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كلامت البد منها
احلمد هلل األول بال أوٍل كان قبله، واآلخر بال آخٍر يكون بعده، الذي قرصت 
الواصفني، محدًا كثريًا طيبًا  نعته أوهام  الناظرين، وعجزت عن  عن رؤيته أبصار 
املنصور  املدينة،  املدفون يف  السكينة،  والسالم عىل صاحب  والصالة  فيه،  مباركًا 
املؤيد، أبا القاسم حممد، وعىل آله الطيبني الطاهرين املعصومني، ما الح اجلديدان 
وأطرد اخلافقان وحدا احلاديان افضل الصلوات، واللعن الدائم عىل أعدائهم من 

األولني واآلخرين، من خلق اهلل الذي ُيرى وال ُيرى.
أما بعد: نضع بني أيديكم أعزائنا القراء كتابنا املوسوم بـ »بشارة الشيعة« للعامل 
بشارة  واربعني  مقدمة  اىل  تقسيمه  عىل  فيه  عمد  الذي  الكاشاين«  »الفيض  الكبري 
وصفات  والنبوة  وعدله،  الباريء  كتوحيد  عقدية  مباحث  فيها  بحث  وخامتة، 
األنبياء، والوصاية وفضائل سيد األوصياء، وذكر بعض األمور التارخيية كالسقيفة، 
وعدد بعض اخلالفات العقائدية والفقهية بيننا وبني املخالفني، وعرج عىل ذكر بعض 
الفرق ورشح ضاللتهم كالصوفية، وناقش فيه بعض األمور األخالقية، وبنّي بعض 
املسائل املهمة التي من الواجب عىل الفرد اإلحاطة هبا علاًم كرؤية النبي صىل اهلل عليه 
وآله يف املنام، وبرهن عىل أحقية مذهب أهل البيت صلوات اهلل عليهم، وتفردهم يف 

العلم بالقرآن، وهذه بعض املواضيع التي ناقشها الكاشاين يف كتابه هذا.
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وقد واكبنا وسايرنا املؤلف بمطالبه، ودعمناها باألحاديث الصحيحة املروية 
عن النبي وآله، التي تشهد عىل صواب طرح املؤلف، او رشحنا مطالبه بالروايات، 
او ذكرنا وجوه مهمة يف مطالبه أمهلها طلبًا لألختصار، أو أوردنا بعض األخبار 
الكتاب  مطالب  وضحت  هبا،  القارئ  إلحاطة  ذكرها  الواجب  املهمة  التارخيية 

املهمة.

البشارة ألهل اإلستحقاق
نبعت  التي  الفرق يف اإلسالم  املحرفة عن اصلها، وكثرت  الرشائع  تعددت 
منهاجهم،  وتعاكست  طرقهم،  وتباينت  مذاهبهم،  واختلفت  أرباهبا،  أهواء  من 
واحدة،  والطريقة  واحد،  الرب  عند  الدين  ان  والشك  احكامهم،  وتنوعت 
واملنهج واحد، واحلكم واحد، فتسلسل األنبياء من ادم عىل تبيلغ الناس بدين اهلل، 
حتى جاءت نبوة النبي األعظم صىل اهلل عليه وآله فختمت النبوات نبوته، وهبرت 

الرشائع رشيعته، فكانت سيدة الرشائع بخلودها حتى يوم الدين.
األنبياء كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب  إّن  الرشيف  قرآنه  اهلل يف  وذكر 
َعَ  إِلَّ  ۡجرَِي 

َ
أ إِۡن  َماًلۖ  َعلَۡيهِ  ۡس َٔلُُكۡم 

َ
أ َلٓ  ﴿َوَيَٰقۡوِم  بقوهلم  اقوامهم  خاطبوا 

النبي صىّل اهلل عليه وآله، فإنه تفرد بخطابه إذ  ِ﴾))) وأشباه هذا اخلطاب، إال  ٱللَّ
ةَ ِف ٱۡلُقۡرَب﴾))) لتفرد القربى باملنزلة  ۡجًرا إِلَّ ٱلَۡمَودَّ

َ
ۡس َٔلُُكۡم َعلَۡيهِ أ

َ
ٓ أ يقول: ﴿قُل لَّ

العظمى عند اهلل؛ وألهنم امتداد للنبي صىّل اهلل عليه وآله يف رسالته.
املتمسكني  فرتى  اهلل،  خذله  من  وخالفهم  اهلل،  هداهم  من  هبم  متسك  وقد 

)1) سورة هود 29:11.
)2) سورة الشورى 23:42.
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بواليتهم ظفروا بوالية اهلل وهدايته، وفازوا بفضيلة رتبة الشيعة التي غبطهم عليها 
األنبياء، وأستحقوا من اهلل ورسوله ومالئكته البشارة يف الدينا واآلخرة.

يقول:  السالم  الصادق عليه  اإلمام  املقدام، قال: سمعت  فعن عمرو بن أيب 
»خرجت أنا وأيب حتى إذا كنا بني القرب واملنرب إذا هو بٌأناس من الشيعة فسلم عليهم 
ثم قال: إين واهلل ألحب رياحكم وأرواحكم، فأعينوين عىل ذلك بورع واجتهاد، 
فليعمل  بعبد  منكم  ائتم  بالورع واالجتهاد، ومن  إال  تنال  أن واليتنا ال  واعلموا 
والسابقون  األولون،  السابقون  وأنتم  اهلل،  أنصار  وأنتم  اهلل،  شيعة  أنتم  بعمله، 
لكم  ضمنّا  قد  اجلنة،  إىل  اآلخرة  يف  والسابقون  الدنيا،  يف  والسابقون  اآلخرون، 
اجلنة بضامن اهلل عّز وجّل وضامن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، واهلل ما عىل درجة 
اجلنة أكثر أرواحًا منكم، فتنافسوا يف فضائل الدرجات، أنتم الطيبون، ونساؤكم 

الطيبات، كل مؤمنة حوراء عيناء، وكل مؤمن صّديق«.
ولقد قال أمري املؤمنني عليه السالم لقنرب: »يا قنرب، ابرش وبرش واستبرش، فواهلل 

لقد مات رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وهو عىل أمته ساخط إال الشيعة.
أال وإن لكل يشء عزًا وعز اإلسالم الشيعة.

أال وإن لكل يشء دعامة ودعامة اإلسالم الشيعة.
أال وإن لكل يشء ذروة وذروة اإلسالم الشيعة.

أال وإن لكل يشء رشفًا ورشف اإلسالم الشيعة.
أال وإن لكل يشء سيدًا وسيد املجالس جمالس الشيعة.

أال وإن لكل يشء إمامًا وإمام األرض أرض تسكنها الشيعة.
واهلل لوال ما يف األرض منكم ما رأيت بعني عشبًا أبدًا، واهلل لو ما يف األرض 
منكم ما أنعم اهلل عىل أهل خالفكم وال أصابوا الطيبات، ما هلم يف الدنيا وال هلم يف 
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اآلخرة من نصيب، كل ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب إىل هذه اآلية: ﴿َعِملَةٞ 
نَّاِصَبةٞ ٣ تَۡصَلٰ نَاًرا َحاِمَيٗة﴾))) فكل ناصب جمتهد فعمله هباء، وشيعتنا ينطقون 
بنور اهلل عز وجل، ومن خالفهم ينطقون بتفلت، واهلل ما من عبد من شيعتنا ينام 
إال أصعد اهلل عز وجل روحه إىل السامء فيبارك عليها، فإن كان قد أتى عليها أجلها 
جعلها يف كنوز رمحته، ويف رياض جنته، ويف ظل عرشه، وإن كان أجلها متأخرًا 
أمنته من املالئكة لريدوها إىل اجلسد الذي خرجت منه لتسكن فيه،  بعث هبا مع 
الغنى، وإن  واهلل إن حاجكم وعامركم خلاصة اهلل عز وجل، وإن فقراءكم ألهل 

أغنياءكم ألهل القناعة، وإنكم كلكم ألهل دعوته، وأهل إجابته«))).

العاِل وأداء األمانة
دأب اإلئمة املعصومني صلوات اهلل عليه عىل إعداد شيعتهم وأصحاهبم إعداد 
علمي ومعريف خاص، فقد علموا أن هؤالء حيملون أعظم أمانة بعد أمانة اإلمامة؛ 
يؤدبوهنم  اإلئمة  فرتى  املوالني،  من  الشعبية  وقاعدته  اإلمام  بني  الواسطة  ألهنم 
حتى  والرتهيب،  والرتغيب  واملناصحة  بإالرشاد  الكبرية  اإلمانة  هذه  حتمل  عىل 
بثوهم باألقطار بعد التأهيل؛ لينقلوا للمنقطعني من املوالني علوم أئمتهم يف دينهم، 
الغيبة الكربى إلمام  فيفقهون بام جهلوا، ويزيدوهم بام علموا، هذا قبل حدوث 

زماننا عجل اهلل فرجه، وإنقضاء أجل سفارة السفراء األربعة.
أما بعد حلول الغيبة ومع الكم الكبري من املوروث الروائي الرشيف، وعناية 
املهمة  هذه  أعباء  العلامء  حتّمل  العلامء،  من  ارتضاه  ملن  زماننا  إمام  من  خاصة 

)1) سورة الغاشية 3:88 - 4.
)2) الكايف للكليني 212:8 - 214/ح259.
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كآداب  املعصومني  عن  اخذوها  ثابتة  قواعد  عىل  منهم  املسددين  وسار  الكبرية، 
واجبة الوجود فيهم.

ساعده،  عن  اهلل  رمحه  الكاشاين  الفيض  الكبري  العامل  شّمر  هذا  من  أنطالقًا 
وحّشد مهته، ونظر اىل ما حيتاجه إخوانه من موالني أهل البيت صلوات اهلل عليهم 
املؤمنني  عن  غنى  ال  التي  الدين،  أمور  من  وغريها  املهمة  العقائدية  األمور  من 
وغوايته،  والشيطان  ومردته،  إبليس  عنه  يرد  الذي  الشايف  بالقدر  علاًم  باإلحاطة 
هلا،  ومدققًا  وحمققًا  شارحًا  األمور  تلك  فذكر  واملضلني،  واملرتابني  والشكاكني 

ومجعها بأربعني بشارة حبا هبا إخوانه املؤمنني.
وقد برش اإلمام احلسن عليه السالم العلامء يف حديث عظيم يرشح حقيقة حال 
القّوامون لضعفاء  العلامء عند رب العاملني، قال عليه السالم: »يأيت علامء شيعتنا 
حمبينا وأهل واليتنا  يوم القيامة واألنوار تسطع من تيجاهنم، عىل رأس كل منهم 
الف  ثلثامئة  مسرية  وُدورها  القيامة  عرصات  يف  األنوار  تلك  انبثت  قد  هباء،  تاج 
سنة، فشعاع تيجاهنم ينبث فيها كلها، فال يبقي هناك يتيم قد كفلوه، ومن ظلمة 
اجلهل أنقذوه، ومن حرية التيه أخرجوه، إاّل تعلق بشعبة من أنوارهم، فرفعتهم يف 
العلو حتى حياذي هبم ربض))) غرف اجلنان، ثّم ينزهلم عىل منازهلم املعدة هلم يف 
جوار استاذهيم ومعلميهم، وبحرضة أئمتهم الذين كانوا اليهم يدعون، وال يبقى 
وصمت  عيناه،  عميت  إاّل  التيجان  تلك  شعاع  من  يصيبه  النواصب  من  ناصب 
ُاذناه، وخرس لسانه، وحيّول عليه أشد من هلب النريان، فيحملهم حتى يدفعهم اىل 

الزبانية فيّدعوهم اىل سواء اجلحيم«))).

)1) الربض: النواحي، ربض املدينة هو: ما حوهلا. الصحاح للجوهري 291:3 »ربض«.
)2) تفسري اإلمام العسكري:345/سورة البقرة، ح226.
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دواعي حتقيق هذا السفر العظيم
لتميز هذا الكتاب بالغزارة والقيمة العلمية، واحتوائه عىل كثري من الروايات 
من األئمة املعصومني صلوات اهلل عليهم، وبسبب تنوع بحوث الفيض املهمة فيه، 
والتارخيية، وألن  والفقهية  العقائدية  كاملطالب  املهمة  املطالب  تناولت شتى  التي 
املتميزة،  بعلميته  الطائفة، ومعروف  الكاشاين - علم من أعالم  الفيض  مؤلفه - 
العظيم،  السفر  هذا  باختيار  التحقيق  شعبة  قامت  شهرته،  وسعة  أسمه،  وملعان 
وأظهرته  أمتته،  حتى  حتقيقه  عىل  وعكفت  املهمة،  الكتب  من  مجلة  من  وانتخبته 
كجوهرة تلمع يف وجوه الناظرين بنور اهلداية، وكزهرة يفوح عبقها فيعّطر روح 

كل شيعي وموايل.
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ترمجة املؤلف
أسم املؤلف:

الكاشاين،  حمسن  باملوىل  املدعو  حممود،  الشاه  بن  مرتىض  الشاه  بن  حممد  هو 
امللّقب بالفيض، قد يبدأ بشهرته حمسن، وقد يبدأ بلقبه الفيض، وقد يقال: حمّمد 

حمسن معًا، وجاءت نسبته: الكايش والكاشاين والقاشاين اىل مدينة كاشان))).
والدته ونشأته:

رأسه  نشاء وترعرع يف مسقط   ، الرابع عرش من صفر سنة #1007  ولد يف 
كاشان، وتلقى علومه األولية فيها، وقد ذكر الفيض الكاشاين رمحه اهلل يف رسالته 
العربية - رحالته لتحصيل  »رشح صدر« - وهي رسالة فارسية، وقد نقلت إىل 
العلوم واملعارف، حيث قال فيها :كنت أشتغل برهة من الزمان بالعلوم الدينية من 
بلدة كاشان،  أيب وخايل يف  الدين وغريها عند  والفقه وأصول  التفسري واحلديث 
وهي موطني األصيل ومسقط رأيس، فلام انقىض من العمر عرشون سنة توجهت 
إىل أصفهان، لتحصيل زيادة العلم ال سيام العلوم الدينية، ولقيت هناك مجعًا من 

األمل  امل  13:25/الوايف:73.  للطهراين  الذريعة   .180:5 لألصبهاين  العلامء  رياض  انظر:   (1(
للحر العاميل 925/305:2. روضات اجلنات للخوانساري 565/79:6.

قاشان : بالشني املعجمة، معرب كاشان: مدينة قرب أصبهان، تبعد 100 كم عن قم املقدسة،   
ومنها جتلب الغضائر القاشاين، والعامة تقول القايش، وأهلها كلهم شيعة إمامية. معجم البلدان 

للحموي 296:4.



بشارة الشيعة للفيض الكاشاين 14

الفضالء، واستفدت منهم شيئًا من العلوم الرياضية، وفيها ترشفت بزيارة الشيخ 
هباء الدين العاميل، وأخذت منه إجازة رواية احلديث.

السيد  لتحصيل علم احلديث هناك، فترشفت بخدمة  إىل شرياز  ثم سافرت 
من  به  معتدًا  شطرًا  منه  واستفدت  الظاهرة،  العلوم  يف  املتبحر  البحراين  ماجد 

احلديث، وما يتعلق به بالسامع والقراءة واإلجازة.
ومن ثم سافرت اىل بلدة قم والتقيت باحلكيم والفيلسوف املوىل صدر الدين 
واشتغلت  عنده  هناك  فأقمت  عرصه،  وإمام  دهره  واحد  كان  الذي  الشريازي، 
علم  فنون  يف  بصرية  يل  حصل  حتى  سنني،  ثامين  من  أكثر  واملجاهدة  بالرياضة 

الباطن، وافتخرت آخر األمر برشف مصاهرته وتزوجت بابنته.
ثم رجع صدر الدين إىل شرياز فسافرت معه وأقمت هناك قريبًا من سنتني.

الدين  الشيخ حممد بن احلسن بن زين  وأخذت إجازة يف رواية احلديث من 
العاميل يف سفري للحجاز.

ثم عدت اىل مسقط رأيس كاشان، فأنكببت عىل التدريس والتأليف يف شتى 
العلوم))).

وكان الفيض أحد نوابغ العلم واملعرفة يف القرن احلادي عرش، وكان - مضافًا 
العلوم  أديبًا متبحرًا يف مجيع  إىل علمه وفضله - حكياًم متكلاًم حمدثًا مفرسًا عارفًا 
واملعارف، ومن أعظم علامء عرصه وأوحد دهره، ومن أعيان املحدثني والفقهاء، 

بقي يف مدينته اىل آخر حياته.

)1) انظر: لؤلؤة البحرين للبحراين:130 - 131/رقم 46. مستدركات اعيان الشيعة حلسن األمني 
السالم  عليه  الصادق  االمام  ملؤسسة  الفقهاء  طبقات  موسوعة  الكاشاين.  309:2/الفيض 

341:11/بالرقم 3545. مقدمة كتاب مفاتيح الرشائع 16:1 - 17.
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بعُض ما قيل فيه:
لقد اتفق العلامء واملحدثني واملفكرين عىل أنه فريد عرصه، وعامل زمانه، وقد 
ذاع صيته يف البالد، وقد سّطرت أقالم الفقهاء واملفكرين واألدباء يف مدحه والثناء 

عليه، وعلو منزلته، واليكم بعض أقواهلم فيه:
قال البحراين: كان فاضاًل، حمدثًا، أخباريًا، صلبًا))).

رفيع  الشان،  القدر، عظيم  املدقق، جليل  املحقق،  العالمة،  األردبييل:  وقال 
املنزلة، فاضل، كامل، أديب، متبحر يف مجيع العلوم))).

وقال الشريواين: كان من أكابر العلامء وأعاظم العرفاء، ألف يف علم الرشيعة 
وزين  واملجتهدين  املحققني  فخر  ايضًا:  وقال  مفيدة))).  ورسائل  كتبًا  والطريقة 

العارفني))).
احلكيم،  الفقيه،  الباهر،  املفرس،  األديب،  املحدث،  الشيخ  الكاظمي:  وقال 

املتبحر، املاهر، اجلامع لشتات املفاخر واملآثر))).
فقيهًا،  حمدثًا،  متكلاًم،  حكياًم،  ماهرًا،  عاملًا،  فاضاًل،  كان  العاميل:  احلر  وقال 

حمققًا، شاعرًا، أديبًا، حسن التصنيف، من املعارصين))).
قال ابن معصوم: املوىل العالمة حممد بن املرتىض الشهري بمال حمسن القاشاين، 

)1) لؤلؤة البحرين للبحراين:122/رقم 46.
)2) جامع الرواة لالردبييل 42:2/باب امليم، حمسن بن املرتىض الكايش.

)3) بستان السياحة للشريواين:460.
)4) جممع الفصحاء للشريواين:388.

)5) مقابس االنوار للكاظمي:16.
)6) امل اآلمل للحر العاميل 305:2/بالرقم 925.
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له كتب ومصنفات جليلة يف الفقه، واحلديث، والكالم، واحلكمة، وهو من أهل 
العرص املوجودين اآلن))).

وقال اخلوانساري: وأمره يف الفضل، والفهم، والنبالة، يف الفروع واألصول، 
واإلحاطة بمراتب املعقول واملنقول وكثرة التأليف والتصنيف، مع جودة التعبري 

والرتصيف، أشهر من أن خيفى يف هذه الطائفة عىل أحد إىل منتهى األبد))).
وقال املحدث النوري يف »خامتة املستدرك«: العامل، الفاضل، املتبحر، املحدث، 

العارف، احلكيم))).
وقال املحدث القمي يف »الكنى واأللقاب«: العامل، الفاضل، الكامل، العارف، 

املحدث، املحقق، املدقق، احلكيم، املتأله، صاحب التصانيف الكثرية الشهرية))).
وقال العالمة األميني عند ذكر ابن الفيض علم اهلدى: هو ابن املحقق الفيض 
األخالق،  وطود  العرفان،  ومعدن  الفلسفة،  ومنار  احلديث،  وراوية  الفقه،  َعَلم 
وعباب العلوم واملعارف، هو ابن ذلك الفذ الذي قل ما أنتج شكل الدهر بمثيله، 

وعقمت األيام عن أن تأيت بمشبهه))).
وقال العالمة املدريس التربيزي: الفيض الكاشاين، عامل عامل رّباين، وفاضل 
احلادي  القرن  يف  اإلمامية  علامء  ء  أجالَّ من  سبحاين،  وعارف  صمداين،  كامل 
ًا،  متأهلَّ متكلَّاًم،  وحكياًم،  مدّققًا،  حمّققًا،  مفرّسًا،  حمّدثًا،  فقيهًا،  كان  اهلجري،  عرش 

)1) سالفة العرص البن معصوم:499.
)2) روضات اجلنات للخوانساري 79:6/بالرقم 565.

)3) خامتة املستدرك للنوري 235:2/العرشون من مشايخ العالمة املجليس.
)4) الكنى واأللقاب للقمي 39:3.

)5) الغدير لالميني 362:11/غديرية علم اهلدى.
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وأديبًا، شاعرًا، ماهرًا، مجع العلوم العقلية والنقلية، فريدًا يف تطبيق أصول الظواهر 
والبواطن واجلمع بني أصول الرشيعة والطريقة، فقد انترش يف اآلفاق صيته لتبّحره، 
وفضله، وكامله، وفطنته، وذكائه، وحسن ذوقه، واستقامة طريقته، وعرف جالل 
والبعيد، وهو  القريب  واملوافق، وصّدقه  املخالف  به  إعرتف  اخلالئق،  بني  مقامه 

أشهر من أن حيتاج اىل رشح))).

توضيح هام:
والعرفان  الفلسفة  يتخذ  كان  الرجل  أن  اىل  مرده  قدٍح  بعُض  فيه  ورد  قد 
مسلكًا له، ثم تبني له بعد ذلك خطل وخطأ هذا املسلك فرتكه ويمم وجهه صوب 
الروايات واألخبار، أي الرجوع يف كل يشء اىل أخبار وروايات أهل بيت العصمة 
والطهارة صلوات اهلل وسالمه عليهم، وهذا يشء َحِسن بل هو املطلوب، ويستحق 

عليه املدح واإلطراء بدل القدح.
ُأرسته:

لقد ذاع صيت ُأرسته يف العلم واألدب واالخالق، وكانت من األرس العريقة 
املفكرين  وأعاظم  والعرفاء  واألُصوليني  والفقهاء  العلامء  مجعت  وقد  والعظيمة، 

واحلكامء، وإليكم نتف من أعالم أرسته اجلليلة:
املتأله،  احلكيم،  الكاشاين،  عيل  بن  حممود  شاه  الدين  تاج  العالمة  جده:   .1
العارف، الشاعر، النابغة، املحدث، النحرير، كان من مشاهري علامء كاشان وقربه 

هبا))).

)1) رحيانة االدب للتربيزي 369:4.
)2) الوايف للكاشاين 18:1/ترمجة املؤلف.
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2. والده: العالمة ريض الدين شاه مرتىض األول ابن الشاه حممود الكاشاين، 
املتويف 988#)))، وقال اخلونساري  املفرس  الكاشاين  املال فتح اهلل  كان من تالميذ 

فيه: كان من العلامء الصدور، وصاحب خزانة كتب وفضل مشهور))).
إخوته:

). العالمة املوىل حممد مؤمن - ويعرف بشاه مؤمن أيضا - بن شاه مرتىض 
فقهًا  عرصه  علامء  أجلة  من  كان  بكاشان،   989 سنة  صفر  شهر  يف  ولد  األول، 
وحديثًا ورجاالً وكالمًا وفلسفة وعرفانًا وأدبًا وتفسريًا، تويف بتربيز يف أوائل حمرم 

سنة #1060))).
الكاشاين، ولد  الغفور بن شاه مرتىض بن شاه حممود  املوىل عبد  العالمة   .(

سنة 1008# كان فقيهًا حمدثًا حكياًم))).
). العامل الفاضل األديب املوىل مرتىض بن شاه مرتىض، كان شاعرًا وأديبًا، ولد 

سنة 1010#، وقتل عىل أيدي اللصوص سنة 1029#، ودفن يف طريق احلاج))).
أخواته:

). العاملة الشاعرة زينب املكناة بأم أبيها زوجة رجل فاضل من بني أعاممه))).
). فاطمة))).

)1) طبقات اعالم الشيعة للطهراين 561:8 - 562/شاه مرتىض الكاشاين.
)2) روضات اجلنات للخوانساري 79:6/ترمجة رقم 565.

)3) الذريعة 362:12/بالرقم 1348. موسوعة طبقات الفقهاء ملؤسسة االمام الصادق عليه السالم 
345:11/بالرقم 3548. الوايف 30:1/ترمجة املؤلف.

)4) رياض العلامء لالصبهاين 158:3. الوايف 30:1/ترمجة املؤلف.
)5) الوايف للفيض الكاشاين 30:1/ ترمجة املؤلف للعالمة األصفهاين ضياء الدين احلسيني.

)6) مستدركات أعيان الشيعة حلسن األمني 84:3.
)7) الوايف للفيض الكاشاين 30:1/ ترمجة املؤلف.
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أبنائه:
ايضًا، وقيل: حممد  بامحد عيل  الدين امحد بن حممد حمسن، ويعرف  1. معني 

الكاشاين)))، املحّدث، الفقيه، العارف، تويف 1107 هـ))).
2. علم اهلدى حممد بن حممد حمسن بن مرتىض الكاشاين، أبو اخلري، الفقيه   

واملحدث، له مؤلفات كثرية ومتنوعة، تويف سنة 1115 هـ))).
بناته:

1. عليه بانو املكناة بأم اخلري كانت فاضلة شاعرة، أديبة ولدت يف مجادي الثاين 
1037# بكاشان وتوفيت شهر رمضان #1079.

الرب ولدت يف 19 شهر ربيع اآلخر سنة #1042  بأم  املكناة  بانو  2. سكينة 
ببلدة كاشان.

3. سكينة املكناة بأم سلمة كانت زاهدة، عابدة، حافظة للقرآن الكريم ولدت 
يف شهر رمضان #1053))).

مشاخيه واساتذته:
إن مصنفنا الكبري قد أخذ علومه ومعارفه من اساطني عرصه وأعاظم علامء 
زمانه، املشهورين بالورع والتقوى، والعلم واملعرفة، وكان هلم الفضل الكبري يف 
تكوين هذه الشخصية الكبرية، وإليكم ثلة من أساتذته ومن تعلم عندهم وارتوى 

)1) طبقات اعالم الشيعة الغا بزرك الطهراين 577:8.
)2) موسوعة طبقات الفقهاء 455:12/بالرقم 28. الوايف للفيض الكاشاين 29:1/ترمجة املؤلف.

)3) أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني 46:10. موسوعة طبقات الفقهاء 330:12/بالرقم 3834. 
الذريعة للطهراين 407:3/بالرقم 1457. 

)4) الوايف للفيض الكاشاين 30:1/ترمجة املؤلف.
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منهم العلوم:
1. والده ريض الدين الشاه مرتىض املتوىف #1091 ))).

سنة  بشرياز  املتوىف  البحراين  احلسيني  هاشم  السيد  بن  ماجد  السيد   .2
.(((#1028

بالبرصة سنة  املتوىف  الشريازي  الدين  إبراهيم صدر  بن  املال صدرا حممد   .3
.(((#1050

4. السيد مري حممد باقر الداماد املتوىف بالنجف سنة #1041))).
سنة  املتوىف  العاميل  الصمد  عبد  بن  احلسني  بن  حممد  الدين  هباء  الشيخ   .5  

.(((#1030
6. الشيخ حممد بن الشيخ احلسن بن الشهيد الثاين املتوىف سنة1030 هـ ))).

7. املوىل خليل القزويني املتوىف سنة #1089))).

)1) طبقات اعالم الشيعة للطهراين 561:8 - 562. 
)2) لؤلؤة البحرين للبحراين:121/حممد بن مرتىض املدعو بمحسن، رقم 46. مستدركات أعيان 

الشيعة حلسن األمني 137:1. تراجم الرجال للحسيني 459:1/بالرقم 844. 
رياض  لإلصبهاين:237.  اآلمل  أمل  تعليقة   .691 233:2/بالرقم  العاميل  للحر  اآلمل  أمل   (3(

العلامء لالصبهاين 15:5. مستدركات أعيان الشيعة حلسن األمني 192:3.
)4) أمل اآلمل للحر العاميل 249:2/بالرقم 734. رياض العلامء لالصفهاين 40:5 - 44. الكنى 

واأللقاب للشيخ عباس القمي 226:2. طرائف املقال للربوجردي 80:1/بالرقم 251.
لإلصبهاين:67.  اآلمل  أمل  تعليقة   .158 158/بالرقم   -  155:1 العاميل  للحر  اآلمل  أمل   (5(

مستدركات أعيان الشيعة حلسن األمني 297:6.
)6) أمل اآلمل للحر العاميل 138:1 - 140/بالرقم 152. رياض العلامء لالصبهاين 58:5 - 60. 

مستدركات أعيان الشيعة حلسن األمني 297:6.
)7) جامع الرواة لألردبييل 299:1. رياض العلامء لالصبهاين 261:2 - 265.
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8. املوىل حممد طاهر بن حممد حسني الشريازي القمي املتويف سنة #1098)))                                                                 
9. موالنا حسام الدين حممد صالح بن امحد الرسوي املازندراين املتوىف سنة 

1081#  او  #1086))).
تالمذته ومن يروون عنه:

اآلفاق،  يف  صيته  وانتشار  علومه  وغزارة  شخصه  وعظيم  قدره  علو  بسبب 
هتافت عليه العلامء واألدباء واملفكرين وأصحاب الذوق الرفيع لريتشفوا من منهل 
علمه - الغزير وتنوع افكاره، وثراء ادبه - فتتلمذ عىل يديه أساطني املذهب وعلامء 
عرصه وقد نرش تالميذه معارفه وعلومه يف أرجاء املعمورة، وإليكم ثلة ممن درس 

عنده وروى عنه وتأثر به:
1. ولده علم اهلدى))).

الدين  نور  مرتىض  بن  مؤمن  حممد  بن  مرتىض  شاه  بن  حممد  اخيه  حفيد   .2
االخباري املتويف 1115 هـ ))).

3. املوىل حممد باقر املجليس))).
4. حممد باقر بن حممد عيل احلسيني املتويف بعد 1122هـ))).

الكنى   .111:5 لالصفهاين  العلامء  رياض   .734 249:2/بالرقم  العاميل  للحر  اآلمل  أمل   (1(
واأللقاب للقمي 226:2. طرائف املقال للربوجردي 80:1/بالرقم 251.

)2) أمل اآلمل للحر العاميل 276:2/بالرقم 816. رياض العلامء لالصفهاين 110:5. تعليقة أمل 
اآلمل لإلصبهاين:274. روضات اجلنات للخوانساري 118:4 - 121/بالرقم 355.

)3) مرت ترمجته يف ابنائه.
)4) جامع الرواة لألردبييل 78:2. تالمذة املجليس للحسيني:65/ بالرقم 93.

)5) طبقات اعالم الشيعة للطهراين 792:9 - 793. تالمذة املجليس للحسيني: 65/بالرقم 93. 
الكنى واأللقاب للقمي 147:3.

)6) تراجم الرجال للحسيني 606:/بالرقم 1133.
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5. السيد نعمة اهلل بن عبداهلل احلسيني اجلزائري))).
6. القايض حممد سعيد القمي املتوىف بعد 1103 هـ))).

7. السيد حممد إبراهيم بن حممد قيل))).
8. حممد شفيع نجاة تويف بعد #1056 ))).

9. الشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل املتويف 1104هـ ))).

مصنفاته:
رصف مصنفنا الكبري جّل عمره يف التأليف والتدريس، وقد ترك موروثًا ضخاًم 
يف أغلب العلوم العقلية والنقلية، واملعارف اإلهلية، وعلوم القرآن، واألدب، وقد 
وعلو  األبحاث،  ومتانة  األلفاظ،  وسالمة  البيان،  بحسن  تأليفاته  أغلب  امتازت 
معظم  وإليكم  أكثر،  وقيل  مصنف،  ونيف  املائة  مؤلفاته  جتاوزت  وقد  مقاصده، 
مصنفاته التي وجدناها يف املصادر التي وقعت حتت يدينا، ورتبناها حسب املواضيع:

التوحيد:
1. كتاب التوحيد))).

2. جواب األهبري، عن كيفية علم اهلل تعاىل باملوجودات يف األزل وأنه هل 

)1) اجازات احلديث للمجليس:297/بالرقم 86. رياض العلامء لالصبهاين 253:5 - 255.
377:12/بالرقم  الفقهاء  طبقات  موسوعة   .608 52:3/بالرقم  للقمي  واأللقاب  الكنى   (2(

.3866
)3) الوايف للفيض الكاشاين 33:1/ترمجة املؤلف.

)4) تراجم الرجال للحسيني 713:2/بالرقم 1319.
)5)  أمل اآلمل للحر العاميل 8:1/مقدمة الكتاب. تالمذة املجليس للحسيني:139/بالرقم 210.

)6) الذريعة 481:4/رقم 2146.
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كان عاملًا باألشياء قبل وجودها أم ال))).
3. رسالة يف علم اهلل تعاىل قبل اإلجياد))).

4. الكلامت املضنونة أو املصونة يف التوحيد))).
5. اللب، وهو لب القول يف معنى حدوث العامل))).

6. اللباب، أو لباب الكالم كام قد يقال له: لب الكالم يف كيفية علم اهلل تعاىل 
باألشياء))).
املعاد:

1. مرآة اآلخرة، يف حقيقة اجلنة والنار ووجودمها))).
2. ميزان القيامة، يف كيفية ميزان يوم القيامة))).

اإلمامة والوالية:
1. األربعون حديثًا يف مناقب أمري املؤمنني عليه السالم))).

2. بشارة الشيعة، أثبت فيه أن الفرقة الناجية املبرشة باجلنة هم الشيعة يف طي 
أربعني بشارة))).

)1) الذريعة 172:5/رقم 749.
)2) الذريعة 322:15/رقم 2071.

)3) لؤلؤة البحرين:124/بالرقم 46.

)4) لؤلؤة البحرين:125/بالرقم 46.

)5) لؤلؤة البحرين:125/بالرقم 46.

)6) لؤلؤة البحرين:125/بالرقم 46.

)7) لؤلؤة البحرين:125/بالرقم 46.

)8) لؤلؤة البحرين:125/بالرقم 46.
)9) الذريعة 115:3 - 116/بالرقم 393.
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التحية والصالة والسالم عليهم  إنشاء  السالم يف  املعصومني عليهم  ثناء   .3
وذكر بعض حمامدهم))).

4. رسالة يف جواب من ُسأل عن الربهان عىل حقيقة مذهب األمامية من أهل 
مولطان))).

احلديث:
1. كتاب األمايل))).

2. الشايف املنتخب من الوايف، إستخرج منه ما هو بمنزلة األصول واألركان 
بحذف املعارضات واملكررات وأسانيد الرواة ومكتفيًا بذكر املحكامت))).

3. رشح حديث جنود جمندة))).
4. نوادر األخبار أو نوادر الفيض، مجع فيه أحاديث ليست يف الكتب األربعة 

ألفه كمستدرك لـ الشايف))).
5. نوروز وسى روز، يف رشح حديث معىل بن خنيس، فاريس))).

6. الوايف، يف مجع أحاديث الكتب األربعة القديمة))).

)1) الذريعة 16:5 - 17/بالرقم 69.
)2) مستدركات اعيان الشيعة حلسن االمني 6: 298/حممد حمسن بن الشاه مرتىض، تصانيفه، اإلمامة 

والوالية، بالرقم 4.
)3) الذريعة 312:2/بالرقم 1246.

)4) لؤلؤة البحرين:122/بالرقم 46.
)5) الذريعة 187:13/بالرقم 646.

)6) لؤلؤة البحرين:122/بالرقم 46.
)7) الذريعة 380:24/بالرقم 2048.
)8) لؤلؤة البحرين:122/بالرقم 46.
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التفسري:
1. األصفى إنتخبه من الصايف، إقترص عىل تفاسري أهل البيت عليهم السالم))).

2. تفسري آية األمانة))).
3. تنوير املذاهب يف تعليقات املواهب))).

4. الصايف يف تفسري القرآن، صدره بإثني عرشة فائدة يف فضل القرآن، وقد 
خلصه وسامه »األصفى«))).

5. املصفى، خمترص من »األصفى«))).

العقائد:
1. ُأصول العقائد يف حتقيق األُصول اخلمسة الدينية))).

2. أصول املعارف خلصه من كتابه »عني اليقني«))).
واألرشاف  باخلواص  املختص  الدين  بأرسار  العلم  طريق  يف  اإلنصاف   .3

وبيان الفرق بني احلق واإلعتساف))).
4. أنوار احلكمة، خمترص من كتاب »علم اليقني« كأصله يف الرتتيب مع زيادة 

)1) لؤلؤة البحرين:122/بالرقم 46.
)2) الذريعة 324:4/بالرقم 1362.

)3) لؤلؤة البحرين:125/بالرقم 46.

)4) لؤلؤة البحرين:122/بالرقم 46.
)5) الذريعة 130:21/بالرقم 4272.
)6) لؤلؤة البحرين:126/بالرقم 46.
)7) لؤلؤة البحرين:123/بالرقم 46.
)8) الذريعة 398:2/بالرقم 1595.
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بعض الفوائد احلكمية عليه))).
5. التذكرة يف احلكمة اإلهلية))).

6. ترمجة العقائد الدينية يف األصول االعتقادية، وإثباهتا بام يستفاد من الكتاب 
والسنة ال عىل طريقة املتكلمني، فاريس))).

7. اجلرب واإلختيار))).
8. رسالة األحجار الشداد والسيوف احلداد يف إبطال جواهر االفراد))).

9. رسالة السانح الغيبي، يف حتقيق معنى اإليامن والكفر وأقسامها))).
10. علم اليقني، من العلم باهلل واملالئكة والكتب والرسل واليوم اآلخر من 

الكتاب والسنة وأخبار أهل البيت))).
11. عني اليقني يف أصول الدين))).

12. الكلامت الطريفة، مائة كلمة يف آخرها ختام يف منشأ اختالف األمة))).
13. املعارف، وهو ملخص كتابه »علم اليقني«)1)).

)1) لؤلؤة البحرين:125/بالرقم 46.
)2) الذريعة 25:4/بالرقم 79.

)3) لؤلؤة البحرين:127/بالرقم 46.
)4) الذريعة 82:5/بالرقم 320.

)5) لؤلؤة البحرين:129/بالرقم 46.

)6) لؤلؤة البحرين:127/بالرقم 46.

)7) لؤلؤة البحرين:123/بالرقم 46.

)8) لؤلؤة البحرين:123/بالرقم 46.
)9) الذريعة 116:18/بالرقم 970.

)10) لؤلؤة البحرين:123/بالرقم 46.
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14. منهاج النجاة، يف بيان العلم الذي طلبه فريضة عىل كل مسلم))).
15. هدية األرشاف يف تلخيص اإلنصاف))).

الفقه:
1. أبواب اجلنان، يف وجوب اجلمعة وآداهبا وفضل اجلامعة وآداهبا، فاريس))). 

2. ترمجة احلج يف آدابه وأحكامه، وما يتعلق به))).
3. ترمجة الزكاة، يف بيان أحكام الزكاة وأرسارها، فاريس))).

4. ترمجة الصالة، ترجم فيه أذكار الصالة))).
5. ترمجة الصيام))).

6. ترمجة الطهارة، يف فقه ما يتعلق هبا، فاريس))).
7. تعليقات النخبة الصغرى))).

8. حاشية عىل زبدة البيان)1)).
9. رسالة الضوابط اخلمس يف أحكام الشك والسهو والنسيان يف الصالة)))).

)1) لؤلؤة البحرين:126/بالرقم 46.
)2) الذريعة 205:25/بالرقم 289.

)3) لؤلؤة البحرين:127/بالرقم 46.
)4) الذريعة 96:4/بالرقم 441.

)5) لؤلؤة البحرين:127/بالرقم 46.

)6) لؤلؤة البحرين:127/بالرقم 46.

)7) لؤلؤة البحرين:127/بالرقم 46.

)8) لؤلؤة البحرين:127/بالرقم 46.

)9) لؤلؤة البحرين:129/بالرقم 46.
)10) الذريعة 21:12/بالرقم 126.

)11) لؤلؤة البحرين:129/بالرقم 46.
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وقد  والصوم  والصالة  الطهارة  فقه  لباب  يف  الصغرى،  النخبة  رسالة   .10
تسمى نخبة العلوم))).

11. رسالة جهاز األموات يف أمهات مسائل اجلنائز وأحكام األموات))).
12. رسالة يف أخذ األجرة عىل العبادات والشعائر الدينية))).

13. رسالة يف الشك والسهو))).
14. رسالة يف الغناء وحتليله))).

15. رسالة يف حتقيق ثبوت الوالية عىل البكر يف التزويج))).
16. رسالة يف نفي التقليد))).

احلج،  ترمجة  من  أخرص  والعمرة،  احلج  مناسك  فيها  يذكر  احلاج  زاد   .17
فاريس))).

18. الرشائع، إخترصه من كتابه الكبري، وهو يف فنني وخامتة، أحدمها العبادات 
والسياسات والثاين العادات واملعامالت))).

)1) لؤلؤة البحرين:128/بالرقم 46.

)2) لؤلؤة البحرين:129/بالرقم 46.

)3) لؤلؤة البحرين:129/بالرقم 46.
)4) الذريعة 14: 212/بالرقم 2239.

)5) الذريعة 62:16/بالرقم 311.
)6) لؤلؤة البحرين:129/بالرقم 46.
)7) أمل اآلمل 305:2/بالرقم 925.

)8) مستدركات اعيان الشيعة حلسن االمني 6: 298/ حممد حمسن بن الشاه مرتىض، تصانيفه، الفقه، 
بالرقم 17.

)9) الذريعة 47:13/بالرقم 158.
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19. الشهاب الثاقب، وهو يف إثبات الوجوب العيني لصالة اجلمعة يف زمان 
الغيبة))).

20. معتصم الشيعة يف أحكام الرشيعة))).
21. مفاتيح اخلري أو مفتاح اخلري، فيام يتعلق بفقه الصالة ولواحقها، فاريس))).

22. مفاتيح الرشائع يف الفقه))).
23. النخبة الكربى، يشتمل عىل خالصة أبواب الفقه))).

أصول الفقه:
مرشب  تأييد  يف  ألفه  والسنة،  الكتاب  من  املستفادة  األصيلة  األصول   .1

»األخبارية« وتزييف الظنون االجتهادية))).
2. رسالة احلق املبني يف كيفية التفقه يف الدين))).

3. رسالة راه صواب، يف بيان سبب إختالف فرق االسالم والباعث لتدوين 
األصولني وبيان معنى اإلمجاع، فاريس))).

4. رسالة رشائط اإليامن، وهو منتخب من كتابه الكبري »راه صواب« فاريس))).

)1) لؤلؤة البحرين:127/بالرقم 46.

)2) لؤلؤة البحرين:123/بالرقم 46.

)3) لؤلؤة البحرين:127/بالرقم 46.

)4) لؤلؤة البحرين:123/بالرقم 46.

)5) لؤلؤة البحرين:123/بالرقم 46.

)6) لؤلؤة البحرين:126/بالرقم 46.

)7) لؤلؤة البحرين:126/بالرقم 46.

)8) لؤلؤة البحرين:128/بالرقم 46.

)9) لؤلؤة البحرين:128/بالرقم 46.
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5. سفينة النجاة إىل طريق احلق وسبيل اهلداة))).
6. الشجرة اإلهلية يف أصول الدين، فاريس))).

حسن  الشيخ  أي   - الفاضلني  بني  الدين  يف  التفقه  يف  رسالة  املحاكمة   .7
صاحب املعامل وبعض األفاضل -))).

8. مهامت معارف أصول الدين))).
عىل  مشتمل  شبابه  عنفوان  يف  تصانيفه  أول  هو  الفقهية،  األصول  نقد   .9

خالصة أصول الفقه))).

األخالق:
1. ترمجة الرشيعة، يف بيان معنى الرشيعة وفائدهتا وكيفية سلوكها وبيان أقسام 

كل من احلسنات والسيئات))).
2. تسهيل السبيل يف احلجة يف إنتخاب كشف املحجة البن طاوس))).

الرس  الفقهية وهو يف األخالق وتطهري  النخبة  املنتخب من  التطهري، هو   .3
خاصة))).

)1) لؤلؤة البحرين:126/بالرقم 46.
)2) الذريعة 29:13/بالرقم 90.

)3) الذريعة 153:11/بالرقم 967.
)4) الذريعة 297:23/بالرقم 9055.
)5) لؤلؤة البحرين:126/بالرقم 46.
)6) لؤلؤة البحرين:128/بالرقم 46.
)7) لؤلؤة البحرين:126/بالرقم 46.
)8) لؤلؤة البحرين:123/بالرقم 46.



31 ترمجة املؤلف

4. جواب بعض اإلخوان، رسالة أخالقية أعتذر فيها عن عدم إهتاممه بقضاء 
حاجات املؤمنني))).

5. احلقائق يف أرسار الدين ومكارم األخالق، هو ملخص املحجة البيضاء))).
6. اخلطب، يشتمل عىل مائة خطبة ونيف جلمعات السنة والعيدين))).

7. رسالة إلفت نامه يف فوائد اإللفة الدينية، فاريس))).
8. رسالة آيينه شاهي انتخبه من كتابه ضياء القلب، فاريس))).

9. رسالة رفع الفتنة، أو رفع الغواية يف تبيني حقيقة العلم والعلامء، ويشء من 
معنى الزهد والعبادة وأصحاهبا))).

10. رسالة زاد السالك أو زاد السالكني يف كيفية سلوك طريق احلق، فاريس))).
يف  االنسان  عىل  حتكم  التي  اخلمسة  األحكام  فيه  بني  القلب،  ضياء   .11

باطنه))).
12. املحجة البيضاء يف إحياء األحياء))).

13. منازل السالكني)1)).

)1) الذريعة 178:5/بالرقم 772.
)2) لؤلؤة البحرين:123/بالرقم 46.
)3) لؤلؤة البحرين:127/بالرقم 46.
)4) لؤلؤة البحرين:128/بالرقم 46.
)5) لؤلؤة البحرين:128/بالرقم 46.
)6) لؤلؤة البحرين:129/بالرقم 46.
)7) لؤلؤة البحرين:128/بالرقم 46.
)8) لؤلؤة البحرين:125/بالرقم 46.
)9) لؤلؤة البحرين:123/بالرقم 46.

)10) الذريعة 246:22/بالرقم 6897.
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14. منتخب رسائل إخوان الصفا اإلحدى واخلمسني يف األخالق))).
الدعاء:

1. أذكار الصالة))). 
2. أذكار الطهارة واألدعية املتعلقة هبا))). 

3. األذكار املهمة، خمترص من خالصة األذكار، فاريس))).
4. أعامل األشهر الثالثة))).

4. أهم ما يعمل، املشتمل عىل مهامت ما ورد يف الرشيعة من العمل يف الليل 
والنهار واألسبوع والسنة))).

5. تعليقات عىل الصحيفة السجادية، جيري حتقيق خمطوطتها يف شعبتنا))).
6. جالء العيون أو جالء القلوب يف أنواع أذكار القلب))).

7. خالصة األذكار، يف األذكار الواردة يف الكتاب والسنة لكل فعل وعمل 
وحركة))).

)1) الذريعة 406:22/بالرقم 7640.
)2) الذريعة 406:1/بالرقم 2112.

)3) لؤلؤة البحرين:127/بالرقم 46.

)4) لؤلؤة البحرين:128/بالرقم 46.
)5) الذريعة 244:2/بالرقم 968.

)6) لؤلؤة البحرين:127/بالرقم 46.

)7) لؤلؤة البحرين:125/بالرقم 46.

)8) لؤلؤة البحرين:124/بالرقم 46.

)9) لؤلؤة البحرين:126/بالرقم 46.
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يف  املعصومني  األئمة  عن  املأثورة  األدعية  من  جمموع  الرضاعة،  ذريعة   .8
املناجاة))).

9. الرفع والدفع يف رفع اآلفات ودفع البليات بالقرآن والدعاء والعوذ والرقا، 
فاريس))).

10. زاد العقبى يف أعامل األشهر الثالثة، فاريس))).
11. الكلامت الرسية املنتزعة من أدعية املعصومني عليهم السالم))).

12. لب احلسنات، خمترص منتخب من األوراد مع ذكر ثواهبا))).
13. املشواق، رسالة فارسية، يف هتييج الشوق واملحبة هلل واألنس به))).

14. منتخب األوراد أو خمترص األوراد يف األدعية التي تتكرر يف اليوم والليلة 
واألسبوع والسنة))).

األدب:
1. آب زالل))).

2. آداب الضيافة، فاريس))).

)1) لؤلؤة البحرين:126/بالرقم 46.

)2) لؤلؤة البحرين:128/بالرقم 46.
)3) الذريعة 5:12/بالرقم 26.

)4) لؤلؤة البحرين:124/بالرقم 46.
)5) الذريعة 286:18/بالرقم 130.

)6) الذريعة 67:21 - 68/بالرقم 3987.
)7) لؤلؤة البحرين:126/بالرقم 46.

)8) الذريعة 2:1/بالرقم 9.
)9) الذريعة 24:1/بالرقم 125.



بشارة الشيعة للفيض الكاشاين 34

3. أنموذج أشعار أهل العرفان يف التوحيد))).
4. تسنيم، مثنوي))).
5. تنفيس اهلموم))).

6. دهر آشوب، قصائد فارسية ذكره يف عداد مثنوياته))).
7. ديوان شعره))). 

8. رسالة يف أجوبة مكتوبات وأسئلة منتزعات من كتب العلامء وأهل املعرفة 
وأشعارهم))).

9. رساج السالكني، منتخب ومنتزع من املثنوي للمولوي الرومي))).
10. السلسبيل، مثنوي))).

11. رشاب طهور، مثنوي))).
12. شوق اجلامل، إنتزعه من ديوانه »گلزار قدس«)1)).
13. شوق العشق إنتزعه من ديوانه »گلزار قدس«)))).

)1) الذريعة 403:2/بالرقم 1618.

)2) الذريعة 143:19/بالرقم 707.

)3) الذريعة 459:4/بالرقم 2049.

)4) الذريعة 282:8/بالرقم 1212.
)5) الذريعة 853:9/القرن »3« بالرقم 5704.

)6) لؤلؤة البحرين:129/بالرقم 46.
)7) الذريعة 157:12/بالرقم 1056.
)8) الذريعة 215:12/بالرقم 1415.

)9) الذريعة 44:13/بالرقم 144.
)10) الذريعة 247:14/بالرقم 2410.
)11) الذريعة 247:14/بالرقم 2411.
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املهدي  ظهور  يف  فارسية  غزليات   ،- فرجه  اهلل  عجل   - املهدي  شوق   .14
والتشوق إليه عجل اهلل فرجه))).

والغزليات  القصائد  يف  الكشكول،  شبه  كبري  ديوان  قدس،  گلزار   .15
والرباعيات))).

16. لب لباب، مثنوي))).
17. منتخب غزليات شمس))).

18. منتخب غزليات، مثنوي))).
19. منتخب گلزار قدس))).
20. منتخب من غزلياته))).

21. ندبة العارف))).
22. ندبة املستغيث))).

23. وسيلة اإلبتهال، مثنوي)1)).

)1) الذريعة 247:14/بالرقم 2412.
)2) الذريعة 218:18/بالرقم 87.

)3) الذريعة 290:18/بالرقم 153.
)4) ذكر يف مقدمة كتاب الوايف للفيض 56:1.

)5) الذريعة 418:22/بالرقم 7687.

)6) الذريعة 426:22/بالرقم 7726.
)7) مستدركات أعيان الشيعة لألمني 299:6/حممد حمسن بن الشاه مرتىض، تصانيفه، املنتزعات، 

بالرقم 4.
)8) الذريعة 103:24/بالرقم 537.
)9) الذريعة 103:24/بالرقم 539.
)10) الذريعة 74:25/بالرقم 404.
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الفلسفة وعلم الكالم:

األفالك  وحركات  وأرواحه  وأجسامه  العامل  هيئة  بيان  يف  العامل،  ترشيح   .1
والعنارص والبسائط واملركبات))).

2. ثمرة الشجرة اإلهلية وهو خمترص الشجرة اإلهلية))).

3. جواب السؤال عن جتدد الطبائع وحركة الوجود اجلسامين))).

4. جواب مسألة الوجود))).

5. رسالة يف اإلمكان والوجود، فارسية))).

6. رسالة يف اإلنسان، وأنه منقسم إىل جزئني، علن وهو اجلسم املحسوس، 
ورس وهو الروح))).

7. رسالة يف القضاء والقدر))).

8. منتخب الفتوحات املكية ملحي الدين بن عريب))).

9. منتخب مكاتيب قطب الدين حميي))).

)1) لؤلؤة البحرين:124/بالرقم 46.

)2) الذريعة 246:26/بالرقم1242.
)3) الذريعة 182:5/بالرقم 802.
)4) الذريعة 193:5/بالرقم 886.

)5) الذريعة 349:2/بالرقم 1397.

)6) الذريعة 120:11/بالرقم 751.

)7) الذريعة 149:17/بالرقم 779.
)8) الذريعة 418:22/بالرقم 7688.
)9) الذريعة 438:22/بالرقم 7780.
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الرتاجم:
بالوقوع يف  بابتالئه  املتضمن لالعتذار  فيه بعض أحواله  1. اإلعتذار، رشح 

املهالك ونصائح ألبناء الزمان وال سيام السالك))). 
2. رشح الصدر، رشح فيه أحواله وماله وعليه مدة عمره يف اإلقامة والسفر، 

فاريس))).
3. فهرست مصنفاته األول، يشتمل عىل »80« كتاب، كتبه وهو ابن 62 سنة 

.(((#1069
4. فهرست مصنفاته الثاين والثالث، كتبهام سنة 1090#، وقد بقي من مدة 

عمره سنة واحدة))).
سائر العلوم:

1. حتقيق معنى قابليت))).
2. تقويم املحسنني يف معرفة الساعات والشهور والسنني وسامه ثانيًا بأحسن 

التقويم))).
3. حاشية عىل الرواشح الساموية))).

)1) الذريعة 223:2/بالرقم 877.
)2) لؤلؤة البحرين:129/بالرقم 46.

)3) الذريعة 379:16/بالرقم 1763.
الرتاجم،  تصانيفه،  مرتىض،  الشاه  بن  حمسن  299:6/حممد  لألمني  الشيعة  أعيان  مستدركات   (4(

بالرقم 3 وبالرقم 4.
)5) فهرس مكتبة املشكاة املهداة جلامعة طهران 855:3.

)6) الذريعة 400:4/بالرقم 1765.
)7) الذريعة 90:6/بالرقم 468.
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4. رسالة غنية األنام يف معرفة الساعات واأليام، من أخبار أهل البيت عليهم 
السالم ويسمى أيضًا من ال حيرضه التقويم))).

5. رسالة معيار الساعات، فاريس))).
6. رسالة وصف اخليل، مجع فيه ما ورد عن األئمة عليهم السالم يف معرفة 

اخليل وعالئمها، فاريس))).
7. الفرائد ذات الفوائد))).

8. فهرست العلوم، يف سبعة أبواب ذكر فيه أنواع العلوم من الدينية والدنيوية، 
العقلية والنقلية، األصلية والفرعية))).

9. الكلامت الرائقة، إنتزعه من كتابه »الكلامت املكنونة« وهو كأصله ملمع يف 
ثالث مقاصد يف كل مقصد سبع كلامت))).

10. الكلامت املكنونة، ملمع بالفاريس والعريب، يف املعارف الدينية وكلامت 
العرفاء))).

11. آليل خمزونة او الآليل، طائفة مستخرجة من »الكلامت املكنونة«))).

)1) لؤلؤة البحرين:129/بالرقم 46.

)2) لؤلؤة البحرين:129/بالرقم 46.

)3) لؤلؤة البحرين:128/بالرقم 46.
)4) الذريعة 135:16/بالرقم 309.

)5) لؤلؤة البحرين:129/بالرقم 46.
)6) الذريعة 114:18/بالرقم 964.

)7) لؤلؤة البحرين:124/بالرقم 46.
)8) الذريعة 256:18/بالرقم 3.



39 ترمجة املؤلف

وفاته:
تويف مصنفنا الكبري الفيض الكاشاين يف الثاين والعرشين من ربيع اآلخر سنة 
1091#، كام رصح به ولده العالمة علم اهلدى يف جمموعة املواليد والوفيات، وقربه 
وعليه  معروف  مزار  وهو  املقدسة،  قم  عن  كم   100 تبعد  التي  كاشان  مدينة  يف 
لوحة مكتوب فيها: هكذا ُقبض املعتصم بحبل اهلل املؤمن املهيمن حممد بن مرتىض، 
املدعو بمحسن، سنة إحدى وتسعني وألف، وهو ابن أربع وثامنني، حرشه اهلل مع 

مواليه املعصومني))).

منهجية العمل:
1. تنضيد املخطوطة.

2. تدقيق التنضيد.
3. املقابلة بني النسخ.

وآراؤهم،  العلامء  وأقوال  الرشيفة،  واألحاديث  القرآنية،  اآليات  ختريج   .4
واألعالم.

5. تبيني معاين الكلامت الغامضة من كتب اللغة.
6. إيراد وحتكيم روايات املعصوم عليه السالم يف األراء العلمية املذكورة يف 

الكتاب.
7. إيراد مصادر املؤالفني واملخالفني للحوادث التارخيية املذكورة يف الكتاب.

للفيض  الوايف   .210:21 للطهراين  الذريعة  41:3/الفيض.  للقمي  واأللقاب  الكنى  انظر:   (1(
لولده  والوفيات«  »املواليد  الدين احلسيني، عن  للمحقق ضياء  املؤلف  الكاشاين 17:1/ترمجة 

علم اهلدى حممد، والذي مل يتوفر عندنا.
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مراحل العمل:
1. املرحلة األوىل: وتتضمن التنضيد، والتدقيق األويل، واملقابلة، والتخريج، 
واإلخراج الفني، وقد قام هبذه املهمة خادم اإلمام احلسني عليه السالم امحد عبد 
عليه  احلسني  اإلمام  خادم  املطالب  بعض  بتخريج  وقام  اخلزاعي،  زيارة  الوهاب 

السالم صاحب عبد اإلله اإلبراهيمي.
2. املرحلة الثانية: االرشاف واملراجعة والتقويم النهائي، وقد قام هبذه املهمة 

خادم اإلمام احلسني عليه السالم امحد جاسم الساعدي.
النسخ اخلطية املعتمدة:

1. نسخة العتبة احلسينية املقدسة، ورمزنا هلا بـ »ح« ومل يرد فيها تاريخ النسخ.
2. نسخة جملس الشورى، ورمزنا هلا بـ »ش« وهذ النسخة منقوصة اآلخر، 

ومل يرد فيها تاريخ النسخ.
»م«  بـ  هلا  ورمزنا  املقدسة،  قم  الرتاث،  إحياء  مركز  من  األوىل  النسخة   .3
نسخت هذه النسخة من النسخة األصلية بمحرم احلرام 1083# يف مدينة كاشان، 

ايران، بيد حممد بن حممد بن مرتىض علم اهلدى بن املؤلف الفيض الكاشاين.
هذه  نسخت  »ت«  بـ  هلا  ورمزنا  الرتاث،  إحياء  مركز  من  الثانية  النسخة   .4

النسخة بتاريخ #1081.
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مالحظات مهمة
1. أستخدمنا املعقوفتني ][ يف املوارد التالية:

أ. يف املتن هو إضافة للسقط من الرواية، ومل نرش له يف اهلامش.
ب. يف املتن هو إضافة كالم من عندنا يتم به املتن مع اإلشارة يف اهلامش.

ج. يف اهلامش هو إضافة كالم يتضح به املبهم من عندنا.
2. اذا وردت آية قرآنية مكررة يف القرآن، أثبتنا كل السور التي وردت فيها 

اآلية؛ ألن هذا تثبيت حلكمة اهلل يف تكرار اآلية يف القرآن.
له هامش واحد، حيتوي ختريج  بآية قرآنية، وضعنا  ينتهي  الذي  3. احلديث 

اآلية ومصادر اخلرب، جتنبًا لكثرة اهلوامش يف الكتاب.
إعرتاف وإعتذار

وفاءًا  سعيي  كل  وسعيت  جهدي  كّل  إجتهدت  قد  إين  القاريء  أخي  إعلم 
أرفعه، لكني كحال  أزده، ورفعني ومل  أفده، وزادين ومل  أفادين ومل  الذي  للكتاب 
بني آدم غري منّزه عن اخلطأ، وال معصوم من الزلل، وال مربأ من العيوب، وهلذا 
عميل،  يف  اخلطأ  أو  القصور  من  يشء  وجدت  إّن  العذر  القاريء  أخي  ألتمسك 

وأقول كام قال الشاعر:
اخللال فسد  عيبًا  جتــد  وعالإّن  فيه  عيب  ال  من  جّل 

وألتمسك الدعاء بالتوفيق خلدمتك وخدمة موالني آل اهلل ما أبقاين ريب جّل 
وعال.

أمحد عبد الوهاب زيارة اخلزاعي.
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43 نامذج من النسخ اخلطية
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6

مقدمة املؤلف
احلمد هلل عىل ما هدانا ملعرفة أحسن القول وأتقنه، والصالة))) عىل حمّمد كام 

أتانا بخري دين وأحسنه، وعىل آله مصابيح الدجى)))، ومفاتيح اهلدى.
أحسن  التباع  اهلل  وفقه   - بمحسن  املدعّو  مرتىض  بن  حممد  فيقول  بعد:  أما 
القول يف كل باب، وجعله ممن هداه من ُأويل األلباب -: هذا كتاب بشارة الشيعة 
أخرجه اهلل عىل لساين، برشى هلم عىل صحة دينهم، وسداد يقينهم، وأهنم الفرقة 

الناجية، املبرّش هلم باجلنة من بني سائر الفرق.
ِ لَُهُم  نَابُٓواْ إَِل ٱللَّ

َ
ن َيۡعُبُدوَها َوأ

َ
ُٰغوَت أ ِيَن ٱۡجَتنَُبواْ ٱلطَّ قال اهلل سبحانه: ﴿َوٱلَّ

ِيَن  ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ
ُ
ۥٓۚ أ ۡحَسَنُه

َ
ِيَن يَۡسَتِمُعوَن ٱۡلَقۡوَل َفَيتَّبُِعوَن أ ۡ ِعَبادِ ١٧ ٱلَّ ٰىۚ فَبَّشِ ٱۡلبُۡشَ

ۡلَبِٰب﴾))).
َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
ْوَلٰٓئَِك ُهۡم أ

ُ
ۖ َوأ ُ َهَدىُٰهُم ٱللَّ

والطاغوت مبالغة من الطغيان، قد يطلق ويراد به: الشيطان، وقد يطلق ويراد 

)1) يف »ش«: )والصالة والسالم(.
َجى: الظلمة. الصحاح للجوهري 279:6 »دجا«. )2) الدُّ

)3) سورة الزمر 39: 17 - 18.
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به: كل معبود من دون اهلل))).
ويف الكايف: عن اإلمام الباقر عليه السالم: »من أصغى إىل ناطق فقد عبده، فإْن 
كان الناطق يؤدي))) عن اهلل عّز وجّل، فقد َعَبَد اهلل، وإْن كان الناطق يؤدي))) عن 

الشيطان، فقد َعَبَد الشيطان«))).
وعن اإلمام الصادق عليه السالم: »من أطاع رجاًل يف معصية فقد َعَبده«))).

وقال عليه السالم: »لو أنَّ قومًا عبدوا اهلل وحده ال رشيك له، وأقاموا الصالة، 
وآتوا الزكاة، وحّجوا البيت، وصاموا شهر رمضان، ثم قالوا ليشء صنعه اهلل تعاىل 
أو صنعه رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: أال صنع خالف الذي صنع، أو وجدوا 

ذلك يف قلوهبم، لكانوا بذلك مرشكني«.

معنى  بيان  يف  الزكية  العرتة  عن  الواردة  األحاديث  هنا  ونورد  »طغي«.   9:15 العرب  لسان   (1(
الطاغوت: قال أمري املؤمنني A: »كلُّ حاكم حكم بغري قولنا أهل البيت فهو طاغوت«. دعائم 

اإلسالم للقايض النعامن 530:2/كتاب آداب القضاة، قطعة من ح1883.

»اجلبت  َيۡعُبُدوَها﴾:  ن 
َ
أ ُٰغوَت  ٱلطَّ ٱۡجَتنَُبواْ  ِيَن  ﴿َوٱلَّ تعاىل:  قوله  يف   A الباقر  اإلمام  وقال   

طاعة  والعبادة  اهلل[  لعنهم  وعثامن  وعمر  بكر  أيب  عن  ]كناية  وفالن  وفالن  فالن  والطاغوت: 
الناس هلم«. الكايف الرشيف 1: 429/كتاب احلجة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل يف الوالية، 

قطعة من ح83.
وقال اإلمام الصادق A: »كّل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت ُيْعبد من دون اهلل عزَّ   

وجّل«. الكايف 8: 295/ح452.
)2) يف مجيع النسخ: )يروي( وما أثبتناه من الكايف.
)3) يف مجيع النسخ: )يروي( وما أثبتناه من الكايف.

)4) الكايف الرشيف 434:6/كتاب األطعمة، باب الغناء، ح24.
)5) الكايف الرشيف 398:2/كتاب اإليامن والكفر، باب الرشك، ح8.
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ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم  ثم تال هذه اآلية: ﴿فََل َوَرّبَِك َل يُۡؤِمُنوَن َحتَّ
ا قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيٗما﴾))) ]ثم قال اإلمام  نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
ُثمَّ َل َيُِدواْ ِفٓ أ

الصادق عليه السالم: »وعليكم بالتسليم)))«[))).
ۡحَسَنُه﴾ تنبيه عىل مطابقة العقل الرصيح الذي ال 

َ
ويف قوله تعاىل: ﴿َفَيتَّبُِعوَن أ

تشوبه شائبة الوهم، للنقل الصحيح الذي ال يعرتيه سوء الفهم؛ وذلك ألنَّ القول 
بالّلب،  عنه:  املعرب  الوهم  شائبة  عن  اخلالص،  بالعقل  ويتبنّي  يتمّيز  إّنام  األحسن 

املقرون هبداية اهلل جّل وعّز، املنبه عليه يف آخر اآلية.
مجلة  يف  عباده  من  البصائر  ألويل  اهلل  وضعها  التي  املوازين  أحد  اآلية  فهذه 
املوازين؛ ليمّيزوا هبا بني أهل احلق وأصحاب الباطل؛ وليعرفوا َمْن أحقُّ باالتباع 
من كل قائل؛ وذلك ألّن من يستمع إىل قوم يقولون قوالً، ثم يستمع إىل آخرين 
يقولون ما خيالفه، فينظر إليهام بعني بصريته، فيميز أحسنهام عن غريه، فيّتبعه، فهو 

من أهل هذه البرشى.
بصائرهم؛  أعني  وفتح  اهلل  هداهم  الذين  األلباب،  ألويل  ذلك  يتأّتى  وإّنام 
ُ َلُۥ نُوٗرا َفَما َلُۥ ِمن  َّۡم َيَۡعِل ٱللَّ ليتمكنوا من هذا التميز دون سائر الناس مـ﴿َمن ل

)1) سورة النساء 65:4.
َِّا َقَضْيَت  )2) عن أيب اجلارود، عن اإلمام الباقر A يف قول اهلل تعاىل: ﴿َفاَل َوَربَِّك الَ ُيْؤِمنُوَن ... مم
َوُيَسلُِّموا َتْسِلياًم﴾ قال: »التسليم: الرضا والقنوع بقضاء النبي F«. املحاسن للربقي 271:1/

كتاب مصابيح الظلم، باب »38«: تصديق النبي F، ح364.
)3) املحاسن للربقي 271:1/كتاب مصابيح الظلم، باب »38«: تصديق النبي F، ح365. بصائر 
الدرجات للصّفار:541/باب يف التسليم آلل حممد B، ح8. الكايف الرشيف 390:1/كتاب 
الرشك،  باب  والكفر،  اإليامن  املسّلمني، ح2، وج398:2/كتاب  التسليم وفضل  باب  احلجة، 

ح6. تفسري العيايش 255:1/سورة النساء، ح184، باختالف يسري.
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ُدورِ﴾))). بَۡصُٰر َوَلِٰكن َتۡعَم ٱۡلُقلُوُب ٱلَِّت ِف ٱلصُّ َۡ
َها َل َتۡعَم ٱل نُّوٍر ﴾))) ﴿فَإِنَّ

ومّلا كان العقل اخلالص الذي هو الّلب والبصرية غري مستبني لكّل أحد، وُربَّ 
مغرور يزعم أّنه بصري، وأّن عقله خالص، وأّنُه ذو ُلّب، فالبد ملن ادعى البصرية 
من شاهدين عدلني يشهدان له بذلك، ومها الكتاب والسنة، فإذا وافق الشاهدان 

العقل يف متّيز األحسن ثبت كونه أحسن.
عليهم  اهلل  صلوات  املعصومني  أئمتنا  عند  والسنة  الكتاب  علم  كان  مّلا  ثم 
ذكر  ويأيت  كثرية،  أخبار  ثبت يف  كام  بذلك،  وآله هلم  عليه  اهلل  النبي صىّل  بشهادة 
بعضها إْن شاء اهلل، فهم ال يفارقون األمرين، فقوهلم وحده بمنزلة الشاهدين، فهم 
ذو الشهادتني، وألهنم أهل البيت فهم أدرى بام يف البيت، ولقول النبي  صىّل اهلل 
عليه وآله: »إيّن تارك فيكم الثقلني)))، ]ما[ إْن متسكتم هبام لن تِضّلوا بعدي، كتاب 
اهلل وعرتيت))) أهَل بيتي، وإهناّم لن يفرتقا حتى يردا عيلَّ حويض«)))، يعني أهناّم معًا 

)1) سورة النور 40:24.

)2) سورة احلج 46:22.
)3) الثََّقل: اليشء النفيس اخلطري. املعجم الوسيط:98 »ثقل«.

األخبار  معاين  ثقيل.  هبام  التمسك  ألنَّ  فقال:  التسمية  سبب  عن  تغلب  العباس  أبو  وُسئل   
للصدوق: 90/باب معنى الثقلني والعرتة، ح3.

)4) عن اإلمام احلسني A، قال: »ُسئل أمري املؤمنني A: من العرتة؟ فقال: أنا واحلسن واحلسني 
ُم وقائمهم ...«. معاين األخبار للصدوق:91/ واألئمة التسعة من ولد احلسني تاسعهم مهدهيُّ

باب معنى الثقلني والعرتة، ضمن ح4.
)5) كتاب سليم بن قيس اهلاليل:300/قطعة من حديث الثقلني، باختالف يسري. بصائر الدرجات 
للصّفار:433/ باب »17«: حديث الثقلني، ضمن ح3. الكايف الرشيف 415:2/كتاب اإليامن 
والكفر، باب أدنى ما يكون به العبد مؤمنًا، ضمن ح1، باختالف يسري. مسند أمحد بن حنبل 
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كام يأيت له بيان، فام صحَّ عنهم عليهم السالم يف كل باب فهو املتَّبع يف ذلك الباب، 
إاّل إّنا ال نكتفي بإيراد قوهلم عليهم السالم إذا كان كالمنا مع املخالف، بل نورد من 
َۡهلَِك  الكتاب والسنة والربهان ما كان حجة عليهم، وما رووه يف صحاحهم ﴿ّلِ

َمۡن َهلََك َعۢن بَّيَِنةٖ َوَيۡحَيٰ َمۡن َحَّ َعۢن بَّيَِنةٖ﴾))).
ُة  ٱۡلُجَّ فَلِلَّهِ  ﴿قُۡل  وجّل  عّز  قوله  يف   - السالم  عليه  الصادق  اإلمام  قال 

ٱۡلَبٰلَِغُة﴾))) -:
»احلّجة البالغة التي تبلغ اجلاهل من أهل الكتاب فيعلمها بجهله، كام يعلمها 

العامل بعلمه«))).

ما  الدينية  العلوم  أبواب  من  مجلة  يف  نذكر  بأْن  ونفّصله،  اإلمجال  ذا  ولنبني 
وجه  عىل  غريه  بذكر  نتبعه  ثم  األلباب،  أويل  عند  األبواب  تلك  يف  األحسن  هو 
يكشف عن وجه التمييز النقاب؛ ليتبني أّن الشيعة هم الذين هداهم اهلل، وهم أويل 
ِيَن يَۡسَتِمُعوَن ٱۡلَقۡوَل  األلباب، كام قال اإلمام الصادق عليه السالم يف هذه اآلية ]﴿ٱلَّ
ۡلَبِٰب﴾[))): 

َ
ٱۡل ْولُواْ 

ُ
أ ْوَلٰٓئَِك ُهۡم 

ُ
َوأ  ۖ ُ ِيَن َهَدىُٰهُم ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ

ُ
أ ۥٓۚ  ۡحَسَنُه

َ
أ َفَيتَّبُِعوَن 

»انتم هم«))).

الكبري للطرباين   3: 14، 17، 26، 59/مسند أيب سعيد اخلدري، باختالف يسري. املعجم 
65:3 - 66/مسند اإلمام احلسن بن عيل A، ح2678 وح2679، باختالف.

)1) سورة األنفال 42:8.
)2) سورة األنعام 149:8.

)3) تفسري الربهان للبحراين 492:2/سورة األنعام، صدر ح3717.
)4) سورة الزمر 17:39. أثبتناها من عندنا لإليضاح.

)5) تفسري الربهان للبحراين 701:4/سورة الزمر، ح9189.
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يزيدوا  مل  احلديث  إذا سمعوا  املسّلمون آلل حممد،  السالم: »هم  وقال عليه 
فيه، ومل ينقصوا ]منه[ ، جاءوا به كام سمعوه«)))، ومن اهلل االستعانة يف كل باب، 

فإنه امللِهم للصواب.


)1) الكايف الرشيف 391:1 - 392/كتاب احلجة، باب التسليم وفضل املسّلمني، ح8. االختصاص 

للمفيد:5.
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البشارة األوىل
]يف وحدانية اهلل عّز وجّل[

من استمع إىل قوم يقولون: إنَّ إله العامل واحد ال رشيك له؛ إلتصال التدبري 
ومتام الصنع)))، وهو عليم، قدير، سميع، بصري، حكيم، خبري، ذو اجلالل واجلامل، 
واهب  ألنه  الكامل،  صفات  من  ذلك  غري  إىل  واألمثال)))،  األشباه  عن  متعال 

الكامالت فكيف يفقدها؟! وخالق األشباه واألنداد))) فكيف يشبهها؟!.
ثم استمع إىل آخرين يقولون بخالف ذلك، فاتبع القول األول، فهو من أهل 
 هذه البرشى من اهلل عّز وجّل؛ وذلك ألنَّ األحسن هو األول عند أويل األبصار

اُر﴾))). ُ ٱۡلَوِٰحُد ٱۡلَقهَّ ِم ٱللَّ
َ
َتَفّرِقُوَن َخۡيٌ أ ۡرَباٞب مُّ

َ
﴿َءأ

A: ما الدليل عىل أن اهلل واحد؟ قال: »اتصال  ))) عن هشام بن احلكم، قال: قلت أليب عبد اهلل 

التوحيد  لََفَسَدتَا﴾«.   ُ ٱللَّ إِلَّ  َءالَِهٌة  فِيِهَمآ  َكَن  ﴿لَۡو  وجّل:  عّز  قال  كام  الصنع  ومتام  التدبري 
للصدوق:250/باب »36«: باب الرد عىل الثنوية والزنادقة، ح2.

)2) املثل: هو كّل أمرين يشري إليهام العقل واملتصور من أحدمها هو املتصور من اآلخر. ُانظر: تلخيص 
املحّصل للطويس:88/الركن الثاين، املسألة الثالثة، احلال بني امُلثْبتنَي والنافني.

الدال  0:8)/باب  للفراهيدي  العني  كتاب  أموره.  يف  يضاّده  اليشء  مثل  ماكان  لغًة:  النّد   (3(
اإلرشاق  حكمة  رشح  اجلهات.  مجيع  من  له  املساوي  املِْثل  هو  النّد:  اصطالحًا،  أّما  والنون. 

للشهرزوري:8)3/ املقالة األوىل، فصل يف نور األنوار.
))) سورة يوسف 2):39.
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البشارة الثانية
]يف صفات اهلل عّز وجّل[

وكذلك من استمع إىل قوم يقولون: إنَّ صفات اهلل سبحانه عني ذاته، بمعنى 
أّن ذاته بذاته، يرتّتب عليه آثار مجيع الكامالت، من غري افتقار إىل معنى آخر يضّم 
تعاىل عن  بمتكّثر)))، وال متجّزىء)))، وال حمتاج،  ليس  إليه؛ وذلك ألّنه سبحانه 

النقص واالحتياج.
عنه؛  الصفات  نفي  له  اإلخالص  »كامل  السالم:  عليه  املؤمنني  أمري  قال 
لشهادة))) كل صفة أهنّا غري املوصوف، وشهادة كل موصوف أّنه غري الصفة، فمن 
وصف اهلل سبحانه فقد قرنه)))، ومن قرنه فقد ثنّاه، ومن ثنّاه فقد جّزأه، ومن جّزأه 

)1) املتكّثر: هو كّل ما سوى اهلل ولو كان بسيطًا فهو زوج تركيبي ومركب حقيقي، إذ له ذات وإّنية، 
وصفات وأينية، وسامت وكيفية، فهو متكّثر من جهات متعّددة. رشح أصول الكايف للامزندراين 

.147:4
)2) املتجّزىء: هو اليشء املرّكب منه ومن غريه. ُأنظر: كتاب التعريفات للجرجاين:33 »اجلزء«.

)3) )لشهادة( سقطت من »ش«.
أْن تكون زائدة عىل  لزم  الصفة مغايرة للموصوف  ملا قرر كون  البحراين:  ابن ميثم  الشيخ  )4) قال 
الذات، غري منفّكة عنها، فلزم من وصفه هبا أْن تكون مقارنة هلا، وإْن كانت تلك املقارنة عىل وجه 
ال يستدعي زمانًا وال مكانًا. وأما قوله: »ومن قرنه فقد ثنّاه« فألنَّ من قرنه بيشء من الصفات فقد 
اعترب يف مفهومه أمرين: أحدمها الذات، واآلخر الصفة، فكان واجب الوجود عبارة عن شيئني. 

ُأنظر: رشح هنج البالغة للبحراين 122:1.
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فقد جهله ...« احلديث))).
بام  ويبرص  يبرص،  بام  يسمع  بصري،  »سميع  السالم:  عليه  الباقر  اإلمام  وقال 

يسمع«))).
وقال عليه السالم: »إّنه واحد ]صمد[ ، أحدّي املعنى)))، ليس بمعاٍن كثرية 

خمتلفة«))).
فيه،  موت  ال  وحياة  فيه،  ظلمة  ال  »نور  السالم:  عليه  الصادق  اإلمام  وقال 

وعلم ال جهل فيه، وحق ال باطل فيه«))).
اهلل  إن  يقول:  البيت  أهل  مواالتكم  ينتحُل  رجاًل  إّن  السالم:  عليه  له  وقيل 

األوىل.  اخلطبة  وأوامره، ضمن   A املؤمنني  أمري  املختار من خطب  البالغة 15:1/باب  )1) هنج 
االحتجاح للطربيس 296:1/احتجاج أمري املؤمنني A فيام يتعلق بتوحيد اهلل، قطعة من خطبة.
التوحيد  ح1.  ضمن  الذات،  لصفات  الثاين  الباب  التوحيد،  108:1/كتاب  الرشيف  الكايف   (2(

للصدوق:144/باب »11«: صفات الذات وصفات األفعال، ضمن ح9.
أخربين   :F اهلل  رسول  اليهودي  سأل  املعنى«:  »أحدّي  معنى  إليضاح  الروايتني  هاتني  نورد   (3(
أليس اهلل واحد واإلنسان واحد؟ فوحدانيته أشبهت وحدانية  له  إّنه واحد ال شبيه  عن قولك 
وعرض  جسم  املعنى،  ثنوي  واحد  واإلنسان  املعنى  وأحدي  واحد  »اهلل   :F فقال  اإلنسان. 
وبدن وروح، وإّنام التشبيه يف املعاين ال غري«. كفاية األثر للخزار القمي:12 - 13/ما جاء عن 

عبد اهلل بن العباس من النصوص.
قال أمري املؤمنني A: »قول القائل: إّنه ربنا أحدي املعنى يعني به: أّنه ال ينقسم يف وجود وال   
عقل وال وهم«. التوحيد للصدوق:84/بيانه يف نفي التشبيه عنه تعاىل من مجيع اجلهات، آخر 

ح3.
التوحيد  ح1.  صدر  الذات،  لصفات  الثاين  الباب  التوحيد،  108:1/كتاب  الرشيف  الكايف   (4(

للصدوق:144/باب »11«: صفات الذات وصفات األفعال، ضمن ح9.
)5) التوحيد للصدوق:146/باب »11«: صفات الذات وصفات األفعال، ذيل ح14.
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بقدرة،  وقادرًا  بعلم،  وعلياًم  ببرص،  وبصريًا  بسمع،  سميعًا  يزل  مل  وتعاىل  تبارك 
فغصب عليه السالم وقال: »من قال بذلك ودان به فهو مرشك، وليس من واليتنا 

عىل يشء، إّن اهلل تبارك وتعاىل ذات عاّلمة، سميعة، بصرية، قادرة«))).
ويف رواية ُأخرى عن اإلمام الرضا عليه السالم: »من قال بذلك ودان به فقد 

اخّتذ مع اهلل آهلة ُأخرى«))).

]صفات اهلل عّز وجّل عند األشعرية[
ثم استمع إىل آخرين يقولون: بل هو حي بحياة، وعامل بعلم، وقادر بقدرة، 
بكالم،  ومتكلم  بكراهة،  وكاره  بإرادة،  ومريد  ببرص،  وبصري  بسمع،  وسميع 

فالقديم عندهم تسعة.
قال إمامهم فخر الدين الرازي))): النصارى كفروا بأْن قالوا: القدماء ثالثة، 

)1) التوحيد للصدوق:144/باب »11«: صفات الذات وصفات األفعال، ح8. األمايل للصدوق 
:708/املجلس »89« ح7. روضة الواعظني للنيسابوري:37 - 38.

أخبار  عيون  ح3.  ضمن  األفعال،  وصفات  الذات  صفات  باب  للصدوق:140/  التوحيد   (2(
األمايل  ح10.  ضمن  التوحيد،  يف   F الرضا  عن  جاء  ما  109:1/باب  للصدوق  الرضا 

للصدوق:353/املجلس »47« ضمن ح5، باختالف يسري.
)3) فخر الدين الرازي: هو حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن عيل التيمي البكري، الطربستاين 
منها:  علوم،  عدة  يف  صنّف  الشافعي،  الفقيه  اخلطيب  بابن  املعروف  املولد،  الرازي  األصل، 
ويف  وغريمها،  العقول،  وهناية  العالية،  املطالب  الكالم:  علم  يف  ومنها  الكريم،  القرآن  تفسري 
ورشح  سينا،  البن  اإلشارات  ورشح  امللّخص،  احلكمة  ويف  واملعامل،  املحصول،  الفقه:  أصول 
عيون احلكمة، وغري ذلك. ونقل ابن كثري، عن شهاب الدين ابو شامة يف الذيل: قد كان يصحب 
وأمثاله  وهلذا  العلامء،  صفة  من  ذلك  وليس  زائدًا،  اتساعًا  فيها  ويتسع  الدنيا  وحيب  السلطان، 
:كثرت الشناعات عليه، وقامت عليه شناعات عظيمة؛ بسبب كلامت كان يقوهلا مثل قوله 
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واألشاعرة أثبتوا قدماء تسعة)))، هذا كالمه، وهو من رؤساء األشاعرة، وقد عجز 
ا يُۡشُِكوَن﴾))) ﴿ُسۡبَحَٰن  ُ َعمَّ أْن َيذّب عن نفسه وقومه الكفر والرشك ﴿تََعَٰل ٱللَّ

ا يَِصُفوَن﴾))). َرّبَِك َرّبِ ٱۡلعِزَّةِ َعمَّ


قال حممد البادي. يعني العريب يريد به النبي F، نسبة إىل البادية، وقال حممد الرازي يعني 
نفسه. وكانت والدته يف اخلامس والعرشين من شهر رمضان سنة أربع وأربعني، وقيل: ثالث 
وفيات  ُانظر:  هراة.  بمدينة  وستامئة  ست  سنة  اإلثنني  يوم  وتويف  بالري،  ومخسامئة  وأربعني 
األعيان البن خلكان 349:2 - 351. البداية والنهاية البن كثري 1978:2. طبقات املفرسين 

السيوطي:100 - 101.
)1) نقلت مصادر عديدة قول الرازي هذا وممن نقله: العاّلمة احليّل يف الرسالة السعدية:51. وورد 

كالمه مفصاًل يف تفسري الرازي 59:6، و38:8.
وممن أثبت هذا الكالم عن النصارى واألشاعرة قبل الرازي الشهرستاين يف امللل والنحل 220:1   

- 221/الفصل الثاين، وصفحة:94 - 95/الفصل الثالث.
)2) سورة النمل 63:27.

)3) سورة الصافات 180:37.
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البشارة الثالثة
]يف رؤية اهلل عّز وجّل[

بالبرص  سبحانه  اهلل  ُيرى  أْن  جيوز  ال  يقولون:  قوم  إىل  استمع  من  وكذلك 
والعني، وإْن جاز أْن ُيرى بالبصرية والقلب، ملن رفع اهلل حجابه من البني؛ وذلك 
ألنَّ اهلل سبحانه منّزه عن اجلهات واحلدود، وال يمكن الرؤية بالبرص إاّل للمحدود، 
اذ ما مل يكن بني الرائي واملرئي هواء ينفذه البرص، ال يتصور الرؤية بالبرص، ويف 

ذلك التشبيه.
لورود  بالبرص؛  اآلخرة  يف  املؤمنون  يراه  بل  يقولون:  آخرين  إىل  استمع  ثم 
حممول  ذلك  أنَّ  يعرفوا  مل  البصرية  لفقدهم  وهؤالء  واخلرب)))،  القرآن  يف  الرؤية 
عىل البصرية، وأّنه ال فرق بينه وبني سائر ما ورد يف التشبيه عند البصري، ال تدركه 

األبصار، وهو يدرك األبصار، وهو اللطيف اخلبري.

إَِلٰ  ةٌ ٢٢  نَّاِضَ يَۡوَمئِٖذ  )1) أقول: أّما يف القرآن، فقد وردت عدة آيات للرؤية مثل قوله تعاىل: ﴿وُُجوهٞ 
َرّبَِها نَاِظَرةٞ﴾ سورة القيامة 22:75 -23. أّما يف أخبار املخالفني: فقد كثرت أخبار الرؤية عند 
املخالفني، فمثاًل روى البخاري يف صحيحه: عن قيس بن جرير، قال: كنا مع النبي F فنظر إىل 
القمر ليلة - يعنى البدر - فقال: »إنكم سرتون ربكم كام ترون هذا القمر، ال تضامون يف رؤيته«. 
إبراهيم  عن  ورد  فقد  أخبارنا  يف  أّما  العرص.  وقت  139/باب   -  138:1 البخاري  صحيح 
الكرخي، قال: قلت للصادق A: إن رجاًل رأى ربه عّز وجّل يف منامه، فام يكون ذلك؟ فقال: 
ذلك رجل ال دين له، إن اهلل تبارك وتعاىل ال يرى يف اليقظة، وال يف املنام، وال يف الدنيا، وال يف 

اآلخرة. األمايل للصدوق:708/املجلس »89« ح6.
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البشارة الرابعة
]يف عدل اهلل عّز وجّل[

عباده  أْن جيرب  أعدل وأكرم من  اهلل  إنَّ  يقولون:  قوم  إىل  استمع  وكذلك من 
عىل أعامهلم، ثم يعذهبم بام يعملون، أو يكلفهم ما ال يطيقون، وأّنه عّز وجّل أعز 
وأحكم من أْن هيمل عبده، ويكله إىل نفسه، يفعل ما يريد، وأْن يكون يف سلطانه 
ماال يريد، فينبغي أْن ُيضاف أعامل العباد إىل العباد، وإىل مشيئتهم، ويثبت للعبد 
ن يََشآَء 

َ
ٓ أ مشيئة وتأثري، لكن بعد مشيئة اهلل، كام قال عّز وجّل: ﴿َوَما تََشآُءوَن إِلَّ

َمۡت يََداَك﴾))) وما كسبت يداه إال باهلل، ال  ۚ﴾))). وقال سبحانه: ﴿َذٰلَِك بَِما قَدَّ ُ ٱللَّ
من دون اهلل، فيكون وهنًا يف سلطانه، وال مع اهلل، فيكون رشكًا باهلل، فبيد العباد 
طاعة اهلل ومعصية اهلل، إاّل أّنه ال حول وال قوة اال باهلل، وال مشيئة إال بعد مشيئة 
به  فنفى  اهلل  مشيئة  بعد  وجعلها  اجلرب،  به  فنفى  للعبد  املشيئة  تعاىل  اهلل  أثبت  اهلل، 
التفويض، فال جرب وال تفويض، بل أمٌر بني أمرين)))، كام قال اإلمام الصادق عليه 

)1) سورة اإلنسان 30:76.
)2) سورة احلج 10:22. يف مجيع نسخ االصل: )ذلك بام كسبت يداك( وهو اشتباه من املؤلف أو 

الناسخ.
)3) عن بريد بن عمري بن معاوية الشامي، قال: دخلت عىل عيل بن موسى الرضا بمرو فقلت له: يابن 
رسول اهلل، ُروَي لنا عن الصادق جعفر بن حممد C إّنه قال: »إّنه ال جرب وال تفويض بل أمر 
بني أمرين« فام معناه؟. قال: »من زعم أنَّ اهلل يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال باجلرب، ومن 
فقد قال بالتفويض، والقائل B زعم أّن اهلل عّز وجّل فّوض أمر اخللق والرزق إىل حججه 
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ما  السالم)))، فسبحان من تنّزه عن الفحشاء، وسبحان من ال جيري يف ملكه إالّ 
يشاء.

ثم استمع إىل آخرين يقولون باجلرب أو التفويض، فيقعون يف مفاسد أحد طريف 
ا يَِصُفوَن﴾))). النقيض، جل اهلل وعّز عام يقولون ﴿ُسۡبَحَٰنُهۥ َوتََعَٰلٰ َعمَّ


باجلرب كافر، والقائل بالتفويض مرشك« فقلت له: يابن رسول اهلل، فام أمر بني أمرين؟ فقال: 
»وجود السبيل إىل إتيان ما أمروا به، وترك ما هنوا عنه« فقلت له: فهل هلل عّز وجّل مشية وإرادة يف 
ذلك؟ فقال: »فأّما الطاعات فإرادة اهلل ومشيته فيها االمر هبا، والرضا هلا، واملعاونة عليها، وإرادته 
ومشيته يف املعايص النهي عنها، والسخط هلا، واخلذالن عليها« قلت: فهل هلل فيها القضاء؟ قال: 
»نعم، ما ِمن فعل يفعله العباد من خري أو رش إال وهلل فيه قضاء« قلت: ما معنى هذا القضاء؟ قال: 
»احلكم عليهم بام يستحقونه عىل أفعاهلم من الثواب والعقاب يف الدنيا واآلخرة«. عيون أخبار 

الرضا للصدوق 114:1/باب »11«: ما جاء عن الرضا من األخبار يف التوحيد، ح17.
من  قطعة  األمرين،  بني  واألمر  والقدر  اجلرب  باب  التوحيد،  160:1/كتاب  الرشيف  الكايف   (1(
للفتال  الواعظني  روضة  تعاىل.  اهلل  أسامء  تفسري  يف  للصدوق:206/بيانه  التوحيد  ح13. 

النيسابوري:38/باب الكالم يف معنى العدل والتوحيد.
)2) سورة األنعام 100:6.



 69 

البشارة اخلامسة
]يف علم اهلل عّز وجّل والبداء[

يتبدل،  ال  علم  علمني،  إنَّ هلل سبحانه  يقولون:  قوم  إىل  استمع  من  وكذلك 
وعلم له فيه املشيئة، يقدم فيه ما يشاء، ويؤخر ما يشاء، من غري تغري يف ذاته أو يف 
يشء من صفاته؛ لعلمه أوالً بام يفعله أخريًا، هكذا اقتضت حكمته يف مصنوعاته، 
وإّن اهلل سبحانه علم وشاء وأراد وقّدَر وقىض، ولكن له أْن يمحو ويثبت كام قال: 
مُّ ٱۡلِكَتِٰب﴾))) أي: اللوح املحفوظ، الذي 

ُ
ۥٓ أ ُ َما يََشآُء َوُيۡثبُِتۖ وَِعنَدهُ ﴿َيۡمُحواْ ٱللَّ

السعي  لبطل  منه  مفروغًا  األمر  كان  ولو  وقىض،  قّدر  فيام  البداء  فلّله  يتبّدل،  ال 
والتدبري، وااللتامس والتحذير، والرتغيب والتهديد، والوعد والوعيد، ومل تصح 
إجابة الدعاء، ومل ينجح الترّضع والبكاء، ومل ينفع التصّدق والدواء، إىل غري ذلك 

مما جاء.
يََشآُء  َما   ُ ٱللَّ ﴿َيۡمُحواْ  تعاىل  قوله  يف  السالم  عليه  الصادق  اإلمام  قال 

َوُيۡثبُِت﴾))): »هل يمحو إال ما كان ]ثابتًا[، وهل يثبت إال ما مل يكن«))).
وقال عليه السالم: »ما بعث اهلل نبيًا حتى يأخذ عليه ثالث خصال: اإلقرار له 

)1) سورة الرعد 39:13.

)2) سورة الرعد 39:13.
)3) تفسري العيايش 215:2/سورة الرعد، ح60. الكايف الرشيف 147:1 - 148/كتاب التوحيد، 

باب البداء، ح2. التوحيد للصدوق:333/باب »54«: البداء، ح4.
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بالعبودية، وخلع األنداد، وإّن اهلل يقدم ما يشاء، ويؤخر ما يشاء«))).
وقال عليه السالم: »لو علم الناس ما يف القول بالبداء من األجر، ما فرتوا عن 

الكالم فيه«))).
وقال عليه السالم: »إّن اهلل مل يبد له من جهل«))).

وقال عليه السالم: »ما بدا هلل يف يشء إال كان يف علمه قبل أْن يبدو له«))).
وُسِئَل النبي صىّل اهلل عليه وآله: أ نحُن يف أمر فرغ منه، أو أمر مستأنف؟.

فقال: »يف أمر فرغ منه، ويف أمر مستأنف«))).
وُسِئَل: هل يغني الدواء والرقية من قدر اهلل؟.

فقال صىّل اهلل عليه وآله: »والدواء والرقية أيضًا من قدر اهلل«))).
 ِ ٱللَّ ﴿يَُد  اليهود  قالت  كام  ذلك،  خيالف  ما  يقولون:  آخرين  إىل  استمع  ثم 

باب  التوحيد،  147:1/كتاب  الرشيف  الكايف  ح57.  الرعد،  215:2/سورة  العيايش  تفسري   (1(
البداء، ح3. التوحيد للصدوق:333/باب »54«: البداء، ح3. 

)2) الكايف الرشيف 148:1/كتاب التوحيد، باب البداء، ح12. التوحيد للصدوق:334/بيانه يف 
معنى البداء له تعاىل، ح7. 

التوحيد،  148:1/كتاب  الرشيف  الكايف  ح71.  آخر  الرعد،  218:2/سورة  العيايش  تفسري   (3(
باب البداء، ح10. 

)4) الكايف الرشيف 148:1/كتاب التوحيد، باب البداء، ح9.
)5) رشح األسامء احلسنى للسبزواري 84:2.

مسند  ح320.  متفرقة.،  للحمريي:95/أحاديث  اإلسناد  قرب  يف  يسري  باختالف  روي   (6(
الرقى  ما جاء يف  270:3/باب »20«:  الرتمذي  أيب خزامة. سنن  ابن  421:3/حديث  أمحد 
واألدوية، ح2144. السنن الكربى للبيهقي 349:9/باب إباحة الرقية بكتاب اهلل وبام عرف 

من ذكر اهلل.
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يزيد  ]فال  األمر  من  فرغ  »يعنون  السالم:  عليه  الصادق  اإلمام  قال  َمۡغلُولٌَة﴾))) 
ْۘ بَۡل يََداهُ َمۡبُسوَطَتاِن يُنفُِق َكۡيَف  يِۡديِهۡم َولُعُِنواْ بَِما قَالُوا

َ
وال ينقص[«))) ﴿ُغلَّۡت أ

يََشآُء﴾))).


)1) سورة املائدة 64:5.

ُهوُد يَُد ٱللَِّ َمۡغلُولٌَة﴾ ضمن ح1.  )2) التوحيد للصدوق:167/باب »25«: معنى قوله: ﴿َوقَالَِت ٱۡلَ
التوحيد،  الكتاب والسنة يف  ألفاظ وردت يف  معاين األخبار للصدوق:18/باب »15«: معاين 

ضمن ح15.
)3) سورة املائدة 64:5.
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البشارة السادسة
]B يف لطف اهلل عّز وجّل بإرسال الرسل[

وكذلك من استمع إىل قوم يقولون: إنَّ إله العامل أرسل إىل عباده يف كل قرن 
رسوالً ذا حّجة بينّة، هيدهيم إىل احلّق وإىل طريق مستقيم؛ لئاّل يقولوا: ﴿َربََّنا لَۡوَلٓ 
ۡهلَِك َمۡن  ن نَِّذلَّ َوَنَۡزٰى﴾))) و ﴿ّلَِ

َ
رَۡسۡلَت إَِلَۡنا رَُسوٗل َفَنتَّبَِع َءاَيٰتَِك ِمن َقۡبِل أ

َ
أ

َهلََك َعۢن بَّيَِنةٖ َوَيۡحَيٰ َمۡن َحَّ َعۢن بَّيَِنةٖ﴾)))؛ وذلك ألّن اهلل سبحانه ﴿َل يَۡرَضٰ 
وضاللة،  حرية  يف  سدى  يرتكهم  أن  من  وأكرم  أرحم  وهو  ٱۡلُكۡفَر﴾)))  لِعَِبادِهِ 
وأرأف وألطف من أن يرىض هلم بالعمى واجلهالة، وأعّز وأحكم من أْن يكلهم يف 

االهتداء إىل عقوهلم املتباينة وآرائهم املتخالفة.
ثم استمع إىل آخرين يقولون: ال حاجة هلم إىل الرسول، بل يكفي يف االهتداء 
له قلب  البرشى، كام ال خيفى عىل من  فله  فاتبع األول  العقول،  آتاهم اهلل من  ما 
ُۡخرَِجُكم ّمَِن  ٰ َعۡبِدهِۦٓ َءاَيٰتِۢ َبّيَِنٰٖت ّلِ ُِل َعَ ِي ُيَنّ سليم وذهن مستقيم ﴿ُهَو ٱلَّ

َ بُِكۡم لََرُءوٞف رَِّحيٞم﴾))). لَُمِٰت إَِل ٱنلُّورِۚ ِإَونَّ ٱللَّ ٱلظُّ

)1) سورة طه 134:21.
)2) سورة األنفال 42:8.

)3) سورة الزمر 7:39.
)4) سورة احلديد 9:57.
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البشارة السابعة
]يف تأييد الرسل B بالبينات[

وكذلك من استمع إىل قوم يقولون: كلُّ رسول جاء من عند اهلل ببينة تشهد 
َق وُيؤَمَن به حق اإليامن، كائنًا من كان؛ ألّن حكمة اهلل  له عىل صدقه جيب أْن ُيَصدَّ
مانعة من متكني الكاذب من اإلتيان بالربهان، وهلل احلجة عىل عباده بعد أْن هداهم 
لإليامن، وُكّلهم يف معنى الرسالة واحلجية أشباه وأقران، فنحن نؤمن باهلل ومالئكته 
﴾))). ثم استمع إىل آخرين يقولون:  َحٖد ّمِن رُُّسلِهِۚ

َ
وكتبه ورسله ﴿َل ُنَفّرُِق َبۡيَ أ

بَِما  بَِبۡعٖض﴾))) كاليهود يؤمنون بموسى ﴿َوَيۡكُفُروَن  َونَۡكُفُر  بَِبۡعٖض  ﴿نُۡؤِمُن 
ٗقا لَِّما َمَعُهۡم﴾))) وكالنصارى يؤمنون بعيسى ﴿يَۡكُفُروَن  َوَرآَءهُۥ َوُهَو ٱۡلَقُّ ُمَصّدِ
فَُكََّما َجآَءُكۡم رَُسوُلۢ بَِما َل َتۡهَوىٰٓ 

َ
ٗقا لَِّما َمَعُهۡم﴾ ﴿أ بَِما َوَرآَءهُۥ َوُهَو ٱۡلَقُّ ُمَصّدِ

ا َجآَءُهۡم كَِتٰٞب  َتۡقُتلُوَن﴾))) ﴿َولَمَّ ۡبُتۡم َوفَرِيٗقا  ُتۡم َفَفرِيٗقا َكذَّ نُفُسُكُم ٱۡسَتۡكَبۡ
َ
أ

ِيَن َكَفُرواْ  يَۡسَتۡفتُِحوَن َعَ ٱلَّ َقۡبُل  ِمن  َوَكنُواْ  َمَعُهۡم  لَِّما  ٞق  ُمَصّدِ  ِ ّمِۡن ِعنِد ٱللَّ
ِ َعَ ٱۡلَكٰفِرِيَن﴾))). ا َعَرفُواْ َكَفُرواْ بِهۦِۚ فَلَۡعَنُة ٱللَّ ا َجآَءُهم مَّ فَلَمَّ

)1) سورة البقرة 285:2.
)2) سورة النساء 150:77.

)3) سورة البقرة 91:2.

)4) سورة البقرة 87:2.

)5) سورة البقرة 89:2.
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البشارة الثامنة
]B يف وجوب إختاذ األنبياء األوصياء[

من  بكتاب  يأيت  مرسل  نبي  لكل  البد  يقولون:  قوم  إىل  استمع  من  وكذلك 
عند اهلل أْن يريب من يصلح لوصايته، ثم يويص إليه بإشارة من اهلل، يودع فيه أرسار 
النبوة وتأويل الكتاب املنزل عليه، ويكشف له مبهمه؛ ليكون ذلك الويص إمامًا 
ألمته، وحجة له عىل قومه؛ ولئال تترصف األمة يف ذلك الكتاب بآرائها وعقوهلا، 
َزۡيٞغ  قُلُوبِِهۡم  ِف  يَن  ٱلَِّ ا  مَّ

َ
بقوله: ﴿فَأ تعاىل  فتختلف وتزيغ))) قلوهبا كام أخرب اهلل 

 ۗ ُ ۥٓ إِلَّ ٱللَّ وِيلَُه
ۡ
وِيلِهۦِۖ َوَما َيۡعلَُم تَأ

ۡ
َفَيتَّبُِعوَن َما تََشَٰبَه ِمۡنُه ٱبۡتَِغآَء ٱۡلفِۡتَنةِ َوٱبۡتَِغآَء تَأ

األمة: عىل  احلجة  هو  والكتاب  واإلمام  فالرسول   ، ٱۡلعِۡلِم﴾)))  ِف  ِٰسُخوَن   َوٱلرَّ
آدم  بَّيَِنةٖ﴾))) وهذا كام فعل  َعۢن  َحَّ  َمۡن  َوَيۡحَيٰ  بَّيَِنةٖ  َعۢن  َهلََك  َمۡن  َۡهلَِك  ﴿ّلِ
بشيث، ونوح بسام، وإبراهيم بإسحاق، وموسى بيوشع، وعيسى بشمعون، ونبينا 

صىّل اهلل عليه وآله بعيل صلوات اهلل عليهم.
ثم استمع إىل آخرين يقولون: ال حاجة إىل الوصاية إىل إمام له هذه الصفات، 

بل الكتاب يغني عنه، كام قال قائلهم))):

)1) الزيغ: امليل. الصحاح للجوهري 10:4 »زيغ«.
)2) سورة آل عمران 7:3.
)3) سورة األنفال 42:8.
)4) هو عمر بن اخلطاب.
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حسبنا كتاب اهلل)))، ثم تراهم خيتلفون يف الكتاب، ويرضبون بعضه عىل بعض، 
ۡمِنۖ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن 

َ
َحقُّ بِٱۡل

َ
يُّ ٱۡلَفرِيَقۡيِ أ

َ
ثم يرضب بعضهم رقاب بعض ﴿فَأ

ۡهَتُدوَن﴾))). ۡمُن َوُهم مُّ
َ
ْوَلٰٓئَِك لَُهُم ٱۡل

ُ
ِيَن َءاَمُنواْ َولَۡم يَۡلبُِسٓواْ إِيَمَٰنُهم بُِظۡلٍم أ ٨١ ٱلَّ


F الوفاة قال: »هلّموا بالدواة والصحيفة أكتب  )1) عن ابن عباس، قال: ملا حرضت رسول اهلل 
لكم كتابًا ال تضلون بعده أبدًا« فقال عمر: إّن رسول اهلل قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، 
كتابًا  اهلل  رسول  لكم  يكتب  قّربوا  يقول:  من  فمنهم  البيت  أهل  فاختلف  اهلل!!  كتاب  حسبنا 
املسرتشد  F: »قوموا«.  اهلل  قال رسول  اللغط واالختالف عنده!!  أكثر  فلام  بعده،  لن تضلوا 
حيكي  عباس  بن  اهلل  قيس:324/عبد  بن  سليم  كتاب  وانظر:  ح350.  للطربي:681/ضمن 
للصنعاين  املصنف  ح3.  اخلامس،  37/املجلس   - للمفيد:36  األمايل  ح27.  الكتف،  قضية 
رسول أراد  الذي  الكتاب  244:2/ذكر  سعد  البن  الكربى  الطبقات   438:5/ح9757. 

اهلل F أن يكتبه ألمته. مسند أمحد 1: 324 - 325/مسند عبد اهلل بن عباس.
)2) سورة األنعام 81:6 - 82.
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البشارة التاسعة
]B يف تنزيه األنبياء واألوصياء[

نبي  وويص  نبي  كل  يكون  أْن  جيب  يقولون:  قوم  إىل  استمع  من  وكذلك 
معصومًا من الذنوب واخلطأ، بل من كل ما يدّنسه ويشينه من الغلظة والفظاظة، 
واحلسد والبخل واحلرص، ودناءة اآلباء وعهر األمهات، واخلنوثة واألنوثة، وما 
لو جاز  وأيضًا  يطاع طوعًا ورغبة،  بل  الطباع،  عنه  تتنفر  لئال  ذلك؛ وذلك  شابه 
عليه العصيان واخلطأ النتفت فائدة البعثة والوصاية؛ لعدم الوثوق بقوله، وجلواز 
إنكار الرعية عليه، بل وجوبه، فينقلب الرئيس مرؤوسًا، واألمري مأمورًا، وأما ما 
ورد من نسبة الذنوب واملعايص إىل األنبياء عليهم السالم يف القرآن، فإنام هو من 
املتشاهبات، وقد ورد من الراسخني يف العلم تأويله بام ال ينايف عصمتهم، كام هو 
اهلل عّز وجّل،  كانوا مستغرقني يف طاعة  ملا  أهنّم  مذكور يف كتب احلديث)))، عىل 

)1) نورد حديث اإلمام الرضا A يف الرد عىل الشبهات اخلاصة باألنبياء يف متشاهبات القرآن: حدثنا 
أبو الصلت اهلروي، قال: ملا مجع املأمون لعيل بن موسى الرضا A أهل املقاالت من أهل اإلسالم 
والديانات من اليهود والنصارى واملجوس والصابئني وسائر املقاالت - فلم يقم أحد إال وقد 
ألزمه حجته، كأّنه ُألقم حجرا - قام إليه عيل بن حممد بن اجلهم، فقال له: يابن رسول اهلل، أتقول 
َفَغَوٰى﴾  َربَُّهۥ  َءاَدُم  بعصمة األنبياء؟ قال: »نعم« قال: فام تعمل يف قول اهلل عّز وجّل: ﴿وََعَصٰٓ 
ۡقِدَر َعلَۡيهِ﴾ ويف قوله عّز وجّل يف ن لَّن نَّ

َ
 ويف قوله عّز وجّل: ﴿َوَذا ٱنلُّوِن إِذ ذََّهَب ُمَغِٰضٗبا َفَظنَّ أ

ُٰه﴾ وقوله  َما َفَتنَّ نَّ
َ
ۡت بِهۦِۖ َوَهمَّ بَِها﴾ ويف قوله عّز وجّل يف داود: ﴿َوَظنَّ َداوُۥُد أ يوسف A: ﴿َولََقۡد َهمَّ

 ُ ُمۡبِديهِ﴾؟.      تعاىل يف نبيه حممد F ﴿َوُتِۡف ِف َنۡفِسَك َما ٱللَّ
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فإذا اشتغلوا أحيانًا عن ذلك ببعض املباحات زيادة عىل الرضورة عّد ذلك ذنبًا يف 

فقال الرضا A: »وحيك يا عيل، اتق اهلل، وال تنسب إىل أنبياء اهلل الفواحش، وال تتأول كتاب 

ِٰسُخوَن ِف ٱۡلعِۡلِم﴾ وأّما قوله  ۗ َوٱلرَّ ُ ۥٓ إِلَّ ٱللَّ وِيلَُه
ۡ
اهلل برأيك، فإن اهلل عّز وجّل قد قال: ﴿َوَما َيۡعلَُم تَأ

عّز وجّل يف آدم: ﴿وََعَصٰٓ َءاَدُم َربَُّهۥ َفَغَوٰى﴾ فإن اهلل عّز وجّل خلق آدم حجة يف أرضه، وخليفة 
يف بالده، مل خيلقه للجنة، وكانت املعصية من آدم يف اجلنة ال يف االرض، وعصمته جيب أن تكون 
عّز  بقوله  عصم  وخليفة  حجة  وجعل  األرض  إىل  ُأهبط  فلام  اهلل،  أمر  مقادير  ليتم  األرض؛  يف 

َ ٱۡصَطَفٰٓ َءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل إِبَۡرٰهِيَم َوَءاَل ِعۡمَرَٰن َعَ ٱۡلَعٰلَِمَي﴾. وجّل: ﴿إِنَّ ٱللَّ

ۡقِدَر َعلَۡيهِ﴾ إّنام ظن بمعنى: استيقن  ن لَّن نَّ
َ
وأّما قوله عّز وجّل: ﴿َوَذا ٱنلُّوِن إِذ ذََّهَب ُمَغِٰضٗبا َفَظنَّ أ  

آ إَِذا َما ٱۡبَتلَىُٰه َفَقَدَر َعلَۡيهِ رِزۡقَُه﴾  مَّ
َ
أّن اهلل لن يضيق عليه رزقه، أال تسمع قول اهلل عّز وجّل: ﴿َوأ

أي: ضّيق عليه رزقه، ولو ظن أّن اهلل ال يقدر عليه لكان قد كفر.
ۡت بِهۦِۖ َوَهمَّ بَِها﴾ فإهّنا مهت باملعصية وهّم يوسف بقتلها  وأّما قوله عّز وجّل يف يوسف: ﴿َولََقۡد َهمَّ  
﴿َكَذٰلَِك  وجّل:  عّز  قوله  وهو  والفاحشة،  قتلها  عنه  اهلل  فرصف  تداخله،  ما  لعظم  أجربته؛  إْن 

وَٓء َوٱۡلَفۡحَشآَء﴾ يعنى القتل والزنا. وأّما داود A فام يقول من قبلكم فيه؟«. نِلَۡصَِف َعۡنُه ٱلسُّ
فقال عيل بن حممد بن اجلهم: يقولون: إّن داود A كان يف حمرابه يصيل، فتصور له إبليس عىل   
صورة طري أحسن ما يكون الطيور، فقطع داود صالته وقام ليأخذ الطري، فخرج الطري إىل الدار، 
فخرج الطري إىل السطح، فصعد يف طلبه، فسقط الطري يف دار اوريا بن حنان، فاطلع داود يف أثر 
إليها هواها، وقد أخرج اوريا يف بعض غزواته، فكتب إىل  بامرأة اوريا تغتسل، فلام نظر  الطري 
ْم اوريا أمام التابوت، فقدم، فظفر أوريا باملرشكني فصعب ذلك عىل داود، فكتب  صاحبه: أْن َقدِّ

إليه ثانية: أْن قدمه أمام التابوت، فقدم، فقتل أوريا، فتزوج داود بامرأته.
قال: فرضب الرضا A بيده عىل جبهته! وقال: »إّنا هلل وإّنا إليه راجعون! لقد نسبتم نبيًا من أنبياء   
اهلل إىل التهاون بصالته حتى خرج يف أثر الطري، ثم بالفاحشة، ثم بالقتل!« فقال: يابن رسول اهلل، 
إّن داود إنام ظن أْن ما خلق اهلل عّز وجّل خلقًا هو أعلم منه،  فام كان خطيئته؟ فقال: »وحيك، 

ٰ َبۡعٖض فَٱۡحُكم  فبعث اهلل عّز وجّل إليه امللكني فتسّورا املحراب فقاال: ﴿َخۡصَماِن َبَغٰ َبۡعُضَنا َعَ

 َوِلَ َنۡعَجٗة  َوتِۡسُعوَن  تِۡسٞع  َلُۥ  ِخ 
َ
أ َهَٰذآ  إِنَّ  َرِٰط ٢٢  ٱلّصِ َسَوآءِ  إَِلٰ  َوٱۡهِدنَآ  تُۡشِطۡط  َوَل  بِٱۡلَّقِ   بَۡيَنَنا 
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حقهم عليهم السالم، هكذا ينبغي أن يعتقد يف املصطفني األخيار))).
عاقل  يرىض  ال  ما  السالم  عليهم  األنبياء  إىل  ينسبون  آخرين  إىل  استمع  ثم 
عام  ورسله  اهلل  أنبياء  جناب  جل  لشناعته،  املسلمني  من  رجل  أدنى  إىل  ينسبه  أن 

A عىل املدعى عليه، فقال: ِن ِف ٱۡلَِطاِب﴾ َفَعّجَل داود  ۡكفِۡلنِيَها وََعزَّ
َ
أ َفَقاَل  َوِٰحَدةٞ   َنۡعَجةٞ 

﴾ ومل يسأل املدعي البينة عىل ذلك، ومل ُيقبل عىل املدعى  ﴿لََقۡد َظلََمَك بُِسَؤاِل َنۡعَجتَِك إَِلٰ نَِعاِجهۦِۖ
عليه فيقول له: ما تقول، فكان هذا خطيئة رسم احلكم، ال ما ذهبتم إليه، أال تسمع اهلل عّز وجّل 

ۡرِض فَٱۡحُكم َبۡيَ ٱنلَّاِس بِٱۡلَّقِ َوَل تَتَّبِِع ٱلَۡهَوٰى﴾ إىل آخر 
َ
يقول: ﴿َيَٰداوُۥُد إِنَّا َجَعۡلَنَٰك َخلِيَفٗة ِف ٱۡل

اآلية« فقال: يابن رسول اهلل فام قصته مع أوريا؟.
فقال الرضا A: »إن املرأة يف أيام داود A كانت إذا مات بعلها أو قتل ال تتزوج بعده أبدا، وأول   
من أباح اهلل له أْن يتزوج بامرأة قتل بعلها كان داود A، فتزوج بامرأة أوريا ملا قتل وانقضت 
وجّل: عّز  اهلل  وقول   F حممد  وأما  أوريا،  قبل  من  الناس  عىل  شّق  الذي  فذلك  منه،   عدهتا 
َتَۡشىُٰه﴾ فإّن اهلل عّز وجّل عّرف ن 

َ
أ َحقُّ 

َ
أ  ُ َوَتَۡش ٱنلَّاَس َوٱللَّ ُمۡبِديهِ   ُ َما ٱللَّ َنۡفِسَك  ِف   ﴿َوُتِۡف 

املؤمنني،  أمهات  وأهّنن  اآلخرة،  دار  يف  أزواجه  وأسامء  الدنيا،  دار  يف  أزواجه  أسامء   F نبيه 
وإحداهّن من سمى له: زينب بنت جحش، وهي يومئذ حتت زيد بن حارثة، فأخفى اسمها يف 
نفسه، ومل يبده؛ لكيال يقول أحد من املنافقني: أّنه قال يف امرأة يف بيت رجل: إهّنا إحدى أزواجه 
ن 

َ
أ َحقُّ 

َ
أ  ُ َوٱللَّ ٱنلَّاَس  عّز وجّل: ﴿َوَتَۡش  اهلل  فقال  املنافقني،  قول  املؤمنني، وخيش  امهات  من 

 َتَۡشىُٰه﴾ يعني يف نفسك، وإّن اهلل عّز وجّل ما توىل تزويج أحد من خلقه، إال تزويج حوا من

ا قََضٰى َزۡيٞد ّمِۡنَها َوَطٗرا َزوَّۡجَنَٰكَها﴾ اآلية،  آدم A، وزينب من رسول اهلل F بقوله: ﴿فَلَّمَ
وفاطمة من عيل A«. قال: فبكى عيل بن حممد بن اجلهم وقال: يابن رسول اهلل، أنا تائب إىل اهلل 
عّز وجّل من أْن أنطق يف أنبياء اهلل B بعد يومي إاّل بام ذكرته. عيون أخبار الرضا للصدوق 
A عند املأمون مع أهل امللل والنحل وما  170:1 - 173/باب »14«: جملس اإلمام الرضا 

أجاب يف عصمة األنبياء، ح1.
)1) أقول: قريب من هذا املعنى قول رسول اهلل F: »حسنات األبرار سيئات املقربني«. رشح هنج 

البالغة للبحراين 176:1/يف حقيقة إبليس.
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لِۡسنَتُِكۡم َوَتُقولُوَن 
َ
ۡونَُهۥ بِأ يقولون، فام أجدرهم أن خياطبوا بقوله سبحانه: ﴿إِۡذ تَلَقَّ

َعِظيٞم ١٥   ِ َهّيِٗنا َوُهَو ِعنَد ٱللَّ ا لَۡيَس لَُكم بِهِۦ ِعۡلٞم َوَتَۡسُبونَُهۥ  ۡفَواهُِكم مَّ
َ
بِأ

َتَكََّم بَِهَٰذا ُسۡبَحَٰنَك َهَٰذا ُبۡهَتٌٰن َعِظيٞم  ن نَّ
َ
ا يَُكوُن نَلَآ أ َولَۡوَلٓ إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ قُۡلُتم مَّ

ۡؤِمنَِي﴾))). بًَدا إِن ُكنُتم مُّ
َ
ن َتُعوُدواْ لِِمۡثلِهِۦٓ أ

َ
ُ أ ١٦ يَعُِظُكُم ٱللَّ


)1) سورة النور 15:24 - 17.



 83 

البشارة العارشة
]A ألمري املؤمنني F يف وصاية النبي[

وكذلك من استمع إىل قوم يقولون: إّن نبينا صىّل اهلل عليه وآله أوىص بإشارة 
من اهلل إىل معصوم من أهل بيته، مطهر من الذنوب، منزه عن اخلطأ والعيوب، آتاه 
اهلل احلكمة وفصل اخلطاب، وعلمه من لدنه علم ما حتتاج إليه األمة يف كل باب، 
رّباه رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، وعلمه ألف باب من العلم، يفتح له من كل باب 
ألف باب، فخّلفه يف أمته بعد رحلته بأمر من اهلل سبحانه، واختيار منه تعاىل إياه أْن 
يكون خليفة له، وإمامًا ألمته؛ لئال يضلوا بعده، ثم أكد تلك الوصية بالنص عليها 
مرة بعد أوىل، بمشهد من الناس حتى مل خيف ذلك عىل أحد يف زمانه، وال عىل أويل 

البصائر من بعده، وهو عيل بن أيب طالب صلوات اهلل وسالمه عليه.

أحد  إىل  يوص  مل  وآله  عليه  اهلل  صىّل  إّنه  بل  يقولون:  آخرين  إىل  استمع  ثم 
هم  فاختاروا  شاؤوا،  من  ليختاروا  أنفسهم  إىل  الناس  ووكل  واإلمامة،  باخلالفة 
من بينهم من اتفقت عليه آراؤهم، وجعلوه خليفة الرسول من بعده، وهو أبو بكر 
املن؛  اهلل ذي  للبرشى من  التامسًا لألحسن)))، وطلبًا  األول  فاتبع  قحافة،  أيب  بن 
وذلك ألّن النبي صىّل اهلل عليه وآله مل يدْع شيئًا مما حتتاج إليه األمة إاّل وقد أتى به 
النساء، كام قال اهلل عّز وجّل:  وبّينه هلم، حتى مل هيمل آداب اخلالء، واخللوة مع 

)1) أي القول األول يف صدر البشارة.



بشارة الشيعة للفيض الكاشاين 84

له  نِۡعَمِت﴾))) فكيف جيوز  َعلَۡيُكۡم  ۡتَمۡمُت 
َ
َوأ دِيَنُكۡم  لَُكۡم  ۡكَمۡلُت 

َ
أ ﴿ٱۡلَۡوَم 

أن هيمل مثل))) هذا األمر العظيم واخلطب اجلسيم، وأن يرتك األمة يف ضالل))) 
الناس  أّن  البصرية  أهل)))  عند  ومعلوم  واإلمرة،  الرئاسة  من  تنازع  ويف  وحرية، 
ال تتفق آراؤهم يف أمر يسري، إاّل بنحو من الغلبة أو التقليد، فكيف جيوز اتفاقهم 
مجيعًا يف مثل هذا األمر اخلطري مع تباينهم الشديد؟! قال اهلل تعاىل: ﴿َوَل يََزالُوَن 
ُمَۡتلِفَِي﴾))) وهب أهنّم اتفقوا، فكيف هلم باختيار األصلح؟ وليس هلم سبيل إىل 
االطالع عىل باطنه، ومكنون رسيرته، واهلل سبحانه يقول: ﴿َوَربَُّك َيۡعلَُم َما تُِكنُّ 
َما  َوَيۡخَتاُرۗ  يََشآُء  َما  لُُق  َيۡ ُيۡعلُِنوَن﴾))) ويقول جّل وعّز ﴿َوَربَُّك  َوَما  ُصُدورُُهۡم 
ا يُۡشُِكوَن﴾))) هذا كليم اهلل صلوات اهلل  ِ َوتََعَٰلٰ َعمَّ َكَن لَُهُم ٱۡلَِيَةُۚ ُسۡبَحَٰن ٱللَّ
عليه مع نبوته ورسالته، وكالمه مع اهلل، اختار من قومه سبعني رجاًل مليقات ربه، 
وآله كان ممن  اهلل عليه  نبينا صىّل  األفسد دون األصلح، وهذا  اختياره عىل  فوقع 
ۡهِل ٱلَۡمِديَنةِ َمَرُدواْ َعَ ٱنلَِّفاِق﴾ ال يعلمهم 

َ
ۡعَراِب ُمَنٰفُِقوَنۖ َوِمۡن أ

َ
حوله ﴿ّمَِن ٱۡل

آلحاد  جيوز  فكيف  َنۡعلَُمُهۡم﴾)))  َنُۡن  َتۡعلَُمُهۡمۖ  ﴿َل  بقوله:  اهلل  فخاطبه  بالنفاق، 
نفاقه ومكره،  يعرفون  ُمِضاًل، ال  منافقًا  فلعلهم خيتارون  الناس معرفة األصلح؟ 

)1) سورة املائدة 3:5.
)2) )مثل( سقطت من »ت«.

)3) يف »ش«: )ضاللة(.
)4) )أهل( سقطت من »ش«.

)5) سورة هود 118:11.
)6) سورة القصص 69:28.
)7) سورة القصص 68:28.

)8) سورة التوبة 101:9.
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فيفسد األمة بفساد ضمريه، كال بل ال جيوز االختيار إاّل ملن يعلم ما ختفي الصدور، 
.(((﴾ ُ ۡن َهَدىَٰنا ٱللَّ

َ
وتكّن الضامئر، وليس إاّل اهلل ﴿َوَما ُكنَّا نِلَۡهَتِدَي لَۡوَلٓ أ


)1) سورة األعراف 43:7.
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وكذلك من استمع إىل قوم يقولون: كام أّن اخلليفة واإلمام احلق بعد رسول 
اهلل صىّل اهلل عليه وآله ليس إاّل من كان منصوصًا عىل خالفته وإمامته، كذلك ليس 
إاّل من كان أفضل الناس بعده، وهو عيل بن أيب طالب صلوات اهلل عليه، وذلك 
ملا تواتر عندنا وروته املخالفون يف كتبهم، من شدة جهاده، وعظم بالئه يف وقائع 
الرسول صىّل اهلل عليه وآله، وعدم بلوغ أحد درجته يف غزواته، وشجاعته، وقوة 
حدسه، وذكائه، وشدة مالزمته للرسول صىّل اهلل عليه وآله، وتربيته إياه مذ حني 
الصبا إىل أْن خلفه بعده، ورجوع الصحابة يف أكثر الوقائع إليه، واستناد الفضالء 

يف مجيع العلوم إليه.

حلاًم،  وأعظمهم  عبادة،  وأجهدهم  زهدًا،  وأكملهم  كفًا،  أسخاهم  وكونه 
وأوفرهم علاًم، وأحسنهم خلقًا، وأطلقهم وجهًا، وأقدمهم إيامنًا، وأفصحهم لسانًا، 
وأصدقهم قوالً، وأقلهم كالمًا، وأصوهبم منطقًا، وأشجعهم قلبًا، وأشدهم يقينًا، 
وأرفعهم  عناًء)))،  وأعظمهم  كامالً،  وأمتهم  خصاالً،  وأكرمهم  عماًل،  وأحسنهم 
قضاًء،  وأقضاهم  رأيًا،  وأسدهم  حكمة،  وأحكمهم  منزلة،  وأرشفهم  درجة، 
نسبًا  وأرفعهم  وحزمًا،  عزمًا  وأقواهم  وشهامة،  مهة  وأعالهم  حياًء،  وأشدهم 

)1) يف »ش«: )غناء(.
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وأرومة)))، وأكثرهم حرصًا))) عىل إقامة حدود اهلل وأحكامه، وأحفظهم لكتاب 
اهلل ومواقع تنزيله، وأعلمهم بتفسريه وتأويله، وملا ثبت من إخباره بالغيب مرارًا، 
الثعبان)))  ومكاملة  أوىل،  بعد  مرة  عنه  املعجزات  وظهور  كثريًا،  دعائه  واستجابة 
...................................................................  واحليتان)))، 

)1) األرومة: أصل الشجرة. واستعملت للحسب فيقال: طيب األرومة، أي: طيب األصل. ُأنظر: 
الصحاح للجوهري 165:5 »ارم«.

)2) )حرصًا( سقطت من »ش«.
املنرب إذ أقبل ثعبان من ناحية باب من  A عىل  A، قال: »بينا أمري املؤمنني  الباقر  )3) عن اإلمام 
وا، وأقبل  ُكّفوا فَكفُّ أْن  A إليهم:  الناس أن يقتلوه، فأرسل أمري املؤمنني  َفَهمَّ  أبواب املسجد، 
الثعبان ينساب حتى انتهى إىل املنرب، فتطاول وسلم عىل أمري املؤمنني A، فأشار أمري املؤمنني 
بيده، فنظر الناس والثعبان يف أصل املنرب، حتى فرغ عيل أمري املؤمنني A من خطبته، ثم أقبل 
عليه فقال له: »من أنت؟« قال: أنا عمرو بن عثامن خليفتك عىل اجلن، وإّن أيب مات وأوصاين 
أْن آتيك فاستطلع رأيك، فقد أتيتك يا أمري املؤمنني فام تأمرين به وما ترى؟ فقال له أمري املؤمنني 
A: »أوصيك بتقوى اهلل، وأْن تنرصف فتقوم مقام أبيك يف اجلن فإّنك خليفتي عليهم«. قال 
فيأتيك  املؤمنني وانرصف، فهو خليفته عىل اجلن« فقلت له: جعلت فداك،  الباقر: »فوّدع أمري 
عمرو وذلك الواجب عليه؟ قال »نعم«. بصائر الدرجات للصفار:117/باب »18«: يف األئمة 

B، وإّن اجلن يأتوهنم فيسألوهنم ...، ح7.
)4) كثرية هي األخبار التي تروي تكلم اإلمام A مع احليتان، ونورد هذا اخلرب ملا حيتويه من داللة 
عىل منزلة أمري املؤمنني A: عن األصبغ بن نباتة، عن زيد الشحام: أّن أمري املؤمنني A جاءه 
نفر من املنافقني فقالوا له: أنت الذي تقول إّن هذا اجلّري َمْسٌخ حرام؟ فقال: »نعم« فقالوا: أرنا 
أمري  له  فقال  لبيك،  اجلري:  فاجابه  مناش«  »مناش  نادى:  ثم  الفرات،  إىل  هبم  فجاء  برهانك؟ 
املؤمنني: »من أنت؟« فقال: ممن عرضت واليتك عليه فأبى فُمِسَخ، وإّن فيمن معك من ُيْمَسُخ 
فيعلم«  A: »بنّي قصتك؛ ليسمع من حرض  املؤمنني  كام مسخنا، ويصري كام رصنا. فقال أمري 
وعرضت وعصينا،  متردنا  قد  وكنا  إرسائيل،  بني  من  قبيلة  وعرشين  أربعة  كنا  نعم،   فقال: 
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وملا  واألخوة،  بالقرابة  اختصاصه  من  ظهر  وملا  األكوان)))،  عىل  والسلطنة 
واملنزلة)))،  ومواساته،  األنبياء،  ومساواته  ونرصته،  حمبته  وجوب  من  صح 

منا،  به  أعلم  واهلل  أنت  آٍت  فجاءنا  الفساد،  واستعملنا  البالد،  وفارقنا  فأبينا،  واليتك  علينا 
فرصخ فينا رصخة فجمعنا مجعًا واحدًا، وكنا متفرقني يف الرباري، فجمعنا لرصخته، ثم صاح 
صيحة أخرى، وقال: كونوا مسوخًا بقدرة اهلل، فُمِسْخنا أجناسًا خمتلفة، ثم قال: أيتها القفار كوين 
أهنارًا تسكنك هذه املسوخ واتصيل ببحار األرض، حتى ال يبقى ماء إال وفيه من هذه املسوخ كام 

.A ترى. مشارق أنوار اليقني للربيس:117/الفصل الثاين: أرسار أمري املؤمنني
)1) نورد يف هذا املقام قطعة من حديث املعرفة بالنورانية ألمري املؤمنني؛ ملا حيتويه من معرفة شاملة يف 
مقام سلطنة عرتة النبي F عامة، وأمري املؤمنني A خاصة عىل األكوان: عن سلامن املحمدي 
أمري  يا  لبيك  قاال:  »يا سلامن ويا جندب«.   ...  :A املؤمنني  أمري  قال  قاال:  الغفاري،  وأيب ذر 
املؤمنني، صلوات اهلل عليك. قال A: »لقد أعطانا اهلل ربنا ما هو أجل وأعظم وأعىل وأكرب من 
هذا كله«. قلنا: يا أمري املؤمنني، ما الذي أعطاكم ما هو أعظم وأجل من هذا كله؟ قال: »قد أعطانا 
الساموات واألرض واجلنة والنار،  لو شئنا ُخرقت  الذي  ِعّلمنا لالسم األعظم،  ربنا عّز وجّل 
ونعرج به إىل السامء، وهنبط به اىل االرض، ونغرب ونرشق، وننتهي به إىل العرش، فنجلس عليه 
بني يدي اهلل عّز وجّل، ويطيعنا كّل يشء حتى الساموات واألرض، والشمس والقمر، والنجوم 
واجلبال، والشجر والدواب والبحار، واجلنة والنار، أعطانا اهلل ذلك كله باالسم األعظم، الذي 
نا به، ومع هذا كله نأكل ونرشب، ونميش يف األسواق، ونعمل هذه األشياء بأمر ربنا،  عّلمنا وخصَّ
ونحن عباد اهلل املكرمون الذين ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون«. بحار األنوار 4:26/
اهلل  باب »13«: يف معرفتهم صلوات  اهلل عليهم،  أبواب خلقهم وطينتهم وأرواحهم صلوات 

عليهم بالنورانية، ضمن ح1، عن كتاب عتيق.
)2) عن يوسف بن ثابت بن أيب سعيد، قال: قال أبو عبد اهلل A: »قال رسول اهلل F: أنت منّي 

بمنزلة هارون من موسى، إاّل أّنه ال نبيَّ بعدي«. كتاب سليم بن قيس:314.
ويعد حديث املنزلة من األخبار املتواترة املشهورة، وقد قاله النبي األكرم F يف مواقف عدة،   
وقد روته كتبنا وكتب املخالفني بأسانيد كثرية خمتلفة. ُأنظر عىل سبيل املثال: املحاسن للربقي 
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واختصاصه  والتطهري،  املباهلة  آيتي  ويف  الكساء)))،  وحديث  والغدير)))، 
نزول يكن سوى  مل  ولو  ال حتىص،  التي  اآليات  من  وكثري   (((﴾ َتٰ

َ
أ ﴿َهۡل   بسورة 

أمري اإلمام  مناقب  ح97.  االنفراد،   :»27« باب  والرمحة،  والنور  الصفوة  159:1/كتاب    
الكايف  املنزلة، ح416 - 483.  للكويف 1: 499 - 542/الباب »53«: حديث   A املؤمنني 
الرشيف 107:8/كتاب الروضة، ح80. مسند أمحد 32:3/مسند أيب سعيد اخلدرّي. صحيح 
مسلم 120:7/كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل اإلمام عيّل A. سنن ابن ماجة 45:1/
باب يف فضائل الصحابة، فضل اإلمام عيل A، ح121. سنن الرتمذي 304:5/مناقب عيل ابن 

أيب طالب، ح3814.
)1) ُأنظر: كتاب سليم بن قيس:357/غدير خم. األصول الستة عرش:118/كتاب سالم. مناقب 
اإلمام أمري املؤمنني A للكويف 1: 118 - 119/باب ذكر ما أنزل يف عيل بالقرآن، آية ﴿ٱۡلَۡوَم 
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم﴾ ح66. قرب االسناد للحمريي:57/أحاديث متفرقة، ح186. مسند 

َ
أ

أمحد 281:4. املعجم الكبري للطرباين 17:4/من اسمه حبيب.
فُأنظر عىل  أما يف كتبنا  بأسانيد وألفاظ خمتلفة،  املخالفني،  الكساء يف كتبنا وكتب  )2) روي حديث 
مناقب اإلمام  التطهري.  الكساء وآية  بن قيس:297 - 298/حديث  املثال: كتاب سليم  سبيل 
أم  برواية  التطهري  آية  القرآن،  A من  ُأنزل يف عيل  ما  للكويف 157:1/باب ذكر  املؤمنني  أمري 

سلمة، ح92.
أّما ما روي يف كتب املخالفني، فنورد هذه الرواية: عن عائشة، قالت: خرج النبي F غداة وعليه   
مرط مرجل من شعر أسود، فجاء احلسن فأدخله معه، ثم جاء حسني فأدخله معه، ثم جاءت 

ۡهَل ٱۡلَۡيِت 
َ
ُ ِلُۡذهَِب َعنُكُم ٱلرِّۡجَس أ فاطمة فأدخلها، ثم جاء عيل فأدخله، ثم قال: ﴿إِنََّما يُرِيُد ٱللَّ

َتۡطِهٗيا﴾. املصنف للكويف 501:7/كتاب الفضائل، باب »18«: فضائل اإلمام عيل  َوُيَطّهَِرُكۡم 
A، ح39. وانظر: مسند ابن راهويه 678:3/ح1271. مسند أمحد 107:4/ بن أيب طالب 
أهل  فضائل  باب  الصحابة،  فضائل  130:7/كتاب  مسلم  صحيح  االسقع.  بن  واثلة  حديث 

.B البيت
)3) سورة اإلنسان 1:76.
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ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِت﴾))) حني نصب لإلمامة 
َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
﴿ٱۡلَۡوَم أ

يوم الغدير لكفى، وأعطائه الراية يوم خيرب بعد اهنزام ايب بكر وعمر)))، وثنائه إياه 
حينئذ بام انترش مكنيًا به عن عيوب اآلخر)))، وقْلعه بروحانيته الباب)))، وإبقاء بابه 
النبي صىّل  الغار)))، وإرتقائه كتف  ليلة  الفراش  عند سد األبواب)))، ومبيته عىل 

)1) سورة املائدة 3:5.
)2) يوم خيرب هو من األيام املشهورة يف األسالم، وقد نقلته مصادر الفرقتني بكثرة، فُأنظر عىل سبيل 
املثال: مناقب اإلمام أمري املؤمنني A للكويف 345:1/باب ما أعطى اهلل عليًا وفضله، ح272. 
رشح األخبار للقايض النعامن 302:1/غزوة خيرب. املصنف للكويف 520:8/غزوة خيرب. مسند 
صحيح   .F النبي  دعاء  5:4/باب  البخاري  صحيح  طالب.  أيب  بن  عيل  99:1/مسند  أمحد 

مسلم 195:5.
)3) إشارة إىل قول النبي F واصفًا أمري املؤمنني A: »كّرار غري فّرار« ال كأيب بكر وعمر.

)4) قال أمري املؤمنني A معّرفًا بقوته يف قلعه لباب خيرب: »واهلل ما قلعت باب خيرب - وقذفت هبا 
أربعني ذراعًا، مل حيسَّ به أعضائي - بقوة جسدية، وال حركة غذائية، ولكني ُأيّدت بقوة ملكوتية، 
ونفس بنور رهبا مضيئة، فأنا من أمحد كالضوء من الضوء، واهلل لو تظاهرت العرب عىل قتايل ملا 
امللامت  َفَجنانه يف  عليه ساقط  متى حتفه  يبال  مل  الفرار، ومن  من  الفرصة  أمكنتني  ولو  وّليت، 

رابط«. بشارة املصطفى للطربي:294/اجلزء »5«: حديث قلع باب خيرب، ح25.
)5) يعّد خرب سّد األبواب من األخبار املتواترة املشهورة، وقد روته كتبنا واملخالفني بأسانيد كثرية خمتلفة، 
ُأنظر عىل سبيل املثال: مناقب أمري املؤمنني A للكويف 471:1/ح373. رشح األخبار للقايض 
النعامن 203:2/ح533. علل الرشائع للصدوق 201:1/باب »154«: العلة التي من أجلها سّد 
رسول اهلل F األبواب كّلها، ح1. مسند أمحد 369:4. سنن الرتمذي 305:5/مناقب عيل بن 

أيب طالب A، ح3815. خصائص أمري املؤمنني A للنسائي:73 - 74/حديث سّد األبواب.
)6) من أكثر مناقب أمري املؤمنني إرشاقًا هي منقبة وقائه النبي F بنفسه، ومبيته يف فراشه إّبان هجرة 
النبي F للمدينة، وقد تواترت مصادر الفريقني عىل ذكر هذا املنقبة العظيمة، ُأنظر عىل سبيل 
املثال: تفسري اإلمام العسكري A:465 - 471/سورة البقرة، قصة ليلة املبيت. تفسري العيايش 
املصنف  ح4.  عرش،  السادس  الطويس:447/املجلس  أمايل  ح293.  البقرة،  101:1/سورة 
للصنعاين 389:5/هجرة الرسول F. مسند أمحد 348:1/مسند عبد اهلل بن العباس. املعجم 

الكبري للطرباين 322:11/روايات مقسم عن عبد اهلل بن عباس.
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فيه من األرسار)))،...........................  بام  اهلل عليه وآله إللقائه األصنام، 

وانطوى عىل أرسار عظيمة خيربنا  املخالفني،  إّن خرب حتطيم األصنام خرب مشهور عندنا وعند   (1(
بن جعفر  سألت  يقول:  املدينة،  أمري  اهلاليل  حرب  بن  حممد  عن   :A الصادق  اإلمام   هبا 
أْن أسألك عنها. فقال: »إْن شئت  أريد  يابن رسول اهلل، يف نفيس مسألة  له:  C فقلت  حممد 
أخربتك بمسألتك قبل أْن تسألني، وإْن شئت فسّل« قال: فقلت له: يابن رسول اهلل، وبأي يشء 
عّز وجّل: اهلل  قول  أما سمعت  س:  والتفرُّ م  »بالتوسُّ قال:  عنه؟  قبل سؤايل  نفيس  ما يف   تعرف 

F: اتقوا فراسة املؤمن فإّنه ينظر بنور اهلل  ِمَي﴾ وقول رسول اهلل  ّلِۡلُمَتوَّسِ َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت  ِف  ﴿إِنَّ 
 عّز وجّل« قال: قلت له: يابن رسول اهلل، فأخربين بمسألتي. قال: »أردت أْن تسألني عن رسول
وما  وشدته،  قوته  مع  الكعبة،  سطح  من  األصنام  حّطه  عند   A عيل  محله  يطق  مَلْ  مِلَ   ،F اهلل 
محله  يطيق  ال  وكان  ذراعا،  أربعني  وراءه  هبا  والرمي  بخيرب،  القموص  باب  قلع  يف  منه  ظهر 
الرباق  والبغلة واحلامر، وركب  الناقة والفرس  يركب   F اهلل  أربعون رجال، وقد كان رسول 
ليلة املعراج، وكل ذلك دون عيل A يف القوة والشدة« قال: فقلت له: عن هذا واهلل أردت أْن 
ف، وبه ارتفع، وبه وصل إىل  أسألك يابن رسول اهلل فأخربين. فقال: »إّن عليًا A برسول اهلل رُشِّ
 إطفاء نار الرشك، وإبطال كّل معبود دون اهلل عّز وجّل، ولو عال النبي F حلّط األصنام لكان
 بعيل A مرتفعًا ورشيفًا وواصاًل إىل حّط األصنام، ولو كان ذلك كذلك لكان أفضل منه. أال ترى أنَّ

السامء  أنال  أْن  لو شئت  F رشفت وارتفعت حتى  اهلل  مّلا علوت ظهر رسول  قال:   A عليًا 
لنلتها. أما علمت أّن املصباح هو الذي هُيتدى به يف الظلمة، وانبعاث فرعه من أصله، وقد قال 
عيل A: إّنا من أمحد كالضوء من الضوء. أما علمت أّن حممدًا وعليًا صلوات اهلل عليهام كانا نورا 
بني يدي اهلل جّل جالله قبل خلق اخللق بألفي عام، وإّن املالئكة ملا رأت ذلك النور رأت له أصاًل 
قد انشعب فيه شعاع المع، فقالت: إهلنا وسيدنا ما هذا النور؟! فأوحى اهلل عّز وجّل إليهم: هذا 
النبوة فلمحمد عبدي ورسويل، وأّما اإلمامة فلعيل  أّما  نور من نوري أصله نبوة وفرعه إمامة، 

حجتي ووليي ولوالمها ما خلقت خلقي ... الخ«.
قال حممد بن حرب اهلاليل: قلت له: زدين يابن رسول اهلل. فقال: »إّنك ألهل للزيادة، إّن رسول   
اهلل F محل عليًا عىل ظهره يريد بذلك أّنه أبو ولده، وإمام األئمة من صلبه، كام حّول رداءه يف 
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وتشبيهه إياه بعيسى، يف بغض طائفة إياه، واختاذه أخرى اإلله)))،................. 

صالة االستسقاء، وأراد أن ُيعلم أصحابه بذلك أّنه قد حتّول اجلدب خصبا« قال: فقلت له: زدين 
يابن رسول اهلل. فقال: »احتمل رسول اهلل F عليًا يريد بذلك أْن يعلم قومه أّنه هو الذي خيفف 
عن ظهر رسول اهلل F ما عليه من الدين والعدات واألداء عنه من بعده« قال: فقلت له: يابن 
رسول اهلل زدين. فقال: »إّنه احتمله ليعلم بذلك أّنه قد احتمله وما محل؛ ألّنه معصوم ال حيتمل 
وزرا، فتكون أفعاله عند الناس حكمة وصوابا، وقد قال النبي F لعيل A: يا عيل إّن اهلل تبارك 
َم ِمن  ُ َما َتَقدَّ َۡغفَِر لََك ٱللَّ وتعاىل محَّلني ذنوب شيعتك، ثم غفرها يل. وذلك قوله عّز وجّل: ﴿ّلِ
نُفَسُكۡمۖ﴾ قال 

َ
ِيَن َءاَمُنواْ َعلَۡيُكۡم أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َر﴾ وملا أنزل اهلل تبارك وتعاىل عليه ﴿َيٰٓ خَّ

َ
َذۢنبَِك َوَما تَأ

كم من ضلَّ إذا اهتديتم، وعيل نفيس وأخي،  النبي F: يا أهيا الناس، عليكم أنفسكم، ال يرضُّ
ِطيُعواْ 

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
أطيعوا عليًا، فإّنه مطهر معصوم، ال يضل وال يشقى، ثم تال هذه اآلية ﴿قُۡل أ

ْۚ َوَما َعَ ٱلرَُّسوِل إِلَّ ٱۡلََلُٰغ  ِۡلُتۡمۖ ِإَون تُِطيُعوهُ َتۡهَتُدوا ا ُحّ َّۡواْ فَإِنََّما َعلَۡيهِ َما ُحَِّل وََعلَۡيُكم مَّ ٱلرَُّسوَلۖ فَإِن تََول
ٱلُۡمبُِي﴾«.

قال حممد بن حرب اهلاليل: ثم قال يل جعفر بن حممد عليهام السالم: »أهّيا األمري، لو أخربتك بام   
يف محل النبي F علّيًا A عند حّط األصنام من سطح الكعبة من املعاين التي أرادها به لقلت: 
إليه وقبلت رأسه وقلت:  ما قد سمعته« فقمت  إّن جعفر بن حممد ملجنون، فحسبك من ذلك 
F النبي  محل  352/معنى   - للصدوق:350  األخبار  معاين  رسالته.  جيعل  حيث  أعلم   اهلل 
لعيل A وعجز عيّل عن محله، ح1. وانظر اخلرب يف املصادر اآلتية: مناقب أمري املؤمنني A للكويف 
606:2/خرب أمري املؤمنني A وصعوده عىل منكب النبي F، 1105. مسند أمحد بن حنبل 

84:1/مسند أمري املؤمنني عيل A. املصنف للكويف 534:8 - 535/حديث فتح مكة، ح9.
)1) عن أمري املؤمنني A قال: »دعاين النبي F فقال يل: يا عيل، إّن فيك من عيسى مثال، أبغضته 
للكويف  الغارات  له«.  ليست  التي  باملنزلة  أنزلوه  النصارى حتى  أّمه، وأحبته  اليهود حتى هبتوا 
عقدة  البن   A املؤمنني  أمري  فضائل  واملبغض.  املحّب  يف   A املؤمنني  أمري  589:2/كالم 
الكويف:214/الفصل الثاين والعرشون: يف اآليات النازلة يف أمري املؤمنني، اآلية 34. مسند أمحد 
بن حنبل 160:1/مسند أيب حممد طلحة بن عبيد اهلل. التاريخ الكبري للبخاري 281:3 - 282/

ح966.
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قدميه)))،  وتراب  طهوره  فضل  بركة  وإظهار  وولديه)))،  وبزوجته  به  واملباهلة))) 
وإّن نوره ونور النبي صىّل اهلل عليه وآله واحد)))، وسلمهام واحد، وحرهبام واحد، 

اللعنة، ومأخذها من اإلهبال، وهو: اإلمهال والتخلية؛ ألّن  الَبْهلة وهي:  ُمفاعلة، من  املباهلة:   (1(
َلُة اهلل  اللعن والطرد واإلمهال من واٍد واحد ومعنى املباهلة: أْن جيتمعوا إذا اختلفوا فيقولوا: هَبْ

عىل الظامل منا. الفائق يف غريب احلديث للزخمرشي 125:1/حرف الباء »املباهلة«.
)2) كتاب سليم بن قيس اهلاليل:195/احتجاجات أمري املؤمنني A. تفسري اإلمام العسكري:660/
77:1/صلح  للبالذري  البلدان  فتوح  ح54.  البقرة،  176:1/سورة  العيايش  تفسري  ح374. 
نجران، ح199. تاريخ اليعقويب 82:2 - 83. تفسري القرآن العظيم أليب حاتم الرازي 667:2/

ح3616 - ح3618.
)3) عن أيب بصري قال: بينا رسول اهلل F ذات يوم جالسًا اِذ أقبل أمري املؤمنني A فقال له رسول 
قالت  ما  أمتي  فيك طوائف من  تقول  أْن  مريم، ولوال  بن  فيك شبهًا من عيسى  »إّن   :F اهلل 
النصارى يف عيسى بن مريم، لقلت فيك قوالً ال متر بمأل من الناس إاّل أخذوا الرتاب من حتت 
 A املؤمنني  أمري  مناقب  57:8/ح18.  الرشيف  الكايف  الربكة«.  بذلك  يلتمسون  قدميك، 
للكويف 249:1/الباب الثالث والعرشون: النظر إىل عيل عبادة، ح167. رشح األخبار للقايض 

النعامن 2: 411 - 412/أمري املؤمنني A، ح757 - ح758.
)4) نورد هنا هذه الرواية املباركة التي حتتوي مضامني عظيمة تبني منزلة نور أمري املؤمنني A من 
بن أيب إذ دخل عيل   F النبي  عند  كنا  قال:  األنصاري،  عبداهلل  بن  F: عن جابر  النبي   نور 
 ،A فتعانقا حتى إهّنام صارا شخصًا واحدا، فتفقدنا أمري املؤمنني ،F فقربه النبي ،A طالب
وما  عمك،  البن  جرى  الذي  ما  اهلل،  رسول  يا  فقلنا:  تعجبًا،  فزدنا  أثرا،  وال  عينًا  له  نجد  فلم 
نراك إاّل وحدك؟ قال: فتبسم النبي F وقال: »يا قوم، أما سمعتم مني أيّن أنا وعيل نور واحد، 
وملا تعانقنا اشتاق هو إىل املنزل األول من نورنا، فامتزج نوره بنوري حتى بقينا شخصًا واحدًا 
طالت  وقد  وجوهنا،  وإصفرت  قلوبنا،  رعبت   F النبي  قال  ما  سمعنا  فلام  قال:  ترون«  كام 
 غيبة أمري املؤمنني A، فقالوا: يا رسول اهلل، بحق من أرسلك باحلق إاّل ما أخربتنا كيف صار
فأحرضه إلينا حتى يزول الشك من قلوبنا. فقال: »عيل مني وأنا من عيل« فرأينا قد ،A عيل 
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بل مها كنفس واحدة، إىل ما ال يمكن إحصاؤه، ولو كان البحر مدادًا، واألشجار 
أقالمًا، والثقالن كاتبني، واملالئكة حاسبني، كام ورد فيه عن سيد املرسلني صلوات 
اهلل وسالمه عليه وعىل سائر األنبياء واألوصياء أمجعني)))، ولعمري لو مل يقع عليه 
نص باخلالفة، لكانت صفاته الظاهرة، ومناقبه الباهرة، نصوصًا رصحية، وبراهني 

قاطعة، فكيف وقد وقع.
أّنه  قال اخلليل بن أمحد))): احتياج الكّل إليه واستغناؤه عن الكّل دليل عىل 

جّلله العرق، فظهر من جبهته مصباح من نور، حتى ظننا أّنه نار قد عّمت املشارق واملغارب، 
 فاشتد فزعنا، حتى ظننا أّنا كلنا نحرتق وأهل االرض كلهم حيرتقون من نور ذلك املصباح، فلام رأى
النبي F حالنا رصخ رصخة وقال: »أين قّيوم األمالك؟ أين مدّبر األفالك؟ أين مبدع الكائنات؟ 
أين حقيقة املوجودات؟ أين عامل الغيب واملكاشفات؟ أين الرصاط املستقيم وبغضه عذاب أليم؟ 
أين أسد اهلل؟ أين الذي دمه دمي، وحلمه حلمي، وروحه روحي؟ أين اإلمام اهلامم؟« قال: فإذا 
A ينادي: »لبيك لبيك يا سيد البرش« فلام سمعنا صوته جعلنا ننظر اليه من أين  بصوت عيل 
غاب ملا  جابر:  قال  لبيك«  »لبيك  يقول:  وهو  األيمن  النبي  جنب  من  ظهر  قد  به  وإذا   يظهر، 
عيل A يف النبي F وظهر منه، سألته كيف دخوله وخروجه منك يا رسول اهلل؟ قال: فقال: 
»يا جابر، إّن غيبة عيل A كانت أمرًا يعلمه اهلل، وهو أّنه ملا التصق صدره بصدري امتزج حلمه 
بلحمي، ودمه بدمي، ونوره بنوري، كام كنا يف موطننا األول قبل هذه اهلياكل البرشية، حتى رصنا 
هناك كذلك شخصًا واحدًا بإذن اهلل تعاىل«. صحيفة األبرار للاممقاين 275:3 -277/باب النبي 

وأمري املؤمنني نور واحد، ح85.
F: »لو أنَّ الغياض أقالم، والبحر مداد، واجلّن  )1) عن عبد اهلل بن عباس، قال: قال رسول اهلل 
ُحّساب، واإلنس ُكّتاب، ما أحصوا فضائل عيل بن أيب طالب A«. املناقب للخوارزمي:32/ 

مقدمة املؤلف، ح1. كنز الفوائد للكراجكي:129.
)2) اخلليل بن أمحد: هو أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي األزدي اليحمدي، 
املولود سنة 100هـ كان أفضل الناس يف األدب، وقوله حّجة فيه، وكان آية يف الذكاء، وهو الذي 
 ،استنبط علم العروض وأخرجه إىل الوجود، وصنّف كتاب العني يف اللغة، وكتاب العروض 
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إمام الكّل))).
وُسئل عن مدحه، فقال: ما أقول يف مدح امرىء كتمت أحباؤه فضائله خوفًا، 

وأعداؤه حسدًا، ثم ظهر ما بني الكتامنني ما مأل اخلافقني))).
قال  قال:  الغفاري،  ذر  أيب  عن  مناقبه  يف  الشافعي)))  املغازيل  ابن  روى  وقد 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »من ناصب عليًا يف اخلالفة بعدي فهو كافر، ]وقد 

حارب اهلل ورسوله[ ومن شّك يف عيّل فهو كافر«))).
]صفات اخلليفة عند املضّلني[

هو  اإلمجاع  خالفته  عىل  وقع  من  أّن  كام  بل  يقولون:  آخرين  إىل  استمع  ثم 

وكتاب الشواهد، وكتاب النقط والشكل، وكتاب يف العوامل. وكان من أبرز تالمذته سيبويه. 
وكان اخلليل رجاًل صاحلًا عاقاًل حلياًم وقورًا متواضعًا ذا زهد وعفاف، وكان إمامي املذهب. 
وسبعني  مخس  سنة  قيل:  البرصة،  يف  تويف  األزد.  من  بطن  وهي  فراهيد  إىل  نسبة  والفراهيدي 
ومائة، وقيل: سنة سبعني، وقيل: سنة ستني ومائة. ُانظر: خالصة األقوال للعاّلمة احليّل:140. 

وفيات األعيان البن خلكان 244:2 - 248. الوايف بالوفيات للصفدي 240:13 - 244.
)1) مل نعثر عىل هذا القول يف املصادر، لكن اورده الفيض الكاشاين يف كتبه مثل: قرة العيون يف املعارف 

واحلكم:415. احلقائق يف حماسن االخالق:415.
إىل  الربيس  رجب  الكالم  هذا  ونسب   .266  -  265:13 األول  املجليس  يف  املتقني  روضة   (2(

الشافعي، ُأنظر: مشارق أنوار اليقني:171.
)3) إبن املغازيل: أبو احلسن عيل بن حممد بن الطيب اخلطيب الواسطي الفقيه الشافعي، صاحب كتاب 
املناقب املتوىف سنة 483، وهو غري ابن املغازيل القاّص الذي يضحك الناس. الكنى واأللقاب 

للقمي 416:1/ابن املغزايل.
)4) مناقب عيل بن أيب طالب البن املغازيل:58/ح66. وروي باختصار يف األمايل للصدوق:771/
املجلس »96«، ح6. عمدة عيون صحاح األخبار البن بطريق:91/الفصل »13«: يف أن علّيًا 

A خليفة رسول اهلل F، ح111.
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اخلليفة وإْن مل يقع عليه نص، كذلك هو اخلليفة وإْن مل يكن ظهر له هذه اخلصال 
وأرّص  رأسه،  شاب  حتى  لألصنام  سجد  كان  وإْن  هلم:  قيل  فإْن  بعضًا،  أو  ُكاًل 
يقولوا: نعم، وهؤالء صنفان:  أْن  ابيضَّ فوده)))، فالبد  هلم من  الكفر حتى  عىل 
والنفاق  إبليس، محلهم احلسد  والتلبيس))) من جنود  التدليس)))  أهل  صنف من 
عىل هذا القول كام يأيت بيانه، وهم الذين شيدوا أركان هذه الضاللة. وصنف من 
أهل العمى والتقليد، قد شّبه هلم األمر فدخلوا فيه عىل غري بصرية، وبأيٍد قصرية، 
تعّصبًا ملن توىل وكفر، وتقليدًا لشياطني البرش، وملن كان يف اجلاهلية ال يفرق بني 
اهلل وبني اخلشب واحلجر، فكيف بني عيل وبني أيب بكر وعمر؟ وكان معهم تلك 
العقول السقيمة، فال غرو أْن يعدلوا عن الطريقة القويمة، وأيضًا فإّن اجلنس مع 
اجلنس إىل اجلنس يميل، واألرواح جنود جمندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر 

منها اختلف))).

)1) َفْوُد الّراِس: جانباه. الصحاح للجوهري 125:2 »فود«.
)2) التدليس: كتامن العيب. الصحاح للجوهري 94:3 »دلس«.

)3) التلبيس: التخليط. ُأنظر: الصحاح للجوهري 152:3 »لبس«.
إىل  أرواحهم  خرجت  ناموا  إذا  العباد  »إّن  قال:   ،A الباقر  اإلمام  عن  عامر،  بن  معاوية  عن   (4(
السامء، فام رأت الروح يف السامء فهو احلق، وما رأت يف اهلواء فهو األضغاث، أال وإّن األرواح 
جنود جمنّدة، فام تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، فإذا كانت الروح يف السامء تعارفت 
تباغضت يف  السامء  تباغضت يف  وإذا  تعارفت يف األرض،  السامء  تعارفت يف  فإذا  وتباغضت، 

األرض«. األمايل للصدوق:209/املجلس »29« ح16.
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سئل اخلليل أو سيبويه))) عن ذلك فقال: هبر))) نوره نورهم، وخالف مجهوره 
مجهورهم، والناس إىل أشكاهلم أميل))).

مع  فضيلة،  عىل  يدل  ال  بام  أئمتهم  فضائل  يف  تشبثوا  األمر  تقرر  بعدما  ثم 
من  ويفوح  االختالق،  خمايل)))  فحاويه  من  يلوح  وبام  رذيلة،  كل  فيهم  روايتهم 

ومعناه  بسيبويه،  امللقب  البرصي  ثّم  الفاريس  قنرب  بن  عثامن  بن  عمرو  برش  أبو  هو  سيبويه:   (1(
احلارثي، طلب  زياد  بن  الربيع  آل  بن كعب، وقيل:  بني احلارث  التّفاح، موىل  رائحة  بالعربية: 
الفقه واحلديث مّدة ثّم أقبل عىل العربية، وأخذ النحو عن اخلليل بن أمحد فربع فيه وأّلف كتابه 
الكبري. قصد بالد فارس فتويف بقرية من قرى شرياز يقال هلا: البيضاء يف سنة ثامنني ومائة، وقيل: 
سنة سبع وسبعني وعمره نيف وأربعون سنة. وقال ابن قانع: بل تويف بالبرصة سنة إحدى وستني 
ومائة، وقيل غري ذلك. ُانظر: املعارف البن قتيبة:544. وفيات األعيان البن خّلكان 263:3 - 

465. سري أعالم النبالء للذهبي 351:8 - 352.
الصحاح  ُأنظر:  الكواكب.  ضوء  ضوؤه  غلب  حتى  أضاء  القمر:  وبـََهـَر  َغَلَب،  أْي:  َبـَهـَر:   (2(

للجوهري 2: 238 - 239 »هبر«.
)3) القول للخليل بن أمحد، ونورده بتاممه: عن أيب زيد النحوي األنصاري، قال: سألت اخلليل بن 
أمحد العرويض فقلت له: مل هجر الناس عليًا A وُقْرباُه من رسول اهلل F ُقْرباه، وموضعه من 
املسلمني موضعه، وعناه يف اإلسالم عناه؟ فقال: هَبََر واهلل نوُره أنواَرهم، وغَلَبُهْم عىل صفو كّل 

منَهل، والناس إىل أشكاهلم أميل، أما سمعت قول األول يقول:

ــٍل لِــَشــْكــِلــِه ألِـــٌف ــْكـ ــلُّ َشـ ــ الفيالوك ــُف  ــأل ي الــفــيــَل  ــَرى  ــ َت أمـــا 

قال: وأنشدنا الريايش يف معناه عن العباس بن األحنف: وقائل:  

ــْوالً فـــيـــِه إنـــصـــاُفكـــــــيـــــــَف هتــــــــاَجــــــــْرمُتــــــــا ــ ــ ــُت َقـ ــل ــق ف

ــُه ــْن َشــْكــيل فــهــاجــرُت ــ ِم ــُك  يـ وآالُفمل  أشــــكــــاٌل  ــاُس  ــ ــنـ ــ والـ

علل الرشائع للصدوق 145:1/الباب »121«: العلة التي من أجلها ترك الناس عليًا A، ح1.  
)4) املخايل: السحاب. ُأنظر: غريب احلديث البن سالم 216:2.
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مطاويه رائحة الوضع والنفاق، ثم بعد التتبع يظهر أّن ما هو من أمثاله، إّنام وضع 
يف زمن بني ُأمية؛ طمعًا يف االنتفاع بجاه أحدهم وماله.

أمري املؤمنني عليه السالم يف حديث له: »... وقد ُكِذَب عىل رسول اهلل  قال 
عيّل  كثرت  قد  الناس،  أهّيا  فقال:  خطيبًا،  قام  حتى  عهده  يف  وآله  عليه  اهلل  صىّل 
َب عيّل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار، ثم ُكِذَب عليه من بعده«. الكذابة، فمن َكذَّ

ثم قال بعد كالم: »ثم بقوا بعده، فتقربوا إىل أئّمة الضالل والدعاة إىل النار 
بالزور والكذب والبهتان، فولوهم األعامل، ومحلوهم عىل رقاب الناس، وأكلوا 

هبم الدنيا، وإّنام الناس مع امللوك والدنيا، إاّل من عصم اهلل«))).
]معاوية وأختاذه وضاعني احلديث[

وقد روت طائفة من العامة: أّن معاوية كان يبذل األموال ملن كان موثوقًا به 
عند الناس من الصحابة؛ ليضع حديثًا يف فضل اخللفاء الثالثة، أو يف منقصة أمري 
املؤمنني عليه السالم، ثم يرويه عن النبي صىّل اهلل عليه وآله عىل املنرب، بمشهد من 

الناس، أو يروي ما ورد يف فضل عيل عليه السالم يف فضلهم))).

أحاديث  بني  الفرق  184/عّلة   - اهلاليل:181  قيس  بن  سليم  كتاب  يف  بتاممه  احلديث  روي   (1(
احلديث،  اختالف  باب  العلم،  فضل  64/كتاب   -  62:1 الرشيف  الكايف  وخمالفيهم.  الشيعة 

ح1. اخلصال للصدوق:255 - 257/باب األربعة، ح131.
املدايني يف كتاب »األحداث«: كتب معاوية إىل عامله: أن  ابن أيب احلديد يف رشحه: روى  )2) قال 
ُأنظروا من قبلكم من شيعة عثامن وحمبيه وأهل واليته، والذين يروون فضائله ومناقبه، فأدنوا 
أبيه  واسم  واسمه  منهم،  رجل  كّل  يروي  ما  بكل  يل  واكتبوا  وأكرموهم،  وقّربوهم  جمالسهم، 
من  معاوية  إليهم  يبعثه  كان  ملا  ومناقبه؛  عثامن  فضائل  يف  أكثروا  حتى  ذلك،  ففعلوا  وعشريته. 
الصالت والكساء واحلباء والقطائع، ويفيضه يف العرب منهم واملوايل، فكثر ذلك يف كّل مرص، 
وتنافسوا يف املنازل والدنيا، فليس جييء أحد مردود من الناس عاماًل من عامل معاوية فريوي يف 
عه. رشح هنج البالغة البن أيب احلديد 44:11/ به وشفَّ عثامن فضيلة أو منقبة، إاّل كتب اسمه وقرَّ

ذكر بعض ما مني به آل البيت من األذى.
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وقد روى ابن أيب احلديد احلنفي املعتزيل يف رشحه لنهج البالغة، عن أيب جعفر 
االسكايف))): أّن معاوية بذل لسمرة بن جندب))) مائة ألف درهم حتى يروي أّن 
ۡنَيا﴾))) وأّن  هذه اآلية نزلت يف عيل ﴿َوِمَن ٱنلَّاِس َمن ُيۡعِجُبَك قَۡوُلُۥ ِف ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ
اآلية الثانية نزلت يف ابن ملجم ﴿َوِمَن ٱنلَّاِس َمن يَۡشِي َنۡفَسُه ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت 
ِۚ﴾))) فلم يقبل، فبذل له مائتي ألف، فلم يقبل فبذل له ثلثامئة ألف فلم يقبل،  ٱللَّ
يَن  ْوَلٰٓئَِك ٱلَِّ

ُ
وَن﴾))) ﴿أ فبذل له أربعامئة ألف فَقبِل ﴿َوَذٰلَِك إِۡفُكُهۡم َوَما َكنُواْ َيۡفَتُ

وَن﴾))))))). ُف َعۡنُهُم ٱۡلَعَذاُب َوَل ُهۡم يُنَصُ ۡنَيا بِٱٓأۡلِخَرةِۖ فََل ُيَفَّ ُواْ ٱۡلََيٰوةَ ٱدلُّ ٱۡشَتَ
)1) أيب جعفر االسكايف: هو حممد بن عبد اهلل، من متكلمي املعتزلة، وأحد أئمتهم. تنسب إليه الطائفة 
اإلسكافية منهم. وهو بغدادي، أصله من سمرقند، له مناظرات مع الكرابييس وغريه . قال ابن 
النديم: كان املعتصم يعظمه جدًا. وقال املقريزي: من قول اإلسكايف: إن اهلل تعاىل ال يقدر عىل 
ظلم العقالء، ويقدر عىل ظلم األطفال واملجانني، وإنه ال يقال: إن اهلل خالق املعازف والطنابري، 
للزركيل  األعالم  للجاحظ.  وهي  العثامنية  نقض  كتاب  له  أجسامها،  خلق  الذي  هو  كان  وإن 

221:6/اإلسكايف.
)2) سمرة بن جندب: هو من رشار أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله. رجل مضار يف عذقته فأمر 
الرسول صىل اهلل عليه وآله بقلعها ورميها، وقال: ال رضر وال رضار. والبن أيب احلديد روايات 
يف ذمه، منها: أنه من رشطة ابن زياد، حيرض الناس عىل قتال موالنا احلسني عليه السالم. وعن 
الناس. مستدركات علم  ثامنية آالف من  قتل  البرصة،  زياد عىل  استخلفه  ملا  أنه  الطربي  تاريخ 

الرجال احلديث للشهاهرودي 159:4/باب السني، سمرة بن جندب برقم 6644.
)3) سورة البقرة 204:2.
)4) سورة البقرة 207:2.

)5) سورة األحقاف 28:46.
)6) سورة البقرة 86:2.

ن  )7) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد 73:4/باب »56«: من كالم ألمري املؤمنني A خيرب به عمَّ
يأمر بسبه.
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بكر،  أيب  خالفة  عىل  اإلمجاع  يتحقق  مل  يقولون  قوم  إىل  استمع  من  وكذلك 
كام أّنه مل يقع نص من اهلل ورسوله عليها؛ وذلك الّنه مل يشهد حلقة البيعة))) ذات 
ُة األصحاب، وال مشاهريهم الكبار،  الغرور، ومل حيرض ما سّمي إمجاعًا بالزور أِجلَّ
الذين ال ُيعَبُأ إاّل هبم، وال تعويل إاّل عليهم، كام اعرتف به ثقاهتم، وروته رواهتم، 
كصاحب احلق وأهله)))، وعمه العباس وأبنائه، وسائر بني هاشم، وسلامن، وأيب 
ذر، ومقداد، وعامر، وحذيفة، وبريدة األسلمي، وُأيّب بن كعب، وخزيمة بن ثابت 
ذي الشهادتني، وأيب اهليثم بن التيهان، وسهل بن حنيف، وعثامن بن حنيف، وأيب 
أيوب األنصاري، وجابر بن عبد اهلل االنصاري، وال طائفة من املعتربين عندهم 
كالزبري املبرشَّ له باجلنة بزعمهم، وأسامة صاحب اجليش الذي كان أمريًا عليهم 
بن  وزيد  سعيد،  بن  وخالد  قيس،  وابنه  األنصار،  رأس  عبادة  بن  وسعد  يومئذ، 
أرقم، وسعد بن سعيد، وبني حنيفة، وغريهم، ممن يربو عىل أضعاف ذلك ويزيد، 
بالوعيد والتهديد ولو بعد حني، ومنهم من  البيعة عن بعض هؤالء  وإّنام أخذوا 

أرَصّ عىل اإلنكار إىل يوم الدين.

)1) املقصد هي السقيفة املشؤومة.
)2) املعني هو أمري املؤمنني وأهل بيته صلوات اهلل عليهم أمجعني.
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وقد ذكر ابن قتيبة))) وهو من علامئهم يف كتابه ثامنية عرش رجاًل ممن ذكرنا، 
قال: وكانوا رافضة))). وروى احلميدي))) من علامئهم يف املتفق عليه، من صحيح 

)1) ابن قتيبة الدينوري: هو أبو حممد، عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري، من علامء األدب والتأريخ 
ويَل  ثم  الكوفة،  وسكن  ببغداد  ولد  املكثرين،  املصنفني  من  وهو  العلوم،  من  وغريها  والنحو 
قضاء الدينور مدة فنسب إليها.  وكان ميالده سنة 213# سنة 828م. ومن كتبه: تأويل خمتلف 
احلديث، وأدب الكاتب، واملعارف، وكتابا املعاين وعيون األخبار، والشعر والشعراء، واإلمامة 
العرب عىل  الشعوبية، وفضل  والرد عىل  اخللفاء، وكتاب األرشبة،  بتاريخ  والسياسة، ويعرف 
وتويف  ذلك،  وغري  واألجوبة،  واملسائل  القرآن،  وغريب  واالشتقاق،  القرآن  ومشكل  العجم، 
ببغداد 276ه  سنة 889م. ُأنظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 168:10/عبد اهلل بن مسلم 
بن قتيبة الدينوري، رقم 5309. األنساب للسمعاين 452:4/القتبي. سري أعالم النبالء للذهبي 

296:13/ابن قتيبة، رقم 138.
)2) أقول: مّر ذكر من رفض بيعة الطاغوت من الرجال يف صدر البشارة، ومل أعثر عىل هذا الكالم 
نصًا يف اإلمامة والسياسة وعيون األخبار البن قتيبة، ولكن ورد خرب السقيفة وما جرى فيها، 

ُأنظر: اإلمامة والسياسة البن قتيبة 12:1 - 20.
)3) احلميدي: هو أبو عبد اهلل، حممد بن أيب نرص الفتوح بن عبد اهلل احلميدي، أصله من قرطبة، ولد 
يف جزيرة ميورقة باألندلس، قبل سنة عرشين وأربعامئة للهجرة النبوية، وسمع علامء عرصه يف 
ودمشق  ومكة  مرص  بني  فتنقل  وأربعني،  ثامن  سنة  املرشق  إىل  إرحتل  ثم  منهم،  وأفاد  األندلس 
أشهر  والعربية، ومن  والرتاجم،  والتاريخ،  واآلداب،  احلديث،  كتبًا يف  أّلف  ببغداد.  استقر  ثم 
مؤلفاته: أدب األصدقاء، واألماين الصادقة، وتسهيل السبيل إىل تعليم الرتسيل، وتفسري غريب 
اجلار،  وحفظ  اإلسالم،  تاريخ  ومجل  األندلس،  تاريخ  يف  املقتبس  وجذوة  الصحيحني،  يف  ما 
النميمة، والذهب املسبوك يف وعظ امللوك، ومن ادعى األمان من أهل اإليامن، واملؤتلف  وذم 
كانت  شاعرًا.  وكان  الصحيحني«  بني  »اجلمع  مؤلفاته:  وأشهر  الشيوخ.  ووفيات  واملختلف، 
وفاته ببغداد يف سنة ثامن وثامنني وأربعامئة. ُأنظر: األنساب للسمعاين 268:2 - 270/احلميدي. 
تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 77:55/حممد بن فتوح أيب نرص احلميدي، رقم 6894. معجم 

األدباء للحموي 282:18/حممد بن فتوح األزدي احلميدي، رقم 88.
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البخاري ومسلم، من مسند أيب بكر أّنه قال رجل للزهري))) - يف حديث له -: فلم 
يبايعه عيل ستة أشهر، فقال: ال واهلل، وال أحد من بني هاشم، حتى بايعه عيل))).

وذكروا أّنه عليه السالم ِقيَد للبيعة كام يقاد اجلمل، حتى إّن معاوية بعث إليه 
بكتاب كتبه إليه يقول فيه: إّنك كنت ُتقاد كام يقاد اجلمل املخشوش))) حتى تبايع، 
إيّن كنت  لفظه: »وقلت  البالغة، وهذا  هنج  ما يف  إليه يف اجلواب عن هذا  فكتب 
ُأقاد كام ُيقاد اجلمل املخشوش حتى ُأبايع، ولعمر اهلل أردت أْن َتذمَّ فمدحت، وأْن 
تفضح فافتضحت، وما عىل املسلم من غضاضة))) يف أْن يكون مظلومًا، ما مل يكن 

شاّكًا يف دينه، أو مرتابًا بيقينه«))).

)1) الزهري: حممد بن مسلم بن عبيد اهلل أبو بكر القريش الزهري املدين، نزيل الشام، وينتهي نسبه 
يكون سمع  أْن  قليال، وحيتمل  اهلل شيئا  بن عبد  ابن عمر وجابر  بن غالب. روى عن  لؤي  إىل 
منهام، وأْن يكون رأى أبا هريرة وغريه، ومولده يف سنة مخسني. وكان مع عبد امللك بن مروان، 
ابنه الوليد ثم سليامن، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد، لعنهم اهلل وكان يف أصحاهبم. قال  ثم 
يعقوب بن عبد الرمحن: قال احلسني بن املتوكل العسقالين: رأيت قرب الزهري بأدما، وهي خلف 
شغب وبدا، وهي أول عمل فلسطني، وآخر عمل احلجاز، وهبا ضيعة للزهري، رأيت قربه مسنَّاًم 
صًا. قال حييى القطان: تويف الزهري سنة أربع أو ثالث وعرشين ومئة. ُأنظر: تاريخ مدينة  جمصَّ
دمشق البن عساكر 294:55/حممد بن مسلم الزهري، رقم 7001. سري أعالم النبالء للذهبي 

326:6 - 350/أخبار الزهري، رقم 160.
الرواية  بكر،  أيب  مسند  العرشة،  مسانيد  األول:  للحميدي:86/القسم  الصحيحني  بني  اجلمع   (2(

الثانية من ح6.
)3) اجلمل املخشوش: هو الذي جعل يف أنفه اخِلشاش: وهو ما يدخل يف عظم أنف البعري من خشب 

لينقاد. ُأنظر: الصحاح للجوهري 192:3 »خشش«.
)4) الَغَضاَضة: الذلة واملنقصة. الصحاح للجوهري 318:3 »غضض«.

 A املؤمنني  ألمري  كتاب  من   :»28«  ،A املؤمنني  امري  388/رسائل   - البالغة:387  هنج   (5(
ملعاوية، قطعة من رسالة.
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يف  أو  فصل  بال  وآله  عليه  اهلل  صىّل  النبي  بعد  اتفاقهم  باإلمجاع:  أرادوا  فإْن 
زمان قليل فهو معلوم البطالن باالتفاق، وإْن أرادوا بعد تطاول املدة، فمع التسليم 
ال تقوم حجة إاّل إذا دخل الباقون طوعًا، أّما إذا استظهر األكثر وخاف األقل فال 

عربة به كام ال خيفى.
قال حمي الدين بن العريب - وكان من عظامئهم يف الفتوحات املكية يف شأن 
به  الصحابة ال غري، وال حيكم  به -: اإلمجاع إمجاع  التمسك  الذي يصح  اإلمجاع 
إاّل إذا مل يبق أحد منهم إاّل وقد وصل إليه ذلك األمر، وحكم فيه بذلك احلكم، 
فإْن نقل عن واحد فيه خالف أو سكوت فليس بإمجاع، فريد احلكم فيه إىل الكتاب 

وِيًل﴾))))))).
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
والسنة فإّنه ﴿َخۡيٞ َوأ

ثم استمع إىل آخرين يقولون: يتحقق اإلمجاع املذكور مع اعرتاف ثقاهتم بام 
ذكر من عدم شهود املشاهري وغري املشاهري، ثم التخلف والنكري، ثم اإلكراه واجلرب 
بعد التأخري، هذا كله مع روايتهم نص الغدير، وليتهم مل يرووا ما كان ضريًا هلم، ال 

َُّهۡم﴾))). ا ل َ لََكَن َخۡيٗ واهلل ﴿فَلَۡو َصَدقُواْ ٱللَّ

)1) سورة النساء 59:4. سورة اإلرساء 35:17.
.F 2) الفتوحات املكية البن عريب 460:13/اإلمجاع، إمجاع الصحابة بعد الرسول(

)3) سورة حممد 21:47.
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وكذلك من استمع إىل قوم يقولون: إّنه كان يف أصحاب رسول اهلل صىّل اهلل 
عليه وآله منافقون يبطنون الكفر ويظهرون اإلسالم، كام أخرب اهلل نبيه صىّل اهلل عليه 
عّز وجّل: اهلل  قال  القرآن،  بام وصفهم يف غري موضع من   وآله عنهم، ووصفهم 
ۡهِل ٱلَۡمِديَنةِ َمَرُدواْ َعَ ٱنلَِّفاِق َل 

َ
ۡعَراِب ُمَنٰفُِقوَنۖ َوِمۡن أ

َ
ۡن َحۡولَُكم ّمَِن ٱۡل ﴿ِممَّ

َعِظيٖم﴾))) وقال  َعَذاٍب  إَِلٰ  يَُردُّوَن  ُثمَّ  َتۡيِ  رَّ مَّ ُبُهم  َسُنَعّذِ َنۡعلَُمُهۡمۚ  َنُۡن  َتۡعلَُمُهۡمۖ 
ۡضَغَٰنُهۡم﴾))) 

َ
ُ أ ن لَّن ُيۡرَِج ٱللَّ

َ
َرٌض أ ِيَن ِف قُلُوبِِهم مَّ ۡم َحِسَب ٱلَّ

َ
اهلل سبحانه: ﴿أ

نزِلَۡت ُسوَرةٞ نََّظَر َبۡعُضُهۡم إَِلٰ َبۡعٍض َهۡل يََرىُٰكم ّمِۡن 
ُ
وقال جّل وعال: ﴿ِإَوَذا َمآ أ

يَن  ُ قُلُوَبُهم﴾))) وقال سبحانه: ﴿يَُخِٰدُعوَن ٱللََّ َوٱلَِّ ْۚ َصََف ٱللَّ فُوا َحٖد ُثمَّ ٱنَصَ
َ
أ

نُفَسُهۡم﴾))) إىل غري ذلك مما ال حيىص.
َ
ٓ أ َءاَمُنواْ َوَما َيَۡدُعوَن إِلَّ

وروى احلُميدي يف اجلمع بني الصحيحني يف مسند حذيفة أّنه قال: قال النبي 
صىّل اهلل عليه وآله:

»يف أصحايب اثنا عرش منافقًا، منهم ثامنية ال يدخلون اجلنة حتى يلج اجلمل يف 

)1) سورة التوبة 101:9.
)2) سورة حممد 29:47.
)3) سورة التوبة 127:9.

)4) سورة البقرة 9:2.
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َسّم اخلياط، وأربعة ال أحفظ ما قال فيهم«))).
ورووا بغري واحد من اللفظ واإلسناد عن النبي صىّل اهلل عليه وآله أّنه قال: 
دوين،  اختلجوا)))  عرفتهم  إذا  حتى  احلوض،  عىل  أصحايب  من  ُأناس  َدّن  »َلرَيِ
البخاري ومسلم  بعدك«. رواه  ما أحدثوا  إّنك ال تدري  فيقال:  فأقول أصحايب، 
أدبارهم  عىل  »وارتدوا  ُأخرى:  رواية  يف  ]البخاري[)))  وزاد  صحيحهام)))،  يف 

القهقرى«))).
ومما يدل عىل ذلك داللة واضحة ما ثبت أّن النبي صىّل اهلل عليه وآله مّلا أخذ 
عليه  بالتسليم  وأمرهم  الغدير،  يوم  الناس  من  السالم  عليه  املؤمنني  ألمري  البيعة 
بإمرة املؤمنني، فسّلموا عليه طوعًا وكرهًا، وبخبخوا غيظًا وحنقًا، إستوىل عليهم 
ُحبُّ الرئاسة واهلوى، واشتعل يف قلوهبم نائرة احلسد والبغضاء، وأبطنوا اإلنكار 

واإلباء.
 حتى قصد مجاعة منهم قتل النبي صىّل اهلل عليه وآله، واحتالوا لذلك ِحَياًل، 
األصحاب،  من  ارتقاها  ومن  والدباب  العقبة  قصة  له  يشهد  كام  به،  يظفروا  فلم 

)1) اجلمع بني الصحيحني للحميدي 286:1/املتفق عليه من مسند حذيفة بن اليامن العبيس، أفراد 
مسلم، ح407.

)2) اختلجوا: انجذبوا وانتزعوا. الصحاح للجوهري 460:1 »خلج«.
أيب  الفتن، عن  مالك، و87:8/كتاب  بن  أنس  الرقاق، عن  البخاري 207:7/كتاب  )3) صحيح 
 ،F وائل عن عبد اهلل، باختالف باللفظ. صحيح مسلم 70:7 - 71/باب إثبات حوض نبّينا

عن أنس بن مالك.
)4) أثبتناها من عندنا لإليضاح.

)5) رواها البخاري باختالف يسري يف صحيحه 208:7/كتاب الرقاق، عن أيب هريرة وأيب املسيب، 
و86:8/كتاب الفتن، عن أسامء بنت عميس.
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عن  األمر  رصف  تعاقدوا  ذلك  فعند  مسطورة)))،  كتبهم  ويف  مشهورة،  وهي 

)1) رويت قصة العقبة يف كتبنا وكتب املخالفني، أّما يف كتب املخالفني فجاءت كام ييل:
فقال:  الناس،  بني  يكون  ما  العقبة  أهل  من  رجل  وبني  حذيفة  بني  كان  قال:  الطفيل،  أيب  عن   
ُأنشدك اهلل كم كان أصحاب العقبة؟ فقال له القوم: أخربه إذ سألك. قال: إن كنّا نخرب أهّنم أربعة 
عرش. قال: فإْن كنت منهم. وقال: أبو نعيم فيهم، فقد كان القوم مخسة عرش، وأشهد باهلل أْن اثني 
عرش منهم حرب هلل ولرسوله يف احلياة الدنيا، ويوم يقوم األشهاد، وعذر ثالثة. قالوا: ما سمعنا 
منادي رسول اهلل F، وال علمنا ما أراد القوم، وقد كان يف حرة فمشى فقال: »إّن املاء قليل فال 
أمحد 390:5 - 391/حديث  يومئذ. مسند  فلعنهم  قد سبقوه  قومًا  فوجد  أحد«  إليه  يسبقني 
الكربى  السنن  وأحكامهم.  املنافقني  صفات  123:8/كتاب  مسلم  صحيح  اليامن.  بن  حذيفة 

للبيهقي 33:9/باب من ليس لإلمام أن يغزو به جمال.
بعد   F اهلل  قال: سار رسول  اهلل عليه،  اليامن رضوان  كتبنا جاءت كام ييل: عن حذيفة  أّما يف   
ثنية  يف  فتواروا  القوم  قدمه  يشء  َهْر  العقبة  من  دنوا  إذا  حتى  وليلته،  يومه  باقي  الغدير  بيعة 
F ودعا  العقبة، وقد محلوا معهم دبابًا وطرحوا فيها احلصا. فقال حذيفة: فدعاين رسول اهلل 
القوم من ورائنا،  ثار  العقبة  إذا رصنا رأس  أقودها، حتى  وأنا  أْن يسوقها  يارس وأمره  بن  عامر 
هبا فصاح   ،F اهلل  برسول  تنفر  أْن  وكادت  فذعرت  الناقة  قوائم  بني  الدباب   ودحرجوا 
النبي F: »أْن اسكني وليس عليك بأس«. فأنطقها اهلل تعاىل بقول عريب مبني فصيح فقالت: 
واهلل يا رسول اهللFال أزلت يدًا عن مستقر يد، وال رجاًل عن موضع رجل وأنت عىل ظهري. 
فتقدم القوم إىل الناقة ليدفعوها، فأقبلت أنا وعامر نرضب وجوههم بأسيافنا وكانت ليلة مظلمة، 
فزالوا عنا وآيسوا مما ظنوا وقدروا ودبروا. فقلت: يا رسول اهلل، من هؤالء القوم الذين يريدون 
يا  إليهم  الدنيا واآلخرة« فقلت: أال تبعث  املنافقون يف  F: »يا حذيفة، هؤالء  ما ترى؟ فقال 
رسول اهلل رهطًا فيأتوا برؤوسهم؟ فقال: »إّن اهلل أمرين أْن أعرض عنهم، فأكره أْن تقول الناس: 
أقبل  إذا ظهر عىل عدوه  ُأناسًا من قومه وأصحابه إىل دينه فاستجابوا فقاتل هبم، حتى  إنه دعا 
يضطرهم  ثم  قلياًل  وسيمهلهم  باملرصاد،  هلم  اهلل  فإّن  حذيفة،  يا  دعهم  ولكن  فقتلهم،  عليهم 
إىل عذاب غليظ«. فقلت: ومن هؤالء القوم املنافقون يا رسول اهلل F، أِمن املهاجرين أم من 
أن يكونوا أنا كاره  ُاناس  فيهم   األنصار؟ فسامهم يل رجاًل رجاًل حتى فرغ منهم، وقد كان 
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أهل بيته بعده، وكتبوا لذلك كتابًا، وتعاهدوا عليه)))، وكانت بواطنهم مشحونة 
وجّل: عّز  بقوله  الوصية  تبليغ  آية  يف  إليه  ُأشري  كام  بيته،  أهل  وعداوة   بعداوته 
ُ َيۡعِصُمَك ِمَن ٱنلَّاِسۗ﴾))) وكانوا يبدو من أفواههم البغضاء أحيانًا، وكان  ﴿َوٱللَّ

ما يف صدورهم أكرب.
النبي صىّل اهلل عليه وآله وأمرهم بخروجهم مع جيش أسامة،  ملا مرض  ثم 
اخلرب من عائشة،  ويتعّرفون  اإلمارة، وكانوا خيفون ختّلفهم،  ختلفوا عنه طمعًا يف 
وكان صىّل اهلل عليه وآله كّلام ال يقدر عىل اخلروج إىل الصالة يف مرضه أمر أمري 
املؤمنني عليه السالم أْن يصيل بالناس، فكان يصيل هبم، فشغل به يومًا وقد ثقل، 
فإيّن  بعضهم  بالناس  »يصيل  فقال:  بالصالة،  يؤذنه  بالل  فأتاه  حجره،  يف  ورأسه 

فيهم فأمسكت عند ذلك. فقال رسول اهلل F: »يا حذيفة، كأنك شاّك يف بعض من سميت 
لك؟ ارفع رأسك إليهم« فرفعت طريف إىل القوم وهم وقوف عىل الثنية، فربقت برقة فأضاءت 
مجيع ما حولنا، وثبتت الربقة حتى خلتها شمسًا طالعة، فنظرت واهلل إىل القوم، فعرفتهم رجاًل 
رجاًل فإذا هم كام قال رسول اهلل F، وعدد القوم أربعة عرش رجاًل تسعة من قريش، ومخسة من 
سائر الناس. فقال له الفتى: سمهم لنا يرمحك اهلل تعاىل. قال حذيفة: هم واهلل أبو بكر، وعمر، 
وعثامن، وطلحة، وعبد الرمحن بن عوف، وسعد بن أيب وقاص، وأبو عبيدة بن اجلراح، ومعاوية 
بن أيب سفيان، وعمرو بن العاص، هؤالء من قريش وأّما اخلمسة األخر: فأبو موسى األشعري، 
واملغرية بن شعبة الثقفي، وأوس بن احلدثان البرصي، وأبو هريرة، وأبو طلحة االنصاري. ُأنظر 

احلديث كاماًل يف إرشاد القلوب للديلمي 324:2 - 336.
)1) عن اإلمام الباقر A قال: »دخلت مع أيب الكعبة، فصىل عىل الرخامة احلمراء بني العمودين، 
فقال: يف هذا املوضع تعاقد القوم إْن مات رسول اهلل F أو قتل أاّل يردوا هذا األمر يف أحد من 
أهل بيته أبدا. قال: قلت: ومن كان؟ قال: كان األول والثاين وأبو عبيدة بن اجلراح وسامل ابن 

احلبيبة ]لعنهم اهلل[«. الكايف الرشيف 545:4/كتاب احلج، باب النوادر، ح28.
)2) سورة املائدة 67:5.
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مشغول بنفيس« فقالت عائشة: مروا أبا بكر يصيل هبم، وقالت حفصة: مروا عمر، 
فلام سمع كالمهام وحرص كل واحدة عىل تقديم أبيها قال هلم : »ُأكففن« ثم ُأغمي 
عليه، فقالت عائشة لبالل: إّن رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله قد ُأغمي عليه ورأسه 
يف حجر عيل فال يقدر عىل مفارقته، فمّر أبا بكر يصيل بالناس، فظن بالل أّنه بأمر 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، فقال بالل: ّقدموا أبا بكر فتقدم أبو بكر إهيامًا للناس 

أّنه بأمر النبي صىّل اهلل عليه وآله.
فلام أفاق وسمع تكبري أيب بكر فقال: »سنّدوين وأخرجوين إىل املسجد، فقد 
نزلت واهلل يف اإلسالم فتنة ليست هبينة« ثم نظر إىل عائشة وحفصة نظرة املغضب، 
يعني يف كذهبن عىل يوسف، وخرج بني عيل  »إنكن كصوحيبات يوسف«  وقال: 
عن  بكر  أبا  فنحى  الضعف،  من  األرض  ختطان  ورجاله  العباس،  بن  والفضل 
فشهده  املتخلف،  ولعن  اجليش  تنفيذ  يف  أكد  ثم  جالسًا،  بالناس  وصىل  املحراب 

عمر معتذرًا، ثم حال بينه وبني ما أراد من تأكيد الوصية))).
كام رووا يف صحاحهم أّنه صىّل اهلل عليه وآله قال: »ائتوين بدواة وبياض، أكتب 
لكم كتابًا لن َتظِّلوا بعدي أبدًا« ثم ُأغمي عليه فقام بعض من حرض ليأيت بالدواة 
والبياض فقال له عمر: ارجع فإّن النبي ليهجر - ويف رواية: ليهذي - حسبنا كتاب 
أطيعوا  آخرون:  وقال  اهلل.  أطيعوا رسول  بعضهم:  فقال  بينهم،  تالوموا  ثم  اهلل، 
عمر. فلام أفاق قال له بعض من حرض: أال نأتيك بالدواة والبياض يا رسول اهلل؟ 
بوجهه  فأعرض  بيتي خريًا«  بأهل  ُأوصيكم  قلتم!، ال، ولكن  الذي  »َأَبعَد  فقال: 

)1) ُأنظر: اإلرشاد للمفيد 182:1 - 184. إعالم الورى للطربيس 264:1 - 265/مرض رسول 
فصل   ،F النبي  أحوال  يف   :»20« 356/الباب   - للراوندي:355  األنبياء  قصص   .F اهلل 

»13« ح463.
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الكريم عن القوم)))، ويف رواية قال: »قوموا عني، ال ينبغي عند نبي تنازع«))).
ثم ملا مىض صىّل اهلل عليه وآله أعرضوا عن جتهيزه، واشتغلوا بتهيئة أسباب 
اإلمارة، ولبسوا األمر عىل املسلمني، بعد ما حق يف أعناقهم من حق أمري املؤمنني عليه 
وَن﴾)))  ۡواْ بِهِۦ َثَمٗنا قَلِيٗلۖ فَبِۡئَس َما يَۡشَتُ السالم، ﴿َفَنَبُذوهُ َوَرآَء ُظُهورِهِۡم َوٱۡشَتَ
والدغل)))، من  الدخل)))  أرباب  واملامالة من  باخلدائع واحليل،  ذلك  إىل  توسلوا 
.(((﴾ ۡفَوٰهِِهۡم َولَۡم تُۡؤِمن قُلُوُبُهۡمۛ

َ
الذين مردت عىل النفاق غيوهبم، و﴿قَالُٓواْ َءاَمنَّا بِأ

ثم تنازعوا وختالفوا وارتفعت أصواهتم، وقال بعضهم لبعض: منا أمري ومنكم 
أمري)))، وأرعدوا وأبرقوا وسّلوا سيوفهم)))،  ثم بعد ذلك كله سموه إمجاعًا.

وكان أمري املؤمنني عليه السالم مشغوالً بتجهيز رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، 

)1) روته الصحاح بإسقاط قوله: »أبعد الذي قلتم ... أهل بيتي خريًا«. ُأنظر: مسند أمحد 342:1 
 F النبي  البخاري 137:5 - 138/باب مرض  بن عباس. صحيح  اهلل  - 343/مسند عبد 
ووفاته. صحيح مسلم 76:5. وروى الطرباين قريب من معنى ذيل احلديث، عن ابن عمر، قال: 

كان آخر ما تكلم به رسول اهلل F اخلفوين يف أهل بيتي. املعجم األوسط للطرباين 157:4.
)2) صحيح البخاري 37:1/كتاب العلم، وفيه: »وال ينبغي عندي التنازع« بدل »عند نبي«.

)3) سورة آل عمران 187:3.
ْخُل: املكر واخلديعة. الصحاح للجوهري 507:4 »دخل«. )4) الدَّ

َغُل: الفساد، ويقال: قد أْدَغَل يف األمر اذا أْدَخل فيه ما خيالفه وُيفسده. الصحاح للجوهري  )5) الدَّ
508:4 »دغل«.

)6) سورة املائدة 41:5.

بَِما  ۡحرِ  َوٱۡلَ  ِ ٱلَۡبّ ٱۡلَفَساُد ِف  A يف قوله عّز وجّل: ﴿َظَهَر  )7) عن حممد بن مسلم، عن اإلمام الباقر 

يِۡدي ٱنلَّاِس﴾ قال: »ذاك واهلل حني قالت األنصار: منّا أمري ومنكم أمري«. الكايف الرشيف 
َ
َكَسَبۡت أ

58:8/كتاب الروضة، ح19.
)8) ُأنظر: تاريخ الطربي 455:2 - 459.
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فام فرغ إال ِمْن بعدما أحكموا األمر ألنفسهم، ثم أظهروا من نفوسهم ما كان كامنًا 
فيها من عداوة ذي القربى، الذين كانت مودهتم أجر الرسالة، فلم يستطيعوا أن 
وصدورهم،  ورودهم  أحيان  يف  منهم  تبدو  فكانت  صدورهم،  يف  العداوة  خيفوا 
ثم بعد ذلك بدا بني أنفسهم العداوة والبغضاء عىل حطام الدنيا، حتى آل األمر إىل 
أن استحلَّ بعضهم دماء بعض، وُقتَِل بعضهم عىل أيدي بعض، كام كان أخرب به 
النبي صىّل اهلل عليه وآله، عىل ما رواه ابن املغازيل الشافعي))) يف مناقبه: عن جابر 
بن عبد اهلل االنصاري قال: قال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »ألُلفينَّكم ترجعون 
إذا  بالكفر  عليهم  شهد  قد  فكان  بعض«)))  رقاب  بعضكم  يرضب  كفارًا،  بعدي 

فعلوا ذلك.
]يف مقتل عثامن[

وكان ممن اتفقوا عىل استباحة دمه: خليفتهم عثامن، وكانوا له بني قاتل وخاذل، 
وكانت من املؤّلبني عىل قتله: عائشة، فقد روي أهّنا كانت تقول: اقتلوا نعثاًل، قتل 
اهلل نعثاًل)))، شبهته بيهودي يسمى: بنعثل)))، ومن العجب أهّنا مع ذلك خرجت 

)1) هو أبو احلسن عيل بن حممد بن الطيب اخلطيب الواسطي الفقيه الشافعي صاحب كتاب املناقب 
املتوىف سنة 483. الكنى واأللقاب للقمي 416:1/ابن املغازيل.

)2) مناقب عيل بن أيب طالب البن املغازيل:222 - 223/حديث املباهلة، قطعة من ح289.
)3) تاريخ الطربي 476:3 - 478/سنة »36« من اهلجرة، عائشة وطلبها بدم عثامن. الفتوح للكويف 
االثري 206:3/سنة  التاريخ البن  الكامل يف  عثامن.  ملا حورص  للحج  عائشة  421:2/خروج 
»36#«، ذكر ابتداء وقعة اجلمل. رشح هنج البالغة البن أيب احلديد 215:6/أخبار عائشة بعد 

مقتل عثامن.
 .D 4)  تقريب املعارف للحلبي:287/نكري عائشة. كشف الغمة لألربيل 108:2/فضائل فاطمة(

والنعثل لغًة: الشيخ األمحق. النهاية يف غريب احلديث البن األثري 80:5 »نعثل«.
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َك يف دم عثامن يطلبونه بدمه، وكان  عىل أمري املؤمنني عليه السالم مع طائفة ممّن رَشَ
مما  كله  وهذا  ذلك،  يستحل  وال  يدفن،  وال  يغسل  ال  ثالثًا،  قتله  بعد  بقي  عثامن 

استفاض به األخبار))).
]أكذوبة عدالة الصحابة[

ثم استمع إىل آخرين يروون أكثر ما ذكرناه عن ثقاهتم، إّما عىل وجهه، أو عىل 
كانوا  كام  مقاصدهم،  وفق  عىل  األولون  غرّيه  أّنه  بالقرائن،  يظهر  وحتريف  تغيري 
َواِضعِهِ﴾))) يف غري باب، ثم يزعمون  مَّ َعن  ٱۡلَكَِم  الكتاب، و ﴿ُيَّرِفُوَن  يغرّيون 
املقّربني،  أّن الصحابة كلهم كانوا عدوالً صاحلني، بل كانوا أكثرهم من أهل اهلل 

والسيام هؤالء الذين خالفوا اهلل ورسوله وبنوا بنياهنا وشّيدوا أركاهنا))).
الضامئر  تعرف  وإّنام  اهلل،  من  وقرهبم  عدالتهم  عرفوا  كيف  إهّنم  ولعمري 
والغيوب بشهادات األقوال واألفعال، املعربتني عاّم يف القلوب، وإنام كانت أقواهلم 
واشتهرتا  والسري،  التواريخ  وذاعتا يف  وقد شاعتا  ُيدرى،  كام  وأفعاهلم  ُيروى  كام 

)1) عن أيب بشري العابدي، قال: ُنبَِذ عثامن ثالثة أيام ال يدفن، ثم إن حكيم بن حزام القريش ثم أحد 
دفنه،  يف  علّيًا  كلام  مناف  عبد  بن  نوفل  بن  عدي  بن  مطعم  بن  وجبري  العزى  عبد  بن  أسد  بني 
الطريق  له يف  قعدوا  بذلك  فلام سمع  ففعل، وأذن هلم عيل،  يأذن ألهله يف ذلك  أن  إليه  وطلبا 
باحلجارة، وخرج به ناس يسري من أهله، وهم يريدون به حائطًا باملدينة، يقال له: حش كوكب، 
كانت اليهود تدفن فيه موتاهم، فلام خرج عىل الناس رمجوا رسيره، ومهوا بطرحه، فبلغ ذلك عليا 
نَّ عنه ففعلوا، فانطلق حتى دفن يف حّش كوكب، فلام ظهر معاوية  فأرسل إليهم يعزم عليهم ليكفُّ
بن أيب سفيان عىل الناس أمر هبدم ذلك احلائط، حتى افىض به إىل البقيع، فأمر الناس أن يدفنوا 
موتاهم حول قربه، حتى اتصل ذلك بمقابر املسلمني. تاريخ الطربي 438:3/سنة »35« من 

اهلجرة، ذكر سري عثامن.
)2) سورة النساء 46:4. سورة املائدة 13:5.

)3) )اركاهنا( سقطت من »ش«.
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منهم  عرشة  عىل  وآله  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  نص  وقد  قالوا:  واخلرب،  بالرواية 
والطلحتني،  العمرين،  منهم  وعّدوا  بأساميهم،  وذكرهم  اجلنان،  أهل  من  بأهّنم 
أمري  مجلتهم  من  وعدوا  فيهم،  هو  ومن  ذوهيم)))،  من  النص  وراوي  وعثامن، 
املؤمنني صلوات اهلل عليه، مع اعرتافهم وعلمهم بأّنه كان هو املقاتل للطلحتني يف 

وقعة اجلمل، فقتال باغيني عليه))).
وذكر ابن العريب - الذي قلنا إنه كان من عظامئهم - يف الباب الثالث والسبعني 
من فتوحاته، الذي يذكر فيه رجال اهلل وأهله بزعمه، قال: ومنهم من يكون له ظاهر 
بكر، وعمر، وعثامن، وعيل،  كأيب  املقام،  الباطنة من جهة  اخلالفة  احلكم، وحيوز 

واحلسن عليهام السالم، ومعاوية بن يزيد، وعمر بن عبد العزيز، واملتوكل))).
فاذا  اثنان،  فيه  وقال: ومنهم احلوارّيون، وهم واحد يف كل زمان، ال يكون 
مات ذلك الواحد أقيم غريه، وكان يف زمان رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله الزبري 
ابن العوام هو كان صاحب هذا املقام؛ ألّنه مجع بني نرصة الدين بالسيف واحلجة، 

)1) هو سعيد بن زيد.
)2) نورد هذا اخلرب الكذب عن رسول اهلل F؛ إلحراز إحاطة القاريء بكذهبم عىل النبي F: عن 
عبد الرمحن بن األخنس، أّنه كان يف املسجد فذكر رجل عليًا A، فقام سعيد بن زيد فقال: أشهد 
عىل رسول اهلل F أين سمعته وهو يقول: عرشة يف اجلنة: النبي يف اجلنة، وأبو بكر يف اجلنة، وعمر 
يف اجلنة، وعثامن يف اجلنة، وعيل يف اجلنة، وطلحة يف اجلنة، والزبري بن العوام يف اجلنة، وسعد بن 
مالك يف اجلنة، و عبد الرمحن بن عوف يف اجلنة، ولو شئت لسميت العارش، قال: فقالوا: من هو؟ 
فسكت، قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد. مسند امحد 188:1/مسند سعيد بن زيد. 
سنن أيب داود للسجستاين 401:2 - 402/باب يف اخللفاء، ح4649. مسند أيب يعىل املوصيل 

259:2 - 260/مسند سعيد، ح24.
األرسار  من  حيصل  ما  معرفة  يف  والسبعون:  الثالث  6:2/الباب  عريب  البن  املكية  الفتوحات   (3(

واملشاهد عند املقابلة واالنحراف.
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انتهى  واإلقدام،  والشجاعة  السيف  وأعطى  واحلجة،  والعبادة  العلم  فأعطى 
كالمه))).

والباطنة،  الظاهرة  اخلالفة  له  الذي  احلق  للخليفة  جيوز  كيف  شعري  وليت 
الذي برشه رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله باجلنة، قتل هذا احلواري الذي برشه أيضًا 
باجلنة، وكيف جيوز هلذا احلواري أن يقاتل ذاك اخلليفة)))؟! مع أهنم رووا عن النبي 
صىّل اهلل عليه وآله أّنه قال: »إذا التقى املسلامن بسيفهام فالقاتل واملقتول يف النار« 

قيل: ما بال املقتول؟ قال: »ألنه أراد قتل صاحبه«))).
وأيضًا كيف جيوز للصحابة العدول املقربني وفيهم من برّش باجلنة قتل عثامن؟! 
العدل املقرب املبرش باجلنة، احلائز للخالفة الظاهرة والباطنة، ولعمري إن القوم 
ما اتبعوا رسوهلم، وال من الصحابة خيارهم، وال استعملوا عقوهلم وال أفكارهم، 
يف  حيارى  تركهم  ثم  أبصارهم،  وأعمى  اجلمهور،  مقلدة  آذان  أصّم  اهلل  ولكّن 
َتۡهَوى  َوَما  نَّ  ٱلظَّ إِلَّ  يَتَّبُِعوَن  ﴿إِن  نجا،  من  ونجا  هلك  من  فيها  هلك  ظلامت 
رُِجُهم ّمَِن  يَن َءاَمُنواْ ُيۡ ﴾))) ﴿ٱللَُّ َوِلُّ ٱلَِّ ّبِِهُم ٱلُۡهَدىٰٓ نُفُسۖ َولََقۡد َجآَءُهم ّمِن رَّ

َ
ٱۡل

ُٰغوُت ُيۡرُِجوَنُهم ّمَِن ٱنلُّورِ إَِل  ۡوِلَآؤُُهُم ٱلطَّ
َ
أ ِيَن َكَفُرٓواْ  َوٱلَّ لَُمِٰت إَِل ٱنلُّورِۖ  ٱلظُّ

لَُمِٰتۗ﴾))). ٱلظُّ
األرسار  من  حيصل  ما  معرفة  يف  والسبعون:  الثالث  8:2/الباب  عريب  البن  املكية  الفتوحات   (1(

واملشاهد عند املقابلة واالنحراف.
)2) )اخلليفة( سقطت من »ش«.

اإليامن.  13:1/كتاب  البخاري  صحيح  األشعري.  موسى  أيب  401:4/حديث  أمحد  مسند   (3(
صحيح مسلم 170:8/كتاب الفتن وأرشاط الساعة، باب إذا توّجه املسلامن بسيفهام.

)4) سورة النجم 23:53.
)5) سورة البقرة 257:2.
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املتواترة  الروايات  من  املستفاد  ان  يقولون:  قوم  إىل  استمع  من  وكذلك 
وآله  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  بعد  ارتّدوا  الناس  أكثر  أّن  املتظاهرة  والدرايات 
يف  اهلل  كسنة  املسلمني،  زمرة  عن  وخرجوا  الدين،  عن  الصحابة  ارتداد  بسبب 
َبۡعٖضۘ - إىل   ٰ َبۡعَضُهۡم َعَ ۡلَنا  ٱلرُُّسُل فَضَّ أمم سائر النبيني، قال عّز وجّل: ﴿تِۡلَك 
ٱۡلَّيَِنُٰت  َجآَءۡتُهُم  َما  َبۡعِد  ّمِۢن  َبۡعِدهِم  ِمۢن  ِيَن  ٱۡقَتَتَل ٱلَّ َما   ُ َشآَء ٱللَّ قوله - َولَۡو 
﴾)))؛ وذلك ألّنه ملا استتم  ن َكَفَرۚ  ۡن َءاَمَن َوِمۡنُهم مَّ فَِمۡنُهم مَّ َوَلِٰكِن ٱۡخَتلَُفواْ 
األمر اليب بكر، صعد املنرب وقام خطيبًا، فقام اليه مجاعة من املهاجرين واألنصار، 
فأنكروا عليه أشّد األنكار، وذّكروه حديث يوم الغدير)))، فقال: أهّيا الناس أقيلوين 
أقيلوين، فلست بخريكم وعيل فيكم. فقام إليه عمر وقال له: واهلل ما أقلناك، وال 

ييل هذا األمر أحد غريك))).
]خرب مالك بن نويرة رضوان اهلل عليه[

وكان يف مجلة من أنكر عليه مالك بن نويرة، حني دخل املدينة ورآه عىل املنرب، 

)1) سورة البقرة 253:2.
)2) ُأنظر: االحتجاج للطربيس 99:1 - 105/ذكر إنكار مجاعة من الصحابة بيعة أيب بكر.

)3) ُأنظر: االحتجاج للطربيس 104:1. الروضة يف فضائل أمري املؤمنني البن شاذان:121/ح104. 
املعجم األوسط للطرباين 267:8. جممع الزوائد للهيثمي 183:5/باب اخللفاء األربعة.
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فتعّجب من نبذهم حديث يوم الغدير مع تلك التأكيدات، فخافوا أن يصيبهم من 
قبله فتق)))؛ اذ كانت له قبيلة، وكان من شجعان العرب، يعد بامئة فارس، فلام رحل 
إىل أهله، بعثوا إليه خالد بن الوليد يف جيش ليأخذ منه زكاة ماله، فأخذ من خالد 
عليهم  جّن  فلام  الزكاة،  فيعطيه  بمكروه،  له  يتعرض  ال  أن  عىل  واملواثيق  العهود 
الليل ونام مالك وأصحابه، بّيت عليهم خالد وأصحابه، فقتلوهم غدرًا، ودخل 
الردة  ليلته، وطبخ رأسه يف وليمة عرسه، وسبى حريمه، وسامهم أهل  امرأته يف 

افرتاء وكذبًا))).
فلام رأى الناس أمثال ذلك منهم، دخلوا حتت سلطنتهم اجلائرة اجلابرة، كام 
قليلون،  رشذمة  إال  بقي  وما  اجلبارة،  امللوك  سلطان  حتت  يدخلون  الناس  كانت 
وكانوا خائفني متقني، ثم أخذوا يف تغيري أحكام الرشع وإحداث البدع فيها، فمنها 
ليوافق أغراضهم، ومنها ما أحدثوه حلبّهم  بّدلوه  ما غرّيوه جلهلهم هبا، ومنها ما 

)1) الَفْتُق: شقُّ عصا اجلامعة ووقوُع احلرب بينهم. الصحاح للجوهري 301:4 »فتق«.
)2) قال الرباء بن عازب: ... ملا تويف رسول اهلل، ورجع بنو متيم إىل املدينة، ومعهم مالك بن نويرة، 
فخرج لينظر من قام مقام رسول اهلل F، فدخل يوم اجلمعة وأبو بكر عىل املنرب خيطب بالناس، 
فنظر إليه وقال أخو تيم؟ قالوا: نعم. قال: فام فعل ويص رسول اهلل الذي أمرين بمواالته؟ قالوا: 
يا أعرايب، األمر حيدث بعده األمر. قال: باهلل ما حدث يشء، وإنكم قد خنتم اهلل ورسوله. ثم 
تقدم إىل أيب بكر وقال: من أرقاك هذ املنرب وويص رسول اهلل جالس؟ فقال أبو بكر: أخرجوا 
الوليد،  بن  وخالد  عمري  بن  قنفذ  إليه  فقام  اهلل.  رسول  مسجد  من  عقبيه  عىل  البّوال  األعرايب 
فلم يزاال يلكزان عنقه حتى أخرجاه. قال: فلام استتّم األمر أليب بكر وّجه خالد بن الوليد إليه 
فقتله. الفضائل البن شاذان:76/معاجز أمري املؤمنني A. وورد اخلرب بكثرة يف كتب املخالفني، 
للبالذري  األرشاف  أنساب  69/الرّدة.   - خياط:67  بن  خليفة  تاريخ  املثال:  سبيل  عىل  ُأنظر 

187:11/ولد مالك بن ثعلبة. فتوح البلدان للبالذري 117:1/خرب رّدة العرب، 285.



117 F البشارة الرابعة عرش: يف ارتداد الناس بعد شهادة النبي

اهتم، ومنكراهتم، مما  إحداث البدع، وْلنرُِشْ إىل مجلة من أفعاهلم، وأقواهلم، ومغريَّ
هو مشهور، ويف كتب أتباعهم مسطور، سوى ما أسلفناه.

]منكرات األول والثاين[
زوجها،  البيعة  عىل  ليجربوا  النساء؛  سيدة  دار  يف  النار  كإرضامهم  وذلك   
اّدعائها  مع  والعوايل)))،  فدك  ومنعها  اهلها)))،  من  مجاعة  مع  فيها  هي  وكانت 

والسياسة  اإلمامة  فُأنظر:  املخالفني،  كتب  يف  أما  املخالفني،  وكتب  كتبنا  يف  مكثرًا  اخلرب  ورد   (1(
للبالذري 586:1/ أنساب األرشاف  بكر.  أيب  بيعة   A املؤمنني  أمري  للدنيوري 19:1/إباية 
وبيعة  بني ساعدة  اليعقويب 126:2/خرب سقيفة  تاريخ  بكر، ح1184.  أيب  وبيعة  السقيفة  أمر 

أيب بكر.
املحمدي.  لسان  السقيفة عىل  اهلاليل:150/قضايا  قيس  بن  كتاب سليم  فُأنظر:  كتبنا،  وأما يف   
املصنف للكويف 572:8/ما جاء يف خالفة أيب بكر وسريته يف الردة، ح4. املسرتشد للطربي:277 

- 378/ما لقينا من أيب بكر وعمر بعدك، ح125.

دعا  26:17 اإلرساء  ُهۥ﴾  َحقَّ ٱۡلُقۡرَبٰ  َذا  ﴿َوَءاِت  اآلية  هذه  نزلت  ملا  قال:  سعيد  أيب  عن   (2( 
ح101.  اخلدري،  سعيد  أيب  334:2/مسند  يعىل  أيب  مسند  فدك.  وأعطاها  فاطمة   F النبي 

الكامل للجرجاين 190:5/عيل بن عباس األسدي، ح379.
فدك: قرية باحلجاز بينها وبني املدينة يومان، وقيل ثالثة، أفاءها اهلل عىل رسوله F، يف سنة سبع   
صلحا، وذلك أن النبي F، ملا نزل خيرب وفتح حصوهنا ومل يبق إال ثلث، واشتد هبم احلصار، 
راسلوا رسول اهلل F، يسألونه أن ينزهلم عىل اجلالء ففعل، وبلغ ذلك أهل فدك، فأرسلوا إىل 
مل  مما  فهي  ذلك،  إىل  فأجاهبم  وأمواهلم،  ثامرهم  من  النصف  عىل  يصاحلهم  أن   F اهلل  رسول 
يوجف عليه بخيل وال ركاب، فكانت خالصة لرسول اهلل F، وفيها عني فوارة ونخيل كثرية. 

معجم البلدان للحموي 238:4/حرف الفاء، فدك.
العوايل: هي أماكن بأعىل أرايض املدينة، وأدناها من املدينة عىل أربعة أميال، وأبعدها من جهة   

نجد ثامنية. النهاية يف غريب احلديث البن األثري 295:5/حرف العني.
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ره اهلل من الرجس مع مجاعة عدول،  النِّحلة وإتياهنا بالشهود، ورّدهم شهادة من طهَّ
وخرقهم كتاهبا عليها السالم)))، ثم تصديقهم األزواج يف اّدعاء احلجرة من غري 
 شاهد)))، ثم إقالة األول من اخلالفة كام ........................................

الفيء واألنفال وتفسري اخلمس وحدوده،  باب  الكايف الرشيف 543:1/كتاب احلّجة،  ُأنظر:   (1(
هتذيب  الزيادات.   :»38« الباب  واخلمس،  الزكاة  290/كتاب   - للمفيد:289  املقنعة  ح5. 
للصنعاين  املصنف  ح36.  الزيادات،  باب  الزكاة،  149/كتاب   -  148:4 للطويس  األحكام 
بكر.  أيب  6:1/مسند  أمحد  مسند  ح9774.  والعباس،   A املؤمنني  أمري  472:5/خصومة 
صحيح مسلم 153:5 - 154/باب قول النبي F ال نورث ما تركناه صدقة. صحيح البخاري 

.F 42:4/باب دعاء النبي
)2) مّر فضال بن احلسن بن فضال الكويف بأيب حنيفة، وهو يف مجع كثري يميل عليهم شيئًا من فقهه 
وحديثه، فقال لصاحب كان معه: واهلل ال أبرح أو أخّجل أبا حنيفة. فقال صاحبه: إّن أبا حنيفة 
ممن قد علمت حاله ومنزلته وظهرت حجته. فقال: مه، هل رأيت حجة كافر علت عىل مؤمن، ثم 
دنا منه فسلم عليه فردَّ ورّد القوم بأمجعهم السالم. فقال: يا أبا حنيفة، رمحك اهلل، إّن يل أخًا يقول: 
إن خري الناس بعد رسول اهلل F عيل بن أيب طالب وأنا أقول: إّن أبا بكر خري الناس بعد رسول 
اهلل F وبعده عمر فام تقول أنت رمحك اهلل؟ فأطرق مليًا ثم رفع رأسه فقال: كفى بمكاهنام من 
رسول اهلل كرمًا وفخرًا، أما علمت أهنام ضجيعاه يف قربه؟ فأّي حجة أوضح لك من هذه؟ فقال 
له فضال: إين قد قلت ذلك ألخي، فقال: واهلل لئن كان املوضع لرسول اهلل دوهنام فقد ظلام بدفنهام 
يف موضع ليس هلام فيه حق، وإن كان املوضع هلام فوهباه لرسول اهلل F لقد أساءا وما أحسنا 
إليه إذ رجعا يف هبتهام، ونكثا عهدمها. فأطرق أبو حنيفة ساعة، ثم قال قل له: مل يكن هلام وال له 
ابنتيهام،  الدفن يف ذلك املوضع بحقوق  خاصة، ولكنهام نظرا يف حق عائشة وحفصة فاستحقا 
فقال له فضال: قد قلت له ذلك، فقال: أنت تعلم أّن النبي F مات عن تسع حشايا، فنظرنا فإذا 
لكل واحدة منهن تسع، ثم نظرنا يف تسع الثمن فإذا هو شرب يف شرب، فكيف يستحق الرجالن اكثر 
من ذلك؟ وبعد فام بال عائشة وحفصة ترثان رسول اهلل F وفاطمة ابنته متنع املرياث؟ فقال أبو 
حنيفة: يا قوم، نّحوه عنّي فإّنه واهلل رافيض خبيث. الفصول املختارة للمفيد:74/سؤال فضال 

بن احلسن الكويف ابا حنيفة يف اخلالفة.
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يف  موته  عند  وشكه  عمر)))،  به:  عنى  وكأنه  يعرتيه،  شيطانًا  له  إن  وقوله  مر)))، 
استحقاقه اخلالفة)))، وعدم معرفته باالحكام، حتى قطع يسار سارق)))، ومل يعرف 

)1) ُأنظر صفحة: 115.
)2) نورد قطعة من خرب مشاهدة أيب بكر للنبي F بعد شهادته يف مسجد قباء: ... قال أمري املؤمنني: 
»يا أبا بكر، قد قلت لك إّن شيطانك ال يدعك ويردك« وسعى أمري املؤمنني A وجلس بجانب 
املنرب، ودخل أبو بكر منزله وعمر معه، فقال له: يا خليفة رسول اهلل، مل ال تعرفني أمرك وحتدثني 
بام دهاك؟ فقال أبو بكر: وحيك يا عمر، رجع رسول اهلل F بعد موته، وخاطبني وخاطبته يف 
ظلمي لعيل، ويأمرين أن أرّد حّقه عليه وُاخلع نفيس منه. فقال عمر: يا خليفة رسول اهلل قّص 
عيّل قصتك من أوهلا إىل آخرها، فقال له: وحيك يا عمر إّن عليًا قال يل: إنك ال تدعني أخرج 
هذه املظلمة من عنقي، وإنك شيطاين فلم يزل عمر حيدثه بحديثه كله حتى رّده. اهلداية الكربى 
فانظر:  املخالفني  وأما مصادر   .A املؤمنني  أمري  باب  الثاين:  للخصيبي:105 - 106/الباب 
املصنف للسمعاين 336:11/باب ال طاعة يف معصية، ح20701. الطبقات الكربى البن سعد 

212:3/ذكر وصية أيب بكر.
)3) عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف، قال: قال أبو بكر يف مرضه الذي قبض فيه: أما إين ال آسى 
من الدنيا إال عىل ثالث فعلتها، ووددت أين تركتها، وثالث تركتها، ووددت أين فعلتها، وثالث 
أكن  مل  أين  فوددت  تركتها:  أين  التي وددت  أّما   ،F اهلل  أين كنت سألت عنهن رسول  وددت 
كشفت بيت فاطمة، وإن كان أعلن عيلَّ احلرب. ووددت أين مل أكن أحرقت الفجاءة، وأين قتلته 
أحد  عنق  يف  األمر  قذفت  كنت  ساعدة  بني  سقيفة  يوم  أين  ووددت  نجيحا،  أطلقته  أو  رسحيا 
الرجلني: عمر، أو أيب عبيدة، فكان أمريًا وكنت وزيرًا ... . اخلصال للصدوق:171 - 172/ 
الكبري  املعجم  بكر.  أيب  137:2/أيام  اليعقويب  تاريخ  فانظر:  املخالفني  مصادر  وأما  ح228. 
للطرباين 62:1/مسند أيب بكر، ح43. مروج الذهب للمسعودي 301:2 - 302/باب ذكر 

خالفة أيب بكر.
)4) ُأنظر: كتاب األم للشافعي 162:6/قطع األطراف كلها. السنن الكربى للبيهقي 273:8/كتاب 

الرسقة، باب السارق. االستذكار البن عبد ربه 544:7.
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الكاللة)))، وال مرياث اجلدة)))، واضطرب يف كثري منها، حتى رجع فيها إىل أمري 
املؤمنني عليه السالم، ومل حيدَّ خالدًا وال اقتصَّ منه))) إىل غري ذلك.

]منكرات الثاين[
مثلها  إىل  عاد  ومن  رّشها،  اهلل  وقى  فلتة،  بكر  أيب  بيعة  كانت  الثاين:  وقول 

)1) ُسئل أبو بكر عن الكاللة فقال: أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن اهلل، وإن أخطأت فمن نفيس 
ومن الشيطان . فبلغ ذلك أمري املؤمنني A فقال: ما أغناه عن الرأي يف هذا املكان! أما علم أّن 
الكاللة هم اإلخوة واألخوات من قبل األب واألم، ومن قبل األب عىل انفراده، ومن قبل األم 
إمارة  يف  املؤمنني  أمري  قضاء  أخبار  من  200:1/طرف  للمفيد  اإلرشاد   .  ... حدهتا  عىل  أيضا 
الكبري  املعجم  بكر.  أيب  137:2/أيام  اليعقويب  تاريخ  فانظر:  املخالفني  مصادر  وأما  بكر.  أيب 
الذهب املسعودي 301:2 - 302/باب  للطرباين62:1 - 63/مسند أيب بكر، ح43. مروج 

ذكر خالفة أيب بكر.
)2) عن قبيصة بن ذؤيب، قال: جاءت اجلدة إىل أيب بكر تطلب مرياثها من ابن ابنها، أو ابن ابنتها 
 F ال أدري أيتهام هي - فقال أبو بكر: ال أجد لك يف الكتاب شيئا، وما سمعت رسول اهلل -
يقيض لك بيشء، وسأسال الناس العشية، فلام صىل الظهر أقبل عىل الناس، فقال: إن اجلدة أتتني 
 F تسألني مرياثها من ابن ابنها، أو ابن ابنتها، وإين مل أجد هلا يف الكتاب شيئا، ومل أسمع النبي
يقيض هلا بيشء، فهل سمع أحد منكم من رسول اهلل F فيها شيئا؟ فقام املغرية بن شعبة فقال: 
بن  حممد  فقام  أحد؟  معك  ذلك  سمع  هل  فقال:  بالسدس.  هلا  يقيض   F اهلل  رسول  شهدت 
مسلمة فقال: شهدت رسول اهلل F يقيض هلا بالسدس. فأعطاها أبو بكر السدس. فلام كانت 
خالفة عمر جاءته اجلدة التي ختالفها، فقال عمر: إنام كان القضاء يف غريك، ولكن إذا اجتمعتام 
اجلدات،  للصنعاين 274:10/باب فرض  املصنف  هلا.  فهو  به  وأيتكام خلت  بينكام،  فالسدس 

ح19183.
)3) ُأنظر: تاريخ اليعقويب 131:2 - 132/أيام أيب بكر. تاريخ الطربي 504:2/السنة 11#، ذكر 
بقية خرب مسيلمة الكذاب وقومه. األغاين لألصفهاين 203:15/ذكر متّمم وأخباره وخرب مالك 

ومقتله.
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ولدت  واخرى  جمنونة)))،  واخرى  حامل)))،  امرأة  برجم  وأمر  فاقتلوه)))، 
فقال:  واإللزام)))،  احلجة  بعد  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  فنهاه  أشهر،  لستة 

الكفر  أهل  املحاربني من  البخاري 26:8/كتاب  السقيفة. صحيح  )1) مسند أمحد 55:1/حديث 
والردة. أنساب األرشاف للبالذري 583:1 - 584/أمر السقيفة وبيعة أيب بكر، 1181. تاريخ 

اليعقويب 158:2/أيام عمر بن اخلطاب.
)2) عن زيد بن عيل، عن أبيه، عن جّده، عن عيل A، قال: ملا كان يف والية عمر ُأيت بامرأة حامل، 
فسأهلا عمر فاعرتفت بالفجور، فأمر هبا عمر أن ترجم، فلقيها عيل بن أيب طالب A فقال: »ما 
بال هذه؟« فقالوا: أمر هبا عمر أن ترجم، فرّدها عيل A وقال: »أمرت هبا أن ترجم؟« فقال: 
A: »هذا سلطانك عليها فام سلطانك عىل  نعم، اعرتفت عندي بالفجور. فقال أمري املؤمنني 
A: »ان مل تعلم فاسترب رمحها« ثم  ما يف بطنها؟« قال: ما علمت أهنا حبىل. قال أمري املؤمنني 
 F فلعلك انتهرهتا أو أخفتها« قال: قد كان ذلك. فقال: »أو ما سمعت رسول اهلل« :A قال
ْدَت فال إقرار له« قال فخىل  يقول: ال حّد عىل معرتف بعد بالء، إّنه من َقّيدَت أو حَبْست أو هتدَّ
عمر سبيلها، ثم قال: عجزت النساء أن تلد مثل عيل بن أيب طالب، لوال عيل هللك عمر. مسند 

زيد بن عيل:335/كتاب احلدود، باب حّد الزاين.
)3) عن أيب ظبيان اجلنبي: أن عمر بن اخلطاب أتى بامرأة قد زنت فأمر برمجها، فذهبوا هبا لريمجوها 
أيدهيم  من  عيل  فانتزعها  برمجها.  عمر  فأمر  زنت  قالوا:  هذه؟«  »ما  فقال:   ،A عيل  فلقيهم 
ُكم؟ قالوا: ردنا عيل. قال: ما فعل هذا عيل إال ليشء قد  وردهم، فرجعوا إىل عمر فقال: ما ردَّ
علمه. فأرسل إىل عيل فجاء وهو شبه املغضب، فقال: مالك رددت هؤالء؟ قال: »أما سمعت 
النبي F يقول: رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغري حتى يكرب، وعن 
املبتىل حتى يعقل« قال: بىل. قال عيل A: »فإّن هذه مبتالة بني فالن، فلعله أتاها وهو هبا« فقال 
بن  امحد 154:1 - 155/مسند عيل  يرمجها. مسند  فلم  أدري«  »وأنا ال  قال:  أدري.  عمر: ال 
أيب طالب. السنن الكربى للنسائي 323:4/كتاب »67«: الرجم، باب »50«: املجنونة تصيب 

احلد، ح7344.
،4) عن األسود الدؤيل عن أبيه، قال: رفع إىل عمر امرأة ولدت لستة أشهر، فأراد عمر أن يرمجها( 
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النبي صىّل اهلل  لوال عيل هللك عمر، كام قاهلا يف وقائع ُأخر)))، وشّكه يف موت 
ّيُِتوَن﴾))) فقال: وكأين مل أسمع  عليه وآله، حتى ُتيل عليه ﴿إِنََّك َمّيِٞت ِإَونَُّهم مَّ
وسنن  الرصاح،  باآلي  القرآن  يف  املذكورة  اهلل  حدود  وتغيريه  اآلية)))،  هبذه 
الصحاح،  يف  عندهم  املروّية  بالنصوص،  الثابتة  وآله  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول 
وذلك كأمره يف الوضوء بغسل الرجلني ومسح األذنني)))، واملسح عىل العاممة 

فجاءت اختها إىل عيل بن أيب طالب A، فقالت: إّن عمر يرجم اختي، فأنشدك اهلل إن كنت 
تعلم أّن هلا عذرا ملا أخربتني به؟ فقال عيل: »إّن هلا عذرا« فكربت تكبرية، سمعها عمر من عنده، 
فانطلقت إىل عمر، فقالت: إّن عليا زعم أّن ألختي عذرا، فأرسل عمر إىل عيل: ما عذرها؟ قال: 
﴾ وقال: ﴿وََحۡلُُهۥ َوفَِصٰلُُهۥ   ۖ ۡوَلَٰدُهنَّ َحۡولَۡيِ َكِملَۡيِ

َ
»إن اهلل عّز وجّل يقول: ﴿َوٱۡلَوٰلَِدُٰت يُۡرِضۡعَن أ

ثََلُٰثوَن َشۡهًراۚ﴾ فاحلمل ستة أشهر، والفصل أربعة وعرشون شهرا« قال: فخىّل عمر سبيلها. قال: 
ثم إهنا ولدت بعد ذلك لستة أشهر. املصنف للصنعاين 351:7/باب املرأة التي تضع لستة اشهر.
)1) قول عمر: )لوال عيل هللك عمر( جاء بألفاظ متعددة، وموارد كثرية، ويف أكثر من واقعة، عىل 
الكايف  الزاين.  حد  باب  احلدود،  عيل:335/كتاب  بن  زيد  مسند  مصادرنا:  ُأنظر  املثال  سبيل 
الرشيف 424:7/كتاب القضاء واألحكام، باب النوادر، ح6. دعائم اإلسالم للقايض املغريب 

86:1/كتاب »1«: الوالية، ذكر من جيب أن يؤخذ عنه العلم.
A: ما  وُأنظر مصادر املخالفني: تأويل خمتلف احلديث للدينوري:152/اجلمع بني قول عيل   
كرامة:29/ البن  الغافلني  تنبيه   .1103:3 الرب  عبد  البن  االستيعاب   .  ... قضاء  يف  شككت 

سورة آل عمران.
)2) سورة الزمر 30:39.

)3) ُأنظر: املصنف للكويف 565:8 - 566/باب »42«: ما جاء يف وفاة النبي F، ح1. كامل الدين 
للصدوق:31 - 32/رّد إشكال املخالفني. مسند أمحد: 220:6/حديث عائشة. سنن ابن ماجة 
250:1/كتاب »7«: اجلنائز، باب »65« ذكر وفاة النبي ودفنه F  1627. مسند ابن راهويه 

728:3/ح790.
للنووي  املجموع  الرجلني.  غسل  بدعة  الثاين،  بدع  ذكر  24:1/يف  للكويف  االستغاثة  ُأنظر:   (4(

478:1/باب املسح عىل اخلفيني.
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واخلفني)))، وإجيابه الوضوء مع غسل اجلنابة)))، وهنيه عن حي عىل خري العمل))) 
يف األذان)))، وزيادته »الصالة خري من النوم« يف أذان الفجر)))، وتقديمه التسليم 
الذي للتحليل عىل التشهد األول يف الصالة)))، ومحله الناس عىل اجلامعة يف النوافل 
وعىل صالة الضحى)))، وجعله التكبري عىل اجلنائز أربعًا)))، ومنعه أهل البيت من 

)1) ُأنظر: املغني لعبد اهلل بن قدامة 308:1/املسح عىل العاممة. وأما مسح اخلفني فانظر: االستغاثة 
بن  عمر  أمحد:35:1/مسند  مسند  الرجلني.  غسل  بدعة  الثاين،  بدع  ذكر  25:1/يف  للكويف 

اخلطاب.
)2) ُأنظر: سنن سعيد بن منصور 83:2/ باب ما حيّل للرجل من امرأته، ح2143. املصنف للصنعاين 
257:1/كتاب الطهارة، باب اغتسال اجلنب، ح987. املحىل البن حزم 30:2/املسألة »189«: 

صفة الغسل.
)3) أقول: إن عمر َعِلَم عن رسول اهلل F أن »حّي عىل خري العمل« هي دعوة لرّب أهل فاطمة وآهلا 
فنهى عنها عداوًة وجورًا. عن حممد بن مروان، عن أيب جعفر A قال: »أتدري ما تفسري حي 
عىل خري العمل؟« قلت: ال . قال: »دعاك إىل الرب، أتدري بِرُّ من؟« قلت: ال . قال: »دعاك إىل بِّر 
فاطمة وولدها D«. معاين األخبار للصدوق:42/باب معنى حروف األذان واإلقامة، ح42.
من  العمل  بإسقاط حي عىل خري  أمُرُه  بدعه  من  الثاين،  بدع  ذكر  للكويف 25:1/يف  االستغاثة   (4(
العمل، ح185. الرصاط  املتعتني وحي عىل خري  اإلذان. املسرتشد للطربي:516/حتريم عمر 

املستقيم للنباطي 277:3/متعة النكاح.
من  العمل  بإسقاط حي عىل خري  أمره  بدعه  من  الثاين،  بدع  ذكر  للكويف 26:1/يف  االستغاثة   (5(
ح8.  للصالة،  النداء  يف  جاء  ما   :»1« باب  الصالة،   :»3« 72:1/كتاب  ملالك  املوّطأ  األذان. 

االستذكار البن عبد الرب 397:1/ح130.
)6) االستغاثة للكويف 27:1/يف ذكر بدع الثاين، من بدعه زيادة السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل 

وبركاته بعد التشهد األول.
)7) االستغاثة للكويف 34:1/يف ذكر بدع الثاين منهم، من بدعه أْمُرُه الناس بإتيان الرتاويح يف شهر 
للبيهقي 493:2/ الكربى  السنن  الرتاويح.  البخاري 252:2/كتاب صالة  رمضان. صحيح 

مجاع أبواب صالة التطوع وقيام شهر رمضان، باب قيام شهر رمضان.
)8) املغني لعبد اهلل بن قدامة 393:2/عدد تكبري صالة اجلنائز. الرشح الكبري لعبد الرمحن بن قدامة 

.351:2
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والعجم  قريش  يف  قريش  غري  تزويج  وعن  املتعتني)))،  عن  وهنيه  مخسهم)))، 
اخلراج  ووضعه  اجلاهلية)))،  يف  كان  ما  إىل  إبراهيم  مقام  ورده  العرب)))،  يف 
صاع)))  وتغيريه  بالدواوين)))،  املستحقني  غري  وإعطائه  األرضني)))،  غري  إىل 

)1) االستغاثة للكويف 33:1 - 34/يف ذكر بدع الثاين، من بدعه رصفه اخلمس عن أهله ومنعهم منه.
)2) مسند أمحد 356:3/مسند جابر بن عبد اهلل. االستغاثة للكويف 36:1/ يف ذكر بدع الثاين، من 

بدعه حتريمه املتعتني. اإليضاح البن شاذان:443/بعض أحكام الطالق واململوكة املتزوجة.
سائر  يف  قريش  تزويج  إطالق  بدعه  من  الثاين،  بدع  ذكر  يف   /45  -  44:1 للكويف  االستغاثة   (3(

العرب والعجم.
)4) االستغاثة للكويف 36:1/ يف ذكر بدع الثاين، من بدعه رده مقام إبراهيم A إىل ما كان عليه يف 

اجلاهلية.
ُأنظر:  وفرضه.   F النبي  جلعل  خمالفًا  خراجًا  والعراق  ملرص  جعل  عمر  أن  هنا  املعني  أقول:   (5(

االستغاثة للكويف 30:1  - 31/ يف ذكر بدع الثاين، من بدعه يف أخذ الزكاة.
والصناعات،  الزراعات،  أرباب  عىل  اخلراج  وضعه  من  عهده،  يف  عمر  ابتدعه  ما  إىل  إشارة   (6(
والتجارات، ألهل العلم، وأصحاب الواليات، والرئاسات، واجلند، وجعل ذلك عليهم بمنزلة 
الزكاة املفروضة، ودّون دواوين، وأثبت فيها أسامء هؤالء، وأسامء هؤالء، وأثبت لكل رجل من 
الثالثة، وفّضل يف اإلعطاء  األصناف األربعة ما يعطى من اخلراج الذي وضعه عىل األصناف 
بعضهم عىل بعض. ووضع الدواوين عىل يد شخص سامه: )صاحب الديوان( وأثبت له أجرة 
يشء  يكن  ومل  اآلن،  إىل  وحكامهم  اجلور  سالطني  جرت  البدعة  هذه  وعىل  اخلراج،  ذلك  من 
من ذلك عىل عهد رسول اهلل F، وال عىل عهد أيب بكر، وإنام اخلراج لإلمام فيام خيتص به من 
األرايض خاّصة يصنع به ما يشاء. ُأنظر: االستغاثة للكويف 32:1/ يف ذكر بدع الثاين، من بدعه 

يف أخذ الزكاة والتفضيل بني املهاجرين واألنصار.
رطل  واملد  بصاع،  ويغتسل  بمد  يتوّضأ   F اهلل  رسول  »كان  قال:   A الباقر  عن  زرارة،  عن   (7(
ونصف، والصاع ستة أرطال ]يف املدينة وتسعة بالعراق[«. هتذيب األحكام للطويس 136:1 - 

137/باب حكم اجلنابة وصفة الطهارة منها، ح70.
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النبي)))، وحكمه بالعول والتعصيب))) يف املرياث)))، وقضائه بقطع السارق من 
معصم الكف ومفصل الساق، خالفًا ملا أمر به النبي صىّل اهلل عليه وآله من ترك 
أمهات  بيع  من  ومنعه  املرسلة)))،  الثالث  الطالق  يف  وإنفاذه  والعقب)))،  الكف 
املهور،  يف  املغاالة  ومنعه  رأيته)))،  رأي  هذا  وقوله:  الولد،  مات  وإن  األوالد 
املخّدرات يف  أفقه من عمر حتى  الناس  فقال: كل  بالقرآن،  امرأة  حتى خاصمته 
احلجال)))، إىل غري ذلك مما ال حيىص، ثم جعل اخلالفة بعده شورى بني ستة، شهد 
هلم بأهنم من أهل اجلنة، وأّن النبي صىّل اهلل عليه وآله مات وهو عنهم راض، ثم 

أمر برضب أعناقهم مجيعًا إن مل يبايعوا واحدًا منهم))).

)1) اإليضاح البن شاذان:198/زعموا أن عمر زاد يف صاع رسول اهلل ومده.
)2) العول: هو قصور الرتكة عن سهام ذوي الفروض، ولن تقرص إال بدخول الزوج والزوجة.

 431:5 للطرحيي  البحرين  جممع  السهام.  ذوي  عن  فّضل  ما  العصبة  توريث  هو  والتعصيب   
»عول«.

)3) االستغاثة للكويف 47:1 - 49/يف ذكر بدع الثاين، من بدعه أمره الناس أن يّتبعوا قول زيد بن 
ثابت يف املواريث وبالعول والتعصيب.

)4) االستغاثة للكويف 40:1/يف ذكر بدع الثاين منهم، من بدعه قطع يد السارق من الزند.
)5) االستغاثة للكويف 40:1/يف ذكر بدع الثاين منهم،من بدعه أنه قال من طلق ثالثا يف جملس أو 

يمني فقد لزمه حكم الطالق.
)6) االستغاثة للكويف 42:1/يف ذكر بدع الثاين منهم، من بدعه منعه من بيع أمهات األوالد يف حياة 

السيد.
)7) املبسوط للرسخيس 153:10/كتاب اإلستحسان. الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف البن 

طاووس:516. املحرر الوجيز يف تفسري كتاب اهلل العزيز لألندليس 29:2.
للطرباين  األوسط  املعجم  قريش.  رؤوس  عمر  500/تعييب   - شاذان:497  البن  اإليضاح   (8(

182:1. جممع الزوائد للهيثمي 75:9/باب وفاة عمر.
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]منكرات الثالث[
عليه  اهلل  صىّل  اهلل  الرسول  طلقاء  ورّده  املجيد)))،  للقرآن  الثالث  وإحراق 
وآله، وتوليته من ظهر فسقه)))، حتى أحدثوا يف أمر املسلمني ما أحدثوا، وإيثاره 
أهله باألموال العظيمة)))، وتغيريه كثريًا من حدود الصالة وغريها)))، ورضبه ابن 
مسعود حتى مات)))، وعامرًا حتى أصابه فتق)))، ورضبه أبا ذر ونفيه إىل الربذة)))، 
الوليد)))، والقود))) عن ]عبيد اهلل[)1)) بن عمر))))، وخذالن  وإسقاطه احلّد عن 

الكربى  السنن  للقرآن.  خرقه  بدعه  من  منهم،  الثالث  بدع  ذكر  51:1/يف  للكويف  االستغاثة   (1(
للبيهقي 41:2 - 42/باب الدليل عىل أن ما مجعته مصاحف الصحابة كله قرآن.

)2) االستغاثة للكويف 50:1 - 51/يف ذكر بدع الثالث منهم، من بدعه ايواؤه احلكم بن أيب العاص.
)3) االستغاثة للكويف 49:1/يف ذكر بدع الثالث منهم، من بدعه استبداده باألموال.

)4) االستغاثة للكويف 60:1/يف ذكر بدع الثالث منهم، من بدعه جعله صالة الفجر بعد األسفار 
والتنوير.

)5) االستغاثة للكويف 51:1 - 52/يف ذكر بدع الثالث منهم، من بدعه خرقه للقرآن ورضبه لعبد 
اهلل بن مسعود.

)6) االستغاثة للكويف 53:1/يف ذكر بدع الثالث منهم، من بدعه رضبه عامر بن يارس.
)7) االستغاثة للكويف 55:1 - 56/يف ذكر بدع الثالث منهم، من بدعه نفيه أبا ذر الغفاري إىل الربذة.
)8) اجلمل للمفيد:95. األغاين لألصفهاين 89:5/ذكر باقي خرب الوليد بن عقبة ونسبه. رشح هنج 

البالغة البن أيب احلديد 233:17/أخبار الوليد بن عقبة.
)9) الَقَوُد: القصاُص. الصحاح للجوهري 138:2 »قود«.

)10) أثبتناها من عندنا لإليضاح.
)11) روى ابن سعد: أن عبيد اهلل بن عمر قتل اهلرمزان وجفينة، وقتل ابنة أيب لؤلؤة، وكانت تّدعي 
 A اإلسالم وكان ذلك يف األيام الثالثة للشورى، قبل أن يبايع عثامن. وقال أمري املؤمنني عيل
لعبيد اهلل بن عمر: »ما ذنب بنت أيب لؤلؤة حني قتلتها؟« قال: فكان رأي عيل حني استشاره عثامن 
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الصحابة له، وقتل مجاعة منهم إياه)))، مع كوهنم مجيعًا))) عدواًل بزعمهم، إىل غري 
ذلك مما حيصل به اجلزم بشقاقهم ونفاقهم.

هذا مع ما ورد من طريق أهل البيت عليهم السالم من النصوص والترصحيات 
بسبهم ولعنهم وكفرهم، ما يكاد خيرج عن حد التواتر)))، والسيام شكايات أمري 
املؤمنني عليه السالم عنهم ترصحيًا))) وتلوحيًا - يف خطبه وكلامته))) - يف هذا األمر 
بخصوصه، ومن الشواهد: أهنم مل يكونوا يف الرسايا قط إال حتت رايات اآلخرين، 
يَُولِِّهۡم  ﴿َوَمن  سبحانه:  اهلل  قال  وقد  منهزمني،  إال  احلروب  أكثر)))  مواقف  ويف 

ورأي األكابر من أصحاب رسول اهلل عىل قتله، لكن عمرو بن العاص كّلم عثامن حتى تركه. 
فكان عيل يقول: »لو قدرت عىل عبيد اهلل بن عمر ويل سلطان القتصصت منه«. ُأنظر: الطبقات 
الكربى البن سعد 15:5 -17/عاصم بن عمر بن اخلطاب. االستغاثة للكويف 58:1 - 59/يف 

ذكر بدع الثالث منهم، من بدعه إسقاطه القتل عن عبيد اهلل بن عمر.
)1) ُأنظر: مسار الشيعة يف خمترص تواريخ الرشيعة للمفيد:40. تاريخ خليفة بن خياط:124 - 132/
سنة مخس وثالثني، مقتل عثامن بن عفان. اإلمامة والسياسة للدينوري 44:1 - 45/قتل عثامن 

بن عفان. تاريخ الطربي 399:3 - 425/ذكر اخلرب عن قتل عثامن بن عفان.
)2) )مجيعًا( سقطت من »ش«.

)3) ُأنظر: تقريب املعارف للحلبي:248/النكري عىل أيب بكر وعمر، نكري اإلمام الصادق A.  بصائر 
الدرجات للصفار:412/اجلزء الثامن، الباب »8«: يف اإلمام إّنه يعرف شيعته من عدوه بالطينة 
وعمر،  بكر  أيب  عىل  النكري  للحلبي:244/  املعارف  تقريب  ح3.  من  قطعة  منها،  خلقوا  التي 
 .A اهلداية الكربى للخصيبي:162/الباب الثاين: باب أمري املؤمنني .A نكري اإلمام السجاد

مشارق أنوار اليقني للربيس:120.
)4) )ترصحيًا( سقطت من »ش«.

)5) ُأنظر: هنج البالغة:48 - 50/خطب أمري املؤمنني، اخلطبة »3«: الشقشقية.
)6) )أكثر( سقطت من »ش«.
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 ِ ٱللَّ ّمَِن  بَِغَضٖب  بَآَء  َفَقۡد  فَِئةٖ  إَِلٰ  ا  ً ُمَتَحّيِ ۡو 
َ
أ ّلِقَِتاٍل  ُمَتَحّرِٗفا  إِلَّ  ۥٓ  ُدبَُرهُ يَۡوَمئِٖذ 

َوىُٰه َجَهنَُّمۖ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصُي﴾))) فمن مل يصلح لتدبري حرب، وال والية جيش، 
ۡ
َوَمأ

وال امتثال أمر اهلل ورسوله يف الوقوف يف احلروب يف حياة رسول اهلل صىّل اهلل عليه 
وآله، مع تشديد األمر من اهلل، واخلوف واحلياء، كيف يصلح للخالفة املشتملة عىل 
سائر احلروب، ومجع اجليوش، وتدبري كافة العباد والبالد، بعد وفاة النبي صىّل اهلل 

عليه وآله، هذا مما ال يرىض به من له أدنى مسكة))).
ثم استمع إىل قوم))) آخرين يعتذرون من جهتهم تارة بام هو أشد من اجلرم، 
وهو أهنم إنام فعلوا ما فعلوا باجتهادهم أصابوا أم اخطأوا، وأخرى بأّنه ال يشرتط 
يف اخلليفة العصمة والعدالة وسائر صفات الكامل، هذا ما مع يأيت من بيان بطالن 
االجتهاد، والسيام يف مقابلة النص، عىل أن بطالن االجتهاد غري خاف عىل أويل))) 
العقول السليمة، واشرتاط العصمة يف اإلمام ظاهر لدى الناهجني للطريقة القويمة، 
السقيمة، أفهامهم  مع  الضالل  أودية  يف  وتركهم  القوم،  هؤالء  خذل  اهلل   ولكن 
ۡعَمٰلَُهۡم﴾)))

َ
أ ۡحَبَط 

َ
فَأ رِۡضَوٰنَُهۥ  َوَكرُِهواْ   َ ٱللَّ ۡسَخَط 

َ
أ َمآ  َبُعواْ  ٱتَّ ُهُم  نَّ

َ
بِأ  ﴿َذٰلَِك 

ۡوَلٰ لَُهۡم﴾))).
َ
ۡوَلٰ لَُهۡم﴾ ثم ﴿فَأ

َ
﴿فَأ

)1) سورة األنفال 16:8.
)2) رجل له مسكة: أي له رأي وعقل يرجع إليه. لسان العرب البن منظور 488:10 »مسك«.

)3) )قوم( سقطت من »م«.
)4) )اويل( سقطت من »ش«.

)5) سورة حممد 28:47.

)6) سورة حممد 20:47.
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البشارة اخلامسة عرش
]يف ابتالء أولياء اهلل بأعدائه[

وكذلك من استمع إىل قوم يقولون: إن ابتالء اهلل تعاىل أنبياءه وأولياءه بأعدائه 
 ِ سنّة ماضية يف األمم اخلالية، مل تزل جرت عىل منوال واحد ﴿َولَن َتَِد لُِسنَّةِ ٱللَّ
َتۡبِديٗل﴾))) وهذا مما يزيل بعض التعجب من ضالل أكثر هذه األمة عن الصواب، 
له ولدان،  السالم كان  آدم عليه  فإن  الباطل عىل احلق يف ظاهر األسباب،  وغلبة 
أن  إىل  مغلوبني،  تقية  بعده يف  أمة شيث ومن  وبقيت  مبطلهام عىل حمقهام،  فغلب 
أهلكهم  أن  إىل  معاندين،  وله  مستظهرين،  عليه  يزالوا  فلم  نوح)))،  نبوة  جاءت 
اهلل بالغرق الشامل واهلالك اهلائل)))، وكذا جرى لصالح وهود ولوط مع أممهم، 
وإلبراهيم مع نمرود، وملوسى مع فرعون، ولعيسى مع اليهود، وما انقادوا ألحد 
من األنبياء اال باآليات أو القهر واملثالت)))، فأي أمة استقامت بالسالمة والعافية؟ 

حتى تستقيم هذه االمة بطاعة اهلل وطاعة األئمة.
ترضب  مَلْ  مِل  السالم:  عليه  املؤمنني  ألمري  اهلل[:  لعنه  الكندي  ]األشعث  قال 
بسيفك، ومل تطلب حقك؟ فقال: »]يا أشعث، قد قلت قوالً فاسمع اجلواب َوِعِه، 

)1) سورة الفتح 23:48.
)2) )نوح( سقطت من »ش«.

)3) )اهلائل( سقطت من »ش«.
)4) املُثلُة: العقوبة، واجلمع مثالت.الصحاح للجوهري 102:5 »مثل«.
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نوح  أوهلم  عليهم،  اهلل  صلوات  األنبياء  من  بستة  ُأسوًة  يل  إن  احلجة[،  واستشعر 
خوف  لغري  قال  إنه  قائل:  قال  فإن   (((﴾ فَٱنَتِصۡ  َمۡغلُوٞب  ّنِ 

َ
﴿أ رب  قال:  حيث 

ۡو 
َ
أ نَّ ِل بُِكۡم قُوَّةً 

َ
أ فقد كفر، وإال فالويّص أعذر. وثانيهم لوط حيث قال: ﴿لَۡو 

َءاوِٓي إَِلٰ رُۡكٖن َشِديٖد ﴾))) فان قال قائل: إنه قال هذا لغري خوف فقد كفر، وإال 
ۡعَتِلُُكۡم َوَما تَۡدُعوَن 

َ
فالويص أعذر. وثالثهم إبراهيم خليل اهلل حيث قال: ﴿َوأ

ِ﴾))) فإن قال قائل: إنه قال هذا لغري خوف فقد كفر، وإال فالويص  ِمن ُدوِن ٱللَّ
ا ِخۡفُتُكۡم﴾))) فان قال  لَمَّ أعذر. ورابعهم موسى حيث قال: ﴿َفَفَرۡرُت ِمنُكۡم 
أخوه  وخامسهم  أعذر.  فالويص  وإال  كفر،  فقد  خوف  لغري  هذا  قال  إنه  قائل: 
مَّ إِنَّ ٱۡلَقۡوَم ٱۡسَتۡضَعُفوِن َوَكُدواْ َيۡقُتلُونَِن﴾))) فإن قال 

ُ
هارون حيث قال: ﴿ٱۡبَن أ

قائل: إنه قال هذا لغري خوف فقد كفر، وإال فالويص أعذر. وسادسهم أخي حممد 
خري البرش حيث ذهب إىل الغار))) ونّومني عىل فراشه، فإن قال قائل: إنه ذهب إىل 
الغار لغري خوف فقد كفر، وإال فالويص أعذر« ]فقام إليه الناس بأمجعهم فقالوا : 
يا أمري املؤمنني، قد علمنا أن القول قولك، ونحن املذنبون التائبون ، وقد عذرك 

اهلل[))).

)1) سورة القمر 10:54.
)2) سورة هود 80:11.

)3) سورة مريم 48:19.
)4) سورة الشعراء 21:26.

)5) سورة األعراف 150:7.
)6) )الغار( سقطت من »ش«.

)7) االحتجاج للطربيس 279:1 - 280/احتجاج أمري املؤمنني من قعوده عن قتال من تآمر عليه 
من األولني.
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الرئاسة  وحب  آدم،  بني  أكثر  قلوب  عىل  احلسد  غلبة  ذلك  يف  الرسَّ  ولعلَّ 
كيف  امللوك  إىل  تنظرون  أما  الدم)))،  جمرى  منهم  جيري  من  بإغواء  صدورهم  يف 
يتهارشون عىل امللك، حتى يعمد أحدهم إىل قتل أبيه وابنه وأخيه؛ ليستبّد بامللك 
وحيويه، ثم أما تتفكرون يف أحوال الناس؟ كيف انقسموا إىل شياطني خيدعون، وإىل 
أغبياء خيتدعون، ثم أما تسمعون اهلل كيف ذم األكثرين ومدح األقلني، حيث يقول: 
يَۡسَمُعوَن﴾))) َل  َفُهۡم  ُهۡم  ۡكَثُ

َ
أ ۡعَرَض 

َ
َيۡعلَُموَن﴾))) ﴿فَأ َل  ۡكَثَُهۡم 

َ
أ  ﴿َوَلِٰكنَّ 

ُهۡم َل يَۡشُكُروَن﴾))) ﴿َوقَلِيٞل  ۡكَثَ
َ
ۡكَثَُهۡم َيَۡهلُوَن﴾))) ﴿َوَلِٰكنَّ أ

َ
﴿َوَلِٰكنَّ أ

قَلِيٞل﴾)))  إِلَّ  ۥٓ  َمَعُه َءاَمَن  ﴿َوَمآ  ُهۡمۗ﴾)))  ا  مَّ ﴿َوقَلِيٞل  ُكوُر﴾)))  ٱلشَّ ِعَبادَِي  ّمِۡن 
َحَرۡصَت  َولَۡو  ٱنلَّاِس  ۡكَثُ 

َ
أ ﴿َوَمآ  وسبعني)))  ثالث  من  واحدة  الناجية  والفرقة 

)1) إشارة إىل الشيطان، قال النبي F: »إن الشيطان ليجري من ابن آدم جمرى الدم، فضّيقوا جماريه 
باجلوع«. عوايل اللئايل لإلحسائي 273:1/الفصل العارش: يف احاديث تتضمن شيئًا من اآلداب 

الدينية، ح97.
 .55:10 يونس  سورة   .34:8 األنفال  سورة   .131:7 األعراف  سورة   .37:6 األنعام  سورة   (2(
القصص  سورة   .61:27 النمل  سورة   .24:21 األنبياء  سورة   .101  ،75:16 النحل  سورة 
13:28، 57. سورة لقامن 25:31. سورة الزمر 29:39، 49. سورة الدخان 39:44. سورة 

الطور 47:52.
)3) سورة فصلت 4:41.

)4) سورة األنعام 111:6.
)5) سورة يونس 60:10. سورة النمل 73:27.

)6) سورة سبأ 13:34.

)7) سورة ص 24:38.
)8) سورة هود 40:11.

)9) اخلصال للصدوق:585/باب السبعني، آخر ح11.
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بُِمۡؤِمنِي﴾))).
]الدالئل عىل نفاق الصحابة[

منافقني؟!  الرسول  أصحاب  يكون  كيف  يقولون:  آخرين  إىل  استمع  ثم 
مرصين!  بالشقاق  خمالفتهام  وعىل  مقيمني!  الغدر  عىل  ورسوله  اهلل  مع  ويكونون 
تعّجب  من  والعجب  مبني!  ضالل  يف  األمة  هذه  من  الغفري  اجلّم  يكون  وكيف 
هؤالء، كأهنم مل يتفّكروا فيام هو من الدرايات التي هي فوق الروايات، من أفعال 
القوم وأقواهلم، ثم قرب عهدهم من كفرهم وضالهلم، ثم ما صاروا إليه فيام بينهم 
من شقاقهم وقتاهلم، وهب هلم ذلك، أما قرأوا القرآن؟ فتدّبروا ما فيه من قصص 
 ٰ ۡم َعَ

َ
فََل َيَتَدبَُّروَن ٱۡلُقۡرَءاَن أ

َ
األنبياء، وضاللة أكثر أممهم، وما صار إليه مآهلا ﴿أ

ۡقَفالَُهآ﴾))).
َ
قُلُوٍب أ

)1) سورة يوسف 103:12.
)2) سورة حممد 24:47. عن سليامن بن خالد، قال: قال اإلمام الصادق A: »يا سليامن، إن لك قلبًا 
ومسامع، وإن اهلل إذا أراد أن هيدي عبدًا فتح مسامع قلبه، وإذا أراد به غري ذلك ختم مسامع قلبه 

ۡقَفالَُهآ﴾«. املحاسن للربقي 200:1/
َ
أ قُلُوٍب   ٰ ۡم َعَ

َ
فال يصلح أبدا، وهو قول اهلل عّز وجّل: ﴿أ

كتاب مصابيح الظلم، باب »3«: باب اهلداية من اهلل عّز وجّل، ح35.
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]F يف ضالل املخالفني وأئمتهم وأحقية إمامة عرتة النبي[

وتتّبعنا  املخالفني  أخبار  يف  نظرنا  إنا  يقولون:  قوم  إىل  استمع  من  وكذلك 
آثارهم مّرة بعد أوىل، فلم نجد فيها خربًا واحدًا يدّل عىل ما يصّح به وحيّق خالفة 
وتكذيبهم  فيهم،  الطعن  تضّمنت  كثرية  أخبارًا  وجدنا  بل  وصاحبيه)))،  بكر  أيب 
املعقول  يف  مذاهبهم  وجدنا  ثم  ونسبهم)))،  إمامتهم)))  يف  والقدح  وتفسيقهم 

)1) يف »ت« و »ش« إضافة: )عمر وعثامن(.
دعائم  ح413.  آخر   ،158:2 حبان  ابن  صحيح  272:4/ح7151.  للنسائي  الكربى  السنن   (2(
55/الفصل   - للكراجكي:54  العامة  أغالط  من  التعجب   .85:1 النعامن  للقايض  االسالم 

الرابع.
)3) نورد نسب عمر بن اخلطاب كام يرويه حممد بن سائب الكلبي: أن نفياًل كان عبدًا لكلب بن لؤي 
املطلب من  لعبد  املطلب. وكانت صهاك قد بعثت  القريش، فامت عنه، ثم وليه عبد  بن غالب 
احلبشة، فكان نفيل يرعى مجال عبد املطلب وصهاك ترعى غنمه، وكان يفرق بينهام يف املرعى، 
فاتفق يومًا اجتامعهام يف مراح واحد، فهواها وعشقها نفيل، وكان قد ألبسها عبد املطلب رسواالً 
من األديم وجعل عليه قفال، وجعل مفتاحه معه؛ فلام راودها قالت: ما يل إىل ما تقول سبيل، وقد 
ألبست هذا األديم ووضع عليه قفل. فقال: أنا أحتال عليه، فأخذ سمنًا من خميض الغنم، ودهن 
به األديم، وما حوله من بدهنا، حتى استله إىل فخذهيا، وواقعها فحملت منه باخلطاب. فلام ولدته 
ألقته عىل بعض املزابل بالليل خيفة من عبد املطلب، فالتقطت اخلطاب امرأة هيودية جنّازة وربته، 
فلام كرب كان يقطع احلطب فسمي اخلطب لذلك، باحلاء املهملة فصحف باملعجمة، وكانت صهاك 
 ترتاده يف اخلفية، فرآها ذات يوم وقد تطأطأت عجيزهتا، ومل يدر من هي فوقع عليها، فحملت 
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نقص  تضمنت  أصوهلم  ووجدنا  الرسول)))،   ونص  اهلل  لكالم  خمالفة  واملنقول 
البارئ وظلم الصانع)))، وفروعهم إبطال أحكام الدين والرشائع)))، ثم نظرنا يف 

منه بحنتمة، فلام وضعتها ألقتها عىل مزابل مكة خارجها، فالتقطها هشام بن املغرية بن وليد 
ورباها، فنسبت إليه، فلام كربت وكان اخلطاب يرتدد عىل هشام فرأى حنتمة فأعجبته، فخطبها 
إىل هشام، فزوجه إياها فولدت عمر، وكان اخلطاب والد عمر؛ ألنه أولد حنتمة إياه ثم تزوجها 
وحده؛ النه سافح صهاك قبل فأولدها حنتمة واخلطاب من أٍم واحدة وهي صهاك. الصالبة يف 

معرفة الصحابة للكلبي 212:3/نسب عمر بن اخلطاب.
الفعل  نفي  القدرية-: اجلرب هو  قالت اجلربية -  مثاًل  املعقول،  أما يف صدد مذاهبهم يف  نقول:   (1(
العبد وإضافته إىل الرب تعاىل. امللل والنحل للشهرستاين 72:1/اجلربية. وقد قال  حقيقة من 
فال  ماتوا  وإن  تعودوهم،  فال  مرضوا  إن  االُمة،  هذه  جموس  »القدرية   :F اهلل  رسول  فيهم 
تشهدوهم«. عوايل اللئايل لإلحسائي 166:1/الفصل الثامن: يف أحاديث تشتمل عىل كثري من 

اآلداب، ح175.
أما يف املنقول، فمثاًل قد خالفوا رصيح ما أمر اهلل به يف الوضوء؛ ألهنم يغسلون أيدهم وأرجلهم   
رُۡجلَُكۡم إَِل 

َ
يِۡديَُكۡم إَِل ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحواْ بُِرُءوِسُكۡم َوأ

َ
خالفًا لقوله تعاىل: ﴿فَٱۡغِسلُواْ وُُجوَهُكۡم َوأ

ۚ﴾ سورة املائدة 6:5. ٱۡلَكۡعَبۡيِ
)2) نقول: أما مقاهلم يف نقص الباري، قال أبو احلسن األشعري: الباري تعاىل عامل بعلم، قادر بقدرة، 
حي بحياة، مريدًا بإرادة، متكلم بكالم، سميع بسمع. امللل والنحل للشهرستاين:82/األشعرية. 
وهذا الكالم يثبت افتقار اهلل إىل العلم والقدرة وهو عني النقصان والعياذ باهلل، أما مقاهلم يف ظلم 

الصانع: راجع صدر اهلامش السابق.
A قال: »من  )3) نقول: من أعظم فروع الدين األمر باملعروف والنهي عن املنكر، عن أيب جعفر 
مشى إىل سلطان جائر فأمْر بتقوى اهلل ووعظه وخّوفه كان له مثل أجر الثقلني من اجلّن واإلنس، 

ومثل أعامهلم«. االختصاص للمفيد:261.
إال أن إمام أهل السنة أمحد بن حنبل قد قال: السمع والطاعة لالئّمة وأمري املؤمنني الرّب والفاجر،   
َمْن ويل اخلالفة، فأمجع الناس و رضوا به، و من غلبهم بالسيف، وُيسّمى أمري املؤمنني. األحكام 

السلطانية للقايض الفراء:23/فصل يف اإلمامة.
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))) أخرى، فام وجدنا خربًا واحدًا تضمن طعنًا يف  أخبارهم وتتبعنا آثارهم َكّرًة ِغبَّ
عيل وأوالده األئمة األحد عرش، بل وجدنا كثريًا منها دلت عىل إمامتهم وفضائلهم 
وتقواهم  وفضلهم  علمهم  يعتقدون  املخالفني  ووجدنا  وعصمتهم،  ومناقبهم 
وصدقهم وأمانتهم، ووجدنا أصول شيعتهم مطابقة للكتاب، موافقة لعقول أويل 
اهلل،  عن  مروية  وآله،  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  عن  مأخوذة  وفروعهم  االلباب، 
فعلينا أن نتبعهم ونكون معهم؛ ألهنم بمنزلة املحكامت، ونذر أولئك؛ ألهنم أنزل 

من املتشاهبات)))، ونعاًم ما قيل:
مذهبًا لنفسك  ترىض  أن  شئت  النارإذا  هلب  من  البعث  يوم  ينجيك 
ومالك الشافعي  قــول  عنك  األحبارفــدع  كعب  عن  واملــروي  وأمحد 
روى وحديثهم  قوهلم  أناسًا  الباري))).ووال  عن  جربئيل  عن  جّدنا 

إمجاع  إن  يقولون:  ثم  ويروونه،  كله  ذلك  يعلمون  آخرين  إىل  استمع  ثم 
الصحابة عىل خالفة أيب بكر محلنا عىل ذلك، فنحن نتبع أولئك، فأضّلهم اهلل عىل 
علم، فصاروا عىل منهاج املضّلني، يسلكون ويذرون طريقة اهلداة الذين ﴿َيۡهُدوَن 

)1) َكّرة ِغبُّ اخرى: أي كرة بعد أخرى. لسان العرب البن منظور 634:1 »غب«.
نَزَل 

َ
ٓي أ )2) نقول: استعار املؤلف كالمه من رواية عن اإلمام الصادق A يف قول اهلل تعاىل: ﴿ُهَو ٱلَِّ

َخُر 
ُ
A ﴿َوأ املؤمنني واألئمة  »أمري  قال:  ٱۡلِكَتِٰب﴾  مُّ 

ُ
أ ُهنَّ  َۡكَمٌٰت  مُّ َءاَيٰٞت  ِمۡنُه  ٱۡلِكَتَٰب  َعلَۡيَك 

ُمتََشٰبَِهٰٞت﴾ قال: »فالن وفالن« فأما الذين يف قلوهبم زيغ أصحاهبم وأهل واليتهم، فيتبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إال اهلل والراسخون يف العلم، أمري املؤمنني 
فيه نكت ونتف من  باب  الرشيف 414:1 - 415/كتاب احلجة،  الكايف   .B A واألئمة 

التنزيل يف الوالية، ح14.
)3) قائل هذا الشعر من جماهيل الشعراء، وقد أغفل املصنّفون ذكر اسمه، وذكر الشعر يف الرصاط 

املستقيم للنباطي 207:3.
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أجراه  السالم  عليه  للصادق  كالم  يف  اإلشارة  وإليهم  َيۡعِدلُوَن﴾)))  َوبِهِۦ  بِٱۡلَّقِ 
منكرة؛  وقلوهبم  به  ينطقون  فهم  احلق،  ببعض  لساهنم  اهلل  أطلق  »ثم  قال:  حيث 
ليكون ذلك دفعًا عن أوليائه وأهل طاعته، ولوال ذلك ما عبد اهلل يف أرضه« هذا 
َتۡعلَُموَن﴾))) ُكنُتۡم  إِن  ۡمِنۖ  َۡ

بِٱل َحقُّ 
َ
أ ٱۡلَفرِيَقۡيِ  يُّ 

َ
﴿فَأ السالم))).  عليه   كالمه 

فََل 
َ
أ َمَثًلۚ  يَۡسَتوَِياِن  َهۡل  ِميِعۚ  َوٱلسَّ َوٱۡلَِصيِ  َصّمِ 

َ
َوٱۡل ۡعَمٰ 

َ
َكٱۡل ٱۡلَفرِيَقۡيِ  ﴿َمَثُل 

ُروَن﴾))). تََذكَّ


)1) سورة األعراف 159:7.

)2) الكايف الرشيف 402:1/كتاب احلجة، باب يف ما جاء أن حديثهم صعب مستصعب، قطعة من 
آخر ح5.

)3) سورة األنعام 81:6.
)4) سورة هود 24:11.
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البشارة السابعة عرش
]B يف أن أويل األمر هم األئمة املعصومون[

اهلل  أمر  الذين   - األمر  بُأويل  املراد  إّن  يقولون:  قوم  إىل  استمع  من  وكذلك 
ٱلرَُّسوَل  ِطيُعواْ 

َ
َوأ  َ ٱللَّ ِطيُعواْ 

َ
أ َءاَمُنٓواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ سبحانه:  قوله  يف  بطاعتهم 

النبوة صلوات  بيت  أهل  املعصومون من  األئمة  ِمنُكۡم﴾))) - هم  ۡمرِ 
َ
ٱۡل ْوِل 

ُ
َوأ

اهلل عليهم، كام ورد يف أخبار كثرية، منها رواية جابر بن عبد اهلل األنصاري، قال: 
ملا نزلت هذه اآلية قلت: يا رسول اهلل عرفنا اهلل ورسوله، فَمن أولوا األمر الذين 
قرن اهلل طاعتهم بطاعتك؟ فقال صىّل اهلل عليه وآله: »هم خلفائي يا جابر، وأئمة 
املسلمني من بعدي، أوهلم عيل بن أيب طالب، ثم احلسن، ثم احلسني، ثم عيل بن 
احلسني، ثم حممد بن عيل املعروف يف التوراة بالباقر، وستدركه يا جابر، فإذا لقيته 
فاقرأه مني السالم، ثم الصادق جعفر بن حممد، ثم موسى بن جعفر، ثم عيل بن 
موسى، ثم حممد بن عيل، ثم عيل بن حممد، ثم احلسن بن عيل، ثم سميي وكنيي 
حجة اهلل يف أرضه، وبقيته يف عباده، ابن احلسن بن عيل، ذاك الذي يفتح اهلل تعاىل 
ذكره عىل يديه مشارق األرض ومغارهبا، ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة 

ال يثبت فيها عىل القول بإمامته إال من امتحن اهلل قلبه لإليامن«.
]قال جابر: فقلت له: يا رسول اهلل، فهل يقع لشيعته االنتفاع به يف غيبته؟.

فقال عليه السالم: »إي والذي بعثني بالنبوة، إهنم يستضيئون بنوره، وينتفعون 

)1) سورة النساء 59:4.
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من  هذا  جابر،  يا  سحاب،  جتّللها  وإن  بالشمس  الناس  كانتفاع  غيبته  يف  بواليته 
مكنون رس اهلل وخمزون علمه، فاكتمه إال عن أهله[« احلديث))).

]أئمة اجلور والطغيان[
ثم استمع إىل آخرين يقولون: بل املراد بأويل األمر - الذين قرن اهلل طاعتهم 
ثم  والطغيان،  اجلور  أولو  وعثامن،  وعمر  بكر  أبو  هم:   - رسوله  وطاعة  بطاعته 
الرّشابني  أمية،  بني  مثل علوج  واألمراء،  السالطني  بعدهم  من  ثم  اخللفاء،  رابع 
ذرية  قاتيل  الطنابري،  احلرير، ولعب  بلبس  املستعلنني  بالفجور،  املعلنني  للخمور، 
أولئك  مسالك  السالكني  العباس،  وكبني  املرتىض،  بسب  املتدينني  املصطفى، 
األرجاس، وشتان ما بني الفريقني، وال خيفى أي القولني أحسن، وإن البرشى ملن 
ۡنَيا ٢٩ َذٰلَِك َمۡبلَُغُهم ّمَِن  ٰ َعن ذِۡكرِنَا َولَۡم يُرِۡد إِلَّ ٱۡلََيٰوةَ ٱدلُّ ن تََولَّ ۡعرِۡض َعن مَّ

َ
﴿أ

ۡعلَُم بَِمِن ٱۡهَتَدٰى﴾))).
َ
ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ َوُهَو أ

َ
ٱۡلعِۡلِمۚ إِنَّ َربََّك ُهَو أ

)1) كامل الدين للصدوق:253/الباب »23«: نّص اهلل عّز وجّل عىل القائم عجل اهلل فرجه الرشيف، 
ح3. كفاية األثر للخزار القمي:53 - 55/ما جاء عن جابر األنصاري من النصوص.

)2) سورة النجم 29:53 - 30.
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البشارة الثامنة عرش
]يف التمسك بالثقلني[

احلق  بني  به  نميز  إهليًا  ميزانًا  لنا  إن  يقولون:  قوم  إىل  استمع  من  وكذلك 
والباطل، وهو: كتاب اهلل واألئمة املعصومني عن اخلطأ، الذين طهرهم اهلل))) من 
املخالف  املتفق عىل روايته  اهلل عليه وآله -  النبي صىّل  لقول  الرجس تطهريًا)))، 
واملؤالف -: »إين تارك فيكم الثقلني، ما إن متسكتم هبام لن تضّلوا بعدي، كتاب 
اهلل وعرتيت أهل بيتي، وإهنام لن يفرتقا حتى يردا عيلَّ احلوض«))) ثم فرّس العرتة: 
باثني عرش من أهل بيته، وذكرهم بأسامئهم يف أخبار مستفيضة من طريق العامة، 
كام ورد  الكتاب عندهم  أن علم  افرتاقهام:  اخلاصة)))، ومعنى عدم  عند  متواترة 

)1) )اهلل( سقطت من »ش«.
ۡيِت  ٱۡلَ ۡهَل 

َ
أ ٱلرِّۡجَس  َعنُكُم  ۡذهَِب  ُ

لِ ٱللَُّ  يُرِيُد  َما  تعاىل: ﴿إِنَّ قوله  قال يف   A الباقر  اإلمام  )2) عن 
َوُيَطّهَِرُكۡم َتۡطِهٗيا﴾ من ميالد اجلاهلية. تفسري العيايش 17:1/يف َمْن فرسَّ القرآن برأيه، ح1.

عن اإلمام الباقر A قال: »الرجس هو الشّك، وال نشك يف ديننا أبدا«. بصائر الدرجات للصفار   
:226/باب »11«:يف األئمة ُأتوا العلم وأثبت ذلك يف صدورهم، ح13.

)3) تقدمت مصادر اخلرب، ُأنظر ص؟؟؟.
)4) عن أيب سلمى - راعي إبل رسول اهلل F - قال: قال: سمعت رسول اهلل F يقول: »ليلة ُأرسي 

ّبِهِ﴾. قلت: واملؤمنون. قال:  نزَِل إَِلۡهِ ِمن رَّ
ُ
يب إىل اجلليل جل جالله أوحى إيل: ﴿َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِمآ أ

صدقت يا حممد، من خلفت يف أمتك؟ قلت: خريها. قال: عيل بن أيب طالب؟ قلت: نعم يا رب. 
 ،قال: يا حممد، إين اّطلعت إىل األرض اّطالعة فاخرتتك منها، فشققت لك اساًم من أسامئي 
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ك هبام، وهلذا فرض اهلل عىل الناس طاعتهم،  ك هبم فقد متسَّ يف تفسريه)))، فمن متسَّ
 وأن يأخذوا عنهم أحكام دينهم، وساّمهم أهل الذكر، يعني: القرآن كام يف قوله:
َل  ُكنُتۡم  إِن  ۡكرِ  ٱّلِ ۡهَل 

َ
أ لُٓواْ  ﴿فَۡس َٔ وقال:  َولَِقۡوِمَك﴾)))  ََّك  ل َلِۡكٞر  ﴿ِإَونَُّهۥ 

َتۡعلَُموَن﴾))) فنحن نقّلدهم يف العقائد واألعامل، ونأخذ بام نسمع منهم، باملشافهة 
فال أذكر يف موضع إال ذكرت معي، فأنا املحمود وأنت حممد. ثم اطّلعت الثانية فيها فاخرتت 
منها عليًا، وشققت له اساًم من أسامئي، فأنا األعىل وهو عيّل. يا حممد، إين خلقتك وخلقت عليًا 
نوري، وعرضت واليتكم عىل  نور من  وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمة من ولده من سنخ 
أهل الساموات وأهل األرضني، فمن قبلها كان عندي من املؤمنني، ومن جحدها كان عندي من 
الكافرين. يا حممد، لو أن عبدًا من عبيدي عبدين حتى ينقطع ويصري كالشن البايل ثم أتاين جاحدًا 
لواليتكم ما غفرت له، حتى يقرَّ بواليتكم. يا حممد، حتب أن تراهم؟ قلت: نعم يا رب. فقال يل: 
التفت عن يمني العرش. فالتفت فإذا أنا بعيل وفاطمة واحلسن واحلسني وعيل بن احلسني وحممد 
بن عيل وجعفر بن حممد وموسى بن جعفر وعيل بن موسى وحممد بن عيل وعيل بن حممد واحلسن 
بن عيل واملهدي يف ضحضاح من نور، قيام يصّلون، ويف وسطهم املهدي ييضء كأنه كوكب ُدّرّي. 
فقال: يا حممد، هؤالء احلجج، والقائم من عرتتك، وعزيت وجاليل له احلجة الواجبة ألوليائي، 
وهو املنتقم من أعدائي. هبم يمسك اهلل الساموات أن تقع عىل األرض إال باذنه. مائة منقبة البن 

شاذان:38 - 39/املنقبة »17«. مقتل اخلوارزمي 146:1/الفصل »6« ح23.
)1) عن بريد بن معاوية، قال قلت لإلمام الباقر A: ﴿قُۡل َكَفٰ بِٱللَِّ َشِهيَدۢا بَۡيِن َوَبۡيَنُكۡم َوَمۡن ِعنَدهُۥ 
بصائر   .»F النبي  بعد  وخرينا  أفضلنا،  وعيّل  أولنا،  وعيل  عنى،  »إيانا  قال:  ٱۡلِكَتِٰب﴾.  ِعۡلُم 

الدرجات للصفار:235/اجلزء اخلامس، ح12.
)2) سورة الزخرف 44:43.

)3) سورة النحل 43:16. سورة األنبياء 7:21.

ََّك َولَِقۡوِمَكۖ  ْكر«. وقوله عّز وجّل: ﴿ِإَونَُّهۥ َلِۡكٞر ل ْكُر أنا، واألئّمُة َأهُل الذِّ قال رسول اهلل F: »الذِّ  

وََسۡوَف تُۡس َٔلُوَن﴾ قال اإلمام الصادق A: »نحن قومه، ونحن املسؤولون«.
ۡهَل ٱّلِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َل

َ
لُٓواْ أ وعن الوّشاء قال: سألت الرضا A فقلت له: جعلت فداك، ﴿فَۡس َٔ   
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أو بأخبار من يوثق به ولو بوسائط؛ ألن علمهم من اهلل سبحانه.
]اجتهاد الرأي يف الدين[

الهتداء  الرسول  وسنة  اهلل  كتاب  يكفي  بل  يقولون:  آخرين  إىل  استمع  ثم 
األمة؛ ألّن الرسول أذن للناس أن يستنبطوا األحكام من متشاهبات الكتاب والسنة 
بأرائهم، ورّخص هلم فيام مل جيدوا فيه كتابًا وال سنة أن جيتهدوا آراءهم، ويتبعوا 
ظنوهنم، وخيتلفوا فيام بينهم، فمن أصاب احلق فله أجران باجتهاده، ومن أخطا فله 
أجر واحد، وملن مل جيتهد فله))) تقليد من اجتهد، واختيار من شاء، ورووا يف ذلك 
حديثًا عن النبي صىّل اهلل عليه وآله أنه قال: من أجتهد فأصاب فله أجران، ومن 

اجتهد فأخطا فله أجر واحد))).

ونحن  املسؤولون  فأنتم  قلت:  املسؤولون«  ونحن  الذكر،  اهل  »نحن  فقال:  َتۡعلَُموَن﴾ 
السائلون؟ قال: نعم. قلت: حقًا علينا أن نسألكم؟ قال: »نعم« قلت: حقًا عليكم أن جتيبونا؟ 
إلينا، إن شئنا فعلنا، وإن شئنا مل نفعل، أما تسمع قول اهلل تبارك وتعاىل: ﴿َهَٰذا  قال: »ال، ذاك 
ۡمِسۡك بَِغۡيِ ِحَساٖب﴾«. الكايف الرشيف 210:1 - 211/كتاب احلجة، باب أن 

َ
ۡو أ

َ
َعَطآُؤنَا فَٱۡمُنۡ أ

أهل الذكر الذين أمر اهلل اخللق بسؤاهلم، ح1 وح3.
)1) )فله( سقطت من »م« و »ش«.

)2) عن أيب بصري، قال: قلت أليب عبد اهلل A: ترد علينا أشياء ليس نعرفها يف كتاب اهلل وال ُسنّة، 
وجّل«.  عّز  اهلل  عىل  كذبت  أخطأت  وإن  تؤجر،  مل  أصبت  إن  إّنك  اما  »ال،  قال:  فيها؟  فننظر 

املحاسن للربقي 213:1/كتاب مصابيح الظلم، ح90.
وروي حديث املتن بلفظ: اذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب ... الخ، ُأنظر: مسند أمحد 204:4/  
حديث احلرث األشعري، بقية حديث عمرو بن العاص لعنه اهلل، وفيه: وإن أخطأ فله أجر. سنن 
ح1341.  وخيطئ،  يصيب  القايض  يف  جاء  ما   :»2« باب  األحكام،  393:2/أبواب  الرتمذي 
السنن الكربى للنسائي 461:3/كتاب »51«: القضاء، باب »3«: باب ثواب اإلصابة يف احلكم 

بعد االجتهاد، ح5918.
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طلب  عىل  محله  لوجب  صّح  ولو  عندنا،  صحته  يثبت  مل  مما  احلديث  وهذا 
يأيت  كام  والسنة،  الكتاب  من  املسألة  عىل  الشارع  وضعه  الذي  الرشعي،  الدليل 
بيانه يف بشارة التفّقه، فيام روينا عن املعصومني عليهم السالم: »ال اجتهاد بالرأي« 
البليغ عنه يف الكتاب))) والسنة، يف غري  فإّنه ترشيع مل يأذن به اهلل، بل ورد النهي 
يف  االجتهاد  احلديث  هذا  يف  باالجتهاد  املراد  يكون  أن  أيضًا  وحيتمل  موضع)))، 

متعلقات احلكم الرشعي، مثل التحري يف تعيني القبلة ونحوه، ال احلكم نفسه.
اجتهاد  جعلوا  بل  أحيانًا،  ذلك  يف  بالرخصة  يكتفوا  مل  أهنم  منهم  والعجب 
الرأي يف الدين قربة إىل رب العاملني، بل أفضل أعامل العاملني)))، فظنوا لسخافة 
وكلها  ثم  ناقصة،  الديانات  وفرائض  الرشيعة  أمر  ترك  سبحانه  اهلل  أّن  عقلوهم 
املتخالفة  باجتهاداهتم  ويكّملوها  الفاسدة،  املتباينة  بآرائهم  ليتموها  أمثاهلم  إىل 

وتعاىل: تبارك  قوله  ورد  ما  أبلغ  ومن  كثرية،  موارد  يف  اهلل  كتاب  يف  بالرأي  االجتهاد  ذمُّ  ورَد   (1( 
َعَرآُء يَتَّبُِعُهُم ٱۡلَغاوُۥَن﴾ فنعت املجتهدين بالرأي بأئمة الغي، عن اإلمام الباقر A: »نزلت  ﴿َوٱلشُّ
- ]هذه اآلية[ - يف الذين غرّيوا دين اهلل بآرائهم، وخالفوا أمر اهلل، هل رأيتم شاعرا قط تبعه 
أحد؟! إنام عنى بذلك الذين وضعوا دينا بآرائهم، فيتبعهم الناس عىل ذلك، ويؤكد ذلك قوله 
ِ َوادٖ يَِهيُموَن﴾ يعني يناظرون باألباطيل، وجيادلون باحلجج املضّلة، ويف كّل 

ُهۡم ِف ُكّ نَّ
َ
لَۡم تََر أ

َ
﴿أ

مذهب يذهبون ...«. تفسري القمي 125:2/سورة الشعراء.
تفّقهوا وأصابوا  إّن قوما من أصحابنا قد   :A اهلل  )2) عن حممد بن حكيم، قال: قلت أليب عبد 
من  هلك  وهل  »ال،  فقال:  برأهيم؟  فيه  فيقولون  اليشء  عليهم  فريد  أحاديث،  ورووا  علام، 
مىض إال هبذا وأشباهه«. املحاسن للربقي 212:1/كتاب مصابيح الظلم، باب »7«: املقايس 

والرأي، ح88.
)3) خري شاهد عىل كالم املؤلف يف ضالهلم قول أيب حنيفة لعنه اهلل: لو أدركني النبي F وأدركته 
ألخذ بكثري من قويل، وهل الدين إال الرأي احلسن. تاريخ بغداد للبغدادي 390:13/ذكر من 

اسمه النعامن، النعامن بن ثابت أبو حنيفة التيمي رقم »7297«، آخر ح19.
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ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم 
َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
ۡوَم أ الكاسدة)))، واهلل تعاىل يقول: ﴿ٱۡلَ

نّصب  أن  بعد  الغدير،  يوم  نزلت  وإنام  دِيٗنا﴾)))  ٱۡلِۡسَلَٰم  لَُكُم  َورَِضيُت  نِۡعَمِت 
ا  نلَۡ عليًا عليه السالم إمامًا وحجة وُدعي بأمري املؤمنني)))، وقال عّز وجّل: ﴿َونَزَّ
قالوه إىل خرب آخر رووه  فيام  ثم يستندون  ءٖ﴾)))  َشۡ  ِ

ّلُِكّ تِۡبَيٰٗنا  ٱۡلِكَتَٰب  َعلَۡيَك 

برأيه،  فيها  فيحكم  األحكام  من  حكم  يف  القضية  أحدهم  عىل  »ترد   :A املؤمنني  أمري  قال   (1(
ثم ترد تلك القضية بعينها عىل غريه فيحكم فيها بخالف قوله، ثم جيتمع القضاة بذلك عند 
وكتاهبم  واحد،  ونبيهم  واحد،  وإهلهم  مجيعًا،  آراءهم  فيصّوب  استقضاهم،  الذي  اإلمام 
دينًا  اهلل  أنزل  أم  فعصوه!  عنه  هناهم  أم  فأطاعوه!  باالختالف  سبحانه  اهلل  أفأمرهم  واحد، 
أم  يرىض!  أن  وعليه  يقولوا  أن  فلهم  له،  رشكاء  كانوا  أم  إمتامه!  عىل  هبم  فاستعان  ناقصًا 

ا  ﴿مَّ يقول:  سبحانه  واهلل  وأدائه!  تبليغه  عن   F الرسول  فقرّص  تامًا  دينًا  سبحانه  اهلل  أنزل 

﴾ وذكر أّن الكتاب يصّدق بعضه بعضا،  ءٖ ِ َشۡ
﴾ وفيه ﴿تِۡبَيٰٗنا ّلُِكّ ءٖ ۡطَنا ِف ٱۡلِكَتِٰب ِمن َشۡ فَرَّ

فِيهِ ٱۡختَِلٰٗفا َكثِٗيا﴾  لَوََجُدواْ   ِ وأّنه ال اختالف فيه، فقال سبحانه: ﴿َولَۡو َكَن ِمۡن ِعنِد َغۡيِ ٱللَّ
تكشف  وال  غرائبه،  تنقيض  وال  عجائبه،  تفنى  ال  عميق،  وباطنه  أنيق،  ظاهره  القرآن  وأّن 
A عىل من  الظلامت إال به«. االحتجاج للطربيس 389:1 - 390/احتجاج أمري املؤمنني 

قال بالرأي يف الرشع.
)2) سورة املائدة 3:5.

)3) ُأنظر مصادرنا: كتاب سليم بن قيس اهلاليل:199. مناقب أمري املؤمنني للكويف 137:1/باب: 

ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم﴾ ح76. مناقب عيل بن أيب 
َ
ذكر ما أنزل يف عيل من القرآن، آية: ﴿ٱۡلَۡوَم أ

طالب البن املغازيل:36 - 37/قوله F: من كنت مواله فهذا عيل ...، ح24. وُأنظر مصادر 
املخالفني: تاريخ اليعقويب 43:2/ما نزل من القرآن يف املدينة. تاريخ بغداد للبغدادي 284:8/
كثري  ابن  تفسري   .4392 موسى،  بن  حبشون  احلرف،  هذه  يف  املفردة  األسامء  ذكر  احلاء،  باب 

15:2/تفسري سورة املائدة.
)4) سورة النحل 89:16.
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عن معاذ بن جبل)))، الذي كان من رؤساء النفاق، يلوح من ذلك اخلرب آية الوضع 
واالختالق.

وهو ما رووه أن النبي صىّل اهلل عليه وآله قال ملعاذ حني وّجهه إىل اليمن: بَِم 
تقيض؟ قال: بالكتاب، قال: فام مل يكن))) يف الكتاب؟ قال: فبالسنة، قال: فام مل يكن 

يف السنة؟ قال: اجتهد رأيي، قال احلمد هلل الذي وفق رسول رسوله))).
 وهذا اخلرب أيضًا مما يكّذبه القرآن املجيد يف آيات كثرية، منها قوله سبحانه:
نَّ  ۖ ِإَونَّ ٱلظَّ نَّ ﴿َوَل َتۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌم﴾))) وقوله: ﴿إِن يَتَّبُِعوَن إِلَّ ٱلظَّ

)1) روى سليم بن قيس: مات معاذ بن جبل بالطاعون، فشهده نسيبه عبد الرمحن بن غنم األزدي 
بن يوم مات. قال: فسمعته حني احترض - وذلك يف خالفة عمر بن اخلطاب - يقول: ويل يل، 
ويل يل، ويل يل، ويل يل. قلت: مل تدعو بالويل؟ قال: ملوااليت عدو اهلل عىل ويل اهلل. فقلت له: من 
هو؟ قال: ملوااليت عدو اهلل عتيقًا وعمر عىل خليفة رسول اهلل ووصيه عيل بن أيب طالب. فقلت: 
إنك لتهجر؟ فقال: يابن غنم، واهلل ما أهجر، هذا رسول اهلل وعيل بن أيب طالب يقوالن: يا معاذ 
بن جبل، أبرش بالنار أنت وأصحابك الذين قلتم: إن مات رسول اهلل أو قتل زوينا اخلالفة عن 
عيل فلن يصل إليها، أنت وعتيق وعمر وابو عبيدة وسامل. فقلت: يا معاذ، متى هذا؟ فقال: يف 
حجة الوداع قلنا: نتظاهر عىل عيل، فال ينال اخلالفة ما حيينا، فلام قبض رسول اهلل قلت هلم: أنا 
أكفيكم قومي األنصار، فاكفوين قريشا، ثم دعوت عىل عهد رسول اهلل إىل الذي تعاهدنا عليه 
قال: ضع  لتهجر؟  إنك  يا معاذ،  فقلت:  فبايعاين عىل ذلك.  بن سعيد وأسيد بن حضري،  بشري 
خدي باألرض. فام زال يدعو بالويل والثبور حتى قىض. كتاب سليم بن قيس اهلاليل:345 - 

346/ما قاله أصحاب الصحيفة امللعونة عند موهتم.
)2) )يكن( سقطت من »ش«.

)3) مسند أمحد 230:5/حديث معاذ بن جبل. سنن الدارمي 60:1/باب الفتيا وما فيه من الشدة. 
سنن أيب داود 162:2/كتاب »19«: األقضية، باب اجتهاد الرأي يف القضاء.

)4) سورة اإلرساء 36:17.
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ن َتُقولُواْ َعَ ٱللَِّ َما َل َتۡعلَُموَن﴾))) 
َ
ا﴾))) وقوله تعاىل: ﴿َوأ َل ُيۡغِن ِمَن ٱۡلَّقِ َشۡي ٔٗ

ۡهَوآَءُهۡم﴾))) 
َ
أ تَتَّبِۡع  َوَل   ُ ٱللَّ نَزَل 

َ
أ بَِمآ  بَۡيَنُهم  ٱۡحُكم  ِن 

َ
﴿َوأ ذكره:  جل   وقوله 

ِف  ُك  يُۡشِ ﴿َوَل  وقوله:   (((﴾ِ ٱللَّ إَِل  ۥٓ  فَُحۡكُمُه ءٖ  َشۡ ِمن  فِيهِ  ٱۡخَتلَۡفُتۡم  ﴿َوَما 
َحٗدا﴾))) وقد أمر النبي صىّل اهلل عليه وآله يف احلديث الذي خيالف كتاب 

َ
ُحۡكِمهِۦٓ أ

َك  آ إِلَۡ نَزنلَۡ
َ
آ أ اهلل عّز وجّل أن يرضب به عرض احلائط)))، وقال اهلل جّل وعّز: ﴿إِنَّ

﴾))) ومل يقل بام رأيت، فلو كان  ُ َرىَٰك ٱللَّ
َ
ٱۡلِكَتَٰب بِٱۡلَّقِ ِلَۡحُكَم َبۡيَ ٱنلَّاِس بَِمآ أ

الدين بالرأي لكان رأي النبي صىّل اهلل عليه وآله أوىل من رأي َمْن ليس بمعصوم، 
وَمِن اخلطأ أقرب إليه من اإلصابة.

قال أبو حممد الفضل بن شاذان النيشابوري))) - بعد نقل خرب معاذ عن العامة 

)1) سورة النجم 28:53.
)2) سورة البقرة 169:2. سورة األعراف 33:7.

)3) سورة املائدة 49:5.
)4) سورة الشورى 10:42.
)5) سورة الكهف 26:18.

)6) نورد احلديث بتاممه: قال النبي F: »إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه عىل كتاب اهلل، فام وافقه 
فاقبلوه، وما خالفه فارضبوا به عرض احلائط«. التبيان يف تفسري القرآن للطويس 5:1/فصل يف 
التبيان البن إدريس احليل:19/ النقصان من تفسري منتخب  ذكر مجل البد من معرفتها. إكامل 

فصل يف ذكر مجل البد من معرفتها قبل الرشوع يف تفسري القرآن.
)7) سورة النساء 105:4.

متكلاًم،  فقيهًا،  القدر،  جليل  ثقة،  كان  النيسابوري،  األزدي  حممد  أبو  هو  شاذان:  بن  الفضل   (8(
الذي  وليلة  يوم  كتاب  منها  كتابًا  وثامنني  مائة  صنف  إنه  قيل:  الطائفة.  هذه  يف  شأن  عظم  له 
 عرض عىل اإلمام العسكري A فقال: »هذا صحيح ينبغي أن يعمل به«. روى عن أيب اإلمام
.وقيل: عن اإلمام الرضا، وكان أبوه من أصحاب يونس، ويعد من أصحاب اجلواد ،A اجلواد 
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والكالم فيه -: فزعموا انه ليس يف الكتاب، وال فيام أنزل اهلل عىل نبيه ما حيكم به 
بني الناس فيام اختلفوا فيه، وأن معاذًا هيتدي إىل ما مل يوح اهلل إىل نبيه، وأنه هيتدي 
بغري ما اهتدى به النبي صىّل اهلل عليه وآله، فرفعوا مرتبته فوق مرتبة النبوة، إذ كانت 
النبوة بوحي ينتظر، ومعاذ ال حيتاج إىل وحي، بل يأيت برأيه من قبل نفسه، وملعاذ أن 

يقول))): سأنزل مثل ما أنزل اهلل، انتهى كالمه طاب ثراه))) .
]B تفويض أمر الدين اىل املعصومني[

وأما ما ورد عن األئمة عليهم السالم من تفويض اهلل أمر الدين واألمة إىل نبيه 
صىّل اهلل عليه وآله، بعد تكميله له بحسن التأديب، ثم من بعده إىل األئمة املعصومني 
عليهم السالم، فليس معناه أذنه هلم يف االجتهاد يف حتصيل الظن، والقول بالرأي 
الذي يتطرق إليه اخلطأ، كام ظنّه العامة، بل املراد بحسن التأديب: تكميل نفوسهم 
املقّدسة، بنور العلم اللدين وقوة املعرفة، بحيث تصري كمرآة جملّوة، حياذي هبا شطر 
ۚ﴾ وإليه اإلشارة  ُ َرىَٰك ٱللَّ

َ
احلق، فينعكس إليها األمر كام هو عليه، وهذا معنى ﴿بَِمآ أ

ِ َعلَۡيَك َعِظيٗما﴾)))  بقوله عّز وجّل: ﴿وََعلََّمَك َما لَۡم تَُكن َتۡعلَُمۚ َوَكَن فَۡضُل ٱللَّ
يف  وقال  ِعۡلٗما﴾)))  نَّا  ُ دلَّ ِمن  ﴿وََعلَّۡمَنُٰه  السالم:  عليهام  موسى  صاحب  يف  وقال 
اهلل  فإن  وَِعۡلٗما﴾)))  ُحۡكٗما  َءاتَۡيَنا  َوُكًّ  ُسلَۡيَمَٰنۚ  ۡمَنَٰها  السالم: ﴿َفَفهَّ سليامن عليه 

البلد  خارج  فرسخ  قرب  بنيشابور  وقربه   ،A العسكري  حممد  أيب  أيام  يف  الفضل  تويف   
مشهور. الكنى واأللقاب للقمي 39:1.

)1) )يقول( سقطت من »ش«.
)2) اإليضاح البن شاذان األزدي:110 - 111/االحتجاج عليهم من عوامهم.

)3) سورة النساء 113:4.
)4) سورة الكهف 65:18.
)5) سورة األنبياء 79:21.
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سبحانه كان يفيض عىل قلوهبم من لدنه حكم ما ورد عليهم عىل هنج الصواب، قال 
اإلمام الصادق عليه السالم: »إّن رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله كان مسّددًا، موفقًا، 
مؤّيدًا بروح القدس، ال يزل وال خيطئ يف يشء مما يسوس به اخللق، فتأدب بآداب 

اهلل« احلديث))).
اهلل  رسول  إىل  اال  خلقه  من  أحد  إىل  ض  فوَّ ما  واهلل  »ال  السالم:  عليه  وقال 
بَِمآ  ٱنلَّاِس  َبۡيَ  ِلَۡحُكَم  بِٱۡلَّقِ  ٱۡلِكَتَٰب  إَِلَۡك  نَزنۡلَآ 

َ
أ آ  واألئمة، قال تعاىل: ﴿إِنَّ

﴾))) وهي جارية يف األوصياء عليهم السالم«))). ُ َرىَٰك ٱللَّ
َ
أ

وقال عليه السالم: »]مه ما أجبتك فيه من يشء فهو عن رسول اهلل صىّل اهلل 
كذا  كان  إن  أرأيت  له:  قال  من  أرأيت يف يشء« يف جواب  من  لسنا  وآله[،  عليه 

وكذا، ما يكون القول فيه؟))).
إليه  يتطرق  أن  فيه  جاز  ما  عىل  والرشع  الدين  أمر  بناء)))  جيوز  ال  وباجلملة 
ن  مَّ

َ
ن يُتََّبَع أ

َ
َحقُّ أ

َ
َفَمن َيۡهِدٓي إَِل ٱۡلَّقِ أ

َ
اخلطأ، وهذا مما ال خيفى عىل أويل النهى ﴿أ

ن ُيۡهَدٰى﴾))).
َ
ٓ أ ٓي إِلَّ لَّ يَِهّدِ

)1) الكايف الرشيف 266:1/كتاب احلجة، باب أّن التفويض إىل رسول اهلل F وإىل اإلئمة B يف 
أمر الدين، قطعة من ح4.

)2) سورة النساء 105:4.
)3) الكايف الرشيف 268:1/كتاب احلجة، باب أن التفويض إىل رسول اهلل F وإىل اإلئمة B يف 

أمر الدين، قطعة من ح8.
)4) الكايف الرشيف 58:1/كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي واملقاييس، ح21.

)5) )بناء( سقطت من »ش«.
)6) سورة يونس 35:10.
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البشارة التاسعة عرش
]يف الرجوع اىل آثار األئمة يف عرص الغيبة[

وكذلك من استمع إىل قوم يشكرون اهلل عىل ما آتاهم من فضله، من معرفة 
الوحي، واألمناء عىل احلقائق، واحلجج عىل  العلم ومهابط  الدين، ومعادن  أئمة 
اخلالئق، وعىل ما مّن به عليهم من وجود إمام بعد إمام، إىل أن انقىض من اهلجرة 
له  وجعل  ذلك،  يف  له  حلكمة  غيبة  لألخري  جعل  ثم  سنة،  وستون  مائتان  النبوية 
يف غيبته سفراء إىل قريب من متام ثلثامئة وثالثني سنة، فكانوا يف هذه املدة املديدة 
من  وانرشاح  قلوهبم،  من  اطمئنان  عىل  معدهنا،  من  الدينية  العلوم  يأخذون 
صدورهم، فأغناهم اهلل بذلك عن تقليد من ال جيوز تقليده من األقران، ونّجاهم 
به من حرية احلريان، وبعد انقضاء هذه املّدة كانوا يرجعون إىل األصول املأخوذة 
هلم  وضعوه  الذي  القانون  إىل  ثم  الناس،  إليه  حيتاج  ما  أكثر  عىل  املشتملة  عنهم، 
إليهم نص؛ صونًا هلم من االحتياج إىل االجتهاد والقياس، وتعويذًا  فيام مل يصل 
إياهم من رّش الوسواس اخلنّاس، ثم أتوا بلباب العلم ألهل اللب، والقرش ألهل 
القرش، نازلني يف املعارف باهلل إىل العامي الضعيف الرأي، بام يصلح لعقله، وإىل 
الكبري العقل الصحيح النظر بام يصلح لعقله، فصلوات اهلل وسالمه عليهم وعىل 

أرواحهم وأجسادهم ورمحة اهلل وبركاته.
ثم استمع إىل آخرين غّمضوا العينني حسدًا، ورفضوا الثقلني بغيًا، وأحدثوا يف 
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العقائد بدعًا، وحتّزبوا فيها شيعًا، واخرتعوا يف األحكام أشياء حكموا فيها باآلراء، 
وزادوا ونقصوا يف التكاليف، وصنّفوا فيها تصانيف، حتى كثر االختالف، وخيف 
االجتهاد  ملوكهم من  فمنعتهم  اجلزاف)))،  بالرأي  القول  بيضة اإلسالم من  عىل 
عىل السعة، وحرصوا املجتهد يف األربعة)))، واعتمد مجهورهم يف العقائد عىل قول 
الزايدة،  وبالصفات  باجلرب،  يقول  وكان  األشعري)))،  احلسن  أبو  له  يقال  رجل 
وإثبات القدماء التسعة، إىل غري ذلك، ثم مل يِف الناس بذلك، ومل يمتنعوا من منع 
أولئك، بل اتسعوا يف أهوائهم، وأكثروا يف آرائهم، قرنًا بعد قرن، حتى آل األمر 
الرشيعة  وهيدمون  بمشتهاهم،  وحيكمون  هواهم،  يوافق  بام  يفتون  كانوا  أهنم  إىل 
ََذ  ٱتَّ َمِن  فََرَءيَۡت 

َ
بفتاوهيم الشنيعة، حتى صاروا مصداقًا لقول اهلل عّز وجّل: ﴿أ

ٰ بََصِهِۦ  َوقَۡلبِهِۦ وََجَعَل َعَ ٰ َسۡمعِهِۦ  ٰ ِعۡلٖم وََخَتَم َعَ ُ َعَ َضلَُّه ٱللَّ
َ
َوأ َهَوىُٰه  إَِلَٰهُهۥ 

ُروَن﴾))). فََل تََذكَّ
َ
ِۚ أ ِغَشَٰوٗة َفَمن َيۡهِديهِ ِمۢن َبۡعِد ٱللَّ

الغني أليب  اللغوي  املعجم  ُأنظر:  يقال عىل عواهنه.  َتبرص،  ة وال  َرِويَّ اجلزاف: هو دون  القول   (1(
العزم، حرف اجليم »جزاف«.

)2) علامء السنة األربعة هم: أبو حنيفة النعامن، مالك بن أنس، حممد بن إدريس الشافعي، أمحد بن 
حنبل.

)3) أبو احلسن األشعري: أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن أيب برش إسحاق بن سامل بن إسامعيل بن 
عبيد اهلل بن موسى بن بالل بن أيب بردة عامر بن أيب موسى األشعري. وهو برصي سكن بغداد 
إىل أن تويف هبا، وكان جيلس أيام اجلمعات يف حلقة أيب إسحاق املروزي الفقيه من جامع املنصور، 
وكان األشعري أوالً معتزليًا، وقال بعض البرصّيني: ولد األشعري يف سنة ستني ومائتني، ومات 
األعيان  وفيات   .262:9 البغدادي  للخطيب  بغداد  تاريخ  ُانظر:  وثالثامئة.  وثالثني  نيف  سنة 

البن خلكان 262:9.

)4) سورة اجلاثية 23:46.
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وقد حكى عن بعض سالطينهم))): إنه كان جيري يف بلده ومملكته من املنكرات 
والظلم، فقيل له يف ذلك، فقال: واهلل، ما منه منكر اال يفتينا فيه فقيه، وخّط يده 
عندي بجواز ذلك، فعليه لعنة اهلل. قال: ولقد أفتاين فقيه - وسامه - وكان أفضل 
بأنه ال جيب عيّل صوم شهر رمضان هذا  الدين والتقشف،  بلده يف  فقيه عنده يف 
بعينه، بل الواجب عيل شهر))) يف السنة، واالختيار يل فيه أي شهر شئت من شهور 

السنة، فلعنته يف باطني، ومل أظهر له ذلك.
وهذه احلكاية مذكورة يف الباب الثامن عرش وثلثامئة من الفتوحات املكية)))، 
وهذا إنام نشأ من جتويزهم االجتهاد يف الدين، تقدس الرشع املطهر عام جيتهدون  

وَن﴾))). ا َكنُواْ َيۡفَتُ ﴿َولَُيۡس َٔلُنَّ يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ َعمَّ


بن  الدين يوسف  النارص صالح  امللك  بن  الظاهر غازي  امللك  فتوحاته: هو  ابن عريب يف  قال   (1(

أيوب.
)2) )شهر( سقطت من »ش«.

)3) الفتوحات املكية البن عريب 69:3 - 70/الباب »318«: يف معرفة منزل نسخ الرشيعة املحمدية.
)4) سورة العنكبوت 13:29.





 153 

البشارة العرشون
]يف سبب اإليامن الراسخ واإليامن املعار[

وكذلك من استمع إىل قوم يقولون: من أراد اهلل توفيقه، وأن يكون إيامنه ثابتًا 
مستقرًا، سّبب له األسباب التي تؤديه إىل أن يأخذ دينه من كتاب اهلل وسنّة نبيه، بعلم 
ويقني وبصرية، فذاك أثبت يف دينه من اجلبال الروايس، ومن أراد اهلل خذالنه، وأن 
يكون دينه معارًا، نعوذ باهلل منه، سّبب له أسباب االستحسان والتقليد والتأويل، 
من غري علم وبصرية، فذاك يف املشيئة، إن شاء اهلل أَتّم إيامنه، وإن شاء سلبه إياه، 
وال يؤمن عليه أن يصبح مؤمنًا ويميس كافرًا، ويميس مؤمنًا ويصبح كافرًا؛ ألنه 
كلام رأى كبريًا من الكرباء مال معه، وكلام رأى شيئًا استحسن ظاهره قبله، وينقدح 
الشّك يف قلبه ألول عارض من شبهة، وقد قال اإلمام الكاظم عليه السالم: »ان 
اهلل خلق النبيني عىل النبوة، فال يكونون إال أنبياء، وخلق املؤمنني عىل اإليامن، فال 
إياه«  فإن شاء متمه هلم، وإن شاء سلبهم  إيامنًا،  قومًا  إال مؤمنني، وأعار  يكونون 
قال: »وفيهم جرى قوله: ﴿َفُمۡسَتَقّرٞ َوُمۡسَتۡوَدٞع﴾))) ]إن فالنًا كان مستودعًا إيامنه، 

فلام كذب علينا ُسلب إيامنه منه[«))).
وقال عليه السالم: »من دخل يف اإليامن))) بعلم ثبت فيه ونفعه ]إيامنه[، ومن 

)1) سورة األنعام 98:6.
)2) الكايف الرشيف 418:2/كتاب اإليامن والكفر، باب املعارين، ح4.

)3) )اإليامن( سقطت من »ش«.
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دخل فيه بغري علم خرج منه كام دخل فيه«.
وقال عليه السالم: »من أخذ دينه من كتاب اهلل وسنة نبيه زالت اجلبال قبل أن 

يزول، ومن أخذ من أفواه الرجال ردته الرجال«.
وقال عليه السالم: »من مل يعرف أمرنا من القرآن مل يتنّكب الفتن«))).

]مذاهب أئمة الضالل[
ثم استمع إىل آخرين يقولون بالتقليد، والرأي، واالستحسان، من غري حديث 
وال قرآن، فيدينون باألديان الفاسدة واملذاهب املستشنعة، التي قد استوفت رشائط 
األربعة،  األئمة  ومذاهب  واملعتزيل،  األشعري،  دين  مثل  كلها،  والرشك  الكفر 
ۡحَبارَُهۡم 

َ
أ َُذٓواْ  ﴿ٱتَّ كالذين  إبليس،  جنود  وأحزاب  واملقاييس،  األراء  أصحاب 

ِحۡزَب  إِنَّ  َلٓ 
َ
أ ۡيَطِٰنۚ  ٱلشَّ ِحۡزُب  ْوَلٰٓئَِك 

ُ
﴿أ  (((﴾ِ ٱللَّ ُدوِن  ّمِن  ۡرَباٗبا 

َ
أ َورُۡهَبَٰنُهۡم 

وَن﴾))). ۡيَطِٰن ُهُم ٱۡلَخِٰسُ ٱلشَّ

)1) روى هذه األحاديث الثالث الكليني يف الكايف 7:1/خطبة املؤلف.
)2) سورة التوبة 31:9.

)3) سورة املجادلة 19:58.
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البشارة
احلادية والعرشون

]A يف بطالن تأويل القرآن لغري املعصوم[
نَزَل َعلَۡيَك 

َ
ِٓي أ وكذلك من استمع إىل قوم يقولون: قال اهلل سبحانه: ﴿ُهَو ٱلَّ

ِف  ِيَن  ٱلَّ ا  مَّ
َ
فَأ ُمتََشٰبَِهٰٞتۖ  َخُر 

ُ
َوأ ٱۡلِكَتِٰب  مُّ 

ُ
أ ُهنَّ  َۡكَمٌٰت  مُّ َءاَيٰٞت  ِمۡنُه  ٱۡلِكَتَٰب 

َيۡعلَُم  َوَما  وِيلِهۦِۖ 
ۡ
تَأ َوٱبۡتَِغآَء  ٱۡلفِۡتَنةِ  ٱبۡتَِغآَء  ِمۡنُه  تََشَٰبَه  َما  َفَيتَّبُِعوَن  َزۡيٞغ  قُلُوبِِهۡم 

املتشابه  تأويل  ٱۡلعِۡلِم﴾))) وهذا هني رصيح عن  ِف  ِٰسُخوَن  َوٱلرَّ  ۗ ُ ٱللَّ إِلَّ  ۥٓ  وِيلَُه
ۡ
تَأ

مراد  عىل  ونصدقه  باملتشابه  نؤمن  أن  علينا  فيجب  العلم)))،  يف  الراسخني  لغري 
قائله، حتى يصل إلينا تأويله، وقال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله - يف املتفق عىل 
روايته -: »حالل بنّي، وحرام بنّي، وشبهات بني ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من 
املحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب املحرمات، وهلك من حيث ال يعلم«))).

وهذا نص يف تثليث األحكام فيام ال سبيل إىل القطع فيه، من مسائل احلالل 

)1) سورة آل عمران 7:3.
)2) قوله: )وهذا هني رصيح... الراسخون يف العلم( سقط من »ش«.

)3) الكايف للكليني 68:1/كتاب فضل العلم، باب اختالف احلديث، قطعة من ح10. من ال حيرضه 
الفقيه للصدوق 10:3/كتاب القضايا واألحكام، باب االتفاق عىل العدلني يف احلكومة، قطعة 
القضايا واألحكام، قطعة من ح52.  للطويس 302:6/كتاب  من ح3233. هتذيب األحكام 
وروي مثله يف: مسند احلميدي 408:2. مسند أمحد 271:4/حديث حنظلة الكاتب األسدي. 
الفصل  واملشارب،  املطاعم  يف  اإليامن:  شعب  من   :»39« 51:5/باب  للبيهقي  اإليامن  شعب 

»3«: يف طيب املطعم وامللبس واجتناب احلرام، ح5742.
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واحلرام، وكذلك يف الفرض والنفل، ففرض بنّي، ونفل بنّي، وشبهات بينهام، من 
يعلم،  فيها، فهلك من حيث ال  تركها وقع  الفرائض، ومن  ترك  نجا من  أتى هبا 
فاحلكم فيها أيضًا ثالثة، بل نقول الثاين داخل يف األول، فهو يف حكم املذكور يف 
احلديث؛ ألن ترك الفريضة حرام، وترك النافلة حالل، وهبذا احلديث يكاد يرتفع 
اخلالف بني الفقهاء، وحيصل اخلالص مما هنينا عنه من القول بالرأي واالجتهاد، 
وما ال جيوز عليه االعتامد، وإلهبامنا ما أهبم اهلل، وسكوتنا عام سكت اهلل، وكام أن 
تارك الشبهات يف احلالل واحلرام، وفاعلها يف الفرض والنفل، ليس كاهلالك من 
حيث ال يعلم، فكذلك اهلالك من حيث ال يعلم، ليس كاهلالك من حيث يعلم، 
فالناس ثالث فرق مرتتبني، وملا كان ذلك كذلك، وارتفع احلاجة إىل القطع، صّح 
بالرأي من غري استيقان، كام  القول  بالربهان، وعن  يعلم  بام ال  التدّين  النهي عن 
ورد يف أخبار كثرية، سواء تعلق باالعتقاد أو بالعمل؛ ألن التشابه يف املتشابه حمكم، 
ما مل يصل إلينا تأويله من أهله، وكذا الشبهة يف املشتبه، فاجلاهل بام ال سبيل له إىل 
القطع فيه معذور، وباعرتافه باجلهل مأمور، ليس له أن جيتهد رأيه ويعمل به، وال 
أن يقّلده فيه غريه ويثق به، بل حيتاط فيام مل يرد فيه نص، ويتخري فيام اختلفت فيه 
فلنا طريق إىل  به  العلم  الرواية، كام ورد عنهم عليهم السالم، فكل ما نضطر إىل 

العلم به، وكلُّ ما ال طريق لنا إىل العلم به، فال نضطر إىل العلم به، وهلل احلمد .
ثم استمع إىل آخرين يقولون: بل لنا أن نرد أحد طريف املتشاهبات والشبهات 
ونثني  فيه،  بالظن  ونفتي  به،  فنلحقه  جدلية،  وأصول  ظنية،  بأمارات  آخر،  إىل 
التزام ملا مل يلزم عليه، وتكلف ملا مل  األحكام يف املسائل، وهذا عند أويل األلباب 

يكلف به)))، بل خوض فيام مل يؤذن فيه.

)1) يف »ش«: )وتكلف ملا مل يلزم عليه تكلف ملا مل يكلف به( بدل )وتكلف ملا مل يكلف به(.
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تعلمون  ال  مما  بكم  ينزل  فيام  يسعكم  »ال  السالم:  عليه  الصادق  اإلمام  قال 
إال الكّف عنه، والتثّبت، والّرد إىل أئمة اهلدى، حتى حيّكموكم))) فيه عىل القصد، 
ۡهَل ٱّلِۡكرِ 

َ
لُٓواْ أ وجيلوا عنكم فيه العمى، ويعرفوكم فيه احلق، قال اهلل تعاىل ﴿فَۡس َٔ

إِن ُكنُتۡم َل َتۡعلَُموَن﴾«))).
ومعنى حيكموكم باألبنية الثالثة: يرّدوكم.

وقال عليه السالم: »إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، وإن جاءكم ما ال تعلمون 
فها« واهوى بيده إىل فيه))).

يعلمون،  ما  يقولوا  »أن  فقال:  خلقه؟  عىل  اهلل  حق  ما  السالم:  عليه  وُسِئَل 
ويكّفوا عام ال يعلمون«))).

وفرض  تعتّدوها،  فال  حدودًا  حّد  اهلل  »إّن  السالم:  عليه  املؤمنني  أمري  وقال 
فرائض فال تنقضوها، وسكت عن أشياء مل يسكت عنها نسيانًا هلا فال تتكلفوها، 

رمحة من اهلل لكم فاقبلوها«))).
وهؤالء القوم يدخلون بام يفعلونه فيام هناهم اهلل عنه من اتباع الظن، فيغرسون 
بذلك شجرة اخلالف، وينشئون فيام بينهم كثرة االختالف، ويفتون بام ال يعلمون 
قُٓواْ إِلَّ  ﴿ِإَوۡن ُهۡم إِلَّ َيُۡرُصوَن﴾))) فهم باعرتافهم ليسوا من أويل العلم ﴿َوَما َتَفرَّ

)1) يف الكايف: )حيملوكم(.
العلم، باب  الكايف الرشيف 50:1/كتاب فضل  النحل 43:16. سورة األنبياء 7:21.  )2) سورة 

النوادر، ح10.
)3) الكايف الرشيف 57:1/كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي واملقايس، قطعة من ح13. 

)4) الكايف الرشيف 43:1/كتاب فضل العلم، باب من عمل بغري علم، ح7.
ح5149،  األنسان،  جوارح  دية  باب  الديات،  75:4/كتاب  للصدوق  الفقيه  حيرضه  ال  من   (5(

وللحديث تتمة.
)6) سورة األنعام 116:6. سورة يونس 66:10.
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ِمۢن َبۡعِد َما َجآَءُهُم ٱۡلعِۡلُم﴾))) ﴿ِإَوۡن ُهۡم إِلَّ َيُظنُّوَن﴾))) ﴿إِنَّ َربََّك َيۡقِض بَۡيَنُهۡم 
يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ فِيَما َكنُواْ فِيهِ َيَۡتلُِفوَن﴾))).


)1) سورة الشورى 14:42.

)2) سورة البقرة 78:2.
)3) سورة يونس 93:10. سورة اجلاثية 17:45.
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البشارة
الثانية والعرشون

]B رشائط التفقه يف األخبار املروية عن العرتة[
وكذلك من استمع إىل قوم يقولون: إذا كان اإلمام املعصوم غائبًا فعلينا أن 
أن نكون  فهمنا برشط  بام  ثم نحكم  السالم،  فيام روينا عنهم عليهم  بالنظر  نتفّقه 
عىل بصرية من النظر، وإال نسعى يف معرفة))) بصري بالتفقه والنظر؛ لنأخذ عنه ما 
عن املعصوم رواه، بعد معرفته بمعناه، وبعد أن يكون قد استمسك بعروة الكتاب، 
نيته،  وأخلص  واألعامل،  العلوم  يف  الصواب  منهج  وهنج  اآلل،  سفينة  وركب 
وطّهر رسيرته، فحّصل طرفًا من العلوم الدينية عىل بصرية، وُكِشَف له من املعارف 
اليقينية بيد غري قصرية، عىل قدر ما تسع مقدرته، وعىل حسب ما تنال مهته، فإّن 
من مل يكن كذلك ال يكون عارفًا بام رواه، َفُربَّ حامِل فقه ليس بفقيه، وليس مثله 
ممن نصبه األئمة املعصومون لذلك األمر النبيه؛ وذلك ألهنم عليهم السالم قالوا 
يف أخبار مستفيضة: »انظروا إىل من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر يف حاللنا 

وحرامنا، وعرف أحكامنا، فاجعلوه بينكم حاكاًم«))).

)1) )معرفة( سقطت من »ش«.
)2) ومتام احلديث هذا: عن عمر بن حنظلة، قال: سألت اإلمام الصادق A عن رجلني من أصحابنا 
يكون بينهام منازعة يف دين أو مرياث، فتحاكام إىل السلطان أو إىل القضاة أحيّل ذلك؟ فقال: »من 
حتاكم إىل الطاغوت فحكم له فإنام يأخذ سحتًا، وإن كان حقه ثابتًا؛ ألّنه أخذ بحكم الطاغوت، 
،وقد أمر اهلل أن يكفر به« قلت: كيف يصنعان؟ قال: »ُأنظروا إىل من كان منكم قد روى حديثنا 
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فجعلوا معرفة األحكام رشطًا يف جواز حكمه، وال معرفة ملن كان متحرّيًا، 
 ُ نَزَل ٱللَّ

َ
آ أ رََءۡيُتم مَّ

َ
مرتّددًا، أو ظاّنًا، وليس بمستيقن، وقد قال اهلل سبحانه: ﴿قُۡل أ

 ِ ٱللَّ َعَ  ۡم 
َ
أ لَُكۡمۖ  ذَِن 

َ
أ  ُ َءالٓلَّ قُۡل  وََحَلٰٗل  َحَراٗما  ّمِۡنُه  فََجَعۡلُتم  ّرِۡزٖق  ّمِن  لَُكم 

وَن﴾))) فانظر كيف قّسم اهلل مستند احلكم إىل قسمني: فام مل يتحّقق اإلذن فهو  َتۡفَتُ
مفرت.

]صفة الفقيه[
اهلل  من  يستفتي)))  ال  ملن  الفتيا  حتّل  »ال  السالم:  عليه  الصادق  اإلمام  وقال 
بصفاء رسه، وإخالص عمله))) وعالنيته، وبرهان من ربه يف كل حال، ألّن من 
أفتى فقد حكم، واحلكم ال يصّح اال بإذن من اهلل))) وبرهان، ومن حكم باخلرب))) 

بال معاينة فهو جاهل مأخوذ بجهله مأثوم بحكمه«))).
قال ]سفيان بن ُعيينة[))): وال حتّل الفتيا - يف احلالل واحلرام بني اخللق - إال 

 ونظر يف حاللنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فارضوا به حكاًم، فإيّن قد جعلته عليكم حاكاًم، فإذا 
حكم بحكمنا فلم يقبله منه، فإنام بحكم اهلل قد استخف، وعلينا رّد، والراّد علينا الراّد عىل اهلل، 
وهو عىل حّد الرشك باهلل«. الكايف الرشيف 412:7/كتاب القضاء واألحكام، كراهية االرتفاع 

إىل قضاة اجلور، ح5.
)1) سورة يونس 59:10.

)2) يف مجيع النسخ والبحار: )يستفتي( ويف مصباح الرشيعة: )يصطفى(.
)3) يف مجيع النسخ والبحار: )عمله( ويف مصباح الرشيعة: )علمه(.

)4) )اهلل( سقطت من »ش«.
)5) يف مجيع النسخ والبحار: )باخلرب( ويف مصباح الرشيعة: )باخلري(.
)6) مصباح الرشيعة لإلمام الصادق A:16/ الباب »6«: يف الفتيا.

أبو حممد سفيان بن عيينة بن أيب عمران الكويف  ُعيينة: بضم العني، هو  القمي: سفيان بن  )7) قال 
 العالمة احليل  أبو عمران من عامل خالد بن عبد اهلل القرسي وقال  تابعي، كان جده   املكي 
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ملن كان أتبع اخللق من أهل زمانه، وناحيته، وبلده بالنبي صىّل اهلل عليه وآله))).
النحو  وتعلم  العرب،  لغة  تعّرف  من  أّن  يزعمون  آخرين  إىل  استمع  ثم 
املقاالت،  أصحاب  آراء  وسمع  الروايات،  ألفاظ  وصّحح  واألدب،  والرصف 
واستعمل  واملتكلمني،  الفقهاء  كتب  من  باستحسانه  واألحكام  العقائد  واستنبط 
فكره يف مواد ألفاظ األولني، فقد حصلت له رتبة الرئاسة يف الدين، واحلكم بني 

املسلمني، فيجوز تقليده فيام رآه ما دام حيًا، فإذا مات بطل قوله، وماتت فتياه.
كال، أين مشاركة العوام يف تقليد أقوال الفقهاء من االلتحاق بالعلامء؟ وأين 
أويل  العداد يف حزب  األخبار من  الدالئل ونقل  بمجّرد حفظ  اجلهال  التميز من 
األيدي واألبصار؟ أين تعلم اللغة من علم الكتاب؟ أين القرش من اللباب؟ أين 
تصحيح األخبار من معرفة السنن؟ أين الورم من السمن؟ أين اختيار أحد اآلراء 
بتوّهم الرجحان من معرفة احلديث والقرآن؟ أين الرواية من الدراية)))؟ أين احلرية 
ۡحَيۡيَنُٰه وََجَعۡلَنا َلُۥ نُوٗرا َيۡمِش بِهِۦ ِف ٱنلَّاِس 

َ
َو َمن َكَن َمۡيٗتا فَأ

َ
من اهلداية؟ ﴿أ

 يف اخلالصة: ليس من اصحابنا وال من عدادنا. خالصة األقوال:/الفصل »11« الباب »6« 
بالرقم 1. الكنى وااللقاب للقمي 370:1/ابن ُعيينة.

عن اإلمام الرضا عليه السالم: أن سفيان بن عيينة لقي أبا عبد اهلل عليه السالم، فقال له: يا أبا عبد   
اهلل إىل متى هذه التقية وقد بلغت هذه السن؟ فقال: والذي بعث حممدًا باحلق لو أن رجاًل صىل ما 
بني الركن واملقام عمره، ثم لقي اهلل بغري واليتنا أهل البيت للقي اهلل بميتة جاهلية. رجال الكيش 

689:2/برقم 735.
)1) مصباح الرشيعة لإلمام الصادق A:17/الباب »6«: يف الفتيا.

)2) علم الدراية: هو الذي يبحث فيه عن سند احلديث، ومتنه، وكيفية حتمله، وآداب نقله. املوسوعة 
تدريه  A: »حديث  الصادق  اإلمام  وقال  البحث.  لإلنصاري 291:3/مظان  امليرسة  الفقهية 

خري من ألف حديث ترويه«. معاين األخبار للصدوق:2/باب معنى االسم، صدر ح3.
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لَُمِٰت لَۡيَس ِبَارِٖج ّمِۡنَها﴾))). َثلُُهۥ ِف ٱلظُّ َكَمن مَّ
اآلراء؟  وإصابة  الفتيا  بطالن  واحلياة يف  للموت  أي مدخل  ليت شعري  ثم 
ومع هذا كله ترى أحدهم يّدعي أّنه أعلم أهل زمانه، وأّنه جيب عىل الناس كلهم 
أن يتبعوه، ويأخذوا مسائل دينهم عنه، فإن مل يفعلوا فلم يصحَّ يشء من عباداهتم، 
َل ِف ٱۡلفِۡتَنةِ َسَقُطواْ﴾))) كال، إن القوم أعرضوا عن النصوص واتّبعوا آراءهم 

َ
﴿أ

ۡهَوآَءُهم﴾))).
َ
َبُعٓواْ أ ّبِهِۦ َكَمن ُزّيَِن َلُۥ ُسوُٓء َعَملِهِۦ َوٱتَّ ٰ بَّيَِنةٖ ّمِن رَّ َفَمن َكَن َعَ

َ
﴿أ


)1) سورة األنعام 122:6.

)2) سورة التوبة 49:9.
)3) سورة حممد 14:47.
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البشارة الثالثة والعرشون
]يف تفرد األئمة B بالعلم بالقرآن[

وكذلك من استمع إىل قوم يقولون: إن اهلل تعاىل أبلج))) عن هدى نبيه املرسل 
الكتاب  جعل  املرسل،  نبيه  بعرتة  املنزل  كتابه  رس  عن  وكشف  املنزل،  كتابه  بنور 
ضاللتنا،  مهوى  من  هبام  بتمسكنا  ليخرجنا  وبيننا؛  بينه  ممدودين  حبلني  والعرتة 
ويذهب عنا شيننا، مل يزل أقامهام فينا طرف منهام بيده، وطرف بأيدينا، ومها الثقالن 
اللذان قال النبي صىّل اهلل عليه وآله: »إن متسكتم هبام لن تضلوا بعدي، وإهنام لن 
يفرتقا حتى يردا عيّل حويض«))) فعندهم معامل التنزيل والتأويل، ويف بيوهتم كان 
ينزل جربائيل، وهي البيوت التي أذن اهلل أن ترفع، فعنهم يؤخذ، ومنهم يسمع، إذ 
أهل البيت بام يف البيت أدرى، واملخاطبون ملا خوطبوا به أوعى، فال جيوز تفسري 
القرآن إال بام ُأخذ عنهم، وما يكون عىل منهاجهم، قال النبي صىّل اهلل عليه وآله يف 

املتفق عليه: »َمن فرسَّ القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ«))).
)1) اإلبالج هنا هو: اإليضاح واإلظهار. ُأنظر: الصحاح للجوهري 445:1 »بلج«.

)2) تقدمت مصادر احلديث يف ص:.
)3) روي احلديث بكثرة يف مصادرنا ومصادر املخالفني، وجاء خمتلفًا باللفظ واملعنى، وعىل سبيل املثال 
روي احلديث بلفظ: »من قال يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ«. إرشاد القلوب للديلمي 79:1/يف 
قراءة القرآن املجيد. سنن أيب داود 177:2/كتاب »20«: العلم، باب الكالم يف كتاب اهلل بغري علم، 
ح3652. سنن الرتمذي 268:4 - 269/باب »1«: ما جاء يف الذي يفرس القرآن برأيه، ح4024. 
وروي بلفظ: »من فرّس القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار«. عوايل اللئايل لإلحسائي 104:4/

اجلملة الثانية: يف األحاديث املتعلقة بالعلم وأهله وحامليه، ح154. تفسري السمرقندي 36:1.
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وورد عن أهل البيت عليهم السالم ختطئة قتادة))) وجماهد))) وابن عباس)))..... 

A، فقال: »يا قتادة، أنت فقيه  )1) عن زيد الشحام، قال: دخل قتادة بن دعامة عىل اإلمام الباقر 
A: »بلغني أنك تفرّس القرآن؟« فقال  أهل البرصة؟« قال: هكذا يزعمون. فقال اإلمام الباقر 
له قتادة: نعم. فقال له اإلمام الباقر A: »بعلم تفرسه أم بجهل؟« قال: ال بعلم. فقال له اإلمام 
الباقر A: »فإن كنت تفرّسه بعلم فأنت أنت وأنا أسالك؟« قال قتادة: سل. قال: »أخربين عن 

يَّاًما َءاِمنَِي﴾« فقال قتادة: ذلك 
َ
ۖ ِسُيواْ فِيَها َلَاِلَ َوأ ۡيَ ۡرنَا فِيَها ٱلسَّ قول اهلل عّز وجّل يف سبأ: ﴿َوقَدَّ

من خرج من بيته بزاد حالل، وراحلة وكراء حالل، يريد هذا البيت، كان آمنا حتى يرجع إىل 
بزاد  بيته  الرجل من  أّنه قد خيرج  قتادة هل تعلم  يا  A: »نشدتك اهلل  الباقر  أهله. فقال اإلمام 
حالل، وراحلة وكراء حالل، يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق، فتذهب نفقته، ويرضب مع 
ذلك رضبة فيها اجتياحه؟« قال قتادة: اللهم نعم. فقال اإلمام الباقر A: »وحيك يا قتادة، إن 
كنت إنام فرست القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد أخذته من الرجال 
فقد هلكت وأهلكت. وحيك يا قتادة، ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حالل يروم هذا 

ۡف َِٔدٗة ّمَِن ٱنلَّاِس َتۡهوِٓي إَِلِۡهۡم﴾ ومل 
َ
البيت، عارفَا بحقنا، هيوانا قلبه كام قال اهلل عّز وجّل: ﴿فَٱۡجَعۡل أ

يعن البيت فيقول: إليه، فنحن واهلل دعوة إبراهيم A التي من هوانا قلبه قبلت حجته، وإال فال. 
يا قتادة، فإذا كان كذلك كان آمنًا من عذاب جهنم يوم القيامة« قال قتادة: ال جرم واهلل ال فرسهتا 
الكايف  به«.  القرآن من خوطب  إنام يعرف  قتادة،  يا  A: »وحيك  الباقر  فقال اإلمام  إال هكذا. 

ۡف َِٔدٗة ّمَِن ٱنلَّاِس َتۡهوِٓي إَِلِۡهۡم﴾ ح485.
َ
الرشيف 311:8 - 312/تفسري قوله تعاىل: ﴿فَٱۡجَعۡل أ

)2) قال اإلمام الباقر A: »دخل جماهد موىل عبد اهلل بن العباس عىل عيل بن أيب طالب A فقال: يا 
أمري املؤمنني، ما تقول يف كالم أهل القدر، ومعه مجاعة من الناس. فقال أمري املؤمنني A: معك 
أحد منهم، أو يف البيت أحد منهم. قال: ما تصنع هبم يا أمري املؤمنني؟ قال: أستتبهم، فإن تابوا 

وإال رضبت أعناقهم«. ثواب األعامل للصدوق:213/عقاب القدرية.
)3) عن أيب عبد اهلل A، قال: »بينا أيب جالس وعنده نفر إذا استضحك حتى اغرورقت عيناه دموعًا، 
ثم قال: هل تدرون ما أضحكني؟ قال: فقالوا: ال. قال: زعم ابن عباس أّنه من الذين قالوا ربنا اهلل 
 ،ثم استقاموا، فقلت له: هل رأيت املالئكة يا ابن عباس ختربك بواليتها لك يف الدنيا واآلخرة 
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وابن مسعود)))، وغريهم من املفرسين فال عربة بتفاسريهم وأقواهلم.
ثم استمع إىل آخرين يقولون يف متشابه القرآن بآرائهم، ثم خيتلفون يف معانيه 

َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوةٞ ﴾   مع األمن من اخلوف واحلزن؟ قال: فقال: إن اهلل تبارك وتعاىل يقول: ﴿إِنَّ
وقد دخل يف هذا مجيع األمة. فاستضحكت. ثم قلت: صدقت يا ابن عباس، أنشدك اهلل، هل يف 
حكم اهلل جل ذكره اختالف؟ قال: فقال: ال. فقلت: ما ترى يف رجل رضب رجاًل أصابعه بالسيف 
حتى سقطت، ثم ذهب وأتى رجل آخر فأطار كفه، فأتى به إليك وأنت قاض، كيف أنت صانع؟ 
قال: أقول هلذا القاطع: أعطه دية كفه، وأقول هلذا املقطوع: صاحله عىل ما شئت، وابعث به إىل 
ذوي عدل. قلت: جاء االختالف يف حكم اهلل عز ذكره، ونقضت القول األول، أبى اهلل عز ذكره 
أن حيدث يف خلقه شيئًا من احلدود وليس تفسريه يف األرض، اقطع قاطع الكف أصاًل ثم أعطه دية 
األصابع، هكذا حكم اهلل ليلة تنزل فيها أمره، إن جحدهتا بعدما سمعت من رسول اهلل F فأدخلك 
اهلل النار كام أعمى برصك يوم جحدهتا عيل بن أيب طالب A. قال: فلذلك عمي برصي؟ قال: وما 
علمك بذلك فواهلل إن عمي برصي إال من صفقة جناح امللك. قال: فاستضحكت ثم تركته يومه 
 ذلك لسخافة عقله، ثم لقيته فقلت: يابن عباس، ما تكلمت بصدق مثل أمس، قال لك عيل بن أيب
طالب A: إن ليلة القدر يف كّل سنة، وإنه ينزل يف تلك الليلة أمر السنة، وإّن لذلك األمر والة 
F. فقلت: من هم؟ فقال: أنا واحد عرش من صلبي أئمة حمدثون. فقلت: ال  بعد رسول اهلل 
أراها كانت إال مع رسول اهلل فتبدا لك امللك الذي حيدثه فقال: كذبت يا عبد اهلل، رأت عيناي 
الذي حدثك به عيل ومل تره عيناه، ولكن وعا قلبه ووقر يف سمعه، ثم صفقك بجناحه فعميت. 
قال: فقال ابن عباس: ما اختلفنا يف يشء فحكمه إىل اهلل. فقلت له: فهل حكم اهلل يف حكم من 
حكمه بأمرين؟ قال: ال. فقلت: ههنا هلكت وأهلكت. الكايف الرشيف 247:1 - 248/كتاب 

احلجة، باب يف شأن إنا أنزلناه يف ليلة القدر وتفسريها، ح2.
)1) عن عبد اهلل بن فرقد واملعىل بن خنيس، قاال: كنا عند أيب عبد اهلل A ومعنا ربيعة الرأي، فذكرنا 
فقال  قراءتنا فهو ضال«  يقرأ عىل  ابن مسعود ال  A: »إن كان  اهلل  أبو عبد  فقال  القرآن  فضل 
ربيعة: ضال! فقال: »نعم ضال« ثم قال أبو عبد اهلل A: »أّما نحن فنقرأ عىل قراءة أيب«. الكايف 

الرشيف 634:2/كتاب فضل القرآن، باب النوادر، ح27.
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القرآن  تفسريهم  يف  والتابعني،  الصحابة  فعل  إىل  ذلك  يف  ويستندون  ومبانيه، 
ۡمرِ 

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
بالرأي، واختالفهم فيه، وإىل قوله سبحانه: ﴿َولَۡو َردُّوهُ إَِل ٱلرَُّسوِل ِإَوَلٰٓ أ

ِيَن يَۡسَتۢنبُِطونَُه﴾))) أثبت ألهل العلم استنباطًا، ومعلوم أنه وراء  ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه ٱلَّ
السامع، وأنت قد عرفت حال الصحابة، وأن ال حجة يف فعلهم وقوهلم، وأن أويل 
األمر: هم أهل الذكر - أعني القرآن))) - الذين عصمهم اهلل عن اخلطأ يف البيان، 
ۡهَل ٱّلِۡكرِ إِن ُكنُتۡم 

َ
لُٓواْ أ وجعلهم النبي رشيك القرآن، فهم الذين يستنبطون ﴿فَۡس َٔ

َل َتۡعلَُموَن﴾))).


)1) سورة النساء 83:4.

ََّك َولَِقۡوِمَكۖ وََسۡوَف  ۡكٞر ل )2) عن ربعي عن الفضيل، عن أيب عبد اهلل A يف قول اهلل تعاىل: ﴿ِإَونَُّهۥ َلِ

تُۡس َٔلُوَن﴾ قال: »الذكر القرآن، ونحن قومه ونحن املسؤولون«. بصائر الدرجات للصفار:57/
.F اجلزء »1« باب »18«: يف أن أئمة آل حممد

)3) سورة النحل 43:16. سورة األنبياء 7:21.
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البشارة الرابعة والعرشون
]يف اتباع السنن النبوية والرشيعة املحمدية[

وكذلك من استمع إىل قوم يقولون: نحن نّتبع يف ديننا الكتاب والسنة، وكلُّ 
ما جاء به الرسول، وال نرتك شيئًا من ذلك تعّصبًا ملن خالفنا يف األصول، أو هتاونًا 
بام ثبت هبام وصّح عن آل الرسول، أو عدوالً عنه إىل ما يستحسنه اآلراء والعقول، 
السفر، قال اهلل تعاىل: الصيام يف  بالكتاب والسنة من سقوط   وذلك مثل ما ثبت 
َخَر﴾))) وقد روى غري واحد من 

ُ
يَّاٍم أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َعَ

َ
﴿َوَمن َكَن َمرِيًضا أ

أصحابنا واملخالفون أيضًا يف صحاحهم أن النبي صىّل اهلل عليه وآله أفطر يف السفر، 
املتفق  فيه: »العصاة«)))، ومثل ما ثبت يف  ومنع من الصيام فيه، وسمى من صام 

)1) سورة البقرة 185:2.
)2) أما عندنا، فقد روى زرارة عن اإلمام الباقر A أّنه قال: »سّمى رسول اهلل F قوما صاموا حني 
إىل  أبنائهم  وأبناء  أبناءهم  لنعرف  وإنا  القيامة،  يوم  إىل  العصاة  أفطر وقرص: عصاة. وقال: هم 
يومنا هذا«. الكايف الرشيف 127:4 - 128/ كتاب الصيام، أبواب السفر، باب كراهية السفر 
يف شهر رمضان، ح6. وعن حممد بن حكيم قال: سمعت اإلمام الصادق A يقول: »لو أن رجاًل 
مات صائاًم يف السفر ما صليت عليه«. الكايف الرشيف 128:4/كتاب الصيام، أبواب السفر، 

باب كراهية السفر يف شهر رمضان، ح7.
وأما عند املخالفني، فقد رووا عن جابر بن عبد اهلل: ان رسول اهلل F خرج عام الفتح إىل مكة   
يف رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر 
 ،الناس إليه ثم رشب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: »أولئك العصاة 
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عليه أيضًا أن النبي صىّل اهلل عليه وآله قد أجرى آله جمرى نفسه يف التعظيم بالصالة 
تَۡسلِيًما﴾  عليهم، حتى أهنم رووا يف صحاحهم أنه ملا نزل ﴿َصلُّواْ َعلَۡيهِ وََسّلُِمواْ 
ُسِئَل: يا رسول اهلل، هذا السالم عليك قد عرفناه)))، فكيف نصيل عليك؟ فقال: 
»قولوا: اللهم صلِّ عىل حممد وآل حممد كام صّليت عىل إبراهيم وآل إبراهيم« رواه 

الثعلبي يف تفسريه، والبخاري ومسلم يف صحيحهام))).
يف  هبا  اإلتيان  من  البد  وأنه  سورة،  كل  من  آية  البسملة  أن  ثبت  ما  ومثل 
ابتدائها)))، وثبت أيضًا وجوب اجلهر هبا يف الصالة)))، ومثل ما ثبت من انحصار 

 أولئك العصاة«. صحيح مسلم 141:3 - 142/كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر 
يف شهر رمضان للمسافر. سنن الرتمذي 106:2 - 107/أبواب الصوم، باب »18«: ما جاء يف 

كراهية الصوم يف السفر، ح705.
F فيام ورد عنه،  تَۡسلِيًما﴾ املعني هبا هو تسليم األمر للنبي  )1) جتدر اإلشارة إىل أن آية ﴿وََسّلُِمواْ 
تَۡسلِيًما﴾: »إنه يعني  A يف قوله تعاىل: ﴿وََسّلُِمواْ  وأخذه بالقبول والرضا. عن اإلمام الصادق 
 F النبي  عىل  الصالة  معنى  للصدوق:368/باب  األخبار  معاين  عنه«.  ورد  فيام  له  التسليم 

ومعنى التسليم، ح1.
)2) تفسري الثعلبي 61:8. صحيح البخاري 156:7/كتاب الدعوات. صحيح مسلم 16:2/باب 

الصالة عىل النبي F بعد التشهد.
وفاحتته  إال  كتابًا  السامء  من  اهلل  أنزل  »ما   :A الصادق  اإلمام  قال  قال:  اجلامل،  صفوان  عن   (3(
بسم اهلل الرمحن الرحيم، وإنام كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم اهلل الرمحن الرحيم ابتداء 
لألخرى«. تفسري العيايش 19:1/تفسري سورة فاحتة الكتاب، ح5. وانظر مثله يف السنن الكربى 
للبيهقي 42:2/باب الدليل عىل أن ما مجعته الصحابة كله قرآن والبسملة يف فواتح السور، عن 

ابن عباس.
)4) عن األعمش، عن اإلمام الصادق A، قال يف حديث رشائع الدين: » ... واإلجهار ببسم اهلل 
الرمحن الرحيم يف الصالة واجب«. اخلصال للصدوق:604/باب الواحد إىل املائة، خصال من 

رشائع الدين، قطعة من ح9.
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يف  الوضوء  موجبات  وانحصار  غري)))،  ال  التسعة  األجناس  يف  الزكاة  وجوب 
األحداث األربعة ال غري)))، ووجوب اإلشهاد عىل الطالق كام هو نص القرآن)))، 
واستحباب التختم يف اليمني)))، وامليش خلف اجلنازة يف التشييع، كام يشعر به لفظ 
التشييع واإلتباع)))، وروى أمحد بن حنبل منهم أن النبي صىّل اهلل عليه وآله سئل 

F الزكاة عىل تسعة أشياء، وعفا عام سوى  A، قال: »وضع رسول اهلل  )1) عن اإلمام الصادق 
وال  واإلبل،  والغنم،  والبقر،  والفضة،  والذهب،  والزبيب،  والتمر،  والشعري،  احلنطة،  ذلك: 
واهلل ما أعرف شيئًا عليه الزكاة غري هذا، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر«. معاين األخبار 

للصدوق:154/باب معنى عفو النبي F عام سوى التسعة األصناف، ح1.
)2) انظر هامش 3 ص 172.

َذَوۡي  ۡشِهُدواْ 
َ
َوأ بَِمۡعُروٖف  فَارِقُوُهنَّ  ۡو 

َ
أ بَِمۡعُروٍف  ۡمِسُكوُهنَّ 

َ
فَأ َجلَُهنَّ 

َ
أ بَلَۡغَن  )3) قال تبارك وتعاىل: ﴿فَإَِذا 

سورة  ٱٓأۡلِخرِۚ﴾  َوٱۡلَۡوِم   ِ بِٱللَّ يُۡؤِمُن  َكَن  َمن  بِهِۦ  يُوَعُظ  َذٰلُِكۡم   ِۚ لِلَّ َهَٰدةَ  ٱلشَّ قِيُمواْ 
َ
َوأ ّمِنُكۡم  َعۡدٖل 

الطالق 2:65. قال اإلمام الرضا A: »إعلم يرمحك اهلل أن الطالق عىل وجوه، وال يقع إال عىل 
طهر من غري مجاع، بشاهدين عدلني، مريدا للطالق. فال جيوز للشاهدين أن يشهدا عىل رجل 
إقرار منه ومنها أهنا طاهرة من غري مجاع، ويكون مريدًا للطالق، وال يقع  امرأته إال عىل  طلق 
الطالق بإجبار، وال إكراه، وال عىل سكر«. فقه الرضا لعيل بن بابويه القمي:241/باب »34«: 

طالق السنة والعدة واحلامل.
)4) قال رسول اهلل F ألمري املؤمنني A يف وصية طويلة: » ... يا عيل: ختتمك باليمني، فإهنا فضيلة 
من اهلل عّز وجّل للمقربني« فقال A: »بم أختتم يا رسول اهلل؟« قال F: »بالعقيق األمحر، فإنه 
أول جبل أقّر هلل عّز وجّل بالوحدانية، ويل بالنبوة، ولك بالوصية، ولولدك باإلمامة، ولشيعتك 
الكتاب،  نوادر  يف   :»12« للطربيس:444/الباب  األخالق  مكارم  بالنار«.  وألعدائك  باجلنة، 

.A لعيل F الفصل الثالث: وصية النبي
)5) تبعت القوم: مشيت خلفهم. الصحاح للجوهري 445:3 »تبع«. قال اإلمام الرضا A: »إذا 

حرضت جنازة فامش خلفها، وال متش أمامها، وإنام يؤجر من تبعها ال من تبعته«.
وقال اإلمام الصادق A: »اتبعوا اجلنازة وال تتبعكم، فإنه من عمل املجوس«. فقه الرضا لعيل   

بابويه القمي:169/باب غسل امليت وتكفينه.
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عن السري باجلنازة، فقال: »هي متبوعة، وليست بتابعة«))).

ومثل تسطيح القبور وتسويتها)))، فقد روى احلميدي منهم أن النبي صىّل اهلل 
عليه وآله كان يأمر بتسويتها)))، ومثل ما ثبت من حتريم املسكرات)))، واشرتاط نية 
القربة يف العبادات)))، ومثل ما ثبت من النهي عن القياس يف أخبار كثرية، خاصية 
النبي  السالم)))، وأخرى عامية عن  النبي صىّل اهلل عليه وآله واألئمة عليهم  عن 
عليه  اهلل  صىّل  النبي  عن  العامة  رواه  ما  منها  الصحابة،  وعن  وآله  عليه  اهلل  صىّل 

)1) مسند أمحد 378:1/مسند عبد اهلل بن مسعود.
)2) عن أيب اهلياج األسدي، قال: قال يل عيل A: »أبعثك عىل ما بعثني عليه رسول اهلل F، ال ترى 

قربًا مرشفا إال سويته، وال متثاالً إال طمسته«. اخلالف للطويس 707:1/تسطيح القرب سنة.
)3) مل نجد اخلرب يف مسند احلميدي، ولكن روي يف مسند أمحد: عن فضالة بن عبيد قال: سمعت 
رسول اهلل F يقول: »سووا قبوركم باألرض«. مسند أمحد 21:2/حديث امرأة كعب بن مالك 

مسند فضالة بن عبيد األنصاري.
 F اهلل  رسول  »إّن  فقال:  النبيذ،  عن   A الصادق  اإلمام  سألت  قال:  األسدي،  كليب  عن   (4(
الناس، أال إنَّ كّل مسكر حرام، أال وما أسكر كثريه فقليله  الناس فقال يف خطبته: أهيا  خطب 
F حّرم  حرام«. الكايف الرشيف 408:6/كتاب األرشبة، أبواب األنبذة، باب إّن رسول اهلل 

كّل مسكر، ح6.
)5) عن أيب بصري، قال: سألت اإلمام الصادق A عن حّد العبادة التي إذا فعلها فاعلها كان مؤّديًا؟ 

فقال: »حسن النية بالطاعة«. الكايف الرشيف 85:2/كتاب اإليامن والكفر، باب النية، ح4.
)6) عن ابن أيب ليىل: عن اإلمام الصادق A، عن النبي F، قال: »من قاس شيئًا من الدين برأيه 
طني.  من  وخلقته  نار  من  خلقتني  قال:  حني  قاس  من  أول  فإنه  النار،  يف  إبليس  مع  اهلل  قرنه 
باآلراء  له يف دين اهلل برهان، فإن دين اهلل مل يوضع  الرأي والقياس، وما قال قوم ليس  فدعوا 
يف  والعذوبة  االذنني  يف  املرارة  علة   :»81« 89:1/باب  للصدوق  الرشائع  علل  واملقاييس«. 

الشفتني، آخر ح4.
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وآله أنه قال: »ستفرتق أمتي عىل بضع وسبعني فرقة، أعظمها فتنة عىل أمتي قوم 
يقيسون األمور، فيحّرمون احلالل وحيّللون احلرام«))) إىل غري ذلك مما ثبت وحتقق 

بالكتاب والسنة مما ال حُيىص.
]تعصب املخالفني يف خمالفة الشيعة[

ثم استمع إىل آخرين يقولون: ويعملون يف ذلك كله بخالف ما ثبت بالكتاب 
يف  اآلل  عىل  الصالة  وهيملون  بفضله)))،  ويفتون  السفر،  يف  يصومون  والسنة، 
من  البسملة  ويسقطون  وبغضًا)))،  تعّصبًا  مجلة  ويطرحوهنا  وحماوراهتم،  كتبهم 
هبا؛  التخافت  جّوز  من  ومنهم  الشيعة)))،  شعار  بأهنا  معلاًل  صلواهتم؛  يف  السور 
 ألن الشيعة جيهرون)))، ويوجبون الزكاة يف سائر ................................

)1) املعجم الكبري للطرباين 51:18/جبري بن نضري احلرضمي. فوائد العراقيني للخلييل احلنبيل:46 
- 47/ح30. األحكام البن حزم 1068:8/فصل يف إبطال القياس بالرباهني الرضورية.

433:2/باب  للكويف  املصنف  املصادر:  هذه  يف  مالك  بن  أنس  رواه  ما  املثال  سبيل  عىل  ُأنظر   (2(
»11«: من قال مسافرون فيصوم بعض ويفطر بعض، ح2. مسند امحد 50:3/مسند أيب سعيد 

اخلدري. صحيح مسلم 143:3/باب أجر املفطر يف السفر.
F عن  )3) أقول: هذا دأب علامء السنة يف كتبهم الروائية، فحتى حينام ينقلون حديث هني النبي 
البرتاء،  F يف متون كتبهم بالصالة  النبي  البرتاء التي ال تضم ذكر اآلل، يصّلون عىل  الصالة 
ذكر  348:1/باب  الدارقطني  سنن   .131:19 للطرباين  الكبري  املعجم  املثال:  سبيل  عىل  ُأنظر 

وجوب الصالة عىل النبي F، ح1328.
)4) أقول: إن أول من ابتدع إسقاط اجلهر بالبسملة يف الصالة هو أبو بكر، وتابعه عمر بن اخلطاب 
فكّلهم  وعثامن،  وعمر  بكر  أيب  وراء  صليت  أنس:  عن  محيد،  عن  املخالفني.  وتابعهم  وعثامن 
ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم﴾. معرفة السنن واآلثار للبيهقي 522:1. املستخرج عىل  كان ال يقرأ: ﴿ِمۡسِب ٱللَّ

املستدرك للعراقي:51 - 52، بزيادة.
اجلهر.  املجمر عىل  نعيم  تيمية 174:2/مسألة »71«: يف حديث  الكربى البن  الفتاوى  ُأنظر:   (5(

نصب الراية للزيلعي 481:1/اآلثار يف اجلهر بالبسملة.
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الوضوء  موجبات  يف  ويزيدون  الزبيب)))،  يف  يوجبها  ال  من  ومنهم  احلبوب)))، 
اليسار  يف  ويتختمون  الطالق)))،  عىل  يشهدون  وال  أنفسهم)))،  عند  من  أحداثًا 
أن  ويروون  اجلنازة،  أمام  ويمشون  سنّه)))،  من  أول  هو  قيل  فقد  ملعاوية،  اتباعًا 

)1) ُأنظر: الرشح الكبري لعبد الرمحن بن قدامة 549:2 - 550/زكاة ما يدخر من احلبوب والثامر. 
اإلنصاف للمرداوي 86:3 - 87/الزكاة يف احلبوب.

)2) أقول: مل نجد يف ما بني أيدينا من املصادر من ال يوجب الزكاة يف الزبيب من املخالفني.
)3) أقول: موجبات الوضوء عندنا - اإلثني عرشية - هي ما روي عن زرارة، قال: قلت لإلمامني 
الدبر  من  األسفلني  طرفيك  من  خيرج  »ما  فقاال:  الوضوء؟  ينقض  ما   :C والباقر  الصادق 
حتى  اإلغامء[  أو  اجلنون،  أو  السكر،   [ أو  والنوم،  ريح،  أو  مني،  أو  بول،  أو  غائط،  والذكر، 
يذهب العقل، وكل النوم يكره، إال أن تكون تسمع الصوت، و]االستحاضة، وكل ما يوجب 
الغسل كاجلنابة[«. ُأنظر: الكايف الرشيف 36:3/كتاب الطهارة، باب ما ينقض الوضوء وما ال 

ينقضه، ح6.
أما عند املخالفني، فقد اختلفوا يف ما بينهم يف نواقض الوضوء، وهذه أمثلة من النواقض عندهم:   
اللذة،  مع  الفرج  مس  بشهوة،  املرأة  ملس  والقيء،  والصديد،  والقيح،  كالدم،  النجس  اخلارج 
القهقهة قبل صالة ذات ركوع وسجود. ُأنظر مثاًل: املحىل البن حزم 127:2/املسألة »234«: 

وينقض التيمم أيضًا وجود املاء.
)4) قال ابن اجلوزي: إن الشهادة عىل الطالق من تلبيس إبليس عىل الرافضة. تلبيس إبليس البن 

اجلوزي:97/ذكر تلبيسه عىل الرافضة.
)5) أقول: إن اول من ختتم بيساره - خالفًا لسنة النبي األكرم F وعداًء لدينه األعظم - هو عمر بن 
اخلطاب، وتابعه عىل ذلك معاوية لعنه اهلل. وقد رصح بذلك ابن جوزي يف كتابه مناقب عمر بن 

اخلطاب:14/الباب الثالث: يف صفته وهيئاته.
وقال األبشيهي يف كتابه: إن رسول اهلل F كان يتختم يف يمينه، فنقله معاوية لعنه اهلل إىل اليسار.   

املستطرف يف كّل فن مستظرف لألبشيهي 457:2/الباب »47«: يف التختم.
 أخربين عن ختتم A أما عندنا، فقد روي عن حممد بن أيب عمري، قال: قلت اإلمام الكاظم   
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وأّن عليًا يميش خلفها،  اجلنازة)))،  أمام  يمشيان  كانا  بكر وعمر[)))  ]ابو  األولني 
أّن امليش خلفها  فقيل لعيل عليه السالم: إهّنام يسريان أمامهام! فقال: »لقد علام))) 
كام  القبور  ويسنّمون)))  الناس«)))،  أعني)))  بني  يمتازان  يسريان  ولكنهام  أفضل، 
األجرة  ويأخذون  به)))،  ويتطهرون  املسّكر،  النبيذ  ويستحّلون  اليهود)))،  يفعله 

 أمري املؤمنني A بيمينه ألي يشء كان؟ فقال: »إنام كان يتختم بيمينه؛ ألنه إمام أصحاب اليمني 

 بعد رسول اهلل F، وقد مدح اهلل تعاىل أصحاب اليمني، وذم أصحاب الشامل. وقد كان رسول

وإيتاء  الصالة،  أوقات  وباملحافظة عىل  به،  يعرفون  لشيعتنا  بيمينه. وهو عالمة  يتختم   F اهلل 

للصدوق  الرشائع  علل  املنكر«.  عن  والنهي  باملعروف،  واألمر  اإلخوان،  ومواساة  الزكاة، 

158:1/الباب »127«: علة ختتم أمري املؤمنني يف يمينه، ح1.
)1) أثبتناها من عندنا لإليضاح.

)2) ُأنظر: مسند الشافعي:360/من كتاب اجلنائز واحلدود. مسند امحد بن حنبل 97:1/مسند عيل.
)3) يف الطرائف: »علمنا« بدل »علام«.
)4) يف الطرائف: »أعىل« بدل »أعني«.

)5) الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف البن طاووس:550/مقالتهم يف أحكام األموات، نقاًل عن 
مسند عيل بن أيب طالب A للحرضمي.

)6) تسنيم القرب: هو رفع القرب، أي خالف تسطيحه. ُأنظر: الصحاح للجوهري 1954:5 »سنم«.

)7) أقول: املرشوع يف سنة رسول اهلل F هو تسطيح القبور، فقد قال أمري املؤمنني عل: »بعثني رسول 

اهلل F إىل املدينة فقال: ال تدع قربا إال سّويته«. الفائق يف غريب احلديث 306:2 »طلس«.

وقال أبو حنيفة ومالك وأمحد: التسنيم أوىل؛ ألن التسطيح صار شعارًا للشيعة. رمحة األُّمة يف   

اختالف األئمة ملحمد بن عبد الرمحن الشافعي:71/كتاب اجلنائز.

)8) أقول: من علامء املخالفني الذين استحّلوا رشب املسكر والوضوء به أبو حنيفة، راجع: املحىل 

البن حزم 492:7/كتاب األرشبة، املسالة »1098«: كّل يشء أسكر كثريه. املبسوط للرسخيس 

90:2/كتاب السجدات، باب نوادر الصالة.
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من  ونحوها  والتدريس،  والتذكري،  والقضاء،  والفتيا،  واإلمامة)))،  األذان،  عىل 
من  كثري  يف  ويتعّللون  أنفسهم)))،  هتوى  بام  رشائعهم  يف  ويقيسون  العبادات)))، 

)1) يف »ش«: )اإلقامة(.
)2) أقول: إن األعامل التي عّددها املؤلف هي من األمور املبغوضة عند اهلل ورسوله واألئمة امليامني، 
يا أمري املؤمنني واهلل إين  A. فقال:  واملنهي عنها، بداللة هذه الرواية: أتى رجل أمري املؤمنني 
ألحبُّك. فقال له: »ولكني أبغضك« قال: ومل؟ قال: »ألنك تبغي يف األذان كسبًا، وتأخذ عىل 
تعليم القرآن أجرًا«. من ال حيرضه الفقيه الصدوق 178:3/كراهة أخذ األجرة لألذان وتعليم 

القرآن مع الرشط، ح3674.
وأما عند املخالفني، فعىل سبيل املثال: أخذ األجرة عند ابن احلكم - وهو من علامئهم - جائز   
األذان  يف  الثاين:  الباب  الصالة،  66:2/كتاب  للقريف  الذخرية  واألذان.  اإلمامة  يف  مطلقًا 

واإلقامة، الفصل الثالث: يف صفة املؤذن.
القياس والتحذير من  النهي الشديد عن  )3) أقول: كان دأب األئمة املعصومني صلوات اهلل عليهم 
استعامله، وجاءتنا منهم العرشات من الروايات تدين القياس يف دين اهلل، وتذّمه وحتذر منه، وتشري 
إىل أّن مستعمله من رّش اهلالكني. وأّن من أشهر من استعمل القياس من املخالفني أبو حنيفة، لذا 
نورد هذه الرواية خري شاهد عىل ذلك: ثم قال:.... قال اإلمام الصادق A: »وحيك يا أبا حنيفة، 
إّن اهلل ال يقول إال حقا« فقال أبو حنيفة: ليس يل علم بكتاب اهلل، إّنام أنا صاحب قياس. قال اإلمام 
الصادق A: »فُأنظر يف قياسك إن كنت مقيسا أّيام أعظم عند اهلل القتل أو الزنا؟« قال: بل القتل. 
قال: »فكيف ريض يف القتل بشاهدين، ومل يرض يف الزنا إال بأربعة؟« ثم قال له: »الصالة أفضل أم 
الصيام؟« قال: بل الصالة أفضل. قال A: »فيجب عىل قياس قولك عىل احلايض قضاء ما فاهتا 
من الصالة يف حال حيضها دون الصيام، وقد أوجب اهلل تعاىل عليها قضاء الصوم دون الصالة«. 
قال له: »البول أقذر أم املني؟« قال: البول أقذر. قال: »جيب عىل قياسك أن جيب الغسل من البول 
دون املني، وقد وجب اهلل تعاىل الغسل من املني دون البول ... تزعم أّنك صاحب قياس، وأول 
من قاس إبليس لعنه اهلل، ومل يبن دين اإلسالم عىل القياس« اخلرب. االحتجاج للطربيس 115:2 - 

117/احتجاج اإلمام الصادق A عىل أيب حنيفة، قطعة من حديث.
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بدعهم: بأّنا إّنام نفعل ذلك - مع أّنه خالف السنة -؛ ألّن خالفه قد صار شعار قوم 
من أهل البدع، وقد دخلوا فيام عابوا وهم ال يبرصون، كال، بل تالعبوا بالدين، 

حتى خرجوا من زمرة املسلمني.
 ذكر الغزايل))) واملتويّل))) - وكانا امامني للشافعية -: أن تسطيح القبور هو 

املرشوع، لكن مّلا جعله الرافضة شعارًا هلم عدلنا عنه إىل التنسيم))).

)1) الغزايل: هو ابو حامد حممد بن حممد بن حممد بن امحد الطويس الشافعي. تفقه ببلده طوس أواًل، 
ثّم حتّول إىل نيسابور يف مرافقة مجاعة من الطلبة، فالزم إمام احلرمني، واشتغل يف الفقه يف مدة 
قريبة، ويف الكالم واجلدل، فأقبل عليه نظام امللك الوزير، وواّله تدريس نظامية بغداد، فقدمها 
بعد الثامنني وأربعامئة، وسنّه نحو الثالثني، وأخذ يف تأليف األصول والفقه والكالم واحلكمة. 
الرابع عرش من مجادى اآلخرة سنة مخس  يوم اإلثنني  مّدة. تويف يف  القدس، وأقام بدمشق  زار 
سري   .117:35 للذهبي  اإلسالم  تاريخ  طوس.أنظر:  قصبة  الطابران  بظاهر  وقربه  ومخسامئة، 

أعالم النبالء للذهبي 322:19. املستفاد من ذيل تاريخ بغداد البن الدمياطي:27.
)2) املتويل: هو أبو سعد، عبد الرمحن بن مأمون بن عيل النيسابوري املتويل، العالمة شيخ الشافعية. 
درس ببغداد بالنظامية بعد الشيخ أيب إسحاق، ثم عزل بابن الصباغ، ثم بعد مديدة أعيد إليها. 
وله كتاب التتمة الذي متم به اإلبانة لشيخه أيب القاسم الفوراين، فعاجلته املنية عن تكميله، انتهى 
فيه إىل احلدود. وله خمترص يف الفرائض، وآخر يف األصول، وكتاب كبري يف اخلالف. مات ببغداد 
سنة ثامن وسبعني كهاًل، وله اثنتان ومخسون سنة رمحه اهلل. سري أعالم النبالء للذهبي 585:18/

املتويل برقم 306.
صالة  للغزايل:211:1/كتاب  الشافعي  اإلمام  فقه  يف  الوجيز  فانظر:  الغزايل  رأي  أما  أقول:   (3(

اجلنائز، القول يف الدفن.
وأما املتويل فلم نجد يف ما لدينا من املصادر له هذا الرأي، ونسب هذا الراي ابن طاووس اىل   
يف  طاووس:552/مقاالهتم  البن  الطوائف  مذاهب  معرفة  يف  الطرائف  ُأنظر:  واملزين،  الغزايل 

أحكام األموات، ينسبه للغزايل واملزين.
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﴿ُهَو  تعاىل:  قوله  تفسري  يف   - احلنفية  أئمة  من  وكان   - الزخمرشي)))  وذكر 
ِي يَُصّلِ َعلَۡيُكۡم َوَمَلٰٓئَِكُتُه﴾))): انه جيوز بمقتىض هذه اآلية الصالة عىل أحاد  ٱلَّ

املسلمني، لكن ملا اختذت الرافضة ذلك يف أئمتهم منعناه))).
ملا  لكن  اليمني،  يف  التخّتم  املرشوع  إن  احلنفية))):  من  اهلداية  صاحب  وقال 

أختذه الرافضة عادة جعلنا التخّتم يف اليسار))).
وليت شعري ما منعهم من إجراء ذلك يف مجيع الرشائع، حيث مل يكن إيامهنم 
ۡهَوآَءُهم بَِغۡيِ ِعۡلٖم﴾))) ﴿لََعۡمُرَك 

َ
أ ِيَن َظلَُمٓواْ  َبَع ٱلَّ باهلل ورسوله منه بامنع ﴿بَِل ٱتَّ

الكشاف  صاحب  النحوي،  حممد،  بن  عمر  بن  حممود  القاسم  أبو  املعتزلة،  كبري  الزخمرشي:   (1(
واملفصل. رحل، وسمع ببغداد من نرص بن البطر وغريه. وكان مولده بزخمرش - قرية من عمل 
خوارزم - يف رجب سنة سبع وستني وأربع مئة. وكان رأسا يف البالغة والعربية واملعاين والبيان، 
ما  العراق وخراسان،  التصانيف، ورد  اآلداب، وصنف  برع يف  السمعاين:  قال  نظم جيد.  وله 
دخل بلدا إال واجتمعوا عليه، وتلمذوا له، وكان عالمة نسابة، جاور مدة حتى هبت عىل كالمه 
رياح البادية. مات ليلة عرفة سنة ثامن وثالثني ومخس مئة. سري أعالم النبالء للذهبي 151:20 

- 155/الزخمرشي.
)2) سورة األحزاب 43:33.

)3) قال الزخمرشي: وأما إذا أفرد غريه من أهل البيت بالصالة كام يفرد هو فمكروه؛ ألن ذلك صار 
عن  الكشاف  بالرفض.  اإلهتام  إىل  يؤدى  وألنه  وسلم؛  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  لذكر  شعارًا 

حقائق غوامض التنزيل 273:3/سورة االحزاب.
)4) هو عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الرشداين املرغياين.

الوجه  الثاين،  الكرامة:68/الفصل  منهاج  يف  احليل  القول  ذكر  ولكن  الكتاب،  لدينا  يتوفر  مل   (5(
اخلامس. الرصاط املستقيم للنباطي 206:3/تذنيب يف أهنم عدلوا عن السنة ألجل عمل الشيعة.

)6) سورة الروم 29:30.
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ن َسِخَط ٱللَُّ 
َ
نُفُسُهۡم أ

َ
َمۡت لَُهۡم أ ۡئَس َما قَدَّ ُهۡم لَِف َسۡكَرتِِهۡم َيۡعَمُهوَن﴾))) ﴿لَِ إِنَّ

وَن﴾))). َعلَۡيِهۡم َوِف ٱۡلَعَذاِب ُهۡم َخِٰلُ


)1) سورة احلجر 72:15.

)2) سورة املائدة 80:5.
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البشارة اخلامسة والعرشون
]يف احلب والبغض يف اهلل عّز وجّل[

وكذلك من استمع إىل قوم يقولون: إّن ُبْغَض أعداء اهلل واجب كحب أوليائه، 
قَالُواْ  إِۡذ  ۥٓ  َمَعُه ِيَن  َوٱلَّ إِبَۡرٰهِيَم  ِفٓ  َحَسَنةٞ  ۡسَوةٌ 

ُ
أ لَُكۡم  َكنَۡت  تعاىل: ﴿قَۡد  اهلل  قال 

ِ َكَفۡرنَا بُِكۡم َوَبَدا بَۡيَنَنا  ا َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱللَّ لَِقۡوِمِهۡم إِنَّا بَُرَٰٓءُؤاْ ِمنُكۡم َوِممَّ
﴾))) وقال عّز وجّل:  ۥٓ وَۡحَدهُ  ِ بِٱللَّ تُۡؤِمُنواْ   ٰ بًَدا َحتَّ

َ
أ َوٱۡلَۡغَضآُء  ٱۡلَعَدَٰوةُ  َوَبۡيَنُكُم 

َوٱۡلُفُسوَق  ٱۡلُكۡفَر  إَِلُۡكُم  هَ  َوَكرَّ قُلُوبُِكۡم  ِف  َوَزيََّنُهۥ  يَمَٰن  ٱۡلِ إَِلُۡكُم  ﴿َحبََّب 
الكفر  كراهة  وكذا  أهله،  حّب  يقتيض  اإليامن  حّب  أّن  خيفي  وال  َوٱۡلعِۡصَياَن﴾))) 
يستلزم بغض أهله. وقال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »أوثق ُعرى اإليامن احلبُّ 
يف اهلل، والبغض يف اهلل، وتويل أولياء اهلل، والترّبي من أعداء اهلل«))). وقال الصادق 

عليه السالم: »وهل اإليامن اال احلبُّ والبغُض«))).

)1) سورة املمتحنة 4:60.
)2) سورة احلجرات 7:49.

)3) املحاسن للربقي 165:1/كتاب الصفوة والنور والرمحة، آخر حديث 121، وفيه: »تويل ويل اهلل، 
الدعوات  املعاين، ح55.  نوادر  معنى  للصدوق:398/باب  األخبار  اهلل«. معاين  وتعادي عدو 
ح51،  الدعاء،  كيفية  يف  فصل  الدعاء،  فضل  يف  األول  الفصل  األول،  للرواندي:28/الباب 

باسقاط آخر احلديث.
)4) املحاسن للربقي 262:1/كتاب مصابيح الظلم، باب »35«: باب احلّب والبغض يف اهلل، قطعة من 

ح326. الكايف الرشيف 125:2/كتاب اإليامن والكفر، باب احلب يف اهلل والبغض يف اهلل، ح5. 
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]يف لعن أعداء اهلل عّز وجّل[
وأّما اللعن)))، والطعن، وسوء القول يف املنافقني والظاملني فليس أيضًا ببدع 
لذوي  وإيقاظ  للعباد،  إرشاد  فيه  بل  املستبرصين،  لدى  بمستنكر  وال  الدين،  يف 
الرقاد، واهلل سبحانه قد لعن الكافرين، واملنافقني، والظاملني، وطعن يف اجلاحدين 

واملكذبني بيوم الدين، ودعا عليهم يف غري مكان، حتى قيل: إنه ثلث القرآن))).
وقال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي 
فأظهروا الرباءة منهم، وأكثروا من سبِّهم، والقول فيهم، والوقيعة، ]وباهتوهم)))[؛ 
بدعهم،  من  يتعلمون  وال  الناس،  وحيذرهم  اإلسالم،  يف  الفساد  يف  يطمعوا  لئال 

يكتب اهلل لكم بذلك احلسنات، ويرفع لكم به الدرجات يف اآلخرة«))).
عليه  املؤمنني  أمري  عن  املنقول   - قريش)))  صنمي  دعاء  شأن  يف  ورد  وقد 
السالم -: أّن الداعي به كالرامي مع النبي صىّل اهلل عليه وآله يف بدر وُأحد وحنني 
بألف ألف سهم)))، ولعّل الرّس فيه أّنه ملا قرصت يده عن الطعن بالّسنان، عمد إىل 

)1) اللعن: هو الطرد واإلبعاد من اخلري والرمحة. ُأنظر: الصحاح للجوهري 77:6 »لعن«.

ۚ بَل لََّعَنُهُم ٱللَُّ بُِكۡفرِهِۡم﴾ سورة  )2) أقول: عىل سبيل املثال نذكر هذه اآليات: ﴿َوقَالُواْ قُلُوُبَنا ُغۡلُفۢ

ِف  لِلنَّاِس  ُٰه  َبيَّنَّ َما  َبۡعِد  ِمۢن  َوٱلُۡهَدٰى  ٱۡلَّيَِنِٰت  ِمَن  نَزنۡلَا 
َ
أ َمآ  يَۡكُتُموَن  ِيَن  ٱلَّ ﴿إِنَّ   .88:2 البقرة 

نَّ َعلَۡيِهۡم 
َ
ْوَلٰٓئَِك َجَزآؤُُهۡم أ

ُ
ٰعُِنوَن﴾ سورة البقرة 159:2. ﴿أ ُ َوَيۡلَعُنُهُم ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك يَۡلَعُنُهُم ٱللَّ

ُ
ٱۡلِكَتِٰب أ

ۡجَعِي﴾ سورة ال عمران 87:3.
َ
ِ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ َوٱنلَّاِس أ لَۡعَنَة ٱللَّ

ات، ومن وقع عليه القول مبهوت. ُأنظر:  )3) البهتان: هو القول يف الشخص ما ليس فيه، والقائل هَبّ
الصحاح للجوهري 364:1 »هبت«.

)4) الكايف الرشيف 375:2/كتاب اإليامن والكفر، باب جمالسة أهل املعايص، ح4. 
)5) ُأنظر: املصباح للكفعمي: 552 - 553.

)6) املصباح للكفعمي:553.
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اللعن باللسان، وملا عجز عن النضال))) بالرماح، قاتل معهام برمي سهام اللعن إىل 
الرَشّ ممن يصدُّ عن  املنكر، وأهل  ُيصنع مع أصحاب  أن  ينبغي  األرواح، وهكذا 

سبيل اهلل.
وقد ورد أّن أمري املؤمنني عليه السالم كان يقنت يف الفرائض بلعن مجاعة من 
النوافل هبذا الدعاء)))، وكام أن الصالة عىل رسول اهلل صىّل اهلل  األشقياء)))، ويف 
عليه وآله مصباح العبادة، ومفتاح السعادة، كذلك اللعن عىل مستحقيه، وليست 
يلعن من يستحق  السموات واالرض  بل كّل من يف  للناس،  العبادة خاّصة  هذه 

اللعن بألسنة ختصها، كام أهنم يصّلون عىل أهلها.
أمري املؤمنني عليه السالم: »أّن هلل بلدة خلف املغرب يقال هلا جابلقا،  وعن 
ويف جابلقا سبعون ألف امة، ليس منها أمة إال مثل هذه االمة، وما عصوا اهلل طرفة 
والرباءة  األولني،  الدعاء عىل  إال  قوالً،  يقولون  يعملون من عمل، وال  فام  عني، 

منهام، والوالية ألهل بيت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله«))).

)1) يف »ش«: )النصال(.
)2) عن عبد اهلل بن معقل، قال: رأيت أمري املؤمنني قنت يف الصبح فلعن معاوية، وعمرو بن العاص، 
وابا موسى، وأبا األعور، وأصحاهبم. فضائل أمري املؤمنني البن عقدة:97/الفصل الرابع عرش: 

جهاد أمري املؤمينني A، حرب صفني.
)3) دعاء صنمي قريش املتقدم الذكر يف البشارة.

)4) بصائر الدرجات للصفار:510/اجلزء العارش، باب »14«: باب يف األئمة أّن اخللق الذي خلف 
املرشق يعرفوهنم...، ح1.
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وعن الباقر))) والصادق))) عليهام السالم ما يقرب منه.
]يف دواعي اللعن[

ثم استمع إىل آخرين يقولون: إن كان الرجل يف نفس األمر ملعونًا، فام الداعي 
يف تلويث لسانك بلعنه؟ وإال فأنت يف لعنه آثم، وهو بذلك غري مترّضر، فإن أرادوا 
من  خري  الشبهات  عند  الوقوف  ألن  صدقوا؛  فقد  شقاؤه،  اشتبه  الذي  بالرجل 
احلق؛  به  ليدحض  بالباطل؛  جمادل  كالم  فكالمهم  وإال  اهللكات)))،  يف  االقتحام 
وذلك ألنه قد ثبت مثوبات الصالة عىل األنبياء صلوات اهلل عليهم، وأهنا عبادة 
وليس ألحد أْن يقول: إهنم إن كانوا مستحقني للصالة من عند اهلل تصل إليهم، بل 
هي كسائر الدعوات من األسباب املطلوبة، التي أبى اهلل أن جيري األشياء إال هبا)))، 
فكذلك اللعن، فإنه قد ثبت أّنه بالنسبة إىل مستحقيه عبادة، يرتتب عليه الثواب، 
نَزنۡلَا ِمَن ٱۡلَّيَِنِٰت َوٱلُۡهَدٰى ِمۢن 

َ
ِيَن يَۡكُتُموَن َمآ أ وأنه من مجلة األسباب ﴿إِنَّ ٱلَّ

ٰعُِنوَن ١٥٩ إِلَّ  ُ َوَيۡلَعُنُهُم ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك يَۡلَعُنُهُم ٱللَّ
ُ
ُٰه لِلنَّاِس ِف ٱۡلِكَتِٰب أ َبۡعِد َما َبيَّنَّ

خلف  الذي  اخللق  أّن  األئمة  يف   :»14« باب  العارش،  للصفار:512/اجلزء  الدرجات  بصائر   (1(
املرشق يعرفوهنم...،ح7.

خلف  الذي  اخللق  أّن  األئمة  يف   :»14« باب  العارش،  للصفار:510/اجلزء  الدرجات  بصائر   (2(
املرشق يعرفوهنم...، ح2.

)3) قطعة من حديث طويل لإلمام الصادق A يف كيفية أخذ األحاديث الواردة عنهم، اقرأه كاماًل 
يف الكايف الرشيف 67:1 - 68/كتاب فضل العلم، باب اختالف احلديث، آخر ح10.

)4) عن اإلمام الصادق A أنه قال: »أبى اهلل أن جيري األشياء إال بأسباب، فجعل لكل يشء سببَا، 
وجعل لكل سبب رشحًا، وجعل لكل رشح علاًم، وجعل لكل علم بابًا ناطقًا، عرفه من عرفه، 
باب  احلجة،  183:1/كتاب  الرشيف  الكايف  ونحن«.   F اهلل  رسول  ذاك  جهله،  من  وجهله 

معرفة اإلمام والرّد إليه، ح7.
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إِنَّ  ٱلرَِّحيُم ١٦٠  اُب  ٱلَّوَّ نَا 
َ
َوأ َعلَۡيِهۡم  تُوُب 

َ
أ ْوَلٰٓئَِك 

ُ
فَأ َوَبيَُّنواْ  ۡصلَُحواْ 

َ
َوأ تَابُواْ  ِيَن  ٱلَّ

َوٱنلَّاِس  َوٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ   ِ ٱللَّ لَۡعَنُة  َعلَۡيِهۡم  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
أ اٌر  ُكفَّ َوُهۡم  َوَماتُواْ  َكَفُرواْ  ِيَن  ٱلَّ

ُف َعۡنُهُم ٱۡلَعَذاُب َوَل ُهۡم يُنَظُروَن﴾))). ۡجَعَِي ١٦١ َخِٰلِيَن فِيَها َل ُيَفَّ
َ
أ


)1) سورة البقرة 159:2 - 162.
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البشارة السادسة والعرشون
]يف حّب أولياء اهلل عّز وجّل[

عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  أحّب  من  يقولون:  قوم  إىل  استمع  من  وكذلك 
وآله، أو وليًا هلل، أو تقيًا، أو عاملًا باهلل، أو اختذه خلياًل من حيث إّنه رسول اهلل، 
أو ويل اهلل، أو مطيع هلل، أو عارف باهلل، فقد أحّب اهلل؛ وذلك ألنه إنام أحّبه ألن 
رسول))) املحبوب حمبوب، وحمبوب املحبوب حمبوب، وحمب املحبوب حمبوب، 
من  تعّدت  قويت  إذا  املحبة  ألّن  وذلك  بعينه؛  اهلل  حب  إىل  يرجع  ذلك  وكل 
املحبوب إىل كلام يكتنف به، ويزلف إليه، ويتعّلق بأسبابه، وليس ذلك رشكة يف 
احلب، بل هو دليل عىل كامل احلب، ولذلك أوجب اهلل سبحانه عىل األمة مودة 
ذي القربى، وجعلها أجرًا للرسالة؛ ليبلوهم أهيم أشد موّدة هلل ولرسوله، وذي 
كانوا  ألهنم  وابنيهام؛  وفاطمة  عليًا  حيّب  وآله  عليه  اهلل  صىّل  النبي  وكان  قرباه، 
أولياء اهلل وأحباءه، وكان صىّل اهلل عليه وآله حيّب املتقني من أصحابه عىل مقادير 
يقول: »ادعوا يل حبيبي«  الفضل والتقوى، والقرب من اهلل، وكان  درجاهتم يف 
أو يقول: »خلييل« يعني به عليًا عليه السالم)))، وكان يأمر املؤمنني بحبه، وحب 

)1) يف »ش«: )رسول اهلل(.
األمايل  ح85.   ،F الرسول  حبيب   A 147:1/عيل  النعامن  للقايض  األخبار  رشح  ُأنظر:   (2(
للشيخ الصدوق:736/املجلس »92«: قطعة من ح4. األمايل للشيخ الطويس:332/املجلس 

»12« ح5.
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بعضًا))). بعضهم 
]اكذوبة أن النبي ل يتخذ حبيبًا[

ثم استمع إىل آخرين يقولون: إن النبي صىّل اهلل عليه وآله مل يتخذ حبيبًا وال 
وال  خلليل  متسع  فيه  يبق  مل  بحيث  تعاىل،  اهلل  بحّب  قلبه  الستغراق  قط؛  خلياًل 
حبيب، واختلقوا يف ذلك حديثًا، ونسبوه إىل النبي صىّل اهلل عليه وآله؛ - ليجحدوا 
به حمبته وخلته ألمري املؤمنني عليه السالم؛ وليفضلوا به أبا بكر عليه -، وهو قوهلم 
افرتاء عليه وكذبًا: لو كنت متخذًا خلياًل الختذت أبا بكر خلياًل، ولكن صاحبكم 

وَن﴾))). خليل الرمحن))) ﴿َوَذٰلَِك إِۡفُكُهۡم َوَما كَنُواْ َيۡفَتُ

للصدوق  الرشائع  علل  احلرضمي.  حممد  بن  جعفر  عرش:60/أصل  الستة  األصول  ُأنظر:   (1(
العقول البن  ح10. حتف  الوالدة،  البيت طيب  أهل  حمبة  علة  أّن  144:1/الباب »120«: يف 

شعبة احلراين:459.
امحد  مسند  الرمحن« يف:  »خليل  بدل  اهلل«  »خليل  بلفظ:  وروي  للباقالين:466.  األوائل  متهيد   (2(
377:1/مسند عبد اهلل بن مسعود. صحيح مسلم 109:7/كتاب فضائل الصحابة، باب من 

فضائل ايب بكر. السنن الكربى للنسائي 36:5/ح8105.
)3) سورة األحقاف 28:46.



 187 

البشارة السابعة والعرشون
]يف الرؤيا وأضغاث األحالم[

وكذلك من استمع إىل قوم يقولون: إن الرؤيا قد تكون صحيحة، وقد تكون 
إّنام  ألهنا  وذلك  السالم؛  عليهم  األطهار  األئمة  عن  ورد  كام  أحالم،  أضغاث 
تكون بحسب حال الرائي يف اعتقاداته، وأخالقه، وأعامله، وغذائه، وبقدر صدقه 
وطهارته الظاهرة والباطنة، وغري ذلك مما يطول ذكره، فربام يكون الرائي معتقدًا 
خالف احلق يف اهلل سبحانه، أو يف يشء من صفاته، أو يف رسوله أو يف اإلمام الذي 
جيب عليه اتباعه، أو يكون صاحب بدعة يف دينه، أو يكون ممن كثر كذبه، وفساده، 
ومعاصيه، وأكله احلرام وغري ذلك، فأظلم قلبه، فكان ما يراه أضغاث أحالم، أو 
يوافق  ما  فيه بحسب  به، فرياه  املنام عىل خالف ما هو  يراه يف  فيمن  اعتقاده  كان 
اعتقاده، فال وثوق بالرؤيا إال إذا سلم الرائي من مجيع ذلك، وقد ورد يف احلديث 
ُترى  إّنام  فالرؤيا  تستيقظون[«)))  ولتبعُثن كام  تنامون،  لتموُتن كام  النبوي: »]واهلل 

عىل حسب ما غلب عىل صاحبها من األحوال يف يقظته يف أكثر ما ترى.

االعتقادات  من  أثبتناه  وما  تنامون«  تعيشون  »كام  وأورده:  فيه  الناسخ  أو  املصنف  اشتبه   (1(
للصدوق:65/باب »19«: االعتقاد يف البعث بعد املوت، قطعة من حديث. روضة الواعظني 
األثري  التاريخ البن  الكامل يف   .F نبينا حممد  مبعث  الكالم يف  النيسابوري:53/باب  للفتال 

61:2/ذكر أمر اهلل نبيه F بإظهار دعوته.
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]يف رؤية النبي F يف املنام[
ثم استمع إىل آخرين يقولون: ذهبت النبوة وبقيت املبرّشات، وليس ذلك اال 
املنامات كام ورد يف اخلرب)))، ويروون يف ذلك حديثًا آخر، وهو: »أن الرؤيا الصاحلة 
جزء من ستة وأربعني جزءًا من النبوة«))) ثم يعتمدون عىل ما يرونه يف منامهم، وما 
اتفق سامعهم له من رؤيا الناس، من دون أن يتعّرف حال الرائي وعقيدته، وصالح 
رؤياه، مع أن الرؤيا يف حديثهم مقيدة بالصاحلة، فيّتخذون الرؤيا حّجة، ويبنون 
عليها كثريًا من عقائدهم الدينية، وال سيام ما يسمعونه من رسول اهلل صىّل اهلل عليه 
وآله يف منامهم بزعمهم، ويستندون يف ذلك إىل قوله صىّل اهلل عليه وآله))): »من 
رآين يف املنام فقد رآين، فإن الشيطان ال يتمّثل يب«)))، وزعموا أن معنى احلديث: أّن 
من رأى صورة إنسان يف منامه، ووقع يف ومهه أو قيل له: يف املنام إنه رسول اهلل، 
فقد رأى رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله أي صورة كانت، واخطأوا يف ذلك، فإن 

)1) قال اإلمام الصادق A: »انقطع الوحي وبقي املبرّشات، أال وهي نوم الصاحلني والصاحلات«. 
جامع األخبار للسبزواري:490/الفصل »136«: يف الروح، ح13.

مسلم  صحيح  التعبري.  69:8/باب  البخاري  صحيح  هريرة.  أيب  233:2/مسند  أمحد  مسند   (2(
52:7/كتاب الرؤيا.

الثامن: يف  اللئايل 162:1/الفصل  وأورده اإلحسائي بلفظ: »جزء من سبعني جزءًا« يف عوايل   
أحاديث تشتمل عىل كثري من اآلداب، ح159.

)3) )يف منامهم بزعمهم... إىل قوله صىّل اهلل عليه وآله( سقطت من »ش«.
رأى فيمن  قالوا  ما   :»8« 232:7/باب  الكويف  املصنف  اهلاليل:350.  قيس  بن  سليم  كتاب   (4( 
النبي F يف املنام، ح4. الفرج بعد الشدة للقايض التنوخي 179:1. مسند أمحد 400:1/مسند 
عبد اهلل بن مسعود. صحيح البخاري 36:1/كتاب العلم. صحيح مسلم 54:7/باب خيرب بعدم 

تلّعب الشيطان به يف املنام.
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معنى احلديث أّن من رأى النبي صىّل اهلل عليه وآله بصورته التي كان عليها بحليته 
إنام  املنام  يف  فرؤيته  واحللية،  اهليئة  بتلك  يتمّثل  ال  الشيطان  فإن  رآه،  فقد  املباركة 
تصّح ملن رآه يف حياته، وعرفه بحليته التي كان عليها، ثم رآه يف املنام بتلك احللية 
بعينها، دون من مل يره وإنام سمع به؛ جلواز أن يتمثل الشيطان بصورة غري صورته، 

ثم أوقع يف وهم هذا الرائي أنه هو، ذلك مبلغهم من العلم.
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البشارة الثامنة والعرشون
]يف صفة املوت وحال ملك املوت مع املؤمن والكافر[

وإن)))  وهوله  وشدته  املوت  كربة  إن  يقولون:  قوم  إىل  استمع  من  وكذلك 
وأوليائه،  أنبيائه،  عىل  صعوبتها  شأنه  جل  اهلل  يسّهل  أّنه  إال  صعبة  عظيمة  كانت 

واملؤمنني من عباده، فإّن اهلل بالناس لرؤوف رحيم.
كيف  وآله:  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  سئل  الفقيه:  حيرضه  ال  من  كتاب  ويف 
يتوىف ملك املوت املؤمن؟ قال: »إن ملك املوت ليقف من املؤمن عند موته موقف 
العبد الذليل من املوىل، فيقوم هو وأصحابه، ال يدنو منه حتى يبدأ بالتسليم ويبرّشه 

باجلنة«))).
ويف الكايف عن اإلمام الصادق عليه السالم، قال: »دخل رسول اهلل صىّل اهلل 
ارفق  املوت،  ملك  يا  فقال:  بنفسه،  جيود  وهو  أصحابه  من  رجل  عىل  وآله  عليه 
بصاحبي، فإنه مؤمن. فقال: أبرش يا حممد، فإين بكّل مؤمن))) رفيق«))). وعن الباقر 

عليه السالم مثله))).

)1) يف »ش«: )وان وضعه(.
)2) َمْن ال حيرضه الفقيه للصدوق 135:1/حاالت األشخاص يف النزع، ح365. 

)3) )فقال أبرش يا حممد فإين بكل مؤمن( سقطت من »ش«.
)4) الكايف الرشيف 136:3/كتاب اجلنائز، باب إخراج روح املؤمن والكافر، صدر ح2.

)5) الكايف الرشيف 136:3 - 137/كتاب اجلنائز، باب إخراج روح املؤمن والكافر، صدر ح3.
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وعن اإلمام الصادق عليه السالم: »إن اهلل تعاىل يأمر ملك املوت فريّد نفس 
عىل  شّدد  لقد  الناس:  فيقول  وجهها،  أحسن  من  وخيرجها  عليه،  ليهون  املؤمن؛ 

فالن، وذلك هتوين من اهلل«.
أبغض  أو ممن  إذا كان ممن سخط اهلل عليه  السالم: »يرصف عنه  وقال عليه 
اهلل، أمره أن جيذب اجلذبة التي بلغتكم بمثل السفود من الصوف املبلول، فيقول 

الناس: لقد هّون اهلل عىل فالن املوت«))).
أخرى،  ويردها  تارة  خيرجها  كأنه  اإلخراج،  يف  إبطاؤه  النفس:  برّد  أريد 

ويرصفها عنه إخراجها بغتة، والسفود كتنور حديدة يشوى هبا ]اللحم[))).
ويف حديث نبوي آخر: »إن ملك املوت إذا نزل ليقبض روح الكافر نزل معه 
سفود من نار، فينزع روحه به، فتصيح جهنم« فسأله ]أمري املؤمنني عليه السالم[: 
»هل يصيب ذلك أحدًا من أمتك؟« قال: »نعم حاكم جائر، وآكل مال اليتيم ظلاًم، 

وشاهد زور«))).
لنا  ِصْف  السالم:  عليه  للصادق  قيل  ثراه،  طاب  الصدوق  اعتقادات  ويف 
التعب  فينقطع  لطيبه،  فينعس  يشّمه،  ريح  كأطيب  للمؤمن  »هو  فقال:  املوت؟ 
قومًا  فإّن  قيل:  وأشد«  العقارب  وكلسع  األفاعي  كلدغ  وللكافر  عنه،  كله  واألمل 
يقولون إنه أشّد من نرش باملناشري، وقرض باملقاريض، ورضخ باحلجارة، وتدوير 

)1) الكايف الرشيف 135:3 - 136/كتاب اجلنائز، باب إخراج روح املؤمن والكافر، ح1.
)2) أثبتناها من الصحاح. الصحاح للجوهري 79:2 »سفد«.

األحكام  هتذيب  ح10.  النوادر،  باب  اجلنائز،  253:3/كتاب  الرشيف  الكايف  يف  بتاممه  روي   (3(
للطويس 224:6/كتاب القضايا واألحكام، باب »87«: من إليه احلكم وأقسام القضاة واملفتني، 

ح29.
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قطب األرحية يف األحداق! فقال: »كذلك هو عىل بعض الكافرين والفاجرين، أال 
ترون منهم من يعاين تلك الشدائد، فذلكم الذي هو أشّد من هذا، ومن عذاب 
يتحدث ويضحك  فينطفي وهو  النزع،  فاملنا نرى كافرًا يسهل عليه  قيل:  الدنيا« 
ويتكلم؟ ويف املؤمنني من يكون أيضًا كذلك، ويف املؤمنني والكافرين من يقايس 
فهو:  للمؤمنني  هناك  راحة  كان من  »ما  قال:  الشدائد،  املوت هذه  عند سكرات 
عاجل ثوابه، وما كان من شدة فهو: متحيصه من ذنوبه؛ لريد إىل اآلخرة نقيًا، نظيفًا، 
مستحقًا لثواب اهلل، ليس له مانع دونه، وما كان من سهولة هناك عىل الكافرين: 
فليوىف أجر حسناته يف الدينا، لريد إىل اآلخرة وليس له إال ما يوجب العذاب، وما 
كان من شدة هناك عىل الكافرين فهو: ابتداء عقاب اهلل عند نفاد حسناته، ذلكم بأن 

اهلل عدل ال جيور«))).
وعنهم عليهم السالم: »إن ملك املوت استأذن عىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه 
وآله عند موته، واقرأه من اهلل السالم، وذكر أّنه خرّيه بني لقائه والرجوع إىل الدنيا، 
فأمهله  السالم،  عليه  جربائيل  يستشري  حتى  وآله  عليه  اهلل  صىّل  النبي  فاستمهله 
ََّك ِمَن  حتى جاءه جربائيل عليه السالم فاستشاره، فأشار عليه أْن ﴿َولٓأَۡلِخَرةُ َخۡيٞ ل
﴾))) لقاء ربك خري لك، فقال النبي صىّل  وَلٰ ٤ َولََسۡوَف ُيۡعِطيَك َربَُّك َفَتَۡضٰٓ

ُ
ٱۡل

اهلل عليه وآله: »لقاء ريب خرٌي يل، فكان جربائيل عن يمينه، وميكائيل عن شامله، 
وملك املوت قابض لروحه املقدسة«))).

ثم استمع إىل آخرين يقولون: إن املوت كغصن كثري الشوك أدخل يف جوف 

)1) االعتقادات للصدوق:54/باب االعتقاد يف املوت.
)2) سورة الضحى 4:93 - 5.

)3) عن النبي صلوات اهلل عليه وآله. كشف الغمة لالربيل 18:1/يف ذكر نسبه ومدة حياته.
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أخذ،  ما  فأخذ  اجلذب،  شديد  رجل  جذبه  ثم  بعرق،  شوكة  كل  فأخذت  رجل، 
وأبقى ما أبقى.

ويروون أن أهون املوت بمنزلة حسكة))) يف صوف، فهل خيرج احلسكة من 
الصوف إال ومعها صوف؟!.

تعاىل: »كيف  اهلل  قال  ملا مات  اهلل عليه  اخلليل صلوات  إبراهيم  أن  ويروون 
جذب«  ثم  رطب،  صوف  يف  جعل  »كسفود  فقال:  خلييل؟«  يا  املوت،  وجدت 

فقال: »أما إّنا قد هوّنا عليك«.
وأّن موسى عليه السالم ملا صار روحه إىل اهلل عّز وجّل قال له ربه: »يا موسى، 
كيف وجدت املوت؟« قال: »وجدت نفيس كالعصفور حني يقىل عىل املقىل، ال هو 

يموت فيسرتيح، وال ينجو فيطري«.
وأّنه عليه السالم قال: »وجدت نفيس كشاة حية تسلخ بيد القصاب«.

وأن نبينا صىّل اهلل عليه وآله اشتد يف النزع َكْرُبه، وظهر أنينه، وترادف قلقه، 
وارتفع حنينه، وتغرّي لونه، وعرق جبينه، واضطربت يف االنقباض واالنبساط شامله 
ويمينه، حتى بكى ملرصعه من حرضه، وانتحب لشدة حاله من شاهد منظره، ومل 
يمهله ملك املوت ساعة، ويروون شدائد أخر، وآالمًا أنكر عند نزول املوت عىل 

اإلنسان كائنًا من كان.
ثم ينسبون إىل طائفة من الصحابة والصوفية وغريهم من سلفهم))) الطرب، 
والضحك، واالستبشار، والرسور عند موهتم، وإهنم كانوا مل يصابوا حينئذ بشدة 
وال كرب، أو مل يبالوا بيشء من ذلك، هذا كله مذكور يف كتاب إحياء علوم الدين 

)1) احَلَسُك: نبات له ثمرة خشنة تتعلق بأصواف الغنم. كتاب العني للفراهيدي 59:3 »حسك«.
)2) )من سلفهم( شطبت من »م«.
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ۡعلَُم َمن يَِضلُّ َعن َسبِيلِهۦِۖ 
َ
وَن﴾))) ﴿إِنَّ َربََّك ُهَو أ للغزايل))) ﴿فََذرُۡهۡم َوَما َيۡفَتُ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن﴾))).
َ
َوُهَو أ


)1) انظر: إحياء علوم الدين للغزايل 128:15 - 129/الباب الثالث: يف سكرات املوت وشدته وما 

.F يستحب من األحوال، و138:15 - 142/الباب الرابع: يف وفاة رسول اهلل
)2) سورة األنعام 112:6، 137.

)3) سورة األنعام 117:6.
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البشارة
التاسعة والعرشون

]يف حياة ما بعد املوت[
وكذلك من استمع إىل قوم يقولون: إن األرواح إذا فارقت األجساد الدنيوية 
تكون يف برزخ بني الدنيا واآلخرة، إما يف راحة، أو يف أمل، ثم بعد حني يبعث اهلل هلا 
األجساد األخروية يف النشأة األخرى، وتقوم القيامة الكربى، ويبعث ما يف القبور، 
وحيّصل ما يف الصدور، ذلك يوم جمموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وهو يوم 
احلرش، والنرش، والكتاب، واحلساب، وامليزان، وشهود الشهداء، والقضاء الفصل، 
واجلزاء العدل، واجلواز عىل الرصاط، ففريق يف اجلنة، وفريق يف السعري، وهذا كله 
مما نطق به الكتاب، وصدقته عقول أويل األلباب، وتواترت به األخبار عن النبي 
واألئمة األطهار صلوات اهلل عليهم، ومن أراد االّطالع عىل جمامعها فليقرأ سوريت 

الواقعة والرمحن، وأمثاهلام من اآليات، التي يف تضاعيف القرآن.
الكفر حمضًا)))،  أو من حمض  اإليامن حمضًا،  الربزخ مساءلة ملن حمض  ثم يف 
فمن أجاب بالصواب فاز بالنعيم، وإال عرض عىل اجلحيم، فالقرب إما روضة من 

)1) مؤمن حمض اإليامن: أي: مؤمن خالص، وكافر حمض الكفر: أي كافر خالص: فليس يف املؤمن 
ذرة كفر، وليس يف الكافر ذرة إيامن. ُأنظر: الصحاح للجوهري 331:3 »حمض«.

A: »ال يسأل يف القرب إال من حمض اإليامن حمضًا، أو حمض الكفر حمّضًا،  قال اإلمام الصادق   
وَمْن  القرب  يف  املسألة  باب  اجلنائز،  235:3/كتاب  الرشيف  الكايف  عنهم«.  يلهون  واآلخرون 

ُيْسأل وَمْن ال ُيْسأل، ح1.
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رياض اجلنة، أو حفرة من حفر النريان)))، وهذا أيضًا مما استفاض به األخبار عن 
النبي صىّل اهلل عليه وآله، واألئمة األطهار عليه السالم، بحيث ال جمال فيه لإلنكار.
ثم استمع إىل آخرين، فمنهم من ينكر ذلك كله رأسًا، أولئك ﴿ُيَناَدۡوَن ِمن 
ءِنَّا لَِف َخۡلٖق َجِديدِۢ﴾))) ومنهم 

َ
أ ۡرِض  َۡ

ءَِذا َضلَۡلَنا ِف ٱل
َ
أ َكنِۢ بَعِيٖد﴾))) ﴿قَالُٓواْ  مَّ

من خيص البعث، والثواب، والعقاب باألرواح، وينكر بعث األجساد واألشباح؛ 
والنريان، وهؤالء  باجلنان  األبدان  األبدان)))، وجمُازاة  إىل  األرواح  لعود  استبعادًا 
شهدوا  إذا  وهم  بيان)))،  بأبلغ  موضع  غري  يف  القرآن،  يف  عليهم  اهلل  احتج  مجيعًا 
معادهم استبعدوا استبعادهم، ولو أهنم تدّبروا يف كيفية رؤياهم استيقظوا من رقود 
أهلاهم، فإهنم كام ينامون يموتون وكام يستيقظون يبعثون ﴿َكَّ َسَيۡعلَُموَن ٤ ُثمَّ 

َكَّ َسَيۡعلَُموَن﴾))).

واجلرائح  اخلرائج  ح2.  القرب،  موضع  به  ينطق  ما  باب  اجلنائز،  242:3/كتاب  الكايف  ُأنظر:   (1(
للراوندي 172:1/الباب الثاين، آخر حديث 2.

)2) سورة فصلت 44:41.
)3) سورة السجدة 10:32.

الفصل  العارشة،  سينا:445/املقالة  البن  الشفاء  ُأنظر:  املشائني.  وأتباع  الفالسفة  مجهور  وهو   (4(
الثالث. احلكمة املتعالية لصدر الدين الشريازي: 165:5/الباب »10«: الفصل »8«.

)5) )بيان( سقطت من »ش«. كثرية هي اآليات الكريمة التي احتج اهلل تبارك وتعاىل هبا، نذكر منها 

ۥۖ قَاَل َمن يُۡحِ ٱۡلعَِظَٰم َوِهَ َرِميٞم ٧٨ قُۡل  عىل سبيل املثال قوله تعاىل: ﴿َوَضََب نَلَا َمَثٗل َونَِسَ َخۡلَقُه

ةٖۖ َوُهَو بُِكّلِ َخۡلٍق َعلِيٌم﴾ سورة يس 78:36 - 79. َل َمرَّ وَّ
َ
َهآ أ

َ
نَشأ

َ
ِٓي أ ُيۡيِيَها ٱلَّ

)6) سورة النبأ 4:78 - 5.
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وحرشًا،  بعثًا،  الناس  ملجموع  أن  كام  يقولون:  قوم  إىل  استمع  من  وكذلك 
إىل  ورجعة  وحرش،  بعث،  منهم  لطائفة  كذلك  األخرى،  النشأة  يف  كربى  وقيامة 
يقوله من ضّل  تناسخ مستحيل، كام  الكربى، من غري  القيامة  النشأة األوىل، قبل 
عن سواء السبيل)))؛ وذلك ألّنه قد تظاهرت األخبار عن النبي واألئمة االطهار 

)1) قال اإلمام الصادق A: »إن اصحاب التناسخ قد خلفوا وراءهم منهاج الدين، وزينوا ألنفسهم 
الضالالت، وأمرجوا أنفسهم يف الشهوات، وزعموا أن السامء خاوية، ما فيها يشء مما يوصف، 
وأن مدبر هذا العامل يف صورة املخلوقني، بحجة من روى أّن اهلل عّز وجّل خلق آدم عىل صورته، 
وأّنه ال جنة وال نار، وال بعث، وال نشور، والقيامة عندهم خروج الروح من قالبه، وولوجه يف 
قالب آخر، فإن كان حمسنًا يف القالب األول ُأعيد يف قالب أفضل منه حسنا يف أعىل درجة من الدنيا، 
الدنيا، أو هوام مشوهة اخللقة،  املتعبة يف  وإن كان مسيئًا أو غري عارف صار يف بعض الدواب 
أكثر من معرفة من جتب عليهم معرفته،  العبادة،  وليس عليهم صوم وال صالة، وال يشء من 
وكل يشء من شهوات الدنيا مباح هلم، من فروج النساء، وغري ذلك،من األخوات، والبنات، 
واخلاالت، وذوات البعولة، وكذلك امليتة، واخلمر، والدم. فاستقبح مقالتهم كّل الفرق، ولعنهم 
كّل األمم، فلام سئلوا احلجة زاغوا وحادوا، فكذب مقالتهم التوراة، ولعنهم الفرقان، وزعموا 
مع ذلك أن إهلهم ينتقل من قالب إىل قالب، وأن األرواح األزلية هي التي كانت يف آدم، ثم هلم 
جرا جتري إىل يومنا هذا يف واحد بعد آخر، فإذا كان اخلالق يف صورة املخلوق فبَم ُيستدل عىل أن 
أحدمها خالق صاحبه؟! وقالوا: إن املالئكة من ولد آدم، كّل من صار يف أعىل درجة من دينهم 
َفَطورًا ختاهلم نصارى يف أشياء، وطورًا دهرية،  خرج من منزلة االمتحان والتصفية فهو ملك. 
 يقولون: إن األشياء عىل غري احلقيقة، فقد كان جيب عليهم أن ال يأكلوا شيئًا من اللحامن، ألن 
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صلوات اهلل عليهم أّن اهلل عّز وجّل سيعيد عند قيام املهدي عليه السالم قومًا َمْن 
تقدم موهتم، من أوليائه، وشيعته ممن حمض اإليامن حمضًا؛ ليفوزا بثواب نرصته، 
ومعونته، ويبتهجوا بظهور دولته)))، ويعيد أيضًا قومًا من أعدائه، ممن حمض الكفر 
حمضًا؛ لينتقم منهم، ولينالوا بعض ما يستحقونه من العقاب)))، يف القتل عىل أيدي 

شيعته، أو الذّل واخلزي مما يشاهدون من علّو كلمته))).
نفسه، وقد فعل  تعاىل، غري مستحيل يف  أّن هذا مقدور هلل  وال يشّك عاقل 
اهلل مثله يف األمم اخلالية، ونطق به القرآن)))، يف عدة مواضع مثل قصة عزير)))، 
َوُهۡم  دَِيٰرِهِۡم  ِمن  ﴿َخرَُجواْ  الذين  وقصة  موسى)))،  قوم  من  املختارين  وقصة 

 الذرات عندهم كلها من ولد آدم حولوا من صورهم، فال جيوز أكل حلوم القربات. االحتجاج 
للطربيس 89:2/فيام احتج الصادق A عىل الزنديق وبيان مذهب التناسخ.

)1) عن املفضل بن عمر، عن أيب عبد اهلل A، قال: »خُيرج القائم A من ظهر الكوفة سبعة وعرشون 
A الذين كانوا هيدون باحلق وبه يعدلون، وسبعة من أهل  رجال، مخسة عرش من قوم موسى 
الكهف، ويوشع بن نون، وسلامن، وابا دجانة األنصاري، واملقداد، ومالك األشرت، فيكونون بني 

يديه أنصارًا وحّكاما«. اإلرشاد للمفيد 386:2/سرية القائم A عند قيامه.
)2) يف »ش«: )العذاب(.

A: »أما لو قام القائم لرّدت إليه احلمرياء  )3) عن عبد الرمحن القصري، قال: قال يل اإلمام الباقر 
D منها« قلت: جعلت فداك، ومِلَ جيلدها احلد؟ قال:  حتى جيلدها احلد، وينتقم ألمه فاطمة 
»لفريتها عىل أم إبراهيم« قلت: فكيف أّخره اهلل عّز وجّل للقائم؟ فقال: »ألن اهلل تبارك وتعاىل 
بعث حممدًا رمحة، ويبعث القائم نقمة«. دالئل اإلمامة للطربي:485 - 486/معرفة أن اهلل ال 

خييل األرض من حجة.
)4) يف »ش«: )القرآن املجيد(.

)5) سورة البقرة 259:2.
)6) سورة األعراف 155:7.
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النبي صىّل اهلل عليه وآله قوله:»لرتكبن  لُوٌف﴾)))، إىل غري ذلك، وقد صّح عن 
ُ
أ

بشرب،  شربا  بالقذة،  القذة  وحذو  بالنعل،  النعل  حذو  إرسائيل،  بني  سنة  أمتي 
وذراعا بذراع، وباعا بباع، حتى لو دخلوا جحرا لدخلوا فيه معهم« ))).

ويدّل عىل جوازه أيضًا - ما اتفق عليه جل العامة، وكل اخلاصة، من إحياء 
﴿َوَيۡوَم  سبحانه:  قوله   - وقوعه  وعىل  مر،  كام  للسؤال  القرب  يف  والكافر  املؤمن 
ةٖ فَوٗۡجا﴾))) قيل للصادق عليه السالم: إن العامة تزعم أنه عنى يف  مَّ

ُ
ِ أ

َنُۡشُ ِمن ُكّ
 القيامة! قال: »فيحرش اهلل فوجًا ويدع الباقني، ولكنّه يف الرجعة، وأما آية القيامة

َحٗدا﴾«))).
َ
َنُٰهۡم فَلَۡم ُنَغادِۡر ِمۡنُهۡم أ ﴿وََحَشۡ

وقال عليه السالم: »ليس منا من مل يؤمن بكّرتنا، ومل يقّر بمتعتنا«))).
ثم استمع إىل آخرين ينكرون ذلك أشد اإلنكار، مع اعرتافهم بوقوع أمثاله، كام 
ورد يف القرآن واألخبار، فيحرمون خريه اجلسيم ﴿ِإَوۡذ لَۡم َيۡهَتُدواْ بِهِۦ فََسَيُقولُوَن 

َهَٰذآ إِۡفٞك قَِديٞم﴾))).

)1) سورة البقرة 243:2.
)2) كتاب سليم بن قيس:163. االحتجاج للطربيس 113:1، رواه بأسقاط آخر احلديث.

)3) سورة النمل 83:27.
)4) سورة الكهف 47:18. تفسري القمي 130:2 - 131/سورة النمل.

بلفظ:  وروي  ح36.  املوت،  بعد  الدنيا  إىل  الرجعة  ثبوت  عىل  للحيل:33/اإلمجاع  املحترض   (5(
»يستحل متعتنا« بدل: »يقر بمتعتنا« يف اهلداية للصدوق:266/باب »146«: املتعة.

)6) سورة األحقاف 11:46.
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البشارة احلادية والثالثون
]يف ما جيب إعتقاده عىل املكلفني[

وكذلك من استمع إىل قوم يقولون: إن أقل ما جيب اعتقاده عىل املكلف هو ما 
ترمجه قول ال إله إال اهلل، حممد رسول اهلل، ثم إذا صدق الرسول فينبغي أن يصّدقه 
يف صفات اهلل، واليوم اآلخر، وتعيني اإلمام املعصوم، وكّل ذلك بام يشتمل عليه 

القرآن، من غري مزيد وبرهان.
أما يف اآلخرة، فباإليامن باجلنة، والنار، واحلساب وغريه، وأّما يف صفات اهلل 
فبأّنه حي، قادر، عاّلم، مريد، كاره، متكلم، ليس كمثله يشء، وهو السميع البصري، 
وليس عليه أن يبحث عن حقيقة هذه الصفات، وأّن الكالم والعلم وغريمها حادث 
أو قديم، بل لو مل خيطر له حقيقة هذه املسألة حتى مات مات مؤمنًا، وال جيب عليه 
بمجرد  احلق  تصديق  قلبه  يف  خطر  مهام  بل  املتكلمون،  حررها  التي  األدلة  تعّلم 
اإليامن من غري دليل وبرهان فهو مؤمن، ومل يكلف رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله 

العرب بأكثر من ذلك.
وعىل هذا االعتقاد املجمل استمرار العرب وعوام اخللق، إال من وقع يف بلدة 
والنزول  الكالم وحدوثه، ومعنى االستواء  املسائل، كقدم  فيها هذه  يقرع سمعه 
وغريه، فإن هو مل يأخذ ذلك بقلبه وبقي مشغوالً بعبادته وعمله، فال حرج عليه، 
القرآن  يف  يعتقد  السلف،  اعتقده  ما  عليه  الواجب  فإنام  بقلبه،  ذلك  أخذ  وإن 
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أن االستواء حق،  اهلل خملوق)))، ويعتقد  القرآن كالم  السلف:  قال  احلدوث، كام 
واإليامن به واجب، والسؤال عنه مع االستغناء عنه بدعة، والكيفية جمهولة))).

احلقيقة  عن  بحث  غري  من  جمماًل،  إيامنًا  الرشع  به  جاء  ما  بجميع  ويؤمن 
والكيفية، وإن مل يعتقد ذلك، وغلب عىل قلبه الشك واإلشكال، فإْن أمكن إزالة 
الشك))) واإلشكال بكالم قريب من اإلفهام ُأزيل، وإْن مل يكن قويًا عند املتكلمني، 
وال مرضيًا، فذلك كاف، وال حاجة إىل حتقيق الدليل، فإن الدليل ال يتم إال بذكر 
الشبهة واجلواب، ومهام ذكرت الشبهة ال يؤمن أن تتشبث باخلاطر والقلب، فيظنها 
ال  دقيقًا  واجلواب  جلية،  تكون  قد  الشبهة  إذ  جواهبا،  إدراك  عن  لقصوره  حقة؛ 
حيمل عقله، وهلذا زجر السلف عن البحث والتفتيش، وعن الكالم، وإنام زجروا 
ضعفاء العوام، وأما أئمة الدين فلهم اخلوض يف غمرة اإلشكاالت، ومنع العوام 

)1) أقول: مقالة اإلئمة يف هذه املوضوع خالف ملا ذكره املصنف وما قالته املخالفني، ونورد ما يؤيد 
ذلك: كتب اإلمام العسكري A إىل بعض شيعته ببغداد: »بسم اهلل الرمحن الرحيم، عصمنا اهلل 
وإياك من الفتنة، فإن يفعل فقد أعظم هبا نعمة، وإن ال يفعل فهي اهللكة، نحن نرى أّن اجلدال 
يف القرآن بدعة، اشرتك فيها السائل واملجيب، فيتعاطى السائل ما ليس له، ويتكّلف املجيب ما 
ليس عليه، وليس اخلالق إال اهلل عّز وجّل، وما سواه خملوق، والقرآن كالم اهلل، ال جتعل له اساًم 
من عندك فتكون من الضالني، جعلنا اهلل وإياك من الذين خيشون رهّبم بالغيب، وهم من الساعة 

مشفقون«. التوحيد للصدوق:224/ باب »30«: باب القرآن ما هو، ح4.
)2) عن اإلمام الكاظم A، سئل عن معنى قول اهلل ﴿ٱلرَّۡحَمُٰن َعَ ٱۡلَعۡرِش ٱۡسَتَوٰى﴾ فقال: »استوىل 
عىل ما دّق وجّل«. املحاسن للربقي 238:1/كتاب مصابيح الظلم، ح212. عن عبد الرمحن 
بن احلجاج، قال: سألت اإلمام الصادق A عن قول اهلل تعاىل: ﴿ٱلرَّۡحَمُٰن َعَ ٱۡلَعۡرِش ٱۡسَتَوٰى﴾ 
فقال: »استوى يف كّل يشء فليس يشء أقرب إليه من يشء، مل يبعد منه بعيد، ومل يقرب منه قريب، 
استوى يف كّل يشء«. الكايف الرشيف 128:1/كتاب فضل العلم، باب احلركة واالنتقال، ح8.

)3) )الشك( سقطت من »ش«.
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من الكالم جيري جمرى منع الصبيان من شاطئ الدجلة، خوفًا من الغرق، ورخصة 
األقوياء فيه تضاهي رخصة املاهر يف صنعة السباحة.

إال أّن ههنا موضع غرور، ومزلة قدم، وهو أّن كل ضعيف يف عقله يظن أّنه 
يقدر عىل إدراك احلقائق كلها، وإنه من مجلة األقوياء، فربام خيوضون ويغرقون يف 
بحر اجلهاالت من حيث ال يشعرون، والصواب منع اخللق كلهم إال الشاذ النادر، 
الذي ال تسمح األعصار إال بواحد منهم أو اثنني، من جتاوز سلوك مسلك السلف 
يف اإليامن املرسل، والتصديق املجمل، بكّل ما أنزل اهلل تعاىل، وأخرب به رسول اهلل 
صىّل اهلل عليه وآله، فمن اشتغل باخلوض فيه فقد أوقع نفسه يف شغل شاغل، إذ 
قال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله - حيث رأى أصحابه خيوضون، بعد أن غضب 
حتى امحّرت وجنتاه -: »أفبهذا أمرتم؟ ترضبون كتاب اهلل بعضه ببعض)))، انظروا 
الناجية  الفرقة  فانتهوا«))) كذا قال حجة  به فافعلوا، وما هناكم عنه  فام أمركم اهلل 
نصري امللة والدين، حممد بن احلسن الطويس طاب ثراه)))، وله شواهد من األخبار 
عن األئمة األطهار سالم اهلل عليهم، حيث))) إن أصحاهبم كانوا يعرضون عليهم 
عقائدهم، ويصّححوهنا بمجّرد تقليدهم، وأراد بالسلف علامء اإلمامية، الذين ال 

)1) قال الصدوق: سألت حممد بن احلسن - أستاذه - عن معنى رضب القرآن بعضه ببعض، فقال: 
هو أن جتيب الرجل يف تفسري آية بتفسري آية آخرى. وحممد بن احلسن هذا يروي للصدوق هذا 
احلديث عن اإلمام الصادق A: قال يل أيب ]الباقر[ A: »ما رضب رجل القرآن بعضه ببعض 

إال كفر«. معاين األخبار للصدوق:190/باب معنى رضب القرآن بعضه ببعض، ح1.
)2) روي باختالف يسري يف مسند أمحد 178:2/مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص.

)3) أقول: ذكر اخلواجة نصري الدين الطويس هذا الكالم يف كتابه »االعتقادات« وهو خمطوط مل يطبع، 
وغري متوفر عندنا. 

)4) )حيث( سقطت من »ش«.
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يعّولون إال عىل ما عن أئمتهم يأخذون))).
يتعرف كاًل من  أن  يقولون: بل جيب عىل كل مكّلف  ثم استمع إىل آخرين 
التي  األدلة  يتعّلم  بأن  بالدليل،  اآلخرة  وأحوال  والنبوة،  والصفات،  التوحيد، 
وهذا  ذلك،  بعد  إال  عباداته،  تصّح  وال  منها،  يقرب  ما  أو  املتكلمون،  حّررها 
فيام ال يعني، بل طلب  التزام غلط، وتكّلف شطط، وخوض  عند أويل األلباب 
الدليل، وال  فهم  ليس يف وسعهم  العوام  أكثر  فإّن  يتعذر،  ملا  بل روم  يتعرس،  ملا 
هلم إىل ذلك سبيل، وهب أهنم فهموا ما ُلّقنوا، وَحِفظوا ما ُعّلموا، فام الفائدة يف 
تقليد الدليل؟ وهل يزيد يف االعتقاد عىل تقليد املدلول، بل ربام يوجد يف العوام 
به  يرد  التكليف مل  أّن هذا  به ذهنه، عىل  الدليل دهش عقله، وحترّي  إذا سمع  من 
رشع، بل الرشع ورد بخالفه، كام مرت اإلشارة إليه، كال، بل يكفي العوام وأكثر 
َعلَۡيَها﴾  ٱنلَّاَس  َفَطَر  ٱلَِّت   ِ الناس عوام، وإن متهر يف علم الكالم ﴿فِۡطَرَت ٱللَّ

واملتأّخرين من  املتقّدمني  الوجه كثرية، غّصت هبا كتب  التي وردت يف هذا  األخبار  إن  أقول:   (1(
النبي  مقام  الناس حول  لعقائد  فيه من تصحيح  ملا  نذكر هذه اخلرب؛  املثال  الشيعة، وعىل سبيل 
 A A حممد بن عيل الرضا  F: عن جعفر بن حممد الصويف، قال: سألت أبا جعفر  األكرم 
وقلت له: يابن رسول اهلل، مِلَ ُسّمي النبي األّمي؟ قال: »ما يقول الناس؟« قال: قلت له: جعلت 
فداك، يزعمون إّنام ُسّمي النبي األمي؛ ألّنه مل يكتب. فقال: »كذبوا، عليهم لعنة اهلل، أّنى يكون 

ۧ َن رَُسوٗل ّمِۡنُهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم  ّمِّيِ
ُ
ِي َبَعَث ِف ٱۡل ذلك واهلل تبارك وتعاىل يقول يف حمكم كتابه ﴿ُهَو ٱلَّ

كان  لقد  واهلل  حيسن؟!  ماال  يعّلمهم  كان  فكيف  َوٱۡلِۡكَمَة﴾  ٱۡلِكَتَٰب  َوُيَعّلُِمُهُم  َوُيَزّكِيِهۡم  َءاَيٰتِهِۦ 
رسول اهلل F يقرأ ويكتب باثنني وسبعني أو بثالثة وسبعني لسانًا. وإّنام سمي األّمي؛ ألنه كان 

َوَمۡن  ٱۡلُقَرٰى  مَّ 
ُ
أ من أهل مكة ومكة من أمهات القرى، وذلك قول اهلل تعاىل يف كتابه: ﴿َوِلُنِذَر 

 F َحۡولََهاۚ﴾«. بصائر الدرجات للصفار:245 - 246/اجلزء »5«، باب »4«: يف أن رسول اهلل
كان يقرأ ويكتب بكل لسان، ح1.
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وهي اإلسالم))).
هيّودانه،  وأبواه  الفطرة  يولد عىل  مولود  »كّل  وآله:  عليه  اهلل  النبي صىّل  قال 
وينرّصانه، ويمّجسانه«))) فإن مل يفعل به أبواه ذلك - بل أعاناه عىل الفطرة - كفاه 
ما سمعه من أوان الصبا، ثم عقله بعد ما نشأ، ثم أكده بام بلغ إليه من أئمة اهلدى مما 
ِ ٱلَِّت َفَطَر ٱنلَّاَس َعلَۡيَهاۚ َل َتۡبِديَل ِلَۡلِق  ناسبه وأمثاله وما حيتملون ﴿فِۡطَرَت ٱللَّ

ۡكَثَ ٱنلَّاِس َل َيۡعلَُموَن﴾))).
َ
ِۚ َذٰلَِك ٱدّلِيُن ٱۡلَقّيُِم َوَلِٰكنَّ أ ٱللَّ

)1) عن عبد اهلل بن سنان، عن اإلمام الصادق A، قال: سألته عن قول اهلل عّز وجّل: ﴿فِۡطَرَت ٱللَِّ 

ميثاقهم  أخذ  حني  اهلل  فطرهم  اإلسالم،  »هي  قال:  الفطرة؟  تلك  ما  َعلَۡيَها﴾  ٱنلَّاَس  َفَطَر  ٱلَِّت 
لَۡسُت بَِرّبُِكۡم﴾ وفيه املؤمن والكافر«. التوحيد للصدوق:329/بيانه يف 

َ
عىل التوحيد، فقال: ﴿أ

معنى استوى عىل العرش، باب »53«: فطرة اهلل عّز وجّل اخللق عىل التوحيد، ح3.
من  قطعة  اإلسالم،  إىل  املؤمنني  أمري  »2«: سبق  املغريب 190:1/اجلزء  للقايض  األخبار  )2) رشح 
ح147. األمايل للمرتىض 2:4/تأويل خرب كّل مولود عىل الفطرة. مسند أمحد 233:2/مسند 
أبو هريرة. صحيح البخاري 97:2/باب اجلنائز. وروي احلديث عن اإلمام الصادق A يف من 

ال حيرضه الفقيه للصدوق: 49:2/اخلراج واجلزية، ح1668.
)3) سورة الروم 30:30.
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البشارة
الثانية والثالثون

]يف أن التقية ترس املؤمن وحرزه[
وأصحاهبا  خمتلفة،  األديان  كانت  ملا  يقولون:  قوم  إىل  استمع  من  وكذلك 
متعادية، واألفهام متفاوتة، ومقتضياهتا متباينة، فيجب عىل كّل أحد أن يتقي من 
خيالفه عىل دينه، أو يباينه يف درجة فهمه، ليسلم دينه ودنياه، ويسلم دين صاحبه، 
مما ال يبلغ فهمه))) إىل معناه، ولذا ورد األمر يف الكتاب والسنة واحلّث البليغ يف 
َتتَُّقواْ  ن 

َ
أ  ٓ بالتقية، قال اهلل تعاىل: ﴿إِلَّ البيت عليهم السالم يف األمر  حديث أهل 

يف  نزلت   (((﴾ ُمۡطَمئِنُّ َوقَۡلُبُهۥ  ۡكرِهَ 
ُ
أ َمۡن  ﴿إِلَّ  وجّل:  عّز  وقال  ُتَقىٰٗة﴾)))  ِمۡنُهۡم 

عامر بن يارس، حيث أكرهه أهل مكة عىل الكفر، فقال النبي صىّل اهلل عليه وآله: »يا 
عامر، إن عادوا فعد، فقد أنزل اهلل عذرك، وأمرك أن تعود إن عادوا«))).

وقال أمري املؤمنني عليه السالم: »إّنكم ستدعون إىل سبي فسبوين«))).
)1) )ليسلم دينه ودنياه... صاحبه مما ال يبلغ فهمه( سقطت من »ش«.

)2) سورة آل عمران 28:3.

)3) سورة النحل 106:16.
الكايف الرشيف 219:2/كتاب اإليامن  )4) قرب اإلسناد للحمريي:12/أحاديث متفرقة، ح38. 
الكربى البن سعد 249:3/عامر بن يارس، مثله. تفسري  الطبقات  التقية، ح10.  والكفر، باب 

القرآن العظيم البن أيب حاتم 2304:7/سورة النحل، ح12667، مثله.
الكايف الرشيف 219:2/كتاب اإليامن  )5) قرب اإلسناد للحمريي:12/أحاديث متفرقة، ح38. 
271:2/سورة  العيايش  تفسري  يف  مثله   A الباقر  اإلمام  وعن  ح10.  التقية،  باب  والكفر، 

النحل، ح73.
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 وقال اإلمام الباقر عليه السالم: »التقية من ديني ودين آبائي، وال إيامن ملن ال 
تقية له«))).

تنزل  حني  هبا  أعلم  وصاحبها  رضورة،  كل  يف  »التقية  السالم:  عليه  وقال 
به«))).

وقال اإلمام الصادق عليه السالم: »إن تسعة أعشار الدين التقية، وال دين ملن 
ال تقية له، ]والتقية يف كل يشء إال يف رشب النبيذ، واملسح عىل اخلفني[«))).

وقال: »اتقوا عىل دينكم فاحجبوه بالتقية«))).
وقال: »التقية ترس املؤمن، والتقية حرز املؤمن، إن العبد ليقع إليه احلديث من 
حديثنا فيدين اهلل تعاىل به فيام بينه وبينه، فيكون له عزًا يف الدنيا، ونورًا يف اآلخرة، 
وإن العبد ليقع إليه احلديث من حديثنا فيذيعه، فيكون له ذالً يف الدنيا، وينزع اهلل 

للقايض  اإلسالم  دعائم  ح12.  التقية،  باب  والكفر،  اإليامن  219:2/كتاب  الرشيف  الكايف   (1(
املغريب 59:1 - 60/كتاب »1«: الوالية، ذكر وصايا األئمة.

)2) الكايف الرشيف 219:2/كتاب اإليامن والكفر، باب التقية، ح13. املحاسن للربقي 259:1/
 A كتاب مصابيح الظلم، باب »32«: التقية، ح307. وروي هذ احلديث عن اإلمام الصادق

يف النوادر لألشعري القمي:73/باب »15«: باب الكفارة عىل املحرم، ح153.
الكايف الرشيف  التقية، ح309.  الظلم، باب »32«:  )3) املحاسن للربقي 259:1/كتاب مصابيح 
أعشار  للصدوق:22 - 23/تسعة  التقية، ح2. اخلصال  باب  اإليامن والكفر،  217:2/كتاب 

الدين يف خصلة، ح79.
)4) ومتام احلديث هو: »فإنه ال إيامن ملن ال تقية له، إنام أنتم يف الناس كالنحل يف الطري، لو أن الطري 
تعلم ما يف أجواف النحل ما بقي منها يشء إال أكلته، ولو أّن الناس علموا ما يف أجوافكم أنّكم 
اهلل عبدًا منكم كان  الرس والعالنية، رحم  بألسنتهم، ولنحلوكم يف  البيت ألكلوكم  أهل  حتبونا 
التقية، ح5. رشح األخبار  الكايف الرشيف 218:2/كتاب اإليامن والكفر، باب  عىل واليتنا«. 

للقايض املغريب 577:3/ختريج األحاديث، ح1335.
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تعاىل ذلك النور منه«))).
ثم استمع إىل آخرين يقولون بخالف ذلك، من غري مستند معترب إليه يستندون 

ۡمِنۖ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن﴾))).
َ
َحقُّ بِٱۡل

َ
يُّ ٱۡلَفرِيَقۡيِ أ

َ
﴿فَأ


)1) الكايف الرشيف 221:2/كتاب اإليامن والكفر، باب التقية، ح23، بسقط مجلة: »وال إيامن ملن 

ال تقية له«.
)2) سورة األنعام 81:6.
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البشارة
الثالثة والثالثون

]يف العلم ونوعيه[
وكذلك من استمع إىل قوم يقولون: العلم علامن، علم يقصد لذاته، وهو نور 
وحيفظ  البالء،  فيحتمل  وينفسح،  الغيب،  فيشاهد  فينرشح،  القلب)))،  يف  يظهر 
الرس، وعالمته التجايف))) عن دار الغرور)))، وهو أفضلهام؛ ألّنه املقصد األقىص، 
وعلم يقصد للعمل، ظاهرًا أو باطنًا؛ ليتوسل به إىل ذلك النور، وهو أقدمهام؛ ألنه 

الرشط.
وقد ورد عن النبي صىّل اهلل عليه وآله: »أّن من العلم كهيئة املكنون، ال يعلمه 
إال أهل املعرفة باهلل، فإذا نطقوا به، مل جيهله إال أهل االغرتار باهلل، ومل يتحمله إال 

أهل االعرتاف باهلل«))).

)1) قال اإلمام الصادق A: »ليس العلم بالتعّلم، إّنام هو نور يقع يف قلب من يريد اهلل تبارك وتعاىل 
الثامن، الفصل »10«: يف كتامن الرس، قطعة  أن هيديه«. مشكاة األنوار للطربيس:563/الباب 

من ح1901.
)2) )التجايف( سقطت من »ش«.

ّبِهِ﴾ فقال: »إن النور  ۡسَلِٰم َفُهَو َعَٰ نُورٖ ّمِن رَّ َح ٱللَُّ َصۡدَرهُۥ لِلِۡ َفَمن َشَ
َ
)3) روي أن النبي F قرأ: ﴿أ

إذا وقع يف القلب انفسح له وانرشح« فقالوا: يا رسول اهلل، فهل لذلك عالمة يعرف هبا؟ قال: 
»التجايف عن دار الغرور، واإلنابة إىل دار اخللود، واالستعداد للموت قبل نزول املوت«. مشكاة 

األنوار للطربيس:467/الباب السادس، الفصل »7«: يف ذم الدنيا، ح1561.
تفضيل  باب  والثالثون،  احلادي  310:1/الفصل  للمكي  املحبوب  معاملة  يف  القلوب  قوت   (4(

اإليامن عىل سائر العلوم.
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احلكمة  من  سلامن  قلب  يف  ما  ذر  أبو  علم  »لو  وآله:  عليه  اهلل  صىّل  وعنه   
لكّفره«))).

وعن أمري املؤمنني عليه السالم: »إّن ههنا لعلاًم مجًا، لو أصبت له محلة« وأشار 
إىل صدره املبارك))).

 وسأله كميل بن زياد عن احلقيقة، فقال: »ومالك واحلقيقة؟« قال: أو لست 
صاحب رّسك؟ قال: »بىل، ولكن يرشح عليك ما يطفح مني« ثم أجابه عام سأل))).
وعن اإلمام السجاد عليه السالم، قال: »واهلل لو علم أبو ذر ما يف قلب سلامن 
لقتله، ولقد آخى رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله بينهام، فام ظنكم بسائر اخللق، إن 
علم العلامء صعب مستصعب، ال حيتمله إال ملك مقرب، أو نبي مرسل، أو عبد 

مؤمن امتحن اهلل قلبه لإليامن«))).

)1) تفسري املحيط األعظم لآلميل 490:1، باختالف يسري. جامع األرسار ومنبع األنوار لآلميل:26.
 A قطعة من ح147. مناقب اإلمام أمري املؤمنني ،A 2) هنج البالغة:496/حكم أمري املؤمنني(

للكويف 96:2. اخلصال للصدوق:186/الناس ثالثة، قطعة من ح257.
)3) ومتام احلديث هو: قال: أو مثلك خيّيب سائال؟ قال: »احلقيقة كشف سبحات اجلالل من غري 
إشارة« قال: زدين فيه بيانا. قال: »حمو املوهوم مع صحو املعلوم« قال: زدين فيه بيانا. قال: »هتك 
السرت لغلبة الرّس« قال: زدين فيه بيانا. قال: »جذب األحدّية بصفة التوحيد« قال: زدين فيه بيانا. 
قال:  بيانا.  فيه  قال: زدين  آثاره«  التوحيد  هياكل  فتلوح عىل  األزل  »نور يرشق من صبح  قال: 
»أطِف الرساج، فقد طلع الصبح«. جامع األرسار ومنبع األنوار لآلميل:170/القاعدة الرابعة: 

يف كيفية التوحيد.
إىل  نسبته  فلذلك  البيت،  أهل  منا  امرؤ  العلامء؛ ألنه  من  »وإنام صار سلامن  احلديث هو:  )4) ومتام 
العلامء«. بصائر الدرجات للصفار:45/اجلزء »1« باب »11«: يف أئمة آل حممد B حديثهم 
أن  جاء  ما  يف  باب  العلم،  فضل  401:1/كتاب  الرشيف  الكايف  ح21.  مستصعب،  صعب 

حديثهم صعب مستصعب، ح2. 
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وعنه عليه السالم يف أبيات له:
جواهره علمي  من  ألكتم  كيال يرى احلق ذو جهل فيفتتناإين 
أبو حسن إىل احلسناوقد تقدم يف هذا  قبله  ووىص  احلــســني 
أبــوح لــو  علم  جوهر  رب  الوثنايــا  يعبد  أنت ممن  لقيل يل  به 
حسنًا)))والستحل رجاٌل مسلمون دمي يأتونه  ما  أقبح  يروون 

، ورسٌّ مسترت، ورسٌّ ال  وعن اإلمام الصادق عليه السالم: »إن أمرنا رسٌّ يف رسٍّ
.(((» ، ورسٌّ عىل رسٍّ ُمقنٌَّع برسٍّ يفيده إال رسٌّ

ويف الكايف عنه عليه السالم: »إن رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله صىل بالناس 
قد  لونه،  مصفرًا  برأسه،  وهيوي  خيفق  وهو  املسجد،  يف  شاب  إىل  فنظر  الصبح، 
وآله:  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  له  فقال  رأسه،  يف  عيناه  وغارت  جسمه،  نحف 
اهلل  رسول  فعجب  موقنًا،  اهلل  رسول  يا  أصبحت  قال:  فالن؟  يا  أصبحت  كيف 
صىّل اهلل عليه وآله من قوله، وقال: إن لكل يقني حقيقة، فام حقيقة يقينك؟ فقال: 
فعزفت  لييل، وأظام هواجري،  أحزنني، وأسهر  الذي  اهلل هو  يا رسول  يقيني  إن 
للحساب،  نصب  وقد  ريب  عرش  إىل  أنظر  كأين  حتى  فيها،  وما  الدينا  عن  نفيس 
اجلنة  يف  يتنعمون  اجلنة  أهل  إىل  أنظر  وكأين  فيهم،  وأنا  لذلك،  اخلالئق  وحرش 
فيها معّذبون  النار، وهم  أهل  إىل  أنظر  األرائك متكئون، وكأين  ويتعارفون، عىل 
اهلل  رسول  فقال  مسامعي.  يف  يدور  النار  زفري  أسمع  اآلن  وكأين  مصطرخون، 
ما  الزم  له:  قال  ثم  باإليامن،  قلبه  اهلل  ر  نوَّ صىّل اهلل عليه وآله ألصحابه: هذا عبد 

)1) تفسري املحيط األعظم لآلميل 125:1. طبقات الشافعية للسبكي 231:2.
)2) بصائر الدرجات للصفار:48/اجلزء »1« باب نادر يف أئمة آل حممد أّن أمرهم صعب مستصعب، 

ح1.
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أوتوا الذين  صدور  يف   - املكتوم  العلم  قرار  يف  واألخبار  احلديث)))  عليه«   أنت 
العلم - أكثر من أن حتىص، وأظهر من أن ختفى.

ثم استمع إىل آخرين يقولون: بل العلوم الدينية، واملعارف اليقينية، منحرصة 
وحّد  والكالم،  واألصول،  واألحكام،  والرشائع،  واحلرام،  باحلالل،  العلم  يف 
معرفة اهلل ما انتهى اليه اعتقاد العوام، وهو أنه))) سبحانه موجود، حي، عامل، قادر، 
سميع، بصري، متكلم، كاره، مريد، ليس عىل ذلك مزيد، ذلك مبلغهم من العلم، 
ُروَن﴾))) َيَتَفكَّ ّلَِقۡوٖم  ٓأَلَيٰٖت  َذٰلَِك  ِف  ﴿إِنَّ  تعاىل:  اهلل  قال  جهل،  ملا  عدو   واملرء 
نَت تُۡسِمُع 

َ
فَأ

َ
َكۚ أ ن يَۡسَتِمُعوَن إِلَۡ ﴿إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيۡعقِلُوَن﴾))) ﴿َوِمۡنُهم مَّ

َولَۡو  ٱۡلُعۡمَ  َتۡهِدي  نَت 
َ
فَأ

َ
أ إَِلَۡكۚ  يَنُظُر  ن  َوِمۡنُهم مَّ َيۡعقِلُوَن ٤٢  َل  َولَۡو َكنُواْ  مَّ  ٱلصُّ

وَن﴾))). َكنُواْ َل ُيۡبِصُ

)1) الكايف الرشيف 53:2/كتاب اإليامن والكفر، باب حقيقة اإليامن والكفر، ح2.
)2) يف »ش«: )وهو اهلل(.

)3) سورة الرعد 3:13. سورة الروم 21:30. سورة الزمر 42:39. سورة اجلاثية 13:45.
)4) سورة الرعد 4:13. سورة النحل 12:16. سورة الروم 24:30.

)5) سورة يونس 42:10.
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البشارة
الرابعة والثالثون

]يف رشوط حتصيل العلم[
أهله،  عند  املكنون  العلم  حتصيل  إّن  يقولون:  قوم  إىل  استمع  من  وكذلك 
املضنون به عن غري أهله، والتحّقق به ال يتيرس لكل أحد، بل البّد ملن أراد الرشوع 
أمينًا، عفيفًا، صدوقًا، مهّذب األخالق،  املزاج، ذكيًا،  فيه أن يكون شابًا صحيح 
مربأ عن الرياء والنفاق، مبغضًا لفضول الدنيا، معرضًا عن املكر والغدر واخليانة 
ونحوها، معظاًم للعلم والعلامء، مقباًل عىل الوظائف الرشعية، فرائضها ونوافلها، 
بعد أن تعلم أحكامها، وعرف حالهلا وحرامها، وكان قد أخذها عن أهلها وإمامها.
السامء  خرب  خيربك  أن  الكّذاب  آية  »إن  السالم:  عليه  الصادق  اإلمام  قال 
عنده  يكن  مل  وحالله  اهلل  حرام  عن  سألته  فإذا  واملغرب،  واملرشق  واألرض، 

يشء«))).
ثم بعد ذلك كله اشتغل بتحصيل هذا العلم من طريقه، وعىل وجهه بتقديم 
الباليا  النوافل، ثم مراعاة اآلداب والسنن، ثم الصرب عىل  ثم  بالفرائض،  اإلتيان 
النفسانية،  الشهوات  عن  والتخيل  الفكر،  ومداومة  الذكر،  ومالزمة  واملحن، 
واخلواطر الشيطانية، وجعل اهلموم مهًا واحدًا، مع إخالص النية، وصفاء الطوية، 
والعمل بام يتعلمه شيئًا فشيئًا، ومراقبة النفس آنًا فآنًا، حتى يصري العلم عيانًا له بعد 

)1) رواه املؤلف بترصف، واثبتنا ما يف الكايف الرشيف 340:2/كتاب اإليامن والكفر، باب الكذب، 
ح8.
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يقني، ويرتقى من علم اليقني إىل عني اليقني، ثم من عني اليقني إىل حق اليقني، قال 
َ لََمَع ٱلُۡمۡحِسنَِي﴾))). ِيَن َجَٰهُدواْ فِيَنا نَلَۡهِدَينَُّهۡم ُسُبلََناۚ ِإَونَّ ٱللَّ اهلل تعاىل: ﴿َوٱلَّ

ويف احلديث القديس: »ما تقّرب العبد إىل يشء أحّب إيل مما افرتضته عليه، وال 
يزال العبد يتقّرب إيل بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، 
وبرصه الذي يبرص به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش هبا، ورجله التي 

يميش هبا، فبي يسمع، ويب يبرص، ويب ينطق، ويب يبطش، ويب يميش«))).
]تبرصة يف علوم الفالسفة[

مبدأهم  بأرسار  املعرفة  بتحصيل  الناس  يكلفون  آخرين  إىل  استمع  ثم 
ومعادهم، من قبل أن يستيقظوا من رقادهم، وما طهرت قلوهبم بعد من األخالق 
أحكام  يتعلموا  أن  قبل  ومن  الدنية،  اخلواطر  عن  رسائرهم  زكت  وال  الذميمة، 
الرشيعة، ويتأّدبوا بآداهبا الرفيعة، فمنهم من حيملهم عىل مطالعة كتب الفالسفة، 
أعني ما كان منها بأيدهيم، مما نسب إليهم ال ما كانوا عليه من العقائد، وذلك أّن 
قدماء الفالسفة كانوا حكامء، أويل خلوات وجماهدات، وكانت مواد علومهم من 
أنبياؤهم  به  أتت  وما  زماهنم،  مقتىض  منتهى علومهم عىل حسب  وكان  الوحي، 
عليهم السالم، قبل متام تكامل العلم اخلتمي، وكان أكثر كلامهتم مرموزة، فتطرق 
إليه حتريف من هذه اجلهة، ومن جهة نقله من لغة إىل أخرى، وملا كان فهم كالمهم 
املنقول املحرف ال حيتاج إىل كثري رياضة، مال إليه طائفة من أهل اإلسالم، فضّلوا 

عن الرشيعة النبوية القويمة، وما أتت به من املعارف واحلقائق التي ال أتمَّ منها.

)1) سورة العنكبوت 69:29.
باختالف  ح443،  املحبوبات،   :»48« باب  الظلم،  مصابيح  291:1/كتاب  للربقي  املحاسن   (2(

يسري وزيادة.
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روي أّنه ذكر يف جملس نبينا صىّل اهلل عليه وآله أرسطاطاليس، فقال: »لو عاش 
حتى عرف ما جئت به الّتبعني عىل ديني«))).

وروي أن أناسًا من املسلمني))) أتوا رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله بكتف ُكتَِب 
فيها بعض ما يقوله اليهود، فقال: »كفى هبا ضاللة قوم أن يرغبوا عاّم جاء به نبيهم، 
نَزنۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب ُيۡتَلٰ 

َ
أ آ  نَّ

َ
َو لَۡم يَۡكفِِهۡم أ

َ
إىل ما جاء به غري نبيهم« فنزلت ﴿أ

َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك لَرَۡحَٗة َوذِۡكَرٰى لَِقۡوٖم يُۡؤِمُنوَن﴾))).
ويف حديث آخر: »لو كان موسى حيًا ما وسعه إال أتباعي«))).

الفالسفة، بل يترصفون  باملنقول عن  ثم العجب من هؤالء أهنم ال يكتفون 
فيه بآرائهم املتباينة، وجيتهدون فيه بأفكارهم املتضادة، اجتهاد الفقهاء يف املسائل 
َح من  الرشعية، فكل ما انتهى إليه فكر أحدهم زعمه هناية املعرفة، فتبّجَح به تبجُّ
بلغ الغاية، وظفر بالوالية، مع اختالفهم يف نتائج األفكار، وطرق االعتبار، ومنهم 
من حيملهم عىل مطالعة كلامت الصوفية، والصوفية أصناف، فطائفة منهم سلكوا 
مسلك احلق واهلدى، حتى وصلوا إىل ما وصلوا بام سبقت هلم من اهلل احلسنى، 
وهم الذين اهتدوا بأئمة اهلدى، أما يف البداية، أو يف اّثناء السلوك، وهم األقّلون 

منهم، ويرشط يف البلوغ إىل مقاصدهم، ما أسلفناه من الرشائط.

)1) رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء 179:4/الرسالة السابعة: يف كيفية الدعوة إىل اهلل، فصل 
يف خطاب املتفلسفني.

االخبار  معاين  ُأنظر:  املخالفني:  ومصادر  مصادرنا  من  كثري  تشري  كام  اخلطاب،  بن  عمر  هو   (2(
للصدوق:282/باب معنى املحاقلة وبيع احلصاة. املصنف للكويف 228:6/ باب »172«: من 

كره النظر يف كتب أهل الكتاب، قطعة من ح1.
)3) سورة العنكبوت 51:29. تفسري السمرقندي 637:2، باختالف يسري.

)4) الدعوات للراوندي:170/الباب الثالث: يف ذكر املرض ومنافعه، قطعة من ح475.
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وطائفة سلكوا مسلك أهل الضالل؛ لعدم معرفتهم باإلمام، وهم األكثرون 
منهم، وهؤالء إما خواّص ينسبون إىل العلم، وإما عواّم ال علم هلم وال معرفة، ثم 
إن طائفة من هؤالء اخلواّص والعواّم جيعلون الطريق إىل املعرفة التجريد املطلق، 
ملذهب  التعصب  ترك  ثم  الرمق،  وسد  الساتر،  قدر  إال  مجيعًا،  واجلاه  املال  وترك 
املعايص  هجران  ثم  بالشهادتني،  التصديق  سوى  البني،  من  ورفعه  املذاهب،  من 
والبدعة  والطاعة،  املعصية  بني  يميزون  أهنم ال  املظامل، مع  واملآثم، واخلروج عن 

والسنة.
]يف كيفيات الذاكر ورياضة النفس[

واجلوع،  والصمت،  اخللوة،  بمالزمة  الرضورة،  قدر  إال  احلواس  ضبط  ثم 
األوراد  لسائر  تاركًا  والرواتب،  الفرائض  عىل  مقترصًا  مظلم،  مكان  يف  والسهر 
الظاهرة، متتبعًا لشيخ من املشايخ يف كل ما يأمره وينهاه، قالوا: ألن خطأ شيخه 
أنفع له من إصابة نفسه، فيوكل به الشيخ من يقوم له بقدر يسري من القوت احلالل، 
ويلقنه ذكرًا من األذكار، حتى يشغل به لسانه وقلبه، فال يزال يواظب عليه جالسًا 
عىل هيئة خاصة، وحيبس نفسه عىل كلمة الذكر بحسب مقدوره، ويسعى يف حتصيل 
القدرة عىل ذلك بالتمرين، ما أمكنه ثم يذكر بلسانه خفيًا حتى تسقط حركة لسانه، 
وتكون الكلمة جارية عىل اللسان من غري حتريك، ثم ال يزال يواظب عليه حتى 
يسقط األثر عن اللسان، وتبقى حقيقة معناه الزمًا للقلب، حارضًا معه، غالبًا عليه، 
قد فرغ القلب عن كل ما سواه، إال عن شيخه، فإنه ينبغي عند بعضهم أن تكون 
صورته مرتسمة يف خياله، ما دام مشتغاًل بذكر اهلل)))، ثم عند ذلك يلزمه أن يراقب 

)1) أقول: هذا األسلوب ضال إذا استخدمه السالك مع شيخه، ولكن إذا استخدم هذا األسلوب مع 
عد من افضل األساليب الستحضار القلب واخلشوع، وحيازة كامل B األئمة املعصومني 
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قلبه، حتى ال تأتيه الوساوس واخلواطر التي تتعلق بالدنيا، فإن جاءته الوساوس 
من هذه الكلمة، وإهنا ما هي؟ وما معنى قولنا: اهلل، وألي معنى كان إهلًا ومعبودًا، 

يعرتيه عند ذلك خواطر، تفتح عليه باب الفكر.
قالوا: وربام يرد عليه من وساوس الشيطان ما هو كفر وبدعة، وال يرّضه ذلك، 
الشيطان  أنه من  فإن علم قطعًا  القلب،  له، ومتشمرًا إلماطته عن  إذا كان كارهًا 
استعاذ باهلل منه، وإن شّك فيه عرضه عىل شيخه، وكذا كل ما جيري عىل قلبه، ينبغي 
أن يظهر ذلك لشيخه، ويسرته عن غريه، فينظر شيخه يف حاله، ويتأمل يف ذكائه 
وكياسته، ويأمره بام ينبغي له، فإن علم منه أّنه يتنبه من نفسه حلقيقة احلق، حيمله 
عىل الفكر، ويأمره بمالزمته حتى يقذف يف قلبه من النور ما ينكشف له حقيقته، 
وإال يرده إىل االعتقاد الصحيح)))، القاطع بام حيتمله قلبه من ذكر دليل قريب من 

فهمه.
 قالوا: ويف الطريق مهالك، ومواقع أخطار، فكم من مريد اشتغل بالرياضة، 
واشتغل  طريقه)))،  عليه  فانقطع  كشفه  عىل  َيْقَو  فلم  فاسد،  خيال  عليه  فغلب 
بالبطالة، وسلك طريق اإلباحة، وذلك هو اهلالك العظيم، فإن سلم منها كان من 
القوم  هؤالء  وضعه  ما  ملّخص  هذا  اهلالكني،  من  كان  أخطأ  وإن  الدين،  ملوك 
ووصفوه، وال خيفى أن ما عّدوه من الرشائط منه ما هو داخل فيام عددناه منها، 

توجيه  لذكره، وورد  املالزمة  املعصوم  نورانية  بواسطة  العبودية  لبحر  والولوج  التوجه هلل،   
بذلك عن اإلمام الرضا A: »وانِو عند افتتاح الصالة ذكر اهلل، وذكر رسول اهلل F، واجعل 

واحدًا من األئمة نصب عينيك«. فقه الرضا للقمي:105/باب الصلوات املفروضة.
)1) )الصحيح( سقطت من »ش«.

)2) )طريقه( سقطت من »ش«.



بشارة الشيعة للفيض الكاشاين 222

وهو ما جاء به الرشع املقدس، ولكنه خمتص بمن كان أهله، فإن اهلل سبحانه جعلنا 
أزواجًا، وجعل لكل منا رشعة ومنهاجًا)))، وليس لعامة الناس أن يسلكوا مسلك 
احلكامء األلباء)))، أو ينهجوا منهج الربانيني من العلامء، ومنه ما هو ابداء رشيعة، 
وإحداث بدعة شنيعة، مع اشتامله باعرتافهم عىل املهالك واملفاسد، التي ال ينجو 
منها من ألف ألف واحد، ولو كان طريق إىل احلق أهدى مما أرسل به نبينا صىّل اهلل 

عليه وآله جلاء به دونه؛ ألن رشعه خري الرشائع، كام أنه خري األنبياء.
ُبَل  نَّ َهَٰذا ِصَرِٰط ُمۡسَتقِيٗما فَٱتَّبُِعوهُۖ َوَل تَتَّبُِعواْ ٱلسُّ

َ
وقد ورد يف التنزيل ﴿َوأ

َق بُِكۡم َعن َسبِيلِهِ﴾))) فال حمالة فيام جاء به كفاية لالهتداء، وليس فيام جاء  َفَتَفرَّ
أما  ما وضعوه،  النصوص عىل خالف  ورد  إنام  بل  تكّلفوه،  مما  للعامة يشء  به))) 
رفضهم املال واجلاه باملرة، فقد ورد احلث األكيد عىل طلب احلالل)))، واحراز قدر 
قوت السنة من املال)))، وأّن من ألقى كله عىل الناس فهو ملعون)))، ومن أذل نفسه 

َعٗة َوِمۡنَهاٗجا﴾ سورة املائدة 48:5. ٖ َجَعۡلَنا ِمنُكۡم ِشۡ )1) إشارة إىل قوله تعاىل: ﴿لُِكّ
)2) األلباء: العقالء. الصحاح للجوهري 325:1 »لبب«.

)3) سورة األنعام 153:6.
)4) )كفاية لالهتداء وليس فيام جاء به( سقطت من »ش«.

F: »العبادة سبعون جزءًا أفضلها طلب احلالل«. الكايف الرشيف 78:5/ )5) قال النبي األكرم 
كتاب اجلهاد، باب احلث عىل الطلب والتعرض للرزق، ح6.

)6) عن احلسن بن اجلهم، قال: سمعت الرضا A يقول: »إن اإلنسان إذا أدخل طعام سنته خّف 
ظهره واسرتاح وكان الباقر والصادق C ال يشرتيان عقدة حتى حيرزان إطعام سنتهام«. الكايف 

الرشيف 89:5/كتاب املعيشة، باب إحراز القوت، ح1.
)7) روي هذا احلديث عن النبي F يف الكايف الرشيف 72:5/كتاب املعيشة، باب االستعانة بالدنيا 

عىل اآلخرة، ح7.
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فهو ملوم مطعون)))، وإنام املذموم حّب املال واجلاه، ال إحرازمها بقدر الرضورة، 
من دون حّب، كام يأيت بيانه.

وأما تركهم التعّصب، فقد ورد أن أفضل القربات: احلب يف اهلل والبغض يف 
اهلل)))، وأّن الدين إّنام هو احلب والبغض)))، وما يف معناه كام مّر، وأما البيتوتة يف 
بيت وحده، فقد ورد أن الشيطان اجرأ ما يكون عىل اإلنسان، وأشّد ما هيمُّ به إذا 
كان وحده)))، وأّما االقتصار يف األوراد عىل كلمة واحدة، فقد ورد يف فضل تالوة 

)1) مل نجد يف املصادر التي بني أيدينا هذا احلديث بعينه، لكن نورد هذا احلديث ملا فيه من العزة لقدر 
املؤمن: عن أيب بصري، عن اإلمام الصادق A، قال: »إّن اهلل تبارك وتعاىل فّوض إىل املؤمن كّل 
يشء إال إذالل نفسه«. الكايف الرشيف 63:5/كتاب اجلهاد، باب كراهة التعرض ملا ال يطيق، ح3.
وصمت،  لك،  »صليت  قال:  عماًل؟«  يل  عملت  »هل   :A ملوسى  قال  تعاىل  اهلل  أن  روي   (2(
جنة،  والصوم  برهان،  فلك  الصالة  »وأما  وتعاىل:  تبارك  اهلل  قال  لك«  وذكرت  وتصدقت، 
والصدقة ظل، والذكر نور، فأي عمل عملت يل؟« قال موسى A: »دّلني عىل العمل الذي هو 
لك؟« قال: »يا موسى، هل واليت يل وليًا، وهل عاديت يل عدوًا قط؟« فعلم موسى أن أفضل 
األعامل احلّب يف اهلل، والبغض يف اهلل. الدعوات للراوندي:28/الباب األول، الفصل األول: يف 

فضل الدعاء، ح50.
A فقلت: بأيب وأمي أنت، خال يب  الباقر  )3) عن أيب عبيدة زياد احلّذاء، قال: دخلت عىل اإلمام 
فتطيب نفيس.  إياكم، وانقطاعي لكم، وموااليت لكم،  اذكر حبي  ثم  الشيطان فخشيت نفيس، 

 َ ٱللَّ ُتِبُّوَن  ُكنُتۡم  إِن  ﴿قُۡل  تعاىل:  اهلل  قول  تسمع  أمل  احلب،  إال  الدين  وهل  زياد،  »يا  يل:  فقال 

َيُِدوَن﴾  َوَل  إَِلِۡهۡم  َهاَجَر  َمۡن  ﴿ُيِبُّوَن  وقال:   ﴾ ُذنُوَبُكۡمۚ لَُكۡم  َوَيۡغفِۡر   ُ ٱللَّ ُيۡبِۡبُكُم  فَٱتَّبُِعوِن 
فالدين هو احلب«. رشح األخبار للقايض املغريب 487:3/املؤمن يفرح لفرح أهل البيت وحيزن 

حلزهنم، 1409.
والتجمل  الزي  533:6/كتاب  الرشيف  الكايف  يف   A الباقر  اإلمام  عن  احلديث  هذا  روي   (4(

واملروءة، باب كراهية أن يبيت اإلنسان وحده، ح3.
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القرآن والدعاء ما ورد)))، وأّن مّخ العبادة الدعاء)))، وطلب احلاجة إىل اهلل، هذا 
مع ما ورد يف فضل اجلمعة)))، واجلامعات)))، وبركة التزاور واالجتامعات))).

اإلسالم«)))  يف  رهبانية  »ال  والعامة:  اخلاصة  بني  عليه  املتفق  احلديث  ويف 
»وأن من رهبانية أمتي الصيام)))« ويف حديث آخر: »إن رهبانية أمتي اجللوس يف 

:F قال: »قال رسول اهلل A 1) نور هذا احلديث العظيم يف فضل تالوة القرآن: عن اإلمام الباقر( 
من قرأ عرش آيات يف ليلة مل يكتب من الغافلني، ومن قرأ مخسني آية كتب من الذاكرين، ومن 
قرأ مائة آية كتب من القانتني، ومن قرأ مائتي آية كتب من اخلاشعني، ومن قرأ ثالثامئة آية كتب 
من الفائزين، ومن قرأ مخسامئة آية كتب من املجتهدين، ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار من ترب،  
القنطار مخسة عرش ألف مثقال من ذهب، واملثقال أربعة وعرشون قرياطا أصغرها مثل جبل أحد 
وأكربها ما بني السامء إىل األرض«. الكايف للكليني 612:2/كتاب فضل القرآن، باب وثواب 

قراءة القرآن، ح5.
)2) روي احلديث عن النبي األكرم F يف الدعوات للراوندي:19/ الباب األول، الفصل األول: 

يف فضل الدعاء، ح8.
)3) قال اإلمام الصادق A: »إن املؤمن ليدعو فيؤخر اهلل حاجته التي سأل إىل يوم اجلمعة؛ ليخصه 
بفضل يوم اجلمعة« وقال: »من مات يوم اجلمعة كتب اهلل له براءة من ضغطة القرب«. املحاسن 

للربقي 58:1/كتاب ثواب االعامل، ثواب العمل يوم اجلمعة، ح94.
)4) قال النبي األعظم F: »إن اهلل عّز وجّل ليستحي من عبده إذا صىل يف مجاعة ثم سأله حاجة أن 

ينرصف حتى يقضيها«. إرشاد القلوب للديلمي 183:1/يف أخبار عن النبي واألئمة.
)5) عن اإلمام الصادق A، قال: »لزيارة املؤمن يف اهلل خري من عتق عرش رقاب مؤمنات، ومن أعتق 
رقبة مؤمنة وقى كّل عضو عضوًا من النار حتى أن الفرج يقي الفرج«. الكايف الرشيف 178:2/

كتاب اإليامن والكفر، باب زيارة اإلخوان، ح13.
)6) دعائم االسالم للقايض املغريب 193:2/كتاب النكاح، باب »1«: ذكر الرغائب بالنكاح، صدر 
ح701. تفسري جممع البيان للطربيس 402:9/سورة احلديد. عيون األخبار للدينوري 19:4. 

تفسري السمعاين 379:5.
 .248:9 الثعلبي  تفسري  احلديد.  404:9/سورة  للطربيس  البيان  جممع  تفسري  يف:  مثله  روي   (7(

تفسري البغوي 301:4.
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املساجد«))) إىل غري ذلك مما يباين طريقة هؤالء، ويأيت ذكر بعضه يف فضل الزهد 
إن شاء اهلل تعاىل.

وأما رسم صورة شيخه يف خياله، فمن عجيب ما ارتكبوه، وهل هو إال التشبه 
املبتدعون  املتكّلفون  فهؤالء  األوهام،  هذه  أمثال  من  باهلل  نعوذ  األصنام،  بعبدة 
مجعوا بني اجلهل وسوء األدب مع اهلل ورسوله، أما اجلهل فلكوهنم ما عرفوا وجوه 
احلكمة فيام كّلف اهلل به عباده، من األوامر والنواهي عىل ما حسب ما يليق هبم، 

وبام هو أوفق ألفهامهم وأمزجتهم.

وأما سوء أدهبم فمعارضتهم له سبحانه ورسوله، بام وضعوه من عند أنفسهم، 
مما زعموه طريقًا إىل معرفة اهلل، وهم الذين رووا عن النبي صىّل اهلل عليه وآله أّنه 

قال: »من أحدث يف ديننا ما ليس فيه فهو رد«))).

أمجعني«  والناس  واملالئكة  اهلل  لعنة  فعليه  أمتي  »من غش  آخر:  ويف حديث 
قيل: يا رسول اهلل، وما غّش أمتك؟ قال: »أن يبتدع بدعة حيمل الناس عليها«))).

ويف آخر: »إن هلل ملكًا ينادي كل يوم: من خالف سنة رسول اهلل صىّل اهلل عليه 
وآله مل تنله شفاعته«))) وهم الذين قالوا: مثال اجلاين عىل الدين، بإبداع ما خيالف 

)1) التبيان يف تفسري القرآن للطويس 8:4/سورة املائدة.
)2) هنج احلق وكشف الصدق للعالمة احليل:343. قصيدة عبد اهلل األشعث:26. تفسري السمعاين 

.376:3
يف  الثاين:  الباب  واإلسالم،  اإليامن  يف  األول:  222/الكتاب   -  221:1 للهندي  العامل  كنز   (3(
االعتصام بالكتاب والسنة، فصل يف البدع، ح1118، باختالف يسري. قوت القلوب يف معاملة 

املحبوب للمكي 309:1. 
)4) مل نجد هذا احلديث يف مصادرنا، ووجدناه يف قوت القلوب يف معاملة املحبوب للمكي 309:1.
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السنة، بالنسبة إىل من يذنب ذنبًا، مثل من عىص امللك يف قلب دولته، بالنسبة إىل من 
خالف أمره يف خدمة معينة)))، وذلك قد يغفر، فأما قلب الدولة فال، ثم ما يقولونه 
العوام  البرش، وال سيام  عامة  ليس يف وسع  اخلواطر، وهذا يشء  برفع  إال  يتم  ال 
منهم، قيل ملوالنا الصادق عليه السالم: إن يل أهل بيت قدرية، يقولون: نستطيع 
أن نعمل كذا وكذا، ونستطيع أن ال نعمل. فقال عليه السالم: »قل له: هل تستطيع 
أن ال تذكر ما تكره، وأن ال تنسى ما حتب؟ فإن قال: ال، فقد ترك قوله، وإن قال: 

نعم، فال تكلمه أبدا، فقد ادعى الربوبية«))).
قالوه،  كام  ويذر  يأيت  مما  يشء  يف  خيالفه  ال  شيخ،  بمتابعة  إال  أيضًا  يتم  وال 
والشيخ جائز اخلطأ باعرتافهم، فإهنم ال يشرتطون العصمة فيه، وعىل هذا فيجوز 
أن يكلف املريد بام فيه هالكه، يف دينه أو دنياه، كام اعرتفوا به أيضًا، ونحن قد رأينا 
ذلك، فمنهم من مات من رياضته، ومنهم من فسد دينه، وهلذا قال موالنا الصادق 
عليه السالم: »إياك أن تنصب رجاًل دون احلجة، فتصدقه يف كّل ما قال«))) وهذا 
أحد معاين صدر هذه اآلية الكريمة التي نحن بصدد بياهنا، وهو))) قوله سبحانه 

)1) القائل: هو أبو طالب املكي يف كتابه قوت القلوب يف معاملة املحبوب 309:1/باب تفضيل علم 
اإليامن واليقني عىل سائر العلوم.

أبو طالب املكي: حممد بن عيل بن عطية، من أهل اجلبل، ونشأ بمكة، ودخل البرصة بعد وفاة أيب   
احلسن ابن سامل، فانتمى إىل مقالته، وقدم بغداد، فاجتمع الناس عليه يف جملس الوعظ، فخلط 
يف كالمه، وحفظ عنه أنه قال: ليس عىل املخلوقني أرض من اخلالق. فبعده الناس وهجروه، تويف 

سنة 386#. تاريخ بغداد للبغدادي 303:3/برقم 13395.
)2) التوحيد للصدوق:352/باب »56«: االستطاعة، ح22.

)3) الكايف الرشيف 298:2/باب طلب الرئاسة، آخر ح5.
)4) )قوله( سقطت من »ش«.
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املبتدع الشيخ  هذا  مثل  متابعة  فإن  َيۡعُبُدوَها﴾)))  ن 
َ
أ ُٰغوَت  ٱلطَّ ٱۡجَتنَُبواْ  ِيَن   ﴿َوٱلَّ

يف  بيانه  مّر  كام  للطاغوت،  عبادة   - اخلطأ  عليه  وجاز  اهلل،  عن  يقول  ال  الذي   -
مقدمة الكتاب، عىل أّنا نرى أكثر مشاخيهم - الذين سلكوا هذه الطريقة الشنعاء، 
ومحلوا الناس عليها - كانوا يف حرية وعمى من معرفة اإلمام، مع أّن بناء معرفة 
أحكام الدين عىل معرفته، وقد قال النبي صىّل اهلل عليه وآله يف احلديث املتفق عليه 
بني العامة واخلاصة: »من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)))«))) ﴿َوَمۡن 
ٰلِِمَي﴾))). َ َل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظَّ ِۚ إِنَّ ٱللَّ َبَع َهَوىُٰه بَِغۡيِ ُهٗدى ّمَِن ٱللَّ ِن ٱتَّ َضلُّ ِممَّ

َ
أ

)1) سورة الزمر 17:39.
للربقي  املحاسن  ونفاق«.  وضالل  كفر  ميتة  هي  اجلاهلية:  »ميتة   :A الصادق  اإلمام  قال   (2(

155:1/كتاب الصفوة والنور والرمحة، قطعة من ح82.
)3) املحاسن للربقي 155:1/كتاب الصفوة والنور والرمحة، قطعة من ح82، مثله. تفسري العيايش 
303:2/سورة اإلرساء، قطعة ح119. كامل الدين للصدوق:409/الباب »38«: ما أخرب به 
A من وقوع الغيبة، ما روي من حديث ذي القرنني، قطعة من ح9. مسند  اإلمام العسكري 
للطرباين  الكبري  املعجم  يسري.  باختالف  اهلل،  لعنه  سفيان  أيب  بن  معاوية  96:4/حديث  أمحد 
عن  الصحابة  حديث  63:7/من  الدارقطني  علل  معاوية.  عن  عبيد،  بن  388:19/رشيح 

معاوية لعنه اهلل، ح1214.
)4) سورة القصص 50:28.
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البشارة
اخلامسة والثالثون

]يف إختصاص حمبة اهلل بالعارفني[
وكذلك من استمع إىل قوم يقولون: إن حمبة اهلل احلقيقية ال تأيت لعبد من عباده 
إال بعد معرفته إياه، وال حيصل معرفة اهلل إال بعد حتصيل طائفة من العلم املكنون 
املظنون الذي وصفناه، وال حيصل ذلك إال بالرشائط التي أسلفناها، وليس لعامة 
الناس من حمبة اهلل إال ما يناسب إيامهنم باهلل، فإهنم عن املعرفة واملعارفة ملعزولون، 
وللمجالسة قوم آخرون، جّل جناب احلّق أن يكون رشيعة لكل وارد، أو يطلع عليه 
إال واحد بعد واحد، ولذا نرى))) بعض املتقشفة الذي يسموهنم الشعراء زّهادًا، 
ينكرون املحبة بني اهلل وبني العباد، والعلامء يؤولوهنا هلم من جهة اهلل برضاه عن 
عبده، ومن جهة العبد بطاعته إياه واالنقياد؛ لعدم فهمهم إياها فضاًل، عن حتققهم 
هبا، مع أنه ليس كّل من همَّ سلَك، وال كلُّ من سلك وصل، وال كلُّ من وصل 
ثم من  النداء،  زار احلمى سمع  يناله، وال كل من  مكن، وال كلُّ غاد نحو قصد 
سمع بخسيس ليس كمن فاز بنفيس، أين رؤية القهرمان من جمالسة السلطان، أين 
َ فَٱتَّبُِعوِن  سامع األلفاظ من مالحظة األحلاظ، هيهات ﴿قُۡل إِن ُكنُتۡم ُتِبُّوَن ٱللَّ

.(((﴾ ُ ُيۡبِۡبُكُم ٱللَّ

)1) يف »ش«: )يرى(.
)2) سورة آل عمران 31:3.
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]ضالالت الصوفية)))[
ثم استمع إىل آخرين وهم طائفة من الصوفية، وفيهم العوام، ومن ال يصلح 
تعاىل،  اهلل  مع  العشق  يف  العريضة  الطويلة  الدعاوى  يدعون  والكالم،  للمخاطبة 
فيقولون  باخلطاب،  واملشافهة  بالرؤية،  واملشاهدة  احلجاب،  وارتفاع  والوصال، 
قيل لنا: كذا، وقلنا: كذا، حتى ترك مجاعة من أهل الصنائع صنائعهم، وأظهروا 
مثل هذا الدعاوى، فإن مثل هذا الكالم تستلذه الطباع، إذ فيه البطالة عن األعامل، 
ذلك  األغبياء عن دعوى  تعجز  فال  املقامات واألحوال،  بدرك  النفس  تزكية  مع 
القول، وال عن تلقف كلامت خمبطة مزخرفة ذات هول، ومهام  ألنفسهم بمجرد 
أنكر ذلك عليهم، مل يعجزوا أن يقولوا هذا إنكار مصدره العلم واجلدل، والعلم 
حجاب، واجلدل عمل النفس، وهذا احلديث ال يلوح إال من الباطن، بمكاشفة 

نور احلق، فهذا مما استطار يف بعض البالد رشره، وعظم رضره.
وليتهم قنعوا بمجرد الدعوى، ومل يأتوا بالبدع الشناع، من رفعهم األصوات 
بكلمة التوحيد، وإظهارهم املواجيد، والتغني باألشعار يف أثناء األذكار، والتواجد 
والرقص،  والنهيق،  بالشهيق،  واإلتيان  واألسامع،  األبصار  واستاملة  بالسامع، 
والتصفيق، واهلبوط، والسقوط، فيرصع أحدهم يف رقته ورقصه مفتونًا، ويرمي 
هذا  أنف  ويكرس  بشامله،  هذا  ويلطم  بيمينه،  هذا  يصفع  جمنونًا،  القوم  بني  نفسه 

الثاين  للقرن  الثاين  النصف  يف  وذلك  رصفًا  عمليًا  ظهوره  بدء  يف  مذهبهم  كان  الصوفية:   (1(
احلاّلج  املذهب، ومن تالمذته  اّئمة هذا  من  اجلُنيد  كان  إىل طريقة وعقيدة.  ثّم حتول  اهلجري، 
وأبو بكر الشبيل، كام كان من أعالمه ابن عريب وابن الفارض وغريهم. وطرق املتصوفة كثرية، 
الشعبذة  إىل  املتصوفة الحقًا  والبكتاشية وغريها. وقد حتول  والقادرية  والرفاعية  الشاذلية  منها 

واملخاريق. معجم الفرق االسالمية لرشيف حييى االمني:212 - 213.
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بكتفه، ويدق ضلع هذا بجملة جسده، ويبصق عىل وجه هذا، فيتربك بريقه، ويعانق 
الغالم بروائه وبريقه)))، وربام يدعي أحدهم من األخبار بالغيب والكرامات، ما 
ال يّدعيه نبي مقّرب، مع جهله بام جيب عليه من أحكام الرشع واألدب، يزدحم 
إليه السمع، وربام خيّرون له سجودا، كأهنم اختذوه معبودا،  عليه اجلمع، ويلقون 
َوِمۡن  ٱۡلقَِيَٰمةِ  يَۡوَم  َكِملَٗة  ۡوَزارَُهۡم 

َ
أ يديه، ويتهافتون عىل قدميه ﴿ِلَۡحِملُٓواْ  يقّبلون 

َل َسآَء َما يَزُِروَن﴾))).
َ
ِيَن يُِضلُّوَنُهم بَِغۡيِ ِعۡلٍمۗ أ ۡوَزارِ ٱلَّ

َ
أ


)1) )ويعانق الغالم بروائه وبريقه( سقطت يف »ش«.

)2) سورة النحل 25:16.
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البشارة السادسة والثالثون
]يف صفة الزهد[

وكذلك من استمع إىل قوم يقولون: إن الزهد يف الدنيا - املرّغب فيه يف الرشع 
املطّهر - هو أن ال يفرح بام يؤتى من فضوهلا، مما ال حيتاج إليه يف احلال، وال يأسف 
عىل ما فاته منه، وجيتنب ما يشغله عن اهلل، إال ما كان مضطرًا إليه، وال يرضه وجود 

املال واجلاه، وال عدمها، إذا مل يشغل قلبه بيشء منهام وجودًا وعدمًا.
اهلل  قال  القرآن،  كله بني كلمتني من  »الزهد  السالم:  املؤمنني عليه  أمري  قال 
ٰ َما فَاتَُكۡم َوَل َتۡفرَُحواْ بَِمآ َءاتَىُٰكۡم﴾))) ومن مل يأس  َسۡواْ َعَ

ۡ
سبحانه: ﴿ّلَِكۡيَل تَأ

عىل املايض، ومل يفرح باأليت، فقد أخذ الزهد بطرفيه«))).
وقال عليه السالم: »الزهد يف الدنيا قرص األمل، وشكر كل نعمة، والورع عن 

م اهلل عّز وجّل«))). كل ما حرَّ
املال، وال حتريم  الدنيا بإضاعة  الزهد يف  وقال الصادق عليه السالم: »ليس 
احلالل، بل الزهد يف الدنيا أن ال تكون بام يف يدك أوثق منك بام عند اهلل عّز وجّل«))).
فإن  يومه،  أن ال يمسك إال حاجة  الزهد  بل  يقولون:  إىل آخرين  استمع  ثم 

)1) سورة احلديد 23:57.
)2) هنج البالغة:553/حكم أمري املؤمنني A، فصل »9« ح439.

)3) الكايف الرشيف 71:5/كتاب املعيشة، باب معنى الزهد، ح3.

)4) الكايف الرشيف 72:5/كتاب املعيشة، باب معنى الزهد، ح2.
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ملك الزائد فعليه أن خيرجه من يده فورًا، فإن كان كسوبًا ترك الكسب بعد حصول 
ذلك، فإن جاوز ذلك إىل ما يكفيه أكثر من سنة بطل زهده، وإن كانت له ضيعة، 
ومل يكن له قوة يقني يف التوّكل، فأمسك منها مقدار ما يكفي رمقه لسنة، فال خيرج 
نفقته، ويكون  الزهد، برشط أن يتصدق بكل ما يفضل من كفاية  القدر من  هبذا 
ثم  الزهاد،  من  هذا  يكون  فال  الزهد،  يف  التوكل  رشط  فإْن  الزهاد،  ضعفاء  من 
املطعم، واملرشب، وامللبس،  أدنى قدر الرضورة يف  يقترص عىل  أن  فيه  يشرتطون 
واملنكح، واألثاث، واجلاه، وال يقصد التلّذذ بيشء من ذلك، وال االسرتواح بنسيم 
األسحار، وصوت الطيور، إىل غري ذلك، وهؤالء كأهنم مل يسمعوا قرآنًا وال حديثًا، 
نَفُقواْ لَۡم يُۡسِفُواْ 

َ
ِيَن إَِذآ أ ويستعجلون بموت الناس حثيثًا، قال اهلل عّز وجّل: ﴿َوٱلَّ

َعۡل يََدَك َمۡغلُولًَة إَِلٰ ُعُنقَِك  واْ َوَكَن َبۡيَ َذٰلَِك قََواٗما﴾))) وقال: ﴿َوَل تَۡ َولَۡم َيۡقُتُ
ۡخَرَج 

َ
َم زِيَنَة ٱللَِّ ٱلَِّتٓ أ َوَل تَۡبُسۡطَها ُكَّ ٱۡلبَۡسِط﴾))) وقال جل وعال: ﴿قُۡل َمۡن َحرَّ

ۡنَيا َخالَِصٗة يَۡوَم  ِيَن َءاَمُنواْ ِف ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ ّيَِبِٰت ِمَن ٱلّرِۡزِقۚ قُۡل ِهَ لِلَّ لِعَِبادِهِۦ َوٱلطَّ
َمآ  َطّيَِبِٰت  ّرُِمواْ 

تَُ َل  َءاَمُنواْ  يَن  ٱلَِّ َها  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ وتقّدس:  تعاىل  وقال  ٱۡلقَِيَٰمةِ﴾))) 

 ُ ا َرزَقَُكُم ٱللَّ َ َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن ٨٧ َوُكُواْ ِممَّ ْۚ إِنَّ ٱللَّ ُ لَُكۡم َوَل َتۡعَتُدٓوا َحلَّ ٱللَّ
َ
أ

نُتم بِهِۦ ُمۡؤِمُنوَن﴾))).
َ
ِٓي أ َ ٱلَّ َحَلٰٗل َطّيِٗباۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ

إن  قال:  وآله  عليه  اهلل  صىّل  النبي  »أّن  السالم:  عليه  الصادق  اإلمام  وعن 
كثريًا  أمتي ال يستجاب هلم دعاؤهم، وعّد منهم رجاًل رزقه اهلل ماالً  أصنافًا من 

)1) سورة الفرقان 67:25.
)2) سورة اإلرساء 29:17.
)3) سورة األعراف 32:7.

)4) سورة املائدة 87:5 - 88.
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فأنفقه، ثم أقبل يدعو: يا رب ارزقني، فيقول اهلل عّز وجّل: أمل أرزقك رزقًا واسعًا، 
فهال اقتصدت فيه كام أمرتك، فلم ترسف وقد هنيتك عن اإلرساف« قال: »ثم علم 
الذهب،  أوقية من  أّنه كانت عنده  ينفق، وذلك  نبيه صىّل اهلل عليه وآله كيف  اهلل 
السائل،  يعطيه، فالمه  ما  فأصبح وليس عنده  فتصّدق هبا،  تبيت عنده،  أن  فكره 
بأمره،  نبيه  واغتّم هو حيث مل يكن عنده ما يعطيه، وكان رحياًم رفيقًا، فأّدب اهلل 
فقال: ﴿َوَل َتَۡعۡل يََدَك َمۡغلُولًَة إَِلٰ ُعُنقَِك َوَل تَۡبُسۡطَها ُكَّ ٱۡلبَۡسِط َفَتۡقُعَد َملُوٗما 
ُۡسوًرا﴾))) يقول: إن الناس قد يسألونك، وال يعذرونك، فإذا أعطيت مجيع ما  مَّ
عندك من املال، كنت قد حرست))) من املال«، ومتام احلديث يطلب من الكايف، يف 
باب دخول الصوفية عىل أيب عبد اهلل عليه السالم، من كتاب املعيشة، فإنه واف يف 
ّمِيَثُٰق  َعلَۡيِهم  يُۡؤَخۡذ  لَۡم 

َ
﴿أ حق  بغري  أهواءهم  يتبعون  املتقّشفني  ولكنَّ  معناه)))، 

.(((﴾ ِ إِلَّ ٱۡلَقَّ ن لَّ َيُقولُواْ َعَ ٱللَّ
َ
ٱۡلِكَتِٰب أ

)1) سورة اإلرساء 29:17.
)2) األنحسار: األنكشاف. الصحاح 2:283 »حرس«.

)3) الكايف الرشيف 67:5/كتاب املعيشة، باب دخول الصوفية عىل اإلمام الصادق A، ح1.
)4) سورة األعراف 169:7.
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البشارة السابعة والثالثون
]يف معنى التوكل عىل اهلل عّز وجّل[

ل - املأمور به يف الرشع  وكذلك من استمع إىل قوم يقولون: إن معنى التوكُّ
األقدس -: هو اعتامد القلب عىل اهلل تعاىل يف األمور كلها، وانقطاعه عام سواه، وال 
ينافيه حتصيل األسباب، إذا مل يكن يسكن إليها، وكان سكونه إىل اهلل تعاىل دوهنا 
التي  تعاىل مطلوبه، من حيث ال حيتسب، دون هذه األسباب  اهلل  يؤتيه  أن  جمّوزًا 
حصلها، وأن يقطع اهلل هذه األسباب عن مسبباهتا، سواء كانت جللب نفع متوقع، 
أو لدفع رضر منتظر، أو إلزالة آفة واقعة، وسواء كانت مقطوعًا هبا، كمد اليد إىل 
للسفر،  الزاد  أو مظنونة كحمل  العطش،  لدفع  أو الرشب  فيه،  إىل  الطعام ليصل 
االضطرار،  لتجدد  واالدخار  للتجارة،  البضاعة  واختاذ  للعدو،  السالح  وأخذ 
والتداوي إلزالة املرض، والتحّرز عن النوم يف مكمن السباع، وممر السيل، وحتت 

احلائط املائل، وغلق الباب، وعقل البعري، ونحو ذلك.
هبا  فيبطل  التدبري،  دقائق  يف  واالستقصاء  والطرية،  كالرقية،  املوهومة  أما 
اهلل  أمر  األّلباء، وليست مما  العقالء  بأسباب عند  ليست  أمثال ذلك  التوّكل؛ ألّن 
هبا، بل ورد النهي عنها عىل أن املأمور به اإلمجال يف الطلب، وعدم االستقصاء، 
وترك االستبطاء، وإنام ال يبطل التوّكل باألسباب املقطوعة واملظنونة، مع أن اهلل 
تعاىل قادر عىل إعطاء املطلوب بدون ذلك؛ ألن اهلل سبحانه أبى أن جيري األشياء 
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منه  يطلبوا  أن  لعباده  اهلل  »أحب  السالم:  عليه  الصادق  قال  كام  باألسباب،  إال 
مقاصدهم باألسباب التي سببها لذلك وأمرهم بذلك«))).

ُخُذواْ 
ۡ
أ قال اهلل تعاىل ﴿ُخُذواْ ِحۡذَرُكۡم﴾))) وقال يف كيفية صالة اخلوف: ﴿َوۡلَ

ّرَِباِط  َوِمن  ةٖ  قُوَّ ّمِن  ٱۡسَتَطۡعُتم  ا  مَّ لَُهم  واْ  ِعدُّ
َ
ۡسلَِحَتُهۡم﴾))) وقال: ﴿َوأ

َ
َوأ ِحۡذرَُهۡم 

ًل﴾))) والتحصن بالليل اختفاء عن  بِعَِبادِي لَۡ ۡسِ 
َ
ٱۡلَۡيِل﴾))) وقال ملوسى: ﴿فَأ

أعني  الغار عن  وآله يف  عليه  اهلل  نبينا صىّل  واختفى  تسبب،  األعداء، ونوع  أعني 
األعداء؛ دفعًا للرضر، وقال صىّل اهلل عليه وآله))) لألعرايب - ملا أمهل البعري وقال: 

توكلت عىل اهلل -: »اعقلها وتوّكل«))) إىل غري ذلك.
روي أن زاهدًا من الزّهاد فارق األمصار، وأقام يف سفح اجلبل، وقال: ال أسأل 
أحدًا شيئًا حتى يأتيني ريب برزقي، فقعد سبعًا، فكاد يموت ومل يأته رزق، فقال: 
يا رب إن أحييتني فأتني برزقي الذي قسمت يل، وإال فاقبضني إليك، فأوحى اهلل 

)1) التحفة السنية للجزائري:82/باب التوحيد والتوكل. جامع السعادات للنراقي 183:3، وفيه: 
»أوجب« بدل »أحب«.

)2) سورة النساء 71:4، 102.
)3) سورة النساء 102:4.
)4) سورة األنفال 60:8.

)5) سورة الدخان 23:44.
)6) )يف الغار عن أعني األعداء دفعًا للرضر وقال صىّل اهلل عليه وآله( سقطت من »ش«.

اخلصال  يف  السابع:  للطربيس:551/الفصل  األنوار  مشكاة  يف  يسري  باختالف  اخلرب  روي   (7(
املنهي عنها. إرشاد القلوب للديلمي 121:1/يف التوكل عىل اهلل تعاىل. سنن الرتمذي 77:4/
بأّن  اإلخبار  والتوكل،  الورع   :»6« باب  الرقاق،  ابن حبان 510:2/كتاب  ح2636. صحيح 

املرء جيب عليه مع توكل القلب االحرتاز باألعضاء، ح729.
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إليه: »وعزيت وجاليل، ال أرزقك حتى تدخل األمصار، وتقعد بني الناس« فدخل 
املرص، فأقام، فجاءه هذا بطعام، وهذا برشاب، فأكل ورشب، فأوجس يف نفسه 
ذلك، فأوحى اهلل اليه: أردت أن تذهب حكمتي بزهدك يف الدنيا، أما علمت أين 

أْن أرزق عبدي بأيدي عبادي أحّب إيل من أن أرزقه بيد قدريت«))).
ويف اإلرسائيليات: إن موسى عليه السالم اعتّل بعّلة، فدخل عليه بنو إرسائيل، 
فعرفوا عّلته، فقالوا له: لو تداويت بكذا لربأت. فقال: »ال أتداوى حتى يعافيني 
اهلل من غري دواء« فطالت عّلته، فأوحى اهلل إليه: »وعزيت وجاليل، ال أبرأتك حتى 
بام ذكرتم« فداووه، فربأ، فأوجس يف  بام ذكروه لك« فقال هلم: »داووين  تتداوى 
نفسه من ذلك، فأوحى اهلل إليه: »أردت أن تبطل حكمتي بتوكلك عيّل، فمن أودع 

العقاقري منافع األشياء غريي«))).
ل أن يكتفى باألسباب اخلفية عن  ثم استمع إىل آخرين يقولون: بل حّق التوكُّ
أن  بعد  زاد،  بغري  الناس  يطرقها  التي ال  البوادي  يسافر يف  كأْن  اجللية،  األسباب 
راض نفسه عىل اجلوع يف االسبوع، فام يقاربه بحيث يصرب عنه من غري ضيق قلب، 
وتشّوش خاطر، وتعّذر يف ذكر اهلل، وأن يكون بحيث يقوى عىل التقوي باحلشيش، 
وما يتفق له، وأن يوطن نفسه عىل أّنه إن مات جوعًا كان خريًا له يف اآلخرة، أو يقعد 
يف بيته، أو يف مسجد، ويتفّرغ برتك الكسب لفكر، أو ذكر، وإخالص واستغراق 
وقت بالعبادة، بحيث ال يسترشف نفسه إىل الناس، يف انتظار من يدخل فيحمل 

للمكي  القلوب  قوت  التوكل.  الناس يف  للنراقي 183:3 - 184/درجات  السعادات  )1) جامع 
331:2/الفصل »41«: يف ذكر فضائل الفقراء وفرائضه.

35:2/ذكر  للمكي  القلوب  قوت  وتوكل.  اعقل  183:3/فصل  للنراقي  السعادات  جامع   (2(
التداوي وتركه للمتوكل. إحياء علوم الدين للغزايل 24:14.
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إليه شيئًا، بل يكون قوي القلب يف الصرب، واالتكال عىل اهلل، وهذا خطأ؛ ألّن من 
جاهد نفسه وسواها، بحيث يصرب عىل اجلوع إلسبوع، ويمكنه التقّوت باحلشيش، 
صارت األسباب له جلية، فإن عدم احلاجة أحد الغناءين، ثم إن كان اعتامده حينئذ 
باهلل  يثق  إنام  كان  وإن  التوكل؟  فأين  باحلشيش،  التقّوت  من  ومتكنه  صربه،  عىل 
وحده، فليقم يف بلده مع األسباب اجللية، وليثق باهلل دون األسباب، كام أمر اهلل 
به الزاهد الذي مّرت قصته، وأما توطني نفسه باختياره عىل املوت جوعًا فممنوع 

يِۡديُكۡم إَِل ٱلَّۡهلَُكةِ﴾))).
َ
رشعًا، قال اهلل عّز وجّل ﴿َوَل تُۡلُقواْ بِأ

سبحانه  اهلل  أمر  اّتباع  ترك  قد  أيضًا  فهو  كسب  غري  من  بيته  يف  القاعد  وأما 
بالطلب، ويأيت أّن من يقوته أشد عبادة منه، وربام يكون مثله َكاًل))) عىل الناس، فإّن 
حاله ينادي بالبؤس والبأس، بل هو رضب عىل بواطن الناس، إال إذا خرج من بني 
بالنفس، وتعرضه للهالك، وليت شعري  الناس، فريجع إىل األول من تعزيره))) 
أي مدخل يف خفاء األسباب وجالئها يف التوكل، بعدما تقرر أّن معناه الثقة باهلل 
نعم،  وفقدها، جالؤها وخفاؤها،  األسباب  فسواء وجود  باألسباب،  وحده، ال 
تتفاوت درجات الناس فيه بحسب تفاوت مراتبهم، يف قوة اليقني وضعفه، ويف 

قرص األمل وطوله، ويف مقدار االّدخار، بحسب األمل، وللمنفرد واملعيل.
فمنهم من هو من املقربني، ومنهم من هو من أصحاب اليمني، ومنهم من ال 
توّكل له أصاًل، وذلك بحسب عدم الوثوق باألسباب أصاًل، وقّلته وكثرته، ومن 
كمل إيامنه سقط وثوقه باألسباب بالكلية، فريزقه اهلل من حيث ال حيتسب، كسب 

)1) سورة البقرة 195:2.
)2) الَكّل: الثِّْقُل. الصحاح للجوهري 95:5 »كلل«.

)3) التعزير: التأديب. الصحاح للجوهري 447:2 »عزر«.
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أم مل يكتسب، إال أّنه ال يرتك الكسب، بل يتبع أمر اهلل فيه، وليس وثوقه إال باهلل 
وحده، دون كسبه، قال اإلمام الصادق عليه السالم: »أبى اهلل عّز وجّل أن جيعل 
أرزاق املؤمنني إال من حيث ال حيتسبون«)))، وإنام خصه باملؤمنني؛ ألّن كامل اإليامن 
يقتيض أن ال يثق صاحبه باألسباب، وأن يتوّكل عىل اهلل عّز وجّل وحده، وكامل 
ِ يُۡؤتِيهِ  اإليامن إّنام لصاحب العلم املكنون من األنبياء واألولياء ﴿َذٰلَِك فَۡضُل ٱللَّ
ۥٓۚ إِنَّ ٱللََّ  ُ ُذو ٱۡلَفۡضِل ٱۡلَعِظيِم﴾))) ﴿َوَمن َيَتَوكَّۡ َعَ ٱللَِّ َفُهَو َحۡسُبُه َمن يََشآُءۚ َوٱللَّ
ءٖ قَۡدٗرا﴾))) ﴿َوَعَ ٱللَِّ فَۡلَيَتَوكَِّ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن﴾))). ِ َشۡ

ُ لُِكّ ِۦۚ قَۡد َجَعَل ٱللَّ ۡمرِه
َ
َبٰلُِغ أ


التمحيص  ح1.  حيتسب،  ال  غري  من  الرزق  باب  املعيشة،  83:5/كتاب  الرشيف  الكايف   (1(

لإلسكايف:53/باب »6«: باب وجوب األرزاق واإلمجال يف الطلب، ح104.
)2) سورة املائدة 54:5. سورة احلديد 21:57. سورة اجلمعة 4:62.

)3) سورة الطالق 3:65.
إبراهيم  سورة   .51:9 التوبة  سورة   .11:5 املائدة  سورة   .160  ،122:3 عمران  آل  سورة   (4(

11:14. سورة املجادلة 10:58. سورة التغابن 13:64.
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البشارة
الثامنة والثالثون

]يف احلّث عىل طلب الرزق احلالل[
وكذلك من استمع إىل قوم يقولون: كام أّن الصالة والصيام واحلج عبادات، 
الرزق احلالل - بزراعة، أو  إليه، كذلك طلب  كّلف اهلل هبا عباده، ويتقّربون هبا 
عليه  الباقر  فعن  إليه،  به  ليتقّربوا  عباده؛  به  اهلل  كّلف  عبادة،   - صناعة  أو  جتارة، 
أفضلها  جزءًا  سبعون  العبادة  وآله:  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  »قال  قال:  السالم 

طلب احلالل«))).
الناس، وسعيًا  استعفافًا عن  الدنيا  الرزق يف  السالم: »من طلب  وقال عليه 
عىل أهله، وتعطُّفًا عىل جاره، لقي اهلل عّز وجّل يوم القيامة، ووجهه مثل القمر ليلة 

البدر«))).
اهلل  »أوحى  قال:  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  أّن  السالم،  عليه  الصادق  وعن 
املال،  بيت  من  تأكل  أّنك  لوال  العبد،  نعم  أّنك  السالم:  عليه  داود  إىل  وجّل  عّز 
وال تعملّن بيدك شيئًا. قال: فبكى داود أربعني صباحًا، فأوحى اهلل عّز وجّل إىل 

ثواب  للرزق، ح6.  والتعرض  الطلب  احلث عىل  باب  املعيشة،  الرشيف 78:5/كتاب  الكايف   (1(
األعامل للصدوق:180/ثواب طلب احلالل.

)2) روي عن اإلمام الباقر A يف هتذيب األحكام للطويس 324:6/كتاب املكاسب، باب »93«: 
املكاسب، ح11. وعن النبي F يف املصنف للكويف 258:5/باب »299«: يف التجارة والرغبة 

فيها، ح7. مسند ابن راهويه 353:1/ما يروى عن أيب إدريس وغريه عن أيب هريرة، ح352.
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احلديد: أْن لِْن لعبدي داود، فأالَن اهلل له احلديد، وكان يعمل كل يوم درعًا فيبيعها 
بألف درهم، فعمل ثلثامئة وستني درعًا، فباعها بثلثامئة وستني ألفًا، واستغنى عن 

بيت املال«))).
وعنه عليه السالم: »اشرتى رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله عريًا أتت من الشام، 
لَّ  ﴿رَِجاٞل  وجّل:  عّز  اهلل  يقول  قرابته،  يف  وقسم  دينه،  قىض  ما  فيها  فاستفضل 
ِ﴾))) يقول القّصاص))): - إن القوم مل يكونوا  تُۡلِهيِهۡم تَِجَٰرةٞ َوَل َبۡيٌع َعن ذِۡكرِ ٱللَّ
أفضل ممن  ميقاهتا، وهو  الصالة يف  يدعون  يكونوا  مل  يّتجرون - كذبوا، ولكنهم 

حرض الصالة، ومل يّتجر«))).
باملّر)))،  يرضب  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  »كان  قال:  السالم  عليه  وعنه 

ويستخرج األرضني«))).

)1) الكايف الرشيف 74:5/كتاب املعيشة، باب ما جيب من اإلقتداء باألئمة B يف التعرض للرزق. 
326:6/كتاب  للطويس  األحكام  هتذيب  162:3/ح3594.  للصدوق  الفقيه  حيرضه  ال  من 

املكاسب، باب املكاسب، ح17.
)2) سورة النور 37:24.

)3) القّصاص هنا الذي يفرس القرآن بفهمه دون الرجوع للنبي وأهل بيته صلوات اهلل عليهم واألخذ 
عنهم لتحصيل تفسري اآلية، وهذا هو الضالل واهلالك الكبري، فقد قال اإلمام الصادق A: »ليس 
أبعد من عقول الرجال من القرآن«. تفسري العيايش 11:1/يف تفسري الناسخ واملنسوخ والظاهر 

والباطن، ح2. واقتصصت احلديث: رويته عىل وجهه. الصحاح للجوهري 257:3 »قصص«.
A يف  باألئمة  االقتداء  باب ما جيب من  املعيشة،  الرشيف 75:5/كتاب  الكايف  بتاممه يف  )4) روي 
التعرض للرزق، ح8. هتذيب األحكام للطويس 326:6/كتاب املكاسب، باب املكاسب، ح18.

: املسحاة. كتاب العني 261:8 »مر«. )5) الـَمرُّ
االقتداء من  جيب  ما  باب  املعيشة،  74:5/كتاب  الرشيف  الكايف  يف  بتاممه  احلديث  روي   (6( 
باألئمة A يف التعرض للرزق، ح2. روضة املتقني يف رشح من ال حيرضه الفقيه للمجليس االول 

407:6/استحباب طلب الدنيا لعمل اآلخرة.
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وعن ]عيل[ بن أيب محزة قال: رأيت أبا احلسن الكاظم عليه السالم يعمل يف 
أرض له، قد استنقعت قدماه يف العرق، فقلت: جعلت فداك، أين الرجال؟ فقال: 
»قد عمل باليد من هو خري مني يف أرضه، ومن أيب« فقلت: ومن هو؟ فقال: »رسول 
اهلل صىّل اهلل عليه وآله، وامري املؤمنني عليه السالم، وآبائي عليهم السالم، كلهم كانوا 

قد عملوا بأيدهيم، وهو من عمل النبيني، واملرسلني، واألوصياء، والصاحلني«))).
وقال الصادق عليه السالم: »إين ألعمل يف بعض ضياعي حتى أعرق، وإّن يل 

من يكفيني؛ ليعلم اهلل عّز وجّل أين أطلب الرزق احلالل«))).
بن  به، وقال عمر  أوىل  األنبياء واألولياء  لكان  الكسب خريًا؛  ترك  فلو كان 
عبدنَّ  وال   ، وألصومنَّ  ، وألصّلنيَّ بيتي،  يف  ألّقعدنَّ  السالم:  عليه  للصادق  يزيد 
ريب، فأما رزقي فسيأتيني. فقال عليه السالم: »هذا أحد الثالث الذين ال يستجاب 

هلم«))).
وقال له آخر: ادع اهلل أن يرزقني يف دعة. فقال: »ال أدعو لك اطلب كام أمرك 

اهلل عّز وجّل«))).

)1) الكايف الرشيف 76:5/كتاب املعيشة، باب ما جيب من االقتداء باألئمة A يف التعّرض للرزق، 
ح10. من ال حيرضه الفقيه للصدوق 162:3/مجلة مما حرم التكسب به، ح3593. عوايل اللئايل 

200:3/باب التجارة، ح22.
)2) الكايف الرشيف 77:5/كتاب املعيشة، باب احلث عىل الطلب والتعّرض للرزق، ح15.

)3) الكايف الرشيف 77:5/كتاب املعيشة، باب ما جيب من االقتداء باألئمة A يف التعّرض للرزق، 
مستطرفات  ح8.  املكاسب،  باب  املكاسب،  323:6/كتاب  للطويس  األحكام  هتذيب  ح1. 

الرسائر البن إدريس احليل:634/املستطرف من كتاب عبد اهلل بن بكري بن أعني.
)4) الكايف الرشيف 78:5/ كتاب املعيشة، باب ما جيب من االقتداء باألئمة A يف التعرض للرزق، 
ح3. دعائم اإلسالم للقايض املغريب 14:2/كتاب البيوع واألحكام فيها، ذكر »1«: احلّض عىل 

طلب الرزق. هتذيب األحكام للطويس 324:6/كتاب املكاسب، باب املكاسب، ح9.
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وقال له آخر: واهلل إّنا لنطلب الدنيا، ونحب أن نؤتاها! فقال: »حتبُّ أن تصنع 
وأِحّج  هبا،  وأتصّدق  هبا،  وأصل  وعيايل،  نفيس،  عىل  هبا  أعود  قال:  ماذا؟«  هبا 

وأعتمر. فقال عليه السالم: »ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب اآلخرة«))).
وسأل عليه السالم عن رجل، فقيل: أصابته احلاجة. قال: »فام يصنع اليوم؟« 
قيل: يف البيت يعبد ربه. فقال: »من أين قوته؟« قال: من عند بعض إخوانه. فقال 

عليه السالم: »واهلل الذي يقوته أشد عبادة منه«))).
لدنياه«))).  آخرته  وال  آلخرته،  دنياه  ترك  من  منا  »ليس  السالم:  عليه  وقال 

واألخبار يف هذا املعنى أكثر من أن حتىص.
ألن  أفضل؛  البّطال)))  لغري  الكسب  ترك  بل  يقولون:  آخرين  إىل  استمع  ثم 
بيت  أو  ملسجد  مالزمًا  باهلل  مشتغاًل  كان  ومن  الكسب،  من  أهّم  باهلل  االشتغال 
وال  الكسب،  ترك  يف  يلومونه  ال  فالناس   - والعبادة  العلم  عىل  مواظب  وهو   -
يكّلفونه ذلك، بل اشتغاله باهلل يقّرر حبه يف قلوب))) الناس، حتى حيملوا إليه فوق 
كفايته، وإنام عليه أن ال يغلق الباب، وال هيرب إىل جبل من بني الناس، وما نرى 

األمايل  ح10.  اآلخرة،  عىل  بالدنيا  االستعانة  باب  املعيشة،  72:5/كتاب  الرشيف  الكايف   (1(
للطويس:662/جملس يوم اجلمعة، أحاديث احلسني بن إبراهيم القزويني، ح25. 

)2) الكايف الرشيف 78:5/كتاب املعيشة، باب احلّث عىل الطلب والتعرض للرزق، ح4. هتذيب 
األحكام للطويس 324:6/كتاب املكاسب، باب املكاسب، ح10. 

الفقيه  النفوس. من ال حيرضه  القمي:337/باب حق  بابويه  بن  لعيل  الرضا  فقه  مثله يف  )3) روي 
ح3568.  والصناعات،  والفوائد  والكاسب  املعايش  باب  املعيشة،  156:3/كتاب  للصدوق 

.A حتف العقول البن شعبة احلراين:410/يف قصارى كلامت اإلمام الكاظم
)4) البطال: الذي ال جيد عماًل. ُأنظر: الصحاح للجوهري 427:4 »بطل«.

)5) )قلوب( سقطت من »ش«.
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إىل اآلن عاملًا أو عابدًا استغرق األوقات باهلل، وهو يف األمصار، فامت جوعًا قط، 
بل لو أراد أن يطعم مجاعة من الناس بقوله لقدر عليه، فإّن من كان هلل كان اهلل له.

هذا كالمهم وفساده ظاهر، وال سيام بعدما مّر بيانه من األمر بالكسب، حتى 
الرجل  هذا  مثل  أّن  مع  اهلل،  عند  وحمبوب  هلل،  مطلوب  وأنه  واألولياء،  لألنبياء 
املعروف بالفقر قد تعّرض للذل، فإّنه إن مل يسأل الناس بلسانه فقد سأهلم بحاله، 
مع أّنه ترك أفضل العبادة))) رأسًا، وربام يصري عىل الناس َكاًل))) وبأسًا، ويف أدعية 
السجاد عليه السالم: »ال تكلني إىل خلقك، بل تفّرد بحاجتي، وتوّل كفايتي، إّنك 
إن وكلتني إىل خلقك جتهموين، وإن أجلأتني إىل قرابتي حرموين، وإن أعطوا أعطوا 

قلياًل نكدًا، وَمنّوا عيلَّ طوياًل وذّموا كثريًا«))).
وعن اإلمام الصادق عليه السالم: »إن استطعت أن ال تكون َكاًل فافعل«))).

وقال عليه السالم: قال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »ملعون من ألقى َكلَّه 
عىل الناس«))).

)1) يف »ش«: )العبادات(.
)2) الَكّل: الثِّْقُل. الصحاح للجوهري 95:5 »كلل«.

)3) الصحيفة السّجادية:108/من دعاء اإلمام زين العابدين A عند الشدة واجلهد وتعرس األمور.
)4) روي بتاممه يف الكايف الرشيف 79:5/كتاب املعيشة، باب احلّث عىل الطلب والتعّرض للرزق، 

ح9.
الفقيه  اآلخرة، ح7. من ال حيرضه  االستعانة عىل  باب  املعيشة،  الرشيف 72:5/كتاب  الكايف   (5(
للصدوق 68:2/التوسيع عىل العيال والنهي عن تضييعهم، ح1741. هتذيب األحكام للطويس 

327:6/كتاب املكاسب، باب املكاسب، ح23.
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وقال أمري املؤمنني عليه السالم:
اجلبال قلل  من  الصخر  الرجاللنقل  منن  من  عــيّل  ــّز)))  أعـ
الناس يل يف الكسِب عاٌر السؤال)))يقول  ُذّل  يف  العاُر  فقلُت 

من  أفضل  بالنوافل)))  جوارحه  اشتغال  الرجل  هذا  أّن  هؤالء  زعم  فإن 
اشتغاهلا بالكسب، فقد أخطأوا، وإن زعموا أّنه يف النوافل يشتغل باهلل بقلبه دون 
الكسب، ففساده ظاهر، فإن له يف الكسب أيضًا أن يشتغل باهلل بقلبه، كام قال اهلل 
ِ﴾))) وإن كان شغله طلب  تعاىل: ﴿رَِجاٞل لَّ تُۡلِهيِهۡم تَِجَٰرةٞ َوَل َبۡيٌع َعن ذِۡكرِ ٱللَّ
العلم، فان كان هو العلم الديني الظاهر - أعني معرفة املسائل الدينية الرضورية 
يف االعتقاد والعمل - فإنه ال ينايف الكسب، بل جيتمع معه، وكذلك إن كان هو 
العلم املكنون - فإنه أيضًا جيتمع مع الكسب بقدر  الباطن - أعني  الديني  العلم 
الرضورة غالبًا، فإن كان ممن ال يمكنه اجلمع فهو معذور يف ترك الكسب، وإنه ممن 
يأتيه رزقه من حيث ال حيتسب، ويف مثله ورد: من كان هلل كان اهلل له)))، وإن كان 
هو العلم الدنيوي، فإن مل يكن عىل هيئة علم الدين، فهو نوع كسب، إما حممود، 
وإما مذموم، وإن كان عىل هيئة علم الدين، فتعسًا لطالبه، فالبطالة خري منه، فضاًل 

.) )1) يف »ش«: )أحبُّ
)2) املبسوط للرسخيس 272:30/كتاب الكسب.

)3) يف »ش«: )بالتنفل(.
)4) سورة النور 37:24.

السمطني  درر   .195:13 األول  للمجليس  الفقيه  حيرضه  ال  من  رشح  يف  املتقني  روضة   (5(
الرازي  تفسري   .  ... واملعيل  التوكل  5:14/باب  للغزايل  الدين  علوم  احياء  للقضاعي:74. 

َدَقِٰتۗ﴾. ُ ٱلّرَِبٰواْ َوُيۡرِب ٱلصَّ 102:7/سورة البقرة، قوله تعاىل: ﴿َيۡمَحُق ٱللَّ
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عن كسب احلالل؛ ألنه نوع خدعة ومكر لتحصيل اجلاه واملال، وذلك الذي حيبه 
الناس، وحيملون إليه؛ جلهلهم به، أولئك مل يّتخذوا إىل ما ينفعهم يف اآلخرة سبياًل، 

ِ َثَمٗنا قَلِيٗل﴾))). ۡواْ أَِبَيِٰت ٱللَّ ﴿ٱۡشَتَ


)1) سورة التوبة 9:9.
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البشارة
التاسعة والثالثون

]يف العبادة وإخالصها ومراتب العابدين[
وكذلك من استمع إىل قوم يقولون: إن الناس يف نياهتم للعبادات عىل ثالثة 
أقسام: أدناهم من يكون عمله وامتثاله ألمر اهلل إجابة لباعث اخلوف؛ ألّنه يتقي 
الرجاء؛ ألّنه يرغب يف اجلنة، ثم من  لباعث  النار، ثم من يعمل ويمتثل))) إجابة 
يقصد طاعة اهلل، وتعظيمه لذاته وجلالله، ولكونه أهاًل للعبادة، ال ألمر سواه)))، 
السيام بعدما مّر بيانه)))، كام قال أمري املؤمنني عليه السالم: »اهلي ما عبدتك خوفًا 

من نارك، وال طمعًا يف جنتك، لكن وجدتك أهاًل للعبادة فعبدتك«))).
وكلٌّ من القصدين األولني وإن كان نازالً باإلضافة إىل الثالث فهو من مجلة 
النيات الصحيحة؛ ألّنه ميل إىل املوعود يف اآلخرة، وإن كان من جنس املألوف يف 
قاهرًا،  قادرًا،  للعامل،  صانعًا  إهلًا،  كونه  سوى  اهلل  يعرف  مل  من  ألّن  وذلك  الدنيا، 
عاملًا، وإن له جنة ينّعم هبا املطيعني، ونارًا يعذُب هبا العاصني، فعبده ليفوز بجنته، 
أو تكون له نجاة من ناره، أدخله اهلل بعبادته وطاعته اجلنة، وأنجاه من النار ال حمالة، 

)1) )إجابة لباعث اخلوف... ثم من يعمل ويمتثل( سقطت من »ش«.
)2) )ال ألمر سواه( مل ترد من »م«.

)3) )ال سيام بعد ما مّر بيانه( أثبتناها من »م«.
)4) هنج احلق وكشف الصدق للعالمة احليل:248/املسالة اخلامسة، املبحث اخلامس، القسم الثاين: 

فضائل أمري املؤمنني البدنية، املطلب األول: يف العبادة.
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كام أخرب عنه يف غري موضع من كتابه، فإنام لكل امرئ ما نوى، كام ورد يف احلديث 
النبوي املشهور)))، وأيضًا فإن اهلل سبحانه قد رغب ورهب، ووعد وأوعد، وقال: 

﴿َوٱۡدُعوهُ َخۡوٗفا َوَطَمًعا﴾))) وقال: ﴿َوَيۡدُعوَنَنا رََغٗبا َورََهٗبا﴾))) إىل غري ذلك.
فلو كان مثل هذه النيات مفسدًا للعبادات، لكان الرتغيب والرتهيب، والوعد 
بجامله  اهلل  يعرفون  اخلالئق ال  أكثر  فإّن  وأيضًا  باملقصود،  بل خماًل  عبثًا،  والوعيد 
وجالله، وأهليته للطاعة والعبودية لذاته، وال تأيت منهم العبادة)))، إال من خوف 
النار، والطمع يف اجلنة، إذ ال يعرفون منه إال املرجو واملخوف، فغايتهم ان يتذّكروا 
النار وحيّذروا أنفسهم عقاهبا، ويتذّكروا اجلنة ويرّغبوا أنفسهم ثواهبا، فلو كّلفوا 
بغري ذلك لكان تكليفًا بام ال يطاق، وأيضًا فقد روي يف الكايف بإسناده عن الصادق 
عليه السالم، أنه قال: »العباد ثالثة، قوم عبدوا اهلل عّز وجّل خوفًا، فتلك عبادة 
العبيد، وقوم عبدوا اهلل عّز وجّل طلبًا للثواب، فتلك عبادة األُجراء، وقوم عبدوا 

اهلل عّز وجّل حبًا هلل، فتلك عبادة األحرار، وهي أفضل العبادة«))).
فإن قوله عليه السالم: »وهي أفضل العبادة« يعطي أّن العبادة عىل الوجهني 
اهلل  أولياء  فإّن  وأيضًا  صحيحة،  تكون  أن  عن  فضاًل  فضل،  من  ختلو  ال  األولني 
قد يعملون بعض األعامل للجنة ورصف النار، إما ألّن حبيبهم حيّب ذلك، وإما 
لتعليم))) الناس إخالص العمل لآلخرة، إذا كانوا أئّمة ُيقتدى هبم، وإّما لغرض 

)1) هتذيب األحكام للطويس 186:4/باب نية الصوم، آخر حديث 519.
)2) سورة األعراف 56:7.
)3) سورة األنبياء 90:21.
)4) يف »ش«: )العبادات(.

)5) الكايف الرشيف 84:2/كتاب اإليامن والكفر، باب العبادة، ح5.
)6) يف »ت« و »ش«: )لتعليمهم(.
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آخر، هذا أمري املؤمنني عليه السالم، سيد األولياء، قد كتب كتابًا لبعض ما وقفه 
من أمواله، فصّدر كتابه بعد التسمية هبذا: »هذا ما أوىص به، وقىض به يف ماله عبد 
اهلل عيل، ابتغاء وجه اهلل؛ ليوجلني به اجلنة، ويرصفني به عن النار، ويرصف النار 
عني يوم تبيّض وجوه وتسوّد وجوه«))) فإذا مل تكن العبادة هبذه النية صحيحة مل 

يصح له أن يفعل ذلك ويلقن به غريه ويظهره يف كالمه.
ثم استمع إىل آخرين، وهم أكثر الفقهاء واملتكلمني، بل أكثر املنسوبني إىل العلم 
من العامة واخلاصة، يقولون ببطالن العبادة، إذا قصد بفعلها حتصيل الثواب، أو 
اخلالص من العقاب، زعاًم منهم أّن هذا القصد مناف لإلخالص، الذي هو إرادة 
وجه اهلل سبحانه وحده، وأن من قصد ذلك فإّنام قصد جلب النفع إىل نفسه، ودفع 
الرضر عنها، ال وجه اهلل عّز وجّل، وال خيفى بطالن هذا القول، بعدما سمعت من 
الدالئل عىل خالفه، ثم لقائل أن يقول هلؤالء: ما تريدون باإلخالص؟ إن أردتم به 
أن يكون خالصًا لآلخرة، ال يكون مشوبًا بشوائب الدنيا واحلظوظ العاجلة للنفس، 
كمدح الناس، واخلالص من النفقة بعتق العبد، ونحو ذلك، فظاهر أّن إرادة اجلنة، 
أو اخلالص من النار، ال ينايف اإلخالص هبذا املعنى بل تؤكده، وقد ورد عن اإلمام 
أن حيمدك))) عليه أحد  تريد  الذي ال  العمل اخلالص  »أّن  السالم:  الصادق عليه 
إال اهلل«)))، وإن أردتم باألخالص أن ال يراد بالعمل سوى مجال اهلل وجالله، من 

)1) الكايف الرشيف 49:7/كتاب الوصايا، صدقات النبي F وفاطمة واألئمة B، ح6. هتذيب 
األحكام للطويس 146:9/كتاب الوقوف والصدقات، باب الوقوف والصدقات، ح55. رشح 
بعد  كتبها  أمواله  يف  يعمل  بام  املؤمنني  ألمري  407:4/وصية  البحراين  ميثم  البن  البالغة  هنج 

انرصافها من صفني.
)2) يف مجيع النسخ: )يمدحك( وما أثبتناه من املصدر.

)3) الكايف الرشيف 16:2/كتاب اإليامن والكفر، باب اإلخالص، قطعة ح4.
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غري شوب من حظوظ النفس، وإن كان حظًا أخرويًا، فاشرتاطه يف صّحة العبادة 
متوقف عىل دليل رشعي، وأّنى هلم بذلك، بل الدالئل الرشعية دّلت عىل خالفه 

كام عرفت.
ثم ليت شعري كيف يمكن للعبد - الضعيف، املهني، الذليل، الذي ال يملك 
لنفسه نفعًا وال رضًا، وال موتًا وال حياة وال نشورًا - أن يستغني عن جلب النفع 
من مواله لنفسه، أو دفع الرضر عنها، ومن أمعن النظر حق اإلمعان، فال جيد أكثر 
هؤالء القائلني ببطالن العبادة بإحدى النيتني، إال ونياهتم الصحيحة يف عباداهتم 
حقائق  يعرفوا  مل  هؤالء  يكون  أن  ويشبه  يشعرون،  ال  وهم  أحدمها،  إىل  ترجع 
النية  معنى  وال  بل  العمل،  إخالص  معنى  وال  فيها،  الناس  ومراتب  التكاليف 
وحقيقتها، وإن النية ليست جمرد قوهلم عند الصالة أو الصوم أو التدريس: أصيل 
أو أصوم، أو أدرس قربة إىل اهلل تعاىل، مالحظًا معاين هذه األلفاظ بخواطرهم، 
النية  ومتصورًا هلا بقلوهبم، هيهات، إنام هذا حتريك لسان وحديث النفس، وإنام 
املعتربة انبعاث النفس وميلها وتوجهها إىل ما فيه غرضها ومطلبها، إما عاجاًل وإما 
واكتسابه  اخرتاعه  يمكنها  هلا ال  يكن حاصاًل  مل  اذا  وامليل  االنبعاث  آجاًل، وهذا 
الشبعان:  املعاين، وما ذلك إال كقول  بتلك األلفاظ، وتصّور تلك  النطق  بمجرد 
اشتهي الطعام وأميل إليه، قاصدًا حصول امليل واالشتهاء، بل ال طريق إىل اكتساب 
رصف القلب إىل اليشء، وميله إليه، وإقباله عليه، إال بتحصيل األسباب املوجبة 
النفس  فإن  له،  املضادة  لذلك،  املنافية  األمور  واجتناب  واالنبعاث،  امليل  لذلك 
ما  هلا، بحسب  املالئم  للغرض  إليه حتصياًل  وتقصده ومتيل  الفعل  إىل  تنبعث  إنام 
يغلب عليها من الصفات، فإذا غلب عىل قلب املدرس مثاًل حب الشهرة، وإظهار 
الفضيلة، وإقبال الطلبة عليه، وانقيادهم إليه، فال يتمكن من التدريس بنية التقرب 
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لتحصيل  إال  تدريسه  يكون  ال  بل  اجلاهلني،  وإرشاد  العلم  بنرش  سبحانه  اهلل  إىل 
تلك املقاصد الواهية، واألغراض الفاسدة، وإن قال بلسانه: أّدرس قربة إىل اهلل، 
وتصور ذلك بقلبه، وأثبته يف ضمريه، وما دام مل يقلع تلك الصفات الذميمة من 
قلبه ال عربة بنيته أصاًل، وكذا إذا كان قلبه عند نية الصالة منهمكًا يف أمور الدنيا، 
الصالة،  إىل  بكليته  توجيهه  له  يتيرس  فال  طلبها،  يف  واالنبعاث  عليها،  والتهالك 
وحتصيل امليل الصادق إليها، واإلقبال احلقيقي عليها، بل يكون دخوله فيها دخول 
أشتهي  الشبعان  كقول  اهلل،  إىل  قربة  أصيل  قوله:  ويكون  هبا،  متربم  هلا،  متكلف 
الطعام، واحلاصل أّنه ال حتصل النية الكاملة - املعتد هبا يف العبادات - من دون 
ذلك امليل واإلقبال، وقمع ما يضاّده من الصوارف واالشغال، وهو ال يتيرّس إال 
إذا كان القلب مرصوفًا عن األمور الدنيوية، والنفس مطهرة من الصفات الذميمة 
الدنية، والنظر مقطوعًا عن احلظوظ العاجلة بالكلية، فإن العمل إنام يصدر بحسب 
 ٰ ٞ َيۡعَمُل َعَ ما يغلب عىل العامل من الصفات واألخالق بمقتىض حالته ﴿قُۡل ُكّ

َشاِكَتِهِ﴾))).

)1) سورة اإلرساء 84:17.
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البيت  أهل  طريقة  عىل  يكن  مل  من  إن  يقولون:  قوم  إىل  استمع  من  وكذلك 
- املطهرين من الرجس، املعصومني عن اخلطأ، صلوات اهلل عليهم، ومل هيتد إىل 
متابعتهم وواليتهم - فقد ضّل وغوى، وإن فاق يف العلوم واملعارف سائر الورى، 
وصار إمامًا به يقتدى، بل رصف عمره يف حتصيل احلكم واحلقائق، واستعمل فكره 
يف األرسار والدقائق، وحتذلق وتفلسف وتكايس وتصّوف، فإنه ال جيد العلم إال 
من معدنه، رّشق أو غّرب، وال احلكمة إال عند أهلها، هتّذبت نفسه أم مل تتهّذب، 
ٱۡهَتَدٰى﴾))) يعني إىل معرفة اإلمام ، كام  ُثمَّ  َوَءاَمَن وََعِمَل َصٰلِٗحا  إال من ﴿تَاَب 
الصوفية وأهل  السالم)))، وهذا كام حيكي من طائفة من علامء  ورد عنهم عليهم 
كلامهتم،  من  يلوح  ما  لذلك  ويشهد  به،  ودانوا  احلق  إىل  رجعوا  أهنم  معرفتهم، 
ويظهر من منظوماهتم، وإنام كان ذلك خللوص نياهتم وضامئرهم، وصفاء قلوهبم 
إيامن  ليضيع  اهلل  كان  وما  ورمحة،  هبم  رأفة  الربانية  العناية  فأدركتهم  ورسائرهم، 
عدم  يف  معذورين  كانوا  أهنّم  عىل  رَِّحيٞم﴾)))  لََرُءوٞف  بِٱنلَّاِس   َ ٱللَّ ﴿إِنَّ  أمثاهلم 

)1) سورة طه 82:20.
َكثِياً﴾ هي معرفة اإلمام،  وِتَ َخۡياً 

ُ
أ َفَقۡد  ۡكَمَة  ٱۡلِ يُۡؤَت  A، قال: »﴿َوَمن  )2) عن اإلمام الصادق 

واجتناب الكبائر التي أوجب اهلل عليها النار«. الكايف الرشيف 284:2/كتاب اإليامن والكفر، 
باب الكبائر، ح20.

)3) سورة البقرة 143:2. سورة احلج 65:22.
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اهتدائهم إىل ذلك؛ ألّن معرفة اإلمام بعينه موقوفة عىل السامع، ومل هيتد إليه العقل 
 بانفراده، وكان أئمة الضالل قد لبسوا األمر عىل الناس، وكان هؤالء هبذا السبب
- مع بعد عهدهم من منبع النبوة ومعدن اخلالفة - يف لبس من أمرهم منذ صغرهم، 
فلاّم عرفوا بنور اهلل صّدقوا به، واطمأّنوا اليه، فرزقهم اهلل بإيامهنم به لب املعرفة، 
مقام  يف  كأهنم  ونور،  وابتهاج  ورسور،  نشاط  يف  نراهم  وهلذا  املحبة،  وحالوة 
فإنا  اإلمامية،  تأثري مبني، وكذلك سائر علامء  املؤمنني  أمني، ولكلامهتم يف قلوب 
نراهم جازمني بنجاة أنفسهم من حيث العقيدة والدين، وأئمتهم كانوا من ساللة 
ۡحَسَنُه﴾))) كام بينا يف هذا الكتاب

َ
 النبيني، وهم من ﴿يَۡسَتِمُعوَن ٱۡلَقۡوَل َفَيتَّبُِعوَن أ

ۡلَبِٰب﴾))).
َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
ْوَلٰٓئَِك ُهۡم أ

ُ
ۖ َوأ ُ ِيَن َهَدىُٰهُم ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ

ُ
فـ﴿أ

]شطحات وطامات أئمة املخالفني[
متحرّيين،  تائهني  الباقني، عىل ضاللتهم  وأئمتهم  العامة  أكثر علامء  نرى  ثم 
وعىل ما حّصلوه طول أعامرهم نادمني، وال جيزمون بنجاة أنفسهم من حيث العقيدة 
والدين، وليسوا يف سداد من يزعمونه أمام األمة وخليفة الرسول بمستيقنني، ملا 
فهم  أحسنه،  يتبعون  فال  القول  يستمعون  ونراهم  ذوهيم،  من  ورواه  فيهم  رووه 
من دينهم يف))) ضالل وعمى؛ ألهنّم كانوا أرباب شكوك وخياالت، وأصحاب 
جأش  ثبات  وال  اعتقدوه،  فيام  عند رهبم  صدق  قدم  هلم  وليس  وجهاالت،  شبه 
 ۚ ۡعَمٰٓ

َ
ّبَِك ٱۡلَقُّ َكَمۡن ُهَو أ نزَِل إَِلَۡك ِمن رَّ

ُ
َمآ أ نَّ

َ
َفَمن َيۡعلَُم أ

َ
وطمأنينة فيام عقلوه ﴿أ

ۡلَبِٰب﴾))).
َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
ُر أ َما َيَتَذكَّ إِنَّ

)1) سورة الزمر 18:39.

)2) سورة الزمر 18:39.
)3) )وتراهم يستمعون القول فال يتبعون أحسنه فهم يف دينهم يف( سقطت من »ش«.

)4) سورة الرعد 19:13.
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هذا فخر الرازي وهو إمام أشاعرهتم وعاّلمتهم، يف جامعية العلوم يقول - 
يف آخر مصنّفاته))) - إن العلم باهلل وصفاته وأفعاله أرشف العلوم، وإن عىل كل 
مقام عقدة، فعلم الذات عليه عقدة: إن الوجود عني املاهية أو الزائد عليها، وعلم 
الصفات هل هي زائدة عىل الذات أم ال، وعلم األفعال هل الفعل مقارن للذات 

أو متأخر)))، ثم أنشد يقول:
ــدام الــعــقــول عــقــاُل ــ ضــالُلهنــايــة إق العاملني  سعي  وأكــثــر 
ــاُلوأرواحنا يف وحشة من جسومنا ووب أذًى  دنيانا  وحــاصــل 
سوى أن مجعنا فيه قيل وقال)))ومل نستفد من بحثنا طول عمرنا

وهذا ابن أيب احلديد البغدادي - وهو من أعاظم معتزلتهم - يقول:
ــك يـــا أغـــلـــوطـــة الــفــكــر ــي عمريف وانقىض  ــري)))  أم حار 
ــيـــك الــعــقــول ــرت فـ ــ ــاف ــ السفر)))س أذى  إال  ربحت  فام 

أئمة  من  وهو  والنحل،  امللل  كتاب  صاحب   - الشهرستاين)))  حممد  وهذا 

)1) رسالة أقسام اللذات.
)2) ُأنظر: أقسام اللذات للرازي:251 - 262/القسم الثالث: يف اللذات العقلية احلاصلة بسبب 

العلوم.
)3) أقسام اللذات للرازي:262/خامتة.

)4) يف املصدر )تاه عقيل( بدل )حار أمري(.
)5) رشح هنج البالغة البن أيب حديد 51:31/من أشعار الشارح يف املناجاة.

)6) الشهرستاين: أبو الفتح حممد بن عبد الكريم بن أمحد املتكلم الفيلسوف األشعري صاحب كتاب 
تفقه  امللل والنحل وهو كتاب مشهور. وكانت والدته سنة سبع وستني وأربعامئة بشهرستان، 
بنيسابور عىل أمحد اخلوايف وأيب نرص القشريي وقرأ األصول عىل أيب القاسم األنصاري، وسمع 
 احلديث عىل أيب احلسن عيل ابن أمحد بن حممد املدائني وغريه، ولوال ختبطه يف االعتقاد وميله
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متفلسفتهم - يقول:
كلها املعامل  طفت  لقد  ــامللعمري  ــع ــريف بـــني امل ــ وســــريت ط
حائر كف  واضعًا  إال  أَر  نادم)))فلم  سنَّ  قارعًا  أو  ذقن  عىل 

وهذا شيخهم األكرب حمي الدين بن العريب - وهو من أئمة صوفيتهم، ومن 
رؤساء أهل معرفتهم - يقول يف فتوحاته: »إين مل أسأل اهلل أن يعرفني إمام زماين، 

ولو كنت سألته لعّرفني«))).
فاعتربوا يا أويل األبصار - فإنه ملا استغنى عن هذه املعرفة مع سامعه حديث: 
»من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية«))) املشهور بني العلامء كافة - كيف 
خذله اهلل، وتركه ونفسه - فاستهوته الشياطني - يف أرض العلوم حريان، فصار 
مع وفور علمه، ودقة نظره، وسريه يف أرض احلقائق، وفهمه لألرسار والدقائق، 
الرشائع، ومل يعضَّ عىل حدودها برضس قاطع، ويف  مل يستقم يف يشء من علوم 
يضحك  ما  الواضحة،  العقل  ومناقضات  الفاضحة،  الرشع  خمالفات  من  كلامته 
منه الصبيان، وتستهزئ به النسوان، كام ال خيفي عىل من تتبع تصانيفه، وال سيام 

 إىل هذا االحلاد لكان هو االمام، وكثريا ما كنا نتعجب كيف مال إىل شئ ال أصل له واختار أمرا 
ال دليل عليه ال معقوال وال منقوال، ونعوذ باهلل من اخلذالن واحلرمان من نور االيامن، وليس 
ذلك إال العراضه عن نور الرشيعة واشتغاله بظلامت الفلسفة، وخرج من خوارزم سنة 510، 
وحج يف هذه السنة ثم أقام ببغداد ثالث سنني، وكان له جملس وعظ يف النظامية وظهر له قبول 
عند العوام، وتويف هبا أيضًا يف أواخر شعبان سنة ثامن وأربعني ومخسامئة. ُأنظر: معجم البلدان 

للحموي 377:3. وفيات األعيان البن خلكان 2783:4. الكنى وااللقاب للقمي 374:2. 
)1) امللل والنحل للشهرستاين 173:1/الفصل السادس: الشيعة، اإلمامية.

)2) مل نجد هذا القول يف الفتوحات املكية البن عريب.
)3) كنز الفوائد للكراجكي:151. صحيح ابن حبان 434:10.
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الفتوحات، وخصوصًا ما ذكره يف أبواب أرسار العبادات، ثم مع دعاويه الطويلة 
وتطوافه  الشهود،  عني  يف  ومالزمته  املعبود،  ومشاهدته  اهلل،  معرفة  يف  العريضة 
التوحيد، تراه ذا شطح وطامات، وصلف ورعونات،  بالعرش املجيد، وفنائه يف 
يف ختليط وتناقضات جتمع األضداد، ويف حرية حمرية تقّطع األكباد، يأيت تارة بكالم 
ذي ثبات وثبوت، وأخرى بام هو أهون من بيوت العنكبوت، ويف كتبه وتصانيفه 
من سوء أدبه مع اهلل سبحانه يف األقوال، ماال يرىض به مسلم بحال، يف مجلة كلامت 
مزخرفة خمبطة تشّوش القلوب، وتدهش العقول، وحترّي األذهان، وكأّنه كان يرى 
يف نفسه من الصور املجردة ما يظهر للمتخيل يف العزلة، فيظن أّن هلا حقيقة، وهي 
له، فكان يتلقاها بالقبول، ويزعم أهنا حقيقة الوصول، ولعله ربام خيتل عقله لشدة 

الرياضة واجلوع، فيكتب ما يأيت بقلمه مما خيطر بباله من غري رجوع.
مشاخيهم  أجّل  من  وهو   - الكوشكناري)))  الدين  حمي  بن  الدين  قطب  قال 
-: أّيام رجل من أهل الكشف وجدنا أسلوبه - يف عبارته عن مكاشفاته - خيالف 
أسلوب صاحب الوحي علمنا أّنه مدخول، وكشفه معلول، وأن احلرص والعجلة 
دعتاه إىل تركيب ما قذف يف قلبه من النور البسيط، والترّصف فيه والتخليط، ثم 
والنصوص  الفصوص  األرض - من صاحبي  انترش يف  الذي  األسلوب  إن هذا 
بالكلية،  بمعزل  الوحي  صاحب  بأسلوب  واملناسبة  املشاهبة  عن  هو  أسلوب   -
العلم بأهنام مدخوالن، ويف كشفهام معلوالن،  القانون  لنا بمقتىض ذلك  فيحصل 

فيكون سبيلنا مع كالمهام وكتبهام اهلجران))).

)1) الكوشكناري: حممد املعروف بالقطب املحيي، استاذ املوىل جالل الدواين، املتوىف يف أوائل املائة 
العارشة، وهو أحد مشايخ الصوفية السنية، صاحب املكاتبات املعروفة بمكاتبات القطب املحيي 

بالفارسية. الكنى واأللقاب للقمي 74:3.
اهلاشمي  اهلل  حبيب  مقالته  أورد  لكن  عندنا،  متوفرة  غري  الكوشكناري  الدين  قطب  مصنفات   (2(

اخلوئي يف كتابه منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة 220:13.
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أراد بصاحب الفصوص: حمي الدين بن العريب، وبصاحب النصوص تلميذه 
العريب، وآخر  ابن  أغاليط طامات  انموذجًا من  ولنورد  القونوي)))،  الدين  صدر 
من ختليطه وتناقضاته يف الرشع النبوي املطّهر؛ لئال يعتمد عىل أقواله من ال معرفة 
عىل  وليقس  خريه،  يطلب  وهو  الرش،  يف  فيقع  غريه،  وُيِضّل  فَيِضّل  بحاله،  له 

االنموذجني أمثاهلام مما ال حيىص.
أما األول: فهو ما قال يف الباب التاسع والعرشين من فتوحاته، قال: كل عبد 
اهلي توّجه ألحد عليه حق من املخلوقني، فقد نقص من عبوديته هلل سبحانه بقدر 
ذلك احلق، فإن ذلك املخلوق يطلبه بحقه، وله عليه سلطان فال يكون عبدًا حمضًا 
اخللق، ولزومهم  انقطاعهم عن  اهلل  إىل  املنقطعني  يرجح عند  الذي  هلل، وهذا هو 
السياحات والرباري والسواحل، والفرار من الناس، واخلروج من ملك احليوان، 
فإهنم يريدون احلرية من مجيع األكوان، ولقيت منهم مجاعة كثرية يف أيام سياحتي، 
ومن الزمان الذي حصل يل هذا املقام، ما ملكت حيوانًا أصاًل، وال الثوب الذي 
ألبسه، فإين ال ألبسه إال عارية لشخص معني، إذن يل يف الترصف فيه، والزمان الذي 
أمتلك اليشء فيه أخرج عنه ذلك الوقت، أما باهلبة أو بالعتق، إن كان مما يعتق، وهذا 
حصل يل ملا أردت التحقق بعبودية االختصاص هلل، قيل يل: ال يصّح لك ذلك حتى 

)1) القونوي: هو أبو املعايل صدر الدين حممد بن إسحاق الشافعي، صاحب التصانيف يف التصوف، 
وعلوم  الرشعية  العلوم  بني  ومجع  به،  واهتم  ورباه  العريب  بن  الدين  حميي  الشيخ  بأمة  تزوج 
الدين  قطب  العالمة  منهم  اآلفاق،  من  األفاضل  يقصده  للبحرين،  جممعًا  فصار  التصوف، 
الدين  نصري  اخلواجة  مع  ومراسالت  مكاتبات  وله  عنده،  وقرأ  بقونية  وهو  أتاه  الشريازي، 
غري  إىل  الفكوك  كتاب  األربعينية،  األحاديث  ورشح  الفاحتة،  تفسري  مصنفاته:  ومن  الطويس. 
بالروم  بلد  الياء  النون وختفيف  بالضم وكرس  قونية  إىل  نسبة  ذلك، توىف سنة 673. والقونوي 

جليل بني الشام وقسطنطينية. الكنى واأللقاب للقمي 96:3/القونوي.
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ال يقوم ألحد عليك حجة، قلت: ال واهلل إن شاء اهلل، قيل يل: وكيف يصّح أن ال 
تقوم هلل عليك حجة، قلت: إنام تقام احلجج عىل املنكرين، ال عىل املعرتفني، وعىل 

أهل الدعاوي وأصحاب احلظوظ، ال عىل من قال: مايل حق وال حظ))). 
أقول: وليت شعري، أي وجه يف ثبوت حق للثوب عىل البسه، إذا كان ملكًا 
عليه  يزيد  الثاين  يف  نرى  بل  عنده،  عارية  كان  إذا  عليه،  له  حق  ثبوت  وعدم  له، 
الناس  إياه، ثم احلقوق ليست منحرصة يف حقوق  مع حّقه حق آخر ملالكه املعري 
واملامليك، بل لنفس كل إنسان عليه حق، ولكل عضو من أعضائه، وقوة من قواه، 
من قرنه إىل قدمه عليه حق، كام ورد يف غري واحد من األخبار عن األئمة األطهار، 

صلوات اهلل عليهم أمجعني))))))).

)1) الفتوحات املّكية البن عريب 196:1/الباب التاسع والعرشون: يف معرفة رّس سلامن الذي أحلقه 
بأهل البيت.

ف املؤمن باحلقوق التي عليه، ونورد  )2) أقول: كثرية هي األخبار الواردة عن األئمة األطهار التي تعرِّ
مقدمة رسالة احلقوق لإلمام زين العابدين A ملا فيها من إحاطة باحلقوق ومتوافقة مع مطالب 
املؤلف: عن أيب محزة الثاميل، قال: هذه رسالة عيل بن احلسني C إىل بعض أصحابه: »أعلم أن 
هلل عّز وجّل عليك حقوقًا حميطة بك يف كّل حركة حتركتها، أو سكنة سكنتها، أو حال حلتها، 
أو منزلة نزلتها، أو جارحة قلبتها، أو آلة ترّصفت فيها، فأكرب حقوق اهلل تبارك وتعاىل عليك ما 
أوجب عليك لنفسه من حقه الذي هو أصل احلقوق، ثم ما أوجب اهلل عّز وجّل عليك لنفسك 
من قرنك إىل قدمك عىل اختالف جوارحك، فجعل عّز وجّل للسانك عليك حقا، ولسمعك 
عليك حقا، ولبرصك عليك حقا، وليدك عليك حقا، ولرجلك عليك حقا، ولبطنك عليك حقا، 
ولفرجك عليك حقا، فهذه اجلوارح السبع التي هبا تكون األفعال، ثم جعل عّز وجّل ألفعالك 
حقا،  عليك  ولصدقتك  حقا،  عليك  ولصومك  حقا،  عليك  لصالتك  فجعل  حقوقا،  عليك 
وهلديك عليك حقا، وألفعالك عليك حقوقا«. اخلصال للصدوق:565/أبواب اخلمسني وما 

فوقه، احلقوق اخلمسون التي كتب هبا اإلمام احلسني إىل بعض أصحابه، أول الرسالة.
)3) )أمجعني( أثبتناها من »ش«.



بشارة الشيعة للفيض الكاشاين 264

بل للسموات واألرضني، وما فيهن وما بينهن، من النجوم والغيوم، والرياح 
واألمطار، واجلبال واملياه، واحلبوب واألشجار، والظالم واألنوار، والليل والنهار، 
وباجلملة كل ما له مدخل يف تربيته من األكوان، كام أشري إليه من القرآن يف معرض 
التسخري واالمتنان، وهذا قد جرى يف كالمه من حيث ال يشعر، حيث قال: فإهنم 
يريدون احلرية من األكوان، وليت شعري، كيف يمكن احلرية مما ال يمكن املعيشة 
بدونه، فإن اهلل سبحانه أحوج بعض عبيده إىل بعض، وأحوجهم كلهم إىل سائر 
خملوقاته، وجعل هلا مجيعًا عليهم حقًا، وإن كانت احلقوق كلها يف احلقيقة ترجع إىل 
اهلل سبحانه، إال أن من مل يشكر الوسائط مل يشكر اهلل، كام ورد يف احلديث: »من مل 

يشكر الناس مل يشكر اهلل«))).
فإن زعم هذا املّدعي أّنه قد خرج من حقوق اجلميع، ومن مجيع احلقوق، فام 
أشّد دعواه، وإْن هو معرتف بالتقصري، فاالعرتاف ال يسقط حجة اهلل عليه، وإّنام 
يسقط املؤاخذة بتضييع احلق، وذلك أيضًا تفّضل من اهلل الكريم جل شأنه، وقد 
التقصري«)))  حّد  من  خترجني  ال  »اللهم  السالم:  عليهم  البيت  أهل  دعاء  يف  ورد 
املّدعني، بل ﴿فَلِلَّهِ  أمثال هذا يف  يّدعي  الدعوى من  أهل  ثم كيف ال يكون من 

)1) مسند أمحد 258:2/مسند أيب هريرة لعنه اهلل. سنن الرتمذي 228:3/باب »35«: ما جاء يف 
الشكر ملن أحسن إليك، ح2021. مسند أيب يعىل 365:2/مسند أيب سعيد اخلدري، ح1122.

)2) أقول: قدر ما اجتهد العابدون فهم مل خيرجوا من دائرة التقصري كام تشري الكثري من األخبار عن 
آل بيت العصمة، لكن املطلب من هذا الدعاء هو أن ال يظن أو يزعم العابد بأّنه جاء بحق العبادة 
فيصاب بالعجب والغرور، ومل نجد دعاء كهذا يف ما ايدينا من املصادر، لكن وجدنا هذه الرواية 
التي تشابه يف املعنى، قال اإلمام الكاظم A لبعض ولده: »يابني، عليك باجلد، ال خترجن نفسك 
التقصري يف عبادة اهلل وطاعته، فإن اهلل عّز وجّل ال يعبد حق عبادته«. الكايف الرشيف  من حّد 

72:2/كتاب اإليامن والكفر، باب االعرتاف بالتقصري، ح1.
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ۡجَعَِي﴾))) وقد ذكر - يف هذا الباب أيضًا - يف 
َ
ُة ٱۡلَبٰلَِغُةۖ فَلَۡو َشآَء لََهَدىُٰكۡم أ ٱۡلُجَّ

تفسري آية تطهري أهل البيت عليهم السالم ما ال جيوز أن حيكى، بل جيب أن يطوى 
وال يروى، وأما الثاين فهو ما قاله يف الباب السابع والثالثني وثلثامئة، بعد أن ذكر 
أّن سائر األنبياء كانوا خلفاءه،  نبيينا صىّل اهلل عليه وآله عىل سائر األنبياء،  فضل 
فضل  من  فكان  قال:  وجودًا،  عليهم  مقّدمًا  كان  فإنه  ظاهرًا،  عليه  تقّدموا  وأن 
هذه األمة أن أنزهلا منزلة خلفائه يف العامل قبل ظهوره، إذ كان أعطاهم الترشيع، 
فأعطى هذه األمة))) الترشيع فلحقوا بمقامات األنبياء يف ذلك، وجعلهم ورثة هلم 
لتقّدمهم عليهم، فإن املتأّخر يرث املتقدم بالرضورة، فيدعون عىل بصرية، ثم ذكر 
ان للمخطي منهم أجرًا واحدًا وللمصيب أجرين)))، وكأّنه أراد بالذين أعطاهم 
ومعاذ  وعمر  بكر  كأيب  الصحابة،  مشاهري  األنبياء:  بمقامات  فلحقوا  الترشيع 
ثم  الثوري ونظرائهام،  البرصي وسفيان  بعدهم كاحلسن  ثم من كان  وأشباههم، 
أئمتهم األربعة وأمثاهلم، ثم نفسه، ومن كان قريبًا منه يف املعرفة كام يشعر به بعض 

كلامته يف فتوحاته، وجتويزه عليهم اخلطأ.
وقال يف الباب الثامن عرش وثلثامئة، ما هو نّص عىل نقيض ما قال هنا، فإنه 
قال فيه: إّنا روينا عن عبد اهلل بن عباس، أن رجاًل أصاب من عرضه، فجاء إليه 
يستحّله من ذلك، فقال له: يابن عباس، إين قد نلت منك، فاجعلني يف حّل من 
ذلك، فقال: أعوذ باهلل أن أحّل ما حّرم اهلل، إن اهلل قد حّرم أعراض املسلمني، فال 

)1) سورة األنعام 149:6.
)2) )أن أنزهلا منزلة خلفائه ... الترشيع فأعطى هذه األمة( سقطت من »ش«.

)3) ُأنظر: الفتوحات املكية البن عريب 142:3/الباب »337«: يف معرفة منزل حممد F مع بعض 
العامل.
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أحلها، ولكن غفر اهلل لك.
قال: فانظر ما أعجب هذا الترصيف، وما أحسن العلم، ومن هذا الباب حلف 
اإلنسان عىل ما أبيح له فعله، أن ال يفعله أو يفعله، ففرض اهلل حتّلة اإليامن، وهو 
َثمَّ شارع  فام  بالتنبيه عليه،  اهلل  باب االستدراج واملكر االهلي، إال ملن عصمه  من 
َرىَٰك 

َ
أ بَِمآ  َبۡيَ ٱنلَّاِس  إال اهلل. قال اهلل تعاىل لنبيه صىّل اهلل عليه وآله: ﴿ِلَۡحُكَم 

﴾))) ومل يقل له: بام رأيت، بل عاتبه سبحانه ملا حّرم عىل نفسه باليمني يف قضية  ُ ٱللَّ
تَۡبَتِغ  ُ لََكۖ  َحلَّ ٱللَّ

َ
أ لَِم ُتَّرُِم َمآ  َها ٱنلَِّبُّ  يُّ

َ
أ عائشة وحفصة، فقال اهلل تعاىل: ﴿َيٰٓ

تعاىل: قوله  أّن  عىل  يدلك  فهذا  نفسه،  أرته  مما  هذا  وكان  ۡزَوِٰجَك﴾))) 
َ
أ  َمۡرَضاَت 

الدين  فلو كان هذا  رأيه،  يراه من  ما  به، ال  إليه  يوحي  ما  إنه   ﴾ ُ ٱللَّ َرىَٰك 
َ
أ ﴿بَِمآ 

بالرأي، لكان رأي النبي صىّل اهلل عليه وآله أوىل من رأي من ليس بمعصوم، وَمن 
اخلطأ أقرب إليه من اإلصابة، فدلَّ أّن االجتهاد الذي ذكره رسول اهلل صىّل اهلل عليه 
الواقعة، ال يف ترشيع  املسألة)))  الدليل عىل تعيني احلكم يف  إّنام هو يف طلب  وآله 

حكم يف النازلة، فإن ذلك رشع مل يأذن به اهلل))).
وال خيفى ما يف كالمه هذا من التخليط والتلبيس، فإنه مل يفرق بني عفو العبد 
عن امليسء إليه وبني الترشيع، وال بني اليمني والترشيع، ومل يدر موقع العتاب يف 
ُ لََك﴾ وأما قوله: إن املراد باالجتهاد: إنام هو  َحلَّ ٱللَّ

َ
قوله سبحانه: ﴿لَِم ُتَّرُِم َمآ أ

)1) سورة النساء 105:4.

)2) سورة التحريم 1:66.
)3) )املسألة( أثبتناها من »م«.

)4) الفتوحات املكية البن عريب 69:3/الباب »318«: يف معرفة منزل نسخ الرشيعة املحمدية وغري 
املحمدية باألغراض النفسية.
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التفّقه، يف النظر فيام  طلب الدليل عىل تعيني احلكم، فريجع إىل ما قلناه يف بشارة 
روينا عن املعصومني عليهم السالم، كام مّر بيانه. وأراد باالجتهاد - الذي ذكره 
فله  فأصاب  اجتهد  »من  قال:  أنه  عنه  رووه  ما   - وآله  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول 

أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد«))).
وقد مّر ذكر هذا احلديث أيضًا - مع بيان معناه عىل تقدير صّحته - يف بشارة 
امليزان اإلهلي، وحيتمل أن يكون مراده باالجتهاد، االجتهاد املذكور يف خرب معاذ، 
وقد عرفت هناك أيضًا ما فيه، وقال يف باب آخر منه: ال جيوز أن يدان اهلل بالرأي، 
وأما  إمجاع،  من  وال  سنة،  من  وال  كتاب  من  برهان  وال  حجة،  بغري  القول  وهو 

القياس، فال أقول به، وال أقلد فيه مجلة واحدة.
قال: فام أوجب اهلل علينا األخذ بقول أحد غري رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله))). 
وقد أكثر القول يف هذا املعنى يف مواضع من كتابه، وقد أجرى اهلل احلّق عىل لسانه، 
عليهم  املعصومني  األئمة  اوصياءه  وآله  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  برسول  يلحق  كان  لو 
السالم، ثم نراه مع ذلك كله يوجب متابعة آراء أئمتهم األربعة املتأخرة وأمثاهلم، 
مع جتويزه عليهم اخلطأ، ومع علمه واعرتافه باستعامهلم القياس، واجتهاد الرأي يف 
دين اهلل، وترشيعهم ما مل يأذن به اهلل، ثم يثبت هلم األجر باجتهادهم، وحيرم عليهم 
األحكام  أكثر  يف  رأيه  جيتهد  نفسه  ونراه  رأهيم،  خيالف  بام  العمل  مقّلدهيم  وعىل 
الدينية، من غري نّص، وال إمجاع، وال حّجة، وال برهان، كام يظهر من تتّبع كالمه، 
وال سيام يف ما يذكره يف أبواب أرسار الرشائع من فتوحاته، بل ربام يفتي بخالف 

)1) األحكام البن حزم 872:6/ الباب »36«: يف إبطال التقليد. منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة 
للراوندي 284:1/كالم أمري املؤمنني A ملا خوف من الغيلة. تفسري البيضاوي 76:2.

)2) الفتوحات املكية البن عريب 164:2/الباب »88«: يف معرفة أرسار أصول أحكام الرشع.



بشارة الشيعة للفيض الكاشاين 268

النّص رصحيًا.
قال يف الباب الثامن والستني - الذي يف معرفة أرسار الطهارة -: قال رسول 
الغسل« واختلف  فقد وجب  اخلتان)))  اخلتان  التقى  »إذا  وآله:  اهلل عليه  اهلل صىّل 
العلامء يف هذه املسألة، فمن قائل بأنه جيب الغسل من التقاء))) اخلتانني، ومن قائل 

بأنه ال جيب الغسل من التقاء اخلتانني، وبه أقول))).
من  االغتسال  يف  منه  البد  عندنا  والوضوء  هذا:  من  ورقة  بعد  أيضًا  وقال 
اجلنابة، وعندنا يف هذه املسألة نظر يف حالتني، احلالة األوىل: فيمن جامع ومل ينزل 
فعليه وضوآن يف اغتساله، فإن جامع وأنزل فعليه وضوء واحد، إال أّن مذهبنا أن 
بعد  نراه  ثم  الوضوء)))،  ويوجب  الغسل،  يوجب  اإلنزال ال  دون  اخلتانني  التقاء 
مما ال  الكشف  أّن  ويّدعي  يقولونه،  فيام  لنفسه وألمثاله  الكشف  يّدعي  كله  ذلك 
يتطّرق إليه اخلطأ، مع اختالفهم فيام يكشف هلم كام رّصحوا به وكام نرى ﴿إِنَّ ِف 

.(((﴾ َذٰلَِك لَعِۡبَٗة لَِّمن َيَۡشٰٓ
وأّما حّجة إسالمهم أبو حامد الغزايل، فإنه كان كذلك قبل أن هيتدي إىل احلّق 
تتّبع كتبه  الرّتهات والتخليطات كام يظهر ملن  بأمثال هذه  به، وكان يقول  ويقول 
وتصانيفه، إال أّنه ملا كان من املعذورين يف جهالته باحلّق كام أرشنا إليه سابقًا، وكان 
من أهل التحقيق والتدقيق يف أكثر املسائل، وكان ذا فكر عميق فيام يعثر عليه من 
الدالئل، اهتدى يف أواخر عمره وعدل من مذهبه الباطل، وصار شيعيًا إماميًا عىل 

)1) يف »ش«: )التقى اخلتان( واملثبت من »م«.
)2) من قوله: )بمقامات األنبياء يف ذلك ... إىل قوله ... بأّنه جيب الغسل من التقاء( سقط من »ت«.
)3) الفتوحات املكية البن عريب 363:1/الباب »68«: يف أرسار الطهارة، باب االغتسال من احليض.
)4) الفتوحات املكية البن عريب 364:1/الباب »68«: يف أرسار الطهارة، باب االغتسال من اجلنابة.

)5) سورة النازعات 26:79.
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ما حكاه عنه مجاعة منهم، ويشعر به كالمه يف كتابه املسّمى برّس العاملني)))، ولقد 
حّق للمخالفني للحّق أن جيعلوا رفضه ملذاهبهم واختياره التشيع بعد إرصاره عىل 
املخالفة يف املدة املتطاولة دلياًل عىل بطالن مذاهبهم، وشاهدًا عىل حقية))) مذهب 
ٰ لَُهُم ٱّلِۡكَرٰى َوقَۡد َجآَءُهۡم  نَّ

َ
اإلمامية؛ لعلّو شأنه عندهم يف علوم الدين، هيهات ﴿أ

بِٞي﴾))). رَُسوٞل مُّ
]يف وجوب اإلئتامم باإلمام املنصوب[

روي يف الكايف عن حممد بن مسلم، عن اإلمام الباقر عليه السالم، قال: »كّل 
من دان اهلل بعبادة جيهد فيها نفسه وال إمام له من اهلل فسعيه غري مقبول، وهو ضاّل 
متحريًا، واهلل شانئ ألعامله، ومثله كمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعها، فهجمت 
إليها  الليل برصت بقطيع مع غري راعيها، فحنت  فلاّم جنّها  ذاهبة وجائية يومها، 

)1) قال الغزايل: قال النبي F: »من كنت مواله فهذا عيل مواله« فقال عمر: بخ بخ يا أبا احلسن 
لقد أصبحت موالي وموىل كّل موىل. فهذا تسليم ورىض وحتكيم ثم بعد هذا غلب عليه اهلوى، 
ُظُهورِهِۡم  َوَرآَء  ﴿َفَنَبُذوهُ  اخلالف  عىل  فحملهم  وهنيها،  اخلالفة  وأمر  البنود،  وعْقد  للرياسة  حبًا 
للغزايل:  الدارين  العاملني وكشف ما يف  وَن﴾. راجع رّس  يَۡشَتُ َما  فَبِۡئَس  قَلِيٗلۖ  َثَمٗنا  بِهِۦ  ۡواْ  َوٱۡشَتَ

املقالة األوىل: يف تنظيامت ملكية، فصل، باب يف ترتيب اخلالفة واململكة.
قال احلر العاميل: قد أنكر بعض املحّققني كون الرسالة له - رسالة رّس العاملني - ولو ثبت فلعّله   
كتبها يف أول عمره ورجع عنها، ولو سلم العكس فهل جتوز املتابعة له يف كتبه السابقة عىل رجوعه 
إىل احلّق؟ أليس يلزم فساد مجيع ما قّدمه، وما انكشف له، ونقض ما خزله، وما الفرق بني كالمه 
اليسري يف الرسالة املذكورة وبني ما روي عن أيب بكر وعمر من إقرارمها باحلق أحيانًا مثل: لوال 
عيل هللك عمر. االثنا عرشية للحر العاميل:168/الفصل الثالث: يف ذكر بعض مطاعن مشايخ 

الصوفية.
)2) يف »ت«: )حقيقة(.

)3) سورة الدخان 13:44.
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الراعي قطيعه أنكرت راعيها  واغرّتت هبا وباتت معها يف مربضها، فلام أن ساق 
راعيها  مع  بغنم  فبرصت  وقطيعها،  راعيها  تطلب  متحرية  فهجمت  وقطيعها، 
فحنّت إليها واغرّتت هبا، فصاح هبا الراعي: احلقي براعيك وقطيعك، فإنك تائهة 
متحرّية عن راعيك وقطيعك، فهجمت ذعرة متحرية، ال راعي هلا))) يرشدها إىل 

مرعاها أو يرّدها، فبينام هي كذلك إذا اغتنم الذئب ضيعها فأكلها.
وكذلك واهلل يا حممد، من أصبح من هذه األمة ال إمام له من اهلل ظاهرًا عادالً، 
أصبح ضاالً تائهًا، وإن مات عىل هذه احلال مات ميتة كفر ونفاق، واعلم يا حممد 
التي  أن أئمة اجلور وأتباعهم ملعزولون عن دين اهلل، قد ضّلوا وأضّلوا، فأعامهلم 
 ٰ ا َكَسُبواْ َعَ ۡت بِهِ ٱلّرِيُح ِف يَۡوٍم َعِصٖفۖ لَّ َيۡقِدُروَن ِممَّ يعملوهنا ﴿َكَرَماٍد ٱۡشَتدَّ

َلُٰل ٱۡلَعِيُد﴾«))). ءٖۚ َذٰلَِك ُهَو ٱلضَّ َشۡ
وعن أيب عبد اهلل عليه السالم: »واهلل، لو أّن إبليس سجد هلل تعاىل بعد املعصية 
والتكرب عمر الدنيا ما نفعه ذلك، وال قبله اهلل تعاىل، ما مل يسجد آلدم كام أمره اهلل 
تعاىل أن يسجد له، وكذلك هذه األمة العاصية املفتونة بعد نبيها صىّل اهلل عليه وآله، 
وبعد تركهم اإلمام الذي نصبه نبيهم صىّل اهلل عليه وآله، فلن يقبل اهلل هلم عماًل 
ولن يرفع هلم حسنة، حتى يأتوا اهلل من حيث أمرهم، ويتوّلوا اإلمام الذي أمروا 

بواليته، ويدخلوا يف الباب الذي فتحه اهلل ورسوله هلم«))).
ولعمري لو أهّنم قاموا هلل مثنى وفرادى، ثم تفّكروا ما ضّلوا، ولكن أعامهم 

)1) يف نسخ األصل زيادة: »نادت ال راعي«.
)2) سورة إبراهيم 18:14. الكايف الرشيف 183:1 - 184/كتاب احلجة، باب معرفة اإلمام والرد 

إليه، ح8.
)3) الكايف الرشيف 271:8/ح398.
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وهم  الدين،  عن  مرتدين  متقّدمني  منهم  بإن  ذلك  التقييد،  وأصّمهم  التقليد، 
ومنهم  وأبصارهم،)))  قلوهبم وأسامعهم  اهلل عىل علم، وختم عىل  أضّلهم  الذين 
الذيَن ضّلوا بجهالة وعمي القتفائهم  املتقدمني، وهم  متأّخرين مقّلدين ألولئك 
ۡيَطُٰن  َ لَُهُم ٱلُۡهَدى ٱلشَّ ۡدَبٰرِهِم ّمِۢن َبۡعِد َما تَبَيَّ

َ
ٰٓ أ واْ َعَ ِيَن ٱۡرتَدُّ عىل آثارهم ﴿إِنَّ ٱلَّ

رِۡضَوٰنَُهۥ  َوَكرُِهواْ  ٱللََّ  ۡسَخَط 
َ
أ َمآ  َبُعواْ  ٱتَّ ُهُم  نَّ

َ
بِأ لَُهۡم﴾))) ﴿َذٰلَِك  ۡمَلٰ 

َ
َوأ لَُهۡم  َل  َسوَّ

ةٖ ِإَونَّا  مَّ
ُ
أ َعَٰٓ  َءابَآَءنَا  وََجۡدنَآ  ۡعَمٰلَُهۡم﴾))) ثم الذين اتبعوهم قالوا: ﴿إِنَّا 

َ
أ ۡحَبَط 

َ
فَأ

ۡقَتُدوَن﴾))). ٰٓ َءاَثٰرِهِم مُّ َعَ
وقد سئل العالمة املحقق نصري الدين الطويس عن املذاهب، فقال: بحثنا عنها 
وعن قول رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »ستفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة، 
باينوا  الناجية اإلمامية؛ ألهنم  الفرقة  النار«))) فوجدنا  فرقة منها ناجية والباقي يف 

مجيع املذاهب، ومجيع املذاهب قد اشرتكت يف أصول العقائد))).
أقول: ملا كان األنبياء صلوات اهلل عليهم إنام بعثوا لنجاة اخللق من الضاللة، 

َضلَُّه ٱللَُّ َعَٰ ِعۡلٖم وََخَتَم َعَٰ َسۡمعِهِۦ َوقَۡلبِهِۦ 
َ
َذ إَِلَٰهُهۥ َهَوىُٰه َوأ فََرَءيَۡت َمِن ٱتََّ

َ
)1) إشارة إىل قوله تعاىل: ﴿أ

ُروَن﴾ سورة اجلاثية 45:23. فََل تََذكَّ
َ
ِۚ أ ٰ بََصِهِۦ ِغَشَٰوٗة َفَمن َيۡهِديهِ ِمۢن َبۡعِد ٱللَّ وََجَعَل َعَ

)2) سورة حممد 25:47.

)3) سورة حممد 28:47.
)4) سورة الزخرف 23:43.

)5) االقتصاد للطويس:213/دليل آخر عىل إمامة أمري املؤمنني A. وروي احلديث بألفاظ خمتلفة، 
يف  مسألتان  النصوص.  من  املؤمنني  أمري  عن  روي  القمي:155/ما  للخزار  األثر  كفاية  ُأنظر: 
الرازي  تفسري   .316:3 للجّصاص  األصول  يف  الفصول   .30:2 للمفيد   A عيل  عىل  النص 

4:1. عمدة القاري للعيني 224:18.
)6) منهاج الكرامة للعالمة احليل:49/الفصل الثاين، الوجه الثاين.
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فمن كان من أممهم أتبع هلم فهو الناجي، ثم ال شّك أن الشيعة اإلمامية من بني فرق 
هذه األمة أكثر اّتباعًا لنبيهم صىّل اهلل عليه وآله، كام تبنّي من الفصول املتقدمة، بل 
هم الذين شّيعوه من بني سائر الفرق، ومن عداهم أصحاب الطاغوت، فال حمالة 
هم الناجية دون غريهم، وقد وجد بخّط موالنا أيب حممد العسكري عليه وعىل آبائه 
النبوة والوالية، ونّورنا  بأقدام  السالم ما هذه صورته: »قد صعدنا ذرى احلقائق 
سبع طبقات أعالم الفتوى باهلداية، فنحن ليوث الوغى، وغيوث الندى، وطعناء 
العدى، وفينا السيف والقلم يف العاجل، ولواء احلمد والعلم يف اآلجل، وأسباطنا 
ألبس  فالكليم  الكرم،  ومفاتيح  األمم،  ومصابيح  النبيني،  وخلفاء  الدين،  حلفاء 
ذاق من  الصاغورة  القدس يف جنان  الوفاء، وروح  منه  ملا عهدنا  حلة االصطفاء 
حدائقنا الباكورة، وشيعتنا الفئة الناجية والفرق الزاكية، صاروا لنا رداًء))) وصونًا، 
آمل  لتامم  النريان،  لىض  بعد  احليوان  ينابيع  هلم  وسيفّجر  وعونًا،  إْلبًا  الظلمة  وعىل 
احلكمة،  بحر  من  وقطرة  الرمحة،  جبل  من  ذرة  الكتاب  وهذا  والطواسني،  وطه 
كتبه احلسن بن عيل العسكري صلوات اهلل عليه وعىل آبائه))) يف سنة أربع ومخسني 

ومأتني))))))) .

)1) يف »ش«: )ردعًا(.
)2) من هنا إىل هناية الكتاب سقط من »ش«.

املحيط  تفسري  يف  ترد  مل  ومأتني(  ومخسني  أربع  سنة  يف  الرمحة...  جبل  من  ذرة  الكتاب  )وهذا   (3(
األعظم والدرة الباهرة.

/265  -  264:26 للمجليس  األنوار  بحار   .576:1 اآلميل  للحيدر  األعظم  املحيط  تفسري   (4(
نقاًل  B، ح50،  مناقبهم وفضائلهم  باب جوامع  باب »5«:  أبواب سائر فضلهم ومناقبهم، 
عن املحترض، ومل نجده يف املحترض. الدّرة الباهرة من األصداف الطاهرة للشهيد األول:48/من 

 .A كالم اإلمام احلسن العسكري
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حمكامت  حذفوا  قوم  من  باهلل  »أعوذ  السالم:  عليه  يده  بخّط  أيضًا  ووجد 
احلساب،  مواقف  يف  الكوثر  وساقي  والنبي  األرباب،  رب  اهلل  ونسوا  الكتاب، 
النبوة  وفينا  األعظم،  السنام  فنحن  الثواب.  دار  ونعيم  الكربى،  الطامة  ولظى 
والوالية والكرم، ونحن منار اهلدى والعروة الوثقى، واألنبياء كانوا يقتبسون من 
أنوارنا، وسيظهر حجة اهلل عىل اخللق والسيف املسلول؛ إلظهار احلق، وهذا خّط 
احلسن بن عيل بن حممد بن عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن 

عيل أمري املؤمنني«))).


جوامع  باب   :»5« باب  ومناقبهم،  فضلهم  سائر  264:26/أبواب  للمجليس  األنوار  بحار   (1(

مناقبهم وفضائلهم B، ح49، نقاًل عن املحترض، ومل نجده يف املحترض.
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اخلامتة
خمتصًا  ليس  الكريمة  اآلية  من  املستفاد  اإلهلي  العدل  امليزان  هذا  أن  اعلم 
باألصول الدينية، بل جيري يف سائر أمور املعاش واملعاد، سواء العمل واالعتقاد، 
ففي كل أمر تردد فيه ذو اللب بني فعله وتركه، أو أن يفعل هذا أو ذاك، فعليه أن 
السليم وذهنه املستقيم، ويزهنا بالرشع  جييل فكره فيه، ويعرض كليهام عىل عقله 
إىل  يريبك  ما  »دع  وآله:  عليه  اهلل  صىّل  النبي  قول  مثل  األحسن،  يّتبع  ثم  القويم 
ما ال يريبك«)))، ومثل قوله صىّل اهلل عليه وآله: »الوقوف عند الشبهات خري من 
االقتحام يف اهللكات«))) ومثل قول أمري املؤمنني عليه السالم: »قليل يكفي خري من 
كثري ُيطغي«))) وقوله: »قليل يفتقر إليه خري من كثري يستغنى عنه«))) وقوله: »قليل 

األول:  الفصل  الدال،  حرف  الثامن:  الواسطي:249/الباب  لليثي  واملواعظ  احلكم  عيون   (1(
باللفظ املطلق. إرشاد القلوب للديلمي 12:1/مواعظ من الذكر احلكيم. مسند أمحد 200:1/
حديث اإلمام احلسن بن أمري املؤمنني عليهام السالم. صحيح البخاري 4:3/كتاب البيوع. سنن 

الرتمذي 77:4/ح2637.
 C بل وجدناه روي عن اإلمامني الباقر والصادق ،F 2) مل نجد هذا احلديث عن النبي األكرم(

يف  املحاسن للربقي 215:1/كتاب مصابيح الظلم، باب »8«: التثبت، ح102.
)3) عيون احلكم واملواعظ لليثي للواسطي:371/الباب »21«: حرف القاف، الفصل الثاين: باللفظ 

املطلق.
)4) عيون احلكم واملواعظ لليثي الواسطي:371/الباب »21«: حرف القاف، الفصل الثاين: باللفظ 

املطلق.
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العلم  كثري  من  خري  العمل  مع  العلم  »قليل  وقوله:  لغريك«)))  كثري  من  خري  لك 
بغري العمل«))) ومثل قول الصادق عليه السالم يف احلديثني املتعارضني: »خذ بام 
فيه خالف العامة«))) ويف رواية: »دعوا ما وافق القوم فإن الرشد يف خالفهم«)))؛ 
وذلك ألهنم عليهم السالم كانوا يستعملون التقية، ومثل قوله عليه السالم: »خذ 
باملجمع عليه بني أصحابك فإن املجمع عليه ال ريب فيه«))) ومثل قول الرضا عليه 
السالم: »ما جاءك عنّا فاعرضه عىل كتاب اهلل عّز وجّل وأحاديثنا، فإن كان يشبهها 
اتباع  إىل  هدايات  الكلامت  هذه  أمثال  فإن  منا«)))  فليس  يشبهها  مل  وإن  عنّا،  فهو 

األحسن.
 ِ

ُكّ ِمن  لَۡواِح 
َ
ٱۡل ِف  َلُۥ  السالم: ﴿َوَكَتۡبَنا  تعاىل يف شأن موسى عليه  اهلل  قال 

ۡحَسنَِهاۚ 
َ
بِأ ُخُذواْ 

ۡ
يَأ قَۡوَمَك  ُمۡر 

ۡ
َوأ ةٖ  بُِقوَّ فَُخۡذَها  ءٖ  َشۡ  ِ

ّلُِكّ َوَتۡفِصيٗل  وِۡعَظٗة  مَّ ءٖ  َشۡ
ۡرِض بَِغۡيِ 

َ
وَن ِف ٱۡل ُ ِيَن َيَتَكبَّ ۡصُِف َعۡن َءاَيِٰتَ ٱلَّ

َ
ْورِيُكۡم َداَر ٱۡلَفِٰسقَِي ١٤٥ َسأ

ُ
َسأ

ٱۡلَّقِ ِإَون يََرۡواْ ُكَّ َءايَةٖ لَّ يُۡؤِمُنواْ بَِها ِإَون يََرۡواْ َسبِيَل ٱلرُّۡشِد َل َيتَِّخُذوهُ َسبِيٗل ِإَون 
بُواْ أَِبَيٰتَِنا َوَكنُواْ َعۡنَها َغٰفِلَِي﴾))) ُهۡم َكذَّ نَّ

َ
ِ َيتَِّخُذوهُ َسبِيٗلۚ َذٰلَِك بِأ  يََرۡواْ َسبِيَل ٱۡلَغّ

)1) عيون احلكم واملواعظ لليثي الواسطي:369/الباب »21«: حرف القاف، الفصل الثاين: باللفظ 
املطلق.

)2) عيون احلكم واملواعظ لليثي الواسطي:371/الباب »21«: حرف القاف، الفصل الثاين: باللفظ 
املطلق.

)3) االحتجاج للطربيس 109:2/احتجاجات اإلمام الصادق A، ترمجة سامعة بن مهران.
)4) الكايف الرشيف 8:1/خطبة الكتاب.

)5) روي بتاممه يف الكايف الرشيف 68:1/كتاب فضل العلم، باب اختالف احلديث، ح10.
)6) االحتجاج للطربيس 108:2/ترمجة عمر بن حنظلة العجيل.

)7) سورة األعراف 145:7 - 146.



277 اخلامتة

ّبُِكۡم وَُهٗدى َورَۡحَةٞ ّلَِقۡوٖم يُۡؤِمُنوَن﴾))) ﴿قَۡد َجآَءُكم بََصآئُِر  ﴿َهَٰذا بََصآئُِر ِمن رَّ
نَا۠ َعلَۡيُكم ِبَفِيٖظ﴾))) 

َ
بَۡصَ فَلَِنۡفِسهۦِۖ َوَمۡن َعِمَ َفَعلَۡيَهاۚ َوَمآ أ

َ
ّبُِكۡمۖ َفَمۡن أ ِمن رَّ

هاهي بشارات من اهلل وعدد هذا الكالم.
العاملني،  رب  هلل  واحلمد  لطيف،  تاريخ  وهو   #1081 سنة  التصنيف  تاريخ 
والصالة والسالم عىل حممد وآله أمجعني)))، قد متّت البشارات، بّدل اهلل باالهتداء 

هبا سيئاتنا حسنات بمنّه وجوده))))))).

)1) سورة األعراف 203:7.
)2) سورة األنعام 104:6.

)3) يف »ح«: )قد وقع الفراغ من تسويد هذه النسخة الرشيفة املسامة ببشارة الشيعة يوم(.
)4) )قد متت البشارات بّدل اهلل باالهتداء هبا سيئاتنا حسنات بمنّه وجوده( سقطت من »ح«.

الّدرة السمينة -  التعليقة حممد بن الفيض الكاشاين: )استكتبت هذه  )5) يف حاشية »م« كتب هذه 
العقائد  عامة  يف  النجاة  سبيل  إىل  لالهتداء  هّن  وفضائل،  معايل  أوالت  رزينة،  حلقائق  املضّمنة 
واملسائل من أعظم الوسائل - من نسخة األصل التي خّطها الوالد املاجد األستاذ بيده، مّتعنا 
تكشف  لبشارات  إهنا  ولعمري  وأرغده.  العيش  أهنأ  يف  صحبته،  بدوام  املتعّلمني  ومعارش  اهلل 
غطاء كثري من الشبهات املوقعة يف التحرّي عند التدبر، وتكشط صداء غري يسري من الظلامت عن 
مرآة التفّكر، ملن أراد التبرّص. تبرش املتبعني ألحسن القول يف كّل باب من أويل األلباب، وترّس 
الناظرين إليها واملتأملني فيها تأمل من أهله اهلل لتمييز القرش من اللباب، فهي تبرصة ملن استبرص، 
ۡمَع َوُهَو َشِهيٞد﴾ وكتب هذه األحرف  ۡلَق ٱلسَّ

َ
ۡو أ

َ
وهو طالب سديد، وتذكرة ﴿لَِمن َكَن َلُۥ قَۡلٌب أ

من ثبت له فيها الترّصف، الفقري إىل اهلل يف اآلخرة واألوىل، عبده حممد بن حممد بن مرتىض ... 
علم اهلدى، جعله اهلل من سبقت هلم منه احلسنى لشهر حمّرم احلرام، افتتاح حجة ثالث وثامنني 
واحلمد  الطاهرة  الطيبة  وعرتته  هبا  الصادع  عىل  اهلل  سالم  الباهرة،  اهلجرية  األعوام  من  وألف 
التعدي  اهلل عن  قاشان صاهنا  ببلدتنا  اآلخرة،  الدنيا  ... يف  املتكاثرة محدًا  املتواترة  آالئه  هلل عىل 

والطغيان(.
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فهرس اآليات القرآنية الكريمة
اآليـــــة ..........................اسم السورة.............رقم اآلية....الصفحة

سورة البقرة: 2.
نُفَسُهۡم﴾........9.....105

َ
أ  ٓ َوَما َيَۡدُعوَن إِلَّ ِيَن َءاَمُنواْ  َ َوٱلَّ ﴿يَُخِٰدُعوَن ٱللَّ

158....  78........................................... ﴿ِإَوۡن ُهۡم إِلَّ َيُظنُّوَن﴾ 
وَن﴾...........86.....100 ُواْ ٱۡلََيٰوةَ .... َوَل ُهۡم يُنَصُ ِيَن ٱۡشَتَ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ

ُ
﴿أ

ۡبُتۡم َوفَرِيٗقا َتۡقُتلُوَن﴾.........87......75 فَُكََّما َجآَءُكۡم رَُسوُلۢ بَِما ....َكذَّ
َ
﴿أ

ٱۡلَكٰفِرِيَن﴾..............89......75 َعَ   ِ .... ٱللَّ ّمِۡن  ا َجآَءُهۡم كَِتٰٞب  ﴿َولَمَّ
ٗقا لَِّما َمَعُهۡم﴾...........91......75 ﴿َوَيۡكُفُروَن بَِما َوَرآَءهُۥ َوُهَو ٱۡلَقُّ ُمَصّدِ
رَِّحيٞم﴾...............................143....257 لََرُءوٞف  بِٱنلَّاِس   َ ٱللَّ ﴿إِنَّ 
نَزنۡلَا ِمَن ٱۡلَّيَِنِٰت  .... يُنَظُروَن﴾...159 - 162....183

َ
ِيَن يَۡكُتُموَن َمآ أ ﴿إِنَّ ٱلَّ

ِ َما َل َتۡعلَُموَن﴾...........................169....145 ن َتُقولُواْ َعَ ٱللَّ
َ
﴿َوأ

َخَر﴾............185....167
ُ
يَّاٍم أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َعَ

َ
﴿َوَمن َكَن َمرِيًضا أ

يِۡديُكۡم إَِل ٱتلَّۡهلَُكةِ﴾............................195....240
َ
بِأ ﴿َوَل تُۡلُقواْ 

ۡنَيا﴾..............204....100 ﴿َوِمَن ٱنلَّاِس َمن ُيۡعِجُبَك قَۡوُلُۥ ِف ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ
100....207...........﴾ِۚ ﴿َوِمَن ٱنلَّاِس َمن يَۡشِي َنۡفَسُه ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱللَّ
لُوٌف﴾..............................243....200

ُ
أ َوُهۡم  دَِيٰرِهِۡم  ِمن  ﴿َخرَُجواْ 
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ن َكَفَر﴾.....253........115 ٰ َبۡعٖضۘ ... مَّ ۡلَنا َبۡعَضُهۡم َعَ ﴿تِۡلَك ٱلرُُّسُل فَضَّ
لَُمِٰت﴾.....257........114 ِيَن َءاَمُنواْ ُيۡرُِجُهم ّمَِن .... إَِل ٱلظُّ ُ َوِلُّ ٱلَّ ﴿ٱللَّ
َحٖد ّمِن رُُّسلِهِ﴾...............................285..........75

َ
﴿َل ُنَفّرُِق َبۡيَ أ

سورة آل عمران: 3.
ٱۡلعِۡلِم﴾.....................7..........77  .... َزۡيٞغ  قُلُوبِِهۡم  ِف  ِيَن  ٱلَّ ا  مَّ

َ
﴿فَأ

نَزَل َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب ِمۡنُه .... ٱۡلعِۡلِم﴾................7........ 155
َ
ِٓي أ ﴿ُهَو ٱلَّ

ُتَقىٰٗة﴾.................................28........209 ِمۡنُهۡم  َتتَُّقواْ  ن 
َ
أ  ٓ ﴿إِلَّ

229........31............﴾ ُ َ فَٱتَّبُِعوِن ُيۡبِۡبُكُم ٱللَّ ﴿قُۡل إِن ُكنُتۡم ُتِبُّوَن ٱللَّ
ِ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن﴾.......................122، 160.......241

ِ فَۡلَيَتَوكَّ ﴿َوَعَ ٱللَّ
وَن﴾.....187.......110 ۡواْ بِهِۦ َثَمٗنا .... يَۡشَتُ ﴿َفَنَبُذوهُ َوَرآَء ُظُهورِهِۡم َوٱۡشَتَ

سورة النساء: 4.
َواِضعِهِ﴾.................................46........112 ﴿ُيَّرِفُوَن ٱۡلَكَِم َعن مَّ
وِيًل﴾................59.......104،

ۡ
َ .... تَأ ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

137                       
ٰ ُيَّكُِموَك .... تَۡسلِيٗما﴾...........62.........55 ﴿فََل َوَرّبَِك َل يُۡؤِمُنوَن َحتَّ
ِحۡذَرُكۡم﴾.......................................71، 102.......238 ﴿ُخُذواْ 
ۡمرِ .... يَۡسَتۢنبُِطونَُه﴾......83........166

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
﴿َولَۡو َردُّوهُ إَِل ٱلرَُّسوِل ِإَوَلٰٓ أ

ۡسلَِحَتُهۡم﴾............................102.......238
َ
َوأ ِحۡذرَُهۡم  ُخُذواْ 

ۡ
﴿َوۡلَأ

،145......105.........................﴾ ُ نَزنۡلَآ إَِلَۡك ٱۡلِكَتَٰب .... ٱللَّ
َ
أ آ  ﴿إِنَّ

266 ،147
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ِ َعلَۡيَك َعِظيٗما﴾...113........146 ﴿وََعلََّمَك َما لَۡم تَُكن َتۡعلَُمۚ َوَكَن فَۡضُل ٱللَّ
﴿نُۡؤِمُن بَِبۡعٖض َونَۡكُفُر بَِبۡعٖض﴾.............................150.........75

سورة املائدة: 5.
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم .... ٱۡلِۡسَلَٰم دِيٗنا﴾.............3..........3،

َ
﴿ٱۡلَۡوَم أ

143 ،91 ،84      
ِ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن﴾................................11.......241

ِ فَۡلَيَتَوكَّ ﴿َوَعَ ٱللَّ
َواِضعِهِ﴾.................................13.......112 ﴿ُيَّرِفُوَن ٱۡلَكَِم َعن مَّ
110.......41......................﴾ ۡفَوٰهِِهۡم َولَۡم تُۡؤِمن قُلُوُبُهۡمۛ

َ
﴿قَالُٓواْ َءاَمنَّا بِأ

ۡهَوآَءُهۡم﴾.........49.......145
َ
ُ َوَل تَتَّبِۡع أ نَزَل ٱللَّ

َ
ِن ٱۡحُكم بَۡيَنُهم بَِمآ أ

َ
﴿َوأ

ُ ُذو ٱۡلَفۡضِل ٱۡلَعِظيِم﴾...54.......241 ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُءۚ َوٱللَّ ﴿َذٰلَِك فَۡضُل ٱللَّ
ِ َمۡغلُولٌَةۚ ....َكۡيَف يََشآُء﴾...............64........71، ﴿َوقَالَِت ٱۡلَُهوُد يَُد ٱللَّ
143
ُ َيۡعِصُمَك ِمَن ٱنلَّاِس﴾..................................67.......108 ﴿َوٱللَّ
وَن﴾.............80........177 نُفُسُهۡم .... ُهۡم َخِٰلُ

َ
َمۡت لَُهۡم أ ﴿َلِۡئَس َما قَدَّ

ِيَن َءاَمُنواْ َل ُتَّرُِمواْ .... ُمۡؤِمُنوَن﴾..........87 - 88 .......234 َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

سورة األنعام: 6.
ۡكَثَُهۡم َل َيۡعلَُموَن﴾..............................37........131

َ
﴿َوَلِٰكنَّ أ

ۡمِنۖ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن﴾..............81.......136،
َ
َحقُّ بِٱۡل

َ
يُّ ٱۡلَفرِيَقۡيِ أ

َ
﴿فَأ

211
ۡهَتُدوَن﴾ ...81 - 82.........78 ۡمِنۖ إِن ُكنُتۡم .... مُّ

َ
َحقُّ بِٱۡل

َ
يُّ ٱۡلَفرِيَقۡيِ أ

َ
﴿فَأ
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َوُمۡسَتۡوَدٞع﴾........................................98.......153 ﴿َفُمۡسَتَقّرٞ 
ا يَِصُفوَن﴾.............................100.........68 ﴿ُسۡبَحَٰنُهۥ َوتََعَٰلٰ َعمَّ
بَۡصَ .... ِبَفِيٖظ﴾.....104.......277

َ
ّبُِكۡمۖ َفَمۡن أ ﴿قَۡد َجآَءُكم بََصآئُِر ِمن رَّ

ۡكَثَُهۡم َيَۡهلُوَن﴾................................111.......131
َ
﴿َوَلِٰكنَّ أ

وَن﴾................................112، 137.......195 ﴿فََذرُۡهۡم َوَما َيۡفَتُ
﴿ِإَوۡن ُهۡم إِلَّ َيُۡرُصوَن﴾......................................116.......157
ۡعلَُم َمن يَِضلُّ َعن .... بِٱلُۡمۡهَتِديَن﴾..........117.......195

َ
﴿إِنَّ َربََّك ُهَو أ

ۡحَيۡيَنُٰه وََجَعۡلَنا َلُۥ .... ّمِۡنَها﴾............122.......162
َ
َو َمن َكَن َمۡيٗتا فَأ

َ
﴿أ

ۡجَعَِي﴾............149........57،
َ
ُة ٱۡلَبٰلَِغُةۖ فَلَۡو َشآَء لََهَدىُٰكۡم أ ﴿فَلِلَّهِ ٱۡلُجَّ

264
نَّ َهَٰذا ِصَرِٰط ُمۡسَتقِيٗما فَٱتَّبُِعوهُۖ َوَل .... َسبِيلِهِ﴾........153.......222

َ
﴿َوأ

سورة األعراف: 7.
ۡخَرَج لِعَِبادِهِۦ .... ٱۡلقَِيَٰمةِ﴾....32........234

َ
ِ ٱلَِّتٓ أ َم زِيَنَة ٱللَّ ﴿قُۡل َمۡن َحرَّ

ِ َما َل َتۡعلَُموَن﴾..........................33........145 ن َتُقولُواْ َعَ ٱللَّ
َ
﴿َوأ

85.........43.........................﴾ ُ ۡن َهَدىَٰنا ٱللَّ
َ
﴿َوَما ُكنَّا نِلَۡهَتِدَي لَۡوَلٓ أ

﴿َوٱۡدُعوهُ َخۡوٗفا َوَطَمًعا﴾........................................56.......252
ۡكَثَُهۡم َل َيۡعلَُموَن﴾..............................131.......131

َ
﴿َوَلِٰكنَّ أ

ءٖ .... َغٰفِلَِي﴾.....145 - 146.......276 ِ َشۡ
لَۡواِح ِمن ُكّ

َ
﴿َوَكَتۡبَنا َلُۥ ِف ٱۡل

مَّ إِنَّ ٱۡلَقۡوَم ٱۡسَتۡضَعُفوِن َوَكُدواْ َيۡقُتلُونَِن﴾.............150.......130
ُ
﴿ٱۡبَن أ

﴿َيۡهُدوَن بِٱۡلَّقِ َوبِهِۦ َيۡعِدلُوَن﴾...............................159.......136
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235.......169.........﴾ ن لَّ .... ٱۡلَقَّ
َ
لَۡم يُۡؤَخۡذ َعلَۡيِهم ّمِيَثُٰق ٱۡلِكَتِٰب أ

َ
﴿أ

ّبُِكۡم وَُهٗدى َورَۡحَةٞ ّلَِقۡوٖم يُۡؤِمُنوَن﴾ ........203.......277 ﴿َهَٰذا بََصآئُِر ِمن رَّ
سورة األنفال: 8.

ۡو .... ٱلَۡمِصرُي﴾...16.......128
َ
ۥٓ إِلَّ ُمَتَحّرِٗفا ّلِقَِتاٍل أ ﴿َوَمن يَُولِِّهۡم يَۡوَمئِٖذ ُدبَُرهُ

ۡكَثَُهۡم َل َيۡعلَُموَن﴾...............................34........131
َ
﴿َوَلِٰكنَّ أ

َۡهلَِك َمۡن َهلََك َعۢن بَّيَِنةٖ َوَيۡحَيٰ َمۡن َحَّ َعۢن بَّيَِنةٖ﴾........42........57، ﴿ّلِ
77 ،73
ةٖ َوِمن ّرَِباِط ٱۡلَۡيِل﴾.........60........238 ا ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِن قُوَّ واْ لَُهم مَّ ِعدُّ

َ
﴿َوأ

سورة التوبة: 9.
ِ َثَمٗنا قَلِيٗل﴾................................9.......249 ۡواْ أَِبَيِٰت ٱللَّ ﴿ٱۡشَتَ
154........31..............﴾ِ ۡرَباٗبا ّمِن ُدوِن ٱللَّ

َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَبَٰنُهۡم أ

َ
َُذٓواْ أ ﴿ٱتَّ

َل ِف ٱۡلفِۡتَنةِ َسَقُطواْ﴾........................................49.......162
َ
﴿أ

ِ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن﴾................................51.......241
ِ فَۡلَيَتَوكَّ ﴿َوَعَ ٱللَّ

ۡعَراِب ُمَنٰفُِقوَنۖ َوِمۡن .... َعِظيٖم﴾...101........84،
َ
ۡن َحۡولَُكم ّمَِن ٱۡل ﴿ِممَّ

105
105......127........ نزِلَۡت ُسوَرةٞ نََّظَر َبۡعُضُهۡم إَِلٰ .... قُلُوَبُهم﴾ 

ُ
﴿ِإَوَذا َمآ أ

سورة يونس: 10.
ن .... ُيۡهَدٰى﴾.......35........147 مَّ

َ
ن يُتََّبَع أ

َ
َحقُّ أ

َ
َفَمن َيۡهِدٓي إَِل ٱۡلَّقِ أ

َ
﴿أ

اُر﴾...............39..........59 ُ ٱۡلَوِٰحُد ٱۡلَقهَّ ِم ٱللَّ
َ
َتَفّرِقُوَن َخرۡيٌ أ ۡرَباٞب مُّ

َ
﴿َءأ

وَن﴾.....42........216 نَت تُۡسِمُع .... ُيۡبِصُ
َ
فَأ

َ
ن يَۡسَتِمُعوَن إَِلَۡكۚ أ ﴿َوِمۡنُهم مَّ
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ۡكَثَُهۡم َل َيۡعلَُموَن﴾...............................55........131
َ
﴿َوَلِٰكنَّ أ

وَن﴾.......59........160 ُ لَُكم ّمِن ّرِۡزٖق .... َتۡفَتُ نَزَل ٱللَّ
َ
آ أ رََءۡيُتم مَّ

َ
﴿قُۡل أ

ۡكَثَُهۡم َل يَۡشُكُروَن﴾.............................60........131
َ
﴿َوَلِٰكنَّ أ

﴿ِإَوۡن ُهۡم إِلَّ َيُۡرُصوَن﴾.......................................66........157
﴿إِنَّ َربََّك َيۡقِض بَۡيَنُهۡم ..... ٱۡلقَِيَٰمةِ فِيَما َكنُواْ فِيهِ َيَۡتلُِفوَن﴾..93........158

سورة هود: 11.
ُروَن﴾..............24........136 َصّمِ ... تََذكَّ

َ
ۡعَمٰ َوٱۡل

َ
﴿َمَثُل ٱۡلَفرِيَقۡيِ َكٱۡل

ۥٓ إِلَّ قَلِيٞل﴾..................................40........131 َءاَمَن َمَعُه ﴿َوَمآ 
ۡو َءاوِٓي إَِلٰ رُۡكٖن َشِديٖد ﴾..............80........130

َ
نَّ ِل بُِكۡم قُوَّةً أ

َ
﴿لَۡو أ

﴿َوَل يََزالُوَن ُمَۡتلِفَِي﴾......................................118.........84
سورة يوسف: 12.

ۡكَثُ ٱنلَّاِس َولَۡو َحَرۡصَت بُِمۡؤِمنِي﴾..................103.......131
َ
﴿َوَمآ أ

سورة الرعد: 13.
216........3.......................... ُروَن﴾  ﴿إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيَتَفكَّ
﴿إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيۡعقِلُوَن﴾.............................4........216
ۡلَبِٰب﴾ .........19.......258

َ
ّبَِك .... ٱۡل نزَِل إَِلَۡك ِمن رَّ

ُ
َمآ أ نَّ

َ
َفَمن َيۡعلَُم أ

َ
﴿أ

مُّ ٱۡلِكَتِٰب﴾............69.........39
ُ
ۥٓ أ ُ َما يََشآُء َوُيۡثبُِتۖ وَِعنَدهُ ﴿َيۡمُحواْ ٱللَّ

سورة ابراهيم:14.
ِ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن﴾................................11.......241

ِ فَۡلَيَتَوكَّ ﴿َوَعَ ٱللَّ
ۡت بِهِ ٱلّرِيُح ِف يَۡوٍم َعِصٖفۖ .... ٱۡلَعِيُد﴾........18.......270 ﴿َكَرَماٍد ٱۡشَتدَّ
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سورة احلجر:15.
ُهۡم لَِف َسۡكَرتِِهۡم َيۡعَمُهوَن﴾........................72........177 ﴿لََعۡمُرَك إِنَّ

سورة النحل:16.
﴿إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيۡعقِلُوَن﴾...........................12........216
ۡوَزارَُهۡم َكِملَٗة يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ َوِمۡن .... يَزُِروَن﴾......25........231

َ
﴿ِلَۡحِملُٓواْ أ

ۡهَل ٱّلِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َل َتۡعلَُموَن﴾....................43.......140،
َ
لُٓواْ أ ﴿فَۡس َٔ

166
ۡكَثَُهۡم َل َيۡعلَُموَن﴾........................75، 101........131

َ
﴿َوَلِٰكنَّ أ

ءٖ﴾....................89........143 ِ َشۡ
نۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب تِۡبَيٰٗنا ّلُِكّ ﴿َونَزَّ

209........106.............................﴾ ۡكرِهَ َوقَۡلُبُهۥ ُمۡطَمئِنُّ
ُ
﴿إِلَّ َمۡن أ

سورة اإلرساء:17.
ُۡسوًرا﴾............29.......235، ﴿َوَل َتَۡعۡل يََدَك َمۡغلُولًَة إَِلٰ ُعُنقَِك .... مَّ
235
وِيًل﴾.......................................35........104

ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
﴿َخرۡيٞ َوأ

﴿َوَل َتۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌم﴾............................36........144
سورة الكهف: 18.

َحٗدا﴾................................26........145
َ
﴿َوَل يُۡشُِك ِف ُحۡكِمهِۦٓ أ

َحٗدا﴾..........................47........201
َ
َنُٰهۡم فَلَۡم ُنَغادِۡر ِمۡنُهۡم أ ﴿وََحَشۡ

نَّا ِعۡلٗما﴾.......................................65.........146 ُ ﴿وََعلَّۡمَنُٰه ِمن دلَّ
سورة مريم: 19.

130........48......................﴾ِ ۡعَتِلُُكۡم َوَما تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱللَّ
َ
﴿َوأ
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سورة طه: 20.
﴿تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َصٰلِٗحا ُثمَّ ٱۡهَتَدٰى﴾......................82........257

سورة األنبياء: 21.
ۡهَل ٱّلِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َل َتۡعلَُموَن﴾.....................7.......140،

َ
لُٓواْ أ ﴿فَۡس َٔ

166
ۡكَثَُهۡم َل َيۡعلَُموَن﴾..............................24........131

َ
﴿َوَلِٰكنَّ أ

ۡمَنَٰها ُسلَۡيَمَٰنۚ َوُكًّ َءاتَۡيَنا ُحۡكٗما وَِعۡلٗما﴾..................79.........146 ﴿َفَفهَّ
﴿َوَيۡدُعوَنَنا رََغٗبا َورََهٗبا﴾.....................................90........252
رَۡسۡلَت إَِلَۡنا رَُسوٗل َفَنتَّبَِع .... َوَنَۡزٰى﴾.........134.........73

َ
﴿َربََّنا لَۡوَلٓ أ

سورة احلج:22.
َمۡت يََداَك﴾......................................10..........67 ﴿َذٰلَِك بَِما قَدَّ
ُدورِ﴾.........46..........56 بَۡصُٰر َوَلِٰكن َتۡعَم .... ٱلصُّ

َ
َها َل َتۡعَم ٱۡل ﴿فَإِنَّ

لََرُءوٞف رَِّحيٞم﴾.............................65........257 َ بِٱنلَّاِس  ﴿إِنَّ ٱللَّ
سورة النور: 24.

ۡؤِمنَِي﴾........15 - 17.........82 لِۡسنَتُِكۡم َوَتُقولُوَن .... مُّ
َ
ۡونَُهۥ بِأ ﴿إِۡذ تَلَقَّ

248........37..............﴾ِ ﴿رَِجاٞل لَّ تُۡلِهيِهۡم تَِجَٰرةٞ َوَل َبۡيٌع َعن ذِۡكرِ ٱللَّ
ُ َلُۥ نُوٗرا َفَما َلُۥ ِمن نُّوٍر ﴾.................40.........55 َّۡم َيَۡعِل ٱللَّ ﴿َمن ل

سورة الفرقان: 25.
واْ َوَكَن .... قََواٗما﴾.....67........234 نَفُقواْ لَۡم يُۡسِفُواْ َولَۡم َيۡقُتُ

َ
ِيَن إَِذآ أ ﴿َوٱلَّ

سورة الشعراء: 26.
ا ِخۡفُتُكۡم﴾..............................21........130 ﴿َفَفَرۡرُت ِمنُكۡم لَمَّ
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سورة النمل: 27.
ۡكَثَُهۡم َل َيۡعلَُموَن﴾..............................61........131

َ
﴿َوَلِٰكنَّ أ

ا يُۡشُِكوَن﴾....................................63..........64 ُ َعمَّ ﴿تََعَٰل ٱللَّ
ۡكَثَُهۡم َل يَۡشُكُروَن﴾.............................73........131

َ
﴿َوَلِٰكنَّ أ

ةٖ فَوٗۡجا﴾...............................83........201 مَّ
ُ
ِ أ

﴿َوَيۡوَم َنُۡشُ ِمن ُكّ
سورة القصص: 28.

ۡكَثَُهۡم َل َيۡعلَُموَن﴾.........................13، 57........131
َ
﴿َوَلِٰكنَّ أ

ٰلِِمَي﴾.......50........227 َبَع َهَوىُٰه بَِغرۡيِ ُهٗدى .... ٱلظَّ ِن ٱتَّ َضلُّ ِممَّ
َ
﴿َوَمۡن أ

﴿َوَربَُّك َيۡلُُق َما يََشآُء َوَيۡخَتاُرۗ َما َكَن لَُهُم .... يُۡشُِكوَن﴾.....68..........84
﴿َوَربَُّك َيۡعلَُم َما تُِكنُّ ُصُدورُُهۡم َوَما ُيۡعلُِنوَن﴾...............69..........84

سورة العنكبوت: 29.
وَن﴾...................13........151 ا َكنُواْ َيۡفَتُ ﴿َولَُيۡس َٔلُنَّ يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ َعمَّ
نَزنۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب .... يُۡؤِمُنوَن﴾......51........219

َ
آ أ نَّ

َ
َو لَۡم يَۡكفِِهۡم أ

َ
﴿أ

ِيَن َجَٰهُدواْ فِيَنا نَلَۡهِدَينَُّهۡم ُسُبلََناۚ .... ٱلُۡمۡحِسنَِي﴾.......69........218 ﴿َوٱلَّ
سورة الروم: 30.

216.......21......................... ُروَن﴾  ﴿إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيَتَفكَّ
﴿إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيۡعقِلُوَن﴾...........................24.......216
ۡهَوآَءُهم بَِغرۡيِ ِعۡلٖم﴾...................29.......176

َ
ِيَن َظلَُمٓواْ أ َبَع ٱلَّ ﴿بَِل ٱتَّ

ِ ٱلَِّت َفَطَر .... َيۡعلَُموَن﴾........................30.......206، ﴿فِۡطَرَت ٱللَّ
207
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سورة لقامن: 31.
ۡكَثَُهۡم َل َيۡعلَُموَن﴾..............................25........131

َ
﴿َوَلِٰكنَّ أ

سورة السجدة: 32.
ءِنَّا لَِف َخۡلٖق َجِديدِۢ﴾...........10........198

َ
ۡرِض أ

َ
ءَِذا َضلَۡلَنا ِف ٱۡل

َ
﴿قَالُٓواْ أ

سورة األحزاب: 33.
ِي يَُصّلِ َعلَۡيُكۡم َوَمَلٰٓئَِكُتُه﴾........................43........176 ﴿ُهَو ٱلَّ

سورة سبأ: 34.
ُكوُر﴾................................13........131 ﴿َوقَلِيٞل ّمِۡن ِعَبادَِي ٱلشَّ
ا ُهۡمۗ﴾..............................................24........131 ﴿َوقَلِيٞل مَّ

سورة الصافات: 37.
ا يَِصُفوَن﴾.....................180..........64 ﴿ُسۡبَحَٰن َرّبَِك َرّبِ ٱۡلعِزَّةِ َعمَّ

سورة ص: 38.
ا ُهۡمۗ﴾...............................................24........131 ﴿َوقَلِيٞل مَّ

سورة الزمر: 39.
﴿َل يَۡرَضٰ لِعَِبادِهِ ٱۡلُكۡفَر﴾.....................................7..........73
ن َيۡعُبُدوَها﴾.......................17........227

َ
ُٰغوَت أ ِيَن ٱۡجَتنَُبواْ ٱلطَّ ﴿َوٱلَّ

ۡلَبِٰب﴾...........18........57،
َ
ٱۡل  .... َفَيتَّبُِعوَن  ٱۡلَقۡوَل  يَۡسَتِمُعوَن  ِيَن  ﴿ٱلَّ

258
ۡلَبِٰب﴾............17 - 18.........53

َ
ن .... ٱۡل

َ
ُٰغوَت أ ِيَن ٱۡجَتنَُبواْ ٱلطَّ ﴿َوٱلَّ

ۡكَثَُهۡم َل َيۡعلَُموَن﴾..........................29، 49.......131
َ
﴿َوَلِٰكنَّ أ

ّيُِتوَن﴾................................30.......122 ﴿إِنََّك َمّيِٞت ِإَونَُّهم مَّ
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216.......42......................... ُروَن﴾  ﴿إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيَتَفكَّ
سورة فصلت: 41.

ۡكَثُُهۡم َفُهۡم َل يَۡسَمُعوَن﴾...........................4.......131
َ
ۡعَرَض أ

َ
﴿فَأ

َكنِۢ بَعِيٖد﴾.....................................44.......198 ﴿ُيَناَدۡوَن ِمن مَّ
سورة الشورى: 42.

145........10...............﴾ِ ۥٓ إَِل ٱللَّ ءٖ فَُحۡكُمُه ﴿َوَما ٱۡخَتلَۡفُتۡم فِيهِ ِمن َشۡ
قُٓواْ إِلَّ ِمۢن َبۡعِد َما َجآَءُهُم ٱۡلعِۡلُم﴾...................14........158 ﴿َوَما َتَفرَّ

سورة الزخرف: 43.
ۡقَتُدوَن﴾........23........271 ٰٓ َءاَثٰرِهِم مُّ ةٖ ِإَونَّا َعَ مَّ

ُ
ٰٓ أ ﴿إِنَّا وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َعَ

ََّك َولَِقۡوِمَك﴾...................................44........140 ﴿ِإَونَُّهۥ َلِۡكٞر ل
سورة الدخان: 44.

بِٞي﴾..................13........269 ٰ لَُهُم ٱّلِۡكَرٰى َوقَۡد َجآَءُهۡم رَُسوٞل مُّ نَّ
َ
﴿أ

ۡسِ بِعَِبادِي َلًۡل﴾.........................................23........238
َ
﴿فَأ

ۡكَثَُهۡم َل َيۡعلَُموَن﴾..............................39........131
َ
﴿َوَلِٰكنَّ أ

سورة اجلاثية: 45.
ُروَن﴾.........................13........216 ﴿إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيَتَفكَّ

سورة األحقاف: 46.
﴿ِإَوۡذ لَۡم َيۡهَتُدواْ بِهِۦ فََسَيُقولُوَن َهَٰذآ إِۡفٞك قَِديٞم﴾..............11........201
ُروَن﴾........23........150 َضلَُّه .... تََذكَّ

َ
ََذ إَِلَٰهُهۥ َهَوىُٰه َوأ فََرَءيَۡت َمِن ٱتَّ

َ
﴿أ

وَن﴾............................28.......100، ﴿َوَذٰلَِك إِۡفُكُهۡم َوَما َكنُواْ َيۡفَتُ
186
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سورة حممد صىل اهلل عليه وآله: 47.
ۡهَوآَءُهم﴾........14........162

َ
ّبِهِۦ َكَمن ُزّيَِن ... أ ٰ بَّيَِنةٖ ّمِن رَّ َفَمن َكَن َعَ

َ
﴿أ

ۡوَلٰ لَُهۡم﴾..................................................20........128
َ
﴿فَأ

َُّهۡم﴾.............................21........104 ا ل َ لََكَن َخرۡيٗ ﴿فَلَۡو َصَدقُواْ ٱللَّ
ۡقَفالَُهآ﴾................24........132

َ
ٰ قُلُوٍب أ ۡم َعَ

َ
فََل َيَتَدبَُّروَن ٱۡلُقۡرَءاَن أ

َ
﴿أ

ۡمَلٰ لَُهۡم﴾....25........271
َ
ۡدَبٰرِهِم ّمِۢن َبۡعِد َما .... َوأ

َ
ٰٓ أ واْ َعَ ِيَن ٱۡرتَدُّ ﴿إِنَّ ٱلَّ

ۡعَمٰلَُهۡم﴾.............28.......128،
َ
َ .... أ ۡسَخَط ٱللَّ

َ
َبُعواْ َمآ أ ُهُم ٱتَّ نَّ

َ
﴿َذٰلَِك بِأ

271
ۡضَغَٰنُهۡم﴾........29........105

َ
ن .... أ

َ
َرٌض أ ِيَن ِف قُلُوبِِهم مَّ ۡم َحِسَب ٱلَّ

َ
﴿أ

سورة الفتح: 48.
ِ َتۡبِديٗل﴾.................................23........129 ﴿َولَن َتَِد لُِسنَّةِ ٱللَّ

سورة احلجرات: 49.
يَمَٰن َوَزيََّنُهۥ ِف .... َوٱۡلعِۡصَياَن﴾............7........179 ﴿َحبََّب إَِلُۡكُم ٱۡلِ

سورة الطور: 47.
ۡكَثَُهۡم َل َيۡعلَُموَن﴾...............................47........131

َ
﴿َوَلِٰكنَّ أ

سورة النجم: 53.
114........23.......﴾ نُفُسۖ .... ٱلُۡهَدىٰٓ

َ
نَّ َوَما َتۡهَوى ٱۡل ﴿إِن يَتَّبُِعوَن إِلَّ ٱلظَّ

ا﴾....28........145 نَّ َل ُيۡغِن ِمَن ٱۡلَّقِ َشۡي ٔٗ ۖ ِإَونَّ ٱلظَّ نَّ ﴿إِن يَتَّبُِعوَن إِلَّ ٱلظَّ
ٰ َعن ذِۡكرِنَا َولَۡم .... ٱۡهَتَدٰى﴾....29 - 30........138 ن تََولَّ ۡعرِۡض َعن مَّ

َ
﴿أ

سورة القمر: 54.
ّنِ َمۡغلُوٞب فَٱنَتِصۡ ﴾.......................................10........130

َ
﴿أ
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سورة احلديد: 57.
ٰ َعۡبِدهِۦٓ َءاَيٰتِۢ .... رَِّحيٞم﴾.................9..........73 ُِل َعَ ِي ُيَنّ ﴿ُهَو ٱلَّ
ُ ُذو .... ٱۡلَعِظيِم﴾......21........241 ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُءۚ َوٱللَّ ﴿َذٰلَِك فَۡضُل ٱللَّ
ٰ َما فَاتَُكۡم َوَل َتۡفرَُحواْ بَِمآ َءاتَىُٰكۡم﴾.......23........233 َسۡواْ َعَ

ۡ
﴿ّلَِكۡيَل تَأ

سورة املجادلة: 58.
ِ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن﴾................................10........241

ِ فَۡلَيَتَوكَّ ﴿َوَعَ ٱللَّ
وَن﴾......31........154 َلٓ إِنَّ ِحۡزَب .... ٱۡلَخِٰسُ

َ
ۡيَطِٰنۚ أ ْوَلٰٓئَِك ِحۡزُب ٱلشَّ

ُ
﴿أ

سورة املمتحنة: 60.
179........4..........﴾ ۥٓ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ِفٓ إِبَۡرٰهِيَم .... وَۡحَدهُ

ُ
﴿قَۡد َكنَۡت لَُكۡم أ

سورة اجلمعة:62.
ُ ُذو .... ٱۡلَعِظيِم﴾........4........241 ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُءۚ َوٱللَّ ﴿َذٰلَِك فَۡضُل ٱللَّ

سورة التغابن: 64.
ِ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن﴾................................13........241

ِ فَۡلَيَتَوكَّ ﴿َوَعَ ٱللَّ
سورة الطالق:65.

ۥٓۚ إِنَّ .... قَۡدٗرا﴾...............3........241 ِ َفُهَو َحۡسُبُه ۡ َعَ ٱللَّ ﴿َوَمن َيَتَوكَّ
سورة التحريم: 66.

ۡزَوِٰجَك﴾..........1........266
َ
ُ لََكۖ .... أ َحلَّ ٱللَّ

َ
َها ٱنلَِّبُّ لَِم ُتَّرُِم َمآ أ يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

سورة اإلنسان: 76.
90.........1......................................................﴾ َتٰ

َ
أ ﴿َهۡل 

67.........30...............................﴾ۚ ُ ن يََشآَء ٱللَّ
َ
ٓ أ ﴿َوَما تََشآُءوَن إِلَّ
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سورة النبأ: 78.
﴿َكَّ َسَيۡعلَُموَن ٤ ُثمَّ َكَّ َسَيۡعلَُموَن﴾......................4 - 5........198

سورة النازعات: 79.
268........26...............................﴾ ﴿إِنَّ ِف َذٰلَِك لَعِۡبَٗة لَِّمن َيَۡشٰٓ

سورة الضحى: 93.
193........5 - 4................﴾ وَلٰ .... َفَتَۡضٰٓ

ُ
ََّك ِمَن ٱۡل ﴿َولٓأَۡلِخَرةُ َخرۡيٞ ل

فهرس األحاديث القدسية
239............ أردت أن تبطل حكمتي بتوكلك عيّل، فمن أودع العقاقري منافع 

ما تقّرب العبد إىل يشء أحّب إيل مما افرتضته عليه، وال يزال العبد ........218

239.................... وعزيت وجاليل، ال أبرأتك حتى تتداوى بام ذكروه لك 

وعزيت وجاليل، ال أرزقك حتى تدخل األمصار، وتقعد بني الناس .........239
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B فهرس أحاديث املعصومني
أحاديث النبي صّل اهلل عليه وآله

ائتوين بدواة وبياض، أكتب لكم كتابًا لن َتظِّلوا بعدي أبدًا..................109
حبيبي...........................................................185 يل  ادعوا 
268................................ الغسل  وجب  فقد  اخلتان  اخلتان  التقى  إذا 
إذا التقى املسلامن بسيفهام فالقاتل واملقتول يف النار« قيل: ما بال.............114
إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا الرباءة منهم................180
اعقلها وتوّكل.............................................................238
أفبهذا أمرتم؟ ترضبون كتاب اهلل بعضه ببعض، انظروا فام أمركم............205
إن أصنافًا من أمتي ال يستجاب هلم دعاؤهم، وعّد منهم رجاًل..............234
188 أن الرؤيا الصاحلة جزء من ستة وأربعني جزءًا من النبوة ...............
163 إن متسكتم هبام لن تضلوا بعدي، وإهنام لن يفرتقا حتى يردا............. ...
إن رهبانية أمتي اجللوس يف املساجد.......................................224
إن هلل ملكًا ينادي كل يوم: من خالف سنة رسول اهلل.......................225
إن ملك املوت إذا نزل ليقبض روح الكافر نزل معه سفود ..................192
إن ملك املوت استأذن عىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله ....................193
إن ملك املوت ليقف من املؤمن عند موته موقف العبد الذليل................191
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أّن من العلم كهيئة املكنون، ال يعلمه إال أهل املعرفة باهلل....................213
إيّن تارك فيكم الثقلني، ]ما[ إْن متسكتم هبام لن تِضّلوا بعدي............56، 139
أوثق ُعرى اإليامن احلبُّ يف اهلل، والبغض يف اهلل، وتويل أولياء اهلل...........179
بواليته........137 وينتفعون  بنوره،  يستضيئون  إهنم  بالنبوة،  بعثني  والذي  إي 
حالل بنّي، وحرام بنّي، وشبهات بني ذلك، فمن ترك الشبهات نجا..........155
دع ما يريبك إىل ما ال يريبك..............................................275
ستفرتق أمتي عىل بضع وسبعني فرقة، أعظمها فتنة عىل أمتي...............171
ستفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة، فرقة منها ناجية والباقي.............271
العبادة سبعون جزءًا أفضلها طلب احلالل.................................243
167 العصاة......................................................
يف أصحايب اثنا عرش منافقًا، منهم ثامنية ال يدخلون اجلنة حتى يلج...........105
يف أمر فرغ منه، ويف أمر مستأنف............................................70
قولوا: اللهم صلِّ عىل حممد وآل حممد كام صّليت عىل إبراهيم...............168
كفى هبا ضاللة قوم أن يرغبوا عاّم جاء به نبيهم، إىل ما جاء به...............219
كّل مولود يولد عىل الفطرة وأبواه هيّودانه، وينّصانه، ويمّجسانه...........207
ال رهبانية يف اإلسالم......................................................224
ألُلفينَّكم ترجعون بعدي كفارًا، يرضب بعضكم رقاب بعض..............111
لرتكبن أمتي سنة بني إرسائيل، حذو النعل بالنعل.........................201
لو عاش حتى عرف ما جئت به الّتبعني عىل ديني.........................219
لو علم أبو ذر ما يف قلب سلامن من احلكمة لكّفره..........................214
لو كان موسى حيًا ما وسعه إال أتباعي.....................................219
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َدّن ُأناس من أصحايب عىل احلوض، حتى إذا عرفتهم ....................106 َلرَيِ
ملعون من ألقى َكلَّه عىل الناس............................................247
من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد...........267
يتمّثل يب......................188 الشيطان ال  فإن  فقد رآين،  املنام  من رآين يف 
من غش أمتي فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني........................225
َمن فسَّ القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ....................................163
من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل..............................................264
من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية......................227، 260
من ناصب عليًا يف اخلالفة بعدي فهو كافر، وقد حارب اهلل.................96
بعدي، أوهلم عيل................137 املسلمني من  يا جابر، وأئمة  هم خلفائي 
هي متبوعة، وليست بتابعة................................................170
اهلل..........................................70 قدر  من  أيضًا  والرقية  والدواء 
187........................... واهلل لتموُتن كام تنامون، ولتبعُثن كام تستيقظون 
وأن من رهبانية أمتي الصيام...............................................224
اهللكات....................275 يف  االقتحام  من  خري  الشبهات  عند  الوقوف 
يا عامر، إن عادوا فعد، فقد أنزل اهلل عذرك، وأمرك أن تعود................209
مؤمن...............................191 فإنه  بصاحبي،  ارفق  املوت،  ملك  يا 
فإيّن مشغول بنفيس.................................108 بعضهم  بالناس  يصيل 

أحاديث أمري املؤمنني عليه السالم
إّن اهلل حّد حدودًا فال تعتّدوها، وفرض فرائض فال تنقضوها................157
أّن هلل بلدة خلف املغرب يقال هلا جابلقا، ويف جابلقا سبعون ألف..........181
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فسبوين..........................................209 سبي  إىل  ستدعون  إّنكم 
إّن ههنا لعلاًم مجًا، لو أصبت له محلة........................................214
أوحى اهلل عّز وجّل إىل داود عليه السالم: أّنك نعم العبد، لوال.............243
م.......233 الزهد يف الدنيا قص األمل، وشكر كل نعمة، والورع عن كل ما حرَّ
َسۡواْ..........233

ۡ
الزهد كله بني كلمتني من القرآن، قال اهلل سبحانه: ﴿ّلَِكۡيَل تَأ

قليل العلم مع العمل خري من كثري العلم بغري العمل......................276
قليل لك خري من كثري لغريك..............................................276
يستغنى عنه.................................275 كثري  من  خري  إليه  يفتقر  قليل 
ُيطغي...........................................275 كثري  من  خري  يكفي  قليل 
كامل اإلخالص له نفي الصفات عنه؛ لشهادة كل صفة.......................61
لقد علام أّن امليش خلفها أفضل، ولكنهام يسريان يمتازان...................173
هذا ما أوىص به، وقىض به يف ماله عبد اهلل عيل، ابتغاء وجه اهلل.............253
ُكِذَب عىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله يف عهده حتى قام.............99 وقد 
وقلت إيّن كنت ُأقاد كام ُيقاد اجلمل املخشوش حتى ُأبايع...................103
واحلقيقة..........................................................214 ومالك 
يا أشعث، قد قلت قوالً فاسمع اجلواب َوِعِه، واستشعر احلجة............129 

أحاديث اإلمام زين العابدين عليه السالم

ال تكلني إىل خلقك، بل تفّرد بحاجتي، وتوّل كفايتي، إّنك................247
واهلل لو علم أبو ذر ما يف قلب سلامن لقتله، ولقد آخى رسول اهلل..........214

أحاديث اإلمام الباقر عليه السالم
إّنه واحد ]صمد[ ، أحدّي املعنى، ليس بمعاٍن كثرية خمتلفة...................62
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التقية يف كل رضورة، وصاحبها أعلم هبا حني تنزل به......................210
التقية من ديني ودين آبائي، وال إيامن ملن ال تقية له..........................210
سميع بصري، يسمع بام يبص، ويبص بام يسمع................................62
كّل من دان اهلل بعبادة جيهد فيها نفسه وال إمام له من اهلل فسعيه...........269
من أصغى إىل ناطق فقد عبده، فإْن كان الناطق يؤدي عن اهلل..................54
من طلب الرزق يف الدنيا استعفافًا عن الناس، وسعيًا عىل أهله..............243

أحاديث اإلمام الصادق عليه السالم
أبى اهلل عّز وجّل أن جيعل أرزاق املؤمنني إال من حيث ال حيتسبون.........241
بالتقية.........................................210 فاحجبوه  دينكم  عىل  اتقوا 
أحب اهلل لعباده أن يطلبوا منه مقاصدهم باألسباب التي سببها..............238
إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، وإن جاءكم ما ال تعلمون فها..............157
اشرتى رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله عريًا أتت من الشام، فاستفضل........244
إن استطعت أن ال تكون َكاًل فافعل.......................................247
أّن العمل اخلالص الذي ال تريد أن حيمدك عليه أحد إال اهلل.................253
إن اهلل تعاىل يأمر ملك املوت فريّد نفس املؤمن؛ ليهون عليه.................192
إّن اهلل مل يبد له من جهل....................................................70
215........ ، ورسٌّ عىل رسٍّ ، ورسٌّ مسترت، ورسٌّ ال يفيده إال رسٌّ إن أمرنا رسٌّ يف رسٍّ
إن آية الكّذاب أن خيربك خرب السامء واألرض، واملرشق واملغرب...........217
إن تسعة أعشار الدين التقية، وال دين ملن ال تقية له.........................210
إن رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله صىل بالناس الصبح، فنظر..................215
إّن رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله كان مسّددًا، موفقًا، مؤّيدًا..................147
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أن يقولوا ما يعلمون، ويكّفوا عام ال يعلمون...............................157
57................................................................... انتم هم 
انظروا إىل من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر يف حاللنا وحرامنا.........159
إين ألعمل يف بعض ضياعي حتى أعرق، وإّن يل من يكفيني................245
قال.............226 ما  كّل  يف  فتصدقه  احلجة،  دون  رجاًل  تنصب  أن  إياك 
ماذا...................................................246 هبا  تصنع  أن  حتبُّ 
التقية ترس املؤمن، والتقية حرز املؤمن، إن العبد ليقع إليه احلديث........210
ثم أطلق اهلل لساهنم ببعض احلق، فهم ينطقون به وقلوهبم منكرة...........136
احلّجة البالغة التي تبلغ اجلاهل من أهل الكتاب فيعلمها بجهله...............57
خذ باملجمع عليه بني أصحابك فإن املجمع عليه ال ريب فيه...............276
العامة..................................................276 فيه خالف  بام  خذ 
دخل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله عىل رجل من أصحابه..................191
دعوا ما وافق القوم فإن الرشد يف خالفهم..................................276
العباد ثالثة، قوم عبدوا اهلل عّز وجّل خوفًا، فتلك عبادة العبيد..............252
فيحرش اهلل فوجًا ويدع الباقني، ولكنّه يف الرجعة............................201 
قل له: هل تستطيع أن ال تذكر ما تكره، وأن ال تنسى ما حتب...............226
كان أمري املؤمنني عليه السالم يرضب باملّر، ويستخرج األرضني...........244
ال أدعو لك اطلب كام أمرك اهلل عّز وجّل.................................245
ال حتّل الفتيا ملن ال يستفتي من اهلل بصفاء رسه، وإخالص عمله............160
ال جرب وال تفويض بل أمر بني أمرين........................................68
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اال إىل رسول اهلل واألئمة.............147 إىل أحد من خلقه  ض  ما فوَّ ال واهلل 
ال يسعكم فيام ينزل بكم مما ال تعلمون إال الكّف عنه، والتثّبت...............157
لو أنَّ قومًا عبدوا اهلل وحده ال رشيك له، وأقاموا الصالة.....................54
لو علم الناس ما يف القول بالبداء من األجر، ما فرتوا.........................70
ليس الزهد يف الدنيا بإضاعة املال، وال حتريم احلالل، بل الزهد..............233
ليس منا من ترك دنياه آلخرته، وال آخرته لدنياه............................246
ليس منا من مل يؤمن بكّرتنا، ومل يقّر بمتعتنا................................201
ما بدا هلل يف يشء إال كان يف علمه قبل أْن يبدو له..............................70
ما بعث اهلل نبيًا حتى يأخذ عليه ثالث خصال: اإلقرار له......................69
َعبَده........................................54 فقد  معصية  يف  رجاًل  أطاع  من 
من قال بذلك ودان به فهو مرشك، وليس من واليتنا عىل يشء...............63
مه ما أجبتك فيه من يشء فهو عن رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله..........147
نور ال ظلمة فيه، وحياة ال موت فيه، وعلم ال جهل فيه......................62
هذا أحد الثالث الذين ال يستجاب هلم....................................245
هل يمحو إال ما كان ]ثابتًا[، وهل يثبت إال ما مل يكن........................69
هم املسّلمون آلل حممد، إذا سمعوا احلديث مل يزيدوا فيه.....................58
فينعس لطيبه.............................192 هو للمؤمن كأطيب ريح يشّمه، 
عبادة منه...........................................246 أشد  يقوته  الذي  واهلل 
واهلل، لو أّن إبليس سجد هلل تعاىل بعد املعصية والتكرب عمر الدنيا.............270
وهل اإليامن اال احلبُّ والبغُض............................................179
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يعنون فرغ من األمر ]فال يزيد وال ينقص[...................................71
أحاديث اإلمام الكاظم عليه السالم

ان اهلل خلق النبيني عىل النبوة، فال يكونون إال أنبياء.......................153
قد عمل باليد من هو خري مني يف أرضه، ومن أيب..........................245
من أخذ دينه من كتاب اهلل وسنة نبيه زالت اجلبال قبل أن يزول............154
]إيامنه[، ومن دخل..............153 فيه ونفعه  ثبت  بعلم  اإليامن  من دخل يف 
يتنّكب الفتن..............................154 مل  القرآن  أمرنا من  من مل يعرف 

أحاديث اإلمام الرضا عليه السالم
ما جاءك عنّا فاعرضه عىل كتاب اهلل عّز وجّل وأحاديثنا.....................276
من قال بذلك ودان به فقد اّتذ مع اهلل آهلة ُأخرى............................63

أحاديث اإلمام العسكري عليه السالم
أعوذ باهلل من قوم حذفوا حمكامت الكتاب، ونسوا اهلل رب األرباب.........273
قد صعدنا ذرى احلقائق بأقدام النبوة والوالية، ونّورنا سبع طبقات.........272
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النبي صىل اهلل عليه واله وسلم: 56، 70، 77، 105، 106، 114، 139، 144، 
145، 207، 219،  225، 238، 275،   رسول اهلل: 96، 111، 122، 137، 
 ،213 ،209 ،205 ،201 ،191 ،188 ،180 ،179 ،170 ،168 ،163 ،155
214، 215، 227، 247، 268، 271،  حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم: 130، 

.270
أمري املؤمنني عليه السالم: 61، 106، 110، 112،  113، 120، 121، 127، 
 ،248 ،244 ،243 ،233 ،214 ،209 ،192 ،182 ،180 ،157  ،143 ،129
251، 275،   عيل بن أيب طالب عليهم السالم: 77، 96، 97، 99، 100، 103، 

.186 ،185 ،137 ،122 ،115  ،109
سيدة النساء عليها السالم: 117، فاطمة: 185.

اإلمام احلسن عليه السالم: 113، 137.
اإلمام احلسني عليه السالم: 137.

اإلمام عيل بن احلسني عليهام السالم: 137، 214، 247.
اإلمام الباقر عليه السالم: 54، 62، 137، 182، 191، 210، 243، 269.

السالم: 54، 57، 62، 67، 69، 70، 71، 136، 137،  الصادق عليه  اإلمام 



بشارة الشيعة للفيض الكاشاين 304

 ،226 ،217 ،215 ،210 ،201 ،192 ،191 ،182 ،179 ،160 ،157 ،147
233، 234، 238، 241، 243، 245، 247، 252، 253، 276،  أيب عبد اهلل 

.270 :
اإلمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السالم: 137، 153، أبو احلسن : 245. 

اإلمام حممد بن عيل الرضا عليه السالم: 63، 137.
اإلمام عيل بن حممد اجلواد عليهام السالم: 137.

اإلمام احلسن بن عيل العسكري عليهام السالم: 137، 272، 273.
اإلمام احلجة بن احلسن عجل اهلل فرجه: 137، 200.
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B فهرس األنبياء واملالئكة

آدم: 77، 129.
 ،130  ،129  ،124  ،77 ابراهيم: 

.194
اسحاق: 77.

جربائيل: 193.
داوود: 243.

سام: 77.
سليامن: 146.
شمعون: 77.

شيث: 77، 129.
صالح: 129.

عزير: 200.
عيسى: 75، 77، 93، 129.

لوط: 129، 130.

ملك املوت: 193.

موسى: 75، 77، 129، 130، 146، 
.276 ،239 ،219 ،200 ،194

ميكائيل: 193.
نوح: 77، 129،  130.

هارون: 130.
هود: 129.

يوسف: 109.
يوشع: 77.
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فهرس األشعار
صدر البيت............................................القائل..........الصفحة

إذا شئت أن ترىض لنفسك مذهبًا........................جمهول.............135
إين ألكتم من علمي جواهره.......................اإلمام السجاد.........215
املؤمنني..........248 الصخر من قلل اجلبال........................أمري  لنقل 
هناية إقدام العقول عقاُل............................الفخر الرازي..........259
فيك يا أغلوطة الفكر........................ابن أيب احلديد البغدادي.....259
لعمري لقد طفت املعامل كلها.....................حممد الشهرستاين........260
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فهرس الرجال
ابن ايب احلديد املعتزيل: 100، 259.

ابن املغازيل الشافعي: 96، 111.
ابن عباس: 164، 265.

ابن قتيبة: 102.
ابن مسعود: 126، 165.

ابن ملجم: 100.
ابو اهليثم بن التيهان: 101.
ابو ايوب االنصاري: 101.

ابو بكر بن ايب قحافة: 83، 91، 97، 
 ،115  ،113  ،109  ،103  ،101
 ،173  ،138  ،135  ،133  ،120

.265 ،186
ابو جعفر االسكايف: 100.

 ،126  ،101  ،96 الغفاري:  ذر  ابو 
.214

ُايب بن كعب: 101.
امحد بن حنبل: 169.

ارسطا طاليس: 219.
اسامة: 101، 108.

االشعث الكندي: 129.
االشعري: 154.

البخاري: 103، 106، 168.
بريدة االسلمي: 101.

بالل: 109.
بني حنيفة: 101.

الثعلبي: 168.
 ،101 االنصاري:  اهلل  عبد  بن  جابر 

.137 ،111
حذيفة: 101، 105.

احلسن البصي: 265.
حفصة: 109.

احلميدي: 102، 105، 170.
خالد بن الوليد: 116،  الوليد: 126.

خالد بن سعيد: 101.
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خزيمة بن ثابت ذي الشهادتني: 101.

اخلليل بن امحد  الفراهيدي: 95، 98.
الزبري: 101، 113.

الزخمرشي: 176.
الزهري: 103.

زيد بن ارقم: 101.
سعد بن سعيد: 101.
سعد بن عبادة: 101.
سفيان الثوري: 265.

سفيان بن عيينة: 160.
سلامن املحمدي: 101، 214.

سمرة بن جندب: 100.
سهل بن حنيف: 101.

سيبويه: 98.
صدر الدين القونوي: 262.

الصدوق: 192.
عائشة: 108، 109، 111.

العباس ) بن عبد املطلب، عم النبي(: 
.101

عبيد اهلل بن عمر: 126.
عثامن بن حنيف: 101.

 ،113  ،112  ،111 ونعثل:  عثامن 
الثالث:   ،138  ،125  ،114  ،113

.126
عيل بن ايب محزة: 245.

عامر بن يارس: 101، 126، 209، 
عمر بن عبد العزيز: 113.

عمر: 91، 97، 109، 113، 115، 
اخلليفة    ،173   ،138  ،122  ،119

الثاين: 120، 265.
الغزايل: 175، 195، 268.

فخر الدين الرازي: 63، 259.
فرعون: 129.

الفضل بن العباس: 109.
الفضل بن شاذان: 145.

قتادة: 164.
الدين  حمي  بن  الدين  قطب 

الكوشكناري: 261.
قيس بن عبادة: 101.
كميل بن زياد: 214.

مالك بن نويرة: 115.
املتوكل: 113.
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املتويل: 175.

جماهد: 164.
نصري الدين حممد بن احلسن الطويس: 

.271 ،205
حممد الشهرستاين: 259.

حممد بن مرتىض )حمسن( : 53.
حممد بن مسلم: 269.

 ،113  ،104 العريب:  بن  الدين  حمي 
.262 ،260

مسلم: 103، 106، 168.
معاذ بن جبل: 144، 146، 265.

معاوية بن يزيد: 113.
معاوية: 99، 103.

املعتزيل: 154.
مقداد: 101.
نعثل: 111.

نمرود: 129.
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فهرس املصطلحات
االمجاع: 96.

االمام و االمامة: 87، 91.
البداء: 69.

الربزخ: 197.
البعث: 198.

التناسخ: 199.
اجلرب والتفويض: 68.

اجلنة: 197.
حديث الكساء: 90.

احلساب: 197.
اخلليفة واخلالفة: 87، 114.

 الرجعة: 199.
الكرة: 201.

السعري: 197.
العول: 124.

اللوح املحفوظ: 69.
املباهلة: 94.

امليزان: 197.
يوم احلرش: 197،  او  االخرى  النشأة 

.199
 ،108  ،83 الوصية:   ،77 الوصاية: 

.130
يوم الغدير: 87، 91، 104، 1115، 

.143 ،116
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فهرس امللل واألديان

االشاعرة: 64. العامة: 222، 224.
الفرقة الناجية: 205، 271. 

اخلاصة: 224.
الصوفية: 219، 230.

النصارى: 63، 75.
اليهود: 70، 75، 129، 219.

بني ارسائيل: 201، 239.

فهرس األماكن والبلدان
الربذة: 126.

العوايل: 117.
فدك: 117.

مقام ابراهيم: 124.
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فهرس مصادر التحقيق

1. القرآن الكريم
2. اإلثنا عرشية للحر العاميل، حممد بن حسن 1104#، دار الكتب العلمية، 

قم املقدسة.
3. اإلحتجاج للطربيس، أيب منصور أمحد بن عيل بن أيب طالب 548#، تعليق 

حممد باقر اخلرسان، دار النعامن، النجف االرشف، 1386# - 1966م.
 ،#456 الظاهري  األندليس  حزم  بن  عيل  حممد  أيب  حزم،  البن  األحكام   .4

مطبعة العاصمة، القاهرة.
 ،#458 احلسني  بن  حممد  يعىل  أيب  الفراء،  للقايض  السلطانية  األحكام   .5
بريوت،  بيضون،  عيل  حممد  منشورات  الفقي،  حامد  حممد  وتعليق:  تصحيح 

1421# - 2000م.
الكتاب  دار   ،#505 حممد  بن  حممد  حامد  أبو  للغزايل،  الدين  علوم  إحياء   .6

العريب، بريوت.
العكربي  النعامن  بن  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  أيب  للمفيد،  االختصاص   .7
البغدادي 413#، حتقيق: عيل أكرب الغفاري وحممود الزرندي، دار املفيد، بريوت، 

الطبعة الثانية، 1414# - 1993م.
8. إرشاد القلوب للديلمي، احلسن بن حممد ق8#، انتشارات الرشيف الريض، 
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الطبعة الثانية، 1415# - 1374ش.
9. اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد للمفيد، أيب عبد اهلل حممد بن حممد 
بن النعامن العكربي البغدادي 413#، حتقيق: مؤسة آل البيت لتحقيق الرتاث، دار 

املفيد، الطبعة الثانية، 1414# - 1993م.
10. االستذكار البن عبد الرب 463#، حتقيق: سامل حممد وحممد عيل معوض، 

دار الكتب دار العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 2000م.
11. االستغاثة للكويف، عيل بن أمحد بن موسى بن اإلمام اجلواد عليه السالم 

.#352
12. االستيعاب البن عبد الرب، أيب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد #463، 
حتقيق: عيل حممد البجاوي، دار اجلبل، بريوت، الطبعة األوىل، 1412# - 1992م.
املقدسة،  قم  الشبسرتي،  دار  ق#2،  حمدثني  لعدة  عرش  الستة  األُصول   .13

الطبعة الثانية، 1405# - 1363ش.
14. االعتقادات يف دين اإلمامية للصدوق، أيب جعفر حممد عيل بن احلسني بن 
بابويه القمي  381#، حتقيق: عصام عبد السيد، دار املفيد، بريوت، الطبعة الثانية، 

1414# - 1993م.
دار   ،#1410 عيل  بن  حممد  بن  حممود  بن  الدين  خري  للزركيل،  االعالم   .15

العلم للماليني، بريوت، الطبعة اخلامسة، 1980م.
16. األغاين للصفهاين، أيب الفرج عيل بن احلسني بن حممد بن أمحد 356#، دار 

إحياء الرتاث العريب.
17. اإلقتصاد للطويس، أيب جعفر حممد بن احلسن 460#، منشورات مكتبة 

جامع جهلستون، طهران.



317 فهرس مصادر التحقيق

18. أقسام اللذات للرازي، فخر الدين أيب عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسني 
.#606

19. إكامل النقصان من تفسري منتخب التبيان البن إدريس احليل، أيب عبد اهلل 
حممد بن أمحد بن إدريس العجيل 598#، حتقيق: حممد مهدي املوسوي اخلرسان، 

الطبعة األوىل، 1429# - 2008م.
احلسني  أمحد  أيب  الطاهر  بن  عيل  القاسم  أيب  املرتىض،  للرشيف  األمايل   .20
436#، تصحيح وتعليق: حممد بدر الدين النعساين احللبي، منشورات مكتبة آية 

اهلل املرعيش، الطبعة األوىل، 1325ش - 1907م.
21. األمايل للصدوق، أيب جعفر حممد عيل بن احلسني بن بابويه القمي #381، 
حتقيق: قسم الدراسات اإلسالمية - مؤسسة البعثة -، قم املقدسة، الطبعة األوىل، 

.#1417
22. األمايل للطويس، أيب جعفر حممد بن احلسن 460#، حتقيق: قسم الدراسات 

اإلسالمية - مؤسسة البعثة -، الطبعة األوىل، #1414.
23. األمايل للمفيد، أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن العكربي البغدادي 
413#، حتقيق: حسني األستاد ويل وعيل أكرب الغفاري، دار املفيد، بريوت، الطبعة 

الثانية،1414# - 1993م.
24. اإلمامة والسياسة البن قتيبة الدنيوري، أيب حممد عبد اهلل بن مسلم #276، 

حتقيق: طه حممد الزيني، مؤسسة احللبي.
التميمي  بن منصور  بن حممد  الكريم  للسمعاين، أيب سعد عبد  األنساب   .25
األوىل،  الطبعة  بريوت،  اجلنان،  دار  البارودي،  عمر  اهلل  عبد  حتقيق:   ،#562

1408# - 1988م.



بشارة الشيعة للفيض الكاشاين 318

26. أنساب األرشاف للبالذري، أمحد بن حييى 279#، حتقيق: حممد محيد اهلل، 
معهد املخطوطات بجامعة الدول العربية، 1959م.

27. اإلنصاف للمرداوي، أيب احلسن عيل بن سليامن 885#، حتقيق: حممد حامد 
الفقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثانية، 1406# - 1986م.

جالل  حتقيق:   ،#260 النيسابوري  األزدي  شاذان  بن  للفضل  االيضاح   .28
الدين احلسيني، مؤسسة إنتشارات وجاب، طهران، الطبعة األوىل، 1363ش.

بريوت،  الوفاء،  مؤسسة   ،#1111 باقر  حممد  للمجليس،  األنوار  بحار   .29
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تصحيح   ،#290 فروخ  بن  احلسن  بن  حممد  للصفار،  الدرجات  بصائر   .33
 -  #1404 طهران،  األعلمي،  منشورات  باغي،  كوجه  حسن  وتقديم:  وتعليق 

1362ش.
حتقيق:   ،#463 عيل  بن  امحد  بكر  أيب  البغدادي،  للخطيب  بغداد  تاريخ   .34
األوىل، #1417  الطبعة  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  القادر عطا،  عبد  مصطفى 
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35. تاريخ خليفة بن خياط 204#، حتقيق: سهيل زكار، دار الفكر، بريوت.
األعلمي،  مؤسسى   ،#310 جرير  بن  حممد  جعفر  أيب  الطربي،  تاريخ   .36

بريوت، الطبعة الرابعة، 1403# - 1983م.
37. التاريخ الكبري للبخاري، أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم اجلعفي 

البخاري 256#، املكتبة اإلسالمية؛ ديار بكر، تركيا.
38. تاريخ اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب 284#، دار صادر، 

بريوت.
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قتيبة  بن  مسلم  بن  اهلل  عبد  حممد  أيب  للدنيوري،  احلديث  خمتلف  تأويل   .40

276#، دار الكتب العلمية، بريوت.
41. التبيان يف تفسري القران للطويس، أيب جعفر حممد بن احلسن 460#، حتقيق: 

أمحد حبيب قصري العاميل، مكتب اإلعالم اإلسالمي، الطبعة األوىل، #1409.
42. حتف العقول عن آل الرسول للحراين، أيب حممد احلسن بن عيل بن احلسني 
اإلسالمي  النرش  مؤسسة  الغفاري،  أكرب  عيل  وتعليق:  تصحيح  ق#4،  شعبة  بن 
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47. تفسري البيضاوي 682#، دار الفكر، بريوت.
الرتاث  إحياء  دار  عاشور،  بن  حممد  أيب  حتقيق:   ،#427 الثعلبي  تفسري   .48
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التيمي  الدين أيب عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسني  الرازي، فخر  49. تفسري 

606#، الطبعة الثالثة.
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الغدير  مركز  املوسوي،  شبيب  آل  حتسني  حتقيق:   ،#494 كرامة  بن  املحسن 
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املقدسة،  قم  الريض،  الرشيف  منشورات  اخلرسان،  381#، حتقيق: حممد مهدي 
1368ش.
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علمي،  إنتشارات  رشكت   ،#782 لآلميل  األنوار  ومنبع  األرسار  جامع   .67
الطبعة الثانية، 1368ش.

68. جامع السعادات للنراقي، حممد مهدي 1209#، حتقيق: حممد كالنرت، دار 
النعامن.

69. اجلمع بني الصحيحني للحميدي، حممد بن فتوح 488#، حتقيق عيل حسني 
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70. اجلمل للمفيد، أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن العكربي البغدادي 
413#، مكتبة الداوري، قم املقدسة.

حمسن  حتقيق:   ،#1091 الكاشاين  للفيض  األخالق  حماسن  يف  احلقائق   .71
عقييل، دار الكتب اإلسالمي، قم املقدسة، الطبعة الثانية، #1423.

72. اخلرائج واجلرائح للراوندي، أيب احلسني سعيد بن عبد اهلل بن احلسني بن 
هبة اهلل بن احلسن 573#، حتقيق ونرش: مؤسسة اإلمام املهدي عجل اهلل فرجه، قم 
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القمي  بابويه  بن  احلسني  بن  عيل  حممد  جعفر  أيب  للصدوق،  اخلصال   .73
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303#، حتقيق: حممد هادي األميني، مكتبة نينوى احلديثة، طهران.
75. الدرة الباهرة من األصداف الطاهرة للشهيد األول، حممد بن مكي #786، 

إنتشارات زائر، الطبعة األوىل، 1379ش.
منصور  بن  حممد  بن  النعامن  حنيفة  أيب  املغريب،  للقايض  اإلسالم  دعائم   .76
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هبة اهلل 573#، حتقيق ونرش: مدرسة االمام املهدي عجل اهلل فرجه، قم املقدسة، 
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بصرييت، قم املقدسة، ايران.
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النيسابوري 261#، دار الفكر، بريوت.
دار   ،#1424 املامقاين  احلسني  بن  حممد  بن  تقي  حممد  األبرار  صحيفة   .107

املحجة البيضاء، بريوت، #1425.
108. الصحيفة السجادية لالمام السجاد عليه السالم.

 ،#877 البيايض  العاميل  يونس  بن  عيل  للنباطي،  املستقيم  الصاط   .109
الطبعة  اجلعفرية،  األثار  إلحياء  املرتضوية  املكتبة  البهبودي،  باقر  حممد  حتقيق: 

األوىل، 1384ش.
110. الصالبة يف معرفة الصحابة ملحمد بن سائب الكلبي.

111. طبقات الشافعية الكربى للسبكي، أيب نص عبد الوهاب بن عيل بن عبد 
الكايف 771#، حتقيق: حممود حممد الطناحي وعبد الفتاح حممد احللو، دار إحياء 
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الكتب العربية.
112. الطبقات الكربى ملحمد بن سعد 230#، دار صادر، بريوت.

113. طبقات املفسين للسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر #911، 
دار الكتب العلمية بريوت.

114. الطرائف يف معرفة الطوائف البن طاووس، أيب القاسم عيل بن موسى 
بن طاووس 664#، الطبعة األوىل، #1399.

بن مهدي #385،  أمحد  بن  بن عمر  أيب احلسن عيل  قطني،  الدار  115. علل 
حتقيق: حمفوظ الرمحن زين اهلل السلفي، دار طيبة، الرياض، الطبعة األوىل، #1405.
116. علل الرشائع للصدوق، أيب جعفر حممد عيل بن احلسني بن بابويه #381، 
النجف األرشف،  احليدرية،  املكتبة  منشورات  العلوم،  بحر  تقديم: حممد صادق 

1385# - 1966م.
األسدي  احلسن  بن  حييى  بطريق،  البن  األخبار  صحاح  العيون  عمدة   .117

احليل 600#، مؤسسة النرش اإلسالمي جلامعة املدرسني، قم املقدسة، #1407.
118. عمدة القاري للعيني 855#، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

119. عوايل اللئايل لالحسائي، حممد بن عيل بن ابراهيم 880#، حتقيق: جمتبى 
العراقي، الطبعة األوىل، 1403# - 1983م.

120. عيون أخبار الرضا للصدوق، أيب جعفر حممد عيل بن احلسني بن بابويه 
األعلمي  مؤسسة  األعلمي،  حسني  وتقديم:  وتعليق  تصحيح   ،#381 القمي 

للمطبوعات، بريوت، 1404# - 1984م.
121. عيون احلكم واملواعظ للواسطي الليثي، كايف الدين أيب احلسن عيل بن 

حممد 6#، حتقيق: حسني احلسيني البريجندي، دار احلديث، الطبعة األوىل.
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الثقفي 283#، حتقيق:  إبراهيم بن حممد  الغارات للكويف، أيب إسحاق   .122
جالل الدين احلسيني األرموي املحدث، مطابع هبمن.

123. غريب احلديث البن سالم، أيب عبيد القاسم بن سالم اهلروي #224، 
حتقيق: حممد عبد املعيد خان، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل، #1384.
124. الفائق يف غريب احلديث للزخمرشي، حممود بن عمر 538#، دار الكتب 

العلمية، بريوت، الطبعة  األوىل، #1417.
125. الفتاوي الكربى البن تيمية 728#، حتقيق: حممد عبد القادر و مصطفى 

عبد القادر، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 1408# - 1987م.
126. الفتوح للكويف، أمحد بن اعثم 314#، حتقيق: عيل شريي، دار األضواء، 

الطبعة األوىل، #1411.
127. فتوح البلدان للبالذري، أمحد بن حييى بن جابر 279#، حتقيق: صالح 

الدين املنجد، مكتبة جلنة البيان العريب، القاهرة، 1956م.
128. الفتوحات املكية البن عريب، أيب عبد اهلل عبد بن عيل 638#، دار إحياء 

الرتاث العريب.
129. الفرج بعد الشدة للقايض التنوخي، أيب عيل احلسن بن أيب القاسم #384، 

منشورات الرشيف الريض، قم املقدسة، الطبعة الثانية، 1364ش.
الرازي 370#، عجيل  بن عيل  أمحد  للجصاص،  الفصول يف األصول   .130

جاسم النميش، الطبعة األوىل، #1405.
131. الفصول املختارة للمفيد، أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن العكربي 

البغدادي 413#، دار املفيد، بريوت، الطبعة الثانية، 1414# - 1993م.
132. فضائل أمري املؤمنني البن عقدة الكويف 333#، جتميع: عبد الرزاق حممد 
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البيت  آل  مؤسسة  حتقيق:   ،#329 بابويه  بن  عيل  للقمي،  الرضا  فقه   .133

إلحياء الرتاث، قم املقدسة، الطبعة األوىل، #1406.
األصفهاين  عمرو  بن  عيل  بن  حممد  احلنبيل،  للخلييل  العراقيني  فوائد   .134

414#، حتقيق: جمدي السيد إبراهيم، مكتبة القران، القاهرة.
135. قرب اإلسناد للحمريي القمي، أيب العباس عبد اهلل بن جعفر احلمريي 
304#، حتقيق ونرش: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم املقدسة، الطبعة األوىل، 

.#1413
136. قرة العيون يف املعارف واحلكم للفيض الكاشاين 1091#، دار الكتاب 

االسالمي، قم املقدسة، الطبعة الثانية، #1423.
137. قصص األنبياء للراوندي، قطب الدين سعيد بن هبة اهلل، حتقيق: غالم 

رضا عرفانيان اليزدي اخلراساين، مطبعة اهلادي، الطبعة األوىل، #1418.
138. قصيدة عبد اهلل االشعث #316.

139. قوت القلوب يف معاملة املحبوب للمكي، حممد بن عيل بن عطية احلارثي 
386#، ضبط وتصحيح: باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 

األوىل، 1417# - 1997م.
140. الكايف للكليني، أيب جعفر حممد بن يعقوب بن اسحاق الرازي #329، 
الطبعة  طهران،  اإلسالمية،  الكتب  دار  الغفاري،  أكرب  عيل  وتعليق:  تصحيح 

اخلامسة، 1363ش.
التاريخ البن األثري، عز الدين أيب احلسن عيل بن أيب الكرم  141. الكامل يف 

الشيباين 630#، دار صادر، بريوت، 1386# - 1966م.
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سهيل  حتقيق:   ،#365 عدي  بن  اهلل  عبد  أمحد  أيب  للجرجاين،  الكامل   .142
زكار، دار الفكر، الطبعة الثالثة، بريوت، 1409# - 1988م.

143. كتاب األربعني للشريازي، حممد طاهر بن حممد حسني النجفي القمي 
1098#، حتقيق: مهدي الرجائي، الطبعة األوىل، #148.

الفكر،  144. كتاب األم للشافعي، أيب عبد اهلل حممد بن إدريس 204#، دار 
الطبعة الثانية، 1403# - 1983م.

145. كتاب التعريفات، عيل بن حممد اجلرجاين 816#، نارص خسو، طهران، 
الطبعة الرابعة، #1412.

146. كتاب العني للفراهيدي، أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد 175#، حتقيق: 
الطبعة  املقدسة،  قم  اهلجرة،  دار  مؤسسة  السامرائي،  وإبراهيم  املخزومي  مهدي 

الثانية، #1409.
األنصاري  باقر  الكويف 1#، حتقيق: حممد  اهلاليل  قيس  بن  كتاب سليم   .147

الزنجاين، دليل ما، قم املقدسة، الطبعة األوىل، #1422.
148. كشف الغمة يف معرفة األئمة لألربيل، أيب احلسن عيل بن عيسى بن أيب 

الفتح 693#، دار الضواء، بريوت، الطبعة الثانية، 1405# - 1985م.
الرازي  عيل  بن  حممد  بن  عيل  القاسم  أيب  القمي،  للخزاز  األثر  كفاية   .149
بيدار،  إنتشارات  اخلوئي،  الكوهكمري  احلسيني  اللطيف  عبد  حتقيق:   ،#400

.#1401
150. كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق، أيب جعفر حممد عيل بن احلسني 
بن بابويه القمي 381#، حتقيق: عيل أكرب الغفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة 

جلامعة مدرسني، قم املقدسة، 1405# - 1363ش.
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151. كنز العامل للمتقي اهلندي، عالء الدين عيل املتقي بن حسام الدين #975، 
ضبط وتفسري: بكري حياين، مؤسسة، بريوت، 1409# - 1989م.

152. كنز الفوائد للكراجكي، أيب فتح حممد بن عيل 449#، مكتبة املصطفوي، 
قم املقدسة، الطبعة الثانية، 1369ش.

153. الكنى وااللقاب عباس القمي 1359#، مكتبة الصدر، طهران.
مكرم  بن  حممد  الدين  مجال  الفضل  أيب  منظور،  البن  العرب  لسان   .154

االفريقي املصي 711#، نرش أدب احلوزة، #1405.
155. مائة منقبة البن شاذان، حممد بم أمحد بن عيل بن احلسن القمي #412، 

حتقيق ونرش: مدرسة االمام املهدي عجل اهلل فرجه، الطبعة األوىل، #1407.
تقديم وتصحيح:  إبراهيم #1050،  بن  للشريازي، حممد  واملعاد  املبدأ   .156
الثالثة،  الطبعة  إسالمي،  تبليغات  دفرت  إنتشارات  مركز  اإلشتياين،  الدين  جالل 

1422# - 1380ش.
157. املبسوط للسخي 483#، دار املعرفة، بريوت، 1406# - 1986م.

الدين بن حممد عيل بن أمحد بن عيل بن  البحرين للطرحيي، فخر  158. جممع 
النجفي الرماحي 1085#، مرتضوي، الطبعة الثانية، 1362ش.

159. جممع البيان للطربيس، أبو عيل الفضل بن احلسن 548#، حتقيق وتعليق: 
جلنة من العلامء واملحققني واألخصائيني، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 

الطبعة األوىل، 1415# - 1995م.
الكتب  الدين عيل بن أيب بكر 807#، دار  للهيثمي، نور  الزوائد  160. جممع 

العلمية، بريوت، 1408# - 1988م.
161. املجموع للنووي، أيب زكريا حميى الدين بن رشف النووي 676#، دار 
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الفكر.
تصحيح   ،#274 خالد  بن  حممد  بن  أمحد  جعفر  أيب  للربقي  املحاسن   .162
 -  #1370 طهران،  اإلسالمية،  الكتب  دار  احلسيني،  الدين  جالل  وتعليق: 

1330ش.
إنتشارات  بن سليامن 9#، حتقيق: عيل أرشف،  للحيل، حسن  املحترض   .163

املكتبة احليدرية، 1382ش - #1424.
 ،#546 عطية  ابن  لالندليس،  العزيز  الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  املحرر   .164
حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

.1993 - #1413
165. املحىل البن حزم، أيب حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم 456#، دار 

الفكر.
166. مروج الذهب للمسعودي، أيب احلسن عيل بن احلسني بن عيل #346، 

منشورات دار اهلجرة، قم املقدسة، الطبعة الثانية، 1404# - 1984م.
بن  حممد  اهلل  عبد  أيب  للمفيد،  الرشيعة  تواريخ  خمتص  يف  الشيعة  مسار   .167
املفيد،  دار  نجف،  مهدي  حتقيق:   ،#413 البغدادي  العكربي  النعامن  بن  حممد 

بريوت، الطبعة الثانية، 1414# - 1993م.
168. مسألة يف النص عىل عيل عليه السالم للمفيد، أيب عبد اهلل حممد بن حممد 
املفيد، بريوت،  البغدادي 413#، حتقيق: مهدي نجف، دار  النعامن العكربي  بن 

الطبعة الثانية، 1414# - 1993م.
169. مسالك األفهام اىل آيات األحكام جلواد الكاظمي 11#، حتقيق: حممد 

باقر رشيف زاده، املكتبة املرتضوية إلحياء االثار اجلعفرية.



333 فهرس مصادر التحقيق

170. املستخرج عىل املستدرك لعبد الرحيم العراقي #806.
 ،#1405 النامزي  عيل  للشاهرودي،  احلديث  رجال  علم  مستدركات   .171

الطبعة االوىل، #1421.
172. املسرتشد للطربي، حممد بن جرير 4#، حتقيق: امحد املحمودي، مؤسسة 

الثقافة لكوشانبور، الطبعة األوىل، #1415.
173. املستطرف يف كل فن مستطرف لألبشيهي، شهاب الدين حممد بن أمحد 

850#، دار ومكتبة اهلالل، الطبعة األوىل، 2000م.
174. مستطرفات السائر البن إدريس احليل 598#، مؤسسة النرش اإلسالمي 
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176. مسند أيب يعىل املوصيل، إسامعيل بن حممد بن الفضل التميمي #307، 

حتقيق: حسني سليم أسد، دار املأمون للرتاث.
177. مسند أمحد بن حنبل 241#، دار صادر، بريوت.

178. مسند احلميدي، أيب بكر عبد اهلل بن الزبري 219#، حتقيق: حبيب الرمحن 
األعظمي، دار الكتب العملية، بريوت، الطبعة األوىل، 1409# - 1988م.
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