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ترمجة حياة املؤلف ...........................................................

ترمجة خمتصرة
نسبه
هووا اليهيووك الوووته التحوور الت رلوور واووم الاجلوود الااووم ا حووا

التووال

تووم

الثالثني من عاره ذر ة منصة االجتحا سوجليم ويوا الاجلود اليهاهوة املرجايوة الا او
لجلاائية اإلمامية ألكثر من رنني آلة اهلل الا ا الشيخ عجلو وون الشويخ اور رنوا وون
احلجة اهلا ي من آل كاشف الغااء ،لر سنة

.

أساتذته
أخووا الاجلوود عوون جووره أويووك اهلووا ي الرنووا اليهيووك الوووته الشوويخ كووا د
الشهازي الاي كان جم حتصيجلك عجليك حت تت ر يف عجلام اليهك األصال.

تالميذه
ر تتجلاا عجليك مجحره صواحلة مون الاجلاواء التواحثني مونحد الاوير الاوير عجلو
لرا املرجع الرلين األعجلو الاوير أووا الهاسود ا وائ ر
الهرش و

وك اهلل احلجوة الشويخ ووا ر

الاالمووة الشوواعر الوووته املرحووام الشوويخ عتوور املووناد الير اس و  ،ا اي و

الوته الاالمة الوركتار الشويخ أ

ور الواائجل  ،الاالموة الشويخ حاوني آل زلور هوام،

الاالمووة الن وواي الووركتار محووري املال مو  ،الاالمووة الشوويخ نووار الوورلن ا لائووري،
الاالمة اليهيك الشيخ عتر الورلد الهاي  ،الاالمة الشيخ أسر حيرر.

مؤلفاته
لجلشيخ املرتجد مؤليات ياة يف خمتجلف فنان املارفة اإلسوالمية مون فهوك أصوال
مناق تراجد منا رات وينك وني كتار عجلااء األمة من اليرلهني.
من أشحر آثاره أ الً املاتاعة:
.1

النار الاا ع يف اليهك النافع حباث يف االجتحا

.2

نهر اآلراء املناهية ،تع يف جمجلرلن أكثر من مرة.

.3

نحج الصااب إىل حم مشوالت اإلعراب.

.4

نحج اهلرى.

التهجلير تع يف جمجلرلن.
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.5

ن رات تأمالت.

.6

أسس التهاى لنيم جنة املأ ى .رسالة عاجلية.

.7

مرشر األنام حلج ويا اهلل احلرام.

.8

أ ار عجلد اليهك أ ااره.

.9

واب مرلنة عجلد اليهك.

 .10مصا ر احلود الشرع

الهانان املرن .

 .11كتاب الصالة.
ثانياً املااا ة:
.1

خمتصر تراجد املاصامني عجليحد الاالم.

.2

كتاب األحوام أرواة عشر جمجلراً.

.3

شرح الويالة عشر جمجلرات.

.4

شرح الرسائم تااة جمجلرات.

.5

شرح املواس

ثالثة جمجلرات.

.6

مصا ر احلود الشرع

.7

نهر اآلراء اليجلايية.

.8

شرح من امة الاتل اري _ جمجلران.

.9

الوجلد الاي

الهانان املرن  .الجلر الثالث.

مثانية جمجلرات.

 .10ا حار احلق خمتصر من شرح كته عجل حاشية الشيخ مال عتر اهلل اليل ي.
 .11األحوام الررلة يف املاائم الن الة.
 .12كااك

وفاته

تووايف ر

احلوااء فياا اخرتناه من كت
ووك اهلل يف  19رج و

الغاوواء يف النجووف األشوورأ
عتاس صاح

سوونة 1411هوووو

وور أعهو

كتاب املوال املثجلو

الهرماء.
فوون يف مهووةة أسوورة آل كاشووف

موون املشووالخ كووم موون الاالمووة الووركتار الشوويخ

املوال الهياو يف اليهوك اإلسوالم

كتواب املاوامالت
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إثتات صانع هلاه املاجا ات ..................................................

املصرفية يف اليهك اإلسالم  ،الاي ال للال حيضور الورر س الرا يوة يف احلوازة الاجلايوة
عنر كتار التحرلن كالك الشيخ أسار الشيخ ذ اليهار.
مجل ا ة  :ألف املصنف هاا الوتاب عاره الشرلف ستة عشر عاماً.

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ووراً ملوون عجوولت األلاوون عوون صووف آالئووك

خضوواا الاهووال لا وويد شووأنك

حتهت األفووار يف كنوك ذاتك سوجرت األشوياء االوك جاللوك
عجل عور مننوك إحاوانك أ

وره

ور ًا ال لاوتايع الجلاوان حصوره

أشوره شوراً ال لنتح حره ال ميون عره ثد الصالة الاالم عجل
سير املرسجلني

عجل ألك أئاة اهلرى

مصاويح الرج

لهورر الااصويان
وك

ال الهجلود ر

ار خامت النتويني
واور فيهوال

رثوة األنتيواء

اليهه إىل عيا روك (عجل ) ون ار رنا ون اهلا ي كاشف الغااء أنك وار جور جحور
عنالووة كوور وور سوواعرن التافيووق اآلهلو

التاوورلر الروووان

ويضووم اهلل جووم جاللووك

وةكووة موون لووانا ووااره ماالنووا أمووه املووؤمنني  عجل و تووأليف لشووتام عجل و الاهائوور
()1

ا ايرلة إجاوة لألخ الشيخ(ماسو ) أوون املرحوام الشويخ أسور اهلل املاجلود
تااىل أن لوان فيك تنتيك لجلغوافجلني

اهلرالوة لجلاوتاجلاني

اإلرشوا لجلضوالني

ناوألك
ور رتتتوك

عجل ماال :

[ املطلب األول ]
يف إثبات الباري وصفاته جل امسه وفيه مسائل:
املسألة األوىل يف إثبات صانع هلذه املوجودات
لوي و يف الوويهني واجووا ه التوورور يف هوواا الاووا

مووا أحووا وووك موون الاجائ و

األسورار موون اخووتالأ الجليووم النحووار حوور ث الل اوووع األماووار كيييووة لووا النايووم
األشجار

يق ما صنع فيحا مون األمثوار ع اوة الت وار األنحوار فولن يف ذلوك اللوة

ان ة حجة والغة عجل

جا صانع هلاه املاجا ات خالق لألرنوني الاواا ات

( )1من أصحاب الشيخ املؤلف مل اعثر على ترمجة له يف كتاب الرجال.
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لهر أجا من ال التارة ترل عجلو الوتاه أثور األ ورام لورل عجلو املاوه فاوااء ذات
أووورا

أرض ذات فجووا ال لوورالن عجلو الجلايووف ا ووته ثوود التامووم التيووور يف كيييووة

جا اإلناان من متتراه إىل منتحاه فأ ل ما صار ناية ثد عجلهك ثد كاويا ع اموك حلاواً
ثد خر من وان أمك خجلهاً سالاً فاجلق لك لتناً صافياً لغاائك كان لاالرتوك شويهة لرتويتوك
حت إذا أكاجلا اتك

ال لورور ووك أعاالوك لولن ووك أفاالوك إىل أن
اى ور نك صار لوك عهو ً

حيم وك املات فيا ع يف هاة ةه جيام يف جلاة حلره فأن يف ذلك آللوات لهوام لاهجلوان
تتصرة لهام لتيور ن فتااىل اهلل عاا لهوال ال واملان إن شوأا أن تول ا لهينواً تتصوراً
يف جا مترع هلاه الوائنات صانع هلاه املاجوا ات فواختة نياوك عنورما تورى ونواء
متهناً ونيانك مجيجلة مرافهك حانة منا ره أ فحم تشوك يف أن أسوتاذاً صوانااً عوا الً متورعاً
فويووف وحوواه الاوواا ات الاجل و

األرنوويني الاوويجل

اخووتالأ الجليووم النحووار جووري

األنحووار الت ووار توووالن الغيووام األماووار خجلووق النتووات األشووجار إجيووا النايووم
االمثار أ ليس لالك صانع حويد خمتار فتتارك اهلل رب الااملني.

املسألة الثانية يف أنه عامل
لرلك عجل ذلك أنك لا

لون الصانع هلاا الاا

عارفاً واألمار عاملاً واألشوياء

ملا استااع أن لتهن صنع ش ْ من األشوياء أمور مون األموار فهكو
الن ا من الرتكيو

وورن اإلناوان وحواا

الواي لورهأل األن وار لاوتا ف األفووار فوأن مون ال مارفوة لوك ال

عجلوود لرلووك ال لاووتايع أن لوووان موون الاووني عجلو هيوووم اإلناووان شوووجلك فضوالً عوون أن
لوانووك موون حلوود

م ع ووام ش و د لا عووك تجلووك الهوواة الاجيتووة األسوورار الغرلتووة

لوييك شاهراً عجل ذلك ما نراه من الر ة يف خجلق واض أصوناأ الايوار حيوث جاوم
هلا أرجال متش وحا عيان ًا تتصر وحا أجن ة تاوه وحوا فاو ًا تأكوم ووك حاو ًا توررك ووك
رلش ًا لهيحا احلر الة موع موا هو عجليوك مون صوغر ا اود لاافوة الشووم أ تورى هوم
ميون لاا م أن لهال أن هاه األفاال صررت عن غه عارأ وواألمار عوا

واألشوياء

ثد هجلد أن ر إىل الن وم موا لشوتحك الانوتوات موا مياثجلوك كيوف أعااهوا خالهحوا واة
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إثتات أن التاري ا ر عجل كم ش ء ...........................................

عجل وناء وياتحا مااكنحا وحاه الر ة الاجيتة الوييية الغرلتة هواه اهليأوة الترلاوة فوأن
يف ذلك اللة ان ة آلة وينة عجل أن خالهحا خالق سائر األشياء عا

غه جاهم.

املسألة الثالثة يف إنه قادر على كل شيء
لرشر إىل ذلك ما نشاهره يف ا ار من أنك من كانا لك ررة عجل صونع شو ء
ن

وااتك وال حاجة إىل غهه كان متاوناً من صنع مجيع أنااع ذلك الش ء ونياوك مون

حاجة إىل من سااه فلنك من متون أن لناق لاانك وجلغة من الجلغات كان ا ر عجلو الناوق
فيحا واائر الوجلاات النار اليت حيرتق احلا

الياوس فيحا حيود الاهم ووأن كوم حاو

لاوس حيرتق وحا اإلناان إذا ن ور وتصوره الشو ء الهرلو

ووال اسواة حيوود عهجلوك وأنوك

لاتايع الن ر لوم ش ء رب منوك إذا كوان األمور كوالك حور لوك أن مون صونع هواه
املاونات كان عجلة تامة إلجيا ها سوتتاً كوامالً لتوالنحوا لووان وا راً عجلو إجيوا سوائر
املاونات ملا تتني لرلك من أن من كان ا راً عجل ش ء وااتك نياك كان ا راً عجلو موا
ها من سناك ناعك .الار يف ذلك ها أن الاجلة التامة لش ء توان عجلة ايع ما ماثوم
ذلك الش ء شاكجلك إال للم الرتجيح وال مرجح فصانع هاا الاا
األمووار املار مووة املاونووة إال ملووا متووون موون إجيووا هوواا الاووا

ملا كان عجلةً إلجيوا

إخراجووك موون الاوورم إىل

الاجا فوم ش ء مار م ممون لهرر عجلو إجيوا ه إال لولم الرتجويح ووال مورجح هوا
وال هوواا الوورليم كاوا لثتووا أنووك ووا ر عجلو كووم شو ء كووالك لثتوا أنووك عووا
األشياء فترور :إن شأا أن تل ا وصهة يف ذلك فتيور يف صنع هاا الاا

ايووع

مبا فيوك مون

ائق الصنع مرهشات األوراع اليت لاجل التشر عن إتيان ما ها أ جلوحا شوأناً أحهرهوا
فائرة فأن ال أ نك تشك يف ع د وررة صوانع الوائنوات عورم عجوله عون خجلوق ووا

املاونوات(أَوَلَيْسََاللذي خَاََََيلَالل يا مَاوَلتخاوَللْيَْسََاِخََيارخْعالََييناأََسالَقسَميلَاَخيْسَلَىساَََِيناوَ َي َا
دهخا ََكم تَا
للْقََذاقَالْلعََخْىَ*إِنمَااأََسرَهَاإِذَلاأََْلرَاشَْسئًااأََسالَ مَ لَالَهَاكمنسافََْكم ََ*افَ َبسحَاََالذل خَاِخَْ خ
كملِّاشَيسءٍاوَإِلَْسهخاتَرسجَعَ ََ)(:)1هاا أن ألعتهر أن من كانا لك وصهة هرىً لوييك ليالً
( )1سارة لاسني \ آلة(. )81
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عجل متام ررة الصانع موا كانوا األمود الاوالية تهرتحوك عجلو األنتيواء مون إ حوار واوض
األمووار املاجوولة تصوورلهاً لوورعاى الرسووالة أميان و ًا وووالنتاة كووان األنتيوواء ل حر نحووا هلوود
وهررة اهلل تاواىل مور ه فجلوا

لاوتاع

توون هلل الهوررة التاموة عجلو مجيوع األشوياء

األنتياء ذلك حيث أن ررتحد عجليحا ماتنرة لهررتك عل جم.

املسألة الرابعة يف أن صانع هذا العامل خمتار
حيث أنك ليام ما لرلر ذلك جلهك شيأاً
إلجيا ه واض األشياء يف

ا

ن

ن ش ء مع أن كالً منحاا مهور ر لوك،

ا آخر مع ررتوك عجليوك يف مجيوع األ وات فجلوا

لون ا الق جم عال خمتاراً لاجرت مجيع املاونات يف
واض ال يف

ا

ن

وا احور ال واوض

ن آخر.

املسألة اخلامسة يف أنه حي باق
ذلووك ألنووك لووا

لووون صووانع هوواا الاووا

هجلوا احلياانات سائر املاجلا ات

حي واً وا ي واً لتا ووف سووه هوواا الاووا

جتر الشواس

لاور الهاور

حيورث مون

واور ذلووك أثوور فووال جوود ال شووجر ال فاكحوة ال مثوور ال غاووام هنوواك ال ماوور حيووث ال
صانع لصناحا ال خالق لاجرها ال مرور لرورها.

املسألة السادسة يف إنه حكيم
لوورلك عجلوو كاووال حواتووك

ووة صووناك مووا نشوواهره يف أفاالووك فلنحووا يف غالووة

اإلحوام نحالة االتهان عجل أحان ن ام أما ترى إىل اإلناان عجيو
حاوون توالنووك الووار
()2

الاااء كيف رفاا

صوناك الاوه
()1

إىل

()4

إىل

مجووال تركيتووك ثوود إن وور إىل األرض كيووف سووا ا
()3

إىل الشاس كيف سهت

إىل النجام كيف انتثرت

()1سارة الغاشية  /آلة 20
( )2سارة الغاشية  /آلة 18
( )3آلات ترل عجل سه الشاس سارة اللمر آلة  ،5سارة فا ر آلة 13
( )4يف مان هاه اآللة .فلذا النجام ااا سارة املرسالت آلة  .8يف ماناهوا ألضواً إذا النجوام انووررت آلوة 2
سارة التوالر.
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الت ار كيف سجرت()1أليس ذلك ليالً ان اً عجل أن صاناحا صانع الاا

أحوود

ا الهني.

املسألة السابعة يف أنه متكلم
لرشرك إىل ذلك ما تهرم من أنوك وا ر عجلو إجيوا مجيوع األشوياء املاونوة مون
املاجلام أن إجيا الصات يف ا ار أمر ممون لك تااىل فيهرر عجل إجيا ه يف ا وار كاوا

أ جووره خما توواً ملاسوو  ووال عوول مووون ائووم يف كتاوووك اليوور [وَكََذييىَاللَذييهَا َ َييينا
تَكَْخْمًا](.)2

املسألة الثامنة يف أنه صادق
ذلك ملا سيج ء من أن الصانع جم عال ال لصرر منوك الهتويح مون املاجلوام أن
الواب تيح فال لاهم أن لصرر منك تااىل.

املسألة التاسعة يف أن الصانع ليس جبسم
الرليم عجل ذلك ها أنك لا كان جاااً لوان مركتاً من أجلاء احتا يف تركيتوك
إجيوا ه إىل صوانع آخور ملووا نشواهره مون أن تركيو

أجوولاء الشو ء ال لووان إال وااسوواة

صووانع جياووع وووني أجلائووك لؤليحووا فوواآلالت راهووا

لووون تركيتحووا موون تجلهوواء أنياووحا

مب ض الصرفة االتياق وم كان هلا استاذ ماهر ها الاي مجوع ووني أجلائحوا ركتحوا
عجل

نع ماني فالصانع عل جم لا كان جاااً مركتاً من أجلاء لووان لوك صوانع آخور

هاا خالأ ما تهرم من أنك خالق ايع الوائنات موان ايع املاجا ات مون هنوا
ل حر لرلك أنك ال لرى ألن الاي ها اوم لجلرؤلة ها ا اد
فتااىل الاي ال ترركك األوصار ها ووم ش ء يط.

( )1سارة التوالر آلة .6
( )2سارة النااء/آلة .164

ر عرفا أنك ليس اود
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املطلب الثاني يف التوحيد
التاحيوور هووا أن اهلل احوور ال شوورلك لووك يف مجلوووك ال منووازع لووك يف أمووره الوورليم
عجل ذلك أمار :
م عوال ألنوك إموا أن لهورر
األ ل :أنك لا كان لوك شورلك لولم الاجول يف ا والق جو أل
أحرهاا أن لصنع خالأ ما أرا ه اآلخر أ ال فان رر عجل ذلك كان اآلخر عواجلاً فوال
لوان آهل ًا ملا تهرم من أن االلك ها الها ر عجل مجيع األشوياء يف إجيا هوا إعورامحا ان
لهرر كم منحاوا أن لصونع خوالأ موا أرا ه اآلخور كوان كوم منحاوا ألضو ًا عواجل ًا فوال
لوان كم منحاا آهلاً ملا تتني من أن االلك ها الها ر عجل مجيع األشياء.
الثوان  :هووا أن إرسووال الرسووم الزم عجلو ا والق جوومأل إ

ووك كاووا سوويج ء ذلووك

ميصوالً فجلووا كووان هنوواك خووالق آخوور ألرسووم رسووجلك واووث كتتووك

عوور وووالثااب تاعوور

والاهاب إىل هاا الرليم أشار سير املاحرلن وواب مرلنوة الاجلود ماالنوا مواىل الاواملني
((عجل ون أو

ال

 )) حيث وال يف واوض صوالاه ( اعجلود لوا ووين أنوك لوا كوان

لروك شرلك ألتتك رسجلك لرألا آثوار مجلووك سوجلاانك لارفوا أفاالوك صوياتك لونوك
آلك احر كاا صف نياك)(.)1
الثالث :ها أن األنتياء الالن ناجلد صر حد وااساة املاجلات اليت كاناا لهياانحا
عجل صرق عاتحد ص ة مهوالتحد ور أخوة ا ووأن اهلل احور ال شورلك لوك ال مثيوم
حيث أنا ر عجلانا صر حد يف أ ااهلد فالوور مون أن حيصوم لنوا ا ولم الهاوع وصو ة
نهجلحد لاحرانية الصانع ني الشرلك عنك املثيم لك . . .

املطلب الثالث يف العدل
الارل :ها تنللك الورب عول جوم عون ارتوواب الهتويح الورليم عجليوك هوا أنوك لوا
صرر الهتيح من اهلل إما أن لوان من جحة عجله عن ارتوواب احلاون هوا وا وم ألنوك
( )1حتف العقول عن آل الرسول للشيخ اجلليل أبي حممد اسندن بدن علدي بدن اسندع بدن ردعية اسرا دي
طيعة املكتية اسي رية 1963م.
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ر تهرم أنك ا ر عجل كم ش ء :أما من جحة جحجلك تاواىل وأنوك تويح هوا وا وم ألضواً
ألنووك وور أثتتنووا لووك وأنووك عووا

ايووع األشووياء :إمووا لوانووك تاوواىل إرتوو

الهتوويح توورك

احلان ال من جحة عجله عن احلان ال من جحة جحجلك وأنك تيح وم فام الهتويح جلافواً
هووا وا ووم ألض واً ألنووك وور حتهووق لوورلك وأنووك تاوواىل حووويد موورور هوواا خووالأ التووروه
احلواة فثتوا إن اهلل ال لياوم إال احلاون إلوا

نوررك جوك الاورل يف واوض أفاالوك

لهصر عهالنا نايحا :كيف ال لوان أعرل الاا لني مع أن من كان لك أ ن وصوهة ال
لرنو وووأن لناو

إليووك ال جلوود ا ووار فويووف مبوون هووا رب األرووواب موون إليووك املرجووع

املآب تااىل اهلل عاا لق ل ال املان :لنتغ أن لجل ق وحاا املاجل

فاائر:

األ ىل :أن املوورا وووالهتيح الوواي جلنووا وأنووك ال لصوورر موون اهلل هووا مووا حووود الاهووم
وهت ك يف نياك مع اع الن ر عن الشرع كان فاعجلك ماماماً عجليوك عنور الاهوالء :املورا
واحلان الاي لهاوجلك ها ما حود الاهم حبانك يف نياك مع اع الن ور عون الشورع كوان
فاعجلووك لاووت ق املوورح عجليووك عنوور الاهووالء يف إنوووار الهووتح احلاوون وحوواا املان و خماليووة
لجلتراهة الاجران فانا إذا رجانا إىل جراننا روود ووأن مون األفاوال موا لاوت ق فاعجلوك
عجلو فاجلووك املوورح كوولكرام الضوويف ر األمانووة ،منحووا مووا لاووت ق فاعجلووك الووام كووال جلد
الواب الضار ا يانة.
الثانية :أن أفاال الاتا ماتنرة إليحد ال أن اهلل أ جرها خجلهحا فاألكم الشورب
الاهاب اإللاب أفاال صا رة منا ال من اهلل عل جوم الورليم عجلو ذلوك لوا كانوا
أفاال الاتا ماتنرة إىل اهلل تااىل ملا صح أن لأمرهد وش ء لنحواهد عون شو ء آخور إذ
ليس أفااهلد حينأا حتا وررتحد اختيوارهد :ملوا صوح مون اهلل أن لحور الاتوا عجلو
فام املااص

ارتواب الهتائح إذ

لون فاجلحا ماتنر إليحد وم لووان املاجور هلوا هوا

اهلل تااىل وا اجلة فالضر رة شاهرة وأن أفاالنا املاتنرة إلينا صا رة منا.
الثالثة :أن فام اهلل تااىل الور أن لوان لغرض لوان ها الراع لجلياوم ذلوك
ألن اليام الصا ر وال غرض لوان عتثاً لغااً الاتث تيح مامام فاعجلك حبوود الاهوم
فيوان صر ر اليام من اهلل تااىل وال غرض تي اً

ر وينا أنك ال لصرر منك الهتيح.
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الراواووة :أن فاووم الاتوور الوواي لصوورر منووك وشووحا ة التراهووة الاجووران لوووان لووك
ااان :متاشر متالر املتاشر ها اليام احلا ث إنتورا ًء ووال اسواة فاوم آخور ك ركوة
اليوور الجلاووان ،املتالوور هووا الياووم احلووا ث واووت
راهاا وات
لثي

وك أ لاا

فاووم آخوور كت وورك املنشووار امليتوواح

حركة الير هلاا كم من الهااني لصح لجلاواىل أن لوأمره أ لنحو عنوك
عجليك.

ا اماووة:أنك وور اشووتحر عنوور أكثوور (أهووم املجلووم) أن كووم شو ء وهضوواء اهلل
املرا والك أن كم ش ء ر كتتك اهلل عل جم يف لاحك احمليا
أما ما اشتحر من الهال واجاب الرنا وهضاء اهلل

وورره

وينك ملالئوتك املهوروني:

رره فال اهر أن املرا وك جواب

الرناء وأفاالك أحوامك ملا فيحا من املصاحل الاامة ا اصة كاا تهرم مون ويوان حواتوك
تروهه.
الاا سة :أن االنالل لاجلق عجل ثالث ماان
(األ ل) اإلشارة إىل خالأ احلق إلحامك والتا وم كاوا لهوال ((أنوم زلور عاوراً
عن الارلق)) إذا أ هاك يف الارلق أشار إىل غهه .
(الثان ) فام الضاللة كاا لهال ((زلر لضم النواس))أي لورعاهد لتاوثحد روا
االعتها خبالأ احلق.
(الثالث) االهالك التاالن كهالك تااىل [لَينسالَِخيلاأَلسمَيالَلَىسا]( )1أي لون لتاجلوحا
؟ .اهلرى ألضاً لك ثالثة ماان :
(األ ل) اإلشارة إىل احلق نص

الراللة عجليك كاا تهال هران إىل الارلق.

(الثان ) فام اهلرالة يف اإلناان.
(الثالث) عرم االهالك إذا عرفا هواا فواعجلد أن االنوالل وواملانيني األ لويني ال
لصرر منك تااىل حلود الاهم وهت حاو ا

ور تهورم أن الهتويح ال لصورر منوك تاواىل :أموا

اهلوورى فيجوواز أن لاوونر لووك ع ولا جووم واملاووان الثالثووة فاووا ر موون اآللووات يف اسوونا

([ )1وَلذل خلنَاقمتخَم لافخيا َبخْلِاللَذهخافََنسالَِخلاأَلسمَاَللَىس] آلة  4سارة ار.

الارل ........................................................................

االنالل إىل اهلل فاملرا وك ها املان الثالث أعين االهالك التاالن كهالك عل من ائوم
[ وَ َينسالَِسيَخلساللَذيهَافَمَيياالَ يهَاَخينسا َييارٍ]( )1فووان مانوواه فاوون لحجلوووك اهلل فاووا لووك موون منجو
كالوافر يف لام الهيامة فان اهلل لحجلوك يف ذلك اليام ليس لك أحر لنجيك.
الااواة :أنك الور من التوجليف لنا واألمر مبا فيك املصوجل ة النحو عاوا فيوك املياورة
ذلك ألن اإلناان

ن غهه تا إىل التاا ن التاانر موع أونواء جناوك لووان أموار

مااشووك موون األ ااووة األشووروة األمونووة ال حتصووم إال والتاووا ن مووع أونوواء ناعووك موون
املاجلووام أن التاووا ن فياووا ويوونحد ال حيصووم إال وأجتاوواعحد انضوواام واضووحد إىل واووض
حيووث أن اجتاوواعحد ماج و

لتنووازعحد

وواع اليووي ويوونحد لتتووالن شووحااتحد تغووالر

أموولجتحد اخووتالأ ووااهد مضووافاً إىل أنحوود ال لوورركان مووا لوونياحد مووا لضوورهد مووا
حيان هلد ما لهتح منحد لهصار عهواهلد

جلوة إ راكواتحد فيجو

مبهتض حواتك تروهه أن لضع هلد سنةً عا لةً

عجلو اهلل عول جوم

اناناً صو ي اً لحورلحد ووك ملصوجل تحد

الاامة ا اصة وأن لوان مشتاالً عجل أ امور لوأمرهد وحوا عجلو ارتوواب موا لصوجلح ووك
نياسووحد حييووا حيوواتحد لضووان مااشووحد

تال واً عجل و نووااه لنحوواهد وحووا عاووا لضوور

نياسحد لحر كيانحد لار م أشغاهلد فانك تااىل لا

لضوع لنناوان تجلوك التوواليف

لاعووره والاهوواب عجلو خماليتحووا الثووااب عجلو ا اعتحووا لوووان ماينواً لووك عجلو ارتووواب
الهتيح مغرلاً لك عجل تورك احلاون حيوث أن اإلناوان إذا وجلو رشوره أكاوم اهلل تاواىل
عهجلك جام فيك شحاات ترعاه إىل ارتواب الهتائح الرذائم متناك عون إتيوان املصواحل
احملاسوون فجلووا

جياووم لووك تجلووك التووواليف املاجتووة لاوواا تك الرنيالووة األخر لووة لوووان

مايناً لك عجل ارتواب املياسر ترك احملاسن التارض لجلاحالك ذلوك تويح منوك تاواىل
ر جلنا أنك عل جوم ال لرتوو

الهتويح فووان مون الااجو

عجليوك تاواىل مبهتضو عرلوك

حواتك أن لضع تواليف لجلاتا ترشرهد لجلصالح متناحد عن الياا .

( [ )1وَصَدُّولالَنسالل بخْلِاوَ َنساَلِسخَلساللَذهَافَمَاالَهَاَخنسا َارٍ] سارة الرعر آلة (.)33
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الثامنووة :أن مووا عوور اهلل وووك موون الثووااب ا ووع ال الووة ألن خجلووف الاعوور توويح
الهتيح ال لصرر منك تااىل.
التاساة:الجلاف :ها ما لتا ف عجليك إ اعة الاتر املوجلف كارسوال الرسوم إ اموة
()1

احلجج الاعر والثااب الاعير والاهاب

ها اج

عجلو اهلل عول جوم مبهتضو

حواتك تروهه حيث أن إ اعوة الاتور أمور ماجلواب لوك تاواىل لواا عور ووالثااب عجلو
فاجلحا تاعر والاهاب عجل ت ركحوا هو كاوا عرفوا متا يوة عجلو الجلاوف مون املاجلوام
التني أن كم ش ء تا ف عجليك ماجلاب اهلل غرنك كانا حواتك تهتض إجيا ه صوناك
فيوان الجلاف من االمار اليت تهتض احلواة توالنك فاجلك ثد اعجلد أن الجلاوف (توارة)
لوان فاالً من أفاال اهلل تااىل كلرسوال الرسوم خجلوق املاجولات هلود حينأوا فيجو
ال مون أفاوال الاتور موع كوان إ اعوة
عجل اهلل فاجلك كاا عرفا ( تارة) لوان الجلاف فاو ً
ذلك الاتر ما افة عجليك كاملتاواة لجلرسم االهليوة الن ور فياوا هلود مون الوةاهني الهاايوة
عنره فيج

عجل اهلل مبهتض حواتك أن لارأ الاتر ذلك الياوم لشواره ووك لاجتوك

ال مون أفاوال الاتور موع كوان إ اعوة غوهه ما افوة عجليوك
عجليك ( تا رة) لووان الجلاوف فاو ً
كتتجليو الرسووالة االهليووة أ اء الشوورلاة الروانيووة إذ ذاك جيو

عجليووك تاوواىل أن لووتني هوواا

اليام لالك الاتر لجللمك وك لاانك عنك إذ توجليف شوا

ملصوجل ة غوهه ووال عواض

ال فائرة ترجع إىل ذلك الشا

خالأ الارل تااىل اهلل عن ذلك عجلااً كتها.

الااشرة :أن اآلالم الصا رة من اهلل تاواىل كواألمراض األسوهام إتوالأ الولرع
مووات واووض األ ال

غووه ذلووك حاوونة كجلووحا إمووا ال تضووائحا نيووع املتووأ

مصووجل تك أ

جلاء ملاصيتك أ لاياً لااعتك أ لااعة غهه ال ور يف هاه الصارة األخهة من تاالضك

( ) 1وحاا التياه لجلاف تارأ أن الاهم الهررة عجل اليام لياوا وجلاوف ألنحاوا ال لووان الاتور موجليو ًا وور نحاا
كوواا تاوورأ منووك أن انووارار الشووا

إ وواءه لياووم الااجو

توورك احملوورم ال لاووا لايو ًا النووك مووع االنووارار

اإل اء ال توان هناك إ اعة حيث أن اإل اعوة إلوا تووان موع الهوررة عجلو الااوم عرموك الوتاون مون الياوم
تركك.
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مبا لرتضيك ألملك تأذلك إال لوان م جلاماً حاشا اهلل أن ل جلاك فال تضجر من إلالموك ال
جتلع من أسهامك فأنك الرؤ أ واتا ه الرحيد ملاجلا اتك فتتارك اهلل رب الااملني.

املطلب الرابع يف النبوة والرسالة وفيه مسائل
املسألة األوىل النيب مرسل من قبل اهلل
أن الوونيب هووا اإلناووان املرسووم موون تووم اهلل وووال اسوواة أحوور موون التشوور لتتجلي و
التواليف األحوام إىل املوجليني من ا جلق النتاة توان عجل

ااني:

ال إىل عاام ا جلق مجيع األمد
(األ ل) النتاة الاامة ه أن لوان النيب مرس ً
كنتاة ار . 
(الثان ) النتاة ا اصة هو أن لووان مرسوالً إىل أموة خاصوة كصواحل إذ أرسوجلك
اهلل إىل تيجلة مثا .

املسألة الثانية بعثة األنبياء واجبة على اهلل
يف أن واثة األنتياء اجتة عجل اهلل تااىل ذلك ملا وينواه سواوهاً مون أنوك جيو
اهلل تااىل نع تواليف تهرب الناس إىل الصالح تتارهد عن الياا

عجلو

تصجلح شوؤ ن

نياسوحد امووار مااشوحد نوور رلات حيواتحد هوواه التوواليف إلووا حتصوم وحووا إرشووا
ا جلق إىل ذلك إذا عرفاها وجلغاا وحا من املاجلام أن التتجلي إلا لوان وااسواة الرسوم
املرسجلني األنتياء املتااثني من تم رب الااملني.

املسألة الثالثة أنه يشرتط يف النيب أمور :
(األ ل) الاصوواة عوون الوواناب ذلووك ألنووك إذا جوواز عجليووك ارتووواب املاصووية
حيصم الاثاق وص ة الك الحتاال الواب فيك إذا

حيصم الاثاق وهالك

حتصوم

اال اعة ألمره نحيك فتنتي فائرة واثك إرسالك.
(الثان ) أن لوان ماصوام ًا عون الوان

يف أ ل عاوره توم واثوك إرسوالك ذلوك

ألن من صررت عنك املااص يف أ ل عاره عرأ وارتواب الوتوائر الصوغائر يف متورأ
أمره ال توا الهجلاب تنها إىل اعتك فتنتيو فائورة واثوك رسوالتك :إن شوأا أن تول ا
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وصووهة يف ذلووك فوواختة نياووك فحووم تراهووا تووتاا وووااعا كووان لياووم الهتووائح لرتو و
الرذائم لاص اهلل سراً عالنية.
(الثالث) أن ال لصوح عجليوك الاوحا ا اوأ ألن ال فاوأ فياوا أ حو إليوك لاوحا
فياا وجلو ووك فوال لوؤ ي مجيوع موا ارسوم ووك فتنتيو فائورة واثوك إرسوالك موع أنوك ال تثوق
الهجلاب وك ال تااأن النياس فيك فال تركن الاتاع إليك فيوان ارسالك ال فائرة فيك .
(الراوووع) أن لوووان أفضووم أهووم زمانووك يف سووائر ص ويات احلاوون الواووال لهووتح
تهرلد غهه عجليك مضافاً إىل أنك لا

لون كالك لوانوا أ تواع أهوم الواوال تنيور منوك

تأو ا ضاع لك فال تنها إليك فينتي الغرض من واثك هلد إرسالك فيحد.
(ا ووامس) أن لوووان منلهوواً موون نوواءة اآلووواء فجووار األمحووات متجنوو ً عوون
ارتواب ما هوا ماوتحجن كاألكوم عجلو الارلوق اإلسواءة إىل الرفيوق جمالاوة األرذال
مصاحتة األناال أن ال لوان ذا محنة حههة حرفة نيأة كأن لووان حجامواً أ زوواالً
أن ال توان أخال ك سيأة كأن لوان متصياً واحلهر احلار اليضانة الغجل وة أن ال
لوان متتجلياً وأمراض منيرة لجلناس عنك كالةص ا اام فان ذلك كجلوك ماجو

لاوها

جلك من الهجلاب نيرة الاتاع منك فال تنها النياس إليوك ال تأخوا وأحواموك فوال حتصوم
فائرة يف إرسالك.

املسألة الرابعة يف صدق دعوى النبوة
يف أن ملارفة صرق النيب يف عااه النتاة الرسالة ر اً ثالثة:
(األ ل) حار املاجلة منك فانك لوا

لوون صوا ًا يف عوااه الرسوالة موع إ حوار

اهلل املاجلة عجل لره للم إغراء الناس واتتاع الوواذب هوا تويح حاشوا أن لصورر منوك
تااىل فال لاهم أن ت حر املاجلة عجل لر الواذب يف عاى النتاة الرسالة.
(الثان ) اختار صا ق لاجلد وصرق خةه لاتهر وص ة الك كالنيب الاصو إذا
أخةه ونتاة هاا املرع والنتاة.

رسالة نتينا ار  إىل مجيع األمد
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(الثالث) اختار مجاعة ميتنع يف حهحد الواب وأن ذلك املرع ووالنتاة ور أ حور
عجل لره املاجلة خرق الاا ة اختوارهد ووأن مون لاتهور وصو ة الوك ور أخوة ونتاتوك
رسالتك.

املسألة اخلامسة يف رسالة نبينا حممد  إىل مجيع األمم
يف أن ار 

ون عتر اهلل ون عتر املاجل

رسال اهلل إىل مجيع األمد ذلوك

ألنك إ ع النتاة الرسالة من اهلل تااىل إىل مجيع ا جلوق

حورت عجلو لوره املاجولات

التاهرة اآللات ال اهرة اليت لاجل عن صيحا الجلاان لوم عن ناتحا جلود التيوان

ور

وينووا يف املاووألة الراواووة أن كووم موون ا عو النتوواة أ حوور املاجوولة كووان صووا اً يف عووااه
فا ار  صا ق يف عااه فحنا الور لنا من إثتات أمرلن:

(األ ل) أن اور 

ا عو الرسوالة إىل مجيووع ا جلووق الورليم عجليووك التووااتر

االتياق يف سائر الاصار اآلفاق.
(الثان ) حار املاجلات عجل لوره لورلنا اليوام كتواب اهلل حجوة والغوة ماجولة
ا لو ًا اخورس التجلغواء

امغة فر انو ًا

رآنو ًا االهيو ًا

تهورر عجلو ماارنوتك اليصو اء

لوييك إثتاتا لوانك كتاب ح من اهلل ما ثتوا فيوك مون األنتواء واملغيتوات كهالوك تاواىل
[ َيَْلسمَ َاللْمَمسيََاوَلَ َلي ََاللييدَُِّرَ]( )1يف
الويار

اووة وووررنفوان األموور كووالك حيووث انحوولم فيحووا

دا
َِْا َو َيىساَخينساَِعسي خ
لاا األ وار الك تااىل [ لمل* مغخََبتسالليرُّو َ*افخيياَأ سرنَيناللْيَ س

ال ثد غجلتاا ثانيواً
غََبخلِىسا ََْغسَخبَ ََا*افخياِخِسَِا خنخنيَ ]( )2فوان األمر كالك حيث انغجلتاا أ ً
إىل غه ذلك من اآللات الشرلية( )3اليت كوان فيحوا إختوار عون املغيو

ثود

اعوك عجلو

تهحا فوتاب اهلل ماجلة خالرة عجل مرى الورهار ممور األزموان الاصوار أموا ووا
( )1سارة الهار آلك (.)45

2

1

( )3اختار الهرآن الورلد و حار اإلسالم [ َ َاللذ خَاأَْس َلَاَْ َ لَهَاِخالْلَدَىاوَرخلنِاللْحَلِّالخَْظْلِرَهَالَََنالليدِّلنِاكمَهيهخاوَلَي ساكَيرِهَا
للْمَشسرِكم ََ].
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ماجلاتووك (فانحووا) اختوواره  مبووات جاشو لووام ماتووك فتووان األموور أنووك مووات يف ذلووك
()1

اليام

اختاره عاار ون لاسر أنك تهتجلوك اليأوة التاغيوة
()2

صيني واتياق املوؤرخني

()3

اختواره عون

( منحووا) انشووهاق الهاوور عنوورما جلوو

ور تجلوك أصو اب ماا لوة لوام

اوة كوروالء

غوه ذلوك مون أنتواء الغيو

منووك أهووم موووة أن لوورلحد آلوو ًة توورل عجلوو نتاتووك

رسالتك( ( )4منحا) جرلان املاء من وني أصاواك فهر ر ي أنوك عاوأل النواس كوان ووني
لرلك  إناء فيك ماء فتانأ منك  فأ تم الناس راه

والاا لويس عنورنا مواء نتانوأ

نشرب منوك إال موا يف هواا اإلنواء فانوع  لوره فيوك فتيجور مون ووني أصواواك فشورب
الناس تانوؤا منوك( ( )5منحوا) حونني ا واع فهور ر ى املؤرخوان أنوك كوان إذا خاو
رسال اهلل لتوأ عجل جاع خنجلوة يف املاوجر فجلاوا صونع لوك املنوة صوار عجليوك  حون

ا وواع الوواي كووان فاو عنووره فنوولل 
()6

الصوويب حت و اسووتهر سوووا
()7

الغاام

أخووا ا وواع نوواك إليووك فجاووم لووأن أنووني

منحووا تاووجليد الغلالووة عجليووك توجلوويد املووات

غه ذلك من املاجلات اليت أحصتحا كت

تضووجليم

الاه ر لا يف ص يح األثور :

عجل أن الن ر يف أخال ك الورمية حجوة انو ة عجلو صو ة نتاتوك صورق عاتوك حجلود
اسع خجلق متاانع ر

ة واليهراء رعالة لجلضاياء شجاعة وواهرة مور ة سواحرة

صرق يف الجلحجة زهور يف الورنيا موع إ تاهلوا عجليوك إىل غوه ذلوك مون مووارم األخوالق
( )1منا

ال

آل أو

ألو شحرآشاب  1ص

107

تا ه جاور ون عتر اهلل يف الوك أن مون أهوم الوتواب ملون

لؤمن واهلل انلل يف النجال ملا مات نااه جةئيم إىل النيب فجاع الناس يف التهيع  ...اخل فجواءت األختوار مون كوم
جان

أنك مات ذلك اليام.

( )2خصائ

أمه املؤمنني عجل ون أو

الو

لجل وافا الناوائ ص

41

تاوة التهورم الاجلايوة املصورلة كوالك يف

إثتات اهلرالة ص حرلث .2 296
4

( )3ذكره يف لناويع املا ة ص 319ماتاة الشركة االلرانية سنة . 1302
( )4ص يح التااري يف كتاب األشروة يف واب شروة الةكة املاء املتارك املاتاة ا هلة مبصر سنة . 130
( )5إثتات اهلراة والنصاص املاجلات  2ص 41حرلث . 341
( )6ص يح التااري يف كتاب ورء ا جلق يف واب عالمات النتاة يف اإلسوالم .صو يح الناوائ
املحيانة مبصر سنة . 1314
( )7إثتات اهلراة والنصاص املاجلات  2ص 41حرلث . 341
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ال عجلو نتاتوك ذكور األنتيواء الاواوهني لوك ثنوائحد
لوي ً

عجليك كاا يف اإلجيم غهه (فائرة محاة) أن ار 

ها ون عتر اهلل ون عتر املاجلو
()4

لاا شيتك( )1احلار ون هاشد ون عتر مناأ( )2ون صو ( )3وون كوالب وون مورة
ووون لووؤي( )5ووون غال و

اووون كا و

ووون فحوور( )6ووون مالووك ووون الن وور( )7ووون كنانووة ووون

خلمية( )8ون مرركة( )9ون الياس ون مضر( )10ون نلار( )11ون مار وون عورنان أموك
آمنووة ونووا ه و

()12

ووون عتوور منوواأ

()13

 ،مالره يف موة يف شا

الو

أو

كنيتووك أوووا الهاسوود

أن لووك موون األز ا عاووة عشوور

( )1له

()15

ر ي

لوام ا ااوة سواوع عشور رويوع األ ل

()16

نوولل عجليووك الوواح
()17

الااوع الاشرلن من رج

لهتووة املصوواي

()14

ها اون أرواني سنة

حتاووم أعتوواء الرسووالة لووام
تض  واملرلنة لام االثونني

والك لاجا شيتة يف شار رأسك عنر ال تك.

( ) 2ا

ك املغهة لهال لك الهار االك.

(  )3ا

ك زلر.

( )4وضد امليد شر الراء.
( )5تصغه األي ها الثار لون أوا كا .
( )6والوار.
( )7ويتح النان سوان الضا املاجاة

والك لنضارة جحك.

( )8تصغه خلمة.
() 9

ماركة ألنك أ رك كم ما كان يف آوائك عجل

الٍ.

( )10وضد فتح مار ل عن مانر ها النب تم أن لر ب أ
( ) 11ووار النان من النلر أي الهجليم
النتاة فرح فرحاً شرلراً رر أ اد
( )12آمنة ونا ه

ك عار .

والك ألن أواه حوني لوره ن ور إىل النوار الواي ووني عينيوك هوا نوار
ال أن هاا كجلك نلر يف حق هاا املالا فاا نلاراً.

ون عتر مناأ ون زهرة ون كالب ون مرة.

( )13منا

آل او

ال

ألون شحرآشاب  1ص

( )14منا

آل أو

ال

ألون شحرآشاب ص

145

152

تاة املاتاة الاجلاية وهد.

.1

( ) 15األناار التحية يف تاارلخ احلجج األهلية الشيخ عتاس الها ص ( مؤساة منشارات لين مشحر)
20

( )16منا

آل أو

ال

1ص

159

ال الصا ق تل

رسال اهلل خبااة عشر امرأة.

( )17األناار التحية يف تاارلخ احلجج االهلية الشيخ عتاس الها ص( 20مؤساة منشارات لين مشحر).
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ثامن عشرلن من صير سنة إحرى عشر هجرلة

فن يف املرلنة املنارة يف احلجورة الويت

تايف فيحا(.)1

املطلب اخلامس يف اإلمامة وفيه مسائل
املسألة األوىل تعريف اإلمامة
أن اإلمامة ه رلاسة عامة عجل مجيع املوجليني يف أمار الرنيا الورلن لشوا
()2

من األشااص نياوة عن النيب واور ماتوك

وا اجلوة اإلموام هوا املورلر لشوؤ ن النواس

احلافا أحوامحد املن د أحااهلد لر عحد عون املياسور لجلولمحد واملصواحل حيوثحد
عجل الااعة لل م التجن
عجليك الاح الروان

عن املاصية فاألمام النيب ال فرق وينحاوا إال أن الونيب لنولل

التتجلي الااا ي ور ن اساة.

( )18األناا التحية يف تاارلخ احلجج االهلية الشيخ عتاس الها ص( 31مؤساة منشارات لين مشحر).
( ) 1هواا املانو هوا املشوحار عنور املوتوجلاني هوا وم النولاع وو ني املاوجلاني
الرلاسة الاامة يف الرلن الرنيا عجليك فيوان النيب إماً وحاا املان
لجلناس إماما.

ور لورا واالماموة مانو آخور هوا

ال اهلل تااىل خما تاً إلوراهيد إن جاعجلوك

املسألة الثانية شرائط اإلمام
لشرت يف اإلمام أمار:
(األ ل) أن لوووان ماصوواماً ذلووك ألنووك إذا جوواز يف حهووك الاصوويان

حيصووم

الاثاق وص ة الك فوال تنهوا النيواس لااعوة أموره نحيوك ال تاتاور الهجلواب يف مارفوة
األحوا م الشرعية عجل نهجلك رألك فتنتيو فائورة نصوتك لالماموة تهجليوره منصو
كيف لا

اللعاموة

لون ماصاماً الحتا إىل إمام آخر لر عك عن ا اأ الاصيان ها وا وم

والضر رة الاجران إذ أن اإلمام ليس لك إمام.
(الثان ) أن لوان ماصاماً عن الان

يف أ ل عاره ملوا ذكرنواه سواوهاً يف مت وث

النتاة من أنك إذا عرأ وارتواب املااص يف مترء أمره ال تنهوا النيواس إليوك ال تاتاور
عجليك .
(الثالث) أن ال لصح عجليك ا اأ النايان ملا تهرم ساوهاً من أن اإلموام هوا الواي
حيتا إليك وار النيب يف مارفوة األحووام الشورعية إصوالح الشوؤ ن احليالوة فولذا جواز
عجليووك ا اووأ الناوويان فووال حيصووم وهالووك اال اأنووان فويووف لاتاوور عجليووك يف مجيووع ذلووك
اإلناان .
(الراوع) أن لوان أفضم أمتك يف الاهم الاكاء الاجلود املارفوة سوائر صويات
الواال لهتح تهرلد امليضال عجل اليانم ألن نياس الاهوالء ال ضضوع ملون هوا أ نو
منحا يف مرات

اليضم

رجات الواال مت شارت وأنحا أعجل منوك نياواً أفضوم نوتالً

إذا كانا ال تنها لك ال ضضع إليك فال فائرة يف تهجليره منص

االمامة عجليحوا تيالضوك

إليك.
(ا وووامس) أن لووووان منلهو واً عووون النهوووائ
ارتواب الهتائح ألنك لا

كياوووق اآلوووواء فجوووار االمحوووات

لون منلهاً عون تجلوك األموار لاوهاا كرامتوك مون الهجلواب

امشأزت منك الاتاع فال لهتم الك ال لات ان فاجلك فال لصح نصتك لنماموة اعاائوك
هاه اللعامة.

املسألة الثالثة وجوب نصب اإلمام بعد النيب
أنك جي

نص

اإلمام وار النيب ألمرلن:

(األ ل) أن الناس وار النيب ال ميونحد حيا مجيع األحووام ال اسوتيا تحا مون
الهرآن إذ فيك جماوم ال لاورأ تيصويجلك عوام ال لوررى خمصصوك مناواخ ال مييول ناسواك
عجليك فيج

أن لنص

شا

حافا لجلتواليف الويت جواء وحوا الونيب املرسوم حبيوث ال

لغوا ر صوغهة ال كوتهة إال أحوا وحوا عجلاو ًا مارفو ًة كو لرجوع إليوك عنور اشوتتاه األموور
عرم مارفة احلود .
(الثان ) أنك ملا كان اإلناوان تاجو ًا إىل غوهه يف شوؤ ن حياتوك فحوا ائاو ًا الو
لالنضاام إىل أوناء جناك ذلك ماتتتع لجلنلاع الياا لتتالن تاعحد تيا ت عهاهلد
اخوتالأ شووحااتحد فوالهاي موونحد حيوا ل أن لأكووم حوق الضووايف الضوايف جيو

أن

حيتال عجل الهاي حيث كان الونيب لور عحد عون ذلوك ميوناحد عاوا فوم واجتاواعحد
لرشرهد ملا فيك صالححد فال ور أن لوان وار النيب من لهام مهامك يف الهيام وشوؤ نحد
االصالحية الاارانية لرلر حالتحد من الاجحة الرلنيوة الرنيالوة إال لا اواا يف هور
مر
الاووا

سغ

شغ

أخا ال ا

التشووري إىل ا ووراب الياووا

لاام و جلاوك الهواي ليتوك وهاتوك عنور ذاك لوؤل
ال وووأس ونهووم منووا رة هشووام ووون احلووود( )1مووع

الشام عجلو سوتيم االختصوار :وال هشوام  لجلشوام لوا هواا أرووك أن ور جلهوك أم
خجلهك ألنياحد فهال الشام وم رو أن ر جلهك فهال هشوام مواذا فاوم ون وره هلود فهوال
الشام أ وام هلود حجوةً

لويالً لوو ال لتشوتتاا أ فتجليواا وال هشوام فاون هوا احلجوة

الرليم فهال الشام ها رسال اهلل 

وال هشوام فاون واور رسوال اهلل  فهوال

الوتاب الانة ال هشام فحم نيانا اليام الوتواب الاونة يف رفوع االخوتالأ عنوا فهوال
الشام ناد ال هشام فجلد اختجليا أنوا أنوا صورت إلينوا مون الشوام يف خماليتنوا إلواك
فاوا الشام فهيم لك موا لوك ال توتوجلد فهوال الشوام إن جلوا

خنتجلوف كواوا إن

جلوا أن الوتواب الاونة لرفاوان االخوتالأ أخاوأت ألنحاوا حيوتاالن جاهو ًا ثود سووأل
الشام هشاماً فهال هلشام أفحم جام اهلل لجلاجلق من جياع كجلاتحد فةهد حبهحد من
وا جلحد لهويد أ هود يف عصورنا هواا فهوال هشوام ناود ناود هوا هواا الهاعور تشور إليوك
الرحال أشار إىل جاير الصا ق  ال الشام فويف ل أن أعجلد ذلوك وال هشوام
( )1هشام ون احلود أوا ار الوايف تايف سنة 179هو .راجع خالصة األ اال لجلاالمة احلجل ص.178
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كييية مارفة من نصتك اهلل إماماً ...............................................

سجلك عاا ورا لك فهال الشام
الشام

ااا عاري فاجلو أن أسوألك فالتيوا الصوا ق  إىل

أخةه ووييية سيره ما جرى يف رلهك أ حر لوك آلوات االماموة فوآمن الشوام

وحا كان من املا نني(.)1

املسألة الرابعة نصب اإلمام من قبل اهلل عز وجل
أنك وارما ثتا جاب نص

اإلمام فالت هيق أنك الوور أن لووان الناصو

اهلل عل جم الغوهه فجلوا نصوتا األموة إمامو ًا هلود واور الونيب

لوك هوا

لوون إمامو ًا واوره إلوا

لوان اإلمام ها الاي نصتك اهلل تااىل إماماً هلد حجوة عجلويحد لورلك عجلو ذلوك هوا
مووا وور عرفتووك موون أنووك الووور أن لوووان اإلمووام ماصوواماً عوون الاصوويان حاف واً لجلتووواليف
األحوووام ال لصووح عجليووك الاووحا الناوويان موون املاجلووام أن هوواه الشوور

أمووار خييووة

أسرار وا نية ال توا الناس تارفحا عجل ستيم الص ة يف أحور إن ووالاا يف ماورفتحد
غالة االجتحا

نحالة ا ر واا تارأ أن ليس صالحية لألمة أن تنصو

ونياوحا األئاوة

إلا ذلك أمر لرجع إىل رب الااملني مالك لام الرلن إذ أنك لاجلد مون هوا صواحل هلواا
املنص

الا يد من ها أهم هلاا احملم الورلد ملارفتوك تاواىل مون توافرت لرلوك شور

االمامووة صووجلح هلوواه الرلاسووة اللعامووة أنووا إذا عرفووا موون املاووألة الاوواوهة جوواب
جام اإلمام لل م نصتك تتني لك من هاه املاألة أن نص
لرب الناس ال لجلناس حر لك أن الاي جي
اهلل عل جم حاشا هلل أن لحام ما ها اج

عجليك نص
منك

اإلموام تايينوك أمور راجوع

اإلموام واور الونيب املرسوم هوا
تد عجليك.

املسألة اخلامسة كيفية معرفة من نصبه اهلل إماماً
أن مارفة من نصتك اهلل إماماً عجل الناس وار النيب املرسم توان وارق أرواة:
(األ ل) ن

اهلل عجليك يف كتاوك املنلل .

(الثان ) ن

املاصام عجل إمامتك واره كن

ووون أو و
( )2االحتجا

ال و (  )2كوون
2ص

124

النيب عجل إمامة أمه املؤمنني عجلو

أمووه املووؤمنني عجل و ووون أو و

ال و

 عجل و إمامووة

تاة منشارات ار النااان تاجليق ار وا ر ا رسان.

( )1كثه من النصاص منحا حرلث الغرلر حرلث املنللة حرلث عجل

ل كم مؤمن  . . .إىل آخره.
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احلان( )1واره هاا الارلق ليير الهاع ا لم وأن هاا الشا

الاي نو

املاصوام

عجل إمامتك لوان إماماً ملا تهرم من أن املاصام ال لصح عجليك الوواب ا اوأ الناويان
خصاصاً يف مثم هاا احلود اآلهل

األمر الروان الاي لوان منا واً ووك صوالح التشور

ساا تك .
(الثالث) أن لرع الشا
منووك لاجو

االمامة ل حر عجل لره املاجلة فوأن حوار املاجولة

التصوورلق ووورعااه االمامووة ألن صوور ر مووا هووا ا ووارق لجلاووا ة عاوون لوورع

النتاة أ االمامة لورل عجلو اتصوال نياوك والاوا

الروواي األعجلو

إال فوال وررة لنياوك

عجل خرق الاا ة تااه املوا ة مون املاجلوام أن الونيس املتصوجلة ووالك الاوا

الروواي

املاتارة من ذلك الييض االهل ال لاهم أن لصورر منحوا الوواب أ أي ماصوية عجليوك
فأي عاى صررت منحا كانا النياس هلا ماعنة وحا مصر ة.
(الراوع) اختار مجاعة ميتنع يف حهحد الواب والك.

( )2الثان يف شرح أصال الوايف جلء ( )4 – 3ص 316واب  64-123حرلث (.)5( )2( )1

املسألة السادسة اإلمام بعد النيب  هو اإلمام علي بن أبي طالب 
أن اإلمام وار النيب  وال فصم ها عجل ون أو
(األ ل) ن

ال

 لاجاه:

اهلل تااىل عجليك يف كتاوك الير حيث ال [إِنمَااوَلخُّْكمىساللَذهَاوََْ َ لمهَا
()1

وَللذ خلنَاآ َنَ لا للذ خلنَالََخْمَ ََاللصََاةَاوَلَؤستَ ََاللمكَياةَاوَ َيىساَْلكخعَي ََا ]
التياه الثهاة املتت ر ن من عجلااء أهم الانة كالناوائ
()4

اووون املغووازل
أ

()5

()2

ور ذكور عجلاواء
()3

أوو إسو اق الوثاجليب

غههوود( )6ممووا ال لاووع هوواا املاتصوور ذكوور

أو و وووور الوورازي

ائحد أن املرا والالن آمناا [ للذ خلنَالََخْمَ ََاللصََاةَاوَلَؤستَ ََاللمكَاةَاوَ َىساَْلكخعَ ََ] ها
ال

عجل ون أو

 أن هاه اآللة الشورلية نللوا يف حهوك  ملوا تصورق خبامتوك يف

صالتك حال ركاعك مون الاانوح ا جلو أن مانو (الوال ) يف هواه اآللوة الشورلية هوا
الاي لرجع إليك األمر لوان املالك لتروهه فيوان مانو اآللوة الشورلية إلوا املورور لوود
املتال ألماركد الاي جت

اعتك عجليود ها اهلل رسالك عجل ون أو

الو



ليس لنمامة مان إال ذلك فتوان هاه اآللة الشرلية نصاً صرحياً عجل إماموة عجلو وون
أو

ال

 خالفتك عجل املاجلاني ال تااىل [لَاأَلُّلَااللذ خلنَاآ َنَ لالتَم لاللَذهَاوَكم نَي لا
()7

َََاللصارخقخنيَ]

املرا والصا ني ها عجل  كاا ذكر ذلك مجاعة من عجلااء أهم
()8

الانة ر اتحود كوالوجليب

()1

اوون عاواكر

اوون أ

()2

ور وون مر لوك

()3

غههود

( )1سارة املائرة آلة .55
( )2ا صائ

.

( )3ذكره عن تياه الثااليب تاكرة ا ااص اخر احلرلث عنر صالك هاه اآللة يف تياهه الووته واالسوتنا إىل
أو ذر الغياري.
( )4منا

عجل ون أو

ال

اون املغازل الشافا ص

 354،355تاة حران.

311

( )5كتاب أحوام الهرآن اوا وور الرازي  2ص

543

تاة الهاهرة واملاتاة التحية.
106-104

( )6تياووه الهوورآن الا وويد  2ص .71الوورر املنثووار  3ص

 .جووامع التيووان يف تياووه الهوورآن  6ص .

ا امع ألحوام الهرآن  6ص .222-221فتح الهرلر  2ص .347أستاب النل ل ص.148
( )1سارة التاوة آلة .199
( )2ان ر ضرجيك عن الايا

غهه.

186
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جواب ماافهتوك لويس اإلموام إال مون

فتوان الة عجل عورم جوااز خماليوة عجلو 

كان كالك إىل غه ذلك من اآللات الرالة عجل إمامتك عجليك الاالم.

النيب  عجل إمامتك  فأنك ر ر ي الصر ق عون الونيب 

(الثان ) ن

أنووك ووال لاجل و  لووا عجلو أنووا مرلنووة الاجلوود أنووا واوحووا ال تووؤت املرلنووة إال موون تووم
()4

التاب

لا عجل كاب من زعد حيوتين لتغضوك ألن ر حوك مون ر حو

من سرلرت

()5

سورلرتك

أنا إمام أمويت خجلويييت عجليحوا واوري سوار مون أ اعوك شوه مون

عصاك( )6ر ر ي وارق ص ي ة ماتةة أنك 
خجلوويييت موون واووري( )7أنووك  أموور املاووجلاني وووأن لاووجلااا عجل و عجل و  وووأمرة
ال لاجلو  أنوا أخو

()9

املؤمنني( .)8ر ي أوا احلان املغوازل يف منا توك
عن النيب ( أنك ال ان ر ا إىل هاا الواكو

( )3ذكره الايا

مشق ألون عااكر  1ص
( )4ذكر الايا

فاون انهوض يف اره فحوا ا جلييوة مون

ال

مون توارلخ

حرلث  923تاة وه ت.

يف الرر املنثار يف ذلم تياه اآللة عن ون مر لك.

( )5اخرجك الاةانو يف الووته عون وون عتواس كاوا يف ص

107

منا

هوا مون أكواور فهحواء أهوم الاونة

يف الرر املنثار يف ذلم تياه اآللة عن ون عااكر ترمجة اإلمام عجل ون أو
411

صو

مون ا وامع الصوغه لجلاويا

أخرجوك احلواكد يف

عجل ص 226من ا لء الثالث من ص ي ك املاتررك.

( )6فواا ر احلرلث ( أنا مرلنة الاجلد عجل واوحا هم ترخم املرلنة إال من التواب) الت وار  10ص 102ر الوة
 1واب  8نااة حران.
( )7الت ار  32ص

125

ر الة  53واب  7نااة حران.

( )8األمووال لجلصوور ق ص 228الاتاووة احليررلووة ذكوور مجيووع هوواه األحا لووث يف الت ووار ص 125ووواب  7ناوواة
حران.
( )1عجلم الشرائع  1ص  .عائد اإلسالم  1ص  .تياه الاةي  19ص .
169

( )2عن ون مر لك لرفاك إىل ورلره
عن منا

15

ال أمرنا رسال اهلل 

122

أن ناجلد عجل عجل أموه املوؤمنني  :كشوف الويهني

أمه املؤمنني لجلاالمة احلجل ص 59منشوارات موتتوة ار الوتو

كاا ذكر احلرلث كشف اليهني يف منا

لصواحتحا الشويخ اور رنو الواويب

أمه املؤمنني تأليف مجال الرلن احلان لاسف املار أ والاالموة احلجلو

ص 5اليصم األ ل .اليضائم الثاوتة لك تم جا ه

ال تك حجة نان ،الراواة .من نثرلوات موتتوة ار الوتو

التجارلة ماتاتحا يف النجف لصاحتحا ار رنا الوتيب.
( )3ص 310منا

املغازل ( من منشارات املوتتة اإلسالمية حران شارع واذر جحري).
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اإلمام وار النيب  ها اإلمام عجل  من واره األئاة املاصامني ... 

واري فن ر ا فلذا ها ر انهض يف منلل عجل  فأنلل اهلل تااىل[وَللنمسىِاإِذَلا َي َى*ا
()1

ََااضَلاصَاحخبَكمىساوَ َااغَي َىا ]
الرعاة إل

ر ى ألضاً يف منا تك عن الونيب  أنوك وال (انتحوا

لاجر أحرنا لصند ط فاضان نتياً عجلياً صوياً)( .)2ر ي

إىل عجل

()3

ألضاً أفانم أهم الانة كاون شه لك الرلجلا

اون املغازل ( )4أن الونيب 
عتور املاجلو

(كنا أنا عجلو نواراً احوراً حتو افرت نوا يف صوجل

فيو النتواة يف عجلو

()5

وور نهووم ا اصووة أكوواور ر اة الاامووة كالرتموواي

ا الفووة)
()7

غههد( )9أن النيب 

()8

اون حنتم

جرلر

()10

وور ر ي احلوواكد

ا

()11

وور

الناووائ

وال

()6

اووون

اووون حجوور

ال( إن عجلياً ل املوؤمنني واوري)

()12

ا

أو و

()13

()14

الرتموواي

( )4سارة النجد آلة (.)1
املغازل .

( )5ان ر منا

فرائوور الاووااني  1ص ماتاووة النااووان

( )6شووه لك يف كتوواب ف ور س األختووار الوورلجلا نهجلووك عوون صوواح

31

منشارات ار األنااء يف النجف األشرأ.
( ) 7أوا احلان عجل ون ار املار أ وأون املغازل الااسا الثوان يف املنا و
خااجة ص

10

ذكوره يف كتواب لنواويع املوا ة اوون

ذكر احلرلث يف تاكرة ا ااص ص.47

( )8أخرجك الرتماي  2ص .
460

عجل ص 74صااعق احملر ة احلرلث ا امس الاشر ن.

( )9يف خصائ

( ) 10أخرجك اون أوو شويتة اوون الاوةي جرلور فياوا نهوم عنحاوا املتهو اهلنوري يف أ ل ص 400مون ا ولء  6مون
الااال.
( )1مانر االمام أ

ر ون حنتم ا لء الراوع ص .
43

( ( )2ها ل كم مؤمن واري) لناويع املا ة لجلهنر زي احلني ص

55

ص

182

اسالمتال .خصوائ

الناوائ

ص 64املاتاة احليررلة.
( )3ماتررك الص ي ني  3ص 109ماتاة جمجلس ائرة املاارأ الن امية حبيرر آوا سنة .1324
( 4 )4ص.372
( )5خصائ
ص

40

أمه املؤمنني عجل احلافا عتر الر
94،95،96

تاة احليررلة ص

( )6أوا ا

ان ر سننك.

( 2 )7ص.298

.

نا

ر ون شاي

الناائ

تع مباتاوة التهورم الاجلايوة مبصور
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غههد( )1من عجلااء أهم الانة أن النيب 

ور

ال(من كنا مااله فاجلو موااله)

()3

ذكر ون حنتم( )2يف مانره غهه من أكاور احملرثني الر اة من أهم الانة كوالثاجليب
()4

اووون جرلوور الاووةي

ا ركاشوو ()5أنووك ملووا نوولل الووك تاوواىل [وَأَنيي خْسالَشخييكَتَ َا

للَْقْرَِخنيَ] مجع النيب 

أهم ويتك وار أن أ ااحد وال  هلود مون لضوان عوين

لووين مااعيووري لوووان خجلوويييت موون واووري فهووال عجل و أنووا فهووال لووك  أنووا)

()6

()7

ر ي رث الشياة نهجلك املشاهه من عجلااء الانة كأ
()9

الرتمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواي
()10

الناائ

روك

()11

ر وون حنتوم

اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون عتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

()12

الثاجليب

املغوازل

()8

الرلجلا

()13

أوو اليتواح الاججلو

احلوافا

( )8كنل الااال  6ص .153اهليثا يف جمااك  9ص.105
( )9مانر ون حنتم وانر ص يح  2ص 352ح 1317تاة ار املاارأ.
( )10يف تياووهه سووارة الشوواراء نه والً عوون املراجاووات ص

146

تاووة ا رلوورة وت هيووق حاووني عجل و ران و ماتاووة

حاام.
( )11تووارلخ األموود املجلوواك اووون جرلوور الاووةي  2ص ماتاووة االسووتهامة الهوواهرة سووونة
62

1357هو.
( )12اخر هاا احلرلث عن الاير مه حاني اهلنري يف جمجلر الغرلر من كتاووك الووته ((عتهوات األنواار)) تاوة
اهلنر.
( )13ذكره ألضاً الاهة احلجلتية لجل جليب الشافا
احليررلة ص

30

1ص

311

تاة التحية مبصور ،خصوائ

الناوائ ص

86

تاوة

تاة وه ت.

( )14مانر اإلمام اون حنتم  1ص 4 ،118ص 5 ، 370،372، 281ص  347الاتاة األ ىل.
( )15وانر عن اون امرأة زلر ون أر د عن زلر اون أر د نهجلك عن صاح

لناويع املا ة.

( )16ص يح الرتماي  2ص 298ماتاة واالق سنة .1292
( )1الاهر اليرلر  3ص
( )2ص

22

24

مصر يف منا رة املأمان مع اليهحاء.

التهرم املصرلة ا صائ

.

( )3يف تياهه وانر عن عاية الاايف عن أو ساير ا رري نهجلك عون صواح

لنواويع املوا ة ص ماتاوة الشوركة
30

االلرانية سنة .1302
( )4ذكره يف كناز احلهائق ص 147النااة املاتاعة يف اسالمتال سنة .128

ال لجلرلجلا .
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اإلمام وار النيب  ها اإلمام عجل  من واره األئاة املاصامني ... 
()1

الاوووويا

()2

اووووون جرلوووور الاووووةي

اووووون ماجووووة الهوووول لين

غههد من الاجلااء ثهاة الر اة أنوك ( ملوا رجوع مون حجوة الوا اع

()5

ا اارزم

()3

الاةانوو و

()4

والنواس آخوا ًا ويور عجلو  فهوال

اليت تايف وارها أمر ووالنل ل يف غورلر خود خاو

مااشر املاجلاني ألاا أ ىل وود من أنياود الاا وال لوا رسوال اهلل ( وال) فاون كنوا
مااله فحاا عجل مااله الجلحد ال مون االه عوا مون عوا اه انصور مون نصوره اخوال
من خالك) لوييك ليالً عجل امامتك ما ذكره مشاهه احملورثني مون أهوم الاونة ثهواتحد
()7

()6

كالتااري يف صو ي ك
()9

ص ي ك

اوون حنتوم يف ماونره
()10

اون ا

()8

املغوازل يف منا توك
()11

الرتماي يف صو ي ك

يف سننك

ماوجلد يف

غههود مون الور ات

املوووووووووووووووووووووووووووووووواثهني موووووووووووووووووووووووووووووووونحد كاافووووووووووووووووووووووووووووووووق اووووووووووووووووووووووووووووووووون
أ

()12

ووووور

()13

اوووووون ماجوووووة

( )5ا ووامع الصووغه حوورلث  5598ص
الايا
( )6احمل

()14

الناوووووائ

ماتاووة مصوواي

141

كتاب الغرلر  1ص ، 300الرر املنثار لجلايا

الاةانووووو

()1

()2

احلاوووووالين

اوور مبصوور لألموويين ذكوور احلووافا جووالل الوورلن

2ص

259

خرجك الغرلر ار الوت

الاروية لتنان.

الاةي  2ص 169يف الرلاض الن رة ماتاة االحتا املصري الاتاة األ ىل ،ذخائر الاهت ص.67

( 1 )7ص

43

ألضاً نهجلة عنر صاح

( )8يف كنل الااال  6ص

403

اون أر د يف املنا

ص

لناويع املا ة ص .
31

ال أخرجك الاةان يف األ سط .ر اه الاةان يف الوته عن أو صهيم عن زلور
تةلل.

125

( )9عن األعاأل نهجلك عن صاح

لناويع املا ة ص 32ماتاوة الشوركة اإللرانيوة سونة  ،1302املنا و

لجلاواارزم

احلني ص 94الاتاة احليررلة.
( )10ص يح التااري كتاب فضائم أص اب النيب ب 9نهالً عن كتاب ميتاح كناز الانة الاتاة األ ىل.
( 5 )11ص 3 ، 121ص

56

تاة امليانية مبصر.

170،173،175،177،179،182،184،331

( 1 )12ص

323،324

( 2 )13ص

( )14مانر اوا ا
( 2 )15ص

460

( )1املنا

32،338

يف  3ص

يف  6ص

369

تع مصر سنة 1313هو.

تع مصر.
ص 29يف احلرلث  209ماتاة حيرر آوا سنة .1321

تع اهلنرلة  1310كتاب املنا

لجلااارزم احلني ص

59

ب.20

احليررلة .املنا

( )2اخرجك اون ماجة الهل لين يف سننك  1ص

28

ص

82

تةلل.

تع مصر سنة  1313يف املهرمة ب.11

( )3الناائ يف خصائصك يف ماار عرلرة ا لء ص.7،8،23،32
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 .......................................................................نحج اهلرى
()3

احلاكد

النيب 

غههد من أكاور احملرثني( )4ممن ال لاوع الوال التاورض لواكرهد مون أن
ال لاجل ( أنوا موين مبنللوة هوار ن مون ماسو ) أنوا إذا ن ورت إىل

هاا احلرلث املتااتر واني االنصاأ التصهة جتجل لك أن عجلياً  وار النيب  هوا
االمام ا جليية إذ أن ماناه أن عجليو ًا لووان لجلونيب مثوم هوار ن ملاسو
ما ام ماجا اً ها ا جليية عجل

ام ماس

ور كوان هوار ن

املتصورأ يف شوؤ نحد الواي جتو

اعتوك

عجليحد عنر عرم جوا ماسو فويحد( )5فيووان عجلو  موا ام ماجوا ًا هوا ا جلييوة
عجل

ار  فيحد(.)6

ام ار  عنر عرم جا

(الثالث) من األ لة عجل إمامتك  هوا أنوك كوان أفضوم املاجوا لن واور رسوال
اهلل  فيوان ها اإلمام من واره ملا عرفا ساوهاً أن اإلمام ها من كان أفضم أهوم
تك عصره لرلك عجل أفضجليتك أمار :
( )4ذكره اهليثاو يف جمااوك  9ص 110عون الاةانو يف األ سوط الناواة املاتاعوة سونة  153املواكارة صواح
ماتر الهرس حاام الرلن الهرس .
( )5فرائر الاااني لجل االين الشافا

110،111

1ص

ماتاة النااان – النجف األشرأ منشارات ار األنااء.
109،132

( )6اخرجك احلاكد يف ماترركك عجل الص ي ني  3ص

تع حيرر آوا سنة .1341

( )7سهة اون هشام  4ص .173حجلية األ لياء  7ص . 196الترالة النحالوة  7ص .339توارلخ وغورا
سنن التحيه

 8ص.53

 9ص .40تياه الاصال 3ص.271

( )8لرشرك إىل ذلك الك تااىل [ وَقَالَا َ َنالخََخْهخا َاَْوََالَسَمفْنخيافخياقَ سَخي] فان هاه اآللة الشرلية واهرة يف أن
ماس جام أخيك هار ن خجليية لك عجل

امك عنر عرم جا ه فيحد ما ام هار ن ماجا اً.

( )9وحاا ل حر لك فاا ما يم من أن هار ن تايف تم ماس فيوان خجليية لك يف زموان حياتوك لويس خجلييوة لوك
وار مماتك فواا احلال والناتة إىل عجل  ألنا نهوال أن خالفوة هوار ن ملاسو 

وا ال حبوال

ن حوال ووم

كانا ثاوتة لك عجل ستيم الااام ما ام ماجا ًا لورلك عجلو ذلوك موا تهورم مون الوك تاواىل حوالوة عون ماسو
وَقَالَا َ َنالخََخْهخا َاَْوََالَسَمفْنخيافخياقَ سَخي ) فأنك لوا كانوا خالفوة هوار ن مهيورة ولموان حيواة ماسو لهوال اهلل تاواىل
ال ماس ألخيك هار ن اخجليين يف حيوات
خالفة عجل  كالك

تون حبياة

إذا توتني لوك أن خالفتوك

ار 

توون حبيواة ماسو

ور ة حور لوك أن

مهيرة .إن شأا أن تل ا وصهة يف ذلك فهس ما رن فيوك مبوا

لا جام احلاكد الشرع الااللة غه املهيرة وا ا خاص لللر عجل

ف ماني ثد تايف زلر يف حيواة ذلوك احلواكد

الشرع فجلا جام حاكد شرع آخر الر مثم اللة زلور عجلو ذلوك الا وف أهوم تورى لصوح أن لهوال أن اللوة
خالر توان مهيرة حبياة ذلك احلاكد الشرع

هم ترى لنالل خالر وار فاتك؟
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األ ل :أنك جاجلك النيب أخاً لك
()1

كاا يف مانر اون حنتم
()3

سونن أوو

الاتوري

()2

منا

أو احلاون

()4

ا

ن سائر الص اوة فأنوك ور ر ي أكثور أهوم الاونة
ا اوع ووني الصو اح الاوا لوللن

صو يح الرتموواي(( )5أن رسوال اهلل واورما آخوا وووني

أص اوك آخا وينك وني عجل .) 
الثان  :جام اهلل تاواىل عجليواً نيوس الونيب  حيوث وال يف كتاووك اليور خما تواً
النيب [ فََملساتَعَالَ سلانَدسعَاأَِسنَاءَنَااوَأَِسنَاءَكمىساوَنخ َاءَنَااوَنخ َاءَكمىساوَأَنسفم َنَااوَأَنسفم َكمىس] ..6اآللوة
املاين ونيس النيب  ها عجل  كاا ذكر ذلك أكثر ثهواة أهوم الاونة كااوجلد يف
()7

ص ي ك

()8

الثاجليب يف تياهه

الثالووث :كانووك أح و
املغووووازل

()10

( )1مانر أ

اون املغازل يف منا تك(.)9

ا جلووق إىل اهلل رسووالك فهوور ر ي أكوواور أهووم الاوونة كوواون
()11

أووووون حنتووووم

()1

الرتموووواي

أووووون ا

()2

لنوووواويع

صوووواح

ر  1ص.23

( )2املغازل أخر ستة أحا لث نهجلك عنك صاح

لناويع املا ة ص ماتاة الشركة االلرانية .1302
57

( )3أن ره ماتاع أ خماا .
( )4ان ر سنن أوا ا .
( )5الرتماي يف ص ي ك  2ص

461

تع اهلنر سنة 1310هوو .غههود مثوم حجليوة األ ليواء  7ص

256

املحاوووة ص ،21الاهووور اليرلووور  3ص ،97أسووور الغاووووة  4ص

220

ماوووتررك احلووواكد  3ص

217

اليصوال
تجلاوووي

املاتررك  3ص.14
( )6سارة آل عاران آلة .61
( )7ص يح ماجلد شرح النا ي  5ص .
175

( )8نهالً عن عارة ون التارلق ص

59

( )9عن جاير الصا ق نهجلك عنك صاح
تةلل

ر ذكر اخوت

تاة تةلل.
لناويع املا ة ص

52

نهم ألضاً عن اون املغازي صواح

وحوا آل التيوا أحووام الهورآن لجلجصواص  3ص

14

الااورة ص

96

ماوتررك احلواكد  3ص  ،تياوه
150

الوشوواأ  1ص ،193اليصوووال املحاووة ص ،110الصوووااعق احملر وووة ص ،72غرائوو

الهووورآن  1ص ،329تياوووه

التيضا ي  2ص ،22أسر الغاوة  4ص .25
( )1عوون اووون املغووازل

ر اه واشوورلن رلووق نهجلووك عوون صوواح

لنوواويع املووا ة ص 56ماتاووة الشووركة االلرانيووة سوونة

.1302
( )2يف مانر أ

ر اون حنتم وانره عن سيينة ماىل النيب نهجلك عنك صاح

لناويع املا ة ص.56
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 .......................................................................نحج اهلرى
()3

املا ة

()4

الناائ

اهلل 

()5

غههد من الثهات أنوك (أهوري إىل رسوال

احلافا أوا نايد

هان مشالان وني رغييني فهال رسال اهلل  الجلحد ائوتين وأحو
()6

اليوك إىل رسوالك لأكوم مانووا مون هواه املائورة فووأت عجلو
()7

مر لك



ا واارزم

ا اي

()8

أكوم ماوك)

خجلهوك
ر ي اووون

غههود مون مشواهه عجلاواء أهوم الاونة أن الونيب

ال(عجل خه الةلة)(. )9

ذكوور الووتالذري( )10يف تارفووك أن عجلي واً كووان خووه الةلووة واوور رسووال اهلل 
()11

ر ي أووون شووه لك الوورلجلا يف كتوواب اليوور س اووون حنتووم يف كتوواب اليضووائم

غههد من ثهاة ر اة الاامة أنك الا عائشة أن رسوال اهلل 
()12

فان أو فهر كير)

وال(عجل خوه التشور

كياك ليالً عجل أفضجليتك ما كان لك مون اليضوائم الويت لهصور

عن عرها الجلاان ال حييط ونصحا التيان :
( )3نهجلك عن الرتماي صاح
لناويع املا ة ص

56

تاكرة ا وااص سوتط اوون ا وازي ص 39عون أنوس اوون مالوك نهجلوك عنوك صواح

تاة الشركة االلرانية سنة 1302هو.

( )4وانره عن أنس نهجلك عن صاح

لناويع املا ة ص

تاة الشركة االلرانية سنة 1302هو.

56

( )5لناويع املا ة ص 19ماتاة الارل يف النجف ،ص 56ماتاة الشركة االلرانية سنة 1302هو.
( )6خصائ

أمه املوؤمنني عجلو االموام احلوافا الناوائ ص 5خوة زكرلوا وون حييو

توع مباتاوة التهورم الاجلايوة

مبصر.
( )7احلافا أوا نايد يف أختار أصيحان  1ص

232

لنرن.

( )8ا صال  2ص.119
( )9نهجلك عن الايا
( )10ا اي

يف الرر املنثار  6ص

379

ا اارزم يف كتاب املنا

( )11ذكره األلاس يف ر ح املاان

ص

66

مصر وارلهني عن أمه املؤمنني عجل  عن عائشة.
تةلل.

 30ص

207

املنهلة مبصر ذكره الشواكان يف فوتح الهورلر  5ص

464

مصاي احلجليب مبصر  . . .اخل.
( )12أ

ر اون حيي اون جاور.

( )13احهوواق احلووق  4ص 49نهجلووك عوون أ

وور اووون حنتووم تاووة املاتاووة االسووالمية حووران حتهيووق شووحاب الوورلن

املرعش .
( )1جاء يف لناويع املا ة ص

246

جاء يف كيالة الاال

لجلونج الشافا ص

119

كناز احلهائق يف حرلث خه ا الئق املاتاع وحامأل جامع الصغه لجلايا
كناز الااال لاجل املته اهلنري احلنيو

 6ص . 159

وتغويه لاوه يف الجليوا .يف كتواب

الشوافا وحوامأل  2ص

20،21

 .يف

ور مجوع أحور عجلاواء اإلماميوة هوا أووا اور جايور وون

اإلمام وار النيب  ها اإلمام عجل  من واره األئاة املاصامني ... 

كيف لاتاع

*

الوالم سجالاه

هم تنلح الت ار الرالء

فهر فاق الارى يف مجيع الصيات وجلو الغالوة يف سوائر الواواالت (أموا الاجلود )
فهر نهم الر اة الثهاة أن الص اوة كان إذا اشتتك عجليحد حوود مون األحووام الشورعية أ

ماوألة مون املاوائم الاجلايووة رجاواا إليوك اعتاور ا عجليووك .ور وال يف حهوك الوونيب 
()1

(:أنا مرلنة الاجلد واوحا عجل )

()2

(عجل مع احلق احلق مع عجلو )

عجل )( ( )3أما الشجاعة) فهر نروا مباا يك األمثال
كانا ضش مهاوجلتك اليرسان

( إن أ ضواكد

تهرر عجلو متارزتوك األواوال

تاتاع مصارعتك الشجاان

ور اعتول واوييك جانو

من املاجلاني انوارت وااساتك شاكة الوافرلن
أال إلا اإلسالم لاال حاامك * كاياة عنل أ
حاتك شاهر ًا عجل ذلوك موا ذكرتوك كتو
()4

غل ة ورر ستة ثالثني واالً من الوافرلن
ال

المك افر

الاوه التوارلخ مون أنوك  توم يف

يف غل ة أحر وار أن صت عجلو وون أوو

األرض من ماء املشركني الذ أوااهلد صنا لرهد وواليرار اشوتغم املاوجلاان

م خالر ون الالير وأص اوك عجل النيب 

والغنائد

احتاشاه والاوياأ الرمواح

احلجارة حت غش عجليك فانحلم املاوجلاان سواى أووا احلاون عجلو فانوك ثتوا هلود
عن الاب واييك عن رسال اهلل  حت كشيحد عنك صورع

تجلحك الغنياة ال الاجل
عورة مونحد فور التوا ان

أ

لواا الورور فوووان انتصوار املاوجلاني يف هواه الاا اوة عجلو لووره

ر ون عجل الها نللم الري جلء مجع فيك ما لهرب من عس تااني رلق لجل ورلث

أليا ك

اه (ناا ر األثر يف عجل خه التشر).

( )2ر الة اون األثه يف أسر الغاوة ص
( )3منتاو

ور ذكور فيوك مجيوع

22

 ،4ماتررك الص ي ني  3ص.126

كنوول الااووال  5ص ،30تووارلخ اووون عاوواكر  3ص ، 119تووارلخ وغوورا

 14ص  ،321ا جليوواء ألووون

تيتة  1ص .
43

( )4الرلاض الن رة  2ص  .198ص يح التااري يف كتاب تياه الك تااىل [ ََاانَن َخساَخنساآلَةٍاأَوسانَن خلَا].
( )5ذكر يف اليصال املحاة ص

53

األواال لجلشتجلنج ص

74

مصر.

تاة الغري عر من تم من أواوال ورلأل أحور عشور ن تويالً ألضو ًا يف نوار

32
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 .......................................................................نحج اهلرى

يرهد واييك

وع منا لو ًا لنوا ي ووني

ور ر ى ا اصوة الااموة أنوك يف هواه الغول ة

الاااء األرض (ال سيف إال ذ اليهار ال فت إال عجل )(.)1
وار كننر مهناة مر ان ر زكان
ر مارن كك ترمجة (ال فت ) شا
يف لام ا نرق الاي حيره املاجلاان حال املرلنوة
لاوتاع أحور مونحد عتواره غوه عاور وون عتور

فانوك

ور أحوا املشوركان ووك فجلود
ود فرسوك عوةه

وف أموام

جيأل املاجلاني ها لنا ي والةاز فجلد جيتك أحر فأنشر لهال
( لهر حبا من النراء ااود هم من متارز)

فهال رسال اهلل 
خاف واً موون عاوور ووون

أنان لك ا نة فجلد جيتك أحور

ألص اوك ألود لةز لاار

اسووتا اماً ألمووره سوواى عجل و فهووال لووك الوونيب اججلووس نووا ى

أص و اوك ثاني واً فجلوود لجلتووك أحوور ألض واً سوواى عجل و ووون أو و

فووأمره  وووا جلاس

ال و

نا اهد ثالثاً فاا أجاوك أحر سااه فانرئا أذن لوك الونيب ووالةاز عااوك وااامتوك تهورم
عجل إىل عار النيب  لهال ورز االميوان كجلوك إىل الشورك كجلوك فتجالورا واوييحاا فاوا
كووان وأسوورع موون أن صوورع عجل و عاوور اً ججلووس عجل و صوورره احتوول رأسووك جوواء إىل
النيب فهوال لوك الونيب  اوشور لوا عجلو فجلوا زن اليوام عاجلوك وااوم مجيوع اموة
ار لرجح عاجلك عجل عاجلوحد

ور خوال مجيوع املشوركني واور توم عايورهد عاور

فوان النصر يف تجلك الاا اة عجل لر عجل  يف ذلك وال الونيب  ( لضوروة عجلو
تاا ل عتا ة الثهجلني)(. )2
هاه من عاله أحر املاال

( )1تارلخ األمد املجلواك  2ص

197

عجل هاه فهس ما سااها

االسوتهامة مبصور ،سوهة وون هشوام  2ص

االنوف  2ص ،143شوورح نحووج التالغووة  2ص

561

الهوواهرة ،ذكووره صوواح

الاهتوو ص ،74الرلوواض الن وورة  2ص ،251اليصووال املحاووة  1ص

38

منه
( )1منا

ا اارزم ص

تاة تةلل ،لناويع املا ة ص

251

104

ا اارزم ص

102

100

احلجلويب مبصور ،الور ض

توواكرة ا ووااص ص  .ذخووائر
16

الغووري ،كيالووة الاالوو

اسالمتال ،كنل الااال  3ص.154

تةلل ،اون أو احلرلر يف شرح النحج  4ص

344

الهاهرة.

ص،144

34

اإلمام وار النيب  ها اإلمام عجل  من واره األئاة املاصامني ... 

يف غل ة خية ملا فع النيب الرالة إىل واض أكاور الص اوة ما لتوث أن ر فواراً
اهلل رسوالك حيتوك اهلل رسوالك كورار

منحلماً ال النيب (ألعاني الرالة غراً رجالً حي
غه فرار).

له ا أي ماجر لاااها

فاستاالا أعناق كم فرلق

حت إذا صار الغر عا النيب عجلياً كان لشواا رمراً يف عينك
فاهاها من رلهك فشياها

فأتاه الاص أرمر عني

فووع إليووك الرالووة فتهوورم أوووا احلاوون حلصوون خيووة ال و مرحواً فصوورعك انحوولم
أص اوك إىل ماهجلحد غجلهاا واب احلصن عجليحد فاار إليك سوالم اهلل عجليوك ا تجلاوك ويوره
ور عجول عون

جاجلك جاراً عجل ا نرق لياة عجليك املاجلاان

جلوك أرواوان رجوالً أ

لللر ن( )1إىل غه ذلوك مون املاا وف املشوحارة الغول ات املوأثارة الويت ال لاوع نهجلوحا
هاا الوتاب ( :أما اليصاحة) فهر كان أفصح الارب لاان ًا واور رسوال اهلل  حتو
الا التجلغاء أن كالمك 

ن كالم ا الق فاق كالم املاجلاق كي لك شواهراً موا

يف كتاب نحج التالغة الاي اختاره الشرلف الرن من كالمك ( .أموا الورأي) فهور كوان
مرجا واً لجلص و اوة يف الهضووالا املشوووجلة الا ووائع املحاووة ( .أمووا احلجلوود) فهوور كووان أحجلوود
ليالً عجل ذلك عياه عن مر ان ون احلود ملا أسوره لوام ا اوم

الناس وار النيب كي

مع عجلاك وشرة وغضوك( )2لوك عيواه عون عتور اهلل وون الولوه كوان لشوتاك عجلو رؤ س
األشحا ( ( .)3أما الورم) فهر كان أسا الناس نيااً انراهد لراً

ر ر ي اليرلهوان

أن عجلي واً فا اووة احلاووني  نووار ا أن لصوواماا ثالثووة ألووام إذا وووريء احلاوونان ملووا
صاماا اليام األ ل سأهلد ماوني
الثان

ر حد لتيد يف ذلك الا ا فجا عجليك ألضاً وهاتك

( )2االصوواوة ألووون حجوور الااووهالن
اخا

ا االفاار فأسوايك وهاتوك

ا اارزم يف املنا

ص

( )3ان ر

اة ا ام لجلايير.

( )4ان ر

اة ا ام لجلايير.

104

2ص

502

ات عيالك يف اليوام الثالوث

الهوواهرة ماتاووة مصوواي

تةلل ،لناويع املا ة ص

38

وات عيالوك يف اليوام

اسالمتال.

اوور مبصوور،

1ص

7

الهوواهرة،
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 .......................................................................نحج اهلرى

أتاهد أسه فأعاواه موا أعاواه يف اليوام األ ل الثوان فوأنلل اهلل تاواىل يف حهحود سوارة
()1

أشار إىل نيس هاه الاا اة وهالك [ وَلَطْعخمَ ََاللطذعَا َالَََناحَبِّيهخاَخ سيكخْنًاا

(هم أت )

()2

وَلَتخْمًااوَأَ خكًل]

تصرق مرة أخرى ايع ما ميجلك فأنلل اهلل حيك يف حهك [للذ خلنَا

لَنفخَم ََاأََس َللَلَىساِخالَذْسلِاوَللنلَاِْا خرًّلاوَلَََانخَْةًافََلَىساأَجسرَ َىسالخنسيدَاَِِّْلِيىساوَلَيااََي سَلالََياْسلِىساوَلَياا َيىسا
لَحسمَنَ ََ]( ( )3أما الاتا ة) فهر كان أكثر الناس عتا ة لشحر لالك موا ر ى عنوك 
أنك صجل النافجلة يف ليجلة اهلرلر وني األعوراء سوحامحد حتتاشوك مون ووني لرلوك مون خجليوك
وجل يف الاتا ة إىل حر إذا أصاوك الاحد لنت ر وك حت لهوام إىل صوالتك فينتولع منوك فوال
()4

حيووس وووالك لشوورة تاجحووك انهااعووك ذهالووك عاووا سوواى اهلل

موون توورور أ عيتووك

مناجاتك صح عنره ما ذكرناه ويناه إىل غه ذلك من الصيات الوااالت الويت أسوتأثر
مجع لاحا األعجل

وحا تير

تاحر.

الدليل الرابع على إمامته بعد النيب
()5

حوووار املاجووولات واملغيتوووات
()6

الوافووة

جلوووع وووواب خيوووة
()7

ر الشوواس لووك موورتني

خما توووة الثاتوووان يف ماوووجر

جلووع الص وارة الا ياووة الوويت عجوول عوون نهجلووحا

( )1سارة اإلناان آلوة ( )1أسور الغاووة ألوون األثوه ا ولري  5ص 53املاتاوة الاهايوة سونة  .1258امليانيوة سونة
.1312
( )2سارة اإلناان آلة (.)8
( )3سارة التهرة آلوة  274الصوااعق احملر وة ص 78املاتاوة امليانيوة سونة  ،1312اوون أوو احلرلور شورح الونحج 1
ص

9

تاة الهاهرة.

( )4لناويع املا ة ص

156

ماتاة الشركة االلرانية سنة  ،1302ص

150

( )5ر مت ضرجيك يف ما ع من ساعتك راجع ص

31

4ص

( )1شرح التجرلر لجلهامش املاتاع وحامأل ر حبر املنا
8ص

732

تاة الغري ،كيالة الاال

330

تاة اسالمتال.

تاة املاا ف اسالمتال.

ص

121

خماا ألوون حاونالك نهوالً عون إحهواق احلوق

ص.240

( )2ذكووره يف توواكرة ا ووااص ص 49الياوور الوورازي يف تياووهه الوووته يف ذلووم سووارة الووواثر الووثاجليب يف ص و
األنتياء ص ،340كنل الااال  6ص.277

اإلمام وار النيب  ها اإلمام عجل  من واره األئاة املاصامني ... 

أص اوك يف رلق صيني فهر ر ي أنك ملا تاجك إىل صيني أصاب أصو اوك عاوأل ع ويد
فأمرهد أن حيير ا وهرب لر وأراً فجلاا حير ا جر ا صارة ع ياوة عجول ا عون جلاحوا
فنلل سالم اهلل عجليك فأجتاوحا ويره رماها إىل ماوافة ف حور املواء مون حتتحوا فجلاوا شورواا
أعا الصارة إىل ماناحا كان صاح

ذلك الرلر لن ر إىل فاجلوك ع ويد صوناك موا

شواهر ذلوك منوك نولل مون لوره أسوجلد عجلو لوره( .)1أموا عوااه اإلماموة واور رسوال
اهلل فحا أ نح من أن لتني كي شاهراً عجلو ذلوك موا تضوانتك خاتتوك الشهشوهية
هالك أ لة أخرى عجل إمامتك غه أنك ملا كو ان فياوا ذكرنواه مون األ لوة عجليحوا كيالوة ملون
ترور تتصر لاا اكتيينا مبا أ ر ناه حترلاً لالختصار.

املسألة السابعة يف األئمة املعصومني
أن اإلمام وار عجلو  هوا أونوك احلاون  أخواه احلاوني ثود لوره عجلو ثود
لره ار التا ر ثد لره جاير الصا ق ثد لره ماس الووا د ثود لوره عجلو الرنوا
ثد لره ار ا اا ثود لوره عجلو اهلوا ي ثود لوره احلاون الااووري ثود لوره إموام
الاصر احلجة املنت ر ار (عج) الرليم عجل ذلك أمار :
(األ ل) ن

النيب  عجل خالفتحد فأنك ر ر ي واورق صو ي ة ماتوةة عون

جاور ون عتر الك األنصواري أنوك وال ملوا أنولل اهلل تتوارك تاواىل عجلو نتيوك [ لَاأَلُّلَياا
()2

للذ خلنَاآ َنَ لاأَطخْعَ لاللَذهَاوَأَطخْعَي لاللر َي لَاوَأموسلخيياللْيََسرِاَخينسكمىسا]

جلوا لوا رسوال اهلل

عرفنا اهلل فأ اناه عرفناك فأ اناك فان أ ل األمر الالن أمرنا اهلل وا اعتحد وال هود
خجليائ لا جاور أئاة املاجلاني من واري أ هلود أخو عجلو ثود احلاون ثود احلاوني ثود
عجل ون احلاني ثد ار ون عجل

سترركك لا جاور فلذا أ ركتك فوا رأه موين الاوالم ثود

جاير ون ار ثد ماس ون جاير ثود عجلو وون ماسو الرنو ثود اور وون عجلو ثود
عجل ون ار ثد احلان ون عجل ثود اور وون احلاون ميوالء األرض اوا ًا عورال كاوا

( )3ذكرها شرح النحج 1ص

7

( )4ان ر سارة النااء آلة (.)59

تاة الهاهرة ،املنا

املرتضالة ار صاحل الوثي احلني .

36
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 .......................................................................نحج اهلرى

جلاواً( . )1كيو

مالءت جاراً

ال عجلو ذلوك موا ر اه أكواور عجلاواء الاونة كجاوال
لوي ً

الرلن يف ر نة األحتاب( )2فانك ر ى احلرلث املتهرم عن جواور كواحلاالين يف فرائور
الاااني ال رم لحا ي لهال لك مغثم عجل النيب  لياجلد عجل لره فاأل اليحوا ي
النيب عن صيك واره فهال لك  أن ص عجل ون أوو

واوره احلاون واوره

الو

حود لو لوا اور فهوال  إذا

احلاني تتجلاه تااة أئاوة مون صوجلتك فهوال اليحوا ي

اور فاونوك جايور فولذا

مض احلاني فاونك عجل فلذا مض عجل فاونوك اور فولذا مضو

مض جاير فاونك ماس فلذا مض ماس فاونك عجل فولذا مضو عجلو فاونوك اور فولذا
ار فاونك عجل فلذا مض عجل فاونك احلان فلذا مض احلان فاونوك احلجوة اور

مض

()3

املحري او ملن أحتحد أتتاحد الالوم ملون أوغضوحد خواليحد
املووا ة( )4فانووك نهووم عوون صوواح

لنواويع

كصواح

املنا و ( )5أن الوونيب  عنوورما سووألك جنوورل عوون

أ صيائك الالن لاتااك وحد من واره ال  أ صيائ اثنا عشر فهال جنورل

فهال 

حود

أ هلد سير األ صياء أووا األئاوة عجلو ثود اونواه احلاون احلاوني فاستااوك
لجلهو

وحد ال لغرنك جحم ا اهجلني فلذا انهضا مرة احلاني فاإلمام اونك عجلو

ووللن

الااورلن فتاره اونك ار فتاره اونك جاير فتاره اونك ماسو فتاوره اونوك عجلو فتاوره اونوك
ار فتاره اونك عجل فتاره اونك احلان فتاره اونك ار لورع واملحوري فيغيو
ميأل األرض اااً عرالً كاا مجلأا جاراً
الالن صويحد اهلل يف كتاووك

( )1نهجلك صاح

جلااً واو لجلاهوياني عجلو
()6

وال هورى لجلاوتهني

كاا وف اوون أ

ثود فور
توتحد أ لأوك

ور ا واارزم

كتاب األناار التحية يف تاارلخ احلجج اإلهلية عتاس الها ص.308

( )2ر نة األحتاب.
( )3فرائوور الاووااني  2ووواب  31نهجلووك عنووك صوواح

لنوواويع املووا ة ص

441

اووون خااجووة ماتاووة الشووركة االلرانيووة

الوائنة ورار ا الفة يف  /25شحر ذي الهارة .1302/
( )4لناويع املا ة ص.442
( )5ان ر إىل املنا
()1

نهجلك عنك ص.442

وور ر يف لي ووك كووثه موون األحا لووث عوون احلوواكد يف املاووتررك  3ص ،617التيحهو يف الئووم النتوواة 6

ص.519
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اإلمام وار النيب  ها اإلمام عجل  من واره األئاة املاصامني ... 

خوواارزم( )1يف كتاوووك املاووا واليضووائم فانووك ر ى عوون رسووال اهلل

املاوور أ وأخا و



أنك ال ملا اسري و إىل الاااء ال ل ا جليم جوم جاللوك لوا اور إنو خجلهتوك
خجلهوا فا اووة احلاون احلاوني األئاوة موون لور احلاوني مون نوواري

خجلهوا عجلو

عرنا اللتود عجل أهوم الاواا ات األرض فاون تجلوحا كوان عنوري مون املوؤمنني
من ج رها كان عنري من الوافرلن لا ار أحت
التيووا إىل ميووني الاوورت فن وورت فوولذا عجل و
جاير ماس
كاك

ار عجل

عجل

أن تراهد فهجلوا ناود لوا رب فهوال
اوور

فا اووة احلاوون احلاووني عجل و

احلان احلجة اون احلان وائد يف سواحد كأنوك

ري وينحد فهال لا ار هؤالء حجج عجل عتا ي هود أ صويائك كصواح
فانوك نهوم عنوك احلورلث املتهورم الشويخ لاسوف الت رانو يف كشووالك عون

كيالة الاال

رسالة لاحنا( ، )2كي شاهر عجل ذلوك موا ر اه أكواور عجلاواء الاونة ثهواتحد كأ
()3

ون حنتم يف مانره

()4

أوا الير املاافا وون زكرلوا التغورا ي شويخ التاواري

اهلل اون الض اك اون منره (أن الونيب
احلاووالين

عتور

وال لجل اوني هواا اووين إموام اوون إموام أخوا

إمووام أوووا أئاووة تاوواة تاسوواحد ووائاحد)( .)5ر ى ا وواارزم
()7

ور

غههوود موون ر اة أهووم الاوونة (أن الوونيب 

()6

أوووا وووور الووراهيب

ووال لجل اووني أنووا سووير

اون سير أوا الاا ة أنا إمام اوو ن إموام أووا األئاوة أنوا حجوة اوون حجوة أووا احلجوج
التااة من صجلتك تاساحد ائاحد) .ر ى اللخمشري ها مون أكواور عجلاواء الااموة أن

النيب 

ال (فا اة محجة جليب األئاة من لرها أمناء رو

خجلهك من اعتصد وك ج

حتم ممر

من ضجلف عنك هاى) ،لرشرك إىل ذلك ما ر اه ثهواة الااموة

( )2مهتم احلاني لجلااارزم  1ص.96
( )3ان ر كشوال الت ران .
( )4ذكره كشف اليهني يف فضائم أمه املؤمنني /الاالمة احلجل ص 118عن أ
( )5ان ر التااري.
( )6عن منتا

وينوك ووني

األثه ص  ،فرائر الاااني.
82

( )7نهجلك عنك صاح

لناويع املا ة ص

( )8نهجلك عنك صاح

لناويع املا ة ص.445

445

ذكره يف مهتجلك  1ص.146

ر اون حنتم.
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()1

كااووووجلد يف صووو ي ك أ
()2

()3

جاماوك
صاح

أوون املغوازل يف منا توك

()5

مجع اليرائر الاةان

اهلل 

اوون عاواكر يف كتاووك احلاوالين يف فرائوره

الثاجليب غههود مون مشواهه الور اة أن رسوال
()6

ر ر ى الثهاة من أهم الانة كاون حنتم يف مانره
()8

ا

يف سننك الرتماي يف ص ي ك

()12

ار اون لاسف الونج يف كيالة الاالو
()14

التلار يف مانره

ر ا اارزم يف اليضوائم

مون ضجلوف عنحوا
()7

الثاجليب يف تياوهه

()9

()10

املانر مافق اون أ

الاوووويا

()4

ال(مثم أهم وييت في ود كاثم سويينة نواح مون ركتحوا جو

هجلك)،
أو

وووور يف ماوووونره احلوووواكد يف ماووووترركك

يف

عتر اهلل يف زلوا ات

أوون ماجوة اوون املغوازل

الاةانو

()13

()11

أووا ناويد يف احلجليوة

اس ق اون راهالك أنك ال النيب ( إن تركا فيود الوثهجلني موا إن متاووتد ووك

( )1ماتررك الص ي ني  2ص 3 ،343ص(151افاا عن تاة حيرر آوا ).
( )2يف ذلم تياهه [ وَإِذساقمَْنَاالرسَََم لا َ خهخاللْ َرسلَةَافَكمَم لاَخنسلَااحَْسثَاشخئستَىساَْغَدًلاوَلرسَََم لاللْبَابَ.] . . .
لنواويع املوا ة ص 28ماتاوة الشوركة االلرانيوة سونة  ،1302منا و

( )3عن أو ذر نهجلك عن صاح

املغوازل

ص132

تاوة ()1

حران.
لناويع املا ة

( )4نهجلك عنك صاح

ص28

( )5ذكووره اهليثاو ألضواً يف جمااووك 9
الصغه لجلاةان
(4 )6

2

ص22

ماتاة الشركة االلرانية سنة .1302
ص168

ووال ر اه الووترتاز الاةانو يف ثالثووة اووون الوووته الصووغه الاسووط .املاجوود

تاة ار النصر مبصر.

ص.366

( )7تياه الثااليب سارة آل عاران يف الك تااىل اعتصااا حبتم اهلل مجيااً.
( 2 )8ص ، 308ص .363-362ص يح الرتماي  5ص 328حرلث  3874تاة ار اليور يف وه ت.
( )9نهجلك عنك صاح
( )10املنا

لجلااارزم

( )11منا و
صاح

لناويع املا ة ص 39ماتاة الشركة اإللرانية سنة .1302

املغووازل

ص223

ص234

لجلونج الشافا

( )13املاجد الوته لجلاةان

( )14عن أو
ص

حوورلث  281تاووة  1واحووران واسوونا ه إىل اووون أوو الوورنيا يف كتوواب فضووائم الهوورآن نهجلووك عنووك

تياه الةهان لجلاير اسد الت ران

( )12كيالة الاال

355

تاة احليررلة.

ص.137

ص53

الاتاة احليررلة

املاجد الصغه 1

ييم نهجلك عن صاح

تاة الااا ة.

تع حران سنة .1315
ص12

ص131

تاة الغري.

تاة ار النصر مبصر.

لناويع املا ة ص ماتاة الشوركة االلرانيوة سونة  ،1302حجليوة األ ليواء 1
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اإلمام وار النيب  ها اإلمام عجل  من واره األئاة املاصامني ... 
()1

لن تضوجلاا واوري كتواب اهلل عرتتو أهوم ووييت) يف الصوااعق احملر وة ألوون حجور
ها من أكاور عجلااء الشافاية
()2

رثيحد أن هاا احلرلث ر اه نيوف عشور ن صو اوياً.
ار وون لاسوف الشوافا الونجو ( )3يف كيالوة الاالو

ر ى أوا نايد يف احلجلية

()4

غههوود موون مشوواهه عجلاوواء أهووم الاوونة

أووون أو و احلرلوور يف شوورح نحووج التالغووة

رثيحد أنك ال رسال اهلل  ( من سره أن حي حيوات

ميوات مموات فجليواال عجليواً

موون واووري ليهتووري واألئاووة موون واووري فووأنحد عرتت و خجلهوواا موون فانووم يوونيت فالووم
()5

لجلاواوني من أميت ال أناهلد اهلل شياعيت

لرشرك إىل ذلك موا ر اه مشواهه عجلاواء
()6

وووورثيحد كالتاوووواري يف صوووو ي ك

أهووووم الاوووونة

الص و ي ني( )7موون أن رسووال اهلل 

كاحلايووووري يف ا اووووع وووووني

ووال(لوان واووري إثنووا عشوور أمووهاً كجلووحد موون

( )1الصااعق ص.136
( ) 2اخرجك احلافا اون نايد يف حجليتوك نهجلوك عون عالموة املاتللوة يف شورح نحوج التالغوة يف ص 450يف الجلور الثوان
350-349

تع مصر .حجلية األ لياء  4ص
( )3كيالة الاال

لجلونج ص

214

تاة الااا ة.

تاة وه ت عجل

تاة احليررلة  ،ص

( )4شوورح نحووج التالغووة تووع مصوور  2ص

94

450

تاة الغري.

تاووة ار االحيوواء الوورتاث الاروو ،

3ص

225

تاووة ار موتتووة

احلياة يف وه ت.
( )5إن جلا أن هاه األختار ال تثتا املورا أعوين إماموة احلاون احلاوني أ ال ه التاواة لاورم كوانحد مون عورتة
النيب من أهم ويتك جلنا كيو شواهر ًا عجلو كوانحد عورتة الونيب مون أهوم ويتوك موا ر أن املحوري املنت ور مون لور
فا اة من أهم ويا النيب عرتتك فانك ر ر ى ار الونج الشافا يف كتاب التيان يف أختوار صواح

يف سننك أن رسال اهلل 

أون ماجة يف سننك أوا ا
اون ماجة الناائ

الونج

ال املحري من لر فا اوة ،ر ى ماوجلد أووا ا

التيحه أن رسال اهلل ال املحري من عرتت

ر ى احلاكد يف صو ي ك أن الونيب

ال لتاث اهلل رجالً من عرتت أهم وييت ر ى اون ماجة يف سننك أوا ناويد احلوافا يف منا و
يف املاجد الوته الونج

اللموان

يف كتاوك التيان أن رسال اهلل 

املحوري الاةانو

ال املحري منا أهم التيا كيوف لارتلوك الشوك

يف ذلووك احلووال أن عوورتة الرجووم ذرلتووك أ ال فا اووة موون ذرلووة الوونيب ألنحوود أ ال ونتووك يف الهوورآن اليوور حجووة
ان ة تشحر وص ة هاه الرعاى حيث عر اهلل يف سارة األناام عياو مون ذرلوة نواح هوا ال اتصوال لوك ووك إال
من جحة أمك مرلد.
( )6ص يح التااري يف كتاب األحوام  5واب  51ص.101
( )7نهم عنك صاح

لناويع املا ة ص.445
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 .......................................................................نحج اهلرى
()1

رلأل) ،ر ى ماجلد يف ص ي ك

احلايوري يف ا اوع ووني الصو ي ني أووا ا

غههد من ر اة أهم الانة أن رسال اهلل 

()2

يف سننك

وال (ال لولال الورلن ائاواً

حت تهام الااعة لوان عجليود إثن عشور خجلييوة كجلوحد مون ورلأل) ر ى احلاوالين

يف فرائر الاااني ( أن رسال اهلل 

ال  :إن خجليائ

أ صويائ

حجوج اهلل عجلو

آخورهد لوري املحوري)( ،)3أنوا إذا ن ورت واوني

ا جلق واري اثنا عشر أ هلد عجل

اإلنصاأ إىل هاه األحا لث الرالة عجل كان ا جلياء أثن عشور خصاصواً األخوه منحوا
رألا أنحا ال ميون
ميون

جلحا عجل ا جلياء من أص اوك واوره لهجلوتحد عون األثنو عشور ال

جلحا عجل خجلياء وين أمية أ وين الاتاس لوانحد أكثور مون الاور املواكار فانور

ذلك حيصوم لوك ا ولم ووأن املورا منحوا هوا أئاتنوا األثنو عشور ال غههود لاورم صو ة
جلحا عجل إرا ة غههد.

الدليل الثاني على إمامتهم
ها موا توااتر مون نو

اإلموام الاواوق مونحد عجلو الالحوق فراجوع كتو

جترها ممجلاءة إىل حااشيحا من ذلك
عجل إمامة شا

ر تهرم أن ن

األختوار

املاصام سااء كوان نتيواً أ

صوياً

لوان حجة.

( )1ص يح ماجلد يف كتاب األمارة يف واب الناس تتع رلأل  3ص 1454-1452وتتع الارق.
( )2سنن أوا ا

 4ص 106كتاب حرلث املحري نهالً عن كتاب ميتاح كناز الانة الاتاة األ ىل.

( )3ليا احلرلث (إن خجليائ

أ صيائ

لا رسال اهلل من أخاك ال عجل اوون أوو
مجلأا جاراً

حجج اهلل عجل ا جلق واري إثنا عشر أ هلد أخ
الو

آخرهد لوري يوم

يوم مون لورك وال املحوري الواي ميألهوا اوااً عورالً كاوا

جلااً) يف فرائر الاااني  2احلرلث األ ل ص.192

الدليل الثالث على إمامتهم
ها حار املاجلات التاهرة اآللوات التينوة عجلو لور كوم احور مونحد موع عوااه
اإلمامة

ر ذكر ماجلاتحد املاالف املاافوق إن شوأا مارفتحوا عجلو سوتيم التيصويم
()1

فراجع كتاب مرلنوة املاواجل

()2

كتواب ا ورائج ا ورائح لجلرا نوري

عااهد اإلمامة فهر نهوم ذلوك عونحد عجلو سوتيم التوااتر فراجوع كتو

غههوا أموا

األختوار جتورها

شاهرة عجل ذلك.

املسألة الثامنة يف غيبة إمام العصر
أن إمام هواا الاصور هوا اور وون احلاون إن كوان غائتو ًا عون أوصوارنا

توره

أعيننا لورلك عجلو إمامتوك موا تهورم يف املاوألة الاواوهة لرشورك إىل وهائوك عورم ماتوك
إنافة إىل ما تهرم ما عرفتك ساوهاً من أنك الور أن لوان يف كوم عصور إموام كاوا لشوحر
()3

وووالك الووك تاوواىل [لَ ي س َانَ يدسلَ اكمييلاأمنَيياَعاِخِ َيياَخلِىسا]

الووك تاوواىل [وَلخكمييلِّاقَ ي س عا

َيارٍا]( .)4ر ر ى التااري غهه من مشاهه عجلااء أهم الانة أن رسوال اهلل 
ال (من مات

لارأ إمام زمانك مات ميتة جاهجلية) يف نحج التالغوة (الجلوحد وجلو ال

ضجلا األرض من ائد هلل حبجتك إما اهر مشحار إما خائف مغاوار لوأال تتاوم حجوج

اهلل ويناتووك)( )5فوولذا عرفووا هوواا تووتني لووك ممووا تهوورم أن األئاووة واوور رسووال اهلل 
أثن عشر أن ار ون احلان ها الثان عشر حر لك جتجلو لورلك أنوك حو ووا
هاه الاصار إال للم إما زل ا ة األئاة عجلو الاور املواكار لوا كوان ور موات

يف
لوون

غهه إماماً( .)6أما خجلا هاه األزمنة عن اإلمام :
( )1املااجل لجلاير هاشد الت ران ماتاع.
( )2ا رائج ا رائح لجلرا نري ماتاع.
( )3سارة االسراء آلة (.)71
( [ )4إِنمَااأَنستَاََن خْلاوَلخكملِّاقَ س عا َارٍ] سارة الرعر آلة(.)7
( )5نحج التالغة  18واب  134ص.347
( )1إن جلا ما الات

يف إستتاره جلنا ميون أن لوان ست

إستتاره مصجل ة ال ترركك عهالنا إلا غالوة موا ترركوك

أن يف إستتاره مصجل ة حانة ملا تهرم من عرم صر ر الهتيح من اهلل عجل أنك ميون أن لوان الات

ها خافوك مون

األعراء إن جلا فحال إسترت آو ائك ألض ًا لوثرة أعرائحد خموافتحد مون أموراء عصوارهد جلنوا عجوم اهلل فرجوك خافوك
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فائدة مهمة
ه أنك كانا ال توك عجوم اهلل فرجوك يف سونة موائتني عاوة عاوني هجرلوة
()1

ليجلة ا ااة املصا فة لجليجلة نصف من شاتان

كوان عاوره عنور فواة أويوك  عوس

سنني آتاه اهلل احلواة كاا أت احلواة لي يا صوتيا جاجلوك اهلل إمامواً يف الاونة ا اماوة
من عاره وار فاة أويك  كاا جام عيا ون مرلد هوا يف املحور نتيواً لوك عجوم اهلل
فرجك غيتتان (األ ىل) تاا والغيتة الصوغرى اوتورائحا مون

وا مالوره انتحائحوا يف

سوونة ثجلثاائووة تاووع عشوورلن فتوووان موورتحا أروووع سووتاني سوونة كووان الاوويراء الووالن
لاصجلان ماال

شياتك إليك لرجاان جااوك عنحا يف هاه املرة أرواة (أ هلد عثاان وون

ساير الااري ثد واره اونك ار ون عثاان ثد واره احلاني وون ر ح ثود واوره عجلو وون
ار الااري) (الثانية) تاا والغيتة الوةى ه الغيتة الويت كانوا واور فواة عجلو
ون ار الااري حيث انهاع فيحا الايراء

لوون وينوك ووني شوياتك شوا

لاصوم

ماالتحد لك لأخا جااوحا منك اوترائحا من سنة ثالث مائوة تاوع عشورلن أعوين سونة
ال واورما مجلأوا
فاة عجل ون ار الااري يف آخرها ل حور فوياأل األرض اوااً عور ً
جلااً جاراً .
الجلحد عجم فرجك سحم خمرجك ارز نا اعتوك رنواه حبوق اور آلوك الايوتني
األورار.

أزلر أع

د ملا تااتر عن رسال اهلل 

يف حهك أنك ميجلك ألرض شر اً غرواً ميجلأحا اااً عرالً ال لهال موا

ال ميوون أن تووان املصوجل ة يف ذلوك كاملصوجل ة يف جوا عياو  أمور ال
فائرة جا ه موع غيتتوك ألنوا نهوال أ ً
نرركك واهالنا الهاصرة ثانياً أنك

ر ر ي وارق متار ة أن جاور سأل النيب 

الشياة وغيتة املحري فهال 

أي الاي واثين واحلق أنحد لنتياان وك لاتضيأان ونار اللتوك يف غيتتوك كانتيواع

فهوال لوا رسوال اهلل هوم تنتيوع

الناس والشاس إن ججلجلحا الا اب.
( )2كاا عن األناار التحية يف تاارلخ احلجج االهلية الشيخ عتاس الهاو ص 302مؤساوة منشوارات لوين مشوحر
مهرمة الشيخ كا د ا راسان .

املطلب السابع يف املعاد
ها عا ة األجاام إىل حياتحا وار ماتحا تيرق أجلائحا الرليم عجليك أمار:
(األ ل) أنك وارما ثتا أن هلاا الاا

صانع وا ر مورور حوويد خمتوار فهتويح منوك

أن ال جيام ار ًا أخرى لاير فيحوا خجلهوك ليجولي الوالن أسواؤا مبوا عاجلواا جيولي الوالن
عجلو

جلاوك جيوازي احملاون عجلو إحاوانك لأخوا

أحاناا واحلان فياا

فيحا ال ا

لوم ذي حق حهك لثي

فيحا من أ اعك لاا

من عصاه إال ألسوتاى حوال ال وا

امل جلووام املايووع الااص و تاوواىل اهلل عوون ذلووك عجلووااً كووتها إذا ثتووا لووك ووتح عوورم
اإلعا ة تتني لك مما تهرم عرم صر ر الهتيح منك تاواىل حور لوك اإلعوا ة أمور مت هوق
ال الة .
ور أخوة

(الثان ) أنك ر وينا أنك تااىل ال لصورر منوك الوواب يف كالموك أختواره

واملاا فهال يف كتاوك الير [ َنسالَحسيِاللْ خعظَا َاوَ خيَاََْخْىل*اقملسالَحسْخْلَااللذ خَاأَنشََ َااأَولَاََرةٍا
()1

وَ َ َاِخكملِّاَََْلعالََخْىل ]

()2

لَََناأََسانَ َ ََِّاَِنَانَهَ ]
()3

للصُّدَوِْ ]

ح َبَاللِِْن َاََاأَلذنسانَمسمَََالخظَا َهَ*اَََِناقَارخِْلنَا
ال تااىل [ أَلَ س
وال تاواىل [أَفَََياالَعسََيىَاإِذَلااَِ سعْخيرَاََياافخييالْل مَبَي ِْ*ا َوحَصِّيلَاََياافخييا
()4

ال تااىل [فَ َََْم لم ََاََينسالَعخْيدَنَااقميلساللذي خَافَطَيرَكمىساأَولَاََيرةٍا]

وال

تااىل [ قملساإَِاللََْولخنيَاوَللْآَخرِلنَ*الَمَمسمَ لَ ََاإِلَناَخََْاتخالَ س عا َعسَم ع]( )5إىل غه ذلوك
موون اآللووات الهرآنيووة الرالووة عجلو ذلووك فووال ووور أن لوووان املاووا مت ههواً ألنووك أموور ممووون
صر ره من اهلل

ر أخة اهلل تااىل وت ههك فيوان مت ههاً ال الة .

(الثالث) أن اهلل أ عر املايوع ووالثااب تاعور الااصو والاهواب واور املوات ال
لتصار الثااب الاهاب وار املات إال واإلعا ة فيجو

( )1سارة لس آلة (.)79
( )2سارة الهيامة آلة (.)3
( )3سارة الاا لات آلة (.)9
( )4سارة االسراء آلة (.)50
( )1الاا اة آلة (.)50

عجلو اهلل اإلعوا ة إليواءاً واعوره
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تنجيلاً لاعيره

()1

ر ال تاواىل [ إَِاللَذيهَالَياالَقسَخياَاللْمخْعَيارا]

أن اهلل منجول لوود موا

عركد  ،لنتغ التنتيك عجل أمرلن:
(األ ل) لجلنيب لألئاة االثين عشر أن لشيااا لجلاان

ر ي وارق ص ي ة ماتةة أن النيب 
روو

شووياك لووا عجلو ثوود ووال لو
()2

أ خال ا نة كم من أحتواا)

فياهط عنك الاااب،

ر

ال لاجل ( إذا كوان لوام الهياموة شوياين

لووك لووا عجلو ألهيووا يف يف جحووند كووم موون أوغضووواا
ر نهم عنوك  أنوك وال (إنو أشويع لوام الهياموة

فتهتم شياعيت لشيع عجل فتهتم شياعتك لشيع أهم وييت فتهتوم شوياعتحد) األختوار
يف ذلك كثهة ر وجلغا حر التااتر .

( )2ال تااىل [ قملساأَلتقَ ستَىسالخنسدَاللَذهخالَلسدًلافََنسالَقسَخاَاللَذهَالَلسدَهَا*ااَِْنَااإِني َاجَياَخََاللنياَِالخَْي س عالَي اا َْلسيبَافخْيهخاإَِاللَذيهَالَياالَقسَخياَا
للْمخْعَارَ] سارة آل عاران آلة ( )9سارة التهرة آلة (.)80
( )3الت ار  7ص 338ر الة  26واب  17ن

الر الوة (عون عجلو  وال :وال رسوال اهلل يف الوك عول جوم

[ أَلَْخَْاافخياجَلَنىَاكملاكَفذاْعالَنخْدٍ ] ال نللا يف يف عجلو وون أوو
شياك لا عجل

كاان

كااك لا عجل ثد ال ل

كم من أحتواا فان ذلك ها املؤمن.

الو

ذلوك أنوك إذا كوان لوام الهياموة شوياين روو

لك لا عجلو ألهيوا يف جحوند كوم مون أوغضوواا أ خوال ا نوة

التصرلق وأحاال الهياموة مون امليولان الصورا

(الثان ) أنك جي

احلاواب أن

ا نة ار الااا ة فيحا موا تشوتح األنيوس تجلوا األعوني أن النوار ار االنتهوام ووأس
الهرار غه ذلك مما ها ممون أخة وك اهلل تااىل أ ثتا أن النيب  أ أحور األئاوة
أخة وك ذلك ملا ويناه أن هؤالء ماصامان ال جياز الواب ا اأ عجليحد.

خامتة
فيحا ماائم ثالثة :

املسألة األوىل يف التوبة
الااوق الالم عجل ترك املاوا ة إليوك

إن التاوة أعين النرم عجل ارتواب الان

اجتة حبود الاهم النهم إما الاهم فألنحا افاوة لجلضورر الواي هوا الاهواب األخور ي
أ الضرر اج

حبود الاهم أال تورى أن مون عجلود أن يف هواا الارلوق أسور ًا لجللموك

عهجلك أن لاجلك رلهاً آخر ،أما النهم فهر وال اهلل تاواىل [ وَتَ َِي لاإِلَيناللَذيهخاجَمخْعًيااأَلُّلَياا
ال تااىل [ وَ َنسالَىسالَتَبسافََموسلَئخي َا َيىساللظذيالخمَ ََا ]( )2ثود

()1

للْمَؤسَخنَ ََالَعََذكمىساتَفَْخحَ ََ]

التاوووة تووارة توووان عوون ذن و
الوتاجل

لتاجلووق وووك تاوواىل ال غووه هوواا الووان

إن أمووون تراركووك

منوك فووال وور مون التاوووة عنوك مون تراركووك كورتك الصوالة احلووج اللكواة فانحووا

ذناب ميون تراركحا ولتيانحا إن

ميون تراركك كشرب ا ار فام اللنوا فحواا لويو

يف التاوة عنك النورم عجليوك الاولم عجلو عورم الاوا إليوك ،توارة تووان التاووة عون ذنو
لتاجلق وك حق إناان فان كوان أخوا موال جو
ذلووك ج و
صاصاً ج
كان الان

ر ه ملالووك أ

ارثوك إن

لوتاون مون

الاوولم عجل و إرجاعووك لصوواحتك لووا متووون موون إرجاعووك لووك إن كووان الووان
أن لاجلد نياك لجلاجين عجليك أ لاارثك ليهت
إنالل الغه يف الرلن أ اليتاى ج

( )1سارة النار آلة (.)31
( )2سارة احلجرات آلة (.)11

منك أ لاجلد الرلة لوك ،إن

إرشا ه إعالمك وا اأ.
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املسألة الثانية يف األمر باملعروف و النهي عن املنكر
جي

األمر واملار أ ها

م الغه عجل اال اعة النحو عون املنوور هوا منوع

ال لهالووك تاوواىل [ وَلْ يتَكمنساَخ ينسكمىساأمَ يةعالَ يدسلَ ََاإِلَييناللْقَْس يرِا
الغووه عوون املاصووية وواالً فا و ً
()1

وَلَيَْ َرَوََاِخييالْمَعسرَوَخاوَلَنسلَي سََالَينساللْمَنسكَيرِاوَأموسلَئخي َا َيىساللْمَفَْخحَي ََ]

ر ي عنووك 

(لتأمر ن واملار أ لتنحان عون املنوور أ لياوجلان اهلل شوراركد عجلو خيواركد فيورعاا
خياركد فال لاتجاب هلد) .إلا جي

األمر واملار أ النح عن املنور وشرائط ثالثة:

(األ ل) عجلوود اآلموور وووأن الياووم الوواي لرلوور أن لووأمر وووك مار فو ًا

اعووة مارفووة

الناه أن اليام الاي لرلر أن لنح عنك منوراً ماصية.
(الثان ) جتالل اآلمر تأثه أمره جتالل النواه توأثه نحيوك فجلوا عجلود شوا
تأثه أمره أ نحيك ال جي

عورم

عجليك ذلك.

(الثالث) إنتياء امليارة من أمره نحيك إال إذا غجل
من أمره أ نحيك عجليك أ عجل أحر املؤمنني

جي

نوك أنوك حيصوم نورر

عجلو

عجليك ذلك.

املسألة الثالثة يف التقليد
أنك جي

عجل املوجلف ا اهم واألحوام الشرعية تهجلير التحر الرجاع إليك يف األحوام اليرعية حود

الاهم النهم .أما الاهم فألن ا اهم واألحوام اليت جي

عجليك امتثاهلا لاا

عجل خماليتحا ال لاتايع الاام

واالحتيا يف امتثاهلا لتااره عجليك اختالل ن ام حياتك فيك فين صر امتثاهلا ووالرجاع إىل التحور مارفتحوا منوك
لياام عجل

تهحا .أما النهم فأختاره كثهة واضحا الة عجل

جاب اتتاع ال الاجلااء واضحا الوة عجلو أن

لجلااام تهجلير الاجلااء .لشرت يف التحر الاي لرجع إليك أمار الارالة التجلاغ الاهم األميوان األعجلايوة مون
غهه أن لوان حياً جمتحرا يف مجيع املاائم اليهحية أن لوان رجالً ال أنث
اللنا مهتالً عجل الرنيا واضحد اشرت عال ة عجل ذلك احلرلة.

( )1سارة آل عاران آلة (.)104

ال خنث

أن ال لوان متالراً من

