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 اإلهداء

احلسيي   اإلمييبِ  يييَ ا الةييب َ    ج يياحلُ اإلمييبَ  اهلِل يييب يةديي    ومييي   سييدي  

 الييل ي  فدي َ ييب  َ  ...)سال  اهلل عليدك   واي  نرجس الرومد   سدي ة اإلمبء  العسكر 

 فدَ  و ي  أي  طبلب املؤمنني عل ي أمرِي العظمى اآليِ  األعظِ  األكرب واإلمبِ 

 الشييد ةِ  الزهيراءِ  فبطمي    الصّ ية  الكربى مي تنيب وسيدي تنب   العظمى اهلِل ولّدِ 

املتسييري  ..أييب امللتحييب ياييدبء الةيي    يييب أيييب الةبسييِ ...ظليميي امل

 جيانبيه نيير   ء فبطم  الكيربى املظليمي ..يب مي  يتيمي  مي      ته احليرايعشق ج  

 هياا  السيبم   الرفديعِ  ك ةبِمي إىل َم ُعرف ي أ ييب املي   امليعيد املنَتظ ر..... أالصم 

 أعبنديه  و  زلُت ُهممب عبندُت ِ غْالكرميتني يبلر  يني ي يك  ُهُعَضوأ املتياضَع اجليَ 

 إلديك يبلتشيدعِ   يرتيي  تنتسيبُ   مي  جييب ٍ   وُضرٍّ وخدبنيٍ  وكدي ٍ   وسيٍء م  أذًى

مييب  ميي  كيي ي ِ غْيييبلر   وومليالدييك يبطنييبو لييك  العيي اوة  ظييبهراو وتاييمر والييي ِء

ومي  عسيب     ...املخيبلفني والشيدع    ونياصيبِ  يرمدين يه امليتييرو  مي  يرتيي ِ   

 ك لكن يي  ويييب ا الهييبهرو بإلهيي اء واإلكييرا  إ   ي ىل منييكأو يكيييُ 

 والنجييبِة والةسييِ  العيي ِ  والتهلعييب   ييَي مييبِ اآل نيبييي ُ ك عييني  ي ن يي متمديييٌز

 ...واهل ايِ 

اإلمب  احلس  العسيكر    ِ ْداملظليَم ك املي  ... حبقي أييي    أيب صبحِلسدي

 العيبملني فبطمي     نسيبءِ  الكيربى سيدي ةِ   املظليمي ِ  ك جي تِ  وحبقي ونرجس

سيال  اهلل عليدي    )وجّ ا املظلي  األو  أمري املؤمنني عل  ي  أيي  طبليب    اِءرالزه



8 

 

 ك وييبِ ي  األ ْيَيير  ك ِسي ْ مُ وم  نييرِ الا    يْنَاب  ك عهبِ م  ألتمُس   أمجعني

إىل ريييك وريي     لي  الشيفدعَ  راجدبو أ  تكيي    ...الا    تنف  خزا نه األعظ 

اليييبرتيني  النياصيييِب اخليييب نني وريييروَر َ ةْيييوِ  احلبسييي يَ  عيييين كديييَ  لديي فعَ 

 و س يبدا   ظبملديك   أعي ا ك ومةبرعي ِ   جييبدِ  مبياصلِ  أستمَرك   واملخبلفني؛

ك   مب يرمدين يه     أ  سدي ُ ل تْع ك ألن  ....ال وا ر  ولدب كواملرتيصني يك وي

يف  منبفسي ٍ  أجي ِ  ْ ِم مل يكْ  واملخبلفني الشدع  ونياصب رتيِ امليتيرو  م  ي

  كُعي  مةبميبتِ  ذوداو هب   وإمنب كيب   احلُ فايِ  ْ ِم ش ٍءبو لو  التمبس سلهبٍ 

 ...املندفي    كُوأ كيبمِ  الشيريف    كُمعيبرفِ  ويديب ِ  العظميى   كُوظالميبتِ العبلد  

 والشيت ِ  ببِبالسيي  ميارِص ْ وأذامين  ك سبو مصّبرة ِم  ر ةي  املُفرمين  يسيبِم

 نفس  على الصيرب  ُ فإنين أوطّ ِهدراء... ومع ذلك كلِّوالتحةري واإلز واللعِ 

ت  َ وْ ييي أريييكي إلديييك    وإنيييي ميييبا...عييي  ِ  ِدْوواليييا  رضيييبا  ِبْنييييف َج

 يف سر  وعالنديت  الميتأركي إلده ظُ سياا  ل  أ ٌ  فألن ه لدس...رييتوغُ

اد   عميير  ونسييد  فييؤ يييب روَ  سييياا  ولييدسِ مييْ  أ ييٍ  أيييشك إلدييه رييكبييت

ت   فكي  لي  املعيني    َيلْيب كيفي  وَسي   عن  جنبيك األم   يتَدْغ  أج  ُيعسب

أرفعييب   فيا   بجيت ...ومسب ِه يف أرضِه اهلِل د يب نيَروالنصري واليلّ  واملسّ 

 ك وو يِتي  ك ورعبيِت ك وحمبِت ك ين يعهِفمل تْش ف رجي أْ  إىل مةبمك السبم  

 ك ميي أُ فبحيقي  ...و بسٍ  ع ٍو ك ك   عل  يكَّويت عددين املااهُبيب كيف   ني ُت

تبشك يف رو ي  وعةلي     إل   نظرةو ر دم و إ  مب نظرَ   البتي  الزهراِء
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   ترتكييين يف مييياط ِ و  العبمبييِ  ليي  حبسيي ِ  واخييت  ك عيي اِ أل اجليييبِد مييية 

 ُهوعدَني  اهلِل ييب كعبي     ...واملعبِد احلدبِة يب أمَ  ا ل  غرُي ْ فَم ...والغري  الي ش 

  هيبت  وزفراتي  واسيتغبيبت  عسييى أ ْ    إلديك أرفييعُ  ...الببسيه ِ  ُ ويي َ  النيبظرةِ 

وزلفيى لي يك ييب     ورضيب خيبطرٍ   ٍرف  ظى منك يبسم  يْغي  الفرِج ل  يبَب تفتَح

 احلسييِ  ِ ج يياحلُ اإلمييبِ  يييَ ايييب  ..فبطميي  الزهييراء   الهييبهرة الزكد يي  يييَ ا

نيييرجس  خيييرية اإلميييبء السيييدي ة  الهيييبهرِة ّميييِهأُ ييييب و ديييَ  ..العسيييكر 

 صييلى اهللُوحتدييبت ... ودعيييات  وأريييام   .. إلدييك سييالم  الرومديي 

الشيريب   اعيبءَ أرجيي دُ  ..اهلل ويركبته.ك الهبهري  ورمح  وعلى  يبِ  علدك 

 الهبلعي ِ  اهلِل ييب سيسَ    والسمبء األرِض يب جن      السبع احلجَب الا  خيرُق

حممي     ِ  ييب ميب  َ  .املنري  مي   يب ولّ  األمير أيييب امليي   املنتظير....     ُ َرَموم 

 أغثين.

 

 يرتصد أعداءك كلبك الباسط ذراعيه بالوصيد                                                                                                        

 دحممَّ احلقري كعبد                                                                                                                                             

 هـ1436مجادى الثانية  7بريوت بتاريخ                                                                                         
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 مةاملقدِّ

 

 

 ريييك  املعتيي ي   مييبري الظييبملني  وأفاييُ  العييبملني  مبصييِ  ربي هلِل احلمييُ 

على سبدة خلةه ومبدة رسيله حممي  و ليه الهديبني      الصلياِ  وأررُف التحدبِ 

الهبهري   واللعن  على َمْ  عبداه  وختلَّب ع  السري على خهبه  وجحي   

فايييب لي  ومنيييبزهل  ومةبميييبتي  ومعيييبجزه  وكراميييبتي  وظالميييبتي  مييي  

 .ويع  يي  ال ي  ... األولني واآلخري  إىل مدب 

 :تتمث   يف أمري ِمْ  أجليب صن فنب هاا الكتبب الغبي  اليت  إ  

 يريْ أُاليت  واألوهبَ  الشكيا  يبلرباهني واألدل  أ  ن فع : األو  األمر)

بب احمل يني يف الةير  العشيري    الكت  يعِض ْ الظيير الشريب ِم عالمبِ   يَ 

 ..نب هاا م  الةر  احلبد  والعشري إىل ييماهب يرتدد  يزا  ص اليت  و

الشيرعد  والعةلدي  الييت مي       والايياي    الةياعَ  : أ  ناَع الثبن األمر )

تهبدق العالم  على مسر  األ ي ا  ال الي  عليى ميرب      خالهلب ُتْاَب  عملد ُ

  يييييي  اإلميييييب  احلسييييي    الييييييلّ  األعظييييي  احلج يييييظييييييير إمبمنيييييب املعظَّييييي

 يعييَض يايف اليي ي  أسييةه  ذلييك أل  َمييْ     ر يي  هليي   العسييكر 
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اليييت سييتخرج مبيي  ظيييير  اهليي ى  راييي احلبكديي  عيي  الظيييير الشييريب أخبييبِر

  طبملييب   سدبسييد علييى رخصييدب  ديند يي  أروا نييب فيي ا )  الةييب   ج يياإلمييب  احلُ

خيرى لسينب   أُاسيتغرميا يف حمبتييب يي واٍ     و  األميا  واجلب  والسلهب  غرمتيبأ

 !...يص د يدبنيب هينب

 عني  كّتيببٍ   ييي    وعيامي  خبرجدي   نفسيد   يسبب خلفدبٍ  يي التهبدق سيَءإ  

إىل هياا التخيب    .. أدى    والرجبلد ي   والفةيد ي لدس ل يي  اخلربة العلمد ي  ج ٍد

ب دعبنيب إىل  .. مي التهبدةدي  لعالميب  الظييير الشيريب    نتةب د  والعشيا د  يف ا 

 ييي   تصييندَبلكييّ  َمييْ  أراد ال  كلد يي و ضييبيه و لدكيييَ تصييندب هيياا الكتييبب  

كشب ع  زييب أولكيك الياي     لنويف اليمت نفسه ...عالمب  الظيير املببرا

    رييرتي  هليب خلفديب    يي  علمنيب  ميع  ب؛التصيند ارتيروا يبلتحةدق وجيدة 

 .!..السله  واهلدمن  الفكري  تسعى إىل  زيد  سدبسد 

العالمييب  الغدبديي  علييى احلييياد    تهبدييِقنييب هيياا ميضيييَ   لةيي  عييبا كتبُي

ميب   هتي تميب   وال جتيبدا  الشخصد  الةب مي  عليى ا   ا  اخلبرجد  ورّد

دي  اخلبصي  يعالميب  الظييير     الشخصد  اليت أسةهيهب على اإلخبيبرا  الغدب 

جيي او علييى املسييتيى العةب يي   والفةييي     خهييرٌي ومييب فعلييي  أمييرٌ ...الشييريب

يايرٍ  ميبطع    ي جيزم على املصبدر الغدبد  م   دش  بويبعتببر  حتريفبو وتلفدة

و  ...وزخرٌف يبطٌ الفص  ومب ع ا   ي   مب أسةهي  على األخببر هي احلقك

يف   دراسيي  يف عالمييب  الظيييير) ميي  كتبيييه  كتييب يف مة يممييينةايي  عجيي  
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إعهيبء   ييي  مي  خيال  دراسيته املييجزة لرخبيبرا  الغدبدي        ييي  ه يرمي  دعيا  ي ن ي 

 ب عليى أسيب  علمي  رصيني    وتسيجد  امليمي    الرأ  يصيرا   ومبيضييعد   

مع أنه يف حبثيه مي  وميع يف     يي  سب دعيا  ب ييستدعبستةصبء وا ا  ي  و م 

كربى  دنمب اد عى تعلق الب اء يف العالميب  احملتيمي  الييت دليت األدلي        ربيٍ 

دعييا  املزعيمي  مي      صيبر  .. و  أدر  كديب   اء فديبالةهعد  على أنه   َي

ال الي  عليى نفي      األخببر رغ  تياتر   على أسبٍ  علم  رصنيد نامليامب املب

ثبييت البيي اء يف وا ييٍ  ي عتمييبداو منييه علييى خييرٍبا ؛ اء يف العالمييب  احملتيميي الَبيي

 .!!..العالمب  احملتيم 

وهي    !؟.املتيياتر يف مةبيي  اخليرب الشيبذ.     ُ فَْن    العلمد امليضيعد  ِم  وه 

 نتعصيب ملديلنييب وعياطفنييب عليى  سييبب احلييقي   أْ  تكييي  يف  الرصيبن  العلمد يي 

 ؟!واحلةدة  ..

الصييعب أ  نةنييع أرخبصييبو يبحلةدةيي  والصييياب وهيي  مييبيعي  يف   ه مليي إن يي

مينعنيب    ولي  لياواتي  ومدييهل   ولكي   ذليك مل     خبضعي  متعصبي  ذواتي 

مييي  مياصيييل  مسيييرية اجلييييبد العلمييي  يف سيييبد  اهلل تعيييبىل وسيييبد  احلجييي   

َّ .. الةدبم  إّنب كنب ع  هاا غيبفلني   تى   يةيليا يي  الهبهري  ۡۡ ق ل
ََِّوَملآَّ ۡبَحََٰنَّٱَّلل  َبَعِِنَّوَس  نَاََّ۠وَمِنَّٱت 

َ
َّبَِصَيٍةَّأ َٰ ِنَّلََعَ ٓوا َّإََِلَّٱَّلل  ۡدع 

َ
َّأ نَلاََّ۠هَِٰذهِۦََّسبِيِِلٓ

َ
أ

ۡۡشِكَِيَّ  . ١٠٨ِمَنَّٱلۡم 
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ه أ  كبته املتنيعي    ميكي  لي   تشيكد تعصب لااته ومديليه املتعي دة و  إ  َمْ  ي

ييي  سييدزداد  ييريةو وجيييالو وعصييبد و وهييي أميير   ؛يييرى احلةدةيي  يعييني البصييرية

 نصيدب  ض العميب   الييت مل تيرتب  عليى ا     خربنب  يف وجي  وعلى ألسي  يعي  

 ...حلةدة  والصيابإىل انةدبد وا  للحقي

: فيإ   ميب نصيبي إلديه يف هيا  ال راسي  العلمدي  إمنيب هيي          مير كي  األ يوميمب 

.. وهي ميب سيدظير   للتحةدق يف عالمب  الظيير الشريبكشب زيب امل  عني 

اليت أجنزنبهب منا أكثر للةبرئ جلدبو خال  تتبعه لفصي  ها  ال راس  امليجزة 

 ؛سبب ظروف ميضيعد  أعبمتنب ع  ذلكسنني ومل نيفق لنشرهب ي م  مثبن 

بدة يعييض املهبلييب اليييت مل تكيي  يف ييي   اخلييري فدمييب ومييع   دييش ممنييب يزولعيي

يف دعييبء سييحر رييير    يةييي  مي نييب اإلمييب  السييجبد   ةتيي ي  ماحلسييبب  

 . األمور بعاقبة لعلمك لي خير هو عني أبطأ الذي ولعلَّ رماب : 

ملَّيب كبنيت دراسيتنب  يي  عالميب       : يف حتقيق العالمات قواعد وضوابط

 الفةيه  صيي  أُو علي  الكيال    مبيبن   تعتم  على  صرف  وب علمد الظيير الشري

  كب    يي   لنيب مي  تةي ي  الايياي  العلمد ي      ل راي  امياع  علم  الرجب  وو

الظييير   عالميب ِ   يي َ  حتيي ُ  كتبيي ٍ  كي ّ  ورصُ  م  خالهلب ضب ُ اليت ميكُ 

 وتةيب ُ  ومةدب  تيزُ  مبثبي  مدزاٍ  يي أ  الاياي  املاكيرة يي الشريب لتكي 

وهييا  الاييياي  كييثرية   ر املصييبيغ  يصييببع العليي  والتحةدييقامليي ز يييه مجدييُع

 :   يف ها  العجبل  وه  اآلتداكرسنأهميب مب  إ  أ    ج او



15 

 

 ؛ فاالو عي  العالميب  غيري احملتيمي ؛    العالمب  احلتمد  يي الت كد  على 1     

يف  العيبمل   جعفير مرتايى   السيدي   العالمي   أورد علديب الابيه  احلتمد  وها 

 احملتيم  العالمبُ  تكيَ  فل  يرتِض أْ   " يف عالمب  الظيير دراس  كتبيه:"

ميب عي ا خيروج       وذلك حلصي  الب اء فديب  ا  املستةبلد عبم  لأل ضبيه و

  اإليراد علده   ةبو.   وسد ت  صلى اهلل علده)اإلمب  احلج   الةب   

 .دو  األخببر الشبذة م    واملتياترةالت كد  على األخببر املستفدا -2

 رفض اإلسةبطب  على األخبيبر الشيريف  احلبكدي  عي  عصير الظييير       -3

  د  على األخببر الكبرف  ع  رايي رفض إسةبط الةدبدا  ال ين:أ ؛الشريب

 ..إ  على  ي العمي  اهل ى

العةلد يي   ستحسييبنب   علييى ا جتيييبدا  املبند ييرفييض التيي ويال  وا  -4

 ..والاومد  

صييييلد  الييييت أمرنيييب يييييب أ متنيييب    البنيييبء عليييى العمييي  يبلةياعييي  األُ    -5

 .األطيبر

يف ي  ييييب عنيي  الرجييبلدني واألعييال     املعمييالعميي  يبلةياعيي  الرجبلد يي -6

 .رض بعبجل  األخببر املتعم

  يب التسيلد  يييب يبعتببرهيب     إذ  ؛ع   جيياز طير  األخبيبر امليميفي      -7

وتيي عي  للرتمييب   ج يي  الةييب  احلُ فييني يبإلمييب تييري  املكلَّ الةبعيي ة اليييت
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أروا نب ليرتاب مة ميه   )   الةب  ج املعظَّ  احلُ واحلار والشيق إىل اإلمب 

 .  الف اء

ا ميب  َرْتي دؤخا مبب وافةيب  وُيري  األخببر امليميف  يبألصي  الثبيت   ف - 8

 .خبلفيب

مي  الشيدع  يف    رواهب أعيال ٌ  اليت ؛ مبب فديب تلك رفض األخببر العبمد  -9

مبييب وافييق أخببرنييب يؤخييا   مصييبدره   إذ   خييري يف أخبييبر املخييبلفني. نعيي  

.. وليي تعيبرض   س ة أو دعيى يبطلي  بف فكرٍة على إيهبِ  كب  مرين وو  لشريفا

ز ومل  ي   تةي ي  اخليرب الشيدع  عليى غيري       َبَجي وخربا : سيين وريدع     

ميافةيبو ألخببرنيب أو مي عيمبو يةيرا        منييب  األخا ي خببر املخبلفني إ  ميب كيب   

 ...معتربة أو مهعد 

لييه هييؤ ء أل  مييب يؤّو ؛متحزيييي  رفييض أ  ت وييي  يةييي  يييه كّتييبٌب -10

يتعيبرض ميع األخبيبر ال الي  عليى       وهي أمٌر  يتيافق مع تيجيبتي  السدبسد 

ييي    ؛ملشييككني واملتحييزيني والييبرتينيالثةييب    ا الييرواة وجيييب األخييا ميي 

 ...عروفني يبلتةيى والير  ومي  احلق ب الرتكدز على حتلدال  الثةب  امل

ختصيبص يبلعةدي ة   عليى حتليدال  أهي  ا     ر ي  ييي  حباٍر يي التعيي  -11

مب فةيه الظييير  وحتليدال  العلميبء األعيال  الثةيب          وفةه األخبيبر   سيد   

اجلي د  يعض مب اهلياة األيكبر الاي  مل حيسنيا دراي  رواي  أو تفسري  ي    سد 

 .!...مني 
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 مييب يةيلييه هييؤ ء  ييقٌّ و  يعييين التعيييي  علييى حتلييدال  األعييال  أ  كيي  

 ز ومني  و ديبو  لدسيت  هي  ء را أل  ؛ تميب  ي  نبةديه حتيت دا يرة ا     ؛وصياٌب

 ..ختهئ وم  تصدب م  جتيبدا ا جمرد  ه ي   يه التعب   ب

  يبألخبييبر األخيرى  وتييرا اخليرب النييبيف   األخيا ييبخلرب احملتييي  املؤي ي    -12

 العالمي  السيّد    وهيي ميب وميع فديه      إل  ى العالمب  احملتيم  يبعتببرهب ربذة

 ديش أخيا     " دراسي  يف عالميب  الظييير    " العبمل  يف كتبييه  جعفر مرتاى

 اليي  علييى أ   وتييرا األخبييبر الةهعديي  ال   يرواييي  داوود ييي  الةبسيي  الشييبذة  

لييى األخبييبر ميي  تةيي ي  األخبييبر احملتيميي  ع  .. فييال ييي  السييفدبن  ميي  احملتييي  

  . 1)ةصب ب ال راس  املاكير .. وه  معال  ومع فديباملتعبرض  يف احملتي 

اجلمييع يييني األخبييبر   ماييهريبو  يف صييب ب ال راسيي  امليياكيرة    كييب  ةيي ل

مي  ييب يف يف معبجل  األخببر املتعبرض  املع هست  لاضعب املتعبرض  يسبب 

   يييني التعييبرض احلبصيي  يف أخبييبر الظيييير    صييه فك ن ييو  اليسيي  الفةييي  

؛ ف خا ييبخلرب الشيبذ الي ا  عليى     الفةيد  ويني أخببر أ كب  الفرو  الشريب

ال اليي  علييى  وهجيير األخبييبر الةهعديي   البيي اء يف العالمييب  احلتمديي   صييي 

وهي فصي    يبيتين عليى مياعي  واُسيس       ...وجيب األخا يبألخببر احلتمد 

عي ا عي  أن يه      ربهيب  الو الي لد   يفتةير إىل  صيلد  ورجبلد   كميب أنيه فصي ٌ   اُ

                                                 
(1)

 . 30ــ راجع: دراسة في عالمات الظهور ص  
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العالميب   خمبلب لرمجب  والنصيص الةهعدي  الصي ور ال الي  عليى  تمدي       

 اخلمس وأنه   ي اء فديب.

ضم  مياع  يف معرف  عالمب  الظيير الشريب  الكلد   ها  أه  الاياي     

 عيبمٍل متخصي   نهيالق لكي    لتكيي  مبعي ة ا    ذليك   رجبلد  وفةيد  وغري

 .   امليعيداحلج  ظيير اإلمب  يري  البحش يف اإلخببرا  الغدبد  لدي 

ضياي  ومياع  عالمب  الظيير الشريب إىل يالي  منب حبثنب  ي  وم  مس 

 فصي :

أهمدييي  اإلمبمييي  اإلهلدييي   : ونتنيييبو  فديييه البحيييش عييي   )الفصييي  األو  

؛ وغبيتنب منه الت كد  على ووجيب معرفته ومتفرعبتيب م  نصب اإلمب 

  وأ  صيب بيب عليى منزلي  جلدلي    ُيةيب  يبلنيب         منصب اإلمبم  اإلهلد 

األعظي  صيلَّى    امتبسييب مي  الين ي    كب  مي   د  لدست ورايد وأ  إخببراته الغدب

 .واسه مببررة أو عرب  اهلل علده و له

العلمد ي  لأل مي     الةنييا ِ  فديه  يي َ   : وخصصينب البحيشَ  )الفص  الثيبن   

 ؤكيي  للعلمييبء الةشييريني يييي ولغريهيي  مميي   ؛ لن سييال  اهلل علييدي )الهييبهري  

فيييق مييب يتصيييرو    ييي   اإلمييب   يييي  ةييني جمتييي ي حيسييبي  أنفسييي  حمة 

 .الكبس ة يعةيهل  الفبترة وي مدستي  واستحسبنبتي 

 فني الاي  أسةهيا يعَضاإليراد على يعض املصنيحمير  : )الفص  الثبلش 

مب  ؛خببر الظيير الشريب م  دو  ضياي  ومياع أاحلياد  واملال   على 
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؛ ومي  كشيفنب   الييت وصيليا إلدييب    أدى إىل وميعي  يف التده واخلب  يف النتب  

 .زيفي  وجيلي  املركب يي يفا  اهلل وتيفدق احلج  الهبهري  يي فده

ندي  رضييانه وحمبي  ولّديه     ل ذريعي و لي     عمل  هياا  أ   ع  اهلل تعبىلأدعي 

راجديبو منيه تعيبىل أ  يشيرفين      ؛ أروا نب ف ا )  الةب   ج يةد  اهلل األعظ  احلُ

النعميي  والتيفدييق  ولّدييه يف احلدييبة ويعيي  املمييب  إنييه وليي ك لتحييبق يف ركييب يب 

 والس اد.

 

 اسط ذراعيه بالوصيدبكلبهم ال                                                                                             
 بريوت  –ود العاملي حممد مجيل محُّ                                                                                                                          

 هـ 1436ربيع أول  29بتاريخ                                                                                                                     
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 أهميُة
 ِةاإلهليَّ اإلمامِة

 هاومتفرعاِت
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 نقطتني: يف والبحث هنا
 :تسلد  الايء على منصب اإلمبم  اإلهلد : (النقطة األوىل )

أهمدي      خيفى على ذ  مسك  عن  حمةة  اإلمبمد  مب لرمبم  اإلهلد  مي  

صييي  أنيييب أصييٌ  ميي  أُ  والفةييي  يبعتبييبر   كييربى علييى الصييعد  العةب يي     

 و  يعييين ذلييك ؛للنبييية والرسييبل  عتةييبدا  والتشييريعب   فييي  امتيي ادٌ ا 

 يييب.. ييي  إن أ  النبييية أعظيي  درجيي و ميي  اإلمبميي  يبلاييرورة العةلديي  والشييرعد 

 فبإلمييب ..مصيي رهب وطبدعيي  تكيينيييب ومبهدتيييب متفرعي  عنيييب ميي   دييش 

أ  يتحلى  عةالو وررعبو بالصفب  واملياصفب  اليت    ب أ  يتصب يك ي

رميب  املنصييب   لوالرسي  هي يعدنه  .. ومب يكي  للن يأو رسي  ييب أ ك ن ٍّ

 ... وليي  أ   الي   التشريع سيى  ر ٍءيف فرتمب  م  مب  اهلل تعبىل  فال ي

أ   مي    عةلي  وريرع   مليب كيب  مثي  ميبنعٌ     يرسي  اهلل حمم  ْتَمِتالنبية ُخ

 احلب  يف األنبدبء واملرسلني؛  كمب هيكينيا أنبدبء مليمني يبلي   التشريع  

ميب   وم  جبء يف أخببر العبمي    هبيمبمد  ومتكلمأطبق علده حمةةي ا  وهي أمٌر

"  مب : األعظ  كمب يف مرفيع  أنس ع  الن ي     نفبوي   على مب ذكرنب

واخرت  اي  عمي    بوفبختبرن  واختبر ل  وصد إ  اهلل اصهفبن  على األنبدبء 

ليدفيت    وهيي خ عا  ميسيى ي خديه هيبرو     ر     كمب يه عا وصد  يش ك

 ".   ولك    نبية يع  بونبد  لكب  عل ٌّ ووزير   ولي كب  يع   ن ٌّ
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ينييه حبييق ا ي لفييبظ متعيي دة يييي   يييي األعظيي  وميي  ورد مثلييه عيي  اليين ي   

 مددددا نقددددو  وال القلدددد  يوجدددد  وقدددد  العددددن تدددد م "  مييييب : إيييييراهد 

 إبدددراهي  عدددا  ولدددو ،ونحملزونددد إبدددراهي  يدددا فراقدددكب انَّدددإو ،الدددر  يسددد  

 فدي  ذندك اُ ادخدل  :فقدا   مند،،  فد نا  ،مندي  دنأ علدي  يدا  :قدا   ثد   ؛نبياً لكان

ِيللَنَّ  :كتابدد، فددي اللدد، قددو  تسددم  ألدد  أخددي يددا فقددا : ففعددل ،فدديّ َّٱَّل  إِن 
ِة لةََِّءاَمن وا َّوََعِمل وا َّ َِ َّٱۡل لۡمََّخلۡي  َلَٰٓئَِكَّه  و 

 
َٰلَِحَِٰتَّأ لياا مل يعي    . ".. ٧ٱلص 

  .  1) البحبر) على  ّ  تعبري اجمللس  يفن  يع    ألنه  

 يظب فييهيةييي  ي إهليي ٌّ م  اإليييين عشيير  منصييٌبواإلمبميي  يييبملفيي  اإلمييب

مي  الرجيي  يف تعددنيه إىل مي  يدي         و  يي    مديب ؛  خيريَ  املعصيي   اإلمبُ 

   اإلميب  تعيبىل و ي   اليا  حيي د للمكلفيني  ةدةي      أزم  األمير وهي اهلل 

متبمبو  وررعد ٌ عةلد ٌ يف اإلمب  مياصفبٌ  شرتطتو النبي ؛ الن ك وي   علده

  خيتلفييب  عيي  يعايييمب يشيي ٍء أييي او    احلييب  يف مياصييفب  اليينّ   هييكمييب 

و  دخي  للبشير يف تعيدني      يبعتببرهمب مبعييني ومنصييني م  مب  اهلل تعبىل

صلَّى اهلل علديه  األعظ  )   فمب  ب أ  يتصب يه الن كالنّ  واإلمب 

مي    أيايبو  مجبلد  وكمبلد    ب أ  يتصب ييه اإلميب    م  صفبٍ   و له

 اإلطالق.دو  متددز يدنيمب على 

                                                 

(1)
 [. يا إبراهيم لمحزونبك  وفي نسخة: وأنا] ــ  
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كيبلنّ    ييي  مبمدي  أّ  اإلميب   : إنه ممب   ريب فده عني  اإل وبعبارٍة ُأخرى

مةبمييه يف مجدييع رييؤونه إ  يف تلةيي  الييي      مييب ٌ   يييي ى اهلل علدييه و لييه صييلَّ

  إذ يي و  اتصيبفه   الصفب  اجلمبلد  والكمبلدي   التشريع   فيي ربديه يف ك ي

وهييي نةييٌض     يييت  اللهييبو  والندبييي الف يصييفب  اليينّ    يييت  ا سييتخ

  ونةيض الغيرض   املهلة  ملةتاى عنبيته األوىل ور دمدته   وخمبلبللغرض

   يةع و  يص ر منه أصالو عبشوهي   مةتاى عنبيته تعبىل العم  خبالفو

يعيض   يف ذليك  فص يلنب  ومي   ؛تعبىل منز   عنيميب  واهلل  ستلزامه اجلي  والفةر

 . 1)اجعفلرت حبيينب العةب  ي 

  فيبلالز  هيي   أغراض البعث  هي اسيتكمب  النفيي    : إ  م توضيح ذلك

مي     تيى ييتمك   عبمي  الرعدي    م   يف الصفب  أ  يكي  النّ  أكم  وأفا 

كيب  الينّ     فيإ ْ   النيب  ليه لليتعلّ  وا سيتكمب      ه ايتي  وتكمدليي  فدنةيبد  

كب     وإْ الزمب  ي  يف ذلكأ  يكي  أفا  منوجب مبعييبو إىل مي  معدنني 

ي  ز  أيابو أ  يكي  أفا  مين فبلال  مبعييبو إىل مجدع النب  إىل يي  الةدبم 

للجمديييع رغييي   اهل ايييي  وا سيييتكمب     إذ ليييي  ذليييك مليييب تدسييير مجدعيييبو

ع ا ع   عنبيته األوىل وإطالق ر دمدته نبسب  ي اا  وهلالك استع اده 

 .تببرا ر نه يتنز   ع  نةض الغرض وهياحلكد   لغرضه نةٌض أن ه

                                                 

، فصل عقيدتنا يف صفات " يف شرح عقائد االمامية الفوائد البهية " اجلزء الثاين من كتابنا ( أنظر:1)
 .وعلمه اإلمام
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 لز  أ  يكي  اإلمب  األكر  )صلّى اهلل علده و له  فإذا يبت ذلك يف النّ 

عفي   الكر  والشجبع  وكبلأيابو أفا  النب  يف صفب  الكمب   علده السال 

ميير  ألنه ميب   مةبميه ونب يب عنيه يف مجديع األ      ع   وغري ذلكالص ق والو

  يب تصيبف املياكير   يي    تيت  إ     وهيا  الندب يف تلة  الي   والشؤو  إ 

يكدد ن اامددا  فددي  ايددة  أن   ال بدد     :دييه أرييبر احملةييق الالهدجيي   دييش مييب   وإل
  وينقددداي لددد   ميددد  ا طدددأنددد ا  الكمددداالض والفتدددا    تددد  ي   التفدددرفي فدددي ا دددت ما 

مدددنعم  ددداال فدددي اال بدددا  لددد   الطبقددداض مدددف الودددرفاء والث مددداء بحيددد  لدددي    ددد   
 . واالنقياي إلي 

ميبح تة مييه     وإ أفاي  الرعدي    علديه السيال    اإلمبُ  يكيَ  أْ      ُي او؛إذ

 .هي أفا  منه ْ على غري  مع وجيد َم

إن اامدا  ي دأ أن يكد ن أفتد  مدف   :  كشيب امليراد  ) مي  يف المب  الع    
والثالددد  هددد   ؛أنقدددن مدددنعم أو أفتددد  سددداوياه لعدددم أوا أن يكددد ن م نددد  إم ددد ،ال يتددد 

 ؛ ن  م  التساوي يستحي   ر يح       يدر  باامامدة ؛وا ول محال ،المط  ب
 ل يقدب   قد ه  ق يمد    د  الفاود ، ويد لف   يد  والثداني أيتداه محدال  ن المفتد

لنَّ ...  :ق لد   ثدال  م 
َ
َّأ ََ نَّي ت َبل

َ
َّأ َحق 
َ
َّأ ِ َفَمنََّيۡهِدٓيَّإََِلَّٱۡۡلَق 

َ
نَّأ

َ
َّٓأ ٓيَّإَِّل  ِ َّيَِهلد  َّل 

وَنَّ م  ۡمََّكۡيَفَََّتۡك  ََّٰۖفَماَّلَك  ۡهَدىَٰ ؛ وق  خالفنا فدي للدك ا عدا رب وبثد   ٣٥ي 
المثتزلدة ادابف أبدي الح يد   يد  أ دادوا  قد يم المفتد ل   د  الفاود  مخدالفيف 

ويوع  لعداا مدا الوي  دف م الندا اامدا   ؛  ي  الثق  ويلي  النق  اما أووحناصر 
 واحدد  اإلمددا  إنّ  :ي وددمف  دد ي   ددف صددفاض اامددا  قددالفدد الروددا



26 

 

 وال مثددل لدد، وال ،بدد   مندد، يوجدد  وال ،عددال  يعادلدد، وال أحدد  ي انيدد، ال دهددر 

 بددددددل اكتسددددددا  وال مندددددد، طلدددددد  غيددددددر مدددددد  كلدددددد، بالفضددددددل م صددددددو  ،نظيدددددر 

 انتيى كالمه. ....  الوها  املفضل م  اختصا 

على العصم  الااتد  م  جي   واضح  د ل    يش إمبمنب الرضب ويف

يف يهييي  أميييبتي   مييا كييبنيا يدييت النبييية والرسييبل  أهييَ أ  اهلل تعييبىل عصيي  

عصييي  عنييي  نيييزوهل  إىل دار  ييي ني  لييي  ي  وجييي   عيييز لعلمييه   ؛تشييريفبو هلييي  

 وال منددد، طلددد ٍ غيدددر مددد  : وهيييي معنيييى ميليييه الشيييريب   التكلديييب

أ : مي  عصيم  ذاتدي     ؛  الوهدا ..  املفضدل  مد   اختصدا   بدل  اكتسا ٍ،

   سيبمب فص يلنب  يف   و  يسيتلز  ذليك العصيم  اجلربي ي     مب  التليبس يبلعمي ؛  

   نفده للعصم  الااتد  ميب هيي إ   فمب اّدعب  يعُض املشكِّكني م خرى؛حبيٍ  أُ

 .  علمهخترص وافرتاء على اهلل تعبىل وتاعدب لة رته تعبىل وسع

  روى مجل و منييب  وعلّي م ر  يف فا  اإلمب  وعظمتهوالروايب  متع دة 

 ؛ فلرياجع."الكبيف الشريب "كتبب احلج  م  يف  الكلدين

 .ا ست    على وجيب معرف  صفب  اإلمب : )النقطة الثانية(

مي  دو  معرفي       يتحةق اإلميب  أ  خيفى على صب ب البصرية النديرة   

   وي   على ذلك العة  والنة :ا مب 

 ب معرف  صفب  اإلمب  علده السال ؛إ  العة  مبٍض ييجي :العقلدليل 

حميجي  إىل وجييد   هي  نفسييب    العل  احمليج  إىل وجيد الين   وذلك أل  
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   واجليي  امليجبي  للرجيي  إىل الين ي    يع  وفيبة الين    ا مب  اليص 

علدييه  لرجييي  إىل اليصيي اليييت تيجييب ا نفسيييب هيي   صييلَّى اهلل علدييه و لييه)

ب لتيمي  وعلى النب  معرفته؛ دجب على اهلل تعبىل نصبه وإ بد ف  السال  

 .ذاتبو ووصفبو اتببعه على معرفته

ُتفَْتيرض   ْ الهّبعي   وكي ك َمي    مفيرَتضُ  علديه السيال    مابفبو إىل أّ  اإلمب   

علديه  )اإلميب    طبعته  ب معرفي  صيفبته م  هنيب كيب  وجييب معرفي  صيف        

يتبنيبو  إذ إّ  معرفتيه   ييّ ع  مةبميه كيايبو وي   ممّي    تى   ُيةب  يغيري     السال 

ا جنيرار إىل  و  يراف والفسيق وا   مب ذكرنب تكيي  سيبببو لنجبتنيب مي  الكفير     ك

 ربيب  املنبفةني وامللح ي   وسالم و لنب م  إضال  املفرتي  املالِّني.

عليى اهلل تعيبىل    واجيبٌ    رييب يف أ  نصيب اإلميب    : وبعبارة ُأخرى

 وجييد   يعي   ييي  واجبي   م  يبب اللهب اإلهل  ييبملكلَّفني  وملّيب كبنيت معرفتيه    

فيال يي   مي  تشيخد  تليك املعرفي   وحتصيدليب ييت           عةالو ونةيالو ييي   اخلبرج 

 ي مري :

 يبمسه ونسبه. : معرف  رخ  اإلمب (أحدهما)

 غري .: معرف  صفبته وخصب صه اليت ميتبز ييب ع  (ثانيهما)

ميب   عتةيبد يبإل األسبسيد  يف وجييب ا    وهاا  األميرا  يشيكِّال  ال عبمي     

م  دونيميب  فميب يبيت للين ي      معرفته و  يصّح اد عبءالهبع   ِضاملفرَت
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ميب يسيتلز    ؛  تدبج إلدهم   دش ا   علده السال )يثبت لليص    صلى اهلل علده و له)

 وجيب معرفته.

واضح م    علديمب السال ): إ  الفرق يني مةبم  الن ي واليص   إْ  مد  لنب)

مشّر  يبلي ّ  يدنمب   صلَّى اهلل علده و له)اختالف اليظدفتني يدنيمب  فبلنّ    دش

  صلَّى اهلل علده و له)منفا للتشريع  فبلعلَّ  احمليج  لبعث  النّ    علده السال )اليص  

صيلَّى اهلل علديه   )  فحبجي  النيب  للينّ      علده السيال  )مغبيرة للعلَّ  احمليج  لليص  

يف أُمير معبري  ومعبده  تستلز  إ بد مبنيٍ  يعملي  مبةتاب  يف مجدع   و له

   هلي  الةياعي   مبيب حيتيبجي  إلديه وييد       صلَّى اهلل علده و له) فإذا جبء الن كاألُمير 

   علدييه السييال )إىل اليصيي   احلبجيي  ارتفعييت عمليييا ييبوعرفيهييب فواأل كييب  

واأل كب  وجيد العلمبءوالكتب املعميلي  لبديب     ويكف  يف يدب  تلك الةياع 

 مب حيتبج إلده النب  يف أمر املعبش واملعبد .

 : ه  اآلتد م  وجيٍ  املتة ي  واضح الفسبد اإلركب إ  :  هل ملنب )

واأل كيب  الييت تعي       الكلد ي    الةياعي َ يد   الن     إ : األو )اليجه 

فيع  رتتومل  يي والَيل يي   النبيي  كمب هي واضح مل    ظ األ بديش يي  ييب البلد 

ت أ كبمييب  خفدي م  املسيب   مي     ي  نرى كثرياو  ؛احلبج  يياا املة ار يبلكلد 

 زميب ٍ  يف كي ي    فال ي  العلمبء الكبملني فاال ع  غريه  األو  ي  م  على

مل يصي   إْ    ميب حيتيبجي  إلديه    النيب  يف  عصي  يرجع إلديه م  وجيد إمب  م

 الين       ميع العلي  يي    يف كيّ  ميب حيتيبجي  إلديه     ع  الين ي  إلدي  خرٌب
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  اليا  هيي    هعن  وصدي  املعرفد  والعلي  التشريعد  األ كب  أود  مجدع

إىل إميب    إىل أ  انتييت النييي   ه إمب  عن  وصدي   وكاا أودعه ك ك اإلمب  يع  

ي  يبدني  األ كب  اإلهلد  إذ إن    الشيريب  عج  اهلل تعبىل فرجه) احلج   الةب   زمبننب

 .صلى اهلل علده و له  ) ع  الن اليت أخاوهب 

ملييب  لييي مل يكيي  معصيييمبو   أل كييب  اليينّ يف أ  هيياا املبييدي و  ريييب أياييبو

 الغرض م  البعث  . و نتفى سبعتكٍا  ص  للنب  اليييق يةيله

  يني النب  مبةتاى إنه   ريب يف ومي  اخلالف والتنبز : الثبن )اليجه 

اللهييب إذ إ     ويييرى يبلعدييب  ي    كمييب يشييبه  يبليجيي ا ا جبلييتي  وأهييي

  اليامع يف كي  زميب     بحلقيي م  يكي  عبملبو علدي أ  ينصب  يةتا  اإلهل 

امليضيعب  اليت يبتليي   هل  يف مرافعبتي  و يكي  هاا الشخ  مرجعبوأ  و

  اإلهلي  فيدي    العي     سير إىل صيب به  وي   تى يص  احلقك مبعرف   كميب

يبتببعييه  الييا  أميير النييب  مجدعييبو  علدييه السييال  وهيياا الشييخ  هييي اإلمييب  

 حيتبجي  إلده .   وا عتمبد علده فدمبوالرجي  إلده

إ   ايف زمي   اييره  مل حيكمييي   عليدي  السيال    : إ  األ مي    دي  م إْ )

 يف زميي  الغدبيي  مبةتاييبهب علييى طبييق الةياعيي  الظبهرييي  اليييت حيكيي  العلمييبء  

ليدحك    علده السيال   نصب اإلمب  يةتا  ع  أ  اللهب  ُيفكدب  ؛الكربى

 علمه املخت  يه . اليامع  يف بحلقيي
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مبي   : إ  امليبنع مي  احلكي  مبةتايى علميي  الييامع  إمنيب كيب  مي            نبمل)

  فيإذا  مبليي  أيايبو   مي   هيي  إن ميب   علديه السيال   ) املبنع م  ظيير اإلمب و  النب 

  هل  و  نةض يف مبع ة اللهب احملكمي    ج  فال  كبنيا ه  السبب يف ذلك

 .م ملسلَّا

ينديت هلي  اليسيبدة       ي نيه ليي      على ذليك الرواييب  الكيثرية املصيري    تو

   داود واأل كيب   كميا حبكي   حل  الد    و ص  هل  يس عهيا الر بس وأُ

 . عظد  ج   جاللههب م  اخلبلق اليستيدعااليامعد  اليت 

 يي  عبي  اهلل  أ اإلميب   منيب مب يف أصي  الكيبيف عي  أيي  عبدي ة احليااء عي       

 كي     علديه السيال   ) حممي   ييب أييب عبدي ة إذا ميب  ميب           ":ميب    )علده السيال  

 ن  .دي  يس   َي  السال علديمب ) حبك  داود وسلدمب 

   ":يةيي    علديه السيال   ) اهلل مسعيت أييب عبي     ":يف الصحدح ع  أيب  مب و

ن    مين حيك  حبكيم     داود   و  يس   يدي تاهب ال ندب  تى خيرج رجٌ 

 يب . ةَّ نفٍس يعه  ك  

علديه  ) : مليت أليي  عبي  اهلل   صيحدح إىل عميبر السيبيبط  ميب      وفده يسين ٍ  

فيإذا ورد    : حبكي  اهلل و كي  داود  ميب   : مبيب حتكميي  إذا  كميت      السال   

 علدنب الشئ الا  لدس عن نب تلةبنب يه رو  الة   .
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علدييه )   ييي  احلسيينيعليي اإلمييب  وفدييه يإسيينبد  عيي  جعديي  اهلميي ان  عيي  

فيإ  أعدبنيب      كي     داود  : ك  حتكمي    مب  : س لته ي  يمب   السال 

 رو  الة   .رئ تلةبنب يه 

فيإ     كيب   ب لي فرضنب كي  العلميبء عيبملني يمديع األ   ن إ:  الثبلش)اليجه  

مبعصييمني عي     ألنيي  لدسييا    علده السيال  ) اإلمب  احلبج  إىل ع ذلك   ُيغين 

م  وجيد ريخ  معصيي     زمبٍ  يف ك ي ي   ؛ إذ  مةب  السيي واخله  يف ك ي

  وليدس  يبني هل   ةب ق األ كب ألنب   ل والنسدب  لدكي  مرجعبو ع  اخله 

 .   )علده السال  ذلك إ  اإلمب 

)سييال  اهلل علدييه  ميي   اإلمييب  وجيييد مييب الفييرق يييني عيي   : لنييب مديي  إْ )

 ع  أيصبر األنب  . ووجيد  غب ببو األسب  

 :ةاجلواب من وجوٍه هي اآلتي 
    مب  األنب م ملب كب  املبنع م  ظيير  علده السال  نبركبو :)الوجه األول( 

عليى عي   احلبجي      ومل يكي  دليدالو   للهب اخلبلق العال  مل يك  ذلك منبفدبو

رفع ميانع  ررعبو وعةالو علدي  إن ه ييجب   ي علده السال  إىل وجيد اإلمب 

 عليمه .يكمب  نير  وينتفعيا ي نيا   لك  يستادكيا الشريب ظيير 

يف مجديع األزميب  عي      أروا نيب ليه الفي اء    ) غدبتيه ي  نب   نسيلِّ إن :)الوجه الثاني(

   علده السال )يلةب ه  ياتشرفم  األعال  أل   الكثري  ؛أيصبر مجدع أه  اإلميب 
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وذكرهب خبرج ع  املةصييد يف    ومصصي  مابيط  يف كتب علمب نب الكرا 

 العل  الةهع  يبملرا  .تياترهب تفد  ي وه   هاا املةب 

 يي   ؛  منبفع وجيد  املببرا غري منحصرة يف إفبدة العلي إ:)الوجه الثالث(

 إمنييب هييي يربكييب  وجيييد   ب يصيي  إىل اخلال ييق ميي  مبيي أ الفييدض مجدييع ميي إ  

   الشريب.

يبلسيين    هنيب  وهييي يشيم  الكتيبب والسين   املهيييرة  ونكتفي      :دليلل النقلل  

بحي  ي  ست    يبآليب  لنخ  ذلكام  دو  املتمثل  يبألخببر الشريف   

يف التيلكي   نفسيه  ريبي  إلةيبء املعصيي     :" امليسي  يي كتبينب اجللد أخرى منيب 

 فلرياجع. "؛ ود ايب

  :ب ه  اآلتد يف هاا اجملب  كثرية ج او نكتف  يملٍ  مني األخببرو

ي  عّمبر ع  مي نب أيي  عبي    : مب ورد يف صحدح  معبوي  [ اخلرب األّو ] 

َّٰۖ يف مي  اهلل عّز وجّ :  اهلل وه َّبَِهلا َّفَٱۡدع  ۡسَمآء َّٱۡۡل ۡسَِنَٰ
َ
َِّٱۡۡل   ١٨٠... َوَّلِل 

 العبددداد مددد  اللددد، يقبدددل ال التدددي احلسدددن  األسدددما  واللددد، نحددد   ميييب :

 . مبعرفتنا الإ عمالً

مييةي  داود الرمّي  عي  العبي       املستفدض منييب: : مب ورد يف [ اخلرب الثبن  ]

 حتدد  بإمددا  الإ خلقدد، علدد  للدد، تقددو  ال احلجّددة إنّ  مييب : الّصييبحل

 . يُعْرَف
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يي واليت ه   ّجته  ود ل  اخلرب واضح  على أّ  ا صبر املعرف  يبهلل تعبىل

معرفتيه متبميبو      لياا وجبيت  )علديه السيال     يياسيه  اإلميب    على خلةه يي إمنيب هي   

 كيجيب نصبه.

 ال  أنييه مييب :  عيي  أ يي همب زرارة  : صييحدح [ اخلييرب الثبلييش ] 
 زماند،،  وإمدا   كلّهد   واألئمّدة  ورسدول،  اللد،  يعدرف  حت  مؤمناً العب  يكون

 .  األوّ ؟ يجهل وهو اآلخر يعرف كيف: يّ  مب  ل،، ويسلّ  إلي، ويردّ

مييب  ليي  أيييي    محييزة مييب : : مييةيي  الفاييد  عيي  أييي     [ اخلييرب الّرايييع ] 

 اللدد، يعددرف ال مدد  فأمّددا اللدد،، يعددرف مدد  اللدد، يعبدد  إمنددا : جعفيير

ملييت: ُجِعلْييُت فيي اا فمييب معرفيي  اهلل  مييب :       ضددالالً، هكددذا يعبدد   فإمنددا

 واإلئتمدا   علديّ  ومدواال   رسدول،  وتصد يق  وجدلّ  عدزّ  الل، تص يق

 هكددذا عدد وّه ، مدد  وجددلّ عددزّ اللدد، إلدد  والبددرا   الهدد   وبأئمّددة بد، 

 . وجلّ عزّ الل، يُعرف

ه عيّز وجيّ  يتصي يق رسييله واأل ّمي       ري  اخلرب الّشريب معرفتي  مالحظة:

   و  خيفى وجييد املالزمي  ييني تصي يةي  ومعيرفتي   إذ       األطيبر

 دو  معرفتي .ُيْعة   تص يةي  م  

 : صحدح  حمّم  ي  مسل  ميب : مسعيت أييب جعفير    [ اخلرب اخلبمس] 

 لد،  إمدا   وال نفس، فيها يجه  بعباد  وجلّ عزّ الل، دان م  كلُّ  يةي :

 ألعمالدد،، شددان ٌ واللدد، متحيّددر ضددا ٌّ وهددو مقبددو ، غيددر فسددعي، اللدد، مدد 
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 وجائيددة  ذاهبددة فهجمدد  وقطيعهددا،  راعيهددا عدد  ضددلّ   شددا  كمثددل ومثلدد،

 إليهددا فحنّدد  راعيهددا، مدد  غددن ٍ بقطيدد  بصددر  الليددل جنّهددا فلمّددا يومهددا،

 قطيعددد، الرّاعدددي سدددا  أن فلمّدددا مربضدددها فدددي معهدددا فباتددد  بددددها، واغتدددرَّ 

 وقطيعهددددا، راعيهددددا تطلدددد  متحيّددددر  فهجمدددد  وقطيعهددددا، راعيهددددا أنكددددر 

 الرّاعدي:  بددها  فصدا   ،بددها  واغتدرَّ   إليهدا  فحنّد   راعيهدا  مد   بغدن   فبصر 

 وقطيعددك، راعيددك عدد  متحيّددر  تائهددة فأندد  وقطيعددك براعيددك إحلقددي

 أو مرعاهدددا إلددد  يرشددد ها لهدددا راعدددي ال تائهدددة، متحيّدددر ، ذعدددر ، فهجمددد 
 واللد،  وكدذلك  فأكلهدا،  ضديعتها،  الدذّئ   اغتن  إذ كذلك هي فبينا يردّها،

 ظداهر  وجدلّ  عدزّ  اللد،  مد   لد،  إمدا   ال األمّدة  هذ  م  أصبح م  محمّ  يا

 كفدددر ميتدددة مدددا  احلالدددة هدددذ  علددد  مدددا  وإنْ تائهددداً، الضدددا أصدددبح عددداد ،

 اللد،  ديد   عد   ملعزولدون  وأتبداعه   اجلور أئمّة أنّ محمّ  يا واعل  ونفا ،

 فدي  الدرّيح  بد،  اشدت ّ   كرمدادٍ  يعملونهدا  التدي  فأعماله  وأضلّوا ضلّوا ق 

 الضدددددال  هدددددو ذلدددددك شدددددي ، علددددد  كسدددددبوا ممدددددا يقددددد رون ال عاصدددددفٍ، يدددددو ٍ

 .  البعي 

صييحدح  جييبير ييي  يزييي  اجلعفيي  مييب : مسعييت أيييب    :[ اخلييرب الّسييبد ] 

 إمامد،  وعدرف  الل، عرف مَ ْ ويعب   الل، يعرف إمنا  يةي : جعفر

 أهدل  منّدا  اإلمدا   يعدرف  وال وجدلّ  عدزّ  اللد،  يعدرف  ال ومَد ْ  البيد ،  أهدل  منّا

 . ضالالً والل، هكذا الل، غير ويعب  يعرف فإمنا البي 
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 األمدر  ذرو  ميب :   صحدح  زرارة ع  أي  جعفير  :[ اخلرب الّسبيع] 

 الطّاعددة وتعددال  تبددار   الددرّحم ورضددا األشدديا  وبددا  ومفتاحدد، وسددنام،

لوَ َّ  يقدو :  وتعدال   تبدار   اللد،  إنّ معرفتد،،  بع  لإلما  َّٱلس س  َِ ل ِِ لنَّي  م 
ل سَۡسلۡلَكََٰكََّعلَلۡيِهۡمََّح ِي  

َ
ََّفَملآَّأ َٰ ََّٰۖوَمنَّتَلَوى  َ َطاَعَّٱَّلل 

َ
 أنّ لدو  أمَدا  ، ٨٠ اَفَقۡدَّأ

 ولد   دهدر   جميد   وحد َّ  مالِد،ِ  بجميد   وتص َّ  نهار  وصا  ليل، قا  رجالً

 مدددا إليدد،  ب اللتدد،  أعمالدد،  جميدد   ويكددون  فيواليدد،  اللدد،  ولدديّ  واليددة  يعددرف 
 . اإلميان أهل م  ثواب، في حقّ الل، عل  ل، كان

صييحدح  احلييبر  ييي  املغييرية مييب : ملييت ألييي  عبيي        :[ اخلييرب الثييبم  ] 

مَدد  مددا  ال يعددرف إمامدد، مددا  ميتددة      :: مييب  رسييي  اهلل اهلل
   جاهليّة

 . نع  : مب 

 ملت: جبهلّد  جيالء أوجبهلّد    يعرف إمبمه 

 . جاهليّة كفر ونفا  وضال  : مب 

 إعْدرِفْ  : ميب  أييي عبي  اهلل    صيحدح  زرارة ميب :   :[ اخلرب التبسع] 

 .تأخّر أو األمر هذا تق ّ  يضرّ ، ل  إِمَامَكَ عَرَفْ َ إذا فإنكَ إِمَامَكَ،

 صحدح  الفاد  ي  يسبر مب : س لت أيب عبي  اهلل  :[ اخلرب العبرر] 

وا َّ عيي  مييي  اهلل تبييبرا وتعييبىل:   َِٰمِهۡمَّٰۖيَللۡوَ َّنَللۡدع  َِ نَللابَّإِللَِٰ
 
َّأ   ٧١... ُك  

 لدددد  إمامددددك عرفدددد  إذا فإنددددك إمامددددك، إعْددددرِفْ فضدددديل يددددا : فةييييب 
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 أنْ قبدددل مدددا  ثددد ّ إمامددد، عدددرف ومَددد  تدددأخّر، أو األمدددر هدددذا تقددد ّ  يضدددرّ ،

 بدل  ال عسدكر ،  فدي  قاعد اً  كدان  مَد ْ  مبنددزلة  كدان  األمدر،  هدذا  صاح  يقو 

 مدد  مبندددزلة مييب : ومييب  يعييض أصييحبيه:  لوائدد،، حتدد  قعدد  مدد  مبندددزلة

 . الل، رسو  م  استشه 

ع  إمسبعدي  يي  حمّمي  اخلزاعي  ميب : سي   أييي         :[ اخلرب احلبد  عشر] 

  الةيييب  ْدِرا وأنيييب أمسيييع  فةيييب : ترانييي  اُ  يصيييري أييييب عبييي  اهلل 

: إ  واهلل وأنييت فةييب إمامددك؟  تعددرف ألسدد  بصددير أبددا يددا : فةييب 

 تكددون الأ بصددير أبددا يددا تبددالي مددا واللدد،: فةييب  -وتنييبو  ييي     -هييي 

 .  علي، الل، صلوا  القائ  روا  ظلّ في بسيفك محتبياً

مسعييت أيييب   صييحدح  الفاييد  ييي  يسييبر مييب :    :[ اخلييرب الثييبن  عشيير  ] 

 ومَد ْ  جاهليّدة،  ميتدة  فميتت، إما  ل، وليس ما  مَ ْ  يةي : جعفر

ومَدد ْ مددا   تددأخّر أو األمددر هددذا تقدد ّ  يضددرّ ، لدد  إلمامدد، عددارف وهددو مددا 
 . وهو عارف إلمام،، كان كم  هو م  القائ  في فسطاط،

 يةيي :  وكالك مب ورد ع  عمر ي  أيب  مب : مسعت أيب عبي  اهلل   

 ْإنّ تددأخَّر، أو األمددر هددذا تقدد َّ  يضددرَّ ، لدد  عرَفْتددد،ُ فددإذا العالمددة إعددرِف 

وا َّ يقدو :   وجدلّ  عزّ الل، َِٰمِهۡمَّٰۖيَۡوَ َّنَۡدع  َِ نَابَّإِلَِٰ
 
َّأ  عدرف  فمد   ، ٧١... ُك  

 .  املنتظر فسطاط في كان كم  كان إمام،
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  العالمة إعرِفْ يف اخلرب األخري:    خيفى يالغ  ميله مالحظة:

سيياء ميب تعلَّيق     مب يتعلَّيق يبإلميب    تستلز  معرف  كّ إّ  معرف  العالم  إذ 

ّ  مي     كميب أ الشيريف   زاتهمدأو يب نه أو يعلمه وأخالمه أو خبصب صه و ينسبِه

مصبديق العالم  مب يتعلَّق مبةي يمب  ظييير اإلميب  احلّجي  يي  احلسي  امليي ّ         

ري  ممّي   يغي  اإلميب   تعبىل فرجه الّشيريب  تيى   ُيةيب    املنتظر عّج  اهلل 

 . يّ ع  مةبمه الّشريب
ملييت ألييي  عبيي   ييي  أييي  يعفييير مييب :اصييحدح   :[ اخلييرب الثبلييش عشيير] 

: رج  يتيا ك  ويترّبأ م  ع ّوك  وحيّ   اللك    وحيّر   رامك  اهلل

ييي  ميي  إنييه يةييي  أن  نك  إىل غريكيي   إويييزع  أّ  األميير فييدك  مل خيييرج ميي

الةيبدة  وإذا اجتمعييا عليى رجي  فةيبليا:      اختلفيا فدميب يديني  وهي  األ ّمي      

إنْ مدددا  علددد  هدددذا فقددد  مدددا  ميتدددة      : هييياا  ملنيييب هييياا  فةيييب   
 .   جاهليّة

 .   ي  أعني ومسبع  ي  ميرا  فراجعومثله مب ُرو  م  طريق محرا

يبمسيه   علده السال  فلدت ّم  املؤم  كدب أوجب اهلل معرف  رخ  اإلمب 

 .دو  ذلك ِه ومل يكتِب مببونسِبِه وصفِت

: فيإذا كيب  نصيب اإلميب  ومعرفتيه واجبيبو عةيالو ونةيالو  وجيب          ويبجلمل 

أيابو أ  يكي  أفا  الّنب  يف مجدع الّصفب  احلمدي ة  و  ييّ  للةب ي  مي      

 ييب على العبمل ي سر .ميتبز  جبمع لصفب  الفا  ي ّ  اإلمب ا عتةبد 
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مي    أطيب  علميبء الكيال    " ومي    الِعلْي   " :أّ  م  تلك الّصفب   و  ريب

  علديه السيال    ييب اإلميب   د  الّصفب  الييت  يب أ  يتحلّيى ي   اإلمبمّد  يف تفص

 يعض التفبصد   وم  أريرنب إىل مجليٍ  منييب    يف إ  وهاا   خالف فده أصالو

 عد . فال ن "؛يف رر  عةب   اإلمبمد   الفيا   البيد  :"يف كتبينب
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  فع الشبي  الياردة م  مبي  يعيض العلميبء  يي     ل هاا الفص  خصصنب       

واحلييياد   للعلييي  واملعييبرف اإلهلديي  وا كبدميديي     كدفديي  تلةّيي  اإلمييب  

التكييند  املتعلة  يبإلخببرا  املستةبلد  املي وي  اليت أكي   علدييب نصيصينب    

 .الشريف 

يف صييفبته  اإلمييب    إميي  الفصيي  األو : ملنييب يف النةهيي  األوىل وميي 

ييب عليى   منيشي ء   هفيال يفيرتق عني     كيبلنّ  األعظي       والكمبلد ي اجلمبلد 

 هيي العلي    أ  يتحلى يييب اإلميب   وم  أيرز السمب  اليت  ب اإلطالق 

تظيير  عليى  ةدةتيه الريبندي  الييت  عليه       يبعتببر  الصف  املمدزة الييت   اخلبص

م  أركب  اإلمبم  يع  النّ   أصدٌ    وهي ركٌ املؤه  الي د  لةدبدة البشري 

 يعي  ر دي  الين ي    ي  ال الني عليى وجييب تنصيدب الييل     ل النبي  والَي

إلكمييب  املسييرية اإلهلديي  يف تبلديي  األ كييب       علدييه و لييه األعظيي  صييلى اهلل  

ب  الييت  فوغريهب م  الص وتنفداهب يياسه  أفراد يتمتعي  يبلعصم  والة رة

متدز  ع  غري  م  سب ر البشر  و  رك يف أ  العل  له منبيعه ومصيبدر  و   

  يف دسببب الهبدعأللدس لوم  أ  يكي  م  عن  عال  الغديب  ي  يف حتصدله

 .املعصي  املهير تيجبه لرمب  أو علّ ٌ حتصدله صنٌع
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 ٍبَسي ليدس مبكتَ  أ  علي  األ مي    يف   رك خرى:ُأ صناعية وبعبارٍة

  إذ ميهييب  إهلي ٌّ  علٌ  هي ي    ومة مب  يرهبند ؛يياسه  تصيرا  علمد 

  كي أ يٍ  مي  املال    وأ تتلما على يي  أ يٍ  مي  البشير     مني  أْ  يا ٍ ل  َيْعمل ُي

 ّ  عليييمي أ اليييارد يف األخبييبر الةهعديي  الصيي ور ييي  علييى اإلطالق

نتدجي  علميه تعيبىل ييي  ومبيب       وجي    عيز    وهبي  إّيبهب الببر  ي ل ند   اير

دس ياينني عليى الةي رة اإلهلدي  أ        ول سال  اهلل علدي ) يؤو  إلده أمره 

 .على مستحةه  وعمي  الفدض اإلهل  يع  تيفر الةبيلد  فدي ؛نع  علدي ت

  وكاا عبملي  الكلد   واجلز ّد  األ كب عبم  عبملي  يفي  سال  اهلل علدي  

بمليضييعب  الّصيرف    ي ي   تيى   يضيعب  اليت يرتتب علديب  ك  كل يبمل

 .على غريه  م  األنبدبء واملرسلني ف ا لي ي بإذ يي ؛أيابو

 !شبهة الشيخ املظفر حول علم اإلمام )سالم اهلل عليه(
 "عةب ي  ا مبمدي   "كتبييه  املظفير يف   الشيد   ميني   ييي  يعض العلميبء ومب ذكر  

مي  أ  علميي     يي "تبري  مب يع  الظيير"  صبدق الص ر يف كتبيه والسدي  حمم 

 حميضٌ  جيي ٌ  ي  هيي  ؛على اإلطالق س يٍ  غرَي  يبملستج ا  الهبر   إراد ٌّ

   ييي العلي مبي  أ  يشيبء    يي ييب وذلك ألّ  جي  اإلمب  مبةبمبتي  املة  س ؛

  عليي  غييري أ    ماييبفبو إىلرتبتييه و هييبو ميي  مْنزلتييه وكرامتييه   يعييّ  نةصييبو يف

 يتليك املسي ل     يسيتلز  نسيب  اجليي  إلديه      يييب  يبملس ل  الييت أراد العلي َ  



43 

 

تةي ميبو للمفايي  عليى     ييي  مبي  العلي  يييب    ييي  تة مييه عليى غيري     َع ك سيبعتكاٍ فُد

 .العةلد  والشرعد  الفبض  وهي مبدح يبلارورة

  صيبدق الصي ر زاد عليى اعتةيبد  ييبلعل       إ  السدي  حمم ي :من ذلك واألغرب

مي  العليي       الةيب   مب حيص  علديه اإلميب  احلج ي    اإلراد  للمعصي 

 ايي  عميه  ه ومي  وافةي  الييت يكتسيبيب يف غدبته    ة  م  اخلربخال  غدبيه املة  

إمنب غبب لديتعل  فنيي  الةديبدة     حمم  يبمر الص ر الةب   ي   اإلمب  السدي 

 ولدكتسب اخلربة الةدبدي  اليت تؤهله لالك.

أمبح مي    يي مع كينيمب دعيى وا  ة يي م  ذينك السدي ي   ال عيتب وكلتب

خيالف األصي  يف علي      عليى  الةب ل  ييبلعل  اإلراد   فيميب   ال عيى األوىل

 سبمب فّصلنب يف كتبينب امليسي   املعترب فده احلاير والفعلد   علده السال )اإلمب  

 كميب أ   تدنيك الي عيتني     املعصي  نفسه يف التيلك  ود اييب"  ربي  إلةبء يي"

  إذ م  اجليي  املهليق   خمبلفتب  لألدل  الةهعد  ال ال  على عصم  اإلمب 

 م  العدييب  مسي دٌ   م  الانيب  مربأٌ ٌر   ي   مهي  عبمٌل اإلمب  إ  

يف رواييي   كمييب وصييفه إمبمنييب الرضييب و  نظييرٌي يييبلغديب  لييدس لييه ييي ٌ 

 ." الكبيفأُصي   م  كتبب" علده السال  النيادر يف صفب  اإلمب 

 ! شبهة السيِّد جعفر مرتضى العاملي

   جعفير مرتايى  السيدي وهيي   يي م  احلكم  والس اد مي  م  زع كمب لدس 

الث دم الخداا الداي  : يي    "اسي  يف عالميب  الظييير   در "يف كتبييه  ييي  العبمل 
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 ديش  صير    ؛ أو بال ا دطة.. مف مقا  النب ب مباعرب إنما ه  يت قا  ااما 

خيرى  أُيد   م  دو  أ  يشري إىل منييا   عل  اإلمب  اخلبص يبليراي  اإلكتسب

يف تلةي  املعيبرف والعليي   وهييي أمير ينيار خبهيٍر عليى الصييعد          لرميب  

وذلك لألميير       ب أ  يتحلى يه اإلمب  املعصي العلم  الريبن  الا

 :اآلتد 

دعيييى ورايتييه للعلييي  ميي  مةييب  النبييية مببريييرة أو        إ  :(األمللر األول )

 لييه يبلياسيه   عي  ميي  مةيب  اإلميب  واإلمبميي  مةبميبو ريبسيدبو مدبديييبو   عالمي        

خيرى  عليه يف   أُ  غدبدي   اد اإلمب  يعنبصير معرفد ي    يف إم   اإلهلد لة رة الغدبد يب

م  عني  عيال     معبرفي  الغدبد  مببررةو مصبّف األنبدبء واملرسلني الاي  تلةيا

الغديييب  ميي  دو  أ  يكييي  لليسييب   دوٌر يف تلةييدي  للمعييبرف والعلييي       

ومييب هيياا الفييدض   الغدبديي  سييي ء أكبنييت عةب  ييي  أو تشييريعد  أو تكيينديي ...   

سييي  إ  أل  املةتاييي  ميجييييد وامليييبنع مفةييييد  اإلهلييي  عليييى ذواتيييي  املة  

شيريف  ميع فةي ا  امليانيع احلبجبي       ب هي ذواتي  الفبملةتا  لتلةدي  الفدض إمن

خلليهيب مي  ميانعيه       تلة  الفدض اإلهل ؛ فاواتي  حمي  طيبهر للفيدض    م

كبحلجيب الظلمبنديي  ومييب ريبيييب ميي  الشيييا ب اليييت متنيع ميي  نييزو  الفييدض    

 تعيبىل  العلم  على ميايلي  اليت انتخبيب اهلل تعبىل لتكي  واسه  الفدض يدنيه 

 سفرا ه م  األنبدبء واملرسلني واألولدبء املةيريني مي     حممي     ويني عببد  عرب

يهريق    حمم آل م ب يبت  فمب يبت لألنبدبء   خيتلب ع سال  اهلل عليدي  )
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؛ ذواتي  املهيرة ميجيدة فدي  وامليانع مفةيدة م أوىل مب دامت املةتادب  

ي  الثبيت يف األدل  والرباهني الةر ند  والنبيي  واليليي  ي   مةبمب     حمم  

  بييبو ميي  مةبمييب  األنبدييبء واملرسييلني   أرفييع ريي نبو وأعلييى كع    سييال  اهلل علييدي  )

  وهي  أ مي  اهلي ى    كديب    ...وعصمتي  أكم  وأوسع م  عصم  األنبدبء

 األرض والسمبء وييي   ومصبيدح ال جى وسف  النجبة و ب  اهلل املتص  يني

مي      ُيةيب  ييي  أ ي ٌ   و أينعيت الثميبر وأورميت األريجبر...    ُرزق اليرى و

عليى مسيتيى األنبديبء واملرسيلني      ليي كيب     تيى   سيال  اهلل عليدي  أمجعيني   )العبملني 

 .علدي  السال  

 ييي  ييرة إ  العميميب  واإلطالميب  يف الكتيبب والسين   املهَّ     (:األمر الثاني)

تيي فع دعيييى  يييي ال اليي  علييى طيييبرتي  وعصييمتي  املهلةيي  وسييع  عليييمي   

  يي  األدلي    ه  النّ  األعظ ا صبر عليمي  يبلي   امليرو  ع  ج ي

مي  دو  تيسي     م  الكتبب والسّن  تؤك  فعلد  و ايري  علي  اإلمب 

  ولي مل يك  م  ها  اإلطالمب  سيى  ي  التهيري لكفى النّ  األعظ 

 .أو إمجبٍ  دلدالو لي    م  دو  استعبن  خبرٍب ييب

علييى  ييي اليراييي   إلمييب اخلييبص يب إذا كييب  العلييُ  (:األمللر الثالللث)

ف  ك فرٍق  دنكٍا  ؛يي حبسب دعيى العالم  السدي  جعفر مرتاى يي   فة النبيي 

ويني سلمب  الفبرس  وعمبر وأي  ذر واملةي اد ومديث  التميبر     يني اإلمب 

و بدب ي  مظبهر وأي  هبر  اجلعفر  ونظب ره  م  محلي    وهبر  املرمب 
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ب  َمي لْفميب دا  العِ  !األسرار اليت تلةيهب يبليراي  م  مةيب  الي يي  والنبيية..    

األ مي  سيال       ييني   وررعد فال مدزة عةلد  -وهي اليراي   - م  مص ٍر وا ٍ 

  يعيرب أ يبديث   اهلل علدي  ويني أصحبيي  مم  محلييا عيني  العليي  اليرايدي     

 ...!!.الشريف 

وييني محلي  أسيراره  الغدبدي       أ  منّديز ييني اإلميب     مي   سبعتكٍا   فال ُي

   لتسيبوى اإلميب   وإ ؛  الين  واإلميب   اليت  فظيهب مسبعبو مي 

وهييي خلييب   يبألسييرار الغدبديي  والعلييي  الصييم اند ؛    مييع غييري  مميي  ُ ِبيي َ   

مبو على عبم  املكلّفني يتلة  العل  اخلبص مي  معي   العظمي     متة ي كينه

يف تلةده لرهليب  الريييي  مي      للياسه  دوٌر يكيَ  اإلهلد  مببررة م  دو  أْ 

ي فا  م  اإلمب  علديه   ولدس العب  الصبحل اخلار عن  عال  الغديب 

 وجيال و  مرتب و وعليياو وريرفبو    أعظ  منه مةبمبو و  أعلى منه  ب و و السال 

 بييب  اهلل تعييبىل يييبلعلي  الل نديي  اليييت   دخيي  لألسييببب   رغيي  أ  اهلل تعييبىل 

تلةديه   كدفدي    تعيبىل علدنيب  و تبيبرا    ومي  مي   اهللُ  بالعبدي  الهبدعد  يف حتصدلي

 :  ميب  تعيبىل  معي   الرمحي  اإلهلدي     م  ب ل ند   غدبد  أنيوإلخببرا  الغدبد  ا

َّ َّسَۡةَلة َّفَوََجَداََّعۡبلد ِلۡنَِّعَبادِنَلآََّءاَتۡيَكَٰلر  ن لاََّّاَّم  َِّملنََّّ   ِلۡنَِّعنلِدنَاَّوََعل ۡمَكَٰلر  ََََََََّّّّّّّّم 
 .٦٥اَِّعۡلم َّ

طيه   ع على أخبيبر   ِ ِلوم  الياضح للمت ير يف تفسري الةر   الكري  واملهَّ

لي ن    معنيى العلي  ال  و  ريبي  يف   َسأن ه   لْب   أمجعني سال  اهلل علدي )ويبسني 
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ميي  خييال  األنبدييبء  اخلاييرالعبيي  الصييبحل  وهييي عليي  مببريير ٌّ مل يتلةَّييه

 عظيد ٌ  ن ٌّ وهي  النّ  ميسى املعبصري  له    سد مب مب جرى يدنه ويني

اليت سبةتيب؛ ومي  كشيفت اآلييب      رريع  عظدم  نسخت الشرا َع وصب ُب

كييب  مي ميراو يبتببعييه واألخيا عنييه    ميسيى  واألخبيبر الشييريف  يي   اليين    

يعض العلي  الغدبد  واألسرار اإلهلد   وم  أسيبنب يبلتحلد  والسرد يف مصي   

 رييبي  إلةييبء املعصييي  :"يف كتبينييب العبيي  الصييبحل واليين  ميسييى

  . 1)جعفلريا "؛يف التيلك  ود ايب  نفسه

هي يبيت يعدنه لأل مي  الهيبهري     ت للعب  الصبحلمب يبإ    واخلالصة:

   ويبلتبل     يز الفص  يدنيمب  فدثبت اليبعضُ وسّد ة نسبء العبملني

 و  يثبتيه أل مي  اهلي ى ومصيبيدح الي جى      الل ن  للخار العلَ 

مع أ  األخببر الةهعد  الصي ور يايمدم  اآلييب  تشيري إىل أفايلد     حممي        

تصيب ييه العبي     ا  فميب  على عبم  اخللق  وميني  اخلاير    سال  اهلل عليدي  )

 ييينفس املنييبط علييى أميي ي    ييي   أ  يتصييب يييه    حمميي   الصييبحل

وهي    مدب  األولييي  املعتيرب يف العةلديب  والعةب ي يب ...     ع  تة ير  فاالو

    حمم  سال  اهلل علدي     ر... !.   ويبُءاجلري  ر  رَف اخلار يبُء

والِسين  عي  مةبميبتي  الشيريف        يّق    حممي    يف ديزة فمب ها  الغم

أكيي  ميي   ْ َميي ِ َبييميي  ِم ٍ حمم يي ومنييبزهل  الرفدعيي .. !       لظالمييبتك  يييب   َ 

                                                 
 .360إلى ص 354الجزء األول من صــ أُنظر كتابنا المذكور أعاله:  (1)
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 !؛...بإل سييب يومل يبيبدلك    حلميه ميي  خبيزك  ورييرايك    نبييتميا ي ك  و 

 ب  مي  البةيبلني والي هبمني إ  أننيب   نعيار العلميبءَ      كنب نعيار اجلي ي   و   وإْ 

عجيييزوا عييي  اليغيييي  يف معيييبرفي     يعييي  أ  يه   ةييييمي  هيييالييياي  غم

 وعليييمي ؛ ولكييّ  العييار ميي   يي  منفييااو هليي  ميي   دييش ضييدق مبيلدييبتي       

مجي ي  الا    يعرف اجنراره  تبلدبو إىل إرضبء و  نبندبتي وخايعي  أل

رنشيين  أعرفيييب ميي     إ  يبإلنكييبر واجلحيييد...  ومتييااا ال يةبييي فيي  يي وداو

 أخز ..!.

يف مةبميبتي  ليدس ليه    فيق مب نتصير  والتعمق   سال  اهلل علدي ) ٍ حمم   َ  إ  

حيتمليه  ره  صعب مستصعب   ربروا لنب ي   أم! وه  م  أ  ود  كدب  

ورد يف  ميتح  اهلل ملبيه يبإلمييب   يي     أمةرب أو ني ٌّ مرسي  أو عبي      إ  ملك

أ  يعييض أمييره  و ييب تي   يعييض األخبييبر الصييحدح  عييني  مييب ييي   علييى 

 أمرندا  إن  نظيري ميب ورد:   م  أ  حتتمله العةي  والنفي  أعظ ومةبمبتي  

 عبددد  وال مرسدددل نبددديٌّ وال مقدددر  ملدددك ال يحتملددد، ال مستصدددع ، صدددع 

  حيتملييه  م ييع املعصييي  َ ِكوملييب ُسيي  . باإلميددان.. قلبدد، اللدد، مددتح أ

 . نحتمل، نح  : مب 

وميب    سال  اهلل علدي أ ٌ  سياه  )مةبمبتي    حيتمليب  يعَض نع ؛ إ  

ومي اركي  العةلدي  والنفسيد  والرو دي       مبيلدبتنب ذاا إ  أل  مبيلدبتي  فييق 

مييب نتصييير   يي  البشيير  وأسييراره  فيييق وعةيلنبفيييق ميي اركنب ومشييبعرنب 



49 

 

 و  حيتمي ُ  ليكِ   املُي  يلببب املبدة وظلمب  الهبدع  وك ورا  عيبل  لبساملت

عيي  عيييامل الغدييب  ْنِبييُئذاب يف ذواتييي  اليييت ُت تةيي ٍّ مةبمييبتي  إ  كيي ك يعييَض

اإلهليي   كيي ٌّ حبسييب سييري  البييبطين وسييليكه الصييبحل املسييتغرق يف عيييامل     

 اجلمب  واجلال  والكمب ...!.

ختلفت امل ارا يف حتصد  املعيبرف  اتفبوتت الةبيلدب  و ؛م  هاا املنهلق

  فكبنت النتب   ميري   إ  خرياو املهيرة اإلهلد  املتعلة  ياوا  العرتة النبيي 

َّ يني  م  معيني مبيلدبتيه    إ  رراو فشر؛ فك ك وا ٍ فخري و َٰ َّلََعَ  ۡ ََّيۡعَم ر َُّك   ۡۡ ق 
 ك يظال  للعبد .ومب ريك  ٨٤... َشاِِكَتِرِۦ

  ميك   صرهب مبيب ورييي  عي       سال  اهلل علدي )إ  معبرف وعلي     حمم  

خرى أعظ  خهراو وأنفس درج  وأعلى أُ  ي  هل  طرق ج ه  األعظ 

 منزل  وأرفع  ظية كمب سيف نبّد  عمب مريب. 
 

 :متعددة سالم اهلل عليهم على أحناء األطهار علوم األئمة
 يشير   لدسيت مي  مصي رٍ    معيبرفي  وعلييمي    أ  :ممما تقدَّ تضحا

لع   ي  هي م  عن  عال  الغديب املهِّيبليراي  النبيي  فحسب ةمنحصروغري 

 وب عنيي  الةييبرئ سييي ء أكييب  عبملييبو أعلييى األسييرار والعةييي   سييديي  اخلهيي

ري نبو عظدميبو يفييق ري   األنبديبء       أله  البديت  أ   عن مب ي را متعلمبو

الاي  كبنيا يعلمي  الغديب يياسيه  اإلهليب  أو العلي  اللي ن  كميب        واملرسلني

  عدسيى  والين ّ  اخلاير  العبي  الصيبحل   الةير   اجملدي  عي    علدنيب   م  
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ف َيَجيَ ا َعْبي او مييْ     :  أعهب  اهلل تعبىل العل  الل ن  مبةتاى ميله تعبىلفبألو

ِعَببِدَنب  َتْدَنبُ  َرْ َم و ِميْ  ِعنيِ َنب َوَعلَّْمَنيبُ  ِمي  لَّيُ ن ب ِعلْميبو       
والثيبن  أعهيب     ؛ 1)

َوأَُنبيُككُ  ِيَمب َت ْكُلُيَ  َوَميب َتي  ِخُروَ  ِفي      مبةتاى ميله تعبىل: العل  اإلهلبم 

ُيُديِتكُْ  ِإ   ِف  َذِلك  آلَي و لَّكُيْ  ِإ  كُنيُت  مكيْؤِمِننيَ   
ني ك اهلل    ديش حتي اه   ؛  2)

يف يدييتي   ومل تكي     يكشيب تفبصيد  ميب يفعليي      يي   خييربه    عدسى

األنبدييبء ب يبيت هيياا حبيقي   فلم ييكبنيت مافديي  إهلبمدي ؛   ييي  إخببراتيميب ورايدي     

      حمميي حبييقي أوىل  يبييت يهريييٍق  مبيي  اإلسييال  واألولدييبء العظييب 

  ميب تعجيز عنيه ميرو      الغدبد ي  اإلهلد ي   كي  هل  م  املعيبرف توم  الهبدع  أ  

م   دش  ايريتيب وفعلدتييب وعميمييب    األم  م  األنبدبء واملرسلني

  واحلييياد  التكيينديي  يشييتى أصيينبفيب وإ بطتيييب يعيييامل التكيييي  والتشييريع

  إ بطديي : علييي ويبنديمييب؛  ورايديي : علييي أ يي همبصيينفني؛  وهيي  علييى

 مي  جيي     علييمي  الشيريف  إىل ورايدي     نبوغبيتنب مي  تصيندف   ؛ ل ند  إهلبمد

  صروا عليمي العلمبء الاي   يعض دفع ربي ه   خرى م  جيٍ  أُ ول ند 

وإلدك  األخييييرى لعليييييمي  الشييييريف ؛عيييي  املصييييبدر متغبفلني  بليرايديييي ي

 التفصد :

 :العلوم الوراثية

                                                 
(1)

 . 65سورة الكهف  
(2)

 .49آل عمران  
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ع  يعايي  اليبعض  و  يسيتلز     هي العل  الا  تنبملي   والعل  اليراي 

مي  ييبب التشيريع     هي   إمنيب  ورايتي  ليه إذ إ   يلي  ييب م  األص ..! ذلك ج

  الكلّديي  ووصييبيتي  وو يييتي  اإلهلديي  وإفحييب  اخلصييي  املنكييري  إلمييبمتي 

  اهلل ه  رسيييُ يتياريييي  كمييب ور  جيي ك   احلكميي  اإلهلديي  أ ْ  متاييتفب

   األولييني عييربشييريعد  والعةب  ييي  والتبرخيديي  وِمَصيي الت واأل كييبَ  املعييبرَف

  املنزل  عليدي  مي  مبي  اهلل تعيبىل     ليا ي الي   ووصبيب األنبدبء وكتبي  وأ

فييييي غيييرُي جبهيييٍ  يييييب عليييى  ب  عنييي  اإلميييب  أو الييييل احليييوهكييياا 

  تعين يبلارورة جيليه يييب     اإلطالق  وورايته هلب م  الن ي األعظ  

إهلد ي   تيى   ُيظ يَ  يف     تلةبهيب عيرب اليي   والهيرق الظبهريي  حلكمي ٍ      ي ي  إن ه

أ يبء متعي دة    عليى  اإلخرتا  يف ال ي  والتشريع؛ وها  العلي  اليرايد   ةِّه

يف أخبييبره   غيصتشييرفنب يييبلعةيلنييب وميي اركنب العلمديي  والتةهتييه حبيي ود مييب 

 :تد   وه  اآلس املة   الغدبد 

 مب ينتة  إلدي  ع  طريق الين ّ  التعلد  الظبهر : وهي :(النحو األول)

ميب علميه الينّ  يياسيه       كي    ميري امليؤمنني  أل يي ظبهراو   وامعبو يي كتعلدمه

ه  األ كب  والتكبلدب الشيرعد    ي  إلدي ر  وها  العلي  املي الي  

ميي     وأمييري املييؤمننيجربا ديي  علييى ملييب اليينّ  حمم يي  اليييت أنزهلييب

  وذلك أل  األ كب  الشيرعد     الهبهري  إىل األ م  ي ور  أوصليب

   ني    إذ ؛تنز  إ  عليى نيّ  مرسي   و ديش   نبيية يعي  رسيي  اهلل       
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ميييي   ميييي  يعيييي   علييييى أ يييي ٍ   و يييي  تشييييريع   ويبلتبل  مشييييّر  يعيييي  

ومل  يرسيي  اهلل  خيت  اليي  َ   اهلل تببرا ري نه    ولك  املعصيمني

وم  هاا الةبد  ميب   اإلهلب  الرييي  على أه  يدت النبية والرسبل ؛ ختَ  يلِ 

أنيه   بعل  ي  أيي  طبلي   أمري املؤمنني أس  اهلل الغبلب مي نب ورد ع 

 ،بددا ٍ ألددفَ يفددتح ،منهددا بددا  وكددلُّ ،بددا ٍَ ألددف اللدد،ُ رسددو  علّمنددي : مييب 
 . .با .. ألف ألف فذلك

ال ال  عليى   ي م  األخببر املتشبيهي  يي حبسب النظر الْب و  يي  اخلرب املتة ي

إىل احملكميب    حبةدةتيه  يف معرفتيه  حيتيبج العيبملُ   العل  اإلراد  الكس  اليا  

فةي    ميب علميه الين ّ   رة للمتشبيه؛ فةي  ورد يف األخبيبر أ  كيّ     خرى املفسياألُ

  ومنييب اخليرب املسيتفدض    يشك  تب  م  دو  واسيه  الين ّ   علمه اليل 

يبلةر   الكيري  عني  و دتيه الشيريف  ميع        ال ا  على نهق أمري املؤمنني

ميب يسيتلز      أ  الةر   الكري  مل يك  يعُ  نبز و على ملب الن  األطير

 مي  التلةي  الريييي  هيي يعدنيه للييل ّ      الةي  وا عتةبد ي   ك   مب كيب  للين    

  وهي  مريني    عل  ي  أي  طبلب أمري املؤمنني األو  أس  اهلل الغبلب

 عتةبد مبامينيب.للبحش فديب وا  ميم   ب أ  تكي  حمهبو

 ييي    ت سدسيبو  يي أفبض عل   ت كد او  علّمني معنى  أ  :م يتضحومما تقدَّ

 بأل كيب  الكلدي   ي أميري امليؤمنني   سيتلز  جيي َ  ي  وهي  ؛عبملبو يه مب كنُت

! وم  طير  اهلل تعيبىل مي     .. كدب ذلكالنبزل  على فؤاد النّ  األعظ 
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ي  غبي  مب ي   علده اخلرب هي التلة  الظبهر  مي    اجلي  ينّ   ي  التهيري؛

   التلة  اليامع  احلبصي  يبلايرورة ألميري امليؤمنني     الن  األعظ 

إ  النبيية الظبهريي  الييت   متنيع مي        وله مب للنّ   مبةتاى كينه نفس النّ 

لتشييريعب  يياسييه  العليي   ل علديمييب السييال   غييري  كبإلمييب  أو اليييل ّ تلةيي  

 .الل ن 

 علّمندي  : صيليا  رّيي  علديه    أمري امليؤمنني علي    مي إ  : وبعبارٍة ُأخرى

التعليييد  مسيييتلزمبو جليييي       يةتاييي  يبلايييرورة أْ  يكيييي    اللددد، رسدددو 

الكييري  يييبلةر    عتةييبد يييي  رسييي  اهللذلييك إىل ا أّدى   وإ ؛املييتعلِّ 

وهي ُخلْب اإلطالمب    يه على ملبه الشريب مب  نزو  املالا جربا د 

:   كةيليه تعيبىل  د  ييمٍت معد ٍ الةر ند  الياردة يف سع  علمه م  دو  ختص

 ..َّ ۡۡ َّإََِلۡلَكَّوَۡحي لر  ََّٰۖوََّلََّتۡعَج ۡقََضَٰٓ نَّي 
َ
َّأ ِۡ ۡسَءاِنَِّمنََّقۡب ََّلَّ  (1    ١١٤... بِٱۡلق 
َّبِلرِۦَّٓ َۡ ِۡكَّبِرِۦَّلَِسلانََكَِّتَۡعَجل َس  َ َّٱ..  (2    ١٦َت  ََ نل

َ
ََّعلَۡيلَكَّٱۡلِكَ َٰلَ ََّوأ َّلل  

نَّ نََّتۡعلَم  َّ  (3    ١١٣... َوٱۡۡلِۡكَمَةَّوََعل َمَكََّماَّلَۡمَّتَك  َّٱۡعَمل وا َّفََسَيَىَّٱَّلل   ِۡ َوق 

                                                 

 .( سورة طه1)
 .القيامة( سورة 2)
 .( سورة النساء3)
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ۡؤِمن للوَنَّٰۖ للو    ََّوٱلۡم  للۡمََّوسَس  َّ  (1    ١٠٥... َعَملَك  َٰ َٞ رَّي للو ۡٞ ََّو للَوَّإَِّل  ٤َّإِۡنَّه 
َّ َوىَٰ َّٱۡلق   .  (2 ٥َعل َمر  ََّشِديد 

عبمليبو ييبلةر      كيب   مي  عليى أ  الين   األعظي     لة  دلت اآلييب  املتة ي 

إىل  مب يعين أنه لدس حببجٍ  ه الشريب جربا د  يه على ملبكري  مب  نزو  ال

  هنيبا  كمي  إهلدي  مي  وراء النيزو  املياكير       الا علده ليي مل تكي   املنزو  

أو دفيع    ولع   م  أيرزهب اآلت : تع د اليسهبء د ل  على عظمي  السيلهب   

 ليه  ربي  الغلي يبلن ي األعظي  صيلى اهلل علديه و ليه  أو دفيع تيمي  املشيركني       

 ليدس  اليل وأفا  م  الن    لدساخلارو   يبختالق السفبرة اإلهلد .

فميب    ب و م  الن   ي  الن  واليل  مبنزل  وا  ة ومي  نيير وا ي ...    دنىأ

َّٱۡعَمل لوا َّ  :مبةتاى ميله تعبىل   فة  علمه اليل علمه الن  ِۡ َوق 
للو    َّ للۡمََّوسَس  ََّعَملَك  َٰلِللِمَّٱۡلَ ۡيللِ َّفََسللَيَىَّٱَّلل   َِ َّ َد وَنَّإََِلَٰ ۡؤِمن للوَنَّٰۖوََسللُّ  َوٱلۡم 
نت ۡمََّتۡعَمل وَنَّ مَّبَِماَّك  َهََٰدةََِّفي نَب ِئ ك   .  (3 ١٠٥َوٱلش 

يكييّ  امليضيييعب   يف سييع  معرفيي  اليينّ  األكيير   وميي  يسييهنب الةييي َ 

متيه  إمبرسبلته وطال  علديب هي م  ُصلب وظب فه املنيط  ياخلبرجد  لكي  ا 

 :"ككتيبي   ؛يف يعيض حبيينيب الكالمدي     وو يته وأهي  يدتيه الهيبهري    

                                                 

 .( سورة التوبة1)
 .( سورة النجم2)
 .( سورة التوبة3)
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عليي  الييدةني يف تنزيييه سييّد  "   و"يف التيلكيي نفسييه  رييبي  إلةييبء املعصييي 

ب علييى الصييعد  العةب يي   مييألهمدتي براجعييُدفل ؛"عيي  العبييي  املرسييلني

 والفةي  معبو .

اإلمييب  أمييري  كتبييهمييب  الصييحدف  اجلبمعيي  الكييبرية: وهيي   :()النحللو الثللاني

 ؛ومسيي  يبجلبمعي    صلَّى اهلل علده و له  يإمالء رسي  اهلل املؤمنني علّ 

 يحتدددا  شدددي  ُّوكدددل وحدددرا ٍٍ حدددال  كدددلُّ فيهدددا :ميييب  الصيييبدقميييب  اإل

 . ...اخل   في األر  حت  إلي، الناس

ومسيي    ميب كتبيه أميري امليؤمنني     اجلفير األييدض: وهيي    :)النحو الثاللث( 

وفديه زييير داود     فديه علي  النبيدني واليصيدني      وهيي وعيبء مي  أد      يبجلفر

 .ة ميسى وإجند  عدسى وصحب إيراهد وتيرا

 الشيد ة املظليم  مصحب الصّ ية  الكربى الهبهرة الزكد   :)النحو الرابع(

؛ واملراد ييه الكتيبب العلمي  اخليبص يييب       سال  اهلل علديب)مي تنب الزهراء البتي  

مب مسعته مي تنب الصّ ية  املهّيرة فبطم     فده عل  كثري  وهي علديبسال  اهلل )

 يبملصيحب  نيب  ومّسد وكتبيه أميري امليؤمنني    مي  جربا دي     رو   ف اهب)

ربي  :"أل  هلب مصب ب متع دة ذكرنبهب يبلتفصد  يف كتبينبوذلك  ؛النيع 

عنيييب وعمليييا  وميي  تياريييه أ ميي  اهليي ى؛ "إلةييبء املعصييي  يف التيلكيي 

 مبامينه.
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أ  علييي  أهيي    ميي  أجيي  يدييب    جييبء يف العليي  اليييراي  هيياا السييرد   كيي ك

يي    ورايدي و حماي و؛   كلّييب  لدسيت و    ومنييب لي ن ٌّ  منييب ورايي ٌّ   البدت

ملي    يي ي رج  أم  مني  يي بعلي  إفبضّد  وهبيب اهلل تعبىل هل  كمب وهبي أغلبيب

 اليت أررنب إىل مجل  منييب  يي تلك  األخببر  وم  كشفت ومةبمبو دوني  مرتب و

ه  رسي  أ  عليمي  مافد  يف ملييي  ولدست كسبد  تنبمليهب ع  ج ييي ع  

 .اهلل

 :واإلهلامية العلوم اللدنية
 اخلبصيييي   الةنيييييا  العلمد يييي أعظيييي    علييييىوهنييييب ينبغيييي  لنييييب أ  نؤكِّيييي

تببرهييب يبع  الةنيييا  العلمد يي مييب ميي  منب  سييبيةبو ميي   غييري للمعصيييمني

 خييرى فليييب ريي    خيير  الةنيييا  اخلبصيي  األُ منيييا  ظبهرييي  ميروييي   وأم ييب 

 ومعييي  سييدي ة نسييبء العييبملني مي تنييب   ميي  دو  متددييز يدييني   عنيي ه 

  إريرامد   منيا  إهلبمد ي  إذ إن يب   أروا نب ف اهب)فبطم  الزهراء  الص يية  الكربى

ذليك   لليراي  يتلةديب؛ وغبيتنيب مي     عالم  و  على ملييي  الة سد  فبضت

 لنيربه  أهمديي      الفيدض اإلهلي   يييرة لتلةِّي هي  إيبيب   اييري  عةييهل  املهَّ    

العبدييي  اليرايديي   اليسييب  ُ و ايييريتيب ميي  دو  أ  تلعييَب  الفعلد يي عليييمي 

 :  وه  على أنيا  متع دة ه  اآلتد دي  هلبدوراو يف تلةِّ

 الشريفة لعوامل الغيب:استشراف عقوهلم  :النوع األول
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علمّديي  لليمييب ع واحلييياد  التكيينديي  ستشييراف هييي نييي  إ بطيي  وهيياا ا 

م  خال  اإلخبيبرا    وامليت ي  كبملال   والفنت والتدبرا  الكبفرة واملنحرف 

   أمري امليؤمنني وأهي  يدتيه الهدبيي  الهيبهرو      تصب ييباالغدبد  اليت 

  إهلبمدي   أي او  ي  ه  نفحب  غدبد  فديب يٌ   لدس لليراي  وه  إخببرا  غدبد 

ييي يي  لسيينب  مصيي رهب عييال  الغديييب مييافيب يف ملييييي  الهييبهرة  وهييي أمييرٌ 

لني مي  متكلمي  اإلمبمدي     يضي ه عني  احملصيي  لإىل إمبم  الربهب  علده  حببجٍ 

 كريكَّ ممي    الةشيريني  عني  يعيض العلميبء    ييب  حميالو لألخيا واليردي     ه ن ي أ رغ 

 خير ذليك يف مةبيي  الفرييق اآلخير       رفض يعيضٌ   يف  ني    العلمد يإ بطتي

لالك وم  منهلق إ بط  إهلبمد    ورايد     املثبت إل بطتي  العلمد  الغدبد 

    أله  يديت العصيم  والهييبرة     احلايري على سالم  املسرية العلمد  رصنب 

   يكتبينيب هياا ميع أننيب     على سالم  عةب   الشدع  ارت ينب البحش فده و

ربي  إلةبء املعصيي  يف التيلكي     :"أفانب البحش فده يف كتبينب الةّد  امليسي  يي

تالعبيت ييه أييبٍد     املعبمل م  هياا الي ي  اليا       عسبنب نيفق يف ردي" ود ايب

  اليكد . َ ْعغري نظدف   واهلل تعبىل  سبنب وِن

 والبحث يف هذا النوع يتمحور حول جهتني:
  واستشيرافيب لعييامل الغديب     رجب ي  عةييهل  الشيريف     :(اجلهة األوىل)

 واطالعي  على جمريب  األمير.
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يف جميييب  إيييي اء اليييرأ  وتشيييخد    عصيييمتي :(اجلهلللة الثانيلللة)

 امليضيعب  اخلبرجد .

 الشيريب؛  ومبب أ  اجلي  الثبندي    تعندنيب كيثرياو يف حبيش عالميب  الظييير      

مي   دثدي     يف الفكير اإلميبم    يبعتببر وضي  عصم  أ متنب الهبهري  

كتفيبء  م  املشميلني ي دل  العصم   لياا ارت ينيب ا      الةب  ج اإلمب  احلُإ  

يعييامل   يبجلي  األوىل ألهمدتييب عليى صيعد  إ بطي  أ متنيب الهيبهري       

وىل على النحي دبو و بضراو ومستةبالو  وإلدك  تفصد  اجلي  األالتكيي  مبض

 :اآلت 

ومي  ج او على الصعد  الفةي  والعةب ي    مليب    طيي  ب يهل احل يشإ  

يف ملكبته  وفريٌ  ممد ٌز وأنه فرٌد  عظم  اإلمبم  واإلمب ليف ذلك م  تبدب  

ي  العلي  مي  طرييق    يةتبسي  الياي   وهيي ليدس كسيب ر البشير      العلمد  الريبندي  

أ  علييييمي   عييي  كشيييفت النصييييص الشيييريف إذ إ    كتسيييبيد ؛اليرايييي  ا 

ومعبرفي  إ بطد  ل ند   ويكف  يف الت لد  على أهمد  اإلمب  وعظمته عني   

يييبب النيييادر ميي  ":أصييي  الكييبيف مييب روا  لنييب احمليي ي  الكلييدين يف"اهلل تعييبىل 

  عليى مي  ألةيى السيمع وهيي      ةلد ي   وع جي و ريرعد    فإن يه  صفب  اإلميب  

 ريد .

 :تد ه  اآل ع ي ة إىل أميٍرمتشعب إ  البحش يف اجلي  األوىل :احلاصلو

 حت ي  مبهّد  العة .  األّول: األمر
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" عةََّ "و" َعة َ " :رُتّق منه الفع امص ر صهال  الّلغي  ا  يف" والعة "

معبو  فشّ همبمع ذراعده  يي مست ق سبمه يي فَعة َ  البعري: ينى وظدفه  "تعةََّ "و

هب: رييعَر ه: أمسييكه  وعةلييت املييرأةُ يهَنيي الييّ واُء. وَعة ييَ  العةييب  هييي حببييٍ 

وَعة ييي  الغيييال : أدرا   وتييي ّير  مّشيييهته  وَعة ييي  عةيييالو الّشييي ء: فيميييه 

لّصيبب:  يعي  ا  وعةي  فيال ٌ   أدركيُت  منيا   أ  ؛فعلُت منُا عةليُت "  مبيةب :"

 . عرف اخله  الّا  كب  علده

 :النظري والعملي نيتقسيمات العقل
صيهال   وأّميب معنيب  يف ا     األريدبء وفيمييب   تعةّي  العة  يف الّلغ  هيي   ّ إ

 وا ي ٌ  كثرياو على أمييا    معييب ري ءٌ    فدهالّروا   والكالم   فة  اخُتِلَب 

  مدش مينعيب ُت ركه يبحلياّ  حب  غد  ت راُ يه النفس مب  أّ  العة  نيٌر هي

صيهال   يشي ء سييى    ا  ع  و  يفرق املعنى الّلغي  ؛التيّرط يف امليبلك

فبلة ر املتدةّ     وإالفالسف  واملتكلّمني   الّتةسدمب  اليت أفرزتيب كلمبُ يف 

يني ها  التةسدمب  واملعبن  هيي ميب ذكرنيب   نفيبو  و ي        بمعيبجلمب ُيسّمى  أو

 : اآلتد يير يف تةسد  معنب  على أمير ه املش علدهل  خنبلب مب اصهلح 

ويستعّ  لةبيي    ديا  ع  احل اإلنسب الغريزة اليت يييب ميتبز  هي:   ّاألو)

فده األمحق واليّاك     ويستي وت يري الّصنبعب  الفكرّي     العلي  الّنظرّي 

غرييزة يف احلدييا     احلديبة وييج  يف النب   واملُغميى علديه والغبفي   وكميب أّ      

 فكيالك  احلّسد  واإلدراكب    ختدبرّي يب ويتيّد  جسمه للحركب  ا يفع  ي
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أ   أل ٍ  فلدسكتسبب العلي  الّنظرّي   نسب   يب ا هاا العة  غريزة يتيّد  ي

 اهللأّ   يف الغريييزة  و  فييرق يدنيمييب إ   ّ  اإلنسييب  يسييبو  احلمييبر إ :يةييي 

  خيلق حبك  العبدة فده عليمبو و  خيلةيب يف احلمبر والبيبي   إذ لي جبز ذلك

أ   إ   م  غري فيرقٍ   يني احلمبر واجلمبد يف الغريزة واحلدبة بوىسأ  ُي جلبز

كميب  متبميبو  ركيب  خمصيصي  حبكي  إجيراء العيبدة       خيلق يف احلمبر   تعبىلاهلل 

خمصيصي  جير  العيبدة      ركيب ٍ  يف لجميبد ل احلدييا  كيي  مفبرمي    تتنع أ  مي

كيالك    خبّصي  ييه لدسيت يف احلميبر     يغريزة  اجلمبد منه   مص ورهب على 

الفكرّييي  ميي  اإلنسييب   والتيي ايري  اسييتحب  أ  يكييي   صييي  العلييي  الّنظري يي 

اهلل   غرييزة فهير   ألجي  خلةييب فديه       دشمبجّرد إجراء العبدة م  اهلل تعبىل 

 العليي  ويييب تصي ر عنيه تليك       ع  البييبي  متمديزاو ييب يب يكي  تعبىل علديب ي

اإلنسييبُ  ويرتمييى عيي   اييدض   ه يتسييبمىعظييد   ييي وهيياا أمييٌروالّتيي ايري  

ميكي      واجلمبدّي  إىل صف  النيراند  وامللكيتد  يف أفعبله وأمياليه  و  البيدمد 

متتيبز   يتوالتيايب  متبميبو كيبملر ة الي    ِ ةْص يع  ال اليصي  إىل ها  ال رج  إ 

 كبيي    ه  جيدة الص يةْ  الييت تتيدح هليب    ع  سبير األجسب  يصف  خمصيص  

يييييب  غريزّييي صييف  يليييا   وكييالك العيني تفييبرق سييبير األعايبء   الّصيير واأل 

فنسب  ها  الغريزة يف اسيتع ادهب  نكشيبف العليي  كنسيب        استعّ   للّر ي 

إىل صير األليا   ونسب  العني إىل صير املر ّدب   والعة  ييياا املعنيى    املر ة

ييب حيصي    ويعني  يه ميّية اليّنفس الّييت ي      احلكمبء يف كتبب الربهب يستعمله
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ييي  يييبلفهرة  ؛وفكيير   عيي  مدييبٍ   الّصييبدم  الّاييرورّي  يبملةييّ مب الييدةني 

هي  إذاو ؛ وكدب  صلت  م  أي   صلت ...يشعروم   دش     والهّبع

 .العلي  أوايُ  هالّنفس حتص  ي َ مب ِم جزٌء

يف ألسنتي  فدةيلي :  املتكلّمنيالّا  يرّدد  اجلميير م   العة :  الّثبن )

 ءيه املشيير يف يبدى يعني هاا مب ييجبه العة   وهاا مب ينفده العة   وإّنمب 

كميب يظيير    ؛العةي  املشرتا عن  اجلمدع أو األكثر  فياا ميب يسيّمينه     الّرأ 

 كتيبي  يف  همب يتخبطبي  يه أو يكتبيني  م  استةراء استعمب تي  هلاا اللفظ يف

ييينني ضييعب  لعلييي  الّاييرورّي  كييبلعل  ييي ّ  ا   وميي  هيياا البييبب ا   العلمّديي 

اجلسي  اليا ي       األردبء املسبوي  لش ء وا   متسيبوي   وأ ّ  وأّ   اليا  

 .حيص  يف  ّدزي 

م  النفس  ويراد يه جزٌء األخالق الّا  ياكر يف كتبب  العة :  الثبلش)

األمير اإلرادّي  الييت لنيب    م حيص  يبملياظب  على اعتةبد ر ء أو  ري  ر ء 

عةالو  والةابيب الييت   َ ميُسفإّ  ذلك اجلّزء م  الّنفس   نبيبتأ  نؤيرهب أو جن

هيي  مبييبدئ  الييّنفسحتصيي  لرنسييب  يييياا اليجييه ويف ذلييك اجلّييزء ميي  أجييزاء 

أو  تييؤيرالييّرأ  فدمييب سييبدله أ  يسييتنب  ميي  األمييير اإلرادّييي  اليييت ريي نيب أ     

كنسب  تلك الةايبيب    يب م  تلكلةابيب إىل مب يستنب  يسب  ها  ا تنب  ون

 أ ُتْعلي        مب ه  مببدئ هلب م  العلي  الّنظرّي  الّيت غبيتيب أىلإ الّارورّي 

 ْ يفع  ييب ر ء  وهاا العة  ممّب يزي  ويشتّ  مع اإلنسب  طي  عمر  فيإ  َمي  
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ويتفييبو    عبميي ةييب  يف الُعييرف أّنييه   وهّايتييه املييااهب يُ  التجييبربتييه ك  ن 

 .كثرياو تفبضالوويتفبض  فده الّنب  

ومرجعيه    نيه عبمي   إ :لرنسيب  ميير الّا  يه يةي  اجل الّش ء:  ايعّالر)

  جتنيب أو ُي ييؤير إىل جيدة الّروّي  وسيرع  اليتفهّ  يف اسيتنببط ميب ينبغي  أ       

 الّنييب فييإّ    لّسيييءلاألغييراض ال نديّييي  وهيييى اليينفس    وإ  كييب  يف يييبب 

يعييّ و  معبوييي  ميي  مجليي     ويسييّمي  ميي  لييه هييا  الّروّييي  امليياكيرة عييبمالو   

كيبلّنكراء   َرمسبو  خي افال يسّمي  ها  احلبل  عةالو ي  أه  احلّق  وأّمبالعةالء  

واليجه يف ذليك أّ  الينفس اإلنسيبنّد  متيى        يهبر مب الّ هبء أو أوأو الّشدهن  

بلب على طبعيب اجليزء  غري مرتفع  ع  عبمل احلركب  وكب  الغ نش تيبكبنت 

فييي  يييي واحلييب  هييا  يييي   رييتعب سييرع  احلركيي  ومييّية ا  ريي نه ا الّنييبر  اليي

سيتب اد ييبلّرأ  والعمي     يف استنببط احلد  واملكير وا   يبلّشدهب ر ي ة الّشبه 

نيرّييي  خبييالف النفييي  ال  يبلةدييب  الفبسيي  واإلسييتعالء والغياييي  واإلغييياء 

فيإّ  ري نيب     العبلدي  اجلييهر عي  هياا العيبمل       اخللةي   املعت ل همكن  الهّبع امل

  والتيكّ  عليى اهلل عيّز وجيّ  يف أمير دندبهيب       األعلىنفعب  ع  امللكي  ا 

فال يكي  مكّبراو و  يلد او  فخيري    الةص واستعمب  روّي  الفكر على سبد  

امليضيع  ومرجعيه إىل    هياا  يفسيتعم   األمير أوسهيب  فياا معنى العةي  امل 

مبيبدئ لياراء    هي  الييت  وألمير والةابيب املستعمل  يف كتب األخالق ا  تعةُّ

يييب  ونسييب  هييا    ب أ  نعةليييب لنفعليييب أو نتجّنب نييدلع يتيجييب والعلييي  اليييت 
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إىل العة  املستعم  يف كتب األخالق كنسب  تليك العليي  الّايرورّي      الةابيب

ليّنفس  ا مي   العةيال  جيزءا    يياا  يف كتيبب الربهيب   ف   املسيتعم  إىل العةي   

العلييي  ميي  بملبييبدئ العبلديي  ي علميي  ينفعيي  نفعييبل اأ  همب جييزء اإلنسييبنّد :

ييبهلل والديي  اآلخير  ويبنديميب      اإلمييب  وهي    ؛واملعبرف الييت غبيتييب أنفسييب   

اليت غبيتيب أ  يعمي    والعلي مب حتته يسبب اآلراء  جزء فعل  عمل  يفع  يف

يييبألخالق  والتخلّييقعبصيي  جتنييبب عيي  امل  وا مبةتاييبهب ميي  فعيي  الهّبعييب

 صيلت   فيإذا احلسن  والتخلّ  م  األخالق الّامدم  وهي الّ ي  والّشريع   

 .سيا  م  الغبيتب   ص  التةّرب إىل اهلل تعبىل والتجّرد ع

يهليق عليى أريعي      وهيي اليا  يياكر يف كتيبب اليّنفس      العةي  :  اخلبمس)

 يبلفعي   وعةي  مسيتفبد وعةي       أ بء ومراتب: عة  يبلةّية وعةي  يبمللكي   

ف ّوهلب هي مّية م  ميى الّنفس ي  ه  اليّنفس مي   ديش نشي تيب األوىل الييت      

يف ّيتييب  م لك   فديب كمب  وصيرة عةلّد  كمبلّد  و  استع اد مريب هلب لدس

ميّية مي  اليّنفس أو     :امليجيدا  كلّييب وصييرهب  ويبندييب    مبهّدب نتز  ت يبأن 

يياسه  العلي  العبمّدي  واإلدراكيب  األّولّدي      ادهبستع اه  النفس م   دش 

جبعلي و   ؛جّدي  عي  مياّدهيب اخلبر   نتزعي  املصي  فدييب صيير امليجييدا      حت ك ل

فعيي  كييّ  مرتبيي  كينيييب يبل :ويبلثيييب.  ة يييييب اّتحييبد املييبّدة يبلّصيييرةإّيبهييب مّتحيي

ريبء  أ  يعةي     متيى مرتب  مي  هيا  اليّاا      :ورايعيب .املعةي   أو أكثرهب

 و ّشي  ها  املعةي   مفّصل  أ ارتيب مي  غيري أ  حتتيبج إىل نيز  و ريي       
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نت  ي  مليب  صيلت   عتيب سبيةبو و ّرد  واختززكسب ج ي   كدب وم  انت

العةيي  الفّعيييب    إىلّتصييب  يبلعةيي  الفّعيييب  فييي  متييى نظيير       ا  ملكيي   بهليي 

دا مي    تكي  استحارتيب ألّنيب مب دامت يبمد  التعلّيق والّتي يري هلياا العيبمل مل     

ّتصييب  يييه ومبييب يتلييي  ميي  واهييب الّصييير سييتغراق لشييييد احلييّق األّو  وا ا 

وفّعب  املعةي   يةّيته اليت متسيك األرض والّسيمبوا  وإّنميب الّيا        يإذنه

 صب  على وجه.ّتالعبمل ملك  ا  هااهلب يف 

وهي امليجيد الّا     الّريييّدب يف اإلهلّدب  ومعرف   املاكير:  الّسبد )

  كيبلعرض  ه مبيضيي  لي تعلّيق   الاهلل الةّدي  في  وهي  مبب  ه  تعلّق له يش ء إ

ليه كميب  ييبلةّية  و  يف ذاتيه      وليدس   و  مببّدة كبلّصيرة و  يب   كبلّنفس

منجييرباو ييجيييب  صييبرمييب  والةصييير إ جيييب  العيي   واإلمكييب  جييي  ميي  

و    وخريوكلّه نير   وجيد  احلّق تعبىل  وهلاا ُيةب  لعبمله عبمل اجلرّبو 

ميب ا تجيب يسيهية الّاييء األ ي ّ  والّشيعب         ريّر إ   وأظلم   ب ب شييه رت

 الةّديمّ  وهي أمر اهلل تعبىل وكلمتيه وهيي املنعيي  مبيب جيرى يف ميي        الهّبمس

 خلدق  ملّدا   ميب :  اإلمب  ميسى ي  جعفر الّصيبدق  احلس أي   مي نب

 ثد ّ  فدأدبَر  رأدبد  ل،: قا  ث ّ فأَقبَل أقبِل ل،: قا  ث ّ استنطق،َ العقل الل،ُ

 أكملتددك وال منددك إلدديّ أحدد ّ هددو خلقدداً خلقدد  مددا وجاللددي وعزّتددي قددا :

 وإيّدددا   أعاقددد  وإيّدددا  أنهددد   وإيّدددا آمدددر إيّدددا  إندددي أمَدددا ،أحددد ّ فددديم  الإ

 .أثي 
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 األسبسيّد  هي الثمرة  إذ  املعنى الّرايعهي  :املختار من املعاني املتقدِّمة للعقل

فةي     ويه جبء امل يح م  أ ّم  أهي  البديت    ؛  املعبن املرتّتب  على يةّد

  الددرّحم بدد، عُبِدد َ مددا : مييب العةيي   مييب   ُسييِكَ  اإلمييب  الّصييبدق 
 تلدك  : فةيب   معبويي   . ملت: فبلّيا  كيب  يف    اجلنان ب، واكتُسِ َ

 .   بالعقل وليس  بالعقل شبيهة وهي الشّيطنة وتلك النّكرا 

اإلمب  أس  اهلل الغبلب  ملي نب أمري املؤمنني املراد يةي  رسي  اهلل وهي

 ليتقرّبدوا  البرّ أنواع م  النّاس اكتس  إذا  : ي  أي  طبلب علّ 

 بالزّلفددة تسدبقه   العقدل  أندواع  مد   أند   فاكتسدد  وجدلّ،  عدزّ  ربّندا  إلد   بددها 

 .   والقر 

 ربّدك  مد   زددتد  عقدالً  إزدد  أليي  اليّ رداء:   يةيليه  مب ورد عنه اوكا

 إجتند   : وكديب لي  ييالك  فةيب      وأّم    فةب : ي ي  أنت  قرباً

 األعمدا   مد   الصّداحلا   عملأو عاقالً، تك  الل، فرائض وأدِّ الل، محار 

 . والعزّ القر  ربّك م  وتنل وكرامة، رفعة ال ّنيا عاجل في تزدد

للعةي  الّنظير   وأّميب     معيب ٍ فإّ  األمسب  ميب عي ا الّراييع كلّييب      :ويبجلمل 

فحدش   يي يةّد  املعبن   ع املرتّتب  األسبسّد والّا  ملنب  نفبو أّنه الّثمرة   يي الّرايع

يةمع الّشيية الّ اعد  إىل الّلياة  دنبغ  أ  يييب عيامب األمير  ف ْعرُفُتإّنه مّية 

ألّ  إم امه  ؛ا  الةّية ُسميَ  صب بيب عبمالوويةيرهب  فإذا  صلت ه العبجل 
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مرتّرحب  مبب يةتاده الّنظر يف العيامب    حبك  الّشيية العبجل    وإ جبمه

 .يتمّدز اإلنسب  ع  احلديا  الةّيةوييا  

  :مراتب العقل العملي
 :  ه  اآلتد أريٌعالعة  العمل   مراتَب فإّ : ى مب تة   علينبًء و

النيييياه   جتنيييبباوبلعبيييبدا  يتديييب  اإل عيييرب الظّيييبهر تييييايب: األوىل)    

 .الشرعد 

جملييّية  اليّنفس كميير ةٍ  تصييري تيى   ؛البيبط  ميي  الّرذاييي   هيييريت: الثبندي  )

 . ى فديب احلةبيق يف كسية األمثب تتجلّ

 . جلّيبتشبه  املعليمب  كلّيب أو  أ : الّثبلث )

ّق راجعي   صبدرة مي  احلي   كلّيبع  نفسه ويرى األردبء  ىيفن أ : ايع ّالر)

 :ميلييهكمييب ورد يف  تعييبىل الّتخلّييق ييي خالق اهلل  اا يعدنييه هييي إلدييه  وهيي 

اللددد، بدددأخال  ت لّقدددوا الّنظييير  : خييير اليييّ رجب  لكيييال العةليييني  يوهييي

 .بدا  مري الغبي   ولدس وراء عب   يف ها يّتح ا  اللاي  والعمل 

ييب ميتيبز اإلنسيب  عي      الّييت ي  اإلنسبنّد الّا  هي عببرة ع  الغريزة  والعة 

كلّيب  ي  احليّق أّ  جيياهر الّنفيي      الّنب يف أفراد  لدس أمراو متسبويبو   البيب

 ؛والكيي ورة والّاييدبء والظّليي  اإلريراق اإلنسيبنّد  يف أصيي  الفهييرة خمتلفيي  يف  

حبديش    اإلستايبءة الّنفي  يف صفبء اجليهر وميّية اليّاكبء واسيتع اد    فبعض 

 معلّي  عليى نيير  فيال حيتيبج إىل      نييرٌ   نيبرٌ  يكبد زيتيب يا ء وليي مل متسسيه  
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يشر  لك  تستكم  ذاته ي نيار املعرف  واهل ى  ويعض النفيي  يف كي ورة   

 تعلد  و  ت ديب. بفديع نير الةرحي  حبدش   ينج ومخيداجليهر 

بب  يدنه ويني الّنكراء رتيةع ا  كب   ي ّ  املعبن  العة  ّ إ وزبدة املخض:

ِكييال  العةلييني يشييرتكب  يف جيييدة الّروييي      أّ  هييي رييتبب لّشدهن  ومنشيي  ا وا

ؤير ُتبدئ  راء واعتةبدا  فدمب  ب أ  التعةّ  يف أمير ومابيب ه  مب وسرع 

 إذ أو يف يبب الّشير والعبجي    سياء كبنت يف يبب اخلري واآلج  بَنَتْجُتأو 

الفكرّييي    خيلييي ميي  إفييراط وتفييري   يف أعمبلييه و ركبتييه املتعلّييق يبلييّ ندب  إ  

بلّشدبطني وعبي ة الهّيبغي   وأّميب    ك وعجل واعيجبج وتشيي  واضهراب 

يف  يبٍ  مي    ي مير اليّ ي  والعرفيب  فدكيي      املتعلّق  بدر م  عببد الّرمحالّصب

والسيليا   وسالم  األ كب  وصيّح  السيري    ستةبم  وا  نالسكداإلطمكنب  و

 .إىل اهلل تعبىل ية   العبيدي  والهبع 

والغايبّد    الّشيييّي  : اليّثال  العة  العمل  تكم  يف ميير  للةييى    وفب  ة

 ييي  هليب  وضيبهه يف سدبسته للةيى املتةّ م   يي واليهمّد   ويرجع العة  العمل 

عليى   إ بييبو ّ  سيالم  الةيّية اإلدراكّدي  تيؤير     إىل إربرة العة  الّنظر   لياا فيإ  

 ؛ ميب رييزة واجلر الةّية اإلدراكّد  إىل اليبالدة أو البالهي    ةُْية يوتالةيى العملّد  

 .يستتبع ضعب العملّد  وضميرهب

أرجح العةي  ملب   علديمب السال ) واليلّ    ريب أّ  عة  النّ :وباجلملة

أّ    سيّدمب    بضمريه م  املب أ الفد خصب   رو ّد  رامد  نتدج  يه م   ميتبز
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 امليييتكلمني كيييّ  إدراا   ييييّ  فديييه مييي   ريييي   فبملييي ركب  العةلّدييي  يبتفيييبق  

حلةب ق  بونزع يعترب جمّردة ع  املبّدة  وكّ  إدراا حيص  يه اإلهلدني الفالسف و

رة العةلّديي  بلّصييياألرييدبء وأروا يييب عيي  ميالييب األجسييب  وهدبكيي  املييياد  ف 

يامييب ييدكتييب وصييرهب   مببدتييب؛     ألّ  م ؛  هدبك  املبّدةمنتزع  نزعبو تبمبو م

يي  يتغلغي  ويغييص يف      ظيياهر الشي ء  ل لكي  العةي  غيري مةصييد إدراكيه    

 ؛مي  مجديع اليجيي     الش ء و ةدةته  ويستنس  منه نسخ  مهبية  له مبهّد 

احلسييّد  فإنيييب مشيييي  يبجليييب    وأّمييب اإلدراكييب  فدصييري هييي هيي  حبةدةتيب 

ظييياهر األرييدبء وميالييب   بلفةيي ا   فييإّ  احلييّس   ينييب  إ   وندليييب ممييزوج ي 

ر البتي   و   فليدس يف العةي  احمليض تكثي     املبهدب  دو   ةب ةيب ويياطنييب  " 

ب صيرة فصيرة  ي  هيي مبي أ لكيّ  صييرة يفيدض عنييب عليى الينفس          ترت

يف املفبرمب  احملا  يف عةليب لألردبء؛ فيإّ    وعلى هاا ينبغ  أْ  يعتة  احلبّ 

 ." 1) ية رة اهلل تعبىل ق هلبالة  الفّعب  للّصير واخلعةليب هي الع

يبلةي     ميك  إ  يي  أو مب يعّبر عنه يبلعة  البسد يي وإيبب  العة  احملض

 الةب ي  يإمكيب    االيجيه الّيا  أمبميه ميال صي ر     يبحتبد العبم  يبملعةي   على 

  فبلنفس إذا يب املعةي   كلّ تح تفده   فعب و يسدهبو ا نسب  عةالو ورةصري

كيّ  األريدبء     يسيدهبو تنهبيع فديه    ت م  الةيّية إىل الفعي  صيبر  عةيالو    خرج

  و  يكيي   ةوفدمك  أْ  تتعةّ  النفس  دنكيٍا اليتعةال  الكيثرية دفعي و وا ي      

                                                 
(1)

 . 361/ 4: أنظر: األسفار األربعة لمال صدرا ج  
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  ةريي ال  مجدع الشيا ب والصيفب  مصي    م هلل تعبىل خبلصبو ذلك إ  يبلتعب  

الياضيح:تعري      ومعنيب  يبللسيب   تعبىل وا رتببط يبحلايرة الة سيد   م  اهلل 

التجييرد    وإرادة ترمديييب إىل ميي ارج مراتييباليينفس عيي  النةييب   واألدنييب  

  و  طرييق ليالك إ    املنفرة عي  اهلل تعيبىل   والتخل  ع  التعلةب  املعنيي 

وهيي ميب أريبر إلديه مي نيب أميري امليؤمنني          احلايرة األ  يي    الثبب  يف إطبع 

  إ  َخليَق اإلنسيبَ  ذا نفيٍس نبطةي     »  يي  أيي  طبليب علديميب السيال  :      علّ 

  وإذا اعت َ  مزاُجيب وفبرمْت العمِ  فة  ربييْت أوا َ  علِليبزكَّبهب يبلعلِ  و

  األولديبء مي       و  يبلي  هيا  املرتبي  إ    .«األض اَد ريبييْت السيبَع الّشي اد    

  عي  انتةيبش   كنبيي ولعلَّيه    حمم  عليدي  السيال  الشيي اء عليى خلةيه تعيبىل      

ل  ينير اللَّه مبيب يف الليي  احملفييظ وصيريورتي  العةي       يةملييي  الصبفد  املص

وإىل مبيلدي  اإلنسيب  هليا  الرتبي  أريبر        يبلفع  ويليغي  رتب  الشيييد التيب   

 : الشريب و له وسلّ  يةيله أمري املؤمنني صلّى اهلل علده

 دوا ا فدك ومب تشعر * ودا ا منك ومب تبصر

 وتزع  أنك جر  صغري * وفدك انهيى العبمل األكرب

 وأنت الكتبب املبني الا  * ي  رفه يظير املامر

اليياهين لألعدييب    ميي  اليجيييد  ب إّ  الِعلْيي  والتعةّيي  ضييري  :توضلليح ذلللك 

يف مجدييع  ب تيييب تبيعيي     املبهّديي و واليجيييد متحيي  مييع املبهد     اخلبرجديي 

عّبير  تتبعيه مبهدي  خبصي  مي  املبهديب  امل     وكّ   ي م  أ بء اليجيد   لليجيد
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عنيب عن  يعاي  يبلتعّد   وعن  يعاي  يبليجيد اخلبص  كتبيعد  الصييرة  

اليامع  يف املر ة للصيرة احملبذي  هليب عليى  يي احلكبيي  والتخّدي  وليدس عليى        

فكالك  ب  املبهدي  يبلةديب    صبف يش ء منيب يف احلةدة   ي األصبل  واإلت

إىل اليجيد وتيايعه  فإ  املبهد  نفسيب خدب  اليجيد وعكسه الا  يظير منه 

يف امل ارا العةلد  واحلسّد   فمبهد  كّ  ر ء هي   كبيي  عةلدي  عنيه وريبح      

 وكياا الِعلْي  متحي  ميع املعليي   وكميب أ ّ      ذهين لر يتيه يف اخليبرج وظيّ  له    

يعض اليجيدا  خسدٌس ضيعدب  ويعايه ريريب مييّ   واخلسيدس مشير       

ه تي ك   كبملة ار اليا ي  وإْ  عظميت مسب  ملد  املعبن  مةصير على معنى وا

انبسبطه يف اجليب   والشريب لّب كثري احلدهي  يبملعيبن   وإْ  صيغر     َ وُجِس

كيثرية   مة ار   أو مل يك  له مة ار كبلنفس النبطة  فكالك الِعلْي  ليه أنييا    

يعاييييب خسيييدس ضيييعدب كيييبحلّس فيييال ميكييي  أْ  حييييّس يإ سيييب  وا ييي    

حمسيسييب  متعييّ دة  ويعايييب رييريب كبلتعةّيي  فييإّ  العةيي  اليا يي  يكفيي      

 .     تتنبهى كمب يف العة  البسد إلدراا معةي 

كيب  أكثير  دهي و يبملعليميب       كلمب كب  الِعلْ  أعلى وجيداو :بعبارٍة ُأخرىو

  للمبهدب   فإذا عرفنب الش ء حبّ   التبّ  عرفنب  يتميب   ةدةتيه  وأرّ  مجعّد  

يمدع أجزا ه دفع و وا  ةو  سيتحب  الِعلْي     يش ٍء فلي استحب   صي  الِعلْ 

ب   صيي  التصييرا    فبيياا يظيير إمكي    ومت مي  األومب ؛ يكنه  ةدةته يف

ميكيي   صييي  التصيي يةب  الكييثرية؛ فييألّ  املةّ ميي       الكييثرية  وأمييب كدييب  
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علمبو مبفردهب  ي    ي   مي      تنت  -كبلصغرى املنهةد   -املنهةد   اليا  ة

 سيتحب   صيي      فليي اسيتحب  الِعلْي  يبملةيّ متني معيبو      ض  الكربى إلديب؛

العليي  يبلنتدجيي   وأياييبو الِعلْيي  ييجيييد املاييبفني  بصيي  معييبو  وكيياا الِعلْيي    

صييّح   صييي  العلييي   ز  ووجيييد امللييزو   فعليي  يييياا اليي لد  الييجيييد اليي

املتعّ دة يف  ٍ  وا ٍ   وممب يؤكّ  ذلك وحيةّةه؛ أّ  الينفس العبرفي  مبعليميب     

نييب  دهيب عي  جلبيبب البشيرّي    يسيلب م     كثرية عن  حتةةيب مبةب  العةلّد  و ّر

ومع ذليك مليب خّرجيت عني  ذليك مي        ؛ي  يزيي هب كشيفبو ووضيي بو    عليميب

عليمبتييب ي سيرهب عني هب دفعي و وا ي ة      اختالف األومب  واألمكني  فتحاير م  

 سرهب  بضرةو معبو يبلفعي  ييال   كبحلبّ  يف علي  املفبرمب  يف كي  معليمبتيب ي

 مّية.  رب ب  يف

ب إذا أمبلنيب ي ذهبننيب عليى إدراا ري ء      ي  جني  مي  نفيسينب أن ي      : مد  ْإ )

 ب  اإلمبب  على إدراا ر ء  خر.تعّار علدنب يف تلك احل

الكميب  والينة   فيبلِعلْ  العةلي       خيتلب يف الِعلْ  كيبليجيد إّ  : ملنب)

ب إذا ملنييب: راا اخلدييبل  واليجيييد احلّسيي   فإنيي كييبليجيد العةليي  مغييبير لييرد 

اإلنسب  جيهر مبي  لأليعبد نبٍ   ّسب  نبطق  أ بط عةلنيب مبفييميب  هيا     

املتة يمي    ا  املعةي   فإذا ملبنب اجلملي  األلفبظ وظير يف خدبلنب أير مهبيق هل

نبطق  سب  ونبٍ  مبي  لاليعبد جيهر؛ فبملعنى املفيي  عن  العةي     وملنب:

فييإذا كيب  األميير كييالك فرمبييب  الّصييير اخلدبلّدي  تنةلييب وتنعكس   ينةليب لكيي ّ 
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ب علديب استحايبر أميير كيثرية وختيدال      يصعيو  يسبع  على الةية اخلدبلّد 

ليب النفس يةيتيب العةلّدي   وأّميب   عةلّد  تعة خمتلف  ه  صير و كبيب  ألميٍر

العة  فإنه يةيى على ذلك  والّا      النب  كبملتعار عليى نفيسيي  مي     

إدراا تعةييال  متعييّ دة يف ومييت وا يي  منشيي   تعّصيي  الةييّية اخلدبلّديي  عيي         

تصييييرهب دفعيي و وا يي ةو  ومييع هيياا   يصييعب علديييب إدراا التخييدال  اليييت  

وا  ةو  ولالك مدي : "ري   العةي  تي دي       لدست تصييراو للمعةي   دفع و

 كثري  ور   احلّس تكثري اليا  ".ال

يف  بر الةيّية اخلدبلّدي  ألميري    استحاي  إّ  هنبا جيتني متنعيب   وبتعبرٍي آخر:

 ومٍت وا ٍ :

إّ  للةيييى اخلدبلّديي  مظييبهر مبدّييي  يف البيي   كييبلعني  واألذ      :(هما)أحللد

تع اد الينفس إلدراكيب    تعم  أعمب و مبدّيي  تيجيب اسي    اء ال مبغّد ؛واألجز

 الةييى املبدّيي  دو  الةييى    يب يف احلةدةي  يكيي  مي  دو    عصيدبن خمصيص   و

  الزيدييب والكنيي ر ومييب رييبيه عييبا الييااكرة ي كييالنفسييبنّد  اجمليير دة  ميي  هنييب ت

 ذلك.

لكنييب غيري     عي  امليبّدة   يي وإْ  كبنت جمر دة يي : إّ  الةيى اخلدبلّد (ثانيهما)

جميير دة ميي  صييفب  املييبّدة كبلكّمّدييب  ويعييض الكدفدييب   و ز  ذلييك ومييي   

ترتدب مب يني املتخدال   و ز  الرتتديب عي   اجتميب  األجيزاء يف اجلملي        

زواهليب إىل غرويييب  كيب  مي      فإذا ختدلنب طلي  الفجير ييّ  طليي  الشيمس  ف    
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وإّ  فيبرق   عض اآلخر   تيى ع  الب بق يعض أجزا يريفتنب ها  أْ  تدلطبع خم

 اجلمدع املبّدة.

ي  كلّيييب ميي  عييبمل الةيي    لكييّ  اسييتع ادا  فييإّ  مبيي أ العليي:عليللهبنللاء  و

سييتع اد   فييرق يف اإلفبضيي  يييني األولدييب    النفييي  متفبوت  وعنيي  متييب  ا  

يعييي  اليييتفه   بكمبهليييو  والثبنيييييب   فحيييب  اإلنسيييب  يف إدراا األولديييب 

النظريييب  وك نيييب حتصيي  يييال سييبب  ووجيييد     للحيي ود اليسييهى يف إدراا 

الش ء يال سبب حمب   لكّ  السبب مي  يكيي  ظيبهراو مكشييفبو  ومي  يكيي        

احلةدةي  سيبب   املسيتعّ ة هيي يف   يبطنبو مستيراو  وامللة  للعليي  عليى النفيي     

معلّيي  ريي ي  الةيييى يييبألفق األعلييى  وفعلييه يف      إن ييهمسييتير عيي  احليا  

الببط  إىل الظيبهر ومي  ييربز مي      ولك  م  يربز م   النفي  يف غبي  اخلفبء 

 لألنبدبء والثبن  كمب لألولدبء.واألّو  كمب  ؛  الغدب إىل عبل   الشيبدةمكم

ملبنع م  نفسيه  و جيبب مي      ب امللكي  غري مس ود على أ   إ إّ  يب

يتلهّب ذهنّد  ملبه ومة    طبعيه   غلظ  طبدعته  فبة ر سعده و رك  يبطنه 

يستعّ  كربيت نفسه ألْ  ينة   فده رعل  مي  نيبر امللكيي  أو نيير مي  أنييار       

اإل سب  يبجلز ديب  سيبب  سيتع اد الينفس لةبيي       واجلربو   كدب    

التصّيرا  الكلّد   و صي  التصّيرا  املتنبسب  سبب حلك  الياه  يثبيي    

سييبب إىل تصييّير حممييي  ي لتفييبٌ مب لاخيير  فكييثرياو مييب يةييع لليياه  ا أ يي ه

اإل سييب  يز دبتييه عنيي  استحاييبر تصييّير ميضيييعه  وعنيي  ذلييك يرتّتييب   
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علده؛   حمبل   اجلز  يثبي  ذلك احملمي  لالك امليضي  مي  غيري اسيتفبدة    

ّ  أميي  معليي  أو راوييي  أو مسييب  ميي  رييد  أو ريييبدة عيي   أو تييياتر  فظييير 

لميب كيب    مي  نفسيه  وك   غري الشرعدب  ميكنه أْ  يتعلّ  غري املعصي  اإلنسب 

كالك فإنه يسّمى   سبو  وهاا اإلستع اد الةريب يتفبو  يف أفراد النيب    

فُرّب إنسيبٍ  ييبل  يف مجييد الةرحيي  ومخييد الفهني   حبديش ليي أكيّب طييا            

نصرف عنيب ي و  مهليييه   اعمر  على مس ل  وا  ة تعّار علده حتةدةيب  و

نيه إلديه أدنيى التفبتي      نيه ليي التفيت ذه   ب  إنسبٍ  يكيي  يايّ  ذليك   تيى أ    وُر

 صيي  لييه ذلييك  يييّ  ملّييب كبنييت اليي رجب  متفبوتيي  والةليييب خمتلفيي  صييفبءاو   

وكيي ورةو ومييّيةو وضييعفبو يف الييّاكبء  وكثييرة وملّيي  يف احليي  ؛ فييال يبعيي  يف      

الهرف األعلى وجيد نفس عبلد  ر ي ة ميّي  اإلسيتنبرة مي  نيير امللكيي       

محي   فمثي  هياا اإلنسيب  يي را      سريع  مبي  اإلفبضي  مي  منبيع اخليري والر    

لشّ ة استع اد  أكثر احلةب ق يف أسر  زمب  فدحد  ِعلْمبو حبةيب ق األريدبء مي     

ذهنه الثبمب يسبق إىل النتب   مي  غيري مزاولي      إ   ي  ؛غري طلٍب منه وريٍق

حل ودهب اليسهى  وكالك م  تليك النتيب   إىل أخيرى  تيى حييد  يغبييب        

املهبلييب اإلنسييبنّد  ونيبيييب  اليي رجب  البشييرّي   وتلييك الةييّية تسييّمى مييّية      

م سييّد   وهيي  يف مةبيليي  الهييرف األدنييى ميي  أفييراد النييب  وخمبلفتيييب لسييب ر   

لكديييب  أّميييب الكيييّ  فلكينيييه أكثييير استحايييبراو للحييي ود  النفيييي  ييييبلكّ  وا

 :ه  اآلتد  اليسهى  وأّمب الكدب فم  وجيٍ 
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يييب أسيير  انتةييب و ميي  معةيييٍ  إىل معةييي   وميي  األوا يي  إىل    نإ(:أحللدها)

 . لثيان   وم  املببدئ إىل الغبيب ا

يب ت را العةلدب  الّصيرف  مي   ديش إندبتييب وهييبتييب    مي        نإ(:ثانيها)

ليك املعةيي     مفييمبتيب ومبهدبتيب العبّم   فإّ  اليصي  إىل  ةيب ق ت   دش

وإْ  كبنيت هي  أيايبو وسيدل      الكلّد  دو  املعبرف  م  ااه  العم ة يف اإلدر

إىل ذلييك اليصييي  إذا اسييتحكمت ورسييخت أصييي  معبنديييب يف اليينفس        

 ك مد : "املعرف  يار املشبه ة".ولال

يّ  تهلب احل ود اليسيهى      املهبلب أّو وإّ  سب ر النفي  تعّد :(ثالثها)

 اليس  هلب يف الاه  أو و ويصي  املنِتَج  هلب  وأّمب النفس الة سّد  فدةع احلّ  

فدكي  الشعير يبحل ود اليسهى مة  مبو على   الاه  منه إىل النتدج  املهليي 

 .يف نفسه يف ذوا  املببد  اللّمد الشعير يبملهبلب كمب هي علده األمر 

أكميي  العةييي  وأرييرفيب  إّ  عةيي  احلجيي  الهييبهري  :زبللدة املخللض

سييتنبرة ميي  نييير يسييي  الة سييّد  يلغييت الغبييي  يف ا ألّ  نف علييى اإلطييالق؛

  فمثليييب تيي را كييّ  ّ  الفييدض ميي  منبييع اخلييري والّرمحيي امللكييي   فييي  حميي

ي  هلب اإل بط  يبحلةب ق واهلدمني    ؛احلةب ق الشرعّد  والكينّد  م  غري طلٍب

على عيامل امللك وامللكي   فمث  ها  النفس هلب مّيتب : عبِلمي  وعبِملي     

والعبمل  م  ها  النفس   تنفيك عي  العبِلمي   ويعبيبرة أخيرى: إّ  للينفس       

 النبطة  ميتني: 
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 .أو همب: مّية اإلدراا

 . يبندتيمب: مّية التحريك

: يعّبير عنييب   ة التحرييك ّوميي : يعّبر عنييب يبلعةي  النظير      ة اإلدرااّفةي

يبلعة  العمل   فبلنفس إذا مب اعت لت مياهب الشييّي  والغايبّد    ميكي  أْ    

تنب  احلكم  يشهرييب النظر  والعمل   وُييراد مي  احلكمي  النظرّيي : معرفي       

 وجيدهييبهيي  علدييه  وامليجيييدا  إْ  مل يكيي    ةييب ق امليجيييدا  علييى مييب  

يب هي احلكمي  النظرّيي   وإْ  كيب  وجيدهيب     ب واختدبرنب فبلِعلْ  املتعلّق يية رتن

يييب هييي احلكميي  العملّديي   و  رييكّ أّ   واختدبرنييب  فييبلِعلْ  املتعلّييق ي  يةيي رتنب

تنسيب إىل   دعييى   ف ّيي مم  ميلكيي  احلكميتني معيبو      املهيري  احلج 

فإنييب   حمبلي  يبطلي     اجليي  يتصيرفبته أو مصيري ؛     املهَّييري    احلج 

وذلييك؛ ألّ  مييب يتمّدييز يييه احلجيي  ميي  مييّية اإلدراا ومييّية التحريييك تسييتلز    

 .عتةبد يصيايّد  حتركبته وأفعبلهاإل

 ويبلتةسييدمب  العةلّديي  اليييت أرييرنب إلديييب سييبيةبو نيي را أّ  احلجيي    

مبعنيى أّننيب عني مب نةيي  إّ  الينّ  أو الييل            على مراتيب العةي   ميتلكي  أ

أّنيه ذو ميّيٍة م سيّد  يف     ييي  طبةيبو لألدلّي    ييي  الك ألّننيب نعتةي   ف  يشتبه علده ر ٌء

عةله ورو ه يستحد  م  خالهلب  صي  ا رتبب  يف مهبلبه أو تيرّدد  فدييب    

ومّسي  العةي  عةيالو ألّنيه       لاا ُعّرف العةي  ي ّنيه "التمدديز واإلدراا والفيي "    

 املهبليييب واليييرتّدد يفريييتبب  يف يعةييي  صيييب به عييي  التييييّرط يف امليبليييك وا 
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  ليياا مديي :إّ  تعةلييك للشيي ء يعييين فيمييك لييه وحلةدةتييه  ليياا  التصيي يةب 

  والتمدديز يدنيميب    اصهُلح علده يف عل  الكال  ي ّنه مّية إدراا اخليري والّشير  

 العةب  يي   ومي  أسييبنب يف يعيض حبيينيب        أسيببب األميير  والتمكّ  م  معرفي 

  . 1)ةدة  العة   يف احل يش ع الّسبية  

ومّثليا له يةّيت  نةدبد العة  العمل  للعة  النظر  ايجيب م  هنب مد  ي

الّشيية والغاب اليامعتني حتت إريراف العةي  العملي   وهيي يي ور  واميٌع       

  نةدييبد الةييّيتني امليياكيرتني للعةيي فدسييتحد  ا حتييت سييدهرة العةيي  النظيير   

نظر  هيي املي را للفايب      فبلعة  ال دو  إربرة العة  النظر ؛ م  العمل 

زلي  املنفّيا   مبنوالعمل  زلي  املشيري النبصيح    ألّ  النظير  مبن  ذليك و والرذا  ؛

 املما  إلربراته.

يشيتبيي  يف   الهبهري  دعيى أّ  احلج إ  ف ؛على مب تة   ينبًء و 

 ملنبفبتيب ملب ذكرنب سبيةبو.تشخد  امليضيعب  مردودة على أصحبييب 

 : عند أهل البيت " النظريَّة والعمليَّة " تكامل القّوتني الثاني: األمر
يتمظيير   مبعنيى أ ْ  ؛ه  الّتشيّبه يبملبي أ   الّسعبدةاحلكمبء على أّ  غبي   ّتفقا

  خير  اجلمد  لكينه مجدالو    لغيرضٍ  نهمدص ر ف ؛اإلنسب  يف صفبته يبملب أ

ب ير  عامل ييي  إذا صيبر   ةدةتيه   إ حةّق هياا  تو  ي جلب منفع  أو دفع ماّرة ك

اجلّسيمبنّد     مجديع اخلبب يش   مي  تهّيير فت خيرياو حمايبو    ييي  عنيب ييبلّنفس الّنبطةي   

                                                 
(1)

 .39 - 36ص 1ج :    البيد  يف رر  عةب   اإلمبمد الفيا: )راجعـ  
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لهبدعّدي  واخليياطر   ا العييارض ي   يي  ري ء مي     حتي  و  واألماار احلديانّد 

تيدةّ  يبحلةيب ق احلةّي     تو احلةدةّد  بألنيار اإلهلّد  واملعبرف ي تلئمتالنفسبنّد  و

كبلةاييبيب  بمعةي تييي مجدييعحبدييش تصييري    صييري عةييالو حماييبو  فتاليامعّديي   

و دنكيٍا يكيي  ليه أسيية       أمّت ي  يصيري ظييرهيب أريّ   وانكشيبفيب    األولّد   

يف صيي ور األفعييب   و ججييه الهييبهري  وتعييبىل سيين  يييبهلل سييبحبنه  

 ي فعييب  اهلل سييبحبنه  رييبديأ   يييي اإلهلّديي  أفعبلييه علييى مثييب  األفعييب  وتصييري

مجبليه يصي ر    حمليض و  يص ر منه احلس  لصراف   سنه  يي و ججه

فعليه  وفعليه غرضيه     غبيي  ذاتيه   م  دو  داٍ  خبرج ٍّ  فتكيي    نه اجلمد م

ذاتيه   ألجي  يعدنه  وكّلميب يصي ر عنيه يبليّاا  ويبلةصي  األّو  فإّنميب يصي ر        

يبلةصيي    غييريرّرييحت منييه الفيا يي  الكييثرية علييى ت ْ وإ    تييىوذا  الفعيي 

لياا ميب  احلكميبء: إذا يلي  اإلنسيب  هيا  املرتبي  فةي  فيبز           وييبلعرض  الّثبن  

مي  الّلياا  احلّسيّد      ة احلةدةّدي  الّااتّدي   فدشيمكّز طبُعيهُ    والّليا يبلبيج  اإلهلّدي   

واحلّسيّد  لدسيت    يب ليّاة ذاتّدي    درا الّلاة احلةدةّد  عل  أنم  أ ألّ  ؛احلديانّد 

ودييرهيب وكينييب دفيع أمل  لكي  ليدس معنيى هياا أ          لتصيّرميب لّاة يبحلةدة  

حبّج  الّلاة الّرو ّد   فيإّ  اإلعيراض عّميب     الّشر لك ع  ظياهر بيعرض الّس

بي  ميب أراد  احلكميبء هيي أّ  عليى     غ إذ إ   املبني ذكرنب خمبلب لظياهر الّشر  

  لش ء  خر دونه  فبلةص  األّول   يهويتشّبه  يسعى  ي الكمب  ْ اإلنسب  أ

 . فت ّم ؛يبلعرض له مهليي هي عني الكمب   والّلاة احلديانّد  م  تكي  
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النفسييبنّد   الةيييىعلدييه أ  ييييّاب  يشييعر اإلنسييب  يبلّليياة الّرو ّديي   و تييى

 : وها  الةيى ه  أريٌع ؛والعةلّد 

 .نظرّي  عةلّد  مّية -1

 .وهمّد  خدبلّد  مّية -2

 .سبعّد  غابّد  مّية -3

 .ّد  رييّي مييد مّية -4

إدراا املال ي    هي    الّلياة مي  هيا  الةييى ليّاة وأمل  ألّ       وا ي ةٍ  كّ لو

 صيب بيب  ينبهليب م  الغرا يز امل ركي  ليّاة     إدراا غري املال    فلك ٍّ هي واألمل

خييالف علييى مةتاييى طبعييه الّييا  خلييق ألجلييه  وأمل هييي إدراكييه     حبسييب

 .مةتاى طبعه

املعرفيي   يفملعرفيي   ةييب ق األمييير  فلييّاتيب     ْتة ييِلُخ إمنييب:فغريييزة العةيي  

 . والعل   وأمليب يف اجلي 

فليّاتيب يف الغلبي  الييت     نتةيب   وا للتشيف    ْتة ي ِلُخ إمنيب :وغريزة الغايب 

 . ميبوأمليب يف ع  يةتاديب طبعيب

فليّاتيب    الّا  يه ميا  الب   الغااءلتحصد   ْتة ِلُخ إمنب: وغريزة الّشيية

فبلّلاا  واآلآل  أيايبو   غريهب يف ند  الغااء  وأمليب يف ع   ندله  وهكاا يف 

 .ّد دمالبيو  والغابّد   واخلدبلّد   على أريع  أمسب : العةلّد 
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ميي  معرفيي  األرييدبء الكلّديي  وإدراا     احلبصيي  يتيييبجب كالعةلّديي   فبلّليياة

 نةببض احلبص  م  اجلي .ةل  كب واألمل الع الّنيرّي  الّاوا  اجملّردة 

مييي  إدراا الّصيييير واملعيييبن  اجلز ّدييي   احلبصييي  كيييبلفر اخلدبلّدييي   والّلييياة

 . منيب املال م املال م   واألمل اخلدبل  كإدراا غري 

ونديي   الغلبيي احلبصيي  ميي    نبسييبطكب املتعلّةيي  يييبلةّية الغاييبّد     والّليياة

 املغلييّدي  واألمل املتعلّق ييييب كبإلنةبيبض احلبصي  مي       املنبصب والّريبسب  

 .واملر وسّد 

  ميب  مواألمل البيدألك  واجلمب  وأمثبهلمب بي امل رك  ه  ّد دمالبي والّلاة

 والربد وأرببهيب. واحلّرُي َرا م  اجلي  والعه  

ييّ   . ة واملت لّمي   ةدةي و  ذّالتوه  امل الّنفسالّلاا  واآلآل  تص  إىل  وها 

يييبختالف  زا لييٍ  ذاتّديي  غييري  فعلّديي لكينيييب  ؛إّ  أميييى الّليياا  هيي  العةلّديي   

منفعل   وعرضيييّد نفعبلّدييي  ا هييي  األ ييييا   وغريهيييب مييي  الّلييياا  احلّسيييد  

 الةيّية   وتتزايي  يتزايي    يب عني  الهبدعيّدني  مرغيب يوه  يف مب أ احلب  زا ل  

احلديانّد   وتاغب ياعفيب إىل أ  تنتف  يبملّرة  ويظير مبحييب عني  العةي      

للّنفي  الّزكّد      حيص  إ إدراكيبألّ   ؛العةلّد  في  يف الب اي  منتفد  بوأّم

يبألخالق املرضد   ويع   صييهلب يظيير  سينيب وريرفيب  وتتزايي        تحلّد امل

نةيي  و   دييش   ملراتييب   أمصييى انتييي  إىلتإىل أ   العةلّديي يتزاييي  الةييّية 

 زوا .



81 

 

 و يإصييال  مجدييع الةيييى والّصييفب    فييال حتصيي  الّسييعبدة إ :عليللهبنللاء  و 

متبمييبو اآلخيير أو يف ومييت دو  ومت   يبيعايييعايييب دو   يإصييال حتصيي  

يإصيال  مجديع     وسدبسي  املي     حتصي  إ    املنز كبلّصح  اجلسمّد  وت يري 

فبلّسعد  املهلق هي م   األومب  األعابء واألرخبص والهّيا ب يف مجدع 

  يغّدر  تغّدير   حبدش ؛أصلح مجدع صفبته وأفعبله على وجه الّثبي  والّ وا 

 ييزو   األ يا  وا زميب   فيال ييزو  صيرب  حبي و  املصيب ب والفينت  و        

 ييزو   و يكثيرة الّشيبيب      يةدنيه  يتزعز  ييرود النيا ب واحمل   و  ركر 

إ سييبنه يبإلسييبءة  ويبجلّمليي    حيصيي    يتيي ير و رضييب  ييي عظ  النكبييب    

سيدي    اإلمب  ولّ  اهلل الّصبيرلي ورد علده مب ورد على  تى ؛التفبو  يف  بله

 يي  أيي  طبليب    علي ّ  أميري امليؤمنني   احلسيني يي    الشي اء أيي  عبي  اهلل  

الهّبدعيي   يعيييارضلشيييبم  ذاتييه ورسيييه أخالمييه وصييفبته  وعيي   مبب تييه   

الّسيعد  الييامع  لتجيّرد  وتعبلديه عي         إذ كيب  وايتيبجه يشهر احليّق  

عي  تي يري    ديبو تصيّرف الهّبيب ع الفلكّدي   متعبل    عي   بو ييالك خبرج اجلسمبنّدب 

ةمرهييب يسييع هب و يسيييب  و  ي يتيي ّير   فليي  األيريّييي الكياكييب واألجييرا  

  يبيبلي  يبلّتثلديش والتسي يس  ورّيميب      والّتة يسوسسيب  ف ه  الّتسبدح 

مت ار عليى التصيّرف يف   هل  ملك  ا  حتص   ومّية نفيسي  مرتب  هدّريل   

 حمم ي    صي  لفخير األنبديبء    كميب مياد الكب نب   ولي يف األفيالا وميب فدييب     
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مي  ريّق     يا  اهلل علديميب و هلميب  لصي ) ء أمري املؤمنني علي ّ واألولدب وسّد  األوصدبء

 . للثبن  الّشمسورّد  لألو  الةمر

 َجيَز َ   يسيّمى سيعد او  وَمي     مي  أصيبيه اجليي      ّ إ :ظهر مّما تقلّدم  وقد

ب ب والكيي ورا  الهّبدعّديي   فإّنييه ُييي خ  نفسييه يف     صييواضييهرب ييييرود امل 

 ؛عي اء    زمرة السموترّ   األ ّببء  فيي يياا خبرج األع اء  سبت معرض 

 نب على طبدعته.ي  واجلاجل وغ ل َب لاعب غريزته 

مي  استصيال  الّصيفب  والةييى  وتعي ي  الةيّيتني          ُيي  الّسعبدة   ولند 

 فدشيرق علديييب نيييرُ  ؛والعملّديي  امليييجبتني للّتخلّيق يييبألخالق اإلهلّديي   الّنظرّيي  

 ك  الّتي د   يبر .على هدب فدلي األز  

وكيّ  ذا  إّنميب   اجملّردة ذاتيه    ةدة  اإلنسيب  لدسيت إ    إّ  وزبدة املخض:

يةب هيب يف   ويكي ضيّ هب   بورة فتييب وجمي  ويكي  هالكيب يف نةصيب وضيعفيب  

 ييي  يبيت كمبهلب ومّيتيب وصّحتيب وجمبورة أرببهيب يف الكميب  والّصيح   ومي     

  ندي   يأّ  لكّ  ر ء كمب و خبّصبو خيّصه لااته  فكمب  الةّية الشييي  يي يف حملّه

يبإلنتةيب   وكميب     والّلاا ا احلّسد   وكمب  الةّية الغايبّد  الظّفير   املشتيدب 

 املتميثال   املتخّدلي  تصييير    الةّية احلسّد  إدراا احملسيسيب   وكميب  الةيّية   

 . وكمب  الياهم  الظّني  والّرجبء



83 

 

 مّيتييب  فس اإلنسييبنّد  فييإّ  هلييب كمييب و يف ذاتيييب خيّصيييب  وهلييب الييّن وهكيياا

ييا  الةية متيّجه إىل احليّق   - أ  اإلنسب  - : العبمل  الّنظرّي   وهيإ  اهمب

 احملّرك  للب   املتيّجي  إلده.: العبمل  ويبنديمباألّو   

 األرييدبءاليينفس حبسييب مّيتيييب الّنظرّييي  إّنمييب هييي مبعرفيي   ةييبيق       فكمييب 

 . دبتيب واملببدئ الةصيى يف اليجيدوكلّ

احلييّق األّو  مبييب لييه ميي  صييفب  مجبلييه ونعييي  جاللييه  وكدفّديي    ومعرفيي 

نه ورجيعيب إلده  ومعرفي  كينيه تعيبىل غبيي  األريدبء الّيا        ماألفعب   ص ور

مي    ذليك يف يةب يب كمب يبت   منه  ي وييب  إىل غيري     امليجيدا تتيّجه إلده 

كينييب هدي نّدي     عني  مسيتعّ ة هليب أّو و    -الّنفس  -املعبرف احلةّ  اليت كبنت 

 الّ ا  الربهب    ي علىصيرهب  املة مب الّاا   حيص  هلب يسبب  صي   

يييب ايي  ميي  احلييّق األّو   يييّ  تّتصيي  ياليدةني  يييّ  ستصييري املشييبه ة إيبهييب فب  

معبدهيب حبديش   تلتفيت إىل    يف سيلكيب مسيتغرم  يف ريييد مبي  يب و     وتنخرط

مب  اإلهلّدني ياهلييب  ضمحال  يف اجلال  واجلي  ا  غريهب ذاتيب فاالو ع  

الّصيير احلبصيل  ينحيي     :أ  ؛فيبلدةني األّو   ذاتييب  ع  كّ  ر ء  تى ع  

  والّثبن  أ  مشبه تيب فب ا  الدةني عل الربهب  الّ ا   الدةني هي العل  أ  

سيتغراق يف  يب وا اإلّتصب  ي :أ  ؛  والّثبلشالدةني عنيم  احلّق األّو  هي 

 مّيتيب الّنظرّي . حبسب  فياا هي كمب  الّنفس الدةني ّ قرييد مب  يب هي 
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عرفيييييي  احلةييييييب ق والعليييييي  يسييييييبق م  حيصيييييي  هيييييياا الكمييييييب  إ و 

  ووسيبطته  املعبرف متيمب على وسبط  الّرسي  و صي يبملعةي   

َّ.. تعيييبىل: فةيليييهإّنميييب حتصييي  ييييإنزا  الةييير   العظيييد    لللم  ۡۡلَلللاََّمَعه  ََ ن
َ
ََََََََََّّّّّّّّّوأ

الّنظرّيي   و  ريكّ أيايبو     الةيّية إىل مب تستكم  يه  إربرة   (1 ٢٥... ٱۡلِكَ ََٰ َّ

صيلّى اهلل  )واليصيّ    الين ّ يف أّ   صيهلب وحتصدليب م  الةير   إّنميب هيي يبديب      

 تببعنيب هلميب  او بوألمياهلم بلتليك املعيبرف لنيب  ويتصي يةنب هلمي       بعلديمب و هلمي 

  كلّه يلحبظ كمب هااحتص  تلك املعبرف لنب   ؛عمالو و ب و وسليكبوومي و 

...م  العملّدي  حبسيب الةيّية    فدكي  وأّمب كمبهلبالّنفس حبسب الةّية الّنظرّي  

 نةي : هنب

حمبلي    فال ضيعدف  الةييا  ييااتيب   يب نبمصي    تالّنفس ملّب كبنت يف أّو  نش إّ 

إىل مييبّدة ي نّديي  تفييدض  يييي يبلكمييب  الّييا  سييبق ذكيير  يييي حتتييبج يف اسييتكمبهلب 

اإلدراكّدييي  اخلمسيي  مبيييبدئ   بمشييبعره ويياسييه  اآللييي  اجلسييمبنّد     وتسييتفد  

والّتصيي يةّد  ميي  األّولدييب  احلبصييل  ميي  املشييبركب        الّتصييّيرّي  إدراكبتيييب 

 واملبب نب  اجلسمبنّد .

وإىل ميا  م   الب  ستكمب  حمتبج  إىل الّنفس يف أّو  ا  إّ : خر ويتعبري

 ف ة ي َ مي    "لياا مدي :   ؛فةي  علميبو وكميب و   ت  ويفة ا  يعايب  املشبعر اخلمس

 ." ِ ّسبو ف ة َ  ِعلَْمبو

                                                 

 .( سورة احلديد1)
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متيمّيب عليى يةيبء البي   ميّ ة        اليّنفس أّ  اسيتكمب   :ممّيب ُذِكير   فبملتحّص 

 ويةبء الب   متيمّب على ميى يال : 

 .والفبس العل  للّتمددز يني الّصبحل  مّية -1

 الغاب ل فع املفس ة. مّية -2

 الّشيية جللب املنفع . مية -3

م  يبب الّارورة  وه    ستكمبهلبالّنفس هلا  الةيى الّثال   ومببررة

هيا  املببريرة هي  الكميب       ولدستالك ْي  يف الب   ويةب هب يبةبء الب   م ّّة  

لكينيييب  إلديييب   تييبجااملهليييب منيييب  ييي  كمبهلييب يف التجييّرد عنيييب  وإّنمييب   

يف  يةب ييب تبهي  يبلبي   يف أّييب     رسيتكمب   فيي  م  ميجيدة يف الب   ألج  ا 

 الّ ندب.

يبّتصيبفيب   هيي احلبص  يف الّ ندب ويف مّ ة يةب يب يف الب   إّنميب  إّ  كمبهلب  يّ 

 فإّنيب يي العل  والغاب والّشيية:أ  يي يبألمر املتيّس  م  ها  الةيى الثال 

أّنيه ميكي     يصحب  األخّسيبء مي  األضي اد  إ     وإ  ايتلت يف الّ ندب ويف الب  

. منيييب مبخبلفتيييب وترويايييب مبييب ورد عيي  احلجيي  الهّييبهري   اخلييالص

عني  اسيتةالهلب يييبلةيى اليّثال   واسيتعمبهلب إّيبهيب إّنميب هييي        اليّنفس فكميب   

 والّتفري  يف ها  الةيى الّثال . اإلفراطتيّسهيب يني 

 يي    ينفعي  عنييب و  يهبوعييب يف م ريييب       ْ هياا التيّسي  هيي أ    ونتدج 

ستسيال  أو الفيرار منييب  وهيا      سيتعالء علدييب   ا   دكي  ا  يستعمليب على ه
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الغيرر   "حتص  يبلّتيّس  فديب يبلّنحي املياكير وإلديه يشيري ميب عي        إّنمبالّنتدج  

 إنّ : ي  أي  طبليب  أمري املؤمنني اإلمب  علّ  ع لام    " رروالّ 

 شدرّ  إلد   بكد   عزند ت تطيعوهدا  إنْ -أ  كثرية التهلع  - لعَةٌط النّفوس هذ 

 . غاية

 ورأس محندة  كل سأُ أهويتها ومتابعة النفس طاعة إن : ومب 

 . غواية كل

 املعاصدددددي عددددد  لتزمُّهدددددا الدددددنّفس مجاهددددد   إنّ أيايييييبو:  وميييييب 

 . الرّد  ع  وتعصمها

 ألمّدار   الدنّفس  هدذ   إنّ الّصالة والّتسلد  ميب :   أفا أيابو علده  وعنه

 . املآث  إل  ب، جمح  أهملها فم  ،بالسّو 

  : تمب يفبيدب  كدفّد  حتصد   ب  التيّس  يف الةيى الثال   أّمب

غيري   وهي -مّية العل  فتيّسهيب واعت اهلب ييميفيب على العة  العمل   أّمب

العةيي  الّنظيير  الييّ ا  علييى  ةييبيق األرييدبء فإّنييه كلّمييب كييب  أوفيير كلّمييب كييب  

فيراط  اإل إّ  ع   اإلفراط والتفري   إذ  و  يّ  يف العة  العمل  م - أفا 

البالهي    يييب هي  ي تفري الو وه  املكير واخل يعي    ؛زةيريبجل يسّمىيا  الةيّّة ي

ميياميمب   واملميي و  منيييب هييي التيّسيي    الهّييرفنيوِكال  والغفليي   والّسييفبه 
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الّييت عّبير عنييب املييىل عيّز       يبحلكمي  العلم  يف العة  العمل  وهيي ميب يسيّمى    

ََّخۡي َّ  وجّ  يةيله: وِِتَ
 
 .  (1 ٢٦٩.. ا َّاََّكثِي ََّوَمنَّي ۡؤَتَّٱۡۡلِۡكَمَةََّفَقۡدَّأ

كيبجليد    وهي  فايدل ٌ   الّشيجبع  واعتي اهلب   فتيّسيهيب مّية الغاب:  وأّمب

 يييي الّتفييري  طييرفنب ميي  الّتيييّير ميي  طييرف اإلفييراط  واجليي يييي بوِكييال  جبنبدييي

كمييب أّ  طييريف اجليييد كبلبخيي  واإلسييراف ميياميمب  لةيلييه تعييبىل:    رذيلتب  

ََّها ِۡ ل ن قِلَكََّوََّلَّتَبۡس  َّع  َّيََدَكََّمۡ ل ولًَةَّإََِلَٰ ۡۡ َّٱۡلبَۡسلِ ََّوََّلَََّتَۡع     (2 ٢٩... ُك  

ِيَنَّإَِذآَّ  تعيبىل:  وميله َٰلِلَكََّوٱَّل  ََّك وا ََّوَ َنََّإلۡيَ َّلَلۡمَُّ ۡرِلف وا ََّولَلۡمََّيۡقلُّ  
وا  نَ ق 
َ
ََََّّّّأ

 . [67]الفرمب :   (3 ٦٧اَّقََوام َّ

وطرفبهييب الّشييَر  ميي    العفّيي  واعتيي اهلب هييي  فتيّسييهيبمييّية الّشيية: وأّمييب

 رذيلتب .   وهمباخلميد م  طرف التفري طرف اإلفراط  و

إّنه م  تركدب ها  الةيى اليّثال   وامتيزاج أوسيبطيب الّثاليي  حتصي        يّ 

ب يبلع الي   واإلفيراط والتفيري     أخرى هلب تيّس  ه  الفادل  املَعب ر عنيي  مّية

 َجيراو. ُيعَتَبُريب ي

 الّرذا ي   األريع أصي  الفاب   العلمّد  وأطرافيب الّثمبند  هي    فبلّصفب 

ميي   نسييب يييب خييالص اإلط يبصييبر  مل ك يي  ينيي سيي  اخلُلُييق  إذا وجمميعيييب 

                                                 

 .( سورة البقرة1)
 .( سورة اإلسراء2)
 .الفرقان( سورة 3)
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والّتعيييايب  هامليِجيييب لسيييخ  البيييبر  عيييّز وجيييّ  وغايييب األخيييالقذميييب   

عيييي  الع اليييي  الّيييييت هيييي  الّصييييراط   ييييرافا  رتاق يبلّنييييبر يسييييبب يييييب 

 . وخري األمير يف العبمل أوسهيب  املستةد

ّ  نفييس الهّريييق املسييتةد  لييدس مةصيييداو ييي  جيازهييب يييؤّد  إىل     ا وكمييب

ّتصبف ييه يييري  اخليالص    ي  ا   وبفكالك  س  اخللق لدس كم املةصيد 

معرفيي  احلييق الكمييب  احلةدةيي  واملةصيييد األصييل  هييي   وإّنمييبحييد   ميي  اجل

فس يب الّناليت تكم  ي اإلهلّد  واألفعب  مبلّد اجلومب يلده م  الّصفب  األّو  

 .الببطنّد  األمراضوتةّر مبشبه تيب العني الّسلدم  م  

 وتؤّدييباملعلي  أّ  مدب  الّنب  يبلةس  واعت ا  نفيسي  إّنمب  معيب  وم 

ََٰهاَّ  وإلدييه اإلرييبرة يةيلييه تعييبىل:  األخييالق احلسيين  ََّوَمللاََّسللو   ٧ََّوَنۡ لل و
ََٰهللاَّ وسََهللاََّوَتۡقَو  لَۡهَمَهللاَّف ج 

َ
ََٰهللا٨ََّّفَأ ََّمللنََّهك   ََ ۡفلَلل

َ
ََّمللن٩ََّّقَللۡدَّأ ََ ََََََََََّّّّّّّّّوقَللۡدََّخللا

ََٰها  .  (1 ١٠ََّدس  

وجه إىل اخللييق ووجييه إىل احلييّق     اليييت هيي  يييبط  اإلنسييب    ّفييس ولليين

ووجيييب اليا  يلي      ؛الّا  يل  احلّق هيي جيي  و ي تيب ويسيبطتيب     ووجييب

 مي    يي    فيال   لألخيالق أركيب  وأصيي    و؛ مي  األخيالق   تركدبييب اخللق جي  

 الّلهدد ّ وهليياا جييبء يف الييّ عبء: اخللييق  حيسيي   تييى بومجدعيي تيي يريهب  سيي 

إذ   اليجيه العملي  للسيبلك    لتحسيني منه تعيبىل   طلٌب فيي ؛ خلقي حسّ 

                                                 

 .( سورة الشمس1)
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يف  والتيي ايري كمييب  اليجييي حبسيي  اخلُلُييق حيسيي  العميي   ويةييع علييى أ سيي   

منيه تعيبىل    طليبٌ  ؛ إذ إن يه  هدي  كمدا  األشديا   أرندي  الّلهد ّ  ميب :  ميله

األردبء كمب ه   حيصي   سي     مبشبه ةحلس  اليجه العمل  الّشييد   إذ 

 دو   جبب ميجب لررتبب .م  ييب  العل 

: أّ  اإلنسييب  يااتييه طبلييب للكمييب  والكبميي   عل بفيي تيّضيح مييب مر   إذا

أّ  الكمب  األمّت والّتمب  ي  وفيق الّتميب  هيي الياجيب تعيبىل  فكيّ        ومعلي 

يشتبق إلده ويعشةه عشةبو إرادّيبو أو طبدعّدبو  لاا ويغريزة ريمه   يهلبهميجيد 

ولكيّ  منييب     امليجيدا  عليى تفيبو  طبةبتييب    العشق يف مجدع يسريب مد  

وَّ  هلييياا يةيليييه تعيييبىل:   مسيييت لّني وعليييٌ  ريييعيٌر
َََّّولِللل    لللَوَّوِۡجَهلللة  َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّه 

َّٰۖ َها ِ َوَل  َّ.. تعيبىل:  وميله [148]البةرة:   (1 ١٤٨... م   َ ِ َُّ َسلب 
ٍءَّإَِّل  ِلنََّيۡ ِإَونَّم 

 . ٤٤(2...ِِبَۡمِدهِۦ

ميجيد حبسب ذاته يهلب اليصي  إلده تعبىل ينبر الّشيق والعشيق    فكّ 

تعبىل غبي  الغبيب  كمب هي مب أ املببدئ  فكّ  م  كب  أمرب إلديه تعيبىل    فيي

او مبعرفته عيّز وجيّ    تلاذفال حمبل  يكي  م  يكي  أربه يه تعبىل صف و حمبل فال 

 .لصفبتهومظيراو 

                                                 

 .( سورة البقرة1)
 .( سورة اإلسراء2)



90 

 

 دونيه يبلفعي   وميب    جّ  ر نه كبمٌ    واأل ُ أ ٌ  أّ  اهلل تعبىل وا ٌ  ومبب

ألّنييه  ؛  والّنييبم    يكييي  أ يي اواألميي   لكينييه حمتبجييبو إىل جنبيييه نييبمٌ 

فإّنه ميلك ردكبو ويفة  ردكبو  خر فدصري متعّدنيبو مبيب ميلكيه فيال      يبلفة ا  حم ود 

وأّميب الّيا   ميع مجديع الكميب   مبيب   يتنيبهى فييي          أ ي او   وا ي او  يكي 

فإّ  الةّية  ؛مجدعيب يبلفع يّ  أ  تكي  كمب ته  و األ   الّا    يتنبهى  

إىل أّ  الةييّية ريي    ف هيياا يبإلضييب والعيي     تكييي  كمييب و إذ هيي  الفةيي ا  

فييي الغييّن    ؛منيّز  عي  ذليك    تعبىل  واهلل  حمتبٌج اإلمكب   واإلمكب   بد 

عيني اليّاا  مي      هيي  الّيا  الة ي   وعلديه فالييّ  مي  اإلميرار يكمبليه تعيبىل       

 مجديع   فيإ  كيب  عدنييب مي      ميب  الّاا  وليي مي  جيي    يب   وغري مجدع اجل

ف ي  الكمب   و  ر ء إ  الّاا   وإ  كيب  غريهيب وليي      اجلّيب  فيي ه 

فال ييّ     ّد كالمدلّ  والرباهني اليبألمع معيب تةيب و   بلخ فيي مب  م  جيٍ 

أ  تيرى    إذ الكميب  أيير    ذاتيه  غيري  إمنب يكي  يف كمبله ظيير  ّ يم  الةي  

فميب دونييب غريهيب     اليّاا   وهي  غيري      ديي احلرك  اإل ب هي أّ  أّو  الكمب 

خلةييه  وأكميي  اخللييق   إمنييب هييي يف   كمبلييه عييّز وجييّ    ظييريهريييق أوىل  ف

أوىل يبلّ  ل  على الكبم  املهلق م  النيام   فبلكبمي    الكمبلّد يبلّصفب  

 ّ  يي ي     يعترب  دنكٍا كبمالو  لكمبله إذا مل خيلق خلةبو كبمالو نيبي الّا    

علييى نةصييب  كمبلييه  فييال يييّ  ميي  وجيييد كييبملني  ألّ  عيي    الّنييبم خلةييه 

 . الببر  عز  وج   زّّ  ع نيت الةبدرّي يف  إ بده  نةٌ 
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جعلييي   مجبعيي وخلييق  ميي  فايي  اهلل تعييبىل علييى العبييبد أ  فييإّ :وباجلملللة

ح علدي  أيياب نعمته  وغري ذليك  تدفف  ويي  يكم  عببد ه ه وصراط أيياَي

أمثييب   يرتّتييب علييى وجيييده  ميي  اآليييبر العظمييى واأللهييبف الكربى     ممّييب

َّ مب  تعبىل:  واألنبدبء بءاألولد ِ ِل   م 
 
ِيََّإَعلَ َِّ َّٱۡۡل لَوَّٱَّل  ََّّۧه  لوَّل  َنَّسَس 

َّ م  ه  ِيِهۡمََّوة َعل ِم  ك  ََ ۡمََّيۡتل وا ََّعلَۡيِهۡمََّءاَيَٰتِرِۦََّوة  ِۡنه  ٱۡلِكَ ََٰ ََّوٱۡۡلِۡكَمَةَِّإَونَََّكن وا َِّملنَّم 
َّ بِيو َّم  ۡو َٰ ِِفََّضَل

َّلَ  ۡ ٢َََّّقۡب َّٱۡۡلَِكليم   َ َوَّٱۡلَعَِةل َّبِِهۡمنَّوَه 
وا  اَّيَۡلَحق  ۡمَّلَم  َوَءاَخسِةَنَِّمۡنه 

َّٱۡلَعِ يم٣ََِّّ ِۡ وَّٱۡلَ ۡض
َّذ  نََّوٱَّلل   َِّي ۡؤتِيرََِّمنَََُّشآء  َّٱَّلل   ۡ َٰلَِكَّفَۡض  فصب ب   (1 ٤َك

فايله عيّز    ألّ وذليك   ؛نعيه العظد    خي ك يياا الفاي  البتي   و  مي   الفا 

 هيي وليي مل خيليق ميب      وجّ    يتنبهى  فال يّ  م  ظيير فاله مبب   يتنبهى

 . وهي تعبىل منّز  ع  ذلك  م  أعظ  الفابي  لكب  نةصبو يف الفا 

  يلييي و  يلعيب   و اهلل  كد   واحلكد    يعبش  إّ  آخر نقول: وبوجه

َّ  فل  خيلق اخللق عبثبو ِِل  َٰ َّ  (2   ١٩١... َسب َناََّماََّخلَۡقَتََّهََٰذاََّب َوَماََّخلَۡقلت 
وِنَّ ََِّلَۡعب لد  سللَ َّإَِّل  ََّوٱۡإِ لن  الغب ّدي  معرفتييه   فبلعلّي   لدعرفييي   :أ   (3 ٥٦ٱۡۡلِ

هيي مشييير  ووجيه ذليك أّنيه       كميب وتي د   وذلك يف مّية العببد   فعلديتي   

يف مجديع أطييار    إلديه تعبىل خلةي  م  غبي  البع  األيع  لدسبفروا يف سريه  

                                                 

 .( سورة اجلمعة1)
 .( سورة آل عمران2)
 .( سورة الذاريات3)
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 مّيتييه يفوجيييده   ويشييبه وا كييّ  األنيييار  وغبييي  البعيي  ظييبهر اإلمكييب  و 

مجدع األكيا   واهلل تعبىل خلةي  منه لليصيي  إىل أعليى درجي  العرفيب       

  فإّ  العبد  للّش ء ب  الةياي  واملبهدب لنةص ؛هل  ي نفسي  ميك وذلك   

ألصيبح  ذليك  أمكي   ليه عدنيب   وليي     تكبن  يصري يبعثه  وذلك ظبهر مل  

 . فت ّم  ؛  يكي  ميج او اليجيدوذلك ممتنع إذ فبم   ؛الّشخ  نفسه
مكّملني يف صف  املعرف  والّتي د   و  ركّ  وجيدم   احلكم يّ  يف   فال

فيإني     نبمصيني كيب  حمتبجيبو فديه إىل ال    إذايكيي  مكّميالو    أّ  املكّم  لش ء  

عي    يف صيف  املعرفي  غنّديبو    املكّمي  فبم و  له وهي وا    فال ييّ  وأ  يكيي    

 ّ أل  واليييلّ  اليينّ وهيياا العييبِل  هييي  مجدييع اخللييق عبملييبو ينفسييه    

 ييجييد هكياا   اإلخيال  غريهمب   يكي  ييا  الّصف   فيال  ييز يف احلكمي     

 أرخبص.

متّ ني   م وحلصي  الغبي    يّ    مابفبو إىل أّ  الّنب  خمليمي  لغبيٍ  هاا

 مليب  كييفير والحفإّني  لي تفّرميا يف الربار  والفليا  ور و  اجلبب  واجل

يكينيا متمكّنني مي    استحب  عبدة أ ي   ؛ صلت ها  الغبي  العظدم  مني 

سبير احلديانب  لدسيا حببج  إىل غيري رّييي   وإّ     فإّ   ذلك لكثرة  يا ي 

عدشي   خبالف اإلنسب  فإّنه يف مجديع أميير     يفاهلل خلق هل  مب يكتفي  يه 

  يةي ر عليى سيّ  مجديع  يا يه       ينفسيه حيتبج إىل غري   وكّ  وا ي  ميني    

ا   وإجنيب   ياحلي  لرفيع ورفع ميمبته فال يّ  م  اجتمبعي  يف الةرى والبل ا  
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 إىلهبلييب  وألجيي  ذلييك خلةييي  احلكييد  خمتلفيي  الهّبييبيع لديياهب كيي ٌّ      امل

ويكسب أمراو خبصبو يهبعه ويرفع  يا   أينبء جنسيه  وليي مل  عي       سبد 

ملب أ كميي   ومبيب أّ  الهّبيبيع خمتلفي   وميع اختالفييب يكثير         طبعي ذلك م  

مي    ٍءيف جيز  الّا  مل خيي    يي أ   ع  احلكد  م  يّ    ؛ لاا كب الّنزا  يدني 

مييب ومييع يدييني  ميي  الّتشييبجر   يرفييعر دسييبو  بكمييبو علييدي   تييى   يييي اجلز ّدييب 

هيياا  يكييي أ  ميي  وياييع كييّ  ريي ء يف ميضييعه  وكييالك   يييّ     والّنييزا 

مثليي  للهّبييبيع لصييبر   إذ ليي كييب  مةييييراو  ؛احليبك  خبرجييبو مي   ييّ  الهّبييبيع  

وكيالك     كي  فييمي    مي  جنسيي     ك  أ  يباا احلو  يّ  هل ك   ه  

وغيري احلكيد        فإّ  اجلبه    ية ر على احلكيم  و كمته يّ  م  علمه 

ريي ء ميضييعه  كمييب   ميكنييه إصييال  أميير   كييّ يعييرف الّسدبسيي   و  ياييع 

فييإّ    علييى الّسييرا ر   مهلعييبويبلّاييمب رالّنييب   كمييب   يييّ  أ  يكييي  عبملييبو  

احلكّييب  والّسييالطني  أّ أ  تييرى  ..!؛ميي  يييبحلّقيةيي ر علييى احلكي  بهيي  اجل

عدينييبو  والّشيييار   الطّالعييي  علييى البييياط  ينّصييبي  يف احملييااجليليي  لعيي   

  شيتبه عليدي  أميير كيثرية كميب      ت ب   رعّدتي  ومع ذليك    لدخربوه  ع

ويةييب علييى   خيفييى  واحلييبك  احلةدةيي  اخلييبري العلييد  يهّلييع علييى الغديييب 

مل ب صبر أمني اهلل  الّرعد  مث وكالك لي كب  ينفسه عبصدبو  والعديب احملبس  

 يتعييار علدييه ونكر األميير يييبملعروف والّنييي  عيي  امل    عيي لعجييزو  يف أرضييه

وليي كيبنيا     عصيدبني   هيي ونةصب  اخلليق  يف ظ ي  ب  الفعلّد ة  إىل مييصال
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ميي   املهّيييرعصييي  امل هييي كييبملني  فبحلييبك  الكبميي   لصييبروايييرّمتي  مييتةني 

  خيتبرو  للحكيم  املغصييي    اجليرالانيب واملربأ م  العديب؛ وسالطني 

 اخللدفي   املنصييب مي  ِمَبي  اهلل تعيبىل       فبحليبك  ؛ يبلفسقكب  متجبهراو  م 

 :أ  يييي واجلز يي معصيي    حمبليي   غبييي  األميير أّ  احلييبك  الكلّيي  معصييي    

 ييي  طبةيبو لشيروط خبصي  مةيررة     يبلتنصدب اخليبص  الا  ينّصبه احلبك  الكلّ 

 يكييي     وكييالك    ييز أ فدميب يؤديييه عي  احلييبك  الكلّي     معصيي  جز يي  

يف األ كيب  و فيظ األنيب   ومي       ييسي أْ سبهدبو إذ ُيحتم  مع جياز سيي  

ء واألولدبء نصب األنبدب احلكم مجع ها  الّشروط يكي  نبّدبو أو وصّدبو  فم  

 فبفي . مس دي  يبحلكم  وعل  الغدب  يني الّنب  

 آخر نقول:   وببيان
 األدوا عي   يّ  إدراا اخلالييق  فيإّ       اهلل سبحبنه وتعبىل يااته يعدي ٌ  ّ إ

 مبيب واهلل سبحبنه وتعبىل فيميب مجدعبو  أنفسيب واآلآل  تشري إىل نظب رهب  حتّ 

ييتمك  اخلليق    يف الكيي  والّشيريع       يتنبهى  ولالك اختبر لنفسه مظيبهرَ 

أّميب كييني  مظيبهر  يف     ني  مي  والّشيرعّد  الكينّد   وامرخا األأو إدراكي م  

ّدو  إىل ؤفدي   وألسي  إرادتيه   تهكمشيد وفعلّدتييب حميب      األكيا  حبسيب ري نيب  

تيه   يبب كيبنيا ييرّمتي    وملّي  اخللق اخللق أوامر  ونياهده الكينّد  املتعلة  ي كيا  

 مليب وليي ه     عيز  وجي     طبعتيه  طيبعتي  ومةبمبته وعالمبته صيبر   

ظير أمر اهلل ومب سهع نير  ومب عرفيه أ ي  مي  خلةيه  فبلّسيمبء ميثالو مظيير        
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ع  األيع  الا  سبر إلديه يف نزوليه   سبحبنه وتعبىل يإمبب  العة  م  الُب اهللأمر 

وهي يؤّد  ع  اهلل سبحبنه أمر   فكيّ  مي  أطبعيه ُيعيّ        األمرب الةربإىل 

طيبعتي  طبعتيه    جعي   أولديبء  وكالك يف الّشر  خلق لنفسه تعبىل هلل  مهدعبو

 واألوصييدبءيظيييير  هليي  فييدي   فكييّ  ميي  أطييبعي  أطييب  اهلل وهيي  األنبدييبء  

 ب  مسي أألسين  إرادة اهلل تعيبىل  يي  هي       صليا  اهلل عليدي  أمجعيني  فيي    

هلل حبدش صيبر    مهدعنيب صبروا ي نفسي  األكيا  ملّ يف اليت ظير  تهبوصف

كمييب  ييي يأمييروا غريهيي  أ  ييي عي    أنفسييي  فبنديي  يف جنييب اهلل ويبمديي  يييه   

 تدددد عو  أن اللدددد،ُ أمددددر التددددي احلسددددن  األسددددما  واللدددد،ِ نحدددد : مييييب 

 ووجهدددد، الرّضددددي اللدددد، اسدددد  علدددد  السّددددال  ويف الّزيييييبرة أياييييبو:  .هدددداب

رة ع  ذاته املعبي  صبروا أمسبَء  صليا  اهلل علدي ) الهبهرو  . فبحلج املضي 

إذ يصري منّبكبو عنيه   عي      فده ينفيف جنب امل فبٍ وذلك ر   كّ    وصفبته

ه يف جنيب الّشيدهب    نفَسي  فيإذا أفنيى أ ي ٌ    املسّمى واإلس  مب أنب  ع    نفسه

صيفته     يصيري امسيه يي    بالّرمحي  جنيب فبنديبو يف   يصري امسه  وإذا صبر أ ٌ 

 ،الدذّا   أندا   :كمب يف ميليه  الصم اند  فسهنو املعبيرة ع  صفبته الريبند 
 .   للذّا  الذّوا  ذا  أنا

معيه معبملي  ميع اهلل تعيبىل  يي        معبملي  تصري كيّ     صبر ييا  املنزل  فإذا

 يدزا   مدا :يف احلي يش الة سي    يصري اهلل نبطةبو م  لسبنه كمب مب  عّز وجّ 

 الّددذي  بصددرَ كندد ُ أحببتدد، فددإذا ،،أحبَّدد حتدد  بالنّوافددل العبدد ُ إلدديّ يتقددرّ 



96 

 

 دعددداني إنْ هدددا،ب يدددبط  الّّتدددي  ويددد َ ،بددد، يسدددم ُ الّدددذي ،ُوسدددمعَ ،بددد،ُ يبصدددر

 . ابت أت، عنّي سك  وإنْ أجبت،

  نظييري األ بديييش الة سييد  األُخييرى اليييت تيي   علييى أ   واحليي يش املتةيي ي

وه  أ بديش ذا  مابمني عبلد  ظر ويسمع وينهق ينير اهلل تعبىل املؤم  ين

سال  اهلل علدي  )تكشب ع  عظم  املؤم  العبرف يبهلل تعبىل و ججه الهبهري  

وعلُميه     واهلل تعيبىل مييّ   يعلِميه    ؛بلنير الَّا  خلق منيه ي  معّبراو عنه  أمجعني

 فدظير ميب يف مّيتيه   ينير  وم رته  ويفّجر م  لسبنه ينبيدع احلكم  يالك أي او

  يشب و  الَّب مب يشبء اهلل؛ فةلييي  وكر مشدك   علدي   سال  اهلل)في   فعله عرب

 أي او يف كّ   ب  . ِ  وُهْ  ِي  ْمِر  َيْعَملُيَ   َيْسِبةُيَنه ِيبلْة ْي :اهلل تعبىل

 ..ومسعي  وي ه  ولسيبني  إىل  خير    عدني  يي يياا ا عتببر يي فيي تعبىل

فييييي مره  أمييييير اهلل  ونييييييدي  نيييييي  اهلل  فهيييييبعتي  طبعته ومعصيييييدتي  

  وه  عليدي   جهولدس فده  ّيز يي على سبد  احلةدة  هكلّ وذلك؛معصدته

  ويي   املبسييط    ينظر ييب عببد  نظرة الرمح   ي  والنةمي  يت السال  عدنه ال

 .إىل خلةهبنه املعّبر عنه يبحلّق   ولسبلةير والبه يي  ويريته يبجليد على 

  في  علدي  السال  يبيه األعظ   وسبدله األمي  جلمدع خلةه ؛ويبجلمل 

ه وريفعب    ه وواسهُته وسبدلُفال وجيد و  كمب  و  جيد مهلةبو إلَّب وه  يبُي

ال   فليي   اجلي ميب  و اجلكميب  و الاخلليق إىل كيّ       وهي  هي اة  تعبىل إىل اهلل
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  ورزميي    ويةب ي   وجيد ذاتي    ّتى يف أص  النعم  على مجدع اخللق

 .ومعبده   ومب  ي   وميتي   و دبتي 

وميب    ومي  روى عني   وامر املشيّرعني املهّييري   ألم  امتث   فكّ 

وكييّ  ميي  ُيعييّ  عبييي او هلل سييبحبنه وتعبىل  معييبمل ديييني  احلندييب مبلِّغييبو عييني 

يبهلل وم  أررا أ  او  ي  فة  كفرفر يك فم خبلفي  يصري خمبلفبو هلل تعبىل  

ميييّدتي  وطبعتي  مييب    يفرييرا يييبهلل  فبمليّ يي  ميي  أخليي    أمعييي  فةيي   

َّٰۖ تعبىل: َ َطلاَعَّٱَّلل 
َ
لوَ ََّفَقلۡدَّأ َّٱلس س  َِ ل ِِ نَّي  نلت ۡمَّ  ؛  (1 ٨٠... م  َّإِنَّك  ۡۡ ق ل
َّٱَّلل  َّ م  ۡبِللۡبك  َّفَللٱت بِع وُِيَّب  َ ِب لوَنَّٱَّلل   (2   َّ ٣١... َت  للو   َّٱلس س  للم  َٰك  َوَمللآََّءاتَ 
َّ للۡمََّعۡنللر  وه ََّوَمللاََّنَه َٰك  للذ  وا نََََّّّّفَخ   عييني  وورد ؛  (3 ٧... فَللٱنَته 

 . وتعال  تبار  الل، وُحِّ َ وبنا الل،، عُرِفَ وبنا ،الل، عُب  بنا :يهل م

 عُبدددددددد  مددددددددا نحدددددددد  ولددددددددوال اللدددددددد، عُبدددددددد  بعبادتنددددددددا:ميييييييييهل و 

 . الل،ُ  َعُبدِ ما ولوالنا عزّوجلّ، الل، عُبد َ بعبادتناو؛الل،

  كولي  اليينفيي  املعر ميي   العبييبدة متفرعيي   إ:احليي يش الّشييريب  معنييى

 ةدةيي و  فييي  الّسييبد  لعببدتييه    اهلل  مييب عييرف أ يي ٌ   الهييبهرة وعرتتييه

عليى اليّاا   وإلديه يشيري ميي        الّ ال ي  ه  الّصفب   تببرا امسه ومعرفته

 عب  ومَ  كفر، فق  بالتوهّ  الل، عب  مَ  : مي نب اإلمب  الّصبدق
                                                 

 .( سورة النساء1)
 .( سورة آل عمران2)
 ( سورة الحشر.3)
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 أشدر ،  فقد   واملعند   اإلسد   عبد   ومَد   كفدر،  فقد   املعن  يعب  ول  اإلس 

 نفسدد، بدددها وصددف التددي بصددفات، عليدد، األسددما  بإيقدداع املعندد  عبدد  ومَدد 

 أصدحا   فأولئدك  وعالنيت، سرائر  في لسان، ب، ونطق قلب، علي، فعق 

 .  املفلحون ه  أولئك   خر:ويف   يش  ؛ املؤمنن أمير

"  اهللاهلل واريتةبميب:"  أمسيبءِ  عي   الّصبدق اإلمب هشب  مي نب  وس  

 هي مشتّق  ممّب

 مألوهداً،  يقتضدي  واإللد،  ،إلد،  مد   مشدتقّ  اللد،  هشدا    يدا  : فةب 

 يعبدد  ولدد  كفددر فقدد  املعندد  دون اإلسدد  عبدد  فمدد  املسددمّ ، غيددر سدد واال

 عبدد   ومدد  اإلثددنن، وعبدد   (1)كفددر فقدد   واملعندد  سدد اال عبدد  ومدد  شدديئاً،

 . هشا ؟ يا أفهم  التّوحي ، فذا  س اال دون املعن 

 .: زدن مب : ملت

 هددو سدد اال كددان فلددو ،سددماًا وتسددعون ةتسددع وجددلّ عددزّ للدد،:مييب 

 بهدددذ  عليددد،  ُّ َيُددد معنددد ً اللددد، ولكددد ّ إلهددداً، منهدددا سددد ا كدددلّ لكدددان املسدددمّ 

 اسددددد ٌ واملدددددا  للمدددددأكو ، اسددددد ٌ اخلبدددددز :ا هشددددد يدددددا غيدددددر . وكلّهدددددا األسدددددما ،

 هشا  يا أفهم   ،رِحْللمُ اس ٌ والنّار للملبوس، اس ٌ والثّو  للمشرو ،

 مد   املتّ دذي   أعد ا نا  بد،  [وتندافر ]  التي د :  (2)وتناضل ب، ت ف  هماًفَ

 بددد، اللددد، نفعدددك :   مليييت: نعييي   فةيييب   غيدددر ؟ وجدددلّ عدددزّ اللددد،
                                                 

(1)
 :في نسخة "التوحيد ورد هكذا:" فقد أشرك". 

(2
)
 في نسخة "التوحيد" للصدوق ورد هكذا:" وتنافر به أعداءنا". : 
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يف الّتي ديي   تييى ممييت   ٌ فييياهلل مييب ميرنيي  أ يي : مييب .  هشددا  يددا وثبّتددك

 .مةبم  هاا

يكيي  اهلل   أ مي  العبيبدة ييبليه      أّ  ميراد   ييي  أخي  الةيبرئ   يي عل او

 رّييي  ريخ ٌ   أ   يزعميي   مم اخللق  يعض علده جرىصيرة أو جسمبو كمب 

يف الّسيمبء أو فيمييب فدخبطبينيه كميب ليي       كيب ٍ مب ويتيّهميي  أّنيه    خلةهكمث  

م  وراء  جبب  فم  اعتة  أّ  ذاته تعبىل حم ودة فةي    مني خبطبيا وا  او 

يي  الكيّ  نيير   وأّميب عبيبدة        يبلعبيي  واملعبييد   حيي  كفر ألّنيه تعيبىل أ ي       

سي  اسيٌ  إذا كيب     ّ  ا أل ؛وهيي كفير   اهللغري لفعببدة  عنىملدو  ا م  س ا 

الغدبّدي   و  يكيي  ذليك     الّنيبر كبلّشعل  يف  كبيتيب عي     ع  املسّمى بكدبو 

 إذامسّدي   في  كياا   ييرى يبإل  ه فبندبويع  الفنبء الّتب  يف املسّمى  فإذا صبر   إ

امسيبو وعببدتيه كفير      يكيي  غيري وصيب املسيّمى       ييصيبٍ  ُهف ي ر   العب  َعر 

صيير أسيبتاتي     يتصيّير وم  هاا الةبد  عببدة الّصيفّد  املال ي ة إذ يةيليي    

فيؤ ء الّصييم ّي  ومرريي يي  يف الةلييب وخمييبطبتي  إّيييبه  مبييب خييي  الييّاا  

كينيه   فيرض وذلك ألّ  املرر    يكي  امسبو إهلّدبو  وعلى  ؛ومعيا يف الكفر

فإذا عرفته يشخصه خرجيت عي      ء واألولدبءم  أمسبء اهلل وصفبته كبألنبدب

يظييير املسيّمى  فتكيي  العبيبدة ليه       س  إذا مل ييَر ومل يعيرف إ   ا  مال ظ 

 لغري اهلل سبحبنه وتعبىل. عببدة دنكٍا 
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إىل  إريبرة  ؛ غايد   علد   د ّ فقد   املعند   عبد   مد  : الشيريب  وميله

فجمدع املليك أمسيبء وصيفب   وأّميب      الكي ظيير املعنى يف اإلس   ف ّمب يف 

و  يلدييق يييه  ال واجلييمييب  بر اهلل لنفسييه أمسييبء الكمييب  واجليف الّشيير  فبختيي

له  كميب   ظييرغريهب  فظيير  يف املنزلتني يف أمسب ه   غري  ويف غريهب   

 مي     دش إّ  ظييرهب إّنمب هيي يف يي نك   غيري     يتهترى يف نفسك إذ ه   

يف الّصال  والةّية  وم   يف غري ي نك مل   ا أي او إ  ااألي ا   فم  دعب

م  غري ي   دعب م  مل ي ركه  وم  أ ب  على غبيب  وعلى فيرض   دعبا

 ؛  يكبد   ا كم  ي عي مدتبو  دمّدبو عليى ميرب    ل عيتهكينك م ركبو سبمعبو 

ّتبي   مرت واآلييبر   ي ركيه    - الّ اع أ   -أّنه  إ فإنه وإ  كب  يسمع دعبء  

 ملعلى اإلدراا   على األلفيبظ  فمي  دعيب  مي  غيري سيبد  أمسب يه فك ّنيه         

وهيا  عبيبدة     يعب  ريدكبو و  ينتفيع ييه يف  خرتيه وإ  أجيزأ  يف ظيبهر الشير        

  رغ  أن ييي رفيي عالةشييرّيني الّيياي  مل يعرفيييا رّيييي   ةدةيي  امل   الفةيييبءأكثيير 

 يعرفييا األ ّمي    اي  ملومي  هياا الةبدي  الي     أعميبهل   أصلحيا ظيبهر  

ألّنيي  مل يعرفييا    ؛شي ء ظبهرّيي   و  تفدي ه  ي   وعبيبداتي  تكي  أعميبهل   

ميييب كميييب أراد  يييي  عبييي و    كيعبييي وا اهلل  فلييي مبيييب تيّهميييي     إميييبمي  إ 

وسَِهلاَّ.. واهلل تعيبىل يةيي :  أرادوا  ه  ُۡ ي لوَتَِّملنَّو  ت وا َّٱ
ۡ
نَّتَلأ
َ
َّبِلَ  ِِ َولَۡيَ َّٱۡل

َّمََّ  ِِ َّٱۡل نََّوَلَِٰكن  َٰبَِها بَۡو
َ
ُۡ ي وَتَِّمۡنَّأ ت وا َّٱ

ۡ
ََّٰۗوأ  .  (1 ١٨٩... ِنَّٱت َقَٰ

                                                 

 .( سورة البقرة1)
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ال  لي  عليى    واضيحُ  ؛ أشدر   فق  واملعن  اإلس  عب  م  :وميله

س  واملعنى وعب همب معبو فة  أخه  ودعب مع اهلل إهلبو  خير  فّرق يني ا  ْ َم أ 

سيي  إذا ُعييّ  مييع املسييّمى   يكييي   فب   وأّمييب يف احلةدةيي  الظّييبهر وذلييك يف 

س  واملعنى اينني فة  فيي إذا وج  ا   س م  ا  إ  يظيرامسبو  واملعنى   

ََٰثةو َّل َقۡدَّكََّ  عب  اينني َّثََل َّثَالِ   َ َّٱَّلل  ِيَنَّقَال ٓوا َّإِن   .  (1 ٧٣... َ َسَّٱَّل 

يفييرض   .عليدد،.. اإلسدد  بوقددوع املعندد  عبدد  مدد : الشييريب وميلييه

منيه املسيّمى    تشيبه  ف  س  كينه كبرفبو سبح  األ  ّيي  أ  تنظر إىل ا  علدك

 ؛جلعي  اهلل  ملهبيةتيه ع  مسّمب   ففعلك يصري  ةّبو  ئ إ نبألّنه   ي ؛  غري

فتةيي    املعنيى سي  عليى   ّشعل  وترى الّنبر فالك إيةب  ا كمب أّنك تنظر إىل ال

 ؛اخلال يق ر فديه  وهيي الّيا  حتد ي   وتعتة  يف ضمريا املعنى ييه  ب اهلل ييلسبنك:

 يف ضمريا رخصه. وتعتة   " زي  ":كمب تةي  يلسبنك

 :اهو قطب مجيع الكائنات وقلبه : اإلمام الّثالث األمر

ظييير   اليييتاخلبّصيي  واملهلةيي  هيي    يييي والعليّييي  احملّم ّييي  تني ييييالييي ي إّ 

وه  اجلّبمع  لألمسبء اإلهلّد   يي   بله تعبىل ونعي  مج اهلل ي وصبف كمب 

  ويف اليصييّ  مييع     وهيي  يف رسييي  اهلل مييع الّرسييبل    ليهّديياألُ يييبط هيي  

 فال حمبل  تكي  الي يي ُ ب بيب فبٍ  ع  نفسه ويبٍق يرّيه ص إّ و دش  اإلمبم 

 اهلل تعبىل. فده ي وصبفيب و ي   الكب ن 

                                                 

 .( سورة املائدة1)
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 أقسام الوالية،وبيان مالك اختالف مراتبها:
الي ي  تنةس  إىل املهلة  واملةّد ة ألنيب م   دش ه  ه  صيف  إهلّدي    إ  

مهلة  يبيت  للاا  الريييّد  املةّ س   مبةتاى ذاته املةّ س  ولكّنيب م   ديش  

عليى  سيب ميريي  منيه تعيبىل  تكيي         استنبدهب إىل األنبدبء واألولديبء  كي ٌّ  

يف  هلق  واملهلييق ظييبهٌر  يييبمل  متةييّيأ  املةد يي يبلاييرورة معلييي م  مةّديي ة و

 يي م  غري    حمّمي  عليدي  السيال  ييي     فبلي ي  الثبيت  لألنبدبء واألولدبء؛املةّد 

الكلد ي  اخلبصيي  ييبلن  و لييه الهديبني علييدي      جز ّديب  الي ييي  املهلةي  اإلهلّديي   

حبسيب   فبألنبدبء واألولدبء  هلي  الةيرب إىل األريدبء يبلي يي  اإلهلدي       السال 

 الكلّدي      ديش إ  و ييتي  مظيبهر الي يي      و ي     حمّم سريه  يف

َذِلك  ف ْاُ  اللِّه ُيْؤِتدِه  الكربى: للي ي  اإلهلّد  ومصبديق اإلهلّد  وجز دب 

َذِلييك  ف ْاييُ  اللَّييِه ُيْؤِتدييِه َميي  َيَشييبُء َواللَّييُه ُذو   َميي  َيَشييبُء َواللّييُه َواِسييٌع َعِلييدٌ 

 . الْف ْاِ  الَْعِظدِ 

  ييب ذاتيبو   عك  اإلطبمت ةدة  ها  الي ي    أّ   يف ريب  :بعبارٍة ُأخرىو

يعلمينيييب يييبلعل    في  ةدةييتي ميي  يييب ن ومبييب أ ييي ييي  هيي  خمتّصيي  ي

 ار ميب ميكي  تفيدمييب    يي  مبةي    حبةدةتييب يدب   يبرهب   فبإمكبني  احلاير  

 ديش هي  صيف  إهلّدي       مي  ميك  معرف  كنه الي يي  اإلهلّدي     كدبلغريه   و

ىل غريهي  ميي   إ يبلةديب   وهلي   سي  يبيتيه لليّاا  الّريييّدي  املة     مهلةي  

املةّد  متةيّي    و دش إ  وجّ   ب  إىل اهلل عّزومةّد ة يبلةداألنبدبء واملرسلني 
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واألولديبء جز ّديب     لألنبديبء يبملهلق  واملهلق ظبهر يف املةّد   فبلي ي  الّثبيت  

  فبألنبديبء واألولديبء   املتمثل  ي   حمم ي  عليدي  السيال     الي ي  املهلة  اإلهلّد 

 دش ألردبء يبلي ي  اإلهلّدي   إىل ا املهلق هل  الةرب اهلل رسي عرتة 

فليب مي   وجز ّدب  للي ي  اإلهلّد  اإلهلّد   الكلد   مظبهر الي ي  و يتي إّ  

عن  العيبرفني   خيفى   مب للي ي  اإلهلّد  منيب كمب الكلد   والتيلد ه  سل يبر ال

 مي   "يصيب ر اليّ رجب    " يشيري ميب يف   ه  وإلدي مبةبمب     حمم   علدي  السيال  

أّ  نبيّية   مي  وهاا نظري مب مدي      تعال  الل، والية واليتنا  :ميله 

 اإلميب  الّنبية املهلة  احملّم يي   مي  هنيب ورد عي  مي نيب      ه  جزٌء م  األنبدبء 

   يدددا جدددابر عليدددك بالبيدددان واملعددداني    ميييب : ديييش  أيييي  جعفييير 

 أنّ تعدرف  أن فهدو  البيدان  أمّدا  : واملعيبن    فةيب     البدب فةلت: ومب 

 املعداني  وأمّدا  شديئاً،  بد،  تشدر   وال فتعب   شي  كمثل، ليس سبحان، الل،

 وعلمدد، وكلمتدد، وحكمدد، وأمددر  ولسددان، ويدد   جنبدد، ونحدد  معانيدد، فددنح 

 التدددي املثددداني ونحددد  ،نريددد   مدددا اللّددد، ويريددد  ،اللّددد، شدددا  شدددئنا وإذا وحقددد،

 بدددددن األرض فدددددي يتقلّددددد  الدددددذي اللّددددد، وجددددد، ونحددددد  ،نبيندددددا اللّددددد، أعطاندددددا

 ولددو ،سددجّن فأمامدد، جهلنددا ومدد  الدديقن فأمامدد، ،عرفنددا  فمَدد ،أظهددرك 

 إنّ ثدد  اخللددق هددذا إيددا  ليندداإ نإو ،السددما  وصددع نا األرض خرقنددا شددئنا

 . حسابه  علينا
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ع  ها  املةبمب  ي مسبء    يش  خر عّبر مي نب اإلمب  الصبدق ويف

 وبدداط  الظدداهر وهددو ،احلدق  وحددق احلددق هددو أمرندا  نإ  :خيير  دييش مييب أُ

 مقنّدد  وسددرٌّ سددرمست وسددر السددر وسددرّ السددر وهددو ، البدداط وبدداط  الظدداهر

 . بالسر

ومةيب  أرخبصيي      الكب نيب   عدي مجيف  ةب ةي  علّي    حمّمٍ    و

البديب    فنيير الةيايي    و املةبميب   وذواتي  املببرك  أصفى وأع   مي  مجديع  

  إن ميب  يدب  يف اخللق فدي  أظير وأسبق وأوىل وأعلى م  مجدع اخللق  فك ك

 فروعندا  ومد   خيدر  كدل  أصدل  نحد   :وذلك ميليه   يدبني م  فر   هي

 اللّد،  أراد مد    :الكبرية . ويف الزيبرة اجلبمع  التوحيد   البدر  وم  ،بر كلّ

 . بك  توج، قص   وم  ،عنك  قبل وح ّ  وم  ،بك  ب أ

هيي مهيب مجديع      ّ  اإلميب  يي يتايح لي ينب    نلاه آنفلا :  خلالل ملا ذ ر   ملن 

 ومنيه ىل الةليب أو و  إاخلليق يصي     ىلإيصي    فيدضٍ  وكي ّ   الكب نب  ومليبي  

مييي   فيإّ     بيف اإلنسب  أّو  مب حيدى و خر مي  ينتشر يف سبير اخللق  والةلب

 هتشيّعب مني  لّي  منييب أو و مليب امليلييد ييّ       يع مب ومعيت يف الير   يتي   النهف 

ىل األطراف وتنعة   يهلب األعابء  ويعي  تيلّي  امليلييد    إ والشراينيالعروق 

الرو  أو و يف ملبه وحيدى ي مر اللّه ومنه  ر  د  احلدبة  تيلّ تكبم  األعابء 

ّ  األوردة والشيرايني كلّييب   إم  األطببء يةيليي    املشّر ي الب    ي   يف ك ي

 إىل الب  . هوالشريبن  يةس  من اليري    م  الةلب  وال   كنبر
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الةلييب   هييي  يي أّو  خمليييق ميي  البيي   الةلييب  وأّو     إ   :وباجلملللة

الةليب  ومجديع البي   يي ور عليى الةليب        هيي  وكالك  خر مّدت م  البي   

َّ.. وهي يفدض دا مبو  وكالك األمر يف املليك   دا مبوويستفدض منه  اَّتَلَسىَٰ م 
الشي ء كب نيبو ميب كيب       ألّ  وذليك  ؛  (1 ٣... ِ ََّخۡلِقَّٱللس  َِّملنَّتََََٰٰلو توَّۖ

  ي ود هميب   هّدي  صييرة واملب لمركّب مي  وجييد ومبهدي  أو ميبدة وصييرة  وا     

اليجيد واملبدة ونيبيتيمب  والش ء هي ر ء يييا  امليبدة والصييرة  ومجديع     

كليب أمثل  ها  النيبيي  واحلي ود الييت هي  املثيب        الصفب علده م   يرتتبمب 

 الو ميبدة وصييرة هي  مثبليه املتصي       كمب ترى أّ  ليجَيك ميث  املتص والشبح 

 إلديه وعليى هدكتيه      ٌعلى مثيب  وجييك كلييب راجعي     املرتتب ومجدع الصفب  

مثب  وجيك يف  أ  م  وجيك  وترى عدبنبو األجسب يف  ومنيب األمثل  امللةبة

الصيفب  كلييب راجعي  إلديه       سيبير األجسب  الصةدل  على ركلك  وكيالك  

يف احلكمي  أ    وحميب  و ييبر  مرتتبي  علدييب       فصف  كّ  ر ء تبيع  لصييرته 

ميب اختليب يف الةيايي       ف  ع  ميصييفيب مي   ديش الصي ور إ     ص بتتخلّ

َّ ب عليى صيفته وهدكتيه    ممي   إأّنه م  احملب  أ  يةتا  أ   ريدكبو   كمب ر َُّك   ۡۡ ق ل
ََّشللاِِكَتِرِۦ َٰ َّلََعَ  ۡ خييتالف الةيييى يف األرييدبء اميي   نييرا  ومييب    (2 ٨٤... َيۡعَملل

 ميي   ديش هيي   امليبدة   حبسييب نفيس    فيالك حبسيب الفعلدييب  الييت علدييب    

                                                 

لك1)
ُ
 .( سورة امل

 .( سورة اإلسراء2)
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  الليراجح    فعلّدي  ليه سييى صي     اإلمكب  ا :  واليجيد اجلبيز )أ يبلاا 

م  يبب كينه صف و  والصيف  عليى    اإلمكب  هي صلي  ٌّ متابءبفنفعب   ا 

 رج مي  ميتيه ري ء إ    سيا   و  يكبد خي يةتا طبق امليصيف  فبنفسه   

   ييي  م   دش نفسيه  يي أ  امل اد ترىأ    مبرجح خبرج  يةتا  أمراو خبصبو

منيه  الكبتيب  إذا أخيا   إ  أُخيرى  دو  كلمي   م  التصّير يصيرة كلم يةتا  

 ؛ومييب يرجحييه هييي نةشييه يصيييرة احلييروف علييى  سييب مدلييه رييدكبو يييبلةل  و

 في .بف

 قوهيي الغيين املهلي    اهللهي  هيي     ..ح للصيير اخلبصي   مب املرّج:وهنا نسأل

  أو وا فتةيبر  مي  ييبب ا  تديبج    ىل ر ءإىل ر ء و  ميد  إ  حيتبج الا  

 يي إذاو ييي  فمب السبب للّه تعبىل ا لاا    كدب كمب    كدب لهالا  هي فعله 

 سييله ركنت مؤمنيبو ييبهلل و   فإْ   يف خلق اخللق  وَسْيق اليجيد إىل ك ي مبيٍ 

 ؛الةليب ح هيي    وامليرجّ تعرف أّ  املخصي واحلج  الهبهري  علدي  السال 

 يف أرض اجليرز وخلةيه   ف نزليه اهلل   الكدنيني  كيب  يف جنيب      األّو   د  وهي

يّ  خلق سيبير    تهكوأ  يه على طبق مشد   سبيب على يي رادتهإي يي منيب يد  

 تهككميب أ  مشيد   يي أ : متعبلدبو عن  البسبي  يي يال كدبخلةه ولة  يه   اخللق

 .يال كدب تعبىل

 ييي  املُلْيك وهيي الةليب والةهيب جلمديع      ييي  خلق العةي   يع مب فإّنه:عليهبناء  و   

حبو خللق سبير األريدبء ييبإلرادا  اخلبّصي  وهي    تايّر يبلةليب        صبر مرجي
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  مرتج  م  اهلل تعيبىل يبيّد  هلي  األمير     سبيف كّ  مةب  حيتبجي  إىل ل واخللق

وخليق    خلق اهلل أّو و ملبيب ومهبيب  فف  عبمل الّاوا  والّشرع  الكين  

والّنفي  والهّبيبيع واألمثلي  واألجسيب  هكياا       األروا يه غري   ويف عبمل 

أمييري املييؤمنني خمليميي  يسييبب ملبيييب  و كلّيييبوكلّمييب تييرا  ميي  يسييبي  العيييامل 

كييّ  عييبمل غييري خمليييق ميي  عنبصيير هيياا امللييك      يفالةلييب ذلييك  علييّ 

يي  هيي خملييق مي  عيبمل        الي ور  حمياور ويسب هه ولي كب  خمليمبو منيب لليز   

 ةيه يف اإلمكيب   و  خييرج منيه إ     فإّ  كّ  ري ء مبي  خل   امللكي  األعلى؛

أ  يكي  الةلب خمليميبو   يي  دنكٍا يي الةلب  فكدب ميك  هيح واملرجي  حمبرجي

 جيب م  الةّية يياسهته  فت ّير.يّ  م  خرو  م  العنبصر والبسبي  اليت 

متعبلدييبو عيي  البسييبي    اهللخلةييه  يييي يف كييّ  مكييب  خمليييق ينفسييه   فبلةلييب

مليب هيي    ليه ك ِلي مبي  أجيزاء ملكيه  وكيّ  ري ء مي  أعيراض امل         يي والعنبصر

احلبك  للةلب الّرو   األعليى منيه   أّنيه  ةدةتيه  مي  هنيب مدي : إّ  نسيب          

الكلّد  الّ هرّي  إىل الّنفي  اجلز ّد  كنسب  اجلسي  املهليق إىل األجسيب      الّنفس

بمع للكيّ  حيكي  اليّنفس الكلّدي  ويصي ق      كب  م  الّنفي  كبلكرس  اجلي  ومب

ريهب  ونفي  األردبء ه  صير الّنفس أّ  الّنفس الغدبّد  غ مع ؛علده امسيب

نفسيه  وصييرة الّنبيب  نفسيه  وهكياا صييرة        ميثالو الكلّد   فصييرة اجلميبد   

وكلّيب أفراد املهليق األعليى    وامليالد  اإلنسب  واحلديا  وغريهب م  البسبي  

 مديع  فيإّ  مجديع   ومنشي  اجل  الكي ّ ييب وهي  مبي أ    ي الّنفس الكلّد  احملده  يوه
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و لّدبته  فإّ  أفراد احل ي  ه  ميب ظيير    املهلق األعلى ظييرا  املهلق أفراد

يصيرة مبيل  حلكبيتييب واألريّع  تصي ر مي       العنبصرم  أرّعته فدمب صْد  م  

كمبله وعلى  سبه  وتظير يف الّسيدب   ه احل ي  يصيرة وا  ة إطالمّد  إذا 

رة يف أفييراد  الظّييبه واألرييّع واليتيي  كييّ  حبسييبه  واحل ي ّييي  هيي  احل ي ّييي   

إىل اليّنفس   يبلّنسيب  مجدعيب ي  هب م  احل يي  وعيدهيب إلديه  وكيالك األمير      

 يستشييك ومي     الكلّدي   فجمديع مييب يظيير مي  األفييراد يرجيع وينسيب إلديييب      

ولكّنيه ميردود مي      ؛  والّنفس املهلة  إىل رخ  حيكديب أيياز نسب  صف  

ر   املهلق  وذلك أيايبو  الفرد حيك  املهلق حبسب ر نه   حبسب  ّ إ دش 

فيإّ  الفيرد    ؛الفرد ي  م   دش  كبي  الب   العنصير   فردّي لدس م   دش 

خيبلفه ولكّنه يظير يف املر ة حبسبيب  فإْ  كبنيت   و ينفسه رعب  املهلق وأير  

مب هي علده فال ختبلفه  مثبله: احلبفظ  عني    علىاملر ة صبحل  حلكبي  الّشعب  

ولكيّ  البي   رّيميب حيكي          يفبرمييب  احلبفظي  م  لياز   اإلنسب  فإّ  احلفظ

علييى دمييبع اإلنسييب   الّرطيييي وذلييك حبسييب غلبيي    احلفييظ ورّيمييب   حيكيي 

  إو  حيكديه فيإْ  كيب  البي   صيبحلبو حلكبيي  احلفيظ         ٌرهوع ميب كمب هي ظب

فييال  وكييالك الكييال  يف سييبير ميييى اإلنسييب   وميي    حيكيي  مجدييع ميييى  

نعيي  يكييي  إنسييبنبو ظلّّدييبو  وهكيياا    يسييّمى إنسييبنبو علييى احلةدةيي    اإلنسييب  

دو  أرضيييب  واألرض حتكيي  أرضييّدتيب دو   ميي   مسبوّيتيييبالّسييمبء حتكيي   

اسيي   ةدةيي  الييّنفس يبلكلّديي      منيمييبغريهييب  ليياا   يصيي ق علييى وا يي ة   
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وإْ  ظيير فديه   ييي  ميثالو   اجلز ي  وكالك األمر يف األي ا  الّشخصّد   فبلّنجديب  

ولياا  يصي ق    اليّنفس  مل  مع مجدع مب يشيرتط يف  كبيي     يي رعب  الّنفس

حتكيي    علدييه امسيييب علييى احلةدةيي   ميي  هنييب أياييبو   يسيييع أ  يةييب  مليير ة  

ففليك الةمير   يكيي       يب نفس ي  ه  عايي هليب  مجدع الّنفس يكمب تيب أن

ولكّنه ممر الّنفس الكلّد   والّزهرة    -حيك  كّ  مب يف الةمر  ألّنه   -نفسبو 

زهرة اليّنفس يعيين اليّنفس الظّيبهرة فديميب زهيرةو ومميراو          بولكّني نفسبوتكي  

 َ َّٰۖ اجلبمع للكيّ    الكرسّ ولكّ  
َ
َِٰتََّوٱۡۡل لَوََٰو َّٱلس  ۡسِسلي ر  َّك  ََ    (1 ٢٥٥.. وَِسل

ر منييه األفييالا كلّيييب حيكيي  الييّنفس فدصيي ق علدييه امسيييب ويظييي  وسييع الّييا 

وهيي إميب  الّسيمبوا       الكبم  لزيي  والّشيعل  للّنيبر    الب  أيرهب  وهي مبنزل  

وحمّ  العبيبرة واليّ لد     ويبب اإلربرة الغدبواألرض  والكلّ  احلبك  ع  

الكلّدي  فدصي ق عليى هياا      الّنفسمبرة وصب ب اليسبط  والّسفبرة وهي واأل

 سييبير إلدييه وإىل ونسييبتيب  مييع أّ  الييّنفس الغدبّديي  غييري    البيي   اسيي  الكلّيي 

 . سياءالّسمبوا  واألرض 

فييييرو       رضيييي  اهلل تعييييبىل عييييني  ) الّشييييدع  املخلصييييني  إّ  :بتعللللبرٍي آخللللر و

  والّنير   ميلك لنفسيه ريدكبو   إذ ه  أنياره  وأرّعتي   حمّم 

إلدييه  أ  تييرى نييير  يرجييع فييإّ  مجدييع مييب منييه ومييؤير    يكييي  ميي  مييي   

 وهي راجع إىل الّسيراج وينسيب إلديه     إ فإّنه   يثبت للّنير ر ء   الّسراج

                                                 

 .( سورة البقرة1)
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يرجيع إلديه    وجييد  و ةدة  الّنير مي  املينري  وأصي         يكي  هكاا وكدب

مجدع ميب يثبيت للشيدع  مي  الفايبي        فإ   ويف نفسه فةري حمتبج إلده  ولالك

 خيدر  كدلّ  أصل نح  :وذلك ميله  بوتبعولشدعتي    هل  أصبل و يثبت

 . برّ كلّ فروعنا وم 

تكب و ميني   ا الّشدع   عاملعجزا   ص ور نفى فينب نال ظ أ  اإلمب 

  ريييب عليى   ييب لرميب   ن إوميب    على أنفسي  مبب هي  ييبلعنيا  األولي     

 و   ل  و  كمب  أي او إ   للّشدع  عل   إنه  أي يي   ويياا املعنى إذا ملت

 هبح يف املير ة  سين   فيإّ  الّشي   ميلك ممب أظير     حمّم  مني  لكنَت صبدمبو يف 

 اإلمييب  أظيرهييبومنييه   لييه و  للميير ة  ففاييبي  الّشييدع      للّشييبخ 

 ؛جز ّديبو نعكبسيبو  اوأجراهب م  ميايلي  الّيت تعكس ع  ذواتي  املةّ سي  وليي   

  ميي  الّنفييي  اجلز ّديي   تييى ولييي     ر وصيينعكييب  الكلّيي    ميكيي    ألّ  ا 

َِّمَداد َّ  متكبملي  اجتمعت  َۡحس  ُۡ ََّۡلَ َِدَّق َّۡل ۡوَََّكَنَّٱ ِ ََِكَِوَِٰتََّسّب 
نَّاَّل 

َ
َّأ َۡ ََّقۡب َۡحس  ُۡ ٱ

ََّولَۡوَِّجۡئَناَّبِِمۡثلِرِۦََّمَدد َّ ِ ََّسّب   حد يثنا  إنّ :وميب      (1 ١٠٩اَّتَنَ َدََِّكَِوَٰت 

 مددددؤم  وال مرسَددددل نبدددديّ وال مقددددرّ  ملددددك يحتملدددد، ال مستصددددع  صددددع 

 .  نح     حيتمله  مب :فَم :د م   ممتح 

 تكبميي  ييي  إيبييب  املسييَيب  العلميي  هيياا العييرض يعيي :الكللالمفذلكللة 

ميكيي     وكيييني  مهييب مجدييع الكب نييب   تالةييّيتني عنيي  أهيي  البديي

                                                 

 .( سورة الكهف1)
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 مل الهيبهري     األ ّم م  أّ العلمبء الةشريني مب ظّنه يعض  إىل الّركي 

 عيييامل  يعلمييي  رييدكبو عيي  أن ييي  و  يكينيييا مهّلعييني علييى جمريييب  األمييير

يي  أّو   أن مي   ورد يف األخبيبر املتيياترة   رغ  ميب إ  يبلعل  اليراي ؛  الغديب

! ...  و بليه هكياا   هي  يف اليّرأ   كدب يصدبه اخل...ف اخللق ومب    ومنتيب 

 يعل  ردكبو م  عييامل الغدييب إ  إذا أعلميه الين ّ     وه  ترا  يصّح الةي  ي ن ه

فيريه علميبو مكتيييبو أو وصيبيب منةيلي  مي  وصي  إىل وصي   ومي  وليّ  إىل          

أل  ذلييك  !كييال وألييبكييال   يف غييري التبلديي  هسييدبننو هرييتببه  دفعييبوولّ  

َِّحيِۢنَّ  عةيهل  الشريف  حمده  يعيامل التكيي  لََهاَُّك   ك 
 
إِلَِٰۡذِنََّسب َِهلا َّت ۡؤِِتَّٓأ
وَنَّ س  لۡمََّيَتلَذك  َّلََعل ه  ِِ ۡمَثاَ َّلِلن لا

َ
َّٱۡۡل َّٱَّلل    َ . وهي  مبيبركي  يف     (1 ٢٥َوَةۡۡضِ

َباسََّعليمي   دثمب  ليا وأينمب كبنيا  نت َّوََجَعلَِِنَّم  ۡيَنََّماَّك 
َ
 .  (2 ٣١... ً َّأ

عيي  مي نييب أييي     مسييل حمّميي  ييي    صييحدح ملييب ملنييب مييب ورد يف    ويشييي 

 فأقبَدل  أقبِدل  :ل، قا  ث ّ استنطق، العقل الل، خلق ملّا  مب : جعفر

 أحد ّ  هو خلقاً خلق  ما وجاللي وعزّتي قا : ث ّ فأدبَر أدبِر ل،: قا  ث ّ

 أنهدد ، وإيّددا  آمددر، إيّددا  إنّددي أمددا أحدد ّ، فدديم  الإ أكملتددك وال منددك إلدديَّ

 . أثي  وإيّا  أعاق  وإيّا 

                                                 

 .( سورة إبراهيم1)
 .( سورة مرمي2)
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 انشيعبت منه و نير رسي  اهلل هي العة  الكل  وهي يبلعة  هنب واملراد

للمعيييبرف  الوحمييي يعليييه  واسيييتنهبمه عليييى احلةدةييي    أنييييار األ ّمييي  

وجايييه إىل  الكمييب  مراتييب  يف ملييراد يييبألمر يبإلمبييب  ترمّدييه متنبهديي   واالال

يتكمدي    األمرأعلى مةب  الةرب واليصب   ويإديبر  إّمب إنزاله إىل الب    أو 

 يسيبب   عي  غبيي  مراتيب الةيرب     اخللق يع  غبي  الكمب   فإّنيه يلزميه التنيزك   

اَّ.. ه ميله تعبىل: دمعبررة اخللق  وييمئ إل لۡمَّذِۡكلس  َّإََِلۡك  َ َّٱَّلل   ََ ن
َ
١٠َّقَۡدَّأ

ِيلَنََّءاَمن لوا َّوََّ ِ ۡخلسََِّلَّٱَّل 
ََّل  َبي َِكَٰلتو َِّم  ۡمََّءاَيَٰلِتَّٱَّلل  ََّيۡتل وا ََّعلَلۡيك  وَّل  َعِمل لوا َّس س 

َوَِٰتَّإََِلَّٱۡل وسِ َّ
ل  َٰلَِحَِٰتَِّمَنَّٱل     يكيي  امليراد يبإلمبيب     أ  أو    (1 ١١... ٱلص 

 . الّتبلد  إمتب   يع اإلمبب  إىل اخللق  ويبإلديبر الّرجي  إىل عبمل الة   

أني    هيي ؛ أكملتدك  وال  يف احل يش الة س  املتة ي  يةيله تعبىل واملراد

 ّبيه  أو  أُفدم   إ  ويدينرتببط يك وكينك واسه  يدنه   أكم  حمّبتك وا 

 يبإلكمييب   واملييراد ونيييره    حمّميي  أ  يكييي  اخلهييبب مييع رو    

 ييه  يع  تشّعبه يي ّ  يي   تعلّيق    يي هاا الّنير أ  أ  ؛إكمبله يف أي اني  الّشريف 

 .اهلل تعبىللّشخ  أ ّب اخللق إىل ذلك ا ع   يي فده وكم 

  صييليا  اهلل علييدي )لكيييني   إّمييب ؛خصييد التيفديي    آمددر إيّددا  :وميلييه

مل ُيكلّب يه غريهي   ويتي ّتى ميني  مي   يّق عببدتيه تعيبىل ميب            مبب ُمكلّفني

 رييرتاط صييّح  أعمييب  العبييبد يييي يتي  واإلمييرار     أويتيي ّتى ميي  غريهيي    

                                                 

 .( سورة الطالق1)
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 اللدد، خلددق مددا أوّ  : الييّن  عيي يفاييلي   ويييياا  مييع يييني مييب ُرو  

 .  العقل الل، خلق ما أوّ   :م  أ     ويني مب ُرو  نوري

 مب : مسعيت  بيد  حمّمي     سلمب  الفبرس  ع  مب ُرو  ويؤّي  

 ذلددك اللدد،َ يسددبّح وجددلّ عددزّ اللدد، يدد ي بددن نددوراً وعلدديّ أنددا كندد   :يةييي 

 آد  لددقخُ فلمّددا عددا ، ألددف عشددر بأربعددة آد  ي لددق أن قبددل ،ُسُددويق ّ النّددور

 افترقندا   حتد  واحد   شدي   وعلديّ  أندا  يدز   فلد   ،صدلب،  فدي  النّدور  ذلك ودعأُ

 . اإلمامة عليّ وفي النبوّ  ففيّ املطّل ، عب  صل  في

 وجددز  أنددا فجددز  املطّلدد  عبدد  صددل  فددي افترقنددا  َخيير:أُأخبييبر  ويف

 .   عليّ

اإلعتةييبد ميي  وميي  أصييبح هيياا  تعبىل خلييق اهلل مييبأّو   الييّن  وكييي 

عليى   متفةيي   امللّيّدني   يي  إّ  مجديع   الشيدعد   الّارورّيب  يف  يزة اإلسيال  

ويعرتفيي    ي  كلّي  يةيّرو  يعرفيا رخصه املببرا  أ  ترى أنذلك  وإْ  مل 

  سيال  اهلل عليدي   ) األنبديبء  عليى  اهلل ي ّ  رسي  اهلل حمّم او خبمت الّنبدني  وم  أخيا 

  الكيري   يشخصيه  أميرّ غبي  األمير أّ  يعايي     ؛نبّيتهمدثبق و يته واإلمرار ي

   يييي أتبييب  األديييب  السييمبوي  :أ  يييي ولكييّني   ويعاييي  انتظيير أميير ظيييير 

ييي  الّسييبيةي  فيييي أسييبق  و  رييكّ أن األنبدييبء ينكييرو  فاييله علييى مجدييع  

 . الّسبيةني
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نهق ييالك   وم   سبحبنه وتعبىل   ركّ يف أّنه أّو  مب خلق اهلل :ملةوباجل

َّ تعبىل:  مب   دشكتبب اهلل جّ  جالله  و   
َ
نَلاَّ۠أ
َ
َّفَأ َّإِنَََّكَنَّلِللس  ََّوََّر ۡۡ ق ل

 .  (1 ٨١ٱۡلَعَٰبِِديَنَّ

َّٱۡلَعَٰبِِديَنَّ :فةيله و   
َ
نَاَّ۠أ
َ
َعَبيَ  اهلل   اهلِل خليقِ  أّوُ  أّنيه  ُيراد ييه   ٨١فَأ

محييب  مب كييب  للر ينييبًء علييى محيي  "إْ " علييى النف  واملعنييى هكيياا: ؛عيبىل ت

 .يعدٌ  ألنين أو  العبي ي  هلل تعبىل املةري  يالك  ولكّنه محٌ   ولٌ 

 ييي  أيييب املشيركي     سب زعمكي   يي   ولٌ بمحإْ  كب  للر  دق:أ وبتعبري آخر

ألنيين أّو  مي  عبيي  اهلل    ف نيب أّو  العبيي ي  هلكياا إليه عليى فيرض وجييد         

مليّ يييي ي  هلل واملعنى: أنييييب أّو  او    فةيييي  دفييييع أْ  يكييييي  لييييه وليييي     

 املنكري  لةيلك .تعبىل و

ٍءَّ.. :وجي ّ  هلل عّز عبدٌ  اخللقركّ أّ  مجدع    ك:لذ تقرير ِنََّيۡ ِإَونَّم 
َِِّبَۡمِدهِۦََّوَلَِٰكنَّ  َ ِ َُّ َسب 

ۡمنَّإَِّل  وَنَّتَۡسبِيَحه  ََّتۡ َقه  َّ  (2   ٤٤ ...َّل  ََذَّاَّلل  َوقَال وا َّاَّت 
ب َحانَر َّ رََّّبََّۡ   َََّّوََّاًَّس   ِ َُّۖك  

َ
َِٰتََّوٱۡۡل َوََٰو َٰنِت وَنَََّّماَِّ َّٱلس  َّ  (3    ١١٦    ََّق إِنَُّك  

ََّٓءاِِتَّٱلس  ََّعۡبد َّ  ِ َّإَِّل 
َ
َِٰتََّوٱۡۡل َوََٰو  .  (4 ٩٣اََّمنَِّ َّٱلس 

                                                 

 .( سورة الزخرف1)
 .( سورة اإلسراء2)
 .البقرة( سورة 3)
 .( سورة مرمي4)
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 بحمدد   ويسددبّح يعبدد   شددي  وكددلّ ،شددي  كددلّ إلدد، أندد  الييّ عبء: ويف

 . أمر  إل  شي  كلّ انته   . وم  الّ عبء أيابو: لك ويسج 

أّو   أّنيه العبي ي  دّ  عليى   أّوَ   صلَّى اهلل علده و له) اهلل كب  رسيُ  فلّمب

خلق اهلل تعبىل  وإذا دّ  صريح الكتيبب عليى ري ء ووافةيه اخليرب الّصيحدح       

تعيبىل:   لةيلهوإنكبر  كفر   فبإلمرار يه  دنكٍا إميب  ؛الّارور  اإلمجب مع 

 ََِّّصَرَٰطو َّإََِلَٰ ٓ ِ َِِٰنََّسّب  َّإِن ِِنََّهَد 
ۡۡ ۡسَتقِيموََّّق  لم َّاَّقِيََّدِين ََّّم  َٰهِيَمََّحنِي   ِل َةَّإِبَۡر نََّوَملاَّاَّم  ا
ۡۡشِكَِيَََّكَنَّ ١٦١ََِِّّمَنَّٱلۡم  ِِكََّوََمَۡياَيََّوَمَماِِتََّّلِل  ََّصَلِِتََّوس س  َّإِن  ۡۡ َّٱۡلَعَٰلَِمَيََّّق  ِ  َ َس
ۡسلِِمي١٦٢َّ َّٱلۡم  و   

َ
نَاَّ۠أ
َ
ََّوأ ِمۡست 
 
َٰلَِكَّأ ََّوبَِذ مجدع  أّ  ريب الف؛    (1ََّلَََّشِةَكََّ   ٰۖ

َِٰتَّ..اخللق أسلميا هلل كينبو وميراو كمب مب  تعبىل:  لَوََٰو ۡسلََمََّمنَِّ َّٱلس 
َ
ٓ َّأ َوَ  

َّ ِ 
َ
َّ..  (2   ٨٣... َوٱۡۡل ٓ َّإِّن ِ ۡۡ ۡسللََمَّٰۖق 

َ
َ ََّملۡنَّأ و 

َ
وَنَّأ ك 
َ
ۡنَّأ
َ
َّأ ِمۡست 
 
وال تكوونن  أ

ِينََّ..  هاا   (3 ١٤ من المشركين َّٱَّ  ۡسلَلَٰم  ََّّإِن  َِّٱۡإِ  و    (4 ١٩... ِعنلَدَّٱَّلل 

تكيينيييبو  مسييلمي  دييي  سيييا   ومجديييع خلةييه دا  لييه يبلعبيدّيييي   فكلّييي       

َّ : تعيبىل أّو  املسلمني وكالك ميب    صلَّى اهلل علده و له ويبلفهرة وهي ۡۡ ق ل

                                                 

 .162 ( سورة األنعام1)
 .( سورة آل عمران2)
 .( سورة األنعام3)
 .( سورة آل عمران4)
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ِيَنَّ اَّ   َّٱَّ  ۡلِص  َُّم  َ ۡعب َدَّٱَّلل 
َ
ۡنَّأ
َ
َّأ ِمۡست 
 
َّٓأ ۡسلِِمَي١١ََّّإِّن ِ َ َّٱلۡم  و 

َ
وَنَّأ ك 
َ
ۡنَّأ
َ
َِّۡل ِمۡست 
 
َوأ

١٢  (1 . 

ملَّييب طلييب ميمييه ر ييي  اهلل  ميسييى اليينّ  مييي  اآلييي يعيبرض هييا    و 

َّ : تعبىل ۡبَحََٰنَكَّت ۡبت  ۡؤِمنَِيَّس  َّٱلۡم  و   
َ
نَاَّ۠أ
َ
مرد  أّو  مي    فإّ    (2 ١٤٣إََِلَۡكََّوأ

َّ  :نظري مي  الّسحرة وهاا م  م  يين إسرا د  ي ّنك   ُترى    َ َمل ِۡ إِن لاََّن
ۡؤِمنَِيَّ َ َّٱلۡم  و 

َ
ن آَّأ نَّك 
َ
نََّيۡ  َِسََّۡلَاََّسب َناََّخَطََٰيََٰنآَّأ

َ
 ييالك أنيي    يعنيي      (3 ٥١أ

 ميي  مييي    مييي   أّو    مبييي  خلييق غريهيي     ذليييك املشييي  يفأّو  ميي   ميي    

 ّ  محييزة سييّد  الّشييي اء مييع أّ  مي نييب اإلمييب      يييةييب  ُيامليجيييدا   وكمييب  

 الين      كميب   ريكّ أ ّ  رٌيبكي  سّد  ري اء العبمل  فبدنيمب فرٌق احلسدني

َ َّ   فةيلييه خييري ميي  الييّن  ميسييى   علدييه السييال   اخللديي  إيييراهد  و 
َ
أ

ۡؤِمنَِيَّ خري منيه   علده السال  ني  الن  على عميمه  وكالك لدس  ٥١ٱلۡم 

منه يبإلمجيب   هياا ومي  ميب       خري األعظ  صلى اهلل علده و له نبّدنب وكالك

ِسِهۡمَّٰۖ  اهلل تعيبىل:  ن  
َ
ۡؤِمنَِيَِّمۡنَّأ َّبِٱلۡم  ۡوَىَٰ

َ
َّأ كيب  ميسيى    فيإذا    (4 ٦... ٱۡل ِِب 

 دس اليينّ لييوفيييي األّو    منييه بإلميييب أوىل ي حمّميي   ك أّو  املييؤمنني فييبلن

                                                 

 .( سورة الزمر1)
 .( سورة األعراف2)
 .( سورة الشعراء3)
 .( سورة األحزاب4)
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األعظ  صلى اهلل علده  والّن لكي  الّثبن  م  املؤمنني   علده السال  ميسى

   فت ّير.وعلى عبم  األنبدبء واملرسلني علدي  السال  له و ي  علده و له 

ِسلِهۡمَّٰۖ اآلي  املببركي    وها  ن  
َ
ۡؤِمنَِيَِّملۡنَّأ َّبِلٱلۡم  ۡوَىَٰ

َ
َّأ  أيايبو   ٦... ٱۡل ِِب 

عليى عبّمي  امليؤمنني     املهلةي  الّشياه  م  كتبب اهلل تعبىل عليى و يتيه    ى  إ

تعيبىل مي  احلجير     اهللاألّولني واآلخيري  إىل مديب  ييي  اليّ ي   فكيّ  ميب دو        

سبحبنه  تهكومبشدمؤم  يه   وامل ر والّنبب  واحلديا  واجلّ  واإلنس واملال ك 

ِسلِهۡمَّٰۖ : يف ميله ىمع احمللّتكيينبو  واجل ن  
َ
ۡؤِمنَِيَِّملۡنَّأ العميي    يفدي    بِٱلۡم 

 فيبملراد  الّشيرعّدي   املؤمنيي    ي ّ  املراد هي   ةب ُي تى   و  خمّص  يف املةب 

 الكيينّدني  "امليؤمنني "وإذا كيب  امليراد مي       ي  مجدعبويوالّن  أوىل   مجدعي 

  حمييض احلكيي  الظّييبهر      ورييرعّد  فبألوليّي  أياييبو كينّديي    والّشييرعّدني

يي  األوليّيي  الّييت        وأمثبهلمبك وليّي  األب والّسبيق إىل مكب  يف املسج  

أنه أوج  يف مكبنه منيه  وأظيير مي  وجييه      يعين للمحد  مبب دونه تثبت إ 

  التبّم على و ي  الّنّ  مبطع املببرك  د ل   منه وأم ر منه علده  فص ر اآلي 

ۡم َّ على املؤمنني  وذيليب َهَٰت ه  م 
 
ٓ َّأ ر  ۡهَوَٰج 

َ
على    يدته حبسب  د ل   ٦... َوأ

الكييري  ميي   دييش إّ  املييراد ميي  األزواج   للةيير    واليجييي  الببطنّديي  يييالت و

خمليم  م  نفس الّزوج كمب ميب    الّزوج فإنه   مري  له غريه  فإّ    أولدب  

ۡهَوَٰج َّ..  تعيبىل: 
َ
ۡمَّأ ِسك  ن  

َ
ِۡنَّأ مَّم    يّياء منيب  اُو   (1 ٢١... اَخلََقَّلَك 

                                                 

 .( سورة الروم1)
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وكمييب جييبء يف الّرواييي  ميي  ضييلعه  - علدييه السييال   د  أيدنييب ميي  طدنيي  ُخلةييت

 األ ّمي   ومل ُيخلق م  نفس رسي  اهلل إ  -أو طدنته  نفسهاأليسر أ  

و رَّ وذلك لةيله تعبىل:   فبطم  الّزهراء والّصّ ية  ۡمَّسَس  َّلََقۡدََّجآَءك 
َّ َ ۡمََّعَِة ِسك  ن  

َ
ِۡنَّأ ۡؤِمنَِيََّّم  مَّبِٱلۡم  ََّعلَۡيك  ۡيرََِّماََّعنِت ۡمََّحسِةص 

ََّعلَ س ِحليمرََّّسَء وفر
١٢٨  (1  ميلهم   واملراد:  َّۡم ِسك  ن  

َ
يةرين  ميله  أه  البدت ه   أ

ۡؤِمنِيََّ : تعبىل ملب كب   بج    لي كب  املراد م  األنفس املؤمنني فإّنه  بِٱلۡم 

 .{ ر وف ر د  يك  } :تكرار   وكب  يكف  ميله إىل

مَّۡ  كب  املراد م  وإ  ِسك  ن  
َ
رأفته خمصيصي   كبنت و  اخللق مجدع  أ

وم   نةالو و عةالوواملنبفةني وهي يبط   الكفّبرلز  كينه م  أنفس  ؛يبملؤمنني

د َّ  مب  تعبىل: َم  اَََّكَنََّم  َحدوََّّم 
َ
بَآَّأ
َ
ۡمََّوَلَِٰكنََّّأ ِنَّس َِجالِك  َِّوََخلاَتَمَّم  وَ َّٱَّلل  س س 

َّ ِ إذ لدس امليراد    كب  م  أنفسي  لكب  أيبه  يبلب اه  ولي   (2 ٤٠َّ...َن ََّّۧٱۡل بِ  

  ليدس  يي فإّ  ذلك أمر ظيبهر ميع أّ  نفي  األييّية الظّبهر     ؛ ياأليّية الظّبهر نف 

أّ  املييراد نفيي  األيييّية   علييى الّرسييبل   فسييدبق الكييال  يشييي   إليبييب مةّ ميي  

كييني  مي  نفسيه  وليي كيبنيا مي  نفسيه لكيبنيا          لعي    مرتفعي  الببطنّد  وه  

مَّۡ مي    فبملرادفإّ  اليل  جزء م  اليال    ؛ول   ِسك  ن  
َ
سيال   )حمّمي        أ

صلى اهلل )نسبء النّ  األعظ   يف اآلي  املتةّ م  ؛ و  يشم  اخلهبب  اهلل عليدي 

                                                 

 .( سورة التوبة1)
 .( سورة األحزاب2)
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َوِميْ    اليبعض اغيرتاراو يةيليه تعيبىل يف سييرة اليرو         يتيه كمب   علده و له

 َيبِتِه أ ْ  َخل يَق ل كُي  مييْ  أ نفُِسيكُْ  أ ْزَواجيبو لَِّتْسيُكُنيا ِإل ْدَييب َوَجَعيَ  َيْديَنكُ  م يَيد ةو           

يف  هأزواجيي الصييحدح أ   ييي  ؛َوَرْ َميي و ِإ   ِفيي  َذِلييك  ل  َيييبٍ  لِّة ييْيٍ  َيَتف كَّييُروَ 

 سييى  مي  نسيب ه   يشبركه فدييب و   طدنته ونفسه    م م  كُ ُه   احلةدة عبمل 

 األ ّم ويةد  أه  يدته الهبهري  م    علديب السال )مي تنب املعظم  سّد تنب خ    

 .أمجعنيصليا  اهلل علدي   وسّد ة نسبء العبملني وينبتيب املهيرا 

نسييبء اليينّ  يبعتبييبر  يي    ننفيي  املعنييى الظييبهر  ملفيييي  األميميي  ألكثيير و  

مبثبيي    )صيلّى اهلل علديه و ليه    األعظي   يعي  ميي  الين ّ      فيي    رم  اليزواج ميني    

هي     األ ّمي   ييي  أ  نظيب ر   ييي  ف زواجيه مةيبريتي     األميب  م   ديش  رمي    

هلييب  الي ييي  علييدي   فييإّ  األّ  فلييي  ب مبييبدئ األّميي  وأصيييهل :أّميييبتي  أ 

وإْ  مل تكيي  هلييب الي ييي  يف األميير حبسييب ظييبهر   يييي الي ييي  يف عييبمل احلةدةيي 

لنةصيب    ب الظّبهرّيي الي ي  ع  األّميب  عّز وجّ  وم  سلب اهلل  ؛ يي الّشر 

 ّ هل ْتي َيُبتلو نيام  اإلميب  واحلظيظ  فإّنيّ  نيام  العةي  و  عةيهلّ 

 ختدبرا سلب اهلل عنيّ  وم  و ي  األو د لرّيمب أومعني  يف امليبلك  كدب 

فكدييب يثبييت هلييّ  الي ييي  علييى غريهييّ   فييبحك      يف أنفسيييّ  وأمييياهلّ 

نيّ  ميع أّ  اليلي  جيز هّ  ومي  فبضي       مي سلب اإلختدبر   الظّبهر العرض 

 أوىل فيي ّ   احلكي   فال  ير  عليديّ  هياا    ب اليامعّد األّميب طدنتيّ   وأّمب 

لللم َّ إِن َملللا  :تعيييبىل ميليييه وذليييك ييييبملؤمنني ِيلللنََّ َوَِل ك  لللو    ََّوٱَّل  ََّوسَس  ََََََََََََّّّّّّّّّّّّٱَّلل  
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َسلَناَّ.. وكاا ميله تعيبىل:   األ ّم  األطيبر وه    (1 ٥٥ َءاَمن وا َّ ن  
َ
َوأ

مَّۡ َسك  ن  
َ
َّيَلَدِيَّ ميليه:   وكاا  ٦١... َوأ وا ََّإۡيَ م  ِ ِيَنََّءاَمن وا َََّّلَّت َقد  َهاَّٱَّل  ي 

َ
أ َيَٰٓ

للوا َّ ََّوٱت ق  للوِ ۖۦِٰ ََِّوسَس  ََّعلِلليمرَّٱَّلل   َ ََّسللِمي َ َّٱَّلل  نَّإِن  َ  :فةيلييه يف اآلييي     (2 ١ٱَّلل 

َّ ِيَنََّءاَمن وا َهاَّٱَّل  ي 
َ
أ مجدع املؤمنني مي  األّوليني واآلخيري      يشم  مهلق  َيَٰٓ

صولى   عليوه  رسيله  وذلك لسدبدتهونيبه  اهلل ع  الّتةّ   يني ي   اهلل  وم 

ََّعۡبلِدهِۦَّ  على عبّم  اخللق مب  تعيبىل:  وآله َٰ ۡسقَلاَنَّلََعَ َ َّٱۡل    َ ِيَّنَل َتَبلاَسَكَّٱَّل 
للوَنَّلِۡلَعَٰلَِمللَيَّنَللِذيًسا فديي  ت يييبلال  وهيي  ىمجييع حملّيي والعييبملي    (3 ١ََِّلَك 

عليى صيدغ    ) والّناير أررف م  املنياري   مجدعيب فيي ناير اهلل يف   العمي 

 .فيي أررف مني    حمبل  علدي ألّنه  ّج  اهلل   إس  املفعي 

َّ وكاا ميليه تعيبىل:    وَىَٰٓ
 
سَِّٱۡۡل َِنَّٱۡل ذ    يي ّ  عليى أّ      (4 ٥٦َهََٰذاَّنَِذيسرَّم 

والنار ه      الاّر نايراو م  النار األوىل كب  يف عبمل  الّرسي  األعظ 

: يإسنبد  إىل عليّ   اجمللس  ع  يصب ر الّ رجب  العالم    روىحمّم 

ع  ميي  اهلل تبيبرا    ع  أيده  مب : س لُت اإلمب  أيب عب  اهللي  معّمر  

                                                 

 .( سورة املائدة1)
 .احلجرات( سورة 2)
 .( سورة الفرقان3)
 .( سورة النجم4)
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َّ وتعييبىل:  وَىَٰٓ
 
سَِّٱۡۡل ِللَنَّٱۡل للذ   بدد، يعنددي : مييب  . ٥٦َهَٰللَذاَّنَللِذيسرَّم 

 . األوّ  الذرّ في بالل، اإلقرار إل  دعاه  حيث محمّ اً

أّو  ميب   كينيه  يبيب  إل تعيبىل ييي   كبفدي  حبمي  اهلل   يي نباة م  اآليب  ها 

   يثني: ياكر  وأّمب األخببر فكثرية نكتف  تعبىل ق اهلللخ

 أّو  ميب : مليت لرسيي  اهلل    األنصيبر  جبير ي  عب  اهلل  ع : ّاألو

 ثد ّ  ،اللد،  خلقد،  جدابر،  يا نبيّك نور  ر ء خلق اهلل تعبىل مب هي   فةب :

 ثد ّ  ،اللد،  شدا   مدا  القدر   مقدا   في ي ي، بن أقام، ث ّ ،خير كلّ من، خلق

 وحملددددة ،قسددد   مددد   والكرسدددي  قسددد ،  مدددد  العدددر   ف لدددق  ،أقسددداماً  جعلددد، 

 مدا  احل ّ مقا  في الرّاب  القس  وأقا  قس ، م  الكرسي وخزنة العر 
 ،قسدد   مدد   واللددو  قسدد   مدد  القلدد   ف لددق  ،أقسدداماً جعلدد،  ثدد ّ ،اللدد،  شددا 

 ثد ّ  اللد،،  شدا   مدا  اخلدوف  مقدا   في الرّاب  القس  وأقا  قس ، م  واجلنة

 مدد  والقمدر  جدز ،  مد   والشدمس  جدز ،  مد   املالئكدة  ف لدق  ،أجدزا اً  جعلد، 

 جعلددد، ثددد ّ اللددد،، شدددا  مدددا الرّجدددا  مقدددا  فدددي الرّابددد  القسددد  وأقدددا  جدددز ،

 والعصددددمة جددددز  مدددد  واحللدددد  والعلدددد  جددددز  مدددد  العقددددل ف لددددق أجددددزا اً،

 ثد ّ  الل، شا  ما احليا  مقا  في الرّاب  القس  وأقا  ،جز  م  والتّوفيق

 وأربعددددة ألددددف مائددددة مندددد، طددددر قو النّددددور ذلددددك فرشددددح الهيبددددة بعددددن نظددددر

 نفسدد  ثدد ّ ،ورسددو  نبدديّ رو  قطددر  كددلّ مدد  ف لددق ،قطددر  ألددف وعشددرون
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 والشّددددددده ا  األوليدددددددا  أروا  أنفاسدددددددها مددددددد  اللددددددد، ف لدددددددق ،األنبيدددددددا  أروا 

 .   والصّاحلن

مبي   كيب    )صولى   عليوه وآلوه( رسي  اهلل حمم   م  احل يش املببرا أّ  يظير

 . مجدع الكب نب 

ٍةَّ ميله تعبىل:  تفسريللبحران  يف   العيامل)ع   مب:الّثبن  م 
 
َّأ نت ۡمََّخۡيَ ك 

وِفَّ وَنَّبِلٱلَۡمۡعس  س  م 
ۡ
َّتَللَ ِِ ۡخسَِجلۡتَّلِلن لا

 
: : ميب  رسييي  اهلل ميب    ١١٠... أ

 ّعظمتدد، جددال  مدد  وأشددعّة ،نددور  مدد  ابت عدد، ،نددوري اللدد، خلددق مددا أو، 
 ألددف ثمددانن فددي العظَمَددة جددال  إلدد  وصددل حتدد  بالقدد ر  يطددوف فأقبددل

 محيطداً  ندوري  فكدان  علديّ  نور من، ففتق ،تعظيماً لل، سج  ث ّ سنة

 . بالق ر  محيطاً عليّ ونور

ألنييي  منييه يييال  ؛  الهّييبهرةيبيييت لعرتتييه   َيُبييَت لرسييي  اهلل  ومييب

العةلّدي    األدلّي  تؤيي همب  ووذلك أمير واضيح نهيق ييه الكتيبب والّسيّن          ريب

علدييه  إيييراهد  اليينّ  الكييثرية  أّمييب ميي  الكتييبب فةيلييه تعييبىل  كبييي  عيي       

ََّۖفَمنَّ.. :السال  ِ  .  (1 ٣٦... تَبَِعِِنَّفََِٰن ر  َِّمِن 

 ديش مل خييبلفي  يف    املتبيعي  اّتبعيي  حبةدةي      صيليا  اهلل عليدي   )يي   ركّ أن و    

وإذا كيبنيا   اليّتهيري  إذ كيبنيا معصييمني يينّ   يي        صغري األميير وكبريهيب  

ِيلَنََّءاَمن لوا َّ  متبيعني له على احلةدةي  فيي  منيه  وكيالك ميليه تعيبىل:       َوٱَّل 
                                                 

 .( سورة إبراهيم1)
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مَّۡ ِة لَته  ۡقَناَّبِِهۡمَّذ س  ۡۡلَ
َ
مَّإَِِٰيَوٍَٰنَّأ ِة ت ه  ۡمَّذ س  َبَعۡته   إ  يلحيق ييه   ال؛ في    (1 ٢١... َوٱت 

  مل يلحةييا ييه     حمبلي  وإ   جنسيه ف له املدبمني مي    م  كب  م  جنسه

د الّن   ةدة و  ال   و  ريب أّ  األ ّم  أو يال جزءهاا مابفبو إىل أّ  اليل  

  حمبل   وكالك مب  تعيبىل يف صيف     الكّ  ك   هزء  كمفي  جز    واجل

ََّءاَدَ َِّمنَّ  :الّارّيي   َخَذََّسب َكَِّمۢنَّبَِِنٓ
َ
مَِّۡإَوۡذَّأ ِة لَته  وسِهِۡمَّذ س  ه   و    (2 ١٧٢... و 

لكيييني  ذرّييي  الييّن   واأل ّميي ييي   يكينيييا ميي  طدنيي  اآليييبء     ميكيي  ذلييك إ

كياا  وه أنفسيي   يلحةي  يه ويكيني  م  جنسيه  وهيي أوىل ييبملؤمنني مي      

 يييبعض  كمييب أّ  ميلييه  ْوىلأ األر ييب  يعاييي  ليييييي   وأوي هيي  أياييبو أوىل

ََّتعََّ  تعيبىل: و سبحبنه ۡۡ َكَّفِيرَِِّمۢنََّإۡعِدََّماََّجآَءَكَِّمَنَّٱۡلعِۡلِمََّفق  لَۡوا َّاَفَمۡنََّحآج 
مَّۡ ۡإَنآَءك 

َ
ۡإَنآَءنَاََّوأ

َ
َّأ مَََّّۡوسَِسآَءنَاَّنَۡدع  َسلَناََّوسَِسآَءك  ن  

َ
مَََّّۡوأ َسلك  ن  

َ
ََّّۡۡث لم َََّّوأ َّنَبَۡتِهل

ََِّّل ۡعَنَتَََّّنۡجَعۡفََّ ََّّٱَّلل  َِٰذإِيَََّّلََعَ ي  نفسه لأل بديش املتيياترة  أنيؤكِّ   ٦١َّ (3َّٱۡلَك

 جيبء يف البخيبر  وغيري  ميب  اليّن       . فف  اخلرب  سيبمب ذلكالّ ال  على 

. ومب  ع  سّد ة الّنسيبء مي تنيب    منك وأنا منّي أن  : عل  لرمب 

 ةمددوفاط ةدد، اجلددن أهددل نسددا  سدديّ   فاطمددة لعيي  اهلل ميي  ظلميييب:  فبطميي 

                                                 

 .( سورة الطور1)
 .( سورة األعراف2)
 .( سورة آل عمران3)
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 وأندددا منّدددي حسددد ٌ  :. وميييب  أغضدددبني أغضدددبها فمددد  منّدددي بضدددعة

 .  من،

أ  مييد  عنيه اإلميب      أرادميب  ليه ملّيب     أنس ي  مبليك عي  اليّن     وروى

 هددذا آذ  مدد  فددإنّ فددؤادي وثمددر  بندديأ دع أنددس يددا ويحددك  :احلسيي 

 .   مني واحلسن احلسن م  أنا  :. ومب  آذاني فق 

 تضددلّوا لدد  بدد، متسّددكت  إن مددا فدديك  تددار  إنّددي  عييني  مجدعييبو: ومييب 

 إل  السّما  م  مم ود حبل الل، كتا  اآلخر م  أعظ  أح هما ،بع ي

 احلدددددوض، علددددديّ يدددددردا حتددددد  يفترقدددددا ولددددد  بيتدددددي أهدددددل وعترتدددددي األرض،

 . فيهما ت لفوني كيف نظرواأف

 جنّددة ويسددك  ممدداتي، وميددو  حيدداتي يحيددا أن سددرَّ   مَدد : ومييب 

 بأهدددل وليقتدد ِ  وليّدد،  وليددوا   بعدد ي،  مدد   عليّدداً  فليددوا   ربّددي،  غرسددها  عدد ن 

 وعلمدي  فهمدي  ورزقدوا  طينتدي  مد   خلقدوا  عترتدي،  فدإنّه   بعد ي  مد   بيتي

 أنددداله  ال صدددلتي فددديه  القددداطعن أمّتدددي مددد  بفضدددله  للمكدددذّبن فويدددل

 . شفاعتي الل،

 . محمّ  وآخرنا محمّ  وأوسطنا محمّ  أوّلنا اخلرب أيابو:  ويف

 وندددورك  أرواحكددد  أنّ أشددده   :الكيييبرية الشيييريف   الّزييييبرة اجلبمعييي   ويف

 . بعض م  بعضها وطهر  طاب  واح   وطينتك 
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 خلدق  وجدلّ  عدزّ  اللد،  نّإ : مي نب اإلمب  علي  يي  احلسيني    وع 

 ضددديا  فددي  أرواحدداً  عظمتددد، نددور  مدد   عشددر  األحددد  واألئمّددة  وعليّدداً  محمّدد اً 

 وهدد  ويق ّسددون، وجددلّ عددزّ اللدد، يسددبّحون اخللددق خلددق قبددل يعب وندد، ندور  

 .  عليه  الل، صلوا  محمّ  آ  م  الهادية األئمّة

مي    هيي  وأّو  ميب خليق اهلل   وا ي ة  ٍ م  نيير وا ي  وطدني    وكيني 

وإ  كيبنيا جيبهلني    إمجب وس ل  ضرورّيب  الّشدع   و  يشكّ أ   يف ها  امل

 . نتب يبيتفبصدليب و

على سب ر اخللق  وللةيرا     ي فالّدتي ستلز  الةي  تيف اخللق  واألسبةّد 

صييف  إهلّديي    والي ييي كيييني  أولدييبء    :منيييب  علييى ذلييكال اليي  األخييرى 

عيّز وجيّ     و يتيه ور   م  الّشؤو  الّااتّد  اليت تةتا  الظّيير املستمّ  مي   

 ..َّ َّٱۡۡلَِميللد للَوَّٱلۡللَوِى  مرجعيييب إىل الةييرب  إّمييب  وهييا  الي ييي     (1 ٢٨َّوَه 

مريه تعيبىل إىل األريدبء  وإّميب يلحيبظ ميرب العبي  إلديه تعيبىل امليجيب           يلحبظ

واّتصيبفه يبألمسيبء     ولّدبو هلل تعبىل عليى  سيب درجتيه    يي العب  :أ  يي لكينه

صيبر مريبيبو      لّيى يبمسيه يف  ةدةتيه وملبه    اإلهلّدي  يبملظبهرّتصب اف ّيمب عب  

يمدع األمسبء  فيال حمبلي  يكيي  العبي  أميرب        الّتجل منه تعبىل  فإذا كب  

 سبه  سبمب ملنب  فبلفنبء احلبصي    علىوإذا كب  يبعض األمسبء  فبلةرب 

حبسب مب ميليك مي  الةبيلّديب       كدفبووللعب  إّنمب هي يتجلّ  األمسبء فده كّمبو 

                                                 

 .( سورة الشورى1)
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مظييبهر الييّاا  املةّ سيي    ميي  ريي ٌء فكلّمييب اّتسييعت الةبيلّديي   لّييى علييى ذاتييه

اآليبر والصفب  حتكي  عي  امليؤير  فإنيه  ةدةتييب  ولكيّ         لك ألّ  مجدعوذ

 الصفب  لُبع  يعايب ع  املؤير  تغّدر  فهرتيب األولّد  فال حتك  ع  مجديع 

و كبيته   يبملؤير أكثر فشببهته  رؤو  املؤير على مب ينبغ   ويعايب أمرب

أنظير   :ةدةي  احل عليى لشؤونه وكمب ته أرّ   وإ  ركت أ  تعرف مثب  ذلك 

 األرضإىل الّشييمس وأنيارهييب الّسييبطع  فييإّ  مييب يف اهلييياء نيرهييب  ومييب يف      

فإّنه لي    ومب يف الّصح  يال  جبب نيرهب  ومب يف األظال  نيرهب نيرهب 

السيهير يف   و  تسيتهدع ميراءة    يف الظّي    تيرى  الملب ظير الظّ  أي او  في  الّنير

 ييي  أ  الظّي   يي فإنه نفسه م  نير الشمس   نفس الظّ   كلّه الكفالكتبب  

تسيّمى الّنيير الظّيبهر يف     كميع ذلي   ولكي  ظيرة للغيري   ظلم  غري مر ّد  و  ُم

سييّمده يبسيي  تو   يلييي  الظّيي  يف الظيي  الّصييح  يبلّشييمس  والّنييير الظّييبهر 

 املهليق  اإلنسيب  لتغّدر لينه وصفته  وكيالك أفيراد     ولدس ذلك إ  الّشمس

 امليؤير وُيسّمى الكيّ  يبسي  املينري إذا  كيى يعيض كميب          مجدعي  أنيار  

 يتعلّيق ميب   يف ع الكميب   إ  رؤونه  وأّمب إذا كيب  أ ي  فبمي او جلمدي    والّااتّد  

 تعيبىل يبلّشببه  الّصيرّي  العرضّد  فيال ُيسيّمى يبإلنسيب   ةدةي و  لياا فيإّ  اهلل       

  مراتب اإلنسبنّد  يف األفراد حبسب أخرج مجبع  م   ّ  اإلنسبنّد   وتتفبو

ريت اد والّايعب  فزيي  أكثير     نسيبنّد  تةبي  ا   ّ  اإلإلالك نةيي    اختالفي  

عمرو  وعمرو أمّ  إنسبنّد  م  زي   مع أّ  احلةب ق ي نفسيب فيق  م إنسبنّد و 



127 

 

رت اد فإّ  اا املعنى أيابو يةب  الّاعب وا ي  اليجيد يي والّاعباإلرت اد 

تدنييك أضييعب ميي  امليجيييد ميي   -مبييب هييي هيي   - وجيييد امليجييد ميي   دييش  

  يييبروكييالك األميير يف املةييب  فييإّ  الكييّ    في  وتيي ّير  فيي احلدثدييتني املتةيي متني

صيرف    نيه إ عفلي  حيكييا     للكدنين  األوىل  ولكّ  يعايي  يف غبيي  البعي    

لكمب تييب وصيفبتيب    سب ر الّصفب   وأّميب مي  كيب   بكديبو     وفة وااليجيد  

 .كمب تيب و كبيتيب حبسبُي عى يبمسيب ولك  
 وصييفبتيب غيري فبميي ٍ  كمب تييب الكبمي  هييي مي  كييب   بكديبو جلمدييع     واأليير 

إىل امليؤّير     ينسيب منييب  وإذا يلي  هيا  املنزلي  ينسيب إلديه مجديع ميب          لش ٍء

 . فديصب يمدع مب وِصَب يه املؤّير

أّ  ذلك ري      ر أاملؤّي إىلميك  لكّ  الّنفي  أ  حتك  ك  مب ُينسب  ي ف

 .خبّص يبعايب 

ليي كيب  عليى كيّ  الّنفيي        ألعظي  وذليك ألّ  التجلّي  ا  ؛هي الّثبن  احلّق

والكفير  ومليب    اإلمييب  مليب  صي  تفيبو  يف األفيراد مي   ديش        وا ٍ  مبستيًى

األعليى األّو    الّنيير   لياا فيإّ    استتبع ذلك إرسيب  األنبديبء واحلجي    

واألّو  واآلخير   اهللوالّتجلّ  األعظ  األجّ  إّنمب هي ألّو  خلةه اخلبمت ملليك  

ي  خلةه ي اهللفبيت أ   والظّبهر والببط  وهي  ةدة     حمّم  علدي  سال  اهلل

في  اآلخرو   دش ستكي  و يتي   خر الظّيييرا  اإلهلّدي     ؛وسيف خيت 

الّرسيب    وييبط  الي ييب      هرالظّيييرا   وهي  ظيب   كمب كبنت أّو   متبمبو
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صييليا  اهلل )وأرييّعتي   وأنييياره   ومجدييع اخللييق  يييبره   كدييب    اإلهلّديي 

 أنك  أشه   :اجلبمع  اخلبمس  فف  الّزيبرةمني   صبدر  ي ي   مب   علدي 

 رضددددددوان، وسددددددحائ  مغفرتدددددد، ومقاليدددددد  رحمتدددددد، ومفدددددداتيح اللدددددد، أبددددددوا 

 ومهددب  وخزنددة علمدد،، وحفظددة سددر    ،فرقاندد، وحملددة جناندد، ومصددابيح
وحي، ، وأماندا  النبدو  ، وودايد  الرسدالة ، أندت  أمندا  اللد، وأحبدا   ،         
وعبدددداد  وأصددددفيا   ، وأنصددددار توحيدددد   وأركددددان متجيدددد   ، ودعاتدددد، إلدددد     

 . ودائع،.. وحفظة خالئق، وحرسة كتب، 
 كيدف   يف   يش املعراج مبليا ليه:  ويف وصب املال ك  آل  حمّم 

 فمدا  ندور ،  مد   ندور  مد   أشدبا   قك خل الل،، خلق ما أوّ  وأنت  نعرفك  ال

    ال فلِدددددد َ عندددددد ك ، فمدددددد  لدددددد،ال إلدددددد  صددددددع  ومددددددا فددددددإليك  اللدددددد، مدددددد  نددددددز أُ

 . نعرفك ؟

أيييي  عبييي  اهلل  اإلميييب  املعظَّييي  سيييدي  الشيييي اء  وميييب ورد يف زييييبرة املييييىل 

 مدد  وتصدد ُرُ إلدديك ،  ُتهددب أمددورِ ِ مقدداديرِ فددي الددر ِّ إراد ُ  :احلسييني

 .  بيوتك ...

: إّ  مييب يصييع  ميي  اخللييق ميي   ةدةيي  العبيدّييي   واحلميي  والثنييبء واملعنييى

وال عبء  ميّر يك  وأنت  تتلةينه يّ  مينك  يصيع  إلديه تعيبىل إذ   طرييق إلديه       

 تجيب  امي    منك ؛ ألنك  أمرب اخللق إلده تعبىل  وهي عيّز وجي ّ    تعبىل إ

  وكدييب كييب   فحدييش إّ   بنددا ربنددا إحتجدد  يكيي   كمييب يف احليي يش: 
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يب اهلل يف مةبٍ  ييني اليجييب واإلمكيب        م  أمبمأنياره  وخلةي  النيران 

 إلدي   ومب يصيع  إلديه إ     إ ز  م  احلّق احلّق واخللق  فال حمبل    ينويني

 مقاعد   لكد   جعدل و  اا املةب  املشبر إلده يةيهل :مني   وم  عن ه   وه

 . ر تعرف إّ  ربء اهلل تعبىل  فت ّي سلطان، ملكو  في

واألمسيبء واألعيراض    والّصيفب  أوىل يمدع امليجييدا  واملبهّديب     في 

تعيبىل وصيفبته    و  تيه ظيير  أاجلّياهر منيب وييب مأل اهلل مسبء  وأرضيه  تيى   

 ياكيبن  وإ حلكبي  الّتبمي  عيني    إىل اوعببدته  ولكّ  اخللق   يصلي   وأفعبله

نتسبب الكّ  إلدي  وم  أربر امليىل عّز امجدعي  أمسبءه  وصفبتي  ويصّح 

َِٰجِديَنَّ إىل ها  احلةدة  يةيله:  وجّ  ذليك   وغيري    (1 ٢١٩َوَتَقل َبَكَِّ َّٱلس 

سي  ميب   اُينسيب إىل كيّ      م  اآليب  الّصرحي  عن  أهلييب  ولكي  ميع ذليك     

أ  تيرى أ    اخلصيصّد  يع  الغّض ع    ُينسب إلدي  صليا  اهلل علدي  إ

 أندا  خهبيه:   يعيض يةي  يف  أمري املؤمنني اإلمب  عل  ي  أي  طبلب

ني  واس  إيراهد    واس  د  أ  اس   د   فيي . وإبراهي  ونو  آد 

أمييري  إىلومييع ذلييك   ُينسييب إىل  د  ميي   دييش اآلدمّديي  مجدييع مييب ُينسييب     

 اليّنج    وهكياا عني مب ينسيب نفسيه إىل     املؤمنني عل  ي  أي  طبلب

فييي   ينسيب إىل الّشيمس والةمير ميب ُينسيب         والّشمس والةمر وغري ذلك

كنسيب  الةيب   إىل    ت إ إلده لدس األمسبء نسب  ها  ألّ  ذلك إ  ولدسإلده  

                                                 

 .( سورة الشعراء1)
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كشيب سيبح  اآلدمّدي  والّني ّدي  واإليراهدمّدي  تةيي  ميب تةيي  يف          فبعي  زي   

وهلمب صيف     م  املرسلنيالّصيرة فإّ   د  وني بو  خصيصّد ر نه  وأّمب مع 

 املرسلني.

األمير يف   فيميتَ  الّشيريب إذا عرفيت هياا املهليب     ييي    الةبرئخأ يي وأنت

اهلل تعيبىل    أمسيبء سي  مي    ا  فإّنك تتيّجيه إىل الكعبي  ألنييب    ّد ولالّتيّجيب  ك

رّييك   تنيبج  وإذا نظر  إىل الكعب  مياجيبو لصيرتيب نبظراو إلدييب   تةي ر أ    

ولكي  يعي  الغيّض عنييب تنيبج         الكعب  البدت احليرا    فإّنيب لدست إ ؛فديب

ز ّدي   فبأليي ا  اجل دع مليك اهلل تعيبىل    وكالك األمر يف مج  مةبالو إلديب رّيك

ختيبر أيي انبو   ادييب  ولكيّ  اهلل تعيبىل    فنتسيبب مجديع ميب يلديق ييبملؤّير        تصلح

  عي ده  حبسيب األروا    جلمديع ريؤو  مملكي  اهلل تعيبىل  يبلي       بكد و كبمل و

 ونفسددي وأمّددي أنددت  بددأبي  :اجلبمعيي  الكييبرية الّزيييبرةورد يف أريعيي  عشيير 

 فدي  وأجسادك  ،األسما  في وأسما ك  الذّاكري  في ذكرك  ومالي وأهلي

 فددددي  وآثددددارك  ،النّفددددوس فددددي وأنفسددددك  ،األروا  فددددي وأرواحكدددد  ،األجسدددداد

 وأعظدد  أنفسددك  وأكددر  أسددما ك  أحلدد  فمددا ،القبددور فددي وقبددورك  ،اآلثددار

 ،ندددددور كالمكددددد  وعددددد ك  وأصددددد   عهددددد ك  وأوفددددد  خطدددددرك  وأجدددددلّ شددددأنك  
 ،اإلحسددددان وعددددادتك  ،اخليددددر وفعلكدددد  ،التّقددددو  ووصدددديّتك  ،رشدددد  وأمدددرك  

 ،ومع نددد، ،وفرعدد،  ،وأصدددل، ،أوّلدد،  كندددت  اخليددر  ذُكِدددرَ إنْ .الكددر ..  وسددجيّتك  
 .   ومنتها  ،ومأوا 
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يكيي  مجديع    أ يف  فيال ريكّ  دنكياٍ    اهلل أّو  ميب خليق    كيبنيا  وملّب

هلي  كينيبو    مي  أميره  ريرعبو وكينيبو  ومجديع اخلالييق صينبيعَ        اوردصيب  امللك

فيي  أوىل يكيّ  ميجييد مي        م  ظيّ  نييره    وصيره وررعبو  ومياّده  

ومرجيع الكيّ  إليدي   وميرّد      واآلخيرة  نفسه وأظير يف مكبنيه منيه يف اليّ ندب    

 فييإ  علدي   والكتييبببب واحلسييبب عةييوال والّثييياب إلييدي   األمييير مهلةييبو

ألنيي  نفيس رسيي  اهلل الّيا       ؛يي وه  املب أ  يي  مجدع األمير راجع  إىل املب أ

 والّسيبيةي  أررف م  سبير أولي  العيز      األّم  واملل  على أّنه أمجعت

 ألنبدبء أخربوا ييجيد  وررافته.م  ا

مهّلعيي  عليى جمرييب  األميير      ّ     حممي  إ :ص مّملا ذ رنلا  يتلخ

اإلهلّدي  لةيريي      كاملشيد ولكيني  أّو  صيبدر عي      لرجب   عةيهل  املةّ س 

يكيّ  ميب يتعلّيق     منيبِلالعي أ  يكينيا  يفم  املب أ الفّدبض عّز وجّ   فال ريب 

 ْ َمييكييّ  و كتسييبيدبو ورايدييبو...امييبو ليي ندبو إ بطدييبو   لِْع ياهر واألعييراض يييبجل

راي  فة  نسب إليدي  اجليي  مبي     كتسبي  اليالتعل  ا  ينسب إلدي  نسب أو

ديييبة جيييبهلني  تيييى وريييييا العلييي  يف احل ييييي سيييبعتكٍا ييييي كتسيييبب  فكيييبنياا 

مبي  التلةي     يضييعب  امل يفويي  يف األ كيب    اجل كتسبب  وهيي يسيتلز   يب 

فيرتاء علييدي  وإسيةبطي  عيي  مةبميبتي  الشييريف     فدسيتلز  ذلييك ا   والبديب   

وعزهل  ع  املراتب اليت رتبي  اهلل فدييب ومكيني     اليت  ببه  اهلل تعبىل ييب

 .مب رّيه مبب  مهلق ها  ال عيى دالم وس منيب
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عي  إمبمنيب اهليبد      املروّي  الكبرية بمع ملب ملنب مب ورد يف الّزيبرة اجل ويشي 

مع   الّرمح  وخّزا  العل   لياا   ي يسن  صحدح م  أن علده السال 

 فنةي :  ؛  الّزيبرة لدّتاح مب ُرمنب إلدهعلى هبتني الفةرتني م الّت كد ينبغ  

 ومعددددد ن النّبدددددوّ ... بيددددد  لهدددددأ يدددددا علددددديك  السّدددددال : ميليييييه أّميييييب

مركيز ومسيتةر عهفيه تعييبىل     يي  إىل أن واضيح  فييي إريبرة    الرّحمدة 

 هي   اخليبصّ  والّرمحي  ييبلعرف  ورزمه ومب ريبيه ذلك   وعنبيتهويّر  وإ سبنه 

َّٱۡلَعلللۡسِ َّ  تعيييبىل: ميليييه وهيييي  ةّيييه  يييّق ذ  كيييّ  إعهيييبء َّلََعَ َََََََََّّّّّّّّّٱللللس ۡحَوَٰن 
َّ   أّنييه عييّز وجييّ  اسييتيى يرمحبنّدتييه علييى العييرش     :أ  ؛  (1 ٥ٱۡسللَتَوىَٰ

َّرينب الا    تعبىل:  مب ذ   ّق  ةّه كّ ف عهى  ٍءََّخۡلَقر  َّث م  ََّيۡ َُّك   ىَٰ َِ ۡع
َ
أ

َّ ييي   فييبهلل تعييبىل مييب سيييى اهلل تعييبىل هييي ر ييد  ي فييبلعرش ؛  (2 ٥٠َهللَدىَٰ

يّ  ميدتي   وه  أركب   ويرزمي  هبي  احلدبة ورزمي وو  خلةي  يرمحبنّدته

ليق  نه خم  علده يصف  اخللق فاألمحر استيى الّرمح فبلّرك أريع  للعرش  

نه أ ديب كيّ    مالّرك  األصفر يصف  احلدبة ف على  كّ  ر ء  واستيى الّرمح

نيه رزق كيّ    ميصيف  اليّرزق ف   األييدض   عليى اليّرك    ر ء  واستيى اليّرمح 

نيه أميب  كيّ     مف امليي  ك  األخاير يصيف      على الّرر ء  واستيى الّرمح

 . ر ء

                                                 

 .( سورة طه1)
 .( سورة طه2)
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فييي تعيبىل مسيتٍي     رمحتيه  مظبهرها  األركب  أو األصي  األريع   فجمدع

 يشييري ميلييه تعييبىل:  وإلدييه امليييارد  الظّييبهرة يف هييا  يرمحبنّدتييهعلييى اخللييق 

..َّ َّٱۡلَعۡسِ َّۖٱلس ۡحَوَٰن  َّلََعَ َّٱۡسَتَوىَٰ َّبِلرِۦََّخبِلي ََّّ ََّفَۡسَّث م  ه تعيبىل  أن ي  أ    (1 ٥٩اَّۡۡ

و كمتييه  ومنييه أياييبو ميلييه  رمحتيه ييرّيدي  ييييا  األصييي  األريعيي  مبةتاييى  

َّٰۖ.. تعبىل:  ۡمَس
َ
َّٱۡۡل َّٱۡلَعۡسِ َّۖي َدب ِس  َّلََعَ َّٱۡسَتَوىَٰ   يي ّير  بالّرمح أ    (2 ٣... ث م 

ّرمحي   . والّرمحي  مسيمب : ال  فت ّمي   استيىاألمر  ومل ية  اهلل على العرش 

 . والّرمح  املكتيي الياسع  

 وكيبفرٍ  جلمديع اخلليق مي  ميؤم ٍ     لشيميهلب ييالك   ُسيّمدت : الواسعة الّرمحة

 .و دياٍ  ونببٍ  ومجبٍد وطبحٍل وصبحٍل

نفسه  فيي أفاي  مي     يف  حمض الّرمح  ه  اليجيد  واليجيد خرٌي وها   

يشيري   وإلديه   فدعّ  امليؤم  والكيبفر   الفاي  والعي     ريخلي االع    وم  هاا 

ءو َّ ميليييه تعيييبىل:   ََّيۡ اإلميييب    وميييي     (3 ١٥٦... َوسَۡةَلللِوَّوَِسلللَعۡتَُّك  

  يدددجمب ناالرحمددد: ميييب    بالّرمحيييملّيييب ُسيييِكَ  عييي    الّصيييبدق
 .خلق،

                                                 

 .( سورة الفرقان1)
 .( سورة يونس2)
 .( سورة األعراف3)
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ۡكت ب هََّيةيله تعبىل:  إلديباملشبر  الّرمح  وه  :املكتوبةالّرمحة  وأّما
َ
اَّفََسَ

ونََّ ِيَنََّيت ق  ۡؤِمنَِيَّسَِحيم َّ..تعبىل:  ومب     (1 ١٥٦ لَِّل   .  (2 ٤٣اََّوَ َنَّبِٱلۡم 

وييجي  امليجييدا  يرمحتيه الياسيع  الّييت       أوجي  اهلل تعبىل  ّ إ ذلك: بيان

م  أه  الّتةيى  فبلّرمح   دنكيٍا   يبييّ  إذا كب  املر ي    وسعت كّ  ر ء

ه  نفس الّرمحي  الياسيع     يبملؤمننيمثبت   فبلّرمح   :أ  ؛يبيت  له ومكتيي 

ؤخيا منيه   تفغري امليؤم    مستعبرة ميردهب   يف يب يبلتةيى صبر  يبيت  أن  إ

ااب اإلهليي  دو  املتةيي   فبييياا تسييلب منييه فدصييري إىل العيي والّرمحيي  الثبيت 

 .يبملؤمنني اخلبّص والببمد  يبلّرمح  املكتيي  أو  عتببر تسّمى الّرمح  الثبيت ا 
أكثير  روفيبو     بالّرمحّ  إ  :اآلت هيللفرق يني الّصفتني  وجه  خر وهنبا

  اليّرمح  صيف  م  الّر د   وزيبدة املببن  ت ّ  عليى زييبدة املعيبن   فتشيم      

عميي  صيف     : ّاألوالّ ندب واآلخرة  وصف  الر د  خمتّص  ييبآلخرة  فعليى   

ميع  م  جي  الفا  على امليؤم  والعي     للمؤم  والكبفر يف الّ ندب   بالّرمح

سيبحبنه وتعيبىل مي  تفّاي  عليى امليؤم  مبيب يسيتحةّه إلميبنيه            أّنهأو   الكبفر

 ييرتا  علدييب  عةييتيه  خيشيى  أو اهلل نعمي   يتاكّر هلعلّ للّنعم وعلى الكبفر إمتبمبو 

وا ََّملاَّ  تعيبىل:  مب  كمب است راجبو أو يزواهلب أو ركرهب اَّسَس  وا َّبِلرِۦَّفَلَم  ِلس  ذ ك 
مََّإۡ َتة َّ َخۡذَنَٰه 

َ
وت ٓوا َّأ
 
وا َّبَِمآَّأ َّإَِذاَّفَسِح  َٰٓ ٍءََّحو  ََّيۡ ِ

َُّك   ََ َٰ بَۡو
َ
لمَََّّفَتۡحَناََّعلَۡيِهۡمَّأ فَََِٰذاَّه 

                                                 

 .( سورة األعراف1)
 .األحزاب( سورة 2)
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وَنَّ ۡبلِس  يؤاخيا    فييي سيبحبنه   ؛م  أجرى ع له عليى امليؤم    وأّنه .  (1 ٤٤م 

ي  يبتلده يبملرض والفةر ومي    عنه ييعففال   الّانيبمب يةع منه م  على 

 يني املؤم  ويني مب ُذِكر ي   حي؛ أ :أّنه ظبملبوالّنس  واهلمي  أو يسلّ  علده 

ميرأة سييء   اأو   وصيب ب سييء  جيبر سييء    يدنيه وييني   يبإلرادة الّتكيينّدي   أو 

وميع   ملب دكي  مب أصبيه كفّبرةفلّصبيري   أو غري ذلك لدعل  ا تؤذ  زوجيب 

فيال   ورا ي ٍ  اٍبيي ار أمٍ  وي لدستولدعل  املؤم  أّ  الّ ندب   نيبمنه م  الّا

مبيب كيب     جيزاءً   الكيبفر أو أّنيه مي  أجيرى ع ليه عليى        يرغب يف الّركي  إلديب

إّنميب كفير     كفير أكثير مي    أو لدكير  اليّ ندب ألّ     اإلسال يكسب أو لريغب يف 

إلنةدييبد إىل أهيي  علدييه يف اإلسييال  ذلّيي  يب  زع  أ  يييإذ ميي    لرغبتييه يف الييّ ندب

 هبمييب وأمثيب  ذليك فيال يسيل   رصيبو        يعضعلى فيا   بفاإلسال  أو خ

أو أ    َ أِم ه وأّنه   ي را مهليي إلديبعلى الّ ندب فإذا تبّد  له فسبد الّركي  

 . لعاايه وغري ذلك  ةّ ممذلك 

اليّنع  إنعبميبو   علديه يزيي     يتفّاي   يي    الّ ندب يف املؤم  ير  :الّثبن  وعلى

َٰلِكسِةَنَّ.. لببله مب  تعيبىل:  ۡعلََمَّبِٱلَّٰ 
َ
َّبِلَ لَلۡيَ َّٱَّلل  

َ
يعفيي عي    و    (2 ٥٣أ

جي  الفا  م    وها  تةصرياته وسّدكبته تفّاالو فال يؤاخا  يش ء م  ذلك

وذلييك الفايي  هييي الّرمحيي  املكتيييي  فتجيير  علييى ذلييك    الّرمحيي  الياسييع 

                                                 

 .( سورة األنعام1)
 .( سورة األنعام2)
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وهيياا صييف  الييّر د   وميي   يير  صييف   ينعييد  األييي  وملييك   يبلى املييؤم 

ميي   يف اليّ ندب يي   ُترفيع عنيه البالييب واحملي  والفةير واهل        الكيبفر الّر د  عليى  

  ر  علديه يف اآلخيرة إ  أو تاكرياو لنعميه علديه  و   ي    است راجبوراض مواأل

الظّيبهرة كميب    األعمب يب كمب لي كبنت له استحةبمب  م  حيّس ي   على  ي

ق يّ  تفر  الّ ندبعلديب يف  أو ُيعبم ب جبزلي أعهى فةرياو ردكبو م  رمّ  ملبه ومل ُي

 . يبلتخفدب  حيّسحبدش    م وعلده يف الّنبر  تى ُييفّبهب وهي يف الّنبر مفّر

وهي     اليّ ندب واآلخيرة   والكيبفر يف  امليؤم  الياسع  تعّ   الّرمح : ملةوباجل

ومي  ختيّ     الّ ندب واآلخيرة   يفم  تعميمب   والّرمح  املكتيي   بصف  الّرمح

يف اآلخرة  الياسع ر  على املؤم  م  الّرمح      هنأ إ   املؤم  يف اآلخرة

الكيبفر   يشيبرا ويف الّ ندب  ؛يهلق علديب الّرمح  املكتيي  جي  الفا  الّيت إ 

 جرييب   ليه خبيالف   هيب ييه واليّتهيري   أّنيه عليى  يي الل    يف الفا  والعي   إ  

الّرمحيي  الياسييع  علييى الكييبفر فإّنيييب    يير  علييى  ييي الّلهييب والييّتهيري   

يمدع معبنديب  ومعي     واآلخرةالياسع  يف الّ ندب  مع   الّرمح  ي ف

أولدبء الّنع  وسديف  ألّني الّرمح  املكتيي  يف الّ ندب واآلخرة كالك  وذلك 

َّإَِذاََّفَتۡحَناََّعلَۡيِهمَّبَاإ ل الّنة   وإلده اإلربرة يةيله تعيبىل:   َٰٓ َوََّحو  َّاََّذاََّعلَذا
وَنََّشِديٍدَّ ۡبلِس  ۡمَّفِيرَِّم  َّبَاِطن لر  َّ..  (1   ٧٧إَِذاَّه  ۢ  َ وسوَّ    َّبَا مَّبِس  َّبَۡيَنه  ََ ِ ۡض 

فَ

                                                 

 .( سورة املؤمنون1)
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ه  َِّمنَّ ََّوَظَِٰهس  َّفِيرَِّٱلس ۡةَة   َ للخليق أ    منيبة  ألّنيي     (1 ١٣قَِبلِرَِّٱۡلَعَذا

 واإلرادا مبتلي  وخمتربو  ومةّ رو  للخلق يف مجدع احلركب  والّسكنب  

يي فعي  عي    األعي اء عي  اخليري و    جبيي  حي ذواٌدأعتةبدا   وواألعمب  وا 

يف دعبء كّ  يي   كمب مب  مي نب اإلمب  احلّج  املنتظر املي ّ  الّشراألولدبء 

 أمدر   وال  بد،  يد عو   مدا  جميد   مبعداني  أسألك إنّي اللّه ّ :رجب م 

 املعلندددون لقددد رتك الواصددفون  بدددأمر  املستبشدددرون سددرّ   علددد  املددأمونون 

 معددددددادن فجعلددددددته  مشددددديّتك  مدددددد  فدددددديه  نطدددددق  مبددددددا أسددددددألك لعظمتدددددك 

 وبينهددا بينددك فددر  ال .ومقاماتددك.. وآياتددك لتوحيدد   أركاندداًو لكلماتددك

 إليدك،  وعودها منك ب  ها بي   ورتقها فتقها وخلقك عباد  ه أن الإ

 وأرضددك سددما   مدد   فددبه  وروّادٌ وحفظددةٌ وأذوادٌ ومنددا ٌ وأشددهادٌ أعضددادٌ

إىل مفيي   برةرإ  أعضداد  : . فةيله ..أن  الإ إل، ال أن ظهر حت 

َِٰتَّ  :تعبىلميله  َوََٰو ۡمََّخۡلَقَّٱلس  ۡشَهدت ه 
َ
آَّأ ِسِهۡمََّوَملاَّ۞م  ن  

َ
 ِ ََّوََّلََّخۡلَقَّأ

َ
َوٱۡۡل

د َّ ِضل َِيََّعض  ت ِخَذَّٱلۡم  َّم  نت  ةي  أريي ه  صيليا  اهلل ورمحبتيه     ف   (2 ٥١اَّك 

اجلييّ  واإلنييس وخلييق ميي  أسييكنيمب ميي    واألرضخلييق الّسييمبوا   علييدي 

ونبييب  و دييييا     مجييبد وسييب ر مييب يييرأ وذرأ ومييب أ يي   ميي         واملال كيي  

 ّتخيا اوّيي  اهليبدو      اه  أعايبداو خللةيه ألن  خي ّتاوأري ه  خليق أنفسيي  و  

                                                 

 .( سورة احلديد1)
 .( سورة الكهف2)
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ّتخياه  أعايبداو خللةيه: أّ  الّشي ء       ااهلبدي  عا او  ومعنى أّنه عّز وجّ  

لتيمّب وجيد  على العلّ  املبّدي  والعلّ  الصيرّي    ؛مببّدته وصيرته إ  يتةّي 

ّم او سراجبو منرياو أررق نير   تى ميأل العميق األكيرب     سّد نب حم خلق اهللُ وملّب

وجياهرهيب    مبّدّييب وغيري مبّدّيييب    غدبيب وريبدتيب  مياّد األردبء اهللُ فخلق

مميراو مينرياو    سيّد نب علّديبو     وملّيب خليق اهللُ   نير حمّمي   م   وأعراضيب

 غدبيييبأرييرق نييير   تييى مييأل العمييق األكييرب فخلييق سييبحبنه صييير األرييدبء    

م  نيير أميري امليؤمنني      وجيهرهب وأعراضيب  وريبدتيب مبّدييب وغري مبّدييب

والّصييرة هي  األّ         فبمليبّدة هي  األب  ي  أي  طبليب  علّ  اإلمب 

وّضييح اإلمييب   وميي   األمّددة هددذ  أبددوا وعلدديّ أنددا :أرييبر الييّن  وإلدييه

 خلدق  اللد،  إنّ : فحيى احل يش فةب  حمّم  الّصبدق ي جعفر 

 وأمّد،،  ألبيد،  املدؤم   أخدو  فداملؤم   رحمتد،،  فدي  وصدبغه   ندور   مد   املؤمنن

 ؛هييي الّصيييرة وهيي  األ ّ   . و  رييكّ أّ  الّصييب الرّحمددة وأمّدد، النّددور أبددو 

 ي .بفف

هميب    ييميب  إ   يتةيّي  الّشي ء    -هميب العلتيب     الّلتيب   - والّصيرة ةفبملبّد

 أعابداو خللةه. بركنب الّش ء وعا   فة  اّتخاهم

عليى   ي اَءرأّ  اهلل سبحبنه وتعبىل جعلي   أ :  أشهاد  :وميله

وأمييياهل  ومجدييع  ركييبتي     وأ ياهل  أعمييبهل خلةييه  يعييين يشييي و   
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َّٱۡعَمل لوا َّفََسلَيَىَّ  اخلليق  أ يا وسكنبتي     يغدب عني  ر ء م   ِۡ َوق 
و    َّ ۡمََّوسَس  ََّعَملَك  ۡؤِمن وَنَّٰۖٱَّلل    .  (1 ١٠٥... َوٱلۡم 

 أييب عبي  اهلل   س لت يإسنبد  إىل يعةيب ي  رعدب مب : " الكبيف " فف 

للو    َّ  وجييّ : عييّز يف ميلييه للۡمََّوسَس  ََّعَملَك  َّٱۡعَمل للوا َّفََسللَيَىَّٱَّلل   ِۡ َوق لل
ۡؤِمن وَنَّٰۖ  .   ه  األئمّة : مب   ١٠٥... َوٱلۡم 

س له يعض  الّرضبي  ميسى  اإلمب  علّ أّ   "عدي  األخببر  " ويف

 :جمليس املي مي    يفم   ار م  الفةييبء وأهي  الكيال  مي  الفيرق املختلفي        

 :مييب : يييب اييي  رسييي  اهلل ييي ّ  ريي ء تصييّح اإلمبميي  ملييّ عديب .      مييب 

 ّوالدد ّليل بددالن  . مييب مييب هيي  . د: ف  ليي  اإلمييب  فمييب:  فددي 

 :مب  فمب وجه إخببرك  مبب يكي  .: مب .  ال ّعو  ستجابةأو العل 

 اللد،  رسو  م  إلينا معهود بعه  ذلك .  وجيه إخبيبرك  مبيب     فميب : مب

 سةفرا تّقواأ الل،: رسو  قو  بلَغَك أمَا  له: مب  . يف مليب الّنب 
 مدؤم   مد   فمدا  : ميب  . يليى : ميب     اللد،  بندور  ينظدر  فإنّ، املؤم 

 بصددددار تاس ومبلدددد  إمياندددد، قدددد ر علدددد  اللدددد، بنددددور لينظددددر فراسددددة، ولدددد، الإ

 عدزّ  وقدا   املدؤمنن،  جميد   في فرّق، ما منّا ألئمّةا الل، جم  وق  وعلم،،

َٰلِللَكَّ  آياتدد،: محكدد  فددي وجددلّ َِّ ََّك للِمَيََّّٓأَلَيَٰللتوَّإِن  ِ َتوَس   فددأوّ    ٧٥ل ِۡلم 

 واحلسدن  احلسد   ثد ّ  ،بعد    مد   املدؤمنن  أمير ث ّ ،الل، رسو  املتوسّمن

                                                 

 .( سورة التوبة1)
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: فنظر املي مي    مب .  القيامة يو  إل  احلسن وُل  م  واألئمّة

 اإلمييب  فةييب  جعيي  اهلل لكيي  أهيي  البدييت!. ممّييب: يييب أيييب احلسيي  زدنييب لييه فةييب 

 مطهّر  مق ّسة من، برو  أيّ نا ق  وتعال  تبار  الل، إنّ : الّرضب

 مدد  وهددي اللدد، رسددو  مدد  الإ مضدد  ممّدد  أحدد  مدد  تكدد  لدد  مبلددك ليسدد 

 عددزّ اللدد، وبددن بيننددا نددور مدد  عددامود وهددي وتددوفّقه  تسدد ّده  منّددا األئمّددة

 اخلرب.نتيى ا.  وجلّ

ه  نيير يديني  وييني اهلل     املةّ س الّشريب إىل أّ  الّرو   أربر احل يش فة 

لني واملرَسي  مي  األنبديبءِ   أل ي ٍ  مّية إهلّد  نيرانّد  مل يعهييب كبملي و   :أ  ؛تعبىل

 يشيي و    وييياا الّنيير   وعرتتيه الهّيبهرة   حمّم سيى لرسي  اهلل 

مجدييع أعمييب  العبييبد  وُيسييّمى هيياا العميييد ملكييبو يف يعييض األخبييبر  ويف     

مفبد  أّ  اهلل يعه  ولّده عميداو م  نير يرى فده أعمب  اخلاليق  خراآل يبيعا

 محلنيب  إذا. و  تعبرض يني ها  األخببر  الّشخ  يف املر ة أ  ك كمب يرى 

هييي خييبد  عنيي  رسييي  اهلل و لييه و  الّثالييي  األيعييبدعلييى املخليييق ذ   امللييك

 كميب  ييي  ورو  الة   الّا  لدس مبليك  ردعتي  يسّ دو  يه  األطيبر

 .ختتلب مببهّدتيب ع  امللك رو ّد هي مّية  يي أفبد احل يش الّشريب املتةّ  
 

 :شهادتهم اإلهلية يرون أعمال العباد مبقام (سالم اهلل عليهم)أئمة اهلدى 
 يعيين  اخللق على ري اَء معنى أ  يكيَ  أهُ  البدت )سال  اهلل علدي   إّ 

فيييال خيفيييى عليييدي  رييي ء مييي  أعميييب  اخلالييييق  فيييي     هلييي  الّشييييبدة أّ 
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 بو ييي ملكي لدسيت   هي  رو  الةي   املهّييرة و   يياسه  هكلّذلك يشبه وني   و

هليّ  هيي الّيا  يسيّ ده      اإلفبملي د   ييي   املتةيّ    سبمب أفبد احلي يش الّشيريب   

إذا غيبب   "اإلميب  أّ   الايعدف  مي    يف يعيض األخبيبر  مب جبء ووحيّ يي  

فمحميييٌ  علييى غييري   " و  يعليي  رييدكبوتصييدبه الغفليي    عنييه امللييك احمليي ي  

 الييّن   امليي ُد اإلهليي   فييبرقي نفييبو حبدييش     ملنييبفييبملراد يييه هييي مييب    ظييبهر ؛

  امللكييي  واجلييربو  هيي  ميي  عييبمل مييبمبهدتي ؛ ذلييك أل  واأل ّميي 

كّ  ر ء أ  يبط  الكّ  وحمد  يبلكّ  ومتصيّرف يبلكيّ     يبط  وامللكي  هي

فييق عييامل املليك  تيى املال كي         ييي  أ  امللكي  يي فييينحي الكلّد  الّتبم   

 .ومدكب د م  هنب ورد أّ  رو  الة   خلق أعظ  م  جربا د  

يشيي و  مجديع ميب يف العيبمل ييالك الّنيير         ي أن م  مجدع مب ذكر فظير

 بّذ.الّرو  العظد  م  اهلل تعبىل حبدش   يشّا عني  ر وهي

مص ر؛ منه" املنب" مفرد أمنبء وأْمٍ  وُميّن: وه   :ومنا  :وميله

ومنبة كبنت امسيبو لصينٍ  يف   كدٌ  أو مدزا   وت ت  مبعنى: الةص  ومَ ُر اهلل؛ 

وك ّنييب مّسديت    ؛كبنيا ياحبي  عني هب الةيرايني   املشركني فإّ  جيف الكعب  

ك كبنت متنى عني هب  أ  : تيراق . ومنيه : منيى . وميرأ      سنبمنبة ألّ  دمبء امل

اييي  كييثري : منييبءة يبملييّ  واهلمييزة . وهيي  مفعليي  ميي  النيييء   كيي ّني  كييبنيا       

 مجييع " منييبة كييى يعاييي  أ : "و ؛يسييتمهرو  عنيي هب األنييياء ترّبكييب ييييب 

   كرمبة ورام   ودعبة وداع   وهي مي  منيب  اهلل ميدنيه  كرميى يرمي       مبن
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أ  مّ ر  واخترب  وايتال   أو م  منب  ميني  ك عب يي عي أ  اييتال  واختيرب      

 ومعنى املةّ ر   يبلا  وه  الةّية  وهي األصّح؛أو أ  تكي  منبة  مجع ُمّن

رهب يف الكيّ  والكديب    ير ووضع   ود األردبء ومةبديةوالت الة ري  حمبّ  أن

سيب   والّرتبي  واملكيب  واألجي  واإلذ  والكتيبب والينّ      واليضيع واألي  واملتى 

َّ  واملسّببب  مب  تعيبىل:  األسبببيف  واإلضبفب   وذلك  َ ِ ۞وَِعنَده  ََّمَ لات
َۡحسِ ََّوَملاَّ

ُۡ ََِّوٱ  َِ ََّماَِّ َّٱۡل َونََّوَةۡعلَم  َّه 
َهآَّإَِّل  َّٱۡلَ ۡيِ َََّّلََّيۡعلَم  َِّملنََّوَسقَلٍةَّإَِّل  تَۡسلق   
َهللاََّوََّلََّحب للةوَّ ل َوَٰللِتَََّّيۡعلَم   ِ ََّوََّلََّسۡطلل وَِّ َّو 

َ
َِّ َّكَِ َٰلل وََّّٱۡۡل

ََّوََّلَّيَللابٍِ َّإَِّل 
بِيوَّ أيي    مي نب اإلميب    تجبج ع ع  ا   الّثةلني نير) تفسري ويف . ٥٩ (1م 

 أميدددددددددر لصددددددددداحبك  وقدددددددددا  .. ":يف  ييييييييي يش طييييييييييي  عبييييييييي  اهلل

 علدددد  عندددد   ومدددد  وبيددددنك  بينددددي شددددهي اً باللدددد، كفدددد  قددددل:املددددؤمنن

 ،مددبن كتددا  فددي إال يدابس  وال رطدد  والوجددلّ: عدزّ  اللدد، وقددا  ،الكتدا  
 ."عن   الكتا  هذا وعل 

إذ األذواد  وروّادٌ وحفظددةٌ وأذوادٌيف نفييس اليي عبء:  ويؤييي   ميلييه

مجع ذا   ك صحبب وصب ب وهي احلبم  والااب ع  احلمى وعميب ينبغي    

وهي اخلبري املهلع ظ  مجع  بفظ  والرّواد مجع را     واحلفعنه أْ  حيبم 

   الا بب والسبب .ب  امل مين  ممبياضع الكال  وامليامع املنبسب  لرع  األنع

                                                 

 .( سورة األنعام1)
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 عظي  أميري امليؤمنني   األ اإلميب  بفرة أّ  الكتبب امليبني هيي   انصيص مت ويف

 .عل  ي  أي  طبلب

والةي ر    املديزا  يي  هي     ؛وتةي ير األميير ومدزاتييب عني ه      ف ة ْ ر

 ألردبء وتيز  وحت  د.ي  تةّ ر اي

اخللق فدسيتنهةي    ميتحني    لاا ه املدزا  والة ر كيني  وألج 

وهياا مفيبد    أسيّر   نهي   والّسرا ر مبب أضمر   واحلةب ق مبب أالهّببيع مبب 

 ؛علدديك  وحسددابه  إلدديك  اخللددق وإيددا يف الّزيييبرة نفسيييب:  ميلييه

ي  اهلبدو  مل  أراد اهل اي     كمب أني ي متعلّقإّ  أمير اخللق   دش

َّ..تعييبىل:اهلل  مييب  يردهييب واملاييلّي  مليي  مل  ۡۡ ََّمللنَََُّشللآء َّق لل  ۡ َّي ِضلل َ َّٱَّلل  إِن 
ََّوَةۡهِدٓيَّإََِلۡرََِّمۡنَّ ََ نَا
َ
نَّ.. (1   ٢٧أ ََّوَةۡهلِديََّملنَََُّشلآء  ََّمنَََُّشآء  َّٱَّلل    ۡ َفي ِض

َّ َّٱۡۡلَِكليم   َ َوَّٱۡلَعَِةل ََّملنَّ.. (2   ٤وَه   ۡ ََّوَةۡهلِديََّملنَوَلَِٰكلنَّي ِضل َََََََُّّّّّشلآء 
نَّ َّٰۖ.. (3   ٩٣... ََُشآء   ۡ َََّّلََّيۡهِديََّمنَّي ِض َ َّٱَّلل  ه سيبحبنه  ّنأ فبمب   (4 ٣٧... فََِٰن 

ييإذ    يشبء الاال  كاا اإلمب  م وتعبىل يي   م  يشبء اهل اي  وياّ  

نَّ اهلل تعبىل  نَََُّشآَءَّٱَّلل  
َ
َّٓأ ذلك تبّد  معنى  فألج    (5 ٣٠... َوَماَّتََشآء وَنَّإَِّل 

                                                 

 .( سورة الرعد1)
 .( سورة إبراهيم2)
 .( سورة النحل3)
 .( سورة النحل4)
 .( سورة اإلنسان5)
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متحيني   افيجي ه  مليب    سيبحبنه متحيني  اهلل  ايي  املبتليي   ديش    مب ورد م  أن

هل  لتظير  ةب ةي   يتالَء اوإ  كب  عّز وجّ  يعرف صربه  وركره  لكّ  

تليى  بي  املُكمب أن ونعمه يتال ه  ركراو هلل تعبىل وإظيبراو ملننه اللمأل  فكب  

واملال كيي   األنبدييبءمتحييب  اخللييق ميي  ييي  ُجِعليييا حمنيي و وسييبببو  يييي  مبعنييى أن

 ميبدا  واجلع امليجيدا  مي  الّنببتيب    واملؤمنني والّنب  أمجعني  ي  ومجد

يياسيييه  عيييرض   ه كلّييي ؛ ذليييكواملديييب  واألريييجبر وسيييبير أنييييا  اخلليييق    

  فجمديع اخلليق مبتليي      أصينبفي كبفي   ي على مجديع اخلليق   و يتي 

َضيت عليى األنبديبء فمي  مِبل ييب صيبر مي         ِرفُ و يتي ّ  إويشي  ملب ملنب  ؛يي 

  على  ي اإلنكبر  ي  لع   اسيتدعبيه حلةدةتييب    يي املرسلني  وم  ت ّم  فديب

ييب  ومي  ُيسيتغرب عي       تعبىل  تى يرجيع إىل اإلميرار ي   اهللعبمبه  يي ومبهدتيب

إذ كديب ميكي  تصيّير     لي يي     البديت   واملال كي  مبي  يعض األنبدبء 

. لكيّ  ذليك مني فع مبيب  بصيله: مي  أّ        واألنبديبء   املال كي  اخليالف يف  يّق   

الّشيبق كي ْ  ييؤمر الّشيخ  مبيب   يعيرف        ييبلتكلدب بر بي ء هيي نيي  اخت  اإليتال

ملييتكلّفني ميي  ا لكييثريكمييب ميي  يعييرض ذلييك    يعةلييه أو ينّبييه علدييه    ةدةتييه 

 تمب   ممّب   ينبغي  اإلصيغبء إلديه     اليجي  وا  م  املتفلسفني حبدش ُيظير

لي فرضنب صّح  تلك الّنةي   عيني    - نسويي ك ّييبفت ّم  يعض األنبدبء 

ةليي   حبديش مل يي را ع   و ييتي    ةدةي  رّيمب مرجعه إىل الت ّم  يف  -

  رضيبو يةايب ه   ؛ألمير اهلل تعيبىل   يسلّمياي  أ  يفكب  األوىل اليصي  إلديب 
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مي  ييبب   هاا الّترا معصد و  فحسبيالكّني  ومعيا يف خمبلف  األمر اإلرربد   

 ." املةر يني سنب  األيرار سّدكب  عن   إّ  ":م  مب مد 

يتحّملييا يعيض احلةيب ق واألسيرار املتعلّةي        مليعض األنبدبء واملال كي    ّ إ

  يّ  يع  ذليك أميّروا    الّصعب علدي  متحب ا فيمع  ي  ّم     البدت

الّصرييف ع  مي نيب اإلميب     ُسَ يريإسنبد  ع    يصب ر الّ رجب ) فة  ورد يف

 بد،  يقدرّ  فلد   املالئكدة  علد   ضَرِعُد  هدذا  أمدرك   إنّ مب :  إي  عب  اهلل

 علد   ضَرِوعُ املرسلون، إال ب، يقرّ فل  األنبيا  عل  ضرِعُو املقرّبون، إال

 . املمتحنون إال ب، يقرّ فل  املؤمنن

ومسعتييه  اهلل رسييي إىل أييي  سييعد  اخلييْ ر  مييب : رأيييت    ويإسيينبد 

 أو طائعدداً واليتددك إلدد  دعددا  وقدد  الإ نبيّدداً اللدد، بعددث مددا علدديّ يددا  يةييي :
 . كارهاً

املراد م  كيي  يعيض األنبديبء كيبرهني لةبيي  الي يي  هيي         :هامة مالحظة

فإّ  الرفض املهلق للي ي  يسيتلز      وإ ع   حتّملي  حلةدة  الي ي  العليي 

عتةييبده  ينبييّية  ميي  أّ  نبييّيتي  مشييروط  ي تصييبفي  يييبلنبّية  ملييب ورد  أعيي   

  .   فت ّم   وو ي  أمري املؤمنني علّ رسي  اهلل حمّم 

يي  أيي     امليؤمنني اإلميب  علي ّ    أمرييإسنبد  إىل  ّب  العْرن  مب : مب   وفده

 أهدل  وعلد   السّدماوا   أهدل  علد   واليتدي  عدرض  اللد،  نّإ : طبلب
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 فدي  الل، س،فحب يونس أنكرها أنكر، م  وأنكرها أقرّم   بدها أقرّ األرض

 .  هاب أقرّ حت  احلو  بط 

َولََقۡدَّ  :وجّ  عّزيف ميله  مي نب أي  جعفر ع  ع  جبير ويإسنبد 
لَعِهۡدنَآَّ َۡم  ََّولَلۡمََّجِلۡدََّ   ََّع َّفَنَِِسَ  ۡ ََّءاَدَ َِّمنََّقۡب  عهد  :ميب    ١١٥اَّإََِلَٰٓ

     أنهدد  فدديه  عددز  لدد، يكدد  ولدد  فتددر ، بعدد   مدد  واألئمّددة محمّدد  فددي اللدد،

 . هكذا

 حمّمي   الين ّ  ألّنيه عيي  إليدي  يف    ؛ العيز    أول)ُيسّمى أولي العز  يي وإّنمب

الشريف  عن  ظيير   وسريته املي ّ   سد مب اإلمب  واألوصدبء م  يع   

 . أّ  ذلك كالك واإلمرار يه على عزمي  ف مجع  املببرا

 : ألهل البيت درجات األنبياء يف واليتهم

 ؛يي  مب هي يواملال ك  إّن متحب  لألنبدبءِكَر أّ  ا ممّب ُذ فُعِلَ 

  ى مجدع األنبديبء مي  دو  اسيتثنبء   عل   أه  البدتعرض و يي :أ 

مبليب يبلةبي   صبر م  املرسلني  وم  يي يبلةبي  التب  يي م  األنبدبء مِبل يبفم  

صيبر مي     امليؤمنني  مبلييب مي    م كالك املال ك  صبر م  املةّريني  و التب  م 

 واحلسين  بر  اآلييبر املرغييي    صي وم  سبير امليجيدا  كيالك  ف املمتحنني 

 إىل فيبفرتميا مُتِحنييا ييالك   امرتّتب  علديب  فبألنبدبء واملال كي  كُلِّفييا ييالك و   

وهيي   ؛مهل قيشك  مهلق  وغري مسلّمني يشك   مسمني: مسلّمني ألمره 

سبحبنه يؤاخاه  علده لةيريي    العظد  واهلل  " ترا األوىل " يي علدهمب ُيهلق 
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 إ   يةهعيب يسيييل    ةدوؤالّصراط عةببٍ  ك يف ّ لاا ورد يف احل يش أ  منه

فدييب اخلليق     يعثير   وتليك العةبيب     وأه  يدتيه  حمّم رسي  اهلل 

 :ال رجب  والعثرا  خمتلف 

كمييب يف كييثري ميي  غييري   ؛الّتاليفعظدميي  وميلكيي    تةبيي    عثييرا :منيييب

 .إىل الّشرا املؤّدي واملرتكبني للكبب ر   املعصيمني املةّصري  يف الهّبع 

 املبييتلنيأهيي  الي ييي     مبيليي  للييتاليف ميي  ِمَبيي     ومنيييب: عثييرا  ميلكيي   

  .يبملعبص  غري املؤدي  إىل الشرا

  ةّيي  وهي  عثيرا  يف     أه  العصم  مي  األنبديبء   عثرا : ومنيب

 دش الّتفبو  يف املراتب الكمبلّدي  وعي   الّتسيلد  املهليق  وهياا       م خبّص  

  والةصيير أو الّتةصيري كي ٌّ    و ي     البديت  يف األنبدبء يستلز  مصير

وإلده يشري ميله   ي  واملبتلي تلى يبامل ي أنحبسبه  فظير يالك على 

ۡبَتلَِيَّن اَِّإَونَّك َّ.. تعبىل:  .  (1 ٣٠لَم 

 وأّميب    وأذوادٌ ومندا ٌ  : كيب  الكيال  يف رير  ميليه     :عوٌد عللى بلدء  

 أ ييياهل حلييبفظي  ألعمييب  العبييبد و  ييي  ا: أ  أن وحفظددة : ميلييه

 .الشريف 

علييى  الّشييي اء فألّنييي  ؛كيييني   ييبفظني ألعمييب  العبييبد    وأّمييب

حبدش  ؛ي عمب  املشييد علدهي  حمدهي  أنهي  "أني  ري اء"ومعنى اخللق 

                                                 

 .( سورة املؤمنون1)
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الّشيييبدة فيير  احلاييير  ّكمب أ ميي  أعمبلييه وأفعبلييه  يغدييب عييني  ريي ٌء  

 . يشي  على اآلخر ْ ميكنه أ مل ًاضريك  الّشبه   ب ملواهلدمن   فلي 

تسييتلز   يييي الةدبميي يف احلبضيير ويييي   يييي املعلييي  أّ  ريييبدتي  وميي 

َهََٰذاَّوإلده أربر تعبىل يةيله: علديب   فظي  لتلك األعمب  الّيت يشي و 
نت ۡمََّتۡعَمل وَنَّ ََّماَّك  ن اَّسَۡسَتنِسخ  َّإِن اَّك   ِ مَّبِٱۡۡلَق  ۡيك 

ََّعلَ ق  ِِ   (1 ٢٩كَِ َٰب َناَّيَن
 " ويف 

 بدددن  مسدددطور  خددد ّ  هدددو  ّمدددا  إن القدددرآن  وهدددذا  :ميييب   "نيييي  البالغييي   

 عنددد، ينطدددق وإمندددا ترجمدددان، مددد  لددد، بددد ّ وال بلسدددان، ينطدددق ال تن، فددددال

الّرجيب     ييبلةر   هي   نيهياا اخليرب وأمثبليه أّ  الّنيبطة     مي    ل ْعُدفي  ؛ الرّجا 

وأ بديييش أنيييي    وأ بديييش عييرض األعمييب  علييدي   وهيي  األ ّميي 

 ؛إذ   يشيي و  عليى ميب   حيفظينيه      على مب ملنيب  دال الّشي اء على اخللق 

 دكينييا رو  لمةي   ي  منبة أ  أن ؛أيابو  فظ وهاا مابفبو إىل أّ  معنى كيني  

  حيفظيي  كيّ  نسيم     يي مر اهلل مال كي و   يبعثي   حمبّ  م ِر اهلل تعبىل ومظبهر 

و فظته املال ك  مي  كيّ  ميب      إو  يةع م  ربهق  د فال ي تده  جر و  صب

م ر  عليى مليب الييلّ      فريّديرد علده م  مكرو   تى يةّ ر اهلل سبحبنه ذلك 

  عي  احلفيظ واليّ فب     يكفّييا مير اهلل أ   أل احلفظي    حمّم  فد مر املال كي   م   

َِبَٰلترَََّّ  َّ ب مّ ر له وهي ت وي  ميله تعبىل:فدصدبه م  فدكفّي  َعق  ََّّم  ِلۢنََّإلۡيِ م 

                                                 

 .( سورة اجلاثية1)
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ِ َّيََديۡللرََِّوِمللۡنََّخۡل ِللرِۦَّ ۡمللسَِّٱَّلل 
َ
ونَللر  َِّمللۡنَّأ ميلييه  وت وييي     (1 ١١... َبَۡ   

للاََّعلَۡيَهللاَّتعييبىل: َّل م  ََّنۡ لل و َّإِنَُّك   حتفييظ عييني    فمال كيي    (2 ٤َحللافِ ر

مةيّ را  األسيببب    عيني  حتفيظ   ومال كتيه   أعمب  العبيبد وتعرضييب عليدي    

 حتفييظ كي    ومال هليي  ت اإلصيبي  وحياير فدجيير  كميب ميّ ر     تيى يظيير وميي  

دهي  الّرسيي      ّ  األعميب  يف  يي فُدعل   م  هاا  ؛عني  أعمب  العببد وتكتبيب

 . يّ  منيمب ينس  يف الّاكر احلكد اهلل علديمب و هلمب  صلّىواليلّ  

و بضيراو   مبضيدبو  احليبفظي  حلةدةي  أعميب  العببد    ي نإ: واحلاصل

 يف اإلرييييبد أيايييبو   وهل  ي  لألرييييبد عليييدي   تدهييي   يف  وه ومسيييتةبالو

  كأوعدي  مشيد   وهي  كديب يتخلّيب   إذ أيي او    فال يتخلّب عني  ري ءٌ  ةاآلخر

  سبمب ورد يف زيبرة اإلمب  احلسيني  ؛عن ه  وتة ير أمير   اهلل

 أمور  مقادير في الرّ  إراد   دش مب :  "كبم  الّزيبرا  " يفاملهلة  كمب 

 أحكدددا  مددد  بددد، لَصِّدددفُ عمّدددا والصّدددادر بيدددوتك ، مددد  وتصددد ر إلددديك ، تهدددب 

هاا الّش   هل   وأّ  املةبدير يف  يبي فبلظّبهر م  الّزيبرة الشريف   ؛العبداد 

 . املال ك  العّمب  ي مره  يبستخ امي  اخللق تص ر م  يديتي 

الّييت   اإلهلد ي   الّرمحي  معي     البديت أهي    أّ  :م  خال  هاا فتبّد 

 .يف عبمل  املُلْك وامللكي  ه  أسب  كّ  ر ء

                                                 

 .( سورة الرعد1)
 .( سورة الطارق2)
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أ  أ  ؛العلددددد  وخدددددزّان:الفةيييييرة الّثبندييييي  أعيييييين ميليييييه  بوأم ييييي    

  وه  مفبتدح الغدب الّيت   يعلميب إاإلهل  خزا   العل    ةب ةي 

۞وَِعنلَده  َّ تعيبىل: و سيبحبنه  لةيليه هي  سيبمب جيبء يف الّنصييص املفسييرة     
َِّمنََّوَسقَلٍةَّ َۡحسِ ََّوَماَّتَۡسق   

ُۡ ََِّوٱ  َِ ََّماَِّ َّٱۡل َونََّوَةۡعلَم  َّه 
َهآَّإَِّل  َّٱۡلَ ۡيِ َََّّلََّيۡعلَم   َ ِ َمَ ات
َهاََّوََّلََّحب ةوَّ ََّيۡعلَم  ل َوَِٰتََّّإَِّل   ِ ََّوََّلََّسۡط وَِّ َّو 

َ
َِّ َّكَِ َٰ وََّّٱۡۡل

بِيوَََّّوََّلَّيَابٍِ َّإَِّل  َّم 
٥٩  (1 عيي  احلسيييني ييي  خليييب     يإسييينبد العدبر جيييبء يف تفسييري   فةيي   ؛

َّٱۡلَ ۡيِ َّع  مي  اهلل عّز وجّ : س لت أيب احلس مب :  َ ِ ۞وَِعنَده  ََّمَ ات
َهلاََّلَّ ََّيۡعلَم  َِّمنََّوَسقٍَةَّإَِّل  َۡحسِ ََّوَماَّتَۡسق   

ُۡ ََِّوٱ  َِ ََّماَِّ َّٱۡل َونََّوَةۡعلَم  َّه 
َهآَّإَِّل    َيۡعلَم 

 يهدددلّ أن قبدددل مددد  أمّددد، بطددد  مددد  يسدددق  السّدددق  :الورقدددة :فةيييب 

 أمّد،  بطد   فدي  الولد   يعندي  : ميب   ، َوََّلََّحب ةوَّ مب : وميله: الول ،

 ، َوََّلََّسۡطل وَّ  : مليت: وميليه:  ميب   الدوالد ،  قبدل  مد   ويسق  أهلّ إذا
 قبدل  خلقهدا  يدت ّ  أن قبدل  الدرّح   فدي  اسدتكنّ   إذا املضدغة  يعندي  :مب 

التددا ّ،  الولدد  :مييب  ، َوََّلَّيَللابٍِ َّ ميلييه:  :ملييت :مييب  ؛تنتقدل  أن
بِيوََِّّ َّكَِ َٰ وَّ  :ملت :مب   . نمب إما  في : مب  ، م 

يي  يشيري   ؛ ميب ُذِكيَر    يف منحصيراو خيفى أّ  التعبري اليارد يف اخلرب لدس  و 

 ييإذ  اهلل تعيبىل ويف   إىل يدب  مصبديق امليضييعب  الييت حيصيديب اإلميب     

يييي   عدسيييىوهيييي متبميييبو كةيييي  اليييّن  الكيييري        تهكطيييي  إرادتيييه ومشيييد  

                                                 

 .( سورة األنعام1)
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وَنَِّ َّ.. :ميييري   ِخس  ل وَنََّوَمللللاَّتَللللد  ك 
ۡ
مَّبَِمللللاَّتَللللَ نَب ِللللئ ك 

 
ََََََََََّّّّّّّّّوأ

ۡمنَّ فبليرم  ومب يسية  يف ظلميب  األرض وميب ييجي        وإ   (1 ٤٩... إ ي وتِك 

ى مفرداتيييب املعييييدة لييع يييي حبسييب معنبهييب الّلغييي  يييي ُ َمييوالبحيير ُتْح الييرّبيف 

 ييي  وحبسب امل لي  الّلغيي   يي يب على مب أفبد  اخلربلُْمَ  كب واملشييرة  وإْ  

 . فردا لغي  لتلك املال املفيي   كينيب أ   مصبديق م  مينع 

يشيم    ييي  الّشيريف   اآليي   سيبمب أفبدتيه    يي والدبيس ومب ربيه ذلك فبلّرطب

يف  :أ  ؛يعلميه اإلميب    ييي  املؤلّب م  جز ّديب   يي   وهاا الك كر ٍء ك  

 . كتبب مبني

بِيوََّّكَِ َٰ وَّ املراد يي ّ إ: لنب وليمد  عي  فكديب تي      احملفييظ  اللّي   م 

 .  أّنه اإلمب 

 أّ  اخلرب املستفدض أفبد أّ  الكتيبب امليبني هيي اإلميب      إىل إضبف و:ملنب

مييدمٌ  علديه    اإلميب   يييدم  علديه    احملفييظ  مثبتيبو يف الّليي    كيب  فإّ  ميب  

ََِّشلِهيَدۢاَّ..تعبىل: يه ية رة اهلل تعبىل  ويشي  هلاا ميله وحيد  َّبِٱَّلل  ََّكَِفَٰ ۡۡ ق 
َّٱۡلِكَ َِٰ َّ ۡمََّوَمۡنَِّعنَده  َِّعۡلم   .    (2 ٤٣بَۡيِِنََّوَبۡيَنك 

يف  ي يش   اهلل عبي  ا تجبج الهّربسي  عي  مي نيب اإلميب  أيي        وع 

ََِّشلِهيَدۢاَّ : املدؤمنن  أمير لصاحبك  قا "طيي  فده: َّبِلٱَّلل  ََّكلَِفَٰ ۡۡ ق 
                                                 

 .( سورة آل عمران1)
 .( سورة الرعد2)
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َّٱۡلِكَ َٰل َِّبَۡيِِنَّ ۡمََّوَمۡنَِّعنلَده  َِّعۡللم  َوََّلَّ  وجدلّ:  عدزّ  اللد،  وقدا    َوَبۡيَنك 
َِّ َّكَِ َٰ وَََّّسۡط وَّ

بِيوَََّّوََّلَّيَابٍِ َّإَِّل   .   عن   الكتا  هذا وعل   ٥٩َّم 

ود ييي  كييثري يف داو زالبييّزاسيي ير مييب : كنييت أنييب وأيييي يصييري وحيدييى  وعيي 

أخا جملسيه   فلّمبإذ خرج علدنب وهي مغاب   أي  عب  اهلل اإلمب  جملس

 الإ الغيدد   يعلدد مددا  الغيدد  نعلدد  أنّددا يزعمددون ألقددوا ٍ عجبدداً يددا  مييب :
 علمد   فمدا  منّي فهرب  فالنة جاريتي بضر  همم  لق  وجلّ، عزّ الل،

مب  س ير: فلّمب أ  مب  اإلمب  م  جملسيه وصيبر يف    هدي؟  ال ّار بيو  أيّ في

ومدسير فةلنيب ليه: ُجِعلنيب في اا مسعنيبا وأنيت         يصيري منزله دخلت أنيب وأييي   

كثرياو و  ننسيبك   ْعل   ِعلْمبوأنك ت نعل تةي  كاا وكاا يف أمر جبريتك و   

 مليت: يليى  ميب     القدرآن؟  أتقدر  ألد   سد ير  يدا :   ميب  إىل عل  الغدب

:" وجدددلّ عدددزّ اللددد، كتدددا  مددد  قدددرأ  فيمدددا وجددد   فهدددل  َِّي قَلللاَ َّٱَّل 
نَّيَۡستَد َّ
َ
َّأ َۡ نَاََّ۠ءاتِيَكَّبِرِۦََّقۡب

َ
َِنَّٱۡلِكَ َِٰ َّأ َّم   "  ٤٠... إََِلَۡكََّطۡسف َكنََِّّعنَده  َِّعۡلمر

 وهدل  الرّجدل  عرفد   فهدل : : ملت: ُجِعليت في اا مي  مرأتيه  ميب      مب 

: مب : ملت:أخربن  ييه  ميب    الكتدا ؟  عل  م  عن   كان ما علم 

 الكتدا ؟  علد   مد   ذلدك  يكون فما رخضاأل البحر في املا  م  قطر  ق ر

 هدذا  أكثدر  مدا  سد ير  يدا :  ميب   مب : ملت: جعلت ف اا مب أميّ  هياا   

 فهدددل  سددد ير يدددا بددد،،  أخبدددر  الّدددذي علددد  لا إلددد  وجدددلّ عدددزّ  اللددد، ينسدددب، أن

ََِّشِهيَدۢاَّ..  أيضداً:  وجلّ عزّ الل، كتا  م  قرأ  فيما وج   َّبِٱَّلل  ََّكَِفَٰ ۡۡ ق 
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َّٱۡلِكَ َِٰ َّ ۡمََّوَمۡنَِّعنَده  َِّعۡلم  : ملت: م  مرأتيه جعليت   مب   ٤٣بَۡيِِنََّوَبۡيَنك 

 علدد  عندد   مدد  أ  أفهدد  كلّدد، الكتددا  علدد  عندد   فمدد : فيي اا  مييب  

 يدي      عل  الكتبب كلّه  مب : في ومى  عنملت:   ي  م   بعضد،؟  الكتدا  

 واللدد، الكتددا  علدد  عندد نا، كلّدد، واللدد، الكتددا  علدد : إىل صيي ر  ومييب 

 .  عن نا كلُّ،

 الّدذي  مب : عب  اهلل أي ذين  ع  اإلمب  اُي  اع   تفسري الةّم  ويف

وُسِكَ  عي  الّيا  عني   علي         ننماملدؤ  أمير هو الكتا  عل  عن  

 علد   كدان  مدا  :   فةيب  أ  اليا  عني   علي  الكتيبب     أعل  الكتبب م 

 مددا بقدد ر الإ الكتددا  عِلْدد  عندد   الّددذي عندد  الكتددا  مدد  علدد  عندد   الّددذي
 .  البحر ما  م  بجناحها البعوضة تأخذ

نفسه اخلزين  اإلهلّد   وهي   عل  الكتبب هي نفسه الكتبب املبني  عن فم 

 فبإلمييب  واملعييبرف الّيييت اّدخيير اهلل عييّز وجييّ  فديييب نفب سييه ميي  العلييي   

عييي  اإلميييب    واجمليييبلسخزانييي  علييي  اهلل تعيييبىل  ففييي  الّتي دييي  واملعيييبن     

 أرندي  ر ِّ يدا   رّييه ميب :   فنبدىإىل الهّير  ملّب صع  ميسى الّصبدق

 كدددد  لدددد، أقددددو  أن شدددديئاً أرد  إذا خزانتددددي إنّمددددا موسدددد  يددددا قددددا  خزائنددددك

  كيي  هي  حميبّ  مشيد     ؛  مفيبتح اخليزا    ي. فياا وغري  ي ّ  على أن فيكون

ي  أن أ   اللد،  ةئمشي أوعية قلوبنا  :تعبىل  وم  ورد عني  اهلل

 عيني يي     أن ؛ األريدبء يف  الّيت م  خالهلب ميك  التصّرف كدشمفبتح تلك امل
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مي  دو  إذنيه تعيبىل  كديب       وسيتةال اُمختيبرو  فدييب    يي    أو أنكاملشد

الّرضيب والّسيخ      فيي  مظيبهر    الل، يشا  أن الإ نشا  وما  مبليا: وم 

 .اإلهلّدني

نكشيبف األريدبء ل ييه    ا عي  فحدش إّ  علميه تعيبىل هيي عبيبرة      :عليه وبناء 

ألجي  كييني      ايير  فإّنيه   انكشبفبو تبّميبو  اييرّيبو  فكياا علميي     

 اإلمييب ةييي  مي نييب لولييدس كسييبّدبو   عنيي  اهلل تعييبىل   خفييبء هليي  يف ريي ء  

   اكتسدا   وال طلد   بدال  ذلدك  كدلّ  :يف أوصبف اإلميب   الّرضب

عن   ع  مي نب اإلمب  الّصبدق وم  ورد يف   يش املفا  ي  عمر

ريبه  مي  كتيبب     ييالك ذكر يعض مب خّصي  اهلل تعبىل يه مب  املفا : هي   

َِٰتَّ  : تعدال   قولد،  مفضل يا نع   اهلل تعبىل  مب : لَوََٰو َوَ   ََّملنَِّ َّٱلس 
ََّوَمللۡنَِّعنللَده  َََّّلَّ   ِ 

َ
للوَنََّوٱۡۡل وَنََّعللۡنَِّعَباَدتِللرِۦََّوََّلََُّۡسَتۡحِر   ِِ ١٩ََُّۡسللَتۡك

وَنَّ ََّوٱۡل َهاَسَََّّلََّيۡ ُّ   َۡ ۡ وَنَّٱَل  وَنَّ..  وجدلّ  عدزّ  قولد،  إل   ٢٠ُ َسب ِح  َوََّلََُّۡشَ ع 
وَنَّ ۡشلل ِق  ِللۡنََّخۡشلليَتِرِۦَّم  للمَّم  للَّوَه  َّلَِمللِنَّٱۡستَََضَٰ  مفضددل يددا ويحددك  ٢٨إَِّل 

 اجلددد ّ هددد  األرض فدددي ومددد  املالئكدددة، هددد  السّدددماوا  فدددي مدددا أنّ أتعلمدددون

 وث حد  وال قبلندا  كون وال عن   كنّا ذي  الّ فنح  حركة؟ ذي وكلّ والبشر

 .   احل يش رسو  وال نبيّ وال ملك وال أرض وال سما 

هلل أّ  ا عليى الّيت دلّيت   يي ومنيب الّزيبرة اجلّبمع  يي أل بديشا إىل مابفبو هاا

ليي  علميه ودينيه  وهي  ملي        فحيمّ   ري ء  كّ  أنياراو مب  خلقتعبىل خلةي  
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الّنب  م  اخلهي  أو اخلهي     يصدب ي  أو يصدبه مب  أْ  مح  عل  اهلل ودينه

مي  كيب  غيبفالو عي       إ  هياا ! أعيذ يبهلل أ  ينسب إلدي  ردكبو مي    يف الّرأ  

  احليقّ  ليى ع اومستكرب كب أو   م  اهلل عّز وجّ كمعرفتي  وجبهالو حبةب ق  

 ذاهالو ع  رّيه.  ه معجببو ينفسهينظر يف عهفد اورروغم

امسيه للّرسيي  حمّمي  و ليه      عيزّ ّ  العل  الّا  أعهب  اهلل تعيبىل  إ :واحلاصل

 لةيليه وذليك   ؛هلق مسيد  العلي  الكسي    هي احلاير  امل الهّبهري 

َِّ َّٓإَِماموَّ..  تعبىل:و سبحبنه ۡحَصۡيَكَٰر 
َ
ٍءَّأ ََّيۡ ََّوُك   بِيو مي    ولغريهب   (1 ١٢م 

والّيت منيب مب ورد يف املعبن  ع  اإلميب    املُعَتَبرة   الّاكر احلكد  والّنصيص 

 رسددو   علدد   اآليددة هددذ   نزلدد  ملّددا   مييب :  حمّميي  ييي  علييّ  البييبمر   

َّ..  الل، بِيو َِّ َّٓإَِماموَّم  ۡحَصۡيَكَٰر 
َ
ٍءَّأ ََّيۡ  مد   وعمدر  بكر أبو قا   ١٢َوُك  

 فهدددو قددداال: ال، :قدددا  التّدددورا ؟ هدددو اللددد، رسدددو  يدددا فقددداال: همايمجلسددد

 أميددددر فأقبددددل قددددا : ال، قددددا : القددددرآن؟ فهددددو قدددداال: ال، :قددددا  اإلجنيدددل؟ 

 إنّدد، هددذا هددو :اللدد، رسددو  فقددا  طالدد  أبددي بدد  علدديّ ؤمننملددا

 .   شي  كلّ عل  في، وتعال  تبار  ل،ال أحص  الّذي اإلما 

: ميب  لي    ميب  يإسنبد  ع  سيرة يي  كلديب    للصفبر يصب ر الّ رجب  ويف

 ذهد   علد   ال وأرضد،  سدمائ،  فدي  اللد،  خلدزّان  إنَّدا  واللد،  : أيي جعفير 

 .  علم، عل  الإ فضّة عل  وال

                                                 

 .( سورة يس1)
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 يزييبدة ميليه:   ليه ثم أي  جعفير  مي نب خرب  خر يإسنبد  أيابو ع  ويف

َّالقيامة يو  العر  حلَمَلَةَ منّا وإن  . 

 :ااا ميب أنيت   ميب    في أيابو ع  س ير مب : ملت: ُجعلت  ويإسنبد 

 احلجّدة  نحد   اللد،،  وحدي  تراجمدة  نح  الل،، عل  عل  الل، خزّان نح 

 .األرض وفو  السّما  دون م  عل  البالغة

إذ   ميك  مدبسيب على  ؛املةّ س ع  مبيلّدتي  سل    إّنمب هلْهاا الِع وسع 

ميي   ذكيير  عييز  امليييىل ي يبعتبييبر مييب خص يي   غريهيي  ميي  األنبدييبء واألوصييدبء 

يه  فبحسيب سيعتيب أفيبض      لّةيله وتع  األلهبف والكرامب  يسبب عشةي

مََّ املعبرف اإلهلد   مبةتاى ميله سبحبنه: مبءم   علديب َ َِّمَنَّٱلس  ََ ن
َ
َّآءََِّملآء َّأ

ۡودِيَُۢةَّبَِقَدسَِها
َ
سيبلت عليى     ميبء احلديبة الّرو ّدي     فبلعلي    (1 ١٧... فََسالَۡتَّأ

لسع  إ بطتييب  وسيد ت  إْ  ريبء اهلل تعيبىل يديب  كدفّدي  هياا         ملييي  الّشريف 

 . البحشيف مستةب   الِعلْ 

هيي  أصيحبب العةييي  الكبمليي    الهيبهري   أ ّمتنييب ّ إ القللول: صلفوة 

 ؛ل يه تعيبىل  والّزلفى  مجدع الةريب ي   ؛يب حتص  مجدع الكمب  الّيت ي

ع  أمح  ي  حمّم  ي  خبل  الربمي  عي  يعيض     " يإسنبد أصي  الكبيف "فف  

 شدديئاً للعبدداد اللدد، قسّدد  مددا :رفعييه مييب : مييب  رسييي  اهلل    أصييحبيه

 العاقدل  وإقامدة  اجلّاهدل،  سدهر  مد   أفضدل  العاقدل  فندو   العقدل،  مد   أفضل

                                                 

 .( سورة الرعد1)
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 يستكمل حت  رسوالً وال نبيّاً الل، بعث وال اجلّاهل، ش و  م  أفضل

 العبد   أدّ  ومدا  اجملتهد ي ،  جميد   عقدو   مد   أفضدل  عقل، ويكون ،العقل

 عبادته  فضل في العاب ي  جمي  بل  وال عن،، عقل حت  الل، فرائض

َماَّ..تعدال :  اللد،  قا  الّذي  األلبا  أولو ه  والعقال  العاقل، بل  ما إِن 
ۡلَبَِٰ َّ
َ
ل وا َّٱۡۡل و 
 
َّأ س   . ١٩َيَتَذك 

 الكمييييييب  وأّ  يييييييه مجدييييييع ةيييييي  عهيييييياا أهمّديييييي  ال ْ ِميييييي َ ِلييييييفُع

أصيحبب العةيي  الكبملي   فيال      :أ  ؛احلجيى  أولي وه الةريب  و

أ يي    وهيي ؛الفهنيي  الكبمليي  هليي حمبليي  هليي  الكمييب   ي مجعيييب  كمييب أّ   

 ". احلجىمعبن  " 

الييت هي  العةي  والّنيير      ييي  )عليى صيب بيب   ف السيال  والتحدي       احملّم ي   ةدةفبحل

   على الرتتدب اليجيد  اخلبرج .ييّ  ي مب م  أّو و يه يي األّو 

 العليييي  احملّمييي  مظيييبهر الّنيييير    املظيييبهر تكيييي  يف احلةدةييي   فجمديييع

 ؛وا ي ة ذاتيبو ومظييراو    ييي  مبب هلب م  اآليبريي  فتلك احلةدة  اليا  ة  الفبطم 

 وا ي ٍ  زميب ٍ   فف  هب يتبّ   على الّترتدب اليجيد  هل أّ  مظيَر إ 

 حمّمي ٍ  مب مي  ي  ي  املظيبهر  ففي  زميب  اليّن ّ       تلك احلةدةي  إ   تكي   

ييّ  هي  نفسييب كبنيت يف      والي يي  فيي مظير للعة  الكّ   يه تكي  مب م و

يّ  انتةلت ظيبهراو إىل اإلميب  احلسي      ي  أي  طبلب نني علّ مأمري املؤ

أ   إىل صييبمتبو  اإلمييب  احلسييني وكييب  ييي  أييي  طبلييب ييي  علييّ 
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 أ  انتةليت إىل اإلميب    إىل م  إمب  إىل إمب  تلك احلةدة  إلده  وهكاا انتةلت

 زمدان  فدي  يكدون  ال :وإلده يشري ميله  الةب   املي ّ  املنتظر  احلّج

 . صام  وأح هما إال إمامان واح 

ييي  أييي    علييّ  اإلمييب رييتعب  احلةدةيي  الّنييير  يشييري مييي     وإىل هيياا ا 

 .الضّو  م  كالضّو  محمّ  م  أنا :طبلب

يّ  هي على سيبير   على اليصّ  مب م  ُيةب  م  أفالّد  الّن  بأم 

 الّزهيراء  فبطمي  الهّبهرة  الكربى مي تنب والصّ ية  يي األوصدبء

فبليجييه اإلمجييبل  فدييه هييي أّ  األفاييلّد     يييي األخبييبر سييبمب جييبء يف  أوهليي 

 الةيب    اإلمب  احلُج   نع  ورد أّ  األررفّد    أ   وجي     فإّ  الّتة كللمتة ي

يف  خير   أفا  التسع   ولعّ  اليجه فديه كينيه الةيب   ييبألمر      يي رو   ف ا  يي

 الةدب  صبر أفا   واهلل العبِل .  فبحةدة   الزمب 

يشي   خيبّص مي  ريؤو       خميت ّ  وا   م  أ مي  أهي  البديت    فكّ 

ميني  وإْ    وا ي  الي ي  املهلة  كمب ُيستفبد م  األ بدييش واألدعدي   فكيّ     

الي ي   رؤو أّنه مع ذلك مجدع  ير إ يف الظّي كب  له خصيصّد  ختّصه

 وأوسدطنا  محمّد   أوّلندا   :يبيت  لكيّ  وا ي  ميني   وإلديه يشيري ميليه      

 . صلّى اهلل علدي  أمجعني   محمّ  وكلّنا محمّ  وآخرنا محمّ 

ُيستفبد مي   ي يش    كمب ؛وأررفيب العةي  فإّ  عةيهل  أكم  :عليه بناء و

أو  يسييي  يي  ُيخهكيي  أو يشيتبيي  أو    وأمثبليه  في عيى أن   استنهبق العة 
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ومييب رييبيييب ميي  الييّ عبوى  عيي  طريييق اليراييي    يكتسييبي  املعييبرف والعلييي  

مي  الكتييبب   الةهعّدي  الفبرغي  ميردودة مجلي و وتفصيدالو  وختييبلب النصييص      

 والّسّن  املهي رة و ك  العة .الكري  

عي  أيي  يصيري ميب :      يإسنبد ي  مبب روا  الكلدين أ  أخت  ها  اجل وأ ّب

  اإلميييب  ُيعيييرف: ُجِعليييُت فييي اا َ   مليييت لرميييب  أيييي  احلسييي  

 بإشدار   فيد،  أبيد،  مد   تقد ّ   قد   بشدي   فإنّ، أوّلها أمّا ب صا :":مب 

 مبدا  وي بر ابت أ عن، سُكِ َ وإن فيجي  سأ يو حجّة عليه  لتكون إلي،
 أعطيدددك محمّددد  أبدددا يدددا لدددي: قدددا  ثددد ّ لسدددان، بكدددلّ النّددداس ويكلّددد  غددد ٍ فدددي

 خراسددان،  أهددل  مدد   رجددل  علينددا  دخددل أن البددث  فلدد   تقددو   أن قبددل  عالمددة

 لد،  فقدا   بالفارسديّة  احلس  أبو فأجاب، بالعربيّة اخلراساني فكلّم،

 غيددر باخلراسددانيّة أكلّمددك أن منعنددي مددا فدد ا  عِلدد جُ واللدد، اخلراسدداني:

 أحسدددد   ال كندددد  إذا اللدددد، سددددبحان  فقددددا : حتسددددنها، ال أنّددددك  ظنندددد  أنّددددي

 ال اإلمددددا  إنّ محمّددد   أبدددا  يددددا لدددي:  قدددا   ثددد ّ  عليددددك؟، فضدددلي  فمدددا  أجيبدددك 
 فيددد،  شدددي  وال بهيمدددة وال طيدددر وال النّددداس مددد  أحددد  كدددال  عليددد، ي فددد 

 ."بإما  هو فليس في، اخلصا  هذ  ك ت ل   فمَ الرّو ،

 : مسعيت أييب عبي  اهلل   ميب    يي  كَُثْدير   يإسنبد  عي  عبي  اليّرمح    وفده

 . الل، وحي وعيبة الل، عل  وخزنة الل،، أمر وال  نح   يةي :
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ع  ميي    أيب جعفر س لتأيابو إىل أي  خبل  الكبيل  مب :  ويإسنبد 

ََّفَّ اهلل عّز وجّ :  نََّّ َل ۡۡلَلا ََ ن
َ
ِٓيَّأ لوِ ِۦََّوٱۡل لوسَِّٱَّل  ََِّوسَس      (1 ٨... اِمن وا َّبِلٱَّلل 

 إلد   محمّد   آ  مد   األئمّدة  ندور  واللد،  الندور  خالد :  أبدا  يدا  ":فةب 

 فدددي اللددد، ندددور واللددد، وهدد   ز ،ندددأ الّدددذي اللددد، نددور  واللددد، وهددد  القيامدددة، يددو  

 املدؤمنن  قلدو   فدي  اإلمدا   لندور  خالد   أبدا  يا والل، األرض، وفي السّماوا 

 املدددؤمنن، قلدددو  يندددوّرون ،واللددد وهددد  بالنّهدددار، املضددديئة الشّدددمس مددد  أندددور

 أبددا يددا واللدد، قلددوبه ، فددتظل  يشددا  عمّدد  نددوره  وجددلّ عددزّ اللدد، ويحجدد 

 قلد   اللد،  يطهّدر  وال قلبد،  اللد،  ردّيطهد  حتد   ويتوالنا عب  يحبّنا ال خال 

 مد   اللد،  سدلّم،  لندا  سِدلماً  كدان  فدإنْ  لندا،  سلماً ويكون لنا يُسلِّ  حت  عب 

 .  "األكبر القيامة يو  فزع م  وآمن، احلسا  ش ي 

يف ميي    أيي  عبي  اهلل   اإلمب  امليىل ع  إيراهد  ع  عل  ي  ويإسنبد 

للوَنَّ  تعيبىل:  اهلل ِيلَنَّيَت بِع  ونَللر  ََّمۡكت وًبللاَّٱَّل  ِيََّدِد 
َّٱَّل   ِ َّ
 
َّٱۡۡل للوَ َّٱۡل لِِب  ٱلس س 

َّ  ۡ نَكلسََِّوة ِحل ۡمََّعِنَّٱلۡم  َٰه  وِفََّوَةۡنَه  مَّبِٱلَۡمۡعس  س ه  م 
ۡ
َّيََ ِۡ ِجي َٰةََِّوٱۡإِ ۡمَِّ َّٱت ۡوَس  ِعنَده 

ۡمَّإِۡ ََّ ََّعلۡنه   َ ئَِ ََّوَةَض َّٱۡۡلََبَٰٓ ََّعلَۡيِهم    ِ ي َِبَِٰتََّوة َحس   ِ َّٱل م  َّٱل لِوَّلَه  َۡ َٰل َل َۡ
َ
لۡمََّوٱۡۡل ه 

نلََِ َّ
 
ِٓيَّأ لوا َّٱۡل لوَسَّٱَّل  َبع  لوه ََّوٱت  وه ََّونََر  س   َ ِيَنََّءاَمن وا َّبِرِۦَّوََعل ََكنَۡتََّعلَۡيِهۡمنَّفَٱَّل 

                                                 

 .( سورة التغابن1)
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لوَنَّ ۡ لِح  َّٱلۡم  لم  َلَٰٓئَِكَّه  و 
 
ٓ َّأ  املوضد   هدذا  فدي  النّدور  : ميب     (1 ١٥٧َمَعر 

 .   واألئمّة املؤمنن أمير عليٌّ

َهاَّ مفسيراو ميله تعبىل:  برود ع  اإلمب  أي  جعفرأي  اجل وع  ي 
َ
أ َيَٰٓ
َِّمنَّس ۡةَتِلرِۦََّوَةۡجَعلَّۡ ۡمَّكِۡ لَۡيِ وِ ِۦَّي ۡؤتِك  َّبِسَس 

ََّوَءاِمن وا  َ وا َّٱَّلل  ِيَنََّءاَمن وا َّٱت ق  ٱَّل 
وَنَّبِرِۦ اََّتۡمش  ۡمَّن وس   . ب، تأمتّون ماماًإ يعني  (2   ٢٨... ل ك 

يف  أييي عبي  اهلل   مب  إىل صبحل ي  سيد  اهلم ان  مب : يإسنبد  هوفد

ةوَّ  :تعييبىله ميليي َّن للوسِهِۦََّكِمۡشللَكوَٰ  ۡ ََّمَثلل   ِ 
َ
َِٰتََّوٱۡۡل للَوََٰو َّٱلس  َّن للوس    ۞ٱَّلل  

َّٰۖ  فاطمة َِّ َّه َجاَجلٍةَّ  احلس   فِيَهاَِّمۡصَباح    ٱلِۡمۡصلَباح 

َّ  احلسدن  َ َجاَجة  ن َهاََّكۡوَك رَّٱل
َ
رَََّّكأ ِي   درّي كوكد   فاطمدة   د س 

َِّمنََّشَجَسةوَّ  الد ّنيا  أهدل  نسدا   بن َبََٰسَكةوََّّي وقَد  ََّهۡةت ونَةوَّ  إبدراهي    م 
قِي ةوَّ َََّشۡ ۡسبِي ةوَََّّّل  ََ لء َّيَكََّ  نصدرانيّة  وال يهوديّدة  ال  َوََّلَّ ََّهۡةت َهلاَّي َِضٓ   اد 

نََّولَۡوَّ  منهدا  يتفجّدر  العلد   يكداد  َّنَاسر َّن لوسو ََّّلَۡمََّتۡمَسۡسر  َٰ
َّلََعَ  منهدا  إمدا    ن لوس 

نََّيۡهِديَّٱ  إمدا   بع  َِّۡل وسِهِۦََّملنَََُّشلآء   يشدا   مد   ل ئمّدة  اللد،  يهد ي   َّلل  

َّٰۗ ِِ َّلِلن لا َۡ ۡمَثَٰل
َ
َّٱۡۡل َّٱَّلل    َ ل َوَٰلتوَّ : مليت    َوَةۡۡضِ ۡوََّك  

َ
 :ميب    أ

 وصداحب،  األو  ََََّّمۡوَّلرََّيۡ ش َٰر     لثّالدث ا  َِّنَّفَۡوقِرِۦََّمۡوَّلر َّۢ ...م  ل َوَٰت    و 

ََّإۡعلٍ َّ  الثّداني  ََ َهاَّفَلۡو إَِذآَّ  أميّدة  بندي  وفد   اللد،  لعند،  معاويدة   َإۡعض 
                                                 

 .( سورة األعراف1)
 .( سورة احلديد2)
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ۡخَسََّلَّيََده  
َ
ََّّلَۡمَّيََكدَّۡ  فتندته   مةظل في املؤم   أ ِۡ لۡمََّدَۡعل

ََٰها ََّوَملنَّل  يََس 
ََّ   َّن وس َّ  إمدا   ٤٠َفَماََّ   َِّمنَّن لوٍسَّ  فاطمة ول  م  إماماً  اٱَّلل  

 . القيامة يو 

يتعبرض مع دعييى عي      واألرضنير اهلل يف الّسمبوا   كيني و

نسيب إليدي     فمي    مي يمعرفتي  يبمليضيعب  وع    اييرّي  علي  

وهي عيني الكفير    كايبو  ع    ايرّي  معبرفي  فة  افرتى على اهلل وعلدي 

 : اهلل على رسيله أنز مبب 

 ِيَنَََّّلَّي ۡؤِمن وَنَّأَِب َّٱَّل  ََ َماََّيۡ َُِّيَّٱۡلَكِذ َِّٰۖإِن   .  (1 ١٠٥... َيَِٰتَّٱَّلل 

 ..َّوَنََّّ َََّولَي ۡس اَََّكن وا ََّيۡ َُّ  َّيَۡوَ َّٱۡلقَِيََٰمةََِّعم   .  (2 ١٣ل ن 

 ..َِّيلللَن ۡمَََّّلَّٱَّل  ۡكللللَ  ه 
َ
ََّٰۖوأ ََ َِّٱۡلَكللللِذ َّٱَّلل  وَنَّلََعَ وا ََّيۡ للللَُّ  َََََََََََََّّّّّّّّّّّّكَ للللس 

 .  (3 ١٠٣َيۡعقِل وَنَّ

 اإلعجبزيي   لةي را  يبعةييهل  الشيريف    ب َباهلل تعبىل َ أ  :حتقدم يتضومبا 

م  دو  أ  يكيي  علميي  املييرو  عي        ستشراف عييامل الغديب   اخلبرم 

علَّي و تبمي  يف إخبيبراتي  الغدبدي  وإمنيب كيب  جيزَء         ج ه  الرسي  األعظي  

 علٍَّ  فديب.

                                                 

 .( سورة النحل1)
 .( سورة العنكبوت2)
 .( سورة املائدة3)
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 ؛الغدبد يي  ألهيي  يدييت العصييم  والهيييبرة  اإلهلبمييب : النللوع الثللاني

أ   تشيري إىل  كمب يف روايب  متع دة  يمر يف األمسب الةاف يف الةليب وبلك

 .وم  مب  اهلل تعبىل مببررةو حم  يي  م  مب  املال ك  الهبهري األ م  

مي  يكيي     خبيبر عي  اللَّيه تعيبىل    واإلإخبيبٍر عي  اهلل تعيبىل      واإلهلب  نيي ُ 

ومي  يكيي  يغيري  مي        دي  ا  وم  يكيي  يياسيه  جرب  املببرر  يبلي  

مييب   ؛ويهريييق املنييب  الةليي  يهريييق اإلهلييب وميي  يكييي   الكرويدني املال كيي 

 سددتة مدد  جددز  الصددالح الرجددل مدد  احلسددنة الر يددا :  رسييي  اللَّييه 

يياا النحي مي    يين إسرا د  كبنياوأكثر أنبدبء  ؛ النبو  م  جز اً وأربعن

الرييبندني     وكبنيا مبنزل  العلميبء األرض   وكبنيا كثريي  منتشري  يفالي  

    فييبرغني ميي  اليي ندبللَّييه تعييبىل  لكييني  كييبنيا ميينةهعني إىل ايف كيي  عصيير

  وكبنيا خيربو  ع  اللَّه تعبىل مبيب يلةيى إليدي  يف مليييي  إهلبميب      رافاني هلب

يعيض   إم يب مببريرة وإم يب يتيسي      أو ميافبو فديه ييي    إلةيبءً  :أ  ييي  يف الةليب  ونكتبو

 .املال ك 

يتخلدته عي  ظلميب     ؛والهريق للحصي  على اإلهلب  هي تصفد  الببط 

الظلمبنديي   احلجييب مييب تصييفى الةلييب ميي الهبدعيي  وكيي ورا  املعبصيي   وكلَّ

عليى مليب املرتيبض    فإ  اهلل تعبىل يفدض األنييار العلمدي    واحلجب الهبدعد  

َِّ مبةتاييى ميلييه تعييبىل:  يبلريبضييب  الشييرعد  واجملبهيي ا  النفسييد   يللَنََّوٱَّل 
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ۡحِسلنَِيَّ َّٱلۡم  ََ َّلََمل َ َّٱَّلل  لب لََنانَِّإَون  ۡمَّس  وا َّفِيَناََّۡلَۡهِدَين ه  ؛ ذليك أل     (1 ٦٩َجََٰهد 

  أل  الةليب مبنزلي    ب عنه املعبرف والتجلديب  َجْحالةلب املل ء يبلظلمب  ُت

م  الص أ تنتة  فديب الصير كمب ه   وكلمب كبنيت املير ة أكثير     املر ة اجمللية

صفبءاو كلمب  لت فديب الصيير حبةب ةييب وكمبهليب؛ وهنيب كيال  رريدق للميال        

يييبب الفييرق يييني الرسييي  واليين       "اليييايف" يف كتبيييه فييدض الكبرييبن  

 م ددة القدد ل فددي  حقيدد    واحمليي       ييي   يعرضييه تتمدمييبو للفب يي ة فةييب : 
ل الث م في ق  ب المستث يف ل  أن  قا   ا عياء ا عا مسط الب في ال د    ص  

كا دأ المحف ظ وإنما  في      ق  بنا مف للدك الثدالم ب ا دطة الق دم الثق دي ال
َّ.. : ددد و  فدددي ألددد ا  نف  دددنا امدددا قدددال  دددز َلَٰٓئِلللَكََّكَتلللَ َِّ َّق ل لللوبِِهم  و 

 
أ

يَوَٰنََّ سَسََٰنََّماَّلَلۡمََّيۡعلَلۡم٤ََّّبِٱۡلَقلَِمََّعل َمَّ..  :وقدال  دبحان  ٢٢...ٱۡإِ َمَّٱۡإِ
َعل 

٥   ث    ا عا وه  امرآب مسدتث ب  ن نتقش في  ال وق أ اانسان صال   ن
ت    في   قيقة الح  في ا مد ال ا عدا مدف ال د   المحفد ظ وإنمدا خ دي  ند  مدف  

ا د هر لمدرآب  الث    إما لنقصان في لا   اق أ الصبي وه  يوب  نقصان صد الب ا
أو لكثددرب المثاصددي والخبدد  الدداي  ددراام   يدد  مددف اثددرب ، ق الح يدد  قبدد  أن يصدد

أو لث ولد   ،الوع اض المانثة مف صفا   و     وهاا يوب  خب  المرآب وصد اها
 دددف  عدددة الحقيقدددة المط  بدددة ال دددتيثاب همددد  بتعيتدددة أ دددباب المثيودددة و فصدددي  

رب بيدة والحقدا   الخفيدة االعيدة ا  مال الب نية المانثدة مدف التلمد  فدي الحتدرب ال

                                                 

 .( سورة العنكبوت1)
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بعدا  دف  عدة  ف  ينكوف ل  إال ما ه  متفكر في  وهاا يوب  ا ن المرآب مث واله 
وبدديف المط دد ب مددف ا تقدداي  ددب  إليدد  منددا الصددبا   دد   الصدد الب أو لح دداب بيندد 

 بي  التق ي  والقب ل بحسف الظف فإن للك يح ل بين  وبيف  قا   الح  ويمند  
 .  خ ف ما   قف  مف ظاهر التق ي بأن ينكوف في ق 

وهدداا يوددب  الح دداب المر دد  بدديف المددرآب وبدديف الصدد الب المط دد ب ال يتعددا أو 
فإن طالأ الث دم لدي  يمكند   ،بال عة التي يق  فيعا الثث ال     المط  ب ل ع   

أن يحصددد  الث دددم المط ددد ب إال بالتددداار ل ث ددد   التدددي  نا دددأ مط  بددد   تددد  إلا 
كدف  ند    فدإلا لدم  ، ص  ل  المط د ب ،مخص صاه  س   ر يباه لارها وال بعا في نف

ال عدة التدي وهداا يودب  ال عد  ب ،لم يحص  لد  المط د ب ،الث    المنا بة لالك
 .فيعا الص الب المط  بة

فعا  هي ا  باب المانثة ايالاك الحقا   ثدم إن الث د   التدي ليسدو ودروالية 
 اال دت الل والدتث م ويسدم  ا تبداالاه إنما  حص  في الق أ  االب باالاتساب بطري  

و داالب بع  مد    د  الق دأ الند  ألقدي  ؛ويختن بد  الث مداء والحكمداء ؛وا تبصاالاه 
فيددد  مدددف  يددد  ال يددد الق  ددد اء ادددان  قيدددأ ط دددأ وعددد   أو ال و ددد اء ادددان مددد  

 ددددتفي  للددددك الث ددددم أو ال فإندددد  قدددد  يكدددد ن أطدددد     دددد  السددددبأ الدددداي مندددد  اا
 أ و ما    يث  وق  يك ن بم دري السدما  مدف بمواه ب الم ك الم قي في الق
أو  في الرو  مف  ير  دما  ينكدو فدي الق دأ نكتداه   ير مواه ب وق  يك ن بنفثة  

 .ي عم إلعاماه 
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والموداه ب  خدتن  ،وق  يك ن للك الع د   فدي الند   امدا يكد ن فدي اليقظدة
وامددا أن  ،و يرهددا قدد  يكدد ن ل يددرهم ،با ددم الدد  ي  رفدداه  ن  وخ دد ،با نبيدداء والر دد 

الح داب بديف المدرآب والصدد الب يدزال  داالب بتثمد  اليدد  المتصدرفة و داالب بعبد ب اليدد  
فكددالك ا ددتفايب الث دد   بددالق م االعددي لكنسددان قدد   كدد ن بقدد ب فكر دد   ، حرادد 
وقدد   ،نتقددال مددف بثتددعا إلدد  بثدد ة فددي   ريدد  الصدد ال  ددف ال  اعددي وااالمتصددرف

 ل  اعي  ف  يف بصدير   فيت  د  عأ اليا  ا لطاف االعية فتكوف الح أ وا
فيعددا بثدد  مددا هدد  مثبددو فددي ال دد   ا   دد  فيكدد ن  دداالب  ندد  المنددا  فيظعددر بدد  مددا 

  يك ن في المستقب .
و دداالب ينقودد  الح دداب ب طددف خفددي مددف ال  دد  في مدد  فددي الق ددأ مددف والاء  ددتر 
ال يددأ عددديء مدددف  را دددأ أ دددراال الم كددد ض فددي اليقظدددة فربمدددا يددد و  والبمدددا يكددد ن  

يفدداال  االعددا  و دد ي  الم ددك   ددمف ،خدداطف ويوامدد  فددي  ايددة الندد والالاددالبر  
دوال  ةولكددف يفاالقدد  فددي طريقدد ،فددي الث ددم وال فددي مح دد  وال فددي  ددبب  االاتسدداب  

الح اب و عت  ولدم يفداال  الد  ي االعدا  والحد ي  فدي عديء مدف للدك بد  فدي 
عدد ب ال ودد   والن اليددة ومودداه ب الم ددك المفيدد  ل ث ددم والكدد  موددتراة فددي أنعددا 

ولثدد    َعل للَمَّبِللٱۡلَقلَمَِّ  :ب ا ددطة الم ددك الدداي هدد  الق ددم امددا قددال  ددز و دد 
نَّ  :ااعدداالب إلدد  هددا  المرا ددأ الددث س فددي ق لدد   ددبحان 

َ
للَّأ ۞َوَمللاَََّكَنَّلِبََۡشٍ

ۡوَِّمللنََّوَسآي َّ
َ
َّوَۡحًيللاَّأ َّإَِّل  َّٱَّلل   ََّّي َكل َِمللر  للوَّل  َّسَس  َۡ ۡوَّي ۡسِسلل

َ
َّأ ٍَ .   ٥١... ِحَجللا

 انتيى.
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يف غبيييي  اجلييييدة  واإلهليييب  عنييي  أهييي  يديييت العصيييم  والهييييبرة  

سيي ء كيب  نةيراو يف األمسيب        ويف أعلى مراتب الكشب والشيييد   والنةبوة

 الكيبيف"  األخببر الكثرية منيب مب جيبء يف"  أو نكتبو يف الةليب  وهي مب رو  يف

حمم  ع  أمح  ع  اي  يزيع ع  عمه محزة ي  يزييع عي  علي     يإسنبد  ع  

 ثالثدة  علد   علمندا  مبلد    مب : السب   ع  أي  احلس  األو  ميسى

 وأمدا  فمزبدور  الغدابر  وأمدا  فمفسدر  املاضدي  فأما وحادث وغابر ماض وجو 

 نبدي  وال علمندا  أفضدل  وهدو  األسدماع  فدي  ونقر القلو  في فقذف احلادث

 . نبينا بع 

ويف احلي يش   ؛يةريني  مةبيلتيه يبملبضي     بيبم  هنب مبعنى ال الغدابر املراد يي

  أو املفّسيير : أ  املبضيي  والبييبم وميي  جييبء يييبملعندني  اآلتيي  مبعنييى املبضيي 

 العل  الل ن  كتيب عن نب فةاف يف الةليب يعينيبملأ   ؛زييروامل واملزيير 

ضييرب علديييب ميي  طريييق حتيي يش  :ميي  طريييق اإلهلييب  ونةيير يف اإلمسييب  أ 

فيإ  اإلخبيبر عي       يييه  ادعيبء  النبيية    وملب كب  هاا الةي  منه  امللك

 بعد   نبدي  وال :ذلك اليه  يةيليه  رد   امللك عن  النب  خمصيص يبألنبدبء

املليك وعي      وذلك أل  الفيرق ييني الين  واحملي   إمنيب هيي ير يي           نبيندا 

 .ر يته   السمب  منه

    ييه  ه عم ي عي  أيدي   ي  إيراهد  عل  أيابو يإسنبد  ع  " الكبيف"يفورد و

روينييب عيي  أييي  عبيي    : ملييت ألييي  احلسيي  عيي  املفايي  ييي  عميير مييب   
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 فددي ونقدر  القلدو   فدي  ونكد   ومزبدور  غدابر  علمندا  إن  :أنيه ميب    اللَّيه 

 يأتينددا فمددا املزبددور وأمددا علمنددا مدد  تقدد   فمددا الغددابر أمددا :فقددا  ،اإلسددماع

 . امللك فأمر اإلسماع في النقر وأما فإلها  القلو  في النك  وأما

حمم  ع  أمح  ي  أي  زاهر ع  عل  يي  ميسيى   وعنه أيابو يإسنبد  ع  

: ميب  عبي  اللَّيه   ع  صفيا  يي  حيديى عي  احليبر  يي  املغيرية عي  أيي         

 اللَّدد، رسدو   مدد  وراثدة  ":مييب   أخربنيي  عيي  عليي  عييبملك  :ملييت

إنيب نتحي   أنيه يةياف يف مليييك  وينكيت يف        :ملت  مب   علدي  وم 

يعيين مي  يكيي  ذا      أو ذا  امليراد مي     . أو ذا  : مب    ذانك 

 .وم  يكي  ذاا

 حمم  سال  اهلل علدي  م واإلهلب  مبرتبته العلدب عن  السبدة العظب  م     

روايي    يف مي  هنيب عيرب عنيه إمبمنيب الكيبظ         مصبديق العل  الل ن  أيرز

 تة مي  ي نيه أفاي  علييمي  يبعتبيبر أ  أ ي  مراتبيه العلديب هيي         عل  السب   امل

وأدنيى مراتبيه    وهي العل  اللي ن ؛  يف الةليب م  دو  تيس  امللك  الةاف

 يتيس  امللك. النفش يف الرو 

 البيت )سالم اهلل عليهم( ينفثون يف روع الشيعة املخلصني:أهل 
وكمب ينفش يف روعي  م  مب  مال ك  اهلل العظب   فكالك ه  ينفثي  يف 

يف رو   كمب نفش إمبمنب املعظ  حممي  اجليياد   املخلصني م  ردعتي  رو 

 ٍ جيبيي  عي  مسيب لي  يف اجتميب    أياليني ألفبو يف سبع  وا  ة دفع و وا  ة ملَّب 
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فعل  مب يف ضمري كّ  وا   مني  ي  أعهى كّ  وا   ميني  اجليياب     وا ٍ 

م  هنب جبء التعبري عني  يي ني    يعي و  الفةديه فةدييبو  تيى       على سؤاله...

ففيي  مرفيعيي  أمحيي  ييي  محييبد   ؛يييي يفييتح اليي ا  وتشيي ي هب  يييي يبويكييي  حميي  

 مدا  بقد ر  شديعتنا  منداز   عرفدوا أ  ميب :  املروز  ع  اإلميب  الصيبدق  
 يكدون  حتد   فقيهداً  مدنه   الفقيد،  نعد ُّ  ال فإنَّدا  عنّا، رواياته  م  يحسنون

 :واملفهد   مداً، مفهَّ يكدون  :  مب ه: أويكي  املؤم  حمّ يبوفةد  ل مح َّثاً،
 . احمل َّث

 عبدد  مدد  مددا : مييب  وممييب يؤييي   مييب رو  عيي  اإلمييب  حمميي  البييبمر  

 نفثنددا إال ،مسددألة عدد  وسُددئل معرفتنددا فددي وأخلدد  حبّنددا فددي وزاد حبّندداأ

 . املسألة لتلك جواباً روع، في

ي  ميي  خييزا ن عليي مييينح لييه ال واملتيسيي  يييي   هليي  أّ  احملييب  : أ

 مر ة العةيي  والبحيبر"   يف"   ويؤي   مب ورداملة  س  اليت  ببه  اهلل تعبىل ييب

وا َّ  :ميله تعيبىل يف   ع  إمبمنب الصبدق ع  يري  العجل  ل لوَِّٱۡسلَتَََٰٰم 
َ
َوأ

لَدق اَّ ََ لآًءَّ مَّم  ۡسَقۡيَكَٰه 
َ
سِةَقةََِّۡل  ِ َّٱل

 ألفد ناه   معندا   : ميب     (1 ١٦لََعَ

 يييبب   وهيياا خبييالف ميي  ميير  األئمددة مدد  يتعلَّموندد، كثيددراً علمدداً

فإنه   حيص  إ  الشبيب  والشيكيا     وأراد دخي  البدت م  ظير  ه غري

  واأليبطد .

                                                 

 .( سورة اجلن1)
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ميب رو  عي  أميري امليؤمنني      ميب أريبر إلديه اإلميب  الصيبدق     وممب يؤكي   

 الإ النداس   عد  كتمد،  شديئاً  ،اللد  رسدو   إلديّ  أسدرّ  مدا  :ميب   عل 
 ذلدددك طلددد  علددد  حريصددداً فلددديك  ،كتابددد، فدددي فهمددداً عبددد اً اللددد، يدددؤتي أن

 . الفه 

 :يةيليه  -على فيرض صيح  صي ور  عنيه      - أمري املؤمننيمب أفبد  و

 الفهدد  ذلددك طلدد  علدد  حريصدداً فلدديك  إرييبرة إىل طلييب ذلييك الفييي .

الّتيّجييه  والّتيّجييه إىل كتبيييه كييالك لدحصيي   حبةدةيي يبلتيّجييه إىل اللَّييه تعييبىل 

غي  كميب   كتبيه على مب ينب مري املؤمننيأ في   الّتيّجه  ويبلّتيجه املاكير

َّ  :أربر احلّق تعبىل يف ميله ۡسَءاَن١ََّّٱلس ۡحَوَٰن  سَسَٰلَن٢َََّّعل َمَّٱۡلق  لَقَّٱۡإِ
٣ََّخلَ

ََيلاَنَّ ُۡ َّٱ َّ : ويف ميليه .   (1 ٤َعل َمر  ۡكلَس  
َ
ََّوَسب لَكَّٱۡۡل

ۡ
ِيََّعل لَم٣ََّّٱۡقلَسأ ٱَّل 

سَسَٰلَنََّملاَّلَلۡمََّيۡعلَلۡم٤ََّّبِٱۡلَقلَِمَّ َمَّٱۡإِ
َّٰۖ.. : ويف ميليه  .  (2 ٥َعل  َ لوا َّٱَّلل  َوٱت ق 

ءٍَّ ََّيۡ ِ
 ۡ َّبِك  َّٱَّلل   ََّوٱَّلل   م   .  (3 ٢٨٢ََّعلِيمرَََّّوة َعل ِم ك 

 مد   تعلَّمد   ميب :   أنيه  الةبدي   ُنِسيَب إىل أميري امليؤمنني     وم  هياا 

هيي أّنيه    يالك. ومراد   بدا   ألدف  با  بكلّ لي ففتح با  ألف اللَّ، رسو 

كلم  وا  ة ففتح له مي    معنى  ي  وا  ة أو م  رسي  اللَّه ظبهراو تعلَّ 

                                                 

 .سورة الرمحن (1)
 .( سورة العلق2)
 .( سورة البقرة3)
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لب معنى يةيّية الفيي  الَّيا     م  تلك اآلي  أو تلك الكلم  أ -يبإلهلب   - اللَّه

ا  هلي  إدراكيه ولي    واإلخالص له التيجه إىل اهلل تعبىل يربك  يه  اللَّه  بب 

 اللَّد،  بسد   بدا   مد   بعيدراً  سدبعن  ألوقدر   شدئ   لدو  واللَّد،   :الغبي  مب ميب  

 . الرحي  الرحم 

يفييي   الةيير   الكييري  مشييروطٌ  لتفييب  إىل أ  فييي   ينبغيي  ا  :تنبيلله هللام 

مي    وليدس كي ك    َ مي  را  وَجي   ولدس كي ك   عتةبد ييبوا  الشريف  أخببره 

 أهميييب: ميي ميي  رييروط يف تيي ير الةيير       يسيييمه  فييال ييي     رمييى أصييببَ 

وأخيا علميه     وألهي  البديت   نةدبد هلل ولرسييله ا  يف صالخاإل

حبديش   املندفي   أسيراره  مجلي  مي     طلع عليى او الشريف  وتتبع  يبره   مني 

وهجي     عدنب ملبه تنفتحاو  ص  له الرسيه يف العل  والهم ندن  يف املعرف 

اسييتيعر   واسييتال  ميب   اليدةني  ويبرير رو َ   ييه العلي  علييى  ةيب ق األمييير   

 وصييحب اليي ندب يبيي   رو ييه  وأنس مبييب اسييتي   منييه اجلبهلي   املرتفييي 

لةير   يعيض غرا بيه ويسيتنب  منيه      فله أ  يستفد  مي  ا   ة  يبحمل  األعلىمعلَّ

و  ميي  جيييد   لييدس ذلييك ميي  كيير  اهلل تعييبىل يغريييبٍ  و  عجب بييه ميي  نبييااو

 علييى مييي  دو   خييري  وميي  عيي وا    ومفييبو فلدسييت السييعبدة  يعجدٍب

 ":املتصييفني ييييا  الصييفب  ميي  أنفسييي  كمييب مييبليا  مجبعيي  ميي  أصييحبيي 

سيلك   يف فمي  هيا  صيفته   يبعي  دخيليه      " البي  أهل منا سلمان

ميي  زمييرة    كمييبو وميضيييعبو    ويكييي  خبرجييبو العييبملني يبلت وييي   املليييمني
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كمب هي   يب  يلي  مي  العلميبء الشيدع  ممي         لةر   يبلرأ  والةدب  املفسري  ل

رو  اآلييب  عليى   يفسيجعليا ج   اهتمبمي  هي اتبب  م رس  الةدب    دش 

مب مب  الفدض الكبربن   َ ْع سب مشريي  و س  اعتةبده  يبملخبلفني  وِن

 مددف    ال ب د  :ر يي  رييروط املفسيي   الصييبيف" "تفسيري    اخلبمسي  ميي   ة مي  امليف 
 : أن يكددد ن ل مفسدددر فددديلتفسدددير المنعدددي  نددد    ددد  أ ددد  و عددديف: ا ولزي  اد نددد
 الأيد  وهد ا  ليحدت  ث  وه ا  فيتلول القرآن     وفد الأي وإلي  مي  مف طب يءالو

ولد  لددم يكدف للددك الدرأي والعدد ق لكدان ال ي دد   لدد    د   صددحي   رود  ومدد  ا  
القددرآن للددك المثندد  وهدداا  دداالب يكدد ن مدد  الث ددم االدداي يحددت  بددبث  آيدداض  مددف

     صحي  ب  ت  وه  يث م أن  لي  المراي باآلية للدك ولكدف ي دب  بد   القرآن
خصددم  و دداالب يكدد ن مدد  ال عدد  ولكددف إلا اانددو اآليددة محتم ددة فيميدد  فعمدد     دد 
  الاي ي اف   رو  ويتر   للك ال اندأ برأيد  وهد ا  فيكد ن قد  فسدر ال   إل 

برأي  أي الأي  ه  الاي  م       للك التفسير ول ال الأي  لما اان يتدر    القرآن
: أن يتساال  إل   فسدير القدرآن بظداهر الثربيدة مدف  يدر لثاني.. واللك ال     ن  

ن وما فيعا مف ا لفداظ المبعمدة والنق  فيما يتث   ب را أ القرآ ا تظعاال بالسما 
مدددف االقتصددداال والحددداف واالودددماال والتقددد يم والتدددلخير وفيمدددا  والمب لدددة ومدددا فيعدددا

والخداا والثدا  والدرخن والثدزا م والمحكدم والمتوداب   يتث   بالنا خ والمنس خ
اآليدداض فمددف لددم يحكددم ظدداهر التفسددير ومثرفددة و دد    إلدد   يددر للددك مددف و دد  

وبدايال إلد  ا دتنبال المثداني بم دري فعدم الثربيدة اثدر  لسما اآلياض المفتقرب إل  ا
 . بالرأي   ط  ويخ  في دمرب مف يفسر
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مبرتبته العلديب عني     يي أ  اإلهلب إىل  أررنب سبيةبو العل  الل ن : :النوع الثالث

ميي  أيييرز مصييبديق العليي    يييي السييبدة العظييب  ميي     حمميي  سييال  اهلل علييدي   

يبعتببر   الي    والظبهر أنه أفا  أنيا  الي  وهي أ   مصبديق الل ن  

ميب يتعليق    كي  ويكي ي وأسرار ال مبعرف  أسرار املب أ واملعبد بوتعلةعلمبو خبصبو م

عيى امليال فيدض    د اولدس خبصبو ي سرار املب أ واملعبد فةي  كميب    ي فعب  العببد 

َّ :ر ميله تعيبىل تعةدببو على خرٍب يفسي اليايف كتبيهالكبربن  يف  َُّك    َ ۡ َس فِيَهاَّي 
ۡمٍسََّحِكيٍمَّ

َ
مميب خيصيي     بو اختصبصه مبعرف  أسيرار املبي أ واملعيبد   زاعم  1) ٤أ

أعين غري املتعلق ي فعب  العببد ويبملكني  العجدب املخزو  مب  ب م  ذليك  

 صينه ع  غري أهله لع   ا تمب  أفييب  اجلمييير ليه كميب ميب  أميري امليؤمنني       

 بددد، بحددد  لدددو علددد ٍ مكندددون علددد  انددد مج :علييي  يييي  أيييي  طبليييب 

وليكييب  مييب مبلييه    ؛البعيدد    يِّوالطّدد  فددي  األرشددية  ضددطرا  ا ضددطربت ال

ييياط  أفعبليه    أ  يبّد  للن  ميسى صحدحبو ملب صح للعب  الصبحل

يي اليت مل يتحمليب ن   كةت  الغال  وإمبم  اجل ار وخرق السفدن يي  التشريعد 

  وهياا    األميير  ليي  ييياط َ  نع  إ  أه  الظبهر   يتحم  صب ب رريع ؛

 يعين يبلارورة أنه   يتعلق ي فعب  العببد.

  املعيبرف اإلهلدي  يسيبب    لعل  الل ن  لدس له نظري يف منظيمإ  ا :واحلاصل

مييب يتصييب يييه ميي  إ بطيي  يعيييامل امللييك وامللكييي   وهييي  ييبك  علييى يةديي  

                                                 
(1)

 سورة الدخان  



174 

 

عد  م  األنبدبء واملرسيلني  وصب به  بك  على ذو  املنبصب التشري العلي  

 ديش كبنيت و يي       ب  العب  الصبحل اخلار والن  ميسى كمب ه 

 تى أمير  اهلل يبتببعيه واإلنةديبد      بكم  على رريع  ميسى اخلار

َّ  إلده مبةتاى مب مصه اهلل علدنب يف سيرة الكيب فةيب :  ۡۡ ََّهل وََسَٰ قَاَ ََّ   َّم 
نَّ
َ
َّأ َٰٓ للَكَّلََعَ ت بِع 

َ
ل ِۡمللَتَّس ۡشللد َّأ للاَّع  لييه هييي العبيي    واملةييي   ٦٦اَّت َعل َِمللِنَِّمم 

َّسَۡةَة َّ..  :املنصيص علده م  مب  اهلل تعيبىل  الصبحل ِۡنَِّعنِدنَاَََّّءاَتۡيَكَٰر  م 
ن اَِّعۡلم َّ َِّمنََّّ    . ٦٥اَّوََعل ۡمَكَٰر 

 والعلم اللدنيالتمييز بني اإلهلام 
وذلك أل  اإلهلب  أع  مي    تمددز يني اإلهلب  والعل  الل ن ؛م  ال و  ي  

  والثبن  م  دو  تيس  امللك  وميب    فبألو  يكي  عرب امللكالعل  الل ن 

عده    الشيدع   كربى على صح  مب ن   د ل وُيَع ك  يتمدز يه العب  الصبحل

  وإ  مليب  أ  يكي  صبدراو م  نّ  أو رسيي  م  أنه   يشرتط يف عل  الغدب 

مبو عليى    ة ي ومي  كيب  مُ    مع أنه لدس نبدبو و  رسيي و   تصب يه اخلارا

ومييب هيياا التةيي ي  والتفاييد  إ  أل   كينييه نبدييبو مرسييالو...رغيي   ميسييى

  العليي  الليي ن  مرترييح ميي  مةييب  الي ييي  وهييي ميي  يييياط  عييبمل امللكييي   

ومييب يصي ر ميي    ومتعليق يبييياط  أفعيب  العبييبد وليدس يظياهرهييب ومشييرهب     

 ظ  ممب يص ر م  نّ  أو رسي ....اليلّ  أع
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 حبدييش صييبر ميسييىيييي  إّ  دور الي ييي  الّييا  اخييُت   يييه اخلايير

يلة  الّايء على  ةدة  العل  امللكيت  الّيا   يي تبيعبو له لدعلّمه ممّب ُعلَِّ  رر او 

 ْ خلاير  إّنيه فييق علي  النبيّية الّتشيريعّد   فييي احلكمي  الييت َمي          كب  حيمله ا

ال يتيييّهمّ  أ ييٌ  أّ  الّرمحيي  اليييت أوتديييب    أوتديييب فةيي  أوتيي  خييرياو كييثرياو ف   

َوَملآَّ يةيليه تعيبىل:    ه  نفسيب الّيت عن  رسيي  اهلل حمّمي    اخلار
َّسَۡةَة َّ سَۡسۡلَكََٰكَّإَِّل 

َ
َّ وذلك ليجيد فرق يني ميله:    (1 ١٠٧ل ِۡلَعَٰلَِمَيََّّأ َءاَتۡيَكَٰر 

فبخلاير نيب  ريدكبو مي  الّرمحي         ل ِۡلَعَٰلَِميَََّّسَۡةَة َّ  ويني كينيه   سَۡةَة َّ

وإذا كييب   !!،  ؟الّرمحيي  هييي نفسييه فكدييب مبيي  كييب  فصييبر معلّمييبو مليسييى

زل   الّرفدع  والّ رج  العظدم   تى أفبض احلّق علده م  يتلك املن اخلار

وهي دو  رسي  اهلل وأهي     الّرمح  والعل  حبدش صبر مارب املث  اإلهل 

يف الةرب م  اهلل تعبىل فكدب مب  كب  م    صلّى اهلل علدي  أمجعني)يدته الهبهري  

إىل رجرة طييى وسي رة   رّيه كةبب ميسني أو أدنى  أو م  كب  نبظراو يعدنده

 .؟!!املنتيى

  واللّسيب  ييتلجل       حمّمي ٍ  يتكّسر على ريبطئ فايب    إّ  الةل  

احمليد  !!   معيرَ    إذ كدب يي را الةبصيرُ  العظدم  إذا أراد أ  يتفّي  يفاب لي 

 كال.  وألب الوه  حتد  الّسبمد  يبلبحر العظد   ك

                                                 

 .( سورة األنبياء1)
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أّ  األّو  كييب  ميي ميراو  يييتلّخ  ميي  مّصيي  الييّن  ميسييى واخلايير 

ميي ميراو يبلبييبط   وأهيي  الظّييبهر   يتحّملييي  أهيي     كييب  والّثييبن   يبلظّييبهر

علديه   الببط  الّاي  يرو  يعدي  ملكيتد   لكي  ليدس معنيى ذليك أّ  ميسيى     

يبلظّيبهر كعيبدة    بومكلّفي  كيب   يي  ألّنيه   ...؛اللدس م  أه  الببط   ك السال 

اي   ميي و  علييى املظييبهر املبدّييي  و  يغيصييي  إىل يييياط    الييأكثيير الّنييب  

كغري  م  الّرسي  مي ميراو يبلظّيبهر وكياا      م  هنب كب  نبّدنب حمّم  األمير 

 ديش   إىل زم  خروج مي نب اإلمب  احلّجي  املنتظير   عرتته الهّبهرة

 .مثليمب متبمبو بّدن ال فال يهلب دحك  يبلببط  كحك  اخلار وداودس

إىل عظمي  الةي رة اإلهلّدي      بر أري  اخلاير  العبي  الصيبحل   مابفبو إىل أّ 

ويياطنييب  فةتي    الّيت أمّ ته يبلعهبء الّا    ينفي   ديش سيرب غيير األريدبء      

فيا  كلّييب مصيبديق مليضييعب      ار وخرق جبنب الّسفدن   الغال  وأمب  اجل

رتّتب علديب أ كب  ررعّد   وم  أطلعه اهلل عّز وجّ  عليى مصيريهب   متعّ دة ت

مي  عبدي  سيّد      ييي عبي ٌ  ؛ فبيلّدته وفيرا  نيرانّدتهلكينه يستحّق ذلك لسع  م

للّسيبدة املعظّميني   يبيت  للعبي  املخلي    إ  ميب يبيت   في لالك   اخللق حمّم 

 علدييه السييال  لكيييني  أفايي  ميي  اخلايير  حمّميي  و لييه  املدييبمني يهريييق أوىل

 يبّتفبق األّم  وضرورة األدلّ . 

 العلم اللدني خاٌص باملعصومني اخلصيصني:



177 

 

 وأن ه أخه  م  اعتة  ي   العل  الل ن  لدس خبصبو يبملعصيمنية  ل

 واجملبهي ا   النفسيد    ض نفسيه يبلريبضيب   مي  روّ  كي    حبسب دعيا  يي يي يع ك

ديتمك  مي  احلصيي     يع  تصفد  الببط  ورفع احلجب عي  الينفس ف   الشرعد  

مي  الشيدع     وهي مميب ميب  إلديه مجلي ٌ     وا نكشبف الدةدين على العل  الل ن 

وكميب     )جيبمع األسيرار  لم رس  الصيفد  ا رعري  كحد ر اآلمل  يف لتبعبو 

يعتةيي و   مميي  يف اليسيي  الشييدع   وغريهمبعليي  املعصييي    ) احلديي ر  يف

الي ييي  النيعديي ؛ ويسييمينيب  ؛اخلمييدينيي ييي  الفةدييه املهلةيي  اليييت أسسيييب  

و له فحسب ي  تعي ك مهليق مي  وصي         ختت  يبلن ي و ي  ويزعمي  أن يب

ويسييتن   ورييرا   معدنيي ؛ إىل مةييب  مدييبدة األُميي  وت هيي  هلييب طبةييبو ملياصييفب 

ََّخلۡي َّ..  ىل ميله تعيبىل:  ذلك إيف يعاي  وِِتَ
 
اََّوَملنَّي لۡؤَتَّٱۡۡلِۡكَملَةََّفَقلۡدَّأ

 ني:على   يث كمب استن وا   (1 ٢٦٩... ا ََّكثِي َّ

 بشدي   عبادي م  عب  إليّ يتقر  وما  مرب النياف :   يش:األو 

 أحبّددد،، حتددد  فلددة بالنا إلددديّ ليتقدددر  ندد، وإ عليددد،، افترضددد  ممددا  إلددديّ أحدد ّ 

 بددد،، يبصدددر الدددذي وبصدددر  بددد،، يسدددم  الدددذي سدددمع، إذاً كنددد  أحببتددد، فدددإذا

 . أعطيت، سألني إن بها، يبط  التي وي   ب، ينطق الذي ولسان،

 . الل، بنور ينظر فإن، املؤم  فراسة اتقوا    يش::الثبن 

                                                 
(1)

 .سورة البقرة 
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  ويةيرب    تعبىل مسعبو ويصيراو ويي او ليه   بلنياف  يكي  الببري العب  فبةرب

الفرا ض يكي  العب  أُذ  اهلل وعيني اهلل و ّجي  اهلل  وهياا  الببييب  للتةيرب      

 مفتي ب  لك ي سبلك على الهريق. 

معرفي   إ  املراد م  إتدب  احلكم  هيي  :ما يلي يرد على دليلهم باآلية الكرمية

ويف   يييي يف تفسييريهب ميي  األخبييبر الشييريف    يييي  سييبمب ورد  اهلل واإلمييب 

وميردهييييب العبيييي  العييييبرف يييييبهلل   يعايييييب معرفيييي  اهلل والتفةييييه يف اليييي ي   

  تعيين      فينيبا إميب  ومي مي   فمعرفي  املي مي  لرميب       مب ويبإل

مراتبييه  يعييَض نييبَ  يكمبلييه  وإْ  الليي ن  أ  صييب بيب نييب  العليي َ يبلاييرورة 

  كبلنفييش يف روعييه يف يعييض األ دييب  اإلمييب  لييه امللييك أو كتسيي ي  الاييعدف 

ييي  ربسيع  فرمبيب ينيب      م  ند  العل  اللي ن   فبدنيميب    الند  املاكير أع كو

يبعتبيبر    ؛يتمبميه  ولكنيه   ييفيق للعلي  اللي ن      يبعض مراتبيب الفرد احلكم 

خبييالف نعميي   التييبمني يييبلةرب واحملبيي  اإلهلييدني   خبصييبو يييبألفراد املعصيييمني

 مي  دو  أ  يكيي  مثي     فة  ينبهلب غري املعصي  مي  األفيراد امليؤمنني     احلكم 

احلكمي  التبمي     هيي  ني ند  احلكم  وندي  العلي  اللي ن ؛ فمييرد اآليي      تالز  ي

 احلكم  يبعض مراتبيب  ويبلتبل  فال تكي  يص د يدب  العل  الل ن . ولدس

 
 على دليلهم باحلديثني ما يلي: يرد
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فييال يشييري إىل مييب ادعييي  ميي    ؛ املددؤم .. فراسددة اتقددوا  أمييب  يي يش:

يشيري   املاكير لغري املعصيمني؛ وذلك أل  احل يش التب  تعمد  العل  الل ن 

إمجبعيبو   بص ي ه  البديت  اخل م  العل  الل ن    العل  التب  إىل جزٍء

هيي أنيه يإمكيب  غيري املعصيي  أ  ينيب  العلي          ونصبو؛ فإ  كب  مصي  املي  عني  

  وإ  كيب   وزييبٌ   ٌفيي خل الل ن  التب  كبخلار واحلج  الهبهري 

فيال   ي هي  البديت   مص ه  هي العل  الل ن  اجلز   ينبله العب  العبرف

ألهي  يديت    كرامي و   ييي  تفايالو مي  اهلل تعيبىل    يكيي  عني هب   ولكنيه غبيبر علده  

ه يسيييبب عييي   عصيييمته؛ أل    اسيييتحةبمبو لييي - العصييم  والهييييبرة 

لعلمد  والعملدي    العصم  استحةبق فر  التةيى الكبمل  التبم  اليت تعين ا 

 غري املعصي . وهمب مفةيدا  يف

ه هيي  عى؛ أل  امليراد يي  فييي أخي  مي  املي        ي يش ميرب النيافي ؛   أميب  و

املعلييي  أ    وميي  التةيييى يإمبميي  الفييرا ض والسيين  يبل رجيي  التبميي  الكبمليي 

 لنفسيه  ع ي   ذا الا  م م  متيمف  على العصم  يف العل   فالعصم  يف الع

 .!...إ  اللكد  املغرور العصم  يف العل  فاالو ع  العم 

  تتحةييق إ  للمهييير ميي  الييانيب   التةيييى العلمديي  والعملديي  التبميي  إ   

يف العليي  الكبميي   املعصييي أ ميي  العديييب  وهيياا   يتيييفر إ  يف  واملييرب

وأي  هاا م  غري  مم  مل خيلي     مكبف ة له على إخالصه يف تةيا  والعم 

 .!؟...الفسق والفجير وأته م  الشك والريب يف جزٍء م   دب
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 إقامةةةإل   الةةةو   الت وىبةةة املعرفةةةإل اَّة اةةةإل امل ر  ةةةإل ّنإ:ويعبيييبرٍة أُخيييرى

 البالد جإل الكاملإل التاّمإل إال تتحّ ق ةة  ب اءًاحد ثًا   ةة الفرائض  كذا النوافل

العصةة إل العل  ةةإل  صةةاح   الع ةةوـ ةةةة  ن ةة  بةة   الةةرج لةةدى املَّراةةر مةة   

; فةنّن مة  ربكةل الفةرائض إلةو اَّاةان بةام  ال ةو  ا  ةر          ةة  العص إل الع ل إل

  اَّاةان  الَّةاإلرن   لة را المة        الرسل  األ صة اء  اججة   أل ب اء  با

 بام تعةا     فِ   د ن املعرفإل الكاملإل  التاّمإلعصو إل امل ّو  مبعرفتبام م التا 

 بالعصة إل  الال نتّا اَّاان الكامل  ال نتّا ربداء الفرنضإل ك ةا إلةو حةّق األداء إ   

 ةة  ال لةة   ةةةة الةةذه إلةةو الةةرج  األكةل   ةةة  العل  ةإل  با تفةةاء الوةةر  الرنةة  

 إل ةةا م امةةان ال نناة ةةا إال    حةة     اَّ ةة     كةةذلر م ةةا  ا لةةو 

 ظ ا م  األ ل ةاء العظةا  كةحمم د اةد  لة را المة   ح ة   وإلةوا  فوسةرا          

الورنفإل    حظوظ الد  ا اليت نتناطح  ل را ربكثر ا لق الذن   لَّوا العبادة 

بةام   َ َمةا نؤةِمِم ؤ رْبَكَثةرؤإلؤاِ    :تعا  مب تضى قول  مع الرن   العص ان م تعا 

 . َ إلؤِا مؤِوِرُكوَن الِإ

الفييرا ض ومييرب النيافيي  والفُرمييب  التييبّ  الليي ن  مبةبمييه األمّت        فةييرب 

خيالص يف  واخلليص يف املعرفي  واإل  ؛للمهي ر م  الريب والشكّ  ق إيتحةّ

ّ  كيّ   ؛ ذليك أل املسيتلزم  للعمي  التيب     يبملعرف  التبّمي    إ ب   يتحةّةالعببدة 

نبم  التةييى وُمف ِرطيبو      فال حمبل  يكي مل يك  معصيمبو علمدبو و عملدبو م 

يف أداء الفرا ض على وجييب األمّت   فال حمبل  يكي  ظبملبو لنفسه ولي يف سنني 
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يا  الظيبمل  مراهةته وأوا  يليغه   ي  منا ي ء و دته . و إذا ص ق علده عني 

إ   الظيبمل يف مر لي     :أ  عيي   الظيبملني     ينيب  فدشمله عمي  اآليي  : 

الييت هي  عييٌ  معيييٌد مي  اهلل       اإلمبمي   صي  إىل مةيب   م  مرا ي   دبتيه   ي  

تعبىل   ييبه مل  عصى يره و م  زمبنه  متبمبو كعي  النبية   ينبليه مي  عصيب     

 . يف  دبته  تى لي تبب منيب

 وليي يف   ٍ  ييي  ا ملَبه الرييبُ بوخ اإلهلد   فكّ  َم  اعرتضه الشكّ يف املعرف 

  يص  و  ينب  املةب  األمّت مي  التةييى واملةيب  الرفديع مي        يي عمر   نب  م 

 ييي واحليب  هيا  ييي       فيال يكيي   اإلهلد  و  ص ارة درجيب  اإل سيب   الكرام  

و  يكييي  ميي  املصييهفني  األمسييبء اإلهلديي  مجدعيييب فدييه خلدفيي  اهلل امليدعيي 

 اهلل ويي َ  بَ و لسي اهلل  وأذَ  اهلِل عينيَ    يكيُ إذ   لرسبلته عّز و جّ  ي املختبر

عمالو منيا انعةيبد   علمبو و  ر ملببو وذاتبو  رو بو وي نبوَم  طُيي اهلل إ  اهلل و ّج  

 الشييبخم  األصييالب يف ود أُنعةييبد  دنمييب  يف ر يي  أُّمييه ي  مبيي  ا    نهفتييه

مي    امليرّبأ  علديه السيال     و  يص ق ذلك إ  على املعصي واألر ب  املهّيرة

ءاو  يبيتبو وإيببتبو  ظيبهراو    ويبو ويةب األرجب  والانيب العديب واملهّير م 

 .ووامعبو  سراو وعالند و

َميب ك يبَ  ِلَبَشير أ ْ      : ميليه تعيبىل  هيا  احلةدةي  يف   الكيري   وم  أكّ  الةير   

َبيبًدا ِلي  ِميْ  ُدوِ     ُيْؤِتَدُه اللَُّه الِْكَتبَب َوالُْحكَْ  َوالنكُبي ة  ُي   َيةُيَ  ِللن بِ  كُيُنييا عِ 

 . اللَِّه 
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لنبيية أو احلكمي  يف مةبمييب    ندي  ا الفيرد البشير  ل   مبيلد   املتة يم  اآلي ُتنف  

الياا  عي     معصيَ  يك إذا مل  الل ّن  عل ال وعجز  ع  احلصي  علىاألمّت 

اليصيي   تنع فده مبيلّد  متلا    ميتنع علده اخله  يةبءاو امبعنى أ  الزل  يةبءاو  

 إىل تلك املةبمب    ويبو .

العبم  للحكمي  يعي     العبي  خرب مرب النياف  يشري إىل تلة : إ  احلاصلو

 مي   ؛ فيبخلرب احلجي  املهييري   هلل ومعرفي    تلبسه مبةب  العم  والهبع 

فيإذا   ييي؛  احلكم  :أ  يي تس ي  والتيفدقلتلة  ال اخلبل  العم  ط جنب  اررت

انتفيى ميضيي     التلةي  احلكمي   فيإذ    ميضيي ٍ  جيُد نتفىمل يتحةق العم   

اللياز  املرتتب  علده م  احلكم  والتيفدق  فتلة  احلكمي   انتفت معه  العم 

نظري احملمي  املرتتب على امليضي   فيإذا   املرترح  م  مةب  الهبع  واملعرف 

  يضي  انتفى احملمي  الالز  له.انتفى امل

ببر م  أوضحت معنيى تلةي  احلكمي  الييارد     : إ  األخباإلضافة إىل ما تقدم

ََّخلۡي َّ..  يف اآلي  الشيريف   وِِتَ
 
    (1 ٢٦٩... ا َّاََّكثِلي ََّوَمنَّي ۡؤَتَّٱۡۡلِۡكَمَةََّفَقۡدَّأ

ومعرفييي   تعيييبىل طبعييي  اهللسيييبد   صييييهلب وهمب:  واريييرتطت ريييدكني يف 

ومعرفيي   سييبحبنه هللاطبعيي  اآلييي  هييي     مييب يعييين أ  ميضييي   اإلمييب 

 إلميييب وا تعيييبىل هللاطبعييي  عييي  أ   اآليييي  تكشيييب وكييي    إلميييب ا

تستيجب إفبض  احلكم  على املؤم  العبرف يبهلل تعبىل واملهدع له م  خيال   

                                                 
(1)

 سورة البقرة  
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حبسيب   الببب األعظي  اليا  أمير مبعرفتيه ووجييب طبعتيه وهيي اإلميب         

  ميضييعيب  مي  خيبرجٌ  ومي  الياضيح أ  اإلميب     مني؛اآلي  واخلرب املتة ي

هلل اهبعي     مي  املكلفيني املي ميري  ي     يي  هي  خبصي  يغيري     كمبو وميضييعبو 

ه مبعرفي  نفسيه..! مبعنيى أ     َسي فْاإلمب  َن و  خي ك  تعبىل ومعرف  اإلمب 

 ب أ  يهدييع اهلل ويعييرف اإلمييب   األخبييبر  دنمييب ارييرتطت علييى املكلَّيي   

  نفسيه  عليى اإلميب  معرفي     ةصي  أ   إىل طبع  اهلل تببرا وتعيبىل مل ت  امليص 

   فت م .أ  يعرفه اآلخرو    ي  مةصيد ييب حبةدة  املعرف  ألنه عبرٌف

خيبص   هيي  ييي  التب  الكبم  وي على مراتبيه  يي إ  العل  الل ن  وزبدة املخض:

غريهي  مي  العبيبد الصيبحلني ميميب       و  يع ك  يبألولدبء املةريني عن  اهلل تعبىل

مي  اإلهليب       مينع ذلك م  تلةيدي  لشي ءٍ    نع  ؛وتيا م  املعرف  والهبع أُ

 إْ  هي  أطيبعيا اهلل تعيبىل واإلميب  املعصيي       أو العل  اللي ن  اجلز ي  النيبم    

  ُلرمب  كرام و فدكي  التس ي   على  ي التفا  على العب  املؤم

سيتحةبق كميب هيي احليب  عني           عليى  يي ا   امليال  العيبرف ييي    

وهي املشبر إلديه ي يي  العلي  اللي ن  النبزلي       ؛   اهلل علدي سال)احلج  على العببد 

ِلۡنَّفَوََجَداََّعۡبد َّ : وه  ميله تببرا وتعيبىل  حبق العب  الصبحل اخلار اَّم 
َّسَۡةَة َّ ن اَِّعۡلم ََِّّعَبادِنَآََّءاَتۡيَكَٰر  َِّمنََّّ   ِۡنَِّعنِدنَاَّوََعل ۡمَكَٰر   . (1 ٦٥اَّم 

                                                 
(1)

 سورة الكهف   
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علييى إفبضيي  العليي  اللّيي ن  علييى عبيي      واضييح ٌ يف اآلييي  الّشييريف  د ليي ٌ 

؛ هاا العلي  اليا    يي  لألسيببب فديه  تيى حيصي  عي  طرييق          اخلار

زو  والي   لييدس منحصييراو ينيياألسييببب  كتسييبب  واملال كيي  سييبب ميي ا 

۞َوَماَََّكَنَّ  املال ك  ي  له منيا  أخرى وإىل ذلك أربر امليىل يةيله تعبىل:
َّٱَّلل  َّ نَّي َكل َِمر 

َ
َّأ َّلِبََۡشٍ ۡوَِّمنََّوَسآي 

َ
َّوَۡحًياَّأ َََّّّإَِّل  َ ِٞ ََّفي لو لوَّل  َّسَس  َۡ ۡوَّي ۡسِس

َ
َّأ ٍَ ِحَجا

نَّ   دش إّ  الي   على يالي  أ بء:   (1 ٥١َّ...إَِِٰۡذنِرِۦََّماَََُّشآء 

وهيي إلةيبء   يي:اإلهلب  والةاف يف الّرو ؛ سّمى؛ وتاإلربرة اخلفّد :(األّول)

مري  صفح   مع  أو ر يب يف يه املي ى إلده ك ّنمب كتب يف ض يف الببط  حيسك

 .منب 

يكلّمييه تكلدمييبو يسييمع صيييته و  يييرى     واملةصيييد ميي  وراء  جييبب:أ   

 .لّصي  يف اهلياءخبلق ا  رخصه كمب  ص  مليسى

 تجبب املعني    املبّد ؛ إذ لدس اهلل ا  تجبب؛ واملراد يه ا  :(الثاني)

 .عنه يستبٍر مبّد  ديبو  تى ُيحجبمب

 إرسب  امل ل ك. :(الثالث)

الييي   ميي   دييش كينييه إهلبمييبو وتكلدمييبو        أنييياَ فبآلييي  الّشييريف  تفصييي  

الثيبن  والثبليش    ي وإرسب و للمليك  فحصير اليي   ينيزو  املال كي  ييبلنحي      

لاا ورد ع  مي نب اإلميب   بو للتةسد  الةر ن  اليارد يف اآلي  دو  األّو  خالف

                                                 

 .( سورة الشورى2)
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 وبينهمددا اللدد، مدد  الددوحي أتددا  إذا اللدد، رسددو  كددان :ميلييه الّصييبدق

 الددددوحي أتددددا  وإذا جبرائيددددل، لددددي وقددددا  جبرائيددددل، هددددوذا يقددددو : جبرائيددددل

 ثقدل ل يغشدا   ما من، ويغشا  السّبتة تلك تصيب، جبرائيل بينهما وليس

 . وجلّ عزّ الل، م  علي، الوحي

اددان يكدد ن بدديف   النفبدديإنف  :ومييب  الّشييد  أيييي جعفيير الّصيي وق    
أصدحاب  في مدد    يد  وهدد  يتصددابف  رقداه فددإلا أفدا  قددال: قددال ا   دزف و دد ف: ادداا 
وااا، وأمرام بكاا ونعاام  ف ااا، وأاثر مخالفينا يق ل ن: إنف للدك ادان يكد ن 

 دف ال ودية التدي ااندو    ي ، فس ت  اامدا  الصفداي   ن  نزول  برا ي 
  ندد  هبدد ل  برا يدد : فقددال: ال، إنف  برا يدد  أاانددو  كدد ن  لخددا النفبددي
لددم يد خ    يد   تدد  يسدتللن ، فددإلا يخد  قثد  بدديف ي يد  قثدد ب  إلا أ د  النفبدي

 . الثب ، وإنما للك  ن  مخاطبة ا   زف و  ف إيفا  ب ير  ر مان ووا طة

اهلل مي  أ    كير  عني   أ  وعرتته الهّبهرة إّ  الّن  :وزبدة املخض

يرتكي  إىل ملك و  ينري هل  الّ     الياضح  عليى إميبمتي  وو ييتي  يف    

تعيبىل  بكديبو    اهلل ميب   ومي  اليت حيتبجي  فديب إىل العل   تلك الّسبع  احلرج 

َِّۡل ۡكلِمََّسب ِلَكَّفََِٰن لَكَّ  ع  تلك الّشخصّد  الكرمي  عن   عّز وجّ : ۡ ِِ َوٱۡص
َّٰۖ ۡعي نَِنا
َ
َّبَِ و   َِِّبَۡمِدََّسب َِكَِّحَيََّتق  َۡ ِ  .  (1 ٤٨وََسب 

                                                 

 .( سورة الطور1)
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 ورعبيتيه   حيتيبج إىل مليك ُيلةي  علديه يعيضَ       تعيبىل  فم  كب  يف عني اهلل

كميب   يبأعمبِل ييرى تفبصيد َ   ِ م ي على األُ جعله ربه او ؛أل   اهلل تعبىلاملعبرف

   كميب ور يتيه هلي    ألعمب  العببد املعصي  رييِد بُ تن  على ذلك  ي

نَّ : يف ميله تعيبىل  ۡسَسل  وا َّلَۡسَتَّم  ِيَنََّكَ س  َّٱَّل  و   ََِّشلِهيَدۢاََّوَةق  َّبِلٱَّلل  ََّكَِفَٰ ۡۡ َّق 
َّٱۡلِكَ َٰلِ َّ ۡمََّوَمۡنَِّعنَده  َِّعۡلم  فََكۡيلَفَّ : وميليه تعيبىل     (1 ٤٣بَۡيِِنََّوَبۡيَنك 

َِّۢبَِشِهيدوَّ ة م 
 
َّأ ِ
ََّّإَِذاَِّجۡئَناَِّمنَُّك   َٰ ََّلٓءََِّشلِهيد َّوَِجۡئَناَّبَِكَّلََعَ َّ  (2   ٤١اََّهَٰٓلؤ  ِۡ َوق ل

َٰلِِمَّٱۡلَ ۡيلِ َّ َِ َّ َد وَنَّإََِلَٰ ۡؤِمن وَنَّٰۖوََسُّ  و    ََّوٱلۡم  ۡمََّوسَس  ََّعَملَك  ٱۡعَمل وا َّفََسَيَىَّٱَّلل  
نلت ۡمََّتۡعَمل لوَنَّ مَّبَِملاَّك  َهََٰدةََِّفي نَب ِئ ك  نيب  مبطعي    وهي   ييب  يدي     (3 ١٠٥َوٱلش 

  وسييف نتهيرق إلدييب يف    العلي  اللي ن  للمعصيي  اإلميب     ال  ل  على 

 ؛اإلهلبمد  أله  يدت العصم  والهيبرةالني  الرايع م  أنيا  العلي  

و يي  صيينفنبهب يف خبنيي  اآليييب  ال اليي  علييى العليي  احلاييير  ألهيي  يدييت     

 ربي  إلةبء املعصيي   :"العصم  والهيبرة يف اجلزء األو  م  كتبينب الةّد 

وهييي أو  كتييبب حتلدليي  يف مكتبيي  احليييزة   ؛  1)"التيلكيي  ود ايييب يف نفسييه

العل  احلاير  للمعصيمني م  احلجي    عظم   العلمد  الشدعد  يبحش يعمٍق

 د منيه علميبءٌ  وم  اسيتفب م  جبء يع   هي عدب  علده    وك كاملهيري 

                                                 

 .( سورة الرعد1)
 .( سورة النساء2)
 .( سورة التوبة3)
(1)

  2003املهبي  عب    
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  ولكني  مل يظيروا فايلنب يف ذليك  سي او وغدظيبو     يف  يزت  م  والنجب 

 احلم  والشكر. وهلل

 مب  لغي و واصييهال بو:  هيييو ؛العليي  احلايير  لرميب    :النلوع الرابلع  

  ي  يكي   بضراو ينفسه ل ى العبمل وفكٍر ونظٍر حيتبج يف  صيله إىل كسٍب

 ونظر. خبالف احلصيل  احملتبج إىل كسٍب  يه

الغيري ينفسيه   مبثبليه      ايير ذليك   إ  العل  احلاير  هيي :وبعبارٍة ُأخرى

العليي   هنييبا ةبييي امليف و  وعيي   غفليي  العييبمل عنييه   وصيييرته عنيي  العييبمل 

    يبلسع  والتحصد  يف اكتسبب العلي  واملعبرف.احلصيل  املةد 

ضييرورة أ   انكشييبف  ؛العليي  احلصيييل     العليي  احلاييير  أميييى ميي  إ

ألجي   صيي     ألج   اير  ينفسه أمييى مي  انكشيبفه علديه      ٍ ألالش ء 

 .وصيرته فدهمثبله 

وهلييياا يسيييّمى   احلصيييي  ّ تيي ر   أْ  يكييييَ  العلييي  احلصييييل طبدعيي   و

  تبل  إىل  يي يلغت مب يلغت ْ إو يي ّ  األمير الّت ر ّد أوم  يبت   ؛يبحلصيل

 ييي  عليي  البشيرّي    حيك  عليى أكثير    العلمد ي  ج  ها  الّ مدةي  وأل  ّ  الّنيبي 

مي  يي و    ميكي  لبشيرٍ    ونبمصي   بو عليمي كينيب ي يي ملكب   صيلّدتيب وت ّرجيب

 همل يبلغيي   مةبميبو   يبلي  مي  العلي   أ زمبننيب هياا يي  إىل ييي  الةدمي       اخللةي  إىل 

يةيي  خبيالف    ميني   ّنك ترى علمبء البشير كيّ  وا ي    إف  فده وو غر  غري 

جتمييب  أو األكبدميديي  كعليي  السدبسيي  وا    سييياء يف العليي  الشييرعد   اآلخير 



188 

 

ييياا اييي  سييدنب ف أو الكالمديي  والفلسييفد     سيينينيواألطبييبء واملوا متصييبد 

واملةي اد    الهَّيسيى  اخلياجيب نصيري الي ي     ييّ  احملةّيق    يةي  يف الفلسف  ردكبو

 سيلك مسيلكبو   ميني   كيّ  وا ي      وص ر الّ ي  الّشرياز واحلل   السدير 

 ؛ك كيال  إلعلي  احلصييل    يكيي     فشي   ا  ورّيمب كب  احليّق معي   غري 

  يةيع  ج  هياا  وأل أصيالو   ٍّليدس يتي ر    ّ  ني  ّ  فعّمب العل  احلاير  فأو

   كعل  بصل  له غريامل ركب   بضرة ل يه ّ  أوسّر    رتبب او    فده خه

 .ها  اجلي  الّنفس يااتيب و  تيب فيي غري حم ود م 

 ليدس حبصييىّل  ّتيى يكيي  حمي وداو      علي  اإلميب    أ :م يتضلح مبا تقلدَّ 

وسيّد ة نسيبء    األعظي   وكاا عل  الّرسي    ٌّدفع  ٌّ اير هي ي  ؛حب ٍّ

املييي  وهيي   ميييبتي  ويفيهييي  أُ نيا يتكلَّمييي  يفولييالك كييب  العييبملني

 او دبي  ع  املعاال  وهي  مل يتعلَّميي  وامعبو  ولكني  رجبٌ  ظبهراو دب صب

يف  علديمب السال  ي  مري عدسى  الن ي كبي  ع يف امل ار  كمب مب  تعبىل  

َّٱ  :املي  ََّعۡبد  لقَاَ َّإِّن ِ َّٱۡلِكَ َٰلَ َّوََجَعلَلِِنَّنَبِي   َِِٰنَ ََِّءاتَى وكيالك     (1 ٣٠اََّّلل 

 :مب  الّشبعر  خببر مشحين  يهواأل سب ر األنبدبء

 يف املي  ينهق عي  سيعبدة جيّ     
 

 يييير الّنجبيييي  سيييبطع الربهيييب  أ 
 

 فةب : اجليادوأنش  أ   الشعراء األكبر  حبق إمبمنب 

 ْ فييييبق َميييي  هلل دّرا ميييي  جيييييادٍ 
 

 ميي   ييّ  مرتبيي  السيييى والفرميي ِ   
 

                                                 
(1)

 سورة مريم عليها السالم  
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 عن   فص  الةايب  ْ جن  الرضب َم
 

 يبب الرضب كيب احلجب والسؤدِد 
 

    مييييي   الييييا   سيييي و  إذ و
 

 مييي  نبليييه عدسيييى زميييب  امليلييي ِ     
 

 يف املييي  ينهييق ميي  سييعبدة جييّ     
 

 أيييير النجبيييي  فديييه خيييري مسيييّ دِ     
 

 خي مييه جيييبراو يف اليييرى  جربييي  
 

 وليييه املال يييك وامليييال طيييي  الدييي ِ  
 

 يييب ويلييي  كدييب اجلحيييد لشيي ِنهِ    
 

 واليييينّ  فدييييه مييييب   يف املشييييي ِ  
 

  فييي  عي  ري ء     علديمب السيال  ) مب أو اإل  كالن َ ِكج  ذلك إذا ُسوأل

  يب  بضرة ل يهّ  األردبء كلَّأل ؛عل أحيتبج إىل الفكر والّت م  و  يةي    

إذ  يف اآليب  واألخببر  يبيت والسمبء  وهي عل  م  يف األرضأ ب ياا كبف

خييا أميي    سييال  اهلل علدييه) مييب اإل ؛ أل عليي  احلاييير  هييي هييااال ز  إ   

مّتص    علمهف تعلدمد ٍ  َمل كد ٍ  الفّدبض يال واسهٍ  اإلهل  علمه م  املنبع

 ييي  ونةيالو  عةالو يي و  ركّ ؛...وهكاا ة اهلل تعبىلوم رته ية ر اهلل تعبىل يعل 

والييّاا  غييري   ّ  الّصييفب  فديه عييني اليّاا   أل ؛علي  البييبر    يف عي   تنييبه 

 فييي أيايبو    فصفبته غري متنبهد   وكيّ  ميب هيي مّتصي  يغيري املتنيبه       د  متنبه

 ييي   مب فعل  اإل    كب  يف  ّ  نفسه متنبهدبوإو  غري متنب  م  ها  اجلي 

ّنيه  إيف  يّ  نفسيه مي   ديش      ييي  كيب   ْ إونيبي  ليه     يي م   دش ها  اإلضبف 

املهلييب  وحتةدييق هيياا  متنييبٍ  ّ  كييّ  ممكييٍ إفيي  تنبهدييبوم يييي وصييب للميجييب

 .املهّيل  د  الكالم البحي  يف ميجيٌد الشريب
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يف اجلييزء  يبلبحييش يف العليي  احلاييير  لرمييب   إننييب أسيييبنب :وباجلملللة

يف  رييبي  إلةييبء املعصييي   :"ميي  كتبينييب املبييبرا  الفصيي  الرايييع الثييبن : 

و  ريبي و إ  فني نبهب    هب بحبدش مل نرتا يلم و إ  س دن " التيلك  ود ايب

؛ هي عني املعلي  واحلصييل   إ  العل  احلاير وم  مجل  مب ملنب  هنبا:

رييتبب  خبييالف احلصيييل  هييي صيييرة عنه واحلاييير  غييري مبييي  للخهيي  وا 

مي   يسيبب تصيّيراٍ  خبطكي      ؛رتبب  يف يعيض األ ديب   إ   فده مظّن  ا   دش

 إذ النتدج  تتبع أخس  املةّ مب . ؛تؤّد  إىل نتدجٍ  خبطك 

ي  : إّ  املفبهد  والّصير الّاهنّد  ه  جسير ومة يمب  لليصخرىوبعبارة ُأ

فةي     سير ه  وسب   ييني املي ِرا واملي َرا     إىل املعلي  اخلبرج   ها  اجل

والعليي  احلاييرّي     ؛ألردبء اخلبرجّد مع األرخبص وا كبمٍ  تتهبيق يشكٍ 

وريّ ة  عليه    متفبوت  رّ ةو وضعفبو  فة  يتمتع العل  احلايير  أ دبنيبو يةيّيةٍ   

ويبهت   فدظير يتّ  يصيرة واعد   ولكّنه حيص  أ دبنبو أخرى يصيرة ضعدف  

 يصيرة نصب واعد .

  العلم احلضوري:السبب بتفاوت الدرجات يف
خيتالف يف درجيب  العلي  احلايير  يعييد أ دبنيبو إىل       وهاا التفبو  وا 

مي    ييي  ضعدف و ختالف درجب  وجيد الّشخ  امل ِرا  فكلّمب كبنت الّنفُسا

  وكلّميب  ويبهتي و  ييب احلاييرّي  ضيعدف و   كبنيت عليمُ  ييي   دش املرتبي  اليجيدّيي   

احلايرّي  وأصبحت أرّ  وعديبو    رتفعت مرتبتيب اليجيدّي  تكبملت عليميبا
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وهاا يتيمّب على مراتب اليجييد ومراتيب تكبمي  اليّنفس  وهي  أميير ييتّ         

  ليياا مديي  إّ  لرنسييب  ِعلْمييبو     وكالمد يي فلسييفّد  وأخالمّديي   إيببتيييب يف علييي ٍ 

 ايرّيبو خببلةه  ولكّنيه نتدجي و لايعب مرتبتيه اليجيدّيي  ولزييبدة إلتفبتيه إىل        

 تكبم وع   ولك  مع الزو  يف الملبدّي ؛ فإّ  ذلك العل  ينمير االب   واأل

ييب    تنمدي  التييجّ  ميع  و  لتفب  للجسي  واألميير املبدّيي    الّنفس واحلّ  م  ا 

  الةلبّديي  هلل سييبحبنه وتعييبىل فييإّ  ذلييك العليي  يصييع  إىل مراتييب ميي  اليضييي

جيّ  يف  يكيي  مصي امبو  ةدةّديبو لةيليه عيّز و      واليع  حبدش ُيَؤّه  صب به كي  

 أحببتد،  فدإذا  أحبّد،،  حتد   بالنّافلدة  إلديّ  يتقدرّ   العبد   يزا  ما الة س :

يف مليييييب ورد و  بهدددددا... يسدددددم  التدددددي وأذنددددد، بددددددها يدددددر  لتددددديا عينددددد، كنددددد 

 قلبد،  مد   احلكمدة  ي يناب تفجّر  يوماً أربعن لل، أخلَ َ مَ احل يش:

 .لسان، عل 

ب  مي  دو  إمعيبِ    ر ي وا يرّي  ه  اليت حتصي  يبلب اهي    إّ  العلي  احلا

وفده تتفبو  مّية احل   النب   ع  مّية الّرو  وريّ ة التيّجيه    نظٍر أو فكٍر 

 صييهلب    سم ى يبلكسبّد  وه  الييت حيتيبج  وعكسيب العلي  احلصيلّد  أو مب ُي

 إىل كسٍب ونظٍر وفكٍر.

ا  لييدس وللحاييير  مصييبديٌق مشييكّك  له أوسييهيب العليي  اللّيي ن  اليي    

ي  هيي فيدٌض رّييبن ٌّ     ؛يف حتصدله نصدٌب يي كبحلسي والفكِر يي العبدّي لألسببب 

خميييت ٌّ ي ولديييبء اهلل تعيييبىل ومييي  وهبيييه عيييّز وجيييّ  ليييبعض أولدب يييه  وميييني  
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َّسَۡةَللة َّ.. يةيلييه: اخلايير ن للاَََّّءاَتۡيَكَٰللر  َِّمللنََّّ   ِللۡنَِّعنللِدنَاَّوََعل ۡمَكَٰللر  ََََََََََََّّّّّّّّّّّّم 
 . (1 ٦٥اَِّعۡلم َّ

طّيال   العل  احلاير : الةاف يف الةلييب  وأعالهيب ا    ى مصبديقوأدن

 .م  دو   بجٍ  إىل تكراٍر ومسبٍ  على  ةب ق األردبء دفع و وا  ة

حبدييش   يغدييب عيي   ؛إلةييبء العلييي  كلّيييب يف الةلييب  إ  :خييرىويعبييبرة أُ

 ولرسييي  اهلل؛ٍ  يف األرِض و  يف الّسمبِءمثةييب   ّبيي املعصييي   صييب بيب

 ؛الّ رج  الُعلديب يف هياا العلي     مع سدي ة نسبء العبملني واأل ّم  األطيبر

عن ه  فعالو يف مةبي  انكشيبفيب الّشي ن  عليدي      منكشف و حبدش تكي  األردبُء

 .  لعَلِ  يعل  أن شا  لو يهل : يبلةّية واإلرادة املعب ر عنيب ية

 
****** 

    
 :حترير اخلالف يف علم اإلمام   

أهييي   أّ  أ ّمييي فةييييبء اإلمبمّدييي  يف و متكلمييي  ييييني و  خيييالف ريييبي   

ولي    مل يلحةيي    يقٌ  البالد و جيُ  اهلل عليى العبيبد     سبس ُ البدت

وإمنيب الّشيبي  واخليالف يف    ييني اجلمدع   تفيبقٍ ايي  هيي مييرد     يسبةي  سيبيق؛ 

                                                 

 .( سورة الكهف1)
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  وهي   وإريب  ٌّ  إراد ٌّ أ  مبهّد  علميي  ومةي ار سيعته  فيي  هيي  ايير ٌّ      

يةتصيير علييى يعييض   ّرة أ ييي  يمدييع األرييدبء ميي  اليياّرة إىل اجمليي   يتعلّييق علُم

 األردبء .

سيتحبل  غفلتيه وزلّتيه يف تلةّي      اّتفبمي  على عصم  اخللدف  واهاا كلّه مع 

يف  األ كب  الّشرعّد  و فظيب وتبلدغييب  وكياا   ريبي  يف عصيمتي     

تليييك ميييه يلِْععميييي  كلّييي   فدليييز    امليضييييعب  املرتّتيييب علدييييب  كييي ٌ   

ييب ييؤد  إىل اجليي  حبكمييب  ومي  مبميت األدلّي         امليضيعب ؛ ألّ  اجلي  ي

 اخلييالف ومييع علييى العليي    دييه؛ لكيي ّ علييى خالفييه  وهيياا أياييبو   نييزا  ف   

احلشييّي  مي  امل رسي        يّرأ يعب  اخلبرجّدي  اجلز ّدي  الّصيرف ؛ فةي      بمليضي ي

   يشييم  العليي َ  اخللدفيي أّ  عليي  علييى اديعييبء   صيييلّد  واألخببرّييي  األُ

يبلّسبع  واآلجب  واملنبيب وغريهب مميب ظيبهر  اسيتكثبر  ييه تعيبىل ري نه  والييت        

ََّملاَِّ َّ  يب جّ  وعّز: مع َّٱۡلَ ۡيَ ََّوَةۡعلَم    ِ اَعةََِّوة َن  َّٱلس  َِّعنَده  َِّعۡلم  َ َّٱَّلل  إِن 
َّ سَۡحاِ ََّوَماَّتَۡدسِيََّنۡ  ر

َ
لد ََّّٱۡۡل ََ َّ اَذاَّتَۡكِس   ََّّاَّٰۖم    و

َ
َّأ ي ِ
َ
َّبِلَ ۢ ََّوَملاَّتَلۡدسِيََّنۡ ل  

َّٱ نَّإِن  ََّۢتم وت  ََّخبِي  ََّعلِيم  َ  .  (1 ٣٤َّلل 

واحليييا   مييبرا   احلبصيي  ميي  األ العليي  احلاييير    اخلييالف يفإذاو؛

بهر  ليي ى اإلمييب    كتسييبيّد   ضييرورة أّ  العليي  الييظّ  الظبهرّييي  والّصيينبيع ا  

أسيببيه مي   ياسيه الظّبهرّيي  يف الكّمّدي       بهر  احلبص  لغري  تنبع  كبلعل  الظ

                                                 

 .( سورة لقمان1)
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ا العلي  لكينيه تبيعيبو    والّنب  يشرتكب  يف حتصد  هيا   والكدفّد   فبإلمب 

مينحييه الييا    خبييالف احلاييير  وهيياا   خيييتّ  ي  ييٍ ألسييببيه ا عتدبدّي  

 مل  أراد واصهفى. الغديب  الع

 وهٌم ودفع: 
يي عيى أّ  الةيي     ي  اإلميب  احلايير    علي َ  الكسيبىل  العلميبء  نفيى يعيضُ  

هلل تعييبىل يف هييا  الّصييف   فييبلةي      يبحلاييير  يسييتلز  مشييبركتي   

 يستتبع الّشرا والغلّي. ييي حلاير يب

 : باآلتي وهو مندفٌع
أّ  إ بط  علمي  يبملعليمب  لدس على وجه العلّّدي  واملعليلّدي   ضيرورة     

   يشييبركيب الياجييب املتعييب  اليييتّ  العليي  يييياا املعنييى ميي  خصييب   ذا  أ

 املمك  فده مهعبو.

وهي عني للمعليمب   وسبيٌق اهلل تببرا امسه م يٌ  إّ  علَ :وبعبارٍة ُأخرى

  وميب أ يبطيا ييه مل يكي  إ     ذاته وعلّ  للمعليمب   وأّمب عل  األ ّم 

ألنه  بدٌ  ومسبيٌق يبملعليميب   وهيي غيري اليّاا       اهلل هل   نبو ف نبو؛ يتعلدِ 

فدي   فيي عبرض عليى ذواتيي      فدي   ولدس يعلٍّ  للمعليمب  لكينه  ب

ولدس عدنيب  ستحبل  وجيد  فدي  مب  وجييد ذواتيي  الّشيريف   فحايير      

  يي  فعالو.عن ه  مبعنى انكشبف املعليمب  ل
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ولدسييت   وإرادتييه تعييبىل  ايييرّي  يف طييي  عليي  اهلل   فعليييمي 

امسيه  ومعنيى     في  الفةراء ذاتبو إلده عيزّ ّد  يف مةبي  عل  اهلل عّز وجّ  عرض

الفةر الّاات  أنه دا مبو حيتبج إىل إفبض  اليجيد م  الغين يبلّاا  إلده  نبو ف نبو  

فك ك  ٍ  يكي  وجيد  ووجيد الفدض املفبض علده غري الّسبيق علديه كميب     

 خيفى. 

اهلل تبيبرا وتعيبىل    مي   مب علمي  وأ بطيا يه إمنب هيي فيدضٌ   فإ  :عليهبناء  و

على ذواتي  املة  س  م  الةي رة    ٍ  نز  علدي   فيي عّز امسه يفدض يف ك ي

 يك  تعلدميه تعيبىل     ميك  تصيكُر  أو اخليض فده  ومل على  ٍي على العل 

غيري حمتيبجني إلديه    يبتيا  تى مبعنى أنه أعلمي  ورفع ي   عني  ؛هل  مر لّدبو

يي  ميب علميي       تعبىل يف فرتة زمنّد  حم ودة؛ تعبىل اهلل ع  ذلك عليّياو كيبرياو  

احملتيبج والفةيري اليّاات      يف ك  حلظٍ  و ٍ   فيإ ّ  إمنب هي يتعلد  اهلل هل 

دا مييبو هييي حببجيي  إىل ميي  يفييدض علدييه  فكمييب أّ  أصيي   يي و  الفييدض فدييه 

 . لّاا   فكالك يةب    نبو ف نبويبحيتبج إىل إفبض  الغيّن 

اللّحظب  هي مص اق مب ربء اهلل  يف يكي   ني الةب   الّ ا   التعلد  وذلك

ءوَّ :أْ  حيدهيا يعلمه وَنَّبََِشۡ  ِ ِي َََّّوََّلَّب  ِۡنَِّعۡلِملرِۦَّٓإَِّل  نَّم     (1 ٢٥٥... بَِملاََّشلآَء

وهيياا هييي الّييا  ملكييي  ميي  العليي   وهيياا جييبٍر يف مجدييع أ ييبء عليييمي      

أ  حلظيي    سدداعة بعدد  سدداعةً يحدد ث العلدد  إمنددا  :ومصيي اق ميلييه

                                                 

 .( سورة البقرة1)



196 

 

 بعدد  األمددر والنّهددار، باللّيددل يحدد ث مددا يعيي  حلظيي   أو مييب ورد ميي  أنييه:   

يتعلدميه اليّ ا      كلّيه  ذلك   القيامدة  يدو   إل  الشّي  بع  والشّي  مر،األ

 جمعدة  ليلدة  كدلّ  فدي  لهد   إنّ  :الةب    وهاا أيايبو أ ي  معيبن  ميليه    

 . عن ه  ما لنف  الوإ مستفاداً علماً

  فال ينبغ  أ  يتيّه  ذو يصريٍة ي ني  مشبركي  ليه تعيبىل يف هيا  الّصيف     

خيتالف العلميني يف الّصيف        يّّ؛وأّ  الةي  يبحلاير  مي  الّشيرا أو الغلي   

  الغديب  فال الفإّ  علمه تعبىل ذات ٌّ  وعلمي  عرض ٌّ ميهيب م  عن  ع

ّتحبد الِعلَْمْد  أصالو  ويه يظير الفيرق ييني علميه تعيبىل وعلي       اجمب  ل عيى 

ع يي ة  ميي  جيي  الِةييَ ْ  واحلي و   والّسييبق     اإلميب  احلاييير  مي  وجييي ٍ  

ميه  إىل غيري ذليك مي      والع    والعلّد  واملعليلّد   وعدنّدته ميع اليّاا  وع   

لَْمْد  ولزو  الّشرا حتبد يني الِعمعيب جمبٌ  لتيهك  ا  الفرق اليت   يبةى وجيِ 

 والغلّي.

 بيان منشأ اخلالف:  
ييي   احلاير  والكّمي  :مسمده يِكال يي منش  اخلالف يف عل  اإلمب  إ  

 يييب  واألخبييبر يييبلّنف   يرجييع يف اليامييع إىل وجيييد تعييبرض ييي و  يييني اآل    

 .واملفرتيب   وأخببر التةّد  صدصب والتخ والعميمب واإليبب  

 "يف التيلكي  نفسيه   ربي  إلةبء املعصيي   " عّرجنب يف كتبينب املدمي  وم 

استعراض األدل  العةلد  والنةلد  م  الكتبب الكري  واألخبيبر الشيريف     على
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ش مي  كيّ    فةي  اسيتيعبنب البحي    كتيبٍب كالمي   خير؛    مبب   مزي  علديه يف أ ي 

 فيي   ديبت     يفا  اهلل وتيفدق احلجي  املهييري    ذلك كلّه طرافه؛أ

 .مةصيد  وإلدي  أجل  يف كّ  مرغيي  ومهليي و

 أمتث  يةي  الشبعر امليال :

  سيال  اهلل علديه  )م  أراد العليَ  يكدفدي  ومةي ار علي  اإلميب  املعصيي        و      

ديه إ  الرجيي  إىل كتبينيب املياكير ذلك     وعالج الروايب  املتعبرض   فميب عل 

عالميب  الظييير: مياعي     "احليبل   لدس مبة ورنب أ  نستعرضيب يف كتبينب ألن ه

خيرج  وإ   الكتيبب هاا  يسعه   مب  وهي تشعببتيبلهيهلب وكثرة  "وضياي 

 .ع  طير  املرسي  له

م   ه  إ  مبهد  العل  احلاير  للمعصي  احلج  العظمى وباجلملة:

املسييتيعبني لايييب    الياضييحب  عنيي  ذو  البصييب ر ميي  العلمييبء األعييال      

 يييي ولدس مبةيي ور غريهيي اء يف كدفديي  معبجليي  املتعبرضييب  واخلرب واألخبييبر

وأمياهل   ييبديي  مبسييط   أو   تى ليي كيبنيا ممي  حيمليي  أمسيبء مشيييرة      

حتمكله يسبب ضدق مبيلدبتي  ومل  حتصدلي   ومعرف  احلق   ت ور  يي ميفيرة

؛ أهلد،  تعدرف  احلدق  عدرف أ فيي  والعنيبوي  الربامي    ةم ار األمسبء املشيير

كبملهر إذا ومع على أرض خصيب  نبيت فدييب اليزر        وعلي     حمم 

 .!وإذا ومع على الصخر واحلصى تهبير ميدنبو وسب و...
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ب مةيي ارهب  فحييّ   و  أم ييو الشييريف ؛ مببهديي  عليييمي علييق مييب يت اا يفهيي

ميري  أل  حمم ي  األعظي   إذ كدب لنب أ   د  يكنيي  وم  مب  الن ك ؛ رج

 ايد  :علّ  وسدي  املي  ي  وإمب  املتةني أس  اهلل الغبلب مي نب املؤمنني
 الإ عرفدك  ومدا  ،وأند   اللد،  الإ عرفني وما ،وأن  أنا إال الل، عرف ما عليّ
 . وأنا الل،

مةييّ متي  رسييي   يفو  سييال  اهلل علييدي )ف هيي  يدييت العصييم  والهيييبرة 

حباييري    م  فيبميا األوليني واآلخيري      وسدي ة نسبء العبملني  اهلل

إىل ري ء مي     مي  اخلليق     ويلغيا فده  ّ او   حيتيبج أ ي ٌ  عليمي  ومعبرفي 

 عي   ي  اجلياب يعن ه  ولكب  علمه  أمير دينه ودندب  وسعبدته و خرته إ 

  وهلي  اإلريراف    سبد  اخلري والسعبدة اليامعدي  وه  ال عبة إىل كّ  سؤا  

وعليى    وعليى ميب يةيع وميب سيدةع        تى النديب  واألعميب   و  على األمير

ميبدري  عليى    لسينب   ي  و  وعلى مب حيتبج إلده اجل  وغريه   منهق الهدير

 الكييبرية الزيييبرة اجلبمعيي     فةيي  وصييفيا أنفسييي  ي نفسييي  كمييب يف  وصييفي 

 حسد   أصدف  كيدف  :ع  مي نيب اإلميب  املعظَّي  عليّ  اهليبد       الشريف 

 عنّددا وفددرّ  ذ ّالدد مدد  اللدد، أخرجنددا وبكدد  ،بالئكدد  جميددل وأحصددي ثنددائك 

 . .الكرو .. غمرا 

 أرضد،  فدي  حجتد،  يجعدل  ال اللد،  إنّ :الصبدق املعظَّ  ومب  اإلمب 

 . أدري ال فيقو  شي  ع  سأ يُ
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 وأعدد   وأعظدد  وأجددلّ وأكددر  أحكدد  تعددال  اللدد، إنّ  مييب : وعنييه

 . أموره  م  شيئاً عنه  يغي  ث  ةبحجَّ يحت  أن م 

 خلقد،  علد   يحدت ّ  تعدال   اللد،  أنّ شدك  مد   : ويف تعبري  خر مب 

 . الل، عل  افتر  فق  إلي، يحتاجون ما كل عن   يكون ال بحجة

 ال واللد،  ال  يةيي :  أييب جعفير  : مسعيت  وورد ع  أي  محزة ميب  
 أجددلّ اللدد،:   ييي  مييب بشددي  جدداهالً ي بشدد عاملدداً ،أبدد اً جدداهالً عددال  يكددون

؛ وأرضد،  سدمائ،  علد   عند،  يحجد   عبد   عدة طا يفرض أن م  وأكر  وأعزّ

 . عن، ذلك يحج  ال: ي  مب 

ومجبعي  مي  الشيدع  يف     كنب مع أي  عب  اهلل :وع  سدب التّمبر مب 

  فةلنييب: أ ي او    فبلتفتنيب ميني  ويسييرة فلي  نييرَ   ؟عددن عليندا  :احلجير  فةيب   

أ  يّنيب   الكعبي  كي د       ييي  البنّيدة  ور ّ الكعبدة  ور ِّ:   فةيب  لدس علدنب عنٌي

 واخلضددر موسدد  بددن كندد  لددو مددرّا  ثددالث يييي وإيييراهد  وإمسبعديي 

 ألنّ أيدددد يهما  فددددي  لدددديس مبددددا  تهمددددا أوألنب منهمددددا أعلدددد   أنددددي  ألخبرتهمددددا

 ومدا  نيكدو  مدا  عل  يعطيا ول  كان ما عل  أعطيا واخلضر موس 

 . الساعة تقو  حت  كائ  هو

خرجييت ميي   واليت احملفيفيي  يبلةيي   وجييبء يف زيييبرة    يبسييني الكييبرية 

املةّ س  م  مي نب اإلمب  املعظَّ  احلج   الةب   أروا نيب ليرتاب مة ميه     النب د 

اهلل احلميري  رمحيه اهلل وأمير أ      إىل أي  جعفر حمم  ي  عبي  الشريب الف اء 
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  السيال  علديك ييب صيب ب امليرأى واملسيمع       : يف السيرداب املةي     تتليى 

 الا  يعني اهلل ميايدةه  ويد  اهلل عييد   وية رة اهلل سلهبنه  أنت احلليد  

   والعبمل الا   الا    تبخله احلفدظ   له املعصد   والكري الا    تعجي

انتةب   ومةبرعتك يف اهلل ذا جمبه تك يف اهلل ذا  مشد  اهلل     له احلمدي ّي

؛ إىل  ورمحتيه  وصربا يف اهلل ذو أنبة اهلل   وركرا هلل ذو مزي  اهلل  اهلل

اليت فبمت التياتر مبرا  ت   عليى فعلدي  معيبرفي      م  األخببر هبغري جبنب

 ؛طمكنيب  يف سيلدي  علييمي    تيجيب اليدةني واإل   وهي    1)وعليمي 

إنف  :"تفسيري املديزا    "يف  الهببطبيب    حممي   سيني   مي  بلّمب  الع ويياا الص د
ااما  وقف      قا   الثالم ايف ما اان بإلن   ثال    اء ااندو محس  دة أ  
 ير محس  دة ادالم   ياض السدماوية والحد ايس الماودية وال قدا   اآل يدة و د لف 

الكددافي وبصددا ر الدد ال اض وبحدداال   د  للددك الروايدداض المتدد ا راض المتددب طة فدي 
 . ا ن اال و يرها

  يف علي   هي  إ ي ى الةنييا  العلمدي  امليم ي      : لدلي  الةي ر؛  النوع اخللام  

   و  عالميي  هلييب   الل ند يي  اإلهلبمد يي  وهيي  ميي  الةنيييا  العلمد يياإلمييب 

  ييي  هيي  حمييض العليي  اإلهلييبم    األعظيي  يبليراييي  العلمديي  عيي  اليين ي 

والفييي  الّسييب   ليي ى مشيييير املفّسييري  أّ  لدليي  الةيي ر هيي  إ يي ى  الليي ن   

                                                 
(1)

ـ أُنظر : شوبهة إلقواء المعصووم نفسوه فوي التهلكوة ودحقوهاس فقود اسوتوعبنا البحو  فوي فعليوة علووم أهو  بيو    

 العصمة وحقوريتها.
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والعليي  لكيي     بملعيبرف يض علديه  الييت تفيد   الةنيا  العلمّد  للمعصيي  

 م  أج  ها  الغبي .املالئكة  نزو 

فيإّ  الّرسيي  والعيرتة     الفيي  السيب   يف اليسي  العلمي :     هياا  وينبًء عليى 

لّد  املربم  الّيت سيتجر  يف تليك   كبنيا يعلمي  األمير التفصد الهّبهرة

  ومي   م  خال  تنز  املال ك  عليدي  وإعهيب ي  األوامير التفصيدلد      ؛الّسن 

علمي   ومنيب الغدبد  املستةبلد   ها  األمير مب سدجر  علدي  م  األ  ا 

وأخبيبر املال ي  والفينت يف السين  الييت        ومي  الةبتي  هلي       رييبداتي   ي يب

غريهييييب ميييي  السيييينني   و  تعيييي ك يف لدليييي  الةيييي ر تنييييز  علييييدي  املال كيييي  

يف لدلي    ولكننب صنفنبهب يف الةنيا  العلمد  اليت يتلةبهب اإلمب الال ة  

الة ر ت كد او على عليمي  الغدبد  م  ل    كد  عليد   فدعلميي  ميب  ير      

علييدي  وعلييى رييدعتي  وغريهيي  ميي  اخللييق يف سيين  نييزو  املال كيي  يف لدليي     

 ييه  اهلل تعيبىل  ختصيي  ا مي  الغديب الّيا     هيي  علمي  ييالك   دش إّ   الة ر

ر ء  تى مب يعين أني  كبنيا يعلمي  يك ي  علدي  يف لدل  الة ر  يه ضأفبو

 ؛وعيي   عنييه  خييرو   يعييض العلمييبء تييردد فدييه ؛ وهييي مييبتي اريييبد أيييب 

فإّ  اجليي  مبصيريه  يف تليك     وإ   غرتاراو يظبهر يعض النصيص الاعدف ا

ييؤّد  إىل الّتيرجدح ييال ميرّجح       املمكنيب  ييي  دو  اجلي  مبصري يةّدي    يي اللّدل 

ۡملسوَّمابفبو إىل اسيتلزامه العبثّدي  يف ميليه تعيبىل:     
َ
َّأ ِ
ِلنَُّك   إذ كديب     (1 ٤م 

                                                 
 ( سورة القدر.1)
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ي  مب  ر  علدي   أو أن ّم  الهبهرو األ يعل  ز  م  كّ  أمر و  تن

َتَنيز ُ  الَْمل بِ ك ي ُ    عل  اإلمجبل  منبهض ملفيبد اآليي    فإّ  اليعلمي  يبإلمجب  

ت    البعض ي  ل  يعض األخبيبر  . فبس  ريي  م  ك ي أمر َوالركوُ  ِفدَيب ِيِإْذِ 

وهي  لكينه تة ميبو للخرب عليى اآليي    ؛أّني  يعلمي  جممالو غري صحدحعلى 

إىل خمبلفيي  هييا    ماييبفبو ميي  أسبسه غييري جييب ز  سييتلزامه طيير  كييال  اهلل   

األخببر لألخببر األخرى الّ الي  عليى معرفتيه الّتفصيدلّد  يف لدلي  الةي ر وهي         

األخبييبر  :أ  يييي أكثيير صييرا   وويبميي و ميي  تلييك  يبإلضييبف  إىل ميافةتيييب      

اجلزء  يف  م  أسبسه نب هلاا الفي  وفن نبلصريح اآلي   وم  تعّرض يي األخرى

يف التيلكييي  نفسيييه  إلةيييبء املعصيييي  ريييبي  املدميييي  "األو  مييي  كتبينيييب  

 .فلرياجع ؛515إىل صفح   361  م  صفح  "ود ايب

فإذا مل يّتاح املعنى احلةدة  م  نيزو  املال كي  يف لدلي  الةي ر      :عليهبناء  و

فمييب هييي املييراد ميي  نييزوهل   دنكييٍا علييى  ؛السييب   عنيي  املشيييير طبةييبو للفييي 

 .  وهي الن  أو اإلمب  صب بيب

اخلميس   احلةدةّدي  عي  الّسيؤا    ييّ  مي  اسيتعراض الفرضيّدب        ولرجبي  

ونييرتا التفبصييد  إىل كتبينييب  صيييص يشيي   ميّميي  الّنييزو  املسييتي بة ميي  الن

 :   الاكر؛ وإلدكميهباملتة ي

 . لرمب  مرواإلعهبء األ نزو  املال ك  يف لدل  الة ر :الفرضّد  األوىل

 . ويدب  اجملم : نزوهل  لتفريق ند الفرضّد  الّثب
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 . نزوهل  خلصيصّدب  مل يفصحيا عنيب: الفرضّد  الّثبلث 

 : نزوهل  للزيبرة والبشبرة.الفرضّد  الّرايع 

م  اإلمب  احلج  الكربى واآلي   مروا: نزوهل  ألخا األالفرضّد  اخلبمس 

 .العظمى هلل تعبىل

 أصح النظريات هو ما اخرتناه وأسسناه حول املوضوع:
؛ ومي  ت سدسينب   نيب وهي  خدبر  الفرضيدب  هي  الفرضيد  اخلبمسي ؛     أصحك 

 فم  اهلل تعييبىل طبةييبو ملييب فيمنييب  ميي  اجلمييع يييني اآليييب  واألخبييبر الشييريف    

 تيفدق والتس ي .الالفا  وم     حمم  

  نزو  املال ك  يف لدل  الة ر لدس ألج  إعهبء األوامر للين   إوخالصتها:

 وإلييدك   منيمييب لةيي  األواميير  ييي  نييزوهل  ألجيي  تواإلمييب 

 :األمر ولّ  م  امل د ومستم او العظد  يالعل  يبهلل مستعدنبو التفصد 

واليييت مل يسييبةنب إلديييب   يييي مبيي  يدييب  األدلّيي  علييى هييا  الفرضييّد  احلةّيي     و

 احلُج ييي    يييي  هييي  مييي  يركيييب  وجييييد سيييدي  مييي  أعيييال  الهب فييي    أ يييٌ 

يف  صييييرحيبو ميييي  اإلرييييبرة إىل أنييييه مل يييييرد     ُييييي ـ  املييييي   ةيييب   ال

املعييييبرف  األخبييييبر الّصييييحدح  أّ  املال كيييي  تلةيييي  علييييى املعصييييي      

يييب ميي  كييّ  أميير     ز  يييإذ  رّيييي  كييّ  مييب هنييبا أّ  املال كيي  تنيي      والعلييي 

امييير إىل صيييب ب  زو  إللةيييبء املعيييبرف وإعهيييبء األو  وهيييي أعيييّ  مييي  النييي   

 اللّدل  املببرك .
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وإلةيييبء املعيييبرف عليييى   ييييني نيييزو  املال كييي   َ ِصييينفْ لنيييب أْ    كميييب   ُيييي

ى فيرض  علي  الزمي  ييني الّنيزو  يف لدلي  الةي ر ييي      إذ لدس مث  م ؛املعصي 

يتلييييك املعييييبرف  ويييييني جيلييييه نييييزوهل  يييييبلعلي  علييييى صييييب بيب يييييي

عيي   صييلى اهلل علدييه و لييه زيييه اليينّ فكمييب يبييت يبألدلّيي  الةهعّديي  تن والعلي 

ييب عليى الينّ     ضيعب  مبي  نيزو  جربا دي  ي   املياجلي  يبملعبرف وتشخد  

تليك  ي األطييبر  يبت أيايبو يبملنيبط نفسيه معرفي  األ ّمي        األعظ 

 يف لدلي  الةي ر وغريهيب مي  اللديبل ؛     ييب عليدي    املعبرف مبي  نيزو  املال كي  ي   

 .التربا مني  وند  الفدض يياسهتي هنبا مالزم  يني نزوهل  و  نع 

مل  فةييي  يييي  عييي  طرييييق لدلييي  الةييي ر    مايييبفبو إىل أّ   صييير املعيييبرف ي     

أصييييحبب نظرييييي   صيييير   أو خييييرب  كييييّ  مييييب هنبلييييك أ ّ   يثبييييت ييييي لد ٍ 

معيييبرفي  يلدلييي  الةييي ر مييي  اعتمييي وا عليييى منهييييق اآليييي  الشيييريف  الييي ا    

ۡمٍسََّحِكيٍمَّ  على أ :
َ
َّأ َُّك    َ ۡ َس  .  (1 ٤فِيَهاَّي 

فبآليي  املتةّ مي     خر  ميه اهلل سيبحبنه ري ءٌ   اجليي  مبيب يفري  و والتفريق ري ءٌ 

تشري إىل  ّ د الفرق واإلرسب  يف تلك اللّدل  يإنزا  املال ك  والّرو  فديب م  

 ده األمر دا مبو.رَس  إلالس مبء إىل األرض دا مبو  و  يّ  م  وجيد م  ُي

فيييإّ  تصيييّير نيييزو  املال كييي  يف لدلييي  الةييي ر عليييى رسيييي  اهلل    :مللللةوباجل

  خيليييي مييي  أميييير: إّميييب إللتميييب  الربكييي  مييي  جنيييبيي      واأل ّمييي 

                                                 

 .( سورة الدخان1)
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 ر الييّن كب لدصيي ي  وإم يياألواميير الش ييرعد  هليي   إلعهييبءب وإم األميي   

 األوامَر للمال ك . واأل ّم 

 ني تصّيرا :فدبةى يف الَبت التصّير الثبلش   من رج حتفبألو 

: (ثانيهملا )و؛والعرتة املال ك  األوامر إىل الن ي أ  تص ير :(أحدهما) 

 األوامَر إىل املال ك . لعرتةُ وا أ  ُيعه  الن ك

  لكي  األوامر الش رعد  منحصرة يف لدل  الةي ر  ؛غري س يٍ ف :األّو أم ب  

َّ وذلك  سيبمب جيبء يف اآليي  ميليه تعيبىل:       َٰ َٞ رَّي لو ۡٞ ََّو لَوَّإَِّل     (1 ٤إِۡنَّه 

 .كمب سد ت  وأكّ ته األخببر الّصبدرة عني 

يميي  العبيش   دفعبو ل ؛  التصّير الثبن  يال إركب تعد  فإذا مل يصح األّو 

 ب  املال ك  امل ميرة يبلّنزو .يف أفع

أّ  املد  إىل التصّير األّو  يستلز  ع   وجيد  مٍر للمال ك  سيى اهلل  كمب

لى تيّسي  اللّيي  احملفييظ يدنييب وييني      مببررةو  وم  مبمت اآليب  واألخببر ع

  تبيبرا وتعيبىل   ييني اهلل يدنييب و  تيّس  النفس النبيّي  والَيلَْيلد  ي    تعبىل اهلل

ۡرَّ م  اآلييب  ميليه تعيبىل:     ََّجاِعل  ِ ََِّّإَوۡذَّقَلاَ ََّسب لَكَّلِۡلَمَََٰٰٓٓئَِكلةَِّإِّن ِ
َ
ِ َّٱۡۡل

َّٰۖ َّفِيَهاََّمنَََّّخلِيَ ة   ۡ ََتَۡع
َ
َِِّبَۡملِدَكَّقَال ٓوا َّأ  َ ِ َّس َسلب  َِمآَءََّوََنۡن  َّٱَّ  َّفِيَهاََّوَُۡس ِك  ۡ ِسد  ي 

لوَنَّ ََّماَََّّلََّتۡعلَم  ۡعلَم 
َ
َّأ ٓ َّلََكَّٰۖقَاَ َّإِّن ِ  ِ ِ ٣٠َََّّون َقد  ۡسلَمآَءَِّك  َهلاَّث لم 

َ
وََعل لَمََّءاَدَ َّٱۡۡل

ۢنِبَّ
َ
َّٱلَۡمَََٰٰٓٓئَِكةََِّفَقاَ َّأ ۡمَّلََعَ ََّلََّّٓ  ََّعسََضه  ۡسلَمآءََِّهَٰٓلؤ 

َ
نلت ۡمََّدَٰلِدقَِيَّوُِيَّبَِ ٣١َّءَِّإِنَّك 

                                                 

 .( سورة النجم1)
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َّ َّٱۡۡلَِكليم  نلَتَّٱۡلَعلِليم 
َ
َّٰۖٓإِن َكَّأ ََّماََّعل ۡمَتَنا ۡبَحََٰنَكَََّّلَِّعۡلَمََّۡلَآَّإَِّل  قَلاَ ٣٢ََّّقَال وا َّس 

ۢنبَِّل َََّيََّٰٓ
َ
َّأ َّٓئَّۡاَد   لۡمَّإِّن ِ ق َّۡل ك 

َ
لَۡمَّأ
َ
ۡسَمآئِِهۡمَّقَاَ َّأ

َ
مَّبَِ ه 
َ
ۢنَبَ
َ
آَّأ ۡسَمآئِِهۡمَّٰۖفَلَم 

َ
مَّبَِ ََّّه  ۡعلَلم 

َ
أ

َّ ِ 
َ
َِٰتََّوٱۡۡل َوََٰو  .  (1 ٣٣ وأعلمَّماَّتبدونَّوماَّكنتمَّتكتمون َغۡيَ َّٱلس 

سيياء   ييي  فبآلي  الش ريف  تبّد  أهمّد  التس ي  اإلهل  الّا  حيظى ييه اخللدفي   

يياا املعنيى   خلالف  أو الس يفبرة الّريبنّد  ف كةّية  زمٍ  مليب  ا يي أكب  نبّدبو أ  إمبمبو

 دش إّ  املال ك  املةر يني  ؛نستفد   م  خال  سدبق اآليب  املتةّ م  ميك  أْ 

نظب  اليجييد وفيق الّنسيق التي يري  الةيب   عليى        الّاي  يةيمي  ي دواره  يف

اَّ مبع ة األسببب واليسب    ۡملس 
َ
َِٰتَّأ لَدب َِر كيبنيا يتصيّيرو  أّ       (2 ٥فَٱلۡم 

وهيي   ه ويةّ سيي هيداو يسييّبحسييتخالف تنحصيير يف أّ  اهلل يرييي  ميجييمّصيي  ا 

يداو  خييير  مييي  جيييبء اجليييياب  َ  خيليييق اهللُ ميجيييكيييبنيا يفعليييي  ذليييك  فِلييي 

وَنَّ..اإلهل : ََّماَََّّلََّتۡعلَم  ۡعلَم 
َ
َّأ ٓ هلياا    دَ   تعيبىل ختيبر اهلل اييّ     ٣٠إِّن ِ

ۡسَمآَءَِّك  َها امليمع  وأردف إ بد  وخلةه يبلتعلد  
َ
وهكياا    وََعل َمََّءاَدَ َّٱۡۡل

للمال كيي : إّ   د   تعييبىل جعيي  خصيصييّد  اخللدفيي  يف العليي   فليي  يةيي  اهلل 

إنيه يعلي  ميب       ":تعيبىل  ي  مب  أفا  منك  ل  ه يسّبح ويةّ  تالّا  خلة

وََعل للَمََّءاَدَ َّ والعليي  إمييب  للعميي   فييال يييّ  لرمييب  ميي  العليي     "؛تعلمييي 
ۡمَّ ََّعسََضه  ۡسَمآَءَِّك  َهاَّث م 

َ
َّٱلَۡمَََٰٰٓٓئَِكةِٱۡۡل متيبز اإلنسيب  عي     اوخببصّد  العل    لََعَ

                                                 

 .( سورة البقرة1)
 .( سورة النازعات2)
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ي  م  املةّريني بء   تعلميب  تى املال ك  مع أنيبم  امليجيدا   إّنه يعل  أرد

اَّ :الّ اخلني يف الت يري الرييي  ۡمس 
َ
َِٰتَّأ َدب َِر  . ٥فَٱلۡم 

ملال كي   ظى ييه  تيى ا    حي م  أيرز خصب   املستخل ب أّنه مزّود يعلٍ إ   

 لرنسيب   ه اهلل تعيبىل هَبي اخليبص الّيا  و   هيي التسي ي    العلي   وهياا  املةر يي ؛

وتعمييري  دخلييب غييري  يف ينييبء احلدييبة ل  يييي يييبملعنى اللغييي  يييي كخلدفيي  الكبميي 

اخلالفييي    ختيييتّ    وها ؛مبسيييؤولدبتيب   لكييي  يييينيض ويايييهلع  األرض

 تشم  كّ  نظب  اليجيد اإلمكبن .ي    يبألرض و  هب

للَوََّخللۡيرَّ  ومنيييب ميلييه تعييبىل: ِ َّه  َِّٱۡۡلَللق  ََّّلِل  َنالِللَكَّٱلَۡوَلََٰيللة  َّثََواب للَّه  َََََََّّّّّّّاَّوََخللۡي 
ۡقب ل كبنيت الي ييي  يةسيمديب التكيييين والّتشيريع  املهلةييني هلل      بملَّي    (1 ٤٤اَّع 

 اهلل عيييز  وجييي   لرسييييله وولّديييه    فةييي  أعهبهيييب  ؛دو  املال كييي مييي  تعيييبىل 

 عليى أّ  لليّن ي   ب ي  كم املةر يني يشرا معيمب أ  او م  املال ك  ومل 

ميي  عيييامل   بلكينيميي ؛عييبٍ  الي ييي  علييى املال كيي  يشييك ٍ    واليييل ي

 مجدعييبو ي  هلمييب اهلدمنيي  والّسييدهرة علييدي  أ  تكيي اليييت   يسييع إ  التكيييي 

َّ اهلل تعبىل  دش مب :  اجلب  واملنزل  عن  مبةتاى مب هلمب م  لم  إِن َملاََّوَِل ك 
لۡمَّ َكلوَٰةََّوَه   َ للَوَٰةَََّوة ۡؤت لوَنَّٱل لوَنَّٱلص  ِيلَنَّي قِيم  ِيَنََّءاَمن لوا َّٱَّل  و    ََّوٱَّل  ََّوسَس  َََّّّٱَّلل  

وَنَّ  .  (2 ٥٥َرَٰكِع 

                                                 

 .( سورة الكهف1)
 .( سورة املائدة2)
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 عيرب املال كي    هاا مابفبو إىل أّ  األوامر الّصبدرة إىل الّن  واليلّ 

ه  مي  األميير التكيينّدي  أو الّشيرعّد       يي األُوىل لي ملنب يصّح  ها  الفرضّد  يي

هلمييب  تكييي  يصييّح أّ  مل عربهمييب أّو و وإ  إ  أ  متيير اليييت   منييبص ميي    

  ويف اليمت ذاته يتلةّدب  األوامر مي  األدو  منيميب يي رجب ٍ    اإلهلد  الي ي 

 .   هؤ ء األعبظ خل م خلق املال ك  تببرا وتعبىل ي  إّ  اهلل

ِصليَبةوَِّ َّ ميله تعبىل:  ها  اآليب  يف هاا اجملب  وم  َِّملنَّم  ََ َصلا
َ
َمآَّأ
ٓنَّ َها
َ
َأ ِۡ نَّن 
َ
َّأ ِۡ ِنََّقۡب َّم  َِّ َّكَِ َٰ و

ۡمَّإَِّل  ِسك  ن  
َ
 ِ ََّوََّلَِّ َّٓأ

َ
 .  (1 ٢٢... ٱۡۡل

 يف الس مبء ويف أنفسك  إ وض ومعنى اآلي  أّنه مب م  ر ء حي   يف األر

اللّيي  احملفييظ  دييش ييجي  فديه مييب كيب  ومييب       :أ  ؛وهيي مي ّو  يف الكتييبب  

 مامينه على ذكر مب  ر  متصرا هي كب   إىل يي  الةدبم  لالك يكي  ومب

 ب.مفدي وارداو يف األرض ويف أنفسي  م  املصب ب لكي  الكال 

هيي نفيس اللّيي  احملفييظ الّيا  مي   ييى ميب كيب  وميب            فلك  كب  الكتيببُ 

 صب ي  يرخديب  ك عل  هاا الكتبب  متلك يعَضا كب  م  سدكي   وكاا إْ 

عيامل التكيي   فإّ  مي نب  له يعَض تعبىل اهللُ َرسخ  تى  وزير سلدمب 

كي  ميب يف   إىل متي    يصيريته   امي    أمري املؤمنني عليّ  يي  أيي  طبليب    

حبدييش جعلييه  حمّميي  للييّن ي فخييٍر ميي عبة  ذلييك كييب  تييى اللّييي  احملفيييظ 

َّ الّشبه  يع  اهلل تعبىل على تفبصيد  األميير يف أّمتيه يةيليه تعيبىل:       لو   َوَةق 
                                                 

 .( سورة احلديد1)
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نَّ ۡسَسل  وا َّلَۡسَتَّم  ِيَنََّكَ س  ۡمََّوَمۡنَِّعنلَده  َّٱَّل  ََِّشِهيَدۢاَّبَۡيِِنََّوَبۡيَنك  َّبِٱَّلل  ََّكَِفَٰ ۡۡ َّق 
َّٱۡلِكَ َِٰ َّ  .  (1 ٤٣ِعۡلم 

رييبه او علييى الّرسييبل    يلغيي  خصيصييّد  ريييبدة      كييي  اإلمييب  إ   

َّبَي َِنةوَّ    علديب لةيله تعبىل: النّ  َٰ َفَمنَََّكَنَّلََعَ
َ
ََّّأ ب ِرِۦََّوَةۡتل وه ََّشلاهِدر ِنَّس  م 

ََّوِمنََّقۡبلِلرِۦَّ ِۡنر  لم  َّإَِمام  لوََسَٰٓ َّم  اهلل  رسيي ِ  ْ ِمي  بلّشيبه ُ ؛ف  (2 ١٧... اكَِ َٰل  

 سييبمب جييبء يف  علييّ  ييي  أييي  طبلييب د لييه هييي أمييري املييؤمننيييواملشيي

َهلاَّ يف ميله تعيبىل:   متياترة  وكاا مب ورد يش نه أخببٍر ي 
َ
َّإِن لآََّيَٰٓأ ٱۡل لِِب 

سَۡسۡلَكََٰكََّشَِٰهد َّ
َ
ِ َّأ بَۡش  ََّشَٰلِهًداَّ  (3    ٤٥اَّاََّونَِذيس َّاََّوم  وَّل  ۡمَّسَس  سَۡسۡلَنآَّإََِلۡك 

َ
آَّأ إِن 

مَّۡ َِّۢبَِشِهيدوَّ  (4    ١٥... َعلَۡيك  ة م 
 
َّأ ِ
ََّّفََكۡيَفَّإَِذاَِّجۡئَناَِّمنَُّك   َٰ وَِجۡئَناَّبِلَكَّلََعَ

ََّلٓءََِّشلِهيد َّ   فييا  اآلييب  تشيري ييضيي  إىل ريبه ّي  الّرسيي          (5 ٤١اََّهَٰٓؤ 

 ة  ملب متتيبز ييه اليّرو  احملّم ّيي  مي  هدمني        العلى األنبدبء واألم  الّسبية  وال

علييى عييبمل األروا   وذلييك ليجيييد مياصييفبٍ    ميكيي  أْ    رو ّديي  وسييبٍق

  ومي  هيا  املياصيفب : العلي      تيج  عن  أ ٍ  غيري عرتتيه الهّيبهرة   

                                                 

 .( سورة الرعد1)
 .( سورة هود2)
 .( سورة األحزاب3)
 .( سورة املزمل4)
 .( سورة النساء5)
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م  دو  العلي       على األّم   وإ التفصدل  يف اجلي  الّيت ُيراد هلب أْ  تشيَ 

 .تتمكّ  م  الّشيبدة علديب  ففبم  الّش ء   يعهده

ييا  الّرسيبل  عيرب أ ي      ليي أْ  يكيي  علمييب ي     اجليي    خي مابفبو إىل أّ  هيا   

  تصّيري : إّمب أ  يكي  مبستيى الّرسبل  نفسييب أو أعليى مي  مسيتياهب  كي     

تفبصيد    مل حيي  يكي ّ   تتمكّ  م  الّشييبدة   ديش   ُيعة ي  أ  ني ت  يشيبه ٍ     

 ييّ   ه  يي    لّشبه  أمّ  علمبو م  املشييد لي الّرسبل   كمب   يعة  أ  يكي  ا

 امليجييدي   في عيى أّ  املعصيي     أعلَ  للّشبه  على التكيي  أ  يكيَ 

واضح  ي  إّ   علمّ  مل ية  علديب دلدٌ  يبطل  م  املال ك  العلِ  َاينتظر أْخ

 ع  يي حتهّ  ذاا الفي  اخلبطئ املزعي  يامدم  األدلّ  األخرى يي ها  اآليب 

ألّ  الّرسيبل  إْ  كبنيت    املال كي ؛ عيرب    بصي ٌ كي  عل  املعصي  ا كتسبي  

ُيفيرَتض أ   تعّبر عي  العلي  اإلهلي  يف يعيض صيير   فبلّشيبه  عليى تبلدغيه         

  و تى يكي  كالك فبلياجب أ  يكيي  تلةّديه   يكي  ِعلْمه يف مصبّف مَبلِِّغِه

ب   مي هلاا العل  م  مع نه  أ  أْ  يكي  علمه إهلّديبو ومي  مَبي  اهلل عيّز ري نه     

   وهياا ممّيب  عي     التةلد ّي  لليتعلُّ  َمه ل  يكي  م  خال  الهّرقيعين أّ  تعلُّ

 كيي  هياا الّشيخ  ييياا املسيتيى إ      الّشبه  استثنب ّدبو يف علمه أيابو  ول  ي

ميي  خييال  كينييه رخصييبو ميي  اصييهفب  اهلل علييى ذلييك  تييى علييى املال كيي       

 .املةر يني
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َّ  ومنيب ميله تعيبىل:   سَۡسۡلَكََٰكَّإَِّل 
َ
ال رييب  في     (1 ١٠٧ل ِۡلَعَٰلَِملَيََّّسَۡةَة ََّوَمآَّأ

ق أمجعييني سييياء أكييبنيا ميي  اإلنييس أو اجلييّ  أ    للخليي رمحيي ٌ اهلِل أّ  رسيييَ 

سيتغراق العمييم  للّرمحي     لجمع احمللّى يبلال  وهي يفد  ا وذلك لاملال ك  

سيتغراق  دو   خر يعترب خرمبو لهبدع  ا  م  اإلهلّد   وختصد  الّرمح  خبلٍق

 الّشميل  م  دو  يرهب .

اإلهلي  مرتّريحبو مي      الفيدضُ  للعبملني يسيتلز  أْ  يكيي َ   رمح و وكينه

  لدست منحصرة يف يدب  التكبلدب الّشرعّد  الّرمحِ  ي يه الكرميدتني  وطبدع ُ

 مصي رُ  -ف يته ينفسي    -مب له عالم  يبلتكيي  واإل بد  فيي  ي  تشم  ك  

مب  سيب  املةي     مي  ريعب  نيير     َقل و  عجب أْ  ُتْخالّنير لهبب ع املال ك   

كبنيت الهبيب ع     لنيراو لمص ر ملّب كب و. أفبد  يعض األخببر الّصحدح 

ختديبر   في عيى أنيه    مؤمِترة ي مر   تص ر عي  إرادتيه وا   املتكين  م  رعبعه

هليب    هب ومعلِّميبو ورمحي و  ي متر ي مرهيب ويصي ر عي  إريبرتيب ُخليب كينيه سيّد        

 .ولسياهب

َۡيلِتَّ..  ومنيب ميله تعبىل:  ُۡ َّٱ َۡ ۡهل
َ
َّٱلس ِۡجَ َّأ م  ََِّل ۡذهَِ ََّعنك  َّٱَّلل   َماَّي سِةد  إِن 

ِهي َّ ِۡ ۡمََّت َِسك  ه  َِ  .  (2 ٣٣اََّوة 

                                                 

 .( سورة األنبياء1)
 .( سورة األحزاب2)
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  يف عصييييم  أهيييي  الهّيييييبرة اليييييارديوجس إذهييييبب الييييّر  إّ  مفييييييَم

العصيم     يديت  يعين نف  كّ  مب يؤّد  إىل احل ّ م  رتبي  أهي    البدت

والةي  يبلعصم  يستلز  الةيي  يبلكميب  املهليق الّيا  ُيفيَرض أْ  يتحلَّيى ييه        

يمدييع مصييبديةه  يييي ييي   يييّ  ميي  أ  تكييي  العصييم  عيي  اجلصييب بيب  كمييب 

  مالزمييي  لشخصيييّد  اخللدفييي  الييينّ  أو الييييل ّ  ييييي وظروفيييه وأزمنتيييه

اخلليق وميني     تة مييه ييبلعل  املهليق عليى عبّمي       معصيمبو يسيتلز ُ  فكينه

ر أو أْ  يكييي  دو   خيي ميي  املال كيي  املةر يييي   وتيزيييع العصييم  علييى زميي ٍ 

يعتيرب فصيمبو لعراهيب     ؛يب م  يني اإلنس واجلّ  دو  املال ك صب بيب متحلّدبو ي

 ميكي  أ  ُتجيز أ   خالف طبدع  امل ل ك   اليت  هي و  وتفريةبو ملصبديةيب يال دلدٍ 

 أو ُتَبع ض.

 والِعييرتة يييني اهلل  األخبييبر الّيييت دلّييت علييى تيّسيي  رسييي  اهلل   وأّمييب 

ي  و ة أمر اهلل وَخَزن  عل  اهلل منيب مب ورد م  أنف  مال كته كثريةو سبحبنه

 .يف الس مبء واألرض

 عود على بدء: 
نعيييد اآل  إىل يدييب  األدلّيي  علييى مييب اّدعدنييب  ميي  أّ     ؛ يعيي  تلييك املةّ ميي  

ولك  كييب  نييزو  ميير يف لدليي  الةيي ر  يعهييي  األوا والعييرتة الييّن 

علييى عظميي    أّ  كثييرة األعيييا  دلديي ٌ  " :ميي  يييبب إنييه ف  لرعهييبء املال كيي 

دا ي    تصيب ٍ ايبمي  عليى   والِعرتة وللت لد  على أّ  الّن   ؛" الّسلهب 
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ميب   يف يبلكياب وا فيرتاء عليى اهلل سيبحبنه      تى   ُيتَيميا يبحلارة الريييّد 

 لينة ٍ  تلك  التشريعب  لدسل  فبستالمي  وأ كبٍ  م  تشريعبٍ  هونُيص ر

ميي  متاييت احلكبف  ييي ؛ ييي  ليي فع التصييّير اخلييبطئ حبةِّهّييبهرةيف ذواتييي  ال

 .نزو  املال ك  امل ّيرة أمراو

 عى ي مري : ونست ّ  على امل  

 ب  الياردة يف اآليب  واألخببر.: العميمب  واإلطالم ّاألو

 يب.خببر اخلبّص  والةرا   احلبفّ  ياأل: يعض الثبن 
 

العميميييب  واإلطالميييب  اليييياردة يف اآلييييب    :األملللر األّول بيلللان أّملللا

 واألخببر.

  ركّ أّ  لدل  الة ر ه  إ  ى الةنييا  العلمّدي  الييت ييتّ  فدييب تفصيد        

اجملمييال  يإعهييبء األواميير إىل اليييلّ  األكييرب واحلّجيي  األعظيي  خلدفيي  اهلل يف   

مبي    الهيبهرة علدييب السيال     يف زمبننب  ويةّدي  العيرتة   اإلمب  املي ّ أرضه 

ز  األمر م  اهلل تعيبىل عليى َميْ  تني      ومرادنب م  التفصد  هي ت كد  زمبنه

ّ  الّنييزو  إلعهييبء األواميير أو ألخيياهب  وهيياا سييياء ملنييب يييإ ؛علدييه املال كيي 

كينه إهلبمبو  وإْ  كب  اإلهلب  يف مجدع األزمن   بصيالو   م  التفصد    خيلي

اليي     ألّ  اهلل عّز وجّ  ملّيب سيّ  ييببَ    ؛وأهّ    يف لدل  الة ر  كٌ ظييَر لك  

أو ألّ  ميضي  النبّية التشيريعّد  هيي    يي نةهب  طريق النبّية التشريعّد باخلبص ي

 ييي  ديب  التفبصيد  التكيينّدي    يدب  األ كب  الّشرعّد   وميضي  لدل  الة ر هي ي
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اإلهليييب  أو ميييب ُيسيييّمى ييييبلنبّية التسييي ي ّي  لهفيييبو يعبيييبد  وعنبيييي    ف يييتَح ييييبَب

رتفب  داّي  األرض وه   خر  ّج  مب  بي  ي  ياهل   وهاا الببب   ينسّ  إ

 مب جبء يف الّنصيص املتياترة.مدب  الس بع  ي ريعني ييمبو  سب

  وهياا الفيدض     ييّ  ليه مي  فيدضٍ      مدب  الّسبع ويةبء احلّج  مستمّر إىل 

والثبن  يبطٌ  ملخبلفته لألدلي   كتسبيّدبو عرب تلةني املال ك ؛ا إّمب علمبو ل ندبو وإّمب

و ايرّي  علمه وانكشبف  الةهعّد  الّ ال  على أعلمّد  املعصي  م  املال ك  

ّية واإلرادة والّييت  املعليمب  ل يه فعالو يف مةبي  انكشيبفيب الّشي ن  علديه ييبلة    

  فدتعييّد   دنكييا األّو  وهييي أّ  علمييه لعلدد  شدا   لددوُعّبيير عنيييب يييبلةي : 

يني رج حتيت العميميب      نّدبو م  دو  واسيه  مليك  وميب أريرنب إلديه     يكي  ل 

 وميي  تةييّ   رييهٌر منيييب وهيي  اآليييب  اآلتديي : الّشيييبدة والي ييي         الةر نّديي 

 منيب:  َخرىوالتهيري  يبإلضبف  إىل  يبٍ  أُ

َّ ميلييييه تعييييبىل:  -1 َٰ َٞ رَّي للللو ۡٞ ََّو للللَوَّإَِّل  ٤ََّّإِۡنَّه  ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّعل َمللللر  ََّشللللِديد 
َّ َوىَٰ  .  (1 ٥ٱۡلق 

 تشري اآلي  املببرك  إىل أمري  ميّمني:

 .وإْ  كب  الي   أعّ  م  التشريع : الي   التشريع   (أحدهما)

 خييييبّص أو يييييزمٍ    يعلييييٍ د يييية مل ُي :العليييي  املهلييييق الييييا (ثانيهمللللا)و

لكيي  اهلل هيي املعلّي  ليه      ؛مهلةي    دثّد  العل  عني  رسيي  اهلل   حم ود و

                                                 

 .( سورة النجم1)
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  ودعيى أ  تعلد  املال ك  للّرسي  يف طي  تعليد   مببررةو دو  واسه  أ ٍ 

 : يبآلت    م فيع اهلل له

وهي  اهلل تعبىل لرسيله يف اآلي  صريح يف التعلد  املببرر  و   إّ  :أولاً

ال يعيي   عيي  املتييدةّ  إىل فدييه ف ميي  أمسييب  الييي    وغييري  مشييكيا املتييدةّ 

 لد  مهع  وهي مفةيد م  الَبني.ي   املشكيا إ

اً غييري املببريير  يسييتلز  أفاييلّد  املال كيي  علييى صييب ب   التعلييد  ّ إ :ثانيااا

اعرتافيي     وخيالف تعلّميي  األمسيبء مي  أيدنيب  د       هياا   واللّدل 

ۡمَّ ةيله تعبىل: ينسب  اجلي  إىل أنفسي  ل ََّعسََضه  ۡسَمآَءَِّك  َهاَّث م 
َ
وََعل َمََّءاَدَ َّٱۡۡل

ۢنِبَّ
َ
َّٱلَۡمَََٰٰٓٓئَِكةََِّفَقلاَ َّأ َّلََعَ

ل

نلت ۡمََّدَٰلِدقَِيََّّ   ََّلٓءَِّإِنَّك  ۡسلَمآءََِّهَٰٓلؤ 
َ
قَلال وا ٣١ََّّوُِيَّبَِ

نَتَّٱۡلَعلِيم َّ
َ
َّٰۖٓإِن َكَّأ ََّماََّعل ۡمَتَنا ۡبَحََٰنَكَََّّلَِّعۡلَمََّۡلَآَّإَِّل  ََّّس  َّل ََّقَلاَ ََّيَٰٓل٣٢َّٱۡۡلَِكيم  اَد  

ۢنبَِّ
َ
ََّغۡيلَ َّئَّۡأ ۡعلَلم 

َ
َّأ ٓ لۡمَّإِّن ِ ق َّۡل ك 

َ
لَۡمَّأ
َ
ۡسَمآئِِهۡمَّقَاَ َّأ

َ
مَّبَِ ه 
َ
ۢنَبَ
َ
آَّأ ۡسَمآئِِهۡمَّٰۖفَلَم 

َ
مَّبَِ ه 

وَنَّ نت ۡمَّتَۡكت م  وَنََّوَماَّك  ََّماَّت ۡبد  ۡعلَم 
َ
 ِ ََّوأ
َ
َِٰتََّوٱۡۡل َوََٰو  .  (1 ٣٣ٱلس 

لعل  اللّي ن   ييب  الكيري   لنبّده سبحبنه اهلل َتعلد  تفد  الّشريف  اآلي  :ملةوباجل

مرسيل    ييي  املابف  إىل اهلل عّز ر نه يي ألّ   دثّد  التعلد  م  دو  مد  التيّس ؛

 ظّيير واإلطالق  تى يثبت العكس.  تةدد  فديب  فدبةى اللّفظ منعة او يف ال

على معنب  احلةدةي  دو    اللّفظُ ُ َمعن  اإلطالق ُيْح:خرىُأ صناعية وبعبارة

 را   املنفصل  الّ ال  على ذلك.للتببدر العريف والة ؛اجملبز 

                                                 

 .( سورة البقرة1)
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َِّعَبادِنَلاَّ ميله تعبىل: ةة2 ِلن  َّسَۡةَلة َّفَوََجلَداََّعب لداًَّم  ِلۡنَِّعنلِدنَاَََّّءاَتۡيَكَٰلر  م 
ن اَِّعۡلم َّ َِّمنََّّ    .  (1 ٦٥اَّوََعل ۡمَكَٰر 

عليى إفبضي  العلي  اللّي ن  عليى عبي          واضيح ٌ  يف اآلي  الّشيريف  د لي ٌ     

لألسببب فديه  تيى حيصي  مي  طرييق      هاا العل  الّا    صنع   اخلار

زو  األسيببب  واليي   ليدس منحصيراو يني      مي   كتسبب  واملال ك  سيببٌ ا 

يةيليه   العظيد  عيز  وجي      ي  له منيا  أخرى وإىل ذلك أربر امليىل  املال ك 

ۡوَِّملنََّوَسآي َّ۞َوَماَََّكَنَّ تعبىل:
َ
َّوَۡحًيلاَّأ َّإَِّل  َّٱَّلل   نَّي َكل َِمر 

َ
َّأ ۡوََّّلِبََۡشٍ

َ
َّأ ٍَ ِحَجلا

نَّ َّإَِِٰۡذنِرِۦََّماَََُّشآء  َ ِٞ ََّفي و وَّل  َّسَس  َۡ  ديش إّ  اليي   عليى ياليي         (2 ٥١َّ...ي ۡسِس

كمب أررنب سبيةبو خال  حبثنب  ي  العل  الل ن  اخلبص يبملعصيمني مي    أ بء

    حمم   علدي  السال ؛ فلرياجع هنبا.

أكير  عليى اهلل    عليدي  السيال    وعرتتيه الهّيبهرة   إّ  الّن  وزبدة املخض:  

ميي  أ  يرتكييي  إىل ملييك و  ييينري هليي  الييّ     الياضييح  علييى إمييبمتي        

تعبىل  بكدبو عي  تليك الّشخصيّد      اهلل مب   وو يتي  يف تلك الّسبع  احلرج 

َِِّبَۡملِدَّ  الكرمي  عن   عّز وجّ : َۡ ِ َّٰۖوََسلب  ۡعي نَِنلا
َ
َِّۡل ۡكِمََّسب َِكَّفََِٰن َكَّبَِ ۡ ِِ َوٱۡص

ََّسب َِكَِّحيََّ و    .  (3 ٤٨ََّتق 

                                                 

 .( سورة الكهف1)
 .( سورة الشورى2)
 .( سورة الطور3)
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فم  كب  يف عني اهلل ورعبيته   حيتبج إىل ملك ُيلة  علده يعيض املعيبرف   

 .او على األم  يرى تفبصد  أعمبهلبوم  جعله ربه 

ۡؤِمن وَنَّٰۖ ميله تعيبىل:  -3 و    ََّوٱلۡم  ۡمََّوسَس  ََّعَملَك  َّٱۡعَمل وا َّفََسَيَىَّٱَّلل   ِۡ َوق 
َّ َد وَنَّإََِلَٰ نت ۡمََّتۡعَمل وَنَّوََسُّ  مَّبَِماَّك  َهََٰدةََِّفي نَب ِئ ك  َٰلِِمَّٱۡلَ ۡيِ ََّوٱلش  َِ١٠٥  (1 . 

ر ي  و اآلي  الّشريف  إىل يال  ر ًى:ر ي  اهلل تعبىل ور ي  رسييله  تشري

 .مجبع  م  املؤمنني الكبملني

 وختتليب الّر يي  األوىل عي  الثبندي  والثبلثي  مي   ديش مبهّدي  وطبدعي  كيي ي         

إدراا املر ي  ييبلعني أو الةليب     هي :  ألّنه مي  املعليي  أّ  الّر يي  لغي و     ؛ر ي 

 ييي هيي   عن  اإلطالق وع   وجيد مرين  لفظّد  أو لبّد  يي املتببدر م  الّر ي  لك  

 َمييُ ْحُت  َرا يبلبصييربحبنه وتعييبىل   ُييي ْ و دش إّ  اهلل سييالّر ييي  البصييرّي   

    املييبّدة  أّمييب ر ييي  رسيييله وولّدييهنكشييبف اجملييّرد عيي دنكييا علييى ا  الر ييي ُ

يمييب دبديمييب وملن  معييبو  فيمييب يريييب  يعدعلييى الر ييي  البصييرّي  والةلبّديي ُ َمييْحفُت

  وإْ  كبنيت الغبيي  الةصييى    واليميب ع  العببد وتتكّشب هلميب احلةيب قُ   أعمبَ 

عي    اهي  الّر يي  احلاييرّي  لدتمديز     )علديميب السيال     م  ر ي  الّن  والييل ّ 

 يعي ك    وهيي يةّد  الّنب  م  نب د  كشب العم   ي  إّ  اجلمدع متسبوو  فديه 

أْ  تنفيا      ُيي   فالمر    تى املنبفةني والكبفري  يكي  العم  مبنظر  و َمْ  ك  

                                                 

 .( سورة التوبة1)
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وحتيد  حبةدةتيه ومببد يه الّنفسيّد   ومي         ر يتي  إىل صيمد  العمي  ورو يه   

 دع املؤمنني.ث  ها  الّر ي  جلمالّارور  ع    صي  م

 -مبدّييي   لكيي    يعيينٍي -فكمييب أّ  اهلل تعييبىل يييرى  ةييب ق أعمييب  العبييبد   
كييالك الّرسييي  وهييؤ ء املؤمنييي  يرونيييب يبإلرييراف والتهلّييع علديييب  وميي    

 واإلمب    على الّن أربر  إىل ذلك روايب  كثرية ورد  يف عرض األعمب

 ولدل .كّ  يي   علديمب السال 

ّرسيي  وامليؤمنني   مسبخن  يني ر يي  اهلل تعيبىل ور يي  ال   ويياا يتاح وجيد 

مييرتا  ر يتيمييب ير ييي  اهلل عييّز ريي نه  فبآلييي  تيي ّ  علييى أّ   ألعمييب  العبييبد  

 مب يرو  ك   وه  املؤمني   ةّبو يي يي واأل ّم  املعصيمني رسي  اهلل

يعيييب عليى األعميب  ومنب   اليجيييد  إ  يبإلريراف  يعمليه العبيبد ر ييي و   تيت ك   

 .الّنفسّد 

وييني  يي     يف سييرة التييي    وييج  تنبسق يني م لي    ي  ر يي  األعميب   

لة َّ  ميله تعيبىل:  وه  يف سيرة البةرة الش يبدة م 
 
ۡمَّأ ِ َََّّوَكَذَٰلَِكََّجَعۡلَكَٰك  اَّوََسل

ون وا َّ َك  ِ َّت  ِِ َّٱۡل لا لَهَدآَءَّلََعَ مبهّدي  التهلّيع والّشيييد      مي   ديش     (1 ١٤٣... ش 

يبحلايير واإلريراف    حتةّيق الّشييبدة يف اآليي  إ    عي    مي  الهبدعي     هفكمب أن 

عميب  يف    تتحةّيق ر يي  األ   فكالكعلى املشييد علده يّ  أداء اليامع ي مّ   

اإلريراف   ي   يبحلاير واإلرراف على العم  املر   اآلي  املبحي  فديب إ 

                                                 

 .( سورة البقرة1)
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لببطنّد  لكينيب مي  مبيبدئ العمي ؛ ألّ  الّشييبدة والّر يي         االنّد   أيابو على

وإمنب تكي  أيابو العم  وصيرته الظّبهرة املتةاد  على جمّرد رك   تةتصرا 

 مي  أ ْ  يي إذاو ييي      فال ُيمعصد وعلى السريرة والببط  يف كي  العم  طبع و أو 

على الّامب ر ومهّلعبو عليى   مث  هاا الّرا   أو الّشبه  أو الّشيد  وامفبو يكيَ 

ي  الةدبميي  ويف لكيي  تتحةّييق مةّيمييب  الّشيييبدة ييي   ؛الّسييرا ر يف الّنشيي ة الييّ ندب 

 الّنش ة األخرى.

 عدسيى يي  ميري     النّ  ميله تعبىل  بكدبو ع  ويظير هاا املعنى يف

ََّعلَلۡيِهۡمَّ..وجيايه هلل سبحبنه يف ذلك امليمب العظد  ييي  احلسيبب    نلت  َوك 
نَتَّٱلس قِيَ ََّعلَلۡيِهۡمنََّشِهيد َّ

َ
نَتَّأ ۡيتَِِنَّك  اَّتَوَف  َّفِيِهۡمَّٰۖفَلَم  اَّد ۡمت  َّاَّم  ِ

َُّك   َٰ نلَتَّلََعَ
َ
َوأ

ءوَّ َََّّيۡ ورمبيتيه    ّمتيه ميرتا  رييبدة املسيدح عليى أُ    ا    ألذليك   ؛  (1 ١١٧َشِهيد 

ُيظير م ى التشبيه يدنيمب رغي  أّ  رييبدة     علدي  يشيبدة اهلل ورمبيته علدي 

يبإلرييراف   وهاا   يييتّ  إرييعب  ميي  تلييك الشيييبدة   علدييه السييال  املسييدح

 واإلطّال  على الةليب.

 إشكالية يف تعارض األخبار مع اآليتني الكرميتني !
علي  الرسيي     إيبيب   ر يي  األعميب  نّصيب  مهعّديب  يف    والشييبدة   إ    يييت 

ومعيييت إريييكبلد  يف  ؛ لكييي  مييي ي عميييب  العبيييبد التفصيييدلّد  واأل ّمييي 

   اآلييتني تي    تدنيك  معبرض  م لي  أخببر العرض لتدنك اآليتني   دش إّ 

                                                 

 .( سورة املائدة1)
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الّنفسيّد   ظبهراو على إررافي  املستمّر على األعمب  ي  على أسسيب ومببد يب 

 يِه تي  دب   يف  ني جن  أّ  يعض األخبيبر ع  والعصاليت تصب  العم  يبإلطب

العيرض  على وت ُ   عمب   ني ص ورهب م  الفبعلنيع   إررافي  على األ

األعمب  وعلى مببد ييب   إذا كبنيا مشرفني على يب ُترى عالَ  العرضفعلدي  

  ييي  ب يةتاي  العرض تتعبرض مع تدنك اآليتني مي أّ  أخببر وسّدمب     النفسّد 

والّرجبلّدي  ومييازي     لِفةيّد طر يب  سب مياع  الرتجدح ا يي ولليهل  األوىل

  !.ستنببطا 

لت ّم  يف مراتب ختالف أو التعبرض يرتفع يع  الك   اإلنصبف أّ  هاا ا 

وذلك أّ  للعل  مراتب متفبوتي   والهّير  املياكير إّنميب ييتّ       العل  والّشييد 

 ؛اجلميع ييني األخبيبر واآلييب      فدمب لي كب  تعبرضبو يّدنيبو   ميكي  مي  خالليه    

  وإ  األخببر على الكتبب فمب وافةه يؤخا ييه  ع ة تةتا  عرَضفبلةب وإ 

يف ميردنيب تعيبرٌض يبلّشيرط    هكياا فليدس   مبخبلفيه عيرض احليب    و    ُبَرُيْا

 نفيبو    سيّدمب وأّ  التعيبري     هيب عى طر يه للنكتي  الييت ذكرنب   املاكير  تى ُيي   

نصيّحح  يبلعرض تعبرٌي ع  يعض مراتب العل  والّشييد  وم  هنيب ميكي  أ    

 أنيه    ميع العرض على اهلل تعبىل يي  اخلمدس  سبمب ورد يف صحدح  يينس

 ذّرة يف األرض و  يف الّسمبء.   يعزب ع  علمه مثةب  تعبىل

كمييب أّ  إرييرافي  علييى األعمييب  ومببد يييب الّنفسييّد  هييي يعييض مةتاييدب    

 شي  لالك عّ ة  دثدب :   وكيني  ري اء على اخللق وتعلمي  احلاير 
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غريهي  مي     ختتلب ع  سبِ  يبلغدب يسبٍ  : علمي (احليثية األوىل)

وهييي ظييبهر مليي  جييب  ديييبره      الشييريف  كمييب دلييت علدييه األخبييبر  الّنييب 

طّييال  األنبدييبء  ااملة  سيي   ماييبفبو إىل أّ  اآليييب  الّيييت دلّييت علييى صييال ّد     

مَّ.. واملرَسلني على عيامل الغدب كةيله تعيبىل:   نَب ِئ ك 
 
ل وَنََّوَماََّوأ ك 

ۡ
بَِماَّتََ

ۡمنَّ وَنَِّ َّإ ي للوتِك  ِخس  ۢنَبللآءَِّٱۡلَ ۡيللِ َّن وِحيللرَِّ  (1   ٤٩... تَللد 
َ
َٰلِللَكَِّمللۡنَّأ َََََََََّّّّّّّّك

ََّدَۡتِِبَّ..  (2   ٤٤... إََِلَۡكنَّ َ َّٱَّلل  َّٱۡلَ ۡيِ ََّوَلَِٰكن  ۡمَّلََعَ لَِعك  ِۡ ََِّل  َوَماَََّكَنَّٱَّلل  
َّٰۖ لِرِۦََّمنَََُّشآء  طّيال     البديت   ايب ت ّ  يهريق أوىل على فإن   (3 ١٧٩... ِمنَّس س 

ََِّل للۡذهَِ َّ تعييبىل: لةيليه علييى ميب هييي أيعي  منيييب   يي    بعلديي  َّٱَّلل   إِن َمللاَّي سِةللد 
ِهي َّ ِۡ ۡمََّت َِسك  ه  َِ َۡيِتََّوة 

ُۡ َّٱ َۡ ۡه
َ
َّٱلس ِۡجَ َّأ م  َّ  (4   ٣٣اََّعنك  َِفَٰٓ َِ َّٱۡصل َ َّٱَّلل  ۞إِن 
َٰهِياََّءاَدَ ََّون وح َّ َّٱۡلَعَٰلَِملَيََّوَءاَ َّإِبَۡر   و ديش إّ        (5 ٣٣َمََّوَءاَ َِّعۡمَرََٰنَّلََعَ

  و ديش إّ  اليّن    األطييبر  هي  يدتيه  أّمي  و إيراهد  هي  رسيي  اهلل حم  

ه   فإّ     حمّم   أفا  م  إيراهد  اخللد  يإمجب  األّم  حمّم او

مَّۡ.. نفييس الييّن    َسللك  ن  
َ
َسللَناََّوأ ن  

َ
  (6 ٦١ ...َوأ

 فاطمددة : وميلييه 

                                                 

 .( سورة آل عمران1)
 .( سورة آل عمران2)
 .( سورة آل عمران3)
 .( سورة األحزاب4)
 .( سورة آل عمران5)
 .( سورة آل عمران6)
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 منّدي  وعليّ عليّ م  أنا ميله:  و جنبيّ بن التي وروحي منّي بدضعة

  ليياا فييإني  أفايي  ميي  إيييراهد       منّددي احلسددن   و منّددي واحلسدد 

 ملرسلني.وعبّم  األنبدبء وا اخللد 

ي  واسه  الفدض اإلهلي  واحلبي  املمي ود ييني األرض     : أن(احليثية الّثانية)

والس ييمبء وهييي مييب يعّبيير عنييه يبلي ييي  التكيينّديي  وهيي  ميي  تيايييع علمييي           

وهياا    مل احلاير  الّا  هي  اير املعليي  ييجييد  اخليبرج  عني  العب    

العلّي  الغب ّدي     عليى علي  العلّي  ييبملعلي   لياا فيي        ينهبق يف املةب  إ 

املة  سي    خللق الكب نب   سيبمب أفيبد  ي يش الكسيبء ونظيب ر  مي  األخبيبر        

عيي  مي نييب  " أُصييي  الكييبيف" كتبيييه اجللديي  يف احمليي ي  الكلييدين منيييب مييب روا 

 وصددددوّرنا خلقنددددا فأحسدددد  خلقنددددا اللدددد، إنّ مييييب : اإلمييييب  الّصييييبدق

 ويد    خلقد،،  فدي  النّاطق ولسان، عباد  في عين، وجعلنا صورنا، فأحس 

 وبابدد، مندد،، يددؤت  الّددذي ووجهدد، والرّحمددة، بالرّأفددة عبدداد  علدد  املبسددوطة

 وأينعد   األشدجار  أثمدر   بندا  وأرضد،،  سمائ، في وخزان، علي،، ي   الّذي

 األرض، عشدددد  وينبددد   السَّدددما   غيدددث  ينددددز   وبندددا  األنهدددار،  وجدددر   الثمدددار 

 .الل، عُب َ ما نح  الولو الل،، عُب  وبعبادتنا

فإّ  إطيالق اليسي  وعي      ي  :العصم  م  الّاال  واجل(احليثية الّثالثة) 

مَََّّۡوَكَذَٰلَِكَّ:تببرا وتعبىل ةيلهي تةدد   ة َََّّجَعۡلَكَٰك  م 
 
ِ ََّّأ ون لوا ََّّاوََسل َك  ِ لَهَدآءَََّّت  َّش 
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َّ ََّّلََعَ ِِ ونَََّّٱۡل ا ۡمََّشلِهيد َََّّوَةك  ََّعلَۡيك  و   يي  يف  يي ّ  عليى أن     (1 ....١٤٣ ا َّٱلس س 

 يييراف واإلفيييراط احلةدةييي   لييياا فيييي  معصييييمي  عييي  ا   مليييب اليسييي 

 والّتفري .

: مبةتايى ميليه تعيبىل    إىل أّ  اهلل تعبىل م  اصهفبه  م  يني الّنب مابفبو 

َّ ََّءاَدَ ََّون وح َِفَٰٓ َِ َّٱۡص َ َّٱَّلل  ي يعدنيه  صهفبء هوا    (2 ٣٣َّ..مََّاََّوَءاَ َّإِبَۡرَٰهِي۞إِن 

َِّصَرَٰطوَّ..  لةيله تعيبىل  جتببءا  ۡمَّإََِلَٰ ۡمَّوََهَديَۡكَٰه  ۡسلَتقِيموَََّّوٱۡجَتبَۡيَكَٰه     (3 ٨٧َّم 

 ..َّۡم َٰك  َوَّٱۡجَتبَ   .  (4 ٧٨... ه 

فدشييم  كيي   أفييراد األّميي     نتةييبء الظّييبهر ولييدس املييراد ميي  ا جتبييبء ا  

 سبمب تصّير مجيير العبّم  ووافةي  يع  دعيبة الي ي ة ممي  ينتسيبي  إىل     

بّص  م  خياص عبيبد    ي  املةصيد ه  فك  خركالو   وامعبو و ةدة والتشّدع 

إذ مي  الياضيح    ه  ومشيبعره     سله  إليلدس عليى أفكيبر   اهلل تعبىل مم 

ميب يي نس الفهيرة ويشييييب يبألكي ار        صيهفبء مي  كي ي   أّ  ا جتببء يعين ا 

[ الّاي  أخلصيا نفيسي  هلل تعبىل لياا  كيى    يبلفتح وهؤ ء ه  املخل صي  ]

                                                 

 .( سورة البقرة1)
 .( سورة آل عمران2)
 .( سورة األنعام3)
 .( سورة احلج4)
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َوۡةتَِِنَّ  :الكري  عّز ر نه عني  يةيله َۡ
َ
َّبَِمآَّأ ِ  َ  ِ َّقَاَ ََّس

َ
لۡمَِّ َّٱۡۡل َّلَه  َهة ََِن 

 
َۡل

ۡۡجَعَِيَّ
َ
ۡمَّأ وَِةن ه  َۡ

 
ۡخلَِصَي٣٩َََّّوَۡل َّٱلۡم  م  َِّعَباَدَكَِّمۡنه   .  (1 ٤٠إَِّل 

وَٓءَّ.. :ييسب النّ  ومب  عّز وجّ  يف  ّق َّٱلس  َكَذَٰلَِكَِّۡلَۡرَِفََّعۡنر 
ۡخلَِصَيَّ نَّإِن ر  َِّمۡنَِّعَبادِنَاَّٱلۡم   .  (2 ٢٤َوٱۡلَ ۡحَشآَء

فميب ظّنيك مبي  كيب  اهلل عيّز       فإذا يبت صرف الّسيء ع  عب   ييسب

يةيليه     عنديت ييه رسيي  اهلل   وجّ  يتييلّى أمير  يف كيّ  حلظي  مي  عمير       

ََِّعلَۡيَكََّعِ يم َّ.. : تعبىل َّٱَّلل   ۡ  .  (3 ١١٣اََّوَ َنَّفَۡض

 ايييره  : إّ  ريييبدتي  علييى اخللييق تسييتلز  دمييميي     (احليثيللة الّرابعللة )

دو  ميب  مي    ييي  فيإّ  فيرض الّشييبدة     وإ ؛وإررافي  على األم  يف كيّ  مير ٍ  

 . اليت رّتبي  اهلل تعبىل فديب املة  س  تي يعترب خ ربو يف مةبمب يي    نفبوذكرنب

يف مييي  اهلل عييّز  روى الكلييدين عيي  مسبعيي  مييب : مييب  أيييي عبيي  اهلل 

َّ  وجيّ :  ِ
َِّۢبَِشلِهيدوَّفََكۡيَفَّإَِذاَِّجۡئَنلاَِّملنَُّك   لة م 
 
ََّلٓءََِّّأ ََّهَٰٓلؤ  َٰ ََََّّّّوَِجۡئَنلاَّبِلَكَّلََعَ

 نٍقددر ِّكددل فددي خاصّددة، محمّدد  أمّددة فددي نزلدد  : مييب    (4 ٤١اََّشللِهيد َّ
 . علينا شاه  ومحمّ  عليه ،  شاه امنّ إما  منه 

                                                 

 .سورة احلجر( 1)
 .( سورة يوسف2)
 .( سورة النساء3)
 .( سورة النساء4)
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وأنه   يتخلّب   عتةبد حبايرّي  عليمي والةي  ي ني  ري اء يةتا  ا 

ي  يتلةّي  العليي  يف لدلي  الةي ر مي  دو      مب  فتصيكر أن علي  عن ه  حلظ وامل

دليت علديه    اليا   سبق املعرف  مبلييب هيي ُخليب اإلعتةيبد يعلميي  احلايير       

 بلفته لألدلّ  واألخببر.فبو إىل خمماب  األدل 

نَّ ميله تعبىل: ـ4 ۡسَسل  وا َّلَۡسَتَّم  ِيَنََّكَ س  َّٱَّل  و   ََِّوَةق  َّبِٱَّلل  ََّكَِفَٰ ۡۡ َشِهيَدۢاََّّق 
َّٱۡلِكَ َِٰ َّ ۡمََّوَمۡنَِّعنَده  َِّعۡلم   .  (1 ٤٣بَۡيِِنََّوَبۡيَنك 

العليَ  احلايير     ييي  وه  خبمتي  سييرة الّرعي  املكّدي      يي تثبُت اآلي ُ الّشريف ُ

يعي    ييي  الّشيبه    يب َمْ  عن   علي  الكتيبب   بط   التفصدلّد  الّيت يتحلّى يواإل

الثبندي  عليى       دش ُعِهف ت الّشييبدةُ على رسبل  سّد نب حمّم  يي اهلل تعبىل

ميب يةتاي  تيالز  رييبدة َمي  عني   علي           اهلل تعيبىل التفصيدلّد  مهعيبو    ريبدِة

الةي ير  وهيا  اآليي  املببركي  كغريهيب مي  اآلييب          الكتبب يشييبدة اهلل العلي ّ  

ممي  تعيبميا    ي  ب  ي  واملنبفةني واملعبناليت جبء  يف سدبق دفع ربيب  اجل

ع  اآليب  الياضح  واحلج  الّسيبطع  عليى احليق والّرسيبل   وطليبي  مي        

احلّجيي  تلييي احلّجيي  تربيييراو لعنييبده  و جيييده   ليياا مييّ  علدنييب   الييّن 

ِيلَنَّ الةر   الكري  ع  ذلك يف مياضع متعّ دة منيب ميله تعبىل:  َّٱَّل  و   َوَةق 
نََِ ََّعلَۡيرَِّ

 
وا َّلَۡوََّلَّٓأ َََّّكَ س  ب ِرۦِن ِنَّس  نيا وملب نزلت اآليب  مل يؤم   (2 ٢٧... َءايَةرَّم 

                                                 

 .( سورة الرعد1)
 .( سورة الرعد2)
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 ضيمنبو  يفدض علدي  مب   ميك  يبعتةبده  أْ  يي تعجدزاو ومراًء يي ي  طلبيا منه

 ِ َّيَبب لوً َّلَنَّن َّ.. أْ  حيةّةه فةبليا له: 
َ
َسََّۡلَاَِّملَنَّٱۡۡل ََّتۡ ج  َٰ ٩٠َّۡؤِمَنَّلََكََّحو 

وَنَّلََكَّ ۡوَّتَك 
َ
ۡوَََّّجن ةرَّأ ِي

ِنََّّن  نَۡهَٰلَسَِّخَلَٰلََهلاََّتۡ ِجلًياََّّوَِعَنل وََّّم 
َ
لَسَّٱۡۡل ِ ۡو٩١َََّّفت َ ج 

َ
أ

مََّ ََِّوٱلَۡمَََٰٰٓٓئَِكلةَِّقَبِليًلَّت ۡسقَِ َّٱلس  َّبِٱَّلل  ِِتَ
ۡ
ۡوَّتََ
َ
ۡو٩٢ََّّآَءََّكَماَّهََعۡمَتََّعلَۡيَناَّكَِسً اَّأ

َ
أ

وَنَّلََكََّإۡيترَّ َِّ َّٱلس ََّّيَك  ۡوَّتَۡسََقَٰ
َ
ِنَّه ۡخس ٍفَّأ َِ َّمََّم  َّت لَن  َٰ آءََِّولَنَّن ۡؤِمَنَّلِس قِي َِكََّحو 

ۡقسَََّعلَۡيَناَّكَِ َٰب َّ َّبََۡش َّاَّن  َّإَِّل  نت  َّك  ۡۡ ََّه ِ ۡبَحاَنََّسّب  َّس 
ۡۡ َّق  َّؤ ه    وَّل   .  (1 ٩٣َّاَّس س 

 ؛و يبتيه  يف  جي  اليّن    وم  الياضح أّ  إعراضي  مل يكي  لينة ٍ  

يييب  والّنييُار عيي  مييي    ولكييّ  الظّييبملني ي يييب  اهلل  حيي و   فمييب تغييين اآل

ََّّ.. فتبرةو يةي  هل :   وتتعّ د األجيي  على هؤ ء يؤمني ؛  ۡ َّي ِضل َ َّٱَّلل  إِن 
َّ ََ نَا
َ
يع   املكبير املعبن  متعّجببو م  ميمفي    (2 ٢٧َمنَََُّشآء ََّوَةۡهِدٓيَّإََِلۡرََِّمۡنَّأ

عليى اليّرغ  مي  أنيه      اآليب  الّسيبطع  الييت أوتدييب الّرسيي      ها  يع  كّ 

حتّ اه  مبعجزة الةر   ومب يص ر منه م  معجزا  وكرامب  ت خيا ي عنيبمي    

وا َّبَِهللاََّوٱۡسللتَۡيَقَنۡتَهآَّ :ألسيينتي  يبإىل اإلذعييب  الّنفسيي  وإْ  جحيي ت وََجَحللد 
ۡلم َّ ۡمَّو  ه  س  ن  

َ
ل و  َّأ  .  (3 ١٤... انَّاَّوَع 

                                                 

 .( سورة اإلسراء1)
 .( سورة الرعد2)
 .( سورة النمل3)
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وتييبرةو أخييرى يةييي  يف جييياب امرتا ييي  لايييب  إذا رأى مييني  عيي          

َّبِٱ اإلذعب  ولي ا تمب و  ََّكَِفَٰ ۡۡ ۡمنَّإِن ر  َََّكَنَّبِعَِبادِهِۦَّق  ََِّشِهيَدۢاَّبَۡيِِنََّوَبۡيَنك  َّلل 
 .  (1 ٩٦اََّخبَِيۢاَّبَِصي َّ

للّسييخري  ويبلثيي و يتحييّ اه  لدبكّييتي  ويبيييتي  حبدييش   يييرتا هليي  جمييب و    

يكتسييح مييّيتي  ويةتلييع ريييكتي   فديي ت  الّنصييري اإلهليي  و   واهلمييز واللّمييز

اهلل ميي  املعجييزا   سيييبمه املييّرة علييى أفكييبره  وملييييي  مبييب  تييب        مسيي يداو 

أميييري  :أ  ؛ونفسيييه الييييت ييييني جنبديييه حمّمييي الييين   والكراميييب  نظيييري

َِّ.. فدةي  هل  عنه:   املؤمنني َّبِلٱَّلل  ََّكَِفَٰ ۡۡ ۡمَّق  َشلِهيَدۢاَّبَۡيلِِنََّوَبۡيلَنك 
َّٱۡلِكَ َٰلِ َّ    ديش أراد املييىل عيّز ذكير  أْ  مييّ  نبّديه         (2 ٤٣َوَمۡنَِّعنَده  َِّعۡلم 

إصيرار  عليى    والتثبدت تلي التثبدت  لدشّ  أزر  ويزيي    األكر  يبلعز  الةيّ 

  فدخبطبيه اهلل تعيبىل ذكير  ييبلةي     ؛احلّق دو  أّ  إلتفب  لتةي   اجلّب  ي 

 اهلل مبعييٌ  مي  مبي     رسيي ٌ وهيي    مسلّدبو فؤاد  ي خده أمري املؤمنني علّ 

َّ و ّجتيه:   متبميبو كرسيي  اهلل حمّمي     املهلة  و ّجته سبحبنه قَلۡدََّنۡعلَلم 
َٰلِِمَيَّأَِب َّٱلظ  ب ونََكََّوَلَِٰكن  ِ ۡمَََّّلَّي َكذ  ول وَنَّٰۖفََِٰن ه  ِيََّيق  ن َكَّٱَّل   َ ََِّيَِٰتَّإِن ر  ََلَۡح ٱَّلل 

                                                 

 .( سورة اإلسراء1)
 .( سورة الرعد2)
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وَنَّ ۡر٣٣َََّّدَۡحد  بَۡتَّس س  ِ ذ  َََّّولََقۡدَّك  َٰٓ وذ وا ََّحلو 
 
ب وا ََّوأ ِ ذ  ََّماَّك  َٰ وا َّلََعَ  َِ ِنََّقۡبلَِكَّفََص م 

تََّ
َ
ِنَّأ َ َّلََِكَِوَِٰتَّٱَّلل  ِ َبد  نََّوََّلَّم  نَا ۡمَّنَۡر  َٰه    ...٣٤  (1 . 

ييسيب   ومعيّ ا       نبد ه يبلّنصير  وهياا   يكيي  إ    سبحبنه لة  أمّ  اهللُ

  دش كر   اهلل تعبىل نبّده ييه  ي  أي  طبلب أهّميب أمري املؤمنني عل 

َِّ إذ هي الّنصر الّا  ذكر  يف الةر   الكري  يةيله تعيبىل:   لَّٱَّلل  إَِذاََّجآَءَّنَۡر 
َّ  َ يبهييي ِ  أمييري املييؤمنني     وهيي   ةَّييَق اإلسييالُ  نصييراو إ      (2 ١َوٱۡلَ للۡت

نتشيير اوسييدفه البتييبر ملييب  لييي  فكيير اإلمييب  علييّ  املرتاييى  إذ علييّ 

الةبسييد  وأهليييب الغييالظ الّشيي اد   يف تلييك املنهةيي  الصييحراوّي  اجلبفيي  اإلسييال

 معنى للّرمح  والّشفة . رفي  أ    يعالاي  

  إذ علي ّ أمري املؤمنني إّ  اإلسال  ي ي  يبلي ء الكبم  مليىل الثةلني 

مي    تّديبرا  الكفير والّشيرا والّنفيبق؛    أمب   يي هاا اإلسال   يي لي   مل يصم 

 عيي يالو يشيييبدته وعلمييه لشيييبدة اهلل تعييبىل   هنييب جعيي  اهلل اإلمييب  علّدييبو  

 وعلمه  وكفى يه كرام  وفاالو.

وم  الياضح أّ  سّر ها  الكرام  واجلّالل  هي تيفّر  عليى علي  الكتيبب     

 !.فمب أَجّ  هاا العل  وأرفع م ر 

                                                 

 .( سورة األنعام1)
 .( سورة النصر2)
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وهيي  صيب    الكتبب َ ِم علٌ الةر   العزيز إىل  ةدة  م  له  أربر وم 

ِيَّ   أ  يتصّرف ي مر التكيي  ونظبمه يةيله:بستهالا  ا ي  يرخدب قَلاَ َّٱَّل 
نَّيَۡستَد َّ
َ
َّأ َۡ نَاََّ۠ءاتِيَكَّبِرِۦََّقۡب

َ
َِنَّٱۡلِكَ َِٰ َّأ  . ٤٠ (1...إََِلَۡكََّطۡسف َكنََِّّعنَده  َِّعۡلمرَّم 

أ  ي ت  يعرش يلةدس  يي سلدمب  وزير الّنّ  يي آلصب ي  يرخدب فإذا يبت      

فكدب   يي للعبدة خبرٌق ٌعجدب عمٌ  وهي يي رت اد الهّرفام  سب  يف أمّ  م  

َّ   !  عن   عل  الكتبب كلّهمب َِّي ۡؤتِيرََِّمنَََُّشآء  ََّوٱَّلل   َّإَِيِدَّٱَّلل  َۡ َّٱۡلَ ۡض َّإِن  ۡۡ ق 
ََّعلِيمرَّ  َ َّبِسَۡةَتِرِۦََّمنََُّش٧٣َََََّّّوَِٰس َّٱۡلَعِ ليِمَََّيَۡتص  ِۡ وَّٱۡلَ ۡضل

َّذ      (2 ٧٤آء  ََّوٱَّلل  

مرتا  ريبدة م  عن   عل  الكتبب يشيبدة اهلل العظد  يسيتلز  عصيم  مي     او

عن   عل  الكتبب  إذ م  املستحد  أ  يةر  اهلل تعبىل رييبَدته مبي    يكيي     

الظّبهرّيي  كميب يتييّه  السيّاج مي  العلميبء       مبستيى حتّم  الّشيبدة اليامعّدي     

َّ.. مدبسيييبو عليييى ميييب جيييبء يف ميليييه تعيييبىل:    ِلللۢنَّبَلللِِنٓ َّم  َََََََََََّّّّّّّّّّّوََشلللِهَدََّشلللاهِدر
ََّۡ َٰٓءِي لۡمََّءايَلًةَّ  :أو مب جبء يف ميله تعبىل   (3 ١٠... إِۡسَر لنَّل ه  َوَّلَلۡمَّيَك 

َ
نَّأ

َ
أ

ا َّ لََمَٰٓؤ  َََّّيۡعلََمر  َّع  َۡ َٰٓءِي َّإِۡسَر ب  الّشييبدة   دش فّسروا "الّشبه " يف  ي   (4 ١٩٧بَِِنٓ

  اهلل يييي  سيييال  وايييي   " أهييي  الكتيييبب " أمثيييب  عبييي املبحيييي  فدييييب هنيييب ييييي 

                                                 

 .( سورة النمل1)
 .( سورة آل عمران2)
 .األحقاف( سورة 3)
 .( سورة الشعراء4)
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إذ   ميك  أ  يكي  الّشبه  العظيد  هيي عبي  اهلل     ؛يبطٌ  مدبٌ  صيريب وهي

 ي  سال  وأمثبله  سياء كبنت  ي  الشيبدة نبزل  يف مكّ  أو امل ين .

ظ لي ى جيّ  مفّسير  العبّمي  ييني مي        اخلل  الّا  م  ُيالَ ي م  هنب يتّاح 

عن   عل  الكتبب وأهي  الكتيبب  تيّهميبو ميني  ي نيميب مفييميب  متحي ا          

ي  سال  وأمثبله  وتلك مغبلهي  نشي   مي  التشيبيه     على ا ولاا في  يهّبةينه

ِيَّ اللّفظ  يدنيمب  ولعّ  هؤ ء كبنيا سدفّسرو   يي :   ِعنَده  َِّعۡللمرَّقَاَ َّٱَّل 
َِنَّٱۡلِكَ َٰ َِّ    اآليي  ليي  وميي  هيا    أيابو يبلهرية  املغليط  نفسيب   (1 ٤٠... م 

 .!! يف مّص  الّن  سلدمب  الشريف 

ع ميي  تييرا التمّسييك  رييتبب  والّاييال  نبريي ء يف الياميي  وهيياا اخلليي  وا  

يييني يف احليي يش املتييياتر  مييروا يي   يتمّسييكيا ييمييب لةيليه  ييبلثةلني  وميي  اُ 

 وا:تضدلّ  لد   بهمدا  متسّدكت   إنْ مدا  الدثقلن،  فديك   م لّف إني : الفريةني

 يدردا  حتد   يفترقا ل  ويف تعبري  خر:    بيتي أهل وعترتي الل، كتا 

الي دي  الّيا  تنهبيق     الثةلني املصي اقَ  فة   ّ د   يُش . احلوض... عليَّ

َّٱۡلِكَ َِٰ َّ.. علده  ي    .  (2 ٤٣َوَمۡنَِّعنَده  َِّعۡلم 

                                                 

 .( سورة النمل1)
 .( سورة الرعد2)
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 وعلى رأسي  اإلمب  ؛ه  الّاي  عن ه  عل  الكتبب ف ه  البدت

فيي  يييي    عليي  يي  أيي  طبليب    أسي  اهلل الغبليب مي نيب أميري امليؤمنني     

 التصّرف الكبم  ينظب  التكيي . أهلّد  م  ميلك  صراو يي

َوَمللۡنَّ.. ويشييي  ملييب ملنييب األخبييبر الكييثرية يف مصييبدر الفييريةني يف أّ   ييي  
َّٱۡلِكَ َِٰ َّ   فم  طرق الةي  خمتّص  ي مري املؤمنني علّ   ٤٣ِعنَده  َِّعۡلم 

يي  عهيبء ميب : كنيت عني       مسن او ع  عبي  اهلل  ي  املغبزل  الّشبفع  امب روا  

ي  عب  اهلل ي  سيال   مليت: جعليين اهلل    اجبلسبو إذ مّر علده  أي  جعفر

 صداحبك   ولكد   ال، ":ي  الّا  عني   علي  الكتيبب  ميب     اف اا  هاا 

 وجدلّ:  عدزّ  اللد،  كتا  م  آيا  في، نزل  الّذي طال  أبي ب  عليّ

 ..َِّ َٰ ََِنَّٱۡلِك َّم  َّبَي َِنةوَّ   ٤٠... ِعنَده  َِّعۡلمر َٰ َفَمنَََّكَنَّلََعَ
َ
ب ِرِۦََّوَةۡتل وه ََّّأ ِنَّس  م 

ِۡنر َّ َّم  و    َّ   ١٧... َشاهِدر ََّوسَس  َّٱَّلل   م  َماََّوَِل ك  ِيَنََّءاَمن وا َّإِن   .  " ٥٥... َوٱَّل 

 : وم  طرمنب روايب  متابفرة

: مب روا  ية  اإلسال  حمّم  ي  يعةييب يف الّصيحدح عي  يريي  يي       )منيب 

ۡمَّ  :معبوي  مب : ملت ألي  جعفير  ََِّشِهيَدۢاَّبَۡيِِنََّوَبۡيلَنك  َّبِٱَّلل  ََّكَِفَٰ ۡۡ ق 
َّٱۡلِكَ َٰ َِّ  وأفضدلنا  أوّلنا ليّوع عن ، إيّانا ":مب   ٤٣ َوَمۡنَِّعنَده  َِّعۡلم 

. وميييب سيييبق يف  ييي يش اليييثةلني مييي  ريييي  كتيييبب اهلل "النّبدددي بعددد  وخيرنددا 

َوَملۡنَّ يبلكتبب  لدس معنب   صر الكتبب ييبلةر   يف  يي     والعرتة يبلعرتة 
َّٱۡلِكَ َِٰ َّ وإ  كب  الةر   جزءاو م  الكتبب الكبري الّا  هي   ٤٣ِعنَده  َِّعۡلم 
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ۡسَءانرَّ اللّي  احملفيظ لةيله تعبىل:  ٧٧َََّّكسِةمرََّّإِن ر  َّلَق  ۡكن لونو َّم  ٧٨ََِّّ َّكَِ َٰ و َّل 
وَنَّ للس  ه  َِ َّٱلۡم  ٓ َّإَِّل  للر    وهيياا الكتييبب املكنييي  هييي نفسييه اللّييي      (1 ٧٩َيَمس 

َوَّق ل احملفيظ لةيله تعيبىل:   َّه  ۡۡ َّبَ ِيلدر ََّّم  ٢١ََّّۡسَءانر لو ِۢ   ۡ ََّم   ؛  (2 ٢٢ِ َّلَلۡوحو

فبملراد م  الكتبب هي األعّ  م  الةر    والعبِل  يياا الكتبب   يّ  أ  يكي  

ذا مةبمييب  يةدنّديي  واضييح   دييش ميكيي  ميي  خالهلييب اليميييف علييى عيييامل     

ءوَّ امللكيي    ََّيۡ ِ
َُّك   وت  ِيَّإَِيِدهِۦََّملَك  ۡبَحََٰنَّٱَّل  لوَنَّفَس     (3 ٨٣ِإَوََلۡلرَِّت سَۡجع 

وامللكي  هي يبط  التكيي   وصب ب امللكي  هيي اهلل تعيبىل  ديش أوجي      

متيه  وهياا امللكيي       يتصيّرف فديه كدفميب ريبء   ك    هي و  نظب  التكيي 

م  خيال  العلي   إذ مي  دو  العلي    ميكي  أ  يكيي  مثي  إرادة         يتحةّق إ 

يكيي  سيبببو ميؤيراو     علي ٍ  التكيي   ولدس ك ك للتصرف يفتكي  علَّ و تكيينّد  

املؤير هي العل  الّرييي   وهياا ميكي  إعهيب   ليبعض      ؛ أل  يف نظب  التكيي 

 العببد املخلصيني فتكيي  إرادتيي  كبريف  عي  إرادة اآلذ  وامليرّخ  هلي  يف       

 .إ بد التكيي 

 الدةنيي  وصليا إىل مةبمبِ  عني   اإلذ  والرتخد  هل  تكم  يف أنوعلّ

 َّوَنَِّعۡلَمَّٱَۡلَقِِي َّلَۡوََّتۡعلَم  َّٱۡۡلَِحيَم٥ََّّّلََك  ن  و  َّٱَۡلَقِلِي٦ََّّلَََُّ ن َهاََّعۡيَ و  َّلَََُّ ث م 

                                                 

 .( سورة الواقعة1)
 .( سورة الربوج2)
 .( سورة يس3)
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٧  (1    َّ لة ئِم 
َ
ۡمَّأ ۡمسِنَلاََّّوََجَعۡلَناَِّمۡنه 

َ
وَنَّبَِ ََّوَ ن لوا َّأَِبَيۡهلد  وا ٰۖ  َِ لاََّصل َيَٰتَِنلاَّلَم 

 ؛يبهل اي  اليارد يف اآلي  ليدس هيي األمير التشيريع       واألمر   (2 ٢٤ي وقِن وَنَّ

أ  يي مر ييبألمر    ميؤم ٍ  مبةي ور أ ي مر التشريع    خيتّ  يبإلمبم   إذ األ أل  

التشريع   فال يّ  أ  يكي  هاا األمر هنب هي األمر التكيييين  ومعنيى ذليك    

 ميي  خييال  مصييب ب  األميير  أّ  الّييا  يةييب علييى امللكييي    ميكنييه ذلييك إ 

 أو يلبس لبب  التكيي .التكييين 

والعل  يبلكتبب مالز  للتصّرف يف عيامل التكيي   فكمب أّ  الّا  عني    

عل  م  الكتبب كب  علمه منش و هلاا التصّرف  فكاا َم  عن   عل  الكتيبب  

لي مل يك  مث  أيير هلياا العلي  مي  الكتيبب يف        فإّ  له ذلك يهريق أوىل  وإ

: تعبىل اك َر ها  احلةدة  يف وس  ميله معنى ألْ  ُتهاا التصّرف التكييين فال

 َِّ َٰ ََِنَّٱۡلِك ِيَِّعنَده  َِّعۡلمرَّم  نَّيَۡستَد َّ.. و  قَاَ َّٱَّل 
َ
َّأ َۡ ... إََِلۡلَكََّطۡسف لَكنَََّّقۡب

٤٠    " : فيال  أنيب  تديك ييه مبي  أ  يرتيّ        ميب    إذ كب  مبة ور اآليي  أ  تةيي

ِلللَنَّ مييي  دو  ذكييير مدييي   " إلديييك طرفيييك ِيَِّعنلللَده  َِّعۡللللمرَّم  قَلللاَ َّٱَّل 
 .٤٠...ٱۡلِكَ َٰ َِّ

يبلكتبب ويبعض الكتبب التكييندني هلمب الّسيدهرة   ني َم: فإّ  العبِلملةوباجل

واهلدمنيي  علييى األرييدبء اليييت هلمييب و ييي  علديييب يييإذ  اهلل تعييبىل ريي نه؛ ألّ    

                                                 

 .( سورة التكاثر1)
 .( سورة السجدة2)
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العبدّييي  أ  تتكفّيي  الفعيي  الّصييبدر منيمييب أميير خييبرق للعييبدة   ميكيي  للّسييب   

الياميع   إىل   بلتيه الهبدعّدي    ّ  ليه مي  أميٍر إهلي ٍّ ُيخِرُجيُه مي        يي يتحةدةه  ي  

يف اليجييد اإلمكيبن      اإلعجيبز التكيييين داخي ٌ    أل   املراد حتةّةيه خبرجيبو؛  

  يّ  أ  يكي  ييإذ  اهلل عيّز ذكير   وكميب        ر ء ممليا هلل تعبىل  إذاو وك ك

لصييب ب اإلرادة التكيينّديي  ميي  عليي  تفصييدل  يبلّشيي ء التكييييين لكيي       ييي  

به   سياء أكب  نبّدبو مرسيالو أو ولّديبو   للّش  م  تيفُّر يتحةّق خبرجبو  كاا   ي  

دا ي  عليى    هيي أ  يكيي  ليه  اييرٌ     ييي  كميب ملنيب   ييي  ألّ  معنى الّشييد  ّج ؛

الّنظييب  التكييييين املشييييد علدييه  ميي  هنييب جييبء  الّنصيييص لتايي ء هييا       

سي  األعظي  الّيا      عّ ة أخببر تشري إىل مبهّد  ا احلةدة   فة  روى الكلدين

ع  امليىل اإلمب  أي   ك  الّسدهرة على عبمل التكيي   فف  خرٍبم  خالله مي

 وإمندا  حرفاً، وسبعن ثالثة عل  األعظ  الل، اس  إنّ  مب : جعفر

 بيندد، مددا بدداألرض ف سددف بدد، فددتكلّ  واحدد  حددرف منهددا آصددف عندد  كددان

 كاند   كمدا  األرض عاد  ث ّ بي  ، السّرير تناو  حت  بلقيس سرير وبن

 وسددبعون إثنددان ألعظدد ا اإلسدد  مدد  عندد نا ونحدد  عددن، طرفددة مدد  أسددرع

 . حرفاً

العل  يف اآلي  واخلرب لدس هي العل  احلصيل   يي    و  ر اإلربرة إىل أّ 

هي مستيًى م  العل  أعلى مي  العلي  احلصييل   علي  يسيتهدع صيب به أ        

يف نظب  التكيي   إذ لدس م  ري   احلصييل  أ  تكيي  ليه      يياسهته يتصّرف
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ميب  ص  علديب ذوو العل  احلصييل  وهيي   وإ  لكب    ؛ها  املدزة اإلعجبزّي 

يي  ذليك مي  ري   احلايير  ذ        مل يتحةق يبليج ا  والارورة الةهعد  

 .يت  املالز  ملر لِ  عنِي الدةنياملستيى امللك

وًَّلَّإَِّ  ميله تعبىل: -5 مَّأَِبَوسَس  َّقَلۡدَِّجۡئلت ك  ّن ِ
َ
َّأ َۡ َٰٓءِي َّإِۡسَر َّبَِِنٓ ِلنََّّيَلةوَََّلَٰ م 
ِيََّكَهۡ َّ ِ  ِ َِنَّٱل مَّم  َّلَك  ۡخل ق 

َ
َّأ ٓ ّن ِ
َ
ۡمَّأ ب ِك  ۢاََّّ ََّس  ََّطلۡيَ لون  َّفِيلرََِّفَيك  خ  ن  

َ
ۡيَِّفَلَ  ِ ةَِّٱل

َّإِلَِٰۡذِنَّ َّٱلَۡملۡوَِتَٰ ِ ۡٞ
 
بَۡسَصََّوأ
َ
ۡكَمَرََّوٱۡۡل

َ
َّٱۡۡل بۡسِئ 
 
ََِّٰۖوأ َِّٰۖإَِِٰۡذِنَّٱَّلل  مَّٱَّلل  نَب ِلئ ك 

 
َّبَِملاََّوأ

ل ونََّ ك 
ۡ
ونََََّّوَمللاَّتَللَ ِخس  ۡمنََِّّ ََّّتَللد  َٰلِللَكََِّّ ََّّإِن ََّّإ ي للوتِك  نللت مََّّٓأَليَللة َََّّك للۡمَّإِنَّك  ََََََّّّّّّل ك 
 .  (1 ٤٩ۡؤِمنَِيَّم َّ

  علييى نبّدنييب و لييه وعلدييه الس ييال )تشييري اآلييي  املببركيي  إىل رسيييلّد  عدسييى 

وهيييي مييب يسييّمى يبلي يييي     ؛وم رتييه علييى اخللييق والّشيييفبء وإ دييبء امليييتى     

ى استكشييبف مييب وراء الغدييب   دييش كييب  لييالتكيينّديي   ماييبفبو إىل م رتييه ع

 هكلّييهيياا يإمكبنييه إخبييبره  مبييب خيبيكييي  يف منييبزهل  وغريهييب ومييب ييي كلي   و  

ت هلي  أّ   لكّنيه أراد أ  يثبي   ؛ميضيعب  كثرية خبرج  ع  وظب فه التبلدغّدي  

يب خملصيبو ييبلةرب منييب صيبر كلمتيه      هلب وأّ  م  ارتب  ي الة رة اإلهلّد     ّ 

مي  أخلي     التكيينّد    يري  سيى مب أراد  اهلل تعبىل  وميله مي  اهلل؛ أل  

َّ  :هلل عّز وجّ  أخل  اهلل سبحبنه وتعبىل له  وذلك ميليه تعيبىل   ََ اَّبَلَل َولَم 

                                                 

 .( سورة آل عمران1)
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ه ٓ ََّءاَتۡيَكَٰلل للد  ش 
َ
للأ ۡكم  َّح  للر  ۡحِسللنَِيَّاَّوَِعۡلم  نََّوَكللَذَٰلَِكََّجۡللَِيَّٱلۡم  وميلييه    (1 ٢٢ا

ل تعبىل: ۡكم  َّح  ََّءاَتۡيَكَٰلر  ه  ََّوٱۡسلَتَوىَٰٓ لد  ش 
َ
َّأ ََ اَّبَلَ لَولَم  نََّوَكلَذَٰلَِكََّجۡلَِيَّاَّوَِعۡلم  ا
ۡحِسللنَِيَّ  إلدديّ يتقددرّ  العبدد  يددزا  مددا "و يي يش مييرب الّنيافيي :   (2 ١٤ٱلۡم 

 الّدذي  ولسدان،  بدها ير  التي عين، كن  أحببت، فإذا أحبّ،، حت  بالنّوافل

 ."بها... يسم  التي وأذن، ب، ينطق

مي  نعميه    املتعيب   فم  يل  أرّ   يف اإلخالص والتيجه أفبض علده الّرب

اليت   ُتحصى  وجيد  الّا    ينف   إذ َم  تةر ب إىل اهلل ذراعبو تةّرب إلده 

 أربعدن  للد،  أخلد   مَد    :ررباو  ويف   يش مي نيب اإلميب  الّصيبدق   

 .  لسان، عل  قلب، م  احلكمة ينابي  تفجّر  صباحاً

على تلك     ولسبنه وأذنه أّنه عّز وجّ  يفدضومعنى كينه تعبىل عني العب

  صب بيب مص امبو دكيف  مببرك  مب د اهلل سبحبنه تصريم  رمحته ف احليا 

َّ.. لةيله تعبىل:  لَكَّٱَۡلَلۡوَ ََّحِديلدر لآَءَكََّفَبَر  َِ َِ    (3 ٢٢فََكَشلۡ َناََّعنلَكَّ

..ََََََّّّٰس َ َّٱَّلل  ََّّإِن..  (4   ١٧... َوَماََّسَمۡيلَتَّإِۡذََّسَمۡيلَتََّوَلَِٰكلن  َ ٱَّلل 
ۡمَّ ۡقَداَمك 

َ
ۡمََّوة ثَب ِۡتَّأ ۡك  ۡمََّوة ثَب ِلَتَّبِلرَِّ..  (5   ٧يَنر  َّق ل وبِك  َٰ بَِ َّلََعَ َولَِيۡ

                                                 

 .( سورة يوسف1)
 .( سورة القصص2)
 .( سورة ق3)
 .( سورة األنفال4)
 .( سورة حممد5)
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ۡقَدا ََّ
َ
ِيلَنَّ  (1   ١١َّٱۡۡل ََِّل ثَب ِلَتَّٱَّل  ِ ب ِلَكَّبِلٱۡۡلَق  َِّملنَّس  ِِ د  َّٱۡلق  وح  َ   َّس   َ َّنَ

ۡۡ ق 
َّٱ..  (2   ١٠٢... َءاَمن وا َّ َّي ثَب ِت  ۡنَياََّّلل   ِيَنََّءاَمن وا َّبِٱۡلَقۡوِ َّٱثل ابِِتَِّ َّٱۡۡلََيوَٰةَِّٱَّ  ٱَّل 

ءوَّ  (3   ٢٧... َوِِفَّٱٓأۡلِخَسةَِّۖ ََّيۡ ِ
َُّك   وت  ََّمۢنَّإَِيِدهِۦََّملَك  ۡۡ ََّّق  َلاس  ََّوََّلَّد  ِي  َوَّد  وَه 

ََّإۡيضََّ  (4   ٨٨... َعلَۡيرَِّ َعَّيََده  َّفَََِٰذاَِِّهَ ََ َِٰ سِةَنََّونَ  .  (5 ١٠٨آء َّلِلك 

 ملّيييب أخلييي  هلل  يييي  ميييري   عدسيييىرسيييي  اهلل  إّ :زبلللدة املخلللض      

 إرادة  اهلل ُهاهلل وإرادُتييي مييييَ  ُهلُيييومي    صيييبر ِفْعلُيييه ِفْعيييَ  اهلل تبيييبرا وتعيييبىل

ََرِللَّ مبةتاييى ميلييه تعييبىل: 
ُۡ رََِّكَۡمللَصَّبِٱ ََّوَِٰحللَدة نَللآَّإَِّل  ۡمس 

َ
    (6 ٥٠َوَمللآَّأ

 َّ َّٱقَللاَ َّإِّن ِ َّٱۡلِكَ َٰللَ َّوََجَعلَللِِنَّنَبِي  للَعۡبللد  َٰللِِنَ ََِّءاتَى َِّ َّ  (7   ٣٠اََّّلل  إِن 
َٰلَِكَّٓأَليَلة َّ ََّعۡبلدوَََّّك ِ

نِيل وََّّل ِل    ۡنَعۡمَنلاََّعلَۡيلرَِّ  (8    ٩َّم 
َ
َّأ ََّعۡبلد  لَوَّإَِّل  إِۡنَّه 

                                                 

 .( سورة األنفال1)
 .( سورة النحل2)
 .( سورة إبراهيم3)
 .( سورة املؤمنون4)
 .( سورة األعراف5)
 .( سورة القمر6)
 .( سورة مرمي7)
 .( سورة سبأ8)
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َّ َۡ َٰٓءِي َّإِۡسللَر َللِِنٓ ِ  ُ َّ ََّمللَثل  للة َّ  (1    ٥٩وََجَعۡلَكَٰللر  ََّتۡبِرَ ََّعۡبللدو ِ
َّلِلل    َوذِۡكللَسىَٰ

َّ نِي و  .  (2 ٨م 

 تعيبىل  ولي أّ  الّنب  أخلصييا اإلنبيي  إىل اهلل عيّز ري نه مليب تي ّخر عيني  اهللُ       

 يييي  ميييردةو ولكيييّني  أخلييي وا إىل األرض  فمسييي  أروا َ    وا ييي ة حلظييي و

َّ   وكبنيا مص امبو لةيليه تعيبىل:   وخنبزيَر
َ
ََّعلَلۡيِهۡمََّنَبلَ  ۡ ِٓيَََّّوٱتۡل َّٱَّل  َءاَتۡيَكَٰلر 
َّفَََكَنَِّمَنَّٱۡلَ اوِةَنَّ ۡيَطَٰن  َّٱلش  ۡتَبَعر 

َ
١٧٥َََّّءاَيَٰتَِناَّفَٱسَسلََخَِّمۡنَهاَّفَأ َولَلۡوَِّشلۡنَنالََسَفۡعَكَٰر 

َّهََّ ََ َب  ِ ََّوٱت 
َ
َّإََِلَّٱۡۡل ۡخََلَ

َ
ٓ َّأ ََّعلَۡيرَِّبَِهاََّوَلَِٰكن ر  ۡۡ َّٱۡلََكِۡ َّإِنَََّتِۡم ِۡ ر  ََّكَمَث

نََّفَمَثل  َٰر  َو 
ََّٰيَۡلَهۡ َّ َّك  َّيَۡلَه   ۡكر  ۡوََّتُّۡ 
َ
ب وا َّأَِبأ ِيَنََّكذ  َّٱۡلَقۡوِ َّٱَّل   ۡ ِصَّٱۡلَقَصَصَّلَِكََّمَث نَّفَٱۡقص  َٰتَِنا َي

وَنَّ س  ۡمََّيَتَ ك  ََّۡ  (3    ١٧٦لََعل ه  ۡهل
َ
َّأ ن 
َ
َقلۡوا َّلََ َتۡحَنلاَََّّولَلۡوَّأ ََّءاَمن لوا ََّوٱت  لَسىَٰٓ ٱۡلق 

َمآءَََِّّعلَۡيِهمَّبَسََكَٰتوَّ َِنَّٱلس   ِ َّم 
َ
  وم  منهلق الّرمح  دعبه    (4 ٩٦... َوٱۡۡل

َّٱۡلِكَ َٰلَ ََّوٱۡۡل ۡكلَمَّ إىل الهّبع   عدسى َّٱَّلل   نَّي ۡؤتَِيلر 
َ
لَّأ َملاَََّكَنَّلِبََۡشٍ

ون وا َِّعَباد َّ َّك  ِِ وَ َّلِلن ا ََّيق  َِّمنََّوٱۡل ب و ةََّث م  ِ
َّاََّل  ِ َٰنِل   ََّسب 

ون لوا  ََِّوَلَِٰكنَّك  َنََّّۧد وِنَّٱَّلل 
لوَنَّبَِماَّ نلت ۡمَّتَۡدس س  وَنَّٱۡلِكَ ََٰ ََّوبَِماَّك  نت ۡمَّت َعل ِم   لكيّ  ييين إسيرا د       (5 ٧٩ك 

 اليينّ  وييي عية سييبحبنه املؤمنييي  يييبهلل أّمييب الّصييراط  عيي  وا رفيييا اسييتكربوا

                                                 

 .( سورة الزخرف1)
 .( سورة ق2)
 .( سورة األعراف3)
 .( سورة األعراف4)
 .( سورة آل عمران5)
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ََِّّإَوذَّۡ فة  صبروا أنصبر اهلل  عدسى وَۡحۡيت 
َ
ََّّأ ِ ۡنََّءاِمن لوا َِّيََّّنَََّّۧإََِلَّٱۡۡلََواسِي 

َ
أ

وِىَّقَال ٓوا َّ ١١١َّ (1  َََّّّٓ..َءاَمن اََّوبِسَس  ا ََّّ۞فَلَم  َح  
َ
ََِّّعيَِسَََّّٰأ م  ۡ سََِّمۡنه  قَلاَ ََّملۡنََّّٱۡلك 

ن لاَّ
َ
ََِّوٱۡشلَهۡدَّبِأ ََِّءاَمن لاَّبِلٱَّلل  َّٱَّلل  نَصلاس 

َ
َّأ َِّٰۖقَاَ َّٱۡۡلََواسِة وَنَََّنۡلن  نَصاسِٓيَّإََِلَّٱَّلل 

َ
أ

وَنَّ ۡسلِم   .  (2 ٥٢م 

ميب جعي    زلي   مي  الكرامي  واملن   عدسيى ن ي اهلِل فإذا يبيت لي   :عليهبناء  و

يبيت  اهلل تعيبىل    ه عليى األريدبء و يي     وو يَت اهلِل ه كلم  وكلمَت اهلِل ه فعَ فعل 

 لكييني  أفايي  ميي   ؛و لييه املدييبمني ذليك يهريييق أْوىل لرسييي  اهلل حمّمي   

ن ي اهلل التكيينّدييي  الييييت كبنيييت لييي   فليييي  مييي  الي يييي   عدسيييى الييين ي

أعظ  حبسب املهلةب  الةر نّد  واأل بديش الّنبيّيي  الّشيريف     ي   عدسى

ميب نيز  عليى     فبلّشك يف وصيهل  إىل تلك املنبز  والكرامب  يسيتلز  نسيبَ  

ميي  اآليييب  الّ اليي  علييى علييّي فاييله و   يدتييه الكييرا     رسييي  اهلل حمّميي 

..َّ  َّٱَّلل ۡمَّإِن َمللاَّي سِةللد  ِللَسك  ه  َِ َۡيللِتََّوة 
ُۡ َّٱ َۡ ۡهلل
َ
َّٱلللس ِۡجَ َّأ م  َََََََََََِّّّّّّّّّّل للۡذهَِ ََّعللنك 

ِهي َّ ِۡ  .  (3 ٣٣اََّت

َّٱ ميله تعبىل: ـ6 ََّعۡبد  َّٱۡلِكَ ََٰ َّوََجَعلَِِنَّنَبِي  َّقَاَ َّإِّن ِ َِِٰنَ ََِّءاتَى  .  (4 ٣٠اََّّلل 

 تشري اآلي  الّشريف  إىل مس لتني ميّمتني: 
                                                 

 .( سورة املائدة1)
 .( سورة آل عمران2)
 .( سورة األحزاب3)
 .( سورة مرمي4)
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 .لعدسى : إيتبء الكتبباألوىل

 ه نبّدبو مب  يليغه.: كينالثبند 

وصف  العبيدّي  م  خياص بب مالز  لكينه عب او هلل تعبىل ه الكتإ   إيتبن 

رخصّد  األنبدبء واملرسيلني واألولديبء املةير يني  و  ميكي  اليصيي  إىل مةيب        

صف   ي    يّ  م  استمرارّي  دو  يليع مةب  العبيدّي   م  الّرسبل  أو اإلمبم 

نفييك عيي  مي  اللّييياز  اليييت   ت  لدييبء لكينيييبالعبيدّيي  يف ذوا  األنبدييبء واألو 

ر املعليي  إىل  بةي تفاألّ  العبيدّي  هلل عّز ر نه تعين  مةب  الةرب مع اهلل تعبىل؛

 ؛كميب كيب  حمتبجيبو وفةيرياو إىل العلّي   ي ويبو ووجييداو        العلّ  يةبءاو واستمراراو 

عييبىل هييي ممكيي   لكييي  اإلمكييب   زمييبو ملبهّديي  املمكيي   مييب دو  اهلل ت كيي   أل  

لييز  انةييالب املمكيي  ميي  اإلمكييب  واحليي و  إىل   ويسييتحد  رفعييه عنييه وإ

 متنب   وكالهمب يبط  يبلّارورة.اليجيب أو اإل

 تعيبىل؛  أ  يكي  عبي او هلل  على مل يتعبَ  م  هنب فإّ  رو  اهلل عدسى

صف   زم  لشخصّدته الفيّاة العبيي ة    انفكبا  ألّ  التعبل  ع  العبيدّي  يستلزُ 

نعتييبق ميي  أسيير   خروجييبو يعدنييه عيي  اململيكّديي  وا     وهاا يعتييرب املتياضييع 

وهي الكفر يعدنه  يتنّز  عنه أيس  املؤمنني فكديب  ؛العبيدّي  للميىل عّز وجّ 

إلدييه   دييش تصييفَّى يبلعبيدّييي  هلل تعييبىل وتييالَّ     يرجييٍ  عظييدٍ  كعدسييى  

 ضعه وفةر  الّاات :خبشيعه وتيا
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 َّ َوَّٱۡلَ ِِن َّه  ََِّٰۖوٱَّلل   َقَسآء َّإََِلَّٱَّلل  َّٱۡل   نت م 
َ
َّأ  ِ َهاَّٱۡل ا ي 

َ
أ ََّّ۞َيَٰٓ  .  (1 ١٥ٱۡۡلَِميد 

 َّوَنََّعۡبد َّل نََُّۡستَنِكَف نَّيَك 
َ
َّأ  َ َِّاَّٱلَۡمِسي  ِ  .  (2 ١٧٢... َّلل 

 َّ ََّمَثًلََّعۡبد َّٱَّلل   ََ َّاَّ۞ََضَ ۡمل و   َّم  ءوَََّّّل  ََّيۡ َٰ َّلََعَ  .  (3 ٧٥... َيۡقِدس 

على مستيى ممليكّدتيه وعبيدّيتيه للمييىل عيّز       عدسى الن ك لة   بفظ

وجّ  وسدبةى إىل يي  الةدبم   وكينيه عبي او  ةدةّديبو هلل عيّز ري نه يسيتلز  أ        

 يكي  عبرفبو يبهلل وحمدهبو خبصيصّدب  مبلكه وسّد   الّيا  أفيبض علديه نعمي      

 عليى الكتيبب التكيييين    يكي  نبّدبو ورسيي و مهّلعيبو   اليجيد  فصبر مبيالو ألْ 

دي  كميب تصيّير يعيض     اإلجن امليراد يبلكتيبب التكيييين      ولدسلعيامل اليجيد

مبيب يف  السّاج  ودعيى مسبواته لرسي  اهلل حمّمي  وعرتتيه الهّيبهرة يف علميه     

رفتيه مبيب يف الكتيبب    م فيعي   وذليك لكيي  مع    الكتبب فال مدزة هلي  علديه؛  

مبيب كيب  خبّصيبو ي هي  زمبنيه  وهيي متبميبو         كييين " اللّي  احملفيظ " خمّصص والت

ۡمَّ..    : سيبمب ورد يف ميليه تعيبىل    ييي  كتفاد  يين إسيرا د   لۡلت ك  َّفَض  ّن ِ
َ
َوأ

َّٱۡلَعَٰلَِمَيَّ    ديش كثيرة خيروج األنبديبء     على عييامل زميبني  مي    ـ   (4 ٤٧لََعَ

 مني .

                                                 

 .( سورة فاطر1)
 .( سورة النساء2)
 .( سورة النحل3)
 .( سورة البقرة4)
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 َ  يف عيبمل األنييار  ي  ما ُوِجي  ييْيِ  صبّدبو بب ملّب كب  يف امل  للكتأ   إيتبَءكمب 

ه  مليك يدنيه وييني ذاا الكتيبب  ميب      يستلز  إ بطته يبلكتبب م  دو  واس يي

 ا عتةبد يعلمه اللّ ن .يعين 

لةي  طيرأ  ريبي  عليى      :إشكالية املالزمة بني نزول الوحي والعللوم الكسلبيَّة   

يييبلعلي   نييزو  جربا ديي  الةشييريني ميي  العلمييبء مفبدهييب:وجيد مالزميي  يييني  

يسييتيجب   مييبواملرسييلني  وعلييى يةّديي  األنبدييبء علييى اليين  عدسييى واملعييبرف

الةي  ي ّ  علي  األنبدبء كسبّد  يياسه  املال كي  أو الّنةير يف األمسيب   سيبمب     

 : ع دة ه  اآلتد مت جبء يف يعض األخببر م في  ييجي 

: عيي    صيير الييي   ييبيييط جربا ديي  أو نةيير املال كيي  يف  (الوجهها األّول)

الي   أعّ  م  هاا طبةبو للتةسد  الّسبيق اليارد يف ميله  أل  ذلك ؛ األمسب 

َّ  تعيبىل:  ۡوَِّمنََّوَسآي 
َ
َّوَۡحًياَّأ َّإَِّل  َّٱَّلل   نَّي َكل َِمر 

َ
َّأ ۡوََّّ۞َوَماَََّكَنَّلِبََۡشٍ

َ
َّأ ٍَ ِحَجلا

ََّحِكيمرَّ ٌّ نَّإِن ر  َّلََعِ َّإَِِٰۡذنِرِۦََّماَََُّشآء  َ ِٞ ََّفي و
وَّل  َّسَس  َۡ  .  (1 ٥١ي ۡسِس

تب  ل   التشييريع  والّنةيير يف األمسييب  همييب وسييدزو  امل ل ييك يإلةييبء اليييفنيي

يمييب وأن   ميميمييب   إىلسييال  اهلل علديمييب )   واإلمييب غدبدتييب  لتعريييب اليين 

دفعبو لتصّير أّنيمب يشرعب  م  عن  أنفسيمب  أو  ؛اهلل تعبىلمرسال  م  مَب  

 .ستةال  ع  اإلرادة اإلهلّد و ا دفعبو حملاور الغلي أ

                                                 

 .( سورة الشورى1)
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العليي  اللّيي ن     بديييش وجيييدُ : لةيي  يبييت يبآليييب  واأل  (الوجهها الثهها   )

يةيليه   احلبص  م  دو  واسيه  مليك نظيري ميب  صي  لييلّ  اهلل اخلاير       

ن اَِّعۡلم َّ.. تعبىل: َِّمنََّّ   ؛ فبإلتدب  يني  العظم  إريبرة إىل    (1 ٦٥اَّوََعل ۡمَكَٰر 

معبرفه م  اهلل مببررةو  مابفبو إىل أّ  اهلل تعيبىل علّي   د  األمسيبء يةيليه عيّز      

َّٱلَۡمَََٰٰٓٓئَِكلةِر نه:  ۡمَّلََعَ ََّعسََضله  ۡسَمآَءَِّك  َهلاَّث لم 
َ
؛   (2 ٣١... وََعل َمََّءاَدَ َّٱۡۡل

 اآليي    ظيبهر ولدس املال ك  حبسب  سبحبنه مببررةو هي اهلل فبملعلّ  آلد 

   يعييرض مييب تعلّمييه مييني   ييي سييبحبنه إذ كدييب تعلّمييه املال كيي  يييّ  ييي مر اهللُ  

 .! علدي  

وأهّميييب أمسييبء  واملعييبرَف فبلّصييحدح أّ  اهلل تعييبىل أهلمييه مببرييرةو العلييي َ 

يي  املال كي    ذّريته  يّ  حتّ ى ي م  علدي  السال  لهّبهري وأوصبف احلج  ا

دو  استثنبء  وذلك لع   وجيد مريني  ختّصي  مسيمبو مي  املال كي        كلّيب م 

 أّ  األمير يبلّسيجيد آلد    دو  الةس  اآلخر  يبإلضيبف  إىل  م   يبلتعلد 

 دو  استثنبء لفا  مي نب وأيدنب  د  علدي .  م   على املال ك  أمجعنيمب مّتإن 

 صر الي   مبب ذكر  اإلركب  خالف اإلمتنب  والفاي   :(الثالثالوجا )

 :وصي ورهب منيه يةيليه تعييبىل    عدسيى الينّ    يف العظيد  و ليي  الربكي     

                                                 

 .( سورة الكهف1)
 .( سورة البقرة2)
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..ًَََِّّعلَي َكََّعِ يما َّاَّلل   ۡ َبلاسََّ : سيبحبنه  وميليه    (1 َوَ َنَّفَض  ً َّوََجَعلَلِِنَّم 
َّ نللت  ۡيللَنََّمللاَّك 

َ
 وإْ  كييب  خمصيصييبو يييبلنّ  يييي   فبلفايي  العظييد   (2 ٣١... أ

ميي  كيي ي اجليييب  واحلدثدييب  الرو ديي  والنفسييد  والعةلديي   األعظي  حمم يي  

 دي  يف مصبديق اآلي  مي   دث    مينع إدراج عدسى يي لك   ذلك والسليكد 

  وفاله عّز وجّ  على نبّده مريه الرو   م  رسي  اهلل و له األطيبر

اهلل علديه )صيليا  اهلل    فاي  كب   ي  ؛لدس يف فرتة زمنّد  حم ودة حمّم 

ّو  مب  خلق املال ك   والفاي  إمنيب يكيي     ما خلةه يف العبمل األ علده و له 

فيال وجيه ألسيبةّدته عليى املال كي   وكينيه معلِّميبو هلي            يإعهبء املعيبرف وإ 

علد  لنبّدييه كييب  سييبيةبو والتتعييبىل والّسييليا إىل رضييانه  كدفّدي  الّسييري إىل اهلل  

كيي  الينّ     كميب أ    يالك وجيد العل  اللّي ن ؛  فثبت ؛على وجيد املال ك 

يي  هيي ينفسيه      مببَركيبو ليدس معنيب  أّ  املال كي  تببركيه وتةّ سيه       عدسى

على )واملال ك  تلتمس الربك  منه ويف أّ  زمٍ  كب   أينمب     ٌ ومة   مببَراٌ

وصيي ق اهلل  ولكييّ  أكثيير الّنييب    يعلمي   التحديي  واإلكييرا  نبدنييب و لييه وعلدييه أفايي 

وَنَّ.. :تعبىل  دنمب ميب   َّوََجَعلَلِِنَِّملَن٢٦َََّّيَٰلَۡيَتَّقَۡوَََِّّيۡعلَم  ِ بَِماََّغَ َسََِّلََّسّب 
ۡكَسِمَيَّ  .  (3 ٢٧ٱلۡم 

                                                 

 .113( سورة النساء 1)
 .( سورة مرمي2)
 .( سورة يس3)
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 :أهمية العلم اللدني
للينّ   يتاح م  خال  هاا العيرض املييجز لاييب  أهمّدي  الِعلْي  اللّي ن        

ويبيتييه هليي  يبلعميمييب     الّرييي   وهييي أ يي  أمسييب  العلييوالعييرتة

 صيير العليي  اإلهليي  ينييزو  املال كيي  علييى الّسييفراء   فييإ   وإ ؛واإلطالمييب 

    الييت   يعجزهيب ري ءٌ   يستلز  تةدد  الة رة األزلّد  املهلةي  واحلج 

ب عي  امليراد   ميك  أ  تتخلَّي أّ  متعلَّةيب هي العيامل اإلمكبنّد  اليت     سّدمب 

مي  أفيبض عليى العبيبد يعيض       ُهت م رُتي اإلهل   مع الّت كد  عليى أّ  اهلل جلَّي  

وأننييييب كعلمنييييب ي نفسيييينب   ؛دو  واسييييهِ  َمل ييييكٍ  ميييي  العلييييي  احلايييييرّي  

ومييب رييبيه ذلييك  فة رتييه علييى      مشييرم ٌ الّشييمَس وعلمنييب ييي    ميجيدو  

لز  م رتييه علييى ختصييد   ختصييد  العبييبد يييبعض املعييبرف احلايييرّي  يسييت  

[ ييتّ    ميب أخرجيه اليّ لد      إ يكيّ  املعيبرف ]   ييي  كبألولديبء واألنبديبء   ييي  يعاي 

 بمبو للحّج  وإسببغبو للّنعم .يهريق أوىل إمت

سيت    يبلعميميب  مي  الكتيبب عليى صيّح  إعهيبء اليّن          ويياا يتّ  ا 

 العكس. ر  ولدساألوامر إىل املال ك  يف لدل  الة   علديمب السال ) واإلمب 
 

اخلبّصي  والةيرا     عى يبألخببر ست    على امل  : ا األمر الثاني أمَّا بيان

 ييب. ِ بفَّاحل

فلسف  نزو  املال ك  يف لدل  الةي ر  الةي  الفص  يف    لة  أررنب سبيةبو:ي  

األوامر إىل املال ك    يعهي املهيري  أّ  األ ّم هي  على املعصي 
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أّ  ليي يي  العليي    يبألدليي  لألميير يييإذ  اهلل سييبحبنه وتعييبىل ملييب يبييت     امليي ّيرة

يف  فعيالو  ومعنيب  انكشيبف املعليميب  عني  املعصيي       الفعل  احلاير 

مةبي  انكشبفيب الّش ن  علده يبلةّية واإلرادة واليت يعّبر عنيب يبلعل  اإلريب    

وتفصيييدالو كميييب أوضيييحنب ذليييك يف حبيينيييب     وهيييي يبطييي  مجلييي وأو اإلراد 

؛وإْ  العةب  ييي  يف كتبينييب الةييدي " رييبي  إلةييبء املعصييي  يف التيلكيي  ود ايييب" 

كبنييت األدليي  اليييت سييناكرهب عم ييب ملدييٍ  كبفديي  أياييبو يف تفنديي  دعيييى العليي   

 اإلراد  للمعصي  علده السال .
 

 ن!القشريوآخر ما توصل إليه العلماء هو  اجلربيالعلم         
عليي  املعصييي  )علدييه   ختييب  الكييثري ميي  العلمييبء الةشييريني يف  ةدةيي         

إمنب هي جرب ٌّ يف  فاهبيا إىل الةي  إ   صيله على العل  يبملة را  السال  

؛ فةب  لدل  الة ر كب  جبهالو يبجلي  البسد   فال م  دو  اختدبر لدل  الة ر

صي ير ليه األوامير والتكييبلدب     فت  تييى تي ت  املال كي    يي ر  ميب ليه وميب علديه     

 !!.. وترر   إىل مب مل يك  يعل 

   والعييرتة عتةييبد ييي ّ  الييّن   ا :إ  اإليللراد علللى الللدعوى املتقدِّمللة 

ي  إلدي  مب  ك يف لدل  الة ر يستتبع نسب  اجلم  خال  نزو  املل  يعلمي  إ

الةهعّدي  مي  الكتيبب    معرفتي  يبلتفبصيد  يف لدلي  الةي ر  ومي  مبميت األدلّي        

عتةيبد املياكير     ذلك  مابفبو إىل مصيبدم  هياا ا   والسّن  والعة  على يهال
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الي  عليى   لعميمب  األدلّ  األريعي : الكتيبب والسيّن  واإلمجيب  والعةي   ال ّ     

جييٍ   تيى يف فيرتة زمنّدي      زليٍ  وخهي  و     كي ي فعلّد  علييمي  وعصيمتي  مي   

 مصرية.

 دليل الكتاب:
األعظيي   عميمييب  وجيييب الت ّسيي  ومتبيعيي  الييّن  :الكتللابمللن مكمللات 

عيبهل   وعميميب    يف عمي  أمياهل  وأف وأه  يدته الهدبني الهبهري 

  وأمياهل  وهي  ميكي    تصيّرفبتي  نةدبد هل  أيابو يف ك يوجيب التسلد  وا 

 وألب كال. الك  !يلي  مب  نزو  لدل  الة ر علدي ي التسلد 

لوِ َّٱ ميليه تعيبىل:   وم  ها  العميمب     لۡمَِّ َّسَس  ۡسلَوة َّل َقلۡدَََّكَنَّلَك 
 
َِّأ َّلل 

 (1   َّ ٢١... َحَسللَنةرَّ م  ۡبِللۡبك  َّفَللٱت بِع وُِيَّب  َ ِب للوَنَّٱَّلل  نللت ۡمََّت  َّإِنَّك  ۡۡ ََََّّّّق لل
َّ ِ َّ وميله تعبىل:   ٣١ (2...ٱَّلل  َّ

 
َّٱۡۡل وَ َّٱۡل لِِب  وَنَّٱلس س  ِيَنَّيَت بِع    ١٥٧ (3...ٱَّل 

 ..ََّون لۡمََّتۡهَتلد  َّلََعل ك  وه    (4 ١٥٨ َوٱت بِع 
َّ..  وميليه:   لو   َّٱلس س  لم  َٰك  َوَملآََّءاتَ 
وا نَّ َّفَٱنَته  ۡمََّعۡنر  ََّوَماََّنَه َٰك  وه  ذ  ِطي..  (5   ٧ ...فَخ 

َ
لوَ َّأ وا َّٱلس س  ِطيع 

َ
ََّوأ َ وا َّٱَّلل  ع 

                                                 

 .( سورة األحزاب1)
 .( سورة آل عمران2)
 .( سورة األعراف3)
 .( سورة األعراف4)
 .( سورة احلشر5)
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ۡمَّٰۖ ۡمسَِِّمنك 
َ
ِىَّٱۡۡل و 
 
وا َّ..  (1   ٥٩... َوأ ِطيع 

َ
نت ۡمَّأ

َ
ََّوأ وَ   ََّوََّلَّتََول ۡوا ََّعۡنر  ََّوسَس  َ ٱَّلل 

وَنَّ ۡملسِيَّ..  (2   ٢٠تَۡسَمع 
َ
ٓوا َّأ ِطيع 
َ
وُِيََّوأ َّفَٱت بِع  َّٱلس ۡحَوَٰن  م  ََّسب ك     (3 ٩٠ِإَون 

 وا َّٱ وِنَّفَٱت ق  ِطيع 
َ
ََّوأ َ ۡرِفَِي١٥٠َََّّّلل  ۡمَسَّٱلۡم 

َ
ٓوا َّأ يع  ِِ ٱۡسلَتِجيب وا َّ..  (4   ١٥١َوََّلَّت 
ۡمَّٰۖ ۡيِيك  ۡمَّلَِماَّب  وِ َّإَِذاََّدَ ك  ََِّولِلس س  ََّكلسِةموَّ  (5   ٢٤ ...َّلِل  و و َّسَس 

 إِن ر  َّلََقۡو  

ٍةَِّعنَدَّذِيَّٱۡلَعۡسِ ََّمِكيوَّ ١٩ َّ ٢٠ ذِيَّق و  ِمليو
َ
َّأ ََّثم  اعو َِ َّ  (6   ٢١م  لَوَّإَِّل  إِۡنَّه 

َّ َٰ َٞ رَّي و ۡٞ  . ٤َّ (7َو

 يي    يين ي  الّن  ه  نفس  سال  اهلل علديب) العرتة  الهّبهرةمبب أّ  و   

و  م  خلفيه يينّ     ا    ي تده الببط  م  يني ي يهاملببهل  وِعْ   الكتبب الّ

 األعظ  العصم  هل  متبمبو كمب ه  للّن  يبي  ب يعينم    يش الثةلني

ذاتديي  يف  وملكييبٍ  ملةتاييدبٍ  هليي  مييالز ٌ  العصييمِ  وللكتييبب  ألّ  يبييي َ 

يييي  والتسيييلد   سييين   يييب الت ّسييي  ي  لكييييني  مييي وةونفيسيييي  الهيييبهرة و

م  وجيب الت ّس  والة وة أيابو يبيت هل  ييال   ومب يبت للّن ألمره  

                                                 

 .( سورة النساء1)
 .( سورة األنفال2)
 .( سورة طه3)
 .( سورة الشعراء4)
 .( سورة األنفال5)
 .( سورة التكوير6)
 .( سورة النجم7)
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أو أّ  علميي  ليدس  اييرّيبو مليب جيبز       يي ُ ي  اجلفعلي  يف َ ُتِمفص   إذ لي ا 

و  مهلةيبو يف ري ء    الت ّس  واملتبيع  والتسلد  هل  عميمبو يف مجدع األفعيب  

لكييّ   ميي  التسييلد  وا نةدييبد    تمييب  املييبنع لييك ا ميي  األ يييا  لسييراي  ذ  

 .األعمب 

 يسيبوقُ  مبي  نيزو  لدلي  الةي ر     عتةبد يع   فعلّد  عليمي مابفبو إىل أّ  ا 

دو   معيّد  أو زمي ٍ   يع   عصمتي  املهلة  اليت مل َتةتصير عليى وميتٍ    الةيَ 

وهييي خلييب كيييني     ؛جليلييي    خيير  وذلييك ألّ  ريي نّد  عليييمي  مالزميي   

ۡمَّ..َّعلى  خير  فةيليه تعيبىل:     لزمٍ  دو  خصيصّد  م  مهي ري  ِلَسك  ه  َِ َوة 
ِهللي َّ ِۡ يشييم  مجدييع  ييب تي  وأزمييبني   فييبلتهيري عييبٌ   وَميي      (1 ٣٣اََّت

َ َصَرُ  يف ومٍت أو زميٍ  دو   خير علديه أْ  يي ت  يةريني  مهعّدي  تثبيت ميّ عب          

مبنيه وأومبتيه   سيبٍر يف مجديع مراتبيه وأز    وه  مفةيدة يف الَبْد   فدبةى العميُ 

 متعلّةبته. ويف ك ي

تتيافيق ميع األخبيبر الّ الي  عليى      هاا مع الت كد  عليى أّ  هيا  العميميب     

فعلّد  عليمي   كميب تتيافيق ميع عميميب  اآلييب  الّ الي  عليى عي   سيله           

َِّعَبللادِيَّلَللۡيَ َّلَللَكََّعلَللۡيِهۡمَّ  إيلييدس علييى املخل صييني كةيلييه تعييبىل:   إِن 
نَّ ۡلَطَٰنر ۡۡجَعِلَي (2 . ََّّ ٦٥... س 

َ
ۡمَّأ وَِةن ه  َۡ

 
تَِكََّۡل  َ م ٨٢ََّّقَاَ َّفَبِعِ َِّعَبلاَدَكَِّملۡنه  َّإَِّل 

                                                 

 .( سورة األحزاب1)
 .( سورة اإلسراء2)
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ۡخلَِصيََّ وٓءََََّّعۡنر ََِّّۡلَۡرَِفَََّّكَذَٰلَِكَّ  (1 .  ٨٣ ٱلۡم  نََّّٱلس  َِّعَبادِنَلاَِّمنََّّۡإِن ر  ََّوٱۡلَ ۡحَشآَء

ۡخلَِصيََّ  .  (2 ٢٤ ٱلۡم 

 دليل السنَّة الشريفة:
  ال الّ  على فعلّد  عليمي  وعي   جيليي   يبإلضيبف     حمكمب  السن  وأم ب

إىل مييب تةييّ   ميي  العميمييب  الةر نّديي  الّ اليي  علييى وجيييب الت ّسيي  والتسييلد   

   عييبمٌل )سييال  اهلل علدييه   مييب ورد ميي  أّ  اإلمييب   منيييب دكفيي فوالتفييييض 

يكّ  مب كب  ومب يكي  ومبنهق الهري والبيب   واملسيه كلّييب     ي   وعبمٌل

ويبآلجب  واملنبيب  وأني  يتكلّميي  مجديع األلسي  واللّغيب   وخييربو  عي        

ويرو  م  خلفي  كمب   تنب  أعدني  و  تنب  ملييي   يمجدع املغّدبب   وأن 

تّق خليق  ري ا  ومي  نييره    تعيبىل  وأني  أّو  مب خليق اهلل   يرو  م  أمبمي 

وأّنيي  يييرو  ميب يييني     رضيني والبحييبر واجلنيب  و ييير العيني   الّسيمبوا  واأل 

م  عبمل املُلك وينصب هل  عبميد م   املشرق واملغرب   خيفى علدي  ر ء

)سال  اهلل  نير م  األرض إىل الّسمبء  وأّ  الّسمبوا   واألرض عن  اإلمب 

رطبييب مي  يبيسييب  وأّ     كد   م  را ته يعرف ظبهرهب مي  يبطنييب  و   علده 

اإلمييب  يشيير ملكيي ٌّ وجسييٌ  مسييبو ٌّ  وأمييٌر إهليي ٌّ  وروٌ  م سيي ٌّ  ومةييبٌ      

ب   عييبمٌل عليي ٌّ  ونيييٌر جليي ٌّ  وسييرٌّ خفيي ٌّ  ملكيي ك الييّاا   إهليي ك الّصييف    

                                                 

 .( سورة ص1)
 .( سورة يوسف2)
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  إمبم  ويبطُنه غدٌب م  العديب  مهّلٌع على الغديب  ظبهُر يبملغّدبب   مرب أ

   ُيْ َرا.

ع  مي نب اإلميب  عليّ      واإل تجبج البصب ر)يمب  املعتربة يف وكاا العم

 بنددددا جتدددداوزوا ال يف رّد الغييييالة واملفيضيييي :   ييييي  ميسييييى الّرضييييب

اخلصييب  ) . وكيياا ورد يف تبلغددوا ولدد  شددئت  مددا فينددا قولددوا ثدد ّ العبوديّددة

 إيّدداك   مييب : : أياييبو عيي  مي نييب اإلمييب  عليي ّ     والبحييبر والبصييب ر

 .شئت  ما فضلنا في وقولوا بونمربو الل، عبي  إنّا قولوا فينا، والغلوّ

ب الغليّي    وإّنمي أصالو فبلةي  يفعلّد  عليمي  وع   سييه  لدس م  الغلّي

 ّد  هل .إيبب  العبيدّي  واألُليه

 ايره  ميي    ليمي  أيابو مب ورد يبملستفدض يفوممّب ي ّ  على فعلّد  ع

 ب يسيتحةّه مي   مبوييصي  ملك املي    حبدش يراه  املدت  وكبفٍر مؤمٍ  ك ي

يف مشيبرق األرض ومغبريييب   َمي    العنب  فإّ   ايره  مي  كّ  وأالّرفق 

 يي   ؛ي  يف ر ءواجل هي ممب   يتفق وا ٍ  على وجه املشبه ة والر ي يف   ٍ 

هي أعظي  مي  إ بطي  علميي  الفعلي       يستلز  كينيه مي  خييارق العيبدا  و    

 يب.إ بط  الّشمس والةمر يكب نب  الك يمدع

 إمجاع الطائفة:
عليى   أ ي ٌ  بيي فد  ومل خيتليب العلمدي   اإلمجيب  عليى عصيمتي    لة  ميب     

يي  اليلدي  يف مسي ل  الّسييي     سيى مب نسب إىل الّص وق وأسيتبذ  ا اإلطالق  
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عتةبد يبلعصم  املهلة  للنّ  و له   وعّ همب ا اليت ألصةبهب يرسي  اهلل

فلي  تكي  مي      ه  أو  درج  يف الغليي  وأّميب مسي ل  فعلّدي  علييمي       

إ  أ   م  علمبء الهب في  احملةّي     والّرا ج  يف أزمن  املتةّ مني املسب   املعييدة

كبنيت منتشيرة يكثيرة يف كتيب      الّنصيص الّ الي  عليى فعلدي  علييمي     

روا ترجدحيبو معتيّ او   ِيي دو  أ  ُيظْ م ميب خيبلفييب   رغ  وجييد   املصبدر احل يثّد 

يه  ي  جن ه  على العكس مي  ذليك   خيرجيي  عي  املتعيبرف مي  خيال         

أو مبب يتنبسيب ومي ركبتي  العةلّدي      اجلمع يني األخببر الّنبفد  واملثبت  لعلمي 

   ييب.د ل  تلك األخببر والعم في ب مب أّدى إلده ظّني  واجتيبده  يف حبس

بنيي  ونشيير ييي  مل يتصييّرفيا يبألخبييبر  رصيبو مييني  علييى أداء األم أن والظيبهر   

و  مي   فيظ األ بدييش حبسيب ميب      يب طبةبو ملب يرتيؤ األخببر وع   التصّرف ي

ميي  فهب يي  تلييك الفييرتة  يييي   ولكّننييب نسييتغربأميير أ ّميي  أهيي  البدييت

كديب   ييي  صيي  م  حمةّة  الهب ف  الّشدعّد  يبلفةه واألُ الّزمنّد  اليت يرز فديب يلّ ٌ

  ميي  احللّييالسيييى مييب ررييح ميي  الع   مييّ  فديييب التحةدييق الفةييي  والكالميي  

م  خلت كتبيمب م  مسي لتنب   العلمب  وهاا واخلياجب نصري الّ ي  الهّيس  

ر يف خف  علدنب  وسياء ذكرهب املتةيّ مي  أ   ؛ فيإ  ذليك   ييؤيي     ها  لعاٍر

مي  أهي       عي ا عي  أن ييب   ص  املسي ل  لكينييب مي  مةيّ مب  أصيي  العةدي ة      أ

الّنفسي    ي عد ب يرتتب علديب مي  أهمّدي  عليى الصي    مةّ مب  الِفةه والعصم  مل

فّ  ريؤونيب مليب يف املسي ل     والةدبد  ل ور املعصي  يف إدارة اجملتمعب  وتسدري د
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هي م  خمتّصبته الّيت جعليب ي  فدمب لكدب  املعصي  م  اخله  أو اجل زيٍهم  تن

كيس عي    اهلل سبحبنه ليه كخلدفي  حيمي  األمسيبء اإلهلّدي  والّصيفب  الييت تع       

 الّاا  األ  ّي  املهلة .

؛ لكينيب مي  أصيي    وع   وجيد إمجب  على املس ل    ية   يف أهّمدتيب

تاح يف أصي  الفةيه  اعتةبدا  اليت   ييّ  يف حتةّةيب وجيد إمجبعب  ملب ا 

يتنب يييب علييى الّ لدلّديي   رييرتاط اإلمجييب  يف أصييي  ا عتةييبدا    اميي  عيي   

 زَمني لرمجب  يف أكثر  ب ته.واحلّجّد    على التعّب  والتيمّب املال

 
 دليل العقل:   

فدكفي    ييي  امليافق للّنصيص املثبت  لفعلّدي  علميي    يي ب م  العة وأم 

ييب مي   ديش    احلكيد  ي تصيبف  امتاته مبع ة اللّهب الّ ال  عليى وجييب   امب 

يبألكميي  ميي   يييي  وهييي اإلمييب  يييي تصييبف األكميي  ميي  الييّاوا اوجيييب 

لخليق  أّ  علّي  خلةيه تعيبىل ل    ْ وِموهي فعلّد  العل  وعمي  كّمدته  الّصفب  

َّ هييي معرفتييه سييبحبنه وتعييبىل لةيلييه: إمنييب للن  َّٱۡۡلِ ََّوَمللاََّخلَۡقللت  سللَ َّإَِّل  َوٱۡإِ
وِنَّ "  يش الة سيي  املعييروف:وللحيي والعبييبدة هيي  املعرفيي  ؛   (1 ٥٦َِلَۡعب للد 

واملفييروض أّ  معرفتييه    "؛ رفأُعدد  لكددي  اخللددق  ف لقدد   م فيدداً  زاًكندد  كندد 

علييى خلييق اخللفييبء َمظْيييٌر جلمدييع صييفبته      عببدتييه وتنصدصييه متيمفيي  علييى  

                                                 

 .( سورة الذاريات1)
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ألوصييبفه الكمبلّديي    لدييٌ ظ  ٌّلتجلّيي  معبرفييه اخلفّديي   وظيي  اجلاللّديي   وميير ةٌ

ر يي  وذ  حبدييش يكييي  الييّنة  يف املظييير وامليير ة والظّيي  نةصييبو يف املظييير وامل 

 عةالو. ومستحدٌ   هاحلكد  و كمِت ِضلغر الظّ   وهي نةٌض

ييب  طّالعيه فعيالو علد  اي فعيب  األنيب  و   مابفبو إىل أّ  عمي  عل  اإلمب 

 دنكييا فعلييه علييى  مهعييبو  فدجييبأمييرب إىل طييبعتي  وأيعيي  عيي  معصييدتي   

 . احلكد  املتعب 

ميي  مجدييع املنييبم  اخلُلُةّديي    ثبييت عصييم  اإلمييب نويةبعيي ة اللهييب 

املبنع تستلز  عميي  علميي    واخل لةّد  والنسبّد   ي  إّ  مبع ة املةتا  وع   

عمييي  علمييي  الِفْعليي  ميي  الفديضييب  الّ اخليي  حتييت      وذلييك أل  الفعل ؛

    املبنع م  تلة  فدض اإلمبم .وع أ الفّدبض م رة املباملةتا  وهي عمي  

: إنه تعبىل مبدر على تعمد  علي  اإلميب   واحلبجي  للعيبمل     وبعبارة أخرى

 داعديي  إلدييه  و  مفسيي ة فدييه  فدجييب علييى احلكييد   ييي  إّ  وصييب الييّن ي   

جب املصيري إلديه مليب    ؛لاا ويبلعصم  املهلة  أكم  وأ س  م  وصفه ياّ هب

 دفع الّارر املظني  ي  املعلي .فده م  

عليى العلي     األطييبر  معنب إمكبنّد   صي  األ ّمي   تحات اإىل هنب 

  الغدييب  سيبمب ميّ منب يبألدلّي  األريعي   في عيى أّ        الالفعل  مي  عني  عي   

الةهعّدي    سيّدمب   م  أسبسيب ملنبهاتيب لألدلّ   يبطل ٌ أو جرب ٌّ علمي  إراد ٌّ

 مبع ة اللهب.
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 :األخبار الداّلة على فعلّية ِعْلم اإلمامعرض 
 الفعليي  علميي   و  يي   هنيب يبسيتعراض يعيض األخبيبر الّ الي  عليى أ         

يي  يت كّي  هلي  فدييب كميب يت كّي  يف كيّ  صيبب            لدس منحصراو يف لدلي  الةي ر  

 ومسبء  وه  كثرية منيب: 

يف  لنب فص يي كمييب واجلّبمعيي   فييراجل ييبب   الكييبيف) يف الكلييدين روا  مييب :لة  رب

 ."يف التيلك  نفسه ربي  إلةبء املعصي " كتبينب

 : وه  اآلتد    البحبر ) ومنيب مب روا  اجمللس  يف ء:با

دس ييي  ع  عبيي احلسييني ييي  علييّ  يإسيينبد  عيي  يصييب ر اليي رجب يييي   1)

 ع  أيي  عبي  اهلل  هشب  ع  أي  غسب  الاهل  ع  املفا  يي  عمير   

 عند،  حجد  يُ عبد   طاعدة  يفدرض  أن مد   وأكدر   أحكد ،  اللد،   :ميب   :مب 

 . ومسا ً صباحاً السما  خبر

عبي  اهلل يي  حممي  عمي  روا   عي        يإسينبد  عي    يصب ر الي رجب  يي   2)

 أجدل،  اللد،  إن  :ميب   حمم  ي  خبل   ع  صفيا   ع  أيي  عبي  اهلل  

 أخبددار مدد  شدديئاً عندد، ي فددي ثدد  ،  يددعب مدد  بعبدد  يحددت  أن مدد  وأعظدد 

 . واألرض السما 

يي  سينب   عي  سيع  يي       اعب  اهلل ي  حممي   عي  اللؤليؤ   عي      يي   3)

 دخلت مع  صني  ورج   خر على أي  عب  اهلل :األصب  األزرق مب 

فسيمعت أييب    :يرج  فنبجب  مب ربء اهلل ميب   فبستخلى أيي عب  اهلل :مب 
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 ويحددت  بددالد ، فددي بعبدد  ميدد  اللدد، أفتددر   :يةييي  للرجيي  عبيي  اهلل

 . أمر  م  شيئاً عن، ي في ث  عباد  عل 

ي  معروف  ع  محبد  ع   ريز  ا يإسنبد  ع  يصب ر ال رجب يي   4)

 علدد  عدد  ،علدديّ لَئِسُدد  :مييب   عيي  أييي  يصييري  عيي  أييي  جعفيير 

 مدا  وعلد   كدان،  مدا  وعلد   النبين، جمي  عل  النبي عل  :فقا  النبي
 علد   ألعلد   إندي  بيد    نفسدي  والدذي  :قدا   ثد   .السداعة  قيدا   إلد   كائ  هو

 قيددددا  وبددددن بينددددي، فيمددددا كددددائ  هددددو مددددا وعلدددد  كددددان، مددددا وعلدددد  ،النبددددي

 . الساعة

 مجدييع إىل  واضييح إرييبرة ؛ كدائ   هددو مددا وعلدد  : ميلييه مالحظللة:

مَّ  :عدسى الن ي   وهاا ميافق لةي وامليضيعب  اجلز دب  نَب ِئ ك 
 
َوأ

ونََّ ِخس  ل وَنََّوَماَّتَد  ك 
ۡ
 .  (1 ٤٩... بَِماَّتََ

ي  أيي  جنيرا     ا  ع  أمح  ي  حمم  يإسنبد  ع  يصب ر ال رجب يي   5)

املغيرية  عي  عبي  األعليى  وعبدي ة       ع  يينس ي  يعةيب  ع  احلبر  ي 

 فدي  مدا  ألعلد   إندي  واللد،  :ايتي اء منيه   مب  أيي عبي  اهلل  :ي  يشري مب 

 ومددا كددان، ومددا النددار، فددي ومددا اجلنددة، فددي ومددا األرض، فددي ومددا السددماوا ،

 إليدد، أنظددر اللدد، كتددا  مدد  أعلمدد، :ييي  مييب   ،السدداعة تقددو  أن إلدد  يكددون

                                                 

 .( سورة آل عمران1)
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ۡۡلَاََّّ..  :يقو  الل، إن :ي  مب  ،كفي، بس  ث  ،هكذا  َ َََّلۡلَكَّٱۡلِكَ َٰلَ َّإَونَ
َّتِبََّّۡفير ِ

ءوَّيانَُّك    .... َيۡ

لَّ.. امليجيد يف املصحب احليبل :   مالحظة: ۡۡلَاََّعلَۡيَكَّٱۡلِكَ ََٰ َّتِۡبَيَٰن   َ اََّونَ
َّ ِ
ءوَّل ِ      (2) ٨٩... َيۡ

أمح  ي  حمم   ع  حمم  ي  سنب    يإسنبد  ع  يصب ر ال رجب يي   6)

 عليى ينب فيدي  عبي  األ  باحلبر  ي  املغرية  وعي ة مي  أصيح    ع  يينس  ع 

وعبيي  اهلل ييي  يشييري مسعيييا أيييب عبيي    بديي ة ييي  عبيي  اهلل ييي  يشيير اخلثعميي  وع

 األرضددن، فددي مددا وأعلدد  السددماوا ، فددي مددا ألعلدد  إنددي  :يةييي  اهلل

ييي   ،يكددون ومددا كددان، مددا وأعلدد  النددار، فددي مددا وأعلدد  اجلنددة، فددي مددا وأعلدد 

 مدد  علمدد  :فةييب   مكييش هندكيي  فييرأى أ  ذلييك كييرب علييى ميي  مسعييه

 .   شيفي، تبيان كل   :يقو  الل، أن ،الل، كتا 

أمح  يي  إسيحبق  عي  عبي  اهلل يي        يإسنبد  ع  يصب ر ال رجب يي   7)

مجبعي  مي  الشيدع      كنب مع أيي  عبي  اهلل   :محبد  ع  سدب التمبر مب 

 نددددرَ فلدددد  ويسددددر  مينددددة فالتفتنددددا ،عددددن علينددددا : فةييييب  .يف احلجيييير

 البيدد  ور  الكعبددة، ور  : مييب  .لييدس علدنييب عييني   :فةلنييب .أحدد اً

 منهمددا، أعلدد  أنددي ألخبرتهمددا واخلضددر موسدد  بددن كندد  لددو مددرا  ثددالث

 مددا   َلْدد عِ أعطيددا  واخلضددر  موسدد   ألن أيدد يهما  فددي  لدديس  امبدد  وألنبأتهمددا 
                                                 

(2)
 سورة النح .  
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 مددا  لْددعِ أعطددي اللدد، رسددو  وإن ؛كددائ  هددو مددا  لْددعِ يعطيددا ولدد  كددان،
 . وراثة الل، رسو  م  فورثنا  القيامة يو  إل  كائ  هو وما كان،

عميرا  يي  ميسيى  عي  ميسيى يي         يإسنبد  عي   ال رجب يصب ر يي   8)

جعفر  ع  عل  ي  معب   ع  جعفر ي  عب  اهلل ي  محبد  ع  عب  اهلل ي  

اسيت ذنت عليى    :وهيب ميب    رمح   ع  أي  عمرو  ع  معبويي  يي   عب  ال

 خصددنا مدد  يددا : فيي ذ  ليي  فسييمعته يةييي  يف كييال  لييه   أييي  عبيي  اهلل

 النداس  م  أفئ   وجعل بقي، ما وعل  مض ، ما عل  وأعطانا بالوصية،

 . األنبيا  ورثة وجعلنا إلينا، تهوي

يتفبصيييد   ؛ إريييبرة إىل ِعلِْميييِه بقدددي مدددا عِلْددد  : ميليييه مالحظلللة:

 اجلز دب  دو  ختصدٍ .

يصييب ر اليي رجب  يبإلسيينبد املتةيي    عيي  معبوييي   عيي  أييي  عبيي    يييي   9)

 ومدا  مضد ،  مدا  علد   أعطاندا  مد   يدا  اللهد    :مسعتيه يةيي    :مب  اهلل

    وخصدددددددنا السدددددددالفة، األمم بندددددددا وخدددددددت  األنبيدددددددا ، ورثدددددددة وجعلندددددددا بقدددددددي،

 . ةبالوصي

كنت  عني  أيي  عبي      :ع  أيب  ي  تغلب مب  يإسنبد  اإل تجبجيي   10)

 إذ دخ  علده رج  م  أه  الدم  فسل  علده فرد أييي عبي  اهلل   اهلل

 . سع  يا مرحبا  :فةب  له

 .يياا ا س  مستين أم   ومب أم  م  يعرفين يه :الرج فةب  له 
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 . املول  سع  يا ص ق  : فةب  أيي عب  اهلل

 .يياا كنت ألةب  جعلت ف اا :فةب  الرج 

 وتعددال  تبددار ، اللدد، إن اللقدد  فددي خيددر ال : فةييب  أيييي عبيي  اهلل 

ۡلَََٰٰللِ َّۖبِللۡنَ َّ..  :كتابدد، فددي يقددو 
َ
وا َّبِٱۡۡل  َ ََّإۡعللَدََّوََّلََّتَنللابَ  َ للو س  َّٱۡل   ٱِِلۡسللم 

يَوَِٰن َّ  . ؟سع  يا صناعتك ما  ١١... ٱۡإِ

إ  يييبلدم   :جعليت في اا إنيب أهيي  يديت ننظير يف النجيي    يةيب         :فةيب  

 .أ  ا أعل  يبلنجي  منب

     القمددددر ضددددو  علدددد  املشددددتري ضددددو  كدددد  : فةييييب  أيييييي عبيييي  اهلل 

 . ؟درجة

 .  أدر  :فةب  الدمبن 

 عطارد ضو  عل  املشتري ضو  ك  ،ص ق  : اهللفةب  أيي عب  

 . ؟درجة

  .  أدر  :فةب  الدمبن 

 طلد   إذا الدذي  الدنج   اسد   فمدا  ،صد ق   : فةب  له أييي عبي  اهلل  

 . ؟اإلبل هاج 

 .  أدر  :فةب  الدمبن 

 طلد   إذا الدذي  الدنج   اسد   فمدا  ،صد ق   : فةب  له أييي عبي  اهلل  

 . ؟البقر هاج 
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 .  أدر  :الدمبن فةب  

 طلدد  إذا الدذي  الددنج  اسد   فمدا  صدد ق  : فةيب  لييه أيييي عبيي  اهلل 

 . ؟الكال  هاج 

 .  أدر  :فةب  الدمبن 

 زحددل فمددا ،أدري ال قولددك فددي ،صدد ق  : فةييب  لييه أيييي عبيي  اهلل  

 . ؟النج  في عن ك 

 .جن   س :فةب  الدمبن 

 صدلوا   املدؤمنن  أمير جن  فإن، هذا تقل ال : فةب  أيي عب  اهلل

 قدا   الدذي   النج  الثبميب   وهو ،األوصيا  جن  فهو علي، الل،

 . كتاب، في الل،

  .فمب معنى الثبمب :فةب  الدمبن 

 حتد   بضدوئ،  ثقد   فإن، السابعة السما  في مطلع، إن : فةب 

 يدا  :يي  ميب    ،الثاقد   الدنج   اللد،  سدما   ث  فم  ال نيا السما  في أضا 
 . ؟ لعا عن ك  العر ، أخا

م  النب   لدسيا ك  ٍ  مبوإ  يبلدم  مي  جعلت ف اا  نع  :مب  الدمبن 

 .يف علمي 

 . ؟عامله  عل  م  يبل  ماو  :فةب  أيي عب  اهلل
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إ  عبملي  لدزجر الهري  ويةفي األير يف سبع  وا  ة مسرية  :مب  الدمبن 

 .رير للراكب احملش

 . اليم  عال  م  أعل  امل ينة عال  فإن : فةب  أيي عب  اهلل

  .ومب يبل  م  عل  عبمل امل ين  :مب  الدمبن 

 وال األثددددر، يقفددددو أن إلدددد  ينتهددددي امل ينددددة عددددال  علددد   إن : مييييب 

 تقطددد  الشدددمس مسدددير  الواحددد   اللحظدددة فدددي مدددا ويعلددد  الطيدددر، يزجدددر

 . عاملاً عشر ثنيأو ،بحراً عشر ثنيأو ،براً عشر ثنيأو ،برجاً عشر ثنيأ

 :مب   يعل  هاا  ومب ي ر  مب كنيه مب ظننت أ  أ  او :فةب  له الدمبن 

 .ي  مب  الدمبن 

حمم  ي  عدسيى  عي  أيي  عبي  اهلل      يإسنبد  ع  يصب ر ال رجب يي   11)

املؤم   ع  عل  ي   سب   ع  أي  داود السبدع   ع  يريي ة األسيلم     

 أشده    اللد،  إن علديّ  يدا  : ميب  رسيي  اهلل   :ميب   ع  رسي  اهلل

 بددي فأسددر  جبرائيددل أتدداني الثدداني املددوط  ذكددر حتدد  مددواط  سددب  معددي

 دعأفدد :فقددا  :قددا  خلفددي ودعتدد، :فقلدد  ؟أخددو  أيدد  :فقددا  السددما  إلدد 
 السددماوا   عدد  لددي فكشدد  معددي أندد  فددإذا  فدد عو  :قددا  بدد، يأتيددك اللدد،

 ملدك  كدل  وموضد   وعمارها، سكانها، رأي  حت  السب  واألرضن السب ،

 . ،رأيتُ كما ،درأيت وق  إال شيئاً ذلك م  أرَ فل  منها

 ومنيب مب روا  اجمللس  نةالو ع  الصفّبر أيابو  وهي كبآلت : جد :
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حمّمي  يي  احلسيني  عي       صب ر ال رجب  يإسنبد  عي  يي ع  الصفبر يف ي 1     

حمّم  ي  عب  اهلل ي  هال  ي  عةب  مب : كنت أنب واملعلّى ي  خندس عن  أي  

 . عرفت، الإ أح  مجلسك جلس ما : عب  اهلل  فةب  أيي عب  اهلل

احلسي  يي  علي   عي  أمحي  يي  هيال   عي           يصب ر ال رجب  عي   يي 2

ميع   عل  ي  احلك   ع  ضريس الكنبس  مب : كّنيب عني  أيي  عبي  اهلل    

مجبع  م  أصحبينب إذ دخ  علده رج  أعرفه فاكر رجالو م  أصحبينب وملز  

مل  فلي   بيه يشي ء فظيّ  الرجي  أّ  أييب عبي  اهلل        عن  أي  عبي  اهلل 

 لده  فظّ  الّرج  أنه مل يسمع ف عبد الثبلث .يسمع ف عبد  أيابو فل  يلتفت إ

ي   إىل حلد  الّرج  فةيبض علدييب فيّزهيب يالييبو  تيى       فرّد أيي عب  اهلل

 الإ الرجدل  أعدرف  ال كند   إن ظننت أّ  حلدته م  صبر  يف ي   وميب  ليه:   
يّ  أرس  حلدته م  ي   ونف  مب ية    نسبي النس  فبئس عنه  أبل  مبا

 .م  الّشعر يف كفّه

ّرج  م  دو  يعرف ال   على أّ  اإلمب  هاا  احل يثب  ي  مالحظة:

 أْ  يبلّ  عنه أ  .

عمييداو   ومنيب مب روا  اجمللس  يف يبب أّ  اهلل تعبىل يرفيع لرميب    :دا 

 ينظر يه إىل أعمب  العببد  وه  كبآلت : 

ود معبويي  يي   كيد   عي  أيي  دا      يصب ر الي رجب  يإسينبد  عي     : [ 1] 

 اإلمدا   إنّ  ميب :  عي  أيي  عبي  اهلل   املسرتق  عي  حمّمي  يي  ميروا       
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 عضددد   علددد  كتددد  أشدددهر أربعدددة بلددد  فدددإذا أمّددد،، بطددد  فدددي الصدددو  يسدددم 

ََّسب َِكَِّصۡدق َّ   األميد :  ۡتََِّكَِمت  نََّوَتم  َّاَّوََعۡدَّل  َ َََّّّل  ِ َبد  ََّّم   فدإذا   ١١٥َّ...لََِكَِوَٰتِرۦِن

 مد   عمدود  ل، رف  در  فإذا واألرض، السما  بن ما نورٌ ل، سط  وضعت،

 . واملغر  املشر  بن ما ب، ير  نور

ّمي  الربمي    عي     عي  حم البصب ر يإسنبد  ع  عب  اهلل يي  عيبمر     : [ 2] 

عيي  حمّميي  ييي  فاييد   عيي  الثمييبلّ  مييب : مييب  أيييي       احلسيي  ييي  عثمييب   

 سق  إذا حت  أمّ، بط  في الكال  ليسم  منّا اإلما  إنّ : جعفر

ََّسب ِلَكَّ  األمي : عض   عل  فيكت  ملك أتا  األرض عل  ۡتََِّكَِمت  َوَتم 
نَِّصۡدق َّ َّاَّوََعۡدَّل  َََّّّل  َّٱۡلَعلِيم   َ ِمي َوَّٱلس  َّوَه  َ َّلََِكَِوَٰتِرۦِن ِ َبد   رفد   شد ّ  إذا حتد    ١١٥َّم 

   منهدددا عنددد، يسدددتر ال فيهدددا ومدددا الددد ّنيا فيددد، يدددر  ندددور مددد  عمدددوداً لددد، اللددد،

 . شي 

أمح  ي  حمّم   ع  عل  ي    ي   ع  مجدي  يي     البصب ر ع  : [ 3] 

 فإنّ اإلما  في تتكلّموا ال  دّراج مب : روى غري وا   م  أصحبينب مب :

 امللددك كتدد  وضددعت، فددإذا أمّدد،، بطدد  فددي جددنن وهددو الكددال  يسددم  اإلمددا 

ََّسب َِكَِّصۡدق َّ  :عينيد،  بدن  ۡتََِّكَِمت  نََّوَتم  َّاَّوََعۡدَّل  َََّّّل  َ َّلََِكَِوَٰتِلرۦِن ِ َبد    ١١٥َّ...َّم 
 . العباد أعما  إل  ب، ينظر منار بل  كلّ في ل، رف  باألمر قا  فإذا

عمييرا  ييي  ميسييى  عيي  أييييب ييي  نييي   عيي  عبيي   البصييب ر عيي  :[ 4] 

الّسال  يي  سيبمل  عي  احلسيني  عي  ييينس يي  ظبديب   عي  أيي  عبي  اهلل            
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 علدد  خدد ّ ولدد  فددإذا أمّدد، بطدد  فددي يسددم  اإلمددا  إنّ  مييب : احلسييني

للۡتَّ  تعددال : اللدد، قددو  فددذلك بيدد   هكددذا قددا : ثدد ّ خدد ، منكبيدد، َوَتم 
ََّسب َِكَِّصلۡدق َّ نََِّكَِمت  َّاَّوََعلۡدَّل  َََّّّل  َ َّلََِكَِوَٰتِلرۦِن ِ َبلد   قريدة  فدي  لد،  وجعدل  ١١٥ََّّ...َّم 

 . فيها أهلها يعمل ما ب، ير  نور م  عمود

  خبل  ي  حمّم  ي  احلسني  ع  الّنار ي  رعدب  ع البصب ر ع  :[ 5] 

عيي  أييي   مييبد وحمّميي  ييي  الفاييد   عيي  حمّميي  ييي  مييروا   عيي  الفاييد     

 بطد   فدي  الكدال   ليسدم   اإلمدا   إنّ : مب : مسعته يةي  جعفر

 األميدد : عضدد   علدد  فيكتدد  ملددك أتددا  األرض علدد  سددق  إذا حتدد  أمّدد،

 َّ ََّسب ِللَكَِّصللۡدق للۡتََِّكَِمللت  نََّوَتم  َّاَّوََعللۡدَّل  َ َََّّّل  للِمي للَوَّٱلس  َّوَه  َ َّلََِكَِوَٰتِللرۦِن ِ َبللد  َََََََََّّّّّّّّّم 
َّ  فدي  مقامد،  ندور  مد   عمدوداً  قريدة  كدلّ  فدي  اللد،  رفد   شد ّ  فدإذا   ١١٥ٱۡلَعلِيم 

 . األخر  القرية في يعمل ما ويعل  قرية

أمحيي  ييي  حمّميي   عيي  األهيييازّ   عيي  حمّميي  ييي       البصييب ر عيي   :[ 6] 

 يسددم  اإلمددا   مييب : فاييد   عيي  يعييض رجبلييه  عيي  أييي  عبيي  اهلل 

 بددالد  فددي عمددود لدد، نصدد  األرض إلدد  سددق  فددإذا أمّدد، بطدد  فددي الكددال 

 . غيرها في ما ير  وهو

ي  حمبيب  ع  الريدع ي  حمّمي   اأمح  ي  حمّم   ع   البصب ر ع  :[ 7] 

 إنّ  يةيي :  املسّل   ع  حمّمي  يي  ميروا  ميب : مسعيت أييب عبي  اهلل       

َّ  :كتفيد،  بدن  خد ّ  ولِد   فدإذا  أمّد،  طد  ب فدي  يسم  اإلما  لۡتََِّكَِملت  َوَتم 
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نََّسب َِكَِّصۡدق َّ َّاَّوََعۡدَّل  َََّّّل  َ َّلََِكَِوَٰتِلرۦِن ِ َبلد   جعدل  إليد،  األمدر  صدار  فدإذا   ١١٥َّ...َّم 

 . بل   كلّ أهل ب، يعمل ما ب، يبصر نور م  عموداً ل، الل،

  ي  الفاد   حمّم  ي  عدسى  ع  اليّربء  ع  حمّمالبصب ر ع   :[ 8] 

 مب : مسعته يةي : ع  الفاد   ع  أي  جعفر ع  حمّم  ي  مروا  

 ّمددا يعلدد  نددور مدد  عمددوداً قريددة كددلّ فددي لدد، اللدد، رفدد  شدد ّ إذا اإلمددا  إن 
 . األخر  القرية في يعمل

عب  اهلل ي  حمّم  ي  عدسيى  عي  أمحي  يي  سيلد  أو       البصب ر ع  :[ 9] 

عّم  روا   ع  أمح  ي  سلد   ع  أي  حمّم  اهلم ان   ع  أي  إسيحبق  

 للد،  إنّ  فسيمعته وهيي يةيي :    اجلرير  مب : كنت عني  أيي  عبي  اهلل   

 اآلخدر  وطرفد،  اللد،  عند   طرفد،  اخلالئدق،  عد   الل، حجب، نور، م  عموداً

 . اإلما  أذن في أوحا  شيئاً الل، أراد فإذا اإلما  أذن في

ُيراد م  الي   هنب الي   التكييين  مبعنى إصي ار األوامير مي      مالحظة:

اهلل تعبىل خللدفته اإلمب   وم  ُيراد منه الي   التشريع  الّا  نز  على جّ   

  ولكّ  اهلل يؤكّ   له يف اللحظ  املعّدن   ويي ّ  عليى ميب    رسي  اهلل حمّم 

  رسي و َمل ك بو  ومل ملنب احل يش العبرر اآلت    دش جع  يدنه ويني الّرسي

 فت ّير. ولدس وراء عببدا  مري ؛ ع  يدنه ويني اإلمب  َمل ك بو  

احلس  ي  علّ   ع  صبحل ي  سي   ع  أي  عبي    البصب ر ع  :[ 10] 

 سدهل  بد   صدالح  يدا   مب : كنت جبلسبو عن   فةب  ل  ايت اًء منيه:  اهلل
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 اإلمدددا  وبدددن بينددد، يجعدددل ولددد  رسدددوالً الرسدددو  وبدددن بينددد، جعدددل اللددد، إنّ

 اإلمدا   وبدن  بيند،  جعدل  :   مب : ملت: وكدب ذاا  ميب   رسوالً

 أراد فدإذا  ؛إليد،  بد،  اإلمدا   وينظدر  اإلمدا   إلد   بد،  اللد،  ينظر نور م  عموداً

 . عل  شي  نظر في ذلك النور فعرف،

أمحيي  ييي  إسييحبق  عيي  احلسيي  ييي  العّبييب  ييي      البصييب ر عيي  :[ 11] 

 ندور  أنزلندا   إندا  : مب : مب  أيي عب  اهلل جري   ع  أي  جعفر

 مد   أمدر  عِلْد   منّدا  أحد   يريد   ال واألوصديا   النبديّ  رأس علد   العدن  كهيئة

 رفد   الإ العدر   وبدن  اللد،  بدن  الّتدي  احلجد   إلد   السّدما   أمدر  م  أو أمر

 . مكتوباً في، أراد الّذي تفسير فرأ  النور ذلك إل  طرف،

عّد  املراد م  رفيع طرفيه إىل ذليك النيير هيي يديب  األ كيب  الشير         مالحظة:

 الّصبدرة م  اهلل مببررةو.

حمّم  ي  أمح   ع  حمّم  ي  ميسى  ع  حمّم  يي    البصب ر ع  :[ 12] 

أس  اخلّزاز  ع  حمّم  ي  إمسبعد   ع  عب  اهلل اخلراسبن  ميىل جعفر ي  

: : مليت أليي  جعفير   مب حمّم   ع  ينب  اجليزّ   ع  إسحبق الةّم  

 وصدل  فدإذا  أمّد،،  بطد   فدي  يسدم   : جعلت ف اا مب م ر اإلمب   مب 

ََّسب َِكَِّصلۡدق َّ  :مكتوبداً  األميد   منكبد،  عل  كان رضاأل إل  ۡتََِّكَِمت  اََّوَتم 
نَّ َّوََعۡدَّل  َََّّّل  َّٱۡلَعلِيم   َ ِمي َوَّٱلس  َّوَه  َ َّلََِكَِوَٰتِرۦِن ِ َبد   . ١١٥َّم 
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 األرض إلد   العر  بطنان حت  م  نور م  عموداً ل، أيضاً يبعث ث ّ

 اللدد، عندد  مدد  آخددر عمددود لدد، يتشددعّ  ثدد ّ كلّهددا اخلالئددق أعمددا  فيدد، يددر 

 . إفراغاً في، أفرغ مزي  إل  احتا  كلّما اإلما  أذن إل 

يشري احل يش إىل استليب  األ كب  م  اهلل مببررةو كغيري  مي     إشارة هاّمة:

األ بديييش املتةّ ميي   وذلييك لكثييرة املياضييدع املتشييعب  واليييت   حتصييى ميي    

 .يب اإلمب   اهلل عّز ر نه لدحك  يإلخببر عالكثرة فدلز  ا

حمّم   ع  عمرا  يي  ميسيى  عي  ميسيى يي        البصب ر ع  أي  :[ 13] 

عي  أيي  يكير     سببط  ع  حمّم  ي  الفاد  أجعفر البغ اد   ع  علّ  ي  

 علدديَّ ي فدد  مددا بكددر أبددا يددا : احلاييرمّ  مييب : مييب  ليي  أيييي عبيي  اهلل 

 . بالدك  م  شي 

أمح  ي  حمّم   ع  األهيازّ   ع  علّ  ي  أمح   البصب ر ع  :[ 14] 

وذكيروا   ي  حمّمي   عي  أيديه مب :كنيت أنيب وصيفيا  عني  أيي  احلسي          

 القمددر مبنزلدة  األرض فدي  اإلمدا   منزلددة إمندا  : اإلميب  وفاييله ميب   

 . كلّها األشيا  جمي  عل  مطّل  هو موضع، وفي السما  في

كنيت   اهلدث  الني ّ   ع  إمسبعد  ي  ميرا  مب : البصب ر ع  :[ 15] 

فجيرى ذكير اإلميب  فةيب  اإلميب         أنب وأمحي  يي  أيي  نصير عني  الرضيب      

 كددلّ مدد  تددرا  أو مكددان كددلّ فددي يدد ور القمددر مثددل هددو إمنددا : الّرضييب

 . مكان
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ي  عمرية  ع  ي  حمّم   ع  عل  ي  احلك   ع  ا ع  أمح و :[ 16] 

 الصدو   يسدم   اإلمدا   إنّ : مب  أييي عبي  اهلل   إسحبق ي  عّمبر مب :

ۡتَّ  األميد :  عضد    عل  كت  األرض إل  سق  فإذا أمّ،، بط  في َوَتم 
ََّسب َِكَّ  إلد   السّدما   مد   ندور  مد   عمدود  لد،  نصد   ترعرع فإذا  ١١٥َّ...َِكَِمت 

 . العباد أعما  ب، ير  األرض

 وزيّد   احلكمدة  أوتدي  األرض إل  خر  فإذا  وزاد يينس ي  ظبدب  فده:

 ويدر   الضدمير  ب، يعرف مصبا  ل، وجعل الهيبة وأُلبس والوقار باحلل 

 . العباد أعما  ب،

 لدد، سدط   األرض إلد   وقد   فددإذا : وزاد الفاي   عي  أييي  جعفير   

 . واملغر  املشر  بن ما ب، ير  األرض إل  السّما  م  نور

   غبيبر علدييب يف إطاللي  اإلميب      وها  الهّب ف  م  األخبيبر واضيح ٌ       

حدح    ويشيي  هلياا ميب ورد يف صي    ر عنه منيب ر ٌءَتعلى أعمب  العببد   ُيْس

وهميب   ييي  م  ورد يف اخلربي  الثبليش والراييع  حمّم  ي  فاد  املتة يم   كمب أن ه 

ميي  هييا  الهب في  لفظييب  ميّمييب    ييي  خيرب مجديي  ييي  دّراج وييينس ييي  ظبدييب   

 لدد، جعدل  و  العبداد  أعمدا   إلد   ينظدر  مندار  بلدد  كدلّ  فدي  لد،  رفد  هميب: 

وهييياا    فيهدددا أهلهدددا يعمدددل مدددا بددد، يدددر  ندددور مددد  اًعمدددود قريدددة كدددلِّ فدددي

وصي ق  ّمي  العببد  عبالةد ا  يشريا  إىل ا طّال  التفصدل  للمعصيي  عليى   

  كمب يشيي  لِعلْميه    مستصدع   صع  أمرنا ي  مبليا: مب رو  عني  أن



269 

 

يف اخلييرب الرايييع عشيير يف صييحدح  األهييياز  ومييةيي        التفصييدل  مييب رو  

 مث  الةمر مهّلع على مجديع األريدبء   إمسبعد  ي  ميرا  م  أّ  اإلمب 

ِلَمييْ  ألةييى الّسييمع وهييي  دو  اسييتثنبء  وهييي يف ميضييعه  ويف ذلييك  ييي  ميي 

 ريد .

يي     ييبب أن   البحيبر ) يف رمحيه اهلل  م  اجمللس الومنيب مب روا  الع اهلبء:

حيجب عني  ر ء وأّنيي  يعلميي  ميب يصيدبي  مي  البالييب ويصيربو  علدييب         

 وأّني  يعلمي  مب يف الّامب ر وعل  املنبيب والباليب وه  كبآلت :

علّ  ي  إمسبعد  عي  حمّمي  يي  عمير      يإسنبد  ع :يصب ر ال رجب   1)

 أحكد   الل، إنّ  يةي : ع  إمسبعد  األزرق مب :مسعت أيب عب  اهلل

 عند،  يغيِّد   ثد ّ  بحجّدة  عبداد   علد   حدت ّ أ يكدون  أن مد   وأعلد   وأجلّ وأكر 

 . أمره  م  شيئاً

أمح  يي  حمّمي  عي  عليّ  يي  احلكي         يإسنبد  ع  :ال رجب  ريصب   2)

 أتر : ع  خبل  الكّدب  ع  عب  العزيز الصب   مب : مب  أيي عب  اهلل

 مدد  شدديئاً عندد، يَحْجُد ُ  علدديه  خليفددة سدت لف أو راعيدداً سددترع أ اللد،  أنّ

 . أموره 

حمّم  ي  عدسيى يي  عبدي  عي  الناير       يإسنبد  ع  :ال رجب  ريصب   3)

أهي    مي   رج  وعن    ع  أيب  ي  تغلب مب : دخلنب على أي  عب  اهلل

   يمبدال  ذهبد    الكيف  يعبتبه يف مب  له أمر  أ  ي فعه إلده فجبء  فةيب : 
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مدا   واللد،  تقدو :   ستيى جبلسبو ييّ  ميب :   فةب : واهلل مب فعلت  فغاب ف
 لددو واللد،  أمدا  زيدداد يدا  وأند   أبددان يدا  أند   وأعبدهييب ميراراو  يييّ  مييب :  فعلد ؟ 

 خفدددي  مدددا  خلقددد،،  علددد   وحجّتددد،  أرضددد، فدددي  وخليفتددد،  اللددد،  أمندددا   كنتمدددا

فةب  الرج  عن  ذلك: جعلت في اا مي  فعليت     . باملدا   صن  ما عليكما

 وأخا  املب .

حمّمي  يي  عدسيى عي  الناير عي  أيي          يإسنبد  ع :ال رجب  ريصب   4)

داود ع  إمسبعد  ي  فروة ع  حمّم  ي  عدسيى عي  سيع  يي  أيي  األصيب        

جبلسييبو فيي خ  علدييه احلسيي  ييي  السييرّ   مييب : كنييت عنيي  أييي  عبيي  اهلل

 هدو  لديس   وجيبرا  يف ري ء فةيب :    الكرخّ  ميب : سي له أييي عبي  اهلل    

 خليفتدد، اللدد، جعلدد، مدد  أتددر  :هلليييّ  مييب  أيييي عبيي  اكددذلك، ثالثدداً، 

  .أموره   م  شي  علي، ي ف  خلق، عل 

عبي  اهلل يي  حمّمي  عي  اخلّشيبب عي         يإسنبد  عي   :ال رجب  ريصب   5)

عبيي  اهلل ييي  جنيي ب عيي  علييّ  ييي  إمسبعديي  األزرق مييب : مييب  أيييي عبيي        

 يحددددت ّ أن مدددد  وأعدددد   وأعظدددد  وأجددددلّ وأكددددر  أحكدددد  اللدددد، إنّ : اهلل

 . أموره  م  شيئاً عن، يغيّ  ث ّ بحجّة

إيراهد  ي  هبر  عي  علي  يي  معبي       يإسنبد  ع  :يصب ر ال رجب   6)

  يرف  مخسيمب    عي   مبنى اهلل س لت أيب عب  :ع  هشب  ي  احلك  مب 

  وكدذا  كدذا  قل :فدةي  ل   كاا وكاا يةيلي  :أمي  ف مبلت الكال  م 
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جعلت ف اا هاا احلال  واحلرا  والةر   أعل  أنيك صيب به وأعلي      :فةلت

 أن شدك  مد   هشدا   يدا  وتشدك  : فةب  ل   النب  يه وهاا هي الكال 

 فقد   إليد،  يحتداجون  مدا  كدل  عند    يكدون  ال بحجة خلق، عل  يحت  الل،

 .  الل، عل  فتر أ

  إليدد، يحتدداجون مددا كددل عندد   يكددون مددا: ميلييه إشللارة هاّمللة: 

 لدلي  الةي ر أ  يعي هب     ك  األزمني  سيياٌء أكيب  مبي  نيزو  املال كي  يف       يشم 

 فت ّم .

عليي  ييي  إمسبعديي  عيي  محييبد ييي     يإسيينبد  عيي :يصييب ر اليي رجب   7)

 اللد،  أن زعد    مَد  : مب  أيي عب  اهلل :عدسى ع  إيراهد  ي  عمر مب 

 فتددر أ فقدد  إليدد، يحتددا  مددا جميدد  عندد، يسددتر ثدد  بددالد  فددي بعبدد ٍ يحددت 

 . الل، عل 

احلس  يي  علي  يي  النعميب  عي  أيديه        يإسنبد  ع :ل رجب يصب ر ا  8)

 :ع  الشبم  ع  أي  داود السبدع  ع  أيي  سيعد  اخلي ر  عي  رمدلي  ميب       

يف  فيج   مي  نفسي  خفي و    يف زمب  أمري املؤمنني ر ي او وعكت وعكبو

أفا  م  أ  أفدض عليى نفسي  مي  امليبء        أعرف ردكبو :يي  اجلمع  وملت

ففعلت ي  جكت إىل املسج  فلمب صع  أمري  وأصل  خلب أمري املؤمنني

 نصيرف أميري امليؤمنني   افلميب    ذلك اليعيك    املنرب عبد عل املؤمنني

 متشددبك أندد و رأيتددك رميلددة يددا : ودخيي  الةصيير دخلييت معييه فةييب 
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الةصي  الييت كنيت فدييب     نع  ومصصيت علديه   ت: فةل   بعض في بعضك

 لديس  رميلدة  يدا  : والا  محلين على الرغبي  يف الصيالة خلفيه فةيب     

 وال بحزنددد،  حزندددا إال يحدددزن  وال مبرضددد، مرضدددنا إال ميدددرض  مدددؤم  مددد 

يييب أمييري    :فةلييت لييه     لدد،  دعونددا  إال يسددك   وال ل عائدد،  انّدد مّأ إال يدد عو

املؤمنني جعلين اهلل ف اا هاا مل  معك يف الةصر أرأييت مي  كيب  يف أطيراف     

 األرض شدر   فدي  مدؤم   عندا  يغيد   لديس  رميلدة  يدا  : مب   األرض

 . هاربغ في وال

 إشكال ودفع:
مي   صي  علديه مي      يبجلز دب  التفصيدلد   الغدبد ي    : إّ  علمهم  ُيةب 

 خال  إعال  وإخببر املال ك  له.

 :من وجهني واجلواب
يف حتصد  العل  الغد  التفصدل  للمعصيي  مي     األص إ   )الوجه األول(:

مبعنى أن ه إذا      حمم   )سال  اهلل علدي   ع   كينه إخببريبو يتيس  املال ك 

دار علمه الغد  التفصدل  يني التلة  الل ن  املببرر مي  عني  عيال  الغدييب     

أ :  ؛  فييإ  أصييبل  العيي   تنفيي  الثييبن  ويييني التيسيي  اإلخبييبر  املال كيي  

 حلبكمدي  اآلييب  واألخبيبر ال الي      التيسي  املال كي   وتثبيت األو   وذليك    

أ : ميي  دو  ةيه ونزولييه؛   دخيي  لليسييب   يف حتةعليى وجيييد عليي  لي ن    

ي  هي مهل ق  تيس  املال ك  ينزوله على ملب النّ  واليلّ  )علديمب السال  
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   فإخبيبر  لرميب  ليدس    ةديي دلد  يةّد   وعلى فرض وجيد دلدي  م  تى يرد 

مالِزمييبو جلييي  اإلمييب  يييبملخَبر عنييه  ييي  ُيحميي  علييى ت كديي  املعلييي  ليي ى        

 .اإلمب 

احلايير  الفعلي     علي  الإ   األخبيبر الشيريف  كشيفت عي      )الوجه الثلاني(: 

وهدمنتيه عليى      وه  أخببر كثرية دال  على كبريفد  اإلميب   ليلّ ل

عيامل التكيي  يةي رة اهلل العزييز اجلب يبر  منييب ميب استعرضينب  سيبيةبو كميب يف         

 اإلميب   مسبعد  ي  ميرا  مب : كنت أنب وأمح  ي  أي  نصر عني  صحدح  ا

 مثدل  هدو  إمندا   :فةيب  اإلميب  الّرضيب     فجرى ذكر اإلمب  الرضب 

 . مكان كلّ م  ترا  أو مكان كلّ في ي ور القمر

ونظري  مب ورد يف صيحدح  األهييازّ  املتة يمي  ع  عليّ  يي  أمحي  يي          

وذكيروا اإلميب     حمّم   ع  أيده مب :كنت أنب وصفيا  عن  أيي  احلسي   

 فدددي القمدددر مبنزلدددة األرض فدددي اإلمدددا  منزلدددة إمندددا  :وفايييله ميييب 

 . كلّها األشيا  جمي  عل  مطّل  هو موضع، وفي السما 

املهليق اليا     وهكاا يةد  األخببر السبية  والال ة  تؤي  علَ  اإلمب 

   تيس  للمال ك  فده  فدنتف  اإلركب  م  األسب .

املفدي  عي  حممي  يي  حممي        ع  يإسنبد  ع :األمبل  للشد  الهيس   9)

عة ة ع  أمح  ي  احلسني ي  سعد  عي  أيديه عي  ظرييب      ي اي  طبهر ع  

 سدمع   :مب  ي  نبصح ع  حمم  ي  عب  اهلل األص  ع  أي  عب  اهلل
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 أوكيددددة  أفددددواهه   علدددد   أن لددددو  واللدددد،  :أصددددحاب،  مدددد   جلماعددددة  يقددددو   أبددددي

 اإلذاعددة فدديك  ولكدد    شددي إلدد  يسددتوح  ال مددا مددنه  رجددل كددل ألخبددر 

 .   أمر  بال  والل،

الغايب ر  عي  هيبرو  يي       عي   يإسينبد  :ل  للشيد  الهيسي   مباأل  10)

عة ة ع  عب  اهلل ي  إييراهد  يي  متدبي  عي  علي        ي اميسى التلعكرب  ع  

ي  احلك  ع  سلدمب  ي  جعفير عي  خبلي  الكديب  عي  عبي  العزييز الصيب           

 سدت لف أو راعيداً  سدترع  أ اللد،  أن أتر  : مب  ل  أيي عب  اهلل :مب 

 . ؟أموره  م  شيئاً عن، يحج  ث  خليفة

أمح  يي  حممي  عي  علي  يي  احلكي         يإسنبد  ع  يصب ر ال رجب   11)

كييب  أمييري : نببتيي  مييب  ييي اعيي  ريدييع ييي  حمميي  عيي  سييع  ييي  طريييب عيي     

 وأعدد   سددتع  أ فددالن  يددا   :إذا ومييب الرجيي  يييني ي يييه مييب       املييؤمنني

 وكدددذا كددذا  سدداعة  فددي  وكددذا  كددذا  يددو   فددي  متددرض  فإنددك  تريدد   مددا  لنفسددك 

 فدي  ،وكدذا  كدذا  يدو   فدي  وكذا كذا شهر في ومتو  وكذا كذا مرضك وسب 

 . وكذا كذا ساعة

  ولي كب  علميه  هاا احل يش ي ّ  على سع  عل  اإلمب  إشارة هاّمة:

منحصراو يف لدل  الة ر ملب م ر على إخببر املريض ي نه مييي  يعي  سينني؛ ألّ     

دس إعالميي  لسينني   املال ك  إمنب يكي  للمةيّ را  يف تليك السين   ولي     إعال 

 .فت ير جد او يف كالمنب  فإنه دمدٌق   تسعه إ  ص ور أمدن  ع ي ة؛
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ييي  أييي  عمييري عيي  اييي  يزييي  عيي  ا يإسيينبد  عيي :يصييب ر اليي رجب   12)

 أن قبدددل سدددلوني  :ميييب  هشيييب  يييي  سيييبمل رفعيييه إىل أميييري امليييؤمنني   

 وفصدددل والقضدددايا والباليدددا املنايدددا علددد  عنددد   مددد  تسدددألون أال ،تفقددد وني

 . ؟اخلطا 

يي  سيال  عي     اأمح  يي  حممي  عي      يإسنبد  ع :يصب ر ال رجب   13)

 خصداالً  أعطيد   يقدو   : مفا  ي  عمر ميب : مسعيت أييب عبي  اهلل    

 ،اخلطدا   وفصدل  ،والباليدا  ،املنايا علم  :قبلي م  أح  إليها سبقني ما
 اللدد، بددإذن أبشددر ،عنددي غددا  مددا عنددي يعددز  ولدد  ،سددبقني مددا يفتنددي فلدد 

   . بعلم، في، مكنني الل، م  م ٌّ ،ذلك كل عن، وأ دي  تعال

أمح  ي  إيراهد  وأمحي  يي  زكرييب عي  أمحي        :يصب ر ال رجب   14)

 ي  نعد  ع  يزداد ي  إيراهد  عم    يه م  أصحبيه ع  أيي  عبي  اهلل  

 واألنسددا  ،والوصددايا ،والباليددا ،املنايددا علدد  عندد ي يقددو  سددمعت،  مييب :

 صدداح  وأنددا ،الكفددر ومولدد  ،اإلسددال  ومولدد  ،اخلطددا  وفصددل ،واألسددبا 

 .  القيامة يو  إل  يكون عما فاسألوني ،ال و  ودولة ،الكرا 

احلمال   والغلبي  فدييب     :ودول  الّ و ؛ أ أنب صب ب الكّرا   بيان:

أو صب ب الغلب  على أه  الغلب  فديب  أو صب ب ِعلْ  ك  كّرة ودول   أو 

رجع إىل ال ندب مّراٍ  ريتى  وكبنيت غلبي  األنبديبء عليى أعيبديي         أاملعنى: 
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وجنييبتي  ميي  امليبلييك يسييبب التيّسيي  ينييير   أو يكييي  دوليي  الييّ و  أياييبو   

 .الكّرا  والّرجعب  لهإربرة إىل الّ و   الكب ن  يف 

احلسني ي  عل  ع  العبب  ي  عبمر  يإسنبد  ع :يصب ر ال رجب   15)

 كدان  لدو   ميب :  ع  ضريس ع  عب  اليا   ي  املختبر ع  أي  جعفير 

 . لي،وع ،ل مبا امرئٍ كلَّ  ُثحل َّ ،أوكية أللسنتك 

مييي  مجديييع   مهل يييق  وعليددد، لددد، مبدددا امدددرئٍ كدددلّ :ميليييه بيلللان:

 يشم  كّ  التفبصد  واجلز دب  دو  ختصدٍ  يش ء دو  ري ء    احلدثدب 

التفصيييدل   اللييي ن  وهيييي دلديييُ  الِعلْييي  ومييي  دو  تةددييي  يتيسييي  املال كييي  

 فت ّير. ؛لأل ّم 

يي  أيي  اخلهيبب وأمحي      اسع  ع   يإسنبد  ع :اخلرا   واجلرا ح  16)

يي  ر يبب عي  ضيريس     ايي  حمبييب عي     اوعب  اهلل ايين حمم  ي  عدسى ع  

يةي  وعني   أنيب  مي  أصيحبيه وهي        الكنبس  مب : مسعت أيب جعفر

 أن ويصدددفون ،أئمدددة ويجعلوندددا ،يتولوندددا قدددو  مددد  ألعجددد  إندددي  : يليييه

 وي صدمون  ،حجدته   يكسدرون  ثد   ،اللد،  كطاعة  عليه مفترضة طاعتنا

 مدددد  علدددد  ذلددددك ويعيبددددون ،حقنددددا فينقصددددونا قلددددوبه  لضددددعف ،أنفسدددده 

 فتددرض أ اللدد، أتددرون ،ألمرنددا  والتسددلي  معرفتنددا حددقّ  برهددان اللدد، أعطددا 

 أخبددار  علدديه   [ عددنه  يي فدد  :  ] يي فدد ثدد   عبدداد   علدد  أوليائدد،  طاعددة

 فيد،  ممدا  علديه   يدرد  فيمدا  العلد   مدواد  عدنه   ويقطد   ،واألرض السماوا 
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فةب  له محرا : يب اي  رسيي  اهلل أرأييت ميب كيب  مي  مديب           ديدنه   قوا 

بيا يه ومب أصد  احلسني وخروجي  ومدبمي  ي ي  اهللو أمري املؤمنني واحلس 

 :فةيب  أييي جعفير      تى متليا وغلبيا  ي م  مب  الهياغدت والظفر ي

 وقضدددا  علددديه  ذلدددك قددد ر كدددان قددد  وتعدددال  تبدددار  اللددد، إن حمدددران يدددا 

 علددد  فبتقددد   علددديه  أجدددرا  ثددد  ،االختيدددار سدددبيل علددد  وحتمددد، وأمضدددا 

 مد   صدم   وبعلد   واحلسدن  واحلسد   علديّ  قا  الل، رسو  م  إليه 

 سدألوا  ،ذلدك  مد   ندز   مدا  هد  ب ندز   حيدث  حمدران  يدا  أنهد   ولو ،منا صم 

 وذهددددا  ،الطواغيددد   ملددددك إزالدددة  فددددي عليددد،  وأحلددددوا عدددنه   يدددد ف  أن اللددد، 

 الدددذي  كدددان  ومدددا ،فتبددد د  انقطددد  منظدددو   سدددلك مددد   أسدددرع لدددزا   ،ملكهددد 

 ملندداز  ولكدد  ،فيهددا خددالفوا معصددية لعقوبددة وال ،اقترفددو  لددذن ٍ أصددابه 

 .  فيه  املذاه  بك تذهنب فال إياها يبلغه  أن أراد ،الل، م  وكرامة

 عدنه   ي فدي  ثد ّ  معرِتضيبو عليى السيب  :     ألدس ميليه  تعقيب هاّم:

 يدددددددددرد فيمدددددددددا العِلْددددددددد  مدددددددددوادّ عنددددددددد، ويقطددددددددد  واألرض، السدددددددددماوا  أخبدددددددددار

دلدالو على ِعلْمه التفصدل  واحلاير  !  أولدس عي   ِعلْميه   ؛علديه ... 

يبجلز دب  مب  لدبل  الة ر  أو يع هب يسنني متمبدي  يستلز  مهع مياّد الِعلْي   

 عني  ! .
إّ  ِعلْمي  يف لدبل  الة ر يبجلز دب  يياسيه  املال كي  يف كيّ      :لنا( إْن قيل)

أّ  املال كي  ختيربه  عيي     مبعنيى:  خير؛ خميت ٌّ يف عيبٍ  تليي اآل   عيب ؛ إمنيب هيي    
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 كي  عليدي  فديه إىل العيب      التفبصد  الييت سيتجر  يف العيب  الّيا  نزليت املال     

فدنتف  علمي  يبجلز دب  يف السين  الال ةي   تيى مي و  لدلي  الةي ر        اآلخر 

 فدعلمي  املة را  فديب لتلك السن .

 املؤي ة آلي  التهيري النبفد  عني  الرجس يي األخببري  إ   اإلطالمب  :(قلنا)

 الا  م  أيرز مصبديةه اجلي  يبملة را  يف السن  الال ة  للدل  الةي ر  املهلق

 نسب هاا اإلركب  م  أسبسه.يي ت

يف كيّ  عيب  عليى جيي        ّ  إخببر املال كي  هلي   على فرض أ يضاف إىل ذلك:

يتليك التفبصيد      الهيبهري   ّمي  جيي  األ   هياا  ال يستلز ف؛  التعلد 

ييي  كييبلةمر مهِّلعييي  علييى  ورد يف األخبييبر املتة يميي  ميي  أنمييب معنييى مييب   وإ

مجدع األريدبء  وأّ  يديني  وييني اهلل تعيبىل عمييد مي  نيير ييرو  ييه أعميب            

عيّ   لديبل  الةي ر  يي  ي   ي   وهياا غيري خميت ٍّ    العببد منا أْ  ييلي  اإلميب   

 واللدبل .غريهب م  األيب  

ييي  يعلمييي  يف حبييبر : يييبب أن اجمللسيي  رمحييه اهلل مييب روا  ومنيييب الييياو:

  :يب  وهي اآلتدع األلس  واللّغب   ويتكلمي  يمج

اهلم ان   ع  علّ   ع  أيده  عي  اهليروّ  ميب : كيب  اإلميب         : ع 1)  

يكلِّ  النب  يلغبتي   وكيب  واهلل أفصيح النيب  وأعلميي  يكيّ        الريضب

لسبٍ  ولغ   فةلت له ييمبو: يبي  رسي  اهلل إن  ألعجب مي  معرفتيك يييا     

 علد   اللد،  حجّدة  أندا  الصّدل   أبدا  يدا  : ختالفييب  فةيب   أاللغب  عليى  
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 بلغدك  أومدا  لغاته ، يعرف ال وهو قو ٍ عل  حجّة ليت ذ كان وما خلق،،

 الإ اخلطدا   فصدل  فهدل  اخلطا ؟ فصل أوتينا : املؤمنن أمير قو 
 . اللغا  معرفة

ي  فاب   ع  علّ  ي  أي  محزة مب : كنت حمّم  ي  عدسى  ع  ا (:2)  

إذ دخ  علده ياليي  ممليكبو مي  احليب  ومي  اريرتوه       عن  أي  احلس 

له  فكلّ  غالمبو مني  وكب  م  احلب  مجد  فكلّمه يكالمه سبع   تى أتى 

 هدؤال   أصدحابك  أعد ِ  : على مجدع مب يري  وأعهيب  درهميبو  فةيب    

فةلييت: جعلييت   . خرجددوا ثدد ّ درهمدداً ثالثددن هددال  كددلّ مددنه  غددال  كددلّ

 :تكلّيي  هيياا الغييال  يبحلبشييّد  فمييبذا أمرتييه   مييب     فيي اا لةيي  رأيتييك  

،ثالثدددن هدددال  كدددلّ فدددي ويعطددديه  خيدددراً بأصدددحاب، يستوصدددي أن أمرتددد 

 ملكهد ،  أبندا   مد   عاقدل  غدال   أن، علم  إلي، نظر  ملّا أني وذلك درهماً،

 . ص   غال  هذا وم  وصيتي فقبل ،إلي أحتا  ما بجمي  فأوصيت،

 تعجدد  ال باحلبشدديّة، إيددا  كالمددي مدد  عجبدد  لعلّددك : يييّ  مييب 

 فددي اإلمددا  مدد  هددذا ومددا وأكثددر، أعجدد  اإلمددا  أمددر مدد  عليددك خفددي فمددا

 الّدددذي أفتدددر  مدددا ، مددد  قطدددر  البحدددر مددد  مبنقدددار  أخدددذ كطيدددر الإ عِلْمِددد،ِ

 . شيئاً؟ البحر م  نقض مبنقار  أخذ

 عنددددد   مدددددا ينفدددددذ ال البحدددددر زلدددددةمبن اإلمدددددا  فدددددإنّ : ميييييب 

 يدنق   لد   قطدر   البحدر  مد   أخدذ  حدن  والطّيدر  ذلدك،  مد   أكثر وعجائب،
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 تنفدددددد  وال شدددددديئاً علمدددددد، ينقصدددددد، ال العددددددال  كددددددذلك شدددددديئاً، البحددددددر مدددددد 

 .عجائب،

الدةهديّن وإيراهد  ي  ميزيبر  ع  علّ  ي  ميزييبر ميب : أرسيلت      :3)

فرجيع الغيال     ييي  وكيب  صيةاليّدبو   يي غالم   إىل اإلمب  أي  احلس  الثبلش

إليي   متعجبييبو فةلييُت لييه: مييب لييك يييب ييييّن  مييب : وكدييب   أتعّجييب مييب زا      

   يكّلمين يبلصةاليّد  ك نه وا يٌ  منيب فظننيُت أنيه إمنيب أراد ييياا اللسيب  كي         

 يسمع يعض الغلمب  مب دار يدني .

  ي  محّبد وعب  اهلل يي  عميرا     أمح  ي  حمّم   ع  عب  الّرمح  :4)

ي  يشري  ع  رج   ع  عّمبر السبيبط  ميب : ميب  لي  أييي عبي        ع  حمّم 

. مييب :  بسداطورا  كسدديح، وكسدا  فطلّلدد، مسدل   أبددو عمّدار  يدا  : اهلل

 وبكددلّ عمّددار يددا فةلييُت لييه: مييب رأيييت نبهّدييبو أفصييح منييك يبلنبهّديي  فةييب :    

 . لسان

ي  عدسى  ع  األهياز  والربمّ   ع  النار ي  حيديى احلليّ     ا  :5)

ومي    ع  أخ  ملدح  ع  أي  يزي  فرم  مب : كنيُت عني  أيي  عبي  اهلل    

يعش غالمبو له أعجمّدبو يف  بج  فرجيع إلديه فجعي  يغّدير الّرسيبل  فيال حيريهيب        

 ،شددئ  لسددانٍ بددأيّ تكلّدد  :  تييى ظننييُت أنييه سدغاييب علدييه   فةييب 
 . عنك أفه  فإني
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 حمّم  ي  جزا  ع  يبسر اخلبد  مب : كب  غلمب  أي  احلس   :6)

مريبييبو مييني  فسييمعي  يبللديي   يف البدييت سييةبلب  ورو  فكييب  أيييي احلسيي  

يبلسةلبّد  والّرومّد  ويةيلي : إنب كنب نفتص  يف يالدنب يف كّ  سن    1)يرتاطني 

إىل يعيض األطّبيبء    يّ  مل نةتص  هينب فلّمب كب  م  الغ  وّجه أيي احلس 

 . وكذا كذا عر  فالناً فص أو وكذا، كذا عر  فالناً أفص   فةب  له:

ي    فيرمت فبفتص   مب :  أند   تفتص  ال ياسر يا : مب  يّ 

 أنهدك  أل  : ف خربته فةب   لك؟ ما ياسر يا  خاّر   فةب :أو

 ال أن أوصددداني ثددد ّ فيهدددا وتفدددل عليهدددا يددد   فمسدددح يددد   هلددد ّ ذلدددك، عددد 
   فكنت يع  ذلك يك  ربء اهلل أتغبف  وأتعشى فدارب عل  .  أتعشّ 

يي  أيي  عميري  عي  يعيض رجبليه  عي  أيي  عبي           اي  يزي   ع  ا  :7)

 إحدد اهما مدد ينتن: للدد، إنّ :علدديّ بدد  احلسدد  قددا   مييب : اهلل

 ألدف  م يندة  كدلّ  وعلد   ح يد ،  م  سور عليها باملغر ، واألخر  باملشر ،

 لغدة  كدلّ  يدتكلّ   لغة ألف ألف سبعون وفيها ذه  م  مصراعن با  ألف

 بينهمددا ومدا  فيهمدا  ومدا  اللغدا   جميدد  أعدرف  وأندا  صداحبتها  لغدة  ب دالف 

 . احلسن أخي وغير غيري حجّة هماعلي وما

 
                                                 

 352( صاملعجم الوسيط) باألعجمّية. راجع ختاطباً  :وتراطناً  تكّلم بلغته، رطن األعجمّي رطانًة:( 1)
 .مادة رطن
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 :بالصناعات يف علم األئمة الطاهرين بيان  
 دالمميف أمدا اد نعم   تعةدبيبو عليى هيا  األخبيبر:     مب  صب ب البحيبر 

نتددما  ا خبدداال الثامفددة ال يبقدد  فيدد  ابال  دداض فا خبدداال فيدد  قريبددة مددف  دد ف التدد ا ر ب
، وأمددا  م  معددم بالصددنا اض فثم مدداض ا خبدداال المستفيتددة يالفددة   يدد ،  م ددال عددكأ
 يد  والي فيعدا أنف الح فدة ال يكد ن  داه ه فدي عديء يقد ل: ال أيالي، مد  مددا والي 

يكد ن، وأنف   د   ا نبيداء وصد و إلديعم، مد  أنف أاثدر أنف  ن هم  م  م ما اان وما 
الصنا اض منس بة إل  ا نبياء، وق  ف صِّ   ث ديم ا  دماء آلي  بمدا يودم   ميد  

ال ينب ي ل متتب  الودك فدي للدك أيتداه، وأمفدا  كدم الثقد   وبال م ة: الصنا اض
 .ع  ا م انت. ب زو  ا مريف ففي    قُّف وإن  اان الق ل ب   ير مستبث    

صينبعب  واللغيب  واجيٌب حبكي      يبل )سال  اهلل عليدي    ِعلْمي  : إ  أقول

  رييرع ٌّ لكييي  ذلييك ميي  امليضيييعب  اليييت يرتتييب علديييب  كيي ٌ   العةيي ؛

و كيي  العةيي  الةبضيي    ميي  أوضييح الياضييحب  يف األخبييبر  ووجييييه علدييه

م   يف كّ  العلي  والفني  والصنبعب  ييجيب أعلمد  املعصي  علده السال 

 .يةد  الرعد  

وع  أي  عل  الهربس  مب : مب  أيي عب  اهلل ي  عّدبش:  يّ يين    :8)

علّ  ي   بش  ي  مين  مب :  ّ ينب جعفر ي  حمّم  يي  مبليك ميب :  يّ ينب     

فكلّمي  يبهلن ّيي       أيي هبر  اجلعفر  ميب : دخليُت عليى أيي  احلسي      

 صيًى  فتنيبو   صيبةو     رّد علده  وكب  يني ي يه ركية ُمِلَكتأ فل  أ س  أْ 
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ييب إلي    فيضيعتيب يف فمي       يف فده ومّصيب ملّدبو  يّ  رميى ي وا  ة ووضعيب 

 فياهلل مب ير ت م  عن    تى تكلّمت يثالي  وسبعني لسبنبو أوهلب اهلن ّي . 

على معرف  كي  اللّغيب   فبهرييق أوىل     كب  املعصيمي  مبدري  إذا :تنبيه

أ  ُية ره  امليىل تعبىل على معرفي  كيّ  األريدبء مي  دو  انتظيبر لدلي  الةي ر        

  تى ختربه  املال ك  يالك. 

 ي  أفا  م  ك  األنبدبء واملرسلني. ومنيب مب رو  م  أنزي :

 وم  روى صب ب البحبر اجلّ  الغفري م  الروايب  ناكر يعابو منيب: 

علّ  ي  حمّم  ي  سعد   ع  محي ا  يي  سيلدمب   عي  عبدي  اهلل       :[ 1] 

ييي  حمّميي  الدمييبنّ   عيي  مسييل  ييي  احلجييبج  عيي  يييينس  عيي  احلسييني ييي  

 مد   العدز   أولدي  خلدق  اللد،  إنّ  مب : عليا   ع  اإلمب  أي  عب  اهلل

 وعلِ َ عِلْمه ، في عليه  وفضلنا عِلْمه  وأورثنا بالعِلْ  وفضّله  الرّسل

 . وعِلمه  الرّسو  عِلْ َ اوعلِمْنَ يعلموا، ل  ما الل، رسُو ُ

الدةهييديّن  عيي  حمّميي  ييي  عميير  عيي  عبيي  اهلل ييي  اليلديي  الّسييّمب   :[ 2] 

 فدي  الشديعة  تقدو   مدا  اللد،  عبد   يدا  :  مب : مب  ل  اإلمب  أيي جعفر

ميييب : مليييت: جعليييت فييي اا ومييي  أّ      ؟وعيسددد  وموسددد  علددديّ

 فهددد  الفضدددل فأمّدددا العِلْددد ، عددد  أسدددألك :  يييب   تسييي لين  ميييب  

 :   مب : ملت: جعلت في اا فميب عسيى أميي  فيدي   فةيب       سدوا  

 . منهما أعل  والل، هو
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 للرّسدو   مدا  لعلديّ  إنّ يقولدون:  أليس الل، عب  يا : يّ  مب 

   فيددد، ف اصِدددمْهُ  : ميييب : مليييت: يليييى  ميييب      العِلْددد ؟ مددد 

َوَكَتبَۡنلللاََّ   َِّ َّ :  ملوسدد   قدددا  وتعددال   تبددار   اللددد، إنّ : مييب  
ءوَّ ََّيۡ ِ
لۡللَواِحَِّمللنَُّك  

َ
 وقددا  كلّدد،، األمددر لدد، يبدديّ  لدد  أندد، فأعلَمَنددا  ١٤٥... ٱۡۡل

ََّلٓءََِّشلِهيد : ََّّحملمّد   وتعدال   تبدار   الل، ََّهَٰٓلؤ  َٰ   ٤١اَّوَِجۡئَنلاَّبِلَكَّلََعَ
َّ ۡۡلَاََّعلَۡيَكَّٱۡلِكَ ََٰ َّتِۡبَيَٰن  َ ََّونَ ِ

ءوَّاَّل ِ     .  ٨٩... َيۡ

حمّم  ي  احلسني  ع  أمح  ي  يشري  ع  كثري  ع  أي  عميرا    :[ 3] 

 يكدد  لدد  مسددألة العددالِ  موسدد  سددأ  لقدد  : مييب : مييب  أيييي جعفيير  

 كند   ولدو  جوابهدا  عند    يكد   لد   مسدألةً  موس  العالِ  سأ  ولق  جوابها

 مسدألة  عد   ولسدألتهما  مسدألت،  بجدوا   منهما واح  كلّ ألخبر ُ بينهما

 .   جوابها عن هما يكون ال

يي  مسيكب   عي       احلسني  ع  عثمب  يي  عدسيى  عي  ا   حمّم  ي :[ 4] 

 كلّمدد، العددالِ  موسد   لقددي ملّددا  مييب :  سيي ير  عيي  اإلمييب  أييي  جعفيير

 البحدر  فدي  ويتسدفّل  السّدما   فدي  يرتفد   يصدفر  خطّداف  إلد   نظدر  وسا ل،

 يقددو ؟  ومددا قددا : اخلطدداف؟ هددذا يقددو   مددا أتدد ري ملوسدد : العددالِ  فقددا 

 مثدل  الإ ربكمدا  علد   فدي  علمكمدا  ما األرض ور ّ السما  ور ّ يقو : قا :

 لددو أمددا :مييب : فةييب  أيييي جعفيير  البحددر، هددذا مدد  مبنقدداري أخددذ  مددا

 . عِلْ  فيها عن هما يكون ال ةٍمسأل ع  لسألتهما عن هما كن 
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إيراهد  ي  إسحبق ع  عب  اهلل ي  محّبد  ع  سدب التمبر ميب :   :[ 5] 

 البنيّدة  هدذ   ور ّ  و   مجبع  يف احلجر فةيب :  كنب عن  أي  عب  اهلل
 واخلضدددددر موسددددد  بدددددن كنددددد  لدددددو - ييييييال  ميييييّرا   - الكعبدددددة هدددددذ  ور ّ

 . أي يهما في ليس مبا وألنبأتهما منهما أعل  أني ألخبرتهما

أمح  ي  احلسني  ع  احلسني ي  راري   عي  عليّ  يي  ميزييبر        :[ 6] 

ع  األهياز  مب : و  يين  مجدعبو عي  يعيض أصيحبينب عي  عبي  اهلل يي        

 يف احلجير فةيب :   محّبد  ع  سيدب التميبر ميب : كنيب ميع أيي  عبي  اهلل       

علينا عن         فبلتفتنيب ميني  ويسيرة وملنيب: ليدس علدنيب عيني  فةيب  : 

ّ واخلضددددددر موسدددددد  بددددددن كندددددد  لددددددو أن - يييييييال  مييييييّرا  - الكعبددددددة ور 

 .أي يهما في ليس مبا وألنبأتهما منهما أعل  أني ألخبرتهما

روى سع   ع  حمّم  ي  حيدى  ع  عمد  ي  معّمر  ع  عب  اهلل  :[ 7] 

 فدي  تقدو   مدا  الل، عب  يا : ي  اليلد  الّسّمب  مب : مب  اإلمب  الببمر

 أعل  والل، هو  عسى أ  أمي   مب : ملت: مب  وعيس ؟ وموس  عليّ

 مددد   اللددد،  لرسدددو   مدددا  لعلددديّ  إنّ تقولدددون:  ألسدددت   ييييّ  ميييب :   منهمدددا،

 . ملنب: نع   والنب  ينكرو  العِلْ ؟

َوَكَتبَۡنللاََّ   َِّ َّ  ملوسدد :  تعددال   بقولدد، فيدد،  ف اصددمه  : مييب 
ءوَّ ََّيۡ ِ
لَۡواِحَِّملنَُّك  

َ
 وقدا   كلّد،،  الشدي   لد،  يكتد   لد   أند،  فعلمندا   ١٤٥... ٱۡۡل

وَنَّفِيلرَِّۖ.. : لعيسد   ِيَََّّتَۡتلِ   مََّإۡعَ َّٱَّل  َّلَك  َ ِ َإي 
 
 فعلمندا   ٦٣... َوِۡل
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ََّلٓء: ََِّّحملمّد   وقدا   كلّد،،  األمدر  لد،  يبديّ   لد   أن، ََّهَٰٓلؤ  َٰ وَِجۡئَنلاَّبِلَكَّلََعَ
ۡۡلَاََّعلَۡيَكَّٱۡلِكَ ََٰ َّتِۡبَيَٰن َّ   ٤١اََّشِهيد َّ  َ ََّونَ ِ

ءوَّاَّل ِ     .  ٨٩... َيۡ

ۡمََّوَملۡنَِّعنلَده  َّ.. وُسِك  ع  ميليه:   ََِّشِهيَدۢاَّبَۡيِِنََّوَبۡيلَنك  َّبِٱَّلل  ََّكَِفَٰ ۡۡ ق 
َّٱۡلِكَ َِٰ َّ  ضدلنا وأف أوّلندا  وعلديٌّ  عند ،  إيّاندا  واللد،   :  ميب   ٤٣ِعۡلم 

 حالدد،، علدد  آد  مدد  نددز  الّددذي العِلْدد  إنّ :ومييب  اللدد،، رسددو  بعدد  وخيرنددا

 . يُتوارث والعِلْ  عِلْمَ، يعلَ  مَ  خلّف الإ عالِ  منا ميضي وليس

وميني  اخلاير الّيا  كيب  ميليك        كبنيا أعلي  املرسيلني واألنبديبء   ه  فإذاو 

 ومل يك  يدنه ويني اهلل ملك يلة  علده املعبرف  والعلي .  العل  اللّ ن 

ومنيب مب رو  م  أفالّدتي  وأعلمّدتي  على املال ك  مبطبي  وكياا    احلبء:

 أفالّدتي  على األنبدبء:

أييي  عيي  األصييبيبن  عيي  املنةيير  عيي    يإسيينبد  عيي :تفسييري الةميي   1)

 إندي  موسد   اللد،  نداج   ممدا  كدان   :مب   ف  ع  أي  عب  اهلل

 وقطددد  خدددوفي، قلبددد، وألدددز  لعظمتدددي، تواضددد  ممددد  إال الصدددال  أقبدددل ال

 أوليدددددائي حدددددقَّ وعدددددرف خطيئتدددد،،  علددددد  مصدددددراً يبدددد   ولددددد  بدددددذكري، نهددددار  

 إبددددددراهي ، وأحبائدددددك  بأوليائددددددك تعندددددي  ر  يددددددا موسددددد   :فقددددددا  ،وأحبدددددائي 

 أجلدد،  مِدد  مَدد بددذلك أرد  أنددي الإ كددذلك هدد  :فقددا  ،ويعقددو  وإسددحا ،

 هددو ومدد  :فقددا  والنددار اجلنددة، خلقدد  أجلدد،  مِدد  ومَدد وحددوا ، آد ، خلقدد 

 احملمددود، أنددا ألنددي اسددمي مدد  اسددم، شددقق  أحمدد   محمّدد :فقددا  ؟ر  يددا
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 موسد   يدا  :لد،  فقدا   ،أمتد،  مد   جعلندي أ ر  يدا  :موسد   فقا  ، محمّ وهو

 أهددل لَثَددومَ ،ُلَددثَمَ إنَّ ،بيتدد، أهددل ومندددزلة دزلت،،مندد عرفدد  إذا أمتدد، مدد  أندد 

 وال ورقهددددا، ينتشددددر ال اجلنددددان فددددي الفددددردوس كمثددددل خلقدددد  فدددديم  بيتدددد،

 ،علمداً  اجلهدل  عند   لد،  جعلد   ،حقهد   وعدرف  عدرفه ،  فم  طعمها يتغير
 يسددددألني أن قبدددل  وأعطيددد،  يدددد عوني، أن قبدددل  أجيبددد،  نددددوراً الظلمدددة  وعنددد  

 . اخلبر

َخَذََّسب َكَِّمۢنَّ  :تعبىل ميله يف الصبدق مب  :الةم  تفسري  2)
َ
ِإَوۡذَّأ

ََّءاَدَ َّ  ولرسدول،  بالربوبيدة،  للد،  علديه   مدأخوذاً  امليثدا   كدان   :اآلي  بَِِنٓ

ۡمَّٰۖ  :فقدا   باإلمامة واألئمة املؤمنن، وألمير بالنبو ، َّبِلَسب ِك  لَۡسلت 
َ
 ، أ

 بَلددد  :فقدددالُوا أئمدددتك  الهدددادون واألئمدددة إمدددامك ، وعلدددي نبددديك ،  ومحمّددد

ول وا َّيَۡوَ َّٱۡلقَِيََٰمةِ  :الل، فقا  نََّتق 
َ
إِن لاَّ  القيامدة  يدو   تقولوا لئال أي  أ
ن اََّعۡنََّهََٰذاَّ  األنبيدا   علد   امليثدا   وجدل  عدز  اللد،  أخذ ما فأو ؛َغَٰ ِلِيََّك 

َّ  :قولد،  وهدو  بالربوبيدة،  ِ َخۡذنَاَِّمَنَّٱۡل بِل  
َ
مََِّّۡۧإَوۡذَّأ  جملدة  فدذكر   َنَِّميلَثََٰقه 

 رسدو    فقد ّ  محمد   يدا  ومِنْدكَ  :فقا  باألسامي أفضله  أبرز ث  األنبيا 

مَددرْيَ َ  بْدد ِ وعِيسَدد  ومُوسدد ، وإِبْددراهِي َ، نُددو ٍ، ومِدد ْ أفضددله ، ألندد، اللدد،
 ذلدك  بعد   أخدذ  ث  أفضله  الل، ورسو  األنبيا ، أفضل اخلمسة فهؤال 

 أميدر  ينصدروا  أن وعلد   باإلميدان،  لد،  األنبيدا   عل  الل، رسو  ميثا 

َّ  :فقدا   املدؤمنن  ِ َِّميَثََٰقَّٱۡل بِ   َخَذَّٱَّلل  
َ
ِلنَّكَِ َٰل وََِّّۧإَوۡذَّأ مَّم  ََّنَّلََملآََّءاتَۡيلت ك 
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َّل َِملاََّّوَِحۡكَمةوَّ َر ِ َصلد  َّم  و ر ۡمَّسَس  ََّجآَءك  لمَّۡث م   اللد،  رسدو   يعندي   َمَعك 

َّ ن ر  ن َّبِرِۦََّوَتَنر    ت بروا علي، الل، صلوا  املؤمنن أمير يعني  َت ۡؤِمَن  

 . األئمة م  ولي، وخبر ب بر ، أممك 

حممي  يي  علي  يي  الشيب  عي  أيي   بمي  عي            يإسنبد  ع  :اخلصب   3)

أمح  ي  خبل  اخلبل   ع  حمم  ي  أمح  ي  صبحل التمدمي  عي  أيديه عي      

حمم  ي   بمت الةهب  ع  محبد ي  عمرو ع  جعفر يي  حممي  عي  أيديه عي       

 :أنيه ميب  يف وصيد  ليه     عي  الين    ج   ع  عل  ي  أيي  طبليب  

رجدا   علد   منهدا  ختدارني أف ال نيا عل  أشرف وجل عزّ الل، إن عليّ يا 

 طلدد أ ثدد  بعد ي  العدداملن رجدا   علدد  ختدار  أف الثانيددة طلد  أ ثدد  العداملن 

 طلدد أ ثدد  بعدد   العدداملن رجددا  علدد  ولدد   مدد  األئمددة ختددارأف الثالثددة

 . العاملن نسا  عل  فاطمة ختارأف الرابعة

املفد  ع  ايي  ميليييه عي  أيديه      يإسنبد  ع :األمبل  للشد  الهيس   4)

 يي   طلحي   عي   سينب   يي   حممي   عي   ع  سع  ع  اي  عدسى ع  اي  معروف

 رسددو  قددا   :مييب  زييي  عيي  جعفيير ييي  حمميي  عيي  أيدييه عيي  جيي      

 مددد  عشددديرت، إلددد  يوصدددي أن أمدددر  حتددد  نبيددداً اللددد، قدددبض مدددا :اللددد،

  محمّد  يدا  أو  :فقدا   ؟ر  يا م  إل  :فقل  أوصي أن وأمرني عصبت،،
 السددالفة، الكتدد  فددي أثبتدد، قدد  فددإني طالدد  أبددي بدد  علدديّ عمددك ابدد  إلدد 

 ومواثيدددق اخلالئددق،  ميثدددا  أخددذ   ذلدددك وعلدد   وصددديك، أندد،  فيهدددا وكتبدد  
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 بدالنبو ،  محمد   يدا  ولدك  بالربوبيدة،  لي مواثيقه  أخذ  ورسلي أنبيائي،

 . بالوالية طال  أبي ب  ولعلي

املفد  ع  املظفر يي  حممي  عي      يإسنبد  ع :األمبل  للشد  الهيس   5)

حمم  ي  أمح  ي  أي  الثل  ع  حمم  ي  ميسى اهلبس  ع  حمم  ي  عب  

اهلل الب ار  ع  أيده ع  اي  حمبيب ع  أيي  زكرييب امليصيل  عي  جيبير عي        

 :مييب  لعلييّ  أ  رسييي  اهلل أييي  جعفيير عيي  أيدييه عيي  جيي   

َ أشدددباحاً أقدددامه  حيدددث اخللدددق بت ائددد،أ فدددي بدددك اللددد، حدددت ا الدددذي أنددد 

ۡمَّٰۖقَلال وا َّبَلَِلََّٰ..  :لهد   فقا  َّبِلَسب ِك  لَۡست 
َ
 ؟رسدولي  ومحمد   :قدا    ١٧٢... أ

 ،اسددتكباراً إال جميعدداً اخللددق فددأب  املددؤمنن أميددر وعلدديّ :قددا  ،بلدد  :قددالوا
 أصدددددحا  وهددددد  األقلدددددن، أقدددددل وهددددد  قليدددددل، نفدددددر إال واليتدددددك عددددد  وعتدددددواً

 .اليمن

املفد  عي  اجلعيبي  عي  جعفير      يإسنبد  ع  :األمبل  للشد  الهيس   6)

ي  حمم  ي  سلدمب  ع  داود ي  رريد  عي  حممي  يي  إسيحبق اليثعل  ميب         

 خلقدد،، مدد  اللدد، خيددر  نحدد  : يةييي  مسعييت جعفيير ييي  حمميي    

 . نبي، أمة م  الل، خير  وشيعتنا

الرضييب عيي   اإلمييب  يإسيينبد التمدميي  عيي  :عدييي  أخبييبر الرضييب  7)

 األرض أهدل  خيدر  واحلسدن  احلسد   :  مب  الين   :مب   يب ه

 . األرض أهل نسا  أفضل وأمهما أبيهما، وبع  بع ي،
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أمح  ي  حمم  ع  احلسي  يي  ميسيى     يإسنبد  ع :يصب ر ال رجب   8)

يف ميليه   ع  عل  ي   سب  ع  عب  الرمح  ي  كثري ع  أيي  عبي  اهلل  

َخَذََّسب َكَِّمۢنَّ  :عز وجي  
َ
َِّإَوۡذَّأ َٰٓ ۡمَّلََعَ ۡشَهَده 

َ
ۡمََّوأ ِة َته  وسِهِۡمَّذ س  ه  ََّءاَدَ َِّمنَّو  بَِِنٓ

ۡمَّٰۖ َّبِلَسب ِك  لَۡسلت 
َ
ِسِهۡمَّأ ن  

َ
 ذريتد،  آد  ظهدر  مد   اللد،  أخدر    :ميب    ١٧٢... أ

 ربدد،، أحدد  يعددرف لدد  ذلددك ال ولددو نفسدد،، فه فعددرَّ كالددذر القيامددة يددو  إلدد 

ۡمَّٰۖقَال وا َّ..  :وقا  َّبَِسب ِك  لَۡست 
َ
 وعلياً الل،، رسو  محم اً وأن ، ١٧٢... بََِلََّٰأ

 . املؤمنن أمير

اي  يزي  ع  اي  حمبيب ع  حممي  يي     يإسنبد  ع :يصب ر ال رجب   9)

 جميددد  فددي  مكتوبددة  علددي  واليدددة   :مييب   الفاييد  عييي  أييي  احلسييي   

 علددديّ ووصدددية محمددد ، بنبدددو  إال نبيددداً اللددد، يبعدددث ولددد  األنبيدددا ، صدددحف

 . عليهما الل، صلوا 

احلس  ي  عل  ي  النعمب  ع  حيدى ي  أيي    ع :يصب ر ال رجب   10)

زكريب ع  أيده  وحمم  ي  مسبع  ع  فدض ي  أي  ردب  ع  حمم  ي  مسل  

 ميثددا  أخددذ وتعددال  تبددار  اللدد، إن  :يةييي  مييب  مسعييت أيييب جعفيير

 . عليّ بوالية النبين عه  وأخذ علي، والية عل  النبين

أمح  ي  حمم  ع  عل  يي  احلكي  عي  ايي       ع :يصب ر ال رجب   11)

 مدا  : ميب  رسيي  اهلل  : عمرية ع  احلارم  ع   ايف  ي  أسد  ميب  
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 أهدل  وواليدة  واليتدي،  عليد،  عرضد   حتد   األظلدة  فدي  لنبي النبو  تكامل 

 . وواليته  بطاعته ، فأقروا ل، ومثلوا بيتي،

اي  يزي  ع  حيدى يي  املبيبرا عي  ايي  جبلي        ع :يصب ر ال رجب   12)

 واليدة  واليتندا  : ميب  أييي جعفير   : ع  محد  ي  رعدب ع  جبير مب 

 . هاب إال ق  نبياً يبعث ل  التي الل،

مييي  كتيييبب اإلمبمييي   عييي  احلسييي  يييي  احلسيييني    :كشيييب اليييدةني  13)

األنصييبر  عيي  حيدييى ييي  العييالء عيي  معييروف ييي  خرييييذ املكيي  عيي  أييي       

 لدد  املددؤمنن أميددر علدديّ سددمي متدد  الندداس يعلدد  لددو  :مييب  جعفيير

ََّءاَدَ َِّمنَّ  :فقدرأ  سدمي  متد   ل، فقيل ،حق، ينكروا َخَذََّسب َكَِّمۢنَّبَِِنٓ
َ
ِإَوۡذَّأ

ۡمَّٰۖقَلال وا َّبَلَِلََّٰ َّبِلَسب ِك  لَۡسلت 
َ
ِسِهۡمَّأ ن  

َ
َّأ َٰٓ ۡمَّلََعَ ۡشَهَده 

َ
ۡمََّوأ ِة َته  وسِهِۡمَّذ س  ه    ١٧٢... و 

 . املؤمنن أمير وعليّ ،الل، رسو   محمّ :قا  ،اآلية

عليي  ييي  عتييبب معنعنييب عيي  أييي     عيي :تفسييري فييرا  ييي  إيييراهد    14)

 أميدر  سمي مت  يعرفون األمة هذ  م  اجلها  أن لو  :مب  جعفر

 ،آد  ذريددددة ميثددددا  أخددددذ حددددن تعددددال  اللدددد، وأن ينكددددروا، لدددد  املددددؤمنن
 كمدا  جبرائيدل  بد،  فندز   كتابد،  فدي  محمد   علد   اللد،  أنز  فيما وذلك

َّ  :كتابد،  فدي  يقدو   اللد،  تسم  أل  جابر يا قرأنا  َخَذََّسب َكَِّمۢنَّبَلِِنٓ
َ
ِإَوۡذَّأ

ۡمَّٰۖقَلال وا َّبَلَِلََّٰ َّبَِسب ِك  لَۡست 
َ
ِسِهۡمَّأ ن  

َ
َّأ َٰٓ ۡمَّلََعَ ۡشَهَده 

َ
ۡمََّوأ ِة َته  وسِهِۡمَّذ س  ه  ... َءاَدَ َِّمنَّو 
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١٧٢ ، ّلسدددما  اللددد، فدددو املدددؤمنن أميدددر عليددداً وأن اللددد،، رسدددو  محمددد اً وأن 

 . امليثا  آد  ذرية م  أخذ حيث األظلة في املؤمنن أمير تعال  الل،

اي  سينب  عي  املفاي  يي  عمير       للمفد : يإسنبد  ع  اإلختصبص  15)

 مبلكدد، توحدد  وتعددال  تبددار ، اللدد، إنّ : مييب  ليي  أيييي عبيي  اهلل :مييب 

 اللد،  أراد فمد   جنتد،  لهد   وأبا  أمر ، إليه  فوض ث  نفس، عباد  ففعرّ

 يطمدددس أن أراد ومددد  واليتندددا، فددد،عرّ واإلندددس اجلددد ، مددد  قلبددد، يطهدددر أن

 .معرفتنا عن، أمسك قلب، عل 

 بيددد  ، اللددد، ي لقددد، أن آد  سدددتوج أ مدددا واللددد، مفضدددل، يدددا :يييي  ميييب  

 تكليمددا موسدد  اللدد، كلدد  ومددا ،علدديّ بواليددة إال روحدد، مدد  فيدد، ويددنف 

 إال للعدددداملن آيددددة مددددرم ابدددد  عيسدددد  اللدددد، أقددددا  وال ،علددددي بواليددددة إال

 اللدد، مدد  خلددق سددتأهلأ مددا األمددر أجمددل :ييي  مييب   لعلددي باخلضددوع

 . لنا بالعبودية إال إلي، النظر

يإسنبد  ع  احلس  يي  حمبييب عي  جيبير      للربس : مشبرق األنيار  16)

 أندد  علدديّ يددا : مييب  لعلييّ   أ  رسييي  اهلل عيي  أييي  عبيي  اهلل

 بتدد ائه ،أ فددي أشددباحاً أقددامه  حددن اخلالئددق علدد  بددك اللدد، حددت أ الددذي

ۡمَّٰۖقَلال وا َّبَلَِلََّٰ..  :لهد   وقدا   َّبَِسب ِك  لَۡست 
َ
 ؟نبديك   ومحمد   :فقدا    ١٧٢... أ

 واليتدك،  عد   جميعداً  اخلالئق فأب  :قا  ؟إمامك  وعلي :قا  بل  :قالوا

 أصددحا   وهدد   مددنه ،  قلدديالً  إال اسددتكباراً  عنهددا  وعتددوا  بفضددلك،  واإلقددرار
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 فددددي  يقددددو  ملددددك  ابعددددةالرّ السددددما   فددددي وإنّ القليددددل،  أقددددلّ وهدددد   الدددديمن،

 علد   الكثيدر  العدال   هدذا  م  القليل اخللق هذا د ّ م  سبحان :تسبيح،

 . اجلليل الفضل هذا

وممب روا  يف كتبب املعراج ع  الّص وق ع  أمح  ي  حمّمي  الصيةر     17)

حممي  امليلي  عي  أمحي  يي        العبب  ي  يسب  عي  عبي  اهلل يي    ع  حمّم  ي  

صبدح ع  احلس  ي  جعفر ع  أيده ع  منصيير عي  ميسيى يي  جعفير عي        

 بالنبي صدلّ  اللد، عليد، وآلد، وسدلَّ       عر  ملا : مب  أيده ع  ج  

نلََِ َّإََِلۡلرَِّ  :وجدل  عدز  العزيدز  قدا   السدما   إل 
 
َّبَِملآَّأ لو   ِملنََّءاَملَنَّٱلس س 

ب ِللرِۦ ۡؤِمن للوَننَّ  :قلد   قددا  س   خلفدد  مدد   محمّد  يددا صد ق   :قددا  ، َوٱلۡم 

 إندددي  محمّددد يدددا صددد ق  :قدددا  ألهلهدددا خيرهدددا :قلددد  ،أعلددد  وهدددو ألمتدددك،

 مدد   اسددماً  لددك شددقق   ثدد  منهددا  فاخترتددك  طالعددةأ األرض إلدد   طلعدد أ

  محمّدد أندد و احملمددود وأنددا معددي، ذكددر  إال موضدد  فددي أذكددر فددال أسددمائي
 وصددديك فجعلتددد، اًعليّددد منهدددا فددداختر  أخدددر  اطالعدددة إليهدددا اطلعددد  ثددد 

 ،اًعليّدد وخلقدد  خلقتددك، إنددي األوصدديا  سددي  وعلدديّ األنبيددا ، سددي  فأندد 
 علددد  واليدددته  عرضددد  ثددد  ندددور شدددبح مددد  واحلسدددن واحلسددد ، وفاطمدددة،

 املقددربن، مدد  عندد ي كددان قبلهددا فمدد  أروا  وهدد  خلقددي، وسددائر املالئكددة،

 أن لدو  ،وجاللدي  عزتدي و ،محم  يا الكافري  م  عن ي كان جح ها وم 
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 جاحددد اً أتددداني ثددد  البدددالي كالشددد  يصدددير أو ينقطددد  حتددد  عبددد ني عبددد اً

 . يعرش حت  أظللت، وال جنتي، أدخل، ل  لواليته 

فإذا كب   د  أعل  م  املال ك  فكديب مبي  كيب  أفاي  مي   د  يي  إّ  اهلل       

أفاي   وإذا كيب  جربا دي  وهيي     تبب على  د  يربك  أمسبء العيرتة الهّيبهرة   

ملييك عنيي  اهلل  لييس أمييب  الييّن  جلسيي  العبيي  وكييب    ييي خ  علدييه  تييى    

 كب  ينتظر تلةّ  املعبرف منه. يست ذنه كدب ميك  أ  يةب  ي ّ  الّن 

يبب أّ  دعبء األنبدبء استجدب يبلتيس  واإلستشفب  يييي  صيليا     طبء:

 اهلل علدي  أمجعني:

ييه ع  عمه ع  أمح  يي   مبجدل :األمبل  للص وقجبمع األخببر   -1

مسعيت أييب عبي  اهلل     :هال  ع  الفا  يي  دكيني عي  معمير يي  راري  ميب        

 النظدر  يحد   ي ي، بن فقا  النبي يهودي أت   :يةي  الصبدق

 عمدران  بد   موسد   أ  أفضدل  أن  :قا  ؟حاجتك ما يهودي يا :فقا  إلي،

 البحدددر، لددد، وفلدددق والعصددا،  التدددورا ، عليددد، وأندددز  اللدد،،  كلمددد، الدددذي النبددي 

 نفسددد،، يزكدددي أن للعبددد  يكدددر  إنددد، :النبدددي لددد، فقدددا  ؟بالغمدددا  وأظلددد،

 اللهدد  :قددا  أن توبتدد، كاندد  اخلطيئددة أصددا  ملددا آد  إن أقددو  ولكنددي

 وإن لد،،  اللد،  فغفرهدا  لدي  غفدر   ملدا  محمد   وآ  محمد ،  بحدق  أسألك إني

 بحددق أسددألك إنددي اللهدد  :قددا  الغددر  وخدداف السددفينة، فددي ركدد  ملددا نوحدداً

 وإن عندددددد،، اللدددددد، فنجددددددا  الغددددددر  مدددددد  أجنيتنددددددي ملددددددا محمدددددد  وآ  محمدددددد 
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 وآ  محمد   بحدق  أسدألك  إندي  اللهد   :قدا   الندار  فدي  ألقي ملا إبراهي 

 ملدا  موسد   وإن ،وسدالماً  ،بدرداً  عليد،  الل، فجعلها منها أجنيتني ملا محم 
 بحدددق أسدددألك إندددي اللهددد  :قدددا  خِيفَدددةً نَفْسِددد،ِ فِدددي أوجدددسو عصدددا ، ألقددد 

 أَنْد َ  إِنَّدكَ  تَ َدفْ  ال :جاللد،  جدلّ  اللد،  :فقدا   آمنتني ملا محم  وآ  محم 

 مدددا وبنبددوتي  بدددي، يددؤم   لددد  ثدد   أدركندددي لددو  موسددد  إن يهددودي  يدددا األعلدد ، 
 إذا املهدد ي ذريتددي ومدد  يهددودي، يددا النبددو  نفعتدد، وال ،شدديئاً إمياندد، نفعدد،

 . خلف، وصل  فق م،، لنصرت، مرم ب  عيس  نز  خر 

العجل  عي  ايي  زكرييب الةهيب  عي  ايي         يإسنبد  ع :معبن  األخببر -2

ميب  أييي    : بدب ع  اي  ييلي  ع  أيده ع  حمم  ي  سنب  ع  املفا  ميب  

 بدألفي  األجسداد  قبل األروا  خلق وتعال  تبار  الل، إنّ : عب  اهلل

 واحلسددددد  وفاطمدددددة وعلددددديّ محمددددد  وأشدددددرفها أروا  أعالهدددددا فجعدددددل عدددددا 

 السددماوا  علدد  فعرضددها علدديه  اللدد، صددلوا  بعدد ه  واألئمددة واحلسددن

 للسدددماوا  وتعدددال  تبدددار  اللددد، فقدددا  ندددوره  فغشددديها واجلبدددا  واألرض

 وأئمدة  خلقي، عل  وحججي وأوليائي، أحبائي، هؤال  :واجلبا  واألرض

 خلقدد  تددواله  وملدد  ولهدد ، مددنه ، إلددي أحدد  هددو خلقدداً خلقدد  مددا بريتددي

 منددي، منددزلته  ادعدد  ومدد  ندداري، خلقدد  وعدداداه  خددالفه  وملدد  جنتددي،

 الْعددددالَمِنَ،  مِدددد َ  أَحَدددد اً  أُعَذِّبُدددد،ُ  ال ،عَددددذاباً عذبتدددد،  عظمتددددي  مدددد   ومحلهدددد 

 يد ع  ولد   بدواليته ،  أقدر  ومد   نداري،  در  أسدفل  فدي  املشركن م  وجعلت،
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 جندداتي، روضددا  فددي معهد   جعلتدد، عظمتددي مد   ومكددانه  منددي، مندزلته  

 جدواري،  وأحللدته   كرامتدي،  وأبحدته   عند ي،  يشدا ون  مدا  فيهدا  له  وكان

 خلقددي عندد  أمانددة فددواليته  وإمددائي عبددادي، مدد  املددذنبن فددي وشددفعته 

 السددماوا  فأبدد  خيرتددي دون لنفسدد، ويدد عيها بأثقالهددا، يحملهددا فددأيك 

 ومتندددددي ،دزلتهامنددددد دعدددددا أ مددددد  وأَشْدددددفَقْ َ يَحْمِلْنَهدددددا أَنْ واجلبدددددا  واألرض

 قدا   اجلنة وزوجت، آد ، وجل عز الل، أسك  فلما ربها عظمة م  هامحلّ

لَجَسةََّ  :لهمدا  َِّشلۡنت َماََّوََّلََّتۡقَسَبلاََّهَٰلِذهَِّٱلش  ًداََّحۡيل   ََ َِّمۡنَهاََّس َ  يعندي   َولُك 

َٰلِِمَيَّ..  احلنطة شجر  ونَاَِّمَنَّٱلظ   محمد   زلةدمند  إلد   افنظدر   ٣٥َفَتك 

 أشددرف فوجدد اها بعدد ه  مدد  واألئمددة واحلسددن واحلسدد  وفاطمددة وعلددي

 :جاللد،  جدل  اللد،  فقدا   ؟زلةداملند  هدذ   مل  ربنا يا :فقاال اجلنة أهل مناز 
 اسدد  فوجدد ا وسددهما ر فرفعددا عرشدي  سددا  إلدد  ]رأسدديكما  سددكما ور رفعدا إ

 اللدد، صددلوا  بعدد ه  واألئمددة واحلسددن واحلسدد  وفاطمددة وعلدديّ محمدد 

 :فقداال  جاللد،  جدل  اجلبدار  ندور  مد   بنور العر  سا  عل  مكتوبة عليه 
 أشددرفه  ومدا  إليدك،  أحدبه   ومددا عليدك،  زلةداملند  هدذ   أهددل أكدر   مدا  ربندا  يدا 

 علمددي، خزنددة هدؤال   ،خلقتكمددا مددا لدواله   جاللدد، جددل اللد،  فقددا  لد يك 

 وتتمنيدددددا احلسددددد ، بعدددددن إلددددديه  تنظدددددرا أن إياكمدددددا سدددددري علددددد  وأمندددددائي

 نهيدددددي، فدددددي بدددددذلك فتددددد خال كرامتدددددي مددددد  ومحلهددددد  عنددددد ي، زلته دمنددددد

ونَاَِّمَنَّ..  وعصدياني  َٰلِِمَيََّفَتك   :قدا   ؟الظداملون   ومَد  ربندا  :قداال   ٣٥ٱلظ 
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 حتد   ندار   في ظامليه  مناز  فأرنا ربنا قاال حق بغير زلته دملن امل عون

 النددددار وتعددددال  تبددددار  اللددد،  فددددأمر جنتددددك فددددي مندددزلته   رأينددددا كمددددا نراهدددا 

 :وجددل عددز اللدد، وقددا  والعددذا ، النكددا  ألددوان مدد  فيهددا مددا جميدد  فددأبرز 
 أَنْ أَرادُوا كُلَّمدا  منهدا  در  أسدفل  فدي  ملندزلته   املد عن  لهد   الظاملن مكان

 سدددددواها لوابددددد ّ جُلُدددددودُهُ ْ نَضِدددددجَ ْ وكُلَّمدددددا فِيهدددددا، أُعِيددددد ُوا مِنْهدددددا يَ ْرُجُدددددوا

 .الْعَذا َ لِيَذُوقُوا
 احلسددددد  بعدددددن وحججدددددي أندددددواري، إلددددد  تنظدددددرا ال حدددددوا  ويدددددا آد ، يدددددا

 الشَّدددديْطانُ لَهُمَددددا فَوَسْددددوَسَ هددددواني بكمددددا وأحددددل جددددواري، عدددد  فأهبطكمددددا

 عَدد ْ رَبُّكُمددا نَهاكُمددا مددا وقددا َ سَددوْآتِهِما، مِدد ْ عَنْهُمددا رِيَووُ مددا لَهُمددا لِيُبْدد ِيَ

 إِنِّدي  وقاسَدمَهُما  الْ الِ ِي َ، مِ َ تَكُونا أَوْ مَلَكَيْ ِ تَكُونا أَنْ إاِل الشَّجَرَ ِ هذِ ِ

 زلته دمنددد متندددي علددد  وحملهمدددا بِغُدددرُورٍ، هُمافَددد َال النَّاصِدددحِنَ لَمِددد َ لَكُمددا 

 فعدداد احلنطددة شددجر  مدد  أكددال حتدد  ف ددذال احلسدد  بعددن إلدديه  فنظددرا

 الشدعير  وأصدل  يدأكال ،  لد   ممدا  كلهدا  احلنطدة  فأصدل  شعيرا أكال ما مكان

 واحللدل  احللدي،  طدار  الشدجر   مد   أكدال  فلمدا  أكدال   مدا  مكدان  عداد  ممدا  كل،

 وَرَ ِ مِددددد ْ عَلَيْهِمدددددا يَ ْصِدددددفانِ وطَفِقدددددا عريدددددانن، وبقيدددددا أجسدددددادهما، عددددد 

 إِنَّ لَكُمدددا وأَقُدددلْ الشَّدددجَرَ ِ، تِلْكُمَدددا عَددد ْ أَنْهَكُمدددا ألَددد ْ رَبُّهُمدددا وناداهُمدددا الْجَنَّدددةِ،

 لَنددا، تَغْفِددرْ لَدد ْ وإِنْ أَنْفُسَددنا، ظَلَمْنددا رَبَّنددا فقدداال مُددبِنٌ عَدد ُوٌّ لَكُمددا الشَّدديْطانَ

 يجدداورني فددال جددواري مدد  هبطدداإ :قددا  الْ اسِددرِي َ مِدد َ لَنَكُددونَ َّ وتَرْحَمْنددا
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 املعدا   طلد   فدي  أنفسدهما  إلد   موكدولن  فهبطدا  يعصديني  م  جنتي في

 :لهمددا فقددا  جبرائيددل جا همددا عليهمددا يتددو  أن وجددل عددز اللدد، أراد فلمددا
 مددا فجزا كمددا عليكمددا فضددل مدد  منزلددة بتمنددي أنفسددكما ظلمتمددا إنكمددا
 فاسددأال أرضدد، إلدد  وجددل عددز اللدد، جددوار مدد  الهبددوط مدد  بدد، عوقبتمددا قدد 

 يتددددو  حتدددد  العددددر  سددددا  علدددد  رأيتموهددددا التددددي األسددددما  بحددددق ربكمددددا

 وعلددديّ محمددد  عليدددك األكدددرمن بحدددق نسدددألك إندددا اللهددد  :فقددداال عليكمدددا

 اللدد، فتددا  ورحمتنددا علينددا، تبدد  إال واألئمددة واحلسددن واحلسدد  وفاطمددة

 يحفظدون  ذلدك  بعد   اللد،  أنبيدا   يدز   فلد   الرَّحِي ُ التَّوَّا ُ هُوَ إِنَّ،ُ عليهما

 فيددأبون أممهدد  مدد  واخمللصددن أوصدديا ه ، بدددها وي بددرون األمانددة، هددذ 

 فأصددل فْرِعُدد قد   الددذي اإلنسدان  وحملهددا ادعائهددا، مد   ويشددفقون حملهدا، 

إِن لاََّعسَۡضلَناَّ  :وجدل  عدز  اللد،  قدو   وذلدك  القيامة، يو  إل  من، ظل  كل
َمانََةَّ
َ
نََّبِۡمۡلَنَهاَّوََّٱۡۡل

َ
َّأ َإۡيَ
َ
َباِ َّفَأ  ِ ََّوٱۡۡلِ

َ
َِٰتََّوٱۡۡل َوََٰو َّٱلس  ۡشَ ۡقَنَِّمۡنَهاَّوََةَلََهاَّلََعَ

َ
أ

َّٰۖإِن ر  َََّكَنََّول وم َّ سَسَٰن  َّٱۡإِ وَّل   .  ٧٢َّاََّجه 

أّ   ميب جيبء يف هياا اخليرب مي      أم يب   ؛اإلنسب  الا  عرف هي أيي يكر :بيان

غريٌب وخميبلٌب  فنظيرا إىل    حمّمي  يعيني احلسي       علديميب السيال     د  و ّياء

 هيا  الفةيرة ملفّةي  عليى احلي يش      إ   ف  علدهينبًء و ؛لعصم  األنبدبء

 أدلي   هلب مبب   ينيبيف ونسجبميب مع أدلّ  العصم  أو نؤفال يّ  م  طر يب لع   ا

 فت ّير.    كمب فع  صب ب البحبر؛العصم
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ال مبق ع  العلي  ع  جعفر ي  حمم  ي  مبليك   ع :معبن  األخببر -3

مي نييب  ييي  عيي  حمميي  ييي  زييبد عيي  املفايي  عيي  عي  حمميي  ييي  احلسييني يي  ز  

۞ِإَوذَِّ  :س لته ع  مي  اهلل عز وج  :مب  الصبدق جعفر ي  حمم 
َّإِبَۡرَِٰهَّ  الكلمدا   هدي   :ميب    ميب هيا  الكلميب      َمََّسب ر  َّبَِكلَِوَٰلتوََّّۧٱۡإَتَِلَٰٓ

 بحددق أسددألك ر  يددا :قددا  أندد، وهددو عَلَيْدد،ِ، فَتددا َ ربدد، مدد  آد  تلقاهددا التددي

 عليد،  الل، فتا  عليَّ تب  إال واحلسن واحلس ، وفاطمة، ،وعليّ محم 

 َّ َّٱلس ِحيم   َ ا َوَّٱت و   يب اي  رسي  اهلل فمب يعين عز :فةلت له .  ٣٧إِن ر  َّه 

َّٰۖ  :وجيي  يةيلييه ن  ه  َتم 
َ
 القددائ  إلدد  أمتهدد  يعنددي : مييب   فَللأ

 :فةلت له :مب  املفا  ، احلسن ول  م  تسعة ،إماماً عشر اثني

وََجَعلََهلاََِّكَِمل َّ  :في خربن  عي  ميي  اهلل عيز وجي       يب اي  رسيي  اهلل 
َِّ ََّعقِبِرِۦ  فدي  الل، جعلها اإلمامة بذلك يعني : مب   ٢٨... بَاقَِية 

يب اي  رسي  اهلل  :فةلت له :مب   القيامة  يو  إل  احلسن عق 

فكدب صبر  اإلمبم  يف ول  احلسيني دو  ولي  احلسي   وهميب مجدعيب ولي ا       

 إن : فةييب     وسييبهب   وسييد ا رييببب أهيي  اجلنيي     رسييي  اهلل

 صددل  فدي  النبددو  اللد،  فجعدل  أخددوي  مرسدلن  نبدين  كانددا وهدارون  موسد  

 ذلدك  اللد،  فعدل  لد   يقو  أن ألح  يك  ول  موس ، صل  دون م  هارون

 اللدد، جعلهددا لدد  يقددو  أن ألحدد  لدديس وجددل عددز اللدد، خالفددة اإلمامددة فددإن
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 أفعالدد، فددي احلكددي  هددو اللدد، ألن ؟احلسدد  صددل  دون احلسددن صددل  فددي

 . يُسْئَلُونَ وهُ ْ يَفْعَلُ، عَمَّا أَ ْيُسْ ال

 تعدال   اللد،  إن  :مب  احلسني يي  علي ّ   :تفسري اإلمب  -4

َّٱلَۡمَََٰٰٓٓئَِكةِ  ، و  شدي  كدل  أسما  وعلم، ا ،وسوّ آد ، خلق ملا ۡمَّلََعَ   َعسََضه 

 فددي خمسددة أشددباحاً واحلسددن واحلسدد ، وفاطمددة، ،وعليدداً ،محمدد اً جعددل

 واحلجددد ، السدددماوا ، مددد  اآلفدددا  فدددي   تضدددي أندددواره  وكانددد  آد ، ظهدددر

 تعظيمددا آلد  ودبالسددج املالئكددة اللدد، فددأمر والعددر  والكرسددي، واجلنددان،

 أنوارهددا عدد ّ قدد  التددي األشددبا  لتلددك وعددا  جعلدد، بددأن ل،فضّدد قدد  إندد، ،،لدد

 .اآلفا 
 يتواضد   وأن اللد،،  عظمدة  جلدال   يتواضد   أن أب  إبليس إال فسج وا

 وترفددد  فاسدددتكبر، كلهدددا املالئكدددة لهدددا تواضدددع  وقددد  البيددد ، أهدددل ألنوارندددا

 . الكافري  م  وتكبر  ذلك، إبائ،ب فكان

 عد   أبيد،  عد   أبدي  حد ثني   :ي  احلسني صيليا  اهلل علديميب   مب  علّ 

 مدد  سدداطعاً النددور رأ  ملددا آد  إن اللدد، عبدداد يددا :قددا  :قددا  اللدد، رسددو 

 ور،النّدد رأ  ظهددر  إلدد  العددر  ذرو  مدد  أشددباحنا نقددل اللدد، كددان إذ صددلب،

 أندوار  :وجدل  عدز  اللد،  قا  ،األنوار هذ  ما ر  يا :فقا  األشبا  يتبن ول 

 املالئكدة  أمدر   ولذلك ظهر ، إل  عرشي بقاع أشرف م  نقلته  أشبا 

 لدي  بينتهدا  لدو  ر  يا :آد  فقا  األشبا  لتلك وعا  كن  إذ لك بالسجود
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 ندور  ووقد   ،آد  فنظدر  العدر   ذرو  إل  آد  يا نظرأ :تعال  الل، فقا 

 كمدا  أشدباحنا  صدور  فيد،  فدانطب   العدر   ذرو  علد   آد  ظهدر  م  أشباحنا

 هددذ  مددا :فقددا  أشددباحنا فددرأ  الصددافية  آاملددر فددي اإلنسددان وجدد، ينطبدد 

 هدذا  ،وبرياتي خالئقي، أفضل األشبا  هذ  آد  يا :فقا  ؟ر  يا األشبا 

 اسدددمي، مدد   اسددماً  لدد،  شددقق   ،أفعددالي  فددي  احملمددود  احلميدد   وأنددا   ٌمحمّدد 

 فاطمدة  وهدذ   اسدمي،  مد   اًاسدم  لد،  شدقق   العظي  العلي وأنا عليّ وهذا

 فصدددل يدددو  رحمتدددي عددد  أعددد ائي فددداط  ،واألرضدددن السدددماوا  فددداطر وأندددا

 مدد  اسددماً لهددا فشددقق  ويشددينه  يعتددريه  عمددا أوليددائي وفدداط  قضدائي، 

 لهمددا شددقق  اجملمددل احملسدد  وأنددا احلسددن، وهددذا احلسدد  وهددذا اسددمي،

 وبهددد  آخدددذ، بدددده  بريتددي  وكدددرا  خليقتدددي، خيدددار هددؤال   .اسدددمي مددد  اسددماً 

 دهتدددك وإذا آد ، يدددا بدددده  إلدددي فتوسدددل ،أثيددد  وبهددد  أعاقددد ، وبهددد  أعطدددي،

 ال حقددداً قسدددماً نفسدددي علددد  آليددد  فدددإني شدددفعا   إلدددي فددداجعله  داهيدددة
 دعا اخلطيئة من، زل  حن فلذلك ،سائالً بده  أردّ وال آمال، بده  أخي 

 . ل، وغفر علي،، فتا  بده  وجل عز الل،

 على املال ك  وريبدتي  يي يتي : يف فا  الن  وأه  يدته يبء:

 عيي :عليي  الشييرا عو  عدييي  أخبييبر الرضييبوإكمييب  اليي ي    :[ 1] 

احلس  ي  حمم  ي  سعد  اهلبس  ع  فرا  ي  إيراهد  ع  حمم  ي  أمح  

اهلم ان  ع  العبب  ي  عب  اهلل البخبر  ع  حمم  ي  الةبسي  يي  إييراهد     
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 رسدو   قدا    :ميب    امليؤمنني ع  اهلرو  ع  الرضب ع   يب ه ع  أميري 

 مندي  عليد،  أكدر   وال مندي،  أفضدل  خلقداً  وجدلّ  عدزّ  الل، خلق ما : الل،

 ؟جبرائيدددددددل أو أفضددددددل  فأندددددد   اللدددددد،  رسددددددو   يددددددا  :فقلدددددد   :علدددددديّ  قددددددا  
 علددد  املرسدددلن أنبيددا    لفضّددد وتعددال   تبدددار  اللددد، إن علدديّ  يدددا :فقددا  

 والفضدددل واملرسدددلن، النبدددين، جميددد  علددد  وفضدددلني املقدددربن، مالئكتددد،

 وخددد ا  خلددد امنا، املالئكدددة وإن بعددد  ، مددد  ول ئمدددة ،علددديّ يدددا لدددكَ بعددد ي

 بِحَمْدد ِ  يُسَددبِّحُونَ حَوْلَدد،ُ ومَدد ْ الْعَددرْ َ، يَحْمِلُددونَ الَّددذِي َ علدديّ يددا .محبينددا

 آد ، لدق خُ مدا  نحد   لدوال  :علديّ  يدا  بواليتندا  آمَنُوا لِلَّذِي َ ويَسْتَغْفِرُونَ رَبِّهِ ْ

 نكدددون ال فكيدددف األرض وال السدددما ، وال الندددار، وال اجلندددة، وال حدددوا ، وال

 وتهليلدد،، وتسددبيح،، ربنددا، معرفددة إلدد  سددبقناه  وقدد  املالئكددة مدد  أفضددل

 فأنطقندددددا أرواحندددددا خلدددددق وجدددددلّ عدددددزّ اللددددد، خلدددددق مدددددا أو  ألن ؟وتق يسددددد،

 واحدد اً نددوراً أرواحنددا شدداه وا فلمددا املالئكددة خلددق ثدد  وحتميدد   بتوحيدد  ،

 زّ ند م وأند،  م لوقدون،  خلدق  اأنّد  املالئكدة  لدتعل   فسدبحنا  أمرنا استعظموا
 فلمددددا صددددفاتنا عدددد  ونزهتدددد، ،بتسددددبيحنا املالئكددددة فسددددبح  صددددفاتنا عدددد 

 ،عبيدد ٌ اوأنّدد اللدد،، إال إلدد، ال أن املالئكددة لددتعل  ندداهللّ شددأننا عظدد  شدداه وا
 فلمدددا اللددد، إال إلددد، ال :فقدددالوا دونددد، أو معددد، بددد نعُ أن يجددد  بآلهدددة ولسدددنا

 عظد   يندا   أن مد   أكبدر  اللد،  أن املالئكدة  لدتعل   كبرندا  محلنا كبر شاه وا

 حددو  ال :قلنددا والقددو  العددزّ مدد  لنددا جعلدد، مددا شدداه وا فلمددا ،بدد، إال احملددل
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 فلمددا .باللدد، إال قددو  وال لنددا حددو  ال أن املالئكددة لددتعل  باللدد، إال قددو  وال

 :قلندددا الطاعدددة فدددرض مددد  لندددا وأوجبددد، عليندددا، بددد، اللددد، أنعددد  مدددا شددداه وا
 احلمدد  مدد  علينددا ذكددر  تعددال  ،للدد يحددقّ مددا املالئكددة لددتعل  للدد، احلمدد 

 توحيدد  معرفددة إلدد  اهتدد وا فبنددا للدد، احلمدد  :املالئكددة فقالدد  نعمدد، علدد 

 وتعددال  تبددار  اللدد، إن ،ثدد  ومتجيدد   وحتميدد   وتهليلدد، وتسددبيح، اللدد،،

 ،وإكرامداً  لندا  تعظيمداً  لد،  بالسدجود  املالئكة وأمر صلب،، فأودعنا آد  خلق
 فددي  لكوننددا وطاعددةً  ،إكرامدداً وآلد  عبوديددة،  وجددلّ عددزّ  للدد، سددجوده   وكددان

 كلهددددد   آلد  سدددددج وا  وقددددد   املالئكدددددة  مددددد  أفضدددددل  نكدددددون  ال فكيدددددف  صدددددلب،

 وأقددا  مثندد ، مثندد  جبرائيددل أذن السددما  إلدد  بددي عددر  ملددا ،وإنّدد .أجمعددون

 أتقدد   جبرائيددل يددا :لدد، فقلدد  محمدد  يددا تقدد   :لددي قددا  ثدد  مثندد  مثندد 

 مالئكتدد، علدد  أنبيددا   لضّددف وتعددال  تبددار  اللدد، ألن نعدد  :فقددا  ؟عليددك

 انتهيد   فلمدا  ف در  وال هد ، ب ي فصدلّ  فتقد م   ةخاصّ وفضلك أجمعن،

 :فقلد   عندي  فوت لّ محم ، يا تق   :جبرائيل لي قا  ورالنّ حج  إل 
 نتهددا أ إن  محمّدد يددا :فقددا  ؟تفددارقني املوضدد  هددذا مثددل فددي جبرائيددل يددا

 جتاوزتددد، فدددإن املكدددان هدددذا إلددد  فيددد، وجدددل عدددز اللددد، وضدددعني الدددذي يحددد ّ

 ةًزخّد  ورالنّد  فدي  بدي  فدز   .جالل، جلّ ربي ح ود يبتع ّ أجنحتي احترق 
 محمدد  يددا وديدد فنُ ملكدد، علددو مدد  اللدد، شددا  مددا حيددث إلدد  نتهيدد أ حتدد 

 أندد  محمدد  يددا :فنوديدد  ،وتعاليدد  تباركدد ، وسددع يك ربددي، لبيددك :فقلدد 
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 عبدددادي، فدددي ندددوري فإندددك فتوكدددل وعلددديَّ فاعبددد ، فإيددداي ربدددك وأندددا عبددد ي،

 جنتدي،  خلقد   تبعدك أ وملد   لدك،  بريتدي  فدي  تدي وحجّ خلقي، إل  ورسولي

 ولشدددديعته  كرامتددددي، أوجبدددد  وألوصدددديائك ندددداري، خلقدددد  خالفددددك وملدددد 

  محمّددددد يدددددا :فنوديددددد  ؟أوصددددديائي ومددددد  ر ، يدددددا :فقلددددد  .ثدددددوابي أوجبددددد 
 جدددل ربددي  يدد ي  بددن  وأنددا  فنظددر   عرشددي  سددا   علدد   املكتوبددون  أوصدديا   

 أخضدر  سدطر  ندور  كدل  فدي  ندوراً  عشدر  اثندي  فرأيد   العر  سا  إل  جالل،

 مهد ي  وآخره  طال ، أبي ب  عليّ أوله  أوصيائي م  وصي اس  علي،

 محمددد  يدددا :فنوديددد  ؟بعددد ي مددد  أوصددديائي هدددؤال  ر  يدددا :فقلددد  .أمتدددي

 بريتددددي، علددد   بعدددد   وحججدددي  وأصددددفيائي، وأوصددديائي،  أوليددددائي، هدددؤال  

 ألظهدرن  وجاللدي  تدي وعزّ بع  ، خلقي وخير وخلفا  ، أوصيا  ، وه 

 أعد ائي،  مد   بدآخره   األرض رنّوألطهّد  كلمتدي،  هد  ب نوألعلّد  ديندي،  ه ب

 لددد، وألذللددد َّ الريدددا ، لددد، رنّوألسددد ّ ومغاربهدددا، األرض، مشدددار  ،وألمكننّددد

 ،نَّددوألم ّ بجندد ي، ،وألنصددرنّ األسددبا ، فددي ،وألرقينّدد الصددعا ، السددحا 
 ألدميد َّ  ثد   توحيد ي  علد   اخللدق  مد  يجتو دعوتي، تعلو حت  مبالئكتي

 . القيامة يو  إل  أوليائي بن ا األيّ وألداول َّ ملك،،

ع  الربم  ع  أيده ع  ج   ع  اي  أي  عمري ع   :عل  الشرا ع :[ 2] 

 إذا جبرائيدل  كدان  :ميب   عبي  اهلل عمرو ي  مجديع عي  مي نيب اإلميب      
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 حتددددد  يددددد خل ال وكدددددان العبددددد ، قعددددد   ي يددددد، بدددددن قعددددد  النبدددددي أتددددد 

 .يستأذن،

متدب  عي  ايي  ريبذا  عي        اي  عب و  ع  اي ع :عل  الشرا ع :[ 3] 

 سدري أُ املّد   :ميب   اي  أي  عمري ع  هشب  ي  سيبمل عي  أيي  عبي  اهلل    

 يدا  :فقدا   الصدال   وأقدا   جبرائيدل،  أذن الصال  وحضر  ،الل، برسو 
 ال إندا  :ل، فقا  جبرائيل يا تق   :الل، رسو  ل، فقا  ،تق    محمّ
 . آلد  بالسجود مرناأُ منذ اآلدمين عل  نتق  

 ع  أيي  حممي  العسيكر     :تفسري اإلمب  :ع اإل تجبج:[ 4] 

 عدد  أخبرندا  اللد،  رسدو   يدا  :فقدالوا  النبدي  املندافقون  سدأ    :أنيه ميب   

 وهدددل :اللددد، رسدددو  فقدددا  ؟بدددوناملقرّ اللددد، مالئكدددة أ  أفضدددل هدددو علدددي

 أحدد  ال ،إنّد  ،لواليتهمدا  وقبولهدا  ،وعلدديّ  ،حملمّد  بحبهدا  إال املالئكدة  شدرف  

 والغدددددل، والددددد غل، الغددددد ، قدددددذر مددددد  قلبددددد، نظدددددف علددددديّ يمحبّددددد مددددد 

 اللدددد، أمددددر وهددددل .املالئكددددة مدددد  وأفضددددل أطهددددر، كددددان إال الددددذنو  وجناسددددة

 يصدير  ال أند،  نفوسده   فدي  وضدعو   قد   كدانوا  ملا إال آلد  بالسجود املالئكة

 - أنفسدددده  يعنددددون - وهدددد  الإ عنهددددا وارفعدددد إذا بعدددد ه  خلددددق الدددد نيا فددددي
 أن اللد،  فدأراد  .علمداً  وب يند،  باللد،،  وأعلد   ،فضدالً  الد ي   فدي  منه  أفضل

 مدد،وعلّ آد ، ف لددق واعتقدداداته  ظنددونه ، فددي أواأخطدد قدد  هدد أن يعددرفه 

 أن آد  فددددأمر معرفتهددددا عدددد  فعجددددزوا علدددديه  عرضددددها ثدددد  كلهددددا األسددددما 
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 آد  صدددل  مدد   أخددر   ثددد  علدديه   العلدد   فددي  فضدددل، وعددرفه   هددا، ب ئه ينبّدد 

 ثد   محمد   أفضدله   اللد،  عبداد  مد   واخليدار  والرسل، األنبيا ، منه  ذرية

 وخيدار   ،محمّد  أصدحا   ]بعدض   مدنه   الفاضلن اخليار وم  محم ، آ 

إىل  خير   . ..املالئكدة  مد   أفضدل  هد  أن بذلك املالئكة وعرف  ،محمّ ةأمّ

 .يف يبب غزوة تبيا يف مص  العةب  مب نةلنب سبيةبو

أي  ع  األصفيبن  ع  املنةر  ع  محبد عي    ع :تفسري الةم  : [ 5] 

 والددذي  :فةيب    ك  هيي  املال كي  أكثير أ  ينيي  د    أنيه ُسي   أيي  عبي  اهلل  

 األرض، فدي  التدرا   عد د  مد   أكثدر  السدماوا   فدي  الل، ملالئكة بي   نفسي

 فددي وال ويق سدد،، يسددبح،، ملددك وفيهددا إال قدد   موضدد  السددما  فددي ومددا

 يددددو  كددددل ،اللدددد يددددأتي هدددداب موكددددل ملددددك وفيهددددا الإ مدددد ر وال شددددجر، األرض

 اللددد، إلدد   يددو   كددل  ويتقدددر  الإ أحدد   مددنه   ومددا  هدددا،ب أعلدد   واللدد،  بعملهددا، 

 أن اللدد، ويسددأ  أعدد ا نا، ويلعدد  حملبينددا، ويسددتغفر البيدد ، أهددل بواليتنددا

 . إرساالً العذا  عليه  يرسل

 ...ملَدددكْ وفيهدددا الإ  قددد  موضددد  السّدددما  فدددي ومدددا  :ميليييه بيلللان:

 أّ  املال كي   إريبرةٌ واضيح  إىل     ...بعملهدا   يدو  كدلّ  اللد،  يدأتي  هاب موكّلٌ

فيإذا كبنيت هي  الّييت تصيّ ر       ميكّل  يبلّنظيب  التكيييين ويز ّدبتيه وتفبصيدله     

فمي  ييب ُتيرى     ييي  وهيي أريرف منييب وأفاي      ييي  لدل  الة ر األوامر إىل اإلمب  يف

 يصّ ر إلديب األمر على كثرتيب  
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وهي  يي ورهب     األوامر مببريرةو  سبحبنه يصّ ر إىل املال ك  هللإّ  ا قيل: إْن

 .تصّ ر األوامر لرمب 

إذا جبز أ  يصّ ر اهلل ها  الباليني الباليني م  األوامير إىل املال كي      قلنا:

يصّ ر ها  الباليني م  األوامر إىل ولديه األعظ  وخلدفته جبز يهريٍق أوىل أ  

 وامير إلدييب مي  مبي  اهلل مببريرةو       مابفبو إىل أّ  تصي ير األ املكّر  اإلمب 

ُيلغ  دور اخللدف  وعالمته املببررة مع اهلل تعبىل  وتصبح املال ك  أفا  منيه  

الشيريف  عليى    ء  وم  مبمت اآلييب  م   دش ا تدبجه إلديب يف تعلد  األمسب

املرتبيي  ميي  حمّميي  و لييه  تدبجيييب إىل  د  اخللدفيي  الّييا  هييي أدو  يبلفاييدل  و ا

 األطيبر.

اهلم ان  ع  عل  ع  أيديه عي  علي  يي  معبي        ع :إكمب  ال ي  :[ 6] 

 ع  احلسني ي  خبل  ع  أي  احلس  عل  ي  ميسى ع  أيده ع   يب ه

 مددد  خيدددر وأندددا اللددد،، خلدددق مددد   سددديّ أندددا :اللددد، رسدددو  قدددا   :ميييب 

 وأنبيددا  املقددربن، املالئكددة وجميدد  العددر ، وحملددة وإسددرافيل، جبرائيددل،

 أبدوا  وعلديّ  وأندا  الشدريف،  واحلدوض  الشدفاعة،  صاح  وأنا املرسلن، الل،

 عدددزّ اللدد،  أنكددر  فقدد   أنكرندددا ومدد   اللدد،،  عددرف  فقددد  عرفنددا  مدد   األمددة  هددذ  

 احلسددددد  :اجلندددددة أهدددددل شدددددبا  وسدددددي ا أمتدددددي، سدددددبطا علددددديّ ومددددد  وجدددددلّ،

 ومعصديته   طداعتي،  طداعته   ،تسدعة  أئمدة  احلسدن  ولد   ومد   واحلسن،

 . ومه يه  قائمه  تاسعه  معصيتي
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  ُيسيي   عيي  ريي ء ممييب يييني  ومنيييب مييب رو  ميي  أّ  اإلمييب  الكييبف:

عي  ييبط  ينيبيدع علميه       أجيبب فديه  وأّ  اهلل فيتح هلي       ص فديب إ

وأنيه سييبحبنه رييّرف اإلميب  ييي عظ  ميي  العصييم   وأنيه تعييبىل ُيغشيي  اإلمييب     

 النير؛ ناكر م  ها  األخببر مب ي ت :

متد  الةرر  ع  أيديه عي  أمحي  يي  علي        :  عدي  أخببر الرضب1)

  وعني    األنصبر  ع  احلس  ي  اجلي  مب :  ار  جمليس املي مي  ييميبو   

وأه  الكال  مي  الفيرق    جتمع الفةيبءا  وم  الرضب علّ  ي  ميسى

اإلمبمي    ء تصيحّ  املختلف  فس له يعاي  فةب  له: يب ايي  رسيي  اهلل يي   ري     

 . وال الئل  بالنّ : مب   مل عديب

 سددتجابةأو العلدد  فددي : مييب  لييه: ف  ليي  اإلمييب  فدمييب هيي   مييب   

 بعهد   ذلدك  : ميب      ميب : فميب وجيه إخبيبرك  مبيب يكيي        ال عو 

ميب : فميب وجيه إخبيبرك  مبيب يف ملييب         اللد،  رسدو   م  إلينا معهود

 النب  

 فإنددد، املدددؤم  فراسدددة تقدددواأ الرسددو   قدددو  بلغدددك أمدددا : ميييب 

 ولددد، إال مدددؤم  مددد  فمدددا : ميييب   ميييب : يليييى  اللددد،؟ بندددور ينظدددر

 وقدد  وعلمدد،، استبصدار ،  ومبلدد  إمياندد،، قد ر  علدد  اللدد، بندور  ينظددر فراسدة 

 فددي وجددل عددزّ وقددا  املددؤمنن، جميدد  فددي قدد،فرّ مددا منددا ل ئمددة اللدد، جمدد 

َٰلِللَكَّ كتابدد، َِّ ََّك للِمَيََّّٓأَلَيَٰللتوَّإِن  ِ َتوَس   رسددو  سددمناملتوّ فددأو ؛ ٧٥ل ِۡلم 
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 واألئمدة  واحلسدن،  احلسد   ثد   بعد    مد   املدؤمنن  أميدر  ث ّ الل،

  مب : فنظر إلده امل مي  فةب  ليه: ييب    القيامدة  يو  إل  احلسن ول  م 

 .زدنب ممب جع  اهلل لك  أه  البدتأيب احلس  

 سدددةمق ّ مندد،  بددرو   أيدد نا  قدد   وجددل  عدددز اللدد،  إن : فةييب  الرضييب  

 رسدددددو  مددددد  إال مضددددد  ممددددد  أحددددد  مددددد  تكددددد  لددددد  مبلدددددكٍ ليسددددد  مطهدددددر 

 نددور مدد  عمددود وهددو وتددوفقه ، ده ،تسدد ّ منددا األئمددة مدد  وهددي ،اللدد،

 . ...وجل عزّ الل، وبن بيننا

يي   أع  أمح  ي  إدريس عي  ايي  عدسيى عي  حمّمي  يي  سينب  عي            2)

مليت ليه: ُجِعليت في اا إذا مايى       ميب :  اجلبرود ع  مي نب أي  جعفير 

 باله ي  :عبملك  أه  البدت فب ّ  ر ٍء ُيعرف الّا   دئ يع    مب 

 بدددن ممّدددا شدددي ٍ عددد  يُسدددأ  وال ،بالفضدددل لددد، محمّددد  آ  وإقدددرار طدددرا واإل

 . في، أجا  الإ ص فيها

  ي  احلسني ع  عبدس عمرا  ي  ميسى ع  حمّم :يصب ر ال رجب   3)

 اللد،  أراد إذا  ميب :  ي  هشب  ع  احلسني ي  يينس عي  أيي  عبي  اهلل   

 ملددك إلد   ف فعدد، عرشد،  حتدد  مد   شدربة  بيدد   اللد،  أخددذ إمامداً  ي لدق  أن

  مضد  فدإذا  منهدا  بعد    م  اإلما  فكان اإلما  إل  فأوصلها مالئكت، م 
 أوتددددي ولدددد  فددددإذا أمدددد، بطدددد  فددددي وهددددو الصددددو ، سددددم  يومدددداً أربعددددون عليدددد،

ََّسب َِكَِّصۡدق َّ  األميد :  عضد    عل  وكت  احلكمة، ۡتََِّكَِمت  نََّوَتم  َّاَّوََعۡدَّل  َََّّّل 



310 

 

َّ َّٱۡلَعلِليم   َ ِمي َوَّٱلس  َّوَه  َ َّلََِكَِوَٰتِرۦِن ِ َبد   أعاند،  إليد،  يصدل  األمدر  كدان  فدإذا   ١١٥م 

 ومعهددد  معدد،،  وكدددانوا بدد ر،  أهددل  بعددد د ملكدداً  عشددر  وثالثدددة بثالثمائددة  اللدد، 

 اآلفددددا  إلدددد  فيبعدددثه   السددددبعون فأمدددا  نقيبدددداً عشددددر واثندددا  رجددددالً، سدددبعون 

 موضددد  كدددل فدددي لددد، اللددد، ويجعدددل ،أوالً إليددد، دعدددوا مدددا إلددد  النددداس يددد عون

 . أعماله  ب، يبصر مصباحاً

العجل  ع  اي  زكريب الةهب  ع  اي   بديب عي  ايي      ع :  اخلصب 4)

 ميب :  ييلي  ع  أي  معبوي  عي  سيلدمب  يي  مييرا  عي  أيي  عبي  اهلل       

أعلدد  يكددون وأن والنصددو ، العصددمة، اإلمددا  صددفا  مدد  خصددا  عشددر 

 الوصددية  صدداح   يكددون وأن اللدد،،  بكتددا   وأعلمهدد  للدد،،  وأتقدداه   الندداس،

 وال قلبدددد،، يندددا   وال عيندددد،، وتندددا   والدددد ليل، املعجدددز،  لدددد، ويكدددون  الظددداهر ، 

 . ي ي، بن م  ير  كما خلف، م  وير  ، ٌ في ل، يكون

  يي  احلسيني عي  أيي  داود املسيرتق عي        حمّمي  عي  :  يصب ر ال رجب 5)

 عدسييى الفييراء عيي  مبلييك اجليييين مييب : كنييت يييني ييي   أييي  عبيي  اهلل    

 فك فيضيييعت يييي   عليييى خييي    ومليييت: لةييي  عصيييمك اهلل  وريييرّ      

 . إلي، تذه  مما أعظ  األمر  مالك يا : فةب 

  محد  الثصدمة أي لدي  :مي  اجمللسي  يف تيضيدح اخليرب    الالع: ميب   بيان
بدددد  هددددي الخ فددددة الكبددددرق وفددددر  الطفا ددددة   دددد  ااففددددة  ،والتفوددددريف امددددا د مددددو

 .ال الق
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حمم  ي  عدسى  ويعةيب ي  يزي   وغريهمب  ع :  يصب ر ال رجب 6)

 مضد    ميب :  ع  اي  حمبيب ع  إسحبق ي  غبلب ع  أيي  عبي  اهلل  

 أبددددي  بدددد  علددددي ووصددددي، اللدددد،، كتددددا   فددددي أمتدددد،  وخلددددف ،اللدددد، رسددددو 

 وعروتدد،  املددتن،  اللدد،  وحبددل  املددتقن، وإمددا   املددؤمنن،  أميددر  طالدد 

 يشده   مؤتلفدان  صداحبان   املؤكّد  وعه   ، ََّلَّٱن َِصاَ َّلََها َّ  التي الوثق 

 الكتدا   فدي  وجدل  عدزّ  اللد،  عد   اإلمدا   ينطدق  بتصد يق  لصاحب، واح  كل

 وواليتد،،  اإلمدا ،  وطاعدة  اللد،،  طاعدة  مد   العبداد  علد   فيد،  الل، أوج  مبا

 أمددر ، وإظهددار ديندد،، اسددتكما  مدد  وجددل عددزّ اللدد، أرا  الددذي حقدد، وأوجدد 

 صددددددفوت،، أهددددددل معددددددادن فددددددي بنددددددور  واالستضددددددا   بحجتدددددد،، واالحتجددددددا 

 نبينددا بيدد  أهددل مدد  الهدد   بأئمددة اللدد، فأوضددح .خيرتدد، أهددل ومصددطف 

 ينددابي  بدداط  عدد  هدد ب وفددتح مناهجدد،، سددبيل عدد  بهدد  وأبلدد  ديندد،، عدد 

 طعددد  وجددد  ،إمامددد حدددقّ وأوجددد  ،محمددد  أمدددة مددد  عدددرف فمددد  علمددد،

 علمدداً  اإلمددا   نصدد   اللدد،  ألن إسددالم،  طددالو   فضددل  وعلدد   إمياندد،،  حددالو 

 مد   ا وغشّد  الوقدار،  تدا   اللد،  ألبسد،  عاملد،  أهدل  علد   حجدةً  وجعلد،  خللق،،

 مددا ينددا  وال مددواد ، عندد، ينقطدد  ال ما السّدد إلدد  بسددب  ميدد  اجلبددار نددور
 أعمددا  اللدد، يقبددل وال سددبيل،، أسددبا  بجهددة إال تعددال و تبددار  اللدد، عندد 

 الددددوحي، ملتبسددددا  مدددد  عليدددد، يددددرد مبددددا عددددال  فهددددو مبعرفتدددد، إال العبدددداد

 إِذْ بَعْدد َ قَوْمدداً لِيُضِددلَّ اللدد، يكدد  ولدد  الفدد ، ومشددتبها  السدد ، يددا ومعمّ
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 العبدداد علدد  اللدد، مدد  جددةاحل وتكددون يَتَّقُددونَ، مددا لَهُدد ْ يُبَدديِّ َ حتدد  هَدد اهُ ْ

 . بالغة

سييلم  ييي  اخلهييبب عيي  سييلدمب  ييي  مسبعيي   عيي :  يصيب ر اليي رجب  7)

ع  عب  اهلل يي  الةبسي  عي  أيي  اجليبرود       اء  وعب  اهلل ي  حمم  مجدعبواحلّا

 مد   ينظدر  كمدا  خلفد،  مد   ظدر ين امنّد  اإلمدا   : مب : مب  أييي جعفير  

 . ق ام،

أمح  ي  ميسى ع  احلس  ي  علي  اخلشيبب    ع :  يصب ر ال رجب 8)

ييميبو   ع  عل  ي   سب  ع  عب  الرمح  ي  كثري مب : مب  أيي جعفير 

 فدإني  ،وثدالث  مثند   عندي  تفرقدوا  قومدوا   دع :و   عن   مجبع  م  الّشي 

 شدا   مدا  نفسد،  فدي  عبد   فليسدرّ  يد ي  بدن  مد   أراكد   كمدا  خلفدي  مد   أراك 

 . فني،يعرّ الل، فإن

ع  أمح  ي  حمّم  ع  عمر ي  العزييز عي  اخلديرب  عي  ييينس يي          9)

ََّسب َِكَِّصۡدق َّ :  ظبدب  مب : مب  أيي عبي  اهلل  ۡتََِّكَِمت  نََّوَتم  ََّّاَّوََعۡدَّل  ََّّل 
َّ َّٱۡلَعلِليم   َ لِمي َوَّٱلس  َّوَه  َ َّلََِكَِوَٰتِرۦِن ِ َبد   األئمّدة  فدي  حدرفٌ  هدذا ييّ  ميب :     ١١٥م 

 غيدر   أحد ٌ  يليد،  ال بيد    اللد،  ي لقد،  اإلما  إنّ يونس يا يّ  مب : ،خاصّة

 بن خُ ّ األرض إل  صار إذا حت  أمّ، بط  في وير  يسم  جعل، وهو

َّ  كتفيد،:  ۡتََِّكَِمت  نََّسب َِكَِّصۡدق ََّوَتم  َّاَّوََعۡدَّل  َََّّّل   َ لِمي لَوَّٱلس  َّوَه  َ َّلََِكَِوَٰتِرۦِن ِ َبد  َّم 
َّ  .  ١١٥ٱۡلَعلِيم 
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فيإّ  مي  يييت      ؛هتمب  يش نهيبلد  كنبي  ع  غبي  اللّهب وا  : اخللقبيان

 ته م  غري ملٍك يف تسبدب أسببيه.ي مٍر يلده ينفسه أو املراد أّنه خيلةه ية ر

الكلدين ع  حمم  ي  حيدى ع  اي  عدسى ع   ع :للنعمبن   الغدب  10)

يف خهبيي  لييه ييياكر فديييب  ييب      إسييحبق ييي  غبلييب عيي  أييي  عبيي  اهلل    

 أوضددح  وتعددال   تبددار ،  اللدد،  إن :   وصييفبتي  فةييب   األ ميي  

 سدددبيل عددد  بددده   وأبلددد  دينددد،، عدد   نبيددد، بيددد  أهددل  مددد  الهددد   بأئمددة 

 .علم، ينابي  باط  ع  له  وفتح ،،منهاج
 حددالو  طعدد  وجدد  إمامدد، حددقّ واجدد  محمدد  أمددة مدد  عددرف فمدد 

 خللقدد،،  علمدداً  اإلمددا   نصدد   اللدد،  إن إسددالم،  طددالو   فضددل  وعلدد   إمياندد،،

 نددور مدد  ا وغشّدد الوقددار، تددا  اللدد، ألبسدد، طاعتدد، أهددل علدد  ةحجّدد وجعلدد،

 عندد  مددا ينددا  وال مددواد ، عندد، ينقطدد  ال السددما  مدد  بسددب  ميدد ّ اجلبددار

 .مبعرفت، إال للعباد األعما  الل، يقبل وال أسباب،، بجهة إال الل،
  ،السّدددد ومعميددددا  الددددوحي، مشددددكال  مدددد  عليدددد، يددددرد مبددددا عددددال  فهددددو

 احلسددددن ولدددد  مدددد  خللقدددد، ي تدددداره  اللدددد، يددددز  لدددد  الدددد ي  ومشددددتبها 

 ويجتبددديه ، لدددذلك، فيصدددطفيه  إمدددا  كدددل عقددد  مددد  عليددد، اللددد، صدددلوا 

 عزّ  نصّ إما  منه  مض  كلما لنفس، ويرتضيه  خللق،، بده  ويرض 
 ،قيمددداً وإمامددداً ،منيدددراً وهاديددداً ،نددداًبيّ علمددداً إمامددداً عقبددد، مددد  خللقددد، وجدددل
ََّوبِلرِۦََّيۡعلِدل وَنَّ.. اللد،  مد   أئمدةً  عاملاً وحجةً ِ وَنَّبِلٱۡۡلَق   حجد    ١٥٩َيۡهد 
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 بندوره   وتسدتهل  العبداد،  بهد اه   يد ي   خلقد،  علد   ورعاتد،  ودعاتد،،  الل،،

 ومصددددابيح األندددا ،  حيدددا   اللدددد، وجعلهددد   الدددتالد،  ببددددركته  وتنمدددي  الدددبالد، 

 محتومها. عل  الل، مقادير فيه  بذلك جر  اإلسال  ودعائ  الظال ،
 املرجتدددد  والقددددائ  اجملتبدددد ، والهددددادي املرتضدددد ، املنتجدددد  هددددو فاإلمددددا 

 وفددددي ذرأ ، حدددن  رالدددذّ  فددددي عينددد،  علددد   واصددددطنع، لدددذلك،  اللددد،  اصدددطفا  

 باحلكمدة  بوّاًمح عرش، مين ع  نسمة خلق، قبل ظالً برأ  حن ةالبريّ

 آد ، مددد  بقيدددة بتطهيدددر  وانتجبددد، بعلمددد،، اختدددار  عنددد   الغيددد  علددد  فدددي

 إسدماعيل،  مد   وسداللة  إبدراهي ،  آ  مد   ومصدطف   ندو ،  ذرية م  وخير 

 .محم  عتر  م  وصفو 
 الغواسددق، وقددو  عندد، مدد فوعاً بسددرّ  ويكدال   اللدد، بعددن مرعيدداً يددز  لد  

 محجوبداً  العاها  م  مبرأ السو  قواذف عن، مصروفاً فاسق كل ونفوث

 بقاعد،  فدي  والبدر  بداحلل ،  معروفداً  كلهدا  الفدواح   م  مصوناً اآلفا  ع 

 والد    أمر إلي، مسن اً انتهائ، عن  والفضل والعل  العفاف إل  منسوباً

   .حيات، في املنطق ع  صامتاً
 وجددا   مشدديت،، إلدد  اللدد، مقددادير بدد، نتهدد ا والدد   مدد   انقضدد  فددإذا

 فمضدد ، والدد   مدد   منتهدد  وبلدد  محبتدد،، إلدد  فيدد، اللدد، عندد  مدد  اإلراد 

 علددد  ةاحلجّددد وجعلددد، دينددد،، اللددد،   وقلّددد بعددد  ، مددد  إليددد، اللددد، أمدددر وصدددار

 سددر ،  واسددتودع،  علمدد،،  وأعطددا   بروحدد،،   وأيّدد  بددالد ،  فددي  مدد، وقيّ عبدداد ،
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 خللقدددد،، علمدددداً ونصددددب، علمدددد،، بيددددان فضددددل وآتددددا  أمددددر ، لعظددددي  نت بدددد،أو

، عبددداد  علددد  والقدددي  دينددد،، ألهدددل يا وضددد عاملددد،، أهدددل علددد  ةًحجّددد وجعلددد،
 واسدترعا   حكمتد،،  واسدت بأ   علمد،،  اسدتحفظ،  لهد   إماماً ب، الل، رضي

 رحتيّد  عند   بالعد    فقدا   وحد ود   وفرائضد،،  ل،،بُسُد  منداه   وحبا  ل ين،،
 بداحلق  اف النّد  فا والشّ اط ،السّ وربالنّ اجل   أهل وحتبير اجلهل، أهل

 عليددد، مضددد  الدددذي املدددنه  طريدددق علددد  م دددر  كدددل مددد  والبيدددان األبلددد ،

 وال شدددددقي، إال العدددددال  هدددددذا حدددددق يجهدددددل فلددددديس، آبائددددد، مددددد  ادقونالصّددددد

 . وعال جلّ الل، عل    جري إال عن، يص ّ وال غوي، إال يجح  
عل  ي  أمح  ع  عبي  اهلل يي     ع يإسنبد  :لنعمبن لشد  ا  الغدب  ل11)

عب  اجلببر ع  صفيا  ي  حيدى ع  أي  سيعد  املكيبر     ميسى ع  حمم  ي 

ء يعييرف  : ييي   ريي عيي  احلييبر  ييي  املغييرية مييب : ملييت ألييي  عبيي  اهلل

 :ء  ميب   يي   ري    :. مليت  والوقدار  بالسدكينة  : اإلمب   مب 

،أحدد ، إلدد  يحتددا  وال إليدد،، اسالنّدد وبحاجددة واحلددرا ، بدداحلال  وتعرفدد 

ايي  وصي      ملت: يكي  إ  وصدبو  . اللد،  رسو  سال  عن   ويكون

 . وصي واب  وصياً، إال يكون ال : مب 

مب  أيي احلس  عل  ي  حممي  يي  متدبي : ومميب وميع       :  رجب  الكش 12)

ختلفيا أعب  اهلل ي  مح ويه البدية   وكتبته م  رمعته أ  أه  الندسبيير م  

  وييب مي  يةيلي : ر يعاي  يعابو  ويكفّديني   وخبلب يعاي  يعابويف 
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ديير  ومجديع ميب    عرف مجدع لغب  أه  األرض  ولغيب  الهّ  إ  الن 

خلق اهلل  وكالك   ي  أ  يكي  يف ك  زميب  مي  يعيرف ذليك  ويعلي  ميب       

منيبزهل   وإذا  و يامر اإلنسب   ويعل  ميب يعمي  أهي  كي  ييالد يف يالدهي       

ه يعيرف أمسيبء     وأّني طفليني فيدعل  أييميب ميؤم   وأييميب يكيي  منبفةيبو       لة  

مجدع م  يتي   يف ال ندب  وأمسيبء  ييب ي   وإذا رأى أ ي ه  عرفيه يبمسيه      

 .مهم  مب  أ  يكلّ

مل يكي  عني      ويزعمي  جعلت ف اا أ  اليي     ينةهيع  والين    

يف أ  زميب    ء كمب  العل   و  كب  عن  أ ي  مي  يعي    وإذا  ي   الشي      

 فةب : .مب  أو ى اهلل إلده وإلدي كب   ومل يك  عل  ذلك عن  صب ب الّز

 عظيمداً  إثمدا  فتدروا أو الل،، لعنه  كذبوا        ويييب ريد  يةيب  ليه: فاي .

ي  ربذا  خيبلفي  يف ها  األردبء  وينكر علدي  أكثرهب  وميله: ريبدة أ  

مبء السيبيع   رسيي  اهلل  وأ  اهلل عيّز وجي  يف الًسي       إله إ  اهلل  وأ  حمم او

فيق العرش كمب وصب نفسه عّز وج  أنه جس  فيصيفه خبيالف املخلييمني    

َّ.. يف مجدع املعبن   َِصي  ُۡ َّٱ  َ ِمي َوَّٱلس  َّٰۖوَه  ءر  . ١١لَۡيَ ََّكِمۡثلِرِۦََّيۡ

م  أتى يكمب  ال ي   ومي  يلي  عي  اهلل عيّز      م  ميله إ  الن  وإّ    

أميب    وج  مب أمر  يه  وجبه  يف سبدله  وعب    تى أتب  الدةني  وإنيه 

ا  أو يى اهلل فعيرف ذليك    فعلميه مي  العلي  الّي      يةي  مةبمه م  يع   رجالو

الرجيي  الييا  عنيي   ميي  العليي  احلييال  واحلييرا   وت وييي  الكتييبب  وفصيي    
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    يي  مي  أ  يكيي  وا ي  يعيرف هياا  وهيي        وكالك يف ك  زمباخلهبب 

مي  أمير    يتياريينه  وليدس يعلي  أ ي  ميني  ريدكبو      مريا  م  رسي  اهلل

  وهي ينكير اليي   يعي  رسيي      ال ي  إ  يبلعل  الا  وريي  ع  الن 

 . بعض في وكذ  بعض، في ص   ق   :ب فة  اهلل

 عدزّ  الل، ويأب  ذكر ، ما كل الل، رحمك فهمنا ق   ويف  خر اليرم :

 معطلددددون م ددددالفون وأنددددت  عددددنك ، يرضدددد  وأن أحدددد ك ، يرشدددد  أن وجددددل

 وجدددل عدددزّ اللددد، تالفددداك  كلمدددا وليددداً تتولدددون وال ،إمامددداً تعرفدددون ال الددد ي 

 وأرسددلنا بددذلك، إلدديك  وكتبنددا احلددق، إلدد  دعددائك  فددي لنددا وأذن برحمتدد،،

 اللةالضّد  فدي  تلجدوا  وال اللد،،  عبداد  اللد،  تقواأفد  قو تصد ّ  ل  رسوالً إليك 

 نعمتدد، قبلددواأو أعندداقك ، لزمدد  قدد  ةاحلجّدد أن علمددواأو املعرفددة، بعدد  مدد 

 شددا  إن وجددل عددزّ اللدد، عدد  ري االدد ّ فددي السددعاد  بددذلك لكدد  تدد   علدديك 

 .الل،
 لهد   ويدزي   مواليندا،  عليندا  يفسد   ولد،  لندا  مدا  شداذان  ب  الفضل وهذا

 أتقدد   وأنددا ذلددك، فددي علينددا عتددرضأ كتابدداً إلدديه  كتبنددا وكلمددا األباطيددل،

 ينددد مل ال مبدددرض يرميددد، أن اللددد، سدددأل  واللددد، وإال، ا،عنّددد يكدددف أن إليددد،

 سددددالمي، اللدددد، هددد اه   موالينددددا أبلددد   اآلخددددر  فددددي وال الددد نيا  فددددي جرحددد، 

 . تعال  الل، شا  إن ةالرقع هذ  وأقرئه 
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  ع  يعيض أصيحبينب عي  ايي  أيي  عميري       عل  ي  حمّم ع :  الكبيف13)

 :عالمددا  عشددر لإلمددا   مييب : عيي  زرارة عيي  أييي  جعفيير عيي   ريييز 
 رافعدددداً راحتيدددد، علدددد  وقدددد  األرض علدددد  وقدددد  وإذا ،م توندددداً مطهددددراّ يولدددد 

 يتثدددا  ، وال قلبددد،، يندددا  وال عينددد، وتندددا  يجنددد ، وال بالشدددهادتن، صدددوت،

 املسدك،  كرائحدة  وجندو   أمام،، م  ير  كما خلف، م  وير  يتمط ، وال

 كاندددد  اللدددد، رسددددو  درع لددددبس وإذا بتالعدددد،،أو بسددددتر ، موكلددددة واألرض

 عليددد، زاد  وقصدديره   طددويله   الندداس  مدد   غيددر   لبسدد،  وإذا وفقدداً،  عليدد، 

 . أيام، تنقضي أن إل  ثْمح َّ وهو شبراً،

طيييبرق يييي  رييييبب عييي  أميييري   الربسييي  يف مشيييبرق األنييييار عييي    14)

 ووجدد، اللدد،، وحجددة اللدد،، كلمددة اإلمددا  طددار  يددا : أنييه مييب  املييؤمنني

 مدددا فيددد، ويجعدددل اللددد،، ي تدددار  اللددد، وآيدددة اللددد،، وحجدددا  اللددد،، وندددور اللددد،،
 ،وليّدد فهددو خلقدد، جميدد  علدد  والواليددة الطاعددة، بددذلك لدد، ويوجدد  يشددا ،
  تقد ّ  فمد   عبداد   جميد   علد   العهد   بدذلك  لد،  أخذ وأرض، سماوات،، في

 .شا  الل، شا  وإذا يشا ، ما يفعل فهو عرش، فو  م  بالل، كفر علي،
ََّسب ِلَكَِّصلۡدق َّ  عض   عل  كت ويُ ۡتََِّكَِمت  نََّوَتم   فهدو   ١١٥َّ...اَّوََعلۡدَّل 

 يدر   السدما   إلد   األرض مد   ندور  مد   عمدود  لد،  نص ويُ والع  ،   الصّ

 الغيدد ، علدد  ويطلدد  الضددمير، وعلدد  الهيبددة، ويلددبس العبدداد، أعمددا  فيدد،
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 امللدددك، عددال   مدد     شددي  عليدد،  ي فدد   فددال  ،واملغددر   املشددر   بددن  مددا  ويددر  

 .واليت، عن  الطير منطق عط ويُ و ،وامللك
 بكلمتددد،، ويؤيددد   لغيبددد،، ويرتضدددي، لوحيددد،، اللددد، ي تدددار  الدددذي فهدددذا

 بالسددددلطنة، لدددد، وينددددادي مشدددديت،، مكددددان قلبدددد، ويجعددددل حكمتدددد،، ويلقندددد،

 ميددددراث اإلمامددددة ألن وذلددددك اعددددة،بالطّ لدددد، ويحكدددد  بدددداإلمر ، لدددد، ويددددذع 

 فهدددددي اللددددد، رسدددددل وخالفدددددة اللددددد،، وخالفدددددة األصدددددفيا ، ومنزلدددددة األنبيدددددا ،

 .زي املوا ورجح ال ي ، متا  وإن، وه اية، ،وسلطنةٌ ووالية، عصمة،
 وشدمس  السدالكن،  وسدبيلُ  للمهتد ي ،  ومندارٌ  للقاص ي ، دليل اإلما 

 فدي  مفترضدة  وطاعتد،  للنجدا ،  سدب   واليتد، و العدارفن  قلدو   في مشرقة

 وجندددددا  املدددددذنبن، وشدددددفاعة املدددددؤمنن، وعدددددز املمدددددا ، بعددددد   وعددددد ّ احليدددددا ،

 ومعرفددددة اإلميددددان، وكمددددا  اإلسددددال ، رأس ألنهددددا التددددابعن وفددددوز ن،احملددددبّ

 إال ينالهددا ال مرتبددة فهددي احلددرا  مدد  احلددال  وتبددين واألحكددا ، احلدد ود

 .م،وحكّ  ،الوو م،وق ّ الل،، ختار أ م 
 ،والشددهور األيددا  وتع يدد  األمددور، وتدد بير الثغددور، حفدد  هددي فالواليددة

 مدد  املطهددر اإلمددا  ،الهدد   علدد  والدد ا  ،أالظمدد علدد  العددذ  املددا  اإلمددا 

 العبددداد علدد   الطالعددة  الشددمس  هددو  اإلمددا   ،الغيددو   علدد   لدد  املطّ الددذنو  

َِّ  :تعدال   بقولد،  اإلشدار   وإليد،  واألبصدار،  األيد ي  تنالد،  فال باألنوار َوَّلِل 
للۡؤِمنِيََّ للوِ ِۦََّولِۡلم  َ ة ََّولِسَس   للنبددي  فددالعز  ،وعترتدد، علدديّ واملؤمنددون  ٱۡلعِلل
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 رأس فهد   الد هر  آخدر  إلد    العدزَّ  فدي  يفترقان ال والعتر  والنبي وللعتر ،

 وضدددو  املوجدددود، وشدددرف اجلدددود، وسدددما  الوجدددود، وقطددد  اإلميدددان، دائدددر 

 ،ومبندا   ومعندا ،  ومبد   ،  واجملد ،  العدز  وأصدل  قمدر ،  وندور  رف،الشَّد  شمس
 والبحدددر ا ،الثجّددد واملدددا  واملنهدددا ، بيلوالسّددد الوهدددا ، السدددرا  هدددو فاإلمدددا 

 املسدددددالك، الواضدددددح واملدددددنه  املغددددد  ، والغددددد ير املشدددددر ، والبددددد ر العجدددددا ،

 والبددد ر الهامدددل، والغيدددث الهاطدددل، والسدددحا  املهالدددك،  عمّددد إذا والددد ليل

 والبحددر اجلليلددة، والنعمددة الظليلدة،  ما والسّدد الفاضددل، والدد ليل الكامدل، 

 وضددددةوالرّ الغزيددددر ، والعددددن يوصددددف، ال الددددذي رفوالشّدددد ينددددزف، ال الددددذي

 الفددائح، والطيدد  الالئددح، ريّددوالنّ البهددي ، والبدد ر األريدد ، والزهددر املطيددر ،

 الرفيددددق،  والطيّّدددد الواضددددح، واملددددنه  الددددرابح، واملتجددددر الصددددالح، والعمددددل

 .الشفيق واأل 
 علد   الل، مهيم  ،والناهي واآلمر واحلاك  ال واهي، في العباد مفزع

 فدددي ومحجتدد،  عبدداد ،  علددد  اللدد،  حجددة  ،احلقدددائق علدد   وأميندد،  اخلالئددق، 

 ،الغيدو   علد   لد  مطّ ،العيدو   مد   مبرأ ،الذنو  م  رمطهّ ،وبالد  أرض،
 اللدد، وخليفددة دهددر ، واحدد  ،يدد ر  ال غيدد  وباطندد، ميلددك، ال أمددر ظدداهر 

 .وأمر  نهي، في
 يعدرف  أو ،معرفتنا ينا  ذا فم  ،ب يل ل، يقو  وال مثيل، ل، يوج  ال

 والعقدددو ، األلبدددا  حدددار  ،منزلتندددا يددد ر  أو ،كرامتندددا يشددده  أو ،درجتندددا
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  وكلّد  العلمدا ،  وتقاصدر   العظما ، تصاغر  ،أقو  فيما األفها  وتاه 
 الفصددددددحا ، وعجددددددز  اخلطبددددددا ،  ْنَددددددولكَ البلغددددددا ، وخرسدددددد  الشددددددعرا ،

 .األوليا  شأن وصف ع  ما والسّ األرض، وتواضع 
 هدددو  ْمَددد ملدددكيُ أو  ر يُددد أو فهددد يُ أو علددد يُ أو وصدددفيُ أو عدددرفيُ وهدددل

 محمد   آ  مقا  جلّ ؟ما والسّ األرض وشرف الكبريا ، جال  شعاع

 ،العداملن  مد   أحد   بدده   يقاس وأن اعتن،النّ ونع  الواصفن، وصف ع 
 التي الكبر  والوح انية البيضا ، والتسمية العليا ، الكلمة وه  كيف،

ََّمۡنَّ..  عنها أعرض َٰ ۡدبََسََّوتََوى 
َ
 األعل . األعظ  الل، وحجا  ، ١٧أ

 أو عدددرف  ذا ومددد  هدددذا؟  مددد  العقدددو  وأيددد   هدددذا؟ مددد   ختيددداراأل فدددأي 
 وزلدددد  كددددذبوا، محمدددد  آ  غيددددر فددددي ذلددددك أن واظنّدددد وصددددف ؟ مدددد  وصددددف

 لبيددد  بغضدددةً ذلدددك كدددل ،حزبددداً والشدددياطن ،ربددداً العجدددل ت دددذواأ أقدد امه  

 لَهُدددد ُ وزَيَّدددد َ واحلكمددددة، الرسددددالة ملعدددد ن وحسدددد اً العصددددمة، ودار الصددددفو ،

 عابدد اً جدداهالً إمامدداً اختدداروا كيددف وسددحقاً لهدد  اًفتبّدد أَعْمددالَهُ ْ الشَّدديْطانُ

 الزحا ؟ يو  جباناً ل صنا 
 عليد،  يعلو ال ،ينكل ال وشجاعاً يجهل، ال عاملاً يكون أن يج  واإلما 

 هاشد ،  مد   رفوالشّد  قدري ،  مد   رو الدذّ  فدي  فهو نس  ي اني، وال حس ،

 سددو ،الرّ مدد  فسوالددنّ الكددرم، النبدد  مدد  ه والددنّ إبددراهي ، مدد  والبقيددة

 .الل، ع  والقو  ل،،ال م  ض والرّ
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 قددائ  ،بالسياسددة عددال ٌ ،مندداف عبدد  مدد  والفددرع األشددراف، شددرف فهددو

 وأطلدق   ،سرّ قلب، الل، أودع ،الساعة يو  إل  الطاعة مفترض ،بالرئاسة

 :طددار  يددا فتركددو  جاهددل وال بجبددان، لدديس موفددق معصددو  فهددو لسددان، بدد،
د َّ  واتَّبَعُوا َّبَِ ۡيَِّه  َٰر  ََّهَو  ََ َب ِنَّٱت  َِّمم   ۡ َض

َ
ۡمنََّوَمۡنَّأ ۡهَوآَءه 

َ
َِنَّٱىَّأ ِنَّم   ؟. َّلل 

 ق سدي،  ورو ٌ إلهدي،  وأمرٌ سماوي، وجس ٌ ،ملكيّ بشر طار  يا واإلما 

 ،الصددفا   إلهددي  ،الددذا   يُّملكدد  فهددو  ،خفددي  وسددر  جلددي،  ونددور  علددي،  ومقددا 
 مددددد  ونصددددداً العددددداملن، ر  مددددد  اًخصَّددددد ،باملغيبدددددا  عدددددال ٌ ،احلسدددددنا  زائددددد 

 .األمن الصاد 
 زيدل، التن معد ن  هد  ألن مشدار   فيد،  يشداركه   ال محمد   آل  كلد،  وهذا

 صدفو   ،جبرائيدل  األمدن  ومهدب   اجلليدل،   ّالدرّ  وخاصة التأويل، ومعن 

 ومنتهد   املقالدة،  عدن  ،الصدفو   ومعد ن  النبدو ،  شجر  ،وكلمت، وسر  الل،

 وموضددد  ووديعتددد،، اللدد،  جنددد  ،اجلاللددة  وندددور الرسددالة،  ومحكددد  ال اللددة، 

 السبيل ،نعمت، وينابي  الل، رحمة ومصابيح حكمت،، ومفتا  الل، كلمة

 كروالدددذّ القدددوم، واملنهدددا  املسدددتقي ، والقسدددطاس والسلسدددبيل، اللددد، إلددد 
 والتقدددددوم، التشدددددريف أهدددددل ،القددددد م وروالنّددددد الكدددددرم، والوجددددد، احلكدددددي ،

 وف وأبنددا  الددر الكددرم، النبددي خلفددا  ،والتفضدديل والتعظددي ، ،والتقدد م

َّٰۗ  العظدي   العلديِّ  وأمندا   الرحي ، لَهاَِّملۢنََّإۡعل و ِة ل ََّإۡعض  ََّوٱَّذ س   َ ََّسلِمي ََّّلل  
َّ  . ٣٤َعلِيم 
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 مدنه ،  فهدو  عدنه   وأخدذ  عرفه  م  ،األقو  والطريق األعظ ، نا السّ

ََّۖفَمنَّ   :بقولد،  اإلشدار   وإلي، ِ  ندور  مد   اللد،  خلقهد    تَبَِعِِنَّفََِٰن لر  َِّملِن 

 املقربددون، وأوليددا   اخملددزون، اللدد، سددر فهدد  ،مملكتدد، أمددر ووالهدد  عظمتدد،،

ۡمسِهِۦَّ  و يقولددون وعندد، يدد عون، اللدد، إلدد  ،والنددون الكدداف بددن وأمددر 
َ
بِللَ

 . ٢٧َيۡعَمل وَنَّ

 فدي  األوليدا   وعدزّ  سدره ،  فدي  األوصديا   وسرّ علمه ، في األنبيا   ُلْعِ

 عندد  واألرض والسددماوا  القفددر، فددي والددذر  البحددر، فددي كددالقطر  عددزه 

 مددد  هدددابرّ ويعلددد  باطنهدددا، مددد  ظاهرهدددا يعدددرف راحتددد، مددد  كيددد   اإلمدددا 

 يكددون، ومددا كددان، مددا علدد  ،نبيّدد  علّدد اللدد، ألن ويابسددها ورطبهددا، فاجرهددا،

 شدقيٌّ  فهدو  ذلدك  أنكدر  وم  املنتجبون، األوصيا  ،املصون رّالسّ ذلك وورث

 .عنونالال ويلعن، الل،، يلعن، ،ملعون
 ملكدددددو  عنددددد، يحجددددد  مددددد  طاعدددددة عبددددداد  علددددد  اللددددد، يفدددددرض وكيدددددف

 سدددددبعن إلددددد  تنصدددددرف محمددددد  آ  مددددد  الكلمدددددة وإنَّ ؟واألرض السددددماوا  

 مدد  القدد م والكددال  الكددرم، والكتددا  احلكددي ، كرالددذّ فددي مددا وكددل ،وجهدداً

 ألندد، الددوليُّ منهددا فدداملراد واجلندد  واليدد ، والوجدد،، العددن، فيهددا تددذكر آيددة

 اللدد، ويدد  اللدد،، وعددن اللدد،، وعلدد  اللدد،، حددق يعنددي اللدد، ووجدد، اللدد،، جندد 

 السددوي، راطوالصّدد الددروي، واملنهددل الرضددي، والوجدد، العلددي، اجلندد  فهدد 

 .ورضا  عفو ، إل  والوصلة الل،،  إل والوسيلة
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 خاصددة  فهدد  ،أحدد  اخللددق مدد  هدد ب يقدداس فددال ،واألحدد  الواحدد  سددرّو

 اللدد، وحجددة وكعبتدد،، اإلميددان وبددا  وكلمتدد،، انيّالدد ّ وسددرّ وخالصددت،، اللدد،

 الدددديقن وعددددن ورحمتدددد،، اللدددد، وفضددددل ورايتدددد،، الهدددد   وأعددددال  ومحجتدددد،،

 الددر ّ وقدد ر  وغايتدد،، الوجددود ومبدد أ ،وعصددمت، لدد،ال وصددراط وحقيقتدد،،

 الددوحي وخزنددة ،وداللتدد، اخلطددا  وفصددل وخامتتدد،، الكتددا  وأ ّ ومشدديت،،

 الكواكد   فهد   ،ونهايتد،  زيدل التن ومعد ن  وتراجمت،، الذكر وآية وحفظت،،

 فدددي الفاطميدددة العصدددمة شدددمس مددد  املشدددرقة العلويدددة واألندددوار العلويدددة،

 دوحدددددددة فدددددددي النابتدددددددة النبويدددددددة واألغصدددددددان احملم يدددددددة، العظمدددددددة سدددددددما 

 ريدددددةوالذُّ البشدددددرية، الهياكدددددل فدددددي املودعدددددة اإللهيدددددة واألسدددددرار األحم يدددددة،

َّ.. ةامله يّددد الهاديدددة الهاشدددمية والعتدددر  الزكيدددة، لللۡمََّخلللۡي  َلَٰٓئِلللَكَّه  و 
 
أ

ِة ةِ َِ  .٧ٱۡل

 األكرمدددددون،  ريدددددة والذُّ املعصدددددومون،  والعتدددددر   اهرون،الطّددددد  األئمدددددة  فهددددد  

 املنتجبدددددددون، واألوصددددددديا  يقون،الصددددددد ّ والكبدددددددرا  الراشددددددد ون، واخللفدددددددا 

 طددددد،  آ  مددددد   امليدددددامن  رُّوالغُددددد املهددددد يون،  والهددددد ا   ون،املرضددددديُّ  واألسدددددباط

 .واآلخري  األولن عل  لل،ا وحج  وياسن،
 أجنحدددة وعلددد  األشدددجار، أورا  وعلددد  األحجدددار، علددد  مكتدددو  إسددمه  

 وعلددددد  واألفددددال ،  العددددر   وعلددددد  ار،والنَّدددد  اجلنددددة  أبدددددوا  وعلدددد   األطيددددار، 

 واجلمدددددا ، العدددددزِّ وسدددددرادقا  اجلدددددال ، حجددددد  وعلددددد  األمدددددال ، أجنحدددددة
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 البحدار،  جلد   فدي  احليتدان  لشديعته   وتسدتغفر  األطيدار،  حتسدبِّ  وباسمه 

 والواليدددة بالوح انيدددة، اإلقدددرار عليددد، وأخدددذ إال أحددد اً ي لدددق لددد  اللددد، وإن

 كتد   حتد   يسدتقر  لد   العدر   وإنَّ أعد ائه ،  مد   والبدرا    الزكيدة،  للذرية

 . الل، ولي علي الل، رسو  اً محمّ الل، إال إل، ال وربالنُّ علي،

ولدس يف لدلي     إّ  يدي  األ ّم  معراج املال ك  يف ك  سبع  ويي  الال :

 الة ر فة   ناكر منيب:

ع  حمّم  ي  مجيير  ع  ميسى ي  يكير  عي  زرارة  عي  محيرا       ية1

عّمب يفيرق يف لدلي  الةي ر هي  هيي ميب يةيّ ر اهلل          مب : س لت أيب عب  اهلل

ۡملٍسَّ  قدا :  أن، الإ الل، ق ر  توصف ال:فديب  مب 
َ
َّأ َُّك    َ ۡ لَس فِيَهاَّي 

 اللددد، قددد ر  توصدددف وال فدددر ، مدددا الإ حكيمددداً يكدددون فكيدددف  ٤َحِكللليٍمَّ

ۡللِفَّ  قول،: وأمّا .يشا  ما يح ث ألن، سبحان،
َ
ِلۡنَّأ َّٱۡلَقلۡدسََِّخلۡيرَّم  ََلۡلَة 

َّ  وقولدد،: ، فاطمددة يعنددي  ٣َشللۡهسوَّ وح  ََّوٱلللس  َّٱلَۡمَََٰٰٓٓئَِكللة  ََََّّّتللَن   
 آ  علدد  ميلكدون  الّددذي  املؤمندون  املوضد   هددذا فدي  واملالئكددة  ٤... فِيَهللا

ۡمسوَّ.. فاطمدة  في وهو الق س رو  والرّو  :محمّ 
َ
َّأ ِ
ِنَُّك   م 

ََّٰ  مسددلّمة أمددر كددلّ مدد  يقددو   ٥ ..َسللَلَٰم ٤ََّّ ََََِّّحللو  لَلل ِۡ   ٥ ٱۡلَ ۡجللسَََِّّم
 . القائ  يقو  حت  يعني

أييي جعفير    روا  الشيد  ويف هياا املعنيى ميب    :اجمللسي   احملي ي   ميب   -2

ع  رجبله ع  عب  اهلل ي  عجال  السكّين  ميب :   الهيس  مّ   اهلل رو ه
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 رسدو   حِجر  م  وفاطمة عليّ بي ُ  يةي : يب جعفرأمب : مسعُت 

 قعددددر وفددددي العدددداملن، ر ّ عددددر  بيددددته  وسددددقف عليدددد، اللدددد، صددددلوا  اللدددد،

 علديه   ز تن واملالئكة الوحي معرا  العر  إل  مكشوطة فرجة بيوته 

 ينقطدد  ال واملالئكدة  عدن،  وطرفدة  سداعة  كدلّ  وفدي  ومسدا ً،  صدباحاً  الدوحي 

 كشدددددد  وتعددددددال  تبددددددار  اللدددددد، وإنّ يصددددددع ، وفددددددو ٌ ز يندددددد فددددددو ٌ فددددددوجه ،

 قددددو  فددددي اللدددد، وزاد العددددر ، أبصددددر حتدددد  السددددماوا  عدددد  إلبددددراهي 

 واحلسدددد  وفاطمددددة وعلدددديّ محمّدددد  ندددداظر  قددددوّ  فددددي زاد اللدددد، وإنّ ندددداظر ،

 يجددددد ون وال العدددددر  يبصدددددرون وكدددددانوا علددددديه ، اللددددد، صدددددلوا  واحلسدددددن

 ومعددار  الددرحم ، بعددر  مسددقّفة فبيددوته  العددر ، غيددر سددقفاً لبيددوته 

 مدد  بيدد  مدد  ومددا لهدد  نقطدداعا ال فددو  بعدد  فددو ٌ والددرّو  املالئكددة معددرا 

َّ  اللد،:  لقدو   املالئكدة  معدرا   وفيد،  الإ منّدا  األئمّة بيو  َّٱلَۡمَََٰٰٓٓئَِكلة  َتلَن   
َّفِيَهاَّإَِِٰۡذِنََّسب ِِهم وح  ميب : مليت: مي  كيّ       يكّ  أمٍر سيال      ٤.. َوٱلس 

 . نع : زي   مب ملت: هاا التن  يكّ  أمر أمر  مب : 

 بيان هام:
مبعنييى أّ  يسييبب كييّ  أمر :أ ؛البييبء للسييببّد  أمددرٍ.. بكددل:ّميلييه

ييب   دلإ ر  اإلميب  يسيبب كيّ  أمير يصي ي     املال كي  تييب  عليى اإلميب     

ميليي  األواميير علييى املال كيي  دو   وهييا  مرينيي  واضييح  علييى أّ  اإلمييب 
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؛ يكيّ  أمير   ةيَرأ: ي  هكاا ت: إّ  اآلالعكس  م  هنب جبء ت كد  ميله

 .و  يبع  ذلك

ي  املغرية  ع  عب  املؤم  األنصبر   اي  هبر   ع  البصبير ع  ا -3

يي  ميزا   اخلراسيبن     ع  محد  ي  معيبز مي  أهي  البصيرة  عي  الايحبا       

 وشدجر   الرّحمدة،  بيد   أهدل  البيد ؛  أهدل  إندا  : مب : ميب  رسيي  اهلل  

 . العِلْ  ومع ن املالئكة، م تلفو الرّسالة، وموض  النّبوّ ،

يييي  عدسيييى  عييي  ايييي  اليلدييي   عييي  الصيييفبر  عييي   بيف عييي  اكيييال -4

األهيييازّ   عيي  محّييبد ييي  عدسييى  عيي  إيييراهد  ييي  عميير  عيي  سييلد  ييي  

 طهّرندا  وجدلّ  عدزّ  اللد،  إنّ  ع  أمري املؤمنني صليا  اهلل علده ميب : مدس  

 مددد  وجعلندددا أرضددد،، فدددي وحجّتددد، خلقددد، علددد  شددده ا  وجعلندددا وعصدددمنا

 . يفارقنا وال نفارق، ال معنا رآنالق وجعل القرآن

أمحي  يي  حمّمي  الهيرب   عي  جعفير يي  حمّمي           عي   :ةنيدالي  شبك -5

الكييف  ع  احلس  ي  عب  اليا   اخلزاز  ع  حيدى ي  احلس  يي  فيرا     

ع  عبمر ي  كثري  ع  احلس  ي  سعد   ع  زيبد ي  املنار  مب : مسعيت  

 رسدو   أصدلها  شدجر   نحد    وهيي يةيي :   أيب جعفر حمّم  ي  علي ّ 

 محمّددددد ، بنددددد  فاطمدددددة وأغصدددددانها علددددديّ، املدددددؤمنن أميدددددر وفرعهدددددا اللددددد،،

 ،الرّحمددة وبيدد  ،النبددوّ  شددجر  فإنّهددا ،واحلسددن احلسدد  وثمرتهددا
 ،املالئكدددة وم تلدددف ،الرّسدددالة وموضددد  ،العِلْددد  ومعددد ن ،احلكمدددة ومفتدددا 
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 السددددددماوا  علددددد   عُرِضَدددددد  التدددددي  واألمانددددددة ووديعتددددد،  اللدددددد، سدددددرّ  وموضددددد  

 وحرم،. العتيق الل، وبي  األكبر الل، وحر  واألرض،
 اإلسددال  ومولدد  اخلطددا  وفصددل والوصددايا والباليددا املنايددا عِلْدد  عند نا 

 فسدددبّحوا فدددأمره  ربّهددد  عدددر  حدددو  مشدددرِقاً ندددوراً كدددانوا العدددر ، وأنسدددا 

 فدددددأمره  األرض إلدددد   أهبطدددددوا ثدددد ّ  بتسدددددبيحه ، السددددماوا   أهدددددل فسددددبّح 

 لهد   وإنهد   الصّافون لَهُ ُ فإنه  لتسبيحه ، األرض أهل فسبّح فسبّحوا

 حقهدد  عددرف ومَدد  اللدد،، بذمّددة أوفدد  فقدد  بددذمّته  أوفدد  فمدد  املسددبّحون،

 الل،. حقّ عرف فق 
 املصدطفون  وهد   اللد،  كتدا   وورثدة  اللد،  وحدي  وخدزّان  اللد،  أمر وال  ه 

 ومعدددد ن النبددددوّ  بيدددد  أهددددل هددددؤال  اللدددد،، وحددددي علدددد  واألمنددددا  اللدددد، بسددددرّ

 رائيدل جب يغدزوه   كدان  مَد   املالئكدة،  أجنحدة  ب فق واملستأنسون الرّسالة

 .التأويل وبرهان التنزيل ب بر اجلليل امللك م 
 بالهد    وأعدزّه   بكرامت، وشرّفه  لسرّ  الل، أكرمه  بي  أهل هؤال 

 ختصّده  أو للنجدا ،  الظّلد   في ونوراً ه   أئمّة وجعله  بالوحي وثبّته 

 وجعلهدد  العدداملن، مدد  أحدد اً يددؤ َ لدد  مددا وآتدداه  لعلمدد، وفضّددله  ل يندد،

 خلق، م  جنبا و وحي، عل  وأمنا  سرّ  ملكنون ومستودَعاً ل ين، عماداً

 .بريّت، عل  وشه ا 
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 وارتضددداه  وفضّدددله  واصدددطفاه  وخصّددده  وحبددداه  اللددد، إختدددارهه 

 علددد  ل مّددة   الدأو عُمَّددداراً، والعبدداد  للددبالد  وجعلهددد  نتقدداه  أو نتجددبه  أو

 العليددددا اللدددد، وكلمددددة التقددددو  إلدددد  والدددد ّعا  الهدددد   أئمّددددةُ فهدددد  الصّددددراط،

 األصددفيا  الكددرا ، اخليددر  هدد  والزلفدد ، النجددا  وهدد  العظمدد ، وحجّتدد،

 األقدو ،  السّدبيل  هد   املسدتقي ،  الصّراط ه  األعال ، النجو  ه  احلكّا ،

 .الحق له  والالز  زاهق عنه  قصّروامل مار  عنه  الرّاغ 
 التجدأ   مل أم ٌ للشاربن، السائغة والبحار املؤمنن قلو  في الل، نور

 وبددددأمر  يسدددلِّمون  ولدددد، يددد عون  اللددد،  إلدددد  هددد ، ب متسّدددك  ملدددد  وأمدددان  إلددديه  

 هبطدددد  وعلدددديه  رسددددول،، اللدددد، بعددددث مددددنه  يحكمددددون، وبكتابدددد، يعملددددون

 اللدد، مدد  منّداً  األمددن، الدرّو   بعددث وإلديه   سددكينت، نزلد   وفدديه  مالئكتد،، 

 الرّحمددددة، قددددرار مسددددتقرُّ مباركددددة وأصددددو  وخصّدددده ، بدددد، وفضّددددله  علددديه ، 

 وورثددة والضّدديا ، والنّددور والنّهددي التقددو  وأولددو احللدد  وورثددة العِلْدد  خددزَّان

 .األوصيا  وبقيّة األنبيا 
 ورسدول،  املرتضد   املصدطف   محمّد   اسدم،  املبدارَ   ذكدر ،  الطيّد   منه 

 بد،  املصدطف   ومدنه   حمدز ،  املرسَدل:  واألسد   األزهدر  امللدك  ومدنه   األمّيّ،

 وذو أبيد،،  وصدنو  اللد،  رسدو   عد ّ  املطّلد   عبد   بد   العبّاس الزيار  يو 

 صدحيح  املبارَكدة  الشدجر   م  والبيعتن والقبلتن والهجرتن اجلناحن

 بعد    مد   عند،  املبلد   وأخدو   محمّد   حبي  ومنه  البرهان، واضح األدم
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 ووصديّ  املدؤمنن  وولديّ  املدؤمنن  أميدر  التّفسدير  ومحكد   والتأويدل  البرهان

 الزكيّددة لوا الصدد اللدد، مدد  عليدد، ،طالدد  أبددي بدد  علدديّ العدداملن: ر ّ رسددو 

 السنيّة. والبركا 
 ومسدلمة،  مسل  كلّ عل  وواليته  مودّته  الل، فترضأ الّذي  هؤال 

ۡ لل.. : لنبيّدد، كتابد،  محكدد  فددي فقدا  
َ
َّٓأ ََّّ ََّق للََّّۡل  ۡجللًساَّإَِّل 

َ
ۡمََّعلَۡيللرَِّأ ل ك 

لوسرَّ ََّغ   َ َّٱَّلل  نَّإِن  ۡسلًنا َّن لَِۡدََّ   َّفِيَهلاَّح  ََّٰۗوَملنََّيۡقلَُِّۡفََّحَسلَنة  ۡسَّبَٰ ةََِّ َّٱۡلق  ََّّٱلَۡمَود 
َّ وس   احلسددنة تددرافإق :فةييب  أيييي جعفيير حمّميي  ييي  عليي ّ    ٢٣َشللك 

 . البي  أهل مودّتنا

ومنيب مب رو  مي  أّ  أميره  صيعٌب مستصيعب وإّ  علميي  سير        املد :

 مستسر؛ناكر منيب:

 حد يثنا  : الّصفّبر يإسنبد  إىل أي  يصري مب : مب  أيي جعفير  [ 1] 

 عبدددد  أو مرسَددددل نبدددديّ أو مقددددرّ  ملددددك الإ بدددد، يددددؤم  ال مستصددددع  صددددع ٌ

 فدردّو   أنكدر   ومدا  ف دذو ،  قلدوبك   عرف  فما لإلميان، قلب، الل، متح أ

 . إلينا

ميب :   الصيفبر يإسينبد  إىل األصيب  يي  نببتي  عي  أميري امليؤمنني         [ 2] 

 فابنددذوا م شددو  خشدد ٌ مستصددع  صددع ٌ حدد يثنا إنّ  مسعتييه يةييي :

 الإ يحتملدد، ال مسددكواأف أنكددر ومَدد  فزيدد و  عددرف فمدد  نبددذاً الندداس إلدد 
 . لإلميان قلب، الل، متح أ عب ٌ أو مرسَل نبيّ أو مقرَّ  ملك ثالث:
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 إنّ مب : الّصفّبر يإسنبد  إىل أي  محزة الثمبل  ع  أي  جعفر [ 3] 

 أو مقددرَّ  مَلَددك أو مرسَددل نبدديّ الإ بدد، يددؤم  ال مستصددع  صددع ٌ حدد يثنا
 أنكددر  ومددا  ف ددذو قلددوبك  عرفدد  فمددا لإلميددان، قلبدد، اللدد، مددتح أ عبدد 

 . إلينا فردّو  قلوبك 

 يةيي :  ييب عبي  اهلل  أ  ميب : مسعيُت   الصفبر يإسينبد  إىل املفّاي   [ 4] 

أو مرسَدل  نبديّ  أو مقدرَّ   مَلَدك  الإ يحتملد،  ال مستصع  صع ٌ ح يثنا 
 . لإلميان قلب، الل، متح أ مؤم 

 الصييفبر يإسيينبد  إىل أييي  الصييبمت مييب : مسعييُت أيييب عبيي  اهلل    [ 5] 

 وال مرسَددل نبديّ  وال مقدرَّ   ملدكٌ  يحتملد،  ال مدا  حد يثنا  مد   إنّ  يةيي : 

 . نحتمل، نح  :ملُت: فَم  حيتمله   مب مؤم ،  عب ٌ

 سرٌّ أمرنا إنّ  مب : الّصفّبر يإسنبد  إىل جبير ع  أي  عب  اهلل [ 6] 
 مقنَّدد  وسددرّ ،سددرّ علدد  وسددرٌّ ،سددرّ الإ يفيدد  ال وسددرٌّ ،مستسددر وسددرٌّ ،سددرّ فددي

 . بسرّ

 إنّ : الصفبر يإسنبد  إىل أيب  ي  عثمب  مب : ميب  أييي جعفير    [ 7] 

 . الل، أذلّ، هتك، مَ  بامليثا ، مقنَّ  مستورٌ هذا أمرنا

 أمرندا  إنّ : ييي عبي  اهلل  أالصفبر يإسنبد  إىل مراز  مب : ميب    [ 8] 

 وسددرّ  ،السّددرّ  وهددو  ،البدداط   وبدداط   ،الظّدداهر وهددو  احلددق،  وحددقّ  ،احلددقّ  هددو

 . بالسّر مقنَّ  وسرٌّ املستسرّ، وسرّ السّرّ،
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مييب :  الّصييفّبر يإسيينبد  إىل أييي  محييزة الثمييبل  عيي  أييي  جعفيير [ 9] 

 لرسدول،  كدان  وما لرسول،، فهو لل، كان ما مرأُ  علده  ي  اخلُمس فةب : 

 دراهددد  خمسدددة رزقهددد  أنّدد،  املدددؤمنن علددد  اللدد،  يسّدددر لقددد  ميييب : لندددا، فهددو 

 حددد يثنا مددد  هدددذا ييييّ  ميييب : حدددالالً أربعدددة وأكلدددوا واحددد اً لدددربّه  وجعلدددوا

 قلبددددددد، ممدددددددتح  إال عليددددددد، يصدددددددبر وال بددددددد، يعمدددددددل ال مستصدددددددع  صدددددددع ٌ

 .لإلميان

 مب رو  م  أّ  ال ندب متّث  لرمب  يف مث  فلة  اجليز  منيب: الني :

ييييي أمنتخيييب البصيييب ر واخليييراي  يإسييينبدهمب إىل جيييبير ميييب : ميييب      1)

 صدع   عظدي   محمّد   آ  حد يث  إنّ : اللد،  رسدو   قدا   : جعفر

 مدددتح أ عبددد  أو مرسَدددل نبددديّ أو ملدددك مقدددرَّ  الإ بددد، يدددؤم  ال مستصدددع 

 وسدددلَّك محمّددد  آ  حددد يث مددد  علددديك  ورد فمدددا لإلميدددان، قلبددد، اللددد،

 فدأنكرمتو   قلدوبك   لد،  اشدمأزّ   وما فاقبلو ، وعرفتمو  قلوبك  ل، فالن 

 عليد،  اللد،  صلّ  محمّ  آ  م  العالِ  وإل  الرّسو  وإل  الل، إل  فردّو 

 يحتملد،  ال بشدي   أو باحلد يث  أحد ك   يحد ّث  أنْ الهالدك  وإمندا  وعليه ،

 هددو  لفضددائله   واإلنكددار ذا،هدد  كددان  مددا واللدد،  هددذا،  كددان مددا  واللدد،  فيقددو :

 . الكفر

اإلختصبص والبصب ر يإسنبدهمب إىل األسيد ي  سعد  مب : ميب  لي      2)

 تدر  مثدل  رٌتُّد  أرض كدلّ  وبدن  بينندا  إنّ سدعي   بد   أسدود  يدا  : يي جعفرأ
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 بقليبهدددددا األرض فأقبلددددد  ر،التُّددددد ذلدددددك جدددددذبنا بدددددأمر أمرندددددا فدددددإذا البندددددا ،

 . تعال  الل، أمر م  ب، نؤمر ما فيها تنفذ حت  ودورها وأسواقها

يةيب :  ؛ والتكيرك : األ صي   تفسري التكر: مب  اي  منظير يف لسب  العيرب :"  

ومُحبِ ييك  .اييي  سييد   : أل ْضييه ر ن ك  ِإىل ُتييريا  أ   ِإىل     أل ْضييه ر ن ك  ِإىل ُتييريا  

فبرسي  ُمَعير ٌب ؛ ميب      جمييدا .والتكرك  يبلا : اخلد  الا  ُية   ُر يه الِبنبُء  

بنييى علدييه وهييي يبلعريديي     : هييي اخلييد  الييا  ميييّ  علييى البنييبء فد    األ صييمع 

 وهي ماكير يف ميضعه . اإِلمب 

رك كلم  يتكل  ييب العيرب  ِإذا غايب أ  ي ه  عليى     : التكالتيايب:اللدش

: امِلهَْمُر هي اخلد  الا  مب  األ صمع  واهلل ألُمدمنك على التكري .:اآلخر مب 

األ عراييي  : التكييرك لييدس  يةيي  ر يييه البنييبء يةييب  لييه يبلفبرسييد  التكييرك ؛ ومييب  اييي   

 انتيى كالمه. ؛"يعري 

  األصمع  يف تفسري  للرت اليا  يعيين اإلميب     واجل ير ينب أ  ننّي  مبب ذكر 

يبلعريد  وهي ميافق ملب ورد ع  إمبمنيب الصيبدق علديه السيال  ميب  حلميرا :"       

تّر محرا    يّ  مب  : يب محرا  مّ  امِلهَمر يدنك وييني العيبمل   مليت :     التكرك 

فمي  خبلفيك عليى      ومب املهمر   فةب  : أنت  تسمينه خد  البنيبء  يب سد  

هاا األمر فيي زن يق فةب  محرا : وإ  كب  عليّيبو فبطمّدبو   فةب  أييي عبي    

 ". ...فبطمّدبو : وإ  كب  حمّم ّيبو عليّيبو  علده السال ) اهلل



334 

 

وك   اإلمب  علده السال  يشري يةيله الشريب" أنت  تسيمينه خيد  البنيبء"     

د  معنييًى جمبزيييبو كبرييفبو عيي   إىل أ  معنييب  األصييل  هييي اإلمييب   ويكييي  اخليي 

 ةدة  التياص  الرو   مع اإلمب  علده السال  وهي مب أربر  إلده صحدح  

زرارة املروي  يف أُصي  الكبيف يإسنبد  ع  علّ  ي  إيراهني عي  أيديه عي  ايي      

: دخليت أنيب ومحيرا  أو أنيب     عي  زرارة ميب   أي  عمري عي  هشيب  يي  سيبمل     

  مييب  ومييب ب منيي  املهمييبرفةلنييب لييه إن يي ال  ويكييري علييى أييي  جعفيير علدييه الّسيي  

ملت الرت فم  وافةنب مي  عليي  أو غيري  تيلدنيب  ومي  خبلفنيب مي         « املهمبر»

يب زرارة مي  اللَّه تعبىل أص ق مي  ميليك   » علي  أو غري  ير نب منه فةب  ل  

نيسييبِء الُْمْسَتْاييَعِفنَي ِمييَ  الريجييبِ  َوال   ِإ ّ» فيي ي  اليياي  مييب  اللَّييه عييز وجيي      

أيي  املرجيي  ألمير اللَّيه أيي       « دل  و َو  َيْيَتُ وَ  َسِبدلوبَوالِْيلْ اِ    َيْسَتِهدُعيَ  ِ 

الاي  خلهييا عميال صيبحلب و خير سيدكب أيي  أصيحبب األعيراف أيي  املؤلفي            

ملييي  وزاد محبد يف احلي يش ميب  فيبرتفع صيي  أيي  جعفير علديه الّسيال          

يبب ال ار فزاد فده مجد  عي  زرارة فلميب    وصيت   تى كبد يسمعه م  على

كثر الكال  يدين ويدنه مب  ل  يب زرارة  ةب على اللَّه تعبىل أ  ي خ  الاال  

 « .اجلن  

املهمبر يبمليملتني خد  للبنبء يةي ر ييه وكياا اليرت ياي  املثنيبة الفيمبندي         و 

  وهيي ميب  ي     والراء املش دة يعين أنب ناع مدزانب لتيلدنب النب  ويراءتنيب ميني  
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علده م  التشدع فم  استةب  معنب علده فيي مم  تيلدنب  وم  ميب  عنيه وعي      

 .فنح  منه يراء كب نب م  كب 

ميب :   اإلختصبص والبصب ر يإسنبدهمب إىل إدريس ع  الصبدق  3)

 وعقدد  هددذ  مبثددل عندد   الدد نيا ملَدد  البيدد  أهددل منددا إنّ  مسعتييه يةييي : 

 . عشر  بي  

علّ  ي  إمسبعد  ع  ميسى  يإسنبد  ع  البصب ر : ع اإلختصبص  4)

ي  طلح  ع  محزة ي  عب  املهلب ع  عب  اهلل اجلعف  ميب : دخليُت عليى    

 الدد نيا إنّ : ومعيي  صييحدف  أو مرطييب  فدييه عيي  جعفيير   الّرضييب

 ذا حمدددز  فقدددا : يدددا اجلدددوز ، فلقدددة مثدددل فدددي األمدددر هدددذا لصددداح  مُثددددلَ 
 . أدم إل  فانقلو  حقّ والل،

ع  حمّم  ي  احلسني ع  ميسى ي  سيع ا    اإلختصبص والبصب ر:  5)

عيي  عبيي  اهلل ييي  الةبسيي   عيي  مسبعيي  ييي  ميييرا   مييب : مييب  أيييي عبيي        

 يعدددرض فمدددا اجلدددوز، فلقدددة مثدددل فدددي لإلمدددا  ثَّدددلمتَ الددد نيا إنّ : اهلل

 مدد  ليتناولهددا وإندد، [ شددي  منهددا عندد، يعددز  فددال  خييت :  ] منهددا لشددي 

 عندد، يعددز  فددال يشددا ، امدد مائ تدد، فددو  مدد  أحدد ك  يتندداو  كمددا أطرافهددا

 . شي  منها

عب  اهلل ي  حمّم   عّم  روا   ع  حمّمي  يي  خبلي   عي  محيزة يي          6)

ميب : كتبيُت يف ظيير مرطيب : إّ       عب  اهلل اجلعفر   عي  أيي  احلسي    
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وملت: جعليت    ال ندب مم ثيل  لرمب  كفلة  اجليزة ف فعته إىل أي  احلس 

ه  غري أن  أ ببيُت أْ  أمسعيه منيك     ّ  أصحبينب رووا   يثبو مب أنكرتف اا إ

 حدقٌّ  هدو   مب : فنظير فديه ييّ  طييا   تيى ظننيُت أنيه ريّق علديه  ييّ  ميب :           

 . أدم في فحوّل،

 ويف نييادر احلكميي  عيي  إسييحبق الةّميي  مييب : مييب  أيييي عبيي  اهلل   7)

 والسددددماوا  اإلمددددا  عندددد  الدددد نيا إنّ حمددددران يددددا  حلمييييرا  ييييي  أعييييني: 

 وباطنهددا ظاهرهددا يعددرف - وأرييبر يديي   إىل را تييه  - هكددذا الإ واألرضددن

 . ويابسها ورطبها وخارجها داخلهاو

ويف احملتار م  نيادر احلكم  يرفعيه إىل أيي  يصيري ميب : كنيت عني          8)

ف خ  علده املفّاي  يي  عمير  فةيب : مسي ل  ييبي  رسيي          أي  عب  اهلل

 :  ميب : ميب منتييى ِعلْي  العيبِل   ميب        مفضّدل  يدا  سدل   اهلل  مب :

 السّددما  فددي الدد نيا السددما  مددا عظيمدداً، سددأل  وقدد  جسدديماً سددأل  قدد 

 عندددد  سددددما  كددددلّ وكددددذلك فددددال ، أرض فددددي ملقددددا  درع كحلقددددة الإ الثانيددددة

 الندور  عند   الظلمدة  وال الظلمدة  عند   السدابعة  السّدما   وكذا أخر ، سما ٍ

 ذلددك مثددل وال بعددض، فددي بعضددها األرضددن وال الهددوا  فددي كلّدد، ذلددك وال

 ثددد  دقّددداً دققتددد، خدددرد  مددد  مددد ٍّ مثدددل اإلمدددا  يعندددي العدددالِ  عِلْددد  فدددي كلّددد،

 عِلْد   وال بأصدبعك،  لعقدة  مند،  أخدذ   ورغا ختل أ إذا حت  باملا  ضرَبت،

 ضرَبْتدد،  ثد ّ  دقّداً  دققتدد،  خرد  م  م ّ مثل الإ تعال  الل، عل  في العالِ 
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: ييّ  ميب    ،نهدز ً  إبدر   بدرأس  مند،  نتهدز  أ ورغدا  ختل أ إذا حت  باملا 

 . تصي  األمور بأخبار م  وأن َ بأقلّ، البيان هذا م  يكفيك

إذا كب  ِعلْ  األ ّم  صعٌب مستصَعب لع   درا كنيه  وإذا كبنيت   تنبيه:

فكديب ميكي       الكفلة  جيز يةلّبيب يكفّه كدفمب ربء يةي رة املليك العي   ال ندب 

وهيي  عنيي   ييييا  الّصييف   وإذا كييب  اإلمييب     سييلب الِعلْيي  احلاييير  عنييه  

أّ  ِعلْميييه ُيييي  عى فكدب عيييبو ومشيييِرفبو عليييى عبّمييي  ا ريييدبء؛    كيييبلةمر مهِّل

 . صيل  !
رب تةددييي هب أو إّ  و يييي  األ ّمييي  التكييندييي  عبّمييي   مل ييييرد يف  يييي  أو خييي  

دو  ريي ء  والِعلْيي  احلايييرّ  أيييٌر ميي   يييبر و يييتي   ميي  ختصدصيييب يشيي ء

إذا ريييبء ريييب وا  وإذا أراد   التكييندييي   لكييييني  أوعدييي  إلرادة اهلل تعيييبىل 

أنيه   أرادوا  ِلَمب روا  الصفّبر يف البصب ر عي  مي نيب أيي  احلسي  الثبليش     

 شدديئاً اللدد، شددا  فددإذا إلرادتدد،، مددورداً األئمّددة قلددو  جعددل اللدد، إنّ  مييب :

نَََُّشآَءَّٱَّلل  َّ  وهو قو  الل،: شا  ،
َ
َّٓأ  .  ٢٩َّ...َوَماَّتََشآء وَنَّإَِّل 

يسنٍ  معنع  صحدح يف خرٍب   كبم  الزيبر ) ي  ميلييه يفاوأيابو ملب روا  

مب  للسب   ملّب س له: ه  ييرى اإلميب  ميب     طيي  ع  مي نب أي  عب  اهلل

 مدا  علد   حجّدة  يكدون  فكيدف  بكدر،  بد   يدا  : يني املشرق والغرب  مب 
 قدو ٍ  علد   حجّة تكون وكيف فيه ؟ يحك  وال يراه  ال وهو قطرَيها بن

 اللددد، عددد  مؤديددداً يكدددون وكيدددف عليددد،؟ يقددد رون وال علددديه  يقددد ر ال غُدددديَّ 
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 وهددددو علدددديه  حجّددددة يكددددون وكيددددف يددددراه ؟ ال وهددددو اخللددددق علدددد  وشدددداه اً

 واللدد، فدديه ؟ ربّدد، بددأمر يقددو  أنْ وبيندد، بيددنه  حيددل وقدد  عددنه  محجددو 

ََّك ف للة َّ  يقددو : سَۡسللۡلَكََٰكَّإَِّل 
َ
َََّّوَمللآَّأ ِِ  علدد  مَدد  بدد،: يعنددي  ٢٨... ل ِلن للا

 مددددا علدددد  الدددد ليل وهددددو مقامدددد،، يقددددو  النبدددديّ بعدددد  مدددد  واحلجّددددة األرض،

 واملنصدف  اللد،  بدأمر  والقيدا   النداس  بحقدو   واآلخدذ  األمّدة،  في، تشاجر 

 يقدددو : وهدددو قولددد، ينفدددذ مَددد  معهددد  يكددد  لددد  فدددإذا بعدددض، مددد  لبعضددده 

َِّۡسِهم ن  
َ
َّأ ََّوِِفٓ َِ ِةِهۡمََّءاَيَٰتَِناَِّ َّٱٓأۡلفَا  غيرندا  اآلفدا   فدي  آيدة  فدإيّ   ٥٣... َسُن 

ِلۡنََّءايَلٍةَّ  وقدا :  اآلفدا ؟  أهدل  الل، أراها َِّملۡنََّوَماَّن لسِةِهمَّم   َِ ۡكل
َ
َّأ َِِّهَ إَِّل 

َّٰۖ ۡختَِها
 
 مدا  لتعدرف  وقريشداً  هاشد   بني إنّ والل، منا؟ أكبر آية فأيّ  ٤٨... أ

 إذا ليددأتون وإنهدد  إبلدديس، أهلددك كمددا أهلكهدد  احلسدد  ولكدد ّ اللدد، أعطانددا

 نشدده  فيقولددون: لهدد  فنوضددح فيسددألونا أنفسدده  علدد  وخددافوا اضددطروا

 هدؤال   تبد  أ ممد   لّأضد  رأيندا  مدا  فيقولدون:  ي رجدون  ثد ّ  العِلْد   أهل أنك 

 . مقالته  ويقبل

فةيب    ومب رو  عي  األسييد يي  سيعد  ميب : كنيت عني  أيي  جعفير         

 ونحدد  اللدد، بددا  ونحدد  اللدد، حجّددة نحدد       مبتيي  بو ميي  غييري أْ  أسيي له: 

 أمددر وال  ونحدد  خلقدد، فددي اللدد، عددن ونحدد  اللدد، وجدد، ونحدد  اللدد، لسددان

 . عباد  في الل،
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إلرادة اهلل  سييبمب أرييبر إىل ذلييك املفّايي  عيي     وكييٌر اإلمييب  إ   ييي 

 عندد  حالنددا الندداس عْلِدد ن أنْ لنددا أذِن لددو  مييب : مي نييب أييي  عبيي  اهلل 

 : فةييب  لييه: يف الِعلْيي   فةييب      حتملددت أ لَمَددا مندد، زلتندداومن اللدد،

 ْالإ يشدا   ال جدلّ و عدزّ  (1)اللد،  إلراد  وِكْدرٌ  اإلما  إنّ ذلك، م  أيسر العِل 
 . الل، يشا  مَ 

 عوٌد على بدء:
يف لدل  الة ر  مستةبة م  املال كِ   والعرتة دعيى أّ  علي  النّ إّ  

  مي   مايبفبو ِلميب تةي      ييي  عليى أميّ  تةي ير    ةتبد  وهي  م فيعي ٌ  ال طُْريب َخدوَن

ز  يييبلي   أفايي  ميي  جربا ديي  الييا  ينيي   ي  نييي األدلّيي  الةهعّديي  يييي  

عييبرف علييى األنبدييبء واملرسييلني  واألفاييلّد  إمنييب تكييي  يسييبق امل   التشييريع  

علييى اإلهليي   الفييدِض فرتضيينب نييزوَ اوإذا يييب والعلييي  علييى ملييب املتحلّيي  ي

فم  ذا   املال كيي  لرايهيي  الّسييببد  واملسييببد   يياسييهِ  األطيييبر  األ ّميي 

 ي  !  إْ  دنكٍا يني اهلل تعيبىل واملال كي  إلنيزا  الفيدض عليد      يكي  الياسه ُ

عتبيبر ميريي  مي     بملنب إنه   واسه  يديني  وييني اهلل تعيبىل يف نيزو  الفيدض ي     

املب أ الفدبض  نكي  م  خبلفنب النصيص الةر ند  واألخببر النبيّي  اليت دلّت 

والعييرتة عيي ا عيي  األنبدييبء    ريي نبو ميي  اليين ي    ييي  أدنييى مرتبيي  وأميي ّ  أنعلييى 

ال ال  على وجييد     للحةدة  الةر ند   فال يّ   دنكٍا أ  ناعواألولدبء

                                                 
(1)

 .عّ  الهب ر الوِكْر هو:  دد 
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نزو  الفدض إلدي   وهاا السبب هي  د  الشخ  الا  ميث  ميجٍب لسبب 

 هيي  تبيبرا وتعيبىل   اهلل ألّ   كليي   املال كي   ليه  خايعت  النيعد   دش اآلدمّد 

ۡسلَمآَءَِّك  َهلا له مبةتاى ميله تعيبىل  املعلِّ 
َ
وتعلدميه     (1 ٣١ ..وََعل لَمََّءاَدَ َّٱۡۡل

وهي العةي  األو  سيّد  الّرسي  حمّمي  و ليه الهيبهري         لألمسبء يياسه  سبٍب

 هليي   و د  سييبحبنه  دييش   سييبب يدييني  ويييني تعلييد  اهلل  هييي

ۢنبِللل َََّيَٰٓلل السييبب يف تعلييد  املال كيي    
َ
َّأ ۡسللَمآئِِهۡمَّٰۖئَّۡاَد  

َ
مَّبَِ أنبييئ  :أ    (2 ه 

املال ك   وم  يس   املرء: ملبذا جع  الياسه  اآلدمّد  لتعلد  املال ك   أليدس  

 مي  البي يي  أ  اهلل تعيبىل    فنةيي :    ينبئ املال ك  مببريرةو  على أْ  يةبدٍر اهللُ

نظرييي  وسييب     اد أ  يبييّد  أّ  النظرّييي  لدسييت   أر علييى ذلييك  ولكن ييه   مييبدٌر

رتةيبء  اوإمنب هي  نظرّيي     َم  كتب يف اإلمبم  يي كمب يتصير يعُض    يي وأسببب

  فَمي  كيب  جييهر     املة  سي    ي عبل   الةرب امللكييت  مي  اليّاا  األ  ّيي     

 .أمرب  وفداه منه أعظ  وأميى سبحبنه اهللأصفى كب  جيار  م  

 ألسييببب ميي  خييال  مييب تصييّيرنب  يشيي  اليسييب   وا و يي    ننكيير وجيييَد

يف عييامل األنييار  إذ    الفدض علدي  ييال سيببٍ   ونزو  الن  والعرتة 

َساَدََّشلۡ َّ  :السبب يدنه ويدني  هي األمر الصبدر منه تعيبىل 
َ
ه ٓ َّإَِذآَّأ ۡملس 

َ
َمآَّأ اََّّ ًَّإِن 

                                                 

 .( سورة البقرة1)
 .( سورة البقرة2)
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َّ ون  نََّفَيك  وَ ََّ   َّك  نََّيق 
َ
إعهبء  ةببرر و  ريب يف إمكب  الببر  م  (1 ٨٢أ

 ري ء  يني   عليى كي ي   سيبحبنه  لعمي  م رتيه   وذلكاألوامر م  دو  واسهٍ 

ولك  ي   هلاا األمر م  سبٍب  كد  يست ع  نصب   لزومه يال وسبط  أ ٍ 

والسيّن   سفراء يدنه ويني خلةه  وم  أفصيحت نصيصينب الشيريف  مي  الةير        

سييق   ؛ وهيي نصيب احلجي  الهيبهري     املهيرة ع  وجه احلكمي  مي   

يييا  امليمي  العظدمي  هي      وأفاي  خلةيه للةديب     ىل معرفتيه وتي د    اخللق إ

لاا انتخبي  واصهفبه  لدكينيا الةيبدة إىل    النّ  وأه  يدته املهيري 

يدنه ويني خلةه لةريي  منه وحمبته فكبنيا الياسه    سبدله واهل اة إىل تي د  

 فت ّير. ؛التبم  هل  دو  غريه  م  عبم  خمليمبته

إل يبد العلي  يف ذواتيي  مي       سيببٌ ه   سبحبنه ذا  اهلل إّ  :ىخروبعبارٍة ُأ

دو  واسه  أخرى تةتا  ذلك  فم  كيب  مي  رييه كةيبب ميسيني أو أدنيى       

 لدلي ِ  كي    كيب  يييايف العيرشَ    ْ كدب حيتبج يف حتصد  العلي  إىل واسيه   وَمي   

 وحييّ    مسيتفبدٍ  إ  يعلي ٍ  مجع  يي  سبمب جبء يف يعض األخببر يي و  يرجيع 

يعلي   حيتبج إىل امللك رغ  كينه   كدب تعبرٍفم ع  اهلل مببررةو ويغري و  ٍّ

أردبء   تعلميب  تى املال ك  املةر يني   ويشي  هلاا مب ورد يني  د  وتعلدمه 

املة  سي  احملبييي  عني  اهلل     ال ك  الياي  جيلييا تليك األمسيبء    األمسبء ويني امل

                                                 

 .( سورة يس1)
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اليياي  ميي   تعييبىل وهيي  اليين ك األعظيي  وأهيي  يدتييه الهدييبني املهيييري   

 .واألرضني والعرش والفرش خلق السمبواِ  لي أج

وََعل لَمَّ هي واسه  الفيدض ييني اهلل واليجييدا  اإلمكبنّدي       فبإلمب 
َّٱلَۡمَََٰٰٓٓئَِكلةِ ۡمَّلََعَ ََّعسََضه  ۡسَمآَءَِّك  َهاَّث م 

َ
يي  هيي النةهي  الييت        (1 ٣١... َءاَدَ َّٱۡۡل

 .واملعبرَف ز العليَ متدي

 دكيي  اإلميب   اميرتا  العلي  يبإلميب  علديه السيال  ل      أ        ُيي  :عليهبناء  و 

ييب اإلنسيب  عي     متبز يام  أه  اخلصب   اليت    ييأ  العل اخللدف ؛ لكينه يي

ييي  ميي    تعلميييب  تييى املال كيي   مييع أن َءيييبم  امليجيييدا   إنييه يعليي  أرييدب

َِٰتَّ املةر يني ال اخلني يف الت يري الرييي   َدب َِر اَّفَٱلۡم  ۡمس 
َ
 .  (2 ٥أ

  حيظييى يييه  تييى   يعلييٍ  ّنييه مييزو ٌدأيييرز خصييب   اخللدفيي  اإلهليي  أ  ْ ِمييف

املال ك  املةر يي   وهي عني التس ي  الّا  وهبه اهلل سبحبنه وتعيبىل لرنسيب    

  يبخي  املييىل   هبدع  أّ  م  كبنت ها  خصب صه   ميك  أم  الكخلدف   و

 رتبته الس بمد  عن   عّز ر نه.خ مبو له ملع  املال ك  عّز وجّ  علده  ي

ويييني  يييني الّسييجيد آلد  ميي  الهبدعيي  أياييبو أْ  يكييي  هنييبا تييالزٌ و

 تى املةر يي  مني   وميب يُبيَت آلد  يثبيت ملي  كيبنيا        أعلمّدته على املال ك 

 تفبق األّم .يب وه     البدتأفا  م   د  

                                                 

 .( سورة البقرة1)
 .( سورة النازعات2)
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يف لدلي  الةي ر      ي ّ  نزو  املال ك  على املعصي  من القول: ال بدَّ إذا   

لألدلّيي   هيياا التصييّير خمييبلبٌ    وأ كبمييه؛ أل اهلِل لدعريفُييي  أو يعلُِّمييي  أوامييرَ 

الةهعّد  ال ال  على أعلمّدته وأفالّدته على عبّم  خلق اهلل عيّز وجيّ   يي  إّ     

سيب الفيدض مي  اهلل    ولك لتلةّ  األمر مي  معلِِّميي  وسّد ه    هي نزوهل  إمنب

املال كي  أ    ليبُ َتيي  خمْ   م  هنيب ورد مي  أن  احلج  الكرا  تعبىل عرب

  و  خصيصييّد  للدليي  الةيي ر يف   األومييب  واألزمييب   حمييّ  تييرّدده  يف كيي ي  

يف أخببرنييب  ليياا جييبء  خييتالف علييدي  سيييى جَنَبيي  تلةّيي  األميير يبلعميي     ا 

  فيد،  يعملدون  كيدف  مِدروا أُ علمو  كانوا ق  ألمر   إمنب أّ  نزوهل الشريف 

وفده د ل  مهعّد  واضح  على أّ  األوامر ت تدي  م  أج  العم    التعلد   

 سبيةبو.  ولدس يف احل يش د ل  على نزوهل  إلعهبء األوامر  سبمب مّ منب

مي  خيال  ميب     املهييري   فال  يز إلصيبق اجليي  يبأل ّمي     عليه:بناء  و   

عض متبمبو كيب  النظرّيي  الّزا في  والييت   أسيب  هليب مي  الصيّح        صي رته تلك 

 .يرا  اليت   وامع هلب أصالواملشي

لسيدي  لدلي     املال ك  إلعهيبء األوامير   ختالِفبه   داع  للةي  يمابفبو إىل أن   

 يي مرٍ  ٍكل ي َم كي ك  يبلرغ  م  كثرتيب وتشّعبيب  فديب  الة ر صليا  اهلل علده 

 َ لدلةدييه علييى صييب ب اللدليي  املببركيي   إذ مبةيي ور اهلل تعييبىل ريي نه أْ  ُيْعِليي      

 كيي  اليييت تعييّ  ييي ليف   نييزو  املال وسييبطِ  دوِ ميي   يب يتلييك األوامييرصييب َب

 كثرتي .ل ي أّ  األرض تادق ييي م   تصفي  األخببركمب الباليني يي 
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لتلة  األمير و صيي  الربكي  يبلس يال       يكيَ  أْ  ِمْ  ةيب   ي  وسبب تاّد

خمليييمني ميي  أرييّع  أنيييار وجيييد     -أ  املال كيي   -علييى صييب بيب لكيييني   

 يف أّ  الفييرَ    فيجيييد الكييّ  فيير  وجيييد األصيي   و  رييكّ  األ ّميي 

 صي   ومرجعيه يف مجديع ريؤونه إلديه   ديش إّ  مييا َ       ه مي  األ يتخا وظب ف 

 ي صله.  حمبل  يرتب  يف  ب تهوجيد  يه فال

ر الّسيمبوّي   نبعب  املال ك  ي مسيبميب املي ّيرا  لألميي   امب أ  فبأل ّم 

 واألرضّد  ي  ب يب.

ه  اسيتم اد خيتالف جييب  ميايي  املال كي  و    اإنه   رييب يف   توضيح ذلك:

  وأياييبو يف ييي ء خلةييي  ميي  أنييياره      ميي  أ ّميي     البدييت  

سييتم ادا  املتنّيعيي  ميي    ا   يف تلةّييدي  الكمييب   ي  ييبء   املال كيي  خمتلفييي 

املعبرف وسبير العلي   وم  أ بء اليتحّمال  لتليك العليي  والةييى للت ديي       

 نيا  اخللق.إىل م  ربء اهلل وإىل مب ربء اهلل م  أ

خمتلفيي  يف اجليييب    ييي  يف تلةّيي  تليك األميير   ييي  إذ مي  املعليي  أّ  املال كي    

 ملييٍك ا  امليجيييدا   فكيي كختالفييبو كييبرياو عيي د ذرّ اواألفعييب  واملفعييي   

 -حبسب مبيلّدته وميب ينبسيبه  وميب هيي جنسيه أو نيعيه أو رخصيه         -يتحّم  
 ذلك اإلختالف. ك  

وه  معلِّمي املال ك  يف ذلك   والتببي  والتمبيز منحصر يف جيتي 

 .ختالف املال ك  ييا  اجلّي  والعلّ  إلدي اولالك يكي  
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املال كيي  منبعثييي  ميي  أنييياره  يف عييبمل   وتيي ّ  أ بديييش كييثرية علييى أّ   

 األروا  واألنيار:

مي  كتيبب رييبض اجلنيب  عي         البحيبر ) مي  اجمللسي  يف  المنيب ميب روا  الع 

سيتيى يف حمراييه   اأنس ي  مبلك مب : يدنب رسي  اهلل صلّى صيالة الفجير ييّ     

ىل: كبلب ر يف متبمه  فةلنب: يب رسي  اهلل رأيت تفّسر لنيب هيا  اآليي  ميليه تعيب     

 ..َّ ِ َِنَّٱۡل بِ   ََّعلَۡيِهمَّم  ۡنَعَمَّٱَّلل  
َ
ِيَنَّأ َّٱَّل  ََ َلَٰٓئَِكََّم و 

 
لَهَدآءََِّّۧفََ يقَِيََّوٱلش  ِ لد  ِ َنََّوٱلص 

َٰلِِحَينَّ  . ٦٩... َوٱلص 

 بدد  فعلدديّ الصدد ّيقون وأمّددا فأنددا، النبيددون أمّددا : فةييب  رسييي  اهلل

 فاطمدة  بنتيافد  الصداحلون  وأمّدا  حمدز ،  فعمّدي  الشده ا   وأمدا  طالد ،  أبي

  فييينيض العبيييب  مييي  زاويييي  املسيييج  ييييني  واحلسدددن احلسددد  وولددد اها

ومييب : يييب رسييي  اهلل ألسييت أنييب وأنييت وعلييّ  وفبطميي  واحلسيي       ي يييه

ميب :    عمّدا ؟  يدا  ذلدك  ورا  ومدا  : واحلسني مي  ينبيي  وا ي   ميب     

 أمّدا  :. فةب ني ذكرتي  ومل تشرفين  ني ررفتي ألنك مل تاكرن   

 واحدددد  ينبددددوع مدددد  واحلسددددن واحلسدددد  وفاطمددددة وعلدددديّ وأندددد  أنددددا قولددددك

 م حيّة، أرض وال مبنية سما  ال حيث نح  الل، خلقنا ولك  فص ق ،

 ال حددن ونق ّسدد، تسددبيح ال حددن نسددبّح، كنددا نددار، وال جنددة وال عددر  وال
 فندور  العدر ،  من، ف لق نوري، فتق الصّنعة ب   الل، أراد فلما تق يس،

 ندور  فتدق  ث  العر . م  أفضل وأنا الل،، نور م  ونوري ربّي، م  العر 
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 طالد ،  أبدي  ب ا نور م  املالئكة فنور املالئكة، من، ف لق طال ، أبي ب ا

 فاطمدددة، إبنتدددي نددور  وفتدددق .املالئكدددة نددور  مددد  أفضدددل طالدد   أبدددي  بدددا ونددور 

 إبنتددي نددور مدد  واألرض السددماوا  فنددور واألرض، السّددماوا  منهددا ف لددق

 نددور فتددق ثدد  واألرض. السَّددماوا  مدد  أفضددل فاطمددة إبنتددي ونددور فاطمددة،

 نددددور مدددد  والقمددددر الشددددمس فنددددور القمددددر، الشددددمس مندددد، ف لددددق احلسدددد 

 والقمر. الشمس م  أفضل واحلس  ،الل، نور م  احلس  ونور احلس ،
 اجلندددة فنددور  العددن،  واحلددور  اجلنددة  مندد،  ف لددق  احلسددن  نددور  فتددق  ثدد  

 أفضدل  واحلسدن  اللد،،  ندور  مد   واحلسدن  احلسدن،  ندور  م  العن واحلور

 فدي  فأرسدلها  بالقد ر ،  الظُّلْمدة  خلدق  اللد،  إنّ ثد   العدن  واحلور اجلنة م 

 هددددذ  عرفندددا  مدددذ  ربندددا  قددد ّوس،  سددددبو  املالئكدددة:  فقالددد   البصدددر،  سدددحائ  

 خلددق فهنالددك بندا،  نددز  مددا كشدف   الإ بحددرمته  سددو اً، رأيندا  مددا شدبا  األ

 إلهنددا فقالدد : العددر ، سددراد  علدد  وعلَّقهددا الرحمددة، قناديددل تعددال  اللدد،

 الزهددرا ، فاطمددة أَمَتددي نددور هددذا فقددا : األنددوار؟ وهددذ  الفضدديلة هددذ  ملدد 

 ظهددر ، بنورهددا واألرضددن السّددماوا  ألنّ الزهددرا ، أَمَتددي سددمي ُ فلددذلك

 مالئكتددي يددا أُشددهِ ُكُ  خلقددي علدد  وحجّتددي وصدديّ وزوجددة نبدديّ إبنددة وهددي

 يدو   إلد   وشديعتها  ملدرأ  ا لهدذ   وتق يسدك   تسبيحك  ثوا  جعل   ق أنّي

 . القيامة
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فعن  ذلك نيض العبب  إىل عل  ي  أي  طبلب ومب َ  مب يني عدنده ومب : 

 . إنتيى.يب علّ  لة  جعلك اهلل  ج  يبلغ  على العببد إىل يي  الةدبم 

 منددد، ف لدددق طالددد  أبدددي ابددد  ندددور فتدددق ثددد  ..  :ميليييه فُعِليييَ  مييي 

لعييرش وميييا   اليياي  هيي  مح ل يي  ا  انبعييب  املال كيي     أّ  مبيي أ  ...املالئكددة

  واملريدي   صنبف الكب ن  يف الس مبوا  واألرضنيالعرش يي   مبب هل  م  األ

يب  فجمدع املال ك  ي مسبميب منبعث  وخمليف  م  نير اإلمب  م  ُوكِّليا ي ألميٍر

رييؤوني  ي مجعيييب    وهيياا يةتايي  الةييي  ييي ّ علييّ  ييي  أييي  طبلييب

رتبيبط  ا يي   رتبيبط تكيييين ميع نيير     افلي   منشعب  م  نير اإلمب 

 الفر  يبألص .

والعييرتة   بصيي  اإلرييكب : إنييه يعيي  مييب كييب  اليين    :إشللكال عللويٌص

أفا  مي  املال كي  أمجعيني  وإّنيي  معلِّمييه  كميب تةيّ            الهبهرة

  فيي   فعن  ٍا مب معنى حت يثي  أو إرسب  الي   إىل جّ ه  رسيي  اهلل 

 ملتعلِّ  ملعلّمه وهي كمب ترى .م  يبب تعلد  ا  هي إ
 صيي  الي يي     ييي  يبآلييب  واألخبيبر   ييي  إنيه يُبيتَ   مبلا حاصلله:   وعدفه ملكنَّ

 دش أميَ َره  عيّز وجيّ      ؛التكييين والتشريع  هل  املهلة  يةسمديب

تيي   ديه إراد يتصيّرفي  ييبمليجيدا  حبسيب ميب ترتك    على إعمب  الةي رة حبديش   

 .اليت ه  يف طي  إرادة امليىل
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وتصّرفي  م  لياز  مريي  م  املب أ الفّدبض لكي  الي ي  ُتشيعر يبلتي يري   

سي  الييال   مي  هنيب     اعلده  والة رة والفع  ومب مل  تمع فده ذلك مل ُيهلق

هيي الةرييب    " م  الي ي  وه  الّسيله  والةي رة  والييل ك    اليلّ  س  "اارُتق  

 يع  مرب. :أ  ؛ : " تببع  يع  ول  "لاا ُيةب

يي   ةيب ق األمسيبء احلسينى      وجيد أ بديش كثرية ت ّ  على أنمابفبو إىل

ميي   امليجيييدا  خمليميي هلل  وأّ  مجدييع هلل تعييبىل وأّ  نيييره  أّو  مييب خلييق ا

رييعب  أنييياره  ميي  السييمبء واألرض واجلنيي  ومييب ُيييرى ومييب   ُيييرى  وأّ       

سي  األعظي   وأّ   ةيب ةي  النيريي      ن ه  مجدع األمسيبء ال الي  عليى ا    ع

وذواتي  الة سّد  هي  التجلّي  األعظي  هلل سيبحبنه وتعيبىل اليا  ألةيب  عليى         

 أسدألك  إندي  للهد  ا  : ملييي  الهيبهرة يةيي  جيّ ه  رسيي  اهلل حمّمي     

 . األعظ  بالتجلّي

ذلك التجل  الكل  الا  س  مجدع مراتيب   دة  الي ي  العليي  ه فحة

ه حبةدةيي  يسيي   ري يي أمسييبء اهلل احلسيينى حبدييش   يشييّا عنييه رييبذ  فييبلن  

التجل  العلي  حملبييدتيه عني   سيبحبنه  فصيبر ملبيه الشيريب حمدهيبو يعييامل         

 : " إّ  أمسييبَء   ولعلّييه إلدييه يشييري ميلييهالاهلل امللييك العيياإلمكييب  يةيي رة 

" كمب يف احل يش املرو  عنيه   مجدع اخللق م  أه  اجلن  والنبر يكي  يف كفّ 

يإسينبد  عي  حمّمي  يي  عبي  اهلل ميب : مسعيت اإلميب            يصب ر الي رجب  ) يف

 يد    رفد   ثد   النداس  الل، رسو  خط يةي : جعفر ي  حمّم 
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 ورسدول،  اللد،  قدالوا:  كفّدي؟  فدي  مدا  أتد رون  قدا :  كفّد،،  علد   قابضداً  اليمن 

 يددو  إلدد  وقبددائله  أبددآئه  وأسددما  اجلنددة، أهددل أسددما  فيهددا فقددا : أعلدد ،

 يدد ي؟ فددي مددا أتدد رون الندداس أيهددا فقددا : اليسددر  يدد   رفدد  ثدد  القيامددة،

 آبددآئه  سددما أو النددار أهددل أسددما  فيهددا فقددا : أعلدد ، ورسددول، اللدد، قددالوا:

 فريدق  وع  ، الل، وحك  وع   حك  قا : ث ّ القيامة، يو  إل  وقبائله 

 . السعير في وفريق اجلنة في

كتني ري ء مي  األديي   فإمنيب كّنيى      علي  أنيه ميب كيب  يف كفّديه املبيبر     وم  امل

 يالك العم  على أّ  وجيد  املةّ   له م  اإل بط  والّسع  مب وسيع مجديعَ  

اخللق  سعد ه  ورةّدي   وهي عبِلٌ  يمديع أ يياهل  وهيي مسيدهر عليدي       

 ف خبصيصّدبتي  إىل يي  الةدبم .وعبر

 ييي  يكمبليه ومتبميه   ييي  م  التجلّي  حبةيب ق األمسيبء    ومب يبت لرسي  اهلل

 سييبمب جييبء يف   يبيييت ومنتةيي  إىل أمييري املييؤمنني واأل ّميي  األطيييبر     

فبد ممب تةّ  : إّ  مجدع املال ك   تى جربا د  فحدنكٍا ُيستاألخببر الّصحدح  

فيي  حمدهيي     ؛ومدكب د  وغريهمب م  املال ك  املةر يني مي  ريؤوني   

 األص  حمد  يبلفر  كمب   خيفى. ي  و  عكس  وذلك ألّ ي

مبييب هلييب ميي  األفعييب  املختلفيي  إمنييب هيي  عياميي  الةيي رة   فبملال كيي  ي مجعيييب

ب رهب مي  رييؤو   فبملال كي  الفّعبلي  وامليي يّّّّّّّيرة وسي   الكب ني  والةب مي  حبةدةييتي     

  ةب ةي  و يبرهب.
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أو  األعظي   عليى الين ي   فيإّ  معنيى نيزو  اليي  ّ     بناء  على ملا تقلدَّم:  و

هي ظييرهيب ميع    نزو  املال ك  وحت يثي  أله  يدته الهدبني الهبهري 

 الشييريف  واإلهلييب  علييى  ةييب ةي  وعةيييهل  ونفيسييي   مييب هلييب ميي  الييي  ي 

ممّيب هيي   ز  فديه  م  ها  امليبي  األريعي  يني   مةبٍ    ويف ك ياملة  س  وظياهره 

مي    د  إىل ر ٍ يظير ر ٌ  م   ةدةتي  العبل :أ  أعلى منه إىل مب هي أدنى؛

  ةدةتي  النبزل .

إّ  الّش   العبل  هل  هي  ةيب ةي  األولّدي  يي  املرتبي  النبزلي       : ذلك ضيحتو

هيي  وملرتبيي  النبزليي  ييي  النبزليي  منيييب وهيي  نفيسييي   ييي  ا  وهيي  عةيييهل   

  عبمل اليجيد الظبهر  ال ندي .َب  يفظياهره  املرت

يف  ةييب ةي   وتتجلّييى   األيييير  يتجلّييى منييه تعييبىل نيييرُ    وبعبللارة أخللرى: 

 ةب ةي  يف عةيهل   وتتجلّيى عةييهل  يف نفيسيي   وتتجلّيى نفيسيي  يف      

األميا  الصبدرة مني  صليا  اهلل علدي   ظياهره  يف احلب   واألفعب  و

دي  ويبملليك و يهميب    فدعّبر  دنكٍا ع  تلك التجلدب  وع  احلبم  هليب يربا  

 كمب   خيفى.

ز  يبلي   منه تعبىل إلدي   أ  يتجلّى يعض ري ني   فظير أّ  جربا د  ين

العييبل  لييبعض ريي ني  النييبز   فبمللييك أو جربا ديي  خييبدمي  يف هيياا األميير  
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ِللۡنَّ   التجلدييب  ييي مر اهلل تعييبىل:  وهييا للاَّم  وح  وَۡحۡيَنللآَّإََِلۡللَكَّس 
َ
َوَكللَذَٰلَِكَّأ

نَّ ۡمسِنَا
َ
 . ٥٢ (1...أ

تلك اإلحيبءا  والتجلدب  واإلهلبميب  يإذنيه تعيبىل عليى      ّ  ك  إ :واحلاصل

ي  أفا  مي   كلُّ  سب مب تةتاده  كمته الببلغ  وعلمه النبفا  في 

واملال كيي  يف الييي   وغييري  ميي ميرو  ييي مر اهلل ميي   مجدييع املال كيي  مهلةييبو  

   هل  صليا  اهلل علدي  أمجعني.  وه  اخل مخال  أمره 

يبلتيياكر والفييي   يييي ييي ّ  خييياطرا اليييت تييرد علدييك   :يّضييح لييك هيياا ون

 رد علدك م  ملبك.التاكر يي إمنب تواملعرف   تى تستفد  منيب العلي  والفي  و

 وأ ييبِء ك ملعبرِفيي   فيمييب خمييز ٌ ك وملُبيي ك إّ   ةدةتييك هيي  روُ يي   :بيانلله

  ففده مثالو م  عل  املعيبرف والفةيه والفلسيف  واهلدكي  و يي ذليك        ك عليِم

فلسف   فرتجع يةيّية املفكّيرة إىل   ع  ال وس لك وا ٌ  كمب لي كنت يف مجبعٍ 

تميع فديه تليك األميير  فت خيا منيه املهبليب الفلسيفّد  ميثالو           اليا     الّاه 

 يبلنسب  إىل سبير العلي .وهكاا 

يي  يف تهييرا  احليب        تليك العليي   اجلبمع لف نت يبحلةدة  لك الةلب 

ميب يف خزيني    اليجيدي  حتتبج إىل مب يف ملبك  فتستمّ  م  يعض مياا لي را  

 ملبك فتفد   لغريا.

                                                 

 .( سورة الشورى1)
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هيياا وميي   ةييق يف حملّييه ييي ّ  اإلنسييب  الكبميي  هييي العييبل   الكليي   الييا    

 : األكرب كمب مب  أمري املؤمنني علّ  نهيى فده العبملا

 األكرُب نهيى العبل ُ ا وفدك               ٌ  صغرٌيْرُج ك أن  ُ َعتْزو

 ُرَماملْا ُرَيظَْي ِهي  رِف         الا    املبنُي وأنت الكتبُب

  فيإّ   وا  مي ّ  أ  يكي  كالك  فمب ظّنك ييبلن ي  فرٍدل فإذا أمك 

 !!. اجملتمع فده  ةب ق األمير ه  اللي  احملفيظ   ةدةتي 

الّشيدع  اإلمبمّدي     علميبء  العبّم  على ويبةى إركب   خر طبملب سّجله علمبُء

:كدب ييفِّق الّشدع  يني نزو  املال ك  على أ ّم  أه  البدت سياء وهي مب يل 

عنيي   يف لدليي  الةيي ر أو غريهييب ويييني مييب ورد ميي  أّ  جربا ديي  مييب  لليين ي 

 .   ال نيا إل  نزولي آخر هذااستشيبد : 

 واجلواب: 
هيي مي  أعظي  مظيبهر احليق املتايّم         إّ  نزو  جربا دي  عليى الين ي   

دو  األ ّميييييي   ملعنيييييى النبييييييية التشيييييريعّد  املخصيصيييييي  يرسيييييي  اهلل   

   لعجييز عنيي ه  أو ضييعٍب يف مبيلّدييبتي  ييي  هييي تشييريبٌ     األطيييبر

علييدي   فنييزو      وداعدييبو إلييدي  ودا  جلييّ ه  وتفخييد  ألمييره  لكينييه   

إّنمب يكي  ت سدسيبو لةياعي      دنكٍا يبلي   على رسي  اهلل جربا د 

  وإىل هيياا النحييي ميي  النييزو  الّشييريع  املهي ييرة و  نبييّية تشييريعّد  يعيي  

 خير    أ  هياا   الد نيا  إلد   نزولدي  آخر هذا يةيله:  يشري جربا د 
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م   دش ظيير جي  النبيية   األعظ  نزول  يعنيا  اإلحيبء منه تعبىل إىل الن ي

 دش إنه ملك    وأّمب م  غري ها  اجلي  فال ريب يف أّ  جربا د له

العل  فله رؤو  م  األمير  وليه نيزو  كيثري يف عيبمل اخلليق خصيصيبو عليى         

 ز يندد جبرائيددل إنّ :  هيياا وميي  ورد يف احليي يش أنييه مييب اإلمييب 

 كدددالرح  اخللدددق مددد  أمدددراً يرفددد  مرتبدددة كدددل فدددي مدددرا ، عشدددر النبدددي بعددد 

مي  النيزو   فيبملنف      أ يبًء متعي دة     فُدعل  منه أّ  جلربا د  واألماندة 

  هييييي النييييزو  يييييبلي    الدددد نيا إلددد   نزولددددي آخدددر  هددددذا  :يةيليييه 

 معنى النبية كمب   خيفى. لظييِرالت سدس  املتامي  

املال كي  عليى أهي  يديت      سيب رِ  ونيزو َ  ُه  ينبيف نزول ي املتة ي    ةيلهف

 امليؤمنني  أميريَ  ي  يبيت يي ّ  اإلميب َ    العصم  والهيبرة )سال  اهلل علدي  

اهلل وييرى  ز  على رسيي   ين مب كب الي   م  جربا د   دن كالَ  مُعكب  يس

وأّنيه نيبظر إىل   وملب يبيت مي  أّنيه ييرى األريدبء عليى  ةب ةييب         امللك  رخَ 

 تسدم   إنّك علي يا : رجرة طييى وس رة املنتيى  وملب ورد م  ميله

 . بنبي لس  إنّك الإ أر  ما ر وت أسم  ما

الر ي  على الياسه  مبعنى أّنيك تيرى يياسيهيت ميب أرى      " وت وي  يعاي 

  أر  مددا تددر  ..إنّددك  :خييالف اإلطييالق اليييارد يف ميلييه " يبلياسييه 

املعروفيي  يف  ةييّ مب  احلكميي خمبلفييبو مل بوتربعّديي بومجعيي يعتييرب فتةدديي هب يبلياسييه 

التةددي  لكيب  فعي   ولكنيه مل يفعي   فتحمي           إذ لي أرادأُصي  الفةه
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 دنكٍا الر ي  على املببررة ل  ل  العرف علديب  دش يتببدر عن ه  م  كلم  

 مدٌ  زا   منتٍب يبألص . لياسه والر ي  يب  املببررة الر ي  هي املشبه ة

املليك دو  اإلميب  "   ييّ      م  أّ  الّرسيي  ييرى   ومب ورد يف يعض ا خببر

ر الصيييحدح  ال الييي  عليييى أّ  أهييي   ألخبيييبملعبرضيييته ا  وذليييك ويليييهمييي  ت 

 نز  على الصيّ ية  الهيبهرة   وأّ  جربا د  خمتََلب املال ك  البدت

  ٍوأّ  املال كي  كبنيت تي تدي       ومسعت منه كالمبو ف ّونته يف مصيحب

 املتةيي ي  اخلييرب فدحميي   دنكييٍا علييى فررييي  ومتكيي تي  ويييروني ؛ويةعيي و  

 مدا  وتدر    : على الر ي  ألخا الي   الت سدس   فدكيي  معنيى ميليه   
 ييبلي   التشيريع    نيت ييب عليّ  تيرى جربا دي  وكدفدي  نزوليه       أ :أ  ؛ أر 

يييبلي   ربا ديي  ج كدفديي  نييزو     علدييك  فييريى اإلمييب  عليي     عليي  

 يي  أيي  طبليب    علي ّ  أميري امليؤمنني   مع إّنه ليدس نيبز و عليى اإلميب      هعلد

  ختصييبص نييزو  الييي   التشييريع  يييه   ا  فدكييي  دو  العييرتة

 .الهبهرة

يي   مي  أن  الكبرية مب ورد يف الزيبرة اجلبمع يظير معنى  املتقدِّم: وبهذا البيان

جربا دي  ييبلي   عليى     كب  يرى هبيط  بوعلد ميب  الي    ألّ  اإلمب  

كيب  الس يبمر  ييرا   دنميب     إذ كدب   يرا  ومي    على مب هي علده  الن 

ف خا مبا  مي  أيير الرسيي  حبسيب ميب       ز  جربا د  على ميسىكب  ين

َّ جبء يف األخببر ومب يف ميله تعبىل:  ب لَكََّيََٰسَٰلِمسِي  ِۡ قَلاَ ٩٥ََّّقَلاَ ََّفَملاََّخ
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ۡت َّ ََّقۡبَضة ََّّبَر  وا َّبِرِۦََّفَقَبۡضت  ثَسََِّّبَِماَّلَۡمََّيۡبر  
َ
ِۡنَّأ لوِ ََّفَنَبلۡذت َهاََّوَكلَذَٰلَِكَّم  ٱلس س 

لَۡتََِّلََّنۡ ِِسللَّ صييّح   للسييبمر  ر ييي  جربا ديي  ت  فييإذا صييّح  (1 ٩٦َسللو 

فاالو ع  أ ي    ميسى النّ  فا  م أ دنكٍا ر يته يهريق أوىل مل  ه  

ب غبب عي  ميميه يف الهيير  وأّميب     ملَّ هعن - السبمر   أ -  رفارعّدته الا  

فييإّني  أياييبو يييرو  جربا ديي  لكيييني  مثيي  رسييي  اهلل      سييب ر ا  ّميي  

مَّۡ..كمييب دّ  علدييه ميلييه تعييبىل: ونفسييه َسللك  ن  
َ
َسللَناََّوأ ن  

َ
   (2 ٦١... َوأ

 تعيبىل: و تبيبرا  ميليه  األعظي   الين ّ  ّ ه جلي  احلةدةّدي   ممبيلتي  ويشري إىل

لۡيوََّّ۞َما
َ َِ ِتَّ
ۡ
ۡوَّن نِسلَهاَّنَلَ

َ
ٓ ََّّنَنَسۡخَِّمۡنََّءايٍَةَّأ ۡوَِّمۡثلَِهلا

َ
ِۡنَهلآَّأ . فبآليي    ١٠٦ ..م 

لكينيه أعلي       وهيي خيري ميني    رسيي  لاملنسيخ  ه  األنبديبء السيبيةي    

ٓ َّ  مني  وأفا   واملراد م  يي   إن  ديش   هي أ ّمي     البديت    ِمۡثلَِها

 سبيةبو. نفسه كمب أررنب

م  أّ  املال كي    خه  التصّير الّسب   عن  مجيير املفّسري  :ح مّما سبقتوضَّ

  أو إعالمه يبملغدبيب   فيإّ  نسيب  ذليك إىل     وامر لليل تيب  إلعهبء األ

فديب   تعبىل للمال ك  يستلز  إنزاله ع  املرتب  اليت رّتبه اهلل   جعله اهلل ِمْبل  وم

يب  مابفبو إىل أّ  إضبف  املال كي  إىل اليرو    كمب يستل  حمبذير مّ منب رهراو من

                                                 

 .( سورة طه1)
 .آل عمران( سورة 2)
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َّفِيَهلا يف ميليه:   وح  ََّوٱللس  َّٱلَۡمَََٰٰٓٓئَِكة  أو  أييرٍ   ك  يعييد ليه أ     (1 ٤... َتَن   

هيي  تسيي ي    - سييبمب جييبء يف األخبييبر    -فب يي ة مييب دامييت وظدفيي  الييرو     

 ز  إذ  يف لدليي  الةيي ر  وهيي عييال  ينيييف غييري لدييبل  الةيي ر  ف ا  ّميي 

 الغبي  م  نزوله يف لدل  الة ر هي  إعهيبء األمير يف  يني يعهي  األوامير دا ميبو       

 !.  ؟يف غري لدل  الة ر لرمب 

فيإّ     مير مع املال كي  إلعهيبء األ   م  نزو  رو  الة   فإذا كب  املةصيُد

الييني اليسيب   مي  املال كي   كيّ       وليدس عيرب م   ذلك يتّ  عرب وسيد  وا ي ٍ  

 .إلمب ر  إىل ااهلل لدص يوا ٍ  حيم  أمراو م  

ز  يف لدل  الةي ر   ع   ةدة  تلك الرو  اليت تن بحُشال لاا م  امليّ  جّ او

ييب  يتمّديز عيني  خبصيب   كيربى  أو أن     ّنيه أأ  املال ك   كسب ِر كٌل وه  ه  َم

ومب م ى عالم  اليرو  ييبلعل  احلايير       خر   يّ  م  الكشب عنه  ر ٌء

 .تكيي  ية رة اهلل تببرا وتعبىل امليدم  على عيامل ال للمعصي 

 يفايي  اهلل يييي   ولكننيب سيب    ميميي    يسيع كتبينييب هيياا لرجبيي  عنيييب   ت

اجليزء   يف لدس له نظري م  أجبنب عنيب يشكٍ  تفصدل ٍّ  يي واحلج  تعبىل

 فلرياجيع؛  " التيلكي   يف نفسيه   املعصيي  إلةبء ربي  " حبثنب الةد   األو  م 

ولك  مب   ي را كلّه   يرتا جلُّيه  فنشيري إلديه يإمجيب  يف النيي  السيبد        

 . ذكر  التفبصد  لكتبينب املتة ي ونرتا

                                                 

 .( سورة القدر1)
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معنيب  األخبيبر الشيريف       م  تعي د  يف ؛ و: رو  الة   النوع السادس)

  علديمب السال  أعظ  م  جربا د  ومدكب د  أن هو العظد  يبمللك هصفت فتبرةو

 أو اإلرادة اإلهلد  املتجلدي  عليى فيؤاد اإلميب      تصفه يبلرو  اإلهل  وتبرةو

كميب  وكال اليصفني صحدحب   فبملليك يسي د ييه الييلّ       يف لدل  الة ر 

 أيابو. النّ  يه يس د

  املفيييي  ميي  كييي  الييرو  مبعنييى اإلرادة اإلهلديي  يعييين  إ يضللاف إىل ذلللك: 

أي او  كمب أنه د لي  واضيح  عليى أ  وظدفي      التس ي  اإلهل  الا    ينةهع 

يب مي  كيّ    تتنز  علده املال ك  ي مر ريي األعظ  كيظدف  النّ  اإلمب 

  عليمه ومعبرفه إمنب ؛ ألمتددزاو له ع  يةد  خلةه يف عبمل امللك وامللكي  أمٍر

 .أو سبٌب ولدس للعببد فديب صنٌع  ه  م  عن  اهلل تعبىل

هلي  املفيبض عليى    اإلرادة تنحصر يف ت كد  األمر اإلووظدف  هاا امللك أو 

 ييبلعل  اللي ن    اإلميب   تصيبف ا سيبيةبو  حنب لكي  ملبه الشريب يعي مب وض ي  

الةي ر واملال كي  واليرو        فتكيي  لدلي ُ    املةي  ر اإلراد   احلايير   الفعل 

ميا   عيال  الغدييب  للعل  احلاير  املفبض علده م  عني    النبزل  فديب مؤك ةو

مب يعيين هدمنتيه التبمي  وسيلهنته الكبملي  عليى عييامل         كب  يف العبمل األو  

ولعي   هياا التمدديز     التكيي  يعنبصر  الثاليي : املبضي  واحلبضير واملسيتةب      

يعليي   ه ايبمت صي ور أكثير   ف متلمي  ضيعبف النفيي      إىل أد ى الالمتنبه 

 شييريف  ي لفييبظ متعيي دة:  وهييي مييب جييبء يف أخبييبره  المةييب     حمميي 
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أو مرسدددل نبددديٌّ أو مقدددر  ملدددك إال يحتملددد، ال مستصدددع  صدددع  أمرندددا 
نب يتحلديي  ذلييك يف كتبينييب  اييستفاوميي    باإلميددان قلبدد، اللدد، مددتح أ عبدد 

احلةدةي  الغيراء يف تفايد  مي تنيب الصيّ ية  الكيربى زينيب احلييراء          الكري  "

 ع.راَجفلُد "؛على مري  العاراء

مصحب الصّ ية  الكربى الشيد ة املظليم  مي تنب فبطمي    :(السابعالنوع )

يييب دو  سيياهب    خيبصٌّ  لي ن ٌّ  علٌ  هي؛ولع  اهلل الظبملني هلب الزهراء

  م  جي  نزوله على رخصيب الكري  املدمي  م  أ م  اهل ى

يي  نزوليه     له مي   دثدي  عي   نزوليه عليدي      دهب ووراي  م  جي  وراي  أو 

أعميي ة األولدييبء العظييب   عتببرهييب ميي  بي  ة نسييبء العييبملنيسييديي  خييبصٌّ

  ومي  دار  عليى معرفتييب الةيرو      كديب    )رو ي  في اهب   ومهب ر به  

 .األُوىل  ومب تكبملت نبية نّ  إ  يي يتيب

يف  مييب تيهمييه املخييبلفي  ميي  كينييه مر نييبوو  يييراد ميي  مصييحفيب الشييريب 

مي  كييال  اهلل تعييبىل هلييب   مةبيي  الةيير   الكييري   وإمنيب هييي مصييحب تكييييين  

 واختصبصه ييب يياسيه  امليالا جربا دي   ميب يعيين أنييب سيفرية اهلل و جتيه        

 ج ي  تشريع ٌّ اخللق؛ و  يعين ذلك أنيب نبّد  نز  علديب كتبٌب الكربى على

إذ   مالزم  يني اإلنيزا  اجلربا دلي  ييبلي       !كال ..يف مةبي  الةر   الكري 

نبّديي  لنييزو   وإ  لكبنييت مييري  العيياراء  إلديييب ويييني النبييية التشييريعد 

وإ  كب  األليس  مي  أعيال  العبمي  يعتةي  يصيح        يي جربا د  علديب يبلي  
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لنبية  وم  استفانب يبلبحش  يي   يف مةب  ا تنصدب يعض النسية الهبهرا 

ييي  هييي  " يييينفحييب  األيييرار يف ريير  زيييبرة عبريييراء "  الةييديذلييك يف كتبينييب 

مي  اهلل   وفده مزي  كرام  هلب وتفايد    م  اليهبب عال  الغديب ختصبٌصا

إ  أييهيب   ٌبمةر  كٌل و  َم ٌ َسْرُم على عبم  خلةه  و  يةبرنيب ن ٌّ تعبىل هلب

األعظيي  وكبيي  املرتاييى أمييري   رو  اليين ي إنيييب الصييّ ية  الكييربى  ويعليييب...

 .املؤمنني عل 

وأمسيبء   تفبصد  احليياد  التكييندي    الشريب الفبطم  ويف هاا املصحب

يجي  فديه أمسيبء امللييا الياي         كميب ت إىل يي  الةدبمي   الشدع  امليالني يرمتي 

م  الفجبر وغريه   وفده أمسبء الشدع  وأمسبء  يب ي    سدملكي  األرض

  وك نيب وصد  لرمب    مي تنب سدي ة نسبء العبملنيكمب ييج  فده وصد

ميي   23احلجيي  الةييب   أروا نييب فيي ا  كمييب سيييف نشييري إلدييه يف احليي يش رميي   

وميتيبز   األ بديش الييت سييف نستعرضييب لبديب   ةدةي  مصيحفيب الشيريب        

 تيا ييه علييى أمسييبء امليييالني ميي  الشييدع  املنبصييري        بي مصييحفيب الشييريب 

إلميب    خبصي   ييصيد ٍ  ميتيبز  لعلّيه للصيّ ية  الكيربى ولبعلييب وأو دهيب؛ كميب      

مل تفصيح    أروا نيب في ا   )وك نيه تكلديب منييب ليه       الزمب  احلج  الةيب   

وهيي أ  إمبمنيب    مي  ع  ر ٍء كشبولعلَّيب ت  األخببر ع  كنه تلك اليصد 

سدنفِّا ردكبو ميمبو أوصته يه ج ته الصي يية  الكيربى مي تنيب     ةب    الاحلج 

الشيكبي  والظالمي  إلميب      مي   ه ري ءٌ الظبهر ل  ي ن ي و ؛فبطم  الزهراء
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 مي  أيي  يكير وعمير     وأمراو ي خا الث ر  هليب   أروا نب ف ا )العصر وولّ  األمر 

مب دلت علديه   منهومريب  م  الظل  واإلعت اء علديب؛ ييب  وعب ش  ومب فعلي

للخصيييد    اهل ايييي  الكييربى )كتييبب:  رواييي  املفايي  يييي  عميير املرويييي  يف   

دخرج الصيينمني ميي  سييميي  أنييه   البحييبر) وميي  رواهييب اجمللسيي  يف   اجلنبال يي

يي مري امليؤمنني وزوجتيه    مربييمب يف امل ين  وحيدديمب ي  يةّ  علديمب مب فعال  

عب شي    وحيدي   ...اخلمس  املهيري  علدي  السال  الكربى وأو دهب الص ية 

لدنييتة  جل تييه منيييب كمييب ورد يف خييرب عبيي  اليير د  الةصييري عيي  إمبمنييب أييي      

 حتددد  احلميدددرا  ليددد،إ رد  لقددد  قائمندددا قدددا  لدددو أمدددا  ميييب : جعفييير

 . منها  فاطمة محم  بنةأل ينتق  وحت  احل َّ يجل ها

املصييحب الفييبطم  لييه أهمديي  علييى صييعد  اإلخبييبرا  الغدبديي   إ  و دييش 

  مي     الل ند ي ه مي  الةنييا  العلمد ي     و ديش إن ي  املتعلة  يدي  الظيير الشريب

لنيب    يي       كيب   سيال  اهلل علدييب  )عال  الغديب ملي تنب سدي ة نسبء العيبملني  

 : د  ه  اآلتيال  نةبط ميم ه ضم م  البحش فد

 لغ و واصهال بو. الزهرا   الفبطم  معنى املصحب :(وىلالنقطة اأُل)

 ومي  ليب  لفَّيه    فاي  اهلل  حمّم   سني تفند  دعيى البرت  :(النقطة الثانية)

ه   ف تعلييى صييب بيف رييبيته  ييي  املصييحب الفييبطم   ميي  عمييب   السيييء

 .واإلجال  واإلكرا  التحد  والسال 

 األخببر الشريف  ال ال  على املصحب الزهرا   الفبطم . :(النقطة الثالثة)
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 معنى املصحب الزهرا   الفبطم  لغ و واصهال بو.يف  النقطة اأُلوىل:بيان    

 تنب الهيبهرة  سيدي  ه  أ  مصحَب ٍ ميم   ب لفت نظر املخبلفني إىل مس لٍ 

ليدس   ييي  عمير يي  اخلهيبب    الفيظِّ الغليدظ   على يي   يي الصّ ية  الكربى الشيد ة

 ة نسييبء األيبطديي  علييى سييدي يزخرفييي  فييي   سييبيةبو  إلدييه أرييرنب مر نييبو كمييب 

هي كتبب تكييين فديه إخبيبرا     وعلى ردعتيب املخلصني  ي  العبملني

 .م  الةر    سبمب كشفت ع  ذلك أخببرنب الشريف  ولدس فده ر ٌء غدبد 

 املصحف يف اللغة:
املكتيي  ييني الي فتني  والصيحب    : اجلبمع للصحب " لغة  هو املصحف إن "

ومّسيي  الةييير   مصييحفبو ألنيييه    علديييب   ُبَتيييمجييع صييحدف  وهييي  اليييت ُيكْ   

جبمعييبو للصييحب املكتيييي  علييى ورق الكبرييف  عيي      َ ُجِعيي :أ  ؛صييحَبأُ

  مصيي  ومييياعظ و كيي    أ يييا  األميي  السييبية  والال ةيي  ومييب فدييه ميي      

  واملبضي  مبيب   ريتير يف الةير  احليبل   امب  وتشريعب ؛ وم  معبن  املصحب؛

ال اليي  علييى احلييياد   تنشيير  دور اإلعييال  السدبسيي  ميي  الصييحب الديمديي    

 ميي  والشييعيب يف العييبمل و  أ يي  ييي  ع  ييي      التكيينديي  اليييت تبتلييى ييييب األُ  

النيييبر  فلييدك   ييب    اللديي  وأطييرافَ  يتلييى  نييبءَ  السدبسييد  ميير  ٌ  الصييحَب

فمييب هييا  ميي  هيياا الةبد ؛ مصييحب سييد تنب املعظميي  الزهييراء البتييي  

 . !!وردعتيب امليالني... الشنشن  يب أع اء السدي ة الزهراء
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 املصحف يف االصطالح العقائدي: 
: أ ي همب الةير     ياليي  أريدبء   عبيبرة عي    :" اصطالحا  فهو وأمَّا " املصحف

ب كتيب األنبديبء وكتيب    ويبلثيي  ب املصيحب الفيبطم  الكيري     الكيري   ويبنديي  

ييب مي    هيا  املعيبن  كلّ  و الةير     والثبلش كشيب عنيه   يي  الةدبم ؛األعمب  

    النبيي ي ن مي  جيي  رّب العيبملني متبميبو كبلُسي      عتببرهب منزل بالعبملني ي كال  ربي

أ   إ  أ  األو  يييي مي  اهلل تعييبىل لرسييله الكييري    يييي  ٍّ الصيبدرة ميي  الين ي  

أ  املصيحب   ييي  والثبليش   كال  تشيريع  ومصصي   والثيبن    يي الةر   الكري 

إخبيبر  حميض؛ وتعيدني الثيبن       كيال ٌ ف ييي  وكتب األعمب  واألنبديبء  الفبطم 

حيتبج إىل مرين  تصيرفه عي  الةير   الكيري   ومي  دليت الةيرا   الكيثرية مي           

على أ  املراد م  املصحب الفبطم  هيي غيري الةير       أ متنب الهبهري 

 ي  هي إخببرا  غدبد  دال  على  ياد  وأمسبء تكييند .

: إ  املصحب م  ورد ذكر  يف الةر   الكري  مثبن  مرا   وكليب واحلاصل

 ر يي  الةدبم  وه  التبل :َشْنعمب  ُتتشري إىل كُتب األنبدبء وكتب األ

1-  َّتِيَناَّأَِبَوقَال وا َّلَۡوََّل
ۡ
َوَّلَمََّّۡيَةوَّيََ

َ
َّأ ب ِرِۦٓن ِنَّس  ِفََّّم  لح  ََّملاَِّ َّٱلص  تِِهمَّبَي َِنلة 

ۡ
تَلَ

َّ وَىَٰ
 
 .  (1 ١٣٣ٱۡۡل

2-  َّ وََسَٰ ِفَّم  ح  َّبَِماَِّ َّص 
ۡ
ۡ َّلَۡمَّي نَب َ

َ
 .  (2 ٣٦أ

                                                 

 .( سورة طه1)
 .( سورة النجم2)
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3-  ََّمةو َكس  َّم  فو ح   .  (1 ١٣ِ َّص 

4-  ََّّس ِۡشَۡت ف  ح   .  (2 ١٠َِّإَوَذاَّٱلص 

5-  َّ وَىَٰ
 
ِفَّٱۡۡل ح  ََّهََٰذاَّلَِِفَّٱلص   .  (3 ١٨إِن 

6-  َّ َّٱۡمسِي 
َُّك   َّي سِةد 

ۡۡ ة ََّّبَ َ نَۡش  اَّم  ح    َّص  نَّي ۡؤَِتَٰ
َ
ۡمَّأ ِۡنه   .  (4 ٥٢م 

7-  َّ َسة ه  َِ اَّم  ح    ََِّيۡتل وا َّص  َِنَّٱَّلل  َّم  و ر  .  (5 ٢سَس 

8-  َّ وََسَٰ َٰهِيَمََّوم  ِفَّإِبَۡر ح   .  (6 ١٩ص 

أو  ولكي   تعيدني   ؛ معبٍ   ةدةدي  كلّيب " صحب " للفظ املتع دة املعبن ها  

لاا فيإ   إمنب ييت  يياسيه  الةريني  الصيبرف      األُخرى  أ   املعبن  على ترجدح

وهياا  ملب ُيكتب على اجلليد والةراطدس " يعترب معنًى  ةدةدبو  مصحب " لفظ

عي   تعيدني غيري  إىل مريني  تصيرفه      يف املكتيب أع  م  كينيه مر نيبو  فدحتيبج   

وم  هنييب ورد  النصيييص الشييريف  عيي   املعييبن  األُخييرى للفييظ املصييحب  

فبطميي   املهيييرة مصييحب السييدي ة  " ميضييح و معنييى  أ متنييب الهييبهري  

 سييبمب ورد يف خييرب أييي   وأنييه لييدس فدييه ميي  الةيير    ييرٌف " الزهييراء

                                                 

 .( سورة عبس1)
 .( سورة التكوير2)
 .( سورة األعلى3)
 .( سورة املدثر4)
 .( سورة البينة5)
 .( سورة األعلى6)
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 :  مب م مب  السب  : ومب مصحب فبط الصبدق يصري ع  اإلمب 

  قددرآنك  مد   فيد،  مدا  واللد،  مدرا ،  ثددالث هدذا  قدرآنك   مثدل  فيد،  مصدحف 

 وغريهب م  األخببر اليت استعرضنبهب يف النةه  الثبلث .  واح .. حرف

: تفند  دعيى اليبرت  فاي  اهلل ومي  ليب  لفَّيه يف      وهي( النقطة الثانية) بيان

 والسال .ربيته  ي  املصحب الفبطم  على صب به   ف التحد  

أّ  مصيحب   : ييبلرغ  مي  وضيي  األخبيبر عليى     استعراض دعوى املشّكك

هلييب مبييب  هييي إخبييبر جربا ديي  سييدي ة نسييبء العييبملني فبطميي  مي تنييب

مصحب  يّ ع  أنه املشكّك  املاكير إ  أ   مستةبلد  يكي  م   ياد  زمند 

مل ء يبأل كب  الشرعد  م  احلال  واحلرا  مسعته مي تنب الصّ ية   تشريع 

سيّد ة   الكيربى    مبعنيى أّ  الصيّ ية   رسيي  اهلل  م  أيدييب  الكربى

ّ  املصيحب  ت تسمع م  رسي  اهلل وتكتبه  متغيبفالو عي  أ  كبن النسبء

 وأ   أ ي  املنيبيع العلمّدي  آل  البديت    هيي  التكييين للصّ ية  الشيد ة 

وعليى هياا   فده تفبصد  مب  ر  على ريدعتيب إىل ييي  الةدبمي  وغيري ذليك       

  ميك   دنكٍا اجلمع يني مب مد  مي  أنيه  يالٌ  و يراٌ  مسعتيه مي        األسب  

 .يني مب مسعته م  املالا جربا د و رسي  اهلل

والي   ي  في الكافي ل ك يني  ف : " حمم   سني فا  اهلل ُسك  صب ب الشبي 
يثيدددر فيددد  إلددد  أنف ل وددديثة مصدددحف ي سدددمف  بمصدددحف   ثفدددر الصفددداي اامدددا  

فاطمددة، ووالي أنف هددداا المصدددحف يددد ادي ث ثدددة أودددثاف القدددرآن الفددداي بددديف أيددد ي 
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المس ميف، ما م ق صحفة هداا الحد ي  وهد  هنداك بالفثد  مصدحف فاطمدة: ثدمف 
افد  الكثيدر منعدا ال ي   ه  صحي  ا  ايي  ال االيب بالكافي صدحيحة،   مداه بدلنف 

 ". المنط :

أمفددا بالنسددبة إلدد  م ودد   مصددحف فاطمددة، قطثدداه اآلن  يددر م  دد ي  " ف جييبب:
 ن  أ   في الثالم،  ير م  د ي  ند  أي عدخن مدف الوديثة، ال مدف الث مداء وال 
، لكدددف ا مدددة المصدددحف لدددي  مثندددا  القدددرآن، ا مدددة  مدددف  يدددرهم، والي فدددي  ددد ي  

  تبدداال أندد  يوددتم احف بالمصددحف مثناهددا ا والا ، ولعدداا القددرآن يسددم  امصدد
. فك مددة المصددحف ال يددراي منعددا أن هندداك   دد  أوالا  مكتدد ب فيعددا هدداا الودديء

تبدد  فاطمددة، بثدد   ندد  الودديثة قرآندداه يسددمف  مصددحف، وإنمددا هدد  اتدداب اانددو  ك
 د ل قتدايا  عا اانو  كتب  فيما  سمث  مف أبيعا ومف   ديف الرواياض  ق ل أن

ددد  مدددف بندددي  ا  كدددا  الودددر يفة، ولددداا ادددان اامدددا  الصددداي  يقددد ل لدددبث  بندددي  مف
، يثنددي فدددي الحسددف أندد  هدداا الحكددم م  دد ي فدددي مصددحف  دد  ك فاطمددة

 . وينقدد  أنف الزهددراء اددان  ندد ها اتدداب  واانددوالكتدداب الدداي ألفتدد  الزهددراء
، أنف ا  . وهنددداك قددد ل بدددلنف الزهدددراء قدددرأ   ددد  النسددداء مدددف خددد ل الكتددداب

ا بدددلم ال إليعدددا م   كددداه بثددد  وفددداب أبيعدددا لي نسدددعا ويحددد ثع - وهددد   يدددر ثابدددو - أال ددد 
.     ا   دال لدي  المدراي بالمصدحف القدرآن أو مدا الثال م، واانو  كتأ للك

  اص  إنمدا هد  مدف إطد   ا مدة مصدحفيك ن ب ي ه  ف القرآن ااعتبا  الاي 
يسدم  . إنما  مي مصدحف مث مدا فلمفرو  أنف القرآن لي  ا م  مصحيثني ا

صددحف إبددراهيم  . مثدد  الصددحف ا ولدد ادد  اتدداب مصددحف يثنددي مددف الصددحف
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فالكدددافي ليسدددو اددد   ،.. أمدددا مسدددللة م وددد   الكدددافيوم  ددد  أو صدددحف الندددا 
ا  اييدد  الم  دد يب فيدد  صددحيحة بدد  هندداك أ اييدد  صددحيحة وهندداك أ اييدد  

ي ال ب ف أن  ند ال  أ داليأ  ير صحيحة ولعاا ال ب ف لنا في يالا ة أ ايي  الكاف
الح ي  وال ب ف أن  ن ال  طبيثة الح ي  مدف أند  م افد   ل كتداب والسدنفة القطثيفدة 

 . 1)" وم اف   ل ثق  أو لي  م اف  ل ثق  لنلخا ب  أو ال نلخا ب 

 يب يفُصن ه ركَّك يف يالي  أمير  نلخيأ املتة ي  : ُيالَ ظُ على كالمهوباجلملة

 : نةبٍط يالِ 

  الةييب   ج ييوراييي  اإلمييب  احلُيييي  جيايييه يف صيي ر يييي إنكييبر :(النقطللة اأُلوىل)

للمصييحب الفييبطم  علييى صييب بته   ف    املييي   و يب ييه الهييبهري  

 التحد  والسال .

الكيبيف  وأّ  اخليرب الصيحدح     كتيبب  أ بدييش : تشكدكه يف (النقطة الثانية)

 ياِفةبو للكتبب والسّن  والعة .هي مب كب  م

يشييتم  علييى األ كييب    تفسييري  للمصييحب ي نييه كتييببٌ  :(ةالنقطللة الثالثلل )

أميري   م  أيدييب ويعلييب    صليا  اهلل علديب) الصّ ية  الشيد ةاليت مسعتيبالشرعد  

ع  اإلميب    سلم  ي  اخلهبب مستشِي او يرواي    و له الهدبني صليا  اهلل علده) املؤمنني

                                                 

نقلنا كالمه بعني ألفاظه من  .318 و 317 كتاب حوار مع السّيد.. ثالثة آآلف مسألة وجواب: (1)
 دون تصليح أللفاظه الركيكة.
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ُيخيرب فدييب يعيض ييين عّميه مي  ييين احلسي  يعيض           الييت جعفر الّصبدق

 ر:؛ وإلدك  اخلرب املاكياأل كب  الشرعّد 

يإسنبد  ع  الربم   ع  سلم  ي  اخلهّبب  ع    1)روى الشد  الص وق

احلسني ي  رار   ع  علّ  ي  إمسبعد  املدثم  ع   بديب اخلثعمي  ميب :    

وكيب  عبمليه    يي  الةسرّ كتب أيي جعفر اخللدف  إىل حمّم  ي  خبل  ي  عب  اهلل

أْ  يسي   أهي  امل يني  عي  اخلمسي  يف الزكيبة مي  امليب تني كديب           يي على امل ين 

  وأمير  فيدم    صبر  وز  سيبع  ومل يكي  هياا عليى عيي  رسيي  اهلل      

 .يس   عب  اهلل ي  احلس   وجعفر ي  حمّم 

 أدركنب َم  كب  مبلنب على هاا. . فةبليا:فس   أه  امل ين 

ميب ميب  املسيتفتي       فس   عب  اهلل فةيب  ك إىل عب  اهلل وجعفرفبعش 

 .م  أه  امل ين 

 جعدل  النبديّ  إنّ  :. فةيب  : فمب تةي  أنت يب أيب عبي  اهلل  مب 

] ومي    سدبعة  وزن علد   كدان  ذلدك  حسب  فإذا أوقيّة، أوقيّة؛ أربعن كلّ في

فحسيبنب    . مب   بدب:  كان  ال راه  خمس دوانيدق  كبنت وز  ست  [

  احلسي  فةيب : مي  أيي  أخياَ       . ف مبي  علديه عبي  اهلل يي    ب  كمب ميب  فيج ن

. أنصيرف . ييّ    فاطمدة  أمّدك  كتدا   في قرأت، : . فةب هاا 

 .إلّ  يكتبب فبطم فبعش إلده حمّم : إيعش 

                                                 
(1)

 .1  101يبب   2ج :عل  الشرا ع  
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 قرأتدد،، أندي  أخبرتددك إمندا  إنددي : ف رسيي  إلدييه اإلمييب  أيييي عبيي  اهلل

 . عن ي ن،أ أخبر  ول 

 .مب   بدب: فجع  حمّم  ] ي  خبل  [ يةي : مب رأيت مث  هاا م 

إّ  األخببر متابفرة يي  متيياترة عليى     :باآلتي ى املشكِّكاإليراد اإلمجالي عل

عببرة ع  إخببرا  تكييند  هيب    أّ  مصحب مي تنب الشيد ة فبطم 

لدسييلّ  عزاءهييب وغّميييب ممييب أصييبييب ميي  عميير ييي      يييب املييالا جربا ديي  ي

  وهي خالف دعيا  يف أ  املصحب هي اخلهّبب وأي  يكر وزمرتيمب ييمااا

إخببرا  تشريعد   في عيا  يف املصيحب التشيريع  يف مةبيي  األخبيبر ال الي        

ولدس فده ر ٌء مي    على املصحب التكييين املتعلق يبحلياد  التكييند  فة 

اجتييييبد يف مةبيييي  النصييييص  مبثبيييي  املتة يمييي    ودعييييا د األ كيييب  الشيييرع

 .الةهعد   ت خ  صب بيب يف اهلالا األي  

ماييبفبو إىل تشييكدكه يبألخبييبر ال الّيي  علييى نييزو  جربا ديي  علييى الصييّ ية  

لدؤنسيييب وحيييّ ييب  يعيي  وفييبة واليي هب رسييي  اهلل  املظليميي  فبطميي 

ّي  يي ّ  عليى أّ      النب دي  الّسين   ي مير العبل    مّ عدبو وجيد خرٍب ضيعدٍب مي  

 .جربا د  كب  ينز  إلديب

****** 
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 اإليراد التفصيلي:      
 :بوجهني اإليراد على النقطة اأُلوىل   
مب ورد يف    الةب  يكف  يف رّد إنكبر  ليراي  اإلمب  احلج  :(الوجه األول)

هي    الهيبهري  األخببر اليت فبمت التياتر مبرا  ال ال  على أ  األ مي   

  وهي   الياريي  ملصحب ج تي  الص يية  الكربى الشيد ة املظليمي  

أخببر متنيع  املابمني  مبثيي  يف املصبدر احل يثد  وأيياب األدعد  املةهيع  

اليا    يسيتح     ثرتيب خفدت على ذاا اليبرت  الص ور عني   وه  على ك

مب   سد   األعال  الاي    ختفى علدي  هرطةبته وأكبذيبه العلند  م  العلمبء

أ  األخببر صرحي  يف وراييتي  ملصيحفيب كميب سييف تيرو  يف صيحدح  عبي         

 ورواييي  العيالء  أيي   ومييةي  ايي    ؛ومييةي  فايد  ييي  سيكرة   املليك يي  أعيني    

أ  املصيييييحب  وهييييي  أخبيييييبر واضيييييح  مبايييييمينيب يف  إخل؛ ..األعمييييي 

 تيييى أ  اإلميييب  أييييب     احلةدةديييي   صيييراو  وريتيييههييي    وعنييي ه 

د  يي  ) يف وصييفه يبلتفصييد  ألييي  يصييري كمييب يف رواييي  الهييرب   جعفيير

 . اإلمبم 

  ملصيحب  اليارييي  ه  أ متنب الهبهرو  مل يك  : إذا(الوجه الثاني)

ييب   ْ فَمي   كميب وريييا تركيب  األنبديبء      ج تي  الهيبهرة الزكد ي  

  في  تبخر  وإىل أي  ذهبت تلك  املياريش ؟!.ُترى هي اليار  هلب وهل ..

يف الفاييبء ميي  دو  أ  يكييي  اهلل تعييبىل  بفظييبو هلييب عييرب سييفرا ه و ججييه     
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يي   بريب أ  ترفيع علييمي  مي  دو  أ  تكيي         هلل  برب ؟!الهبهري 

حمفيظيي  يف صيي وره  يتنبمليييب الال ييق عيي  السييبيق  وهييي أميير واضييح يف      

  النصيص الشريف  ال ال  على أ  علي  السبيق يريييب الال يق ميني    

  دنميب عةي  يبييبو خبصيبو يف أ  األ مي       وهي ميب  فظيه لنيب الكليدين    

 :لنحي اآلت على ا منيبمجل و وري  العل   نستعرض 

 َيب َعْبِ  اللَّهَسِمْعُت أ :م بَ  : صحدح  الفاد  ي  يسبر[ رب األو اخل] 

 الَّددذِي الْعِلْدد َ وإِنَّ األَنْبِيَددا ِ مِدد َ نَبِدديٍّ أَلْددفِ سُددنَّةَ  عَلِدديٍّ فِددي إِنَّ : َيةُيييُ 

 . يُتَوَارَثُ والْعِلْ ُ عِلْمُ، فَذَهَ َ عَالِ ٌ مَا َ ومَا يُرْفَ ْ لَ ْ آدَ َ مَ َ نَزَ َ

ْ َمييَ  ْيييِ  ُمَحم ييُ  ْيييُ  َيْحَدييى َعييْ  أ: الكلييدين يإسيينبد  عيي  [ اخلييرب الثييبن ] 

 :َييبٍ  م يب َ  َسِعدٍ  َعْ  ف َابل    ْييِ  أيكييَب َعيْ  ُعَميَر ْييِ  أ      ُمَحم ٍ  َعِ  الُْحَسْدِ  ْيِ 

 يُرْفَد ْ  لَد ْ  آدَ َ مَد َ  نَدزَ َ  الَّذِي الْعِلْ َ إِنَّ  :َيةُيُ  َيب َجْعف ٍرَسِمْعُت أ

 . عِلْمُ، فَذَهَ َ عَالِ ٌ مَا َ ومَا

ِ  ْ َمييَ  َعيْ  َعِلي ي ْييي  ُمَحم يٌ  َعيْ  أ  : الكليدين يإسيينبد  عي    [ اخليرب الثبليش  ] 

 يَمُصُّدونَ   :ُييي َجْعف يرٍ  م يبَ  أ  :م يب َ   ِيي  َجْعف يرٍ  النكْعَمبِ  َرف َعيه َعيْ  أ  

: م ييبَ   وَمييب الن َييُر الَْعِظييد ُ  :ِمديَ  ل ييه   الْعَظِددي َ النَّهَدرَ  ويَد َعُونَ  الثِّمَدادَ 

ُ اللَّدددد، رَسُددددو ُ جَمَدددد َ وجَددددلَّ عَددددزَّ اللَّدددد، إِنَّ اللَّدددد، أَعْطَددددا  الَّددددذِي والْعِلْدددد 

ِمدييَ    مُحَمَّدد ٍ  إِلَدد  جَددرّاً وهَلُدد َّ  آدَ َ مِدد ْ النَّبِدديِّنَ  سُددنَ َ  لِمُحَمَّدد ٍ

 اللَّد،  رَسُو َ وإِنَّ بِأَسْرِ  النَّبِيِّنَ عِلْ ُ : م بَ   وَمب ِتلْك  السكَنُ  :ل ه
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َييب اْييَ  َرُسييِ      :ف ة بَ  ل يه َرُجي ٌ    الْمُدؤْمِنِنَ  أَمِيدرِ  عِنْ َ كُلَّ، ذَلِكَ صَيَّرَ

 سْدمَعُوا ا :ُييي َجْعف يرٍ  أ ف ة يب َ   ْ  َيْعُض الن ِبدينَياللَّه ف  ِمرُي الُْمْؤِمِننَي أْعل ُ  أ

 جَمَددد َ اللَّددد، أَنَّ حَ َّثْتُددد، إِنِّدددي ؛يَشَدددا ُ مَددد ْ مَسَدددامِ َ يَفْدددتَحُ اللَّددد، إِنَّ يَقُدددو ُ مَدددا

 الْمُدؤْمِنِنَ  أَمِيدرِ  عِنْد َ  كُلَّد،  ذَلِدكَ  جَمَد َ  وأَنَّد،  النَّبِديِّنَ  عِلْ َ لِمُحَمَّ ٍ

 . النَّبِيِّنَ بَعْضُ أَ ْ أَعْلَ ُ أهُوَ يَسْأَلُنِي وهُوَ

 : إّ  خرب سلم  ي  اخلهبب أربر إىل أّ  اإلمب  الصيبدق وبعبارٍة ُأخرى

نفى أْ  يكي  الكتبُب عن   مع أنه ميرأ   في ي  هيي الكتيبب اآل  إذا مل يكي       

  وكيي     وه  هنيبا أ ي  ور  الصيّ ية  غيري اإلميب      عن  اإلمب 

  إ  إذا أْ    يرييه إييب    اإلميب  الكتبب فده احليال  واحليرا  يسيتبع  مي      

طيال   السيب   علدييب  فبسيتعم  اإلميب       فده أسراراو تكيينّد    يصّح ا ّ ملنب إ

 .تيري   واهلل أعل  حبةب ق األميرمعه ال

 :انهما اآلتي بوجهني النقطة الثانيةاإليراد على 
صيييل  عنيي  أعييال   األُوبل  ميي  الياضييح يف الفكيير الرجيي   :(الوجلله األول)

الشيريب للمحي ي  الكليدين     الكيبيف  كتيبب  أ بديش أّ  يعَض مبمد الشدع  اإل

لتةسد  اخليرب إىل أريعي  أمسيب  اليا  راج      طبةبولدست ميّي  سن او   )رمحه اهلل تعيبىل 

 كلمييب  يف ومل يكيي  لييه وجيييدٌ ميي  أعييال  اإلمبمد يي    يف كلمييب  املتيي خري  

املصي رّي  عني     احل يثد ي   بمي  الكتي   كغيري   ييي  الكيبيف  إ   كتبَب ي  مني؛املتة ي

  بدييشٌ   أوهي  وسين او     خيلي م  أ بديش ضيعدف  د لي و   يي مبمد الشدع  اإل
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  الةييي   ج او يف مةبي  األخببر الصحدح  امل عيم  ييبلةرا   والشيياه    ملدل ٌ

  لكيّ   ييّ ع  مي  الشيدع  اإلمبمّدي  أّ  كيّ  أسيبند  الكيبيف صيحدح ٌ         و  أ ٌ 

 الةهعّدي  وأ كيب ِ   والسيّن ِ  يتهبيةب  ويتيافةب  مع الكتبِب أو املاميَ  ال  ل  

العبّمي    يشيبيب ِ  مليي  ٍ  م  ها  النب د  وغيريُ    صحدٌحالعة  السلد   ف كثُر

  أصيي  الكيبيف  ) كتيبب كي  يف  دش ميب فتكييا يشيكِّ     ي وأيبطدلي  وأراجدف

ه على صيب به الكليدين أعليى اهلل مةبمي     املستعرة للكلدين  ويشّني  احلمالِ 

ل  يرتا   فواخل ِّ املاكير سبر على نفس املنياِ  البرت  الّشريب  واملشكِّك

لدس يف مكتبتنيب سييى الكيبيف     كتبب الكبيف  وك ن ه إىل فديب تهّرق إ  منبسب و

 لكينيه أ ي  أعيال  الي ي ة     -عن  مةلّ ييه   -والبحبر  ولكّ  الّرج  معاوٌر 

تسيهدح     تليك الي ي ة الييت تريي     ييني الشيدع  اإلمبمد ي  واملخيبلفني     الببرزي 

مع أ ي او    فلي  نسي  تةييض التشيدكع كي يٍ  آل  حمّمي    و اإلمبم  اإلهلد  

كتيبب البخيبر  أو صيحدح مسيل  وغريهميب مي        م  علمبء العبّم  ريكّك يف  

 ويعيضِ  الكتب عن ه  اليت تعّ  يبأليبطد  واألكبذيب عليى رسيي  اهلل  

  وميب  أصحبيه املخِلصني أمثب  عّمبر وسيلمب  وأيي  ذر واملةي اد وجيبير    

 ه ّيي و   خيرى إ ييني الفدني  واألُ   املشيكّك املياكير   ها  الشنشن  الييت يصي رهب  

 إىل يالط  كّبمي  ومابتي . بوتةركيلعلمبء العبّم  و

  مصبدرة على املهليب تاعدفه ألكثر أ بديش الكبيف    إ:(الوجه الثاني)

عليى علمي  ال رايي  والرجيب       عترب  ند يبو ُتو  ملص امد  العلمد ودعيى تفتة  ا
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إصيرارنب عليى    ميع  كب ز املاهب احلّق اي  مل حيس  مياع همب املشكِّك يرالل

   تى ميديز يني امل عي  يبلةرا   وييني    والرجبلد أن ه مل تك  ل يه اخلربة العلمد 

 ملتتبع لكتبه الفةيد  وحبيييه املتنيعي   كمب هي واضح عن  ا والاعدبالصحدح 

األعيال  منيا عصير الشيد  املفدي  إىل ييمنيب هياا         العلميبءَ  يف  ني أ   ؛الابل 

أ  أكثر أ بديش الكبيف م عيم  يبلةرا   والشياه  م  الكتبب والسين     يرو 

 ولكْ      والشياه   وم  مألوا كتبي  وحبييي  يتلك  الةرااملهيرة والعة 

يب أو أنه كب  يتجبهليب لدشكّك علد طالٍ امل يك  على  أن ه املشكّك م  يظير

طبملييب بعتبييبر  ريييك و يف عدييي  املخييبلفني اليياي     يف أخبييبر الكييبيف الشييريب ي 

 ..العمير   دامغ    تتيافق ميع الفكير البكير    نزعجيا منه ملب فده م   ةب ق ا

غيري جميٍ   فكيب  مي  املنبسيب هلي         مببريرة مي  الكيبيف    الندي  لاا وجي وا أ    

تسخري و ندي  معمميني مي  داخي  الصيّب الشيدع  لدةيمييا يبمليمي  والي ور          

 ب  أخببر الكبيف وغري  م  كتب املصبدر احل يثد   فهلع علدنب يعي   االسل  

أكثر رراس  عليى التشيدع مي      مم  ه  البرتيني الع ي  م  مي  البرت  األو 

هدبي  التشيدع ميميب تغهرسيت      ..! ولك  هديب  أ  ينبليا م زعدمي  األو .

 فل  يفلحيا أي او ميب دا  هلل  والنصب  ميى الاالل  وتكبتفت مع ميى الكفر

  وسييدعل  اليياي  ظلميييا أ   منةلييٍب ينةلبييي   أعييبروا مجييبمجي  لييه جنيييٌد 

 والعبمب  للمتةني.
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صييل  يف  افق  تيى ميع مسيلكه األُ   يتي أن ه مل املشكِّك ر م الظبه:احلاصلو

 يعمي   للخرب امليييق الّص ور  ويظير أن ه مي  الّنب دي  العملّدي  مل يكي     ده تبن

 السدبسيد    مبب متلديه علديه الظيروف    يعم  إ  مل يك  مبسلكه املتة ي   ي   تى

  .ستحسبنب  واألمدس  العبمد   وا واملصلح  الشخصّد

 :ةبوجوٍه هي اآلتي اإليراد على النقطة الثالثة
عتمي هب  االيت  يي ّ  الرواي  املنةيل  ع  اإلمب  الّصبدقإ :(الوجه األول)

ضعدف  سين او مي  جيي  وميي  سيلم  يي         يي يش   املصحب التشريع  املشكّك

اليا  ضيع ب يعيض     بلنجبري  كالرجبلدني  اخلهّبب يف السن  على مي  يعٍض

جح ضيعفه   ارم  جي  ومي  احلسني ي  راري ؛ إذ الي    ووهي وجدٌه أ بديثه

 .حلس  ي  رار  " وم  ضّعفه النجبر ا كينه " ستظير يعٌضاو

  ديش مل يثبيت تييدةيه    يسلم  ي  اخلهيبب   ضعدٌب اخلربسن  : واحملصِّلة

ويعض الرجبلدني ميي ى ميب روا     ؛خرىم  جيٍ  أُ يبعتببر  وامفدبوو م  جي  

مي    روايبتيه وروايي  األجيالء عنيه وهيي ميب يعّ ونيه        سلم  يي  اخلهيبب لكثيرة   

 .أسببب احلس  وامل  

وروايي  األجيالء    سلم  يي  اخلهيبب   رواي كثرة  :إ وحتقيق املطلب أْن يقال 

عنه   تكي  منبطيبو حلسي   بليه يف كي  ميب يروييه  إذ يفيرض عليى الثةي  أ           

 يكي  يبتبو يف نةله.
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وم  املعلي  أ  رواي  األجالء عنه   تصحح له روايبته الايعدف  املخبلفي    

لكي   أو ت ويلييب   خببر الةهعد  الص ور  لاا جل  األعال  إىل طر  روايبتيه لأل

روايبته الاعدف    ي خاو  يييب ييبلرغ      لاا فإ ببر األُخرىتتيافق مع األخ

 م  رواي  األجالء عنه.

وهيي الةي ر     ضيعدب يف   يثيه   فرض ويبمتيه عني  اليبعض إ  أنيه     وعلى

ع  املرو  عنيه  الليي    يشرتاملتدة  م  احلك  علده ياعب رواي  املصحب ال

ع  هي غري املصحب التكييين اخلبص يشرتإ  أ  يكي  املراد م  املصحب ال

  وهيي ميضيي     صلى اهلل علديب)يسدي ة نسبء العبملني مي تنب فبطم  الزهراء 

امفديبو   وهياا   ي خليه يف الييبمي  ميع كينيه و        خر خبرج عي  حمي  البحيش   

متبمييبو كغريهيي  ميي      متنييب الهييبهري  واليامفديي  سييدب مسييل  علييى أ   

 .املخبلفني هل 

أنييه ضييعدب يف رخصييه ويف   سييلم  الظييبهر لنييب ميي  ترمجيي   : إ احلاصلللو

كيالك احليب  يف ضيعب    إ  مب دليت الةيرا   عليى صيح  أ بديثيه           يثه

  ج يي و تكييي  فبلرواييي    ختلييي ميي  ضييعٍب سيين    فييال احلسيي  ييي  راريي   

سنشيري إلديه يف    اليا   حملياور اآلخير  ا إىل يبإلضيبف   السين     ديش  مي   رجبلد 

 .اليجه الثبن 

 م  ضيعفه السين   كميب أريرنب سيبيةبو ييي      يبلرغ   يي إّ  اخلرب :(الوجه الثاني)

لألخبيبر املتايبِفرة ال الّي      فيي ضعدب أيابو ي  لته ومامينه يبعتببر  خمبلفيبو 
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 فبطمييي  سيييدي تنب اجللدلييي   سيييدي ة نسيييبء العيييبملني  عليييى أّ  مصيييحب مي تنيييب 

ولييدس فدييه ريي ٌء ميي  األ كييب       إخبييبرا  غدبديي  إمنييب هييي   الزهييراء

   ومةتاييىكاملشييكِّ دعيييىالشييرعد  علييى اإلطييالق  فيييي علييى عكييس     

تةي ي  اخليرب الايعدب       يز إمجبعيبو ونصيبو    أن ه الصنبع  الرجبلّد  والفةيّد 

يتةي ي    ة  أمرنب أ متنب الهيبهرو  رة واملتياترة؛ فاألخببر املتابفى عل

خيرب سيلم  يي        رب الاعدب والشبذ ومبب أتياتر على اخلاخلرب املستفدض وامل

خمبلب لألخبيبر األُخيرى  فيال  ييز تة مييه      واخلهَّبب ضعدب سن او ود ل و  

مليب   وذليك  م  األ ييا ؛   بٍ  على مب ذكرنب ي  ي ركٍ  م  األركب  ويف أ ي

الشيبذة عليى الكتيبب والسيّن      ورد يف كثرٍي م  األخببر اآلمرة يعرض األخببر 

 ويرتا الشيييبذ فدؤخيييا يبملشييييير امليافيييق لألخبيييبر واألصيييحبب    املهييييرة

كيبٍف وواٍف   أخببر اليسيب    يبب الةابء م  وإلةبء نظرة خبطف  علىالنبدر 

 يف إجالء الصيرة الفةيد  والرجبلد  اليت أررنب إلديب.

 مصيحفبو تشيريعدبو     يبع  كيي  ميب روا  سيلم  يي  اخلهيبب     :(الوجه الثالث)

متيبز يعلييب أميري امليؤمنني سيدي نب      اكميب   نسيبء العيبملني  متبز  ييه سيدي ة   ا

ميع أ  ليه     يبلصيحدف  اجلبمعي    يي  أيي  طبليب    اإلميب  األعظي  علي ّ   

تليب عي  اجلبمعي  وهي  اجلفير األييدض  وفديه عليٌ          خيرى خت صحدف  غدبد  أُ

ب كميب سييف نيضيح    يالي  مصب  ى  عن هبوكالك الص يية  الكربكثري  

 يف اليجه الرايع.
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أّ   ؛الظبهر لنب م  خال  التي ير يف ألفيبظ احلي يش املياكير    :(الوجه الرابع)

 هي ذكر املصيحب  أعّ  م  امل  عى  ألّ  امل  عى سلم  ي  اخلهبب خربميرد 

  فاطمدة  أمّدك  كتدا     ومب ورد يف اخلرب إمنب هيي  الغد  التكييين؛

املصييحب ميييرد  ب إرييبرة إىل أنييه  والفييرق واضييح  إذ لييدس يف ذكيير الكتييب   

املتنيبز  علديه ييني     زا   وم  يكي  هاا الكتبب هي غيري املصيحب املياكير   الن

 : غدبدب  مصحفب  الصّ ية  الكربى   إذ ملي تنباخلبص  والعبم 

 التكيييييييين ملي تنيييييب الصيييييّ ية  الكيييييربى صيييييحبامل:(املصلللللحف األول)

  علديييبصييلى اهلل )أنزلييه اهلل تعييبىل علييى الصيي يية  الكييربى     فبطميي 

 يف صيحدح  يياسه  جربا د  ومدكب دي  وإسيرافد  كميب     يبمل د اإلهل  مكتييبو

ع  أي  يصري مب : س لُت اإلمب  أيب جعفير   للهرب  يإسنبد   د    اإلمبم )

 نددز أُ : فةييب  عيي  مصييحب فبطميي    حمميي  ييي  عليي  

 مدا   :فةيب    ء مي  الةير     مليت: ففديه ري      أبيهدا  مو  بع  عليها
 مدد  دفتددان لدد،  :مييب   ملييت: فصييفه ليي    القددرآن مدد    شددي فيدد،

ملييت: جعلييت فيي اا     حمددراوي  وعرضدد، الددور  طددو  علدد  زبرجدد تن

  فكددان كدد  لدد، قيددل أبدديض در مدد  ورقدد،  :مييب   فصييب ليي  ورمييه 

 مددا وخبددر ،كددان مددا خبددر فيدد، : ملييت: جعلييت فيي اا فمييب فدييه  مييب   
 السددماوا  فددي مددا وعدد د سددما  سددما  خبددر وفيدد، ،القيامددة يددو  إلدد  يكددون

 مرسدددل وغيدددر مرسدددالً اللددد، خلدددق مددد  كدددل وعددد د ذلدددك وغيدددر املالئكدددة مددد 
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 وأسدما   أجدا   ومد   كذ  م  وأسما  إليه  أرسل م  وأسما  وأسما ه 

 واآلخدددري   األولدددن مددد  والكدددافري  املدددؤمنن مددد  اللددد، خلدددق مددد  جميددد 

 فيهددا مددا وعدد د وغربهددا األرض شددر  فددي بلدد  كددل وصددفة البلدد ان وأسددما 

 وصدددفة كدددذ  مددد  كدددل وصدددفة الكدددافري  مددد  فيهدددا مدددا وعددد د املدددؤمنن مددد 

 ملكهددددد   ومددددد   الطواغيددددد  مددددد  وُلدددددي ومددددد  وقصصددددده  األولددددد  القدددددرون

 وصدددفة واحددد ٍ واحددد ٍ كدددل ميلدددك ومدددا وصدددفته  األئمدددة وأسدددما  وعددد ده 

. مليييت: جعليييت فييي اا وكييي      األدوار فدددي تدددردد  مددد  وجميددد  كبدددرائه 

 أسدددما  فيددد، أدوار سدددبعة وهدددي عدددا  ألدددف خمسدددون : األدوار  ميييب 

 وعد د  يد خلها  مد   وع د اجلنة أهل وصفة وآجاله  الل، خلق ما جمي 

 وعلد   أندز   كمدا  القدرآن  علد   وفي، وهؤال  هؤال  وأسما  النار ي خل م 

 شدجر   كدل  وعد د  الزبدور  وعل  أنز  كما اإلجنيل وعل  أنزل  كما التورا 

 اللدد، أراد وملددا : مييب  مي نييب أيييي جعفيير    الددبالد جميدد  فددي ومدد ر 

 يحملدددددددو  أن وإسدددددددرافيل وميكائيدددددددل جبرائيدددددددل عليهدددددددا ينددددددددز  أن تعدددددددال 

 الليددل مدد  الثدداني الثلددث مدد  اجلمعددة ليلددة فددي وذلددك عليهددا بدد، فيندددزلون

 مد   فرغ  وملا قع   حت  قياماً زالوا فما تصلي قائمة وهي ب، فهبطوا

 املصددحف ووضددعوا السددال  يقرئددك السددال  وقددالوا: عليهددا سددلموا صددالتها

 يددا وعلدديك  السددال  وإليدد، السددال  ومندد، السددال  للدد، فقالدد : حجرهددا فددي
 الفجدر  صال  بع  م  زال  فما السما  إل  عرجوا ث  السال  الل، رسل
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 كانددددد   ولقددددد  آخدددددر  علددددد   أتددددد  حتددددد  تقدددددر    الشدددددمس زوا  إلددددد 

 والطيددر واإلنددس اجلدد  مدد  اللدد، خلددق مدد  جميدد  علدد  الطاعددة مفروضددة

ملييت: جعلييت فيي اا فلميي  صييبر ذلييك        واملالئكددة  واألنبيددا  والددوح 

 فلمددا املددؤمنن أميددر إلدد  دفعتدد، : املصييحب يعيي  ماييديب  مييب 

 حتدد  أهلدد، عندد  ثدد  احلسددن إلدد  ثدد  احلسدد  إلدد  صددار مضدد 

  فةليييت: إ  هييياا العلييي  كيييثري   األمدددر هدددذا صددداح  إلددد  يددد فعو 

 أولد،  مد   ورقدتن  لفي لك وصفت، الذي هذا إن محم  أبا يا ":مب 

 ."من، بحرف تكلم  وال الثانية الورقة في ما بع  لك وصف  وما

 :الشريف حول احلديث هاّمة إشارات
  سال  اهلل علديب)الكربى  عتببر مب ملي تنب الصّ ية لي نظر املؤم  يعني ا 

كميب يشيي  هليب هياا احلي يش الشيريب الّيا  دّ          يي م  كرامب  عن  اهلل تعبىل

 رتامييبو وتعظدمييبو ملييي تي  الصييّ ية   املال كيي  الِعظييب  يةيييا وامفييني ا  علييى أّ 

  ليرأى أنيه ليدس مثي     تيب دار  الةرو  األوىل ييي اليت على معرف الكربى

علييى اإلطييالق  فليي   خمليييٌق أفايي  عنيي  اهلل ميي  الصييّ ية  الهييبهرة 

كميب    ٍّ رتاميبو لين  يا مدبميبو ا نسمع يف خرٍب صحدٍح أّ  املال كي  الكيّرويّدني ومفي   

 . ب  مي تي  الصّ ية  الهبهرةافعليا 

يي  مل يةفييا   سيج   أليدييب  د  فكديب تيّ عي  أن     : إّ  املال ك لنا إْن قيل

 .سجيد أعظ  م  الةدب مدبمبو أل    فبل



380 

 

إكراميبو   - سيبمب جيبء يف النصييص املتايبفرة      -إمنيب سيج وا آلد     :قلنلا 

 صليا  اهلل علدي  أمجعني.بمني لسّد نب حمّم  و له األطيبر املد

املراد يرسي  اهلل هنيب  و -: مصحٌب  خر يإمالء رسي  اهلل (املصحف الثاني)

وخي ّ اإلميب     -كميب سييف نبيدي      ليدس الين  األكير    و إمنب هي جربا د 

  كمييب يشييري إىل ذلييك خييرب حمّميي  ييي  عبيي  احلمديي  عيي  حمّميي  ييي   علييّ 

يزي   مب : ملُت لرمب  أي  عب  عمرو  ع  محبد ي  عثمب   ع  عمر ي  

 .  ال : مب  .أمر    : الا  أملى جربا د  على علّ  اهلل

 رسول اهلل": " ملصطلح ختليط البعض يف فهمهم
" إمالء رسيي  اهلل  التعبري يي فديب ردايالاألخببر اليت تتحّ   ع  املصحب 

 سبمب تييّه  كي ك مي  أيبيت تليك األخبيبر يف         "   ُيراد منيب النّ  حمّم 

كمحمي   سيني فاي  اهلل وهبري  معيروف احلسيين يف        الكتب املعيّ ة ليالك  

ينيب كلمي     لفظ "صلّى اهلل علده و ليه"     وإيببتي كتبيه سرية األ م 

ظنبو مني  أّ  لفيظ رسيي  اهلل عني  اإلطيالق يسيتلز  دا ميبو كينيه          رسي  اهلل

  ف وجيب ذليك التببسيبو عليى هيؤ ء        او علده و ليه الس يال   النّ  األكر  حمّم

فخلهييا ييني املصيحفني فجعليهميب مصيحفبو وا ي او هيي ميب مسعتيه الصييّ ية           

 .م  أيديب الرسي  األعظ   صلى اهلل علديب)الكربى 
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عليى خيرب حمّمي  يي         1)يف )البحيبر  م  اجمللس الم  هنب است را الع

ألمييا  كيبنيا ي تينيه ويسي لينه عّميب خلّيب        مسل  مب : مب  أيي عب  اهلل

ودفييييع إىل    وعّمييييب خلّييييب علييييّ رسييييي  اهلل ودفعييييه إىل علييييّ 

 ا جمدد جلدد  هدو  مددا جلدد اً عند نا  اللدد، رسددو  خلّدف  ولقدد  : احلسيي 

 حتد   إليد،  يحتدا   مدا  كدل  فيهدا  شدا   إهدا   إال بقدر   جلد   وال ثدور  جل  وال

 قددددرآن، هددددو مددددا مصددددحفاً فاطمددددة وخلّفدددد  والظفددددر، اخلدددد   أر 

 وخدددددد ّ اللدددددد، رسددددددو  إمددددددال  عليهددددددا أنزلدددددد، اللدددددد، كددددددال  مدددددد  كددددددال  ولكندددددد،

 .عليّ

 ؛والمراي بر  ل ا   برا ي   فةب : اجمللس  العالم  يّ  عةّب

 انتيى.

مييي  وجييييد كتيييبب عنييي  اإلميييب     يييي  خنيييدس  اولعيييّ  ميييب ورد يف خيييرب  

 كتددددا  فددددي إال ملددددك وال وصدددديّ وال نبدددديٍّ مدددد  امدددد يةيلييييه: الصييييبدق

 .   ُيةص  يه الصحدف  أو اجلفر املختّ  ي مري املؤمنني علّ عن ي

ذيني  ميب :   الييارد يف خيرب إيي  اُ     لكتدابن  عند ي  إنّ كمب أّ  التعبري يي 

 عند ي  إنّ : فةيب    عي  حمّمي  يي  عبي  اهلل     ُسِكَ  اإلمب  الصبدق

 بدد  محمّدد  مددا واللدد،، ال ميلددك، مَلِددك وكددلّ نبددي، كددلّ سدد ا فيهمددا لكتددابن،

 . أح هما في الل، عب 

                                                 
(1)

 .73ح 41ص 26ج: البحار  
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 فبطم  الهبهرة الزكد  احليراء اإلنسد  : مصحب مي تنبُيراد بالكتابني هما

 .   وصحدف  مي نب أمري املؤمنني علّ البتي 

فده  ال  و يرا   نيز     و  يبع  وجيد مصحب للصّ ية  فبطم 

ييييّ  دو َنتيييه يف كتيييبب  متبميييبو كميييب فعييي  أميييري    عليييى رسيييي  اهلل حمّمييي 

ملصحب هيي ميب روا  سيلم     ؛ وهاا ايبلصحدف  واجلبمع  واجلفر ؤمننيامل

 .واهلل العبمل ي  اخلهبب؛

ّدعيى املشيكِّك كينييب عيّ ة رواييب       اويياا ميك  اجلميع ييني الروايي  الييت     

" وييييني الرواييييب  املتايييبفرة الييييت دلّيييت عليييى أّ    بثددد  الروايددداضيةيليييه: " 

تسييلد و لغّميييب  ؛املصييحب عبييبرة عيي  نييزو  جربا ديي  يبإلخبييبرا  التكيينّديي  

ينيييت  متبميييبو كميييب  صييي  مليييري    وإييييرازاو لفايييليب وعليييّي رييي نيب   وهّمييييب

 .كب  ييب  جربا د  علديب وحيّ ييب دش  عمرا 

ولّدييي  اهلل الكيييربى اجلّن  وسيييّد ة نسيييبء أهييي  للصّ ية إّ  :وصلللفوة القلللول

 يالي  مصب ب:  فبطم 

: املصحب الّا  أنزله اهلل علدييب  ومحليه إلدييب جربا دي      املصحف األّولأ. 

   وميي  تةييّ مت مبميي د  يي  اإل)ومدكب ديي  وإسييرافد   سييبمب جييبء يف خييرب  

 اإلربرة إلده.
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سيدي ة  ا  أمال  رسيي  اهلل جربا دي  عليى    : املصحب الّاملصحف الثانيب. 

 أسي  اهلل الغبليب مي نيب    رو ي  في اهب  وخهّيه   و نسبء العبملني علديب السيال  

 يد  . أمري املؤمنني علّ  ي  أي  طبلب

: املصحب الّا  فده احلال  واحلرا  واأل كب  الشرعد  املصحف الثالثج. 

 ا  تييه  األخرى  وهاا املصحب هيي امليرو  عي  سيلم  يي  اخلهيبب والي       

  أو مي  يكيي  هياا      للسدي ة املهيرة مي تنب فبطم ي نه الي د البعض

منيميب يف  دبتيميب  مي  هنيب وميع      املصحب أمال  أييهب على يعليب يّ  وريتيه  

لتبب  على السّد  هبر  معروف احلسين وأمثبله عن مب  صروا مصيحب  ا 

الصّ ية  يبأل كب  الشرعّد  دو  غريهب م  اإلخببرا  التكيينّد  اليت هبهت 

مي  اهلل تعيبىل ي نييب     طِليق علدييب يي مرٍ   لياا أُ  علديب مببررةو م  املال ك  الكرا  

مح َّثة  مي  ِمَبي  رّب العيّزة    س  املفعي   لكينيب حم  ي  وملَيمي يصدغ  ا  

 .جّ  جالله

 حقيقة املصحف:
يف الةيي  الايعدب     كاملشيكِّ  أدرجييب  أّ  الروايي  الييت  : مملا تقلدَّم  يتضح 

وهد   - أال د  ا ، هنداك قد ل بدلنف الزهدراء) إ  يةيليه   بم  عدبو ع   يبيتي
بددلم ال الثددال م، واانددو  إليعددا م   كدداه بثدد  وفدداب أبيعددا لي نسددعا ويحدد ثعا - يددر ثابددو 
أ   يي يب عببرة ع  مي ألّن ذلكوغري مةتنع ييب م  األسب    ؛  كتأ للدك

  يف  يني   سال  اهلل علدييب )الزكد    فادل  للصّ ية  الهبهرة فده يي خرب وا  
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للحيق واحلةدةي   إذ إ  الروايي  الكبريف       جمبٍفيي  م  كينه مي و يي عب د اأ  مب 

أخبيبر متايبفرة     مايمينيب  لدست خرباو وا  او  ي  ع  املصحب التكييين

ّدعب  مي  أّ  املصيحب هيي عبيبرة عميب مسعتيه مي  احليال  واحليرا  مي            اومب 

فلييدس  خييالف اليامييع  كيياب حمييض و " بثدد  الروايدداض"وأنييه يف رسييي  اهلل 

  ييجيب ِعلْميبو    روا  سلم  ي  اخلهبب  وهي خرب ي  هي خرٌب وا   أخببراو

يف  بوو  عمالو  كمب إّ  دعيا  ي ّ  روايي  نيزو  جربا دي  علدييب ضيعدف  مي  عد      

وتلفدييٌق  "  أياييبو هيياا خييالف اليامييع الددبث  يندداقش فددي  ددن هاييي ّ  "  1)كتبيييه

  كمييب سيييف ي تدييك يف عييرض    ممييني   وكيياٌب علييى أهيي  البدييت   

ال الّ  على امِلصيحب التكيييين؛ فثمي   رواييبٌ  متيياترةٌ        النصيص املتياترة

 ولدس رواي  وا  ة فحسب   سبمب اد عى امللفِّق.

 التكويين:  الفاطمي املصحفاألخبار الدالة على 
تيربة  وكلييب صيحدح  ومع    دلّت األخببر املتياترة  وأكثرهب صحدح سن او

هي عببرة عي    فبطم  على أّ  مصحب مي تنب الهبهرة الزكد   د ل و؛

نييزو  جربا ديي  علديييب يبإلخبييبرا  الكينّديي  ومييب رييبيه ذلييك  و  عالميي         

طب ف  م  ها  األخببر    على اإلطالق  وإلدك ه ييجٍهلأل كب  الشرعّد  فد

يبب   الكبيف أُصي ) كتبيه   سّدمب مب روا  الشد  الكلدين أعلى اهلل مةبمه يف

  وكلّييب  يف ذكر الصحدف  واجلفر واجلبمع  ومصحب الصّ ية  فبطمي  

                                                 
(1)

 .( 318حوار مع السيد صفحة ـ ) 
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ة   وميافةي  للكتيبب الكيري  وأ كيب  العةي  السيلد         صحدح  وميي أخببٌر

 : د  وه  اآلتمب فده صحدح ومعتَم  ي  جّ 

عّ ةٌ م  أصحبينب ع  أمح  ي  حمّم  عي  عبي  اللّيه يي  احلّجيب  عي          1)

 أمح  ي  عمر احللّ  ع  أي  يصيري ميب : دخليت عليى أيي  عبي  اللّيه       

فةلت له: جعليت في اا إني  أسي لك عي  مسي ل  هبهنيب أ يٌ  يسيمع كالمي            

 طّلع فديه ييّ  ميب :   بوييني يديت  خير في    يدنه  سرتاو مب : فرفع أيي عب  اللّه

لدك  بد ا  عمّدا  سدل  محمّ  أبا يا       ميب : مليت: جعليت في اا إّ  ريدعتك

يبيبو يفتح له منه أليب ييبب ميب :     علّ  علّدبو يتحّ يي  أّ  رسي  اللّه

 بدددا  ألدددف  عليّدداً  اللّددد، رسددو   علّددد  محمّدد   أبدددا يددا   :فةيييب 

ميب : فنكيت     مب : ملت: هاا واللّيه العلي     با  ألف با  كلّ م  يفتح

مييب : يييّ     بددذا  هددو ومددا لعلدد ٌ إنّدد، : سييبع  يف األرض يييّ  مييب   

 مدددددا  يددددد ريه   ومدددددا اجلامعدددددة  عنددددد نا  وإنّ   محمّددددد  أبدددددا  يدددددا : ميييييب 

 صدحيفةٌ  : مب : ملت: جعلت في اا وميب اجلبمعي   ميب      اجلامعدة 

 وخدد ّ فِيدد،ِ فلددقِ مدد  وإمالئدد، اللّدد، رسددو  بددذراع ذراعدداً سددبعون طولهددا

 حتدد  إليدد، النّدداس يحتددا    شددي وكددلّ وحددرا  حددال  كددلّ فيهددا بيميندد، علدديّ

 أبددا يددا لددي تددأذن :  وضييرب يديي   إلييّ  فةييب      اخلدد   فددي األر 

صيينع مييب رييكت مييب :  مييب : ملييت: جعلييت فيي اا إّنمييب أنييب لييك ف  محمّدد 

 ميب : مليت:    مغضد ٌ  كأنّد،  هدذا  أر  حتد   : يدي   وميب    فغمزن 
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يّ  سيكت سيبع  ييّ       بدذا   وليس لعل ٌ إن، : هاا واللّه العل  مب 

مب : مليت: وميب     اجلفر ما ي ريه  وما اجلفر عن نا وإنّ : مب 

 وعلددد  والوصددديّن النّبددديّن علددد  فيددد، أد  مددد  وعدددا ٌ : اجلفييير  ميييب 

ميب : مليت: إّ  هياا هيي العلي         إسدرائيل  بني م  مضوا الّذي  العلما 

 وإنّ : يّ  سكت سبع  يّ  مب   بذا  وليس لعل ٌ إن، : مب 

  فاطمدة  مصدحف  مدا  يد ريه   ومدا  فاطمدة  ملصحف عن نا

 مثدل  فيد،  مصدحفٌ   :  ميب  مب : ملت: ومب مصحب فبطمي  

مييب :   واحدد ٌ حددرفٌ قددرآنك  مدد  فيدد، مددا واللّدد، مددرّا  ثددالث هددذا قددرآنك 

ييّ  سيكت     بدذا   هدو  ومدا  لعلد ٌ  إند،  : هاا واللّه العل  ميب   ملت:

 أن إلدد  كددائ ٌ هددو مددا وعلدد  كددان مددا علدد  عندد نا إنّ : سييبع  يييّ  مييب 

 إند، : مب : ملت: جعلت ف اا هاا واللّه العلي  ميب     السّاعة تقو 

 :ء العلي  ميب    مب : ملت: جعلت ف اا ف ّ  ر   بذا  وليس لعل ٌ

 الشّددي بعدد    والشّددي األمددر بعدد  مدد  األمددر والنّهددار باللّيددل يحدد ث مددا   
 . القيامة يو  إل 

عّ ٌة م  أصحبينب ع  أمح  ي  حمّمي  عي  عمير يي  عبي  العزييز عي           2)

 الزّنادقدة  تظهدر   يةيي :  محّبد ي  عثمب  مب : مسعيت أييب عبي  اللّيه    

 مصددددددحف  فددددددي  نظددددددر   أنددددددي  وذلددددددك  ومائددددددة  وعشددددددري   ثمددددددان  سددددددنة  فددددددي

 اللّد،  إنّ : مب : مليت: وميب مصيحب فبطمي   ميب        فاطمة
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 احلدزن  مد   وفاتد،  مد   فاطمدة  علد   دخدل  نبيّ، قبض ملّا تعال 

 غمّهددددا يسددددلّي ملكددددا إليهددددا اللّدددد، فأرسددددل وجددددلّ عددددزّ اللّدددد، الإ يعلمدددد، ال مددددا

 بدذلك  أحسسد   إذا فقدا :  املدؤمنن  أميدر  إلد   ذلك فشك  ويح ّثها

 املدددؤمنن أميدددر فجعدددل بدددذلك فأعلمتددد، لدددي قدددولي الصّدددو  وسدددمع 

 أمدا   مب : ييّ  ميب :    مصدحفاً  ذلدك  م  أثب  حت  سم  ما كلّ يكت 

 . يكون ما عل  في، ولك  واحلرا  احلال  م   ٌ شي في، ليس إن،

 :هام تنبيه
م  أّ  الّسبب يف ركبيتيب ملّب   أصي  الكبيف) مب ذكر  احملّش  على اخلرب يف

 مسعته م  جربا د  هيي عي    فظييب أو رعبييب مي  امل ل يك  يب  و ي تيب ييه         

فيرتاءاو  او  بسراو على مةيب  الصيّ ية  الكيربى    نفرادهب يصحبته ُيعترباو

وجاللي    وتةصرياو يف البحيش عّميب يتنبسيب وعصيمتيب     الكربى على الصّ ية 

 .مةبميب املة   

ويف  سيين  أو ميّيةيي  احلسييني ييي  أييي  العييالء مييب : مسعييت أيييب عبيي     3)

ء  مييب : ملييت: فيي ّ  ريي    األبدديض اجلفددر عندد ي إنّ : يةييي  اللّييه

 وصدددحف عيسددد  وإجنيدددل موسددد  وتدددورا  داود زبدددور : ميييب   فديييه

 قرآندداً فيدد، أنّ أزعدد  مددا فاطمددة ومصددحف واحلددرا  واحلددال  إبددراهي 

 اجللددد    فيددد،  حتددد   أحددد   إلددد   نحتدددا   وال إليندددا  النّددداس  يحتدددا   مدددا  وفيددد، 

  األحمدددر اجلفدددر وعنددد ي اخلددد   وأر  اجللددد   وربددد  اجللددد   ونصدددف
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 إنّمدا  وذلدك  السّدال    :ميب    ء يف اجلفر األمحر ملت: وأّ  ر مب : 

فةيب  ليه عبي  اللّيه يي  أيي           للقتدل  السّديف  صداح   يفتحد،  لل ّ  يفتح

 كمدا  واللّد،  إي  :يعفير: أصلحك اللّه أيعرف هاا يني احلسي   فةيب   

 وطلد   احلسد   يحملهد   ولكدنّه   نهدارٌ  أنّد،  والنّهدار  ليدلٌ  أنّد،  اللّيدل  يعرفون

 . له  خيراً لكان باحلقّ احلقّ طلبوا ولو واإلنكار اجلحود عل  ال ّنيا

 :آخر تنبيه
 وال إليندا  النداس  يحتدا   مدا   املّتصي  يةيليه    فيد،    يف ميليه: الامري

راجييٌع إىل اجلفيير   إىل املصييحب   ؛ اجللدد   فيدد، حتدد  أحدد ٍ إلدد  نحتددا 

 مصيحب الّصي ية    الي  عليى أ   دليجيد أخبيبٍر  وذلك   سبمب تيّهمه يعٌض 

لدس مر نبو و  ييج  فديه ري ٌء مي       صلى اهلل علديب)الزهراء  فبطم  الكربى

 احلال  واحلرا  وإّنمب إخببرا  غدبّد  و ياد  زمنّد  ومب ربيه ذلك.

: ألدسييت اإلخبييبرا  الغدبّديي  واحلييياد  الزمنّديي  داخليي و يف    لنللا( قيللل إْن)

ييي ّ  مصييحفيب   يشييم  احلييال   فكدييب تةيلييي   عنييبوي  احلييال  واحلييرا   

 واحلرا  

 : إّ  املراد يةيله   ييج  فده ري ٌء مي  احليال  واحليرا  يعنيانيه     هلم( قلنا)

أ   مي   فديه    عليى امليضييعب  فيال ُيي    الثيبني  الهّيبرىء    العني  أّمب  األّول 

دو  املُبييب  الّييا  ميي     ي  يي  التكييبلدب الّشييرعّد  األريعيي  يّتصييب امليضييي  

املبييب  لييدس ميي  التكييبلدب  هيياا إذا ملنييب إ    كييٍ  وميي    يّتصييب  يّتصييب حب
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فدكيي  ميب يف املصيحب هيي عبيبرة        ه كيالك ن ي رعّد  املةّررة  أّمب لي ملنب يإالّش

فدكيي  امليراد مي  نفي        ق ي  كبٍ  ررعّد  أ  هب املُبيب  ع  ميضيعبٍ  تتعلّ

ُيراد منه نف  نيزو    وأ وجيد  الٍ  و را  فده يبلةص  األّول  الا  ذكرنب  

ألّ    صيلى اهلل علدييب  )الكيربى    الٍ  و را  يياسيه  املليك عليى الّصيّ ية     

 .  اهللذلك خمت ٌّ يرسي

واإلخببرا  الغدبّد  امليجييدة يف املصيحب هي  متبميبو كبإلخبيبرا  الغدبّدي        

الّيت تتعلّق يبحلياد  الكينّد  إىل يي  الةدبم  واليت ص ر  م  أيدييب ويعلييب   

 . ينديبو

يي  حمبييب عي     اويف صحدح  حمّم  ي  حيدى ع  أمح  ي  حمّم  ع    4)

يعيُض أصيحبينب عي      ي  ر بب ع  أي  عبد ة ميب : سي   أييب عبي  اللّيه     ا

  مييب : لييه فبجلبمعيي    علمدداً مملددو ٌ ثددور جلدد  هددو  :فةييب   اجلفيير

 مثددل األدم عددرض فددي ذراعدداً سددبعون طولهددا صددحيفةٌ تلددك  :مييب 

 وهددي إال قضدديّة مدد  ولدديس إليدد، النّدداس ا يحتدد مددا كددلّ فيهددا الفددال  ف ددذ

ميب : فسيكت     . مب : فمصحب فبطم  اخلد    أر  حت  فيها

 إنّ تريدد ون ال وعمّددا تريدد ون عمّددا لتبحثددون إنّكدد  : طييييالو يييّ  مييب 

 دخلهدددا وكدددان يومددداً وسدددبعنَ خمسدددة اللّددد، رسدددو  بعددد  مكثددد  فاطمدددة

 علد   عزا هدا  فيحسد   يأتيهدا  جبرائيدل  وكدان  أبيهدا  علد   ش ي ٌ حزنٌ

 يكدددون مبدددا وي برهدددا ومكانددد، أبيهدددا عددد  وي برهدددا نفسدددها ويطيّددد  أبيهدددا
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 مصددددددددحف فهددددددددذا ذلددددددددك يكتدددددددد  علدددددددديٌّ وكددددددددان ذرّيّتهددددددددا فددددددددي بعدددددددد ها

 . فاطمة

إّ  الّزي ّيي    ويف ميّية  عبي  املليك يي  أعيني ميب  أليي  عبي  اللّيه          5)

 واللّد،   :فةيب    لّه في  له سلهبٌ واملعتزل  م  أطبفيا مبحّم  ي  عب  ال

 ال األرض، ميلدددك ملدددك وكدددلّ نبددديّ كدددلّ تسدددمية فيهمدددا لكتدددابن عنددد ي إنّ
 . منهما واح  في اللّ، عب  ب  محمّ  ما واللّ،

 تنبيه:
إلديه سيبيةبو مي  أنيه     املراد مي  الكتيبيني يف الصيحدف  املتةّ مي  هيي ميب أريرنب        

 الهيبهرة  وصيحدف  الصيّ ية    ييي  أ  اجلفير  يي  صحدف  مي نب أمري املؤمنني

  . يي أ  املصحب التكييين يي املتعلّة  يبحلياد 

: فةيب   ميّية  فاد  ي  سكّرة مب : دخلت على أيي  عبي  اللّيه     6)

 قبيدددل أنظددر  كنددد    شدددي أيّ فددي  أتددد ري فضددديل يددا      :ميييب : مليييت

 ميلددك ملددك مدد  لدديس فاطمددة كتددا  فددي أنظددر كندد  : مييب 

 احلسدد  لولدد  وجدد   ومددا أبيدد، واسدد  باسددم، فيدد، مكتددو ٌ وهددو إال األرض

 . شيئاً في،

مب روا  الهرب  يف صيحدح  أيي  يصيري يف خيرب مصيحب الصي ية           7)

  عيي  مصييحب فبطميي    ليي مييب : سيي لت أيييب جعفيير  حمميي  ييي  ع     

ففديييه رييي ٌء مييي   مليييت:   أبيهدددا مدددو  بعددد  عليهدددا أُندددز  : فةيييب 
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 فةيب :    مليت: فصيفه لي      القدرآن  مد   شدي ٌ  فيد،  مدا     فةب :الةر  

،حمدراوي   وعرضد،  الدور ،  طدو   عل  زبرج تن م  دفّتان ل     مليت

 لد،  قيدل  أبديض  درٍّ مد   ورقد،  :  جعلت ف اا: فصب ل  ورميه  ميب   

 كددان مددا خبددر فيدد،  جعلييت فيي اا: فمييب فدييه  مييب :  :  ملييت فكددان كُدد 

اخليرب طييي  مي  أوردنيب  سيبيةبو       و .  .القيامدة..  يدو   إلد   يكدون  مدا  وخبر

 فراجع.

 ُيسييتفبد ميي  هيياا احليي يش الشييريب أ  ملي تنييب فبطميي      :مالحظللة

عليى صيحدف  مي  ُدر  وهيي غيري       مكتيييبو   بو نيز  مي  عني  اهلل تعيبىل    مصحف

 ملب ملنب أمرا :ويشي    الشريف  يد   حب الا  كتبه أمري املؤمننياملص

عليى هياا    كيب  مكتيييبو   ميب يعيين أنيه     أورامه مي  ُدر   ه كتبٌبن إ :أحدهما

 .الشريف  كتبه يد   املؤمنني أمري  أّ    نزوله  ني الّ ر

 جربا دي  ومدكب دي  وإسيرافد      : املال كي  الكيّرويدني الثاليي      : إثانيهما

نزليييا إلديييب لدييي وهب ميي  اهلل عييّز امسييه هيياا الكتييبب     مليييا العليي  واحلدييبة

 الّ ر .

فدختليب عي  الكتيبب     أّمب الا  أمال  جربا د  وكتبه أميري امليؤمنني  و

ومليب روا    كثرية  سبمب أريرنب سيبيةبو    للّصّ ية  الهبهرة صحفبوأل   املتةّ  ؛

حمم  يي   سيب  ويعةييب يي  إسيحبق عي  أيي  عميرا          ع  الصفّبر يإسنبد  

األرمين ع  حمم  ي  عل  ي  أسببط ع  يعةيب يي  سيبمل عي  أيي  احلسي       
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مبسيك  فحي ينب    العب   ع  عل  ي  مدسرة ع  أي  أراك  مب : كنب مع علي ّ 

ويعييض  البغليي   :يةييي  ويعييٌض  اهلل السييدَب ميي  رسيييِ  َ وَر بوأ  علد يي

و يي  يف    إذ خييرج عليي ٌّ   يف محب يي  السييدب  ور  صييحدف و :يةييي 

 حتددد  حلددد ّثتك  لددي  ويدددؤذن نبسدد  أ لدددو اللدد،  مأ  :فةيييب     يثيييه

 قطددائ  كثيددر  فاًلصدح  عندد ي إن اللدد، مأو حرفداً،  أعيدد  ال احلددو  يحدو  

 ورد ومدا  العبيطدة  لد،  يقدا   لصدحيفة  فيها وإن بيت، وأهل الل، رسو 

 مبهرجدة  العدر   مد   قبيلة لستن فيها وإن منها عليه  أش  العر  عل 

 . نصي  م  الل، دي  في لها ما

وملب رو  ع  أمح  ي  حمم  ع  عل  ي  احلك  عي  سيدب العميرية عي      

أي  يكر احلارم  ع  رج  م  يين  ندف  مب : كنت مع عّم  ف خ  على 

فةيب  ليه: أّ     فرأى ييني ي ييه صيحبيب ينظير فدييب       عل  ي  احلسني

 مييب :  شدديعتنا ديددوان هددذا  مييب : ريي ٍء هييا  الصييحب ُجعلييت فيي اا 

فةب : فإّن  لست أمرأ واي     نعد   : مب  أطلب إمس  فده أفت ذ  

   نعدد   : أخيي  علييى البييبب فتيي ذ  لييه فديي خ   تييى يةييرأ  مييب         

ف دخلين عّم  فنظر  يف الكتبب ف ّو  ري ٍء هجميت علديه إمسي  فةليت:      

فجز  خبمس  أمسبء أو سّت  ييّ     مب : وحيك ف ي  أنب إمس  ورّب الكعب  

 .س  عّم ..وج   ا
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عيي  مي نييب اإلمييب      ا  تجييبج واإلررييبد  ) مييب روا  اجمللسيي  عيي     8)

 فددي  ونقددر  القلددو   فددي  ونكدد   ومزبددور  غددابر علمنددا   مييب :  الصييبدق

 ومصددددددددحف األبدددددددديض واجلفددددددددر األحمددددددددر اجلفددددددددر عندددددددد نا وإن األسددددددددماع

   إليدد، الندداس يحتددا  مددا جميدد  فيهددا اجلامعددة وعندد نا فاطمددة

 ،يكدون  مبدا  فدالعل   الغدابر  أمدا   :فُسك  ع  تفسيري هياا الكيال  فةيب     
 وأمددا ،اإللهددا  فهددو القلددو  فددي النكدد  وأمددا كددان، مبددا فددالعل  املزبددور وأمددا

 ندددددر  وال كالمهددددد  نسدددددم  املالئكدددددة فحددددد يث األسدددددماع فدددددي النقدددددر

 ولدد  اللدد، رسددو  سددال  فيدد، فوعددا ٌ األحمددر اجلفددر وأمددا أش اصدده ،

 فيدد، فوعددا  األبدديض اجلفددر وأمددا ،البيدد  أهددل قائمنددا يقددو  حتدد  ي ددر 

 مصدحف  وأمدا  ،األولد   اللد،  وكتد   داود وزبدور  عيس  وإجنيل موس  تورا 

 تقدو   أن إلد   ميلدك  مد   وأسدما   حدادث  مد   يكدون  ما ففي، فاطمة

 رسددددو  إمددددال  ذراعدددداً سددددبعون طولدددد، كتددددا  فهددددو اجلامعددددة وأمددددا ،السدددداعة

 واللد،  فيد،  بيد    طالد   أبدي  بد   علدي  وخد   فيد،  فلدق  م  الل،

 اخلد    أر  فيد،  أن حت  القيامة يو  إل  الناس إلي، يحتا  ما جمي 

 . اجلل   ونصف واجلل  

 : هام تنبيه
  أش اصدددده  نددددر  وال ددددددددد أ  املال كيييي   دددددددد كالمهدددد نسددددم  ميلييييه : 

يي   ألن  املال كي ؛  يي  ييرو   ألخببر الصحدح  اليت دلّت على أنيتعبرض مع ا
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على صح  فرض ص ور  عي    فال يّ  م  ت وي  هاا املةهع  خمتلب املال ك 

  ب  الّ الّيي  علييى ر يييتي  للمال كيي     مبييب يتنبسييب واإلطالميي املعصييي 

وذلك مي  مةتايدب  هدمنيتي  وسيلهتي  اإلهلّدي  وو ييتي  التكييندي  عليى         

إذ عيي    يةييب  أنييه   تييالُز  يييني السييمب  والر ييي    أو أْ  عبميي  املخليمييب ؛

فال داعي  للر يي  البصيري       ر ّي  ملبّد ّ  الألالر ي  لدس نةصبو يف مبيلّدبتي   

 .ك  وكدنينتي   واألّو  هي األرجحمب داميا عبرفني حبةب ق املال 

ع  سي  ع  حمم  ي  سيلدمب  عي  أيديه عي  أيي  يصيري         الكبيف) يف  9)

 املدؤمنن  أميدر  أقبدل  إذ جالسداً  يو  ذا   الل، رسو  بينا  مب :

 أن اللدددو مدددرم بددد  عيسددد  مددد  شدددبهاً فيدددك إن :اللددد، رسدددو  لددد، فقدددا 

 مددرم  بدد  عيسدد  فددي  النصددار  قالدد  مددا  متدديأُ مدد  طوائددف  فيددك تقددو 

 حتددد  مددد  التدددرا  أخدددذوا إال النّددداس مددد  مبددد ٍ متدددر ال قدددوالً فيدددك لقلددد 

 بددد  واملغيدددر  األعرابيدددان فغضددد  قدددا : البركدددة بدددذلك يلتمسدددون قددد ميك

 مثالً عم، الب  يضر  أن رضي ما :فقالوا معه  قري  م  وع   شعبة

َّ  فقددا : نبيّدد، علدد  اللدد، فددأنز  مددرم بدد  عيسدد  إال َّٱۡإللن  ََ ِ للاََّض  ۞َولَم 
وَنَََّّمۡسَةمََّ َّيَِصد  َكَِّمۡنر  ب وه َّلَلَك٥٧َََّّمَثًلَّإَِذاَّقَۡوم  َونََّماَََّضَ ۡ َّه 

َ
َّأ َٰلَِهت َناََّخۡي 

َ
َوقَال ٓوا ََّءأ

وَنَّ ََّخِصم  ۡمَّقَۡو   َّه  ۡۡ نَّبَ ََّجَدََّلۢ ٥٨ََّّإَِّل  َوَّإَِّل  َّإِۡنَّه  ََّملَثل  ۡنَعۡمَناََّعلَۡيرَِّوََجَعۡلَكَٰر 
َ
َّأ َعۡبد 

َّ َۡ َٰٓءِي َّإِۡسللَر َللِِنٓ ِ م٥٩َُّ   هاشدد  بنددي مدد  يعنددي  ...َولَللۡوَّسََشللآء ََّۡلََعۡلَنللاَِّمللنك 

..َّلللوَن  ِ َََّيۡل   
َ
َِّ َّٱۡۡل َََٰٰٓٓئَِكلللة   عمدددرو بددد  احلدددارث فغضددد  قدددا :  ٦٠م 
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 هاشددد  بندددي أن عنددد   مددد  احلدددقّ هدددو هدددذا كدددان إن اللّهددد ّ :فقدددا  الفهدددري

 ائتنددا  أو السّددما  مدد   حجددار ً علينددا  فددأمطر هرقددل  بعدد  هددرقالً  يتوارثددون

َوَمللاَّ  :اآليددة هددذ  ونزلدد  احلددارث مقالددة يدد،عل اللدد، فددأنز  ،ألددي  بعددذا 
وَنَََّكَنَّٱ ۡمََُّۡسَتۡ  ِس  ۡمَّوَه  َإه  ِ َعذ  َّم  نَتَّفِيِهۡمنََّوَماَََّكَنَّٱَّلل  

َ
ۡمََّوأ َإه  ِ ََِّل َعذ   ثد    ٣٣َّلل  

 جتعددل بددل محمدد  يددا رحلدد ، فقددا : وإمددا تبدد  إمّددا عمددرو أبددا يددا :قددا 

 العدر   مبكرمدة  هاشد   بندو  ذهبد   فق  ي يك في مما شيئاً قري  لسائر

 تبددددار  اللدددد، إلدددد  ذلددددك إلددددي ذلددددك لدددديس :النبددددي لدددد، فقددددا  والعجدددد ،

 أرحدددل ولكددد  التوبدددة علددد  يتدددابعني مدددا قلبدددي محمددد  يدددا فقدددا : وتعدددال ،

 فرضد   جن لدة  أتت، امل ينة بظهر سار فلما فركبها براحلت، ف عا عنك 

َّ  فقدا :  النبدي  إلد   الدوحي  أت  ث  هامت، َو ََّواقِ َو َّبَِعَذا ۢ  ۡ ِ َ ََّسآئ
َ
١ََّسَ

َٰ ِلللسِةنََّ ِۡلَك
َّ..  علدددي بواليدددة  ...ل  َر َِّذِي٢ََّّلَلللۡيَ ََّ   ََّدافِللل ِلللَنَّٱَّلل  م 

 هكذا:   نةر هب هكاا فةب  مب : ملت: ُجعلت ف اا إنب ٣ ٱلَۡمَعاسَِِّلَّ

 مصددحف فدي  مثبد ٌ  واللد،  هدو  وهكددذا محمد   علد   جبرائيدل  هدا ب ندز  

 انطلقدددوا املندددافقن مددد  حولددد، ملددد  اللددد، رسدددو  فقدددا  ،فاطمدددة

 واسددتفتحوا وجددل عددز اللدد، قددا : بدد، اسددتفتح مددا أتددا  فقدد  صدداحبك  إلدد 

 . عني  جبّار كلّ وخا 

احلسني ي  سعد  عي  الةبسي  يي     ي  اليلد  ع  اي  أيب  ع  اوع    10)

حمّم  ع  عب  الّصم  ي  يشري ع  فاد  سكّرة مب : دخلت على أيي  عبي    
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فةلييت:   أنظددر؟ كندد  شددي  أيّ فددي أتدد ري فضدديل يددا  فةييب : اهلل

 ميلددك ملدك  فلديس  فاطمدة  كتدا   فددي أنظدر  كند   :    ميب  

 . شيئاً في، احلس  لول  وج   فما أبي،، واس  باسم، وهو الإ

وع  حمم  ي  العبب  ع  حمم  يي  خبلي  عي  احلسي  يي  الةبسي          11)

 ع  عمر ي  احلس  ع   د  ي  محبد ع   سني ي  حممي  عي  سيفدب  مثليه    

ي  حمم  الّسّدبر  ع  حممي   اي  الةبس  ع  أمح  ومب : أياب   ينب أمح  

أنيه تيال    ي  خبل  ع  حمم  ي  سلدمب  ع  أي  يصيري عي  أيي  عبي  اهلل    

َّ   ها  اآليي :  َو ََّواقِل َو َّبَِعلَذا ۢ  ۡ ِ َ ََّسلآئ
َ
 علدي  بواليدة  للكدافري    ١ََّسلَ

..َّ َر  مصددددحف فددددي هددددي هكددددذا: ييييي  مييييب  ٢َّلَللللۡيَ ََّ   ََّدافِلللل

 . فاطمة

وروى الربم  ع  حمم  ي  سلدمب  ع  أيده ع  أي  يصيري عي  أيي  عبي      

 هددو وهكددذا النبددي علدد  جبرائيددل أنزلهددا واللدد، هكددذا  أنييه مييب : اهلل

 . فاطمة مصحف في مثب 

 وعصدددا عنددد نا موسددد  ألدددوا   :ويف روايييي  األعمييي  ميييب    12)

 ونكد ٌ  ومزبدور  غدابر  علمندا  :ومب  ،النبين ورثة ونح  عن نا موس 

 واجلفدددددر األحمدددددر اجلفدددددر عنددددد نا وإنّ األسدددددماع فدددددي ونقدددددرٌ القلدددددو ، فدددددي

 يحتددا  مددا جميدد  فيهددا اجلامعددة عندد نا وإنّ فاطمددة، ومصددحف األبدديض

 . إلي، النّاس
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عييي  حممييي  يييي  عبييي  اهلل يييي  احلسييي   ُسيييك  اإلميييب  الصيييبدق  13)

 - عند ي  كتدا   فدي  وهدو  إال ملدك  وال وصدي  وال نبدي  مد   ما  :فةب 
وأنشيي   ،اسدد ٌ فيدد، اللدد، عبدد  بدد  حملمدد  مددا واللدد، - يعييين مصييحب فبطميي  

 يةي : الصبدق

 وفيندددددا يقينددددداً يعددددد  الوفدددددا   
 

 أفراخددددددددددددددددددد،وفيندددددددددددددددددددا تفدددددددددددددددددددر    
 

 رأيدد  الوفددا  يددزي  الرجددا   
 

 .كمدددا زيددد  العدددذ  شدددمراخ،  
 

روى الّصفبر يإسنبد  إىل أمح  ي  احلس  يي  علي  يي  فايب  عي         14)

أيده احلس  ي  عل  ي  فاب  ع  أي  يكري وأمحي  يي  حممي  عي  حممي  يي        

 ياو م  سّتني رجيالو وهيي وسيهنب     عب  امللك مب : كنب عن  أي  عب  اهلل

كنيت ميع إييراهد  يي  حمّمي  جبلسيبو        :فجبء عب  اخلبلق ي  عبي  رّييه فةيب  ليه    

 علي تر  ما والل، ال : فةب  فاكروا أنك تةي  إ  عن نب كتبب عل 

 غالمدي  عند   أند،  ولدودد   إهدابن  إال هدو  مدا  كتابداً  علي تر  كان وإن كتاباً

 ي  أمب  علدنيب فةيب :   فجلس أيي عب  اهلل مب :  علي، أبالي فما هذا

 إنهمددا واللدد، ال فيهمددا مكتددو  جفددران إنهمددا يقولددون كمددا واللدد، هددو مددا 

 وفدي  أحد هما  في كتباً م حوسن وأشعارهما أصوافهما عليهما إلهابان

 ذراعداً  سدبعون  طولهدا  صدحيفة  واللد،  وعن نا الل، رسو  سال  اآلخر

 اخلد    أر  فيهدا  إن حتد   فيهدا  وهدو  إال وحدرا   حدال   مد   الل، خلق ما
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 هدددو مدددا واللددد، أمدددا مصدددحف وعنددد نا بددد، ف ددد ّ ذراعددد، علددد  بظفدددر  وقدددا 

 . بالقرآن

ويإسنبد  إىل   ينب حمم  يي  احلسيني عي  أمحي  يي  حممي  يي  أيي            15)

نصر ع  محبد ي  عثمب  ع  عل  ي  سعد  مب : كنت جبلسبو عن  أي  عب  

وعن   حمم  ي  عب  اهلل يي  علي  إىل جنبيه جبلسيبو ويف اجملليس عبي         اهلل

 :فةب  رج  م  أصحبينب  امللك ي  أعني وحمم  الهدبر وريبب ي  عب  ريه

  جعلت ف اا إ  عب  اهلل ي  احلس  يةيي  لنيب يف هياا األمير ميب ليدس لغرينيب       

 أن يدزع   اللد،  عبد   مد   تعجبدون  أمدا   يعي  كيال :   فةب  أيي عبي  اهلل 

 مددا واللدد، وصدد   علدد ، عندد نا لدديس إندد، ويقددو  إمامدداً يكدد  لدد  اًعليَّدد أبددا 
 رسدو   سدال   عند نا  إنّ - وأهيى يد   إىل صي ر   - والل، ولك  عل ، عن  

 آيدة  فيد،  مدا  فاطمدة  مصدحف  واللد،  وعند نا  ودرع، وسيف، الل،

 وعند نا  بيد    علدي  وخطّ، الل، رسو  إلمال  وإن، الل، كتا  م 

يي  أمبي  إلدنيب      بعيدر  مسْدكُ  أو شدا   مسْدكُ  هدو  مدا  يد رون  وما اجلفر والل،

 آخددددذي  القيامددددة يددددو  جتيئددددون أنكدددد  ترضددددون أمددددا أبشددددروا: ومييييب 

 .  الل، رسو  بحجز  آخذ وعلي علي بحجز 

الصييّ ية   ورد يف احليي يش املتةييّ   أّ  مصييحب مي تنييب  :مكللررة مالحظللة

وخهَّيييه أميييري امليييؤمنني   اهلل مييي  إميييالء رسيييي   فبطمييي  الكيييربى

يد    ف ضبف النّسبه إىل كلم  رسي  اهلل ذكر الّصالة علده وعلى  علّ 
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 له  ظّنبو مني  أنه   يّ  م  إضبف  الّصالة علده وعلى  له عني  إطيالق كلمي     

رييتبب  حمييض  إذ لييي كييب    أرسييي  اهلل  وذلييك لرنصييراف اليياهين  وهييي   

مي تنييب الزهييراء هيي  الكبتييب      لكبنييت املصييحب إمييالء اليينّ  حمّميي 

ّ  املراد مي  املصيحب هنيب    إذا ملنب إ    الليّ  إزوجيب أمري املؤمنني علّ 

أّ  مّث  مصحفبو  خير   ؛ أ :غري املصحب التكييين الّا  مسَعْته م  جربا د 

  كييب  عنيي هب  سييبمب فّصييلنب سييبيةبو؛ أو أْ  يكييي  هيياا املصييحب هييي  ييال  

 .مب يف  دبتيمبوريته منييعليب وه  و را   أمال  أييهب على 

وع  عّببد ي  سلدمب  ع  سع  ي  سيع  عي  علي  يي  أيي  محيزة         16)

   شددي فيدد، لدديس فاطمددة مصددحف عندد ي مييب :  عيي  العبيي  الصييبحل
 . القرآن م 

 :حوَل التبادِر واالنصراف اٌلَكإْش
هي  إّ  املراد م  املصحب الّا  كب  عن  اإلمب  الصبدق :(لنا إْن قيَل)

أيديييب  وذلييك رييرعّد  ميي   ميي  أ كييبٍ  الهييبهرة ه الصييّ ية مييب مسَعتيي

 نصراف.للتببدر وا 

   عن  إطالق كلم  مصحب مايبفبو إىل الصيّ ية  الهيبهرة    :(قلنا)

كيثرية   ميرا  َ  ليجيِد وذلك ِ ْيوا نصراف املاكيَر يصّح احلم  على التببدر

 عيي  إخبييبرا  جربا ديي  هلييب أنييه عبييبرةٌهييي ميي  األخبييبر تيّضييح املييراد منييه و 

نصييراف عيي  علييى امليي  عى   ييجييب ا  تيي   د رواييي وجيييجمييرد   و
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  ييجيب   وا ي ةٍ  روايٍ  األخببر املتياترة ال الّ  على اخلالف  كمب أّ  وجيَد

 .تعبكسيب يف مةبي  أخببر متعّ دةذهندبو إلديب صرافبو ان

ع  أمح  ي  احلس  ي  عل  يي  فايب  عي  أيديه احلسي  عي  أيي           17)

في ينى علديه    املعزى ع  عنبس  ي  مصعب ميب : كنيب عني  أيي  عبي  اهلل     

فةيب     يعض الةي   تى كب  م  ميله وأخزى اهلل ع وا م  اجلي  واإلنيس  

 أعد    أحد   ومدا  أمسدينا  ولقد   كثيدر  وعد ونا  كندا  لقد   : أيي عب  اهلل

 فدددددي عليندددددا ليكدددددذبون هددددد أن نددددداحب ينتحدددددل ومددددد  قراباتندددددا ذوي مددددد  لندددددا

 واللدد، هددو : مييب : ملييت: أصييلحك اهلل ومييب اجلفيير  مييب      اجلفددر

 رسدددو  سدددال  فيددد، بصددداحب،، أحددد هما ينطدددق ضدددأن ومسدددك مددداعزٍ مسدددك

 . قرآن أن، أزع  ما والل، أما فاطمة، ومصحف والكت  الل،

وع  أمح  ي  ميسيى عي  احلسي  يي  علي  يي  النعميب  عي  أيي             18)

زكريب حيدى ع  عمرو الزيب  ع  أيب  وعب  اهلل ي  يكري ميب :   أعلميه إ    

يعلب  أو عالء ي  رزي  ع  حمم  ي  مسيل  عي  أ ي همب: أنيه مل يكي  إميب        

 تى خرج وأرير سدفه وإمنب تصلح يف مري  يعيين اإلمبمي  ميب : فةيب  أييي      

إىل  ألميييا  كييبنيا ي تينييه ويسيي لينه عمييب خلييب رسييي  اهلل اهللعبيي  

 رسدددو  خلدددف ولقددد   :وعميييب خليييب علييي  إىل احلسييي     علييي 

 إال بقدر   جلد   وال ثدور  جلد   وال جمدا   جلد   هدو  ما جل اً عن نا الل،

 وخلفدد  والظفددر اخلدد   أر  حتدد  إليدد، يحتددا  مددا كددل فيهددا شددا  إهددا 
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 أندددز  اللددد، كدددال  مددد  كدددال  ولكنددد، قدددرآن هدددو مدددا مصدددحفاً  فاطمدددة

 . علي وخ  الل، رسو  إمال  عليها

ع  يعةيب ي  يزي  وحمم  ي  احلسني ع  حمم  ي  أي  عميري عي      19)

 عمر ي  أذين  عي  علي  يي  سيع  ميب : كنيت مبعي او عني  أيي  عبي  اهلل          

وعن   أنب  م  أصحبينب فةب  له معلى ي  خنيدس: جعليت في اا ميب لةديت      

م  احلس  ي  احلس   ي  ميب : ليه الهديبر جعليت في اا: يدنيب أنيب أمشي  يف         

يعض السكك إذ لةدت حمم  ي  عب  اهلل ي  احلس  عليى محيبر  يليه أنيب      

  صيلى  رسيي  اهلل ميب : مي    فيإ    إلي    م  الزي ي  فةب  ل : أيييب الرجي  إلي     

صلياتنب واستةب  مبلتنب وأك  ذيدحتنيب فيالك املسيل  اليا  ليه ذمي  اهلل وذمي         

رسيله م  ربء أميب  ومي  ريبء ظعي  فةليت: ليه اتيِق اهلل و  يغّرّنيك هيؤ ء          

ميب :    هدذا؟  غيدر  لد،  تقدل  ولد   الاي   يلك فةب  أيي عب  اهلل للهديبر:  

 واملسددددلمون ذلددددك قددددا : اللدددد، رسددددو  إن لدددد،: قلدددد  فهددددال  مييييب :   

 نقطدد أ خددتالفاأل ووقدد  اللدد، رسددو  قددبض وملددا بالطاعددة لدد، مقددرون

فةب  حمم  ي  عب  اهلل يي  علي : العجيب لعبي  اهلل يي  احلسي  أنيه           ذلك

 فةيب :  ييزأ ويةي  هاا يف جفيرك  اليا  تي عي  فغايب أييي عبي  اهلل      

 بإمدا   هدو  مدا  ص   إما  فينا ليس يقو  احلس  ب  الل، لعب  العج 

 إمامدداً يكدد  لدد  طالدد  أبددي بدد  علددي أن ويددزع  إمامدداً أبددو  كددان وال

 فيد،  كداجلرا   مذبو  ثور جل  هو فإمنا اجلفر في قول، وأما ذلك، ويرد
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 وحدددرا  حدددال  مددد  القيامدددة يدددو  إلددد  إليددد، النددداس يحتدددا  مدددا وعلددد  كتددد 

 مددا فاطمددة مصددحف وفيدد، بيدد   علدديّ وخطَّدد، اللدد، رسددو  إمددال 
 وسددديف،  ودرعددد،  اللددد،  رسدددو   خدددا   عنددد ي  وإن القدددرآن،  مددد   آيدددة  فيددد،

 . زع  م  أنف رغ  عل  اجلفر وعن ي ولوا  

وع  السن   ي  حمم  ع  أيب  ي  عثمب  ع  عل  ي  احلسني ع    20)

 عند    لديس  أند،  يدزع   احلسد   بد   اللد،  عبد   إن  ميب :  أي  عبي  اهلل 

 مدا  احلسد   بد   اللد،  عبد   واللد،  ص  فةب :  الناس عن  ما إال العل  م 
 فيهدددا اجلامعدددة واللددد، عنددد نا ولكددد  النددداس عنددد  مدددا إال العلددد  مددد  عنددد  

 اجلفدر؟  مدا  احلسد   بد   اللد،  عبد   أيد ري  اجلفدر  وعند نا  واحلدرا   احلال 

 مدا  واللد،  أمدا  ،فاطمدة  مصدحف  وعند نا  شدا ؟  مسدك  أ  معز مسك
 - أ  جربا دييي   -اللددد،   رسدددو  إمدددال   ولكنددد،  القدددرآن مددد   حدددرف  فيددد،

 أفددددددق كددددددل مدددددد  الندددددداس جددددددا  إذا اللدددددد، عبدددددد  يصددددددن  كيددددددف علدددددديّ وخدددددد 

 .؟ويسألون،

وع  أمح  ي  حمم  ع  النار ي  سيي  ع  هشيب  يي  سيبمل عي        21)

 يذكروند،  الدذي  جلفدر ا فدي  إن  يةي : سلدمب  ي  خبل  مب : مسعته

 قضدددايا فلي رجدددوا لفيددد، احلدددق وإن احلدددق يقولدددون ال هددد أن يسدددو ه  ملدددا

 والعمددددددا   اخلدددددداال  عدددددد  وسددددددلوه  صددددددادقن كددددددانوا إن وفرائضدددددد، علدددددديّ

 قدددا  اللددد، رسدددو  وسدددال  فاطمدددة وصدددية فيددد، مصدددحفاً ولي رجدددوا
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نلت ۡمَّ..  تعدال :  الل، ِلۡنَِّعۡللٍمَّإِنَّك  َثََٰسةوَّم 
َ
ۡوَّأ
َ
ََّهََٰذآَّأ ِۡ ِنََّقۡب َّم  ٱۡئت وُِيَّبِِكَ َٰ و

 .  ٤َدَِٰدقَِيَّ

 وصددديّة فيددد، مصدددحفاً ولي رجدددوا  :الايييمري يف ميليييه :مالحظلللة

ىل املصيييحب؛ إذ كديييب   يصيييّح إرجبعيييه إ  اللددد، رسدددو  وسدددال  فاطمدددة

ذا احلج  الصغري  سال بو لرسي  اهلل وهي كيثري يشيتم     املصحُب يستيعُب

عليى اجلفير    ِهِلي ..  فيال ييّ  إذاو مي  َ مْ   و.. على الرميب  والسيديف واملغيبفر و   

وأسيلح    الكيربى  الصّ ية  ُوِضَع فده مصحُب كبرٍي الّا  هي عببرة ع  جلٍ 

 ؛ 24رمي  )  ذيني  ايي  أُ    ويشي  ملب ملنب مب سيد ت  يف  ي يش  رسي  اهلل 

 فال ظ.

ي  فاب  ع  محبد ي  عثمب  مب :   وع  حمم  ي  عب  اجلببر ع  ا22)

 أبددو مددا  مددا : يةييي   يي يين أيييي يصييري مييب : مسعييت أيييب عبيي  اهلل   

 . فاطمة مصحف قبض حت  جعفر

وع  عب  اهلل ي  جعفر ع  ميسى ي  جعفير عي  اليريبء عي  أيي         23)

 مد     شدي  فيد،  مدا  فاطمدة  مصدحف   ميب :   محيزة عي  أيي  عبي  اهلل    

 اللدددد، صددددلّ  أبيهددددا مددددو  بعدددد  عليهددددا ألقددددي   شددددي هددددو وإمنددددا اللدددد، كتددددا 

 .عليهما

وع  عمرا  ي  ميسى ع  حمم  ي  احلسني عي  عبيدس يي  هشيب        24)

يي  أذيني  عي  علي  يي  سيعد        وأمح  ي  عبييا عي  ا  زة ع  حمم  ي  أي  مح
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فةب  له حمم  ي  عب  اهلل ي  عل : تعجب  مب : كنت عن  أي  عب  اهلل

فغاب أيي عب    لعب  اهلل ي  احلس  ييزأ أو يةي  هاا جفرك  الاي  ت عي 

 ولدديس صدد   إمدا   فينددا لديس  يقددو  اللد،  لعبدد  العجد    فةييب : اهلل

 يكد   ل  طال  أبي ب  عليّ أن يزع  بإما  أبو  كان وما بإما  هو

 فيدد، كدداجلرا  مدد بوغ ثددور جلدد  فإندد، اجلفددر فددي قولدد، وأمددا وكددذ  إمامدداً

 وحدددرا  حدددال   مددد القيامدددة يدددو  إلددد  إليددد، النددداس يحتدددا  مدددا وعلددد  كتددد 

 مد   آيدة  فيد،  مدا  فاطمدة  مصدحف  وفيد،  علدي  ب د   الل، رسو  إمال 

 اجلفدر  وعند ي  ولدوا   وسديف،  ودرعد،  اللد،  رسدو   خلا  عن ي وإن القرآن

 . زع  م  أنف رغ  عل 

ي  أي  جنرا  ع  حمم  ي  سنب  عي     وع  حمم  ي  إمسبعد  ع  ا25)

داود ي  سر ب  وحيدى ي  معمر وعل  ي  أي  محيزة عي  اليلدي  يي  صيبدح      

 مصدددحف فدددي نظدددر  إندددي وليددد  يدددا : ميييب : ميييب  لييي  أييييي عبييي  اهلل

 . النعل كغبار إال فيها فالن لبني أج  فل  فأُسْأَ  فاطمة

ع  حمم  ي  احلسني ع  أمح  ي  حمم  عي  علي  يي  احلكي  عي         26)

ميب : مدي  ليه:     أيب  ي  عثمب  ع  عل  ي  أي  محزة ع  أي  عبي  اهلل 

إ  عبيي  اهلل ييي  احلسيي  يييزع  أنييه لييدس عنيي   ميي  العليي  إ  مييب عنيي  النييب    

 ولكدد  الندداس عندد  مددا إال العلدد  مدد  عندد   مددا واللدد، صدد   : فةييب 

 عبد   أفيد ري  اجلفدر  وعند نا  واحلدرا   احلدال   فيهدا  اجلامعدة  والل، عن نا
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 أمدددا ،فاطمدددة مصدددحف وعنددد نا ؟شدددا  مسدددك أو بعيدددر أمسدددك اللددد،

 وخدد ّ [  ] اللدد، رسددو  إمددال  ولكندد، القددرآن مدد  حددرف فيدد، مددا واللدد،

 [ أفيييق ] فددد  كدددل مددد  النددداس جدددا   إذا اللددد، عبددد  يصدددن  كيدددف علددديّ

 ونحددد  بحجزتندددا آخدددذي  القيامدددة يدددو  تكوندددوا أن ترضدددون أمدددا يسدددألون،

 . رب، بحجز  أخذ ونبينا نبينا بحجز  آخذون

يي  أيي  عميري عي  عمير يي  أذيني  عي            ع  يعةييب يي  يزيي  عي  ا    27)

 إن  :يةي  وم  سك  عي  حممي  فةيب     مجبع  مسعيا أيب عب  اهلل

 بد   محمد   مدا  واللد،  ميلدك  ملدك  وكل نبي كل س ا فيهما لكتابن عن ي

 . أح هما في الل، عب 

ع  أمح  ي  حمم  ع  احلسني ي  سعد  ع  الةبس  ي  حممي  عي      28)

 عب  الصم  ي  يشري ع  فاد  سكرة مب : دخليت عليى أيي  عبي  اهلل    

ميييب :   قبدددل؟ فيددد، أنظدددر كنددد    شدددي أي فدددي أتددد ري فضددديل يدددا  ميييب :

 ملدك  فلديس  فاطمدة  كتدا   فدي  أنظدر  كند   : ميب    ملت:  

 فيددد، احلسددد  لولددد  وجددد   مدددا أبيددد، واسددد  سدددم،ا مكتدددو  وفيددد، إال ميلدددك

 .   شي

ع  عل  ي  إمسبعد  ع  صفيا  ي  حيدى ع  العد  ي  الةبسي     29)

 وصدي  وال نبدي  مد   مدا  : ع  معلى ي  خندس مب : مب  أييي عبي  اهلل  
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 احلسد   ب  الل، عب  ب  حملم  ما والل، ال عن ي، كتا  في إال ملك وال

 . اس  في،

ع  يعةيب ي  يزي  ع  حمم  ي  أيي  عميري عي  حممي  يي  عميرا          30)

 عند ي  إن  يةيي :  ع  سيلدمب  يي  خبلي  ميب : مسعيت أييب عبي  اهلل       

 .   شي فيها احلس  لول  ما امللو  اس  فيها لصحيفة

: املراد م  الصحدف  هنب ه  املصحب التكييين ولدس الصحدف  مالحظة

بء املليا وَم  حيك  مي   احلال  واحلرا   وذلك يةرين  أّ  فديب أمساليت فديب 

َمي  عليى   طِليَق مي  دو  مريني  "احليال  واحليرا " ُيحْ     فبملصحب إذا اُ احلكّب ؛

 .م  جربا د    وأنه ممب مسَعتهاإلخببرا  الغدبّد 

يي   عي  عبي  اليرمح  يي  أيي  جنيرا  عي  ا          ع  حمم  ي  إمسبعدي  31)

ي  سر ب  وحيدى ي  معّمر وعلّ  ي  أي  محزة ع  اليلدي   سنب   ع  داود 

 فددي نظددر  إنددي وليدد  يددا : ييي  صييبدح مييب : مييب  ليي  أيييي عبيي  اهلل    

 . النعل كغبار الإ في، فالن لبني أج  فل  فاطمة مصحف

ع  يعةيب ي  يزي  ع  احلس  ي  عل  ي  فايب  عي  ظرييب يي        32)

 نبصح وغري  عم  روا  ع   ببي  اليالبد  مبلت: ملت: أليي  عبي  اهلل  

يي  أه وهييي يعيرف فاييلك  وإني  أ يب أ  تعِلَمييين أمي  رييدعتك        إ  لي  ا 

مبليييت: مليييت: فيييال  يييي  فيييال  مبلييييت:        اسدددم،؟  ومدددا  : ميييب  
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يصيحدف  حتملييب كيبرية     فجيبء    سالندامو  هدا   فالندة  يدا  : فةيب  

 . هاهنا أبي، واس  اسم، ذا هو نع  : فنشرهب ي  نظر فديب فةب 

ع  أمح  ي  حمم  ع  عل  ي  احلكي  عي  سيدب يي  عميرية عي          33)

أي  يكر احلارم  ع  رج  م  يين  ندف  مب : كنت مع عم  ف خ  على 

ء هيا    عل  ي  احلسني فرأى يني ي يه صحب ب ينظر فدييب فةيب  ليه: أ  ري     

ميب : أفتي ذ      شديعتنا  ديدوان  هدذا  : الصحب جعليت في اا  ميب    

فةيب : فيإن  لسيت أميرأ وايي  أخي          نعد   : أطلب امس  فده  ميب  

ف دخلين عم    نع   :على الببب فت ذ  له فد خ   تى يةرأ   مب 

ء هجمييت علدييه امسيي  فةلييت: امسيي  ورب   فنظيير  يف الكتييبب فيي و  ريي 

الكعب  مب : وحيك ف ي  أنب فجيز  خبمسي  أمسيبء أو سيت  يي  وجي   اسي         

 علدد  معنددا قه ميثددا اللدد، أخددذ : عميي  فةييب  عليي  ييي  احلسييني   

 وخلددق علددين أعلدد  مدد  خلقنددا اللدد، إن ينقصددون وال يزيدد ون ال واليتنددا

 وخلدددق سدددجن مددد  عددد ونا وخلدددق ذلدددك مددد  أسدددفل طينتندددا مددد  شددديعتنا

 . النار أسفل م  منه  أوليا ه 

ع  أمح  ي  حمم  ع  عل  ي  احلك  ع  سيدب عي   سيب  عي        34)

 أي  حمم  البزاز مب :   يين  ايفي  يي  أسيد  الغفيبر  صيب ب الين       

ملت: ميب هياا     فرأيته حيم  ردكبو مب : دخلت على عل  ي  احلسني

فةليت:    ملت: أرن  أنظير فدييب امسي      شيعتنا ديوان هذا : مب 
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ي  أخي :  يةرأ ف عب يكتبب فنظر فده  فةب  ا أخ ي  ا مب :  إن  لست أمرأ

ملت: ويلك أي  امس  فنظر فيج  يعي  امسيه يثمبندي       امس  ورب الكعب 

 أمسبء.

ع  يعةيب ي  يزي  ع  احلس  ي  عل  ي  اليربء عي  أيي  محيزة      35)

مب : فةب  ل :    مب : خرجت ي ي  يصري أميد  إىل يبب أي  عب  اهلل

 فبنتيدت يه إىل الببب فتنحنح فسيمعت أييب عبي  اهلل    بوتتكل  و  تة  ردك

مب : ف خلنب والسراج ييني    البا  محم  ألبي فتحيا فالنة يا  فةب :

ي يه فإذا سف  يني ي ييه مفتيي  ميب : فيمعيت علي   الرعي ة فجعليت أرتعي          

مليت: نعي  جعليين اهلل في اا       أند ؟  أبدزّاز  : فرفع رأسيه إلي  فةيب    

فهييتيب " إطي ها   " كبنت على املرفة  فةب :  1)مبألة ميهد  مب : فرمى إل 

زدد  رعي ة   وهي ينظير يف الصيحدف  ميب : في      ؟أن  ازأبزَّ  :ي  مب 

مب : فلمب خرجنب ملت: يب أيب حمم  مب رأيت كمب مير  يي  اللدلي  إني  وجي        

سفهبو م  أخرج منه صحدف  فنظر فديب فكلميب نظير    يني ي   أي  عب  اهلل

فديب أخاتين الرع ة مب : فارب أيي يصري ي   على جبيته ي  ميب : وحييك   

أ  أخييربتين فتلييك واهلل الصييحدف  اليييت فديييب أسييبم  الشييدع  ولييي أخييربتين   

 .لس لته أ  يريك امسك فديب

                                                 
(1)

 .ضرٌب من الثياب بيضس منسوبة إلى قوهستان  :القوهيةـ  
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سني ي  ع  عل  ي  احلس  ع  احلسني ي  احلس  السجبن  ع  احل  36)

مسي  عني ك    ا: يسبر ع  داود الرم  مب : ملت: ألي  احلس  املبض 

  فددددي واللدددد، إي : يف السييييف  اليييييت فديييييب أمسييييبء رييييدعتك  فةييييب     

 .الناموس

ع  عب  اهلل ي  حمم  ع  حمم  ي  احلس  السر  ع  عمه عل  ي    37)

في خ  علديه ريد  ومعيه      السر  الكرخ  مب : كنت عن  أيي  عبي  اهلل  

 اينه فةب  له الشد : جعلت ف اا أم  ردعتك  أنب  ف خرج أيي عبي  اهلل 

ف درجيه  تيى     أدر  : ليه  فخا البعري فنبوله طرفييب يي  ميب     صحدف  مث 

ينيه مبي  امسيه فصيب  ا يي       اأومفه على  رف م   روف املعج  فإذا اسي   

 ف درج ي  أومفه أيايبو   أدر  : له : إمس  واهلل فر   الشد  ي  مب فر بو

 .على امسه  كالك

ع  إيراهد  ي  هبر  ع  احلسني ي  سدب ع  أيده ع  فايد  يي      38)

 عبيد    أبدا  يدا  : عثمب  ع  أي  عبد ة احلااء مب : مب  ل  أييي جعفير  

 ومصددددحف املغلبدددة  ورايتدددد، ودرعددد،  اللددد،  رسددددو  سددديف  عندددد   كدددان  مَددد  

 . عين، قرّ  فاطمة

 :املخِض زبدُة
إّ  هيياا الكييّ  اهلب يي  ميي  أخبييبر املصييحب التكييييين للصييّ ية  الهييبهرة     

  سيد مب الشيبي  الةب لي  يي        ؛تةيب ييجيييب   ي فع كّ  ربيٍ  الشيد ة
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كي    بةي  جميب و أل ي ٍ     و  ُتمستةبة مي  الينّ  األعظي     ورايد  معبرفي 

 نييزوِ  روايييِ  سيينَ  - ك األكييرب حمميي   سيينيحبسييب دعيييى املشييكِّ -ينييبم  

وإخببرهب   صلى اهلل علديب)الكربى مي تنب فبطم  الزهراء  جربا د  على الصّ ية 

اليت ستجر  على ردعتيب وحمبديب  -خريهب ورّرهب  -ع  احلياد  التكييند  

جميب و لي عيا  ييجييد     -هيا  األخبيبر املتيياترة     -وغري ذليك  كميب   ُتبةي     

هي مب كبنت تسمعه م  أيديب ويعلييب  يعض الروايب  ال الّ  على أّ  املصحب 

 خبييبَراأل اليا يي    يعييبرضُ  رَباخليي ييي  ماييبيب األ كييب  الشييرعّد   إذ إّ    

 يياسيه   ّ  إيبب  املصحب التشيريع  إمنيب متّ   يّدعى املتياترة  مع أّ  املاكير ا

 يعييض الروايييب   وأمييب املصييحب التكييييين فإيببتييه يياسييه  رواييي  وا يي ة  

وجييد أخبيبر تي ّ     لدييهَ  الةيبرَئ ويشيكّكه يف       يبملكي  وه  دعيى كبذيي  مكي  

 تليك  ييي  أخي  الةيبرئ   ييي  علديك   على إيبيب  املصيحب التكيييين  ومي  ميرّ     

   على املهليب وه  غدض م  فدض.األخببر ال الّ

الليّ  أنيت احلكي  الفصي  ييي  احلشير والنشير  تعي   ييني عبيبدا ييبحلّق           

منةليٍب  أّ   -   يديت حمّمي     -وأنت خري احلبكمني  وسدعل  الّياي  ظلمييا   

 .ينةلبي  والعبمب  للمتةني

 وغرَي علميا احملتيَ  : إ  أه  يدت العصم  والهيبرة(النوع الثامن)

 املكني . والعلَ  احملتيِ 
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 أّ  واضييح  ال  ليي  علييى احمليي ييي  طب فيي و كييبرية يف هيياا اجملييب وميي  روى 

 أمر العبملنيعن ه  ال ك  واألنبدبء وعن ه  مجدع العلي  اليت خرجت إىل امل

 .إىل يي  ال ي 

فصحت ها  الهّب ف  م  األ بديش ع  سع  ذلك العلي  الّيا  كيب     فة  أ

أظيير   أّ  هلل علميني  علميبو   :  فإنيب أفيبد   صلى اهلل علدي ) عن  األ م  األمنبء

 كتيه ورسيله وأنبديبء  فةي      ه  فمب أظير علديه مال   ورسل ه وأنبدبَءعلده مال كَت

  فيإذا خيرج مي     عيني   است ير يه ع  مجدع خلةيه إ   بووعلمعلمي  

 . صليا  اهلل علدي )عن   نفا إلدي  

 : رض  اهلل عنه م  ها  الهب ف  مب أورد  الثة  اجللد  الصفّبر

 ّ ينب حمم  ي  عب  احلمد  وأيي طبليب مجدعيبو عي   نيب  يي  سي ير         1)

 اخلا  فأما خاصاً وعلماً عاماً علماً لل، إن   مب : ع  أي  جعفر

 الذي العا  علم، وأما مرسل نبيٌّ وال مقر  ملك علي، يطّل  ل  فالذي

 إليندا  كلّد،  ذلدك  رفد   ق  ناملرسلو واألنبيا  ناملقربو املالئكة علي، طلع أ

ََّملاَّ..  : وتقدرأ  أما :ي  مب  َّٱۡلَ ۡيَ ََّوَةۡعلَلم    ِ اَعةََِّوة َن  َّٱلس  ِعنَده  َِّعۡلم 
َّ سَۡحاِ ََّوَماَّتَۡدسِيََّنۡ  ر

َ
د ََِّّ َّٱۡۡل ََ َّ اَذاَّتَۡكِس   َّاَّٰۖم    و

َ
َّأ ي ِ
َ
َّبِلَ ۢ ََّوَماَّتَۡدسِيََّنۡ ل  

نَّ  .  ٣٤... َتم وت 

يي  أيي    عّمي  روا  عي  ا       ينب أمح  ي  حمم  ع  اي  أي  عميري أو 2)

عمري ع  جعفر ي  عثمب  ع  مسبع  ع  أي  يصيري ووهيب عي  أيي  عبي       
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 مد   هدو  إال يعلمد،  ال م دزون  مكندون  علد   علمن لل، إنّ  مب : اهلل

 . نعلم، ونح  وأنبيا   ورسل، مالئكت، علم، وعل  الب ا  يكون ذلك

  ينب حمم  ي  إمسبعد  ع  عل  يي  احلكي  عي  ضيريس عي  أيي          3)

 وعلددد  مبدددذو  علددد  علمدددن للددد، إن  ميييب : مسعتيييه يةيييي :  جعفييير

 إال والرسدددل املالئكدددة يعلمددد،   شدددي مددد  لددديس فإنددد، املبدددذو  فأمدددا مكفدددوف

 خددددر  إذا الكتددددا  أ  فددددي عندددد   الددددذي فهددددو املكفددددوف وأمددددا نعلمدددد، ونحدددد 

 .نفذ

  ينب إيراهد  ي  هبر  ع  أي  عب  اهلل الربم  يرفع احلي يش ميب :     4)

 وعل  ورسل، مالئكت، تعلم، عل  علمن لل، إن :   مب  أيي عب  اهلل

 يعلمددد، ممّدددا كدددان فمدددا [ لعلّييييب تصيييحدب   يعلميييه غيييري    ] غيدددر  يعلددد  ال

 غيددر  يعلدد  ال الددذي العلدد  مدد  خددر  ومددا نعلمدد، فددنح  ورسددل، مالئكتدد،

 . ي ر  فإلينا

 تنبيه: 
خرج مي   مراو  أماب  اهلل تعيبىل ف أراد أ إذا أن ه  نفذ خر  إذا املراد م  

   فت ّير. نفا إلديوعن   عّز وج  

وميب   ..!ييب    اهلل و   رسييله   عني  اهلل تعيبىل   منيبزلك   ميب أعظي    أكرب اهلل

رفعكي  فييق   ييب اهل اة عن  خبلق األرض والّسمبوا   فةي   أرفع مراتبك  أ
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منبز  النبيّدني  ومسيب يكي  عليى معيبرج املرسيلني   تيى أطلعكي  عليى ميب           

 !....مل يظير علده أول  العز  م  رسلهختّصك  مبب ااست ير يه م  العل   و

فياهبب اليبعض     ني ر     وعلميبو  خيرَ   احلاير العل  وراء هاا  ولدس

ومل  حتصد    نفسه يف عة  ٍّ إ  لاعٍب مب كب  إىل العل  احلصيل  اليراي 

أو  اإلريب  ّ  العل  إىل إذ كدب ُيصبر يع  مب تة    كلّه يف املعبرف اإلهلد .. ! 

 اإلراد  !.

ومثي  طيا يب كيثرية تي   علييى علميي  اخليبص املخيزو  استعرضيينبهب يف        

نفسيه يف   ريبي  إلةيبء املعصيي    ) الةيدي  امليسيي  ييي    اجلزء الثبن  م  كتبينيب 

 راجع هنبا.فلُد  1) ود ايب التيلك 

  وه  اإلهلد ي  ِ َزخمصيصيي  ييبلرُ   رب  أ متنب األطيإ:(النوع التاسع)

  لكي ي    وفديب أوامر إهلد ي )سال  اهلل علدي  إلدي  م  رّب اخلال ق صحب ب نزلت

  فكميييب أ  أميييي  الصيييّ ية  الهيييبهرة الشييييد ة  سيييال  اهلل علييدي  )ميييني   وا يي ٍ 

فكييالك   اخلبصيي  ييييب  اإلهلد يي يبلصييحدف  كبنييت خمصيصيي و املظليميي 

مكلفيني يتكيبلدب   و خمصيصيني  ييب كبنيا مثل  يعليب وأو دهب الهبهرو 

  ميي  ليي   علمد ي    وإخبييبرا إهلد يي   وتليك التكييبلدب هيي  أوامير  خبصي  يييي  

 وهيي ميب دليت    وه  نظري اليي   النيبز  عليى رسيي  اهلل      علدٍ   كدٍ 

 علدد  ليرثددك  علدييه الةرينيي  الةهعديي  يف خييرب معييبذ ييي  كييثري اآلتيي  يةيلييه: 

                                                 
(1)

 .208 -126أُنظر الكتاب المذكور:من صفحة   ـ 
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كمب وريت أنت عل  النبدني وطريةي    لرييك أمري املؤمنني :أ   النبدو  

 :أ  ؛ي  هلب طرق غدبد  يي   وتسلد تسلُّ يي تيريثه   تكي  يبلهرق الظبهري 

لدسييت ورايديي  ب يعييين أ  معييبرفي  ميي ؛ميي  ليي   عزيييز  كييد  إنييزا  وتنزييي 

  يإهليب  مي  اهلل تعيبىل      اييري   ل ندي  عليي   ي  مث  مس  كيبري منييب   ؛حما 

وهي مب أك   علديه   برا وتعبىلك   أفعبهل  كبنت يإربرة منه تب ويبلتبل  فإ  

أ  أفعبهل  معيييدة  يف  يبيبو خبصبو وم  عة  الكلدين النصيص الشريف  

 منيب: م  اللَّه تعبىل

واحلسني ي  حمم  ع  جعفر ي  حممي  عي     ي  حيدى حمم يإسنبد  ع   -1

عل  ي  احلسني ي  عل  ع  إمسبعد  ي  ميرا  عي  أيي  مجدلي  عي  معيبذ      

 علد   السدما   مد   نزلد   الوصدية  إن  :مب  ي  كثري ع  أي  عب  اللَّه

 ،الوصددية إال م تددو  كتددا  محمدد  علدد  ينددز  لدد  كتابدداً محمدد 
 ،بيتدك  أهدل  عند   أمتدك  فدي  وصديتك  هدذ   محمد   يدا  :جبرئيدل  فقا 
 مددنه  اللَّدد، جنيدد  قددا  ؟جبرئيددل يددا بيتددي أهددل أي اللَّدد، رسددو  فقددا 

 لعلدددي وميراثددد، إبدددراهي  ورثددد، كمدددا النبدددو  علددد  ليرثدددك وذريتددد،

 اخلدا   علدي  ففدتح  قدا   خدواتي   عليهدا  وكان قا  صلب، م  وذريتك

 أمدر  ملدا  ومضد   الثداني  اخلا  احلس  فتح ث  فيها ملا ومض  األو 

 ا اخلدددد احلسددددن فددددتح ومضدددد  احلسدددد  تددددوفي فلمددددا فيهددددا بدددد،

 ال للشددددهاد  بددددأقوا  خددددر او قتددددلوتُ قتددددلاف قاتددددل أن فيهددددا فوجدددد  الثالددددث
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 بددد  علدددي إلددد  دفعهدددا مضددد  فلمدددا ففعدددل قدددا  معدددك إال لهددد  شدددهاد 

 وأطددر ، صددم ا أن فيهددا فوجدد  الرابدد  اخلددا  ففددتح ذلددك قبددل احلسددن

 ففدتح  علي ب  محم  إل  دفعها ومض  توفي فلما العل  حج  ملا

 بندك ا وورث أبدا   وصد    اللَّ، كتا  فسر أن افيه فوج  اخلامس اخلا 

 واألمدد  اخلددوف فددي احلددق وقددل تعددال  اللَّدد، بحددق وقدد   1) األمددة صددطن او

جعليت   :ملت له :مب  يليد،  الذي إل  دفعها ث  ففعل اللَّ، إال ت   وال

 فتددروي معدداذ يددا تددذه  أن إال بددي مددا :فةييب  :مييب   فيي اا ف نييت هييي

أس   اللَّه الا  رزمك مي   يب يك هيا  املنزلي  أ  يرزميك       :فةلت :مب  علدي 

قدا    معداذ  يدا  ذلدك  اللَّد،  فعدل  قد   :ميب    م  عةبك مثليب مبي  املميب   
 العبدد  إلدد  بيدد   وأشددار الراقدد  فقلدد  فمدد  هددو جعلدد  فدد ا  قددا  هددذا    

 .راق   وهو الصالح
وحمم  ع  حمم  ي  احلسني ع  أمح  ي   ي  حمم  أمح يإسنبد  ع   -2

حمم  ع  أي  احلس  الكنبن  ع  جعفر ي  جندح الكن   ع  حمم  ي  أمح  

 إن  ميب  :  ي  عبد  اللَّه العمر  ع  أيده ع  جي   عي  أيي  عبي  اللَّيه     

 يدددا :فقدددا  ،وفاتددد، قبدددل كتابددداً السّدددال  عليددد، نبيددد، علددد  أندددز  تعدددال  اللَّددد،

 يددددا النجبددددة ومددددا :قددددا  ،أهلددددك مدددد  النجبددددة إلدددد  وصدددديتك هددددذ  محمدددد 

                                                 

م تربيةً ( واصطنع األُّمة) ولهق (1)  وأحسن إليهم إحسانًا وأخرجهم من اجلهل إىل العلم ومن ربانيَّة أي رِّبه
 .صطنعته ربّيته وأخرجتهأ، من الظلمة إىل النور
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 الكتددددا  علدددد  وكددددان وولدددد   طالدددد  أبددددي بدددد  علددددي :فقددددا  ؟جبرئيددددل

 أميددر إلدد  النبددي صددلّ  اللدد، عليدد، وآلدد، وسددلّ   ف فعدد، ذهدد  مدد  خددواتي 

 أميددددر ففددددك فيدددد، مبددددا ويعمددددل مندددد، خامتدددداً يفددددك أن وأمددددر  املددددؤمنن

 احلسددد  بنددد،أ إلددد  دفعددد، ثددد  ،فيددد، مبدددا وعمدددل خامتددداً املدددؤمنن

 خامتددداً ففدددك احلسدددن إلددد  دفعددد، ثددد  ،فيددد، مبدددا وعمدددل خامتددداً ففدددك

 شددرأو معددك إال لهدد  شددهاد  فددال الشددهاد  إلدد  بقددو  خددر أ أن فيدد، فوجدد 

 ففدددك احلسدددن بددد  علدددي إلددد  دفعددد، ثددد  ،ففعدددل تعدددال  للددد، نفسدددك

 حتددد  ربدددك وأعبددد  منزلدددك لدددز أو صدددم أو أطدددر  أن فيددد، فوجددد  خامتددداً

 خامتدداً  ففددك  علددي  بدد   محمدد   إلدد   دفعدد،  ثدد   ،ففعددل  الدديقن  يأتيددك

 ال فإنددد، وجدددل عدددز ،اللَّددد إال ت ددداف  وال وأفدددته  النددداس حددد ث فيددد، فوجددد 
 فيدد، فوجدد  خامتدداً ففددك جعفددر بندد،أ إلدد  دفعدد، ثدد  ،عليددك ألحدد  سددبيل

 الصدداحلن آبددا   وصدد   بيتددك أهددل علددو  نشددرأو وأفددته  الندداس حدد ث

 بند، أ إلد   دفعد،  ثد   ،ففعدل  وأمدان  حرز في وأن  تعال  اللَّ، إال ت اف  وال

 إلدد  أبدد اً كددذلك ثدد  بعدد   الددذي إلدد  موسدد  ي فعدد، وكددذلك موسدد 

 .وسلّ   وآل، علي، الل، صلّ  امله ي قيا 

حمم  ع  أمح  ع  السيراد عي  ايي  ر يبب عي  ضيريس       يإسنبد  ع   -3

: ميب  ليه محيرا  جعليت في اا أرأييت ميب        مب   الكنبس  ع  أي  جعفر

وخروجي  ومدبمي  ي ي  اللَّه عز  عل  واحلس  واحلسنيكب  م  أمر 
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  والظفر يي   تيى متلييا وغلبييا   ب أصدبيا م  مت  الهياغدت إيبه  وج  وم

 قدد ر كددان قدد  وتعددال  تبددار  اللَّدد، إن حمددران يددا : فةييب  أيييي جعفيير 

 إلديه   ذلدك  علد   فبتقد    ،أجدرا   ثد   وحتمد،  وأمضدا   وقضدا   ه علي ذلك

 مد   صدم   وبعلد   واحلسن واحلس  علي قا  اللَّ، رسو  م 

 . منا صم 

 ع  أمحي  يإسنبد  ع  احلسني ي  حمم  األرعر  ع  معلى ي  حمم   -4

ع  احلبر  ي  جعفر ع  عل  ي  إمسبعد  ي  يةهيني عي  عدسيى     ي  حمم 

 قلد    :ميب   ي  املستفبد أي  ميسى الايرير عي  ميسيى يي  جعفير     

 ورسددو  الوصدية  كاتد   املدؤمنن  أميدر  كددان ألديس  اللَّد،  عبد   ألبدي 

 :قدددا  ،شدددهود املقربدددون واملالئكدددة وجبرئيدددل عليددد، اململدددي اللَّددد،
 نددز  حددن ولكدد  قلدد  مددا كددان قدد  احلسدد  أبددا يددا :قددا  ثدد  طددويالً فددأطر 

 بد،  ندز   مسدجالً  كتاباً اللَّ، عن  م  الوصية نزل  األمر اللَّ، برسو 

 .املالئكة م  وتعال  تبار  اللَّ، أمنا  م  جبرئيل

 وصددددديك إال عنددددد   مددددد  بدددددإخرا  مدددددر محمددددد  يدددددا :جبرئيدددددل فقدددددا   

 عليدداً يعنددي لهددا ضددامنا إليدد، إياهددا بدد فعك وتشدده نا منددا لتقبضددها

 ، عليدددددداً خددددددال مددددددا البيدددددد  فددددددي كددددددان مدددددد  بددددددإخرا  النبددددددي فددددددأمر
 ربددك محمدد  يددا :جبرئيددل فقددا  ،والبددا  السددتر بددن فيمددا وفاطمددة

 عليددك وشددرط  إليددك عهدد   كندد  مددا كتددا  هددذا ويقددو  السددال  يقرئددك
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 محمددد   يدددا بدددي  وكفددد  مالئكتدددي بددد،  عليدددك وأشددده   عليدددك  بددد، وشددده  

 هددددو ربددددي جبرئيددددل يدددا  وقددددا  النبددددي مفاصدددل  فارتعدددد   :قددددا  ،شدددهي اً 

 الكتدا   هدا   وبدر  وجدل  عدز  ص   السال  يعود وإلي، السال  ومن، السال 

 فقددرأ  ،اقددرأ  لدد، :وقددا  املددؤمنن أميددر إلدد  ب فعدد، وأمددر  إليدد، ف فعدد،

 عليَّ وشرط، إليَّ وتعال  تبار  ربي عه  هذا علي يا :وقا  ،حرفاً حرفاً

 - لددك  أشدده  وأنددا  :علددي فقددا   ،وأديدد  ونصددح   بلغدد  وقدد   وأمانتدد،
 لدك  ويشده   قلد   مدا  علد   والصد    والنصديحة  بدالبالغ  - أن  وأمي بأبي

 ذلددك علدد  لكمددا وأنددا :جبرئيددل فقددا  ،ودمددي وحلمددي وبصددري سددمعي بدد،

 وعرفتهددا وصدديتي أخددذ  علددي يددا :اللَّدد، رسددو  فقددا  ،الشدداه ي  مدد 

 وأمددي أند   بددأبي نعد   :علددي فقدا   فيهددا مبدا  الوفددا  ولدي  للدد، وضدمن  

 رسددددو   فقددددا   ،أدائهددددا  علدددد   وتددددوفيقي  عددددوني  اللَّدددد،  وعلدددد   ضددددمانها  علددددي

 .القيامددة يددو  بهددا مبوافدداتي عليددك  أشدده أن أريدد  إنددي علددي يددا :اللَّدد،
 فيمددددا وميكائيددددل جبرئيددددل إن :النبدددي  فقددددا  ؛شدددده أ نعدددد  :فقدددا  

 ألشددده ه  املقربدددون املالئكدددة معهمدددا ،حاضدددران وهمدددا اآلن وبيندددك بيندددي

 رسددو  فأشدده ه  ،أشدده ه  وأمددي بددأبي وأنددا ليشدده وا نعدد  :قددا  ،عليددك

 أمددر   فيمددا جبرئيددل  بددأمر النبددي عليدد،  شددترطأ فيمددا  وكددان اللَّدد،

 اللَّد،  والد   مد   مدواال   مد   فيها مبا تفي علي يا :ل، قا  أن وجل عز اللَّ،

 علددد  مدددنه  والبدددرا   ورسدددول، اللَّددد، عددداد  ملددد  والعددد او  والبدددرا   ورسدددول،
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 خمسدددك  وغصددد   حقدددك  ذهدددا   وعلددد   الغدددي   كظددد   علددد   مندددك  الصدددبر 

: املددؤمنن أميددر فقددا  ،اللَّدد، رسددو  يددا نعدد  :فقددا  ،حرمتددك نتهددا أو
 يقددددددو  جبرئيددددددل سددددددمع  لقدددددد  النسددددددمة وبددددددرأ احلبددددددة فلددددددق والددددددذي

 وحرمدة  اللَّد،  حرمدة  وهدي  احلرمدة  تنتهك أن، ف،عرّ محم  يا :للنبي

 أميدر  قدا   ،عبدي   بد    رأسد،  مد   حليت، ت ض  أن وعل  اللَّ، رسو 

 حتددد  جبرئيددل  األمددن  مددد  الكلمددة  فهمدد   حدددن فصددعق   :املددؤمنن 

 احلرمدددة  نتهكددد  أ وإن ورضدددي  قبلددد   نعددد   :وقلددد  ،وجهدددي  علددد   سدددقط 

 رأسدي  مد   حليتي وخضب  الكعبة وه م  الكتا  ومز  الس  وعطل 

 رسددددو  دعددددا ثدددد  ،عليددددك أقدددد   حتدددد  أبدددد اً محتسددددباً صددددابراً عبددددي  بدددد  

 أميدر  أعلد   مدا  مثدل  وأعلمهد   واحلسدن  واحلسد   فاطمدة  اللَّ،

 لدد  ذهدد  مدد  ب ددواتي  الوصددية ف تمدد  قولدد، مثددل فقددالوا املددؤمنن

ي ي  أنيت   :فةلت ألي  احلس  .املدؤمنن  أمير إل  ودفع  النار متس،

 وسدددد  اللَّدددد، سدددد  :فةييييب   وأميييي  أ  تيييياكر مييييب كييييب  يف اليصييييد   

وخالفييييي  علييييى أمييييري  أكييييب  يف اليصييييد  تييييييبي  :فةلييييت ،رسدددول، 

 سدمع   أمدا  حرفداً  وحرفداً  شيئاً شيئاً واللَّ، نع  :فةب   املؤمنني

ََّماَّ  :وجدل  عدز  اللَّد،  قدو   ََّونَۡكت    َّٱلَۡمۡوَِتَٰ َّن ۡۡحِ َّإِن اَََّنۡن  ۡمنََّوُك   وا ََّوَءاَثَٰلسَه  م  قَد 
بِليوَّ َّم  َّإَِمامو ٓ َِّ ۡحَصۡيَكَٰر 

َ
َّأ ٍء  ألميدر  اللَّد،  رسدو   قدا   لقد   واللَّد،   ١٢ َيۡ
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 إليكمدددددا بدددد،  تقددددد م  مددددا  فهمتمدددددا قدددد   ألددددديس :وفاطمددددة  املددددؤمنن 

 . وغاظنا سا نا ما عل  وصبرنا بل  :فقاال ؟وقبلتما 
 :بيان

كبنيت   مي تنيب الصي يية  الكيربى    الظبهر م  هاا اخلرب الشريب أ 

ييب  تكلدف    ويظير لنيب أ   كمب كب  يعليب وينيهبيبليصد  اإلهلد   مكلّف و

يي  يكير وعمير؛ وذليك لةيرينتني يف اخليرب       : أإمنب هي الةدب  ييجيه الهيبغيتني  

 الشريب:

لرمييييب  األعظييي  أمييييري   ميييب مبلييييه الييين ك األعظييي     :(األوىلالقرينلللة  )    

انتييييبكي   رمييي  سيييّد ة نسيييبء  :أ  ؛حرمتددك  وانتهدددا :امليييؤمنني

وإسةبط جندنيب وصيفعيب    عت اء علديب وتيشد  أضالعيبيب  العبملني

على خ هب وضرييب يبلسيط على عا هب ورفسيب على يهنيب وضيغهيب ييني   

وميب  صي  علدييب مي       ...  فغرز مسمبر  يف ص رهب الشريباحلب   والببب

ي  صيي ييب لببطلييي  وظلمييي  ونصييبي  وكييره  لتمل يكيي  إ والظلييِ  احلدييِب

؛ وانتييبا  رمتييب فير  مدبمييب مبجبييي  الهياغديت يف عصيرهب  ومدبمييب         هلب

 فر  تكلدب اهلل تعبىل هلب يالك  فت م .

 مددا  فهمتمددا  قدد   ألدديس  : األعظيي   مييي  اليين ي   :(الثانيللة القرينللة  )
 سدددددا نا مدددددا علددددد  وصدددددبرنا بلددددد  :فقددددداال ؟وقبلتمدددددا  إليكمدددددا بددددد، تقددددد م 

ليييب وصيييد  خبصيي  وكلفييييب يييي مٍر   ظييبهر يف أ  اهلل تعيييبىل مييي  محَّ  وغاظنددا 
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 جي  اهلل عليى    خبص  مب يعين أنيب مثي  رسيي  اهلل وأميري امليؤمنني    

اإلهلدي  عليى عبمي  خلةيه      خلةه وهلب ميب لسيب ر األنبديبء واحلجي  مي  احلجدي       

اهلل  وأنيييب مسيي دة يبإلهلييب  والعليي  احلاييير  الليي ن  رو يي  فيي اهب ولعيي     

 .م  أعم ة السةدف  ظبملديب

  عبي  اللَّيه البيزاز    ع  أيده ع  األص  ع  أي ي  إيراهد  عل يإسنبد   -5

مب أمي  يةيبءك  أهي     : جعلت ف اا اللَّه : ملت ألي  عب ع   ريز مب 

: فةب   البدت وأمرب  جبلك  يعايب م  يعض مع  بج  النب  إلدك 

 م تد،  فدي  بد،  يعمدل  أن إليد،  يحتا  ما فيها صحيفة منا واح  لكل إن 

 فأتدددددا  .حضدددددر قددددد  أجلددددد، أن علددددد  بددددد، أمدددددر ممدددددا افيهددددد مدددددا نقضددددد أ فدددددإذا

 احلسددن وإن ،اللَّدد، عندد  لدد، مبددا وأخبددر  نفسدد، ،إليدد ينعدد  النبددي

 لد   أشديا   فيها وبقي بنعي يأتي ما ل، وفسر أعطيها التي صحيفت، قرأ

 سددأل  املالئكددة أن بقيدد  التددي األمددور تلددك وكاندد  للقتددا  ف ددر  تقددض

 حتدد  لددذلك وتتأهدد  للقتددا  تسددتع  فمكثدد  لهددا فددأذن نصددرت، فددي اللَّدد،

 أذندد  ر  يددا :املالئكددة فقالدد  وقتددل م تدد، نقضدد أ وقدد  فنزلدد  تددلقُ

 فددأوح  .قبضددت، وقدد  نحدد رناأف نصددرت، فددي لنددا وأذندد  نحدد اراإل فددي لنددا

 وأبكددوا نصددرو أف خددر  وقدد  تددرو  حتدد  قبددر  الزمددوا أن إلدديه  تعددال  اللَّدد،

 وبالبكدا   بنصدرت،  خصصدت   قد   فدإنك   نصدرت،  مد   فداتك   ما وعل  علي،
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 خددر  فددإذا نصددرت، مد   فدداته  مددا علدد  ًوحزندا  تعزيدداً املالئكددة فبكدد  عليد،. 

 .أنصار   يكونون
تسليط الضوء على إخباراتهم الغيبية قبل خروج ولّي األمر )عجَّل اهلل تعاىل فرجه 

 الشريف:
عليى اإلخبيبرا  الغدبدي  الصيبدرة عيني          الاييءَ ينبغ  لنيب أ  نسيلِّ  هنب و

  مبيي  خييروج اإلمييب    والعبملد يي ييي  مسييتةب  السييب   الشييدعد   سييال  اهلل علييدي )

وهي  إخبيبرا  ل ندي      ؛ أروا نيب في ا   )  الةيب    الصب ب يةد  اهلل األعظ  احلج 

اللي ن  وفصي  اخلهيبب     علي  مب  بيبه  ييه املييىل تبيبرا ري نه مي  ال      ةتاى مب

 ل ند يي  بلباليييب واملنبيييب ولييدس لليراييي  فديييب نصييدب  ييي  هيي  علييي ي وعلمييي 

 ايييري  تتعلييق يييبحلياد  التكيينديي  سييبع  يسييبع  علييى  ييّ  تعييبري إمبمنييب    

يبيبو يف هاا الشي    نسيتعرض    الكلدين احمل ي    فة  عة  الصبدق

 هي التبل :  منه مجل و

 ِيده َعْ  َعْبِ  الَْعِزيِز ْيِ  الُْمْيَتِ   َعْ ِل ك ْيُ  ِإْيَراِهدَ  َعْ  أ[: ع اخلرب األو ] 

 مُحَمَّد اً  فَدإِنَّ  بَعْد ُ  أَمَّدا   :ن ه ك َتَب ِإل ْده الريَضيب َعْبِ  اللَّه ْيِ  ُجْنَ ٍب أ

 فَددنَحْ ُ وَرَثَتَدد، الْبَيْدد ِ أَهْددلَ كُنَّددا قُددبِضَ فَلَمَّددا خَلْقِدد، فِددي اللَّدد، أَمِددنَ كَددانَ

 ومَوْلِدد ُ الْعَددرَ ِ وأَنْسَددا ُ والْمَنَايَددا يَدداالْبَال عِلْدد ُ عِنْدد َنَا أَرْضِدد، فِددي اللَّدد، أُمَنَددا ُ

 النِّفَددا ِ وحَقِيقَددةِ اإلِميَددانِ بِحَقِيقَددةِ رَأَيْنَددا  إِذَا الرَّجُددلَ لَنَعْددرِفُ وإِنَّددا  ِاإلِسْددال

 عَلَيْنَددددددا اللَّدددددد، أَخَددددددذَ آبَددددددائِهِ ْ وأَسْددددددمَا ِ بِأَسْددددددمَائِهِ ْ لَمَكْتُوبُددددددونَ شِدددددديعَتَنَا وإِنَّ
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 مِلَّدددددةِ عَلَددددد  لَددددديْسَ مَددددد ْخَلَنَا ويَددددد ْخُلُونَ مَوْرِدَنَدددددا يَدددددرِدُونَ الْمِيثَدددددا َ وعَلَددددديْهِ ُ

 األَنْبِيَدددا ِ  أَفْدددرَاطُ  ُونَحْددد  النُّجَدددا ُ النُّجَبَدددا ُ  نَحْددد ُ وغَيْدددرُهُ ْ  غَيْرُنَدددا  ِاإلِسْدددال

 وجَدددلَّ عَدددزَّ اللَّددد، كِتَدددا ِ فِدددي الْمَ ْصُوصُدددونَ ونَحْددد ُ األَوْصِددديَا ِ أَبْنَدددا ُ ونَحْددد ُ

 ونَحْ ُ اللَّ، بِرَسُو ِ النَّاسِ أَوْلَ  ونَحْ ُ اللَّ، بِكِتَا ِ النَّاسِ أَوْلَ  ونَحْ ُ

لللمَّ كِتَابِددد،: فِدددي فَقَدددا َ دِينَددد، لَنَدددا اللَّددد، شَدددرَعَ الَّدددذِي َ َعَّلَك   آ َ يَدددا َّ۞ََشَ

ِنَََّّ مُحَمَّد ٍ  ِينََِّّم  ََََّّٰماَّٱَّ  لاَّبِرِۦََّوّص  َّ نُوحداً  بِد،  وَصَّد   بِمَدا  انَاوَصَّد  قَد ْ  َّن وح 

ِيَّٓ َََّّٓوٱَّل  وَۡحۡيَنا
َ
ََّّٰۖ مُحَمَّد ُ  يَدا  َّإََِلَۡكََّّأ َّوَِعيَِسَٰٓ وََسَٰ َٰهِيَمََّوم  ۡيَناَّبِرِۦَّٓإِبَۡر  َوَماَّوَص 

 أُولِدددي وَرَثَددةُ  نَحْددد ُ عِلْمَهُدد ْ  واسْدددتَوْدَعَنَا عَلِمْنَددا  مَدددا عِلْدد َ  وبَلَّغَنَدددا عَلَّمَنَددا  فَقَدد ْ 

ِينَََّّ الرُّسُلِ مِ َ الْعَزْ ِ وا َّٱَّ  قِيم 
َ
ۡنَّأ
َ
ق وا َّفِيرِ ََّّ مُحَمَّد ٍ  آ َ يَدا  َّأ  ََّوََّلََّتَتَ س 

ۡۡشِكِيَََّّ جَمَاعَةٍ عَلَ  وكُونُوا َّٱلۡم 
َّلََعَ َ  ِ َماََّّ عَلِديٍّ  بِوَاليَةِ أَشْرَ َ مَ ْ ََّك

ۡمَّإََِلۡرِ َّ وه  َّ مُحَمَّد ُ  يَدا  اللَّد،  إِنَّ ،عَلِيٍّ يَةِواَل مِ ْ َّتَۡدع  َيۡهِدٓيَّإََِلۡرََِّمنَّي نِيل  
١٣َّ ْ َعَلِيٍّ يَةِواَل إِلَ  يُجِيبُكَ م . 

ُمَحم ُ  ْيُ  َيْحَدى َعْ  َسل َم   ْيِ  الَْخهَّبِب َعْ  َعْبِ  اللَّيه ْييِ    : [ اخلرب الثبن ] 

ا يِ  ْييِ  ُعَميَر    ُمَحم ٍ  َعْ  َعْبِ  اللَّه ْيِ  الْة بِسِ  َعْ  ُزْرَعي   ْييِ  ُمَحم يٍ  َعيِ  الُْمف     

 وَرِثَ مُحَمَّددد اً وإِنَّ دَاوُدَ وَرِثَ سُدددلَيْمَانَ إِنَّ : ُييييي َعْبيييِ  اللَّيييهم يييبَ  م يييبَ  أ

 والزَّبُدددورِ واإلِنْجِيدددلِ التَّدددوْرَا ِ عِلْددد َ عِنْددد َنَا وإِنَّ مُحَمَّددد اً وَرِثْنَدددا وإِنَّدددا سُدددلَيْمَانَ

 لَديْسَ  :م يب َ   ِإ   َهيَاا ل ُييَي الِْعلْي ُ    :مُلْيتُ  :م يب َ  ،األَلْدوَا ِ  فِي مَا يَانَوتِبْ

 .سَاعَةٍ بَعْ َ وسَاعَةً  ٍيَوْ بَعْ َ يَوْماً يَحْ ُثُ الَّذِي الْعِلْ َ إِنَّ ،الْعِلْ َ هُوَ هَذَا
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ْ َمُ  ْيُ  ِإْدِريَس َعْ  ُمَحم ِ  ْيِ  َعْبِ  الَْجب بِر َعْ  َصيفَْياَ   أ :[ اخلرب الثبلش] 

ِيي  َعْبيِ    كُْنُت ِعْنيَ  أ  :م بَ  ْ  ُضَرْيٍس الْكَُنبِس يْيِ  َيْحَدى َعْ  ُرَعْدٍب الَْح  اِد َع

وَرِثَ عِلْد َ  إِنَّ دَاوُدَ  :  ُييي َعْبيِ  اللَّيه   ف ة يبَ  أ   ُيي َيِصرٍيوِعْنَ   أ اللَّه
األَنْبِيَدددددا ِ وإِنَّ سُدددددلَيْمَانَ وَرِثَ دَاوُدَ وإِنَّ مُحَمَّدددددد اً   وَرِثَ سُدددددلَيْمَانَ وإِنَّددددددا    

وإِنَّ عِنْ َنَا صُحُفَ إِبْدرَاهِي َ وأَلْدوَا َ    ل  الل، علي، وآل،وَرِثْنَا مُحَمَّ اً ص
 لَديْسَ  مُحَمَّد ٍ  أَبَا يَا :ف ة بَ   ِإ   َهَاا ل ُيَي الِْعلُْ  :ُيي َيِصرٍيف ة بَ  أ ،مُوسَ 

 وسَدداعَةً بِيَددوْ ٍ اًيَوْمدد والنَّهَددارِ بِاللَّيْددلِ يَحْدد ُثُ مَددا الْعِلْدد ُ إِنَّمَددا الْعِلْدد َ هُددوَ هَددذَا

 . بِسَاعَةٍ

ْ َمَ  ْيِ  ُمَحم ٍ  َعيِ  الُْحَسيْدِ  ْييِ  َسيِعدٍ  َعيِ       ُمَحم ٌ  َعْ  أ: [ اخلرب الرايع] 

ل ه َعيْ   أن يه َسي    ِيي  َعْبيِ  اللَّيه   ْبِ  اللَّه ْيِ  ِسَنبٍ  َعْ  أْيِ  ُسَيْيٍ  َعْ  َعالن ْاِر 

ِۡكلسََِّولََّ : ه َعز  وَجي   م ْيِ  اللَّ ب لوسَِِّملۢنََّإۡعلِدَّٱَّل   َ َميب    ١٠٥... َقۡدََّكَتبَۡناَِّ َّٱل

 عَلَد   أُنْدزِ َ  الَّدذِي  والزَّبُدورُ  اللَّد،  عِنْد َ  الدذِّكْرُ   :م يب َ   الز ُييُر وَمب الايكُْر

 . هُ ْ ونَحْ ُ الْعِلْ ِ أَهْلِ عِنْ َ فَهُوَ نَزَ َ كِتَا ٍ وكُلُّ دَاوُدَ

 ْو غ ْديِر  َعي ْ  ُمَحم ُ  ْيُ  َيْحَدى َعْ  أْ َمَ  ْييِ  أِيي  َزاِهيٍر أ    :[ اخلرب اخلبمس] 

م يبٍد َعيْ  ِإْييَراِهدَ  َعيْ  أِيديه َعيْ  أِيي         ْ َميَ  ْييِ   َ  ُمَحم ِ  ْيِ  َ م يبٍد َعيْ  أِخديه أ   

 ْخِبْرِنيي  َعييِ  الن ِبيي يُجِعلْييُت ِفييَ اا  أ :مُلْييُت ل ييه :م ييبَ  و ِ الَْحَسييِ  األ

ِمييْ  ل ييُ ْ   َدَ  َ ت ييى اْنَتَيييى ِإل ييى  :مُلْييُت  نَعَدد ْ : م ييبَ   َوِرَ  الن ِبييدينَي كُلَُّيييْ 

 :مُلُْت :م بَ  ،مِنْ، أَعْلَ ُ ومُحَمَّ ٌ إاِل نَبِيّاً اللَّ، بَعَثَ مَا   :م بَ   َنفِْسه
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 وسُدلَيْمَانَ  صَد َقْ َ  :م يب َ   ْيَ  َمْرَيَ  ك يبَ  ُيْحِدي  الَْميْيَتى ِييِإْذِ  اللَّيه     ِإ   ِعدَسى 

 هَددذِ  عَلَدد  يَقْدد ِرُ اللَّدد، رَسُددو ُ وكَددانَ الطَّيْددرِ مَنْطِددقَ يَفْهَدد ُ كَددانَ دَاوُدَ بْدد َ

 وشَدكَّ  فَقَد َ   حِدنَ  لِلْهُ ْهُد ِ  قَا َ دَاوُدَ بْ َ سُلَيْمَانَ إِنَّ :ف ة بَ  :م بَ  ،الْمَنَازِ ِ

ۡ َََّكَنَِّملَنَّٱۡلَ لآئِبِيََََّّملاََّفَقاَ َّ..َّ :أَمْدرِ   فِدي 
َ
لَدَّأ ۡده  َسىَّٱلۡه 

َ
َََّّلَّٓأ  حِدنَ  ٢٠ََِّلَ

َإن ر  ََّعَذاب ََّّ فَقَدا َ  عَلَيْد،  فَغَضِ َ فَقَ َ  ِ َعذ 
 
ا ۡذَِبَن ر  ََّٓۡل

َ
ۡوََّۡل
َ
ََّّاََّشِديًداَّأ تِيَِن ِ

ۡ
ۡوَََّلَلَ
َ
أ

للۡلَطَٰنوَّ بِلليوََّّبِس   وهُددوَ فَهَددذَا الْمَددا ِ عَلَدد  يَ ُلُّدد، كَددانَ ألَنَّدد، غَضِدد َ وإِنَّمَددا ٢١ََّّم 

 واإلِنْددسُ والنَّمْددلُ الددرِّيحُ كَانَدد ِ وقَدد ْ سُددلَيْمَانُ يُعْدد َ لَدد ْ مَددا أُعْطِدديَ قَدد ْ طَددائِرٌ

 تَحْددد َ الْمَدددا َ يَعْدددرِفُ يَكُددد ْ ولَددد ْ طَدددائِعِنَ لَددد، والْمَدددرَدَ ُ والشَّددديَاطِنُ والْجِددد ُّ

َّق ۡسَءان للَّ كِتَابِدد،: فِددي يَقُددو ُ اللَّدد، نَّوإِ يَعْرِفُدد، الطَّيْددرُ وكَددانَ الْهَددوَا ِ ن 
َ
اََّولَللۡوَّأ

َّٰۗ ۡوَِّك  َِمَّبِرَِّٱلَۡملۡوَِتَٰ
َ
َّأ    
َ
َعۡتَّبِرَِّٱۡۡل ِ  ِ ۡوَّق 

َ
َّأ َبا   َۡتَّبِرَِّٱۡۡلِ ِ ي   وَرِثْنَدا  وقَد ْ  ٣١ََّّ...س 

 الْبُلْددد َانُ بِددد، وتُقَطَّددد ُ الْجِبَدددا ُ بِددد، تُسَددديَّرُ مَدددا فِيددد، الَّدددذِي الْقُدددرْآنَ هَدددذَا نَحْددد ُ

 اللَّددد، كِتَدددا ِ فِدددي وإِنَّ الْهَدددوَا ِ تَحْددد َ الْمَدددا َ نَعْدددرِفُ ونَحْددد ُ الْمَدددوْتَ  بِددد، وتُحْيَدددا

 كَتَبَد،  مِمَّدا  اللَّد،  يَدأْذَنُ  قَد ْ  مَا مَ َ بِ، اللَّ، يَأْذَنَ أَنْ إاِل أَمْرٌ بِهَا يُرَادُ مَا آلَيَا ٍ

َِّ َََّّوَماَِّمۡنَََّغٓئَِبلةوََّّ :يَقُو ُ اللَّ، إِنَّ الْكِتَا ِ أُ ِّ فِي لَنَا اللَّ، جَعَلَ، الْمَاضُونَ
َِّ َّكَِ َٰل وَّ

 ِ َّإَِّل 
َ
َمآءََِّوٱۡۡل بِلٍيََّّٱلس  ۡوَسۡثَنلاَّٱۡلِكَ َٰلَ ََّّ قَدا َ  ثُد َّ  ٧٥َّم 

َ
َّأ ث لم 

َّٰۖ َ ۡيَناَِّمۡنَِّعَبادِنَا َِ ِيَنَّٱۡص  وجَدلَّ  عَدزَّ  اللَّد،  اصْدطَفَانَا  الَّدذِي َ  فَدنَحْ ُ  ٣٢َّ... ٱَّل 

 . شَيْ ٍ كُلِّ تِبْيَانُ فِي، الَّذِي هَذَا وأَوْرَثَنَا
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هيي   أ  األ ميي   يييبب: صييي  الكيبيف )أُ يف ومي  أورد الكلييدين 

 منيب:علمي  الل ن  يبملنبيب والباليب  ع ة أ بديش يف  أركب  األرض 

أمح  يي  مييرا  عي  حممي  يي  علي  وحممي  عي  أمحي           يإسنبد  ع   -1

 أي  عب  اللَّيه  اإلمب  ع  حمم  ي  سنب   ع  املفا  ي  عمر ع  مجدعبو

 لد،  جدر   ،عند،  نتهد  أ عن، نه  وما ب، أخذ علي ب، جا  ما مب  : 

 جميدد  علدد  الفضددل وحملمدد  حملمدد  جددر  مددا مثددل الفضددل مدد 

 اللَّدد، علدد  كاملتعقدد  أحكامدد، مدد  شددي  فددي عليدد، املتعقدد  اللَّدد، خلددق مدد 

 ،باللدد، الشددر  حدد  علدد  كبيددر  أو صددغير  فددي عليدد، والددراد ،رسددول، وعلدد 
 الددذي بيل،وسدد ،مندد، إال يددؤت  ال الددذي اللَّدد، بددا  املددؤمنن أميددر كددان

 ،واحدد  بعدد  واحدد اً الهدد   ألئمددة يجددري وكددذلك ،هلددك بغيددر  سددلك مدد 
 فو  م  عل  البالغة وحجت، ،بأهلها متي  أن األرض أركان اللَّ، جعله 

 أنددا  :يقددو  مددا كثيددراً املددؤمنن أميددر وكددان ،الثددر  حتدد  ومدد  األرض

 العصددا صدداح  وأنددا ،األكبددر الفددارو  وأنددا ،والنددار اجلنددة بددن اللَّدد، قسددي 

 بد،  أقدروا  مدا  مبثدل  والرسدل  والدرو   املالئكدة  جمي  لي أقر  ولق  وامليس 

 رسدو   وأن الر  حمولة وهي حمولت، مثل عل  حمل  ولق  حملم 

 فدددأنطق  وأسدددتنطق  ويسدددتنطق  فأكسددد   وأدعددد   فيكسددد   يددد ع   اللَّددد، 

 قبلدددي أحددد  إليهدددا سدددبقني مدددا خصددداالً أعطيددد  ولقددد  منطقددد، حددد  علددد 

 سددبقني مددا يفتنددي فلدد  اخلطددا  وفصددل واألنسددا  والباليددا املنايددا علمدد 
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 مدد  ذلددك كددل عندد، وأ دي اللَّدد، بددإذن أبشددر عنددي غددا  مددا عنددي يعددز  ولدد 

 . بعلم، في، مكنني اللَّ،
وأمح  ع  حمم  ي  احلس  ع  عل   ي  حيدى حمم يإسنبد  أيابو ع   -2

ي   سب  ع  أيي  عبي  اللَّيه الرييب   عي  أيي  الصيبمت احللييان  عي  أيي            

 نهد   ومدا  بد،  أخدذ  بد،  جا  ما املؤمنن أمير فضل  :مب  جعفر

 لرسدددو  مددا  اللَّددد، رسددو   بعددد  الطاعددة  مددد  لدد،  جدددر  عندد،  نتهددد أ عندد، 

 اللَّدد، يدد ي بددن كاملتقدد   ي يدد، بددن املتقدد   حملمدد  والفضددل اللَّدد،

 فدي  عليد،  والدراد  اللَّد،  رسدو   علد   كاملتفضدل  عليد،  واملتفضدل  ورسول،

 اللَّدد،  بددا   اللَّدد،  رسددو  فددإن  باللدد،  الشددر   حدد  علدد   كبيددر   أو صددغير 

 تعدددال  اللَّددد، إلددد  وصدددل سدددلك، مددد  الدددذي وسدددبيل، منددد، إال يدددؤت  ال الدددذي

 واحد   بع  واح اً ل ئمة وجر  بع   م  املؤمنن أمير كان وكذلك

 علدد  ورابطددة اإلسددال  وعمدد  بأهلهددا متيدد  أن األرض أركددان اللَّدد، جعلهدد 

 إال الهدددد   مدددد  خدددار   يضددددل وال بهدددد اه  إال هددداد  يهدددد ي ال هدددد ا  سدددبيل 

 نددذر أو عددذر أو علدد  مدد  أهددب  مددا علدد  اللَّدد، أمنددا  حقهدد  عدد  بتقصددير

 الذي مثل اللَّ، م  آلخره  يجري األرض في م  عل  البالغة واحلجة

 أميددر وقددا  ،تعددال  اللَّدد، بعددون إال ذلددك إلدد  أحدد  يصددل وال ألولهدد  جددر 

 علد   إال داخدل  يد خلها  ال والندار  اجلندة  بن اللَّ، قسي  اأن :املؤمنن

 كددان عمدد  واملددؤدي بعدد ي ملدد  اإلمددا  وأنددا األكبددر الفددارو  وأنددا قسددمي حدد 
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 إال واحدد  سددبيل لعلدد  وإيددا  وإنددي أحمدد  إال أحدد  يتقدد مني ال قبلددي

 والوصدايا  والباليدا  املنايدا  علد   السد   أعطيد   ولقد   باسدم،  امل عو هو أن،

 لصدددداح   وإنددددي الدددد و  ودولددددة  الكددددرا  لصدددداح  وإنددددي  اخلطددددا  وفصددددل

 . الناس تكل  التي وال ابة وامليس  العصا

 بيان:
هييي عليي  احلييياد  والفيينت    :عليي  اآلجييب ؛ والباليييب  هييي :عليي  املنبيييب

 هي عل  الفراسي   :فص  اخلهببعل  العالمب  الرمحد ؛ و هي :واألنسبب

وََشلَدد نَاَّو  :ومدي  يف ميليه تعيبىل      مهع اجل ا  واخلصيب  يإصيبي  احلج ي   و
َّ َِ ا َِ ِ
َّاۡل  َۡ َمَةََّوفَص  ِك  ََّوآتَي َناه َّاۡل  ل َكر  ييني احليق والببطي      أ  يفصي     (1 ٢٠م 

و  عالمي     مبءم  خال  الفراسي  والِسي   كلّه ذلكو.. وميدز يني احلل  وض  

 .لليراي  يف معرف  ها  العلي  عن  املعصي 

 فذلكة البحث:
 يي  علي  املعصيي  )سيال  اهلل      التحلدلي   العةب ي    دْرإ  غبيتنب مي  الس ي  

اليينةض واإليييرا  جملييرد كينييه    ني مل تكيي  ألجيي  ميف الفصييلني املتةيي ي  علدييه 

لنيب   تإذ لدسي  !..كال يي  كيال   م  هاا وذاا... ولدس ألج  التشف  كالك 

نبلنيب مي    نبلنب مي  أ ي ه  ميب     م  هجيمد  ليا ٍ  م  هؤ ء وإ  كب  ميامُب

وإمنب  ...األذى والتجريح يغري  قٍّ يسبب احلس  والتيجيب  احلزيد  املمةيت 

                                                 

 .سورة ص (1)
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 علدييه سيييبلب  كبنييت غبيتنييب رّد املعييبمل ميي  هيياا اليي ي  الييا  تلييي  يشييبيب ٍ  

  ب يثيييب البحييش العلميي   دييش نسييب يعاييي  إىل املعصييي      أصييحبيي

فحصييروهب يييبلةنيا  اليرايديي  والكسييبد   ف  يي ه    ضييعب منياتييه العلمديي   

دراسيي  يف "يف كتبييه     اليين ي األعظي  مي  املعصيي    صيرهب مبيب تلةييب   

 . " 1)عالمب  الظيير

ي   تكبم   "؛ 2)يف كتبيه" الغدب  الكربى د عى السدي  حمم  صبدق الص راو

 :اآلتدب  عرب سببني همب يت ك اإلمب 

  : اإلهلب  الرييي . األو )

يييه الةب يي  املعصييي  ميي    ومييب مييير   : التجرييي  املعبصييرة لألجدييب   الثييبن )

تكبمي  ميب يعي      ب  "وم  مس ي  تيجب تصبع  كمبله وترسخه.. مصبعَب وحم 

 ي  اإلميب   يف حبثه ) ه السّد  حمم  يبمر الص راي  عميوأضبف مع  العصم  "

 هيي ألجي  أ ْ    الةب    السبب يف غدبب اإلمب  احلج  :"أ     (3املي  

 ؛املتعبمب  م  خال  املياجي  املببريرة حلركتييب وتهيراتييب    احلابراِ  يياكَب

  للديي  امليعييد   اخلربة الةدبدي  يف اإلع اد الفكر  وتعمدق اوكبري اوأل  هلب أير

التعبمي  معييب عليى    جتمبعدي  وكدفدي    تةديد  الظيياهر ا    كي  ميبدراو عليى  ولد

 "..ضيء اإلسال ..

                                                 
 .15س 14س 13س 7في الصفحات التالية: دراسة في عالمات الظهور  جعفر مرتقى/ أُنظر:  (1)
(2)

 .435 – 423صفحة أُنظر: محمد صادق الصدر/الغيبة الكبرى    
(3)

 .المبح  الثال  الصفحة الثانية والسبعين ـ أُنظر: محمد باقر الصدر/ بح  حول اإلمام المهدي عليه السالم؛ 
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يب على البسهبء م  العيا  الاي  ميدلي  مع كي ي  َسفَْن تفرُض ها  الشبيبُ 

ريح وينعةي  مع كّ  نبعٍق  فال  يز لنيب السيكي  عنييب واليمييف مكتيييف      

هلدكلدي  العةب  يي    ستخفبف يبج على اهلرج واملرج يف ال ي  وا األي   نتفر

األدل  واليرباهني مي  الكتيبب     اليت دلت اليت يتحلى ييب اإلمب  املعصي 

أ  نبكي  عليى األطيال        فم  اخلدبني  العظميى  تيب وصحتيبعلى يبي والسن  

أل  وظدفي    ؛الةشيريني  مي  العلميبء   على غبريه تلعب علده يلي ٌ  ونرتا احلبَ 

وإ  فعلديه لعني     ؛والايال  ِ  ممع البي   و الشبيبِ   برَيه  حم العبمل املكّ 

وهي مب فعلنب   اهلل كمب جبء يف احل يش الشريب  م  هنب كب  الردك منب واجببو 

و  نببل  يسيخ  مي  سيخ  علدنيب ميب داميت غبيتنيب رضيب اهلل          يف كتبينب هاا 

عسييى أ  ننييب  احلظييية عنيي ه     ورضييب رسيييله واحلجيي  الهييبهري   

  رّب العبملني.والزلفى ل يي   واحلم  هلل

 ددددددم  االنتعدددددداء مددددددف ال ددددددزء ا ول لكتابنددددددا الم  دددددد   بددددددد   حقيدددددد  فددددددي   مدددددداض الظعدددددد ال   
 الوريف/ق ا   وو ابط  وي ي  ال زء الثاني بث ن ا   ثال .

 الثب  ا  قر محم   مي   مف ي الثام ي
 ه ري 1437صفر  17بيروض بتااليخ 

 
 

****** 
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 .................................................الفاطمي ............
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)النقطة الثانية(: تشكيكه يف أحاديث كتلاب الكلايف، وأن اخللرب الصلحيح هلو  .2
 .........................ما كان موافقاً للكتاب والسنة والعقل ..........

 
366 

)النقطة الثالثة(: تفسريه للمصحف بأنه كتاب يشتمل على األحكام الشلرعية  .3
 ......................بيها وبعلها ......اليت مسعتها الصّديقة الكربى من أ
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 368 ............اإليراد اإلمجايل على املشكهك املذكور ................................

 اايراي     النقطة ا ول  ب  عيف:

 369 ....................)الوجه األول(: ................................... .1

 369 .........................)الوجه الثاين(: .............................. .2

 اايراي     النقطة الثانية ب  عيف:
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 371 .......................................................)الوجه األول(:  . أ

 372 .......................................................)الوجه الثاين(:  . ب

 374 ....................................................................الحاص : 

 متث يب:اايراي     النقطة الثالثة ب      

 374 .........الضعف السندي ............................. )ال    ا ول(: .1

 374 ........................................................احملّصلة: ..............

 374 ..................................حتقيق رجايل: ...............................

 375 ................الضعف الدالليت أو املضموين ........... )ال    الثاني(: .2

احتملللال أن يكلللون ملللا وراه ابلللن اخلطلللاب مصلللحفاً تشلللريعياً  )ال  ددد  الثالددد (: .3
 .............................................مغايراً للمصحف التكويين.
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 377 .زاع .وجود فرق بني ما ورد يف اخلرب وبني املصحف مورد الن )ال    الثال (: .4

 377 .........يبيان .........................للصّديقة الكربى عليها السالم مصحفان غ

 377 .........)المصحف التك يني(: ...............................................

 379 .................................................................إشارات هامة: 

 380 .................................)المصحف التوريثي(: ......................

 380 ........ختليط بعض الرواة يف فهمهم ملصطلح "رسول اهلل" الوارد يف اخلرب ...........

 382 ........مثة ثالثة مصاحف ملوالتنا الصّديقة الكربى )عليها السالم( ... صف ب الق ل:

 383 ............................................................ قيقة المصحف: 

 384 ........ األخبار الدالة على املصحف الفاطمي التكويين وقد بلغ  مثاٍن وثالثني خرباً:

 387 السالم( فرية الشارح ألصول الكايف على موالتنا سيدة نساء العاملني )عليها   نبي  ها :

 388 ................................................................... نبي  آخر: 

أليسلللل  اإلخبللللارات الغيبيللللة واحلللللوادث الزمنيللللة داخلللللة يف عنللللاوين احلللللالل  إن قيدددد  لنددددا:
 .................................................واحلرام..؟ ....................
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442 

 

 388 .........................................................................ق نا: 

 391 ........املصحف التكويين املكتوب على صحيفة من الدر .....مالحظة مهمة حول 

يتمحللور حللول قوللله عليلله السللالم )نسللمع كالمهللم وال نللرى أشخاصللهم( أي   نبيدد  هددا :
 .....................................................املالئكة ..................
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 399 .......................................إعكال   ل التبايال واالنصراف: .......

 399 .........  ف ااعكال: .......................................................

 409 ........زبدة املخض حول املصحف الفاطمي املقّدس: ...........................

 :)410 ..........علم أهل البي  )عليهم السالم( باحملتوم وغري احملتوم ... )الن   الثامف 

 411 .....................األخبار الكثرية الدالة على املطلب: .........................

 :)  واللرزم أن األئملة األطهلار )علليهم السلالم( مصوصلون بالصلحائف  )الن   التا
 .....................................................اإلهلية: ...............

 
413 

 413 .........تكاليف خاصة عند النيب وأهل بيته الطاهرين )عليهم السالم( .............

م ال نددا الصدد فيقة الكبددرق فاطمددة الزهددراء )  يعددا السدد  ( مك ففددة بالقيددا  فددي و دد  الطددا   يف 
 وللك لقرينتيف:

 420 .....................................................)القرينة ا ول (:  .1

 420 ..................................................... )القرينة الثانية(: .2

 422 م( ....تسليط الضوء على إخباراهتم الغيبية قبل خروج اإلمام احلجة القائم )عليه السال

 422 .........األطهار بالباليا واملنايا وفصل اخلطاب ........................علم االئمة 

 428 .........املراد من علم املنايا والباليا .............................................

 428 .........................................فالكة البح : ......................

 428 .........من السرد التحليلي يف الفصلني املتقدمني: ......................... الغاية

 
 


