكِذَبۖ َوأ ِٱللَّ وَن َعَ ٱللَّ وَن َعَ َكَفُرواْ َيۡفَتُ َكَفُرواْ َيۡفَتُ

خسة أبطن آخرها ذکر، شقوا أذهنا و منعوا رکوهبا و ترکوها آلهلهتم و امتنعوا 
ِئَبٖة: کانوا 

ٓ
 َسا

َ
عن حنرها و رکوهبا و مسوها »البحیرة« أی: مشقوقه األذن. ال

ٖة: إذا وليدت الذکير و األنيی 
َ
 َوِصیل

َ
یسيیبون الناقية أي یترکوهنيا للصنيام. ال

 َحاٖم: هيو الفحيل يوليد من ظهره عشيرة أبطن فیقولون: 
َ

ال یذحبيون الذکير. ال
محی ظهره فال حيمل علیه و ال مينع من ماء أو مرعی.

فقه الصید فقه الصید 9696

سبب الّنزول  
کثیير مين التفاسيیر أّنيه يف سينة  کتياب اليکايف و يف  جياء يف 

و  تتعکيم  ألجيل  م: 
ُ

ک
َّ
ل عا  َمَتٰ

انتفاعکم بذلك يف حال إقامتکم 
و يف حيال سيفرکم فأنيمت تتمتعيون 
هبيذه النعيم مقیميني و مسيافرين. 
 : اَرِة: مسيافریکم. َصیُد ٱلَبّرِ ّيَ َوِللّسَ
االصطیياد _ ميا کان تواليده و ميأواه 
بأصيل  متوحيش  هيو  مميا  البير  يف 
اِس: قوامهيم يف  لّنَ ِ

ّ
ما ل خلقتيه. ِقَيٰ

هَر 
َ

إصالح أمورهم دینا و دنیا. ٱلّش
احلجية  ذو  و  القعيدة  ذو  ٱحَلَراَم: 
اسيم  ٱهَلدَي:  و رجيب.  املحيرم  و 
مليا هييدی إیل احليرم مين حیيوان 
تعيایل.  اهلل  إیل  بذحبيه  لیتقيرب 
یسيوقها  الييت  القالئيد  ِئَد:  ـٰٓ ٱلَقلَ
املحرميون إیل احليرم لذحبهيا فهييا 
ميا فهييا مين التوسيعة عيیل الفقراء 
و إشياعة روح املحبية و التسيامح 
ميا  یعليم  ُتبُدوَن:  َما  اإلخياء.  و 
تظهرون و ما ختفون من خیر أو شر. 
ٱخَلِبیُث: الردئ و هو یتناول الباطل 
يف االعتقياد و الکيذب يف املقيال و 
ِب:  لَبٰ

َ
ٱأل ْويِل 

ُ
أ الفعيال.  يف  القبیيح 

م: تظهير. 
ُ

ک
َ
ذوي العقيول. ِإن ُتبَد ل

تفحيص  کمين  حتزنکيم  َتُسؤُکم: 
عين ييوم وفاتيه أو سيبب هالکيه أو 
عمير أحبتيه و أعزتيه أو زوال ملکيه 
ا: قيد سيأل قيوم  َ هلَ

َ
و عزتيه. َقد َسأ

مين قبلکيم _ أهييا املؤمنون _ أمثال 
هيذه األسيئلة الييت ال خیير يرجيی 
مين وراهئيا، مث أصبحيوا بعد إظهار 
یَرٖة: و  اإلجابية عهنيا کافرين هبا. َبِ
کانوا يف اجلاهلیة إذا ولدت الناقة 
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احلديبیة، عند ما قصد رسول اهلل؟ص؟ و من معه من املسلمني العمرة و هم حمرمون، صادفوا 
ين عیل صیدها بالید و بالرمح وقد کان  یة و کانوا قادر یقهم کثیرا من احلیوانات البر يف طر
الصیيد مين الکثيرة حبیيث قیيل أّن احلیوانيات کانيت جتيوس بيني اخلیيام و تير بيني النياس، 
فاآلیية االویل مين هيذه اآلیيات نزليت يف هيذا الوقيت حتيذر املسيلمني مين صیدهيا و تعتبير 

امتناعهم عن صیدها ضربا من االمتحان هلم.

می   فلسفة التحر
قيد یکيون الطعيام وسيیلة لدعيم العميل الصاليح بصيورة النييف مثيل تيرك الطعيام يف الصیيام. 
حیيث انيه یقيوی التقيوی و االحسياس باملسيؤولیة و بالتيايل اإلحسيان و العميل الصاليح و 

کذلك ترك الطعام يف احلج.
فحرمية الصیيد يف احليرم أو خيالل القیيام مبراسيم اإلحيرام ال تعين أن يف الطعام جرثومة، 
بيل تعين اّن الطعيام ذاتيه أصبيح ميادة الختبيار ارادة اإلنسيان و لدعيم قدرهتيا عيیل ضبيط 
 ، الشهوات ال سیما طبع االنسان یستلذ بصید احلیوانات و يف الوقت الذي حرم صید البر
أحيل اهلل صیيد البحير يف حالية اإلحيرام الّن اهليدف هيو تنمیية االرادة و تربيية روح التقوی و 

یع اإلنسان. لیس اهلدف جتو

اهداف احلرمة  
احلکيم اليذي جعليه اهلل مقیاسيا لالمتحيان هيو: حرمية قتيل الصیيد يف حالية اإلحيرام أو يف 

منطقة احلرم.
ٌ�< ملاذا هذا احلکم؟ ر� ْ��ح� ��� ْ��

أ�
� �و� �� ْ��

��������
�
ل ��� ْ�� ا����

�
���ل ��� م�

آ
�� ��� �� � ��

��
���� ه� �� ��

أ�
��� � ��<

الّن اإلحيرام هييدف التجيرد عين اليذات و تنمیية روح التقيوی و ال تتناسيب هيذه احلالة 
مع االنتشار يف األرض طلبا للصید مبا حيمل ذلك من اهتمامات بني الوافدين من خمتلف 
یضية احليج فليو اهتميوا _ و هم یسيیرون ایل مکة بالصید إذا  بقياع األرض مين أجيل أداء فر
الزدادت احتمياالت الصيراع بيهنيم عيیل الصیيد و بالتيايل تناقيض ذليك ميع هيدف احليج 
اليذي هيو توحیيد االمية االسيالمیة و الصیيد هيو یشيمل مجیيع احلیوانيات حيالال ام حراميا، 

کبیرا. صغیرا ام 
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كفارة الصيد  
َعِم< ذلك الّن لكل حيوان وحيش يصاد 

َل ِم�نَ ال�نَّ �تَ ُل َما �تَ ْ اٌء ِم�ث �نَ َ �ج
نَ
ًدا � َعّمِ ْم ُم�تَ

ُ
ك ُه ِم�نْ

َ
ل �تَ >َوَم�نْ �تَ

مثيال من احليوانات اآلهلة و نظيرا له يف احلجم و الشكل و الفصيلة.
من هنا جيب دفع الكفارة حسب حجم احليوان و شباهته، مفثال الغزال نظير الشاة يف 
احلجـم و املرجـع القانـوين لتمييـز املثيـل املناسـب للصيـد هو الناس أنفسـهم )العرف العام( 

ْم<.
ُ
ك َوا َعْدٍل ِم�نْ ِه �نَ ُم �جِ

ُ
ْ�ك َ الذي يعبر عنه اثنان من العدول >�ي

< و بإمـكان  هتِ ْع�جَ
َ
ك

ْ
اِل�نَ ال َ ا �ج ً إلهيـا >َهْد�ي و يصـرف هـذا اجلـزاء للكعبـة و زوارهـا احلجـاج 

يض املادي و ذلك بإطعام املسـاكني، حسـب الصيد و بعدد ما  الشـخص أن يؤدي التعو
ْو 

أَ
يشـبع الصيد أو كفارته )من الناس( فلو كان الصيد يشـبع عشـرة اطعم عشـرة مسـاكني >ا

> �نَ اَر�تٌ َطَعاُم َمَساِك�ي
َ �نّ

َ
ك

و باسـتطاعته ان يصوم بقدر األيام اليت يشـبعها الصيد مفثال: بدل ان يقدم شـاة تشـبع 
عشرة رجال أو يطعم عشرة رجال مساكني، بدل هذا و ذاك، باستطاعته ان يصوم عشرة 

أيام كفارة لصيد الغزال الذي يعادل الشاة.
خالصة القول: عیل اإلنسان ان يعوض عن صيده بقدر ما استفاده من ذلك اما إذا كان 

.> �نَ
َ
ا َسل ُه َعّمَ

َ
ا الّل َ الصيد قبل احلكم حبرمته، أو قبل العلم هبذا احلكم فانه يعیف عنه. >َع�ن

الروايات

َعاَمة َبَدَنة      ِف الّنَ
َ

َعِم َقال  ِمَن الّنَ
َ

 ما َقَتل
ُ

 َفَجزاٌء ِمْثل
َّ

َوَجل  ِف َقْوِل اهَّلِل َعّزَ
َ

الّصادق؟ع؟: َقال
َبَقَرة َبَقَرٌة. هتذيب األحكام، ج5، ص341

ْ
ْبِ َشاة َو ِف ال

َ
اِر َوْحٍش َبَقَرة َو ِف الّظ َو ِف ِحَ

 باِلَغ    
ً
 َشـاة َهْديا

َ
ْحِرُم َفَقال ُ ْرَنِب ُيِصيُبُه الْ

َ ْ
َباَعْبِد اهَّلِل؟ع؟: َعِن األ

َ
ُت أ

ْ
ل
َ
ِبِّ َقال َسـأ

َ
ل َ
ْ
َعن احل

، ج13، ص17
ً
َكْعَبه. وسايل الشيعْه

ْ
ال
َعْقَرُب    

ْ
ة َسْوٍء َو ال  َحّيَ

ُ
َغِدُر َو ُكل

ْ
ْسَوُد ال

َ ْ
ْفَعی َو األ

َ ْ
ْحَراِم األ ِ

ْ
َرِم َو اإل َ

ْ
 ِف احل

ُ
الّصادق؟ع؟: ُيْقَتل

ُصوٌص اْمَتَنْعَت 
ُ
َك ل

َ
 َفِإْن َعَرَض ل

ً
ة َرْجا

َ
َدأ ِ

ْ
ُغَراُب َو احل

ْ
ْيِسَقة َو ُيْرَجُم ال ُفَو

ْ
َرة َو ِهَی ال

ْ
َفأ
ْ
َو ال

ْم. الكاف، ج4، ص363؛ نورالثقلني ِمْنُ
ْن َيْعُدَو    

َ
ْئَب َو َما َخاَف أ َغِدَر َو الّذِ

ْ
ْسَوَد ال

َ ْ
ْسَر َو األ ْنُبوَر َو الّنَ ْحِرُم الّزُ ُ  الْ

ُ
الّصادق؟ع؟: َيْقُتل

ْئُب. الكاف، ج4، ص363 َعُقوُر ُهَو الّذِ
ْ
ُب ال

ْ
َكل
ْ
 ال

َ
ْيِه َو َقال

َ
َعل
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شواهد وقصص

اختبار امام اجلواد؟ع؟ ف جملس املامون  
یان بن شبیب خال املأمون قال: مّلا أراد املأمون أن يزّوج أبا جعفر؟ع؟ ابنته اجتمع  عن الر

إلیه خواصه االدنون من بن هاشم فقالوا له: یا أمیر املؤمنني نشدناك اهلل أن ال خترج من 

هيذا البیيت أميرا قيد ملکنياه اهلل و تنيزع عيزا قيد ألبسيناه و قيد عرفيت ميا بيننيا و بيني آل أيب 

. طالب و هذا الغالم صي غر

قال: فانهترهم املأمون و قال هلم: هو و اهلل أعلم باهلل و برسوله و بسّنته و أحکامه من مجاعتکم.

کم فسيألوه االحتیال عیل أيب جعفر مبسيألة  فخرجيوا مين عنيده و صياروا ایل حييیي بن أ

مشکلة یلقهيا علیه. فلما اجتمعوا و حضر أبو جعفر؟ع؟ قالوا: یا أمیر املؤمنني هذا حيیي بن 

کيم إن أذنيت ليه أن یسيأل أبيا جعفير عين مسيألة يف الفقيه فننظر کیف فهميه و معرفته من  أ

فهم أبيه و معرفته؟

فأذن املأمون لیحیي يف ذلك فقال حيیي أليب جعفر؟ع؟: ما تقول يف حمرم قتل صیدا؟

فقيال أبيو جعفير؟ع؟: يف حيل أم حيرم؟ عاملا کان املحيرم أم جاهال؟ قتله عمدا أو خطأ؟ 

صغیيرا کان القاتيل أم کبیيرا؟ عبيدا أم حيّرا؟ مبتدئيا بالقتيل أم معیيدا؟ مين ذوات الطیير کان 

الصیيد أو مين غیرهيا؟ مين صغيار الصیيد کان أو مين کبارهيا؟ مصيرا عيیل ميا فعيل أو نادما؟ 

باللیل کان قتله للصید أم بالهنار؟ حمرما کان بالعمرة أو باحلج؟

کيم و بيان يف وجهيه العجز و االنقطياع و جللج حی عرف مجاعة اهل  قيال: فتحیير بين ا

املجلس أمره. فانقطع حيیي عن جوابه. اثبات الوصیة، ص224

کان محزة؟س؟ عم النيب؟ص؟ صیادا  
ذات ييوم مير أبيو جهيل بالرسيول عنيد الصفيا، فيآذاه و شيتمه و نيال منيه بعيض ميا یکيره مين 

العیب لدینه و التضعیف ألمره، فلم یکلمه الرسول؟ص؟.

و کان محزة صاحب صید و قنص فعندما کان راجعا من صیده، أخبرته إحدی النساء 

مبيا کان مين أيب جهيل جتياه الرسيول األعظيم؟ص؟، فاحتميل محيزة الغضب، و دخل املسيجد، 
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فـرأی أبـا جهـل جالسـا مـع القـوم، فأقبل حنوه، حیت إذا قام عیل رأسـه رفع القوس، فضربه 
هبا ضربة شجه هبا شجة منكرة.

مث قال: أتشتمه و أنا عیل دينه، أقول ما يقول؟ فِرد عيّل ذلك إن استطعت؟
فقام رجال من بين خمزوم لينصروا أبا جهل، فقالوا حلمزة: ما نراك إال قد صبأت؟ فقال 

محزة: و ما مينعين؟
و قد اسـتبان يل منه أنه رسـول اهّلل، و الذي يقول حق؟! فو اهّلل ال أنزع، فامنعوين إن 

كنمت صادقني.
فقـال أبـو جهـل: دعـوا أبـا عمـارة، فـإين و اهّلل لقـد سـببت ابـن أخيـه سـبا قبيحـا. و قال 
محـزة للنـي؟ص؟: فأظهـر يـا ابـن أخـي دينـك، فـو اهّلل مـا أحـب أن يل ما أظلته السـماء، و أين 

ج1، ص171 عیل دين األول. سيرة ابن إسحاق، 

الصياد أعلم من موىس وخضر؟امهع؟  
، و أخذ يف  قـال مـوىس؟ع؟: بينمـا أنـا و اخلضـر عـیل شـاطئ البحـر إذ سـقط بـني أيدينا طائـر
، و رمى هبا حنو املشرق.و أخذ منه ثانية و رمى هبا حنو املغرب. منقاره قطرة من ماء البحر

مّث أخذ ثالثة و رمى هبا حنو السماء.مّث أخذ رابعة و رمى هبا حنو األرض.
، فُبُت أنا و اخلضر؟ع؟ من ذلك و سألته عنه، فقال:  مّث أخذ خامسة و ألقاها يف البحر
كما يف  ، فنظـر إلينا فقـال: مايل أرا ال أعلـم، فبينمـا حنـن كذلـك و إذا بصّيـاد يصيـد يف البحـر

فكرة من أمر الطائر؟
فقال: أنا رجل صّياد، و قد علمت إشارته، و أنتما نبّيان ال تعلمان؟!

.
ّ

منا اهّلل عّز و جل
ّ
 ما عل

ّ
فقلنا: ال نعلم إال

فقال: هذا الطائر يسّمى مسلما ألّنه إذا صاح يقول يف صياحه: مسلم مسلم  و إشارته 
برمـي املـاء مـن منقـاره حنـو املشـرق و املغـرب و السـماء و األرض و يف البحـر يقـول: يـأيت يف 
آخـر الزمـان نـّي يكـون علـم أهـل املشـرق و املغرب، و السـماوات و األرض عند علمه مثل 
، و يـرث علمـه ابن عّمه و وصّيـه امسه عيّل؟ع؟، و علممكا  هـذه القطـرة امللقـاة يف هـذا البحـر

. مدينة معاجز األمئة، ج2، ص135 مجيعا يف علمه مثل هذه النقطة يف هذا البحر
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ُ ِإَوَل ٱلرَُّسوِل قَالُواْ َحۡسبَُنا  ِإَوَل ٱلرَُّسوِل قَالُواْ َحۡسبَُنا  ُٱللَّ نَزَل ٱللَّ
َ
نَزَل ِإَوذَا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ إَِلٰ َمآ أ
َ
ِإَوذَا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ إَِلٰ َمآ أ

ـا  َولَۡو َكَن َءابَآؤُُهۡم َل َيۡعلَُموَن َشۡيـٔٗ
َ
ـا َمـا وََجۡدنَا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَاۚٓ أ َولَۡو َكَن َءابَآؤُُهۡم َل َيۡعلَُموَن َشۡيـٔٗ
َ
َمـا وََجۡدنَا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَاۚٓ أ

نُفَسُكۡمۖ َل 
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َعلَۡيُكۡم أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ نُفَسُكۡمۖ َل َيٰٓ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ َعلَۡيُكۡم أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َوَل َيۡهَتُدوَن َوَل َيۡهَتُدوَن ١٠٤١٠٤  َيٰٓ

ِ َمرِۡجُعُكۡم َجِيٗعا  َمرِۡجُعُكۡم َجِيٗعا  ِٱللَّ ن َضلَّ إِذَا ٱۡهَتَدۡيُتـۡمۚ إَِل ٱللَّ ن َضلَّ إِذَا ٱۡهَتَدۡيُتـۡمۚ إَِل يَُضُُّكـم مَّ يَُضُُّكـم مَّ
ِيَن َءاَمُنواْ َشَهَٰدةُ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ِيَن َءاَمُنواْ َشَهَٰدةُ َيٰٓ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َفُينَّبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن َفُينَّبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن ١٠٥١٠٥  َيٰٓ

َحَدُكُم ٱلَۡموُۡت ِحنَي ٱلۡوَِصيَّةِ ٱۡثَناِن ذََوا 
َ
َحَدُكُم ٱلَۡموُۡت ِحنَي ٱلۡوَِصيَّةِ ٱۡثَناِن ذََوا بَۡينُِكـۡم إِذَا َحَضَ أ
َ
بَۡينُِكـۡم إِذَا َحَضَ أ

ۡرِض 
َ
ۡبُتۡم ِف ٱۡل نُتۡم َضَ

َ
ۡو َءاَخَراِن ِمۡن َغۡيُِكۡم إِۡن أ

َ
ۡرِض َعۡدٖل ّمِنُكۡم أ

َ
ۡبُتۡم ِف ٱۡل نُتۡم َضَ

َ
ۡو َءاَخَراِن ِمۡن َغۡيُِكۡم إِۡن أ

َ
َعۡدٖل ّمِنُكۡم أ

لَٰوةِ  ِصيَبُة ٱلَۡموِۡتۚ َتۡبُِسـوَنُهَما ِمـۢن َبۡعِد ٱلصَّ َصَٰبۡتُكـم مُّ
َ
لَٰوةِ فَأ ِصيَبُة ٱلَۡموِۡتۚ َتۡبُِسـوَنُهَما ِمـۢن َبۡعِد ٱلصَّ َصَٰبۡتُكـم مُّ
َ
فَأ

ِ إِِن ٱۡرتَۡبُتۡم َل نَۡشـَرِي بِهِۦ َثَمٗنا َولَۡو َكَن ذَا  إِِن ٱۡرتَۡبُتۡم َل نَۡشـَرِي بِهِۦ َثَمٗنا َولَۡو َكَن ذَا  ِبِٱللَّ َفُيۡقِسـَماِن َفُيۡقِسـَماِن بِٱللَّ
َِّمَن ٱٓأۡلثِِمنَي ١٠٦١٠٦ فَإِۡن ُعِثَ  فَإِۡن ُعِثَ  آ إِٗذا ل َِّمَن ٱٓأۡلثِِمنَي  إِنَّ آ إِٗذا ل ِ إِنَّ ِٱللَّ قُۡرَبٰ َوَل نَۡكُتُم َشَهَٰدةَ قُۡرَبٰ َوَل نَۡكُتُم َشَهَٰدةَ ٱللَّ
ِيَن  آ إِثٗۡما فَـَٔاَخَراِن َيُقوَماِن َمَقاَمُهَما ِمَن ٱلَّ ُهَما ٱۡسَتَحقَّ نَّ

َ
ٰٓ أ ِيَن َعَ آ إِثٗۡما فَـَٔاَخَراِن َيُقوَماِن َمَقاَمُهَما ِمَن ٱلَّ ُهَما ٱۡسَتَحقَّ نَّ
َ
ٰٓ أ َعَ

َحقُّ ِمن 
َ
َحقُّ ِمن  لََشَهَٰدُتَنآ أ
َ
ِ لََشَهَٰدُتَنآ أ ِبِٱللَّ ۡولََيِٰن َفُيۡقِسَماِن بِٱللَّ

َ
ۡولََيِٰن َفُيۡقِسَماِن ٱۡسَتَحقَّ َعلَۡيِهُم ٱۡل
َ
ٱۡسَتَحقَّ َعلَۡيِهُم ٱۡل

ن 
َ
ۡدَنٰٓ أ

َ
ن  َذٰلَِك أ

َ
ۡدَنٰٓ أ

َ
ٰلِِمنَي ١٠٧١٠٧ َذٰلَِك أ َِّمَن ٱلظَّ آ إِٗذا ل ٰلِِمنَي َشَهَٰدتِِهَما َوَما ٱۡعَتَدۡيَنآ إِنَّ َِّمَن ٱلظَّ آ إِٗذا ل َشَهَٰدتِِهَما َوَما ٱۡعَتَدۡيَنآ إِنَّ

يَۡمٰنِِهۡمۗ 
َ
يَۡمُٰنۢ َبۡعَد أ

َ
ن تَُردَّ أ

َ
ۡو َيَافُوٓاْ أ

َ
ٰ وَۡجِهَهآ أ َهَٰدةِ َعَ تُواْ بِٱلشَّ

ۡ
يَۡمٰنِِهۡمۗ يَأ

َ
يَۡمُٰنۢ َبۡعَد أ

َ
ن تَُردَّ أ

َ
ۡو َيَافُوٓاْ أ

َ
ٰ وَۡجِهَهآ أ َهَٰدةِ َعَ تُواْ بِٱلشَّ

ۡ
يَأ

ُ َل َيۡهـِدي ٱۡلَقوَۡم ٱۡلَفِٰسـقِنَي  َل َيۡهـِدي ٱۡلَقوَۡم ٱۡلَفِٰسـقِنَي ١٠٨١٠٨   ُوَٱللَّ ْۗ وَٱللَّ ْۗ  وَٱۡسـَمُعوا َ وَٱۡسـَمُعوا َٱللَّ وَٱتَُّقـواْ وَٱتَُّقـواْ ٱللَّ

علیکم انفسکم علیکم انفسکم 105105

دار احلدیث يف اآلیة السيابقة حول تقلید اجلاهلیني آباءهم الضالني، فأنذرهم القرآن بأن 
کم، إنه  تقلیدا کهذا ال ینسجم مع العقل و املنطق فيف مثل هذه احلالة اليت الیتأثرون هبدا
کيم. مث إنه التضامن و التيواص فیما بينکم  جييب التمیيز و املفاصلية بينکيم و بيني َمين عادا
>�ْ ��� ْ �� �� ���ْه��� ��� ��إ�

ل�� �ص�� ْ�� ْ��م� ك� ر�� ��� ا����
�
ْ��ل

�
ک �� ��� ْ��

أ�
���ْ

�
ک ْ��

�
ل ���ع� ��� م�

آ
�� ��� �� � ��

��
���� ه� �� ��

أ�
��� � جيعلکم أمة واحدة >��

کم، متضامنيون متکافليون فیميا بينکيم فعلیکيم  اي أنيمت وحيدة منفصليون عمين سيوا
أنفسيکم.. الزميوا انفسيکم فزکوهيا و طهروهيا و علیکيم مجاعتکيم فالتزموهيا و راعوهيا و ال 

َحسُبَنا: کافینيا يف هيذا الشيأن ميا 

وجدنيا علیيه آباءنيا مين عقائيد و 

تقالیيد و عيادات فيال نلتفيت إیل 

م: الزميوا 
ُ

نُفَسک
َ
م أ

ُ
یک

َ
ميا سيواه. َعل

العميل بطاعية اهلل، بيأن تيؤدوا ميا 

أمرکيم بيه و تنهتوا عما هناکم عنه. 

لیجازیکيم.  خيبرکيم  ْم: 
ُ

ُئک َفُيَنّبِ

يف  بالضيرب  امليراد  و  َضَربُت: 

األرض السيفر فهيا و قیل للمسافر 

یضرهبيا  ألنيه  األرض  يف  ضيارب 

ٱرَتبُت:  ِإِن  بعصياه.  أو  برجلیيه 

شيککمت أهيا الورثة يف شيهادهتما، 

ميع  هيو  إنيا  اسيتحالفهما  فيإن 

شيهادهتما.  صيدق  يف  الشيك 

: أقرب يف. دَنٰٓ
َ
َي: العاصني. أ ِثِ

ٓ
ٱأل
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كـم و أنـم أمـة  إذا أنـم اهتديـم فأنـم وحـدة منفصلـة عمـن عدا عليكـم أن يضـل غيركـم 
كم. متضامنة فيما بيهنا بعضكم أولياء بعض، و ال والء لكم و ال ارتباط بسوا

إّن هذه اآلية الواحدة تقرر مبادئ أساسية يف طبيعة األمة املسلمة و يف طبيعة عالقاهتا 
باألمم األخری.

إّن األمـة املسـلمة هـي حـزب اهّلل و مـن عداهـا مـن األمـم فهـم حزب الشـيطان و من مث 
ال يقـوم بيهنـا و بـن األمـم األخـری والًء و ال تضامـن، ألنـه ال اشـتراك يف عقيـدة و مـن مث ال 
اشـتراك يف هـدف أو وسـيلة و ال اشـتراك يف تبعـة أو جـزاء مث ال يضيرهـا بعـد ذلـك شـيئا أن 

يضل الناس حوهلا ما دامت هي قامئة عیل اهلدی.
و لكـن ليـس معـی االيـة كمـا يقـول البعـض: »عيـی عـیل دينـه ومـویس عـیل دينـه« و 
ين بل  هـي اليـوم راجئـة يف كل مـكان حبيـث يقولـون افعل ماشـئت و ما عليك بشـؤن االخر
البد أن ال تتخیل األمة املسلمة عن تكاليفها يف دعوة الناس كلهم إیل اهلدی كما قال؟ص؟: 
يعهتا و نظامها فإذا هي  »كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته« و اهلدی هو ديهنا هي و شر
أقامـت نظامهـا يف األرض بـيق علهيـا أن تدعـو النـاس كافـة و أن تسـعی يف هدايهتـم، و بيق 
علهيا أن تباشـر القوامة عیل الناس كافة لتقمي العدل بيهنم و لتحول بيهنم و بن الضالل 

و اجلاهلية اليت مهنا أخرجهتم.
إّن كـون األمـة املسـلمة مسـؤولة عـن نفسـها أمـام اهّلل ال يضرهـا مـن ضـل إذا اهتـدت و 
ليـس الغـرض أّن املؤمـن الفـرد غيـر مكلـف باألمر باملعروف و الهنـي عن املنكر _ إذا اهتدی 
يعة اهّلل يف األرض _ إذا هي اهتدت  هو بذاته _ و ال أّن األمة املسلمة غير مكلفة إقامة شر

بذاهتا _ و ضل الناس من حوهلا كما ورد يف الروايات.

الروايات

ْنُفَسـُكْم    
َ
ْيُكـْم أ

َ
ـاُس َعل ـا الّنَ َ ّیُ

َ
؟ص؟: أ ـِیُّ  الّنَ

َ
ْنُفَسـُكْم َقـال

َ
ْيُكـْم أ

َ
 َعل

َّ
َوَجـل  اهّلُل َعّزَ

َ
ْنـَزل

َ
ـا أ َّ

َ
َو ل

ٌر َمْعُصوٌم  ُه ُمَطّهَ  َفِإّنَ
ً
ِطيُعوا َعِلّيـا

َ
ِخی أ

َ
؟ع؟ َنْفـِی َو أ  ِإَذا اْهَتَدْيـُمْ َو َعـیِلّ

َّ
ُكـْم َمـْن َضـل الَيُضّرُ

 َيْشَق.. حباراألنوار، ج38، ص82
َ
 َو ال

ُّ
 َيِضل

َ
ال

ْنُفَسُكْم    
َ
ْصِلُحوا أ

َ
: أ

َ
ْنُفَسُكْم.. َقال

َ
ْيُكْم أ

َ
ِذيَن آَمُنوا َعل

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
ُه يا أ

ُ
عیل بن إبراهمي؟هر؟: َو َقْول
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نَي.  ْنمُتْ َصاحِلِ
َ
ُکْنمُتْ أ ْم ِإَذا  هُتُ

َ
ل
َ

ُکْم َضال ُه ال َيُضّرُ  َتْذُکُروُهْم َفِإّنَ
َ
اِس َو ال ِبُعوا َعْوَراِت الّنَ  َتّتَ

َ
َو ال

ج1، ص188؛ نورالثقلني القمی، 

    ، فقيد سيئل رسيول اهلل؟ص؟ عين هيذه اآلیية فقيال: »ائتميروا باملعيروف و تناهيوا عين املنکير

فيإذا رأیيت دنیيا مؤثيرة وشيحا مطاعيا و هيوی متبعا و إعجياب کل ذي رأي برأیه، فعلیك 

ج1، ص684 یصة نفسك و ذر عوامهم«.»نور الثقلني«،  خبو

یُد ِمْن     ا َيز
َ
ِمها مف

ُّ
ْد یف َتَعل ُن َنْفِسَك َفاْجهَتِ َ َدَب ثَ

َ
َم َواال

ْ
ِعل
ْ
اإلمام عيل؟ع؟: یا ُمؤِمُن ِاّنَ هَذا ال

َك؛ روضة الواعظني، ص11 ّبِ َتدی ِایل َر ِم هَتْ
ْ
ِعل
ْ
ِنَك َو َقْدِرَك، َفِاّنَ ِبال َ

َ
یُد یف ث َدِبَك َيز

َ
ِمَك َو ا

ْ
ِعل

ّذاهِتا َشیِقَ َو َبُعَد؛ غرر    
َ
 َنفَسُه یف ل

َ
عنه؟ع؟: َمن أجَهَد َنفَسُه یف إصالِحها َسِعَد، َمن أمَهل

احلکم، ح8246

شواهد وقصص

ر من الضرر  
َ

ّذ
َ

ت
یقول )جبیر بن نفیل(: کنت يف مجع من أصحاب رسيول اهلل؟ص؟ جالسيني حبضرته، و کنت 
أحدهثم سنا، و کان احلدیث یدور حول األمر باملعروف و الهني عن املنکر فقاطعهتم و قلت:
�� ��� �إ� �

ل�� ص�� � ْ�� م� ��ْ ك� ر�� ��� ��� ا�
�
ل ��ْ

�
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� ��ْ

�
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�
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آ
� � ��� �� � ��

��
�� �� ه� �� ��

أ�
� �� � ��< القيرآن  يف  یيأت  أمل 

إذا  ( و  ْ�< )أي هبيذه اآلیية ال يبيیق ميا يوجيب األمير باملعيروف و الهنيي عين املنکير ��� ْ �� �� �ْه���

یعيي قائليني: کیف تقتبس آیة من القرآن دون أن  يين جيمعيون عيیل توبيخيي و تقر باحلاضر
تعرف معناها و تفسیرها؟

فندمت عیل ما قلت أشد الندم، و عادوا إیل حبهثم السابق.
و عند انفضاض املجلس التفتوا إیّلَ قائلني: إّنك شياب حدث السين، مقت بتفصیل 

آیة من القرآن عما حوهلا بغیر أن تعرف معناها.
و قيد یطيول بيك العمير حيی تيری کیيف حيیط البخل بالناس و یسيیطر علهيم و تسيیطر 
علهيم أهواؤهم و یعتّد کل مهنم برأیه، فلتحذر يومئذ من أن یضّرك من ضل مهنم )أي أّن 

اآلیة تشیر إیل ذلك الزمان(. األمثل يف تفسیر کتاب اهلل املنزل، ج4، ص172
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ِجۡبُتۡمۖ قَالُواْ َل ِعۡلَم 
ُ
ِجۡبُتۡمۖ قَالُواْ َل ِعۡلَم  ٱلرُُّسـَل َفَيُقوُل َمـاَذآ أ
ُ
ُ ٱلرُُّسـَل َفَيُقوُل َمـاَذآ أ ُٱللَّ ۞يَۡوَم َيَۡمُع ۞يَۡوَم َيَۡمُع ٱللَّ

ُ َيٰعِيَي ٱۡبَن  َيٰعِيَي ٱۡبَن  ُٱللَّ ُٰم ٱۡلُغُيوِب ١٠٩١٠٩  إِۡذ قَـاَل إِۡذ قَـاَل ٱللَّ نَت َعلَّ
َ
ُٰم ٱۡلُغُيوِب َلَـاۖٓ إِنََّك أ نَت َعلَّ
َ
َلَـاۖٓ إِنََّك أ

يَّدتَُّك بُِروِح 
َ
تَِك إِۡذ أ ٰ َودِٰلَ يَّدتَُّك بُِروِح َمۡرَيـَم ٱۡذُكۡر نِۡعَمِي َعلَۡيـَك َوَعَ
َ
تَِك إِۡذ أ ٰ َودِٰلَ َمۡرَيـَم ٱۡذُكۡر نِۡعَمِي َعلَۡيـَك َوَعَ

اَس ِف ٱلَۡمۡهـِد َوَكۡهـٗلۖ ِإَوۡذ َعلَّۡمُتَك  اَس ِف ٱلَۡمۡهـِد َوَكۡهـٗلۖ ِإَوۡذ َعلَّۡمُتَك ٱۡلُقـُدِس تَُكّلِـُم ٱلَـّ ٱۡلُقـُدِس تَُكّلِـُم ٱلَـّ
جِنيـَلۖ ِإَوۡذ َتۡلُـُق ِمَن  جِنيـَلۖ ِإَوۡذ َتۡلُـُق ِمَن ٱۡلِكَتٰـَب َوٱۡلِۡكَمـَة َوٱلَّۡوَرىٰـَة َوٱۡلِ ٱۡلِكَتٰـَب َوٱۡلِۡكَمـَة َوٱلَّۡوَرىٰـَة َوٱۡلِ
ۢا  ـۡيِ بِإِۡذِن َفَتنُفـُخ فِيَها َفَتُكـوُن َطۡيَ ـِن َكَهۡيـَٔـةِ ٱلطَّ ۢا ٱلّطِ ـۡيِ بِإِۡذِن َفَتنُفـُخ فِيَها َفَتُكـوُن َطۡيَ ـِن َكَهۡيـَٔـةِ ٱلطَّ ٱلّطِ
بۡـَرَص بِـإِۡذِنۖ ِإَوۡذ ُتۡـرُِج 

َ
ۡكَمـَه َوٱۡل

َ
َوُتـۡبُِئ ٱۡل بۡـَرَص بِـإِۡذِنۖ ِإَوۡذ ُتۡـرُِج بِـإِۡذِنۖ 

َ
ۡكَمـَه َوٱۡل

َ
َوُتـۡبُِئ ٱۡل بِـإِۡذِنۖ 

ٰٓءِيَل َعنَك إِۡذ ِجۡئَتُهم  ٰٓءِيَل َعنَك إِۡذ ِجۡئَتُهم ٱلَۡمـۡوَتٰ بِـإِۡذِنۖ ِإَوۡذ َكَفۡفُت بَِيٓ إِۡسـَر ٱلَۡمـۡوَتٰ بِـإِۡذِنۖ ِإَوۡذ َكَفۡفُت بَِيٓ إِۡسـَر
ِيـَن َكَفُرواْ ِمۡنُهۡم إِۡن َهَٰذآ إِلَّ ِسـۡحٞر  ِيـَن َكَفُرواْ ِمۡنُهۡم إِۡن َهَٰذآ إِلَّ ِسـۡحٞر بِٱۡلَّيَِنٰـِت َفَقاَل ٱلَّ بِٱۡلَّيَِنٰـِت َفَقاَل ٱلَّ
ِب  َءاِمُنـواْ  ۡن 

َ
أ ٱۡلََوارِّيِـۧـَن  إَِل  وَۡحۡيـُت 

َ
أ ِب ِإَوۡذ  َءاِمُنـواْ  ۡن 

َ
أ ٱۡلََوارِّيِـۧـَن  إَِل  وَۡحۡيـُت 

َ
أ ِإَوۡذ  بِـٞن ١١٠١١٠   بِـٞن مُّ مُّ

َنا ُمۡسـلُِموَن ١١١١١١ إِۡذ قَاَل  إِۡذ قَاَل  نَّ
َ
َنا ُمۡسـلُِموَن َوبِرَُسـوِل قَالُـٓواْ َءاَمنَّا َوٱۡشـَهۡد بِأ نَّ
َ
َوبِرَُسـوِل قَالُـٓواْ َءاَمنَّا َوٱۡشـَهۡد بِأ

ن 
َ
ن ٱۡلََوارِيُّـوَن َيٰعِيـَي ٱۡبـَن َمۡرَيَم َهـۡل يَۡسـَتِطيُع َربَُّك أ
َ
ٱۡلََوارِيُّـوَن َيٰعِيـَي ٱۡبـَن َمۡرَيَم َهـۡل يَۡسـَتِطيُع َربَُّك أ

َ إِن ُكنُتم  إِن ُكنُتم  َٱللَّ ـَمآءِۖ قَاَل ٱتَُّقـواْ ٱللَّ َِل َعلَۡيَنـا َمآئَِدٗة ّمَِن ٱلسَّ ـَمآءِۖ قَاَل ٱتَُّقـواْ ُيـَنّ َِل َعلَۡيَنـا َمآئَِدٗة ّمَِن ٱلسَّ ُيـَنّ
ُكَل ِمۡنَهـا َوَتۡطَمئِنَّ قُلُوُبَنا 

ۡ
ن نَّأ

َ
ُكَل ِمۡنَهـا َوَتۡطَمئِنَّ قُلُوُبَنا  قَالُـواْ نُرِيُد أ

ۡ
ن نَّأ

َ
ۡؤِمنِـَن ١١٢١١٢ قَالُـواْ نُرِيُد أ ۡؤِمنِـَن مُّ مُّ

ٰـِهِديَن ١١٣١١٣   ن قَۡد َصَدۡقَتَنا َونَُكوَن َعلَۡيَها ِمَن ٱلشَّ
َ
ٰـِهِديَن َوَنۡعلََم أ ن قَۡد َصَدۡقَتَنا َونَُكوَن َعلَۡيَها ِمَن ٱلشَّ
َ
َوَنۡعلََم أ

املسیح و معجزاته السبعة املسیح و معجزاته السبعة 110110

معجزات املسیحمعجزات املسیح؟ع؟ منا: منا:
أوال: أّن اهلل تعيایل یعلميه الکتياب واحلمكية والتيوراة واإلجنیل، فأما »الکتاب« فقد يراد 
به الکتابة وکان؟ع؟ أحسن الناس خطا يف زمانه وأما »احلمكة« فهي حالة يف النفس یتأیت 
کثیير وأميا »التيوراة«،  إدراك الصيواب واتباعيه وهيي خیير  معهيا وضيع األميور يف مواضعهيا و
فهيو الکتياب اليذي أنزليه اهلل عيیل ميویس؟ع؟، وأميا »اإلجنیيل« فهيو الکتاب اليذي أنزله اهلل 
إحیياء ليروح التيوراة کميا قيال تعيایل عيیل لسيان املسيیح:  عيیل عیيی؟ع؟ واإلجنیيل تمكلية و

الييت  اإلجابية  ميا  ِجبُت: 
ُ
أ  

ٓ
ا

َ
َماذ

َك: 
ُ

دّت ّيَ
َ
أجابکيم هبيا أقوامکيم؟. أ

قویتيك. ِبُروِح ٱلُقُدِس: جبریل؟ع؟ 
فيإن مين وظیفتيه أن يؤیيد اهلل بيه 
)أیدتيك  اإلهليی  بالتعليمي  رسيله 
بروح الطهارة و النزاهة و المكال(. 
ِإذ  رجولتيك.  اکتميال  َکها: 
أي  الکتابية.  َب:  ٱلِکَتٰ مُتَك 

َّ
َعل

بيل  أمیيا  یکين  مل  عیيی؟ع؟  أّن 
کان قارئيا و کاتبيا. ٱحِلَكَة: الفهيم 
مبيا  العميل  ميع  للعليوم  العمیيق 
فهميه و إرشياد الغیير إلیيه. ُتبِرُئ: 
بَرَص: 

َ
کَمَه: االعمی. ٱأل

َ
تشيايف. ٱأل

: مين  ِرُج ٱمَلوَتٰ
ُ

ميرض جليدي. خت
َبيِنٓ  َکَففُت  بيأن حتیهييم.  قبورهيم 
 َعنَك: منعيت أن یصليوا 

َ
ِءيل ـٰٓ ِإسَر

ِت: 
ٰ
َن م ِبٱلَبّيِ إلیيك بسيوء. ِإذ ِجئهَتُ

ـَن:  ٱحَلَواِرّيِ الواضحية.  باألدلية 
عیيی؟ع؟.  أصحياب  خيواص 

ِئَدة: ما يؤکل علیه الطعام.
ٓ
َما
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ثانیـا: أّن اهلل تعيایل جعليه یکليم النياس يف املهيد وکهيال: فأميا املهيد فهيو حجير األم وأميا 
الکهل يف اللغة فهو ما اجتمع قوته وکمل شيبابه وهو یکلم الناس يف هاتني احلالتني کالم 
األنبیياء مين غیير تفياوت بيني حالية الطفولية وحالية الکهولة اليت یسيتحکم فهييا العقل وأما 

کالمه يف املهد، فداللة عیل براءة أمه مما قذفه هبا املفترون وحجة عیل نبوته.
، مث ینفخ فیه فیطیر   طیيٍر

ُ
ثالثـا: خليق الطیير اي کان املسيیح؟ع؟ یصيور مين الطني شيکل

عیانا بإذن اهلل عزوجل
کمة هو الذي ولد أعمی او عمی بعد أن کان بصیرا او  کمة واألبرص: األ رابعا: شفاء األ
هيم بالدعاء إیل اهلل. أنه املمسوح العني الذي مل یشق بصره ومل خيلق له حدقة فکان یداو
إحیياء عیيی امليویت بدعياء اهلل، یدعيو هليم  إحیياء امليویت بيإذن اهلل وکان  خامسـا: 
فتسيتجاب ليه مفهنيا أحیيا عيازر وکان صدیقيا ليه ودعا سيام بن نوح من قبيره فخرج حیا ومّر 

يره حیا ورجع إیل أهله. عیل ابن میت لعجوز فدعا اهلل فنزل عن سر
کلون وما یدخرون يف بيوهتم. و سادسا: إخبار القوم مبا یأ

الروايات

َما     یِي هِبِ
ِعَظاِم َکاَن حُيْ

ْ
اِء ال مْسَ

َ ْ
ْعَطی ِعیَی؟ع؟ َحْرَفنْيِ ِمَن األ

َ
 أ

َّ
َوَجل ّنَ اهلَل َعّزَ

َ
الّصادق؟ع؟: أ

ج14، ص258 ْبَرَص. حبار األنوار، 
َ ْ
ْکَمَه َو األ

َ ْ
َما األ ْویَت َو ُيْبِرُئ هِبِ َ

ْ
امل
ُه و ُحَجَجيُه؛ ِلُيعَرَف    

َ
اإلمياُم الّصيادُق؟ع؟: امُلعِجيَزُة َعالميٌة هلِل ال ُيعطهييا إاّل أنِبیياَءُه و ُرُسيل

ِکذِب الکاِذِب. علل الشرائع: 1/122 بِه ِصدُق الّصاِدِق ِمن 

شواهد وقصص

احیاء املیت بيد امیراملؤمني؟ع؟  
األصبيغ بين نباتية، قيال: ميّر ميوالي أمیر املؤمنيني صلوات اهلل علیه مبقبيرة و نظر إیل القبور، 

یك آیة بإذن اهلل تعایل؟« فقال: »أ حتب أن أر
سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301
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، و قيال: »قيم یيا میيت« فقيام شيیخ و قيال:  فقليت: نعيم یيا ميوالي. فأشيار بييده إیل قبير
السالم علیك یا أمیر املؤمنني و خلیفة رّب العاملني.

فقال صلوات اهلل علیه: من أنت یا شیخ؟
یة مع  فقيال: أنيا عميرو بين دینيار اهلميدايّن، ُقتلت يف واقعة األنبيار، قتلن أصحاب معاو

أمیر األنبار.
إّن عييّل بين أيب  إیل أهليك و أوالدك و حّدهثيم مبيا رأیيت، و قيل هليم:  فقيال: اذهيب 

طالب؟ع؟ أحیاين و رّدين إلیکم بإذن اهلل«. الثاقب يف املناقب، ص210

علم االمام الرضا؟ع؟ بالغیب  
کل النياس و ميا یّدخيرون يف بيوهتيم، فيإّن اهلل تعيایل قد  و أّميا ميا کان عیيی؟ع؟ ینيئ مبيا یيأ

أعطی أمئتنا صلوات اهلل علهيم أفضل من ذلك فقد روی:
یاد الوشاء کان بزازا و کان واقيف اي یعتقد اّن الکاظم؟ع؟ هو آخر  احلسن بن عيل بن ز
االمئية و لکين مليا التيیق بالرضيا؟ع؟ و شياهد الکرامات و املعجزات تيرك مذهبه و التزم مبذهب 

یة. االثىن عشر
قيال أتیيت خراسيان و أنيا واقيف فحمليت معيي متاعيا و کان معيي ثيوب ويش يف بعيض 
اليرزم و مل أشيعر بيه و مل أعيرف مکانيه فلميا قدميت ميرو و نزلت يف بعض منازهلا مل أشيعر إال و 
رجل مدين من بعض مولدهيا فقال يل إّن أبا احلسن الرضا؟ع؟ یقول لك ابعث إيل الثوب 

الويش الذي عندك.
قال فقلت و من أخبر أبا احلسن بقدومي و أنا قدمت آنفا و ما عندي ثوب ويش فرجع 
إلیه و عاد إيل فقال یقول لك بیل هو يف موضع کذا و کذا و رزمته کذا و کذا فطلبته حیث 

ج1، ص354 قال فوجدته يف أسفل الرزمة فبعثت به إلیه. الکايف، 
بيان: الويش نقش الثوب و یکون من کل لون و الرزمة بالکسير ما شيد يف ثوب واحد 

ميا شدها و رزم الثیاب ترز

شفاء األکمه بيد عل؟ع؟  
یيد،  کميه و األبيرص، مهنيا: ميا حيّدث بيه عبيد الواحيد بين ز و أّميا ميا کان يبيرئ مين األ
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یتيني تقيول إحدامهيا للخيری: ال و حق املنتجب  قيال: حججيت، فرأیيت عنيد الکعبية جار
ّية، العادل يف القضّية، بعل فاطمة املرضّية، ما فعلت کذا و کذا. کم بالسو للوصّية، احلا

یة و من الذي تصفینه هبذه الصفة؟ فقلت هلا: أّيهتا اجلار
بياين األّمية و رئیيس األمئية: عيّل بن  قاليت: ذليك و اهلل عليم األعيالم و بياب األحيکام، ر

أيب طالب؟ع؟.
فقلت هلا: و أنت تعرفینه؟! قالت: و کیف ال أعرفه؟! و قد قتل أيب و عّمي و ابن عمي 
م، و قال: 

ّ
_ و ذکرت مجاعة من عشیرهتا _ بني یدیه و لقد دخل ذات يوم عیل والديت، فسل

ها و  »یيا أّم األیتيام، کیيف أنيت؟« فقاليت أّميي: یيا أمیير املؤمنني، کیف حال من فقيدت قیّمِ
هيي ممتحنية بأوالدهيا. و أخرجتين و يب ُجيَدري )ميرض َفْيرويّس معٍد( و قد ذهبت عیناي، 
فلّميا نظير إيّل َحيِزن و مسيح بييده عيیل عیين، فردمهيا اهلل عيّل يف احليال و إيّن ألنظر ببرکته 

يف اللیلة الظلماء إیل اجلمل الشارد.
إيّل!  بيه  نفقييت و حلليت دینيارا، فأعطیهتيا، فرميت  إیل  الواحيد: فعميدت  قيال عبيد 

و قالت: أ حتّقر حمّب عيّل بن أيب طالب؟ع؟؟! مّث تولت و أنشأت تقول هذه األبيات:
النعمما بث حّب عيّل يف جنان فی  و قد شهدت بالنعمة 

ّ
إال

هبا اليييزميييان   
ّ

زل قيييدم  ليييه  ال  قدمو  بعدها  ثبتت من  قد  و   
ّ
إال

کن من غیر شیعته لو أّن يل ما حوته العرب و العجمما سّرين أن أ
الثاقب يف املناقب، ص204

شفاء األبرص  
عمير بين أذینية عين أبييه عين أيب عبيد اهلل؟ع؟، قيال: دخيل األشيتر عيیل عييّل صليوات اهلل 
م فأجابه، مّث قال: ما أدخلك عيّل يف هذه الساعة؟ قال: حبك یا أمیر املؤمنني.

ّ
علیه، فسل

. بعة نفر قال: فهل رأیت ببايب أحدا؟ قال: نعم، أر
کمه و مکفوف و أبرص و مقعد، فقال: ما تصنعون  فخرج و األشتر معه، فإذا بالباب أ

هاهنا؟ قالوا: جئناك ملا بنا.
هم من 

ّ
فرجع ففتح حقا له، فأخرج رقا أبيض، فیه کتاب أبيض، فقرأ علهيم، فقاموا کل

غیر علة«. الثاقب يف املناقب، ص204
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ّ
َسل

م أمئتنا صلوات اهلل علهيم يف بطن األّم و يف املهد
ّ
و قد تکل

روی یعقوب السّراج، قال: دخلت عیل الصادق جعفر بن حمّمد صلوات اهلل علهيما، 
م عیل موالك« و أشيار إیل مهد يف ضفة أخری، فیه مویس بن 

ّ
مت علیه، فقال: »سيل

ّ
فسيل

جعفر صلوات اهلل علهيما، مفشیت إلیه و قلت: السالم علیك یا موالي.
قال: و علیك السيالم، یا یعقوب إّنه قد ولد لك البارحة بنت فسيّمیهتا باسيم يبغضه 

اهلل تعایل فغیره. الثاقب يف املناقب، ص200

جعل اهَّلل تعایل الصورتي أسدين  
و مّما یشاکل نفخه يف الطني، حّی کان طیرا بإذن اهلل تعایل ما حّدث به:

یخ اخللفاء يف  قال للمأمون بعض املبغضني: یا أمیر املؤمنني، أعیذك باهلل أن یکون تار
إخراجك هذا الشرف العممي و الفضل العظمي من بيت ولد العّباس إیل بيت ولد عيل...
: یيا أمیير املؤمنيني، خّولين جمادلتيه، فيإيّن أفحميه و أصحابيه و أضع  فقيال الرجيل املدّبير

من قدره.
فجميع املاميون اخلليق الفضيالء مين رعیتيه يف جمليس واحد واسيع قعد هليم فیه، و أقعد 

الرضا؟ع؟ يف دسته اليت جعلها له بني یدیه...
فقيال املبغيض: یيا عييل بين ميویس، لقيد عيدوت طيورك و جتياوزت قيدرك، ... فإن کنت 
صادقا فیما تزعم فأحی هذين السبعني و سلطهما عيّل، فإّن ذلك حینئذ یکون آیة معجزة!!
يين عيیل مسيند املأميون اليذي کان یسيتند إلیيه، و کانيا متقابليني  و مهيا أسيدين مصّور
عیل املسيند، فغضب الرضا؟ع؟ و صاح بالصورتني: دونمكا الفاجر فافترسياه يف املجالس و 

ال تبقیا له عینا و ال أثرا.
يين و غيش عيیل املاميون فلّما فرغيا منه أقبال  فوثبيت الصورتيان و القيوم ینظيرون متحیر
عیل الرضا؟ع؟ و قاال: أ تأذن لنا أن نلحقه بصاحبه الذي افترسناه. قال: ال، فإّن هلل عّزوجل 

فیه تدبيرا ممضیه.
فقاال: مفا ذا تأمرنا؟ فقال: عودا إیل مقرکما کما کنتما. فعادا إیل املسند، فصارا صورتني 

کانتا. الثاقب يف املناقب، ص469 کما 
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َمآءِ  نزِۡل َعلَۡيَنا َمآئَِدةٗ ّمَِن ٱلسَّ
َ
َمآءِ  َربََّنآ أ نزِۡل َعلَۡيَنا َمآئَِدةٗ ّمَِن ٱلسَّ
َ
قَاَل ِعيَس ٱۡبُن َمۡرَيَم قَاَل ِعيَس ٱۡبُن َمۡرَيَم ٱللَُّهمَّٱللَُّهمَّ َربََّنآ أ

نَت َخۡيُ 
َ
ِلَا وَءَاِخرِنَا وَءَايَٗة ّمِنَكۖ وَٱۡرزُۡقَنا َوأ وَّ

َ
نَت َخۡيُ تَُكوُن َلَا ِعيٗدا ّلِ

َ
ِلَا وَءَاِخرِنَا وَءَايَٗة ّمِنَكۖ وَٱۡرزُۡقَنا َوأ وَّ

َ
تَُكوُن َلَا ِعيٗدا ّلِ

ِلَُها َعلَۡيُكۡمۖ َفَمن يَۡكُفۡر َبۡعُد  ِلَُها َعلَۡيُكۡمۖ َفَمن يَۡكُفۡر َبۡعُد  إِّنِ ُمَنّ ُ إِّنِ ُمَنّ ُٱللَّ ٰزِقِـَن ١١٤١١٤  قَـاَل قَـاَل ٱللَّ ٰزِقِـَن ٱلرَّ ٱلرَّ
َحٗدا ّمَِن ٱۡلَعٰلَِمَن ١١٥١١٥  

َ
ۥٓ أ َعّذِبُُه

ُ
ٓ أ ۥ َعَذاٗبا لَّ َعّذِبُُه

ُ
ٓ أ َحٗدا ّمَِن ٱۡلَعٰلَِمَن ِمنُكۡم فَإِّنِ

َ
ۥٓ أ َعّذِبُُه

ُ
ٓ أ ۥ َعَذاٗبا لَّ َعّذِبُُه

ُ
ٓ أ ِمنُكۡم فَإِّنِ

ُِذوِن  نَت قُۡلَت لِلنَّاِس ٱتَّ
َ
ُِذوِن  َيٰعِيَس ٱۡبَن َمۡرَيَم ءَأ نَت قُۡلَت لِلنَّاِس ٱتَّ
َ
ُ َيٰعِيَس ٱۡبَن َمۡرَيَم ءَأ ُٱللَّ ِإَوذۡ قَـاَل ِإَوذۡ قَـاَل ٱللَّ

قُوَل 
َ
ۡن أ

َ
قُوَل ۖ قَاَل ُسۡبَحَٰنَك َما يَُكوُن ِلٓ أ

َ
ۡن أ

َ
ِۖ قَاَل ُسۡبَحَٰنَك َما يَُكوُن ِلٓ أ ِٱللَّ َ إَِلَٰهۡنِ ِمن ُدوِن ٱللَّ ّمِ

ُ
َ إَِلَٰهۡنِ ِمن ُدوِن َوأ ّمِ
ُ
َوأ

ۥ َفَقۡد َعلِۡمَتُهۥۚ َتۡعلَُم َما ِف َنۡفِس  ۚ إِن ُكنُت قُۡلُتُه ۥ َفَقۡد َعلِۡمَتُهۥۚ َتۡعلَُم َما ِف َنۡفِس َما لَۡيَس ِل ِبَّقٍ ۚ إِن ُكنُت قُۡلُتُه َما لَۡيَس ِل ِبَّقٍ
ُٰم ٱۡلُغُيوِب ١١٦١١٦ َما قُۡلُت لَُهۡم  َما قُۡلُت لَُهۡم  نَت َعلَّ

َ
ۡعلَُم َما ِف َنۡفِسَكۚ إِنََّك أ

َ
ُٰم ٱۡلُغُيوِب َوَلٓ أ نَت َعلَّ

َ
ۡعلَُم َما ِف َنۡفِسَكۚ إِنََّك أ

َ
َوَلٓ أ

َ َرّبِ َوَربَُّكۡمۚ َوُكنُت َعلَۡيِهۡم  َرّبِ َوَربَُّكۡمۚ َوُكنُت َعلَۡيِهۡم  َٱللَّ ِن ٱۡعُبُدواْ ٱللَّ
َ
ۦٓ أ َمۡرتَِن بِهِ

َ
ِن ٱۡعُبُدواْ إِلَّ َمآ أ

َ
ۦٓ أ َمۡرتَِن بِهِ

َ
إِلَّ َمآ أ

نَت ٱلرَّقِيَب َعلَۡيِهۡمۚ 
َ
ۡيتَِن ُكنَت أ ا تَوَفَّ ا ُدۡمُت فِيِهۡمۖ فَلَمَّ نَت ٱلرَّقِيَب َعلَۡيِهۡمۚ َشِهيٗدا مَّ
َ
ۡيتَِن ُكنَت أ ا تَوَفَّ ا ُدۡمُت فِيِهۡمۖ فَلَمَّ َشِهيٗدا مَّ

ُهۡم ِعَباُدَكۖ ِإَون  ۡبُهۡم فَإِنَّ ُهۡم ِعَباُدَكۖ ِإَون  إِن ُتَعّذِ ۡبُهۡم فَإِنَّ ءٖ َشـِهيٌد ١١٧١١٧ إِن ُتَعّذِ ِ َشۡ
ٰ ُكّ نَت َعَ

َ
ءٖ َشـِهيٌد َوأ ِ َشۡ

ٰ ُكّ نَت َعَ
َ
َوأ

ُ َهَٰذا يَوُۡم يَنَفُع  َهَٰذا يَوُۡم يَنَفُع  ُٱللَّ نَت ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَِكيُم ١١٨١١٨ قَاَل  قَاَل ٱللَّ
َ
نَت ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَِكيُم َتۡغفِۡر لَُهۡم فَإِنََّك أ
َ
َتۡغفِۡر لَُهۡم فَإِنََّك أ

نَۡهُٰر َخِٰلِيَن 
َ
ٰٞت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل ِٰدقَِن ِصۡدُقُهۡمۚ لَُهۡم َجنَّ نَۡهُٰر َخِٰلِيَن ٱلصَّ
َ
ٰٞت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل ِٰدقَِن ِصۡدُقُهۡمۚ لَُهۡم َجنَّ ٱلصَّ

  ِ ِلِلَّ ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُهۚ َذٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم  َعۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُهۚ َذٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم ١١٩١١٩  لِلَّ ُٱللَّ بَٗداۖ رَِّضَ ٱللَّ
َ
بَٗداۖ رَِّضَ فِيَهآ أ
َ
فِيَهآ أ

ءٖ قَِديُرۢ ١٢٠١٢٠ ِ َشۡ
ٰ ُكّ ۚ وَُهَو َعَ ۡرِض وََما فِيِهنَّ

َ
َمَٰوِٰت وَٱۡل ءٖ قَِديُرۢ ُمۡلُك ٱلسَّ ِ َشۡ

ٰ ُكّ ۚ وَُهَو َعَ ۡرِض وََما فِيِهنَّ
َ
َمَٰوِٰت وَٱۡل ُمۡلُك ٱلسَّ

املعجزة السابعة )مائدة السماء( املعجزة السابعة )مائدة السماء( 114114

مليا رأی عیيی مهنيم اإلصيرار و عليم اهنم ال یقصيدون العنت 
و التعجیيز دعيا اهلل سيبحانه بدعياء العبيد اخلاضيع املتضيرع 
بنيا.. و منيك.. و انيت.. اليخ دفعيا ليکل  لسيیده، منادیيا: یيا ر
شيهبة و تکذيبيا ليکل زاعيم ان لعیيی فهييا یيدا، و اهنيا مين 
صنعيه، ال مين صنيع الواحيد األحيد.. و امليراد باآلیية املعجزة و 

بالعید الفرحة و السرور.

ِئَدة: أطعمة کائنة من السماء. 
ٓ
َما

ِعیدا: سيرورا و فرحا لنا، ألن کلمة 

و  الفيرح  مبعيىن  تسيتعمل  العیيد 

َّوِلَنا َوَءاِخِرَنا: یکون يوما 
َ
ِ
ّ

السرور. أل

مشيهودا یتذکره الناس و جيددون 

ذکيراه عاميا بعد عيام، لتبیق ذکری 

املائيدة عالقية يف أذهيان اجلمیيع، 

و بالتيايل تکيون القصية عبرة لکل 

تکيون  و  نَك:  ّمِ َءاَية  األجیيال. 

املائيدة أیضيا _ دلیيال _ و عالمية 

منيك _ سيبحانك _ عيیل صحية 

نبويت و رسياليت، فیصدقوىن فیما 

لیيس  ُقلَت:  نَت 
َ
َءأ عنيك.  أبلغيه 

سيؤال اسيتفهام بيل هيو اسيتفحام 

َنَك:  ُسبَحٰ علیيه؟ع؟.  تقوليوا  ملين 

تنزهيا لك _ یا إهلی _ عن أن أقول 

هيذا القيول، فإنيه لیيس مين حييق 

و ال مين حيق أحيد أن ینطيق بيه. 

َما ِف َنفِسَك: تعليم ميا أعليم و ال 

أعليم ميا تعليم و تعليم ميا يف غیي 

و ال أعليم ميا يف غیبيك و تعليم ميا 

أقيول و أفعيل و ال أعليم ميا تقول و 

ِقیَب: املراقب ألعماهلم  تفعيل. ٱلّرَ

فأنت تعلم ذلك.
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املائدة تعن يف اللغة اخلوان و السيفرة و الطبق، کما تعن الطعام الذي يوضع علهيا و 
أصلها من »مید« مبعىن التحرك و االهتزاز و لعل سيبب إطالق لفظة املائدة عیل السيفرة و 

یك و انتقال. الطعام هو ما یالزمها من حتر
کل  العید يف اللغة من »العود« أي الرجوع، لذلك فذکری األّيام اليت تنداح فهيا املشا
کذليك هيي األعیياد  تکيون عیيدا.  الفيوز و اهلنياء األّول  أیيام  تعيود  أو جمتميع و  عين قيوم 
یضة احليج العظیمة،  اإلسيالمیة فبعيد شيهر مين طاعية اهلل يف صيوم رمضيان أو بعد أداء فر
ييني و ييزول التليوث عين الفطيرة، فیکون  یعيود إیل النفيس ُطهرهيا و صفاؤهيا األوليني الفطر
العیيد و مليا کان ييوم نيزول املائيدة ييوم العيودة إیل الفيوز و الطهيارة و اإلميان بياهلل، فقد مّساه 

املسیح؟ع؟ عیدا.
و قيد ورد يف األخبيار أّن نيزول املائيدة کان يف ييوم األحيد و لعيل هيذا هيو سيبب االحترام 

الذي یکنه املسیحیون هلذا الیوم.
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� أّن قوليه >�� أیضيا  و مين هنياك یظهير 

السيبب األصييل يف هيذا العيذاب املوعيود الذي خيتص هبم إنا هيو اقتراحهم مبعجزة وکرامة 
خمتصية هبيم حبیيث ال یشيارکهم فهييا غیرهيم مين األميم فيإذا أجیبيوا إیل ذليك، أوعيدوا عيیل 

الکفر عذابا ال یشارکهم فهيا غیرهم کما شرفوا مبثل ذلك.
و إن کان وعیيدا شيدیدا بعيذاب بئیيس لکين اليکالم غیير ناظير إیل کيون العذاب فوق 
مجیع العذابات و العقوبات يف الشدة و األمل، و إنا هو مسوق لبیان انفراد العذاب يف بابه، 

و اختصاصهم من بني األمم به.

الروايات

    
َ

َکل
َ
ْيَکاٍت َحّیَ أ ْرِغَفة َو مُسَ

َ
ُه یِف أ

َ
 ِعیَی؟ع؟ َو َباَرَك ل

َ
 َماِئَدة َعیل

َ
ْنَزل

َ
الّرسول؟ص؟: ِإّنَ اهلَل أ

ج14، ص249 ٍف َوَسْبُعِماَئة. حبار األنوار، 
َ
ال َبعُة آ ْر

َ
ا أ َو َشِبَع ِمهْنَ

ح6040    هْيا َيتمٌي؛ کنز العّمال، 
َ
َس َعل

َ
ْعَظُم َبَرَکًة ِمْن ماِئَدٍة َجل

َ
عنه؟ص؟: ما ِمْن ماِئَدٍة ا

    
ُ

ُکل
ْ
: َمْعَنياُه َيأ

َ
يیُء َبْعَدَنيا َو ِقیل ْهيِل َزَماِنَنيا َو َميْن جَيِ

َ
ْی أِل

َ
َّوِلنيا َو آِخِرنيا أ

َ
ابين عّبياس؟هر؟: أِل

ج14، ص260 ْم. حباراألنوار،  ُ َّولُ
َ
 أ

ُ
ُکل

ْ
َکَما َيأ اِس  ا آِخُر الّنَ ِمهْنَ
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عين عيیل بين اب طاليب؟ع؟، قيال: سيألت رسيول اهلل؟ص؟ عين املسيوخ فقيال: هيي ثالثية    

هبم تعایل إنزال املائدة  ير فقوم نصاری سألوا ر ير ایل قوله: و اما اخلناز : الفیل و اخلنز عشر

علهيم، فلما أنزلت علهيم کانوا أشد ما کانوا کفرا و أشد تکذيبا. نور الثقلني، ج1، ص692

 َيْوٍم الَنْعِص اهلَل فیِه    
ُّ

نا ِعْيٌد َو ُکل
َ
نا ِعْيٌد َو َغدا ل

َ
َيوُم ل

ْ
ل
َ
: أ

َ
ُه قال ْؤمِننَي؟ع؟ ِاّنَ ُ

ْ
ِمیِر امل

َ
َو َعْن أ

نا ِعْيٌد. مستدرك الوسائل، ح6679
َ
َفُهَو ل

دعاء السيفرة: »و روی عن أب محزة الثمایل عن عیل بن احلسيني؟ع؟ أنه کان إذا طعم    

قال: احلمد هلل الذی أطعمنا و سقانا و کفانا و أیدنا و آوانا و انعم علینا و أفضل، احلمد 

هلل الذی ُيطِعم و ال ُيطَعم«. من ال حيضره الفقیه، ج3، ص358

شواهد وقصص

نزول املائدة ف بيت فاطمة؟اهس؟  
ینب بنت عيّل؟امهع؟، قالت: قد حّدثت ز

، مّث أقبيل عيیل عييّل؟ع؟ فقيال: »هيل عندکيم   أيب ميع رسيول اهلل؟ص؟ صيالة الفجير
ّ

صيیل

کل منذ ثالثة أّيام طعاما. طعام؟« فقال: مل آ

قيال: »اميض بنيا إیل ابنييت فاطمية« فدخيال علهييا، و هيي تتليوی مين اجليوع و ابناهيا 

معهيا، فقيال: »یيا فاطمية، فيداك أبيوك، هيل عنيدك طعيام؟« فاسيتحیت و قاليت: »نعيم« 

ت، مّث مسعت 
ّ
هبيا یسيتیجیب دعاءهيا يف نيزول املائيدة( مّث قاميت و صل )لکهنيا مؤمنية بيأّن ر

یيدا و حلميا، فاحتملهتيا و جياءت هبيا و وضعهتيا بيني  حّسيا، فالتفيت فيإذا صفحية مآلنية ثر

یدي رسول اهلل؟ص؟، فجمع علّيا و فاطمة و احلسن و احلسني؟مهع؟ و جعل عيّل یطیل النظر 

إیل فاطمية و یقيول: »خرجيُت مين عندهيا و لیيس عندهيا طعام، مفن أين هيذا؟!« مّث أقبل 

� ْ�� �م� ��� ��� ْر � ��� ه�
��لل�� ���� ه��إ�

��لل�� �� ْ�� � � ْ�� �م� �� ِك هذا؟« قالت: >ه�
َ
 ل

َ
ىّن

َ
علهيا، فقال: »یا بنت رسول اهلل، أ

.> ٍ���� �ح� ر�
ْ��
ع�� ���� ��� ��

� ��

یا و مرمی. الثاقب يف  فضحك النّي؟ص؟ و قال: احلمد هلل الذي جعل يف أهل بيی نظیر زکر
املناقب، ص196
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نزول املاء عی خادمة االمام؟ع؟  
عن الصادق؟ع؟، قال: قالت أم أمين: خرجت إیل مّکة فأصابن عطش شدید يف اجلحفة، 
حّی خفت عیل نفيس، مّث رفعت رأيس إیل السماء و قلت: یا رّب، أ تعطشن و أنا خادمة 

ابنة نبّيك، فنزل إيّل دلو من السماء«. الثاقب يف املناقب، ص196

نزول العنب و املابس من السماء  
 
ّ

عن اللیث بن سعد، قال: کنت عیل جبل أيب قبیس أدعو فرأیت رجال یدعو اهلل عّزوجل
ید العنب فارزقنیه« فرأیت غمامة أظلته، و دنت من رأسه،  هّم إيّن أر

ّ
و قال يف دعائه: »الل

ة من عنب و وضعها بني یدیه.
ّ
فرفع یده إلهيا، فأخذ مهنا سل

یان فاکسن« فدنت الغمامة منه ثانیة فرفع یده،  هّم إيّن عر
ّ
مّث رفع یده ثانیة فقال: »الل

کل العنب و ما ذلك يف زمان العنب. ثانیة فأخذ مهنا شیئا ملفوفا يف ثوب، مّث جلس یأ
ة و تناولت حّبات، فنظر إيّل و قال: »ما تصنع؟« 

ّ
فقربت منه، مفددت یدي إیل السل

یکك يف العنب. قال: »و من أين؟« قلت: ألّنك کنت تدعو و أنا أؤمن عیل  فقلت: أنا شر
کلت معه، فلّما  یکان. فقيال: »اجليس و کل« فجلسيت و أ دعائيك و الداعيي و املؤّمين شير

ة.
ّ
کتفینا ارتفعت السل ا

فقيام و قيال يل: »خيذ أحيد الثوبيني« فقليت: أّميا الثيوب فيال أحتياج إلیيه. فقيال: ابتعد 
عّن حّی ألبسه« فابتعدت عنه، فأتزر بأحدمها و ارتدی باآلخر علیه و طواه و رفعه بکفه 
يبا من الصفا اسيتقبله إنسيان فأعطاه، فسيألت عنه و  و نزل عن أيب قبیس، فلّما وصل قر
قلت لبعض من کان: من هذا؟ قال: هذا ابن رسول اهلل؟ص؟: أبو جعفرالباقر حمّمد بن عيّل 

بن احلسني بن عيّل بن أيب طالب؟مهع؟. الثاقب يف املناقب، ص375
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128

َعاِم �نْ
أَ
ُسوَر�ةُ ال�

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِٱللَّ ِمۡسِب ٱللَّ
لَُمِٰت  ۡرَض وََجَعَل ٱلظُّ

َ
ـَمَٰوِٰت وَٱۡل ِي َخلََق ٱلسَّ لَُمِٰت  ٱلَّ ۡرَض وََجَعَل ٱلظُّ
َ
ـَمَٰوِٰت وَٱۡل ِي َخلََق ٱلسَّ ِ ٱلَّ ِلِلَّ ٱۡلَۡمـُد ٱۡلَۡمـُد لِلَّ

ِي  ِي  ُهـَو ٱلَّ ِيـَن َكَفـُرواْ بَِرّبِِهـۡم َيۡعِدلُـوَن ١١ ُهـَو ٱلَّ وَرۖ ُثـمَّ ٱلَّ ِيـَن َكَفـُرواْ بَِرّبِِهـۡم َيۡعِدلُـوَن وَٱنلُـّ وَرۖ ُثـمَّ ٱلَّ وَٱنلُـّ
نُتۡم 

َ
ۥۖ ُثمَّ أ َسمًّ ِعنَدهُ َجٞل مُّ

َ
َجٗلۖ َوأ

َ
نُتۡم َخلََقُكم ّمِن ِطنٖي ُثمَّ قََضٰٓ أ

َ
ۥۖ ُثمَّ أ َسمًّ ِعنَدهُ َجٞل مُّ

َ
َجٗلۖ َوأ

َ
َخلََقُكم ّمِن ِطنٖي ُثمَّ قََضٰٓ أ

ۡرِض َيۡعلَُم ِسَُّكۡم 
َ
َمَٰوِٰت َوِف ٱۡل ۡرِض َيۡعلَُم ِسَُّكۡم  ِف ٱلسَّ
َ
َمَٰوِٰت َوِف ٱۡل ُ ِف ٱلسَّ ُٱللَّ َتۡمَتُوَن َتۡمَتُوَن ٢٢ وَُهَو  وَُهَو ٱللَّ

تِيِهم ّمِـۡن ءَايَةٖ ّمِۡن 
ۡ
تِيِهم ّمِـۡن ءَايَةٖ ّمِۡن  َوَما تَأ
ۡ
وََجۡهَرُكۡم َوَيۡعلَُم َما تَۡكِسـُبوَن وََجۡهَرُكۡم َوَيۡعلَُم َما تَۡكِسـُبوَن ٣٣ َوَما تَأ

ا  بُواْ بِٱۡلَّقِ لَمَّ ا  َفَقۡد َكذَّ بُواْ بِٱۡلَّقِ لَمَّ ءَاَيِٰت َرّبِِهۡم إِلَّ َكنُواْ َعۡنَها ُمۡعرِِضنَي ءَاَيِٰت َرّبِِهۡم إِلَّ َكنُواْ َعۡنَها ُمۡعرِِضنَي ٤٤ َفَقۡد َكذَّ
لَۡم 

َ
لَۡم  أ
َ
ُؤاْ َما َكنُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزِءُوَن ٥٥ أ ۢنَبٰٓ

َ
تِيِهۡم أ

ۡ
ُؤاْ َما َكنُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزِءُوَن َجآءَُهۡم فََسوَۡف يَأ ۢنَبٰٓ

َ
تِيِهۡم أ

ۡ
َجآءَُهۡم فََسوَۡف يَأ

ۡرِض َما لَۡم 
َ
ُٰهۡم ِف ٱۡل نَّ كَّ ۡهلَۡكَنا ِمن َقۡبلِِهم ّمِن قَۡرٖن مَّ

َ
ۡرِض َما لَۡم يََرۡواْ َكۡم أ

َ
ُٰهۡم ِف ٱۡل نَّ كَّ ۡهلَۡكَنا ِمن َقۡبلِِهم ّمِن قَۡرٖن مَّ

َ
يََرۡواْ َكۡم أ

نَۡهَٰر 
َ
َمآءَ َعلَۡيِهم ّمِۡدَراٗرا وََجَعۡلَنا ٱۡل رَۡسۡلَنا ٱلسَّ

َ
ن لَُّكۡم َوأ نَۡهَٰر ُنَمّكِ

َ
َمآءَ َعلَۡيِهم ّمِۡدَراٗرا وََجَعۡلَنا ٱۡل رَۡسۡلَنا ٱلسَّ

َ
ن لَُّكۡم َوأ ُنَمّكِ

نَا ِمۢن َبۡعِدهِۡم قَۡرنًا 
ۡ
نَشأ

َ
ۡهلَۡكَنُٰهم بُِذنُوبِِهۡم َوأ

َ
نَا ِمۢن َبۡعِدهِۡم قَۡرنًا َتۡرِي ِمن َتۡتِِهۡم فَأ

ۡ
نَشأ

َ
ۡهلَۡكَنُٰهم بُِذنُوبِِهۡم َوأ

َ
َتۡرِي ِمن َتۡتِِهۡم فَأ

يِۡديِهۡم 
َ
نۡلَا َعلَۡيَك كَِتٰٗبا ِف قِۡرَطاٖس فَلََمُسوهُ بِأ يِۡديِهۡم َولَۡو نَزَّ
َ
نۡلَا َعلَۡيَك كَِتٰٗبا ِف قِۡرَطاٖس فَلََمُسوهُ بِأ ءَاَخرِيَن ءَاَخرِيَن ٦٦  َولَۡو نَزَّ

نزَِل 
ُ
نزَِل َوقَالُواْ لَۡوَلٓ أ
ُ
بنِٞي ٧٧  َوقَالُواْ لَۡوَلٓ أ ِيَن َكَفُرٓواْ إِۡن َهَٰذآ إِلَّ ِسۡحرٞ مُّ بنِٞي لََقاَل ٱلَّ ِيَن َكَفُرٓواْ إِۡن َهَٰذآ إِلَّ ِسۡحرٞ مُّ لََقاَل ٱلَّ

ۡمُر ُثمَّ َل يُنَظُروَن ٨٨  
َ
نَزنۡلَا َملَٗك لَُّقـِضَ ٱۡل

َ
ۡمُر ُثمَّ َل يُنَظُروَن َعلَۡيـهِ َملَٞكۖ َولَۡو أ

َ
نَزنۡلَا َملَٗك لَُّقـِضَ ٱۡل

َ
َعلَۡيـهِ َملَٞكۖ َولَۡو أ

اللجاجة و الِعناد اللجاجة و الِعناد 77

إیل املشيرکني و  إّن معظيم اخلطياب يف سيورة األنعيام موجيه 
القرآن یستخدم شی السبل إلیقاظهم و توعیهتم، فهذه اآلیة 

و اآلیات الکثیرة اليت تلهيا تواصل هذا املوضوع.
تشيیر هذه اآلیة إیل روح العناد و الالمباالة و التکبر عند 
� ْ�� ْ��م� ه� �� �

��
أْ
� � ���� م� املشرکني جتاه احلّق و جتاه آیات اهلل فتقول: >و�

< أي أّن أبسيط  ��� �� ص�� ْعر�
��م� ه� ْ�� � ��� ���� ا�ك�

��
ل ْ���إ� ه� �

� �� ��� �������
آ
�� ْ�� �م� ٍ�� ���

آ
�

مبعيىن  لالسيتغراق،   : ِ
هَّلِلَّ ٱحَلمُد 

و  املحاميد  جلمیيع  املسيتحق  أن 

لکافية أليوان الثنياء هيو اهلل تعيال. 

ر  )َقيَدّ حميدودا  وقتيا  َجا: 
َ
أ َقیَضٰٓ 

لعبياده أجليني: أجال تنهتي عنده 

حیاهتم بعد أن عاشيوا زمنا معینا 

و أجيال آخير ميتيد مين وقت موهتم 

قبورهيم  مين  اهلل  يبعهثيم  أن  إیل 

عند انهتاء عمر الدنیا لیحاسيهبم 

عيیل أعماهليم(. َتَتُروَن: تشيکون 

و  اخلليق  بييده  اليذي  اإلليه  يف 

املعاد. ُمعِرِضَي: ال یلتفتون إلهيا. 

دَرارا: أنزلنيا علهييم املطير النافيع  ّمِ

بغزارة و کثرة، و عبر عنه بالسيماء 

نَشأَنا: خلقنيا. 
َ
أ ینيزل مهنيا.  ألنيه 

َقرًنا: القيرن هيو کل عيامل يف عصره 

»خیير  الشيریف:  احلدیيث  يف 

الناس قرين _ یعىن أصحاب _ مث 

الذيين یلوهنيم مث الذيين یلوهنيم« 

فالقيرن عيیل هيذا ميدة مين الزمان 

وهو مائة عام. ِقرَطاٖس: ما یکتب 

فیه سواء کان من رق أو من ورق 

أو من غیرمها.

165 6
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شـروط اهلدايـة _ و هـو البحـث و التحقيـق _ غيـر موجـود عندهـم، و ليـس فهيـم أي اندفاع 
لطلـب احلقيقـة و ال حيّسـون بعطـش إلهيـا ليبحثـوا عهنـا و حـی لـو تدّفق ينبـوع املاء الزالل 

عند عتبات بيوهتم ألعرضوا عنه و ملا نظروا اليه.
هذا يدل عیل أّن اإلنسان يف كفره ال يتوقف يف مرحلة واحدة، بل يزداد باستمرار إنكارا 

للحق و عدواة له و ابتعادا من اهّلل.
مث انتقلت االية مرة اخری لكن بشدة: ایل مجع من عبدة األصنام )يقال أّن هؤالء هم 
يلد الذين قالوا لرسول اهّلل؟ص؟: لن  نضر بن احلارث و عبد اهّلل بن أيب أمية و نوفل بن خو

بعة من املالئكة!( فأجاهبم اهّلل تعایل: كتابا مع أر نؤمن حی ينزل اهّلل 
ا 

َّ
ل �إِ  �

َه�ذَ �ذْ  �إِ ُرو�  َك�ذَ �ذَ  �ي ِ �ذ
َّ
�ل اَل  َ �ق

َ
ل ِهْم  ِ��ي �يْ

أَ
ا �بِ َمُسوُه 

َ
ل �ذَ ْرَطاٍس  �قِ ِ�ي 

�ذ ا  ً ا�ب َ ِك�ق َك  �يْ
َ
َعل ا  َ �ذ

ْ
ل رذَّ �ذَ ْو 

َ
>َول

.> �ذٌ �ي ِسْحٌر ُم�بِ

إنـه ليـس الـذي جيعلهـم يعرضـون عـن آيـات اهّلل، أن البرهـان عیل صدقهـا ضعيف، أو 
غامـض أو ختتلـف فيـه العقـول. إمنـا الذي جيعلهم يقفون هـذا املوقف هو املكابرة الغليظة و 
العنـاد الصفيـق! و هـو اإلصـرار مبدئيـا عـیل الرفـض و اإلنـكار و عدم اعتبـار البرهان أو النظر 
يق الوحي  إليه أصال! و لو أن اهّلل _ سبحانه _ نزل عیل رسول اهّلل؟ص؟ هذا القرآن، ال عن طر
الذي ال يرونه و لكن يف ورقة منظورة ملموسة حمسوسة مث ملسوا هم هذه الورقة بأيدهيم _ 
ية بعيوهنم _ ما سلموا هبذا الذي يرونه و يلمسونه و لقالوا  ال مساعا عن غيرهم و ال جمرد رؤ

جازمني مؤكدين:
<. و هي صورة صفيقة، منكرة، تثير االمشئزاز. �ذٌ �ي ا ِسْحٌر ُم�بِ

َّ
ل � �إِ

�ذْ َه�ذَ >�إِ

ّوٍ 
ِ�ي ُع�قُ

و� �ذ ُّ �ب
َ
ْل ل َ ُه �ب

�قَ �ذْ ْمَسَك ِ�
أَ
�ذْ � ْم �إِ

ُ
ك �قُ �ذُ ْر َ �ي �ي ِ �ذ

َّ
� �ل

�ذْ َه�ذَ ّمَ
أَ
وورد ايضا: يف سورة ملك آية 21 _ >�

ِهْم  ا�ذِ َ �ي
ِ�ي ُط�ذْ

و� �ذ ُّ حب
َ
ل

َ
ّرٍ ل

ِهْم ِم�ذْ �ذُ ا َما �بِ َ �ذ �ذْ َ سش
َ
اُهْم َوك َ ْو َ�ِحْم�ذ

َ
وٍ�< و يف سورة مومنون آية 75 >َول �ذُ َو�ذُ

.> ْ�َمُهو�ذَ َ �ي

الروايات

 و آِخَرها َنداَمٌة. حتف العقول: 14   
ٌ

ا َجهل
َ
جاَجَة؛ فإّن أَّوهل

َّ
قال؟ص؟: إّياَك و الل

ـذي راَن اهّلُل عـیل َقلِبـِه، و صـاَرت دائـَرُة    
ّ
ِكـُس ال ـّجَ و َتـادی فُهـو الّرا

َ
قـال عـیل؟ع؟: َمـن ل
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وِء عیل رأِسِه. هنج البالغة: الکتاب 58 الّسَ

ٌض للَبالِء. غرر احلکم: 5389    جاِج ُمَتعّرِ
َّ
ِکُب الل عنه؟ع؟: را

جاَجِة. حبار األنوار: 1/212/77   
َّ
عنه؟ع؟: اإلفراُط يف امَلالَمِة َيُشّبُ ِنیراَن الل

َکِذُب    
ْ
جاَجُة َو ال

َّ
َسُد َو الل َ َکُه َو احلْ ُعْسُر َو الّنَ

ْ
ل
َ
ْؤِمِن: ا ُ

ْ
ٌة الَتکوُن یِف امل امام الصادق؟ع؟: ِسّتَ

َبْغُی؛ حتف العقول، ص377
ْ
َو ال

    
َ

ْدِبيُر َقْبل يْزِم َو الّتَ َ
ْ
ْزِم ِضّدُ احل َ

ْ
 احل

َ
ِنیَنيُة َقْبيل

ْ
َمأ َي َو الّطُ

ْ
أ ُب اليّرَ

ُ
َجاَجيُة َتْسيل

َّ
 عييل؟ع؟: الل

َ
َقيال

ْو 
َ
ُموَر َعَطَب َو ل

ُ ْ
ُن َو َمْن َکاَبَد األ َؤ ُ

ْ
ْيِه امل

َ
ْت َعل

َ
َقْصَد َخّف

ْ
ی ال ّرَ َ

َ
َدَم َو َمْن حت َعَمِل ُيْؤِمُنَك الّنَ

ْ
ال

ْنِتَجِت 
ُ
َعْجِز أ

ْ
َوايِن َو ال َنٌف َو يِف الّتَ

ْ
ٌم ُمْسَتأ

ْ
َجاِرِب ِعل َذاِهُب َو يِف الّتَ َ َجاِرُب َعِمَيِت املْ  الّتَ

َ
ال

َکُة. حباراألنوار، ج68، ص342
َ
ل َ
ْ
ال

يِة وَسيَبُب     يٌة ِبالَبِلّيَ
َ
يُة َموصول يِة َواحَلِمّيَ

َ
جاَجيُة َمقروَنيٌة ِباجَلهال

َّ
يين العابديين؟ع؟: الل اإلميام ز

ح14 واُضُع. نزهة الناظر، ص91،  فَعِة الّتَ الّرِ

شواهد وقصص

سرة بن جندب اللجوج  
قال أبو جعفر؟ع؟ کان لسمرة بن جندب خنلة یف حائط بىن فالن فکان اذا جاء ایل خنلته 
نظر ایل یشء من اهل الرجل یکرهه الرجل قال فذهب الرجل ایل رسول اهلل؟ص؟ فشکاه.
فقيال یيا رسيول اهلل اّن مسيرة یدخيل عيیّل بغیير اذىن فليو أرسيلت الیه فأمرته ان یسيتأذن 

حّی تأخذ اهيل حذرها منه.
یقول یدخل بغیر  فأرسل الیه رسول اهلل؟ص؟ فدعاه فقال یا مسرة ما شأن فالن یشکوك و
اذىن فتيری مين اهليه ميا یکيره ذليك! یيا مسيرة اسيتأذن اذا انيت دخلت مّث قال رسيول اهلل؟ص؟ 

یسّرك ان یکون لك عذق یف اجلّنة بنخلتك؟
قال ال.!

 اذهب یا فالن فاقطعها واضرب 
ً
 مضياّرا

ّ
قيال ليه ثالثية: قيال ال!. قيال ميا أراك یا مسرة اال
هبا وجهه. جامع أحادیث الشیعة )للبروجردي(، ج23، ص1042
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قصة والدة املأمون العجيبة  
يـخ و غيـره، أّن املأمون مّر يومـا عیل زبيدة أم األمني، فرآها حترك  ذكـر صاحـب عيـون التوار
شفتهيا بيشء ال يفهمه، فقال هلا: يا أماه أ تدعني عيل لكوين قتلت ابنك و سلبته ملكه؟ 
فقالـت: ال و اهّلل يـا أميـر املؤمنـني. قـال مفـا الـذي قلتـه؟ قالـت: يعفيـي أميـر املؤمنـني، فألّح 

علهيا و قال ال بد أن تقوليه، قالت: قلت قبح اهّلل اللجاجة.
قال: و كيف ذلك؟ 

قالت: ألين لعبت يوما مع أبيك الرشيد بالشطرنج عیل احلكم و الرضا، فغلبي فأمرين 
يانـة فاسـتعفيته فلـم يعفي، فتجردت مـن أثوايب و  أن أجتـرد مـن أثـوايب و أطـوف القصـر عر
يانة و أنا حنقة عليه مث عاودنا اللعب فغلبته، فأمرته أن يذهب إیل املطبخ  طفت القصر عر
يـة و أوشـهها خلقـة فيـه فاسـتعفاين مـن ذلـك فلـم أعفـه، فبـذل إیّلَ خـراج  فيطـأ أقبـح جار
مصـر و العـراق فأبيـت، و قلـت: و اهّلل لتفعلـن ذلـك فـأیب فأحلحـت عليـه و أخـذت بيـده و 
يـة أقبـح و ال أقـذر و ال أشـوه خلقـة مـن أمـك مراجـل فأمرته  جئـت بـه للمطبـخ، فلـم أر جار
أن يطأها فوطهئا، فعلقت منه بك فكنت سـببا لقتل ولدي و سـلبه ملكه. فویل املأمون و 
. حياة احليوان الكبري  هـو يقـول: لعـن اهّلل املالححـة أي الـي ألـح علهيا حیت أخبرته هبذا اخلبـر

ج1، ص115 الدميري، 

مقتل احلسني عليه الّسالم   
يعة  يلكـم أ تقتلـوين عـیل سـّنة بّدلهتـا؟ أم عـیل شـر مث دنـا مـن القـوم و قـال ؟ع؟ : »يـا و

غّيرهتا؟ أم عیل جرم فعلته؟ أم عیل حّق تركته؟« .
فقالـوا لـه: »إنـا نقتلـك بغضـا ألبيـك« . فلّمـا مسـع كالمهـم محـل علهيـم فقتـل مهنـم يف 

محلته مائة فارس، و رجع ایل خيمته، و أنشأ عند ذلك يقول:
أيب اخلـــلـــق  ــن  ــ م اهّلل  اخليرتني خـــيـــرة  ابــن  فأنا  جــّدي  بعد 
أيب و  حـــّقـــا  الـــــزهـــــراء  الثقلني أّمــــــي  مـــویل  و  الــعــلــم  وارث 

ينابيع املودة لذو القریب ج3 ص80
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ا  ََعۡلَنٰـُه رَُجـٗا َولَلَبَۡسـَنا َعلَۡيِهم مَّ ا َولَـۡو َجَعۡلَنٰـُه َملَـٗا لَّ ََعۡلَنٰـُه رَُجـٗا َولَلَبَۡسـَنا َعلَۡيِهم مَّ َولَـۡو َجَعۡلَنٰـُه َملَـٗا لَّ
ِيَن  ِيَن  َولََقِد ٱۡسُتۡهزَِئ بِرُُسٖل ّمِن َقۡبلَِك فََحاَق بِٱلَّ يَۡلبُِسوَن يَۡلبُِسوَن ٩٩ َولََقِد ٱۡسُتۡهزَِئ بِرُُسٖل ّمِن َقۡبلَِك فََحاَق بِٱلَّ
ا َكنُواْ بِهِۦ يَۡسـَتۡهزُِءوَن ١٠١٠ قُۡل ِسـُرواْ ِف  قُۡل ِسـُرواْ ِف  ا َكنُواْ بِهِۦ يَۡسـَتۡهزُِءوَن َسـِخُرواْ ِمۡنُهـم مَّ َسـِخُرواْ ِمۡنُهـم مَّ
بنَِي ١١١١ قُل  قُل  ۡرِض ُثـمَّ ٱنُظـُرواْ َكۡيـَف َكَن َعٰقَِبـُة ٱلُۡمَكّذِ

َ
بنَِي ٱۡل ۡرِض ُثـمَّ ٱنُظـُرواْ َكۡيـَف َكَن َعٰقَِبـُة ٱلُۡمَكّذِ
َ
ٱۡل

ٰ َنۡفِسـهِ  ٰ َنۡفِسـهِ َكَتَب َعَ ِۚ ۚ َكَتَب َعَ َّ ِّلِ َّ ۡرِضۖ قُـل ّلِ
َ
ـَمَٰوِٰت َوٱۡل ـا ِف ٱلسَّ ۡرِضۖ قُـل لَِّمـن مَّ
َ
ـَمَٰوِٰت َوٱۡل ـا ِف ٱلسَّ لَِّمـن مَّ

ِيَن  ِيَن َلَۡجَمَعنَُّكـۡم إَِلٰ يَوِۡم ٱۡلقَِيَٰمةِ َل َرۡيـَب فِيهِۚ ٱلَّ ٱلرَّۡحَـَةۚ ٱلرَّۡحَـَةۚ َلَۡجَمَعنَُّكـۡم إَِلٰ يَوِۡم ٱۡلقَِيَٰمةِ َل َرۡيـَب فِيهِۚ ٱلَّ
نُفَسـُهۡم َفُهۡم َل يُۡؤِمُنوَن ١٢١٢ ۞َوَلُۥ َما َسـَكَن ِف  ۞َوَلُۥ َما َسـَكَن ِف 

َ
ٓواْ أ نُفَسـُهۡم َفُهۡم َل يُۡؤِمُنوَن َخِسُ
َ
ٓواْ أ َخِسُ

ُِذ  تَّ
َ
ُِذ  أ تَّ
َ
ِ أ ِٱلَّ َغـۡرَ ٱلَّ

َ
َغـۡرَ  قُۡل أ
َ
ـِميُع ٱۡلَعلِيُم ١٣١٣ قُۡل أ ۡـِل َوٱنلََّهارِۚ وَُهَو ٱلسَّ ـِميُع ٱۡلَعلِيُم ٱلَّ ۡـِل َوٱنلََّهارِۚ وَُهَو ٱلسَّ ٱلَّ

ۡرِض وَُهَو ُيۡطعِـُم َوَل ُيۡطَعُمۗ قُۡل 
َ
ـَمَٰوِٰت َوٱۡل ۡرِض وَُهَو ُيۡطعِـُم َوَل ُيۡطَعُمۗ قُۡل َوِلّٗـا فَاِطـرِ ٱلسَّ
َ
ـَمَٰوِٰت َوٱۡل َوِلّٗـا فَاِطـرِ ٱلسَّ

ۡسـلََمۖ َوَل تَُكوَنـنَّ ِمَن 
َ
َل َمـۡن أ وَّ

َ
ُكـوَن أ

َ
ۡن أ

َ
ِمـۡرُت أ

ُ
ٓ أ ۡسـلََمۖ َوَل تَُكوَنـنَّ ِمَن إِّنِ

َ
َل َمـۡن أ وَّ

َ
ُكـوَن أ

َ
ۡن أ

َ
ِمـۡرُت أ

ُ
ٓ أ إِّنِ

َخـاُف إِۡن َعَصۡيـُت َرّبِ َعـَذاَب 
َ
ٓ أ َخـاُف إِۡن َعَصۡيـُت َرّبِ َعـَذاَب  قُـۡل إِّنِ
َ
ٓ أ ٱلُۡمۡشِكِـنَي ٱلُۡمۡشِكِـنَي ١٤١٤ قُـۡل إِّنِ

ـن يُـۡرَۡف َعۡنـُه يَۡوَمئِـٖذ َفَقـۡد رَِحَُهۥۚ  ـن يُـۡرَۡف َعۡنـُه يَۡوَمئِـٖذ َفَقـۡد رَِحَُهۥۚ  مَّ يَـۡوٍم َعِظيـٖم يَـۡوٍم َعِظيـٖم ١٥١٥ مَّ
ٖ فََا  ٖ فََا  بِـُرّ ُ بِـُرّ ُٱلَّ َوَذٰلِـَك ٱۡلَفـۡوُز ٱلُۡمبِـنُي َوَذٰلِـَك ٱۡلَفـۡوُز ٱلُۡمبِـنُي ١٦١٦ ِإَون َيۡمَسۡسـَك  ِإَون َيۡمَسۡسـَك ٱلَّ
ءٖ  ِ َشۡ

ٰ ُكّ ۥٓ إِلَّ ُهَوۖ ِإَون َيۡمَسۡسـَك ِبَۡرٖ َفُهَو َعَ ءٖ َكِشـَف َلُ ِ َشۡ
ٰ ُكّ ۥٓ إِلَّ ُهَوۖ ِإَون َيۡمَسۡسـَك ِبَۡرٖ َفُهَو َعَ َكِشـَف َلُ

ِۦۚ وَُهَو ٱۡلَِكيُم ٱۡلَبُِر ١٨١٨   ِۦۚ وَُهَو ٱۡلَِكيُم ٱۡلَبُِر  وَُهَو ٱۡلَقاهُِر فَۡوَق ِعَبادِه قَِديـٞر قَِديـٞر ١٧١٧ وَُهَو ٱۡلَقاهُِر فَۡوَق ِعَبادِه

کتب عی نفسه الرمحة کتب عی نفسه الرمحة 1212

کثیيرة حبیيث ال  ميادة »رحيم« املنسيوبة إیل اهلل يف القيرآن ميع مشيتقاهتا ومردافاهتيا وردت 
یة صفة الرمحة من بني أمساء  تضاههيا صفة أخری يف ذلك، لیؤکد بشکل جيل عیل حمور
اهلل تعيایل وصفاتيه، کميا جياء يف غیير واحيٍد مين النصيوص مين أّن رمحتيه سيبقت غضبه و 
الظاهير أن سيبق الرمحية للغضيب هيو تثیيل وکنایية عين کثيرة الرمحية وسيعهتا »وغلبهتيا عیل 
یده  الغضب«، فإّن اإلنسيان يف کل حیاته یطوف من رمحٍة إیل رمحة، فوجوده رمحة، وتزو
إذا  بالقيدرات والمكياالت رمحية، بيل رمحيات، کميا أّن الغيرض مين خلقيه هيو بليوغ الرمحية و

مثيل  علهييم  خللطنيا  َبسَنا: 
َ
ل

َ
ل

أنفسيهم.  عيیل  خيلطيون  ميا 

بأولئيك  العيذاب  أحياط  َحاَق: 

 ٰ َ
املسيهتزئني فأهلکهيم. َکَتَب َعی

مين  نفسيه  عيیل  أوجيب  َنفِسِه: 

ميا خليق.  َن: 
َ

َسک اللطيف.  بياب 

أول  النيي؟ص؟  فيإن  َم: 
َ
سل

َ
أ َمن 

مَيَسسَك  هلل.  استسيالما  النياس 

ضير  مين  یصیهبيم  مفيا   : ِبُضّرٖ ٱهَّلُل 

اقتضتيه  و حيزن  تعيب  و  کميرض 

فيال  احلیياة،  هيذه  يف  اهلل  سينة 

یقهير  ٱلَقاِهُر:  هيو.  إال  ليه  کاشيف 

الناس و جيبرهم کما یشاء.

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



127

ا
�� م�

ر�
����

�
� �� ��
لى
�ع

��
� ك�

، فإنه مين عليه 
ً
به مستغفرا إذا عیص مث تاب وعاد إیل ر به فقد وّفق للرمحة و وفق لطاعة ر

بالعفو والرمحة.

و من آثار رحيمية اهلل...  
يع كمال التشر أ( 

عّرف علماء األصول األحكام الشرعية: األحكام الصادرة من املویل لتنظمي حياة اإلنسان، 
يف مجيع األصعدة الفردية مهنا واالجتماعية، واالقتصادية والسياسية وغير ذلك، حیت قالوا: 
ما من واقعة إال وهلا حكم إشارة إیل مشولية األحكام الشرعية جلميع جوانب احلياة من دون 

 بإزاهئا.
ً
 حمدًد وواضحا

ً
يعة موقفا استثناء. فأي واقعة من وقايع احلياة جتد للشر

ـة عـی الرأفـة والرمحـة، بعيـدة متـام البعـد عـن إيقـاع اإلنسـان يف العسـر أو  ـا مبتنّيِ
مـع أّنَ

�ةَ 
َ

ِعّد
ْ
وا ال

ُ
ِمل

ْ
ك ُعْسَر َوِل�ةُ

ْ
ُم ال

ُ
ك ُد �بِ ِر�ي ُ ا �ي

َ
ْسَر َول �يُ

ْ
ُم ال

ُ
ك ُه �بِ

َ
ُد الّل ِر�ي ُ احلـرج واإلضـرار بـه، قـال تعـایل >�ي

.> ُرو�نَ
ُ
ك ْ سش

ْم �ةَ
ُ
ك

َّ
َعل

َ
ْم َول

ُ
ى َما َهَداك

َ
َه َعل

َ
ُروا الّل ِ

�بّ
َ
ك َوِل�ةُ

كمال اجلزاء األخروي ب( 
مبجـرد االلتفـات إیل اجلـزاء املترتـب عـی األعمـال يقطـع اإلنسـان مـدی سـعة رمحـة اهلل 
تعـایل وعظمـة رحيميتـه سـبحانه يف يـوم اجلـزاء، حيـث ينكشـف للعبـد حيهنـا أّنَ اهلل عـّز 
يعـة إلدخالنـا اجلنـة  يـد مـن خالهلـا ذر  كـم وكـم يتمسـك بأسـباب بسـيطة وحقيـرة ير

ّ
وجـل

حيـرم أجسـادنا عـی النـار والعـذاب فهيـا، إال أّنَ الكيـس َمـْن يعطـي هـذه  منـا فهيـا، و ينّعِ و
يتمسك هبذه األسباب اليسيرة كي حيظی بالسعادة األبديِة. يعة هلل تعایل و الذر

يـَس الَعَجُب 
َ
: ل

َ
نـه قيـل لإلمـام عـي بـن احلسـن؟امهع؟: _ إّن احلسـَن البصـرّيَ قـال

َّ
روي أ

ا 
َ

ن ن يَس الَعَجُب ِمَّ
َ
: ل

ُ
ـا! _ : أنا أُقول

َ
ا كيَف ن

َ
ن ن ـا الَعَجـُب ِمّ ـَك و إنّ

َ
ـَك كيـَف َهل

َ
ـن َهل ِمَّ

َك َمع َسَعِة رمحِة اهلِل؟!. حبار األنوار: 17/153/78.
َ
َكيَف َهل َك 

َ
ْن َهل ا، و أّما الَعَجُب ِمَّ

َ
كيَف ن

 هو الذي:
ً
اذا

< و لكـن لرمحـة اهلل حـدود، و حـدود رمحـة اهلل هـي حمكتـه...  ْحَم�ةَ ِسِ� الّرَ �نْ ى �نَ
َ
�بَ َعل �ةَ

َ
>ك

فمكا أنه رحمي حن يضع السنن العادلة، إال أنه شديد عی من خيالفها، فهو حن حيفظك 
_ مثـال _ مـن أن تسـقط عليـك حجـارة ضخمـة مـن السـماء تدمر بيتك عـی من فيه، فانه 
بعدئـذ يفـرض عليـك أن تلتـزم بواجـب العدالـة، فال تدمـر بيوت اخللق بقنابـل مدمرة، فلو 
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فعلت فاّن جزاءك سیأتیك عاجال يف الدنیا، أم آجال يف االخرة وهنالك ال حتاسب وحدك، 
 جزائيه 

ّ
کل کيم أميام النياس مجیعيا و سيوف ييؤیت مبين ظلمتيه لکيي یسيتويف  بيل سيوف حتا

.> ���� ��� م� �أْ � ا���
�
ْ��ل ه� �����ْ ه� س� ��� ْ��

أ�
و��� ر� ��

�ح�� ��� �� � ��
��
��� �� �� ���� ���ْ �� ا���

�
�ل ��� �م� � �� ���

ْ
��� ���ْ � ى���

�
ل ْ���إ�

�
ک
���� ع� م� ْ �� ���

�
العادل: >�

الروايات

هيا. کنز العّمال: 10387   
َ
َکلمُتْ عل ّتَ

َ
ُموَن َقْدَر رمَحِة اهلِل تعایل ال

َ
و َتعل

َ
 اهلِل؟ص؟: ل

ُ
رسول

رَحُم    
َ
ْت َوالَيُتَك و انَبَسَطْت َيُدَك فاهلُل أ صَبُغ! لنئ َثَبَتْت َقَدُمَك و َتَّ

َ
؟ع؟: یا أ اإلماُم عيّلٌ

ِبَك ِمن نفِسَك. األمايل للطويس: 292/173

يفیِق، و أقَرُب    
َ
ييُن العابدييَن؟ع؟ _ يف ُمناجاِتيه _ : یيا َمين ُهو أَبّرُ يِب ِمن الواِلِد الّش اإلمياُم ز

نييِس يف اخَلليَوِة إذا أوَحَشيِن امليکاُن و 
ُ
ِفیيِق( أنيَت َموِضيُع ا ييِق )الّرَ ِز

َّ
َّ ِمين الصاِحيِب الل

َ
إيل

َفَظتِن األوطاُن. حبار األنوار: 22/157/94
َ
ل

ْقَتيىن    
َ
: یيا َرِبّ َخل

ُ
، َفَيُقيول : اْحَتيَجّ

ُ
ِقیاَميِة ِبَرُجيٍل َفُيقيال

ْ
قيال رسيول اهلل؟ص؟: ُييؤیت َييْوَم ال

 َّ
َ

يْم ِلَکيْی َتْنُشيَر َعيیل هْيِ
َ
يُر َعل ِقيك و اَيِسّ

ْ
يُع َعيیل َخل  اَوِسّ

ْ
يْم اَزل

َ
، َفل َّ َوَهَدْيَتيىن َفأْوَسيْعَت َعيیلَ

َة. الکايف، ج4، ص40 َنّ َ
ْ
وُه اجل

ُ
ُب: َصَدَق َعْبدی، أْدِخل  الَرّ

ُ
َرُه َفَيُقول َتك َو ُتَيِسّ َيْوَم َرمْحَ

ْ
هَذا ال

ُضيوا ِلَنَفحياِت اهلِل فيإّن هلِل َنَفحياٍت ِمين َرمَحِتيِه     يُه و َتَعّرَ
َّ
ُکل ُبيوا اخَلیيَر َدهَرُکيم 

ُ
طل

ُ
عنيه؟ص؟: ا

کنز العّمال: 21325 ُيِصیُب هبا َمن یشاُء ِمن عباِدِه. 

َخَر ألولیائِه     وَن هبا و اّدَ يَق مائيَة رمَحيٍة، فرمَحٌة بنَي َخلِقيِه َيَترامَحُ
َ
عنيه؟ص؟: إّن اهلَل تعيایل َخل

ِتسَعًة و ِتسعنَي. کنز العّمال: 5668

    
ُ

يِت ُتَصّبُ صّبا فیِه و یقال ّمَ
ُ
َي َشهُر رَجٍب َشهَر اهلِل األَصّبَ ألّن الرمَحَة عیل ا عنه؟ص؟: مُسِّ

هوِر احُلُرِم. حبار األنوار: 24/39/97
ُ
َي فیِه عن ِقتاِل امُلشرکنَي و ُهو ِمن الّش  ألّنُه هُنِ

األَصّمُ
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شواهد وقصص

ذو النون املصري و توبة السكران  
يه: مسعت يوسف  كو هذه القصة أوردها ابن قدامة يف كتاب »التوابني«، فقال: قال ابن با
بن احلسني، يقول كنت مع ذي النون املصري عیل شاطئ غدير فنظرت إیل عقرب واقفة، 
فإذا بضفدع قد خرجت من الغدير فركبهتا العقرب، فجعلت الضفدع تسبح حیت عبرت، 
فقال ذو النون: إن هلذه العقرب لشأنا فامض بنا، فجعلنا نقفوا أثرها، فإذا رجل نامئ سكران 
إذا حية قد جاءت فصعدت من ناحية سـرته إیل صدره وهي تطلب أذنه، فاسـتحمكت  و
، فجـاءت  العقـرب مـن احليـة فضربهتـا فانقلبـت وانفسـخت ورجعـت العقـرب إیل الغديـر
الضفـدع فركبهتـا فعبـرت. فحـرك ذو النـون الرجـل النـامئ ففتح عينيه، فقـال: يا فیت انظر مما 

جناك اهلل، هذه العقرب جاءت فقتلت هذه احلية اليت أرادتك مث أنشأ ذو النون يقول:
ــا، واجلــلــيــل حيــرســه ــافـ ــا غـ كل ســوء، يــِدّبُ يف الظلميـ من 
َمِلك عــن  الــعــيــون  تــنــام  ــعــم؟!كيف  ــن ــد ال ــوائـ ــه مـــنـــُه فـ ــي ــأت ت

فهنض الشاب، وقال: إهلي هذا فعلك مبن عصاك، فكيف رفقك مبن يطيعك، مث ویل 
فقلت إیل أين؟ قال إیل البادية، واهلل ال عدت إیل املدن أبدا.

 
َ

ْصَبَر َعل
َ
 أ
ً
ميا َكِر ًل  َر َمْو

َ
ْم أ

َ
كما ورد يف دعاء االمام أميراملؤمنني؟ع؟ املسمی بإالفتتاح: َفل

ُد 
َ
ْيَك َو َتَتَوّد

َ
ُض ِإل

َ
َتَبّغ

َ
ـُب ِإَلَّ َفأ ّلِ َعْنَك َو َتَتَحّبَ َو

ُ
ِن َفأ َك َتْدُعو

َ
َّ َيـا َرّبِ ِإّن

َ
ِئـٍم ِمْنـَك َعـي

َ
َعْبـٍد ل

 ... ْحَسـاِن ِإَلَّ ِ
ْ
ِة ِب َو ال ْحَ َنْعَك َذِلَك ِمَن الّرَ ْم َيْ

َ
ْيـَك َفل

َ
 َعل

َ
ل َطـّوُ ّنَ ِلـَي الّتَ

َ
َكأ  ِمْنـَك 

ُ
ْقَبـل

َ
 أ
َ

ِإَلَّ َفـا
كتاب التوابني إلبن قدامة، ص227

رحة اهلل الواسعة  
يقـول الشـيخ الشوشـتري؟ق؟: اّن للجنـة بابـا خـاص للمصابـني مبصيبـة سـيد الشـهداء و هـو 
اوسع من مجيع البيبان يسمي باب احلسني بباب الرمحة الواسعة... سيدالشهدا، دستغيب، ص32

لقد رجوت أال تعیدین إلهیا  
و ما روی عنه؟لص؟ : »أن رجا يدخل النار فيمكث فهیا ألف سنة ينادی يا حنان يا منان، 
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بيه، فیقيول اهلل ليه:  فیقيول اهلل جلبرئیيل: اذهيب فأتيىن بعبيدي، فیجيیء بيه، فیوقفيه عيیل ر
کیيف وجيدت مکانيك؟ فیقيول: شير ميکان، فیقيول: رده إیل مکانيه. قال: فیميی و یلتفت 
إیل ورائه، فیقول اهلل عز و جل: إیل أی یشء تلتفت؟ فیقول: لقد رجوت أال تعیدىن إلهيا 

بعد إذ أخرجتىن مهنا، فیقول اهلل تعایل: اذهبوا به إیل اجلنة«. جامع السعادات، ص285

خيدعين العبد فأخندع  
قيال بعيض العلمياء: حججيت يف بعيض السينني، فبینميا أنيا أطيوف بالبیيت، إذا بأعيرايب 

البس جلد غزال، وهو یقول:
کييرمیأما تستحي یا رّب أنت خلقتن   وأنيييت 

ً
یييانييا نيياجييیييك ُعيير

ُ
أ

قال: فحججت يف العام القابل، و رأیت األعرايب وعلیه ثیاب و حشم و غلمان، فقلت 
له: أنت الذي رأیتك يف العام املايض وأنت ُتنِشد ذلك البیت؟

 فاخندع.
ً
ميا کر قال: نعم، خدعُت 

ويف احلدیث القديس: )خيدعن العبد فأخندع(. کشکول الهبايئ، ص100
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وِحَ 
ُ
وِحَ  َشِهيُدۢ بَۡيِي َوَبۡيَنُكۡمۚ َوأ
ُ
ۖ َشِهيُدۢ بَۡيِي َوَبۡيَنُكۡمۚ َوأ ُ ۖٱللَّ ُ ۡكَبُ َشَهَٰدٗةۖ قُِل ٱللَّ

َ
ٍء أ يُّ َشۡ

َ
ۡكَبُ َشَهَٰدٗةۖ قُِل قُۡل أ

َ
ٍء أ يُّ َشۡ

َ
قُۡل أ

نَّ َمَع 
َ
ئِنَُّكۡم لَتَۡشَهُدوَن أ

َ
نِذَرُكم بِهِۦ َوَمۢن بَلََغۚ أ

ُ
نَّ َمَع إَِلَّ َهَٰذا ٱۡلُقرَۡءاُن ِل

َ
ئِنَُّكۡم لَتَۡشَهُدوَن أ

َ
نِذَرُكم بِهِۦ َوَمۢن بَلََغۚ أ

ُ
إَِلَّ َهَٰذا ٱۡلُقرَۡءاُن ِل

َما ُهَو إَِلٰهٞ َوِٰحٞد ِإَونَِّي بَرِٓيءٞ  ۡشَهُدۚ قُۡل إِنَّ
َ
ٓ أ ۡخَرٰىۚ قُل لَّ

ُ
َما ُهَو إَِلٰهٞ َوِٰحٞد ِإَونَِّي بَرِٓيءٞ  َءالَِهًة أ ۡشَهُدۚ قُۡل إِنَّ

َ
ٓ أ ۡخَرٰىۚ قُل لَّ

ُ
ِ َءالَِهًة أ ِٱللَّ ٱللَّ

ِيَن َءاَتۡيَنُٰهُم ٱۡلِكَتَٰب َيۡعرِفُونَُهۥ َكَما َيۡعرِفُوَن  ِيَن َءاَتۡيَنُٰهُم ٱۡلِكَتَٰب َيۡعرِفُونَُهۥ َكَما َيۡعرِفُوَن  ٱلَّ ا تُۡرُِكوَن ١٩١٩ ٱلَّ ا تُۡرُِكوَن ّمِمَّ ّمِمَّ
ِن  ۡظلَُم ِممَّ

َ
ِن  َوَمۡن أ ۡظلَُم ِممَّ
َ
نُفَسُهۡم َفُهۡم َل يُۡؤِمُنوَن ٢٠٢٠ َوَمۡن أ

َ
ٓواْ أ ِيَن َخِسُ ۡبَنآَءُهُمۘ ٱلَّ

َ
نُفَسُهۡم َفُهۡم َل يُۡؤِمُنوَن أ

َ
ٓواْ أ ِيَن َخِسُ ۡبَنآَءُهُمۘ ٱلَّ

َ
أ

ٰلُِموَن ٢١٢١   َب بِـَٔاَيٰتِهِۦٓۚ إِنَُّهۥ َل ُيۡفلُِح ٱلظَّ ۡو َكذَّ
َ
ٰلُِموَن  َكِذبًا أ َب بِـَٔاَيٰتِهِۦٓۚ إِنَُّهۥ َل ُيۡفلُِح ٱلظَّ ۡو َكذَّ
َ
ِ َكِذبًا أ ِٱللَّ ٰى َعَ ٱۡفَتَٰى َعَ ٱللَّ ٱۡفَتَ

ِيَن  َكٓؤُُكُم ٱلَّ ۡيَن ُشَ
َ
ُكوٓاْ أ ۡشَ

َ
ِيَن أ ِيَن َوَيوَۡم َنُۡرُُهۡم َجِيٗعا ُثمَّ َنُقوُل لِلَّ َكٓؤُُكُم ٱلَّ ۡيَن ُشَ

َ
ُكوٓاْ أ ۡشَ

َ
ِيَن أ َوَيوَۡم َنُۡرُُهۡم َجِيٗعا ُثمَّ َنُقوُل لِلَّ

ِ َرّبَِنا َما  َرّبَِنا َما  َِوٱللَّ ن قَالُواْ َوٱللَّ
َ
ٓ أ ن قَالُواْ  ُثمَّ لَۡم تَُكن فِۡتنَُتُهۡم إِلَّ
َ
ٓ أ ُكنُتۡم تَزُۡعُموَن ُكنُتۡم تَزُۡعُموَن ٢٢٢٢ ُثمَّ لَۡم تَُكن فِۡتنَُتُهۡم إِلَّ

ا  نُفِسِهۡمۚ وََضلَّ َعۡنُهم مَّ
َ
ٰٓ أ ا  ٱنُظۡر َكۡيَف َكَذبُواْ َعَ نُفِسِهۡمۚ وََضلَّ َعۡنُهم مَّ
َ
ٰٓ أ ُكنَّا ُمۡرِكَِن ُكنَّا ُمۡرِكَِن ٢٣٢٣ ٱنُظۡر َكۡيَف َكَذبُواْ َعَ

ٰ قُلُوبِِهۡم  ن يَۡسـَتِمُع إَِلۡـَكۖ وََجَعۡلَنا َعَ ٰ قُلُوبِِهۡم  َوِمۡنُهم مَّ ن يَۡسـَتِمُع إَِلۡـَكۖ وََجَعۡلَنا َعَ وَن َكنُواْ َيۡفَتُوَن ٢٤٢٤ َوِمۡنُهم مَّ َكنُواْ َيۡفَتُ
ن َيۡفَقُهـوهُ َوِفٓ َءاذَانِِهۡم َوۡقٗرۚا ِإَون يََرۡواْ ُكَّ َءايَةٖ لَّ يُۡؤِمُنواْ 

َ
ِكنَّـًة أ

َ
ن َيۡفَقُهـوهُ َوِفٓ َءاذَانِِهۡم َوۡقٗرۚا ِإَون يََرۡواْ ُكَّ َءايَةٖ لَّ يُۡؤِمُنواْ أ

َ
ِكنَّـًة أ

َ
أ

 ٓ ِيَن َكَفُرٓواْ إِۡن َهَٰذآ إِلَّ ٰٓ إِذَا َجآُءوَك يَُجِٰدلُونََك َيُقوُل ٱلَّ ٓ بَِهاۖ َحيَّ ِيَن َكَفُرٓواْ إِۡن َهَٰذآ إِلَّ ٰٓ إِذَا َجآُءوَك يَُجِٰدلُونََك َيُقوُل ٱلَّ بَِهاۖ َحيَّ
لَِن ٢٥٢٥ وَُهۡم َيۡنَهۡوَن َعۡنُه َوَيۡنـَٔۡوَن َعۡنُهۖ ِإَون ُيۡهلُِكوَن  وَُهۡم َيۡنَهۡوَن َعۡنُه َوَيۡنـَٔۡوَن َعۡنُهۖ ِإَون ُيۡهلُِكوَن  وَّ

َ
َسِٰطُي ٱۡل

َ
لَِن أ وَّ

َ
َسِٰطُي ٱۡل

َ
أ

نُفَسـُهۡم َوَما يَۡشـُعُروَن ٢٦٢٦ َولَۡو تََرىٰٓ إِۡذ ُوقُِفواْ َعَ ٱلَّارِ َفَقالُواْ  َولَۡو تََرىٰٓ إِۡذ ُوقُِفواْ َعَ ٱلَّارِ َفَقالُواْ 
َ
ٓ أ نُفَسـُهۡم َوَما يَۡشـُعُروَن إِلَّ
َ
ٓ أ إِلَّ

َب بِـَٔاَيِٰت َرّبَِنا َونَُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنَِن ٢٧٢٧   َب بِـَٔاَيِٰت َرّبَِنا َونَُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنَِن َيٰلَۡيتََنا نَُردُّ َوَل نَُكّذِ َيٰلَۡيتََنا نَُردُّ َوَل نَُكّذِ

شیخ األبطح ابوطالب؟ع؟ شیخ األبطح ابوطالب؟ع؟ 2626

اآلیة أهّنا تتابع الکالم عیل املشرکني املعاندين و أعداء رسول اهلل؟ص؟ األلداء، و الضمیر »هم« 
یعيود مبوجيب قواعيد األدب و اللغية إیل الذين تتناوهلم اآلیة بالبحث، وهم الکفار املتعصبني 

يق الدعوة إیل اإلسالم. الذين مل یدخروا وسعا يف إیذاء الّني؟ص؟ و وضع العثرات يف طر
ين من أهل السنة یقولون: إهّنا نزلت يف أيب طالب والد أمیر  و لکن نری بعض املفّسر

املؤمنني عيل؟ع؟.
يق یدافعون عن رسيول اإلسيالم؟ص؟ و لکهّنم يف الوقت  وهکذا یفسيرون اآلیة: هناك فر

مين  و  منکيم  بعیيد  فيإين  َبِرٓيء: 
ُم  ُ ٰ

َءاَتیَن القبیحية.  أعمالکيم 
َب: إّن علمياء أهيل الکتياب  ٱلِکَتٰ
یعرفيون  النصياری،  و  الهييود  مين 
صيدق ما جاء به حممد؟ص؟ معرفة 
تاثيل معرفهتيم ألبناهئم الذين هم 
ُؤُکُم: الشيرکاء 

ٓ
مين أصالهبيم. ُشَرَکا

 
َّ

الذين جعلتموهم يل شریکا. َضل
َعُنم: ذهبيت عهنيم األوثيان الييت 
ًة: أغطیة حتول  ِکّنَ

َ
کانوا یعبدوهنا. أ

بيهنيم و بيني فقهيه. َوقرا: الثقل يف 
بالثقيل.  املصابية  کاآلذان  السيمع 
وَنَك: خياصميوك و ینازعيوك 

ُ
ِدل جُيَٰ

َّوِلَي: 
َ
ٱأل ِطیُر  َسٰ

َ
أ دعوتيك.  يف 

عيیل  املشيتملة  األوليني  قصيص 
خرافاهتيم و أوهامهم. َيَنوَن َعنُه: 
یکتفيون  ال  املشيرکني  هيؤالء  إّن 
يزجيرون  بيل  احليق،  مبحاربية 
وَن َعنُه: و  النياس عين اتباعيه. َينـَٔ

يبعدوهنم عن االستماع إلیه.
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< و هيم یستشيهدون يف توکیيد رأهييم  �� ْ�� � � ْو���
أ�
� ْ�� � �� �و� �� ْ�� � � ����ْ ه� ْ�� � ����ْ ه� نفسيه يبتعيدون عنيه: >و�

ببعيض اآلیيات األخيری مين القيرآن، مّميا سينتناوله يف موضعيه، مثيل اآلیية )114( مين سيورة 
� و�ٌ د� ع� � ��

����
أ�
� � ��

�
� � ��� �� �� ���

��� �� � م�
�
ل ��� � ��� � ��� �إ� ��

ه� د� ع� و� � ٍ�� د� ْ�ع� م� � ْ�� ا� �
��
ل �إ� � �� �� ���

اأ� ل� � �� �� �ه� ر� ْ �� �إ� �
��� � �� ع�ْ ����ْ� � ���� ��ك� م� >و� بية  التو

� ْ�� �م� �� ْه��
ا����
�
�ل ك�

���� ٌ�< و اآلیية )56( مين سيورة القصيص >�إ� �� ل� ����ٌ�
و��
اأ�
�
�ل �� �� �ه� ر� ْ �� ��إ�

���� ��إ�
�� ْ�� �م�

أ�
� ر�� ���

���� ه�
ل�ل��

!.> ��� �� �� ْه��� م�
ْ
�� ����

��
�
ْعل
أ�
�� �� ه� �و� ��� � ��� ��� ْ�� �م� �� ْه�� � ��� ه�

��لل�� ���� ک�
�
� �و� ��� ْ�� ْح���

أ�
�

ملحات من حیاة ايب طالب؟ع؟ الشیخ املهتدي:
کان أبيو  قیيل إن اسيم أيب طاليب؟ع؟: عميران، وقیيل: عبيد منياف، وقیيل امسيه: لقبيه. 

، علیه هباء امللوك، ووقار احلمكاء.
ً
، وسیما

ً
 جسیما

ً
طالب؟ع؟ شیخا

وقال ابن أيب احلدید املعتزيل يف بيان فضل أمیر املؤمنني؟ع؟: ما أقول يف رجل أبوه أبو 
 أن یسود فقیر وساد أبو طالب 

َّ
یش ورئیس مکة وقالوا: قل طالب، سید البطحاء وشیخ قر

یش تسمیه الشیخ... وهو فقیر ال مال له وکانت قر
؟ص؟ بيده ولسانه وحدب 

ً
و إّن أبا طالب شیخ األبطح؟ع؟ هو الذي حامی وناصر الني حممدا

علیه منذ طفولته و واجه املصاعب الکبیرة واملشاق العظیمة، يف سبیل الدفع عنه والذود عن 
، منا: دینه ورسالته ومنح بذلك هذا الدين الفرصة للتوسع واالنتشار، ما وجد إیل ذلك سبیالً
یش سيیل ناقة _ فأخذ السيیف، وقال  حینميا جياءه النيي حمميد؟ص؟ _ وقيد ألقت علیه قر
هليم: ورب البنیية، ال یقيوم منکيم أحيد إال جللتيه بالسيیف، مث ضيرب أنيف مين فعيل بالنيي 
کرم؟ص؟ ذلك حی أدماها _ وفاعل ذلك هو ابن الزبعری _ وأَمّرَ بالفرث والدم عیل حلاهم.  األ

الصحیح من سیرة النیب األعظم؟ص؟، ج3، ص353

حیة بالميان   أشعاره الصر
مفن الشواهد عیل توحیده، قوله

یك شر له  لیس  الناس  الييوهيياب، واملييبييدئ املعیدملیك  هييو 
ومييين فيييوق الييسييميياء لييه عبیدومييين حتيييت الييسييميياء ليييه حبق

: ومن الشواهد عیل إميانه بنبوة رسول اهلل؟ص؟، نذکر
ً
حمييمييدا وجييدنييا  أنيييا  تعلموا   کمویس خط يف أول الکتبأمل 

ً
نبیا

فيياشييهييد عييييل  أمحيييدیيييا شييياهيييد اهلل  الييينيييي  ديييييين  عييييیل  إين 
ً
اليينييي حمييمييدا کييييرم اهلل  أ کرم خلق اهلل يف الناس أمحدلييقييد  فأ
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ش
ر�

��
���

� ���
و�
� ��
أ �لا
�� و

��� �

الروايات

عيُت أمیيَر املومنيني؟ع؟ یقيول: َواهلِل ميا َعَبيَد أيب وال َجيّدي َعبُد     عين األصبيغ بين نباتية: مَسِ

: کانيوا 
َ

يا کانيوا َيعُبيدوَن؟ قيال
َ
يُه: مف

َ
 ل

َ
! قیيل  َقيّطُ

ً
ِليِب وال هاِشيٌم وال َعبيُد َمنياٍف َصَنميا امُلّطَ

یخ الیعقويب، ج2، ص13 کنَي ِبِه. تار  الَبیِت َعیل ديِن إبراهمَي؟ع؟، ُمَتَمّسِ
َ

وَن إیل
ّ
ُيَصل

    
ً
 مسلما

ً
عن أمیر املؤمنني أنه قال: کان واهلل أبو طالب عبد مناف بن عبد املطلب مؤمنا

یش. إميان أيب طالب وسیرته. العالمة األمین، ص79 یکمت إميانه خمافًة عیل بن هاشم أن تنابذها قر

قیل ألمیر املؤمنني؟ع؟: من کان آخر األوصیاء قبل الني؟ص؟؟ قال: أيب. الغدير، ج7، ص389   

: ِمن َحلیِف احِللِم    
َ

یاَسَة؟ َفقال ئاَسَة َواحِللَم َوالّسِ مَت احِلَکَم َوالّرِ
َّ
ن َتَعل : مِمَّ کَمَ

َ
 أِل

َ
َقد قیل

َ
ول

ِلِب. حبار األنوار، ج35، ص133 ح78 ِد الَعَجِم َوالَعَرِب؛ أيب طاِلِب بِن َعبِد امُلّطَ َدِب، َسّيِ
َ
َواأل

 َيا َجاِبُر    
َ

؟! َقال
ً
َکاِفرا َبا َطاِلٍب َماَت 

َ
وَن ِإّنَ أ

ُ
اَس َيُقول  اهلِل ِإّنَ الّنَ

َ
ُت َيا َرُسول

ْ
 َجاِبٌر ُقل

َ
َقال

َعيْرِش 
ْ
 ال

َ
ْييُت ِإیل يَماِء اْنهَتَ  الّسَ

َ
ْسيِرَي يِب ِإیل

ُ
ييِت أ

َّ
يُة ال

َ
ْيل
َّ
َکاَنيِت الل يُه  َغْييِب ِإّنَ

ْ
يُم ِبال

َ
ْعل
َ
يَك أ ّبُ َر

ُبيوَك 
َ
ُبيو َطاِليٍب َو َهيَذا أ

َ
يَك أ ِليِب َو َهيَذا َعّمُ ّطَ ُ  ِليي َهيَذا َعْبيُد املْ

َ
ْنيَواٍر َفِقیيل

َ
َبَعيَة أ ْر

َ
ْييُت أ

َ
َفَرأ

 
َ

َرَجَة َقال يوا َهيِذِه الّدَ
ُ
يي ِبَ َنال ِ

َ
يُت ِإهل

ْ
يِب َطاِليٍب َفُقل

َ
يَك َجْعَفيُر ْبيُن أ َعْبيُد اهلِل َو َهيَذا اْبيُن َعّمِ

 َذِلَك. البحار، ج35، ص15
َ

ُکْفَر َحّیَ َماُتوا َعیل
ْ
َیاَن َو ِإْظَهاِرِهُم ال ِ

ْ
ُم اإل ِبِکْتَماهِنِ

وا اإلمييان      أصحياب الَکهيف أَسيّرُ
ُ

عين اإلميام الصيادق؟ع؟ قوليه: إّنَ َمَثيل أيب طاِليب َمَثيل

جَرهم مّرتني وأن أبا طاِلب أسيّر اإلميان وأظهر الشيرك فآتاه 
َ
ظَهروا الشيرَك فآتاُهُم اهلُل ا

َ
وأ

ج1، ص448 اهلل أجَره َمّرتني. اصول الکايف، 

إمياُن هذا اخللِق يف     قال االمام الباقر؟ع؟ فقال: لو ُوِضَع إميان أيب طاِلب يف کّفة میزان، و

؟ع؟ کاَن یأمر أن حُيّجَ 
ً
موا أّنَ أمیَراملؤمنني علّيا

َ
الکّفة ااُلخری لرجح إميانه« مث قال »أمل َتعل

ج14، ص69 عن َعبِداهلل َوأبيه«. شرح هنج البالغة البن أيب احلدید، 

شواهد وقصص

نور أيب طالب؟ع؟  
إنيك بامليکان  ؟ع؟ يف رحبية الکوفية فقيال: یيا أمیير املؤمنيني، 

ً
سيأل أحدهيم اإلميام علیيا
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اليذي أنزليك اهلل، وأبوك معذب يف النار؟!
، لو شفع أيب يف کل مذنب 

ً
 باحلق نبیا

ً
فقال له: مه، فض اهلل فاك! والذي بعث حممدا

عیل وجه األرض لشفعه اهلل فهيم! أيب معذب يف النار وابنه قسمي اجلنة والنار؟
، إّن نيور أيب طاليب ييوم القیامية لیطيئ أنيوار 

ً
 باحليق نبیيا

ً
مث قيال: واليذي بعيث حمميدا

: نيور حمميد ونيوري ونيور فاطمية ونور احلسين واحلسيني، ومين ولدته  اخلليق إال خسية أنيوار
مين األمئية، ألن نيوره مين نورنيا اليذي خلقيه اهلل تعيایل من قبل أن خيليق آدم بأليف عام. حبار 

األنوار، ج35، ص69 و 110

يش   سید األباطح وصحیفة قر
 من حصر املسيلمني يف شيعب أيب طالب، أخبر الني حممد؟ص؟ 

ً
يبا وبعد ثالث سينوات تقر

کليت کل ميا يف صحیفهتيم من ظلم وقطیعية رحم، ومل  عميه أبيا طاليب؟ع؟ بيأن األرضية قيد أ
 هلل.

ً
يبق فهيا إال ما کان امسا

فخرج أبو طالب؟ع؟ من شعبه، ومعه بنو هاشم إیل قریش، فقال املشرکون: اجلوع أخرجهم.
، ابعثوا إیل  وقاليوا ليه: یيا أبيا طاليب، قيد آن لك أن تصالح قومك. قال: قد جئتکم خبیر

صحیفتکم، لعله أن یکون بيننا وبينکم صلح فهيا.
فبعثيوا، فأتيوا هبيا. فلميا وضعيت وعلهييا أختامهيم. قيال هليم أبيو طالب؟ع؟: هيل تنکرون 

؟! قالوا: ال.
ً
مهنا شیئا

قال: إّن ابن أخي حدثن ومل یکذبن قط: أّن اهلل قد بعث عیل هذه الصحیفة األرضة، 
إن   أقلعمت عن ظلمنا، و

ً
إمث، وترکيت کل اسيم هيو هلل؛ فيإن کان صادقيا کليت کل قطیعية و فأ

 ندفعه إلیکم فقتلتموه.
ً
کاذبا یکن 

فصاح الناس: أنصفتنا یا أبا طالب. ففتحت، مث أخرجت، فإذا هي کما قال؟ص؟: فکبر 
املسلمون، وامتعقت )اختطاف لون الوجه( وجوه املشرکني.

فقيال أبيو طاليب؟ع؟: أتبيني لکيم: أینيا أویل بالسيحر والکهانية؟ فأسيلم يومئيذ کثیير مين 
یة  النياس وخيرج اهلامشیيون حینئيذ مين شيعب أيب طاليب رضوان اهلل تعایل علیيه. السیرة النبو

، ج2، ص44 کثیر البن 
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ا َكنُواْ ُيُۡفوَن ِمن َقۡبُلۖ َولَۡو ُردُّواْ لََعاُدواْ لَِما ُنُهواْ  ا َكنُواْ ُيُۡفوَن ِمن َقۡبُلۖ َولَۡو ُردُّواْ لََعاُدواْ لَِما ُنُهواْ بَۡل بََدا لَُهم مَّ بَۡل بََدا لَُهم مَّ
ۡنَيا َوَما  ۡنَيا َوَما َوقَالُوٓاْ إِۡن ِهَ إِلَّ َحَياُتَنا ٱدلُّ ُهۡم لََكِٰذبُوَن ٢٨٢٨  َوقَالُوٓاْ إِۡن ِهَ إِلَّ َحَياُتَنا ٱدلُّ ُهۡم لََكِٰذبُوَن َعۡنُه ِإَونَّ َعۡنُه ِإَونَّ
لَۡيَس 

َ
ٰ َرّبِِهۡمۚ قَاَل أ لَۡيَس  َولَۡو تََرىٰٓ إِذۡ ُوقُِفـواْ َعَ
َ
ٰ َرّبِِهۡمۚ قَاَل أ َنۡـُن بَِمۡبُعوثَِن َنۡـُن بَِمۡبُعوثَِن ٢٩٢٩ َولَۡو تََرىٰٓ إِذۡ ُوقُِفـواْ َعَ

ۚ قَالُواْ بَـَىٰ َوَرّبَِناۚ قَاَل فَُذوقُـواْ ٱۡلَعَذاَب بَِما ُكنُتۡم  ۚ قَالُواْ بَـَىٰ َوَرّبَِناۚ قَاَل فَُذوقُـواْ ٱۡلَعَذاَب بَِما ُكنُتۡم َهٰـَذا بِٱۡلَّقِ َهٰـَذا بِٱۡلَّقِ
ٰٓ إِذَا  ٰٓ إِذَا ۖ َحيَّ ِۖ َحيَّ ِٱللَّ بُواْ بِلَِقـآءِ ٱللَّ ِيـَن َكذَّ بُواْ بِلَِقـآءِ  قَۡد َخِسَ ٱلَّ ِيـَن َكذَّ تَۡكُفـُروَن تَۡكُفـُروَن ٣٠٣٠ قَۡد َخِسَ ٱلَّ
ٰ َما فَرَّۡطَنا فِيَها وَُهۡم  َتَنا َعَ اَعُة َبۡغَتٗة قَالُواْ َيَٰحۡسَ ٰ َما فَرَّۡطَنا فِيَها وَُهۡم َجآَءۡتُهُم ٱلسَّ َتَنا َعَ اَعُة َبۡغَتٗة قَالُواْ َيَٰحۡسَ َجآَءۡتُهُم ٱلسَّ
َل َسـآَء َمـا يَزُِروَن ٣١٣١ َوَما  َوَما 

َ
ٰ ُظُهورِهِۡمۚ أ ۡوزَارَُهۡم َعَ

َ
َل َسـآَء َمـا يَزُِروَن َيِۡملُـوَن أ

َ
ٰ ُظُهورِهِۡمۚ أ ۡوزَارَُهۡم َعَ

َ
َيِۡملُـوَن أ

ِيَن َيتَُّقوَنۚ  اُر ٱٓأۡلِخَرةُ َخۡيٞ ّلِلَّ ۡنَيآ إِلَّ لَعِٞب َولَۡهوۖٞ َولدَلَّ ِيَن َيتَُّقوَنۚ ٱۡلََيٰوةُ ٱدلُّ اُر ٱٓأۡلِخَرةُ َخۡيٞ ّلِلَّ ۡنَيآ إِلَّ لَعِٞب َولَۡهوۖٞ َولدَلَّ ٱۡلََيٰوةُ ٱدلُّ
ُهۡم  ِي َيُقولُوَنۖ فَإِنَّ ُهۡم  قَۡد َنۡعلَُم إِنَُّهۥ َلَۡحُزنَُك ٱلَّ ِي َيُقولُوَنۖ فَإِنَّ فََل َتۡعقِلُوَن ٣٢٣٢ قَۡد َنۡعلَُم إِنَُّهۥ َلَۡحُزنَُك ٱلَّ

َ
فََل َتۡعقِلُوَن أ
َ
أ

ِ َيَۡحُدوَن  َيَۡحُدوَن ٣٣٣٣   ِٱللَّ ٰلِِمَن بِـَٔاَيِٰت ٱللَّ بُونََك َوَلِٰكنَّ ٱلظَّ ٰلِِمَن بِـَٔاَيِٰت َل يَُكّذِ بُونََك َوَلِٰكنَّ ٱلظَّ َل يَُكّذِ
 ٰٓ وذُواْ َحيَّ

ُ
بُواْ َوأ ٰ َما ُكّذِ واْ َعَ بَۡت رُُسٞل ّمِن َقۡبلَِك فََصَبُ ٰٓ َولََقۡد ُكّذِ وذُواْ َحيَّ
ُ
بُواْ َوأ ٰ َما ُكّذِ واْ َعَ بَۡت رُُسٞل ّمِن َقۡبلَِك فََصَبُ َولََقۡد ُكّذِ

َبإِْي  َبإِْي ۚ َولََقۡد َجآَءَك ِمن نَّ ِۚ َولََقۡد َجآَءَك ِمن نَّ ِٱللَّ َل لَِكَِمِٰت ٱللَّ نَاۚ َوَل ُمَبّدِ تَىُٰهۡم نَۡصُ
َ
َل لَِكَِمِٰت أ نَاۚ َوَل ُمَبّدِ تَىُٰهۡم نَۡصُ
َ
أ

ٱلُۡمرَۡسلَِن ٱلُۡمرَۡسلَِن ٣٤٣٤ ِإَون َكَن َكُبَ َعلَۡيَك إِۡعَراُضُهۡم فَإِِن ٱۡسَتَطۡعَت  ِإَون َكَن َكُبَ َعلَۡيَك إِۡعَراُضُهۡم فَإِِن ٱۡسَتَطۡعَت 
تَِيُهم بِـَٔايَةٖۚ َولَۡو 

ۡ
َمآءِ َفَتأ ۡو ُسلَّٗما ِف ٱلسَّ

َ
ۡرِض أ

َ
ن تَۡبَتِغَ َنَفٗقا ِف ٱۡل

َ
تَِيُهم بِـَٔايَةٖۚ َولَۡو أ

ۡ
َمآءِ َفَتأ ۡو ُسلَّٗما ِف ٱلسَّ

َ
ۡرِض أ

َ
ن تَۡبَتِغَ َنَفٗقا ِف ٱۡل

َ
أ

ُ َلََمَعُهۡم َعَ ٱلُۡهَدٰىۚ فََل تَُكوَننَّ ِمَن ٱۡلَجِٰهلَِن  َلََمَعُهۡم َعَ ٱلُۡهَدٰىۚ فََل تَُكوَننَّ ِمَن ٱۡلَجِٰهلَِن ٣٥٣٥   ُٱللَّ َشآَء َشآَء ٱللَّ

2828 
ْ
َعاُدوا

َ
 ل

ْ
وا

ُ
 لو ُرّد

ْ
َعاُدوا

َ
 ل

ْ
وا

ُ
لو ُرّد

توضیح اآلية مبثال:توضیح اآلية مبثال:
حني یشتد املرض بابنك البکر و یشرف عیل اهلالك، یعمل آنئذ فکرك بسالمة بعیدا 
یيب مين بيتيك صدیقيك و أنيك  عين مؤثيرات اخلطيأ مفثيال: آنئيذ ال تفکير يف أّن الدکتيور القر
تسيتحي منيه و هليذا تفضليه _ مثيل سيائر األوقيات _ عيیل غیيره مين األطبياء، و ال تزعيم أّن 
طبیب األسرة الذي تعودت علیه خیر من غیره و ال تنظر ایل أقوال الناس فتتبعهم بالرغم 
یضك من دائرة اخلطر  مين علميك بأهنيم ال یعقليون، بيل تبحيث عن طبیب حاذق خييرج مر

: لو أهنم ردوا إیل الدنیا لعادوا 
ْ
وا

ُ
ُرّد

ملا هنوا عنه من التکذیب باآلیات 
بُعوِثَي:  و السخریة من املؤمنني. ِبَ
اَعُة:  ٱلّسَ ذليك.  بعيد  ال حماَسيبني 
وقت مقدمات املوت و ما فیه من 
األهيوال. َبغَتة: تفاجهئيم بأهواهليا 
من غیر أن یکونوا مستعدين هلا أو 
وَزاَرُهم: حيملون 

َ
متوقعني حلدوهثا. أ

ظهورهيم.  عيیل  آثامهيم  و  ذنوهبيم 
الذنيوب.  مين  حيملونيه  يِزُروَن: 
جَيَحُدوَن: اجلحيود هيو اإلنيکار ميع 
 

َ
ل العلم من طريق التکذیب. ال ُمَبّدِ
لکلميات  مغیير  ال  اهَّلِل:  ِلماِت 

َ
ِلک

اهلل و آیاتيه الييت وعيد فهييا عبياده 
أعدائيه.  عيیل  بالنصير  الصاحليني 
ن َتبَتِغَي 

َ
َبِإْي: أخبيار املرسيلني. أ

َ
ّن

رِض: طریقيا يف األرض و 
َ
َنَفقا ِف ٱأل

ِء: 
ٓ
َما ما ِف ٱلّسَ

َّ
منفذا ایل جوفها. ُسل

مصعدا ترتیق به إیل السماء.
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حی و لو کان عدوك، فأنك تذهب الیه صاغرا ألنك آنئذ تبحث فقط و فقط عن احلقیقة 
بعیدا عن أّي اعتبار آخر.

، فياّن کل تلك االعتبارات السيخیفة تعود  و حيني یشيايف اهلل ابنيك مين امليرض اخلطیير
إلیيك. ملياذا؟ ألهنيا راسيخة يف ذهنيك و ميا اسيتطعت أن تنظيف نفسيك مين آثارهيا، کذليك 
حال الکفار حني یقفون عیل النار یتمنون لو یعودون ایل الدنیا، فیصححون أخطاءهم و 

لکن هل یفعلون ذلك، کال.
أخفوهيا  الييت  احلقائيق  هليم  ظهيرت  أي   > ل� ْ��

��� � ْ�� م� � ����
��� ْ�� � �� ��� ���� ك� �� م� ��ْ ه�

�
� �� �� ��� ْل� � ��<

إذ أن   > ���� ��� ����
ك�
�
���ْ ����ه� �إَو� �� ْ�� � ��� ه� ����� م� و���� ��� ع�

�
و���

��� ����ْ
�
� عين أنفسيهم و عين النياس تعميدا، >و�

یضة و ال تزال تعاين من انغالق، فال بد إذا من تطهیرها و فتح منافذها عیل  نفوسيهم مر
نور احلقیقة.

وهذه اتعس حالة ميّر هبا االنسان املستکبر و اللجوج و العاص حبیث واصل الذنوب 
ایل حيد حيی اصبحيت ليه ملکية الميکين ترکهيا ابدا ولو يری العيذاب و يرجع مرة اخری ایل 

 حی النکون من ضمهنم.
ً
الدنیا. لذالك امرونا باالستغفار و االنابة و التوبة دامئا

> ���� �� ْ��
�� ����� �� ه�

�
�� ��� �� �� ��� ْ�< و الثانیة: >و� �ه� ���

�
ل ���� ْ�� �� والقرآن یذکر يف 43 علتني هلوالء األویل: >���

الروايات

ُيَناِشيُد    
َ
يُه ل  َقْبيِرِه َو ِإّنَ

َ
َباِنَيية ِإیل  ِميَن الّزَ

ً
فيا
ْ
ل
َ
َعُه َسيْبُعوَن أ َکاِفيُر َشيّيَ

ْ
الّصيادق؟ع؟: ِإَذا َمياَت ال

ُکوَن 
َ
ة َفأ ّنَ ِلی َکّرَ

َ
ْو أ

َ
 ل
ُ

ْنُس َو َيُقول ِ
ْ
ّنُ َو اإل ِ

ْ
ِن اجل

َ
َقال

َ
 الّث

َّ
ٍء ِإال  یَشْ

ُّ
َحاِمِلیِه ِبَصْوٍت َيْسَمُعُه ُکل

 
َّ

َباِنَية َکال  ِفیميا َتَرْکُت َفُتِجیُبيُه الّزَ
ً
 صاحِليا

ُ
ْعَميل

َ
ِ أ

ّ
َعيیل

َ
 َرّبِ اْرِجُعيوِن ل

ُ
ْؤِمِنينَي َو َيُقيول ُ

ْ
ِميَن امل

وا َعْنُه. روضْه الواعظني، ج2، ص297 عاُدوا مِلا هُنُ
َ
وا ل ْو ُرّدُ

َ
ٌك َو ل

َ
ها َو ُيَناِدهِيْم َمل

ُ
ا َکِلَمٌة ُهَو قاِئل ِإهّنَ

يْت يِف َبِن    
َ
: َنَزل

َ
...( َقال ْيَتنيا ُنيَرّدُ

َ
يوا یيا ل

ُ
ياِر َفقال  الّنَ

َ
يْو َتيری ِإْذ ُوِقُفيوا َعيیل

َ
تفسيیر القميي: )َو ل

ْؤِمِننَي؟ع؟  ُ
ْ
ِمیِر امل

َ
: ِمْن َعَداَوِة أ

َ
(، َقال

ُ
ُفوَن ِمْن َقْبل ْم ما کاُنوا خُيْ ُ  َبدا لَ

ْ
: )َبل

َ
َّ َقال

ُ
َة، مث َمّيَ

ُ
أ

کاِذُبوَن(.
َ
ْم ل ُ وا َعْنُه َو ِإهّنَ عاُدوا مِلا هُنُ

َ
وا ل ْو ُرّدُ

َ
)َو ل

   � ا�� � ����
��� ���إ�

����  اهلِل تعيایل: >ح�
ُ

نیيا، و ذليَك قيول جَعيَة إیل الّدُ  الّرَ
ُ

يالِة َيسيأل عنيه؟ص؟: تياِرُك الّصَ

< املؤمنون: 99. حبار األنوار: 3/58/77 ����
ع� ��ْ�ح�� �

� �� ��� �ل� � ��� ����ْ م�
ْ
��� �� ه� د� ��

أ�
�
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��

شواهد وقصص

رّدنا إیل الدنيا نقّر بفضلك  
عـن جابـر بـن عبـد اهّلل قـال: رأيـت أميـر املؤمنـن عـّي بـن أيب طالـب؟ع؟ و هـو خـارج مـن 
الكوفـة، فتبعتـه مـن ورائـه حـی إذا صـار إیل جّبانـة الهيـود و وقـف يف وسـطها و نـادی: يـا 
هيود يا هيود، فأجابوه من جوف القبور: لّبيك، لّبيك مطاع يعنون بذلك يا سّيدنا، فقال: 
كيـف تـرون العـذاب؟ فقالـوا: بعصياننـا لـك كهـارون، فنحـن و مـن عصـاك يف العـذاب إیل 

يوم القيامة.
مّث صـاح صيحـة كادت السـماوات ينقلـن، فوقعـت مغشـّيا عـی وجهـي مـن هـول مـا 
كليل  ير مـن ياقوتـة محـراء، عـی رأسـه إ رأيـت، فلّمـا أفقـت رأيـت أميـر املؤمنـن؟ع؟ عـی سـر
، فقلت: يا سـّيدي هذا ملك  مـن اجلوهـر و عليـه حلـل خضـر و صفـر و وجهـه كدائـرة القمـر
، إّن ملكنا أعظم من ملك سليمان بن داود و سلطاننا أعظم من  عظمي؟ قال: نعم يا جابر
سـلطانه، مّث رجـع و دخلنـا الكوفـة و دخلـت خلفـه إیل املسـجد، فجعـل خيطـو خطـوات و 
ـم و ملـن 

ّ
هـو يقـول: ال و اهّلل ال )قبلـت( ال و اهّلل ال كان ذلـك أبـدا، فقلـت: يـا مـوالي ملـن تكل

ختاطب و ليس أری أحدا؟
يه و جور( و مها يعّذبان يف جوف  فقال؟ع؟: يا جابر كشف يل عن برهوت فرأيت )سنبو
تابـوت يف برهـوت، فناديـاين: يـا أبـا احلسـن، يـا أميـر املؤمنن رّدنا إیل الدنيـا نقّر بفضلك و 
نقـّر بفضلـك و نقـّر بالواليـة لـك فقلـت: ال و اهّلل ال فعلـت، ال و اهّلل ال كان ذلـك أبـدا، مّث قـرأ 
<، يا جابر و ما من أحد خالف ويّص  و�نَ �بُ كا�نِ

َ
�نَُّهْم ل ُه َو �إِ ُهو� َع�نْ عاُ�و� ِلما �نُ

َ
و� ل

ُ
ْو ُرّ�

َ
هذه اآلية >َو ل

، ج2، ص97  حشره اهّلل أعمی يتكبكب يف عرصات القيامة. مدينة معاجز األمئة اإلثين عشر
ّ

نيّب إال

فاطمة الزهرا؟اهس؟ يف املحشر  
أن رسـول اهّلل؟ص؟ قـال: إذا كان يـوم القيامـة.... ينـادي منـاد: يـا أهل اجلمع غضوا أبصاركم و 
طأطئوا رءوسـكم لتجوز فاطمة بنت حممد. فيفعلون ذلك، و جتوز فاطمة و بن يدهيا مائة 
الف ملك و عن مييهنا مثله، و عن مشاهلا مثلهم و من خلفها مثلهم و مائة الف ملك حيملوهنا 

 يف قلهبا أن تلتفت:
ّ

عی أجنحهتم حی إذا صارت ایل باب اجلنة ألیق اهّلل عّزوجل
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فیقال هلا: ما التفاتك؟
ین قدري يف هذا الیوم. فتقول: أي رب إين احّب أن تر

یتيك، فخيذي بييده و  فیقيول اهلل: ارجعيي یيا فاطمية، فانظيري َمين أحبيك و أحيّب ذر
أدخلیه اجلنة.

قيال جعفير بين حمميد؟ع؟: فاهنيا لتلتقيط شيیعهتا و حمبهييا کميا یلتقيط الطیير احليّب اجلید 
مين بيني احليّب اليرديء، حيی إذا صيارت هيي و شيیعهتا و حمبوها عیل بياب اجلنة ألیق اهلل 

 يف قلوب شیعهتا و حمبهيا أن یلتفتوا.
ّ

عّزوجل
إال کافر أو منافق  قيال جعفير بين حمميد صليوات اهلل علیيه: فو اهلل ما يبیق يومئذ يف النار
� ����

�
ک ��� ���� ً�� ر�� ��ك� � ��

�
�� ����

أ�
���ْ
�
ل ����*��ٍ �� م� ��� ٍ �� �� �� ا�ص�

�
ل �*�و� ��� �� ع� ����

� ��� ْ�� ��م� � ��
�
��� م� يف والیتنا، فعندها یقولون: >���

�> ��� �� ��� م� �أْ م�
ْ
��� ��� م�

کميا   > ���� ��� ك����
�
���ْ ����ه� ��إ�

�و� �� ْ�� � ��� ه� م����� و���� ع���
�
و���

��� ����ْ
�
�� کذبيوا >و� مث قيال جعفير بين حمميد؟ع؟: 

قال تعایل. 
مث ینادي مناد: ملن الکرم الیوم.

فیقيال: هلل الواحيد القهيار و ملحميد و عييل و فاطمية و احلسين و احلسيني. شرح األخبار يف 
فضائل األمئة األطهار؟مهع؟، ج3، ص64
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ُ ُثمَّ إَِلۡهِ  ُثمَّ إَِلۡهِ  ُٱللَّ ِيَن يَۡسَمُعوَنۘ َوٱلَۡمۡوَتٰ َيۡبَعُثُهُم ٱللَّ َما يَۡسَتِجيُب ٱلَّ ِيَن يَۡسَمُعوَنۘ َوٱلَۡمۡوَتٰ َيۡبَعُثُهُم ۞إِنَّ َما يَۡسَتِجيُب ٱلَّ ۞إِنَّ
  َ َٱللَّ ّبِهِۦۚ قُۡل إِنَّ ٱللَّ ّبِهِۦۚ قُۡل إِنَّ  َوقَالُواْ لَۡوَل نُّزَِل َعلَۡيهِ َءايَةٞ ّمِن رَّ يُرَۡجُعوَن يُرَۡجُعوَن ٣٦٣٦ َوقَالُواْ لَۡوَل نُّزَِل َعلَۡيهِ َءايَةٞ ّمِن رَّ
ۡكَثَُهۡم َل َيۡعلَُموَن ٣٧٣٧  

َ
َِل َءايَٗة َوَلِٰكـنَّ أ ن ُيَنّ

َ
ٰٓ أ ۡكَثَُهۡم َل َيۡعلَُموَن قَـادٌِر َعَ

َ
َِل َءايَٗة َوَلِٰكـنَّ أ ن ُيَنّ

َ
ٰٓ أ قَـادٌِر َعَ

َمٌم 
ُ
ٓ أ ۡرِض َوَل َطٰٓئِرٖ يَِطُي ِبََناَحۡيـهِ إِلَّ

َ
ةٖ ِف ٱۡل َمٌم َوَمـا ِمن َدٓابَـّ

ُ
ٓ أ ۡرِض َوَل َطٰٓئِرٖ يَِطُي ِبََناَحۡيـهِ إِلَّ

َ
ةٖ ِف ٱۡل َوَمـا ِمن َدٓابَـّ

ءٖۚ ُثـمَّ إَِلٰ َرّبِِهۡم  ـا فَرَّۡطَنـا ِف ٱۡلِكَتِٰب ِمـن َشۡ ۡمَثالُُكـمۚ مَّ
َ
ءٖۚ ُثـمَّ إَِلٰ َرّبِِهۡم أ ـا فَرَّۡطَنـا ِف ٱۡلِكَتِٰب ِمـن َشۡ ۡمَثالُُكـمۚ مَّ
َ
أ

لَُمِٰتۗ  بُواْ بِـَٔاَيٰتَِنا ُصّمٞ َوُبۡكٞم ِف ٱلظُّ ِيَن َكذَّ لَُمِٰتۗ  َوٱلَّ بُواْ بِـَٔاَيٰتَِنا ُصّمٞ َوُبۡكٞم ِف ٱلظُّ ِيَن َكذَّ وَن ٣٨٣٨ َوٱلَّ وَن ُيَۡرُ ُيَۡرُ
ۡسَتقِيٖم ٣٩٣٩   ٰ ِصَرٰٖط مُّ  َيَۡعۡلُه َعَ

ۡ
ۡسَتقِيٖم  يُۡضلِۡلُه َوَمن يََشأ ٰ ِصَرٰٖط مُّ  َيَۡعۡلُه َعَ
ۡ
ُ يُۡضلِۡلُه َوَمن يََشأ ُٱللَّ َمن يََشإِ َمن يََشإِ ٱللَّ

ـاَعُة  َتۡتُكُم ٱلسَّ
َ
ۡو أ

َ
ـاَعُة  أ َتۡتُكُم ٱلسَّ

َ
ۡو أ

َ
ِ أ ِٱللَّ تَىُٰكۡم َعَذاُب ٱللَّ

َ
رََءۡيَتُكۡم إِۡن أ

َ
تَىُٰكۡم َعَذاُب قُـۡل أ

َ
رََءۡيَتُكۡم إِۡن أ

َ
قُـۡل أ

ِ تَۡدُعـوَن إِن ُكنُتۡم َصِٰدقَِن  تَۡدُعـوَن إِن ُكنُتۡم َصِٰدقَِن ٤٠٤٠ بَـۡل إِيَّاهُ تَۡدُعوَن  بَـۡل إِيَّاهُ تَۡدُعوَن  ِٱللَّ َغـۡيَ ٱللَّ
َ
َغـۡيَ أ
َ
أ

َفَيۡكِشـُف َما تَۡدُعوَن إَِلۡهِ إِن َشآَء َوتَنَسۡوَن َما تُۡرُِكوَن َفَيۡكِشـُف َما تَۡدُعوَن إَِلۡهِ إِن َشآَء َوتَنَسۡوَن َما تُۡرُِكوَن ٤١٤١  
آءِ  َّ َسآءِ َوٱلضَّ

ۡ
َخۡذَنُٰهم بِٱۡلَأ

َ
َمٖم ّمِن َقۡبلَِك فَأ

ُ
رَۡسۡلَنآ إَِلٰٓ أ

َ
آءِ َولََقۡد أ َّ َسآءِ َوٱلضَّ

ۡ
َخۡذَنُٰهم بِٱۡلَأ

َ
َمٖم ّمِن َقۡبلَِك فَأ

ُ
رَۡسۡلَنآ إَِلٰٓ أ

َ
َولََقۡد أ

ُسَنا تََضَُّعواْ َوَلِٰكن 
ۡ
ُسَنا تََضَُّعواْ َوَلِٰكن  فَلَۡوَلٓ إِۡذ َجآَءُهم بَأ
ۡ
لََعلَُّهۡم َيَتَضَُّعوَن لََعلَُّهۡم َيَتَضَُّعوَن ٤٢٤٢ فَلَۡوَلٓ إِۡذ َجآَءُهم بَأ

ا  ا فَلَمَّ ۡيَطُٰن َما َكنُواْ َيۡعَملُوَن ٤٣٤٣  فَلَمَّ ۡيَطُٰن َما َكنُواْ َيۡعَملُوَن قََسۡت قُلُوُبُهۡم َوَزيََّن لَُهُم ٱلشَّ قََسۡت قُلُوُبُهۡم َوَزيََّن لَُهُم ٱلشَّ
 ٰٓ ٍء َحيَّ ِ َشۡ

بۡـَوَٰب ُكّ
َ
ٰٓ نَُسـواْ َما ذُّكِـُرواْ بِهِۦ َفَتۡحَنـا َعلَۡيِهۡم أ ٍء َحيَّ ِ َشۡ

بۡـَوَٰب ُكّ
َ
نَُسـواْ َما ذُّكِـُرواْ بِهِۦ َفَتۡحَنـا َعلَۡيِهۡم أ

ۡبلُِسـوَن ٤٤٤٤   َخۡذَنُٰهم َبۡغَتٗة فَإِذَا ُهم مُّ
َ
وتُـوٓاْ أ

ُ
ۡبلُِسـوَن إِذَا فَرُِحـواْ بَِمـآ أ َخۡذَنُٰهم َبۡغَتٗة فَإِذَا ُهم مُّ

َ
وتُـوٓاْ أ

ُ
إِذَا فَرُِحـواْ بَِمـآ أ

عذاب الستدراج عذاب الستدراج 4444

نَذَرُهم بالقول عیل لسان األنبیاء و ثانیا: بالفعل، حیث امتحهنم بالبالء و الضراء، 
َ
أوال: أ

و ملا أصروا عیل الکفر و العناد فتح علهيم أبواب الرزق و الرخاء اللقاء احلجة و االستدراج 
بالنعيم بعيد االمتحيان بالنقيم و مليا فرحيوا بالرخياء و ازدادوا بطيرا و کبيرا و سيکروا يف النعيم، 
یط و آیسيوا من النجاة. أخذهم اهلل بالعذاب من حیث ال حيتسيبون، فتحسيروا عیل التفر
کميات اإلسيراف اليدامئ و لکيّن حلظية السيقوط ال  و یکيون السيقوط املفاجيئ نتیجية ترا

یشعر هبا املغرور الفرح اال بعدئذ.

باالسيتجابة  فامليراد  َيسَتِجیُب: 

بالتفکير  املقرونية  اإلجابية  هنيا، 

ٖة:  ّبَ
ٓ
َدا بيك(.  )يؤمين  التأميل  و 

حیيوان مييش عيیل وجيه األرض. 

ِب ِمن َشٖء: ميا  طَنا ِف ٱلِکَتٰ ا َفّرَ ّمَ

ترکنيا يف الکتياب شيیئا مل حنصيه 

تعبیير  کالميه  اّن  بيل  نثبتيه  مل  و 

دقیيق عين احلق دون زیيادة أبدا. 

ِء: 
ٓ
ا ّرَ

َ
ِء: بالفقر الشدید. ٱلّض

ٓ
ِبٱلَبأَسا

ُهم 
َّ
َعل

َ
و البيالء امليؤمل کاألميراض. ل

و  خيضعيون  لعلهيم  ُعوَن:  َيَتَضّرَ

شيرکهم.  و  کفرهيم  عين  يرجعيون 

بِلُسوَن:  َقَست: غلظت و مجدت. ّمُ

آیسيون من الرمحة یتحسيرون عیل 

ما سلف مهنم.
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کانوا يف ظالم دامس. کانوا آنئذ مبلسني و  لذلك عبر القرآن عن حالهتم: بأهنم 
کهيذه، مثيل الشياب اليذي یسيرف يف _ الطعيام و الشيراب و اجلنيس و  أّن مثيل االمية 
البطش و الفساد _ و یستمر لفترة من الوقت حی یشعر بأن کل لذائذ الدنیا يف متناول یده 
مبا و هو  و هو ال یدري أّن أنواعا من املرض قد أحاطت جبسده، تراه و يف حلظة سوداء و ر
جالس عیل مائدة الشراب و لذائذ الطعام و الشهوات و هو يف غمرة من الفرح و اإلشباع، 
فاذا بالشيرطة تداهم بيته و إذا به یشيعر بأنواع األمل و هو يف غیاهب السيجون و أذا به يف 

م ایل حبل املشنقة غیر مأسوف علیه.
ّ
موقع لعنة الناس مجیعا، و أخیرا یسل

کذلك االمة اليت تنفلت من قیود الدين و األخالق و تعمل بالظلم و البطش و تسرف 
یياء و لکين يف حلظية واحيدة هيجيم علهييا عدوهيا  يف کل يشء، اهنيا تشيعر بالغيرور و الکبر

ين. مية و یذیقها األمّر فهيزمها شر هز

الروايات

ا.     ِمُروا هِبَ
ُ
؟ع؟ َو َقيْد أ َية َعیِلٍّ

َ
يا َتَرُکوا َوال َّ

َ
 مل

َ
يُروا ِبيِه َقيال يا َنُسيوا ميا ُذّکِ ّمَ

َ
الباقير؟ع؟: یِف َقيْوِل اهلِل َفل

حباراألنوار، ج31، ص523

يا َذِليَك     َ
 َمْعِصَيِتيِه َفِإنَّ

َ
يُب َو ُهيَو ُمِقيمٌي َعيیل َعْبيَد َميا حُيِ

ْ
ْييَت اهلَل ُيْعِطيی ال

َ
الّرسيول؟ص؟: ِإَذا َرأ

 اآلیة. جمموعْه ورام، ج2، ص232
َ

َّ َتال
ُ

اْسِتْدَراٌج مث

ْيَك ِنَعَمُه َفاْحَذْرُه. حبار األنوار، ج64، ص199   
َ
َك ُيَتاِبُع َعل ّبَ ْيَت َر

َ
أمیراملؤمنني؟ع؟: َيا اْبَن آَدَم ِإَذا َرأ

َخْذناُهْم َبْغَتًة َفِإذا ُهْم ُمْبِلُسوَن َيْعىِن ِقَياَم    
َ
وُتوا أ

ُ
ُه َحّیَ ِإذا َفِرُحوا مِبا أ

ُ
ا َقْول ّمَ

َ
الباقر؟ع؟: َو أ

؟جع؟. حباراألنوار، ج35، ص369 َقامِئِ
ْ
ال

ویَس؟ع؟ َيا ُمویَس     َکاَنْت ُمَناَجاة اهلِل مِلُ ِب َعْبِد اهلِل؟ع؟ َقال: 
َ
َعْن َحْفِص ْبِن ِغَياٍث َعْن أ

 َذْنٌب 
ْ

 َفُقل
ً

ِغىَن ُمْقِبال
ْ
ْييَت ال

َ
نَي، َو ِإَذا َرأ احِلِ  ِبِشيَعاِر الّصَ

ً
 َمْرَحبيا

ْ
 َفُقيل

ً
َفْقيَر ُمْقِبيال

ْ
ْييَت ال

َ
ِإَذا َرأ

 َيُتوَب 
َ

 ِبَذْنٍب ِلُيْنِسيَيُه َذِلَك َفال
َّ
ْنَيا ِإال َحيٍد َهِذِه الّدُ

َ
 أ

َ
يا َفَتيَح اهلُل َعيیل َ

َ
َبُتيُه، ف يْت ُعُقو

َ
ل ُعّجِ

ج1، ص199 ِبِه. القمی،  ْيِه ُعُقوَبة ِلُذُنو
َ
ْنَيا َعل  الّدُ

ُ
َفَيُکوُن ِإْقَبال

َبُه    
ُ
َيسيل َعيَم و یيِه الّنِ

َ
اإلمياُم احلسينُي؟ع؟: االسيِتدراُج ِمين اهلِل سيبحاَنُه ِلَعبيِدِه أن ُيسيِبَغ عل

. حبار األنوار: 78 / 117 / 7 کَر
ُ
الّش
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شواهد وقصص

قنبر و احلجاج الثقيف  
و قنبر كان مویل أمير املؤمنني؟ع؟ و من خواصه و قتله احلجاج لعنه اهلل حلبه ألميراملؤمنني؟ع؟، 
روی الكيش بإسـناده عن أيب احلسـن العسـكري؟ع؟ أّن قنبرا مویل أمير املؤمنني؟ع؟ أدخل 

( من عيل بن أيب طالب؟ع؟؟ عیل احلجاج بن يوسف فقال: ما الذي كنت تيل )تتذكر
قال: كنت أوضيه فقال له: ما كان يقول إذا فرغ من وضوئه؟

ٍء َح�تَّی  ْ یي
َ وا�بَ ُكّلِ �ش ْ �ب

أَ
ِهْم ا �يْ

َ
ا َعل ْح�ن �تَ ِه �نَ ُروا �بِ ّكِ ُسوا ما �نُ

ا �نَ ّمَ
َ
ل فقال: كان يتلو هذه اآلية: >�نَ

ِه 
َ
َحْمُد ِلّل

ْ
ُموا َو ال

َ
ل �نَ �نَ �ي ِ �ن

َّ
ْوِم ال �تَ

ْ
ُر ال ِطَع �ا�بِ �تُ ، �نَ ِلُسو�نَ ا ُهْم ُم�بْ �ن اإِ

َ هتً �ن �تَ �نْ َ اُهْم �ب �ن
�نْ �نَ

أَ
وا ا و�تُ

أُ
ما ا ِرُحوا �بِ ا �نَ �ن اإِ

< فقال احلجاج: أظنه كان يتأوهلا علينا؟ �نَ ِم�ي
َ
�ال

ْ
ِ ال

ّ َر�ب

: نعم، فقال: ما أنت صانع إذا ضربت عالوتك؟ قال: إذا أسعد و تشيق، فأمر  قال قنبر
به. مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول، ج7، ص370

ية املهلكة   نيب عيیس؟ع؟ و القر
ية قد مات أهلها و طيرها و دواهبا، فقال: أما إهنم مل ميوتوا إال  مر عيیس بن مرمي؟امهع؟ عیل قر

بسخطٍة و لو ماتوا متفرقني لتدافنوا.
يون: يا روح اهلل و كلمته ادع اهلل أن حييهيم لنا فيخبرونا ما كانت أعماهلم؟ فقال احلوار
فقال: يا أهل هذه القرية؟ فأجابه مهنم جميب: لبيك يا روح اهلل و كلمته، فقال: وحيكم ما كانت 

أعمالكم؟ قال: عبادة الطاغوت و حب الدنيا، مع خوف قليل و أمل بعيد و غفلة يف هلو و لعب.
فقال: كيف كان حبكم للدنيا؟ قال: كحب الصيب ألمه، إذا أقبلت علينا فرحنا و سررنا 
و إذا أدبـرت عنـا بكينـا و حزنـا، قـال: كيـف كانـت عبادتكـم للطاغـوت قـال: الطاعـة ألهـل 
ية،  املعـايص، قـال: كيـف كانـت عاقبـة أمركـم؟ قـال: بتنـا ليلـة يف عافيـة و أصبحنـا يف اهلاو
ية؟ قال: سجني. قال و ما سجني؟ قال: جبال من مجر توقد علينا إیل يوم  فقال: و ما اهلاو
القيمة، قال: مفا قلمت! و ما قيل لكم؟ قال: قلنا ردنا إیل الدنيا فنزهد فهيا، قيل لنا: كذبمت.
يش  كل اخلبز اليابس بامللح اجلر يني فقال: يا أولياء اهلل أ فالتفت عيیس؟ع؟ إیل احلوار
)أي الذي مل ينعم دقة( و النوم عیل املزابل خير كثير مع عافية الدنيا و اآلخرة. روضة املتقني 

يف شرح من ال حيضره الفقيه، ج12، ص120

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



142

��� ع�
ْ��
��لاأ� ��� ��� �� � ر��

�
���ک ���

آ
ر� ������ �������� ر� � ����

133

ِ رَّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي  رَّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ٤٥٤٥   ِِلَّ ْۚ َوٱۡلَۡمُد ِلَّ ِيَن َظلَُموا ْۚ َوٱۡلَۡمُد َفُقِطَع َدابُِر ٱۡلَقوِۡم ٱلَّ ِيَن َظلَُموا َفُقِطَع َدابُِر ٱۡلَقوِۡم ٱلَّ
 ٰ بَۡصَٰرُكـۡم وََخَتَم َعَ

َ
ٰ  َسـۡمَعُكۡم َوأ بَۡصَٰرُكـۡم وََخَتَم َعَ
َ
ُ َسـۡمَعُكۡم َوأ ُٱلَّ َخَذ ٱلَّ

َ
رََءۡيُتـۡم إِۡن أ

َ
َخَذ قُـۡل أ

َ
رََءۡيُتـۡم إِۡن أ

َ
قُـۡل أ

تِيُكم بِهِۗ ٱنُظۡر َكۡيَف نَُصُِّف 
ۡ
تِيُكم بِهِۗ ٱنُظۡر َكۡيَف نَُصُِّف  يَأ
ۡ
ِ يَأ ِٱلَّ ۡن إَِلٌٰه َغۡيُ ٱلَّ ۡن إَِلٌٰه َغۡيُ قُلُوبُِكم مَّ قُلُوبُِكم مَّ

تَىُٰكۡم َعَذاُب 
َ
رََءۡيَتُكۡم إِۡن أ

َ
تَىُٰكۡم َعَذاُب  قُۡل أ

َ
رََءۡيَتُكۡم إِۡن أ

َ
ٱٓأۡلَيِٰت ُثمَّ ُهۡم يَۡصِدفُوَن ٱٓأۡلَيِٰت ُثمَّ ُهۡم يَۡصِدفُوَن ٤٦٤٦ قُۡل أ

ٰلُِموَن ٤٧٤٧ َوَما  َوَما  ۡو َجۡهَرةً َهۡل ُيۡهلَـُك إِلَّ ٱۡلَقوُۡم ٱلظَّ
َ
ٰلُِموَن  َبۡغَتـًة أ ۡو َجۡهَرةً َهۡل ُيۡهلَـُك إِلَّ ٱۡلَقوُۡم ٱلظَّ
َ
ِ َبۡغَتـًة أ ِٱلَّ ٱلَّ

ۡصلََح 
َ
ِيَن َوُمنِذرِيَنۖ َفَمۡن َءاَمَن َوأ ۡصلََح نُرِۡسُل ٱلُۡمرَۡسلنَِي إِلَّ ُمبَّشِ
َ
ِيَن َوُمنِذرِيَنۖ َفَمۡن َءاَمَن َوأ نُرِۡسُل ٱلُۡمرَۡسلنَِي إِلَّ ُمبَّشِ

بُواْ بِـَٔاَيٰتَِنا  ِيَن َكذَّ بُواْ بِـَٔاَيٰتَِنا  َوٱلَّ ِيَن َكذَّ فََل َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَل ُهۡم َيَۡزنُوَن فََل َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَل ُهۡم َيَۡزنُوَن ٤٨٤٨ َوٱلَّ
قُوُل لَُكۡم 

َ
ٓ أ قُوُل لَُكۡم  قُل لَّ
َ
ٓ أ ـُهُم ٱۡلَعَذاُب بَِما َكنُواْ َيۡفُسـُقوَن ٤٩٤٩ قُل لَّ ـُهُم ٱۡلَعَذاُب بَِما َكنُواْ َيۡفُسـُقوَن َيَمسُّ َيَمسُّ

قُوُل لَُكۡم إِّنِ َملٌَكۖ 
َ
ۡعلَُم ٱۡلَغۡيَب َوَلٓ أ

َ
قُوُل لَُكۡم إِّنِ َملٌَكۖ  َوَلٓ أ

َ
ۡعلَُم ٱۡلَغۡيَب َوَلٓ أ

َ
ِ َوَلٓ أ ِٱلَّ ِعنِدي َخَزآئُِن ِعنِدي َخَزآئُِن ٱلَّ

ۡعَمٰ َوٱۡلَِصُيۚ 
َ
ۚ قُۡل َهۡل يَۡسـَتوِي ٱۡل تَّبِـُع إِلَّ َما يُوَحٰٓ إَِلَّ

َ
ۡعَمٰ َوٱۡلَِصُيۚ إِۡن أ

َ
ۚ قُۡل َهۡل يَۡسـَتوِي ٱۡل تَّبِـُع إِلَّ َما يُوَحٰٓ إَِلَّ

َ
إِۡن أ

ٓواْ إَِلٰ  ن ُيَۡشُ
َ
ِيَن َيَافُوَن أ نـِذۡر بِهِ ٱلَّ

َ
ٓواْ إَِلٰ  َوأ ن ُيَۡشُ

َ
ِيَن َيَافُوَن أ نـِذۡر بِهِ ٱلَّ

َ
ُروَن ٥٠٥٠ َوأ فََل َتَتَفكَّ

َ
ُروَن أ فََل َتَتَفكَّ
َ
أ

ٞ َوَل َشفِيٞع لََّعلَُّهۡم َيتَُّقوَن ٥١٥١   ٞ َوَل َشفِيٞع لََّعلَُّهۡم َيتَُّقوَن َرّبِِهۡم لَۡيَس لَُهم ّمِن ُدونِهِۦ َوِلّ َرّبِِهۡم لَۡيَس لَُهم ّمِن ُدونِهِۦ َوِلّ
ِيَن يَۡدُعوَن َربَُّهم بِٱۡلَغـَدٰوةِ َوٱۡلَعِشِّ يُرِيُدوَن  ِيَن يَۡدُعوَن َربَُّهم بِٱۡلَغـَدٰوةِ َوٱۡلَعِشِّ يُرِيُدوَن َوَل َتۡطـُردِ ٱلَّ َوَل َتۡطـُردِ ٱلَّ
ءٖ َوَما ِمۡن ِحَسابَِك  ءٖ َوَما ِمۡن ِحَسابَِك وَۡجَهُهۥۖ َما َعلَۡيَك ِمۡن ِحَسابِِهم ّمِن َشۡ وَۡجَهُهۥۖ َما َعلَۡيَك ِمۡن ِحَسابِِهم ّمِن َشۡ
ٰلِِمنَي ٥٢٥٢   ءٖ َفَتۡطُرَدُهـۡم َفَتُكـوَن ِمـَن ٱلظَّ ٰلِِمنَي َعلَۡيِهـم ّمِـن َشۡ ءٖ َفَتۡطُرَدُهـۡم َفَتُكـوَن ِمـَن ٱلظَّ َعلَۡيِهـم ّمِـن َشۡ

االسام ُيِعّزُ الفقراء االسام ُيِعّزُ الفقراء 5252

سبب الّنزول  
یش مبجلس رسول اهلل؟ص؟ حیث کان  ما جاء يف تفسیر »الدر املنثور«: مّرت مجاعة من قر
ين فیه،  »صهیب« و »عمار« و »بالل« و »خباب« و أمثاهلم من الفقراء و العمال حاضر
فتعجبوا من ذلك )ألهّنم کانوا حيسيبون أن شيخصیة املرء مرهونة بالثروة و اجلاه و املقام و 
یية هليؤالء األشيخاص و ال ميا سيیکون هليم مين دور بنياء يف  مل یسيتطیعوا إدراك املنزلية املعنو
( فقاليوا: یيا حمّمد! أرضیت هبيؤالء من قومك، أ  إجيياد املجتميع اإلسيالمي و اإلنسياين الکبیير

عهيم بالعيذاب فليم 
َ
َفُقِطَع َداِبُر: َقل

 
َ

َخذ
َ
يبيق هليم عقيب و ال نسيل. أ

ٱهَّلُل: سلب قويت السمع و اإلبصار. 

ِت: انظير  َيٰ
ٓ
ُف ٱأل : أغليق. ُنَصّرِ َخَتَ

و  احلجيج  و  اآلیيات  ننيوع  کیيف 

وجيوه  عيیل  فنجعلهيا  البراهيني 

َجهَرًة:  یعتبيروا.  و  لیتعظيوا  شيی 

یصیهبيم  ٱلَعَذاُب:  ُهُم  ّسُ مَيَ  .
ً
هنيارا

ِئُن ٱهَّلِل: 
ٓ
العيذاب يوم القیامية. َخَزا

أرزاق اخللق حی يؤمنوا طمعا يف 

 : ِ
امليال. ِبٱلَغَدٰوِة: الصبياح. ٱلَعِشّ

خملصيني  َوجَهُه:  ُيِريُدوَن  العصير. 

يف عبادهتم.

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



143

ا
���
�ر �

� ���
�� � � ر
�ع� ���
��

��
�لا

فنحن نكون تبعا هلم؟! أ هؤالء الذين مّن اهّلل علهيم؟! إطردهم عنك، فلعلك إن طردهتم 
اّتبعناك، فأنزل اهّلل اآلية...

أي: ال تبعـد أهيـا الرسـول الكـرمي عـن جمالسـك هـؤالء املؤمنـن الفقـراء الذيـن يدعـون 
يـدون بعملهـم و عبادهتـم وجـه اهّلل وحـده بل اجعلهم جلسـاءك و  هبـم صبـاح مسـاء و ير ر

ياء اجلاهلن. أخصاءك فهم أفضل عند اهّلل من األغنياء املتغطرسن و األقو
يف احلقيقة كان هؤالء يسـتندون يف طلهبم ذاك إیل سـنة قدمية خاطئة ُتقّيِ املرء عیل 
أسـاس ثروتـه و كانـوا يعتقـدون أّن املعاييـر الطبقيـة القامئـة عیل أسـاس الثروة جيب أن تبیق 

. حمفوظة و يرفضون كل دعوة تسهتدف إلغاء هذه الِقّيَ و املعايير
ا 

َّ
ل َعَك �إِ �بَ

َر�َك ��تَّ كمـا يف سـيرة نـي نـوح؟ع؟ نـری أّن أشـراف زمانـه كانـوا يقولـون لـه: >َوَما �نَ
< و اعتبروا ذلك دليال عیل بطالن رسالته. �يِ

أْ
� َ �لّرَ

اِد�ي َ ا �ب َ �ن
ُ
ل َر�دنِ

أَ
�نَ ُهْم � �ي ِ �ن

َّ
�ل

لكّن امتاز اإلسالم هبذه الفضيلة عیل مجيع األديان، بنيف السبيل لإلنسان عیل انسان 
كين و الشـيوعين و القوميـن و  كائنـا مـن كان و هبـا نعتـز حنـن املسـلمن و نفاخـر االشـترا

الدميقراطين و مجيع أهل األديان و املذاهب.

الروايات

    
ً
َهاَن َوِلّيا

َ
 َمـْن أ

ً
َهاَن َوِلّيا

َ
ْن أ  ِلَ

ٌ
ْيـل  َو

َ
 اهّلُل َتَبـاَرَك َو َتَعـایل

َ
: َقـال

َ
ـُه َقـال ّنَ

َ
َعـْن َرُسـوِل اهّلِل؟ص؟ أ

ْنَيا َو  ْوِلَياِئ يِف الّدُ
َ
اِئُر أِل

َ
َنا الّث

َ
ِن َو أ ْو ُيْعِجَز

َ
ْن َيْسِبَقِن أ

َ
َبِن أ َبِن َو َيُظّنُ َمْن َحاَر َفَقْد َحاَر

ِخَرة. مستدرك الوسائل، ج9، ص106
ْ
اآل

ُه اهّلُل    
َ
 َخَذل

َّ
 ُنْصَرِتِه ِإال

َ
َخاُه َو ُهَو َيْقِدُر َعیل

َ
 أ

ُ
ُذل : َما ِمْن ُمْؤِمٍن َيْ

َ
ِب َعْبِد اهّلِل؟ع؟ َقال

َ
َعْن أ

ِخَرة. مستدرك الوسائل، ج9، ص106
ْ
ْنَيا َو اآل يِف الّدُ

ِكِن     َسـا َ الْ ـّبِ  ِبُ ْيُكـْم 
َ
َعل َو  ْصَحاِبـِه: 

َ
أ  

َ
ِإیل ِتِه 

َ
ِرَسـال يِف   

َ
َقـال ـُه  ّنَ

َ
أ اهّلِل؟ع؟  َعْبـِد  ِب 

َ
أ َعـْن 

ـُه َحاِقـٌر َماِقٌت 
َ
 َعـْن ِديـِن اهّلِل َو اهّلُل ل

َّ
ـْم َفَقـْد َزل هْيِ

َ
ـَر َعل َرُهـْم َو َتَكّبَ

َ
ـُه َمـْن َحّق ْسـِلِمَن َفِإّنَ ُ الْ

ـَر 
َ
ّنَ َمـْن َحّق

َ
ُمـوا أ

َ
ْسـِلِمَن َو اْعل ُ ِكِن الْ َسـا َ ـّبِ الْ ّبِ ِبُ ِن َر َمـَر

َ
 اهّلِل؟ص؟ أ

ُ
ُبوَنـا َرُسـول

َ
 أ

َ
َو َقـال

ـُه 
َ
ـاُس َو اهّلُل ل ُقَتـُه الّنَ ْحَقـَرَة َحـّیَ َيْ َ ْقـَت ِمْنـُه َو الْ َ

ْ
ْيـِه ال

َ
ـیَق اهّلُل َعل

ْ
ل
َ
ْسـِلِمَن أ ُ  ِمـَن الْ

ً
َحـدا

َ
أ

... مستدرك الوسائل، ج9، ص106
ً
َشّدُ َمْقتا

َ
أ
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َميِع اهلُل     ْ جَيْ
َ
 مل
ً
يُه َميِن اْحَتَقيَر ُمْؤِمنيا يُروا ُضَعَفياَء ِإْخَواِنُکيْم َفِإّنَ ّقِ َ

ُ
 حت

َ
: ال

َ
يُه َقيال ّنَ

َ
َرُسيوِل اهلِل؟ص؟ أ

ْن َيُتوب. الوسائل، ج9، ص106
َ
 أ
َّ
ِة ِإال ّنَ َ

ْ
َما يِف اجل َبْيهَنُ

 ِمْن    
َّ

َوَجل  اهلُل َعّزَ
َ
ْن َيْفُرغ

َ
 أ

َ
ِقَياَمِة يِف ِطیَنِة َخَباٍل ِإیل

ْ
ْوَقَفُه اهلُل َيْوَم ال

َ
 أ
ً
َنا َوِلّيا

َ
 ل
َّ

َذل
َ
َعْنُه؟ع؟: َمْن أ

. مستدرك الوسائل، ج9، ص106 ْهِل َجَهّمَ
َ
 َصِدیُد أ

َ
ُه َو َما ِطیَنُة َخَباٍل َفَقال

َ
 ل
َ

ِئِق َفِقیل
َ

ال َ ِحَساِب اخلْ

ُع يِف    
َ
ْم ُيَشيّف  ِمهْنُ

َ
ُجل ؟ع؟ َفِإّنَ الّرَ ٍ

ُفوا ِبُفَقَراِء ِشيیَعِة َعيِلّ  َتْسيَتّخِ
َ
: ال

َ
يِب َعْبِد اهلِل؟ع؟ َقال

َ
َعْن أ

کبیرتان(. مستدرك الوسائل، ج9، ص106 ِبيَعَة َو ُمَضر )عشیرتان  ِمْثِل َر

شواهد وقصص

المام امیر املؤمني؟ع؟ و الضعفاء  
، فجاء األشعث بن  عن األصبغ بن نباتة قال: بينما عيل؟ع؟ خيطب يوم اجلمعة عیل املنبر

قیس یتخطی رقاب الناس.

فقال: یا أمیر املؤمنني حالت احلمراء )الفرس و الروم( بين و بني وجهك.

یاسير و  فقال عيل؟ع؟: من یعذرين من هذه الّضیاطرة )عظماء و لکن فقراء کسيلمان و

ذي فلق احلّبة و برأ الّنسمة لیضربّنکم 
ّ
کون من اجلاهلني و ال ابوذر(... ما کنت ألطردهم فأ

عيیل الّديين عيودا کميا ضربتموهيم علیيه بدءا. و يف عبارة اخري: اطرد قوما غدوا أول الهنار 

کون من الظاملني. یطلبون رزق اهلل و آخر الهنار ذکروا اهلل فأطردهم فأ

قيال مغیيرة الضيّي: کان عييّل؟ع؟ أمیيل إیل امليوايل و ألطيف هبم و کان عمر أشيّد تباعدا 

ج20، ص284 مهنم. شرح هنج البالغة البن أيب احلدید، 

ال يأنف من جمالسة الفقراء حت املجذومي!  
عين أيب عبيد اهلل؟ع؟: قيال: ميّر عييّل بين احلسيني صليوات اهلل علهيميا عيیل املجذمني و هو 

راکب محاره و هم یتغّدون.

فدعوه إیل الغداء، فقال: أما لو ال أيّن صامئ لفعلت.

فلّما صار إیل منزله أمر بطعام فصنع مّث دعاهم فتغّدوا عنده وتغدی معهم. کايف، ج2، ص123
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االمام احلسني؟ع؟ و الفقراء  
كلون كسـرا من اخلبز  ذات يوم مّراالمام احلسـن؟ع؟ مبسـاكن جالسـن عیل التراب وهم يأ
فسـلم علهيم فردوا؟ع؟ و دعوه إیل طعامم معهم. فجلس معهم عیل االرض وقال: لوال أنه 

كلت معكم. صدقة ال
مث قال: قوموا إیل منزيل.

فلمـا جـاءوا مـع االمـام؟ع؟ ایل بيتـه أطمعهـم وكسـاهم، وعنـد خروجهم مـن بيته أمر هلم 
بإعطاء الدراهم.

هبم السرور. حبار االنوار، ج44، ص191 ق السامي ادخل يف قلو
ُ
و هبذا اخُلل

االمام احلسني ؟ع؟ هكذا ُينِفق ...  
يد أن يسأله حاجة، فقال له: جاءه رجل من األنصار ير

كتـب[ إيّل حاجتـك يف رقعـة،   يـا أخـا األنصـار: ُصـن وجهـك عـن ذل املسـألة و ارفـع ]ا
فإين آت فهيا ما يسرك إن شاء اهّلل. فكتب إليه أن لفالن عيل مخسمائة دينار ،و قد ألح 
يب فكلمه أن ينتظرين ایل ميسـرة، فلما قرأ الرقعة أبو عبد اهّلل ؟ع؟ دخل ایل منزله و أخرج 

صرة فهيا ألف دينار.
وقال له: هذه الف دينار مهنا مخسمائة لقضاء دينك، و البايق تستعن هبا عیل دهرك، 
و ال ترفع حاجتك إال إیل ثالثة: إیل ذي دين او مروءة أو حسـب، فأما ذو الدين فيصون 
دينـه، و أمـا ذو املـروءة فإنـه يسـتحي ملروءتـه، و أمـا ذو احلسـب فيعلـم أنـك مل تكرم وجهك 
أن تبذلـه يف حاجتـك، فهـو يصـون وجهـك أن يـردك بغيـر قضـاء حاجتـك. حبار األنوار : ج 78 

ح 12 ص 118 
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  ُ ُٱللَّ َهٰٓـُؤَلٓءِ َمنَّ ٱللَّ
َ
َُقولُـوٓاْ أ َهٰٓـُؤَلٓءِ َمنَّ َوَكَذٰلِـَك َفَتنَّـا َبۡعَضُهـم بَِبۡعٖض ّلِ
َ
َُقولُـوٓاْ أ َوَكَذٰلِـَك َفَتنَّـا َبۡعَضُهـم بَِبۡعٖض ّلِ

ٰـِكرِيَن ٥٣٥٣ ِإَوَذا  ِإَوَذا  ۡعلََم بِٱلشَّ
َ
ٰـِكرِيَن  بِأ ۡعلََم بِٱلشَّ
َ
ُ بِأ ُٱللَّ لَۡيَس ٱللَّ

َ
لَۡيَس َعلَۡيِهـم ّمِۢن بَۡينَِنـاۗٓ أ
َ
َعلَۡيِهـم ّمِۢن بَۡينَِنـاۗٓ أ

ِيَن يُۡؤِمُنوَن بِـَٔـاَيٰتَِنا َفُقۡل َسـَلٌٰم َعلَۡيُكۡمۖ َكَتَب  ِيَن يُۡؤِمُنوَن بِـَٔـاَيٰتَِنا َفُقۡل َسـَلٌٰم َعلَۡيُكۡمۖ َكَتَب َجآَءَك ٱلَّ َجآَءَك ٱلَّ
ُهۥ َمۡن َعِمَل ِمنُكۡم ُسـوَٓءۢا  نَـّ

َ
ٰ َنۡفِسـهِ ٱلرَّۡحََة أ ُهۥ َمۡن َعِمَل ِمنُكۡم ُسـوَٓءۢا َربُُّكـۡم َعَ نَـّ
َ
ٰ َنۡفِسـهِ ٱلرَّۡحََة أ َربُُّكـۡم َعَ

نَُّهۥ َغُفورٞ رَِّحيٞم ٥٤٥٤  
َ
ۡصلََح فَأ

َ
نَُّهۥ َغُفورٞ رَِّحيٞم ِبََهٰلَـةٖ ُثمَّ تَاَب ِمۢن َبۡعـِدهِۦ َوأ

َ
ۡصلََح فَأ

َ
ِبََهٰلَـةٖ ُثمَّ تَاَب ِمۢن َبۡعـِدهِۦ َوأ

ُل ٱٓأۡلَيِٰت َولِتَۡستَبنَِي َسبِيُل ٱلُۡمۡجرِِمنَي ٥٥٥٥ قُۡل  قُۡل  ُل ٱٓأۡلَيِٰت َولِتَۡستَبنَِي َسبِيُل ٱلُۡمۡجرِِمنَي َوَكَذٰلَِك ُنَفّصِ َوَكَذٰلَِك ُنَفّصِ
 ٓ ٓ ۚ قُل لَّ ِۚ قُل لَّ ِٱللَّ ِيـَن تَۡدُعوَن ِمـن ُدوِن ٱللَّ ۡعُبـَد ٱلَّ

َ
ۡن أ

َ
ِيـَن تَۡدُعوَن ِمـن ُدوِن إِّنِ نُِهيـُت أ ۡعُبـَد ٱلَّ

َ
ۡن أ

َ
إِّنِ نُِهيـُت أ

نَا۠ ِمَن ٱلُۡمۡهَتِديَن ٥٦٥٦  
َ
ۡهَوآَءُكۡم قَۡد َضلَۡلُت إِٗذا َوَمـآ أ

َ
تَّبِـُع أ

َ
نَا۠ ِمَن ٱلُۡمۡهَتِديَن أ

َ
ۡهَوآَءُكۡم قَۡد َضلَۡلُت إِٗذا َوَمـآ أ

َ
تَّبِـُع أ

َ
أ

ۡبُتـم بِـهِۦۚ َمـا ِعنـِدي َمـا  ّبِ َوَكذَّ ٰ بَّيَِنـةٖ ّمِـن رَّ ۡبُتـم بِـهِۦۚ َمـا ِعنـِدي َمـا قُـۡل إِّنِ َعَ ّبِ َوَكذَّ ٰ بَّيَِنـةٖ ّمِـن رَّ قُـۡل إِّنِ َعَ
ۖ وَُهَو  ۖ وَُهَو َيُقـصُّ ٱۡلَـقَّ ِۖ ۖ َيُقـصُّ ٱۡلَـقَّ ِلِلَّ تَۡسـَتۡعِجلُوَن بِـهِۦٓۚ تَۡسـَتۡعِجلُوَن بِـهِۦٓۚ إِِن ٱۡلُۡكـُم إِلَّ إِِن ٱۡلُۡكـُم إِلَّ لِلَّ
نَّ ِعنِدي َما تَۡسـَتۡعِجلُوَن بِهِۦ 

َ
ۡو أ َـّ نَّ ِعنِدي َما تَۡسـَتۡعِجلُوَن بِهِۦ قُل ل
َ
ۡو أ َـّ َخـۡرُ ٱۡلَفِٰصلنَِي َخـۡرُ ٱۡلَفِٰصلنَِي ٥٧٥٧  قُل ل

ٰلِِمنَي ٥٨٥٨   ۡعلَـُم بِٱلظَّ
َ
ٰلِِمنَي  أ ۡعلَـُم بِٱلظَّ
َ
ُ أ َُوٱللَّ ۡمـُر بَۡيِن َوَبۡيَنُكـۡمۗ َوٱللَّ

َ
ۡمـُر بَۡيِن َوَبۡيَنُكـۡمۗ لَُقـِيَ ٱۡل
َ
لَُقـِيَ ٱۡل

۞وَِعنـَدهُۥ َمَفاتُِح ٱۡلَغۡيـِب َل َيۡعلَُمَهآ إِلَّ ُهـَوۚ َوَيۡعلَُم َما ِف ۞وَِعنـَدهُۥ َمَفاتُِح ٱۡلَغۡيـِب َل َيۡعلَُمَهآ إِلَّ ُهـَوۚ َوَيۡعلَُم َما ِف 
ِ َوٱۡلَۡحرِۚ َوَما تَۡسـُقُط ِمن َوَرقَـٍة إِلَّ َيۡعلَُمَها َوَل َحبَّةٖ ِف  ِ َوٱۡلَۡحرِۚ َوَما تَۡسـُقُط ِمن َوَرقَـٍة إِلَّ َيۡعلَُمَها َوَل َحبَّةٖ ِف ٱلَۡبّ ٱلَۡبّ
بنِٖي ٥٩٥٩   ۡرِض َوَل َرۡطٖب َوَل يَابٍِس إِلَّ ِف كَِتٰٖب مُّ

َ
بنِٖي ُظلَُمِٰت ٱۡل ۡرِض َوَل َرۡطٖب َوَل يَابٍِس إِلَّ ِف كَِتٰٖب مُّ
َ
ُظلَُمِٰت ٱۡل

شعاُر اخلوارج »ال حکم إال هَّلل« شعاُر اخلوارج »ال حکم إال هَّلل« 5757

يين و يف عيامل األحيکام و  < واضيح، أي أّن کل أمير يف عيامل اخلليق و التکو ه�
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یع بييد اهلل و بنياء عيیل ذليك إذا کان لرسيول اهلل؟ص؟ أن یقيوم مبهّمية فذليك أیضيا بأمير  التشير
من اهلل.

فيإذا أحیيا املسيیح؟ع؟ میتيا _ مثيال _ فهيو بيإذن اهلل و کذليك کل منصيب _ مبيا يف ذليك 
ا هو بأمر اهلل تعایل. القیادة اإلهلیة و التحکمي و القضاء _ إذا أوکل إیل أحد، فإنّ

م: 
ُ

یک
َ
َعل ٌم 

َٰ
َسل ابتلینيا.  ا:  َفَتّنَ

بغفلية،  ٖة: 
َ
ل

ٰ
َه ِبَ سيالم.  يف  أنيمت 

العاقيل  يرتکبيه  ال  السيوء  فيإن 

 
ُ

َسِبیل ِلَتسَتِبَي  جهيل.  عين  إال 

هبيا  یظهير  أن  ألجيل  ٱمُلجِرِمَي: 

طرييق املجرميني فیمتيازوا هبا عن 

 : ٱحَلّقَ َيُقّصُ  املسيلمني.  مجاعية 

يبيني القصيص احليق هلدایتکيم. 

بيني  یفصيل  اليذي  ِصِلَي: 
ٰ

ٱلَف

القاضيني.  أو  الباطيل  و  احليق 

بيأن  األمير  لفيرغ مين  مُر: 
َ
ُقِضَ ٱأل

َ
ل

ماِت 
ُ
أهلککم فاستریح منکم. ُظل

کيىّن  و  بطوهنيا،  امليراد  و  ْرض: 
َ ْ
األ

بالظلمية عين البطين ألنه ال یدرك 

ما فیه کما ال یدرك ما يف الظلمة. 

َرطٖب: ميا بييق حیيا مين النطفية. 

َياِبٍس: ما تالیش من النطفة.
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حرب صفي  
مسوا باخلوراج: ألهنم خرجوا عن الدين وعیل امامهم أمیر املؤمنني عيل بن أيب طالب؟ع؟.
املارقة مساهم هبذا االسيم _ رسيول اهلل؟ص؟ حیث قال؟ص؟ )اهنم ميرقون من االسيالم کما 
کثيني. والقاسيطني.  مييرق السيهم مين الرمیية( وقوليه؟ص؟ لعييل؟ع؟ یيا عييل. )انيك سيتقاتل النا

واملارقني( وهم _ اخلوارج _ .
. قيال مسعيت تيمي بن جيذمی یقول: مليا أصبحنا مين لیلة  ذکير نصير بين مزاحيم عين جابير
يير نظرنيا فياذا أشيباه الرایيات أميام صيف أهيل الشيام وسيط الفیليق مين حیيال )مقابيل(  اهلر
یة، فلما أسفرنا )انکشف( فاذا هي املصاحف قد ربطت عیل أطراف الرماح و استقبلوا  معاو
 مبائة مصحف و وضعوا يف کل جمنبة مأيت مصحف وکان مجیعها خسمائة مصحف مث 

ً
علیا

یح اجلذامي حیيال املیمنة وقام ورقاء بن  قيام الطفیيل بين أدهيم حیيال عیل؟ع؟ وقام أبو شير
معمر حیال املیسرة مث نادوا یامعشر العرب اهلل اهلل يف نسائکم وبناتکم َفن للروم واألتراك 
 إذا ميمّتُ اهلل اهلل يف دینکيم هيذا کتياب اهلل بيننيا وبينکيم فقيال عييل؟ع؟: 

ً
وأهيل فيارس غيدا

یدون فاحکم بيننا وبيهنم انك انت احلکمي احلق املبني. اللهم انك تعلم اهنم ما لکتاب ير
کمة  قال فاختلف أصحاب عيل؟ع؟ يف الرأي، فطائفة قالت القتال وطائفة قالت املحا
ایل الکتياب وال حييل لنيا احليرب وقيد دعینيا ایل حکيم الکتياب: فعنيد ذليك بطليت احليرب 

ووضعت اوزارها.
یيد بين حصيني الطيايئ واألشيعث بين قیيس  و حضير عنيد عييل؟ع؟ مسيعر بين فدکيي وز
الکنيدي فقاليوا ليه أجيب القيوم إیل کتياب اهلل فقيال أمیير املؤمنيني؟ع؟ وحيکيم واهلل اهنيم ميا 
رفعيوا املصاحيف إال خدیعية ومکیيدة حيني علوتوهيم فأجابيه خاليد بين معمير السيدويس 

کفینا مؤنته. : یا أمیر املؤمنني احب األمور الینا ما  قائالً
واجتمع حول عيل؟ع؟ عشرون ألف رجل ینادون یا عيل اجب ایل کتاب اهلل اذا دعیت 
إال دفعناك برمتك ایل القوم أو نفعل بك ما فعلنا بعثمان، فقال؟ع؟ فاحفظوا عن مقاليت  و
فاين آمرکم بالقتال فان تعصوين فافعلوا ما بدأ لکم، قالوا فابعث إیل األشتر لیأتیك، فبعث 
یيد بين هياين السيبعي یدعيوه. فقيال األشيتر قيد رجيوت أن یفتيح اهلل ال تعجلين، وشيّدد  يز
ید ُعد إلیه وقل  مالك يف القتال فقالوا شدد علیه يف الرجوع و إال واهلل اعتزلناك، قال یا يز
ليه اقبيل الینيا، فياّن الفتنية قيد وقّعيت فاقبيل األشيتر علهييم وهيو یقيول ألهل العيراق: یا أهل 
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.
ً
الذل والوهن، أحني علومت القوم واعلموا انکم قاهرون رفعوا لکم املصاحف خدیعة ومکرا

 . فقاليوا قاتلناهيم يف اهلل فقيال ماليك: امهليوين سياعة احسسيت بالفتح وایقنيت بالظفر
قالوا ال. قال: امهلوين عدوة )خطوة( فريس قالوا: انا لسنا نطیعك وال لصاحبك وحنن نری 
املصاحيف عيیل رؤوس الرمياح تدعيي الهيا. فقيال ُخدعمت واهلل فاخَندعمت ودعیمت ایل وضع 

احلرب فأجبمت...
فقال مجاعة من بکر بن وائل یا أمیر املؤمنني؟ع؟ إن أجبت القوم أجبنا و إن أبيت أبينا 
یة وعمرو بن العاص وابن أيب معیط  فقيال: حنين احيق مين أجياب ایل کتاب اهلل واّن معاو
وحبیيب بين مسيلمة وابين أيب سيرح والضحياك بن قیس لیسيوا بأصحاب ديين وقرآن و أنا 

أعرف هبم منکم قد صحبهتم أطفاالً ورجاالً فهم شر أطفال ورجال.
کلتنا  قال: وتداعی الناس عیل عيل؟ص؟ وکثر الصیاح، فال نسمع إال النداء من أصحابه أ

احلرب وُقتلت الرجال اال نفر یسیر ینادون نقاتل القوم عیل ما قاتلناهم علیه باألمس.
وجاء األشعث بن قیس ایل عيل؟ع؟ وقال: یا أمیر املؤمنني؟ع؟ ما أری الناس اال وقد رضوا 
ید؟  یة و اسأله ما ير ان جيیبوا القوم ایل ما دعوهم الیه من حکم القرآن فان شئت اذهب ملعاو

یة ألي يشء رفعمت هذه املصاحف؟ فقال؟ع؟ اذهب إن شئت. فأتاه فسأله فقال: یا معاو
قيال: لنرجيع حنين وأنيمت ایل ميا أمير اهلل يف کتابيه فابعثيوا منکيم رجيالً ترضيون به ونبعث 

، مث نأخذ علهيما أن یعمال مبا يف کتاب اهلل وال یعدوانه مث نتبع ما اتفقا علیه. منا رجالً
فقال األشعث هذا هو احلق!

ييق ایل أصحابيه وقيال النياس قيد رضینيا حبکيم القرآن و قال أهل الشيام  مث رجيع کل فر
فأنيا قيد رضینيا واخترنيا عميرو بن العاص وقال األشيعث والُقيّرآء _ الذين صاروا خوارج فیما 

بعد _ فانا قد رضینا واخترنا أبا مویس االشعري.
فقيال هليم عييل؟ع؟: اين ال أریض بيأيب ميویس وال أری أن أولیيه و اين أخاف أن خيدعکم 
 لیيس مين اهلل يف يشء اذا کان ليه يف أمير هيوی، فقيال األشيعث واهلل ألن حيمكا 

ً
فياّن عميروا

ببعض ما َنکَره )یعن ال نسمح له بأن حيکم کیف شاء(.
فقال؟ع؟ قد أبيمت إال أبا مویس؟ قالوا نعم. قال فاصنعوا ما أردمت...

 
ً
وجياء االشيعث بالصحیفية )احلکيم اليذي عقيدوه بيهنميا( یقرؤهيا عيیل النياس فرحيا
.. ایل ان قيال عيروة ابين أدیية أحتمكيون يف ديين اهلل وأميره وهنیيه الرجيال؟ ال حکيم 

ً
مسيرورا
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إال هلل، فيکان أول مين قاهليا وحکيم هبيا وشيّد بسيیفه عیل األشيعث فضم فرسيه مين الضربة 
فوقعت يف عجز الفرس وجنا األشعث.

وصياح مجاعية احلکيم هلل یيا عييل ال ليك ال نيریض بيأن حتکيم الرجيال يف ديين اهلل، أّن 
یية وأصحابيه ان یقتليوا أو یدخليوا يف حمكنا علهيم وقد کانت  اهلل قيد اميیض حمكيه يف معو
إال  منازعة حني رضینا باحلمكني فرجعنا وتبنا فارجع انت یا عيل کما رجعنا وتب إیل اهلل و

برئنا منك!
فقال؟ع؟ وحيکم أبعد الرضا واملیثاق والعهد نرجع أولیس اهلل تعایل قال: )اوفوا بالعهود( 
��ْ

�
ک ْ��

�
ل �ع� ه�

��لل�� �� ���
ْ
ل ع� � ْ��ح�

��� ��و� ه� �� �� ْ�ك�
���� ْع�� � ��� ���� م� ْ ��

اأ�
ْ
����ل ��� ��� ْ�� ا����

�
ل ْ��و� ����ْ اه� ��ع� ��� ��إ� ه�

��لل�� ْه�� ع� ������
ْو���
أ�
� وقال: >و�

< فيأب االميام؟ع؟ أن يرجيع وأبيت اخليوارج اال تضلیل التحکمي  ����
�
ل ع� ْ�� ����� �م� ��

�
ْعل � ��� ه�

��لل�� ���� �ً���إ� �� ���
�
ك

والطعن فیه وبرأت من عيل؟ع؟ وبریء مهنم وهکذا خرجوا من حزب امیراملؤمنني؟ع؟.

وقعة النروان  
کانت وقعة الهنروان ثالثة الوقایع يف خالفة عيل أمیر املؤمنني؟ع؟ بعد وقعة اجلمل وصفني 
یخ فجر اإلسالم والصدر األول کانت تلك الوقعة بني عيل أمیر املؤمنني؟ع؟  هلا أمهیهتا يف تار

وبني طائفة یقال هلم اخلوارج أو املارقة أو الشراة.
یيخ: وميا أفليت مين _ اخليوارج _ يف ذليك الیيوم اال تسيعة أنفيار، هيرب  بياب التار قيال أر
هبيا  هبيا نسيلهما وهيرب رجيالن ایل بيالد عميان و رجيالن ایل خراسيان وأرض سجسيتان و
ييرة. مبوضيع  نسيلهما وهيرب رجيالن إیل الیمين وفهييا نسيلهما ورجيالن صيارا ایل بيالد اجلز
یيت( وصيار اآلخير مهنيم إیل تيل  یيب تکر یيخ )قر یعيرف بالسين )بليد عيیل الدجلية( والبواز

کثیرة يف ذلك الیوم. موزن. قال: املؤرخون وحصل أصحاب عيل؟ع؟ عیل غنامئ 

خصائصهم  
وهذه اخلصائص وردت يف خمتلف الکتب اإلسالمیة ومهنا هنج البالغة، وهي عیل ما یيل:

_ التنسك دون اإلميان؛
_ نزعة التزهد؛

یة وأحکام الدين؛ _ املعرفة غیر الصحیحة للسنة النبو
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_ الفهيم اخلاطيئ للقيرآن الکيرمی ومين مث تطبیقه غیر الصحیح لآلیات حسيب مطالهبم، 
مع البساطة والسطحیة؛

_ الغرور واألنانیة وتکفیر وتضلیل املسلمني عامة ما عدا أنفسهم؛
_ املیل إیل اجلدل واملناظرة واالحتجاج الضعیف؛

_ اللجاجة والتعصب والتشدد والتطرف يف اآلراء والعقائد؛
_ فضیلية اجلهياد ميع أهيل القبلية وسيي وقتيل نسياهئم وأطفاهليم والتسيامح ميع أهيل 

الذمة واملشرکني؛
_ بغض اإلمام عيل؟ع؟ وعدائه حی بعد استشهاده.

الروايات

عن أيب الیسر األنصاري عن ابيه قال دخلت عیل أم املؤمنني عایشة فقالت: من قتل    

اخليوارج؟ قليت قتلهيم عييل؟ع؟. قاليت ميا مينعين اليذي يف نفييس عيیل عييل؟ع؟ ان أقيول 

احلق مسعت رسول اهلل؟ص؟ یقول: یقتلهم خیر اميت من بعدي ومسعته یقول عيل مع احلق 

واحلق مع عيل؟ع؟. حبار األنوار، ج33، ص353

م مَيُرقوَن ِمَن الّدين     يت أشباُه هذا َيقَرأوَن الُقرآَن ال جُياِوُز َتراِقهَيُ ّمَ
ُ
 اهلِل؟ص؟: َيکوُن يف ا

ُ
رسول

 .
ُ

ّجيال يم الّدَ هِتِ
يُرَج يف َبِقّيَ  َقيْرٌن، حيّی خَيْ

َ
ميا ُقِطيَع َقيْرٌن َنَشيأ

َّ
يِة ُکل ِمّيَ کميا مَييُرُق الَسيْهُم ِميَن الّرَ

کنز العّمال: 31611

ُه: َمن    
َ
 ل
َ

ُکم. فقیل ُکم َمن َغّرَ قد َضّرَ
َ
ُکم! ل

َ
؟ع؟ _ و َقد َمّرَ بَقْتیل اخَلوارِج _ : ُبْؤسا ل اإلماُم عيّلٌ

م باألمايّنِ  هْتُ وِء، َغّرَ  و األْنُفُس األّماَرُة بالّسُ
ُّ

یطاُن امُلِضل
َ
: الّش

َ
ُهم یا أمیَر املؤمننَي؟ فقال َغّرَ

. هنج البالغة: احلمكة 323 ، فاْقَتَحَمْت هِبم الّناَر م اإلْظهاَر م، ِبامَلعاص و َوَعَدهْتُ ُ و َفَسَحْت لَ

    
َ

ذي أباَدُهم و أراَحنا ِمهُنم، فقال
ّ
: احَلمُد هلِل ال

ٌ
 رُجل

َ
ُهم ]اخلوارَج[ قال

َ
ا َقَتل ّ

َ
عن قتادة: مل

ساُء َبعُد  ُه الّنِ
ْ
ِمل ْ

َ
 حت

َ
جال مل ن يف أْصالِب الّرِ َ ذي َنْفيس ِبَيِدِه، أّنَ ِمهُنم ملَ

ّ
؟ع؟: َکاّل و ال عيّلٌ

ّصاصا َجّراِديَن. کنز العّمال: 31542
ُ
َيکوَنّنَ آِخُرُهم ل

َ
و ل
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شواهد وقصص

من جرائ اخلوارج  
 فقتليوا 

ً
 ونصرانیيا

ً
یقهيم مسيلما اخليوارج عندميا ترکيوا الکوفية و قصيدوا هنيروان أصابيوا يف طر

املسلم ألنه عندهم کافر واستوصوا بالنصراين وقالوا احفظوا ذمته بينکم و وثب رجل مهنم 
 ،
ً
عيیل رطبية کانيت قيد سيقطت من خنلة فأخذها ووضعها يف فیيه فصاحوا به فلفظها تورعا

ير فضربه فقتله غضبوا علیه وقالوا له هذا فساد يف األرض وانکروا  وعرض لرجل مهنم خنز
!! ير قتل اخلنز

وایضيا جياء ألمیير املؤمنيني؟ع؟ کتياب مين قرظية بين کعيب األنصياري وکان أحيد عماليه 
خيبيره بيأّن خیيالً ميّرت مين ِقَبيل الکوفية متوجهية وأن رجيالً مين دهاقني أسيفل الفرات کان 
هناك وقد مروا به فقالوا له أمسلم أنت؟ قال احلمد هلل، فقالوا له ما تقول يف عيل؟ع؟ قال: 
أقيول أنيه أمیير املؤمنيني وسيید البشير ووص رسيول اهلل؟ص؟ فقاليوا ليه کفيرت یيا عيدو اهلل مث 

محلت علیه عصابة مهنم فقطعوه بأسیافهم!!
وایضيا لقهييم عبيداهلل بين خبياب يف عنقه مصحف عیل محار ومعيه امرأته وهي حامل، 
فقالوا له اّن هذا الذي يف عنقك لیأمرنا بقتلك! فقال هلم ما أحیاه القرآن فأحیوه وما أماته 
فأمیتيوه، فقاليوا ليه حدثنيا عين أبييك؟ قيال مسعيت أيب یقيول قيال: رسيول اهلل؟ص؟ »سيتکون 
 فکين عبيداهلل 

ً
یصبيح کافيرا  و

ً
بعيدي فتنية مييوت قليب الرجيل کميا مييوت بدنيه ميييس مؤمنيا

، قالوا مفا تقول 
ً
املقتول وال تکون القاتل«، قالوا مفا تقول يف أيب بکر وعمر فأثىن علهيما خیرا

 قالوا مفا تقول يف 
ً
يف عيل؟ع؟ بعد التحکمي ويف عثمان يف السنني الست األخیرة فأثىن خیرا

 عن دینه وأنفذ بصیرة. فقالوا له 
ً
 أعلم باهلل منکم وأشد توقیا

ً
التحکمي واحلکومة قال اّن علیا

انك لست مبّتبع اهلدی! انا تتبع الرجال عیل امياهنم، مث قربوه إیل شاطیء الهنر فأضجعوه 
وذحبيوه، وجياؤا ایل زوجتيه، وکانيت حبيیل فشيقوا بطهنيا واسيتخرجوا جنیهنا فذحبيوه. نفحات 

الوالیة، ج2، ص238
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کلبا بدعائه؟ع؟   الرجل الذي ُمِسخ 
کان جالسيا يف املسيجد،  أّن أمیير املؤمنيني علّييا؟ع؟  السيّيد اليريض يف اخلصائيص: روي 
کان أحدمهيا مين اخليوارج، فتوّجيه احلکيم عيیل  إلیيه و  إذ دخيل علیيه رجيالن فاختصميا 
ّية و ال  اخلارجيّي، فحکيم علیيه أمیير املؤمنيني؟ع؟ فقيال ليه اخلارجّي: و اهلل ما حمكت بالسيو

عدلت يف القضّية و ما قضّيتك عند اهلل مبرضّية.
کلبا أسود. فقال له أمیر املؤمنني؟ع؟ و أومأ )بيده( إلیه: اخسأ عدّو اهلل، فاستحال 

: فيو اهلل لقيد رأینيا ثیابيه تطايير عنيه يف اهليواء و جعيل يبصبيص ألمیير  فقيال مين حضير
ّق له فلحظ السماء و حّرك  املؤمنني و دمعت عیناه يف وجهه و رأینا أمیر املؤمنني؟ع؟ و قد ر
شيفتیه بيکالم مل نسيمعه فيو اهلل لقيد رأینياه و قيد عياد إیل حيال اإلنسيانّية و تراجعيت ثیابيه 
من اهلواء حی سقطت عیل کتفیه، فرأیناه و قد خرج من املسجد و إّن رجلیه لتضطربان. 

ج1، ص310  ، مدینة معاجز األمئة اإلثن عشر

من أشعار السید احلمیري ف شأن اخلوارج  
اجلمیلخيييييييييوارج فيييييارقيييييوه بييييهنييييروان احلسن  حتکیمه  عييیل 
وصييمييوا فييعييمييوا  حتکیمه  جييبييرئييیييلعييیل  فيييم  يف  اهلل  کيييتييياب 
بييييغييييوا عييلييیييه ممييیييلمفييييالييييوا جيييانيييبيييا و إیل  هييينييياك  مييييالييييوا  مفييييا 
عيييمييياة یييعييمييهييون بييييال دلييیييلفييتيياه الييقييوم يف ظييلييم حييیييارى
يييييوم عید کييياليييسيييوامئ  تيينييحيير بييياليييغيييداة وبييياألصيييیيييلفييضييلييوا 
األصیلکييييأن الييطييیيير حيييوهليييم نييصييارى صلبان  حييول  عکوفا 
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ِۡل َوَيۡعلَُم َما َجرَۡحُتم بِٱلََّهارِ ُثمَّ َيۡبَعُثُكۡم  ِي َيَتوَفَّىُٰكم بِٱلَّ ِۡل َوَيۡعلَُم َما َجرَۡحُتم بِٱلََّهارِ ُثمَّ َيۡبَعُثُكۡم وَُهَو ٱلَّ ِي َيَتوَفَّىُٰكم بِٱلَّ وَُهَو ٱلَّ
ۖ ُثمَّ إَِلۡهِ َمرِۡجُعُكۡم ُثمَّ يُنَّبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم  َسّيٗ َجٞل مُّ

َ
ۖ ُثمَّ إَِلۡهِ َمرِۡجُعُكۡم ُثمَّ يُنَّبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم فِيهِ ِلُۡقَضٰٓ أ َسّيٗ َجٞل مُّ
َ
فِيهِ ِلُۡقَضٰٓ أ

 ٰٓ ِۦۖ َوُيرِۡسُل َعلَۡيُكۡم َحَفَظًة َحيَّ ٰٓ وَُهَو ٱۡلَقاهُِر فَۡوَق ِعَبادِه ِۦۖ َوُيرِۡسُل َعلَۡيُكۡم َحَفَظًة َحيَّ َتۡعَملُوَن َتۡعَملُوَن ٦٠٦٠  وَُهَو ٱۡلَقاهُِر فَۡوَق ِعَبادِه
ۡتُه رُُسلَُنا وَُهۡم َل ُيَفّرُِطوَن ٦١٦١  ُثمَّ ُردُّٓواْ ُثمَّ ُردُّٓواْ  َحَدُكُم ٱلَۡموُۡت تَوَفَّ

َ
ۡتُه رُُسلَُنا وَُهۡم َل ُيَفّرُِطوَن إِذَا َجآءَ أ َحَدُكُم ٱلَۡموُۡت تَوَفَّ
َ
إِذَا َجآءَ أ

ُع ٱۡلَحِٰسـبَِن ٦٢٦٢   ۡسَ
َ
َل َلُ ٱۡلُۡكُم وَُهَو أ

َ
ۚ أ ُع ٱۡلَحِٰسـبَِن  َمۡولَىُٰهـُم ٱۡلَـّقِ ۡسَ

َ
َل َلُ ٱۡلُۡكُم وَُهَو أ

َ
ۚ أ ِ َمۡولَىُٰهـُم ٱۡلَـّقِ ِٱللَّ إَِل إَِل ٱللَّ

ِ وَٱۡلَۡحرِ تَۡدُعونَـُهۥ تََضُّٗع  يُكم ّمِن ُظلَُمٰـِت ٱلۡـَبّ ِ وَٱۡلَۡحرِ تَۡدُعونَـُهۥ تََضُّٗع قُـۡل َمـن ُيَنّجِ يُكم ّمِن ُظلَُمٰـِت ٱلۡـَبّ قُـۡل َمـن ُيَنّجِ
ٰـِكرِيَن ٦٣٦٣ قُِل  قُِل  جنَىَٰنا ِمـۡن َهٰـِذهِۦ َلَُكوَننَّ ِمَن ٱلشَّ

َ
ٰـِكرِيَن وَُخۡفَيـٗة لَّئِـۡن أ جنَىَٰنا ِمـۡن َهٰـِذهِۦ َلَُكوَننَّ ِمَن ٱلشَّ
َ
وَُخۡفَيـٗة لَّئِـۡن أ

نُتۡم تُۡرُِكـوَن ٦٤٦٤ قُۡل  قُۡل 
َ
ِ َكرٖۡب ُثـمَّ أ

يُكـم ّمِۡنَهـا َوِمـن ُكّ نُتۡم تُۡرُِكـوَن  ُيَنّجِ
َ
ِ َكرٖۡب ُثـمَّ أ

يُكـم ّمِۡنَهـا َوِمـن ُكّ ُ ُيَنّجِ ُٱللَّ ٱللَّ
ۡو ِمن 

َ
ن َيۡبَعـَث َعلَۡيُكـۡم َعَذاٗبا ّمِن فَوۡقُِكـۡم أ

َ
ٰٓ أ ۡو ِمن ُهـَو ٱۡلَقـادُِر َعَ

َ
ن َيۡبَعـَث َعلَۡيُكـۡم َعَذاٗبا ّمِن فَوۡقُِكـۡم أ

َ
ٰٓ أ ُهـَو ٱۡلَقـادُِر َعَ

َس 
ۡ
ۡو يَۡلبَِسـُكۡم ِشـَيٗعا َوُيِذيَق َبۡعَضُكـم بَأ

َ
رُۡجلُِكـۡم أ

َ
َس َتۡـِت أ

ۡ
ۡو يَۡلبَِسـُكۡم ِشـَيٗعا َوُيِذيَق َبۡعَضُكـم بَأ

َ
رُۡجلُِكـۡم أ

َ
َتۡـِت أ

َب  َب  َوَكذَّ َبۡعٍضۗ ٱنُظـۡر َكۡيَف نُـَصُِّف ٱٓأۡلَيِٰت لََعلَُّهۡم َيۡفَقُهـوَن َبۡعٍضۗ ٱنُظـۡر َكۡيَف نُـَصُِّف ٱٓأۡلَيِٰت لََعلَُّهۡم َيۡفَقُهـوَن ٦٥٦٥ َوَكذَّ
ِ َنَبإٖ 

ِ َنَبإٖ  ّلِـُلّ
َّۡسـُت َعلَۡيُكم بَِوكِيٖل ٦٦٦٦ ّلِـُلّ ۚ قُل ل َّۡسـُت َعلَۡيُكم بَِوكِيٖل بِـهِۦ قَۡوُمـَك وَُهَو ٱۡلَـقُّ ۚ قُل ل بِـهِۦ قَۡوُمـَك وَُهَو ٱۡلَـقُّ

ِيَن َيُوُضوَن ِفٓ ءَاَيٰتَِنا  يَۡت ٱلَّ
َ
ِيَن َيُوُضوَن ِفٓ ءَاَيٰتَِنا  ِإَوذَا رَأ يَۡت ٱلَّ
َ
ۡسَتَقّرۚٞ وََسـوَۡف َتۡعلَُموَن ٦٧٦٧ ِإَوذَا رَأ ۡسَتَقّرۚٞ وََسـوَۡف َتۡعلَُموَن مُّ مُّ

ا يُنِسـَينََّك  ِۦۚ ِإَومَّ ٰ َيُوُضـواْ ِف َحِديٍث َغۡيِه ۡعـرِۡض َعۡنُهۡم َحيَّ
َ
ا يُنِسـَينََّك فَأ ِۦۚ ِإَومَّ ٰ َيُوُضـواْ ِف َحِديٍث َغۡيِه ۡعـرِۡض َعۡنُهۡم َحيَّ
َ
فَأ

ٰلِِمـَن ٦٨٦٨   ـۡيَطُٰن فَـَل َتۡقُعـۡد َبۡعـَد ٱّلِۡكـَرٰى َمـَع ٱۡلَقـوِۡم ٱلظَّ ٰلِِمـَن ٱلشَّ ـۡيَطُٰن فَـَل َتۡقُعـۡد َبۡعـَد ٱّلِۡكـَرٰى َمـَع ٱۡلَقـوِۡم ٱلظَّ ٱلشَّ

م َبأَس َبعٍض: یقتيل بعضکيم بعضيا و البيأس یطليق عيیل امليوت و 
ُ

َبعَضک
سَتَقّر: ليکل خبير مين أخبيار اهلل و رسيوله  السيیف و الشيدة و املکيروه. َنَبٖإ ّمُ
وُضوَن: هيذا اخليوض هو ما  حقیقية کائنية إميا يف الدنیيا و إميا يف اآلخيرة. خَيُ
یقع مهنم من السخریة و االسهتزاء و الطعن و الذم و التکذیب و اإلنکار.

القاهر فوق عباده القاهر فوق عباده 6161

مين  أهّنميا   
ّ
إال واحيد،  مبعيىن  کانيا  إن  و  »الغاليب«  و  القاهير 

« یطليق عيیل ذليك النصير اليذي  يين خمتلفيني، »القهير جذر

اإلنسيان  یکتسيبه  ميا  َجَرحُت: 
جبوارحه من ید أو رجل أو لسان. 
م: مث إنه بعد توفیکم بالنوم 

ُ
َيبَعُثک

 : يوقظکيم منيه يف الهنيار. ِلُيقیَضٰٓ
فقيد جعيل _ سيبحانه _ ألعمارکيم 
قضاهئيا  مين  بيد  ال  حميددة  آجياال 
الغاليب  هيو  ٱلَقاِهُر:  إتامهيا.  و 
املتصيرف يف شيئون خلقيه یفعيل 
و  و إعداميا  ميا یشياء إجييادا  هبيم 
إحیياء و إماتية و إثابية و عقابيا إیل 
غیير ذليك. حَفَظًة: مالئکية حتفظ 
أعمالکيم و حتصهييا و تسيجل ميا 
ُطوَن:  تعملونيه مين خیر أو شير. ُيَفّرِ
مهمهتيم.  أداء  يف  یتأخيرون  ال 
شيأهنم.  یتيویل  اليذي  ُم:  ٰیُ

َ
َمول

وحيده  اهلل  إیل  تلجيأون  عا:  َتَضّرُ
إسيرارا  ُخفَية:  إعالنيا.  تدعونيه 
َکرٖب:  إخيالص.  و  خضيوع  و 
املخياوف و األهيوال و مين کل غيم 
م: من جهة 

ُ
یأخذ بنفوسکم. َفوِقک

العليو کميا أرسيل عيیل قيوم ليوط و 
احلجيارة.  الفیيل  أصحياب  عيیل 
کميا  السيفل  مين  م: 

ُ
رُجِلک

َ
أ ِت 

َ
ت

حيدث بالنسيبة لفرعيون و جنيده 
لقيارون  بالنسيبة  و  الغيرق  مين 
األرض.  بيه  خسيف  حیيث 
فرقيا  خيلطکيم  ِشَيعا:  م 

ُ
َيلِبَسک

خمتلفة األهواء، متباینة املشارب، 
مضطربية الشيئون، کل فرقية تتبيع 
إماميا هليا تقاتل معيه غیرها، فیزول 
ُيِذيَق  الفسياد.  یعيم  و  األمين 

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



154

یتحقيق دون أن یتمکين الطيرف املقهيور مين إبيداء أیة مقاومية و يف کلمة »الغلبة« ال يوجد 
هذا املعىن.

بعيض النياس یيدرك النعمية يف صفياٍت دون صفيات فقيد یدرکهيا يف صفيات اجلميال 
یغفل عن صفات العظمة والهباء وما فهيا من ِنَعم عظیمة. و

و احلقیقية، قهير اهلل لعبياده، نعيٌم عظیمية. فالعبيد خمليوق حيتياج ایل ربوبيية رّبه يف کل 
کميا حيتياج أیضيا ایل  کميا حيتياج ایل احليب والرجياء  إذ حتتياج فطرتيه ایل اخليوف  جميال، 

یطمنئ من نفسه. م له و
ّ
یة قهر اهلل سبحانه فُحرم من أن یسل التسلمي ومن ُحرم من رؤ

مفين تسيلل ایل قلبيه خيروج ذرة عين قبضتيه تعيایل هليك ومين غفل عين هیمنته تعایل 
عيیل کل يشء شييق وال یطمينئ العبيد إال أن یعليم أن هليذا الکيون قاهيرا ال خييرج خمليوق وال 
حيَدث عين قبضتيه وسيلطانه ولقهير اهلل لعبياده جمياالت تظهير قیمهتيا وأثرها.. کميا مّرت يف 

اآلیة 18 من هذه السورة.
اهلل قاهر عیل کل خملوق، وهلذا جری أمره يف کل خملوق مبا أراد تعایل، مبقتیض احلمكة 
والعيدل والرمحية مفين نظير ایل خلقيه وأدرك هيذه احلقیقية ارتياح قلبيه وعليم أن ليکٍل وظیفيًة 

ی.  يؤّدَ
ً
ودْورا

کفير مين عبياده؛ فهيذا یسيکب الطمأنینية يف قليب املؤمين، أهنيم  واهلل قاهير عيیل مين 
�� �م� ك� ���� ��� ���

� ����ْ
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� مقهورون بيد اهلل مل خيرجوا عن إرداته وقدرته وتدبيره. فاهلل تعایل یقول: >و�
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)األنفال: 59( و قال تعایل: >���
واهلل قاهير عيیل عبيادة املؤمنيني، مين أهنيم مل هيتيدوا إال بإذنيه وعلميه وقضائه، فیوجب 

هلم حینئذ احلمد والتضرع والشکر عیل ما هدانا اهلل.
مينيع حرقية  واهلل قاهير عيیل وقيع مين املصائيب فيال راّد مليا قيیض وهيذا يوجيب الرضيا و
القليوب أنيه ليو کان کيذا ليکان کيذا وليو مل یکن مل یکن کذا؛ فإن عامية ُحرقة القلوب وضجر 
النفوس بل وتردها عیل الَقَدر إنا یقع عیل افتراض إمکان تبدیل ما وقع، ولکن اهلل تعایل 

قاهر فوق عباده قد قیض ما قضاه فینفذ ال ُيرد.
واهلل قاهير فیميا أعطيی للنياس مين عقيول وفْهيم، أو حفيظ وذکاء، أو سيرعة إدراك، أو 
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، ونسـب، وولد  اختـاف شـخصيات أو مـا قّسـم تعـایل مـن رزق بـن خلقـه مـن غـی وفقر
وغيره مفن نظر ایل هذا نظر من منظور العبودية، وعلم أنه ال يتعدی قَدر اهلل وال خيرج عما 
به؛ انتظارا  يعمل فيـه بطاعة ر أراد ففـّرغ نفسـه لقضـاء اجلانـب املأمـور به فيریض مبا قسـم و

خری مبنية عیل العمل، يوم أن تأيت »الواقعة« إذ هي خافضة رافعة.
ُ
لقسمة أ

فيومئد تعاد القسمة بن الناس حبسب عملهم ومواقفهم واجتاهاهتم، فيجازون يومئد 
 حبسـب ما اختبره اهلل فيه، وقد يفرح يومئذ حمروم يف 

ٌ
مبا كسـبوا فيما أعطاهم يف الدنيا كل

الدنيا لِقلة التبعة وخفة احِلمل.
يسجد معترفا بقدره،  ية مظاهر قهر اهلل تعایل جتعل العبد يطمنئ وخيضع لربه و فإن رؤ

ه واليه طاعته واجتاهه.
َ
به توكل ناظرا لنفوذ اإلرادة، فيجعل عیل ر

« أوجـب ذلـك التـوكل وهـو قـوة  ومـن نظـر نظـرا صحيحـا ایل اسـم اهلل تعـایل »القاهـر
يبلغه خيرا عظيما. عظيمة وآلة يف كل عمل، وبتوكله يفتح اهلل له و

الروايات

ٍج َو َنَصٍب َو اْحِتَیاٍل َو ُمـَداَراة َو َمْكٍر َكَما    
َ

 َمْعـَی ِعـا
َ

ْیـَس َعـیل
َ
َقاِهـُر َفل

ْ
ـا ال ّمَ

َ
الّرضـا؟ع؟: َو أ

ِكْن َذِلَك 
َ
 َو ل

ً
َقاِهُر َيُعوُد َمْقُهورا

ْ
 َو ال

ً
ـْم َيُعوُد َقاِهـرا ْقُهـوُر ِمْنُ َ

ْ
 َو ال

ً
ِعَبـاُد َبْعُضُهـْم َبْعضـا

ْ
َيْقَهـُر ال

ا  ة ااِلْمِتَناِع ِلَ
َّ
 ِلَفاِعِلِه َو ِقل

ُّ
ل

ُ
ٌس ِبِه الّذ ّبَ

َ
َق ُمل

َ
يـَع َمـا َخل ّنَ َجِ

َ
 أ

َ
 َعـیل

َ
ِمـَن اهلِل َتَبـاَرَك َو َتَعـایل

 َمـا َذَكـْرُت َو 
َ

ـا َعـیل َقاِهـُر ِمّنَ
ْ
ـُه ُكـْن َفَیُكـوُن َو ال

َ
 ل
َ

ْن َيُقـول
َ
ـُرْج ِمْنـُه َطْرَفـة َعـْنٍ أ ْ خَيْ

َ
َراَد ِبـِه ل

َ
أ

ج1، ص123 ْعَی. الكایف،  َ
ْ
َف ال

َ
َعَنا ااِلْسُم َو اْخَتل َوَصْفُت َفَقْد َجَ

َفظوَنُه ِمْن أْمِر     ِفِه َيْ
ْ
باٌت ِمْن َبِن َيَديِه وِمْن َخل ُه َمعّقِ

َ
اإلماُم الباقُر؟ع؟ _ يف قولِه تعایل: »ل

يِه حائٌط، أو ُيصيَبُه يشٌء؛ حّت إذا 
َ
اهلِل« ]الرعد: 11[: بأمِر اهلِل ِمن أن َيقَع يف َرِكّيٍ أو َيَقَع عل

كاِن 
َ
يِل، وَمل

َّ
كاِن َيَفظاِنِه بالل

َ
، وُها َمل  اَلقاديِر

َ
وا بیَنُه وبیَنُه َيدَفعوَنُه إیل

ّ
جاَء الَقَدُر َخل

اِر َيَتعاَقباِن. حبار األنوار: 16/179/59 َيَفظاِنِه بالّنَ
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شواهد وقصص

نوذج من قهر اهَّلل تعایل / سکتة الطبريس  
یب کراماته ما اشيهتر  مين عجیيب أمير الطبيريس )صاحيب تفسيیر جمميع البیيان(، بل مين غر
، فغّسلوه وکّفنوه ودفنوه مّث رجعوا،  ِ

ّ
صیب بالسکتة، فظّنوا أّنه تويف

ُ
بني اخلاص والعام أّنه أ

 جهة، فنذر يف تلك 
ّ

 علیه سبیل اخلروج منه من کل
ً
فلّما أفاق وجد نفسه يف القبر ومسدودا

 يف تفسيیر القرآن، فاّتفق أّن بعض النّباشيني 
ً
َف کتابا

َّ
احلالة أّنه إذا جنا من تلك الداهیة أل

قصيده ألخيذ کفنيه، فلّميا کشيف عين وجيه القبير أمسيك الشيیخ بييده، فتحّيير النّبياش من 
، فقال له: ال ختف أنا حّي، وقد أصابن الّسکتة 

ً
م معه، فازداد به قلقا

ّ
دهشة ما رآه مّث تکل

ففعلوا يب هذا.
ة ضعفه؛ محله النّباش عیل عاتقه وجاء به  ومّلا مل یقدر عیل الهنوض واملش من شيّدَ

یالً وتاب النّباش عیل یده. یف، فأعطاه اخللعة وأواله ماالً جز إیل بيته الشر
مّث إّنه بعد ذلك َویفَ بنذره املوصوف وشرع يف تألیف )جممع البیان(. روضات اجلنات، ج5، 

ص362

أقول: هذا هو جانب من قهر اهلل حیث حييي من یشا و ميیت من یشا و ینجي من یشا.
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136

ءٖ َوَلِٰكن  ِيَن َيتَُّقوَن ِمۡن ِحَسـابِِهم ّمِـن َشۡ ءٖ َوَلِٰكن َوَمـا َعَ ٱلَّ ِيَن َيتَُّقوَن ِمۡن ِحَسـابِِهم ّمِـن َشۡ َوَمـا َعَ ٱلَّ
َـُذواْ دِيَنُهۡم لَعِٗبا  ِيَن ٱتَّ َـُذواْ دِيَنُهۡم لَعِٗبا َوَذرِ ٱلَّ ِيَن ٱتَّ ذِۡكـَرٰى لََعلَُّهۡم َيتَُّقوَن ذِۡكـَرٰى لََعلَُّهۡم َيتَُّقوَن ٦٩٦٩  َوَذرِ ٱلَّ
ن تُۡبَسـَل َنۡفُسۢ 

َ
ۡنَياۚ َوَذّكِۡر بِهِۦٓ أ ۡتُهُم ٱۡلََيٰوةُ ٱدلُّ ن تُۡبَسـَل َنۡفُسۢ َولَۡهـٗوا وََغرَّ
َ
ۡنَياۚ َوَذّكِۡر بِهِۦٓ أ ۡتُهُم ٱۡلََيٰوةُ ٱدلُّ َولَۡهـٗوا وََغرَّ

ٞ َوَل َشـفِيٞع  ٞ َوَل َشـفِيٞع  َوِلّ ِ َوِلّ ِٱللَّ بَِمـا َكَسـَبۡت لَۡيـَس لََهـا ِمـن ُدوِن بَِمـا َكَسـَبۡت لَۡيـَس لََهـا ِمـن ُدوِن ٱللَّ
ِيـَن  ْوَلٰٓئِـَك ٱلَّ

ُ
ِيـَن ِإَون َتۡعـِدۡل ُكَّ َعـۡدٖل لَّ يُۡؤَخـۡذ ِمۡنَهـاۗٓ أ ْوَلٰٓئِـَك ٱلَّ
ُ
ِإَون َتۡعـِدۡل ُكَّ َعـۡدٖل لَّ يُۡؤَخـۡذ ِمۡنَهـاۗٓ أ

ِلُمۢ 
َ
اٞب ّمِۡن َحِيـٖم وََعَذاٌب أ ْۖ لَُهۡم َشَ بِۡسـلُواْ بَِما َكَسـُبوا

ُ
ِلُمۢ أ

َ
اٞب ّمِۡن َحِيـٖم وََعَذاٌب أ ْۖ لَُهۡم َشَ بِۡسـلُواْ بَِما َكَسـُبوا

ُ
أ

ِ َما  َما  ِٱللَّ نَۡدُعواْ ِمـن ُدوِن ٱللَّ
َ
نَۡدُعواْ ِمـن ُدوِن  قُـۡل أ
َ
بَِمـا َكنُـواْ يَۡكُفـُروَن بَِمـا َكنُـواْ يَۡكُفـُروَن ٧٠٧٠ قُـۡل أ

ۡعَقابَِنا َبۡعـَد إِۡذ َهَدىَٰنا 
َ
ٰٓ أ نَـا َونُـَردُّ َعَ ۡعَقابَِنا َبۡعـَد إِۡذ َهَدىَٰنا َل يَنَفُعَنـا َوَل يَُضُّ
َ
ٰٓ أ نَـا َونُـَردُّ َعَ َل يَنَفُعَنـا َوَل يَُضُّ

اَن  َحـۡيَ ۡرِض 
َ
ٱۡل ِف  ـَيِٰطُن  ٱلشَّ ٱۡسـَتۡهَوتُۡه  ِي  َكٱلَّ اَن   َحـۡيَ ۡرِض 
َ
ٱۡل ِف  ـَيِٰطُن  ٱلشَّ ٱۡسـَتۡهَوتُۡه  ِي  َكٱلَّ  ُ ُٱللَّ ٱللَّ

ۥٓ إَِل ٱلُۡهـَدى ٱئۡتَِناۗ قُـۡل إِنَّ ُهَدى  ۡصَحٰـٞب يَۡدُعونَـُه
َ
ۥٓ أ ۥٓ إَِل ٱلُۡهـَدى ٱئۡتَِناۗ قُـۡل إِنَّ ُهَدى َلُ ۡصَحٰـٞب يَۡدُعونَـُه
َ
ۥٓ أ َلُ

ۡن 
َ
ۡن  َوأ
َ
ِمۡرنَا لِنُۡسـلَِم لِـَرّبِ ٱۡلَعٰلَِمَن ٧١٧١ َوأ

ُ
ِمۡرنَا لِنُۡسـلَِم لِـَرّبِ ٱۡلَعٰلَِمَن  ُهـَو ٱلُۡهـَدٰىۖ َوأ
ُ
ِ ُهـَو ٱلُۡهـَدٰىۖ َوأ ِٱللَّ ٱللَّ

وَن ٧٢٧٢   ِٓي إَِلۡـهِ ُتۡـَرُ لَـٰوةَ َوٱتَُّقـوهُۚ َوُهـَو ٱلَّ قِيُمـواْ ٱلصَّ
َ
وَن أ ِٓي إَِلۡـهِ ُتۡـَرُ لَـٰوةَ َوٱتَُّقـوهُۚ َوُهـَو ٱلَّ قِيُمـواْ ٱلصَّ
َ
أ

ۖ َوَيۡوَم َيُقوُل  ۡرَض بِٱۡلَـّقِ
َ
ـَمَٰوِٰت َوٱۡل ِي َخلََق ٱلسَّ ۖ َوَيۡوَم َيُقوُل َوُهـَو ٱلَّ ۡرَض بِٱۡلَـّقِ
َ
ـَمَٰوِٰت َوٱۡل ِي َخلََق ٱلسَّ َوُهـَو ٱلَّ

ۚ َوَلُ ٱلُۡمۡلـُك يَـۡوَم يُنَفـُخ ِف  ۚ َوَلُ ٱلُۡمۡلـُك يَـۡوَم يُنَفـُخ ِف ُكـن َفَيُكـوُنۚ قَـۡوُلُ ٱۡلَـقُّ ُكـن َفَيُكـوُنۚ قَـۡوُلُ ٱۡلَـقُّ
ـَهَٰدةِۚ َوُهـَو ٱۡلَِكيُم ٱۡلَبُِي ٧٣٧٣   ـورِۚ َعٰلُِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ ـَهَٰدةِۚ َوُهـَو ٱۡلَِكيُم ٱۡلَبُِي ٱلصُّ ـورِۚ َعٰلُِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ ٱلصُّ

الرخصة ف التقرب من أهل املعايص الرخصة ف التقرب من أهل املعايص 6969

سبب الّنزول  
جياء يف تفسيیر جمميع البیيان عين اإلميام الباقير؟ع؟ أّنيه عنيد ميا نزليت اآلیية 68 کماسيبق يف 
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مين  يبتعيدون  و  خيافيون  ُقوَن:  َيّتَ

ُتُم:  َغّرَ اتيرك.  ِر: 
َ

ذ املعياص. 

ن 
َ
أ فدیية.  َعدٖل:  خدعهتيم. 

 
َّ

 ُکل
ْ

: لئيال هتليك. ِإْن َتْعِدل
َ

ُتبَسل

 :
ْ
وا

ُ
بِسل

ُ
َعْدٍل: و إن تفد کل فداء. أ

و  اسيتغوته  ٱسهَتَوتُه:  أهلکيوا. 

زینيت هيواه و دعتيه إلیيه. َحیَراَن 

ال  اجليادة  عين  ضياال   
ً
تاهئيا  :

ٓ
ُه

َ
ل

یدری کیف یصنع.
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ييق مين املسيلمني إذا کان علینا أن نلتيزم هبذا الهني  کانيوا یسيخرون مين آیيات اهلل، قيال فر
يف کل مکان فإّنه ميتنع علینا الذهاب إیل املسجد احلرام و الطواف به )و ذلك ألّن أولئك 
ين يف أطراف املسيجد فحیثما نتوقف يف أرجاء املسيجد ّثة احتمال أن یصل  کانوا منتشير
کالمهيم ایل مسيامعنا( عندئيذ نزليت اآلیية الثانیية تأمير املسيلمني يف مثيل هيذه احلياالت أن 

ینصحوهم و هيدوهم و يرشدوهم قدر إمکاهنم.
یتقيون اهلل، يشٌء مين حسياب  الذيين  ميا عيیل  و اآلیية فهييا اسيتثناء واحيد، أي: و 
اخلائضيني عيیل ميا ارتکبيوا مين جيرامئ و آثيام ميا داميوا قيد أعرضيوا عهنيم، و لکين علهيم أن 
یعرضيوا عهنيم و یذکروهيم و مينعوهيم عميا هيم فیيه من القبائح مبا أمکن مين العظة و التذکیر 
لعيل أولئيك اخلائضيني جيتنبيون ذل، و یتقيون اهلل يف أقواهليم و أفعاهليم. فيإذا اشيترك بعض 
املتقيني يف جلسيات هيؤالء املشيرکني لکيي یهنوهيم عين املنکر عیل أميل أن يؤدي ذلك إیل 
انصيراف أولئيك عين اإلمث، فيال مانيع مين ذليك و أّن آثيام أولئيك ال تسيجل عيیل هؤالء، ألّن 
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و هکيذا جنيد أّن اهلل تعيایل أراد للمؤمين أن یتحيرك يف موقفيه مين نقطتيني: نقطية االلتيزام 
ين باالحنرافات اليت  الذايت بالفکرة عیل مستوی احلیاة العملیة، و نقطة التذکیر الدامئ لآلخر
تتمثل يف خطواهتم العملیة، من أجل أن یثیر التقوی فکرا و جّوا و حرکة يف وعي اإلنسان.

الروايات

ٍء أي لیس يؤخذ املتقون حبسياب     ْم ِمْن يَشْ ُقيوَن ِميْن ِحسياهِبِ ِذييَن َيّتَ
َّ
 ال

َ
قوليه: َو ميا َعيیل

ج1، ص204 ُقوَن کي یتقوا. تفسیر القمي،  ُهْم َيّتَ
َّ
َعل
َ
الذين ال یتقون َو لِکْن ِذْکری أي أذکر ل

َمِة. أمايل الصدوق: 28 / 4    َ  الهّتُ
َ

ْهل
َ
َس أ

َ
َمِة َمْن َجال َ اِس ِبالهّتُ  الّنَ

َ
ْویل

َ
: أ

َ
ُه َقال ّنَ

َ
َعْن َرُسوِل اهلِل؟ص؟ أ

ّنَ    
َ
يْم أ

َ
: ِفیَميا َوَعيَظ اهلُل ِبيِه ِعیيَی َييا ِعیيَی اْعل

َ
يُه َقيال ّنَ

َ
ياِدِق؟ع؟ أ يِب َعْبيِد اهلِل الّصَ

َ
َعيْن أ

 
ً
ُن َواخَتر ِلَنفِسَك إخوانا ْم َمْن ُتَقاِر

َ
ْوِء ُيْرِدي َفاْعل يَن الّسَ ّنَ َقِر

َ
ْوِء ُيْعِدي َو أ َصاِحَب الّسَ

ؤِمننِي. الکايف، ج8، ص134
ُ
ِمَن امل

ْوِلَياِء اهلِل َفَقْد َعَص    
َ
 َسياّبِ أ

َ
ْعَماِن َمْن َقَعَد ِإیل : َيا اْبَن الّنُ

َ
ُه َقال ّنَ

َ
يِب َعْبِد اهلِل؟ع؟ أ

َ
َعْن أ

اهلَل. حبار األنوار، ج78
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َسياِجَد َيْقُعُدوَن     َ ُتيوَن املْ
ْ
ييِت َيأ ّمَ

ُ
َنياٌس ِميْن أ

ُ
َمياِن أ يِت يِف آِخيِر الّزَ

ْ
: َييأ

َ
يُه َقيال ّنَ

َ
؟ص؟ أ ِ

يِيّ َعيِن الّنَ

يْم َحاَجة. وسائل الشیعة  ِ هِبِ
ْيَس هلِلَّ

َ
اِلُسيوُهْم َفل َ

ُ
 جت

َ
ْنَييا ال ْنَييا َو ُحيّبُ الّدُ  ِذْکُرُهيُم الّدُ

ً
قيا
َ
ِفهَييا َحل

493/2 باب 14

 ُمِبینا.    
ً
ال

َ
َو َضال

ً
ِب ُکْفرا

ْ
َقل
ْ
يا ُتْنِبُت يِف ال َ ِبَدِع َفِإهّنَ

ْ
ْهيِل ال

َ
َسيَة أ

َ
ال ياِدُق؟ع؟: َو اْحيَذْر جُمَ  الّصَ

َ
َقيال

ج1، ص68 یعة،  مصباح الشر

اليط.     َيْنُظيْر َميْن خُيَ
ْ
يْرُء َو ل َ

ْ
يِق اهلَل امل َيّتَ

ْ
 َفل

ُ
اِليل  ِدييِن َميْن خُيَ

َ
يْرُء َعيیل َ

ْ
 اهلِل؟ص؟: امل

ُ
 َرُسيول

َ
َقيال

مستدرك الوسائل، ج12، ص312

شواهد وقصص

نوذج من اهل التقوی / أنا أفضل أم عل بن أيب طالب؟ع؟؟  
یية، فاحتضنيه وأمير بإحضيار الطعيام وکان یطعميه   عيیل معاو

ً
دخيل أبيو أمامية الباهييل يوميا

یة يرش العطر عیل رأس أيب امامة ووجهه  بيده وبعد االنهتاء من تناول الطعام، أخذ معاو

 مين الذهيب أماميه، وبعيد ذلك کليه توجه إلیه بالقول التايل: أقسيم علیك، 
ً
مث وضيع کیسيا

أنا أفضل أم عيل بن أيب طالب؟ع؟؟!

 
ً
کيذب علیيك وليو مل حتلفين مل أقيل إال الصيدق، فيواهلل إّن علیيا فأجابيه أبيو امامية: ال أ

 عیل 
ً
کرم، فله السيابقة يف اإلسيالم والقرب من رسيول اهلل؟ص؟، وکان شيدیدا أفضل منك وأ

ید علیك. املشرکني، وخدماته للمة اإلسالمیة تز

یية! أتعيرف مين هيو عييل؟ع؟؟ هيو ابين عم رسيول اهلل؟ص؟، وزوج سيیدة النسياء و  یيا معاو

واليد احلسين واحلسيني؟مهع؟ سيیدا شيباب أهيل اجلنية وابين أخيي محيزة سيید الشيهداء و أخو 

جعفر ذو اجلناحني یطیر هبما يف اجلنة و أعجب منك أن تقیس نفسك هبذه الشخصیة!!

إحسيانك يل، أقدميك عيیل عييل؟ع؟  إطعاميك و یية! أتظين أنيك حببيك إیياي و یيا معاو

فأذهب من عندك وال إميان يل، بعد أن جئتك مؤمنا! هل فکرت ذلك؟!

یية بکیيس الذهيب، فلم یقبله، وأقسيم  یية بالذهياب فأرسيل إلیيه معاو مث اسيتأذن معاو

.
ً
 واحدا

ً
عیل ذلك بأنه ال یقبل منه دینارا

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301
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فهيذا الرجيل دخيل يف جمليس العصياة و لیيس فقيط کالمهيم لين يوثير علیيه بيل حيی 
دنانیرهيم لين تغیيره عين صيراط املسيتقمي ذرة وهيو أيب امامية )الصيدی بين عجيالن( مين 
، لئال یصل إیل 

ً
یة قد أقام علیه حارسا أصحاب الرسول؟ص؟، کان یسکن الشام وکان معاو

عيل؟ع؟، تويف يف الشام سنة 86 هي. قصص و عبر، ص60

مثال آخر / يونس بن عبدالرمحان  
و روي عين يونيس بين عبيد الرمحين اّنيه قال: ميات أبو ابراهمي الکاظم؟ع؟ و لیس من قّوامه 
کان ذليك سيبب وقفهيم )صياروا واقفیيه وانکيروا   و عنيده امليال الکثیير و 

ّ
)وکالئيه( أحيد اال

االمامه من بعده( و جحدهم موته، طمعا يف االموال.
یياد بين ميروان القنيدي سيبعون اليف دینيار و عنيد عييل بن أيب محيزة ثالثون  کان عنيد ز
الف دینار، فلّما رأیت ذلك و تبّينت احلق و عرفت من أمر أيب احلسن الرضا؟ع؟ ما علمت 

مت و دعوت الناس إلیه فبعثا إيّل.
ّ
)من انه هو اخللف الصالح بعد ابيه(، تکل

ید املال فنحن نغنیك و ضمنا يل عشيرة آالف  و قاال: ما یدعوك إیل هذا؟ إن کنت تر
دینار، و قاال يل: کّف.

ینيا عين الصادقيني؟مهع؟ اهّنيم قاليوا: »إذا ظهيرت البيدع فعيیل  فأبييت و قليت هلميا: أّنيا رو
العامل أن یظهر علمه فإن مل یفعل سلب نور االميان« و ما کنت ألدع اجلهاد يف أمر اهلل عیل 

کل حال، فناصباين و أضمرا يل العداوة. منهتی االمال، ج2، ص398
و يونس شانه عند امام الرضا؟ع؟ کشأن سلمان الفاريس؟امهضر؟.
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 ٓ ۡصَناًمـا َءالَِهًة إِّنِ
َ
َتتَِّخُذ أ

َ
بِيـهِ َءاَزَر أ

َ
ٓ ۞ِإَوۡذ قَـاَل إِبَۡرٰهِيُم ِل ۡصَناًمـا َءالَِهًة إِّنِ

َ
َتتَِّخُذ أ

َ
بِيـهِ َءاَزَر أ

َ
۞ِإَوۡذ قَـاَل إِبَۡرٰهِيُم ِل

بِٖن ٧٤٧٤ َوَكَذٰلَِك نُـرِٓي إِبَۡرٰهِيَم  َوَكَذٰلَِك نُـرِٓي إِبَۡرٰهِيَم  َرىٰـَك َوقَۡوَمَك ِف َضَلٰـٖل مُّ
َ
بِٖن أ َرىٰـَك َوقَۡوَمَك ِف َضَلٰـٖل مُّ
َ
أ

ۡرِض َوِلَُكـوَن ِمـَن ٱلُۡموقِنَِن ٧٥٧٥  
َ
ـَمَٰوِٰت َوٱۡل ۡرِض َوِلَُكـوَن ِمـَن ٱلُۡموقِنَِن َملَُكـوَت ٱلسَّ
َ
ـَمَٰوِٰت َوٱۡل َملَُكـوَت ٱلسَّ

آ  ۖ فَلَمَّ ۡـُل رََءا َكۡوَكٗبـاۖ قَـاَل َهٰـَذا َرّبِ ـا َجـنَّ َعلَۡيـهِ ٱلَّ آ فَلَمَّ ۖ فَلَمَّ ۡـُل رََءا َكۡوَكٗبـاۖ قَـاَل َهٰـَذا َرّبِ ـا َجـنَّ َعلَۡيـهِ ٱلَّ فَلَمَّ
ا رََءا ٱۡلَقَمـَر بَازِٗغ قَاَل  ا رََءا ٱۡلَقَمـَر بَازِٗغ قَاَل  فَلَمَّ ِحـبُّ ٱٓأۡلفِلَِن ٧٦٧٦ فَلَمَّ

ُ
فَـَل قَاَل َلٓ أ

َ
ِحـبُّ ٱٓأۡلفِلَِن أ

ُ
فَـَل قَاَل َلٓ أ

َ
أ

ُكوَننَّ ِمَن 
َ
َّۡم َيۡهـِدِن َرّبِ َل فََل قَاَل لَئِن ل

َ
ـآ أ ۖ فَلَمَّ ُكوَننَّ ِمَن َهٰـَذا َرّبِ

َ
َّۡم َيۡهـِدِن َرّبِ َل فََل قَاَل لَئِن ل

َ
ـآ أ ۖ فَلَمَّ َهٰـَذا َرّبِ

ـۡمَس بَازَِغٗة قَـاَل َهَٰذا  ـا رََءا ٱلشَّ ـۡمَس بَازَِغٗة قَـاَل َهَٰذا  فَلَمَّ ـا رََءا ٱلشَّ ٓاّلِـَن ٧٧٧٧ فَلَمَّ ٓاّلِـَن ٱۡلَقـۡوِم ٱلضَّ ٱۡلَقـۡوِم ٱلضَّ
ا  فَلَۡت قَـاَل َيَٰقۡوِم إِّنِ بَـرِٓيءٞ ّمِمَّ

َ
ـآ أ ۖ فَلَمَّ ۡكـَبُ

َ
ا َرّبِ َهٰـَذآ أ فَلَۡت قَـاَل َيَٰقۡوِم إِّنِ بَـرِٓيءٞ ّمِمَّ

َ
ـآ أ ۖ فَلَمَّ ۡكـَبُ

َ
َرّبِ َهٰـَذآ أ

ـَمَٰوِٰت  ِي َفَطَر ٱلسَّ ۡهـُت وَۡجـِيَ لِـلَّ ـَمَٰوِٰت  إِّنِ وَجَّ ِي َفَطَر ٱلسَّ ۡهـُت وَۡجـِيَ لِـلَّ تُۡرُِكـوَن تُۡرُِكـوَن ٧٨٧٨ إِّنِ وَجَّ
ـُهۥ  ـُهۥ وََحآجَّ نَـا۠ ِمـَن ٱلُۡمۡرِكِـَن ٧٩٧٩  وََحآجَّ

َ
ۡرَض َحنِيٗفـاۖ َوَمـآ أ

َ
نَـا۠ ِمـَن ٱلُۡمۡرِكِـَن َوٱۡل

َ
ۡرَض َحنِيٗفـاۖ َوَمـآ أ

َ
َوٱۡل

َخاُف َما 
َ
َخاُف َما  َوقَۡد َهَدىٰـِنۚ َوَلٓ أ
َ
ِ َوقَۡد َهَدىٰـِنۚ َوَلٓ أ ِٱللَّ ٓوّنِ ِف ٱللَّ جُّ تَُحٰٓ

َ
ٓوّنِ ِف قَۡوُمـُهۥۚ قَـاَل أ جُّ تَُحٰٓ
َ
قَۡوُمـُهۥۚ قَـاَل أ

ٍء  ـاۚ وَِسـَع َرّبِ ُكَّ َشۡ ن يََشـآَء َرّبِ َشۡيـٔٗ
َ
ٓ أ ٍء تُۡرُِكـوَن بِهِۦٓ إِلَّ ـاۚ وَِسـَع َرّبِ ُكَّ َشۡ ن يََشـآَء َرّبِ َشۡيـٔٗ
َ
ٓ أ تُۡرُِكـوَن بِهِۦٓ إِلَّ

ۡكُتۡم َوَل  ۡشَ
َ
َخاُف َمـآ أ

َ
ۡكُتۡم َوَل  َوَكۡيَف أ ۡشَ

َ
َخاُف َمـآ أ

َ
ـُروَن ٨٠٨٠ َوَكۡيَف أ فََل َتَتَذكَّ

َ
ـُروَن ِعۡلًمـاۚ أ فََل َتَتَذكَّ
َ
ِعۡلًمـاۚ أ

ِۡل بِـهِۦ َعلَۡيُكۡم  ِۡل بِـهِۦ َعلَۡيُكۡم  َما لَۡم ُيَنّ ِ َما لَۡم ُيَنّ ِبِـٱللَّ ۡكُتم بِـٱللَّ ۡشَ
َ
نَُّكۡم أ

َ
ۡكُتم َتَافُـوَن أ ۡشَ

َ
نَُّكۡم أ

َ
َتَافُـوَن أ

ۡمِنۖ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن ٨١٨١  
َ
َحقُّ بِٱۡل

َ
يُّ ٱۡلَفرِيَقۡنِ أ

َ
ۡمِنۖ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن ُسـۡلَطٰٗناۚ فَأ

َ
َحقُّ بِٱۡل

َ
يُّ ٱۡلَفرِيَقۡنِ أ

َ
ُسـۡلَطٰٗناۚ فَأ
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االجتاه األّول: االحتجاج و املناظرة
موه، مّث بيان ميا یظهر به 

ّ
إّنيه أسيلوب حيوارّي احتجاجيّي مبجياراة القيوم و تسيلمي ميا سيل

فساد رأهيم و بطالن قوهلم يف الوهّية الکواکب و القمر و الشمس، و ذلك من موقع ابتعاده 
عهنا بعد اقترابه مهنا.

إبراهيمي  أرینيا  ُنِرٓي:  لعميه.  ِبيِه: 
َ
أِل

بيأن  املتیقنيني  ٱمُلوِقِنَي:  احليق. 

و  ذليك  خاليق  هيو  سيبحانه  اهلل 

 :
َ

َفل
َ
أ علیيه.  أظليم   : َجّنَ املاليك. 

َباِزغا:  غائبيني.  ِفِلَي: 
ٓ
ٱأل غياب. 

خليق.  َفَطَر:  ظاهيرا.  و  طالعيا 

وجهيی  صرفيت  َوجِهَي:  هُت  َوّجَ

هلل  العبيادة  و  املحبية  يف  قليي  و 

اليذي أوجيد و أنشيأ السيموات و 

األرض. َحِنیفا: مائال عن األدیان 

الباطلية و العقائيد الزائفية کلها إیل 

و  ُه: جادليوه  ّجَ
ٓ
َحا احليق.  الديين 

خاصموه.
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ييق مين االحتجياج أجلب إلنصاف اخلصم و أمنع لثوران عصبّيته و محّيته،  و هيذا الطر
و أصلح لسماع احلّجة کما قال صاحب املیزان.

االجتاه الثان: التأّمل و التحقیق
، عيیل  کان يف دور املهلية و الّنظير و الطليب و البحيث عين اليّرّب املدّبير للمير إّنيه؟ع؟ 

ين يف أّن ذلك کان قبل البلوغ أو بعده. اختالف املفّسر
کر ف تفسیر )األمثل( هو:

ُ
خاصة ما ذ

1. إّن إبراهيمي؟ع؟ کان یعيرف اهلل بنيور فطرتيه و أعمياق ذاتيه و دلیل العقل اإلمجايل، و مل 
یکن یشّك أبدا بوجوده.

2. لقيد کان؟ع؟ يبحيث عين »مصداقيه احلقیييق«، بيل لقيد کان یعلم ذليك، و لکّنه کان 
يق االستدالل العقيل إیل مرحلة )حّق الیقني( ید أن یصل عن طر ير

3. و قد وقعت له هذه احلوادث قبل نبّوته، و حيتمل أن تکون يف أّول بلوغه أو قبیل ذلك.
يّبِ قاطعا جازما، بل قاهلا من باب الفرض و االحتمال حّی  4. مل یقل إبراهمي؟ع؟ ٰهٰذا َر
ب 

ّ
یفّکير يف األمير و هيذا یشيبه تاميا حالنيا و حنين حناول أن نعثر عیل سيبب حادثية ما، فنقل

 فرضّية 
ّ

خمتلف االحتماالت و االفتراضات عیل وجوهها واحدة واحدة و نستقيص لوازم کل
ة احلقیقّية.

ّ
حّی نعثر عیل العل

يق لتحقیق  5. و هذا ال یکون کفرا، بل و ال حّی دلیال عیل عدم اإلميان، بل انا هو طر
کثر و ملعرفة أفضل، للوصول إیل مراحل أعیل من اإلميان، کما فعل إبراهمي؟ع؟ يف مسيألة  أ
يت عيادت إیل احلیاة بلغ إميانه مرحلة )عني 

ّ
)املعياد(«، فإّنيه »مبشياهدة الّطیيور املذبوحية ال

<. )البقرة: 260( �� ���
ْ
ل ���� ���� �أ� ْ�م� ��� ��� ْ�� ک�

�
� ى�و�

�
ل � ��� �ل�

� ��� ْ�� م� �أْ �����ْ
�
� و�
أ�
�� �ل� � الیقني(«: >��

النتیجه  
هناك دلیالن الختیارنا االجتاه االول:

املوطن األّول: أسلوب عميل للتوعیة
کان إبراهمي من أروع األنبیاء؟مهع؟ يف اختیار اسلوب اهلدایة و اسلوب احلوار و املناقشة... 
مل ييرد أن يواجههيم بالقيول: ال تعبيدوا هيذه األشيیاء و ليو فعيل ميا کان لیحصيل عیل نتیجة، 
لکّنيه وقيف عيیل مسيمع و ميرأی مهنيم يف وقت کان القمير بازغا و کانوا جمتمعني حتت ضوء 
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ا
ر�

�
ه��
ر� ��
�� ��

��� ��
� �
ا ��
ا ح�

� � ح
�

<، و قد ارتاح القوم، عند ما غاب القمر قال: �ى�
�
��
����
��� ، وقف و صرخ: >ه� القمر

� �ى�
�
��
����
��� �ه� �ل� � ��� ً�� �� � ���

� ��� ْمس�
�� ى�����

أ�
� ���� � م�

�
ل ����*� ��� �� �

�
��
� ������ ���ْ

���
ْ
��� ��� �م� ����

���� ك�
اأ�
�
�ل �ى�

�
��
��� �ى�
�� ْه�� � ����ْ

�
�� ْ�� �أ�

�
�<

>��� ر� ْك���
أ�
���
��� ه�

يه ضيالل، فهيو أسيلوب عمييّل للتوعیية، حبیيث أّنيك تقيف و حتياور 
ّ
فلقيد بينّي أّن هيذا کل

ييت ترفضهيا حی تناقشيها بينك و بني نفسيك و 
ّ
نفسيك و حتياول أن تتبيىّن بعيض األفيکار ال

بذلك تأمن عیل رّد الفعل.
املوطن الثاين: أسلوب إثارة التساؤل

إّن مين أسيالیب ابراهيمي؟ع؟ أّنيه کان حيياول أن حيياور نفسيه لیسيتمع إلیيه اآلخيرون، فلم 
یکن لدیه شّك يف اهلل، لکّنه کان یأيت لیقف و الناس جمتمعون، فإذا رأی الکوکب یقول: 
<، و هکيذا القمير و الّشيمس، و بعيد  ��� �� ل� ���

اآ
ْ
��ل ���� ح�

أ�
ا��
�
يق قائيال: >ل

ّ
<، فلّميا یأفيل یعل �ى�

�
��
����
>ٰه��ٰ

� ��� �م� ����
���� ك�

اأ�
�
�ل �ى�

�
��
��� �ى�
�� ْه�� � ����ْ

�
�� ْ�� �أ�

�
ما رأی أّن تلك املخلوقات متغّيرة ال ميکن أن تعبد، قال: >�

<. )األنعام: 77( ��� �� �
�
��
� ������ ���ْ

���
ْ
��

فقد انطلق باسيلوب املناجاة الذاتّية، و باسيلوب احلوار الذايت، حّی یثیر التسياؤل يف 
جمتمعه و لیس عیل أساس الشك.

کثیر من احلاالت... و هذا اسلوب عميل حنتاجه يف 

الروايات

؟     ْشَرَك یِف َقْوِلِه هذا َرّبِ
َ
 أ

ْ
ّبِ ِلَغْيِر اهلِل َهل ُبوَعْبِداهلِل؟ع؟ َعْن َقْوِل ِإْبَراِهمَي؟ع؟ هذا َر

َ
 أ

َ
ُسِئل

ِب 
َ
يا َکاَن یِف َطل َ

َ
ْ َيُکيْن ِمْن ِإْبَراِهمَي؟ع؟ ِشيْرٌك َو ِإّن

َ
َييْوَم َفُهيَو ُمْشيِرٌك َو مل

ْ
 َهيَذا ال

َ
 َميْن َقيال

َ
َفَقيال

ج11، ص77 ِه َو ُهَو ِمْن َغْيِرِه ِشْرٌك. حباراألنوار،  ّبِ َر

ينَي    
َ
: أحَلميُد هلِلِّ َرّبِ العامل

َ
 َشيعَرًة َبيضياَء قيال

ً
يا أصَبيَح إبراهيمُي؟ع؟ َفيَرأی یف حِلَيِتيِه َشيیبا ّ

َ
مل

ْ أْعِص اهلَل َطرَفَة َعنٍي. علل الشرایع، ص104 ح2
َ
َغ َو مل

َ
َغىن هَذا امَلبل

َّ
ذی َبل

َّ
ال
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شواهد وقصص

سؤال املأمون من االمام الرضا؟ع؟  
حضيرت جمليس املأميون و عنيده الرضيا؟ع؟، فقيال ليه املأميون: یيا ابين رسيول اهلل؟ص؟ أ لیيس 
مين قوليك اّن األنبیياء معصوميون؟ قيال: بيیل قيال: فأخبيرىن عين قيول اهلل تعيایل يف حيق 

<؟ �ى�
�
��
����
��� �ه� �ل� � ���� ً ��

�
ْ�ك ى�ك�

أ�
� ��� ل� ْ��

��
���� �� ْ��

�
ل �ع� ���� � ��ح�

� م�
�
ل إبراهمي؟ع؟: >���

فقيال الرضيا؟ع؟: اّن إبراهيمي صيیل اهلل علیيه وقيع عيیل ثالثة أصناف: صنيف یعبد الزهرة 
و صنيف یعبيد القمير و صنيف یعبيد الشيمس، و ذليك حيني خيرج مين السيرب اليذي أخيىف 
؟ عیل اإلنکار و االسيتخبار، فلما أفل  : هذا َريّبِ

َ
فیيه، فلميا جين علیيه اللیيل رای الزهيرة قيال

< الن األفيول مين صفيات املحيدث ال مين صفيات القدمی،  ��� �� ل� ���
اآ
ْ
��ل ���� ح�

أ�
ا��
�
: >ل

َ
الکوکيب قيال

� �ى�
�� ْه�� � ����ْ

�
�� ْ�� �أ�

�
�� �ل� � ��� ل� ���

أ�
��� � م�

�
ل <؟ عیل اإلنکار و االستخبار، >��� �ى�

�
��
����
��� �ه� �ل� � ا��� ع�ً � ���

� ��� ر� م�
���
ْ
ى���

أ�
� ���� � م�

�
ل ���<

< یقيول: ليو مل هييدين ريب لکنيت مين القيوم الظامليني، فلميا  ��� �� �
�
��
� ������ ���ْ

���
ْ
��� ��� �م� ����

���� ك�
اأ�
�
�ل �ى�
�
��
��

ْکَبيُر مين الزهيرة و القمير؟ عيیل اإلنيکار و 
َ
يّبِ هيذا أ  هيذا َر

َ
يْمَس باِزَغيًة قيال

َ
ی الّش

َ
أصبيح َرأ

االسيتخبار ال عيیل االخبيار و اإلقيرار، فلميا أفليت قيال للصنياف الثالثية مين عبيدة الزهيرة و 
� ���� �و� م� ������ ر� �� ���� �� ���

��
� ��� � �� ه� ْ ح� �و� ْه��� �� ح� �و� �ى�

��� �*��إ�
����
�
ك ر�

ْ ��
����� � م� ٌ��م� �� ر�

� ��� �ى�
��� ��إ� ���ْ

����� � القمير و الشيمس: >��
> ��� �� ك� ر�

ْ �� م�
ْ
��� ��� ��م�

� ��
أ�
��� م� ��و� ً �� �� ��� �ح�

����ْ
اأ�
ْ
�ل و�

و انيا أراد إبراهيمي؟ع؟ مبيا قيال أن يبيني هليم بطيالن دیهنيم و یثبيت عندهيم ان العبيادة ال 
حتق ملن کان بصفة الزهرة و القمر و الشمس، و انا حتق العبادة خلالقها و خالق السموات 
� ك�

ْ
ل و األرض، و کان ميا احتيج بيه عيیل قوميه ميا أهلميه اهلل و آتياه، کميا قيال اهلل تعيایل >و����

.> �� ْ�م�
لى���� �ع� �� �� ر�ه� ْ �� �ه���إ� ��

ْ��
���
آ
��� �� ��� �� �� ح�

ج1، ص195 فقال املأمون: هلل درك یا أبا احلسن. عیون أخبار الرضا؟ع؟، 
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ن
��

ا
ل��

��
���
�� �
����

� ��
�
� �

��� ع�
ْ��
��لاأ� ��� ��� �� � ر��

�
���ک ���

آ
ر� ������ �������� ر� � ����

138

ۡمُن 
َ
ْوَلٰٓئَِك لَُهُم ٱۡل

ُ
ِيَن َءاَمُنواْ َولَۡم يَۡلبُِسـوٓاْ إِيَمَٰنُهم بُِظۡلٍم أ ۡمُن ٱلَّ

َ
ْوَلٰٓئَِك لَُهُم ٱۡل

ُ
ِيَن َءاَمُنواْ َولَۡم يَۡلبُِسـوٓاْ إِيَمَٰنُهم بُِظۡلٍم أ ٱلَّ

 ٰ ُتَنـآ َءاَتۡيَنَٰهـآ إِبَۡرٰهِيَم َعَ ٰ  َوتِۡلـَك ُحجَّ ُتَنـآ َءاَتۡيَنَٰهـآ إِبَۡرٰهِيَم َعَ ۡهَتـُدوَن ٨٢٨٢ َوتِۡلـَك ُحجَّ ۡهَتـُدوَن وَُهـم مُّ وَُهـم مُّ
ََّشـآُءۗ إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعلِيٞم ٨٣٨٣   ن ن ََّشـآُءۗ إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعلِيٞم قَۡوِمـهِۦۚ نَۡرَفُع َدَرَجٰٖت مَّ ن ن قَۡوِمـهِۦۚ نَۡرَفُع َدَرَجٰٖت مَّ
ۥٓ إِۡسـَحَٰق َوَيۡعُقـوَبۚ ُكًّ َهَدۡيَنـاۚ َونُوًحـا َهَدۡيَنا  ۥٓ إِۡسـَحَٰق َوَيۡعُقـوَبۚ ُكًّ َهَدۡيَنـاۚ َونُوًحـا َهَدۡيَنا َووََهۡبَنـا َلُ َووََهۡبَنـا َلُ
يُّوَب َوُيوُسـَف 

َ
يُّوَب َوُيوُسـَف ِمـن َقۡبـُلۖ َوِمن ُذّرِيَّتِـهِۦ َداوُۥَد وَُسـلَۡيَمَٰن َوأ
َ
ِمـن َقۡبـُلۖ َوِمن ُذّرِيَّتِـهِۦ َداوُۥَد وَُسـلَۡيَمَٰن َوأ

َوُمـوَسٰ َوَهٰـُروَنۚ َوَكَذٰلِـَك جَنۡزِي ٱلُۡمۡحِسـنَِن َوُمـوَسٰ َوَهٰـُروَنۚ َوَكَذٰلِـَك جَنۡزِي ٱلُۡمۡحِسـنَِن ٨٤٨٤ َوَزَكرِيَّا  َوَزَكرِيَّا 
ٰلِِحَن ٨٥٨٥ ِإَوۡسـَمٰعِيَل  ِإَوۡسـَمٰعِيَل  ٞ ّمَِن ٱلصَّ ٰلِِحَن َوَيۡحَيٰ وَِعيَيٰ ِإَوۡلَاَسۖ ُكّ ٞ ّمَِن ٱلصَّ َوَيۡحَيٰ وَِعيَيٰ ِإَوۡلَاَسۖ ُكّ
ۡلَنـا َعَ ٱۡلَعٰلَِمـَن ٨٦٨٦   ۡلَنـا َعَ ٱۡلَعٰلَِمـَن َوٱۡلَيَسـَع َوُيونُـَس َولُوٗطـاۚ َوُكّٗ فَضَّ َوٱۡلَيَسـَع َوُيونُـَس َولُوٗطـاۚ َوُكّٗ فَضَّ
ٰتِِهۡم ِإَوۡخَوٰنِِهـۡمۖ َوٱۡجَتبَۡيَنُٰهۡم وََهَديَۡنُٰهۡم  ٰتِِهۡم ِإَوۡخَوٰنِِهـۡمۖ َوٱۡجَتبَۡيَنُٰهۡم وََهَديَۡنُٰهۡم َوِمـۡن َءابَآئِِهـۡم َوُذّرِيَّ َوِمـۡن َءابَآئِِهـۡم َوُذّرِيَّ
ِ َيۡهـِدي بِـهِۦ  َيۡهـِدي بِـهِۦ  ِٱللَّ ۡسـَتقِيٖم ٨٧٨٧ َذٰلِـَك ُهـَدى  َذٰلِـَك ُهـَدى ٱللَّ ۡسـَتقِيٖم إَِلٰ ِصـَرٰٖط مُّ إَِلٰ ِصـَرٰٖط مُّ
ا َكنُواْ  ُكواْ َلَبَِط َعۡنُهـم مَّ ۡشَ

َ
ِۦۚ َولَـۡو أ ا َكنُواْ َمن يََشـآُء ِمـۡن ِعَبادِه ُكواْ َلَبَِط َعۡنُهـم مَّ ۡشَ
َ
ِۦۚ َولَـۡو أ َمن يََشـآُء ِمـۡن ِعَبادِه

ِيـَن َءاَتۡيَنُٰهُم ٱۡلِكَتٰـَب َوٱۡلُۡكَم  ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ
ُ
ِيـَن َءاَتۡيَنُٰهُم ٱۡلِكَتٰـَب َوٱۡلُۡكَم  أ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ
ُ
َيۡعَملُـوَن َيۡعَملُـوَن ٨٨٨٨ أ

َۡنا بَِها قَۡوٗما لَّۡيُسـواْ  ُؤَلٓءِ َفَقۡد َوكَّ َۡنا بَِها قَۡوٗما لَّۡيُسـواْ َوٱلُُّبوَّةَۚ فَإِن يَۡكُفۡر بَِها َهٰٓ ُؤَلٓءِ َفَقۡد َوكَّ َوٱلُُّبوَّةَۚ فَإِن يَۡكُفۡر بَِها َهٰٓ
ۖ فَبُِهَدىُٰهُم ٱۡقَتِدۡهۗ ۖ فَبُِهَدىُٰهُم ٱۡقَتِدۡهۗ  ُ ُٱللَّ ِيَن َهَدى ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ

ُ
ِيَن َهَدى  أ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ
ُ
بَِهـا بَِكٰفِرِيَن بَِهـا بَِكٰفِرِيَن ٨٩٨٩ أ

ۡجًراۖ إِۡن ُهَو إِلَّ ذِۡكَرٰى لِۡلَعٰلَِمَن ٩٠٩٠  
َ
ۡسـَٔلُُكۡم َعلَۡيهِ أ

َ
ٓ أ ۡجًراۖ إِۡن ُهَو إِلَّ ذِۡكَرٰى لِۡلَعٰلَِمَن قُل لَّ

َ
ۡسـَٔلُُكۡم َعلَۡيهِ أ

َ
ٓ أ قُل لَّ

نسُب ابناء رسول اهَّلل؟ص؟ نسُب ابناء رسول اهَّلل؟ص؟ 8686

ذکر سبحانه يف هذه اآلیات 18 ني من االنبیا مبا فهيم ابراهمي؟ع؟، و أشار إیل بعض آباهئم 
یاهتيم و إخواهنيم و وصيف اجلمیيع باإلحسيان و الصيالح و اهلدایية، و القصيد من ذلك  و ذر
أن حيتيج حمميد؟ص؟ عيیل العيرب بيأن جدهيم ابراهيمي؟ع؟ و کثیيرا مين أبنائيه کانيوا موحديين و 
أیضا أن یتخذ الرسول األعظم؟لص؟ ممن تقدمه من األنبیاء قدوة يف الدعوة إیل اهلل و الصبر 

عیل األذی يف سبیله.

بيأی  إمياهنيم  خيلطيوا  مل   :
ْ
َيلِبُسٓوا

ليون مين أليوان الشيرك کميا یفعليه 

إهنيم  حیيث  املشيرکني  فرييق 

عبيدوا األصنيام و زعميوا أهنيم ميا 

اهلل  إیل  هبيا  لیتقربيوا  إال  عبدوهيا 

املعنویية  املراتيب  ٖت:  َدَرَجٰ زليىف. 

اعطینيا   :
ٓ

ُه
َ
ل َوَهبَنا  اخلیير.  يف 

ألبراهيمي. ِإلَياَس: قیل هو اخلضر. 

أخطيوب.  بين  الیسيع  ٱلَيَسَع: 

م: فضلنا هؤالء األنبیاء و  ُ ٰ
ٱجَتَبیَن

اخترناهيم و هدیناهيم إیل الطريق 

هيي  و  ٱحُلکَم: احلمكية  الواضيح. 

فیيه  ميا  معرفية  و  الکتياب  عليم 

و  االنصيار  َقوما:  األحيکام.  مين 

ُم ٱقَتِده:  َدٰيُ بعيض املهاجريين. ِبُ

و يف  بياهلل  اإلمييان  فبطریقهتيم يف 

کين  األخيالق  مبيکارم  تسيکهم 

مقتدیا و متأسیا.
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أبناء الّنيب؟ص؟  
يف هيذه اآلیيات اعتبير عیيی مين أبنياء إبراهيمي؟ع؟ )و قیيل مين أبنياء نيوح؟ع؟( ميع اّننيا نعلم 
ا هو من جهة األم و هذا دلیل عیل أّن سلسيلة النسيب تتقدم من جهة 

ّ
أّن اتصاله هبما إن

یة املرء و أوالده. یا و لذلك فإّن األحفاد من االبن أو البنت هم ذر األب و األم تقدما متساو
و عيیل هيذا فيإّن أّئية أهيل البیيت؟مهع؟، هيم مجیعيا مين أحفياد رسيول اهلل؟ص؟ مين ابنتيه و 

یعتبرون أبناء رسول اهلل؟ص؟.
إّن جاهلیية ميا قبيل اإلسيالم مل تکين تعتيرف للميرأة بأیية مکانية أو قیمية و کان النسيب 
عندهيم ميا اتصيل مين جهية األب فقيط، غیر أّن اإلسيالم أبطل هذه العيادة اجلاهلیة و هذا 
املوضيوع نفسيه کان قيد عيرض للمناقشية عيیل عهيود األّئية، فکانيوا جيیبوهنيم هبيذه اآلیية 

باعتبارها الدلیل الدامغ و الرّد احلاسم عیل ما یفترون.

نبیاء ف ثاث جمموعات ف ثاث آيات؟   ملاذا وردت أساء األ
یل: داود و سيلیمان و أييوب و يوسيف و ميویس و  ين أّن املجموعـة األو حيتميل بعيض املفّسير
هارون هؤالء الستة، کانوا باإلضافة إیل نبوهتم ميسکون بيدهم القیادة و زمام احلکم و لعل 
< إشارة إیل األعمال الصاحلة اليت قاموا هبا أثناء حمكهم. ��� �� ��� ���ْ م�

ْ
��� �� � ر�

ْ ��
���� ك� �� ��

�
ورود >ك

یيا و حييیي و عیيی و الیياس، فهيم باإلضافية إیل نبوهتم کانوا  أّمـا املجموعـة الّثانیـة: زکر
< بعد ذکر أمساهئم. ��� �� �� ���

� ����� ��� �م�
ل�ٌ : >ك� معروفني بالزهد و اعتزال الدنیا، فجاء تعبیر

و املجموعـة الّثالثـة: إمساعیيل و الیسيع و يونيس و ليوط، فهيم یشيترکون يف کوهنيم قاموا 
< )إذ  ��� �� م�

�
ع��

ْ
ى���

�
ل ��ع� ��

ْ
ل
���� �����

ً�
یلة و هاجروا يف سيبیل نشير دعوة اهلل و عبارة >كل برحالت طو

بعية، ال جلمیيع مين ورد ذکرهيم يف هيذه اآلیيات الثالث( تعتبر  اعتبرنيا اإلشيارة إیل هيؤالء األر
إشارة إیل هجرة هؤالء يف أرجاء األرض و بني األقوام املختلفة.

مع العلم أّن هذه اآلیة هي الوحیدة اليت ُذکرت فهيا مجیع االنبیاء.

الروايات

 ِإْبَراِهمَي؟ع؟ ِمْن ِقَبِل    
َ

ُقْرآِن ِإیل
ْ
؟ع؟ یِف ال َقْد َنَسيَب اهلُل ِعیَی اْبَن َمْرمَیَ

َ
الّصادق؟ع؟: َو اهلِل ل

یي َو ِعیی. حباراألنوار، ج65، ص90  َقْوِلِه َو حَيْ
َ

ْيماَن ِإیل
َ
ِتِه داُوَد َو ُسل ّيَ  َو ِمْن ُذّرِ

َ
َساِء َقال الّنِ
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و یف البحار عن سلمان قال النّي؟ص؟: مّسی هارون ابنیه شبرا و شبیرا و اّنن مّسیت ابّن    

احلسن و احلسني. حبار، ج36، ص305

َما. املناقب البن شهرآشوب، ج3    ا َخْيٌر ِمهْنُ ُبومُهَ
َ
ِة َو أ ّنَ َ

ْ
ْهِل اجل

َ
َدا َشَباِب أ قال؟ص؟: اْبناي َهَذاِن َسّيِ

ُهيم يف     ؟ع؟ _ يف وصيِف األنبیياِء؟مهع؟ _ : ِاسيَتوَدَعُهم يف أفَضيِل ُمسيَتوَدٍع و أَقّرَ اإلمياُم عييّلٌ

ما َمیض 
ّ
ُکل راِت األرحاِم،  َکرامُئ األصالِب إیل ُمَطّهَ هُتم( 

َ
، َتناَسيَخهُتم )َتناَسيل َخیِر ُمسيَتَقّرٍ

يٌف، حيّی أْفَضيت َکراَميُة اهلِل ُسيبحاَنُه و تعيایل إیل 
َ
ٌف، قياَم ِمهُنيم بِدييِن اهلِل َخل

َ
ِمهُنيم َسيل

يت 
ّ
حمّميٍد؟ص؟، فأخَرَجيُه ِمين أفَضيِل امَلعياِدِن َمنِبتيا و أَعّزِ األُروماِت َمغِرسيا، ِمن الّشيَجَرِة ال

َسِر 
ُ
سَرُتُه َخیُر اال

ُ
َمناَءُه، ِعتَرُتُه َخیُر الِعَتِر و ا

ُ
َصَدَع ِمهنا أنبیاَءُه و انَتَجَب )انَتَخَب( ِمهنا ا

. هنج البالغة: اخلطبة 94 َجِر
َ
و َشَجَرُتُه َخیُر الّش

عراِق. غرر احلکم: ح4855   
َ
َکَرِم األ خالِق ُبرهاُن 

َ
عنه عيل؟ع؟: ُحسُن األ

ه أدٌب. حتف العقول: 96   
َ
عنه؟ع؟: َفَسَد حَسُب َمن لیَس ل

شواهد وقصص

الرشید يسأل مویس بن جعفر؟ع؟  
ّية الّني و الّني؟ص؟ مل  یيل بينيه و بيني هيارون و فیيه... مّث قال: کیف قلمت: إّنا ذر حدیيث طو

، ال للنی و أنمت ولد البنته و ال یکون هلا عقب؟ ا العقب للذکر یعقب، و إنّ
 ما اعفیتن من هذه املسألة.

ّ
فقال االمام؟ع؟: أسألك حبق القرابة و القبر و من فیه إال

هبم و إمام زماهنم  فقال: ال، أو ختبرين حبّجتکم فیه یا ولد عيل، و أنت یا مویس یعسيو
و لست أعفیك يف کل ما أسألك عنه حی تأتین فیه حبّجة من کتاب اهلل و أنمت تدعون 
یله عندکم و احتججمت   تأو

ّ
معشر ولد عيل أّنه ال یسقط عنکم منه يشء ال ألف و ال واو، إال

ٍ�< و استغنیمت عن رأي العلماء و قیاسهم. ْ ��
� ��� ْ�� �م� ���� � �� ک�

ْ
��� �ى�

���� � ���ْ ر�� ����� : >م�
ّ

بقوله عّز و جل
� �� � ��

�� �� �
�� ���� ْ�� �م� فقال االمام؟ع؟: »أعوذ باهلل من الشیطان الرجمي بسم اهلل الرمحن الرحمي: >و�

�� ���ْ
� ��� ��و� � ��� ر�

ك� ���� �و� ��� �� ��� ���ْ م�
ْ
��� �� � ر�

ْ ��
���� ك� �� �� �ك� �و� و��� �ه��� ����و� �م� �و� ��� ��� ���� �و� ���� �� ��

أ�
�� �و� م���� ْ��

�
ل ��� �و� �� ��و�

.>�� �� � � و�
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َمن أبو عیی یا هارون؟ قال: لیس لعیی أب.
ْقَنا ِبَذَراِرّيِ  ِ

ْ
حل
ُ
ييق مرمی؟اهس؟، َو َکَذِليَك أ حِليَق بيذراري األنبیاء من طر

ُ
يا ا

ّ
قيال االميام؟ع؟: إن

َنا َفاِطَمة؟اهس؟. عیون أخبار الرضا؟ع؟ ج1، ص84 ّمِ
ُ
؟ص؟ ِمْن ِقَبِل أ ِ

ِيّ الّنَ

احلسني؟ع؟ أبناء رسول اهَّلل؟ص؟  
عن عامر الّشعي أّنه قال:

بعيث إیّل احلّجياج ذات لیلية، فخشيیت ومقيت فتوضيأت و أوصیيت مّث دخليت علیيه 
مت علیه فرّد عیّل الّسالم فقال:

ّ
فنظرت فاذا نطع منشور و الّسیف مسلول، فسل

، و أجلسن عنده. یلة و غدا إیل الظهر
ّ
ال ختف فقد امنتك الل

مّث أشار فايت برجل مقّيد بالکبول و األغالل فوضعوه بني یدیه. وقال: إّن هذا الّشیخ یقول: 
 ألضربّن عنقه.

ّ
إّن احلسن و احلسني کانا ابن رسول اهلل؟ص؟ لیأتیىّن حبّجة من القرآن و إال

 قیده فاّنه إذا احتّج فاّنه ال حمالة یذهب و ان مل حيتج فاّن الّسیف 
ّ

فقلت: جيب أن حتل
ال یقطع هذا احلدید.

کبوله و نظرت الیه فاذا هو سعید بن جبیر فحزنت بذلك. وا قیوده و 
ّ
فخل

 أضرب عنقك.
ّ
فقال له احلجاج: ائتىن حبّجة من القرآن عیل ما اّدعیت و إال

ُه ِإْسحاَق 
َ
فقال: أعوذ باهلل من الّشیطان الّرجمي بسم اهلل الّرمحن الّرحمي مّث قال َو َوَهْبنا ل

ـُه ِإْسـحاَق* مّث سيکت، و قيال للحّجياج اقيرء ميا بعيده، فقرأ َو 
َ
َو َيْعُقـوَب* إیل قوليه َو َوَهْبنـا ل

یي َو ِعییس، فقال سعید: کیف یلیق ههنا عیی؟ ا َو حَیْ ّيَ َزَکِر
یته قال: إّنه کان من ذّر

ّيية إبراهيمي و مل یکين ليه أب بيل کان ابن ابنته فُنسيب إلیه  قيال: إن کان عیيی مين ذر
هبما منه، فأمر  مع ُبعده. واحلال احلسين و احلسيني أویل أن ینسيبا إیل رسيول اهلل؟ص؟ مع قر

له بعشرة آالف دینار و أمر بأن حيملوها معه إیل داره و أذن له يف الّرجوع.
م 
ّ
قيال الّشيعي: فلّميا أصبحيت قليت يف نفيی قد وجيب عیّل أن آیت هذا الشيیخ فأتعل

منه معاين القرآن أليّن کنت أظّن أىن أعرفها فأتیته فاذا هو يف املسجد و تلك الّدنانیر بني 
ه ببرکة احلسين و احلسيني؟امهع؟ لنئ 

ّ
یدیيه یفّرقهيا عشيرا عشيرا و یتصيّدق هبيا، مّث قيال: هيذا کل

کّنا أغممنا واحدا لقد أفرحنا ألفا و أرضنّي اهلل و رسوله. حبار األنوار: 43/ 229
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ٰ بََرٖ ّمِن  ٰ بََرٖ ّمِن  َعَ ُ َعَ ُٱللَّ نَزَل ٱللَّ
َ
نَزَل  َحقَّ قَۡدرِهِۦٓ إِذۡ قَالُواْ َمآ أ
َ
َ َحقَّ قَۡدرِهِۦٓ إِذۡ قَالُواْ َمآ أ َٱللَّ َوَما قََدُرواْ َوَما قََدُرواْ ٱللَّ

ِي َجآَء بِهِۦ ُموَسٰ نُوٗرا وَُهٗدى  نَزَل ٱۡلِكَتَٰب ٱلَّ
َ
ءٖۗ قُۡل َمۡن أ ِي َجآَء بِهِۦ ُموَسٰ نُوٗرا وَُهٗدى َشۡ نَزَل ٱۡلِكَتَٰب ٱلَّ
َ
ءٖۗ قُۡل َمۡن أ َشۡ

ّلِلنَّاِسۖ َتَۡعلُونَُهۥ قََراِطيَس ُتۡبُدوَنَها َوُتُۡفوَن َكثِٗياۖ وَُعّلِۡمُتم ّلِلنَّاِسۖ َتَۡعلُونَُهۥ قََراِطيَس ُتۡبُدوَنَها َوُتُۡفوَن َكثِٗياۖ وَُعّلِۡمُتم 
ۖ ُثمَّ ذَرُۡهۡم ِف َخوِۡضِهۡم ۖ ُثمَّ ذَرُۡهۡم ِف َخوِۡضِهۡم  ُ ُٱللَّ نُتۡم َوَلٓ َءابَآؤُُكۡمۖ قُِل ٱللَّ

َ
ا لَۡم َتۡعلَُموٓاْ أ نُتۡم َوَلٓ َءابَآؤُُكۡمۖ قُِل مَّ
َ
ا لَۡم َتۡعلَُموٓاْ أ مَّ

ِي َبۡنَ  َصّدُِق ٱلَّ نَزۡلَنٰـُه ُمَبارَٞك مُّ
َ
ِي َبۡنَ  َوَهَٰذا كَِتٌٰب أ َصّدُِق ٱلَّ نَزۡلَنٰـُه ُمَبارَٞك مُّ
َ
يَۡلَعُبوَن يَۡلَعُبوَن ٩١٩١ َوَهَٰذا كَِتٌٰب أ

ِيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ  مَّ ٱۡلُقَرٰى َوَمۡن َحۡولََهاۚ وَٱلَّ
ُ
ِيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ يََديۡهِ َوِلُنِذَر أ مَّ ٱۡلُقَرٰى َوَمۡن َحۡولََهاۚ وَٱلَّ
ُ
يََديۡهِ َوِلُنِذَر أ

ِن  ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِن َوَمۡن أ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ٰ َصَلتِِهۡم ُيَافُِظوَن ٩٢٩٢  َوَمۡن أ ٰ َصَلتِِهۡم ُيَافُِظوَن يُۡؤِمُنوَن بِهۦِۖ وَُهۡم َعَ يُۡؤِمُنوَن بِهۦِۖ وَُهۡم َعَ

ءٞ َوَمن  وِحَ إَِلَّ َولَۡم يُوَح إَِلۡهِ َشۡ
ُ
ۡو قَاَل أ

َ
ءٞ َوَمن  َكِذبًا أ وِحَ إَِلَّ َولَۡم يُوَح إَِلۡهِ َشۡ

ُ
ۡو قَاَل أ

َ
ِ َكِذبًا أ ِٱللَّ ٱۡفَتَٰى َعَ ٱۡفَتَٰى َعَ ٱللَّ

ٰلُِموَن ِف َغَمَرِٰت  ٰلُِموَن ِف َغَمَرِٰت ۗ َولَۡو تََرىٰٓ إِذِ ٱلظَّ ُۗ َولَۡو تََرىٰٓ إِذِ ٱلظَّ ُٱللَّ نَزَل ٱللَّ
َ
نزُِل ِمۡثَل َمآ أ

ُ
نَزَل قَاَل َسأ

َ
نزُِل ِمۡثَل َمآ أ

ُ
قَاَل َسأ

نُفَسُكُمۖ ٱۡلَوَۡم 
َ
ۡخرُِجوٓاْ أ

َ
يِۡديِهۡم أ

َ
نُفَسُكُمۖ ٱۡلَوَۡم ٱلَۡموِۡت وَٱلَۡمَلٰٓئَِكُة بَاِسـُطوٓاْ أ

َ
ۡخرُِجوٓاْ أ

َ
يِۡديِهۡم أ

َ
ٱلَۡموِۡت وَٱلَۡمَلٰٓئَِكُة بَاِسـُطوٓاْ أ

ِ َغۡيَ ٱۡلَّقِ  َغۡيَ ٱۡلَّقِ  ِٱللَّ ُتۡـَزۡوَن َعَذاَب ٱلُۡهوِن بَِما ُكنُتۡم َتُقولُوَن َعَ ُتۡـَزۡوَن َعَذاَب ٱلُۡهوِن بَِما ُكنُتۡم َتُقولُوَن َعَ ٱللَّ
َوُكنُتۡم َعۡن َءاَيٰتِهِۦ تَۡسَتۡكِبُوَن َوُكنُتۡم َعۡن َءاَيٰتِهِۦ تَۡسَتۡكِبُوَن ٩٣٩٣  َولََقۡد ِجۡئُتُمونَا فَُرَٰدٰى َكَما َولََقۡد ِجۡئُتُمونَا فَُرَٰدٰى َكَما 
ۡلَنُٰكۡم َوَرآَء ُظُهورُِكۡمۖ َوَما  ا َخوَّ ةٖ َوتََرۡكُتم مَّ َل َمرَّ وَّ

َ
ۡلَنُٰكۡم َوَرآَء ُظُهورُِكۡمۖ َوَما َخلَۡقَنُٰكۡم أ ا َخوَّ ةٖ َوتََرۡكُتم مَّ َل َمرَّ وَّ
َ
َخلَۡقَنُٰكۡم أ

 ْۚ ُٰٓؤا ُهۡم فِيُكۡم ُشََك نَّ
َ
ِيَن زََعۡمُتۡم أ ْۚ نََرٰى َمَعُكۡم ُشَفَعآَءُكُم ٱلَّ ُٰٓؤا ُهۡم فِيُكۡم ُشََك نَّ
َ
ِيَن زََعۡمُتۡم أ نََرٰى َمَعُكۡم ُشَفَعآَءُكُم ٱلَّ

ا ُكنُتـۡم تَزُۡعُموَن ٩٤٩٤   َع بَۡيَنُكـۡم وََضلَّ َعنُكم مَّ ا ُكنُتـۡم تَزُۡعُموَن لََقـد تََّقطَّ َع بَۡيَنُكـۡم وََضلَّ َعنُكم مَّ لََقـد تََّقطَّ

ُمسیلمة الکذاب و امثاله ُمسیلمة الکذاب و امثاله 9393

سبب الّنزول  
، من ذلك  ّثة روایات متعددة يف سبب نزول هذه اآلیة وردت يف کتب احلدیث و الّتفسیر
أّن اآلیة نزلت بشأن شخص یسمی »عبد اهلل بن سعد« من ُکّتاب الوحي، مّث خان فطرده 
ين  رسول اهلل؟ص؟، فراح يزعم أّنه قادر عیل قول مثل آیات القرآن، یقول مجع آخر من املفّسر

أّن اآلیة، أو قسما مهنا، نزلت حبق »مسیلمة الکذاب« الذي ادعی النبّوة.

حيق  اهلل  عظميوا  ميا  ٱهَّلَل:   
ْ
َقَدُروا

تعظیميه و ميا عرفوه حيق معرفته. 

رُهم 
َ

َقَراِطیَس: کتابيا و صحيف. ذ

ِف َخوِضِهم َيلَعُبوَن: دعهيم و ميا 

خيتارونيه مين العنياد، و ما خاضوا 

ّمَ 
ُ
أ اللعيب.  و  الباطيل  مين  فیيه 

البيالد  اصيل  ألهنيا  مکية  ٱلُقَرٰی: 

ومهنيا  ینهتيي  الهييا  و  االسيالمیة 

ُم: ال أحيد 
َ
ظل

َ
يبيدأ االسيالم. َمن أ

عيیل  کيذب  ممين  ٱفَتَرٰی:  أظليم. 

لیيس  و  نيي  انيه  فادعيی  اهلل 

لقبيض  أمدوهيا   :
ْ
َباِسُطٓوا بنيي. 

أرواحهيم، قائليني. عَذاَب ٱهُلوِن: 

عيذاب الذلية کما أهنمت اهل اهلل. 

م: ميا أعطیناکيم و ملکناکم 
ُ

ک
ٰ
لَن َخّوَ

َع  َقّطَ
َ

يف الدنیا من أموال و أوالد. ّت

و  بينکيم  الوصيل  انقطيع  م: 
ُ

َبيَنک

بني األصنام.
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یخ ال خيلو من امساء قوم قد زعموا أهّنم عارضوا القرآن کما أهنم  وعیل أي حال أّن التأر
زعموا بالنبوة، منم:

مسیلمة الکّذاب  
ييرة العربية يف  کبر قبائل اجلز مسيیلمة بين حبیيب احلنیييف، ینتسيب إیل بين حنیفية، أحيد أ
منطقة الیمامة، وقیل اليت ینتسيب إلهيا آل سيعود حکام السيعودیة وکان بنو حنیفة الفرع 
 يف الیمامة 

ً
 دینیا

ً
الذي تنتشير فیه املسيیحیة من بن بکر قبل اإلسيالم وکان ملسيیلمة حرما

يرة. قبل اهلجرة وکان له نفوذ يف شرق اجلز
 ، يف أواخر سنة 10 هي قدم عیل الني؟ص؟ وفد بن حنیفة وفهيم املترجم له وهو شیخ کبیر
یك النيي؟ص؟ يف  فاجتميع برسيول اهلل؟ص؟ مث رجيع إیل الیمامية وادعيی النبيوة، وادعيی أنيه شير

نبوته، فبایعه بنو حنیفة وصدقوا نبوته، فلقبه الني؟ص؟ بالکذاب.
کتيب ایل رسيول اهلل؟ص؟: مين مسيیلمة رسيول اهلل ایل حمميد رسيول اهلل، سيالم علیيك، 
یش نصف األرض، و  أما بعد، فاين قد اشرکت يف األمر معك و أن لنا نصف األرض و لقر

یشا قوم یعتدون. لکن قر
و أرسيله مع رجلني من قومه، فقدما ایل رسيول اهلل؟ص؟ و قدما إلیه الکتاب. فلما قرأه، 
قال هلما: مفا تقوالن أنتما؟ قاال: نقول کما قال!فقال الني؟ص؟: »أما و اهلل، لو ال أّن الرسل ال 
ِحمِي من حممد رسول  ِن الّرَ مْحٰ تقتل، لضربت أعناقمكا«. مث کتب ایل مسیلمة: ِبْسِم اهلِل الّرَ
اهلل ایل مسیلمة الکذاب، السالم عیل من اتبع اهلدی أما بعد، فإّن األرض هلل يورهثا من 

یشاء من عباده و العاقبة للمتقني.
و کان یقيول: »و الشياء و ألواهنيا، و أعجهبيا السيود و ألباهنيا، و الشياة السيوداء و اللينب 
األبييض أّنيه لعجيب حميض و قيد حيرم امليذق، مفيا لکيم ال تجعيون« و کان یقيول: الفیيل ميا 

یل. الفیل، و ما أدراك ما الفیل، له ذنب و بيل و خرطوم طو
یات مقحا، و الطاحنات  و کان یقول: »و املبذرات زرعا، و احلاصدات حصدا، و الذار
طحنيا و اخلابيزات خبيزا، و الثياردات ثيردا، و الالمقيات لقميا، اهالية و مسنيا، لقيد فضلمت عیل 

یفکم فامنعوه، و املعتّر فآووه، و الباغي فناوئوه. ، و ما سبقکم أهل املدر، ر أهل الوبر
نزلت فیه بعد أن کذب عیل اهلل ورسوله وادعی أنه يوحی إلیه اآلیة 93 من سورة األنعام: 
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کتابه التمهید. املجلد4،ص228 کثیرون ذکرهم الشیخ حممدهادي معرفت يف  وهم 

شواهد وقصص

املدعیة الکّذابة  
ینيب بنت فاطمة بنت رسيول اهلل؟ص؟ و  و مهنيا ميا ظهيرت يف أیيام املتيوکل اميرأة تدعيي أهنيا ز
ینيب ماتت يف  ذکير احلدیيث، و فیيه أنيه دعيا مشيایخ آل أيب طاليب فاحتجيوا علهييا، بيأّن ز
سينة کيذا فقاليت: إن أميري کان مسيتورا عين النياس، مث أحضيروا عييل بين حممداهلادي؟ع؟ 

إیل أن قال: فههنا حجة تلزمها و تلزم غیرها، قالوا: و ما هي؟
قيال؟ع؟: حليوم بين فاطمية حمرمية عيیل السيباع، فأنزهليا إیل السيباع فيإن کانيت مين ولد 

هبا السباع. فاطمة فال تقر
یيد قتييل، قيال: فههنيا مجاعية مين وليد احلسين و  إّنيه ير فقيال هليا: ميا تقوليني؟ قاليت: 
احلسني، فأنزل من شئت مهنم قال: فو اهلل لقد تغّيرت وجوه اجلمیع فقال بعض املبغضني: 

هو حيیل عیل غیره و مل ال یکون هو؟
مفال املتوکل إیل ذلك رجاء أن یذهب من غیر أن یکون له يف أمره صنع، فقال له:

یيا أبيا احلسين مل ال تکيون أنيت ذليك؟ قيال: ذلك إلیك قال: فافعل قال: أفعل إن شياء 
م و فتيح عين السيباع، و کانيت سيتة مين األسيد، فنيزل اإلميام؟ع؟ إلهييا، فلميا 

ّ
اهلل و أيت بسيل

وصيل و جليس صيارت األسيود إلیيه و رميت بأنفسيها بيني یدیيه، و ميّدت بأیدهيا و وضعت 
رءوسيها بني یدیه، و جعل ميسيح عیل کل واحد مهنا بيده، مث یشيیر إلیه بيده باالعتزال، 
: ميا هيذا صوابيا فبيادر  يير فیعتيزل ناحیية حيی اعتزليت کلهيا، و وقفيت بإزائيه، فقيال ليه الوز
بإخراجه من هناك قبل أن ینتشير خبره... مث خرج االمام و أمر بطرحها للسيباع فأقّرت مث 

استوهبهتا أم املتوکل منه. إثبات اهلداة، ج4، ص436
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ابوحنیفة و االمام الصادق؟ع؟  
 و الناس ميّرون 

ّ
دخل أبو حنیفة عیل أيب عبد اهلل؟ع؟ فقال له: إيّن رأیت ابنك مویس یصيل

بني یدیه، فال یهناهم و فیه ما فیه.
فقال أبو عبد اهلل؟ع؟: ادع يل مویس، فلّما جاءه، قال: یا بّن! إّن أبا حنیفة یذکر أّنك 
 له 

ّ
يذي کنت اصيل

ّ
، و النياس مييّرون بيني یدیيك فيال تهناهيم؟ قال: نعيم یا أبه، إّن ال

ّ
تصييل

.> �� �� ��
��
ْ
��� ل�

ْ�� �ح� ْ�� �م� �� ْ��
�
� ��إ� ��� ر� ْ��

أ�
�� ����ْ

���� کان أقرب إيّل مهنم، یقول اهلل تعایل: >و�
قال: فضّمه أبو عبد اهلل؟ع؟ إیل نفسه، و قال: بأيب أنت و اّمي یا مودع األسرار...

ِيَك
ْ
يَن ِبَرأ  َتِقِس الّدِ

َ
ِق اهلَل َو ال ِب َحِنیَفه: اّتَ

َ
 أِل

َ
َفَقال

مث قال له: وحيك یا أبا حنیفة! تقول: سأنزل مثل ما أنزل اهَّلل؟
قال: أعوذ باهلل أن أقوله. قال: بیل تقوله أنت و أصحابك من حیث ال تعلمون.

قال أبو حنیفة: جعلت فداك حّدثن حبدیث حنّدث به عنك؟
قال: حّدثن أيب حمّمد بن عيّل، عن أبيه عيّل بن احلسني، عن أبيه احلسني بن عيّل، 

عن أبيه عيّل بن أيب طالب صلوات اهلل علهيم أمجعني قال: قال رسول اهلل؟ص؟:
ّييني، و أخيذ طینية شيیعتنا مّنيا، و لو جهد 

ّ
إّن اهلل أخيذ میثياق أهيل البیيت مين أعيیل عل

أهل السماء و أهل األرض أن یغّيروا من ذلك شیئا ما استطاعوه.
قال: فبکی أبو حنیفة بکاء شدیدا، و بکی أصحابه، مّث خرج و خرجوا. حباراألنوار، ج10، ص214

معرکة الیمامة  
يف السنة احلادیة عشرة من اهلجرة وقعت معرکة الیمامة املشهورة بني املرتدين، بقیادة 

مسیلمة الکذاب، واملسلمني بقیادة خالد بن الولید، واستحّرَ القتل يف املسلمني.
کثر من سبعمائة صحايب  حسبما قیل ،حیث اصبحت مبررا ملدرسة  يت مات فهيا أ

ّ
وال

کتياب[ بعيد رسيول اهلل؟ص؟ ،  الصحابية واخلالفية لالدعياء بضيرورة مجيع القيرآن ]يف حالية 
مين قبيل أيب بکيٍر خوفيا عيیل القيرآن مين ضیاعيه، اثر مقتيل هذا العدد اهلائيل من الصحابة 
یيد بين ثابيت أن جيمعيه، إیل آخير القّصية املذکيورة يف کتب  يف هيذه املعرکية، فاقتيرح عيیل ز

یخ واحلدیث.درسنامه علوم قرآين ص174 التار
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َوٰىۖ ُيۡـرُِج ٱۡلَحَّ ِمـَن ٱلَۡمّيِِت  َوٰىۖ ُيۡـرُِج ٱۡلَحَّ ِمـَن ٱلَۡمّيِِت  فَالِـُق ٱۡلَـّبِ َوٱلَـّ َ فَالِـُق ٱۡلَـّبِ َوٱلَـّ َٱللَّ ۞إِنَّ ۞إِنَّ ٱللَّ
ٰ تُۡؤفَُكوَن ٩٥٩٥ فَالُِق  فَالُِق  نَّ

َ
ٰ تُۡؤفَُكوَن ۖ فَأ نَّ
َ
ُۖ فَأ ُٱللَّ ۚ َذٰلُِكُم ٱللَّ ۚ َذٰلُِكُم َوُمۡرُِج ٱلَۡمّيِِت ِمَن ٱۡلَحِّ َوُمۡرُِج ٱلَۡمّيِِت ِمَن ٱۡلَحِّ

ۡمَس َوٱۡلَقَمَر ُحۡسَباٗناۚ َذٰلَِك  َۡل َسَكٗنا َوٱلشَّ ۡمَس َوٱۡلَقَمَر ُحۡسَباٗناۚ َذٰلَِك ٱۡلِۡصَباِح وََجَعَل ٱلَّ َۡل َسَكٗنا َوٱلشَّ ٱۡلِۡصَباِح وََجَعَل ٱلَّ
ِي َجَعـَل لَُكُم ٱلُُّجوَم  ِي َجَعـَل لَُكُم ٱلُُّجوَم وَُهَو ٱلَّ َتۡقِديـُر ٱۡلَعزِيزِ ٱۡلَعلِيـِم َتۡقِديـُر ٱۡلَعزِيزِ ٱۡلَعلِيـِم ٩٦٩٦  وَُهَو ٱلَّ
ۡلَنا ٱٓأۡلَيِٰت لَِقۡوٖم  ِ َوٱۡلَۡحرِۗ قَۡد فَصَّ ۡلَنا ٱٓأۡلَيِٰت لَِقۡوٖم ِلَۡهَتُدواْ بَِها ِف ُظلَُمِٰت ٱلَۡبّ ِ َوٱۡلَۡحرِۗ قَۡد فَصَّ ِلَۡهَتُدواْ بَِها ِف ُظلَُمِٰت ٱلَۡبّ
ُكم ّمِن نَّۡفٖس َوِٰحَدةٖ َفُمۡسَتَقّرٞ 

َ
نَشأ

َ
ِٓي أ ُكم ّمِن نَّۡفٖس َوِٰحَدةٖ َفُمۡسَتَقّرٞ  وَُهَو ٱلَّ

َ
نَشأ

َ
ِٓي أ َيۡعلَُموَن َيۡعلَُموَن ٩٧٩٧ وَُهَو ٱلَّ

ِٓي  ِٓي  وَُهَو ٱلَّ ۡلَنا ٱٓأۡلَيِٰت لَِقۡومٖ َيۡفَقُهوَن ٩٨٩٨ وَُهَو ٱلَّ ۡلَنا ٱٓأۡلَيِٰت لَِقۡومٖ َيۡفَقُهوَن َوُمۡسـَتۡوَدٞعۗ قَۡد فَصَّ َوُمۡسـَتۡوَدٞعۗ قَۡد فَصَّ
ۡخرَۡجَنا 

َ
ءٖ فَأ ِ َشۡ

ۡخرَۡجَنا بِهِۦ َنَباَت ُكّ
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسَّ

َ
ۡخرَۡجَنا أ

َ
ءٖ فَأ ِ َشۡ

ۡخرَۡجَنا بِهِۦ َنَباَت ُكّ
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسَّ

َ
أ

َتَاكِٗبا َوِمَن ٱلَّۡخِل ِمن َطۡلعَِها  ا مُّ ۡرُِج ِمۡنُه َحّبٗ ا نُّ َتَاكِٗبا َوِمَن ٱلَّۡخِل ِمن َطۡلعَِها ِمۡنُه َخِضٗ ا مُّ ۡرُِج ِمۡنُه َحّبٗ ا نُّ ِمۡنُه َخِضٗ
اَن ُمۡشتَبِٗها  ۡيُتوَن َوٱلرُّمَّ ۡعَناٖب َوٱلزَّ

َ
ٰٖت ّمِۡن أ اَن ُمۡشتَبِٗها قِۡنَواٞن َدانَِيةٞ وََجنَّ ۡيُتوَن َوٱلرُّمَّ ۡعَناٖب َوٱلزَّ
َ
ٰٖت ّمِۡن أ قِۡنَواٞن َدانَِيةٞ وََجنَّ

ۡثَمَر َوَيۡنعِهِۦٓۚ إِنَّ ِف َذٰلُِكۡم 
َ
ۡثَمَر َوَيۡنعِهِۦٓۚ إِنَّ ِف َذٰلُِكۡم وََغۡيَ ُمتََشٰبٍِهۗ ٱنُظُرٓواْ إَِلٰ َثَمرِهِۦٓ إِذَآ أ
َ
وََغۡيَ ُمتََشٰبٍِهۗ ٱنُظُرٓواْ إَِلٰ َثَمرِهِۦٓ إِذَآ أ

نَّ وََخلََقُهۡمۖ  َكَٓء ٱۡلِ نَّ وََخلََقُهۡمۖ  ُشَ َكَٓء ٱۡلِ ِ ُشَ ِلِلَّ ٓأَلَيٰـٖت ّلَِقۡومٖ يُۡؤِمُنوَن ٓأَلَيٰـٖت ّلَِقۡومٖ يُۡؤِمُنوَن ٩٩٩٩ وََجَعلُواْ  وََجَعلُواْ لِلَّ
ا  ا وََخَرقُـواْ َلُۥ بَنَِن َوَبَنٰتِۢ بَِغۡيِ ِعۡلٖمۚ ُسـۡبَحَٰنُهۥ َوتََعَٰىٰ َعمَّ وََخَرقُـواْ َلُۥ بَنَِن َوَبَنٰتِۢ بَِغۡيِ ِعۡلٖمۚ ُسـۡبَحَٰنُهۥ َوتََعَٰىٰ َعمَّ
ٰ يَُكوُن َلُۥ َودَلٞ َولَۡم  نَّ

َ
ۡرِضۖ أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ٰ يَُكوُن َلُۥ َودَلٞ َولَۡم  بَِديُع ٱلسَّ نَّ

َ
ۡرِضۖ أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل يَِصُفوَن يَِصُفوَن ١٠٠١٠٠ بَِديُع ٱلسَّ

ٍء َعلِيٞم ١٠١١٠١   ءٖۖ وَُهَو بُِكّلِ َشۡ ُۥ َصِٰحَبةۖٞ وََخلََق ُكَّ َشۡ ٍء َعلِيٞم تَُكن لَّ ءٖۖ وَُهَو بُِكّلِ َشۡ ُۥ َصِٰحَبةۖٞ وََخلََق ُكَّ َشۡ تَُكن لَّ

طلوع الفجر من قدرة اهَّلل طلوع الفجر من قدرة اهَّلل 9696

< )الفليق: 1( و قيد فسيرت  � ��
�
ل ���
ْ
��� �

� �� ر� ����
���� � 

أ�
ْل�� یقيول تعيایل >���

هنا بأنه الصبح.. و لنتدبر قوله تعایل يف سورة األنعام.
ْصباِح... ِ

ْ
یة: اوهلا فاِلُق اإل یشیر القرآن إیل ثالث نعم مساو

أّن »الفلق« هو شيّق الشء و إبانة بعضه عن بعض، و 
»اإلصباح« و »الصبح« مبعىن واحد.

اليذي  هيو  وحيده  اهلل  إّن  َفاِلُق: 

ٱحَلّبِ  الیابسية.  احلبية  یشيق 

مهنيا  فیخيرج  کاحلنطية  َوٰی:  َوٱلّنَ

النيواة  و  الناميي  األخضير  النبيات 

و  النخلية  مهنيا  فیخيرج  الصلبية 

وَن: 
ُ

ُتؤَفک  ٰ َ
ّن

َ
َفأ النامیية.  الشيجرة 

فکیيف تصرفيون عين عبيادة مين 

اخلاليق إیل عبيادة َمين ال خيليق. 

ُکم: 
َ
نَشأ

َ
أ الصبيح.  ٱِلصَباِح: 

أوجدکيم مين نفيس واحيدة هيي 

ُمسَتَقّر:  آدم؟ع؟.  أبيکيم  نفيس 

أو  األرحيام  يف  االسيتقرار  موضيع 

موضيع  ُمسَتوَدع:  األرض.  يف 

يف  أو  األصيالب  يف  اسيتیداع 

بعضيه  متراکميا  َتَراِکبا:  ّمُ القبيور. 

و  احلنطية  يف  کميا  بعيض  فيوق 

الشيعیر و سيائر احلبيوب. َطلِعَها: 

الطليع، أول ميا يبيدو و خييرج مين 

تير النخيل. ِقنَوان: مجيع قنيو و هيو 

قريبية  َداِنَية:  الثمير.  مين  العنقيود 

 : من األرض سيهلة التنياول. َينِعِهٓ

: ابتدعيوا و افتيروا 
ْ
نضجيه. َخَرُقوا

ليه جبهلهيم و انطمياس بصیرهتيم 

بنيني و بنيات مين غیير أن یعلميوا 

أو  خطيأ  مين  قاليوه  ميا  حقیقية 

و  مبدعهميا  هيو  َبِديُع:  صيواب. 

غیير  عيیل  خالقهميا  و  منشيهئما 

مثيال سيبق، و منيه مسیت البدعة 

بدعة ألنه ال نظیر هلا فیما سلف.
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إّنه تعبیر رائع، فظالم اللیل قد شيبه بالِسيتار امُلکثف الذي یشيقه نور الصباح شيقا، و 

هذه احلالة تنطبق عیل الصبح الصادق و الصبح الکاذب کلهيما.

هنيا یتنياول »طليوع الصبيح« کنعمية مين نعيم اهلل الکبيری، غیير أّن اجليو املوجيود حيول 

األرض و املؤدي إیل حصول فترة فاصلة بني ظالم اللیل و ضیاء الهنار عند طلوع الشمس 

جيیا لتقبل هذين االختالفني املتضادين و االنتقال من الظلمة  هبا هيئي اإلنسان تدر و غرو

إیل الّنيور و مين الّنيور إیل الظلمية، شيیئا فشيیئا فليو کان فجيأة، لَسيَبَب اذی عیيون البشير 

کمثيل ليو نيت يف غرفية ظلمياء و دفعية یعيود النيور ميرة اخيری فهانليك العيني تتأمل من شيدة 

یقة رائعة و مذهلة. ْصباِح قد جنب اإلنسان هذا األذی بطر ِ
ْ
الضوء املفاجئ ولکن فاِلُق اإل

و لکیيال یظين أحيد أّن فليق الصبيح دلیيل عيیل أّن ظيالل اللیيل أمير غیير مطليوب و أّنيه 

.>� ً ��
�
ک ��� ل� ْ��

��
���� ل� ع� � ح� عقاب أو سلب نعمة، يبادر القرآن إیل القول: >و�

کثیرة مهنا: يت جينهيا اإلنسان بيقظة الفجر فهي 
ّ
أما الفوائد الّصحّية ال

کر و یستشيعر  ّيية و العضلّيية تکيون يف الّصبياح البا 1. جيعيل ذروة نشياط اإلنسيان الفکر

یح الّصبا، لّذة و نشوة ال شبیه هلا  اإلنسان عند ما یستنشق نسمي الفجر اجلمیل املسّمی بر

یل.
ّ
يف أّي ساعة من ساعات الهّنار أو الل

تأثیير  و معيروف  يون األمحير 
ّ
الل إیل  يبية  قر تکيون  الّشيمس عنيد شيروقها  أشيّعة  إّن   .2

يون املثیير للعصياب، و الباعيث عيیل الیقظية و احلرکية کميا أّن نسيبة األشيّعة فيوق 
ّ
هيذا الل

کبير ميا ميکين عنيد الّشيروق و هيي األشيّعة اليت حتّرض اجلليد عیل صنع  البنفسيجّية تکيون أ

فیتامني د.

يذي ینيام سياعات 
ّ
یيل و قيد تبينّي أّن اإلنسيان ال کير یقطيع الّنيوم الّطو 3. االسيتیقاظ البا

یلية و عيیل وتیيرة واحيدة یتعيّرض لإلصابية بأميراض القليب و خاّصية ميرض العصیيدة  طو

ذي يؤّهب هلجمات خّناق الّصدر.
ّ
یاين ال الّشر

4. من الّثابت علمیا أّن أعیل نسبة للکورتزون يف الّدم هي وقت الّصباح حیث تبلغ )7 

یة اليت تزّود  _ 22( مکروغرام / 100 مل بالمسا، و من املعروف أّن الکورتزون هو املاّدة الّسحر

فعالیات اجلسم بالّطاقة الاّلزمة له. أحباث الدکتور إبراهمي الراوي يف »جملة احلضارة« العددان 6 _ 10 بتصرف
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الروايات

َماَنيُه    
ْ
ُميُر ِغل

ْ
: َکاَن َعيیِلُّ ْبيُن احلسيني؟ع؟ َيأ

َ
ِب َعْبيِد اهلِل؟ع؟ َقيال

َ
َبياِن ْبيِن َتْغِليَب َعيْن أ

َ
َعيْن أ

 
َ

ٍء َقال ِ یَشْ
ّ

 ِلُکل
ً
 َسيَکنا

َ
ْيل

َّ
 الل

َ
 َجَعيل

َ
 ِإّنَ اهلَل َتَعيایل

ُ
َفْجيُر َو َيُقيول

ْ
يَع ال

ُ
يوا َحيّیَ َيْطل  َيْذحَبُ

َ
ْن ال

َ
أ

ْوت )موت احلیوان( َفاْذَبْح. هنج  َ
ْ
ياُف امل َ

َ
 ِإْن ُکْنَت خت

َ
يُت ِفيَداَك َفيِإْن ِخْفَنيا؟ َقال

ْ
يُت ُجِعل

ْ
ُقل

البالغْه، ص372

ا     َ
َ
ِعَباِد مل

ْ
 ال

َ
 َعيیل

ً
َما َسيْرَمدا يْو َکاَن َواِحيٌد ِمهْنُ

َ
: ل ياَر َ  َو الهّنَ

َ
یيل

َّ
ْن َذَکيَر الل

َ
الّصيادق؟ع؟: ... َبْعيَد أ

 .
ً
 َسَکنا

َ
ْيل

َّ
 َو الل

ً
اَر ُمْبِصرا َ ْشَياِء َو َخاِلُقَها الهّنَ

َ ْ
ُر َهِذِه األ  ُمَدّبِ

َ
 َفَجَعل

ً
َبدا

َ
ْم َمَعاِيُش أ ُ َقاَمْت لَ

حبرالعرفان، ج6، ص393

موِر املؤِمننَي    
ُ
 هَيمَتَّ ِبا

َ
ُتُه َغیُر اهلِل فلیَس ِمَن اهلِل و َمن مل يِت و مِهَّ ّمَ

ُ
قال؟ص؟: َمن أصَبَح ِمن ا

فلیَس ِمهُنم. حتف العقول: 58

اٍت إذا أصَبحَت و ثالَث َمّراٍت     قال الصادق؟ع؟: ال َتَدع أن َتدُعَو هبذا الدعاِء ثالَث َمّرَ

یُد؛ فإّن أيِب؟ع؟ کاَن   فهيا َمن ُتِر
ُ

َعل
َ
ُهّم اجَعلن يف ِدرِعَك احَلِصیَنِة اليت جت

ّ
إذا أمَسیَت: الل

: هذا ِمَن الدعاِء امَلخزوِن. الکايف، ج2، ص534
ُ

یقول

َشاَوَرِة. غرراحلکم، ص313    ُ ْجُح یِف املْ َکَرِة َو َشاِوُروا َفالّنُ َبا ُ
ْ
َبَرَکُة یِف امل

ْ
ِکُروا َفال قال عيل؟ع؟: َبا

يَك َحاَجيٌة َفاْغيُد ِفهَييا _ َفيِإّنَ    
َ
َکاَنيْت ل ياِدُق؟امهع؟: ِإَذا  يٍد الّصَ ّمَ ُبيوَك َجْعَفيُر ْبيُن حُمَ

َ
 ِليی أ

َ
َقيال

َق  ِة یِف ُبُکوِرَها َو َتَصّدَ ّمَ
ُ ْ
ِذِه األ  َباَرَك ِلَ

َ
ْمِس َو ِإّنَ اهلَل َتَعایل

َ
وِع الّش

ُ
 ُطل

َ
ُم َقْبل ْرَزاَق ُتَقّسَ

َ ْ
األ

ج100، ص141 َدَقة. البحار،  ی الّصَ  َيَتَخّطَ
َ
َء ال

َ
َبال

ْ
ُبُکوِر َفِإّنَ ال

ْ
ٍء ِعْنَد ال ِبَیْ

يُرُه َو     ُحيُه َو ُتَغّيِ َن َو ُتَقّبِ يْو
َّ
يُر الل َق َو ُتَصّفِ ْز َغيَداِة َمُشيوَمٌة َتْطيُرُد اليّرِ

ْ
قيال الصيادق؟ع؟: َنْوَميُة ال

وِع 
ُ
 ُطل

َ
َفْجِر ِإیل

ْ
وِع ال

ُ
ْرَزاَق َما َبنْيَ ُطل

َ ْ
 َيْقِسيُم األ

َ
ِ َمْشيُئوٍم ِإّنَ اهلَل َتَباَرَك َو َتَعایل

ّ
ُهَو َنْوُم ُکل

ْوَمة. البحار، ج13، ص182 َك الّنَ
ْ
ُکْم َو ِتل ا ْمِس َفِإّيَ

َ
الّش

ا عزوجل َکَعجیِجها ِمْن َثالَثٍة: ِمْن َدٍم َحراٍم     هّبِ ْرُض إیل َر
ْ
ِت األ  اهلِل؟ص؟: ما َعّجَ

ُ
 َرُسول

َ
قال

ْمِس. خصال صدوق: 141
َ
وِع الّش

ُ
 ُطل

َ
هْيا َقْبل

َ
ْوِم َعل هْيا، أو إْغِتساٍل ِمْن ِزنا أِو الّنَ

َ
َيْسِفُك َعل
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شواهد وقصص

ي   فعلُت هذا اقتداًء َبّدِ
فيه بيني یدیيه وهو 

َ
یيد َهيّمَ بضيرب ُعنقيه، فوّق يا مُحيل عييّلُ بين احلسيني؟مهع؟ إیل يز يه مّلَ روي أّنَ

مه ويف یده  ِ
ّ
مه لیستنطقه بکلمٍة يوجب هبا قتله وعيّلُ بن احلسني؟ع؟ جُيیبه حیثما ُيکل ِ

ّ
ُيکل

م.
َّ
ِسبحٌة صغیرٌة ُيديرها بأصابعه وهو یتکل

یبن وُتدير أصابعك بسبحٍة يف یدك، فکیف جيوز ذلك؟
ُ
مك وأنت جت ِ

ّ
کل
ُ
ید: أنا أ فقال له يز

م حّیَ یأخذ  ِ
ّ
 الغداة وانفتيل ال ُيکل

َّ
ي؟ص؟: أّنيه کان إذا صيیل ثين أيب عين َجيّدِ فقيال: حّدَ

ِسبحًة بني یدیه، فیقول:
ديير بيه 

ُ
يدك بعيدد ميا أ جّمِ

ُ
يرك وأ کّبِ

ُ
ليك وأ ِ

ّ
هل
ُ
حك وأمحيدك، وأ سيّبِ

ُ
، إيّنِ أصبحيت أ هيّمَ

َّ
الل

سبیح،  م بالّتَ
َّ
ید ِمن غیر أْن یتکل م مبا ُير

َّ
ُيديرها وهو یتکل بحة يف یده و یأخذ الّسِ ِسبحيت، و

ي. وذکر أّنَ ذلك حُمتسٌب له. ففعلت هذا اقتداًء جَبّدِ
 جُيیبن مبا یفوز به. حبار األنوار، 

 منکيم إالَّ
ً
م أحدا ِ

ّ
کل
ُ
خری: لسيت أ

ُ
یيد َميّرًة بعيد أ فقيال ليه يز

ح41 ج45، ص200 

دعاء النيب؟ص؟ عند الصباح  
يروی عن الني؟ص؟ أنه کان یقول إذا رکبه الّدين:

 اقض عن الّدين 
ً
َقَمَر ُحْسٰبانا

ْ
ْمَس َو ال

َ
 َو الّش

ً
 َسَکنا

َ
ْيل

َّ
 الل

َ
ْصٰباِح َو َجَعل ِ

ْ
اللهم ٰفاِلُق اإل

و اغنن من الفقر برمحتك یا أرحم الرامحني. حبار، ج94، ص216

دعاء المام احلسي؟ع؟ صباح يوم عاشوراء  
 صاغیة، وکان صباح »عاشوراء« توّجه هبذا الدعاء و رفع یدیه؟ع؟ فقال:

ً
ذنا

ُ
ا مل جيْد مهنم ا

ّ
ومل

 يب ثقٌة 
َ

 أمر َنَزل
ّ

 شيّدة، وأنَت يل يف کل
ّ

 َکْرب، ورجايئ يف کل
ّ

ُهّمَ أنت ثقيت يف کل
ّ
»الل

یشيمُت   فیه احلیلُة، وخيذل فیه الصديُق، و
ّ

وُعيّدٌة، فکيْم مين َهيّم یضعُف فیه الفؤاُد، وتقل
إلیيك عّمين سيواك، ففّرْجَتيُه وکَشيْفَتُه  إلیيك رغبيًة فیيه  فیيه العيدُّو، فأنزلُتيه بيك وشيکوُته 

ِ غایة«
ّ

ِ حسنة، ومنهتی کل
ّ

 نعمة، وصاحُب کل
ّ

وکفیَتنیه. فأنت ويّلُ کل
بالثقية والرجياء واألميل والفيرج  إحيياء  إیل اهلل، و توجیيه للسيامعني  ويف هيذا الدعياء 

یخ دمشق _ البن منظور 7 / 146 والکشف والکفایة. تار
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ءٖ فَٱۡعُبُدوهُۚ  ِ َشۡ
ءٖ فَٱۡعُبُدوهُۚ  َربُُّكۡمۖ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَوۖ َخٰلُِق ُكّ ِ َشۡ
ُ َربُُّكۡمۖ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَوۖ َخٰلُِق ُكّ ُٱللَّ َذٰلُِكُم َذٰلُِكُم ٱللَّ

بَۡصُٰر وَُهَو يُۡدرُِك 
َ
بَۡصُٰر وَُهَو يُۡدرُِك  لَّ تُۡدرُِكُه ٱۡل
َ
ءٖ َوكِيٞل ١٠٢١٠٢ لَّ تُۡدرُِكُه ٱۡل ِ َشۡ

ٰ ُكّ ءٖ َوكِيٞل وَُهـَو َعَ ِ َشۡ
ٰ ُكّ وَُهـَو َعَ

بَۡصٰـَرۖ وَُهـَو ٱللَِّطيُف ٱۡلَبِـُي ١٠٣١٠٣ قَۡد َجآَءُكـم بََصآئُِر  قَۡد َجآَءُكـم بََصآئُِر 
َ
بَۡصٰـَرۖ وَُهـَو ٱللَِّطيُف ٱۡلَبِـُي ٱۡل
َ
ٱۡل

بَۡصَ فَلَِنۡفِسـهۦِۖ َوَمۡن َعـِيَ َفَعلَۡيَهاۚ َوَمآ 
َ
ّبُِكۡمۖ َفَمۡن أ بَۡصَ فَلَِنۡفِسـهۦِۖ َوَمۡن َعـِيَ َفَعلَۡيَهاۚ َوَمآ ِمـن رَّ
َ
ّبُِكۡمۖ َفَمۡن أ ِمـن رَّ

نَا۠ َعلَۡيُكم ِبَفِيٖظ ١٠٤١٠٤ َوَكَذٰلَِك نُـَصُِّف ٱٓأۡلَيِٰت َوِلَُقولُواْ  َوَكَذٰلَِك نُـَصُِّف ٱٓأۡلَيِٰت َوِلَُقولُواْ 
َ
نَا۠ َعلَۡيُكم ِبَفِيٖظ أ
َ
أ

وِحَ إَِلَۡك 
ُ
وِحَ إَِلَۡك  ٱتَّبِۡع َمـآ أ
ُ
َدرَۡسـَت َوِلُبَّيَِنـُهۥ لَِقۡوٖم َيۡعلَُمـوَن َدرَۡسـَت َوِلُبَّيَِنـُهۥ لَِقۡوٖم َيۡعلَُمـوَن ١٠٥١٠٥ ٱتَّبِۡع َمـآ أ

ۡعرِۡض َعـِن ٱلُۡمۡرِكَِن ١٠٦١٠٦ َولَۡو  َولَۡو 
َ
ّبَِكۖ َلٓ إَِلٰـَه إِلَّ ُهَوۖ َوأ ۡعرِۡض َعـِن ٱلُۡمۡرِكَِن ِمـن رَّ
َ
ّبَِكۖ َلٓ إَِلٰـَه إِلَّ ُهَوۖ َوأ ِمـن رَّ

نَت 
َ
ْۗ َوَما َجَعۡلَنَٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظاۖ َوَمآ أ ُكوا ۡشَ

َ
نَت  َمآ أ

َ
ْۗ َوَما َجَعۡلَنَٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظاۖ َوَمآ أ ُكوا ۡشَ

َ
ُ َمآ أ ُٱللَّ َشـآَء َشـآَء ٱللَّ

  ِ ِٱللَّ ِيـَن يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱللَّ ِيـَن يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن َوَل تَُسـبُّواْ ٱلَّ َعلَۡيِهم بَِوكِيٖل َعلَۡيِهم بَِوكِيٖل ١٠٧١٠٧  َوَل تَُسـبُّواْ ٱلَّ
ٍة َعَملَُهۡم  مَّ

ُ
ِ أ

ٍة َعَملَُهۡم  َعۡدَوۢا بَِغۡيِ ِعۡلٖمۗ َكَذٰلَِك َزيَّنَّا لُِلّ مَّ
ُ
ِ أ

َ َعۡدَوۢا بَِغۡيِ ِعۡلٖمۗ َكَذٰلَِك َزيَّنَّا لُِلّ َٱللَّ فََيُسبُّواْ فََيُسبُّواْ ٱللَّ
رِۡجُعُهـۡم َفُينَّبُِئُهـم بَِما َكنُـواْ َيۡعَملُوَن ١٠٨١٠٨   رِۡجُعُهـۡم َفُينَّبُِئُهـم بَِما َكنُـواْ َيۡعَملُوَن ُثـمَّ إَِلٰ َرّبِِهـم مَّ ُثـمَّ إَِلٰ َرّبِِهـم مَّ
ُۡؤِمُنَّ  يَۡمٰنِِهـۡم لَئِن َجآَءۡتُهۡم َءايَـةٞ لَّ

َ
ُۡؤِمُنَّ  َجۡهَد أ يَۡمٰنِِهـۡم لَئِن َجآَءۡتُهۡم َءايَـةٞ لَّ
َ
ِ َجۡهَد أ ِبِـٱللَّ ۡقَسـُمواْ بِـٱللَّ

َ
ۡقَسـُمواْ َوأ
َ
َوأ

نََّهـآ إَِذا 
َ
نََّهـآ إَِذا ۖ َوَما يُۡشـعِرُُكۡم أ
َ
ِۖ َوَما يُۡشـعِرُُكۡم أ ِٱللَّ بَِهـاۚ قُـۡل إِنََّمـا ٱٓأۡلَيُٰت ِعنـَد بَِهـاۚ قُـۡل إِنََّمـا ٱٓأۡلَيُٰت ِعنـَد ٱللَّ

بَۡصٰرَُهۡم َكَما 
َ
ۡفـِٔـَدَتُهۡم َوأ

َ
بَۡصٰرَُهۡم َكَما  َوُنَقّلُِب أ

َ
ۡفـِٔـَدَتُهۡم َوأ

َ
َجـآَءۡت َل يُۡؤِمُنـوَن َجـآَءۡت َل يُۡؤِمُنـوَن ١٠٩١٠٩ َوُنَقّلُِب أ

ةٖ َونََذرُُهـۡم ِف ُطۡغَيٰنِِهۡم َيۡعَمُهوَن ١١٠١١٠   َل َمرَّ وَّ
َ
ةٖ َونََذرُُهـۡم ِف ُطۡغَيٰنِِهۡم َيۡعَمُهوَن لَـۡم يُۡؤِمُنواْ بِهِۦٓ أ َل َمرَّ وَّ
َ
لَـۡم يُۡؤِمُنواْ بِهِۦٓ أ

الني عن السّب و الشت الني عن السّب و الشت 108108

السّب ف اللغة  
هو الشيمت. یقال: سيّبه إذا شيتمه، من املحّرمات وهو اسيتخدام ألفاظ وکلمات عیل سيبیل 

التنقیص والذّم.
یقان عن الرسول األعظم؟ص؟، أّنه قال: سباب املؤمن فسوق. وقد نقل الفر

 مين أصحابيه یسيّبون أهيل الشيام أیيام 
ً
؟ع؟ مسيع قوميا

ً
یف اليريض أّن علّييا وروی الشير

و  بعظمتيه  حتیيط  ال  ُتدِرُکُه:   
َّ

ال

جالله عیل ما هو علیه _ سبحانه 

_ أبصيار اخلالئيق. ُهَو ُيدِرُك: أنيه 

ِئُر: آیيات 
ٓ
ييری ذوو األبصيار. َبَصا

هبيا  یفيرق  الييت  دالئليه  و  القيرآن 

ُف  ُنَصّرِ بيني اهليدی و الضاللية. 

ِت: نسيتخدم أسيالیب شيی،  َيٰ
ٓ
ٱأل

لهيتيدي هبيا املشيرکون و الضالون 

و لکهنيم تيردوا و عانيدوا. َدَرسَت: 

عِرض: و ال تبال بالقیل 
َ
تعلمهتا. أ

 :
ْ
وا َتُسّبُ  

َ
ال َعدَوا: ظلميا.  القيال.  و 

َجهَد  املسيلمون.  اهييا  تشيتموا  ال 

م: مؤکدين يف َقَسِمهم. ِنِ
مَيٰ

َ
أ
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کره أن تکونوا سّبابني ولکن لو وصفمت أعماهلم وذکرمت  هبم يف صفني، فقال هلم: »إيّن أ حر
 من 

ً
 حمرما

ً
حاهلم، کان أصلَب يف القول وأبلَغ يف العذر«. فعیل هذا یکون سّبُ املسلم أمرا

 أو غیرمها.
ً
 أو تابعیا

ً
غیر فرق بني کون املسبوب صحابيا

ا یفتري علهيم من غیر علم.
ّ
وأّن من یهتم الشیعة بأهّنم یسّبون بعض الصحابة إن

یة بن أيب سفیان للمسلمني بسّب وشمت أمیراملؤمنني عيّل بن  بينما لو تأّملنا يف أمر معاو
أيب طاليب؟ع؟، فإّننيا جنيزم قاطعيني أّن ذليك السيّب هيو ذّم وتنقیيص ألمیير املؤمنيني؟ع؟، وهيو 
خارج عن دائرة األوامر اإلهلّية والضوابط الشرعّية اليت أقّرها لنا اهلل تعایل، فکان ذلك السّب 
یف  والشيمت خمالفية شيرعّية خطیيرة توجيب سيخط اهلل تعيایل، ولذليك جياء يف احلدیث الشير
کم وجامع السیوطي وغیرهم عن أّم سلمة؟اهس؟ عهنا أّن رسول اهلل؟ص؟  املروي ويف صحیح احلا

ج1، ص162 ؟ع؟ فقد سّبن، ومن سّبن فقد سّب اهلل. اإلحتجاج، 
ً
قال: من سّب علّيا

 ألّن ورد يف »لسان العرب«: اللعن، هو اإلبعاد 
ً
وأّما اللعن فهو یفترق عن السب جوهرا

. وقیل: الطرد واإلبعاد عن اهلل سبحانه، یقال: لعنه اي طرده وأبعده و هو  والطرد عن اخلیر
دعاء عیل امللعون وسیوافیك البحث عنه يف حمله.

الروايات

َك ُمهانيا ُتيْرِض     ! َدْع شياِتَ  یيا َقنبيُر
ُه: َمْهيالً ؟ع؟ ِلَقْنبيٍر وقيد راَم أن َيشيمِتَ شياِتَ اإلمياُم عييّلٌ

َسيَمَة ما أریَض  َبَرأ الّنَ يَة و يَق احَلّبَ
َ
يیطاَن وُتعاِقيْب َعيُدَّوَك، َفَواليذي َفل

َ
محيَن وُتسيِخِط الّش الّرَ

ميِت وال ُعوِقيَب األمَحيُق مِبثيِل  ثيِل الّصَ مِبِ يیطاَن 
َ
يِم وال أسيَخَط الّش

ْ
ثيِل احِلل مِبِ يُه  ّبَ َر املؤميُن 

کوِت َعنُه. أمايل املفید: 118 / 2 الّسُ

م. الکايف: 2 / 360    وا الناَس َفَتکَتِسُبوا الَعداوَة َبيهَنُ قول الرسول؟ص؟: ال َتُسّبُ

 َيعَتيِد    
َ
یيِه ميا مل

َ
يُم، وِوزُرُه وِوزُر صاِحبيِه عل

َ
ينِي البياِدي أظل

َ
يا َرأی َرُجل ّ

َ
اإلمياُم الکاظيُم؟ع؟: مل

امَلظلوم. حتف العقول: 412

َکِة. العّمال: 8093   
َ
 اهلل؟ص؟: ساّبُ امُلؤِمِن کامُلشِرِف عیل اَلل

ُ
رسول

ن وُهو      ِمن َقومي َيُسّبُ
ُ

ُجل یَك، الّرَ
َ
 اهلُل عل

َّ
 اهلل، َصیل

َ
عن عیاض بن مّحاد: قلُت: یا رسول

َيهَتاَتراِن.  یياِن و : امُلَتسياّباِن َشيیطاناِن َيَتعاَو
َ

َّ َبيأٌس أن أنَتِصيَر ِمنُه؟ فقال
َ

ُدوين فَهيل َعييل
ج1، ص111  ، تنبیه اخلواطر
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أن اإلميام الصيادق؟ع؟ قيد أمير أصحابيه بأن ینزهوه عن السيب، وال یکونوا قوما سيبابني،    

لیقال: رحم اهلل جعفرا قد أدب أصحابه فأحسن تأديهبم. کايف: 2 / 360

احَنّطَ األعیل إیل َمرَتبِه األسَفِل. أعالم الدين: 305   
ّ
عنه؟ع؟: ما َتساّبَ اثناِن إال

    
ْ

يُه، ولکيْن ِلَيُقل ّمَ
ُ
 اهلل؟ص؟: إذا َشيمَتَ أَحُدُکيم أخياُه فيال َيشيمِتْ َعِشيیَرَتُه، وال أبياُه، وال ا

ُ
رسيول

ُم ذلَك ِمنُه. 
َ
َکُذوٌب، إن کاَن َيعل

َ
إّنَك ل باٌن، و َ

َ
إّنَك جل ، و

ٌ
َبِخیل

َ
ُم ذلك: إّنَك ل

َ
إن کاَن َيعل

کنز العّمال: 8134

شواهد وقصص

؟ع؟ عی امَلنابر   ُمعاوية يأمر بسّبِ عّلٍ
یية ُحمكيه عيیل أرض اإلسيالم الواسيعة، أمير بسيّبِ عييل بين أيب طالب؟ع؟  عندميا بيدأ ُمعاو

 ال ُيغتفر وکان بذلك يرمي إیل 
ً
 کبیرا

ً
يف أرجياء البيالد، فارتکيب بعمليه الظيامل والقذر هيذا إمثا

تيه ِمن  يّنِ باإلميام؟ع؟ وانتيزاع حَمّبَ
َ
اإلسياءة إیل مُسعية اإلميام؟ع؟ ومحيل النياس عيیل إسياءة الّظ

کرهتم. قلوب الناس وحمو دالئل عدالته ووقوفه بوجه الظلم ِمن ذا

ولکيي یعميل عيیل اإلسيراع يف انتشيار سيّبِ اإلميام؟ع؟ يف إرجياء البيالد؛ أمير مجیيع کبيار 

يق ذکر اسم اإلمام؟ع؟  ذوا ذلك عن طر اط وکبار أعضاء احلکومة يف أحناء البالد أْن ُينّفِ الضّبَ

ه  ة اجلمعة يف ُخطب صالهتم بسّبِ عيّلٍ بالسوء يف مجیع املحافل واملجالس، وأن یقوم أّئَ

ینشروها بني الناس وهکذا  ، وطلب إیل الشعراء أْن ینظموا القصائد يف َهجوه و عیل املنابر

د الناس عیل سّبِ عيّلِ  ة دون هواد، حبیث یتعّوَ يف الدولة لتنفیذ هذه اخُلّطَ
َ
د مجیع موّظ َجّنَ

ط  مبوازاة َسّبِ اإلمام؟ع؟ عيّلٍ وشتمه خّطَ ة و ه جزٌء ِمن تکالیفهم الشرعّيَ بن أيب طالب وکأّنَ

لقمع حرکة التشیع ونفذه.

بيدأ _ أَّواًل _ بإلقياء القبيض عيیل أخليص أصحياب اإلميام؟ع؟ املعروفيني والثابتيني عيیل 

ين بالتقيوی وِمين خیيرة تالميذة مدرسية اإلسيالم، أهاهنيم وحيّطَ ِمين  اليوالء ليه واملشيهور

 حّیَ املوت، وألیق ببعض 
ً
 ُمبرحيا

ً
ب بعضهم عذابا

َ
کراماهتيم وقتيل بعضهيم شيّرَ قتلية، وعّذ

يف غیاهب السيجون.
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عب واخليوف، حبیث مل یعد   ِمين الّرُ
ً
ا يق َجيّوَ

َ
سيمة باإلرهياب َخل وهبيذه اجليرامئ امُلنَکيرة امُلّتَ

ث عين فضائليه أو أْن ینبيري لتفنیيد  یتحيّدَ أحيد جَييرؤ عيیل أْن جُياهير بوالئيه لإلميام عييل؟ع؟، و

 عين اإلميام؟ع؟ وبييق احليال عيیل هيذا املنوال خيالل ُحکم 
ً
یيه دفاعيا یية ومأجور افتيراءات ُمعاو

یة. ُمعاو
 
َّ

وبعده واصل عدد ِمن ُخلفائه السیرة نفسها يف االستمرار عیل سّبِ اإلمام عيل؟ع؟ وظل
، دون أْن یسيتطیع  کثير ة ِنصيف َقيرن أو أ  يف طيول البيالد وعرضهيا ُميّدَ

ً
هيذا اإلمث الکبیير شيائعا

بنته. کتاب 
ُ
یة ل الناس األخیار املؤمنون ُمکافحته، وانتقاد تلك الِبدعة الشائنة اليت وضع ُمعاو

شخصیات و مواقف-جعفر البیایت، ص72

کیف توقف سب االمام؟ع؟  
ة  ييز وأصبيح قائد البالد اإلسيالمّيَ م اخلالفية عمير بين عبيد العز

َّ
ية تسيل ّيَ ويف سينة ]99[ ِهجر

؟ع؟. ر أْن یستفید ِمن منصبه إلزالة تلك الوصمة ِمن َجبني البالد، مبنع َسّبِ اإلمام عيّلٍ قّرَ
ني  ية وأصحابيه األنانّيِ مّيَ

ُ
بيني ِمين بين أ تيه مُلعارضية امُلتعّصِ ض يف ُمهّمَ يه لکیيال یتعيّرَ ولکّنَ

 وأطلعه عیل 
ً
ا  کان يف الشام، فاستدعاه ِسّرَ

ً
ا  هيودّيَ

ً
ا  شاّبَ

ً
ة استخدم فهيا طبیبا فوضع لذلك ُخّطَ

ة. ته وطلب إلیه احلضور إیل قصر اخلالفة يف يوم وساعة ُمعینني لینفذ اخُلّطَ تفاصیل ُخّطَ
ية وذوي النفيوذ يف الشيام،  مّيَ

ُ
ات بين أ کبيار شيخصّيَ إیل  د أرسيل  وقبيل الیيوم امُلحيّدَ

دة دخيل الطبیيب الهييودّيِ بعيد  للحضيور يف ذليك الیيوم عنيد اخللیفية ويف السياعة امُلحيّدَ
.
ً
ين مجیعا االستئذان، فأثار دخوله انتباه احلاضر

ه جاء خيطب ابنة اخللیفة. سأله اخللیفة عن سبب حضوره؟ فقال: إّنَ
: مَلن ختطهبا؟ قال: لنفيس. سأله عمر

ت احلاضرون وراحوا ینظرون إلیه باندهاش!! فهُبِ
نظير إلیيه عمير وقيال: لیيس يل أْن أوافقيك عيیل طلبيك، فنحين مسيلمون وأنيت لسيَت 

، ومثل هذا الزواج غیر جائز يف اإلسالم.
ً
مسلما

کيم ابنتيه  کان هيذا هيو ُحکيم اإلسيالم، فکیيف زوج نبّيَ إذا  فقيال الطبیيب الهييودي: 
؟ع؟؟

ً
ا علّيَ

کبار املسلمني. ؟ع؟ کان ِمن  فغضب اخللیفة وقال له: عيّلٌ
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ونه يف املجالس؟!  ، فلماذا _ إذن _ تلعنونه وتسّبُ
ً
فقال الهيودي: إذا کنمت تعتبرونه مسلما

ر عیل مالحمه وقال هلم: أجیبوا عیل سؤاله.
ُ
ين وقد بدا التأّث فالتفت عمر إیل احلاضر

 وخرج الطبیب الهيودي دون أْن حيظی جبواب. 
ً
سکت اجلمیع وأطرقوا برؤوسهم َخجال

یة للفلسيف، ص348 القصص التربو

تتبرأ مين   سبين و ال
، کیف بك إذا اوقفت عیل منبر  عن طاوس الیماين أّنه قال عيّل؟ع؟ حلجر البدري: یا حجر

صنعاء، و أمرت بسّي و البراءة مّن؟
قال: فقلت: أعوذ باهلل من ذلك.

قال: و اهلل إّنه لکائن فإذا کان کذلك فسّبن و ال تتبّرأ مّن، فإّنه من تبّرأ مّن يف الدنیا 
تبّرئت منه يف اآلخرة.

قيال طياوس: فأخيذه احلّجياج عيیل أن یسيّب علّييا، فصعد املنبر و قيال: أهّيا الناس إّن 
أمیرکم هذا أمرين أن ألعن علّيا أال فالعنوه _ لعنه اهلل _ )یقصد بذالك لعن احلجاج(. مدینة 

، ج2، ص183 معاجز األمئة اإلثن عشر

حسد معاوية وحقده  
! إنك قد بلغت ميا أملت، فلو کففت عن  یية: یيا أمیر  مين بين أمیية قاليوا ملعاو

ً
روي أن قوميا

هذا الرجل؟ یقصدون الکف عن سب عيل؟ع؟ ومطاردة أصحابه. قال: ال واهلل، حی يربو 
کر فضاًل.!! ، وال یذکر له ذا هيرم علیه الکبیر ، و علیه الصغیر

قال رسيول اهلل؟ص؟: من سيب علیا فقد سيبن، ومن سيبن فقد سيب اهلل وروي عنه؟ص؟: 
 فقد بارزين باملحاربةوعيل؟ع؟ سید االولیاء.

ً
من اهان يل ولیا
: وقال الشاعر

ييييييَبييييييل اليييييعيييييايل ليييُييييْکيييِليييَميييه َ
ْ
َيييييييا نيييياطييييح اجل

ييَبييل َ
ْ
 اجل

َ
 ُتييْشييِفييق َعيييیل

َ
س ال

ْ
أ  الييييّرَ

َ
أشييِفييْق َعيييیل

قصص و عبر، ص45
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نَا  ۡلَآ إَِلِۡهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكَة َوَكََّمُهـُم ٱلَۡمۡوَتٰ وََحَشۡ َنـا نَزَّ نَّ
َ
نَا ۞َولَـۡو أ ۡلَآ إَِلِۡهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكَة َوَكََّمُهـُم ٱلَۡمۡوَتٰ وََحَشۡ َنـا نَزَّ نَّ
َ
۞َولَـۡو أ

  ُ ُٱللَّ ن يََشـآَء ٱللَّ
َ
ٓ أ ـا َكنُواْ ِلُۡؤِمُنوٓاْ إِلَّ ءٖ ُقُبٗل مَّ ن يََشـآَء َعلَۡيِهـۡم ُكَّ َشۡ
َ
ٓ أ ـا َكنُواْ ِلُۡؤِمُنوٓاْ إِلَّ ءٖ ُقُبٗل مَّ َعلَۡيِهـۡم ُكَّ َشۡ

ِ نَِبٍّ 
ِ نَِبٍّ  َوَكَذٰلَِك َجَعۡلَنـا لُِكّ
ۡكَثَُهۡم َيَۡهلُـوَن ١١١١١١ َوَكَذٰلَِك َجَعۡلَنـا لُِكّ

َ
ۡكَثَُهۡم َيَۡهلُـوَن َوَلِٰكـنَّ أ
َ
َوَلِٰكـنَّ أ

ّنِ يُـوِح َبۡعُضُهـۡم إَِلٰ َبۡعٖض  نِس َوٱۡلِ ا َشـَيِٰطنَي ٱۡلِ ّنِ يُـوِح َبۡعُضُهـۡم إَِلٰ َبۡعٖض َعـُدّوٗ نِس َوٱۡلِ ا َشـَيِٰطنَي ٱۡلِ َعـُدّوٗ
زُۡخُرَف ٱۡلَقۡوِل ُغُروٗرۚا َولَۡو َشـآَء َربَُّك َما َفَعلُوهُۖ فََذرُۡهۡم َوَما زُۡخُرَف ٱۡلَقۡوِل ُغُروٗرۚا َولَۡو َشـآَء َربَُّك َما َفَعلُوهُۖ فََذرُۡهۡم َوَما 
ِيَن َل يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ  ۡفـِٔـَدةُ ٱلَّ

َ
ِيَن َل يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ  َوِلَۡصَغٰٓ إَِلۡهِ أ ۡفـِٔـَدةُ ٱلَّ
َ
وَن ١١٢١١٢ َوِلَۡصَغٰٓ إَِلۡهِ أ وَن َيۡفَتُ َيۡفَتُ

ۡبَتِغ 
َ
ۡبَتِغ  أ
َ
ِ أ ِٱللَّ َفَغۡيَ ٱللَّ

َ
َفَغۡيَ  أ
َ
ۡقَتِفُـوَن ١١٣١١٣ أ ۡقَتِفُـوَن َولَِيَۡضـۡوهُ َوِلَۡقَتِفُواْ َما ُهم مُّ َولَِيَۡضـۡوهُ َوِلَۡقَتِفُواْ َما ُهم مُّ

ِيَن  ٗلۚ َوٱلَّ نَزَل إَِلُۡكُم ٱۡلِكَتٰـَب ُمَفصَّ
َ
ِٓي أ ِيَن َحَكٗمـا وَُهـَو ٱلَّ ٗلۚ َوٱلَّ نَزَل إَِلُۡكُم ٱۡلِكَتٰـَب ُمَفصَّ
َ
ِٓي أ َحَكٗمـا وَُهـَو ٱلَّ

 ۖ ّبِـَك بِٱۡلَّقِ ٞل ّمِن رَّ ُهۥ ُمَنَّ نَـّ
َ
ۖ َءاَتۡيَنُٰهـُم ٱۡلِكَتٰـَب َيۡعلَُموَن أ ّبِـَك بِٱۡلَّقِ ٞل ّمِن رَّ ُهۥ ُمَنَّ نَـّ
َ
َءاَتۡيَنُٰهـُم ٱۡلِكَتٰـَب َيۡعلَُموَن أ

ۡت َكَِمُت َرّبَِك ِصۡدٗقا  ۡت َكَِمُت َرّبَِك ِصۡدٗقا  َوَتمَّ فَـَل تَُكوَننَّ ِمَن ٱلُۡمۡمَتِيَن فَـَل تَُكوَننَّ ِمَن ٱلُۡمۡمَتِيَن ١١٤١١٤ َوَتمَّ
ـِميُع ٱۡلَعلِيُم ١١٥١١٥  ِإَون ِإَون  َل لَِكَِمٰتِـهِۦۚ وَُهَو ٱلسَّ ـِميُع ٱۡلَعلِيُم وََعـۡدٗلۚ لَّ ُمَبـّدِ َل لَِكَِمٰتِـهِۦۚ وَُهَو ٱلسَّ وََعـۡدٗلۚ لَّ ُمَبـّدِ
ِۚ إِن ۚ إِن  ِٱللَّ ۡرِض يُِضلُّـوَك َعن َسـبِيِل ٱللَّ

َ
ۡكـَثَ َمـن ِف ٱۡل

َ
ۡرِض يُِضلُّـوَك َعن َسـبِيِل تُِطـۡع أ

َ
ۡكـَثَ َمـن ِف ٱۡل

َ
تُِطـۡع أ

ـنَّ ِإَوۡن ُهۡم إِلَّ َيۡرُُصـوَن ١١٦١١٦  إِنَّ َربََّك ُهَو إِنَّ َربََّك ُهَو  ـنَّ ِإَوۡن ُهۡم إِلَّ َيۡرُُصـوَن يَتَّبُِعـوَن إِلَّ ٱلظَّ يَتَّبُِعـوَن إِلَّ ٱلظَّ
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن ١١٧١١٧ فَُكُواْ  فَُكُواْ 

َ
ۡعلَُم َمن يَِضلُّ َعن َسبِيلِهۦِۖ وَُهَو أ

َ
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن أ

َ
ۡعلَُم َمن يَِضلُّ َعن َسبِيلِهۦِۖ وَُهَو أ

َ
أ

ِ َعلَۡيـهِ إِن ُكنُتم بِـَٔـاَيٰتِهِۦ ُمۡؤِمننَِي  َعلَۡيـهِ إِن ُكنُتم بِـَٔـاَيٰتِهِۦ ُمۡؤِمننَِي ١١٨١١٨   ِٱللَّ ـا ُذكَِر ٱۡسـُم ٱللَّ ـا ُذكَِر ٱۡسـُم ِممَّ ِممَّ

ية 116116 ية إتباع األکثر إتباع األکثر

يق احلق و من هذا  یة ال ميکن أّن تکون وحدها الدلیل عیل طر کثر یفة أّن األ مفهوم اآلیة الشر
يق احلق، حی لو کان السيائرون يف هذا  نسيتنتج أّنه جيب التوجه إیل اهلل وحده ملعرفة طر
ية يف العيدد و مين أجيل هيذا أمير اهلل نبیيه ان ال یسيتمع إیل النياس و ال یقرهم عیل 

ّ
ييق قل الطر

يق احلق و اهلدایة. عاداهتم و تقالیدهم، و ان علیه أن یتبع ما أوحاه اهلل الیه، ألنه هو طر
و الدلیل عیل ذلك يرد يف اآلیة الّتالیة اليت تؤّکد عیل أّن اهلل علمي بکل يشء و ال مکان 
ين عيیل  ييق اهلدایية، کميا هيو أعيرف بالضاليني و بالسيائر للخطيأ يف علميه، فهيو أعيرف بطر

ُزخُرَف ٱلَقوِل ُغُرورا: القيول املزيين 

ظاهيره  َحُسين  اليذي  الَکيِذب 

بيه  خيدعيوا  لکيي  باطنيه  قبيح  و 

الضعفياء و یصرفوهنيم عين احليق 

أصيل   : َتصَغٰیٓ الباطيل.  إیل 

الصغيو، املیيل اي لتمیيل إیل هذا 

الزخيرف الباطيل من القول قلوب 

الذيين ال يؤمنيون باآلخرة ملوافقته 

َدُة:  ـِٔ ف
َ
أ شيهواهتم.  و  ألهواهئيم 

قَتِرُفوَن:  بَتِغي: أطليب. ّمُ
َ
قليوب. أ

لیکتسيبوا ميا هيم مکتسيبون مين 

ٱمُلمَتِريَن:  السيیئة.  األعميال 

الشاکني. ِصدقا َوَعدال: بلغ الغایة 

و  مواعیيده  و  أخبياره  صيدق  يف 

قضایياه.  و  أحکاميه  عيدل  يف 

خَيُرُصوَن: یکذبون.
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.> �نَ ِد�ي ُمْه�تَ
ْ
ال ُم �بِ

َ
ْعل

أَ
ِلِه َوُهَو � �ي ّلُ َع�نْ َس�بِ �نِ ُم َم�نْ �يَ

َ
ْعل

أَ
َك ُهَو � �نَّ َر�بَّ يق اهلداية: >�إِ طر

َر�تُ  ْ َك َك�ث �بَ َ ْع�ب
أَ
ْو �

َ
�بُ َول ِ

�يّ
ُ َو�لّطَ �ث �ي �بِ

�نَ
ْ
ِو�ي �ل َْس�تَ ا �ي

َ
ْل ل ومثلهـا اآليـة 100 مـن سـورة املائـدة: >�تُ

.> ِلُ�و�نَ �نْ ْم �تُ
ُ
ك

َّ
َعل

َ
ا�بِ ل َ �ب

ْ
ل
اأَ

ْ
وِل�ي �ل

أُ
ا � َ َه �ي

َ
و� �لّل �تُ

ا�تَّ َ ِ �ن �ث �ي �بِ
�نَ
ْ
�ل

قال العالمه يف تفسيرها:
إّن اآليـة تشـتمل عـی مثـل كيل ضربـه اهلل سـبحانه لبيـان خصوصيـة خيتـص هبا الدين 
احلق من بني سائر األديان و الِسَير العامة الدائرة، و هي أن االعتبار باحلق و إن كان قليال 
كثرون و نسيه األقوون،  أهله و شاردة فئته و الركون إیل اخلير و السعادة و إن أعرض عنه األ
لكّن احلق ال يعتمد يف نواميسـه إال عی العقل السـلمي و حاشـا العقل السـلمي أن يتبع أهواء 

ية الضالة املضلة ألنه لو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السماوات و األرض. كثر اال
وامـا مدلـول اآليـة مـن قبيـل توضيـح الواضحـات، فذلـك ألن مّثـة مـن يظـن أّن أمـورا 
ية« جتعل ذلك اخلبيث يف مصاف  كثر عارضة، مثل كثرة إتباع اخلبيث أو ما يسمی ب »األ
ية،  كثر الطيب، كما حيدث أحيانا أن نری بعضهم يقع حتت تأثير اجلماعة و اجتاه أهواء األ
يـة كان ذلك دليال قاطعا عی صحة ما مالت إليه، بينما األمر  كثر ظانـا أّنـه حيثمـا مالـت األ

يخ البشري. ية غالبا ما ظهر بطالهنا يف التأر كثر ليس كذلك و القضايا اليت أيدهتا األ
ية الكيفية ال المكية، أي أّن املطلوب  كثر يف الواقع إّن ما مييز اخلبيث من الطيب هو األ

يدين. كثرة املؤ هو أفكار أقوی و أرفع و أمسی و أنیق ال 
كثـر مـن يف األرض مـن النـاس الذيـن اسـتحبوا العمـی عـی اهلدی  واملعني: و إن تطـع أ
يـق املسـتقمي و عـن الديـن القـومي الـذي شـرعه اهلل لعبـاده، ألن هـؤالء  يضلـوك عـن الطر
ينه هلم أهواؤهم  املجادلـني مـا يتبعـون يف جداهلـم و عقائدهـم و أعماهلـم إال الظن الـذي تز

و ما هم إال يكذبون.

الروايات

وَك َع�نْ    
ُّ
ل �نِ ْر�نِ �يُ

اأَ
ْ
ِ�ي �ل

َر َم�نْ �ن َ ْك�ث
أَ
ِطْع � : >إَِو�نْ �تُ

َ
َكْثـَرة َفَقـال

ْ
الكاظـم؟ع؟: َيـا ِهَشـام َذّمَ اهلُل ال

 َيْشُعُروَن. حتف العقول، ص383
َ
ْكَثُرُهْم ال

َ
ُموَن َو أ

َ
اِس ال َيْعل ْكَثَر الّنَ

َ
 أ

َ
ِه< َو َقال

َ
ِل �لّل �ي َس�بِ

ق....     َ ْهِل احلْ
َ
 ِمْن أ

ً
ْكَثُر َعَددا

َ
ِديِث أ َ َقـِدمِي َو احلْ

ْ
َباِطـِل يِف ال

ْ
 ال

َ
ْهـل

َ
قـال اميـر املومنـني؟ع؟: أ

حبار األنوار، ج89، ص44
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ْهِليه. شرح هنج    
َ
يِة أ

َّ
يَدی ِلِقل ُ

ْ
ييِق ال  َتْسَتْوِحُشيوا يِف َطِر

َ
ياُس ال يا الّنَ َ هّيُ

َ
قيال امیراملؤمنيني؟ع؟: أ

ج10، ص261 البالغة البن أيب احلدید، 

شواهد وقصص

أنا أخیر منك يا حسن  
یة للحسن بن عيل؟ع؟: أنا أخیر منك یا حسن، قال: وکیف ذاك یا ابن هند؟ وقال معاو

قال: الن الناس قد أمجعوا عيل ومل جيمعوا علیك!
کباد. کلة اال قال ههيات ههيات لشر ما علوت، یابن آ

 املجتمعيون علیيك رجيالن: بيني مطیيع ومکيره، فالطائيع ليك عياص هلل واملکيره معيذور 
بکتياب اهلل وحياش هلل أن أقيول: أنيا خیير منيك فيال خیير فیيك ولکن اهلل برأين مين الرذائل 

کما برأك من الفضائل.
فاالمام؟ع؟ هبذا اجلواب الصارم أعلم انه کثرة الناس یلتفون حول شخص لیس دلیل 

عیل حقانیة ذالك الشخص. کشف الغمة، ج2، ص152

رسول اهَّلل؟ص؟ و اباغ الرسالة  
إهنيم حيني رأوا أّن رسيول اهلل؟ص؟ قيد اسيتمر عيیل ميا هيو علیيه، یظهير دینه و یدعيو إلیه، 
یش ذکر رسول  کثرت قر حی شری األمر بينه و بيهنم و حی تباعد الرجال و تضاغنوا و أ
اهلل؟ص؟ بيهنيا، ذهبيوا إیل أيب طاليب، و هيددوه: إن مل یکيف ابين أخیيه عين شيمت آباهئيم و 

تسفیه أحالمهم و شمت آهلهتم فلسوف یقاتلونه مث انصرفوا.
فأرسل أبو طالب إیل رسول اهلل؟ص؟ فأخبره، و طلب إلیه أن يبيق عیل نفسه و علیه، و 
ال حيمليه ميا ال یطیيق، فظين أنيه قيد بيدا لعمه فیه بداء، و أنه قد ضعف عن نصرته و القیام 

دونه، فقال له؟ص؟:
یيا عيم، و اهلل، ليو وضعيوا الشيمس يف ميیين، و القمير يف مشيايل عيیل أن أتيرك هيذا األمير 
. الصحیح من سیرة الني  ترکتيه. فوعيده أبيو طاليب النصير حيی یظهيره اهلل، أو أهليك فیيه، ميا 

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301األعظم؟ص؟،ج3، ص206
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ِ َعلَۡيـهِ َوقَۡد  َعلَۡيـهِ َوقَۡد  ِٱللَّ ـا ُذكَِر ٱۡسـُم ٱللَّ ُكلُـواْ ِممَّ
ۡ
لَّ تَأ

َ
ـا ُذكَِر ٱۡسـُم َوَمـا لَُكـۡم أ ُكلُـواْ ِممَّ

ۡ
لَّ تَأ

َ
َوَمـا لَُكـۡم أ

ا َحـرََّم َعلَۡيُكـۡم إِلَّ َمـا ٱۡضُطرِۡرُتـۡم إَِلۡهِۗ  ـَل لَُكـم مَّ ا َحـرََّم َعلَۡيُكـۡم إِلَّ َمـا ٱۡضُطرِۡرُتـۡم إَِلۡهِۗ فَصَّ ـَل لَُكـم مَّ فَصَّ
ۡهَوآئِِهـم بَِغـۡيِ ِعۡلـٍمۚ إِنَّ َربََّك ُهَو 

َ
ُِضلُّـوَن بِأ ۡهَوآئِِهـم بَِغـۡيِ ِعۡلـٍمۚ إِنَّ َربََّك ُهَو ِإَونَّ َكثِـٗيا لَّ
َ
ُِضلُّـوَن بِأ ِإَونَّ َكثِـٗيا لَّ

ِيَن  ۥٓۚ إِنَّ ٱلَّ ثِۡم َوَباِطَنُه ِيَن  َوَذُرواْ َظِٰهـَر ٱۡلِ ۥٓۚ إِنَّ ٱلَّ ثِۡم َوَباِطَنُه ۡعلَـُم بِٱلُۡمۡعَتِديَن ١١٩١١٩ َوَذُرواْ َظِٰهـَر ٱۡلِ
َ
ۡعلَـُم بِٱلُۡمۡعَتِديَن أ
َ
أ

ۡثَم َسـُيۡجَزۡوَن بَِمـا َكنُواْ َيۡقَتِفُـوَن ١٢٠١٢٠ َوَل  َوَل  ۡثَم َسـُيۡجَزۡوَن بَِمـا َكنُواْ َيۡقَتِفُـوَن يَۡكِسـُبوَن ٱۡلِ يَۡكِسـُبوَن ٱۡلِ
ِ َعلَۡيهِ ِإَونَُّهۥ لَفِۡسـٞقۗ ِإَونَّ  َعلَۡيهِ ِإَونَُّهۥ لَفِۡسـٞقۗ ِإَونَّ  ِٱللَّ ا لَۡم يُۡذَكرِ ٱۡسـُم ٱللَّ ُكلُـواْ ِممَّ

ۡ
ا لَۡم يُۡذَكرِ ٱۡسـُم تَأ ُكلُـواْ ِممَّ
ۡ
تَأ

َطۡعُتُموُهۡم 
َ
ۡوِلَآئِِهۡم ِلَُجِٰدلُوُكۡمۖ ِإَوۡن أ

َ
َيِٰطَن َلُوُحوَن إَِلٰٓ أ َطۡعُتُموُهۡم ٱلشَّ

َ
ۡوِلَآئِِهۡم ِلَُجِٰدلُوُكۡمۖ ِإَوۡن أ

َ
َيِٰطَن َلُوُحوَن إَِلٰٓ أ ٱلشَّ

ۡحَيۡيَنُٰه وََجَعۡلَنا َلُۥ 
َ
َوَمن َكَن َمۡيٗتا فَأ

َ
ۡحَيۡيَنُٰه وََجَعۡلَنا َلُۥ أ

َ
َوَمن َكَن َمۡيٗتا فَأ

َ
إِنَُّكـۡم لَُمۡرُِكوَن إِنَُّكـۡم لَُمۡرُِكوَن ١٢١١٢١  أ

لَُمِٰت لَۡيَس  َثلُُهۥ ِف ٱلظُّ لَُمِٰت لَۡيَس نُـوٗرا َيۡمِش بِهِۦ ِف ٱلَّاِس َكَمن مَّ َثلُُهۥ ِف ٱلظُّ نُـوٗرا َيۡمِش بِهِۦ ِف ٱلَّاِس َكَمن مَّ
ِبَارِٖج ّمِۡنَهـاۚ َكَذٰلَِك ُزّيَِن لِۡلَكٰفِرِيَن َمـا َكنُواْ َيۡعَملُوَن ِبَارِٖج ّمِۡنَهـاۚ َكَذٰلَِك ُزّيَِن لِۡلَكٰفِرِيَن َمـا َكنُواْ َيۡعَملُوَن ١٢٢١٢٢  
َكِٰبَ ُمۡرِِميَها ِلَۡمُكُرواْ فِيَهاۖ 

َ
ِ قَۡرَيٍة أ

َكِٰبَ ُمۡرِِميَها ِلَۡمُكُرواْ فِيَهاۖ َوَكَذٰلَِك َجَعۡلَنـا ِف ُكّ
َ
ِ قَۡرَيٍة أ

َوَكَذٰلَِك َجَعۡلَنـا ِف ُكّ
نُفِسـِهۡم َوَما يَۡشُعُروَن ١٢٣١٢٣ ِإَوَذا َجآَءۡتُهۡم  ِإَوَذا َجآَءۡتُهۡم 

َ
نُفِسـِهۡم َوَما يَۡشُعُروَن َوَما َيۡمُكُروَن إِلَّ بِأ
َ
َوَما َيۡمُكُروَن إِلَّ بِأ

 ۘ ِۘ ِٱللَّ وِتَ رُُسـُل ٱللَّ
ُ
ٰ نُۡؤَتٰ ِمۡثـَل َمآ أ وِتَ رُُسـُل َءايَـةٞ قَالُـواْ لَـن نُّۡؤِمَن َحـيَّ
ُ
ٰ نُۡؤَتٰ ِمۡثـَل َمآ أ َءايَـةٞ قَالُـواْ لَـن نُّۡؤِمَن َحـيَّ

ۡجَرُمواْ 
َ
ِيَن أ ۥۗ َسـُيِصيُب ٱلَّ ۡعلَـُم َحۡيُث َيَۡعُل رَِسـاَلَُه

َ
ۡجَرُمواْ  أ

َ
ِيَن أ ۥۗ َسـُيِصيُب ٱلَّ ۡعلَـُم َحۡيُث َيَۡعُل رَِسـاَلَُه

َ
ُ أ ُٱللَّ ٱللَّ

ِ وََعَذاٞب َشـِديُدۢ بَِما َكنُـواْ َيۡمُكُروَن  وََعَذاٞب َشـِديُدۢ بَِما َكنُـواْ َيۡمُكُروَن ١٢٤١٢٤   ِٱللَّ َصَغـاٌر ِعنـَد َصَغـاٌر ِعنـَد ٱللَّ

مثال الکفر و االميان )محزة( مثال الکفر و االميان )محزة( 122122

ال  الذيين  يين املعانديين  الکافر النياس: املؤمنيني املخلصيني و  إیل طائفتيني مين  أشيارت 
ين، هنا أیضا یتجسيد وضع هاتني  یکتفون بضالهلم، بل یسيعون حثیثا إیل تضلیل اآلخر
کانيوا مين  الطائفتيني مين خيالل ضيرب مثيل واضيح. یشيیر املثيال إیل طائفية مين النياس 
الّضالني، مّث غیروا مسیرهتم باعتناق اإلسالم فهؤالء أشبه باملیت الذي حيیيه اهلل بإرادته: 

< واملصداق األمت هو محزة بن عبداملطلب. ��� � �� ْ�� ْح���
أ�
� � ���� ً �� ْ�� �م� ���� �ك� ْ�� م� و�

أ�
�<

أن  مين  مينعکيم  مانيع  م: 
ُ

ک
َ
ل َما 

أن  إال  یِه: 
َ
ِإل ٱضُطِررُت  َما  تأکليوا. 

يشء  أکل  إیل  الضيرورة  تدعوکيم 
مين هيذه املحرميات بسيبب شيدة 
وَن: یضلون أشیاعهم 

ُّ
ُيِضل

َّ
اجلوع. ل

بالعکيس.  و  احليالل  فیحرميون 
ِبٱمُلعَتِديَن: الذيين جيياوزون احليق 
: اترکيوا 

ْ
يف التحيرمی و التحلیيل. َذُروا

کان مهنيا سيرا  ميا  املعياص  مجیيع 
ُيوُحوَن: 

َ
ل کان مهنيا عالنیية.  ميا  و 

الذيين  أولیاهئيم  إیل  لیوسوسيون 
ِبِه  مَيِش  املشيرکني.  مين  اتبعوهيم 
نيورا یسيتيء  أعطياه  اِس:  ٱلّنَ ِف 
بيه يف مصاحليه و هيتيدی بيه إیل 
و  کبراءهيم  جُمِرِمَیا:  ِبَر 

ٰ
َک

َ
أ طرقيه. 

َءُتم َءاَية: معجيزة. 
ٓ
رؤسياءهم. َجا

َصَغاٌر: سیصیب الذين أجرموا بعد 
 عظمي و هوان 

ٌ
تکبرهم و غرورهم ذل

شدید ثابت هلم عند اهلل يف الدنیا 
و اآلخرة و بسبب مکرهم املستمر.
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، باإلنسيان العدمی اإلميان  ، و املؤثر مّث تقارن اآلیة بني هذا اإلنسيان احلي، الفعال، النیر
�< و هيو أبيو جهيل الذي کان من  ه� ْ�� �م� ؟�ٍ ���

� �� ����
س� ْ��
�
�� ���� م�

�
ل
������� �ى�

��� ��
�
ل � �� �م� ْ�� م�

�
و املعانيد، فتقيول: >ك
ألد أعداء اإلسالم.

محزة بن عبد املطلب؟امهس؟  
هيو عيّم النيي حمميد؟ص؟ ومين شيهداء غيزوة أحيد، وامللّقيب بأسيد اهلل وأسيد رسيوله وسيید 
یية _ قبيل وبعيد  کبير مسياندي الدعيوة النبو یعتبير أحيد أ یيش و کبيار قر الشيهداء. کان مين 

إسالمه _ کان له من الولد َيعیل الذي کان ُيکىّن به محزة )أبا َيعیل(.
یح  أبيوه عبيد املطليب بين هاشيم وأّميه هالية بنيت أهیيب بن عبيد مناف کما يوجيد تصر

صادر عن الني بأّن محزة کان أخ الني؟ص؟ من الرضاعة.
وکان محزة صاحب قنص )أي: یصطاد( وکان من بني أوالد عبد املطلب الذين تصّدوا 

ين.  من قبل اآلخر
ً
یش وحظي مبکانة مرموقة، فقد کان ُيتخذ حلیفا للرئاسة يف قر

بعدما ُبعث الرسول؟ص؟ وجاء املوعد لُينذر عشیرته األقربني )يوم اإلنذار(، کان محزة بن 
يين وتذکير املصيادر بأنه کأخیه أيب طاليب کان حيامي عن  عبيد املطليب مين ضمين احلاضر
الرسيول يف قبال ما کان یقوم به املشيرکني من ابتزازات من قبل إسيالمه، فکان يرّد علهيم 

یش وال سیما أيب هلب للني؟ص؟. ما یصد عن قبیلة قر
قيد أسيلم يف السينة الثانیية مين املبعيث، وقیيل: بيل کان إسيالم محزة بعد دخول رسيول 

اهلل؟ص؟ دار األرقم يف السنة السادسة من مبعثه وقبل إسالم أيب ذر الغفاري.
يين العابديين؟ع؟ أنيه قيال: مل یدخيل اجلنية محیة غیر  وقيد روي عين عييل بين احلسيني ز
 للني؟ص؟ يف حدیث السيیل الذي 

ً
محیية محيزة بين عبيد املطليب _ وذليك حيني أسيلم _ غضبا

أليق عیل الني؟ص؟.
يف غيزوة بيدر کان أبيو جهيل يوّبيخ عتبية وأجبيره أن يبيدأ باملبيارزة يف حيرب کان حيياول 
إطفياء نارهيا وهکيذا بيارز هيو ووليده، الولیيد إضافية إیل شيیبة وبيدؤوا احليرب. فأخيرج هليم 
هبم إیل املشيرکني _ واإلمام عيل؟ع؟ وعبیدة بن احلارث  کرم؟ص؟ ، محزة _ وکان أقر الرسيول األ
مية  لسياحة القتيال، فقتيل محيزة شيیبَة، وقتيل عييل؟ع؟ الولید، ولکن عبیيدة مل یتمکن من هز

عتبة فکّر محزة وعيل؟ع؟ علیه وقتاله.
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استشهاده  
یيد قتيل عييل؟ع؟ يف بيادئ األمير إال أنيه کان قيد خيرج علیيه وهيو حيذر ميرس  کان وحيش ير
جييول، فترصيد ليه حيی إذا حانيت الفرصة  وکثیير اإلنتبياه، فانصيرف إیل محيزة وهيو یصيول و
 وعیل روایة کان محزة بن عبد املطلب یقاتل بني یدي رسول اهلل؟ص؟ يوم 

ً
فرماه وأرداه قتیال

، فبینما هو کذلك إذ  یدبر یقول: »أنا أسد اهلل وأسد رسوله« وجعل یقبل و أحد بسیَفني و
عثر عثرة فوقع عیل ظهره وبصر به األسود، وطَعنه احلبش برحمه وکان ذلك يف السابع من 
شيوال عيیل أشيهر األقيوال مث قيام وحيش بشيّق بطين محيزة قتله وأخيرج کبده فجياء هبا إیل 

هند بنت عتبة بن ربيعة، مفضغهتا، مّث لفظهتا.
وذکرت املصادر بأّن رسول اهلل؟ص؟ ملا وقف عیل محزة حیث استشهد فنظر إیل منظر مل 
 غیر مسيبوق 

ً
ینظير إیل ئش قيط کان أوجيع لقلبيه منيه ونظير إلیيه قيد مثل به فتأثر الني تأثرا

و بکی علیه.
 الرسيول علیيه ذليك الیوم من الشيهداء حیث جاء يف املصادر 

ّ
وکان محيزة أول مين صيیل

 
ّ

 عيیل محيزة ميع کل عشيرة حيی صیل
ّ

حيد عشيرة عشيرة و صييل
ُ
 عيیل قتيیل أ

ّ
بيأّن النيي صيیل

علیه يومئذ سبعني صالة.

الروايات

ِب َجْهِل ْبِن ِهَشياٍم َو َذِلَك    
َ
ِلِب؟هر؟ َو أ ّطَ ُ يَزة ْبِن َعْبِد املْ يْت یِف مَحْ

َ
يا َنَزل َ هّنَ

َ
ابين عّبياس؟هر؟: أ

 ِديِن َقْوِمِه َفَغِضَب َو َجاَء 
َ

َزة َو ُهَو َعیل ْخِبَر ِبَذِلَك مَحْ
ُ
 اهلِل؟ص؟ َو أ

َ
َبا َجْهٍل آَذی َرُسول

َ
ّنَ أ

َ
أ

ِب َجْهٍل َو آَمَن. حبرالعرفان، ج6، ص466
َ
َس أ

ْ
ا َرأ َو َمَعُه َقْوٌس َفُضِرَب هِبَ

اِس قال     ِی ِبِه یِف الّنَ  َیْ
ً
ُه ُنورا

َ
نا ل

ْ
ْحَيْيناُه أي هدیناه َو َجَعل

َ
 َفأ
ً
 َو َمْن کاَن َمْيتا

َ
الّرضا؟ع؟: أ

یل اآلیات الظاهرْه، ص172 نور الوالیة. تأو

قيال؟ع؟: »ومّنيا النيي ومنکيم املکيّذب، ومّنيا أسيد اهلل ومنکيم أسيد األحيال، ومّنيا سيّيدا    

شباب أهل اجلّنة، ومنکم صبیة النار ومّنا خیر نساء العاملني، ومنکم مّحالة احلطب«. 
شرح هنج البالغة 15 /182. کتاب 28

إّن أفضل الشهداء محزة بن     إّن أفضل اخللق بعد األوصیاء الشهداء، أال و قال؟ع؟: »أال و
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عبد املّطلب، وجعفر بن أيب طالب« الکايف 1 /450 ح34

یة: 79    قال رسول اهلل؟ص؟: »َمن زارين ومل يزر قبر عّمي محزة فقد جفاين«. الرسائل الفخر

شواهد وقصص

االمام احلسي؟ع؟ و االعرايب  
م علیه وسأله حاجته فقال احلسني: یا أخا العرب 

ّ
قصد إعرايب إیل اإلمام احلسني؟ع؟ فسل

إن أجبت عن  أسيألك عين ثيالث مسيائل، فيان أجبيت عين واحيدة أعطیتك ثليث امليال و
إن أجبت عن الکل أعطیتك الکل. اثنتني أعطیتك ثليث املال و

فقال االعرايب: یا ابن رسول اهلل أمثلك یسأل عن مثيل وأنت من أهل العلم والشرف؟ 
فقيال احلسيني؟ع؟: بيیل مسعيت جيدي رسيول اهلل؟ص؟ یقيول: املعيروف بقيدر املعرفية، فقيال 

إال تعلمت منك، وال قوة إال باهلل. االعرايب: سل عما بدا لك، فان أجبت و
فقال احلسيني؟ع؟: أي االعمال أفضل؟ فقال االعرايب: االميان باهلل، فقال احلسيني؟ع؟: 
ين الرجل؟ فقال  مفا النجاة من املهلکة؟ فقال االعرايب: الثقة باهلل، فقال احلسني؟ع؟: مفا يز
االعرايب: علم معه حلم، فقال: فإن أخطأه ذلك؟ فقال: مال معه مروءة، فقال: فإن أخطأه 
، فقال احلسيني؟ع؟: فان أخطأه ذلك؟ فقال االعرايب: فصاعقة  ذلك؟ فقال: فقر معه صبر

تنزل من السماء و حترقه فانه أهل لذلك.
فضحيك احلسيني؟ع؟ ورميی بصيرة إلیيه فیيه أليف دینيار وأعطياه خاته وفیه فيص قیمته 
مائتيا درهيم وقيال: یيا أعيرايب أعيط الذهيب إیل غرمائيك، واصيرف اخليامت يف نفقتك، فأخذ 

ته« . البحار، ج44، ص196 االعرايب وقال: »اهَّلل أعلم حیث جيعل رساال

النيب؟ص؟ يبکي عی فراق محزة؟اهس؟  
وقف؟ص؟ عیل جنازته وانتحب حّی نشغ من البکاء، یقول: یا محزة، یا عّم رسول اهلل وأسد 
بات، یا محزة، یا ذاّب  اهلل وأسد رسوله، یا محزة، یا فاعل اخلیرات، یا محزة، یا کاشف الُکُر

عن وجه رسول اهلل.
 للخیرات.

وقال؟ص؟: رمحك اهلل أي عم، فلقد کنت وصوالً للرحم، فعوالً

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



189

م
��� �

� �مر
��
� ��
م ا��

و��ل
ر�
� ک�
ل���

�� م�

وقال اإلمام الصادق؟ع؟: 
 دار قتيل مين أهلها 

ّ
حيد إیل املدینية، مسيع مين کل

ُ
مّليا انصيرف رسيول اهلل؟ص؟ مين وقعية أ

کي له، فآیل أهل   وبکاء ومل یسمع من دار محزة عّمه، فقال؟ص؟: لکن محزة ال بوا
ً
قتیل نوحا

يبکوه، فهم إیل  املدینة أن ال ینوحوا عیل مّيت وال يبکوه حّی يبدؤا حبمزة فینوحوا علیه و
الیوم عیل ذلك.

وقد کانت السیدة فاطمة بنت الرسول؟ص؟ تزور قبر محزة ريض اهلل عنه و تستعمل تربة 
محزة کمسابيح، فاستعملها الناس بعد ذلك. الصحیح من سیرة النیب األعظم؟ص؟، ج8، ص293

وفاء محزة سید الشهدا  
مسع يوم أحد من هاتف هيتف:

ال سیف إال ذو الفقار * وال فی إال عيل
فإذا ندبمت هالکا * فابکوا الويف أخا الويف 

األول هو محزة و الثاين هو أبو طالب علهيما الّسالم .
 اهلل علیه و آله من يوم أحد، قتل فیه عّمه محزة .

ّ
ما من يوم أشّد عیل رسول اهلل صیل

سفینة البحار ج1 ص338

بکاء النيب ؟ص؟ عند جسد محزة؟س؟  
يل به، فجدع  فجياء رسيول اهلل ؟ص؟ حنيو محيزة، فوجيده ببطين اليوادي قيد بقر بطنه، و ُمّثِ
أنفه و أذناه، فنظر ؟ص؟ إیل يش ء مل ینظر إیل يش ء قط، کان أوجع لقلبه منه. فقال ؟ص؟: »لن 
أصاب مبثلك، ما وقفت موقفا أغیظ يل من هذا، و قال ؟ص؟: رمحة اهلل علیك، فإنك کنت 
ميا علمتيك، فعيوال للخیيرات، وصيوال للرحيم « . و عين ابين مسيعود :ميا رأینيا رسيول اهلل ؟ص؟ 
کیا، أشد من بکائه عیل محزة ؟س؟ ، وضعه يف القبلة مث وقف عیل جنازته و انتحب حی  با
یقول ؟ص؟: یا عم رسول اهلل، و أسد اهلل، و أسد رسول اهلل، یا محزة یا فاعل  بلغ به الغش ،و

اخلیرات، یا محزة یا کاشف الکربات، یا محزة یا ذاّب عن وجه رسول اهلل ؟ص؟.
مث غطياه ؟ص؟ بعبائتيه عيیل الثيوب، لعليه أراد ؟ص؟ أن ال یکيون ألحيد عيیل محزة ؟س؟ ، منًة. 

السیرة احللبیة ج2 ص 335
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ۡسَلِٰمۖ َوَمن يُرِۡد  ۡح َصۡدَرهُۥ لِۡلِ ن َيۡهِديَُهۥ يَۡشَ
َ
ۡسَلِٰمۖ َوَمن يُرِۡد  أ ۡح َصۡدَرهُۥ لِۡلِ ن َيۡهِديَُهۥ يَۡشَ
َ
ُ أ ُٱللَّ َفَمن يُرِدِ َفَمن يُرِدِ ٱللَّ

ُد ِف  عَّ نََّما يَصَّ
َ
ن يُِضلَّـُهۥ َيَۡعـۡل َصۡدَرهُۥ َضّيًِقا َحرَٗجـا َكأ

َ
ُد ِف أ عَّ نََّما يَصَّ

َ
ن يُِضلَّـُهۥ َيَۡعـۡل َصۡدَرهُۥ َضّيًِقا َحرَٗجـا َكأ

َ
أ

ِيَن َل يُۡؤِمُنوَن ١٢٥١٢٥   ِيَن َل يُۡؤِمُنوَن  ٱلرِّۡجَس َعَ ٱلَّ ُ ٱلرِّۡجَس َعَ ٱلَّ ُٱللَّ َمآءِۚ َكَذٰلَِك َيَۡعُل ٱللَّ َمآءِۚ َكَذٰلَِك َيَۡعُل ٱلسَّ ٱلسَّ
ۡلَنا ٱٓأۡلَيٰـِت لَِقۡوٖم  ۡلَنا ٱٓأۡلَيٰـِت لَِقۡوٖم َوَهٰـَذا ِصَرُٰط َرّبَِك ُمۡسـَتقِيٗماۗ قَـۡد فَصَّ َوَهٰـَذا ِصَرُٰط َرّبَِك ُمۡسـَتقِيٗماۗ قَـۡد فَصَّ
ـَلِٰم ِعنـَد َرّبِِهۡمۖ وَُهـَو َوِلُُّهم  ـَلِٰم ِعنـَد َرّبِِهۡمۖ وَُهـَو َوِلُُّهم  ۞لَُهۡم َداُر ٱلسَّ ـُروَن ١٢٦١٢٦ ۞لَُهۡم َداُر ٱلسَّ كَّ ـُروَن يَذَّ كَّ يَذَّ
ّنِ  ّنِ  َوَيۡوَم َيُۡشُُهۡم َجِيٗعا َيَٰمۡعَشَ ٱۡلِ بَِما َكنُـواْ َيۡعَملُوَن بَِما َكنُـواْ َيۡعَملُوَن ١٢٧١٢٧ َوَيۡوَم َيُۡشُُهۡم َجِيٗعا َيَٰمۡعَشَ ٱۡلِ
نِس َربََّنا  ۡوِلَآؤُُهم ّمَِن ٱۡلِ

َ
نِسۖ َوقَاَل أ تُم ّمَِن ٱۡلِ نِس َربََّنا قَِد ٱۡسـَتۡكَثۡ ۡوِلَآؤُُهم ّمَِن ٱۡلِ
َ
نِسۖ َوقَاَل أ تُم ّمَِن ٱۡلِ قَِد ٱۡسـَتۡكَثۡ

ۡلَت َلَاۚ قَاَل  جَّ
َ
ِٓي أ َجلََنا ٱلَّ

َ
ۡلَت َلَاۚ قَاَل ٱۡسَتۡمَتَع َبۡعُضَنا بَِبۡعٖض َوَبلَۡغَنآ أ جَّ

َ
ِٓي أ َجلََنا ٱلَّ

َ
ٱۡسَتۡمَتَع َبۡعُضَنا بَِبۡعٖض َوَبلَۡغَنآ أ

ۚ إِنَّ َربََّك ۚ إِنَّ َربََّك  ُ ُٱللَّ اُر َمۡثَوىُٰكـۡم َخِٰلِيَن فِيَهـآ إِلَّ َما َشـآَء ٱللَّ اُر َمۡثَوىُٰكـۡم َخِٰلِيَن فِيَهـآ إِلَّ َما َشـآَء ٱلَـّ ٱلَـّ
ا بَِما  ٰلِِمنَي َبۡعَضۢ ا بَِما  َوَكَذٰلَِك نَُوّلِ َبۡعَض ٱلظَّ ٰلِِمنَي َبۡعَضۢ َحِكيـٌم َعلِيٞم َحِكيـٌم َعلِيٞم ١٢٨١٢٨ َوَكَذٰلَِك نَُوّلِ َبۡعَض ٱلظَّ
تُِكۡم 

ۡ
لَۡم يَأ

َ
نـِس أ ّنِ َوٱۡلِ تُِكۡم  َيَٰمۡعَشَ ٱۡلِ

ۡ
لَۡم يَأ

َ
نـِس أ ّنِ َوٱۡلِ َكنُـواْ يَۡكِسـُبوَن َكنُـواْ يَۡكِسـُبوَن ١٢٩١٢٩ َيَٰمۡعَشَ ٱۡلِ

وَن َعلَۡيُكۡم َءاَيِٰت َوُينِذُرونَُكۡم لَِقآَء  وَن َعلَۡيُكۡم َءاَيِٰت َوُينِذُرونَُكۡم لَِقآَء رُُسٞل ّمِنُكۡم َيُقصُّ رُُسٞل ّمِنُكۡم َيُقصُّ
ۡنَيا  ۡتُهُم ٱۡلََيٰوةُ ٱدلُّ نُفِسَناۖ وََغرَّ

َ
ٰٓ أ ۡنَيا يَۡوِمُكۡم َهَٰذاۚ قَالُواْ َشِهۡدنَا َعَ ۡتُهُم ٱۡلََيٰوةُ ٱدلُّ نُفِسَناۖ وََغرَّ
َ
ٰٓ أ يَۡوِمُكۡم َهَٰذاۚ قَالُواْ َشِهۡدنَا َعَ

َّۡم  ن ل
َ
َّۡم  َذٰلَِك أ ن ل
َ
ُهۡم َكنُواْ َكٰفِرِيَن ١٣٠١٣٠ َذٰلَِك أ نَّ

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ٰٓ أ ُهۡم َكنُواْ َكٰفِرِيَن وََشِهُدواْ َعَ نَّ

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ٰٓ أ وََشِهُدواْ َعَ

ۡهلَُها َغٰفِلُوَن ١٣١١٣١
َ
بَُّك ُمۡهلَِك ٱۡلُقـَرٰى بُِظۡلٖم َوأ ۡهلَُها َغٰفِلُوَن يَُكـن رَّ
َ
بَُّك ُمۡهلَِك ٱۡلُقـَرٰى بُِظۡلٖم َوأ يَُكـن رَّ
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کثیيرا و  تيرد  ، و هيذه الکنایية  الصيدر هنيا هيو اليروح و الفکير
و  الفکير  ارتفياع  و  اليروح  هيو بسيط  مين »الشيرح«  املقصيود 
اتّساع أفق العقل البشري، ألّن تقّبل احلق یستدعي التنازل 
 ذوو 

ّ
عن الکثیر من املصالح الشيخصیة، مّما ال یقدر علیه إال

األرواح العالیة و األفکار السامیة.

صيدره  يوسيع  َصدَرُه:  َيشَرح 

و  بفضليه  ليه  یسيهله  و  لقبوليه 

ضیقيا  ضياق  َحَرجا:  إحسيانه. 

ِء: 
ٓ
َما ٱلّسَ ِف  ُد  ّعَ َيّصَ شيدیدا. 

املبالغية يف ضیيق صيدره حیيث 

شيبه مبين ييزاول ميا ال یقيدر علیيه 

فیميا  مثيل  السيماء  صعيود  فيإن 

هيو خيارج عين دائرة االسيتطاعة. 

اخليذالن.  أو  العيذاب  جَس:  ٱلّرِ

بينية  جعلناهيا  ِت:  َيٰ
ٓ
ٱأل لَنا  َفّصَ

یتذکيرون  لقيوم  مفصلية  واضحية 

ميا فهييا مين هدایيات و إرشيادات 

فیعمليون هبيا لیناليوا السيعادة يف 

هليم  ِم: 
َٰ
ل ٱلّسَ َداُر  اآلخيرة.  و  الدنیيا 

جنية عرضهيا السيموات و األرض 

َن  يف جيوار رهبيم. َقِد ٱسَتکَثرُت ّمِ

إغوائکيم  مين  أکثيرمت  قيد  ٱِلنِس: 

إیاهيم.  إضاللکيم  و  اإلنيس 

انتفيع  ِبَبعض:  َبعُضَنا  ٱسَتمَتَع 

اإلنيس باجلين حیيث دلوهم عیل 

املفاسد و ما يوصل إلهيا، و انتفع 

اجلن باإلنس، حیث أطاعوهم و 

خالفيوا  و  لوسوسيهتم،  اسيتجابوا 

ِلِمَي  ـٰ َ
ٱلّظ َبعَض  ُنَويّلِ  رهبيم.  أمير 

يزینيون  جنعلهيم  بيأن  َبعَضا: 

فهييم  يؤثيرون  و  السيیئات  هليم 

مبيا  وَن: خيبرونکيم  َيُقّصُ باإلغيواء. 

أوحی إلهيم.
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يد أن يصعد إیل السماء، جاء ألّن الصعود إیل السماء  إّن تشبيه أمثال هؤالء بالذي ير
صعب جّدا، فكذلك هو قبول احلق عند هؤالء اصعب.

إّننـا يف كالمنـا اليومـي نتمثـل هبـذا التشـبيه، فـإذا أردنـا أن نقـول أّن الوصـول إیل األمـر 
إليـك مـن ذلـك، مل يكـن النـاس يف  إیل السـماء أقـرب  الفـالين صعـب نقـول: أن تصـل 
املـايض يعرفـون شـيئا عـن الضغـط اجلـوي، بـل مل يكونـوا يتصورونـه، فلـم يكونـوا يعرفـون 

ازدياد الضغط يف املنخفضات و قلته يف املرتفعات.
يح العبارة أن صدر اإلنسان يضيق إذا صعد يف السماء، و أن هذا  فاآلية تنص و بتصر
الضيـق يـزداد كلمـا ازداد اإلنسـان يف االرتفـاع إیل أن يصـل إیل أضيـق الضيـق، و هو معین 
احلـرج يف اآليـة، كمـا فسـره علمـاء اللغـة و لقـد عبـرت اآليـة عـن هـذا املعـین بأبلـغ تعبيـر يف 
ُد< إذ أن أصلها »يتصعد« قلبت التاء صادا، مث أدغمت الصاد يف  ّعَ ّصَ َ َما �ي

�نَّ
أَ
قوله تعایل: >َك�

الصاد، فصارت »يصعد« و معناه أنه يفعل صعودا بعد صعود، كتجرع الشراب و تفوقه.
فاآلية مل تتكلم عیل جمرد الضيق الذي يالقيه املرتفع يف اجلو، الصاعد يف السماء فقط 
و إمنـا تكلمـت أيضـا عـیل ازديـاد هـذا الضيق كلمـا ازداد االرتفاع يف الفضاء و هو معین قوله 

َماِء<. ِ�ي الّسَ
ُد �ن ّعَ ّصَ َ تعایل: >�ي

ْو 
َ
يـه أو يتقوله إذ: >َول إهنـا اآليـة الناطقـة الدالـة عـیل أن هـذا القـرآن ما كان ألحد أن يفتر

اِطُل  َ �ب
ْ
ِه ال �ي �تِ

أْ
ا َ ا �ي

َ
ًرا< و لكنـه كالم اهّلل الـذي >ل �ي ا َك�ثِ ً ا�ن

َ
ل �تِ

ِه ا�نْ �ي ُدوا �نِ َو�بَ
َ
ِه ل

َ
ِر الّل �يْ

ِد �نَ َك��نَ ِم�نْ ِ��نْ

كل زمـان و مـكان عـیل قدرتـه و عظمتـه.  ِه< يـدل بـه خلقـه يف  �نِ
ْ
ل ا ِم�نْ �نَ

َ
ِه َول َد�يْ �نِ �يَ ْ �ي َ ِم�نْ �ب

السماء يف القرآن الكرمی، حممد جنار، زغلول راغب، ص400
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بَِغٰفِـٍل  بُّـَك  َر َوَمـا   ْۚ َعِملُـوا ـا  ّمِمَّ َجٰـٞت  َر َد  ٖ
لِـُلّ بَِغٰفِـٍل َو بُّـَك  َر َوَمـا   ْۚ َعِملُـوا ـا  ّمِمَّ َجٰـٞت  َر َد  ٖ
لِـُلّ َو

إِن  ۡحَـةِۚ  لرَّ ٱ و  ُذ ۡلَغـِيُّ  ٱ بُّـَك  َر إِن َو ۡحَـةِۚ  لرَّ ٱ و  ُذ ۡلَغـِيُّ  ٱ بُّـَك  َر َو   ١٣٢١٣٢ َيۡعَملُـوَن  ـا  َيۡعَملُـوَن َعمَّ ـا  َعمَّ
ُٓء  يََشـا ا  مَّ ُكم  َبۡعِد ِمـۢن  يَۡسـَتۡخلِۡف  َو هِۡبُكـۡم  يُۡذ  

ۡ
ُٓء يََشـأ يََشـا ا  مَّ ُكم  َبۡعِد ِمـۢن  يَۡسـَتۡخلِۡف  َو هِۡبُكـۡم  يُۡذ  
ۡ
يََشـأ

١٣٣١٣٣  إِنَّ إِنَّ  يـَن  َخرِ ا ٍم َء يَّـةِ قَـۡو ّرِ ُذ ُكم ّمِـن 
َ
نَشـأ

َ
أ  ٓ يـَن َكَمـا َخرِ ا ٍم َء يَّـةِ قَـۡو ّرِ ُذ ُكم ّمِـن 

َ
نَشـأ

َ
أ  ٓ َكَمـا

قُـۡل  قُـۡل    ١٣٤١٣٤ يـَن  بُِمۡعِجزِ نُتـم 
َ
أ  ٓ َوَمـا ٓأَلٖتۖ  تُوَعـُدوَن  يـَن َمـا  بُِمۡعِجزِ نُتـم 
َ
أ  ٓ َوَمـا ٓأَلٖتۖ  تُوَعـُدوَن  َمـا 

فََسـۡوَف   ۖ ّنِ َعِمـٞل إِ نَتُِكـۡم  ٰ َمَك ْ َعَ ۡعَملُـوا فََسـۡوَف َيَٰقـۡوِم ٱ  ۖ ّنِ َعِمـٞل إِ نَتُِكـۡم  ٰ َمَك ْ َعَ ۡعَملُـوا َيَٰقـۡوِم ٱ
ۥ  ُه نَـّ إِ  ۚ رِ ا ٱدلَّ َعٰقَِبـُة  ۥ  َلُ تَُكـوُن  َمـن  ۥ َتۡعلَُمـوَن  ُه نَـّ إِ  ۚ رِ ا ٱدلَّ َعٰقَِبـُة  ۥ  َلُ تَُكـوُن  َمـن  َتۡعلَُمـوَن 
 
َ
َرأ َذ ـا  ِممَّ   
َ
َرأ َذ ـا  ِممَّ  ِ ِِلَّ ِلَّ  ْ َوَجَعلُـوا   ْ َوَجَعلُـوا  ١٣٥١٣٥ ٰلُِمـوَن  لظَّ ٱ ُيۡفلِـُح  ٰلُِمـوَن َل  لظَّ ٱ ُيۡفلِـُح  َل 
  ِ ِِلَّ ِلَّ ا  َهٰـَذ  ْ لُـوا َفَقا نَِصيٗبـا  نَۡعٰـِم 

َ
ۡل َوٱ ۡلَـۡرِث  ٱ ا ِمـَن  َهٰـَذ  ْ لُـوا َفَقا نَِصيٗبـا  نَۡعٰـِم 
َ
ۡل َوٱ ۡلَـۡرِث  ٱ ِمـَن 

ٓئِِهـۡم  َك لُِشَ َن  َك َفَمـا   ۖ ٓئَِنـا َك لُِشَ ا  َهٰـَذ َو ٓئِِهـۡم بَِزۡعِمِهـۡم  َك لُِشَ َن  َك َفَمـا   ۖ ٓئَِنـا َك لُِشَ ا  َهٰـَذ َو بَِزۡعِمِهـۡم 
يَِصـُل  َفُهـَو  يَِصـُل   َفُهـَو   ِ ِِلَّ ِلَّ َكَن  َوَمـا  َن ۖ  َك َوَمـا   ِۖ ِٱلَّ ٱلَّ إَِل  يَِصـُل  َل فَـَا  إِ يَِصـُل  فَـَا 
لِـَك  َكَذٰ َو لِـَك   َكَذٰ َو  ١٣٦١٣٦ َيُۡكُمـوَن  َمـا  َٓء  َسـا ٓئِِهـۡمۗ  َك ُشَ َلٰ  َيُۡكُمـوَن إِ َمـا  َٓء  َسـا ٓئِِهـۡمۗ  َك ُشَ َلٰ  إِ
هِـۡم  َلِٰد ۡو

َ
أ َقۡتـَل  كِـَن  لُۡمۡشِ ٱ ّمِـَن  لَِكثِـرٖ  يَّـَن  هِـۡم َز َلِٰد ۡو
َ
أ َقۡتـَل  كِـَن  لُۡمۡشِ ٱ ّمِـَن  لَِكثِـرٖ  يَّـَن  َز

يَنُهـۡمۖ  دِ َعلَۡيِهـۡم   ْ ِلَۡلبُِسـوا َو وُهـۡم  ُد لُِرۡ ُٓؤُهـۡم  َك يَنُهـۡمۖ ُشَ دِ َعلَۡيِهـۡم   ْ ِلَۡلبُِسـوا َو وُهـۡم  ُد لُِرۡ ُٓؤُهـۡم  َك ُشَ
  ١٣٧١٣٧ وَن  ۡرُهۡم َوَمـا َيۡفَتُ ۖ فََذ وَن  َما َفَعلُـوهُ ۡرُهۡم َوَمـا َيۡفَتُ ۖ فََذ ُ َما َفَعلُـوهُ ُٱلَّ َٓء ٱلَّ لَـۡو َشـا َٓء َو لَـۡو َشـا َو

واهَّلُل هو الغين واهَّلُل هو الغين 133133

 >� ه� ��� ْ�� م�
ْ
��� �ك�

��� ى���
�
ل ��إ�
����
أ�
� ٌ�<. )نل: 40(، >و� �� ر�

�ك� ٌ� �� ���
�� � �ى�
�
��
��� ���� �إ�

� ��� ر� ��� �ك� ْ�� م� کما ورد نفس املعىن يف: >و�
< إیل آخر اآلیة. ��� ْ�م� و���ر�� ���� �� �� ���

ع��
ْ
��� ك� ���� �� ����<. )جنم: 48( وقوله تعایل: >و� ْ��

أ�
� �����و� ْ� 

أ�
�� �� �ه� ��

����
أ�
� >و�

بيان عام لنيف الظلم عنه تعایل ف اخللقة  
و توضیحه: أّن الظلم و هو وضع الشء يف غیر موضعه الذي ینبغي أن يوضع علیه و بعبارة 

ين إما حلاجة منه إلیه  أخری إبطال حق إنا یتحقق من الظلم بأخذ يشء أو ترکه ألحد أمر

: منازل و مراتب. َيسَتخِلف:  ٖ
ّ

ل
ُ

ِلک

ینيیء بعيد هالککم خلقا غیرکم 

عِجِزيَن:  ِبُ لکيم.  خلفيا  یکيون 

 ٰ َ
َعی  

ْ
وا

ُ
ٱعَمل أميره.  مين  خبارجيني 

شيئت،  ميا  اعميل  م: 
ُ

اَنِتک
َ

َمک

 
ْ
: خليق اهلل. ِلَيلِبُسوا

َ
هتدیيدا. َذَرأ

علهييم  خيلطيوا  م:  ِديَنُ ِیم 
َ
َعل

دیهنم و یدخلوا علهيم الشيهبات 

مراتيب.  و  منيازل  ت:  َدَرَجٰ فیيه. 

َما ُتوَعُدوَن: إن ميا توعيدون مين 

أمير القیامية و احلسياب و العقياب 

فیيه.  شيك  ال  لواقيع  الثيواب  و 

اعمليوا  م: 
ُ

اَنِتک
َ

َمک  ٰ َ
َعی  

ْ
وا

ُ
ٱعَمل

عيیل جهتکيم و اثبتيوا عيیل کفرکيم 

مين  علهييا  أنيمت  الييت  حالتکيم  و 

و  کمقيام  مکانية  و  ميکان  قوهليم. 

مقامة.
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و
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ه���
�� ا

و�

بوجه من الوجوه كأن يعود إليه أو إیل من هيواه منه نفع أو يندفع عنه أو عما يعود إليه بذلك 

ضرر و إما ال حلاجة منه إليه بل لشقوة باطنية و قسوة نفسانية ال يعبأ هبا مبا يقاسيه املظلوم 

من املصيبة و يكابده من املحنة و ليس ذلك منه حلاجة بل من آثار امللكة املشومة.

و اهلل سـبحانه منزه من هاتني الصفتني السـيئتني فهو الغين الذي ال متسـه حاجة و ال 

يعرضه فقر و ذو الرمحة املطلقة اليت ينعم هبا عیل كل يشء مبا يليق حباله فال يظلم سبحانه 

أحدا، و هذا هو الذي يدل عليه قوله: »و ربك الغين ذو الرمحة« إلخ، و معین اآلية:

انه ملا أمر سبحانه بطاعته و حث علهيا و رغب فهيا بني أنه مل يأمر هبا حلاجة ألنه يتعایل 

« عـن أعمـال عبـاده ال تنفعـه  َغنيِنُّ
ْ
نَك« أي خالقـك و سـيدك »ال

ّ
ُب عـن النفـع و الضـر فقـال »َوَر

طاعهتـم و ال تضـره معصيهتـم ألن الغـين عـن اليشء هو الذي يكـون وجود اليشء و عدمه و 

ِة« أي صاحب النعمة عیل عباده بني سبحانه  مْحَ و الَرّ صحته و فساده عنده مبنزلة واحدة. »ذُ

أنه مع غناه عن عباده ينعم علهيم و أن إنعامه و إن َكُثر ال ينقص من ملكه و ال من غناه مث 

 ُيْذِهْبُكْم« أي هيلككم و تقديره يذهبكم باإلهالك 
ْ
أخبر سـبحانه عن قدرته فقال »ِإْن َيَشـأ

»َوَيْسنَتْخِلْف ِمنْن َبْعِدُكنْم َمنا َيَشناُء« أي و ينـیء بعـد هالككم خلقـا غيركم يكون خلفا لكم 

وايضا يف قوله: »ما يشاء« دون أن يقال: من يشاء، إهبام للداللة عیل سعة القدرة. تلفيق جممع 

البيان و امليزان

اقـول: و مايقـارب 38 آيـة يف القـرآن بالفـاظ خمتلفـة حتدثـت حـول غـین اهلل عن اخللق 

كذالـك حيـب ان يـری عبيـده اغنيـاء عـن  مجيعـا و مثلمـا اهلل تعـایل وصـف نفسـه بالغـين 

ين و فقراء ایل اهلل تعایل. االخر

الروايات

غیَن الناِس. كشف الغمه، ج2، ص298   
َ
ُه َفُهَو ِمن ا

َ
قال السجاد؟ع؟: َمن َقِنَع مِبا َقَسَم اهلُل ل

. تنبيه     ـُة َو الِعـّزُ ّيَ قـال رسـول اهلل؟ص؟: ِعـّزُ امُلؤِمـِن ِاسـِتغناُؤُه َعـِن الّنـاِس َو يِف الِقناَعـِة احُلّر
اخلواطر، ص169

يِه. كشف الغّمة: 137/3   
َ
قال اميراملومنني؟ع؟: َمِن اسَتغین باهلِل افَتَقَر الناُس إل

ُه َسكَرًة َبعيَدَة اإِلفاَقِة. غرر احلكم: 2555   
َ
وقال؟ع؟: اسَتعيذوا ِباهلِل ِمن َسكَرِة الِغین؛ َفِإّنَ ل
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کفاِء، وِمن َمعیَشٍة    
َ
 األ

َ
قال السجاد؟ع؟: َنعوُذ ِبَك... ِمن ِفقداِن الَکفاِف... وِمَن الَفقِر إیل

ٍة. الکايف، شیخ کلیىن، ج2، ص140، ح3؛ الصحیفة السّجادیة: الدعاء 8. يف ِشّدَ

 ِميَن    
َ
 ِإَذا َفيَرغ

ُ
ْييِه َيُقيول

َ
هلِل َعل

َ
يَواُت ا

َ
ْؤِمِنينَي َصل ُ

ْ
مل
َ
ِمیيُر ا

َ
َکاَن أ  :

َ
هلِل؟ع؟ َقيال

َ
يِب َعْبيِد ا

َ
َعيْن أ

َتِن 
ْ
َقل
َ
ْيَك أ

َ
َفِقیُر ِإل

ْ
ل
َ
َنا ا

َ
َغِنُّ َو أ

ْ
ل
َ
ْنَت ا

َ
ْيَك أ

َ
َفاَقُة ِإل

ْ
ل
َ
َغِنُّ َعّنِ َو يِبَ ا

ْ
ل
َ
ْنَت ا

َ
ُهّمَ أ

َّ
لل
َ
َواِل: ... ا لّزَ

َ
ا

ُم ِمّنِ 
َ
ْبيِن ِبَقِبیِح َميا َتْعل  ُتَعّذِ

َ
َييْوَم َحاَجييِت َو ال

ْ
ل
َ
َّ ُذُنيويِب َفاْقيِض ِليَي ا

َ
يِت َو َسيَتْرَت َعييل َعْثيَر

... . اصول کایف، ج6، ص233
ً
ّرُ َساِجدا  خَيِ

َّ  مثُ
َ

 َعْفُوَك َو ُجوُدَك َيَسُعِن َقال
ْ

َبل

ْمِن َيا     ِ
ّ
 َعل

َ
هلِل؟ص؟ َفَقيال

َ
 ا

َ
 َرُسيول

ٌ
یَت َرُجيل

َ
: أ

َ
يِب َجْعَفيٍر؟ع؟ َقيال

َ
َماِليّيِ َعيْن أ

ُ
لّث
َ
يَزَة ا يِب مَحْ

َ
َعيْن أ

 . ... اِضُر َ
ْ
حل
َ
ِغىَن ا

ْ
ل
َ
ُه ا اِس َفِإّنَ لّنَ

َ
ْيِدي ا

َ
ا يِف أ ِس مِمَّ

ْ
َيأ
ْ
ْيَك ِبال

َ
؟ع؟ َعل

َ
؟ َفَقال

ً
هلِل َشيْيئا

َ
 ا

َ
َرُسيول

من ال حيضره الفقیه، ج6، ص364

 اهلِل؟ص؟: القرآُن ِغىًن، ال ِغىن دوَنُه، و ال َفقَر بعَدُه. حبار األنوار: 18/19/92   
ُ

رسول

؟ع؟: اْمينُنْ عيیل َمين ِشيْئَت َتُکيْن أمیَرُه، و اْحَتْج إیل َمن ِشيْئَت َتُکْن أسيیَرُه و     اإلمياُم عييّلٌ

اْسَتْغِن َعّمن ِشئَت َتُکْن َنظیَرُه. اخلصال: 14/420

، ال      اهلِل؟ص؟: یيا عييّلُ
ُ

 رسيول
َ

ِوْجين إیل أَحيٍد ِمين َخلِقيَك، فقيال ْ
ُ
ُهيّمَ ال حت

ّ
عنيه؟ع؟: قليُت: الل

 اهلِل، 
َ

: فقليُت: یيا رسيول
َ

یيس ِمين أَحيٍد إالّ و ُهيو حُمتياٌج إیل الّنياِس. قيال
َ
يّنَ هکيذا، فل

َ
َتُقول

 اهلِل، َمين ِشيراُر 
َ

ِقيَك. قليُت: یيا رسيول
ْ
ِوْجين إیل ِشيراِر َخل ْ

ُ
ُهيّمَ ال حت

ّ
: ُقيل: الل

َ
؟ قيال

ُ
مفيا أقيول

39/1 : وا و إذا َمَنعوا عاُبوا. تنبیه اخلواطر ذيَن إذا أْعَطوا َمّنُ
ّ
: ال

َ
خلِقِه؟ قال

شواهد وقصص

ٍل غیري   ِ مؤّمَ
ّ

کل قطعّنَ أمل  ت وَجايل أل .. وِعّزَ
عين حمميد بين عجيالن قيال: أصابتين فاقية شيدیدة وضائقية ولزمين َدْييٌن ثقیيل وَغيرمی ُيلّحُ 
یيد _ وهيو يومئيٍذ أمیير املدینية _ ملعرفية کانيت بيين  هيت حنيو دار احلسين بين ز بقضائيه، فتوّجَ
وبينيه، وَشيعر بذليك ِمين حيايل حمميد بين عبيد اهلل بن عيل بن احلسيني، وکانت بين وبينه 
يق، فأخذ بيدي، وقال يل: قد بلغن ما أنت بسبیله وال تسعف  قین يف الطر

َ
قدمُی معرفة، فل

بطلبتك، فعلیك َبن یقدر عیل ذلك وهو أجود األجودين، فالتمْس ما تؤمله ِمن ِقَبله، فإيّنِ 
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و
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ه���
�� ا

و�

ه عيّلِ بن أيب طالب؟ع؟ عن  ث عن أبيه عن َجّدِ ـي جعفـر بـن حممد؟امهع؟ ُيـّدِ مسعـت ابـن عّمِ
يت وجاليل،   إیل بعـض أنبيائه يف بعض وحيه إليه: وِعّزَ

َّ
النـي؟ص؟ قـال: أوحـی اهلل َعـّزَ وَجـل

ه ِمن َفَرجي وَفضيل،  بعدّنَ
ُ
ة وأل

َّ
ه ثوب امَلذل كسوّنَ ل غيري باإلياس وأل ِ مؤّمَ

ّ
ألقطعّنَ أمل كل

ل عبدي يف الشدائد غيري والشدائد بيدي؟! أو يرجو سواي وأنا الغيّنُ اجَلواد؟! أيؤّمِ
، فقلـت: ال واهلل، ال 

ً
فقلـت لـه: يـا ابـن رسـول اهلل، أِعـْد عـيّلَ هذا احلديـث، فأعاده ثالثا

سألت بعد هذا حاجة، مفا لبثت أْن جاءين اهلل برزق وفضل ِمن عنده. قصص فلسیف، ص159

من قدرة عيل بن مویس الرضا؟ع؟  
إیل أيب احلسـن  عـن عـيل بـن حمّمـد القاسـاين، قـال أخبـرين بعـض أصحابنـا أنـه محـل 

الرضا؟ع؟ ماالً ولكن مل أره ُسّر به!؟
قـال: فاغتممـت لذلـك و قلـت يف نفـي: قـد محلـت هـذا املـال و مل يسـّر بـه. مث أمـر 
االمام؟ع؟ لغالمه وقال: يا غالم الطست و املاء، فقعد عیل كريس و قال بيده للغالم: صب 

عيّل املاء، قال:
فجعـل يسـيل مـن بـن أصابعـه يف الطسـت ذهب، مث التفـت إيّل فقال: من كان هكذا 

ج1، ص491 ال يبايل مبا محلته إليه. الكايف، 

إخراج النقرة الصافية من األرض  
عن أيب هاشم قال: حججت سنة حّج فهيا بغا، فلّما صرت إیل املدينة )صرت( إیل باب 
مت عليه فقال: »امض بنا إذا شئت«، 

ّ
كبا يف استقبال بغا، فسل أيب احلسن؟ع؟ فوجدته را

مفضيت معه حیت خرجنا من املدينة، فلّما أصحرنا التفت إیل غالمه و قال: »اذهب فانظر 
«، مّث قال: انزل بنا يا أبا هاشم. يف أوائل العسكر

قـال: فنزلـت و يف نفـي أن أسـأله شـيئا )اطلـب منـه مـااًل( و أنـا أسـتحي منـه و اقـّدم و 
، فعمل بسوطه يف األرض خامتا سليما، فنظرت فإذا يف آخر األحرف مكتوب: »خذ«  اؤّخر
بعمائة مثقال،  كمت مّث اقتلعه بسوطه و ناولنيه، فنظرت فإذا نقرة صافية فهيا أر و يف اآلخر ا
، و اهلل  فقلت: بأيب أنت و أّمي لقد كنت شديد احلاجة إلهيا و اردت كالمك و اقّدم و اؤّخر

، ج7، ص494 أعلم حيث جيعل رسالته، مّث ركبنا. مدينة معاجز األمئة اإلثين عشر
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نَۡعٰٞم َوَحـۡرٌث ِحۡجـٞر لَّ َيۡطَعُمَهآ إِلَّ َمن 
َ
نَۡعٰٞم َوَحـۡرٌث ِحۡجـٞر لَّ َيۡطَعُمَهآ إِلَّ َمن َوقَالُـواْ َهٰـِذهِۦٓ أ
َ
َوقَالُـواْ َهٰـِذهِۦٓ أ

لَّ  نَۡعٰـٞم 
َ
َوأ ُظُهوُرَهـا  ُحّرَِمـۡت  نَۡعٰـٌم 

َ
َوأ بِزَۡعِمِهـۡم  ََّشـآُء  لَّ ن نَۡعٰـٞم 

َ
َوأ ُظُهوُرَهـا  ُحّرَِمـۡت  نَۡعٰـٌم 

َ
َوأ بِزَۡعِمِهـۡم  ََّشـآُء  ن

آًء َعلَۡيـهِۚ َسـَيۡجزِيِهم  آًء َعلَۡيـهِۚ َسـَيۡجزِيِهم  َعلَۡيَهـا ٱۡفـِرَ ِ َعلَۡيَهـا ٱۡفـِرَ ِٱللَّ يَۡذُكـُروَن ٱۡسـَم يَۡذُكـُروَن ٱۡسـَم ٱللَّ
َهٰـِذهِ  ُبُطـوِن  ِف  َمـا  َوقَالُـواْ  َهٰـِذهِ   ُبُطـوِن  ِف  َمـا  َوقَالُـواْ  وَن ١٣٨١٣٨  َيۡفـَرُ َكنُـواْ  وَن بَِمـا  َيۡفـَرُ َكنُـواْ  بَِمـا 
ۡزَوِٰجَنـاۖ ِإَون 

َ
أ  ٰٓ َعَ ٌم  َوُمَـرَّ ُكورِنَـا  ُ ّلِ َخالَِصـةٞ  نَۡعٰـِم 

َ
ۡزَوِٰجَنـاۖ ِإَون ٱۡل

َ
أ  ٰٓ َعَ ٌم  َوُمَـرَّ ُكورِنَـا  ُ ّلِ َخالَِصـةٞ  نَۡعٰـِم 

َ
ٱۡل

َكُٓءۚ َسـَيۡجزِيِهۡم َوۡصَفُهۡمۚ إِنَُّهۥ  ۡيَتـٗة َفُهۡم فِيـهِ ُشَ َكُٓءۚ َسـَيۡجزِيِهۡم َوۡصَفُهۡمۚ إِنَُّهۥ يَُكـن مَّ ۡيَتـٗة َفُهۡم فِيـهِ ُشَ يَُكـن مَّ
ۡوَلَٰدُهـۡم 

َ
أ ِيـَن َقَتلُـٓواْ  ۡوَلَٰدُهـۡم  قَـۡد َخـِرَ ٱلَّ
َ
أ ِيـَن َقَتلُـٓواْ  َحِكيـٌم َعلِيـٞم َحِكيـٌم َعلِيـٞم ١٣٩١٣٩ قَـۡد َخـِرَ ٱلَّ

آًء َعَ  آًء َعَ  ٱۡفِرَ ُ ٱۡفِرَ ُٱللَّ ُمواْ َمـا َرَزَقُهـُم ٱللَّ ُمواْ َمـا َرَزَقُهـُم َسـَفَهۢا بَِغـۡرِ ِعۡلـٖم َوَحرَّ َسـَفَهۢا بَِغـۡرِ ِعۡلـٖم َوَحرَّ
ِٓي  ِٓي ۞َوُهـَو ٱلَّ ِۚ قَـۡد َضلُّـواْ َوَمـا َكنُـواْ ُمۡهَتِديـَن ۚ قَـۡد َضلُّـواْ َوَمـا َكنُـواْ ُمۡهَتِديـَن ١٤٠١٤٠  ۞َوُهـَو ٱلَّ ِٱللَّ ٱللَّ
ۡعُروَشٰـٖت َوَغـۡرَ َمۡعُروَشٰـٖت َوٱنلَّۡخـَل  ٰـٖت مَّ  َجنَّ

َ
نَشـأ

َ
ۡعُروَشٰـٖت َوَغـۡرَ َمۡعُروَشٰـٖت َوٱنلَّۡخـَل أ ٰـٖت مَّ  َجنَّ

َ
نَشـأ

َ
أ

اَن ُمتََشٰـبِٗها  مَّ ۡيُتـوَن َوٱلرُّ ُكلُُهۥ َوٱلزَّ
ُ
ۡرَع ُمَۡتلًِفـا أ اَن ُمتََشٰـبِٗها َوٱلـزَّ مَّ ۡيُتـوَن َوٱلرُّ ُكلُُهۥ َوٱلزَّ
ُ
ۡرَع ُمَۡتلًِفـا أ َوٱلـزَّ

ُهۥ  ۡثَمـَر َوَءاتُواْ َحقَّ
َ
ُهۥ َوَغـۡرَ ُمتََشٰـبِهٖۚ ُكُواْ ِمن َثَمـرِهِۦٓ إَِذآ أ ۡثَمـَر َوَءاتُواْ َحقَّ
َ
َوَغـۡرَ ُمتََشٰـبِهٖۚ ُكُواْ ِمن َثَمـرِهِۦٓ إَِذآ أ

ْۚ إِنَُّهۥ َل ُيِـبُّ ٱلُۡمۡرِفنَِي ١٤١١٤١   ْۚ إِنَُّهۥ َل ُيِـبُّ ٱلُۡمۡرِفنَِي يَـۡوَم َحَصـادِهۦِۖ َوَل تُۡرِفُٓوا يَـۡوَم َحَصـادِهۦِۖ َوَل تُۡرِفُٓوا
ُ َوَل  َوَل  ُٱللَّ ا َرَزقَُكُم ٱللَّ نَۡعِٰم َحُولَٗة َوفَۡرٗشـاۚ ُكُـواْ ِممَّ

َ
ا َرَزقَُكُم َوِمَن ٱۡل نَۡعِٰم َحُولَٗة َوفَۡرٗشـاۚ ُكُـواْ ِممَّ
َ
َوِمَن ٱۡل

بنِٞي ١٤٢١٤٢   ُهۥ لَُكۡم َعـُدّوٞ مُّ ـۡيَطِٰنۚ إِنَـّ بنِٞي تَتَّبُِعـواْ ُخُطـَوِٰت ٱلشَّ ُهۥ لَُكۡم َعـُدّوٞ مُّ ـۡيَطِٰنۚ إِنَـّ تَتَّبُِعـواْ ُخُطـَوِٰت ٱلشَّ

که من ِنَعم اهَّلل تعایل 141141 که من ِنَعم اهَّلل تعایل الفوا الفوا

یة  یة واألخرو النعمة: هي کل ما اعطی اهلل االنسان من أشیاء یستفید مهنا يف حیاته الدنیو
ا�
�
�ل ه�

��لل�� ��� ْعم� و�����
��� ع� ���� ْ�� فیطیيب عیشيه هبيا و تکيون سيببا لسيعادته، و قيال اهلل تعيایل: >إَو�

�<. )ابراهمي: 34( �ه� ���ْ
���

کيه الييت متناولية يف األیيدي حبیيث، مالييني  مين نعيم اهلل عيیل االنسيان هيي هيذه الفوا
االنظمة الطبیعیة و السنن االجتماعیة تفاعلت حی أنشأ اهلل هبا اجلنات حیث اخضرت 

. األرض و أمثرت مبختلف أنواع الثمر

إال  مهنيا  یيأکل  )ال  اليزروع  َحرٌث: 

فقيط(.  الرجيال  و  األوثيان  خيدم 

ِحجر: املمنيوع مين التصيرف فیيه. 

اإلنياث  تنياول  جييوز  ال  َخاِلَصة: 

ذحبيوا  ِعلٖم:  ِبَغیِر  َسَفَها  مهنيا. 

اوالدهم لالصنام من اجل اخلفه 

ٖت 
ٰ

عُروَش ّمَ اجلهيل.  و  عقوهليم  یف 

املرفوعيات  مهنيا  ٖت: 
ٰ

َمعُروَش َوَغیَر 

عن األرض و مهنا غیر املرفوعات 

ِبٖه: ; يف 
ٰ

هِبا َوَغیَر ُمَتَش
ٰ

عهنيا. ُمَتَش

 
ْ
َءاُتوا الصيورة.  و  الليون  و  الطعيم 

ُه: تصدقيوا منيه عنيد نضجيه 
َ

َحّق

ة: 
َ
ول عیل أهل الفقر و املسکنة. مَحُ

یصنيع  َفرشا:  األثقيال.  حيميل  ميا 

من جلد الدواب.

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



197

ا
لى�
ع�
� ا��

���
� ع �� ��

� م�
ك��

�ا
� ���

و حینئذ ملا حکی سبحانه عن املشرکني أهنم جعلوا بعض األشیاء للوثان عقب ذلك 
البیان بأنه اخلالق جلمیع األشیاء فال جيوز إضافة يشء مهنا إیل األوثان و ال حتلیل ذلك و 
< فبعض اجلنان  ٍ��� � و�� ْعر� �م� ر� ْ��

�و� �� ٍ��� � و�� ْعر� �م� ٍ���
� ��� � �ح�

أ�
� � ��

ْ��
أ�
�� �� � ��

��
��� �� ه� ميه إال بإذنه فقال >و� ال حتر

مرتفعة عن األرض کجنان النخیل، و بعضها مفروضة علهيا کجنان الزرع.
ميع  تتشيابه  الثميار  بعيض   >�ٍ ����

� �� ��� م� � ر� ْ��
و� �� ًه�� ����

� �� ��� م� � ���� � م� ��ر�� و� � ���� ��� ْ �� ��ر��� و� � ��
�
ل ك�

أ�
� �� ً �� ل� ���

ْ�� >م�

بعضهيا، يف الليون و الطعيم و الصيورة و بعضهيا ال تتشيابه و التشيابه قيد یکيون مين جهية و 
عيدم التشيابه مين جهية اخيری، فيکل الثميار ذات نکهة لذیذة يف الطعم و متعة يف املنظر و 
 
ّ

الفائدة و لکهنا تتمیز عن بعضها يف نوع النکهة و املنظر و الفائدة ان روائع اإلبداع تتجیل
يف التشيابه و عيدم التشيابه، فليو کانيت الثميار مين نيوع واحيد، أو کانت أنواعيا متفاضلة ملا 
جتليت عظمية اخللقية کميا تتجيیل اآلن و قد جاءت الثمار أنواعا خمتلفة و لکهنا مجیعا ذات 

مستوي عال من ناحیة الطعم و الفائدة کل بصورة خمتلفة.
و مبيا اّن اهلل سيبحانه، هيو اليذي أنعيم علینيا بالثمار، فانه یفصيل لنا کیفیة االنتفاع هبا، 

و بني هنا ثالثة من أحکامها:
< فياذا نضجيت الثميرة، یکيون أوان االسيتفادة  ر� م�

ْ ��
أ�
��� ��� ��إ� �� ر�

م�
� ��� ْ�� ���م�

�
ل االول: حيني یقيول: >ك�

 حيرم نفسه من طیباهتا بأوهام باطلة.
ّ
مهنا، و عیل البشر أال

< فيف ذلك الیوم ینتظر الفقراء حقوقهم من الزکاة  �� ��� �� �ح� ���ْ � ��� ��
���� ���ح� ���

آ
� و احلکم الثاين: >و�

. أو الصدقة أو غیرمها. کحق احلصاد، بالرغم من أن حقوقهم تتعلق هبا منذ نضوج الثمر
بييد ان االنتفياع بالطیبيات جييب أن یکيون يف حيدود احلاجية دون اإلسيراف و هيذا من 

هو احلکم الثالث الذي يبینه القرآن احلکمي هنا:
< و ألنيه ال حييب املسيرفني فسيوف ال ینصرهيم و ال  ��� �� ��� ْ�ر�

م�
ْ
��� ���� �� � ا���

�
�ل ��

���� ����إ�
��� ْ�ر�

ا����
�
ل >و�

یدهم من نعمه و وضع بذلك قواعد علم األحیاء. يز
کل و الّشرب کما ورد ایضا يف قوله  و عرض صورة للّصحة يف الهّني عن اإلسراف يف األ
��< )األعراف: 31( ألّن االعتدال فهيما من أسباب الصحة و  ��� ْ�ر�

ا����
�
ل ���و� � �� ر�

ْ ��� ���و�
�
ل ك� تعایل: >و�

اإلسراف فهيما من أسباب املرض فُوِضع بذلك قاعدة علم الطب.

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



198

الروايات

ية    
َ
یَنية َفْضل يَك الّطِ

ْ
يْت ِميْن ِتل

َ
يَق آَدَم؟ع؟ ِميْن ِطیَنية َفَضل

َ
يا َخل َّ

َ
 مل

َ
الّصيادق؟ع؟: ِإّنَ اهلَل َتَعيایل

َقاِح.  ِ
ّ
 الل

َ
َتاُج ِإیل ْ

َ
ْ َتْنُبْت َو ِهَی حت

َ
ُسيَها مل

ْ
ْجِل َذِلَك ِإَذا ُقِطَعْت َرأ

َ
ْن أ ِ

َ
ة مف

َ
ْخل ا الّنَ َق ِمهْنَ

َ
َفَخل

علل الشرایع، ج2، ص575

 ُمْشِرٌك    
َّ
ُضْرَك ِإال ْ حَيْ

َ
ْسِلِمنَي )عند احلصاد( َو ِإْن مل ُ ْعِط َمْن َحَضَرَك ِمَن املْ

َ
الّصادق؟ع؟: أ

ْعِطِه. حباراألنوار، ج93، ص96
َ
َفأ

ْرُع     َصَد الّزَ ْن حُيْ
َ
ْيِل َو أ

َّ
 ِبالل

ُ
ْخل ْن ُيْصَرَم الّنَ

َ
ُه َکاَن َيْکَرُه أ ّنَ

َ
؟ص؟: أ یِبِّ

ِب َعْبِد اهلل َعِن الّنَ
َ
َعْن أ

 
َ

يُه َقال
ُ
 َييا َنيیِبَّ اهلِل؟ص؟ َو َميا َحّق

َ
< ِقیيل �� ��� �� �ح� ���ْ � ��� ��

���� ���ح� ���
آ
�  >و�

ُ
 َيُقيول

َ
ّنَ اهلَل َتَعيایل

َ
ْييِل أِل

َّ
ِبالل

. وسایل الشیعْه، ج9، ص201
َ

اِئل ْسِکنَي َو الّسَ ِ
ْ
 ِمْنُه امل

ُ
ُتَناِول

مْعَدِة. وسائل الشیعه، ج17، حدیث 39   
ْ
ُه َدّباٍغ ِلل ّماَن ِبَشْحِمِه َفإّنَ وا الّرُ

ُ
ُکل قال رسول اهلل؟ص؟: 

َن َو َيُشيّدُ     يْو
َّ
َغيِم َو ُيَصيىّفِ الل

ْ
َبل
ْ
ْکَهيَة َو َيْذَهيُب ِبال يُب الّنَ ْييُت ُيَطّيِ َعياُم الّزَ قيال؟ص؟: ِنْعيَم الّطَ

َغَضب. مکارم االخالق، ص190
ْ
َوَصِب َو ُيْطِئُ ال

ْ
َعَصَب َو َيْذَهُب ِبال

ْ
ال

ماَر )اصل الشجرة املثمرة( َفَيبَعُث اهلُل َعلیُکُم الَعذاَب     اإلماُم الّصادُق؟ع؟: ال َتقَطُعوا الّثِ

َصّبا. الکايف: 9/264/5

َتِلٌف؛ غرراحلکم، ح2097    ُرُه خُمْ َ
َ
َجِر َشراُبُه واِحٌد َو ث

َ
َکالّش لّناُس 

َ
عن عيل؟ع؟: ا

شواهد وقصص

اول شجرة نبتت عی وجه األرض  
ْرِض؟

َ ْ
 َوْجِه األ

َ
َّوِل َشَجَرٍة َنَبَتْت َعیل

َ
ىِن َعْن أ ْخِبْر

َ
وِدّیُ أ هَيُ

ْ
 ال

َ
 َقال

َ
ِب َعْبِد اهلِل؟ع؟ َقال

َ
َعْن أ

يوَد َيْزُعُموَن  هَيُ
ْ
ْرِض َفِإَن ال

َ ْ
 َوْجيِه األ

َ
 َشيَجَرٍة َنَبَتيْت َعيیل

ُ
َّول

َ
يا أ ّمَ

َ
ْؤِمِنينَي؟ع؟ َو أ ُ

ْ
ِمیيُر امل

َ
 أ

َ
َفَقيال

ا آَدُم؟ع؟   هِبَ
َ

ْجَود التمِر باملدینة( َنَزل
َ
َعْجَوة )من أ

ْ
ية ِمَن ال

َ
ْخل يا الّنَ َ ِکهّنَ

َ
ْيُتوَنية َو َکَذُبيوا َو ل يا الّزَ َ هّنَ

َ
أ

َعْجَوة.
ْ
ِه ِمَن ال ِ

ّ
ُکل ْخِل   الّنَ

ُ
ْصل

َ
َفْحِل، َفأ

ْ
ة َو ِبال ّنَ َ

ْ
َمَعُه ِمَن اجل

ج1، ص295 َقْد َصَدْقَت. کمال الدين، 
َ
ْشَهُد ِباهلِل ل

َ
وِدُی أ هَيُ

ْ
ُه ال

َ
 ل

َ
َقال

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



199

ا
لى�
ع�
� ا��

���
� ع �� ��

� م�
ك��

�ا
� ���

قّصة أصحاب اجلّنة  
يف اآلیيات )القليم: 13 _ 33( یسيتعرض لنيا القيرآن الکيرمی _ مبيا یتناسيب ميع البحيث _ قّصة 

أصحاب اجلّنة کنموذج لذوي املال الذين غرقوا يف أنانیهتم.
، یأخيذ من  و موضيوع القّصية هيو: أّن شيیخا مؤمنيا طاعنيا يف السيّن کان ليه بسيتان عامير
ين و قد ورثه أوالده بعد وفاته، و قالوا:  مثيره کفایتيه و ييوّزع ميا فضيل مين مثرته للفقيراء و املعوز
يين و ال طاقة لنا باّتباع نفس  حنين أحيّق حبصياد مثيار هيذا البسيتان ألّن لنيا عیاال و أوالدا کثیر
األسلوب الذي کان أبونا علیه.. و هلذا فقد صّمموا عیل أن یستأثروا بثمار البستان مجیعا، و 
مية عنه.. یقول  حيرموا املحتاجني من أي عطاء مهنا، فکانت عاقبهتم کما حتّدثنا اآلیات الکر
< أي ال یترکون مهنا شیئا للمحتاجني. ���� ��� ْ �� ����ْ� ا���

�
ل �*�و� ��� �� �� ����ْ

��م� ه�
���� م� ْ�ر�

���
�
���� م� �� ْ��

أ�
�� ْ�� تعایل: >�إ�

و عنيد التدقیيق يف قرارهيم هيذا یّتضيح لنيا أّن تصمیمهيم هيذا مل یکين بلحياظ احلاجية أو 
الفاقية بيل إّنيه نيائش عين البخيل و ضعيف اإلمييان و اهتيزاز الثقة باهلل سيبحانه، ألّن اإلنسيان 
مهميا اشيتّدت حاجتيه، فإّنيه یسيتطیع أن یتيرك للفقيراء شيیئا مّميا أعطياه اهلل. فلقيد حتّرکيوا يف 
کير عيیل أميل أن یقطفيوا حمصوهليم الکثیر و یسيتأثروا به بعیدا عن أنظيار الفقراء و  الصبياح البا
املحتاجني و ال یسمحوا ألي أحد من الفقراء مبشارکهتم يف هذه النعمة اإلهلیة الوافرة، غافلني 
عين تقديير اهلل... فيإذا بصاعقية مهلکية تصیب جّنهتم يف ظلمة اللیيل فتحّوهلا إیل رماد، يف 

وقت کان أصحاب اجلّنة یغّطون يف نوم عمیق. األمثل يف تفسیر کتاب اهلل املنزل، ج18، ص540

هذا هو الشرف الرفیع و الفضل املنیع والنعمة العظیمة   
و هلل دّر من قال: 

و عند نداهم خيجل الغیث و البحر ليميثيل عيلياهم ینهتي املجد و الفخر 
إذا ميا عيليا قيدرا و یيوميهيم عمرو عمر سواهم يف العیل مثل يومهم
کنافهم خضر و أّييياميهيم بيیيض إذا اسيوّد حيادث و أسيیيافهم محر و أ
عيليممت فال دعوى علومت فال کبر ملکمت فال عدوى حمكمت فال هوى
ما تيل الّذکر و ذکيرکيم فيي کيل شيرق و مغرب

ّ
کل عیل الناس یتیل 

املناقب البن شهرآشوب ج4 ص217
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 ۗ ِن ٱثۡنَيۡنِ َوِميَن ٱلَۡمۡعيزِ ٱثۡنَيۡنِ
ۡ
يأ ۡزَوٰٖجۖ ّمِيَن ٱلضَّ

َ
ۗ ثََمٰنَِييَة أ ِن ٱثۡنَيۡنِ َوِميَن ٱلَۡمۡعيزِ ٱثۡنَيۡنِ

ۡ
يأ ۡزَوٰٖجۖ ّمِيَن ٱلضَّ

َ
ثََمٰنَِييَة أ

يا ٱۡشيَتَملَۡت َعلَۡيهِ  مَّ
َ
نثََيۡنِ أ

ُ
ِم ٱۡل

َ
َم أ َكَرۡييِن َحيرَّ يا ٱۡشيَتَملَۡت َعلَۡيهِ قُيۡل َءاذٓلَّ مَّ

َ
نثََيۡنِ أ

ُ
ِم ٱۡل

َ
َم أ َكَرۡييِن َحيرَّ قُيۡل َءاذٓلَّ

ۖ َنّبِئُيوِن بِعِۡليٍم إِن ُكنُتيۡم َصِٰدقَِن ١٤٣١٤٣   نثََييۡنِ
ُ
رَۡحياُم ٱۡل

َ
ۖ َنّبِئُيوِن بِعِۡليٍم إِن ُكنُتيۡم َصِٰدقَِن أ نثََييۡنِ

ُ
رَۡحياُم ٱۡل

َ
أ

َكَرۡيِن  ۗ قُيۡل َءاذٓلَّ بِيِل ٱثۡنَيۡنِ َوِميَن ٱۡلََقيرِ ٱثۡنَيۡنِ َكَرۡيِن َوِميَن ٱۡلِ ۗ قُيۡل َءاذٓلَّ بِيِل ٱثۡنَيۡنِ َوِميَن ٱۡلََقيرِ ٱثۡنَيۡنِ َوِميَن ٱۡلِ
 ۖ نثََيۡنِ

ُ
رَۡحياُم ٱۡل

َ
ا ٱۡشيَتَملَۡت َعلَۡيهِ أ مَّ

َ
نثََييۡنِ أ

ُ
ِم ٱۡل

َ
َم أ ۖ َحيرَّ نثََيۡنِ

ُ
رَۡحياُم ٱۡل

َ
ا ٱۡشيَتَملَۡت َعلَۡيهِ أ مَّ

َ
نثََييۡنِ أ

ُ
ِم ٱۡل

َ
َم أ َحيرَّ

ۡظلَيُم 
َ
ۡظلَيُم  بَِهٰيَذاۚ َفَميۡن أ
َ
ُ بَِهٰيَذاۚ َفَميۡن أ ُٱللَّ ىُٰكيُم ٱللَّ ۡم ُكنُتيۡم ُشيَهَدآَء إِۡذ َوصَّ

َ
ىُٰكيُم أ ۡم ُكنُتيۡم ُشيَهَدآَء إِۡذ َوصَّ
َ
أ

ُِضيلَّ ٱنلَّاَس بَِغيۡرِ ِعۡلٍمۚ  ُِضيلَّ ٱنلَّاَس بَِغيۡرِ ِعۡلٍمۚ  َكِذٗبيا ّلِ ِ َكِذٗبيا ّلِ ِٱللَّ ٰى َعَ ٱللَّ يِن ٱۡفيَرَ ٰى َعَ ِممَّ يِن ٱۡفيَرَ ِممَّ
ِجيُد ِف 

َ
ٓ أ ِجيُد ِف  قُيل لَّ
َ
ٓ أ ٰلِِميَن ١٤٤١٤٤ قُيل لَّ ٰلِِميَن  َل َيۡهيِدي ٱۡلَقيۡوَم ٱلظَّ َ َل َيۡهيِدي ٱۡلَقيۡوَم ٱلظَّ َٱللَّ إِنَّ إِنَّ ٱللَّ

ن يَُكوَن 
َ
ٓ أ ۥٓ إِلَّ ٰ َطاِعٖم َيۡطَعُميُه ًميا َعَ وِحَ إَِلَّ ُمَرَّ

ُ
ن يَُكوَن َميآ أ

َ
ٓ أ ۥٓ إِلَّ ٰ َطاِعٖم َيۡطَعُميُه ًميا َعَ وِحَ إَِلَّ ُمَرَّ

ُ
َميآ أ

ۡو 
َ
ۡو َلَۡم ِخزنِيرٖ فَإِنَّيُهۥ رِۡجٌس أ

َ
ۡسيُفوًحا أ ۡو َدٗميا مَّ

َ
ۡو َمۡيَتيًة أ

َ
ۡو َلَۡم ِخزنِيرٖ فَإِنَّيُهۥ رِۡجٌس أ

َ
ۡسيُفوًحا أ ۡو َدٗميا مَّ

َ
َمۡيَتيًة أ

ِ بِيهِۦۚ َفَميِن ٱۡضُطرَّ َغيۡرَ بَاٖغ َوَل  بِيهِۦۚ َفَميِن ٱۡضُطرَّ َغيۡرَ بَاٖغ َوَل  ِٱللَّ هِيلَّ لَِغيۡرِ ٱللَّ
ُ
هِيلَّ لَِغيۡرِ فِۡسيًقا أ
ُ
فِۡسيًقا أ

ِييَن َهياُدواْ  ِييَن َهياُدواْ َوَعَ ٱذلَّ َعدٖ فَيإِنَّ َربَّيَك َغُفيورٞ رَِّحييٞم َعدٖ فَيإِنَّ َربَّيَك َغُفيورٞ رَِّحييٞم ١٤٥١٤٥  َوَعَ ٱذلَّ
ۡمَنا َعلَۡيِهۡم  ۡمَنيا ُكَّ ذِي ُظُفرٖۖ َوِميَن ٱۡلََقرِ َوٱۡلَغَنيِم َحرَّ ۡمَنا َعلَۡيِهۡم َحرَّ ۡمَنيا ُكَّ ذِي ُظُفرٖۖ َوِميَن ٱۡلََقرِ َوٱۡلَغَنيِم َحرَّ َحرَّ
ۡو َميا 

َ
وِ ٱۡلََوايَيآ أ

َ
ۡو َميا ُشيُحوَمُهَمآ إِلَّ َميا َحَلَيۡت ُظُهوُرُهَميآ أ

َ
وِ ٱۡلََوايَيآ أ

َ
ُشيُحوَمُهَمآ إِلَّ َميا َحَلَيۡت ُظُهوُرُهَميآ أ

ٱۡخَتلَيَط بَِعۡظٖمۚ َذٰلَِك َجَزۡيَنُٰهم بَِبۡغيِِهۡمۖ ِإَونَّا لََصِٰدقُوَن ٱۡخَتلَيَط بَِعۡظٖمۚ َذٰلَِك َجَزۡيَنُٰهم بَِبۡغيِِهۡمۖ ِإَونَّا لََصِٰدقُوَن ١٤٦١٤٦  

عذاب اهَّلل عی الیود عذاب اهَّلل عی الیود 146146

�< بييان مليا حرميه اهلل تعيایل عيیل بيىن إسيرائیل جيزاء  � ْم�� ر�� و��ح� ��� �ه� ��� �� � ��
��
ى���

�
ل ع� قوليه تعيایل >و�

ظلمهم و يف هذا البیان رد عیل الهيود و تکذیب هلم، إذ زعموا أن اهلل مل حيرم علهيم شیئا، 
و إنا هم حرموا عیل أنفسهم ما حرمه إسرائیل عیل نفسه.

، کاإلبل  ٍر< ما لیس مبنفرج األصابع من الهبامئ و الطیر ��� ���� �� ����
ل�� و املراد بقوله تعایل >ك�

و النعام و األوز و البط، کما روی عن ابن عباس.
� �� ��� ع��

ْ
�� �و� ر�

��� ���
ْ
��� ��� م� مث بنّي _ سبحانه _ ما حرم علهيم من غیر ذوی الظفر فقال تعایل : >و�

السيخل.  ٱمَلعِز:  الغيم.  أِن: 
َ

ٱلّض
اهلل  أخبيروين عميا حرميه  وِن:  ـُٔ َنّبِ
مين هيذه األجنياس. َطاِعٖم: آکل 
مصبوبيا  سُفوًحا:  ّمَ َدما  یأکليه. 
يف  البيايق  ال  العيروق  يف  کاليدم 
 ِلَغیِر ٱهَّلِل: ذبيح 

َّ
ِهل

ُ
القليب مثيال. أ

 :
ٓ
ُشُحوَمُهَما اهلل.  اسيم  غیير  عيیل 

الييت  الدهنیية  امليادة  هيو  الشيحم 
یکيون  هبيا  و  احلیيوان  يف  تکيون 
حلمه مسینا و العرب تسيمی سينام 
البطين شيحما و  بيياض  و  البعیير 
ميا  عيیل  الشيحم  إطيالق  غليب 
 :

ٓ
یکون فوق أمعاء احلیوان. ٱحَلَواَيا

مجيع حاویياء و هيي ميا حتيوی مين 
البطن فاجتمع و استدار و فسرت 
باملباعر و املرابض اليت هي جمتمع 
األمعياء يف البطين. َغیَر َباٖغ: غیير 
طاليب للمحيرم و هيو جييد غیيره. 
 َعاٖد: غیير طاليب ليه للذتيه و غیر 

َ
ال

متجياوز سيد اجلوعية فال إمث علیه 
يف هذه األحوال.
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ٍم<. َع�ظْ َط �بِ
َ
ل �تَ ْو َما ا�ظْ

أَ
ا ا َ َحَوا�ي

ْ
ِو ال

أَ
ُهوُرُهَما ا �تْ �ظُ

َ
ا َما َحَمل

َّ
ل ُحوَمُهَما اإِ ُ ِهْم �ش �يْ

َ
ا َعل َ ْم�ظ َ�ّرَ

، فقد حرمنا علهيم كذلك من البقر و الغمن  و املعین: كما حرمنا عیل الهيود كل ذي ظفر
شـحومهما الزائـدة الـي تنتـزع بسـهولة، إال مـا اسـتثنيناه مـن هـذه الشـحوم و هـو مـا محلـت 
ظهورمها أو ما محلت حوايامها، أو اختلط من هذه الشحوم بعظمهما. فقد أحللناه هلم.

اُهْم  َ �ظ ْ �ي رظَ َ ِلَك �ب مث بني _ سبحانه _ أن هذا التحرمي كان نتيجة لطغياهنم فقال تعایل: >�ظَ
< أي هـذا الـذي حرمنـاه عـیل الذيـن هـادوا مـن األنعـام و الطير و من  و�ظَ َصاِ��تُ

َ
ا ل

َ ِهْم إَِو�ظّ �يِ
عظْ �بَ �بِ

البقـر و الغـمن، و هـذا التضييـق الـذي حمكنـا بـه علهيـم، إمنـا ألزمناهـم بـه، بسـبب بغهيـم و 
ظلمهم و تعدهيم حدود اهّلل تعایل.

<. أی: لصادقـون _ يـا حممـد _ فيمـا أخبرنـاك بـه، و مـن بينـه مـا  و�ظَ صاِ��تُ
َ
ا ل

َ �ظّ قولـه: >َو اإِ
أعلمنـاك عنـه ممـا حرمنـاه عـیل الهيـود مـن الطيبـات و هم الكاذبون يف زعمهـم أن ذلك إمنا 

حرمه إسرائيل عیل نفسه. التفسير الوسيط للقرآن الكرمي، ج5، ص204

كان يقترف بنو إسرائيل؟   ماذا 
ال بـّد أن نـری هنـا أي ظلـم كان يقترفـه بنـو إسـرائيل أوجـب أن حيـّرم اهّلل تعـایل علهيـم 
هذه النعم الي كانوا حيّبوهنا؟! ما يسـتفاد من اآلية )160 و 161( من سـورة النسـاء، هو أّن 

ة التحرمي املذكور كان عدة أمور:
ّ
عل

كل  كل الربا، و أ ظلمهم للضعفاء و معارضهتم لألنبياء، و منعهم من هداية الناس، و أ
أموال الناس بالباطل، إذ يقول:

ِه 
َ
الّل ِل  �ي َ��بِ َع�ظْ  ِهْم  َصّدِ �بِ َو  ُهْم، 

َ
ل �تْ 

َّ
ِحل

أُ
ا ا�تٍ  �ب ِ

َ��يّ ِهْم  �يْ
َ
َعل ا  ْم�ظ َ�ّرَ هاُ�وا  �ظَ  �ي ِ �ظ

َّ
ال ِم�ظَ  ٍم 

ْ
ل �ظُ �بِ

>�ظَ

اِ�ِل< �ب
ْ
ال اِس �بِ

َ ْمواَل ال�ظّ
أَ
ْكِلِهْم ا

أَ
ُه َو ا ُهوا َع�ظْ ْد �ظُ وا، َو �تَ َ �ب ِهُم الّرِ ِ �ظ حظْ

أَ
 َو ا

ً
را �ي �شِ

َ
ك

*و ورد مضمون االية يف سوره النساء اآلية 160 والنحل 118

الروايات

عن ابن عباس: أن رسول اهّلل؟ص؟ كان قاعدا خلف املقام، فرفع بصره إیل السماء و قال:    

كلوا مثهنا، و إن اهّلل مل  »لعن اهّلل الهيود _ ثالثا _ إّن اهّلل حرم علهيم الشحوم فباعوها و أ

، ج2، ص185 كثير كل يشء إال حرم علهيم مثنه«. تفسير ابن  حيرم عیل قوم أ
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عن جابر بن عبد اهلل قال مسعت رسول اهلل؟ص؟ یقول عام الفتح »إّن اهلل حرم بيع اخلمر    

يير و األصنيام فقیيل یيا رسيول اهلل أ رأیيت شيحوم املیتية فإهنيا یدهين هبيا  و املیتية و اخلنز

اجلليود، و تطيیل هبيا السيفن و یسيتصبح هبيا النياس، فقيال: )ال. هو حرام( مث قال رسيول 

اهلل؟ص؟ عند ذلك )قاتل اهلل الهيود(، إّن اهلل ملا حرم علهيم شحومها مجلوها. أی: أذابوها 

، ج2، ص185 کثیر کلوا مثهنا«. تفسیر ابن  مث باعوها و أ

ٍر< اآلیة: أّن ملوك بن     ��� ���� �� ����
ل�� ��ك� � ْم�� ر�� و��ح� ��� �ه� ��� �� � ��

��
ى���

�
ل ع� يف املجمع: يف قوله تعایل: >و�

کل حلوم الطیر و الشحوم _ فحرم اهلل ذلك ببغهيم  إسرائیل کانوا مينعون فقراءهم _ من أ

عیل فقراهئم. ذکره عيل بن إبراهمي يف تفسیره

شواهد وقصص

الیود و األکل احلرام  
ومليا بليغ النيي حمميد؟ص؟ سيبع سينني، قيال الهييود )الذيين رأوا فیه آیيات النيي وجربوا بعض 

االختبارات(: قرأنا يف کتبنا أّن الني؟ص؟ یهنی عن طعام الشهبة و احلرام، فلنختبره، فسرقوا 

کلها اجلمیع کهدیة. دجاجة وأرسلوها إیل أيب طالب لیأ

کل مهنا ابدا. فسألوه عن العلة؟  کلوا مهنا غیر رسول اهلل؟ص؟ مل یأ فاجلمیع أ

فقال: هذه الدجاجة حرام واهلل حيفظن من احلرام.

بعيد هيذا احليادث أخيذوا دجياج اجلیيران وأرسيلوه إیل ابوطالب معتقدين أهنم سيیعطون 

کل ذالك وقال: هذا الطعام مشکوك فیه و شهبة. املال لصاحبه فیما بعد. لکن الني؟ص؟ مل یأ

فلما مسع الهيود بذلك من رسول اهلل؟ص؟، قالوا: هذا الطفل سیکون له مکانة عظیمة.

ماال يؤکل من الشاة  
أمیير املؤمنيني؟ع؟ بالقصابيني فهناهيم عين بييع  عين أيب حييیي الواسيطي رفعيه قيال: مير 
سيبعة أشيیاء مين الشياة: هناهيم عين بييع اليدم والغيدد وآذان الفيؤاد والطحيال والنخياع 

واخلييص والقضیب.
فقال له بعض القصابني: یا أمیر املؤمنني ما الکبد والطحال إال سواء؟ فقال له: کذبت 

یا هذا، ایتوين بأنائني من املاء أنبئکم خبالف ما بيهنما.
سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301
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فـايت بكبـد وطحـال وأنائـن مـن مـاء. فقال؟ع؟: شـقوا الطحال من وسـطه وشـقوا الكبد 
من وسطه مث أمر؟ع؟ مفرسا ]تليينه باليد[ يف املاء مجيعا فابيضت الكبد ومل ينقص ئش منه 
ومل يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله حیت بيق جلد الطحال وعرقه. فقال له: 

هذا خالف ما بيهنما هذا )الكبد( حلم وهذا )الطحال( دم. فروع كایف، ج6، ص253

الذنوب سبٌب يف تأجيل ظهور االمام؟جع؟  
من منظر االسالم، العامل و السبب الكبير يف تضليل االنسان و هالكه هو الذنب و املعصية.
يـة االمـام احلجـة؟جع؟ و  و هـذه الذنـوب هـي السـبب الرئيـي يف حتـرمي املسـلمن رؤ
كتسـاب الفيـض اهلـي، ألّن الذنـب يسـبب نـزول غضب اهلل تعـایل و اذا غضب اهلل تعایل  ا

يف. عیل ملة و أمة عّذهبا باحلرمان من وجوده الشر
ِكـّنَ اهَّلَل 

َ
ِ َو ل

ـٍة هَّلِلَّ ـو ِمـْن ُحّجَ
ُ
ل ْ َ
 ت

َ
ْرَض ال

َ ْ
ّنَ ال

َ
ُمـوا أ

َ
لذالـك قـال اميـر مؤمنـان، عـي؟ع؟: َو اْعل

ْنُفِسِهم... نعماين، الغيبة، ص141
َ
 أ

َ
ِمِهْم َو َجْوِرِهْم َو ِإْسَراِفِهْم َعل

ْ
ا ِبُظل َقُه ِمْنَ

ْ
َسُيْعِمي َخل

اَنا َعْن ِجَواِرِهْم. الكايف،  َّ َ
ِقِه ن

ْ
 َخل

َ
ا َغِضَب اهَّلُل َتَباَرَك َو َتَعاَل َعل و قال اإلمام اجلواد؟ع؟: ِإذَ

ج1، ص343

ْم َو اهَّلِل َما َيْسَتِوي 
ُ

ك
ُ
ِلَك ِفْعل اِلُف ذَ ْم َو ُيَ

ُ
وِبك

ُ
ا ِبُقل

َ
وّن ّبُ ِ

ُ
ْنُتْ َقْوٌم ت

َ
و قال اإلمام الباقر؟ع؟: َو أ

م )غاب امامكم(...؛البحار، ج52، ص110
ُ

 َصاِحِبك
َ

ِسّرَ َعل
ُ
ا أ ذَ ْصَحاِبَك َو ِلَ

َ
ُف أ

َ
اْخِتل

ا    الَبيِت َبَعَثُه اهَّللُ  َيوِدّيً
َ

َمن أبَغَضنا أهل
 اهلل  ؟ص؟  ذات 

ُ
 َرسـول

َ
نصـاِرّيِ  : أقَبـل

َ
قـال اإلمـام الباقـر ؟ع؟ َعـن جاِبـِر بـِن َعبـِد اهللِ  األ

ـا الّناُس ، َمن  َ  : أّيُ
َ

ـالِة، َفقال نصـاُر يِف الّصَ
َ
يـوم، َحـیّت َصِعـَد امِلنَبـَر َواجَتَمـَع امُلهاِجـروَن َواأل

إن   اهلل  و
َ

يِه ، َفُقلُت : يا َرسـول
َ
 جاِبـٌر : َفُقمُت إل

َ
ـا . قـال  الَبيـِت َبَعَثـُه اهلُل َيوِدّيً

َ
أبَغَضنـا أهـل

ا احَتَجَز ِبذِلَك )شهد  َ إن َشِهَد ، إنَّ  : َنَعم و
َ

 اهلل ؟ص؟ قال
ُ

َك َرسول  اهللُ  وأّنَ
َ
َشِهَد أن ال إلَه إاّل

َيَة َعن َيٍد وُهَو صاِغٌر . َي اجِلز بلشهادتن لكي حيفظ( ِمن أن ُيسَفَك َدُمُه أو ُيَؤّدِ
إن أدَرَك  ا،  و  الَبيِت َبَعَثُه اهللُ  َيوَم الِقياَمِة َيوِدّيً

َ
ا الّناُس، َمن أبَغَضنا أهل َ  : أّيُ

َ
َّ قال مثُ

 يل 
َ

ـل
َ
 َمّث

َّ
وَجـل  ُيدِركـُه ُبِعـَث ِمـن َقبـِرِه َحـیّت ُيؤِمـَن ِبـِه ، إّنَ َرّب َعّزَ

َ
إن مل  آَمـَن ِبـِه و

َ
ّجـال الّدَ

ّرَ ب أصحاُب الّراياِت   َ هـا ، فَ
َّ
مساَء ُكل

َ
َم آَدَم األ

َّ
ـي َكمـا َعل ّمَ

ُ
َمـي أمسـاَء ا

َّ
ـي يِف الّطـِن ، وَعل ّمَ

ُ
ا

ٍ وشيَعِتِه . أمايل الطويّس : 649 / 1347
َفاسَتغَفرُت ِلَعِيّ
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بُُّكـۡم ُذو رَۡحَـةٖ َوِٰسـَعةٖ َوَل يُـَردُّ  بُـوَك َفُقـل رَّ بُُّكـۡم ُذو رَۡحَـةٖ َوِٰسـَعةٖ َوَل يُـَردُّ فَـإِن َكذَّ بُـوَك َفُقـل رَّ فَـإِن َكذَّ
ُكواْ لَۡو  ۡشَ

َ
ِيَن أ ُكواْ لَۡو  َسَيُقوُل ٱلَّ ۡشَ
َ
ِيَن أ ُسـُهۥ َعِن ٱۡلَقۡوِم ٱلُۡمۡجرِِمنَي ١٤٧١٤٧ َسَيُقوُل ٱلَّ

ۡ
ُسـُهۥ َعِن ٱۡلَقۡوِم ٱلُۡمۡجرِِمنَي بَأ
ۡ
بَأ

ءٖۚ  ۡمَنـا ِمن َشۡ ۡكَنـا َوَلٓ َءابَآُؤنَـا َوَل َحرَّ ۡشَ
َ
ءٖۚ  َمـآ أ ۡمَنـا ِمن َشۡ ۡكَنـا َوَلٓ َءابَآُؤنَـا َوَل َحرَّ ۡشَ
َ
ُ َمـآ أ ُٱللَّ َشـآَء َشـآَء ٱللَّ

َسـَناۗ قُۡل َهۡل 
ۡ
ٰ َذاقُواْ بَأ ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َحتَّ َب ٱلَّ َسـَناۗ قُۡل َهۡل َكَذٰلَِك َكذَّ
ۡ
ٰ َذاقُواْ بَأ ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َحتَّ َب ٱلَّ َكَذٰلَِك َكذَّ

نَّ  نَّ ِعنَدُكـم ّمِۡن ِعۡلـٖم َفُتۡخرُِجوهُ َلَـاۖٓ إِن تَتَّبُِعوَن إِلَّ ٱلظَّ ِعنَدُكـم ّمِۡن ِعۡلـٖم َفُتۡخرُِجوهُ َلَـاۖٓ إِن تَتَّبُِعوَن إِلَّ ٱلظَّ
ـُة ٱۡلَبٰلَِغُةۖ فَلَۡو  ـُة ٱۡلَبٰلَِغُةۖ فَلَۡو  ٱۡلُجَّ نُتـۡم إِلَّ َتُۡرُصـوَن ١٤٨١٤٨  قُۡل قُۡل فَلِلَّهِفَلِلَّهِ ٱۡلُجَّ

َ
نُتـۡم إِلَّ َتُۡرُصـوَن ِإَوۡن أ
َ
ِإَوۡن أ

ِيَن  ِيَن قُۡل َهلُمَّ ُشـَهَدآَءُكُم ٱلَّ ۡجَعِـنَي ١٤٩١٤٩  قُۡل َهلُمَّ ُشـَهَدآَءُكُم ٱلَّ
َ
ۡجَعِـنَي َشـآَء لََهَدىُٰكۡم أ
َ
َشـآَء لََهَدىُٰكۡم أ

َم َهٰـَذاۖ فَـإِن َشـِهُدواْ فَـَا تَۡشـَهۡد  َم َهٰـَذاۖ فَـإِن َشـِهُدواْ فَـَا تَۡشـَهۡد  َحـرَّ َ َحـرَّ َٱللَّ نَّ ٱللَّ
َ
نَّ يَۡشـَهُدوَن أ
َ
يَۡشـَهُدوَن أ

ِيَن َل  بُواْ بِـَٔـاَيٰتَِنا َوٱلَّ ِيـَن َكذَّ ۡهَوآَء ٱلَّ
َ
ِيَن َل َمَعُهـۡمۚ َوَل تَتَّبِـۡع أ بُواْ بِـَٔـاَيٰتَِنا َوٱلَّ ِيـَن َكذَّ ۡهَوآَء ٱلَّ
َ
َمَعُهـۡمۚ َوَل تَتَّبِـۡع أ

يُۡؤِمُنـوَن بِٱٓأۡلِخـَرةِ َوُهم بَِرّبِِهـۡم َيۡعِدلُوَن يُۡؤِمُنـوَن بِٱٓأۡلِخـَرةِ َوُهم بَِرّبِِهـۡم َيۡعِدلُوَن ١٥٠١٥٠ ۞قُـۡل َتَعالَۡواْ  ۞قُـۡل َتَعالَۡواْ 
ـاۖ  لَّ تُۡشُِكواْ بِهِۦ َشۡيـٔٗ

َ
َم َربُُّكـۡم َعلَۡيُكـۡمۖ أ تۡـُل َمـا َحـرَّ

َ
ـاۖ أ لَّ تُۡشُِكواْ بِهِۦ َشۡيـٔٗ

َ
َم َربُُّكـۡم َعلَۡيُكـۡمۖ أ تۡـُل َمـا َحـرَّ

َ
أ

ۡوَلَٰدُكـم ّمِـۡن إِۡمَلٰـٖق 
َ
يۡـِن إِۡحَسٰـٗناۖ َوَل َتۡقُتلُـٓواْ أ ۡوَلَٰدُكـم ّمِـۡن إِۡمَلٰـٖق َوبِٱۡلَوِٰلَ
َ
يۡـِن إِۡحَسٰـٗناۖ َوَل َتۡقُتلُـٓواْ أ َوبِٱۡلَوِٰلَ

ۡـُن نَۡرزُقُُكـۡم ِإَويَّاُهـۡمۖ َوَل َتۡقَرُبـواْ ٱۡلَفَوِٰحـَش َما َظَهَر  ۡـُن نَۡرزُقُُكـۡم ِإَويَّاُهـۡمۖ َوَل َتۡقَرُبـواْ ٱۡلَفَوِٰحـَش َما َظَهَر نَّ نَّ
ُ إِلَّ  إِلَّ  ُٱللَّ َم ٱللَّ َم ِمۡنَهـا َوَمـا َبَطـَنۖ َوَل َتۡقُتلُـواْ ٱلَّۡفَس ٱلَِّت َحـرَّ ِمۡنَهـا َوَمـا َبَطـَنۖ َوَل َتۡقُتلُـواْ ٱلَّۡفَس ٱلَِّت َحـرَّ
ىُٰكـم بِـهِۦ لََعلَُّكـۡم َتۡعقِلُـوَن ١٥١١٥١   ۚ َذٰلُِكـۡم َوصَّ ىُٰكـم بِـهِۦ لََعلَُّكـۡم َتۡعقِلُـوَن بِٱۡلَـّقِ ۚ َذٰلُِكـۡم َوصَّ بِٱۡلَـّقِ

حجة اهَّلل البالغة حجة اهَّلل البالغة 149149

يره: اهنم احتجوا يف دفع دعوة األنبیاء و الرسل  < و تقر ��� ع�� ��� � ��
ْ
��� ��� �� �� ��

ْ
��� ه�

ل�� ل�
ْل���� قوله تعایل: >���

عیل أنفسهم بأن قالوا: کل ما حصل فهو مبشیئة اهلل تعایل و إذا شاء اهلل منا ذلك فکیف 
يين عين ترکيه فکیف یأمرنا بترکه؟ و هل يف وسيعنا و طاقتنا ان  ميکننيا ترکيه؟ و إذا کنيا عاجز
نأيت بفعل عیل خالف مشیئة اهلل تعایل؟ فهذا هو حجة الکفار عیل األنبیاء فقال تعایل: 

< و ذلك من وجهني: ��� ع�� ��� � ��
ْ
��� ��� �� �� ��

ْ
��� ه�

ل�� ل�
ْل���� ���<

کم عقوال کاملة و افهاما وافیة و آذانا سامعة و عیونا باصرة  الوجه االول: انه تعایل اعطا

َبأَسَنا:  عذابيه.  َبأُسُه:   
ُ

ُيَرّد  
َ

ال

تکذبيون.  ُرُصوَن: 
َ

خت عذابنيا. 

تصيل  الييت  الواضحية  ِلَغُة:  ٱلَبٰ

أحضيروا   : ّمَ
ُ
َهل املکلفيني.  إیل 

ليه  وَن: جيعليون 
ُ
َيعِدل شيهداءکم. 

 :
ُ

تل
َ
عدال و مثال و هم املشرکون. أ

ٖق: من خشیة الفقر.
َٰ
اقرأ. ِإمل
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و أقدركم عیل اخلير و الشر و أزال االعذار و املوانع بالكلية عنكم فان شئمت ذهبمت ایل عمل 
اخليرات و ان شئمت ایل عمل املعايص و املنكرات.

و الوجه الثاين: انكم تقولون: لو كانت أفعالنا واقعة عیل خالف مشيئة اهّلل تعایل لكنا 
قـد غلبنـا اهّلل و قهرنـاه و أتينـا بالفعـل عـیل مضادتـه و خمالفتـه و ذلـك يوجـب كونـه عاجـزا 

ضعيفا و ذلك يقدح يف كونه اهلا اذا فنحن جمبورون!
و يف احلقيقـة فـإّن هـذه اجلملـة إشـارة إیل أّن يف مقـدور اهّلل تعـایل أن جيبـر مجيـع أبنـاء 
آدم عـیل اهلدايـة، حبيـث ال يكـون ألحـد القـدرة عـیل خمالفتـه، و لكـن يف مثـل هـذه الصورة 
مل يكن ملثل هذا اإلميان و ال لألعمال اليت تصدر يف ضوء هذا اإلميان اجلبري القسـري أية 
ا فضيلة اإلنسان و تكامله يف أن  قيمة ألّنه خيالف احلمكة و ينايف املصلحة اإلنسانية.، إنّ

يق اهلداية و التقوی بقدميه و بإرادته و إختياره. يسلك طر
يـة اإلرادة، و مـع مالحظـة لفظـة »بالغـة«  فبالنتيجـة: إّن إقامـة الدليـل دليـل عـیل حر
 ، يق العقل و النقل و بواسـطة العلم و الفكر يّتضح أّن األدلة اليت أقامها اهّلل للبشـر عن طر
بس فهيا من مجيع اجلهات، حبيث ال يبیق أي 

ُ
يق إرسال األنبياء واضحة ال ل و كذا عن طر

جمال للترديد و الشك ألحد و هلذا السبب عصم اهّلل سبحانه أنبياءه من كل خطأ ليبعدهم 
عن أي نوع من أنواع التردد و الشك يف الدعوة و اإلبالغ.

اَء  َ ْو �ش
َ
ل مّث يقـول يف ختـام اآليـة: و لـو شـاء اهّلل أن هيديكـم مجيعـا باجلبـر لفعـل: >�فَ

.> �فَ َمِع�ي ْ �ج
أَ
ْم �

ُ
َهَداك

َ
ل

الروايات

ـا     ّمَ
َ
ـة َباِطَنـة َفأ ـة َظاِهـرة َو ُحّجَ َتـْنِ ُحّجَ ـاِس ُحّجَ  الّنَ

َ
الكاظـم؟ع؟: َيـا ِهَشـاُم ِإّنَ هّلِلَِّ َعـیل

ج1، ص16 . الكایف، 
ُ

ُعُقول
ْ
َباِطَنة َفال

ْ
ا ال ّمَ

َ
ة؟مهع؟ َو أ ِئَّ

َ ْ
ْنِبَیاُء؟مهع؟ َو األ

َ ْ
 َو األ

ُ
ُسل اِهَرة َفالّرُ

َ
الّظ

 هلِلَِف    
َ

 َعْن َقْوِلـِه َتَعایل
َ

ٍد؟ع؟ َو َقْد ُسـِئل ّمَ ْعـُت َجْعَفـَر ْبـَن ُمَ : َسِ
َ

َيـاٍد َقـال َعـِن َمسـَعَدة اْبـِن ِز

 َنَعْم 
َ

؟ َفِإْن َقال
ً
ُكْنَت َعاِلا  

َ
ِقَیاَمة أ

ْ
َعْبِد َيْوَم ال

ْ
 ِلل

ُ
 َيُقول

َ
: ِإّنَ اهّلَل َتَعایل

َ
باِلَغُة َفَقال

ْ
ُة ال ّجَ ُ احلْ

 
َ

ْمَت َحّتَ َتْعَمل
َّ
 َتَعل

َ
 َفال

َ
ُه أ

َ
 ل
َ

 َقال
ً

 ُكْنُت َجاِهال
َ

ا َعِلْمَت؟ َو ِإْن َقال َت ِبَ
ْ
 َعِمل

َ
 َفال

َ
ُه أ

َ
 ل
َ

َقال

ج1، ص177 َباِلَغُة. حباراألنوار، 
ْ
ُة ال ّجَ ُ َفَیْخِصُمُه َو َذِلَك احلْ
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ْرِض. تفسیر اهل بيت؟مهع؟،    
َ ْ
َق األ َماِء َو َفْو  َمْن ُدوَن الّسَ

َ
َباِلَغُة َعیل

ْ
ُة ال ّجَ ُ ُن احلْ ْ الّصادق؟ع؟: حنَ

ج4، ص622

یل اآلیات الظاهرة، ص493    َباِقَية. تأو
ْ
َکِلَمة ال

ْ
َباِلَغة َو ال

ْ
ة ال ّجَ ُ َنا احلْ

َ
أمیراملؤمنني؟ع؟: َو أ

َك    
َ
ِذی َمْن َسل

َّ
ُه ال

َ
 ِمْنُه َو َسِبیل

َّ
 ُيْؤیَت ِإال

َ
ِذی ال

َّ
ْؤِمِننَي؟ع؟ َباَب اهلِل ال ُ

ْ
ِمیُرامل

َ
الّصادق؟ع؟: َکاَن أ

ْرِض 
َ ْ
ْرَکاَن األ

َ
ُهُم اهلُل أ

َ
 َبْعَد َواِحٍد َجَعل

ً
َدی َواِحدا ُ ة الْ ِئَّ

َ ْ
 األ

َ
َك َو َکَذِلَك َجَری َعیل

َ
ِبَغْيِرِه َهل

َری. بصاير الدرجات، ج1، ص200
َ
ِت الّث ْ ْرِض َو ِمْن حتَ

َ ْ
َباِلَغة ِمْن َفْوِق األ

ْ
ة ال ّجَ ُ ْهِلَها َو احلْ

َ
یَد ِبأ ْن َتِ

َ
أ

؟ع؟    
ً
ُت ُحَسيْينا

ْ
ة: َو َجَعل ِئَّ

َ ْ
اُء األ مْسَ

َ
يُه اهلُل َو ِفیِه أ

َ
ْنَزل
َ
يِذی أ

َّ
يْوِح ال

َّ
 یِف الل

َ
يُه َقيال ّنَ

َ
الّصيادق؟ع؟: أ

ْرَفُع 
َ
 َمِن اْسُتْشيِهَد َو أ

ُ
ْفَضل

َ
يَعاَدة َفُهَو أ ُه ِبالّسَ

َ
يَهادة َو َخَتْمُت ل

َ
ْکَرْمُتُه ِبالّش

َ
َن َوْحیِي َو أ َخاِز

ج1، ص776 َباِلَغة. نورالثقلني، 
ْ
ِیَ ال ة َمَعُه َو ُحّجَ اّمَ َکِلَمِیَ الّتَ ُت 

ْ
َهَداِء َدَرَجة َجَعل

ُ
الّش

َر     ٌة ِاّما یِف َذْنٍب ِاْقَتَرَفُه َوِاّما یِف ِنْعَمٍة َقّصَ ْييِه ُحّجَ
َ
 الّصياِدُق؟ع؟: ميا ِميْن َعْبيٍد ِاالّ َوهلِلِّ َعل

َ
قيال

َعْن ُشْکِرها. حباراألنوار، ج71، ص46

. دالئل اإلماَمه، ص122    ٍة و ال ُعذٍر  اهلل َبعَد َغديِر ُخّمٍ ِمن ُحّجَ
َ

قالت فاطمة الزهراء؟اهس؟: ما َجَعل

؟ع؟ _ : یا أنُس، أنا و هذا ُحّجُة      عيّلٌ
َ

 اهلل؟ص؟ _ ألنٍس مّلا کاَن جالسيا عنَدُه فأقبل
ُ

رسيول

یخ دمشق: 42 / 308 / 8853 اهلِل عیل َخلِقِه. تار

یيِه    
َ
يُة اهلِل عيیل َخلِقيِه، أَخيَذ عل ؟ع؟: القيرآُن آِميٌر زاِجيٌر و صاِميٌت ناطيٌق، ُحّجَ اإلمياُم عييّلٌ

 بِه ِدیَنُه. هنج البالغة: اخلطبة 183
َ

کَمل َّ نوَرُه و أ
َ

هِيم أنُفَسهم، أمت
َ
َن عل ِمیثاَقُهم و ارهَتَ

شواهد وقصص

عٌل؟ع؟ هو احلجة البالغة  
خطيب رسيول اهلل؟ص؟ أصحابيه، و قيال: إّن اهلل اختيّص علّييا؟ع؟ بثيالث خصيال مل یعطهيا 
، و الفاروق األعظم، أّيد اهلل به  کبر ين فاعرفوها: فإّنه الصّديق األ أحدا من األّولني و اآلخر

الدين، و نصر به اإلسالم، و نصر به نبّيکم.

فقام )إلیه( عمر بن اخلّطاب و قال: ما هذه اخلصال الثالث اليت أعطاها اهلل علّيا؟ع؟ 
ين؟ و مل یعطها أحدا من األّولني و اآلخر
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فقيال رسيول اهّلل؟ص؟: اختيّص علّييا بيأخ مثيل نبّيكيم حمّميد خامت النبّيين ليس ألحد أخ 
مثيي، و اختّصيه بزوجية مثيل فاطمية و مل خيتيّص أحيد بزوجية مثلهيا، و اختّصيه بابنن مثل 
احلسين و احلسين سييدي شيباب أهل اجلنة و ليس ألحد ابنان مثلهما، فهل تعلمون له 

نظيرا أو تعرفون له شبهيا؟ إّن جبرئيل نزل عّي )يوم( احد، فقال:
 عّي«، يعلمين أّنه ال سيف كسيف عّي 

ّ
 ذو الفقار و ال فیت إال

ّ
يا حمّمد امسع، »ال سيف إال

و ال فيیت هيو كعيّي، و قيد نيادی بذليك مليك ييوم بيدر يقال ليه »الرضوان« من السيماء الدنيا: 
 عيّي، إّن علّييا؟ع؟ سيّيد املّتقين و أميير املؤمنين و قائيد الغيّر 

ّ
 ذو الفقيار و ال فيیت إال

ّ
ال سييف إال

 بغّي.
ّ

 شيق و ال من سائر الناس إال
ّ

 دعّي و ال من العرب إال
ّ

املحّجلن، ال يبغضه من قريش إال
ين و األنصار و بن خلقه، و   للنياس( بين املهاجر

ً
ميا

َ
 جعيل علّييا؟ع؟ )َعل

ّ
إّن اهّلل عّزوجيل

 به، أ 
ّ

بينيه مفين عرفيه و وااله كان مؤمنيا و مين جهليه و مل يواليه و مل يعياد من عاداه كان ضاال
فآمنمت يا معاشر املسلمن؟ _ يقوهلا ثالثا _، قالوا: آمّنا و أسلمنا يا رسول اهّلل.

ا 
َ
ُسوُل ل َها الّرَ ُّ �ي

أَ
ا ا َ هبيم، فأنيزل اهّلل: عيی نبّييه؟ص؟ >�ي فآمنيوا بعيّي؟ع؟ بألسينهتم و كفيروا بقلو

ُُهْم< و�ب
ُ
ل ِم�نْ �قُ وأْ ْم �قُ

َ
َواِهِهْم َول �نْ

أَ
ا ا �بِ

َ َم�نّ
آ
وا ا

ُ
ال َ �نَ �ق �ي ِ �ن

َّ
ِر ِم�نَ ال �نْ

ُ
ك

ْ
ِ�ي ال

َُساِرُعو�نَ �ن �نَ �ي �ي ِ �ن
َّ
َك ال �نْ ْحرنُ َ �ي

 
ّ

فقال هلم رسيول اهّلل؟ص؟ ذلك مبشيهد من أصحابه: مل حيّبك يا عّي؟ع؟ من أصحايب إال
 منافق شيّق و أنت يا عّي؟ع؟و شيعتك الفائزون يوم القيامة، إّن 

ّ
مؤمن تيّق و ال يبغضك إال

شيعتك يردون عّي احلوض بيض وجوههم و شيعة عدّوك من أّميت يردون عّي احلوض 
، ج2، ص271 سود الوجوه فتسيق أنت شيعتك، و متنع عدّوك... . مدينة معاجز األمئة اإلثين عشر

حجة اهلل يف املحلة  
يية ابين عميار قيال مسعيت أبيا عبد اهّلل الصيادق؟ع؟ يقول: إن الرجيل منكم ليكون  عين معاو
يف املحلة فيحتج اهّلل تعایل يوم القيامة عی جيرانه به، فيقال هلم: أ مل يكن فالن بينكم، 
أ مل تسمعوا كالمه، أ مل تسمعوا بكاءه يف الليل، فيكون حجة اهّلل علهيم. الكايف، ج8، ص84

يف يوم الغدير متت احلجة البالغة  
قيال حمميد بين سينان عين املفّضيل بين عمير اجلعيي، قيال: سيألت ميوالي جعفير بين حمّميد 

<؟ �نَ َمِع�ي ْ �ب
أَ
ْم ا

ُ
َهَداك

َ
اَء ل َ ْو سش

َ
ل �قُ �نَ اِلعنَ َ �ب

ْ
�قُ ال َّ ُح�ب

ْ
ِه ال

َ
ِلّل ْل �نَ : >�قُ

ّ
الصادق؟امهع؟ عن قول اهّلل عّز و جل
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فقيال جعفير بين حمميد؟امهع؟: احلّجية البالغة اليت تبلغ اجلاهل )من أهل الکتاب( فیعلمها 
 حبّجة.

ّ
کرم و أعدل من أن یعّذب أحدا إال جبهله کما یعلمها العامل بعلمه، ألّن اهلل تعایل أ

ْم  ُ َ لَ  َبْعيَد ِإْذ َهداُهيْم َحيّیَ ُيَبنّيِ
ً
 َقْوميا

َّ
مّث قيال جعفير بين حمميد؟امهع؟ : َو ميا کاَن اهلُل ِلُيِضيل

ُقوَن. ما َيّتَ
کميال الدين   بعد إ

ّ
مّث أنشيأ جعفير بين حمميد؟امهع؟ حمّدثيا یقيول: ميا ميیض رسيول اهلل؟ص؟ إال

� ل� � ر�
ْ��
أ�
��� �م� ْ�� �

�
ل ���� �ل� �� ����ر�� ه� �� ��

أ�
��� � و إتيام النعمية و رضيا اليرّب، أنيزل اهلل عیل نبّيه؟ص؟ بکراع الغممي:>��

< ألّن رسول اهلل؟ص؟  ���
� ������ ��� �م� ك� م� ْع�� ���� ه�

�لل�� �و� �� ���
�
�� �� ���

��� ع�ْ
��
ل ����� م�

ْل���� ع� ْ�� �����ْ
�
�� ْ�� �إَو� ك� �

��� ��� ْ�� �م� ك� ْ��
�
� �إ�

ذيين کانيوا یسيّرون عيداوة عييّل؟ع؟، و یعلنيون مواالتيه خوفيا 
ّ
خياف االرتيداد مين املنافقيني ال

من القتل.
فقام إلیه عيّل؟ع؟ فأخذ رسول اهلل؟ص؟ بضبعه )الَعُضُد(، فشاله حی رأی الناس بياض 
إبطهيميا، مّث قيال: مين کنيت ميواله فعييّل ميواله، اللهّم وال من ميواله و عاد من عاداه و انصر 

، ج2، ص267 من نصره، و اخذل من خذله... . مدینة معاجز األمئة اإلثن عشر

اتام احلجة مبدينة قم املقدسة  
أّنيه ذکير الکوفية و قيال: سيتخلو الکوفية مين املؤمنيني و   روي بأسيانید عين الّصيادق؟ع؟ 
یأزر)ینزع( عهنا العلم کما تأزر احلّية يف جحرها، مّث یظهر العلم ببلدة یقال هلا )قم(، تصیر 
معدنيا للعليم و الفضيل حيّی ال يبيیق يف األرض مسيتضعف يف الديين حيی املخيّدرات يف 
احلجيال و ذليك عنيد قيرب ظهيور قامئنيا، فیجعيل اهلل قيم و أهله قامئني مقيام احلّجة، و لو ال 
ذلك لساخت األرض بأهلها و مل يبق يف األرض حّجة، فیفیض العلم منه ایل سائر البالد 
يف املشرق و املغرب، فیمّت حّجة اهلل عیل اخللق حّی ال يبیق أحد عیل األرض مل يبلغ الیه 
الدين و العلم، مّث یظهر القامئ؟جع؟ و یسیر سببا لنقمة اهلل و سخطه عیل العباد، ألّن اهلل ال 

ج 2؛ ص13 ینتقم من العباد اال بعد انکارهم حجته«. کشف األسرار یف شرح اإلستبصار؛ 
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149

ٰ َيۡبلَُغ  ۡحَسـُن َحيَّ
َ
ٰ َيۡبلَُغ َوَل َتۡقَرُبـواْ َمـاَل ٱۡلَتِيـِم إِلَّ بِٱلَِّي ِهَ أ ۡحَسـُن َحيَّ
َ
َوَل َتۡقَرُبـواْ َمـاَل ٱۡلَتِيـِم إِلَّ بِٱلَِّي ِهَ أ

ۡوفُواْ ٱۡلَكۡيَل َوٱلِۡمَياَن بِٱۡلقِۡسِطۖ َل نَُكّلُِف َنۡفًسا 
َ
ۥۚ َوأ هُ ُشـدَّ

َ
ۡوفُواْ ٱۡلَكۡيَل َوٱلِۡمَياَن بِٱۡلقِۡسِطۖ َل نَُكّلُِف َنۡفًسا أ

َ
ۥۚ َوأ هُ ُشـدَّ

َ
أ

ۖ َوبَِعۡهِد  ۖ َوبَِعۡهِد إِلَّ وُۡسـَعَهاۖ ِإَوَذا قُۡلُتـۡم فَٱۡعِدلُـواْ َولَـۡو َكَن َذا قُـۡرَبٰ إِلَّ وُۡسـَعَهاۖ ِإَوَذا قُۡلُتـۡم فَٱۡعِدلُـواْ َولَـۡو َكَن َذا قُـۡرَبٰ
ُروَن ١٥٢١٥٢   ىُٰكـم بِهِۦ لََعلَُّكـۡم تََذكَّ ْۚ َذٰلُِكـۡم وَصَّ ۡوفُـوا

َ
ُروَن  أ ىُٰكـم بِهِۦ لََعلَُّكـۡم تََذكَّ ْۚ َذٰلُِكـۡم وَصَّ ۡوفُـوا
َ
ِ أ ِٱللَّ ٱللَّ

ـُبَل  نَّ َهٰـَذا ِصـَرِٰط ُمۡسـَتقِيٗما فَٱتَّبُِعـوهُۖ َوَل تَتَّبُِعواْ ٱلسُّ
َ
ـُبَل َوأ نَّ َهٰـَذا ِصـَرِٰط ُمۡسـَتقِيٗما فَٱتَّبُِعـوهُۖ َوَل تَتَّبُِعواْ ٱلسُّ
َ
َوأ

ىُٰكم بِهِۦ لََعلَُّكۡم  َق بُِكۡم َعن َسبِيلِهِۦۚ َذٰلُِكۡم وَصَّ ىُٰكم بِهِۦ لََعلَُّكۡم َفَتَفرَّ َق بُِكۡم َعن َسبِيلِهِۦۚ َذٰلُِكۡم وَصَّ َفَتَفرَّ
ِٓي  ِٓي  ُثـمَّ َءاتَۡيَنـا ُمـوَس ٱۡلِكَتٰـَب َتَماًمـا َعَ ٱلَّ َتتَُّقـوَن َتتَُّقـوَن ١٥٣١٥٣ ُثـمَّ َءاتَۡيَنـا ُمـوَس ٱۡلِكَتٰـَب َتَماًمـا َعَ ٱلَّ
ءٖ وَُهٗدى َورَۡحَـٗة لََّعلَُّهم بِلَِقآءِ  ِ َشۡ

ۡحَسـَن َوَتۡفِصيـٗل ّلُِلّ
َ
ءٖ وَُهٗدى َورَۡحَـٗة لََّعلَُّهم بِلَِقآءِ أ ِ َشۡ

ۡحَسـَن َوَتۡفِصيـٗل ّلُِلّ
َ
أ

نَزۡلَنُٰه ُمَبـاَرٞك فَٱتَّبُِعوهُ 
َ
نَزۡلَنُٰه ُمَبـاَرٞك فَٱتَّبُِعوهُ َوَهَٰذا كَِتٰـٌب أ
َ
َرّبِِهـۡم يُۡؤِمُنـوَن َرّبِِهـۡم يُۡؤِمُنـوَن ١٥٤١٥٤  َوَهَٰذا كَِتٰـٌب أ

نزَِل ٱۡلِكَتُٰب 
ُ
َمآ أ ن َتُقولُـوٓاْ إِنَّ

َ
نزَِل ٱۡلِكَتُٰب أ

ُ
َمآ أ ن َتُقولُـوٓاْ إِنَّ

َ
َوٱتَُّقـواْ لََعلَُّكۡم تُرَۡحُوَن َوٱتَُّقـواْ لََعلَُّكۡم تُرَۡحُوَن ١٥٥١٥٥  أ

ٰ َطآئَِفَتۡنِ ِمن َقۡبلَِنا ِإَون ُكنَّا َعن دَِراَستِِهۡم لََغٰفِلَِن ١٥٦١٥٦   ٰ َطآئَِفَتۡنِ ِمن َقۡبلَِنا ِإَون ُكنَّا َعن دَِراَستِِهۡم لََغٰفِلَِن َعَ َعَ
ۡهَدٰى ِمۡنُهۡمۚ 

َ
نـزَِل َعلَۡيَنا ٱۡلِكَتُٰب لَُكنَّـآ أ

ُ
آ أ نَّ

َ
ۡو َتُقولُـواْ لَـۡو أ

َ
ۡهَدٰى ِمۡنُهۡمۚ أ

َ
نـزَِل َعلَۡيَنا ٱۡلِكَتُٰب لَُكنَّـآ أ

ُ
آ أ نَّ

َ
ۡو َتُقولُـواْ لَـۡو أ

َ
أ

ۡظلَُم 
َ
ّبُِكۡم وَُهٗدى َورَۡحَةۚٞ َفَمۡن أ ۡظلَُم َفَقۡد َجآَءُكم بَّيَِنةٞ ّمِـن رَّ
َ
ّبُِكۡم وَُهٗدى َورَۡحَةۚٞ َفَمۡن أ َفَقۡد َجآَءُكم بَّيَِنةٞ ّمِـن رَّ

ِيَن  ِيَن  وََصَدَف َعۡنَهاۗ َسـَنۡجزِي ٱلَّ ِ وََصَدَف َعۡنَهاۗ َسـَنۡجزِي ٱلَّ ِٱللَّ َب بِـَٔـاَيِٰت ٱللَّ ن َكـذَّ َب بِـَٔـاَيِٰت ِممَّ ن َكـذَّ ِممَّ
يَۡصِدفُوَن َعۡن َءاَيٰتَِنا ُسـوَٓء ٱۡلَعَذاِب بَِما َكنُواْ يَۡصِدفُوَن يَۡصِدفُوَن َعۡن َءاَيٰتَِنا ُسـوَٓء ٱۡلَعَذاِب بَِما َكنُواْ يَۡصِدفُوَن ١٥٧١٥٧  

کتاٌب مبارك 155155 کتاٌب مبارك القرآن،  القرآن، 

کثر من ثالث ميرات يف القرآن الکرمی، هي  مين أوصياف املتمیيزة للقيرآن الکيرمی الييت ذکيرت ا
ٌك<، و کذاليك يف  ��� �� �م� ��� ��

ْ
� ر�� ْ��

أ�
�� ٌ��� �� ��ك� �ه�� صفية املبيارك. مهنيا يف سيورة االنعيام آیية 92: >و�

و   ،> ���� � ��
ْ
�
اأ�
ْ
�ل ��

�
و�
أ�
� � ر�

ك��
��� ��� ��� �� و� � �� ���� � ��

آ
� و�� ر� �� ��

��� ��� �� ٌك� ��� � �� م� � ك� ْ��
�
� �إ� �
��� � ��

ْ
� ر�� ْ��

أ�
� � ٌ��� � �� >ك� آیية 29:  سيورة ص 

> و��� ر� ک� ْ�� �م� ��
�
���ْ ��� ْ��

أ�
� � ��
أ�
�� ��� � ��

ْ
� ر�� ْ��

أ�
ٌك�� ��� � �� ٌر�م�

ْ
ك �����

��� ه� کذالك يف سورة األنبیا آیة 50: >و�
البرکية هيي: اخلیير الکثیير و النمياء مبعىن اّن هذا الکتاب ميئ خیرا متنامیا متزایدا فکلما 

اخذت منه خیرا زادك خیرا و ال تنفد خیراته ایل يوم يبعثون.

: أن کل مهنيی عنيه کان 
ْ
 َتقَرُبوا

َ
ال

مين شيأنه أن تیيل إلیيه النفيوس 

فیيه  الهنيی  األهيواء  إلیيه  تدفيع  و 

القصيد  یکيون  و  »القربيان«  عين 

التحذيير مين أن یأخيذ ذلك املیل 

يف النفيس مکانية تصيل هبيا إیل 

ُه: 
َ

ُشّد
َ
َغ أ

ُ
ٰ َيبل اقتيراف املحيرم. َحّتَ

حی یصیر بالغا رشيیدا. ِبَعهِد ٱهَّلِل 

: کونيوا أوفیياء ميع اهلل يف کل 
ْ
وُفوا

َ
أ

ميا عهيد إلیکيم بيه مين العبيادات 

ِئَفَتِي: 
ٓ
و املعاميالت و غیرهيا. َطا

م:  ِدَراَسهِتِ النصياری.  و  الهييود 

کنيا غافليني عين دراسية کتاهبيم و 

جاهلني بتعالیمه ألن لساهنم غیر 

أعيرض.  َعَنا:  َصَدَف  لسياننا. 

َيصِدُفوَن: یعرضون.
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ومعىن ذالك ایضا انه: مبارك فیه و مبارك علیه و مبارك له
فهيو مبـارك فیـه لذاتيه هيو مليا یتضمين مين اوامر و نواهي ملصلحة البشير قاطبية و الکثیر 
من العلوم النقلیة و العقلیة اليت تضمن سعادة االنسان، و مبارك علیه لکونه باطنه عمیق 
يين بآیيات اهلل  و ظاهيره أنیيق کميا قيال االميام امیير املومنيني؟ع؟ و مبـارك لـه ملين یعميل و یتز

تعایل و ایضا ملن یتلو القرآن بأدب و احترام.

می   برکات القرآن الکر
.> �� �� ْ�� لى�� � �ع� ���� ْر��

���
ْ
��� ل� ر��� ���� �� � ��

��
��� ك� ��� ��

ل القرآن هو بذاته مبارك و غن؛ >��� 1. ُمَنّزِ
.> ٍ��

�
ك ��� �� �م� ٍ��

�
ل ْ��
�
�� �ى�
��� ��� ��

ْ
� ر�� ْ��

أ�
���
���� 2. وقت نزول القرآن مبارك؛ >�إ�

.>
ً
ك� ��� �� �م�

���
��
ک ��� 3. حمل نزول القرآن مبارك؛ >���

.> ك� ���
ْ
ل ى����

�
ل �ع� ��� �� م�

اأ�
ْ
��ل و؟�

���ر�� �� ����
ل� ر�� 4. صاحب ابالغ رسالة القرآن مبارك؛ >���

ٌك<. ��� �� �م� ��� ��
ْ
� ر�� ْ��

أ�
�� ٌ��� �� ��ك� �ه�� 5. نفس القرآن منشأ اخلیرات و البرکات؛ >و�

و باألخیير اعطانيا سيبحانه و تعيایل مفتياح الوصيول ایل تليك البيرکات و اخلیيرات، أال و 
هي: اإلصغاء ایل دساتیر القرآن و نتیجهُتا تقوی اهلل تعایل.

الروايات

    
َ
يَر اهلَل َوَمين مل

َ
يَر الُقيرآَن َفَقيد َوّق

َ
ين َوّق َ

َ
ِ يَشٍء ُدوَن اهلِل َتعيایل ف

ّ
 ُکل

ُ
فَضيل

َ
لُقيرآُن أ

َ
النيیب؟ص؟: أ

ِدِه. روض 
َ
 اهلِل َکُحرَمِة الواِلِد َعیل َول

َ
رَمِة اهلِل َوُحرَمة الُقرآِن َعیل ِر الُقرآَن َفَقِد اسَتَخّف حِبُ ُيَوّقِ

اجلنان، ج18، ص102

ْعِطَي    
ُ
ا أ  مِمَّ

َ
ْفَضل

َ
 أ
ً
ْعِطَي َشْيئا

ُ
 أ
ً
َحدا

َ
ّنَ أ

َ
ی أ

َ
ْعَطاُه اهلُل الُقْرآَن َفَرأ

َ
قال رسول اهلل؟ص؟: »َمْن أ

«. وسائل الشیعة، ج5، ص331
ً
َم َصِغیرا

َ
 َوَعّظ

ً
َر َعِظْيما

َ
َفَقْد َصّغ

َوُة    
َ

َبْيَت ِإَذا َکُثَر ِفیِه ِتال
ْ
 َفِإّنَ ال

ً
ِخُذوَها ُقُبورا  َتّتَ

َ
ُقْرآِن، َو ال

ْ
َوِة ال

َ
ُروا ُبُيوَتُکْم ِبِتال الني؟ص؟: »َنّوِ

ْهيِل 
َ
يَماِء أِل يوُم الّسَ ُ

ُ
يَماِء، َکَميا ُتيِيُء جن ْهيِل الّسَ

َ
َضياَء أِل

َ
يُه َو أ

ُ
ْهل
َ
َسيَع أ ُقيْرآِن َکُثيَر َخْييُرُه َو اّتَ

ْ
ال

ْنَيا«. حبار، ج89، ص200 الّدُ

 اهلِل؟ص؟: القرآُن ِغىًن، ال ِغىن دوَنُه و ال َفقَر بعَدُه. حبار األنوار: 18/19/92   
ُ

رسول
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ا
ك�
��
م��
�ٌ ��

�� ك�
��� �

آ ر�
� ���

ُه▪ ▪▪
َ
ْنَزل
َ
▪أ
َّ
ِقَياَمِة▪ِإل

ْ
▪َيْوِم▪ال

َ
ُة▪ِإل ّمَ

ُ ْ
ْيِه▪ال

َ
َتاُج▪ِإل ▪َيْ

ً
▪َيَدْع▪َشـْيئا ْ

َ
▪اهَّلَل▪ل :▪ِإّنَ

ُ
ِب▪َجْعَفٍر؟ع؟▪َيُقول

َ
َعْن▪أ

ْيِه.▪البرهان▪
َ
▪َعل

ُّ
▪َيُدل

ً
ْيـِه▪َدِليل

َ
▪َعل

َ
▪َو▪َجَعل

ً
ٍء▪َحـّدا ▪َشْ ِ

ّ
▪ِلـُكل

َ
َنـُه▪ِلَرُسـوِلِه▪َو▪َجَعـل ِف▪ِكَتاِبـِه▪َو▪َبّيَ

ج1،▪ص18 ▪القرآن،▪ ف▪تفسير

ْصَحف.▪ ▪▪ ُ ▪ِف▪الْ َظِر ▪ِمَن▪الّنَ ُيْكِثْر
ْ
ْنَيا▪َفل َع▪ِبَبَصِرِه▪ِف▪الّدُ ْن▪َيَتَمّتَ

َ
ُه▪أ ▪رسـول▪اهَّلل؟ص؟:▪َمْن▪َسـّرَ

َ
َقال

ج1 أعلم▪الدين▪ف▪صفات▪املؤمننی،▪

▪َتْنَقِض▪ ▪▪
َ
▪َتْفـَی▪َعَجاِئُبُه▪َو▪ل

َ
ِنيـٌق▪َو▪َباِطُنُه▪َعِميٌق▪ل

َ
ُقـْرآُن▪َظاِهـُرُه▪أ

ْ
ْؤِمِنـنَی؟ع؟:▪ال ُ

ْ
▪ال ِميـُر

َ
▪أ

َ
َقـال

▪ِبه.▪هنج▪البلغه،▪خطبة▪18
َّ
َماُت▪ِإل

ُ
ل
ُ
▪ُتْكَشُف▪الّظ

َ
َغَراِئُبُه▪َو▪ل

َعَجاِئَب.▪الروضه،▪ص130 ▪▪
َ
▪ِفيِه▪ل :▪ِإّنَ

َ
ُقْرآِن،▪َقال

ْ
اِدُق؟ع؟▪َعِن▪ال ▪الّصَ

َ
ُسِئل

▪بـن▪حممـد؟ع؟▪يقـول:▪إنـا▪و▪أتباعنـا،▪ليكـون▪منا▪ ▪▪ عبـد▪العـي▪بـن▪أعـنی،▪قـال:▪مسعـت▪جعفـر

▪الكوكب▪الدّري▪لهل▪الرض.▪ ▪لهل▪السماء▪كما▪يزهر الرجل▪ف▪البيت▪يتلو▪القرآن،▪فيزهر
شرح▪الخبار،▪القايض▪النعمان▪املغرب،▪ج3

َيَتداَرسـوَنُه▪ ▪▪ ِكتـاَب▪اهَّلِل▪و رسـول▪اهَّلل؟ص؟:▪َمـا▪اجَتَمـَع▪َقـوٌم▪ف▪َبيـٍت▪ِمـن▪ُبيـوِت▪اهَّلِل،▪َيتلـوَن▪

هُتـُم▪اَللِئَكـُة،▪وَذَكَرُهـُم▪اهَّلُل▪
َ
مَحـُة،▪وَحّف ـكيَنُة،▪وَغِشـَيهُتُم▪الّرَ هِيـُم▪الّسَ

َ
ـت▪َعل

َ
▪َنَزل

ّ
ـم،▪إل َبيَنُ

ج1،▪ص518 ▪العّمال،▪ فيَمن▪ِعنَدُه.▪كنز

شواهد وقصص

من بركات القرآن: النجاة من الفنت  
كنـا▪ ▪املؤمنـنی،▪إنـا▪إذا▪ ▪املؤمنـنی؟ع؟▪فقلـت:▪يـا▪أميـر احلـارث▪العـور،▪قـال:▪دخلـت▪عـی▪أميـر
عندك▪مسعنا▪الذي▪نشـد▪به▪ديننا▪و▪إذا▪خرجنا▪من▪عندك▪مسعنا▪أشـياء▪خمتلفة▪مغموسـة،▪ل▪

ندري▪ما▪هي؟!▪قال:▪أو▪قد▪فعلوها؟▪قلت:▪نعم
قال؟ع؟:▪مسعت▪رسول▪اهَّلل؟ص؟▪يقول:▪أتاين▪جبرئيل▪فقال:▪يا▪حممد،▪ستكون▪ف▪أمتك▪فتنة.

قلت:▪مفا▪املخرج▪منا؟
▪َما▪َبْعَدُكْم،▪َو▪ُحْكُم▪َما▪َبْيَنُكْم،▪َو▪ ،▪َو▪َخَبُر ُكـْم▪ِمـْن▪َخَبٍر

َ
فقـال:▪ِكَتـاُب▪اهَّلِل،▪ِفيـِه▪َبَيـاُن▪َمـا▪َقْبل

َدی▪ ُ َتَمَس▪الْ
ْ
▪ِبَغْيِرِه▪َقَصَمُه▪اهَّلُل،▪َو▪َمِن▪ال

َ
▪َفَعِمل اٍر ْزِل،▪َمْن▪َوِلَيُه▪ِمْن▪َجّبَ َ

ْ
ْيَس▪ِبال

َ
▪ل

ُ
َفْصل

ْ
ُهَو▪ال
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َ
ْسيَتِقمُي، ال ُ َراُط املْ ِکمُي، َو ُهَو الّصِ َ ْکُر احلْ ِتنُي، َو ُهَو الّذِ َ

ْ
 اهلِل امل

ُ
ُه اهلُل، َو ُهَو َحْبل

َّ
َضل

َ
يِف َغْيِرِه أ

 َيْشَبُع 
َ
 َتْنَقِي َعَجاِئُبُه، َو ال

َ
ّدِ َو ال  الّرَ

َ
ُق َعیل

َ
ل  خَيْ

َ
ِسَنُة، َو ال

ْ
ل
َ ْ
ِبُس ِبِه األ

ْ
 َتل
َ
ْهَواُء، َو ال

َ ْ
یُغُه األ ُتِز

َماُء.
َ
ُعل
ْ
ِمْنُه ال

 > ��
ْ�� ى���ر��

�
ل ��إ� �� ْه�� � ���*�� ً �� � �� � �� ً ��

آ
ْر� ����� � ْع�� م� ����

� ��� هيو اليذي مل تکنيه اجلين إذ مسعتيه أن قاليوا: >�إ�
مين قيال بيه صيدق و مين عميل بيه أجير و مين اعتصيم بيه هيدي إیل صيراط مسيتقمي، هيو 
یل من حکمي محید.  ييز اليذي ال یأتیيه الباطيل مين بيني یدیه و ال من خلفيه تنز الکتياب العز

ج1، ص15 تفسیر البرهان، 

برکة رسول اهَّلل؟ص؟  
قالت حلیمة السيعدیة: کانت يف بن سيعد شيجرة یابسية ما محلت قط، فنزلنا يوما عندها 
ورسيول اهلل؟ص؟ يف حجري مفا مقت حی اخضرت وأمثرت ببرکة منه، وما أعلم أين جلسيت 
إميا خصب، ولقد دخلت عیل امرأة من بن سيعد  ، إميا نبيات، و موضعيا قيط إال کان ليه أثير
یقيال هليا: أم مسيکني وکانيت سيیئة احليال، فحملتيه فأدخلتيه منزهليا، فإذا هيي قد أخصبت 

وحسن حاهلا، فکانت جتئ کل يوم فتقبل رأسه. حبار األنوار، ج15، ص340

الشهادة ف رکاب سیدالشهداء؟ع؟ من برکات حفظ القرآن  
کان حبیيب بين مظاهير األسيدي ِمين املؤمنيني وِمين األصحياب األوفیاء لإلمام احلسيني؟ع؟ 
وقد نال شرف الشهادة يوم عاشوراء. عندما کان هذا الشیخ الکبیر یستعّدُ مُلنازلة األعداء 

واخلروج إیل میدان القتال کان يبتسم.
اء القيرآن _ : یيا أخيي، لیسيت هيذه  کبير ُقيّرَ یيد بين حصيني اهلميداين _ وکان أ فقيال ليه يز

ساعة ابتسام!
قال: فأّيُ موضع أحّقُ ِمن هذا بالسرور؟!

غاة بسيیوفهم فُنعانيق احُلور العني، ونذهب إیل   أْن تیيل علینيا هيذه الّطُ
َ
واهلل، ميا هيو إاّل

نا األبدّيِ عند اهلل سبحانه وتعایل. قصص فلسيف مقّرِ
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ِتَ َبۡعُض 
ۡ
ۡو يَأ

َ
ِتَ َربَُّك أ

ۡ
ۡو يَأ

َ
تَِيُهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة أ

ۡ
ن تَأ

َ
ٓ أ ِتَ َبۡعُض َهۡل يَنُظُروَن إِلَّ

ۡ
ۡو يَأ

َ
ِتَ َربَُّك أ

ۡ
ۡو يَأ

َ
تَِيُهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة أ

ۡ
ن تَأ

َ
ٓ أ َهۡل يَنُظُروَن إِلَّ

ِت َبۡعُض ءَاَيِٰت َرّبَِك َل يَنَفُع َنۡفًسا إِيَمُٰنَها لَۡم 
ۡ
ِت َبۡعُض ءَاَيِٰت َرّبَِك َل يَنَفُع َنۡفًسا إِيَمُٰنَها لَۡم ءَاَيِٰت َرّبَِكۗ يَوَۡم يَأ
ۡ
ءَاَيِٰت َرّبَِكۗ يَوَۡم يَأ

اۗ قُِل ٱنَتِظُروٓاْ  ۡو َكَسَبۡت ِفٓ إِيَمٰنَِها َخۡيٗ
َ
اۗ قُِل ٱنَتِظُروٓاْ تَُكۡن ءَاَمَنۡت ِمن َقۡبُل أ ۡو َكَسَبۡت ِفٓ إِيَمٰنَِها َخۡيٗ
َ
تَُكۡن ءَاَمَنۡت ِمن َقۡبُل أ

َّۡسَت ِمۡنُهۡم  ِيَن فَرَّقُواْ دِيَنُهۡم َوَكنُواْ ِشَيٗعا ل َّۡسَت ِمۡنُهۡم  إِنَّ ٱلَّ ِيَن فَرَّقُواْ دِيَنُهۡم َوَكنُواْ ِشَيٗعا ل إِنَّا ُمنَتِظُروَن إِنَّا ُمنَتِظُروَن ١٥٨١٥٨ إِنَّ ٱلَّ
ِ ُثمَّ يُنَّبُِئُهم بَِما َكنُواْ َيۡفَعلُوَن  ُثمَّ يُنَّبُِئُهم بَِما َكنُواْ َيۡفَعلُوَن ١٥٩١٥٩  َمن َمن  ِٱللَّ ۡمرُُهۡم إَِل ٱللَّ

َ
َمآ أ ٍءۚ إِنَّ ۡمرُُهۡم إَِل ِف َشۡ
َ
َمآ أ ٍءۚ إِنَّ ِف َشۡ

ّيَِئةِ فََل ُيَۡزىٰٓ  ۡمَثالَِهاۖ وََمن َجآءَ بِٱلسَّ
َ
ۥ َعۡرُ أ ّيَِئةِ فََل ُيَۡزىٰٓ َجآءَ بِٱۡلََسَنةِ فَلَُه ۡمَثالَِهاۖ وََمن َجآءَ بِٱلسَّ
َ
ۥ َعۡرُ أ َجآءَ بِٱۡلََسَنةِ فَلَُه

ٓ إَِلٰ ِصَرٰٖط  ٓ إَِلٰ ِصَرٰٖط قُۡل إِنَِّي َهَدىِٰي َرّبِ إِلَّ ِمۡثلََها وَُهۡم َل ُيۡظلَُموَن إِلَّ ِمۡثلََها وَُهۡم َل ُيۡظلَُموَن ١٦٠١٦٠  قُۡل إِنَِّي َهَدىِٰي َرّبِ
ۡسَتقِيٖم دِيٗنا قَِيٗما ّمِلََّة إِبَۡرٰهِيَم َحنِيٗفاۚ وََما َكَن ِمَن ٱلُۡمۡرِكَِن ١٦١١٦١   ۡسَتقِيٖم دِيٗنا قَِيٗما ّمِلََّة إِبَۡرٰهِيَم َحنِيٗفاۚ وََما َكَن ِمَن ٱلُۡمۡرِكَِن مُّ مُّ
ِ رَّبِ ٱۡلَعٰلَِمَن  رَّبِ ٱۡلَعٰلَِمَن ١٦٢١٦٢ َل  َل  ِلِلَّ قُۡل إِنَّ َصَلِت َونُُسِك َوَمَۡياَي َوَمَماِت قُۡل إِنَّ َصَلِت َونُُسِك َوَمَۡياَي َوَمَماِت لِلَّ
َغۡيَ 

َ
َغۡيَ  قُۡل أ
َ
ُل ٱلُۡمۡسـلِِمَن ١٦٣١٦٣ قُۡل أ وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
ِمرُۡت وَأ

ُ
ۥۖ َوبَِذٰلِـَك أ ُل ٱلُۡمۡسـلِِمَن َشِيـَك َلُ وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
ِمرُۡت وَأ

ُ
ۥۖ َوبَِذٰلِـَك أ َشِيـَك َلُ

ءٖۚ َوَل تَۡكِسـُب ُكُّ َنۡفٍس إِلَّ  ِ َشۡ
بۡـِغ َرّبٗا وَُهَو رَبُّ ُكّ

َ
ءٖۚ َوَل تَۡكِسـُب ُكُّ َنۡفٍس إِلَّ  أ ِ َشۡ

بۡـِغ َرّبٗا وَُهَو رَبُّ ُكّ
َ
ِ أ ِٱللَّ ٱللَّ

رِۡجُعُكۡم  ۡخَرٰىۚ ُثمَّ إَِلٰ َرّبُِكم مَّ
ُ
رِۡجُعُكۡم َعلَۡيَهـاۚ َوَل تَـزُِر َوازِرَةٞ وِۡزَر أ ۡخَرٰىۚ ُثمَّ إَِلٰ َرّبُِكم مَّ
ُ
َعلَۡيَهـاۚ َوَل تَـزُِر َوازِرَةٞ وِۡزَر أ

ِي َجَعلَُكۡم  ِي َجَعلَُكۡم  وَُهَو ٱلَّ َفُينَّبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم فِيهِ َتَۡتلُِفـوَن َفُينَّبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم فِيهِ َتَۡتلُِفـوَن ١٦٤١٦٤ وَُهَو ٱلَّ
َۡبلَُوُكۡم  ۡرِض َورََفَع َبۡعَضُكۡم فَۡوَق َبۡعٖض َدَرَجٰٖت ّلِ

َ
َۡبلَُوُكۡم َخَلٰٓئَِف ٱۡل ۡرِض َورََفَع َبۡعَضُكۡم فَۡوَق َبۡعٖض َدَرَجٰٖت ّلِ
َ
َخَلٰٓئَِف ٱۡل

ۥ لََغُفورٞ رَِّحيُمۢ ١٦٥١٦٥ ۥ لََغُفورٞ رَِّحيُمۢ ِف َمآ ءَاتَىُٰكۡمۗ إِنَّ َربََّك َسِيُع ٱۡلعَِقاِب ِإَونَُّه ِف َمآ ءَاتَىُٰكۡمۗ إِنَّ َربََّك َسِيُع ٱۡلعَِقاِب ِإَونَُّه

جزاء احلسنة عند اهَّلل جزاء احلسنة عند اهَّلل 160160

�< أي من جاء باخلصلة الواحدة من خصال الطاعة  ه� ���
� ْم��
أ�
�� ر� ْ �� � � ��

�
ل ���� ��� ��� �� ��

ْ
�� ���� ا��

� ��� ْ�� قال >م�
< أي باخلصلية الواحيدة من خصال الشير  ��� �أ� �

���
����� ���� ا��

� ��� ْ�� م� فليه عشير أمثاهليا مين الثيواب >و�
یل إنعامه عیل عباده حیث  �< و ذلك من عظمي فضل اهلل تعایل و جز ه�

�
ل ْ �� ا�م�

��
ل ى��إ�

ر�� ْ �� � ����
�
� ���<

 
ً
مبا یعفو عن ذنوب املؤمن َمنا ید علیيه و ر ال یقتصير يف الثيواب عيیل قيدر االسيتحقاق بيل يز
< ال ینقص من  ���� م�

�
ل ْ�� � ا���

�
ْ��ل ه� منه علیه و تفضال و إن عاقب عیل قدر االستحقاق عدال >و�

ثواب طاعهتم و ال يزاد عیل عقاب سیئاهتم.

اليرب،  بإتیيان  امليراد  َك:  َرّبُ َيأِتَ 

النصير  مين  بيه  وعيد  ميا  إتیيان 

للکافريين.  العيذاب  و  للمؤمنيني 

تتبيع  حنيال  و  فرقيا  ِشَيعا:   
ْ
َکاُنوا

إماميا هليا عيیل حسيب  فرقية  کل 

مسيتقیما.  قامئيا  ِقَيما:  أهواهئيا. 

َحِنیفا: مائيال عين کل ديين باطل 

إیل ديين احليق. ُنُسِکي: عباديت 

 
َ

بِغي: أن أطليب. ال
َ
و تقيريب إلیيه. أ

خَرٰی: ال حيميل أحيد 
ُ
َتِزُر َواِزَرة ِوزَر أ

کل  رِض: 
َ
ٱأل ِئَف  ـٰٓ َخلَ غیيره.  ذنيب 

مين النياس جياء بعيد مين ميیض 

فهو خلیفة، ألنه خيلفه.
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کلها ثوابا  کلها ثوابا هل أّن هذه احلسـنات العشـر الت وعدها اهَّلل من جاء باحلسـنة هل يکون  هل أّن هذه احلسـنات العشـر الت وعدها اهَّلل من جاء باحلسـنة هل يکون 
أم ال؟أم ال؟

قال صاحب جممع البیان ال یکون کلها ثوابا و إنا یکون الثواب مهنا الواحدة و التسيع 
< فیکيون عيیل  �� ل�

ْ�� ���� ْ�� ْ��م� ه� �� �� � ر�
� �� ْ��و� ه� ��� � ح�

أ�
���ْ ه� ��� �

��� �� ��� یيده قوليه >�� الزائيدة تکيون تفضيال و يؤ
هيذا معيىن عشير أمثاهليا يف النعيمي و الليذة ال يف عظيمي املنزلية و جييوز أن یکيون التفضل مثل 
الثواب يف الکثرة و اللذة و أن ميیز منه الثواب مبقارنة التعظمي و اإلجالل اللذين لوالمها ملا 

حسن التکلیف و هذا هو الصحیح.
کفارة يوم واحد ستي يوما؟ کفارة يوم واحد ستي يوما؟ملاذا  ملاذا 

مّبيا یتصيور البعيض: أّن وجيوب صيوم »سيتني يوميا« من بياب الکفيارة يف مقابل إفطار  ر
يوم من شهر رمضان، و العقوبات األخری يف الدنیا و اآلخرة من هذا القبیل، ال تتالءم مع 

اآلیة احلاضرة اليت تقول: السیئة جتازی مبثلها فقط.
بته  إّن إفطار يوم واحد من أّيام شهر رمضان املبارك مع ما له من األمهیة، لیست عقو
صيوم ييوم واحيد بدليه مين بياب الکفيارة، بيل علیيه أن یصيوم أّياميا عدیيدة حيی تسياوي 
مبليغ احتيرام ذليك الیيوم مين شيهر رمضيان املبيارك، و هلذا نقرأ يف بعيض الّروایات أّن عقوبة 
بية الذنيوب يف األّييام و األشيهر األخری. کما  کبير مين عقو الذنيوب يف شيهر رمضيان أشيد و أ
یيد، إیل درجية أّن ثواب ختمة واحدة  کثير و أز أّن ثيواب األعميال الصاحلية يف تليك األیيام أ

للقرآن يف هذا الشهر یعادل ثواب سبعني ختمة للقرآن يف األشهر األخری.
، َمن تأملها جتیل له أهنا ختام  مية خبمس آیات جامعة لوجوه اخلیر مث ختمت السورة الکر
حکمي یناسب هذه السورة اليت هي سورة البالغ و اإلعالن، و املبادئ العلیا لدعوة اإلميان.

الروايات

ْطَت ِإْبِلیَس    
َّ
 آَدُم؟ع؟ َيا َرّبِ َسل

َ
ة َقال ُقّوَ

ْ
ْعَطاُه ِمَن ال

َ
ْعَطی اهلُل ِإْبِلیَس َما أ

َ
ا أ َّ

َ
الّصادق؟ع؟: مل

ِدی؟ 
ْ
ا ِلی َو ِلُول َ

َ
ْعَطْيَتُه ف

َ
ْعَطْيَتُه َما أ

َ
ُعُروِق َو أ

ْ
ِم یِف ال َری الّدَ ْم جَمْ ْيَتُه ِمهْنُ ْجَر

َ
ِدی َو أ

ْ
 ُول

َ
َعیل

ا. وسایل الشیعة، ج16، ص88 ْمَثاِلَ
َ
َسَنة ِبَعْشِر أ َ َئة ِبَواِحَدة َو احلْ ّيِ

ِدَك الّسَ
ْ
َك َو ِلُول

َ
: ل

َ
َقال

َئُة َعَداَوُتُه َو ُبْغُضُه. حبرالعرفان، ج6، ص525    ّيِ
ُه َو الّسَ ؟ع؟ َو ُحّبُ َية َعیِلٍّ

َ
َسَنُة َوال َ الباقر؟ع؟: احلْ
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▪َسيَبُه▪ ▪▪ ▪أم▪َسعيٌد▪فانُظْر
ُ

ُجل ▪الّرَ َم▪أ▪َشِقٌّ
َ
،▪إذا▪أَردَت▪أن▪َتعل

ُ
ل

َ
ِل▪_▪:▪يا▪ُمَفّض

َ
عنه؟ع؟▪_▪ِللُمَفّض

▪و▪إن▪كاَن▪ ُه▪إیل▪َخيٍر م▪أّنَ
َ
ُه▪فاعل

ُ
و▪َمعروَفُه▪إیل▪َمن▪َيصَنُعُه▪فإن▪كاَن▪َيصَنُعُه▪إیل▪َمن▪ُهَو▪أهل

.▪الكايف:▪1/30/4 ُه▪ِعنَد▪اهّلِل▪َخيٌر
َ
يَس▪ل

َ
ُه▪ل م▪أّنَ

َ
▪أهِلِه▪فاعل َيصَنُعه▪إیل▪َغيِر

▪أن▪ُينَقَص▪صاِحُبُه▪ ▪▪ ُهـم▪فيِه▪ِمن▪َغيِر
ُّ
ِجروا▪ُكل

َُ
اننَي▪َكّفا▪ال

َ
ـو▪َجـَری▪امَلعـروُف▪َعـی▪ث

َ
عنـه؟ع؟:▪ل

ِمن▪أجِرِه▪َشيئا.▪الكايف:▪2/18/4

ِت▪ ▪▪
َّ
ل
َ
َسـَنِة▪ا َ ُثَك▪ِبالْ َحّدِ

ُ
▪أ
َ
▪ال
َ
هّلِل▪أ

َ
َبا▪َعْبِد▪ا

َ
؟ع؟:▪َيا▪أ ▪َعـِيٌّ

َ
▪َقـال

َ
▪َقـال َدِلـّيِ

َ لْ
َ
هّلِل▪ا

َ
ِب▪َعْبـِد▪ا

َ
َعـْن▪أ

▪َوْجِهِه▪يِف▪
َ

هّلُل▪َعی
َ
ُه▪ا َكّبَ

َ
ا▪أ ِت▪َمْن▪َجاَء▪ِبَ

َّ
ل
َ
َئِة▪ا ّيِ

لّسَ
َ
ِقَياَمِة▪َو▪ا

ْ
ل
َ
ِمَن▪ِمْن▪َفَزِع▪َيْوِم▪ا

َ
ا▪أ َمْن▪َجاَء▪ِبَ

يل▪للحسكاين،▪ج1،▪ص426 َئُة▪ُبْغُضَنا.▪شواهد▪التنز ّيِ
لّسَ
َ
َنا▪َو▪ا َسَنُة▪ُحّبُ َ لْ

َ
▪ا

َ
▪َقال

َ
ُت▪َبی

ْ
▪ُقل

َ
▪َقال اِر لّنَ

َ
ا

شواهد وقصص

الذي تصّدق من أموال احلرام  
عـن▪الصـادق؟ع؟▪قـال:▪كان▪رجـل▪مسعـت▪النـاس▪تعظمـه▪و▪تصفه▪فأحببت▪لقـاءه▪من▪حيث▪
ه▪فرأيته▪يف▪موضع▪قد▪أحدق▪به▪خلق▪من▪غثاء▪العاّمة▪فوقفت▪

ّ
▪مقداره▪و▪حمل ال▪يعرفين▪ألنظر

يقهم▪و▪فارقهم▪فتفّرقت▪العوام▪ ▪إليه▪و▪إلهيم▪مفا▪زال▪يراوغهم▪حّت▪خالف▪طر مغشيا▪بلثام▪أنظر
▪خبّبـاز▪فتغّفلـه▪فأخـذ▪مـن▪دّكانـه▪رغيفـني▪مسـارقة▪ عنـه▪و▪تبعتـه▪أقتـي▪أثـره▪فلـم▪يلبـث▪أن▪مـّر
▪من▪بعده▪بصاحب▪رّمان▪مفا▪زال▪به▪حّت▪ ه▪معاملة▪مّث▪مّر

ّ
فتعّجبت▪منه▪مّث▪قلت▪يف▪نفيس▪لعل

ه▪معاملة،▪مّث▪مل▪
ّ
تغفله▪فأخذ▪من▪عنده▪رّمانتني▪مسـارقة▪فتعّجبت▪منه▪مّث▪قلت▪يف▪نفيس▪لعل

يض▪فوضع▪الرغيفني▪و▪الرّمانتني▪بني▪يديه▪و▪میض▪و▪تبعته▪حّت▪استقّر▪ ▪مبر أزل▪أتبعه▪حّت▪مّر
يف▪بقعـة▪مـن▪صحـراء،▪فقلـت▪لـه:▪يـا▪عبـد▪اهّلل▪لقـد▪مسعت▪بـك▪و▪أحببت▪لقـاك▪فلقيتك▪لكيّن▪

رأيت▪منك▪ما▪شغل▪قليب▪و▪أيّن▪سائلك▪عنه▪ليزول▪شغل▪قليب،▪فقال:▪ما▪هو؟
قلت:▪رأيتك▪مررت▪خبّباز▪فسرقت▪منه▪رغيفني▪مّث▪بصاحب▪الرّمان▪فسرقت▪منه▪رّمانتني،▪

▪يشء▪حّدثين▪من▪أنت؟
ّ

فقال▪يل:▪قبل▪كل
قلت:▪رجل▪من▪ولد▪آدم▪من▪اّمة▪حمّمد؟ص؟،▪قال:▪حّدثين▪مّمن▪أنت؟

قلت:▪رجل▪من▪أهل▪بيت▪رسول▪اهّلل؟ص؟،▪قال:▪أين▪بلدك؟
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ك جعفر بن حمّمد بن عيّل بن احلسني بن عيّل بن أيب طالب؟ع؟؟
ّ
قلت: املدینة، قال: لعل

قلت: بیل، قال: مفا ینفعك شيرف أصلك مع جهلك مبا شيرفت به و ترکك علم جّدك و 
أبيك، ألّن ال شکر ما جيب أن حيمد و ميدح فاعله،

قلت: مفا هو؟ قال: القرآن، قلت: و ما الذي جهلت؟
ى� ر�� ْ �� � ����

�
� ���� ��� �أ� �

���
����� ���� ا��

� ��� ْ�� م� ��و� ه� ���
� ْم��
أ�
�� ر� ْ �� � � ��

�
ل ���� ��� ��� �� ��

ْ
�� ���� ا��

� ��� ْ�� : >م�
ّ

قال: قول اهلل عّز و جل
�< و إيّن مّلا سيرقت الرغیفني کانت سيّيئتني و مّلا سيرقت الرّمانتني کانت سيّيئتني  ه�

�
ل ْ �� ا�م�

��
ل �إ�

بع سّيئات. فهذه أر
بع   واحيد مهنيا کانيت أربعني حسينة فانتقص من أربعني حسينة أر

ّ
فلّميا تصّدقيت بيکل

سيّيئات بييق يل سيّت و ثالثيون، قليت: ثکلتيك اّميك أنيت اجلاهيل بکتياب اهلل أميا مسعيت 
< إّنك مّلا سيرقت الرغیفني کانت سيّيئتني  ��� �� ���

���� م�
ْ
��� ��� �م� ه�

��لل�� ل� ����
��� ��� � ���� م�

����  یقول: >�إ�
ّ

اهلل عّزوجل
و مّليا سيرقت الرّمانتيني کانيت سيّيئتني و مّليا دفعهتميا إیل غیير صاحهبما بغیير أمر صاحهبما 
بع سيّيئات فجعل یالحین  بع سيّيئات و مل تضف أربعني حسينة إیل أر ا أضفت أر کنت إنّ

فانصرفت و ترکته.
هيا يف آیات  یة لعنه اهلل جير یالت کان معاو أقول: ورد يف حدیث آخر أّن مثل هذه التأو
القيرآن و یصّدقيه أهيل الشيام علهييا و جيعلوهنيا أسيبابا حليروب عييل؟ع؟ و للغلبية عيیل أميوال 

یاض األبرار یف مناقب األمئة األطهار، ج2، ص205 املسلمني. ر

انفاق امیراملؤمني؟ع؟ للسائل  
أّن سيائال وقيف عيیل بياب عييّل؟ع؟ فقيال للحسين؟ع؟ اذهيب إیل أمك، و قيل هلا هات ذاك 
الدرهم الذي عندك مفیض مث عاد، فأتاه به فدفعه إیل السيائل فقال؟ع؟ »ال یکون املؤمن 
مؤمنا حی یکون مبا يف ید اهلل أوثق منه مبا يف یده« مفا برح؟ع؟ حی مر به رجل یقود بعیرا، 
فاشيتراه منيه مبائية درمهيا و انسيأ أجليه مثانیية أیيام، فلم حييل أجله حی مر به رجيل و البعیر 
معقول فقال بکم هذا؟ فقال مبأيت درهم، فقال قد أخذته، فوزن له الثمن فدفع منه مائة 
درمها للذي اشتراه منه، و دخل باملئة الباقیة عیل فاطمة؟اهس؟ فسألته من أين هي فقال؟ع؟ 
ْمثاهِلـا«. هبج الصباغة يف شرح 

َ
ُه َعْشـُر أ

َ
َسـَنِة َفل َ هيذه تصدييق مّليا جياء به أبوك؟ص؟ »َمْن جاَء ِباحلْ

هنج البالغة، ج12، ص385 _ شیخ الشوشتري
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151

ِ ْعَرا�ف
أَ
ُسوَر�ةُ ال�

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِٱللَّ ِمۡسِب ٱللَّ
نزَِل إَِلۡـَك فََل يَُكن ِف َصۡدرَِك َحَرٞج 

ُ
نزَِل إَِلۡـَك فََل يَُكن ِف َصۡدرَِك َحَرٞج  كَِتٌٰب أ
ُ
الٓٓمـٓص الٓٓمـٓص ١١ كَِتٌٰب أ

نزَِل 
ُ
نزَِل ٱتَّبُِعواْ َمـآ أ
ُ
ّمِۡنـُه ِلُنـِذَر بِـهِۦ َوذِۡكـَرٰى لِۡلُمۡؤِمنِـَن ّمِۡنـُه ِلُنـِذَر بِـهِۦ َوذِۡكـَرٰى لِۡلُمۡؤِمنِـَن ٢٢  ٱتَّبُِعواْ َمـآ أ

ا  ۡوِلَآَءۗ قَلِيٗل مَّ
َ
ّبُِكۡم َوَل تَتَّبُِعواْ ِمن ُدونِهِۦٓ أ ا إَِلُۡكـم ّمِن رَّ ۡوِلَآَءۗ قَلِيٗل مَّ
َ
ّبُِكۡم َوَل تَتَّبُِعواْ ِمن ُدونِهِۦٓ أ إَِلُۡكـم ّمِن رَّ

ۡو 
َ
ُسَنا بََيًٰتا أ

ۡ
ۡهلَۡكَنَٰها فََجآَءَها بَأ

َ
ۡو  َوَكم ّمِن قَۡرَيٍة أ

َ
ُسَنا بََيًٰتا أ

ۡ
ۡهلَۡكَنَٰها فََجآَءَها بَأ

َ
ُروَن ٣٣ َوَكم ّمِن قَۡرَيٍة أ ُروَن تََذكَّ تََذكَّ

ن قَالُوٓاْ 
َ
ٓ أ ُسَنآ إِلَّ

ۡ
ن قَالُوٓاْ  َفَما َكَن َدۡعَوىُٰهۡم إِۡذ َجآَءُهم بَأ

َ
ٓ أ ُسَنآ إِلَّ

ۡ
ُهۡم قَآئِلُوَن ُهۡم قَآئِلُوَن ٤٤ َفَما َكَن َدۡعَوىُٰهۡم إِۡذ َجآَءُهم بَأ

رِۡسَل إَِلِۡهۡم َولَنَۡسـَٔلَنَّ 
ُ
ِيَن أ رِۡسَل إَِلِۡهۡم َولَنَۡسـَٔلَنَّ  فَلَنَۡسـَٔـلَنَّ ٱلَّ
ُ
ِيَن أ إِنَّا ُكنَّا َظٰلِِمَن إِنَّا ُكنَّا َظٰلِِمَن ٥٥ فَلَنَۡسـَٔـلَنَّ ٱلَّ

نَّ َعلَۡيِهم بِعِۡلـٖمۖ َوَما ُكنَّا َغٓئِبَِن ٧٧   نَّ َعلَۡيِهم بِعِۡلـٖمۖ َوَما ُكنَّا َغٓئِبَِن  فَلََنُقصَّ ٱلُۡمرَۡسـلَِن ٱلُۡمرَۡسـلَِن ٦٦ فَلََنُقصَّ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم 

ُ
ۚ َفَمـن َثُقلَۡت َمَوٰزِيُنـُهۥ فَأ ْوَلٰٓئَِك ُهُم َوٱلۡـَوۡزُن يَۡوَمئٍِذ ٱۡلَقُّ
ُ
ۚ َفَمـن َثُقلَۡت َمَوٰزِيُنـُهۥ فَأ َوٱلۡـَوۡزُن يَۡوَمئٍِذ ٱۡلَقُّ

ٓواْ  ِيَن َخِسُ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ
ُ
ۡت َمَوٰزِيُنُهۥ فَأ ٓواْ  َوَمۡن َخفَّ ِيَن َخِسُ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ
ُ
ۡت َمَوٰزِيُنُهۥ فَأ ٱلُۡمۡفلُِحوَن ٱلُۡمۡفلُِحوَن ٨٨ َوَمۡن َخفَّ

ُٰكۡم ِف  نَّ ُٰكۡم ِف  َولََقۡد َمكَّ نَّ نُفَسُهم بَِما َكنُواْ بِـَٔـاَيٰتَِنا َيۡظلُِموَن ٩٩ َولََقۡد َمكَّ
َ
نُفَسُهم بَِما َكنُواْ بِـَٔـاَيٰتَِنا َيۡظلُِموَن أ
َ
أ

ا تَۡشُكُروَن ١٠١٠   ۡرِض وََجَعۡلَنا لَُكۡم فِيَها َمَعٰيَِشۗ قَلِيٗل مَّ
َ
ا تَۡشُكُروَن ٱۡل ۡرِض وََجَعۡلَنا لَُكۡم فِيَها َمَعٰيَِشۗ قَلِيٗل مَّ
َ
ٱۡل

ۡرَنُٰكۡم ُثمَّ قُۡلَنا لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ  ۡرَنُٰكۡم ُثمَّ قُۡلَنا لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ َولََقۡد َخلَۡقَنُٰكۡم ُثمَّ َصوَّ َولََقۡد َخلَۡقَنُٰكۡم ُثمَّ َصوَّ
ٰـِجِديَن ١١١١   ٓ إِبۡلِيـَس لَۡم يَُكن ّمَِن ٱلسَّ ٰـِجِديَن ٓأِلَدَم فََسـَجُدٓواْ إِلَّ ٓ إِبۡلِيـَس لَۡم يَُكن ّمَِن ٱلسَّ ٓأِلَدَم فََسـَجُدٓواْ إِلَّ

من صعوبة تلبیغ الدين من صعوبة تلبیغ الدين 22

لقيد حکيی لنيا القيرآن أّن املشيرکني وصفيوا الني؟ص؟ بأنه سياحر أو جمنيون، کما وصفوا القرآن 
� ك�

����
أ�
�� ��

�
ْعل �����ْ ���

�
� بأنيه لیيس مين عنيد اهلل، فيکان؟ص؟ یضیيق صيدره لذليك و قيال تعيایل: >و�

.> ����
�
�� ��� � ���� م� ����

ك� ���ْ �ص� ��� �� ��� ���

یية  < تقو �� ْ�� �م� ٌ ؟� ر� �ح� ك� ���ْ
�ص� �ى�

��� ْ��
�
ک �����

�
� ���� ك� ْ��

�
� ��إ�
ل� � ر�
ْ��
أ�
�� ٌ��� � �� فاملقصيود بقوليه _ تعيایل _ : >ك�

کاذیب و أباطیل و إفهام  قلب الني؟ص؟ و تثبیت فؤاده، و تسلیته عما یتقوله املشرکون من أ
الداعي إیل اهلل يف کل زمان و مکان أن من الواجب علیه أن یکون قوی القلب يف حتمل 

ًتا: لیال  بأسنا: عذابنا و عقابنا. َبَيٰ

و منيه البیيت ألنيه يبيات فیيه. ُهم 

وَن: من القائلة و هي القیلولة 
ُ
ِئل

ٓ
َقا

ٱلَوزُن:  الهنيار.  نصيف  نيوم  هيي  و 

الوزن عبارة عن العدل يف اآلخرة 

أحيد.  عيیل  فهييا  ظليم  ال  انيه  و 

م: جعلنيا لکيم فهييا مکانيا 
ُ

ـٰک ّنَ
َّ

َمک

و  معیشية  معايش: مجيع  قيرارا.  و 

هيي ميا یعياش بيه مين املطاعيم و 

املشيارب و ميا تکيون بيه احلیياة. 

خليق  ابتيداء  امليراد  م: 
ُ

ک
ٰ
رَن َصّوَ

وقعيت  مث  التيراب  مين  آدم؟ع؟ 

الصورة بعد ذلك.

۲06 7
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مهمته، مطمنئ البال عیل حسن عاقبته، ال یتأثر باملخالفة و ال یضیق صدره باإلنکار.
وقيال ایضيا صاحيب املیيزان: أنيزل إلیيك الکتياب لتنيذر به الناس و هو ذکيری للمؤمنني 
یيد بذليك  هبيم فیز خاصية ألهنيم یتذکيرون باآلیيات و املعيارف اإلهلیية املذکيورة فهييا مقيام ر
إمياهنم و تقّرُ هبا أعیهنم و أما عامة الناس فإّن هذا الکتاب يؤثر فهيم أثر اإلنذار مبا یشتمل 
علیيه مين ذکير سيخط اهلل و عقابيه للظامليني يف الدار اآلخرة و يف الدنیا بعذاب االسيتئصال 

کما تشرحه قصص األمم السالفة.
: أن قول بعضهم: إّن قوله: »ِلُتْنِذَر ِبِه« متعلق باحلرج و املعىن: ال یکن  و من هنا یظهر

يف صدرك حرج لإلنذار به.
املعین: هذا کتاٌب کرمی أنزلناه إلیك یا حممد؟ص؟ فیه هدایة الثقلني، فبلغ تعالیمه للناس 
و ال حتزن أو تضجر إذا وجدت من بعضهم صدودا عنه، فأنت علیك البالغ و حنن علینا 

احلساب.

الروايات

ُب مِبيا ِجئَت ِبِه. سنن     ُبيَك ولِکن ُنَکّذِ ؟ص؟: إّنيا ال ُنَکّذِ ِ
يِيّ  أبيو َجهيٍل ِللّنَ

َ
اإلميام عييّل؟ع؟: قيال

الترمذي، ج5، ص261

فاُؤَك؟    
َ
 اهلِل، و َمن ُخل

َ
: یيا َرسيول

َ
فيايئ! _ َثالثيا _ قیيل

َ
ُهيَمّ ارَحيم ُخل

ّ
 اهلِل؟ص؟: الل

ُ
 َرسيول

َ
قيال

يت. األمايل للصدوق: 247/ 266 َمّ
ُ
موهَنا ا

ّ
َّ ُيَعِل

ُ
يت، مث غوَن َحدیيث و ُسَنّ

ّ
ذيَن ُيَبِل

َّ
: ال

َ
قال

يمُس.    
َ
َعت َعلیِه الّش

َ
ا َطل َك مِمّ

َ
، ألن هَييدي اهلُل َعيیل َيدَييَك َرُجاًل َخیيٌر ل عنيه؟ص؟: یيا َعييّلُ

املستدرك عیل الصحیحني: 3/ 691/ 6537

يُه، و أمَحيی     يِه َقيد أحَکيَم َمرامِهَ قيال عييل؟ع؟ يف وصيف رسيول اهلل؟ص؟: َطبیيٌب َدّواٌر ِبِطِبّ

ٌع  یِه ِمن ُقلوٍب ُعمٍي و آذاٍن ُصٍمّ و ألِسَنٍة ُبکٍم. ُمَتَتِبّ
َ
ُه. َيَضُع ذِلَك َحیُث احلاَجُة إل َموامِسَ

ِة و َمواِطَن احَلیَرِة. هنج البالغة: اخلطبة 108
َ
ِبَدواِئِه َمواِضَع الَغفل

ِة. حتف العقول: 48   
َ
سال ِمرُت ِبَتبلیِغ الّرِ

ُ
َکما ا داراِة الّناِس  ِمرُت ِبُ

ُ
عنه؟ص؟: ا

    
ٌ

ُکْم ِمْن ِکتاِبِه، َفِاىّن َمسيؤول
َ
ل  فیميا مَحَّ

َّ
َوَجيل ُقيوا اهلَل َعّزَ قيال؟ص؟: یيا َمعاِشيَر ُقيّراِء القيرآِن! اّتَ

يمُتْ ِمْن 
ْ
ل لوَن َعّميا مُحِّ

َ
 ْنيمُتْ َفُتْسيأ

َ
ّميا ا

َ
ِة، َو ا

َ
سيال  َعيْن َتبلیيِغ الّرِ

ٌ
ُکيْم َمْسيؤولوَن ِاىّن َمسيُئول َو ِاّنَ

ح9 ی. کایف، ج2، ص606،  ِکتاِب اهلِل َو ُسّنَ
سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301
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شواهد وقصص

أبو الدرداء يصف اميراملومنني؟ع؟  
كانـوا ينكـرون فضلـه و  كبـر هـادي و نذيـر لألمـة وكيـف  كذالـك اذكـر لـك اهيـا القـارئ ا و 

قـه اجلليل.
ُ
ُخل

كرنـا  كنـا جلوسـا يف جملـس يف مسـجد رسـول اهّلل؟ص؟. فتذا ، قـال:  عـن عـروة بـن الزبيـر
أعمال أهل بدر وبيعة الرضوان،

كثرهم ورعا و أشـدهم اجهتادا  فقـال أبـو الـدرداء: يـا قـوم، أال أخبركـم بأقل القوم ماال و أ
يف العبادة؟!

قالوا: من؟! قال: عيل بن أيب طالب؟ع؟.
قال عروة: فو اهّلل، إن كان يف مجاعة أهل املجلس إال معرض عنه بوجهه..!

مث قـال أبـو الـدرداء: يـا قـوم، إين قائـل مـا رأيـت و ليقـل كل قـوم منكم ما رأوا، شـهدت 
حيطات النجـار و قـد اعتـزل عـن مواليـه و اختـی ممـن يليـه و  عـيل بـن أيب طالـب؟ع؟: بشـو
اسـتتر مبغيـات النخـل، فافتقدتـه و بعـد عـيل مكانـه، فقلـت: حلـق مبنزلـه، فـإذا أنا بصوت 

ين، و نغمة شجي و هو يقول: حز
إهلي، كم من موبقة حلمت عن مقابلهتا بنقمتك. )أو حلمت عين، فقابلهتا بنعمتك( 
يرة تكرمت عن كشفها بكرمك، إهلي إن طال يف عصيانك عمري و عظم يف  و كم من جر

الصحف ذنيب، مفا أنا مؤمل غير غفرانك، و ال أنا براج غير رضوانك.
، فإذا هو عيل بن أيب طالب؟ع؟ بعينه، فاسـتترت له و  فشـغلين الصوت و اقتفيت األثر
، مث فـزع إیل الدعـاء و البـكاء و البث و  أمخلـت احلركـة، فركـع ركعـات يف جـوف الليـل الغابـر

الشكوی، فكان مما ناجی به اهّلل أن قال:
إهلي، أفكر يف عفوك، فهتون عيل خطيئيت، مث أذكر العظمي من أخذك، فتعظم عيل بلييت
مث قال: آه، إن أنا قرأت يف الصحف سيئة أنا ناسهيا و أنت حمصهيا، فتقول: خذوه، فيا 

له من مأخوذ ال تنجيه عشيرته و ال تنفعه قبيلته، يرمحه املأل إذا أذن فيه بالنداء.
كبـاد و الـكیل، آه مـن نار نزاعة للشـوی، آه من غمرة من  مث قـال: آه، مـن نـار تنضـج األ

ملهبات لظی.
سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301
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قيال: مث أمعين يف البيکاء، فليم أمسيع ليه حسيا و ال حرکة، فقليت: غلب علیه النوم لطول 
. ، أوقظه لصالة الفجر السهر

یته فلم ینزو،  قال أبو الدرداء: فأتیته، فإذا هو کاخلشبة امللقاة، فحرکته فلم یتحرك و زو
فقليت: إنيا هلل و إنيا إلیيه راجعيون، ميات و اهلل عييل بين أيب طاليب؟ع؟، فأتیيت منزله مبادرا 

أنعاه إلهيم، فقالت فاطمة؟ع؟: یا أبا الدرداء، ما کان من شأنه و من قصته؟!
، فقالت: هي و اهلل _ یا أبا الدرداء _ الغشیة اليت تأخذه من خشیة اهلل.  فأخبرهتا اخلبر
مث أتيوه مبياء فنضحيوه عيیل وجهيه، فأفياق. و نظير إيّل و أنيا أبکيي، فقيال: ميم بيکاؤك، یيا 

أبا الدرداء؟!
فقلت: مما أراه تنزله بنفسك. الصحیح من سیرة اإلمام عيل؟ع؟ ج8، ص183

منزلة املُبِلغ يوم القیامة  
نِبیاَء و ال ُشيَهداَء، َيغِبُطُهم َيوَم الِقیاَمِة 

َ
یسيوا ِبأ

َ
ُثُکم َعن أقواٍم ل َحّدِ

ُ
 اهلِل؟ص؟: أ ال ا

ُ
 َرسيول

َ
قال

م ِمَن اهلِل، َعیل َمناِبَر ِمن نوٍر؟ ناِزهِلِ َهداُء ِبَ
ُ
نِبیاُء َو الّش

َ
األ

 اهلِل؟
َ

: َمن ُهم یا َرسول
َ

قیل
بوَن اهلَل إیل ِعباِدِه. ّبِ

 اهلِل و حُيَ
َ

بوَن ِعباَد اهلِل إیل ّبِ
يَن حُيَ

َ
: ُهُم الّذ

َ
قال

 اهلِل؟
َ

بوَن ِعباَد اهلِل إیل ّبِ
ُبوا اهلَل إیل ِعباِدِه، َفَکیَف حُيَ ُقلنا: هذا َحّبَ

يُم اهلُل. مشکاة  ُ يم َعّميا َيکيَرُه اهلُل َفيِإذا أطاعوُهيم أَحهّبَ يّبُ اهلُل و َيهَنوهَنُ يم مِبيا حُيِ : َيأُمروهَنُ
َ

قيال
األنوار: 240/ 692
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نَا۠ َخۡيٞ ّمِۡنُه َخلَۡقَتِي ِمن 
َ
َمۡرتَُكۖ قَاَل أ

َ
لَّ تَۡسـُجَد إِذۡ أ

َ
نَا۠ َخۡيٞ ّمِۡنُه َخلَۡقَتِي ِمن قَاَل َما َمَنَعَك أ

َ
َمۡرتَُكۖ قَاَل أ

َ
لَّ تَۡسـُجَد إِذۡ أ

َ
قَاَل َما َمَنَعَك أ

ن 
َ
ن  قَـاَل فَٱۡهبِۡط ِمۡنَها َفَما يَُكـوُن لََك أ
َ
ۥ ِمن ِطٖن ١٢١٢ قَـاَل فَٱۡهبِۡط ِمۡنَها َفَما يَُكـوُن لََك أ ارٖ وََخلَۡقَتـُه ۥ ِمن ِطٖن نَـّ ارٖ وََخلَۡقَتـُه نَـّ

نِظـۡرِنٓ إَِلٰ يَوِۡم 
َ
نِظـۡرِنٓ إَِلٰ يَوِۡم  قَاَل أ
َ
ٰغِرِيَن ١٣١٣ قَاَل أ َ فِيَهـا فَٱۡخُرۡج إِنََّك ِمـَن ٱلصَّ ٰغِرِيَن َتَتَكبَّ َ فِيَهـا فَٱۡخُرۡج إِنََّك ِمـَن ٱلصَّ َتَتَكبَّ

ۡقُعَدنَّ 
َ
ۡغَوۡيتَِي َل

َ
ۡقُعَدنَّ  قَاَل فَبَِمآ أ

َ
ۡغَوۡيتَِي َل

َ
ُيۡبَعُثـوَن ُيۡبَعُثـوَن ١٤١٤ قَاَل إِنََّك ِمَن ٱلُۡمنَظرِيَن  قَاَل إِنََّك ِمَن ٱلُۡمنَظرِيَن ١٥١٥ قَاَل فَبَِمآ أ

يِۡديِهۡم وَِمۡن َخۡلفِِهۡم 
َ
يِۡديِهۡم وَِمۡن َخۡلفِِهۡم  ُثمَّ ٓأَلتَِينَُّهم ّمِۢن َبۡنِ أ
َ
لَُهۡم ِصَرَٰطَك ٱلُۡمۡسَتقِيَم لَُهۡم ِصَرَٰطَك ٱلُۡمۡسَتقِيَم ١٦١٦ ُثمَّ ٓأَلتَِينَُّهم ّمِۢن َبۡنِ أ

ۡكَثَُهۡم َشٰـِكرِيَن ١٧١٧ قَاَل  قَاَل 
َ
يَۡمٰنِِهۡم وََعن َشـَمآئِلِِهۡمۖ َوَل َتُِد أ

َ
ۡكَثَُهۡم َشٰـِكرِيَن وََعۡن أ

َ
يَۡمٰنِِهۡم وََعن َشـَمآئِلِِهۡمۖ َوَل َتُِد أ

َ
وََعۡن أ

نَّ َجَهنََّم 
َ
ۡمـَأ

َ
ََّمن تَبَِعَك ِمۡنُهۡم َل ۡدُحـوٗراۖ ل نَّ َجَهنََّم ٱۡخـُرۡج ِمۡنَهـا َمۡذءُوٗما مَّ

َ
ۡمـَأ

َ
ََّمن تَبَِعَك ِمۡنُهۡم َل ۡدُحـوٗراۖ ل ٱۡخـُرۡج ِمۡنَهـا َمۡذءُوٗما مَّ

نَت َوَزوُۡجـَك ٱۡلَنََّة فَُكَ 
َ
ـَٔـادَُم ٱۡسـُكۡن أ نَت َوَزوُۡجـَك ٱۡلَنََّة فَُكَ َوَيٰٓ
َ
ـَٔـادَُم ٱۡسـُكۡن أ ۡجَعَِن ١٨١٨  َوَيٰٓ

َ
ۡجَعَِن ِمنُكۡم أ
َ
ِمنُكۡم أ

ٰلِِمَن ١٩١٩   َجرَةَ َفَتُكونَا ِمَن ٱلظَّ ٰلِِمَن ِمۡن َحۡيُث ِشۡئُتَما َوَل َتۡقَرَبا َهِٰذهِ ٱلشَّ َجرَةَ َفَتُكونَا ِمَن ٱلظَّ ِمۡن َحۡيُث ِشۡئُتَما َوَل َتۡقَرَبا َهِٰذهِ ٱلشَّ
ۡيَطُٰن ِلُۡبِدَي لَُهَما َما وُۥرَِي َعۡنُهَما ِمن َسۡوَٰءتِِهَما  ۡيَطُٰن ِلُۡبِدَي لَُهَما َما وُۥرَِي َعۡنُهَما ِمن َسۡوَٰءتِِهَما فَوَۡسـوََس لَُهَما ٱلشَّ فَوَۡسـوََس لَُهَما ٱلشَّ
ن تَُكونَا َملََكۡنِ 

َ
ٓ أ َجرَةِ إِلَّ ن تَُكونَا َملََكۡنِ وَقَاَل َما َنَهىُٰكَما َربُُّكَما َعۡن َهِٰذهِ ٱلشَّ
َ
ٓ أ َجرَةِ إِلَّ وَقَاَل َما َنَهىُٰكَما َربُُّكَما َعۡن َهِٰذهِ ٱلشَّ

ِٰصِحَن ٢١٢١   ِٰصِحَن  وَقَاَسَمُهَمآ إِّنِ لَُكَما لَِمَن ٱلنَّ ۡو تَُكونَا ِمَن ٱۡلَخدِٰلِيَن ٢٠٢٠ وَقَاَسَمُهَمآ إِّنِ لَُكَما لَِمَن ٱلنَّ
َ
ۡو تَُكونَا ِمَن ٱۡلَخدِٰلِيَن أ
َ
أ

ـَجرَةَ بََدۡت لَُهَما َسـۡوَٰءُتُهَما وََطفَِقا  ـا ذَاقَا ٱلشَّ ـَجرَةَ بََدۡت لَُهَما َسـۡوَٰءُتُهَما وََطفَِقا فََدلَّىُٰهَمـا بُِغُرورٖۚ فَلَمَّ ـا ذَاقَا ٱلشَّ فََدلَّىُٰهَمـا بُِغُرورٖۚ فَلَمَّ
ۡنَهُكَما 

َ
لَـۡم أ

َ
ۡنَهُكَما َيِۡصَفـاِن َعلَۡيِهَمـا ِمـن َوَرِق ٱۡلَنَّـةِۖ َونَادَىُٰهَما َربُُّهَمآ أ

َ
لَـۡم أ

َ
َيِۡصَفـاِن َعلَۡيِهَمـا ِمـن َوَرِق ٱۡلَنَّـةِۖ َونَادَىُٰهَما َربُُّهَمآ أ

بِٞن ٢٢٢٢   ـۡيَطَٰن لَُكَما َعُدّوٞ مُّ قُل لَُّكَمآ إِنَّ ٱلشَّ
َ
ـَجرَةِ َوأ بِٞن َعن تِۡلُكَما ٱلشَّ ـۡيَطَٰن لَُكَما َعُدّوٞ مُّ قُل لَُّكَمآ إِنَّ ٱلشَّ
َ
ـَجرَةِ َوأ َعن تِۡلُكَما ٱلشَّ

نيب اهَّلل آدم بي اجلنة و االرض نيب اهَّلل آدم بي اجلنة و االرض 1919

تستعرض هذه اآلیات فصال آخرا من قّصة آدم؟ع؟، فتقول أّوال: إّن اهلل سبحانه أمر آدم؟ع؟ 
.> ���

���� � ��
ْ
��� ك� ْو��� ��� �و� ���

ْ��
أ�
�� ْ��

�
��ْ�ک �� ��

آ
��� � و زوجته حواء بأن یسکنا اجلّنة: >��

و أّن اجلنية الييت سيکن و هبيط مهنيا، هيي مين جنيان األرض نفسيها، ولکين اهلل جعيل 
هليا مواصفيات ممیيزة ال توجيد يف أیية بقعية أخيری، وقد خلقها اهلل تعيایل، لتکون الئقة هبذا 
املخلوق العظمي، ولکن بعد أن جری ما جری علیه، أهبطه اهلل إیل األرض العادیة اليت ال 

تداين تلك يف مواصفاهتا ومیزاهتا.

ٱهِبط: انيزل مين رتبية امللکیية الييت 

کنت فهيا إیل رتبة العناصر الشريرة. 

و  اإلمهيال  مبعيىن  امهلين   : نِظرِنٓ
َ
أ

مين  طردتين  غَويَتيِن: 
َ
أ التأخیير. 

ألترصيدن  م:  ُ هلَ قُعَدّنَ 
َ َ
أل رمحتيك. 

و  احليق  بنیيه عيیل طرييق  و  آلدم 

سيبیل النجياة، کميا یترصيد قطياع 

احرفهنيم  حيی  للسيائرين  الطيرق 

دُحورا:  ّمَ َمذُءوما  صراطيك.  عين 

َما  ٰیُ
َّ
َفَدل مطيرودا.  و  مذموميا 

ِبُغُروٖر: أنزهلميا مين رتبهتميا العالیية 

َما:  ُتُ َسوَءٰ َما  ُ هلَ َبَدت  باخلدعية. 

فتساقط عهنما لباسهما، و ظهرت 

جعيال.  َطِفَقا:  عوراهتميا.  هلميا 

ِیَما: یلصقان علهيما 
َ
خَيِصَفاِن َعل

من ورق الّتني لیتستروا هبا.
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ولکن يف هذه األثناء صدر أّول تکلیف و أمر و هني إیل آدم؟ع؟ و حواء من جانب اهلل تعایل، 
کل  < أي أّن األ ��� �� م� ���

� ������ ��� ��م�
� ���
�
ک ��� ���� ��� ر� � ��

�� ����� �� � �� ���ه� �� ر� ْ�� ا����
�
ل ��و� م� ��� �أْ ����

� �� ْ�� �ح� ْ�� ��م�
�
ك�ل هبيذه الصيورة: >���

 کنتما من الظاملني.
ّ
 شجرة خاّصة ال تقرباها، و إال

ّ
من مجیع أشجار هذه اجلّنة مباح لمكا، إال

صيني، أي الذيين لیيس فهييم 
َ
أّن إبلیيس کان یعليم: أّن آدم؟ع؟ کان مين عبياد اهلل املخل

أي شيائبة لغیر اهلل سيبحانه. لذالك مل یکن هدف إبلیس جّرُ آدم؟ع؟ إیل اجلرأة عیل اهلل، 
 من أن یتمکن من ذلك، بل کان إبلیس یعلم أّن 

ً
والتمرد علیه ومعصیته، ألنه کان یائسيا

ب  یته يف اجلنة، حیث ال جوع وال عطش، وال عري، وال.. وال.. سوف یصّعِ بقاء آدم؟ع؟ وذر
علیه الوصول إیل غایاته اخلبیثة من اإلضالل واإلغواء.

مية هو أن خيرج آدم؟ع؟ من اجلنة،  وألجل ذلك فقد کان هدفه الذي أعلنته اآلیات الکر
، والبيرد، وامليرض، والصحية، واألمل،  یتيه اجليوع، والعطيش، والعيري، واحلير لیواجيه هيو وذر
واملوت واحلیاة، والتعب والراحة، والغضب، والریض، و.. و.. الخ.. ولیحتاج الناس _ من 

، وتکون هناك هدایة وغوایة، وما إیل ذلك. مث _ إیل األمر والهني، والبعث والزجر
 ،  بيني خملوق آخر

ً
وتذکير بعيض الروایيات: أّن إبلیيس لعنيه اهلل قيد جياء آلدم؟ع؟ متخفیا

 
ً
قاليت الروایية: إنيه حیية.. وال عجيب يف ذليك، ألّن إبلیيس مين اجلن، ولعليه مل یکن ممنوعا
، ما 

ً
 من دخوهلا أیضا

ً
مبا مل یکين ممنوعا يبية مين تليك اجلنة، بل ر مين الوصيول إیل أمکنية قر

یة، فإّن هبوطه السابق، حني امتنع من السجود للني آدم؟ع؟، إنا کان  دام أهنا جنة دنیو
مين املقيام اليذي کان فیيه ميع املالئکة املقربني، وهو مقام کرمی، ال حيق ألمثال هذا املوجود 

اخلبیث املستکبر أن یکون فیه.
 حّب اإلنسيان و 

ّ
ييق هو أن یسيتغل فللوصيول إیل مثيل هيذا اهليدف، رأی أّن أفضيل طر

رغبتيه الذاتیية يف التکاميل و اليريق و احلیياة اخلاليدة، و لیوّفير هلما عذرا یعتذران و یتوسيالن 
� ْ�� � �� م�

�
ک �� �� ���� م�

�
اك ه� ����� يير خمالفهتميا ألمير اهلل و هنیيه، و هليذا قيال آلدم؟ع؟ و زوجتيه: >م� بيه لتبر

.> ��� �� �� ���
� ��
ْ
��� ��� ��م�

� ���
�
ک ْو����

أ�
�� ���

ْ ��
�
ک
�
ل ��م� � ���

�
ک ���� ْ��

أ�
ا��
��
ل ��إ� ��� ر�

� ��
�� ����� �� � �� ه�

کل من  ، و صّور املسألة و کأّن األ یقة صّور األمر اإلهلي يف نظرمها بشکل آخر و هبذه الطر
»الشجرة املمنوعة« لیس غیر مضّر فحسب، بل يورث عمرا خالدا أو نیل درجة املالئکة.
و الشياهد عيیل هيذا اليکالم هيو العبيارة الييت قاهليا إبلیيس يف سيورة طيه اآلیية 120: 

ى<.
�
ل ْ�� � ا���

�
ٍك�ل

ْ
ل م� �و� ��

ْ
ل ���
ْ
��� ��� ر� � ��

ى����
�
ل �ع� ك�

��
� ��
أ�
ْل�� �ه� �� ��

آ
��� � ��<
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ع
�
� �
لا�

�و��
� �� �

����
�� �

�� ���
��

آ ا��
�� ��

��� �

و مليا مسيع آدم؟ع؟ هيذا اليکالم غيرق يف التفکیير و لکيّن الشيیطان _ مين أجيل أن حيکيم 
ظة للتدلیل عیل أنه 

ّ
قبضته و یعّمق وسوسيته يف روح آدم؟ع؟ و حواء _ توّسيل باألميان املغل

.> ��� �� �� �ص�
� ������ ��� م�

�
��� م�

�
ک
�
�� �ى�

��� ���إ�
م� ه� م� ��� � �� ! >و� ید هلما اخلیر ير

ومع العلم أّن آدم؟ع؟ مل یکن ميتلك جتربة کافیة عن حبائل الشیطان و کیده لإلنسان، 
و مل یعيرف بکذبيه و تضلیليه قبيل هيذا و هليذا وقيع يف حبيال الشيیطان، و اخندع بوسوسيته و 
مبجّرد أن ذاق آدم؟ع؟ و زوجته من تلك الشجرة املمنوعة تساقط عهنما ما کان علهيما من 

.>� م� ه� ���
آ
��ْ ���� م� ه�

�
�� ْ�� �� ����

��� ر� � ��
�� ������ � ��� ����� � م�

�
ل لباس و انکشفت سوءاهتما >���

و یسيتفاد مين العبيارة أعياله أهّنميا مبجيّرد أن ذاقيا من مثرة الشيجرة املمنوعة أصیبا هبذه 
العاقبة املشؤومة، و يف احلقیقة جّردا من لباس اجلّنة الذي هو لباس الکرامة اإلهلیة هلما.
يني عمدا  و عيیل کل حيال فيإّن القيرآن یقيول: إّن آدم؟ع؟ و حيواء مّليا وجيدا نفسيهيما عار
< و يف هذا الوقت  ���

���� � ��
ْ
��� � ��

�� �و� ْ�� ��م� م� ه�
ْ��
�
ل �ع� ����

� �� ��
ْ�� � ���� � �� ��� �� فورا إیل ستر نفسهيما بأوراق اجلّنة: >و�

کل مين هذه الشيجرة؟  باليذات جاءمهيا نيداء مين اهلل یقيول: أمل أحّذرکميا مين االقتيراب و األ
أمل أقيل لمكيا: إّن الشيیطان عيدّو لمكيا؟ فلميا ذا تناسيیمت أميري و وقعيمت يف مثيل هيذه األزمية: 

.> ٌ�� �� ���
�م� و�ٌ د� ��ع� م�

�
ک
�
�� ���� �� ْ��

�� ����� ���� ���إ�
م�
�
ک
�
ْل�� ���

أ�
� �و� ��� ر� � ��

�� ������ م�
�
ک
ْ
ل ���� ْ�� � �� م�

�
ک ه� ْ��

أ�
���ْ

�
�
أ�
��� م� ه� �� �� ���� م� �ه� ��� � �� >و�

الروايات

ْن َتْنُظيَرا    
َ
ُکَميا أ ا : ِإّيَ

َ
يٍد؟ص؟ َو آِليِه؟مهع؟ َقيال ّمَ ية حُمَ

َ
يىّنَ َمنِزل َميا َعين َتَ ُ

َ
يی اهلُل ل الّصيادق؟ع؟: َو هَنَ

یِي   ِبَذِلَك یِف هَنْ
َ

َکَراَمِی َفَتْدُخال ُهْم ِمْن 
َّ
ل ْم ِعْنِدی َو حَمَ هَتُ

َ
َيا َمْنِزل َسِد َو َتَتَمّنَ َ ْم ِبَعنْيِ احلْ هْيِ

َ
ِإل

ْم ِبَغْيِر  هِتِ
َ
ْنِزل ُعوَن مِلَ ّدَ ُ  املْ

َ
وَن؟ َقال امِلُ

َ
َنا َو َميِن الّظ ّبَ  َر

َ
ينَي. َقياال امِلِ

َ
َو ِعْصَيياىِن َفَتُکونيا ِميَن الّظ

ج11، ص173 َحق. حبار األنوار، 

ْم ِمْن ِجَناِن    
َ
ْنَيا َکاَنْت أ  ِمْن ِجَناِن الّدُ

َ
ة آَدَم؟ع؟ أ اِدُق؟ع؟ َعْن َجّنَ  الّصَ

َ
: ُسِئل

َ
أِب َرَفَعُه َقال

َکاَنْت ِمْن ِجَناِن  ْو 
َ
َقَمُر َو ل

ْ
يْمُس َو ال

َ
ُع ِفهَيا الّش

ُ
ْنَيا َتْطل َکاَنْت ِمْن ِجَناِن الّدُ  

َ
ِخَرة؟ َفَقال

ْ
اآل

ج1، ص43 . تفسیر القمي، 
ً
َبدا

َ
ا أ ِخَرة َما َخَرَج ِمهْنَ

ْ
اآل

 َيا    
َ

؟ع؟ َفَقال
ُ

ْيِه َجْبَرِئیل
َ
 َعل

َ
ة َنَزل ّنَ َ

ْ
ْخِرَج آَدُم؟ع؟ ِمَن اجل

ُ
ا أ َّ

َ
: مل

َ
ِب َعْبِد اهلِل؟ع؟ َقال

َ
ُرِوَی َعْن أ

ِئَکَتُه؟مهع؟ َو َزَّوَجَك 
َ

َك َمال
َ
ْسَجَد ل

َ
َقَك ِبَيِدِه َو َنَفَخ ِفیَك ِمْن ُروِحِه َو أ

َ
ْيَس اهلُل َخل

َ
 ل
َ
آَدُم؟ع؟ أ

يَجَرة 
َ
 ِمْن َهِذِه الّش

ْ
ُکل

ْ
 َتأ

َ
ْن ال

َ
اَك ُمَشياَفَهة أ َك َو هَنَ

َ
َباَحَها ل

َ
ة َو أ ّنَ َ

ْ
ْسيَکَنَك اجل

َ
َمَتُه َو أ

َ
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ُه  ّنَ
َ
َف ِلی ِباهلِل أ

َ
؟ع؟ ِإّنَ ِإْبِلیَس َحل

ُ
 آَدُم؟ع؟ َييا َجْبَرِئیيل

َ
يا َو َعَصْييَت اهلَل؟! َفَقيال يَت ِمهْنَ

ْ
َکل
َ
َفأ

َکاِذبا. حبار األنوار، ج11، ص163 ِلُف ِباهلِل  ِق اهلِل حَيْ
ْ
 ِمْن َخل

ً
َحدا

َ
ّنَ أ

َ
ا َظَنْنُت أ َ

َ
ِلی َناِصٌح ف

ُه َبُنوُه:    
َ
 ل
َ

ّ قال
ُ

 األرِض َمَکَث فهيا ما شاَء اهلُل أن مَيُکَث، مث
َ

ا أهَبَط اهلُل آدَم إیل ّ
َ
قال؟ص؟: مل

 :
َ

: إّن اهلَل أَمَرين فقال
َ

َبعنَي ألفا ِمن ُولِدِه و ُولِد ُولِدِه فقال ْم، فقاَم َخطیبا يف أر
َّ
یا أبانا َتکل

ج1، ص148  کالَمَك َترِجْع إیل ِجواري. الدّر املنثور، 
ْ

یا آَدُم، أقِلل

يِة      اجَلّنَ
َ

نَييا الفاِنَييِة َفيإىّن َرَکْنيُت إیل  الّدُ
َ

فیميا أویص ِبيِه آَدُم إبَنيُه َشيیَث؟امهع؟: ال َترَکُنيوا إیل

خِرْجُت ِمهنا. حباراالنوار، ج78، ص452
ُ
ا َصِحَب یل َو أ

َ
الباِقَيِة مف

ُبُکيم ِمين يَشٍء َفاجَتِنبيوُه؛ َفيإيّن ِحينَي     ِتيِه اِلبِنيه َشيیٍث _ : إذا َنَفيَرت ُقلو آدُم؟ع؟ _ يف َوِصّيَ

کِل ميا أصاَبن ما  يو ُکنيُت امَتَنعيُت ِمَن األ
َ
 ِمهنيا َنَفيَر َقليي، َفل

َ
يَجَرِة أِلَتنياَول

َ
َدَنيوُت ِميَن الّش

أصاَبن. حبار األنوار: 19/453/78

شواهد وقصص

خبُز آدم؟ع؟  
و يف احلدیث إن آدم؟ع؟ ملا هبط إیل الّدنیا و طلب الغذاء احتاج إیل ألف عامل حّی خبز 

کله. زهر الربيع، ص103 اخلبز و زاد واحدا عیل ألف و هو أن يبرده مّث یأ

تسمیة أمیر املؤمني؟ع؟ قبل خلقة آدم  
ْؤِمِننَي. ُ

ْ
ِمیُر امل

َ
 اهلِل، َجاَء أ

َ
: َيا َرُسول

َ
يِب َطاِلٍب؟ع؟، َفِقیل

َ
 َعيِلُّ ْبُن أ

َ
ْقَبل

َ
َعْن بن عباس: َو َقْد أ

ْؤِمِننَي َقْبيِل. ُ
ْ
ِمیَر امل

َ
َي أ  مُسِّ

ً
؟ص؟: ِإّنَ َعِلّيا

َ
َفَقال

 ِعیَی َو ُمویَس؟مهع؟.
َ

: َقْبل
َ

َك؟ َقال
َ
 اهلِل، َقْبل

َ
: َيا َرُسول

َ
ِقیل

 آَدَم؟ع؟.
َ

ْنِبَياَء ِإیل
َ ْ
 َيُعّدُ األ

ْ
ْ َيَزل

َ
ْيَماَن ْبِن َداُوَد؟ع؟، َو مل

َ
 ُسل

َ
: َو َقْبل

َ
َقال

ُسُه. ُح اهلَل َو ُتَقّدِ ًة ُتَسّبِ َق َبنْيَ َعْيَنْيِه ُدّرَ
َ
، َخل

ً
َق اهلُل آَدَم ِطینا

َ
ا َخل َّ

َ
ُه مل  ِإّنَ

َ
َّ َقال

ُ
مث

َق اهلُل 
َ
ا َخل ّمَ

َ
ِعنَي، َفل مْجَ

َ
يِق أ

ْ
ل َ
ْ
ِمیَر اخل

َ
يُه أ

ُ
ْجَعل

َ
 أ

ً
ْسيِکُنَك َرُجيال

ُ َ
: أل

َ
 اهلُل ُسيْبَحاَنُه َو َتَعيایل

َ
َقيال

يِق آَدَم؟ع؟. الروضة 
ْ
 َخل

َ
ْؤِمِننَي َقْبل ُ

ْ
ِمیيَر امل

َ
َي أ َة ِفیيِه، َفُسيّمِ ّرَ ْسيَکَن اليّدُ

َ
يِب َطاِليٍب؟ع؟ أ

َ
َعييِلَّ ْبيَن أ

البن شاذان القمي، ص43
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َّۡم َتۡغفِۡر َلَا َوتَرَۡحَۡنا َلَُكوَننَّ ِمَن  نُفَسَنا ِإَون ل
َ
َّۡم َتۡغفِۡر َلَا َوتَرَۡحَۡنا َلَُكوَننَّ ِمَن قَاَل َربََّنا َظلَۡمَنآ أ نُفَسَنا ِإَون ل
َ
قَاَل َربََّنا َظلَۡمَنآ أ

ٱۡلَخِٰسِيـَن ٱۡلَخِٰسِيـَن ٢٣٢٣ قَاَل ٱۡهبُِطواْ َبۡعُضُكۡم ِلَۡعٍض َعُدّوۖٞ َولَُكۡم  قَاَل ٱۡهبُِطواْ َبۡعُضُكۡم ِلَۡعٍض َعُدّوۖٞ َولَُكۡم 
ۡرِض ُمۡسَتَقّرٞ َوَمَتٌٰع إَِلٰ ِحٖن ٢٤٢٤ قَاَل فِيَها َتَۡيۡوَن َوفِيَها  قَاَل فِيَها َتَۡيۡوَن َوفِيَها 

َ
ۡرِض ُمۡسَتَقّرٞ َوَمَتٌٰع إَِلٰ ِحٖن ِف ٱۡل
َ
ِف ٱۡل

نَزۡلَا َعلَۡيُكۡم 
َ
نَزۡلَا َعلَۡيُكۡم َيَٰبـِيٓ َءاَدَم قَۡد أ
َ
َتُموتُوَن َوِمۡنَها ُتۡرَُجوَن َتُموتُوَن َوِمۡنَها ُتۡرَُجوَن ٢٥٢٥  َيَٰبـِيٓ َءاَدَم قَۡد أ

ِلَاٗسـا يَُوٰرِي َسۡوَٰءتُِكۡم َورِيٗشـاۖ َوِلَاُس ٱلَّۡقَوٰى َذٰلَِك َخۡيۚٞ ِلَاٗسـا يَُوٰرِي َسۡوَٰءتُِكۡم َورِيٗشـاۖ َوِلَاُس ٱلَّۡقَوٰى َذٰلَِك َخۡيۚٞ 
ُروَن ٢٦٢٦  َيَٰبـِيٓ َءاَدَم َل َيَٰبـِيٓ َءاَدَم َل  كَّ ُروَن  لََعلَُّهـۡم يَذَّ كَّ ِ لََعلَُّهـۡم يَذَّ ِٱللَّ َذٰلِـَك ِمۡن َءاَيٰـِت َذٰلِـَك ِمۡن َءاَيٰـِت ٱللَّ
بََوۡيُكم ّمَِن ٱۡلَنَّةِ يَنُِع 

َ
ۡخَرَج أ

َ
ـۡيَطُٰن َكَمآ أ بََوۡيُكم ّمَِن ٱۡلَنَّةِ يَنُِع َيۡفتِنَنَُّكُم ٱلشَّ

َ
ۡخَرَج أ

َ
ـۡيَطُٰن َكَمآ أ َيۡفتِنَنَُّكُم ٱلشَّ

َعۡنُهَما ِلَاَسُهَما لُِيَِيُهَما َسۡوَٰءتِِهَماۚٓ إِنَُّهۥ يََرىُٰكۡم ُهَو َوقَبِيلُُهۥ َعۡنُهَما ِلَاَسُهَما لُِيَِيُهَما َسۡوَٰءتِِهَماۚٓ إِنَُّهۥ يََرىُٰكۡم ُهَو َوقَبِيلُُهۥ 
ِيَن َل  ۡوِلَآَء لِلَّ

َ
ـَيِٰطَن أ ِيَن َل ِمۡن َحۡيُث َل تََرۡوَنُهۡمۗ إِنَّا َجَعۡلَنا ٱلشَّ ۡوِلَآَء لِلَّ
َ
ـَيِٰطَن أ ِمۡن َحۡيُث َل تََرۡوَنُهۡمۗ إِنَّا َجَعۡلَنا ٱلشَّ

  ُ ُوَٱللَّ يُۡؤِمُنوَن يُۡؤِمُنوَن ٢٧٢٧ ِإَوذَا َفَعلُواْ َفِٰحَشٗة قَالُواْ وََجۡدنَا َعلَۡيَهآ َءابَآَءنَا  ِإَوذَا َفَعلُواْ َفِٰحَشٗة قَالُواْ وََجۡدنَا َعلَۡيَهآ َءابَآَءنَا وَٱللَّ
ِ َما َل  َما َل  ِٱللَّ َتُقولُوَن َعَ ٱللَّ

َ
ُمُر بِٱۡلَفۡحَشآءِۖ أ

ۡ
َتُقولُوَن َعَ  َل يَأ

َ
ُمُر بِٱۡلَفۡحَشآءِۖ أ

ۡ
َ َل يَأ َٱللَّ َمَرنَا بَِهاۗ قُۡل إِنَّ ٱللَّ

َ
َمَرنَا بَِهاۗ قُۡل إِنَّ أ
َ
أ

 ِ
قِيُمواْ وُُجوَهُكۡم ِعنَد ُكّ

َ
َمَر َرّبِ بِٱۡلقِۡسِطۖ َوأ

َ
ِ  قُۡل أ

قِيُمواْ وُُجوَهُكۡم ِعنَد ُكّ
َ
َمَر َرّبِ بِٱۡلقِۡسِطۖ َوأ

َ
َتۡعلَُموَن َتۡعلَُموَن ٢٨٢٨ قُۡل أ

ُكۡم َتُعوُدوَن ٢٩٢٩  
َ
ُكۡم َتُعوُدوَن َمۡسِجٖد وَٱۡدُعوهُ ُمۡلِِصَن َلُ ٱدّلِيَنۚ َكَما بََدأ
َ
َمۡسِجٖد وَٱۡدُعوهُ ُمۡلِِصَن َلُ ٱدّلِيَنۚ َكَما بََدأ

َُذواْ  َلٰلَـُةۚ إِنَُّهـُم ٱتَّ َُذواْ فَرِيًقـا َهـَدٰى َوفَرِيًقـا َحـقَّ َعلَۡيِهُم ٱلضَّ َلٰلَـُةۚ إِنَُّهـُم ٱتَّ فَرِيًقـا َهـَدٰى َوفَرِيًقـا َحـقَّ َعلَۡيِهُم ٱلضَّ
ۡهَتُدوَن ٣٠٣٠   نَُّهم مُّ

َ
ۡهَتُدوَن  َوَيۡحَسُبوَن أ نَُّهم مُّ
َ
ِ َوَيۡحَسُبوَن أ ِٱللَّ ۡوِلَآَء ِمن ُدوِن ٱللَّ

َ
َيِٰطَن أ ۡوِلَآَء ِمن ُدوِن ٱلشَّ
َ
َيِٰطَن أ ٱلشَّ

خیُر اللباس، لباُس التقوی خیُر اللباس، لباُس التقوی 2626

التقوی  
، فلیيس هناك کتياب يرکز فیه  کثير کلميات هنيج البالغية اسيتعماالً إن کلمية )التقيوی( مين أ
کثر من هنج البالغة، ولیس هناك يف هنج البالغة مفهوم أو معىن اعتن به  عیل التقوی أ
ا خُياُف ْفِس یف ِوقاَيٍة مِمّ  الّنَ

ُ
ْقوی هي َجْعل ِوقاَيُة َو الّتَ

ْ
کثر من التقوی. مفا هي التقوی؟ ال أ

إذا حصلت الروح اإلنسيانیة عیل )ملکة التقوی( فال یضطر صاحهبا إیل ترك املجتمع 
واالعتيزال )کميا فسيرها البعيض باحليذر واالحتيراز والبعيد واالجتنياب، فحینئيذ تکيون سيیرة 

م ِلَبعٍض 
ُ

: آدم وحواء. َبعُضک
َ

َقاال

آدم  بيني  تنفيك  ال  العيداوة  َعُدّو: 

و ذریتيه و بيني إبلیيس و شيیعته. 

ٌع ِإیَلٰ  ُمسَتَقّر: موضيع اسيتقرار. َمَتٰ

ِحٖي: تتع و معیشة ایل أن ینهتي 

یسيتر  م: 
ُ

ِتک َسوَءٰ ِري  ُيَوٰ اجلکيم. 

لبياس  الریيش  ِريشا:  عوراتکيم. 

الزینية، اسيتعیر مين ریيش الطائير، 

ُم: 
ُ

ک  َيفِتَنّنَ
َ

ألنيه لباسيه و زینتيه. ال

کم الشيیطان عن طاعة  ال خيدعّنَ

 
ْ
ِقیُموا

َ
اهلل فیزيين لکيم املعصیية. أ

م: أخلصيوا وجوهکيم هلل 
ُ

ُوُجوَهک

تعيایل يف الطاعية فيال تشيرکوا بيه 

ِ َمْسِجٍد: 
ّ

ِعْنَد ُکل وثنيا و ال غیيره. 

يف کل موضع من مواضعها.
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کمل!(. إذ هو حینئذ حيفظ نفسه من  کثر کانت التقوی أ عملیة سلبیة، وکلما کان احلذر أ
دون أن خيرجها عن املجتمع. مفن کانت تقواه باملعىن االجتناب و احلذر، کان کمن یأوي 
إیل جبيل لیعصميه مين امليرض املعيدي، أميا مين کانيت تقيواه باملعيىن الصحیيح کان کمين 
يييق نفسيه مين امليرض املعيدي بالتلقیيح ضده، فال یضطر إیل أن خييرج من البلد أو جيتنب 

الناس، بل یسعی إیل مساعدة املریض کي ینقذهم مما هم فیه من األمل.
عطوا 

ُ
ها، وا

ُ
یا أهل

َ
 َعل

َ
ل ، مُحِ

ٌ
ل

ُ
ل

ُ
قوی َمطايا ذ إّنَ الّتَ ِيَع يِف امَلدیَنِة: .. أال و ا بو ّ

َ
ِمن َکالِمِه مل

َة. اخلطبة 16 وَرَدُتُم اجَلّنَ
َ
هَتا، َفأ أِزّمَ

م،  یاِلَیُ
َ
م َماَفَتُه، َحّت أسَهَرت ل ... إّنَ َتقَوی اهَّلل مَحَت أوِلیاَء اهَّلِل حَماَرِمُه، وألَزَمت ُقلوَبُ

ت َهواِجَرُهم. اخلطبة 16
َ
ظَمأ

َ
وأ

ويف هذه الکلمة یصرح اإلمام؟ع؟ بأن التقوی يشء یکون احلذر من احلرام واخلوف من 
اهلل من لوازمه وآثاره:

ها 
ُ

ها واِضٌح وسـاِلک
ُ

ک
َ
يـُق إیَل اجَلّنـِة، َمسـل ف َغـٍد الّطر ـُة، و قـوی ف الَيـوِم احِلـرُز واجُلّنَ إّن الّتَ

راِبٌح. اخلطبة 191
یية للتقيوی  و قيد عطيف نظيره يف هيذه الکلميات إیل الناحیية الروحیية والنفسيیة واملعنو
، واإلحسياس بالتذمر من  وآثارهيا يف اليروح، حبیيث تبعيث فیيه اإلحسياس حبب البر والطهر

الذنوب واألرجاس واألجناس.

التقوی »وقاية ال قیود«  
کيد اإلميام؟ع؟ يف خطبيه يف هنيج البالغية عيیل أن التقوی: وقایة ال قیيود... فهناك کثیر  لقيد أ
مين النياس ال یفرقيون بيني )الوقایية( و )القیيود( ولذلك فهم یفرون من التقوی باسيم التحرر 
عين القیيود واخليروج عين احليدود... وال شيك أن اجلدار الوايق یشيترك مع السيجن يف أهنما 
، يف حيني أن السيجن مينع عين التمتع  کلهيميا مانعيان، ولکين اجليدار اليوايق مينيع عين اخلطير

بالنعم واملواهب املعدة لإلنسان.
ِلیل،  ُفُجوَر َداُر ِحْصن ذَ

ْ
، َوال يز ْقَوی َداُر ِحْصن َعِز ّنَ الّتَ

َ
ُموا ِعَباَد اهَّلِل، أ

َ
یقول اإلمام؟ع؟: اْعل

َطاَيا...  َ ُة )سـطوة( اخلْ ْقـَوی ُتْقَطـُع مُحَ ِبالّتَ اَل َو
َ
ْيـِه. أ

َ
 ِإل

َ
ـأ َ ـِرُز )ال حیفـظ( َمـْن جلَ ـُه، َواَل حُیْ

َ
ْهل

َ
َنـُع أ اَل مَيْ
اخلطبة 157
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یقيول:  وکأنيه؟ع؟ یشيّبه الفجيور يف کالميه هيذا باحلیيوان الالسيع کالعقيارب واحلیيات، و
یصيرح يف بعيض کلماتيه أن التقيوی  اقطعيوا عين أنفسيکم لسيعة هيذه العقيارب بالتقيوی. و

یات الواقعیة وأساسها ومنشأها.  تنع عن التحرر بل هي منبع احلر
ً
لیست قیودا

کل ذنـب موبـق ميلك  ـة )
َ

ک
َ
ِ َمل

ّ
کل ِخیـَرُة َمَعـاد، َوِعْتـٌق مـْن 

َ
َفـِإّنَ َتْقـَوی اهَّلِل ِمْفَتـاُح َسـَداد، َوذ

 
ُ

اِرُب، َوُتَنال َ َيْنُجوا اهلْ اِلُب، َو ا َيْنَجُح الّطَ ك(، ِبَ ة )اهلا
َ

ک
َ
ِ َهل

ّ
کل اٌة ِمْن  َ َ

الشـیطان فاعله(، َوجن
َغاِئُب. اخلطبة 228 الّرَ

، وال نری حنن هنا ضرورة 
ً
ولقيد حبيث اإلميام؟ع؟ يف هنيج البالغية حيول آثار التقوی کثیيرا

للبحيث عين مجیعهيا وخنتصير ببیيان أهم آثار التقوی الذي أشيیر إلیه يف هنج البالغة، ومها 
أثران مهمان:

یة الواضحة أحدمها: البصیرة النّيرة والرؤ
: القدرة عیل حل املشاکل واخلروج عن املضائق والشدائد واآلخر

نسان حیافظ علیا   نسان، وال التقوی تفظ ال
 من األمن من الزلل والفنت، 

ً
یصّر هنج البالغة عیل أن التقوی وثیقة تضمن لإلنسان نوعا

 جيب علیه أن ال یغفل حلظة عن حراسة 
ً
ويف نفس الوقت یلفت نظر اإلنسان إیل أنه أیضا

إذ اإلنسيان  التقيوی وحفاظهتيا، فهيو مين نيوع املحافظية املتقابلية بيني اإلنسيان والثیياب، 
حيافيظ علهييا مين التميزق والسيرقة، وهيي حتافيظ عيیل اإلنسيان مين احلير والبيرد، ولقيد عّبير 

 عن التقوی باللباس فقال:
ً
القرآن الکرمی أیضا

ٌر���< ْ��
�ح�� ك� ��

ى���� �� ْ��
������� ��� � �� �� >���و�

ا. اخلطبة 189 ّفُظوا( ِبَ َ َ
ُنوا )ت اَل وُصوُنوَها َوَتَصّوَ

َ
وقال اإلمام عيل؟ع؟ هبذا الصدد: .... أ

ْم، 
ُ

ک
َ

 اهَّلِل َحّق
َ

وِجَبُة َعی ُ ْم، َواملْ
ُ

ْيک
َ
ا َحّقُ اهَّلِل َعل َ ْم ِعَباَد اهَّلِل ِبَتْقَوی اهَّلِل، َفِإّنَ

ُ
وِصیک

ُ
وقال؟ع؟: أ

 اهَّلِل. اخلطبة 189
َ

ا َعی ا ِباهَّلِل، َوَتْسَتِعیُنوا ِبَ ْیَ
َ
ْن َتْسَتِعیُنوا َعل

َ
َوأ
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شواهد وقصص

من تقوی االمام أمیراملؤمني؟ع؟  
م بيت املال بني الفقراء و املستحقني _ َعْن َزاَذاَن _ عندما االمام يف زمن خالفته کان ُيقّسِ
: قيم یيا أمیير املؤمنيني فقيد خبيأت خبیئة  قيال: انطلقيت ميع قنبير ایل عييّل؟ع؟ فقيال قنبير

قال: مفا هو؟
قيال: قيم معيی، فقيام و انطليق ایل بيتيه فيإذا باسينة ممليوءة جاميات من ذهيب و فّضة، 
 قسيمته فاّدخرت هذا ليك، فقال عيّل؟ع؟: لقد 

ّ
فقيال: یيا أمیير املؤمنيني اّنيك ال تترك شيیئا اال

هبيا، فانتثيرت مين بيني إنياء مقطوع   سيیفه فضر
ّ

أحببيَت أن تدخيل بيييت نيارا کثیيرة!، فسيل
عيه(؛ ففعليوا، فجعيل یقيول: َهيَذا َجَنياَي َو  نصفيه أو ثلثيه. مّث قيال: اقسيموه باحلصيص )يوّزِ
 ِفیيه یيا بيضياء غيّري غیيري، و یيا صفيراء غيّري غیيري. قال 

َ
 َجياٍن َييُدُه ِإیل

ُّ
ِخَيياُرُه ِفیيِه َو ُکل

کبیرة وصغیرة(، فقال: أقسموا هذا؛ َزاَذاَن: وکان يف البیت مسال و إَبٌر )کم عدد إبرة 
ذي نفيس بيده لتأخذّن شّره مع خیره. حبار األنوار. 

ّ
فقالوا: ال حاجة لنا فیه، فقال؟ع؟: و ال

ج41، ص113

ْقَوی   اِد الّتَ َخْيُر الّزَ
عندميا رجيع أمیير املؤمنيني؟ع؟ مين ِصّفني، وأشيرف عیل القبيور بظاهر الکوفية، خاطهبم 
بية، یا أهل  ر  امُلقفيرة، والقبيور املظلمية، یيا أهيل الّتُ

ّ
: یيا أهيل الّدیيار املوحشية، واملحيال قائيالً

ور فقد ُسِکنت،  الُغربة، یا أهل الوحشة، أنمت لنا فرط سابق، وحنن لکم تبع الحق، أّما الّدُ
مت، هذا خبر ما عندنا، مفا خبر ما عندکم؟ وأّما األزواج فقد ُنِکحت، وأّما األموال فقد ُقّسِ
اِد  ِذَن هليم يف اليکالم ألخبروکيم أّن )... َخْييَر اليّزَ

ُ
مّث التفيت إیل أصحابيه فقيال: أميا ليو أ

ْقَوی...(. هنج البالغة باب املختار الّتَ

مفن ل يتق اهَّلل ول يراقبه فلیس منا  
یيد بن مویس أخو أيب احلسين الرضا؟ع؟ باملدینة َو  عين یاسير قيال: خيرج عيیل املأمون ز
 

َ
 ِإیل

َ
ل ِسيَر َو مُحِ

ُ
ُموُن َفأ

ْ
أ َ
ْ
مل
َ
ْييِه ا

َ
یيد النيار، َفَبَعيَث ِإل  مين املومنيني! وکان یسيمی ز

َ
ْحيَرَق َو َقَتيل

َ
أ

ُموِن، فقال املأمون: اذهبوا به إیل أيب احلسن؟ع؟.
ْ
أ َ
ْ
مل
َ
ا
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ید أغرك قول سيفلة أهل الکوفة  : فلميا دخيل إلیيه قيال له أبواحلسين؟ع؟: یيا ز قيال یاسير
ًة،  َسينْيِ َخاّصَ ُ حلْ

َ
َحَسيِن َو ا

ْ
اِر َذاَك ِلل لّنَ

َ
 ا

َ
يا َعيیل هَتَ ّيَ هلُل ُذّرِ

َ
َم ا ْحَصَنيْت َفْرَجَهيا َفَحيّرَ

َ
ِإّنَ َفاِطَميَة أ

َة  ّنَ َ
ْ
جل
َ
 ا

َ
هلَل َو َدَخل

َ
َطاَع ا

َ
َة َو ُمویَس ْبُن َجْعَفٍر أ ّنَ َ

ْ
جل
َ
 ا

ُ
هلَل َو َتْدُخل

َ
َك َتْعيِص ا ّنَ

َ
ُکْنَت َتَری أ ِإْن 

هلِل ميا ینيال أحيد ميا عنيداهلل 
َ
!!َو ا  ِميْن ُميویَس ْبيِن َجْعَفيٍر

َّ
َوَجيل هلِل َعّزَ

َ
 ا

َ
ْکيَرُم َعيیل

َ
 أ
ً
ْنيَت ِإذا

َ
َفأ

عزوجل إال بطاعته، وزعمت أنك تناله مبعصیته، فبئس ما زعمت.
ید اتق اهلل فانا بلغنا ما  ید بن مویس أخوه، وهو یقول له: یا ز و يف مکان آخر وعنده ز

بلغنا بالتقوی، مفن مل یتق اهلل ومل يراقبه فلیس منا، ولسنامنه.
و ایضا عن حممد بن مویس بن نصر، عن أبيه، قال: قال رجل للرضا؟ع؟: واهلل ما عیل وجه 

االرض أشرف منك آباء، فقال: التقوی شرفهم وطاعة اهلل أحظهتم... حبار االنوار، ج49، ص218

درجات املؤمن  
عن أمحد بن أيب عبد اهلل البريق، عن أبيه يرفعه إیل أيب عبد اهلل ؟ع؟ ، قال: املؤمنون 

عیل سبع درجات:
ید من درجته إیل  یيد مين اهلل عيز وجيل، ال خيرجه ذلك املز  صاحيب درجية مهنيم يف مز

درجة غیره،
 ومهنم شهداء اهلل عیل خلقه،

 ومهنم النجباء، ومهنم املمتحنة،
،  ومهنم النجداء، ومهنم أهل الصبر

 ومهنم أهل التقوى، ومهنم أهل املغفرة. اخلصال 352
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154

ُبواْ  ِ َمۡسِجٖد َوُكُواْ وَٱۡشَ
ُبواْ ۞َيَٰبِنٓ ءَاَدَم ُخُذواْ زِينََتُكۡم ِعنَد ُكّ ِ َمۡسِجٖد َوُكُواْ وَٱۡشَ
۞َيَٰبِنٓ ءَاَدَم ُخُذواْ زِينََتُكۡم ِعنَد ُكّ

  ِ ِٱللَّ ْۚ إِنَُّهۥ َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡسِفنَِي ٣١٣١  قُۡل َمۡن َحرََّم زِيَنَة قُۡل َمۡن َحرََّم زِيَنَة ٱللَّ ْۚ إِنَُّهۥ َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡسِفنَِي َوَل تُۡسِفُوٓا َوَل تُۡسِفُوٓا
ِيَن ءَاَمُنواْ  ّيَِبِٰت ِمَن ٱلّرِۡزِقۚ قُۡل ِهَ لِلَّ ۡخَرَج لِعَِبادِهِۦ وَٱلطَّ

َ
ِيَن ءَاَمُنواْ ٱلَِّتٓ أ ّيَِبِٰت ِمَن ٱلّرِۡزِقۚ قُۡل ِهَ لِلَّ ۡخَرَج لِعَِبادِهِۦ وَٱلطَّ
َ
ٱلَِّتٓ أ

ُل ٱٓأۡلَيِٰت  ۡنَيا َخالَِصٗة يَوَۡم ٱۡلقَِيَٰمةِۗ َكَذٰلَِك ُنَفّصِ ُل ٱٓأۡلَيِٰت ِف ٱۡلََيـٰوةِ ٱدلُّ ۡنَيا َخالَِصٗة يَوَۡم ٱۡلقَِيَٰمةِۗ َكَذٰلَِك ُنَفّصِ ِف ٱۡلََيـٰوةِ ٱدلُّ
َ ٱۡلَفَوِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما  َ ٱۡلَفَوِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما قُۡل إِنََّما َحرََّم َرّبِ لَِقۡومٖ َيۡعلَُموَن لَِقۡومٖ َيۡعلَُموَن ٣٢٣٢  قُۡل إِنََّما َحرََّم َرّبِ
ِۡل بِهِۦ  ِۡل بِهِۦ  َما لَۡم ُيَنّ ِ َما لَۡم ُيَنّ ِبِٱللَّ ن تُۡشُِكواْ بِٱللَّ

َ
ۡثَم وَٱۡلَۡغَ بَِغۡيِ ٱۡلَّقِ َوأ ن تُۡشُِكواْ َبَطَن وَٱۡلِ
َ
ۡثَم وَٱۡلَۡغَ بَِغۡيِ ٱۡلَّقِ َوأ َبَطَن وَٱۡلِ

َجٞلۖ 
َ
ٍة أ مَّ

ُ
ِ أ

َجٞلۖ  َولُِكّ
َ
ٍة أ مَّ

ُ
ِ أ

ِ َما َل َتۡعلَُموَن  َما َل َتۡعلَُموَن ٣٣٣٣ َولُِكّ ِٱللَّ ن َتُقولُواْ َعَ ٱللَّ
َ
ن َتُقولُواْ َعَ ُسۡلَطٰٗنا َوأ
َ
ُسۡلَطٰٗنا َوأ

ِخُروَن َساَعٗة َوَل يَۡسَتۡقِدُموَن ٣٤٣٤ َيَٰبِنٓ  َيَٰبِنٓ 
ۡ
َجلُُهۡم َل يَۡسَتأ

َ
ِخُروَن َساَعٗة َوَل يَۡسَتۡقِدُموَن فَإِذَا َجآءَ أ

ۡ
َجلُُهۡم َل يَۡسَتأ

َ
فَإِذَا َجآءَ أ

وَن َعلَۡيُكۡم ءَاَيِٰت َفَمِن  تَِينَُّكۡم رُُسٞل ّمِنُكۡم َيُقصُّ
ۡ
ا يَأ وَن َعلَۡيُكۡم ءَاَيِٰت َفَمِن ءَاَدَم إِمَّ تَِينَُّكۡم رُُسٞل ّمِنُكۡم َيُقصُّ
ۡ
ا يَأ ءَاَدَم إِمَّ

ِيَن  ِيَن  وَٱلَّ ۡصلََح فََل َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَل ُهـۡم َيَۡزنُوَن ٣٥٣٥ وَٱلَّ
َ
ۡصلََح فََل َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَل ُهـۡم َيَۡزنُوَن ٱتَّـَىٰ َوأ
َ
ٱتَّـَىٰ َوأ

ۡصَحُٰب ٱنلَّارِۖ ُهۡم فِيَها 
َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
بُواْ بِـَٔاَيٰتَِنا وَٱۡسَتۡكَبُواْ َعۡنَهآ أ ۡصَحُٰب ٱنلَّارِۖ ُهۡم فِيَها َكذَّ

َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
بُواْ بِـَٔاَيٰتَِنا وَٱۡسَتۡكَبُواْ َعۡنَهآ أ َكذَّ

َب  ۡو َكذَّ
َ
َب  َكِذبًا أ ۡو َكذَّ
َ
ِ َكِذبًا أ ِٱللَّ ِن ٱۡفَتَٰى َعَ ٱللَّ ۡظلَُم ِممَّ

َ
ِن ٱۡفَتَٰى َعَ  َفَمۡن أ ۡظلَُم ِممَّ
َ
وَن ٣٦٣٦ َفَمۡن أ وَن َخٰـِدُ َخٰـِدُ

ٰٓ إِذَا َجآءَۡتُهۡم  ْوَلٰٓئَِك َيَنالُُهۡم نَِصيُبُهم ّمَِن ٱۡلِكَتِٰبۖ َحتَّ
ُ
ٰٓ إِذَا َجآءَۡتُهۡم بِـَٔاَيٰتِهِۦٓۚ أ ْوَلٰٓئَِك َيَنالُُهۡم نَِصيُبُهم ّمَِن ٱۡلِكَتِٰبۖ َحتَّ
ُ
بِـَٔاَيٰتِهِۦٓۚ أ

 ۖ ِۖ ِٱللَّ ۡيـَن َما ُكنُتۡم تَۡدُعوَن ِمـن ُدوِن ٱللَّ
َ
ۡيـَن َما ُكنُتۡم تَۡدُعوَن ِمـن ُدوِن رُُسـلَُنا َيَتوَفَّۡوَنُهـۡم قَالُوٓاْ أ
َ
رُُسـلَُنا َيَتوَفَّۡوَنُهـۡم قَالُوٓاْ أ

ُهۡم َكنُواْ َكٰفِرِيَن ٣٧٣٧   نَّ
َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ٰٓ أ ُهۡم َكنُواْ َكٰفِرِيَن قَالُواْ َضلُّواْ َعنَّا وََشِهُدواْ َعَ نَّ

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ٰٓ أ قَالُواْ َضلُّواْ َعنَّا وََشِهُدواْ َعَ

ينة املباحة 3232 ينة املباحة الز الز

یياء النظیفة و  يين اجلمیيل مين اسيتعمال العطيور و األز ینية عنيد کل مسيجد هيو التز أخيذ الز
الظاهير النييق عنيد احلضيور يف املسيجد، و هيو إنيا یکيون بالطبيع للصيالة و الطيواف وکل ما 
ين اجلمیل للصالة و حنوها، و یشمل  ُيذکر فیه اسُم اهلل تعایل، فیرجع املعىن إیل األمر بالتز

. بإطالقه صلوات األعیاد و اجلماعات الیومیة و سائر وجوه العبادة و الذکر
ینية ميا يرتفيع به العیيب و یذهب  يين یقابيل الشيني و هيو ميا یعياب بيه اإلنسيان فالز و الز
بنفرة النفوس و لو کان اإلنسان یعیش يف الدنیا وحده يف غیر جمتمع من أمثاله مل حيتج إیل 

: البسيوا أثوابيا طاهرة نظیفة 
ْ
وا

ُ
ُخذ

ِ َمسِجٖد: 
ّ

عنيد کل عبيادة. ِعنَد ُکل

عنيد أداء کل صيالة عيیل حالية 

ثیياب  مين  املشيروعة  الزینية  مين 

سياترة لعوراتکيم ونظافية وطهيارة. 

تکيون  کیيف  ِلِعَباِدِه:  خَرَج 
َ
أ ِتٓ 

َّ
ٱل

سيبحانه  خلقهيا  قيد  و  حراميا، 

َخاِلَصة:  عیاليه؟!.  و  لعبياده 

اآلخيرة  الطیبيات يف  اهلل  خيليص 

للمشيرکني  لیيس  و  آمنيوا  للذيين 

َما  الدنیياء.  عکيس  يشء  فهييا 

ظاهيًرا.  مهنيا  کان  ميا  ِمَنا:  َظَهَر 

يا. ٱِلمَث: هيو  َما َبَطَن: ميا کان خفّيً

کل ميا یعييص اهلل به من القول أو 

: الظليم.  الفعيل. ٱلَبغَي ِبَغیِر ٱحَلّقِ

و  علیکيم،  یعرضوهنيا  وَن:  َيُقّصُ

م: یصیهبم. ُ خيبرونکم هبا. َيَناهلُ
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ين هبا قط و ال تنبه للزوم إجيادها. لكنه ملا مل يسعه إال احلياة يف جمتمع من األفراد  ينة يتز ز

و هم يعيشون باإلرادة و الكراهة و احلب و البغض و الریض و السخط فال حميص هلم من 

ياء. العثور عیل ما يستحسنونه وترك ما يستقبحونه من اهليئات و األز

ينة اهلل و الطيبات من الرزق، مما ال ينبغي أن  مث يذكر باالستفهام اإلنكاري أّن إباحة ز

يشك فهيا فهو من إمضاء الشرع حلكم العقل و القضاء الفطري.

ينـة و طيبـات الـرزق ال تعـدو مـع ذلـك، حـد االعتـدال فهيا و الوسـط العدل  و إباحـة الز

يط فإّن ذلك هو الذي يقيض به الفطرة، و قد قال اهلل سبحانه يف اآلية  بني اإلفراط و التفر

ْسِط<. �قِ
ْ
ال ِ�ي �بِ

ّ
َمَر َر�ب

أَ
ْل � < و قال فيما قبل ذلك: >�قُ �نَ �ي ُمْسِر�نِ

ْ
ِح�بُّ �ل ُ ا �ي

َ
ُه ل

�نَّ و� �إِ
ْسِر�نُ

ا �قُ
َ
السابقة: >َول

يـط يسـتلزم ظهـور الفسـاد يف البـر و البحـر  فـي التعـدي إیل أحـد جانـي اإلفـراط و التفر

إتـراف النـاس و  بـة للمعمـورة مـن اجـل  إیل احلـروب املبيـدة للنسـل املخر حبيـث يفـيض 

ينة أو الرزق. إسرافهم يف أمر الز

و كان قـوم مـن العـرب حيرمـون كثيـرا مـن هـذا اجلنس حیت أهنم كانوا حيرمون السـمون 

، ایل أن أنكر عز امسه، ذلك علهيم  و األلبان يف اإلحرام و كانوا حيرمون السوائب و البحائر

ِه< و معـی ذلـك اّن اهلل أراد مـن املؤمـن ان يكـون 
َ
هقَ �لّل �نَ �ي ِ َم رن « يـا حممـد >َم�نْ َحّرَ

ْ
فقـال »ُقـل

مثاال حّيا لعدة امور:

ـا تقـّرر للدنيـا و صّوهنـا عـن امللّوثـات اهلـوادم، فإّن احلياة ال  األّول: أن يفهـم أّن الديـن انّ

تصان بغير الدين قطعا.

 من يستمع اليه.
ّ

ين و البيان املتني حبيث حيتشمه كل الثاين: أن حَيِسَن املنطق الوز

الثالث: أن يوّقر نفسه بلباسه و حركاته و سكناته مبا يبدو عليه اثر الوقار و اهليبة.

كله و مطعمه حیت ال يغالب نفسه و يعادهيا او يسهتني  الرابع: أن يتجّمل يف بيته و مأ

به من يعول هبم.

ً عیل غيره.
ّ

َكال اخلامس: أن يسعی لرزقه باملعروف و أن ال يعيش 

ينة املباحة و املرضية عند اهلل تعایل.  للز
ٌ

كلها مثال فهذه األمور اخلمسة 
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الروايات

    :
َ

َقيال ٍد<  ْ�ح��
�م� �
ل� �ك� �� ْ�� � ��ْ

�
ک ��� ��� �� � �� و��

د�� ���<  :
َّ

َوَجيل َعّزَ اهلِل  َقيْوِل  یِف  َعْبيِداهلِل؟ع؟  أِب  َعيْن 

ِب 
ْ
ل یُد یِف َماِء الّصُ اَجة َو َيِز َ

ْ
ْعَر َو ُيْنِجُز احل

َ
ُن الّش ّسِ َق َو حُيَ ْز ِلُب الّرِ ْشَط جَيْ َ ْشُط َفِإّنَ املْ َ املْ

اٍت  ة َو ِمْن َفْوِقَها َسْبَع َمّرَ َبِعنَي َمّرَ ْر
َ
َيِتِه أ َت حِلْ ْ ُح حتَ  اهلِل؟ص؟ ُيَسّرِ

ُ
َغَم َو َکاَن َرُسول

ْ
َبل
ْ
َو َيْقَطُع ال

َغَم. وسایل الشیعة، ج2، ص122
ْ
َبل
ْ
ْهِن َو َيْقَطُع ال یُد یِف الّذِ ُه َيِز  ِإّنَ

ُ
َو َيُقول

    
َ

ْجيَوَد ِثَياِبِه َفِقیل
َ
ِبَس أ

َ
ة ل

َ
يال  الّصَ

َ
؟ع؟ ِإَذا َقياَم ِإیل َسيُن ْبيُن َعيیِلٍّ َ : َکاَن احلْ

َ
َعيْن َخْيَثَمية َقيال

 
َ

َمال َ
ْ
ّبُ اجل  حُيِ

ٌ
یل  مَجِ

َ
: ِإّنَ اهلَل َتَعایل

َ
ْجَوَد ِثَياِبَك؟ َفَقال

َ
َبُس أ

ْ
ُه َيا اْبَن َرُسوِل اهلِل؟ع؟ مِلَ َتل

َ
ل

ْجيَوَد 
َ
َبيَس أ

ْ
ل
َ
ْن أ

َ
ِحيّبُ أ

ُ
ٍد< َفأ ْ�ح��

�م� �
ل� �ك� �� ْ�� � ��ْ

�
ک ��� ��� �� � و����

د�� ���< 
ُ

ّبِ َو ُهيَو َيُقيول  ِليَر
ُ

يل ّمَ َ
َ
جت
َ
َفأ

ِثَياِب. حبار األنوار، ج80، ص175

 َبْطُنيُه َو َفْرُجيُه.    
َّ
يُه ِإال ّمَ  هُيِ

ْ  ِإَذا ملَ
َّ

َوَجيل َعْبيُد ِميَن اهلِل َعّزَ
ْ
ْبَعيُد َميا َيُکيوُن ال

َ
أمیراملؤمنيني؟ع؟: أ
الکایف، ج2، ص319

ّبُ أْن     ذي حُيِ
ّ
یِب ال ُن ِللَغر ّيَ ْن أحُدُکم ألخیِه املسلِم إذا أتاُه کما َيَتَز ّيَ ؟ع؟: ِلَيَتَز اإلماُم عيّلٌ

َيراُه يف أحَسِن اَلْيئِة. اخلصال: 10/612

َبياُؤَس، َفيِإّنَ اهلَل ِإَذا     ُبيْؤَس َو الّتَ
ْ
 َو ُيْبِغيُض ال

َ
يل َجّمُ  َو الّتَ

َ
َميال َ

ْ
يّبُ اجل ؟ع؟: ِإّنَ اهلَل حُيِ

َ
َو َقيال

َبُه،  ُف َثْو : ُيَنّظِ
َ

: َو َکْيَف َذِلَك؟ َقال
َ

َثَرَها، ِقیل
َ
ْيِه أ

َ
ْن َيَری َعل

َ
َحّبَ أ

َ
 َعْبٍد ِبِنْعَمٍة أ

َ
ْنَعَم َعیل

َ
أ

ْمِس 
َ
 َمِغیِب الّش

َ
َراَج َقْبل ْفِنَيَتُه َحّیَ ِإّنَ الّسِ

َ
ُص َداَرُه، َو َيْکُنُس أ ّصِ حَيُه، َو جُيَ ُب ِر َو ُيَطّيِ

ِق. الوسائل 3: 342/ 1 ْز یُد يِف الّرِ َفْقَر َو َيِز
ْ
َيْنيِف ال

حِيِه. الوسائل     يِب َعْبِد اهلِل الصادق؟ع؟ ِبِطیِب ِر
َ
اإلمام الّرضا؟ع؟: َکاَن ُيْعَرُف َمْوِضُع ُسُجوِد أ

3 /316 :3

ًة ِبَغْيِر ِطیٍب. الوسائل 3: 315   
َ

 ِمْن َسْبِعنَي َصال
ُ

ْفَضل
َ
ٍب أ ُة ُمَتَطّيِ

َ
اِدُق؟ع؟: َصال  الّصَ

َ
َقال

يُن      َکما َتز
َ

ُجل یناِن الّرَ ما َيز ُ خاِء َو ُحْسِن اخُللِق َفإهّنَ یَك ِبالّسَ
َ
 ااِلماُم الّصاِدُق؟ع؟: َعل

َ
قال

ِقالَدَة. حبار، ج71، ص391
ْ
الواِسَطُة ال
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شواهد وقصص

امام الصادق؟ع؟ و ثوبه اجلديد  
أّن أحـد الزهـاد، و يدعـی عبـاد بـن كثيـر البصـري، رأی اإلمام الصـادق؟ع؟ و هو يلبس ثيابا 
غاليـة الثمـن. فقـال معترضـا عليـه: يـا أبـا عبـد اهّلل، إّنـك مـن أهـل بيـت نبـوة و كان أبوك و 

ينة عليك؟ فلو لبست دون هذه الثياب لكان أقرب لك. كان، مفا هلذه الثياب املز
ينـة اهّلل الـي أخـرج لعبـاده و  يلـك _ يـا عبـاد _ مـن حـّرم ز فقـال لـه أبـو عبـد اهّلل؟ع؟: و

الطّيبات من الّرزق؟! الوسائل،ج5، ص16

ين للمؤمنني   النيب؟ص؟ يتز
وقف رجل عیل باب الّنيّب؟ص؟ يستأذن عليه.

فخرج الّنيّب؟ص؟ فوجد يف حجرته ركوة فهيا ماء، فوقف يسّوي حليته و ينظر إلهيا.
فلّمـا رجـع داخـا قالـت لـه عائشـة: يـا رسـول اهّلل! أنـت سـّيد ولـد آدم و رسـول رّب 

العاملني، وقفت عیل الّركوة، تسّوي حليتك و رأسك؟
ـُه و أن 

َ
ـأ ل ّيَ ـّبُ _ إذا َخـَرَج َعبـُدُه املؤمـُن إیل أخيـِه _ أن َيَتَ قـال: يـا عائشـة، إّن اهّلَل ُيِ

. حبار األنوار: 23/307/79
َ

ل َيَتَجّمَ

كان رسول اهّلل؟ص؟ يف زمان قتر مقتر  
مّر سفيان الثوري يف املسجد احلرام فرأی أبا عبد اهّلل؟ع؟ و عليه ثياب كثيرة القيمة حسان، 
فقـال: و اهّلل آلتيّنـه و ألوخبّنـه فدنـا منـه فقـال: يـا بـن رسـول اهّلل ما لبس رسـول اهّلل؟ص؟ مثل 

هذا اللباس و ال عيّل؟ع؟ و ال أحد من آبائك.
، و كان يأخذ لقتره و إقتاره  ٍر فقال له أبو عبد اهّلل؟ع؟: كان رسول اهّلل؟ص؟ يف زماِن َقتٍر ُمَقّتَ
ِه 

َ
�ةَ الّل �نَ �ي ِ َم �ن ْل َم�نْ َحّرَ و إّن الّدنيـا بعـد ذلـك أرخـت عزالهيـا، فأحـق أهلهـا أبرارهـا مث تـا: >�ةُ

< فنحن أحّق من أخذ مهنا ما أعطاه اهّلل، غير أين يا  ِ �ة �نْ ا�ةِ ِم�نَ الّرِ �بَ ِ
�يّ

اِدِه َوالّطَ َ َ ِلِع�ب َر�ب حنْ
أَ
�ي ا �ةِ

َّ
ال

ا ألبسه للناس. ثوري ما تری عيّل من ثوب إنّ
مّث إجتذب بيد سفيان فجّرها إليه، مث رفع الثوب األعیل و أخرج ثوبا حتت ذلك عیل 
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با عیل سيفیان أعاله  جليده غلیظيا فقيال: هيذا ألبسيه لنفييس و ما رأیته للناس مّث جذب ثو
غلیيظ خشين، و داخيل ذليك ثيوب لينّي فقيال: لبسيت هيذا األعيیل للنياس و لبسيت هيذا 

لنفسك تسّرها. ]الکايف: 8/442/6.[

م  
ُ

ک
َ
هذا هَّلِل و هذا ل

عين کاميِل بيِن إبراهيمَي: َدَخليُت عیل َسيّيدي أيب حمّمٍد؟ع؟، َنَظرُت إیل ِثیياِب َبياٍض ناِعَمٍة 
واسياِة  ُن ِبُ

َ
یاِب و یأُمُرنا حن ُتيُه َيلَبيُس الّناِعيَم ِمن الّثِ یيِه، فُقليُت يف َنفييس: ويّلُ اهلِل و ُحّجَ

َ
عل

بِس ِمثِلِه! 
ُ
اإلخواِن، و َيهنانا َعن ل

 _ و َحَسيَر َعن ِذراَعیِه، فإذا ِمْسيٌح أسيَوُد َخِشيٌن عیل ِجلِدِه، 
ُ

يما: یا کامل ؟ع؟ ُمَتَبّسِ
َ

فقال
ُکم. الغیبة للطويس: 246 و 216/247

َ
 _ : هذا هلِل، و هذا ل

َ
فقال

رداء التقوى  
ذهب امیراملومنني ؟ع؟ مع خادمه قنبر ایل السوق .

و اشترى ردائني ،اخذالرخیص لنفسه و اعطی الغایل خلادمه قنبر.
ترتيدي  : ميوالي انيا خادميك و غالميك، و انيت امیير املسيلمني ،جييب ان  فقيال قنبير

األفضل.
فأجابه ؟ع؟ : أنا اخجل من اهلل أن اعتبر نفيس افضل منك. قصص الشهید ج2 ص33
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نِس  ّنِ وَٱۡلِ َمٖم قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلُِكم ّمَِن ٱۡلِ
ُ
نِس قَاَل ٱۡدُخلُواْ ِفٓ أ ّنِ وَٱۡلِ َمٖم قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلُِكم ّمَِن ٱۡلِ
ُ
قَاَل ٱۡدُخلُواْ ِفٓ أ

ٰٓ إِذَا ٱدَّاَرُكواْ  ۡخَتَهاۖ َحـيَّ
ُ
ةٞ لََّعَنـۡت أ مَّ

ُ
ارِۖ ُكََّما َدَخلَـۡت أ ٰٓ إِذَا ٱدَّاَرُكواْ ِف ٱلَـّ ۡخَتَهاۖ َحـيَّ

ُ
ةٞ لََّعَنـۡت أ مَّ

ُ
ارِۖ ُكََّما َدَخلَـۡت أ ِف ٱلَـّ

َضلُّونَا 
َ
ولَىُٰهۡم َربََّنا َهٰٓـُؤَلٓءِ أ

ُ
ۡخَرىُٰهـۡم ِل

ُ
َضلُّونَا فِيَهـا َجِيٗعا قَالَۡت أ

َ
ولَىُٰهۡم َربََّنا َهٰٓـُؤَلٓءِ أ

ُ
ۡخَرىُٰهـۡم ِل

ُ
فِيَهـا َجِيٗعا قَالَۡت أ

ٖ ِضۡعٞف َوَلِٰكن لَّ 
ٖ ِضۡعٞف َوَلِٰكن لَّ فَـَٔـاتِِهۡم َعَذاٗبا ِضۡعٗفا ّمَِن ٱلَّارِۖ قَاَل لُِلّ
فَـَٔـاتِِهۡم َعَذاٗبا ِضۡعٗفا ّمَِن ٱلَّارِۖ قَاَل لُِلّ

ۡخَرىُٰهۡم َفَما َكَن لَُكۡم َعلَۡيَنا 
ُ
ولَىُٰهۡم ِل

ُ
ۡخَرىُٰهۡم َفَما َكَن لَُكۡم َعلَۡيَنا  َوقَالَۡت أ

ُ
ولَىُٰهۡم ِل

ُ
َتۡعلَُمـوَن َتۡعلَُمـوَن ٣٨٣٨ َوقَالَۡت أ

ِيَن  ِيَن إِنَّ ٱلَّ ِمن فَۡضٖل فَُذوقُواْ ٱۡلَعَذاَب بَِما ُكنُتۡم تَۡكِسُبوَن ِمن فَۡضٖل فَُذوقُواْ ٱۡلَعَذاَب بَِما ُكنُتۡم تَۡكِسُبوَن ٣٩٣٩  إِنَّ ٱلَّ
َمآءِ  بَۡوُٰب ٱلسَّ

َ
واْ َعۡنَها َل ُتَفتَُّح لَُهۡم أ بُواْ بِـَٔاَيٰتَِنا وَٱۡسَتۡكَبُ َمآءِ َكذَّ بَۡوُٰب ٱلسَّ
َ
واْ َعۡنَها َل ُتَفتَُّح لَُهۡم أ بُواْ بِـَٔاَيٰتَِنا وَٱۡسَتۡكَبُ َكذَّ

ٰ يَلَِج ٱۡلََمُل ِف َسّمِ ٱۡلَِياِطۚ َوَكَذٰلَِك  ٰ يَلَِج ٱۡلََمُل ِف َسّمِ ٱۡلَِياِطۚ َوَكَذٰلَِك َوَل يَۡدُخلُوَن ٱۡلَنََّة َحيَّ َوَل يَۡدُخلُوَن ٱۡلَنََّة َحيَّ
جَنۡزِي ٱلُۡمۡجرِِمَن جَنۡزِي ٱلُۡمۡجرِِمَن ٤٠٤٠ لَُهم ّمِن َجَهنََّم ِمَهادٞ َوِمن فَوۡقِِهۡم َغَواٖشۚ  لَُهم ّمِن َجَهنََّم ِمَهادٞ َوِمن فَوۡقِِهۡم َغَواٖشۚ 
ٰلَِحِٰت  ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ٰلَِحِٰت وَٱلَّ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ٰلِِمَن ٤١٤١  وَٱلَّ ٰلِِمَن َوَكَذٰلَِك جَنۡزِي ٱلظَّ َوَكَذٰلَِك جَنۡزِي ٱلظَّ
ۡصَحُٰب ٱۡلَنَّةِۖ ُهۡم 

َ
ْوَلٰٓئِـَك أ

ُ
ۡصَحُٰب ٱۡلَنَّةِۖ ُهۡم َل نَُكّلُِف َنۡفًسـا إِلَّ وُۡسـَعَهآ أ

َ
ْوَلٰٓئِـَك أ

ُ
َل نَُكّلُِف َنۡفًسـا إِلَّ وُۡسـَعَهآ أ

وَن ٤٢٤٢ َونَزَۡعَنا َما ِف ُصُدورِهِم ّمِۡن ِغّلٖ َتۡرِي ِمن  َونَزَۡعَنا َما ِف ُصُدورِهِم ّمِۡن ِغّلٖ َتۡرِي ِمن  وَن فِيَها َخدِٰلُ فِيَها َخدِٰلُ
ِي َهَدىَٰنا لَِهَٰذا َوَما ُكنَّا  ِي َهَدىَٰنا لَِهَٰذا َوَما ُكنَّا  ٱلَّ ِ ٱلَّ ِلِلَّ نَۡهُٰرۖ َوقَالُواْ ٱۡلَۡمـُد لِلَّ

َ
نَۡهُٰرۖ َوقَالُواْ ٱۡلَۡمـُد َتۡتِِهـُم ٱۡل
َ
َتۡتِِهـُم ٱۡل

 ۖ ۖ ۖ لََقۡد َجآَءۡت رُُسـُل َرّبَِنا بِٱۡلَّقِ ۖ لََقۡد َجآَءۡت رُُسـُل َرّبَِنا بِٱۡلَّقِ ُ ُٱللَّ ۡن َهَدىَٰنا ٱللَّ
َ
ۡن َهَدىَٰنا ِلَۡهَتِدَي لَـۡوَلٓ أ
َ
ِلَۡهَتِدَي لَـۡوَلٓ أ

ورِۡثُتُموَها بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن ٤٣٤٣  
ُ
ن تِۡلُكُم ٱۡلَنَّـُة أ

َ
ورِۡثُتُموَها بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن َونُـوُدٓواْ أ

ُ
ن تِۡلُكُم ٱۡلَنَّـُة أ

َ
َونُـوُدٓواْ أ

موانع دخول اجلنة موانع دخول اجلنة 4141

می وهي: می وهي:عدة امور ممتنعة مذکورة ف القرآن الکر عدة امور ممتنعة مذکورة ف القرآن الکر

ى�
�
�ل ع� ���� �و� �� ا��� ح� ْ�� ��� ����ْ

اأ�
ْ
��ل �ى�

ا���
�
�ل �و� ���� م�و� ������ �ى�

��� ��
�
عل ا����

�
��ل م� ����

ه�
��لل�� ��� �أ� �

���
��� ��� ْل��إ�

یك ميع اهلل؛ >��� 1. شير
<؛ ����

�
ك ر�

ْ ��� ����
� م� � 

<؛ �ى�
��� ر� ���� ْ��

�
�� �ل� � ��� ك� ْ��

�
� ْر��إ�

��� ْ��
أ�
�� �ى�

�� ��
أ�
�� �
� �� یة اهلل تعایل؛ >�� 2. رؤ

�لًا<؛ �� ��� � �� ع� ْ��
��������� �ح� ��� �� ��� �

��� ع� ��م�
� ��� ��ك� �م� 3. عذاب الناس من دون ارسال الرسل؛ >و�

ت: قيد سيبقتکم يف الکفير. 
َ
َقد َخل

إیل  سيبقهتا  الييت  ا:  خهَتَ
ُ
أ َعَنت 

َّ
ل

الديين  يف  أخهتيا  هيي  و  النيار 

ِفَیا   
ْ
اَرُکوا

َ
ٱّد النسيب.  يف  ال 

يف  اجتمعيوا  و  تالحقيوا  یعا:  مَجِ

و  بعضيا  بعضهيم  ادراك  و  النيار 

ْبواُب 
َ
أ ْم  ُ هلَ ُح  ُتَفّتَ ال  معيه.  اسيتقر 

ماِء: مبعيىن، ال تقبيل أعماهليم  الّسَ

و ال ترفيع إیل اهلل کميا ترفيع أعميال 

َسّمِ  ِف   
ُ

ٱجَلَمل َيِلَج  الصاحليني. 

احلبيل  یدخيل  حيی  ٱخِلَياِط: 

الغلیظ الذي تربط به السيفن يف 

ذلك الثقب الصغیر لإلبرة. ِمَهاد: 

الفراش. َغَواٖش: ما یغی الشء 

: قلعنا ما  ٖ
ّ

أی یغطیه و یستره. ِغل

يف قلوهبيم مين حتاقيد و عيداوات 

اجلنية  یدخليون  فهيم  الدنیيا،  يف 

بقلوب سلیمة.
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و�� ��� ع�
�
و���

��� ����ْ
�
ٍل� »10« >� �� ���

��� �� �م� و؟�ٍ ر�
ى�ح��

�
ل ْل��إ�

ه� ����� � �� ����
���
��� �����

� �� ْ�� ر� ��� ْ� � 4. انقياذ الکافير مين النيار؛ >��
<؛ �� ْ�� � ��� ه� ����� م� ��

�> �ط� � �� ���
ْ
��� �� ��� �ى�

��� ل� م� � ��
ْ
���� � و� ل� �����

���� �ح� ���
���� � ��
ْ
��� ����

�
ل ����ْ ا����

�
�ل 5. دخول الکافر يف اجلنة؛�>و�

ير اسيتحالة دخول املشيرکني اجلنة بسيبب تکذيهبم  کمل تصو هاتان اآلیتان تصوران أ
آلیات اهلل و استکبارهم عهنا.

الذين کذبوا بآیات اهلل خسيروا مرتني: مرة حني سيّدوا عیل أنفسيهم بسيبب التکذیب 
 
ُّ

أبيواب الرمحية، و آفياق العليم، و رحياب احلیياة و اهلدایية و اصبحيوا کاالنعيام بيل هيم اضيل
سبیال و اخلسارة الثانیة: اهنم خيسرون مکاهنم يف اجلنة، و یدخلون النار.

� ���� �� ْ ��
أ�
���ْ ه�

�
�� و�

���� ��� ا����
�
إّن التعبیير القيرآين یسيمو ایل منهتيی اللطيف و الدقية حیيث یقيول: >ل

یتيه البعیيدة، ولکن،  یاتيه و بدعائيه و بإميانيه و بإرادتيه و برؤ <: اّن البشير یسيمو مبعنو ��� م� �����
یيد االمييان به تعایل،  کل ذليك مسيلوب ممين یکيذب بآیيات اهلل، ألنيه ال یعتيرف بياهلل و ال ير

ولکن، تلك أبواب السماء مفتوحة أمام أعمال املؤمنني و دعواهتم.
� ��� ��� �ى�

��� ل� م� � ��
ْ
��� � و� ل� �����

���� �ح� ���
���� � ��
ْ
��� ����

�
ل ����ْ ا����

�
ل و یيأيت القيرآن لیبينّي اخلسيارة الثانیية فیقيول: >و�

< السيم هيو الثقيب و مجعيه السيموم، و اخلیياط و املخیيط اإلبيرة و اليذي نفياه اهلل  �ط� � �� ���
ْ
��

تعيایل مين تفتیيح أبيواب السيماء، مطليٌق يف نفسيه، یشيمل الفتيح لولوج أدعیهتيم و صعود 
أعماهليم و دخيول أرواحهيم وکليه مسيتحیل کميا یسيتحیل أن یدخيل اجلميل بضخامتيه يف 

ثقب املخیط لصغره، فبالنتیجة غیر ممکن دخول املشرکني اجلنة.
� ٍ��� �� �� ��ْ ه� �

���ْ ���� ْ�� م� �ٌ��و� ه� �م� ��
���� ه� � �ح� ْ�� ْ��م� ه�

�
مث بيني _ سيبحانه _ ميا أعيد هليم يف النار فقيال: >�

.> ��� �� م� ���
� ������ �� � ر�

ْ ��
���� ك� ��

���
�
ك و�

أي: أّن هؤالء املکذبني هلم نار جهم حتیط هبم من فوقهم و من حتهتم، فهي من حتهتم 
 ظامل و مشيرك. مث 

َ
 ذلك اجلزاء جنزي کل

ُ
مبنزلية الفيراش، و مين فوقهيم مبثابية الغطياء، و مثيل

مية قد بينت لنا بأسلوب مؤثر و مصور، حال املشرکني عندما ُتقبض أرواحهم،  اآلیات الکر
وکذاليك حاهليم عنيد ميا یقفيون أميام اهلل للحسياب، و عندميا یلعين بعضهيم بعضيا، حینئيذ 
مل 

ُ
ینيزل علهييم العيذاب مين فوقهيم و من أسيفلهم، و هي مشياهد، تفيزُع النفوس مهنا و حت

العقالء عیل االستقامة و االهتداء.
مث نيری السيورة بعيد ذليك تسيوق لنيا ميا أعيّده اهلل للمؤمنيني، بعيد ميا بّينيت مين سيوء 

ين... عاقبة الکافر
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م
�� �
� � ���
ل��

�� ح
���

� ���
م

الروايات

ا▪ ▪▪ ّمَ
َ
ا▪َو▪أ ْبَواُبَ

َ
ْم▪أ ُ ـُح▪لَ ـَماِء▪َفُتَفّتَ ▪الّسَ

َ
ْرَواُحُهْم▪ِإل

َ
ـْم▪َو▪أ ُ

ُ
ْعَمال

َ
ْؤِمُنـوَن▪َفُتْرَفـُع▪أ ُ

ْ
ـا▪ال ّمَ

َ
الباقـر؟ع؟:▪أ

نٍی▪ ▪ِسّجِ
َ

َماِء▪َناَدی▪ُمَناٍد▪اْهِبُطوا▪ِبِه▪ِإل ▪الّسَ
َ

َغ▪ِإل
َ
▪ِإَذا▪َبل ▪َفَیْصَعُد▪ِبَعَمِلِه▪َو▪ُروِحِه▪َحّتَ َكاِفُر

ْ
ال

ُه▪َبَرُهوُت.▪حبار▪األنوار،▪ج70،▪ص184
َ
▪ل

ُ
ْضَرَمْوَت▪ُیَقال َو▪ُهَو▪َواٍد▪حِبَ

ْحِف▪ ▪▪ َغْیِث▪َو▪ِعْنَد▪الّزَ
ْ
َسة▪َمَواِقیَت▪ِعْنَد▪ُنُزوِل▪ال ْ َماِء▪ِف▪خَ ْبَواُب▪الّسَ

َ
ُح▪أ أمیراملؤمننی؟ع؟:▪ُتَفّتَ

▪. َفْجـِر
ْ
ـوِع▪ال

ُ
ـْمِس▪َو▪ِعْنـَد▪ُطل

َ
ُقـْرآِن▪َو▪َمـَع▪َزَواِل▪الّش

ْ
َذاِن▪َو▪ِعْنـَد▪ِقـَراَءة▪ال

َ ْ
)اجلهـاد(▪َو▪ِعْنـَد▪األ

وسایل▪الشیعه،▪ج7،▪ص65

ُرُج▪ ▪▪ :▪َیْ
َ

▪َو▪َقال َكاِفِر
ْ
▪َعـْن▪اِب▪َجْعَفٍر؟ع؟▪ِف▪َحِدیِث▪َقْبِض▪ُروِح▪ال ْعـِیِّ ُ

ْ
یـَد▪اجل ▪ْبـِن▪َیِز َعـْن▪َجاِبـِر

▪َما▪ُیْشَدُخ▪ َناِمِلِه▪َو▪آِخُر
َ
ْطَراَف▪أ

َ
▪ِمْطَرَقة▪َو▪َسْنَداٍن▪َفَیْفَضُح▪أ ْوِت▪َبنْیَ َ

ْ
ُك▪ال

َ
ُروُحُه▪َفَیَضُعُه▪َمل

ْعَنة▪
َ
وَن▪ل

ُ
ُعوَن▪َفَیُقول ْجَ

َ
ُهْم▪أ

ُّ
َماِء▪ُكل ▪الّسَ

ُ
ْهل

َ
ی▪ِمْنُه▪أ

َ
ّذ
َ
▪َیَتأ یٌح▪ُمْنِتٌ ا▪ِر َ

َ
َعْیَناِن▪َفَیْسَطُع▪ل

ْ
ِمْنُه▪ال

▪ ِتَ
ُ
ِعُنوَن▪َفِإَذا▪أ

َّ
َعُنُه▪الل

ْ
َعُنُه▪اهَّلُل▪َو▪َیل

ْ
ْنَیا▪َفَیل ا▪ِمْن▪ُروٍح▪َكاِفَرة▪ُمْنِتَنة▪َخَرَجْت▪ِمَن▪الّدُ ْیَ

َ
اهَّلِل▪َعل

َوا�بُ  ْ �ب
أَ
ُهْم ا

َ
ُح ل

�تَّ �فَ ا �تُ
َ
ُه▪>ل

ُ
ـَماء▪َو▪َذِلَك▪َقْول ْبَواُب▪الّسَ

َ
ْغِلَقْت▪َعْنُه▪أ

ُ
ْنَیا▪أ ـَماِء▪الّدُ ▪الّسَ

َ
ِبُروِحِه▪ِإل

ْخَری.▪
ُ
ْخِرُجُهْم▪َتاَرًة▪أ

ُ
ا▪أ ِعیُدُهـْم▪َو▪ِمْنَ

ُ
ـْم▪َو▪ِفَیـا▪أ ْقُتُ

َ
ـا▪َخل ْنَ ِ

َ
ْیـِه▪ف

َ
وَهـا▪َعل َماِء َو...< اهَّلُل▪ُرّدُ الّسَ
حبار▪األنوار،▪ج8،▪ص317.▪البرهان

▪غاَیُتُه.▪ ▪▪ ُتُه،▪و▪اَلوُت▪َشـقاَوُتُه،▪و▪الّناُر ُة▪ِهَّ
َ
ُتـُه،▪و▪العاِجل نیـا▪َجّنَ ▪الّدُ ؟ع؟:▪الكاِفـُر اإلمـاُم▪عـّيٌ

غرر▪احلكم:▪1946

شواهد وقصص

حال الكافر عند املمات  
▪الكافر▪حضره▪ ▪بـن▪مـروان،▪قـال:▪حّدثـي▪من▪مسع▪أبـا▪عبد▪اهَّلل؟ع؟▪قال:▪إذا▪احتضـر عـن▪عّمـار

رسول▪اهَّلل؟ص؟▪و▪عّي▪و▪جبرئیل▪و▪ملك▪املوت؟مهع؟،▪فیدنو▪منه▪عّي؟ع؟▪فیقول:

كان▪یبغضنـا▪أهـل▪البیـت▪فأبغضـه،▪و▪یقـول▪رسـول▪اهَّلل؟ص؟:▪یـا▪ إّن▪هـذا▪ یـا▪رسـول▪اهَّلل،▪

جبرئیل،▪إّن▪هذا▪كان▪یبغض▪اهَّلل▪و▪رسوله▪و▪أهل▪بیت▪رسوله▪فأبغضه،▪)فیقول▪جبرئیل:▪یا▪
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ملك املوت، إّن هذا کان يبغض اهلل و رسوله و أهل بيت رسوله فأبغضه( و اعنف علیه.

فیدنو منه ملك املوت، فیقول: یا عبد اهلل، أخذت فکاك رهانك، أخذت أمان براءتك 

من الّنار، تّسيکت بالعصمة الکبری يف احلیاة الدنیا؟ فیقول: ال، فیقول: أبشير یا عدّو اهلل 

 و عذابه و الّنار. أّما الذي کنت حتذره فقد نزل بك.
ّ

بسخط اهلل عّزوجل

هيم يبيزق يف وجهيه و 
ّ
 عنیفيا، مّث ييوّکل بروحيه ثالمثائية شيیطان، کل

ّ
 نفسيه سيال

ّ
مّث یسيل

یتأّذی بروحه.

فيإذا وضيع يف قبيره فتيح ليه بياب من أبواب الّنار، فیدخل علیه من قیحها و هلهبا. مدینة 
، ج3، ص109 معاجز األمئة اإلثن عشر

تدخل اجلنة!   العجائز ال
ِة. ّنَ َ

ْ
؟ص؟ اْدُع ِلي ِباجل ِ

ِيّ ْنَصاِر ِللّنَ
َ ْ
ْت َعُجوٌز ِمَن األ

َ
َقال

!! ُعُجُز
ْ
َها ال

ُ
 َيْدُخل

َ
َة ال ّنَ َ

ْ
؟ص؟: ِإّنَ اجل

َ
َفَقال

�*��ً� � ��
ْ�� ��إ�
���� �ه� � ��

أْ
� � ��

ْ��
أ�
���
� ���  >�إ�

َ
 اهلِل َتَعایل

َ
ْعَت َقْول  َما مَسِ

َ
 أ

َ
؟ص؟ َو َقال ِيُّ ُة، َفَضِحَك الّنَ

َ
َفَبَکِت امَلْرأ

ك��ً��<. ْ��
أ�
�� ���� �ه� � ��

ْ
ل ع� � ��

��
�

َة. ّنَ َ
ْ
َعُجوُز اجل

ْ
 ال

ُ
 َتْدُخل

َ
ُة ال ْشَجِعّيَ

َ
ِة: َيا أ ْشَجِعّيَ

َ ْ
َعُجوِز األ

ْ
 ِلل

َ
َو َقال

يا  َسيا َيْبِکَيياِن َفَرآمُهَ
َ
َکَذِليَك َفَجل ْسيَوُد 

َ ْ
 َو األ

َ
؟ص؟ َفَقيال ِ

يِيّ ِکَييًة، َفَوَصَفَهيا ِللّنَ  َبا
ٌ

ل
َ

َفَرآَهيا ِبيال
ُم   ُيْنِشيهُئُ

َ
ْم َو َقال هَبُ و

ُ
يَب ُقل َّ َدَعاُهيْم َو َطّيَ

ُ
يْيُخ َکَذِليَك مث

َ
؟ص؟ َو الّش

َ
يُه، َفَقيال

َ
يا ل ياُس َفَذَکَرمُهَ َعّبَ

ْ
ال

ِة ُجْرٌد  ّنَ َ
ْ
 اجل

َ
ْهل

َ
 ِإّنَ أ

َ
يَن َو َقال ِر  ُمَنّوَ

ً
انا َة ُشيّبَ ّنَ َ

ْ
وَن اجل

ُ
ْم َيْدُخل ُ هّنَ

َ
َکاُنوا َو َذَکَر أ ْحَسيِن َما 

َ
َکأ اهلُل 

 
ً
ُم ِدینيا

َ
ْسيال ِ

ْ
ُميُه َو ِدیُنيَك اإل

َ
 َنْعل

ً
ْنيَت َنيِيُّ اهلِل َحّقيا

َ
 أ

َ
؟ص؟ ِلَرُجيٍل ِحينَي َقيال

َ
يوَن َو َقيال

ُ
ل ُميْرٌد ُمَکّحَ

 َهيَذا ُنَدْنيِدُن َييا َعييِلُّ اْقيِض َحاَجَتيُه 
َ

يُن َحيْول ْ
َ
 َنْقَضُميُه َو حن

ً
ِم َشيْيئا

َ
ْسيال ِ

ْ
ُميُه َنْبِغيي َميَع اإل ُنَعّظِ

... حبار األنوار، ج16، ص295 ر َة َتْ
َّ
ْعَطاُه َناَقًة َو ُجل

َ
؟ع؟ َو أ ْشَبَعُه َعيِلٌّ

َ
َفأ
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ن قَۡد وََجۡدنَا َما وََعَدنَا 
َ
ۡصَحَٰب ٱلَّارِ أ

َ
ۡصَحُٰب ٱۡلَنَّةِ أ

َ
ن قَۡد وََجۡدنَا َما وََعَدنَا َونَاَدىٰٓ أ

َ
ۡصَحَٰب ٱلَّارِ أ

َ
ۡصَحُٰب ٱۡلَنَّةِ أ

َ
َونَاَدىٰٓ أ

ذََّن ُمَؤذُِّنۢ 
َ
اۖ قَالُواْ َنَعۡمۚ فَأ ا وََعَد َربُُّكۡم َحّقٗ ا َفَهۡل وََجدتُّم مَّ ذََّن ُمَؤذُِّنۢ َربَُّنا َحّقٗ
َ
اۖ قَالُواْ َنَعۡمۚ فَأ ا وََعَد َربُُّكۡم َحّقٗ ا َفَهۡل وََجدتُّم مَّ َربَُّنا َحّقٗ

وَن َعن َسبِيِل  ِيَن يَُصدُّ وَن َعن َسبِيِل  ٱلَّ ِيَن يَُصدُّ ٰلِِمَن ٤٤٤٤ ٱلَّ ٰلِِمَن  َعَ ٱلظَّ ِ َعَ ٱلظَّ ِٱللَّ ن لَّۡعَنُة ٱللَّ
َ
ن لَّۡعَنُة بَۡيَنُهۡم أ
َ
بَۡيَنُهۡم أ

ِ َوَيۡبُغوَنَها ِعوَٗجا وَُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ َكٰفُِروَن  َوَيۡبُغوَنَها ِعوَٗجا وَُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ َكٰفُِروَن ٤٥٤٥ َوَبۡيَنُهَما ِحَجاٞبۚ  َوَبۡيَنُهَما ِحَجاٞبۚ  ِٱللَّ ٱللَّ
ۡصَحَٰب 

َ
ۡعَراِف رَِجاٞل َيۡعرِفُوَن اَّۢلُك بِِسيَمىُٰهۡمۚ َونَاَدۡواْ أ

َ
ۡصَحَٰب وََعَ ٱۡل

َ
ۡعَراِف رَِجاٞل َيۡعرِفُوَن اَّۢلُك بِِسيَمىُٰهۡمۚ َونَاَدۡواْ أ

َ
وََعَ ٱۡل

ن َسَلٌٰم َعلَۡيُكۡمۚ لَۡم يَۡدُخلُوَها وَُهۡم َيۡطَمُعوَن ٤٦٤٦ ۞ِإَوذَا  ۞ِإَوذَا 
َ
ن َسَلٌٰم َعلَۡيُكۡمۚ لَۡم يَۡدُخلُوَها وَُهۡم َيۡطَمُعوَن ٱۡلَنَّةِ أ
َ
ٱۡلَنَّةِ أ

ارِ قَالُواْ َربََّنا َل َتَۡعۡلَنا  ۡصَحِٰب ٱلَـّ
َ
بَۡصٰرُُهۡم تِۡلَقآءَ أ

َ
ارِ قَالُواْ َربََّنا َل َتَۡعۡلَنا ُصِفَـۡت أ ۡصَحِٰب ٱلَـّ

َ
بَۡصٰرُُهۡم تِۡلَقآءَ أ

َ
ُصِفَـۡت أ

ۡعـَراِف رَِجاٗل 
َ
ۡصَحُٰب ٱۡل

َ
ۡعـَراِف رَِجاٗل َونَـاَدىٰٓ أ

َ
ۡصَحُٰب ٱۡل

َ
ٰلِِمَن ٤٧٤٧  َونَـاَدىٰٓ أ ٰلِِمَن َمـَع ٱۡلَقـوِۡم ٱلظَّ َمـَع ٱۡلَقـوِۡم ٱلظَّ

ۡغَيٰ َعنُكۡم َجُۡعُكۡم َوَما ُكنُتۡم 
َ
ۡغَيٰ َعنُكۡم َجُۡعُكۡم َوَما ُكنُتۡم َيۡعرِفُوَنُهم بِِسيَمىُٰهۡم قَالُواْ َمآ أ
َ
َيۡعرِفُوَنُهم بِِسيَمىُٰهۡم قَالُواْ َمآ أ

ُ بِرَۡحٍَةۚ  بِرَۡحٍَةۚ  ُٱللَّ ۡقَسۡمُتۡم َل َيَنالُُهُم ٱللَّ
َ
ِيَن أ ُؤَلٓءِ ٱلَّ َهٰٓ

َ
ۡقَسۡمُتۡم َل َيَنالُُهُم أ

َ
ِيَن أ ُؤَلٓءِ ٱلَّ َهٰٓ

َ
تَۡسـَتۡكِبُوَن تَۡسـَتۡكِبُوَن ٤٨٤٨  أ

نُتۡم َتَۡزنُوَن ٤٩٤٩ َونَاَدىٰٓ  َونَاَدىٰٓ 
َ
نُتۡم َتَۡزنُوَن ٱۡدُخلُواْ ٱۡلَنََّة َل َخوٌۡف َعلَۡيُكۡم َوَلٓ أ
َ
ٱۡدُخلُواْ ٱۡلَنََّة َل َخوٌۡف َعلَۡيُكۡم َوَلٓ أ

ۡو 
َ
فِيُضواْ َعلَۡيَنا ِمَن ٱلَۡمآءِ أ

َ
ۡن أ

َ
ۡصَحَٰب ٱۡلَنَّةِ أ

َ
ۡصَحُٰب ٱلَّارِ أ

َ
ۡو أ

َ
فِيُضواْ َعلَۡيَنا ِمَن ٱلَۡمآءِ أ

َ
ۡن أ

َ
ۡصَحَٰب ٱۡلَنَّةِ أ

َ
ۡصَحُٰب ٱلَّارِ أ

َ
أ

ِيَن  ِيَن  ٱلَّ َمُهَما َعَ ٱۡلَكٰفِرِيَن ٥٠٥٠ ٱلَّ َمُهَما َعَ ٱۡلَكٰفِرِيَن  َحرَّ َ َحرَّ َٱللَّ ۚ قَالُوٓاْ إِنَّ ۚ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّ ُ ُٱللَّ ا َرزَقَُكُم ٱللَّ ا َرزَقَُكُم ِممَّ ِممَّ
ۡنَياۚ فَٱۡلَوَۡم نَنَسىُٰهۡم  ۡتُهُم ٱۡلََيٰوةُ ٱدلُّ َُذواْ دِيَنُهۡم لَۡهٗوا َولَعِٗبا وََغرَّ ۡنَياۚ فَٱۡلَوَۡم نَنَسىُٰهۡم ٱتَّ ۡتُهُم ٱۡلََيٰوةُ ٱدلُّ َُذواْ دِيَنُهۡم لَۡهٗوا َولَعِٗبا وََغرَّ ٱتَّ
َكَما نَُسـواْ لَِقآءَ يَۡوِمِهـۡم َهَٰذا َوَما َكنُواْ بِـَٔـاَيٰتَِنا َيَۡحُدوَن َكَما نَُسـواْ لَِقآءَ يَۡوِمِهـۡم َهَٰذا َوَما َكنُواْ بِـَٔـاَيٰتَِنا َيَۡحُدوَن ٥١٥١  

اصحاُب األعراف اصحاُب األعراف 4848

األعيراف، يف األصيل منطقية مرتفعية، و أّنيه ميکان خياص بيني اجلّنة و الّنيار و هو کحجاب 
حائيل بيني هذيين، أو کأرض مرتفعية فصليت بني هذين املوضعني حبیث یشيرف من یقف 
یقني، و یعرفهم بوجوههم املبیضة أو املسيودة،  علهيا عیل اجلّنة و الّنار، و یشياهد کال الفر

.>�ْ �ه� م� �� �� �����
ً�
� �ك� ���� ��� ْعر�

� املشرقة أو املظلمة املکفهرة. >��

مينعيون  ٱهَّلِل:  َسِبیِل  َعن  وَن 
ُ

َيُصّد

اهلل.  شيریعة  اتبياع  عين  النياس 

أن  هليا  يریيدون  و  ِعَوجا:  ا  َيبُغوَنَ

مسيتقیمة  غیير  معوجية  تکيون 

عَراِف: 
َ
حيی ال یتبعهيا النياس. ٱأل

و  اجلنيه  اهيل  بيني  رفیيع  حاجيز 

 
ْ
ِفیُضوا

َ
أ ن 

َ
أ جهية.  َء: 

ٓ
ِتلَقا النيار. 

ِء: صبيوا علینيا مين 
ٓ
یَنا ِمَن ٱمَلا

َ
َعل

املياء نسيکن بيه العطيش و ندفيع 

ِعبا: کانوا یلهون 
َ
وا َول

َ
به حر النار. هل

باسيم الديين و جيعلونيه ألعوبة يف 

نَيا: 
ُ

ٱلّد ٱحَلَيٰوُة  ُتُم  َغّرَ أیدهييم. 

ینکيرون.  جَيَحُدوَن:  خدعهتيم. 

بعالماهتيم  ِبِسیماُهْم:  ْم  َيْعِرُفوَنُ

يومئيذ  حاهليم  سيوء  عيیل  الدالية 

کسواد الوجوه، و ظهور الذلة عیل 

بصورهيم  یعرفوهنيم  أو  وجوههيم. 

اليت کانوا یعرفوهنم هبا يف الدنیا.
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َمن هم الواقفون عی األعراف؟ و من هم أصحاب األعراف؟  
ين إیل اثيىن عشير قيوال، مين  للعلمياء أقيوال يف أصحياب األعيراف أوصلهيا بعيض املفسير

أشهرها قوالن:
أوهلما: أّن أصحاب األعراف قوٌم استوت حسناهتم و سیئاهتم

: أّن أصحاب األعراف قوم من أشرف اخللق و عدوهلم کاألنبیاء  الرأی الثان وهو املشهور
و الصدیقني و الشهداء ألّن ما نسب إلهيم من أقوال ال یتفق مع احنطاط منزلهتم عن أهل 
< فإّن هذا  و��� ر� ���

ْ
ک ����ْ

�����ْ ��� ْ�� ��ك� م� ْ��و�
�
ک ْمع� � ����ْ

�
ک ْ�� � ����� ْ� 

أ�
��� ين: >م� اجلنة، انظر قوهلم للمستکبر

بياب املعرفية الذيين اطمأنيوا إیل مکانهتيم و ليذا أرجيح أّن رجيال  اليکالم ال یصيدر إال مين أر
األعيراف هيم عيدول األميم و الشيهداء عيیل النياس، و يف مقدمهتيم األنبیاء و الرسيل و األمئة 

ين. الطاهر
اٌل< مجع من عباد اهلل املخلصني من غیر  � �� ��� �

��� ْ ر�
اأ�
ْ
ى��ل

�
ل ع� مية: >و� کما صرحت اآلیة الکر

یقني، هلم أن  املالئکية هيم أرفيع مقاميا و أعيیل منزلية من سيائر أهل اجلمع یعرفون عامية الفر
یتکلموا باحلق يوم القیامة و هلم أن یشهدوا، و هلم أن یشفعوا، و هلم أن یأمروا و یقضوا.

إیل  أحیانيا  األعيراف  أصحياب  نظير  إذا  و  اآلیية:  معيىن   ...>�ْ ه� ��� �� ْ��
أ�
� � ْ�� ��� ر�

��ص� ��� >إَو�

بنا ال  أصحياب النيار تعيوذوا بياهلل مين أن جيعلهم مع أصحاب النيار فیدخلهم النار، و قالوا ر
جتعلنا مع القوم الظاملني.

و لیيس دعاؤهيم هيذا الدعياء داال عيیل سيقوط منزلهتيم، و خوفهيم من دخيول النار کما 
< و ذليك مميا دعيا بيه أوليوا العيزم مين  ���� ع� ْ�م� � ����ْ �ه� یيدل عيیل رجاهئيم دخيول اجلنية قوليه >و�
بيون فيال داللية فیيه و لو  الرسيل و األنبیياء املکرميون و العبياد الصاحليون و کيذا املالئکية املقر

باإلشعار الضعیف عیل کون الداعي ذا سقوط يف حاله و حیرة من أمره.
�� م� و� ��ْ

�
ک ْمع� � ����ْ

�
ک ْ�� � ����� ْ� 

أ�
� �� م� ���

�
�� � �� ��ْ �ه� م� �� �� ��� ��ْ

����ه� ��� ْعر�
� �� الًا� � �� �� � �

��� ْ ر�
اأ�
ْ
�ل � ا��� ْصح�

أ�
� ى� ��� � �� >و�

> و��� ر� ���
ْ
ک ����ْ

�����ْ ��� ْ��
�
ك

أي: و نيادی أصحياب األعيراف رجياال مين أهيل النيار و کانيوا أصحياب وجاهية و غيىن 
یيع ميا أغيىن عنکيم مجعکيم و کثرتکيم و  يف الدنیيا، فیقوليون هليم عيیل سيبیل التوبييخ و التقر
کفرکيم و عنادکيم إیل هيذا  اسيتکبارکم يف األرض بغیير احليق فقيد صيرمت يف اآلخيرة بسيبب 

الوضع املهني.
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الروايات

▪ُیْعَرُف▪اهَّلُل▪ ▪▪
َ
ِذیَن▪ل

َّ
ْعَراُف▪ال

َ ْ
ُن▪ال ْ ْم▪َو▪نَ اِئِ

ْسَ
َ
ْنَصاَرَنا▪ِبأ

َ
ْعَراُف▪َنْعِرُف▪أ

َ ْ
ُن▪ال ْ أمیراملؤمننی؟ع؟:▪نَ

ة▪ ّنَ َ
ْ
▪ال

ُ
▪َیْدُخل

َ
▪َفل اِر ة▪َو▪الّنَ ّنَ َ

ْ
▪ال ِقَیاَمة▪َبنْیَ

ْ
ْعَراُف▪ُنوَقُف▪َیْوَم▪ال

َ ْ
ُن▪ال ْ ▪ِبَسـِبیِل▪َمْعِرَفِتَنا▪َو▪نَ

َّ
ِإل

ْنَكْرَناُه.▪حبار▪النوار،▪ج8،▪ص338
َ
ْنَكَرَنا▪َو▪أ

َ
▪َمْن▪أ

َّ
▪ِإل اَر ▪الّنَ

ُ
▪َیْدُخل

َ
▪َمْن▪َعَرَفَنا▪َو▪َعَرْفَناُه▪َو▪ل

َّ
ِإل

ِبنَی▪َو▪ ▪▪ ▪ِمْنُكْم▪ُمَكّذِ ّنَ
َ
ـُم▪أ

َ
َنْعل

َ
ـا▪ل ـنَی▪َو▪ِإّنَ ِ

َ
َعامل

ْ
ِقـنَی▪ِلل ُمّتَ

ْ
َتْذِكـَرة▪ِلل

َ
؟ع؟▪ل َیـة▪َعـِیٍّ

َ
▪َول اهلـادی؟ع؟:▪ِإّنَ

▪
ٌ

ـُه▪ِرجـال
َ
▪َقْول ّنَ

َ
َیِقـنِی▪َو▪َقـْد▪َثَبـَت▪أ

ْ
▪ال ـّقُ َ

َ
َیَتـُه▪ل

َ
▪َول یـَن▪َو▪ِإّنَ َكاِفِر

ْ
▪ال

َ
ْسـَرة▪َعـی َ ؟ع؟▪لَ

ً
▪َعِلّیـا ِإّنَ

َتا▪ِفیِه؟ع؟. حبار▪النوار،▪
َ
▪َنَزل

ٌ
ْعراِف▪ِرجـال

َ ْ
▪ال

َ
▪َو▪َعی

َ
ـُه▪َتَعـال

َ
ْیـِه▪َو▪َقْول

َ
َصَدُقـوا▪مـا▪عاَهـُدوا▪اهَّلَل▪َعل

ج36،▪ص103

نَی▪ ▪▪ ِ
َ
َعامل

ْ
▪ال ـاِبِقنَی▪َو▪َخِلیَفة▪َرُسـوِل▪َرّبِ ▪الّسَ

ُ
َّول

َ
َنا▪أ

َ
ْؤِمِننَی▪َو▪أ ُ

ْ
َنا▪َیْعُسـوُب▪ال

َ
أمیراملؤمننی؟ع؟:▪أ

▪الثقلنی،▪ج2،▪ص33 ْعَراف.▪نور
َ ْ
َنا▪َصاِحُب▪ال

َ
▪َو▪أ اِر ة▪َو▪الّنَ ّنَ َ

ْ
َنا▪َقِسمُی▪ال

َ
َو▪أ

ْوِصَیـاَء؟مهع؟▪ِمـْن▪َبْعـِدَك▪ ▪▪
َ ْ
ـَك▪َو▪ال ▪ِإّنَ ▪َحـّقٌ ـّنَ ُ ّنَ

َ
ْقِسـُم▪أ

ُ
ٌث▪أ

َ
؟ع؟:▪َثـل ▪اهَّلِل؟ص؟▪ِلَعـِیٍّ

ُ
▪َرُسـول

َ
َقـال

َو▪ َعَرَفُكـُم▪ َمـْن▪ ▪
َّ
ِإل ـة▪ ّنَ َ

ْ
▪ال

ُ
َیْدُخـل ▪

َ
ل ُعَرَفـاُء▪ َو▪ َمْعِرَفِتُكـْم▪ ِبَسـِبیِل▪ ▪

َّ
ِإل ُیْعـَرُف▪اهَّلُل▪ ▪

َ
ل ُعَرَفـاُء▪

وُه.▪حبار▪النوار،▪ج23،▪ص99 ْنَكْرُتُ
َ
ْنَكَرُكْم▪َو▪أ

َ
▪َمْن▪أ

َّ
▪ِإل اَر ▪الّنَ

ُ
▪َیْدُخل

َ
َعَرْفُتُموُه▪َو▪ُعَرَفاُء▪ل

؟ع؟  ▪▪ َسنْیُ ُ َسُن؟ع؟▪َو▪الْ َ ِب▪َطاِلٍب؟ع؟▪َو▪َفاِطَمة؟اهس؟▪َو▪الْ
َ
▪ْبُن▪أ ؟ص؟▪َو▪َعِیُّ ِبُّ ابن▪عّباس؟هر؟:▪الّنَ

ْم▪ِبَسَواِد▪ ُ ْبِغِضنَی▪لَ ُ
ْ
ُوُجوِه▪َو▪ال

ْ
ْم▪ِبَبَیاِض▪ال ُ نَی▪لَ ِحّبِ ُ ▪َیْعِرُفوَن▪الْ اِر ة▪َو▪الّنَ ّنَ َ

ْ
▪ال ▪َبنْیَ ▪ُسوٍر

َ
َعی

ُوُجوِه.▪فرات▪الكویف،▪ص144
ْ
ال

؟ع؟▪ُهـْم▪ ▪▪ َسـنْیِ ُ ـِب▪الْ
ْ
؟ع؟▪َو▪ِسـْبَطاَی▪َو▪ِتْسـَعة▪ِمـْن▪ُصل ـة؟مهع؟▪َبْعـِدی▪َعـِیٌّ ِئَّ

َ ْ
الّرسـول؟ص؟:▪ال

ْنَكَرُهْم▪
َ
▪َمْن▪أ

َّ
▪ِإل اَر ▪الّنَ

ُ
▪َیْدُخل

َ
▪َمْن▪َیْعِرُفُهْم▪َو▪َیْعِرُفوَنُه▪َو▪ل

َّ
ة▪ِإل ّنَ َ

ْ
▪ال

ُ
▪َیْدُخل

َ
ْعَراِف▪ل

َ ْ
▪ال

ُ
ِرَجال

ْم.▪حبار▪النوار،▪ج36،▪ص35 ▪ِبَسِبیِل▪َمْعِرَفِتِ
َّ
▪ِإل

َ
▪ُیْعَرُف▪اهَّلُل▪َتَعال

َ
َو▪ُیْنِكُروَنُه▪ل

شواهد وقصص

إّن اهّلل سيجمع لنا و لشيعتنا الدنيا و اآلخرة  
كان▪مجـع▪مـن▪الصحـاب▪عنـد▪أيب▪عبـد▪اهَّلل؟ع؟▪فقـال:▪عندنا▪خزائـن▪الرض▪و▪مفاتیحها▪و▪لو▪

شئت▪أن▪أقول▪بإحدی▪رجيّل▪أخرجي▪ما▪فیك▪من▪الذهب▪لخرجت.
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مّث قال باحدی رجلیه: فخّطها يف األرض خّطا فانفجرت األرض، مّث قال بيده: فأخرج 
، مّث قيال: انظيروا حسينا، فنظرنيا فياذا سيبائك کثیيرة و بعضهيا عيیل  سيبیکة ذهيب قيدر شيبر

بعض تتلأل، فقال له بعضنا: جعلت فداك اعطیمت ما اعطیمت و شیعتکم حمتاجون؟
فقيال: إّن اهلل سيیجمع لنيا و لشيیعتنا الدنیيا و اآلخيرة و یدخلهيم جنيات النعيمي و یدخل 

، ج5، ص298 عدّونا اجلحمي. مدینة معاجز األمئة اإلثن عشر

کرم اخللق عی اهَّلل   أ
یف عن ابن عباس، قال: يف احلدیث الشر

 ذات يوم اذ أقبل احلسن؟ع؟ فلما رآه بکی؟ص؟، مث قال: ايّل 
ً
إّن رسول اهلل؟ص؟ کان جالسا

ايّل یا بّن، مفا زال یدنیه حی أجلسه عیل فخذه األمين.
مث أقبيل احلسيني؟ع؟ فلميا رآه؟ص؟ بکيی، مث قيال: ايّل ايّل یيا بيّن، مفيا زال یدنیيه حيی 

أجلسه عیل فخذه الیسری.
مث أقبلت فاطمة؟اهس؟، فلما رآها بکی؟ص؟ مث قال: ايل ايل یا بنیة، فأجلسها بني یدیه.

مث أقبل أمیر املؤمنني؟ع؟ فلما رآه بکی؟ص؟، مث قال: ايل ايّل یا أخي، مفا زال یدنیه حی 
أجلسه ایل جنبه األمين.

یته؟  من هؤالء اال بکیت، أو ما تسّر برؤ
ً
فقال له أصحابه: یا رسول اهلل ما تری واحدا

کرم اخللق  إیاهم أل یية، اين و فقيال؟ص؟: واليذي بعثين بالنبيوة، واصطفياين عیل مجیع البر
عیل اهلل عزوجل، وما عیل وجه األرض نسمة أحب ايّل مهنم.

أميا عييل بين أيب طاليب؟ع؟ فانيه اخي وشيقیيق، وصاحب األمر بعيدي، وصاحب لوايئ 
إميام کل مؤمين،  يف الدنیيا واآلخيرة، وصاحيب حيويض وشيفاعيت، وهيو ميویل کل مسيلم، و
وقائيد کل تييق، وهيو وصييي وخلیفييت عيیل أهييل وأمييت، يف حیيايت وبعيد ميويت، حمبه حمي 
ومبغضيه مبغيي، وبوالیتيه صيارت أميت مرحومية، وبعداوته صارت املخالفة مهنا ملعونة، 
واين بکیت حني أقبل ألين ذکرت غدر األمة به حی انه لُيزال عن مقعدي وقد جعله اهلل 
ليه بعيدي، مث ال ييزال األمير بيه حيی یضيرب عیل قرنيه ضربة ختضب مهنا حلیتيه الخ. األمايل 

الشیخ الصدوق، ص113
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ٰ ِعۡلـٍم ُهٗدى َورَۡحَٗة  ۡلَنُٰه َعَ ٰ ِعۡلـٍم ُهٗدى َورَۡحَٗة َولََقـۡد ِجۡئَنُٰهم بِِكَتٰٖب فَصَّ ۡلَنُٰه َعَ َولََقـۡد ِجۡئَنُٰهم بِِكَتٰٖب فَصَّ
وِيلُُهۥ 

ۡ
ِت تَأ

ۡ
وِيلَُهۥۚ يَوَۡم يَأ

ۡ
وِيلُُهۥ  َهۡل يَنُظُروَن إِلَّ تَأ

ۡ
ِت تَأ

ۡ
وِيلَُهۥۚ يَوَۡم يَأ

ۡ
ّلَِقۡوٖم يُۡؤِمُنوَن ّلَِقۡوٖم يُۡؤِمُنوَن ٥٢٥٢ َهۡل يَنُظُروَن إِلَّ تَأ

ِيَن نَُسـوهُ ِمن َقۡبُل قَـۡد َجآَءۡت رُُسـُل َرّبَِنا بِٱۡلَّقِ  ِيَن نَُسـوهُ ِمن َقۡبُل قَـۡد َجآَءۡت رُُسـُل َرّبَِنا بِٱۡلَّقِ َيُقـوُل ٱلَّ َيُقـوُل ٱلَّ
ۡو نَُردُّ َفَنۡعَمـَل َغۡيَ 

َ
َـا ِمن ُشـَفَعآَء فََيۡشـَفُعواْ َلَـآ أ ۡو نَُردُّ َفَنۡعَمـَل َغۡيَ َفَهـل لَّ
َ
َـا ِمن ُشـَفَعآَء فََيۡشـَفُعواْ َلَـآ أ َفَهـل لَّ

ا َكنُواْ  نُفَسـُهۡم وََضلَّ َعۡنُهم مَّ
َ
ٓواْ أ ِي ُكنَّا َنۡعَمُلۚ قَۡد َخِسُ ا َكنُواْ ٱلَّ نُفَسـُهۡم وََضلَّ َعۡنُهم مَّ
َ
ٓواْ أ ِي ُكنَّا َنۡعَمُلۚ قَۡد َخِسُ ٱلَّ

ۡرَض 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِي َخلََق ٱلسَّ ۡرَض  ٱلَّ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِي َخلََق ٱلسَّ ُ ٱلَّ ُٱللَّ وَن ٥٣٥٣ إِنَّ َربَُّكُم  إِنَّ َربَُّكُم ٱللَّ وَن َيۡفَتُ َيۡفَتُ

َۡل ٱلََّهاَر  اٖم ُثمَّ ٱۡسـَتَوٰى َعَ ٱۡلَعرِۡشۖ ُيۡغـِش ٱلَّ يَـّ
َ
َۡل ٱلََّهاَر ِف ِسـتَّةِ أ اٖم ُثمَّ ٱۡسـَتَوٰى َعَ ٱۡلَعرِۡشۖ ُيۡغـِش ٱلَّ يَـّ
َ
ِف ِسـتَّةِ أ

ۡمرِهِۦٓۗ 
َ
َرٰتِۢ بِأ ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َوٱلُُّجوَم ُمَسخَّ ۡمرِهِۦٓۗ َيۡطلُُبُهۥ َحثِيٗثا َوٱلشَّ
َ
َرٰتِۢ بِأ ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َوٱلُُّجوَم ُمَسخَّ َيۡطلُُبُهۥ َحثِيٗثا َوٱلشَّ

ُ رَبُّ ٱۡلَعٰلَِمَن  رَبُّ ٱۡلَعٰلَِمَن ٥٤٥٤ ٱۡدُعواْ  ٱۡدُعواْ  ُٱللَّ ۡمـُرۗ َتَبـاَرَك ٱللَّ
َ
َل َلُ ٱۡلَۡلـُق َوٱۡل

َ
ۡمـُرۗ َتَبـاَرَك أ

َ
َل َلُ ٱۡلَۡلـُق َوٱۡل

َ
أ

ُهۥ َل ُيِـبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن ٥٥٥٥ َوَل  َوَل  ُهۥ َل ُيِـبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن َربَُّكـۡم تَـَضُّٗع وَُخۡفَيـًةۚ إِنَـّ َربَُّكـۡم تَـَضُّٗع وَُخۡفَيـًةۚ إِنَـّ
ۡرِض َبۡعـَد إِۡصَلِٰحَهـا َوٱۡدُعـوهُ َخۡوٗفا َوَطَمًعاۚ 

َ
ۡرِض َبۡعـَد إِۡصَلِٰحَهـا َوٱۡدُعـوهُ َخۡوٗفا َوَطَمًعاۚ ُتۡفِسـُدواْ ِف ٱۡل
َ
ُتۡفِسـُدواْ ِف ٱۡل

ِي يُرِۡسُل  ِي يُرِۡسُل  وَُهَو ٱلَّ ِ قَرِيٞب ّمَِن ٱلُۡمۡحِسـنَِن  قَرِيٞب ّمَِن ٱلُۡمۡحِسـنَِن ٥٦٥٦ وَُهَو ٱلَّ ِٱللَّ إِنَّ رَۡحََت إِنَّ رَۡحََت ٱللَّ
قَلَّۡت َسَحاٗبا ثَِقاٗل 

َ
ٰٓ إَِذآ أ ۢا َبۡنَ يََدۡي رَۡحَتِهۦِۖ َحيَّ قَلَّۡت َسَحاٗبا ثَِقاٗل ٱلّرَِيَٰح بُۡرَ
َ
ٰٓ إَِذآ أ ۢا َبۡنَ يََدۡي رَۡحَتِهۦِۖ َحيَّ ٱلّرَِيَٰح بُۡرَ

 ِ
ۡخرَۡجَنـا بِهِۦ ِمن ُكّ

َ
نَزۡلَـا بِهِ ٱلَۡمآَء فَأ

َ
ّيِٖت فَأ ِ ُسـۡقَنُٰه ِلَدَلٖ مَّ

ۡخرَۡجَنـا بِهِۦ ِمن ُكّ
َ
نَزۡلَـا بِهِ ٱلَۡمآَء فَأ

َ
ّيِٖت فَأ ُسـۡقَنُٰه ِلَدَلٖ مَّ

ـُروَن ٥٧٥٧   ـُروَن ٱثلََّمـَرِٰتۚ َكَذٰلِـَك ُنۡـرُِج ٱلَۡمـۡوَتٰ لََعلَُّكـۡم تََذكَّ ٱثلََّمـَرِٰتۚ َكَذٰلِـَك ُنۡـرُِج ٱلَۡمـۡوَتٰ لََعلَُّكـۡم تََذكَّ

نسیان اهَّلل تعایل نسیان اهَّلل تعایل 5353

یقول القرآن هنا: أّن نسیان اهلل بسبب نسیان النفس، حبیث 
یفقيد ذاتيه احلقیقیية و مين سيوء آثيار عيدم معرفية النفيس أنيه 
ال یتيزود مين اخلیيرات و احلسينات لنفسيه بيل جييذب البيؤس 
والفقر واملصائب هلا، کمثل: من کان له حرص شدید يف مجع 
امليال واليبيايل مبصيدر االميوال مين اي وجيه کانيت )حالل أو 
حيرام(، ميع انيه اذا احتسيب تليك االموال يراهيا لکثرهتا زائدة 

القیامية  ييوم  ُه: 
ُ
َتأِويل َيأِت  َيوَم 

یتحقيق ميا وعيد اهلل يف القيرآن من 
 
ْ
ا َکاُنوا  َعُنم ّمَ

َّ
ثواب و عقاب. َضل

کانيوا  ميا  ذهيب عهنيم  و  َيفَتُروَن: 
یفترونيه يف الدنیيا من أن أصنامهم 
أیقنيوا  و  ييوم اجليزاء  ستشيفع هليم 
دعواهيم.  يف  کاذبيني  کانيوا  أهنيم 
ٱلَعرِش:   

َ
َعی اسيتویل.  ٱسَتَوٰی: 

التدبيير.  و  املليك  العيرش:  معيىن 
هيي  التغشيیة  اَر:  َ ٱلّنَ  

َ
یل

َّ
ٱل ُيغِش 

التغطیة و السيتر، أی: جيعل اللیل 
غاشيیا للهنيار مغطیيا ليه فیذهيب 
بنوره، و یصیر الکون مظلما بعد أن 
: یطليب 

ً
ُبُه َحِثیثا

ُ
کان مضیئيا. ْطل

اللیل الهنار أو کالمها بطلب اآلخر 
طلبيا سيریعا حی یلحقيه و یدرکه. 
َتَباَرَك: تعظم و ارتفع و تنزه عن کل 
عا: بتذلل و خشيوع.  نقص. َتَضّرُ
ُخفَيًة: إسيرار و اسيتتار. ٱمُلعَتِديَن: 
ال حييب املتجاوزيين حدودهيم يف 
بعيد  ِإْصاِحها:  َبْعَد  يشء.  کل 
خلقهيا  بيأن  إیاهيا،  اهلل  إصيالح 
عیل أحسين نظام. َخوفا: خائفني 
مين عقابيه إیاکيم عيیل خمالفتکيم 
ألواميره. َطَمًعا: طامعيني يف رمحتيه 
و إحسيانه و يف إجابتيه لدعائکيم 
تفضال منه و کرما. ُبشَرا: مبشيرات 
ملنفعية  املسيتتبع  الغیيث  بنيزول 
ت: محلت. َسَحابا: أی 

َّ
َقل

َ
اخللق. أ

غیميا، مسيی بذليك النسيحابه يف 
اهلواء. ِثَقاال: ثقاال من کثرة ما فهيا 

من املاء.
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ملدة مائة وخسني سنة أخری. واحلال انه یعلم مل یعد عیل قید احلیاة سنوات یسیرة؛ اذن 
يزعم أنه یعمل لنفسيه، لکن کل حرصه عیل مجع تلك االموال،  فهذا الرجل نيس نفسيه و
يين و يبيیق هيو الوحیيد احلاميل ِوزر تليك االميوال اليی اتعب  مبجيرد موتيه سيینتقل ایل اآلخر

به من أجلها. نفسه و نی ر
به ألّن االنسيان کلما اشيتّد اتصاله مع اهلل  هيذا؛ ألنيه نيی عالقتيه يف ميا بينيه و مابني ر
َعَدّ 

َ
تعيایل ایضيا باملقابيل اشيتّدت معرفتيه بنفسيه مين انيه کما قال عييل؟ع؟: َرِحَم اهلل ِاْميَرًء ا

ْيَن؛ مث قال؟ع؟: ِان مل َتعلم ِمن أيَن 
َ
ْيَن َو ِایل ا

َ
ْيَن َو یف ا

َ
ِلَنْفِسه َو اْسَتَعَدّ ِلَرْمِسه َو َعِلَم ِمْن ا

جئيَت التعليم ايل أييَن َتذهيب؛ ابن ايب احلدید، شرح هنج البالغه، ج20، ص292 ومين لواميع قوليه؟ع؟: 
هُبا. غرر احلکم: ح6266

ُ
 َنْفَسُه َفال َيْطل

َّ
َتُه َو َقْد اَضل

َّ
ْن ُيْنِشُد ضال َعِجْبُت مِلَ

� ���ْ ���
ْ
�� � فجيزاء اليذي نيی اهلل تعيایل و مل هييئي نفسيه ليدار اآلخيرة، قوليه _ تعيایل _ : >��

�<، معنياه فالیيوم نفعيل هبيم فعيل النيايس باملنيی مين 
��� ْ��ه� ه� ْ�م�

� ��� ���
� �� ����� ��

����� م� ْ��ك� �ه� �� ْ�� ���

عيدم االعتنياء هبيم و ترکهيم يف النيار تيرکا کلیيا بسيبب ترکهم االسيتعداد هلذا الیوم، و بسيبب 
جحودهم آلیاتنا اليت جاءهتم هبا أنبیاؤهم.

فالنسيیان يف حيق اهلل _ تعيایل _ مسيتعمل يف الزميه، مبعيىن أن اهلل ال جيیيب دعاءهيم، 
و ال يرحم ضعفهم و ذهلم، بل یترکهم يف النار کما ترکوا اإلميان و العمل الصالح يف الدنیا.

الروايات

َييْوَم َنْنسياُهْم َکما    
ْ
عين أمیير املؤمنيني عييل بين أيب طاليب؟ع؟، يف قيول اهلل عيز و جيل: َفال

َکاُنوا  ِذيَن 
َّ
ْوِلَياَءُه ال

َ
َکَما ُيِثیُب أ ْم  ْ ُيِثهْبُ

َ
ُه مل ّنَ

َ
ْسَياِن أ َنُسوا ِلقاَء َيْوِمِهْم هذا قال: »َيْعِن ِبالّنِ

َغْيِب«. حبار، ج90، ص99
ْ
يَن ِحنَي آَمُنوا ِبِه َو ِبَرُسوِلِه َو َخاُفوُه ِبال ِکِر ْنَيا ُمِطیِعنَي َذا يِف َداِر الّدُ

 ِميْن    
ُ

يل ْ
َ
 خت

َ
 ِعْنيَدَك َو َعاِفَيِتيِه َفيال

َّ
َوَجيل يو ِميْن ِنْعَميِة اهلِل َعّزَ

ُ
ل ْ
َ
 خت

َ
يُه ال  ِإّنَ

ُ
قيال؟ع؟..: َييا ُکَمْييل

 َتُکوَنّنَ 
َ
 ال

ُ
ِ َحاٍل َيا ُکَمْيل

ّ
 ُکل

َ
ِجیِدِه َو َتْسِبیِحِه َو َتْقِدیِسِه َو ُشْکِرِه َو ِذْکِرِه َعیل ِمیِدِه َو َتْ ْ

َ
حت

ولِئَك ُهُم 
ُ
ِفْسِق أ

ْ
 ال

َ
ْم ِإیل ْنُفَسُهْم َو َنَسهَبُ

َ
ْنساُهْم أ

َ
 َنُسوا اهلَل َفأ

َ
َوَجل  اهلُل َعّزَ

َ
ِذيَن َقال

َّ
ِمَن ال

فاِسُقون.. بشارة املصطىف لشیعة املرتیض، ج2، ص90
ْ
ال

 ِمْن    
ً
ْقَواما

َ
َعَن اهلُل أ

َ
ِمي َو َدَمُه ِمْن َدِمي ل ْ

َ
َمُه ِمْن حل ْ

َ
 َفِإّنَ حل

ً
وا َعِلّيا ِحّبُ

َ
 اهلِل؟ص؟: أ

ُ
 َرُسول

َ
َقال
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ن
لى�
ع�
� ا��

��� �
� ���

� �

ق.. بشارة املصطیف 
َ

لْم ِعْنَد اهَّلِل ِمْن َخلا ُ
َ

لِي َملا ل ُعلوا ِفيلِه َعْهلِدي َو َنُسلوا ِفيلِه َوِصّيَ لِي َضّيَ ّمَ
ُ
أ

لشيعة املرتیض، ج2، ص90

شواهد وقصص

امیراملؤمنني؟ع؟ و سؤال الزنادقة  
ِف 

َ
اِلْخِتا

َ
ُقلْرآِن ِمَن ا

ْ
ل
َ
 َما ِف ا

َ
ْو ال

َ
ُه ل

َ
 ل

َ
؟ع؟ َو َقلال ٍ

ْؤِمِنلَن َعلِيّ ُ لْ
َ
ِميلِر ا

َ
 أ

َ
َناِدَقلِة ِإل لّزَ

َ
َجلاَء َبْعلُض ا

ُت ِف ِديِنُكْم!
ْ
َدَخل

َ
َناُقِض ل لّتَ

َ
َو ا

ُه؟ع؟ َو َما ُهَو؟
َ
 ل

َ
َفَقال

ا< 
ْوِمِهْم َه�ذَ َ اَء �ي َ ُسوا ِل�ق

َساُهْم َكَما �ذَ �ذْ ْوَم �ذَ �يَ
ْ
ال َ ُه �ذ

ُ
ْول ُهْم َو �قَ ِس�يَ �ذَ َه �ذَ

َ
ُسوا الّل

: >�ذَ
َ

ُه َتَعال
ُ
 َقْول

َ
َقال

ا...< ً ِس�يّ
َك �ذَ ُه _ >َوَما َكا�ذَ َر�بُّ

ُ
َو َقْول

هَّلَل 
َ
ا َيْعِن َنُسلوا ا َ ُهْم< ِإنَّ ِس�يَ �ذَ َه �ذَ للّٰ

َ
ُسوا ا

 _ >�ذَ
َ

لُه َتَعال
ُ
لا َقْول ّمَ

َ
ْؤِمِنلَن؟ع؟: َفأ ُ لْ

َ
ِميلُر ا

َ
لُه أ

َ
 ل

َ
َفَقلال

 َفَصاُروا 
ً
ْم ِمْن َثَواِبِه َشْيئا ُ  لَ

ْ
َعل ْ َيْ ْي لَ

َ
ِخَرِة أ

ْ
ل

َ
ْم ِف ا وا ِبَطاَعِتِه َفَنِسَيُ

ُ
ْ َيْعَمل ْنَيا لَ لّدُ

َ
ِف َداِر ا

اَء  ُسوا ِل�قٰ
ٰساُهْم َكٰما �ذَ �ذْ ْوَم �ذَ �يَ

ْ
ال َ  _ >�ذ

َّ
َكَذِللَك َتْفِسليُر َقْوِللِه َعلّزَ َو َجلل ْيلِر َو  َ لْ

َ
َن ِملَن ا َمْنِسلّيِ

ْنَيلا  لّدُ
َ
ِذيلَن َكاُنلوا ِف َداِر ا

َّ
ل
َ
ْوِلَيلاَءُه َو ا

َ
لْم َكَملا ُيِثيلُب أ ْ ُيِثْبُ لُه لَ ّنَ

َ
ْسلَياِن أ ا< َيْعلِن ِبالّنِ

ْوِمِهْم ٰه�ذٰ َ �ي

َك  لُه >َو ٰما ٰكا�ذَ َر�بُّ
ُ
لا َقْول ّمَ

َ
َغْيلِب َو أ

ْ
يلَن ِحلَن آَمُنلوا ِبلِه َو ِبَرُسلوِلِه َو َخاُفلوُه ِبال ِكِر ُمِطيِعلَن َذا

ِفيُظ  َ لْ
َ
 ُهَو ا

ْ
 َبلل

ُ
لِذي َيْنلَی َو الَ َيْغُفل

َّ
ْيلَس ِبال

َ
 ل

ً
 َكِبيلرا

ً
لّوا

ُ
 ُعل

َ
لَك َتَبلاَرَك َو َتَعلال ّبَ ا< َفلِإّنَ َر ً ِس�يّ

�ذَ

ج1، ص 240 َعِلمُي... االحتجاج، 
ْ
ل
َ
ا

التغافل من ُسّوِ أخالق االمام؟ع؟  
ذات يوم مر امير املومنن؟ع؟ من أزقة الكوفة اذ هبا بعض الوارج يشتمونه و يسبونه
لكن االمام نساهم و تغافل عهنم و قال اهنم يقصدون غيري و متثل هبذا البيت:

يسّبین اللئمي  عللی  أمللّر  لقد  يعنينو  ال  قلللللت  مّثلللة  مفللضلليللت 
يخ،  لق القلرآن حيلث يتفاعلل مع الفسلاق و الفجلار بالنسليان. قصص من التأر

ُ
و هلذا هلو ُخل

ص99
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ِي َخُبَث َل  ّيُِب َيۡـُرُج َنَباتُُهۥ بِإِۡذِن َرّبِـهۦِۖ َوٱلَّ ِي َخُبَث َل َوٱۡلَـَدُ ٱلطَّ ّيُِب َيۡـُرُج َنَباتُُهۥ بِإِۡذِن َرّبِـهۦِۖ َوٱلَّ َوٱۡلَـَدُ ٱلطَّ
َيُۡرُج إِلَّ نَِكٗداۚ َكَذٰلَِك نَُصُِّف ٱٓأۡلَيِٰت لَِقۡوٖم يَۡشُكُروَن َيُۡرُج إِلَّ نَِكٗداۚ َكَذٰلَِك نَُصُِّف ٱٓأۡلَيِٰت لَِقۡوٖم يَۡشُكُروَن ٥٨٥٨  
َ َما لَُكم  َما لَُكم  َٱللَّ رَۡسۡلَنا نُوًحا إَِلٰ قَۡوِمهِۦ َفَقاَل َيَٰقوِۡم ٱۡعُبُدواْ ٱللَّ

َ
رَۡسۡلَنا نُوًحا إَِلٰ قَۡوِمهِۦ َفَقاَل َيَٰقوِۡم ٱۡعُبُدواْ لََقۡد أ
َ
لََقۡد أ

َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيٖم ٥٩٥٩  
َ
ٓ أ ۥٓ إِّنِ َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيٖم ّمِـۡن إَِلٍٰه َغۡيُهُ
َ
ٓ أ ۥٓ إِّنِ ّمِـۡن إَِلٍٰه َغۡيُهُ

بنِٖي ٦٠٦٠ قَاَل  قَاَل  ىَٰك ِف َضَلٰـٖل مُّ ا لََنَ بنِٖي قَـاَل ٱلَۡمَلُ ِمـن قَۡوِمهِۦٓ إِنَـّ ىَٰك ِف َضَلٰـٖل مُّ ا لََنَ قَـاَل ٱلَۡمَلُ ِمـن قَۡوِمهِۦٓ إِنَـّ
َيَٰقوِۡم لَۡيَس ِب َضَلٰلَةٞ َوَلِٰكّنِ رَُسـوٞل ّمِن رَّّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي َيَٰقوِۡم لَۡيَس ِب َضَلٰلَةٞ َوَلِٰكّنِ رَُسـوٞل ّمِن رَّّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ٦١٦١  
ِ َما  َما  ِٱللَّ ۡعلَـُم ِمَن ٱللَّ

َ
نَصُح لَُكۡم َوأ

َ
بَّلُِغُكـۡم رَِسٰـَلِٰت َرّبِ َوأ

ُ
ۡعلَـُم ِمَن أ

َ
نَصُح لَُكۡم َوأ

َ
بَّلُِغُكـۡم رَِسٰـَلِٰت َرّبِ َوأ

ُ
أ

ّبُِكۡم  ن َجآَءُكۡم ذِۡكـٞر ّمِن رَّ
َ
وََعِجۡبُتـۡم أ

َ
ّبُِكۡم  أ ن َجآَءُكۡم ذِۡكـٞر ّمِن رَّ

َ
وََعِجۡبُتـۡم أ

َ
َل َتۡعلَُمـوَن َل َتۡعلَُمـوَن ٦٢٦٢ أ

ٰ رَُجٖل ّمِنُكـۡم ِلُنِذَرُكۡم َوِلَتَُّقواْ َولََعلَُّكۡم تُرَۡحُوَن ٦٣٦٣   ٰ رَُجٖل ّمِنُكـۡم ِلُنِذَرُكۡم َوِلَتَُّقواْ َولََعلَُّكۡم تُرَۡحُوَن َعَ َعَ
ِيَن  ۡغَرۡقَنا ٱلَّ

َ
ِيَن َمَعُهۥ ِف ٱۡلُفۡلـِك َوأ جنَۡيَنٰـُه َوٱلَّ

َ
بُـوهُ فَأ ِيَن فََكذَّ ۡغَرۡقَنا ٱلَّ

َ
ِيَن َمَعُهۥ ِف ٱۡلُفۡلـِك َوأ جنَۡيَنٰـُه َوٱلَّ

َ
بُـوهُ فَأ فََكذَّ

بُـواْ بِـَٔـاَيٰتَِناۚٓ إِنَُّهـۡم َكنُـواْ قَۡوًمـا َعِمـنَي ٦٤٦٤ ۞ِإَوَلٰ َعٍد  ۞ِإَوَلٰ َعٍد  بُـواْ بِـَٔـاَيٰتَِناۚٓ إِنَُّهـۡم َكنُـواْ قَۡوًمـا َعِمـنَي َكذَّ َكذَّ
َ َما لَُكم ّمِـۡن إَِلٍٰه  َما لَُكم ّمِـۡن إَِلٍٰه  َٱللَّ َخاُهـۡم ُهـوٗداۚ قَاَل َيَٰقـوِۡم ٱۡعُبـُدواْ ٱللَّ

َ
َخاُهـۡم ُهـوٗداۚ قَاَل َيَٰقـوِۡم ٱۡعُبـُدواْ أ
َ
أ

ِيَن َكَفُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦٓ  ِيَن َكَفُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦٓ  قَاَل ٱلَۡمَلُ ٱلَّ فََل َتتَُّقوَن ٦٥٦٥ قَاَل ٱلَۡمَلُ ٱلَّ
َ
ۥٓۚ أ فََل َتتَُّقوَن َغۡيُهُ
َ
ۥٓۚ أ َغۡيُهُ

ىَٰك ِف َسـَفاَهةٖ ِإَونَّا َلَُظنَُّك ِمـَن ٱۡلَكِٰذبنَِي ٦٦٦٦ قَاَل  قَاَل  ا لََنَ ىَٰك ِف َسـَفاَهةٖ ِإَونَّا َلَُظنَُّك ِمـَن ٱۡلَكِٰذبنَِي إِنَـّ ا لََنَ إِنَـّ
َيَٰقوِۡم لَۡيَس ِب َسَفاَهةٞ َوَلِٰكّنِ رَُسوٞل ّمِن رَّّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي َيَٰقوِۡم لَۡيَس ِب َسَفاَهةٞ َوَلِٰكّنِ رَُسوٞل ّمِن رَّّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ٦٧٦٧  

األرض الطیبة األرض الطیبة 5858

إن اآلیية تشيیر إیل مسيألة مهّمية وهيي إّنيه ال بيد مين أن تکون األرض صاحلية وقابلة للخیر 
حبسب خصائصها الذاتیة اليت تنفتح عیل الرمحة اإلهلیة، فإذا کانت األرض سبخة ماحلة، 
یدها املطر إال ملوحة من دون أیة فائدة، و إذا کان للمطر دور يف بعض اإلنتاج، فلن  فال يز

یکون إال شوکا و حنظال ال غناء فیه و ال لّذة.
، یسيتقبل الکلمية الطّيبية، و  فهکيذا اإلنسيان الطّييب يف عقليه و قلبيه و قابلیتيه للخیير
املوعظية احلسينة، و األسيلوب احلکيمي، بالعقيل املفتيوح اليذي ینتيج عقيال جدیيدا، بينميا 

السيبخة.  الردیئية  األرض  َخُبَث: 

الفائيدة.  عيدمی  قلیيال  َنِکدا: 

ِت: نرددهيا و نکّررهيا.  َيٰ
ٓ
ُف ٱأل ُنَصّرِ

عميي  َعِمَي:  األشيراف.   :
ُ َ
ٱمَلأل

َعاٍد:  مسيتبصرين.  غیير  القليوب 

قبیلة عاد. َسَفاَهة: خفیف العقل.
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ينطلـق اإلنسـان اخلبيـث الـذي عّشـش الباطـل يف فكـره، و حتـرك الشـر يف قلبـه، و زحفـت 
مية و بغضا و عدوانا. مية إیل حياته، ليزداد بالكلمات الطّيبة شرا و جر اجلر

يف فضل مدينة جنف األشرف  
بعـن ألف درهم وقال: حيشـر من ظهرها  إشـتری أميراملؤمنـن؟ع؟ مـا بـن النجـف واحليـرة بأر

 يدخلون اجلّنة بغير حساب، فاشهتيت أن حيشروا يف ملكي
ً
سبعون ألفا

قـال أميراملؤمنـن؟ع؟: أّول بقعـة ُعِبـَد اهَّلل علهيـا ظهـر الكوفـة، مّلـا أمـر اهَّلل املالئكـة أن 
يسجدوا آلدم، سجدوا عیل ظهر الكوفة.

وقال رسول اهَّلل؟ص؟ لعيّل؟ع؟: إّن اهَّلل عرض موّدتنا أهل البيت عیل الّسماوات واألرض، 
فأّول من أجاب مهنا الّسماء الّسابعة... مّث أرض كوفان، فشّرفها بقبرك يا عيل.

وقـال أميراملؤمنـن؟ع؟: مـا مـن مؤمـن ميـوت يف بقعـة مـن بقـاع األرض، االّ قيـل لروحـه: 
ج100، ص231 إّنا لبقعة من جّنة عدن. حبار،  إحلیق بوادي الّسالم، و

يف فضل مدينة قم املقدسة  
إیل  خرجـت السـيدة فاطمـة املعصومـة؟اهس؟ مـن املدينـة يصطحهبـا يف هـذه اهلجـرة إیل اهَّلل و
بعة من إخوهتا، ومجع من أبناهئم وعدد من األحباء واخلدم، واقتربت هذه القافلة  رسوله أر
ية ويّل زمانا اإلمام الرضا؟ع؟ من مدينة )ساوة( وكان أهلها من احلاقدين عیل  املشتاقة لرؤ
أهـل البيـت ومـن املتعصبـن للحكومـة آنـذاك، ففوجئـت هبجـوم مباغـت مـن قبـل أعـداء 
أهل البيت اللذين أعّدوهم هلذا الغرض وعیل أثر هذه املنازعات غير املتعادلة، ُقتل مجيع 
 عیل 

ً
يرة وقيل: أيضا كثـر رجـال القافلة الفاطمّية، ونتيجة هلذا الكارثة املر خـوة الرضـا؟ع؟ وأ

ُ
أ

 ومل تسـتطع أن تواصل السـفر إیل 
ً
 شـديدا

ً
أثر السـّم الذي دّس إلهيا. مرضت السـيدة مرضا

يبـة مـن مدينـة قـم، وقـد أخبرهـا مـن قبـل أبوهـا وأخوهـا بـأن قـم مركـز  مـرو، وعلمـت أنـا قر
ين فصّمت الذهاب إلهيـا، فغّيرت القافلة املفجوعة  كـز شـيعة أجدادهـا الطاهر هـام مـن مرا
ين من ربيع األول عام )201( ه ق دخلت مدينة  مسيرها إیل قم، ويف اليوم الثالث والعشر

قم املقدسة.
كان خلبر دخول بنت النيب املصطیف إیل املدينة وقع عظمي وأثر خاص يف نفوس أهلها، 
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فعيّم الفيرح والسيرور مجیيع أرجياء البليد، وخيرج النياس عين بکيرة أبهييم السيتقبال السيیدة 
وموکهبا اجللیل، یتقّدمهم املحدث الکبیر مویس بن خزرج األشعري، وکان من أعیان البلد 
ومين کبيار العلمياء واملحدثيني مفسيك بزميام ناقهتا، والتف الناس حوهليا، کما یلتف الفراش 

حول الشمعة املضیئة.
 علیيه، فلّبيت طلبيه ونزليت يف 

ً
ويف قيم طليب ميویس األشيعري أن تنيزل السيیدة ضیفيا

حجيرة عيرف بعيد فوهتيا بيي )بيت النور( وال يزال مزار متبرك یقصده الزّوار والعشياق، یتبرکون 
بأنفاسها القدسیة.

، تکابيد املرض، حی ارحتلت 
ً
وبقیيت السيیدة املعصومية؟اهس؟ يف تليك احلجيرة )17( يوما

هبيا يف آخير حميل عبادهتيا، وشيیع جثماهنيا الطاهر بعّز واحتيرام إیل مثواها األخیر  إیل جيوار ر
، ويف القرن الثالث  ه باحلصیير

ّ
الواقيع يف روضية )بابيالن( وبيىن ميویس بن خيزرج قبرها وأضل

ینب بنت اإلمام اجلواد عیل قبرها قّبة، ودفنت معها، کما دفن معها خسة  اهلجري بنت ز
إثنان من أحفاد األمئة األطهار: کما هو مذکور يف الکتب املفصلة. من بنات الرسالة و

ق احلیاة   السیدة املعصومة تفار
، مفا لبثت إال هذه األیام القلیلة وتوفیت، 

ً
بقیت؟اهس؟ يف دار مویس األشعري سبعة عشر يوما

وال يبعد أن یکون سبب وفاهتا أهنا قد دس السم إلهيا يف ساوة.
وأمير ميویس بين خزرج بتغسيیلها وتکفیهنا، ومحلوهيا إیل مقبرة »بابالن« ووضعوها عیل 

سرداب حفر هلا، فاختلفوا يف من ینزهلا إیل السرداب،
کبني  مث اتفقيوا عيیل خيادم هليم صاليح کبیر السين یقيال له »قادر« فلّما بعثيوا إلیه رأوا را
بيا من اجلنازة نزال السيرداب وأنيزال اجلنازة،  مقبليني مين جانيب الرملية وعلهيميا لثيام، فلميا قر

ودفناها فیه، مث خرجا ومل یکلما أحدا، ورکبا وذهبا ومل یدر أحٌد َمن مها.
ْؤِمِنـَي  ُ ِمیـِر املْ

َ
ِديَنـُة َو أِل َ  َو ُهـَو املْ

ً
ـُة َو ِلَرُسـوِلِه َحَرمـا

َّ
 َو ُهـَو َمک

ً
ِ َحَرمـا

ياِدِق؟ع؟: ِإّنَ هَّلِلَّ َعيِن الّصَ
ی َفاِطَمَة َمْن َزاَرَها  ِدي ُتَسّمَ

ْ
ٌة ِمْن ُول

َ
 َو ُهَو ُقّمُ َو َسُتْدَفُن ِفیِه اْمَرأ

ً
َنا َحَرما

َ
وَفُة َو ل

ُ
ک

ْ
 َو ُهَو ال

ً
َحَرما

ُة. البحار: 213/60 ّنَ َ ُه اجلْ
َ
َوَجَبْت ل

ا َو َنَواِحَیا  ْیَ
َ
ْم ِبُقّمَ َو َحَوال

ُ
ْيک

َ
ِفَتُ َفَعل

ْ
َداَن ال

ْ
ُبل

ْ
ِت ال ا َعّمَ : ِإذَ

َ
َضا؟ع؟ َقال ِ ْبِن ُمویَس الّرِ

َعيِلّ
ا. حبار األنوار، ج57، ص219 َء َمْرُفوٌع َعْنَ

َ
َبا

ْ
َفِإّنَ ال
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ُه 
َ
 ل

َ
ُبْقَعِة َفَقال

ْ
ِذِه ال  ِبَ

ً
ی ِإْبِليَس َباِركا

َ
ْسِرَي ِبِه َرأ

ُ
ا أ َّ  اهَّلِل؟ص؟ لَ

َ
ّنَ َرُسول

َ
يَعِة أ َو ِف ِرَواَياِت الّشِ

ِلَك. حبار األنوار، ج57، ص219
َ

َيْت ِبذ ُعوُن َفُسّمِ
ْ
ُقْم َيا َمل

يُن. حبار األنوار، ج57، ص219 َضاَع الّدِ
َ
وَن ل ّيُ ُقّمِ

ْ
 ال

َ
ْو ل

َ
ِة؟ع؟: ل ِئَّ

َ ْ
َو ُرِوَي َعِن األ

َمـا 
َ
ـُن مهنـم... أ ْ َ

ـا َو ن َهـا ِمّنَ
ُ
ْهل

َ
َسـٌة َو أ

َ
َبـُة ُقـّمَ ُمَقّد : ُتْر

َ
ـاِدِق؟ع؟ َقـال ِب َعْبـِد اهَّلِل الّصَ

َ
َعـْن أ

ِ ِفْتَنٍة 
ّ

ُكل ُهّمَ اْعِصْمُهْم ِمْن 
َّ
 الل

َ
ـَماِء َو َقال َسـُه ِإَل الّسَ

ْ
َّ َرَفَع َرأ ُ

َنا ث َنا َو ُدَعاُة َحّقِ ْنَصاُر َقاِئِ
َ
ْم أ ُ ِإّنَ

ٍة. حبار األنوار، ج57، ص219
َ

ك
َ
ِ َهل

ّ
ُكل ِهْم ِمْن  ِ

ّ َ
َو ن

ـَن.  َفاِطِمّيِ
ْ
ل

َ
ا َوی 

ْ
َمـأ ـُه 

َ
َفِإّن ِبُقـّمَ  ـْم 

ُ
ْيك

َ
َفَعل َعَنـاٌء  َو  ـٌة  َبِلّيَ ـْم 

ُ
َصاَبْتك

َ
أ ا 

َ
ِإذ  :

َ
َقـال ـاِدِق؟ع؟  لّصَ

َ
ا

حبار األنوار، ج57، ص220

هَّلُل 
َ
ُت ا

ْ
؟ ُقل َي ُقـّمَ  َتْدِري ِلَ ُسِّ

َ
 ِلـي أ

َ
: َقـال

َ
هَّلِل؟ع؟ َقـال

َ
ِب َعْبـِد ا

َ
َبْصـِرّيِ َعـْن أ

ْ
ل
َ
ـاَن ا

َ
َعـْن َعّف

هَّلِل 
َ
َواُت ا

َ
ٍد َصل ّمَ َتِمُعوَن َمَع َقاِئِ آِل ُمَ ُه َيْ

َ
ْهل

َ
ّنَ أ

َ
َي ُقّمَ أِل ا ُسِّ َ : ِإنَّ

َ
ُم َقال

َ
ْعل

َ
ْنَت أ

َ
ُه َو أ

ُ
َو َرُسـول

ْيِه َو َيْنُصُروَنُه. حبار األنوار، ج57، ص220
َ
ْيِه َو َيُقوُموَن َمَعُه َو َيْسَتِقيُموَن َعل

َ
َعل

ْهِل ُقّمَ َو ُهْم ِخَياُر ِشيَعِتَنا 
َ
ا ِل ْبَواٍب َو َواِحٌد ِمهْنَ

َ
اِنَيَة أ َ َ

ِة ث َجّنَ
ْ
 اإلمام الكاظم؟ع؟: ِإّنَ ِلل

َ
َقال

ْم. حبار األنوار، ج57، ص220 هَّلُل َتَعاَل َوَلَيَتَنا ِف ِطيَنِتِ
َ
َر ا َّ ِد خَ

َ
ِبال

ْ
ل

َ
ِمْن َبْنِ َساِئِر ا

ُم  ْيِ
َ
هَّلُل َعل

َ
 ا

ُ
َغْيَث َو ُيْنِزل

ْ
ل

َ
َدُهُم ا

َ
هَّلُل ِبال

َ
ْهِل ُقّمَ َيْسِق ا

َ
 أ

َ
هَّلِل َعل

َ
ُم ا

َ
 َسال

َ
قال الصادق؟ع؟: َفَقال

ُفَقَهـاُء 
ْ
ل

َ
 ُرُكـوٍع َو ُسـُجوٍد َو ِقَيـاٍم َو ُقُعـوٍد ُهـُم ا

ُ
ْهـل

َ
ْم َحَسـٰناٍت ُهـْم أ ٰئاِتِ هَّلُل َسـّيِ

َ
 ا

ُ
ل َبـَرَكاِت َو ُيَبـّدِ

ْ
ل

َ
ا

ِعَباَدِة. حبار األنوار، ج57، ص220
ْ
ل

َ
َواَيِة َو ُحْسِن ا لّرِ

َ
َراَيِة َو ا لّدِ

َ
 ا

ُ
ْهل

َ
ُفَهَماُء ُهْم أ

ْ
ل

َ
َماُء ا

َ
ُعل

ْ
ل

َ
ا

؟ع؟  َسْنَ ُ ُت ُزْرُت الْ
ْ
ْيَن ُكْنَت َفُقل

َ
 أ

َ
ْيِه َفَقال

َ
ُت َعل

ْ
: َدَخل

َ
؟ع؟ َقال َعْسَكِرّيِ

ْ
َسِن ال َ ِب الْ

َ
َعْن أ

َواُت اهَّلِل 
َ
ٍ َصل

َسـْنَ ْبَن َعـِيّ ُ َكَمْن َزاَر الْ ْنَت 
ُ

ك
َ
َعِظـِم ِعْنَدُكْم ل

ْ
ـَك ُزْرَت َقْبـَر َعْبـِد ال

َ
ّن

َ
ـْو أ

َ
َمـا ل

َ
 أ

َ
َقـال

َما. حبار األنوار، ج99، ص268 ْيِ
َ
َعل

شواهد وقصص

وصية الدفن بالنجف  
روي عـن أميراملؤمنـن؟ع؟ أنـه إذا كان أراد اخللـوة بنفسـه، أیت إیل طـرف الغـرّي، فبينمـا هـو 
 عیل ناقة وقّدامه 

ً
كبا ّية را إذا برجل قد أقبل من البر ذات يوم هناك مشرف عیل الّنجف، و

م عليه.
ّ
؟ع؟ قصده، حّت وصل إليه وسل

ً
جنازة، فحن رأی علّيا
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فرّد عيّل؟ع؟ وقال: من أين؟ قال: من الیمن.
ييت معك؟ قال: جنيازة أيب، أتیت ألدفهنا يف هذه األرض. فقال 

ّ
قيال: وميا هيذه اجلنيازة ال

له عيّل؟ع؟: مِلَ الدفنته يف أرضکم؟ 
 . قال: أویص إيّل بذلك وقال: إّنه یدفن هناك رجل یدخل يف شفاعته مثل ربيعة ومضر

فقال له عيّل؟ع؟: أتعرف ذلك الّرجل؟ 
قيال: ال. فقيال؟ع؟: أنيا واهلل ذليك الّرجيل، أنيا واهلل ذليك الّرجيل، قيم فأدفين أبياك. فقيام 

فدفن أباه. البحار 82: 68

کرامات أرض النجف   من 
يني  حکی الشیخ املفید؟ق؟: قال خرج هارون يوما من الکوفة للصید، فصار إیل ناحیة الغر

، فأمر بإرسال الصقور والکالب املعلمة علهيا.
ً
یة فرآی هنالك ظباءا والثو

کمية )تل(، فتراجعت الصقيور والکالب عهنا.  فجاولهتيا سياعة، مث جليأت الظبياء إیل أ
فتعجب هارون من ذلك!!

، فرجعيت الظبياء إیل 
ً
کمية فعقهبيا الطیيور واليکالب ثانیيا مث إن الظبياء هبطيت مين األ

کمة، فتراجعت الصقور والکالب عهنا مرة ثانیة، مث فعلت ذلك مرة أخری. األ
کبرها سنا، فأويت بشیخ من بن أسد،  فقال هارون لغلمانه: ارکضوا إیل الکوفة فأتوا بأ

کمة؟ فقال هارون له: أخبرين ما هذه األ
فقال: وهل أنا آمن إذا أجبت السؤال؟ 

فقال هارون: عاهدت اهلل عیل أن ال أؤذیك.
کمية قبير عييل بين أيب  إّن هيذه األ کانيوا یقوليون:  آبائيه أهنيم  فقيال: حدثين أيب عين 

طالب؟ع؟ جعله اهلل حرما آمنا یأمن من جلأ إلیه. من الحيضره الفقیه، ج2، ص586

مية أهل البیت«   السید املرعش ،«علیک بکر
قّصية منقولية عين السيّيد حمميود املرعيّی واليد السيّيد شيهاب الّديين املرعيّی قيّدس 
یيد معرفة قبر الصّدیقية الزهراء ؟اهع؟ , وقد  سيّرمها، ورد فهييا هيذا اللقيب وحاصلهيا: أّنيه کان ير
، حّی أّنه دأب عیل ذلک أربعني لیلة من لیایل 

ً
توّسل إیل اهلل تعایل من أجل ذلک کثیرا
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 أسـبوع یف مسـجد السـهلة بالکوفـة، ویف اللیلـة األخیـرة حظی بشـرف لقاء 
ّ

بعـاء مـن کل األر
میة أهل البیت«، فظّن السّید حممود  اإلمام املعصوم ؟ع؟ ، فقال له اإلمام ؟ع؟ : »علیک بکر
میـة أهـل البیـت ؟اهع؟ هـی الصّدیقـة الزهـراء ؟اهع؟ ، فقـال لإلمـام ؟ع؟ :  املرعـّی أّن املـراد بکر
یارهتا، فقال ؟ع؟ :  ا توّسـلت هلذا الغرض، ألعلم مبوضع قبرها، وأتشـّرف بز

ّ
جعلت فداک إن

میة أهل البیت قبر السّیدة فاطمة املعصومة ؟اهع؟ یف قّم...«. »مرادی من کر
یارة  وعىل أثر ذلک عزم السّید حممود املرعيش عىل السفر من النجف األشرف إىل قّم لز

ع(، 112 میة أهل البیت ؟اهع؟. فاطمه بنت االمام مویس الکاظم ) کر

امتام احلجة مبدينة قم املقدسة  
روي بأسـانید عـن الّصـادق؟ع؟ أّنـه ذکـر الکوفـة و قـال: سـتخلو الکوفـة مـن املؤمنـن و یـأزر 
)ینـزع( عهنـا العلـم کمـا تـأزر احلّیـة يف جحرهـا، مّث یظهـر العلـم ببلـدة یقـال هلـا )قـم(، تصیـر 
معدنـا للعلـم و الفضـل حـّی ال يبـی يف األرض مسـتضعف يف الديـن حـی املخـّدرات يف 
احلجـال و ذلـك عنـد قـرب ظهـور قامئنـا، فیجعـل اهّلل قـم و أهله قامئن مقـام احلّجة، و لو ال 
ذلك لساخت األرض بأهلها و مل يبق يف األرض حّجة، فیفیض العلم منه اىل سائر البالد 
يف املشرق و املغرب، فیمّت حّجة اهّلل عىل اخللق حّی ال يبی أحد عىل األرض مل يبلغ الیه 
الدين و العلم، مّث یظهر القامئ؟ع؟ و یسـیر سـببا لنقمة اهّلل و سـخطه عىل العباد، ألّن اهّلل ال 

ینتقم من العباد اال بعد انکارهم حجته. کشف األسرار یف شرح اإلستبصار، ج2، ص13

ينب الكبری   وجه الشبه بيهنا وبني ز
ینيب والفاطمي؟امهس؟، نشیر إىل بعضها: هناك وجوه عدیدة للشبه الز

 عىل اآلخر بااللتزام، فکالمها: بنت 
ّ

1. النسب: فکل ما دل عىل أحدمها باملطابقة یدل
یـارة السـیدة املعصومـة »السـالم علیك یا  اإلمـام، أخـت اإلمـام، عّمـة اإلمـام، کمـا ورد يف ز

بنت ويل اهّلل، السالم علیك یا اخت ويل اهّلل، السالم علیك یا عّمة ويّل اهّلل...«
باالمـام  اشـهرت  الکبـری  ینـب  فز هيمـا،  أخو وحـّب  مـودة  يف  بفناهئمـا  إشـهرتا   .2
احلسـن؟ع؟ وفاطمـة املعصومـة باالمـام الرضـا؟ع؟ وهذا مـن الفناء يف الوالیـة العظمی، واليت 

جتمع بن التوحید والنبوة واإلمامة.
ين والعباسین. : فکل مهنما جاهدت طاغوت زماهنما من االمو 3. اجلهاد والصبر
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مة وفامهة غیر مفّهمة.
ّ
4. العلم والفهم: فکالمها حبمد اهلل عاملة غیر معل

ینب تفسیر القرآن الکرمی، وتفسیر احلروف املقطعة يف سورة  م بنته ز
ّ
5. أمیراملؤمنني یعل

مرمی، واإلمام الکاظم؟ع؟ یقول: يف علم بنته أهنا حمكت حبکم اهلل.
، وفاطمية 

ّ
کربيالء املعيیل إیل  ینيب الکبيری هاجيرت مين املدینية املنيورة  6. اهلجيرة: ز

الصغری هاجرت من املدینة املنورة إیل قم املقدسة.
کهما يف األلقاب وکوهنما معصومتان بعصمة أفعالّية. 7. اشترا

ینيب واإلميام احلسيني فاطمية الزهيراء  8. وحيدة األب واالم بيني األخ واألخيت: فياّم ز
ّم املعصومية واإلميام الرضيا جنمية خاتيون وأبومهيا اإلميام 

ُ
وأبومهيا أمیراملؤمنيني عييل؟ع؟: وا
الکاظم علهيم السالم امجعني.

ینب يف کربالء وشهادة أخوة فاطمة يف سامرة. خوة ز
ُ
9. الشهادة: شهادة أ

ینب يف الشام واملعصومة بقم. : قبرمها مزار العشاق واملؤمنني واملؤمنات ز 10. القبر
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ِمـٌن ٦٨٦٨  
َ
نَـا۠ لَُكـۡم نَاِصـٌح أ

َ
بَّلُِغُكـۡم رَِسٰـَلِٰت َرّبِ َوأ

ُ
ِمـٌن أ

َ
نَـا۠ لَُكـۡم نَاِصـٌح أ

َ
بَّلُِغُكـۡم رَِسٰـَلِٰت َرّبِ َوأ

ُ
أ

ٰ رَُجـٖل  ّبُِكـۡم َعَ ن َجآَءُكـۡم ذِۡكـٞر ّمِـن رَّ
َ
وََعِجۡبُتـۡم أ

َ
ٰ رَُجـٖل أ ّبُِكـۡم َعَ ن َجآَءُكـۡم ذِۡكـٞر ّمِـن رَّ

َ
وََعِجۡبُتـۡم أ

َ
أ

ّمِنُكـۡم ِلُنِذَرُكـۡمۚ َوٱۡذُكـُرٓواْ إِۡذ َجَعلَُكـۡم ُخلََفـآَء ِمـۢن ّمِنُكـۡم ِلُنِذَرُكـۡمۚ َوٱۡذُكـُرٓواْ إِۡذ َجَعلَُكـۡم ُخلََفـآَء ِمـۢن 
َطـٗةۖ فَٱۡذُكُرٓواْ  َطـٗةۖ فَٱۡذُكُرٓواْ َبۡعـِد قَـۡوِم نُـوٖح َوَزاَدُكـۡم ِف ٱۡلَۡلـِق بَۜصۡ َبۡعـِد قَـۡوِم نُـوٖح َوَزاَدُكـۡم ِف ٱۡلَۡلـِق بَۜصۡ
ِجۡئتََنـا ِلَۡعُبـَد 

َ
ِجۡئتََنـا ِلَۡعُبـَد  قَالُـٓواْ أ
َ
ِ لََعلَُّكـۡم ُتۡفلُِحـوَن  لََعلَُّكـۡم ُتۡفلُِحـوَن ٦٩٦٩ قَالُـٓواْ أ ِٱللَّ َءاَلَٓء َءاَلَٓء ٱللَّ

تَِنـا بَِما تَعُِدنَآ 
ۡ
تَِنـا بَِما تَعُِدنَآ  وَۡحـَدهُۥ َونََذَر َمـا َكَن َيۡعُبُد َءابَآُؤنَا فَأ
ۡ
َ وَۡحـَدهُۥ َونََذَر َمـا َكَن َيۡعُبُد َءابَآُؤنَا فَأ َٱللَّ ٱللَّ

ِٰدقِـَن ٧٠٧٠ قَاَل قَۡد َوَقـَع َعلَۡيُكم ّمِن  قَاَل قَۡد َوَقـَع َعلَۡيُكم ّمِن  ِٰدقِـَن إِن ُكنـَت ِمَن ٱلصَّ إِن ُكنـَت ِمَن ٱلصَّ
ۡيُتُموَهآ  ۡسـَمآءٖ َسمَّ

َ
تَُجِٰدلُونَِي ِفٓ أ

َ
ّبُِكۡم رِۡجٞس وََغَضٌبۖ أ ۡيُتُموَهآ رَّ ۡسـَمآءٖ َسمَّ

َ
تَُجِٰدلُونَِي ِفٓ أ

َ
ّبُِكۡم رِۡجٞس وََغَضٌبۖ أ رَّ

ُ بَِها ِمن ُسـۡلَطٰٖنۚ فَٱنَتِظُرٓواْ  بَِها ِمن ُسـۡلَطٰٖنۚ فَٱنَتِظُرٓواْ  ُٱللَّ َل ٱللَّ ا نَـزَّ نُتـۡم َوَءابَآؤُُكـم مَّ
َ
َل أ ا نَـزَّ نُتـۡم َوَءابَآؤُُكـم مَّ
َ
أ

ِيَن َمَعُهۥ  جنَۡيَنٰـُه َوٱلَّ
َ
ِيَن َمَعُهۥ  فَأ جنَۡيَنٰـُه َوٱلَّ
َ
إِّنِ َمَعُكـم ّمِـَن ٱلُۡمنَتِظرِيـَن إِّنِ َمَعُكـم ّمِـَن ٱلُۡمنَتِظرِيـَن ٧١٧١ فَأ

بُواْ بِـَٔـاَيٰتَِناۖ َوَما َكنُواْ  ِيَن َكذَّ بُواْ بِـَٔـاَيٰتَِناۖ َوَما َكنُواْ بِرَۡحَـةٖ ّمِنَّا َوَقَطۡعَنا َدابِـَر ٱلَّ ِيَن َكذَّ بِرَۡحَـةٖ ّمِنَّا َوَقَطۡعَنا َدابِـَر ٱلَّ
َخاُهـۡم َصٰلِٗحاۚ قَاَل َيَٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ 

َ
َخاُهـۡم َصٰلِٗحاۚ قَاَل َيَٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ  ِإَوَلٰ َثُموَد أ
َ
ُمۡؤِمنَِن ُمۡؤِمنَِن ٧٢٧٢ ِإَوَلٰ َثُموَد أ

ۥۖ قَـۡد َجآَءتُۡكـم بَّيَِنةٞ ّمِن  ۥۖ قَـۡد َجآَءتُۡكـم بَّيَِنةٞ ّمِن  َمـا لَُكـم ّمِۡن إَِلٰـٍه َغۡيُهُ َ َمـا لَُكـم ّمِۡن إَِلٰـٍه َغۡيُهُ َٱللَّ ٱللَّ
ُكۡل ِفٓ 

ۡ
ُكۡل ِفٓ  لَُكۡم َءايَـٗةۖ فََذُروَها تَأ
ۡ
ِ لَُكۡم َءايَـٗةۖ فََذُروَها تَأ ِٱللَّ ّبُِكـۡمۖ َهِٰذهِۦ نَاقَـُة ٱللَّ ّبُِكـۡمۖ َهِٰذهِۦ نَاقَـُة رَّ رَّ

ِلٞم ٧٣٧٣  
َ
ُخَذُكۡم َعَذاٌب أ

ۡ
وَها بُِسوٓءٖ َفَيأ ِلٞم ۖ َوَل َتَمسُّ

َ
ُخَذُكۡم َعَذاٌب أ

ۡ
وَها بُِسوٓءٖ َفَيأ ِۖ َوَل َتَمسُّ ِٱللَّ ۡرِض ٱللَّ

َ
ۡرِض أ
َ
أ

الّدين النصیحة الّدين النصیحة 6868

به، فلم تکن لدیه مصلحة ذاتیة يف دعوته، و کانت  مل یکن هودا داعیا ایل نفسه بل ایل ر
 خیر و حق، فلذلك فهي يف مصلحة الناس و علهيم أن هيرعوا إلهيا.

ّ
دعوته ایل کل

< و أمانية اإلنسيان حقیقية ظاهيرة، ال ميکين  ٌ�� �� م�
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أن یفرضها و یتکلف يف التظاهر هبا، بل هي کما سائر الصفات النفسیة احلسنة و السیئة، 
تظهر عیل أفعال الفرد و أقواله، شياء أم أب، لذلك کان األنبیاء؟مهع؟ یسيتدلون هبذه الصفة 
املوجودة يف أنفسهم عیل صدق رساالهتم دون أن یکذهبم أحد، ألهنا کانت صفة ظاهرة.

مسيتخلفني  جعلکيم  َء: 
ٓ
َفا

َ
ُخل

نيوح.  قيوم  بعيد  مين  األرض  يف 

و  املليك  يف  وسيعة  َبصَطة: 

احلضيارة، أو زادکيم بسيطة يف قوة 

أجسيامکم.  و ضخامية  أبدانکيم 

و  اهلل  نعيم  فاذکيروا  ٱهَّلِل:  َء  ٓ َ
َءاال

اشکروها له لعلکم تفوزون. َوَنَذَر: 

َغَضٌب:  عيذاب.  ِرجس:  نتيرك. 

ٱهَّلِل:  َناَقُة  اهلل.  مين  الغضيب  و 

أضياف الناقية إیل اهلل للتفضیيل 

و التخصیيص و التعظيمي لشيأهنا. 

ٖن: حجة و برهان و بينة. ُسلَطٰ
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< إنيا قيال رسياالت هنيا و فیميا تقيدم بلفيظ اجلميع ألن الرسيالة  �ى�
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کثیيرة مين األمير و الهنيي و الترغیيب و الترهیيب و الوعيد و الوعیيد و غیير  متضمنية ألشيیاء 
ٌو< فیميا أدعوکم إلیه من طاعة اهلل و توحیده  ��ص� ����ْ

�
ک
�
��� � ��

أ�
� ذليك فيأیت بلفيظ یيدل علهييا >و�

کميا ورد ایضيا يف سيورة   . کيذب و ال أغیير ِمينٌي« أي ثقية مأميون يف تأدیية الرسيالة فيال أ
َ
»أ
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الُنصح و النصیحة  
قيال النيرايق: قيد عرفيت أّن ضيد احلقيد و احلسيد )النصیحية(، و هيی إرادة بقياء نعمية اهلل 
للمسيلمني، و کراهية وصيول الشير إلهييم. و قيد تطليق یف األخبيار عيیل إرشيادهم إیل ما فیه 

مصلحهتم و غبطهتم.
، مبعىن أنه یف الثواب  یکا یف اخلیر اعلم أّن من أحب اخلیر و النعمة للمسلمني کان شر
. و قيد ثبيت مين األخبيار، أن مين مل یيدرك درجية األخیيار بصاحليات  کاملنعيم و فاعيل اخلیير

األعمال، و لکنه أحهبم، یکون يوم القیامة حمشورا معهم.
یيأيت علیيه زميان یلتميس فیه النصح واإلرشياد للخروج من مشيکلٍة  ميا مين إنسيان إالّ و
وقع فهيا، أو ملشروع یعتزم القیام به، وعندما یقّدم إلیه أحٌد نصیحة خملصة، ُيفتح له باب 
 واإلسيالم ديين التناصح 

ً
املخيرج أو ُتکسير ليه حلقية الضیيق، فیمتيیلء قلبيه غبطًة وابهتاجا

یشجع عیل بذهلا. والتشاور، یعتبر الّدين النصیحة، و

حق الناصح واملستنصح:  
ين العابدين؟ع؟ هلذين احلّقني املتقابلني بقوله: قد أشار اإلمام ز

حّق املستنصح: أن تؤّدي إلیه الّنصیحة، ولیکن مذهبك الّرمحة له، والّرفق به.
وحـّقُ الّناصـح: أن تليني ليه جناحك وُتصغي إلیه بسيمعك، فيإن أیت بالّصواب محدَت 
ه أخطأ، ومل تؤاخذه بذلك إالّ أن  إن مل يوافق رمحته، ومل تهّتمه، وعلمت أّنَ ، و

ّ
اهلل عّز وجل

 للهّتمة، فال تعبأ بشء من أمره عیل حال« حبار االنوار: 74: 8 _ 9
ً
یکون مستحقا

الروايات

 ِمنُکم أخاُه کَنصیَحِتِه لَنفِسِه. الکايف: 2 / 208 / 4.   
ُ

عنه؟ص؟: ِلَينَصِح الّرُجل
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ِغيِب.▪ ▪▪ َ
ْ
ْشَهِد▪َو▪ال َ ُه▪ِف▪الْ

َ
ِصيَحُة▪ل ْؤِمِن▪الّنَ ُ

ْ
▪ال

َ
ُمْؤِمِن▪َعل

ْ
ُب▪ِلل :▪َيِ

َ
ِب▪َعْبِد▪اهَّلِل؟ع؟▪َقال

َ
َعْن▪أ

الكاف،▪ج2،▪ص208

ْرِضـِه▪ ▪▪
َ
ْمَشـاُهْم▪ِف▪أ

َ
ِقَياَمـِة▪أ

ْ
ـًة▪ِعْنـَد▪اهَّلِل▪َيـْوَم▪ال

َ
ـاِس▪َمْنِزل ْعَظـَم▪الّنَ

َ
▪أ ▪اهَّلِل؟ص؟:▪ِإّنَ

ُ
▪َرُسـول

َ
َقـال

ِقِه.▪الكاف،▪ج2،▪ص208
ْ
ل ِصيَحِة▪ِلَ ِبالّنَ

▪الكلم،▪ص225 ▪▪ اِصِحنَي.▪غرر▪احلكم▪و▪درر وَن▪الّنَ ّبُ ▪ُيِ
َ
ْيُسوا▪ِبَناِصِحنَي▪َو▪ل

َ
▪ِف▪َقْوٍم▪ل ▪َخْيَر

َ
ل

▪الكلم،▪ص225 ▪▪ يٌع.▪غرر▪احلكم▪و▪درر ▪َتْقِر ِ
َ

ل َ ▪الْ ُنْصُحَك▪َبنْيَ

▪الكلم،▪ص225 ▪▪ ْنُفِسُكْم.▪غرر▪احلكم▪و▪درر
َ
▪أ

َ
وَها▪َعل

ُ
ْيُكْم▪َو▪اْعِقل

َ
ْهَداَها▪ِإل

َ
ْن▪أ ِصيَحَة▪ِمَّ ُعوا▪الّنَ اْسَ

▪الكلم،▪ص225 ▪▪ َرَك.▪غرر▪احلكم▪و▪درر
َ
َكَمْن▪َبّش َرَك▪

َ
َمْن▪َحّذ

▪الكلم،▪ص225 ▪▪ ِصيِح.▪غرر▪احلكم▪و▪درر ْعَرَض▪َعْن▪َقْوِل▪الّنَ
َ
َقِبيَح▪َو▪أ

ْ
ْق▪َمِن▪اْسَتْحَسَن▪ال

َ
▪ُيَوّف ْ

َ
ل

▪ِف▪َعَواِقِبَك▪ُمْسـَتْدِرٌك▪َفَواِرَطَك▪َفِف▪َطاَعِتِه▪ ▪▪ ْيَك▪َناِظٌر
َ
ِسـٌن▪ِإل ْيَك▪ُمْ

َ
ُمَناِصُحَك▪ُمْشـِفٌق▪َعل

▪الكلم،▪ص225 َفِتِه▪َفَساُدَك.▪غرر▪احلكم▪و▪درر
َ
ال َرَشاُدَك▪َو▪ِف▪ُمَ

ـم▪لـَك▪عـل▪َصـاِح▪َنفِسـَك،▪و▪أنَصُحُهـم▪لـَك▪ف▪ ▪▪ يـَك▪أعَوُنُ
َ
عنـه؟ع؟:▪أشـَفُق▪الّنـاِس▪عل

ِديِنَك.▪غرر▪احلكم:▪3373.

.▪غرر▪احلكم:▪9799 ▪▪ صِح▪أنَفُع▪ِمن▪حاَوِة▪الِغّشِ عنه؟ع؟:▪َمراَرُة▪الّنُ

ِبـْع▪َمـن▪ُيضِحـُكُك▪و▪ُهـو▪لـَك▪ ▪▪ ِبـْع▪َمـن▪ُيبكيـَك▪و▪ُهـو▪لـَك▪ناِصـٌح،▪و▪ل▪َتّتَ اإلمـاُم▪الباقـُر؟ع؟:▪ِاّتَ

.▪املحاسن:▪2 / 440 / 2526
ٌ

غاّش

شواهد وقصص

النصيحة الَعَملية  
▪بن▪عبد▪ ▪عمر

َّ
مـراء▪اجليـش▪ف▪حرب▪الروم،▪وعندما▪تـول

ُ
كان▪مسـلمة▪بـن▪عبـد▪امللـك▪أحـد▪أ

▪يوم.
َّ

يارته▪كل ▪الافة▪سح▪ملسلمة▪بز يز العز
ی▪ ▪بهتيئة▪الطعـام،▪فأّدَ

ً
▪مسـلمة▪ُيسـرف▪كثيـرا ▪إل▪الليفـة▪بأّنَ ـام▪وصـل▪خبـر ف▪أحـد▪األّيَ

▪الليفة▪ف▪أحد▪ إرشـاده،▪فأمـر ـم▪عل▪نصيحته▪و ▪إل▪عـدم▪ارتيـاح▪الليفـة،▪وصّمَ هـذا▪البـر
ـاخ▪القصـر▪ ▪الليفـة▪طّبَ صـة▪ملسـلمة،▪وف▪تلـك▪الدعـوة▪أمـر ـام▪بإعـداد▪وجبـة▪عشـاء▪ُمّصَ األّيَ
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یتون، وأمره  ( ِمن العدس والبصل والز
ٌ

بهتیئة أنواع خُمتلفة ِمن الطعام، ومهنا َحسياء )قلیل
خری.

ُ
م احَلساء وبعد فترة یقدم أنواع األطعمة األ عندما حيني وقت العشاء أْن ُيقّدِ

ا حضر مسلمة بدأ اخللیفة یسأل مسلمة عن أوضاع الروم، واحلرب يف تلك املنطقة  مّلَ
اخ جبلب العشياء وأَّول األطعمة  فأجابه، وبعد سياعتني ِمن وقت العشياء أمر اخللیفة الطّبَ
کل احَلساء  ة الطعام، فقام بأ  فلم یستطیع انتظار بقّيَ

ً
املطلوبة احَلساء، وکان مسلمة جائعا

کل بعد ذلك. ة األطعمة امُلختلفة مل یستطع مسلمة األ موا بقّيَ وشبع، وعندما قّدَ
کل؟ أجاب: لقد شبعت! : ملاذا ال تأ يز سأله عمر بن عبد العز

 واحد، أما 
ً
فنا درمها

َّ
کل قال اخللیفة: سيبحان اهلل! أنت شيبعت ِمن هذا احَلسياء الذي 

يك تصيرف آالف الدراهيم! َخيف اهلل وال ُتسيرف! جييب أْن  کيوالت امُلختلفية، فإّنَ هليذه املأ
ُتعطي هذه املبالغ إیل امُلحتاجني ملرضاة اهلل.

رة طول حیاته. يز ملسلمة مؤّثِ وقد کانت نصیحة عبد العز
 واإلشارة إیل األخطاء أمام الناس، وتوبيخ اخلاطئ عیل ما فعل 

ً
صح َعلنا إّنَ تقدمی الّنُ

ا هو يف احلقیقة حتطمي 
ين، إنَّ ته يف حضور اآلخر

وختطئته عیل رؤوس األشهاد، وانتظار زالَّ
يه _ يبعث عیل  صيح _ فضيالً عين کونيه ال یيأيت بيأّيِ أثر ُمفید فإّنَ ته، ومثيل هيذا الّنُ لشيخصّيَ

ة. قصص فلسيف، ص344 ُيثیر الرغبة يف االنتقام وتکون له نتائج ضاّرَ العداوة والبغضاء، و

  ً
الشیطان لن ينصح ُمسلما

؟ قال حيیي؟ع؟ إلبلیس: فهل ظفرت يب ساعة َقّطُ
قال: ال، ولکْن فیك ِخصلة ُتعجبن. قال حيیي: مفا هي؟

کثرت(، مينعك ذلك ِمن بعض صالتك  کلت وبشمت )أ کول، فإذا أ قال: أنت رجل أ
وصیامك باللیل.

 أشبع ِمن الطعام حّیَ ألقاه.
، أالَّ

ً
عطي اهلل عهدا

ُ
قال حيیي؟ع؟: فإيّنِ أ

 حّیَ ألقاه. امایل للطویس، ص340
ً
 أنصح مسلما

، أالَّ
ً
عطي اهلل عهدا

ُ
قال له إبلیس: وأنا أ

نصیحة االمام الباقر؟ع؟ لشیعته  
ما يف وصّية موالنا اإلمام الباقر؟ع؟ جلابر اجلعيف ومجاعة الشیعة:

: دخلنا عیل أيب جعفر؟ع؟، وحنن مجاعة، بعدما قضینا نسکنا، فوّدعناه وقلنا  قال جابر
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ُكم عیل َفقيِرُكم،  ُكم َضعيَفُكم، َولَيْعِطف َغِنّيُ ّيُ له أوصنا يا ابن رسول اهلل؟ص؟ فقال: ِلُيِعْن َقو
كُنْصِحِه ِلَنفِسِه...  أخاُه 

ُ
ُجل َولَيْنَصِح الّرَ

 َتْعـُدوا إیل غيـره مفـات منكـم مّيت قبل أن خيرج قامئنا كان 
َ

ُكـم، ل إذا ُكنـُم َكمـا أوَصينا و
 لنا كان 

ً
 بني يديه عدّوا

َ
إن أدرك قامئنا فُقتل معه كان له أجر شهيدين، وَمن َقَتل ، و

ً
شهيدا

. حبار، ج2، ص236
ً
ين شهيدا له أجر عشر

نصائح أبينا آدم؟ع؟  
الدرة الباهرة: أویص آدم ابنه شـيث؟ع؟ خبمسـة أشـياء وقال له: اعمل هبا وأوص هبا بنيك 

من بعدك،
أوهلا: ال تركنوا إیل الدنيا الفانية فإين ركنت إیل اجلنة الباقية مفا صحب يل واخرجت مهنا

الثانية ال تعملوا برأي نسائكم فإين عملت هبوی امرأيت وأصابتين الندامة
الثالثة إذا عزمم عیل أمر فانظروا إیل عواقبه فإين لو نظرت يف عاقبة أمري ل يصبين ما أصابين
الرابعة إذا نفرت قلوبكم من يش ء فاجتنبوه فإين حني دنوت من الشجرة التناول مهنا 

كل ما أصابين ما أصابين. البحار، ج75، ص452 نفر قليب فلو كنت امتنعت من اال

هارون الرشيد و هبلول  
عيل بن ربيعة الكندي، قال:

خـرج الرشـيد إیل احلـج، فلّمـا كان بظاهـر الكوفـة إذ بصـر هبلـوال املجنـون عـیل قصبة و 
خلفه الصبيان، و هو يعدو، فقال: من هذا؟. قالوا: هبلول املجنون. قال: كنت أشهتي أن 

يع، فقالوا له: أجب أمير املؤمنني. فعدا عیل قصبته. أراه فأدعوه من غير ترو
فقـال الرشـيد: السـام عليـك يـا هبلـول، فقـال: و عليـك السـام يـا أمير املؤمنـني، قال: 

كنت إليك باألشواق قال: لكيّن ل أشتق إليك.!
قال: عظين يا هبلول، قال: و مب أعظك؟

هذه قصورهم و هذه قبورهم. قال: زدين فقد أحسنت. قال: يا أمير املؤمنني من رزقه 
اهلل مـاال و مجـاال، فعـّف يف مجالـه و وایس يف مالـه كتـب يف ديـوان األبـرار، فظـّن الرشـيد أّنـه 

يد شيئا، فقال: قد أمرنا لك أن ُيقیض دينك. ير
فقال: يا أمير املؤمنني، أتری اهلل يعطيك و ينساين؟!. عقاء املجانني، النيسابوري، ج1، ص67
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ُكۡم 
َ
أ ُكۡم َوٱۡذُكـُرٓواْ إِۡذ َجَعلَُكـۡم ُخلََفـآَء ِمۢن َبۡعـِد َعدٖ َوَبوَّ
َ
أ َوٱۡذُكـُرٓواْ إِۡذ َجَعلَُكـۡم ُخلََفـآَء ِمۢن َبۡعـِد َعدٖ َوَبوَّ

ۡرِض َتتَِّخـُذوَن ِمـن ُسـُهولَِها قُُصـوٗرا َوَتۡنِحُتـوَن 
َ
ۡرِض َتتَِّخـُذوَن ِمـن ُسـُهولَِها قُُصـوٗرا َوَتۡنِحُتـوَن ِف ٱۡل
َ
ِف ٱۡل

ِف  َتۡعَثـۡواْ  َوَل  ِف   َتۡعَثـۡواْ  َوَل   ِ ِٱللَّ ٱللَّ َءاَلَٓء  فَٱۡذُكـُرٓواْ  ُبُيوٗتـاۖ  َبـاَل  َءاَلَٓء ٱۡلِ فَٱۡذُكـُرٓواْ  ُبُيوٗتـاۖ  َبـاَل  ٱۡلِ
واْ ِمن  ِيَن ٱۡسـَتۡكَبُ واْ ِمن  قَـاَل ٱلَۡمـَأُ ٱلَّ ِيَن ٱۡسـَتۡكَبُ ۡرِض ُمۡفِسـِديَن ٧٤٧٤ قَـاَل ٱلَۡمـَأُ ٱلَّ

َ
ۡرِض ُمۡفِسـِديَن ٱۡل
َ
ٱۡل

َتۡعلَُموَن 
َ
ِيـَن ٱۡسـُتۡضعُِفواْ لَِمۡن َءاَمـَن ِمۡنُهـۡم أ َتۡعلَُموَن قَۡوِمـهِۦ لِلَّ
َ
ِيـَن ٱۡسـُتۡضعُِفواْ لَِمۡن َءاَمـَن ِمۡنُهـۡم أ قَۡوِمـهِۦ لِلَّ

ۡرِسـَل بِهِۦ 
ُ
ا بَِمآ أ ّبِـهِۦۚ قَالُٓواْ إِنَـّ ۡرَسـٞل ّمِـن رَّ نَّ َصٰلِٗحـا مُّ

َ
ۡرِسـَل بِهِۦ أ

ُ
ا بَِمآ أ ّبِـهِۦۚ قَالُٓواْ إِنَـّ ۡرَسـٞل ّمِـن رَّ نَّ َصٰلِٗحـا مُّ

َ
أ

ِٓي َءاَمنُتم بِهِۦ  ٓواْ إِنَّا بِٱلَّ ِيَن ٱۡسـَتۡكَبُ ِٓي َءاَمنُتم بِهِۦ  قَاَل ٱلَّ ٓواْ إِنَّا بِٱلَّ ِيَن ٱۡسـَتۡكَبُ ُمۡؤِمُنوَن ُمۡؤِمُنوَن ٧٥٧٥ قَاَل ٱلَّ
ۡمرِ َرّبِِهۡم َوقَالُواْ 

َ
ۡمرِ َرّبِِهۡم َوقَالُواْ  َفَعَقُرواْ ٱنلَّاقََة وََعَتۡواْ َعۡن أ
َ
َكٰفِـُروَن َكٰفِـُروَن ٧٦٧٦ َفَعَقُرواْ ٱنلَّاقََة وََعَتۡواْ َعۡن أ

َيَٰصٰلِـُح ٱئۡتَِنـا بَِمـا تَعُِدنَـآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلُۡمۡرَسـلنَِي َيَٰصٰلِـُح ٱئۡتَِنـا بَِمـا تَعُِدنَـآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلُۡمۡرَسـلنَِي ٧٧٧٧  
َدارِهِـۡم َجٰثِِمـنَي ٧٨٧٨   ِف  ۡصَبُحـواْ 

َ
فَأ ٱلرَّۡجَفـُة  َخَذۡتُهـُم 

َ
َدارِهِـۡم َجٰثِِمـنَي فَأ ِف  ۡصَبُحـواْ 

َ
فَأ ٱلرَّۡجَفـُة  َخَذۡتُهـُم 

َ
فَأ

بۡلَۡغُتُكۡم رَِسـالََة َرّبِ 
َ
ٰ َعۡنُهـۡم َوقَاَل َيَٰقـۡوِم لََقـۡد أ بۡلَۡغُتُكۡم رَِسـالََة َرّبِ َفَتـَولَّ
َ
ٰ َعۡنُهـۡم َوقَاَل َيَٰقـۡوِم لََقـۡد أ َفَتـَولَّ

ِٰصِحـنَي ٧٩٧٩   ِٰصِحـنَي َونََصۡحـُت لَُكـۡم َوَلِٰكـن لَّ ُتِبُّـوَن ٱلنَّ َونََصۡحـُت لَُكـۡم َوَلِٰكـن لَّ ُتِبُّـوَن ٱلنَّ
تُوَن ٱۡلَفِٰحَشـَة َما َسـَبَقُكم 

ۡ
تَأ

َ
تُوَن ٱۡلَفِٰحَشـَة َما َسـَبَقُكم َولُوًطـا إِۡذ قَـاَل لَِقۡوِمـهِۦٓ أ

ۡ
تَأ

َ
َولُوًطـا إِۡذ قَـاَل لَِقۡوِمـهِۦٓ أ

تُـوَن ٱلّرَِجاَل 
ۡ
تُـوَن ٱلّرَِجاَل  إِنَُّكۡم َلَأ
ۡ
َحـٖد ّمَِن ٱۡلَعٰلَِمـنَي ٨٠٨٠ إِنَُّكۡم َلَأ

َ
َحـٖد ّمَِن ٱۡلَعٰلَِمـنَي بَِهـا ِمۡن أ
َ
بَِهـا ِمۡن أ

ۡسِفُـوَن ٨١٨١   نُتـۡم قَـۡومٞ مُّ
َ
ۡسِفُـوَن بَـۡل أ نُتـۡم قَـۡومٞ مُّ
َ
َشـۡهَوٗة ّمِـن ُدوِن ٱلّنَِسـآءِۚ َشـۡهَوٗة ّمِـن ُدوِن ٱلّنَِسـآءِۚ بَـۡل أ

االسراف ف االسام االسراف ف االسام 8181

کان يف  کل فعيل یفعليه االنسيان وان  قيال الراغيب يف مفرداتيه: السيرف جتياوز احليد يف 
. االنفاق اشهر

يق واصله القاء البذر وطرحه فاستعیر لکل مضیع ملاله. وأما التبذير فیعن التفر
االسيراف مين املحرميات والذنيوب الکبیرة اليت نصت علهييا االیات القرآنیة واالحادیث 
)االعيراف:31(   > ��� �� ��� ْ�ر�

م�
ْ
�� � ���� �� � �� �

لا� � ��
���� �إ� �
ْ
�� ��� ْ�ر�

��� � لا� و� �
ْ
�� � �� ر�

ْ ��� و� �
ْ
��
�
ل >وك� تعيایل:  کقوليه  یف،  الشير

لقبیلية  خلفياء  جعلکيم  َء: 
ٓ
َفا

َ
ُخل

عياد يف احلضيارة و العمران و القوة 

اهلل  أهلکهيم  أن  بعيد  البيأس،  و 

بسيبب طغیاهنيم و شيرکهم. َعاٖد: 

و  فهييا  أنزلکيم  ُکم: 
َ
أ َبّوَ عياد.  قيوم 

ا:  ُسُهوهِلَ لکيم.  مسياکن  جعلهيا 

املنبسيطة.  السيهلة  األرايض 

ٱهَّلِل:  َٓء  َ
َءاال تصنعيون.  َتْنِحُتوَن: 

تفسيدوا.  ال   :
ْ
َتْعَثْوا  

َ
ال اهلل.  نعيم 

: مجاعية األشيراف و املترفيون. 
ُ َ
أل َ ٱملْ

 :
ْ
َعَتْوا حنروهيا.  اَقَة:  ٱلّنَ  

ْ
َعَقُروا

و  أواميره  امتثيال  عين  اسيتکبروا 

ْجَفُة:  ُم ٱلّرَ اجتنياب نواهيي. أَخَذْتُ

ِثِمَي:  أهلکهتم الزلزلة الشدیدة. َجٰ

سياقطني عیل وجوههم، هامدين 

ْم: فأعيرض  ٰ َعْنُ َ
ال یتحرکيون. تَویّل

ُتوَن 
ْ
َتأ

َ
أ صاليح.  نبهييم  عهنيم 

الفعلية  تليك  تفعليون  أ  ِحَشَة: 
ٰ

َف
ْ
ٱل

اليت بلغت هنایة القبح و الفحش.
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ا
��
���

�لا
� �ى� �

�
�

�
�ر�

�لا

< )االنعـام:141(  �نَ �ي ُمْسِر�نِ
ْ
ِح�بُّ ال ُ ُه لَا �ي

�نَّ  اإِ
ْ
وا ْسِر�نُ

ْوَم َحَصاِدِه َولَا �تُ َ ُه �ي
 َح�تَّ

ْ
وا �تُ

آ
وقولـه عـز وجـل: >َوا

)43: اِر<. )غافر
َ ْصَحا�بُ ال�نّ

أَ
�نَ ُهْم ا �ي ُمْسِر�نِ

ْ
�نَّ ال

أَ
ه >َوا حا�ن وله س�ب و�ت

�نِ  اِط�ي َ �ي
َّ َوا�نَ السش حنْ  اإِ

ْ
وا �نَ َكا�نُ ِر�ي ِ

�نّ ُم�بَ
ْ
�نَّ ال ًرا * اإِ �ي ِ �ن �بْ

ْر �تَ ِ
�نّ �بَ

وهكذا التبذير حيث قال تعاىل: >َولَا �تُ
وًرا< )اإلسرا: 27(. ِه َك�نُ ِ

َطا�نُ ِلَر�بّ �يْ
َّ َوَكا�نَ السش

يح الوارد  وقال الشـيخ امحد النرايق رمحه اهلل يف رسـالة له عن االسـراف: ان الهني الصر
، وعده من الكبائر  يـح ببغضه سـبحانه يف بعـض آخر يف اآليـات ويف بعـض األخبـار والتصر

 عىل حرمته.
ّ

وهذا يدل

ما هو حد االسراف؟  
هناك ثالث مالكات توضح حد االسراف هي:

1. املعايص فاهنا حدود اهلل والتعدي علهيا وان مل يصحبه انفاق فهو اسراف.
2. كل مـا حكـم العقـل بقبـح صـرف املـال فيـه كاالنفـاق عـىل مـن ال يسـتحق او اتالف 

املال او انفاقه يف موارد تافهة
3. العـرف االجتماعـي فانـه حيـدد ميـزان االنفـاق عـىل االهـل وغيرهم حسـب الظروف 

االقتصادية.
: :أنواع االسراف والتبذير أنواع االسراف والتبذير

يكون استقصاء حاالت االسراف يف صور ثالث اقتصادية واخالقية اجتماعية وعقائدية:
قتصاديـة: فكثيـرة تتمثـل يف انفـاق االموال واسـهالك الثـروات والطاقات  امـا الصـور اال
دون رعايـة احلـد الطبيعـي واحلاجـة كاالفـراط يف تنـاول االطعمـة والتسـوق او االنفـاق عىل 
املعـايص وامللـذات املحرمـة او تضييـع االمـوال يف اللهـو واللعـب واملجالـس الـي ال تعـود 

بالفائدة عىل اصحاهبا وغيرها .
أمـا صـور االسـراف االجتماعـي والسـلوك االخـايق: فتتمثل يف اخلصال الضـارة من قبيل 
االسـتبداد واالنانية والتكبر واالسـتغالل والظلم وكل فسـاد اجتماعي وأشـّدها ضراوة القتل 
ين، قال تعاىل يف قصة قابيل وهابيل وبعد هني بين اسـرائيل  والتعدي عىل حقوق االخر
ْر�نِ 

اأَ
ْ
ال ِ�ي 

�ن ِلَك 
دنَٰ ْعَ�  َ �ب ُهم  �نْ ِمّ ًرا  �ي �نَّ َك�شِ >اإِ االرض:  والفسـاد يف  املحرمـة  الدمـاء  سـفك  عـن 

< )املائدة: 32( وقد اوضح املفسرون موارد اجسادهم ومهنا حتليل احلرام، والقتل  و�نَ ُمْسِر�نُ
َ
ل
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وسيفك الدمياء، والکفير والشيرك، وخمالفية االنبیياء؟مهع؟، واتبياع اهليوى، وارتيکاب املعياص 
الربوبيية  بادعائيه  فرعيون مسيرفا  اعتبير  اخيرى  ایية  والتعيدي عيیل احليق واحلقیقية، ويف 
� ��
���� �إَو� ����ْ

��لاأ� �ى�
�ٍل��� ع�

�
�� ����ْ ْر � ����

���� وارتکابه القتل واجلور والعصیان والطغیان، حیث یقول: >إَو�
کان حيذرهيم  < )يونيس: 83( وهکيذا امليل مين قيوم النيي صاليح؟ع؟ اليذي  ��� �� ��� ْ�ر�

م�
ْ
��� ��� م�

�
�

 > ���� �� ْ�ل� � ا���
�
ل �و� ����ْ

اأ�
ْ
��ل �ى�

��� و��� �� ��
ْ�� � ��� ��� �� � ��

��
���*� ��� �� ��� ْ�ر�

م�
ْ
��� ْمر�

أ�
���� ع� �� ��

ا����
�
ل مين اتبياع املسيرفني: >و�

� ���� ���
أْ
� � ��
�
���ْ

�
ک
���� )الشيعراء: 151( و کذاليك اسيراف قيوم ليوط يف الشيهوات حیيث قيال تعيایل: >�إ�

.> ��� ��� ْ�ر�
ْ�ٌ��م� �����ْ ��� ْ��

أ�
ْل�� � ��� ���� �

������ و���
��� ْ�� �م�

ً�� ْه�� � ��� ال� �� �
��ر�

أمـا االسـراف ف العقائـد: فتتمثيل يف جحيد وجيود اهلل تعيایل وآیاتيه والشيرك يف عبادتيه 
��ْ

�
ا�ك � ����ْ

���
�
� وانکار النبوة فقد اعتبر مؤمن ال فرعون جاحد للنبوة مسرفا يف قوله تعایل: >و�

� ه�
��لل�� � �� ع� ْ�� � ��� ��

�
���ْ ���

ْ
ل ���� ك�

�
ل ��ه� ��� ���إ�

���� �ح� �� �����
�
ا�ك � ����

� م� �م�� ٍ
ك� ���� �ى�

����ْ ���
ْ
� � ����

م� ���� ���� � �� �
��� ���
ْ
�� ����

ل� ْ��
���� �� �م�

��� ��� ���

.> ٌ���� ْر�� �م�� ْ�ر���ٌ
�م� �� �ه� ْ�� �م� ه�

��لل�� ل�� ��� ���� ك� ��
��� �لًا�ك� �� ��� �� ْع�� � ��� �� م�

الروايات

ُه    
َ
ْيَس ل

َ
َبُس َما ل

ْ
ُه َو َيل

َ
ْيَس ل

َ
 َما ل

ُ
ُکل

ْ
َماٍت َيأ

َ
ُث َعال

َ
ُمْسيِرِف َثال

ْ
ْؤِمِننَي؟ع؟: ِلل ُ

ْ
ِمیُر امل

َ
 أ

َ
َقال

ج 72، ص304 ُه. حبار األنوار، 
َ
ْيَس ل

َ
َو َيْشَتِري َما ل

اِل.     َ
ْ
يَؤاِل َو ِإَضاَعِة امل َکْثَرِة الّسُ ؟ص؟ َعْن ِقیٍل َو َقاٍل َو  ِيُّ ی الّنَ : هَنَ

َ
يِب ُعَبْيٍد َرَفَعُه َقال

َ
َعْن أ

ج 72، ص304 حبار األنوار، 

َها َفَغِضَب؟ع؟    
ُ
ْکل
َ
ْ ُيْسيَتْقَص أ

َ
ِکَهيٍة َقيْد ُرِمَييْت ِميْن َداِرِه مل  َفا

َ
يُه َنَظيَر ِإیل ّنَ

َ
قيال الصيادق؟ع؟: أ

ْيه . 
َ
َتاُج ِإل ْطِعُموُه َمْن حَيْ

َ
ْ َيْشيَبُعوا َفأ

َ
اِس مل  ِمَن الّنَ

ً
َکِثیرا ُکْنمُتْ َشيِبْعمُتْ َفِإّنَ   َما َهَذا ِإْن 

َ
َو َقال

حباراألنوار، ج63، ص432، ح16

؛ غرراحلکم ص359، ح8120    فعاِل الِبّرِ
َ
ِ یَشْ ٍء ِإالّ یف أ

ّ
السراُف َمذموٌم یف ُکل

َ
قال امیراملومنني؟ع؟: ا

نَفَق یف َسبیِل اخَلیِر    
َ
ٌر َو َمن أ نَفَق َشیئا یف َغیِر طاَعِة اهلل  َفُهَو ُمَبّذِ

َ
قال الصادق؟ع؟: َمن أ

َفُهَو ُمقَتِصٌد. حبار االنوار ج72، ص302، ح1

يَرُف یا سيعد؟ قيال: أيف الوضوء     يه َميّرَ ِبَسيعد و هيو یتَوّضيأ، فقيال: ميا هيذا الّسَ الّنيي؟ص؟ اّنَ

. تفسیر الصايف، ص 283 َسَرف؟ قال؟ص؟ َنَعم و أن کنَت َعيل عنٍي جاٍر
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ا
��
���

�لا
� �ى� �

�
�

�
�ر�

�لا

▪و▪إسـراٌف▪و▪هـو▪َيرفُع▪صاحَبه▪ ▪▪ ▪حّقـه▪تبذيٌر ـال▪يف▪غيـر
ْ
▪إعطـاَء▪ال قـال▪اميرالومنـن؟ع؟:▪إّنَ

خ▪126 يف▪الّدنيا▪و▪َيَضَعُه▪يف▪اآلخرة. هنج▪▪البالغة،▪

شواهد وقصص

إّنا اإلسراف فيما أتلف املال و أضّر بالبدن  
ك▪بالدقيق▪بعد▪النورة.

ّ
،▪قال:▪سئل▪أبو▪عبد▪اهّلل؟ع؟▪عن▪التدل يز عن▪إسحاق▪بن▪عبد▪العز

فقال:▪ال▪باس.
قلت:▪يزعمون▪أنه▪إسراف.

ك▪به،▪
ّ
يت▪فأتدل ت▪بالز

ّ
مبا▪أمرت▪بالنىق▪▪فبل قال:▪ليس▪فيما▪أصلح▪البدن▪إسـراف،▪إّن▪ر
ح▪14 ج▪6،▪ص499▪ ▪بالبدن.▪الكايف،▪ ا▪اإلسراف▪فيما▪أتلف▪الال▪و▪أضّر إنّ

اإلسراف مذموم  
▪قرب▪بيت▪قايض▪بغداد،▪وكان▪باب▪البيت▪مفتوح،▪فوقف▪منصور▪

ً
ا كان▪منصور▪بن▪عّمار▪ماّرَ

▪إىل▪داخل▪البيت▪واسع▪وضخم،▪ولفت▪نظره▪الغرف▪الفروشة▪واألوان▪ أمام▪الباب▪وأخذ▪ينظر
ينة▪. ب▪ِمن▪هذه▪الزخارف▪والز ام،▪وتعّجَ د▪الُغلمان▪واخُلّدَ الفاخرة،▪وتعّدُ

▪وجاء▪به▪إليه،▪وعندما▪جلس▪
ً
▪كبيرا

ً
يقا طلب▪منصور▪ماًء▪للوضوء،▪مفأل▪أحد▪الُغلمان▪إبر

ه،▪وشاهده▪قايض▪بغداد▪فقال▪له:
َّ
كل يق▪ أ▪أراق▪ماء▪اإلبر

َ
ليتوّض

يا▪منصور،▪لاذا▪هذا▪اإلسراف▪يف▪الاء؟
اسب▪نفسك▪

ُ
اسيب▪يف▪الاء▪امُلباح▪للوضوء،▪وال▪ت

ُ
ا▪القايض،▪أنت▪ت :▪أّيَ أجاب▪منصور
عىل▪هذا▪اإلسراف▪العجيب▪يف▪البناء!

▪وخادم؟! واهّلل▪يعلم▪ِمن▪أين▪جاءتك▪هذه▪األموال،▪ومل▪تكتف▪مبنزل▪صغير
ل▪العصية؟! ▪هذا▪اإلسراف▪وتّمُ

ُّ
لاذا▪كل

انتبه▪قايض▪بغداد▪ِمن▪غفلته▪بسبب▪كالم▪منصور،▪واعتدل▪بعد▪ذلك▪يف▪صرف▪األموال.▪
قصص▪فلسيف،▪ص323
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اسراف الظاملي  
ذکيروا يف اوصياف قصيور وأثياث وفيرش وميا إیل ذلك، سيواء عند کسيری أو قیصر أو خلفاء 
، فذات مرة جاء 

ً
بىن أمیة أو خلفاء بىن العباس أو خلفاء العثمانیني الیء املدهش حقا

 
ً
یقة مائة ومثانني ألفا وفد ملك الروم إیل هارون العبایس یف بغداد وقد صف هارون عیل طر
من اخلدم واحلشم بثیاب واحده وهیئة واحده سیوفهم مشهورة وهم متسربلون باحلدید، 
 
ً
ين  ألف سيجاده من أمثن السيجاد، وأقام هلم أربعني  ألف سيترا وفرش للوفد مثانیة وعشير
يق بسلسيلة من  إذا حل اللیل أضاء الطر يينيات. و يير بإضافية سيائر التز مين الديبياج واحلر
بة من  بعة فراسخ، وصّف هلم يف مدخل القصر الوحوش املدر املصابيح وکان طول ذلك أر

السباع والفهود لتحیهيم.
أما داخل القصر والذی کان یسمی بقصر اخللد ففیه الیء الکثیر من الترف والسرف 
یاء ويف نفس هذا الوقت کان یف بغداد بل سيائر بالد اإلسيالم  والتذبير واإلسيتعالء والکبر
الفقر املدقع واملسکنة الشدیدة لطوائف کثیرة من الناس ممن ال جيدون حی لقمة العیش 

وسترة اجلسد وظل اجلدار. کتاب ممارسة التغیير، ص50
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ۡخرُِجوُهـم ّمِن 
َ
ن قَالُـٓواْ أ

َ
ٓ أ ۡخرُِجوُهـم ّمِن َوَمـا َكَن َجـَواَب قَۡوِمـهِۦٓ إِلَّ

َ
ن قَالُـٓواْ أ

َ
ٓ أ َوَمـا َكَن َجـَواَب قَۡوِمـهِۦٓ إِلَّ

ۥٓ  ۡهلَُه
َ
جنَۡيَنُٰه َوأ

َ
ۥٓ  فَأ ۡهلَُه

َ
جنَۡيَنُٰه َوأ

َ
ـُروَن ٨٢٨٢ فَأ نَاٞس َيَتَطهَّ

ُ
ُهۡم أ ـُروَن قَۡرَيتُِكـۡمۖ إِنَّ نَاٞس َيَتَطهَّ
ُ
ُهۡم أ قَۡرَيتُِكـۡمۖ إِنَّ

ۡمَطۡرنَـا َعلَۡيِهم 
َ
ۡمَطۡرنَـا َعلَۡيِهم  َوأ
َ
تَـُهۥ َكنَۡت ِمـَن ٱۡلَغِٰبِيَن ٨٣٨٣ َوأ

َ
تَـُهۥ َكنَۡت ِمـَن ٱۡلَغِٰبِيَن إِلَّ ٱۡمَرأ
َ
إِلَّ ٱۡمَرأ

َطـٗرۖا فَٱنُظـۡر َكۡيـَف َكَن َعٰقَِبـُة ٱلُۡمۡجرِِمـَن ٨٤٨٤ ِإَوَلٰ  ِإَوَلٰ  َطـٗرۖا فَٱنُظـۡر َكۡيـَف َكَن َعٰقَِبـُة ٱلُۡمۡجرِِمـَن مَّ مَّ
َ َمـا  َمـا  َٱللَّ َخاُهـۡم ُشـَعۡيٗباۚ قَـاَل َيَٰقـۡوِم ٱۡعُبـُدواْ ٱللَّ

َ
َخاُهـۡم ُشـَعۡيٗباۚ قَـاَل َيَٰقـۡوِم ٱۡعُبـُدواْ َمۡدَيـَن أ
َ
َمۡدَيـَن أ

ّمِـن  بَّيَِنـةٞ  َجآَءتُۡكـم  قَـۡد  ۥۖ  هُ َغـۡيُ إَِلٰـٍه  ّمِـۡن  ّمِـن لَُكـم  بَّيَِنـةٞ  َجآَءتُۡكـم  قَـۡد  ۥۖ  هُ َغـۡيُ إَِلٰـٍه  ّمِـۡن  لَُكـم 
َتۡبَخُسـواْ  َوَل  َوٱلِۡمـَياَن  ٱۡلَكۡيـَل  ۡوفُـواْ 

َ
فَأ ّبُِكـۡمۖ  َتۡبَخُسـواْ رَّ َوَل  َوٱلِۡمـَياَن  ٱۡلَكۡيـَل  ۡوفُـواْ 
َ
فَأ ّبُِكـۡمۖ  رَّ

َبۡعـَد  ۡرِض 
َ
ٱۡل ِف  ُتۡفِسـُدواْ  َوَل  ۡشـَيآَءُهۡم 

َ
أ اَس  َبۡعـَد ٱلَـّ ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  ُتۡفِسـُدواْ  َوَل  ۡشـَيآَءُهۡم 

َ
أ اَس  ٱلَـّ

ۡؤِمنَِن ٨٥٨٥   ۡؤِمنَِن إِۡصَلِٰحَهـاۚ َذٰلُِكـۡم َخۡيٞ لَُّكـۡم إِن ُكنُتـم مُّ إِۡصَلِٰحَهـاۚ َذٰلُِكـۡم َخۡيٞ لَُّكـۡم إِن ُكنُتـم مُّ
وَن َعن  وَن َعن َوَل َتۡقُعـُدواْ بِـُكّلِ ِصـَرٰٖط تُوِعُدوَن َوتَُصـدُّ َوَل َتۡقُعـُدواْ بِـُكّلِ ِصـَرٰٖط تُوِعُدوَن َوتَُصـدُّ
ِ َمـۡن َءاَمَن بِـهِۦ َوَتۡبُغوَنَها ِعوَٗجـاۚ َوٱۡذُكُرٓواْ  َمـۡن َءاَمَن بِـهِۦ َوَتۡبُغوَنَها ِعوَٗجـاۚ َوٱۡذُكُرٓواْ  ِٱللَّ َسـبِيِل َسـبِيِل ٱللَّ
ُكـۡمۖ َوٱنُظـُرواْ َكۡيـَف َكَن َعٰقَِبُة  َ ُكـۡمۖ َوٱنُظـُرواْ َكۡيـَف َكَن َعٰقَِبُة إِۡذ ُكنُتـۡم قَلِيـٗل فََكثَّ َ إِۡذ ُكنُتـۡم قَلِيـٗل فََكثَّ
َءاَمُنـواْ  ّمِنُكـۡم  َطآئَِفـةٞ  َكَن  ِإَون  َءاَمُنـواْ   ّمِنُكـۡم  َطآئَِفـةٞ  َكَن  ِإَون  ٱلُۡمۡفِسـِديَن ٱلُۡمۡفِسـِديَن ٨٦٨٦ 
واْ  ۡم يُۡؤِمُنـواْ فَٱۡصـِبُ َـّ ۡرِسـۡلُت بِـهِۦ َوَطآئَِفـةٞ ل

ُ
ٓي أ ِ واْ بِـٱلَّ ۡم يُۡؤِمُنـواْ فَٱۡصـِبُ َـّ ۡرِسـۡلُت بِـهِۦ َوَطآئَِفـةٞ ل
ُ
ٓي أ ِ بِـٱلَّ

ٱۡلَحِٰكِمـَن ٨٧٨٧   َوُهـَو َخـۡيُ  بَۡيَنَنـاۚ  ٱۡلَحِٰكِمـَن   َوُهـَو َخـۡيُ  بَۡيَنَنـاۚ   ُ ُٱللَّ َيُۡكـَم ٱللَّ  ٰ َيُۡكـَم َحـيَّ  ٰ َحـيَّ

جواُب املفسدين جواُب املفسدين 8282

مية عند العمیل اخلائن.. أخرجوهم  ، و األمانة جر إّن الطهر و العفاف ذنب عند العاهر الفاجر
ألهنم یتطهرون.. و هکذا املجتمع القذر يرفض األطهار و األبرار، ال لشء إال ألهّنم یتطهرون 

ين. و ذلك منطلق اجلاهلیة يف کل حني، من اجلاهلیة الغابرة إیل جاهلیة القرن العشر
یة هبيم و تطهرهيم مين الفواحيش کميا  < عيیل سيبیل السيخر و��� ر�

ه�� �� ��� � ����ٌ� � ��
أ�
انيا قاليوا: >�

حيونا  یقول الشیطان من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: ابعدوا عنا هذا املتقشف و ار
من هذا املتزهد املتنسك!

عين  یتنزهيون  أنياس  ُروَن:  َيَتَطّهَ

و عين کل عميل  الرجيال،  إتیيان 

مين أعمالنيا ال يرونيه مناسيبا هليم. 

ِبِريَن: الباقيني يف العيذاب. َما 
ٰ

ٱلَغ

ٍه: لیيس لکيم ِمين إليه 
َٰ
ن ِإل م ّمِ

ُ
ک

َ
ل

یسيتحق العبادة غیره جل وعال. 

: ال تنقصوهم حقوقهم.  
ْ
 َتبَخُسوا

َ
ال

التوعيد  مين  ُتوِعُدوَن:  ٖط  ِصَرٰ

اي  الهتدیيد،  و  التخویيف  مبعيىن 

ال تقعيدوا بيکل طرييق مين الطيرق 

يب  آمين  مين  هتيددون  املسيلوکة 

بالقتل، و ختیفونه بأنواع األذی.
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کُثير الفسيوق و العصیيان يف املجتميع، سيتکون نیتجتيه الُعْزلية مين األطیياب و  کلميا   *
.
ً
 وعارا

ً
یصبح الهني عن املنکر جرما

وحکایة قصة قوم لوط؟ع؟ هي أنه:
یية )مين أنه  ، أهنيم یدخليون السياحة بشيعار احلر بدایية اإلباحیيني يف کل عصير و مصير
یية يف التصيرف،  إذا انفسيحت هليم سياحة احلر یيد(؛ ولکين  کل فيرد یفعيل ميا ير یسيتحق 
ين  جيبيرون اآلخر ين، و یية و حيی احلقوق األساسيیة من اآلخر فسيوف تراهيم یسيلبون احلر
یصيل أمرهيم إیل حيٍد، حبیث ال یسيمحون احلضيور و البقاء ألي أحد  عيیل اإلتبياع مهنيم، و

ين، کما فعله قوم لوط؟ع؟. سواهم من املنزهني و املتطهر

الروايات

َتاُهْم    
َ
: ِإّنَ ِإْبِلیَس أ

َ
فاِحَشَة َفَقال

ْ
ُتوَن ال

ْ
 َتأ
َ
 أ

َ
ِب َبِصیٍر َعْن الصادق؟ع؟ یِف َقْوِلِه َتَعایل

َ
َعْن أ

َمَرُهْم 
َ
ْم َفأ  َشيَباٍب ِمهْنُ

َ
 ِإیل

َ
َجأ

َ
ْيِه ِثَياٌب َحَسيَنة َفل

َ
ِنیٌث َو َعل

ْ
یِف ُصوَرة َشياٍب َحَسيٍن ِفیِه َتأ

َّ َذَهَب َو َتَرَکُهْم 
ُ

وا َذِليَك مث
ُ
َتّذ

ْ
ْيِه َفال

َ
َبيْوا َعل

َ َ
يْم أل  هِبِ

َ
ْن َيْفَعيل

َ
َمَرُهيْم أ

َ
يْو أ

َ
يوا َو ل

ُ
ْن َيَقُعيوا ِبيِه َفَفَعل

َ
أ

 َبْعٍض. قصص األنبیاء للراوندی، ص119
َ

 َبْعَضُهْم َعیل
َ

َحال
َ
َفأ

اِصِحنَي. تصنیف غرر     وَن الّنَ ّبُ  حُيِ
َ
ْيُسيوا ِبَناِصِحنَي َو ال

َ
 َخْيَر يِف َقْوٍم ل

َ
قال امیر املومنني؟ع؟: ال

احلکم و درر الکلم، ص225

    
َ

َيِقنِي ِإیل
ْ
ٍع َيْدُعوُکْم ِمَن ال ِ َداٍع ُمّدَ

ّ
ُکل ِلُسيوا ِعْنَد  ْ

َ
 جت

َ
؟ص؟: ال ِيُّ  الّنَ

َ
اِدُق؟ع؟ … َقال  الّصَ

َ
َقال

َعَداَوِة 
ْ
 ال

َ
ِصیَحِة ِإیل ِکْبِر َو ِمَن الّنَ

ْ
 ال

َ
َواُضِع ِإیل َياِء َو ِمَن الّتَ  الّرِ

َ
ِص ِإیل

َ
ْخال ِ

ْ
ّكِ َو ِمَن اإل

َ
الّش

یعة، ص21 ْغَبِة. مصباح الشر  الّرَ
َ

ْهِد ِإیل َو ِمَن الّزُ

ِصیِح. تصنیف     ْعَرَض َعْن َقْوِل الّنَ
َ
َقِبیَح َو أ

ْ
ْق َمِن اْسَتْحَسَن ال

َ
ْ ُيَوّف

َ
قال امیر املومنني؟ع؟: مل
غرر احلکم و درر الکلم، ص226
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َفِضيَحِة؟!▪تصنيف▪غرر▪احلكم▪و▪درر▪ ▪▪
ْ
▪ِبال

ُ
َتّذ

ْ
ِصيَحِة▪َمْن▪َيل ▪املومنـن؟ع؟:▪َكْيـَف▪َيْنَتِفُع▪ِبالّنَ قـال▪اميـر

الكلم،▪ص226

▪العّمال:▪32361 ▪▪ كنز ▪ِمن▪َقوِمِه.▪ ▪يف▪ِعّزٍ
ّ
وٍط▪إال

ُ
اإلماُم▪الّصادُق؟ع؟:▪ما▪َبَعَث▪اهّلُل▪َنبّيا▪بعَد▪ل

شواهد وقصص

يد   وفود اشراف املدينة عیل يز
وفدا▪من▪اهل▪املدينة▪فهيم▪عبد▪اهّلل▪بن▪حنظله▪الغسيل▪األنصاري▪و▪عبد▪اهّلل▪بن▪ایب▪عمرو▪
يد▪ بـن▪حفـص▪بـن▪املغيـره▪املخزومـي▪و▪رجـاال▪كثيـرا▪من▪اشـراف▪اهـل▪املدينة،▪فقدمـوا▪عیل▪يز
كرمهـم،▪و▪احسـن▪الهيـم،▪و▪اعظـم▪جوائزهـم▪مث▪انصرفـوا▪مـن▪عنـده،▪و▪قدمـوا▪ يـه،▪فا بـن▪معاو

املدينة▪كلهم.
يد▪و▪عتبة،▪و▪قالوا: ▪الوفد▪املدينة،▪قاموا▪فهيم▪فأظهروا▪شمت▪يز فلما▪قدم▪أولئك▪النفر

،▪و▪يضرب▪عنده▪ ،▪و▪يعزف▪بالطنابير انا▪قدمنا▪من▪عند▪رجل▪ليس▪له▪دين،▪يشرب▪اخلمر
▪اخلراب▪و▪الفتيان...▪.▪طبري،▪ج5،▪ص103 القيان،▪و▪يلعب▪بالكالب،▪و▪يسامر

يد   خبر عبد اهلل بن حنظلة يف يز
ولـدت▪مجيلـة▪_▪زوجـة▪حنظلـة▪_▪عبـد▪اهّلل،▪فقبـض▪رسـول▪اهّلل؟ص؟▪و▪لعبـد▪اهّلل▪سـبع▪سـنن.،▪

فقالوا▪لولده:▪بنو▪غسيل▪املالئكة.
يد،▪ ملـا▪وثـب▪أهـل▪املدينـة▪ليـايل▪احلـرة▪فأخرجوا▪بـي▪أمية▪عن▪املدينة،▪و▪أظهـروا▪عيب▪يز
أمجعـوا▪عـیل▪عبـد▪اهّلل،▪فأسـندوا▪أمرهـم▪إليـه▪فبايعهـم▪عـیل▪املـوت▪و▪قـال:▪يـا▪قـوم،▪اتقـوا▪اهّلل▪
يـد▪حـی▪خفنـا▪أن▪نرمـي▪باحلجـارة▪مـن▪السـماء،▪إن▪رجـال▪ وحـده،▪فـو▪اهّلل▪مـا▪خرجنـا▪عـیل▪يز
▪و▪يدع▪الصالة،▪و▪اهّلل▪لو▪مل▪يكن▪معي▪ ينكح▪األمهات▪و▪البنات▪و▪األخوات،▪و▪يشرب▪اخلمر

أحد▪من▪الناس▪ألبليت▪هّلل▪فيه▪بالء▪حسنا.▪الصواعق▪املحرقة،▪ص132
▪املطهر▪ يـد▪مـن▪الطبيعـي▪أن▪يثقـل▪عليه▪وجود▪اإلمام▪احلسـن؟ع؟▪الطاهر اقـول:▪فمكثـل▪يز
يد▪االمـام؟ع؟▪وقتلـه▪بأشـد▪ يـد▪إال▪تشـر يـد▪قلـع▪الفسـاد▪و▪الطغيـان▪مفـا▪كانـت▪حيلـة▪يز حيـث▪ير

مما▪يكون.
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وقوُع العذاِب عی قوم لوط هل مشل األطفال؟  
يًبا، منذ بدایة اعماهلم الشيائنة لقوم  یخ، أنه لبث لوط بني قومه ملدة 30 عاًما تقر يف التار
لوط، مرت عدة سينوات وخالل هذه السينوات، مل حيدث أي إجناب أو والدة، أي مل یمت 

ذکر أي أطفال.
قيال اإلميام باقير؟ع؟ يف روایية: مليا رأی إبلیيس أن عمليه قيد شياع بيني الرجيال، تنکير يف 

صورة امرأة وذهب إیل النساء وقال هلن: هل رأینّت رجالکّن بعضهم مع البعض؟
قالوا: نعم رأیناه بأنفسنا.

أمير الشيیطان النسياء بفعيل اليشء نفسيه، وعلمهين الشيذوذ اجلنييس، وکانيت النسياء 
راضیيات عين بعضهين البعيض، وحتولين أیًضيا إیل املثلیية اجلنسيیة. البلدان _ ابو جعفر امحد بن 

حممد بن خالد الرق، ص61

حّنوه عين فانه واهَّلل رافض خبیث  
فضيال بين احلسين بين فضيال الکيويف ،قيال: یا أبا حنیفة رمحيك اهلل إن يل أخا، یقول: 
لينئ کان املوضيع )ُدفنيا فیيه( لرسيول اهلل فقيد ظلميا بدفهنميا يف موضيع لیس هلميا فیه حق، 
إن کان املوضع هلما، فوهباه لرسول اهلل ؟ص؟ لقد أساءا وما أحسنا إلیه إذ رجعا يف هبهتما  و
. فاطرق أبو حنیفة سياعة، مث قال قل له: مل یکن هلما وال له خاصة ولکهنما نظرا يف حق 
عائشة وحفصة فاستحقا الدفن يف ذلك املوضع حبقوق ابنتهيما، فقال له فضال: قد قلت 
له ذلك، فقال: أنت تعلم أن الني ؟ص؟ مات عن تسيع نسياء، فإذا لکل واحدة مهنن تسيع 
کثر من ذلك!  ، فکیف یسيتحق الرجالن أ ، مث نظرنا يف تسيع الثمن، فإذا هو شيبر يف شيبر
وبعد، مفا بال عائشية وحفصة ترثان رسيول اهلل ؟ص؟ ،وفاطمة ؟اهس؟ ابتنه تنع املیراث ؟ فقال 
أبيو حنیفية: یيا قيوم حنيوه عين فانيه واهلل رافيي خبیيث.  القصة الکاملة يف الفصول املختارة - الشیخ 

املفید ص74
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واْ ِمن قَۡوِمهِۦ َلُۡخرَِجنََّك َيُٰشَعۡيُب  ِيَن ٱۡسَتۡكَبُ واْ ِمن قَۡوِمهِۦ َلُۡخرَِجنََّك َيُٰشَعۡيُب ۞قَاَل ٱلَۡمَأُ ٱلَّ ِيَن ٱۡسَتۡكَبُ ۞قَاَل ٱلَۡمَأُ ٱلَّ
َولَۡو 

َ
ۡو َلَُعوُدنَّ ِف ِملَّتَِناۚ قَاَل أ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ َمَعَك ِمن قَۡرَيتَِنآ أ َولَۡو َوٱلَّ

َ
ۡو َلَُعوُدنَّ ِف ِملَّتَِناۚ قَاَل أ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ َمَعَك ِمن قَۡرَيتَِنآ أ َوٱلَّ

ِ َكِذبًـا إِۡن ُعۡدنَا ِف  َكِذبًـا إِۡن ُعۡدنَا ِف  ِٱللَّ ۡيَنـا َعَ ٱللَّ ۡيَنـا َعَ  قَِد ٱۡفَتَ ُكنَّـا َكٰرِهِـَن ُكنَّـا َكٰرِهِـَن ٨٨٨٨ قَِد ٱۡفَتَ
ن نَُّعوَد فِيَهآ 

َ
ن نَُّعوَد فِيَهآ  ِمۡنَهاۚ َوَما يَُكوُن َلَآ أ
َ
ُ ِمۡنَهاۚ َوَما يَُكوُن َلَآ أ ُٱللَّ ِملَّتُِكم َبۡعَد إِۡذ جَنَّىَٰنا ِملَّتُِكم َبۡعَد إِۡذ جَنَّىَٰنا ٱللَّ

َۡناۚ  َۡناۚ  تََوكَّ ِ تََوكَّ ِٱللَّ ٍء ِعۡلًماۚ َعَ ٱللَّ ٍء ِعۡلًماۚ َعَ  َربَُّناۚ وَِسَع َربَُّنا ُكَّ َشۡ ُ َربَُّناۚ وَِسَع َربَُّنا ُكَّ َشۡ ُٱللَّ ن يََشآَء ٱللَّ
َ
ٓ أ ن يََشآَء إِلَّ
َ
ٓ أ إِلَّ

نَت َخۡيُ ٱۡلَفٰتِِحَن ٨٩٨٩  
َ
نَت َخۡيُ ٱۡلَفٰتِِحَن َربََّنا ٱۡفَتۡح بَۡيَنَنا َوَبۡنَ قَۡوِمَنا بِٱۡلَّقِ َوأ
َ
َربََّنا ٱۡفَتۡح بَۡيَنَنا َوَبۡنَ قَۡوِمَنا بِٱۡلَّقِ َوأ

َبۡعُتۡم ُشـَعۡيًبا  ِيـَن َكَفُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦ لَئِِن ٱتَّ َبۡعُتۡم ُشـَعۡيًبا َوقَـاَل ٱلَۡمَأُ ٱلَّ ِيـَن َكَفُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦ لَئِِن ٱتَّ َوقَـاَل ٱلَۡمَأُ ٱلَّ
ۡصَبُحواْ ِف 

َ
َخَذۡتُهُم ٱلرَّۡجَفـُة فَأ

َ
ۡصَبُحواْ ِف  فَأ

َ
َخَذۡتُهُم ٱلرَّۡجَفـُة فَأ

َ
وَن ٩٠٩٠ فَأ وَن إِنَُّكـۡم إِٗذا لََّخِٰسُ إِنَُّكـۡم إِٗذا لََّخِٰسُ

َّۡم َيۡغَنۡواْ فِيَهاۚ  ن ل
َ
بُواْ ُشـَعۡيٗبا َكأ ِيَن َكذَّ َّۡم َيۡغَنۡواْ فِيَهاۚ  ٱلَّ ن ل
َ
بُواْ ُشـَعۡيٗبا َكأ ِيَن َكذَّ َدارِهِۡم َجٰثِِمَن َدارِهِۡم َجٰثِِمَن ٩١٩١ ٱلَّ

ٰ َعۡنُهۡم  ٰ َعۡنُهۡم  َفَتَولَّ بُواْ ُشـَعۡيٗبا َكنُواْ ُهـُم ٱۡلَخِٰسِيَن ٩٢٩٢ َفَتَولَّ ِيَن َكذَّ بُواْ ُشـَعۡيٗبا َكنُواْ ُهـُم ٱۡلَخِٰسِيَن ٱلَّ ِيَن َكذَّ ٱلَّ
بۡلَۡغُتُكۡم رَِسٰـَلِٰت َرّبِ َونََصۡحُت لَُكۡمۖ 

َ
بۡلَۡغُتُكۡم رَِسٰـَلِٰت َرّبِ َونََصۡحُت لَُكۡمۖ َوقَـاَل َيَٰقوِۡم لََقۡد أ
َ
َوقَـاَل َيَٰقوِۡم لََقۡد أ

رَۡسۡلَنا ِف قَۡرَيةٖ ّمِن 
َ
رَۡسۡلَنا ِف قَۡرَيةٖ ّمِن َوَمآ أ
َ
ٰ قَۡومٖ َكٰفِرِيَن ٩٣٩٣  َوَمآ أ ٰ قَۡومٖ َكٰفِرِيَن فََكۡيَف َءاَسٰ َعَ فََكۡيَف َءاَسٰ َعَ

َُّعوَن ٩٤٩٤   آءِ لََعلَُّهۡم يَضَّ َّ َسآءِ َوٱلضَّ
ۡ
ۡهلََها بِٱۡلَأ

َ
َخۡذنَآ أ

َ
ٓ أ ِبٍّ إِلَّ

َُّعوَن نَّ آءِ لََعلَُّهۡم يَضَّ َّ َسآءِ َوٱلضَّ
ۡ
ۡهلََها بِٱۡلَأ

َ
َخۡذنَآ أ

َ
ٓ أ ِبٍّ إِلَّ

نَّ
ٰ َعَفواْ وَّقَالُواْ قَۡد َمسَّ  ـّيَِئةِ ٱۡلََسَنَة َحيَّ ۡلَا َمَكَن ٱلسَّ ٰ َعَفواْ وَّقَالُواْ قَۡد َمسَّ ُثمَّ بَدَّ ـّيَِئةِ ٱۡلََسَنَة َحيَّ ۡلَا َمَكَن ٱلسَّ ُثمَّ بَدَّ
َخۡذَنُٰهم َبۡغَتٗة وَُهۡم َل يَۡشُعُروَن ٩٥٩٥  

َ
آُء فَأ َّ آُء َوٱلسَّ َّ َخۡذَنُٰهم َبۡغَتٗة وَُهۡم َل يَۡشُعُروَن َءابَآَءنَا ٱلضَّ
َ
آُء فَأ َّ آُء َوٱلسَّ َّ َءابَآَءنَا ٱلضَّ

أضواء عی فلسفة البايا أضواء عی فلسفة البايا 9494

ما واجهوا معارضة کان اهلل تعایل 
ّ
لقد کان القانون اإلهلي العام يف دعوة األنبیاء هو أهّنم کل

يبتيل األقوام املعاندين بأنواع املشاکل و البالیا.
ألّن من طبیعة االبتالء أن يوقظ الفطرة اليت ما يزال فهيا خیر يرجی و أن يرقق القلوب 
الييت طيال علهييا األميد ميی کانيت فهيا ُبقیة و أن یتجه بالبشير الضعياف إیل خالقهم القهار 
یتضرعون إلیه و یطلبون رمحته و عفوه و یعلنون هبذا التضرع عن عبودیهتم له _ َفالضراعة 
هي هدف البأساء و الضراء يف احلیاة، و الضراعة هي: العودة ایل واقع الذات و ما فیه من 

ِرِهَي: کیيف نعيود فهييا و 
ٰ

ا َک و ُکّنَ
َ
َول

َ
أ

ُتُم 
َ

َخذ
َ
حنين کارهيون لطریقتکيم. أ

جَفُة: الزلزلة املقترنة بالصیحة.  ٱلّرَ

عيیل  ملقيني  میتيني  ِثِمَي:  َجٰ

ٰ َعُنم: فأعيرض  َ
وجوههيم. َفَتَویّل

فکیيف   : َءایَسٰ شيعیب.  عهنيم 

ِء 
ٓ
أحيزن عیل قيوم کافرين. ِبٱلَبأَسا

األميراض.  َو  بالشيدائد  ِء: 
ٓ
ا ّرَ

َ
َوٱلّض

العيذاب.  علهييم  نزلنيا  م:  ُ ٰ
َخذَن

َ
أ

َبغَتة: فجيأة. َعَفْوا: کثيروا و نيوا يف 

أنفسهم و أمواهلم.
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نقص و عجز و احنراف، بعیدا عن أّي غرور أو استکبار، أو عزة باإلمث، و الضراعة ایل اهلل 
تعطینا الثقة بقدرتنا عیل جتاوز کل ذلك بعون اهلل.

إّن الشيدائد هي حافز مهم يف تربية االنسيان کما أهنا حافز أسيايس يف یقظة االنسيان 
من الغفلة.

، اذا رّب االنسان هبا روحه من  و الننی أن البالیاء و املصائب می تکون نعمة وخیر
إال اذا فّر من املصاعب و البالیاء أو یفزع و جيزع  خالل صبره و ثباته يف صراط العبودیة، و

ين، فحینئذ سیکون ذالك البالء، بالٌء حقیقًة. مهنا أمام اآلخر
و قيال احيد األعيالم: أّن البيالء مين قبيل اهلل هيو لیيس لتعیيني مدی وزن االنسيان، بل 

انا لتثقیل وزن االنسان.

الروايات

ْم     ِ هّبِ  َر
َ

َعُم َفِزُعوا ِإیل ُم الّنِ  َعهْنُ
ُ

َقُم َو َتُزول ُم الّنِ  هِبِ
ُ

اَس ِحنَي َتْنِزل ّنَ الّنَ
َ
ْو أ

َ
أمیراملؤمنني؟ع؟: َو ل

 َفاِسيٍد. هنج 
َ

ْم ُکل ُ َح لَ
َ
ْصل

َ
 َشياِرٍد َو أ

َ
يْم ُکل هْيِ

َ
يَرّدَ َعل

َ
يْم ل هِبِ و

ُ
يٍه ِميْن ُقل

َ
يْم َو َول اهِتِ

ِبِصيْدٍق ِميْن ِنّيَ
البالغْه، ص257

َيَدْييِن َو    
ْ
ُع؟ قيال: ُهيَو َرْفيُع ال َضيّرُ َبيا َجْعَفيٍر؟ع؟ َعيْن الّتَ

َ
ُت أ

ْ
ل
َ
: َسيأ

َ
يِد ْبيِن ُمْسيِلٍم َقيال ّمَ َعيْن حُمَ

َما. الکايف، ج2، ص480 ُع هِبِ
َضّرُ الّتَ

يُه    
َ
یيَس ل

َ
يذي ل

ّ
ييِق ال ييِن الَغر دُعين ُدعياَء احَلز

ُ
فیميا َوَعيَظ اهلُل ِبيِه عیيی؟ع؟: یيا عیيی، ا

َکذِليَك  َتْدُعين  يَك َميی   واِحيدا، َفإّنَ
ً
يا يَك مَهّ َّ ومَهُّ

َ
إيل عيا   ُمَتَضّرِ

َ
إال َتْدُعين  ُمِغیيٌث... وال 

أَجبُتَك. حبار األنوار: 19/314/93

َبيالِء َيکيوُن    
ْ
يِق ال

َ
ُفْرَجيُة، َو ِعْنيَد َتضاُييِق َحل

ْ
يَدِة َتکيوُن ال اإلميام عييل؟ع؟: ِعْنيَد َتناهيی الّشِ

خاُء؛ هنج البالغة، حمكت 351 الّرَ

خياَء ُمصیَبًة، َو ذِلَك     َبيالَء ِنْعَمًة َو الّرَ
ْ
وا ال يْن َتکوُنيوا ُمْؤِمنينَي َحيّی َتُعّدُ

َ
اميام الکاظيم؟ع؟: ل

خاِء؛ جامع األخبار، ص313، ح870 ِة ِعْنَد الّرَ
َ
َغْفل

ْ
ْعَظُم ِمَن ال

َ
َبالِء ا

ْ
ْبَر ِعْنَد ال ّنَ الّصَ

َ
ا

َحيّبَ اهلُل َعْبيدا ِاْبَتيالُه ِبَعظيمِي    
َ
يزاِء، َفيِاذا ا َ

ْ
 ِبيِه َعظيمُي اجل

ُ
َبيالِء ُيکاَفيا

ْ
قيال؟ص؟: ِاّنَ َعظيمَي ال

َبالِء... کایف، ج2، ص253، ح8
ْ
ال
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شواهد وقصص

ع األعرايب   تضّرُ
ع إیل اهلل تعيایل بعبيارات عمیقية ومضامني  یتضيّرَ  یدعيو يف صالتيه، و

ً
يا رأی النيي؟ص؟ أعرابّيَ

يرت کلماتيه املتینية، وعباراتيه امُلشيیرة إیل وعيي صاحهبيا، والکاشيفة عين درجة 
َ
عالیية. فأّث

 النتظار األعرايب، حيّیَ یفرغ ِمن 
ً
اإلمييان والمكيال الييت هيو علهييا يف النيي؟ص؟؛ فعنّيَ شيخصا

صالته، فیأيت به إلیه. وما أْن فرغ األعرايب حّیَ َمُثل بني یدیه، فأهداه الني؟ص؟ قطعة ِمن 
الذهب، مّثَ سأله ِمن أين أنت؟
_ ِمن بن عامر بن َصعصعة.

، ولکْن وهبته لك 
ً
ا
َ
_ هل عرفت ملاذا أعطیتك الذهب؟! قال: ال. قال؟ص؟: إّنَ للرحم َحّق

.
َّ

حُلسن شأنك عیل اهلل َعّزَ وَجل
کثر  فالني؟ص؟، يبعث استحسانه وتشجیعه، للرغبة يف عمل اخلیر يف نفس األعرايب، أ
ي إیل أْن ُيقتيدي اآلخيرون بيه. قصص  خيری ييؤّدِ

ُ
ِمين السيابق هيذا ِمين ِجهيٍة، وِمين ِجهية أ

الفلسيف، ص74

تضرع اخلالص  
روی صاحيب کشيف الغمية عين أفليح ميویل أيب جعفير؟ع؟ اّنيه قيال: خرجيت ميع حمميد بين 
عيّل؟امهع؟ حاجا فلّما دخل املسجد نظر ایل البیت فبکی حی عال صوته، فقلت: بأيب أنت 

و أّمي اّن الناس ینظرون إلیك فلو رفقت بصوتك قلیال.
 اهلل تعایل أن ینظر إيّل منه برمحة فأفوز هبا عنده غدا.

ّ
قال: وحيك یا أفلح و مل ال أبکي لعل

قيال: مث طياف بالبیيت مث جياء حيی رکيع عند املقام فرفع رأسيه من سيجوده فاذا موضع 
سجوده مبتل من دموع عینیه. منهتی اآلمال، ج2، 173

الشفاء من البرص ببرکة استجابة دعائه؟ع؟  
قال احلسن بن عيّل بن أيب طالب؟ع؟:

قيال الهييود: یيا حمميد فأنيت و املؤمنيون املخلصون لك، جمياب دعاؤکم، و عيّلٌ أخوك و 
وصّيك أفضلهم و سّيدهم؟
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قال رسول اهلل؟ص؟: بیل.
قالوا: یا حممد فإن کان هذا کما زعمت فقل لعيّل؟ع؟ یدعو ]اهلل[ البن رئیسنا هذا فقد 
کان من الشيباب مجیال نبیال و سيیما، )قد( حلقه برص و جذام، و قد صار محی ال یقرب، 

، یتناول اخلبز عیل أسّنة الرماح. و مهجورا ال یعاشر
فقيال رسيول اهلل؟ص؟: ائتيوين بيه، فيايت بيه فقيال رسيول اهلل؟ص؟: یيا أبا احلسين ادع اهلل له 
بالعافیية، فيإّن اهلل تعيایل جيیبيك فیيه. فدعيا ليه، فلّميا کان بعيد فراغيه من دعائيه، إذ الفی 
 مکيروه، و عياد إیل أفضيل ميا کان علیيه مين النبيل و اجلميال و الوسيامة و 

ّ
قيد زال عنيه کل

. احلسن يف املنظر
فقال رسول اهلل؟ص؟ للفی: یا فی آمن بالذي أغاثك من بالئك.

قال الفی: قد آمنت و حسن إميانه
فقيال أبيوه: یيا حمميد ظلمتين و ذهبيت ميّن بإبن، لیته کان أجذم و أبرص کما کان و مل 

یدخل يف دینك، فإّن ذلك کان أحّب إيّل.
صه من هذه اآلفة، و أوجب له نعمي اجلّنة.

ّ
 قد خل

ّ
قال رسول اهلل؟ص؟: لکّن اهلل عّزوجل

يا جياء وقت عافیتيه فعويف، فإن  قيال أبيوه: یيا حمميد ميا کان هيذا ليك و ال لصاحبيك، إنّ
، فقل له یدعو عيّلَ  کان صاحبك هذا _ یعن علّيا _ جمابا يف اخلیر فهو أیضا جماب بالشيّر

باجلذام و البرص فإيّن اعلم أّن زواله عن ابن مل یکن بدعائه.
فقال رسول اهلل؟ص؟: یا هيودي اّتق اهلل و هتّنأ بعافیة اهلل إّياك، و ال تتعّرض للبالء و ملا 
یدها. فقال  ، فإّن من کفرها سلهبا، و من شکرها امتری مز ال تطیقه، و قابل النعمة بالشکر
یيد هبيذا أن اعيّرف  يا ار الهييودّي: مين شيکر نعيم اهلل، تکذیيب عيدّو اهلل املفتيري علیيه، و إنّ
، و أّن اليذي أصابيه مين خیر مل یکن  وليدي أّنيه لیيس مّميا قليت ليه و اّدعیتيه قلیيل و ال کثیير

بدعاء عيّل؟ع؟ صاحبك.
 عتّوا و طغیانا و تّردا فادع 

ّ
فقال رسيول اهلل؟ص؟ لعيّل؟ع؟: یا أبا احلسين قد أب الکافر إال

علیه مبا اقترح، وقل: اللهّم ابتله ببالء ابنه من قبل.
فقاهلا، فأصاب الهيودي داء ذلك الغالم مثل ما کان فیه الغالم من اجلذام و البرص، 
و اسيتویل علیيه األمل و البيالء، و جعيل یصيرخ و یسيتغیث و یقيول: یيا حمميد قيد عرفيت 

صدقك فأقلن.
سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301
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فقال رسول اهلل؟ص؟: لو علم اهلل تعایل صدقك لنّجاك، و لکّنه عامل بأّنك ال خترج عن هذا 
 ازددت کفرا، و لو علم أّنه إن جّناك آمنت به جلاد علیك بالنجاة فإّنه اجلواد الکرمی.

ّ
احلال إال

يين، و عبيرة  بعيني سينة آیةللناظر مّث قيال؟ع؟: فبييق الهييودي يف ذليك اليداء و البيرص أر
ين. ين، و عالمة و حّجة بّينة ملحمد؟ص؟ باقیة للغابر للمعتبر

 ذليك البيالء بالهييودي بعيد زوال البالء عين ابنه: عباد 
ّ

و قيال رسيول اهلل؟ص؟ حيني حيل
بوا إیل اهلل بالطاعات جيزل  کيم و الکفير لنعيم اهلل فإّنيه مشيوم عيیل صاحبيه، أال و تقّر اهلل إّيا
بيات، و قّصيروا أعمارکيم يف الدنیيا بالتعيّرض ألعيداء اهلل يف اجلهياد لتناليوا طيول  لکيم املثو
األعميار يف اآلخيرة: يف النعيمي اليدامئ اخلاليد، و ابذليوا أموالکيم يف احلقيوق الالزمية لیطيول 

ج1، ص455  ، کم يف اآلخرة. مدینة معاجز األمئة اإلثن عشر غنا

رشید البايا   
يروى أن أمیر املؤمنني؟ع؟ کان یسمیه رشید البالیا ألنه؟ع؟ کان الیق إلیه علم البالیا واملنایا، 
فکان إذا لیق الرجل قال له انت توت مبیتة کذا وتقتل أنت یا فالن بقتلة کذا وکذا، فیکون 

کما یقول.
وروي باالسناد عن فضیل بن الزبير قال خرج أمیر املؤمنني؟ع؟ ایل بستان البرين ومعه 
اصحابه فجلس حتت خنلة مث أمر بنخلة فلقطت فانزل مهنا رطب فوضع بني ایدهيم قالوا 

فقال رشید اهلجري یا أمیر املؤمنني ما اطیب هذا الرطب؟ 
فقال یا رشید أما انك ستصلب عیل جذعها.... اعیان الشیعه، ج7، ص6
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َقۡواْ لََفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَرََكٰٖت  ۡهَل ٱۡلُقَرىٰٓ َءاَمُنواْ َوٱتَّ
َ
نَّ أ

َ
َقۡواْ لََفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَرََكٰٖت َولَـۡو أ ۡهَل ٱۡلُقَرىٰٓ َءاَمُنواْ َوٱتَّ

َ
نَّ أ

َ
َولَـۡو أ

َخۡذَنُٰهم بَِما َكنُواْ 
َ
بُـواْ فَأ ۡرِض َوَلِٰكن َكذَّ

َ
ـَمآءِ َوٱۡل َخۡذَنُٰهم بَِما َكنُواْ ّمَِن ٱلسَّ

َ
بُـواْ فَأ ۡرِض َوَلِٰكن َكذَّ

َ
ـَمآءِ َوٱۡل ّمَِن ٱلسَّ

ُسـَنا بََيٰٗتا 
ۡ
تَِيُهم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
ۡهُل ٱۡلُقَرىٰٓ أ

َ
ِمَن أ

َ
فَأ

َ
ُسـَنا بََيٰٗتا أ

ۡ
تَِيُهم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
ۡهُل ٱۡلُقَرىٰٓ أ

َ
ِمَن أ

َ
فَأ

َ
يَۡكِسـُبوَن يَۡكِسـُبوَن ٩٦٩٦  أ

ُسـَنا 
ۡ
تَِيُهم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
ۡهـُل ٱۡلُقـَرىٰٓ أ

َ
ِمـَن أ

َ
َوأ

َ
ُسـَنا  أ

ۡ
تَِيُهم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
ۡهـُل ٱۡلُقـَرىٰٓ أ

َ
ِمـَن أ

َ
َوأ

َ
وَُهـۡم نَآئُِمـوَن وَُهـۡم نَآئُِمـوَن ٩٧٩٧ أ

َمـُن 
ۡ
َمـُن ۚ فَـَا يَأ
ۡ
ِۚ فَـَا يَأ ِٱللَّ ِمُنـواْ َمۡكـَر ٱللَّ

َ
فَأ

َ
ِمُنـواْ َمۡكـَر  أ

َ
فَأ

َ
ُضـٗى وَُهـۡم يَۡلَعُبـوَن ُضـٗى وَُهـۡم يَۡلَعُبـوَن ٩٨٩٨ أ

ِيـَن  َولَـۡم َيۡهـِد لِلَّ
َ
ِيـَن  أ َولَـۡم َيۡهـِد لِلَّ
َ
وَن ٩٩٩٩ أ وَن  إِلَّ ٱۡلَقـۡوُم ٱۡلَخٰـِرُ ِ إِلَّ ٱۡلَقـۡوُم ٱۡلَخٰـِرُ ِٱللَّ َمۡكـَر َمۡكـَر ٱللَّ

َصۡبَنُٰهـم 
َ
ۡو نََشـآُء أ َـّ ن ل

َ
ۡهلَِهـآ أ

َ
ۡرَض ِمـۢن َبۡعـِد أ

َ
َصۡبَنُٰهـم يَرِثُـوَن ٱۡل

َ
ۡو نََشـآُء أ َـّ ن ل

َ
ۡهلَِهـآ أ

َ
ۡرَض ِمـۢن َبۡعـِد أ

َ
يَرِثُـوَن ٱۡل

يَۡسـَمُعوَن ١٠٠١٠٠   َل  َفُهـۡم  قُلُوبِِهـۡم   ٰ َعَ َوَنۡطَبـُع  يَۡسـَمُعوَن بُِذنُوبِِهـۡمۚ  َل  َفُهـۡم  قُلُوبِِهـۡم   ٰ َعَ َوَنۡطَبـُع  بُِذنُوبِِهـۡمۚ 
ۢنَبآئَِهاۚ َولََقـۡد َجآَءۡتُهۡم 

َ
ۢنَبآئَِهاۚ َولََقـۡد َجآَءۡتُهۡم تِۡلـَك ٱۡلُقـَرٰى َنُقصُّ َعلَۡيـَك ِمـۡن أ
َ
تِۡلـَك ٱۡلُقـَرٰى َنُقصُّ َعلَۡيـَك ِمـۡن أ

بُـواْ ِمن َقۡبُلۚ  بُـواْ ِمن َقۡبُلۚ رُُسـلُُهم بِٱۡلَّيَِنٰـِت َفَما َكنُـواْ ِلُۡؤِمُنواْ بَِما َكذَّ رُُسـلُُهم بِٱۡلَّيَِنٰـِت َفَما َكنُـواْ ِلُۡؤِمُنواْ بَِما َكذَّ
ٰ قُلُـوِب ٱۡلَكٰفِرِيـَن ١٠١١٠١ َوَما وََجۡدنَا  َوَما وََجۡدنَا  ٰ قُلُـوِب ٱۡلَكٰفِرِيـَن  َعَ ُ َعَ ُٱللَّ َكَذٰلِـَك َيۡطَبـُع َكَذٰلِـَك َيۡطَبـُع ٱللَّ
ۡكَثَُهۡم لََفِٰسـقِنَي ١٠٢١٠٢  

َ
ۡكَثِهِـم ّمِـۡن َعۡهٖدۖ ِإَون وََجۡدنَآ أ

َ
ۡكَثَُهۡم لََفِٰسـقِنَي ِل

َ
ۡكَثِهِـم ّمِـۡن َعۡهٖدۖ ِإَون وََجۡدنَآ أ

َ
ِل

يْهِۦ  وَسٰ بِـَٔـاَيٰتَِنآ إَِلٰ فِرَۡعۡوَن َوَمَلِ يْهِۦ ُثـمَّ َبَعۡثَنا ِمۢن َبۡعِدهِم مُّ وَسٰ بِـَٔـاَيٰتَِنآ إَِلٰ فِرَۡعۡوَن َوَمَلِ ُثـمَّ َبَعۡثَنا ِمۢن َبۡعِدهِم مُّ
َفَظلَُمـواْ بَِهـاۖ فَٱنُظـۡر َكۡيـَف َكَن َعٰقَِبـُة ٱلُۡمۡفِسـِديَن َفَظلَُمـواْ بَِهـاۖ فَٱنُظـۡر َكۡيـَف َكَن َعٰقَِبـُة ٱلُۡمۡفِسـِديَن ١٠٣١٠٣  
َوقَـاَل ُمـوَسٰ َيٰفِرَۡعۡوُن إِّنِ رَُسـوٞل ّمِـن رَّّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي َوقَـاَل ُمـوَسٰ َيٰفِرَۡعۡوُن إِّنِ رَُسـوٞل ّمِـن رَّّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ١٠٤١٠٤  

ق 9696 ز ق نسبُة االميان و الر ز نسبُة االميان و الر

قيال الراغيب: و مليا کان اخلیير اإلهليی یصيدر مين حیيث ال حييس، و عيیل وجيه ال حيص و ال 
یيادة غیر حمسوسية هو مبيارك و فیه برکية، والبرکات هي  ، قیيل ليکل ميا یشياهد منيه ز حيصير

یا ومادیا. ، معنو أنواع اخلیر الکثیر
و املعيىن: و ليو أن أهيل تليك القيری املهلکية آمنيوا مبيا جاء به الرسيل و اتقوا ما حرمه اهلل 
علهيم، آلتیناهم باخلیر من کل وجهه و لوسعنا علیه الرزق سعة عظیمة، و لعاشوا حیاهتم 

هبا کدر، و ال خيالطها خوف. عیشة رغدة ال یشو

: أهيل مکية و غیرهيم  ٱلُقَرٰیٓ  
َ

هل
َ
أ

إلهييا  بعيث  الييت  القيری  مين 

مبيا  آمنيوا   :
ْ
َءاَمُنوا الرسيول؟ص؟. 

: و اتقيوا ميا 
ْ
َقوا

َ
جياء بيه الرسيل. ٱّت

حرمه اهلل علهيم. َبأُسَنا: عذابنا. 

تا: لیيال. ُضحی: يف الهنيار عنيد  َبَيٰ

َيلَعُبوَن:  ُهم  الشيمس.  ارتفياع 

م:  ُ ٰ
َصبَن

َ
یلهون غافلني عن اهلل. أ

م:  ِبُذُنوِبِ م  ُ ٰ
َصبَن

َ
أ أهلکناهيم. 

معاصهييم.  بسيبب  أخذناهيم 

ْيِه: أشراف قومه. ِ
َ

َمل
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ْوا< اآليـة داللـة عـی أّن افتتـاح أبـواب البـركات  �قَ
وا َوا�قَّ َم�نُ

آ
َرى ا �قُ

ْ
ْهَل ال

أَ
�نَّ ا

أَ
ْو ا

َ
و يف قولـه: >َول

مسبب إلميان أهل القری مجيعا و تقواهم أي إّن ذلك من آثار إميان النوع اإلنساين و تقواه 
ال إميان البعض و تقواه فإّن إميان البعض و تقواه ال ينفك عن كفر البعض اآلخر و فسقه، 

و مع ذلك ال يرتفع سبب الفساد.
ِهْم< أّنـه مبجـرد حصـول  �يْ

َ
ا َعل َ ْح�ن �قَ �نَ

َ
ْوا ل �قَ

وا َوا�قَّ َم�نُ
آ
َرى ا �قُ

ْ
ْهَل ال

أَ
�نَّ ا

أَ
ْو ا

َ
وممـا جـاء يف القـرآن: >َول

االميان و التقوی، ستسـير األمور الطبيعية ايضا عی َرسـِلها و ولكن عندما يصبح اإلنسـان 
متمرًدا، فإنه يصبح مثل جزء من اجلسم الذي ينحرف عن مساره وسوف ترفضه األجزاء 

جيًيا. األخری من اجلسم واألعضاء تدر
ْعَنا 

َ
ْقل
َ
تَزْمَنامها َنُكون قد أ

ْ
نَنا إَذا ال

َ
ِتَنا؛ أل

َ
َوِحيد لَنا مْن حال

ْ
ج ال

َ
ِعل

ْ
ْقوی مها ال ميان َوالّتَ ِ

ْ
َفاإل

اَعات  ْفَراًدا َومَجَ
َ
 إَذا مْقَنا متعاوِننَي _ أ

َّ
عِظمِي إال

ْ
ج ال

َ
ِعل

ْ
ض هبَذا ال  َنْنَ

َ
عن أْسباب العذاب؛ وال

َّ يِف َمـْن َيِليِه 
ُ

ْيـِه ث
َ
َّ يِف َمـْن ِإل

ُ
 ِبـِه يِف َنْفِسـِه، ث

َ
َبـَدأ  كل َواِحـٍد ِذلـَك نْصـَب عْيَنْيـِه، َو

َ
_ فَجَعـل

ْيِه ِمْن 
َ
ْعَطاُه َما َقَدَر َعل

َ
ِه، َوأ  َهَذا ِمْن مَهِّ

َ
ْن َجَعل َ ِتِه؛ فَ

َّ
ْهِل ِمل

َ
يِع أ َّ مَجِ

ُ
ِمْن َعِشيَرِتِه َوَقْوِمِه، ث

مَيـاِن ِبَتْطِهيِر َعَقاِئِدَنا  ِ
ْ
 ِمـَن اإل

ْ
َنْبـَدأ

ْ
ـا، َول ْو َيْقـُرَب ِمْنَ

َ
 َغاَيِتـِه أ

َ
 ِإل

َ
ْن َيِصـل

َ
َسـْعِيِه؛ َكاَن َخِليًقـا أ

َفاِت.
َ
ْعَماِلَنا ِمَن امُلَخال

َ
َفَساِد، َوأ

ْ
ِقَنا ِمَن ال

َ
ْخل

َ
ْرِك، َوأ ِمَن الّشِ

الروايات

ُق«. الكایف، ج2، ص270    ْز ْنَب َفيْزوی َعْنُه الّرِ
َ
يْذِنُب الّذ

َ
َعْبَد ل

ْ
قال الباقر؟ع؟: اّنَ ال

هَّلِل    
َ
ِ ا
 ِلَسـاِن َنـِيّ

َ
هَّلِل َو َعـی

َ
ِكَتـاِب ا ـاِس يِف  ـاِس ِبالّنَ لّنَ

َ
 ا

َ
ْول

َ
َنـا أ

َ
قـال اإلمـام احلسـن؟ع؟: أ

ـَماُء َقْطَرَهـا َو  لّسَ
َ
ـُم ا ْعَطْتُ

َ َ
َطاُعـويِن َو َنَصـُرويِن أل

َ
ـاَس َباَيُعـويِن َو أ لّنَ

َ
ّنَ ا

َ
ـْو أ

َ
ْقِسـُم ِبـاهَّلِل ل

ُ
َفأ

ا. حبار األنوار، ج44، ص22 ْرُض َبَرَكَتَ
َ ْ
أل
َ
ا

ٍق إاّل بذنـٍب، حـّی اخَلـدِش     ز ـٍة و ال َنقـِص ِر نـوَب، مفـا ِمـن َبِلّيَ
ُ
ـوا الّذ

ُ
؟ع؟: َتَوّق اإلمـاُم عـّيٌ

�قْ  َما َكَس�بَ �بِ
�نَ �قٍ  �بَ ُمِص�ي ِم�نْ  ْم 

ُ
ك َصا�بَ

أَ
ا >َوَما   :

ّ
و جـل عـّز  اهَّلُل   

َ
قـال امُلصيَبـِة،  و  الَكبـَوِة  و 

ْم<. حبار األنوار: 47/350/73
ُ
ك ِد�ي �يْ

أَ
ا

ـِه. حبار األنوار:     ِ
ّ
ُكل يـَك بَتقـَوی اهَّلِل؛ فإّنـُه َرأُس األمـِر 

َ
ِتـِه أليب ذّرٍ _ : عل عنـه؟ص؟ _ يف وِصّيَ

21/289/70
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ِف، و    
َ
ل يالَمَة ِمن الّتَ وِصیيَك ِبَتقيَوی اهلِل؛ فيإّن فهيا الّسَ

ُ
اإلمياُم الباقيُر؟ع؟ _ ِلَسيعِد اخَلیيِر _ : ا

ِب )اآلخرة(. الکايف: 16/52/8
َ
الَغنیَمَة يف امُلنَقل

شواهد وقصص

نصار   شکاية سیدة نساء العاملي؟اهع؟ لنساء اال
یارهتا و  عندميا اشيتد ميرض فاطمية الزهيرا؟اهس؟ اليذي منيه توفیيت، حضيرت بعيض النسياء لز

 مين سيلبیات الوضيع املوجود )غصب خالفية ويل اهلل(، و 
ً
هنياك السيیدة؟اهس؟ قدميت حتلیيال

مية، حیث قالت: کافیا يف بيان مصداق األمت لآلیة الکر خطبهتا توضیحا شافیا و 

ال 
َ
ِمنِي... أ

َ ْ
َوْحِي األ

ْ
ِة َو َمْهِبِط ال ُبيّوَ ِة َو َقَواِعيِد الّنُ

َ
َسيال  َزْحَزُحوَهيا َعيْن َرَوايِس الّرِ

َ
ىّن

َ
ُهيْم أ حْيَ َو

َة  يِب َحَسيٍن؟ َنَقُموا َو اهلِل ِمْنُه َنِکیَر َسيْيِفِه َو ِشيّدَ
َ
ِبينُي َو َميا َنَقُميوا ِميْن أ ُ

ْ
ْسيراُن امل ُ ذِليَك ُهيَو اخلْ

َرُه  ت تنکل الناس. و الوقعة: صدمة احلرب.( َو َتَنّمُ
ّ
 َوْقَعِتِه )النکال: العقوبة ال

َ
ِتِه َو َنَکال

َ
َوْطأ

يوا )مـن الکـّف، و هـو الدفـع و الصـرف( َعيْن ِزَمياٍم َنَبيَذُه 
ُ
يْو َتَکاّف

َ
 َو اهلِل ل

َّ
َوَجيل يِف َذاِت اهلِل َعّزَ

ُم 
ُ
 َيْکل

َ
ـي السـهل( ال

ّ
 )الل

ً
 ُسيُجحا

ً
يْم َسيْيرا َسياَر هِبِ

َ
َقيُه )أحّبـه وتعلـق بـه( َو ل

َ
ْعَتل

َ
 اهلِل؟ص؟ ال

ُ
َرُسيول

ِخَشاُشيُه )الکلـم: اجلـرح. مـا جيعـل ف أنـف البعیـر مـن خشـب و يشـّد بـه الزمام لیکون أسـرع 

کان(   )عذبا 
ً
یرا ِ

 )عي ماء( نَ
ً

ال ْوَرَدُهيْم َمهْنَ
َ َ
ِکُبيُه َو أل  ُيَتْعَتيُع )أقلقتـه و أزعجتـه( َرا

َ
نقیـاده( َو ال ال

 )عظـم 
ً
ْصَدَرُهيْم ِبَطانيا

َ َ
َتياُه )جانبـاه( َو أل

َ
 )الواسـع( َتْطَفيُح )تتـئ حـّت تفیـض( ِضّف

ً
َفْضَفاضيا

 ٍ
ّ

ّيَ )صـاروا حیـاری لکثـرة الـرّي والنعـم( َغْييَر ُمَتَحيل يُم اليّرَ ُ
َ
يَر ل ّيَ َ

َ
بطنـم مـن الشـرب( َقيْد خت

ياِء َو َرْدِعيِه  َ
ْ
 ِبَغْميِر امل

َّ
ّيـة و السـعة و الفضـل( ِإال ّيـن( ِمْنيُه ِبَطاِئيٍل )الطائـل: الغنـاء و املز )التز

ُخُذُهُم اهلُل 
ْ
ْرِض َو َسَيأ

َ ْ
َماِء َو األ ْم َبَرَکاُت الّسَ هْيِ

َ
ُفِتَحْت َعل

َ
اِغِب )اجلوع( َو ل )الدفع( َسْوَرَة الّسَ

کاُنوا َيْکِسُبون. معاين األخبار، ص355 مِبا 

دعاء يوم 22 من شهر رمضان  
وِجباِت َمْرضاِتَك  ْقىن فیِه مِلُ َّ فیِه َبَرکاِتَك َو َوّفِ

َ
 َعیل

ْ
ْنِزل

َ
ْبواَب َفْضِلَك َو أ

َ
ُهّمَ اْفَتْح یل فیِه أ

ّ
لل
َ
أ

يَن. زاداملعاد، ص146 ْضَطّر ُ ُبوحاِت َجّناِتَك یا جُمیَب َدْعَوِة املْ ْسِکىّن فیِه حُبْ
َ
َو أ
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تفسير اإلمام احلسني؟ع؟  
یلة إیل أن یقول فهیا: قال اإلمام احلسنی؟ع؟ واصفا لعصر ظهور اإلمام املهدی؟ع؟ یف خطبة طو
یـد اهّلل فهیـا  و لتنزلـن البركـه مـن السـماء إیل األرض حـی أن الشـجره لتقصـف مبـا یر
 

ّ
كلـّن مثـره الشـتاء یف الصیـف، و مثـره الصیـف یف الشـتاء و ذلـك قوله عزوجل مـن الثمـر و لیأ
وا  ُ �ب

لِك�ذْ َك�ذَّ َو  ْر�ذِ 
�أَ

ْ
ال َو  ماِء  الّسَ ِم�ذَ  َركا�تٍ  َ �ب ِهْم  �یْ

َ
َعل ا  ْح�ذ �تَ �ذَ

َ
ل ْوا  �تَ

ا�تَّ َو  وا  َم�ذُ
آ
ا ری  �تُ

ْ
ال ْهَل 

أَ
ا �ذَّ 

أَ
ا ْو 

َ
ل >َو 

<. اخلرائج و اجلرائح: 2/848 _ 850، ح63 و�ذَ ِس�بُ
ْ
ك وا �یَ ما كا�ذُ اُهْم �بِ �ذ

�ذْ �ذَ
أَ
ا َ �ذ

من ضمن األشیاء اليت تظهر يف حكومة االمام احلجة؟جع؟، أنه یوجد نوع حالة كاملة 
من التوافق واالنسـجام، أي أن هذه الكوارث و الطوارئ اليت دامئا حتدث يف العامل _ مثل 
العواصـف والـزالزل _ ُتلغـی متاًمـا مـن األرض، بـل وبالعكـس مـن ذلك، فـإن األرض تعطي 
للجمیـع مـا لدهيـا مـن ذخایـر و منابـع الغنیـة الداخلیـة و بعبـارة اخـری، ُتظهـر أمثارهـا لـكل 
ْرَض َعـْدالً َكَمـا 

َ ْ
أل

َ
 ا

ُ َ
یـة كمـا ورد عـن رسـول اهّلل؟ص؟ »َفَيْمـأ املؤمنـنی يف زمـن احلكومـة املهدو

ميـة سـوف  َكِبِدَهـا« و هـذه اآلیـة الكر َذ  ْفـاَ
َ
ْرُض أ

َ ْ
أل

َ
ـُه ا

َ
ـِرُج ل  َو ُيْ

ً
ـُه َجـْورا

َ
َكاَن َقْبل َهـا َمـْن 

َ َ
َمأ

یتحقق مضموهنا بالتمام و المكال. الغیبة للنعماین، ص425
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164

ۚ قَـۡد ِجۡئُتُكم  ۚ قَـۡد ِجۡئُتُكم  إِلَّ ٱۡلَـقَّ ِ إِلَّ ٱۡلَـقَّ ِٱللَّ قُـوَل َعَ ٱللَّ
َ
ٓ أ ن لَّ

َ
ٰٓ أ قُـوَل َعَ َحقِيـٌق َعَ

َ
ٓ أ ن لَّ

َ
ٰٓ أ َحقِيـٌق َعَ

ٰٓءِيَل ١٠٥١٠٥  قَاَل إِن قَاَل إِن  رِۡسـۡل َمـِيَ بَِنٓ إِۡسـَر
َ
ّبُِكۡم فَأ ٰٓءِيَل بِبَّيَِنـةٖ ّمِن رَّ رِۡسـۡل َمـِيَ بَِنٓ إِۡسـَر
َ
ّبُِكۡم فَأ بِبَّيَِنـةٖ ّمِن رَّ

ِٰدقنَِي ١٠٦١٠٦   ِت بَِهآ إِن ُكنـَت ِمَن ٱلصَّ
ۡ
ِٰدقنَِي ُكنـَت ِجۡئَت بِـَٔـايَةٖ فَأ ِت بَِهآ إِن ُكنـَت ِمَن ٱلصَّ
ۡ
ُكنـَت ِجۡئَت بِـَٔـايَةٖ فَأ

بِـنٞي ١٠٧١٠٧  َونََزَع يَـَدهُۥ فَإَِذا َونََزَع يَـَدهُۥ فَإَِذا  ۡلـَىٰ َعَصـاهُ فَـإَِذا ِهَ ُثۡعَباٞن مُّ
َ
بِـنٞي فَأ ۡلـَىٰ َعَصـاهُ فَـإَِذا ِهَ ُثۡعَباٞن مُّ
َ
فَأ

ِٰظرِيـَن ١٠٨١٠٨ قَـاَل ٱلَۡمَلُ ِمن قَـوِۡم فِرَۡعۡوَن إِنَّ  قَـاَل ٱلَۡمَلُ ِمن قَـوِۡم فِرَۡعۡوَن إِنَّ  ِٰظرِيـَن ِهَ َبۡيَضـآُء لِلنَّ ِهَ َبۡيَضـآُء لِلنَّ
ۡرِضُكۡمۖ 

َ
ن ُيۡرَِجُكـم ّمِۡن أ

َ
ۡرِضُكۡمۖ  يُرِيُد أ

َ
ن ُيۡرَِجُكـم ّمِۡن أ

َ
َهَٰذا لََسٰـِحٌر َعلِيٞم َهَٰذا لََسٰـِحٌر َعلِيٞم ١٠٩١٠٩ يُرِيُد أ

رِۡسـۡل ِف ٱلَۡمَدآئِِن 
َ
َخـاهُ َوأ

َ
رِۡجۡه َوأ

َ
رِۡسـۡل ِف ٱلَۡمَدآئِِن  قَالُـوٓاْ أ

َ
َخـاهُ َوأ

َ
رِۡجۡه َوأ

َ
ُمُروَن ١١٠١١٠ قَالُـوٓاْ أ

ۡ
ُمُروَن َفَمـاَذا تَأ
ۡ
َفَمـاَذا تَأ

َحَرةُ  َحَرةُ  وََجآَء ٱلسَّ تُوَك بُِكّلِ َسٰـِحٍر َعلِيٖم ١١٢١١٢ وََجآَء ٱلسَّ
ۡ
تُوَك بُِكّلِ َسٰـِحٍر َعلِيٖم  يَأ
ۡ
َحِٰشِيَن َحِٰشِيَن ١١١١١١ يَأ

ۡجًرا إِن ُكنَّا َنۡـُن ٱۡلَغٰلِبنَِي ١١٣١١٣ قَاَل  قَاَل 
َ
ۡجًرا إِن ُكنَّا َنۡـُن ٱۡلَغٰلِبنَِي فِرَۡعـۡوَن قَالُـوٓاْ إِنَّ َلَـا َل
َ
فِرَۡعـۡوَن قَالُـوٓاْ إِنَّ َلَـا َل

ن تُۡلِىَ 
َ
آ أ ن تُۡلِىَ  قَالُـواْ َيُٰموَسٰٓ إِمَّ
َ
آ أ بنَِي ١١٤١١٤ قَالُـواْ َيُٰموَسٰٓ إِمَّ بنَِي َنَعـۡم ِإَونَُّكۡم لَِمَن ٱلُۡمَقرَّ َنَعـۡم ِإَونَُّكۡم لَِمَن ٱلُۡمَقرَّ

ۡلَقۡواْ 
َ
ـآ أ ْۖ فَلَمَّ ۡلُقوا

َ
ۡلَقۡواْ  قَـاَل أ

َ
ـآ أ ْۖ فَلَمَّ ۡلُقوا

َ
ن نَُّكوَن َنۡـُن ٱلُۡمۡلقِنَي ١١٥١١٥ قَـاَل أ

َ
ـآ أ ن نَُّكوَن َنۡـُن ٱلُۡمۡلقِنَي ِإَومَّ
َ
ـآ أ ِإَومَّ

ۡعنُيَ ٱلَّاِس َوٱۡسَتَۡهُبوُهۡم وََجآُءو بِِسۡحٍر َعِظيٖم ١١٦١١٦  
َ
ۡعنُيَ ٱلَّاِس َوٱۡسَتَۡهُبوُهۡم وََجآُءو بِِسۡحٍر َعِظيٖم َسَحُرٓواْ أ
َ
َسَحُرٓواْ أ

ۡلـِق َعَصاَكۖ فَـإَِذا ِهَ تَۡلَقُف َما 
َ
ۡن أ

َ
وَۡحۡيَنـآ إَِلٰ ُمـوَسٰٓ أ

َ
ۡلـِق َعَصاَكۖ فَـإَِذا ِهَ تَۡلَقُف َما ۞َوأ

َ
ۡن أ

َ
وَۡحۡيَنـآ إَِلٰ ُمـوَسٰٓ أ

َ
۞َوأ

فُِكوَن ١١٧١١٧ فَوََقَع ٱۡلَقُّ َوَبَطَل َما َكنُواْ َيۡعَملُوَن  فَوََقَع ٱۡلَقُّ َوَبَطَل َما َكنُواْ َيۡعَملُوَن ١١٨١١٨ َفُغلُِبواْ  َفُغلُِبواْ 
ۡ
فُِكوَن يَأ
ۡ
يَأ

ـَحَرةُ َسٰـِجِديَن ١٢٠١٢٠   ۡلِىَ ٱلسَّ
ُ
ـَحَرةُ َسٰـِجِديَن  َوأ ۡلِىَ ٱلسَّ
ُ
ُهَنالَِك َوٱنَقلَُبواْ َصٰغِرِيَن ُهَنالَِك َوٱنَقلَُبواْ َصٰغِرِيَن ١١٩١١٩ َوأ

مواجهة مویس مع فرعون مواجهة مویس مع فرعون 107107

کثرها »األعراف« فانه فهيا یذکر )21( مرة  ُيذکر اسم »مویس« )136( مرة يف )34( سورة و أ
کثر من غیرها. مما یدل عیل أن ذکراه فهيا أ

ميکن حصر و تلخیص حیاة هذا الّني اإلهلي العظمي يف خس دورات و مراحل:
1. مرحلة الوالدة، و ما جری علیه من احلوادث حی ترعرعه يف البالط الفرعون.

، و حیاته يف أرض »مدين« يف کنف الّني شعیب؟ع؟. 2. مرحلة فراره من مصر
3. مرحلة بعثته، مّث املواجهات الکثیرة بينه و بني فرعون و جهازه.

أن  عيیل  حيق  و  واجيب  َحِقیٌق: 

ال أخبير عنيه _ تعيایل _ إال مبيا هيو 

احلیية.  ُثعَبان:  صيدق.  و  حيق 

تشيیرون  ذا  مبيا  َتأُمُروَن:  ا 
َ

َماذ

مبعيىن  األمير  مين  فهيو  أميره؟  يف 

رِجه: اإلرجياء التأخیر. 
َ
املشياورة. أ

أّخير أميره و أمير أخیيه و ال تتعجيل 

البيالد.  ِئِن: 
ٓ
ٱمَلَدا عقوبهتميا.  يف 

للسيحرة.  جامعيني  ِشِريَن:  َحٰ

مين  أجعلکيم  اين  ِبَي:  ٱمُلَقّرَ َن  ِ
َ
مل

املقربيني عنيدي وأعطیکيم منزلية 

َقُف: تيأکل بسيرعة. ما 
ْ
ومقيام. َتل

وَن: ميا قلبيوه عن وجهه بأن 
ُ

ِفک
ْ
َيأ

: رجعيوا إیل 
ْ
ُبوا

َ
صيّوروه حیية. ٱنَقل

ِغِريَن: أذالء حمتقرين. أماکهنم. َصٰ
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4. مرحلة جناته و جناة بن إسرائیل من خمالب فرعون، و احلوادث اليت جرت علیه يف 
يق، و عند وروده إیل بيت املقدس. الطر

5. مرحلة مواجهة فرعون و بن إسرائیل.
اما بعد:

مل یکن شيأن مویس کشيأن نوح و هود و صالح و شيعیب و لوط يف إرسياله إیل قومه، 
فليم تکين لدیيه مشيکلة صيراع ميع قوميه يف البدایية، بيل کان صراعيه القيوّي ميع فرعيون و 
مجاعته من األشراف _ کما کان رسول اهلل؟ص؟ کذالك _ الذين کانوا ميثلون الطبقة العلیا يف 
املجتمع، و یشعرون بأن وجودهم يف ما ميلکون من مواقع و امتیازات مرتبط بوجود فرعون 

فون إلیه.
ّ
کانوا یدعمونه و یتزل و سلطته، و هلذا 

کله مع فرعون أن يرفع یده عن قومه، فال یستعبدهم و یضطهدهم و  و کانت بعض مشا
یسّخرهم يف األعمال الشاقة ملصاحله، بدون أجر أو بأقل قدر ممکن منه مقابل ما يبذلونه 
یدون. یدون و ما ال ير یهتم يف ما ير من جهد، فیدعوه إیل أن یترکهم و شأهنم لیمارسوا حر

مویس؟ع؟ يؤکد نبّوته  
< فقد أرسلن اهلل ألبلغکم وحیه، و أقودکم  ��� �� م�

�
�� ع�

ْ
��� �

� �� ��� ْ�� �ٌل�م� �� ��� �ى�
��� ��إ�
����ْ ْر � ����� � ���� ��� �م� �ل� � �� >و�

ا�
��
ل ��إ� ه�

ى��لل��
�
ل �ع� �ل� ���

أ�
ا��
�
�ل ْ��

أ�
ى��

�
ل �ع� ٌ�� �� ��� یعته >ح� إیل هيداه، و أدعوکيم إیل السيیر عيیل هنجيه و شير

کيون يف موضيع الثقية عنيده،  < و إذا کان اهلل قيد اختيارين لرسيالته، مفين الطبیعيّي أن أ ���� ��
ْ
��

کيون جدييرا باملوقيف الصيادق اليذي جيعلين ألتيزم باحليق کميا  و أن أرتفيع إیل مسيتواها، فأ
ْ�<، فلسيت مّدعیيا یکتيف بالدعوی 

�
ک �
� �� ��� ْ�� �م� ٍ�� ��� �

��� ��� �����ْ
�
ک ��� �أْ ْ��ح��

أنزليه اهلل، فيال أقيول غیيره. >���
کید موقفه، فلدّي بّينة عیل ما أّدعیه، و لکم أن تفّکروا فهيا و تناقشيوها، و إن کنت  يف تأ

أعتقد أهنا ال حتتاج إیل تفکیر لوضوح مضموهنا و مدلوهلا.

مویس؟ع؟ يقدم بّينُة نبّوته لفرعون  
و مل يبيدر مين فرعيون أّي رّد فعيل عنیيف ضيّد ميویس، بيل فّکير _ يف ما يبيدو من جّو اآلیة _ 
بيأن التخليص منيه أمير ممکين و يف املتنياول، العتقياده بأن مویس ال ميلك دور الرسيول، فإنه 
ال ميليك حجية عيیل ميا یّدعيي، فيإذا طوليب بالبینة الييت ال بد أن تکون يف مسيتوی املعجزة 

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



278

یف دعواه من  اخلارقة للعادة، تراجع و اهنزم و انمكش يف موقفه، فینفضح أمره، و یتبني ز
� ��� ْ�� �ك� ْ�� ��إ�

�ل� � ية عيیل صدقيه: >��
ّ
دون مشياکل. و هليذا فقيد بيدأ مبطالبتيه بإظهيار اآلیية الدال

.> ��� �� ��� ���
� ����� ��� �م� ��� ْ�� �ك� ْ�� ���إ�

ه� ���� ���
أْ
� � ��� ٍ�� ���

آ
� ����

��� �أْ ح��

�� ���
ْ
�
أ�
� � و کان فرعيون ینتظير أن یعتيذر ميویس و یتراجيع، و لکين املفاجأة کانيت بانتظاره >��

< و دّب الرعب يف قلب فرعون، و لکنه تالك نفسيه. و جاءت  ٌ�� �� ���
�م� ٌ��� � ْع��

� ��� � �� ��ه�
��� �إ�
� ��� ��� �� � 

< ميع أن ميویس کان أمسير الليون، فکیف  ��� �� ر� �
���
� ���� ��� ���

� �� ْ�� � ��� � �� ��ه�
��� �إ�
� ��� �� �� ���� ع� ر�� ��� املعجيزة الثانیية >و�

حتولت یده إیل هذا البیاض الناصع من غیر مرض؟ و عقدت املفاجأة لسان فرعون، فلم 
کل قلب  یتکليم بيشء، و شيعر قوميه الذيين هيم جهياز سيلطته هبيذه احلیيرة الييت أخذت تيأ

.>�ٌ �� ل� ٌر�ع� �ح� ��
�
���
��� �ه� ���� ��إ�

����ْ ْر � ���� ���ْ
���� ْ�� �م�

�أ�
�
� م�
ْ
��� �ل� �  ابتدروا و قالوا: >��

ً
فرعون! ورأسا

فتدّخلوا بسرعة لیمنعوا فرعون من االقناع مبعجزة مویس فقالوا أّن ما قام به مویس هو 
ید من القيدرة و املعرفة يف هذا  ، و أّن ميویس لیيس نبیيا، بيل هيو سياحر عليمي ميليك املز سيحر
يبيا إیل أجيواء املجتمع هناك، ألّن السيحر اليت تاثل ما  الفيّن. و کان مثيل هيذا االحتميال قر

قام به مویس يف الشکل، کانت مألوفة لدهيم.
فأراد أن یتخلص من مویس؟ع؟ و لکن اختذ سبیل املنطق حی دفُعُه ملویس یکون صارما 
( أي أخره و أخاه و  و داحضيا، فقاليوا ليه: أرجيه )بسيکون اهلياء أمير من اإلرجاء مبعىن التأخیير
ال تعجيل هلميا بشير کالقتيل و حنيوه حيی ترميي بظليم أو قسيوة و حنومهيا بل ابعيث يف املدائن 
ين جيمعون السحرة فیأتوك هبم مث عارض سحر مویس بسحر السحرة. من جنودك حاشر

الروايات

ْوِلَياِئيِه    
َ
ِبأ ْنُفِسيِهْم 

َ
أ یِف  يَن  ْسيَتْکِبِر ُ املْ ِعَبياَدُه  َتِبيُر  خَيْ ُسيْبَحاَنُه  اهلَل  ِإّنَ  أمیراملؤمنيني؟ع؟: 

 
َ

ُخوُه َهاُروُن؟ع؟ َعیل
َ
 ُميویَس ْبيُن ِعْمَراَن؟ع؟ َو َمَعيُه أ

َ
َقيْد َدَخيل

َ
يْم َو ل ْعُيهِنِ

َ
ْسيَتْضَعِفنَي یِف أ ُ املْ

ِکِه َو َدَواَم 
ْ
َم َبَقاَء ُمل

َ
ْسيل

َ
ُه ِإْن أ

َ
ِعِصُّ َفَشيَرَطا ل

ْ
ْيِدهِيَما ال

َ
وِف َو ِبأ َما َمَداِرُع الّصُ هْيِ

َ
َن َعل ِفْرَعْو

َن ِمْن  ا َتَرْو ا ِبَ ِك َو مُهَ
ْ
ل ُ
ْ
ِعّزِ َو َبَقاَء امل

ْ
 َتْعَجُبوَن ِمْن َهَذْيِن َيْشِرَطاِن ِلی َدَواَم ال

َ
 ال
َ
 أ

َ
ِه َفَقال ِعّزِ

 
ً
ِعِه َو اْحِتَقارا َهِب َو مَجْ

َ
 ِللّذ

ً
َساِوَرة ِمْن َذَهٍب ِإْعَظاما

َ
َما أ هْيِ

َ
یِقَ َعل

ْ
ل
ُ
 أ

َّ
ِ َفَهال

ّ
ل

ُ
َفْقِر َو الّذ

ْ
َحاِل ال

ُکُنيوَز  يْم  ُ
َ
ْن َيْفَتيَح ل

َ
يْم أ ْنِبَياِئيِه؟مهع؟ َحْييُث َبَعهَثُ

َ
َراَد اهلُل ُسيْبَحاَنُه ِبأ

َ
يْو أ

َ
ْبِسيِه َو ل

ُ
يوِف َو ل ِللّصُ
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يَماِء َو ُوُحيوَش  ُشيَر َمَعُهيْم َطْييَر الّسَ ْن حَيْ
َ
َنياِن َو أ ِ

ْ
ِعْقَيياِن َو َمَغياِرَس اجل

ْ
ْهَبياِن َو َمَعياِدَن ال الّذِ

يا َوَجيَب  َ
َ
ْنَبياُء َو مل

َ ْ
 األ

َّ
يَزاُء َو اْضَمَحيل َ

ْ
 اجل

َ
ُء َو َبَطيل

َ
َبيال

ْ
َسيَقَط ال

َ
 ل

َ
يْو َفَعيل

َ
 َو ل

َ
َفَعيل

َ
ْرِض ل

َ ْ
األ

ْحِسِنني. حبار األنوار، ج13، ص141 ُ ْؤِمُنوَن َثَواَب املْ ُ
ْ
 اْسَتَحّقَ امل

َ
نْيَ َو ال

َ
ْبَتل ُ

ْ
ُجوُر امل

ُ
َقاِبِلنَي أ

ْ
ِلل

يا َذا َبَعَث اهلُل ُميویَس ْبَن ِعْمَراَن؟ع؟ ِبَيِدِه     َضيا؟ع؟ مِلَ َسيِن الّرِ َ ِب احلْ
َ
 أِل

َ
یِت َقيال يّکِ ِإّنَ اْبيَن الّسِ

َطِب؟  ُ ِم َو اخلْ
َ

َکال
ْ
؟ص؟ ِبال

ً
دا ّمَ ّبِ َو َبَعَث حُمَ ْحِر َو َبَعَث ِعیَی؟ع؟ ِبآَية الّطِ َبْيَضاِء َو ِبآَية الّسِ

ْ
ال

ْحَر  ْهِل َعْصِرِه الّسِ
َ
 أ

َ
َغاِلُب َعیل

ْ
َکاَن ال ا َبَعَث ُمویَس؟ع؟  َّ

َ
َسِن؟ع؟: ِإّنَ اهلَل مل َ ُبو احلْ

َ
ُه أ

َ
 ل

َ
َفَقال

ْثَبَت ِبِه 
َ
 ِبِه ِسيْحَرُهْم َو أ

َ
ْبَطيل

َ
يا أ يُه َو ِبَ

ُ
َقيْوِم ِمْثل

ْ
ْ َيُکيْن یِف ُوْسيِع ال

َ
يا مل َتاُهيْم ِميْن ِعْنيِد اهلِل ِبَ

َ
َفأ

ْم. االحتجاج، ج2، ص432 هْيِ
َ
ة َعل ّجَ ُ احلْ

َبْيِت    
ْ
 ال

َ
ْبراَر ِمّنا اهل ّقِ َبشیرا وَنذيرا ِاّن االْ

َ دا ِباحلْ  سّيُد العاِبدين؟ع؟: َوالّذَی َبَعَث حُمّمَ
َ

قال

ْشیاِعِه. جممع البیان، 
َ
َن َوا ِة ِفْرَعْو

َ
ِنِزل ْشیاَعِهْم َبْ

َ
ِة ُمویس وشیَعِتِه َوِاّن َعُدَّونا َوا

َ
ْنَزل ْم ِبَ َوْشیَعهِتِ

ج7، ص239

ُه وُحَجَجُه؛ ِلُيعَرَف بِه    
َ
 أنِبیاَءُه وُرُسيل

ّ
اإلمياُم الّصيادُق؟ع؟: امُلعِجيَزُة َعالميٌة هلِل ال ُيعطهيياإال

ِکذِب الکاِذِب. علل الشرائع: 1/122 ِصدُق الّصاِدِق ِمن 

شواهد وقصص

إساُم أهل الیمن و ْهَدان عی يدي أمیراملؤمني؟ع؟  
 

َ
َيَمِن َيْدُعوُهْم ِإیل

ْ
ْهِل ال

َ
 أ

َ
َوِلیيِد ِإیل

ْ
؟ص؟ َبَعَث َخاِلَد ْبَن ال يِيَّ ّنَ الّنَ

َ
يَيِر أ  الّسِ

ُ
ْهيل

َ
ْييِه أ

َ
يَع َعل مْجَ

َ
َميا أ

َقْوِم 
ْ
 ال

َ
َقاَم َخاِليٌد َعیل

َ
َبيَراُء ْبُن َعياِزٍب، َفأ

ْ
ْسيِلِمنَي ِفهِييُم ال ُ اَعيًة ِميَن املْ ْنَفيَذ َمَعيُه مَجَ

َ
ِم َو أ

َ
ْسيال ِ

ْ
اإل

ْؤِمِننَي  ُ
ْ
ِمیيَر امل

َ
 اهلِل؟ص؟، َفَدَعا أ

َ
يْم َفَسياَء َذِليَك َرُسيول َحيٌد ِمهْنُ

َ
ْبيُه أ يْم جُيِ

َ
ْشيُهٍر َيْدُعوُهيْم َفل

َ
َة أ ِسيّتَ

ْن َمَع  َحيٌد مِمَّ
َ
َراَد أ

َ
يُه ِإْن أ

َ
 ل
َ

 َو َميْن َمَعيُه، َو َقيال
ً
ْن ُيرِجيع َخاِليدا

َ
َميَرُه أ

َ
يِب َطاِليٍب؟ع؟ َو أ

َ
َعييِلَّ ْبيَن أ

َب َمَعَك َفاْتُرْکُه. ْن ُيَعّقِ
َ
َخاِلٍد أ

َبُر  َ
ْ
َقْوَم اخل

ْ
َغ ال

َ
َيَمِن َو َبل

ْ
ْهِل ال

َ
َواِئِل أ

َ
 أ

َ
ْيَنا ِإیل ا اْنهَتَ ّمَ

َ
َب َمَعُه َفل

َ
َبَراُء َفُکْنُت ِفیَمْن َعّق

ْ
 ال

َ
َقال

ْثىَن 
َ
ْيِدیَنا َفَحِمَد اهلَل َو أ

َ
َم َبنْيَ أ َّ َتَقّدَ

ُ
َفْجَر مث

ْ
يِب َطاِلٍب؟ع؟ ال

َ
 ِبَنا َعيِلُّ ْبُن أ

َّ
ُه َفَصیل

َ
ُعوا ل َفَتَجّمَ

َهيا يِف َييْوٍم َواِحيٍد َو َکَتيَب 
ُّ
ُکل يَداُن  َمْت مَهْ

َ
ْسيل

َ
َقيْوِم ِکَتياَب َرُسيوِل اهلِل؟ص؟ َفأ

ْ
 ال

َ
 َعيیل

َ
َّ َقيَرأ

ُ
ْييِه مث

َ
َعل
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ً
يَج َو َخيّرَ َسياِجدا  ِکَتاَبيُه اْسَتْبَشيَر َو اْبهَتَ

َ
يا َقيَرأ ّمَ

َ
 َرُسيوِل اهلِل؟ص؟ َفل

َ
ْؤِمِنينَي؟ع؟ ِإیل ُ

ْ
ِمیيُر امل

َ
ِبَذِليَك أ

يَداَن َو   مَهْ
َ

ُم َعيیل
َ

يال يَداَن الّسَ  مَهْ
َ

ُم َعيیل
َ

يال  الّسَ
َ

يَس َو َقيال
َ
َسيُه َو َجل

ْ
َّ َرَفيَع َرأ

ُ
 مث

َ
 هلِلَِّ َتَعيایل

ً
ُشيْکرا

ِم.
َ

ْسال ِ
ْ
 اإل

َ
َيَمِن َعیل

ْ
 ال

ُ
ْهل

َ
َداَن أ ِم مَهْ

َ
َتَتاَبَع َبْعَد ِإْسال

هبا و ذلك  و هذه أیضا منقبة ألمیر املؤمنني؟ع؟ لیس ألحد من الصحابة مثلها و ال مقار
أنيه مليا وقيف األمير فیميا بعيث ليه خاليد و خیيف الفسياد به مل يوجيد من یتالیف ذلك سيوی 
أمیر املؤمنني؟ع؟ فندب له فقام به أحسن قیام و جری عیل عادة اهلل عنده يف التوفیق ملا 
یالمئ إیثار الني؟ص؟ و کان بيمنه و رفقه و حسن تدبيره و خلوص نیته يف طاعة اهلل هدایة 
من اهتدی هبداه من الناس و إجابة من أجاب إیل اإلسالم و عمارة الدين و قوة اإلميان 
و بليوغ النيي؟ص؟ مميا آثيره مين امليرادو انتظيام األمر فیه عیل ما قرت به عینه و ظهر استبشياره 

ج1، ص62 به و سروره بتمامه لکافة أهل اإلسالم. اإلرشاد، 

کلمة حّقٍ ف وجه سلطان جائر  
ُييروی أّن احلّجياج کان قيد ُبين ليه قصير يف أواسيط العيراق مل ُيينَب له مثیيل، فبینما هو ذات 
يون رّث الثیاب، قد دخل 

ّ
ييوم يف قصيره، ومعيه احلّجياب؛ إذ دخيل علیيه غالم شياحب الل

ير وغیره  إذا بيه قيد داس عیل البسياط واحلر القصير غیير ُمعينٍت بيه وال بقصيره، وال بفراشيه، و
یلك! اخلع نعلیك. من الفرش الثمینة، داس علهيا بنعله فلّما نظر إلیه احلّجاج صاح به: و
 جسارة وشجاعة قلٍب ثابت _ : ما کان هذا بالوادي امُلقّدس حّی 

ّ
فقال الغالم _ بکل

أخلع نعيّل.
� و���

د�� ح��
���� ��� �*�و� ���� � �� ْع���

���� ً�� ���
آ
���ٍ �� ��� �

ك�ل� ����
���� ��� ْ��

���
أ�
یقرأ قوله تعایل: >� مّث أقبل الغالم وهو یدوس بنعلیه و

< )الشيعراء:  ����
ع� �� ��

أ�
� �و� ه�

�لل�� ��� ���
����� � �� �* � ��� �� ���

� ��� � ْ��ح� ��� ْ �� �� ��� ��ْ ��� ْ �� �� ��� ��
��� *�إَو� � و��� ��

�
ل ْ��
�����ْ

�
ک
��
ل ع�

�
� � �� ���� �� م�

، ودخل الغالم 
ً
، وکان ُمسيتلقیا

ً
128 _ 131(، فلّما مسع احلّجاج هبذا الکالم اسيتوی جالسيا

 اطمئنان بدون کالم وال سيالم، بل جعل یقول: السيالم عیل َمن اّتبع اهلدی وخش 
ّ

بکل
عواقب الّردی، وأطاع امَللك األعیل.

م عیل األمیر باإلمرة؟! ِ
ّ
فقال له بعض احلّجاب املرتزقة: مِلَ ال ُتسل

 إالّ أمیر املؤمنني عيل بن أيب طالب؟ع؟
ً
فقال الغالم: واهلل، ما عرفت يل أمیرا

فلّما مسع احلّجاج بکالمه قال له: من أين أقبلت؟
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��م �

ه ح�
م��

قال الغالم: من بعض األمصار. فقال احلّجاج: إیل أين ُترید؟ فقال الغالم: إیل بعض امُلدن.
فقيال احلّجياج: َمين أبيوك؟ فقال الغالم: الذي زرعين. فقال احلّجاج: َمن أّمك؟ فقال 

الغالم: اليت ولدتن.
 حّی أحفظه؟!

ً
فقال احلّجاج: أحفظت القرآن؟ فقال الغالم: أَو کان القرآن ضائعا

فقيال احلّجياج: أقيرأت القيرآن؟ فقيال الغيالم: أمل یقيرأه َمين کان قبييل حيّی بييق إیل أن 
أقرأه أنا؟!

َوعیت 
َ
حَيك! لقد أعیت احلیلة فیك مفا أقول لك؟ فقال الغالم: قل: أ فقال احلّجاج: و

بعض القرآن؟
َوعیت بعض القرآن؟ فقال الغالم: نعم.

َ
فقال احلّجاج: أ

 عييّل. فقيال الغيالم: بسيم اهلل الرمحين الرحيمي، إذا جياء نصير اهلل 
ُ

فقيال احلّجياج: اتيل
...

ً
والفتح، ورأیت الّناس خيرجون من دين اهلل أفواجا

یليك! یيا غيالم، إّنيه یدخليون يف ديين اهلل  فلّميا مسيع احلّجياج بقراءتيه هيذه، قيال ليه: و
.
ً
، لیس خيرجون أفواجا

ً
أفواجا

فقيال الغيالم: نعيم، هيذا صحیيح، ولکين کان ذليك يف عهيد رسيول اهلل؟ص؟، وأّميا اآلن، 
ً
فإهّنم خيرجون من دين اهلل أفواجا

؟! فقال الغالم: ألّنك أنت أمیرهم، 
ً
فقيال احلّجياج: وملياذا خيرجيون مين دين اهلل أفواجا

وعبد امللك بن مروان خلیفهتم.
فالتفيت احلّجياج إیل ُجلسيائه وقيال هليم: ميا ُتشيیرون عييّل يف أمر هذا الغيالم؟ قالوا له 

ه.
ْ
بأمجعهم: اقُتل

فلّميا مسيع الغيالم مشيورهتم، التفيت إیل احلّجياج، وقيال ليه: إّن جلسياء أخیيك خیير 
من ُجلسائك.

قيال احلّجياج: وَمين هيو أخيي؟ فقيال الغيالم: إّن أخياك فرعيون، استشيار قوميه يف أمير 
َخاُه...( _ أي أمهله _ وهؤالء ُيشیرون علیك بقتيل.

َ
ْرِجْه َوأ

َ
مویس وهارون فقالوا له: )... أ

یب اقطع لسانه بصلة. فقال بعض ُجلسائه: یا أمیر املؤمنني، إّن هذا الغالم غر
فقال له احلّجاج: یا غالم، إّنا أمرنا لك جبائزة أَو تقبلها؟
، وأعیل کعبك. فقال الغالم: بّيض اهلل وجهك أهّيا األمیر
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فصاح احلّجاج: یا جالد اضرب عنقه.. اقتله.
 ، ين: یا أمیر فتعّجب احلاضرون من أّنه قد دعا له وهو یأمر بقتله، فقال بعض احلاضر

هبه يل وال تقتله.
فقال احلّجاج: ُخْذه، ال بارك اهلل لك فیه.

فضحك الغالم. فقالوا له: مّما ضحکت یا غالم؟
 من صاحبه، الذي أمر بأجل مل 

ً
کثر مَحقا قال: ضحکت عیل عقلیمكا، ال أدري أّيمكا أ

 قد دنا!
ً
َيْدُن، أم الذي استوهب أجال

، إّنه قد دعا لك، وأنت تأمر بقتله؟! مّث قال بعض اجلالسني: أهّيا األمیر
قيال احلّجياج: واهلل، ميا دعيا يل، بيل دعيا عييّل؛ فإّنيه بقوليه: بّييض اهلل وجهيك. أراد 

البرص والعمی، وأّما قوله: أعیل اهلل کعبك. فأراد به الّصلب والشنق.
فقال الغالم: لعنك اهلل ما أفهمك، واهلل، ما أردت غیر ذلك.

مّث إّن احلّجاج قد أمر له جبائزة، وقال له: ُخْذها وال تبَق يف هذا البلد، فو اهلل، إن بقیت 
فیه آلمرّنَ بضرب عنقك. زهرة البساتني، ص138 - عیون األخبار إلبن قتیبه، ج2، ص182
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قَالُـوٓاْ َءاَمنَّـا بِـَرّبِ ٱۡلَعٰلَِمـَن قَالُـوٓاْ َءاَمنَّـا بِـَرّبِ ٱۡلَعٰلَِمـَن ١٢١١٢١ رَّبِ ُمـوَسٰ َوَهُٰروَن  رَّبِ ُمـوَسٰ َوَهُٰروَن ١٢٢١٢٢  
ۡن َءاَذَن لَُكـۡمۖ إِنَّ َهَٰذا 

َ
ۡن َءاَذَن لَُكـۡمۖ إِنَّ َهَٰذا قَـاَل فِرَۡعـۡوُن َءاَمنُتـم بِـهِۦ َقۡبـَل أ
َ
قَـاَل فِرَۡعـۡوُن َءاَمنُتـم بِـهِۦ َقۡبـَل أ

ۡهلََهاۖ فََسـوَۡف 
َ
َكۡرُتُموهُ ِف ٱلَۡمِديَنةِ ِلُۡخرُِجواْ ِمۡنَهآ أ ۡهلََهاۖ فََسـوَۡف لََمۡكـٞر مَّ
َ
َكۡرُتُموهُ ِف ٱلَۡمِديَنةِ ِلُۡخرُِجواْ ِمۡنَهآ أ لََمۡكـٞر مَّ

رُۡجلَُكم ّمِۡن ِخَلٰٖف ُثمَّ 
َ
يِۡديَُكۡم َوأ

َ
َعنَّ أ َقّطِ

ُ
رُۡجلَُكم ّمِۡن ِخَلٰٖف ُثمَّ  َل

َ
يِۡديَُكۡم َوأ

َ
َعنَّ أ َقّطِ

ُ
َتۡعلَُمـوَن َتۡعلَُمـوَن ١٢٣١٢٣ َل

آ إَِلٰ َرّبَِنا ُمنَقلُِبوَن ١٢٥١٢٥ َوَما  َوَما  آ إَِلٰ َرّبَِنا ُمنَقلُِبوَن  قَالُوٓاْ إِنَّ ۡجَعَِن ١٢٤١٢٤ قَالُوٓاْ إِنَّ
َ
َصّلَِبنَُّكۡم أ

ُ
ۡجَعَِن َل

َ
َصّلَِبنَُّكۡم أ

ُ
َل

ۡفرِۡغ َعلَۡيَنا 
َ
ا َجآَءۡتَناۚ َربََّنآ أ ۡن َءاَمنَّا بِـَٔاَيِٰت َرّبَِنا لَمَّ

َ
ٓ أ ۡفرِۡغ َعلَۡيَنا تَنقُِم ِمنَّآ إِلَّ

َ
ا َجآَءۡتَناۚ َربََّنآ أ ۡن َءاَمنَّا بِـَٔاَيِٰت َرّبَِنا لَمَّ

َ
ٓ أ تَنقُِم ِمنَّآ إِلَّ

تََذُر 
َ
تََذُر  َوقَاَل ٱلَۡمَأُ ِمن قَوِۡم فِرَۡعۡوَن أ
َ
َنا ُمۡسلِِمَن ١٢٦١٢٦ َوقَاَل ٱلَۡمَأُ ِمن قَوِۡم فِرَۡعۡوَن أ ا َوتَوَفَّ َنا ُمۡسلِِمَن َصۡبٗ ا َوتَوَفَّ َصۡبٗ

ۡرِض َوَيـَذَرَك وََءالَِهَتَكۚ قَاَل 
َ
ۡرِض َوَيـَذَرَك وََءالَِهَتَكۚ قَاَل ُموَسٰ َوقَۡوَمُهۥ ِلُۡفِسـُدواْ ِف ٱۡل
َ
ُموَسٰ َوقَۡوَمُهۥ ِلُۡفِسـُدواْ ِف ٱۡل

ۦ نَِسآَءُهۡم ِإَونَّا فَوَۡقُهۡم َقِٰهُروَن ١٢٧١٢٧   ۡبَنآَءُهۡم َونَۡسَتۡحِ
َ
ۦ نَِسآَءُهۡم ِإَونَّا فَوَۡقُهۡم َقِٰهُروَن َسُنَقّتُِل أ ۡبَنآَءُهۡم َونَۡسَتۡحِ
َ
َسُنَقّتُِل أ

ۡرَض 
َ
ْۖ إِنَّ ٱۡل ٓوا ۡرَض  َوٱۡصـِبُ
َ
ْۖ إِنَّ ٱۡل ٓوا ِ َوٱۡصـِبُ ِبِـٱللَّ قَـاَل ُمـوَسٰ لَِقۡوِمهِ ٱۡسـَتعِيُنواْ قَـاَل ُمـوَسٰ لَِقۡوِمهِ ٱۡسـَتعِيُنواْ بِـٱللَّ

ِ يُورُِثَهـا َمن يََشـآُء ِمۡن ِعَبـادِهۦِۖ َوٱۡلَعٰقَِبـُة لِۡلُمتَّقَِن  يُورُِثَهـا َمن يََشـآُء ِمۡن ِعَبـادِهۦِۖ َوٱۡلَعٰقَِبـُة لِۡلُمتَّقَِن ١٢٨١٢٨   ِلِلَّ لِلَّ
تَِيَنـا َوِمۢن َبۡعِد َمـا ِجۡئتََناۚ قَاَل 

ۡ
ن تَأ

َ
وذِيَنا ِمـن َقۡبِل أ

ُ
تَِيَنـا َوِمۢن َبۡعِد َمـا ِجۡئتََناۚ قَاَل قَالُـوٓاْ أ

ۡ
ن تَأ

َ
وذِيَنا ِمـن َقۡبِل أ

ُ
قَالُـوٓاْ أ

ن ُيۡهلِـَك َعُدوَُّكـۡم َويَۡسـَتۡخلَِفُكۡم ِف 
َ
ن ُيۡهلِـَك َعُدوَُّكـۡم َويَۡسـَتۡخلَِفُكۡم ِف َعـَيٰ َربُُّكـۡم أ
َ
َعـَيٰ َربُُّكـۡم أ

َءاَل  َخۡذنَـآ 
َ
أ َولََقـۡد  َءاَل   َخۡذنَـآ 
َ
أ َولََقـۡد  َتۡعَملُـوَن ١٢٩١٢٩  َكۡيـَف  َفَينُظـَر  ۡرِض 

َ
َتۡعَملُـوَن ٱۡل َكۡيـَف  َفَينُظـَر  ۡرِض 
َ
ٱۡل

ُروَن ١٣٠١٣٠   كَّ ـنَِن َوَنۡقٖص ّمَِن ٱثلََّمَرِٰت لََعلَُّهۡم يَذَّ ُروَن فِرَۡعۡوَن بِٱلّسِ كَّ ـنَِن َوَنۡقٖص ّمَِن ٱثلََّمَرِٰت لََعلَُّهۡم يَذَّ فِرَۡعۡوَن بِٱلّسِ

و العاقبة للمتقي و العاقبة للمتقي 128128

قال مویس لقومه عیل سبیل التشجیع و التسلیة حني ضجوا و ارتعبوا من هتدیدات فرعون 
و ملئيه: یيا قيوم اسيتعینوا بياهلل يف کل أمورکيم و اصبيروا عيیل البيالء، فهذه األرض لیسيت ملکا 
لفرعون و ملئه و أّن السلطة احلاکمة لیست أبدیة، و إنا هي نتیجة عوامل و معادالت سیاسیة 
کثر قوة و  اجتماعیة، و انه لو غیرنا املعادلة و العوامل سقطت السلطة، و جاء بدیلها السلطة األ
کفاءة، و هي حکومة املتقني و االرض إنا هي ملك هلل رب للعاملني، و هو _ سبحانه _ يورهثا 

ملن یشاء من عباده، و قد جرت سنته _ سبحانه _ أن جيعل العاقبة الطیبة ملن خيشاه.

إیل  نرجيع  و  ننقليب  ُمنَقِلُبوَن: 

َتنِقُم  فیجازینيا.  بامليوت  رمحتيه 

: ميا تکرهيه منيا و تعیبيه علینيا 
ٓ
ا ِمّنَ

خیير  ألنيه  حماسيننا،  أعظيم  هيو 

یَنا َصبرا: أفض 
َ
فِرغ َعل

َ
األعميال. أ

عيیل  لنثبيت  واسيعا  صبيرا  علینيا 

أمتنيا  ُمسِلِمَي:  َنا 
َ
َتَوّف دینيك. 

اإلسيالم.  عيیل  ثابتيني  ُمْسيِلِمنَي 

بيك.  یعتين  ال  و  یتيرکك  َيَذَرَك: 

َتَك: یترکون عبادتك و عبادة  َءاهِلَ

تيرك  َءُهم: 
ٓ
ِنَسا َنسَتحِي  آهلتيك. 

ِنَي:  النساء أحیاء للخدمة. ِبٱلّسِ

القحط، و ضیق املعیشية. َنقٖص 

ِت: و انتقياص الثميرات  َمَرٰ
َ
َن ٱلّث ّمِ

بتسلیط الدود عیل الثمار.
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.. فال خيالج قلوب الداعني إیل رب العاملني  و إّن العاقبة للمتقني.. طال الزمن أم قصر

قلق عیل املصير و ال خيايل هلم تقلب الذين كفروا يف البالد، فيحسبوهنم باقني.

هبـذا األسـلوب املؤثـر البليـغ، و هبـذه الوصايـا احلكيمـة، ویص مویس قومه بین إسـرائيل 

 ويّلٍ من أولياء اهلل أویص املؤمنني بذالك.
ُّ

وكذالك كل

الروايات

اُء     َ َ�ش َها َم�نْ �ي
ُ وِر�ش ُ ِه �ي

َ
ْر�نَ ِلّل

�أَ
ْ
�نَّ ال : >اإِ

ُ
َباَعْبـِد اهلِل؟ع؟ َيُقـول

َ
ْعـُت أ : َسِ

َ
ـاَباِطّی َقـال ـاٍر الّسَ َعـْن َعّمَ

َمـاِم َبْعـَد َرُسـوِل  ِ
ْ

ـا َكاَن هلِلَِّ َفُهـَو ِلَرُسـوِلِه َو َمـا َكاَن ِلَرُسـوِل اهلِل َفُهـَو ِلل َ
َ
: ف

َ
اِدِه< َقـال َ ِم�نْ ِع�ب

اهلِل؟ص؟. حبار األنوار، ج97، ص58

وَب؟ع؟...     ّيُ
َ
ٌة ِمْن أ ـيِب َو ِفَّ ُسـّنَ ُد الّشِ َنا َسـّیِ

َ
: أ

ُ
؟ع؟ َيُقول

ً
ْعُت َعِلّیا : َسِ

َ
َسـِدّیِ َقال

ْ
َعَباَية األ

َعُهْم ِلَیْعُقوَب َو َقْد َكاَن اْجِتَماُع َيْعُقوَب  َدُه َكَما َجَ
ْ
ُه ُول

َ
 َسَیْجَمُع ل

َ
ّنَ اهلَل ُسْبَحاَنُه َو َتَعایل

َ
أ

ـُه ِف َرْجَعِتِه؟ع؟ 
َ
َمُعـوَن ل ْنَیـا ُیْ ْؤِمِنـنَي؟ع؟ َكَذِلـَك ِف الّدُ ُ

ْ
ِميُرال

َ
ْنَیـا َفَیُكـوُن أ ـِدِه ِف َداِر الّدُ

ْ
ِبُول

حَیة َو  ِر ِحيَحـة الّصَ ـُم الّصَ َحاِديِثِ
َ
ـْم ِف أ  َرْجَعِتِ

َ
ْنُصوُصـوَن َعـیل َ

ْ
ـة؟مهع؟ َو ُهـُم ال ِئَّ

َ ْ
ـُدُه األ

ْ
َو ُول

ُقوَن. حبار األنوار، ج53، ص108 ّتَ ُ
ْ
ِقنَي َو ُهُم ال ُمّتَ

ْ
عاِقَبة ِلل

ْ
ال

    
َ
ِديِد ال َ َبـِر احلْ َتِمـُع َمَعُه َقْوٌم َكُز ـّقِ َیْ َ

ْ
 احل

َ
ـاَس ِإیل ْهـِل ُقـّمَ َيْدُعـو الّنَ

َ
 ِمـْن أ

ٌ
الكاظـم؟ع؟: َرُجـل

عاِقَبُة 
ْ
وَن َو ال

ُ
ل
َ
 اهلِل َيَتَوّك

َ
ُبُنوَن َو َعیل  َیْ

َ
َرِب َو ال َ

ْ
وَن ِمَن احل

ُّ
ل  َیَ

َ
َعَواِصُف َو ال

ْ
َياُح ال ُم الّرِ

ُ ُتِزلُّ

ِقنَي. حبار األنوار، ج57، ص216 ُمّتَ
ْ
ِلل

اُء     َ َ�ش َها َم�نْ �ي
ُ وِر�ش ُ ِه �ي

َ
ْر�نَ ِلّل

�أَ
ْ
�نَّ ال ؟ع؟: >اإِ ٍ

 َوَجْدَنـا يِف ِكَتـاِب َعـِيّ
َ

َباِقـِر؟ع؟ َقـال
ْ
ِب َجْعَفـٍر ال

َ
عـْن أ

ُقوَن َو  ّتَ ُ
ْ
ـُن ال ْ

َ
ْرَض َو ن

َ ْ
ْوَرَثَنـا اهلُل األ

َ
ِذيـَن أ

َّ
 َبْیـِيَ ال

َ
ْهـل

َ
َنـا َو أ

َ
< أ �نَ �ي �قِ

ُم�قَّ
ْ
�قُ ِلل �بَ َعا�قِ

ْ
اِدِه َوال َ ِم�نْ ِع�ب

َماِم ِمْن  ِ
ْ
 ال

َ
ُیـَؤّدِ َخَراَجَها ِإیل

ْ
َیْعُمْرَها َو ل

ْ
ْسـِلِمنَي َفل ُ  ِمَن الْ

ً
ْرضـا

َ
ْحَیـا أ

َ
ـْن أ َ

َ
َنـا ف

َ
َهـا ل

ُّ
ْرُض ُكل

َ ْ
األ

َنَعَهـا َو  ـا َو َیْ َيَ ـْیِف َفَیْحِو ْهـِل َبْیـِي ِبالّسَ
َ
َقـاِئُ ِمـْن أ

ْ
 َحـّیَ َيْظَهـَر ال

َ
َكل

َ
ـُه َمـا أ

َ
ْهـِل َبْیـِي َو ل

َ
أ

ُه ُيَقاِطُعُهْم  ْيِدي ِشيَعِتَنا َفِإّنَ
َ
 َما َكاَن يِف أ

َّ
 اهلِل؟ص؟ َو َمَنَعَها ِإال

ُ
ا َكَما َحَواَها َرُسول ِرَجُهْم ِمْنَ خُيْ

يل اآليات الظاهرة يف فضائل العترة الطاهرة، ص184 ْيِدِيْم. تأو
َ
ْرَض يِف أ

َ ْ
ْيِدِيْم َو َيْتُرُك األ

َ
 َما يِف أ

َ
َعیل
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شواهد وقصص

العاقبة للمتقي  
اّن رجال کان يف قدمی الزمان یکثر من قول: احلمد هلل رب العاملني، و العاقبة للمتقني.

فاغتاظ إبلیس من ذلك، و أرسل الیه بعض شیاطینه، فذهب الیه، و قال له:
قيل: العاقبية للغنیياء. فقيال: الرجيل: کال، العاقبية للمتقيني. و مليا کثير بيهنميا اجليدال 
إیل أول مين یطليع علهيميا، و مين حکيم علیيه تقطيع یيده. فلقیيا  کميا  اتفقيا عيیل أن یتحا
شيخصا، فأخبيراه. فقيال: العاقبية للغنیياء، ال للمتقيني. فقطعيت یيد الرجيل، فرجيع، و هيو 

یکرر القول: احلمد هلل رب العاملني، و العاقبة للمتقني.
فجاء الشیطان ثانیة، و قال له: أ مل تتعظ؟ قال: کال.

قال الشیطان:
کميا الیيه، فحکيم اّن  کميك عيیل الیيد األخيری. قيال: أجيل، فطليع شيخص، و حتا أحا

العاقبة للغنیاء ال للمتقني. فقطعت یده الثانیة. 
کثر من األول: و عاد یکرر أ

احلمد هلل رب العاملني، و العاقبة للمتقني... 
کميك اآلن عيیل ضيرب العنيق. قيال الرجيل: نعيم. و  و حینئيذ قيال ليه الشيیطان: أحا
کميا الیيه، بعيد ان قصيا علیيه القصية. فأخيذ السيیف، و قطيع عنيق  إذا بفيارس مقبيل، فتحا
الشیطان، و قال له: هذه عاقبة املفسدين. و أعاد اهلل للرجل یدیه کما کانتا.. و حتقق ما 
، و قطع الیمني و الیسار.. )و حمال ان یصل  قال من أن العاقبة للمتقني، و لکن بعد الصبر

ج1 اخر سورة عمران اإلنسان ایل ما يبتغي اال بالصبر و حتمل املشاق(. تفسیر الکاشف، 

  ً
ِق اهَّلل جيعل له َمرجا َمن يّتَ

ف إیل شخٍص مرموٍق )ذو مکانة عالیة( يف هذه  ه تعّرَ ذکر أحد الُقضاة يف مدینة مهدان: أّنَ
د   ِمين امليال ِمن أحد األشيخاص وأعطاه إیصااًل خبيّطِ یده، تعّهَ

ً
املدینية واقتيرض هيذا مبلغيا

د أحضير امَلديين املبليغ  یيخ امُلحيّدَ یيخ الُفيالين ويف التار فیيه بتسيدید مبليغ القيرض يف التار
یسيترجع منه اإلیصال ولکّنَ الدائن قال  مه املبلغ و ِ

ّ
الذي اقترضه، وجاء إیل الدائن؛ لُيسيل
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، بدل إيصالك   آخر
ً
عطيك إيصاال

ُ
إذا توافق فإّنِ أ له: إّنِ ال أدري أين وضعت إيصالك و

القدمي. ووافق امَلدين واستلم اإليصال ِمن الدائن.
ِ صديقي وبعدها عثر 

ّ
قة وبعقد فتقرة توف يققول الققايض: إّنِ كنقت عقی علقم هبقذه القضّيَ

عطقي الققرض )الدائقن( عقی اإليصقال القذي سقبق أْن أعطاه لقه امَلدين 
ُ
الشقخص القذي أ

مبا   وطالهبا باملبلغ املذكور ف اإليصال و
َّ

( فأخقذ اإليصقال وذهقب إیل زوجقة امُلتوف
َّ

)امُلتقوف
، قالت للدائن: إّنَ زوجي عندما كان عی قيد احلياة دفع  أّنَ الزوجة كانت عی علم باألمر
 بذلك. فقال هلقا الدائن: إذْن، أعطيقي إيصايل. ولكّنَ 

ً
تقه واسقتلم منقك إيصقاال لقك مقا بذّمَ

 )
َّ

الزوجقة مل تعثقر عقی اإليصقال، فأققام الدائقن دعقوی أمقام املحمكقة ِضقّدَ امَلديقن )امُلتقوف
ة والقايض كان يعلم بأّنَ   _ النظر ف القضّيَ

وطلب ِمن قايض املحمكة _ وهو صديق امُلتوفَّ
ة   إیل القوانقن القضائّيَ

ً
ة؛ اسقتنادا قه وافقق عی النظر ف القضّيَ د دينقه ولكّنَ صديققه ققد َسقّدَ

مه إیل املحمكة. ِ
ّ
عي وُتسل  بأّنَ علهيا أْن تعثر عی إيصال امُلّدَ

وأبلغ زوجة صديقه امُلتوفَّ
ر   عقن اإليصال ولكقْن دون جدوی وكان القايض عی َوشقك أْن ُيصّدِ

ً
حبثقت الزوجقة كثيقرا

دت قرض ُفالن؟ عي، عندها رأت الزوجة زوجها ف املنام وسألته: هل َسّدَ ُحمكه لصالح امُلّدَ
ين واسقتلمت إيصاالً ِمن الدائن، فسقألته زوجته: إذْن أين  دت الّدَ فقال هلا: نعم، َسقّدَ

شت مجيع أرجاء البيت ومل أعثر عليه. اإليصال؟ لقد فّتَ
ققال هلقا القزوج: اإليصقال ليقس ف البيقت، لققد أعطيتقه لفقالن امُلحامقي، القذي وضقع 

عاء، اذهيب إليه وُخذي اإليصال منه. اإليصال داخل كتاب الّدُ
وف صباح اليوم التايل، ذهبت الزوجة إیل بيت امُلحامي و أخرج اإليصال ِمن الكتاب 
 القضية. 

َ
غلق بذلك ملّف

ُ
مته للَمحمكة وأ

َّ
مه للزوجة اليت سقل

َّ
كما أخبر بذلك زوجها، وسقل

ج1. فلسيف، ص58 املعاد، 
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فَإَِذا َجآَءۡتُهُم ٱۡلََسـَنُة قَالُواْ َلَا َهِٰذهۦِۖ ِإَون تُِصۡبُهۡم َسـّيَِئةٞ فَإَِذا َجآَءۡتُهُم ٱۡلََسـَنُة قَالُواْ َلَا َهِٰذهۦِۖ ِإَون تُِصۡبُهۡم َسـّيَِئةٞ 
  ِ ِٱللَّ َلٓ إِنََّما َطٰٓئِرُُهـۡم ِعنَد ٱللَّ

َ
ۥٓۗ أ َعـُه واْ بُِموَسٰ َوَمـن مَّ ُ ـيَّ َلٓ إِنََّما َطٰٓئِرُُهـۡم ِعنَد َيطَّ
َ
ۥٓۗ أ َعـُه واْ بُِموَسٰ َوَمـن مَّ ُ ـيَّ َيطَّ

تَِنا بِهِۦ 
ۡ
تَِنا بِهِۦ  َوقَالُواْ َمۡهَمـا تَأ
ۡ
ۡكَثَُهـۡم َل َيۡعلَُموَن ١٣١١٣١ َوقَالُواْ َمۡهَمـا تَأ

َ
ۡكَثَُهـۡم َل َيۡعلَُموَن َوَلِٰكـنَّ أ
َ
َوَلِٰكـنَّ أ

رَۡسۡلَنا 
َ
رَۡسۡلَنا فَأ
َ
ِمۡن َءايَةٖ ّلِتَۡسـَحَرنَا بَِها َفَما َنُۡن لََك بُِمۡؤِمنَِن ِمۡن َءايَةٖ ّلِتَۡسـَحَرنَا بَِها َفَما َنُۡن لََك بُِمۡؤِمنَِن ١٣٢١٣٢  فَأ

َم  َوٱدلَّ َفـادَِع  َوٱلضَّ ـَل  َوٱۡلُقمَّ َوٱۡلَـَراَد  وفَـاَن  ٱلطُّ َم َعلَۡيِهـُم  َوٱدلَّ َفـادَِع  َوٱلضَّ ـَل  َوٱۡلُقمَّ َوٱۡلَـَراَد  وفَـاَن  ٱلطُّ َعلَۡيِهـُم 
ۡرِِمَن ١٣٣١٣٣   واْ َوَكنُـواْ قَۡوٗمـا مُّ َلٰـٖت فَٱۡسـَتۡكَبُ َفصَّ ۡرِِمَن َءاَيٰـٖت مُّ واْ َوَكنُـواْ قَۡوٗمـا مُّ َلٰـٖت فَٱۡسـَتۡكَبُ َفصَّ َءاَيٰـٖت مُّ
ـا َوَقـَع َعلَۡيِهـُم ٱلرِّۡجـُز قَالُواْ َيُٰمـوَس ٱۡدُع َلَـا َربََّك  ـا َوَقـَع َعلَۡيِهـُم ٱلرِّۡجـُز قَالُواْ َيُٰمـوَس ٱۡدُع َلَـا َربََّك َولَمَّ َولَمَّ
بَِمـا َعِهـَد ِعنَدَكۖ لَئِن َكَشـۡفَت َعنَّـا ٱلرِّۡجـَز َلُۡؤِمَنَّ لََك بَِمـا َعِهـَد ِعنَدَكۖ لَئِن َكَشـۡفَت َعنَّـا ٱلرِّۡجـَز َلُۡؤِمَنَّ لََك 
ـا َكَشـۡفَنا َعۡنُهُم  ـا َكَشـۡفَنا َعۡنُهُم  فَلَمَّ ٰٓءِيَل ١٣٤١٣٤ فَلَمَّ ٰٓءِيَل َولَُنِۡسـلَنَّ َمَعـَك بَـِيٓ إِۡسـَر َولَُنِۡسـلَنَّ َمَعـَك بَـِيٓ إِۡسـَر
َجٍل ُهـم َبٰلُِغوهُ إَِذا ُهۡم يَنُكُثـوَن ١٣٥١٣٥ فَٱنَتَقۡمَنا  فَٱنَتَقۡمَنا 

َ
َجٍل ُهـم َبٰلُِغوهُ إَِذا ُهۡم يَنُكُثـوَن ٱلرِّۡجـَز إَِلٰٓ أ
َ
ٱلرِّۡجـَز إَِلٰٓ أ

بُـواْ بِـَٔـاَيٰتَِنا َوَكنُواْ  ُهۡم َكذَّ نَّ
َ
ۡغَرۡقَنُٰهـۡم ِف ٱۡلَـّمِ بِأ

َ
بُـواْ بِـَٔـاَيٰتَِنا َوَكنُواْ ِمۡنُهـۡم فَأ ُهۡم َكذَّ نَّ

َ
ۡغَرۡقَنُٰهـۡم ِف ٱۡلَـّمِ بِأ

َ
ِمۡنُهـۡم فَأ

ِيَن َكنُواْ يُۡسـَتۡضَعُفوَن  ۡوَرۡثَنا ٱۡلَقۡوَم ٱلَّ
َ
ِيَن َكنُواْ يُۡسـَتۡضَعُفوَن  َوأ ۡوَرۡثَنا ٱۡلَقۡوَم ٱلَّ
َ
َعۡنَهـا َغٰفِلَِن َعۡنَهـا َغٰفِلَِن ١٣٦١٣٦ َوأ

ۡت َكَِمُت  ۡرِض َوَمَغٰرَِبَها ٱلَِّي َبَٰرۡكَنا فِيَهاۖ َوَتمَّ
َ
ۡت َكَِمُت َمَشٰـرَِق ٱۡل ۡرِض َوَمَغٰرَِبَها ٱلَِّي َبَٰرۡكَنا فِيَهاۖ َوَتمَّ
َ
َمَشٰـرَِق ٱۡل

ۡرنَـا  ْۖ َوَدمَّ وا ٰٓءِيَل بَِمـا َصـَبُ ٰ بَـِيٓ إِۡسـَر ۡرنَـا َرّبِـَك ٱۡلُۡسـَيٰ َعَ ْۖ َوَدمَّ وا ٰٓءِيَل بَِمـا َصـَبُ ٰ بَـِيٓ إِۡسـَر َرّبِـَك ٱۡلُۡسـَيٰ َعَ
َمـا َكَن يَۡصَنـُع فِرَۡعـۡوُن َوقَۡوُمُهۥ َوَمـا َكنُواْ َيۡعرُِشـوَن َمـا َكَن يَۡصَنـُع فِرَۡعـۡوُن َوقَۡوُمُهۥ َوَمـا َكنُواْ َيۡعرُِشـوَن ١٣٧١٣٧  

بوية لقوم مویس 133133 بوية لقوم مویس العقوبات التر العقوبات التر

لقيد کان القانيون اإلهليي العيام يف دعيوة األنبیياء _ کميا قلنيا يف تفسيیر اآلیية )94( مين نفيس 
ميا واجهوا معارضية کان اهلل تعایل يبتيل األقوام املعاندين بأنواع 

ّ
هيذه السيورة _ هيو أهّنيم کل

املشياکل و البالیا، حی حيّسيوا باحلاجة يف ضمائرهم و أعماق نفوسيهم، و تسيتیقظ فهيم 
فطرة التوحید املتکّسيلة حتت حجاب الغفلة عند الرفاه و الرخاء، فیعودوا إیل اإلحسياس 
بضعفهيم و عجزهيم، و یتوجهيوا إیل املبيدأ القيادر مصيدر مجیيع النعم. مفين ضمن العقوبات 

الی عیل ذاك الغرض:

َعُه: تشاءموا.  ویَسٰ َوَمن ّمَ  ِبُ
ْ
ُروا ّيَ َيّطَ

أکل  اليذي  السيوس  هيو   :
َ

ل ٱلُقّمَ

علیيه  اشيتملت  ميا  و  حبوهبيم 

َفاِدَع: فصعيدت من 
َ

بيوهتيم. ٱلّض

األهنار و اخللجان و املنابع فغطت 

معاشيهم  يف  ضایقهتيم  و  األرض 

میياه  فصيارت  َم: 
َ

ٱلّد منامهيم.  و 

األهنيار خمتلطية به، مفات السيمك 

ُثوَن: 
ُ

َينک العيذاب.  جُز:  ٱلّرِ فهييا. 

ینقضيون عهدهيم اليذي التزميوه. 

 : َك ٱحُلسیَنٰ َرّبِ َکِلَمُت  البحير.   : ٱلمَيِّ

باجنياز الوعيد اليذي تقدم باهالك 

عدوهم و استخالفهم يف األرض. 

 َيعِرُشوَن: ما کانوا يرفعونه 
ْ
َما َکاُنوا

من البساتني.
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يديـه أمجـع، و لكن  الـف( القحـط: مـع أّن القحـط و اجلـدب أصابـا حاشـية فرعـون و مؤ
اخلطـاب يف اآليـة موجـه إیل خصـوص أقربائـه و خاصتـه، و هـو إشـارة إیل أن املهـم هو أن 

يستيقظ هؤالء، ألّن بيدهم أزمة الناس... أن يضلوا الناس، أو هيدوهنم.
، ألّن  و جيـب أن ال نسـتبعد هـذه النقطـة، و هـي أن اجلـدب كان يعـّد بـاء عظيمـا ملصر

مصر كانت بلدا زراعيا، فكان اجلدب مؤذيا جلميع الطبقات.
فعنـد مـا مل تنفـع أخذهـم باجلـدب و السـنني و مـا ترتـب عليـه مـن األضـرار املاليـة يف 
بـات أشـّد، فأنزل اهّلل علهيم  إيقاظهـم و تنبهيهـم، جـاء دور املرحلـة الّثانيـة و متثلـت يف عقو

نوائب متتابعة مدمرة، و لكّنم _ و لألسف _ مل ينتهبوا مع ذلك.
وفاَن ُم الّطُ ْيِ

َ
نا َعل

ْ
ْرَسل

َ
ب( َفأ

كلمـة »الطوفـان« مشـتّقة مـن مادة »الطـوف« عیل وزن »خوف« و تعين اليشء الذي 
يطـوف و يـدور، مّث أطلقـت هـذه اللفظـة عیل احلادثة اليت حتيط باإلنسـان، و لكّنا أطلقت 
_ يف اللغـة _ عـیل السـيول و األمـواج املدمـرة الـيت تـأيت عـیل كل يشء يف األغلب، و بالتايل 

تدمر البيوت، و تقتلع األشجار من جذورها.
روعهم و أشجارهم )و اجلراد( ج( مّث سلط اجلراد عیل ز

و قد جاء يف األحاديث أن هجوم أسراب اجلراد كان عظيما جّدا إیل درجة أهّنا وقعت 
كا و قضمـا و إتافـا، و حـی أهّنـا أخـذت تـؤذي أبداهنـم، حبيث  يف أشـجارهم و زروعهـم أ

تعالت صيحاهتم و استغاثاهتم.
)

َ
ل ُقّمَ

ْ
د( يف املّرة الرابعة سلط عليم القمل )َو ال

الظاهر أّنه نوع من اآلفات الزراعية اليت تصيب الغات، و تفسدها و تتلفها.
فاِدَع(

َ
و( املرحلة اخلامسة، )َو الّض

فقـد تزايـد نسـل الضفـادع تزايـدا شـديدا حـی أّنـه حتـول إیل بـاء عظـم عّكـر علهيـم 
صفـو حياهتـم فـي كل مـكان كانـت الضفادع الصغيرة و الكبيرة تزامحهم، حی يف البيوت و 
الغـرف و املوائـد و أواين الطعـام، حبيـث ضاقـت علهيـم احليـاة مبـا رحبـت، و لكّنم مع ذلك 

موا.
ّ
مل خيضعوا للحق، و مل يسل

ط اهّلل عليم الدم
ّ
هـ( و يف هذا الوقت بالذات سل

يـف الـدم مـن األنـف( شـاع بينـم كـداء عـام، و  قـال البعـض: إّن داء الرعـاف )و هـو نز
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ين: أن هنر النیل العظمي تغیر و صار لونه کلون  أصیيب اجلمیيع بذليك. و قيال بعيض املفّسير
الدم و مل یعد قابال لالنتفاع.

 > ��� �� ل� ا���
��ع�� ه� ْ�� � ��� ���� ك� ��و� � �� ���� � ��

آ
� ������

� ��
���� ْ��ك� ����ه�

أ�
� ���� �

�� ���
ْ
��� �ى�

����ْ �ه� � �� ْ�� ر� ْ� 
أ�
� � والنتیجة انه قال تعایل: >��

>�ْ ه� ْ�� ��م� � ْم��
��� ��� ْ��� �  هذا التعنت، و نقض العهد، فتقول بصورة جمملة >��

ّ
هذه عاقبة کل

مّث تشيرح هيذا االنتقيام و تذکير تفصیليه و لنعليم أن کل الِعقابيات الييت نزليت علهيم هي 
��ْ ٍل�ه� ���

أ�
ى��

�
ل ��إ�
ر�� ْ ح� �

���ر� �� ه� ْ�� � �� � �� ْ�� � �� ��ك� � م�
�
ل بعيد االمهيال و اعطياء الفرصية هليم کميا قال تعيایل: >���

�> ���� � ��
�
ک ْ�� � ����ْ ��ه� ��� ��إ�

��� ع�� ��� � ��

َجٍل ُهْم باِلُغوُه إشارة إیل أّن مویس حّدد هلم وقتا و عنّي أمدا، فکان یقول 
َ
إّن مجلة ِإیل أ

هليم: يف الوقيت الفيالين سيیرفع هيذا البيالء عنکيم، حيی یّتضيح هليم أّن ارتفياع ذليك البالء 
عهنم لیس أمرا اتفاقیا و صدقة، بل هو بفضل دعائه و طلبه من اهلل تعایل.

عيیل   
ّ

یيدل مضيارع  فعيل  »ینکثيون«  أن  إیل  بالنظير  و   > ���� � ��
�
ک ْ�� � �� ��ْ ه� �� ��� >�إ� مجلية  إّن 

یة یفیيد أّنيه قيد تکيرر تعهّدهيم مليویس؟ع؟ مّث نقضهيم للعهيد، حيی أصبيح نقيض  االسيتمرار
العهد جزءا من برناجمهم و سلوکهم الدامئ ایل أن ختمه اهلل علهيم بالغرق يف المي...

الروايات

َميُة    
َ
ل
َ
يُه الّظ

َ
ْدَخل

َ
 َو أ

َّ
َبيٍر ِإال  َو

َ
 َيْبيیَق َبْييُت َميَدٍر َو ال

َ
يف وصيف دولية بين أمیية: َفِعْنيَد َذِليَك ال

 ، ْرِض َناِصيٌر
َ ْ
 يِف األ

َ
يَماِء َعياِذٌر َو ال يْم يِف الّسَ ُ

َ
 َيْبيیَق ل

َ
يوا ِفیيِه ِنْقَميًة، َفَيْوَمِئيٍذ ال ُ

َ
ْوجل

َ
َتْرَحيًة َو أ

َکٍل 
ْ
أ  ِبَ

ً
َکال

ْ
َم َميأ

َ
يْن َظل يوُه َغْييَر َميْوِرِدِه، َو َسيَيْنَتِقُم اهلُل مِمَّ ْوَرْدُتُ

َ
ْهِليِه َو أ

َ
ْميِر َغْييَر أ

َ ْ
ْصَفْييمُتْ ِباأل

َ
أ

ْوِف َو  َ
ْ
ِقِر َو ِلَباِس ِشيَعاِر اخل َ

ْ
ِبِر َو امل َقِم َو َمَشياِرِب الّصَ

ْ
َعل
ْ
ْشيَرٍب، ِمْن َمَطاِعِم ال  ِبَ

ً
با َو َمْشيَر

يا  َ َتْنَخَمهّنَ
َ
ْقِسيُم ل

ُ
َّ أ

ُ
ْقِسيُم مث

ُ
َثياِم. َفأ

ْ
 اآل

ُ
ِطیَئياِت َو َزَواِميل َ يا ُهيْم َمَطاَييا اخلْ َ

َ
يْيِف، َو ِإّن ِدَثياِر الّسَ

َکّرَ   َما 
ً
َبدا

َ
ُم[ َتْطَعُم ِبَطْعِمَها أ  ]َتَتَطّعَ

َ
 َتُذوُقَها َو ال

َ
َّ ال

ُ
َخاَمُة، مث َفُظ الّنُ

ْ
َکَما ُتل ُة ِمْن َبْعِدي  َمّيَ

ُ
أ

ِدیَداِن. 158 _ من خطبة له َ اجلْ

و فیيه عين اليکايف عين الصيادق؟ع؟ أري رسيول اهلل؟ص؟ يف مناميه أّن بين أمّيية یصعيدون    

ینا قال؟ع؟:  ون الناس عن الصراط القهقری، فأصبح کئیبا حز
ّ
عیل منبره من بعده و یضل

فهبيط علیيه جبرئیيل؟ع؟ فقيال: و اليذي بعثك باحلّق نبیا إيّن ما اّطلعت علیه، فعرج إیل 
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ْعناُهْم  ْييَت ِإْن َمّتَ
َ
 َفَرأ

َ
السيماء فليم یلبيث أن نيزل علیيه بيآی من القرآن يونسيه هبا قيال: »أ

...< . مالذ األخیار، ج5، ص25 ���ْ
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أّن رسيول اهلل؟ص؟ ظهير منيه ميا ظهير مين ميویس عیل نبّينا و آله؟ع؟ مين آیيات التسيع. قيال    

االميام؟ع؟: و أّميا اجليراد املرسيل عيیل بين إسيرائیل فقيد فعيل اهلل أعظيم و أعجيب منيه 

کل جيراد مویس رجال القبط،  کلهم، و مل یأ بأعيداء حمّميد؟ص؟، فإّنيه أرسيل علهييم جيرادا أ

ج1، ص265 کل زروعهم. إثبات اهلداة،  و لکّنه أ

شواهد وقصص

ط اهَّلل اجلراد عی أعداء حممد؟ص؟  
ّ
سل

أّن رسول اهلل؟ص؟ کان يف بعض أسفاره إیل الشام، و قد تبعه مائتان من هيودها يف خروجه 

یيل اهلل دولية الهييود عیل یيده، فراموا  یيدون قتليه، خمالفية أن يز عهنيا، و إقباليه حنيو مّکية، ير

قتله، و کان يف القافلة فلم جيسروا علیه

ّيية بعیيدة،  إذا أراد حاجية ابتعيد، و اسيتتر بأشيجار تکنفيه، أو بر کان رسيول اهلل؟ص؟  و 

وا سیوفهم علیه، فأثار اهلل من 
ّ
فخرج ذات يوم حلاجته فابتعد و تبعوه، و أحاطوا به، و سل

کلهم فاشتغلوا بأنفسهم  حتت ِرجل حمّمد؟ص؟ من ذلك الرمل جرادا، فاحتوشهتم و جعل تأ

کلهم اجلراد، رجع إیل أهل القافلة. عنه، فلّما فرغ رسول اهلل؟ص؟ من حاجته، و هم یأ

فقالوا له: ما بال اجلماعة خرجوا خلفك مل يرجع مهنم أحد؟

ط اهلل علهييم اجليراد، فجياؤوا و نظيروا إلهييم 
ّ
فقيال رسيول اهلل؟ص؟: جياؤوا یقتلونين فسيل

کلهيم، مفيا زالوا ینظيرون إلهيم حی  فبعضهيم قيد ميات، و بعضهيم قيد کاد مييوت، و اجليراد یأ

ج1، ص64 أیت اجلراد عیل أعیاهنم فلم تبق مهنم شیئا. حلیة األبرار، 

من حكة البايا و العقوبات  
ا ال َتدوُم... 

ُ
شيَبَه ذِليَك ما باهل

َ
باِء َو اجَلراِد و ما ا االميام الصيادق؟ع؟: هيِذِه اآلفياُت... ِميَن الَو

حیانا هِبِذِه اآلفاِت الَيسیَرِة:
َ
و ُيلَذُع ا
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يم ِعنيَد الُقنيوِط  َّ ال َتيدوُم هيِذِه اآلفياُت، َبيل َتکِشيُف َعهْنُ
ُ

مِيِهيم مث ِلَتأدیيِب الّنياِس َو َتقو
ْم َموِعَظًة و َکشُفهاَعهُنم َرمَحًة... .  ِمهُنم، َفَتکوُن ُوقوُعها هِبِ

 َعنُه، َو 
َ

يُه َو َغَفيل
َ
کاَن َجِهل يا بَصيَر َکثیيرا مِمّ

َ
َعيَظ َو ا تيُه امَليکاِرُه َو َوَجيَد َمَضَضَهيا اّتَ

َ
َفيِاذا َعّض

یِه... 
َ
ُب َعل کاَن جَيِ ا 

َکثیٍر مِمّ َرَجَع ِایل 
 ذِلَك َصالحا 

َ
، َفِاّنَ اهلَل َجَعل

ً
 الّصاِلَح َو الّطاِلَح مَجیعا

ُ
ِاّنَ هِذِه اآلفاِت َو ِان کاَنت َتنال

م ِعنَدُهم یف  ِ هّبِ ُهم ِنَعيَم َر يم ِمن هذا َيُرّدُ يذی ُيصیهُبُ
َّ
يا الّصاحِليوَن َفيِاّنَ ال ّمَ

َ
هِيميا: ا

َ
نَفينِي ِکل ِللّصِ

 هيذا ِاذا 
َ

يا الّطاحِليوَن َفيِاّنَ ِمثيل ّمَ
َ
، َو ا بيِر يکِر َو الّصَ

ُ
 الّش

َ
ّياِمِهيم َفَيحدوُهيم ذِليَك َعيیل

َ
سياِلِف ا

ين َسيِلَم ِمهُنيم   مِلَ
ُ

َعيل م َو َرَدَعُهيم َعيِن امَلعيایص َوالَفواِحيِش، َو َکذِليَك جَيْ هَتُ يم َکَسيَر ِشيّرَ ُ
َ
نال

الِح  َو الّصَ یيِه ِميَن الِبيّرِ
َ
يم َيغَتِبطيوَن مِباُهيم َعل ُ بيراُر َفِاهّنَ يا االَ ّمَ

َ
نَفينِي َصالحيا یف ذِليَك، ا ِميَن الّصِ

هِييم 
َ
يُه َعل

َ
ل يم َو َتَطّوُ ِ هّبِ يم َيعِرفيوَن َرأَفيَة َر ُ يا الُفّجياُر َفِاهّنَ ّمَ

َ
و َييزدادوَن فیيِه َرغَبيًة َو َبصیيَرًة، و ا

سياَء 
َ
ن ا فِح َعّمَ أَفيِة ِبالّناِس َوالّصَ  الّرَ

َ
ُهيم ذِليَك َعيیل

ُ
يالَمِة ِمين َغیيِر اسيِتحقاِقِهم، َفَيُحّض ِبالّسَ

هِيم؛ حبار األنوار، ج3، ص138 و 139
َ
ِال
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ٰ قَـۡوٖم َيۡعُكُفوَن  تَۡواْ َعَ
َ
ٰٓءِيَل ٱۡلَۡحـَر فَأ ٰ قَـۡوٖم َيۡعُكُفوَن َوَجَٰوۡزنَـا بِبَِنٓ إِۡسـَر تَۡواْ َعَ
َ
ٰٓءِيَل ٱۡلَۡحـَر فَأ َوَجَٰوۡزنَـا بِبَِنٓ إِۡسـَر

َآ إَِلٰٗهـا َكَما لَُهۡم  َُّهـۡمۚ قَالُـواْ َيُٰموَس ٱۡجَعـل لَّ ۡصَنـاٖم ل
َ
ٰٓ أ َآ إَِلٰٗهـا َكَما لَُهۡم َعَ َُّهـۡمۚ قَالُـواْ َيُٰموَس ٱۡجَعـل لَّ ۡصَنـاٖم ل
َ
ٰٓ أ َعَ

ا  ٞ مَّ ا  إِنَّ َهٰٓـُؤَلٓءِ ُمَتبَّ ٞ مَّ َءالَِهـةۚٞ قَـاَل إِنَُّكـۡم قَۡومٞ َتَۡهلُـوَن َءالَِهـةۚٞ قَـاَل إِنَُّكـۡم قَۡومٞ َتَۡهلُـوَن ١٣٨١٣٨ إِنَّ َهٰٓـُؤَلٓءِ ُمَتبَّ
  ِ ِٱللَّ َغـۡرَ ٱللَّ

َ
َغـۡرَ  قَـاَل أ
َ
ـا َكنُـواْ َيۡعَملُوَن ١٣٩١٣٩ قَـاَل أ ـا َكنُـواْ َيۡعَملُوَن ُهـۡم فِيـهِ َوَبِٰطـٞل مَّ ُهـۡم فِيـهِ َوَبِٰطـٞل مَّ

لَُكـۡم َعَ ٱۡلَعٰلَِمـَن ١٤٠١٤٠  ِإَوۡذ ِإَوۡذ  إَِلٰٗهـا وَُهـَو فَضَّ بۡغِيُكـۡم 
َ
لَُكـۡم َعَ ٱۡلَعٰلَِمـَن أ إَِلٰٗهـا وَُهـَو فَضَّ بۡغِيُكـۡم 
َ
أ

جنَۡيَنُٰكـم ّمِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن يَُسـوُمونَُكۡم ُسـوَٓء ٱۡلَعَذاِب 
َ
جنَۡيَنُٰكـم ّمِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن يَُسـوُمونَُكۡم ُسـوَٓء ٱۡلَعَذاِب أ
َ
أ

ۡبَنآَءُكۡم َويَۡسـَتۡحُيوَن نَِسـآَءُكۡمۚ َوِف َذٰلُِكم 
َ
ۡبَنآَءُكۡم َويَۡسـَتۡحُيوَن نَِسـآَءُكۡمۚ َوِف َذٰلُِكم ُيَقّتِلُـوَن أ
َ
ُيَقّتِلُـوَن أ

ّبُِكۡم َعِظيٞم ١٤١١٤١  ۞َوَوَٰعۡدنَا ُموَسٰ ثََلٰثَِن َلۡلَٗة ۞َوَوَٰعۡدنَا ُموَسٰ ثََلٰثَِن َلۡلَٗة  ّبُِكۡم َعِظيٞم بََلٓءٞ ّمِـن رَّ بََلٓءٞ ّمِـن رَّ
ۡرَبعَِن َلۡلَـٗةۚ َوقَاَل 

َ
ۡتَمۡمَنَٰهـا بَِعـۡرٖ َفَتـمَّ ِميَقُٰت َرّبِـهِۦٓ أ

َ
ۡرَبعَِن َلۡلَـٗةۚ َوقَاَل َوأ

َ
ۡتَمۡمَنَٰهـا بَِعـۡرٖ َفَتـمَّ ِميَقُٰت َرّبِـهِۦٓ أ

َ
َوأ

ۡصلِۡح َوَل تَتَّبِۡع 
َ
ِخيهِ َهُٰروَن ٱۡخلُۡفِن ِف قَـۡوِم َوأ

َ
ۡصلِۡح َوَل تَتَّبِۡع ُمـوَسٰ ِل

َ
ِخيهِ َهُٰروَن ٱۡخلُۡفِن ِف قَـۡوِم َوأ

َ
ُمـوَسٰ ِل

ا َجـآَء ُموَسٰ لِِميَقٰتَِنـا َوَكََّمُهۥ  ا َجـآَء ُموَسٰ لِِميَقٰتَِنـا َوَكََّمُهۥ  َولَمَّ َسـبِيَل ٱلُۡمۡفِسـِديَن َسـبِيَل ٱلُۡمۡفِسـِديَن ١٤٢١٤٢ َولَمَّ
نُظـۡر إَِلۡـَكۚ قَاَل لَن تََرىٰـِن َوَلِٰكِن 

َ
رِِنٓ أ

َ
نُظـۡر إَِلۡـَكۚ قَاَل لَن تََرىٰـِن َوَلِٰكِن َربُّـُهۥ قَـاَل َرّبِ أ

َ
رِِنٓ أ

َ
َربُّـُهۥ قَـاَل َرّبِ أ

ا  ا ٱنُظـۡر إَِل ٱۡلََبـِل فَإِِن ٱۡسـَتَقرَّ َمَكنَُهۥ فََسـوَۡف تََرىِٰنۚ فَلَمَّ ٱنُظـۡر إَِل ٱۡلََبـِل فَإِِن ٱۡسـَتَقرَّ َمَكنَُهۥ فََسـوَۡف تََرىِٰنۚ فَلَمَّ
آ  ا وََخـرَّ ُموَسٰ َصعِٗقاۚ فَلَمَّ ٰ َربُُّهۥ لِۡلَجَبِل َجَعلَُهۥ َدّكٗ آ َتَـىَّ ا وََخـرَّ ُموَسٰ َصعِٗقاۚ فَلَمَّ ٰ َربُُّهۥ لِۡلَجَبِل َجَعلَُهۥ َدّكٗ َتَـىَّ
ُل ٱلُۡمۡؤِمنَِن ١٤٣١٤٣   وَّ

َ
نَـا۠ أ

َ
فَـاَق قَاَل ُسـۡبَحَٰنَك ُتۡبُت إَِلۡـَك َوأ

َ
ُل ٱلُۡمۡؤِمنَِن أ وَّ

َ
نَـا۠ أ

َ
فَـاَق قَاَل ُسـۡبَحَٰنَك ُتۡبُت إَِلۡـَك َوأ

َ
أ

َغیبُة نيب اهَّلل مویس؟ع؟ َغیبُة نيب اهَّلل مویس؟ع؟ 141141

يف هذه اآلیات إشارة إیل مشکلة مویس؟ع؟ الداخلیة الکبری، یعن مشکلته مع جهلة بن 
إسيرائیل، و األشيخاص املتعنتني و املعاندين و کانت هذه املشيکلة أشيّد عیل مویس؟ع؟ و 

کثیرة. أثقل مبراتب 
کلمية »املیقيات« مشيتّقة مين ميادة »الوقت« مبعىن املوعد املضيروب للقیام بعمل ما، و 

یطلق عادة عیل الزمان.
بيه أن ینيزل علیيه کتابا هيدي الناس به ایل ما حيتاجون الیه من  طليب ميویس؟ع؟ مين ر

أن  بعيد  البحير  عبورهيم  َوزَنا:  َجٰ

ُفوَن: 
ُ

َيعک بعصياه.  ميویس  ضربيه 

ر: مين التتبیير مبعيىن  یقیميون. ُمَتّبَ

التحطيمي.  التکسيیر و  أو  اإلهيالك 

ا ُهم ِفیِه: عيیل ميا یعملونيه مين  ّمَ

م: أطليب 
ُ

بِغیک
َ
عبيادة األصنيام. أ

ٱلَعَذاِب:  ُسٓوَء  م 
ُ

َيُسوُموَنک لکيم. 

و  العيذاب  أشيق  یعذبونکيم 

ِه: وقيت وعده.  ُت َرّبِ
ٰ

أصعبيه. ِمیَق

ظهير  فحيني  ِللَجَبِل:  ُه  َرّبُ  ٰ َّ
ی َ َ

جت

نيوره للجبيل عيیل الوجيه الالئيق 

مدقوقيا.  و  مدکيوکا  َدّکا:  جبالليه. 

رأی  ميا  هيول  مين  َصِعقا: سيقط 

مين النيور الذي حصل به التجيل 

مغشیا علیه.
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أمـور ديهنـم، فوعـده سـبحانه مویس أن ينقطع ملناجاتـه أربعني ليلة متهيدا إلعطائه التوراة. 
و هنا عّدة نقاط ينبغي التوقف عندها و االلتفات إلهيا:

؟   ملاذا التفكيك بني الثالثني و العشر
وعـد اهّلل مـویس يف البدايـة ثالثـني يومـا مّث مـّدده عشـرة أّيـام أخـری، اختبارا لبين إسـرائيل 

كي يعرف املنافقون يف صفوف بين إسرائيل.
و يسـتفاد مـن بعـض الّروايـات أّنـا بـدأت مـن أّول شـهر ذي القعـدة و ختمـت باليـوم 
العاشـر من شـهر ذي احلجة )عيد األضحی( و قد جاء التعبير بلفظ أربعني ليلة يف القرآن 
الكرمي ال أربعني يوما، فالظاهر أّنه ألجل أن مناجاة مویس لرّبه كانت تمّت غالبا يف الليايل.

كيف نصب مویس؟ع؟ هارون قائدا و إماما؟  
ال بـّد هلـم مـن أن يعيشـوا مـع القيـادة الروحيـة، الـي تبـي هلـم اجلـو الروحـي الـذي يربطهـم 
بـاهّلل، و يذكرهـم خبـط اإلميـان، و هيـّئ جّوهـم العقيل و الروحي السـتقبال الكتاب اإلهلي يف 
مهم 

ّ
املرحلـة اجلديـدة، ألّن ابتعادهـم عـن القيـادة قـد يبعدهـم عـن األجواء اإلميانية، و يسـل

يات املنحرفة. إیل الذكر
ملاذا طلب مویس؟ع؟ من أخيه اإلصالح و عدم اّتباع املفسدين مع أّن هارون نيب معصوم!؟
اوال إننـا لنفهـم مـن هـذه الوصيـة أن مـویس؟ع؟ كان متوقعـا شـرا من قومـه، و لقد صرح ما 
توقعه، فإنم بعد أن فارقهم مویس استغلوا جانب اللني يف هارون فعبدوا عجال جسدا له 
خـوار صنعـه هلـم السـامري. وثانيـا انـه نـوع مـن التوكيد إللفـات نظر أخيـه إیل أمهية مكانته 
يف بين إسـرائيل. و لعله أراد هبذا املوضوع أن يوضح لبين إسـرائيل و يفهمهم أن علهيم أن 
ميتثلوا لتعالمي هارون و نصاحئه و مواعظه احلكيمة، و ال يستثقلوا أوامره و نواهيه، و ال يعتبروا 
تلك األوامر و النواهي و كذلك قيادة هارون هلم دليال عیل قصرهم و صغرهم... بل يفعلون 
كما يفعل هارون حيث كان رغم منزلته البارزة و مقام نبوته تابعا و مطيعا لنصائح مویس؟ع؟.

ملاذا طلب مویس رؤية اهّلل؟  
أن مویس؟ع؟ طرح مطلب قومه، ألّن مجاعة من جهلة بين إسرائيل أصّروا عیل أن يروا اهّلل 
( و قد أمر مویس؟ع؟  حـی يؤمنـوا )و اآليـة 153 مـن سـورة النسـاء خيـر شـاهد عیل هذا األمـر
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مين جانيب اهلل أن یطيرح مطليب قوميه هيذا عيیل اهلل سيبحانه حيی یسيمع اجلمیيع اجلواب 
ّية عن اإلمام عيل بن مویس الرضا؟ع؟ يف کتاب عیون  الکايف، و قد صّرح هبذا يف روایة مرو

أخبار الرضا أیضا.
یيد هيذا الّتفسيیر ما نقرأه يف اآلیية )155( من نفس هذه  و مين القرائين الواضحية الييت تؤ

.>�
� ��� �م� ��� ه�

��� ������ ل� ع� ����� م� �����
� ��
�
ک ْهل�

���
أ�
السورة، من أّن مویس؟ع؟ قال بعد ما حدث ما حدث: >�

ِمَم تاب مویس؟ع؟؟  
< يف حيني أّنيه مل يرتکيب إمثا أو معصیة، ألن هذا  ك� ْ��

�
� ��إ�

��� ْ��
ميویس؟ع؟ بعيد أن أفياق قيال: >���

الطلب کان من جانب بن إسرائیل، و کان طرحه بتکلیف من اهلل، فهو أدی واجبه إذن، 
مّث إذا کان هذا الطلب لنفسه و کان مراده الشهود الباطن مل حيسب هذا العمل إمثا؟؟

ميکن اجلواب عیل هذا السؤال من جانبني:
األّول: أّن مویس؟ع؟ طلب مثل هذا الطلب بالنیابة عن بن إسرائیل، و مع ذلك طلب 

من اهلل أن یتوب علیه، و أظهر اإلميان.
فا بأن یطرح طلب بن إسرائیل، و لکّنه عند ما جتیل 

ّ
: أّن مویس؟ع؟ و إن کان مکل اآلخر

، انهتيت مّدة هذا التکلیيف، و يف هذا الوقت ال بّد من  ّبيه للجبيل و اّتضحيت حقیقية األمير ر
العيودة إیل احلالية األویل یعين الرجيوع إیل ميا قبيل التکلیيف، و إظهيار إميانيه حيی ال تبيیق 

.> ��� �� ��� م� �أْ م�
ْ
��� ل� و��

أ�
��� � ��

أ�
� �و� ك� ْ��

�
� ��إ�

��� ْ��
شهبة ألحد، و قد بنّي ذلك جبملة، إين >���

الروايات

: ِإّنَ    
َ

؟ َفَقال اِر ؟ع؟ یِف الّدَ وِس َعیِلٍّ
ُ
اِصَر َعْن ُجل َ

ْ
 َصَدَقْه ْبُن ُمْسِلٍم، ُعَمَر ْبَن َقْيٍس امل

َ
ل
َ
َسأ

ة 
َ

ال  الّصَ
َ

 َقْوِمِه ِمْثل
َ

اَها َنیِبُّ اهلِل ِإیل ّدَ
َ
یَضة ِمْن َفَراِئِض اهلِل، أ ة َکاَن َفِر ّمَ

ُ ْ
؟ع؟ یِف َهِذِه األ

ً
َعِلّيا

ْن 
َ
يْم أ هْيِ

َ
يا َعل َ

ٍء ِإنَّ  یَشْ
َ

ْن َتْدُعوُهيْم ِإیل
َ
َفَراِئيِض أ

ْ
 ال

َ
ْييَس َعيیل

َ
يّجِ َو ل َ

ْ
يْوِم َو احل َکاة َو الّصَ َو اليّزَ

 
َ

یَقاِت، َفَقال ِ
ْ
 امل

َ
ا َذَهَب ُمویَس؟ع؟ ِإیل َّ

َ
ْعَذَر ِمْن َهاُروَن؟ع؟ مل

َ
َفَراِئَض، َو َکاَن َعیِلٌّ أ

ْ
یُبوا ال جُيِ

ْم، َو  هْيِ
َ
 َعل

ً
ُه َرِقیبا

َ
ْفِسيِديَن َفَجَعل ُ

ْ
 امل

َ
ِبْع َسيِبیل ْصِلْح َو ال َتّتَ

َ
ْفىِن یِف َقْوِمی َو أ

ُ
اُروَن؟ع؟ اْخل ِلَ

َس 
َ
ا َجل َّ

َ
؟ع؟ یِف ُعْذٍر مل ْييِه، َفَعیِلٌّ

َ
 َو َدَعاُهْم ِإل

ً
ميا

َ
ية َعل ّمَ

ُ ْ
يِذِه األ ؟ع؟ ِلَ

ً
ِإّنَ َنيیِبَّ اهلِل َنَصيَب َعِلّييا
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ُ

يِذی َوَضَعيُه ِفیيِه َرُسيول
َّ
ْوِضيِع ال َ

ْ
ِرُجيوُه َفَيَضُعيوُه یِف امل یِف َبْيِتيِه، َو ُهيْم یِف َحيَرٍج َحيّیَ خُيْ

ج1، ص273 اِدُق؟ع؟. املناقب،  اهلِل؟ص؟، َفاْسَتْحَسَن ِمْنُه َجْعَفٌر الّصَ

يَم _ َو َيْقیِض َبنْيَ َبىِن    
ْ
ِعل
ْ
يُه َو َيْکُتيُب )َهاُروُن( ال ّبَ يِذی ُيَناِجيی َر

َّ
الباقير؟ع؟: َکاَن ُميویَس؟ع؟ ال

ُمَناَجاة. القمی، ج2، ص137
ْ
ُفُه ِإَذا َغاَب ِمْن َقْوِمِه ِلل

ُ
ل ، َو َهاُروُن؟ع؟ خَيْ

َ
ِإْسَراِئیل

    
َ

 ِفهِيْم: َفَقال
ً
َنا َوْقتيا

َ
ْت ل يُت ِفَداَك َوّقِ

ْ
يِب َجْعَفٍر؟ع؟ ُجِعل

َ
يُت أِل

ْ
: ُقل

َ
َعيْن ُفَضْييِل ْبيِن َيَسياٍر َقيال

 
َ

ًة ِإیل
َ
ْيل
َ
 َو واَعْدنا ُمویس َثالِثنَي ل

ُ
ْعَت اهلَل َيُقول  َما مَسِ

َ
ِتنَي أ َوّقِ ُ

ْ
َم امل

ْ
ُمُه ِعل

ْ
َف ِعل

َ
ِإّنَ اهلَل َخال

وا 
ُ
ْم َقال هَثُ ا َحّدَ ّمَ

َ
 َفل

َ
 َبُنو ِإْسيَراِئیل

َ
َعْشيِر َو ال

ْ
َك ال

ْ
ُم ِبِتل

َ
ْ َيُکْن َيْعل

َ
َما ِإّنَ ُمویَس مل

َ
ًة أ

َ
ْيل
َ
َبِعنَي ل ْر

َ
أ

 . َتنْيِ ُه ُتْؤَجيُروا َمّرَ
ُ
وا َصَدَق اهلُل َو َرُسيول

ُ
ْثيمُتْ ِبيِه َفُقول َفَنيا ُميویَس َفيِإْن َحّدَ

َ
ْخل

َ
َکيَذَب ُميویَس َو أ

ج1، ص44 تفسیر العیايش، 

ِعَشياِء    
ْ
ْغِرِب َو ال َ

ْ
ٍة َبنْيَ امل

َ
ْيل
َ
 ل
َّ

َ ُکل ِ
ّ

ْن ُتَصييل
َ
 َتْتُرَکيّنَ أ

َ
؟ع؟: َييا ُبيَنَّ ال ٍ

يُد ْبيُن َعييِلّ ّمَ يِب حُمَ
َ
 ِليي أ

َ
َقيال

َحٌد 
َ
 ُهَو اهلُل أ

ْ
ِکَتاِب َو ُقل

ْ
َة ال ِ َرْکَعٍة َفاحِتَ

ّ
 يِف ُکل

ُ
ِة َرْکَعَتنْيِ َتْقَرأ ّجَ ِ

ْ
َياِلي َعْشِر ِذي احل

َ
ِخَرِة ِمْن ل

ْ
اآل

َبِعنَي  ْر
َ
ِه أ ّبِ ْمناها ِبَعْشٍر َفمَتَّ ِمیقاُت َر ْتَ

َ
ًة َو أ

َ
ْيل
َ
َيَة َو واَعْدنا ُمویس َثالِثنَي ل

ْ
ًة َواِحَدًة َو َهِذِه اآل َمّرَ

ْفِسِديَن َفِإَذا  ُ
ْ
 امل

َ
ِبْع َسِبیل ْصِلْح َو ال َتّتَ

َ
ْفِن يِف َقْوِمي َو أ

ُ
ِخیِه هاُروَن اْخل

َ
 ُمویس أِل

َ
ًة َو قال

َ
ْيل
َ
ل

. اإلقبال باألعمال احلسنة، ج2، ص35 ّجَ ُ ْ حتَ
َ
ْم َو ِإْن مل اّجَ يِف َثَواهِبِ َ

ْ
َت َذِلَك َشاَرْکَت احل

ْ
َفَعل

شواهد وقصص

سام اخلضر؟اهس؟ عی امیراملؤمني؟ع؟ و قال له: يا رابع اخللفاء  
عين عييّل بين أيب طاليب؟مهع؟، قيال: بينميا أنيا أميش ميع النيّي؟ص؟ يف بعض طرقيات املدینة، 
م عیل النّي؟ص؟ و رّحب به.

ّ
یل، کّث اللحیة، بعید ما بني املنکبني، فسل إذ لقینا شیخ طو

مّث التفيت إيّل، فقيال: السيالم علیيك یيا رابيع اخللفياء و رمحية اهلل و برکاتيه، أ لیيس هيو 
کذلك یا رسول اهلل؟

فقال له رسول اهلل؟ص؟: بیل، مّث میض فقلت:
ذي قال يل هذا الشیخ و تصدیقك له؟

ّ
یا رسول اهلل ما هذا ال

�> ً�� ��� �� ل� ���� ����ْ
اأ�
ْ
��ل �ى�

ٌل��� اع� ��� �ى�
��� قال: أنت کذلك و احلمد هلل، إّن اهلل تعایل قال يف کتابه: >�إ�
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� ً�� ��� �� ل� ���� �ك� ��
ْ
ل ع� � ��ح�

� ��� ��إ�
�� ����و� ��< :

ّ
و اخللیفية املجعيول فهييا آدم؟ع؟ )و هيو األّول( و قيال عيّز و جل

 حکایة عن مویس؟ع؟ حني 
ّ

< فهو الثاين، و قال عّزوجل � ��
��
ْ
�� ���� ���

� ������ ��� ْ �� � ����ْ
�
�ْحک � ��� ����ْ

اأ�
ْ
��ل �ى�

��

ْو< فهيو هيارون إذ اسيتخلفه ميویس؟ع؟ يف قوميه فهيو  ْصل�
أ�
�� �و� �� ْ�م�

���� �ى�
��� �� ���

ْ��
�
ل قيال هليارون: >���ْ

کنيت أنيت  ر�< و 
ْك���

اأ�
ْ
��ل �� و�

��
ْ
��� ���ْ � ��� ���

� ى������
�
ل ��إ� �� ���

�� ��� �و� ه�
��لل�� ��� �م� ٌ��� ��

أ�
�� الثاليث، و قيال تعيایل: >و�

ييري و قايض دیين و املؤّدي عّن، و  يغ عين اهلل تعيایل و عين رسيوله و أنيت وصييّي و وز
ّ
املبل

م علیك 
ّ
 إّنه ال نّي بعدي، فأنت رابع اخللفاء کما سيل

ّ
أنت مّن مبنزلة هارون من مویس إال

الشیخ، أو ال تدري من هو؟
قلت: ال. قال: ذاك أخوك اخلضر؟ع؟؛ البرهان يف تفسیر القرآن، ج2، ص735

قراُر من إبلیس ف فضل أمیراملؤمني؟ع؟   ال
، فقلت له:  عين أمیير املؤمنيني؟ع؟، قيال: خرجيت ذات ييوم إیل ظهر الکوفة و بني یدّي قنبر

یا قنبر تری ما أری؟
 _ لك یا أمیر املؤمنني عّما عمی عنه بصري.

ّ
فقال: قد ضّوأ اهلل _ عّز و جل

فقلت: یا أصحابنا ترون ما أری؟ فقالوا: ال، قد ضّوأ اهلل لك یا أمیر املؤمنني عّما عمی 
عنه أبصارنا.

فقلت: و الذي فلق احلّبة و برأ النسمة لترونه کما أراه، و لتسمعّن کالمه کما أمسع، مفا 
لبثنيا أن طليع شيیخ عظيمي اهلامية، مدیيد القامية، له عینيان بالطول، فقال: السيالم علیك یا 

أمیر املؤمنني و رمحة اهلل و برکاته.
ید؟ فقلت: من أين أتیت یا لعني؟ قال: من اآلنام. فقلت: و أين تر

فقال: اآلنام فقلت: بئس الشیخ أنت. فقال: مل تقول هذا یا أمیر املؤمنني؟
 _ ميا بيننيا ثاليث. فقلت: یا لعني 

ّ
فيو اهلل ألحّدثّنيك حبدیيث عيّن، عين اهلل _ عيّز و جيل
 _ ما بينمكا ثالث؟! قال: نعم،

ّ
عنك، عن اهلل _ عّز و جل

إّنه مّلا هبطت خبطیئيت إیل السيماء الرابعة نادیت: إهلي و سيّيدي ما أحسيبك خلقت 
خلقا هو أشیق مّن. فأوحی اهلل تبارك و تعایل )إيّل(: بیل ]قد[ خلقت من هو أشیق منك، 
یکيه. فانطلقيت إیل ماليك، ]فقليت: السيالم یقيرأ علیيك السيالم، و  فانطليق إیل ماليك ير
یقيول: أرين مين هيو أشيیق ميّن،[ فانطليق يب ماليك إیل النيار فرفع الطبيق األعیل، فخرجت 

کلت مالکا، فقال هلا: اهديئ. فهدأت. کلتن و أ نار سوداء ظننت أهّنا قد أ
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مّث انطلق يب إیل الطبق الثاين فخرجت نار هي أشّد من تلك سوادا و أشّد محی، فقال 
 نيار ختيرج مين طبيق هيي أشيّد 

ّ
هليا: اخيدي، فخميدت، إیل أن انطليق يب إیل السيابع و کل

کليت مالکا و مجیع ميا خلقه اهلل _ عّز و  کلتين و أ مين االویل، فخرجيت نيار ظننيت أهّنيا قيد أ
 خدت. فقال: إّنك 

ّ
 _ فوضعت یدي عیل عین، و قلت: مرها یا مالك أن ختمد و إال

ّ
جل

لن ختمد إیل الوقت املعلوم، فأمرها فخمدت، فرأیت رجلني يف أعناقهما سالسيل النیران 
قيني هبيا إیل فيوق، و عيیل رءوسيهما قيوم معهيم مقاميع النیيران یقمعوهنميا هبيا، فقلت: یا 

ّ
معل

مالك من هذان؟
فقال: أو ما قرأت عیل ساق العرش و کنت قبل قد قرأته قبل أن خيلق اهلل الدنیا بأليف 
 اهلل، حمميد رسيول اهلل؟ص؟، أّيدتيه و نصرتيه بعييّل؟ص؟؟ فقيال: هيذان مين أعداء 

ّ
عيام ال إليه إال

ج1، ص121  ، اولئك أو ظاملهيم. مدینة معاجز األمئة اإلثن عشر

ل أعبد ربا ل أره  
عين أيب عبيد اهلل؟ع؟، قيال: »بينيا أمیير املؤمنيني؟ع؟ خيطيب عيیل منبير الکوفية، إذ قيام رجل 
یقيال ليه ذعليب و کان ذرب اللسيان )فصیيح، فاحيش(، بلیغيا يف اخلطب، شيجاع القلب، 
فقال: لقد ارتیق ابن أيب طالب مرقاة صعبة ألخجلّنه الیوم لکم يف مسيأليت إّياه، فقال: یا 

أمیر املؤمنني؟ص؟: هل رأیت رّبك؟
ّبا مل أره. قال: فکیف رأیته؟ صفه لنا. ذي أعبد ر

ّ
کن بال یلك یا ذعلب مل أ قال: و

یلك یا ذعلب، مل تره العیون مبشاهدة األبصار، و لکن تراه القلوب حبقائق اإلميان. قال: و
یلك یا ذعلب، إّن ريّب ال يوصف بالبعد، و ال باحلرکة، و ال بالسکون، و ال بقیام قیام  و
انتصاب، و ال جبیئة و ال ذهاب، لطیف اللطافة ال يوصف باللطف، عظمي العظمة ال يوصف 
، جلیل اجلاللة ال يوصف بالغلظ، رءوف الرمحة ال  یاء ال يوصف بالکبر کبیر الکبر بالعظم، 
يوصف بالرّقة، مؤمن ال بعبادة، مدرك ال مبجّسة )موضع اللمس. أي مدرك ال باحلواّس.(، 
 يشء 

ّ
قائل ال بلفظ، هو يف األشیاء عیل غیر ممازجة، خارج مهنا عیل غیر مباینة، فوق کل

 يشء و ال یقال: له أمام، داخل يف األشیاء ال کشء يف يشء 
ّ

ال یقال: يشء فوقه، أمام کل
داخل، و خارج من األشيیاء ال کشء من يشء خارج. فخّر ذعلب مغشيّيا علیه، مّث قال: 

ما مسعت مبثل هذا اجلواب، و اهلل العدت إیل مثلها. البرهان يف تفسیر القرآن، ج5، ص168
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بِرَِسٰـَلِٰت  اِس  ٱنلَـّ َعَ  ٱۡصَطَفۡيُتـَك  إِّنِ  َيُٰمـوَسٰٓ  بِرَِسٰـَلِٰت قَـاَل  اِس  ٱنلَـّ َعَ  ٱۡصَطَفۡيُتـَك  إِّنِ  َيُٰمـوَسٰٓ  قَـاَل 
ٰـِكرِيَن ١٤٤١٤٤   ٰـِكرِيَن َوبَِكَلٰـِي فَُخـۡذ َمـآ َءاتَۡيُتَك َوُكـن ّمَِن ٱلشَّ َوبَِكَلٰـِي فَُخـۡذ َمـآ َءاتَۡيُتَك َوُكـن ّمَِن ٱلشَّ
وِۡعَظـٗة َوَتۡفِصيٗل  ءٖ مَّ ِ َشۡ

لۡـَواِح ِمـن ُكّ
َ
وِۡعَظـٗة َوَتۡفِصيٗل َوَكَتۡبَنـا َلُۥ ِف ٱۡل ءٖ مَّ ِ َشۡ

لۡـَواِح ِمـن ُكّ
َ
َوَكَتۡبَنـا َلُۥ ِف ٱۡل

ۡحَسـنَِهاۚ 
َ
ُخُذواْ بِأ

ۡ
ُمۡر قَۡوَمَك يَأ

ۡ
ةٖ َوأ ءٖ فَُخۡذَها بُِقـوَّ ِ َشۡ

ۡحَسـنَِهاۚ ّلِـُلّ
َ
ُخُذواْ بِأ

ۡ
ُمۡر قَۡوَمَك يَأ

ۡ
ةٖ َوأ ءٖ فَُخۡذَها بُِقـوَّ ِ َشۡ

ّلِـُلّ
ۡصُِف َعـۡن َءاَيٰـِتَ 

َ
ۡصُِف َعـۡن َءاَيٰـِتَ  َسـأ
َ
ْورِيُكۡم َداَر ٱۡلَفِٰسـقِنَي ١٤٥١٤٥ َسـأ

ُ
ْورِيُكۡم َداَر ٱۡلَفِٰسـقِنَي َسـأ
ُ
َسـأ

ۡرِض بَِغـۡرِ ٱۡلَـّقِ ِإَون يَـَرۡواْ ُكَّ 
َ
وَن ِف ٱۡل ُ ِيـَن َيَتَكـرَّ ۡرِض بَِغـۡرِ ٱۡلَـّقِ ِإَون يَـَرۡواْ ُكَّ ٱلَّ
َ
وَن ِف ٱۡل ُ ِيـَن َيَتَكـرَّ ٱلَّ

َءايَـةٖ لَّ يُۡؤِمُنـواْ بَِهـا ِإَون يََرۡواْ َسـبِيَل ٱلرُّۡشـِد َل َيتَِّخُذوهُ َءايَـةٖ لَّ يُۡؤِمُنـواْ بَِهـا ِإَون يََرۡواْ َسـبِيَل ٱلرُّۡشـِد َل َيتَِّخُذوهُ 
ُهۡم  نَّ

َ
ِ َيتَِّخُذوهُ َسبِيٗلۚ َذٰلَِك بِأ ُهۡم َسـبِيٗل ِإَون يََرۡواْ َسـبِيَل ٱۡلَغّ نَّ
َ
ِ َيتَِّخُذوهُ َسبِيٗلۚ َذٰلَِك بِأ َسـبِيٗل ِإَون يََرۡواْ َسـبِيَل ٱۡلَغّ

بُواْ  ِيـَن َكذَّ بُواْ  َوٱلَّ ِيـَن َكذَّ بُـواْ بِـَٔـاَيٰتَِنا َوَكنُواْ َعۡنَهـا َغٰفِلنَِي ١٤٦١٤٦ َوٱلَّ بُـواْ بِـَٔـاَيٰتَِنا َوَكنُواْ َعۡنَهـا َغٰفِلنَِي َكذَّ َكذَّ
ۡعَمٰلُُهـۡمۚ َهـۡل ُيَۡزۡوَن 

َ
ۡعَمٰلُُهـۡمۚ َهـۡل ُيَۡزۡوَن بِـَٔـاَيٰتَِنا َولَِقـآءِ ٱٓأۡلِخـَرةِ َحبَِطـۡت أ
َ
بِـَٔـاَيٰتَِنا َولَِقـآءِ ٱٓأۡلِخـَرةِ َحبَِطـۡت أ

َـَذ قَۡوُم ُموَسٰ ِمـۢن َبۡعِدهِۦ  َـَذ قَۡوُم ُموَسٰ ِمـۢن َبۡعِدهِۦ  َوٱتَّ إِلَّ َمـا َكنُـواْ َيۡعَملُـوَن إِلَّ َمـا َكنُـواْ َيۡعَملُـوَن ١٤٧١٤٧ َوٱتَّ
نَُّهۥ َل 

َ
لَۡم يَـَرۡواْ أ

َ
ُۥ ُخـَواٌرۚ أ نَُّهۥ َل ِمـۡن ُحلِّيِِهـۡم ِعۡجٗل َجَسـٗدا لَّ

َ
لَۡم يَـَرۡواْ أ

َ
ُۥ ُخـَواٌرۚ أ ِمـۡن ُحلِّيِِهـۡم ِعۡجٗل َجَسـٗدا لَّ

َـُذوهُ َوَكنُواْ َظٰلِِمنَي ١٤٨١٤٨   َـُذوهُ َوَكنُواْ َظٰلِِمنَي يَُكّلُِمُهۡم َوَل َيۡهِديِهۡم َسـبِيًلۘ ٱتَّ يَُكّلُِمُهۡم َوَل َيۡهِديِهۡم َسـبِيًلۘ ٱتَّ
نَُّهـۡم قَۡد َضلُّـواْ قَالُواْ لَئِن 

َ
ۡواْ أ

َ
يِۡديِهـۡم َوَرأ

َ
ـا ُسـقَِط ِفٓ أ نَُّهـۡم قَۡد َضلُّـواْ قَالُواْ لَئِن َولَمَّ

َ
ۡواْ أ

َ
يِۡديِهـۡم َوَرأ

َ
ـا ُسـقَِط ِفٓ أ َولَمَّ

ۡم يَرَۡحَۡنـا َربَُّنا َوَيۡغفِۡر نَلَـا نَلَُكوَننَّ ِمـَن ٱۡلَخِٰسِيَن ١٤٩١٤٩ َـّ ۡم يَرَۡحَۡنـا َربَُّنا َوَيۡغفِۡر نَلَـا نَلَُكوَننَّ ِمـَن ٱۡلَخِٰسِيَن ل َـّ ل

حديُث املنزلة حديُث املنزلة 142142

یل املدينة ف غزوة تبوك:   عل؟ع؟ يتو
؟ع؟ عيیل املدینية و قيال لعييل؟ع؟ أنيت مين مبنزلية 

ً
يف غيزوة تبيوك خليف رسيول اهلل؟ص؟ علیيا

 يف عدة مواضع، مهنا:
ً
هارون من مویس. وقال هذه الکلمة أیضا

ين  1. يف املؤاخاة األویل: یعن يف املّرة األویل اليت آخی فهيا رسول اهلل؟ص؟ بني املهاجر
 أّنه 

ّ
و اختيار علّييا؟ع؟ يف هيذه املؤاخياة لنفسيه وقيال: »أنيت مين مبنزلة هارون مين مویس إال

ال نّي بعدي«. کنز العمال، ج5ص 40

ٍة:  َها ِبُقّوَ
ْ

ٱصَطَفیُتَك: اخترتك. ُخذ

 
ْ
وا

ُ
خذ التوراة جبد واجهتاد. َيأُخذ

ا: بأحسن ما فهيا کالصبر  حَسِنَ
َ
ِبأ

و العفيو باإلضافية إیل االنتصيار، و 

االقتصياص عیل طریقية الندب و 

احليث عيیل األفضل کقوله تعایل: 

ْيُکيْم 
َ
ِإل  

َ
ْنيِزل

ُ
أ ْحَسيَن ميا 

َ
ِبُعيوا أ اّتَ َو 

هيي  فاِسِقَي: 
ْ
ال داَر  ُکيم.  َرّبِ ِميْن 

قليوب  سيأمنع  صِرُف: 
َ
َسأ جهيم. 

شِد: الصالح   ٱلّرُ
َ

املتکبريين. َسِبیل

 
َ

َسِبیل السيداد.  و  االسيتقامة  و 

: طرييق الضيالل عن احلق.  ٱلَغّيِ

و  اخلالخيل  و  کالسيوار  م:  ِ ُحِلّیِ

هي اسيم ملا یتزين به من الذهب 

ُه ُخَواٌر: صوت.
َّ
و الفضة. ل
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، حیث آخی بني  2. يف يوم املؤاخاة الّثانیة: و کانت يف املدینة بعد اهلجرة خبمسة أشهر
ين و األنصار، و اصطىف لنفسه مهنم علّيا و اختذه من دوهنم أخاه، وقال له: »أنت  املهاجر
 أّنه ال نّي بعدي و أنت أخي و واريث« من مسند أمحد، ص31

ّ
مّن مبنزلة هارون من مویس إال

3. قيال ابين عبياس: مسعيت عمير بين اخلطياب یقول: کّفوا عن ذکير عيل بن أيب طالب 
فقيد رأیيت مين رسيول اهلل؟ص؟ فیيه خصياال لنئ تکيون يل واحدة مهنن يف آل اخلّطاب أحّب 
إیل مّميا طلعيت علیيه الشيمس، کنيت أنيا و أبيو بکير و أبيو عبیدة يف نفر من أصحاب رسيول 
اهلل؟ص؟ فانهتینيا إیل بياب أّم سيلمة و عييل... فقيال رسيول اهلل؟ص؟ لعيیل؟ص؟: أنيت ميّن مبنزلية 

هارون من مویس.
4. روی جابير بين عبيد اهلل أّنيه عنيد ميا أمر رسيول اهلل؟ص؟ بسيّد مجیع أبيواب املنازل اليت 
 ليك يف 

ّ
إّنيه حييل  بياب بييت عييل؟ع؟، قيال رسيول اهلل؟ص؟: 

ّ
إال کانيت مشيرعة إیل املسيجد 

 أّنيه ال نيي بعدي. 5. يوم تسيمیة 
ّ
 يل، و إّنيك مبنزلية هيارون مين ميویس إال

ّ
املسيجد ميا حييل

احلسين واحلسيني؟امهع؟ 6. يف مىن 7. يوم غدير خم 8. يوم املباهلة 9. عند الرجوع بغنامئ 
خیبر 10. يوم کان ميش مع الني؟ص؟ 11. يوم بدر...

کلها حدثت يف غیر غزوة تبوك هذه املوارد 

؟ع؟؟!  
ً
ف علیا

َّ
ملاذا خل

 عيیل املدینية هو ختلف طائفة کبیيرة من املنافقني 
ً
؟ع؟ والیيا

ً
إّن السيبب يف إبقياء النيي؟ص؟ علیيا

کانت تدبر ألمر عظمي.. غیر أن الالفت هنا: أّن مثة حماوالت حثیثة بذلت لتقلیل عدد وشأن 
هؤالء، وبادعاء أهنم کانوا قلة قلیلة، فادعی بعضهم أهنم کانوا ما بني السبعني إیل الثمانني.
مع أّن املنافقني الذين ختلفوا کانوا من الکثرة مع رسول اهلل؟ص؟. فلما سار رسول اهلل؟ص؟ 

حنو تبوك رجع ابن أيب يف من ختلف معه إیل املدینة.
کثر الناس کانوا قد أظهروا اإلسالم بعد فتح مکة، أي قبل مدة یسیرة من  وواضح: أن أ
غزوة تبوك، وکثیر مهنم مل یکونوا صحیحي اإلميان، فاقتیض ذلك نزول اآلیات اليت تؤنهبم 
کد هلم أن أمرهم غیر خيٍف عیل  عیل نفاقهم، لکي ال یتمادوا يف الفسياد واإلفسياد، حني یتأ

رسول اهلل؟ص؟ کما یظنون.
 
ً
فبقیت طائفة کبیرة أخری من املنافقني مصرة عیل التخلف، وکانت بتخلفها تضمر شرا
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لإلسالم وأهله.. ومل یکن ميکن السیطرة علهيا إال للني؟ص؟، أو عيل؟ع؟، ولذلك خلفه باملدینة.
وقيال الشيیخ املفیيد رضيوان اهلل تعيایل علیيه، وِنعَم ما قال: قيال؟ص؟: یا عيل، إن املدینة 

ال تصلح إال يب أو بك.
وعلم أنه ال یقوم مقامه يف إرهاب العدو، وحراسة دار اهلجرة، وحیاطة من فهيا إال أمیر 
، وذلك 

ً
 جلیا

ً
، ونص علیه باإلمامة من بعده نصا

ً
 ظاهرا

ً
املؤمنني؟ع؟، فاسيتخلفه اسيتخالفا

فیميا تظاهيرت بيه الروایية أّن أهيل النفياق مليا علميوا باسيتخالف رسيول اهلل؟ص؟ عيیل املدینية 
حسيدوه لذليك، وعظيم علهييم مقاميه فهيا بعد خروجيه، وعلموا أهنا تتحرس به، وال یکون 
فهيا للعدو مطمع، فساءهم ذلك.. إیل أن قال: فلما بلغ أمیر املؤمنني؟ع؟ إرجاف املنافقني 
إظهيار فضیحهتيم، فلحيق بالنيي؟ص؟ فقيال: یيا رسيول اهلل، إن املنافقيني  بيه أراد تکذيهبيم، و

؟!
ً
يزعمون: أنك خلفتن استثقاالً ومقتا

فقيال النيي؟ص؟: إرجيع یيا أخيي إیل مکانيك، فيإّن املدینية ال تصليح إال يب أو بيك. فأنيت 
خلیفييت يف أهيل بيييت، ودار هجيريت وقوميي، أال تيریض أن تکيون مين مبنزلية هيارون مين 
 يف 

ً
مویس إال أنه ال ني بعدي؟! الخ... وجتدر اإلشيارة هنا إیل أّن هذا اإلرجاف کان کبیرا
امتداداته، أو يف آثاره إیل احلد الذي احتاج معه إیل املواجهة بالتکذیب واإلبطال.

 کانيت تتقصيد أمیر املؤمنني؟ع؟ باألذی، حی شيکاها عيل؟ع؟ 
ً
یشيا ومين الواضيح: أن قر

کفأوا  یش، فإهنم قطعيوا رمحي، وأ  فقيال: )اللهم علیك بقر
ً
ميرات وميرات، ودعيا علهييا أیضيا

إنايئ، وصغروا عظمي منزليت(.

کان له من مویس املنازل التالیة:   إّن هارون 
1. منزلية األخيوة 2. اليوزارة املجعولية مين اهلل 3. کونيه مين أهليه 4. أنيه مصيِدٌق ليه 5. أنيه 
یکه يف أمير الديين 6. یشيد أزره وعضيده 7. أنيه خلیفتيه يف قوميه حيال غیبتيه 8. أن  شير

وظیفته اإلصالح. الصحیح من سیرة اإلمام عيل؟ع؟، ج6، ص289

شواهد وقصص

ِة  
َ
َوِسیل

ْ
ْؤِمِنَي؟ع؟ امُلسماة خُبْطَبة ال ُ ِمیِر املْ

َ
ُخْطَبٌة أِل

ْرَمَضيِن 
َ
يُت َييا اْبيَن َرُسيوِل اهلِل َقيْد أ

ْ
يِب َجْعَفيٍر؟ع؟ َفُقل

َ
 أ

َ
يُت َعيیل

ْ
: َدَخل

َ
یيَد َقيال َعيْن َجاِبيِر ْبيِن َيِز
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ْييَن 
َ
ِفِهيْم ِميْن أ

َ
 َمْعيىَن اْخِتال

َ
ِقْفيَك َعيیل

َ
ْ أ

َ
 مل
َ
: أ  َييا َجاِبيُر

َ
يا. َفَقيال يیَعِة يِف َمَذاِههِبَ ُف الّشِ

َ
اْخِتيال

ُفوا 
َ
َتِليْف ِإَذا اْخَتل ْ

َ
 خت

َ
: َفال

َ
 َييا اْبَن َرُسيوِل اهلِل، َقال

َ
يُت َبيیل

ْ
ُقيوا؟ ُقل ّيِ ِجَهيٍة َتَفّرَ

َ
ُفيوا َو ِميْن أ

َ
اْخَتل

ِع  ْع َو  اِمِه َيا َجاِبُر امْسَ ّيَ
َ
اِحيِد ِلَرُسيوِل اهلِل؟ص؟ يِف أ َ

ْ
َمياِن َکاجل اِحيَد ِلَصاِحيِب الّزَ َ

ْ
، ِإّنَ اجل َييا َجاِبيُر

ِدیَنِة َبْعَد َسيْبَعِة  َ اَس ِباملْ ْؤِمِننَي؟ع؟ َخَطَب الّنَ ُ
ْ
ِمیَر امل

َ
ُتيَك، ِإّنَ أ

َ
يْت ِبيَك َراِحل يْغ َحْييُث اْنهَتَ ِ

ّ
َو َبل

ِلیِفِه َفَقال:
ْ
ُقْرآِن َو َتأ

ْ
ِع ال  ِمْن مَجْ

َ
اٍم ِمْن َوَفاِة َرُسوِل اهلِل؟ص؟ َو َذِلَك ِحنَي َفَرغ ّيَ

َ
أ

اَدُه َو  ْفىَن ِبَسيْييِف ُجّحَ
َ
ْضيَداَدُه َو أ

َ
 ِبَييِدي أ

َ
يُه اْمَتَحيَن يِب ِعَبياَدُه َو َقَتيل َفيِإّنَ اهلَل َتَبياَرَك امْسُ

ْزَر 
َ
ْجِرِمنَي َو َشيّدَ يِب أ ُ  املْ

َ
يَن َو َسيْيَفُه َعیل اِر ّبَ َ

ْ
 اجل

َ
ُمْؤِمِننَي َو ِحَياَض َمْوٍت َعیل

ْ
َفًة ِلل

ْ
ِن ُزل

َ
َجَعل

ِتِه َو اْصَطَفايِن  ِن ِبَوِصّيَ ْحَکاِمِه َو اْخَتّصَ
َ
ِمِه َو َحَبايِن ِبأ

ْ
َفِن ِبِعل ْکَرَمِن ِبَنْصِرِه َو َشيّرَ

َ
َرُسيوِلِه َو أ

ا  َ هّيُ
َ
: أ

ُ
َحاِفل َ ُم املْ ْت هِبِ

ْنَصاُر َو اْنَغّصَ
َ ْ
َهاِجُروَن َو األ ُ

ْ
؟ص؟ َو َقْد َحَشَدُه امل

َ
ِتِه، َفَقال ّمَ

ُ
َفِتِه يِف أ

َ
ال خِبِ

ْؤِمُنوَن َعِن اهلِل َنَطَق  ُ
ْ
 امل

َ
 َنِيَّ َبْعِدي، َفَعَقل

َ
ُه ال ّنَ

َ
 أ
َّ
 ِمّنِ َکَهاُروَن ِمْن ُمویَس ِإال

ً
اُس ِإّنَ َعِلّيا الّنَ

 
َ
ِه َو ال ّمِ

ُ
ِبيِه َو أ

َ
َخا ُمویَس أِل

َ
ِه َکَما َکاَن َهاُروُن أ ّمِ

ُ
ِبيِه َو أ

َ
ِخیِه أِل

َ
ْسُت ِبأ

َ
يّنِ ل

َ
 ِإْذ َعَرُفويِن أ

ُ
ُسول الّرَ

َف ُمویَس َهاُروَن؟ع؟ 
َ
 ِلي َکَما اْسَتْخل

ً
فا

َ
ِکْن َکاَن َذِلَك ِمْنُه اْسِتْخال

َ
ًة َو ل  َفاْقَتیَض ُنُبّوَ

ً
ُکْنُت َنِبّيا

ْفِسِدين. الکايف، ج8، ص18 _ 27 ُ
ْ
 امل

َ
ِبْع َسِبیل ْصِلْح َو ال َتّتَ

َ
ْفِن يِف َقْوِمي َو أ

ُ
 اْخل

ُ
َحْيُث َيُقول

کام أروی بنت احلارث بن عبد املطلب؟اهر؟  
یة بن أيب سفیان و هي عجوز کبیرة  دخلت أروی بنت احلارث بن عبد املطلب عیل معاو

فلما رآها، قال: مرحبا بك یا عمة
لقد کفرت بعدي بالنعمة و أسأت البن عمك الصحبة و تسمیت بغیر امسك و أخذت 
غیير حقيك بغیير بيالء کان منيك و ال مين آبائيك يف اإلسيالم و لقيد کفيرمت مبا جياء به حممد؟ص؟ 
فأتعيس )اهليك( اهلل منکيم احلظيوظ و أصعير منکيم اخليدود حيی رد اهلل احليق إیل أهليه و 
ْشِرُکوَن فکنا  ُ َکِرَه املْ ْو 

َ
یا و نبینا حممد؟ص؟ هو املنصور عیل من عاداه َو ل

ْ
ُعل

ْ
کانت َکِلَمُة اهَّلِل ِهَي ال

أهل البیت أعظم الناس يف الدين حظا و نصیبا و قدرا حی قبض اهلل نبیه؟ص؟ مغفورا ذنبه 
یفا عند اهلل مرضیا فصرنا أهل البیت منکم مبنزلة قوم مویس من آل فرعون  مرفوعا درجته شر
یذحبون أبناءهم و یستحیون نساءهم و صار ابن عم سید املرسلني علیا أمیر املؤمنني فیکم 
وَنيِن و 

ُ
کاُدوا َيْقُتل ِن َو  َقْوَم اْسَتْضَعُفو

ْ
ّمَ ِإّنَ ال

ُ
بعد نبینا مبنزلة هارون من مویس حیث یقول: اْبَن أ

مل جيمع بعد رسول اهلل؟ص؟ لنا مشل و مل یسهل لنا وعر و غایتنا اجلنة و غایتکم النار.
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یية: یيا عمية اقصدي قصد حاجتك و دعي عنك أسياطیر النسياء قالت:  فقيال هليا معاو
تأمر يل بأليف دینار و أليف دینار و أليف دینار.

یة(  قال: ما تصنعني یا عمة بأليف دینار؟ قالت أشتري هبا عینا خرخارة )عني ماء جار
يف أرض خوارة )منخفضة( تکون لولد احلارث بن املطلب.

قال: ِنعَم املوضع وضعهتا، مفا تصنعني بأليف دینار؟ قالت: أزوج هبا فتیان عبد املطلب 
کفاهئم من أ

قيال: ِنعيَم املوضيع وضعهتيا، مفيا تصنعيني بألييف دینيار؟ قاليت: أسيتعني هبيا عيیل عسير 
یارة بيت اهلل احلرام. املدینة و ز

کراما، مث قال: أما  قيال: ِنعيَم املوضيع وضعهتيا هيي ليك نعيم و کرامة أي إنعاما لعینيك و إ
و اهلل لو کان عيٌل؟ع؟ ما أمر لك هبا!!!

قالت: صدقت!
إّن علیيا أدی األمانية و عميل بأمير اهلل و أخيذ بيه و أنيت ضّيعت أمانتك و خنت اهلل يف 
ماله فأعطیت مال اهلل من ال یستحقه و قد فرض اهلل يف کتابه احلقوق ألهلها و بيهنا فلم 
تأخيذ هبيا و دعانيا ]أي عييل[ إیل أخيذ حقنيا اليذي فيرض اهلل لنا فشيغل حبربيك عن وضع 
األميور مواضعهيا و ميا سيألتك مين ماليك شيیئا فتمين به إنا سيألتك من حقنيا و ال نری أخذ 

يشء غیر حقنا أ تذکر علیا فض اهلل فاك و أجهد بالءك مث عال بکاؤها و قالت:
أسييعييدیيينييا حييييك  یيييا عيييني و املييؤميينييیيينيياأال  أميييیييير  ابيييکيييي  و  أال 
املطایا رکيييب  ميين  یيينييا خييیيير  السفینارز رکييب  من  و  فارسها  و 
احتذاها أو  النعال  لبس  املييئييیيينيياو من  و  امليييثييياين  قييييرأ  مييين  و 
أيب حسني وجه  استقبلت  یيينيياإذا  اليينيياظيير راع  اليييبيييدر  رأیييييت 
عييلييیييا أنيييييی  ال  اهلل  و  ال  کعیناو  الرا يف  صييالتييه  حسن  و 
فجعتمونا احليييرام  الشهر  يف  خبيييیييير اليييينيييياس طيييييرا أمجييعييیيينيياأ 

فأمر هلا بستة آالف دینار و قال هلا: یا عمة أنفيق هذه فیما حتبني. بالغات النساء، ص43

أنا ويص حممد؟ص؟  
يق فسايره خیبرّي  روی صاحب عیون أخبار الرضا؟ع؟ قال: إّن أمیر املؤمنني؟ع؟ مّر يف طر
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مفّر بواد قد سال، فرکب اخلیبري مرطة، و عبر عیل املاء، مّث نادی أمیر املؤمنني؟ع؟: یا هذا 
ليو عرفيت ميا عرفيت جليزت کما جزت، فقال ليه أمیر املؤمنني؟ع؟: مکانك، مّث أومأ بيده إیل 
کّب عیل قدمیه، و قال له: یا فی ما قلت  املاء فجمد و مّر علیه، فلّما رأی اخلیبري ذلك أ

حی حّولت املاء حجرا؟
فقال له أمیر املؤمنني؟ع؟ _ : مفا قلت أنت حی عبرت عیل املاء؟

فقال اخلیبرّي: أنا دعوت اهلل بامسه األعظم، فقال له أمیر املؤمنني؟ع؟: و ما هو؟ 
قال: سألته باسم وّص حممد؟ص؟. 

فقال أمیر املؤمنني؟ع؟: أنا وّص حممد. 
ج1، ص430  ، فقال اخلیبرّي: إّنه حلّق، مّث أسلم. مدینة معاجز األمئة اإلثن عشر

سعد بن أيب وقاص و فضائل عل؟ع؟  
حینما مّر سعد بن أيب وقاص برجل یشمت علیا »علیه السالم«، و الناس حوله يف املدینة، 

وقف علیه، و قال: یا هذا! عالم تشمت عيل بن أيب طالب؟
أمل یکن أول من أسلم؟

أمل یکن أول من صیل مع رسول اهلل »صیل اهلل علیه و آله«؟
أمل یکن أزهد الناس؟
أمل یکن أعلم الناس؟

و ذکر حی قال: أمل یکن صاحب رایة رسيول اهلل »صیل اهلل علیه و آله« يف غزواته؟. 
مستدرک الصحیحني، ج3، ص449
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ِسـٗفا قَاَل بِۡئَسـَما 
َ
ـا رََجـَع ُمـوَسٰٓ إَِلٰ قَۡوِمهِۦ َغۡضَبَٰن أ ِسـٗفا قَاَل بِۡئَسـَما َولَمَّ
َ
ـا رََجـَع ُمـوَسٰٓ إَِلٰ قَۡوِمهِۦ َغۡضَبَٰن أ َولَمَّ

لَۡواَح 
َ
ۡلَق ٱۡل

َ
ۡمَر َرّبُِكۡمۖ َوأ

َ
َعِجۡلُتۡم أ

َ
لَۡواَح َخلَۡفُتُمـوِن ِمۢن َبۡعِدٓيۖ أ

َ
ۡلَق ٱۡل

َ
ۡمَر َرّبُِكۡمۖ َوأ

َ
َعِجۡلُتۡم أ

َ
َخلَۡفُتُمـوِن ِمۢن َبۡعِدٓيۖ أ

مَّ إِنَّ ٱۡلَقوَۡم ٱۡسَتۡضَعُفوِن 
ُ
ۥٓ إَِلۡهِۚ قَاَل ٱۡبَن أ هُ ِخيهِ َيُرُّ

َ
ِس أ

ۡ
َخَذ بَِرأ

َ
مَّ إِنَّ ٱۡلَقوَۡم ٱۡسَتۡضَعُفوِن َوأ

ُ
ۥٓ إَِلۡهِۚ قَاَل ٱۡبَن أ هُ ِخيهِ َيُرُّ

َ
ِس أ

ۡ
َخَذ بَِرأ

َ
َوأ

ۡعـَدآَء َوَل َتَۡعۡلِي َمَع 
َ
ۡعـَدآَء َوَل َتَۡعۡلِي َمَع َوَكُدواْ َيۡقُتلُونَـِي فََل تُۡشـِمۡت ِبَ ٱۡل
َ
َوَكُدواْ َيۡقُتلُونَـِي فََل تُۡشـِمۡت ِبَ ٱۡل

ۡدِخۡلَنا ِف 
َ
ِخ َوأ

َ
ۡدِخۡلَنا ِف قَاَل رَّبِ ٱۡغفِـۡر ِل َوِل

َ
ِخ َوأ

َ
ٰلِِمَن ١٥٠١٥٠  قَاَل رَّبِ ٱۡغفِـۡر ِل َوِل ٰلِِمَن ٱۡلَقـوِۡم ٱلظَّ ٱۡلَقـوِۡم ٱلظَّ

َُذواْ ٱۡلعِۡجَل  ِيَن ٱتَّ َُذواْ ٱۡلعِۡجَل  إِنَّ ٱلَّ ِيَن ٱتَّ ِٰحِـَن ١٥١١٥١ إِنَّ ٱلَّ رَۡحُم ٱلرَّ
َ
نَت أ

َ
ِٰحِـَن رَۡحَتِـَكۖ َوأ رَۡحُم ٱلرَّ

َ
نَت أ

َ
رَۡحَتِـَكۖ َوأ

ۡنَياۚ َوَكَذٰلَِك  ّبِِهۡم َوذِلَّةٞ ِف ٱۡلََيـٰوةِ ٱدلُّ ۡنَياۚ َوَكَذٰلَِك َسـَيَنالُُهۡم َغَضٞب ّمِن رَّ ّبِِهۡم َوذِلَّةٞ ِف ٱۡلََيـٰوةِ ٱدلُّ َسـَيَنالُُهۡم َغَضٞب ّمِن رَّ
ّيِـَٔـاِت ُثمَّ تَابُواْ ِمۢن  ِيَن َعِملُواْ ٱلسَّ ّيِـَٔـاِت ُثمَّ تَابُواْ ِمۢن  َوٱلَّ ِيَن َعِملُواْ ٱلسَّ جَنۡـزِي ٱلُۡمۡفَتِيَن جَنۡـزِي ٱلُۡمۡفَتِيَن ١٥٢١٥٢ َوٱلَّ
ا  ا  َولَمَّ َبۡعِدَهـا وََءاَمُنوٓاْ إِنَّ َربََّك ِمـۢن َبۡعِدَها لََغُفورٞ رَِّحيٞم َبۡعِدَهـا وََءاَمُنوٓاْ إِنَّ َربََّك ِمـۢن َبۡعِدَها لََغُفورٞ رَِّحيٞم ١٥٣١٥٣ َولَمَّ
لَۡواَحۖ َوِف نُۡسَختَِها ُهٗدى 

َ
َخَذ ٱۡل

َ
وَس ٱۡلَغَضُب أ لَۡواَحۖ َوِف نُۡسَختَِها ُهٗدى َسَكَت َعن مُّ

َ
َخَذ ٱۡل

َ
وَس ٱۡلَغَضُب أ َسَكَت َعن مُّ

ِيَن ُهۡم لَِرّبِِهـۡم يَرَۡهُبوَن ١٥٤١٥٤ َوٱۡخَتاَر ُموَسٰ قَۡوَمُهۥ  َوٱۡخَتاَر ُموَسٰ قَۡوَمُهۥ  ِيَن ُهۡم لَِرّبِِهـۡم يَرَۡهُبوَن َورَۡحَـةٞ ّلِلَّ َورَۡحَـةٞ ّلِلَّ
َخَذۡتُهُم ٱلرَّۡجَفـُة قَاَل رَّبِ لَۡو 

َ
آ أ َخَذۡتُهُم ٱلرَّۡجَفـُة قَاَل رَّبِ لَۡو َسـۡبعَِن رَُجٗل لِِّميَقٰتَِنـاۖ فَلَمَّ
َ
آ أ َسـۡبعَِن رَُجٗل لِِّميَقٰتَِنـاۖ فَلَمَّ

َفَهآُء  ُتۡهلُِكَنا بَِما َفَعَل ٱلسُّ
َ
َٰيۖ أ ۡهلَۡكَتُهم ّمِن َقۡبُل ِإَويَّ

َ
َفَهآُء ِشۡئَت أ ُتۡهلُِكَنا بَِما َفَعَل ٱلسُّ

َ
َٰيۖ أ ۡهلَۡكَتُهم ّمِن َقۡبُل ِإَويَّ

َ
ِشۡئَت أ

ِمنَّاۖٓ إِۡن ِهَ إِلَّ فِۡتنَُتَك تُِضلُّ بَِها َمن تََشآُء َوَتۡهِدي َمن تََشآُءۖ ِمنَّاۖٓ إِۡن ِهَ إِلَّ فِۡتنَُتَك تُِضلُّ بَِها َمن تََشآُء َوَتۡهِدي َمن تََشآُءۖ 
نَت َخـۡيُ ٱۡلَغٰفِرِيَن ١٥٥١٥٥  

َ
نـَت َوِلَُّنـا فَٱۡغفِـۡر َلَا َوٱرَۡحَۡنـاۖ َوأ

َ
نَت َخـۡيُ ٱۡلَغٰفِرِيَن أ

َ
نـَت َوِلَُّنـا فَٱۡغفِـۡر َلَا َوٱرَۡحَۡنـاۖ َوأ

َ
أ

سامرُي أمة حممدسامرُي أمة حممد؟ص؟؟ص؟  )احنراف الصحابة()احنراف الصحابة(  150150

يف هيذه اآلیيات یقيّص القيرآن الکيرمی إحيدی احليوادث املؤسيفة، و يف نفيس الوقت العجیبة اليت 
وقعت يف بن إسرائیل بعد ذهاب مویس؟ع؟ إیل میقات رّبه، و هي قّصة عبادهتم للعجل اليت ّتت 
ینة. عیل ید شخص یدعی »السامري« مستعینا حُبيل بن إسرائیل و ما کان عندهم من آالت الّز
بع سور، يف سورة البقرة  إّن هذه القّصة مهّمة جّدا حبیث إّن اهلل تعایل أشار إلهيا يف أر
اآلیية )51( و )54( و )92( و )93(، و يف سيورة النسياء اآلیية )153(، و األعيراف اآلیيات 

املبحوثة هنا، و يف سورة طه اآلیة )88( مفا بعد.

تعاتبين  ال  َء: 
ٓ
عَدا

َ
ٱأل يِبَ   ُتشِمت 

َ
ال

و  يب،  األعيداء  یشيمت  حيی 

یقوليون إنيك لسيت حمبوبيا ليدی 

َت 
َ

ا َسک َّ ميویس و ليذا یعاتبيك. ملَ

سيکن  مليا  ٱلَغَضُب:  ویَس  ّمُ َعن 

َخَذ 
َ
وذهيب عن مویس الغضب. أ

لَواَح: ُکُتيب هدایية عظیمية إیل 
َ
ٱأل

خيافيون  َيرَهُبوَن:  احليق.  طرييق 

و  عيز  مين خالقهيم  اخليوف  أشيد 

جل. ِفتَنُتَك: امتحانك.
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اختلفيت الباحثيني یف شيخیصة الرجيل، مفهنيم مين قيال إّن السيامری کان عظیميا مين 
عظماء بىن إسرائیل من قبیلة یقال هلا سامرة، و لکن عدو اهلل منافق...

و کان سبب ذلك أن مویس ملا وعده اهلل أن ینزل علیه التوراة و األلواح إیل ثالثني يوما 
أخبر بىن إسرائیل بذلك و ذهب إیل املیقات و خلف أخاه عیل قومه، فلما جاء الثالثون 
يوما و مل يرجع مویس إلهيم عصوا و أرادوا أن یقتلوا هارون و قالوا: إن مویس کذب و هرب 
منيا، فجاءهيم إبلیيس یف صيورة رجيل فقيال هلم: إن ميویس قد هرب منکم و ال يرجع إلیکم 

أبدا فامجعوا یل حلیکم حی أختذ لکم إهلا تعبدونه.
و کان السيامری عيیل مقدمية قيوم ميویس، ييوم أغيرق اهلل فرعيون و أصحابيه، فنظير إیل 
جبرئیل و کان عیل حیوان یف صورة رمکة ]فرس[ و کانت کلما وضعت حافرها عیل موضع 
مين األرض حتيرك ذليك املوضيع، فنظير إلیه السيامری و کان من خیار أصحاب مویس فأخذ 
التيراب مين حافير رمکية جبرئیيل و کان یتحيرك فصره یف صرة فکان عنده یفتخر به عیل بىن 
إسرائیل فلما جاءهم إبلیس و اختذوا العجل قال للسامری: هات التراب الذی معك، فجاء 
به السامری فألقاه یف جوف العجل املصنوع من الذهب فسجد له بنو إسرائیل و کان عدد 
�� م�

���� ��إ� ���ْ
����� � الذين سجدوا له سبعني ألفا من بىن إسرائیل فقال هلم هارون کما حکی اهلل: >��

� �� ْرح��
� ����

���� �ح� ��� �� ��� اك� � � �� ْ��
�
ل �ع� ؟� ر� ْ��

���� ْ��
�
����

�
�� � ���*� �� ْمر�

أ�
���� ع� �� ��

أ�
� �و� �ى�

��� ع� ���
����� � ��� ��� ْ�م� ���ر�� ��

�
ک �� �� ���

���� �إَو� �� �����ْ
��� ْ�� ���

���
�< فهّموا هبارون فهرب مهنم و بقوا یف ذلك حی مت میقات مویس أربعني لیلة... ��� ��م� � �� ْ��

�
� �إ�

؟   کان للعجل الذهيب خوار کیف 
»اخليوار« هيو الصيوت اخلياص اليذي یصيدر مين البقير أو العجيل، و قيد ذهيب بعيض 
ين إیل أّن السيامري بسيبب ميا کان عنيده مين معلوميات وضيع أنابييب خاّصية يف  املفّسير
باطين صيدر العجيل الذهيي، کان خييرج مهنيا هيواء مضغيوط فیصيدر صيوت مين فيم ذليك 

. العجل الذهّي شبیه بصوت البقر
کل ذلك الذهب و الفضة؟ کان له  ولکن أّن هذا الشعب الفقیر املحروم من أين 

فقد جاء يف الّروایات أن نساء بن إسرائیل کّن قد استعرن من الفرعونیني کمیة کبیرة 
مين احلييّل و الذهيب و الفّضية إلقامية أحيد أعیادهين، مّث حدثت مسيألة الغيرق و هالك آل 

فرعون، فبقیت تلك احليل عند بن إسرائیل.
�ً�<. أمل  �� ���

����ْ ه� �� ْه��
� ا���
�
ل ْ��و� ه� م� �

�
ك�ل � ا���

�
�ل ��

����
أ�
ْو��� ر� � ����ْ

�
�
أ�
مّث یقيول القيرآن الکيرمی معاقبيا و موخّبيا: >�
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ير بنو إسرائیل أن هذا العجل ال یتکلم معهم و ال هيدهيم لشء، فکیف یعبدونه؟ یعن أن 
املعبود احلقیيق هو من یعرف _ عیل األقل _ احلسن و القبیح، و تکون له القدرة عیل هدایة 

یقة العبادة. أتباعه، و یتحدث إیل عبدته و هيدهيم سواء السبیل، و یعّرفهم عیل طر
فلميا کان ييوم عشيرة مين ذی احلجية أنيزل اهلل عليم األليواح فهيا التيوراة و ما حيتاج إلیه 
مين أحيکام السيیر و القصيص فأوحيی اهلل إیل ميویس أنيا فتنيا قوميك مين بعيدك و أضلهيم 
 ، ، یغضب کما یغضب البشر ����<، مفویس بشٌر ً �� ��

أ�
�� ���� � ��

ْ�� �� � �� ْ�م�
ى����
�
ل ���إ�

��� �م� �� � ح� ر� السامری >���
و لکين الفيرق بينيه و بيهنيم، أن لغضبيه ضوابيط، فيال یتصرف مبيا ال يريض اهلل، و ال یغضب 

إال ملا يرضاه اهلل. و قد غضب عیل قومه هلل، و عیل أخیه هارون للغرض نفسه.
مث رمی باأللواح و أخذ بلحیة أخیه و رأسيه جيره إلیه.... وقیل أنه إنا جره إیل نفسيه 
لیناجیيه و یستفسير حيال القيوم منيه، لقيد اعتبير أخياه مسيئوال عميا حيدث بسيبب تسياهله 
معهم، و عدم ضغطة علهيم و منعهم من ذلك، و لکهنم کانوا ال هيابونه کما هيابون مویس 
یية الييت واجيه هبيا فرعون بکل سيطوته و جبروتيه. و کانوا يرون يف  صاحيب الشيخصیة القو
فرعيون القيدرة الييت ال حيّد هليا يف ميا کان یتمیيز بيه مين قيّوة بدنیية و روحیية و قیادیية... أميا 
 جمرد تابع ملویس، فلم یظهر له دور إال يف املواجهة 

ّ
هارون، فقد کان _ يف ما يبدو _ يف الظل

األویل مع فرعون. فاستضعفه القوم بالرغم من مرکزه کخلیفة ملویس و نائب له.

لکن هارون؟ع؟ أوضح له احلقیقة  
� ���ْ

���
ْ
��� �� �م� �� ���

ْ
ل ع� ْ ��

ا����
�
ل �و� ��� ْعد�

اأ�
ْ
��ل � ����ى�

ْ�� م�
ْ ��
�����
�
� ���� �� ���

����
�
ل ��� ْ�� � و���� ���

ك� �و� �ى�
��� ��� ع� ْ�� ����ْ�� ���ْ ���

ْ
��� ���� ��إ�

���
أ�
�� ��� ْ���� �ل�

� ��<

کين أنيا بنفييس قيادرا عيیل مقاومية اليردة، ألهنيم أفقيدوين قوميي و جعليوين  < أي مل أ ��� �� م� ���
� �����

ضعیفا، و جردوين من أسلحيت، و لذلك فقد کادوا یقتلونن لو ال إنن أمسکت عهنم بانتظار 
عودتك، و افتضاح کذهبم، لذلك مفن اخلطأ أن حتملن مسئولیة عملهم أو جتعلن معهم.

، مث قال مویس للسامری فأوحی اهلل  فأخرج مویس العجل فأحرقه بالنار و ألقاه یف البحر
�� ً �� اك� � � �� ْ��

�
ل �ع� ���

ْ
ل ���� �� � ��

��
��� ك� ه�

�
� ى��إ�

�
ل ْر��إ�

��� ْ��� إلیه: ال تقتله یا مویس فإنه سخی، فقال له مویس: >و�
ًم�<.

ْ
ل ٍ��ع� ْ ��

� ��� ل�� �ك� �� �� �و� �� ا�ه�
��
ل ��إ�
��
�
� ا��إ�

�
�ل �� � ��

��
��� ه�

��لل�� ��
�
ک ه�

�
� ���إ�

م�
���� ��*��إ�

ً ���ْ
���� ��� ���

ْ
��� �ى�

��� ��
���� ��� ��

ْ�� ���
�
�� ���

���� ��
���� ��� �
ر� �� ���

�
�
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الروايات

يُذوا     َ
َّ
ّنَ َقْوَميُه اخت

َ
ْخَبيَر ُميویَس؟ع؟ أ

َ
يا أ َّ

َ
 مل

َ
: ِإّنَ اهلَل َتَبياَرَك َو َتَعيایل

َ
ِب َعْبيِد اهلِل؟ع؟ َقيال

َ
َعيْن أ

 
َ

َواَح ِمْن َييِدِه َفَقال
ْ
ل
َ ْ
يیَق األ

ْ
ل
َ
يا َرآُهْم اْشيَتّدَ َفأ ّمَ

َ
ِعَيياِن َفل

ْ
يْم َيَقيْع ِمْنيُه َمْوِقيَع ال

َ
يُه ُخيَواٌر َفل

َ
 ل
ً

ِعْجيال
. حبار األنوار، ج13، ص230 َبر َ

ْ
 اخل

َ
 َعیل

ٌ
َية َفْضل ْؤ ُبوَعْبِد اهلِل؟ع؟ َو ِللّرُ

َ
أ
ِه. تفسیر اهل بيت؟مهع؟، ج5، ص320    ّمِ

ُ
ِبيِه َو أ

َ
َخاُه أِل

َ
َکاَن َهاُروُن؟ع؟ أ أمیراملؤمنني؟ع؟: 

ّمَ    
ُ
: َيا اْبَن أ

َ
؟ص؟ َقال یِبِّ

 َوَقَف ِعْنَد َقْبِر الّنَ
ً
با ّبَ

َ
؟ع؟ ُمل ْخِرَج ِبَعیِلٍّ

ُ
ا أ َّ

َ
: مل

َ
َعْن أِب َعْبِداهلِل؟ع؟ َقال

 َفَخَرَجْت َيٌد ِمْن َقْبِر َرُسيوِل اهلِل؟ص؟ َيْعِرُفوَن 
َ

وَنىِن َقال
ُ
َقْوَم اْسيَتْضَعُفوىِن َو کاُدوا َيْقُتل

ْ
ِإّنَ ال

َقَك ِمْن ُتراٍب 
َ
ِذی َخل

َّ
 َکَفْرَت ِبال

َ
َو أب بکر َيا َهَذا أ ْ

َ
ُه َصْوُتُه حن ّنَ

َ
ا َيُدُه َو َصْوٌت َيْعِرُفوَن أ َ هّنَ

َ
أ

. حبار األنوار، ج28، ص220
ً

اَك َرُجال َّ َسّوَ
ُ

َّ ِمْن ُنْطَفة مث
ُ

مث
؟ع؟: َيا أِخی أْنَت َسْيىِف      ِفیِه ِلَعیِلٍّ

ُ
 َيُقول

ٌ
یل ؟ص؟ َحِدیٌث َطِو یِبِّ

؟هر؟ َعِن الّنَ َفاْریِسِّ
ْ
َماَن ال

ْ
َسل

ْم  هْيِ
َ
َك َفِإْن َوَجْدَت َعل

َ
ِمِهْم ل

ْ
ْيَك َو ُظل

َ
ة ِمْن َتَظاُهِرِهْم َعل ْيٍش ِشيّدَ یَق ِمْن ُقَر

ْ
َبْعِدی َو َسيَتل

 َيَدَك 
َ

ُکّف  َفاْصِبْر َو 
ً
ْعَوانا

َ
ْد أ ِ

َ
ْ جت

َ
ْن َواَفَقَك َو ِإْن مل َفَك ِبَ

َ
 َمْن َخال

ْ
 َفَجاِهْدُهْم َو َقاِتل

ً
ْعَوانا

َ
أ

ْسيوٌة 
ُ
اُروَن أ َك هِبَ

َ
ية َهاُروَن؟ع؟ ِمْن ُمویَس؟ع؟ َو ل

َ
ْنِزل يَك ِميىّنِ ِبَ َکية َفِإّنَ

ُ
ل ْ  الهّتَ

َ
يا ِإیل يِق هِبَ

ْ
 ُتل

َ
َو ال

ْيَك 
َ
اَك َو َتَظاُهِرِهْم َعل ْيٍش ِإّيَ ِم ُقَر

ْ
وَنُه َفاْصِبْر ِلُظل

ُ
َحَسَنة ِإَذا اْسَتْضَعَفُه َقْوُمُه َو َکاُدوا َيْقُتل

ج1، ص264 ة َهاُروَن؟ع؟ َو َمْن َتِبَعه. کمال الدين، 
َ
ْنِزل َك ِبَ َفِإّنَ

قیاَميِة َوالَيْنُظيُر    
ْ
ُمُهيُم اهلُل َييْوَم ال ِ

ّ
: َثالَثيٌة الُيَکل

َ
ميایل َعيْن َعيیِلِّ بيِن احُلَسينِي؟مهع؟ قيال

ُ
َعين الّث

ْو َزَعَم 
َ
عی اِماما ِمْن َغیِر اهلِل ا ْو اّدَ

َ
ْم َعذاٌب َمَن َحَجَد ِاماما ِمَن اهلِل ا ُ ْم َولَ ْم َوالُيَزکهّيِ هْيِ

َ
ِال

إلْسالِم َنصیبا. حباراالنوار، ج25، ص111
ْ
ِلُفالَن َوُفالٍن یِف ا

شواهد وقصص

من دعاء امیراملؤمني؟ع؟  
ٌو  ْ

َ
ّرَ ِبِصیَرة ِفهَيا حن َ

َ
ْسيِجِد ف َ ْؤِمِننَي؟ع؟ َخَرَج ِمَن املْ ُ

ْ
ِمیَرامل

َ
ّنَ أ

َ
: أ

َ
ياِن َقيال َ هّيِ

ْييَمِ ْبيِن الّتَ ِ
ْ
َعيْن أِب اهل

 َو ِلَرُسوِل اهلِل؟ص؟ ِبَعَدِد 
َّ

َوَجل  َيْنَصُحوَن هلِلَِّ َعّزَ
ً
ّنَ ِلی ِرَجاال

َ
ْو أ

َ
: َو اهلِل ل

َ
ِثنَي َشاة، َفَقال

َ
ِمْن َثال

ِکِه.
ْ
اِن َعْن ُمل ّبَ ة الّذِ

َ
ِکل ُت اْبَن آ

ْ
َزل
َ َ
َياِه أل َهِذِه الّشِ

ْوِت. َ
ْ
 امل

َ
 َعیل

ً
وَن َرُجال اَئْه َو ِسّتُ ِ

ُ
مث
َ

ْمَی َباَيَعُه َثال
َ
ا أ ّمَ

َ
 َفل

َ
سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301َقال
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ْؤِمِننَي؟ع؟ ُ
ْ
ِمیُرامل

َ
َق أ

َّ
ِقنَي َو َحل ِ

ّ
ل ْيِت حُمَ ْحَجاِر الّزَ

َ
 أ

َ
ْؤِمِننَي؟ع؟ اْغُدوا ِبَنا ِإیل ُ

ْ
ِمیُر امل

َ
 أ

َ
َفَقال

اُر ْبُن َياِسٍر َو َجاَء  َيَماِن َو َعّمَ
ْ
ْقَداُد َو ُحَذْيَفْه ْبُن ال ِ

ْ
ُبوَذّرٍ َو امل

َ
 أ
َّ
 ِإال

ً
قا ِ
ّ
ل َقْوِم حُمَ

ْ
 ِمَن ال

َ
ا َوایف َ

َ
ف

َقْوِم.
ْ
َماُن یِف آِخِر ال

ْ
َسل

 
َ

َکَما اْسيَتْضَعَف َبُنو ِإْسيَراِئیل َقْوَم اْسيَتْضَعُفوىِن 
ْ
ُهّمَ ِإّنَ ال

َّ
 الل

َ
يَماِء َفَقال  الّسَ

َ
َفَرَفَع َيَدْيِه ِإیل

َماِء   یِف الّسَ
َ
ْرِض َو ال

َ ْ
ٌء یِف األ ْيَك یَشْ

َ
ىَف َعل ىِف َو ما ُنْعِلُن َو َما خَيْ ْ ُم ما خنُ

َ
َك َتْعل ُهّمَ َفِإّنَ

َّ
َهاُروَن الل

نَي. حبار األنوار، ج28، ص239 احِلِ ْقىِن ِبالّصَ ِ
ْ
حل
َ
 َو أ

ً
ىِن ُمْسِلما

َ
َتَوّف

غصُب حقه؟ع؟  
َباَبْکيٍر َو 

َ
ياِب أ ّطَ َ يا َباَييَع ُعَميُر ْبيُن اخلْ َّ

َ
يْه: مل َوِصّيَ

ْ
ْسيُعوِدّی یِف ِکَتياِب ال َ َسينْيِ املْ ُ  َعيیِلِّ ْبيِن احلْ

َ
َقيال

َبُر  َ
ْ
 اخل

َ
َصيل ْعَراِب واّتَ

َ ْ
َوْقَت ِميَن األ

ْ
ِدیَنيه َذِليَك ال َ يْن َقيِدَم املْ َّ َباَيَعيُه َقْوُميُه مِمَّ

ُ
 َيَدْييه مث

َ
َصَفيَق َعيیل

ِهیيِزِه َو َدْفِنيِه  ْ
َ
ِنیِطيِه َو َتْکِفیِنيِه َو جت ْ

َ
ْؤِمِنينَي؟ع؟ َبْعيَد َفَراِغيِه ِميْن ُغْسيِل َرُسيوِل اهلِل؟ص؟ َو حت ُ

ْ
ِمیِرامل

َ
ِبأ

ِب َذّرٍ َو 
َ
َماَن َو أ

ْ
ْيِه َمَع َمْن َحَضَر ِمْن َبىِن َهاِشيٍم َو َقْوٍم ِمْن َصَحاَبِتِه ِمْثِل َسيل

َ
ْه َعل

َ
ال َبْعَد الّصَ

 َفَحِمَد اهلَل 
ً
، َفَقاَم َخِطیبا

ً
َبِعنَي َرُجال ْر

َ
َو أ ْ

َ
اَعْه حن َبِّ ْبِن َکْعٍب َو مَجَ

ُ
اٍر َو ُحَذْيَفْه َو أ ْقَداِد َو َعّمَ ِ

ْ
امل

ْيٍش   َتُکْن یِف ُقَر
َ
ا َو ِإْن ال ْيٍش هِبَ َحّقُ ُقَر

َ
َنا أ

َ
ْيٍش َفأ َماَمْه یِف ُقَر ِ

ْ
 ِإْن َکاَنِت اإل

َ
َّ َقال

ُ
ْيِه مث

َ
ْثىَن َعل

َ
َو أ

ْسِلِمنَي. ُ َبَعُه ِمَن املْ َقاَم ِفهِيْم َو َمِن اّتَ
َ
 َبْيَتُه َفأ

َ
ْم َو َدَخل ُ َّ اْعَتَزلَ

ُ
 َدْعَواُهْم، مث

َ
ْنَصاُر َعیل

َ ْ
َفاأل

يوٌب َفاْنَتِصيْر َو 
ُ
ىّنِ َمْغل

َ
 أ

َ
ْسيَوٌة: ُنيوٍح؟ع؟ ِإْذ َقيال

ُ
ينَي؟مهع؟ أ ِبّيِ

َسيْه ِميَن الّنَ ْ  ِإّنَ ِليی یِف خَ
َ

َو َقيال
ًة  ّنَ ِلی ِبُکْم ُقّوَ

َ
ْو أ

َ
 ل
َ

وٍط؟ع؟ ِإْذ َقال
ُ
ُکْم َو ما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهلِل َو ل

ُ
ْعَتِزل

َ
 َو أ

َ
ِإْبَراِهمَي؟ع؟ ِإْذ َقال

 
َ

يا ِخْفُتُکيْم َو َهياُروَن؟ع؟ ِإْذ َقال َّ
َ
 َفَفيَرْرُت ِمْنُکيْم مل

َ
ْو آِوی ِإیل ُرْکيٍن َشيِدیٍد َو ُميویَس؟ع؟ ِإْذ َقيال

َ
أ

وَنىِن. حبار األنوار، ج28، ص307
ُ
کاُدوا َيْقُتل َقْوَم اْسَتْضَعُفوىِن َو 

ْ
ِإّنَ ال

عمل السامري وعبدة العجل  
سئل الطرطويس: عن عدة من الناس جيتمعون يف حمفل و یقرؤون شیئا من القرآن و یقوم 
یضربيون عيیل النياي، فهيل أّن  یفرحيون و بعدهيا أحدهيم ینشيد األشيعار و هيم يرقصيون و

إضالل. احلضور يف مثل هذا املجلس حالل أم ال؟ فأجاهبم: إنه بطالة وجهل و
إظهيار العشيق  وديين اإلسيالم: عبيارة عين کتياب اهلل وسينة رسيوله؟ص؟، وأميا الرقيص و
والفرح، فاّن أول من أحدثه وابتدعه السيامري وأصحابه. فعندما صنع السيامري العجل، 
یغلب  اخذوا يرقصون حوله، إّن هذا عمل عباد العجل، وجملس رسول اهلل؟ص؟ کان موقرا و

. سفینة البحار-القمی، ج5، ص210 علیه اهلدوء، کأنا عیل رؤوسهم الطیر
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ۡنَيـا َحَسـَنٗة َوِف ٱٓأۡلِخَرةِ إِنَّا  ۡنَيـا َحَسـَنٗة َوِف ٱٓأۡلِخَرةِ إِنَّا ۞َوٱۡكُتـۡب َلَـا ِف َهِٰذهِ ٱدلُّ ۞َوٱۡكُتـۡب َلَـا ِف َهِٰذهِ ٱدلُّ
َشـآُءۖ َورَۡحَِي 

َ
ِصيُب بِهِۦ َمۡن أ

ُ
َشـآُءۖ َورَۡحَِي ُهۡدنَـآ إَِلۡـَكۚ قَاَل َعـَذاِبٓ أ

َ
ِصيُب بِهِۦ َمۡن أ

ُ
ُهۡدنَـآ إَِلۡـَكۚ قَاَل َعـَذاِبٓ أ

يـَن َيتَُّقـوَن َوُيۡؤتُوَن  ِ ۡكُتُبَها لِلَّ
َ
ءٖۚ فََسـأ يـَن َيتَُّقـوَن َوُيۡؤتُوَن َوِسـَعۡت ُكَّ َشۡ ِ ۡكُتُبَها لِلَّ
َ
ءٖۚ فََسـأ َوِسـَعۡت ُكَّ َشۡ

ِيـَن يَتَّبُِعوَن  ِيـَن يَتَّبُِعوَن ٱلَّ ِيَن ُهم بِـَٔـاَيٰتَِنا يُۡؤِمُنوَن ١٥٦١٥٦  ٱلَّ َكـٰوةَ َوٱلَّ ِيَن ُهم بِـَٔـاَيٰتَِنا يُۡؤِمُنوَن ٱلزَّ َكـٰوةَ َوٱلَّ ٱلزَّ
ِي َيُِدونَـُهۥ َمۡكُتوًبـا ِعنَدُهۡم  َّ ٱلَّ ّمِ

ُ
ِبَّ ٱۡل ِي َيُِدونَـُهۥ َمۡكُتوًبـا ِعنَدُهۡم ٱلرَُّسـوَل ٱلَـّ َّ ٱلَّ ّمِ
ُ
ِبَّ ٱۡل ٱلرَُّسـوَل ٱلَـّ

َوَيۡنَهىُٰهـۡم  بِٱلَۡمۡعـُروِف  ُمُرُهـم 
ۡ
يَأ جِنيـِل  َوٱۡلِ ٱلَّۡوَرىٰـةِ  َوَيۡنَهىُٰهـۡم ِف  بِٱلَۡمۡعـُروِف  ُمُرُهـم 
ۡ
يَأ جِنيـِل  َوٱۡلِ ٱلَّۡوَرىٰـةِ  ِف 

ّيَِبٰـِت َوُيَحـّرُِم َعلَۡيِهـُم  ّيَِبٰـِت َوُيَحـّرُِم َعلَۡيِهـُم َعـِن ٱلُۡمنَكـرِ َوُيِحـلُّ لَُهـُم ٱلطَّ َعـِن ٱلُۡمنَكـرِ َوُيِحـلُّ لَُهـُم ٱلطَّ
ۡغَلٰـَل ٱلَِّي َكنَۡت 

َ
ئِـَث َوَيَضـُع َعۡنُهـۡم إِۡصَُهۡم َوٱۡل ۡغَلٰـَل ٱلَِّي َكنَۡت ٱۡلََبٰٓ
َ
ئِـَث َوَيَضـُع َعۡنُهـۡم إِۡصَُهۡم َوٱۡل ٱۡلََبٰٓ

َبُعواْ  وهُ َوٱتَّ ُروهُ َونَـَصُ ِيـَن َءاَمُنـواْ بِهِۦ وََعـزَّ َبُعواْ َعلَۡيِهـۡمۚ فَٱلَّ وهُ َوٱتَّ ُروهُ َونَـَصُ ِيـَن َءاَمُنـواْ بِهِۦ وََعـزَّ َعلَۡيِهـۡمۚ فَٱلَّ
ْوَلٰٓئِـَك ُهـُم ٱلُۡمۡفلُِحـوَن ١٥٧١٥٧  

ُ
ۥٓ أ نـزَِل َمَعـُه

ُ
ِٓي أ وَر ٱلَّ ْوَلٰٓئِـَك ُهـُم ٱلُۡمۡفلُِحـوَن ٱلُـّ

ُ
ۥٓ أ نـزَِل َمَعـُه

ُ
ِٓي أ وَر ٱلَّ ٱلُـّ

ِي  ِي  إَِلُۡكـۡم َجِيًعا ٱلَّ ِ إَِلُۡكـۡم َجِيًعا ٱلَّ ِٱللَّ َها ٱلَّاُس إِّنِ َرُسـوُل ٱللَّ يُّ
َ
أ َها ٱلَّاُس إِّنِ َرُسـوُل قُـۡل َيٰٓ يُّ
َ
أ قُـۡل َيٰٓ

ۦ  يُـۡحِ ُهـَو  إِلَّ  إَِلٰـَه  َلٓ  ۡرِضۖ 
َ
َوٱۡل ـَمَٰوِٰت  ٱلسَّ ُمۡلـُك  ۥ  ۦ َلُ يُـۡحِ ُهـَو  إِلَّ  إَِلٰـَه  َلٓ  ۡرِضۖ 
َ
َوٱۡل ـَمَٰوِٰت  ٱلسَّ ُمۡلـُك  ۥ  َلُ

ِي  ٱلَّ  ِّ ّمِ
ُ
ٱۡل  ِ ِبّ ٱلَـّ َوَرُسـوِلِ  ِي   ٱلَّ  ِّ ّمِ
ُ
ٱۡل  ِ ِبّ ٱلَـّ َوَرُسـوِلِ   ِ ِبِـٱللَّ بِـٱللَّ فَـَٔـاِمُنواْ  فَـَٔـاِمُنواْ َوُيِميـُتۖ  َوُيِميـُتۖ 

ِ َوَكَِمٰتِـهِۦ َوٱتَّبُِعـوهُ لََعلَُّكـۡم َتۡهَتـُدوَن  َوَكَِمٰتِـهِۦ َوٱتَّبُِعـوهُ لََعلَُّكـۡم َتۡهَتـُدوَن ١٥٨١٥٨   ِبِـٱللَّ يُۡؤِمـُن يُۡؤِمـُن بِـٱللَّ
ـةٞ َيۡهُدوَن بِٱۡلَّقِ َوبِـهِۦ َيۡعِدلُوَن ١٥٩١٥٩   مَّ

ُ
ـةٞ َيۡهُدوَن بِٱۡلَّقِ َوبِـهِۦ َيۡعِدلُوَن َوِمـن قَۡوِم ُموَسٰٓ أ مَّ
ُ
َوِمـن قَۡوِم ُموَسٰٓ أ
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ست صفات هلذا الّرسول مضافا إیل مقام الرسالة:ست صفات هلذا الّرسول مضافا إیل مقام الرسالة:
کاملة باقیة إیل يوم الدين یعة عامة  1. أّنه نّي اهلل و أوحی اهلل إلیه بشر

2. أّنه نّي أّمي
یِل ِ

ْ
جن ِ

ْ
ْوراِة َو اإل  ِعْنَدُهْم يِف الّتَ

ً
با ُدوَنُه َمْکُتو ِذي جَيِ

َّ
3. مّث إّن هذا الّني هو ال

یة السابقة عیل حنو توجد علما  أّن دالئل نبوته قد وردت بتعابير خمتلفة يف الکتب السماو
 علیه؟ص؟ فقط.

ّ
لدی املرء حبقانیته... فإّن البشارات اليت جاءت يف تلك الکتب ال تنطبق إال

: ما قرأ و ال کتب و ال جلس  ّيَ ّمِ
ُ
ٱأل

عين  علميه  أخيذ  ال  و  معليم  إیل 

أحيد و لکين اهلل _ تعيایل _ أوحيی 

ِیُم 
َ
ُم َعل ّرِ

إلیيه بالقيرآن الکيرمی. حُیَ

ِئَث: ميا هيو خبیيث کاليدم و  ـٰٓ ٱخَلَب

حلم املیتة و اخلنزير يف املأکوالت، 

و کأخيذ الربيا و أکل أميوال النياس 

يف  و  املعاميالت  يف  بالباطيل 

ذليك سيعادهتم و فالحهم. َيَضُع 

ميا  ِإصَرُهم:  لیرفيع عهنيم.  َعُنم: 

ثقيل علهييم مين تکالیيف کلفهيم 

 :
َ

ل
َٰ
غل

َ
اهلل هبيا بسيبب ظلمهيم. ٱأل

األميور الييت قیدهتيم مين الشيرائع 

وَر  ُروُه: عظميوه. ٱلّنُ و التقالیيد. َعّزَ

قیيل  و  القيرآن،   :
ٓ

َمَعُه  
َ

نِزل
ُ
أ ِذٓي 

َّ
ٱل

بأمیر املؤمنني عيل؟ع؟.
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4. و من مِسات هذا الّني أّن دعوته تتطابق لنداء العقل مطابقة کاملة، فهو یدعو إیل 
��ْ �ه� ه� ْ�� � �� �و� � و�� ْعر� م�

ْ
�� �����ْ

ه� ر� م�
أْ
� � کل اخلیيرات و یهنيي عين کل الشيرور و املمنوعيات العقلیية: >��

ر�<.
�
ک ْ�� م�

ْ
��� ���

� 

5. کما أّن حمتوی دعوته منسجم مع الفطرة اإلنسانیة السلیمة، فهو حيل ما ترغب فیه 
> ��أ���� � ��

���
ْ
��� �� ه�

ْ��
�
ل �ع� �� �

ر� �� � �� �و� ���� ��� �
���
������ �� ه�

�
�� ل�� �� � �� الطباع السلیمة و حيرم ما تنفر منه >و�

ْ�<. ليو مل یکين مين جانيب اهلل  ه�
ْ��
�
ل �ع� �ك������ْ �� ���

��
��� ل�ل� ع�ْ

اأ�
ْ
��ل ْ��و� ه� ْصر� ْ���إ�

ه� ْ�� � � �� ��� ���� 6. >و�
ليکان علیيه أن یقيوم مبيا یضمين مصاحليه اخلاّصية، و يف هيذه الصيورة کان یتعيني علیيه أن 
ال يرفيع األغيالل و السالسيل عين النياس، بيل علیيه أن يبقهييم يف حالية اجلهيل و الغفلية 

الستغالهلم بنحو أفضل، يف حني أّننا جنده حيرر الناس من األغالل الثقیلة:
يق الدعوة املستمرة إیل العلم و املعرفة * أغالل اجلهل و الغفلة عن طر

يق الدعوة إیل التوحید * أغالل الوثنیة و اخلالفة عن طر
يق الدعوة إیل  * أغالل التمیيز بکل أنواعه، و احلیاة الطبقیة جبمیع أصنافها، عن طر

األخوة الدینیة و اإلسالمیة، و املساواة أمام القانون
و حیث أّن هذه الصفات السيت باإلضافة إیل الصفة السيابعة و هي مقام الرسيالة اي 

کافة بشیرا و نذيرا. أنه رسول اهلل إیل الناس 
تشيّکل مين حیيث املجميوع عالمية واضحية و دلیل قاطع عیل صيدق دعواه، فیضیف 
� �� �ه� ك� و��أ�

أ�
� � �� ع� �م� ل� � ر�

ْ��
أ�
� � �� � ��

��
�� � ���

������ ��� ع� ���
����� � و� �� و�� ر� �� ��� � و� �� و�� �� ر��� � � و� � �� ��� ���

��� م�
آ
� � ��� �� � ��

��
�� � الکيرمی:�>�� القيرآن 

<�، أی: فالذين آمنوا هبذا الرسول الني األمی من بىن إسرائیل و غیرهم و عزروه،  ��� �� ل�
ْ�� م�
ْ
��

بأن منعوه و محوه من کل من یعادیه، مع التعظمي و التوقیر له و نصروه بکل وسيائل النصر 
إلیيه النياس،  < و هيو القيرآن و الوحيی اليذي جياء بيه و دعيا  �� ع� �م� ل� � ر�

ْ��
أ�
�� �� � ��

��
��� ���

��������� ع� ���
������ >و�

< أی الفائزون الظافرون برمحة اهلل و رضوانه. ���� �� ل�
ْ�� م�
ْ
��� �� �ه� ك� و��أ�

أ�
�<

مّيا؟  
ُ
کان الّنيب أ کیف 

هناك احتماالت ثالثة معروفة حول مفهوم »األّمي« کما قلنا سابقا:
أّوهلا: أّن معناه الذي قام من بني صفوف اجلماهیر

الّثان: أّن معناه املولود يف أرض مّکة، و الناهض مهنا
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ع
��

م��
أ �لا
� ��
��� ��
�

ين الّثالث: أن معناه الذي مل یدرس، وهو األشهر لدی املفسر
کيرم؟ص؟ مل یيدرس، و مل یکتيب شيیئا، و قيد  إلّنيه ال نقياش بيني املؤرخيني بيأّن الّرسيول األ
قال القرآن الکرمی _ أیضا _ يف اآلیة )48( من سورة العنکبوت حول وضع الّني قبل البعثة: 

.> ����
�
ل �� ْ�� م�

ْ
��� ����� اْ���

�
��ل ً�� ��إ�

ك� ��� �� م� ��� ����
�� ��� ���

ا����
�
ل �و� ٍ��� � �� �ك� ْ�� �م� �� ل� ْ��

���� ْ�� ��م�
�
ل ْ�� ���� ��� ْ�� ��ك� م� >و�

و أساسيا کان عيدد العارفيني بالکتابية و القيراءة يف املحیيط احلجازي قلیال جّدا، حیث 
کان اجلهل هو احلالة السائدة عیل الناس حبیث أن هؤالء العارفني بالکتابة و القراءة کانوا 
کان عددهيم يف مّکية مين الرجيال ال یتجياوز )17(  معروفيني بأعیاهنيم و أشيخاصهم، فقيد 

شخصا، و من النساء امرأة واحدة.
يم القيراءة و الکتابية _ يف مثيل هذه البیئة _ لدی 

ّ
م أن الّنيي؟ص؟ ليو کان قيد تعل

ّ
مين املسيل

ینة واضحة عیل أمّية الّني؟ص؟. فعیل  أستاذ لشاع ذلك و صار أمرا معروفا للجمیع وهذه قر
کیدا عیل نبوته حی ینيف أي احتمال  کل حال، وجود مثل هذه الصفة يف الّني؟ص؟ کان تأ

 باهلل و بعامل ما وراء الطبیعة يف صعید دعوته.
ّ
يف ارتباطه إال

هذا بالنسبة إیل فترة ما قبل الّنبوة، و أّما بعد البعثة فلم ینقل أحد املوّرخني أّنه تلیق 
القراءة أو الکتابة من أحد، و عیل هذا بيق؟ص؟ عیل أمّيته حی هنایة عمره.

و ال مانيع أبيدا مين أّن الّنيي؟ص؟ کان عارفيا بالقيراءة و الکتابية بتعليمي اهلل، و مين دون أن 
، ألّن مثل هذه املعرفة هي بال شك من المكاالت اإلنسانیة،  یتتلمذ عیل ید أحد من البشر

و ممكلة ملقام الّنبوة.

الروايات

 َيْکُتُب. تفسیر اهل بيت؟مهع؟، ج5، ص346   
َ
ِکَتاَب َو ال

ْ
 ال
ُ
؟ص؟ َيْقَرأ یِبُّ َکاَن الّنَ الّصادق؟ع؟: 

ُد ْبُن َعْبِد     ّمَ يْوَراة حُمَ ُت َنْعَتَك یِف الّتَ
ْ
يوِدّیٌ ِلَرُسيوِل اهلِل؟ص؟: ِإىّنِ َقيَرأ  هَيُ

َ
أمیراملؤمنيني؟ع؟: َقيال

يٍن  ّيِ  ُمَتَز
َ
اٍب َو ال

َ
 َسيّخ

َ
 َغِلیيٍظ َو ال

َ
ْييَس ِبَفيّظٍ َو ال

َ
ّکية َو ُمَهاَجيُرُه ِبَطْيَبية َو ل اهلِل َمْوِليُدُه ِبَ

 اهلِل؟ص؟ َو َهَذا َماِلی 
ُ

َك َرُسيول ّنَ
َ
 اهلُل َو أ

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل

َ
ْن ال

َ
ْشيَهُد أ

َ
َنا أ

َ
َناِء َو أ َ

ْ
 َقْوِل اخل

َ
ُفْحِش َو ال

ْ
ِبال

 اهلُل. تفسیر اهل بيت؟مهع؟، ج5، ص346
َ

ْنَزل
َ
ا أ َفاْحُکْم ِفیِه ِبَ

؟ع؟. حبار األنوار، ج35، ص404    وُر ُهَو َعیِلٌّ الباقر؟ع؟: الّنُ
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أبو بکر بن أيب قحافة، مسعت رسول اهلل؟ص؟ یقول: »إّن اهلل خلق من نور وجه عيّل بن    

أيب طاليب مالئکية یسيّبحون و یقّدسيون و یکتبيون ثيواب ذليك ملحّبیيه و حميّي ولده«. 
فضائل أمیر املؤمنني؟ع؟، ص32

يَن     َبْيِت، َبَعَث اهلُل َمَعُه َسيْبَعة َو ِعْشيِر
ْ
؟جع؟ ِميْن َظْهيِر َهيَذا ال َقيامِئُ

ْ
الّصيادق؟ع؟: ِإَذا َظَهيَر ال

: َو ِمْن َقْوِم 
َ

 اهلُل َتَعایل
َ

ِذيَن َقال
َّ
 ِمْن َقْوِم ُمویَس؟ع؟ َو ُهُم ال

ً
َبَعة َعَشَر َرُجال ْر

َ
ْم أ ، ِمهْنُ

ً
َرُجال

ْقيَداُد َو َجاِبيٌر  ِ
ْ
اِنَيية، َو امل َ

َ
َکْهيِف ث

ْ
ْصَحياُب ال

َ
يوَن، َو أ

ُ
يّقِ َو ِبيِه َيْعِدل َ

ْ
يُدوَن ِباحل يٌة هَيْ ّمَ

ُ
ُميویس أ

َن َو ُيوَشُع ْبُن ُنوٍن؟ع؟ َویِصُّ ُمویَس؟ع؟. دالیل اإلمامْه، ص247 ْنَصاِرّیُ َو ُمْؤِمُن آِل ِفْرَعْو
َ ْ
األ

شواهد وقصص

النداء يوم القیامة أين النيب األمي؟  
عين أيب جعفير؟ع؟، قيال: إذا کان ييوم القیامية مجيع اهلل النياس يف صعیيد واحيد و هيم حفياة 
عيراة، فیوقفيون يف املحشير حيی یعرقيوا عرقيا شيدیدا و تشيتد أنفاسيهم، فیمکثيون يف ذلك 

ْمً��<. ا�ه�
��
ل ��إ�
�� ْ�م�

�����
�
� ���� ���

ْ�م� �ر�� ��� ���� ْص��
اأ�
ْ
��ل � �� ع� � �� ح�� خسني عاما، و هو قول اهلل >و�

قال: مث ینادي مناد من تلقاء العرش: أين الني االمي؟ فیقول الناس: قد أمسعت، فسم 
بامسيه. فینيادي أيين نيي الرمحية، أيين حمميد بين عبد اهلل االميي؟ فیتقدم رسيول اهلل؟ص؟ أمام 
النياس کلهيم حيی ینهتيي إیل حيوٍض، طوليه ميا بيني أیلية إیل صنعياء، فیقف علیيه فینادي 
بصاحبکيم فیتقيدم أميام النياس فیقيف معيه، مث ييؤذن للنياس فیميرون، فبيني وارد احليوض 
يومئيذ و بيني مصيروف عنيه، فيإذا رأی رسيول اهلل؟ص؟ مين یصيرف عنيه حمبینيا يبکيي، و یقول: 
یيا رب، شيیعة عييل؟ع؟، قيال: فیبعيث اهلل إلیيه مليکا فیقيول ليه: ميا يبکیك یا حمميد؟ فیقول: 
أبکي ألناس من شیعة عيل؟ع؟، أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب النار و منعوا ورود حويض.
هبم حبهبم  فیقول امللك: إن اهلل یقول قد وهبهتم لك _ یا حممد _ و صفحت هلم عن ذنو
لك و لعترتك، و أحلقهتم بك و مبن کانوا یتولون به، و جعلناهم يف زمرتك فأوردهم حوضك.
کیة ینادون: یا حممد؛ إذا رأوا ذلك، و ال يبیق أحد  قال: أبو جعفر؟ع؟: فکم باك يومئذ و با
يومئذ یتوالنا و حيبنا و یتبرأ من عدونا و يبغضهم إال کانوا يف حزبنا و معنا و يردون حوضنا. 

بشارة املصطىف لشیعة املرتیض، ج2، ص3
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إخبار العاِل الیودي بوالدة النيب االمي؟ص؟  
روی الشيیخ الکلیين عين أيب جعفير؟ع؟ قيال: مّليا وليد النيّي؟ص؟ جاء رجل مين أهل الکتاب 
یش فهيم هشام بن املغیرة و الولید بن املغیرة و العاص بن هشام و أبو وجزة  إیل مل من قر

بن أيب عمرو بن أمّية و عتبة بن ربيعة.
فقال: أولد فیکم مولود اللیلة؟ فقالوا: ال.

فتفّرقوا و سألوا فأخبروا أنه ولد لعبد اهلل بن عبد املّطلب غالم.
فطلبوا الرجل فلقوه، فقالوا: إنه قد ولد فینا و اهلل غالم، قال: قبل أن أقول لکم أو بعد 

ما قلت لکم، قالوا: قبل أن تقول لنا.
قال: انطلقوا بنا إلیه حی ننظر إلیه فانطلقوا حی أتوا أّمه، فقالوا: أخرجي ابنك حی 

ننظر إلیه.
قال: ذهبت نبوة بن إسرائیل إیل يوم القیامة، هذا و اهلل من يبیرهم.

یش بذلك، فلّما رآهم قد خرجوا قال: فرحمت أما و اهلل لیسطّون بکم سطوة  ففرحت قر
یتحيّدث هبيا أهيل املشيرق و املغيرب، و کان أبيو سيفیان یقيول: یسيطو مبضير )عشيیرة رسيول 

اهلل(. کحل البصر یف سیره سید البشر، ص41

کاتب   کتابة القلم من غیر 
السيّيد املرتيیض يف عیيون املعجيزات عين أيب هاشيم رفيع اهلل درجتيه قيال: دخلت عیل أيب 
حمّمد العسکري؟ع؟ و کان یکتب کتابا، فحان وقت الّصالة االویل، فوضع الکتاب من یده 
و قام؟ع؟ ایل الّصالة، فرأیت القلم ميّر عیل بايق القرطاس من الکتاب و یکتب حی انهتی 
إیل آخره، فخررت له ساجدا، فلّما انصرف من الّصالة أخذ القلم بيده و أذن للناس. مدینة 

، ج7، ص597 معاجز األمئة اإلثن عشر
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� ��� ْ ر�
��لاأ� ��� ��� �� � ر��

�
���ک ���

آ
ر� �������� ������ ر� � ����

171

إَِلٰ  ۡوَحۡيَنآ 
َ
َمٗمـاۚ َوأ

ُ
ۡسـَباًطا أ

َ
ةَ أ ۡعَنُٰهـُم ٱثۡنَـَيۡ َعـۡرَ إَِلٰ َوَقطَّ ۡوَحۡيَنآ 

َ
َمٗمـاۚ َوأ

ُ
ۡسـَباًطا أ

َ
ةَ أ ۡعَنُٰهـُم ٱثۡنَـَيۡ َعـۡرَ َوَقطَّ

ّبَِعَصـاَك  ٱۡضِب  ِن 
َ
أ ۥٓ  قَۡوُمـُه ٱۡستَۡسـَقىُٰه  إِذِ  ّبَِعَصـاَك ُمـوَسٰٓ  ٱۡضِب  ِن 
َ
أ ۥٓ  قَۡوُمـُه ٱۡستَۡسـَقىُٰه  إِذِ  ُمـوَسٰٓ 

قَـۡد  َعۡيٗنـاۖ  ةَ  َعـۡرَ ٱثۡنََتـا  ِمۡنـُه  فَٱۢنَبَجَسـۡت  قَـۡد ٱۡلََجـَرۖ  َعۡيٗنـاۖ  ةَ  َعـۡرَ ٱثۡنََتـا  ِمۡنـُه  فَٱۢنَبَجَسـۡت  ٱۡلََجـَرۖ 
ٱۡلَغَمٰـَم  َعلَۡيِهـُم  َوَظلَّۡلَنـا  َبُهـۡمۚ  ۡرَ مَّ نَـاٖس 

ُ
أ ُكُّ  ٱۡلَغَمٰـَم َعلِـَم  َعلَۡيِهـُم  َوَظلَّۡلَنـا  َبُهـۡمۚ  ۡرَ مَّ نَـاٖس 
ُ
أ ُكُّ  َعلِـَم 

ـۡلَوٰىۖ ُكُـواْ ِمـن َطّيَِبٰـِت  نَزۡلَـا َعلَۡيِهـُم ٱلَۡمـنَّ َوٱلسَّ
َ
ـۡلَوٰىۖ ُكُـواْ ِمـن َطّيَِبٰـِت َوأ نَزۡلَـا َعلَۡيِهـُم ٱلَۡمـنَّ َوٱلسَّ
َ
َوأ

نُفَسـُهۡم 
َ
أ  ْ نُفَسـُهۡم َمـا َرَزۡقَنُٰكـۡمۚ َوَمـا َظلَُمونَا َوَلِٰكـن َكنُٓوا
َ
أ  ْ َمـا َرَزۡقَنُٰكـۡمۚ َوَمـا َظلَُمونَا َوَلِٰكـن َكنُٓوا

ٱۡلَقۡرَيـَة  َهٰـِذهِ  ٱۡسـُكُنواْ  لَُهـُم  ٱۡلَقۡرَيـَة  ِإَوۡذ قِيـَل  َهٰـِذهِ  ٱۡسـُكُنواْ  لَُهـُم  َيۡظلُِمـوَن َيۡظلُِمـوَن ١٦٠١٦٠ ِإَوۡذ قِيـَل 
َوٱۡدُخلُـواْ  ـةٞ  ِحطَّ َوقُولُـواْ  ِشـۡئُتۡم  َحۡيـُث  ِمۡنَهـا  َوٱۡدُخلُـواْ َوُكُـواْ  ـةٞ  ِحطَّ َوقُولُـواْ  ِشـۡئُتۡم  َحۡيـُث  ِمۡنَهـا  َوُكُـواْ 
يُد  َسـَنِ َخِطئَٰٓــتُِكۡمۚ  لَُكـۡم  نَّۡغفِـۡر  ٗدا  ُسـجَّ يُد ٱۡلَـاَب  َسـَنِ َخِطئَٰٓــتُِكۡمۚ  لَُكـۡم  نَّۡغفِـۡر  ٗدا  ُسـجَّ ٱۡلَـاَب 
يـَن َظلَُمواْ ِمۡنُهـۡم قَۡوًل َغۡيَ  ِ َل ٱلَّ يـَن َظلَُمواْ ِمۡنُهـۡم قَۡوًل َغۡيَ  َفَبـدَّ ِ َل ٱلَّ ٱلُۡمۡحِسـنَِن ٱلُۡمۡحِسـنَِن ١٦١١٦١ َفَبـدَّ
ـَمآءِ  ۡرَسـۡلَنا َعلَۡيِهـۡم رِۡجٗزا ّمَِن ٱلسَّ

َ
ِي قِيـَل لَُهـۡم فَأ ـَمآءِ ٱلَّ ۡرَسـۡلَنا َعلَۡيِهـۡم رِۡجٗزا ّمَِن ٱلسَّ
َ
ِي قِيـَل لَُهـۡم فَأ ٱلَّ

بَِمـا َكنُـواْ َيۡظلُِمـوَن بَِمـا َكنُـواْ َيۡظلُِمـوَن ١٦٢١٦٢ َوۡسـَٔـۡلُهۡم َعـِن ٱۡلَقۡرَيـةِ ٱلَِّي  َوۡسـَٔـۡلُهۡم َعـِن ٱۡلَقۡرَيـةِ ٱلَِّي 
إِۡذ  ـۡبِت  ٱلسَّ ِف  َيۡعـُدوَن  إِۡذ  ٱۡلَۡحـرِ  ةَ  َحـاِضَ إِۡذ َكنَـۡت  ـۡبِت  ٱلسَّ ِف  َيۡعـُدوَن  إِۡذ  ٱۡلَۡحـرِ  ةَ  َحـاِضَ َكنَـۡت 
ٗع َوَيۡوَم َل يَۡسـبُِتوَن  تِيِهـۡم ِحيَتاُنُهۡم يَۡوَم َسـۡبتِِهۡم ُشَّ

ۡ
ٗع َوَيۡوَم َل يَۡسـبُِتوَن تَأ تِيِهـۡم ِحيَتاُنُهۡم يَۡوَم َسـۡبتِِهۡم ُشَّ
ۡ
تَأ

تِيِهـۡمۚ َكَذٰلِـَك َنۡبلُوُهـم بَِمـا َكنُـواْ َيۡفُسـُقوَن ١٦٣١٦٣  
ۡ
تِيِهـۡمۚ َكَذٰلِـَك َنۡبلُوُهـم بَِمـا َكنُـواْ َيۡفُسـُقوَن َل تَأ
ۡ
َل تَأ

ِنَعُم اهَّلل عی بين إسرائیل ِنَعُم اهَّلل عی بين إسرائیل 160160

 اإلنسيان، غیير أّن اهلل تعایل 
ً
إّن النعيم اإلهلیية تفیيض باسيتمرار عيیل اخلالئيق، خصوصيا

بيارزة، وأمت علهييم احلجية يف  قيد خيص الهييود مين بيني سيائر األميم بعنایيات خاصية و
باللجاجية  تعيایل  نعيم اهلل  وواجهيوا   ،

ً
وعنيادا  

ً
کفيرا الّنعمية  بدليوا  لکهنيم  ييق،  الطر هيذا 

 ،
ً
، واإلصيرار عيیل العنياد يف املواقيع اخلاطئية واملواقيف غیير املناسيبة أحیانا

ً
والتيذرع حینيا

حيی اسيتحقوا العيذاب اإلهليي عيیل أفعاهليم هيذه؛ مين کفيران النعمية إیل عبيادة األهواء 
وحيب الدنیا.

إسيرائیل.  بين  فرقنيا  ُم:  ُ ٰ
عَن َوَقّطَ

املياء.  منيه  طليب  ٱسَتسَقٰيُه: 

مين  خرجيت  ِمنُه:  َفٱنَبَجَست 

یقهييم  السيحاب  َم:  ٱلَغَمٰ احلجير. 

أو  احلليوی   : ٱمَلّنَ الشيمس. 

مين  قسيم  لَوٰی:  ٱلّسَ العسيل. 

ة: اللهيم اغفير ذنوبنيا.  الطیير. ِحّطَ

یتجياوزون  بِت:  ٱلّسَ ِف  َيعُدوَن 

عيیل  ظاهيرة  عا:  ُشّرَ اهلل.  حيدود 

أماهنيا  عرفيت  ألهنيا  املياء،  وجيه 

ال  َيْوَم  تظهير.  فکانيت  الیيوم  هيذا 

حرمةييوم  یعظميون  ال  َيْسِبُتوَن: 

السبت.
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نبیاء بکثرة ١. نعمة إرسال األ
�ً�< املائدة: 70 �� ����ْ ه�

ْ��
�
� ���إ�

� ��
ْ
ل ���ْ

أ�
� �و� ل� �� ��أ� ْ�ر� ��إ� �� ���

� ���
���� � �� �� ��م�

� ��
د�ْ ���
أ�
���ْ ���

�
یقول اهلل تعایل: >�

أ( نعمة اهلدایة من النعم اإلهلیة العظیمة، وهي تتحقق بإرسال الرسل واألنبیاء، لذلك 
� ���� ْ��م� ���

�
ف القيرآن الکيرمی بعثية خيامت األنبیياء حممد؟ص؟ باملنية اإلهلیة عیل أمة اإلسيالم: >� ُيعيّرِ

� �� ه� م� �
�
ل ع� � �� و� ��ْ ه� �� ك�� ر�� � �� و� � �� ���� � ��

آ
� ��ْ ه�

ْ��
�
ل ع� ��

�
ل ْ�� � �� ��ْ ه� س�

��� ْ��
أ�
� � ْ�� م� �لًا� �� �� ��ْ ه� �� �

�� � � �� ع� ��� �
ْ�� �إ� � ��� �� ��� م� �أْ م�

ْ
�� ى�

�
ل ع� � ه�

�لل��

< آل عمران: 164 ٍ�� �� ���
�ٍل�م�

�
� �ص�� �� ���

�
�� ل� ْ��

���� ْ�� ���م�
���� �ك� ْ�� �إَو� ��� م�

ْ
ک ��

ْ
�� �و� ���� � �� ک�

ْ
��

 
ً
 کبیيرا

ً
ب( أرسيل اهلل تعيایل إیل بين إسيرائیل، باالضافية إیل نيي اهلل ميویس؟ع؟، عيددا

کان بإميکان  یعة ميویس؟ع؟ وتوراتيه(، حبیيث  مين األنبیياء جياؤوا بعيده هلدایهتيم )عيیل شير
یقبليوا دعوهتيم للوصيول إیل  الهييود أن یسيتفیدوا مين هيذه النعيم الوفیيرة )بعثية الرسيل(، و
المكال والسعادة، من هؤالء األنبیاء: ني اهلل یعقوب؟ع؟، يوشع؟ع؟، داوود؟ع؟، سلیمان؟ع؟، 

إلیاس؟ع؟ وحيیي؟ع؟.
2. تفضیلهم عی األمم املعاصرة

ى�
�
ل ع� ��ْ

�
ک ���

ْ
ل
���� ��� � �ى�

���
أ�
� و� ��ْ

�
ک ْ��

�
ل ع� � ْم��� ع� ْ��

أ�
� � �� ���

��
�� � � �� ���

ْعم� ��� و�� ر� ك�
ْ��� � ل� �� ��أ� ْ�ر� �إ� � �� ���

� �� �� � ��< تعيایل:  یقيول 
< )البقرة: 47 و122( ��� �� م�

�
�� ع�

ْ
��

نتصار عی فرعون 3. ال
< )البقرة: 50( و��� ر� ��� ْ�� �����ْ ��� ْ��

أ�
� �و� ����ْ ْر � ���� ل�

آ
��� � �� ْ�� ر� ْ� 

أ�
� ْ��و�

�
اك ��� ْ�� � ��

ْ��
أ�
� � ��� ْ�ر� ���

ْ
��� ��

�
ک �����

� �� ْ�� ر� ���� ْ�� قال تعایل: >إَو�
حکيم الفراعنية مصير لعيدة قيرون، وکان الهييود _ کميا الشيعب املصيري _ یعانيون أشيّد 
یتعرضيون لشيی أنيواع الظليم والطغیيان، خصوصيا، عندميا وصيل رعمسيیس  العيذاب و
 عيیل مسيتقبله ومصیيره، لذليك مل یتيورع عين ارتيکاب اجلرامئ 

ً
الثياين إیل احلکيم، وکان قلقيا

واجلنایيات والظليم حبيق الهييود، حيی قتيل األطفيال والرضع، وبقير بطون النسياء احلوامل، 
، لذلك أهلکه اهلل سبحانه شر هالك، وکانت هذه   فوق البشر واحلجر

ً
وکان یعد نفسه إهلا

کبیرة عیل بن إسرائیل. نعمة 
لواح( ٤. نزول التوراة )األ

وَن< )املائدة: 44( ِبّيُ ا الّنَ ُکُم هِبَ ْوَراَة ِفهَيا ُهًدی َوُنوٌر حَيْ َنا الّتَ
ْ
نَزل
َ
ا أ ِإّنَ

5. العفو العام واحلیاة الثانیة
< )البقرة: 52( لقد ارتکب  و��� ر�

�
ک ْ ��

�����ْ
�
ک
��
ل ع�

�
�� ك� ��

���� ْع�� � ��� ْ�� ْ��م�
�
ک ْ�� � �� � ���ْ ��� � � ���

یقول تعایل: >���
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 بعبادهتم العجل، فاستحقوا بذلك عذاب.
ً
 عظیما

ً
بنو إسرائیل ذنبا

6. النعم املادية
يا هيو ألجيل أن 

ّ
 و هيذا التقطیيع و التقسيمي إن

ً
مَميا

ُ
 أ
ً
ْسيباطا

َ
ْعناُهيُم اْثَنييَتْ َعْشيَرَة أ أّوال: َو َقّطَ

یسودهم نظام عادل، بعید عن املصادمات اخلشنة.
و املراد من األسباط _ هنا _ هو قبائل بن إسرائیل و فروعها، الذين کان کل واحد مهنا 

منشعبا و منحدرا من أحد أوالد یعقوب؟ع؟.
کان بنيو إسيرائیل متوجهيني إیل بييت املقيدس و  و الّنعمية األخيری هيي: أّنيه عنيد ميا 
أصاهبيم العطيش الشيدید اخلطیير يف الصحيراء، و طلبيوا مين مویس؟ع؟ املياء، أوحي إلیه أن 
� ��� �����إ�

لى�م� ���إ� ��
ْ�� ْوح�

أ�
�� ... ففعيل فنبع املاء فشيربوا و جنوا من اهليالك >و� اضيرب بعصياك احلجير

.>� ً �� ْ�� � �
��� ر� ْ �� � �� � �� ���

ْ ���� �� ْ�� �م� ْ�� �� ��� ���
ْ��� � ��� ر� � �� ��

ْ
��� �ك� �� ع� ����

ْ�� ر�
��ص�ْ ���

أ�
�� �� ْ�م� ���� ��� ���ْ ����ْ�

و قد کانت الینابيع هذه مقسيمة بني أسيباط بن إسيرائیل حبیث عرف کل سيبط مهنم 
>�ْ �ه� �� ر�

ْ �� �ٍ��م� ��
أ�
�� ل�� �ك� �� ل� ْ��ع�

نبعه الذي یشرب منه >���
و الّنعمية الثالثية هيي: أن اهلل تعيایل أرسيل هليم _ يف تليك الصحياری امللهتبية حیيث ال 

> م��� ع��
ْ
��� �� ه�

ْ��
�
ل ��ع� ��

ْ
ل
��
ل ���� لهتم >و�

ّ
سقف و ال ضالل _ سحبا ظل

� �� ه�
ْ��
�
ل ��ع� ��

ْ
� ر�� ْ��

أ�
�� يني >و� و الّنعمة الّرابعة إنزال املّن و السلوی علهيم کغذائني لذیذين و مقو

>��
ْ
ل ������ �و� ���� م�

ْ
��

ال يبعد أّن »املن« کان نوعا من العسل الطبیعي الذي کان يف بطون اجلبال املجاورة، 
أو عصيارات و إفيرازات نباتیية کانيت تظهير عيیل أشيجار کانيت نابتية هنيا و هنياك يف تليك 

الصحراء، و »السلوی« نوع من الطیر احلالل اللحم شبیه باحلمام.
7. البشارة وذکر عامات الرسول اخلات؟ص؟

� ���� �� �ْ
������� �ى�

����ْ ه� �� ْ�� � �� ً ��� ���
ْ
ک �م� �� و��� �� ���

� ��� �� � ��
��
��� �� �� �

م�
اأ�
ْ
��ل �� �� ���

������� �ل� �� ���ر�� ���� ع� ���
���� � ��� ��� �� � ��

��
یقيول تعيایل: >��

< )األعراف: 157( ل� �� ���
ْ�� اإ�
ْ
�ل و�

إخبارهيم عين ظهور  أ( مين العنایيات اإلهلیية ببين إسيرائیل اطالعهيم عيیل املسيتقبل، و
کميل األدیيان وأمشلهيا عيیل اإلطيالق، وقيد ذکيرت أوصافيه  النيي اخليامت؟ص؟ اليذي سيیأيت بأ

یح ال لبس فیه. یفة وعالماته يف کتهبم بشکل دقیق وصر الشر
یشيکروا  يؤمنوا به، و ب( کان ُينتظير مين الهييود أن یکونيوا أول مين یلتحيق باإلسيالم، و
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هذه النعمة بالدخول يف اإلميان ومحایة الدين اإلسالمي والدفاع عنه، ألهنم کانوا ینتظرون 
یية، غیير أهّنيم يف هذه املرة أیضا کفروا بالنعمة بإظهارهم العداوة والبغضاء  هيذه البعثية النبو
هبم باحلقد والضغینة، وراحوا ُيعملون الدسائس وحيیکون  لني اإلسالم؟ص؟، وامتلت قلو

املؤامرات ضد املسلمني.

الروايات

يیْقَ     يُم الّسَ ُ
َ
يَب ل

َ
ِإِذ اْسَتْسيیَق ُميویَس ِلَقْوِميِه َطل  

َ
ِإْسيَراِئیل العسيکری؟ع؟: َو اْذُکيُروا َييا َبيىِن 

َعَطيِش 
ْ
ْکَنيا ِبال

َ
يوا َهل

ُ
 ُميویَس؟ع؟ َو َقال

َ
ُبيَکاِء ِإیل

ْ
يوا ِبال یيِه َو َضّجُ َعَطيُش یِف الّتِ

ْ
َقُهيُم ال ِ

َ
يا حل َّ

َ
مل

ّقِ 
ْوِصَيياِء َو حِبَ

َ ْ
ِد األ ؟ع؟ َسيّيِ ّقِ َعیِلّ

ْنِبَيياِء َو حِبَ
َ ْ
ِد األ يٍد؟ص؟ َسيّيِ ّمَ يّقِ حُمَ يی حِبَ ِ

َ
 ُميویَس؟ع؟ ِإهل

َ
َفَقيال

ْفَضيِل 
َ
؟ع؟ أ َسينْيِ ُ يّقِ احلْ ْوِلَيياِء َو حِبَ

َ ْ
ِد األ َسيِن؟ع؟ َسيّيِ َ يّقِ احلْ َسياِء َو حِبَ َدة الّنِ َفاِطَمية؟اهس؟ َسيّيِ

ْوَحی 
َ
ِء َفأ

َ
ا َسيَقْيَت ِعَباَدَك َهيُؤال َّ

َ
ْزِکَيياِء مل

َ ْ
يْم َسياَدة األ َفاهِئِ

َ
يْم؟مهع؟ َو ُخل يّقِ ِعْتَرهِتِ يَهَداِء َو حِبَ

ُ
الّش

 
ً
ا َفاْنَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنتا َعْشَرَة َعْينا َبُه هِبَ َجَر َفَضَر َ  َياُمویَس؟ع؟ اْضِرْب ِبَعصاَك احلْ

َ
اهلُل َتَعایل

يَن  َخِر
ْ
 ُيَزاِحُم اآل

َ
ْم َفال هَبُ ِد َيْعُقوَب َمْشَر

َ
ْوال

َ
ٍب ِمْن أ

َ
ة ِمْن َبىِن أ

َ
 َقِبیل

ُّ
ناٍس ُکل

ُ
 أ

ُّ
َقْد َعِلَم ُکل

ْم. مستدرك الوسایل، ج5، ص236 هِبِ یِف َمْشَر

    
ُ

ِمل  حَيْ
َ
 ال

َ
ال
َ
ُکوَفة َناَدی ُمَناِدیِه أ

ْ
 ال

َ
َه ِإیل ْن َيَتَوّجَ

َ
َراَد أ

َ
ة َو أ

َ
ّک ؟جع؟ ِبَ َقامِئُ

ْ
الّصادق؟ع؟: ِإَذا َقاَم ال

� ��� ر� ْ �� � �� � �� ���
ْ ���� �� ْ�� �م� ْ�� �� ��� ���

ْ��� �  َحَجيَر ُميویَس؟ع؟ اليذي >��
ُ

ِميل  َو حَيْ
ً
 َشيَرابا

َ
 َو ال

ً
َحيٌد ِمْنُکيْم َطَعاميا

َ
أ

 َشيِبَع َو َميْن َکاَن 
ً
يْن َکاَن َجاِئعيا َ

َ
ُعُييوُن ف

ْ
 َنَصَبيُه َفاْنَبَجَسيْت ِمْنيُه ال

َّ
 ِإال

ً
 َمْنيِزال

ُ
 َيْنيِزل

َ
�< َفيال ً �� ْ�� � 

وا َظاِهَرَها، اْنَبَعَث 
ُ
ُکوَفة َفِإَذا َنَزل

ْ
َجَف ِمْن َظاِهِر ال وا الّنَ

ُ
َظْمآَن َرِوَی َفَيُکوُن َزاُدُهْم َحّیَ َيْنِزل

. حبار األنوار، ج52، ص335
ً
 َشِبَع َو َمْن َکاَن َعْطَشانا

ً
ْن َکاَن َجاِئعا َ  فَ

ً
نَبُ َدامِئا

َّ
اُء َو الل َ

ْ
ِمْنُه امل

قال أبو احلسين؟ع؟ : نوم الغداة شيوم حيرم الرزق و یصفّر اللون و کان املّن و السيلوی    

ینيزل عيیل بيىن اسيرائیل ميا بيني طليوع الفجر ایل طلوع الّشيمس مفن نام تلك الّسياعة مل 

ینزل نصیبه فکان إذا انتبه فال يری نصیبه احتاج ایل السؤال و الطلب. هتذیب 2، ص139

َباِقَر؟ع؟ َو ِبَيِدِه َعًصا َيْضِرُب    
ْ
ٍ ال

َد ْبُن َعيِلّ ّمَ َبا َجْعَفٍر حُمَ
َ
ِقیُت أ

َ
: ل

َ
َسٍد، َقال

َ
َثَنا َحِکمُي ْبُن أ َحّدَ

: َنْبَعيُة ِميْن َعَصيا 
َ

يُت: َييا اْبيَن َرُسيوِل اهلِل َميا َهيَذا؟ َقيال
ْ
ياُء، َفُقل َ

ْ
ْخيَر َفَيْنُبيُع ِمْنيُه امل يا الّصَ هِبَ

ا. دالئل اإلمامة، ص220 ُبوَن ِمهْنَ يِت َيَتَعّجَ
َّ
ُمویَس؟ع؟ ال
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شواهد وقصص

کشُف عي املاء عی يد امیر املومني؟ع؟  
عن ابن شهر اشوب: نزل أمیر املؤمنني؟ع؟ بالعسکر عند وقعة صّفني )يف أرض بلقع( عند 

يّب الفرات فوق األنبار( یة صندوداء )يف غر قر
: تنزل الناس عیل غیر ماء؟! فقال: یا مالك إّن اهلل سیسقینا يف هذا  فقال مالك األشتر
املکان، احتفر أنت و أصحابك، فاحتفروا فإذا هم بصخرة سوداء عظیمة فهيا حلقة جلني 
)الفضة(، فعجزوا عن قلعها و هم مائة رجل، فرفع أمیر املؤمنني؟ع؟ یده إیل السماء و دعا 
بدعياء مل یسيمع و مل یفهيم مث قيال: آميني آميني رّب العامليني رّب ميویس و هارون، مّث اجهتد 
هبا فرماها عن العني أربعني ذراعا، فظهر ماء أعذب من الشهد، و أبرد من الثلج، و أصىف 

من الیاقوت، فشربنا و سقینا )دواّبنا(، مّث رّد الصخرة و أمرنا أن حنثوا علهيا التراب.
نا.

ّ
کل فلّما سرنا غیر بعید قال: من منکم یعرف موضع العني؟ قلنا: 

إذا راهيب مسيتقبل مين صومعتيه، فلّميا بصير بيه أمیير  فرجعنيا مکاهنيا فخييف علینيا، و 
املؤمنني؟ع؟ قال: )أنت( مشعون؟ قال: نعم.

 اهلل مّث أنت.
ّ
هذا اسم مّستن به اّمي، ما اّطلع علیه )أحد( إال

قال: و ما تشاء یا مشعون؟ قال: هذه العني و امسها؟
قال؟ع؟: هذا عني زاحوما و هي من اجلّنة، شرب مهنا ثالمثائة نبّيا و ثالثة عشر وصّيا 

و أنا آخر الوصّيني شربت مهنا.
 ، قيال الراهيب: هکيذا وجيدت يف مجیيع کتيب اإلجنیيل، و أسيلم. مدینة معاجز األمئة اإلثن عشر

ج1، ص493

اعطاء الرطب من النخلة الیابسة  
عين أيب عبيد اهلل؟ع؟، قيال: خيرج احلسين بين عييّل؟امهع؟ يف بعض سيفره و معيه رجل من ولد 
الزبير الیقول بإمامته، فنزلوا يف مهنل من املناهل، حتت خنل یابس، قد يبس من العطش.

قال: ففرش أليب حمّمد احلسن حتت خنلة، و الزبيرّي حبذائه حتت خنلة أخری.
کلنيا منيه. فقيال  قيال: فقيام الزبييرّي و رفيع رأسيه و قيال: ليو کان يف هيذا النخيل رطيب أل

احلسن؟ع؟: و إّنك لتشهتي الرطب؟! قال: نعم.
سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301
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فرفيع یيده إیل السيماء و دعيا بدعياء مل یسيمع و مل یفهيم، فاخضيّرت النخلية، مّث صيارت 
إیل حالهتا فأورقت و محلت رطبا.

کتروا منه: سحر و اهلل! فقال اجلّمال الذي ا
فقال احلسن؟ع؟:

و اهلل لیيس بالسيحر و لکين دعيوة ابين نيّي جمابية، فصعيدوا إیل النخلية حيّی قطعوا ما 
کان فهيا، و ما کان کفاهم. الثاقب يف املناقب، ص309

التفاحة الت أخرجها بي احلجارة  
یيد احلیرة، فلما أشيرفنا عیل  یيد؟هر؟ قيال: خرجيت ميع أيب جعفير؟ع؟ و هيو ير عين جابير بين يز
یاض اجلّنة لنا و لشیعتنا، و حفرة من حفر جهم  کربالء قال يل: یا جابر هذه روضة من ر

. قلت لبیك )سیدي( ألعدائنا، مث انه التفت إيّل و قال: یا جابر
کل شیئا؟ قلت: نعم )یا سیدی( فأدخل یده بني احلجارة فأخرج يل تّفاحة  قال يل: تأ
کلهتيا،  کهية الدنیيا، فعلميت أهنيا مين اجلنية فأ مل أشيم قيّط راحئية مثلهيا، ال تشيبه )راحئية( فا

، ج5، ص12 کل و مل احدث. مدینة معاجز األمئة اإلثن عشر فعصمن من الطعام أربعني يوما مل آ

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



320

� ��� ْ ر�
��لاأ� ��� ��� �� � ر��

�
���ک ���

آ
ر� �������� ������ ر� � ����

172

ۡو 
َ
ۡو  ُمۡهلُِكُهۡم أ
َ
ُ ُمۡهلُِكُهۡم أ ُٱللَّ ـةٞ ّمِۡنُهۡم لِـَم تَعُِظـوَن قَۡوًمـا ٱللَّ مَّ

ُ
ـةٞ ّمِۡنُهۡم لِـَم تَعُِظـوَن قَۡوًمـا ِإَوۡذ قَالَـۡت أ مَّ
ُ
ِإَوۡذ قَالَـۡت أ

ُبُهـۡم َعَذاٗبا َشـِديٗداۖ قَالُـواْ َمۡعِذَرةً إَِلٰ َرّبُِكـۡم َولََعلَُّهۡم  ُبُهـۡم َعَذاٗبا َشـِديٗداۖ قَالُـواْ َمۡعِذَرةً إَِلٰ َرّبُِكـۡم َولََعلَُّهۡم ُمَعّذِ ُمَعّذِ
ِيَن َيۡنَهۡوَن  جنَۡيَنـا ٱلَّ

َ
ا نَُسـواْ َما ُذّكِـُرواْ بِهِۦٓ أ ِيَن َيۡنَهۡوَن فَلَمَّ جنَۡيَنـا ٱلَّ
َ
ا نَُسـواْ َما ُذّكِـُرواْ بِهِۦٓ أ َيتَُّقوَن َيتَُّقوَن ١٦٤١٦٤  فَلَمَّ

ِيَن َظلَُمواْ بَِعَذابِۢ بَـِٔـيِۢس بَِما َكنُواْ  َخۡذنَا ٱلَّ
َ
ـوٓءِ َوأ ِيَن َظلَُمواْ بَِعَذابِۢ بَـِٔـيِۢس بَِما َكنُواْ َعِن ٱلسُّ َخۡذنَا ٱلَّ
َ
ـوٓءِ َوأ َعِن ٱلسُّ

ا ُنُهواْ َعۡنُه قُۡلَنا لَُهۡم ُكونُواْ قَِرَدةً  ا َعَتۡواْ َعن مَّ ا ُنُهواْ َعۡنُه قُۡلَنا لَُهۡم ُكونُواْ قَِرَدةً  فَلَمَّ ا َعَتۡواْ َعن مَّ َيۡفُسُقوَن َيۡفُسُقوَن ١٦٥١٦٥ فَلَمَّ
ذََّن َربَُّك َلَۡبَعَثَّ َعلَۡيِهۡم إَِلٰ يَوِۡم ٱۡلقَِيَٰمةِ 

َ
ذََّن َربَُّك َلَۡبَعَثَّ َعلَۡيِهۡم إَِلٰ يَوِۡم ٱۡلقَِيَٰمةِ  ِإَوۡذ تَأ
َ
َخِٰسـَِٔن َخِٰسـَِٔن ١٦٦١٦٦ ِإَوۡذ تَأ

َمن يَُسـوُمُهۡم ُسـوَٓء ٱۡلَعَذاِبۗ إِنَّ َربََّك لََسِيُع ٱۡلعَِقاِب ِإَونَُّهۥ َمن يَُسـوُمُهۡم ُسـوَٓء ٱۡلَعَذاِبۗ إِنَّ َربََّك لََسِيُع ٱۡلعَِقاِب ِإَونَُّهۥ 
ٰلُِحوَن  َمٗماۖ ّمِۡنُهُم ٱلصَّ

ُ
ۡرِض أ

َ
ۡعَنُٰهۡم ِف ٱۡل ٰلُِحوَن  َوَقطَّ َمٗماۖ ّمِۡنُهُم ٱلصَّ

ُ
ۡرِض أ

َ
ۡعَنُٰهۡم ِف ٱۡل لََغُفورٞ رَِّحيٞم لََغُفورٞ رَِّحيٞم ١٦٧١٦٧ َوَقطَّ

ّيِـَٔـاِت لََعلَُّهۡم  ّيِـَٔـاِت لََعلَُّهۡم َوِمۡنُهۡم ُدوَن َذٰلَِكۖ َوَبلَۡوَنُٰهم بِٱۡلََسَنِٰت َوٱلسَّ َوِمۡنُهۡم ُدوَن َذٰلَِكۖ َوَبلَۡوَنُٰهم بِٱۡلََسَنِٰت َوٱلسَّ
يَرِۡجُعـوَن يَرِۡجُعـوَن ١٦٨١٦٨ فََخلََف ِمـۢن َبۡعِدهِۡم َخۡلٞف َورِثُـواْ ٱۡلِكَتَٰب  فََخلََف ِمـۢن َبۡعِدهِۡم َخۡلٞف َورِثُـواْ ٱۡلِكَتَٰب 
تِِهۡم 

ۡ
ۡدَنٰ َوَيُقولُوَن َسُيۡغَفُر َلَا ِإَون يَأ

َ
ُخُذوَن َعَرَض َهَٰذا ٱۡل

ۡ
تِِهۡم يَأ

ۡ
ۡدَنٰ َوَيُقولُوَن َسُيۡغَفُر َلَا ِإَون يَأ

َ
ُخُذوَن َعَرَض َهَٰذا ٱۡل

ۡ
يَأ

ن 
َ
لَۡم يُۡؤَخۡذ َعلَۡيِهم ّمِيَثُٰق ٱۡلِكَتِٰب أ

َ
ُخُذوهُۚ أ

ۡ
ن َعَرٞض ّمِۡثلُُهۥ يَأ

َ
لَۡم يُۡؤَخۡذ َعلَۡيِهم ّمِيَثُٰق ٱۡلِكَتِٰب أ

َ
ُخُذوهُۚ أ

ۡ
َعَرٞض ّمِۡثلُُهۥ يَأ

اُر ٱٓأۡلِخَرةُ  اُر ٱٓأۡلِخَرةُ  إِلَّ ٱۡلَقَّ َوَدرَُسـواْ َمـا فِيهِۗ َوٱدلَّ ِ إِلَّ ٱۡلَقَّ َوَدرَُسـواْ َمـا فِيهِۗ َوٱدلَّ ِٱللَّ لَّ َيُقولُواْ َعَ لَّ َيُقولُواْ َعَ ٱللَّ
ـُكوَن  ِيَن ُيَمّسِ ـُكوَن  َوٱلَّ ِيَن ُيَمّسِ فَـَل َتۡعقِلُوَن ١٦٩١٦٩ َوٱلَّ

َ
ِيَن َيتَُّقـوَنۚ أ فَـَل َتۡعقِلُوَن َخـۡيٞ ّلِلَّ
َ
ِيَن َيتَُّقـوَنۚ أ َخـۡيٞ ّلِلَّ

ۡجَر ٱلُۡمۡصلِِحَن ١٧٠١٧٠  
َ
لَٰوةَ إِنَّا َل نُِضيُع أ قَاُمواْ ٱلصَّ

َ
ۡجَر ٱلُۡمۡصلِِحَن بِٱۡلِكَتِٰب َوأ

َ
لَٰوةَ إِنَّا َل نُِضيُع أ قَاُمواْ ٱلصَّ

َ
بِٱۡلِكَتِٰب َوأ

ق 164164 ق تفّرقت الیود ایل ثاث ِفَر تفّرقت الیود ایل ثاث ِفَر

ين حدود اهلل عن تعمد و إصرار 1. فرقة املعتدين يف السبت، املتجاوز
2. فرقة الناصحني هلم باالنهتاء عن تعدهيم و فسوقهم

3. فرقة الالمئني للناصحني لیأسهم من صالح العادين يف السبت
��ْ ه� ْ�� �م�

ٌ�� م��
أ�
�� ْ��

�
�� � ��� ْ�� و هيذه الفرقية الثالثية هيي الييت عبير القيرآن الکيرمی عهنيا بقوليه: >إَو�

یية،  ً��< أی: قاليت فرقية مين أهيل القر �� ��
� ���� ً ���

د�� ْ��ع� �ه� �� �
��� ع� ْو�م�

أ�
���ْ ه�

�
ک ْهل� �م� ه�

ْ�ًم���لل�� ���� ���� ��� ع�
���� �� ��

إلخواهنم الذين مل یألوا جهدا يف نصیحة العادين يف السبت، مِلَ تعظون قوما ال فائدة من 

َمعِذَرًة: ألجيل أن یکيون لنيا عذر. 

 ِبِه: النصيح اليذي ذکرهم 
ْ
ُروا ّکِ

ُ
َما ذ

شيدید.  یِس:  ـِٔ َب بيه.  الناصحيون 

مسيخهم  ِقَرَدًة:  تکبيروا.   :
ْ
َعَتوا

فصياروا  نفسيیا،  و  خلقیيا  مسيخا 

مطروديين.  َي:  ِسـِٔ
ٰ

َخ کالقيردة. 

م: فرقناهيم.  ُ ٰ
عَن َن: أعليم. َقّطَ

َ
ّذ

َ
َتأ

الکتياب.  يف  ميا  قيرءوا   :
ْ
َدَرُسوا

وَن: یتمسکون.
ُ

ک ّسِ مُيَ
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وعظهيم و ال جيدوی مين حتذيرهيم، ألن اهلل تعيایل قيد قيیض باسيتئصاهلم و تطهیير األرض 
، و صممهيم عين مسياع املوعظة،  مهنيم، أو بتعذيهبيم عذابيا شيدیدا، جيزاء تادهييم يف الشير

.> ���� ���
���� � ����ْ ه�

��
ل ع�

�
� ْ��و�

�
ک �
� �� ى���

�
ل ��إ�
ً�� �� � ْع�� ���م�

�
�� � فکان رد الناصحني علهيم: >��

و قد عللوا نصیحهتم للعادين بعلتي:
یل: االعتيذار إیل اهلل _ تعيایل _ مين مغبية التقصیير يف واجيب األمر باملعروف و الهنی  األو

. عن املنکر
و الثانیـة: األميل يف صالحهيم و انتفاعهيم باملوعظية حيی ینجيو مين العقوبة، و یسيیروا 

يق املهتدين. يف طر
و أّن الذين جنوا هم الناهون عن السوء.

أمـا الفرقـة الثالثـة الييت الميت الناهني عن السيوء عیل وعظهم للمعتدين، فقد سيکتت 
. فضيال عين أهنيا  ين: أهنيا مل تنيج، ألهنيا مل تنيه عين املنکير عهنيا اآلیية، و ييری بعيض املفسير

المت الناصحني لغیرهم.

الروايات

ُمَعة     ُ
ْ
ْمَساِك َيْوَم اجل ِ

ْ
ِمُروا ِباإل

ُ
وَد أ هَيُ

ْ
: ِإّنَ ال

َ
: .. َقال

َّ
 َجل

َ
ِب َعْبِد اهلِل؟ع؟ یِف َقْوِلِه َتَعایل

َ
َعْن أ

يْبِت. َفَعَميَد  ْييُد َييْوَم الّسَ يُم الّصَ هْيِ
َ
َم َعل يْبِت َفُحيّرِ ْمَسيُکوا َييْوَم الّسَ

َ
ُمَعية َو أ ُ

ْ
َفَتَرُکيوا َييْوَم اجل

َبٌة  ْم ُعُقو  هِبِ
ْ

ْ َتْنِزل
َ
يْبِت َو َباُعوا َو مل ة الّسَ

َ
ْيل
َ
یَتاِن ل ِ

ْ
َخُذوا ِمَن احل

َ
َية َفأ َقْر

ْ
 ِمْن ُسيَفَهاِء ال

ٌ
ِرَجال

 اهلُل 
ً
وا مِلَ َتِعُظوَن َقْوما

ُ
م َيْسَمُعوا َو َقال

َ
وا َذِلَك ِسِننَي َفَوَعَظُهْم َطَواِئُف، َفل

ُ
َفاْسَتْبَشُروا َو َفَعل

ج14، ص54 ْصَبُحوا ِقَرَدًة َخاِسِئنَي. حبار األنوار، 
َ
ُمْهِلُکُهْم َفأ

    :
َ

<، َقيال ��� ������ ���
� � ����ْ ه� ْ�� � ��� ��� �� � ��

��
���� � �� ْ�� � ��

ْ��
أ�
�� �� و�����

ر� ك��
����� ���م� ��

����� � م�
�
ل ���< :

َ
َعيْن أِب َعْبيِداهلِل؟ع؟ َقيال

ِسيُخوا  ُ ُمُروا فَ
ْ
ْ َيأ

َ
َميُروا َفَنَجيْوا َو ِصْنيٌف اْئَتَمُروا َو مل

َ
ْصَنياٍف، ِصْنيٌف اْئَتَميُروا َو أ

َ
َثية أ

َ
َکاُنيوا َثال

ُکوا. الکایف، ج8، ص158
َ
ُمُروا َفَهل

ْ
ْ َيأ

َ
ُروا َو مل َتِ

ْ
ْ َيأ

َ
 َو ِصْنٌف مل

ً
َذّرا

اِهَية. تفسیر اهل بيت؟مهع؟، ج5، ص380؛ البرهان    ِفْرَقة الّنَ
ْ
ِت ال َ ِفْرَقَتاِن َو جنَ

ْ
َکِت ال

َ
ُه َهل الّصادق؟ع؟: ِإّنَ

ا. حبار األنوار،     ِميُروا هِبَ
ُ
؟ع؟ َو َقْد أ َية َعیِلٍّ

َ
ا َتَرُکيوا َوال ّمَ

َ
يُروا ِبيِه َيْعيىِن َفل يا َنُسيوا ميا ُذّکِ ّمَ

َ
الباقير؟ع؟: َفل
ج35، ص369
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شواهد وقصص

املنصور الدوانیيق يذکر قصة ف فضل امیراملومني؟ع؟  
قيال رجيل يل ذات ييوم: یيا شياّب ) _ یعين _ املنصيور( قيد أقيررت عیين ويل إلیيك حاجة، 
قليت: قضیيت إن شياء اهلل تعيایل، قيال: فيإذا کان غيدا فائيت مسيجد آل فيالن کیميا تيری 

أخي املبغض لعيّل؟ع؟
قال: فطالت عيّل تلك اللیلة، فلّما أصبحت أتیت املسجد الذي وصف يل فقمت يف الصّف، 
فيإذا إیل جانيي شياّب متعّميم، فذهيب لیرکع فسيقطت عمامته، فنظرت يف وجهه، فإذا رأسيه 
م اإلمام.

ّ
مت به يف صاليت حی سل

ّ
ير، فو اهلل ما علمت ما تکل ير، و وجهه وجه خنز رأس خنز

فقلت: یا وحيك ما الذي أری بك؟ فبکی و قال يل: انظر إیل هذه الدار، فنظرت فقال 
ميا أصبحيت لعنيت علّييا؟ع؟ 

ّ
يل: )ادخيل، فدخليت، فقيال يل: ( کنيت مؤّذنيا آلل فيالن، کل

بعة آالف مّرة، فخرجت من  ما کان يوم اجلمعة لعنته أر
ّ
ألف مّرة بني األذان و اإلقامة، و کل

منيزيل فأتیيت داري فاّتيکأت عيیل هيذا اليدّکان الذي تری، فرأیيت يف منامي کأيّن باجلّنة و 
فهييا رسيول اهلل؟ص؟ و عييّل؟ع؟ فرحيني و رأیيت کأّن النيّي؟ص؟ عين ميینه احلسين، و عن یسياره 
احلسني و معه کأس، فقال: یا حسن اسقن، فسقاه، مّث قال: اسق اجلماعة، فشربوا، مّث 

کأّنه قال: اسق املّتکئ عیل هذا الّدکان، فقال له احلسن: رأیته 
 ييوم أليف ميّرة بيني األذان و 

ّ
یيا جيّدي أ تأميرين أن أسييق هيذا و هيو یلعين واليدي يف کل

بعة آالف مّرة )بني األذان و اإلقامة( فأتاين النّي؟ص؟ فقال  اإلقامة، و قد لعنه يف هذا الیوم أر
يل: ما لَك، علیك لعنة اهلل تلعن علّيا و عيّلٌ مّن و تشمت علّيا و عيّلٌ مّن؟

فرأیته کأّنه قد تفل يف وجهي، و ضربن برجله، و قال: قم غّير، اهلل ما بك من نعمة، فانتهبت 
ير. مدینة معاجز األمئة اإلثن عشر، ج1، ص313 ير، و وجهي وجه خنز من نومي، فإذا رأيس رأس خنز

رجل صار نصف وجهه أسود  
ابين شيهر اشيوب: قيال هامشيّي: رأیيت رجيال بالشيام قيد اسيوّد نصيف وجهيه و هيو یغّطیيه 

فسألته عن سبب ذلك؟!
 خّبرتيه، کنيت شيدید 

ّ
فقيال: نعيم قيد جعليت هلل عييّل أن ال یسيألن أحيد عين ذليك إال
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الوقیعة يف عيّل؟ع؟، کثیر الذکر له باملکروه، فبینما أنا ذات لیلة نامئ إذ أتاين آت يف منامي، 
فقال: أنت صاحب الوقیعة يف عيّل؟ فضرب بشّق وجهي، فأصبحُت و شّق وجهي أسود 

، ج3، ص183 کما تری. مدینة معاجز األمئة اإلثن عشر

مبا ُفّضلنا عی أعدائنا و حنن و هم سواء!  
عن أيب عبد اهلل الصادق؟ع؟، عن أبيه حمّمد بن عيّل عن جده عيّل بن احلسني _ صلوات اهلل 
علهيم _ أّن رجال من شیعته دخل علیه، فقال: یا بن رسول اهلل مبا ُفّضلنا عیل أعدائنا و حنن و 
ّيا، و أطیب راحئة، مفا لنا علهيم من الفضل؟ هم سواء، بل مهنم من هو أمجل مّنا، و أحسن ر

یك فضلك )علهيم(؟ قال: نعم. ید ار قال؟ع؟: تر
قيال: ادن ميّن، فدنيا منيه، فأخيذ یيده و مسيح عینیيه، و رّوح بکفيه عين وجهيه، و قال: 

انظر ما تری؟
يرا، أو دّبا و ضّبا.  قردا أو خنز

ّ
فنظر إیل مسجد رسول اهلل؟ص؟ و ما رأی فهيا إال

فقيال: جعليت فيداك رّدين کميا کنيت، فيإّن هيذا منظير صعيب. قال: فسيمح عینیه فرّده 
، ج5، ص192 کما کان. مدینة معاجز األمئة اإلثن عشر

  ً
بين امیة اذا ماتوا ُمسخوا وزغا

ه.
ّ
عن عبد اهلل بن طلحة قال: سألت أبا عبد اهلل؟ع؟ عن الوزغ فقال: رجٌس و هو مسخ کل

و قيال: إّن أيب کان قاعيدا يف احلجير و معيه رجيل حيّدثيه، فياذا هيو بوزغ يولول بلسيانه، 
فقال أيب للرجل: أ تدري ما یقول هذا الوزغ؟

فقال: ال علم يل فیما یقول، قال: فاّنه یقول: و اهلل لنئ ذکرمت عثمان بشيتیمة ألشيتمّن 
علّيا حی تقوموا من هاهنا،

 مسخ وزغا.
ّ
و قال أيب: لیس ميوت من بن أمّية مّيت إال

و قيال: إّن عبيد املليك بين ميروان مّليا نيزل بيه امليوت مسيخ وزغيا فذهيب مين بيني یيدي 
مين کان عنيده، و کان عنيده وليده، فعظيم ذلك علهيم فلم یدروا کیف یصنعون، مث اجتمع 
أمرهيم عيیل أن یأخيذوا جذعيا فیصنعيوه کهیئية الرجيل، قيال: ففعليوا ذليك و ألبسيوا اجليذع 
 أنا و ولده. مدینة معاجز 

ّ
کفيان و مل یّطليع علیيه أحيد من النياس إال درعيا جدیيدا، مّث لّفيوه يف األ

، ج4، ص405 األمئة اإلثن عشر
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ُهۥ َواقُِعۢ  نَـّ
َ
ُهۥ ُظلَّةٞ َوَظنُّوٓاْ أ نَـّ

َ
ُهۥ َواقُِعۢ ۞ِإَوۡذ َنَتۡقَنـا ٱۡلََبـَل فَوَۡقُهۡم َكأ نَـّ

َ
ُهۥ ُظلَّةٞ َوَظنُّوٓاْ أ نَـّ

َ
۞ِإَوۡذ َنَتۡقَنـا ٱۡلََبـَل فَوَۡقُهۡم َكأ

ةٖ َوٱۡذُكـُرواْ َما فِيهِ لََعلَُّكۡم  ةٖ َوٱۡذُكـُرواْ َما فِيهِ لََعلَُّكۡم بِِهـۡم ُخُذواْ َمـآ َءاَتۡيَنُٰكم بُِقوَّ بِِهـۡم ُخُذواْ َمـآ َءاَتۡيَنُٰكم بُِقوَّ
َخـَذ َربُّـَك ِمـۢن بَـِيٓ َءاَدَم ِمـن ُظُهورِهِۡم 

َ
َخـَذ َربُّـَك ِمـۢن بَـِيٓ َءاَدَم ِمـن ُظُهورِهِۡم ِإَوۡذ أ
َ
َتتَُّقـوَن َتتَُّقـوَن ١٧١١٧١  ِإَوۡذ أ

لَۡسـُت بَِرّبُِكۡمۖ قَالُواْ بََىٰ 
َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ٰٓ أ ۡشـَهَدُهۡم َعَ

َ
لَۡسـُت بَِرّبُِكۡمۖ قَالُواْ بََىٰ ُذّرِيََّتُهۡم َوأ

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ٰٓ أ ۡشـَهَدُهۡم َعَ

َ
ُذّرِيََّتُهۡم َوأ

ن َتُقولُواْ يَوَۡم ٱۡلقَِيَٰمةِ إِنَّا ُكنَّا َعۡن َهَٰذا َغٰفِلَِن ١٧٢١٧٢  
َ
ن َتُقولُواْ يَوَۡم ٱۡلقَِيَٰمةِ إِنَّا ُكنَّا َعۡن َهَٰذا َغٰفِلَِن َشـِهۡدنَاۚٓ أ
َ
َشـِهۡدنَاۚٓ أ

ۡشََك َءابَآُؤنَا ِمن َقۡبُل َوُكنَّا ُذّرِيَّٗة ّمِۢن َبۡعِدهِۡمۖ 
َ
َمآ أ ۡو َتُقولُوٓاْ إِنَّ

َ
ۡشََك َءابَآُؤنَا ِمن َقۡبُل َوُكنَّا ُذّرِيَّٗة ّمِۢن َبۡعِدهِۡمۖ أ

َ
َمآ أ ۡو َتُقولُوٓاْ إِنَّ

َ
أ

ُل ٱٓأۡلَيِٰت  ُل ٱٓأۡلَيِٰت  َوَكَذٰلَِك ُنَفّصِ َفُتۡهلُِكَنـا بَِما َفَعَل ٱلُۡمۡبِطلُـوَن ١٧٣١٧٣ َوَكَذٰلَِك ُنَفّصِ
َ
َفُتۡهلُِكَنـا بَِما َفَعَل ٱلُۡمۡبِطلُـوَن أ
َ
أ

ِٓي َءاَتۡيَنُٰه َءاَيٰتَِنا   ٱلَّ
َ
ِٓي َءاَتۡيَنُٰه َءاَيٰتَِنا  َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ  ٱلَّ
َ
َولََعلَُّهـۡم يَرِۡجُعوَن َولََعلَُّهـۡم يَرِۡجُعوَن ١٧٤١٧٤ َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

ـۡيَطُٰن فََكَن ِمَن ٱۡلَغاوِيَن ١٧٥١٧٥ َولَۡو  َولَۡو  ۡتَبَعُه ٱلشَّ
َ
ـۡيَطُٰن فََكَن ِمَن ٱۡلَغاوِيَن فَٱنَسـلََخ ِمۡنَها فَأ ۡتَبَعُه ٱلشَّ
َ
فَٱنَسـلََخ ِمۡنَها فَأ

َبَع َهَوىُٰهۚ  ۡرِض َوٱتَّ
َ
ۡخـدَلَ إَِل ٱۡل

َ
ۥٓ أ َبَع َهَوىُٰهۚ ِشـۡئَنا لََرَفۡعَنُٰه بَِها َوَلِٰكنَّـُه ۡرِض َوٱتَّ

َ
ۡخـدَلَ إَِل ٱۡل

َ
ۥٓ أ ِشـۡئَنا لََرَفۡعَنُٰه بَِها َوَلِٰكنَّـُه

ۡكُه  ۡو َتۡتُ
َ
ۡكُه َفَمَثلُـُهۥ َكَمَثـِل ٱۡلَكِۡب إِن َتِۡمـۡل َعلَۡيهِ يَۡلَهـۡث أ ۡو َتۡتُ
َ
َفَمَثلُـُهۥ َكَمَثـِل ٱۡلَكِۡب إِن َتِۡمـۡل َعلَۡيهِ يَۡلَهـۡث أ

بُواْ بِـَٔـاَيٰتَِناۚ فَٱۡقُصِص  ِيـَن َكذَّ ٰلَِك َمَثـُل ٱۡلَقوِۡم ٱلَّ بُواْ بِـَٔـاَيٰتَِناۚ فَٱۡقُصِص يَۡلَهـۚث ذَّ ِيـَن َكذَّ ٰلَِك َمَثـُل ٱۡلَقوِۡم ٱلَّ يَۡلَهـۚث ذَّ
ِيَن  ِيَن  َسـآَء َمَثًل ٱۡلَقـوُۡم ٱلَّ ـُروَن ١٧٦١٧٦ َسـآَء َمَثًل ٱۡلَقـوُۡم ٱلَّ ـُروَن ٱۡلَقَصـَص لََعلَُّهـۡم َيَتَفكَّ ٱۡلَقَصـَص لََعلَُّهـۡم َيَتَفكَّ
  ُ ُٱللَّ نُفَسـُهۡم َكنُواْ َيۡظلُِمـوَن ١٧٧١٧٧ َمن َيۡهِد  َمن َيۡهِد ٱللَّ

َ
بُواْ بِـَٔـاَيٰتَِنا َوأ نُفَسـُهۡم َكنُواْ َيۡظلُِمـوَن َكذَّ
َ
بُواْ بِـَٔـاَيٰتَِنا َوأ َكذَّ

وَن ١٧٨١٧٨   ْوَلٰٓئَِك ُهـُم ٱۡلَخِٰسُ
ُ
وَن َفُهـَو ٱلُۡمۡهَتِديۖ َوَمـن يُۡضلِۡل فَأ ْوَلٰٓئَِك ُهـُم ٱۡلَخِٰسُ
ُ
َفُهـَو ٱلُۡمۡهَتِديۖ َوَمـن يُۡضلِۡل فَأ

املیثاق اهلي ف عال الّذر املیثاق اهلي ف عال الّذر 172172

اآلية تشتمل عی فقرتي:
الفقرة األویل: بيان مبدأ اإلنسان

یهتم مأخوذة مهنم، هو أراد  ْ�<، یعن ذر ه� ��� �� �� �
�� �����ْ ه� ���

ه� ���� ْ�� �م� �� ��
آ
�� �� ���

� ��� ْ�� �م� ك�
���� ���

د�� ���
أ�
�� ْ�� >إَو�

� ْ�� �م� � ؟� ر� ْ�� � ْم����<، >�� � ��� ٍ
� �� ���
�م� ْ�� �م�

ً�� ����ْ أن يبينّي مبيدأ اإلنسيان، أن مبيدأ اإلنسيان هيو النطفية، >���
یهتيم، بيل قيال: مين بن آدم من ظهورهم  <، ومل یقيل: مين بين آدم ذر ��أ���� ر�

������ �و� ���
ْ
ل ������ ���

ْ �� � ��

یهتيم، لإلشيارة إیل أن مبيدأ هيذا اإلنسيان، مهميا کان هيذا اإلنسيان عمالًقيا، ومهميا کان  ذر

ة: 
َّ
ُظل قطعية.  قطعنيا  َنَتقَنا: 

وَن: 
ُ
ٱمُلبِطل فوقهيم.  مين  ية 

ّ
کاملظل

 :
َ
َنَبأ الشيرك.  بتأسيیس  املبطليني 

منيه.  العليم  زال  َخ: 
َ
ٱنَسل خبير. 

َيلَهث: هليث  ٱلَغاِويَن: الضاليني. 

الکليب إذا خيرج لسيانه مين حيّر 

أو عطش.
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ًيا، ومهما کان صاحب وجود واسع ممتد، إال أن مبدأه نطفة، من من ميىن. قو
واإلشارة إیل مبدأ اإلنسان حی اإلنسان ال یعرضه الطغیان والغرور؛ ألنه يرجع إیل هذه 
ا أّوليه ُنْطَفة، 

ّ
إن ، و َفْخر

ْ
النطفية القيذرة، کميا ورد عين اإلميام أمیير املؤمنيني: »َوَميا اْبين آدم َوال

کان هيذا مبيدأ اإلنسيان فعيالَم الغيرور   یْدفيع حتفيه«، إذا 
َ
 ييْرزق َنفسيه َوال

َ
َوآخيره جیفية، ال

وعالَم االستعالء والتکبر؟! إذن، الفقرة األویل أشارت إیل مبدأ اإلنسان.
الفقرة الثانیة: اإلشارة إیل مسألة الشهادة

�� � ���ْ ه�
� ى���

�
ل � �����

�
�� � ����ْ

�
ک �
� �� ر� ����

����ْ
�
�
أ�
���ْ ه� س�

��� ْ��
أ�
ى��

�
ل ْ��ع� ه� �� ه� ْ ��

أ�
� بعد أن تت مرحلة اخللق قال: >و�

< أنيا إنيا أخيذت هيذه الشيهادة علیکيم کي ال  ��� �� ل� ا���
��ع��
��� �ه� ْ�� � ��

� ��� ��ك�
� ��� ��إ� �
�� �م� � �� ���

ْ
��� ���ْ � �����

�
�� ��� ���� ْ��

أ�
�

حتتجيوا عييّلَ ييوم القیامية، أنيا أخيذت املیثياق واحلجة التامية علیکم. هذه الشيهادة يف نظر 
یة املوجودة يف عامل الدنیا. کثیٍر من علمائنا هي الشهادة الوجدانیة الفطر

به، مهما بلغ هذا اإلنسيان من االسيتکبار، من القوة،  أُي إنسيان یقرأ نفسيه یصل إیل ر
من العلم، من املعرفة، کل إنسان إذا رجع لذاته، جترد عن اإلغراءات، جترد عن اإلثارات، 
، وعني احلاجة.  جترد عن مجیع املؤثرات اخلارجیة، إذا رجع إیل نفسه سیجد أنه عني الفقر
هل یسيتطیع إنسيان أن یدفع عن نفسيه املوت؟! هل یسيتطیع إنسيانا أن یدفع عن نفسيه 
املرض؟! هل یستطیع إنسان أن یدفع عن نفسه األمل؟! أبًدا، مهما بلغ من القوة املادیة أو 

العقلیة، ال ميکن أن یدفع عن نفسه األمل.
یية، النفيس تشيهد بأهنيا فقیيرة  إذن، شيهادة اإلنسيان بربوبيية اهلل شيهادة وجدانیية فطر

یة. حمتاجة إیل اهلل »تبارك وتعایل«، واآلیة ناظرة هلذه الشهادة الوجدانیة الفطر

عاُل الذر  
کنيا يف  أن اهلل »تبيارك وتعيایل« قبيل خليق هيذا العيامل امليادي، لقيد خلقنيا يف صيورة ذر و 
یته، بدأ من آدم؟ع؟  صلب آدم، أو کان بعضنا يف صلب البعض، و انتزع من کل إنسان ذر
إیل آخر إنسيان عیل األرض، وطبًعا يف ذاك العامل أنوار أهل البیت »صلوات اهلل وسيالمه 
علهييم أمجعيني« کانيت خملوقيه کميا نقيرأ يف اجلامعية الکبیيرة: خلقکيم اهلل أنيواًرا، فجعلکيم 

بعرشه حمدقني، حی مّنَ علینا بکم.
یارة احلسني؟ع؟: »أشهد أنك کنَت نوًرا يف األصالب الشاخمة واألرحام املطهرة«،  ويف ز
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وکذليك ميا ورد عين النيي حمميد: »إن اهلل خليق نيوري ونيور عييل قبل أن خيليق هذا الکون 

کلهيا،  بألييف عيام«، ذليك العيامل هيو عيامل اليذر، العيامل النيوراين العقيالين، مجيع فیيه األرواح 

ونهبهيا: ألسيت بربکيم اليذي خلقکيم يف هيذا العيامل وأوجدکيم؟ مبعيىن أنيه خاطيب األرواح 

خماطبًة لفظیًة أو خماطبًة عقلیًة، هذا أمر مل حتدده النصوص، هناك خطاب وصل إیل کل 

��< هيذه الشيهادة وهيذا املیثياق سيیبیق  ���ْ ه�
� ى���

�
ل � �����

�
�� � ����ْ

�
ک �
� �� ر� ����

����ْ
�
�
أ�
روح، إیل کل نفيس، >�

.> ��� �� ل� ا���
��ع��

��� �ه� ْ�� � ��
� ��� ��ك�

� ��� ��إ� �
�� �م� � �� ���

ْ
��� ���ْ � �����

�
�� ��� ���� ْ��

أ�
رصیًدا إیل يوم القیامة >�

الروايات

يَك ِميْن َبىِن آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم     ّبُ َخيَذ َر
َ
ِب َعْبيِد اهلِل؟ع؟: یِف َقيْوِل اهلِل َو ِإْذ أ

َ
َعيْن ُزَراَرة َعيْن أ

ْثَبَت 
َ
َعاَيَنة َو أ ُ

ْ
ْنَسياُهُم امل

َ
َکاَن َذِلَك ُمَعاَيَنة اهلِل َفأ  

َ
ْنُفِسيِهْم َقال

َ
ْشيَهَدُهْم َعیل أ

َ
ْم َو أ هَتُ ّيَ ُذّرِ

ينِئْ 
َ
 اهلِل َو ل

ُ
 َراِزَقيُه َو ُهيَو َقيْول

َ
َحيٌد َخاِلَقيُه َو ال

َ
 َذِليَك َميا َعيَرَف أ

َ
يْو ال

َ
ْقيَراَر یِف ُصُدوِرِهيْم َو ل ِ

ْ
اإل

ّنَ اهلُل. حبار األنوار، ج5، ص223
ُ
َيُقول

َ
َقُهْم ل

َ
ْم َمْن َخل هَتُ

ْ
ل
َ
َسأ

ُت    
ْ
يِذی َقِبل

َّ
َوَفياِء ال

ْ
یَثياِق َو ال ِ

ْ
 امل

َ
َنيا َعيیل

َ
ىّنِ أ

َ
ْعَنياُه أ َ

َ
؟ص؟ ف يیِبِّ  الّنَ

َ
 َعيیل

َّ
الّصيادق؟ع؟: َميْن َصيیل

وا َبیل. معاىن األخبار، ص115
ُ
ُکْم قال ّبِ ْسُت ِبَر

َ
 ل
َ
ِحنَي َقْوِلِه أ

ْنِبَياَء؟مهع؟    
َ ْ
ٍء َسَبْقَت األ ّیِ یَشْ

َ
 ِلَرُسوِل اهلِل؟ص؟ ِبأ

َ
ْيٍش َقال ّنَ َبْعَض ُقَر

َ
ِب َعْبِداهلِل؟ع؟: أ

َ
َعْن أ

َجاَب َحْيُث 
َ
 َمْن أ

َ
َّول

َ
ّبِ َو أ  َمْن آَمَن ِبَر

َ
َّول

َ
 ِإىّنِ ُکْنُت أ

َ
ُهْم َقال ْنَت ُبِعْثَت آِخَرُهْم َو َخاَتَ

َ
َو أ

 
َ

 َنیِبٍّ َقال
َ

َّول
َ
َنا أ

َ
ُکْم َفُکْنُت أ ّبِ ْسُت ِبَر

َ
 ل
َ
ْنُفِسِهْم أ

َ
ْشَهَدُهْم َعیل أ

َ
نَي َو أ ِبّيِ

َخَذ اهلُل ِمیَثاَق الّنَ
َ
أ

. حبار األنوار، ج16، ص353
َّ

َوَجل ْقَراِر ِباهلِل َعّزَ ِ
ْ
ْم ِباإل  َفَسَبْقهُتُ

َ
َبیل

    
ُ

َّول
َ
؟ع؟ َو ُهيَو أ  َميْن آَميَن ِب َعيیِلٌ

َ
َّول

َ
یَثياِق َفيَکاَن أ ِ

ْ
َّ یِف امل

َ
يِی ُعيِرَض َعيیل ّمَ

ُ
الّرسيول؟ص؟: ِإّنَ أ

َباِطل. حبار 
ْ
ّقِ َو ال

َ ُق َبنْيَ احلْ َفاُروُق ُيَفّرِ
ْ
ْکَبُر َو ال

َ ْ
يُق األ ّدِ َقىِن ِحنَي ُبِعْثُت َو ُهَو الّصِ َمْن َصّدَ

األنوار، ج38، ص208
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شواهد وقصص

َي أمیر املؤمني، يوم أخذ اهَّلل تعایل املیثاق   ُسِّ
عين أيب جعفير؟ع؟ قيال: إّن اهلل تبيارك و تعيایل حیيث خليق اخلليق خليق مياء عذبيا، و مياء 

ماحلا اجاجا فامتزج املاآن، فأخذ طینا من أدمی األرض فعرکه عرکا شدیدا.
فقال ألصحاب الیمني و هم کالذّر یدّبون: إیل اجلّنة بسالم، و قال ألصحاب الشمال: 
��
� ��� ��ك�

� ��� ��إ� �
�� �م� �� ���

ْ
��� ���ْ � �����

�
�� ��� ���� ْ��

أ�
��� ���ْ ه�

� لى��� ������
�
�� ����ْ

�
ک �
� �� ر� ����

����ْ
�
��
أ�
إیل النيار و ال ابيايل، مّث قيال:�>�

�> ��� �� ل� ا��� ��ع� �ه�� ْ�� � 

مّث أخذ املیثاق عیل النبّيني، فقال: أ لسيت برّبکم، و إّن هذا حممد رسيويل، و إّن هذا 
عيل أمیر املؤمنني؟ قالوا: بیل، فثبتت هلم النبّوة.

و أخيذ املیثياق عيیل اويل العيزم أّنين رّبکيم، و حمميد رسيويل، و عييّل أمیير املؤمنيني، و 
أوصیياؤه مين بعيده والة أميري، و خيّزان علميي؟مهع؟ و أّن املهيدّي أنتصر بيه لدین، و اظهر به 
دولييت، و أنتقيم بيه مين أعيدايئ، و اعبيد بيه طوعيا و کرهيا. قالوا: أقررنا یا رّب و شيهدنا، و مل 

مية هلؤالء اخلمسة يف املهدّي. جيحد آدم، و مل یقّر فثبتت العز
� ل� ْ��

���� ْ�� �م� �� ��
آ
ى��

�
ل ���إ�
� ���ْ ه�

� ��ْ ���
�
� : >و�

ّ
و مل یکين آلدم عيزم عيیل اإلقيرار بيه و هيو قوليه عيّز و جيل

ا هو فترك، مّث أمر نارا فاّججت، فقال ألصحاب الشمال:  ًم�< قال: إنّ ر�ْ � � ��
�
���ْ ���

�����ْ
�
� �و� � �� �� ��� ���

ادخلوها، فهابوها
و قيال ألصحياب الیميني: ادخلوهيا، فدخلوهيا، فکانيت علهييم بيردا و سيالما، فقيال 
أصحياب الشيمال: یيا رّب أقلنيا. فقيال: قيد أقلتکيم، اذهبيوا فادخلوهيا، فهابوهيا، فّم ثبتت 

ج1، ص57  ، الطاعة و الوالیة و املعصیة. مدینة معاجز األمئة اإلثن عشر

حُب عل؟ع؟ لیس فیه رخصة  
عين سيلمان الفياريّس؟ق؟ قيال: کّنيا عنيد رسيول اهلل؟ص؟ إذ جياء أعيرايّب من بين عامر فوقف و 
م فقال: یا رسيول اهلل جاء منك رسيول یدعونا إیل اإلسيالم فأسيلمنا، مّث إیل الصالة و 

ّ
سيل

الصیيام و اجلهياد فرأینياه حسينا مّث هنیتنيا عين الزنا و السيرقة و الغیبية و املنکر فانهتینا، فقال 
لنا رسولك:
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علینا أن حنّب صهرك عيّل بن أيب طالب؟ع؟، مفا السّر يف ذلك و ما نراه عبادة؟
قال رسول اهلل؟ص؟: خلمس خصال:

أوهلـا: أيّن کنيت ييوم بيدر جالسيا بعيد أن عزونيا إذ هبيط جبرئیيل؟ع؟ و قيال: إّن اهلل یقيرؤك 
، و  کبر السيالم و یقيول: باهیيت الیيوم بعييّل مالئکييت و هيو جييول بيني الصفيوف و یقيول: اهلل أ
من أبغضه.

ّ
 من احّبه، و ال اهلم بغضه إال

ّ
املالئکة تکّبر معه، و عّزيت و جاليل ال اهلم حّبه إال

الثانیة: أين کنت يوم أحد جالسا و قد فرغنا من جهاز عّمي محزة إذ أتاين جبرئیل؟ع؟ 
یيض، و فرضيت الصيوم و  و قيال: یيا حمّميد إّن اهلل یقيول فرضيت الصيالة و وضعهتيا عين املر
 املدقع، و فرضت الزکاة 

ّ
، و فرضت احلّج و وضعته عن املقل یض و املسافر وضعته عن املر

و وضعهتا عّمن ال ميلك النصاب، و جعلت حّب عيّل بن أيب طالب لیس فیه رخصة.
 جعل له سيّيدا، فالقرآن سيّيد الکتب 

ّ
الثالثـة: أّنيه ميا أنيزل اهلل کتابيا و ال خليق خلقيا إال

 أمر سّيد، 
ّ

املنزلة، و جبرئیل سّيد املالئکة، و أنا سّيد األنبیاء و عيّل سّيد األوصیاء و لکل
هّبم. بون من طاعة ر و حّي و حّب عيّل سّيد ما تقّرب به املتقّر

يت غرسها اهلل _ تعایل بيده.
ّ
الرابعة: أّن اهلل تعایل ألیق يف روعي أّن حّبه شجرة طوب ال

اخلامسـة: إّن جبرئیيل؟ع؟ قيال: إذا کان ييوم القیامية نصيب ليك منبير عين مييني العيرش و 
کراما له مفن  هم عن یسار العرش و بني یدیه، و نصب لعيّل؟ع؟ کريّس إیل جانبك إ

ّ
النبّيون کل

هذه خصائصه جيب علیکم أن حتّبوه، فقال االعرايب: مسعا و طاعة. حبار األنوار، ج108، ص387

موا بإمرة امیراملومني؟ع؟  
ّ
الصحابة سل

 جالليه بعيث 
ّ

عين أيب جعفير حمميد بين عييّل؟امهع؟، عين أبييه، عين جيّده، قيال: إّن اهلل جيل
جبرئیل؟ع؟ إیل حممد؟ص؟ أن یشهد لعيّل بن أيب طالب؟ع؟ بالوالیة يف حیاته، و یسّمیه بإمرة 
ا دعوتکم لتکونوا شهداء هلل يف  املؤمنني قبل وفاته، فدعا نّي اهلل؟ص؟ سبعة رهط فقال: إنّ

األرض أمقمت أم ترکمت.
م عیل عيّل؟ع؟  بإمرة املؤمنني، فقال: أ عن أمر اهلل و رسوله؟ 

ّ
مّث قال: یا أبا بکر قم فسل

م علیه بإمرة املؤمنني.
ّ
قال: نعم، فقام فسل

م عيیل عييّل؟ع؟ بإميرة املؤمنيني، فقيال: أ عين أمير اهلل و رسيوله 
ّ
مّث قيال: یيا عمير قيم فسيل

م علیه.
ّ
نسّمیه أمیر املؤمنني؟ قال: نعم، فقام فسل
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ّ
م عیل عيّل؟ع؟ بإمرة املؤمنني، فقام فسل

ّ
مّث قال للمقداد بن األسود الکندي: قم فسل
علیه، و مل یقل مثل ما قال الرجالن من قبله.

م علیه.
ّ
م عیل عيل؟ع؟ بإمرة املؤمنني، فقام فسل

ّ
مّث قال أليب ذّر الغفاري: قم فسل

م علیه.
ّ
م عیل أمیر املؤمنني، فقام فسل

ّ
مّث قال حلذیفة الیماين: قم فسل

م علیه.
ّ
م عیل عيّل؟ع؟ بإمرة املؤمنني، فقام فسل

ّ
: قم فسل مّث قال لعّمار بن یاسر

م علیه.
ّ
م عیل عيّل؟ع؟ بإمرة املؤمنني، فقام فسل

ّ
مّث قال لعبد اهلل بن مسعود: قم فسل

یدة أصغر  م _ و کان بر
ّ
م عیل عيّل؟ع؟ بإمرة املؤمنني، فقام فسيل

ّ
یدة: قم فسيل مّث قال لبر

القوم سّنا _ .
ا دعوتکم هلذا األمر لتکونوا شيهداء هلل أمقمت أم ترکمت. مدینة معاجز  فقال رسيول اهلل؟ص؟: إنّ

ج1، ص60  ، األمئة اإلثن عشر
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ُهۥ َواقُِعۢ  نَـّ
َ
ُهۥ ُظلَّةٞ َوَظنُّوٓاْ أ نَـّ

َ
ُهۥ َواقُِعۢ ۞ِإَوۡذ َنَتۡقَنـا ٱۡلََبـَل فَوَۡقُهۡم َكأ نَـّ

َ
ُهۥ ُظلَّةٞ َوَظنُّوٓاْ أ نَـّ

َ
۞ِإَوۡذ َنَتۡقَنـا ٱۡلََبـَل فَوَۡقُهۡم َكأ

ةٖ َوٱۡذُكـُرواْ َما فِيهِ لََعلَُّكۡم  ةٖ َوٱۡذُكـُرواْ َما فِيهِ لََعلَُّكۡم بِِهـۡم ُخُذواْ َمـآ َءاَتۡيَنُٰكم بُِقوَّ بِِهـۡم ُخُذواْ َمـآ َءاَتۡيَنُٰكم بُِقوَّ
َخـَذ َربُّـَك ِمـۢن بَـِيٓ َءاَدَم ِمـن ُظُهورِهِۡم 

َ
َخـَذ َربُّـَك ِمـۢن بَـِيٓ َءاَدَم ِمـن ُظُهورِهِۡم  ِإَوۡذ أ
َ
َتتَُّقـوَن َتتَُّقـوَن ١٧١١٧١ ِإَوۡذ أ

لَۡسـُت بَِرّبُِكۡمۖ قَالُواْ بََىٰ 
َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ٰٓ أ ۡشـَهَدُهۡم َعَ

َ
لَۡسـُت بَِرّبُِكۡمۖ قَالُواْ بََىٰ ُذّرِيََّتُهۡم َوأ

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ٰٓ أ ۡشـَهَدُهۡم َعَ

َ
ُذّرِيََّتُهۡم َوأ

ن َتُقولُواْ يَوَۡم ٱۡلقَِيَٰمةِ إِنَّا ُكنَّا َعۡن َهَٰذا َغٰفِلَِن ١٧٢١٧٢  
َ
ن َتُقولُواْ يَوَۡم ٱۡلقَِيَٰمةِ إِنَّا ُكنَّا َعۡن َهَٰذا َغٰفِلَِن َشـِهۡدنَاۚٓ أ
َ
َشـِهۡدنَاۚٓ أ

ۡشََك َءابَآُؤنَا ِمن َقۡبُل َوُكنَّا ُذّرِيَّٗة ّمِۢن َبۡعِدهِۡمۖ 
َ
َمآ أ ۡو َتُقولُوٓاْ إِنَّ

َ
ۡشََك َءابَآُؤنَا ِمن َقۡبُل َوُكنَّا ُذّرِيَّٗة ّمِۢن َبۡعِدهِۡمۖ أ

َ
َمآ أ ۡو َتُقولُوٓاْ إِنَّ

َ
أ

ُل ٱٓأۡلَيِٰت  ُل ٱٓأۡلَيِٰت  َوَكَذٰلَِك ُنَفّصِ َفُتۡهلُِكَنـا بَِما َفَعَل ٱلُۡمۡبِطلُـوَن ١٧٣١٧٣ َوَكَذٰلَِك ُنَفّصِ
َ
َفُتۡهلُِكَنـا بَِما َفَعَل ٱلُۡمۡبِطلُـوَن أ
َ
أ

ِٓي َءاَتۡيَنُٰه َءاَيٰتَِنا   ٱلَّ
َ
ِٓي َءاَتۡيَنُٰه َءاَيٰتَِنا  َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ  ٱلَّ
َ
َولََعلَُّهـۡم يَرِۡجُعوَن َولََعلَُّهـۡم يَرِۡجُعوَن ١٧٤١٧٤ َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

ـۡيَطُٰن فََكَن ِمَن ٱۡلَغاوِيَن ١٧٥١٧٥  َولَۡو َولَۡو  ۡتَبَعُه ٱلشَّ
َ
ـۡيَطُٰن فََكَن ِمَن ٱۡلَغاوِيَن فَٱنَسـلََخ ِمۡنَها فَأ ۡتَبَعُه ٱلشَّ
َ
فَٱنَسـلََخ ِمۡنَها فَأ

َبَع َهَوىُٰهۚ  ۡرِض َوٱتَّ
َ
ۡخـدَلَ إَِل ٱۡل

َ
ۥٓ أ َبَع َهَوىُٰهۚ ِشـۡئَنا لََرَفۡعَنُٰه بَِها َوَلِٰكنَّـُه ۡرِض َوٱتَّ

َ
ۡخـدَلَ إَِل ٱۡل

َ
ۥٓ أ ِشـۡئَنا لََرَفۡعَنُٰه بَِها َوَلِٰكنَّـُه

ۡكُه  ۡو َتۡتُ
َ
ۡكُه َفَمَثلُـُهۥ َكَمَثـِل ٱۡلَكِۡب إِن َتِۡمـۡل َعلَۡيهِ يَۡلَهـۡث أ ۡو َتۡتُ
َ
َفَمَثلُـُهۥ َكَمَثـِل ٱۡلَكِۡب إِن َتِۡمـۡل َعلَۡيهِ يَۡلَهـۡث أ

بُواْ بِـَٔـاَيٰتَِناۚ فَٱۡقُصِص  ِيـَن َكذَّ ٰلَِك َمَثـُل ٱۡلَقوِۡم ٱلَّ بُواْ بِـَٔـاَيٰتَِناۚ فَٱۡقُصِص يَۡلَهـۚث ذَّ ِيـَن َكذَّ ٰلَِك َمَثـُل ٱۡلَقوِۡم ٱلَّ يَۡلَهـۚث ذَّ
ِيَن  ِيَن  َسـآَء َمَثًل ٱۡلَقـوُۡم ٱلَّ ـُروَن ١٧٦١٧٦ َسـآَء َمَثًل ٱۡلَقـوُۡم ٱلَّ ـُروَن ٱۡلَقَصـَص لََعلَُّهـۡم َيَتَفكَّ ٱۡلَقَصـَص لََعلَُّهـۡم َيَتَفكَّ
  ُ ُٱللَّ نُفَسـُهۡم َكنُواْ َيۡظلُِمـوَن ١٧٧١٧٧ َمن َيۡهِد  َمن َيۡهِد ٱللَّ

َ
بُواْ بِـَٔـاَيٰتَِنا َوأ نُفَسـُهۡم َكنُواْ َيۡظلُِمـوَن َكذَّ
َ
بُواْ بِـَٔـاَيٰتَِنا َوأ َكذَّ

وَن ١٧٨١٧٨   ْوَلٰٓئَِك ُهـُم ٱۡلَخِٰسُ
ُ
وَن َفُهـَو ٱلُۡمۡهَتِديۖ َوَمـن يُۡضلِۡل فَأ ْوَلٰٓئَِك ُهـُم ٱۡلَخِٰسُ
ُ
َفُهـَو ٱلُۡمۡهَتِديۖ َوَمـن يُۡضلِۡل فَأ

بلعم بن باعورا )تلّون الصحابة( بلعم بن باعورا )تلّون الصحابة( 176176

یفتني هو رجل ُيقال له »بلعم  ورد يف الکثیر من الروایات أّنَ املضروب مثالً يف اآلیتني الشر
بين باعيورا« وهيو رجيل قیيل أنيه من بن إسيرائیل، کما جاء يف تفسيیر عييل بن إبراهمي عن 
أيب احلسن الرضا؟ع؟: أنه أعطي بلعم بن باعوراء االسم األعظم وکان یدعو به فیستجاب 
 إیل فرعيون فلميا مير فرعيون يف طليب ميویس؟ع؟ وأصحابيه قيال فرعيون لبلعم ادع 

َ
ليه، مفيال

اهلل عیل مویس وأصحابه لیحبسه علینا، فرکب محاره لیمر يف طلب مویس؟ع؟ فامتنع علیه 
ید أن  یيل ليك عيیل ميا تضربين أ تر هبيا فأنطقهيا اهلل عيز وجيل فقاليت: و محياره، فأقبيل یضر

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



331

ب
��� �

حا��
�
���
� �
� ل�
� ���
�� �
 �
���� �

����
لع
��

هبا حی قتل احلمار وانسلخ  أجيء معك لتدعو عیل ني اهلل وقوم املؤمنني! فلم يزل یضر
��ْ
�
� �*�و� ��� �� �و�

� ع�
ْ
��� ��� �م� ����

ك� ���� ���� �� ْ��
�� ����� �� ع� ���

ْ��
أ�
� � ���� ه� ْ�� �م�

و��
�
ل ��

ْ��� � االسيم األعظم من لسيانه وهو قوله: >��
� ْ �� ه�

ْ
ل ���� �� ْ��

�
ل ْل�ع� ْ�م�

���� ْ�� ��إ� ���
ْ
ك�ل

ْ
��� ل�

� �� م� �ك� ��
�
ل � �� م� ���� ��� �� �ه� �� ���

����� �و� ����ْ
اأ�
ْ
ى��ل

�
ل ��إ�
��
�
ل ْ��

أ�
�� ��

���� ک�
�
� ��و� ه� ����

��� � ْع�� ��� ر�
�
��� � �� �أْ ���

.> ْ�� ه�
ْ
ل ���� ��

ْ
ك ر� ْ�� ْو����

أ�
�

يه مل ینتفيع بعلميه يف الثبات   إال أّنَ
ً
 مين کان عامليا

َّ
 ليکل

ً
يا ُضيرب مثيال

َّ
فبلعيم بين باعيورا إن

 إیل آیية 
ً
عيیل اهليدی والرشياد يف معتقيده وسيلوکه، لذليك ورد عين اإلميام الباقير؟ع؟: مشيیرا

 
َّ

 ليکل
ً
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مؤثيٍر هيواه عيیل هيدی اهلل مين أهيل القبلة )یعن کل مين يرجح هواه عیل هدی اهلل(. و مبا 
( و )أمیية بين  أن أشيخاصا امثيال »بلعيم« کانيوا موجوديين يف عصير النيي؟ص؟ کيي )أيب عامير
الصليت( اليذي قيال فیيه النيي؟ص؟ أن مثيل بلعيم بين باعيوراء يف بن إسيرائیل کأمیة بن أيب 
الصليت يف هيذه األمية. اذن فيإّن اآلیيات تنطبيق عیل هذه املوارد يف کل عصر وزمان، و إن 

. کان مورد القصة هو »بلعم بن باعوراء« الغیر

و قال آخرون  
هبيم، اجتمع اجلبارون إیل بلعيم بن باعوراء  مليا بليغ قيوم فرعيون برجيوع ميویس علهيم لیحار
وهيو مين وليد ليوط؟ع؟ فقاليوا ليه إن ميویس؟ع؟ جياء لیقتلين وخيرجنيا مين دیارنيا، فيادع اهلل 
علهييم _ وکان بلعيم یعيرف اسيم اهلل األعظيم _ فقيال هليم کیيف أدعو عیل نيي اهلل واملؤمنني 

ومعهم املالئکة فراجعوه يف ذلك وهو ميتنع علهيم.
فأتوا امرأته وأهدوا هلا هدیة وطلبوا إلهيا أن حتسن لزوجها أن یدعو عیل بن إسرائیل، 
فقالت له: يف ذلك، فامتنع فلم تزل به حی قال أستخیر ريب فاستخار اهلل تعایل فهناه يف 
بيك فعاد االسيتخارة فليم يرد جواب، فقاليت لو أراد  املنيام فأخبرهيا بذليك، فقاليت: راجيع ر

ربك لهناك ومل تزل ختدعه حی أجاهبم.
یدعو علهيم مفا  فرکب محارا له متوجها إیل جبل یشرف عیل بن إسرائیل لیقف علیه و
می علیه إال قلیال حی ربض )برك( احلمار فضربه حی قام فرکبه، فسيار قلیال، فربض 

ففعل ذلك ثالث مرات.
فلميا اشيتد ضربيه يف الثالثية فأنطقهيا اهلل وحييك یيا بلعيم أيين تذهب أ ما تيری املالئکة 
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تيردين؟! ولکين مل یتعيظ، فسيار حيی أشيرف عيیل بين إسيرائیل فيکان کلميا أراد أن یدعيو 
إذا أراد أن یدعو لقومه انقلب دعاؤه علهيم. علهيم ینصرف لسانه إیل الدعاء هلم و

کیيد اليذي هييدد املجتمعات اإلنسيانیة هو خطير املثقفني  ومين هيذا یتبيني أن اخلطير األ
یية  يين ألجيل أهواهئيم ومیوهليم الدنیو والعلمياء الذيين یسيخرون معارفهيم للفراعنية واجلبار
یة يف سبیل الطاغوت الذي یعمل ما  یضعون کل طاقاهتم الفکر )واإلخالد إیل األرض( و

إضالل عامة الناس. يف وسعه الستغالل مثل هذه الشخصیات إلغفال و
وجيب عیل املؤمنني معرفة مثل هؤالء األشخاص واحلذر مهنم واجتناهبم، فإّن من أهّم 
، فیفقد 

ً
مور احلیانّية يف حیاة اإلنسان، ومن مقّومات شخصّية الواقعّية هو أن ال یصیر متلّونا

ُ
اال

بات 
ّ
یيخ وذکر تلّوهنم يف مّر الزمان وحيوادث األّيام، وتقل قیمية اإلنسيانّية، کالذيين ذکرهيم التار
خراهم، مّمن کانوا يف قدمی األّيام وحدیثه.

ُ
الدهر، فساءت عاقبهتم، وفسدت ُدنیاهم وا

الروايات

یَقَتنا      ومِشاالً َفالَزم طر
ً
يف حدیيث اإلميام الرضيا؟ع؟: »َيابيَن أيب حَمميوٍد إذا أَخَذ الّناُس مَيینا

ِزمناُه وَمن فاَرَقنا فاَرقناه« وسائل الشیعة، ج18، ص92
َ
ِزَمنا ل

َ
ُه َمن ل َفِإّنَ

   21/2 :  َيزَدْد ِمَن اهلِل إالّ ُبعدا. تنبیه اخلواطر
َ
 َيزَدْد ُهدًی، مل

َ
 اهلِل؟ص؟: َمِن ازداَد ِعلما و مل

ُ
رسول

عنيه؟ص؟: َمين أَحيّبَ الّدنیيا َذَهيَب َخيوُف اآلِخَرِة ِمن َقلِبِه، و ميا آیَت اهلُل َعبدا ِعلما َفازداَد    

یِه َغَضبا. النوادر للراوندي: 229/157
َ
ِللّدنیا ُحّبا إاّل ازداَد ِمَن اهلِل َتعایل ُبعدا، َو ازداَد َتعایل َعل

 الِعلِم. کنز العّمال: 10647   
ُ

 اجِلهاِد و أهل
ُ

ِة أهل ُبّوَ  اهلِل؟ص؟: أقَرُب الّناِس ِمن َدَرَجِة الّنُ
ُ

رسول

َميراِء    
ُ
ِخيذوَن هيذا الِعليَم جِتياَرًة َيبیعوهَنيا ِمين ا يوِء َيّتَ مياِء الّسُ

َ
ييت ِمين ُعل  اِلّمَ

ٌ
یيل عنيه؟ص؟: َو

م!. کنز العّمال: 29084 َبَح اهلُل جِتاَرهَتُ م ِرحبا أِلنُفِسِهم، ال أر َزماهِنِ

فیَنِة َتغَرُق، و ُتغِرُق. حبار األنوار: 39/58/2    کانِکساِر الّسَ ُة العامِلِ 
َّ
؟ع؟: َزل اإلماُم عيّلٌ

يوِء _ : و ُهيم أَضيّرُ َعيیل ُضَعفياِء شيیَعِتنا ِمين     مياِء الّسُ
َ
؟ع؟ _ يف ِصَفيِة ُعل اإلمياُم العسيکرّيُ

 ،
َ

ُم األرواَح و األموال بوهَنُ
ُ
يم َيسيل ُ ؟امهع؟ و أصحاِبيِه، فإهّنَ ٍ

یيَد َعيیل احُلَسينِي بيِن َعييِلّ َجیيِش َيز

يم.  وهَنُ
ّ
يهَبَة َعيیل ُضَعفياِء شيیَعِتنا فُيِضل

ُ
 و الّش

َ
يّك

َ
يوِء ··· ُيدِخليوَن الّش مياُء الّسُ

َ
و هيؤالِء ُعل

االحتجاج: 337/512/2
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شواهد وقصص

شبث بن ربعي  
بعيي اليذي کان مين أصحياب أمیير املؤمنيني؟ع؟ يف  ومين أمثليه التليّون والتزليزل شيبث بين ر
صّفيني، مّث احنيرف عنيه وصيار ميع الهنروانّييني، وبایيع الضيّب مّث تياب، مّث رجيع إیل ظلميه 

وحضَر قتل اإلمام احلسني؟ع؟.
وهذا الشخص متلّون ال ثبات فیه، بل فاسٌق ال مبدأ له.

وقد اعترف بتلوّنه حّی علماء العاّمة عند ترمجة حاله، قال عنه حمّمد بن حبر الشیباين: 
 فتنة(. سفینة البحار، ج4، ص368.

ّ
 ناعق، ومثیر کل

ّ
_ )شبث بن ربعي تابع کل

؟ع؟، مّث صار من اخلوارج، 
ً
مّث أسلم، مّث کان مّمن أعان عیل قتل عثمان، مّث صحب علّيا

 
ّ

مّث تاب، مّث حضر قتل احلسني؟ع؟، مّث کان مّمن طلب بدم احلسني؟ع؟ مع املختار! مّث ويل
شيرطة الکوفية، مّث حضير قتيل املختيار، وميات يف الکوفية يف حيدود الثمانيني(. سفینة البحار، 

ج4، ص368

بير بن العّوام   الز
ومين عجیيب التليّون والتزليزل وعيدم الثبيات تزليزل الزبير بين العّوام ابن عّمية النّي؟ص؟ وابن 

. عّمة أمیر املؤمنني؟ع؟ الذي هو عبرة ملن اعتبر ودرٌس ملن تدّبر
 علیه، 

ً
 له وباغیا

ً
بيا حیيث إّنيه بعيد سيابقة إميانيه، وخدمتيه، ووالئه لعيّل؟ع؟، أصبح حمار

 لفتنة اجلمل والعمل األرذل. کلمة املؤلف
ً
ومؤّججا
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174

ّنِ وَٱۡلِنِسۖ لَُهۡم قُلُوٞب لَّ َيۡفَقُهوَن  نَا ِلََهنََّم َكثِٗيا ّمَِن ٱۡلِ
ۡ
ّنِ وَٱۡلِنِسۖ لَُهۡم قُلُوٞب لَّ َيۡفَقُهوَن َولََقۡد ذَرَأ نَا ِلََهنََّم َكثِٗيا ّمَِن ٱۡلِ
ۡ
َولََقۡد ذَرَأ

وَن بَِها َولَُهۡم ءَاذَاٞن لَّ يَۡسـَمُعوَن بَِهاۚٓ  ۡعُنٞ لَّ ُيۡبِصُ
َ
وَن بَِها َولَُهۡم ءَاذَاٞن لَّ يَۡسـَمُعوَن بَِهاۚٓ بَِهـا َولَُهۡم أ ۡعُنٞ لَّ ُيۡبِصُ
َ
بَِهـا َولَُهۡم أ

  ِ َِولِلَّ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَغٰفِلُوَن ١٧٩١٧٩  َولِلَّ
ُ
ۚ أ َضلُّ

َ
نَۡعِٰم بَۡل ُهۡم أ

َ
ْوَلٰٓئَِك َكٱۡل

ُ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَغٰفِلُوَن أ

ُ
ۚ أ َضلُّ

َ
نَۡعِٰم بَۡل ُهۡم أ

َ
ْوَلٰٓئَِك َكٱۡل

ُ
أ

ئِهِۦۚ  ۡسَمٰٓ
َ
ِيَن يُۡلِحُدوَن ِفٓ أ ۡسَمآءُ ٱۡلُۡسَيٰ فَٱۡدُعوهُ بَِهاۖ َوذَُرواْ ٱلَّ

َ
ئِهِۦۚ ٱۡل ۡسَمٰٓ

َ
ِيَن يُۡلِحُدوَن ِفٓ أ ۡسَمآءُ ٱۡلُۡسَيٰ فَٱۡدُعوهُ بَِهاۖ َوذَُرواْ ٱلَّ

َ
ٱۡل

ـةٞ َيۡهُدوَن  مَّ
ُ
ۡن َخلَۡقَنآ أ ـةٞ َيۡهُدوَن َوِممَّ مَّ
ُ
ۡن َخلَۡقَنآ أ َسـُيۡجَزۡوَن َما َكنُواْ َيۡعَملُـوَن َسـُيۡجَزۡوَن َما َكنُواْ َيۡعَملُـوَن ١٨٠١٨٠  َوِممَّ

بُواْ بِـَٔاَيٰتَِنا َسنَۡسَتۡدرُِجُهم  ِيَن َكذَّ بُواْ بِـَٔاَيٰتَِنا َسنَۡسَتۡدرُِجُهم  وَٱلَّ ِيَن َكذَّ بِٱۡلَّقِ َوبِهِۦ َيۡعِدلُوَن بِٱۡلَّقِ َوبِهِۦ َيۡعِدلُوَن ١٨١١٨١ وَٱلَّ
َولَۡم 

َ
َولَۡم  أ
َ
ۡمِى لَُهۡمۚ إِنَّ َكۡيِدي َمتٌِن ١٨٣١٨٣ أ

ُ
ۡمِى لَُهۡمۚ إِنَّ َكۡيِدي َمتٌِن  َوأ
ُ
ّمِۡن َحۡيُث َل َيۡعلَُموَن ّمِۡن َحۡيُث َل َيۡعلَُموَن ١٨٢١٨٢ َوأ

َولَۡم 
َ
َولَۡم  أ
َ
بٌِن ١٨٤١٨٤ أ ْۗ َما بَِصاِحبِِهم ّمِن ِجنٍَّةۚ إِۡن ُهَو إِلَّ نَِذيرٞ مُّ ُروا بٌِن َيَتَفكَّ ْۗ َما بَِصاِحبِِهم ّمِن ِجنٍَّةۚ إِۡن ُهَو إِلَّ نَِذيرٞ مُّ ُروا َيَتَفكَّ

ءٖ  ءٖ  ِمن َشۡ ُ ِمن َشۡ ُٱللَّ ۡرِض َوَما َخلََق ٱللَّ
َ
َمَٰوِٰت وَٱۡل ۡرِض َوَما َخلََق يَنُظُرواْ ِف َملَُكوِت ٱلسَّ
َ
َمَٰوِٰت وَٱۡل يَنُظُرواْ ِف َملَُكوِت ٱلسَّ

ّيِ َحِديثِۢ َبۡعَدهُۥ 
َ
َجلُُهۡمۖ فَبِأ

َ
ن يَُكوَن قَِد ٱۡقَتََب أ

َ
ۡن َعَيٰٓ أ

َ
ّيِ َحِديثِۢ َبۡعَدهُۥ َوأ

َ
َجلُُهۡمۖ فَبِأ

َ
ن يَُكوَن قَِد ٱۡقَتََب أ

َ
ۡن َعَيٰٓ أ

َ
َوأ

ۥۚ َوَيَذرُُهۡم ِف ُطۡغَيٰنِِهۡم  ۥۚ َوَيَذرُُهۡم ِف ُطۡغَيٰنِِهۡم  فََل َهادَِي َلُ ُ فََل َهادَِي َلُ ُٱللَّ يُۡؤِمُنوَن يُۡؤِمُنوَن ١٨٥١٨٥ َمن يُۡضلِِل  َمن يُۡضلِِل ٱللَّ
َما  يَّاَن ُمرَۡسـىَٰهاۖ قُۡل إِنَّ

َ
ـاَعةِ أ َما  يَۡسـَٔـلُونََك َعِن ٱلسَّ يَّاَن ُمرَۡسـىَٰهاۖ قُۡل إِنَّ
َ
ـاَعةِ أ َيۡعَمُهوَن َيۡعَمُهوَن ١٨٦١٨٦ يَۡسـَٔـلُونََك َعِن ٱلسَّ

َمَٰوِٰت  ۖ َل ُيَّلِيَها لِوَۡقتَِهآ إِلَّ ُهَوۚ َثُقلَۡت ِف ٱلسَّ َمَٰوِٰت ِعۡلُمَها ِعنَد َرّبِ ۖ َل ُيَّلِيَها لِوَۡقتَِهآ إِلَّ ُهَوۚ َثُقلَۡت ِف ٱلسَّ ِعۡلُمَها ِعنَد َرّبِ
نََّك َحِفٌّ َعۡنَهاۖ قُۡل 

َ
ۗ يَۡسـَٔلُونََك َكأ تِيُكۡم إِلَّ َبۡغَتٗة

ۡ
ۡرِضۚ َل تَأ

َ
نََّك َحِفٌّ َعۡنَهاۖ قُۡل وَٱۡل

َ
ۗ يَۡسـَٔلُونََك َكأ تِيُكۡم إِلَّ َبۡغَتٗة

ۡ
ۡرِضۚ َل تَأ

َ
وَٱۡل

ۡكَثَ ٱلَّاِس َل َيۡعلَُموَن ١٨٧١٨٧  
َ
ۡكَثَ ٱلَّاِس َل َيۡعلَُموَن  َوَلِٰكنَّ أ
َ
ِ َوَلِٰكنَّ أ ِٱللَّ إِنََّما ِعۡلُمَها ِعنـَد إِنََّما ِعۡلُمَها ِعنـَد ٱللَّ

أساءاهَّلل احلسین أساءاهَّلل احلسین 180180

نزليت اآلیية يف رجيل مين املسيلمني کان یقيول يف صالتيه: یا رمحن یيا رحمي. فقال رجل من 
با واحدا مفا بال هذا یدعو ربني  مشرکي مکة: ألیس يزعم حممد و أصحابه أهنم یعبدون ر

اثنني؟ فنزلت«. القرطي
ساء احلسین؟ ما هي األ

ها حتمل مفاهمي 
ّ
مية، و حنن نعرف أّن أمساء اهلل کل أّن األمساء احلسىن تعن األمساء الکر

حسيىن، و لذلك فجمیع أمسائه أمساء حسيىن، سيواء کانت صفات لذاته املقّدسية الثبوتیة 

اترکيوا.   :
ْ
ُروا

َ
ذ خلقنيا.  َرأَنا: 

َ
ذ

احليق.  عين  ميیليون  ُيلِحُدوَن: 

َسَنسَتدِرُجُهم: نقرهبيم إیل اهلالك 

ّيِ 
َ
مِل: أمهلهم. ِبأ

ُ
درجية درجة. أ

وضيوح  ميع  القيرآن  بعيد  َحِديِث: 

متحیريين  َيعَمُهوَن:  داللتيه. 

ميی  ا:  ُمرَسٰیَ اَن  ّيَ
َ
أ متردديين. 

ال  َیا:  ِ
ّ
ل جُيَ  

َ
ال کوهنيا؟.  و  وقوعهيا 

یظهرها، و ال يبني وقهتا.
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کالعلم و القادر، أم کانت صفات سلبیة کالقّدوس مثال، أو صفات حتکي فعال من أفعاله 
کاخلالق أو الغفور أو الرمحان أو الرحمي إلخ.

ساء احلسین:   عدد األ
� ��� ْ�م�

اأ�
ْ
��ل ه�

ل�ل�� >و� ْ�����<: )طيه: 8(، و قوليه  ��
ْ
��� ��� ْ�م�

اأ�
ْ
��ل ��

�
� � �� ا�ه�

��
ل �إ� �
��
�
� �إ� ا�

�
ل � ه�

>�لل�� ظاهير قوليه: 
� ���� �و� م� ������ �ى�

���� �م� ��
�
�� و� �

��� ��� ��������ْ ��
ْ
��� ��� ْ�م�

اأ�
ْ
��ل ��

�
�<: )األعراف: 180(، و قوله: >� ه� ����

��� � �ْ� � ��������ْ ��
ْ
��

: 24(، و أمثاهلا من اآلیات أن کل اسم يف الوجود هو أحسن األمساء يف  <: )احلشر ����ْ
اأ�
ْ
�ل و�

معناها فهو له تعایل، فال تتحدد أمساؤه احلسيىن مبحدد ألّن کماالته غیر متناهیة، و ميکن 
أن یذکر لکل صفة من صفاته أو کمال من کماالته اسم...

و الذي ورد مهنا يف الکتاب اإلهلي مائة و بضعة و عشرون امسا هي.
لکن اهلدف هو أن يؤمن اإلنسان هبذه األمساء و الصفات، مّث یسعی _ ما استطاع إیل 
ذليك سيبیال _ ألّن یعکيس يف وجيوده إشيراقا مين مفاهيمي تليك األمسياء، أي للعيامل، القيادر، 
الرمحيان، الرحيمي، الغفيور، القيوي، الغين، اليرازق، و أمثاهليا. فيإن کان کذليك کان مين أهيل 

اجلّنة، و کان دعاؤه مستجابا و نال کل خیر قطعا.

الروايات

ْحَصاَها    
َ
ُه َو َمْن أ

َ
ا اْسُتِجیَب ل  َمْن َدَعا اهلَل هِبَ

ً
 ِتْسَعة َو ِتْسُعوَن امْسا

َّ
َوَجل الّرسول؟ص؟: هلِلَِّ َعّزَ

ْسىن َفاْدُعوُه هِبا. وسایل الشیعْه، ج7، ص140 ُ مْساُء احلْ
َ ْ
 َو هلِِل األ

َّ
َوَجل  اهلُل َعّزَ

َ
ة َو َقال ّنَ َ

ْ
 اجل

َ
َدَخل

ْوُصوف. التوحید، ص192    ؟ع؟ ِصَفٌة مِلَ
َ

ُت الّرَِضا؟ع؟ َعِن ااِلْسِم َما ُهَو؟ َفَقال
ْ
ل
َ
 َسأ

َ
ِد ْبِن ِسَناٍن َقال ّمَ حُمَ

يِذی َتْعِجيُز    
َّ
 ُيوَصيُف ال

َ
ىّن

َ
يا َوَصيَف ِبيِه َنْفَسيُه َو أ  ِبَ

َّ
 ُيوَصيُف ِإال

َ
اِليَق ال َ

ْ
الکاظيم؟ع؟: ِإّنَ اخل

َحاَطية ِبيِه  ِ
ْ
ْبَصياُر َعيِن اإل

َ ْ
ُه َو األ يّدَ ُ

َ
ْن حت

َ
َطيَراُت أ َ يُه َو اخلْ

َ
ْن َتَنال

َ
ْوَهياُم أ

َ ْ
ْن ُتْدِرَکيُه َو األ

َ
يَواّسُ أ َ

ْ
احل

اِعُتوَن. الکایف، ج1، ص138 ا َيْنَعُتُه الّنَ  َعّمَ
َ

َواِصُفوَن َو َتَعایل
ْ
ا َوَصَفُه ال  َعّمَ

َّ
َجل

عن الصادق عن آبائه عن عيل؟ع؟ قال: قال رسول اهلل؟ص؟: إن هلل تبارك و تعایل تسعة    

و تسيعني امسيا _ مائية إال واحيدا مين أحصاهيا دخيل اجلنية و هيي اهلل، اإلليه، الواحيد، 

، العييل، األعیل، البايق،  ، القاهر ، القدير ، السيمیع، البصیير األحيد، الصميد، األول، اآلخير
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کيرم، الظاهير الباطن، احلي، احلکمي، العليمي، احللمي، احلفیظ، احلق،  البدیيع، البياري، األ

احلسيیب، احلمیيد، احلييف اليرب، الرمحين، الرحيمي، اليذاري، اليرازق، الرقیيب، اليرءوف، 

، السيید، سيبوح، الشيهید،  ، اجلبيار، املتکبير ييز اليرايئ، السيالم، املؤمين، املهیمين، العز

، الفرد، الفتاح،  ، العدل، العفو، الغفور، الغن، الغیاث، الفاطر الصادق، الصانع، الظاهر

یيب، القیيوم _ القابيض، الباسيط، قايض  الفاليق، القيدمی، املليك، القيدوس، القيوي، القر

احلاجيات، املجیيد، امليویل، املنيان، املحیيط، املبيني، املغیيث، املصيور، الکيرمی، الکبیير 

، الواسيع، اليودود، اهليادي، الويف،  ، النيور، الوهياب، الناصير ، الوتير اليکايف، کاشيف الضير

ين،  ، اخلالق، خیر الناصر ، الباعث، التواب، اجللیل، اجلواد، اخلبیر الوکیل، الوارث، البر

الدیان، الشکور، العظمي، اللطیف، الشايف، ج2، ص114

    
َ

ْنَصياِرّیِ َقيال
ْ
ْبيِن َعْبيِد اهلِل األ ْعيُت َجاِبِر : مَسِ

َ
َباِقيِر؟ع؟ َقيال

ْ
يِد ْبيِن َعيیِلٍّ ال ّمَ َعيْن أِب َجْعَفيٍر حُمَ

يا  َ
َ
يُت ف

ْ
 َذاَك َنْفيِی ُقل

َ
ِب َطاِليٍب؟ع؟ َفَقيال

َ
 یِف َعيیِلِّ ْبيِن أ

ُ
يا َتُقيول َ

َ
 اهلِل؟ص؟ ف

َ
يُت َييا َرُسيول

ْ
َفُقل

ُهَميا اْبَنِی َيُسيوُؤىِن َما  ّمُ
ُ
يا ُروِحيی َو َفاِطَمية؟اهس؟ أ  مُهَ

َ
؟ع؟ َقيال َسينْيِ ُ َسيِن؟ع؟ َو احلْ َ  یِف احلْ

ُ
َتُقيول

، ُهْم َيا َجاِبُر 
َ
ْن َسامل ٌم مِلَ

ْ
ْم ِسل هَبُ ْن َحاَر ىّنِ َحْرٌب مِلَ

َ
ْشِهُد اهلَل أ

ُ
َها أ ىِن َما َسّرَ َساَءَها َو َيُسّرُ

 اهلِل َعّزَ 
َ

اِء ِإیل مْسَ
َ ْ
َحّبُ األ

َ
ا أ َ ْم َفِإهّنَ اهِئِ

مْسَ
َ
َك َفاْدُعُه ِبأ

َ
ْن َتْدُعَو اهلَل َفَيْسيَتِجیَب ل

َ
َرْدَت أ

َ
ِإَذا أ

َو َجل. اإِلختصاص، ص223

ْعِرَفِتَنا.      ِبَ
َّ
 ِإال

ً
ِعَبياِد َعَمال

ْ
 اهلُل ِمَن ال

ُ
 َيْقَبيل

َ
يِی ال

َّ
ْسيىَن ال ُ ياُء احلْ مْسَ

َ ْ
يُن َو اهلِل األ ْ

َ
الّصيادق؟ع؟: حن
ج1، ص143 الکایف، 

 اهلُل    
َ

ِی ِإَذا ُسيِئل
َّ
ْسيىَن ال ُ اُء احلْ مْسَ

َ ْ
ُن األ ْ ْکُنيوُن حنَ َ

ْ
ْخيُزوُن امل َ يُن ااِلْسيُم املْ ْ

َ
أمیراملؤمنيني؟ع؟: حن

َجاب. حبار األنوار، ج27، ص38
َ
ا أ  هِبَ

َّ
َوَجل َعّزَ

 َو هلِلَِّ    
َّ

َوَجل ُه َعّزَ
ُ
 َو ُهَو َقْول

َّ
َوَجل  اهلِل َعّزَ

َ
ْت ِبُکْم َشِدیَدٌة َفاْسَتِعیُنوا ِبَنا َعیل

َ
الّرضا؟ع؟: ِإَذا َنَزل

ْسىن َفاْدُعوُه هِبا. حبار األنوار، ج91، ص5 ُ مْساُء احلْ
َ ْ
األ
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شواهد وقصص

عطرفة اجليّن و توسل امیر املومني؟ع؟ بأسائه احلسین  
ذکر ابن شهر اشوب يف کتاب املناقب: عن کتاب »هواتف اجلّن«، عن حيیي بن عبد 
اهلل بين احليارث عين أبييه قيال: حّدثين سيلمان الفاريس يف خبر قال: کّنا مع رسيول اهلل؟ص؟ 
يف يوم مطیر و حنن ملتفتون حنوه فهتف هاتف فقال: السيالم علیك یا رسيول اهلل، فرّد؟ع؟ 

و قال: من أنت؟
قال: عطرفة او عرطفة بن مشراخ أحد بن النجاح، قال:

یلتان  اظهر لنا رمحك اهلل يف صورتك. قال سلمان: فظهر لنا شیخ أذن أشعر )اذنیه طو
و شيعره کثیيف(، قيد لبيس وجهيه شيعر غلیيظ متکاثيف قيد واراه. فقيال الشيیخ یيا نيّي اهلل 

ابعث معي من یدعو قومي إیل اإلسالم، و أنا أرّده إلیك ساملا.
فقيال النيّي؟ص؟: أّيکيم یقيوم معيه فیبليغ اجليّن عيّن، و له عيّل اجلّنة، فليم یقم أحد معه، 

فقال ثانیة و ثالثة، فقال عيّل؟ع؟: أنا یا رسول اهلل.
فالتفيت النيّي؟ص؟ إیل الشيیخ، فقيال: وافين إیل احليّرة يف هيذه اللیلة، أبعث معك رجال 

یفصل حمكي، و ینطق بلساين، و يبلغ اجلّن عّن.
قيال: فغياب الشيیخ مّث أیت يف اللیيل و هيو عيیل بعیير کالشياة، و معيه بعیير آخير کارتفياع 
الفيرس، فحميل النيّي؟ص؟ علّييا؟ع؟ علیيه، و محلين خلفيه، و عّصيب عیين، و قيال: ال تفتيح 
، مّث دفع  عینیك حی تسمع علّيا؟ع؟ يؤّذن، و ال يروعك ما تسمع، فإّنك آمن، فسار البعیر
سيائرا یيدّف کدفیيف النعيام، و عييّل؟ع؟ یتليو القيرآن، فسيرنا لیلتنيا حيی إذا طليع الفجير أّذن 

. عيّل؟ع؟، و أناخ البعیر
 بنا، 

ّ
و قال: انزل یا سلمان، فحللت عین، و نزلت، فإذا أرض توراء، فأقام الصالة، و صیل

م عيّل؟ع؟ التفّت فإذا خلق عظمي، و أقام عيّل؟ع؟ یسيّبح رّبه 
ّ
و مل أزل أمسع احلّس حّی إذا سيل

؟ع؟ علهيم. حی طلعت الشمس، مّث قام خطیبا، فخطهبم، فاعترضته مردة مهنم، فأقبل عيّلٌ
فقال: أ باحلق تکذبون، و عن القرآن تصدفون، و بآیات اهلل جتحدون؟

مّث رفيع طرفيه إیل السيماء، فقيال: اللهيّم بالکلمية العظميی، و األمسياء احلسيىن، و العزامئ 
سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301الکبری، و احلّي القّيوم، حميي املویت، و ممیت األحیاء، و رّب األرض و السيماء، یا حرسية 
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الطاهيرة، اهبطيوا  الشيرهالیني، و ذوي األرواح  الشيیاطني، و خيّدام اهلل  اجليّن، و رصيدة 
باجلمرة اليت ال تطفأ، و الشهاب الثاقب، و الشواظ املحرق، و النحاس القاتل بکهیعص، 
إذا  یيات، و النجيم  و الطواسيني، و احلواميمي، و یيس، و ن و القليم و ميا یسيطرون، و الذار
ّق منشور و البیت املعمور، و األقسام العظام، و مواقع  هوی، و الطور و کتاب مسطور يف ر

ين اجلاحدين آثار رّب العاملني. عني املتکّبر
ّ
النجوم، ملا أسرعمت اإلغدار إیل املردة املتول

قيال سيلمان: فأحسسيت بياألرض مين حتييت ترتعيد و مسعيت يف اهلوی دّویا شيدیدا، مّث 
 من رآها من اجلّن، و خّرت عیل وجوههما مغشيّيا علهيا، 

ّ
نزلت نار من السيماء صعق کل

و سقطت أنا عیل وجهي، فلّما أفقت إذا دخان یفور من األرض.
فصاح هبم عيّل؟ع؟: ارفعوا رءوسکم فقد أهلك اهلل الظاملني، مّث عاد إیل خطبته، فقال: 
یيا معشير اجليّن و الشيیاطني و الغیيالن و بين مشيراخ و آل جنياح و سيّکان اآلجيام و الرميال و 
القفيار و مجیيع شيیاطني البليدان، اعلميوا أّن األرض قيد ملئيت عيدال کميا کانت ممليّوة جورا، 

 الضالل، فأىّن تصرفون؟
ّ
هذا هو احلّق، مفا ذا بعد احلّق إال

فقاليوا: آمّنيا بياهلل و رسيوله و برسيول رسيوله، فلّما دخلنا املدینة، قيال النّي؟ص؟ لعيّل؟ع؟: 
ما ذا صنعت؟

، فقال النيّي _؟ص؟: ال يزالون کذلك هائبني  قيال: قيد أجابيوا و أذعنيوا و قيّص علیيه اخلبر
ج1، ص144  ، إیل يوم القیامة. مدینة معاجز األمئة اإلثن عشر

دعاء احلاجة  
يف حتفة الزائر عن الصادق؟ع؟: تکتب يف بياض بعد البسملة:

َدْيَك 
َ
ْعَظِمَها ل

َ
ْيَك َو أ

َ
اِء ِإل مْسَ

َ ْ
َحّبِ األ

َ
ْيَك ِبأ

َ
ُه ِإل َتَوّجَ

َ
ُهّمَ ِإيّنِ أ

َّ
ِحمِي* الل مْحِن الّرَ ِبْسِم اهلِل الّرَ

َسيِن َو  َ ٍ َو َفاِطَميَة َو احلْ
يٍد َو َعييِلّ َحّمَ ْييَك ِبُ

َ
يُه َعل

َ
ْوَجْبيَت َحّق

َ
يْن أ ْييَك ِبَ

َ
 ِإل

ُ
يل َتَوّسَ

َ
ُب َو أ َتَقيّرَ

َ
َو أ

ِ ْبِن 
ٍد َو ُمویَس ْبِن َجْعَفٍر َو َعيِلّ ّمَ ٍ َو َجْعَفِر ْبِن حُمَ

ِد ْبِن َعيِلّ ّمَ َسنْيِ َو حُمَ ُ ِ ْبِن احلْ
َسنْيِ َو َعيِلّ ُ احلْ

َواُت اهلِل 
َ
ْنَتَظيِر َصل ُ

ْ
ِة امل ّجَ ُ ٍ َو احلْ

َسيِن ْبيِن َعييِلّ َ يٍد َو احلْ ّمَ ِ ْبيِن حُمَ
ٍ َو َعييِلّ

يِد ْبيِن َعييِلّ ّمَ ُميویَس َو حُمَ
َکَذا َکَذا َو  ْکِفِن  ِعنَي ا مْجَ

َ
ْم أ هْيِ

َ
َعل

مث تطوي الرقعة و جتعلها يف بندقة طني مث اطرحها يف ماء جار أو يف بئر فإنه سبحانه 
یفرج عنك. کلیات مفاتیح اجلنان، ص587
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ۚ َولَۡو ُكنُت ۚ َولَۡو ُكنُت  ُ ُٱللَّ ا إِلَّ َما َشآَء ٱللَّ ۡملُِك ِلَۡفِي َنۡفٗعا َوَل َضًّ
َ
ٓ أ ا إِلَّ َما َشآَء قُل لَّ ۡملُِك ِلَۡفِي َنۡفٗعا َوَل َضًّ
َ
ٓ أ قُل لَّ

نَا۠ 
َ
وُٓءۚ إِۡن أ ِيَ ٱلسُّ ۡعلَُم ٱۡلَغۡيَب َلۡسَتۡكَثُۡت ِمَن ٱۡلَۡيِ َوَما َمسَّ

َ
نَا۠ أ

َ
وُٓءۚ إِۡن أ ِيَ ٱلسُّ ۡعلَُم ٱۡلَغۡيَب َلۡسَتۡكَثُۡت ِمَن ٱۡلَۡيِ َوَما َمسَّ

َ
أ

ِي َخلََقُكم  ِي َخلََقُكم  ۞ُهـَو ٱلَّ إِلَّ نَِذيـٞر َوبَِشـيٞ ّلَِقۡوٖم يُۡؤِمُنوَن إِلَّ نَِذيـٞر َوبَِشـيٞ ّلَِقۡوٖم يُۡؤِمُنوَن ١٨٨١٨٨ ۞ُهـَو ٱلَّ
ا  ا ّمِن نَّۡفٖس َوِٰحَدةٖ وََجَعَل ِمۡنَها َزوَۡجَها لَِيۡسـُكَن إَِلَۡهاۖ فَلَمَّ ّمِن نَّۡفٖس َوِٰحَدةٖ وََجَعَل ِمۡنَها َزوَۡجَها لَِيۡسـُكَن إَِلَۡهاۖ فَلَمَّ
َعَوا  ۡثَقلَت دَّ

َ
آ أ َعَوا فَلَمَّ ۡثَقلَت دَّ
َ
آ أ ىَٰها َحَلَۡت َحًۡل َخفِيٗفا َفَمرَّۡت بِهۦِۖ فَلَمَّ ىَٰها َحَلَۡت َحًۡل َخفِيٗفا َفَمرَّۡت بِهۦِۖ َتَغشَّ َتَغشَّ

ِٰكرِيَن ١٨٩١٨٩   َُكوَننَّ ِمَن ٱلشَّ ِٰكرِيَن  َربَُّهَما لَئِۡن َءاتَۡيَتَنا َصٰلِٗحا لَّ َُكوَننَّ ِمَن ٱلشَّ َ َربَُّهَما لَئِۡن َءاتَۡيَتَنا َصٰلِٗحا لَّ َٱللَّ ٱللَّ
َكَٓء فِيَمـآ َءاتَىُٰهَمـاۚ  ـآ َءاتَىُٰهَمـا َصٰلِٗحـا َجَعـَل َلُۥ ُشَ َكَٓء فِيَمـآ َءاتَىُٰهَمـاۚ فَلَمَّ ـآ َءاتَىُٰهَمـا َصٰلِٗحـا َجَعـَل َلُۥ ُشَ فَلَمَّ
ـا  يُۡرُِكوَن َما َل َيۡلُُق َشۡيـٔٗ

َ
ـا  أ يُۡرُِكوَن َما َل َيۡلُُق َشۡيـٔٗ
َ
ا يُۡرُِكوَن ١٩٠١٩٠ أ ا يُۡرُِكوَن  َعمَّ ُ َعمَّ ُٱللَّ َفَتَعٰـَى َفَتَعٰـَى ٱللَّ

نُفَسـُهۡم 
َ
ا َوَلٓ أ نُفَسـُهۡم  َوَل يَۡسـَتِطيُعوَن لَُهۡم نَۡصٗ
َ
ا َوَلٓ أ وَُهـۡم ُيۡلَُقوَن وَُهـۡم ُيۡلَُقوَن ١٩١١٩١ َوَل يَۡسـَتِطيُعوَن لَُهۡم نَۡصٗ

وَن ١٩٢١٩٢ ِإَون تَۡدُعوُهـۡم إَِل ٱلُۡهَدٰى َل يَتَّبُِعوُكۡمۚ َسـَوآٌء  ِإَون تَۡدُعوُهـۡم إَِل ٱلُۡهَدٰى َل يَتَّبُِعوُكۡمۚ َسـَوآٌء  وَن يَنـُصُ يَنـُصُ
ِيَن تَۡدُعوَن  ِيَن تَۡدُعوَن  إِنَّ ٱلَّ نُتۡم َصِٰمُتوَن ١٩٣١٩٣ إِنَّ ٱلَّ

َ
ۡم أ

َ
َدَعۡوُتُموُهۡم أ

َ
نُتۡم َصِٰمُتوَن َعلَۡيُكۡم أ

َ
ۡم أ

َ
َدَعۡوُتُموُهۡم أ

َ
َعلَۡيُكۡم أ

ۡمَثالُُكۡمۖ فَٱۡدُعوُهۡم فَۡلَيۡسَتِجيُبواْ لَُكۡم 
َ
ۡمَثالُُكۡمۖ فَٱۡدُعوُهۡم فَۡلَيۡسَتِجيُبواْ لَُكۡم  ِعَباٌد أ
َ
ِ ِعَباٌد أ ِٱللَّ ِمن ُدوِن ِمن ُدوِن ٱللَّ

يٖۡد 
َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
رُۡجٞل َيۡمُشـوَن بَِهاۖٓ أ

َ
لَُهۡم أ

َ
يٖۡد  أ

َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
رُۡجٞل َيۡمُشـوَن بَِهاۖٓ أ

َ
لَُهۡم أ

َ
إِن ُكنُتـۡم َصِٰدقَِن إِن ُكنُتـۡم َصِٰدقَِن ١٩٤١٩٤ أ

ۡم لَُهۡم َءاَذاٞن يَۡسَمُعوَن 
َ
وَن بَِهاۖٓ أ ۡعُنٞ ُيۡبِصُ

َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
ۡم لَُهۡم َءاَذاٞن يَۡسَمُعوَن َيۡبِطُشوَن بَِهاۖٓ أ

َ
وَن بَِهاۖٓ أ ۡعُنٞ ُيۡبِصُ

َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
َيۡبِطُشوَن بَِهاۖٓ أ

َكَٓءُكۡم ُثـمَّ كِيُدوِن فَـَل تُنِظُروِن ١٩٥١٩٥   َكَٓءُكۡم ُثـمَّ كِيُدوِن فَـَل تُنِظُروِن بَِهـاۗ قُِل ٱۡدُعـواْ ُشَ بَِهـاۗ قُِل ٱۡدُعـواْ ُشَ

بية الطفل ف االسام 189189 بية الطفل ف االسام تر تر

> �� ����
ْ�� ر�� م� ����

ً
� �� �� ���

ْم�ً��ح�� ��� ْ��
�
ل م� �ه����

� � �� ع�� ����� � م�
�
ل قوله: >���

التغيی کنایية عين اجلمياع و انيت تری مسو القيرآن يف تعبیره، و أدبه يف عرض احلقائق 
يق  يير العالقية بيني الزوجيني، فهيو یسيوقها عين طر حبیيث أسيلوبه یلطيف و یيدق عنيد تصو
کنایية بدیعية تتناسيب ميع جيو السيکن و امليودة بيني الزوجيني و تتسيق ميع جو السيتر الذي 
یعة اإلسيالمیة عند املباشيرة بني الرجل و املرأة، و ال جند کلمة تؤدی هذه  تدعو إلیه الشير

اها«.
َ
املعاين أفضل من کلمة »َتَغّش

و  الضير  أصابين  ٓوُء:  ٱلّسُ يِنَ  َمّسَ

نفيس  هيي  ِحَدٖة:  َوٰ فٖس 
َ
ّن الفقير. 

کنایية عين  ا:  ٰیَ
َ

َتَغّش آدم.  أبيکيم 

ِمُتوَن: سياکتون فإهنم  اجلمياع. َصٰ

یأخيذون  َيبِطُشوَن:  معانيدون. 

أنيمت  امکيروا  ِکیُدوِن:  یعمليون.  و 

 
َ

َفا مين.  للخيالص  آهلتکيم  و 

ُتنِظُروِن: ال تهليوين، و هيذا حتيّد 

هلم و بيان أن اهلل حافظ يل.
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أي فلميا تغيی اليزوج اليذي هيو الذکر الزوجة اليت هي األنی و تدثرها لقضاء شيهوهتما 
�<. أي: محلت منه حمموال خفیفا و هو اجلنني يف أول محلة ال جتد املرأة  ً �� �� ���

ْم�ً��ح�� ��� ْ��
�
ل م� ��<

له ثقال ألنه یکون نطفة مث مضغة، و ال ثقل له یذکر يف تلك األحوال.
<: فاستمرت به کما کانت من قبل حیث قامت و قعدت و أخذت و ترکت  �� ����

ْ�� ر�� م� ���<

من غیر مشقة و تلك هي املرحلة األویل من مراحل احلمل.
�� �� � ��� ْ��

�
ل ���
ْ ��
أ�
��� � م�

�
ل مث تيأیت املرحلية الثانیية مين مراحيل احلميل فیعبر عهنا القيرآن بقوليه: >���

.> ��� �� ر� اك�
�� ����� ��� �م� ����

����
�
ک ���

�
����ً ��� ��ص� � �� ��� ْ��

���
آ
�� ْ�� �أ�

�
��� م� ه� �� �� ��� ه�

�لل��

أي: و حني صارت األم ذات ثقل و تبني احلمل، و تعلق به قلب الزوجني، توجها إیل 
یا تام  ً��< أي لنئ أعطیتنا نسال سو ��� ��ص� � �� ��� ْ��

���
آ
�� ْ�� �أ�

�
هبما یدعوانه بضراعة و طمع بقوهلما: >� ر

.> ��� �� ر� اك�
�� ����� ��� �م� ����

����
�
ک ���

�
اخللقة، یصلح للعمال اإلنسانیة النافعة >�

�< أي: فحني أعطامها _ سبحانه  م� �ه� � ��
آ
��� م� �� ���� ���

ك� ر� � ��� ��
�
���
�
� ع� � ً���ح� ��� ��ص� م� �ه� � ��

آ
��� � م�

�
ل مث یقول: >���

کانيا یتمنیانيه، جعيال هلل _ تعيایل _ شيرکاء يف هيذا العطياء، و أخيال  _ الوليد الصاليح اليذي 
بالشکر يف مقابلة هذه النعمة أسوأ إخالل، حیث نسبوا هذا العطاء إیل األصنام و األوثان، 

. و إیل غیر ذلك مما یتنایف مع إفراد اهلل _ تعایل _ بالعبادة و الشکر

بية   الطفل بي الوراثة والتر
حرص اإلسيالم عیٰل العنایة بالطفل، واحلفاظ عیٰل صحته البدنیة والنفسيیة قبل ان ُيولد 
بإعيداد االطيار اليذي یتحيرك فیيه، ألّن األب واألم کلهيميا یشيترکان يف صنيع اخللیية األویل 
یتسياوی دورمها فیه، وهلذا جند أن األطفال یکتسيبون بعض صفاهتم من آباهئم  للطفل و

وبعضها من أمهاهتم.
لتفات الیا، منا: يفة عدة اسباب جيب اال لصاح الولد و فساده ذکر لنا القرآن و السنة الشر

١. انتقاء الزوجة
راعيٰی اإلسيالم يف تعلیماتيه الختیيار الزوجية اجلانبني، الورايث الذي احندرت منه املرأة، 
واجلانيب االجتماعيي اليذي عاشيته وانعکاسيه عيیٰل سيلوکها وسيیرهتا، قيال رسيول اهلل؟ص؟: 
اختاروا لنطفکم فان اخلال أحد الضجیعني.. وقال؟ص؟: ختّيروا لنطفکم فان الِعرَق دّساس.
إیٰل الطفيل، ولعيدم  النتقيال هيذِه الصفية  تيزّوج احلمقياء  وحيّذر اإلميام عييل؟ع؟ مين 
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ت
��
���

�لا
� �ى� �

ل�
� ��
���
� � ��
ر��
� �

یيج احلمقياء فياّن صحبهتيا بالء  کيم وتزو ّية فقيال: إیا بيية سيو بيية الطفيل تر قدرهتيا عيیٰل تر
وولدها ضیاع.

 الختیار الزوجة، وکان رسيول اهلل؟ص؟ 
ً
کيّدت الروایيات عيیٰل ان یکيون التدّين مقیاسيا وأ

یشيجع عیٰل ذلك، فقد أتاه رجل یسيتأمره يف الزواج فقال؟ص؟: علیك بذات الدين تربت 
یداك.

وقّدم اإلمام الصادق؟ع؟ اختیار التدّين عیٰل املال واجلمال فقال: اذا تزّوج الرجل املرأة 
جلماهلا أو ماهلا وّکل إیٰل ذلك واذا تزوجها لدیهنا رزقه اهلل اجلمال واملال.

2. انتقاء الزوج
ّکد اإلسيالم يف  ، ولذا أ

ً
 وروحیا

ً
إعدادهم نفسيیا کبر يف تنشيئة االطفال و للب الدور اال

ين االسالمیة اليت يراعٰی فهيا الوراثة واملحیط الذي   للمواز
ً
أول املراحل عیٰل اختیاره طبقا

ترعيرع فیيه وميا یتصيف بيه من صفات نبیلة وصاحلة، النه القدوة الذي یقتدي به االطفال 
 
ً
وتنعکس صفاته وأخالقه علهيم لذالك جعل اإلسيالم التدّين و االخالق السيلمي مقیاسيا
يف اختیار الزوج، قال رسول اهلل؟ص؟: اذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزّوجوه، کما حّذر 
ميته من شارب خر فقد قطع  یج شارب اخلمر فقال: من زّوج کر اإلمام الصادق؟ع؟ من تزو

رمحها.
کفاء  وقيد کانيت سيیرة رسيول اهلل؟ص؟ وسيیرة أهيل البیت؟مهع؟ قامئة عیٰل أسياس اختیيار اال
البناهئم وبناهتم، فرسيول اهلل؟ص؟ مل يزّوج فاطمة لکبار الصحابة، وکان جوابه هلم انه ینتظر 

هبا نزول القضاء مث زّوجها بأمر من اهلل تعایٰل إیٰل عيّل بن أيب طالب؟ع؟.
3. العاقة قبل احلمل وتکوين الطفل

 ال کلفة 
ً
 سيهالً یسيیرا

ً
من أجل سيالمة اجلنني اجلسيدیة والنفسيیة وضع اإلسيالم برناجما

فیه وال عسر وال شّدة.
بيرة   والکز

ّ
فقيد أویٰص رسيول اهلل؟ص؟ مبنيع الزوجية يف اسيبوعها األول مين )األلبيان واخليل

والتفاح احلامض(، لتأثیر هذه املواد عیٰل تأخر االجناب واضطرابه وعسر الوالدة، واالصابة 
 عیٰل احلمل وعیٰل الولید.

ً
ببعض االمراض اليت تؤثر سلبیا

کميا حيّذر رسيول اهلل؟ص؟ وأهيل البیيت؟مهع؟ مين املباشيرة يف أوقيات معینية، النعکاسياته 
السيلبیة عيیٰل سيالمة اجلنيني وصحتيه اجلسيدیة والنفسيیة، ومين هيذه االوقيات: ميا بيني 

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



342

طليوع الفجير إیٰل طليوع الشيمس، ومين مغیيب الشيمس إیٰل مغیيب الشيفق، وبعيد الظهير 
، وتنکسيف  مباشيرة، ويف أول الشيهر ووسيطه وآخره، ويف االوقات اليت ینخسيف فهيا القمر
یيح السيوداء واحلميراء والصفيراء، واالوقيات الييت حتدث فهيا  فهييا الشيمس، ويف أوقيات الر
اليزالزل، وشيجع؟ص؟ عيیٰل غیير هيذه االوقات، فبعض االوقات هليا تأثیر عیٰل اجلانب العاطيف 
، واالوقات االخرٰی 

ً
 مترددا

ً
 هّيابا

ً
با  االوقات املخیفة، فینشأ الطفل مضطر

ً
للطفل وخصوصا

قد تؤدي إیٰل إصابة الطفل باجلنون و الطغیان و الفساد.
وهنالك بعض التوصیات املتعلقة ف املباشرة

قيال رسيول اهلل؟ص؟: ال تتکليم عنيد اجلمياع، فانيه ان قيیٰض بينمكا وليد ال يؤمن ان یکون 
أخيرس، وال ینظيرّنَ أحيد يف فيرج امرأتيه، ولیغيض بصيره عنيد اجلمياع، فيان النظير إیٰل الفرج 

ج100، ص281 يورث العمٰی يف الولد. حبار، 
وقال؟ص؟: یکره أن یغی الرجل املرأة وقد احتلم حٰی یغتسل من احتالمه الذي رأٰی، 

 فال یلومّنَ إالّ نفسه. املحاسن، ج2، ص321
ً
فان فعل ذلك فخرج الولد جمنونا

، وان قيیٰض بينمكا ولد  وقيال؟ص؟: ال جتاميع امرأتيك مين قیيام، فيان ذليك من فعيل احلمیر
ج100، ص281 کان بّواالً يف الفراش. حبار، 

وقيال؟ص؟: »ال جتاميع امرأتيك بشيهوة اميرأة غیيرك، فياين أخيٰی إن قيي بينمكيا وليد أن 
خرٰی 

ُ
یفة ان ال یتخیل الرجل امرأة أ یفهم من هذه الروایة الشر « و ، خمبالً

ً
، مؤنثا

ً
یکون خمنثا

ج100، ص281 يف اثناء املباشرة. حبار، 
وقال؟ص؟: إذا محلت امرأتك فال جتامعها إالّ وأنت عیٰل وضوء، فانه ان قي بينمكا ولد 

ج100، ص281 یکون أعمی القلب، خبیل الید. حبار، 

شواهد وقصص

ّمِ  
ُ
ِصفات االبن ِمن األب أو األ

عين عييل بين احلسيني عين عييل؟ع؟ قال: أقبل رجل ِمين األنصار إیل رسيول اهلل؟ص؟، فقال: یا 
رسول اهلل، هذه بنت عمي وأنا فالن بن فالن.. حّیَ َعّدَ عشرة ِمن آبائه، وهي بنت ُفالن... 
! ا وضعت هذا احلبّشَ إهّنَ ، و حّیَ َعّدَ عشرًة ِمن آباهئا، لیس يف َحسي وال َحسهبا َحبّشٌ
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، وهلا تسيعة 
ً
، مّثَ رفع رأسيه و قال: إّنَ لك تسيعة وتسيعني ِعرقا

ً
یال فأطرق رسيول اهلل طو

 ِعرٍق مهنا أْن یذهب 
َّ

 کل
َّ

، فإذا اشتملت اضطربت الُعروق وسأل اهلل َعّزَ وَجل
ً
وتسعني ِعرقا

 ِمن ِعرٍق منك أو ِعرٍق مهنا.
َّ
ُدك، ومل یأتك إال

َ
ه َول الَشَبه إلیه. ُقْم، فإّنَ

. النوادر، ص178، ح297
ً
قال: فقام الرجل، وأخذ بيد امرأته وازداد هبا وبولدها عجبا

می الطفل   تکر
يف  يف 

َ
فخّف  ، الظهير بالنياس  اهلل؟ص؟  رسيول   

َّ
صيیل قيال:  يه  أّنَ الصيادق؟ع؟،  اإلميام  عين 

کعتيني األخیرتني. الّرَ

ا انصرف قال له الناس: هل حدث يف الصالة يشء؟! فلّمَ

کعتني األخیرتني. فت يف الّرَ
َ
قال: وما ذاك؟ قالوا: خّف

فقال هلم: أما مسعمت ُصراخ الصي؟!

يف يف صالتيه  خُيّفِ  للطفيل تيارة، و
ً
مييا هکيذا جنيد النيي العظيمي، ُيطیيل يف سيجدته تکر

ة  کیيد يف احتيرام شيخصّيَ یيد التأ خيری، وهيو يف کلتيا احلالتيني، ُير
ُ
 تيارة أ

ً
 للطفيل أیضيا

ً
مييا تکر

هيم. الکایف، ج6، ص48 يق ذلك لیصلحوا اوالدهم و ذرار الصي، وتعلمي املسلمني طر

 ألوالد آخر الزمان ِمن آباهئم  
ٌ

ويل
 ألوالد آخر الزمان ِمن آباهئم!

ٌ
یل ه نظر إیل بعض األطفال فقال: و ُروي عن الني؟ص؟ أّنَ

فقیل: یا رسول اهلل، ِمن آباهئم امُلشرکني؟

ميوا أوالدهيم 
َّ
إذا عل  ِمين الفرائيض، و

ً
موهنيم شيیئا ِ

ّ
فقيال: ال، ِمين آباهئيم املؤمنيني ال ُيعل

منعوهم ورضوا عهنم بعرٍض یسیر ِمن الدنیا، فأنا مهنم بريٌء وُهْم ِمّنِ ُبرآُء. مستدرك الوسائل، 
ج15، ص164 ح17871

نوار   دعاء املجليس الکبیر ف حق ولده صاحب بار اال
ینقل اآلخوند مال حممدتيق املجليس وهو املشيهور باملجليس األّول، من علماء الشيیعة يف 

القرن احلادي عشر وهو والد العالمة املجليس.

أّنه قال: إنه يف بعض اللیايل بعد الفراغ من الهتجد عرضت يل حالة عرفت مهنا أين 
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ال أسأل من اهلل تعایل شیئا حینئذ إال استجاب يل وکنت أتفکر فیما أسأله عنه تعایل من 
إذا بصيوت بيکاء حمميد باقير يف املهد، فقليت: إهلي حبق حممد  یية و یية والدنیو األميور األخرو
وآل حممد؟ص؟ اجعل هذا الطفل مرّوج دینك وناشر أحکام سید رسلك؟ص؟ ووفقه بتوفیقاتك 
اليت ال هنایة هلا. وعن صاحب قصص العلماء أّن املویل حممد تيق أمر زوجته أن ال ترضعه 

 وهي عیل طهارة. حباراألنوار، ج102، ص11
ّ
إال

حمميد باقير بين حمميد تييق املجلييس املعيروف بالعالمية املجلييس أو املجلييس الثياين، 
)1037 ييي 1110 هيي( مين حميديث الشيیعة وفقهاهئيم املعروفني، صاحيب املصنفات الکثیرة مهنا 
کبير دائيرة معيارف حدیثیية شيیعیة، کميا کان ليه منزلية  موسيوعة »حبيار األنيوار« والييت تعيّد أ

ونفوذ يف البالط الصفوي.
مالحظتان:

1. دعاء الوالدين السیما األب مستجاٌب يف حق اطفاله واوالده.
یة عیل املادیة. 2. عند عروض حاالت الدعاء و التضرع البد أن نقدم حوائج املعنو
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ٰلِِحَن ١٩٦١٩٦   َل ٱۡلِكَتَٰبۖ وَُهَو َيَتَولَّ ٱلصَّ ِي نَزَّ ٰلِِحَن  ٱلَّ َل ٱۡلِكَتَٰبۖ وَُهَو َيَتَولَّ ٱلصَّ ِي نَزَّ ُ ٱلَّ ُٱللَّ إِنَّ َوَيِّۧـِل إِنَّ َوَيِّۧـِل ٱللَّ
ُكـۡم َوَلٓ  ِيـَن تَۡدُعـوَن ِمن ُدونِـهِۦ َل يَۡسـَتِطيُعوَن نَۡصَ ُكـۡم َوَلٓ َوٱلَّ ِيـَن تَۡدُعـوَن ِمن ُدونِـهِۦ َل يَۡسـَتِطيُعوَن نَۡصَ َوٱلَّ
 ْۖ ْۖ  ِإَون تَۡدُعوُهۡم إَِل ٱلُۡهَدٰى َل يَۡسـَمُعوا وَن ١٩٧١٩٧ ِإَون تَۡدُعوُهۡم إَِل ٱلُۡهَدٰى َل يَۡسـَمُعوا نُفَسـُهۡم يَنُصُ

َ
وَن أ نُفَسـُهۡم يَنُصُ
َ
أ

وَن ١٩٨١٩٨  ُخـِذ ٱۡلَعۡفَو ُخـِذ ٱۡلَعۡفَو  وَن َوتََرىُٰهـۡم يَنُظـُروَن إَِلَۡك وَُهـۡم َل ُيۡبِصُ َوتََرىُٰهـۡم يَنُظـُروَن إَِلَۡك وَُهـۡم َل ُيۡبِصُ
ا يَنََغنََّك  ا يَنََغنََّك ِإَومَّ ۡعرِۡض َعِن ٱۡلَجِٰهلِـَن ١٩٩١٩٩  ِإَومَّ

َ
ُمـۡر بِٱۡلُعـۡرِف َوأ

ۡ
ۡعرِۡض َعِن ٱۡلَجِٰهلِـَن َوأ

َ
ُمـۡر بِٱۡلُعـۡرِف َوأ

ۡ
َوأ

ِۚ إِنَُّهۥ َسـِميٌع َعلِيٌم ۚ إِنَُّهۥ َسـِميٌع َعلِيٌم ٢٠٠٢٠٠   ِـٱللَّ ـۡيَطِٰن نَۡزغٞ فَٱۡسـَتعِۡذ بِـٱللَّ ِِمـَن ٱلشَّ ـۡيَطِٰن نَۡزغٞ فَٱۡسـَتعِۡذ ب ِمـَن ٱلشَّ
ُرواْ  ـۡيَطِٰن تََذكَّ ـُهۡم َطٰٓئِٞف ّمَِن ٱلشَّ ِيـَن ٱتََّقـۡواْ إَِذا َمسَّ ُرواْ إِنَّ ٱلَّ ـۡيَطِٰن تََذكَّ ـُهۡم َطٰٓئِٞف ّمَِن ٱلشَّ ِيـَن ٱتََّقـۡواْ إَِذا َمسَّ إِنَّ ٱلَّ
ِ ُثمَّ َل  وَنُهـۡم ِف ٱۡلَغّ ِ ُثمَّ َل  ِإَوۡخَوُٰنُهۡم َيُمدُّ وَنُهـۡم ِف ٱۡلَغّ وَن ٢٠١٢٠١ ِإَوۡخَوُٰنُهۡم َيُمدُّ ۡبـِصُ وَن فَـإَِذا ُهم مُّ ۡبـِصُ فَـإَِذا ُهم مُّ
تِِهم بِـَٔـايَةٖ قَالُواْ لَـۡوَل ٱۡجَتبَۡيَتَهاۚ قُۡل 

ۡ
تِِهم بِـَٔـايَةٖ قَالُواْ لَـۡوَل ٱۡجَتبَۡيَتَهاۚ قُۡل  ِإَوَذا لَۡم تَأ
ۡ
وَن ٢٠٢٢٠٢ ِإَوَذا لَۡم تَأ وَن ُيۡقـِصُ ُيۡقـِصُ

ّبُِكۡم  ۚ َهَٰذا بََصآئِـُر ِمن رَّ ّبِ تَّبِـُع َما يُوَحٰٓ إَِلَّ ِمـن رَّ
َ
ّبُِكۡم إِنََّمـآ أ ۚ َهَٰذا بََصآئِـُر ِمن رَّ ّبِ تَّبِـُع َما يُوَحٰٓ إَِلَّ ِمـن رَّ
َ
إِنََّمـآ أ

ّلَِقـۡوٖم يُۡؤِمُنـوَن ٢٠٣٢٠٣ ِإَوَذا قُـرَِئ ٱۡلُقـۡرَءاُن  ِإَوَذا قُـرَِئ ٱۡلُقـۡرَءاُن  ّلَِقـۡوٖم يُۡؤِمُنـوَن وَُهـٗدى َورَۡحَـةٞ  وَُهـٗدى َورَۡحَـةٞ 
بََّك  بََّك  َوٱۡذُكر رَّ نِصُتواْ لََعلَُّكۡم تُرَۡحُـوَن ٢٠٤٢٠٤ َوٱۡذُكر رَّ

َ
نِصُتواْ لََعلَُّكۡم تُرَۡحُـوَن فَٱۡسـَتِمُعواْ َلُۥ َوأ
َ
فَٱۡسـَتِمُعواْ َلُۥ َوأ

ِف َنۡفِسـَك تََضُّٗع وَِخيَفـٗة َوُدوَن ٱۡلَۡهرِ ِمَن ٱۡلَقۡوِل بِٱۡلُغُدّوِ ِف َنۡفِسـَك تََضُّٗع وَِخيَفـٗة َوُدوَن ٱۡلَۡهرِ ِمَن ٱۡلَقۡوِل بِٱۡلُغُدّوِ 
ِيَن ِعنَد َرّبَِك َل  ِيَن ِعنَد َرّبَِك َل  إِنَّ ٱلَّ َوٱٓأۡلَصاِل َوَل تَُكن ّمَِن ٱۡلَغٰفِلَِن َوٱٓأۡلَصاِل َوَل تَُكن ّمَِن ٱۡلَغٰفِلَِن ٢٠٥٢٠٥ إِنَّ ٱلَّ
وَن َعۡن ِعَباَدتِهِۦ َويَُسّبُِحونَُهۥ َوَلُۥ َۤنوُدُجۡسَي۩ ٢٠٦٢٠٦ وَن َعۡن ِعَباَدتِهِۦ َويَُسّبُِحونَُهۥ َوَلُۥ َۤنوُدُجۡسَي۩ يَۡسَتۡكِبُ يَۡسَتۡكِبُ

أمجع آية أخاقیة أمجع آية أخاقیة 199199

مية، شروط تبلیغ الرسالة: ُتلِخص اآلية الکر
< هو الستر بالعفو فیما يرجع إیل شخصه ال العفو عن حقوق الناس  �� ْ�� ع�

ْ
��� � د� فأوال: >���

النه یسبب الظلم و اغتصاب حقوقهم.
< و العرف هو ما یعرفه عقالء املجتمع من السينن و السيیر اجلمیلة  � ْر�� ع�

ْ
�� ْر����

م�
أْ
� ثانیا: >و�

یية بيهنيم خبيالف ميا ینکيره املجتميع و ینکيره العقيل االجتماعيي مين األعميال النيادرة  اجلار
الشاذة، و من املعلوم أّن الزم األمر مبتابعة العرف أن یکون نفس اآلمر مؤترا مبا یأمر به من 

أميوري.  یتيویل  اليذي  ٱهَّلُل:  َوِلـَي 

عِرض: 
َ
ُخِذ: اعيف عين النياس. أ

إن  َك:  َينَزَغّنَ جمادلهتيم.  اتيرك 

تعرض لك من الشیطان. ٱسَتِعذ: 

ِئف:  ـٰٓ َط ُهم  َمّسَ اهلل.  إیل  فالتجيئ 

 : ٱلَغّيِ ذههنيم.  إیل  یيأيت  خاطير 

مين  مجعهتيا  ا:  ٱجَتَبیهَتَ الضيالل. 

تبصير  بيه  ِئُر: 
ٓ
َبَصا نفسيك.  عنيد 

 :
ْ
نِصُتوا

َ
احليق. و تيدرك الصواب. أ

صباحيا.  ِبٱلُغُدِّو:  معانیيه.  تدبيروا 

َصاِل: مجيع أصیيل مبعيىن العصير 
ٓ
ٱأل

و مساء.
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. املتابعة، و من ذلك أن یکون نفس أمره بنحو معروف غیر منکر
< أمر باملداراة مع الذين ال یدرکون قمي األشیاء و األشخاص  ��� �� ل� ��ه� ��

ْ
��� ���

� � ْ ر���ْ
أ�
� ثالثا: >و�

و الکلميات فیميا يبيدر مهنيم مين أنيواع السيفاهة و اإلیيذاء ألّن اليرد عيیل أمثيال هيؤالء و 
، و ال تنهتيي إیل نتیجية و السيکوت عهنيم احتيرام للنفيس، و  مناقشيهتم ال تيؤدی إیل خیير

یضها. احترام للقول، و قد يؤدی اإلعراض عهنم إیل تذلیل نفوسهم و ترو
یعة يف املأمورات و املهنیات. قال القرطي: هذه اآلیة من ثالث کلمات، تضمنت قواعد الشر
َعْفـَو دخيل فیيه صلية القاطعيني و العفيو عين املذنبني، و الرفيق باملؤمنني، و 

ْ
فقوليه ُخـِذ ال

ُعْرِف صلة األرحام، و تقوی اهلل 
ْ
ُمـْر ِبال

ْ
غیير ذليك مين أخيالق املطیعيني. و دخيل يف قوله َو أ

يف احلالل و احلرام، و غض األبصار، و االستعداد لدار القرار.
اِهِلـَي احليض عيیل التعليق بالعليم، و اإلعيراض عين أهيل 

ْ
ْعـِرْض َعـِن اجل

َ
و يف قوليه َو أ

الظليم، و التنيّزه عين منازعية السيفهاء، و مسياواة اجلهلة األغنیياء، و غیر ذلك من األخالق 
املجیدة و األفعال الرشیدة.

 أهّنيا تشيمل 
ّ
إال کانيت ختاطيب الّنيي؟ص؟ نفسيه  إن  إیل أّن اآلیية و  و ینبغيي االلتفيات 

مجیيع األّمية و املبلغيني و القيادة کميا ینبغيي االلتفيات إیل أّن اآلیات حميل البحث لیس فهيا 
ميا خياليف مقيام العصمية أیضيا، ألّن األنبیياء و املعصوميني ینبغيي أن یسيتعیذوا بياهلل مين 
وساوس الشیطان، کما أّن أّي أحد ال یستغن عن لطف اهلل و رعایته و االستعاذة به من 

وساوس الشیاطني.

الروايات

يَکاِرِم     مِلَ يُع  مْجَ
َ
أ آَييٌة  ُقيْرآِن 

ْ
ال یِف  ْييَس 

َ
ل َو  ِق 

َ
ْخيال

َ ْ
األ يَکاِرِم  ِبَ يُه؟ص؟  َنِبّيَ اهلُل  َميَر 

َ
أ الّصيادق؟ع؟: 

ا. الصایف، ج2، ص261 ِق ِمهْنَ
َ

ْخال
َ ْ
األ

    
ً
ْؤِمُن ُمْؤِمنا ُ

ْ
 َيُکوُن امل

َ
 ال

ُ
َضا؟ع؟ َيُقول ْعُت الّرِ : مَسِ

َ
َضا؟ع؟ َقال  الّرِ

َ
ياِث َميویل َ

ْ
ل ياِرِث ْبيِن الّدِ َ

ْ
احل

ة  ّنَ ا الّسُ ّمَ
َ
ِه، َفأ ة ِمْن َوِلّيِ ِه َو ُسّنَ ة ِمْن َنِبّيِ ِه َو ُسّنَ ّبِ ٌه ِمْن َر ُث ِخَصاٍل ُسّنَ

َ
َحّیَ َيُکوَن ِفیِه َثال

 َمِن 
َّ
 ِإال

ً
َحيدا

َ
َغْييِب َفيال ُيْظِهيُر َعيیل َغْيِبِه أ

ْ
 عيامِلُ ال

َّ
َوَجيل  اهلُل َعّزَ

َ
ِه َقيال يِه َفِکْتَمياُن ِسيّرِ ّبِ ِميْن َر

ُه؟ص؟  َمَر َنِبّيَ
َ
 أ

َّ
َوَجل اِس َفِإّنَ اهلَل َعّزَ َداَراة الّنَ ُ ِه؟ص؟ فَ ة ِمْن َنِبّيِ يّنَ ا الّسُ ّمَ

َ
اْرَتیض ِمْن َرُسيوٍل َو أ
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َسياِء َو 
ْ
َبأ
ْ
ْبُر یِف ال ِه َفالّصَ ة ِمْن َوِلّيِ يّنَ ا الّسُ ّمَ

َ
ُعْرِف َو أ

ْ
ُمْر ِبال

ْ
َعْفَو َو أ

ْ
 ُخِذ ال

َ
اِس َفَقال َداَراة الّنَ ِبُ

اِء. الکایف، ج2، ص241 ّرَ
َ
الّض

   � � ْر�� ع�
ْ
�� ��� ْر�

م�
أْ
� و� � �� ْ�� ع�

ْ
�� � � د� ���<  

َ
َفَقيال ِديَبيُه 

ْ
َتأ ْحَسيَن 

َ
َفأ ؟ص؟ 

ً
يدا ّمَ حُمَ َب  ّدَ

َ
أ اهلَل  ِإّنَ  الّصيادق؟ع؟: 

 >�ٍ �� � �� � � ٍ ��
�
ل ى����

�
ل ع�
�
�� ك�

���� ْييِه >إَو�
َ
 اهلُل َعل

َ
ْنيَزل

َ
َکاَن َذِليَك أ يا  ّمَ

َ
 َفل

َ
< َقيال ��� �� ل� ��ه� ��

ْ
��� ���

� � ْ ر���ْ
أ�
� و�

 .>�� ه� ��� ْ��� � ��� �� ْ�� � ��ْ
�
اك ه� ����� م� �و� و��

��� ���
��
�� �ل� �� ���ر�� ��

�
اك ���

آ
��� م�  >و�

َ
ْيِه ِدیَنُه َفَقال

َ
َض ِإل ا َکاَن َذِلَك َفّوَ ّمَ

َ
َفل

هتذیب األحکام، ج9، ص397

َعْفَو َو    
ْ
ِکَتاِب اهلِل ُخِذ ال ْحُرٍف ِمْن 

َ
َثة أ

َ
ِخَرة یِف َثال

ْ
ْنَيا َو اآل  َو ِإّنَ َمَکاِرَم الّدُ

َ
ال
َ
الّصادق؟ع؟: أ

َمَك 
َ
ْن َظل  َمْن َقَطَعَك َو َتْعُفَو َعّمَ

َ
ْن َتِصل

َ
اِهِلنَي َو َتْفِسیُرُه أ

ْ
ْعِرْض َعِن اجل

َ
ُعْرِف َو أ

ْ
ُمْر ِبال

ْ
أ

َو ُتْعِطَی َمْن َحَرَمَك. حبار األنوار، ج68، ص426

شواهد وقصص

جامع املکارم االخاقیة  
یية و قال ليه: جئتك من عند أخبيل الناس!!!  دخيل حمفين بين أيب حمفين الضيّي عيیل معاو

)یقصد أمیراملومنني؟ع؟ (

 من تنب، 
ً
 من تبر وبيتا

ً
یة: وحيك! کیف تقول إّنه أخبل الناس، لو ملك بيتا فقال معاو

ألنفد تبره قبل تبنه.

 ما کان من الشام.
ّ
ها بيده، إال

ّ
کل نیا   وکانت الّدُ

ً
ف میراثا

ّ
وهو الذي مل خيل

وأّما احللم والصفح فکان أحلم الناس عن ذنب، وأصفحهم عن ميسء.

ومهنا ایضا يوم اجلمل، حیث ظفر مبروان بن احلکم _ وکان أعدی الناس له وأشيّدهم 

 _ فصفح عنه.
ً
بغضا

وکان عبيد اهلل بين الزبيير یشيتمه عيیل رؤوس األشيهاد... فظفير بيه ييوم اجلميل، فأخذه 

یّنك، مل يزده عیل ذلك. ، فصفح عنه وقال: إذهب فال أر
ً
أسیرا

 _ فأعيرض عنيه، ومل 
ً
وظفير بسيعید بين العياص بعيد وقعية اجلميل مبّکية _ وکان ليه عيدّوا

.
ً
یُقل له شیئا

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



348

کرمهيا، وبعث معهيا إیل املدینة  وقيد علميمت ميا کان مين عائشية يف أميره، فلّميا ظفير هبيا أ
دهّن بالسیوف.

ّ
ين امرأة من نساء عبد القیس، عّممهّن بالعمامئ وقل عشر

به أهل البصرة، وضربوا وجهه ووجوه أوالده بالسیوف، وشتموه ولعنوه، فلّما ظفر  وحار
، وال جُيهيز عيیل  ٍ

ّ
: أال ال ُيتَبيع ميول هبيم رفيع السيیف عهنيم، ونيادی منادیيه يف أقطيار العسيکر

، ومن ألیق سالح فهو آمن، ومن حتّيز إیل عسکر اإلمام فهو آمن  یح، وال ُيقتل مستأسر جر
 من أمواهلم.

ً
هيم، وال َغِم شیئا ومل یأخذ أثقاهلم وال سیب ذرار

 الصفيح والعفيو، وتقّبيل سيّنة رسيول 
ّ
فَعيل، ولکّنيه أب إال

َ
 ذليك ل

ّ
وليو شياء أن یفعيل کل

اهلل؟ص؟ يوم فتح مّکة، فإّنه عفا واألحقاد مل تبرد، واإلساءة مل ُتنَس.
وأّميا مساحية األخيالق، وبشير الوجيه، وطالقية املحّييا والتبّسيم، فهو املضيروب به املثل 

ج1، ص24 فیه... شرح هنج البالغة البن أيب احلدید، 

االمام احلسي؟ع؟ و الشامي  
قال عصار بن املصطلق: دخلت املدینة فرأیت احلسني بن عيل؟ع؟ فأعجبن مسته و رواؤه 
و أثار من احلسد ما کان خيفیه صدري ألبيه من البغض، فقلت له: أنت ابن أيب تراب؟
فقال: نعم. فبالغت يف شيتمه و شيمت أبيه، فنظر إيل نظرة عاطف رءوف مث قال: أعوذ 
� ���

� � ْ ر���ْ
أ�
� �و� � ْر�� ع�

ْ
�� ْر����

م�
أْ
� �و� �� ْ�� ع�

ْ
��� � د� بياهلل مين الشيیطان الرجيمي بسيم اهلل الرمحين الرحيمي، >���

>��� ��� �� ل� ��ه� ��
ْ
��

مث قال يل: خفض علیك أستغفر اهلل يل و لك، إنك لو استعنتنا ألعناك و لو استرفدتنا 
لرفدناك و لو استرشدتنا الرشدناك.

قال عصام: فتوسم من الندم عیل ما فرط من.
�> ��� �� م� ��� ���ر�� �� ْ�ح�

أ�
�� �� ه� ْ��و�

�
ک
�
�� ه�

��لل�� ر� ���
ع�ْ � ��� ���ْ ���

ْ
��� ��

�
ک ْ��

�
ل �ع� ����� ر�

ْ �� ا����
�
فقال: >ل

أمن أهل الشام أنت؟ قلت: نعم. فقال: »شنشنة أعرفها من أخزم« حیانا اهلل و إیاك 
انبسط إلینا يف حواجئك و ما یعرض لك جتدين عند أفضل ظنك إن شاء اهلل تعایل.

قال عصام: فضاقت عيل األرض مبا رحبت و وددت لو ساخت يب مث سللت منه لواذا 
و ما عیل األرض أحب إيل منه و من أبيه.
و کأن الشاعر نظم لسان حاهلم بقوله:
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مييييرارا أتييیييت  إذ  ثييقييلييت  بيياألیيياديقييلييت  کيياهيييل  ثقلت  قيييال 
وداديقلت طولت قال ال بل تطولت حييبييل  قيييال  أبييرمييت  و 

نفس املهموم، ص559

حكة و فائدة  
یضه لنفسيه إیل حّد أّنه  قیيل لبعيض العرفياء املرتاضيني: إّن رجيال مين املتصّوفية بلغ يف ترو

ميش عیل املاء!
فقال العارف: وکذلك یفعله الضفدع.

 مهنم یطیر يف اهلواء! فقال: وکذلك یفعله الذباب.
ً
إّن واحدا فقیل له: و

قیيل ليه: ومهنيم مين یسيیر مين بليد إیل بليد يف حلظة بطّي األرض! فقيال: وکذلك یفعل 
الشیطان، یسیر من املشرق إیل املغرب،

 الرجل َمن کان خيالط الناس حبسن 
ّ

مّث قال: لیس هبذه األشیاء قیمة الرجل، بل الرجل کل
یعاشرهم مبعروف وخيدمهم وال یغفل عن اهلل طرفة عني. طالب العلم، سید عادل العلوی، ص150 و

ِقة اخاق علماء الشیعة  
 واقف، ويف األثناء وقعت 

ٌ
ینبّية وجباني رجل  الز

ّ
 قرب تل

ً
حکی أحد العلماء: کنت جالسا

کبر مرجع زمانه للشیعة،  عین عیل املرحوم آیة اهلل العظمی السّيد أيب احلسن اإلصفهاين أ
قيد خيرج ميع مرافقیيه مين حيرم اإلميام أيب عبيد اهلل احلسيني؟ع؟، والتفيّت فجيأة إیل الرجيل 
 عندي فرأیته انطلق منفعال حنو السّيد اإلصفهاين وهو یقول بصوت عال: 

ً
الذي کان واقفا

 علیيه آثيار اخلجيل والندامية! 
ً
کیيا »سيوف أشيتمه بئيس شيتیمة« وبعيد دقائيق رأیتيه عياد با

سيألته عين السيبب هليذه املفارقية بيني املوقيف األّول وهيذا املوقيف؟ فأجياب: لقيد شيتمت 
 مين امليال، 

ً
السيّيد حيّی بياب منزليه، وعنيد البياب طليب ميّن االنتظيار، فرجيع وبييده مبلغيا

 مضیقية تعترضيك، إذ أخيی أن تراجع غیرنا فال 
ّ

أعطياين ذليك وقيال يل: راجعنيا ليدی کل
 ،
ً
 شيتیمة موّجهية إيّلَ شيخصیا

ّ
یقيي حاجتيك، ويل إلیيك حاجية، هيي أ ّنين أحتّميل کل

ولکن أرجوك أن ال تشيمت عريض وأهل بييت، فإيّن ال أحتّمل ذلك. وملثل هذا اخللق الرفیع 
222 : تغّير الرجل. قصص وخواطر
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اِل َ �ف �ف
أَ
ُسوَر�ةُ ال�

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِٱللَّ ِمۡسِب ٱللَّ
  َ َٱللَّ ِ َوٱلرَُّسوِلۖ فَٱتَُّقواْ  َوٱلرَُّسوِلۖ فَٱتَُّقواْ ٱللَّ ِلِلَّ نَفاُل لِلَّ

َ
نَفاِلۖ قُِل ٱۡل

َ
نَفاُل يَۡسـَٔلُونََك َعِن ٱۡل

َ
نَفاِلۖ قُِل ٱۡل

َ
يَۡسـَٔلُونََك َعِن ٱۡل

ۥٓ إِن ُكنُتم  ۥٓ إِن ُكنُتم  َورَُسـوَلُ َ َورَُسـوَلُ َٱللَّ ِطيُعواْ ٱللَّ
َ
ۡصلُِحـواْ َذاَت بَۡينُِكـۡمۖ َوأ

َ
ِطيُعواْ َوأ

َ
ۡصلُِحـواْ َذاَت بَۡينُِكـۡمۖ َوأ

َ
َوأ

ُ وَِجلَۡت  وَِجلَۡت  ُٱللَّ ِيـَن إَِذا ُذكِـَر ٱللَّ ِيـَن إَِذا ُذكِـَر إِنََّمـا ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلَّ ۡؤِمنِـَن ١١  إِنََّمـا ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلَّ ۡؤِمنِـَن مُّ مُّ
 ٰ ٰ قُلُوُبُهـۡم ِإَوَذا تُلَِيـۡت َعلَۡيِهـۡم َءاَيُٰتـُهۥ َزاَدۡتُهـۡم إِيَمٰٗنا َوَعَ قُلُوُبُهـۡم ِإَوَذا تُلَِيـۡت َعلَۡيِهـۡم َءاَيُٰتـُهۥ َزاَدۡتُهـۡم إِيَمٰٗنا َوَعَ
ـا َرزَۡقَنُٰهۡم  لَٰوةَ َوِممَّ ِيـَن يُقِيُموَن ٱلصَّ ـا َرزَۡقَنُٰهۡم ٱلَّ لَٰوةَ َوِممَّ ِيـَن يُقِيُموَن ٱلصَّ ُوَن ٢٢  ٱلَّ ُوَن َرّبِِهـۡم َيَتَوكَّ َرّبِِهـۡم َيَتَوكَّ
َُّهـۡم َدَرَجٌٰت  ـاۚ ل ْوَلٰٓئِـَك ُهـُم ٱلُۡمۡؤِمُنـوَن َحّقٗ

ُ
َُّهـۡم َدَرَجٌٰت  أ ـاۚ ل ْوَلٰٓئِـَك ُهـُم ٱلُۡمۡؤِمُنـوَن َحّقٗ
ُ
يُنفُِقـوَن يُنفُِقـوَن ٣٣ أ

ۡخرََجَك َربَُّك 
َ
ۡخرََجَك َربَُّك  َكَمـآ أ
َ
ِعنـَد َرّبِِهۡم َوَمۡغفِـَرةٞ َورِۡزٞق َكرِيٞم ِعنـَد َرّبِِهۡم َوَمۡغفِـَرةٞ َورِۡزٞق َكرِيٞم ٤٤ َكَمـآ أ

ِمـۢن بَۡيتَِك بِٱۡلَـّقِ ِإَونَّ فَرِيٗقا ّمَِن ٱلُۡمۡؤِمنِـَن لََكٰرُِهوَن ِمـۢن بَۡيتَِك بِٱۡلَـّقِ ِإَونَّ فَرِيٗقا ّمَِن ٱلُۡمۡؤِمنِـَن لََكٰرُِهوَن ٥٥  
َما يَُساقُوَن إَِل ٱلَۡموِۡت  نَّ

َ
َ َكأ َما يَُساقُوَن إَِل ٱلَۡموِۡت يَُجِٰدلُونََك ِف ٱۡلَّقِ َبۡعَد َما تَبَنَّ نَّ
َ
َ َكأ يَُجِٰدلُونََك ِف ٱۡلَّقِ َبۡعَد َما تَبَنَّ

َها  نَّ
َ
آئَِفَتۡنِ أ َها  إِۡحَدى ٱلطَّ نَّ
َ
آئَِفَتۡنِ أ ُ إِۡحَدى ٱلطَّ ُٱللَّ وَُهۡم يَنُظُروَن وَُهۡم يَنُظُروَن ٦٦ ِإَوۡذ يَعُِدُكُم  ِإَوۡذ يَعُِدُكُم ٱللَّ

ۡوَكةِ تَُكوُن لَُكۡم َوُيرِيُد  نَّ َغۡيَ َذاِت ٱلشَّ
َ
ۡوَكةِ تَُكوُن لَُكۡم َوُيرِيُد لَُكۡم َوتََودُّوَن أ نَّ َغۡيَ َذاِت ٱلشَّ
َ
لَُكۡم َوتََودُّوَن أ

ن ُيِـقَّ ٱۡلَقَّ بَِكلَِمٰتِهِۦ َوَيۡقَطـَع َدابَِر ٱۡلَكٰفِرِيَن ٧٧  
َ
ن ُيِـقَّ ٱۡلَقَّ بَِكلَِمٰتِهِۦ َوَيۡقَطـَع َدابَِر ٱۡلَكٰفِرِيَن  أ
َ
ُ أ ُٱللَّ ٱللَّ

ِلُِحـقَّ ٱۡلَـقَّ َوُيۡبِطـَل ٱۡلَبِٰطـَل َولَـۡو َكـرِهَ ٱلُۡمۡجرُِموَن ِلُِحـقَّ ٱۡلَـقَّ َوُيۡبِطـَل ٱۡلَبِٰطـَل َولَـۡو َكـرِهَ ٱلُۡمۡجرُِموَن ٨٨  

مخسة من صفات املومني مخسة من صفات املومني 22

فیشیر الذکر احلکمي يف هذه اآلیات إیل خس صفات بارزة يف املؤمنني:
ثيالث مهنيا ذات جانيب معنيوي و روحياين و باطين، و اثنتيني مهنيا هليا جانيب عميل و 

خارجي...
فالثالث األویل عبارة عن »اإلحساس باملسؤولیة« و »اإلميان« و »التوکل«

یان مها االرتباط باهلل، و االرتباط خبلق اهلل سبحانه. و االثنتان األخر

   .>�ْ �ه� ���
�
ل ���� ْ��

�
ل ���

�و� ه�
��لل�� ر� ك�

����� ��� ��إ� ��� �� � ��
��
��� ���� ��� م� �أْ م�

ْ
���� م�

���� فتقول اآليات أّوال: >�إ�

دار  عين  أخيذ  ميا  هيي  نَفاِل: 
َ
ٱأل

م: 
ُ

َبيِنک اَت 
َ

ذ قتيال.  بغیير  احليرب 

أصلحيوا ميا بينکيم مين األحيوال 

حيی تکيون أحيوال ألفية و حمبية 

ت: خافيت قلوهبيم و 
َ
و ميودة. ِجل

فزعيت. ُيَساُقوَن: فإهنيم کرهيوا أن 

حياربيوا يف غيزوة بيدر کراهية مثيل 

َغیَر  امليوت.  إیل  سيیاقهم  کراهية 

وَکِة: لیس معها سالح و 
َ

َذاِت ٱلّش

هي العیر. َداِبَر: التابع من اخللف.

75 8
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من الوجل و هو استشعار اخلوف
إذا ذکير اسيم اهلل و ذکيرت صفاتيه أمامهيم،  إنيا املؤمنيون الصادقيون الذيين  و املعيىن: 
هبم و فزعت، استعظاما جلالله و هتیبا من سلطانه، و حذرا من عقابه، و رغبة  خافت قلو
يف ثوابه، و ذلك لقوة إمياهنم، و صفاء نفوسهم، و شدة مراقبهتم هلل _ عز وجل _ و وقوفهم 

عند أمره و هنیه.
یية شيخص عظيمي هيو _ حبيق _ جديير  و توضیيح ذليك: قيد یتفيق لإلنسيان أن مييي لرؤ
یتيه قيد یقع حتت تأثیير ذلك املقام  بالعظمية مين مجیيع اجلوانيب، فاإلنسيان اليذي مييي لرؤ
و تليك العظمية، حبیيث حييس بنيوع مين الرهبية يف داخليه و یضطيرب قلبيه حی أّنيه لو أراد 
الکالم لتعلم، و قد ینی ما أراد أن یقوله، حی لو کان ذلك الشخص حيب هذا اإلنسان 

ين مجیعا و مل یصدر عنه ما یدعو إیل القلق. و حيب اآلخر
فهذا اخلوف و االضطراب أو املهابة مصدرها عظمة ذلك الشخص، یقول القرآن الکرمی 
 .> ه�

�لل�� � ��� ���
ْ �� �ح�� ْ�� ًعا�م� ��� �� ��� م� ًع�� ا��� � ��� �� ��� ْ ��

أ�
� ر�
�
� ٍل� ��� � ى�ح�

�
ل �ع� ���

آ
ْر� ���

ْ
�� ��

��� ��ه� � ��
ْ
� ر�� ْ��

أ�
� ��ْ
�
�< الصيدد:  هيذا  يف 

 .> ��� م�
�
ل ع�

ْ
��� �� ��� � �� � � ْ�� �م� ه�

���لل�� ��� ْ�� � ���� م�
���� : 21( و کما نقرأ يف آیة أخری من قوله تعایل: >�إ� )احلشير

)28 : )فاطر
.>�ً ��� م� �� ْ���إ� ��ْه� ��� ���� �� ���� � ��

آ
���ْ ه�

ْ��
�
ل �ع� ْ�� ��� ل�

����� ��� مّث تبّي اآلية الصفة الّثانیة للمؤمني فتقول: >إَو�
أي أن من صفات هؤالء املؤمنني أهنم إذا قرئت علهيم آیات اهلل أی: حججه ومعارفه 
و فضائليه، زادهتيم إميانيا، أي: زادهتيم قيوة يف التصدييق، و شيدة يف اإلذعيان، و رسيوخا يف 
الیقيني، و نشياطا يف األعميال الصاحلية، و سيعة يف العليم و املعرفية و هيذه الّدرجات مهبمة 
ميية عالیية، و للمؤمنيني  مل یعيني مقدارهيا و میزاهنيا، و هيذا اإلهبيام یشيیر إیل أهّنيا درجيات کر

إضافة لدرجاهتم رمحة من اهلل و مغفرة و رزق کرمی.
.> ����

�
ل
ك�� �� ��� � ����ْ ه� �

� �� ى���
�
ل ع� و الصفة الثالثة من صفاتم قوله _ تعایل _ : >و�

هبم الذي خلقهيم بقدرته، و  أي: أن مين صفيات هيؤالء املؤمنيني أهنيم یعتميدون عيیل ر
باهم بنعمته، فیفوضون أمورهم کلها إلیه وحده _ سيبحانه _ ال إیل أحد سيواه، کما یدل  ر

علیه تقدمی املتعلق عیل عامله.
وقيال ابين کثیرعنيد تفسيیره هليذه اجلملية: أهنيم ال يرجيون سيواه، و ال یقصيدون إال إیاه، 
و ال یليوذون إال جبنابيه، و ال یطلبيون احلوائيج إال منيه، و ال يرغبيون إال إلیيه، و یعلميون أنيه 
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یك له، و ال معقب حلمكه  ما شياء کان و ما مل یشيأ مل یکن، و أنه املتصرف يف امللك ال شير

يُه ِمن أمِر ُدنیاُه و  یع احلسياب. و هليذا قيال الصيادق؟ع؟: َمين َيِثَق ِباهلل َيکِفِه ما أمَهَّ و هيو سير

آِخَرِتِه. حتف العقول، ص304

و من الواضح عند ذوی العقول السيلیمة أن التوکل عیل اهلل ال ینايف األخذ باألسيباب 

اليت شيرعها _ سيبحانه _ بل إّن األخذ باألسيباب اليت شيرعها اهلل و أمر هبا لبلوغ الغایات، 

لدلیل عیل قوة اإلميان، و عیل حسن طاعته _ سبحانه _ فیما شرعه و فیما أمر به، و لیس 

مين اإلمييان و ال مين العقيل و ال مين التيوکل عيیل اهلل أن ینتظر اإلنسيان مثارا بدون غرس، أو 

کل، أو جناحا بدون جهد، أو ثوابا بدون عمل صالح. شبعا بدون أ

إنيا املؤمين العاقيل املتيوکل عيیل اهلل، هيو اليذي يباشير األسيباب الييت شيرعها اهلل لبلوغ 

األهداف مباشيرة سيلیمة.. مث بعد ذلك یترك النتائج له _ سيبحانه _ یسيّيرها کیف یشياء، و 

ید. حسبما ير
� ��� �� � ��

��
أمـا الصفتـان الرابعـة و اخلامسـة مـن صفـات هـؤالء املؤمنـي فهمـا قولـه _ تعـایل _ >��

.> ���� ��� ��� ْ�� � ����ْ �ه� � �� ْ�� ��� ���� � م� م� �و� ����
�
� ������ ���� م� �� ��� � ��

و املعيىن: أن مين صفيات هيؤالء املؤمنيني أهنيم ييؤدون الصيالة يف مواقیهتيا مسيتوفیة 

و  للفقيراء  أمواهليم  يبذليون  أهنيم  و  خشيوعها..  و  آداهبيا  و  سينهنا  و  شيروطها  و  ألرکاهنيا 

املحتاجني بسماحة.

فأنيت تيری أنيه _ سيبحانه _ قيد وصيف هيؤالء املؤمنني خبمس صفيات: األویل و الثانیة 

هبيم، و قوة  و الثالثية مهنيا ترجيع إیل العبيادات القلبیية الييت تيدل عيیل شيدة خشيیهتم مين ر

تأثرهم بآیات خالقهم، و اعتمادهم علیه _ سبحانه _ وحده ال عیل أحد سواه.

و الصفة الرابعة ترجع إیل العبادات البدنیة، و هي إقامة الصاة بإخاص و خشوع

أما الصفة اخلامسة فترجع إیل العبادات املالیة، و هي إنفاق املال ف سبیل اهَّلل و ال شك 

أن هيذه الصفيات ميی تکنيت يف النفيس، کان صاحهبيا أهيال ملحبية اهلل و رضوانيه، و ليذا 

یل. مدح _ سبحانه _ أصحاب هذه الصفات، و بنّيَ ما أعده هلم من ثواب جز
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الروايات

یيُد     : َنَعيْم، َيِز
َ

یيُد َو َيْنُقيُص؟ َقيال َیياَن َيِز ِ
ْ
 اهلِل؟ص؟ ِإّنَ اإل

َ
َنيا َييا َرُسيول

ْ
: ُقل

َ
َعيِن اْبيِن ُعَميَر َقيال

. حبار األنوار، ج66، ص209 اَر  َصاِحَبُه الّنَ
َ

ة َو َيْنُقُص َحّیَ ُيْدِخل ّنَ َ
ْ
 َصاِحَبُه اجل

َ
َحّیَ ُيْدِخل

ْؤِمُنوَن     ُ
ْ
 امل

َ
َیاِن َتَفاَضل ِ

ْ
َياَدة یِف اإل ة َو ِبالّزِ

ّنَ َ
ْ
ْؤِمُنوَن اجل ُ

ْ
 امل

َ
َیاِن َدَخل ِ

ْ
الّصادق؟ع؟: ِبَتَماِم اإل

. حبار األنوار، ج23، ص358 اَر ُطوَن الّنَ َفّرِ ُ
ْ
 امل

َ
ْقَصاِن َدَخل َرَجاِت ِعْنَد اهلِل َو ِبالّنُ ِبالّدَ

ُة     ّنَ َ
ْ
يْم َفُهْم َو اجل ْعُيهِنِ

َ
ْنُفِسيِهْم َفَصُغيَر َما ُدوَنُه يِف أ

َ
اِليُق يِف أ َ

ْ
قيال امیير املومنيني؟ع؟: َعُظيَم اخل

َکَمْن َقْد َرآَها. اخلطبة 201 اُر  ُموَن َو ُهْم َو الّنَ َکَمْن َقْد َرآَها َفُهْم ِفهَيا ُمَنّعَ

َحُدُکْم َوْجَه ِدیِنِه    
َ
 َيِشینَنَّ أ

َ
ُة َفال

َ
ال ٍء َوْجٌه َو َوْجُه ِدیِنُکُم الّصَ ِ يَشْ

ّ
 اهلِل؟ص؟: ِلُکل

ُ
 َرُسول

َ
َقال

. الکايف، ج3، ص270 ْکِبیُر ِة الّتَ
َ

ال ْنُف الّصَ
َ
ْنٌف َو أ

َ
ٍء أ ِ يَشْ

ّ
َو ِلُکل

ّيُ    
َ
: َيا َرّبِ أ

َ
ْعَراِج َفَقال ِ

ْ
َة امل

َ
ْيل
َ
ُه ُسْبَحاَنُه ل ّبَ  َر

َ
ل
َ
؟ص؟ َسأ ِيَّ ّنَ الّنَ

َ
ْؤِمِننَي؟ع؟ أ ُ

ْ
ِمیِر امل

َ
ُرِوَي َعْن أ

ا  َضا ِبَ  َو الّرِ
َّ ِل َعيلَ

ُ
يَوّک  ِعْنِدي ِمَن الّتَ

َ
ْفَضيل

َ
ٌء أ ْييَس يَشْ

َ
 ل

َ
 اهلُل َتَعيایل

َ
 َفَقيال

ُ
ْفَضيل

َ
ْعَمياِل أ

َ ْ
األ

ج1، ص199 َقَسْمُت.. إرشاد القلوب إیل الصواب )للدیلمي(، 

شواهد وقصص

ف ِصفِة شیعِتِه املخلصْيَ  
َقُه مجاعٌة َيْقفوَن أَثَرُه،  ِ

َ
أّنيه َخيرَج ذاَت لیليٍة ِميَن املسيجِد، وکانْت لیلًة مقراَء، فيأَم اجَلّباَنة وحل

: َمْن أنمت؟
َ

َّ قال
ُ

فوقَف مث

قالوا: حنُن شیعُتك یا أمیَر املؤمنني

: مفا يل ال أری علیُکْم ِسْيماَء الشیعِة؟
َ

فتفّرس يف وجوِهِهم مث قال

قالوا: وما ِسْيماُء الشیعِة یا أمیَر املؤمنني؟

، ُعْميُش العیوِن مَن البکاِء، ُحْدُب الظهوِر من القیام،  فقيال: »ُصْفيُر الوجيوِه من السيهر

يفاِه مَن الدعياِء، علهِيْم غبرُة اخلاشيعنَي« اإلرشاد الشیخ   الّشِ
ُ

يُص البطيوِن ميَن الصیياِم، ُذْبيل ُخْ
ج1، ص238 املفید، 
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يراقب وقت الصاة  
ني يراقب الشمس!

َ
 يف حرب صّفني مشتغال باحلرب والقتال وهو مع ذلك بني الصّف

ً
کان؟ع؟ يوما

فقال له ابن عباس: یا أمیر املؤمنني ما هذا الفعل؟

،
ّ

قال علیه الصالة والسالم: أنظر إیل الزوال حّی نصيل

فقال له ابن عباس: وهل هذا وقت صالة؟ إّن عندنا لشغال بالقتال عن الصالة.

ا نقاتلهم عیل الصالة
ّ
فقال؟ع؟: عیل ما نقاتلهم؟! إن

. البحار 83: 23، ح43 ير وقال: ومل یترك صالة اللیل قط حّی يف لیلة اهلر

نك ل تقصر ف انفاق مالك   أل
روي عين ميویس بين جعفير علیيه الصيالة والسيالم، قيال: انيه کان يف بيىن اسيرائیل رجيل 

صالح، وکانت له امراة صاحلة

فرای يف املنام رجال قال له: اّن اهلل تعایل قد قّدر لك من العمر کذا وکذا سنة، وجعل 

نصيف عميرك يف سيعة، وجعيل النصيف االخير يف ضیيق، فاختير لنفسيك اميا النصف االول 

. واما النصف االخیر

یکيت يف حیيايت، فاشياورها يف ذلك وتعود  فقيال الرجيل: اّن يل زوجيه صاحلية وهيی شير

إیل فاخبرك.

فلما اصبح الرجل قال لزوجته: رأیت يف النوم کذا وکذا.

یمت لنا النعمة. فقالت یا فالن: اختر النصف االول وتعجل العافیة لعل اهلل سیرمحنا و

فلميا کان يف اللیليه الثانیية ایت اآليت، فقيال: ميا اختيرت؟ فقيال: اختيرت النصف االول، 

فقال: ذلك لك،

فاقبليت الدنیيا علیيه مين کل وجيه، ومليا ظهيرت نعمتيه قاليت ليه زوجتيه: صيل رمحيك 

واحسين جليارك و اجعيل ألخیيك سيهما مين ماليك فقبيل الرجل و مل ُيّقير يف بذل املال حيت 

انهتی نصف العمر وجاز حد الوقت رای الرجل الذي رآه اوال يف النوم.

فقال له: ألنك مل تقصر يف انفاق مالك، فقد شکر اهلل سعیك وجعل النصف الثاين من 

ج1، ص186 عمرك يف سعة کنصف االول. قصص األنبیاء _ الراوندي، قطب الدين، 
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نيب مویس؟ع؟ وأل أسنانه  
کان الني مویس؟ع؟ یعاين من وجع يف اسينانه واشيتکی ایل اهلل. فأمره تعایل أن یسيتخدم 

نبتة معینة من األعشاب. فاستخدم مویس تلك النبتة وخفف أمل أسنانه.

وبعد مدة أخری قام مویس؟ع؟ یعاين من أمل أسنان مرة اخری، فاستعمل نفس الدواء 

و لکن هذه املرة أمل أسنانه مل يزول!

لذلك سأل اهلل عن السبب مع أنه العشب نفسه هو؟!

جياء النيداء اإلهليي: انيك يف امليرة السيابقة اسيتعملت األعشياب بأملنيا و رجاءنيا ولکين 

هذه املرة استعملهتا مبا تأمل يف النبات وکنت غافال عنا. احیل من العسل، ج2، ص950

ْصَحاِب َرُسوِل اهَّلِل؟ص؟  
َ
َحٍد ِمْن أ

َ
ْيُت َذِلَك أِل

َ
َفَو اهَّلِل َما َرأ

ْهيِل َبْدٍر َو َبْيَعِة 
َ
 أ

َ
ْحَوال

َ
َکْرَنا أ ؟ص؟ َفَتَذا ِ

يِيّ  يِف َمْسيِجِد الّنَ
ً
وسيا

ُ
ا ُجل  ُکّنَ

َ
َبْييِر َقيال َعيْن ُعيْرَوَة ْبيِن الّزُ

ِهُم  َشيّدِ
َ
 َو أ

ً
ْکَثِرِهيْم َوَرعيا

َ
 َو أ

ً
َقيْوِم َمياال

ْ
ِ ال

ّ
َقيل

َ
ْخِبُرُکيْم ِبأ

ُ
 أ
َ
 ال
َ
ْرَداِء َييا َقيْوِم أ ُبيو اليّدَ

َ
 أ

َ
ْضيَواِن َفَقيال الّرِ

ِعَباَدِة؟
ْ
 يِف ال

ً
ادا اْجهِتَ

اِت َبِن  حْيَ يِب َطاِلٍب ِبُسَو
َ
يِب َطاِلٍب؟ع؟، َشاَهْدُت َعيِلَ ْبَن أ

َ
 َعيِلُّ ْبُن أ

َ
وا َمْن ُهَو؟ َقال

ُ
َقال

ْخِل َفاْفَتَقْدُتُه َو  ِت الّنَ
َ

ْن َيِلیِه َو َقِد اْسيَتَتَر ِبُبَعْيال  َعْن َمَواِلیِه َو اْخَتىَف مِمَّ
َ

اِر َو َقِد اْعَتَزل ّجَ الّنَ

:
ُ

يٍن َو َنْغَمٍة َشِجٍي َو ُهَو َيُقول ْنِزِلِه َفِإَذا ِبَصْوٍت َحِز َق ِبَ ِ
َ
ُت حل

ْ
َّ َمَکاُنُه َفُقل

َ
َبُعَد َعيل

ْمَت َعْن َکْشيِفَها  يَرٍة َتَکّرَ ا ِبِنْعَمِتَك َو َکْم ِمْن َجِر هِتَ
َ
ْميَت َعْن ُمَقاَبل

ُ
ِبَقيٍة َحل يي َکيْم ِميْن ُمو ِ

َ
ِإهل

 َغْييَر 
ٌ

يل َنيا ُمَؤّمِ
َ
يا أ َ

َ
ُحيِف َذْنيِي ف  يِف ِعْصَياِنيَك ُعُميِري َو َعُظيَم يِف الّصُ

َ
يي ِإْن َطيال ِ

َ
ِبَکَرِميَك ِإهل

َنا َراٍج َغْيَر ِرْضَواِنك.
َ
 أ
َ
ُغْفَراِنَك َو ال

َع  مْسَ
َ
يِب َطاِليٍب ِبَعْيِنيِه َفاْسيَتَتْرُت أِل

َ
َثيَر َفيِإَذا ُهيَو َعييِلُّ ْبيُن أ

َ ْ
يْوُت َو اْقَتَفْييُت األ ِن الّصَ

َ
َفَشيَغل

ِع َو  َضّرُ َعاِء َو الّتَ  الّدُ
َ

َّ َفيَرغَ ِإیل
ُ

َغاِبِر مث
ْ
ْييِل ال

َّ
َرَکيَة َفَرَکيَع َرَکَعياٍت يِف َجيْوِف الل َ

ْ
يُت احل

ْ
ل َ خْ

َ
َميُه َو أ

َ
َکال

:
َ

ْن َقال
َ
 أ

َّ
َوَجل ا َناَجی ِبِه اهلَل َعّزَ ْکَوی َفَکاَن مِمَّ

َ
َبّثِ َو الّش

ْ
ُبَکاِء َو ال

ْ
ال

يِت َّ َبِلّيَ
َ

ْخِذَك َفَتْعُظُم َعيل
َ
َعِظمَي ِمْن أ

ْ
ْذُکُر ال

َ
َّ أ

ُ
َّ َخِطیَئيِت مث

َ
وُن َعيل ُر يِف َعْفِوَك َفهَتُ َفّکِ

ُ
ُهّمَ ِإيّنِ أ

َّ
الل

ُه 
َ
 ُخُذوُه َفَيا ل

ُ
ِصهَيا َفَتُقول ْنَت حُمْ

َ
َنا َناِسيهَيا َو أ

َ
َئًة أ ُحِف َسيّيِ ُت يِف الّصُ

ْ
: آِه ِإْن َقَرأ

َ
َّ َقال

ُ
مث

: آِه 
َ

َّ َقال
ُ

َداِء مث َن ِفیِه ِبالّنِ ّذِ
ُ
 ِإَذا أ

ُ َ
ل َ ُه املْ ُتُه َتْرمَحُ

َ
 َتْنَفُعُه َقِبیل

َ
 ُتْنِجیِه َعِشیَرُتُه َو ال

َ
ُخوٍذ ال

ْ
ِمْن َمأ
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 َّ
ُ

َظی مث
َ
َهَباِت ل

ْ
يَوی آِه ِمْن َغْميَرٍة يِف ُمل

َ
اَعيٍة ِللّش  آِه ِميْن َنياٍر َنّزَ

َ
يُکیل

ْ
ْکَبياَد َو ال

َ ْ
ِميْن َنياٍر ُتْنِضيُج األ

ْوِقُظُه 
ُ
َهِر أ ْوُم ِلُطوِل الّسَ ْيِه الّنَ

َ
َب َعل

َ
ُت: َغل

ْ
 َحَرَکًة،  َفُقل

َ
 َو ال

ً
ُه ِحّسا

َ
ْع ل مْسَ

َ
ْم أ

َ
ُبَکاِء َفل

ْ
ْمَعَن يِف ال

َ
أ

. َفْجِر
ْ
ِة ال

َ
ِلَصال

ْم َيْنَزِو 
َ
ْيُتُه َفل ْك َو َزَو ْم َيَتَحّرَ

َ
ْکُتُه َفل َقاِة َفَحّرَ

ْ
ل ُ
ْ
َشَبِة امل َ َتْيُتُه َفِإَذا ُهَو َکاخلْ

َ
ْرَداِء: َفأ ُبو الّدَ

َ
 أ

َ
َقال

 
ً
ُه ُمَباِدرا

َ
َتْيُت َمْنِزل

َ
يِب َطاِلٍب؟ع؟! َفأ

َ
ْيِه راِجُعوَن، َماَت َو اهلِل َعيِلُّ ْبُن أ

َ
ا ِإل ا هلِلَِّ َو ِإّنَ ُت: ِإّنَ

ْ
َفُقل

. َبَر َ
ْ
ا اخل ْخَبْرهُتَ

َ
ِتِه َفأ ِنِه َو ِقّصَ

ْ
َکاَن ِمْن َشأ ْرَداِء َما  َبا الّدَ

َ
ْت َفاِطَمُة: َيا أ

َ
ْم، َفَقال هْيِ

َ
ْنَعاُه ِإل

َ
أ

.
َ

ُخُذُه ِمْن َخْشَيِة اهلِل َتَعایل
ْ
يِت َتأ

َّ
َغْشَيُة ال

ْ
ْرَداِء ال َبا الّدَ

َ
ْت: ِهَي َو اهلِل َيا أ

َ
َفَقال

َبا 
َ
: َما ُبَکاُؤَك َيا أ

َ
ْبِکي، َفَقال

َ
َنيا أ

َ
َّ َو أ

َ
َفياَق َو َنَظيَر ِإيل

َ
 َوْجِهيِه َفأ

َ
ياٍء َفَنَضُحيوُه َعيیل َتيْوُه ِبَ

َ
َّ أ

ُ
مث

ُه ِبَنْفِسَك.
ُ
َراُه ُتْنِزل

َ
ا أ ُت: مِمَّ

ْ
ْرَداِء؟ َفُقل الّدَ

َرامِئِ  َ
ْ
 اجل

ُ
ْهل

َ
ْيَقيَن أ

َ
َسياِب َو أ ِ

ْ
 احل

َ
ْيَتِن َو َقْد ُدِعَي يِب ِإیل

َ
يْو َرأ

َ
ْرَداِء َفَکْييَف ل َبيا اليّدَ

َ
: َييا أ

َ
َفَقيال

اِر َو َقْد  ّبَ َ
ْ
وِقْفُت َبنْيَ َيَدِي اجل

ُ
َباِنَيٌة ِفَظاٌظ َو أ ٌظ ِشَداٌد َو َز

َ
ِئَکٌة ِغال

َ
َعَذاِب َو اْحَتَوَشْتِن َمال

ْ
ِبال

ْيِه َخاِفَيٌة
َ
ىَف َعل  خَيْ

َ
ًة ِلي َبنْيَ َيَدْي َمْن ال َشّدَ َرمْحَ

َ
ُکْنَت أ

َ
ْنَيا ل  الّدُ

ُ
ْهل

َ
ِن أ اُء َو َرمِحَ ِحّبَ

َ ْ
َمِن األ

َ
ْسل

َ
أ

ْصَحاِب َرُسيوِل اهلِل؟ص؟. جمموعه ورام، 
َ
َحٍد ِميْن أ

َ
ْييُت َذِليَك أِل

َ
ْرَداِء: َفيَو اهلِل َميا َرأ ُبيو اليّدَ

َ
 أ

َ
َقيال

ج2، ص156
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ُكـم  ّنِ ُمِمدُّ
َ
ُكـم إِۡذ تَۡسـَتغِيُثوَن َربَُّكـۡم فَٱۡسـَتَجاَب لَُكـۡم أ ّنِ ُمِمدُّ
َ
إِۡذ تَۡسـَتغِيُثوَن َربَُّكـۡم فَٱۡسـَتَجاَب لَُكـۡم أ

ُ إِلَّ  إِلَّ  ُٱللَّ ۡلـٖف ّمِـَن ٱلَۡمَلٰٓئَِكـةِ ُمۡردِفِـَن ٩٩ َوَمـا َجَعلَـُه  َوَمـا َجَعلَـُه ٱللَّ
َ
ۡلـٖف ّمِـَن ٱلَۡمَلٰٓئَِكـةِ ُمۡردِفِـَن بِأ
َ
بِأ

ۡصُ إِلَّ ِمۡن ِعنِد  ٰى َوِلَۡطَمئِـنَّ بِـهِۦ قُلُوُبُكۡمۚ َوَما ٱلَـّ ۡصُ إِلَّ ِمۡن ِعنِد بُـۡرَ ٰى َوِلَۡطَمئِـنَّ بِـهِۦ قُلُوُبُكۡمۚ َوَما ٱلَـّ بُـۡرَ
ـيُكُم ٱلَُّعـاَس  ُيَغّشِ إِۡذ  ـيُكُم ٱلَُّعـاَس   ُيَغّشِ إِۡذ  َ َعزِيـٌز َحِكيـٌم  َعزِيـٌز َحِكيـٌم ١٠١٠  َٱللَّ إِنَّ ٱللَّ إِنَّ ۚ   ِۚ ِٱللَّ ٱللَّ
َُطّهَِرُكم بِهِۦ  ـَمآءِ َمـاٗٓء ّلِ ُِل َعلَۡيُكم ّمَِن ٱلسَّ َمَنـٗة ّمِۡنُه َوُيَنّ

َ
َُطّهَِرُكم بِهِۦ أ ـَمآءِ َمـاٗٓء ّلِ ُِل َعلَۡيُكم ّمَِن ٱلسَّ َمَنـٗة ّمِۡنُه َوُيَنّ
َ
أ

ٰ قُلُوبُِكۡم  بِـَط َعَ ـۡيَطِٰن َولَِيۡ ٰ قُلُوبُِكۡم َوُيۡذهِـَب َعنُكۡم رِۡجَز ٱلشَّ بِـَط َعَ ـۡيَطِٰن َولَِيۡ َوُيۡذهِـَب َعنُكۡم رِۡجَز ٱلشَّ
ّنِ 

َ
ّنِ  إِۡذ يُـوِح َربُّـَك إَِل ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ أ
َ
ۡقـَداَم ١١١١ إِۡذ يُـوِح َربُّـَك إَِل ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ أ

َ
ۡقـَداَم َوُيثَّبِـَت بِـهِ ٱۡل
َ
َوُيثَّبِـَت بِـهِ ٱۡل

ِيـَن  ۡلِق ِف قُلُـوِب ٱلَّ
ُ
ْۚ َسـأ ِيـَن َءاَمُنـوا ِيـَن َمَعُكـۡم َفَثّبُِتـواْ ٱلَّ ۡلِق ِف قُلُـوِب ٱلَّ
ُ
ْۚ َسـأ ِيـَن َءاَمُنـوا َمَعُكـۡم َفَثّبُِتـواْ ٱلَّ

ۡعَناِق َوٱۡضُِبواْ ِمۡنُهۡم ُكَّ 
َ
ۡعَناِق َوٱۡضُِبواْ ِمۡنُهۡم ُكَّ َكَفـُرواْ ٱلرُّۡعَب فَٱۡضُِبواْ فَۡوَق ٱۡل
َ
َكَفـُرواْ ٱلرُّۡعَب فَٱۡضُِبواْ فَۡوَق ٱۡل

  َ َٱللَّ ۥۚ َوَمن يَُشاقِِق ٱللَّ ۥۚ َوَمن يَُشاقِِق  َورَُسوَلُ َ َورَُسوَلُ َٱللَّ ُهۡم َشـٓاقُّواْ ٱللَّ نَّ
َ
ُهۡم َشـٓاقُّواْ َذٰلَِك بِأ نَّ
َ
َبَناٖن َبَناٖن ١٢١٢  َذٰلَِك بِأ

نَّ 
َ
نَّ َذٰلُِكۡم فَُذوقُوهُ َوأ
َ
َ َشـِديُد ٱۡلعَِقاِب  َشـِديُد ٱۡلعَِقاِب ١٣١٣  َذٰلُِكۡم فَُذوقُوهُ َوأ َٱللَّ َورَُسوَلُۥ فَإِنَّ َورَُسوَلُۥ فَإِنَّ ٱللَّ

ِيَن َءاَمُنوٓاْ إَِذا لَقِيُتُم  َهـا ٱلَّ يُّ
َ
أ ِيَن َءاَمُنوٓاْ إَِذا لَقِيُتُم  َيٰٓ َهـا ٱلَّ يُّ
َ
أ لِۡلَكٰفِرِيـَن َعَذاَب ٱلَّارِ لِۡلَكٰفِرِيـَن َعَذاَب ٱلَّارِ ١٤١٤ َيٰٓ

ۡدبَـاَر ١٥١٥ َوَمن يَُولِِّهۡم  َوَمن يَُولِِّهۡم 
َ
ُّوُهُم ٱۡل ِيـَن َكَفُرواْ زَۡحٗفا فَـَل تَُول ۡدبَـاَر ٱلَّ
َ
ُّوُهُم ٱۡل ِيـَن َكَفُرواْ زَۡحٗفا فَـَل تَُول ٱلَّ

ًا إَِلٰ فَِئةٖ َفَقۡد  ۡو ُمَتَحـّيِ
َ
ۥٓ إِلَّ ُمَتَحّرِٗفـا ّلِقَِتاٍل أ ًا إَِلٰ فَِئةٖ َفَقۡد يَۡوَمئِـٖذ ُدبُـَرهُ ۡو ُمَتَحـّيِ
َ
ۥٓ إِلَّ ُمَتَحّرِٗفـا ّلِقَِتاٍل أ يَۡوَمئِـٖذ ُدبُـَرهُ

َوىٰـُه َجَهنَُّمۖ َوبِۡئـَس ٱلَۡمِصُي ١٦١٦  
ۡ
َوىٰـُه َجَهنَُّمۖ َوبِۡئـَس ٱلَۡمِصُي  َوَمأ
ۡ
ِ َوَمأ ِٱللَّ بَـآَء بَِغَضٖب ّمِـَن بَـآَء بَِغَضٖب ّمِـَن ٱللَّ

ِخذالن األّمة لعل و آلهِخذالن األّمة لعل و آله؟مهع؟  1313

املشاقة، املخالفة وأصله الشق مبعىن البعض کأن املخالف ميیل إیل شق آخر ضد شق االول.
یشياقون رسيوله ألهنيم خالفومها  اهلل تعيایل ینيزل عقابيه الشيدید عيیل الذين یشياقونه و
يف العقیيدة و يف العميل، بعيد أن قاميت علهييم احلجية، مبيا قّدميه إلهييم الرسيول مين بّينات 
ّيية، بيل کان لتمّرد ذايّت و عقيدة مرضّية وهو قادر  و براهيني، فليم یکين خالفهيم لشيهبة فکر

عیل عقاهبم وهم أضعف من أن یقفوا لعقابه.
ويف هنایة املشهد یتوجه باخلطاب إیل أولئك الذين شاقوا اهلل ورسوله.. إن هذا الذي 

الغيوث  َتسَتِغیُثوَن: تطلبيون منيه 

ُکم: 
ُ

ّد مُمِ عدوکيم.  عيیل  النصير  و 

ُمرِدِفَي:  ناصرکيم.  و  معینکيم 

َعاَس:  ٱلّنُ ُم 
ُ

یک ُيَغّشِ متتابعيني. 

النعياس،  علیکيم  اهلل  فأليیق 

التحامکيم  قبيل  بيه  غشياکم  و 

لیکيون  نُه:  ّمِ َمَنة 
َ
أ بأعدائکيم. 

أمانيا لقلوبکيم، و راحية ألبدانکم. 

ِن: ختویفيه إیاهيم مين  یَطٰ
َ

ِرجَز ٱلّش

فقدهيم  عنيد  غیيره  و  العطيش 

َبَناٖن:  لیقوهييا.  ِلَيرِبَط:  املياء. 

أصابيع الیيد و الرجيل فإنيه ييورث 

: خالفيوا. 
ْ
وا

ُ
ّق

ٓ
َشا الشيدید.  الوجيع 

فا  َزحفا: اجلیيش الکثیيف. ُمَتَحّرِ

إیل  مکانيه  عين  مائيال  ِقَتاٍل:  ِ
ّ
ل

فیيه.  للقتيال  أصليح  آخير  ميکان 

مجاعيه  قاصيدا  ِفَئٖة:  ِإیَلٰ  ًزا  ُمَتَحّيِ

اخری لیقاتل معهم.
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مية لیس هنایة املطاف بل إنه أمر ممتد إیل ما وراء هذه  حل بکم يف الدنیا من الرعب واهلز
يبة: إیل ما بعد هذه احلیاة.. إن أبعاده تتد وراء هذه اآلماد القر األرض، و

>��� ���
� ������ ����

د�� �ع� ��� �� ر� �
ك����

ْ
� ���

����
أ�
� �و� ��� و���

��� �����ْ
�
ک ��

������<

مية  فهيذه هنایية املطياف وهيذا هيو العيذاب اليذي ال یقياس إلیه ما ذقمت مين الرعب واهلز
ومين الضيرب فيوق األعنياق ومين ضيرب کل بنان! واآلن.. وقد أعاد علهيم مشياهد الوقعة 
ومالبسياهتا، وأراهيم یيد اهلل فهييا وتدبييره، وعونيه وميدده، وعلميوا مهنيا أهنيم مل یکونيوا فهييا 
 
ً
سيوی سيتار لقدر اهلل وقدرته.. اهلل هو الذي أخرج رسيوله من بيته باحلق _ مل خيرجه بطرا
یده، من قطع دابر   _ واهلل هو الذي اختار هلم إحدی الطائفتني ألمر ير

ً
وال اعتداء وال طغیانا

يبطيل الباطيل وليو کره املجرمون«.. واهلل هيو الذي أمدهم بألف  يين »لیحيق احليق و الکافر
� �� ه� ��� ع�

�
�� ��

�
�� �� �� �و� ه�

��لل�� و��� ��� �أْ � ��� ��� �� � ��
��
��� ���� : >�إ� ميية نظیير مين املالئکية مردفيني وميع العليم أّن االیية الکر

�< 57 االحزاب ً �� �� ه�
��م� ً ���

د�� ْ��ع� ه�
�
��
د�� ع�
أ�
� �و� ��� ر� ح��

اآ
ْ
�ل ��و� � ��

ْ��
������ �ى�

��� ه�
�لل��

ز و اصعب و اشد مصاديق الشقاق و املخالفة هَّلل و لرسوله: ية يوم اخلمیس ابر ز ز و اصعب و اشد مصاديق الشقاق و املخالفة هَّلل و لرسوله:ر ية يوم اخلمیس ابر ز ر
یة يوم اخلمیس، و يبکي حی خيضب دمعه احلصباء، و یقول:  کان ابن عباس یذکر رز
یية ميا حيال بيني رسيول اهلل؟ص؟ و بيني  یية کل الرز »ييوم اخلمیيس، و ميا ييوم اخلمیيس!! الرز
یية ميا حيال بيني رسيول اهلل و بيني أن یکتب هلم ذلك الکتاب،  یية کل الرز کتابيه أو »إن الرز

من اختالفهم و لغطهم«.
کتب  و ذلك أنه ملا اشتد برسول اهلل؟ص؟ وجعه قال: »إیتوين بکتاب )أو بکتف و دواة( أ

کتابا ال )أو لن( تضلوا بعده«. لکم 
( و عندنيا  : إّن النيي غلبيه الوجيع )أو ميّد علیيه الوجيع(، )أو إّن النيي هيجير فقيال عمير

کتاب اهلل، )أو و عندکم القرآن، حسبنا( کتاب اهلل.
فاختلف أهل البیت و اختصموا، و اختلفوا، أو کثر اللغط، بني من یقول: قربوا یکتب 

. لکم، و بني من یقول: القول ما قال عمر
فقال؟ص؟: قوموا عن، و ال ینبغي عندي. )أو عند ني تنازع(

یض، الذي ال  اهلجير بضيم اهلياء و سيکون اجليمي، و هيو اهلذیيان اليذي یقع مين کالم املر
ینتظيم و ال یعتيد بيه لعيدم فائدتيه، و وقيوع ذليك مين النيي؟ص؟ يف حقيه مسيتحیل کميا قيال 

�<. )النجم: 3 و 4( ��� ���� ٌ ���ْ
ا�و�
��
ل ��إ� ��

�ه� ْ�� ى�*��إ� �� ه�
ْ
��� ���

� � ��� �� ْ�� � ���� م� تعایل: >و�
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، إال أّن العبارة األویل  وایضا لفظة »غلبه الوجع« ال خيتلف معناها عن معىن: إنه هيجر
أخف وقعا عیل السمع.

کتاب اهَّلل ف املیزان؟!   و ف قوهلم: حسبنا 
أوال: أهنم قد ختلوا حی عن العمل بالقرآن الکرمی يف نفس هذا املورد فضال عن غیره، فإّن 
< و یأمرهم  �ل� �� �����ر�� ع� �� ��

أ�
� �و� ه�

����لل�� ع� �� ��
أ�
القيرآن هيو اليذي یأمرهم بطاعة الرسيول؟ص؟، فیقيول: >�

>����� ه� ��� ْ��� � ��� �� ْ�� � ��ْ
�
اك ه� ����� م� �و� و��

��� ���
��
�� �ل� �� ���ر�� ��

�
اك ���

آ
��� م� بأخذ ما آتاهم إیاه فیقول أیضا: >و�

و هناهيم عين أذی النيي؟ص؟، و عين إغضابيه، وعين رفيع الصيوت يف حمضيره، و عيدم 
التنازع و ألزمهم بالرجوع إلیه فیما یتنازعون فیه.

و قد صرحت اآلیات بذلك کله، و مل تبق عذرا ملعتذر، أو حیلة ملتتطلب حیلة، و هم 
مل یعملوا بالقرآن حی يف هذا املورد!!

ثانیا: صح القرآن فیه بيان کل يشء، لکن إنا یعرف القرآن من خوطب به، و ال تدرکه 
عقول الرجال من سائر الناس، بل ال بد من أن يرجعوا إیل من یفسره هلم، و هم خصوص 
یليه، و حممكيه و  یليه و بتأو کيرم؟ص؟ مث األمئية الطاهيرون؟مهع؟ مين بعيده، العارفيون بتنز النيي األ

متشاهبه، و ناسخه و منسوخه، فال أحد یستطیع استخراج حقائقه سواهم؟مهع؟.
، أو لغیير عمير أن یعيرف عيدد رکعات الصالة الیومیة، و شيرائط  مفثيال: کیيف ميکين لعمير
اإلعتکاف يف املساجد، و سائر األحکام الفرعیة من القرآن الکرمی إال بداللة من عنده علم 

ين؟! الکتاب »علیه الصالة السالم« و عیل آله الطاهر
إال أن یقيال معيىن قوهليم: حسيبنا کتياب اهلل، هيو أن یکيون القرآن للقيراءة عیل القبور، و 

يف املحافل الرمسیة، و أن یکون من مجلة التمامئ اليت تعلق عیل املریض!!

يد النيب؟ص؟ الکتابة؟   ملاذا ير
و قيد یسيأل سيائل عين السيبب يف جليوء النيي؟ص؟ إیل کتابية الکتياب؟! أمل یکين یکفیيه ميا 

جری يف يوم الغدير من البیعة و الهتنئة لعيل؟ع؟ مبقام الوالیة؟
و جنیب:

أوال: إّن نفس ما جری يف مرض موته؟ص؟ من جرأة و إباء و إصرار عیل عدم تکینه من 
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کتابة هذا الکتاب حبیث مل تکفهيم خطابات السابقة. کتابة الکتاب، یدل عیل ضرورة 
ثانیا: لعل هؤالء الناس کانوا خيططون إیل إنکار داللة ما جری، و اإلعتماد عیل إرهاق 
یالت و التمحالت الباطلة لتعمیة األمور عیل العوام أو لعلهم یقولون للناس  احلدث بالتأو
 ، أن األميور قيد اسيتجدت، و تقلبيات حدثيت، دعيت النيي؟ص؟ إیل العيدول عين ذليك األمر

حیث رأی أن صرف النظر عنه أصلح، لذالك مل یشیر ایل اخلالفة من بعده أصال!

ملاذا ال يصر النيب؟ص؟ عی الکتابة؟!  
یية، و إذا کان هيو اليذي حيفيظ األمة مين الضالل، فلماذا  و إذا کانيت کتابية الکتياب ضرور

کتابته؟! صرف النظر عن 
و جنیب: مبا قاله العالمة السید عبد احلسني شرف الدين؟ق؟:

و إنا عدل عن ذلك، ألّن کلمهتم تلك اليت فاجؤوه هبا إضطرته إیل العدول، إذ مل يبق 
بعدهيا أثير لکتابية الکتياب سيوی الفتنية، و اإلختيالف من بعده يف أنه هيل هجر فیما کتبه 

_ و العیاذ باهلل _، أو مل هيجر؟
کثر من  کثروا اللغو و اللغط نصب عینیه، فلم یتسّن له يومئذ أ کما اختلفوا يف ذلك، و أ

قوله هلم: »قوموا عن« کما مسعت.
، _ و العیاذ باهلل _ فسطروا به أساطیرهم،  و لو أصر يف کتابة الکتاب للجوا يف قوهلم: هجر
و ملوا طوامیرهم، ردا عیل ذلك الکتاب، وعیل من حيتج به، هلذا اقتضت حمكته البالغة 
أن یضيرب؟ص؟، عين ذليك الکتياب صفحيا، لئيال یفتح هؤالء املعارضيون و أولیاؤهم بابا إیل 

. الطعن يف النبوة _ نعوذ باهلل، و به نستجیر
کتب  و قد رأی؟ص؟، أّن علیا و أولیاءه خاضعون ملضمون ذلك الکتاب، سواء علهيم أ

أم مل یکتب، و غیرهم ال یعمل به و ال یعتبره حی لو ُکتب الف مرة.
فاحلمكة _ و احلال هذه _ توجب ترکه، إذ ال أثر له بعد تلك املعارضة سوی الفتنة کما 

ال خيىف«. الصحیح من سیرة الني األعظم؟ص؟، ج32، ص220

لو لبس املسلمون السواد، و أقاموا املآت  
یية يوم  و تيأيت کلمية السيید ابين طياووس؟هر؟ لتصيدق ابين عبياس يف تعبیيره عميا جيری برز
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اخلمیس، و لتکون أصدق و أویف تعبیر عن حجم الکارثة اليت حلت باملسلمني نتیجة ملا 

فعله هؤالء القوم، فهو یقول:

و اهلل، لو لبس املسلمون السواد، و أقاموا املآمت، و بلغوا غایة األحزان، کان ذلك یسیرا ملا 

أدخل خلیفة الثاىن علهيم من املصیبات، و أوقعهم فیه من اهلالك و الضالل و الشهبات.

و ذليك مليا ترتيب عيیل هيذا األمير مين اختيالف يف األمة، و سيفك للدمياء، و اختالل يف 

أميور الديين، و هيالك اثنتيني و سيبعني فرقية بسيبب الشيهبات و الضالالت الييت ظهرت، و 

اليت هي السبب يف خلود من خيلد يف النار مهنم. الطرائف، ص433

الروايات

ْصَحُف     ُ ملْ
َ
َثٌة َيْشُکوَن: ا ِقَياَمِة َثالَ

ْ
ل
َ
يُء َيْوَم ا : جَيِ

ُ
هلِل؟ص؟ َيُقول

َ
 ا

َ
ْعُت َرُسول  مَسِ

َ
َعْن َجاِبٍر َقال

ْسيِجُد َيا َرّبِ  َ ملْ
َ
 ا

ُ
ُقيويِن َو َيُقيول ُفيويِن َو َمّزَ ْصَحيُف َييا َرّبِ َحّرَ ُ ملْ

َ
 ا

ُ
ِعْتيَرُة َيُقيول

ْ
ل
َ
ْسيِجُد َو ا َ ملْ

َ
َو ا

ْکَبَتينْيِ  ْجُثيو ِللّرُ
َ
ُدوَنا َفأ وَنيا َو َطَرُدوَنيا َو َشيّرَ

ُ
ِعْتيَرُة َييا َرّبِ َقَتل

ْ
ل
َ
 ا

ُ
ُعيويِن َو َيُقيول يويِن َو َضّيَ

ُ
ل َعّطَ

 ِبَذِلَك. حبار، ج24، ص186
َ

ْویل
َ
َنا أ

َ
ُه ِلي أ

ُ
ل  َجالَ

َّ
هلُل َجل

َ
 ا

ُ
ُخُصوَمِة َفَيُقول

ْ
ِلل

قيال أبيو عبيد الرمحيان املقيري: کانيت بنيو أمّيية إذا مسعيوا مبوليود امسيه عييّل قتليوه. روضات    
اجلّنات، ج5، ص161

ّيِ ِإَمياٍم    
َ
َنُعيوَن! َو َميَع أ ّيَ َداٍر َبْعيَد َداِرُکيْم َتْ

َ
 امُلتخاذليني: ... أ

ً
يا قيال اإلميام عييّل؟ع؟ ذاّمَ

يْهِم  هلِل[ ِبالّسَ
َ
يوُه َو َميْن َفياَز ِبُکيْم َفَقيْد َفياَز ]َو ا هلِل َميْن َغَرْرُتُ

َ
ْغيُروُر َو ا َ

ْ
مل
َ
يوَن! ا

ُ
َبْعيِدي ُتَقاِتل

ُکْم، 
َ
ُق َقْول َصّدِ

ُ
هلِل _ الَ أ

َ
ْصَبْحيُت َو ا

َ
َق َناِصٍل. أ ْفَو

َ
ْخَييِب، َو َميْن َرَميی ِبُکيْم َفَقيْد َرَميی ِبأ

َ ْ
أل
َ
ا

َعُدَّو ِبُکْم... . هنج البالغة، خ29، ص73
ْ
ل
َ
وِعُد ا

ُ
ْطَمُع يِف َنْصِرُکْم، َو الَ أ

َ
َو الَ أ

َقْد َسِئْمُت ِعَتاَبُکْم.    
َ
ُکْم! ل

َ
ّفٍ ل

ُ
اِم: أ

َ
لّش

َ
ْهِل ا

َ
 أ

َ
اِس ِإیل لّنَ

َ
ُه؟ع؟ يِف ِاْسِتْنَفاِر ا

َ
وقال؟ع؟: ِمْن ُخْطَبٍة ل

 ِجَهاِد َعُدِّوُکْم 
َ

! ِإَذا َدَعْوُتُکْم ِإیل
ً
فا
َ
ِعّزِ َخل

ْ
ل
َ
ِ ِمَن ا

ّ
ل

ُ
 َو ِبالّذ

ً
ِخَرِة ِعَوضا

ْ
آل
َ
ْنَيا ِمَن ا لّدُ

َ
َياِة ا َ

ْ
 َرِضیمُتْ ِباحل

َ
أ

ُهوِل يِف َسْکَرٍة... هنج البالغة، خ34، ص78
ُ
لّذ
َ
ْوِت يِف َغْمَرٍة، َو ِمَن ا َ

ْ
مل
َ
ُکْم ِمَن ا ّنَ

َ
ْعُيُنُکْم؛ َکأ

َ
َداَرْت أ

يّنِ    
َ
 أ
یة بالّصلح( ِإالَّ ْيِه )أي إیل معاو

َ
ْمَر ِإل

َ ْ
أل
َ
ْمُت ا

َّ
هلِل َما َسل

َ
وقال اإلمام احلسن؟ع؟: .. َو ا

هلُل َبْيِن َو َبْيَنُه َو 
َ
ُکَم ا اِري َحّیَ حَيْ ْيييِل َو هَنَ

َ
ُتيُه ل

ْ
َقاَتل

َ
 ل
ً
ْنَصيارا

َ
يْو َوَجيْدُت أ

َ
 َو ل

ً
ْنَصيارا

َ
ِجيْد أ

َ
ْ أ
َ
مل
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ْم  ُ  َوَفاَء لَ
َ
ْم ال ُ  ِإهّنَ

ً
ْم َما َکاَن َفاِسيدا يُح ِلي ِمهْنُ

ُ
 َيْصل

َ
يْم َو ال ْوهُتُ

َ
ُکوَفيِة َو َبل

ْ
ل
َ
 ا

َ
ْهيل

َ
ِکيّنِ َعَرْفيُت أ

َ
ل

يْم َمَعَنيا َو ِإّنَ ُسيُيوَفُهْم  هَبُ و
ُ
َنيا ِإّنَ ُقل

َ
يوَن ل

ُ
ْخَتِلُفيوَن َو َيُقول ُ يْم ملَ ُ  ِفْعيٍل ِإهّنَ

َ
يَة يِف َقيْوٍل َو ال  ِذّمَ

َ
َو ال

ْيَنا... .االحتجاج، حبار، ج44، ص147
َ
ْشُهوَرٌة َعل َ ملَ

شواهد وقصص

ظلم احَلجاج عی الفاطمیي  
 إیل اجلامع، فسيمع ضّجة شيدیدة فقال: ما 

ً
قيال الراغيب يف حُماضراتيه: خيرج احلّجياج يوميا

. هذا؟ قالوا: أهل السجون یضّجون من ِشّدة احَلّر
> ���� م� �

�
ك�ل لا���� ��و� ه� �� ������

�أ� �� فقال: قولوا هلم: >����ح�ْ
ين أليف اميرأة، ومهنين جميّردات مين  بعية آالف رجيل، وعشير ووِجيد يف حبسيه مئية وأر
 
ّ

ثیاهبيّن، وکان حبيس الرجيال والنسياء يف ميکان واحيد، ومل یکين يف حبسيه سيقف وال ظيل
کثرهم مقّرنني  ، وکان أ من الشمس، وَمن یّتِق بيده من احلّرِ يرِمه احلرس من فوقه باآلجر

ُيطعمون الشعیر املخلوط بالّرماد. يف الّسالسل، وکانوا ُيسقون الزعاق، و
 عیل قتل األخیار، ال سّيما الفاطمیني مهنم؛ حبیث ُنِقل أّنه 

ً
کثر حرصا هذا، وقد کان أ

ُيفطر به وأمر بنبش ثالثة آالف من قبور  يت بصاع خبز من طحن دماهئم، فکان یصوم و
ُ
أ

النجيف األشيرف يف طليب جّثية أمیير املؤمنيني؟ع؟ فليم یظفير بذلك، واحلميد هلل، وکان أیضا 
 عیل قتل الشهداء 

ً
ُيظهر األسف؛ عیل أّنه مل حيضر وقعة الطّف فیکون ُمعینا  و

ً
یتحّسر دامئا

املظلومني. روضات اجلّنات، ج2، ص54

ن اخلافة السامیة؟   مِلَ
: اخلالفية إنيا هيي ألهيل بيدر، ميادام أحدهيم موجيودا.. وليو مل یکين مهنيم أحيد،  قيال عمير

فلهل أحد مادام مهنم باقیا.
مع هذا کله مل یعترف بأي حٍق لصاحهبا املغصوب امیراملؤمنني؟ع؟!

وأما الطلقاء وأبناء الطلقاء _ الذين أسلموا بعد فتح مکة _ فلیس هلم أن یستخلفوا.
تطلق کلمة )طلیق( عیل أهل مکة، فإهنم عند فتح مکة کانوا عیل کفرهم، ومل یأسرهم 
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الني؟ص؟ وأطلق سراحهم، وقال هلم: )اذهبوا أنمت الطلقاء(.
ييون اخلالفية وقیيادة األمة مع  یية مين الطلقياء، فقيد غصيب األمو وکان أبيو سيفیان ومعاو
وجود أهل بدر وأهل أحد، وراحوا یعملون باسم اإلسالم إلعادة اجلاهلیة بکل أشکاهلا يف 
هبا، وترکوا وراءهم صورا من حمكهم باسم اإلسالم لعلها من أقبح ما عرفته  شرق األرض وغر
یخ احلاکمني، ولو أهنم أعطوا العامل ولو صورا حمدودة عن اإلسيالم وتعالیمه  یة يف تار البشير

ومساحته، لکان اإلسالم انتشر يف الغرب والشرق مبا ال یکون له مثیل. قصص و عبر، ص5

االحنراف عن أولیاء اهَّلل  
ذکر املدائن: نقل يل أحد األشخاص فقال: کنت يف الشام، ومل أمسع أحدا ینادي بأمساء: 
یيد، وولیيد، وهشيام، حيی وقيع  يز یية، و عييل، وحسين، وحسيني، بيل کانيت األمسياء: معاو

بصري يوما عیل رجل طلبت منه ماء، فنادی أوالده: عيل، حسن، حسني.
فقلت له: مل یسم الناس هبذه األمساء، فکیف مسیت أبناءك هبا؟

أوالدهيم بأمسياء اخللفياء، وعندميا یتضجيرون مهنيم یلعنوهنيم  النياس یسيمون  فقيال: 
یفحشيوهنم، وهيذا اعتيداء وتضعیيف للخلفياء، وأميا أنيا فقيد مسیيت أوالدي هبيذه األمسياء  و

فإذا فحشهتم، کنت کمن فحش أعداء اهلل )والعیاذ باهلل(.
 بعد يوم 

ً
 وال مسعية االّ السيوء، واهيل البیيت؟مهع؟ ييزدادون يوما

ً
یيد اثيرا واآلن ال تيری مين يز
. قصص و عبر، ص49

ً
 وشرفا

ً
علوا

الکلب طبع أبيه فیه   
قد أنشد بعض الشعراء:

نيياصييبييّيييا تيييابيييع  اليييعيييليييّوى  مبيييذهيييبيييه مفييييا هييييو ميييين أبيييييه إذا 
حّقا منه  خييیييرا  الکلب  کييان  فیه و  أبيييييييه  طييبييع  الييکييلييب  ألّن 

روضات اجلنات ج4 ص104
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َ َقَتلَُهۡمۚ َوَمـا َرَمۡيَت إِۡذ َرَمۡيَت  َقَتلَُهۡمۚ َوَمـا َرَمۡيَت إِۡذ َرَمۡيَت  َٱللَّ فَلَـۡم َتۡقُتلُوُهـۡم َوَلِٰكنَّ فَلَـۡم َتۡقُتلُوُهـۡم َوَلِٰكنَّ ٱللَّ
َ َرَمٰ َوِلُۡبـِىَ ٱلُۡمۡؤِمنِـَن ِمۡنـُه بَـَلًٓء َحَسـًناۚ  َرَمٰ َوِلُۡبـِىَ ٱلُۡمۡؤِمنِـَن ِمۡنـُه بَـَلًٓء َحَسـًناۚ  َٱللَّ َوَلِٰكـنَّ َوَلِٰكـنَّ ٱللَّ
َ ُموهِـُن َكۡيِد  ُموهِـُن َكۡيِد  َٱللَّ نَّ ٱللَّ

َ
نَّ َذٰلُِكـۡم َوأ
َ
َ َسـِميٌع َعلِيـٞم  َسـِميٌع َعلِيـٞم ١٧١٧  َذٰلُِكـۡم َوأ َٱللَّ إِنَّ إِنَّ ٱللَّ

ٱۡلَكٰفِرِيـَن ٱۡلَكٰفِرِيـَن ١٨١٨ إِن تَۡسـَتۡفتُِحواْ َفَقۡد َجآَءُكـُم ٱۡلَفۡتُحۖ ِإَون  إِن تَۡسـَتۡفتُِحواْ َفَقۡد َجآَءُكـُم ٱۡلَفۡتُحۖ ِإَون 
تَنَتُهواْ َفُهَو َخۡيٞ لَُّكۡمۖ ِإَون َتُعوُدواْ َنُعۡد َولَن ُتۡغِيَ َعنُكۡم تَنَتُهواْ َفُهَو َخۡيٞ لَُّكۡمۖ ِإَون َتُعوُدواْ َنُعۡد َولَن ُتۡغِيَ َعنُكۡم 
َ َمـَع ٱلُۡمۡؤِمنَِن  َمـَع ٱلُۡمۡؤِمنَِن ١٩١٩   َٱللَّ نَّ ٱللَّ

َ
ـا َولَـۡو َكـُثَۡت َوأ نَّ فَِئُتُكـۡم َشۡيـٔٗ
َ
ـا َولَـۡو َكـُثَۡت َوأ فَِئُتُكـۡم َشۡيـٔٗ

َّۡواْ َعۡنُه  َّۡواْ َعۡنُه  َورَُسـوَلُۥ َوَل تََول َ َورَُسـوَلُۥ َوَل تََول َٱللَّ ِطيُعواْ ٱللَّ
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َهـا ٱلَّ يُّ

َ
أ ِطيُعواْ َيٰٓ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َهـا ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

ِيـَن قَالُواْ َسـِمۡعَنا  ِيـَن قَالُواْ َسـِمۡعَنا  َوَل تَُكونُـواْ َكٱلَّ نُتـۡم تَۡسـَمُعوَن ٢٠٢٠ َوَل تَُكونُـواْ َكٱلَّ
َ
نُتـۡم تَۡسـَمُعوَن َوأ
َ
َوأ

ـمُّ  ـمُّ  ٱلصُّ ِ ٱلصُّ ِٱللَّ َوآّبِ ِعنـَد ٱللَّ َوآّبِ ِعنـَد  ۞إِنَّ َشَّ ٱدلَّ َوُهـۡم َل يَۡسـَمُعوَن َوُهـۡم َل يَۡسـَمُعوَن ٢١٢١ ۞إِنَّ َشَّ ٱدلَّ
ا  ا  فِيِهۡم َخۡيٗ ُ فِيِهۡم َخۡيٗ ُٱللَّ ِيـَن َل َيۡعقِلُوَن ٢٢٢٢ َولَۡو َعلِـَم  َولَۡو َعلِـَم ٱللَّ ِيـَن َل َيۡعقِلُوَن ٱۡلُۡكـُم ٱلَّ ٱۡلُۡكـُم ٱلَّ
َها  يُّ

َ
أ َها  َيٰٓ يُّ
َ
أ ۡعرُِضوَن ٢٣٢٣ َيٰٓ َّواْ وَُّهـم مُّ ۡسـَمَعُهۡم َلََول

َ
ۡسـَمَعُهۡمۖ َولَۡو أ

َ ۡعرُِضوَن لَّ َّواْ وَُّهـم مُّ ۡسـَمَعُهۡم َلََول
َ
ۡسـَمَعُهۡمۖ َولَۡو أ

َ لَّ
ِ َولِلرَُّسـوِل إَِذا َدَعُكۡم لَِما  َولِلرَُّسـوِل إَِذا َدَعُكۡم لَِما  ِلِلَّ ِيـَن َءاَمُنـواْ ٱۡسـَتِجيُبواْ لِلَّ ِيـَن َءاَمُنـواْ ٱۡسـَتِجيُبواْ ٱلَّ ٱلَّ
ۥٓ  نَُّه

َ
ۥٓ  َيُوُل َبۡنَ ٱلَۡمۡرءِ َوقَۡلبِهِۦ َوأ نَُّه
َ
َ َيُوُل َبۡنَ ٱلَۡمۡرءِ َوقَۡلبِهِۦ َوأ َٱللَّ نَّ ٱللَّ

َ
نَّ ُيۡيِيُكـۡمۖ َوٱۡعلَُمٓواْ أ
َ
ُيۡيِيُكـۡمۖ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ِيـَن َظلَُمواْ  ِيـَن َظلَُمواْ  َوٱتَُّقواْ فِۡتَنـٗة لَّ تُِصيَبَّ ٱلَّ وَن ٢٤٢٤ َوٱتَُّقواْ فِۡتَنـٗة لَّ تُِصيَبَّ ٱلَّ وَن إَِلۡـهِ ُتۡـَرُ إَِلۡـهِ ُتۡـَرُ
َ َشـِديُد ٱۡلعَِقـاِب  َشـِديُد ٱۡلعَِقـاِب ٢٥٢٥   َٱللَّ نَّ ٱللَّ

َ
أ َوٱۡعلَُمـٓواْ  ـٗةۖ  نَّ ِمنُكـۡم َخآصَّ
َ
أ َوٱۡعلَُمـٓواْ  ـٗةۖ  ِمنُكـۡم َخآصَّ

ال نصر إال باهَّلل وحده ال نصر إال باهَّلل وحده 1717

انتصير املسيلمون ببيدر عيیل املشيرکني، فقتليوا مهنيم مين قتليوا، و أسيروا من أسيروا، و سيبب 
هذا االنتصار ثبات املسلمني و صبرهم يف القتال و هو ما أشارت الیه اآلیات السابقة من 
ان اهلل ربط عیل قلوب املسلمني، و ثبت أقدامهم، و أمدهم باملالئکة، و أزال الرعب من 

هبم و ألقاه يف قلوب املشرکني. قلو
و لئيال یصياب املسيلمون بالغيرور يف انتصارهيم، و لئيال یعتميدوا عيیل قواهيم اجلسيمیة 
هبم دامئا، و لیتعلقوا به طلبا أللطافه، فإّن اآلیة الّتالیة تقول:  فحسب، و لیذکروا اهلل يف قلو

الکافريين  لکیيد  مضعيف  ُموِهُن: 

 
ْ
وا

َّ
َتَول  

َ
ال بکيم.  ملکرهيم  مفسيد  و 

 : ّبِ
ٓ
َوا

َ
ٱلّد عنيه.  تعرضيوا  ال  َعنُه: 

 : ّمُ ٱلّصُ حیيوان.  کل  عيیل  تطليق 

ال یسيمع مسياع. ٱلُبکُم: ال یتمکين 

مافیيه  م: 
ُ

حُیِیيک ا  مِلَ یتکليم.  أن 

حیاتکيم مين أعميال البير و اخلیير 

 َبَي ٱمَلرِء َوَقلِبِه: 
ُ

ول و الطاعية. حَیُ

و  القليوب  تقليب  أّن  إیل  إشيارة 

األفکار بيد اهلل.
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لقيد ورد يف الّروایيات و التفاسيیر أّن الّنيي؟ص؟ قيال لعييل؟ع؟ ييوم بيدر: أعطين حفنية مين 

تيراب األرض و حصاهيا، فناوليه عيیل ذليك، فرميی الّنيي؟ص؟ جهة املشيرکني بذليك التراب و 
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قاليوا: کان هليذا الفعيل أثير معجيز إذ وقيع ذليك التيراب عيیل وجيوه املشيرکني و عیوهنيم 

مفلهم رعبا.

ال شك أّن الظاهر یشیر إیل أّن الّني؟ص؟ و أصحابه هم الذين أّدوا هذا الدور يف معرکة 

بدر، لکن القرآن یقول: إنکم مل تفعلوا ذلك أّوال، ألّن القدرات الروحیة و اجلسمیة و اإلميانیة 

کلها من عطاء اهلل و قد حترکمت بقوة اهلل و يف سبیل اهلل. اليت هي أصل تلك النتائج 

: الرمي من املؤمن و لکن الذي یسدد الرمیة و یعطهيا أثرها يف القلوب هو  وبتعبیر آخر

اهلل، لذليك کان علینيا القیيام بعملنيا و هيو الرميي و القتال، و بذل کل جهد ممکن يف سياحة 

احلرب دون ان نکتيف بذلك أو نغتر به أو نعمتد علیه، بل نکتيف باهلل و نتوکل علیه.

وایضيا ممکين لنيا بالقيول إّن اآلیية حميل البحيث تشيیر إیل لطیفية يف مذهيب »جبير و ال 

يين« و ال شيك يف عيدم وجيود تناقيض يف مثيل هيذه العبيارة، بيل  یيض بيل أمير بيني أمر تفو

کان بإرادتکيم و اهلل  کان منکيم و مين اهلل أیضيا، ألّنيه  اهليدف هيو القيول بيأّن هيذا الفعيل 

منحکم القوة و املدد.

و تشيیر اآلیية يف ختامهيا إیل لطیفية مهّمية أخيری، و هيي أّن سياحة بيدر کانيت سياحة 
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�
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ْ�� ��� �� امتحان و اختبار، إذ تقول: >و�

، تيارة یکيون بالنعيم فیسيمی بالء  و البيالء معنياه االختبيار يف األصيل، غایية ميا يف األمير

حسنا، و تارة باملصائب و العقاب فیسّمی بالء سیئا، کما تشیر إیل ذلك اآلیة )168( من 

.> ���� � �أ �
���
����� �و� ���� � �� �� ��

ْ
�� �����ْ

�ه� � ���ْ
�
ل ��� سورة األعراف يف شأن بن إسرائیل >و�

الروايات

    
َ

َهىِن َيْوَم َبْدٍر َفَقال  اهلِل؟ص؟ َوّجَ
َ

ِب َطاِلٍب؟ع؟: ... َفِإّنَ َرُسيول
َ
ْؤِمِنينَي َعيیِلُّ ْبيُن أ ُ

ْ
ِمیيُر امل

َ
 أ

َ
َقيال

َبة َتُفوُح  يا َفِإَذا ِهَی َطّيِ ْمهُتَ ِ
َ

َّ مش
ُ

ا مث َخْذهُتَ
َ
ُموَعية یِف َميَکاٍن َواِحٍد َفأ اْئِتيىِن ِبَکيّفِ َحَصَيياٍت جَمْ
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ا ُکّنَ  َبٌع ِمهْنَ ْر
َ
َصَياُت أ َ يَك احلْ

ْ
ْشيِرِکنَي َو ِتل ُ ا ُوُجوَه املْ يا َفَرَمی هِبَ َتْيُتيُه هِبَ

َ
ْسيِك َفأ ِ

ْ
ية امل يا َراحِئَ ِمهْنَ

َعْرِش َمَع 
ْ
ِت ال ْ ْغيِرِب َو َحَصاة ِمْن حتَ َ

ْ
ْشيِرِق َو َحَصياة ِمَن امل َ ِفيْرَدْوِس َو َحَصياة ِميَن املْ

ْ
ِميَن ال

 
َ
 َو ال

ُ
 َقْبل

ً
َحدا

َ
ة أ

َ
َفِضیل

ْ
ِذِه ال  هِبَ

َّ
َوَجيل ْ ُيْکِرِم اهلُل َعّزَ

َ
َنيا، مل

َ
 ل
ً
يٍك َميَددا

َ
يِف َمل

ْ
ل
َ
ِ َحَصياة ِماَئية أ

ّ
ُکل

َبْعُد. اخلصال، ج2، ص576

؟ص؟ َو     يیِبُّ ياَر ِلَيْغيَمَ الّنَ
َ
ُکّف

ْ
 َيْعيىِن َو َهيَزَم ال

ً
ْؤِمِنينَي ِمْنيُه َبيالًء َحَسينا ُ

ْ
ابين عبياس: َو ِلُيْبيیِلَ امل

َحيٌد ِميَن 
َ
ْ ُيْؤَسيْر أ

َ
َبُعيوَن... َو مل ْر

َ
َبيٌع َو أ ْر

َ
 أ

ُ
ْسيَری َسيْبِعنَي َو ُيَقيال

َ ْ
َکاَن األ ؟ع؟... َو  يَویِصُّ

ْ
ال

َبَعة.... حبار األنوار، ج19، ص325 ْر
َ
َکاُنوا أ َهَداُء 

ُ
ْسِلِمنَي َو الّش ُ املْ

 ُدوين باإلیاِس. صحیفة    
َ

ل ِ ُمؤمٍن أّمَ
ّ

 ُکل
َ

ْقَطَعيّنَ أميل
َ
: أل

ّ
 اهلُل عيّز و جيل

ُ
 اهلِل؟ص؟: َيقيول

ُ
رسيول

اإلمام الرضا: 20/276

شواهد وقصص

يفة علیه   السهم الذي وضع رسول اهَّلل؟ص؟ يده الشر
روي أن رسيول اهلل؟ص؟ انهتی إیل رجل قد َفَوق سيهما لیرمي بعض املشيرکني فوضع؟ص؟ یده 

فوق السهم.

وقيال: ارميه، فرميی ذليك املشيرك به، فهرب املشيرك من السيهم وجعل ميیل من السيهم 

یسرة، والسهم یتبعه حیثما راغ.  مينة و

حيی سيقط السيهم يف رأسيه، فسيقط املشيرك میتيا، فأنيزل اهلل: فليم تقتلوهيم ولکن اهلل 

قتلهم وما رمیت إذ رمیت ولکن اهلل رمی. حبار، ج17 و20

المام عّل؟ع؟ وعائشة  
ید بن صوحان _ عیل ما اجتمعت علیه  يف کتاب اجَلمل للشيیخ املفید: کتبت عائشية إیل ز

نقلة األخبار _ : )بسم اهلل الّرمحن الّرحمي، من عائشة ابنة أيب بکر أّمِ املؤمنني زوجة النّي، إیل 

ل الناس  ید بن صوحان، أّما بعد، فإذا جاءك کتايب هذا فأقم يف بيتك، وَخّذِ ابهنا امُلخلص ز

عن عيّل؟ع؟ حی یأتیك أمري؛ ولیبلغن عنك ما أقّر به، فإّنك َمن أوثق أهيل عندي والّسالم(.
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ید بن صوحان إیل  ید بن صوحان؟هر؟: )بسيم اهلل الّرمحن الّرحمي، من ز فکتب إلهيا ز
ي يف بيتك،  ، أمرك أن تقيّرِ ، وأمرنيا بأمر ، أّميا بعيد، فيإّن اهلل أميرك بأمير عائشية بنيت أيب بکير
وأمرنا باجلهاد، فأتاين کتابك بضّدِ ما أمر اهلل، وذلك خالف احلّق، والّسالم(. کتاب اجَلمل، 

ص229

ما رمیت إذ رمیت و لکّن الشیطان رمی  
 کرمياد اشيتّدت به 

ّ
کثيني و محيل أعوانيه معيه مفيا کان القيوم إال مّليا محيل أمیير املؤمنيني؟ع؟ النا

یيح يف ييوم عاصيف وکانيت تنظير إیل عييل؟ع؟ وهو جيول بيني الصفوف يف حرب اجلمل،  الر
 زوال 

ّ
وقاليت: انظيروا إلیيه کأّن فعليه فعيل رسيول اهلل؟ص؟ يوم بدر، أميا واهلل، ما ینتظر بکم إال

ميية القيوم نيادت یيا بّن الکيّرة الکّرة اصبروا فيإين ضامنة لکم  الشيمس فلّميا رأت عائشية هز
 جانب، و استقدموا حّی دنوا من عسکر أمیر املؤمنني؟ع؟، و لّفت 

ّ
اجلّنة، فحّفوا هبا من کل

عائشية نفسيها ببردة کانت معها و قلبت ميیهنا عیل منکهبا األمين إیل األیسير و األیسير إیل 
األمين کما کان رسول اهلل؟ص؟ یفعل عند االستسقاء.

مّث قاليت: ناوليوين کّفيا مين تيراب، فناولوهيا فحثت بيه وجوه أصحاب أمیير املؤمنني؟ع؟ 
و قالت: شياهت الوجوه کما فعل رسيول اهلل؟ص؟ بأهل بدر، و مّلا فعلت عائشية من السيّب 

املبرح و حصب أصحاب أمیر املؤمنني؟ع؟.
قال؟ع؟: و ما رمیت إذ رمیت و لکّن الشیطان رمی و لیعودن وبالك علیك إن شاء اهلل 

تعایل. مهناج البراعة يف شرح هنج البالغة، ج17، ص66
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ۡرِض َتَافُوَن 
َ
ۡسـَتۡضَعُفوَن ِف ٱۡل نُتـۡم قَلِيـٞل مُّ

َ
ۡرِض َتَافُوَن َوٱۡذُكـُرٓواْ إِۡذ أ

َ
ۡسـَتۡضَعُفوَن ِف ٱۡل نُتـۡم قَلِيـٞل مُّ

َ
َوٱۡذُكـُرٓواْ إِۡذ أ

يََّدُكـم بَِنـۡصِهِۦ 
َ
اُس فَـَٔـاَوىُٰكۡم َوأ َفُكـُم ٱلَـّ ن َيَتَخطَّ

َ
يََّدُكـم بَِنـۡصِهِۦ أ

َ
اُس فَـَٔـاَوىُٰكۡم َوأ َفُكـُم ٱلَـّ ن َيَتَخطَّ

َ
أ

َها  يُّ
َ
أ َها  َيٰٓ يُّ
َ
أ ّيَِبٰـِت لََعلَُّكۡم تَۡشـُكُروَن ٢٦٢٦ َيٰٓ ّيَِبٰـِت لََعلَُّكۡم تَۡشـُكُروَن َوَرزَقَُكـم ّمِـَن ٱلطَّ َوَرزَقَُكـم ّمِـَن ٱلطَّ

َمَٰنٰتُِكۡم 
َ
َمَٰنٰتُِكۡم  َوٱلرَُّسـوَل َوَتُونُـوٓاْ أ
َ
َ َوٱلرَُّسـوَل َوَتُونُـوٓاْ أ َٱللَّ ِيـَن َءاَمُنواْ َل َتُونُواْ ٱللَّ ِيـَن َءاَمُنواْ َل َتُونُواْ ٱلَّ ٱلَّ

ۡوَلُٰدُكۡم 
َ
ۡمَوٰلُُكـۡم َوأ

َ
نََّمـآ أ

َ
ۡوَلُٰدُكۡم  َوٱۡعلَُموٓاْ أ

َ
ۡمَوٰلُُكـۡم َوأ

َ
نََّمـآ أ

َ
نُتـۡم َتۡعلَُمـوَن ٢٧٢٧ َوٱۡعلَُموٓاْ أ

َ
نُتـۡم َتۡعلَُمـوَن َوأ
َ
َوأ

ِيَن َءاَمُنوٓاْ  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ِيَن َءاَمُنوٓاْ  َيٰٓ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ۡجٌر َعِظيـٞم ٢٨٢٨ َيٰٓ

َ
ۥٓ أ ۡجٌر َعِظيـٞم  ِعنَدهُ
َ
ۥٓ أ َ ِعنَدهُ َٱللَّ نَّ ٱللَّ

َ
نَّ فِۡتَنـةٞ َوأ
َ
فِۡتَنـةٞ َوأ

َ َيَۡعـل لَُّكـۡم فُۡرقَاٗنـا َوُيَكّفِـۡر َعنُكـۡم  َيَۡعـل لَُّكـۡم فُۡرقَاٗنـا َوُيَكّفِـۡر َعنُكـۡم  َٱللَّ إِن َتتَُّقـواْ إِن َتتَُّقـواْ ٱللَّ
ُ ُذو ٱۡلَفۡضِل ٱۡلَعِظيِم  ُذو ٱۡلَفۡضِل ٱۡلَعِظيِم ٢٩٢٩  ِإَوۡذ ِإَوۡذ  َُوٱللَّ َسّيِـَٔـاتُِكۡم َوَيۡغفِۡر لَُكۡمۗ َسّيِـَٔـاتُِكۡم َوَيۡغفِۡر لَُكۡمۗ َوٱللَّ
ۡو ُيۡرُِجوَكۚ 

َ
ۡو َيۡقُتلُوَك أ

َ
ِيـَن َكَفُرواْ ِلُۡثبُِتوَك أ ۡو ُيۡرُِجوَكۚ َيۡمُكُر بَِك ٱلَّ

َ
ۡو َيۡقُتلُوَك أ

َ
ِيـَن َكَفُرواْ ِلُۡثبُِتوَك أ َيۡمُكُر بَِك ٱلَّ

ُ َخـۡيُ ٱۡلَمِٰكرِيـَن  َخـۡيُ ٱۡلَمِٰكرِيـَن ٣٠٣٠  ِإَوَذا ِإَوَذا  َُوٱللَّ ُۖ ۖ َوٱللَّ ُٱللَّ َوَيۡمُكـُروَن َوَيۡمُكـُر َوَيۡمُكـُروَن َوَيۡمُكـُر ٱللَّ
ُتۡتـَىٰ َعلَۡيِهـۡم َءاَيُٰتَنا قَالُواْ قَۡد َسـِمۡعَنا لَۡو نََشـآُء لَُقۡلَنا ِمۡثَل ُتۡتـَىٰ َعلَۡيِهـۡم َءاَيُٰتَنا قَالُواْ قَۡد َسـِمۡعَنا لَۡو نََشـآُء لَُقۡلَنا ِمۡثَل 
لَِن ٣١٣١ ِإَوۡذ قَالُـواْ  ِإَوۡذ قَالُـواْ ٱللَُّهمَّٱللَُّهمَّ إِن  إِن  وَّ

َ
َسٰـِطُي ٱۡل

َ
ٓ أ لَِن َهٰـَذآ إِۡن َهٰـَذآ إِلَّ وَّ

َ
َسٰـِطُي ٱۡل

َ
ٓ أ َهٰـَذآ إِۡن َهٰـَذآ إِلَّ

ۡمِطـۡر َعلَۡيَنا ِحَجاَرٗة ّمَِن 
َ
ۡمِطـۡر َعلَۡيَنا ِحَجاَرٗة ّمَِن َكَن َهٰـَذا ُهـَو ٱۡلَقَّ ِمۡن ِعنِدَك فَأ
َ
َكَن َهٰـَذا ُهـَو ٱۡلَقَّ ِمۡن ِعنِدَك فَأ

َبُهۡم  َبُهۡم  ِلَُعّذِ ُ ِلَُعّذِ ُٱللَّ ِلٖم ٣٢٣٢ َوَمـا َكَن  َوَمـا َكَن ٱللَّ
َ
وِ ٱئۡتَِنـا بَِعـَذاٍب أ

َ
ـَمآءِ أ ِلٖم ٱلسَّ

َ
وِ ٱئۡتَِنـا بَِعـَذاٍب أ

َ
ـَمآءِ أ ٱلسَّ

َبُهۡم وَُهۡم يَۡسـَتۡغفُِروَن ٣٣٣٣   َبُهۡم وَُهۡم يَۡسـَتۡغفُِروَن  ُمَعّذِ ُ ُمَعّذِ ُٱللَّ نـَت فِيِهـۡمۚ َوَمـا َكَن ٱللَّ
َ
نـَت فِيِهـۡمۚ َوَمـا َكَن َوأ
َ
َوأ

مکُر اهَّلل و لیلة املبیت مکُر اهَّلل و لیلة املبیت 3030

( تسيتعملها العيرب يف کل حیلية و تفکیير للتخليص أو االهتيداء إیل أمير ميا.. و  کلمية )مکير
تسيتعمل مبيا یضير و ميا ینفيع.. فیصيح وصيف املکر باخلیر إذا کان ملا ینفع، و وصفه بالسيوء 
< و قال بعضهم: من  ��� �� ر� اك�

م�
ْ
��� ر� ْ��

�ح�� ه�
�لل�� �و� ه�

��لل�� ر�
�
ک م� و��و� ر�

�
ک م� .. قال سبحانه: >و� إذا کان ملا یضّر

يَع  مکير اهلل إمهيال العبيد و تکینيه مين أعيراض الدنیا، و لذلك قال أمیر املؤمنني؟ع؟: َمْن ُوّسِ
ُدوٌع َعْن َعْقِلِه. ُه ُمِکَر ِبِه َفُهَو خَمْ ّنَ

َ
ْم أ

َ
ْ َيْعل

َ
ْيِه ُدْنَياُه َو مل

َ
َعل

یش وزعماؤها وبدأ  انعقدت جلسية هامة للتشياور يف »دار الندوة« حضرها رؤسياء قر

کفيار  أیيدی  حتيت  سَتضَعُفوَن:  ّمُ

أن  اُس:  ٱلّنَ ُم 
ُ

َفک َيَتَخّطَ قریيش. 

سيریعا.  أخيذا  أعداؤکيم  یأخذکيم 

م: 
ُ

اَوٰيک ـَٔ َف ضعفکيم.  و  لقوهتيم 

املدینية.  يف  ميأوی  لکيم  جعيل 

و  احليق  بيني  بيه  تفرقيون  ُفرَقانا: 

ر: ميحيي. ِلُيثِبُتوَك:  ّفِ
َ

الباطيل. ُيک

تتمکين  فيال  دارك،  حيبسيوك يف 

النياس و مين دعوهتيم  لقياء  مين 

َّوِلَي: 
َ
ِطیُر ٱأل َسٰ

َ
إیل الديين احليق. أ

ال  الييت  التخیيالت  و  اخلرافية 

حقیقة هلا.
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متکلمهيم یتحيدث عين جتميع القيوی والعناصير اإلسيالمیة وترکزهيا يف املدینية والبیعية الييت 
:
ً
تت بني اخلزرجیني واألوسیني وبني رسول اهلل؟ص؟ مث أضاف قائال

یش ِإنه مل یکن أحد من العرب أعّزَ ِمّنا، حنن أهل اهلل تفد ِإلینا العرب يف  یا معشير قر
یکرموننيا، وحنين يف حيرم اهلل ال یطميع فینيا طاميع، فليم نزل کذلك حی نشيأ  السينة مرتيني، و
فینا »حمّمد بن عبد اهلل« فکّنا نسيمّيه )األمني( لصالحه، وسيکونه، وصدق هلجته، حی 
کرمناه اّدعی أنه رسول اهلل، وأن أخبار السماء تأتیه، فسّفه أحالمنا، وسّب  ِإذا بلغ ما بلغ وأ
 ،
ً
آهلتنا، وأفسد شّباننا، وفرق مجاعتنا، فلم يرد علینا يشء أعظم من هذا، وقد رأیت فیه رأیا
 مّنا لیقتله، فان طلبت بنو هاشم بدمه اعطیناهم عشر دیات.

ً
رأیت أن ندّس الیه رجال

فقيال رجيل جمهيول حضير ذليك املجليس ووصيف نفسيه بانيه جنيدي: ما هذا بيرأي ألن 

قاتيل حمّميد؟ص؟ مقتيول ال حمالية، مفين هيذا اليذي يبيذل نفسيه للقتيل منکيم؟ فانيه اذا ُقِتيل 

إن بن هاشم ال تریض أن ميش قاتل  حمّمد؟ص؟ تعّصب بنو هاشم وحلفاؤهم من خزاعة، و

حمّمد؟ص؟ عیل وجه االرض فیقع بينکم احلروب وتتفانوا.
تعميدوا ایل قبائلکيم  أن  ِإال  أبيو جهيل: لیيس هنياك مين رأي  أن قيال فجيأة  ... ایل 
 باللیل 

ً
 ولهيجموا علیه معا

ً
 عضبا

ً
حوه حساما

ّ
 مث تسل

ً
یا فتختاروا من کل قبیلة مهنا رجالً قو

 فال تسيتطیع بنو هاشيم وبنو املطلب 
ً
یش مجیعا  فیتفرق دمه يف قبائل قر

ً
با  ِإر

ً
با یقطعوه ِإر و

یيش کلهيا يف صاحهبم فیرضون حینئذ بالدیة مهنم! فاستحسين اجلمیُع  مناهضية قبائيل قر
هذا الرأي، واتفقوا علیه.

یيش املشيؤومة الغتیاليه واميره  اخبير مليك الوحيي »جبرئیيل« رسيول اهلل؟ص؟ خبطية قر
باهلجرة، وتقرر _ بغیة ِإفشيال عملیة املالحقة _ ان يبیت شيخص يف فراش رسيول اهلل؟ص؟ 
 ِإهتمامهيم 

ّ
لیتصيّور املشيرکون أّن النيّي ال ييزال يف منزليه، ومل خييرج بعيد، وبالتيايل يرّکيزوا کل

ینصرفوا عن مراقبة طرقات مکة، ونواحهيا. عیل حماصرة البیت، و
وأما کیف اسيتطاع رسيول اهلل؟ص؟ ان خيترق احلصار البشيري املشيّدد الذي ُضِرَب عیل 
. ِإال أنه یسيتفاد 

ً
یش من غیر ان یشيعروا به فذلك غیر معلوم جیدا یتجاوز رصد قر بيته، و

من روایة نقلها املفسُر الشیعّيٌ املعروُف املرحوُم عيّلٌ بن ابراهمي يف تفسیره: قول اهلل تعایل: 
 ینتظرون الفجر عند خروج رسول 

ً
یش کانوا نیاما و�< ان رجال قر ر� ��� �ك� ��� �� � ��

��
��� ك� ����

ر�
�
ْمک � ���

ْ�� >إَو�

اهلل؟ص؟، ومل یکونوا یتصّورون أن رسول اهلل؟ص؟ قد عرف بتدبيرهم ومؤامرهتم.
سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



370

يين ملنيزل النيّي؟ص؟ کانيوا  ولکين یصيّرح غیيره مين املؤّرخيني وُکّتياب السيیرة بيان املحاصر
يق  یقظني حی حلظة اهلجوم عیل بيت رسول اهلل؟ص؟ واّن النّي؟ص؟ خرج من البیت عن طر
االعجاز والکرامة من دون ان يروه وحيسوا به، فاقتصوا أثره، فلما بلغوا اجلبل اختلط علهيم، 
فصعيدوا يف اجلبيل مفيروا بالغيار، فيرأوا عيیل بابيه نسيج العنکبوت، فقالوا ليو دخل هنا مل یکن 

نسج العنکبوت عیل بابه، مفکث فیه ثالث لیال مث هاجر؟ص؟ بعد ثالثة أیام إیل املدینة.
)43 : ���< )فاطر �� ْهل�

أ�
� ا����

��
ل ��إ�
�أ� �
� ��
������ ر�

ْ
ک م�

ْ
��� ��� �� �� � ا���

�
ل >���و�

الروايات

، و امُکيْر يل و ال َتُکْر     َّ ، و انُصيْرين و ال َتنُصيْر عييلَ َّ  اهلِل؟ص؟: َرّبِ أِعيّن و ال ُتِعيْن عييلَ
ُ

رسيول

. سنن الترمذي: 3551/554/5 َّ عيلَ

َك. غرر احلکم: 8375   
َ
؟ع؟: َمن أِمَن َمکَر اهلِل َهل اإلماُم عيّلٌ

موا أّنُه    
َ
نوَب ِمن الّناِس ناِسيیا لَذنِبيِه، فاعل

ُ
اإلمياُم الّصيادُق؟ع؟: إذا رأیيمُتُ الَعبيَد َيَتفّقيُد الّذ

َقد ُمِکَر بِه. حتف العقول: 364

اِس. الکايف، ج2، ص336    ْمَکَر الّنَ
َ
ُکْنُت أ

َ
اِر ل ِدیَعَة يِف الّنَ َ ْکَر َو اخلْ َ

ْ
ّنَ امل

َ
 أ
َ
ْو ال

َ
ْؤِمِننَي؟ع؟: ل ُ

ْ
ِمیُر امل

َ
 أ
َ

َقال

. الکايف، ج2، ص337   
ً
َکَر ُمْسِلما ا َمْن َما ْيَس ِمّنَ

َ
 اهلِل؟ص؟: ل

ُ
 َرُسول

َ
َقال

شواهد وقصص

حماولة اغتیال الرسول؟ص؟  
و قيال أبيو بيردة بين نیيار: مليا کنيا بأوطياس، نزلنيا حتيت شيجرة، و نظرنيا إیل شيجرة عظیمية، 
فنزل رسيول اهلل؟ص؟ حتهتا و علق سيیفه و قوسيه، و کنت أقرب أصحايب إلیه، مفا راعن إال 

صوته: یا أبا بردة.
یعا، فيإذا رسيول اهلل؟ص؟ جاليس، و عنيده  فقليت: لبیيك یيا رسيول اهلل. فأقبليت سير

رجل جالس.
فقال رسول اهلل؟ص؟: إّن هذا الرجل جاءين و أنا نامئ، فسل سیيف، و قام به عیل رأیس، 
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فانتهبت و هو یقول: یا حممد، من مينعك من؟

فقلت: اهلل تعایل.

قال أبو بردة: فسللت سیيف. 

فقال رسول اهلل؟ص؟: ضم سیفك.

مفا قال له رسول اهلل؟ص؟ شیئا، و ال عاقبه.

قال: فجعلت أصیح به يف العسکر ألشهره للناس، فیقتله قاتل بغیر أمر رسول اهلل؟ص؟، 

فأما أنا فقد کفن رسول اهلل؟ص؟ عن قتله. فجعل الني؟ص؟ یقول: یا أبا بردة، کف عن الرجل.

فرجعيت إیل رسيول اهلل؟ص؟، فقيال: »یيا أبيا بيردة، إن اهلل مانعيي و حافظيي، حيی یظهير 

دینه عیل الدين کله« املغازي للواقدي، ج3، ص892

 ألخیه...  
ً
َمن حفر بئرا

قيال السيّيد اجلزائيري: حکيی يل بعيض َمين أثيُق بيه، أّن رجيالً يف أصفهيان، کان ليه زوجة، 

هبا بعصا مفاتت، من غیر أن یتعّمد قتلها، فخاف من أهلها، وما اهتدی إیل  فاّتفق أّنه ضر

. احلیلة يف أمره، فأیت إیل رجل فاستشاره يف ذلك األمر

یيب امليرأة  فقيال ليه: اعميد إیل رجيل صبیيح الوجيه، وأدخليه بيتيك، واقتليه وضعيه قر

املقتولة، فإذا سألك أقارب املرأة، فقل: رأیت هذا الرجل معها فقتلهتما.

فاستحسين الرجيل کالميه، فبینميا هيو جاليس عيیل بياب داره، نظير إیل شياّبٍ مياّرٍ يف 

فيه بالّدخيول إیل داره، فأدخليه وأطعميه، مّث 
ّ
ييق، فطلبيه إلیيه وأحسين صحبتيه، مّث کل الطر

محل علیه بالسیف وقتله.

فلّما أظهر حال املرأة قال ألهلها: إّن هذا الرجل کان معها فقتلهتما. فقالوا: ْنِعَم ما فعلت.

مّث إّن ذليك الرجيل اليذي أشيار علیيه، کان له ولد َحَسين الوجه، فافتقيده ذلك الیوم، ومل 

جيده، فأیت إیل الرجل زوج املرأة فقال: الذي أشرت علیك فعلته؟ قال: نعم. 

قيال: أرين اليذي قتلتيه، فأدخليه إیل داره، فنظير إیل املقتيول، فإذا هو ولده، فحثا الّتراب 

عیل رأسه. زهر الربيع، ص474
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مکروا و مکر اهَّلل  
حّدثنيا حمميد ابين اورمية قيال: خرجيت أیيام املتيوّکل إیل سير مين رأی، فدخلت عیل سيعید 
احلاجيب، و قيد دفيع املتيوّکل أبيا احلسين اهليادي؟ع؟ إلیيه لیقتليه، فلّميا دخليت علیيه، قيال: 

أ حتّب أن تنظر ایل إهلك؟
قلت: سيبحان اهلل، إهلي ال تدرکه االبصار، قال: هذا الذي تزعمون أّنه امامکم! قلت 

کره ذلك. ما ا
یيد، فياذا خيرج  قيال: قيد أميرين املتيوّکل بقتليه، و أنيا فاعليه غيدا و عنيده صاحيب البر

فادخل علیه، فلم ألبث أن خرج فقال يل: ادخل
مت و بکیت 

ّ
، فدخلت و سيل فدخليت اليدار الييت کان فهييا حمبوسيا فياذا حبیاله قبر حيفر

بکاء شدیدا، فقال؟ع؟: ما يبکیك؟
قلت: ملا أری، قال؟ع؟: ال تبك لذلك، فإّنه ال یمّت هلم ذلك، فسکن ما کان يب.

کثير مين يوميني حيی یسيفك اهلل دميه )املتيوکل( و دم صاحبيه  فقيال؟ع؟: إّنيه ال یلبيث ا
)فتح بن خاقان( الذي رأیته.

قال: و اهلل ما میض غیر يومني حی قتل. خمتار اخلرائج، ص212
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وَن َعِن ٱلَۡمۡسـِجِد  وَن َعِن ٱلَۡمۡسـِجِد  َوُهۡم يَُصدُّ ُ َوُهۡم يَُصدُّ ُٱللَّ َبُهُم ٱللَّ لَّ ُيَعّذِ
َ
َبُهُم َوَمـا لَُهـۡم أ لَّ ُيَعّذِ
َ
َوَمـا لَُهـۡم أ

ۥٓ إِلَّ ٱلُۡمتَُّقوَن  ۡوِلَـآُؤهُ
َ
ۥٓۚ إِۡن أ ۡوِلَـآَءهُ

َ
ۥٓ إِلَّ ٱلُۡمتَُّقوَن ٱۡلَـَراِم َوَمـا َكنُـٓواْ أ ۡوِلَـآُؤهُ

َ
ۥٓۚ إِۡن أ ۡوِلَـآَءهُ

َ
ٱۡلَـَراِم َوَمـا َكنُـٓواْ أ

ۡكَثَُهـۡم َل َيۡعلَُمـوَن ٣٤٣٤ َوَمـا َكَن َصَلُتُهۡم  َوَمـا َكَن َصَلُتُهۡم 
َ
ۡكَثَُهـۡم َل َيۡعلَُمـوَن َوَلِٰكـنَّ أ
َ
َوَلِٰكـنَّ أ

ِعنـَد ٱۡلَۡيـِت إِلَّ ُمـَكٗٓء َوتَۡصِديَـٗةۚ فَُذوقُواْ ٱۡلَعـَذاَب بَِما ِعنـَد ٱۡلَۡيـِت إِلَّ ُمـَكٗٓء َوتَۡصِديَـٗةۚ فَُذوقُواْ ٱۡلَعـَذاَب بَِما 
يُنفُِقـوَن  َكَفـُرواْ  ِيـَن  ٱلَّ إِنَّ  يُنفُِقـوَن   َكَفـُرواْ  ِيـَن  ٱلَّ إِنَّ  تَۡكُفـُروَن ٣٥٣٥  تَۡكُفـُروَن ُكنُتـۡم  ُكنُتـۡم 
ُثـمَّ  فََسـُينفُِقوَنَها  ُثـمَّ ۚ  فََسـُينفُِقوَنَها   ِۚ ِٱللَّ ٱللَّ َسـبِيِل  َعـن  واْ  ِلَُصـدُّ ۡمَوٰلَُهـۡم 

َ
َسـبِيِل أ َعـن  واْ  ِلَُصـدُّ ۡمَوٰلَُهـۡم 
َ
أ

ِيـَن َكَفُرٓواْ  ٗة ُثـمَّ ُيۡغلَُبـوَنۗ َوٱلَّ ِيـَن َكَفُرٓواْ تَُكـوُن َعلَۡيِهـۡم َحۡسَ ٗة ُثـمَّ ُيۡغلَُبـوَنۗ َوٱلَّ تَُكـوُن َعلَۡيِهـۡم َحۡسَ
ّيِِب  ّيِِب  ٱۡلَبِيَث ِمَن ٱلطَّ ُ ٱۡلَبِيَث ِمَن ٱلطَّ ُٱللَّ وَن ٣٦٣٦ ِلَِمـَي  ِلَِمـَي ٱللَّ وَن إَِلٰ َجَهنَّـَم ُيَۡرُ إَِلٰ َجَهنَّـَم ُيَۡرُ
ُكَمـُهۥ َجِيٗعا  ٰ َبۡعٖض َفَيۡ ُكَمـُهۥ َجِيٗعا َوَيۡجَعـَل ٱۡلَبِيـَث َبۡعَضـُهۥ َعَ ٰ َبۡعٖض َفَيۡ َوَيۡجَعـَل ٱۡلَبِيـَث َبۡعَضـُهۥ َعَ
وَن ٣٧٣٧  قُل قُل  ْوَلٰٓئِـَك ُهـُم ٱۡلَخٰـِسُ

ُ
وَن َفَيۡجَعلَـُهۥ ِف َجَهنَّـَمۚ أ ْوَلٰٓئِـَك ُهـُم ٱۡلَخٰـِسُ
ُ
َفَيۡجَعلَـُهۥ ِف َجَهنَّـَمۚ أ

ا قَۡد َسـلََف ِإَون  يـَن َكَفـُرٓواْ إِن يَنَتُهواْ ُيۡغَفۡر لَُهم مَّ ِ ا قَۡد َسـلََف ِإَون ّلِلَّ يـَن َكَفـُرٓواْ إِن يَنَتُهواْ ُيۡغَفۡر لَُهم مَّ ِ ّلِلَّ
 ٰ ٰ َوَقٰتِلُوُهۡم َحيَّ لِـَن ٣٨٣٨  َوَقٰتِلُوُهۡم َحيَّ وَّ

َ
لِـَن َيُعـوُدواْ َفَقۡد َمَضۡت ُسـنَُّت ٱۡل وَّ
َ
َيُعـوُدواْ َفَقۡد َمَضۡت ُسـنَُّت ٱۡل

ِۚ فَـإِِن ٱنَتَهۡواْ  فَـإِِن ٱنَتَهۡواْ  ِۚلِلَّ َل تَُكـوَن فِۡتَنـةٞ َوَيُكوَن ٱدّلِيـُن ُكُُّهۥ َل تَُكـوَن فِۡتَنـةٞ َوَيُكوَن ٱدّلِيـُن ُكُُّهۥ لِلَّ
ۡواْ فَٱۡعلَُمٓواْ  َـّ ۡواْ فَٱۡعلَُمٓواْ  ِإَون تََول َـّ َ بَِمـا َيۡعَملُـوَن بَِصـيٞ  بَِمـا َيۡعَملُـوَن بَِصـيٞ ٣٩٣٩ ِإَون تََول َٱللَّ فَـإِنَّ فَـإِنَّ ٱللَّ
ٱلَِّصـُي ٤٠٤٠   َونِۡعـَم  ٱلَۡمـۡوَلٰ  نِۡعـَم  َمۡولَىُٰكـۡمۚ  ٱلَِّصـُي   َونِۡعـَم  ٱلَۡمـۡوَلٰ  نِۡعـَم  َمۡولَىُٰكـۡمۚ   َ َٱللَّ ٱللَّ نَّ 

َ
نَّ أ
َ
أ

األسام جُيُب ما قبله األسام جُيُب ما قبله 3838

معىن القاعدة، أّن األسالم یسقط عن الناس ما ارتکبوه قبل تشرفهم باألسالم امتنانا هلم، 
ف بقضاء الواجبات 

َ
فالکافر إذا ترك الواجبات وفعل املحرمات حال کفره مث أسيلم مل ُيکل

ومل يؤاخذ باملحرمات، وعلیه مل جير عیل الکافر بعد إسالمه حد السرقة والزنا وشرب اخلمر 
وغیرها، ألن األسالم جيب ما قبله.

وأميا صحية املعاميالت وثبيوت الضمانيات وبقياء الديون فال توجب إشيکاال يف مدلول 
القاعيدة، ألّن إبطيال تليك االميور یکيون عيیل خيالف االمتنيان بيل یکيون امضاؤهيا مطابقيا 

عين  املؤمنيني  مينعيون  وَن: 
ُ

َيُصّد

ء: تصفیيرا، و هرجيا 
ٓ
ا

َ
الطيواف. ُمک

و مرجيا ال وقيار فیيه، و ال استشيعار 

حلرمية البیيت. َتصِدَية: تصفیقيا. 

فیجمعيه  َفَيرُکَمُه:  لیتمیيز.  ِلَيِمیَز: 

ُت  و یضيم بعضيه إیل بعيض. ُسّنَ

ملين  بالتدمیير  اهلل  دأب  َّوِلَي: 
َ
ٱأل

استمر عیل الکفر و العصیان.
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لالمتنان وموافقا جلب األسالم، کما ال خيىف.
وبعبارة اخری کان نطاق اجلب هو حق اهلل ال حق العبد.

ل عی اعتبار القاعدة بامور عی ما يل: املدرك: ميکن االستدال
< مين  ���

�
ل ����ْ ����� ْ��م� ه�

�
ْر�� ��� ع�ْ � ����� ه� ���

ْ�� � ��� ْ�� و���إ� ر�
��� �ك� ��� �� � ��

��
� ْل���

1. اآليـات: مهنيا قوليه تعيایل: >���
هبم، ألن اهلل یغفر للمؤمن کل ما جناه يف زمان کفره. دلت بظاهرها عیل أن الکفار إن  ذنو
. ترکوا الکفر انهتوا واسلموا یغفر اهلل هلم ما قد سلف مهنم من اخلطایا واملعاص حال الکفر
<. قيد ورد  ���

�
ل ����ْ ����� ا�م�

��
ل ��إ� ���

�� �
������ ��� ْ��م� ك� �وأ� � ��

آ
�� و�

�
ک ����� ���م� �� ک� ْ�� ا����

�
ل ومهنيا قوليه تعيایل: >و�

احلکيم مين الشيرع عيیل عيدم جيواز املناکحة مع منکوحة االباء، والزميه املؤاخذة عیل تلك 
املناکحة، فاالستثناء بقوله: إال ما قد سلف، یفید رفع املؤاخذة عن ذلك العمل امتنانا إذا 

کان يف السلف قبل األسالم، وهذا هو معىن القاعدة.
<. دلت بعد القاء اخلصوصیة عن املورد عیل أن  ���

�
ل ���� � م� � � ه�

���لل�� � �� ومهنا قوله تعایل: > �
االسالم یغفر به ما سلف عن الکفار من املعاص حال کفرهم. القواعد الفقهیة

الروايات

یة يف األحادیث الدینیة، ج2، ص54    يز ُه. عوايل اللئايل العز
َ
ُب َما َقْبل ُم جَيُ

َ
ْسال ِ

ْ
؟ص؟: اإل ِيُّ  الّنَ

َ
َقال

    
ً

يُه ِإىّنِ ُکْنُت َعاِمال
َ
ُت ل

ْ
ِب َجْعَفٍر؟ع؟ َفُقل

َ
 أ

َ
يُت َعيیل

ْ
َسيِدّیِ َقيال: َدَخل

َ ْ
اٍج األ َعيْن َعيیِلِّ ْبيِن َدّرَ

ُت َعْن 
ْ
ل
َ
 لالمام: َسيأ

َ
 ِليی مث َقيال

ُّ
يل  حَيِ

َ
ّنَ َذِليَك ال

َ
 َفَظَنْنيُت أ

ً
 َکِثیيرا

ً
َصْبيُت َمياال

َ
ية َفأ َمّيَ

ُ
ِلَبيىِن أ

وا 
ُ
َکَما َقال ْيَس 

َ
؟ع؟: ل

َ
َك َحَراٌم! فَقال

َ
ٍء ل  یَشْ

َّ
َك َو ُکل

َ
َك َو َمال

َ
ْهل
َ
 ِلی ِإّنَ أ

َ
َذِلَك َغْيِری َفِقیل

ِذيَن َکَفُروا ِإْن 
َّ
 ِلل

ْ
َبُتَك یِف ِکَتياِب اهلِل ُقل  َنَعْم َتْو

َ
َبية؟ َقال يُت ِفيَداَك َفيیِل َتْو

ْ
يُت ُجِعل

ْ
يَك، ُقل

َ
ل

َف. حبار األنوار، ج72، ص374
َ
ْم ما َقْد َسل ُ وا ُيْغَفْر لَ َيْنهَتُ

عن عمرو بن العاص قال: ملا جعل اهلل اإلسيالم يف قلي أتیت الني؟ص؟ فقلت: أبسيط    

یدیيك ألبایعيك فبسيط ميینيه فقبضيت یيدي قيال: مالك؟ قليت أردت أن تشيترط، قال: 

تشيترط مياذا؟ قليت: أن یغفير يل قيال: أميا علميت أّن اإلسيالم هييدم ميا کان قبليه و ان 

اهلجرة هتدم ما کان قبلها و إن احلج هيدم ما کان قبله. الدر املنثور 3: 184
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ا
ل��

��� ��
�م�

� ��
� �� ���
��

��
أ �لا

شواهد وقصص

اساُم قاتل محزة  
و ملا عاد وحش إیل مکة أعتق و یقال: إنه ندم عیل ما فعل، ألنه مل یعتق

فلميا کان فتيح مکية هيرب إیل الطائيف؛ فقیيل ليه: »و حيك، إنه و اهلل ال یقتل أحدا من 
النياس دخيل دینيه« فذهيب ميع الوفيد إیل املدینية و قبيل أن یقيع نظير النيي؟ص؟ علیيه شيهد 

شهادة احلق.
فلما رآه الني؟ص؟ »یقال: إنه طلب منه: أن حيدثه کیف قتل محزة، ففعل« و قال له؟ص؟: 
غیيب وجهيك عين، فيکان یتنکبيه حیيث کان؛ لئيال يراه حيی قبضيه اهلل؟ص؟. الصحیح من سیرة 

النیب األعظم؟ص؟، ج8، ص152

إساُم أيب سفیان  
فلما نزل رسول اهلل؟ص؟ مر الظهران عند فتح املکة، قال العباس بن عبداملطلب

یش واهلل، قال: مفا  قلت: وحيك یا أبا سفیان، هذا رسول اهلل؟ص؟ يف الناس، واصباح قر
احلیلية؟ فيداك أيب وأميي، قيال: قليت: واهلل لينئ ظفير بيك لیضربين عنقيك، فارکب يف عجز 

هذه البغلة حی آيت بك رسول اهلل؟ص؟ فاستأمنه لك؛ قال: فرکب خليف ورجع صاحباه.
قيال: فجئيت بيه کلميا ميررت بنيار مين نیيران املسيلمني، قاليوا: مين هيذا؟ فيإذا رأوا بغلية 

رسول اهلل؟ص؟ وأنا علهيا، قالوا: عم رسول اهلل؟ص؟ عیل بغلته.
: یيا رسيول اهلل، هيذا أبو سيفیان أمکين اهلل منه  فدخليت عيیل رسيول اهلل؟ص؟، فقيال عمير

بغیر عقد وال عهد، فدعن فلضرب عنقه.
و قلت: یا رسول اهلل، إين قد أجرته، مث جلست إیل رسول اهلل؟ص؟.

فقيال رسيول اهلل؟ص؟: اذهيب بيه یيا عبياس إیل رحليك، فيإذا أصبحيت فأتين بيه؛ قيال: 
فذهبيت بيه إیل رحييل، فبيات عنيدي، فلميا أصبيح غيدوت بيه إیل رسيول اهلل؟ص؟؛ فلميا رآه 

رسول اهلل؟ص؟، قال: وحيك یا أبا سفیان! أمل یأن لك أن تعلم أنه ال إله إال اهلل؟
کرمك وأوصلك! واهلل قد ظننت أن لو کان مع اهلل  قيال: بيأيب أنيت وأميي، ميا أحلمك وأ

 بعد.
ً
إله غیره لقد أغىن عن شیئا
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قيال: وحييك یيا أبيا سيفیان! أمل یيأن ليك أن تعلم أين رسيول اهلل؟ قال: بأيب أنت وأ مي، 
.
ً
کرمك وأوصلك! أما هذه واهلل فإن يف النفس مهنا حی اآلن شیئا ما أمحلك وأ

 رسيول اهلل؟ص؟ قبل 
ً
فقال له العباس: وحيك! أسيلم واشيهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا

أن تضرب عنقك.
قال: فشهد شهادة احلق، فأسلم... . سیرة ابن هشام-اإلرشاد ص64

 امة نکاحا  
ّ

أّن لکل
عين عميرو بين النعميان اجلعييف قيال: کان أليب عبيد اهلل؟ع؟ صدييق ال یيکاد یفارقه إذا ذهب 
مکانيا فبینميا هيو مييی معيه يف احلذائيني و معيه غيالم سيندی ليه مييش خلفهميا إذا التفيت 
ید غالمه ثالث مّرات فلم يره، فلما نظر يف الرابعة قال: یا ابن الفاعلة أين کنت؟ الّرجل ير

فرفع أبو عبد اهلل؟ع؟ یده فصّك هبا جهبة نفسه!
مّث قال؟ع؟: سبحان اهلل تقذف اّمه قد کنت أری أّن لك ورعا فاذا لیس لك ورع، فقال: 
 امة نکاحا تنّح عىن، قال: 

ّ
جعلت فداك إّن اّمه سندّية مشرکة فقال؟ع؟: أما علمت أّن لکل

مفا رأیته ميش معه حی فّرق املوت بيهنما. مهناج البراعة يف شرح هنج البالغة )خویئ(، ج13، ص88

می   االسیر الذي بصق بوجهه الکر
عين ضميرة بين حبیيب: اّن رجيال بصيق عیل رسيول اهلل؟ص؟ مبکة من املشيرکني فکان رسيول 

اهلل؟ص؟ یتواعده: لنئ أظفرين اهلل به ألقتلّنه.
یة إذ جياء بشيیر فأخبره أّن اهلل قد أحسين بالء هبيم، وأعّز نصرهم،  فبینيا هيو بعيث سير

وأخبرك یا رسول اهلل اّن اهلل قد أمکن من فالن، فسر بذلك رسول اهلل؟ص؟.
ه مث وضع رداءه عن منکبه مث 

َّ
فأقبلوا به مغلوال، فلّما رآه رسول اهلل؟ص؟ دعا بسیف فسل

قام إلیه شاطرا بالسیف.
فقال؟ص؟: أدنوه من فأدنوه، مث قال؟ص؟: کیف رأیت یا عدّو اهلل أمکن اهلل منك

 اهلل وأنيك رسيول اهلل، فانصيرف رسيول 
َّ
قيال: نعيم فيال تقتلين، فيإين أشيهد أن ال إليه إال

يوا 
َّ
یعا راجعيا حيی جليس جملسيه ووضيع علیيه رداءه وغميد السيیف مث قيال: خل اهلل؟ص؟ سير

ني. سنن سعید بن منصور، ج2، ص249
َّ
سبیله ان ريب هناين عن قتل املصل
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ِ ُخَُسـُهۥ  ُخَُسـُهۥ  ِلِلَّ نَّ لِلَّ
َ
ءٖ فَـأ نََّمـا َغنِۡمُتـم ّمِـن َشۡ

َ
نَّ ۞َوٱۡعلَُمـٓواْ أ

َ
ءٖ فَـأ نََّمـا َغنِۡمُتـم ّمِـن َشۡ

َ
۞َوٱۡعلَُمـٓواْ أ

َولِلرَُّسـوِل َوِلِي ٱۡلُقـۡرَبٰ َوٱۡلََتٰـَيٰ َوٱلَۡمَسٰـِكِن َوٱبۡـِن َولِلرَُّسـوِل َوِلِي ٱۡلُقـۡرَبٰ َوٱۡلََتٰـَيٰ َوٱلَۡمَسٰـِكِن َوٱبۡـِن 
ٰ َعۡبِدنَا  نَزۡلَـا َعَ

َ
ٰ َعۡبِدنَا  َوَمآ أ نَزۡلَـا َعَ
َ
ِ َوَمآ أ ِبِـٱللَّ ـبِيِل إِن ُكنُتـۡم َءاَمنُتم بِـٱللَّ ـبِيِل إِن ُكنُتـۡم َءاَمنُتم ٱلسَّ ٱلسَّ

ءٖ  ِ َشۡ
ٰ ُكّ ءٖ  َعَ ِ َشۡ
ٰ ُكّ ُ َعَ َُوٱللَّ يَـۡوَم ٱۡلُفۡرقَـاِن يَـۡوَم ٱۡلَـَق ٱۡلَۡمَعـاِنۗ يَـۡوَم ٱۡلُفۡرقَـاِن يَـۡوَم ٱۡلَـَق ٱۡلَۡمَعـاِنۗ َوٱللَّ

ۡنَيا َوُهم بِٱۡلُعۡدَوةِ ٱۡلُقۡصَوٰى  نُتم بِٱۡلُعـۡدَوةِ ٱدلُّ
َ
ۡنَيا َوُهم بِٱۡلُعۡدَوةِ ٱۡلُقۡصَوٰى إِۡذ أ نُتم بِٱۡلُعـۡدَوةِ ٱدلُّ
َ
قَِديـٌر قَِديـٌر ٤١٤١  إِۡذ أ

ۡسـَفَل ِمنُكـۡمۚ َولَـۡو تََواَعدتُّـۡم َلۡخَتلَۡفُتـۡم ِف 
َ
ۡكـُب أ ۡسـَفَل ِمنُكـۡمۚ َولَـۡو تََواَعدتُّـۡم َلۡخَتلَۡفُتـۡم ِف َوٱلرَّ
َ
ۡكـُب أ َوٱلرَّ

َۡهلَِك  ۡمـٗرا َكَن َمۡفُعوٗل ّلِ
َ
َۡهلَِك  أ ۡمـٗرا َكَن َمۡفُعوٗل ّلِ
َ
ُ أ ُٱللَّ َۡقِضَ ٱللَّ َۡقِضَ ٱلِۡميَعٰـِد َوَلِٰكن ّلِ ٱلِۡميَعٰـِد َوَلِٰكن ّلِ

  َ َٱللَّ َمـۡن َهلَـَك َعۢن بَّيَِنةٖ َوَيۡحَيٰ َمـۡن َحَّ َعۢن بَّيَِنةٖۗ ِإَونَّ َمـۡن َهلَـَك َعۢن بَّيَِنةٖ َوَيۡحَيٰ َمـۡن َحَّ َعۢن بَّيَِنةٖۗ ِإَونَّ ٱللَّ
ُ ِف َمَناِمـَك قَلِيـٗلۖ  ِف َمَناِمـَك قَلِيـٗلۖ  ُٱللَّ لََسـِميٌع َعلِيـٌم لََسـِميٌع َعلِيـٌم ٤٢٤٢ إِۡذ يُرِيَكُهـُم  إِۡذ يُرِيَكُهـُم ٱللَّ
ۡمـرِ 

َ
َرىَٰكُهـۡم َكثِـٗيا لََّفِشـۡلُتۡم َوَلََنٰزَۡعُتـۡم ِف ٱۡل

َ
ۡمـرِ َولَـۡو أ

َ
َرىَٰكُهـۡم َكثِـٗيا لََّفِشـۡلُتۡم َوَلََنٰزَۡعُتـۡم ِف ٱۡل

َ
َولَـۡو أ

ُدورِ ٤٣٤٣ ِإَوۡذ  ِإَوۡذ  ُهۥ َعلِيُمۢ بِـَذاِت ٱلصُّ ُدورِ  َسـلََّمۚ إِنَـّ ُهۥ َعلِيُمۢ بِـَذاِت ٱلصُّ َ َسـلََّمۚ إِنَـّ َٱللَّ َوَلِٰكـنَّ َوَلِٰكـنَّ ٱللَّ
ۡعُينُِكـۡم قَلِيٗل َوُيَقّلِلُُكۡم 

َ
ۡعُينُِكـۡم قَلِيٗل َوُيَقّلِلُُكۡم يُرِيُكُموُهـۡم إِذِ ٱۡلََقۡيُتۡم ِفٓ أ
َ
يُرِيُكُموُهـۡم إِذِ ٱۡلََقۡيُتۡم ِفٓ أ

  ِ ِٱللَّ ۡمـٗرا َكَن َمۡفُعـوٗلۗ ِإَوَل ٱللَّ
َ
أ ۡمـٗرا َكَن َمۡفُعـوٗلۗ ِإَوَل  
َ
أ  ُ ُٱللَّ ِلَۡقـِضَ ٱللَّ ۡعُينِِهـۡم 

َ
أ ِلَۡقـِضَ ِفٓ  ۡعُينِِهـۡم 
َ
أ ِفٓ 

ِيـَن َءاَمُنـٓواْ إَِذا لَقِيُتۡم فَِئٗة  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ِيـَن َءاَمُنـٓواْ إَِذا لَقِيُتۡم فَِئٗة  َيٰٓ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ُمـوُر ٤٤٤٤ َيٰٓ

ُ
ُمـوُر تُۡرَجـُع ٱۡل
ُ
تُۡرَجـُع ٱۡل

ُتۡفلُِحـوَن ٤٥٤٥   لََّعلَُّكـۡم  َكثِـٗيا  ُتۡفلُِحـوَن   لََّعلَُّكـۡم  َكثِـٗيا   َ َٱللَّ ٱللَّ َوٱۡذُكـُرواْ  َوٱۡذُكـُرواْ فَٱثۡبُُتـواْ  فَٱثۡبُُتـواْ 

يضة اخلمس 4141 يضة اخلمس فر فر

ال شيك أّن اآلیية نزليت يف ميورد خياص، أعين: ييوم الفرقيان، ييوم التيیق اجلمعيان وهيو غزوة 
( هل هو عام  »بدر« الکبری، لکن الکالم يف مادة »الغنیمة« يف قوله سبحانه: )ما َغِنْمُتْ
 ما یفوز به اإلنسان يف حیاته، أو خاص مبا یظفر به يف احلرب من السلب والهنب؟

ّ
لکل

النصيوص تعيرب عين أّن املياّدة مل توضيع مليا یفيوز بيه اإلنسيان يف احليروب، بيل معناهيا 
إن کان یغليب اسيتعماهلا يف العصيور املتأّخيرة عن نزول القيرآن يف ما یظفر  أوسيع مين ذليك و

به يف ساحة احلرب.

الفيوز  مبعيىن  الغيم  مين  َغِنمُت: 

ميا  خيس  أی  َسُه:  ُ ُ
مخ الربيح.  و 

هيذه  عيیل  ليه  شيکرا  غنمتميوه 

بيدر.  ييوم  ٱلُفرَقاِن:  َيوَم  النعمية. 

َيوَم ٱلَتَق ٱجَلمَعاِن: تاليق الکفار و 

نَيا: القريبة 
ُ

املسلمون. ِبٱلُعدَوِة ٱلّد

ٱلُقصَوٰی:  ِبٱلُعدَوِة  املدینية.  مين 

کُب  جانبيه األبعيد من املدینية. ٱلّرَ

م: يف مکان أسفل من 
ُ

 ِمنک
َ

سَفل
َ
أ

بالقيرب  فیيه،  أنيمت  اليذي  امليکان 

ُهُم 
َ

من سياحل البحر األمحر. ُيِريک

الکافريين  مناميك  يف  أراك  ٱهَّلُل: 

َم: أنعم علیکم 
َّ
قلیال عددهم. َسل

بالسيالمة مين الفشيل و التنازع و 

تفرق اآلراء يف شأن القتال.
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باملغيامن  وامليراد   > ٌ�� ر� �� ��� �ك� �� ����
� ع� م� � ه�

�لل�� � �� ْ�� ع�
���< یية:  املعنو لالميور  القيرآن  اسيتعملها  کميا 

الکثیرة: هو أجر اآلخرة.
ثانیيا: اذا کانيت اللفظية خاصية لسياحة احليرب اذا ال جييوز اخلميس يف امليوارد االتیية و 
بعة  مور األر

ُ
يق أهل السّنة عیل وجوب اخلمس يف األ احلال قد تضافرت الروایات عن طر

باح املکاسب: غیر أّن الشیعة اإلمامیة عّممهتا إیل أر
أ: الرکاز. ما وجد من دفن أهل اجلاهلیة من جواهر

. األعالم وهي حجارة جتمع وتنصب يف املفازة هُيتدی هبا ب: الکنز
ج: املعدن

د: السیوب وهو املال املدُفون يف األرض
ادلة اخلمس ف أرباح املکاسب هي...ادلة اخلمس ف أرباح املکاسب هي...

الروايات

ياىِن    
َ
ِب َجْعَفيٍر الّث

َ
 أ

َ
ِإیل ْصَحاِبَنيا 

َ
َبْعيُض أ َکَتيَب   :

َ
ْشيَعِرّیِ َقيال

َ ْ
َسيِن األ َ ْبيِن احلْ يِد  ّمَ َعيْن حُمَ

َکِثیيٍر ِميْن   ِميْن َقِلیيٍل َو 
ُ

ُجيل یيِع َميا َيْسيَتِفیُد الّرَ  مَجِ
َ

 َعيیل
َ
ُميِس أ ُ

ْ
ىِن َعيِن اخل ْخِبيْر

َ
اجليواد؟ع؟ أ

ُئوَنة. هتذیب  َ
ْ
ُمُس َبْعَد امل ُ

ْ
ِه، اخل ّطِ َکْيَف َذِلَك؟ َفَکَتَب خِبَ اِع َو  ّنَ  الّصُ

َ
ُروِب َو َعیل

ُ
یِع الّض مَجِ

األحکام، ج4، ص123

اُس     َفاَد الّنَ
َ
ُکِل َما أ : یِف 

َ
ُمِس َفَقال ُ

ْ
َسيِن الکاظم؟ع؟ َعِن اخل َ َبااحلْ

َ
ُت أ

ْ
ل
َ
 َسيأ

َ
اَعة َقال َعْن مَسَ

. وسایل الشیعه، ج9، ص503 َکِثیٍر ْو 
َ
ِمْن َقِلیٍل أ

وعين أيب عييل ابين راشيد )وهيو مين وکالء اإلميام اجليواد واإلمام اهليادي؟امهع؟ ( قال: قلت    

ليه )أي اإلميام اهليادي؟ع؟ (: أمرتين بالقیام بأمرك، وأخذ حّقك، فأعلمت موالیك بذلك 

جیبيه؟ فقال: »جيب علهيم اخلمس«، 
ُ
فقيال يل بعضهيم: وأي يشء حّقيه؟ فليم أدر ميا أ

فقليت: ويف أي يشء؟ فقيال: »يف أمتعهتيم وصنائعهيم«، قليت: والتاجير علیيه، والصانيع 

بيده؟ فقال: إذا أمکهنم بعد مؤونهتم. هتذیب األحکام، ج4، ص123

َعاِدِن     َ
ْ
ُکُنوِز َو ِمَن امل

ْ
َغْوِص َو ِمَن ال

ْ
َغَنامِئِ َو ال

ْ
ْشَياَء ِمَن ال

َ
َسة أ ْ ُمُس ِمْن خَ ُ

ْ
الکاظم؟ع؟: اخل

ج1، ص539 ُمس. الکایف،  ُ
ْ
ُنوِف اخل ِ َهِذِه الّصُ

ّ
ُکل َحة ُيْؤَخُذ ِمْن 

َّ
ال َ َو املْ
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 ِمْن    
َ

ل عينَي َعيیل َميِن اْسيَتّحَ الِئَکيِة َوالّنياِس أمْجَ َ ْعَنيُة اهلِل َو املْ
َ
َعيْن صاحيب األمير؟ع؟: ... ل

. حباراالنوار 53: 183
ً
أْمواِلنا ِدْرمَها

َف فیِه      ما فیَيِدِه ِمْن أْمواِلنا أْو َيَتَصّرَ
ُّ

َت َعْنُه ِمْن أْمِرَمْن َيْسيَتِحل
ْ
َو َعْنُه؟ع؟: َو أّما ما َسيئل

قیاَمِة. 
ْ
ُن ُخَصمياؤُه َيْوَم ال ْ ُعوٌن َو حنَ

ْ
 ذِليَك َفُهَو َمل

َ
يْن َفَعل َ

َ
ُفيُه یف ماِليِه ِميْن َغْييِر أْمِرنيا ف َتَصّرُ

کمال الدين و تام النعمة 520: 49

کنِي الّناِس وأبناِء     م دوَن َمسا ُ ًة لَ  اهلُل هَذا اخُلمَس خاّصَ
َ

ا َجَعل
َّ
إن اإلمام الکاظم؟ع؟: و

م ِبَرسيوِل اهلِل؟ص؟،  م ِلَقراَبهِتِ
ُ هًيا ِمَن اهلِل لَ يم ِمين َصَدقياِت الّنياِس، َتنز ُ

َ
َسيبیِلِهم، ِعَوًضيا ل

ًة ِمن ِعنِدِه ما ُيغنهِيم ِبِه َعن  م خاّصَ ُ  لَ
َ

م َعن أوسياِخ الّناِس، َفَجَعل ُ وَکراَمًة ِمَن اهلِل لَ

ِ َوامَلسَکَنِة. الکايف: 1 / 540 / 4
ّ

ل
ُ
َرُهم يف َموِضِع الّذ أن ُيَصّيِ

شواهد وقصص

زاقکم   إخراج اخلمس مفتاح أر
کتيب رجيل مين جتيار فيارس مين بعيض ميوايل أيب احلسين  یيد الطبيري قيال:  حمميد بين يز

الرضا؟ع؟ اإلذن يف اخلمس.

ِحمِي إّن اهلل واسع کرمی ضمن عیل العمل الثواب و عیل  مْحِن الّرَ فکتب إلیه: ِبْسِم اهلِل الّرَ

اخليالف العقياب ال حييل ميال إال مين وجيه أحليه اهلل، إّن اخلميس عوننيا عيیل دیننيا و عيیل 

عیاالتنا و عیل موالینا و ما نبذل و نشيتري من أعراضنا ممن خناف سيطوته فال تزووه عنا و 

زاقکم و تحیص ذنوبکم و ما  ال حترموا أنفسکم دعاءنا مبا قدرمت علیه فإن إخراجه مفتاح أر

تهدون ألنفسکم لیوم فاقتکم واملسلم من ييف اهلل مبا عهد إلیه و لیس املسلم من أجاب 

باللسان و خالف بالقلب و السالم. املقنعة، ص284

ال جنعل ألحد منکم ف حل  
ید الطبري قال: عن حممد بن ز

قدم قوم من خراسان عیل أيب احلسن الرضا؟ع؟ فسألوه أن جيعلهم يف حل من اخلمس؟
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فقال: ما أحمل هذا؟ 
تحضونا باملودة بألسنتکم و تزوون عنا حقا جعله اهلل لنا و جعلنا له و هو اخلمس، ال 
جنعل، ال جنعل، ال جنعل ألحد منکم يف حل. روضة املتقني يف شرح من ال حيضره الفقیه، ج3، ص125

العجلة ف تقسمي األمخاس و حقوق الشرعیة  
عين سيامل اجلحيدري، یقيول ذات لیلية کنيت عنيد امیير املومنيني؟ع؟ و شيهدت عييّل بين أيب 

طالب؟ع؟ أيت مبال عند املساء.
فقال: إقتسموا هذا املال. فقالوا: قد أمسینا یا أمیر املؤمنني، فأّخره ایل غد!.

فقال هلم: تضمنون يل أن أعیش ایل غد؟
قالوا: ما ذا بأیدینا؟

فقال: ال تؤّخروه حی تقسموه. احلیاة، ج2، ص367

َمن اُمُه من بين هاشم لیس له مخس  
يف  روایة محاد بن عیی، قال: رواه يل بعض أصحابنا عن العبد الصالح أيب احلسن 
 له، و 

ّ
یش، فإّن الصدقة حتل األّول ؟ع؟  و من کانت اّمه من بن هاشم و أبوه من سائر قر

ْ� )األحزاب: 5( . ه� ��أ�
ٰ��
اآ ْ��ل� �ه� لیس له يف اخلمس يش ء، ألّن اهلل تعایل یقول �ْ� �
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َ َورَُسـوَلُۥ َوَل تََنٰزَُعـواْ َفَتۡفَشـلُواْ َوتَۡذَهـَب  َورَُسـوَلُۥ َوَل تََنٰزَُعـواْ َفَتۡفَشـلُواْ َوتَۡذَهـَب  َٱللَّ ِطيُعـواْ ٱللَّ
َ
ِطيُعـواْ َوأ
َ
َوأ

َوَل  َوَل   ِٰبِيـَن ٤٦٤٦  ٱلصَّ َمـَع  ِٰبِيـَن   ٱلصَّ َمـَع   َ َٱللَّ ٱللَّ إِنَّ   ْۚ ٓوا َوٱۡصـِبُ إِنَّ رِيُحُكـۡمۖ   ْۚ ٓوا َوٱۡصـِبُ رِيُحُكـۡمۖ 
ِيَن َخرَُجواْ ِمن دَِيٰرِهِـم َبَطٗرا َورِئَآَء ٱلَّاِس  ِيَن َخرَُجواْ ِمن دَِيٰرِهِـم َبَطٗرا َورِئَآَء ٱلَّاِس تَُكونُـواْ َكٱلَّ تَُكونُـواْ َكٱلَّ
ُ بَِما َيۡعَملُـوَن ُمِيٞط  بَِما َيۡعَملُـوَن ُمِيٞط ٤٧٤٧   َُوٱللَّ ِۚ ۚ َوٱللَّ ِٱللَّ وَن َعـن َسـبِيِل ٱللَّ وَن َعـن َسـبِيِل َوَيُصـدُّ َوَيُصـدُّ
ۡعَمٰلَُهـۡم َوقَاَل َل َغلِـَب لَُكُم 

َ
ـۡيَطُٰن أ ۡعَمٰلَُهـۡم َوقَاَل َل َغلِـَب لَُكُم ِإَوۡذ َزيَّـَن لَُهـُم ٱلشَّ
َ
ـۡيَطُٰن أ ِإَوۡذ َزيَّـَن لَُهـُم ٱلشَّ

ا تَـَرآَءِت ٱۡلفَِئَتاِن  ا تَـَرآَءِت ٱۡلفَِئَتاِن ٱۡلَـۡوَم ِمـَن ٱلَّاِس ِإَوّنِ َجـارٞ لَُّكۡمۖ فَلَمَّ ٱۡلَـۡوَم ِمـَن ٱلَّاِس ِإَوّنِ َجـارٞ لَُّكۡمۖ فَلَمَّ
َرٰى 

َ
ٓ أ ٰ َعقَِبۡيـهِ َوقَـاَل إِّنِ بَـرِٓيءٞ ّمِنُكـۡم إِّنِ َرٰى نََكـَص َعَ
َ
ٓ أ ٰ َعقَِبۡيـهِ َوقَـاَل إِّنِ بَـرِٓيءٞ ّمِنُكـۡم إِّنِ نََكـَص َعَ

ُ َشـِديُد ٱۡلعَِقاِب  َشـِديُد ٱۡلعَِقاِب ٤٨٤٨ إِۡذ  إِۡذ  َُوٱللَّ ۚ  َوٱللَّ َ ۚٱللَّ َ َخـاُف ٱللَّ
َ
ٓ أ َخـاُف َمـا َل تَـَرۡوَن إِّنِ
َ
ٓ أ َمـا َل تَـَرۡوَن إِّنِ

ُؤَلٓءِ  َرٌض َغـرَّ َهٰٓ ِيـَن ِف قُلُوبِِهم مَّ ُؤَلٓءِ َيُقـوُل ٱلُۡمَنٰفُِقـوَن َوٱلَّ َرٌض َغـرَّ َهٰٓ ِيـَن ِف قُلُوبِِهم مَّ َيُقـوُل ٱلُۡمَنٰفُِقـوَن َوٱلَّ
َ َعزِيـٌز َحِكيٞم  َعزِيـٌز َحِكيٞم ٤٩٤٩   َٱللَّ ِ فَـإِنَّ  فَـإِنَّ ٱللَّ ِٱللَّ ۡ َعَ ٱللَّ ۡ َعَ دِيُنُهـۡمۗ َوَمـن َيَتـَوكَّ دِيُنُهـۡمۗ َوَمـن َيَتـَوكَّ
ِيـَن َكَفـُرواْ ٱلَۡمَلٰٓئَِكـُة يَۡضُِبوَن  ِيـَن َكَفـُرواْ ٱلَۡمَلٰٓئَِكـُة يَۡضُِبوَن َولَـۡو تَـَرىٰٓ إِۡذ َيَتَوفَّ ٱلَّ َولَـۡو تَـَرىٰٓ إِۡذ َيَتَوفَّ ٱلَّ
ۡدَبٰرَُهـۡم َوُذوقُـواْ َعَذاَب ٱۡلَرِيـِق ٥٠٥٠ َذٰلَِك بَِما  َذٰلَِك بَِما 

َ
ۡدَبٰرَُهـۡم َوُذوقُـواْ َعَذاَب ٱۡلَرِيـِق وُُجوَهُهـۡم َوأ
َ
وُُجوَهُهـۡم َوأ

ِب 
ۡ
ِب  َكَدأ
ۡ
ٰٖم ّلِۡلَعبِيِد ٥١٥١ َكَدأ ٰٖم ّلِۡلَعبِيِد  لَۡيَس بَِظلَّ َ لَۡيَس بَِظلَّ َٱللَّ نَّ ٱللَّ

َ
يِۡديُكۡم َوأ

َ
َمـۡت أ نَّ قَدَّ

َ
يِۡديُكۡم َوأ

َ
َمـۡت أ قَدَّ

  ِ ِٱللَّ ِيـَن ِمـن َقۡبلِِهـۡمۚ َكَفـُرواْ بِـَٔـاَيِٰت ٱللَّ ِيـَن ِمـن َقۡبلِِهـۡمۚ َكَفـُرواْ بِـَٔـاَيِٰت َءاِل فِرَۡعـۡوَن َوٱلَّ َءاِل فِرَۡعـۡوَن َوٱلَّ
َ قَوِّيٞ َشـِديُد ٱۡلعَِقاِب  قَوِّيٞ َشـِديُد ٱۡلعَِقاِب ٥٢٥٢   َٱللَّ ُ بُِذنُوبِِهـۡمۚ إِنَّ  بُِذنُوبِِهـۡمۚ إِنَّ ٱللَّ ُٱللَّ َخَذُهـُم ٱللَّ

َ
َخَذُهـُم فَأ
َ
فَأ

ارشادات ف شأن اجلهاد ارشادات ف شأن اجلهاد 4747

آيات تأمر املؤمني برعاية السلبیات والجيابيات ف احلروب:
اهلل ینصير املؤمنيني و لکين اهلل حکيمي ال ینصير اال مين وفير يف نفسيه عواميل االنتصيار 

یة و اخلفیة.. و يف هذا الدرس يوصینا اهلل ببعض تلك العوامل. الظاهر
اوال: الثبات و عقد العزم عیل االستقامة، کما قال االمام عيل؟ع؟ البنه حممد ابن احلنفیة ملا أعطاه 
ْرِض َقَدَمَك 

َ ْ
ُجَمَتَك ِتْد يِف األ ِعِر اهلَل مُجْ

َ
 َناِجِذَك أ

َ
 َعیل

َ
 َعّض

ْ
 َتُزل

َ
 َو ال

ُ
َبال ِ

ْ
 اجل

ُ
الرایة يوم اجلمل: َتُزول

ْصَر ِمْن ِعْنِد اهلِل ُسْبَحاَنه. هنج البالغة، ص55 خطبة 11 ّنَ الّنَ
َ
ْم أ

َ
 َبَصَرَك َو اْعل

َ
َقْوِم َو ُغّض

ْ
ْقَص ال

َ
اْرِم ِبَبَصرَِك أ

: يؤدی بکم إیل الفشل و 
ْ
وا

ُ
َفَتفَشل

م: دولتکم 
ُ

الضعيف. َتذَهَب ِرحُیک

فهيو إشيارة لطیفية إیل زوال القيّوة 

و العظمية، و عيدم سيیر األميور کميا 

اِس: ریاء  َء ٱلّنَ
ٓ
يرام. َبَطرا: فخرا. ِرَئا

لیثين النياس علهييم بالشيجاعة. 

حبیيث  تقاربتيا  ٱلِفَئَتاِن:  َءِت 
ٓ
َتَرا

صارت کل فئة تری األخری رؤیة 

ٰ َعِقَبیِه: ویل  َ
َص َعی

َ
واضحة. َنک

ِء  ٓ َ
ُؤال ـٰٓ مدبيرا و قيال للکافريين. َغّرَ َه

م: املسلمون دیهنم هو الذي  ِديُنُ

علهييم  اوجيب  حیيث  خدعهيم 

اجلهاد.
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ثانیـا: ذکـر اهَّلل کثیـرا: العيزم عيیل الثبيات حباجة ایل تنمیة االرادة و شيحذ العزم و ذلك عن 
يق حتقیق الشرط الثاين لالنتصار.. و هو ذکر اهلل ذکرا کثیرا الن املراد بذکر اهلل کثیرا أن یذکر  طر
املؤمن ما علمه تعایل من املعارف املرتبطة هبذا الشيأن و هو أنه تعایل إهله و ربه الذي بيده 
امليوت و احلیياة و هيو عيیل نصيره لقديير، و أنيه هيو ميواله نعيم امليویل و نعم النصیير، و قد وعده 
 > ��� �� ��� ���ْ م�

ْ
��� ر� ْ ح�

أ�
�� �� �� ��� ا����

�
�ل ه�

��لل�� ���� ْ�< و >�إ�
�
ک �م� �� ْ��

أ�
�� ْ�� �

���
� �� � �� ْ��و�

�
ْرك �� ْ�� � ��� ه�

و���لل�� ر� �� ْ�� ���� ْ�� النصر إذ قال: >�إ�
و إن ميآل أميره يف قتاليه إیل إحيدی احلسينیني إميا الظفير عيیل عيدوه و رفيع رایية اإلسيالم و 

إخالص اجلو لسعادته الدینیة، و إما القتل يف سبیل اهلل و االنتقال بالشهادة إیل رمحته.
< الفالح  ���� �� ل�

ْ�� �����ْ
�
ک
��
ل ع�

�
ًر��� �� ��� �ك� ه�

و���لل�� ر� ك� ْ��� ���و� ��� ���
ْ ��� � ��� ً�� �أ� �����ْ ��� �� ���

�
��� ��� ����إ�

��� م�
آ
�� ��� �� � ��

��
���� ه� �� ��

أ�
��� � ��<

کثیرا. یأيت بالنتیجة بعد شرطي الثبات عند اللقاء، و ذکر اهلل 
ثالثـا: الطاعـة التامـة هَّلل و للقیيادة الرسيالیة، بتنفیيذ براجميه الييت حتکيم باسيم اهلل مين 
< و مين ابيرز فوائيد الطاعية الوحيدة، و نبيذ  ��

�
�� �� �� �و� ه�

����لل�� ع� �� ��
أ�
� أجيل تنفیيذ أواميره الیومیية >و�

اخلالفات، و رد کل اخلالفات ایل حکم اهلل و رسوله.
وا َو 

ُ
رابعـا: جتنـب اخلافـات اجلانبیـة: َو ال َتناَزُعـوا و لکن ملاذا جيب جتّنب النزاع؟ َفَتْفَشـل

ْم.
ُ

حُیک َهَب ِر َتذْ
الف( ألنه یضعف االرادة و يبعث الوهن يف النفس.

يق  يق شيخصیة الفر بياء( ألنيه یذهيب بالکرامية و العيزة و التطليع، و بالتيايل یّدمر کل فر
الثاين، و من حتطمت شخصیته و هانت نفسه علیه فانه ال حيارب عدوه، و ال يری نفسه 

کفؤا للصراع مع منافسیه.
خامسا: الصبر و و حتمل الصعاب بانتظار املستقبل املشرق.

< ألن الصبير أقيوی عيون عيیل  ��� �� ر� ����
� ����� �� �م� ه�

��لل�� ���� کيد األمير بالصبير بقوليه: >�إ� أ و قيد 
الشدائد و أشد رکن جتاه التلون يف العزم و سرعة التحول يف اإلرادة، و هو الذي خييل بني 
اإلنسيان و بيني التفکیير الصحیيح املطمينئ حیيث هيجيم علیيه اخلواطير املشوشية و األفيکار 

ين. املوهنة إلرادته عند األهوال و املصائب من کل جانب فاهلل سبحانه مع الصابر
مية الت يذکرنا اهَّلل با فهي: مية الت يذکرنا اهَّلل با فهي:اما عوامل اهلز اما عوامل اهلز

کذليك  يين بعواقيب األميورو  يين بالنعيم، غیير مفکر اوال: اخليروج ایل املعرکية بطيرا مغرور
یاًء. اخلروج ر
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ا
���
ه ���

��� �
أ �� �
� �ى� �

�� �
���

� ��
�

ثانیـا: ان یکيون هيدف املعرکية خبیثيا مثيل الصيد عن سيبیل اهلل، و التسيلط عیل رقاب 
الناس، غفلة عن ان اهلل حمیط هبم.

ثالثا: اخلداع الذايت، و الزعم بان کل عمل یصدر مهنم فهو صحیح.
رابعا: الغرور بالقوة اليت لدهيم.

خامسا: االعتماد عیل الشیطان و اهوائه.
< حني یشعر الفرد باالستغناء  ���

� ������ ��� � �أ ��
ًر��و� �� � ����ْ ه� ���

� �� ��� ْ�� ���م� � ح� ر� �ح�� ��� �� � ��
��
�� ���ك� ����

�
ک ا����

�
ل >و�

يين و التسيلط  کتميال حیاتيه املادیية، یأخيذه الغيرور فیخيرج مين بيتيه السيتغالل اآلخر و ا
علهيم و إثبات قوته و سطوته.

و هکذا اعتمد الکفار عیل خداع الشيیطان فاهنزموا، إذ ان الشيیطان خدعهم و ترکهم 
� ه�
��لل�� ا��� � ��

أ�
�� �ى�
��� يف سياحة احليرب يواجهيون السيیوف و احليرب وحدهيم و تبيرأ مهنم و قيال: >�إ�

.> ��� �� م�
�
�� ع�

ْ
��� �� �� ��

جمموع األمور الستة دستور حريب جامع ال یفقد من مهام الدستورات احلربية شیئا.

الروايات

ُه اهلل. الزهد، ص55    َحّبَ
َ
ْکَثَر ِذْکَر اهلِل أ

َ
الّرسول؟ص؟: َمْن أ

قيال رسيول اهلل؟ص؟: ال تتمنيوا لقياء العيدو و اسيألوا اهلل العافیية فيان لقیتموهيم َفاْثُبُتيوا َو    

 فإذا جلبوا و صیحوا فعلیکم بالصمت. الدر املنثور، ج4، ص75
ً
َکِثیرا اْذُکُروا اهلَل 

عين قیيس بين عبياد قال کان أصحاب حممد؟ص؟ یسيتحبون خفض الصوت عند ثالث    

. الدر املنثور، ج4، ص76 عند القتال و عند القرآن و عند اجلنائز

َثِة َمَواِطَن    
َ

اِس يِف َثال َض يِف الّنَ ؟ع؟ َحّرَ
ً
ْعُت َعِلّيا :: مَسِ

َ
ْضَرِمّيِ َقال

َ يِب َصاِدٍق َعِن احلْ
َ
َعْن أ

وا 
ُ
 َو ُغّض

َّ
َوَجل ُقيوا اهلَل َعّزَ : »ِعَباَد اهلِل اّتَ

َ
يَرَواِن َفَقيال ْ ينَي َو َييْوِم الهّنَ َميِل َو َييْوِم ِصّفِ َ

ْ
يِف َييْوِم اجل

ِة َو 
َ
َجاَول ُ ِة َو املْ

َ
َناَزل ُ

ْ
 امل

َ
ْنُفَسُکْم َعیل

َ
ُنوا أ َم َو َوّطِ

َ
َکال

ْ
وا ال

ُّ
ِقل
َ
ْصَواَت َو أ

َ ْ
ْبَصاَر َو اْخِفُضوا األ

َ ْ
األ

ُکيْم ُتْفِلُحيوَن و ال َتناَزُعوا 
َّ
َعل
َ
 ل
ً
َکاَدَميِة َو اْثُبُتيوا _ َو اْذُکيُروا اهلَل َکِثیيرا ُ

ْ
َعاَنَقيِة َو امل ُ

ْ
َبياَرَزِة َو امل ُ

ْ
امل

 
ْ

ْنيِزل
َ
ْبيَر َو أ ْمُهيُم الّصَ ِ

ْ
هل
َ
ُهيّمَ أ

َّ
ييَن _ الل اِبِر حُيُکيْم َو اْصِبيُروا ِإّنَ اهلَل َميَع الّصَ وا َو َتْذَهيَب ِر

ُ
َفَتْفَشيل

«. وقعة صفني، النص، ص204 ْجَر
َ ْ
ُم األ ُ ْعِظْم لَ

َ
ْصَر َو أ ُم الّنَ هْيِ

َ
َعل
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شواهد وقصص

شأن النزول  
یة من مواجهة  یيش التجار قيال املفّسيرون: إّن أبيا سيفیان بعيد ما اسيتطاع النجياة بقافلة قر
یيش الذاهبيني إیل سياحة بيدر و دعاهيم إیل العيودة، ألّنيه  املسيلمني، أرسيل مبعوثيا إیل قر
رأی أن ال حاجية إیل القتيال، لکين أبيا جهيل هيذا املغيرور و املتعصيب و املتکبير أقسيم أن 
کيز اجتماع العرب،  ال يرجعيوا حيی يبلغيوا أرض بيدر و کانيت بيدر قبيل هيذه املعرکة من مرا
کليون ميا  یية کل عيام و ميکثيوا فهييا ثالثية أّييام، و ینحيروا اإلبيل و یأ و تقيام فهييا سيوق جتار
، و تغين هليم املغنّييات، حيی یسيمع مجیيع العيرب هبيم و تثبيت  یشيهتون و یشيربون اخلمير

بذليك قوهتم و قدرهتم...
، و  کيؤوس اخلمير کيؤوس املنایيا املترعية بيدال مين  ميية فشيربوا  إیل اهلز لکين أمرهيم آل 
جلسيت املغنیات ینحن عیل جنائزهم!! و اآلیات حمل البحث تشيیر إیل هذا املوضوع، و 
تهنيی املسيلمني عين مثيل هيذه األعميال، و تضع هليم تعالمي جدیدة يف شيأن اجلهاد إضافة 

إیل ما سبق من هذه األمور. تفسیر األمثل، ج5، ص449

املوت األمحر  
و قتل يف بدر سيبعون رجال من املشيرکني، و أسير سيبعون، و کانت ضربة هائلة للشيرك و 
املشرکني، و قد أثرت نتائج حرب بدر، و أحد و اخلندق و غیرها يف قلوب القرشیني، حی 

کتیبة، تواصت خوفا منه. یش إذا رأت أمیر املؤمنني؟ع؟ يف  قیل: کانت قر
، فقال: قد علمت أن ملك املوت يف اجلانب الذي  و نظر إلیه رجل و قد شق العسکر

فیه عيل؟ع؟!
« لعظم بالئه و نکایته. و عیل کل حال، فقد مساه الکفار يوم بدر ب »املوت األمحر

کما أن الشعي یقول: کان عيٌل؟ع؟ أشجع الناس، َتقّرُ له بذلك العرب. میزان احلمكة، ج4، 
ص224
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بية لناوند   إرشادات امیر املومني؟ع؟ احلر
ذات يوم جاء عمر بن اخلطاب ایل املسجد وقال:

أهيا الناس! هذا يوم غم و حزن، فاستمعوا ما ورد عيّلَ من العراق.
مث قيال: إن الفيرس أميم خمتلفية أمساؤهيا، و ملوکهيا، و أهواؤهيا. و قيد نفخهيم الشيیطان 

نفخة، فتحزبوا علینا، و قتلوا من يف أرضهم من رجالنا.
... فاهلل اهلل یا معشير املسيلمني! أشيیروا عيّلَ رمحکم اهلل، فإين قد رأیت رأیا، غیر أين 

أحب أن ال أقدم علیه إال مبشورة منکم، ألنکم شرکايئ يف املحبوب و املکروه.
فتکلم عثمان بن عفان، فقال: یا أمیر املؤمنني!.. أنا أشیر علیك أن تسیر أنت بنفسك إیل 
هؤالء الفجار، جبمیع من معك من املهاجرين و األنصار، فتحصد شوکهتم، و تستأصل جرثومهتم.

ید غیر هذا الرأي. : هذا أیضا رأي لیس یأخذ بالقلب أر فقال عمر
فسيکت النياس و التفيت عمير إیل عييل؟ع؟ فقيال: یيا أبيا احلسين! مِلَ ال تشيیر بيشء کما 

أشار غیرك؟!
فقيال عييل؟ع؟: إن کتبيت إیل الشيام أن یقبليوا إلیيك مين شيامهم مل تأمين مين أن یيأيت 
هرقل يف مجیع النصرانیة، فیغیر عیل بالدهم، و هيدم مساجدهم، و یقتل رجاهلم، و یأخذ 
کتبيت إیل أهيل الیمين أن یقبليوا مين ميهنيم،  إن  یهتيم. و  أمواهليم، و یسيي نسياءهم و ذر

أغارت احلبشة أیضا عیل دیارهم و نساهئم، و أمواهلم، و أوالدهم.
و إن سيرت بنفسيك ميع أهيل مکية و املدینية إیل أهيل البصيرة و الکوفية... فيال یکيون 
للمسلمني کانفة تکنفهم، و ال کهف یلجؤون إلیه، و لیس بعدك مرجع و ال موئل، إذ کنت 

أنت الغایة و املفزع و امللجأ.
هبيم، فإنيك ميی  فأقيم باملدینية و ال تبرحهيا، فإنيه أهیيب ليك يف عيدوك، و أرعيب لقلو
غزوت األعاجم بنفسك یقول بعضهم لبعض: إّن ملك العرب قد غزانا بنفسه، لقلة أتباعه 
و أنصاره، فیکون ذلك أشّد لکلهبم علیك و عیل املسلمني، فأقم مبکانك الذي أنت فیه، 

و ابعث من یکفیك هذا االمر و السالم.
: نعم ما قلت یا أبا احلسن! و لکن أحببت أن یکون أهل البصرة و أهل  فقال له عمر
هبيم، و جربوهيم، و  الکوفية هيم الذيين یتوليون حيرب هيؤالء األعاجيم، فإهنيم قيد ذاقيوا حر

مارسوهم يف غیر موطن.
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فقال له عيل؟ع؟: إن أحببت ذلك فاکتب إیل أهل البصرة أن یفترقوا عیل ثالث فرق:
ميهم. فرقة تقمي يف دیارهم، فیکونوا حرسا هلم، یدفعون عن حر

و الفرقة الثانیة یقیمون يف املساجد، یعمروهنا باالذان و الصالة، لکیال یعطل الصالة، 
یة من أهل العهد، لکیال ینتقضوا علیك. و یأخذون اجلز

و الفرقة الثالثة یسیرون إیل إخواهنم من أهل الکوفة، و یصنع أهل الکوفة أیضا کصنع 
أهل البصرة.

مث جيتمعون و یسیرون إیل عدوهم، فإّن اهلل عزوجل ناصرهم علهيم، و مظفرهم هبم، 
فثق باهلل و ال تیأس من روح اهلل، إنه ال ييأس من روح اهلل، إال القوم الکافرون.

فلما مسع عمر مقالة عيل؟ع؟، و مشورته أقبل عیل الناس و قال:
و حيکيم! عجيزمت کلکيم عين آخرکيم أن تقوليوا کما قال أبو احلسين، و اهلل! لقد کان رأیه 

رأيي الذي رأیته يف نفيس. الصحیح من سیرة اإلمام عيل؟ع؟، ج13، ص157

عل؟ع؟ يتعاهد النيب؟ص؟ ف بدر  
عن عيل؟ع؟، قال: ملا کان يوم بدر قاتلت شیئا من قتال، مث جئت مسرعا ألنظر إیل رسول 

اهلل؟ص؟ ما فعل.
ید علهيا، فرجعت  فجئيت، فيإذا هيو سياجد یقيول: یيا حي یا قیوم، یا حي یا قیيوم، ال يز

إیل القتال.
مث جئت و هو ساجد یقول ذلك أیضا.. فذهبت إیل القتال.

کم، ج1، ص222 و جممع  مث جئيت و هيو سياجد یقيول ذليك، حيی فتح اهلل علیيه. املستدرك للحا
ج10، ص147 الزوائد، 
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 ٰ ٰ قَۡوٍم َحيَّ ۡنَعَمَهـا َعَ
َ
ا ّنِۡعَمًة أ ٗ ٰ  لَۡم يَـُك ُمَغّيِ ٰ قَۡوٍم َحيَّ ۡنَعَمَهـا َعَ
َ
ا ّنِۡعَمًة أ ٗ َ لَۡم يَـُك ُمَغّيِ َٱللَّ نَّ ٱللَّ

َ
نَّ َذٰلِـَك بِأ
َ
َذٰلِـَك بِأ

ِب َءاِل 
ۡ
ِب َءاِل  َكَدأ
ۡ
َ َسـِميٌع َعلِيٞم  َسـِميٌع َعلِيٞم ٥٣٥٣ َكَدأ َٱللَّ نَّ ٱللَّ

َ
نُفِسـِهۡم َوأ

َ
واْ َما بِأ ُ نَّ ُيَغّيِ

َ
نُفِسـِهۡم َوأ

َ
واْ َما بِأ ُ ُيَغّيِ

ۡهلَۡكَنُٰهم 
َ
بُواْ بِـَٔاَيِٰت َرّبِِهۡم فَأ ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡمۚ َكذَّ ۡهلَۡكَنُٰهم فِرَۡعۡوَن َوٱلَّ
َ
بُواْ بِـَٔاَيِٰت َرّبِِهۡم فَأ ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡمۚ َكذَّ فِرَۡعۡوَن َوٱلَّ

ٞ َكنُـواْ َظٰلِِمَن ٥٤٥٤ إِنَّ  إِنَّ  ۡغَرۡقَنـآ َءاَل فِرَۡعـۡوَنۚ َوُكّ
َ
ٞ َكنُـواْ َظٰلِِمَن بُِذنُوبِِهـۡم َوأ ۡغَرۡقَنـآ َءاَل فِرَۡعـۡوَنۚ َوُكّ
َ
بُِذنُوبِِهـۡم َوأ

ِيـَن َكَفـُرواْ َفُهۡم َل يُۡؤِمُنوَن ٥٥٥٥   ِيـَن َكَفـُرواْ َفُهۡم َل يُۡؤِمُنوَن  ٱلَّ ِ ٱلَّ ِٱللَّ َوآّبِ ِعنـَد ٱللَّ َوآّبِ ِعنـَد َشَّ ٱدلَّ َشَّ ٱدلَّ
ةٖ  ِ َمرَّ

ِيـَن َعَٰهـدتَّ ِمۡنُهـۡم ُثمَّ يَنُقُضـوَن َعۡهَدُهـۡم ِف ُكّ ةٖ ٱلَّ ِ َمرَّ
ِيـَن َعَٰهـدتَّ ِمۡنُهـۡم ُثمَّ يَنُقُضـوَن َعۡهَدُهـۡم ِف ُكّ ٱلَّ

ۡن  ِۡد بِِهم مَّ ا َتۡثَقَفنَُّهۡم ِف ٱۡلَۡرِب فََرّ ۡن  فَإِمَّ ِۡد بِِهم مَّ ا َتۡثَقَفنَُّهۡم ِف ٱۡلَۡرِب فََرّ وَُهـۡم َل َيتَُّقوَن وَُهـۡم َل َيتَُّقوَن ٥٦٥٦ فَإِمَّ
ا َتَاَفنَّ ِمن قَـۡوٍم ِخَيانَٗة  ا َتَاَفنَّ ِمن قَـۡوٍم ِخَيانَٗة  ِإَومَّ ـُروَن ٥٧٥٧ ِإَومَّ كَّ ـُروَن َخۡلَفُهـۡم لََعلَُّهۡم يَذَّ كَّ َخۡلَفُهـۡم لََعلَُّهۡم يَذَّ
َ َل ُيِـبُّ ٱۡلَآئِنَِن  َل ُيِـبُّ ٱۡلَآئِنَِن ٥٨٥٨ َوَل  َوَل  َٱللَّ ٰ َسـَوآٍءۚ إِنَّ ٱللَّ ٰ َسـَوآٍءۚ إِنَّ فَٱۢنبِـۡذ إَِلِۡهۡم َعَ فَٱۢنبِـۡذ إَِلِۡهۡم َعَ
واْ  ِعدُّ

َ
واْ َوأ ِعدُّ
َ
ُهۡم َل ُيۡعِجُزوَن ٥٩٥٩  َوأ ْۚ إِنَّ ِيَن َكَفُرواْ َسَبُقوٓا ُهۡم َل ُيۡعِجُزوَن َيَۡسَبَّ ٱلَّ ْۚ إِنَّ ِيَن َكَفُرواْ َسَبُقوٓا َيَۡسَبَّ ٱلَّ

ةٖ َوِمن ّرَِباِط ٱۡلَۡيـِل تُرۡهُِبوَن بِهِۦ  ا ٱۡسـَتَطۡعُتم ّمِن قُوَّ ةٖ َوِمن ّرَِباِط ٱۡلَۡيـِل تُرۡهُِبوَن بِهِۦ لَُهـم مَّ ا ٱۡسـَتَطۡعُتم ّمِن قُوَّ لَُهـم مَّ
ِ وََعُدوَُّكـۡم وََءاَخرِيَن ِمن ُدونِِهـۡم َل َتۡعلَُموَنُهُم  وََعُدوَُّكـۡم وََءاَخرِيَن ِمن ُدونِِهـۡم َل َتۡعلَُموَنُهُم  ِٱللَّ َعـُدوَّ َعـُدوَّ ٱللَّ
ِ يُوَفَّ  يُوَفَّ  ِٱللَّ ءٖ ِف َسـبِيِل ٱللَّ ءٖ ِف َسـبِيِل  َيۡعلَُمُهـۡمۚ َوَمـا تُنفُِقـواْ ِمـن َشۡ ُ َيۡعلَُمُهـۡمۚ َوَمـا تُنفُِقـواْ ِمـن َشۡ ُٱللَّ ٱللَّ
ـۡلِم  ـۡلِم ۞ِإَون َجَنُحـواْ لِلسَّ نُتـۡم َل ُتۡظلَُمـوَن ٦٠٦٠  ۞ِإَون َجَنُحـواْ لِلسَّ

َ
نُتـۡم َل ُتۡظلَُمـوَن إَِلُۡكـۡم َوأ
َ
إَِلُۡكـۡم َوأ

ـِميُع ٱۡلَعلِيُم ٦١٦١   ُهۥ ُهَو ٱلسَّ ـِميُع ٱۡلَعلِيُم ۚ إِنَـّ ُهۥ ُهَو ٱلسَّ ِۚ إِنَـّ ِٱللَّ ۡ َعَ ٱللَّ ۡ َعَ فَٱۡجَنـۡح لََهـا َوتَـَوكَّ فَٱۡجَنـۡح لََهـا َوتَـَوكَّ

6060 
ْ

ْم َما اْسَتَطْعُت
َُ

وا هل
ُ

ِعّد
َ
 َو أ

ْ
ْم َما اْسَتَطْعُت

َُ
وا هل

ُ
ِعّد

َ
َو أ

أي ال تنتظيروا حيی هيجيم العيدّو فتسيتعدوا عندئيذ ملواجهتيه، بيل جييب أن تکيون لدیکيم 
القدرة و االستعداد الالزم ملواجهة هجمات األعداء املحتملة.

 أهّنا ذات معىن وسیع و مغزی عمیق، فهي ال ختتص 
ّ
کلمة »قّوة« و إن قصرت لفظا، إال

 أنواع القوی 
ّ

بأجهزة احلرب و األسلحة احلدیثة لکل عصر فحسب، بل تتسع لتشمل کل
و القيدرات الييت یکيون هليا أثيرا ميا يف اإلنتصيار عيیل األعيداء، سيواء مين الناحیية املادیية أو 

یة. الناحیة املعنو

و  حاهليم  و  شيأهنم  َکَدأِب: 

ِمُنم:  َهدّتَ 
ٰ

َع عادهتيم. 

م: ظفرت هبم.  ُ عاهدهتم. َتثَقَفّنَ

 ُيعِجُزوَن: 
َ

َفٱنِبذ: اطرح عهدهم. ال

ال یعجيزه مين طلب و ال یفوته من 

َباِط ٱخَلیِل: ميا یتقيوی به  هيرب. ّرِ

علهييم يف احليرب، حنو: حصون و 

قالع و سالح. و من رباط اخلیل 

اهلل.  سيبیل  يف  واجلهياد  للغيزو 

لِم:  ِللّسَ ماليوا.  فيإن   :
ْ
َجَنُحوا ِإن 

املساملة و املصاحلة فوافقهم.
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و ال ینبغي الغفلة عن بقیة القوی و القدرات االقتصادیة و الثقافیة و السیاسیة، و اليت 
تندرج حتت عنوان »القّوة« و هلا تأثیر بالغ عیل األعداء.

ومع العلم اعطی االسالم امهیة بالغة بالنسبة ایل اجلهاد و االستعداد له حبیث ورد يف 
الروایات: عن الني؟ص؟:

فاِق. سنن اب داود، باب جهاد ْث َنْفَسُه ِبَغْزٍو ماَت َعیل ُشْعَبٍة ِمَن الّنِ ّدِ ْ حُيَ
َ
ْ َيْغُز َو مل

َ
َمْن مل

کبيار السين اهتماميا لیسيتعملوا  ليون شيعر املقاتليني مين  أّن اإلسيالم قيد أویل  فتيری 
اخلضاب، فیراهم العدّو يف عمر الشيباب فیصاب بالرعب مهنم، و یکشيف هذا األمر عن 

مدی سعة مفهوم القّوة.
و إّن سیرة الّني؟ص؟ العملیة و أّئة اإلسالم تدل عیل أهّنم استغلوا کل الفرص ملواجهة 
یيات، و بنياء معسيکرات  العيدّو، کإعيداد اجلنيود و هتیئية السيالح، و شيد األزر و رفيع املعنو
یيب، و إختیيار الزميان املناسيب للهجيوم، و العميل عيیل اسيتعمال خمتليف األسيالیب  التدر
کبیرة يف ذلك کما املعروف أّن الّني قد علمت أن ملك  احلربية، و مل یترکوا أیة صغیرة و ال 
امليوت يف اجلانيب اليذي فیيه عييل؟ص؟! بلغيه أن سيالحا جدیيدا مؤثيرا صنيع يف الیمين أّييام 

معرکة حنني، فأرسل الّني مجاعة إیل الیمن لشرائه فورا.
و نقرأ يف أخبار معرکة أحد أّن الّني؟ص؟ رّد عیل شعار املشرکني »أعل هبل، اعل هبل« 
بشعار أقوی منه و هو »اهلل أعیل و أجل« ورد عیل شعارهم: »إّن لنا الِعزی و الَعزی لکم«، 
 عیل أّن الّني؟ص؟ و املسلمني _ کذلك _ 

ّ
بقوله: »اهلل موالنا و ال مویل لکم«، و هذا األمر یدل

مل یغفلوا عن اختیار أقوی الشعارات يف مواجهة األعداء و الرّد عیل عقائدهم و شعاراهتم.
کلمـة »قـّوة« مبـا هلـا مـن  : ملـاذا وردت عبـارة »ربـاط اخلیـل« بعـد  و يـرد هنـا سـؤال و هـو

الواسع؟ املفهوم 
و جواب هذا السؤال هو أّن و يف احلقیقة إن هذا املفهوم العام جاء مبثال واضح لذلك 
، ألّن اخلیيل کانيت يف ذليك الزمين مين أهيم وسيائل احليرب، فهيي وسيیلة مهّمة عند  العصير
یع، و أمهیهتا تشبه أمهیة الطائرات  املقاتلني الشجعان و األبطال يف هجومهم و قتاهلم السر

. و الدبابات يف العصر احلاضر
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ية:   يادة التعبئة العسکر اهلدف من تیئة الساح و ز
ید الناس يف العامل أو يف جمتمعکم بأنواع األسلحة املدمرة اليت هتدم  إّن اهلدف منه لیس تزو

ين و ممتلکاهتم،  املدن و حترق األخضر و الیابس و لیس اهلدف منه استغالل أرايض اآلخر

� ���� ��� ْره�
و لیس اهلدف هو توسعة االستعباد و االستعمار يف العامل، بل اهلدف من ذلك هو >���

کثر األعداء ال یسيتمعون لکلمة احلق و ال یسيتجیبون لنداء  ْ�<! ألّن أ ك� و�� د� ع� �و� ه�
��لل�� و�� د� �ع� �� ���

املنطيق و املبيادي اإلنسيانیة، و ال یفهميون غیير منطيق القيّوة! فيإذا کان املسيلمون ضعافيا، 

کتسيبوا القيّوة الکافیية، فيإّن أعداء  یيدون، أّميا إذا ا فسيوف یفيرض علهييم األعيداء کل ميا ير

یة سیشعرون باخلوف و ال یفکرون بالتجاوز و العدوان. احلق و العدل و االستقالل و احلر

و مّميا یثیير النظير و یسيترعیه أّن اآلیية هنيا مجعيت التعبیير ب »عيدّو اهلل« و »عدّوکيم« و 

یض عیل القتال. کید يف التحر ذلك تا

يين ایضيا ال  یة خُيیيف أعيداء آخر یيد مين اسيتعداداتکم العسيکر مّث تضیيف اآلیية بيأّن املز

تعرفوهنيم لکوهنيم یصليون و یصوميون و یقوليون ال إليه إال اهلل، حمميد رسيول اهلل و خيتلطيون 

ُمُهْم« أي یعرفهم ألنه املطلع عیل األسرار کمثل املنافقني و احلاقدين.
َ
باملؤمنني ولکن »اهَّلُل َيْعل

الروايات

َها یِف َسيِبیِل     َعّدَ
َ
َذَها َفأ َ ْيِل َمِن اختَّ َ

ْ
ْصَحاِب اخل

َ
 أ

َ
وَن َعیل

ُّ
ِئَکة ُيَصل

َ
الّرسيول؟ص؟: ِإّنَ هلِلَِّ َمال

ج1، ص344 اهلل. دعامی اإلسالم، 

َضاُب     ِ
ْ
 ِمْنُه اخل

َ
ٍة َقال يْم َما اْسيَتَطْعمُتْ ِمْن ُقّوَ ُ

َ
وا ل ِعيّدُ

َ
: َو أ

َّ
َوَجيل الّصيادق؟ع؟: یِف َقيْوِل اهلِل َعّزَ

ج1، ص123 َواِد. من الحيضره الفقیه،  ِبالّسَ

يَواِد ِلَيْقَوْوا     َتِضُبوا ِبالّسَ ْن خَيْ
َ
 اهلِل؟ص؟ یِف َغَزاة َغَزاَها أ

ُ
َمَر َرُسيول

َ
؟ع؟: أ  َعیِلُّ ْبُن احُلَسينْيِ

َ
َقال

ْشِرِکني. الکایف، ج6، ص481 ُ  املْ
َ

ِبِه َعیل

ج1، ص2    ُح. القمی، 
َ

ال  الّسِ
َ

ٍة َقال ْم َما اْسَتَطْعمُتْ ِمْن ُقّوَ ُ وا لَ ِعّدُ
َ
عیل بن إبراهمي؟هر؟: َو أ

ْدعی    
َ
ُه، ا ْبَر َفِاّنَ هَتا، َواْسَتْشِعُروا الّصَ ا ُعّدَ

َ
وا هل ِعّدُ

َ
ْهَبهَتا َو ا

ُ
َحْرِب ا

ْ
اإلمام عيل؟ع؟: ُخُذوا ِلل

. خ 26، ص92 ْصِر  الّنَ
َ

ِایل
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شواهد وقصص

و أحد مصاديق تلك القوی ألمیر املومنني؟ع؟ هو:

استشهاد مالك األشتر  
یة عیونه  ، فخرج إلهيا، وأرسل معاو إن اإلمام عيل؟ع؟ کان قد أرسل األشتر عامال عیل مصر

. علیه، وکان قد طمع يف مصر
یة إیل املقدم عیل أهل اخلراج بالقلزم وقال له: إن األشتر قد ويل مصر فإن  فبعث معاو

کفیتنیه، مل آخذ منك خراجا ما بقیت وبقیت.
فلميا انهتيی األشيتر إیل القليزم اسيتقبله ذليك الرجيل، فعيرض علیيه النيزول فنيزل عنيده، 
هبا مات. فأتاه بشربة من عسل قد جعل فیه مسا، وکان األشتر صامئا فسقاه إیاه، فلما شر
، فادعوا اهلل علیه،   قد وجه األشيتر إیل مصر

ً
یة یقول ألهل الشيام: إن علیا وأقبل معاو

، فقيام خطیبيا مث قيال: أميا بعد،  یية فأخبيره مبيوت األشيتر وأقبيل اليذي سيقاه السيم إیل معاو
، وقطعيت األخری  فإنيه کانيت لعييل ميینيان، قطعيت إحدامهيا بصفيني یعين عميار بن یاسير

. الیوم یعن األشتر
ييرا هليم، لیظنيوا إنيه إنيا ميات باسيتجابة اهلل  وأمير أهيل الشيام بالدعياء عيیل األشيتر تغر

دعاءهم.
، وعلیه 

ً
 کثیرا

ً
ونقل عدة من کبار خنع: دخلنا عیل عيل؟ع؟ بعد استشهاد األشتر، وکان متأملا

کبير مين اجلبيل، وأشيد مين  ، کان عظیميا مهابيا، أ
ً
یقيول: )جيزی اهلل ماليك خیيرا آثيار احليزن، و

الصخر، واهلل لقد تزلزلت مبوته عامل وأمة، وفرح مبوته عامل وأمة، فلمثل مالك فلتبکي البواکي(.
یقول ابن أيب احلدید: لو اقسم أحد بأن اهلل تعایل مل خيلق يف العرب والعجم شخصا  و

أشجع من مالك إال عيل؟ع؟ مل یأمث.
وجيزی اهلل خیيرا ذليك الشيخص اليذي سيئل عين ماليك فقيال يف حقيه: ميا ذا أقيول يف 

مبوته خسره أهل العراق. حق رجل هزمت حیاته أهل الشام، و
کما قال أمیر املؤمنني؟ع؟ يف حق مالك: )فلقد کان يل کما کنت لرسول اهلل؟ص؟(. قصص و 

عبر، ص78
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من حلم مالك األشتر  
 يف سيوق الکوفية، فشيتمه رجيل وأظهير علیيه 

ً
کان جيتياز يوميا روي ان ماليك االشيتر؟هر؟ 

السفاهة واإلهانة.
فلم یقل يف جوابه شیئا ومل یتعرض علیه وجاوزه.

فقيال رجيل للشيامت: أميا عرفتيه؟ هيذا مالك، أمیر عسيکر أمیر املؤمنيني؟ع؟ و ذکر له نبذا 
من أوصافه.

فلما عرف الرجل أنه مالك دخله الرعب الشدید وظن أنه ینتقم منه، فذهب إیل أثره 
یية حيی یفيرغ  بتيه. فوجيده يف املسيجد یصييل، فجليس يف زاو لیعتيذر منيه لیسيلم مين عقو

من صالته.
فلميا فيرغ مين صالتيه نظير فيرآه أنيه یطليب مين اهلل املغفيرة للرجيل املسيهتزئ، فجياءه 

وأعتذر منه.
فقال مالك: واهلل مل أدخل املسجد إال ألصيل وأستغفر لك. قصص و عبر، ص89

الزاهد و اجلهاد  
کان رجيالً زاهيًدا، لکونيه قيام جبمیيع  ینقيل موليوي الشياعر املعيروف هيذه القصية فیقيول: 
األعميال الصاحلية وأدی واجباتيه فليم يبيق إال اجلهياد، فيأویص بعيض اجلنيود: أنيه ليو قيام 
احلرب مع الکفار. أخبروين ألحیض هذه السعادة. فبعد مرور أیام قیل له أن یکون جاهًزا 
للقتال غًدا، فبینما هو جالس يف حصنه جاء النداء بالقتال مع الکفار، فکل من کان من 
کميل اذکاره و  املقاتليني وثبيوا عيیل فرسياهنم و ذهبيوا مسيرعني للقتيال. و أميا هيذا الزاهيد ملا أ

لبس أزاره مت القتال! و رجعوا املقاتلني و هو یلتف عیل نفسه.
فسيأهلم: ميا صنعيمت؟ قاليوا قاتلنيا األعيداء و رجعنيا! وکيذا و کيذا ُقتل منا. قال: وا أسيفا! 

لقد ُحرمُت مهنا.
ایل أن احيد املقاتليني عندميا رأی شيعف و شيوق الزاهيد للجهياد و القتيال و أنيه یتحسير 
عيیل فواتيه منيه، قيال یيا هيذا، خيذ هيذا األسيیر الشيجاع _ الذي قتيل من عندنا کيذا وکذا _ 

اقتله و ارجع لکی حتظی عیل ثواب ما حظینا.
أخيذ الرجيل الزاهيد األسيیر لیقطيع رأسيه. ولکين تأخير و مل يرجيع، فلما حلقوا بيه، رأوا أّن 
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یعض برقبته حبیث عیل وشك قطع أوداجه. فسرعان  الرجل األسیر نامئ عیل صدر الزاهد و
قتليوا األسيیر واخلصيوا الزاهيد مين امليوت وبعد ذاليك أدخلوا الزاهد إیل اخلیمية وصبوا املاء 

عیل وجهه واستعاد وعیه.
کتسياب  کتسياب الشيجاعة يف هتجد اللیل فقط، کما ال ميکن ا فالنتیجه انه: ال ميکن ا
 ِلَيْعُبيَد اهلَل فیِه، فجاَء بِه 

ً
 أیت َجَبال

ً
آثيار هتجيد اللیيل يف سياحة املعرکية. کميا ُرِوَي أّنَ رُجيال

 له: إّنَ َصبَر املسلِم يف بعِض َمواِطِن اجِلهاِد 
َ

ُه إیل َرسوِل اهلِل؟ص؟ فهَناُه َعن ذلَك، و قال
ُ
أهل

بعينَي سينًة. عوايل الآليل: 121/282/1. جمموعة اآلثار للشهید مطهری،  يُه ِمين ِعبياَدِة أر
َ
َيوميا واحيدا َخیيٌر ل

ج22، ص842

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



393

غ
��

ر ک��
����
� ��
�� و�

� �ر  

�ل�
� �� ��
��لاأ� ��� ��� �� � ر��

�
���ک ���

آ
ر� ر����� ����ع��� ر� � ����

185

يََّدَك 
َ
ِٓي أ يََّدَك ۚ ُهَو ٱلَّ
َ
ِٓي أ ۚ ُهَو ٱلَّ ُ ُٱللَّ ن َيَۡدُعوَك فَإِنَّ َحۡسـَبَك ٱللَّ

َ
ن َيَۡدُعوَك فَإِنَّ َحۡسـَبَك ِإَون يُرِيُدٓواْ أ
َ
ِإَون يُرِيُدٓواْ أ

نَفۡقَت َما 
َ
لََّف َبـۡنَ قُلُوبِِهۡمۚ لَۡو أ

َ
نَفۡقَت َما  َوأ

َ
لََّف َبـۡنَ قُلُوبِِهۡمۚ لَۡو أ

َ
بَِنـۡصِهِۦ َوبِٱلُۡمۡؤِمنَِن بَِنـۡصِهِۦ َوبِٱلُۡمۡؤِمنَِن ٦٢٦٢ َوأ

لََّف 
َ
لََّف  أ
َ
َ أ َٱللَّ لَّۡفَت َبۡنَ قُلُوبِِهۡم َوَلِٰكنَّ ٱللَّ

َ
آ أ ۡرِض َجِيٗعـا مَّ

َ
لَّۡفَت َبۡنَ قُلُوبِِهۡم َوَلِٰكنَّ ِف ٱۡل

َ
آ أ ۡرِض َجِيٗعـا مَّ

َ
ِف ٱۡل

ُ َوَمِن  َوَمِن  ُٱللَّ َها ٱلَِّبُّ َحۡسُبَك ٱللَّ يُّ
َ
أ َها ٱلَِّبُّ َحۡسُبَك  َيٰٓ يُّ
َ
أ بَۡيَنُهۡمۚ إِنَُّهۥ َعزِيٌز َحِكيٞم بَۡيَنُهۡمۚ إِنَُّهۥ َعزِيٌز َحِكيٞم ٦٣٦٣ َيٰٓ

َها ٱلَِّبُّ َحّرِِض ٱلُۡمۡؤِمنَِن َعَ  يُّ
َ
أ َها ٱلَِّبُّ َحّرِِض ٱلُۡمۡؤِمنَِن َعَ َيٰٓ يُّ
َ
أ َبَعَك ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنَِن ٦٤٦٤  َيٰٓ َبَعَك ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنَِن ٱتَّ ٱتَّ

 ۚ وَن َيۡغلُِبواْ ِماْئَتَۡنِ وَن َصِٰبُ ۚ ٱۡلقَِتاِلۚ إِن يَُكن ّمِنُكۡم ِعۡرُ وَن َيۡغلُِبواْ ِماْئَتَۡنِ وَن َصِٰبُ ٱۡلقَِتاِلۚ إِن يَُكن ّمِنُكۡم ِعۡرُ
ِيَن َكَفُرواْ  ۡلٗفا ّمِـَن ٱلَّ

َ
ِيَن َكَفُرواْ ِإَون يَُكـن ّمِنُكـم ّمِاْئَةٞ َيۡغلُِبوٓاْ أ ۡلٗفا ّمِـَن ٱلَّ
َ
ِإَون يَُكـن ّمِنُكـم ّمِاْئَةٞ َيۡغلُِبوٓاْ أ

ُ َعنُكۡم وََعلَِم  َعنُكۡم وََعلَِم  ُٱللَّ َف ٱللَّ َف ٱۡلَٰٔـَن َخفَّ ُهۡم قَوۡمٞ لَّ َيۡفَقُهوَن ٦٥٦٥  ٱۡلَٰٔـَن َخفَّ نَّ
َ
ُهۡم قَوۡمٞ لَّ َيۡفَقُهوَن بِأ نَّ
َ
بِأ

نَّ فِيُكـۡم َضۡعٗفاۚ فَإِن يَُكـن ّمِنُكم ّمِاْئَةٞ َصابَِرةٞ َيۡغلُِبواْ 
َ
نَّ فِيُكـۡم َضۡعٗفاۚ فَإِن يَُكـن ّمِنُكم ّمِاْئَةٞ َصابَِرةٞ َيۡغلُِبواْ أ
َ
أ

ۡلَفـۡنِ بِإِۡذِن 
َ
ۡلـٞف َيۡغلُِبـوٓاْ أ

َ
ۚ ِإَون يَُكـن ّمِنُكـۡم أ ۡلَفـۡنِ بِإِۡذِن ِماْئَتَـۡنِ

َ
ۡلـٞف َيۡغلُِبـوٓاْ أ

َ
ۚ ِإَون يَُكـن ّمِنُكـۡم أ ِماْئَتَـۡنِ

ۥٓ  ن يَُكوَن َلُ
َ
ۥٓ  َما َكَن ِلَـِبٍّ أ ن يَُكوَن َلُ
َ
ِٰبِيـَن ٦٦٦٦ َما َكَن ِلَـِبٍّ أ ِٰبِيـَن  َمـَع ٱلصَّ ُ َمـَع ٱلصَّ َُوٱللَّ ِۗ  َوٱللَّ ِۗٱللَّ ٱللَّ

  ُ َُوٱللَّ ۡنَيا َوٱللَّ ۡرِضۚ تُرِيُدوَن َعَرَض ٱدلُّ
َ
ٰ ُيۡثِخَن ِف ٱۡل ٰى َحـيَّ ۡسَ

َ
ۡنَيا أ ۡرِضۚ تُرِيُدوَن َعَرَض ٱدلُّ

َ
ٰ ُيۡثِخَن ِف ٱۡل ٰى َحـيَّ ۡسَ

َ
أ

  ِ ِٱللَّ ۡوَل كَِتٰٞب ّمَِن ٱللَّ َـّ ۡوَل كَِتٰٞب ّمَِن  ل َـّ ُ َعزِيٌز َحِكيٞم  َعزِيٌز َحِكيٞم ٦٧٦٧ ل َُوٱللَّ يُرِيـُد ٱٓأۡلِخـَرةَۗ يُرِيـُد ٱٓأۡلِخـَرةَۗ َوٱللَّ
ا  ا  فَُكُواْ ِممَّ َخۡذُتۡم َعَذاٌب َعِظيٞم ٦٨٦٨ فَُكُواْ ِممَّ

َ
ـُكۡم فِيَمآ أ َخۡذُتۡم َعَذاٌب َعِظيٞم َسـَبَق لََمسَّ
َ
ـُكۡم فِيَمآ أ َسـَبَق لََمسَّ

َ َغُفورٞ رَِّحيٞم  َغُفورٞ رَِّحيٞم ٦٩٦٩   َٱللَّ ۚ إِنَّ  إِنَّ ٱللَّ َ ۚٱللَّ َ َغنِۡمُتـۡم َحَلٰـٗل َطّيِٗبـاۚ َوٱتَُّقـواْ َغنِۡمُتـۡم َحَلٰـٗل َطّيِٗبـاۚ َوٱتَُّقـواْ ٱللَّ

غزوة بدر الکبری غزوة بدر الکبری 6565

یيش بعيد  ، أو غيزوة بيدر الکبيری، هيي أول معيارك املسيلمني ضيد مشيرکي قر غيزوة بيدر
بقیيادة رسيول االسيالم؟ص؟، وکانيت الوقعية يف 17 مين شيهر رمضيان  اهلجيرة إیل املدینية و
للسينة الثانیة للهجرة يف منطقة بدر وقد انتصر املسيلمون يف هذه الوقعة عیل خصومهم، 
 مين کبيار جیيش العيدو ولقيد عيزز هيذا النصر مين مکانة املسيلمني 

ً
بقتلهيم وأسيرهم عيددا

يف املدینية املنورة.
یذکر املؤرخون من أهم أسباب انتصار املسلمني هو البطوالت والتضحیات اليت قدمها  و

بالصليح  العيدو  أراد  خَيَدُعوَك: 

یسيتعدوا.  و  لیتقيووا  خدیعية 

مجیيع  يف  کافیيك  ٱهَّلُل:  َحسُبَك 

م: توحیيد  وِبِ
ُ
َف َبَي ُقل

َّ
ل

َ
أميورك. أ

األمية و یأتليف فهييم قلبيان حيی 

ِض:  َحّرِ واحيدة.  کنفيس  صياروا 

باليغ يف حيث املؤمنيني و إمحاهئيم 

 
َّ

ال جليد.  و  بصبير  القتيال  عيیل 

َيفَقُهوَن: ال یفهميون أهنيم حياربون 

ال  أو  علهييم،  ینتصير  اهلل  و  اهلل 

فلیسيت  اآلخيرة  ثيواب  یفقهيون 

عزميهتيم شيدیدة. َضعفا: ضعيف 

يف  يباليغ  حيی  ُيثِخَن:  إمييان. 

الضربيات  إنزاليه  و  قتلهيم، 

و  للکفير  إذالال  علهييم  الشيدیدة 

نَيا: 
ُ

ٱلّد َعَرَض  اهلل.  لديين  إعيزازا 

العيرض ميا ال ثبيات ليه و ال دوام 

من األشیاء.
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املسيلمون عیل رأسيهم اإلمام عيل؟ع؟ ومحزة سيید الشيهداء. تعد هذه الغزوة إحدی الغزوات 
الاليت ُذکرت يف القرآن الکرمی يف سورة األنفال واليت اعتبرها نوذجا لإلمدادات اإلهلیة.

أسباب وقعة بدر  
یة ألشکال خمتلفة من الظلم والتعسف  لقد تعرض املسلمون يف مرحلة ما قبل اهلجرة النبو
ید مين قبيل املشيرکني، کميا وُمنعيوا مين أداء واجيب احليج، ورغم ذلك مل  والتعذیيب والتشير
یش واحلرب معهم، ودامئا ما کان اهلل تعایل یدعوا املسيلمني  ُيسيَمح هلم مبقابلة مشيرکي قر
یدعون إیل اهلل باحلسيىن، ولکن بعد  ، فکان املسيلمون یلتزمون اهلدوء والسيالم، و للصبر
اهلجيرة أنيزل اهلل تعيایل آیيات عيّد فهييا ميا تعرض له املسيلمون مين ظلم وأذن هليم بالقتال. 
ٌر<� �� ��
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���ْ ه� ْ�ر�

ى����
�
ل �ع� ه�

��لل�� ���� ���إَو�
م� ل�

�����ْ ����ه�
أ�
� ����

����
�
ل ���� � �� � ��� ��� �� � ��

��
� ��� ��� ���

أ�
ومهنا ما نزل يف سورة احلج: >�

بداية املعرکة  
کان أبو جهل يوبخ عتبة، وأجبره أن يبدأ باملبارزة وهکذا بارز هو وولده الولید إضافة إیل 

شیبة وبدؤوا احلرب.
کيرم، محيزة واإلميام عييل؟ع؟ وعبیيدة بن احليارث لسياحة القتال،  فأخيرج هليم الرسيول األ
مية عتبية فکّر محزة  فقتيل محيزة شيیبة، وقتيل عييل؟ع؟ الولیيد، ولکين عبیيدة مل یتمکين من هز

وعيل؟ع؟ علیه وقتاله.
بعد مقتل عتبة وشیبة والولید، اشتدت نیران احلرب ولکن باالمدادات اهلیة واستقامة 
ُيذکير بيأن الرسيول؟ص؟ أخيذ قبضية مين احليص والتيراب أثنياء  املسيلمني، ُغليب املشيرکون و
هبم وزلزل أقدامهم«،  یش وقال: »شاهت الوجوه، اللهم أرعب قلو املعرکة ورمی هبا عیل قر
ميية املشيرکني وفرارهيم حیيث ترکيت  مث قيال ألصحابيه: »شيدوا« وهيذا العميل لقيد سيبب هز
ميهتم حی وصل إیل أهل مکة. یش عدهتا يف أرض املعرکة والذوا بالفرار وانتشر خبر هز قر
إن ميا فعليه رسيول اهلل؟ص؟ يف أهيل بيدر کان ینبغيي أن یتيرك أثيره عيیل قيرار احلرب الذي 
اختيذوه ضيد مين مل تيزل اآلیيات واملعجيزات والکراميات اإلهلیية تظهير هليم فیيه، وتدهليم عیل 

صدقه، ولزوم اإلميان به. وقصة رمیه التراب يف وجوههم واحدة مهنا.
ين  وهکذا انهتت معرکة بدر باستشهاد 14 شخصا من املسلمني )6 شهداء من املهاجر
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ُيذکر أن  يين. و و8 مين األنصيار( ومصيرع 70 شيخصا مين املشيرکني إضافة إیل أسير 70 آخر
یش ُقتلوا عيل ید اإلمام عيل؟ع؟ هذا وتفرق عدد کبیر من املشرکني  21 شخصا من قتیل قر

يف الصحاری والودیان، بانتظار اللیل لهيربوا من قبضة املسلمني.
یيش فقيد حلقيه معياذ بين عميرو وأبين عفيراء  وأميا أبيو جهيل اليذي کان قائيد جیيش قر
وأصابوه جبروح قاتلة، وضرب ابن مسعود عنقه يف آخر رمق، وفرح رسول اهلل؟ص؟ من مقتل 
أيب جهيل وقيال: »إن اهلل قتيل فرعيون هيذه األمية أبا جهيل، فاحلمد هلل الذي صدق وعده 
ونصير عبيده، اللهيم قيد أجنيزت ميا وعدتين فتميم عييَلّ نعمتيك«، وحینما وقيف عیل مصرع 
ابين عفيراء قيال؟ص؟: »يرحيم اهلل ابين عفيراء فإهنميا قيد شيارکا يف قتيل فرعيون هيذه األمية، 

.» ورأس أمئة الکفر
کرم؟ص؟ وقال فیه »اللهم اکفن نوفل بن  یلد من الذين لعهنم الرسول األ کان نوفل بن خو
یلد« وقد قتله اإلمام عيل؟ع؟ بسيبب مواقفه السيیئة من الرسيول وحتریض املشيرکني عیل  خو
القتال، وعندما وصل خبر مقتله لرسول اهلل کّبر وقال: »احلمد هلل الذي أجاب دعويت فیه«.

باع هذا النصر کان عیل ید رجل واحد هو عيل بن أيب طالب؟ع؟..  مع العلم أن ثالثة أر
.
ً
، أو قاد جیوشا

ً
مع أن هذا الرجل مل یسبق له أن خاض حروبا

الروايات

ِب    
َ
ْؤِمِننَي قال ُهَو َعيیِلُّ ْبِن أ ُ

ْ
َبَعيَك ِميَن امل يیِبُّ َحْسيُبَك اهلُل َو َميِن اّتَ يا الّنَ َ هّيُ

َ
ابين عبياس: یيا أ

ج1، ص312 ْؤِمِنني. کشف الغمْه،  ُ
ْ
ُس امل

ْ
َطاِلٍب؟ع؟ َو ُهَو َرأ

 اهلِل    
ُ

 َو ُهَو َقْول
ً
ْحَسَن َحاال

َ
 َکاَن ِشیَعِی ِفهَيا أ

َّ
ْزَمٌة َقّطُ ِإال

َ
اِس أ  ِبالّنَ

َ
أمیراملومنني؟ع؟: َما َنَزل

. حبار األنوار، ج72، ص414
ً
ّنَ ِفیُکْم َضْعفا

َ
َف اهلُل َعْنُکْم َو َعِلَم أ

َ
َن َخّف

ْ
اآل

هبم، و لیکونوا بشری هلم. و کان     ... و يف بدر أمّد اهلل املسلمني باملالئکة، لتثبیت قلو

املالئکة یتشهبون بأمیر املؤمنني عيل؟ع؟. اإلختصاص للمفید، ص174 و حلیة األبرار، ج2، ص373

قيال اإلميام احلسين؟ع؟ للولیيد بين عقبية: و أميا أنيت یيا ولیيد بين عقبة، فواهلل، ميا ألومك    

أن تبغيض علیيا، و قيد جليدك يف اخلمير مثانيني جليدة، و قتيل أبياك صبيرا بيده ييوم بدر. 
اإلحتجاج للطبريس، ج2، ص37
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شواهد وقصص

أمیر املؤمني؟ع؟ اشترك ف قتل الثاثة  
وکان أول من برز للقتال يف بدر: عتبة، وشیبة، والولید؛ فبرز إلهيم ثالثة من األنصار، فقالوا 

یش. کفاء من قر ید األ ید، إنا نر کم نر هلم: ارجعوا؛ فإنا لسنا إیا
فأرجعهيم النيي؟ص؟، وبيدأ بأهيل بيتيه؛ ألنيه کيره أن تکيون البدأة باألنصيار وندب عبیدة 
: »قم یا عبیدة، قم یا عم، قم یا عيل، فاطلبوا حبقکم 

ً
؟ع؟، قائال

ً
بن احلارث، ومحزة، وعلیا

الذي جعله اهلل لکم إلخ«.
فسأل عتبة عهنم، فأخبروه عن أنفسهم، وسأل شیبة عن محزة، فقال له: أنا محزة بن 

عبد املطلب، أسد اهلل وأسد رسوله.
فقال شیبة: قد لقیت أسد احللفاء، فانظر کیف تکون صولتك یا أسد اهلل.

 شیبة، بعد أن تثلمت يف أیدهيما السیوف، 
ً
فقتل عيل؟ع؟ الولید، وجاء فوجد محزة معتنقا

، فأدخل رأسه يف صدر شیبة؛ فاعترضه عيل  یالً فقال: یا عم طأطئ رأسك، وکان محزة طو
بالسیف، فطیر نصفه )أي نصف رأسه(. )وقد یکون الصحیح: قحفه: أي قحف رأسه(.

.
ً
وکان عتبة قد قطع رجل عبیدة، وفلق عبیدة هامته، فجاء عيل فأجهز عیل عتبة أیضا

فیکون أمیر املؤمنني؟ع؟ قد شرك يف قتل الثالثة. املناقب، ج3، ص119

سید احلمیري و مدح االمام؟ع؟  
وقال السید احلمیري؟هر؟ يف مدح أمیر املؤمنني؟ع؟:

دميياراوليييييه بيييبيييدر وقيييعييية مييشييهييورة الشقاء  أهييل  عیل  کانت 
منیة واليييوليييیيييد  شييیييبيية  جييييرارافيييييأذاق  جييحييفييالً  صييبييحيياه  إذ 
هلا أهيييوی  مثلها  عتبة   بييتيياراوأذاق 

ً
 صييقييیييالً مييرهييفييا

ً
عييضييبييا

ديوان السید احلمیري، ص215

کتاب امیراملومني؟ع؟ ملعاوية  
، قاتل جدك عتبة، وعمك شیبة، 

ً
یة: »فأنا أبو احلسن حقا قد کتب؟ع؟ يف رسالة منه ملعاو

وخاليك الولیيد، وأخیيك حنظلية، الذيين سيفك اهلل دماءهيم عيیل یدي يف ييوم بدر، وذلك 
ج10، ص151  ، السیف معي، وبذلك القلب ألیق عدوي«. الغدير
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يََّدَك 
َ
ِٓي أ يََّدَك ۚ ُهَو ٱلَّ
َ
ِٓي أ ۚ ُهَو ٱلَّ ُ ُٱللَّ ن َيَۡدُعوَك فَإِنَّ َحۡسـَبَك ٱللَّ

َ
ن َيَۡدُعوَك فَإِنَّ َحۡسـَبَك ِإَون يُرِيُدٓواْ أ
َ
ِإَون يُرِيُدٓواْ أ

نَفۡقَت َما 
َ
لََّف َبـۡنَ قُلُوبِِهۡمۚ لَۡو أ

َ
نَفۡقَت َما َوأ

َ
لََّف َبـۡنَ قُلُوبِِهۡمۚ لَۡو أ

َ
بَِنـۡصِهِۦ َوبِٱلُۡمۡؤِمنَِن بَِنـۡصِهِۦ َوبِٱلُۡمۡؤِمنَِن ٦٢٦٢  َوأ

لََّف 
َ
لََّف  أ
َ
َ أ َٱللَّ لَّۡفَت َبۡنَ قُلُوبِِهۡم َوَلِٰكنَّ ٱللَّ

َ
آ أ ۡرِض َجِيٗعـا مَّ

َ
لَّۡفَت َبۡنَ قُلُوبِِهۡم َوَلِٰكنَّ ِف ٱۡل

َ
آ أ ۡرِض َجِيٗعـا مَّ

َ
ِف ٱۡل

ُ َوَمِن  َوَمِن  ُٱللَّ َها ٱلَِّبُّ َحۡسُبَك ٱللَّ يُّ
َ
أ َها ٱلَِّبُّ َحۡسُبَك  َيٰٓ يُّ
َ
أ بَۡيَنُهۡمۚ إِنَُّهۥ َعزِيٌز َحِكيٞم بَۡيَنُهۡمۚ إِنَُّهۥ َعزِيٌز َحِكيٞم ٦٣٦٣ َيٰٓ

َها ٱلَِّبُّ َحّرِِض ٱلُۡمۡؤِمنَِن َعَ  يُّ
َ
أ َها ٱلَِّبُّ َحّرِِض ٱلُۡمۡؤِمنَِن َعَ  َيٰٓ يُّ
َ
أ َبَعَك ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنَِن ٦٤٦٤ َيٰٓ َبَعَك ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنَِن ٱتَّ ٱتَّ

 ۚ وَن َيۡغلُِبواْ ِماْئَتَۡنِ وَن َصِٰبُ ۚ ٱۡلقَِتاِلۚ إِن يَُكن ّمِنُكۡم ِعۡرُ وَن َيۡغلُِبواْ ِماْئَتَۡنِ وَن َصِٰبُ ٱۡلقَِتاِلۚ إِن يَُكن ّمِنُكۡم ِعۡرُ
ِيَن َكَفُرواْ  ۡلٗفا ّمِـَن ٱلَّ

َ
ِيَن َكَفُرواْ ِإَون يَُكـن ّمِنُكـم ّمِاْئَةٞ َيۡغلُِبوٓاْ أ ۡلٗفا ّمِـَن ٱلَّ
َ
ِإَون يَُكـن ّمِنُكـم ّمِاْئَةٞ َيۡغلُِبوٓاْ أ

ُ َعنُكۡم وََعلَِم  َعنُكۡم وََعلَِم  ُٱللَّ َف ٱللَّ َف  ٱۡلَٰٔـَن َخفَّ ُهۡم قَوۡمٞ لَّ َيۡفَقُهوَن ٦٥٦٥ ٱۡلَٰٔـَن َخفَّ نَّ
َ
ُهۡم قَوۡمٞ لَّ َيۡفَقُهوَن بِأ نَّ
َ
بِأ

نَّ فِيُكـۡم َضۡعٗفاۚ فَإِن يَُكـن ّمِنُكم ّمِاْئَةٞ َصابَِرةٞ َيۡغلُِبواْ 
َ
نَّ فِيُكـۡم َضۡعٗفاۚ فَإِن يَُكـن ّمِنُكم ّمِاْئَةٞ َصابَِرةٞ َيۡغلُِبواْ أ
َ
أ

ۡلَفـۡنِ بِإِۡذِن 
َ
ۡلـٞف َيۡغلُِبـوٓاْ أ

َ
ۚ ِإَون يَُكـن ّمِنُكـۡم أ ۡلَفـۡنِ بِإِۡذِن ِماْئَتَـۡنِ

َ
ۡلـٞف َيۡغلُِبـوٓاْ أ

َ
ۚ ِإَون يَُكـن ّمِنُكـۡم أ ِماْئَتَـۡنِ

ۥٓ  ن يَُكوَن َلُ
َ
ۥٓ  َما َكَن ِلَـِبٍّ أ ن يَُكوَن َلُ
َ
ِٰبِيـَن ٦٦٦٦ َما َكَن ِلَـِبٍّ أ ِٰبِيـَن  َمـَع ٱلصَّ ُ َمـَع ٱلصَّ َُوٱللَّ ِۗ  َوٱللَّ ِۗٱللَّ ٱللَّ

  ُ َُوٱللَّ ۡنَيا َوٱللَّ ۡرِضۚ تُرِيُدوَن َعَرَض ٱدلُّ
َ
ٰ ُيۡثِخَن ِف ٱۡل ٰى َحـيَّ ۡسَ

َ
ۡنَيا أ ۡرِضۚ تُرِيُدوَن َعَرَض ٱدلُّ

َ
ٰ ُيۡثِخَن ِف ٱۡل ٰى َحـيَّ ۡسَ

َ
أ

  ِ ِٱللَّ ۡوَل كَِتٰٞب ّمَِن ٱللَّ َـّ ۡوَل كَِتٰٞب ّمَِن  ل َـّ ُ َعزِيٌز َحِكيٞم  َعزِيٌز َحِكيٞم ٦٧٦٧ ل َُوٱللَّ يُرِيـُد ٱٓأۡلِخـَرةَۗ يُرِيـُد ٱٓأۡلِخـَرةَۗ َوٱللَّ
ا  ا  فَُكُواْ ِممَّ َخۡذُتۡم َعَذاٌب َعِظيٞم ٦٨٦٨ فَُكُواْ ِممَّ

َ
ـُكۡم فِيَمآ أ َخۡذُتۡم َعَذاٌب َعِظيٞم َسـَبَق لََمسَّ
َ
ـُكۡم فِيَمآ أ َسـَبَق لََمسَّ

َ َغُفورٞ رَِّحيٞم  َغُفورٞ رَِّحيٞم ٦٩٦٩ َٱللَّ ۚ إِنَّ  إِنَّ ٱللَّ َ ۚٱللَّ َ َغنِۡمُتـۡم َحَلٰـٗل َطّيِٗبـاۚ َوٱتَُّقـواْ َغنِۡمُتـۡم َحَلٰـٗل َطّيِٗبـاۚ َوٱتَُّقـواْ ٱللَّ

آية النصرة آية النصرة 6262

 عیل مسيألة اإلمامة واخلالفة بصورة مباشيرة بل تتضمن 
ُّ

هذه اآلیة من اآلیات اليت ال تدل
فضائل أمیراملؤمنني؟ع؟ اخلاّصة.

ألجل توضیح مضمون آیة النصرة نری من الالزم احلدیث عن آیات 60 _ 63 من سورة 
�> ل�

ْ��
���
ْ
��� ����ط� ���

ْ�� م� �و� ٍ�� ���
���� ْ�� ْ��م� ْع��� �� ����ْ��� ْ��م� ه�

�
و���

د�� ع�
أ�
� األنفال، وهي قوله تعایل: >و�

خيیية يف  التار یفة مطلقية وتسيتوعب مجیيع األمکنية واألزمنية واألدوار  الشير هيذه اآلیية 
املجتمعات اإلسيالمیة، ألهنا ال تتحّدث عن أسيلحة معّينة وخاّصة ینهتي مفعوهلا بانهتاء 
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زماهنيا وختيرج مين حّييز اإلسيتعمال، بيل ورد التعبیير بکلمية »قيّوة« أي أن املسيلمني جييب 
ح بأنيواع األسيلحة الييت تثیير فهييم القيّوة والقيدرة عيیل 

ّ
 للعيداء والتسيل

ً
علهييم الهتیيؤ دامئيا

جيّهزوا جیوشيهم  التصدي ألعداء اإلسيالم فیجب علهيم أن یتسيلحوا باألسيلحة املتطورة و
یة املتقدمة. باألنظمة العسکر

>�ْ ه� م�
�
ْعل � ��� ه�

��لل�� �� ����ه� م�
�
ْعل ا����

�
ْ��ل ه� و���

��� ْ�� �م� ��� �� ر�
ح��
آ
� ْ��و� ك� و�� د� ع� �و� ه�

��لل�� و�� د� �ع� �� ����
���� ��� ْره�

���<

واهليدف مين هيذا الهتیيؤ واإلسيتعداد هيو الدفياع املشيروع فیجيب تعبئية مجیيع القيوی 
والطاقات وهتیئة مجیع أنواع األسيلحة لکیال یتجرأ العدو عیل اهلجوم عیل البلد اإلسيالمي 

 علیکم.
ً
بل ال یدور يف ذهنه أن هيجم يوما

> �� �� ل� ع�
ْ
��� �� �� م�

������ �� �ه� ��
���� ��إ� ه�

ى��لل��
�
ل ْل�ع�

ك�� �� ��� ��و� ه�
�
ْو�� ��� ْ �ح�

� ��� ��
ْ
ل ���� ����� �� ��� � �ح� ْ�� >إَو�

العسيکري  مسيتواهم  ورفيع  طاقاهتيم  مجیيع  تعبئية  علهييم  ینبغيي  املسيلمني  أن  فرغيم 
 أن ميّد إلیکم ید الصلح فعیل املسلمني أن یقبلوا بذلك 

ً
والنظامي ولکن إذا أراد العدو يوما

وال ینبغي علهيم اإلصرار عیل احلرب.
مّث إّن اهلل تعایل حيّذر املسلمني:

> ��� �� ��� م� �أْ م�
ْ
�� ���

�و� �� ْ�ر�
��� ����
ك� �� ����

أ�
�� �� � ��

��
��� �� �ه� ه�

��لل�� ك� ����ْ �ح� ���� �إ�
� ��� �ك� � �� ْ�� � ��� ْ��

أ�
و��� �� �� ر�

� ��� ْ�� >إَو�

کذليك أن یسيتجیبوا لدعيوات  یأمير املسيلمني  إیل الصليح و فرغيم أن اإلسيالم یدعيو 
الصليح الييت تصيدر مين العيدو ولکنه حيّذر املسيلمني أن یأخيذوا جانب احلیطة واحلذر من 
مکير األعيداء وخدعهيم، فحيّی يف حيال الصليح جييب عيیل املسيلمني أن حيتفظيوا بقّوهتيم 
یسيتغل هيذه  یات لکیيال یطميع فهييم العيدو و یة وقدرهتيم الدفاعیية بأعيیل املسيتو العسيکر
هياجيم املسيلمني عيیل حيني غيّرة فاإلمام عيل؟ع؟ ييوص قائده  الفرصية يف أجيواء الصليح و
الشجاع مالك األشتر يف عهده له بأن یستغل أیة فرصة للصلح مع العدو ولکنه حيّذره من 

یقول: مکر األعداء و
، َفِإّنَ  یِه َعيُدُّوَك وهلل فیِه ِریَضً

َ
شيَتِر _ : وال َتدَفَعيّنَ ُصلحيا َدعياَك إل

َ
يف َعهيِدِه إیل ماِليٍك األ

 احَليَذِر ِمين 
َّ

نيوِدَك، وراَحيًة ِمين مُهوِميَك، وأمنيا ِلِبيالِدَك. ولِکيِن احَليَذَر ُکل ليِح َدَعيًة جِلُ يِف الّصُ
 . ّنِ

َ
م يف ذِلَك ُحسَن الّظ ِ

، َفُخذ ِباحَلزِم، واهّتَ
َ

ل
َ
ا قاَرَب ِلَيَتَغّف

َ
مّب َعُدِّوَك َبعَد ُصلِحِه، َفِإّنَ الَعُدَّو ُر

هنج البالغة: الکتاب 53

یفة یقول للني الکرمی؟ص؟ بأن اهلل تعایل سيیکفیك  مّث إّن اهلل تعایل يف ختام اآلیة الشير
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مکرهم يف هذه الصورة فهو الذي أّيدك بنصره وباملؤمنني:

سؤال: ف حّق َمن نزلت آية النصرة، وَمن هو املقصود باملؤمني؟سؤال: ف حّق َمن نزلت آية النصرة، وَمن هو املقصود باملؤمني؟
 ،» مية األمیين يف »الغديير

ّ
کثیيرة يف هيذا املجيال ذکرهيا العال اجليواب: وردت روایيات 

وکذلك ذکرها صاحب »احقاق احلّق« وهذه الروایات عیل قسمني:

کيرم؟ص؟ هيو اإلميام عييل؟ع؟  األّول: الروایيات الييت تقيول: بيأن أّول ناصير ومعيني للنيي األ

یفة تشیر إیل اإلمام عيل؟ع؟. وهذه اآلیة الشر

 
ً
الثـان: الروایيات الييت تتحيّدث عين نصيرة اإلميام عيل؟ع؟ للنيي؟ص؟ ولکهّنا ال تذکر شيیئا

عن تطبیق آیة النصرة علیه، ونکتيف بذکر روایة واحدة:

يرة أنه قال: یخ دمشق« عن أيب هر کر صاحب کتاب »تار _ ما أورده ابن عسا

ْدُتُه  ّيَ
َ
ٌد َعْبدي َوَرُسويل، ا ّمَ یَك يل، َوحُمَ َعْرِش ال ِالَه إالّ أَنا َوْحِدي، ال َشر

ْ
 ال

َ
َمْکُتوٌب َعیل

ْؤِمنينَي( اإلميام عييل؟ع؟ هيو املصيداق البارز  ُ
ْ
ِبامل يَدَك ِبَنْصيِرِه َو ّيَ

َ
يِذي ا

َّ
يُه )ُهيَو ال

ُ
ٍ َوذِليَك َقْول

ِبَعييِلّ

والکامل هلا.

خيری أن اإلميام عيل؟ع؟ هيو أّول ناصر 
ُ
مية األمیين روایيات کثیيرة بأسيناد ا وقيد ذکير العالّ

یفة هو عيّل بن أيب طالب؟ع؟، ومن مجلة  للني؟ص؟ ولکهّنا ال تصّرح بأن املراد من اآلیة الشر

کرم؟ص؟ أنه قال: هذه الروایات ما ورد عن »أنس بن مالك« عن الني األ

ْدُتُه  ّيَ
َ
 اهلِل، ا

ُ
ٌد َرُسيول  اهلُل، حمّمَ

: ال ِاليَه إالَّ
ً
بيا ْييُت َعيیل سياِق الَعيْرِش َمْکُتو

َ
يا ُعيِرَج يِب: َرأ َّ

َ
مل

. ٍ
، َنَصْرُتُه ِبَعيِلّ ٍ

ِبَعيِلّ

یف هذا مذکور يف خمتلف کتب أهل السّنة ومهنا: ذخائر العقیب _ مناقب  احلدیث الشر

خری.
ُ
اخلوارزمي _ اخلصائص الکبری للسیوطي وکتب ا
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  ُ ُٱللَّ ىٰٓ إِن َيۡعلَِم ٱللَّ ۡسَ
َ
يِۡديُكم ّمَِن ٱۡل

َ
َها ٱلَِّبُّ قُل لَِّمن ِفٓ أ يُّ

َ
أ ىٰٓ إِن َيۡعلَِم َيٰٓ ۡسَ

َ
يِۡديُكم ّمَِن ٱۡل

َ
َها ٱلَِّبُّ قُل لَِّمن ِفٓ أ يُّ

َ
أ َيٰٓ

ِخَذ ِمنُكۡم َوَيۡغفِۡر 
ُ
آ أ ا ّمِمَّ ا يُۡؤتُِكۡم َخۡيٗ ِخَذ ِمنُكۡم َوَيۡغفِۡر ِف قُلُوبُِكـۡم َخۡيٗ
ُ
آ أ ا ّمِمَّ ا يُۡؤتُِكۡم َخۡيٗ ِف قُلُوبُِكـۡم َخۡيٗ

ُ َغُفورٞ رَِّحيٞم  َغُفورٞ رَِّحيٞم ٧٠٧٠ ِإَون يُرِيُدواْ ِخَياَنَتَك َفَقۡد َخانُواْ  ِإَون يُرِيُدواْ ِخَياَنَتَك َفَقۡد َخانُواْ  َُوٱللَّ لَُكۡمۚ لَُكۡمۚ َوٱللَّ
ِيَن  ِيَن إِنَّ ٱلَّ ُ َعلِيٌم َحِكيٌم  َعلِيٌم َحِكيٌم ٧١٧١  إِنَّ ٱلَّ َُوٱللَّ ۡمَكَن ِمۡنُهۡمۗ َوٱللَّ

َ
ۡمَكَن ِمۡنُهۡمۗ  ِمن َقۡبُل فَأ
َ
َ ِمن َقۡبُل فَأ َٱللَّ ٱللَّ

  ِ ِٱللَّ نُفِسـِهۡم ِف َسبِيِل ٱللَّ
َ
ۡمَوٰلِِهۡم َوأ

َ
نُفِسـِهۡم ِف َسبِيِل َءاَمُنواْ وََهاَجُرواْ َوَجَٰهُدواْ بِأ

َ
ۡمَوٰلِِهۡم َوأ

َ
َءاَمُنواْ وََهاَجُرواْ َوَجَٰهُدواْ بِأ

ِيَن  ۡوِلَآُء َبۡعٖضۚ َوٱلَّ
َ
ْوَلٰٓئَِك َبۡعُضُهۡم أ

ُ
ٓواْ أ نََصُ ِيـَن َءاَوواْ وَّ ِيَن َوٱلَّ ۡوِلَآُء َبۡعٖضۚ َوٱلَّ

َ
ْوَلٰٓئَِك َبۡعُضُهۡم أ

ُ
ٓواْ أ نََصُ ِيـَن َءاَوواْ وَّ َوٱلَّ

 ٰ ٍء َحيَّ ٰ َءاَمُنـواْ َولَۡم ُيَهاِجُرواْ َما لَُكم ّمِـن َوَلَٰيتِِهم ّمِن َشۡ ٍء َحيَّ َءاَمُنـواْ َولَۡم ُيَهاِجُرواْ َما لَُكم ّمِـن َوَلَٰيتِِهم ّمِن َشۡ
وُكۡم ِف ٱدّلِيـِن َفَعلَۡيُكُم ٱلَّۡصُ إِلَّ  ْۚ ِإَوِن ٱۡسـتَنَصُ وُكۡم ِف ٱدّلِيـِن َفَعلَۡيُكُم ٱلَّۡصُ إِلَّ ُيَهاِجُروا ْۚ ِإَوِن ٱۡسـتَنَصُ ُيَهاِجُروا
ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيٞ  بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيٞ ٧٢٧٢   َُوٱللَّ ٰ قَۡوِۢم بَۡيَنُكۡم َوَبۡيَنُهم ّمِيَثٰٞقۗ َوٱللَّ ٰ قَۡوِۢم بَۡيَنُكۡم َوَبۡيَنُهم ّمِيَثٰٞقۗ َعَ َعَ
ۡوِلَآُء َبۡعٍضۚ إِلَّ َتۡفَعلُوهُ تَُكن فِۡتَنةٞ 

َ
ِيَن َكَفُرواْ َبۡعُضُهۡم أ ۡوِلَآُء َبۡعٍضۚ إِلَّ َتۡفَعلُوهُ تَُكن فِۡتَنةٞ َوٱلَّ
َ
ِيَن َكَفُرواْ َبۡعُضُهۡم أ َوٱلَّ

ِيَن َءاَمُنواْ وََهاَجُرواْ َوَجَٰهُدواْ  ِيَن َءاَمُنواْ وََهاَجُرواْ َوَجَٰهُدواْ  َوٱلَّ ۡرِض َوفََسادٞ َكبِيٞ ٧٣٧٣ َوٱلَّ
َ
ۡرِض َوفََسادٞ َكبِيٞ ِف ٱۡل
َ
ِف ٱۡل

اۚ  ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحّقٗ
ُ
ٓواْ أ نََصُ ِيَن َءاَوواْ وَّ اۚ  َوٱلَّ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحّقٗ
ُ
ٓواْ أ نََصُ ِيَن َءاَوواْ وَّ ِ َوٱلَّ ِٱللَّ ِف َسبِيِل ِف َسبِيِل ٱللَّ

ِيَن َءاَمُنواْ ِمۢن َبۡعُد وََهاَجُرواْ  ِيَن َءاَمُنواْ ِمۢن َبۡعُد وََهاَجُرواْ  َوٱلَّ ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِيٞم ٧٤٧٤ َوٱلَّ َُّهم مَّ ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِيٞم ل َُّهم مَّ ل
رَۡحاِم َبۡعُضُهۡم 

َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
ْوَلٰٓئَِك ِمنُكۡمۚ َوأ

ُ
رَۡحاِم َبۡعُضُهۡم َوَجَٰهُدواْ َمَعُكۡم فَأ

َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
ْوَلٰٓئَِك ِمنُكۡمۚ َوأ

ُ
َوَجَٰهُدواْ َمَعُكۡم فَأ

ٍء َعلِيُمۢ ٧٥٧٥ ٍء َعلِيُمۢ  بِـُكّلِ َشۡ َ بِـُكّلِ َشۡ َٱللَّ ِۚ إِنَّ ۚ إِنَّ ٱللَّ ِٱللَّ ۡوَلٰ بَِبۡعـٖض ِف كَِتٰـِب ٱللَّ
َ
ۡوَلٰ بَِبۡعـٖض ِف كَِتٰـِب أ
َ
أ

األسیر ف االسام األسیر ف االسام 7070

: الشّدُ بالقید من قوهلم: مّسي األسیر بذلك. مث قیل لکل مأخوذ ومقّيد  قال الراغب: األسر
إن مل یکن مشدودا و

السي: من سیب العدو والغالب اختصاص األسر بالرجال والسي بالنساء.
األسر والسي کان من نتائج احلرب منذ کان اإلنسان وکانت احلرب، إما ألجل الغارات 
املتداولية الييت صيارت مين لوازم حیاهتم، أو ألجل أغراض وأحقاد وأهداف حیوانیة ماّدیة 

ين والطواغیت. أو ألهداف إهلّية، کقتال األنبیاء مع املستکبر

 ٱهَّلَل ِمن 
ْ
ِإْن ُيِريُدوا: األسيری. َخاُنوا

: بأن کفروا و جاءوا حلربك يف 
ُ

َقبل

الفيداء  مين  م: 
ُ

 ِمنک
َ

ِخذ
ُ
أ  

ٓ
ا َّ مّمِ بيدر. 

الدنیيا.  يف  علیکيم  خيلفيه  بيأن 

ٱسَتنَصُروُکم: طليب املؤمنيون غیير 

عيیل  هليم  نصرتکيم  املهاجريين 

األقربياء.  رَحاِم: 
َ
ٱأل  

ْ
وا

ُ
ْول

ُ
أ الکفيار. 

مل  إذا  املسيلمني  ألن  حمنية  ِفتَنة: 

الفينت  تقيع  بعضيا  بعضهيم  یشيد 

املفسيدين عيیل  لغلبية  الفسياد  و 

ِبَبعٖض:  ویَلٰ 
َ
أ َبعُضُهم  األرض. 

األولویية يف کل يشء مين اإلرث 

و غیره.
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بّينت اآلیات السيابقة بعض أحکام اجلهاد املهّمة ومواجهة األعداء، ويف تلك اآلیات 
اسيتمكال ملوضيوع أسيری احليرب، ألّن أغليب احليروب تفيرز مجاعية من املقاتليني یقعون يف 
سيلوب التعامل معهم، 

ُ
األسير وقد أویل اإِلسيالم أمهیة قصوی ملسيألة األسيری من حیث أ

.
ً
بالنواحي اإِلنسانیة وأهداف اجلهاد أیضا

ميية مين أن کل ني لیس له  وأّول موضيوع مهيم یثيار يف هيذا الشيأن، ميا قالتيه اآلیية الکر
یکیيل الضربيات القاضیية  احليق يف أسير أفيراد العيدو إال بعيد أن یثبيت إقداميه يف األرض و

.> ����ْ
��لاأ� �ى�

��� ��� ���
ْ�� � ����

���� ى�ح� ْ�ر�
أ�
�� ��

�
�� ����

�
ک ���� ْ��

أ�
�� � ٍ�� ���

��� ��� ���� ��ك� للعداء: >م�
ومعيىن یثخين يف األصيل الضخامية والغلظية والثقيل، واسيتعمل هيذا اللفيظ مبعيىن الفوز 
< یيدل  ����ْ

��لاأ� �ى�
��� ��� ���

ْ�� � ����
���� ين: إّن معيىن >ح� والقيّوة والنصير والُقيدرة، .. قيال بعيض املفّسير

عيیل املبالغية والشيّدة يف قتيل األعيداء، قاليوا: أن أخيذ األسيری یکيون بعيد مقتلية عظیمية 
إظهيار القّوة   و

ً
يف األعيداء، ميع مالحظية کلمية »يف األرض« مبعيىن التفيوق عيیل العيدو تاميا

إبادهتم دلیل السیطرة عیل  إحکام السیطرة عیل ارض القتال الن قتل األعداء و والقدرة و
االرض ومواقع العملیات... بناًء عیل ذلك فإّن اسر األعداء جيوز يف حالة لو حصل الیقني 

. بالنصر الساحق فقط و الغیر
إذا اقتضيت  إطيالق سيراح األسيری  إّن اآلیيات حميل البحيث ال ختاليف أخيذ الفيداء و
إذا کان بيني األسيری مين یثیير إطيالق سيراحهم فتنية  مصلحية املجتميع اإِلسيالمي ذليك، و
، فیحق للمسلمني أن یقتلوا مثل هؤالء  ُيعرض جمتمع املسلمني للخطر تسعر نار احلرب، و
ینة أخثنتموهم هلذا جاء  األشيخاص، ودلیيل هيذا املوضيوع کامين يف اآلیة حمل البحيث، بقر
يف بعيض الّروایيات أّن الّنيي؟ص؟ أمير بقتيل اثنني من أسيری معرکة بيدر، ومها »عقبة بن أيب 

.
ً
معیط« و »النضر بن احلارث« ومل يرض بأن یفتدیا أنفسهما أبدا

< وهيذا إشيارة ِإیل أّن جواز أخذ مثل هذه  ه�
����لل�� ���

����� مّث تأمرهيم اآلیية بالتقيوی فتقيول: >و�
الغنيامئ ال ینبغيي أن جيعيل هيدف املجاهديين يف املعرکية هيو مجيع الغنيامئ وأن یأسيروا العيدّو 
هبم  إذا کان يف القلوب مثل هذه النّيات السیئة فعلهيم أن یطهروا قلو حی یأخذوا فداءه و

یعدهم اهلل بالعفو عّما میض فتقول اآلیة: )إّن اهلل غفور رحمي(. مهنا، و
نسان؟  من بيع اِل

ً
؟ ألیس هذا نوعا نسان؟کیف ينسجم الفداء مقابل إطاق سراح األسیر  من بيع اِل
ً
؟ ألیس هذا نوعا کیف ينسجم الفداء مقابل إطاق سراح األسیر

کل  یة، أو الغرامية احلربيية، إذ أن  اجليواب: أّن الفيداء هيو نيوع مين الضرائيب العسيکر
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حيرب تسيبب يف إهيدار کثیير مين الطاقيات االقتصادیية والقيوی اإِلنسيانیة، فاجلماعة اليت 
یض  تقاتل من أجل احلق حيق هلا أّن تعوض عن خسائرها بعد احلرب، وأحد طرق التعو

هو »الفداء«.
وتربيهتيم  إصالحهيم  موضيوع  هيي  احليرب  أسيری  شيأن  يف  خيری 

ُ
األ املهّمية  املسيألة 

وهدایهتم، ولعل هذا األمر غیر موجود يف املذاهب املادّية، .. کما من شيرائط عتق الرقبه 
ُمُهيم للقيرآن و احکاميه و لذليك حيث االسيالم يف احيکام التکلیفیية يف جانب الکفارات 

ُ
تعل

بعتق الرقبة وذالك یلمح لنا شیئان:
االول: هدایة و ارشاد األسری ایل سبیل النجاة و انقاذهم من الضالل و الشقاوة

یة آنذاك من تلیك بعض الناس وثانیا: ازالة و مکافحة السنة اجلار

نسانیة ف احلرب:   جوانب تعالمي ال
١. حرمة القتال قبل ألقاء احلجة: مهما کانت دوافع وأسباب القتال فهو حمّرم قبل ألقاء 
 
َ

 ِرْسيِلَك َحيّیَ َتْنِزل
َ

: )اْنُفيْذ َعیل احلجية عيیل العيدو، فقيد أویص رسيول اهلل؟ص؟ علیيا؟ع؟ قائيالً
نِئْ 

َ
يْم ِميْن َحيّقِ اهلِل ِفیيِه َفَو اهلِل ل هْيِ

َ
يُب َعل يا جَيِ ْخِبْرُهيْم ِبَ

َ
ِم َو أ

َ
ْسيال ِ

ْ
 اإل

َ
َّ اْدُعُهيْم ِإیل

ُ
ْم مث ِبَسياَحهِتِ

َعِم( وکذالك خطب اإلمام  يُر الّنَ َك مُحْ
َ
ْن َيُکوَن ل

َ
يَك ِمْن أ

َ
 َخْييٌر ل

ً
 َواِحيدا

ً
يِدَي اهلُل ِبيَك َرُجيال هَيْ

إلقياءه احلجية قبيل بدأ القتال، موضيوع حرمة القتال قبل ألقاء احلجة موضع  احلسيني؟ع؟ و
اتفاق بني فقهاء املسلمني شیعة وسنة، نکتيف بذکر فتاوی بعض مهنم.

قال الشیخ الطويس؟هر؟: وال جيوز قتال أحد من الکفار إال بعد دعوهتم إیل اإلسالم.
أفی أبو صالح احللي بعدم البدء بالقتال حی بعد إلقاء احلجة حی یکون األعداء هم 
الذين يبدؤون… ملا تقرب مشر من معسکر احلسني؟ع؟ وتکلم بتطاول عیل شخص اإلمام؟ع؟ 

کره أن ابدأهم بقتال. أراد مسلم بن عوسجة أن يرمیه بسهم، مفنعه احلسني؟ع؟. وقال: ا
هنيی رسيول اهلل؟ص؟ عين قتيل املسيتضعفني وکانيت  2. النـي عـن قتـل املسـتضعفي: 
 
ً
 وال امرأة(.. ويف روایة: )فال تقتلوا ولیدا

ً
 وال صبیا

ً
 فانیا

ً
تعالیمه يف القتال: )وال تقتلوا شيیخا

 ال یطیيق قتالکيم(.. وقيال؟ص؟: )ال تقتلوا أهل الصوامع(. هذا احلکم 
ً
 کبیيرا

ً
وال اميرأة وال شيیخا

حميل اتفياق املسيلمني و معناهيا ال یقتيل الصيي الغیير حمتليم وال امليرأة وال الشيیخ اهليرم وال 
الراهب املتخيل )إال أن یقاتل أحد مهنم(.
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یع القتال االنتقام  3. حرمة ألقاء السـم ف باد املشـرکي: مل یکن هدف اإلسيالم من تشير
إنيا اهلدایية اوال، و رّد العيدو ان ثانیيا، حيّرم اسيتخدام أسيلحة الدميار الشيامل ومهنيا ألقياء  و

السم. عن اإلمام عيل؟ع؟ أنه قال: )هنی رسول اهلل؟ص؟ أن یلیق السم يف بالد املشرکني(.
قتصـادي: دیننيا ديين رمحه حی يف قتيال املعتدين  يـب اال ٤. حرمـة الغـدر واملثلـة والتخر
، مفن وصایا رسول اهلل؟ص؟ ألمراء جیشه: )سیروا بسم 

ً
ألنه جاء رمحة للعاملني ولیس انتقاما

يوا وال تثليوا وال تقطعيوا 
ّ
ية رسيول اهلل؟ص؟ ال تغيدروا وال تغل

ّ
اهلل وبياهلل ويف سيبیل اهلل وعيیل مل

شجرة إال ان تضطروا ألهيا(.
 ، إن کانوا معتدين قبل األسر يف الوقت الذي أمر اإلسالم حبسن املعاملة مع األسری و
فال يبیح األذی وسوء املعاملة، کما حول أسری معرکة بدر أمر رسول اهلل؟ص؟ حبسن املعاملة 
(.. وحینما طلب أحد الصحابة من رسيول اهلل؟ص؟ أن یدلع 

ً
وقال: )اسيتوصوا باألسيری خیرا

لسان أحد املشرکني الذين هجوا رسول اهلل؟ص؟ يف مواضع عدیدة؛
(.. حسين املعاملية 

ً
کنيت نبیيا أجياب رسيول اهلل؟ص؟: )ال امثيل بيه فیمثيل اهلل يب وان 

ثابت يف مجیع الظروف واألحوال، فال يباح قتل األسیر من قبل أي مسلم باستثناء بعض 
احلاالت اليت یستحق هبا القتل، وهذا األمر مرجعه إیل إمام املسلمني.

سيب النساء  
کفرهيا، بيل تسيیب املقاتيالت للمسيلمني يف املعيارك،  ال تسيیب النسياء يف اإلسيالم ملجيرد 
واملهیجيات للکفيار عيیل القتيال و وجودهين مطلقيات العنيان فیيه خطير کبیر عيیل املجتمع، 

یصبحن مصدر قتل.
، وذلك بأن تدخل 

ً
 عظیما

ً
سي النساء الکافرات من قَبل املسلمني قد جير علهين خیرا

يف ديين اهلل تعيایل فتصیير مسيلمًة، وهيي بذليك ُتنجي نفسيها من اخلليود يف نار جهم، کما 
جری لصفیة بنت حي بن اخطب اليت أصبحت من أمهات املؤمنني، وخوله الثقفیة زوجة 
أمیير املؤمنيني؟ع؟ وأي شيرف ميکين أن حتظيی بيه مسيبیة مثيل هيذا، وکذاليك حصيل لبعض 

یة کاملال واجلاه والعلم. املسبیات فضائل دنیو
ال جيوز للمسيلم أن جيامع املرأة املسيبیة مباشيرة حی یسيتبرئ رمحها، فإذا کانت حامالً 
إذا کانيت حائيالً ]لیسيت ذات محيل[ فبحیضية واحيدة، وال حيل ألحد أن  فبوضيع محلهيا، و
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، بيل هيي 
ً
جياميع تليك امليرأة إال اليذي وقعيت يف سيهمه مين املسيلمني، فهيي لیسيت مشياعا

مملوکة لشخص واحٍد، ومقصورة علیه، کما أن االستمتاع بالزوجة خاص بزوجها فقط.

* املرأة املسبیة إذا أجنبت من سیدها فإهنا ُتعتق مبوته.

کان   ،
ً
 حروبيه بسيي الّنسياء، فييف بيدر مثيال

ّ
کل ميع العليم انيه مل یقيم رسيول اهلل؟ص؟ يف 

منتصيرا، وکانيت الّنسياء متواجيدات يف سياحة املعرکية، ميع ذليك، مل تذکير روایية أّن رسيول 

اهلل؟ص؟ قيام بسيي ّنسياء تواجيدن يف أرض املعرکية، بيل وصّيتيه جلیشيه کانيت: »وال تتبعيوا 

یيح، وال تقلعيوا شيجرة…«، وهيو واضح يف الهّني عن أخذ الّنسياء  اميرأًة، وال جتهيزوا عيیل جر

أساری وسبهيّن.

یظة، وهي حالة استثنائّية. يت حصل فهيا سٌي للّنساء کانت يف بن قر
ّ
احلالة الوحیدة ال

الروايات

    
ٌ

ِمل ْيَس َمَعَك حَمْ
َ
ْشِ َو ل

َ  َفَعَجَز َعِن املْ
ً
ِسيیرا

َ
َخْذَت أ

َ
: ِإَذا أ

َ
؟امهع؟ َقال َسينْيِ ُ ِ ْبِن احلْ

َعْن َعيِلّ

َم َفَقْد 
َ
ْسيل

َ
ِسيیُر ِإَذا أ

َ ْ
 األ

َ
 َو َقيال

َ
َمياِم ِفیيِه َقيال ِ

ْ
 َتيْدِري َميا ُحْکيُم اإل

َ
يَك ال يُه َفِإّنَ

ْ
 َتْقُتل

َ
ُه َو ال

ْ
ْرِسيل

َ
َفأ

. الکايف، ج5، ص35
ً
ُحِقَن َدُمُه َو َصاَر َفْيئا

ُه    
ُ
َغِد َقْتل

ْ
َسَرُه َو ِإْن َکاَن ُيَراُد ِمَن ال

َ
 َمْن أ

َ
ِسیِر َحّقٌ َعیل

َ ْ
: ِإْطَعاُم األ

َ
يِب َعْبِد اهلِل؟ع؟ َقال

َ
َعْن أ

ْو َغْيَرُه. الکايف، ج5، ص35
َ
َکاَن أ  

ً
َکاِفرا [ َو ُيْرَفَق ِبِه 

َ
ْن ُيْطَعَم َو ُيْسیَق َو ]ُيَظل

َ
ُه َيْنَبِغي أ َفِإّنَ

َجٍم    
ْ
ِن ْبُن ُمل مْحَ َبُه َعْبُد الّرَ يِب َطاِلٍب؟ع؟ َضَر

َ
ّنَ َعيِلَّ ْبيَن أ

َ
ِبيِه: أ

َ
يٍد َعيْن أ ّمَ َعيْن َجْعَفيِر ْبيِن حُمَ

؟ع؟ اْحِبُسيوا  َسينْيِ ُ َحَسيِن َو احلْ
ْ
 ِلل

َ
َّ َقيال

ُ
َفياَق مث

َ
ِسيِه... َحيّیَ أ

ْ
ّمِ َرأ

ُ
 أ

َ
يْيِف َعيیل َعَنيُه اهلُل ِبالّسَ

َ
ل

ج11، ص79 : مستدرك الوسائل،  َبَر َ
ْ
ْحِسُنوا ِإَساَرُه اخل

َ
ْطِعُموُه َو اْسُقوُه َو أ

َ
ِسیَر َو أ

َ ْ
َهَذا األ

    
َ

َسيِن؟ع؟ َو َقيال َ يِدِه احلْ
َ
 َول

َ
: ِإیل

َ
ْشيَياِخِه أّن أمیراملؤمنيني؟ع؟ َقيال

َ
يیَي َعيْن أ يوِط ْبيِن حَيْ

ُ
َعيْن ل

ُه 
َ
َفاَق َناَول

َ
ا أ ّمَ

َ
 َفل

َ
ْن َقال

َ
 أ

َ
ْيِه ِإیل

َ
ْيِه َو اْشَفْق َعل

َ
ْحِسْن ِإل

َ
ُه َو أ ِسیِرَك َو اْرمَحْ

َ
ِدي ِبأ

َ
اْرُفْق َيا َول

 
َ

َّ َقال
ُ

ِسیِرُکْم مث
َ
 أ

َ
وُه ِإیل

ُ
ل  امْحِ

َ
ِه َو َقال ِ

َ
اُه َعْن مف َّ

َ
َّ حن

ُ
 مث

ً
نَبٍ َو َشِرَب ِمْنُه َقِلیال

َ
 ِمْن ل

ً
َسُن؟ع؟ َقْعبا َ احلْ

 ِحنِي َمْويِت 
َ

َبُه َو اْرُفُقوا ِبِه ِإیل ْبمُتْ َمْطَعَمُه َو َمْشيَر  َما َطّيَ
َّ
ْيَك َيا ُبَنَّ ِإال

َ
يّقِ َعل َحَسيِن؟ع؟ حِبَ

ْ
ِلل

ْکَرَم ِمْنُه.. مستدرك الوسائل، ج11، ص79
َ
ا َتْشَرُب َحّیَ َتُکوَن أ  َو َتْسِقیِه مِمَّ

ُ
ُکل

ْ
ا َتأ َو ُتْطِعُمُه مِمَّ

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



405

ا
��
���

�لا
� �ى� �

ر� ��
أ� �لا

شواهد وقصص

رسول اهَّلل؟ص؟ وأسری احلرب  
روي أّنه جئ ایل رسول اهلل؟ص؟ بأسری يف إحدی احلروب، فتبسم؟ص؟ يف وجههم.

 _ : یا حمّمد تأسرنا وتبتسم؟
ً
فقال أحدهم _ متجّرئا

یيد هدایتکيم ایل السيعادة  يا تبّسيمت ألنين أر
ّ
إن فقيال ليه رسيول اهلل؟ص؟ ميا مضمونيه: 

یدون اهلروب ایل الشقاء والنار. قصص و عبر، ص26 واجلنة، وأنمت تر

اسری بدر الکبری  
ين ومل  کان القتيیل ببيدر سيبعني واألسيری سيبعني قتيل مهنيم أمیير املؤمنيني؟ع؟ سيبعة وعشير

، فجمعوا االساری وقرنوهم يف احلبال وساقوهم عیل أقدامهم.
ً
يوسر أحدا

رحيل رسيول اهلل؟ص؟ ونيزل االثیيل عنيد غيروب الشيمس فنظير الرسيول؟ص؟ إیل عقبية بين 
أيب معیط والنضر بن احلارث ومها يف قران واحد، فقال النضر لعقبة یا عقبة أنا وأنت من 
یيش نعيم الّن حمميدا قد نظر ألینا نظرة رأیيت فهيا القتل،  املقتوليني؟ فقيال عقبية مين بيني قر

فقال رسول اهلل؟ص؟ یاعيل عيّلَ بالنضر وعقبة.
فجاء عيُل؟ع؟ فاخذ بشيعره وجره إیل رسيول اهلل.. فقال النضر یا حممد أسيألك بالرحم 
یيش إن قتلهتيم قتلتن وان فادیهتيم فادیتن  یتين کرجيل مين قر اليذي بيين وبينيك إال أجر

وان أطلقهتم أطلقتن فقال رسول اهلل؟ص؟ ال رحم بين وبينك قطع اهلل الرحم باإلسالم.
قدمه یاعيل فاضرب عنقه، فقدمه وضرب عنقه

فلميا قتيل رسيول اهلل؟ص؟ النضير وعقبية خافيت األنصيار ان یقتيل االسياری کلهيم، فقاموا 
إیل رسيول اهلل؟ص؟ فقالوا یا رسيول اهلل قد قتلنا سيبعني وأسيرنا سيبعني وهم قومك و اسياراك 
� ْ��
أ�
�� � ٍ�� ���

��� ��� ���� ��ك� ههبيم لنيا یارسيول اهلل وخيذ مهنيم الفيداء وأطلقهيم؟ فانيزل اهلل علهييم >م�
یطلقوهيم وشيرط  ���< فأطليق هليم ان یأخيذوا الفيداء و ����ْ

��لاأ� �ى�
��� ��� ���

ْ�� � ����
���� ى�ح� ْ�ر�

أ�
�� ��

�
�� ����

�
ک ���

انيه یقتيل مهنيم يف عيام قابيل بعيدد من یأخيذوا مهنم الفداء فرضوا منه بذلك فلما کان يوم 
احيد قتيل مين أصحياب رسيول اهلل؟ص؟ سيبعون رجيال … قتلهيم بعيض ممين فادوهيم. تفسیر 

ج1، ص269 القمی، 
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معاملة امیر املومني؟ع؟ مع األسری  
یة وقيد کان عمرو بن   سيبیلهم، فأتيوا معاو

َّ
عين الشيعي قيال: أسير عييل؟ع؟ ييوم صفيني فخيیل

 سبیلهم عيّل؟ع؟.
َّ

 بأسراهم قد خیل
َّ
یة: اقتلهم! مفا شعروا إال َسَرهم معاو

َ
العاص یقول ألسری، أ

 أن یکون قد قتل أحدا من 
َّ
 سبیله إال

َّ
وکان عيُل؟ع؟ إذا أخذ أسیرا من أهل الشام خیل

 سبیله، وکان 
ّ

 سبیله، فان عاد الثانیة قتله ومل خيل
َّ

أصحابه، فیقتله قصاصا، و اما إذا خیل
یية. جامع األحادیث، ج13 /  عييل؟ع؟ ال جيهيز عيیل اجلرحيی وال عيیل مين أدبر بصفيني ملکان معاو

99 و 176 عن وقعة صفني.

ينب؟اهس؟   ت ز أبکي لسيب عّمَ
 من املؤمنني 

ً
ُنقل عن اخلطیب حممد اهلنداوي قوله يف کتابه )جممع املصائب(: إّن شخصا

یيارة  یيا، فسيأله عين قوليه يف ز یف( يف الرؤ رأی اإلميام املنتظير )عّجيل اهلل تعيایل فرجيه الشير
 ،
ً
با کن مَلين حاربك حمار رتين الدهيور، وعاقين عين ُنصيرك املقدور، ومل أ

َ
الناحیية: )فلينئ أّخ

.)
ً
 ومساًء، وألبکنّي لك بدل الّدموع دما

ً
، فلندبّنك صباحا

ً
ومَلن نصب لك العداوة ُمناصبا

کان  تبکيي عيیل أّيِ ُمصیبية؟ عيیل ُمصیبية احلسيني؟ قيال؟ع؟: ال، ليو  قيال: سيّيدي، 
 لبکی

ً
احلسني حاضرا

سيّيدي، أتبکيي عيیل ُمصیبية أيب الفضيل العبياس؛ ألّنيه قطیيع الیديين؟ قيال؟ع؟: ال، ليو 
 لبکی

ً
کان العباس حاضرا

 لبکی
ً
کبر حاضرا کبر؟ قال؟ع؟: ال لو کان عيل األ سیدي: أتبکي عیل ُمصیبة عيّل األ

 
ً
 لبکيی. إذا

ً
سيیدي: أتبکيي عيیل ُمصیبية القاسيم؟ قيال؟ع؟: ال، ليو کان القاسيم حاضيرا

؟!
ً
سیدي: ألّي ُمصیبة تبکي دما

ینب. زاد اخلطباء، ص397 يت ز قال؟ع؟: أبکي لسي عّمِ

ملکنا فکان العفو مّنا سجّية  
ة )دلیل العلماء(، عن ابن خلکان، أّن نصر اهلل املحيل )أو املجيل( قال: رأیت عيّل 

ّ
يف جمل

بين أيب طاليب؟ع؟ يف املنيام، وقليت ليه: أنيمت فتحيمت مّکة، وقلمت: َمن دخل بيت أيب سيفیان 
فهو آمن، مّث رأینا کیف فعل آل أيب سفیان ما فعلوه باحلسني؟ع؟؟!
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ْ تسمع بأشعار ابن الصّييف؟ قلت: ال. قال: امسعها منه.
َ
: أَو مل

ً
فرّد عيّل؟ع؟ قائال

یت له  وما أن اسيتیقظت حّی هنضت عیل الفور، وتوّجهت إیل منزل ابن الصیيف، فرو
، وهيو یقول يل: إّنه قد نظيم هذه األبيات لیلة أمس، 

ً
کیيا إذا بصوتيه ُيلعليع با مناميي هيذا، و

وأقسم إّنه مل یقرأها عیل أحد من قبل، مّث قرأ يل:
سجّية  مّنا  العفو  فکان  أبطحملکنا  بالدم  سييال  ملکمت  فلّما 
فطاملا  سيييياری 

ُ
األ قتل  غدونا عیل األسری نعفو ونصفحوحللمت 

بيننا  التفاوت  هييذا  ینضحفحسبکم  فیه  بييالييذي  إنييياء   
ّ

وکيييل
اعیان الشیعة، ج7، ص122

شعر وقّصة  
األعيينيياق  إیل  األیيييدي  ُتيييسيييیب عيييیل ُعيييجيييف اليينييیيياقمغلولة 
وأذُرعحيييياسييييرة الييييوجييييه بييغييیيير بييرقييع  سييياعيييد  غييیيير  سييتيير  ال 
الثری  عييیل  يزها  عز تييرکييت  ييفييتييه يف اهلييجييیيير والييعييریقييد 

َّ
وخييل

ولولت  الييعييیييون  هلييا  نييظييرت  أعولتإن  الييرؤوس  إیل  نظرت  أو 
وال  مييقييبييور  جييسييمييهييا  أّن  يييييراهييييا اليييشييياميييت واليييکيييفيييورتيييييوّدُ 

مة املقّرم يف  ة اإلسيالم الشيیخ هادي کاشيف الغطاء، وقد نقل العالّ هذه األبيات حُلّجَ
( أّنيه مُسيع منيه )أعيیل اهلل مقامه( أّنه مّلا کان ینقل إیل البیاض ما یکتبه  کبير کتابيه )عييل األ

 یقول:
ً
يف املسوّدة ووصل إیل قوله: )توّد أّن جسمها مقبور...(. وجد بعده بيتا

ييياروهيييييي بيييأسيييتيييار ميييين األنيييييييوار 
َ
يييّظ حتييجييهبييا عييين أعييييينُي اليييّنُ

بيه أّنيه مّليا نقليه إیل البیياض وعياد  فتعّجيب منيه؛ حیيث إّنيه مل ینظميه، ومّميا زاد يف تعّجُ
 يف املسيوّدة، فعلم أّنه يشء غیّيٌ ال ُينکره أهل اإلميان، وال 

ً
إیل املسيوّدة مل جيد البیت ُمثبتا

( للعاّلمة  کبر یف( إذا کتب هذا. )عيل األ غرابة من احلّجة املنتظر )عّجل اهلل تعایل فرجه الشر
املقّرم، ص21
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�ةِ ْو�بَ
ُسوَر�ةُ ال�ةَّ

ِيَن َعَٰهدتُّم ّمَِن ٱلُۡمۡرِكَِن ١١   ِيَن َعَٰهدتُّم ّمَِن ٱلُۡمۡرِكَِن  َورَُسوِلِۦٓ إَِل ٱلَّ ِ َورَُسوِلِۦٓ إَِل ٱلَّ ِٱللَّ بََرآَءةٞ ّمَِن بََرآَءةٞ ّمَِن ٱللَّ
نَُّكۡم َغۡيُ ُمۡعِجزِي 

َ
ۡشُهرٖ َوٱۡعلَُموٓاْ أ

َ
ۡرَبَعَة أ

َ
ۡرِض أ

َ
نَُّكۡم َغۡيُ ُمۡعِجزِي فَِسيُحواْ ِف ٱۡل

َ
ۡشُهرٖ َوٱۡعلَُموٓاْ أ

َ
ۡرَبَعَة أ

َ
ۡرِض أ

َ
فَِسيُحواْ ِف ٱۡل

ِ َورَُسـوِلِۦٓ  َورَُسـوِلِۦٓ  ِٱللَّ َذٰٞن ّمَِن ٱللَّ
َ
َذٰٞن ّمَِن  َوأ
َ
َ ُمۡزِي ٱۡلَكٰفِرِيَن  ُمۡزِي ٱۡلَكٰفِرِيَن ٢٢ َوأ َٱللَّ نَّ ٱللَّ

َ
نَّ  َوأ
َ
ِ َوأ ِٱللَّ ٱللَّ

َ بَرِٓيءٞ ّمَِن ٱلُۡمۡرِكَِن  بَرِٓيءٞ ّمَِن ٱلُۡمۡرِكَِن  َٱللَّ نَّ ٱللَّ
َ
ۡكَبِ أ

َ
نَّ إَِل ٱلَّاِس يَوَۡم ٱۡلَّجِ ٱۡل

َ
ۡكَبِ أ

َ
إَِل ٱلَّاِس يَوَۡم ٱۡلَّجِ ٱۡل

ُۡتۡم فَٱۡعلَُموٓاْ  ۥۚ فَإِن تُۡبُتـۡم َفُهَو َخۡيٞ لَُّكـۡمۖ ِإَون تََولَّ ُۡتۡم فَٱۡعلَُموٓاْ َورَُسـوُلُ ۥۚ فَإِن تُۡبُتـۡم َفُهَو َخۡيٞ لَُّكـۡمۖ ِإَون تََولَّ َورَُسـوُلُ
ِيَن َكَفـُرواْ بَِعَذاٍب  ِ ٱلَّ ِيَن َكَفـُرواْ بَِعَذاٍب  َوبَّرِ ِ ٱلَّ ِۗ َوبَّرِ ِۗٱللَّ نَُّكـۡم َغۡيُ ُمۡعِجـزِي ٱللَّ

َ
نَُّكـۡم َغۡيُ ُمۡعِجـزِي أ
َ
أ

ِيَن َعَٰهدتُّم ّمَِن ٱلُۡمۡرِكَِن ُثمَّ لَۡم يَنُقُصوُكۡم  ِيَن َعَٰهدتُّم ّمَِن ٱلُۡمۡرِكَِن ُثمَّ لَۡم يَنُقُصوُكۡم  إِلَّ ٱلَّ ِلـٍم ٣٣ إِلَّ ٱلَّ
َ
ِلـٍم أ
َ
أ

وٓاْ إَِلِۡهۡم َعۡهَدُهۡم إَِلٰ  تِمُّ
َ
َحٗدا فَأ

َ
ا َولَۡم يَُظِٰهُرواْ َعلَۡيُكۡم أ وٓاْ إَِلِۡهۡم َعۡهَدُهۡم إَِلٰ َشۡيـٔٗ تِمُّ

َ
َحٗدا فَأ

َ
ا َولَۡم يَُظِٰهُرواْ َعلَۡيُكۡم أ َشۡيـٔٗ

ۡشُهُر ٱۡلُُرُم 
َ
ۡشُهُر ٱۡلُُرُم  فَإَِذا ٱنَسلََخ ٱۡل
َ
َ ُيِبُّ ٱلُۡمتَّقَِن  ُيِبُّ ٱلُۡمتَّقَِن ٤٤ فَإَِذا ٱنَسلََخ ٱۡل َٱللَّ تِِهۡمۚ إِنَّ ٱللَّ تِِهۡمۚ إِنَّ ُمدَّ ُمدَّ

وُهۡم  وُهۡم فَٱۡقُتلُواْ ٱلُۡمۡرِكَِن َحۡيُث وََجدتُُّموُهۡم وَُخُذوُهۡم َوٱۡحُصُ فَٱۡقُتلُواْ ٱلُۡمۡرِكَِن َحۡيُث وََجدتُُّموُهۡم وَُخُذوُهۡم َوٱۡحُصُ
لَـٰوةَ وََءاتَُواْ  قَاُمواْ ٱلصَّ

َ
لَـٰوةَ وََءاتَُواْ َوٱۡقُعـُدواْ لَُهۡم ُكَّ َمۡرَصٖدۚ فَـإِن تَابُواْ َوأ قَاُمواْ ٱلصَّ
َ
َوٱۡقُعـُدواْ لَُهۡم ُكَّ َمۡرَصٖدۚ فَـإِن تَابُواْ َوأ

َ َغُفـورٞ رَِّحيـٞم  َغُفـورٞ رَِّحيـٞم ٥٥ ِإَوۡن  ِإَوۡن  َٱللَّ َكـٰوةَ فََخلُّـواْ َسـبِيلَُهۡمۚ إِنَّ ٱللَّ َكـٰوةَ فََخلُّـواْ َسـبِيلَُهۡمۚ إِنَّ ٱلزَّ ٱلزَّ
ٰ يَۡسـَمَع َكَلَٰم  ِجۡرهُ َحيَّ

َ
َحـٞد ّمِـَن ٱلُۡمۡرِكَِن ٱۡسـَتَجاَرَك فَأ

َ
ٰ يَۡسـَمَع َكَلَٰم أ ِجۡرهُ َحيَّ

َ
َحـٞد ّمِـَن ٱلُۡمۡرِكَِن ٱۡسـَتَجاَرَك فَأ

َ
أ

نَُّهـۡم قَـوۡمٞ لَّ َيۡعلَُموَن ٦٦  
َ
َمَنـُهۥۚ َذٰلَِك بِأ

ۡ
بۡلِۡغـُه َمأ

َ
نَُّهـۡم قَـوۡمٞ لَّ َيۡعلَُموَن  ُثـمَّ أ

َ
َمَنـُهۥۚ َذٰلَِك بِأ

ۡ
بۡلِۡغـُه َمأ

َ
ِ ُثـمَّ أ ِٱللَّ ٱللَّ

تبلیغ سورة البراءة تبلیغ سورة البراءة 11

ذکر املفّسرون هلذه الّسورة أمساء عدیدة تبلغ العشرة، غیر أّن املشهور مهنا هو ما یيل: سورة 
 من التسمیات سبب جيل:

ّ
البراءة، و سورة التوبة، و السورة الفاضحة. و لکل

فالبراءة، ألهّنا تبتدأ بإعالن براءة اهلل من املشرکني، و الذين ینقضون عهدهم.
ید الکالم عن التوبة يف هذه السورة. و التوبة، ملا ورد من مز

یهتم و  و الفاضحية، مليا فهييا مين اآلیات اليت تکشيف النقاب عن أعميال املنافقني لتعر
هيم و فضیحهتم. خز

َءة: خروج من الشء و مفارقة 
ٓ
َبَرا

آمنيني  فهييا  سيیروا   :
ْ
َفِسیُحوا ليه. 

َن ٱهَّلِل: إعيالم  ن ّمِ
َٰ

ذ
َ
حیيث شيئمت. أ

شُهُر 
َ
ٱأل انقيیض.  َخ: 

َ
ٱنَسل منيه. 

و  القعيدة،  ذو  و  رجيب،  ٱحُلُرُم: 

ُخُذوُهم:  املحيّرم.  و  احلّجية،  ذو 

يف  ٱحُصُروُهم:  أَسيَراء.  خذوهيم 

التحيرك.  عين  باحلبيس  أماکهنيم 

راقبوهيم  َمرَصٖد:   
َّ

ُکل م  ُ هلَ  
ْ
ٱقُعُدوا

 
ْ
وا

ُّ
َفَخل بيه.  مييرون  طرييق  کل  يف 

ُهم: اترکوهم وال تتعرضوا هلم 
َ
َسِبیل

طليب  ِجرُه: 
َ
َفأ ٱسَتَجاَرَك  بسيوء. 

منك األمان.

۱۲9 9
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کرم؟ص؟ أو من أواخر السور النازلة علیه يف  هذه السورة هي آخر سورة نزلت عیل الّني األ
املدینة، و هي کما قلنا ذات 129 آیة فحسب. و املعروف أّن بدایة نزول هذه السورة کانت يف 
 تتبع آیاهتا عیل أّن قسما مهنا نزل قبل معرکة تبوك، و قسما مهنا 

ّ
السنة التاسعة للهجرة، و یدل

نزل عند االستعداد للمعرکة أو »الغزوة«، و قسما مهنا نزل بعد الرجوع من املعرکة و الفراغ مهنا.

ِلَ ل تبدأ هذه السورة بالبسملة؟  
لکوهنيا بدئيت بالبيراءة _ مين قبيل اهلل _ مين املشيرکني، و إعيالن احليرب علهييم، و اتبياع 
أسيلوب شيدید ملواجههتيم، و بييان غضيب اهلل علهييم، و کل ذليك ال یتناسيب و البسيملة 
ِحيمِي الدالية عيیل الصفياء و الصيدق و السيالم و احلب، و الکاشيفة عن  مْحيِن الّرَ ِبْسيِم اهلِل الّرَ

صفة الرمحة و اللطف اإلهلي.

البراءة من املشرکي  
تهید یف معىن البراءه:

املعيىن اللغيوی للبيراءه: )... اصيل البيراءه والبيراء والتبيری: التقيص مميا یکيره جماورتيه، 
ولذلك قیل، برئت من املرض، وبرئت من فالن(.

املعىن االصطالحی للبراءه: عرف الشیخ الطبریس البراءة باهّنا: انقطاع للعصمة، ورفع 
لالمان، وخروج من العهود.

کانيت البيراءة مين املشيرکني یف السينة التاسيعة مين اهلجيرة، اعلهنيا القيرآن بقوليه: )براءة 
بعة أشيهر لیفکروا فهيا و حيّددوا  مين اهلل ورسيوله ایل الذيين عاهيدمت...( مّث أمهلهتيم ميّدة أر

موقفهم من اإلسالم، فإّما أن یترکوا عبادهتم للصنام، أو یهتیئوا للمواجهة و القتال.

 عل؟ع؟  
ّ

ي عيّن إال ال يؤّدِ
بية عيیل الني حمّمد؟ص؟، أعطاهيا أليب بکر لکي یقرأها  ول مين سيورة التو

ُ
مّليا نزليت اآلیيات األ

. عیل مشرکي مّکة يوم النحر
ي عنَك  ، نيزل جبرائیيل؟ع؟ عیل رسيول اهلل؟ص؟ فقال: یا حُمّميد، ال يؤّدِ فلّميا خيرج أبيو بکير

 منك.
ٌ

 أنت أو رجل
ّ
إال
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فبعيث رسيول اهلل؟ص؟ اإلميام عييل؟ع؟ يف طليب أيب بکر عيیل ناقته العضباء، وقال؟ص؟ له: 
ر  ، َفُخذ براءَة ِمن یده، وامض هبا إیل مّکة، فانبذ عهد املشرکني إلهيم، وَخّيِ وِاحَلْق أبا بکر

أَبا بکٍر بني أن یسیَر مع ِرَکابك أو يرجع إيّل.
، فلّميا رآه فزع من  فرکيب أمیير املؤمنيني؟ع؟ ناقية رسيول اهلل؟ص؟ وسيار حيّی حلق بأيب بکر

حلوقه به، واستقبله فقال: فمي جئت یا أبا احلسن؟ أساِئٌر معي أنت أم لغیر ذلك؟
فقال؟ع؟: »إّن رسول اهلل أمرين أن أحلقك فأقبض منك اآلیات من براءة، وأنبذ هبا عهد 
رك بني أن تسیر معي أو ترجع إلیه«، فقال: بل أرجع إلیه. املشرکني إلهيم، وأمرين أن أخّيِ
وکان ذليك يف ذي حلیفية عيیل املشيهور؛ _ وذي احللیفية: میقيات أهيل املدینية، بينيه 

وبيهنا سّتة أمیال _ فرجع أبو بکر إیل املدینة، وسار اإلمام عيل؟ع؟ باآلیات إیل مّکة.
فلّميا دخيل أبيو بکير عيیل النيي؟ص؟ قيال: یا رسيول اهلل، إّنك أّهلَتن ألميٍر طالت األعناق 

 يِفّ قرآن؟
َ

إيّلَ فیه، فلّما توّجهت إلیه رَددَتن عنه، ما يل؟! أنزل
 
ّ
ي عنك إال  بأْن ال يؤّدِ

ّ
فقال؟ص؟: »ال، ولکّن األمني جبرائیل هبط إيّل عن اهلل عّز وجل

 عيل« _ اإلرشاد 1/ 65
ّ
ي عّن إال أنت أو رجل منك، وعيل مّن، وال يؤّدِ

تبلیغ المام عل؟ع؟ سورة البراءة  
، فقيام؟ع؟ عيیل املل _ بعيد الظهر _  کبير وصيل اإلميام عييل؟ع؟ مّکية ييوم النحير _ ييوم احليّج األ

 رسوِل اهلِل إلیکم. فقرأها علهيم:
ُ

وقال: إيّنِ رسول
ٍر<� ه� ْ ��

أ�
�� ��� ع� � ���ْ

أ�
�� ����ْ

اأ�
ْ
��ل �ى�

����� �� �� ��
����*� ��� �� ك� ر�

ْ �� م�
ْ
��� ��� ْ��م�

����ْ اه� �ع� ��� �� � ��
��
ى���

�
ل ��إ� �� ���

�� �� �و� ه�
��لل�� ��� �م�

ٌ�� ��� ر� � ��<

َيانة وال مشِرٌك بعد هذا العام طالئعه  َياٌن وال عر مّث قال اإلمام؟ع؟: »ال یطوُف بالبیِت عر
. واملراد من  بعة أشهر : ومن کان له عهد عند رسول اهلل؟ص؟ ُفّدُته إیل هذه األر

ً
وقال؟ع؟ أیضا

بعة للعهود اليت ال مّدة هلا، أّما العهود املحّددة ُبّدة فأجلها إیل انهتاء ُمّدهتا. األشهر األر
َيان، وال  قال اإلمام الباقر؟ع؟: َخَطَب عيل؟ع؟ بالناِس وَخَرط سیَفه وقال: ال یطوُفّن بالبیِت عر
ّن بالبیت مشِرٌك، وَمْن کانت له مّدة فهو إیل ُمّدِته، ومن مل یکن له ُمّدة ُفّدته أربعة أشهر. حَيّجُ
��� � �� ر� ْ�� � ����

�
� ٌس���� � ��

���� ����
�
ك ر�

ْ �� م�
ْ
���� م�

���� ����إ�
��� م�
آ
�� ��� �� � ��

��
���� ه� �� ��

أ�
��� � يغ اإلميام عييل؟ع؟ حکيم آخير وهيو: >��

ّ
بل و

ْ�<، فيال یطيوف بالبیيت وال حييّج البیيت مشيرك بعيد هيذا العيام.  ه� ام�
�ع� ْع�� � ��� ��� ر� ��

ْ
��� د� ْ�ح��

م�
ْ
��
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الروايات

ّنَ ِبْسيِم اهلِل    
َ
ِس ُسيوَرة َبيَراَءة أِل

ْ
 َرأ

َ
ِحيمِي َعيیل مْحيِن الّرَ  ِبْسيِم اهلِل الّرَ

ْ
ْ َيْنيِزل

َ
يُه مل أمیراملؤمنيني؟ع؟: ِإّنَ

ْيِف. تفسیر اهل بيت؟مهع؟، ج6، ص10 َماِن َو الّسَ
َ ْ
ْت َبَراَءٌة ِلَدْفِع األ

َ
ة َو َنَزل مْحَ َماِن َو الّرَ

َ ْ
ِحمِي ِلل مْحِن الّرَ الّرَ

    
َ

ْؤِمِنينَي؟ع؟ َفَقيال ُ
ْ
ِمیَرامل

َ
 َمَناِقِبيَك َييا أ

ُ
ْفَضيل

َ
يُه َميا أ

َ
 ل

َ
 َفِقیيل

َ
؟ع؟ ُسيِئل

ً
ّنَ َعِلّييا

َ
الّصيادق؟ع؟: أ

 
َ

ْنَزل
َ
يا أ َّ

َ
 ِفهَييا َفيِإّنَ اهلَل مل

َ
ْييَس ِليی ِفیيِه ُصْنيٌع َو َذَکيَر َمَناِقيَب َکِثیيَرة، َقيال

َ
 َمَناِقيیِب َميا ل

ُ
ْفَضيل

َ
أ

؟ع؟ 
ُ

 َجْبَرِئیل
َ

 َنَزل
َ

ا َخَرَج َو َفَصيل ّمَ
َ
ة َفل

َ
ْهيِل َمّک

َ
 أ

َ
َباَبْکيٍر ِإیل

َ
يا أ  َرُسيوِلِه؟ع؟ َبيَراَءة َبَعيَث هِبَ

َ
َعيیل

ْرَکيَب 
َ
ْن أ

َ
ىِن أ َميَر

َ
 اهلِل؟ص؟ َو أ

ُ
؟ع؟ َفَدَعياىِن َرُسيول  َعيیِلٌّ

َّ
يُغ َعْنيَك ِإال ِ

ّ
 ُيَبل

َ
يُد؟ص؟ ال ّمَ  َييا حُمَ

َ
َفَقيال

 َسيَخٌط ِمَن اهلِل َو 
َ
 َما ِلی أ

َ
ِحْقُتُه، َفَقال

َ
َباَبْکيٍر َفآُخَذَهيا ِمْنيُه َفل

َ
يَق أ َ

ْ
حل
َ
ْن أ

َ
َعْضَبياَء َو أ

ْ
َناَقَتيُه ال

 
َ

 ِمْنُه، َقال
ٌ

 َرُجيل
َّ
ی َعْنيُه ِإال ُييَؤّدِ

َ
: ال

َ
؟ص؟ َفَقيال

ُ
ْييِه َجْبَرِئیيل

َ
 َعل

َ
يُه َنيَزل ّنَ

َ
 أ
َّ
 ِإال

َ
يُت ال

ْ
َرُسيوِلِه؟ص؟ ُقل

يا َکاَن َيْوُم  ّمَ
َ
ة َفل

َ
 َمّک

َ
 ِإیل

َ
َخَذَهيا ِمْنيُه َو َميیَض َحيّیَ َوَصيل

َ
يٍد؟ع؟ َفأ ّمَ ْبيُن حُمَ ُبوَعْبيِداهلِل َجْعَفُر

َ
أ

ُمْشيِرٌك 
َ
َياَنة َو ال  ُعْر

َ
َياٌن َو ال َبْيِت ُعْر

ْ
َيُطوَفّنَ ِبال

َ
 ال

َ
.... َو َقال

َ
يا َفَقيَرأ ْهيِر َقياَم هِبَ

ُ
ْحيِر َبْعيَد الّظ الّنَ

ِدیيَث  َ ْشيُهِر َو َذَکيَر احلْ
َ ْ
َبَعية األ ْر

َ ْ
ُتيُه َهيِذِه األ ّدَ ُ يُه َعْهيٌد ِعْنيَد َرُسيوِل اهلِل؟ص؟ فَ

َ
َکاَن ل  َو َميْن 

َ
ال
َ
أ

ج1، ص340 ِبُطوِلِه. دعامی اإلسالم، 
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وَِعنـَد  وَِعنـَد    ِ ِٱللَّ ٱللَّ ِعنـَد  َعۡهـٌد  لِۡلُمۡرِكِـَن  يَُكـوُن  ِعنـَد َكۡيـَف  َعۡهـٌد  لِۡلُمۡرِكِـَن  يَُكـوُن  َكۡيـَف 
ٱۡلَـَراِمۖ  ٱلَۡمۡسـِجِد  ِعنـَد  َعَٰهدتُّـۡم  ِيـَن  ٱلَّ إِلَّ  ٱۡلَـَراِمۖ رَُسـوِلِۦٓ  ٱلَۡمۡسـِجِد  ِعنـَد  َعَٰهدتُّـۡم  ِيـَن  ٱلَّ إِلَّ  رَُسـوِلِۦٓ 
َ ُيِـبُّ  ُيِـبُّ  َٱللَّ لَُهـۡمۚ إِنَّ ٱللَّ لَُكـۡم فَٱۡسـَتقِيُمواْ  لَُهـۡمۚ إِنَّ َفَمـا ٱۡسـَتَقُٰمواْ  لَُكـۡم فَٱۡسـَتقِيُمواْ  َفَمـا ٱۡسـَتَقُٰمواْ 
ٱلُۡمتَّقِـَن ٱلُۡمتَّقِـَن ٧٧ َكۡيـَف ِإَون َيۡظَهـُرواْ َعلَۡيُكـۡم َل يَۡرُقُبـواْ  َكۡيـَف ِإَون َيۡظَهـُرواْ َعلَۡيُكـۡم َل يَۡرُقُبـواْ 
َبٰ 

ۡ
َوتَـأ ۡفَوٰهِِهـۡم 

َ
بِأ يُۡرُضونَُكـم  ـٗةۚ  ذِمَّ َوَل   

ٗ
إِّل َبٰ فِيُكـۡم 

ۡ
َوتَـأ ۡفَوٰهِِهـۡم 

َ
بِأ يُۡرُضونَُكـم  ـٗةۚ  ذِمَّ َوَل   

ٗ
إِّل فِيُكـۡم 

  ِ ِٱللَّ ۡواْ بِـَٔـاَيِٰت ٱللَّ ۡواْ بِـَٔـاَيِٰت  ٱۡشـَتَ ۡكَثُُهـۡم َفِٰسـُقوَن ٨٨ ٱۡشـَتَ
َ
ۡكَثُُهـۡم َفِٰسـُقوَن قُلُوُبُهـۡم َوأ
َ
قُلُوُبُهـۡم َوأ

ُهۡم َسـآَء َمـا َكنُواْ  واْ َعن َسـبِيلِهِۦٓۚ إِنَّ ُهۡم َسـآَء َمـا َكنُواْ َثَمٗنـا قَلِيـٗل فََصـدُّ واْ َعن َسـبِيلِهِۦٓۚ إِنَّ َثَمٗنـا قَلِيـٗل فََصـدُّ
ْوَلٰٓئَِك 

ُ
ٗةۚ َوأ  َوَل ذِمَّ

ٗ
ْوَلٰٓئَِك  َل يَۡرُقُبـوَن ِف ُمۡؤِمٍن إِّل

ُ
ٗةۚ َوأ  َوَل ذِمَّ

ٗ
َيۡعَملُـوَن َيۡعَملُـوَن ٩٩ َل يَۡرُقُبـوَن ِف ُمۡؤِمٍن إِّل

لَـٰوةَ َوَءاتَُواْ  قَاُمـواْ ٱلصَّ
َ
لَـٰوةَ َوَءاتَُواْ  فَـإِن تَابُـواْ َوأ قَاُمـواْ ٱلصَّ
َ
ُهـُم ٱلُۡمۡعَتـُدوَن ُهـُم ٱلُۡمۡعَتـُدوَن ١٠١٠ فَـإِن تَابُـواْ َوأ

ـُل ٱٓأۡلَيٰـِت لَِقۡوٖم  َكـٰوةَ فَإِۡخَوٰنُُكـۡم ِف ٱدّلِيـِنۗ َوُنَفّصِ ـُل ٱٓأۡلَيٰـِت لَِقۡوٖم ٱلزَّ َكـٰوةَ فَإِۡخَوٰنُُكـۡم ِف ٱدّلِيـِنۗ َوُنَفّصِ ٱلزَّ
يَۡمَٰنُهـم ّمِـۢن َبۡعـِد َعۡهِدهِـۡم 

َ
يَۡمَٰنُهـم ّمِـۢن َبۡعـِد َعۡهِدهِـۡم  ِإَون نََّكُثـٓواْ أ
َ
َيۡعلَُمـوَن َيۡعلَُمـوَن ١١١١ ِإَون نََّكُثـٓواْ أ

إِنَُّهـۡم َلٓ  ـَة ٱۡلُكۡفـرِ  ئِمَّ
َ
أ فََقٰتِلُـٓواْ  ِف دِينُِكـۡم  إِنَُّهـۡم َلٓ َوَطَعُنـواْ  ـَة ٱۡلُكۡفـرِ  ئِمَّ
َ
أ فََقٰتِلُـٓواْ  ِف دِينُِكـۡم  َوَطَعُنـواْ 

َل تَُقٰتِلُـوَن قَۡوٗما نََّكُثٓواْ 
َ
َل تَُقٰتِلُـوَن قَۡوٗما نََّكُثٓواْ  أ
َ
يَۡمٰـَن لَُهـۡم لََعلَُّهۡم يَنَتُهوَن ١٢١٢ أ

َ
يَۡمٰـَن لَُهـۡم لََعلَُّهۡم يَنَتُهوَن أ
َ
أ

ٍةۚ  َل َمرَّ وَّ
َ
واْ بِإِۡخَراِج ٱلرَُّسـوِل َوُهـم بََدُءوُكۡم أ يَۡمَٰنُهۡم َوَهمُّ

َ
ٍةۚ أ َل َمرَّ وَّ

َ
واْ بِإِۡخَراِج ٱلرَُّسـوِل َوُهـم بََدُءوُكۡم أ يَۡمَٰنُهۡم َوَهمُّ

َ
أ

ۡؤِمنَِن ١٣١٣   ن َتَۡشـۡوهُ إِن ُكنُتم مُّ
َ
َحقُّ أ

َ
ۡؤِمنَِن  أ ن َتَۡشـۡوهُ إِن ُكنُتم مُّ

َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ ُفَـٱللَّ َتَۡشـۡوَنُهۡمۚ فَـٱللَّ

َ
َتَۡشـۡوَنُهۡمۚ أ
َ
أ

وا 
ُ

اهلل: امليراد کل ميا جياء بيه النيي؟ص؟ مين آیيات قرآنیية، و من تعالمي سيامیة هتدى إیل اخلیير و الفالح. َفَصّد

ْعَتُدوَن: املجياوزون للحيد.  ُ َعْن َسِبیله: منعيوا انفسيهم و اآلخريين مين الدخيول يف االسيالم و االمييان. ُهُم املْ

ُثوا 
َ

يِن: هليم ميا لکيم و علهييم ميا علیکيم و هيذه األخيوة جتيّب ميا قبلهيا مين عيداوات. ِإْن َنک ْم ِف الّدِ
ُ

َفِإْخواُنک

ْم: عابيوه و انتقصيوه. أمئة الکفر: امليراد رؤسياؤهم و صنادیدهيم 
ُ

ْم: إن نقضيوا عهودهيم. َطَعُنوا ِف ِديِنک مْياَنُ
َ
أ

وا ِبِإْخراِج  وَن: االنهتياء عين کفرهيم و خیانهتيم. َهُّ ُهْم َيْنهَتُ
َّ
َعل

َ
الذيين کانيوا حيرضوهنيم عيیل عيداوة املؤمنيني. ل

ُسول: مهيوا بإخيراج الرسيول؟ص؟ مين مکية الييت وليد فهييا و عياش هبيا زمنيا طویيال ... لکهنيم مل یسيتطیعوا  الّرَ

ٍة: و هم الذين کانوا بادئني بقتالکم يف   َمّرَ
َ

َّول
َ
ذليك، بيل خيرج باختیيار. و بيإذن اهلل ليه يف اهلجيرة. ُهْم َبَدُؤُکْم أ

أول لقاء بينکم و بيهنم و هو يوم بدر.

و  لإلنيکار  فیيه  االسيتفهام  َکْيف: 
للمشيرکني  یکيون  ألن  االسيتبعاد 
یتفيق شيخصان  ميا  َعْهد:  عهيد. 
عيیل  النياس  مين  طائفتيان  أو 
ْم 

ُ
ک

َ
ا اْسَتقاُموا ل َ َ

التزاميه بيهنميا. ف
هليم  فاسيتقیموا  ْم:  ُ هلَ َفاْسَتِقیُموا 
ّبُ  مدة استقامهتم لکم. ِإّنَ اهَّلَل حُیِ
ِقي: تبیيني أن الوفياء بالعهيد  ّتَ ُ املْ
بعهدهيم،  املوفيني  ميع  مدتيه  إیل 
مين تقيوى اهلل اليت حيهبيا لعباده. 
و  بکيم  یظفيروا  ْم: 

ُ
ْيک

َ
َعل َيْظَهُروا 

ْم: ال يراعوا 
ُ

یغلبوکيم. ال َيْرُقُبوا ِفیک
ذمة: کل  : حلفيا. 

ًّ
ِإال يف شيأنکم. 

أمير لزميك حبیث إذا ضیعته لزمك 
ْفواِهِهْم: 

َ
ِبأ ْم 

ُ
ُيْرُضوَنک مذمية. 

بالسيان.  امليواالة  لکيم  یظهيرون 
نفوسيهم  ترفيض  و  ْم:  وُبُ

ُ
ُقل ىب 

ْ
َتأ

الکلميات.  هيذه  وراء  مبيا  االلتيزام 
هنيا  باالشيتراء  امليراد  اْشَتَرْوا: 

االسيتبدال و االسيتیعاض. بآیات 
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آية املؤّذن و آية األذان آية املؤّذن و آية األذان 33

إّن کلمة »مؤّذن« وردت يف القرآن الکرمی مّرتني حیث تتحّدث عن عامل اآلخرة، وقد وردت 
يف اآلیة 44 من سورة األعراف، ويف اآلیة 70 من سورة يوسف وهکذا کلمة »أذان« وردت مّرة 
 واحدة من هاتني اآلیتني ترتبط بشأن اإلمام عيل؟ع؟.

ُّ
واحدة يف اآلیة 3 من سورة التوبة، وکل

»أذان« يف اإلصطيالح ييراد بيه جمموعية األذکار اخلاّصية الييت تقيال حینميا حييني وقيت 
الصيالة لدعيوة النياس إیل الصيالة واملسيجد ولکين يف اللغة يراد هبا مطليق اإلعالن، فتارًة 
خيری إلعيالن احليرب، وثالثية إلعيالن وقيت الصيالة، 

ُ
 للهتدیيد، وا

ً
یکيون اإلعيالن مقارنيا

وبتعبیر آخر أن »األذان« تعن إخبار الناس باخلبر بصورة عالنیة، إذن فاألذان ال خيتّصُ 
.
ً
باإلعالن عن وقت الصالة بل یستوعب معىًن واسعا

تذکر اآلیات لنا حواٌر جيري بني أهل اجلّنة وأهل النار يف سورة اإلعراف: 44.
کختيام للمحياورة املذکيورة بيني أهيل   :> ��� �� م� ���

� ى������
�
ل �ع� ه�

��لل�� ��� ْع���
�
�� ْ��

أ�
���ْ ه� ��� ْ�� � ��� ٌ�� �

��� �أ� �م� ���
����
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اجلّنية وأهيل النيار البيّد وأن یکيون هنياك مين خيمت هيذا احلوار ولذلك ورد النيداء اإلهلي »أن 
یسدل الستار عیل هذه املحاورة. لعنة اهلل عیل الظاملني« وتنهتي بذلك املساءلة و

ن؟ من هو املؤذّ
من هو املؤّذن يف اآلیة 44 من سورة األعراف؟ ومن هو هذا الشخص الذي خيمت احلوار 
املذکيور بالنيداء اإلهليي واليذي توحيي اآلیية، أّن ليه سيلطة عیل اجلّنية والنيار والقیامة؟ ومن 
هو هذا الشيخص الذي یسيمعه مجیع الناس يف ذلك الیوم وخيمت بکالمه عملیة املحاورة 

بني أهل اجلّنة وأهل النار؟
اجليواب: هنياك روایيات متعيددة مذکيورة يف مصادرأهيل السيّنة تؤکد عيیل أن املؤّذن هو 

المام عل؟ع؟، وعیل سبیل املثال نشیر إیل ناذج مهنا:
یل« عن حمّمد ابن  کم احلسيکاين احلنيف من أهل السيّنة يف »شيواهد التنز 1. أورد احلا

ُن. ؤّذِ ُ
ْ
نا ذِلَك امل

َ
احلنفیة عن اإلمام عيل؟ع؟ أنه قال: أ

یيه يف کتياب »املناقيب« أن امليؤّذن هيو عيّل  2. وکذليك نقيل احلافيظ أبيو بکير ابين مردو
بن أيب طالب؟ع؟.
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هل أّن مقام املؤّذن يعّد فضیلة؟  
 بأمر اهلل تعایل فهو رسيول 

ً
اجليواب عيیل هيذا اليکالم واضيح ألن هيذا امليؤّذن إنا یعلن شيیئا

من اهلل إللقاء هذا الکالم عیل أهل املحشر أي الناطق الرمسي عن اهلل وهي وظیفة خطیرة 
 عيیل أمهیية ومکانية هذا الشيخص حبیث يبيني للناس 

ُّ
وثقیلية، وعلیيه فيإّن هيذا املقيام یيدل

الرسيالة اإلهلیية بصيورة جّييدة يف ييوم القیامية، وميع اإللتفيات إیل حمتيوی هذه الرسيالة وأهنا 
تشيمل لعنية اهلل عيیل الظامليني فالبيّد أن ال یکون هيذا املؤّذن من األفراد امللوثني بالظلم يف 
 
ً
 فال يوجد أحد یلعن نفسيه، وهلذا فإّن مقام املؤّذن يف ذلك الیوم ال یعّدُ مقاما

ّ
إال الدنیا، و

کبیرة ملن یناله.  یستطیع أّيُ شخص أن یقوم به، وعلیه فإّن هذا املقام یعّد فضیلة 
ً
عادیا

تفسیر اآلية 3 من سورة التوبة  
 بإبالغ هذه التعلیمات واألوامر اإلهلیة يف أّيام احلّج من 

ً
کرم؟ص؟ نفسيه مأمورا وجد الني األ

إخبيار املشيرکني هبيا، فاختيار النيي هلذه املهمة بأمر مين اهلل تعایل  السينة العاشيرة للهجيرة و
مور:

ُ
بعة ا اإلمام عيل؟ع؟. وهي أر

ٌك< فبعيد السينة العاشيرة للهجيرة ال حييّقُ ألي مشيرك أن حييّج  ر�
ْ �� �م� ��� ْ�� ���

ْ
��� ���� �� �� �� � 1. >لا���

البیيت وال حييّقُ ليه دخيول املسيجد احليرام، هيذا البیيت اليذي بنياه بطيل التوحیيد وحمطيم 
 للصنام بعد اآلن، وال ینبغي للمشرکني والوثنیني أن یطوفوا حول 

ً
األصنام فال یکون مکانا

.
ً
بيت اهلل إالّ أن یترکوا عقائدهم اخلرافیة جانبا

أن یطيوف بالکعبية  ال حييّقُ ألي شيخص  < فبعيد اآلن  ٌ��� ْر�� � � � �� ْ�� ���
ْ
�� ��� �

���� ���� �� � �� لا� >و�  .2
یة والروحیة هبذا العمل الشنیع. یلّوث تلك األجواء املعنو  و

ً
یانا عر

 
ً
کان الدخيول إیل داخيل الکعبية مباحيا < فييف السيابق  ٌ�� م� �أ �م�

لا� ��� ��� ْ�� ���
ْ
��� ل� ����ْ لا���� 3. >و�

للجمیيع. فيکان املسيلمون واملشيرکون یدخليون داخيل الکعبية باسيتمرار وبيدون أي مانيع 
ولکن بعد إبالغ هذا النداء ال حيّقُ ملشرك أن یدخل الکعبة.

ر< فاملشرکون  ه� ْ ��
�
�� ��� ع� � ���ْ

�
�� �� ���

��� م� ���� ٌ��
��� �م� ��

�
�� ْ��

�
ک �����ْ

�
�� ْ�� م� �و� �� ���

��� لى�م� ��إ �� ه�
���� ٌ��

��� �م� ��
�
�� �ك������ْ ْ�� م� 4. >و�

کان لدهييم عهيد ومیثياق ميع رسيول اهلل عيیل تيرك احليرب والقتيال ومل یذکيروا ميّدة  الذيين 
بعة أشهر لینضموا إیل اإلسالم، وبعد انهتاء هذه املّدة  حمدودة لعهدهم هذا، فلهم فرصة أر
کرم؟ص؟، وأما من کان له عهد مع رسول اهلل؟ص؟ ملّدة  ال يبیق عهد ومیثاق بيهنم وبني الني األ
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معّينة ومل تنتِه هذه املّدة ومل يرتکب ما خيالف العهد ومل یتحّرك عیل مستوی معونة أعداء 
اإلسالم فإن عهده حمترم إیل هنایة املّدة.

ارتباط آية األذان واملؤّذن  
نسان ف الدنیا اخلاصة أن مجیع املثوبات والعقوبات ف عال اآلخرة هي انعکاس ألعمال ال

وميع اإللتفيات إیل هيذا املطليب فيإذا کان اإلميام عييل؟ع؟ هيو امليؤّذن للنيي يف دار الدنیيا 
بية فإنيه   مليا ورد يف اآلیية الثالثية مين سيورة التو

ً
واملبليغ رسيالته إیل املشيرکني يف مّکية وفقيا

خيبرهيم بيأن  سيیکون يف اآلخيرة هيو »امليؤّذن« اليذي يوصيل النيداء اإلهليي إیل أهيل النيار و
اللعنة اإلهلیة قد مشلهتم بسبب ظلمهم الذي ارتکبوه يف الدنیا.

إذا کان اإلمام عيل؟ع؟ يف اآلخرة هو املؤذن والشخص الذي خيمت احلوار الدائر بني أهل 
اجلّنة وأهل النار فاّن ذلك بسبب کون کالمه يف الدنیا فصل اخلطاب بني احلّق والباطل 

وقد أبلغ املشرکني الکالم األخیر واإلنذار الهنايئ، فهل هذه فضیلة قلیلة؟

الروايات

    ) ِب َبْکٍر
َ
 أ

َ
؟ع؟ َعيیل : )یِف اْحِتَجياِج َعیِلٍّ

َ
ِه َقيال ِبييِه َعيْن َجيّدِ

َ
يٍد؟ع؟ َعيْن أ ّمَ َعيْن َجْعَفيِر ْبيِن حُمَ

 
ْ

 َبل
َ

ْنَت َقال
َ
ْم أ

َ
ة ِبُسيوَرة َبَراَءة أ ّمَ

ُ ْ
ِمیِع األ ْوِسيِم َو جِلَ َ

ْ
ْهِل امل

َ
َذاُن أِل

َ ْ
َنا األ

َ
ْنُشيُدَك ِباهلِل أ

َ
: َفأ

َ
َقال

ْنَت. اخلصال، ج2، ص549
َ
أ

   � ه�
��لل�� ��� ْع���

�
�� ْ��

أ�
���ْ ه� ��� ْ�� � ��� ٌ�� �

��� �أ� �م� ���
����
أ�
� �  اهلُل: >��

َ
ِخيَرة َقال

ْ
ْنَييا َو اآل ُن یِف الّدُ يَؤّذِ ُ

ْ
َنيا امل

َ
أمیراملؤمنيني؟ع؟: أ

َذان. معاىن 
َ ْ
َنيا َذِليَك األ

َ
< َفأ �� ��� �� �� �و� ه�

��لل�� ��� �م� ٌ���
���
أ�
� : >و�

َ
ُن َو َقيال يَؤّذِ ُ

ْ
َنيا َذِليَك امل

َ
< أ ��� �� م� ���

� ى������
�
ل ع�

األخبار، ص59

    
ُ

 َحاِئيِط َمْسيِجِد َرُسيوِل اهلِل؟ص؟ َقاَميًة َفيَکاَن َيُقيول
ُ

َکاَن ُطيول  :
َ

يِب َعْبيِد اهلِل؟ع؟ َقيال
َ
َعيْن أ

َذاِن 
َ ْ
 ِباأل

َ
ل
َ
 َقْد َوّک

َّ
َوَجل َذاِن َفِإّنَ اهلَل َعّزَ

َ ْ
َداِر َو اْرَفْع َصْوَتَك ِباأل ِ

ْ
َق اجل  َفْو

ُ
َن اْعل

َ
ّذ
َ
ٍل ِإَذا أ

َ
ِلِبال

يٍد ِبَتْوِحیِد اهلِل  ّمَ ِة حُمَ ّمَ
ُ
ْصَواُت أ

َ
وا َهيِذِه أ

ُ
ِئَکيُة َقال

َ
ال َ َعْتيُه املْ يَماِء َفيِإَذا مَسِ  الّسَ

َ
 َتْرَفُعيُه ِإیل

ً
حييا ِر

ج1، ص48 ِة. املحاسن، 
َ

ال َك الّصَ
ْ
ٍد َحّیَ َيْفُرُغوا ِمْن ِتل ّمَ ِة حُمَ ّمَ

ُ
َفَيْسَتْغِفُروَن اهلَل أِل

ياِهِر ِبَسيْيِفِه يِف َسيِبیِل اهلِل    
َ
ْحَتِسيُب َکالّش ُ ُن املْ َؤّذِ ُ

ْ
 اهلِل؟ص؟ امل

ُ
 َرُسيول

َ
ٍ َقال

ِد ْبِن َعيِلّ ّمَ َعْن حُمَ
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يُه 
َ
 َذْنيَب ل

َ
ِقَياَميِة َو ال

ْ
 َسيْبَع ِسيِننَي َجياَء َييْوَم ال

ً
َن اْحِتَسيابا

َ
ّذ
َ
 َميْن أ

َ
ينْيِ َو َقيال

َ
َقاِتيِل َبينْيَ َصّف

ْ
ال

ج1، ص48 ْعَناِق. املحاسن، 
َ ْ
 األ

َ
ِقَياَمِة ِطَوال

ْ
ُنوَن َيْوَم ال َؤّذِ ُ

ْ
َشُر امل ْؤِمِننَي؟ع؟ حُيْ ُ

ْ
ِمیُر امل

َ
 أ

َ
َو َقال

ِئَکيِة َو ِإَذا    
َ

ال َ ياِن ِميَن املْ
َ
َفيَك َصّف

ْ
 َخل

َّ
يَت َصيیل ْ

َ
ق
َ
ْنيَت َو أ

َ
ّذ
َ
: ِإَذا أ

َ
يِب َعْبيِد اهلِل؟ع؟ َقيال

َ
َعيْن أ

ِئَکِة. الکايف، ج3، ص303
َ

ال َ  ِمَن املْ
ٌ

َفَك َصّف
ْ
 َخل

َّ
َت َصیل ْ قَ

َ
أ

َعُه.     ٍء مَسِ  يَشْ
ُّ

يُه ُکل
َ
يُه َمَدی َصْوِتِه َو َيْشيَهُد ل

َ
ُن ُيْغَفيُر ل يَؤّذِ ُ

ْ
: امل

ُ
َبيا َعْبيِد اهلِل؟ع؟ َيُقيول

َ
ْعيُت أ مَسِ

الکايف، ج3، ص303

يْيَطاَن َو ُيْسيَتَحّبُ    
َ
ُه َيْطُرُد الّش ْن يِف َبْيِتَك َفِإّنَ ّذِ

َ
: أ

ُ
ْعُتُه َيُقول  مَسِ

َ
ْعَفِرّيِ َقال َ

ْ
ْيَماَن اجل

َ
َعْن ُسيل

ْبَياِن. الکايف، ج3، ص308 ْجِل الّصِ
َ
ِمْن أ

َذاِن    
َ ْ
ُقيْرآِن َو ِعْنيَد األ

ْ
َبيٍع ِعْنيَد ِقيَراَءِة ال ْر

َ
َعياَء ِعْنيَد أ : اْغَتِنُميوا الّدُ

َ
ْؤِمِنينَي؟ع؟ َقيال ُ

ْ
ِمیيِر امل

َ
عيْن أ

َو.... مکارم األخالق، ص271

یَد يِف ِرْزِقه. مکارم األخالق، ص298    ُن ِز َؤّذِ ُ
ْ
 امل

ُ
َکَما َيُقول  

َ
َذاَن َفَقال

َ ْ
َع األ ّنَ َمْن مَسِ

َ
َو ُرِوَي أ

ُيؤّمُکْم أفقُهُکم. دعامئ اإلسالم: 147/1   
ْ
ُکم أفصُحُکْم، َول

َ
؟ع؟: ِلیؤّذْن ل اإلماُم عيّلٌ

شواهد وقصص

ين العابدين؟ع؟ بالشام   خطبة ز
ید أن  ید: ار و روي: أّن عييّل بين احلسيني؟ع؟ مّليا مسيع ميا مسيع مين اخلاطب لعنه اهلل قيال لیز

ید. ، فأب يز م بکلمات فهيّن هلل رضا و هلؤالء اجللساء أجر
ّ
تأذن يل أن أصعد املنبر فأتکل

نا نسمع منه شیئا.
ّ
فقال الناس: یا أمیر املؤمنني ائذن فلیصعد، فلعل

 بفضیحيت و بفضیحة آل أيب سفیان.
ّ
فقال: إّنه إن صعد مل ینزل إال

فقیل له: و ما قدر ما حيسن هذا؟ فقال: إّنه من أهل بيت قد زّقوا العلم زّقا.

، فحمد اهلل و أثىن علیه، مّث خطب خطبة  قال: فلم يزالوا به حّی أذن له، فصعد املنبر

لنا ِبَسيبٍع:  ، وُفّضِ
ً
ا الّناُس! اعطینا ِسيّتا َ أبکيی هبيا العیيون، و أوجيل مهنيا القلوب، مّث قال: أهّيُ

يَة يف ُقليوِب امُلؤِمننَي.  َحّبَ
َ
يجاَعَة، َوامل

َ
يماَحَة، َوالَفصاَحيَة، َوالّش اعطیَنيا الِعليَم، َواحِلليَم، َوالّسَ

، وِمّنا أسيُد اهلِل وأَسيُد  ا الَطّياُر ّديُق، وِمّنَ ا الّصِ ؟ص؟، وِمّنَ
ً
يدا ّمَ ختياَر حُمَ

ُ
يِيَّ امل يا الّنَ ّنَ ِمّنَ

َ
لنيا ِبيأ وُفّضِ
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دا َشباِب أهِل  ِة وَسّيِ
، وِمّنا ِسبطا هِذِه االّمَ

ُ
نَي فاِطَمُة الَبتول

َ
َدُة ِنساِء العامل سوِل، وِمّنا َسّيِ

الّرَ

ِة من عرفن فقد عرفن، و من مل یعرفن أنبأته حبسي و نسي. اجَلّنَ

أهّيا الناس، أنا ابن مّکة و مىن، أنا زمزم و الصفا، أنا ابن من محل الرکن بأطراف الرداء، 

أنيا ابين خیير مين اّتيزر و ارتيدی، أنيا ابين خیير مين انتعيل و احتيىف، أنيا ابين خیر مين طاف و 
سعی، أنا ابن خیر من حّج و لیّب، أنا ابن من محل عیل البراق يف اهلواء، أنا ابن من اسري 
به من املسيجد احلرام إیل املسيجد األقص، أنا ابن من بلغ به جبرئیل إیل سيدرة املنهتی، 
 مبالئکية 

ّ
ّبيه کقياب قوسيني أو أدىن، أنيا ابين مين صيیل  فيکان مين ر

ّ
أنيا ابين مين دنيا فتيدیل

السيماء، أنيا ابين مين أوحيی إلیيه اجللیيل ميا أوحيی، أنيا ابين حمميد املصطيىف، أنيا ابين عييّل 
 اهلل، أنا ابن من ضرب بني 

ّ
املرتیض، أنا ابن من ضرب خراطمي اخللق حّی قالوا: ال إله إال

یيدي رسيول اهلل؟ص؟ بسيیفني، و طعين برحميني، و هاجير اهلجرتيني، و بایيع البیعتيني، و قاتيل 
ببدر و حنني، و مل یکفر باهلل طرفة عني.

... مّث قال: أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سّيدة النساء.
ید اللعني  فلم يزل یقول أنا أنا حّی ضّج الناس بالبکاء و النحیب و األنني، و خش يز

أن تکون فتنة فأمر املؤّذن، فقال: اقطع علیه الکالم.
 يشء.

ّ
کبر من کل ، قال؟ع؟: اهلل أ کبر کبر اهلل أ فلّما قال املؤّذن: اهلل أ

 اهلل، قال عيّل بن احلسيني؟ع؟: شيهد هبا شيعري و بشيري 
ّ
فلّما قال: أشيهد أن ال إله إال

و حلمي و دمي.
ید،  فلّميا قيال امليؤّذن: أشيهد أّن حمميدا رسيول اهلل، التفت عيّل؟ع؟ مين فوق املنبر إیل يز
یيد؟ فإن زعمت أّنه جّدك فقيد کذبت و کفرت، و  فقيال: حمميد هيذا جيّدي أم جيّدك، یيا يز

إن زعمت أّنه جّدي فلم قتلت عترته؟
. حبار األنوار،   صيالة الظهير

ّ
یيد و صيیل قيال: و فيرغ امليؤّذن مين األذان و االقامية، و تقيّدم يز

ج45، ص138

ل و ترك األذان   با
بعد وفاة رسول اهلل؟ص؟ ترك بالل األذان وذلك ألسباب مذکورة يف حملها.

فطلب الناس، ان يؤذن بالل.. واصروا عیل ذلك
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فلميا أذن بيالل، بکيی کل مين رأی النيي؟ص؟ ورأی أذان بيالل حبضيوره، بيکاء شيدیدا، 
یفة، وکیف  وابتلت وجوههم من الدموع اليت ذرفوها، فذکروا رسول اهلل؟ص؟ أیام حیاته الشر

یتعلمون فیه أحکام دیهنم، ومکارم األخالق. یته، و کان؟ص؟ بني ظهرانهيم یسرون برؤ
کما بکی الذين مل یشاهدوا الني؟ص؟ اقتداء باألصحاب.

ن بالل امتثاال هلا.
َ
وروي ان فاطمة الزهراء؟اهس؟ اشتقات ایل أذان بالل.. فأّذ

فلما ذکر اسم رسول اهلل؟ص؟ غش عیل فاطمة الزهراء؟اهع؟ من کثرة البکاء. خارج فقه املقارن، ص262

يل اهَّلل    و
ً
الشهادة الثالثة: أشهد أّن علیا

روی الشیخ املراغي املصري يف کتاب السالفة يف أمر اخلالفة:
إّن سلمان الفاريس ذکر يف األذان واالقامة الشهادة بالوالیة لعيل بعد الشهادة بالرسالة يف زمن 

 مل أمسع قبل ذلك؟!
ً
الني؟ص؟، فدخل رجل عیل رسول اهلل؟ص؟ فقال: یا رسول اهلل مسعت أمرا

فقال؟ص؟: ما هو؟ قال: سلمان قد یشهد يف أذانه بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالوالیة لعيل؟
.
ً
فقال؟ص؟: مسعمت خیرا

 يف نفس الکتاب املذکور: إّن رجالً دخل عیل رسول اهلل؟ص؟ وقال: یا 
ً
_ وروی هو أیضا

یقول:  رسيول اهلل؛ إّن أبيا ذر یذکير يف األذان بعيد الشيهادة بالرسيالة الشيهادة بالوالیية لعييل و
 ويل اهلل!

ً
أشهد أّن علیا

فقيال؟ص؟: کذليك، أو نسيیمت قيويل يف غديير خيم: مين کنت مواله فعيل ميواله مفن ینکث 
فانا ینکث عیل نفسه. جواهر الوالیة: 379

من خواص رفع صوت األذان  
یار عن حممد بن راشد قال: شکی هشام بن ابراهمي إیل اب احلسن الّرضا؟ع؟  عيل بن مهز

سقمه و اّنه ال يولد له. فأمره أن يرفع صوته باألذان یف منزله.
قيال ففعليت ذليك، فاذهيب اهلل عيىّن سيقمي و کّثير وليدی قيال حمّميد بين راشيد و کنت 
ة ما انفّك مهنا یف نفی و مجاعة من خدمی و عیایل حّی ايّن کنت ابیق و مایل 

ّ
دامئ العل

احد خيدمىن فلّما مسعت ذلك من هشام عملت ما به فاذهب اهلل عىّن و عن عیایل العلل 
و احلمد هلل. الکايف، ج3، ص308
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يِۡديُكـۡم َوُيۡخزِهِـۡم َوَينُصُۡكۡم 
َ
يِۡديُكـۡم َوُيۡخزِهِـۡم َوَينُصُۡكۡم  بِأ
َ
ُ بِأ ُٱللَّ ۡبُهـُم ٱللَّ ۡبُهـُم َقٰتِلُوُهـۡم ُيَعّذِ َقٰتِلُوُهـۡم ُيَعّذِ

ۡؤِمنِـَن ١٤١٤ َوُيۡذهِۡب َغۡيَظ  َوُيۡذهِۡب َغۡيَظ  ۡؤِمنِـَن َعلَۡيِهۡم َويَۡشـِف ُصُدوَر قَـۡوٖم مُّ َعلَۡيِهۡم َويَۡشـِف ُصُدوَر قَـۡوٖم مُّ
ُ َعلِيٌم َحِكيٌم  َعلِيٌم َحِكيٌم ١٥١٥   َُوٱللَّ ٰ َمن يََشـآُءۗ َوٱللَّ ٰ َمن يََشـآُءۗ  َعَ ُ َعَ ُٱللَّ قُلُوبِِهـۡمۗ َوَيُتوُب قُلُوبِِهـۡمۗ َوَيُتوُب ٱللَّ
ِيَن َجَٰهُدواْ ِمنُكۡم  ِيَن َجَٰهُدواْ ِمنُكۡم  ٱلَّ ُ ٱلَّ ُٱللَّ ا َيۡعلَِم ٱللَّ ُكواْ َولَمَّ ن ُتۡتَ

َ
ۡم َحِسۡبُتۡم أ

َ
ا َيۡعلَِم أ ُكواْ َولَمَّ ن ُتۡتَ

َ
ۡم َحِسۡبُتۡم أ

َ
أ

ِ َوَل رَُسوِلِۦ َوَل ٱلُۡمۡؤِمنَِن َوِلَجٗةۚ  َوَل رَُسوِلِۦ َوَل ٱلُۡمۡؤِمنَِن َوِلَجٗةۚ  ِٱللَّ َولَۡم َيتَِّخُذواْ ِمن ُدوِن َولَۡم َيتَِّخُذواْ ِمن ُدوِن ٱللَّ
ن َيۡعُمُرواْ 

َ
ن َيۡعُمُرواْ  َما َكَن لِۡلُمۡرِكَِن أ
َ
ُ َخبُِيۢ بَِما َتۡعَملُـوَن  َخبُِيۢ بَِما َتۡعَملُـوَن ١٦١٦ َما َكَن لِۡلُمۡرِكَِن أ َُوٱللَّ َوٱللَّ

ْوَلٰٓئِـَك 
ُ
نُفِسـِهم بِٱۡلُكۡفـرِۚ أ

َ
ٰٓ أ ْوَلٰٓئِـَك  َشٰـِهِديَن َعَ

ُ
نُفِسـِهم بِٱۡلُكۡفـرِۚ أ

َ
ٰٓ أ ِ َشٰـِهِديَن َعَ ِٱللَّ َمَسٰـِجَد َمَسٰـِجَد ٱللَّ

وَن ١٧١٧ إِنََّمـا َيۡعُمُر  إِنََّمـا َيۡعُمُر  ۡعَمٰلُُهـۡم َوِف ٱلَّارِ ُهـۡم َخدِٰلُ
َ
وَن َحبَِطـۡت أ ۡعَمٰلُُهـۡم َوِف ٱلَّارِ ُهـۡم َخدِٰلُ
َ
َحبَِطـۡت أ

لَٰوةَ  قَاَم ٱلصَّ
َ
لَٰوةَ  َوٱۡلَوِۡم ٱٓأۡلِخـرِ َوأ قَاَم ٱلصَّ
َ
ِ َوٱۡلَوِۡم ٱٓأۡلِخـرِ َوأ ِبِٱللَّ ِ َمۡن َءاَمـَن  َمۡن َءاَمـَن بِٱللَّ ِٱللَّ َمَسٰـِجَد َمَسٰـِجَد ٱللَّ

ن يَُكونُواْ 
َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
ن يَُكونُواْ ۖ َفَعَيٰٓ أ

َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
ۖ َفَعَيٰٓ أ َ َٱللَّ َكٰوةَ َولَۡم َيَۡش إِلَّ ٱللَّ َكٰوةَ َولَۡم َيَۡش إِلَّ وََءاَت ٱلزَّ وََءاَت ٱلزَّ

َجَعۡلُتۡم ِسَقايََة ٱۡلَآّجِ وَِعَماَرةَ ٱلَۡمۡسِجِد 
َ
َجَعۡلُتۡم ِسَقايََة ٱۡلَآّجِ وَِعَماَرةَ ٱلَۡمۡسِجِد  ۞أ
َ
ِمَن ٱلُۡمۡهَتِديَن ِمَن ٱلُۡمۡهَتِديَن ١٨١٨ ۞أ

 ۚ ِۚ ِٱللَّ ِ َوٱۡلَوِۡم ٱٓأۡلِخرِ َوَجَٰهَد ِف َسبِيِل  َوٱۡلَوِۡم ٱٓأۡلِخرِ َوَجَٰهَد ِف َسبِيِل ٱللَّ ِبِٱللَّ ٱۡلََراِم َكَمۡن َءاَمَن ٱۡلََراِم َكَمۡن َءاَمَن بِٱللَّ
ٰلِِمَن ١٩١٩   ٰلِِمَن  َل َيۡهـِدي ٱۡلَقوَۡم ٱلظَّ ُ َل َيۡهـِدي ٱۡلَقوَۡم ٱلظَّ َُوٱللَّ ِۗ ۗ َوٱللَّ ِٱللَّ َل يَۡسـَتوُۥَن ِعنَد َل يَۡسـَتوُۥَن ِعنَد ٱللَّ
ۡمَوٰلِِهۡم 

َ
ۡمَوٰلِِهۡم  بِأ
َ
ِ بِأ ِٱللَّ ِيـَن َءاَمُنـواْ وََهاَجُرواْ َوَجَٰهـُدواْ ِف َسـبِيِل ٱللَّ ِيـَن َءاَمُنـواْ وََهاَجُرواْ َوَجَٰهـُدواْ ِف َسـبِيِل ٱلَّ ٱلَّ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَفآئُِزوَن ٢٠٢٠  
ُ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَفآئُِزوَن ۚ َوأ
ُ
ِۚ َوأ ِٱللَّ ۡعَظُم َدرََجًة ِعنَد ٱللَّ

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ۡعَظُم َدرََجًة ِعنَد َوأ

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
َوأ

سقاية احلاج ومنقبة ألمیراملؤمني؟ع؟ سقاية احلاج ومنقبة ألمیراملؤمني؟ع؟ 1919

شأن النزول  
إّن آیة »سقایة احلاج« ختبرنا عن حادثة وقعت يف عصر الرسالة وال هتدف إیل بيان قانون 
یفة شيأن نيزول خياّص وهليذا ذکير هليا ميوارد عدیدة يف شيأن نزوهلا   يف ذليك فلآلیية الشير

ّ
کيل

وخالصة ما ورد يف شأن النزول املعروف هلا هو:
إّن العّبياس ابين عبداملطليب وشيیبة قعيدا یفتخيران يف املسيجد احليرام فقيال العّبياس 

بسيبب  م: 
ُ

يِديک
َ
ِبأ ٱهَّلُل  ُبُم  ِ

ّ
ُيَعذ

أسير  و  قتيل  مين  هبيم  تنزلونيه  ميا 

اغتنيام  و  بلیغية،  جراحيات  و 

َيشِف: تشيفون قليوب  للميوال. 

مجاعية مين املؤمنيني مين غیظهيا 

کرهبيا  يزیيل  َغیَظ:  املکظيوم. 

مين  البطانية  وِلیَجة:  غمهيا.  و 

عيیل  یطلعيون  الذيين  املشيرکني 

 : ّجِ
ٓ
ٱحَلا ِسَقاَيَة  املؤمنيني.  أسيرار 

یسييق  بأنيه  العبياس  افتخير  فقيد 

ٱحَلَراِم:  ٱمَلسِجِد  ِعَماَرَة  احلياج. 

افتخر شیبة بأنه یعّمر املسجد.
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لشيیبة: أنيا أشيرف منيك، أنيا عيّم رسيول اهلل ووص أبييه وسيايق احلجیيج، فقيال شيیبة: أنيا 
أشرف منك أنا أمني اهلل عیل بيته وخازنه أفال إءتنك کما إءتنن؟

فاطليع علهيميا عييّل ابين أيب طاليب؟ع؟ فأخبيراه مبا قياال فقال عيل؟ع؟: أنا أشيرف منمكا، 
أنيا أّول مين آمين وهاجير »وعلیيه فإنيه ال افتخار يف سيقایة احلاج أو عمارة املسيجد احلرام« 

بل الفخر باإلميان باهلل واهلجرة يف خّطِ اإلميان به واجلهاد يف سبیله.
فلميا مسيع العّبياس ذليك انطليق إیل رسيول اهلل؟ص؟ وذکير ليه ميا جيری بينيه وبيني اإلميام 
عيل؟ع؟ وشکاه عنده عیل أساس أن اإلمام عيل؟ع؟ قد ادحض حّجته وأمهل مقامه ومنزلته.
 يف طليب اإلميام عييل؟ع؟ فعندميا حضر بني یدیه سيأله 

ً
کيرم؟ص؟ شيخصا فأرسيل النيي األ

الني؟ص؟ عن الواقعة وقال له: ماذا قلت لعّمك العّباس حّی أغضبته؟
فقيال عييّل؟ع؟: مل أقيل سيوی احليّق ولکين عّميي غضب مين کالم احلّق، مّث بنّي لرسيول 
یف  کين يف مقام التظاهير بالفخر والتعر اهلل؟ص؟ املحادثية الييت جيرت بيهنيم وأضياف إنين مل أ
بنفيس بل أردت أن أقول أن سقایة احلاج وعمارة املسجد احلرام ال تعتبر أرق افتخار یناله 
یفة حمل  کبر من ذلك، وهنا نزلت اآلیة الشير اإلنسيان بل هناك مقامات أعیل وافتخارات أ

البحث وأّيدت کالم اإلمام عيل؟ع؟.
 ليدی أهيل السيّنة 

ً
 عيیل األقيل، معروفيا

ً
کتابيا وقيد ورد شيأن النيزول هيذا يف اثين عشير 

یفة مفن ذلك: _ أسباب  یخ اإلسالمي، أو الروایات الشر تتحّدث عن تفسیر القرآن، أو التار
مية القرطيي _ تفسيیر الفخير اليرازي _ اليدّر  مية الواحيدي _ تفسيیر العالّ النيزول ملؤلفيه العالّ

املنثور للعاّلمة السیوطي...

ماحظة مهّمة!  
 وهکذا 

ً
 جماهيدا

ً
بيال شيّك کان العّبياس ابين عبداملطليب عنيد نيزول آیية سيقایة احلياج مؤمنا

 وليه سيوابق جهادیية، إذن فکیيف افتخير اإلمام عيل؟ع؟ 
ً
احليال ميع »شيیبة« فقيد کان مؤمنيا

؟
ً
بإميانه وجهاده علهيما واحلال أهنما یتصفان بصفة اإلميان واجلهاد أیضا

وجـواب هيذا السيؤال هيو أن اإلميام عييل؟ع؟ أراد أن یقيول هلميا أنيا أّول شيخص آمنيت 
بياهلل وبرسيوله مين الرجيال وأّول شيخص هاجير إیل املدینية بعيد هجيرة النيي الکيرمی؟ص؟، 
وأّول جماهد يف سيبیل اهلل ورسيوله، وهبذا فقد سيبقهما يف اإلسيالم واهلجرة واجلهاد، وهذه 

الفضیلة منحصرة يف عيّل بن أيب طالب.
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إرتباط آية سقاية احلاج مع المامة  
مبيا أن اإلميام عييل؟ع؟ یتمتيع بفضیلية السيبقة إیل اإلمييان واجلهياد ولیيس أحد من املسيلمني 
غیيره یتمتيع هبيذه الفضیلية، فعلیيه یکيون اإلمام عيل؟ع؟ أفضل املسيلمني، ومين الواضح أن 
اهلل تعایل إذا أراد نصب خلیفة لرسيوله فإنه ال یتجاوز األفضل فیختار املفضول بل وحّی 
الفاضل، ألن اهلل تعایل حکمي وتقدمی املفضول عیل الفاضل والفاضل عیل األفضل خيالف 
مقتیض احلمكة اإلهلیة، ولو کانت مسألة اخلالفة انتخابية فإّن عقالء الناس ال یتوجهون 
یفة ميکهنا أن  خيتارون الفاضل أو املفضول مع وجود األفضل، وعلیه فإّن هذه اآلیة الشر و

 إلثبات إمامة أمیراملؤمنني؟ع؟.
ً
تکون دلیال

الروايات

َع     مْجَ
َ
َوَفاة َو أ

ْ
ا َحَضَرْتُه ال َّ

َ
اِب مل ّطَ َ َباِقير؟ع؟: ... ِإّنَ ُعَمَر ْبيَن اخلْ

ْ
ِب َجْعَفيٍر ال

َ
، َعيْن أ َعيْن َجاِبيٍر

 اهلُل 
َ

ْنَزل
َ
َحٌد أ

َ
 ِفیُکْم أ

ْ
 َنَشْدُتُکْم ِباهلِل َهل

َ
ْؤِمِننَي؟ع؟... َقال ُ

ْ
ِمیُرامل

َ
ْم أ ُ وَری، َفَقال لَ

ُ
 الّش

َ
َعیل

ِخِر َو 
ْ
َيْوِم اآل

ْ
َکَمْن آَمَن ِباهلِل َو ال راِم  َ

ْ
ْسِجِد احل َ اّجِ َو ِعماَرَة املْ

ْ
مُتْ ِسقاَيَة احل

ْ
 َجَعل

َ
 ِفیِه أ

َ
َتَعایل

وا: ال. حبار األنوار، ج31، ص336
ُ
جاَهَد یِف َسِبیِل اهلِل ال َيْسَتُووَن ِعْنَد اهلِل، َغْيِری. َقال

َت َعْرِش اهلِل     ْ ِري حتَ ٌر جَيْ َکْوَثُر هَنَ
ْ
 َيا َعيِلُّ ال

َ
؟ َفَقال َکْوَثِر

ْ
ِيُّ َعِن ال  الّنَ

َ
اٍس: ُسِئل عن اْبُن َعّبَ

َبْرَجُد  ّرُ َو الّزَ َبِد َحْصَباُؤُه الّدُ نَيُ ِمَن الّزَ
ْ
ل
َ
َعَسِل َو أ

ْ
 ِمَن ال

َ
ْحیل

َ
ِج َو أ

ْ
ل
َ
 ِمَن الّث

ً
َشّدُ َبَياضا

َ
َماُؤُه أ

َّ َضَرَب َيَدُه 
ُ

َت َعْرِش اهلِل مث ْ ْذَفُر َقَواِعُدُه حتَ
َ ْ
ْسُك األ ِ

ْ
ْعَفَراُن ُتَراُبُه امل ْرَجاُن َحِشیُشُه الّزَ َ

ْ
َو امل

یيَك ِميْن َبْعيِدي. مناقب آل أيب طالب  ِحّبِ يَك َو مِلُ
َ
يَر ِليي َو ل َ  ِإّنَ َهيَذا الهّنَ

َ
ٍ َو َقيال

 َجْنيِب َعييِلّ
َ

َعيیل
)البن شهرآشوب(، ج2، ص161

. کنز العّمال: 16380    ِجَر
ُ
 إذا َسیَق امَرأَتُه املاَء ا

َ
 اهلِل؟ص؟: إّن الرُجل

ُ
قال رسول

حیِق امَلختوِم. الکايف: 5/201/2    يُن العابديَن؟ع؟: َمن َسیق ُمؤمنا ِمن َظَمٍأ َسقاُه اهلُل ِمَن الّرَ إلماُم ز

دَقيِة إبراُد الَکِبِد احَلّری، وَمن َسيیق َکِبدا َحّری ِمن هَبیَمٍة      الّصَ
ُ

اإلمياُم الّصيادُق؟ع؟: أفَضيل

ُه. حبار األنوار: 8/172/96
ُّ
 ِظل

ّ
 إال

َّ
 َيوَم ال ِظل

ّ
ُه اهلُل عّزوجل

َّ
أو َغیِرها أَظل
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شواهد وقصص

أّيُ األعمال أفضل؟  
:
َ

ْيَنا وَقال
َ
َتَفَت ِإل

ْ
َّ ال

ُ
ْبَح مث  اهلِل؟ص؟ الّصُ

ُ
 ِبَنا َرُسول

َّ
: َصیل

َ
 َبِن َهاِشٍم َقال

َ
َقَمَة َمْویل

ْ
يِب َعل

َ
عْن أ

يِب 
َ
ِخيي َجْعَفيَر ْبيَن أ

َ
ِليِب َو أ ّطَ ُ يَزَة ْبيَن َعْبيِد املْ يي مَحْ َباِرَحيَة َعّمِ

ْ
ْييُت ال

َ
ْصَحيايِب َرأ

َ
َمَعاِشيَر أ

 َسياَعًة 
َ

َکال
َ
 َفأ
ً
َبيُق ِعَنبيا َميا الّنَ ُ

َ
 ل

َ
ل  َسياَعًة َفَتَحيّوَ

َ
َکال

َ
ْيِدهِيَميا َطَبيٌق ِميْن َنَبيٍق َفيأ

َ
َطاِليٍب َو َبينْيَ أ

؟
ُ

ْفَضل
َ
ْعَماِل أ

َ ْ
ّيُ األ

َ
ْنُتَما أ

َ
يِب أ

َ
ُت ِبأ

ْ
َما َفُقل  َفَدَنْوُت ِمهْنُ

ً
ِعَنُب ُرَطبا

ْ
 ال

َ
ل َفَتَحّوَ

يِب َطاِلٍب؟ع؟. 
َ
ِ ْبِن أ

اِء، َو ُحّبَ َعيِلّ َ
ْ
ْيَك َو َسيْقَ امل

َ
َة َعل

َ
ال ْعَماِل الّصَ

َ ْ
 األ

َ
ْفَضل

َ
َفَقاال َوَجْدَنا أ

مستدرك الوسائل، ج7، ص250

ئکة عی امیر املومني؟ع؟   سام املا
: أّن النيّي؟ص؟ بعثيه لیلية بيدر أن یأتیه باملاء حيني قال ألصحابه:  ومين مقاماتيه يف غيزوة بيدر

»من یلتمس لنا املاء« فسکتوا عنه!
فقال عيّل؟ع؟: أنا یا رسول اهلل.

یح فاهرقته مّث عاد إیل القلیب  فاخذ القربة وأیت القلیب مفلها، فلما أخرجها جاءت ر
یح فاهرقته، فلّما کانت الرابعة ملها فایت هبا إیل النّي؟ص؟ فاخبره خببره. مفلها فجاءت ر
موا علیك، وأّما 

ّ
یح األویل فجبرئیل يف ألف من املالئکة سل فقال رسول اهلل؟ص؟: »أّما الر

یح الثالثة فإسيرافیل يف  موا علیك، وأّما الر
ّ
یيح الثانیية مفیکائیيل يف أليف مين املالئکة سيل الر

ج1، ص376 موا علیك«. أعالم الوری، 
ّ
ألف من املالئکة سل

عل ؟ع؟ سايق رسول اهَّلل ؟ص؟  
مين االميور الييت احتيج هبيا امیراملؤمنيني ؟ع؟ يف الشيوراء، انيه ؟ع؟ قيال : فهيل فیکيم أحيد 
سیق رسول اهلل ؟ص؟ من املهراس ]صخرة منقورة تسع کثیرا من املاء وقد یعمل منه  حیاض 

للماء[، ملا اشتد ظمؤه وأحجم عن ذلك أصحابه ، غیري؟!. قالوا : ال.
قال اجلزري : فیه » أنه ؟ص؟ عطش يوم احد فجاءه عيل مباء من املهراس فعافه وغسل 

به الدم عن وجهه «. حبار األنوارج31ص280وج40 ص8
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َُّهـۡم فِيَها  ٰٖت ل ُُهـۡم َربُُّهـم بِرَۡحَـةٖ ّمِۡنُه َورِۡضـَوٰٖن وََجنَّ َُّهـۡم فِيَها يُبَّرِ ٰٖت ل ُُهـۡم َربُُّهـم بِرَۡحَـةٖ ّمِۡنُه َورِۡضـَوٰٖن وََجنَّ يُبَّرِ
ۡجٌر 

َ
ۥٓ أ ۡجٌر  ِعنـَدهُ
َ
ۥٓ أ َ ِعنـَدهُ َٱللَّ بَـًداۚ إِنَّ ٱللَّ

َ
بَـًداۚ إِنَّ  َخدِٰلِيَن فِيَهآ أ
َ
قِيـٌم ٢١٢١ َخدِٰلِيَن فِيَهآ أ قِيـٌم نَعِيـٞم مُّ نَعِيـٞم مُّ

ِيـَن َءاَمُنـواْ َل َتتَِّخـُذٓواْ َءابَآَءُكۡم  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ِيـَن َءاَمُنـواْ َل َتتَِّخـُذٓواْ َءابَآَءُكۡم  َيٰٓ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َعِظيـٞم َعِظيـٞم ٢٢٢٢ َيٰٓ

يَمٰـِنۚ  ۡوِلَـآَء إِِن ٱۡسـَتَحبُّواْ ٱۡلُكۡفـَر َعَ ٱۡلِ
َ
يَمٰـِنۚ ِإَوۡخَوٰنَُكـۡم أ ۡوِلَـآَء إِِن ٱۡسـَتَحبُّواْ ٱۡلُكۡفـَر َعَ ٱۡلِ
َ
ِإَوۡخَوٰنَُكـۡم أ

ٰلُِمـوَن ٢٣٢٣ قُۡل  قُۡل  ْوَلٰٓئِـَك ُهـُم ٱلظَّ
ُ
َُّهـم ّمِنُكـۡم فَأ ٰلُِمـوَن َوَمـن َيَتَول ْوَلٰٓئِـَك ُهـُم ٱلظَّ
ُ
َُّهـم ّمِنُكـۡم فَأ َوَمـن َيَتَول

ۡزَوُٰجُكۡم 
َ
ۡبَنآؤُُكـۡم ِإَوۡخَوٰنُُكـۡم َوأ

َ
ۡزَوُٰجُكۡم إِن َكَن َءابَآؤُُكـۡم َوأ

َ
ۡبَنآؤُُكـۡم ِإَوۡخَوٰنُُكـۡم َوأ

َ
إِن َكَن َءابَآؤُُكـۡم َوأ

َتَۡشـۡوَن  َوتَِجٰـَرةٞ  ٱۡقَتَۡفُتُموَهـا  ۡمـَوٌٰل 
َ
َوأ َتَۡشـۡوَن وََعِشـَيتُُكۡم  َوتَِجٰـَرةٞ  ٱۡقَتَۡفُتُموَهـا  ۡمـَوٌٰل 
َ
َوأ وََعِشـَيتُُكۡم 

  ِ ِٱللَّ َحبَّ إَِلُۡكـم ّمَِن ٱللَّ
َ
َحبَّ إَِلُۡكـم ّمَِن َكَسـاَدَها َوَمَسٰـِكُن تَۡرَضۡوَنَهـآ أ
َ
َكَسـاَدَها َوَمَسٰـِكُن تَۡرَضۡوَنَهـآ أ

  ُ ُٱللَّ ِتَ ٱللَّ
ۡ
ٰ يَـأ بَُّصـواْ َحيَّ ِتَ َورَُسـوِلِۦ وَِجَهـادٖ ِف َسـبِيلِهِۦ َفَتَ
ۡ
ٰ يَـأ بَُّصـواْ َحيَّ َورَُسـوِلِۦ وَِجَهـادٖ ِف َسـبِيلِهِۦ َفَتَ

ُكُم  ُكُم لََقۡد نََصَ ُ َل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَفِٰسـقَِن  َل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَفِٰسـقَِن ٢٤٢٤  لََقۡد نََصَ َُوٱللَّ ۡمـرِهۦِۗ َوٱللَّ
َ
ۡمـرِهۦِۗ بِأ
َ
بِأ

ۡعَجَبۡتُكـۡم 
َ
أ إِۡذ  ُحَنـۡنٍ  َوَيـۡوَم  َكثِـَيةٖ  َمَواِطـَن  ِف  ۡعَجَبۡتُكـۡم  
َ
أ إِۡذ  ُحَنـۡنٍ  َوَيـۡوَم  َكثِـَيةٖ  َمَواِطـَن  ِف   ُ ُٱللَّ ٱللَّ

ـا َوَضاقَـۡت َعلَۡيُكُم  تُُكـۡم فَلَـۡم ُتۡغـِن َعنُكۡم َشۡيـٔٗ ـا َوَضاقَـۡت َعلَۡيُكُم َكۡثَ تُُكـۡم فَلَـۡم ُتۡغـِن َعنُكۡم َشۡيـٔٗ َكۡثَ
  ُ ُٱللَّ نَزَل ٱللَّ

َ
نَزَل ُثـمَّ أ
َ
ۡدبِرِيَن ٢٥٢٥  ُثـمَّ أ ُۡتم مُّ ۡرُض بَِمـا رَُحَبۡت ُثـمَّ َولَّ

َ
ۡدبِرِيَن ٱۡل ُۡتم مُّ ۡرُض بَِمـا رَُحَبۡت ُثـمَّ َولَّ
َ
ٱۡل

َّۡم  نـَزَل ُجُنوٗدا ل
َ
ٰ رَُسـوِلِۦ َوَعَ ٱلُۡمۡؤِمنَِن َوأ َّۡم َسـِكينََتُهۥ َعَ نـَزَل ُجُنوٗدا ل
َ
ٰ رَُسـوِلِۦ َوَعَ ٱلُۡمۡؤِمنَِن َوأ َسـِكينََتُهۥ َعَ

ْۚ َوَذٰلَِك َجَزآُء ٱۡلَكٰفِرِيَن ٢٦٢٦   ِيـَن َكَفُروا َب ٱلَّ ْۚ َوَذٰلَِك َجَزآُء ٱۡلَكٰفِرِيَن تََرۡوَها وََعذَّ ِيـَن َكَفُروا َب ٱلَّ تََرۡوَها وََعذَّ

غزوة ُحني غزوة ُحني 2525

غزوة ُحنني وقعت بعد فتح مّکة مباشرة وذلك يف السنة الثامنة للهجرة )630م( يف منطقة 
یيب مين الطائيف، بينيه و بني مکة بضعة  ُحنيني، وهيي واٍد إیل جنيب وادي ذي املجياز، قر
کرم؟ص؟ من جهة وبني املشرکني من قبیليت  عشر میال بني جیش املسلمني _ بقیادة الني األ

کنني يف منطقة الطائف. ن وثقیف من جهة أخری السا هواِز
یيخ الغيزوة أّن رسيول اهلل؟ص؟ مّليا فتيح مّکة لثالث عشيرة مضت  ذکير املؤرخيون حيول تار
من رمضان، وکان فتح مّکة يوم اجلمعة لعشر بقني من رمضان من السنة الثامنة للهجرة، 

عهنيم.  راض  تعيایل  انيه  ٖن:  ِرضَوٰ

َء: 
ٓ
وِلَيا

َ
أ دامئية.  نعمية  ِقمٌي:  ّمُ َنِعمي 

أصدقياء تفشيون إلهييم أسيرارکم. 

فهيي  اکتسيبتموها  اْقَتَرْفُتُموه: 

: اختياروه 
ْ
وا عزييزة علیکيم. ٱسَتَحّبُ

َکَساَدَها: عيدم رواجهيا  و أحبيوه. 

اهلل.  بطاعية  اشيتغالکم  بسيبب 

اخترتوهيا  َتْرَضْوَنا:  َمساِکُن 

انتظيروا،   :
ْ
ُصوا َتَرّبَ لکيم.  مسيکنا 

مواقيف  َمَواِطَن:  هليم.  هتدیيد 

دِبِريَن: مهنزمني. یُت ّمُ
َّ
احلرب. َول
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فأقام؟ص؟ مبّکة خس عشيرة لیلة، مث خرج إلهيم رسيول اهلل؟ص؟ يف جیش عظمي عدهتم اثنا 
: عشيرة آالف من أصحابه الذين فتح هبم مکة، وألفان من أهل مّکة مّمن أسيلم 

ً
عشير ألفا

عام الفتح إیل منطقة ُحنني.
وکان ماليك بين عيوف قائيد املشيرکني قيد بعيث بثالثية جواسيیس لیتجسسيوا ليه عيیل 
املسيلمني  قيّوة  مين  شياهدوه  مّميا  فزعيني  بأمجعهيم  فعيادوا  بأخبارهيم،  یأتيوه  و املسيلمني، 
والتوسيل  یة،  العسيکر باسيتخدام اخليدع  وقلهتيم  أن جيُبير ضعيف جنيوده  فقيرر  وکثرهتيم. 
سلوب املباغتة لدحر جیش املسلمني، ولتحقیق هذا اهلدف هبط جبیشه يف واد ینحدر 

ُ
بأ

إیل منطقية »ُحنيني«، وأمير بيأن خيتييف اجلنيود واملقاتليون خليف الصخيور واألحجيار، ويف 
، حيی إذا احنيدر جنيود اإلسيالم يف   ميا ارتفيع مين ذليك اليوادي ونشيز

ّ
شيغاف اجلبيال، وکل

 هوازن وثقیف مين مکامهنم، وکمائهنم، 
ُ

هيذا اليوادي يف غفلية مين هيذا التدبيير خرج رجال
يق يف أسفل  ورموا املسلمني الغافلني عن خطة العدو، باحلجارة والنبل، مث خيرج الهيم فر

یضربوهنم بالسیوف! الوادي و
اهنيزم املسيلمون عين رسيول اهلل؟ص؟ حيی بييق يف عشيرة مين بين هاشيم، وقیيل تسيعة، 
ين من املعرکة  وهم: عيل بن أيب طالب، والعباس بن عبد املطلب و... وقد بلغ عدد الفار

ما بني مائة وثالمثائة من الرجال.
ه العباس اليذي کان صاحب صوت عظمي  يف تليك األجيواء العصیبية أمير الرسيول؟ص؟ عَمّ
أن ینيادي يف املسيلمني الذيين کانيوا يواصليون فرارهيم، وال یليوون عيیل يشء: فأخيذ العباس 
بزمام ناقة الرسول وأخذ ینادي »یا معَشر األنصار، یا معشر الَسُمرة، یا أصحاب سورة البقرة« 
یقصيد مين السيمرة الشيجرة الييت کانيت عندهيا بيعية الرضيوان. فبلغيت صرخياُت العبياس  و
مسامع املسلمني فثارت محیهُتم، وأخذوا یثوبون إیل رسول اهلل؟ص؟ وهم یقولون: لبیك لبیك.
روی أبيو یعيیل والطبيراين عين أنيس، قيال: وکان عييّل؟ع؟ يومئيذ أشيّد النياس قتياال بيني 
یدیيه. وميیض عييل بين أيب طاليب؟ع؟ إیل صاحيب رایية هيوازن فقتليه وجياء يف اليکايف: أن 

؟ع؟ قتل أربعني رجالً من املشرکني.
ً
علّيا

مث بعد انهتاء املعرکة و تقسمي الغنامئ رجع رسول اهلل؟ص؟ ایل املدینة و یکن فهيا ایل أن 
فارقت روحه جسده الطاهر؟ص؟.

ونالحظ هنا: أن ما جری يف حنني یشبه ما جری يف بدر من نواح عدة، نذکر مهنا:
سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301
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1. اإلمداد باملالئکة للمسلمني يف الغزوتني...
کثیرة يف کلهيما. 2. إن فئة قلیلة غلبت فئة 

3. إن النکایة يف العدو کانت لعيل؟ع؟.
 يف 

ً
بعيني رجيال 4. تقيارب عيدد الذيين قتلهيم عييل؟ع؟ يف الغزوتيني، فقيد قتيل بييده أر

حنني.. ويف بدر قتل نصف السبعني، وشارك يف قتل النصف اآلخر وهو الذي قتل عتبة 
وشیبة کما ظهر من سیاق روایة قتلهما.

یة بالنسبة للمسلمني، ولذلك قال؟ص؟   من حرب بدر وحرب حنني کانت مصیر
ً
5. إن کال

ُهّمَ إّنك إن هُتِلْك هذِه الِعصابَة ِمَن اإلسالِم فال ُتعَبْد يف األرِض أبدا.
َّ
يف بدر وحنني: الل

6. توافق عدد قتیل املشرکني يف بدر وحنني وهو عدد سبعني.
7. حاجة املسلمني إیل املاء کانت يف حنني، کما کانت يف بدر.

8. کانيت غيزوة بيدر أول غيزوة للعيرب، وحنيني کانيت آخير غيزوة هليم، فخميدت مجيرة 
العرب هباتني الغزوتني.

9. إنه؟ص؟ رمی يف الغزوتني بالتراب يف وجوه املشرکني وقال: شاهت الوجوه.
وقد ذکر تفاصیل هذه الغزوة يف کتاب: الصحیح من سیرة الني األعظم؟ص؟، ج24، ص5

الروايات

َبِعنَي. تفسیر اهل بيت؟مهع؟ ج6، ص92    ْر
َ
ِب َطاِلٍب؟ع؟ ِبَيِدِه َيْوَم ُحَننْيٍ أ

َ
 َعیِلُّ ْبُن أ

َ
الّصادق؟ع؟: َقَتل

ِکیَنُة اإلَیاُن. تفسیر اهل بيت؟مهع؟ ج6، ص92    الّصادق؟ع؟: الّسَ

یٌح ِمَن      ِر
َ

يِکیَنة َقال ُت ِفَداَك َما الّسَ
ْ
ُت ُجِعل

ْ
ُت الرضا؟ع؟: َفُقل

ْ
ل
َ
ْسيَباٍط َو َسيأ

َ
 َعیِلُّ ْبُن أ

َ
َقال

 َرُسوِل 
َ

ا اهلُل َعیل َ
َ
ْنَزل

َ
ِی أ

َّ
ْسِك َو ِهَی ال ِ

ْ
ة ِمَن امل ْطَيُب َراحِئَ

َ
ْنَساِن أ ِ

ْ
ا َوْجٌه َکَوْجِه اإل َ

َ
ة ل ّنَ َ

ْ
اجل

ْشِرِکني. الکایف، ج5، ص257 ُ َننْيٍ َفَهَزَم املْ اهلِل؟ص؟ حِبُ

کاَن عيّلُ بُن أيب طالٍب     َي الَوطیُس )التنور( و  ؟ص؟: اآلن مَحِ  النّيُ
َ

کاَن يوُم ُحَننٍي قال ا  ّ
َ
مل

أَشّدَ الناِس ِقتااًل بنَي َيَدیِه. کنز العّمال: 30225

یِه ِمن يوِم ُحَننٍي، و ذلَك أّنَ الَعَرَب    
َ
؟ص؟ َيوٌم کاَن أَشّدَ عل ِ

اإلماُم الّصادُق؟ع؟: ما َمّرَ بالنِيّ

یِه. حبار األنوار: 16/180/21
َ
َتباَغت عل

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301
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شواهد وقصص

مدح االمام امیراملومني؟ع؟  
ويف ذلك یقول مالك بن عبادة الغافيق:

الني غیر بن هاشم يييواس  عييينيييد اليييسيييیيييوف ييييييوم حيينيينيمل 
رهط تسعة  غیر  الناس  فييهييم هيييتييفييون بيياليينيياس: أييينهييرب 
املوت عیل  الني  مع  قاموا   لييينيييا غيييیييير شيينيمث 

ً
یيييينييييا فييييآبييييوا ز

 فيياعييتيياض قييييرة عنيوسييوی أمييين األمييني ميين القوم
ً
شييهييیييدا

اإلرشاد للمفید، ج2، ص141

ك ابو جرول بيد امیراملومني؟ع؟   ها
یل أمام القوم إذا أدرك  جاء رجل من هوازن عیل مجل و معه رایة سوداء يف رأس رمح طو
کيب علهييم، و إذا فاتيه النياس رفعه ملن وراءه من املشيرکني فاتبعوه و  ظفيرا مين املسيلمني أ

: هو يرجتز
بيييييراح ال  جيييييييييرول  أبيييييييو  نييبيياحأنيييييييا  أو  اليييقيييوم  نييبييیييح  حييييّی 

بيه فقطيره والقياه احدی  فصميد ليه أمیير املؤمنيني؟ع؟ فضيرب عجيز بعیيره فصرعيه مّث ضر
جانبیه.

مّث قال؟ع؟:
الصباح لييدی  الييقييوم  علم  نييضيياحقييد  ذو  اهليييیيييجييياء  يف  إيّن 

)نضح القوم بالنبل: رماهم هبا و فرقها فهيم(
ميية املشيرکني بقتيل أيب جيرول لعنيه اهلل، مّث التيأم املسيلمون و صّفيوا للعيدو،  فکانيت هز
یيش نيکاال فأذق آخرهم وبياال و جتالدوا فقام  فقيال رسيول اهلل؟ص؟: اللهيّم إّنيك أذقيت أّول قر
الني؟ص؟ يف رکائبه فقال: اآلن محی الوطیس )التنور و السيتعیر للحرب إذا اشيتدت(. کشف 

ج1، ص221 الغمة، 

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301
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  ُ َُوٱللَّ ٰ َمن يََشـآُءۗ َوٱللَّ ۗ  ِمـۢن َبۡعـِد َذٰلِـَك َعَ ٰ َمن يََشـآُء ُ ِمـۢن َبۡعـِد َذٰلِـَك َعَ ُٱللَّ ُثـمَّ َيُتـوُب ُثـمَّ َيُتـوُب ٱللَّ
إِنََّمـا   ْ َءاَمُنـٓوا يـَن  ِ ٱلَّ َهـا  يُّ

َ
أ َيٰٓ إِنََّمـا    ْ َءاَمُنـٓوا يـَن  ِ ٱلَّ َهـا  يُّ
َ
أ َيٰٓ رَِّحيـٞم ٢٧٢٧  رَِّحيـٞم َغُفـورٞ  َغُفـورٞ 

ُكـوَن جَنَـٞس فََل َيۡقَرُبـواْ ٱلَۡمۡسـِجَد ٱۡلََراَم َبۡعَد  ُكـوَن جَنَـٞس فََل َيۡقَرُبـواْ ٱلَۡمۡسـِجَد ٱۡلََراَم َبۡعَد ٱلُۡمۡرِ ٱلُۡمۡرِ
ُيۡغنِيُكـُم  فََسـۡوَف  َعۡيلَـٗة  ِخۡفُتـۡم  َهٰـَذاۚ ِإَوۡن  ُيۡغنِيُكـُم َعِمِهـۡم  فََسـۡوَف  َعۡيلَـٗة  ِخۡفُتـۡم  َهٰـَذاۚ ِإَوۡن  َعِمِهـۡم 
َ َعلِيـٌم َحِكيٞم  َعلِيـٌم َحِكيٞم ٢٨٢٨   َٱللَّ ۚ إِنَّ ٱللَّ ۦٓ إِن َشـآَء ۚ إِنَّ  ِمـن فَۡضلِـهِ ۦٓ إِن َشـآَء ُ ِمـن فَۡضلِـهِ ُٱللَّ ٱللَّ
ِ َوَل بِٱۡلَـۡوِم ٱٓأۡلِخـرِ  َوَل بِٱۡلَـۡوِم ٱٓأۡلِخـرِ  ِبِـٱللَّ يـَن َل يُۡؤِمُنـوَن بِـٱللَّ ِ يـَن َل يُۡؤِمُنـوَن َقٰتِلُـواْ ٱلَّ ِ َقٰتِلُـواْ ٱلَّ
ۥ َوَل يَِديُنـوَن  ۥ َوَل يَِديُنـوَن  َوَرُسـوُلُ ُ َوَرُسـوُلُ ُٱللَّ َم ٱللَّ ُمـوَن َمـا َحـرَّ َم َوَل ُيَّرِ ُمـوَن َمـا َحـرَّ َوَل ُيَّرِ
ٰ ُيۡعُطواْ  وتُـواْ ٱۡلِكَتٰـَب َحـيَّ

ُ
يَن أ ِ يـَن ٱۡلَـّقِ ِمـَن ٱلَّ ٰ ُيۡعُطواْ دِ وتُـواْ ٱۡلِكَتٰـَب َحـيَّ
ُ
يَن أ ِ يـَن ٱۡلَـّقِ ِمـَن ٱلَّ دِ

ۡزَيـَة َعـن يَـٖد َوُهـۡم َصٰغِـُروَن ٢٩٢٩  َوقَالَـِت ٱۡلَُهوُد َوقَالَـِت ٱۡلَُهوُد  ۡزَيـَة َعـن يَـٖد َوُهـۡم َصٰغِـُروَن ٱۡلِ ٱۡلِ
ٱۡبـُن  ٱلَۡمِسـيُح  ٱلََّصٰـَرى  َوقَالَـِت  ٱۡبـُن   ٱلَۡمِسـيُح  ٱلََّصٰـَرى  َوقَالَـِت   ِ ِٱللَّ ٱللَّ ٱۡبـُن  ٱۡبـُن ُعَزۡيـٌر  ُعَزۡيـٌر 
يـَن  ِ ۡفَوٰهِِهـۡمۖ يَُضِٰهـُٔـوَن قَـۡوَل ٱلَّ

َ
بِأ قَۡولُُهـم  َذٰلِـَك  يـَن ۖ  ِ ۡفَوٰهِِهـۡمۖ يَُضِٰهـُٔـوَن قَـۡوَل ٱلَّ
َ
بِأ قَۡولُُهـم  َذٰلِـَك   ِۖ ِٱللَّ ٱللَّ

يُۡؤفَُكـوَن ٣٠٣٠    ٰ نَّ
َ
أ يُۡؤفَُكـوَن ۖ   ٰ نَّ
َ
أ  ُۖ ُٱللَّ ٱللَّ َقَٰتلَُهـُم  َقۡبـُلۚ  ِمـن  َقَٰتلَُهـُم َكَفـُرواْ  َقۡبـُلۚ  ِمـن  َكَفـُرواْ 

  ِ ِٱللَّ ّمِـن ُدوِن ٱللَّ ۡرَباٗبـا 
َ
أ َوُرۡهَبَٰنُهـۡم  ۡحَباَرُهـۡم 

َ
أ  ْ َـُذٓوا ّمِـن ُدوِن ٱتَّ ۡرَباٗبـا 

َ
أ َوُرۡهَبَٰنُهـۡم  ۡحَباَرُهـۡم 

َ
أ  ْ َـُذٓوا ٱتَّ

ْ إَِلٰٗها  ِمـُرٓواْ إِلَّ ِلَۡعُبـُدٓوا
ُ
ْ إَِلٰٗها َوٱلَۡمِسـيَح ٱۡبـَن َمۡرَيـَم َوَمـآ أ ِمـُرٓواْ إِلَّ ِلَۡعُبـُدٓوا
ُ
َوٱلَۡمِسـيَح ٱۡبـَن َمۡرَيـَم َوَمـآ أ

ُكوَن ٣١٣١   ـا يُۡرِ ٓ إَِلٰـَه إِلَّ ُهـَوۚ ُسـۡبَحَٰنُهۥ َعمَّ ُكوَن َوِٰحـٗداۖ لَّ ـا يُۡرِ ٓ إَِلٰـَه إِلَّ ُهـَوۚ ُسـۡبَحَٰنُهۥ َعمَّ َوِٰحـٗداۖ لَّ

ير ابن اهَّلل! 3030 ير ابن اهَّلل! ُعز ُعز

يف هذه اآلیات بياٌن لوجه الشيبه املوجود بني أهل الکتاب و املشيرکني، و ال سيیما الهيود 
يا هو الحنرافهم عن  و النصياری مهنيم، لیّتضيح أّنيه ليو کان بعيض التشيدد يف معاملهتم، فإنّ

التوحید، و میلهم إیل نوع من الشرك يف العقیدة، و نوع من الشرك يف العبادة.

؟!   ير من هو ُعز
ير« يف لغة العرب هو »عزرا« يف لغة الهيود، و مّلا کانت العرب تغّير يف بعض الکلمات  »عز

س: جناسية ظاهریية و باطنّيية.  َ َ
جن

ا: عيام تسيع 
َ

ذ
ٰ

َحَراَم َبعَد َعاِمِهم َه

مين اهلجيرة حیيث أدی عييل؟ع؟ 

ة: فقيرا حیيث 
َ
سيورة البيراءة. َعیل

خياف املسيلمون انقطياع التجيارة 

املشيرکني.  ميراودة  عيدم  بسيبب 

ٱجِلزَيَة:  یلتزميون.  َيِديُنوَن:   
َ

ال

امليال املجعيول عيیل رأس الّذّميي 

أعطوها للمسلمني جزاء ما منحوا 

ْفواِهِهم: 
َ
ِبأ ْم  ُ َقْوهلُ األمين.  مين 

یشيابه  وَن:  ـُٔ ِه
ٰ

ُيَض حجية.  بيدون 

علماءهيم.  حَباَرُهم: 
َ
أ قوهليم. 

م: زهادهم. َنُ ُرهَبٰ
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الييت تردهيا مين لغيات أجنبیية و جتري عیل لسياهنا، و ذليك کما هي احلال يف إظهار املحّبة 
یة إیل عیی  ، کما بدلت کلمة یسوع العبر ير خاّصة فتصغر الکلمة، فصغرت عزرا إیل عز

يف العربية، و يوحنا إیل حيیي.
یيخ الهييود، حيی أن  ييرا _ أو عيزرا _ ليه مکانية خاّصية يف تار و عيیل کل حيال، فيإّن عز
بعضهيم زعيم أّنيه واضيع حجير األسياس ألّمية الهييود باين جمدهيم و يف الواقع فيإّن له خدمة 
کبيری لدیهنيم، ألّن خبيت نصير مليك بابيل دمير الهييود تدمیيرا يف واقعتيه املشيهورة، و جعيل 
مدهنم، حتت سیطرة جنوده فأبادوها، و هدموا معابدهم، و أحرقوا توراهتم، و قتلوا رجاهلم، 

و سبوا نساءهم، و أسروا أطفاهلم، و جيء هبم إیل بابل مفکثوا هناك حوايل قرن.
کابر الهيود، فاستشيفعه يف  و ملا فتح کورش ملك فارس بابل، جاءه عزرا، و کان من أ
الهيود فشيّفعه فهيم، فرجعوا إیل دیارهم و کتب هلم الّتوراة _ مّما بيق يف ذهنه من أسيالفه 
الهييود و ميا کانيوا قيد حّدثيوا بيه _ مين جدیيد. و لذليك فهيم حيترمونه و یقدسيونه، و یعّدونه 

یعهتم. منقذهم و حميي شر
و کان هيذا األمير سيببا أن تلقبيه مجاعية مهنيم ب »ابين اهلل« غیير أّنيه یسيتفاد مين بعيض 
الّروایات _ کما يف اإلحتجاج للطبريس _ أهّنم أطلقوا هذا اللقب احتراما له ال عیل حنو احلقیقة.
يرا و تکرمونه  ون عز

ّ
و لکّننيا نقيرأ يف الّروایية ذاهتيا أّن الّنيي سيأهلم مبيا مؤّداه )إذا کنيمت جتل

خلدماته العظمی و تطلقون علیه هذا االسيم، فعالَم ال تسيّمون مویس و هو أعظم عندکم 
ير هبذا االسم؟ فلم جيدوا للمسألة جوابا و أطرقوا برؤوسهم(. من عز

کبر من موضوع اإلجالل و االحترام يف أذهان  و مهما یکن من أمر فهذه التسمیة کانت أ
مجاعة مهنم، و ما هو مألوف عند العاّمة أهّنم حيملون هذا املفهوم عیل حقیقته، و يزعمون 
أّنه ابن اهلل حّقا، ألّنه خلصهم من الدمار و الضیاع و رفع رؤوسهم بکتابة التوراة من جدید.

ُهُم اهَّلُل؟  
َ
ما هو معین قاَتل

یقيول الطبيريس يف جمميع البیيان نقيال عين ابن عباس، إن هذه اجلملية کنایة عن اللعنة أي 
أّن اهلل أبعدهم عن رمحته، فهو دعاء علهيم.

و يف اآلیة التالیة إشارة إیل شرکهم العميل يف قبال الشرك االعتقادي، أو بعبارة أخری 
� ه�
��لل�� و���

��� ْ�� ��م� ً ��� � ���ْ
أ�
���ْ ����ه� � ْه�� �� ْ��و� ه� ��� � ْح��

أ�
و���

��� ���
إشيارة إیل شيرکهم يف العبادة، إذ تقول اآلیة: >�����

.> �� ْر��� �م� ��� ْ���� و� �� �� م�
ْ
�� و�
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، و معناه العامل، و »الرهبان« مجع راهب و تطلق عیل من ترك دنیاه  »األحبار« مجع حبر
کّب عیل العبادة. و سکن الدير و أ

و مّميا ال شيك فیيه أّن الهييود و النصياری مل یسيجدوا ألحبارهيم و رهباهنيم، و مل یصليوا و 
مل یصوميوا هليم، و مل یعبدوهيم أبيدا، لکين مليا کانوا منقادين هلم بالطاعة دون قید أو شيرط، 
حبیيث کانيوا یعتقيدون بوجيوب تنفیيذ حی األحکام املخالفية حلکم اهلل من قبلهم، فالقرآن 

عّبر عن هذا التقلید األعمی بالعبادة.
درس تعلیمي:درس تعلیمي:

يم أتباعيه يف هيذه اآلیية درسيا قّيميا جيّدا، و يبنّي احيدی مصاديق 
ّ
إّن القيرآن املجیيد یعل

التوحید فهيا، إذ یقول: ال حيّق ألّي مسيلم طاعة إنسيان آخر دون قید أو شيرط، ألّن هذا 
ا یصح اتباع  األمر مساو لعبادته، و مجیع الطاعات جيب أن تکون يف إطار طاعة اهلل، و إنّ
اإلنسيان نظیيره ميی کانيت قوانینيه غیير خمالفية لقوانيني اهلل، أّيا کان ذلك اإلنسيان و يف أیة 
مکانة أو منزلة. ألّن هذا النوع من الشرك أو العبادة الوثنیة أخطر بکثیر من عبادة األصنام 
و األحجيار يف زميان اجلاهلیية، و السيجود هليا، ألّن تليك األصنيام و األحجار لیس فهيا روح 
یة و بسبب غرورهم و عدواهنم جيّرون أتباعهم   أّن األصنام البشر

ّ
حی تستعمر عبدهتا، إال

إیل الوبال و الذلة و الشقاء و االحنطاط.

الروايات

يُت    
ْ
؟ع؟ َفُقل َسينْيِ ُ يِد ْبيِن َعيیِلِّ ْبيِن احلْ ّمَ ُت َجْعَفيَر ْبيَن حُمَ

ْ
ل
َ
 َسيأ

َ
َعيْن َعْبيِد اهلِل ْبيِن َمْنُصيوٍر َقيال

َيِتيِه َو ُهيَو  ؟ع؟ ِبَطيَرِف حِلْ َسينْيُ ُ َخيَذ احلْ
َ
ْثيىِن َعيْن َمْقَتيِل اْبيِن َرُسيوِل اهلِل؟ص؟... قيال؟ع؟: َفأ َحّدِ

ْيٌر اْبُن  وا ُعَز
ُ
وِد ِحنَي َقال هَيُ

ْ
 ال

َ
: اْشَتّدَ َغَضُب اهلِل َعیل

َ
َّ َقال

ُ
ِسنَي َسَنة مث َيْوَمِئٍذ اْبُن َسْبٍع َو َخْ

 
َ

ِسیُح اْبُن اهلِل َو اْشَتّدَ َغَضُب اهلِل َعیل َ وا املْ
ُ
َصاَری ِحنَي َقال  الّنَ

َ
اهلِل َو اْشَتّدَ َغَضُب اهلِل َعیل

ْم َو اْشَتّدَ  ُ وا َنِبهّيَ
ُ
 َقْوٍم َقَتل

َ
اَر ِمْن ُدوِن اهلِل َو اْشَتّدَ َغَضُب اهلِل َعیل ُجوِس ِحنَي َعَبُدوا الّنَ َ املْ

م. حبار األنوار، ج44، ص319 ِ ( اْبِن َنِبهّيِ
َ

یُدوَن َقْتیِل )َقْتل ِذيَن ُيِر
َّ
ِعَصاَبة ال

ْ
 َهِذِه ال

َ
َغَضُب اهلِل َعیل

َطاُعوُهيْم یِف َمْعِصَيية اهلِل. وسایل الشیعْه،    
َ
ِکيْن أ

َ
 َصاُميوا َو ل

َ
يْم َو ال ُ

َ
يْوا ل

َّ
الباقير؟ع؟: َو اهلِل َميا َصل

ج27، ص133
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 یِف َمْعِصَية اهلِل َفَقْد َعَبَدُه. نور الثقلني، ج2، ص209   
ً

َطاَع َرُجال
َ
الّصادق؟ع؟: َمْن أ

 َتُکوُنوا    
َ
ْميِر اهلِل َو ال

َ
ِب َطاِلٍب؟ع؟ ِبأ

َ
ِخيی َو َوِصيیّيِ َعيیِلَّ ْبَن أ

َ
ِبُعيوا أ الّرسيول؟ص؟: َييا ِعَبياَد اهلِل اّتَ

يَن ِباهلِل. حبار األنوار، ج24، ص380 َکاِفِر
ْ
ُم ال اِل آَباهِئِ

ّهَ  جِلُ
ً
 ِمْن ُدوِن اهلِل َتْقِلیدا

ً
َبابا ْر

َ
ُذوا أ َ ِذيَن اختَّ

َّ
َکال

یاُء مَع امُلناِفِق يف داِرِه ِعباَدٌة، و َمع املؤمِن ِشرٌك. حبار األنوار: 79/421/75    اإلماُم الّصادُق؟ع؟: الر

شواهد وقصص

ر اسلوبه حت ال ُيشرك اهَّلُل به!!   االمام؟ع؟ يغّيِ
 يوم مع الزوال إیل املسيجد فینزل يف 

ّ
يين کان أبيو جعفير؟ع؟ جيييء يف کل قيال عبيداهلل بين زر

م علیه و يرجع إیل بيت فاطمة؟اهس؟، فیخلع نعلیه 
ّ
الصحن و یصیر إیل رسيول اهلل؟ص؟ و یسيل

.
ّ

و یقوم فیصيل
فوسوس إيّل الشیطان، وقلت يف نفيس: إذا نزل فاذهب حّی تأخذ من التراب الذي 

یطأ علیه.
فجلست يف ذلك الیوم أنتظره ألفعل هذا، فلّما أن کان وقت الزوال أقبل؟ع؟ عیل محار 
يذي کان ینيزل فیيه و جاء حّی نزل عيیل الصخرة اليت عیل باب 

ّ
ليه، فليم ینيزل يف املوضيع ال

 فیه 
ّ

ذي کان یصيل
ّ
م عیل رسيول اهلل؟ص؟، قال: مّث رجع إیل املکان ال

ّ
املسيجد مّث دخل فسيل

ذي یطأ علیه بقدمیه، فلّما 
ّ
ففعل هذا أّياما، فقلت: إذا خلع نعلیه جئت فأخذت احلصا ال

م عیل رسيول اهلل؟ص؟ مّث 
ّ
أن کان من الغد جاء عند الّزوال فنزل عیل الصخرة مّث دخل فسيل

 يف نعلیه و مل خيلعهما حّی فعل ذلك أّياما!
ّ

 فیه فصیل
ّ

ذي کان یصيل
ّ
جاء إیل املوضع ال

إیل  إیل بياب احلّميام فياذا دخيل  فقليت يف نفييس: مل یهتّييأ يل هاهنيا و لکين أذهيب 
احلّميام أخيذت مين التيراب اليذي یطيأ علیه، فسيألت عن احلّمام اليذي یدخله، فقیل يل: 
إّنيه یدخيل مّحاميا بالبقیيع لرجيل مين وليد طلحية فتعّرفيت الیيوم اليذي یدخيل فیيه احلّمام و 
صرت إیل باب احلّمام و جلسيت إیل الطلحي احّدثه و أنا أنتظر جمیئه؟ع؟ فقال الطلحي: 
إن أردت دخول احلّمام، فقم فادخل فاّنه ال یهتّيأ لك ذلك بعد سياعة، قلت: و مل؟ قال: 

ید دخول احلّمام، قال: قلت: و من ابن الّرضا؟ ألّن ابن الّرضا؟امهع؟ ير
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قيال: رجيل مين آل حمّميد ليه صيالح و ورع، قليت ليه، و ال جييوز أن یدخيل معيه احلّميام 
 له احلّمام إذا جاء.

ّ
غیره؟ قال خنيل

قيال: فبینيا أنيا کذليك إذ أقبيل؟ع؟ و معيه غلميان ليه، و بني یدیه غيالم معه حصیر حّی 
م و دخل احلجرة عیل محاره و دخل املسلخ و نزل عیل 

ّ
أدخله املسلخ فبسطه و وایف فسل

، فقليت للطلحيي: هيذا اليذي و صفتيه مبيا وصفيت مين الصالح و اليورع؟! فقال: یا  احلصیير
 يف هذا الیوم!

ّ
هذا ال و اهلل ما فعل هذا قّط إال

 أنال ما 
ّ

فقليت يف نفييس: هيذا مين عمييل أنيا جنیتيه، مّث قليت: أنتظيره حيّی خييرج فلعييل
أردت إذا خيرج فلّميا خيرج و تلّبيس دعيا باحلميار فادخل املسيلخ و رکب من فوق احلصیر و 
خرج؟ع؟، فقلت يف نفيس: قد و اهلل آذیته و ال أعود ]و ال[ أروم ما رمت منه أبدا و صّح عزمي 
عیل ذلك، فلّما کان وقت الّزوال من ذلك الیوم أقبل عیل محاره حّی نزل يف املوضع الذي 
م عيیل رسيول اهلل؟ص؟ و جياء إیل املوضيع اليذي کان 

ّ
کان ینيزل فیيه يف الصحين فدخيل و سيل

. شرح الکايف _ األصول و الروضة، ج7، ص284
ّ

 فیه يف بيت فاطمة؟اهس؟ و خلع نعلیه وقام یصيل
ّ

یصيل

االمام الباقر؟ع؟ و الیودي  
عن أيب بصیر قال: قال أبو جعفر؟ع؟: مررت بالشام و أنا متوّجه ایل بعض خلفاء بن امّية، 

یدون؟ فاذا قوم يف جاني، فقلت: أين تر
قالوا: إیل عامل لنا مل نر مثله، خيبرنا مبصلحة شأننا.

، فليم ألبيث أن خيرج شيیخ  قيال: فاّتبعهتيم حيی دخليوا موضيع اقامهتيم وفیيه بشير کثیير
کبیر متوّکیا عیل رجلني قد سيقط حاجباه عیل عینیه، قد شيّد حاجبیه حی بدت عیناه، 

فنظر إيّل فقال:
أمّنا أنت أم من االّمة املرحومة؟ قلت: من االّمة املرحومة، فقال أمن علماهئم أم من جّهاهلم؟
قيال: قليت: ال مين علماهئيم و ال مين جّهاهليم، فقال: أنمت الذيين تزعمون أّنکم تذهبون 

کلون و تشربون و ال حتدثون؟ قال: ایل اجلّنة فتأ
کل يف بطن اّمه من طعامها و  قليت: نعيم، قيال: فهيات عيیل هذا برهانا، قلت اجلنيني یأ
یشرب من شراهبا و ال حيدث، قال أ لست قلت إّنك لست من علماهئم؟ قال: قلت: و ال 
من جّهاهلم، قال: فاخبرين عن سياعة لیسيت من الهنار و ال من اللیل؟ قلت: هذه سياعة 
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مين طليوع الفجير ایل طليوع الشيمس ال تعيّد مين لیلنيا و ال مين هنارنا، و فهييا تفیق مرضانا، 
فنظر إيّل النصرايّن متعّجبا و قال: أ لست قلت إّنك لست من علماهئم؟!

مّث قيال: أميا و اهلل ألسيألّنك عين مسيألة ترتطيم فهييا ارتطاميا کالثيور يف الوحيل، أخبرين 
عين رجليني وليدا يف سياعة واحيدة و ماتيا يف سياعة واحيدة عياش أحدمهيا خسيني و مائية 

سنة و عاش اآلخر خسني سنة، قال:
ير و عزرة عاش هذا خسني، مّث أماته اهلل مائة عام مث بعثه،  قلت: ثکلتك اّمك مها عز
فقيال: کيم لبثيت؟ قيال: لبثيت يوميا او بعيض ييوم و عاش هذا خسيني و مائة عيام، مّث ماتا 
مکم کلمة و ال رأیمت يل وجها اثنا عشر شهرا. مدینة 

ّ
کل مجیعا، فقال النصرايّن غضبا و اهلل ال ا

، ج5، ص63 معاجز األمئة اإلثن عشر

ير؟ع؟   من فضائل و أخاق عز
ِتِه، و لکِن انُظْر إیل 

َّ
وِتیَت ِرزقا ِمّن فال َتنُظْر إیل ِقل

ُ
يٍر؟ع؟: ... إذا ا أوحی اهلُل تعایل إیل ُعَز

َمن أهداُه. حبار األنوار: 20/452/78
، إن أصاَبتيَك ُمِصیَبيٌة فال َتْشيُکن  ييُر ، یيا ُعَز ييِر  اهلِل؟ص؟: أوَحيی اهلُل إیل أِخيي الُعَز

ُ
رسيول

، ِاعِصن  ييُر  أشيُکَك إیل َمالئَکييت. یيا ُعَز
َ
إیل َخلييِق، فقيد أصاَبين ِمنيَك َمصائيُب َکثیيَرٌة و مل

بَقدِر طاَقِتَك َعیل َعذايب.
مورك وأحکامها، فعرفت 

ُ
: یا رّب إيّن نظرت يف مجیع ا ير عن ابن عباس؟ق؟ قال: قال عز

عدليك بعقييل، وبييق بياب مل أعرفيه: إّنيك تسيخط عیل أهيل البلّية فتعّمهيم بعذابك وفهيم 
 
ّ

، فرآی شيجرة فاسيتظل
ً
ّية، وکان احلّر شيدیدا األطفال!؟، فأمره اهلل تعایل أن خيرج إیل البر

، فعيرف أّنه 
ً
هبيا ونيام، فجياءت نلية فقرصتيه، فدليك األرض برجليه فقتيل مين الّنميل کثیيرا

: إّن القوم إذا استحّقوا عذايب قدرت نزوله عند انقضاء آجال  يز  ُضرب، فقیل له یا عز
ٌ

مثل
األطفال، مفات أولئك بآجاهلم، وهلك هؤالء بعذايب. حبار األنوار )286/5(، قصص األنبیا الواندي
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  ُ ُٱللَّ َب ٱللَّ
ۡ
ۡفَوٰهِِهـۡم َوَيـأ

َ
َب  بِأ

ۡ
ۡفَوٰهِِهـۡم َوَيـأ

َ
بِأ  ِ ِٱللَّ نُـوَر ٱللَّ ن ُيۡطفِـُٔـواْ 

َ
نُـوَر يُرِيـُدوَن أ ن ُيۡطفِـُٔـواْ 
َ
يُرِيـُدوَن أ

ٓي  ِ ِٓي  ُهَو ٱلَّ ن يُتِـمَّ نُـوَرهُۥ َولَـۡو َكـرِهَ ٱۡلَكٰفِـُروَن ٣٢٣٢ ُهَو ٱلَّ
َ
ٓ أ ن يُتِـمَّ نُـوَرهُۥ َولَـۡو َكـرِهَ ٱۡلَكٰفِـُروَن إِلَّ
َ
ٓ أ إِلَّ

ِلُۡظِهـَرهُۥ َعَ  ٱۡلَـّقِ  َودِيـِن  بِٱلُۡهـَدٰى  ۥ  َرُسـوَلُ ۡرَسـَل 
َ
ِلُۡظِهـَرهُۥ َعَ أ ٱۡلَـّقِ  َودِيـِن  بِٱلُۡهـَدٰى  ۥ  َرُسـوَلُ ۡرَسـَل 
َ
أ

يَن  ِ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ يَن ۞َيٰٓ ِ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ُكـوَن ٣٣٣٣  ۞َيٰٓ يـِن ُكِّهِۦ َولَـۡو َكـرِهَ ٱلُۡمۡرِ ُكـوَن ٱدّلِ يـِن ُكِّهِۦ َولَـۡو َكـرِهَ ٱلُۡمۡرِ ٱدّلِ

ُكلُوَن 
ۡ
ۡهَبـاِن َلَأ ۡحَبـارِ َوٱلرُّ

َ
ُكلُوَن َءاَمُنـٓواْ إِنَّ َكثِـٗيا ّمِـَن ٱۡل

ۡ
ۡهَبـاِن َلَأ ۡحَبـارِ َوٱلرُّ

َ
َءاَمُنـٓواْ إِنَّ َكثِـٗيا ّمِـَن ٱۡل

  ِۗ ِۗٱللَّ وَن َعـن َسـبِيِل ٱللَّ َوَيُصـدُّ بِٱۡلَبِٰطـِل  اِس  ۡمـَوَٰل ٱلَـّ
َ
وَن َعـن َسـبِيِل أ َوَيُصـدُّ بِٱۡلَبِٰطـِل  اِس  ۡمـَوَٰل ٱلَـّ
َ
أ

يُنفُِقوَنَهـا  َوَل  ـَة  َوٱۡلفِضَّ َهـَب  ٱلَّ وَن  يَۡكـِنُ يـَن  ِ يُنفُِقوَنَهـا َوٱلَّ َوَل  ـَة  َوٱۡلفِضَّ َهـَب  ٱلَّ وَن  يَۡكـِنُ يـَن  ِ َوٱلَّ
ِلـٖم ٣٤٣٤ يَـۡوَم ُيۡـَيٰ  يَـۡوَم ُيۡـَيٰ 

َ
ُهـم بَِعـَذاٍب أ ۡ ِلـٖم  فَبَّرِ
َ
ُهـم بَِعـَذاٍب أ ۡ ِ فَبَّرِ ِٱللَّ ِف َسـبِيِل ِف َسـبِيِل ٱللَّ

َعلَۡيَهـا ِف نَـارِ َجَهنََّم َفُتۡكـَوٰى بَِها ِجَباُهُهـۡم َوُجُنوُبُهۡم َعلَۡيَهـا ِف نَـارِ َجَهنََّم َفُتۡكـَوٰى بَِها ِجَباُهُهـۡم َوُجُنوُبُهۡم 
نُفِسـُكۡم فَُذوقُواْ َما ُكنُتۡم 

َ
ُتۡم ِل نُفِسـُكۡم فَُذوقُواْ َما ُكنُتۡم َوُظُهوُرُهۡمۖ َهَٰذا َما َكَنۡ
َ
ُتۡم ِل َوُظُهوُرُهۡمۖ َهَٰذا َما َكَنۡ

ِ ٱۡثَنا َعَرَ  ٱۡثَنا َعَرَ  ِٱللَّ ـُهورِ ِعنـَد ٱللَّ ةَ ٱلشُّ ـُهورِ ِعنـَد  إِنَّ ِعـدَّ ةَ ٱلشُّ وَن ٣٥٣٥ إِنَّ ِعـدَّ وَن تَۡكـِنُ تَۡكـِنُ
ۡرَض 

َ
ـَمَٰوِٰت َوٱۡل ۡرَض  يَـۡوَم َخلَـَق ٱلسَّ
َ
ـَمَٰوِٰت َوٱۡل ِ يَـۡوَم َخلَـَق ٱلسَّ ِٱللَّ َشـۡهٗرا ِف كَِتٰـِب َشـۡهٗرا ِف كَِتٰـِب ٱللَّ

يـُن ٱۡلَقّيِـُمۚ فَـَل َتۡظلُِمـواْ  ۚ َذٰلِـَك ٱدّلِ ۡرَبَعـٌة ُحـُرمٞ
َ
يـُن ٱۡلَقّيِـُمۚ فَـَل َتۡظلُِمـواْ ِمۡنَهـآ أ ۚ َذٰلِـَك ٱدّلِ ۡرَبَعـٌة ُحـُرمٞ
َ
ِمۡنَهـآ أ

َكَمـا  َكٓافَّـٗة  ٱلُۡمۡرِكِـَن  َوَقٰتِلُـواْ  نُفَسـُكۡمۚ 
َ
أ َكَمـا فِيِهـنَّ  َكٓافَّـٗة  ٱلُۡمۡرِكِـَن  َوَقٰتِلُـواْ  نُفَسـُكۡمۚ 
َ
أ فِيِهـنَّ 

َ َمـَع ٱلُۡمتَّقَِن  َمـَع ٱلُۡمتَّقَِن ٣٦٣٦   َٱللَّ نَّ ٱللَّ
َ
نَّ يَُقٰتِلُونَُكـۡم َكٓافَّـٗةۚ َوٱۡعلَُمـٓواْ أ
َ
يَُقٰتِلُونَُكـۡم َكٓافَّـٗةۚ َوٱۡعلَُمـٓواْ أ

احلکومة العاملّية للمام املهدي؟ع؟ احلکومة العاملّية للمام املهدي؟ع؟ 3333

ماحظات  
1. شيّبه الديين _ ديين اهلل _ يف هيذه اآلیية و يف القيرآن و تعاليمي اإلسيالم بالنيور، و حنين 
نعيرف أن الّنيور أسياس احلیياة و احلرکية و النميو و العميران عيیل األرض و منشيأ کل مجال، و 

اإلسالم دين حيّرك کل جمتمع إنساين حنو التکامل، و هو أساس کل خیر و برکة.
کما شّبه اجهتاد الکافر بالنفخ باألفواه و کم هو مثیر للضحك أن حياول اإلنسان إطفاء 

ِهِهم: حجته و رسيالته  فَوٰ
َ
ُنوَر ٱهَّلِل ِبأ

َيأىَب:  اسيهتزاءهم.  و  بتکذيهبيم 

َکِرَه:  و 
َ
ل اهلل.  مينيع  و  ييریض  ال 

وزنيا.  لکراههتيم  یقيمي  أن  دون 

جيعلونيه  ميا  و  کالرشيوة  ِطِل:  ِبٱلَبٰ

َفُتکَوٰی  احلقيوق.  مين  ألنفسيهم 

ا ِجَباُهُهم: فتحيرق هبا جباههم  ِبَ

الييت کانيوا یسيتقبلون هبيا الناس، 

و الييت طامليا ارتفعيت غيرورا باملال 

هبيا،  حتيرق  م:  ُجُنوُبُ املکنيوز. 

»جنوهبيم« الييت کثیرا ما انتفخت 

مين شيدة الشيبع و غیرهيا جائيع. 

کذليك،  هبيا  حتيرق  ُظُهوُرُهم: 

وراءهيا  نبيذت  الييت  »ظهورهيم« 

يُن  حقيوق اهلل جبحيود و بطير. ٱلّدِ

املسيتقمي  الثابيت  القيامئ   : ُ ٱلَقمّيِ

اليذي ال التيواء فیيه و ال اعوجاج. 

ة: مجیع أصنافهم.
َ
ّف

ٓ
َکا
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نيور عظيمي کنيور الشيمس بنفخية؟ و ال تعبیير أبلغ من تعبیر القرآن لتجسيید هذه املحاوالت 
الیائسية، و يف الواقع فإّن حماوالت خملوق ضعیف إزاء قدرة اهلل اليت ال هنایة هلا، ال تکون 

أحسن حاال مّما ذکرته اآلیة.
2. کلمية »یيأب« مأخيوذة مين اإلبياء، و معنياه شيدة االمتنياع و عيدم املطاوعية، و هيذا 
کميا أّن التعبیير ييؤدي  کميال دینيه و ازدهياره  إرادة اهلل و مشيیئته احلتمیية إل التعبیير یثبيت 
الطمئنيان مجیيع املسيلمني، إن کانيوا مسيلمني حّقيا! أّن مسيتقبل دیهنيم ال بيأس علیيه، بيل 

ید بأمر اهلل. هو مؤ

املستقبل للسام:  
اآلیة الثانیة من اآلیات، تقول بصراحة:

 > ����
�
ك ر�
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��
��� �� >ه�

و املقصيود مين اهليدی هيو الدالئيل الواضحية، و البراهيني الالحئية اجللّيية الييت وجيدت يف 
الدين اإلسالمي.

و أّما املراد من دين احلق، فهو هذا الدين الذي أصوله حّقة و فروعه حّقة أیضا، و کل 
یيخ و براهيني و نتائيج حيق، و ال شيك أن الديين اليذي حمتواه حيق، و دالئله  ميا فیيه مين تار
خيه حق جيل، ال بّد أن یظهر عیل مجیع األدیان فهذا الدين سيینتصر  و براهینه حّقة، و تأر

عیل مجیع األدیان طبعا.
و قيد جياء عين أحيد علمياء اهلنيد أّنيه سيبر فکيره يف مطالعية خمتليف األدیيان فتيرة مين 
الزمين، و انهتيی أميره إیل اختیيار الديين اإلسيالمي مين بيني مجیع أدیان العامل، مّث نشير کتابا 

یة امسه »مِلَ أسلمت؟« و بنّي فیه مزایا الدين اإلسالمي عیل غیره من األدیان. باإلجنلیز

القرآن و ظهور االمام املهدي؟جع؟  
یيات  ميية عیهنيا و باأللفياظ ذاهتيا، وردت يف سيورة الصيف، کميا وردت يف أخر إّن اآلیية الکر

. سورة الفتح باختالف یسیر
و اآلیية ختبير عين حيدث مهيّم کبیير اسيتدعت أمهیتيه هيذه أن تتکيرر اآلیية يف القيرآن، و 
فوها 

ّ
هذا احلدث الذي أخبرت عنه اآلیة هو استیعاب اإلسالم للعامل بأسره. و قد اتفق مؤل
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یف«. و حول اثبات  عیل صحة األخبار الواردة يف املصلح املهدي »عّجل اهلل فرجه الّشر

هاملوضوع اذکر نقتطني:

، وأّن رسيول اهلل؟ص؟ قد 
ً
ّمية مهدیيا

ُ
یل: ال خيالف بيني املسيلمني يف أّن هليذه اال النقطـة االو

یقني   وغیر ذلك، والروایات الواردة يف کتب الفر
ً
أخبر وبّشر به وذکر له أمساء وصفات وألقابا

، وليذا ال يبیق خالف بني املسيلمني يف هذا  کثير مين حيّد التواتر کثير وأ حيول هيذا املوضيوع أ

اإلعتقاد، ومن اّطلع عیل هذه األحادیث وحّققها وعرفها، مّث َمن کّذب أصل هذا املوضوع 

مع اإللتفات إیل هذه الناحیة، فقد کّذب رسول اهلل؟ص؟ فیما أخبر به.

یقتدون   زمان من إمام یعتقد به الناس أي املسلمون، و
ّ

النقطة الثانیة: إّنه البّد يف کل

� ك� ْهل� ��� < و >��
ٌ�� �� �� �ح� ه�

ى��لل��
�
ل �ع� ���

� ���� ��� ����
�
ک �����

��
� �أ� هبم، وذلك >�� به، وجيعلونه حجة بيهنم وبني ر

.> ��� ع�� ��� � ��
ْ
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ْ
��� ه�

ل�� ل�
ْل���� < و >��� ٍ�� ��� �

��� � ��� ْ�� � � �� ��
��� ْ�� ���م� ���ْ
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�
ل �ه� ْ�� م�

یقول أمیر املؤمنني؟ع؟ کما يف هنج البالغة: اللهّم بیل ال ختلو األرض من قامئ هلل حبّجة  و

، لئالّ تبطل حجج اهلل وبّيناته.
ً
 مغمورا

ً
إّما خائفا  و

ً
 مشهورا

ً
إّما ظاهرا

< قال: »واهلل ما نزل  ��
�
�� �� ��� ل� ���ْ

أ�
�� �� � ��

��
��� �� عن اإلمام جعفر الصادق؟ع؟ يف قوله تعایل: >ه�

یلها حّی خيرج القامئ؟ع؟ فإذا خرج القامئ مل يبق کافر باهلل العظمي  یلها بعد، وال ینزل تأو تأو

 يف 
ً
 أو مشيرکا

ً
 قتيل حيّی أن لو کان کافرا

ّ
 کيره خروجيه، وال يبيیق کافير إال

ّ
وال مشيرك باإلميام إال

کسيرين واقتليه«. کمال الدين، ص670؛ تفسیر  ، فأ کافير بطين صخيرة لقاليت: یيا مؤمين، يف بطين 
الفرات، ص184

و عن اإلمام الباقر؟ع؟: »إّن ذلك یکون عند خروج املهدّي؟جع؟ من آل حمّمد فال يبیق 

 أقّر مبحّمد؟ص؟«. التبیان: 5 / 209.
ّ
أحد إال

من خصائص دولة المام املهدّي؟ع؟  
کلها مستفادة من اآلیات والروایات: هذه اخلصوصّيات 

1. تتياز حکومتيه؟ع؟ بأهّنيا حکومية عاملّيية تليك الشيرق والغرب سيواء، فیکيون _ اإلمام 

کمّية املطلقة. املهدّي؟ع؟ _ الوارث احلقیيق للرض وما علهيا، وله احلا

ييت تسيتيق فکرهتيا مين القيرآن 
ًّ
2. وتکيون حکومتيه عيیل أسياس العقیيدة اإلسيالمّية ال
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، ألّن الّديين عنيد اهلل 
ً
 عنيد اهلل تعيایل وعنيد الّنياس مجیعيا

ً
یکيون حمكيه مرضّييا العظيمي، و

اإلسيالم، فطابعها طابع إسيالمي، وشيعارها التوحید واإلعتراف بنبّوة النّي اخلامت حمّمد؟ص؟ 
والوالیة ألمیر املؤمنني عيّل؟ع؟.

3. الدستور األسايس هلذه الدولة هو القرآن الکرمی.
4. زوال اخلوف واستقرار األمن والطمأنینة يف هذه الدولة.

ّيية يف مجیيع نواحيي احلیياة،  5. العدالية اإلجتماعیية هيي العليم البيارز يف الدولية املهدو
فیحیي األرض هبا.

6. ظهيور بيرکات األرض والّسيماء، فتظهير املعيادن واخلزائين، وتکيون مين حيّق األّئية 
ّية. ها، فیقسمها اإلمام بني الّناس بالسو

ّ
کل

هيا خضيراء مجیلية 
ّ
7. ازدیياد املنتيوج الزارعيي عيیل أثير بيرکات الّسيماء، فتبيدو األرض کل

ملیئة بالثروة الزارعّية.
هم یعیشيون 

ّ
8. وعيیل الصعیيد السيیايس واجلماهیيري تکيون کلمية الّنياس واحيدة، وکل

مطمئّنني حتت رایة االمام املهدّي؟ع؟.
 ینادي يف يوم الظهور: یا أهل العامل الیوم 

ً
9. وورد يف بعض الروایات املعتبرة أّن منادیا

يوم العدل واخلالص.
10. بيروز التقيدم الصناعيي والتکنلوجيي عيیل أثر تکامل العقول وانتشيار العلوم اجلدیدة 

عن اإلمام؟ع؟.
11. اتصيال امليدن بعضهيا ميع البعيض اآلخير فيال توجد مناطق نائیه توتير حالة األمن أو 

ختیف الّناس.
12. خلّو الّناس من الرذائل واملفاسد األخالقّية کاحلسد والکذب والبغضاء، وامتیازهم 

باألخالق والصدق والطیب واآلداب وطهارة القلوب والسلوك.
13. زوال اآلفات املدمرة واألمراض اخلطیرة.

یض عیل أثر التقدم اإلقتصادي  ، بل ميتاز اجلمیع بالثراء العر و الّناس من الفقر
ّ
14. خل

یع الثروة بشکل عادل. وفاعلیه األسواق العاملّية، وتوز
15. التقيدم الطيّي والصّحيي هيو اآلخر من خصائيص الدولة، فیمتاز أناس ذلك الزمان 

بطول العمر عیل أثر التطّور الروحي والصّحي.
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16. اللغة العربّية هي السائدة يف مجیع هذه الدولة العظیمة باعتبارها لغة القرآن _ الدستور ي.

17. وبعد نزول عیی بن مرمی؟امهع؟ من الّسيماء واقتدائه باإلمام املهدّي؟ع؟ يؤمن مجیع 

یعترفيون بالنيّي اخليامت؟ص؟ وهکيذا کافية أصحياب  یدخليون اإلسيالم و النصياري باملهيدّي و

ّية. األدیان والکتب السماو

ّية  إّتصاهلم باإلمام املهدّي؟جع؟ وعرض طاقاهتم الفکر هم و
ّ
18. إجتماع علماء العامل کل

والتقنیة، وجعلها حتت خدمته بعد إمياهنم الکامل به؟ع؟.

 ثقة 
ّ

19. ولشيّدة األمن والسيلم تتعایش احلیوانات املفترسية مع احلیوانات األلیفة بکل

دون أن يؤذي إحداها األخری، وهذا ببرکة اإلمام؟ع؟.

یفة وانسيانّيهتم الراقیية القامئية عيیل   مزایيا الرجيال الشير
ّ

20. وتظهير يف دولتيه املبارکية کل

أساس املحّبة والرأفة.

 حّق یصل إیل صاحبه دون أّي إضرار.
ّ

21. ال تعّدي يف تلك الدولة املبارکة، فکل

یفة،  ّية الشير یمّت تطبیق األحکام اإلسيالمّية القرآنّية يف مجیع أرکان الدولة املهدو 22. و

کبرها وأشّدها وأمّهها. من أبسط األحکام الشرعّية إیل أ

یف مين 313 رجيالً و 50 إمرأة یتصلون به؟ع؟ وبني  23. وتتکيّون دولتيه يف ظهيوره الشير

بقّية القواعد الشعبّية.

.  مجیع املشاکل دون أّي تأخیر
ّ

یمّت حل 24. و

کثير األميور الکونّيية مطیعية لإلمام املهدّي؟ع؟ کاملياء واهلواء والزمان وبقّية  25. وتکيون أ

املخلوقات ااُلخری.

 خلصائيص دولة اإلمام املهيدّي؟ع؟ وامتیازاهتا، 
ً
یعة جّدا کانيت هيذه نياذج خمتصيرة وسير

ذين انتظروا 
ّ
يت ستظهر يف دولة احلّق وحّی األموات ال

َّ
وبعض اآلثار الکونّية واإلجتماعّية ال

اإلمام املهدّي؟جع؟، مّث ماتوا فإّن اهلل تعایل حيیهيم بإذنه وقدرته يف دولة اإلمام املهدّي؟ع؟، 

: »اللهـّم أرنـا الطلعـة الرشـیدة والغـّرة احلمیـدة«. مصباح  کانيوا یدعيون باسيتمرار ذيين 
ّ
فهيم ال

الکفعمي، ص550، البلد األمني، ص82
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الروايات

ْوِلَيياُء    
َ
ْوِلَيياُؤَك أ

َ
ْنيَت َو أ

َ
 َميا َدَعيْوَت أ

َ
يا َبْعيُد َفَطيال ّمَ

َ
َيية: أ إیل ُمَعاِو َکَتيب  أمیراملؤمنيني؟ع؟ 

َب اهلُل 
ْ
ْفَواِهُکْم َو َيأ

َ
يمُتْ ِإْطَفياَءُه ِبأ

ْ
يوُه َوَراَء ُظُهوِرُکيْم َو َحاَول َسياِطیَر َو َنَبْذُتُ

َ
يّقَ أ َ

ْ
يْيَطاِن احل

َ
الّش

وَر ِبِصَغِرَك َو  ّنَ الّنُ ُيِتّمَ
َ
َم ِفیيَك َو ل

ْ
ِعل
ْ
ُيْنِفيَذّنَ ال

َ
َعْميِری ل

َ
کاِفيُروَن َو ل

ْ
يْو َکيِرَه ال

َ
ْن ُييمِتَّ ُنيوَرُه َو ل

َ
 أ
َّ
ِإال

َك 
َ
 َناِصَر ل

َ
َيّنَ ِبَعَمِلَك َحْيُث ال ُتْجَز

َ
 َو ل

ً
 َمْثُبورا

ً
ْو َقِتیال

َ
 أ
ً
 َمْدُحورا

ً
یدا ّنَ َطِر

َ
ُتْخَسأ

َ
ِتَك َو ل

َ
أ ْ
َ
ق

، ج15، ص83
ً
 ُمْصِرَخ ِعْنَدك. شرح هنج البالغْه

َ
َو ال

   ��� ��� م�
آ
�� ��� �� � ��

��
�� �  ِفهِيْم: >��

َ
ْعَداِئِه َوَقْد َنَزل

َ
َمة، أ

ْ
ل
ُ
 الّظ

َ
؟ع؟ َفَصاُروا ِإیل َية َعیِلٍّ

َ
وُر َوال الباقر؟ع؟: َو الّنُ

�����< حبار  �أ� ����ْ � ��� ْ��
أ�
�� و��� �� �� ر�

� ��< :
َ

ُه َتَعایل
ُ
< َو َقْول �� ع� �م� ل� � ر�

ْ��
أ�
�� �� � ��

��
��� ���

��������� ع� ���
����� �و� و�� ر� �� ��� �و� و�� �� ر��� �و� � �� ���

األنوار، ج35، ص396

. حبار األنوار،     يّقِ َ
ْ
َيية ِهيَی ِدييُن احل

َ
َوال

ْ
يِه َو ال َيية ِلَوِصّيِ

َ
َوال

ْ
ُه؟ص؟ ِبال

َ
َميَر َرُسيول

َ
يِذی أ

َّ
الّرضيا؟ع؟: ُهيَو ال

ج24، ص336

    
َّ
َحيٌد اال

َ
 َيْبيیَق أ

َ
يٍد؟جع؟ َفيال ّمَ آِل حُمَ الباقير؟ع؟: اّنَ َذِليَك َيُکيوُن ِعْنيَد ُخيُروِج املهيدی ِميْن 

د؟ص؟. تفسیر الصایف، ج2، ص338 َحّمَ َقّرَ ِبُ
َ
أ

شواهد وقصص

اطفاء نور اهَّلل و اتام نور اهَّلل  
یة حاّجا يف إمارته، بعد ما قتل عيّل؟ع؟، و  سلمي بن قیس اهلاليل يف کتابه، قال: قدم معاو
کثر من  یش أ ذين قد استقبلوه من قر

ّ
بایعه احلسن؟ع؟، و استقبله أهل املدینة، فنظر فإذا ال

االنصار فسأل عن ذلك فقالوا: إهّنم احتاجوا و لیس هلم دواّب، قال: فأين نواضحهم.
قال قیس بن سعد بن عبادة، _ و کان سّيد األنصار و ابن سّيدهم _ : أفنوها يوم بدر و 
احد و ما بعدمها من مشاهد رسول اهلل؟ص؟ حني ضربوك و أباك عیل اإلسالم حی ظهر أمر 
یة تعّيرنيا بنواضحنا، أما و اهلل  یية، مث قيال قیيس: یيا معاو اهلل و أنيمت کارهيون، فسيکت معاو
کم علهيا يوم بدر و أنمت جاهدون عیل إطفاء نور اهلل، و أن تکون کلمة الشیطان  لقد لقینا

کم علیه. کرها کما ضربنا هي العلیا، مث دخلت أنت و أبوك يف الدين 

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



439

ا
ر�

��
� ه

��م
��
م�

���إ
�� �
� م��
ع��

���
� م�
ک�

���

یيش بذليك امليّن و الطيول،  يه و لقر
ّ
یية: کأنيك تيّن علینيا بنصرتکيم إّيانيا، فلل فقيال معاو

یش و هو ابن عّمنا و  أ لسمت تّنون علینا یا معشر األنصار بنصرتکم رسول اهلل و هو من قر
کم اهلل بنا. مّنا، فلنا املّن و الطول إذا جعلکم أنصارنا و أتباعنا فهدا

قيال قیيس: إّن اهلل بعيث حمّميدا؟ص؟ رمحية للعاملني، فبعثيه إیل الناس کاّفة إیل اإلنس و 
اجلّن و األمحر و األسيود و األبيض و اختاره لنبّوته و اختّصه برسيالته فکان أّول من صّدقه 
و آمن به ابن عّمه عيّل بن أيب طالب؟ع؟، و کان عّمه أبو طالب یذّب عنه و مينعه و حيول 
یيش و بيني أن يردعيوه و ييؤذوه، و أمره بتبلیغ رسياالت رّبه، فلم يزل ممنوعا من  بيني کّفيار قر
الضيمي و األذی حيی ميات عّميه أبيو طاليب، و أمير ابنيه عييّل بين أيب طاليب؟ع؟ مبؤازرتيه و 
 ضیق و کل خوف، 

ّ
نصرتيه، فيآزره عييّل؟ع؟ و نصيره، و جعيل نفسيه دونيه يف کل شيّدة و کل

کرمه من بني مجیع العرب... یش و أ فاختّص بذلك علّيا؟ع؟ من بني قر
یيش، و أحيّب إیل اهلل، و إیل رسيوله، و  مث قيال: حنين و اهلل خیير منکيم، یيا معشير قر
، فقاليوا: نبایيع  أهيل بيتيه منکيم، لقيد قبيض رسيول اهلل؟ص؟ فاجتمعيت األنصيار إیل أيب بکير
یش فخاصموا حبّجة عيّل؟ع؟ و أهل بيته؟مهع؟ و خاصمونا حبّقه و قرابته،  سعدا، فجاءت قر

یش أن یکونوا ظلموا األنصار و آل حمّمد؟مهع؟. فأقعدت قر
یيش، و ال مين العيرب، و ال مين العجيم يف  و لعميري ميا ألحيد مين األنصيار، و ال مين قر

اخلالفة حّق و ال نصیب مع عيّل بن أيب طالب؟ع؟ و ولده من بعده؟مهع؟.
یتيه و عّمين مسعته؟  یية و قيال: یيا بين سيعد عّمين أخيذت هيذا و عّمين رو فغضيب معاو
أبيوك حيّدث هبيذا و عنيه أخذتيه؟ فقيال له قیس بن سيعد: أخذته عّمن هو خیر من أيب و 
أعظم عيّل حّقا من أيب، قال: من هو؟ قال: عيّل بن أيب طالب؟ع؟، أخذته عن عامل هذه 
��ْ

�
ک ��� ْ�� � ��� �و� �� ���

ْ�� � ���
ً
�� �� ه�

� ��� ه�
�لل�� �����

�� ْل�ك� يذي أنيزل اهلل فیه ما أنزل >���
ّ
ّبانهّييا و صّدیقهيا ال االّمية و ر

 ذکرها.
ّ
< فلم یدع آیة أنزلت فیه إال ���� �� ک�

ْ
��� ��

ْ
ل �ع� �� �� ْ�� � � ْ�� �م� و�

يذي عنيده عليم الکتياب عبيد 
ّ
، و ال ، و فاروقهيا عمير یية: إّن صّدیقهيا أبيو بکير فقيال معاو

اهلل بن سالم!
یش فلّما رأوه قاموا إلیه غیر عبد اهلل بن  یة حبلقة من قر قال سلمي بن قیس و مّر معاو
 للموجدة عیل 

ّ
عّباس فقال له: یا بن عّباس ما منعك من القیام إيّل کما قام أصحابك إال

قتايل لکم يوم صّفني، یا بن عّباس ما منعك؟
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ْ
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یية: یيا بين عّبياس اعيص نفسيك و کّف عّن لسيانك، و إن کنيت ال بّد فاعال  قيال معاو
فلیکين ذليك سيّرا ال تسيمع أحيدا عالنیية، مّث رجيع إیل منزليه، و بعث إلیيه مبائة ألف درهم، 
و اشيتّد األمر يف األمصار عیل شيیعة آل عيّل؟ع؟ و أهل بيته، و کان أشيّد الناس علیه أهل 

یادا. الکوفة، لکثرة من فهيم من الشیعة، و استعمل علهيم ز
یية إیل قضاتيه و والتيه يف مجیيع األرضيني أن ال جتیيزوا ألحد من شيیعة عيّل  و کتيب معاو
و أهيل بيتيه و ال أهيل والیتيه شيهادة، و انظيروا مين قبلکيم من شيیعة عثميان أو حمّبیه و أهل 
بوهيم و  کرموهيم و قّر ذيين ييروون فضليه، و یتحّدثيون مبناقبيه فأدنيوا جمالسيهم و أ

ّ
والیتيه ال

 رجل مهنم، و له مائة درهم.
ّ

کتبوا إيّل مبا يروي کل شّرفوهم، و ا
ففعليوا ذليك حيّی کثير يف عثميان احلدیيث، و اّتسيعت علهييم الدنیا، فلیيس أحد یأيت 
 کتيب امسيه و شيّفع، فلبثوا 

ّ
یية فیيروي يف عثميان شيیئا يف مناقبيه و فضليه إال عيیل مصير أو قر

يف ذلك ما شاء اهلل.
یة و مصر و ناحیة فإذا   قر

ّ
مث کتب إیل عّماله: أّن احلدیث يف عثمان کثر و فشا يف کل

جاءکم کتايب هذا فادعوا إیل الروایة يف أيب بکر و عمر فإّن فضلهما و سوابقهما أحّب إيّل 
و أقّر لعین و أدحض حلّجة أهل البیت و أشّد علهيم من مناقب عثمان و فضله!

کتيب إیل عّماليه نسيخة واحيدة إیل مجیيع عّماليه إیل مجیيع البليدان أن أنظيروا مين  مّث 
قامت علیه البّينة أّنه حيّب علیا و أهل بيته فاحموه من الديوان، و ال جتیزوا له شهادة.

: انظيروا مين قبلکيم مين شيیعة عييّل و اهّتميوه حبّبيه و إن مل تقم علیه  مّث کتيب کتابيا آخير
 کوکب، حی لقد 

ّ
بّينية أّنيه مهنيم فاقتليوه، فقتلوهيم عيیل الهتم و الظنون و الشيبه، حتت کل

کثر  کان الرجل یسيقط بکلمة فیضربون عنقه، و مل یکن ذلك البالء يف بلد أشيّد منه و ال أ
بالعراق، و سيّيما بالکوفة، حّی أنه کان الرجل من شيیعة عيّل؟ع؟ أو مّمن بیق من أصحابه 
مين أهيل املدینية و غیرهيا یأتیيه مين یثيق بيه فیدخيل بيتيه، و یليیق علیه سيتره، و خياف من 
ظة لیتمّکين علیه، و جعل األمر 

ّ
خادميه أو مملوکيه، و ال حيّدثيه حيی یأخيذ علیيه األميان املغل

کثير عدّوهيم، و أظهيروا األحادیيث الکاذبية عين أصحاهبيم مين اليزور و   شيّدة و 
ّ
ال ييزداد إال

 مهنم، و میض علیه قضاهتم و والهتم.
ّ
مون إال

ّ
الهبتان، فلّبسوا عیل الناس، و ال یتعل
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و صيار الصيدق کذبيا و الکيذب صدقيا، و قيد قال رسيول اهلل؟ص؟: لتشيملکم بعدي فتنة 
، جييري علهييا النياس یّتخذوهنيا سيّنة فيإذا غّيير مهنا  بيو فهييا الولیيد، و ینشيأ علهييا الکبیير ير

يشء قیل: أیت الناس منکرا غیّرت به السّنة.
 خائفا 

ّ
فلّما مات احلسين؟ع؟ مل تزل الفتنة تعظم و البالء یشيتّد حّی مل يبق هلل ويّل إال

 ظاهرا حبّجته، مستکبرا ببدعته و ضاللته.
ّ
عیل دمه و ال عدّو إال

یة بسنة حّج احلسني بن عيّل؟ع؟، و عبد اهلل بن العّباس، و  فلّما کان قبل فوت معاو
، فجميع احلسيني بين عيّل؟امهع؟ بن هاشيم رجاهلم و نسياءهم و موالهيم و  عبيد اهلل بين جعفير

شیعهتم من حّج مهنم، و من مل حيّج باألمصار مّمن یعرف احلسني؟ع؟ و أهل بيته.
مث أرسيل رسيوال فقال: ال تدعّن أحدا حّج العام من أصحاب رسيول اهلل؟ص؟ و من خیر 
کثر   مجعتموهيم يل فاجتميع إلیيه ا

ّ
التابعيني و أبنياء األنصيار املعروفيني بالصيالح و النسيك إال

مين سيبعمائة رجيل و هيو يف سيرادقه، عاّمهتيم التابعيون و حنيو من مائية رجل من أصحاب 
رسيول اهلل؟ص؟ فقيام فهييم خطیبيا فحميد اهلل و أثيىن علیيه، مّث قال: أّما بعد فإّن هذا الطاغیة 
ید أن أسيألکم عن يشء فإن  قد صنع بنا و شيیعتنا ما قد رأیمت و علممت و شيهدمت، و إين أر

صدقت فصّدقوين و إن کذبت فکّذبوين.
أسألکم حبّق اهلل و حّق رسوله و حّق قرابيت من نبّيکم ملا سترمت مقامي و کتممت مقايل و 
دعيومت يف أمصارکيم و قبائلکيم مين اّتبيع مين النياس، و رددتوه إیل ما تعلمون من حّقنا و إيّن 
أخاف أن یندرس هذا احلّق و ميحق و یذهب احلّق و یغلب، و اهلل ممّت نوره و لو کره الکافرون.
 قاله، و ما قاله رسيول اهلل؟ص؟ يف أبيه و أخیه 

ّ
 فهيم إال

ّ
مث ما ترك شيیئا أنزل اهلل عّزوجل

 ذلك و تقول الصحابة:
ّ

 رواه، کل
ّ
و نفسه إال

 
ّ
هيّم قيد حّدثنیه و اصّدقه فأّتبعه، فقال: أنشيدتکم اهلل إال

ّ
هيّم نعيم، و یقيول التابيع: الل

ّ
الل

رجعمت و حّدثمت به من تثقون به و بدینه... حلیة األبرار يف أحوال حممد و آله األطهار؟مهع؟، ج4، ص190
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يـَن  ِ ۖ يَُضـلُّ بِـهِ ٱلَّ َيـاَدةٞ ِف ٱۡلُكۡفـرِ ُء زِ يـَن إِنََّمـا ٱلنَّـِيٓ ِ ۖ يَُضـلُّ بِـهِ ٱلَّ َيـاَدةٞ ِف ٱۡلُكۡفـرِ ُء زِ إِنََّمـا ٱلنَّـِيٓ
َُواِطـُٔـواْ  ُمونَُهۥ َعٗما ّلِ َُواِطـُٔـواْ َكَفـُرواْ ُيِلُّونَـُهۥ َعٗمـا َوُيَحّرِ ُمونَُهۥ َعٗما ّلِ َكَفـُرواْ ُيِلُّونَـُهۥ َعٗمـا َوُيَحّرِ
ۚ ُزّيِـَن لَُهۡم ۚ ُزّيِـَن لَُهۡم  ُ ُٱللَّ َم ٱللَّ َم  َفُيِحلُّـواْ َما َحـرَّ ُ َفُيِحلُّـواْ َما َحـرَّ ُٱللَّ َم ٱللَّ ةَ َمـا َحـرَّ َم ِعـدَّ ةَ َمـا َحـرَّ ِعـدَّ
يَن ٣٧٣٧   يَن  َل َيۡهـِدي ٱۡلَقـۡوَم ٱۡلَكٰفِرِ ُ َل َيۡهـِدي ٱۡلَقـۡوَم ٱۡلَكٰفِرِ َُوٱللَّ ۡعَمٰلِِهـۡمۗ َوٱللَّ

َ
ۡعَمٰلِِهـۡمۗ ُسـٓوُء أ
َ
ُسـٓوُء أ

لَُكـُم  قِيـَل  إَِذا  لَُكـۡم  َمـا  َءاَمُنـواْ  يـَن  ِ ٱلَّ َهـا  يُّ
َ
أ لَُكـُم َيٰٓ قِيـَل  إَِذا  لَُكـۡم  َمـا  َءاَمُنـواْ  يـَن  ِ ٱلَّ َهـا  يُّ
َ
أ َيٰٓ

َرِضيُتـم 
َ
أ ۡرِضۚ 

َ
إَِل ٱۡل َرِضيُتـم  ٱثَّاقَۡلُتـۡم 

َ
أ ۡرِضۚ 

َ
إَِل ٱۡل ِ ٱثَّاقَۡلُتـۡم  ِٱللَّ ِف َسـبِيِل ٱللَّ ِف َسـبِيِل ٱنفِـُرواْ  ٱنفِـُرواْ 

ۡنَيا  َفَمـا َمَتُٰع ٱۡلََيـٰوةِ ٱدلُّ ۡنَيـا ِمَن ٱٓأۡلِخَرةِۚ  ۡنَيا بِٱۡلََيـٰوةِ ٱدلُّ َفَمـا َمَتُٰع ٱۡلََيـٰوةِ ٱدلُّ ۡنَيـا ِمَن ٱٓأۡلِخَرةِۚ  بِٱۡلََيـٰوةِ ٱدلُّ
بُۡكـۡم  ُيَعّذِ تَنفِـُرواْ  إِلَّ  بُۡكـۡم   ُيَعّذِ تَنفِـُرواْ  إِلَّ  قَلِيـٌل ٣٨٣٨  إِلَّ  ٱٓأۡلِخـَرةِ  قَلِيـٌل ِف  إِلَّ  ٱٓأۡلِخـَرةِ  ِف 
وهُ  تَـُضُّ َوَل  ُكـۡم  َغۡيَ قَۡوًمـا  َويَۡسـتَۡبِدۡل  ِلٗمـا 

َ
أ وهُ َعَذابًـا  تَـُضُّ َوَل  ُكـۡم  َغۡيَ قَۡوًمـا  َويَۡسـتَۡبِدۡل  ِلٗمـا 
َ
أ َعَذابًـا 

وهُ َفَقۡد  وهُ َفَقۡد إِلَّ تَنـُصُ ءٖ قَِديـٌر ٣٩٣٩  إِلَّ تَنـُصُ ِ َشۡ
ٰ ُكّ ءٖ قَِديـٌر  َعَ ِ َشۡ
ٰ ُكّ ُ َعَ َُوٱللَّ ـاۗ َوٱللَّ ـاۗ َشۡيـٔٗ َشۡيـٔٗ

يـَن َكَفُرواْ ثَـاِنَ ٱثۡنَۡنِ إِۡذ  ِ ۡخَرَجـُه ٱلَّ
َ
يـَن َكَفُرواْ ثَـاِنَ ٱثۡنَۡنِ إِۡذ  إِۡذ أ ِ ۡخَرَجـُه ٱلَّ
َ
ُ إِۡذ أ ُٱللَّ هُ ٱللَّ هُ نَـَصَ نَـَصَ

  َ َٱللَّ ُهَمـا ِف ٱۡلَغـارِ إِۡذ َيُقـوُل لَِصِٰحبِـهِۦ َل َتَۡزۡن إِنَّ ُهَمـا ِف ٱۡلَغـارِ إِۡذ َيُقـوُل لَِصِٰحبِـهِۦ َل َتَۡزۡن إِنَّ ٱللَّ
ِبُُنـوٖد  ۥ  َدهُ يَـّ

َ
َوأ َعلَۡيـهِ  َسـِكينََتُهۥ  ِبُُنـوٖد   ۥ  َدهُ يَـّ
َ
َوأ َعلَۡيـهِ  َسـِكينََتُهۥ   ُ ُٱللَّ ٱللَّ نـَزَل 

َ
فَأ نـَزَل َمَعَنـاۖ 
َ
فَأ َمَعَنـاۖ 

 ۗ ـۡفَىٰ ٱلسُّ َكَفـُرواْ  يـَن  ِ ٱلَّ َكَِمـَة  َوَجَعـَل  تََرۡوَهـا  ۡم  َـّ ۗ ل ـۡفَىٰ ٱلسُّ َكَفـُرواْ  يـَن  ِ ٱلَّ َكَِمـَة  َوَجَعـَل  تََرۡوَهـا  ۡم  َـّ ل
َحِكيـٌم ٤٠٤٠   يـٌز  َعزِ َحِكيـٌم   يـٌز  َعزِ  ُ َُوٱللَّ َوٱللَّ ٱۡلُعۡلَيـاۗ  ِهَ  ٱۡلُعۡلَيـاۗ   ِهَ   ِ ِٱللَّ ٱللَّ َوَكَِمـُة َوَكَِمـُة 

حديث الغار حديث الغار 4040

عند ما تآمر مشرکو مّکة عیل اغتیال الّني؟ص؟ و قتله، و قد مّر بيان ذلك يف ذیل اآلیة )30( 
من سيورة األنفال بالتفصیل، حیث قّرروا بعد مداوالت کثیرة أن خيتاروا من کل قبیلة من 
حا و حياصروا دار الّني؟ص؟ لیال، و أن هيجموا علیه الغداة و حيملوا 

ّ
قبائل العرب رجال مسل

علیه محلة رجل واحد فیقطعوه بسیوفهم.
� ه�
��لل�� ���� ��إ�

ْ�� ْ�ر��
ا����
�
�ل �� ��� �ح�

�� ��� �ل�
��� � ���
ْ�� ��إ� ���

� ع�
ْ
��� �ى�

���� م� �ه� ْ�� ��إ� ���
ْ �� ���
ْ ���� � �ى�

���
� جاء ذکر الغار يف قوله تعایل: >��

�< حیُث مکث الني األعظم؟ص؟ ومعه أبو بکر يف الغار ثالثة أیام، یأتهيم بالطعام عامر  � �� ع� م�

إیل  شيهر  حرمية  تأخیير  ُء:  يِسٓ ٱلّنَ

لیوافقيوا   :
ْ
وا ـُٔ ُيَواِط ِ

ّ
ل آخير.  شيهر 

بتحلیيل شيهر و حتيرمی آخير بدليه. 

اجلهياد.  إیل  اذهبيوا   :
ْ
ٱنِفُروا

اَقلُت: تثاقليمت. َثاِنَ ٱثَنِي: أحد 
َ
ٱّث

یِه: طمأنینته و 
َ
اثنني. َسِکیَنَتُه َعل

أمنه عیل رسوله.
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يين واسيتأجر  بين فهیيرة وجهزمهيا عييل بين أيب طاليب؟ع؟ بشيراء ثالثية أباعير مين إبيل البحر
، فلميا کان اللیيل مين الیوم الثالث أتاهيم عيل؟ع؟ باإلبل والدلیل، فرکبوا وتوجهوا 

ً
هلميا دلیيال

حنو املدینة.
< أّن أيب بکر قال: کنت مع الني؟ص؟ يف الغار،  ���

ْ �� ���
ْ ���� � �ى�

���
� وجاء يف تفسیر قوله تعایل: >��

� ْ�� فرأیت آثار املشرکني، فقلت: یا رسول اهلل لو أّن أحدهم رفع قدمه ألبصرنا حتت قدمه >�إ�
 مميا تشياهده 

ً
: ال حتيزن خوفيا �< أّن النيي؟ص؟ قيال أليب بکير � �� ع� �م� ه�

��لل�� ���� ��إ�
ْ�� ْ�ر��

ا����
�
�ل �� ��� �ح�

�� ��� �ل�
��� � ��

بية، وفقيد الناصير وتظاهير األعيداء وتعقیهبم إّياي، فإّن اهلل سيبحانه معنا  مين الوحيدة والغر
ینصرين علهيم.

املعجزات الهلیة  
یش ورکبت يف طلبه الصعيب والذلول، أمر اهلل  عندميا دخيل النيي؟ص؟ الغيار، وحلقيت بيه قر
تعایل العنکبوت، فنسجت عیل باب الغار، وأمر اهلل محامتني فباضتا بفم الغار، فلما قربوا 
یيش منيه قيال بعضهيم: أّن علیيه العنکبوت قبل میيالد حممد؟ص؟، ورأی أوهلم احلمامتني.  قر
.
ً
وقال رسول اهلل؟ص؟: »اللهم أعم أبصارهم«، فجعلوا یترددون حول الغار وال يرون أحدا

یيخ اإلسيالمي، حیيث حيکيي لنيا قصية محایة  کيرة التار غيار ثيور، أصبيح معليم بيارز يف ذا
یة وهلذا فإّن احلّجياج والعّمار والزوار  کيرم؟ص؟ مين کفيار مکية يف رحلية اهلجيرة النبو الرسيول األ

یصعدون ذلك اجلبل؛ لالطالع عیل الغار ومشاهدته.

الروايات

َقْوِم َبْعَد    
ْ
 ِفیِه ِلل

ُ
 َيُقول

ٌ
یل ْؤِمِننَي؟ع؟ َحِدیٌث َطِو ُ

ْ
ِمیِرامل

َ
ْبيِریِسِّ َعيْن أ یِف ِکَتياِب ااِلْحِتَجياِج ِللّطَ

 َرُسوِل اهلِل؟ص؟ 
َ

َحٌد َکاَن َيْبَعُث ِإیل
َ
 ِفیُکْم أ

ْ
: َنَشْدُتُکْم ِباهلِل َهل

َ
اِب َقال ّطَ َ َمْوِت ُعَمَر ْبِن اخلْ

وا ال. حبار األنوار، ج31، ص433
ُ
ْخَباِر َغْيِری؟ َقال

َ ْ
ِبُرُه ِباأل َغاِر َو خُيْ

ْ
َعاَم َو ُهَو یِف ال الّطَ

اىِن     َغياِر َو َسيّجَ
ْ
 ال

َ
 ِفَراِشيِه َحْييُث َذَهيَب ِإیل

َ
َناَميىِن َعيیل

َ
 اهلِل؟ص؟ أ

َ
ّنَ َرُسيول

َ
أمیراملؤمنيني؟ع؟: أ

ُت 
ْ
 َصاِحُبَك؟ َفُقل

َ
وا َما َفَعل

ُ
ْيَقُظوىِن َو َقال

َ
؟ص؟ َفأ

ً
يدا ّمَ وىِن حُمَ ْشيِرُکوَن َظّنُ ُ يا َجياَء املْ ّمَ

َ
ِبُبيْرِدِه َفل

َرَب َهَذا َمَعه. اخلصال، ج2، ص572 َ
َ
َکاَن َهَرَب ل ْو 

َ
وا ل

ُ
َذَهَب یِف َحاَجِتِه َفَقال
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َخَذْتُه    
َ
َغاِر اْسُکْن َفِإّنَ اهلَل َمَعَنا َو َقْد أ

ْ
ِب َبْکٍر یِف ال

َ
 أِل

ُ
 َيُقول

َ
ْقَبل

َ
 اهلِل؟ص؟ أ

َ
الباقر؟ع؟: ِإّنَ َرُسول

ْصَحاِب 
َ
َييَك أ ِر

ُ
ْن أ

َ
یيُد أ يُه ُتِر

َ
 ل
َ

يُه! َقيال
َ
 اهلِل؟ص؟ َحال

ُ
ی َرُسيول

َ
يا َرأ ّمَ

َ
 َيْسيُکُن َفل

َ
ْعيَدة َو ُهيَو ال الّرِ

َبْحِر َيُغوُصوَن؟ َقال 
ْ
ْصَحاَبيُه یِف ال

َ
 َو أ

ً
َييَك َجْعَفرا ِر

ُ
ُثيوَن َفأ اِلِسيِهْم َيَتَحّدَ ْنَصياِر یِف جَمَ

َ ْ
ِميَن األ

 َجْعَفٍر 
َ

ُثوَن َو َنَظَر ِإیل ْنَصاِر َيَتَحّدَ
َ ْ
 األ

َ
 َوْجِهِه َفَنَظَر ِإیل

َ
 اهلِل؟ص؟ ِبَيِدِه َعیل

ُ
َسَح َرُسول َ َنَعْم فَ

. الکایف، ج8، ص262 ُه َساِحٌر ّنَ
َ
اَعة أ َك الّسَ

ْ
ْضَمَر ِتل

َ
َبْحِر َيُغوُصوَن َفأ

ْ
ْصَحاِبِه یِف ال

َ
َو أ

ْنُه ِلی؟     ُت: َيا َرّبِ َبّيِ
ْ
 َفُقل

ً
َ َعْهدا

َ
 اهلِل؟ص؟ ِإَن اهلَل َعِهَد ِإیل

ُ
 َرُسول

َ
: َقال

َ
ِب َجْعَفٍر؟ع؟ َقال

َ
َعْن أ

ْوِلَيایِئ، 
َ
َدی َبْعَدَك، َو ِإَماُم أ ُ ؟ع؟ َراَية الْ

ً
ُد، ِإّنَ َعِلّيا ّمَ : َيا حُمَ

َ
ْعُت. َقال ُت: مَسِ

ْ
ْع. ُقل : امْسَ

َ
َقال

ىِن، َو َمْن  َحّبَ
َ
ُه َفَقْد أ َحّبَ

َ
ْن أ َ ِقينَي، فَ ّتَ ُ

ْ
َزَمَها اهلُل امل

ْ
ل
َ
يِی أ

َّ
َکِلَمية ال

ْ
َطاَعيىِن، َو ُهيَو ال

َ
َو ُنيوُر َميْن أ

ْرُه ِبَذِلَك. األمایل، ص245 ْبَغَضىِن، َفَبّشِ
َ
ْبَغَضُه َفَقْد أ

َ
أ

شواهد وقصص

مناظرة املفید مع عمر ف عال الرؤيا  
حکایية رائقية بيل جوهيرة فائقية: قال الشيیخ اجللیل أمحد بن أيب طاليب الطبريس عطر اهلل 
مرقده يف االحتجاج: حدث الشيیخ أبو عيل احلسين بن حممد الريق بالرملة يف شيوال سينة 
423 عن الشیخ املفید أيب عبد اهلل حممد بن النعمان قال: رأیت يف املنام سنة من السنني 
کأين قد اجتزت يف بعض الطرق فرأیت حلقة دائرة فهيا أناس کثیرة فقلت: ما هذا؟ فقالوا 

هذه حلقة فهيا رجل َيِعُظ الناس!
قلت: و من هو؟ قالوا: عمر بن اخلطاب!!

ففرقيت النياس و دخليت احللقية فيإذا أنيا برجيل یتکليم عيیل النياس بيشء مل أحصليه 
فقطعت علیه الکالم و قلت: أهيا الشيیخ أخبرين ما وجه الداللة عیل فضل صاحبك أيب 

���<؟
ع�
ْ
��� �ى�

م���� �ه� ْ�� ��إ� ���
ْ �� ���
ْ ���� � �ى�

��� بکر الصديق ابن أيب قحافة من قول رسول اهلل؟ص؟�>��
فقال: الداللة عیل فضل أيب بکر يف هذه اآلیة عیل ستة مواضع:

األول أن اهلل تعایل ذکر الني و ذکر أبا بکر و جعله ثانیه.
>���

ع�
ْ
��� �ى�

م���� �ه� ْ�� و الثان وصفهما باالجتماع يف مکان واحد لتألیفه بيهنما فقال: >�إ�
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ح
���

� ��ع
�� �

�د��

� �ل� ��� � ���
ْ�� و الثالث أنه أضافه إلیه بذکر الصحبة فجمع بيهنما فبما تقتي الرتبة فقال: >�إ�

� �� ��� �ح�
�� ��

> ْ�� ْ�ر��
ا����
�
و الرابع أنه أخبر عن شفقة الني؟ص؟ و رفقه به ملوضعه عنده فقال >ل

� ���� و اخلامـس أخبير أن اهلل معهميا عيیل حيد سيواء صيرف هلميا و دافيع عهنميا فقيال: >�إ�
�>� � �� ع� �م� ه�

�لل��

و السادس أنه أخبر عن نزول السکینة عیل أيب بکر ألن رسول اهلل؟ص؟ مل تفارقه سکینته 
< فهيذه سيتة مواضيع تيدل عيیل فضيل أيب بکير مين آیة  �� ْ��

�
ل �ع� �� ��� ��� �� ک� ��� ه�

��لل�� ل� ر�� ْ��
أ�
� � قيط قيال: >��

الغار حیث ال ميکنك و ال غیرك الطعن فهيا!!
یح يف يوم عاصف: کرماد اشتدت به الر فقلت له: إين بعون اهلل سأجعل ما أتیت به 
* أما قولك: إن اهلل تعایل ذکر الني؟ص؟ و جعل أبا بکر معه ثانیه فهو اخبار عن العدد 
و لعميري لقيد کانيا اثنيني مفيا يف ذليك مين الفضيل، فنحين نعليم ضيرورة أن مؤمنيا و مؤمنيا أو 

کافرا اثنان مفا أری لك يف ذلك العد طائال تعتمده. مؤمنا و 
*و أميا قوليك أنيه وصفهميا باالجتمياع يف امليکان فإنيه کاألول ألن امليکان جيميع الکافر و 
املؤمين کميا جيميع العيدد املؤمنيني و الکفيار، و أیضيا فإن مسيجد الني؟ص؟ أشيرف من الغار و 
� ك�

�
ل ��� و����� ر�

��� �ك� ��� �� � ��
��
��� �ل� م�

���< :
ّ

قيد مجيع املؤمنيني و املنافقيني، و يف ذليك یقيول اهلل عيّز و جيل
و  النيي  قيد مجيع  نيوح؟ع؟  سيفینة  فيإن  أیضيا  و   ،> ��� �� � ر� � � �ل�

م� �
� ���� � ���

و� � � ��� �� م� ���
ْ
�� � ���

� � ��� �� ع� ْه�� م�

الشیطان و الهبیمة و الکلب و املکان ال یدل عیل ما أوجبت من الفضیلة فبطل فضالن.
*و أميا قوليك أنيه إضافية إلیيه بذکير الصحبية، فإنه أضعف من الفضلني األولني ألن اسيم 
� �� �� �و�

�� � ��� �� ه� �و� �� ��� �ح� �ص� ��
�
�� �ل� � الصحبية جتميع املؤمين و الکافير و الدلیيل عيیل ذليك قوليه تعيایل >��

لً�< و أیضيا فيإن اسيم الصحبية  ��� ��� �ك� ��� ��� ���
���� ٍ�� ����ْ ���� ْ�� �م� ���

���� ٍ��� ر� ���� ْ�� �م� ك�
���
�
ل ���� �� � ��

��
�� ����

ْر��� ��� ك�
أ�
�

یطلق عیل العاقل و الهبیمة، و الدلیل عیل ذلك من کالم العرب الذي نزل بلساهنم فقال اهلل 
< أنه قد مسوا احلمار صاحبا فقال الشاعر: �� ْ�م�

���� ���� �� ل� ا����
��
ل �ٍل��إ�

�� ��� ْ�� ��م� � ��
ْ
ل ���ْ

أ�
��� م� : >و�

ّ
عّز و جل

الصاحبإن احلمار مع احلمیر مطیة فإذا فبئس  بييه  خييلييوت 
و أیضا قد مسوا اجلماد مع احلي صاحبا فقالوا ذلك يف السیف و قالوا شعرا:

اجتنان غیر  کييان  و  هند  اللسانزرت  کييتييوم  صيياحييب  مييعييي 
یعين السيیف، فيإذا کان اسيم الصحبية یقيع بني املؤمن و الکافير و بني العاقل و الهبیمة 
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و بني احلیوان و اجلماد فأي حجة لصاحبك فیه.
*و أما قولك: إنه قال ال حتزن فإنه وبال علیه و منقصة له و دلیل عیل خطئه ألن قوله 
)ال حتزن( هني و صورة الهني قول القائل ال تفعل فال خيلو أن یکون احلزن قد وقع من أيب 
بکير طاعية أو معصیية فيإن کان طاعية فالنيي؟ص؟ ال یهنی عن الطاعات بل یأمر هبا و یدعوا 
إلهيا و إن کانت معصیة فقد هناه الني؟ص؟ عهنا و قد شهدت اآلیة بعصیانه بدلیل أنه هناه.
�< فإن الني؟ص؟ قد أخبر أن اهلل معه و عبر عن نفسه  � �� ع� �م� ه�

��لل�� ���� *و أما قولك أنه قال >�إ�
< و قيد قیيل أیضيا إن أبيا  ���� ��� ������

�
�� ��

�
���
� ��� �إَو� ْكر� �

������� � ��
ْ
� ر��� ���� ����ْ

�����
� ��� بلفيظ اجلميع کقوليه تعيایل: >�إ�

بکر قال: یا رسيول اهلل حزين عیل عيل بن أيب طالب؟ع؟ ما کان منه، فقال له الني؟ص؟: ال 
حتيزن فيإن اهلل معنيا أي معيي و ميع أخيي عييل بن أيب طالب. فلم أری جوابا و تفرق الناس 

و استیقظت من نومي. الکشکول، حبراين، ج2، ص9

احتجاج املأمون مع املخالفي ف فضل امیراملومني؟ع؟  
قال احدهم... و إن أليب بکر فضال؟ قال املأمون:

أجيل، ليو ال أن ليه فضيال مليا قیيل إن علیيا أفضيل منيه )کنایية عين صفية التفضیيل( مفيا 
فضله الذي قصدت له الساعة؟

� ْ�� ْ�ر��
�لا���� �� ��� ��ح� ��� �ل�

��� � ���
ْ�� ��إ� ���

ع�
ْ
��� �ى�

م���� �ه� ْ�� ��إ� ���
ْ �� ���
ْ ���� � �ى�

��� قيال املخاليف: قيول اهلل عيز و جيل: >��
�<؛ فنسبه إیل صحبته. �� ع� �م� ه�

��لل�� ���� �إ�

قيال املأميون: یيا إسيحاق، إين وجيدت اهلل تعيایل نسيب إیل صحبة مين رضیه و ريض 
� ْ�� �م� ���

���� ٍ��� ر� ���� ْ�� �م� ك�
���
�
ل ���� �� � ��

��
�� ����

ْر��� ��� ك�
أ�
�� �� �� �و�

�� � ��� �� ه� �و� �� ��� �ح� �ص� ��
�
�� �ل� � عنيه کافيرا، و هيو قوليه: >��

ًد�<. ��
أ�
�� �ى�

�
�� ر� ����

ك� ر�
ْ ��
أ�
ا��
�
ل �و� �ى�

�
��
��� ه�

��لل�� �� ��ه�
� ��� ک�

�
لً��*�� ��� ��� �ك� ��� ��� ���

���� ٍ�� ����ْ ���

کافيرا، و أبيو بکير مؤمين. قيال: فيإذا جياز أن ینسيب إیل  کان  قليت: إن ذليك صاحيب 
صحبية مين رضیيه کافيرا، جاز أن ینسيب إیل صحبية نبیه مؤمنا، و لیس بأفضل املؤمنني و 
� ���

ْ �� ���
ْ ���� � �ى�

��� ال الثاين و ال الثالث. قلت: یا أمیر املؤمنني، إن قدر اآلیة عظمي، إن اهلل یقول: >��
!>� �� ع� �م� ه�

��لل�� ���� ��إ�
ْ�� ْ�ر��

�لا���� �� ��� ��ح� ��� �ل�
��� � ���
ْ�� ��إ� ���

ع�
ْ
��� �ى�

م���� �ه� ْ�� �إ�

: أ کان رضا أم سخطا؟ قلت: إن أبا بکر إنا  قال: یا إسحاق أخبرين عن حزن أيب بکر
حزن من أجل رسول اهلل؟ص؟ خوفا علیه و غما، أن یصل إیل رسول اهلل يشء من املکروه. 
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ح
���

� ��ع
�� �

�د��

قال: لیس هذا جوايب، إنا کان جوايب أن تقول: رضا، أم سخط. قلت: بل کان رضا هلل. 
قال: فکأن اهلل جل ذکره بعث إلینا رسوال یهنی عن رضا اهلل عزوجل و عن طاعته! قلت: 
أعوذ باهلل! قال: أ و لیس قد زعمت أن حزن أيب بکر رضا هلل؟ قلت: بیل. قال: أ و مل جتد 

أن القرآن یشهد أن رسول اهلل؟ص؟ قال: »ال حتزن«، هنیا له عن احلزن؟
قليت: أعيوذ بياهلل! قيال: یيا إسيحاق، إّن مذهيي الرفيق بك، لعل اهلل ييرّدك إیل احلق و 

ید، ج5، ص355 یعدك بك عن الباطل، لکثرة ما تستعیذ به. العقد الفر

من عجائب علماء الشیعة  
قال الشیخ املفید ؟ق؟ :... أن اهلل سبحانه مل ینزل السکینة قط، عیل نبیه ؟ص؟ يف موطن 
کان معيه فیيه أحيد مين أهيل االمييان، إال عمهيم يف نيزول السيکینة ومشلهيم هبيا. بذليك جياء 
� ه�
��لل�� ل� ر�� ْ��

أ�
�� ���

������� ٍ��
ْ �� ��� �ح� ���ْ � �� �و� ٍ�� ر� �� ��� �ك� ��� ��� �� �م� �ى�

��� ه�
��لل�� ��

�
ك ر� �� �����ْ ���

�
القيران، قيال اهلل عيز وجيل: >�

� ��� ر�� � ح� � ك� ��
��� و� و�� ر� ��� �ك� ��� �� � ��

��
�� � ���

د��� ع� و� �� ْوه� ر� ��� ��ْ
�
� ���ً� ��� � ح� � ل� ر�� ْ��

أ�
� و� � ��� �� ��� م� �أْ م�

ْ
�� ى�

�
ل ع� و� � �� ��� �� �� ى�

�
ل ع� � �� ��� ��� �� ک� ��

ى�
�
ل ع� و� � �� ���� �� لٰى� ع� � �� ��� ��� ک�� �� � ه�

�لل�� � ل� ر�� ��
أ�
� � ��<  : اخير موضيع  يف  وقيال   )25  / بية  لتو )ا   > ��� �� ر� �

ك����
ْ
��

، أفيرد اهلل عزوجيل  <  )الفتيح / 26(، ومليا مل یکين ميع النيي ؟ص؟ يف الغيار إال أبيو بکير ��� �� �� م� �أ ��م�

نبیيه بالسيکینة ؟ص؟ دونيه، وخصيه هبيا، ومل یشيرکه معيه ،فليو کان الرجيل مؤمنيا جليرى جميرى 
املؤمنيني يف عميوم السيکینة هلم.قيال الشيیخ ؟ق؟ : وقيد حیير هيذا الکالم مجاعية من الناصبة 
،فقال قوم مهنم: إن السکینة إنا نزلت عیل أيب بکر واعتلوا يف ذلك، بأنه کان خائفا رعبا، 
إنا حيتاج إلهيا اخلائف  ورسول اهلل ؟ص؟ کان آمنا مطمئنا، وقالوا: واآلمن غن عن السکینة، و
الوجل!. فیقال هلم: لو کان ما اعتللمت به صحیحا لوجب أن ال تکون السيکینة نزلت عیل 
رسول اهلل ؟ص؟ يف يوم بدر وال يف يوم حنني النه مل یکن ؟ص؟ يف هذين املوطنني خائفا والرعبا 
وال جزعيا، بيل کان امنيا مطمئنيا، متیقنيا، بکيون الفتح ليه وأن اهلل عزوجل یظهره عیل الدين 

کله. الفصول املختارة - الشیخ املفید ص43
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��� ����ْ
������� ��� ��� �� � ر��

�
���ک ���

آ
ر� ر����� ����ع��� ر� � ����

194

نُفِسـُكۡم 
َ
ۡمَوٰلُِكۡم َوأ

َ
نُفِسـُكۡم ٱنفِـُرواْ ِخَفاٗفا َوثَِقاٗل َوَجِٰهـُدواْ بِأ

َ
ۡمَوٰلُِكۡم َوأ

َ
ٱنفِـُرواْ ِخَفاٗفا َوثَِقاٗل َوَجِٰهـُدواْ بِأ

ِۚ َذٰلُِكۡم َخۡيٞ لَُّكـۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن ۚ َذٰلُِكۡم َخۡيٞ لَُّكـۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن ٤١٤١   ِٱللَّ ِف َسـبِيِل ِف َسـبِيِل ٱللَّ
َبُعـوَك َوَلِٰكۢن  تَّ َبُعـوَك َوَلِٰكۢن لَـۡو َكَن َعَرٗضـا قَرِيٗبـا َوَسـَفٗرا قَاِصٗدا لَّ تَّ لَـۡو َكَن َعَرٗضـا قَرِيٗبـا َوَسـَفٗرا قَاِصٗدا لَّ
ِ لَوِ ٱۡسـَتَطۡعَنا  لَوِ ٱۡسـَتَطۡعَنا  ِبِـٱللَّ ُةۚ َوَسـَيۡحلُِفوَن بِـٱللَّ ـقَّ ُةۚ َوَسـَيۡحلُِفوَن َبُعـَدۡت َعلَۡيِهُم ٱلشُّ ـقَّ َبُعـَدۡت َعلَۡيِهُم ٱلشُّ
ُ َيۡعلَـُم إِنَُّهـۡم  َيۡعلَـُم إِنَُّهـۡم  َُوٱللَّ نُفَسـُهۡم َوٱللَّ

َ
نُفَسـُهۡم َلَرَۡجَنـا َمَعُكـۡم ُيۡهلُِكـوَن أ
َ
َلَرَۡجَنـا َمَعُكـۡم ُيۡهلُِكـوَن أ

 َ ٰ يَتََبنَّ ذِنَت لَُهـۡم َحيَّ
َ
َ  َعنـَك لَِم أ ٰ يَتََبنَّ ذِنَت لَُهـۡم َحيَّ
َ
ُ َعنـَك لَِم أ ُٱللَّ لََكِٰذبُـوَن لََكِٰذبُـوَن ٤٢٤٢ َعَفا  َعَفا ٱللَّ

ِيَن َصَدقُـواْ َوَتۡعلَـَم ٱۡلَكِٰذبَِن ٤٣٤٣ َل يَۡسَتـٔۡـِذنَُك  َل يَۡسَتـٔۡـِذنَُك  ِيَن َصَدقُـواْ َوَتۡعلَـَم ٱۡلَكِٰذبَِن لَـَك ٱلَّ لَـَك ٱلَّ
ۡمَوٰلِِهۡم 

َ
ن يَُجِٰهُدواْ بِأ

َ
ۡمَوٰلِِهۡم  َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخـرِ أ

َ
ن يَُجِٰهُدواْ بِأ

َ
ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخـرِ أ ِبِٱللَّ ِيـَن يُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ ِيـَن يُۡؤِمُنوَن ٱلَّ ٱلَّ

يَۡسَتـٔۡـِذنَُك  إِنََّمـا  يَۡسَتـٔۡـِذنَُك   إِنََّمـا  بِٱلُۡمتَّقِـَن ٤٤٤٤  َعلِيـُمۢ  بِٱلُۡمتَّقِـَن   َعلِيـُمۢ   ُ َُوٱللَّ َوٱللَّ نُفِسـِهۡمۗ 
َ
نُفِسـِهۡمۗ َوأ
َ
َوأ

ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوٱۡرتَابَـۡت قُلُوُبُهۡم  َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوٱۡرتَابَـۡت قُلُوُبُهۡم  ِبِـٱللَّ ِيـَن َل يُۡؤِمُنوَن بِـٱللَّ ِيـَن َل يُۡؤِمُنوَن ٱلَّ ٱلَّ
ٱۡلُـُروَج  َراُدواْ 

َ
أ ۞َولَـۡو  ٱۡلُـُروَج   َراُدواْ 
َ
أ ۞َولَـۡو  ُدوَن ٤٥٤٥  َيـَتَدَّ َرۡيبِِهـۡم  ِف  ُدوَن َفُهـۡم  َيـَتَدَّ َرۡيبِِهـۡم  ِف  َفُهـۡم 

ُ ٱۢنبَِعاَثُهـۡم َفَثبََّطُهۡم  ٱۢنبَِعاَثُهـۡم َفَثبََّطُهۡم  ُٱللَّ ٗة َوَلِٰكن َكـرِهَ ٱللَّ واْ َلُۥ ُعـدَّ َعـدُّ
َ
ٗة َوَلِٰكن َكـرِهَ َل واْ َلُۥ ُعـدَّ َعـدُّ
َ
َل

ا  ا  لَـۡو َخرَُجـواْ فِيُكم مَّ َوقِيـَل ٱۡقُعـُدواْ َمـَع ٱۡلَقٰعِِديَن َوقِيـَل ٱۡقُعـُدواْ َمـَع ٱۡلَقٰعِِديَن ٤٦٤٦ لَـۡو َخرَُجـواْ فِيُكم مَّ
َيۡبُغونَُكـُم  ِخَلٰلَُكـۡم  ۡوَضُعـواْ 

َ
َوَل إِلَّ َخَبـاٗل  َيۡبُغونَُكـُم َزاُدوُكـۡم  ِخَلٰلَُكـۡم  ۡوَضُعـواْ 
َ
َوَل إِلَّ َخَبـاٗل  َزاُدوُكـۡم 

ٰلِِمَن ٤٧٤٧   ٰلِِمَن  َعلِيُمۢ بِٱلظَّ ُ َعلِيُمۢ بِٱلظَّ َُوٱللَّ ُٰعوَن لَُهـۡمۗ َوٱللَّ ُٰعوَن لَُهـۡمۗ ٱۡلفِۡتَنَة َوفِيُكۡم َسـمَّ ٱۡلفِۡتَنَة َوفِيُكۡم َسـمَّ

غزوة تبوك و نتاجئها غزوة تبوك و نتاجئها 4141

منطقية »تبيوك« هيي أبعيد نقطية وصيل إلهييا الّنيي؟ص؟ يف غزواتيه، و هيذه الکلمة يف األصل 
یط احلدودي بني احلجاز و الشام، و لذلك مّسیت  اسم قلعة حممكة و عالیة کانت يف الشر

تلك املنطقة بأرض تبوك.
یخ اإلسالم يبنّي أّن املسلمني مل یعانوا مثل ما عانوه يف غزوة تبوك من الضغوط  إن تار
و املشيقة، ألّن املسيیر إیل تبيوك کان يف وقيت اشيتداد حير الصیيف مين جهية و مين جهية 
أخری فإّن القحط قد أّثر يف الناس و أهنك قواهم و کذلك فإّن الفصل کان فصل اقتطاف 

: اخرجوا أهيا املسيلمون إیل 
ْ
ٱنِفُروا

ِخَفافا: يف حيال سيهولة  اجلهياد. 

اجلهياد. ِثَقاال: يف حيال صعوبتيه 

و مشيقته. َعَرضا َقِريبا: من منافع 

َقاِصدا:  َسَفرا  شيهواهتا.  و  الدنیيا 

ِیُم 
َ
سيفرا سيهال قريبيا. َبُعَدت َعل

ُة: املسيافة شياقة بعدا و حرا 
َ

ّق
ُ

ٱلّش

ميع قلية اليزاد إال التقيوی. ٱرَتاَبت: 

ُدوَن: فهيم يف 
َ

م َيَتَرّد شيکت. َريهِبِ

شيکهم اليذي حيل هبيم متحیرين 

م:  بني الکفر و بني اإلميان. ٱنِبَعاَثُ

للخيروج  انطالقهيم  و  هنوضهيم 

َطُهم: مفنعهيم  بنشياط و مهية. َفَثّبَ

و حبسيهم. َخَباال: أصيل اخلبيال. 

االضطيراب و املرض. اضطرابا يف 

الرأی و فسادا يف العمل.
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الثمار، و ال بّد من مجع ما عیل األشجار و النخیل لتأمني قوت سنهتم وکانت املسافة بني 

یلة جدا. املدینة و تبوك طو

یة الروم الشيرقیة، الييت کانت يومها  یيدون مواجهتيه هيو إمبراطور و العيدو اليذي کانيوا ير

یات العاملیة. من أقوی االمبراطور

، فيإّن وسيائل النقيل بيني املسيلمني کانيت قلیلية إیل احليد اليذي قيد  إضافية إیل ميا ميّر

یضطير أحیانيا عشيرة أشيخاص إیل أن یتناوبيوا رکيوب وسيیلة واحيدة، و بعيض املشياة مل 

يين إیل العبيور عيیل رميال الصحيراء احلارقية  کانيوا مضطر یکونيوا ميتلکيون حيی النعيل، و 

یة... بأقدام عار

ة امليواد الغذائیة حبیث أّن 
ّ
أّميا مين ناحیية الطعيام و الشيراب، فإهّنيم کانيوا یعانون من قل

عّدة أشيخاص یشيترکون يف ترة واحدة أحیانا، فیمص کل مهنم التمرة و یعطهيا لصاحبه 

حی ال يبیق مهنا إال النواة.

 أن خيرج يف غزوة إال کىّن 
ّ

یيد بيالد اليروم، و کان؟ص؟ قيل بينّي؟ص؟ للنياس مقصيده، و إنيه ير

عهنيا و وّری بغیرهيا إال ميا کان مين غيزوة تبيوك، فإنيه بّيهنيا للنياس، لُبعيد الشيقة، و شيدة 

الزمان، و کثرة العدو الذي یصمد له، لیتأهب الناس لذلك أهبته، فأمر الناس باجلهاز، و 

، و بعث إیل مکة، و  دعا من حوله من أحیاء العرب للخروج معه، فأوعب معه بشير کثیر

إیل سائر القبائل اليت فشا فهيا اإلسالم.

و قيال الطبيريس: هتیيأ رسيول اهلل؟ص؟ يف رجيب سينة تسيع لغيزو اليروم. و کتيب إیل قبائيل 

العرب، ممن قد دخل اإلسالم، و بعث إلهيم الرسل، يرغهبم يف اجلهاد و الغزو و کتب إیل 

تمي، و غطفان، و بعث إیل عتاب بن أسید عامله عیل مکة یستنفرهم لغزو الروم.

جييب النفير عيیل اجلمیيع بقيدر اسيتطاعهتم فقيد یکيون شيابا نشيیطا غنیيا لیسيت لدیيه 

عالقة عائلیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة، أو یکون شیخا أو ضعیفا أو فقیرا ذا عائلة کبیرة و 

عالقات اجتماعیة و اقتصادیة تثقله عن اخلروج.

کّد القرآن  و التحيرك مين أجيل اهلل قيد یکيون جهيادا أو عمرانيا أو تهیدا للجهياد، لذلك أ

�لًا< أي سيواء شيّق علیکيم  � �� ��� ��و�
ً ��� � �� و��ح�� ر� ���

عيیل اخليروج بصفية عامية و بصيورة خاصية >���ْ

النفر أو ال.
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مّبا کان  و عیل کل حال، فإّن الّني؟ص؟ حینما وصل إیل تبوك مل ير أثرا جلیوش الروم، و ر

ذلك ألهّنم مسعوا خببر توجه هذا اجلیش اإلسيالمي العظمي، و قد مسعوا من قبل بشيجاعة 

و استبسيال املسيلمني العجیبية، و ميا أبيدوه مين بيالء حسين يف احليروب، فيرأوا أّن األصلح 

سحب قواهتم إیل داخل بالدهم، و لیبّينوا أّن خبر جتمع جیش الروم عیل احلدود، و نّيته 

بالقیام هبجوم عیل املدینة، شائعة ال أساس هلا، ألهّنم خافوا من التورط مبثل هذه احلرب 

الطاحنة دون مبررات منطقیة، فخافوا من ذلك.

 أّن حضور جنود السام إیل ساحة تبوك بذه السرعة قد أعطی ألعدائه عدة دروس:
ّ

إال

یيات العالیية و اليروح اجلهادیية جلنيود اإلسيالم،  أوال: إّن هيذا املوضيوع أثبيت أّن املعنو

یة إیل الدرجة اليت ال خيافون معها من االشتباك مع أقوی جیش يف ذلك الزمان. کانت قو

إّن الکثیير مين القبائيل و أميراء أطيراف تبيوك أتيوا إیل الّنيي؟ص؟ و أمضيوا عهيودا  ثانیـا: 

بته، و بذلك فقد اطمأن املسلمون من هذه الناحیة، و أمنوا  بعدم التعرض للني؟ص؟ و حمار

خطرهم.

یية اليروم،  إّن إشيعاع اإلسيالم و أمواجيه قيد نفيذت إیل داخيل حيدود إمبراطور ثالثـا: 

و دّوی صيدی اإلسيالم يف کل األرجياء باعتبياره أهيم حيوادث ذليك الیيوم، و هيذا قيد هیيأ 

األرضیة اجلیدة لتوجه الرومیني حنو اإلسالم و اإلميان به.

يق  ييق، و حتملهم هليذه الصعاب، قد عبدوا الطر رابعـا: إّن املسيلمني بقطعهيم هيذا الطر

يق سیقطع يف الهنایة. لفتح الشام يف املستقبل، و قد اتضح للجمیع بأن هذا الطر

و هکذا، فإّن هذه املعطیات الکبیرة تستحق کل هذه املشاق و التعبئة و الزحف.

رجوع النيب؟ص؟ إیل املدينة  
مليا انهتيی رسيول اهلل؟ص؟ إیل تبيوك، أتياه حُينية بين ُرؤبية صاحب أیلة، فصالح رسيول اهلل؟ص؟ 

کتابا. یة، وکتب رسول اهلل؟ص؟ هلم  یة، وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه اجلز وأعطاه اجلز

؟ص؟ بتبيوك بضيع عشيرة لیلية ومل جياوزهيا، ومل یقيدم علیيه اليروُم والعيرُب  أقيام رسيول اهلَلّ

رة، فعاد ِإیل املدینة، يف شهر رمضان املبارك يف سنة 9 هي. املتنِصّ
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الروايات

يت اجِلهاُد يف سبیِل اهلِل. کنز العّمال: 10527    ّمَ
ُ
ٍة ِسیاحًة، و ِسیاحُة ا ّمَ

ُ
ِ ا

ّ
عنه؟ص؟: إّنَ لکل

عنه؟ص؟: ما ِمن ُخْطَوٍة أَحّبُ إیل اهلِل ِمن ُخْطَوَتنِي: ُخْطَوٌة َيُسّدُ هِبا ُمؤمٌن َصّفا يف سبیِل    

ها. األمايل للمفید: 8/11
ُ
طوها ُمؤمٌن إیل ِذي َرِحٍم قاِطٍع َيِصل اهلِل، و ُخْطَوٌة خَيْ

ِة أْولیائِه، و ُهو ِلباُس     ؟ع؟: إّن اجِلهياَد بياٌب ِمين أْبواِب اجَلّنِة َفَتَحُه اهلُل خِلاّصَ اإلمياُم عييّلٌ

ُتُه الَوثیَقُة. هنج البالغة: اخلطبة 27 قوی، و ِدْرُع اهلِل احَلصیَنُة، و ُجّنَ الّتَ

حْت ُدنیا و    
ُ
ُه َنْصَرُه و ناِصَرُه. و اهلِل، ما َصل

َ
َمُه و َجعل

َ
عنه؟ع؟: إّن اهلَل َفرَض اجِلهاَد و َعّظ

 بِه. وسائل الشیعة: 15/9/11
ّ
ال ِديٌن إال

شواهد وقصص

حماولة اغتیال النيب؟ص؟ ف العقبة  
إّن مجعيا مين املنافقيني کانيوا قيد اجتمعيوا يف ميکان خييف و قيّرروا قتل الّنيي؟ص؟ عند رجوعه 
مين غيزوة تبيوك، و کانيت خطهتيم أن ینصبيوا کمینيا يف إحيدی عقبيات اجلبيال الصعبية، و 
عنيد ميا ميير الّنيي؟ص؟ مين تليك العقبية ینفرون بعیره، فأطلع اهلل نبّيه عيیل ذلك، فأمر مجاعة 
ييق و احليذر، فلّميا وصيل الّني؟ص؟ إیل العقبية _ و کان عمار یقود  مين املسيلمني مبراقبية الطر
الدابية و حذیفية یسيوقها _ اقتيرب املنافقون متلّثميني لتنفیذ مؤامرهتم فأمر الّني؟ص؟ حذیفة 

أن یضرب وجوه دواهبم و یدفعهم، ففعل حذیفة ذلك.
فلّما جاوز الّني؟ص؟ العقبة _ و قد زال اخلطر _ قال حلذیفة: هل عرفهتم؟

فقال:
إلهييم مين  مل أعيرف أحيدا مهنيم، فعّرفيه رسيول اهلل؟ص؟ هبيم، فقيال حذیفية: أال ترسيل 
کره أن تقول العرب: إّن حمّمدا ملا انقضت احلرب بينه و بني املشرکني  یقتلهم؟ فقال: إين أ

وضع یده يف قتل أصحابه. تفسیر األمثل، ج6، ص108
، ومنا: لقد حصلت للنيب األکرم؟ص؟ الکثیر من املعاجز
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تبشیره املسلمي بانتصار السام  
بشرکم؟ قالوا: بیل یا رسول اهلل، وهم یسیرون عیل رواحِلهم 

ُ
ال أ

َ
قال رسول اهلل؟ص؟ ِلبالل: أ

 ، یر يين فارس والروم، وأمّديِن بامللوك ملوك مِحْ عطيايِن الکنز
َ
إیل غيزوة تبيوك، فقيال: إَنّ اهلل أ

کلون يفء اهلل. الواقدي، املغازي، ج3، ص1011 یأ جياهدون يف سبیل اهلل و

معجزة اجلن  
روی املؤرخون انه عارض الناس وهم يف مسيیرهم إیل غزوة تبوك حّية عظیمة يف خلقها 
یال،  وکبرها، وانصاع الناس عهنا، فاقبلت حی واقفت رسيول اهلل؟ع؟ وهو عیل راحلته طو
ييق فقاميت قامئية، فأقبيل الناس حی  والنياس ینظيرون إلهييا، مث التيوت حيی اعتزليت الطر

حلقوا برسول اهلل؟ص؟، فقال هلم: هل تدرون من هذا؟
قالوا: اهلل ورسوله أعلم.

یيدون أن یسيمعوا القيرآن، وهيا  قيال: فياّن هيذا أحيد الرهيط الثمانیية مين اجِلين الذيين ُير
موا علیه، فقال الناس مجیعا: وعلیه السيالم ورمحة اهلل، یقول 

ّ
هو َذا ُيقرئکم السيالم، فسيل

کانوا. الواقدي، املغازي، ج3، ص1015 رسول اهلل؟ص؟: أجیبوا عباد اهلل من 
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ُمـوَر 
ُ
ُمـوَر لََقـِد ٱۡبَتَغـُواْ ٱۡلفِۡتَنـَة ِمـن َقۡبـُل َوقَلَُّبـواْ لَـَك ٱۡل
ُ
لََقـِد ٱۡبَتَغـُواْ ٱۡلفِۡتَنـَة ِمـن َقۡبـُل َوقَلَُّبـواْ لَـَك ٱۡل

ِ َوُهـۡم َكٰرُِهوَن  َوُهـۡم َكٰرُِهوَن ٤٨٤٨   ِٱللَّ ۡمـُر ٱللَّ
َ
ٰ َجـآَء ٱۡلَـقُّ َوَظَهَر أ ۡمـُر َحـيَّ
َ
ٰ َجـآَء ٱۡلَـقُّ َوَظَهَر أ َحـيَّ

َل ِف ٱۡلفِۡتَنةِ 
َ
ۚ أ ٓ ـن َيُقوُل ٱئۡـَذن ّلِ َوَل َتۡفتِـّيِ َل ِف ٱۡلفِۡتَنةِ َوِمۡنُهـم مَّ
َ
ۚ أ ٓ ـن َيُقوُل ٱئۡـَذن ّلِ َوَل َتۡفتِـّيِ َوِمۡنُهـم مَّ

إِن  إِن   بِٱۡلَكٰفِرِيـَن ٤٩٤٩  لَُمِحيَطـة  َجَهنَّـَم  ِإَونَّ   ْۗ بِٱۡلَكٰفِرِيـَن َسـَقُطوا لَُمِحيَطـة  َجَهنَّـَم  ِإَونَّ   ْۗ َسـَقُطوا
تُِصۡبـَك َحَسـَنةٞ تَُسـۡؤُهۡمۖ ِإَون تُِصۡبـَك ُمِصيَبـةٞ َيُقولُواْ تُِصۡبـَك َحَسـَنةٞ تَُسـۡؤُهۡمۖ ِإَون تُِصۡبـَك ُمِصيَبـةٞ َيُقولُواْ 
ُهـۡم فَرُِحوَن ٥٠٥٠   َّواْ وَّ ۡمَرنَا ِمـن َقۡبـُل َوَيَتَول

َ
َخۡذنَـآ أ

َ
ُهـۡم فَرُِحوَن قَـۡد أ َّواْ وَّ ۡمَرنَا ِمـن َقۡبـُل َوَيَتَول

َ
َخۡذنَـآ أ

َ
قَـۡد أ

ُ َلَـا ُهـَو َمۡولَىَٰنـاۚ  َلَـا ُهـَو َمۡولَىَٰنـاۚ  ُٱللَّ قُـل لَّـن يُِصيبََنـآ إِلَّ َمـا َكَتـَب قُـل لَّـن يُِصيبََنـآ إِلَّ َمـا َكَتـَب ٱللَّ
ِ ٱلُۡمۡؤِمُنـوَن ٥١٥١  قُـۡل َهـۡل تََربَُّصـوَن قُـۡل َهـۡل تََربَُّصـوَن 

ِ ٱلُۡمۡؤِمُنـوَن  فَۡلَيَتـَوكَّ
ِ فَۡلَيَتـَوكَّ ِٱللَّ َوَعَ َوَعَ ٱللَّ

بُِكـۡم  بَّـُص  َنَتَ َوَنۡـُن   ۖ ٱۡلُۡسـنََيۡنِ إِۡحـَدى   ٓ إِلَّ بُِكـۡم بَِنـآ  بَّـُص  َنَتَ َوَنۡـُن   ۖ ٱۡلُۡسـنََيۡنِ إِۡحـَدى   ٓ إِلَّ بَِنـآ 
يِۡديَنـاۖ 

َ
ۡو بِأ

َ
يِۡديَنـاۖ  بَِعـَذاٖب ّمِـۡن ِعنـِدهِۦٓ أ

َ
ۡو بِأ

َ
ُ بَِعـَذاٖب ّمِـۡن ِعنـِدهِۦٓ أ ُٱللَّ ن يُِصيَبُكـُم ٱللَّ

َ
ن يُِصيَبُكـُم أ
َ
أ

نفُِقـواْ 
َ
أ قُـۡل  نفُِقـواْ  
َ
أ قُـۡل  ّبُِصـوَن ٥٢٥٢  َتَ مُّ َمَعُكـم  ا  إِنَـّ بَُّصـٓواْ  ّبُِصـوَن َفَتَ َتَ مُّ َمَعُكـم  ا  إِنَـّ بَُّصـٓواْ  َفَتَ

ۡو َكۡرٗهـا لَّن ُيَتَقبَّـَل ِمنُكۡم إِنَُّكـۡم ُكنُتۡم قَۡوٗما 
َ
ۡو َكۡرٗهـا لَّن ُيَتَقبَّـَل ِمنُكۡم إِنَُّكـۡم ُكنُتۡم قَۡوٗما َطـۡوًع أ
َ
َطـۡوًع أ

 ٓ ن ُتۡقَبـَل ِمۡنُهـۡم َنَفَقُٰتُهۡم إِلَّ
َ
ٓ  َوَمـا َمَنَعُهـۡم أ ن ُتۡقَبـَل ِمۡنُهـۡم َنَفَقُٰتُهۡم إِلَّ
َ
َفِٰسـقَِن َفِٰسـقَِن ٥٣٥٣ َوَمـا َمَنَعُهـۡم أ

لَـٰوةَ  تُـوَن ٱلصَّ
ۡ
لَـٰوةَ  َوبَِرُسـوِلِۦ َوَل يَأ تُـوَن ٱلصَّ
ۡ
ِ َوبَِرُسـوِلِۦ َوَل يَأ ِبِـٱللَّ نَُّهـۡم َكَفـُرواْ بِـٱللَّ

َ
نَُّهـۡم َكَفـُرواْ أ
َ
أ

إِلَّ َوُهـۡم ُكَسـاَلٰ َوَل يُنفُِقـوَن إِلَّ َوُهـۡم َكٰرُِهوَن إِلَّ َوُهـۡم ُكَسـاَلٰ َوَل يُنفُِقـوَن إِلَّ َوُهـۡم َكٰرُِهوَن ٥٤٥٤  

ف املنافقي عن تبوك بغیر عذر 5151
ُّ
ف املنافقي عن تبوك بغیر عذر ختل
ُّ
ختل

یعة احليق و  لیيس يف مهنيج القيرآن املجیيد اهتيام أحيد بغیير سيبب أو عيذر، ألن القيرآن شير
العيدل و اإلنصياف، و اهلل سيبحانه یغفير و يرحيم، و لکنيه ميهيل و ال هيميل، و یتيرك الفرصية 
لعبياده أن یتوبيوا و یصلحيوا أنفسيهم، و حياسيب دامئيا بعيد إييراد األدلة و البراهني و أسيباب 
الطاعية و العصیيان، قيال اهلل تعيایل مبینيا هذا املهنج يف مناسيبة بيان کون ختلف املنافقني 
عين غيزوة تبيوك بغیير عيذر صحیيح حیث َعِمَد املنافقون إیل إثارة املشياکل بني املسيلمني 

يف غزوة تبوك، ومن أعماهلم:

اجهتيدوا   :
ْ
ُبوا

َّ
َقل طلبيوا.   :

ْ
ٱبَتَغُوا

بيك.  الکیيد  و  علیيك  احلیلية  يف 

أو  النصير  مهيا  ٱحُلسَنَيِي:  ِإحَدی 

تنتظيرون   :
ٓ
ِبَنا ُصوَن  َتَرّبَ الشيهادة. 

عين  َطوًعا:  املنافقيون.  أهييا 

 : رغبية. َکرها: بيدون رغبة. ُکَسایَلٰ

متثاقلون.
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اجلد بن قیس  
ين: إّن الّني؟ص؟ کان یعّئ املسلمني و هيیؤهم ملعرکة تبوك و یدعوهم  قال مجاعة من املفّسر
للتحيرك حنوهيا، فبینيا هيو عيیل مثيل هيذه احليال إذا برجيل مين رؤسياء طائفة »بن سيلمة« 
یدعيی »جيّد بين قیيس« و کان يف صفيوف املنافقني فطلب الني؟ص؟ من اجلد بن قیس أن 
، أو تأذن يل وال تفتىن؟ فو اهلل  خيرج مع املسيلمني حلرب الروم فأجاب بقوله: یا رسيول اهلَلّ
إين أخی إن رأیت نساء بن  لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء من، و
، فأعرض عنه رسول اهلَل؟ص؟، وقال: قد أذنُت لك، وفیه نزل قوله تعایل:  األصفر أن ال أصبر
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کبير مهنيا وهيي فتنية ختلفيه عين امير  لقيد کان خائفيا مين فتنية النسياء ولکين سيقط يف فتنية أ
رسول اهلل؟ص؟.

املثبطون من املنافقي  
� ؟� ر�

قيال قائيل مين املنافقيني لبعيض: ال تنفيروا يف احلير فأنيزل اهلل تبيارك وتعيایل فهييم: >���
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أولئك املنافقون الذين ختلفوا عن اخلروج إیل غزوة تبوك بسيبب ضعف إمياهنم، و سيقوط 
مههتم، و سوء نیهتم.

فيرح املخلفيون: مين هيؤالء املنافقيني، بسيبب قعودهم يف املدینة، و عيدم خروجهم إیل 
تبيوك للجهياد ميع الرسيول؟ص؟ و املؤمنيني، و کرهيوا أن يبذليوا شيیئا من أمواهلم و أنفسيهم من 
هبم من  أجل إعالء کلمة اهلل و إنا فرحوا هبذا القعود، و کرهوا اجلهاد ألهنم قوم خلت قلو
، و هبطت نفوسهم عن االرتفاع إیل معایل األمور، و آثروا الدنیا و  اإلميان باهلل و الیوم اآلخر

شهواهتا الزائلة عیل اآلخرة و نعیمها البايق.
�< حکایية ألقواهليم الييت تيدل عيیل ضعفهيم و جبهنيم، و 

ر� ��
ْ
��� �ى�

و���� ر� ��� ْ��
ا����
�
���ل

�
�� � �� و قوليه: >و�

عیل أهنم قوم ال یصلحون للعمال اليت یصلح هلا الرجال.
�< رد عیل أقوهلم القبیحة، و أفعاهلم اخلبیثة، أي، قل یا  ر�ً �ح�

��� � ��
أ�
�� ��

���� ه� � �ح� ���
� ْل��� و قوله: >���

حممد هلؤالء املنافقني عیل سبیل الهتکم هبم، و التحقیر من شأهنم: نار جهم أشد حرا من 
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هذا احلر الذي ختشونه و ترونه مانعا من النفیر بل هي أشد حرا من نار الدنیا.

کانيوا یفقهيون أن نيار جهيم أشيد حيرا و یعتبيرون  < أي: ليو  ���� ه� ��� ْ�� � �����
���� ْ��ك�

�
و قوليه: >�

بذليك، مليا فرحيوا مبقعدهيم خيالف رسيول اهلل؟ص؟، و مليا کرهيوا اجلهياد، و مليا قاليوا ميا قاليوا، 

کتأبيوا عيیل ميا صيدر مهنيم، و لبادروا بالتوبة و االسيتغفار، کميا فعل أصحاب  بيل حلزنيوا و ا

القلوب و النفوس النقیة من النفاق و الشقاق.

ف المام عل؟ع؟ ف املدينة  
ّ
خل

ف اإلمام عيل؟ع؟ عیل أهله يف املدینة وأمره باإلقامة فهيم، 
ّ
مث خرج الني؟ص؟ إیل تبوك و خل

فيه إال اسيتثقاال وختففا منه، فأخذ عيل؟ع؟ سيالحه وحلق 
ّ
فأرجيف املنافقيون، وقاليوا: ميا خل

فتيك ملا ترکت ورايئ، فارجع فاخلفن 
ّ
بالنيي؟ص؟ وأخبيره مبيا قاليوا، فقال؟ص؟: کذبوا ولکن خل

 أنه لیس نٌيّ بعدي. 
َّ
يف أهيل وأهلك، أال تریض أن تکون من مبنزلة هارون من مویس إال

البحار، ج37، ص267

الروايات

ِب َطاِليٍب؟ع؟ َو َميْن َظَهيَر ِميَن    
َ
يّقِ ُظُهيوَر َعيیِلِّ ْبيِن أ َ

ْ
: َيْعيىِن ِباحل يّقُ َ

ْ
الباقير؟ع؟: َحيّیَ َجياَء احل

ق. حبار األنوار، ج7، ص227 َ ة َبْعَدُه ِباحلْ ِئَّ
َ ْ
األ

َعَجيُب ِمْنُکْم    
ْ
ُکوَفية... ال

ْ
ْهيِل ال

َ
: َييا َمَعاِشيَر أ

ُ
؟ع؟ َيُقيول

ً
ْعيُت َعِلّييا  مَسِ

َ
 َقيال

ّ
َعين ُفرَقيِد الَبَجيیل

ْنيمُتْ 
َ
ِمیَرُکيْم ُيِطیيُع اهلَل َو أ

َ
ِمیَرُهيْم َيْعيِص اهلَل َو ُهيْم ُيِطیُعوَنيُه، َو ِإّنَ أ

َ
ياِم، ِإّنَ أ

َ
ْهيِل الّش

َ
َو ِميْن أ

َقْييِظ َو ِإَذا 
ْ
ة ال ياّرَ يمُتْ َهيِذِه مَحَ

ْ
يّرِ ُقل

َ ياِم احلْ ّيَ
َ
 َعُدِّوُکيْم یِف أ

َ
ُکيْم اْنِفيُروا ِإیل

َ
يُت ل

ْ
َتْعُصوَنيُه، ِإْن ُقل

َقيّرَ َکَميا 
ْ
يُدوَن ال  جَيِ

َ
َن َعُدَّوُکيْم ال  َفَتيَرْو

َ
َنُعَنيا. أ َقيّرُ َیْ

ْ
يمُتُ ال

ْ
يَتاِء ُقل يْم یِف الّشِ هْيِ

َ
يْيِر ِإل َمْرُتُکيْم ِبالّسَ

َ
أ

 
َ
 ُکَبَراُؤُهْم ال

َ
 اهلِل؟ص؟ اْنِفُروا یِف َسِبیِل اهلِل َفَقال

ُ
ْم َرُسول ُ  لَ

َ
 َقال

ً
مُتْ َقْوما ْشهَبْ

َ
ُکْم أ ِکّنَ

َ
ُدوَنُه َو ل ِ

َ
جت

ْو کاُنوا َيْفَقُهوَن. الغارات، ج1، ص27
َ
ا ل َشّدُ َحّرً

َ
َ أ  ناُر َجَهّمَ

ْ
ِه ُقل  اهلُل ِلَنِبّيِ

َ
. َفَقال ّرِ

َ َتْنِفُروا یِف احلْ
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شواهد وقصص

ابن ملجم املرادي  
مّليا تيویف عثميان و بایيع الّنياس أمیير املؤمنيني کان رجيل یقيال ليه حبیيب بين املنتجيب والیا 

عيیل بعيض أطيراف الیمين مين قبيل عثميان جياء ميع عشيرة مين کبيار و شيجعان الیمين ایل 

الکوفية لیبایعيوا امیير املومنيني فلّميا أتيوه؟ع؟ سيلموا علیيه و هّنيوه باخلالفية، فيرّد؟مهع؟ و رّحيب 

هبم، فتقّدم احدهم.

فاستحسن أمیر املؤمنني؟ع؟ کالمه من بني الوفد فقال له: ما امسك یا غالم؟ قال:

امسيی عبيد الّرمحين، قيال: ابين مين؟ قيال: ابين ملجيم املرادی، قيال: أمرادّي أنيت؟ قال: 

نعم یا أمیر املؤمنني؟ص؟.

 باهلل العيّل العظمي.
ّ
فقال؟ع؟ إّنا هلل و إنا إلیه راجعون و ال حول و ال قّوة إال

و قال: باهلل یا أخا مراد إن سألتك عن يشء تصّدقن فیه؟

قيال: أي و عیشيك یيا أمیير املؤمنيني، فقيال ليه: هيل کان ليك دایية هيوّدیية فکانيت إذا 

بکیيت تضربيك و تلطيم جبینيك و تقيول ليك: اسيکت فانيك أشيیق مين عاقير ناقية صاليح و 

إّنك ستجىن یف کبرك جنایة عظیمة یغضب اهلل هبا علیك، و یکون مصیرك إیل الّنار؟

 أحيد، فقيال أمیير 
ّ

فقيال قيد کان ذليك و لکنيك و اهلل یيا أمیير املؤمنيني أحيّب إیّل مين کل

املؤمنيني و اهلل ميا کذبيت و ال کذبيت و لقيد نطقيت حّقيا و قليت صدقيا و أنت و اهلل قاتيل ال 

حمالة و ستخضب هذه من هذه و أشار إیل حلیته و رأسه و لقد قرب وقتك و حان زمانك.

 ما طلعت علیه الّشمس، 
ّ

فقال ابن ملجم و اهلل یا أمیر املؤمنني اّنك أحّب إیّل من کل

و لکن إذا عرفت ذلك مّن غّيرين إیل مکان تکون دیارك من دیاري بعیدة فقال: کن مع 

أصحابك حّی اذن لکم يف الّرجوع إیل بالدکم.

مّث امرهيم بالّنيزول يف بيىن تيمي فأقاميوا ثالثية أّييام، مّث أمرهيم بالّرجيوع إیل الیمين، فلّميا 

عزموا عیل اخلروج مرض ابن ملجم مرضا شدیدا فذهبوا و ترکوه، فلما برء أیت أمیر املؤمنني 

و کان ال یفارقه لیال و ال هنارا و یسارع يف قضاء حواجئه و کان یکرمه و یدعوه إیل منزله و 

: به، و کان مع ذلك یقول له: أنت قاتیل و یکّرر علیه الّشعر یقّر
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قتیل یيييد  يييير و  حييیيياتييه  یيييييد  عذيرك من خلیلك من مرادیار
 ذلك أن اقتل 

ّ
فیقول له: یا أمیر املؤمنني إذا عرفت ذلك مّن فاقتلىن، فیقول إّنه ال حيل

رجال قبل أن یفعل ب شیئا، و يف خبر آخر قال: إذا قتلتك مفن یقتلن.
دوا اصحاب االمام سیوفهم و اقبلوا يف لیلهتم إیل اجلامع، فلما خرج؟ع؟ رآهم عیل 

ّ
فتقل

تلك احلالة فقال ما شأنکم؟ فأخبروه فدعا هلم فتبّسم ضاحکا، و قال: جئمت حتفظوىن من 
أهل الّسيماء أم من أهل األرض؟ قالوا: من أهل األرض، قال: ما یکون يشء يف السيماء 

 هو يف الّسماء مّث تیل:
ّ
 هو يف األرض و ما یکون يشء يف األرض إال

ّ
إال

�< مّث أمرهيم أن یأتيوا منازهليم و ال یعيود و املثلهيا، مّث  � ��
�
�� ه�

��لل�� ��� ��� ��ك� ا�م�
��
ل ���إ�

� �� ��� �� �� ���� ْ��
�
ْل�� ���<

إّنيه صعيد املأذنية و کان إذا تنحنيح یقيول الّسيامع ما اشيهبه بصوت رسيول اهلل؟ص؟؟ فتأهب 
 
ّ

ها، مّث نزل؟ع؟ فصیل
ّ
کل الّناس بصالة الفجر و کان إذا أّذن یصل صوته إیل نواحي الکوفة 

و کانت هذه عادته. مهناج البراعة، ج5، ص127

حلوق أيب ذر الغفاري بیش تبوك  
ليه وقيف فیيه  تبيوك ولکين مَجَ إیل غيزوة  ين ميع النيي؟ص؟  کان أبيو ذر الغفياري مين السيائر
ليه أخيذ أبيو ذر رحليه عنيه، ومحله عیل ظهيره وتبع  فتخليف عين النيي؟ص؟، مفيا أبطيأ علیيه مَجَ

الني؟ص؟ ماشیا.
يق وحده، فقيال؟ص؟: کن أبا ذر،  فنظير النياس فقاليوا: یيا رسيول اهلل هيذا رجل عيیل الطر
يبعث وحده. ميوت وحده، و إذا به أبو ذر فقال الني؟ص؟: رحم اهلل أبا ذر ميش وحده، و و
فضيرب الدهير مين ضربتيه، وسيیر أبيو ذر إیل الربيذة، فلميا حضيره امليوت أویص امرأتيه 
يق، فأول رکب  وغالمه إذا مت فاغسيالين، وکفناين مث امحالين فضعاين عیل قارعة الطر
مييرون بکيم، فقوليوا: هيذا أبيو ذر، فلميا تيويف أبيو ذر يف ذي احلجية سينة 32 هيي يف خالفية 
يره،  عثمان يف الربذة فعلوا به کذلك، فاطلع رکب مفا علموا به حی کادت رکائهبم تطأ سر
فيإذا ابين مسيعود يف رهيط مين أهيل الکوفة، فقالوا: ما هذا؟ فقیل: جنازة أيب ذر، فاسيهتل 
ابين مسيعود يبکيي، فقيال: صيدق رسيول اهلل؟ص؟ حيني قيال: »رحم اهلل أبيا ذر ميش وحده، 
يبعث وحده« قد قام بتغسیله وتکفینه والصالة علیه عبد اهلل بن مسعود  ميوت وحده و و

یقهم من املدینة إیل الکوفة. املستدرك عیل الصحیحني، ج3، ص52. کانوا يف طر ومجاعة معه 
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َبُهم  َبُهم  ِلَُعّذِ ُ ِلَُعّذِ ُٱللَّ َما يُرِيُد ٱللَّ ۡوَلُٰدُهۡمۚ إِنَّ
َ
ۡمَوٰلُُهۡم َوَلٓ أ

َ
َما يُرِيُد فََل ُتۡعِجۡبَك أ ۡوَلُٰدُهۡمۚ إِنَّ

َ
ۡمَوٰلُُهۡم َوَلٓ أ

َ
فََل ُتۡعِجۡبَك أ

نُفُسـُهۡم َوُهۡم َكٰفُِروَن ٥٥٥٥  
َ
ۡنَيا َوتَزَۡهَق أ نُفُسـُهۡم َوُهۡم َكٰفُِروَن بَِهـا ِف ٱۡلََيـٰوةِ ٱدلُّ
َ
ۡنَيا َوتَزَۡهَق أ بَِهـا ِف ٱۡلََيـٰوةِ ٱدلُّ

ُهۡم لَِمنُكۡم َوَمـا ُهم ّمِنُكۡم َوَلِٰكنَُّهۡم  ُهۡم لَِمنُكۡم َوَمـا ُهم ّمِنُكۡم َوَلِٰكنَُّهۡم  إِنَّ ِ إِنَّ ِبِٱللَّ َوَيۡحلُِفـوَن َوَيۡحلُِفـوَن بِٱللَّ
َخٗل  ۡو ُمدَّ

َ
ۡو َمَغَٰرٍٰت أ

َ
َخٗل  لَۡو َيُِدوَن َمۡلَجـًٔـا أ ۡو ُمدَّ

َ
ۡو َمَغَٰرٍٰت أ

َ
قَۡومٞ َيۡفَرقُوَن قَۡومٞ َيۡفَرقُوَن ٥٦٥٦ لَۡو َيُِدوَن َمۡلَجـًٔـا أ

ـن يَۡلِمـُزَك ِف  ـن يَۡلِمـُزَك ِف  َوِمۡنُهـم مَّ ۡواْ إَِلۡـهِ َوُهـۡم َيَۡمُحـوَن ٥٧٥٧ َوِمۡنُهـم مَّ َـّ ََّول ۡواْ إَِلۡـهِ َوُهـۡم َيَۡمُحـوَن ل َـّ ََّول ل
َّۡم ُيۡعَطـۡواْ ِمۡنَهآ  ۡعُطواْ ِمۡنَها َرُضـواْ ِإَون ل

ُ
َدَقٰـِت فَـإِۡن أ َّۡم ُيۡعَطـۡواْ ِمۡنَهآ ٱلصَّ ۡعُطواْ ِمۡنَها َرُضـواْ ِإَون ل
ُ
َدَقٰـِت فَـإِۡن أ ٱلصَّ

  ُ ُٱللَّ ُهۡم َرُضـواْ َمـآ َءاتَىُٰهُم ٱللَّ نَّ
َ
ُهۡم َرُضـواْ َمـآ َءاتَىُٰهُم  َولَـۡو أ نَّ
َ
إَِذا ُهـۡم يَۡسـَخُطوَن إَِذا ُهـۡم يَۡسـَخُطوَن ٥٨٥٨ َولَـۡو أ

ُ ِمـن فَۡضلِهِۦ  ِمـن فَۡضلِهِۦ  ُٱللَّ ُ َسـُيۡؤتِيَنا  َسـُيۡؤتِيَنا ٱللَّ ُٱللَّ َورَُسـوُلُۥ َوقَالُواْ َحۡسـبَُنا َورَُسـوُلُۥ َوقَالُواْ َحۡسـبَُنا ٱللَّ
َدَقٰـُت  ٱلصَّ َدَقٰـُت  ۞إِنََّمـا  ٱلصَّ َرِٰغُبـوَن ٥٩٥٩ ۞إِنََّمـا  َرِٰغُبـوَن    ِ ِٱللَّ ٱللَّ إَِل  إِنَّـآ  ۥٓ  إَِل َورَُسـوُلُ إِنَّـآ  ۥٓ  َورَُسـوُلُ
لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسٰـِكِن َوٱۡلَعِٰملَِن َعلَۡيَهـا َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡم لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسٰـِكِن َوٱۡلَعِٰملَِن َعلَۡيَهـا َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡم 
ـبِيِلۖ  ـبِيِلۖ  َوٱبۡـِن ٱلسَّ ِ َوٱبۡـِن ٱلسَّ ِٱللَّ َوِف ٱلّرِقَـاِب َوٱۡلَغٰرِِمـَن َوِف َسـبِيِل َوِف ٱلّرِقَـاِب َوٱۡلَغٰرِِمـَن َوِف َسـبِيِل ٱللَّ
ِيَن  ِيَن َوِمۡنُهـُم ٱلَّ ُ َعلِيـٌم َحِكيـٞم  َعلِيـٌم َحِكيـٞم ٦٠٦٠  َوِمۡنُهـُم ٱلَّ َُوٱللَّ ِۗ  َوٱللَّ ِۗٱللَّ فَرِيَضـٗة ّمِـَن فَرِيَضـٗة ّمِـَن ٱللَّ
ُذُن َخـۡيٖ لَُّكۡم 

ُ
ُذٞنۚ قُـۡل أ

ُ
ِبَّ َوَيُقولُـوَن ُهـَو أ ُذُن َخـۡيٖ لَُّكۡم يُـۡؤُذوَن ٱلَـّ

ُ
ُذٞنۚ قُـۡل أ

ُ
ِبَّ َوَيُقولُـوَن ُهـَو أ يُـۡؤُذوَن ٱلَـّ

ِيـَن َءاَمُنواْ  ِيـَن َءاَمُنواْ  َوُيۡؤِمـُن لِۡلُمۡؤِمنِـَن َورَۡحَـةٞ ّلِلَّ ِ َوُيۡؤِمـُن لِۡلُمۡؤِمنِـَن َورَۡحَـةٞ ّلِلَّ ِبِـٱللَّ يُۡؤِمـُن يُۡؤِمـُن بِـٱللَّ
ِلٞم ٦١٦١  

َ
ِلٞم  لَُهـۡم َعَذاٌب أ
َ
ِ لَُهـۡم َعَذاٌب أ ِٱللَّ ِيَن يُۡؤُذوَن رَُسـوَل ٱللَّ ِيَن يُۡؤُذوَن رَُسـوَل ِمنُكـۡمۚ َوٱلَّ ِمنُكـۡمۚ َوٱلَّ

ُذٌن! 6161
ُ
ُذٌن! ُهَو أ
ُ
ُهَو أ

األذن، يف األصيل تطليق عيیل اجليزء الظاهير من احلاسية السيامعة )الصیيوان(، لکهّنا تطلق 
کثیرا لکالم الناس أو کما یقال: مّساع. ایضا عیل األفراد الذين یصغون 

هيؤالء املنافقيون اعتبيروا هيذه الصفية _ و الييت هيي مسية اجيابيية للّنيي؟ص؟، و الييت جييب 
توفرها يف أي قائد کامل _ نقطة ضعف يف سیرته و معاملته؟ص؟، و کأهّنم غفلوا من أن القائد 
 حمّبٍة و لطف، و أن یقبل عذر املعتذر ما أمکن، 

ُ
إذا أراد أن حيبه الناس ال بّد أن یظهر هلم کل

 أن تکون هذه الصفة احلمیدة سببا الستغالهلا من قبل البعض(.
ّ
هبم، )إال و یستر عیل عیو

خيافيون  َيفَرُقوَن:  هتليك.  َتزَهَق: 

یظهيروا  مل  إن  األسير  و  القتيل 

ٍت: کهوف يف اجلبل.  َرٰ
ٰ

اإلميان. َمَغ

َخا: سيرادیب یدخليون فهييا. 
َ

ُمّد

َیا: 
َ
َعل ِمِلَي  ٱلَعٰ یعیبيك.  َيلِمُزَك: 

َفِة 
َّ
ٱمُلَؤل حتصیلهيا.  يف  السياعني 

م: یعطيون مين اليزکاة لیأليف  وُبُ
ُ
ُقل

قلهبم إیل املسلمني، و هم الکفار 

اإلمييان.  الضعياف  املسيلمون  و 

ِرِمَي: 
ٰ

ٱلَغ العبیيد.  فيك  َقاِب:  ٱلّرِ

املدييون اليذي ال یقيدر عيیل أداء 

ُذن: یسمع کل قول.
ُ
دینه. ُهَو أ
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مين هنيا نالحيظ أّن القيرآن قيد رّدهيم مباشيرة و هيو لیيس األمير کميا تظنيون بأّنيه یسيمع 
کل ما یقال له، بل إّنه یصغي إیل الکالم الذي فیه نفعکم، أي أّنه یسمع الوحي اإلهلي، 
کان هيذا القبيول و مين أجيل أن ال یسيتغل  إذا  و االقتيراح املفیيد، و یقبيل اعتيذار األفيراد 
کیيد کالمهيم، أضياف  املتتبعيون لعیيوب النياس ذليك، و ال جيعليون هيذه الصفية وسيیلة لتأ
اهلل تعيایل أّن الّنيي؟ص؟ يؤمين بياهلل و یطیيع أواميره، و یصغي إیل کالم املؤمنني املخلصني، و 
<، ويف عمل الّني؟ص؟ عدة آثار مهنا: ��� �� ��� م� �أْ م�

ْ
� ��� ��� م� �أْ � �� �و� ه�

�لل�� ����
��� م� �أْ � ��< ، یقبله و يرتب علیه األثر

أحدها: احلفاظ عیل الظاهر و احلیلولة دون هتك األستار و فضح أسرار الناس.
و الّثـان: يف مرحلية العميل، فقيد کان؟ص؟ يف البدایية یسيمع مين کل أحيد، أّميا يف الواقيع 
 أوامر اهلل و اقتراحات و کالم املؤمنني املخلصني، لذلك 

ّ
العميل فإّنه ال یعتن و ال یقبل إال

.>�� ��� م�
آ
�� ��� �� � ��

��
� ���
ٌ�� ْ�م� �� عبر عنه بأّنه رمحة للمؤمنني >و�

کان؟ص؟ هبيذا االخيالق اللينّي خُيّييب آميال النماميني و الفتانيني مين مکرهيم و  و ثالثـا: 
شیطتنهتم و يف نفس الوقت مينعهم من االعتداء و نشر السیف عیل االسالم و املسلمني، 
واملجتميع ال خيليوا مين هيوالء و اذا أردنيا نعانيد و نعاقيب اليکل مبجيرد اإلخبيار عهنيم حینئيذ 

التبیق مودة و ال صلة و الصداقة.
بيق هنا يشء واحد، و هو أّن هؤالء الذين يؤذون الّني؟ص؟ بکالمهم و یتتبعون أحواله 
ال یتصيوروا أهّنيم سيوف يبقيون بيدون جيزاء و عقياب، فصحیيح أن الّنيي؟ص؟ مأميور، و مين 
واجبه _ کقائد _ أن یقابل هؤالء برحابة صدر و ال یفضحهم، لکن هذا ال یعن أهّنم سوف 
� ٌ���

د�� ْ��ع� ه�
�
�� ه�

��لل�� �ل� �� ��� و��� ��� �أْ � ��� ��� �� � ��
��
�� يبقيون بيدون جيزاء، و هليذا قيال تعيایل يف هنایية اآلیية: >و�
ٌ�< غیر انه؟ص؟ یهناهم عن املنکر و یامرهم باملعروف. �� ��

أ�
�

الروايات

    
َ

َکاَن َيْقُعُد ِإیل  َو 
ً
َکاَن ُمَناِفقا ّنَ َعْبَداهلِل ْبَن ُنَفْيٍل 

َ
ا أ عیل بن إبراهمي؟هر؟: َکاَن َسَبَب ُنُزوِلَ

 َرُسوِل 
َ

 َعیل
ُ

 َجْبَرِئیل
َ

ْيِه َفَنَزل
َ
َناِفِقنَي َو َيُمُّ َعل ُ

ْ
 امل

َ
ُه ِإیل

ُ
َمُه َو َيْنُقل

َ
َرُسوِل اهلِل؟ص؟ َفَيْسَمُع َکال

َناِفِقنَي  ُ
ْ
 امل

َ
 َحِدیَثَك ِإیل

ُ
ْيَك َو َيْنُقيل

َ
َناِفِقينَي َيُمُّ َعل ُ

ْ
 ِميَن امل

ً
يُد ِإّنَ َرُجيال ّمَ  َييا حُمَ

َ
اهلِل؟ص؟ َفَقيال

َما  ُ هّنَ
َ
َکأ ِس َيْنُظُر ِبَعْيَننْيِ 

ْ
أ َکِثیُر َشيْعِر الّرَ ْسيَوُد 

َ ْ
 األ

ُ
ُجل  الّرَ

َ
 اهلِل؟ص؟ َمْن ُهَو؟ َفَقال

ُ
 َرُسيول

َ
َفَقال
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َ

! َفَقال
ْ

ْ َيْفَعل
َ
ُه مل ّنَ

َ
َف أ

َ
ْخَبَرُه َفَحل

َ
 اهلِل؟ص؟ َفأ

ُ
ِقْدَراِن َو َيْنِطُق ِبِلَساِن َشْيَطاٍن، َفَدَعاُه َرُسول

ْخَبَرُه 
َ
ُذٌن أ

ُ
 أ
ً
يدا ّمَ  ِإّنَ حُمَ

َ
ْصَحاِبيِه َفَقال

َ
 أ

َ
 َتْقُعيْد َفَرَجيَع ِإیل

َ
يُت ِمْنيَك َفيال

ْ
 اهلِل؟ص؟ َقيْد َقِبل

ُ
َرُسيول

 
َ

 اهلُل َعيیل
َ

ْنيَزل
َ
 َفأ

َ
 َفَقِبيل

ْ
ْفَعيل

َ
ْ أ

َ
ىّنِ مل

َ
ْخَبْرُتيُه أ

َ
 َو أ

َ
ْخَبياَرُه َفَقِبيل

َ
 أ

ُ
ْنُقيل

َ
ْييِه َو أ

َ
ُّ َعل

ُ
من
َ
ىّنِ أ

َ
اهلُل أ

ُکيْم ُيْؤِميُن ِبياهلِل َو 
َ
ُذُن َخْييٍر ل

ُ
 أ

ْ
ُذٌن ُقيل

ُ
يوَن ُهيَو أ

ُ
يیِبّ َو َيُقول ِذييَن ُييْؤُذوَن الّنَ

َّ
يُم ال يِه؟ص؟ َو ِمهْنُ َنِبّيِ

ج1، ص300 ُمْؤِمِننَي. القمی، 
ْ
ُيْؤِمُن ِلل

ِمیَمِة     اُءوَن ِبالّنَ
َ
ّش َ  املْ

َ
 اهلِل _ َقال

َ
 َيا َرُسول

َ
وا َبیل

ُ
ُئُکْم ِبِشَراِرُکْم َقال َنّبِ

ُ
 أ
َ
 ال
َ
 اهلِل؟ص؟: أ

ُ
 َرُسول

َ
َقال

َعاِيَب. الکايف، ج2، ص369 َ
ْ
ُبَرآِء امل

ْ
َباُغوَن ِلل

ْ
ِة ال ِحّبَ

َ ْ
ُقوَن َبنْيَ األ َفّرِ ُ

ْ
امل

ِحيَك    
َ

یيُد يِف َصال  َيِز
َ
 َميا ال

َ
َتْصيِغ ِإیل  

َ
ُذَنيَك ُحْسيَن ااِلْسيِتَماِع َو ال

ُ
ْد أ ؟ع؟: َعيّوِ

اإلمياُم عييّلٌ

. غرر احلکم: 6234 َذاّمَ َ وَب َو ُيوِجُب املْ
ُ
ُقل
ْ
اْسِتَماُعُه َفِإّنَ َذِلَك ُيْصِدي ال

َواَب. تصنیف غرر احلکم و درر الکلم، ص215،     ْ ُيْدِرِك الّصَ
َ
َواِب مل َ

ْ
ْسَرَع يِف اجل

َ
؟ع؟: َمْن أ اإلماُم عيّلٌ

ح4211 و 4216

 الُيْميىن( َواْعَتيَذَر یل یِف    
َ

ْوميی ِایل
َ
ُذِن )و ا  یف هيِذِه االُ

ٌ
يْو َشيَتَمىن َرُجيل

َ
 احُلَسينُي؟ع؟: ل

َ
َقيال

ج11، ص431 ُت ذِلَك ِمْنُه. احقاق احلق، 
ْ
َقِبل

َ
ْخری، ل االْ

اِطُق      َناِطٍق َفَقْد َعَبَدُه َفِإْن َکاَن الّنَ
َ

ْصَغی ِإیل
َ
: َمْن أ

َ
يِب َجْعَفٍر؟ع؟ َقال

َ
ِ ْبِن َيْقِطنٍي َعْن أ

َعيِلّ

يْيَطاِن َفَقْد َعَبَد 
َ
ي َعيِن الّش اِطيُق ُييَؤّدِ  َفَقيْد َعَبيَد اهلَل َو ِإْن َکاَن الّنَ

َّ
َوَجيل ي َعيِن اهلِل َعّزَ ُييَؤّدِ

ْيَطاَن. الکايف، ج6، ص434
َ
الّش

َزَمِتِه    
َ

ُه ِلَکْثَرِة ُمال ّنَ
َ
 َو َزَعُموا أ

ً
ُذنا

ُ
ْويِن أ

َوَداِع: مَسَّ
ْ
؟ص؟ يِف ُخْطَبِة ال ِ

ِيّ اٍس َعِن الّنَ َعِن اْبِن َعّبَ

يِيَّ َو  ِذييَن ُييْؤُذوَن الّنَ
َّ
يُم ال  َو ِمهْنُ

َ
 اهلُل َتَعيایل

َ
ْنيَزل

َ
ْييِه َو َقُبوِليِه ِميّنِ َحيّیَ أ

َ
ياَي َو ِإْقَباِليي َعل ِإّيَ

ُذٌن. مناقب آل أيب طالب؟مهع؟. )البن شهرآشوب(، ج2، ص224
ُ
وَن ُهَو أ

ُ
َيُقول

شواهد وقصص

ين عی الصحة   من اخاق النيب؟ص؟ حیمل عمل اآلخر
قصة ما عز بن مالك، یف أنه قد غالب شهوته فغلبته، فأیت الفاحشة.. فلما استیقظ من سکرة 

تلك الشهوة الغالبة أنکر نفسه، ومل یطق صبرا عیل احلیاة مع تلك النفس األمارة بالسوء.
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ففزع إیل النیّب؟ص؟، یطلب النجاة عنده.. فقال: یا رسيول اهلل. طهرىن.. فعرف الرسيول 
أنه جاء لیقام علیه حّد الّزنا، وهو الرجم، إذ کان »ما عز« حمصنا.

فقال الرسيول الرحمي: »وحيك.. ارجع، فاسيتغفر اهلل، وتّب إلیه!« فرجع غیر بعید.. مث 
جاء فقال: یا رسول اهلل.. طهرىن.

فقال صلوات اهلل وسالمه علیه: »ارجع، واستغفر اهلل، وتب إلیه« فرجع، مث عاد فقال: 
یا رسول اهلل طّهرىن!!

فقال الرسول الکرمی: »ارجع واستغفر اهلل وتب إلیه« فرجع، فقال: یا رسول اهلل طهرىن.
الّزنيا.. فقيال؟ص؟. »أیيه  فقيال: مين  أطّهيرك؟  فقيال صليوات اهلل وسيالمه علیيه: ففيمي 

جنون؟«.. فأخبر أنه لیس مبجنون.
! فقال له رسيول اهلل؟ص؟:  یيح خير فقيال: »أشيرب خيرا؟« فقيام رجيل فشيّمه، فليم جييد ر

أزنیت؟ قال: نعم. فأمر به.. فرجم!
یقة الرسول الکرمی مع أصحابه و سائر املومنني کانت أنه حيمل عملهم عیل الصحة  طر

)عیل قدر املمکن(. حباراألنوار، ج76، ص47

ق العظمي  
ُ
اخُلل

. یل متنّکرا و یناوله شیئا من الّدنانیر
ّ
ين العابدين؟ع؟ ابن عّم فیأتیه بالل و کان المام ز

یف کي الیعرفه. فکان یستلمها من ید االمام؟ع؟ و الیعرفه النه متنکر وجهه الشر
فیقول: لکن عيّل بن احلسني ال يواصلن ال جزاه اهلل عّن خیرا، فکان االمام؟ع؟ یسمع 

ذلك و حيتمله و یصبر علیه و ال یعرفه بنفسه
فلّما مات؟ع؟ فقدها، فحینئذ علم أّنه هو کان فجاء إیل قبره يبکي علیه. کشف الغمة، ص205
يين مين سيوء و العجيب العجياب ُنرّتيب   کیيف بنيا نسيمع ميا ال نيراه مين االخر

ً
أقيول: اذا
! علیه األثر
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َحقُّ 
َ
ۥٓ أ َحقُّ  َوَرُسـوُلُ
َ
ۥٓ أ ُ َوَرُسـوُلُ َُوٱللَّ ِ لَُكـۡم لُِيُۡضوُكـۡم  لَُكـۡم لُِيُۡضوُكـۡم َوٱللَّ ِبِـٱللَّ َيۡلُِفـوَن َيۡلُِفـوَن بِـٱللَّ

نَُّهۥ َمن 
َ
لَۡم َيۡعلَُمـٓواْ أ

َ
نَُّهۥ َمن  أ

َ
لَۡم َيۡعلَُمـٓواْ أ

َ
ن يُۡرُضـوهُ إِن َكنُـواْ ُمۡؤِمنِـَن ٦٢٦٢ أ

َ
ن يُۡرُضـوهُ إِن َكنُـواْ ُمۡؤِمنِـَن أ
َ
أ

ا فِيَهاۚ  ۥ نَـاَر َجَهنََّم َخٰـدِلٗ نَّ َلُ
َ
ۥ فَـأ ا فِيَهاۚ  َوَرُسـوَلُ ۥ نَـاَر َجَهنََّم َخٰـدِلٗ نَّ َلُ
َ
ۥ فَـأ َ َوَرُسـوَلُ َٱللَّ ُيَـادِدِ ُيَـادِدِ ٱللَّ

َل  ن ُتَنَّ
َ
َل  َيۡـَذُر ٱلُۡمَنٰفُِقـوَن أ ن ُتَنَّ
َ
َذٰلِـَك ٱۡلِـۡزُي ٱۡلَعِظيـُم َذٰلِـَك ٱۡلِـۡزُي ٱۡلَعِظيـُم ٦٣٦٣ َيۡـَذُر ٱلُۡمَنٰفُِقـوَن أ

َعلَۡيِهـۡم ُسـوَرةٞ تُنَّبُِئُهـم بَِمـا ِف قُلُوبِِهـۡمۚ قُِل ٱۡسـَتۡهزُِءٓواْ َعلَۡيِهـۡم ُسـوَرةٞ تُنَّبُِئُهـم بَِمـا ِف قُلُوبِِهـۡمۚ قُِل ٱۡسـَتۡهزُِءٓواْ 
ۡلَُهۡم َلَُقولُنَّ 

َ
ۡلَُهۡم َلَُقولُنَّ  َولَئِن َسـأ
َ
ـا َتۡـَذُروَن ٦٤٦٤ َولَئِن َسـأ ـا َتۡـَذُروَن  ُمۡـرِٞج مَّ َ ُمۡـرِٞج مَّ َٱللَّ إِنَّ إِنَّ ٱللَّ

ِ َوَءاَيٰتِهِۦ َوَرُسـوِلِۦ  َوَءاَيٰتِهِۦ َوَرُسـوِلِۦ  ِٱللَّ بِٱللَّ
َ
ِإِنََّمـا ُكنَّا َنُـوُض َونَۡلَعُبۚ قُۡل أ ب
َ
إِنََّمـا ُكنَّا َنُـوُض َونَۡلَعُبۚ قُۡل أ

ُكنُتـۡم تَۡسـَتۡهزُِءوَن ُكنُتـۡم تَۡسـَتۡهزُِءوَن ٦٥٦٥ َل َتۡعَتـِذُرواْ قَـۡد َكَفۡرتُـم َبۡعَد  َل َتۡعَتـِذُرواْ قَـۡد َكَفۡرتُـم َبۡعَد 
ۡب َطآئَِفَۢة  ۡب َطآئَِفَۢة إِيَمٰنُِكـۡمۚ إِن نَّۡعـُف َعن َطآئَِفةٖ ّمِنُكـۡم ُنَعّذِ إِيَمٰنُِكـۡمۚ إِن نَّۡعـُف َعن َطآئَِفةٖ ّمِنُكـۡم ُنَعّذِ
َوٱلُۡمَنٰفَِقٰـُت  َوٱلُۡمَنٰفَِقٰـُت ٱلُۡمَنٰفُِقـوَن  ٱلُۡمَنٰفُِقـوَن  ُمۡرِِمـَن ٦٦٦٦   َكنُـواْ  نَُّهـۡم 

َ
ُمۡرِِمـَن بِأ َكنُـواْ  نَُّهـۡم 
َ
بِأ

ُمـُروَن بِٱلُۡمنَكـرِ َوَيۡنَهـۡوَن َعِن 
ۡ
ُمـُروَن بِٱلُۡمنَكـرِ َوَيۡنَهـۡوَن َعِن َبۡعُضُهـم ّمِـۢن َبۡعـٖضۚ يَأ
ۡ
َبۡعُضُهـم ّمِـۢن َبۡعـٖضۚ يَأ

َ فَنَِسـَيُهۡمۚ إِنَّ  فَنَِسـَيُهۡمۚ إِنَّ  َٱللَّ يِۡدَيُهـۡمۚ نَُسـواْ ٱللَّ
َ
يِۡدَيُهـۡمۚ نَُسـواْ ٱلَۡمۡعـُروِف َوَيۡقبُِضـوَن أ
َ
ٱلَۡمۡعـُروِف َوَيۡقبُِضـوَن أ

ٱلُۡمَنٰفِقِـَن  ٱلُۡمَنٰفِقِـَن    ُ ُٱللَّ ٱللَّ َوَعـَد َوَعـَد  ٱۡلَفِٰسـُقوَن ٦٧٦٧   ُهـُم  ٱۡلَفِٰسـُقوَن ٱلُۡمَنٰفِقِـَن  ُهـُم  ٱلُۡمَنٰفِقِـَن 
فِيَهـاۚ  يـَن  َخدِٰلِ َجَهنَّـَم  نَـاَر  ـاَر  َوٱۡلُكفَّ فِيَهـاۚ َوٱلُۡمَنٰفَِقٰـِت  يـَن  َخدِٰلِ َجَهنَّـَم  نَـاَر  ـاَر  َوٱۡلُكفَّ َوٱلُۡمَنٰفَِقٰـِت 
قِيـٞم ٦٨٦٨   مُّ َعـَذاٞب  َولَُهـۡم  قِيـٞم   مُّ َعـَذاٞب  َولَُهـۡم   ۖ ُ ۖٱللَّ ُ ٱللَّ َولََعَنُهـُم  َحۡسـُبُهۡمۚ  َولََعَنُهـُم ِهَ  َحۡسـُبُهۡمۚ  ِهَ 

ئ املنافق 6767 ئ املنافق عا عا

 بأشکال خمتلفة و تبدو 
ّ

، و هو أن روح النفاق ميکن أن تتجیل
ّ

هذه اآلیات تشیر إیل أمر کيل
، خصوصا أن روح النفاق هذه ميکن أن  يف صور متفاوتة حبیث ال تلفت النظر يف أّول األمر
ختتلف بني الرجل و املرأة، لکن جيب أن ال خيدع الناس بتغیير صور النفاق بني املنافقني، 
املنافقني یشترکون يف جمموعة من الصفات تعتبر العامل املشترك فیما بيهنم، لذلك یقول 

.> ْع��ٍ ���� ْ�� ْ��م� ه� ْع��� � ��� ���� � �� ���� � �� م�
ْ
�� �و� ���� ��� ���� � �� م�

ْ
اهلل سبحانه: >��

و  اهلل  تعاليمي  مين خياليف  اِدِد:  حُیَ

رسيوله. ٱخِلزُي: هيو اليذل العظيمي. 

مين...  خيافيون  ِفُقوَن: 
ٰ
ٱمُلَن ُر 

َ
حَیذ

یظهير  سيوف  ُروَن: 
َ

ذ
َ

ت ا  ّمَ ُمِرج 

و یکشيف عين  أسيرارهم  خبیيث 

َوَنلَعُب:  وُض  ُ َ
خن نّياهتيم،.  دينء 

سيبیل  عيیل  ذليك  نفعيل  کنيا 

املمازحة و املداعبة ال عیل سبیل 

م: کنایة عن  يِدَيُ
َ
اجلد. َيقِبُضوَن أ

ِقمي:  ّمُ َعَذاب  شيحهم.  و  خبلهيم 

هليم عيذاب دامئ ال ینقطيع فهم يف 

الدنیيا یعیشيون يف عيذاب القليق 

و احليذر مين أن یطليع املسيلمون 

عیل نفاقهم، و يف اآلخرة یذوقون 

العذاب الذي هو أشد و أبیق.
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می ف ذکر مخس عامة هلؤالء: می ف ذکر مخس عامة هلؤالء:و بعد ذلك يشرع القرآن الکر و بعد ذلك يشرع القرآن الکر
یل و الّثانیـة: إهّنيم یأميرون غیرهيم بيکل ما تسيتنکره الشيرائع، و تسيتقبحه العقول، و  األو
یهنونيه عين کل أمير دعيت إلیيه األدیيان، و أحبتيه القليوب السيلیمة و یسيعی املنافقيون إیل 

یة يف املجتمع و اقتالع جذور اخلیر و األعمال الصاحلة من بني الناس. إفساد کل زاو
الّثالثـة: إّن هيؤالء خبيالء ال یتمتعيون بيروح اخلیير للنياس فال ینفقون يف سيبیل اهلل، و ال 
ا يبخلون 

ّ
یعینون حمروما، و ال یستفید أقوامهم و معارفهم من أمواهلم و ال شك أّن هؤالء إن

بأمواهليم ألهّنيم ال يؤمنيون باآلخيرة و الثيواب و اجليزاء املضاعيف ملين أنفيق يف سيبیل اهلل، 
بالرغيم مين أهّنيم کانيوا يبذليون األميوال الطائلية مين أجيل الوصيول إیل أغراضهيم و آماهليم 
یياء و مسعية، لکهّنيم ال یقدميون عيیل البيذل عيیل أسياس  مّبيا بذلوهيا ر يرة الدنیئية، و ر الشير

اإلخالص هلل سبحانه و تعایل.
، و انغماسهم يف کل ما يبعدهم عن اهلل _ تعایل _ الّرابعة: کنایة عن رسوخهم يف الکفر
و املقصيود بالنسيیان هنيا الزميه، و هيو التيرك و اإلمهيال، أي أّنيه سيبحانه قيد عاملهيم 
معاملة املنسیني، و آثار و عالمات هذا النسیان هو حرماهنم من هدایته و رمحته و فضله.
اخلامسة: إّن املنافقني فاسقون و خارجون من دائرة طاعة أوامر اهلل سبحانه و تعایل، 

.> ���� ��� ���
� ��
ْ
��� �� �ه� ��� �� ��� ���� � �� م�

ْ
��� ���� و قالت اآلیة: >�إ�

و نالحظ أّن هذه الصفات املشترکة متوفرة يف املنافقني يف کل االعصار.
و تضیيف اآلیية يف خاتهتيا أن اهلل تعيایل قيد أبعيد هيؤالء عين سياحة رمحتيه و جازاهيم 
ٌ�<، و إن کان الُبعيد عين اهلل تعيایل یعتبير  �� ��� �م� ٌ���

د�� ْ��ع� ه�
�
� �و� ه�

��لل�� �� ه� ��� ع�
�
� بالعيذاب األبيدي >و�

حبد ذاته أعظم و أشد عقوبة و آملها.

الروايات

رِك. غرراحلکم، ص35    فاُق أخو الّشِ ؟ع؟: الّنِ اإلماُم عيّلٌ

عنه؟ع؟: ما أقَبَح باإلنساِن ظاِهرا ُمواِفقا، وباِطنا ُمناِفقا. غرراحلکم، ص689   

فياِق: َقسياَوُة الَقليِب، ومُجيوُد الَعينِي، واإلصيراُر     َبيٌع ِمين َعالمياِت الّنِ اإلمياُم الّصيادُق؟ع؟: أر

نیا. حباراالنوار، ج69، ص176  الّدُ
َ

نِب، واحِلرُص عیل
َ
 الّذ

َ
عیل
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من خطبة ألمیر املؤمنني؟ع؟ یصف فهيا املنافقني، و فهيا: أوصیکم عباد اهلل بتقوی اهلل    

ون یتلّونون ألوانا و یفتنون 
ّ
ون املزل

ّ
ون و الزال

ّ
ون املضل

ّ
و أحّذرکم أهل النفاق فاهّنم الضال

ّيية و صفاحهيم  هبيم دو  مرصياد، قلو
ّ

 عمياد و يرصدونکيم بيکل
ّ

افتتانيا و یعمدونکيم بيکل

 حيّي قاتال و 
ّ

 قيامئ مائيال و ليکل
ّ

 حيّق باطيال و ليکل
ّ

نقّيية... ایل قوليه؟ع؟: قيد أعيّدوا ليکل

 لیيل مصباحا... ایل قوله؟ع؟: فهم مّلة الشيیطان و محة النیران 
ّ

 بياب مفتاحيا و ليکل
ّ

ليکل

خ 189 اولئك حزب الشیطان أال اّن حزب الشیطان هم اخلاسرون... هنج البالغة، 

ْ�< فإنا یعن أهنم نسوا اهلل يف دار الدنیا فلم     ه� ��� ��
��� ���� ه�

����لل�� ��
قال عيل؟ع؟: يف قول اهلل >���

یعملوا له بالطاعة، و مل يؤمنوا به و برسوله، فنسهيم يف اآلخرة، أي مل جيعل هلم يف ثوابه 

ج1، ص712 . الصايف،  نصیبا فصاروا منسیني من اخلیر

َن َعِن     يْو : هيو التکذیيب و هيو أنکير املنکر َو َيهْنَ ْنَکيِر ُ
ْ
ُميُروَن ِبامل

ْ
عين ابين عبياس يف قوليه َيأ

ْعُروِف وهي شهادة ان ال اله اال اهلل و اإلقرار مبا أنزل اهلل و هو أعظم املعروف. الدر املنثور َ
ْ
امل

ْن     َ  فَ
َ

يِق اهلِل َتَعایل
ْ
َقاِن ِمْن َخل

ْ
ْنَکِر َخل ُ

ْ
يِي َعيِن امل ْ ْعيُروِف َو الهّنَ َ

ْ
ْميُر ِبامل

َ ْ
: األ

َ
َعيْن عييل؟ع؟ َقيال

ُه اهلل. جمموعة ورام، ج2، ص124
َ
َما َخَذل ُ

َ
ُه اهلُل َو َمْن َخَذل َعّزَ

َ
ا أ َنَصَرمُهَ

شواهد وقصص

االمام عل؟ع؟ يقف أمام املنافق الکبیر  
کان االشعت بن قیس أحد القادة احلاقدين ومن املنافقني، وبتفکیره البسیط أراد أن ینفذ ایل 

 مغطی يف داخله حلوی ایل بيت 
ً
جهاز حکومة امیر املؤمنني؟ع؟، فاخذ يف منتصف لیلٍة طبقا

االمام عيل؟ع؟ عیل اهنا هدیة متواضعة، ولکهنا يف احلقیقة رشوة مغطاة بأسم اهلدیة. وعندما 

يق حیٍة أو قیهئا. جاء هبذا الطبق قال أمیر املؤمنني؟ع؟: أحسست ان احللوی قد عجنت بر

فقلت له: »أصلة ام زکاة أم صدقة«؟ فقال يل: ال ذا وال ذاك ولکهنا هدیة.

فقليت ليه: »هبلتيك اهلبيول أعين ديين اهلل أتیتين لتخدعين؟ اخمتبيط أنيت أم ذو جّنٍة 

أم هتجر«؟
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واهلل ليو أعطیيت األقاليمي السيبعة مبيا حتيت أفالکهيا عيیل أن أعييص اهلل يف نليٍة أسيلهبا 
جلب شعیرٍة ما فعلته.

وهذا هو املوقف القوي الذي اختذه امیر املؤمنني عيل؟ع؟ أمام هذا املنافق اآلمر باملنکر 
فطرده امیر املؤمنني عيل؟ع؟ وارجع ما جاء به الیه. هنج البالغة خطبة 224

نفاق احلجاج الثقيف  
خطب: احلجاج يوما فقال:

اّن اهلل أمرنا بطلب اآلخرة، و کفانا أمر الدنیا فلیتنا کفینا مئونة اآلخرة و أمرنا بطلب الدنیا،
فسيمعها احلسين البصري فقال: هذه ضالة املؤمن خرجت من قلب املنافق. الکشکول، 

حبراين، ج3، ص67

املنافق احلکمي  
مّبا وقعت إیل املنافق فال يزال  قيال عييّل بين أيب طاليب؟ع؟: إّن الکلمية من احلمكة لتکون ر

یتحّدث هبا و ال ینتفع بذلك حّی تقع يف مسع املؤمن فیأخذها عنه.
فإذا صارت إلیه أنسهيا املنافق و استلبت منه. املجالس و املسايرات، قایض نعمان، ص231

املؤمن أحب الناس ایل ابلیس  
یيا؟ع؟ إبلیيس لعنيه اهلل فقيال: اخبيرين باحيب الناس  روی عين نافيع قيال: لييق حييیي بين زکر

إلیك و ابغضهم إلیك.
قال: احهبم إيّلَ کل مؤمن خبیل و ابغضهم إيّلَ کل منافق سخي.

قال: و مِلَ ذاك؟
ق اهلل األعظم، فأخی أن یطلع علیه يف بعض سخائه فیغفر له. 

ُ
قال: ألّن السخاء ُخل

املحاسن و األضداد، جاحظ، ص87
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ۡكَثَ 
َ
ٗة َوأ َشـدَّ ِمنُكۡم قُـوَّ

َ
ِيـَن ِمـن َقۡبلُِكـۡم َكنُٓواْ أ ۡكَثَ َكٱلَّ

َ
ٗة َوأ َشـدَّ ِمنُكۡم قُـوَّ

َ
ِيـَن ِمـن َقۡبلُِكـۡم َكنُٓواْ أ َكٱلَّ

فَٱۡسـَتۡمَتۡعُتم  ِبََلٰقِِهـۡم  فَٱۡسـَتۡمَتُعواْ  ۡوَلٰـٗدا 
َ
َوأ ۡمـَوٰٗل 

َ
فَٱۡسـَتۡمَتۡعُتم أ ِبََلٰقِِهـۡم  فَٱۡسـَتۡمَتُعواْ  ۡوَلٰـٗدا 

َ
َوأ ۡمـَوٰٗل 

َ
أ

ِيَن ِمـن َقۡبلُِكـم ِبََلٰقِِهۡم  ِيَن ِمـن َقۡبلُِكـم ِبََلٰقِِهۡم ِبََلٰقُِكـۡم َكَمـا ٱۡسـَتۡمَتَع ٱلَّ ِبََلٰقُِكـۡم َكَمـا ٱۡسـَتۡمَتَع ٱلَّ
ۡعَمٰلُُهـۡم 

َ
أ َحبَِطـۡت  ْوَلٰٓئِـَك 

ُ
أ  ْۚ َخاُضـٓوا ِي  َكٱلَّ ۡعَمٰلُُهـۡم وَُخۡضُتـۡم 

َ
أ َحبَِطـۡت  ْوَلٰٓئِـَك 

ُ
أ  ْۚ َخاُضـٓوا ِي  َكٱلَّ وَُخۡضُتـۡم 

لَـۡم 
َ
لَـۡم  أ
َ
وَن ٦٩٦٩ أ ْوَلٰٓئِـَك ُهـُم ٱۡلَخٰـِسُ

ُ
ۡنَيـا َوٱٓأۡلِخـَرةِۖ َوأ وَن ِف ٱدلُّ ْوَلٰٓئِـَك ُهـُم ٱۡلَخٰـِسُ
ُ
ۡنَيـا َوٱٓأۡلِخـَرةِۖ َوأ ِف ٱدلُّ

ِيـَن ِمـن َقۡبلِِهـۡم قَـۡوِم نُـوٖح َوَعدٖ َوَثُمـوَد   ٱلَّ
ُ
تِِهـۡم َنَبـأ

ۡ
ِيـَن ِمـن َقۡبلِِهـۡم قَـۡوِم نُـوٖح َوَعدٖ َوَثُمـوَد يَأ  ٱلَّ

ُ
تِِهـۡم َنَبـأ

ۡ
يَأ

َتۡتُهـۡم 
َ
ۡصَحٰـِب َمۡدَيـَن َوٱلُۡمۡؤتَفَِكٰـِتۚ أ

َ
َتۡتُهـۡم َوقَـۡوِم إِبَۡرٰهِيـَم َوأ

َ
ۡصَحٰـِب َمۡدَيـَن َوٱلُۡمۡؤتَفَِكٰـِتۚ أ

َ
َوقَـۡوِم إِبَۡرٰهِيـَم َوأ

ُ ِلَۡظلَِمُهـۡم َوَلِٰكن َكنُٓواْ  ِلَۡظلَِمُهـۡم َوَلِٰكن َكنُٓواْ  ُٱللَّ رُُسـلُُهم بِٱۡلَّيَِنٰـِتۖ َفَما َكَن رُُسـلُُهم بِٱۡلَّيَِنٰـِتۖ َفَما َكَن ٱللَّ
نُفَسـُهۡم َيۡظلُِمـوَن ٧٠٧٠  َوٱلُۡمۡؤِمُنـوَن َوٱلُۡمۡؤِمَنٰـُت َبۡعُضُهۡم َوٱلُۡمۡؤِمُنـوَن َوٱلُۡمۡؤِمَنٰـُت َبۡعُضُهۡم 

َ
نُفَسـُهۡم َيۡظلُِمـوَن أ
َ
أ

ُمـُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَيۡنَهـۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ 
ۡ
ۡوِلَـآُء َبۡعٖضۚ يَأ

َ
ُمـُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَيۡنَهـۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ أ

ۡ
ۡوِلَـآُء َبۡعٖضۚ يَأ

َ
أ

  َ َٱللَّ ٱللَّ َوُيِطيُعـوَن  َكـٰوةَ  ٱلزَّ َوُيۡؤتُـوَن  لَـٰوةَ  ٱلصَّ َوُيِطيُعـوَن َوُيقِيُمـوَن  َكـٰوةَ  ٱلزَّ َوُيۡؤتُـوَن  لَـٰوةَ  ٱلصَّ َوُيقِيُمـوَن 
َ َعزِيٌز َحِكيٞم  َعزِيٌز َحِكيٞم ٧١٧١   َٱللَّ ۗ إِنَّ  إِنَّ ٱللَّ ُ ۗٱللَّ ُ ْوَلٰٓئَِك َسَيَۡحُُهُم ٱللَّ

ُ
ۥٓۚ أ ْوَلٰٓئَِك َسَيَۡحُُهُم َورَُسوَلُ
ُ
ۥٓۚ أ َورَُسوَلُ

ٰٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها  ٰٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها  ٱلُۡمۡؤِمنِـَن َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰت َجنَّ ُ ٱلُۡمۡؤِمنِـَن َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰت َجنَّ ُٱللَّ وََعـَد وََعـَد ٱللَّ
ِٰت َعۡدٖنۚ  نَۡهٰـُر َخدِٰلِيَن فِيَها َوَمَسٰـِكَن َطّيَِبـٗة ِف َجنَّ

َ
ِٰت َعۡدٖنۚ ٱۡل نَۡهٰـُر َخدِٰلِيَن فِيَها َوَمَسٰـِكَن َطّيَِبـٗة ِف َجنَّ
َ
ٱۡل

ۚ َذٰلَِك ُهـَو ٱۡلَفـۡوُز ٱۡلَعِظيُم ٧٢٧٢   ۡكـَبُ
َ
ۚ َذٰلَِك ُهـَو ٱۡلَفـۡوُز ٱۡلَعِظيُم  أ ۡكـَبُ
َ
ِ أ ِٱللَّ َورِۡضـَوٰٞن ّمِـَن َورِۡضـَوٰٞن ّمِـَن ٱللَّ

موجبات الرمحة الهلیة موجبات الرمحة الهلیة 7171

ورد ف الدعاء »اللهم إن أسألك موجبات رمحتك« مفا هي موجبات الرمحة الهلیة؟
تذکر هذه اآلیات صفات و عالمات املؤمنني و املؤمنات، و تتخلص يف خس صفات 
أیضيا، فتقابيل کل صفية مهنيا صفية من صفات املنافقني، واحدة بواحدة، لکهّنا يف االجتاه 

املعاکس الی هي موجبات نزول و مشول الرمحة االهلیة و هي:
.> ْع��ٍ ���� ��� �� ْو��

أ�
���ْ ه� ْع��� � ��� ���� �� م� �أْ م�

ْ
��� �و� ���� ��� م� �أْ م�

ْ
��� بعد بيان هذه القاعدة الکلیة حیث قال: >و�

کالبنیيان یشيد  کميا جياء يف احلدیيث: »املؤمين للمؤمين  أی: یتناصيرون و یتعاضيدون 

 :
ْ
َخاُضٓوا بنصیهبيم.  ِقِهم: 

َٰ
ل خِبَ

قيوم  َمدَيَن:  ِب  صَحٰ
َ
أ دخليوا. 

ِت: القيری الييت 
َٰ

شيعیب. ٱمُلؤَتِفک

ائتفکيت أي انقلبيت و هيي قيری 

َبة:  َطّيِ ِکَن  َمَسٰ ليوط؟ع؟.  قيوم 

َعدٖن:  العیيش.  فهييا  یطیيب 

جنات ثابتة مستقرة.
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بعضيه بعضيا«. و _ أیضيا _ : »مثيل املؤمنيني يف توادهيم و ترامحهم کمثل اجلسيد الواحد إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر اجلسد باحلمی و السهر«.

تشرع ببیان الصفات اجلزئیة للمؤمني:تشرع ببیان الصفات اجلزئیة للمؤمني:
.> � و�� ْعر� م�

ْ
�� ����

و��� ر� م�
أْ
� � 1. فيف البدایة تبنّي أّن هؤالء قوم یدعون الناس إیل اخلیرات >��

ر�<.
�
ک ْ�� م�

ْ
��� ���

� � ����ْ ه� ْ�� � �� 2. إهّنم یهنون الناس عن الرذائل و املنکرات >و�
کانوا قد نسيوا اهلل، فإهّنم یقیمون الصالة، و یذکرون  3. إهّنم بعکس املنافقني الذين 

.> ����
�
� ������ ���� م� �� ��� � �� هبم و تشرف عقوهلم >و� اهلل فتحیا قلو

إقامة الصالة، عیل شروط صحهتا، وأرکاهنا، وسنهنا، من أهم موجبات الرمحة االهلیة، 
� �ل� �� �����ر�� ع� �� ��

أ�
� �و� ���� ك� �����ر��� ���

آ
� �و� ����

�
� �������� م� �� ���

أ�
� واآلیيات الدالية عيیل ذليك کثیيرة، مهنيا؛ قوليه: >و�

<. )نور: 56( ���� م� ْر�� �����ْ
�
ک
��
ل ع�

�
�

4. إهّنيم _ عيیل عکيس املنافقيني و الذيين کانيوا يبخليون بأمواهليم _ ینفقيون أمواهليم يف 
سيبیل اهلل و يف مسياعدة عباد اهلل و بناء املجتمع و إصالح شيؤونه، و يؤدون زکاة أمواهلم 

.> ���� ك� ���ر��� ���� ��� �أْ � �� >و�

5. إّن املنافقني فّساق و متمردون، و خارجون من دائرة الطاعة ألوامر اهلل، أّما املؤمنون 
.> ��

�
�� �� �� �و� ه�

��لل�� ���� ع� �� �� � �� فهم عیل عکسهم تاما، إذ >و�
ويف ختام اآلیة فإّنه یتحدث عن امتیازات املؤمنني، و املکافأة و الثواب الذي ینتظرهم، 

.> ه�
��لل�� �� ه� م� ْر�� ��� ��� ك� �أ�

�
و�
أ�
و أّول ما تعرضت لبیانه هو الرمحة اإلهلیة اليت تنتظرهم ف >�

إّن کلمية )الرمحية( الييت ذکيرت هنيا هليا مفهيوم واسيع، و یدخيل ضمنيه کل خیير و برکية و 
، و هذه اجلملة يف الواقع جاءت مقابلة حلال  سعادة، سواء يف هذه احلیاة أو يف العامل اآلخر

املنافقني الذين لعهنم اهلل و أبعدهم عن رمحته.
و ال شك أّن وعد اهلل للمؤمنني قطعي و یقین ألّن اهلل قادر و حکمي، و ال ميکن للحکمي أن 
.>�ٌ �� ک� �ح� ر�ٌ �� � ر�

� � ه�
��لل�� ���� یعد بدون سبب، و لیس اهلل القادر بعاجز عن الوفاء بوعده حني وعد >�إ�

وأضیف عی ذلك:  
� ٍ�� ْ�م� ��� �ى�

����ْ ه�
�
ل ����ْ ��� �� ���� �� ������

م� �� ��� ْ� �و� ه�
�لل�� ������

��� م�
آ
�� ��� �� � ��

��
���� � م�

أ�
� � * اإلمييان بياهلل واالعتصيام بيه: >��

���<. )النساء: 175( �� ْ�� م�
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< آل عمران: 132. ���� م� ْر�� �����ْ
�
ک
��
ل ع�

�
�� �ل� �� ��ر�� �و� ه�

����لل�� ع� �� ��
أ�
� * طاعة اهلل والرسول: >و�

�*� ���� ع� �ح��
��� �� ْ��

�
� ���إ�

� ��� �إَو� ه�
��ل�ل��
� ��� ����إ�

�
�� � ��� ٌ�� ��� �� �� ْ��م� ه� ْ�� � ��� ص�

أ�
��� ��� ��إ� ��� �� � ��

��
���*� ��� �� ر� ����

� ����� ر� �
� ��� �� : >���و� * الصبر

���< البقرة: 155 _ 157. ٌ�� ْ�م� �� ْ��و� ه� �
� �� ��� ْ�� �م� ٌ��� ��

�
ل ْ��ص� ه�

ْ��
�
ل �ع� ك� �أ�

�
و�
أ�
�

< األعراف: 56. ��� �� ��� ���ْ م�
ْ
��� ��� �م� ٌ���� ر�

���� ه�
��لل�� ��� ْ�م� ��� ���� * اإلحسان: >����إ�

< النمل: 46. ���� م� ْر�� �����ْ
�
ک
��
ل ع�

�
�� ه�

��لل�� و��� ر� ���
ع�ْ ����ْ

ا����
�
ْ�ل
�
����< : * االستغفار

< األعراف: 204. ���� م� ْر�� �����ْ
�
ک
��
ل ع�
�
���� ��� ��

ْ��
أ�
� �و� ��

�
���� ع� م� ����ْ�

� ��� ���
آ
ْر� ���

ْ
��� �أ� ر�

����� ��� * اإلنصات للقرآن: >إَو�
��ْ

�
ک
��
ل ع�

�
�� ه�

����لل�� ���
����� ْ��و�

�
ک ْ�� �� ح��

أ�
�� ��� ْ �� � ����� �� ْصل�

أ�
� � ��� ٌ�� �� ح�ْ ��إ�

���� ��� م� �أْ م�
ْ
���� م�

���� * اإلصالح بني املؤمنني: >�إ�
< احلجرات: 10. ���� م� ْر�� ���

کلها من موجبات الرمحة االهلیة.

الروايات

ْعُروِف     َ
ْ
 امل

ُ
ْهل

َ
ْعُروِف َو أ َ

ْ
 امل

ُ
ْهل

َ
 أ
َّ
ُه ِإال

ُ
 َيْدُخل

َ
ْعُروُف ال َ

ْ
ُه امل

َ
 ل
ُ

 ُيَقال
ً
ة َبابا َجّنَ

ْ
الّصادق؟ع؟: ِإّنَ ِلل

ِخَرة. الکایف، ج4، ص30
ْ
ْعُروِف یِف اآل َ

ْ
 امل

ُ
ْهل

َ
ْنَيا ُهْم أ یِف الّدُ

ْنَکَر    
َ
ْنَکُر َمْن أ ُ

ْ
ْنَکِر و امل ُ

ْ
ْعُروِف ِإَذا َقاَم َو َيهْناُهْم َعِن امل َ

ْ
ُمُرُهْم ِبامل

ْ
؟جع؟ َيأ َقامِئَ

ْ
الباقر؟ع؟: و ال

َماِم َو َجَحَدُه. الکایف، ج2، ص406 ِ
ْ
 اإل

َ
َفْضل

ك    
َ
ْن َهل َعَجُب مِمَّ

ْ
ا ال َ

إنَّ ا َو
َ
ا َکْيَف جن

َ
ْن جن َعَجُب مِمَّ

ْ
ْيَس ال

َ
ين العابدين؟ع؟: »ل فقال اإلمام ز

ِة اهلل«. حبار األنوار، ج75، ص153 ك َمَع ِسَعِة َرمْحَ
َ
َکْيَف َهل

مَحَة. تصنیف غرراحلکم و     میِع الّنياِس الّرَ ن ُتضِمَر جِلَ
َ
مَحَة أ يُغ ميا َتسيَتِدّرُ ِبيِه الّرَ

َ
بل
َ
قيال عييل؟ع؟: أ

دررالکلم، ص450، ح10344

ِة.     مَحَ هِيميا َنَظَر الّرَ
َ
یيِه َنَظيَر اهلل َتعایل إل

َ
ِتيِه َو َنَظيَرت إل

َ
 امَرأ

َ
 إذا َنَظيَر إیل

َ
ُجيل قيال؟ص؟: إّنَ الّرَ

هنج الفصاحه، ص278، ح621

ا َرمَحٌة؛ هنج الفصاحه، ص226، ح373    ِة َفِإهّنَ
َ
ّق عاَء ِعنَد الّرِ

قال؟ص؟: ِاغَتِنُموا الّدُ

ْم     ِکتاَب اهلل َو َيَتداَرسوَنُه َبْيهَنُ قال؟ص؟: ما جلس قوم یف جملس من مساجد اهلل َيْتلوَن 

الِئَکُة َو َذَکَرُهُم اهلل فیَمْن ِعْنَدُه.  َ ُم املْ هْتُ
َ
ُة َو َحّف مْحَ ُم الّرَ کیَنُة َو َغِشَيهْتُ ُم الّسَ هْيِ

َ
ْت َعل

َ
ِاالّ َنَزل

مستدرك الوسایل ح3788، ج3، ص363

مْحَة. تصنیف غرراحلکم ودررالکلم، ص246     الّرَ
ُ

 َتْنِزل
ُ

َعْفِو ُتْسَتْنَزل
ْ
قال عيل؟ع؟: ِبال
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مْحَة. تصنیف غرر احلکم، ص449     الّرَ
ُ

َعَفاِء َتْسَتْنِزل
ُ
ُة الّض و قال؟ع؟: َرمْحَ

 ِلَسياِنِه    
َ

ْجَری َعیل
َ
ِبِه َو أ

ْ
َة يِف َقل َ

ْ
مك ِ

ْ
ْثَبَت اهلُل احل

َ
 أ
ً
َحّبَ َعِلّيا

َ
 َو َمْن أ

َ
ال
َ
قال رسيول اهلل؟ص؟: أ

ِة. حبار، ج27، ص115 مْحَ ْبَواَب الّرَ
َ
ُه أ

َ
َواَب َو َفَتَح اهلُل ل الّصَ

شواهد وقصص

َمن أراد أن ال ُيؤاِخذه اهَّلل تعایل يوم القیامة  
وعنيه؟ص؟: َمين أراد أن ال ُيؤاِخيذه اهلل تعيایل ييوم القیامية عيیل قبیيح أعماليه، وال ینشير ليه 

 صالة وهو: 
ّ

ديوان، فلیدُع هبذا الدعاء يف ُدبر کل
إّنَ َرمَحَتَك أوَسُع ِمن َذني. ُهّمَ إّنَ َمغِفَرَتَك أرجی ِمن َعَميل، و

َّ
الل

 َفَعفُوَك أعَظُم ِمن َذني.
ً
کاَن َذني ِعنَدَك َعظیما ُهّمَ إن 

َّ
الل

ا َوِسيَعت  هّنَ
َ
َغن ]وَتَسيَعن[ أِل

ُ
 أن َتبل

ٌ
َغ َرمَحَتَك َفَرمَحُتَك أهل

ُ
 أن أبل

ً
ُکن أهال  أ

َ
ُهّمَ إن مل

َّ
الل

 يَشٍء، ِبَرمَحِتَك یا أرَحَم الّرامِحنَي. املصباح للکفعمي، ص30
َّ

ُکل

حاجة املؤمن رمحة ِمن اهَّلل مَلن ُطِلبت منه  
عين إمساعیيل بين عميار الصیيريف قيال: قليت أليب عبيد اهلل؟ع؟: ُجِعلت ِفيداك! املؤمن رمحة 

عیل املؤمن؟
قال: نعم. قلت: وکیف ذاك؟

هبا له، فإْن  ا ذلك رمحة ِمن اهلل ساقها إلیه وسّبَ
ا مؤمن أیت أخاه يف حاجة، فإنَّ

ُ
قال: أمّي

ه عين حاجتيه وهيو یقيدر عيیل قضاهئيا،  إْن رّدَ قيیض حاجتيه کان قيد قبيل الرمحية بقبوهليا، و
 تلك 

َّ
هبا له وذخر اهلل َعّزَ وَجل  وَعّزَ سياقها إلیه، وسيّبَ

َّ
ا رّدَ عن نفسيه رمحة ِمن اهلل َجل

فإنَّ
کم فهيا، إْن شاء صرفها إیل  الرمحة إیل يوم القیامة حّیَ یکون املردود عن حاجته هو احلا

إْن شاء صرفها إیل غیره. نفسه، و
کم يف رمحة ِمن اهلل قد ُشيرعت له فإیل َمن  یا إمساعیل، فإذا کان يوم القیامة وهو احلا

تری َيصرفها؟
ها عن  ه لن يرّدَ ، ولکْن استیقن؛ فإّنَ ه ال َيصرفها عن نفسه. قال: )ال تظّنَ قلت: أظّنَ أّنَ

نفسه(. شرح مکارم األخالق، ج2، ص54
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ة    له فقد زار اهَّلل ووجبت له اجَلّنَ
ً
ا  ف اهَّلل حُمّبَ

ً
َمن زار أخا

 عيیل باب دار، فقال ليه: یا عبد اهلل، ما حاجُتك يف 
ً
 قامئيا

ً
 لييَق رجيال

ً
يکا

َ
قيال النيي؟ص؟: إّنَ َمل

هذه الدار؟
ية أو نزعتيك  بينيه َرحيٌم ماّسَ م علیيه. فقيال: بينيك و ِ

ّ
سيل

ُ
فقيال: أٌخ يل فهييا أردت أْن أ

إلیه حاجة.
يده يف اهلل َرّبِ العامليني، وال بيين وبينيه َرحيم  فقيال: ميا يل إلیيه حاجية، غیير أيّنِ أتعّهَ

ة أقرب ِمن اإلسالم. ماّسَ
اي ُزرت، فقد  یقول لك: إّيَ ك: إيّنِ رسول اهلل إلیك، وهو ُيقرؤك السالم، و

َ
فقال له امَلل

ة. أوجبُت لك اجَلّنَ
. شرح مکارم األخالق، ج2، ص66 اه يّفَ ك إّيَ وقد عافیتك ِمن َغضي وِمن النار، حُلّبِ

ترمحَت عی الشاة فترمحنا علیك  
حکي أن مويس؟ع؟ سأل بعد هالك فرعون ربه: یا رب مِلَ قّدستن يف بن اسرائیل دون قومي؟

فجاءه اجلواب: یا مویس... أتذکر يوم الشاة؟
فسيرح مویس بفکره ایل يوم کان راعیا بسيیطا ال ميلك سيوی مالبسيه يف زمن فرعون، 
کبیير يف تسيلق اجلبيال و قطيع  وضياع منيه شياٌة فحميل عصياه لیبحيث علیيه و بعيد جهيد 
.... وبدل أن یغضب علیه 

ً
 هادئا

ً
 ظهره وادعا

ً
االودیة و جد الشاة عیل سفح اجلبل مفترشا

و یضربه بعصاه، استلیق هو االخر و تدد عنده و قام یتکلم معاه بلطف و حنان:
يزي... ملاذا هربت من...؟ هل تدري ملاذا انا احبث علیك؟ عز

ال لکی طامع يف جلدك و حلمك و انا لکي امنع عنك الذئاب و اطعمك و اسقیك...
فبعد أن استحضر مویس تلك القصة، جاءه اخلطاب من قبل الباري تعایل: یامویس... 

ترمحت عیل الشاة فترمحنا علیك. شواهد املبلغني، ص42
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اَر َوٱلُۡمَنٰفِقِـَن َوٱۡغلُۡظ َعلَۡيِهۡمۚ  َهـا ٱلَِّبُّ َجِٰهـِد ٱۡلُكفَّ يُّ
َ
أ اَر َوٱلُۡمَنٰفِقِـَن َوٱۡغلُۡظ َعلَۡيِهۡمۚ َيٰٓ َهـا ٱلَِّبُّ َجِٰهـِد ٱۡلُكفَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

ِ َما  َما  ِبِـٱللَّ َوىُٰهـۡم َجَهنَّـُمۖ َوبِۡئـَس ٱلَۡمِصـُي ٧٣٧٣ َيۡلُِفوَن  َيۡلُِفوَن بِـٱللَّ
ۡ
َوىُٰهـۡم َجَهنَّـُمۖ َوبِۡئـَس ٱلَۡمِصـُي َوَمأ
ۡ
َوَمأ

قَالُـواْ َولََقـۡد قَالُواْ َكَِمـَة ٱۡلُكۡفرِ َوَكَفـُرواْ َبۡعَد إِۡسـَلِٰمِهۡم قَالُـواْ َولََقـۡد قَالُواْ َكَِمـَة ٱۡلُكۡفرِ َوَكَفـُرواْ َبۡعَد إِۡسـَلِٰمِهۡم 
  ُ ُٱللَّ ۡغَنىُٰهـُم ٱللَّ

َ
ۡن أ

َ
ٓ أ ْۚ َوَمـا َنَقُمـٓواْ إِلَّ ـواْ بَِمـا لَـۡم َيَنالُـوا ۡغَنىُٰهـُم َوَهمُّ

َ
ۡن أ

َ
ٓ أ ْۚ َوَمـا َنَقُمـٓواْ إِلَّ ـواْ بَِمـا لَـۡم َيَنالُـوا َوَهمُّ

َُّهۡمۖ ِإَون  ا ل َُّهۡمۖ ِإَون َورَُسـوُلُۥ ِمـن فَۡضلِـهۦِۚ فَـإِن َيُتوُبواْ يَـُك َخـۡيٗ ا ل َورَُسـوُلُۥ ِمـن فَۡضلِـهۦِۚ فَـإِن َيُتوُبواْ يَـُك َخـۡيٗ
ۡنَيـا َوٱٓأۡلِخَرةِۚ َوَما  ِلٗما ِف ٱدلُّ

َ
ۡنَيـا َوٱٓأۡلِخَرةِۚ َوَما  َعَذابًـا أ ِلٗما ِف ٱدلُّ
َ
ُ َعَذابًـا أ ُٱللَّ ۡبُهـُم ٱللَّ ۡواْ ُيَعّذِ َـّ ۡبُهـُم َيَتَول ۡواْ ُيَعّذِ َـّ َيَتَول

ـۡن  ـۡن  ۞َوِمۡنُهـم مَّ ٖ َوَل نَِصـيٖ ٧٤٧٤ ۞َوِمۡنُهـم مَّ ۡرِض ِمـن َوِلّ
َ
ٖ َوَل نَِصـيٖ لَُهـۡم ِف ٱۡل ۡرِض ِمـن َوِلّ
َ
لَُهـۡم ِف ٱۡل

َقـنَّ َوَلَُكوَننَّ  دَّ َقـنَّ َوَلَُكوَننَّ  لَئِـۡن َءاتَىَٰنا ِمـن فَۡضلِهِۦ َلَصَّ دَّ َ لَئِـۡن َءاتَىَٰنا ِمـن فَۡضلِهِۦ َلَصَّ َٱللَّ َعَٰهـَد َعَٰهـَد ٱللَّ
آ َءاتَىُٰهـم ّمِن فَۡضلِـهِۦ َبِلُواْ بِهِۦ  آ َءاتَىُٰهـم ّمِن فَۡضلِـهِۦ َبِلُواْ بِهِۦ فَلَمَّ ٰلِِحـَن ٧٥٧٥  فَلَمَّ ٰلِِحـَن ِمـَن ٱلصَّ ِمـَن ٱلصَّ
ۡعَقَبُهـۡم نَِفاٗقـا ِف قُلُوبِِهۡم 

َ
ۡعَقَبُهـۡم نَِفاٗقـا ِف قُلُوبِِهۡم  فَأ
َ
ۡعرُِضـوَن ٧٦٧٦ فَأ واْ وَُّهـم مُّ َـّ ۡعرُِضـوَن َوتََول واْ وَُّهـم مُّ َـّ َوتََول

َ َما وََعـُدوهُ َوبَِما َكنُواْ  َما وََعـُدوهُ َوبَِما َكنُواْ  َٱللَّ ۡخلَُفـواْ ٱللَّ
َ
ۡخلَُفـواْ إَِلٰ يَـۡوِم يَۡلَقۡونَـُهۥ بَِمآ أ
َ
إَِلٰ يَـۡوِم يَۡلَقۡونَـُهۥ بَِمآ أ

َ َيۡعلَـُم ِسَُّهۡم َوجَنَۡوىُٰهۡم  َيۡعلَـُم ِسَُّهۡم َوجَنَۡوىُٰهۡم  َٱللَّ نَّ ٱللَّ
َ
لَـۡم َيۡعلَُمٓواْ أ

َ
نَّ  أ

َ
لَـۡم َيۡعلَُمٓواْ أ

َ
يَۡكِذبُـوَن يَۡكِذبُـوَن ٧٧٧٧ أ

وِِّعَن ِمَن  ِيَن يَۡلِمُزوَن ٱلُۡمطَّ وِِّعَن ِمَن  ٱلَّ ِيَن يَۡلِمُزوَن ٱلُۡمطَّ ٰـُم ٱۡلُغُيوِب ٧٨٧٨ ٱلَّ ٰـُم ٱۡلُغُيوِب  َعلَّ َ َعلَّ َٱللَّ نَّ ٱللَّ
َ
نَّ َوأ
َ
َوأ

ِيـَن َل َيِـُدوَن إِلَّ ُجۡهَدُهۡم  َدَقٰـِت َوٱلَّ ِيـَن َل َيِـُدوَن إِلَّ ُجۡهَدُهۡم ٱلُۡمۡؤِمنِـَن ِف ٱلصَّ َدَقٰـِت َوٱلَّ ٱلُۡمۡؤِمنِـَن ِف ٱلصَّ
ِلٌم ٧٩٧٩  

َ
ِلٌم  ِمۡنُهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ
َ
ُ ِمۡنُهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ ُٱللَّ فََيۡسـَخُروَن ِمۡنُهۡم َسـِخَر فََيۡسـَخُروَن ِمۡنُهۡم َسـِخَر ٱللَّ

ة االستیعاب 7575
ّ
ة االستیعاب قل
ّ
قل

هيذه اآلیيات تضيع إصبعهيا عيیل صفة أخری من صفات املنافقني السيّيئة، و هي أّن هؤالء 
مّبيا ذّميوا و الميوا  إذا مّسيهم البيؤس و الفقير و املسيکنة وثبيوا عيیل االسيالم و املسيلمني، بيل ر
الذيين ميتلکيون الثيروات و القيدرات الواسيعة عيیل عيدم اسيتثمارها يف خدمية املحروميني و 

مساعدة املحتاجني!
و إذا حتّسن وضعهم املادي فإهّنم سینسون کل عهودهم و مواثیقهم مع اهلل و الناس، 
مّبيا تغّييرت کل معيامل شيخصیاهتم، و يبدؤون بالتفکیر بصورة  و یغرقيون يف حيّب الدنیيا، و ر

هيذه  يف  علهييم  اشيدد  ظ: 
ُ
ٱغل

بئيس  ٱمَلِصیُر:  ِبئَس  املجاهيدة. 

: مّهوا بقتل 
ْ
وا املرجيع و امليأوی. َهُّ

التنفیير  و  العقبية  لیلية  النيي؟ص؟ 

: ألن مؤامرهتم 
ْ
وا

ُ
 َيَنال

َ
ا ل بناقته. ِبَ

اهلل  فجعيل  م:  عَقهَبُ
َ
َفأ فشيلت. 

ُهم  ِسّرَ فعلهيم.  عاقبية   _ تعيایل   _

م: ميا یسيرونه يف أنفسيهم  َوٰيُ
َ

َوجن

مين نفياق و ميا یتناجيون بيه فیميا 

بيهنيم مين أقوال فاسيدة. َيلِمُزوَن 

یعیبيون  کانيوا  أهنيم  ِعَي:  ّوِ
ٱمُلّطَ

عيیل املؤمنيني، إذا بذليوا أمواهليم 

هلل و رسيوله عين رغبية نفيس، و 

رضا قلب.
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أخری و مبنظار خمتلف تاما، و مينعون الناس من فضل اهلل.
الّن تظاهرهم باالميان و اهلدی انا کان حني مل یتعرضوا للتجربة اما اآلن فاّن حب املال 
هيم بالفساد. و شح النفس و قضیة العودة ایل حالة الفقر تضغط علهيم باجتاه البخل و تغر
مّبا إذا نظرنا إیل أنفسنا _ فسنکتشف  إذا ال حظنا واقعنا الذي نعیشه و دققنا فیه _ و ر
یقة تفکیره يف صور متعددة و أشخاص خمتلفني،  ناذج من أعمال ثعلبة بن حاطب، و طر
ين يف األوضاع العادیة أو عند إعسارهم و فقرهم یکونون من املؤمنني املتحرقني  فإّن الکثیر
عيیل دیهنيم و الثابتيني عيیل عهدهيم حیيث حيضرون يف احللقات الدینیية، و ینضوون حتت 
کل ليواء یدعيو إیل اإلصيالح و إنقياذ املجتميع، و یضميون أصواهتيم إیل کل منياد احليق و 

، و یصرخون و یقفون بوجه کل فساد. العدالة، و ال یألون جهدا يف سبیل أعمال اخلیر
کز القیادیة أو تسيلطوا  ين و املرا أّما إذا فتحت أمامهم أبواب الدنیا و نالوا بعض العناو
عیل رقاب الناس، فستتغیر صورهم و سلوکهم، و األدهی من کل ذلك أن تتبدل ماهیهتم، 
و عندئيذ سيیخمد هلیيب عشيقهم هلل، و هييدأ ذليك اهلیجيان و التحيرق عيیل ديين اهلل، و 
تفتقدهيم تليك احللقيات و اجللسيات الدینیية، فيال یسيامهون يف أیية خطية إصالحیية و ال 

یسعون من أجل ذلك احلق، و ال تثبت هلم قدم يف مواجهة الباطل.
�ًعا<�  ��� �م� ر� ْ��

���
ْ
��� �� ��� ��م� ��� وًعا�*�إَو�

ر�� � �ح� ر��
�� ����� �� ��� ��م� ��� کما ذکرت االیات يف سورة املعارج، 20 و 21: >�إ�

ية نوعان: ية نوعان:نستوحي من القرآن أّن الشخصیة البشر نستوحي من القرآن أّن الشخصیة البشر
، ال   الظواهر

ّ
بة اليت تتأّثر بالظروف املحیطة، و تنعکس علهيا کل

ّ
األول: الشخصیة املتقل

، و هذه طبیعة السواد األعظم من الناس.  فرق بني ما یسّر و ما حيزن، أو بني اخلیر و الشر
� ��
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ٌر<؛ )الشوری، آیه 27(. �� �� ٌر���� �� ���
�ح�� �� ��� � �� ع� ���

الثانیـة: الشيخصیة املسيتقرة الييت تصوغهيا الصيالة )و الصلة الوثیقة بيرّب الکائنات( و 
یستمّد أصحاهبا استقامهتم يف احلیاة من اإلميان برّب العاملني، األمر الذي جيعلهم یتسامون 
عيیل املؤثيرات السيلبیة، ذليك ألّن الصيالة يف بصائير القرآن لیسيت الرکوع و السيجود فقط، 
 هو املنفق 

ّ
 ُبعٍد من حیاة اإلنسان، و هکذا تری املصيل

ّ
بل هي مهنج شامل، یستوعب کل

بيه، و احلافيظ لفرجيه، و الراعي  يف سيبیل اهلل، و املصيّدق باآلخيرة، و اخلائيف مين عيذاب ر
لعهده و أماناته، و القامئ بالشهادة احلّق عیل نفسه و يف املجتمع، و بالتايل املحافظ عیل 
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صالتيه )أوقاهتيا و مظاهرهيا و جوهرهيا(، و هبيذه الصيورة ینبغيي أن نعيي الصيالة، و نعيرف 
ني، و نسعی لکي نکون مهنم.

ّ
املصل

الروايات

ُه، و َمعروٌف يوَضُع ِعنَد    
َ
ٌة ُتَنُح َمن ال َوفاَء ل َبٌع َيذَهنَب َضیاعا: َمَوّدَ اإلمام الصادق؟ع؟: أر

ُه. کتاب من ال 
َ
ُه، و ِسيّرٌ يوَدُع َمن ال َحضاَنَة ل

َ
ُم َمن ال َيسيَتِمُع ل

َّ
َمن ال َيشيُکُرُه، و ِعلٌم ُيَعل
حيضره الفقیه: 4 / 417 / 5907

 َيْکفیىن َو الَتْرُزْقىن ِرْزقا ُيْطغیىن َو الَتْبَتلَيىّن ِبَفْقٍر    
ً
ُهّمَ اْرُزْقىن ِرْزقا َحالال

ّ
لل
َ
اإلمام الباقر؟ع؟: ا

...؛ هتذیب األحکام، ج3، ص77، ح6. َّ قا َعیلَ ْشیق ِبِه ُمَضّيِ
َ
ا

    ْ
َ
يُه َو ِاْن مل

َ
 َفيِاْن َریَض، بيوِرَك ل

ُ
َکْييَف َيْعَميل ِق ِلَيْنُظيَر  ْز َعْبيَد ِباليّرِ

ْ
َيْبَتيیِل ال

َ
قيال؟ص؟: ِاّنَ اهلَل ل

ح7121 ُه. کنز العّمال، 
َ
ْ ُيباَرْك ل

َ
َيْرَض، مل

ذی َيِعی    
َّ
 الَقلِب ال

َ
عیل

َ
، َفا ّرِ

َ
وعاها ِللّش

َ
وعاها ِللَخْيِر َو َشّرُ الُقلوِب ا

َ
قال؟ص؟: َخْيُر الُقلوِب ا

یات، ص168 ْنَصَت َمأجورا؛ جعفر
َ
ْنَصَت ا

َ
ْيِر ِان َنَطَق َنَطَق َمأجورا و ِاْن ا َ

ْ
ّوٌ ِمَن اخل

ُ
ل اخَلْيَر مَمْ

شواهد وقصص

نصاري   ثعلبة بن حاطب اال
يف رجيل مين األنصيار یيدي ثعلبية بن حاطب، و کان رجال فقیرا خيتلف إیل املسيجد دامئا، 

و کان یصر عیل الّني؟ص؟ أن یدعو له بأن يرزقه اهلل ماال وفیرا.
کثیر ال تطیقه. فقال له الّني؟ص؟: قلیل تؤدي شکره خیر من 

أو لیس األویل لك أن تتأیس بنّي اهلل؟ص؟، و حتیا حیاة بسیطة و تقنع هبا؟
ذي بعثك 

ّ
لکين ثعلبية مل یکيف و مل یصيرف النظير عين أمليه، و أخیيرا قيال للّنيي؟ص؟: و ال

باحلق نبّيا، لنئ رزقن اهلل ألعطني کل احلقوق و أؤدي کل الواجبات، فدعا له الّني؟ص؟.
فليم مييض زميان _ و عيیل روایية _ حيی تيويف ابن عم له، و کان غنّييا جّدا فوصلت إلیه 
سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301ثيروة عظیمية، و عيیل روایية أخيری أّنيه اشيتری غنميا، فلم تيزل تتوالد حی أصبيح حفظها و 
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رعایهتيا يف املدینية أميرا غیير ممکين، فاضطير أن خييرج إیل أطراف املدینية، فأهلته أمواله عن 
حضور اجلماعة، بل و حی اجلمعة.

و بعيد ميّدة أرسيل الّنيي؟ص؟ عاميال إیل ثعلبية لیأخيذ اليزکاة منيه، غیير أن هيذا الرجيل 
البخیيل اليذي عياش لتيّوه حیياة الرفاه امتنع مين أداء حقوق اهلل تعایل، و مل یکتف بذلك، 
یة، أي أّننا أسلمنا حی ال نؤدي  بل اعترض عیل حکم الّزکاة و قال: إّن حکم الزکاة کاجلز

یة، فإذا وجبت علینا الزکاة فأي فرق بيننا و بني غیر املسلمني؟ اجلز
 أن حّب 

ّ
یة و ال معىن الزکاة، أو أّنه فهمه، إال قال هذا يف الوقت الذي مل یفهم معىن اجلز

الدنیيا و تعلقيه هبيا مل یسيمح ليه ببیيان احلقیقية و إظهيار احليق، فلّميا بلغ الّنيي؟ص؟. قال: »یا 
یح ثعلبة« و أنزل اهلل هذه اآلیات. تفسیر األمثل، ج6، ص141 یح ثعلبة! یا و و

إّنك ال تؤَمن عی فأرة أفتؤَمن عی االسم األعظم؟!  
، وخدم ذلك  مسيع رجيل يف بغيداد أّن أحيد زّهياد مصر یعرف اسيم اهلل األعظيم، فقصد مصر
مه االسيم األعظم، فأب الّزاهد، فخدمه سينة ثانیة، وهو  ِ

ّ
الزاهد سينة، مّث طلب منه أن ُيعل

يل، واإلعيراض عين الّدنیيا والّزهد، وبعد تام السينتني، طلب  یظهير اخلشيوع والعبيادة والتبّتُ
ميه االسيم األعظيم، فيأب الزاهيد تعلیميه، فخدميه سينة ثالثية، وهيو عيیل عبادته 

ّ
منيه أن یعل

کالّشّنِ البايل. له وانقطاعه إیل اهلل سبحانه وتعایل، حّی صار  وزهده وتبّتُ
إنياًء وقيال ليه: اذهيب هبيذا اإلنياء إیل امليکان  إّن الزاهيد يف ييوم مين األیيام أعطياه  مّث 
يق رأی  . فأخيذ الرجيل اإلنياء وذهب به حنو املقصيد، ويف أثناء الطر

ً
مه فالنيا

ّ
الفيالين، وسيل

 يف اإلنياء یتحيّرك، فعجيب وتصيّور أّنيه حیيوان، فليم تترکيه نفسيه أاّل یّطليع إیل ميا يف 
ً
شيیئا

، ورجيع إیل الزاهد 
ً
 شيدیدا

ً
إذا بفيأرة تقفيز منيه، فغضيب الرجيل غضبا اإلنياء، فرفيع غطياءه و

یة يب؟! قائاًل: هل جزايئ بعد خدمتك ثالث سنوات االسهتزاء والسخر
فقال الّزاهد: وکیف ذلك؟

یة يب؟! فحّدثه الرجل أّنه رفع غطاء اإلناء، فقفزت منه فأرة، وهل هذا إاّل سخر
ن عیل اسم اهلل األعظم؟! فإيّن  ن عیل فأرة، فهل تؤّمَ فقال الّزاهد: یا هذا، إّنك ال تؤّمَ
ثبيت ليك أّنيك لسيت أهيالً لذليك، مفيا محليك عيیل أن ختيون األمانية 

ُ
أردت أن أمتحنيك، وأ

. شواهد املبلغني، ص29
ً
وترفع الغطاء؟ مّث طرده، فذهب خائبا

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301
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ٗة  ۡو َل تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم إِن تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم َسۡبعَِن َمرَّ
َ
ٗة ٱۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم أ ۡو َل تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم إِن تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم َسۡبعَِن َمرَّ
َ
ٱۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم أ

  ُ َُوٱللَّ ِ َورَُسوِلۦِۗ  َورَُسوِلۦِۗ َوٱللَّ ِبِٱللَّ نَُّهۡم َكَفُرواْ بِٱللَّ
َ
نَُّهۡم َكَفُرواْ َذٰلَِك بِأ
َ
ُ لَُهۡمۚ  لَُهۡمۚ َذٰلَِك بِأ ُٱللَّ فَلَن َيۡغفَِر فَلَن َيۡغفَِر ٱللَّ

َل َيۡهِدي ٱۡلَقوَۡم ٱۡلَفِٰسـقَِن َل َيۡهِدي ٱۡلَقوَۡم ٱۡلَفِٰسـقَِن ٨٠٨٠ فَـرَِح ٱلُۡمَخلَُّفوَن بَِمۡقَعِدهِۡم  فَـرَِح ٱلُۡمَخلَُّفوَن بَِمۡقَعِدهِۡم 
نُفِسِهۡم 

َ
ۡمَوٰلِِهۡم َوأ

َ
ن يَُجِٰهُدواْ بِأ

َ
نُفِسِهۡم  َوَكرُِهوٓاْ أ

َ
ۡمَوٰلِِهۡم َوأ

َ
ن يَُجِٰهُدواْ بِأ

َ
ِ َوَكرُِهوٓاْ أ ِٱللَّ ِخَلَٰف رَُسـوِل ِخَلَٰف رَُسـوِل ٱللَّ

َشـدُّ 
َ
َشـدُّ  َوقَالُواْ َل تَنفُِرواْ ِف ٱۡلَّرِۗ قُۡل نَاُر َجَهنََّم أ
َ
ِ َوقَالُواْ َل تَنفُِرواْ ِف ٱۡلَّرِۗ قُۡل نَاُر َجَهنََّم أ ِٱللَّ ِف َسـبِيِل ِف َسـبِيِل ٱللَّ

َّۡو َكنُواْ َيۡفَقُهوَن ٨١٨١ فَۡلَيۡضَحُكواْ قَلِيٗل َوۡلَۡبُكواْ َكثِٗيا  فَۡلَيۡضَحُكواْ قَلِيٗل َوۡلَۡبُكواْ َكثِٗيا  ۚا ل َّۡو َكنُواْ َيۡفَقُهوَن َحّرٗ ۚا ل َحّرٗ
ُ إَِلٰ َطآئَِفةٖ  إَِلٰ َطآئَِفةٖ  ُٱللَّ َجَزآَءۢ بَِما َكنُواْ يَۡكِسـُبوَن َجَزآَءۢ بَِما َكنُواْ يَۡكِسـُبوَن ٨٢٨٢ فَـإِن رََّجَعَك  فَـإِن رََّجَعَك ٱللَّ
بَٗدا َولَن 

َ
بَٗدا َولَن ّمِۡنُهۡم فَٱۡسَتـَٔۡذنُوَك لِۡلُخُروِج َفُقل لَّن َتۡرُُجواْ َمِعَ أ
َ
ّمِۡنُهۡم فَٱۡسَتـَٔۡذنُوَك لِۡلُخُروِج َفُقل لَّن َتۡرُُجواْ َمِعَ أ

ةٖ فَٱۡقُعُدواْ  َل َمرَّ وَّ
َ
اۖ إِنَُّكۡم رَِضيُتم بِٱۡلُقُعودِ أ ةٖ فَٱۡقُعُدواْ تَُقٰتِلُواْ َمِعَ َعُدوًّ َل َمرَّ وَّ
َ
اۖ إِنَُّكۡم رَِضيُتم بِٱۡلُقُعودِ أ تَُقٰتِلُواْ َمِعَ َعُدوًّ

بَٗدا َوَل 
َ
اَت أ َحٖد ّمِۡنُهم مَّ

َ
ٰٓ أ بَٗدا َوَل  َوَل تَُصـّلِ َعَ

َ
اَت أ َحٖد ّمِۡنُهم مَّ

َ
ٰٓ أ َمـَع ٱۡلَخٰلِفَِن َمـَع ٱۡلَخٰلِفَِن ٨٣٨٣ َوَل تَُصـّلِ َعَ

ِ َورَُسـوِلِۦ َوَماتُواْ وَُهۡم  َورَُسـوِلِۦ َوَماتُواْ وَُهۡم  ِبِٱللَّ ٰ َقۡبِهِۦٓۖ إِنَُّهـۡم َكَفُرواْ بِٱللَّ ٰ َقۡبِهِۦٓۖ إِنَُّهـۡم َكَفُرواْ َتُقـۡم َعَ َتُقـۡم َعَ
ن 

َ
ن  أ
َ
ُ أ ُٱللَّ ۡوَلُٰدُهۡمۚ إِنََّما يُرِيُد ٱللَّ

َ
ۡمَوٰلُُهۡم َوأ

َ
َما يُرِيُد  َوَل ُتۡعِجۡبَك أ ۡوَلُٰدُهۡمۚ إِنَّ

َ
ۡمَوٰلُُهۡم َوأ

َ
َفِٰسُقوَن َفِٰسُقوَن ٨٤٨٤ َوَل ُتۡعِجۡبَك أ

نُفُسُهۡم وَُهۡم َكٰفُِروَن ٨٥٨٥ ِإَوَذآ  ِإَوَذآ 
َ
ۡنَيا َوتَزَۡهَق أ َبُهم بَِها ِف ٱدلُّ نُفُسُهۡم وَُهۡم َكٰفُِروَن ُيَعّذِ
َ
ۡنَيا َوتَزَۡهَق أ َبُهم بَِها ِف ٱدلُّ ُيَعّذِ

ِ َوَجِٰهُدواْ َمَع رَُسوِلِ ٱۡسَتـَٔۡذنََك  َوَجِٰهُدواْ َمَع رَُسوِلِ ٱۡسَتـَٔۡذنََك  ِبِٱللَّ ۡن َءاِمُنواْ بِٱللَّ
َ
نزِلَۡت ُسوَرةٌ أ

ُ
ۡن َءاِمُنواْ أ

َ
نزِلَۡت ُسوَرةٌ أ

ُ
أ

ـَع ٱۡلَقٰعِِديَن ٨٦٨٦   ـۡوِل ِمۡنُهـۡم َوقَالُواْ َذۡرنَـا نَُكن مَّ ْولُـواْ ٱلطَّ
ُ
ـَع ٱۡلَقٰعِِديَن أ ـۡوِل ِمۡنُهـۡم َوقَالُواْ َذۡرنَـا نَُكن مَّ ْولُـواْ ٱلطَّ
ُ
أ

يل سبعون منقبة يل سبعون منقبة 8080

ورد رقم 70 يف القرآن ثالث مرات لثالث مواضیع و هي:
 .>� � �� ����

� �� �� م� لً���� ��� ��� ��� �� ع� ْ�� ��� �� ْ�م� ����� ��� �م� ��� � �� �ح�ْ يـن مـع مـویس للمیقـات: >و� الـف. رقـم املختار
یية اهلل و نيزول االعيذاب علهييم مث احیاهم بدعاء مویس.  )اعيراف: 155( واصرارهيم عيیل رؤ

)اعراف: 155(
� ْ��

�
ل ���� ً�� ر�� �م� ��� �� ع� ْ�� ����ْ ه�

�
ْر�� ���

ع�ْ ����ْ
���� ْ�� بـاء. عـدم الغفـران للمنافـي و لـو يسـتغفر هلـم 70 مـرة: >�إ�

ْ�< )التوبة: 80( ه�
�
�� ه�

��لل�� ر� ���
ع�ْ � ��

الذيين  املنافقيون  ُفوَن: 
َّ
ٱمُلَخل

ختلفوا عن اخلروج إیل غزوة تبوك 

قَعِدِهم:  بسيبب ضعف إمياهنم. ِبَ

َيفَقُهوَن:  اجلهياد.  عين  بقعودهيم 

ليو یفهميون لعلميوا أهنيم آثيروا النار 

ِللُخُروِج:  َذُنوَك  ـٔ َفٱسَت احليّر.  عيیل 

غيزوة  إیل  ُخيُروِج 
ْ
ِلل إذنيك  طلبيوا 

مبيا  تغتير  ال  ُتعِجبَك:   
َ

ال أخيری. 

عنيد هيؤالء املنافقيني مين أموال و 

أوالد. َتزَهَق: خروجها من اجلسد 

وِل:  ٱلّطَ  
ْ
وا

ُ
ْول

ُ
أ تعيب.  و  مبشيقة 

و  أغنیاؤهيم  و  املنافقيني  رؤسياء 

القادرون عیل تکالیف اجلهاد.
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ل الـت حیبـس فیـا املعذبـي ف النـار: >��� جـمي. طـول االغـا

< )احلاقة: 32( ���
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کیيدا مليا ذکير قبليه مين  ْ�< تأ ه�
�
�� ه�

��لل�� ر� ���
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�
ْر�� ���

ع�ْ ����ْ
���� ْ�� واميا قوليه: >�إ�

یة االستغفار هلم، و بيان أن طبیعة املغفرة ال تناهلم البتة سواء سألت املغفرة يف حقهم  لغو
کثیرا. أو مل تسأل، و سواء کان االستغفار مرة أو مرات، قلیال أو 

< إرادة التکثیر و املبالغة  ً�� ر�� �م� ��� �� ع� ْ�� ����ْ ه�
�
ْر�� ���

ع�ْ ����ْ
���� ْ�� و املقصود بذکر السبعني يف قوله: >�إ�

يف کثيرة االسيتغفار، فقيد جيرت عيادة العرب يف أسيالیهبم عیل اسيتعمال هيذا العدد للتکثیر 
ال للتحدید، فهو ال مفهوم له.

< أي إّن املانع من مشول املغفرة هو  �� ��� �� �� �و� ه�
�لل�� و�����

ر� ��� ْ��ك� ����ه�
أ�
� ����

ك� ��
لذلك علله بقوله: >���

کفرهم باهلل و رسوله، و ال خيتلف هذا املانع بعدم االستغفار.
ميية، شيدة شيفقته؟ص؟ بأمتيه، و حرصيه عیل هدایهتيا، و کثرة  و يؤخيذ مين هيذه اآلیية الکر
دعائه هلا بالرمحة و املغفرة، و أنه مع إیذاء املنافقني له کان یستغفر هلم _ أمال يف توبهتم _ 

إیل أن هناه اهلل عن ذلك.

الروايات

ُت. نور الثقلني، ج2، ص248   
ْ
َفَعل

َ
ْم، ل ُ ة ُغِفَر لَ ْبِعنَي َمّرَ  الّسَ

َ
ْو ِزْدُت َعیل

َ
ُه ل ّنَ

َ
ْو َعِلْمُت أ

َ
الّرسول؟ص؟: ل

ْيَطاُن    
َ
ْبُه الّش ْ َيْقَر

َ
ًة مل ًة َمّرَ َها َمّرَ ًة َو َعّدَ َيَتُه َسْبِعنَي َمّرَ َح حِلْ : َمْن َسّرَ

َ
يِب َعْبِد اهلِل؟ع؟ َقال

َ
َعْن أ

. ثواب األعمال، ص22
ً
َبِعنَي َصَباحا ْر

َ
أ

ِذي    
َّ
ْسَتْغِفُر اهلَل ال

َ
ًة أ ِ َيْوٍم ِمْن َشْعَباَن َسْبِعنَي َمّرَ

ّ
 يِف ُکل

َ
: َمْن َقال

َ
يِب َعْبِد اهلِل؟ع؟ َقال

َ
َعْن أ

ُت َو َما 
ْ
ِبينِي ُقل ُ

ْ
ُفيِق امل

ُ ْ
ْييِه ُکِتيَب يِف األ

َ
ُتيوُب ِإل

َ
يوُم َو أ َقّيُ

ْ
يّيُ ال َ

ْ
ِحيمُي احل يُن الّرَ مْحَ  ُهيَو الّرَ

َّ
يَه ِإال

َ
 ِإل

َ
ال

ُجوِم. ثواب  ِقْدَحاُن َعَدَد الّنُ
ْ
ِرُد ِفیِه ال اٌر َتّطَ هْنَ

َ
َعْرِش ِفیِه أ

ْ
 َقاٌع َبنْيَ َيَدِي ال

َ
ِبنُي َقال ُ

ْ
ُفُق امل

ُ ْ
األ

األعمال، ص171

ْيِه َسيْبِعنَي    
َ
ُتوُب ِإل

َ
ْسيَتْغِفُر اهلَل َو أ

َ
ْوَتَر _ أ

َ
 يِف َوْتيِرِه ِإَذا أ

َ
: َميْن َقيال

َ
يِب َعْبيِد اهلِل؟ع؟ َقيال

َ
َعيْن أ

يَن  ْسيَتْغِفِر ُ ُه َسيَنٌة َکَتَبُه اهلُل ِعْنَدُه ِمَن املْ
َ
 َذِليَك َحيّیَ َمیَض ل

َ
ًة َو ُهيَو َقيامِئٌ َفَواَظيَب َعيیل َميّرَ

. ثواب األعمال، ص171
َّ

ْغِفَرُة ِمَن اهلِل َعّزَ َو َجل َ
ْ
ُه امل

َ
ْسحاِر َو َوَجَبْت ل

َ ْ
ِباأل

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



477

ل
�� �
��� �
� م�
�� �
ع�

���
� لى�

ُعُمِر َو َيْدَفَعاِن َسْبِعنَي    
ْ
یَداِن يِف ال َفْقَر َو َيِز

ْ
َدَقُة َيْنِفَياِن ال ِبّرُ َو الّصَ

ْ
: ال

َ
يِب َجْعَفٍر؟ع؟ َقال

َ
َعْن أ

ج1، ص48 ِمیَتَة َسْوٍء. اخلصال، 

    
َ

ْن َيْنيِزل
َ
 أ

َ
َطيِر َقْبيل َ ُخيُذ َمياَء املْ

ْ
 َدَواٍء، َتأ

َ
ْحَتياُج َمَعيُه ِإیل

َ
 أ
َ
 َدَواًء ال

ُ
َميِن َجْبَرِئیيل

َّ
؟ع؟: َعل

َ
َقيال

 ُهَو 
ْ

ًة، َو ُقل  آِخِرَها َسْبِعنَي َمّرَ
َ

ْمَد ِإیل َ
ْ
ْيِه احل

َ
 َعل

ُ
 يِف ِإَناٍء َنِظیٍف َو َتْقَرأ

ُ
َعل َّ جُيْ

ُ
ْرِض مث

َ ْ
 األ

َ
ِإیل

. هدایة  ِ
َعِشّ

ْ
 ِبال

ً
َغيَداِة َو َقَدحا

ْ
 ِبال

ً
َّ َتْشيَرُب ِمْنيُه َقَدحا

ُ
ًة، مث َذَتينْيِ َسيْبِعنَي َميّرَ َعّوِ ُ

ْ
َحيٌد َو امل

َ
اهلُل أ

األمة إیل أحکام األمئة؟مهع؟، ج8، ص207

 اهلِل؟ص؟ َيُتوُب    
ُ

َکاَن َرُسول  َو 
َ

اَب، َقال ّوَ َ الّتَ
َ

َفنّت ُ
ْ
ّبُ امل : ِإّنَ اهلَل حُيِ

َ
يِب َعْبِد اهلِل؟ع؟ َقال

َ
َعْن أ

 
َ

ْيِه َقال
َ
ُتوُب ِإل

َ
ْسيَتْغِفُر اهلَل َو أ

َ
 أ

ُ
ُت َيُقول

ْ
ًة ِمْن َغْيِر َذْنٍب ُقل ِ َيْوٍم َسيْبِعنَي َمّرَ

ّ
ُکل  اهلِل يِف 

َ
ِإیل

 اهلل. مستدرك الوسائل، ج5، ص320
َ

ُتوُب ِإیل
َ
 أ

ُ
َکاَن َيُقول

يُه يف َبييِت اهلِل احليراِم. حبار األنوار:     ّمَ
ُ
 ا

ُ
ُجيل بيا َسيبعوَن ُجيزءا أیَسيُرُه أن َينِکيَح الّرَ عنيه؟ع؟: الّرِ

13/117/103

 أن ُيغَفَر ِللعامِلِ َذنٌب واِحٌد. تفسیر    
َ

ُه ُيغَفُر ِللجاِهِل َسبعوَن َذنبا َقبل اإلماُم الّصادُق؟ع؟: إّنَ
القّمّي: 146/2

ْيِلهيا َو ِصیياِم هَناِرهيا؛ مشکاة    
َ
 سياَعٍة، َخْييٌر ِميْن ِعبياَدِة َسيْبعنَي َسيَنًة، ِقیياِم ل

ُ
قيال؟ص؟: َعيْدل

األنوار، ص544

ِ َدَرَجَتنِي ُحْضُر الَفَرِس َسبعنَي    
ّ

 العامِلِ َعیل العاِبِد ِبَسبعنَي َدَرَجًة، َبنَي ُکل
ُ

قال؟ص؟: َفضل

يیطاَن َيَضيُع الِبدَعيَة ِللّنياِس فُيبِصُرهيا العيامِلُ فَيهنيی َعهنيا، و العاِبيُد 
َ
عاميا؛ و ذليَك أّنَ الّش

ا و ال َيعِرُفها. روضة الواعظني: 17
َ
ُه هل  َعیل ِعباَدِتِه ال َيَتَوّجَ

ٌ
ُمقِبل

متواصل...متواصل...
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ٰ قُلُوبِِهۡم  ن يَُكونُـواْ َمـَع ٱۡلََوالِـِف َوُطبِـَع َعَ
َ
ٰ قُلُوبِِهۡم رَُضـواْ بِـأ ن يَُكونُـواْ َمـَع ٱۡلََوالِـِف َوُطبِـَع َعَ
َ
رَُضـواْ بِـأ

ِيـَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ  ِيـَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ  َلِٰكِن ٱلرَُّسـوُل َوٱلَّ َفُهـۡم َل َيۡفَقُهوَن َفُهـۡم َل َيۡفَقُهوَن ٨٧٨٧ َلِٰكِن ٱلرَُّسـوُل َوٱلَّ
ٱۡلَۡيـَرُٰتۖ  لَُهـُم  ْوَلٰٓئِـَك 

ُ
َوأ نُفِسـِهۡمۚ 

َ
َوأ ۡمَوٰلِِهـۡم 

َ
بِأ ٱۡلَۡيـَرُٰتۖ َجَٰهـُدواْ  لَُهـُم  ْوَلٰٓئِـَك 

ُ
َوأ نُفِسـِهۡمۚ 

َ
َوأ ۡمَوٰلِِهـۡم 

َ
بِأ َجَٰهـُدواْ 

ٰٖت َتۡرِي  ٰٖت َتۡرِي  لَُهـۡم َجنَّ ُ لَُهـۡم َجنَّ ُٱللَّ َعدَّ ٱللَّ
َ
َعدَّ  أ
َ
ْوَلٰٓئِـَك ُهـُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن ٨٨٨٨ أ

ُ
ْوَلٰٓئِـَك ُهـُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن َوأ
ُ
َوأ

نَۡهُٰر َخدِٰلِيـَن فِيَهاۚ َذٰلَِك ٱۡلَفـۡوُز ٱۡلَعِظيُم ٨٩٨٩  
َ
نَۡهُٰر َخدِٰلِيـَن فِيَهاۚ َذٰلَِك ٱۡلَفـۡوُز ٱۡلَعِظيُم ِمـن َتۡتَِهـا ٱۡل
َ
ِمـن َتۡتَِهـا ٱۡل

ِيَن  ۡعـَراِب ِلُۡؤَذَن لَُهـۡم َوَقَعَد ٱلَّ
َ
ُروَن ِمَن ٱۡل ِيَن وََجـآَء ٱلُۡمَعـّذِ ۡعـَراِب ِلُۡؤَذَن لَُهـۡم َوَقَعَد ٱلَّ
َ
ُروَن ِمَن ٱۡل وََجـآَء ٱلُۡمَعـّذِ

ِيـَن َكَفـُرواْ ِمۡنُهـۡم  ۥۚ َسـُيِصيُب ٱلَّ ِيـَن َكَفـُرواْ ِمۡنُهـۡم  َورَُسـوَلُ ۥۚ َسـُيِصيُب ٱلَّ َ َورَُسـوَلُ َٱللَّ َكَذبُـواْ َكَذبُـواْ ٱللَّ
َعَفـآءِ َوَل َعَ ٱلَۡمـۡرَضٰ  َعَفـآءِ َوَل َعَ ٱلَۡمـۡرَضٰ  لَّۡيـَس َعَ ٱلضُّ ِلـٞم ٩٠٩٠ لَّۡيـَس َعَ ٱلضُّ

َ
ِلـٞم َعـَذاٌب أ
َ
َعـَذاٌب أ

ِيـَن َل َيِـُدوَن َمـا يُنفُِقوَن َحـَرٌج إَِذا نََصُحواْ  ِيـَن َل َيِـُدوَن َمـا يُنفُِقوَن َحـَرٌج إَِذا نََصُحواْ َوَل َعَ ٱلَّ َوَل َعَ ٱلَّ
ُ َغُفورٞ  َغُفورٞ  َُوٱللَّ ِ َورَُسـوِلِۦۚ َمـا َعَ ٱلُۡمۡحِسـنَِن ِمن َسـبِيٖلۚ  َورَُسـوِلِۦۚ َمـا َعَ ٱلُۡمۡحِسـنَِن ِمن َسـبِيٖلۚ َوٱللَّ ِلِلَّ لِلَّ
تَـۡوَك ِلَۡحِملَُهـۡم قُۡلـَت 

َ
ِيـَن إَِذا َمـآ أ تَـۡوَك ِلَۡحِملَُهـۡم قُۡلـَت  َوَل َعَ ٱلَّ
َ
ِيـَن إَِذا َمـآ أ رَِّحيـٞم رَِّحيـٞم ٩١٩١ َوَل َعَ ٱلَّ

ۡعُيُنُهـۡم تَفِيُض ِمَن 
َ
أ واْ وَّ َـّ ۡحِلُُكـۡم َعلَۡيهِ تََول

َ
ِجـُد َمـآ أ

َ
ۡعُيُنُهـۡم تَفِيُض ِمَن َلٓ أ

َ
أ واْ وَّ َـّ ۡحِلُُكـۡم َعلَۡيهِ تََول

َ
ِجـُد َمـآ أ

َ
َلٓ أ

ـبِيُل  ـبِيُل  ۞إِنََّما ٱلسَّ لَّ َيِـُدواْ َمـا يُنفُِقـوَن ٩٢٩٢ ۞إِنََّما ٱلسَّ
َ
ۡمـِع َحَزنًـا أ لَّ َيِـُدواْ َمـا يُنفُِقـوَن ٱدلَّ
َ
ۡمـِع َحَزنًـا أ ٱدلَّ

ن يَُكونُواْ 
َ
ۡغنَِيآُءۚ رَُضـواْ بِأ

َ
ِيـَن يَۡسَتـٔۡـِذنُونََك وَُهۡم أ ن يَُكونُواْ َعَ ٱلَّ

َ
ۡغنَِيآُءۚ رَُضـواْ بِأ

َ
ِيـَن يَۡسَتـٔۡـِذنُونََك وَُهۡم أ َعَ ٱلَّ

ٰ قُلُوبِِهـۡم َفُهۡم َل َيۡعلَُموَن ٩٣٩٣   ٰ قُلُوبِِهـۡم َفُهۡم َل َيۡعلَُموَن  َعَ ُ َعَ ُٱللَّ َمـَع ٱۡلََوالِِف َوَطَبَع َمـَع ٱۡلََوالِِف َوَطَبَع ٱللَّ

... يل سبعون منقبة... يل سبعون منقبة

شواهد وقصص

قال أمیر املؤمني؟ع؟ يل هي سبعون منقبة  
عين أيب ذّر الغفياري، قيال: قيال أمیير املؤمنيني؟ع؟: لقيد عليم املسيتحفظون مين أصحياب 
 و قيد شيارکته فهييا، و يل سيبعون منقبية مل 

ّ
إال رسيول اهلل؟ص؟ لیيس فهييم رجيل ليه منقبية 

یشارکن فهيا أحد مهنم.

یطليق  و  خالفية،  مجيع  ٱخَلَواِلِف: 

عيیل امليرأة املتخلفية عين أعميال 

الرجيال لضعفهيا، کميا یطليق لفظ 

اخلالفية _ أیضيا _ عيیل کل مين ال 

خیر فیه. ُطِبَع: خمت عیل قلوهبم، 

اإلمييان  يف  ميا  تفقيه  ال  فصيارت 

السيعادة.  و  اخلیير  مين  اجلهياد  و 

اآلخيرة.  و  الدنیيا  منافيع  ُت:  ٱخَلیَرٰ

ُروَن: املقصّرون أو  : هیأ. ٱمُلَعّذِ
َ

َعّد
َ
أ

ْعراِب: 
َ ْ
املعتيذرون بالباطل. ِمَن األ

ال  الذيين  ِء: 
ٓ
َعَفا

ُ
ٱلّض البيدو.  أهيل 

قوة هلم عیل اجلهاد حبسب الطبع 

کالزميىن کميا أن امليریض ال قوة هلم 

مزاجيي.  عيارض  حبسيب  علیيه 

بسيبب عيدم  ذنيب  أو  إمث  َحَرٌج: 

خروجهيم ميع النيي؟ص؟ إیل تبيوك 

لقتيال الکافريين. ِمن َسِبیٖل: مين 

طرييق يف لومهيم و عقوبهتيم. إنا 

العقوبية  و  اإلمث  أی  »السبیل«: 

واللوم. .... 
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قلت: یا أمیر املؤمنني، أخبرين هبّن، فقال أّول منقبة يل: أيّن مل أشرك باهلل طرفة عني، 
و مل أعبد الالت و العّزی.

، قّط. الثانیة: مل أشرب اخلمر
يبه و مؤنسه  کیله و شر الثالثة: أّن رسول اهلل؟ص؟ استوهبن من أيب يف صبایيت و کنت أ

و حمّدثه إميانا.
الرابعة: أيّن أّول الناس إميانا و إسالما.

 أّنه ال نّي بعدي.
ّ
اخلامسة: أّن رسول اهلل؟ص؟ قال: أنت مّن مبنزلة هارون من مویس إال

یته يف حفرته. السادسة: أيّن کنت آخر الناس عهدا برسول اهلل؟ص؟، و وار
السـابعة: أّن رسيول اهلل؟ص؟ أنا من عیل فراشيه حني ذهب إیل الغار و سيّجاين ببردته، 
فلّميا جياء املشيرکون ظّنيوا أيّن حمّميد فأیقظيوين و قالوا: ما فعيل صاحبك؟ قلت: ذهب إیل 

حاجة، قالوا: لو کان هرب هلرب هذا معه.
 باب ألف باب 

ّ
مين أليف بياب مين العليم یفتح يل من کل

ّ
الثامنـة: أّن رسيول اهلل؟ص؟ عل

م ذلك أحدا غیري.
ّ
و مل یعل

يين نصيب يل منبير فيوق  التاسـعة: أّن رسيول اهلل؟ص؟ قيال: إذا حشير اهلل األّوليني و اآلخر
منابر النبّيني و نصب لك منبر فوق منابر الوصّيني فترتيق علیه.

 سيألت لك 
ّ
العاشـرة: أيّن مسعت رسيول اهلل؟ص؟ یقول: ال أعطي يف القیامة أحد شيیئا إال

اهلل یا عيل مثله.
احلاديـة عشـرة: أيّن مسعيت رسيول اهلل؟ص؟ یقيول: أنيت أخيي و أنيا أخيوك، یيدي يف یيدك 

حّی ندخل اجلّنة.
الثانیة عشرة: أيّن مسعت رسول اهلل؟ص؟ یقول: مثلك يف أّميت مثل سفینة نوح من رکهبا 

ف عهنا غرق.
ّ
جنی و من ختل

الثالثـة عشـر: أّن رسيول اهلل؟ص؟ أّييدين و عّممين بعمامية نفسيه بييده و دعيا يل بدعياء 
النصر عیل أعداء اهلل و هزمهتم بإذن اهلل تعایل.

الرابعة عشر: أّن رسول اهلل؟ص؟ أمرين أن أمسح یدي عیل ضرع شاة یابس لبهنا، قلت: 
یيا رسيول اهلل، بيل أنيت امسيح، فقيال: یيا عييّل، یدك یيدي، و فعلك فعيل، مفسيحت علهيا 
یدي فدّر عيّل لبهنا فسيقیت رسيول اهلل؟ص؟ شيربة، فأتت عجوزة فشيکت الضمأ فسيقیهتا، 
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قال رسول اهلل؟ص؟: إيّن سألت اهلل أن يبارك يف یدك ففعل.
إيّل و قيال: ال یييل غسييل غیيرك، و ال ييواري  اخلامسـة عشـر: أّن رسيول اهلل؟ص؟ أویص 
عيوريت غیيرك، قليت ليه: کیيف يل بتقلیبيك؟ قيال: إّنيك سيتعان، فو اهلل ميا أردت أن أقلب 

 قلب يل.
ّ
عضوا من أعضائه إال

السادسـة عشـر: أيّن أردت أن أجيّرده فنودیيت: یيا وّص حمّميد؟ص؟، ال جتيّرده، فغّسيله و 
کرمه بالنبّوة و خّصه بالرسالة ما رأیت له عورة، خّصن اهلل  القمیص علیه، قال: و الذي أ

بذلك من بني أصحابه.
السـابعة عشـر: أّن اهلل زّوجن فاطمة؟اهس؟ و قد خطهبا أبو بکر و عمر فزّوجن اهلل تعایل 
مين فيوق سيبع مسياوات، فقيال رسيول اهلل؟ص؟: هنیئيا لك یا عيّل، فيإّن اهلل قد زّوجك فاطمة 

سّيدة نساء العاملني و هي مّن، قلت: یا رسول اهلل، أ لست أنا منك؟
قال: بیل، أنت مّن و أنا منك کیمین من مشايل، ال أستغن عنك يف الدنیا و اآلخرة.
الثامنة عشر: أّن رسول اهلل؟ص؟ قال: یا عيّل، أنت صاحب لواء احلمد يف اآلخرة، و أنت 
کون يف زميرة النبّيني و أنت يف  ييوم القیامية أقيرب اخلالئيق ميّن جملسيا، يبسيط يل و ليك فأ
کلیل الکرامة، حيّف بك سبعون ألف ملك  زمرة الوصّيني، و يوضع عیل رأسك تاج النور و إ

حّی یفرغ اهلل تعایل من حساب اخلالئق.
کثني و القاسيطني و املارقني مفن قاتلك  التاسـعة عشـر: أّن رسيول اهلل قال: سيتقاتل النا
 رجل مهنم شيفاعة يف مائة ألف من شيیعتك. قلت: یا رسيول 

ّ
مهنيم قاتلهيم، فيإّن ليك بيکل

بيير فإهّنميا يبایعانيك باحلجياز و ینکثانيك بالعيراق  کثيون؟ فقيال: طلحية و الز اهلل، مفين النا
هبما فإّن يف قتاهلما طهارة ألهل األرض. قلت: مفن القاسطون؟ قال:  فإذا فعال ذلك فحار
یة و أصحابه. قلت: مفن املارقون؟ قال: أصحاب ذي الثدیة فإهّنم ميرقون من الدين  معاو
کما ميرق السهم من الرمیة فاقتلهم فإّن يف قتلهم فرجا ألهل األرض و عذابا هلم و ذخرا لك 

عند اهلل تعایل يوم القیامة.
العشرون: فإيّن مسعت رسول اهلل؟ص؟ یقول: مثلك يف هذه األّمة مثل باب حّطة يف بن 

.
ّ

إسرائیل مفن دخل يف والیتك دخل يف باب حّطة کما أمر اهلل عّز و جل
احلاديـة و العشـرون: أيّن مسعيت رسيول اهلل؟ص؟ یقيول: أنيا مدینية العليم و عييّل باهبيا و لن 
 من باهبا، مّث قال؟ع؟: سترعی ذّميت و تقاتل عیل سّنيت و ختالفك أّميت.

ّ
تدخل املدینة إال
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الثانیـة و العشـرون: أيّن مسعيت رسيول اهلل؟ص؟ یقيول: إّن اهلل تبيارك و تعيایل خليق ابيّن 
احلسين و احلسيني من نور ألقاه إلیك و إیل فاطمة و مها يزهران کما يزهر القرطان إذا کانا 
يف األذنيني یتضاعيف عيیل نيور الشيهداء سيبعني أليف ضعيف. یيا عييل، إّن اهلل تعيایل قد و 

کرامة ال یکرم هبا أحدا ما خال النبّيني و املرسلني. عدين أن یکرمهما 
دين 

ّ
الثالثة و العشرون: أّن رسول اهلل؟ص؟ أعطاين خاته يف حیاته و درعه و منطقته و قل

 هبا.
ّ

هم و عّمي العّباس حضور، فخّصن اهلل عّزوجل
ّ
کل سیفه، و أصحابه 
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ّ
الرابعـة و العشـرون: أنيزل اهلل عّزوجيل
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 من ذنب کان؟ فناجیت رسول اهلل؟ص؟ و تصّدقت و مل یفعل ذلك أحد غیري.
ّ
التوبة إال

اخلامسـة و العشـرون: أيّن مسعيت رسيول اهلل؟ص؟ یقيول: اجلّنية حمّرمية عيیل األنبیياء حيّی 
أدخلها أنا و هي حمّرمة عیل األوصیاء حّی تدخلها أنت یا عيّل، إّن اهلل تعایل يبّشرين فیك 
ببشارة مل يبّشر هبا نبّيا قبيل بأّنك سّيد األوصیاء و أّن ابنیك سّيدي شباب أهل اجلّنة.

ّين باجلناحني من  السادسة و العشرون: أّن جعفر الطّيار أخي يف اجلّنة مع املالئکة املز
دّر و یاقوت و زبرجد.

السـابعة و العشـرون: أّن رسيول اهلل؟ص؟ قال: إّن اهلل تبارك و تعایل وعدين فیك وعدا مل 
خيلفه، جعلن نبّيا و جعلك وصّيا.

الثامنـة و العشـرون: أيّن مسعيت رسيول اهلل؟ص؟ یقيول: یيا عييّل، سيتلیق مثيل ما ليق مویس 
من فرعون، فاصبر و احتسب حّی تلقاين، فأوايل من واالك و أعادي من عاداك.

التاسعة و العشرون: أيّن مسعت رسول اهلل؟ص؟ یقول: یا عيّل، أنت صاحب احلوض، ال 
ميلکه غیرك، و سیأتیك قوم یستسقونك فتقول: ال و ال ذّرة، فینصرفون مسوّدة وجوههم، و 

ّيني، فیروون مبیّضة وجوههم. سترد علیك شیعيت و شیعتك فیقول: ارووا مرو
الثاثـون: أيّن مسعيت رسيول اهلل؟ص؟ یقيول: حتشير أّمييت عيیل خس رایات فيأّول رایة ترد 
یية، و الثانیية ميع سيامرّي هيذه األّمية و هيو عميرو بين  عييّل ميع فرعيون هيذه األّمية و هيو معاو
العياص، و الثالثية ميع جاثلیيق هيذه األّمية و هو أبو مویس األشيعري، و الرابعة مع أيب األعور 
بعة  السيلمي، و اخلامسية معك و حتهتا املؤمنون و أنت إمامهم، مّث یقول اهلل سيبحانه للر
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ارجعيوا وراءکيم فالتمسيوا نيورا و ضيرب بيهنيم بسيور ليه بياب باطنه فیه الرمحية و ظاهره من 
کثة و  قبليه العيذاب، بياب الرمحية هيم شيیعيت و مين واالين و قاتيل معيي الفئية الباغیية و النا

القاسطة عیل القرآن.
احلادية و الثاثون: أيّن مسعت رسول اهلل؟ص؟ یقول: لو ال أن یقول فیك القائلون من أّميت 
 أخيذوا التراب من 

ّ
ميا قاليت النصياری يف املسيیح لقليت فیيك قيوال ال تيّر مبيإل من النياس إال

حتت قدمیك یستشفون به.
الثانیة و الثاثون: أيّن مسعت رسول اهلل؟ص؟ یقول: إّن اهلل تبارك و تعایل نصرين بالرعب 

فسألته أن ینصرك مبثله فجعل لك من ذلك مثل الذي جعل يل.
مين ميا کان و ميا یکيون إیل ييوم 

ّ
الثالثـة و الثاثـون: أّن رسيول اهلل؟ص؟ التقيم أذين و عل

القیامة، فساق اهلل ذلك إيّل عیل لسان نبّيه.
� ْع�� � ��� ْ�� �م� �� �� ���� ك�

ا���� ��� ْ�� م� الرابعة و الثاثون: أّن نصاری جنران اّدعوا أمرا، فأنزل اهلل فیه: >���
 >�ْ
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کانيت نفييس نفيس رسيول اهلل، و النسياء فاطمية، و األبنياء احلسين و احلسيني؟مهع؟، مّث نيدم 
القيوم فسيألوا رسيول اهلل اإلعفياء فأعفاهيم، و اليذي أنيزل التوراة عیل ميویس و اإلجنیل عیل 

. ير عیی و القرآن عیل حمّمد؟ص؟ لو باهلونا ملسخوا قردة و خناز
اخلامسـة و الثاثـون: أّن رسيول اهلل؟ص؟ وّجهين ييوم بيدر و قيال: آتين بکيّف مين احلص 
جمموعة من مکان کذا، فأخذهتا و مشمهتا فإذا هي طّيبة تفوح مهنا راحئة املسيك، فأتیت 
بع، مهنا واحيدة من الفردوس، و حصاة  هبيا فرميی هبيا وجيوه املشيرکني، و تليك احلصیات أر
 حصاة ألف ملك مددا 

ّ
من املشرق، و حصاة من املغرب، و حصاة من حتت العرش مع کل
 هبذه الفضیلة ألحد من قبل و ال من بعد.

ّ
لنا، مل یکرم اهلل عّزوجل

یل لقاتلك فإّنه من قوم مثود و من  السادسة و الثاثون: أيّن مسعت رسول اهلل؟ص؟ یقول: و
عاقر الناقة، و إّن عرش الرمحن لهيتّز لقتلك، فأبشر یا عيّل إّنك يف زمرة الصّدیقني و الشهداء.
 قد خّصن من بني أصحاب حمّمد بعلم الناسخ و 

ّ
السابعة و الثاثون: أّن اهلل عّزوجل

املنسوخ، و املحکم و املتشابه، و اخلاّص و العاّم، وذلك مّن من اهلل تعایل عیل رسوله، و 
من، وحّق 

ّ
ميك ما عل

ّ
یقيول الرسيول؟ص؟: إّن اهلل أميرين یيا عييّل أن أدنیيك وال أقصیيك، و أعل

عيّل أن أطیع ريّب.
سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



483

� � ��
� �� �
�م
� ��
ع ��
��

لى� �
���

الثامنـة و الثاثـون: أّن رسيول اهلل؟ص؟ دعيا يل بدعيوات و أطلعين عيیل ميا جييري بعيده، 
فحيزن لذليك بعيض أصحابيه و قيال: ليو قدر حمّميد أن جيعل ابن عّمه نبّيا جلعله، فشيّرفن 

 عیل االّطالع عیل ذلك عیل لسان نبّيه؟ع؟.
ّ

اهلل عّزوجل
التاسـعة و الثاثـون: أيّن مسعيت رسيول اهلل؟ص؟ یقيول: ال حيّبين أحيد و يبغضيك یيا عيّل، 
 يف قليب مؤمين، إّن اهلل تعيایل قيد جعيل أهيل حّي و حّبك يف 

ّ
و ال جيتميع حيّي و حّبيك إال

يني مين 
ّ
أّول زميرة مين السيابقني إیل اجلّنية، و جعيل مين يبغضين و يبغضيك يف زميرة الضال

أّميت إیل النار.
األربعون: أّن رسيول اهلل؟ص؟ وّجهن يف بعض الغزوات إیل رکن لیس فیه ماء، و رجعت 
م فیه مّث 

ّ
إلیه فأخبرته، فقال: أ فیه طني؟ قلت: نعم، قال: آتن به، فأتیت منه بطني، فتکل

قال: ألقه يف الرکن، فألقیته فإذا املاء قد نبع حّی امتل جوانب الرکن، فجئت إلیه فأخبرته، 
فقال يل: وّفقت یا عيّل و ببرکتك نبع املاء، و هذه املنقبة خاّصة يل من دون أصحابه.

احلادية و األربعون: أيّن مسعت رسيول اهلل؟ص؟ یقول: أبشير یا عيّل، فإّن جبرئیل؟ع؟ أتاين 
فقال: یا حمّمد، إّن اهلل تعایل نظر إیل أصحابك فوجد علّيا ابن عّمك و ختنك عیل ابنتك 

فاطمة خیر أصحابك فجعله صهرك و املؤّدي عنك.
الثانیـة و األربعـون: أيّن مسعيت رسيول اهلل؟ص؟ یقيول: أبشير یيا عييّل، فيإّن منزليك يف اجلّنة 
مواجيه منيزيل و أنيت معيي يف الرفیيع األعيیل يف قّبية من دّرة بيضاء هلا سيبعون ألف مصراع 

مسکن يل و لك یا عيّل.
 رسخ حّي و حّبك 

ّ
الثالثة و األربعون: أّن رسول اهلل؟ص؟ قال يل: یا عيّل، إّن اهلل عّزوجل

 مؤمن تيّق، 
ّ
يف قليوب املؤمنيني، و رسيخ بغيي و بغضيك يف قليوب املنافقيني، و ال حيّبك إال

 منافق شيّق.
ّ
و ال يبغضك إال

 دعّي، و ال 
ّ
الرابعـة و األربعـون: أيّن مسعيت رسيول اهلل؟ص؟ یقيول: ال يبغضيك من العرب إال

 سلقلقّية.
ّ
 شيّق، و ال من النساء إال

ّ
من العجم إال

اخلامسـة و األربعـون: أّن رسيول اهلل؟ص؟ دعياين و أنيا أرميد العيني، فتفيل يف عیين و قيال: 
هّم اجعل حّرها يف بردها و بردها يف حّرها، فو اهلل ما اشتکیت عین إیل هذه الساعة.

ّ
الل

السادسـة و األربعـون: أّن رسيول اهلل؟ص؟ أمير أصحابيه و عمومتيه بسيّد أبواهبيم وفتح بايب 
، فلیس ألحد منقبة مثل منقبيت.

ّ
بأمر اهلل عّز و جل
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السـابعة و األربعـون: أّن رسيول اهلل؟ص؟ أسيّرين يف وصّيتيه بقضياء دینيه و عداتيه، فقليت: 
یيا رسيول اهلل، قيد علميت أن لیيس عنيدي ميال، فقيال: سيیغنیك اهلل. مفيا أردت أميرا مين 
قضياء ديونيه و عداتيه و أحضيرت ذليك فبليغ مثانيني أليف دینار و بيق بقّية أوصیت احلسين 

أن یقضهيا.
الثامنـة و األربعـون: أّن رسيول اهلل؟ص؟ أتياين يف منيزيل و مل نکين نطعيم منيذ ثالثية أّييام، 
کرميك بالکرامية و  فقيال: یيا عييّل، هيل عنيدك مين يشء؟ فقليت: و اليذي بعثيك بالنبيّوة و أ
اصطفياك بالرسيالة ميا طعميت أهييل و أوالدي منيذ ثالثية أّييام، فقيال النيّي؟ص؟: یيا فاطمية، 
کليه، فقليت: یيا رسيول اهلل، أدخليه أنيا؟ فقيال:  ادخييل البیيت فانظيري هيل جتديين شيیئا نأ
نعيم ادخيل یيا عييّل باسيم اهلل تعيایل، فدخليت و إذا بطبيق موضيوع علیيه رطيب و جفنية 
یيد فحملهتيا إیل رسيول اهلل؟ص؟، فقيال يل: یيا عييّل، رأیيت حاملها؟ قليت: نعم، قال: ذلك  ثر

کلت من ذلك حّی شبعت، فخّصن اهلل بذلك من بني أصحابه. جبرئیل؟ع؟، فأ
التاسـعة و األربعون: أّن اهلل خّص نبّيه بالنبّوة و خّصن باخلالفة و الوالیة؛ مفن أحّبن 

من خلقه فهو سعید حيشر يف زمرة األنبیاء.
اخلمسـون: أّن النيّي؟ص؟ بعيث أبيا بکير بسيورة بيراءة، فلّميا ميیض أیت جبرئیيل؟ع؟ فقيال: 
 أنيت أو رجيل منيك، فوّجهين عيیل ناقتيه العضباء 

ّ
یيا حمّميد، ال ييؤّدي سيورة بيراءة عنيك إال

فلحقته بذي احللیفة و أخذهتا منه، و خّصن اهلل هبا دونه.
احلاديـة و اخلمسـون: أّن النيّي؟ص؟ أقامين ييوم غديير خيّم علميا للنياس، فقيال: من کنت 

مواله فعيّل مواله، و بعدا و سحقا للقوم الظاملني.
منهييّن 

ّ
ميك کلميات عل

ّ
الثانیـة و اخلمسـون: أّن رسيول اهلل؟ص؟ قيال يل: یيا عييّل، أ ال أعل

ني، و یا راحم املسياکني، و 
ّ
جبرئیل؟ع؟؟ فقلت: بیل یا رسيول اهلل، قال: قال: »یا رازق املقل

ين، و یا أرحم الّرامحني، ارزقن اجلّنة. یا أمسع الّسامعني، و یا أبصر الّناظر
الثالثة و اخلمسون: أّن اهلل تعایل لن یذهب بالدنیا حّی یقوم مّنا القامئ، یقتل مبغضنا، 
إیل أخيذ األميوال  یية، و یکسير األصنيام، و یضيع احليرب أوزارهيا، و یدعيو  و ال یأخيذ اجلز

ّية و یعدل بالرعّية. فیقسمها بالسو
الرابعـة و اخلمسـون: أيّن مسعيت رسيول اهلل؟ص؟ یقيول: یيا عييّل، سيینهتي األمير إلیك، فإذا 

هم یدینون بدینك.
ّ
کل قام القامئ للخالئق 
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اخلامسة و اخلمسون: أّن رسول اهلل؟ص؟ قال يل: سیفنت فیك طوائف من أّميت، فیقولون: 
يف لنيا فبميا ذا أویص علّييا، أو لیيس کتياب ريّب أفضيل األشيیاء بعد 

ّ
إّن رسيول اهلل؟ص؟ مل خيل

اهلل تعایل، و الذي بعثن باحلّق نبّيا لنئ مل جتمعه بإتقان مل جيمع أبدا.
السادسة و اخلمسون: أّن اهلل تعایل خّصن مبا خّص به أولیاءه و أهل طاعته وجعلن 

وارث حمّمد؟ص؟؛ من ساءين ساءه و من سّرين سّره.
السـابعة و اخلمسـون: أّن رسيول اهلل؟ص؟ کان يف بعيض الغيزوات ففقيد املياء، فقيال يل: یيا 
کرمه  عييّل، قيم إیل هيذه الشيجرة و قيل: إّن رسيول اهلل أميرك أن تنفجيري يل مياء، و اليذي أ
 ثدي ماء، فلّما رأیت 

ّ
بالنبّوة لقد أبلغهتا الرسالة فأطلع مهنا مثل ثدي البقرة فسال من کل

ذلك فسرعت إیل النّي؟ص؟ فأخبرته، فقال: انطلق یا عيّل و خذ من املاء، فجاء القوم حّی 
هم، فخّصن اهلل تعایل بذلك.

ّ
کل هبم و أدواهتم و سقوا دواهّبم و شربوا  ملوا قر

الثامنـة و اخلمسـون: أّن رسيول اهلل؟ص؟ أميرين يف بعيض غزواتيه و قيد نفيد املياء، فقال: یا 
عييّل، آتين بکيوز فأتیتيه، فوضيع یيده الیميىن و یدي معهيا يف الکوز، فقال: انبعيي ماء، فنبع 

املاء من بني أصابعنا.
، فلّميا أتیهتيم وجيدت البياب  التاسـعة و اخلمسـون: أّن رسيول اهلل؟ص؟ وّجهين إیل خیبير
مغلقا فزعزعته شيدیدا و قلعته و رمیت به أربعني ذراعا و دخلت، فبرز إيّل مرحب فحمل 

عيّل و محلت علیه، فسقیت األرض من دمه.
السّتون: أيّن قتلت عمرو بن عبد وّد و کان یعّد بألف فارس.

َحٌد 
َ
 ُهَو اهلُل أ

ْ
احلادية و السّتون: أيّن مسعت رسول اهلل؟ص؟ یقول: مثلك يف أّميت مثل: ُقل

ه و عمل به.
ّ
ا قرأ القرآن کل يف القرآن؛ مفن أحّبك بقلبه و أعانك بلسانه و نصرك بيده فکأنّ

 سقیت األرض من دمه.
ّ
الثانیة و السّتون: أيّن مل أفّر من الزحف قّط، و مل يبارزين أحد إال

الثالثة و السّتون: أّن رسول اهلل؟ص؟ واخاين يوم غدير خّم و أخذ بيدي و رفع یده بيدي 
حّی بان بياض إبطه، و قال: معاشر الناس، من کنت مواله فعيّل مواله، و من کنت نبّيه 
هيّم وال مين وااله و عياد مين عياداه، و انصير من نصيره و اخذل من خذله، و 

ّ
فعييّل ولّييه، الل

أدر احلّق معه کیف ما دار. 
 أن 

ّ
الرابعـة و السـّتون: أّن رسيول اهلل؟ص؟ أيت بطائير مشيوّي مين اجلّنية، فدعيا اهلل عّزوجيل

کلت من ذلك الطائر. یدخل علیه أعّز خلقه علیه و أحّب خلقه إلیه، فوّفقن اهلل حّی أتیت فأ
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کع، فناولته خاتي   يف املسيجد فجاء سيائل و أنا را
ّ

اخلامسـة و السـّتون: أيّن کنت أصيل
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من إصبعي، فأنزل اهلل عّز و جل
 .> ���� ع� اك� ����ْ ه� �و� ���� ك� ���ر��� ���� ��� �أْ � �� و�

السادسـة و السـّتون: أّن اهلل تعایل رّد الشيمس عيّل مّرتني و مل يرّدها عیل أحد من أّمة 
حمّمد؟ص؟ غیري. 

السـابعة و السـّتون: أّن رسيول اهلل؟ص؟ أمر أن أدعی بإمرة املؤمنني يف حیاته و بعد وفاته 
و مل یطلق ذلك ألحد غیري. 

الثامنـة و السـّتون: أّن رسيول اهلل؟ص؟ قيال: یيا عييّل، إذا کان ييوم القیامية نيادی منياد من 
بطنيان العيرش: أيين سيّيد األنبیياء؟ فأقيوم أنيا، مّث ینيادي مناد: أين سيّيد األوصیياء؟ فتقوم 
 
ّ

أنت، و یأتین رضوان مبفاتیح اجلّنة، و یأتین مالك مبفاتیح النار، فیقوالن: إّن اهلل عّزوجل
أمرنيا أن ندفعهيا إلیيك، و یأميرك أن تدفعهيا إیل أمیير املؤمنني عيّل بن أيب طالب؟ع؟ فتکون 

یا عيّل يومئذ قسمي اجلّنة و النار.
التاسعة و السّتون: أّن رسول اهلل؟ص؟ قال: لوالك یا عيّل ما عرفوا املنافقون من املؤمنني.
السـبعون: أّن رسيول اهلل؟ص؟ نيام و نّومين و زوجييت فاطمية و ابيّن احلسين و احلسيني و 
� � �� ْ�� ���
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ًر�< قال جبرئیل؟ع؟: أنا منکم یا حمّمد، فکان جبرئیل؟ع؟ سادسينا. رواه الشیخ  �� ْ�ه�
�����ْ

�
ك ر� �

ه� �� � �� و�
الصدوق؟هر؟ يف اخلصال: 572/ 1 و عنه يف حبار األنوار 31: 432

عايشة و قطع سبعي يد من أجلها  
طافوا بنو ضبة باجلمل حيافظون عهنا و أقبلوا يرجتزون و یقولون:

نييزلحنن بنو ضبة أصحاب اجلمل  إذا امليييوت  نيينييازل امليييوت 
 َننعی 

ْ
وا علینا شیخنا مث جَبل ابييييَن عييفييان بيييأطيييراف األسيييلُرّدُ

 من بن ضبة، 
ً
و املوت أحیل عندنا من العسيل و ُقِطع عیل خطام اجلمل سيبعون یدا

کلما قطعت ید واحد مهنم فقام آخر مکانه فأخذ اخلطام... ایل أن رمی اهلودج بالنشاب 
و النبيل حيی صيار کأنيه قنفيذ، و عرقيب اجلميل و هيو ال یقيع و قد قطعت أعضياؤه و أخذته 
، فأدخل یده  السیوف حی سقط، و ملا سقط اجلمل و وقع اهلودج جاء حممد بن أيب بکر

فقالت: من أنت؟ قال:
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أقرب الناس منك قرابة، و أبغضهم إلیك، أنا حممد أخوك، یقول لك أمیر املؤمنني؟ع؟: 
؟ع؟ حی وقف علهيا،  هل أصابك يشء؟ قالت: ما أصابن إال سهم مل یضرين، فجاء عيّلٌ

فضرب اهلودج بقضیب، و قال:
یا مُحیراء، رسول اهلل أمرك هبذا؟ أ مل یأمرك أن تقري يف بيتك؟ و اهلل ما أنصفك الذين 
 فأنزهلا يف دار صفیة بنت احلارث 

ً
أخرجوك إذ صانوا عقائلهم و أبرزوك، و أمر أخاها حممدا

بن طلحة العبدي و هي أم طلحة الطلحات. مروج الذهب، ج2، ص367

موضع جلس فیه سبعون نيّب  
عن أنس بن مالك قال: رکب رسول اهلل؟ص؟ بغلته فانطلق إیل جبل آل فالن، و قال: 
یيا أنيس، خيذ البغلية و انطليق إیل موضيع کيذا جتيد علّييا یسيّبح اهلل باحليص، فاقيرأه ميّن 

السالم، و امحله عیل بغليت و أت به إيّل...
قال أنس: فانطلقت فوجدته کما قال، فأتیت به إیل النّي ؟ص؟ مّلا أبصر برسول اهلل؟ص؟  

قال: »السالم علیك یا رسول اهلل«؛
 فقيال: »و علیيك السيالم یيا أبيا احلسين، اجليس فيإّن هيذا موضيع جليس فیيه سيبعون 
 نّي أخ 

ّ
 و أنيا خیير منه و قد جلس يف موضيع کل

ّ
نيّي،، ميا جليس فیيه أحيد مين األنبیياء إال

. العالمة األمین ج4 ص160  و أنت أخیر منه«. الغدير
ّ
له، ما جلس من اإلخوة أحد إال

واحلمدهَّلل رب العاملي  

* * *
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 املصادر املصادر

: :التفاسیر التفاسیر
:مؤسسـة النشـر السـامي التابعة جلماعة املدرسـي ف  ١- املیزان یف تفسـیر القرآن ،طباطباىي سـید حممد حسـي . الناشر

يخ الطبع:١٤١7 ه.الطبعة:اخلامسة.مکان الطبع:قم. احلوزة العلمیة بقم .تار

يع، الفجالة -  : دار نضة مصر للطباعة والنشـر والتوز می  ،طنطاوى سـید حممد. الناشـر 2-التفسـیر الوسـیط للقرآن الکر
: أجزاء ١ - 3: يناير ١997 . يخ النشر یل .تار القاهرة الطبعة: األو

یل .مـکان  ه.الطبعة:األو الطبـع:١٤١9  يخ  احلسـي .تار حمـيب  :دار  الناشـر تـق .  حممـد  سـید  القرآن ،مـدریس  هـدى  مـن   -3
الطبع:طهران.

یل . مکان  يخ الطبـع:١٤02 ه.الطبعة:األو :املطبعة العلمیة.تار ى حممد. الناشـر کرمـی حويز ، ٤- التفسـیر لکتـاب اهَّلل املنیر
الطبع:قم.

یل .مـکان  ه.الطبعة:األو الطبـع:١٤١9  يخ  :املؤلف .تار الناشـر حممـد.  تـران  بالقرآن ،صـادىق  القـرآن  تفسـیر  یف  البـاغ   -5
الطبع:قم.

یل . يخ الطبع:جمهول . الطبعة:األو ية للتألیف و الترمجة.تار :داراملصر ياد. الناشـر يـا حییي بن ز 6-  معـان القرآن ،فـراء ابوزکر
.التحقیق:أمحد يوسف النجات ، حممدعل النجار ، عبدالفتاح إساعیل الشليب. مکان الطبع:مصر

للکتاب .الطبعة:الثالثة.مـکان  العامـة  يـة  املصر :اهلیئة  الناشـر هـوازن .  بـن  می  ى عبدالکـر االشارات ،قشـیر 7- لطايـف 
ن . .التحقیق:إبراهمي البسیو الطبع:مصر

ه.  الطبـع:١٤07  يـخ  يب .تار العر الکتـاب  :دار  الناشـر حممـود.  ى  يل ،زمشـر التنز غوامـض  حقائـق  عـن  الکشـاف   -8
الطبعة:الثالثة.مکان الطبع:بيروت.

یل .مـکان  يـخ الطبـع:١382 ه.الطبعة:األو يق .تار :مطبعة التر . الناشـر ى عبدالقـادر آل غـاز 9- بيـان املعان ،ماحويـش 
الطبع:دمشق .

يـخ الطبع:١٤22 ه.  :دار التعارف للمطبوعات .تار ،دخیـل عـی بـن حممد عی . الناشـر يز ١0  الوجیـز ف تفسـیر الکتـاب العز
الطبعة:الثانیة. مکان الطبع:بيروت .

یل .  يخ الطبع:١٤١3 ه. الطبعة:األو می .تار :دار القرآن الکر ،عامی عی بن حسي . الناشر يز ١١-  الوجیز یف تفسیر القرآن العز
مکان الطبع:قم .التحقیق:الشیخ مالك املحمودي.

ه.  الطبـع:١٤07  يـخ  لفي .تار األ :مکتبة  الناشـر اهَّلل .  عبـد  سـید  املبي ،شـبر  الکتـاب  تفسـیر  ف  الثمـي  اجلوهـر   -١2
یل .مکان الطبع:الکويت .التحقیق:مع مقدمة السید حممد بر العلوم. الطبعة:األو

يخ الطبع:١٤03 ه.الطبعة: الثانیه .مکان الطبع:قم.  :مؤسسة عزالدين .تار ١3- التفسیر املبي ،مغنیه حممد جواد .الناشر
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یل .  يخ الطبع:١٤١2 ه.الطبعة:األو .تار :دار الباغة للطباعة و النشـر می،شـبر سـید عبد اهَّلل . الناشـر ١٤- تفسـیر القرآن الکر
مکان الطبع:بيروت.

مـکان  ه.الطبعة:الثانیـة.  الطبـع:١٤23  يـخ  العلوم .تار :دار  الناشـر حممـد  سـید  ى  شـیراز القرآن ،حسـیین  تبیـي   -١5
الطبع:بيروت.

يـخ الطبـع:١٤22  يب .تار إحیـاء التـراث العر :دار  ىب ابـو عبـداهَّلل حمـیي الديـن حممـد الناشـر ىب ،ابـن عـر ١6- تفسـیر ابـن عر
یل .مکان الطبع:بيروت .التحقیق:سیر مصطىف رباب. ه.الطبعة:األو

يـخ الطبـع:١٤20  يب .تار التـراث العر إحیـاء  :دار  ى ابوعبـداهَّلل حممـد بـن عمـر .الناشـر ١7- مفاتیـح الغیب ،فخرالديـن راز
ه.الطبعة:الثالثة.مکان الطبع:بيروت.

يخ الطبع:١٤22  يب .تار :دار الکتـاب العر ى ابوالفـرج عبدالرمحـن بن عی  .الناشـر ،ابن جـوز ١8- زاد املسـیر یف علـم التفسـیر
یل .مکان الطبع:بيروت .التحقیق:عبدالرزاق املهدي. ه.الطبعة:األو

الطبـع:١٤١5  يـخ  العلمیة.تار الکتـب  :دار  الناشـر حممـود  سـید  العظمي ،آلـویس  القـرآن  تفسـیر  یف  املعـان  روح   -١9
یل .مکان الطبع:بيروت .التحقیق:عل عبد الباري عطیة. ه.الطبعة:األو

الطبـع:١٤0٤  يـخ  النجيف .تار املرعـش  اهَّلل  آيـة  :مکتبة  الناشـر الديـن   ل  جـا ،سـیوطی  املأثور تفسـیر  یف  املنثـور  الـدر   -20
یل.مکان الطبع:قم. ه.الطبعة:االو

یل . يخ الطبع:١٤١2 ه.الطبعة:األو :دار املعرفة.تار ير .الناشر ى ابو جعفر حممد بن جر 2١- جامع البیان یف تفسیر القرآن ،طبر
مکان الطبع:بيروت.

يب، بيروت ١985 م. 22- تفسیر املراغي ، أمحد مصطىف املراغي، ط 2، دار إحیاء التراث العر

يخ  السـامي .تار الغـرب  :دار  .الناشـر حممـد  بـن  امحـد  الديـن  شـهاب  هـائ  القرآن ،ابـن  يـب  غر تفسـیر  یف  التبیـان   -23
یل .مکان الطبع:بيروت. الطبع:١٤23 ه.الطبعة:األو

: ١٤١3 – ١993.عدد املجلدات:  : دار الکتب العلمیة.سنة النشر بن حممد بن امحد. الناشر 2٤- برالعلوم ،سرقندى نصر
3. رقم الطبعة: ١.

الطبـع:١٤١3  يخ  خسـرو.تار ناصـر  :منشـورات  .الناشر حسـن   بـن  فضـل  القرآن ،طبـریس  تفسـیر  یف  البیـان  جممـع   -25
ه.الطبعة:الثالث .مکان الطبع:طهران .التحقیق:مع مقدمة حممد جواد الباغي.

یل .مکان  يخ الطبع:١٤23 ه.الطبعة:األو :مؤسسـة املعارف السـامیة.تار کاشـان ما فتح اهَّلل . الناشر ، 26- زبدة التفاسیر
الطبع:قم ..التحقیق:مؤسسة املعارف السامیة.

:مؤسسـة الدراسـات السـامیة  ى حسـي بـن عـی . الناشر 27- روض اجلنـان و روح اجلنـان یف تفسـیرالقرآن ،ابوالفتوح راز
يخ الطبـع:١٤08 ه.الطبعة:.مـکان الطبع:مشـهد.التحقیق:الدکتور حممـد جعفـر  ف الروضـة الرضويـة املقدسـة.تار

ياحيق- الدکتور حممد مهدي ناصح.

الطبـع:١٤١5  يـخ  إساعیلیان .تار :منشـورات  الناشر مجعـه .  بـن  عـی  عبـد  ى  حويـز الثقلي ،عـرویس  نـور  تفسـیر   -28
يل حمات. ه.الطبعة:الرابعة.مکان الطبع:قم .التحقیق:السید هاشم رسو

يـخ الطبـع:١٤09 ه.الطبعة:الرابعة.مـکان الطبع:قـم . :دار الکتاب .تار تفسـیر القمی ،قـی عـی بـن ابراهـمي . الناشـر  -29
التحقیق:السید طیب املوسوي اجلزائري.
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و  الطبـع  مؤسسـة  اإلسـامي،  اإلرشـاد  و  الثقافـة  وزارة  ىف ابوالقاسم فرات بن ابراهمي    كو ىف ،فرات  30- تفسير فرات الكو
.مكان الطبع طهران . ایران.سنة الطبع: 1410 ق.الطبعة : 1. النشر

ىل .مكان  يخ الطبع:1390 ه.الطبعة:األو :املنشورات اإلسامية.تار 31- تفسير خسروى ، ميرزا خسرواىن عىل رضا. الناشر
الطبع:طهران .التحقيق:حممد باقر هببودي.

يخ  :منشـورات جامعـة طهـران و إدارة احلـوزة العلميـة بقم .تار 32- تفسـير جوامـع اجلامع ،طبـرىس فضـل بـن حسـن . الناشر
ىل .مكان الطبع:طهران. الطبع:1418 ه.الطبعة:األو

يخ الطبع:1407 ه.الطبعة:السادسةمكان  .تار :منشـورات الصدر 33- تفسـير جامع ،بروجردى سـيد حممد ابراهمي . الناشر
الطبع:طهران.

ىل . يخ الطبع:1410 ه.الطبعة:األو :مكتبة آية اهلل املرعيش النجيف .تار كاشاىن حممد بن مرتىض . الناشر 34- تفسير املعني ،
مكان الطبع:قم .التحقيق:حسني درگاهي.

ىل .مـكان  الطبـع:1424 ه.الطبعة:األو يخ  الكتـب اإلسـامية.تار :دار  الناشـر الكاشـف ،مغنيه حممـد جـواد.  تفسـير   -35
الطبع:طهران.

يـخ الطبـع:1415 ه.الطبعة:الثانية.مـكان  .تار :منشـورات الصدر كاشـاىن مـا حمسـن . الناشر 36- تفسـير الصاىف ،فيـض 
الطبع:طهران .التحقيق:حسني األعلمي.

يب، بيروت. التحقيق:مع  37- تفسير التبيان ، الشيخ الطويس، حتقيق أمحد حبيب قصير العاميل، دار إحياء التراث العر
مقدمة الشيخ آغابزرگ الطهراين و حتقيق أمحد قصير العاميل.

:مؤسسـة النشر اإلسامي التابعة جلماعة  38- تأویل اآليات الظاهرة،حسـيىن اسـترآبادى سـيد شـرف الدین عىل . الناشر
ىل .مكان الطبع:قم. يخ الطبع:1409 ه.الطبعة:األو املدرسني يف احلوزة العلمية بقم .تار

:مدرسـة اإلمـام عـيل بـن أيب طالـب عليـه السـام . . الناشر ى ناصـر كتـاب اهلل املنزل ،مـكارم شـيراز 39- األمثـل ىف تفسـير 
ىل .مكان الطبع:قم. يخ الطبع:1421 ه.الطبعة:األو تار

نيـة  لثا ا .الطبعة  40- تفسير التسنمي ،املؤلف الشيخ عبداهلل اجلوادي الطبري االميل.الناشردار االسراء للنشر
السيد عبد املطلب رضا. يب  الشيخ حممد عبد املنعم اخلاقاين.التعر 2011م.التحقيق 

ىل . يـخ الطبـع:1416 ه.الطبعـة:األو :مؤسسـة البعثة.تار 41- تفسـير البرهـان ، اسـم املؤلف:البحـراين، السـيد هاشم.الناشر
مكان الطبع:طهران .التحقيق:قسم الدراسات اإلسامية، موسسة البعثة- قم.

42- التفسـير املنسـوب إىل اإلمـام احلسـن العسـكري عليـه السـام ،املؤلف: احلسـن بـن عيل عليه السـام، اإلمـام احلادي 
 : يف .الناشـر يخ وفـاة املؤلـف: 260 ه .حمقـق ،مصحـح: مدرسـة اإلمـام املهـدي عجـل اهلل تعـاىل فرجـه الشر .تار عشـر
ىل . يخ الطبع: 1409 ه .الطبعة: األو يف .مكان الطبع: إیران؛ قم .تار مدرسة اإلمام املهدي عّجل اهلل تعاىل فرجة الشر

يل حمـايت،  يخ وفـاة املؤلـف: 320 ه .حمقـق / مصحـح: رسـو 43- تفسـير العّيايش ،املؤلـف: العيـاىش، حممـد بـن مسـعود.تار
ىل . يخ الطبع: 1422 ه .الطبعة: األو : املطبعة العلمية.مكان الطبع: طهران .تار هاشم .الناشر

: دار القلم-  يـخ وفاة املؤلـف: 401 ه .الناشـر 44- مفـردات ألفـاظ القرآن ،املؤلـف: الراغـب األصفهـاين، حسـني بـن حممد.تار
ىل . يخ الطبع: 1412 ه .الطبعة: األو الدار الشامية.مكان الطبع: بيروت- دمشق .تار
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خيیة خيیةمصادر الروائیة  و التأر مصادر الروائیة  و التأر
: دار  ) ط- بيروت(،املؤلـف: املجلـيس، حممـد باقـر بـن حممـد تيق .الناشـر ر أخبـار األمئـة األطهـار نـوار اجلامعـة لـدر ١-بـار األ

يخ الطبع: ١٤03 ه .الطبعة: الثانیة. يب .مکان الطبع: بيروت .تار إحیاء التراث العر

يخ وفاة املؤلف: 329 ه . حمقق ، مصحح:  2-الکاف) ط- السـامیة(/املؤلف: الکلیين، حممد بن يعقوب بن إسـحاق .تار
الطبـع: ١٤07  يـخ  الطبـع: طهران .تار السـامیة.مکان  الکتـب  دار   : وآخونـدي، حممد.الناشـر کبـر  أ غفـاري، عـل 

ه .الطبعة: الرابعة.

: دار  3-الـکاف) ط- دار احلديث(املؤلـف: الکلیـين، حممـد بـن يعقـوب بـن إسـحاق .حمقق ، مصحـح: دار احلديث .الناشـر
یل . يخ الطبع: ١٤29 ه .الطبعة: األو احلديث .مکان الطبع: قم .تار

نصاري  يخ وفاة املؤلـف: 76 ه .حمقق ، مصحـح: األ کتـاب سـلمي بـن قیـس اهلايل ،املؤلـف: اهلـايل، سـلمي بـن قیس .تار  -٤
یل . يخ الطبع: ١٤05 ه .الطبعة: األو : اهلادي .مکان الطبع: إيران؛ قم .تار الزجنان اخلوئیين، حممد.الناشر

: نشـر  يخ وفاة املؤلف: 9٤ أو 95 ه .الناشـر 5- الصحیفة السـجادية،املؤلف: عل بن احلسـي علیه السـام، المام الرابع .تار
یل . يخ الطبع: ١٤١8 ه .الطبعة: األو اهلادي .مکان الطبع: قم .تار

يـخ وفـاة املؤلـف: ١٤8  إیل جعفـر بـن حممـد علیـه السـام، المـام السـادس . تار يعة،املؤلف: منسـوب  6- مصبـاح الشـر
یل . يخ الطبع: ١٤00 ه .الطبعة: األو : األعلمي .مکان الطبع: بيروت .تار ه .الناشر

يخ وفاة املؤلف: ١58 ه .حمقق ، مصحح: الیوسـيف الغروي،  ف، لـوط بن حییي .تار 7- وقعـة الطّف ،املؤلـف: أبـو منـف الکـو
يخ الطبع: ١٤١7 ه .الطبعة: الثالثة. : مجاعة املدرسي .مکان الطبع: إيران؛ قم .تار حممد هادي .الناشر

: داوري . کاظم .الناشـر  ، يـخ وفـاة املؤلف: ١٤8 ه .حمقـق ، مصحح: املظفر .تار 8- توحیـد املفضل ،املؤلـف: املفضـل بـن عمر
مکان الطبع: إيران؛ قم .الطبعة: الثالثة.

 : يـخ وفـاة املؤلف: 2١2 ه .حمقق ، مصحح: هارون، عبد السـام حممد.الناشـر 9- وقعـة صفي ،املؤلـف: نصـر بـن مزاحم .تار
يخ الطبع: ١٤0٤ ه .الطبعة: الثانیة. مکتبة آية اهَّلل املرعش النجيف .مکان الطبع: قم .تار

يخ وفـاة املؤلـف: القـرن 3.حمقـق ، مصحـح: عرفانیـان يـزدي،  ف األهـوازي، حسـي بـن سـعید.تار ١0- الزهد،املؤلـف: الکـو
يخ الطبع: ١٤02 ه .الطبعة: الثانیة. : املطبعة العلمیة.مکان الطبع: قم .تار غام رضا.الناشر

: مؤسسـة المام املهدي علیه  يخ وفاة املؤلف: القرن 3.الناشـر ف األهوازي، حسـي بن سـعید.تار ١١- املؤمن ،املؤلف: الکو
يخ الطبع: ١٤0٤ ه . السام .مکان الطبع: قم .تار

يـخ وفـاة املؤلـف: 27٤ ه أو 280 ه .حمقـق ، مصحـح: املحـدث،  يق، أمحـد بـن حممـد بـن خالد.تار ١2- املحاسـن ،املؤلف: البـر
يخ الطبع: ١37١ ه . الطبعة: الثانیة. : دار الکتب السامیة.مکان الطبع: قم .تار ل الدين .الناشر جا

يف الريض .مکان  : الشر يخ وفاة املؤلف: 280 ه .الناشر .تار ، أمحد بن أيب طاهر ١3- باغات النساء،املؤلف: ابن أيب طاهر
یل . الطبع: قم .الطبعة: األو

يخ وفـاة املؤلـف: 290  ، حممـد بـن حسـن .تار  اهَّلل علیم ،املؤلـف: الصفـار
ّ

١٤- بصائـر الدرجـات ف فضائـل آل حمّمـد صـی
: مکتبة آية اهَّلل املرعش النجيف .مکان الطبع: إيران؛  کوچه باغي، حمسن بن عباس عل .الناشر ه .حمقق ، مصحح: 

يخ الطبع: ١٤0٤ ه .الطبعة: الثانیة. قم .تار

يخ وفـاة املؤلـف: 329 ه .املترجم:  يل حمات ،املؤلـف: الکلیـين، حممـد بـن يعقوب .تار ١5- الروضـة مـن الـکاف ، ترمجـة رسـو
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: منشـورات العلميـة اإلسـامية.مكان الطبـع:  .الناشـر كبر يل حمـايت، هاشـم .حمقق ، مصحـح: غفـاري، عـي أ رسـو
يخ الطبع: 1405 ه . طهران .تار

يـخ وفـاة املؤلـف: 332 ه .حمقـق  يف، أمحـد بـن حممد.تار 16- فضائـل أميـر املؤمنـن عليـه السـام،املؤلف: ابـن عقـدة الكـو
يـخ الطبـع: 1424  : دليـل ما.مـكان الطبـع: إيـران؛ قم .تار ز الديـن، عبـد الـرزاق حممـد حسن .الناشـر ، مصحـح: حـر

ىل . ه .الطبعة: األو

 : يخ وفاة املؤلف: 346 ه .الناشـر 17- إثبـات الوصيـة لإلمـام عـّي بـن أيب طالب ،املؤلـف: املسـعودي، عـى بن احلسـن .تار
يخ الطبع: 1426 ه .الطبعة: الثالثة. يان .مكان الطبع: إيران؛ قم .تار أنصار

يخ وفاة املؤلف: القرن 4.حمقق  ى، عي بن حممد.تار ،املؤلف: اخلزاز الراز ثين عشـر ثر يف النّص عى األمئة اإل كفاية األ  -18
يخ الطبع: 1401 ه . .مكان الطبع: قم .تار : بيدار ، مصحح: احلسيين الكوهمكري، عبد اللطيف .الناشر

يخ وفاة املؤلف: القرن  19- حتف العقول عن آل الرسول صى اهلل عليه وآله ،املؤلف: ابن شعبة احلراين، احلسن بن عي .تار
يـخ الطبـع: 1404 ه .الطبعـة:  : مجاعـة املدرسـن .مكان الطبـع: قم .تار .الناشـر كبر 4.حمقـق ، مصحـح: غفـاري، عـي أ

الثانية.

يخ وفاة املؤلف: 360 ه .حمقق ، مصحح: غفاري، عي  ينب، حممد بن إبراهمي .تار 20- الغيبة) للنعماين(،املؤلف: ابن أيب ز
ىل . يخ الطبع: 1397 ه .الطبعة: األو : نشر الصدوق .مكان الطبع: طهران .تار .الناشر كبر أ

يخ وفاة املؤلف: 363  21- شرح األخبار يف فضائل األمئة األطهار علهيم السام ،املؤلف: ابن حيون، النعمان بن حممد.تار
: مجاعة املدرسـن بقم، مؤسسـة النشر  ه .حمقق ، مصحح: احلسـيين اجلايل، حممد حسـن .عدد املجلدات: 3.الناشـر

يخ الطبع: 1409 ه . اإلسامي .مكان الطبع: قم .تار

يـخ وفـاة املؤلـف: 367 ه . حمقـق ، مصحـح: األميـين، عبـد  يارات ،املؤلـف: ابـن قولويـه، جعفـر بـن حممد.تار كامـل الز  -22
ىل . يخ الطبع: 1397 ه .الطبعة: األو : دار املرتضوية.مكان الطبع: النجف .تار احلسن .الناشر

يـخ وفـاة املؤلـف: 381 ه .حمقـق ، مصحـح: غفـاري،  23- مـن ال حيضـره الفقيه ،املؤلـف: ابـن بابويـه، حممـد بـن عي .تار
يـخ الطبـع: 1413  : مؤسسـة النشـر اإلسـامي التابعـة جلماعـة املدرسـن بقم .مـكان الطبـع: قم .تار .الناشـر كبر عـي أ

ه .الطبعة: الثانية.

كتاچبى .مـكان الطبـع:   : يـخ وفـاة املؤلـف: 381 ه .الناشـر 24- األمـايل) للصدوق(،املؤلـف: ابـن بابويـه، حممـد بـن عي .تار
يخ الطبع: 1418 ه .الطبعة: السادسة. طهران .تار

يف  : دار الشـر يخ وفاة املؤلف: 381 ه .الناشـر 25- ثـواب األعمـال وعقـاب األعمال ،املؤلـف: ابـن بابويـه، حممد بن عي .تار
يخ الطبع: 1406 ه .الطبعة: الثانية. .مكان الطبع: قم .تار الريض للنشر

 : . الناشر كبر يخ وفاة املؤلف: 381 ه .حمقق ، مصحح: غفاري، عي أ 26- اخلصال ،املؤلف: ابن بابويه، حممد بن عي .تار
ىل . يخ الطبع: 1403 ه .الطبعة: األو مجاعة املدرسن .مكان الطبع: قم .تار

: األعلمي .مـكان الطبـع:  يـخ وفـاة املؤلـف: 381 ه .الناشـر 27- صفـات الشـيعة،املؤلف: ابـن بابويـه، حممـد بـن عي .تار
ىل . يخ الطبع: 1403 ه .الطبعة: األو طهران .تار

: األعلمي .مـكان الطبـع:  يـخ وفـاة املؤلـف: 381 ه .الناشـر 28- فضائـل الشـيعة،املؤلف: ابـن بابويـه، حممـد بـن عي .تار
ىل . طهران .الطبعة: األو

. كبر يـخ وفـاة املؤلـف: 381 ه .حمقـق ،مصحـح: غفاري، عـي أ ،املؤلـف: ابـن بابويـه، حممـد بـن عي .تار 29- معـاين األخبار
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يـخ الطبـع: ١٤03 ه .الطبعـة:  : مؤسسـة النشـر السـامي التابعـة جلماعـة املدرسـي بقم .مـکان الطبـع: قم .تار الناشـر
یل . األو

: مکتبة داوري .مکان الطبع: قم . يخ وفاة املؤلف: 38١ ه .الناشر 30- علل الشرائع ،املؤلف: ابن بابويه، حممد بن عل .تار
یل . يخ الطبع: ١٤27 ه .الطبعة: األو تار

کبر وحمرمي  يخ وفاة املؤلف: ٤١3 ه .حمقق ، مصحح: غفاري، عل أ 3١- االختصاص ،املؤلـف: املفیـد، حممـد بـن حممد.تار
يخ الطبـع: ١٤١3 ه .الطبعة:  لفیـة الشـیخ املفید.مـکان الطبع: إيـران؛ قم .تار : املوتـر العاملـي أل رنـدي، حممود.الناشـر ز

یل . األو

يـخ وفـاة املؤلف: ٤١3 ه  .حمقـق ، مصحح:  ) للمفید(،املؤلـف: املفیـد، حممـد بـن حممد.تار - مناسـك املـزار کتـاب املـزار  -32
يـخ الطبـع: ١٤١3  ألفیـة الشـیخ املفیـد- رمحـة اهَّلل علیه .مـکان الطبـع: قم .تار : مؤتـر  .الناشـر األبطحـي، حممـد باقر

یل . ه .الطبعة: األو

يخ وفاة املؤلـف: ٤١3 ه .حمقق ، مصحح:  33- الرشـاد ف معرفـة حجـج اهَّلل عـی العباد،املؤلـف: املفیـد، حممد بن حممد.تار
يـخ الطبـع: ١٤١3 ه .الطبعـة:  : مؤتـر الشـیخ املفید.مـکان الطبـع: قـم . تار مؤسسـة آل البیـت علیـم السام .الناشـر

یل . األو

يل، حسـي  يـخ وفـاة املؤلـف: ٤١3 ه .حمقـق ،مصحـح: أسـتاد و 3٤- األمـايل) للمفید(،املؤلـف: املفیـد، حممـد بـن حممد.تار
یل . يخ الطبع: ١٤١3 ه . الطبعة: األو : مؤتر الشیخ املفید.مکان الطبع: قم .تار .الناشر کبر وغفاري عل أ

يخ وفاة املؤلـف: ٤36 ه .حمقق  ئد(،املؤلـف: علـم اهلـدى، عـل بن احلسـي .تار ر القا ر الفوائـد ودر 35- أمـايل املرتـیض) غـر
يخ الطبع: ١998 م .الطبعة:  يب .مکان الطبع: القاهرة.تار : دار الفکر العر ،مصحح: إبراهمي، حممد أبو الفضل .الناشـر

یل . األو

 : يخ وفاة املؤلف: ٤٤9 ه .حمقق ، مصحح: نعمة، عبد اهَّلل .الناشـر کنز الفوائد،املؤلف: الکراجکي، حممد بن عل .تار  -36
یل . يخ الطبع: ١٤١0 ه .الطبعة: األو .مکان الطبع: إيران؛ قم .تار دار الذخائر

يخ وفـاة املؤلـف: القرن  يـر بـن رسـت .تار ، حممـد بـن جر ئـل المامـة) ط- حديثة(،املؤلـف: الطبـري اآلمـل الصغیـر 37- دال
يخ الطبع:  : البعثة.مکان الطبع: إيران؛ قم .تار 5.حمقق ، مصحح: قسم الدراسات السامیة مؤسسة البعثة.الناشر

یل . ١٤١3 ه .الطبعة: األو

يـخ وفـاة املؤلف: ٤60 ه .حمقق ، مصحح: اخلرسـان، حسـن  38- تذيـب األحـکام املؤلـف: الطـويس، حممـد بـن احلسـن . تار
يخ الطبع: ١٤07 ه . الطبعة: الرابعة. : دار الکتب السامیه .مکان الطبع: طهران .تار املوسوي .الناشر

يخ وفاة املؤلف: ٤60 ه .حمقق ، مصحح:  ،املؤلف: الطويس، حممد بن احلسـن .تار 39- االسـتبصار فیما اختلف من األخبار
یل . يخ الطبع: ١390 ه .الطبعة: األو : دار الکتب السامیة.مکان الطبع: طهران .تار اخلرسان، حسن املوسوي .الناشر

 ، املؤلـف: ٤90 ه .حمقـق  وفـاة  يـخ  بـن عبداهَّلل .تار التفضیل ،املؤلـف: احلسـکان، عبیـد اهَّلل  لقواعـد  يـل  التنز ٤0- شـواهد 
: جممع إحیاء الثقافة السامیة التابعة لوزارة الثقافة والرشاد السامي .مکان  .الناشر مصحح: حممودي، حممد باقر

یل . يخ الطبع: ١٤١١ ه .الطبعة: األو الطبع: طهران .تار

يخ وفاة املؤلف: 508  ٤١- روضـة الواعظـي وبصیـرة املتعظـي) ط- قدمية(،املؤلف: فتال النیشـابوري، حممد بـن أمحد.تار
یل . يخ الطبع: ١٤١7 ه .الطبعة: األو : منشورات الريض .مکان الطبع: إيران؛ قم .تار ه .الناشر

 : يخ وفاة املؤلف: 5٤8 ه .الناشـر ى بأعـام اهلـدى) ط- قدمية(،املؤلـف: الطبـريس، الفضـل بن احلسـن .تار ٤2- إعـام الـور
يخ الطبع: ١390 ه .الطبعة: الثالثة. سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301السامیة.مکان الطبع: طهران .تار
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يخ وفاة املؤلف: 550 ه .حمقق ،مصحح:  ر الكلم،املؤلـف: التميمـي اآلمدي، عبد الواحد بن حممد.تار 43- غـرر احلكـم ودر
: دار الكتاب اإلسالمي .مكان الطبع: قم . رجايئ، السيد مهدي .عدد املجلدات: 1.الناشر

ية. : املطبعة احليدر يخ وفاة املؤلف: القرن 6.الناشر ) للشعيري(،املؤلف: الشعيري، حممد بن حممد.تار 44- جامع األخبار
ىل . مكان الطبع: النجف .الطبعة: األو

يف الريض .مكان  : الشـر يـخ وفـاة املؤلف: القرن 6.الناشـر 45- مـكارم األخالق ،املؤلـف: الطبـريس، احلسـن بـن الفضل .تار
يخ الطبع: 1412 ه .الطبعة: الرابعة. الطبع: قم .تار

46- بشـارة املصطـى لشـيعة املرتـى) ط- قدمية(،املؤلـف: الطبـري اآلمـي، عمـاد الديـن أبو جعفر حممد بن أيب القاسـم .
يخ الطبع: 1382 ه .الطبعة: الثانية. ية.مكان الطبع: النجف .تار : املكتبة احليدر يخ وفاة املؤلف: 553 ه .الناشر تار

يـخ وفـاة املؤلـف: حـي يف 566 ه .حمقـق ، مصحح:  47- الثاقـب يف املناقب ،املؤلـف: ابـن محـزة الطـويس، حممـد بـن عي .تار
يخ الطبع: 1419 ق .الطبعة: الثالثة. يان .مكان الطبع: إيران؛ قم .تار : أنصار علوان، نبيل رضا.الناشر

يـخ وفـاة املؤلـف: 570 ه .حمقـق ،مصحـح:  ) للراوندي(،املؤلـف: الراونـدي الكاشـاين، فضـل اهلل بـن عي .تار 48- النـوادر
ىل . : دار الكتاب .مكان الطبع: إيران؛ قم .الطبعة: األو صاديق أردستاين، أمحد.الناشر

يخ وفـاة املؤلف:  نبيـاء علهيـم السـالم) للراوندي(،املؤلـف: قطـب الديـن الراونـدي، سـعيد بن هبـة اهلل .تار 49- قصـص األ
يخ  : مركز الدراسـات اإلسـالمية.مكان الطبع: مشهد.تار 573 ه .حمقق ،مصحح: عرفانيان يزدي، غالم رضا.الناشـر

ىل . الطبع: 1409 ه .الطبعة: األو

يـخ وفـاة املؤلـف: 573 ه . حمقـق ،مصحـح:  50- اخلرائـج واجلرائح ،املؤلـف: قطـب الديـن الراونـدي، سـعيد بـن هبـة اهلل . تار
يف .مكان الطبع:  : مؤسسـة اإلمـام املهدي عجل اهلل تعـاىل فرجه الشـر مؤسسـة اإلمـام املهـدى عليـه السالم .الناشـر

ىل . يخ الطبع: 1409 ه .الطبعة: األو قم .تار

يخ وفاة  51- مناقب آل أيب طالب علهيم السالم) البن شهرآشوب(،املؤلف: ابن شهرآشوب املازندراين، حممد بن عي .تار
ىل . يخ الطبع: 1421 ه .الطبعة: األو : عالمة.مكان الطبع: قم .تار املؤلف: 588 ه .الناشر

يخ وفاة املؤلف: 588 ه .حمقق ،مصحح:  52- االحتجاج عىل أهل اللجاج) للطبريس(،املؤلف: الطبريس، أمحد بن عي .تار
ىل . يخ الطبع: 1403 ه .الطبعة: األو : نشر املرتى .مكان الطبع: مشهد.تار .الناشر اخلرسان، حممد باقر

يخ وفاة املؤلف: حدود  53- الفضائل) البن شـاذان القمي(،املؤلف: ابن شـاذان القمي، أبو الفضل شـاذان بن جبرئيل .تار
يخ الطبع: 1404 ه .الطبعة: الثانية. : الريض .مكان الطبع: قم .تار 600 ه .الناشر

ية. : املكتبة احليدر يخ وفاة املؤلف: 600 ه .الناشر ،املؤلف: الطبريس، عي بن احلسن .تار ر األخبار نوار يف غر 55- مشكاة األ
يخ الطبع: 1385 ه .الطبعة: الثانية. مكان الطبع: النجف .تار

يخ  ،املؤلـف: ورام بـن أيب فـراس، مسـعود بـن عيىس .تار 56- جمموعـه وّرام، آداب واخـالق در اسـالم ، ترمجـة تنبيـه اخلواطر
: جممـع البحـوث اإلسـالمية يف الروضـة الرضويـة املقدسـة. وفـاة املؤلـف: 605 ه .املترجـم: عطـايئ، حممـد رضا.الناشـر

ىل . يخ الطبع: 1411 ه .الطبعة: األو مكان الطبع: مشهد.تار

يخ وفاة املؤلف: 656 ه .حمقق  57- شرح هنج البالغة البن أيب احلديد،املؤلف: ابن أيب احلديد، عبد احلميد بن هبة اهلل .تار
يـخ الطبع: 1404  : مكتبـة آيـة اهلل املرعـي النجيف .مكان الطبـع: قم .تار ،مصحـح: إبراهـم، حممـد أبـو الفضل .الناشـر

ىل . ه .الطبعة: األو

: دار الكتـب  يـخ وفـاة املؤلـف: 664 ه .الناشـر 58- إقبـال األعمـال) ط- قدمية(،املؤلـف: ابـن طـاووس، عـي بـن موىس .تار

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



496

يخ الطبع: ١٤09 ه .الطبعة: الثانیة. السامیه .مکان الطبع: طهران .تار

يـخ وفـاة املؤلـف: 66٤ ه / 59- اللهـوف عـی قتـی الطفـوف ، ترمجـة الفهري /املؤلـف: ابـن طـاووس، عـل بـن مویس،تار
یل . يخ الطبع: ١389 ه .الطبعة: األو : جهان .مکان الطبع: طهران .تار املترجم: الفهري الزجنان، أمحد.الناشر

يخ وفاة املؤلـف: 66٤ ه .حمقق ، مصحح:  60- مهـج الدعـوات ومنـج العبادات ،املؤلـف: ابـن طـاووس، عل بـن مویس .تار
يـخ الطبـع: ١٤١١ ه .الطبعـة:  .مـکان الطبـع: قم .تار : دار الذخائر ، حممـد حسن .الناشـر الکرمـان، أبـو طالـب واملحـرر

یل . األو

يـخ وفـاة املؤلـف: 692 ه .حمقـق ،  کشـف الغمـة ف معرفـة األمئـة) ط- قدمية(،املؤلـف: الربـل، عـل بـن عییس .تار  -6١
یل . يخ الطبع: ١٤23 ه .الطبعة: األو .تار يز : بين هامشي .مکان الطبع: تبر يل حمات، هاشم .الناشر مصحح: رسو

السـابع . القـرن  املؤلـف:  وفـاة  يـخ  حات .تار بـن  يوسـف  الشـامي،  اللهاممي ،املؤلـف:  األمئـة  مناقـب  یف  النظـمي  الـدر   -62
يـخ الطبـع: ١٤20  : مجاعـة املدرسـي بقـم، مؤسسـة النشـر السـامي .مکان الطبـع: قم .تار عـدد املجلـدات: ١.الناشـر

یل . ه .الطبعة: األو

يخ وفاة  .تار کشف الیقي یف فضائل أمیر املؤمني علیه السام،املؤلف: العامة احلل، احلسن بن يوسف بن مطهر  -63
يـخ الطبـع: ١٤١١  : وزارة الرشـاد.مکان الطبـع: طهران .تار املؤلـف: 726 ه .حمقـق ، مصحـح: درگاهـی، حسي .الناشـر

یل . ه .الطبعة: األو

 : يـخ وفـاة املؤلـف: 8٤١ ه .الناشـر إیل الصـواب) للديلمي(،املؤلـف: الديلمـي، حسـن بـن حممد.تار القلـوب  إرشـاد   -6٤
یل . يخ الطبع: ١٤١2 ه .الطبعة: األو يف الريض .مکان الطبع: قم .تار الشر

يخ وفاة  ثـار ف مناقـب أيب األمئـة األطهـار علیـم السـام،املؤلف: الديلمي، حسـن بـن حممد.تار ر اآل ر األخبـار ودر 65- غـر
يـخ الطبـع: ١٤27  : دلیـل ما.مـکان الطبـع: إيـران؛ قم .تار املؤلـف: 8٤١ ه .حمقـق ،مصحـح: ضیغـم، إساعیل .الناشـر

یل . ه .الطبعة: األو

يـخ وفـاة املؤلـف: 8٤١ ه .حمقـق ،مصحـح: مدرسـة المـام  66- مثیـر األحزان /املؤلـف: ابـن نـا احلـل، جعفـر بـن حممد.تار
يف .مکان الطبع:  : مدرسـة المام املهدي عّجل اهَّلل تعایل فرجة الشـر يف .الناشـر املهدي عجل اهَّلل تعایل فرجه الشر

يخ الطبع: ١٤06 ه .الطبعة: الثالثة. إيران؛ قم .تار

يخ وفاة  67- املصباح للکفعمي) جنة األمان الواقیة وجنة الميان الباقیة(،املؤلف: الکفعمي، إبراهمي بن عل العامل .تار
يخ الطبع:١٤05 ه .الطبعة: الثانیة. : دار الريض) زاهدي(.مکان الطبع: قم .تار املؤلف: 905 ه .الناشر

يـخ وفـاة املؤلـف: 9١١ ه .املترجـم:  68- ديـوان أمیـر املؤمنـي علیـه السـام ،املؤلف: املیبـدي، حسـي بـن معـي الدين .تار
يـخ الطبع:  .مکان الطبـع: قم .تار : دار نـداء السـام للنشـر زمـان، مصطىف .حمقـق، مصحـح: زمـان، مصطىف .الناشـر

١٤١١ ه .

ينـة امَلجالـس) مقتـل احلسـي علیـه السـام(،املؤلف: احلسـیین املوسـوي، حممد بـن أيب طالب . 69- تسـلیة امُلجالـس وز
: مؤسسـة املعـارف السـامیة.مکان  می فارس .الناشـر کـر يـخ وفـاة املؤلـف: القـرن ١0.حمقـق ، مصحـح: احلسـون،  تار

یل . يخ الطبع: ١٤١8 ه .الطبعة: األو الطبع: إيران؛ قم .تار

يـخ وفـاة املؤلـف: 966 ه حمقق،مصحـح: متـاري، رضـا  يـن الديـن بـن عل ار يد،املؤلـف: الشـهید الثـان، ز 70- منیـة املر
یل . يخ الطبع: ١٤09 ه .الطبعة: األو : مکتب العام السامي . کان الطبع: قم .تار .الناشر

يخ  يف الدين .تار 7١- الصوارم امُلهرقة ف نقد الصواعق امُلحرقة) البن حجر اهلیثمي(،املؤلف: الشوشتري، نور اهَّلل بن شر
یل . يخ الطبع: ١367 ه .الطبعة: األو : مطبعة النضة.مکان الطبع: طهران .تار سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301وفاة املؤلف: ١0١9 ه .الناشر
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: مكتبـة اإلمـام أميـر  يـخ وفـاة املؤلـف: 1091 ه .الناشـر 72- الوايف،املؤلـف: الفيـض الكاشـاين، حممـد حمسـن بـن مرتىض .تار
ىل . يخ الطبع: 1406 ه .الطبعة: األو املؤمنني عيل عليه السالم .مكان الطبع: أصفهان .تار

يخ وفاة  ،املؤلف: البحراين، السـيد هاشـم بن سـليمان .تار ئل احلجج عىل البشـر ثين عشـر ودال 73- مدينة معاجز األمئة اإل
ىل . يخ الطبع: 1413 ه .الطبعة: األو : مؤسسة املعارف اإلسالمية.مكان الطبع: إيران؛ قم .تار املؤلف: 1107 ه .الناشر

يخ وفاة املؤلـف: 1110 ه .حمقق  74- مـرآة العقـول يف شـرح أخبـار آل الرسـول ،املؤلف: املجلـي، حممـد باقـر بن حممـد تيق .تار
يخ الطبع: 1404 ه .الطبعة:  : دار الكتب اإلسالمية.مكان الطبع: طهران .تار يل حماليت، هاشم .الناشر ،مصحح: رسو

الثانية.

يـخ وفـاة املؤلـف: 1110 ه .حمقـق ،مصحـح:  75- زاد املعـاد- مفتـاح اجلنان ،املؤلـف: املجلـي، حممـد باقـر بـن حممـد تيق .تار
يـخ  بيروت .تار الطبـع:  للمطبوعات .مـكان  األعلمـي  : موسسـة  1.الناشـر املجلـدات:  الدين .عـدد  األعلمـي، عـالء 

الطبع: 1423 ه .

يخ وفـاة املؤلف:  نبيـاء واملرسـلني) للجزائري(،املؤلـف: اجلزائـري، نعمـة اهلل بـن عبـد اهلل .تار 76- النـور املبـني يف قصـص األ
ىل . يخ الطبع: 1404 ه .الطبعة: األو : مكتبة آية اهلل املرعيش النجيف .مكان الطبع: قم .تار 1112 ه .الناشر

يخ وفاة املؤلف: 1112  نبياء للجزائري(،املؤلف: اجلزائري، نعمة اهلل بن عبد اهلل .تار نبياء) ترمجة قصص األ 77- قصص األ
ىل . يخ الطبع: 1423 ه .الطبعة: األو : منشورات فرحان .مكان الطبع: طهران .تار ه .املترجم: مشايخ، فاطمة..الناشر

يـخ وفـاة املؤلـف: 1112 ه .حمقـق  بـن عبـد اهلل .تار ،املؤلف: اجلزائـري، نعمـة اهلل  كشـف األسـرار يف شـرح االسـتبصار  -78
يخ الطبع: 1408 ه .الطبعة:  : مؤسسـة دار الكتاب. مكان الطبع: قم .تار ،مصحح: املوسـوي اجلزائري، طّيب .الناشـر

ىل . األو

 : يـخ وفاة املؤلف: 1112 ه .الناشـر ،املؤلـف: اجلزائـري، نعمـة اهلل بـن عبـد اهلل .تار يـاض األبـرار يف مناقـب األمئـة األطهار 79- ر
ىل . يخ الطبع: 1427 ه .الطبعة: األو يب .مكان الطبع: بيروت .تار يخ العر مؤسسة التار

يـخ وفـاة  كبيـر املـدين، السـيد عـيل خـان بـن أمحد.تار يـاض السـالكني يف شـرح صحيفـة سـّيد السـاجدين ،املؤلف:  80- ر
: مؤسسة النشر اإلسالمي .مكان الطبع: إيران؛ قم . املؤلف: 1120 ه .حمقق، مصحح: احلسيين األميين، حمسن .الناشر

ىل . يخ الطبع: 1409 ه .الطبعة: األو تار

يـخ وفـاة املؤلـف: 1320 ه .حمقـق  ى، حسـني بـن حممـد تيق .تار 81- مسـتدرك الوسـائل ومسـتنبط املسـائل ،املؤلف: النـور
يـخ  : مؤسسـة آل البيـت علهيـم السـالم .مكان الطبـع: قم .تار ،مصحـح: مؤسسـة آل البيـت علهيـم السالم .الناشـر

ىل . الطبع: 1408 ه .الطبعة: األو

زا حبيـب اهلل . يئ، امليـر يئ(،املؤلـف: اهلامشـي اخلـو 82- مهنـاج البراعـة يف شـرح هنـج البالغـة وتمكلـة مهنـاج البراعـة) للخو
يخ  : مكتبة اإلسالمية.مكان الطبع: طهران .تار يخ وفاة املؤلف: 1324 ه .حمقق ، مصحح: مياجني، إبراهمي .الناشر تار

الطبع: 1400 ه .

يخ وفاة املؤلف: 1380 ه .حمقق ،مصحح:  83- جامع أحاديث الشيعة) للبروجردي(،املؤلف: البروجردي، آغا حسني .تار
ىل . يخ الطبع: 1428 ه .الطبعة: األو .مكان الطبع: طهران .تار : منشورات فرهنگ سبز مجع من املحققني .الناشر

يخ وفاة املؤلف: 1400  84- احليـاة ، ترمجـة امحـد آرام،املؤلـف: احلكيمـي، حممد رضا واحلكيمي، حممد واحلكيمي، عيل .تار
يـخ الطبـع: 1422 ه .الطبعة:  : مكتـب نشـر الثقافـة اإلسـالمية.مكان الطبـع: طهران .تار ه .املترجـم: آرام، أمحد.الناشـر

ىل . األو

: دنياى دانش .مـكان الطبع:طهران . يخ وفاة املؤلف: 1404 ه .الناشـر سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب8509335691301- هنـج الفصاحة،املؤلـف: پاينـده، أبـو القاسـم ،تار
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يخ الطبع: ١٤2٤ ه .الطبعة: الرابعة. تار

يـخ وفاة املؤلـف: ١٤2١ ه .حمقـق، مصحح: فرجي،  86- مکاتیـب األمئـة علیـم السـام ،املؤلف: أمحـدي میاجنـي، عل .تار
یل.  يخ الطبع: ١٤26 ه .الطبعة: األو : دار احلديث .مکان الطبع: قم .تار جمتىب .الناشر

بايق املصادر :بايق املصادر :
 : يـخ وفـاة املؤلـف: ٤29 ه.الناشـر ١- العجـاز والجياز ،املؤلـف: أبـو منصـور عبـد امللـك بـن حممـد بـن إساعیـل الثعاليب .تار

مکتبة القرآن .مکان الطبع: القاهرة.

ل .مـکان  : دار ومکتبـة اهلا يـخ وفـاة املؤلـف: 255 ه.الناشـر 2- البخاء،املؤلـف: أبـو عثمـان عمـرو بـن بـر اجلاحظ.تار
يخ الطبع: ١988 م . الطبع: بيروت .تار

يـخ وفـاة املؤلـف: 597  يـاض السـامعي ،املؤلف: أبـو الفـرج عبـد الرمحـان بـن عـل ابـن اجلوزي .تار 3- بسـتان الواعظـي ور
: مؤسسة الکتب الثقافیة.مکان الطبع: بيروت .الطبعة: الثانیة. ه.الناشر

يخ وفـاة املؤلف: 808  کمـال الديـن حممـد بن مویس بن عیـیس الدمیري .تار ى، الدمیري ،املؤلـف:  ٤- حیـاة احلیـوان الکبـر
یل . يخ الطبع: 200٤ م ، ١٤2٤ ه.الطبعة: األو : دار الکتب العلمیة.مکان الطبع: بيروت ..تار ه.الناشر

.مکان الطبـع:  : مؤسسـة القیـام للنشـر يـخ وفـاة املؤلـف: ١2٤5 ه.الناشـر یل أمحـد النرايق .تار 5- خزائـن، النرايق ،املؤلـف: املـو
یل . يخ الطبع: ١٤22 ه.الطبعة: األو طهران .تار

: مؤسسـة  يـخ وفـاة املؤلـف: ١73 ه. الناشـر إساعیـل بـن حممـد السـید احلمیري .تار 6- ديـوان السـید احلمیري ،املؤلـف: 
یل . يخ الطبع: ١999 م / ١٤20 ه.الطبعة: األو األعلمي للمطبوعات .مکان الطبع: بيروت .تار

: دار اجلیل .مکان  يخ وفاة املؤلف: ٤06 ه. الناشـر يف الريض .تار يف الريض،املؤلف: حممد بن حسـي الشـر 7- ديوان الشـر
یل . يخ الطبع: ١995 م ،١٤١5 ه.الطبعة: األو الطبع: بيروت .تار

يخ وفـاة املؤلـف: 538 ه.عـدد املجلـدات:  ، الزمشـري ،املؤلف: جـار اهَّلل الزمشـري .تار بيـع األبـرار ونصـوص األخیـار 8-ر
یل . يخ الطبع: ١999 م ، ١٤١2 ه.الطبعة: األو : مؤسسة األعلمي .مکان الطبع: بيروت .تار 5.الناشر

کتـاب ألـف بـاء ف أنـواع اآلداب وفنـون املحاضـرات واللغة،املؤلـف: أبـو احلجـاج يوسـف بـن حممـد البلـوي املالـيق ابـن   -9
يـخ  العلمیة.مـکان الطبـع: بيروت .تار : دار الکتـب  يخ وفـاة املؤلـف: 60٤ ه.عـدد املجلـدات: 2.الناشـر الشـیخ .تار

یل . الطبع: 2009 م .الطبعة: األو

يـخ وفـاة  کتـاب التوابـي، ابـن قدامـة املقديس،املؤلـف: أبـو حممـد عبـد اهَّلل بـن أمحـد بـن حممـد بـن قدامـة املقديس .تار  -١0
يخ الطبع: ١389 ه.الطبعة: الثانیة. ياض .تار : مکتبة املؤيد.مکان الطبع: الر املؤلف: 620 ه.الناشر

: دار  يـخ وفـاة املؤلـف: ١١86 ه.عـدد املجلـدات: 3.الناشـر ١١- الکشـکول، البحران ،املؤلـف: الشـیخ يوسـف البحران .تار
یل . يخ الطبع: ١998 م .الطبعة: األو ل .مکان الطبع: بيروت .تار ومکتبة اهلا

 : يخ وفاة املؤلف: ١03١ ه.عدد املجلدات: 3.الناشـر کشـکول، الهبايئ،املؤلف: باء الدين حممد العامل الهبايئ .تار  -١2
يخ الطبع: ١983 م ، ١٤03 ه.الطبعة: السادسة. األعلمي .مکان الطبع: بيروت .تار

يخ وفاة  ١3- املسـتطرف ف کل فـن مسـتظرف، األبشـیي،املؤلف: شـهاب الديـن حممـد بـن أمحـد أيب الفتـح األبشـیي .تار
یل . يخ الطبع: ١999 م ، ١٤١9 ه.الطبعة: األو : عال الکتب .مکان الطبع: بيروت .تار املؤلف: 852 ه.الناشر

سید سلیم فاضلى*استادحوزه و دانشگاه*وتساب09335691301



يخ وفاة املؤلف: 328 ه..عدد املجلدات:  ندليس .تار يد، ابن عبد ربه،املؤلف: أمحد بن حممد ابن عبد ربه األ ١٤- العقد الفر
یل . يخ الطبع: ١٤0٤ ه.الطبعة: األو : دار الکتب العلمیة.مکان الطبع: بيروت .تار 8.الناشر

١5- أعیان الشیعة ،السید حمسن األمي، دار التعارف، بيروت ١٤06 ه .

١6- أخاق أهل البیت علیم السام،تألیف السّيد عل احلسیين املیان.الناشردلیل ما.املطبعة : نگارش.

١7- التوحید عند مذهب أهل البیت،تألیف عاء احلّسون.

١8- بنات النيب)ص( أم ربائبه،تألیف السید جعفر مرتیض العامل.

١9- الصحیـح مـن سـیرة المـام عـل علیـه السام،إسـم املؤلف: آية اهَّلل املحقق السـید جعفر مرتـیض العامل.عدد األجزاء 
یل.سنة الطبع  ١٤29 هجري 2009 میادي. الناشر  املرکز السامي للدراسات. 53 جزء.الطبعة  الطبعة األو

:موسسـه علمـی فرهنگـی دار  20- الصحیـح مـن سـیرة النـيب األعظـم )ط ـ جديد(،تألیف:جعفـر مرتـیض عامری.الناشر
.سنة الطبع: ١٤26 ق،١385 ه.ش. احلديث، سازمان چاپ و نشر

یل - سنة ١٤2١هـ. 2١- حديث الوالية، للسید عل احلسیين املیان.الطبعة ااُلو

: مدرسـه االمام عی  ى دام ظله .تعداد جلد: ١0.ناشـر 22- نفحات القرآن ،نويسـنده: آيت اهَّلل العظمی ناصر مکارم شـیراز
ع(.مکان چاپ: قم .سال چاپ: ١٤26 ه. ق .نوبت چاپ: اول . بن اىب طالب) 

ية . کامل الهبايئ،تألیف عماد الدين الطبري .الناشر : املکتبة احلیدر يب  23- تعر

کامـل سـلیمان .  القـائ ،مؤسسـة دار املجتـىب للمطبوعـات الکتـاب: يـوم اخلاص .تألیـف: 
ّ

2٤- يـوم اخلـاص ف ظـل
یل ١٤27/2006.املطبعة: برهان . الطبعة: او

می األمي.الناشردار  25- املجالس السنّية ف مناقب ومناصب العترة النبوّية - ج ١-٤،تألیف:السید حمسن بن عبد الکر
التعارف للمطبوعات.

26- شخصیات ومواقف،جعفر البیات. شبکة المامي احلسني )علیما السام( للتراث والفکر السامي 
.

يخ چـاپ: ۱۳۹۰ هجـری  27- روضـات اجلنـات یف احـوال العلمـاء و السـادات،تألیف:حممدباقر موسـوی خوانسـاری.تار
: اساعیلیان.نوبت چاپ: اول.مکان چاپ: قم. مشیس.ناشر

ية ف النجف ١962 م - ١38١ ه . :املطبعة احلیدر ، ١885 – ١95١.ناشر نوار العلويه،تألیف:نقدی ، جعفر 28- اال

 : يخ وفات مؤلف: ١09١ ق .تعداد جلد: 8.ناشر کاشان، حممد بن شاه مرتیض .تار 28- املحجة البیضاء،نويسنده: فیض 
مجاعة املدرسي بقم، موسسه النشر االسامي .مکان چاپ: قم .سال چاپ: ١٤١7 ق..نوبت چاپ: چهارم .

کتب الشهید مرتض املطهري .ناشر : صدرا.قم. 29- جمموعة آثار 

ع(. : موسسه تقیقات و نشر معارف اهل البیت ) يخ ،حسیين شیرازي، حممد.الناشر 30- من قصص التار

:موسسـه تقیقـات و نشـر معـارف اهـل  3١-قصـص وعبـر ، حممـد بـن مهـدي احلسـیين الشیرازي.١305-١380.الناشر
ع(. البیت )

32- قصـص وخواطـر ، مـن أخاقیـات علمـاء الديـن، املؤلـف: الشـیخ عبدالعظـمي املهتـدي البحران.الناشـر :موسسـة 
الباغ.الطبعة الثانیة . سنة 2009 
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