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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 جادلَةسورةُ املُ
  ختاطبك جتادلك  •
  مراجعتكما القول حتاوركما  •
  أنِت علي كظهر أميهو قول القائل لزوجته  يظاهرون •
  ينكره الواقع واحلقيقة منكراً من القول •
 يعادون ويشاقون وخيالفون   حيادون •
 أذلوا أو أهلكوا   كبتوا •
 أحاط به علماً  أحصاه اهللا •
 متشاورون  جنوى ثالثٍة •
 بعلمه حيث يطلع على جنواهم   هو رابعهم •
 بعلمه احمليط بكل شيٍء   هو معهم •
 هال يعذبنا   لوال يعذبنا •
 كفى هلم جبهنم  حسبهم جهنم •
 حيرقون فيها   يصلوا •
 املشاورة املنهي عنها  إمنا النجوى •
 ليوقع يف اهلم الشديد   ليحزن •
  بعلمه ومشيئته إال بإذن اهللا •
 توسعوا فيها  تفسحوا يف االس •
 ارتفعوا وقوموا   انشزوا •
 أخفتم الفقر والعيلة   أأشفقتم •
 عذركم ورخص لكم  يكمتاب اهللا عل •
 ستره يستترون ا   جنةً •
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 لن تدفع   لن تغين •
 استوىل وغلب على عقوهلم  استحوذ عليهم •
 يعادون ويشاقون وخيالفون   حيادون •
 وعد وحكم وقضى   كتب اهللا •
 غالب على أعدائه غري مغلوب   عزيز •
 احملبة وما تبعها من أفعال الود   يوادون •
 ى حدودهحارب وتعد   حاد •
 أو القران، بنور يقذفه يف قلوم    بروح منه •

 سورةُ احلَشر
 قدس وعظم وذل وانقاد   سبح هللا •
 هم يهود بين النضري قرب املدينة  الذين كفروا •
 اجلمع   احلشر •
 مل يظنوا ومل خيطر هلم ببال  مل حيتسبوا •
 القى   قذف  •
 اخلوف   الرعب •
 األهل والولداخلروج من الوطن ب   اجلالء •
 عادوا   شاقوا •
 خنلة كرمية   لينة •
 على سوقها  على أصوهلا •
 وما رد وأعاد  وما أفاء اهللا •
 فما أجريتم وأسرعتم عليه  فما أوجفتم عليه •
 مايركب من اإلبل خاصة   ركاب •
 ملكاً متداوالً بينهم خاصة  دولة بني األغنياء •
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 وآثروا األمياناختذوها مرجعاً وموطناً    تبوءوالدار •
 حزازة وحسداً   حاجة •
 فقر واحتياج   خصاصة  •
 من جينب ويكف   من يوق •
 خبلها   شح نفسه •
 حقداً   غالً •
 قتاهلم فيما بينهم  بأسهم بينهم •
 متفرقة  قلوم شىت •
 عاقبة كفرهم  وبال أمرهم •
 تركوا حقه وطاعته   نسوا اهللا •
 خذهلم لعصيام  فأنساهم أنفسهم •
 ذليالً خاضعاً   شعاًخا •
  متشققاً   متصدعاً •
 خفي من معدوم أو موجود ما   الغيب  •
 يشاهد ويدرك ما   والشهادة •
 األحسان ذو الرمحة و   الرمحن •
 األمتنان ذو التعطف بالرمحة و   الرحيم •
 املالك لكل شي املتصرف فيه   امللك •
 عن النقائص هرتامل   القدوس •
 آلفات والنقائصالسامل من ا   السالم •
 املؤمن الولياءه من أليم العذاب   املؤمن •
 الذي فرض سيطرته على مجيع اخلالئق   املهيمن •
 الغالب اجلليل املمتنع عن أن يرام أو يضام   العزيز •
 املالك القاهر الذي ال ميتنع منه شىء   اجلبار •
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 الذي اليساويه شئ يف القدرة والعظمه   املتكرب •
 املبدع املخترع   البارىء •
 جاعل األشياء على هيئاا وصورها   املصور •
 الدالة على مدح وثناء وتعظيم  األمساء احلسىن •

 سورةُ املُمتِحنة
 أصدقاء   أولياء •
 إميانكمبسبب    أن تومنوا •
 يظفروا بكم   يثقفوكم •
 ميدوا اليكم  يبسطوا إليكم •
 قدوة   أسوة •
 أبرياء   برآء •
  وتبنارجعناإليك    إليك أنبنا •
 ال جتعلنا مفتونني  ال جتعلنا فتنة •
 من ليس حمتاج   الغين •
 املستوجب للحمد   احلميد •
 حتسنوا إليهم وتكرموهم   تربوهم •
 تعدلوا فيهم باإلحسان  تقسطوا إليهم •
 احملسنني   املقسطني •
 عاونوا   ظاهروا •
 أن تتخذوهم أولياء   أن تولوهم •
 وهن باحللف والنظر يف األماراتفاخترب  فامتحنوهن •
 مهورهن   أجورهن •
 بعقود نكاح املشركات  بعصم الكوافر •
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 انفلت منكم  فاتكم شيء •
  غنيمة من أمواهلمأصبتم   فعاقبتم •
 الكذب واملراد ولد ليس من الزوج تنسبه اليه   ببهتان •
 يدعينه كذباً وافتراءاً   يفترينه  •
 قواال تصافوا أو تصاد   التتولوا •

 سورةُ الصف

 قدس وعظم وذل وانقاد   سبح هللا •
 عظم ذماً وعقوبة   كرب مقتاً •
 مالوا عن اهلدى   زاغوا •
 حرمهم التوفيق  أزاغ اهللا قلوم •
 اإلسالم   نور اهللا •
 أصفياء عيسى وخواصه   للحواريني •
 قوينا ودعمنا   فأيدنا •
 غالبني باحلجج والبينات   ظاهرين •

 جلُمعةسورةُ ا
 يقدس ويعظم   يسبح هللا •
 املالك املدبر   امللك •
 املستحق التقديس   القدوس •
 الغالب القادر على كل شيء   العزيز •
 العرب الذين ال جييدون الكتابة   نييماُأل •
 يطهرهم من الشرك وخبائث اجلاهلية   يزكيهم •
•  من يأيت بعدهم  مملَّا يلحقوا 
 لفوا العلم والعمل مبا فيها اليهودك  محلوا التوراة •
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 كتباً عظاماً وال ينتفع ا  حيمل أسفاراً •
 تدينوا باليهودية   هادوا •
 اتركوه   ذروا البيع •
 تفرقوا للتصرف يف حوائجكم   فانتشروا •
 تفرقوا مسرعني عنك إليها  إليهاانفضوا  •

 سورةُ املُناِفقُون
 ستر يستترون به   جنةً •
 اسلب عنهم التوفيق والسداد   فطبع •
 ال يعرفون احلق   ال يفقهون •
 مستندة أو ممتده  خشب مسندة •
 كيف يعرضون ويتركون سبيل رشدهم  أىن يؤفكون •
 عطفوها إعراضاً واستهزاًء  مرؤوسهلووا  •
 كي يتفرقوا عنه صلى اهللا عليه واله وسلم  حىت ينفضوا •
 أنفسهماألشد واألقوى يعنون   ليخرجن األعز •
 األضعف واألهون  يعنون الرسول واملؤمنني   األذل •
 القوه والقدره ونفاذ األمر   وهللا العزة •
 عبادته وطاعته   ِذكِْر اهللا •
 هال أمهلتين وأخرت أجلي  أخرتينلوآل  •

 سورةُ التغابن
 يقدس ويعظم   يسبح هللا •
 بالصدق   باحلق •
 عقوبة أمرهم  وبال أمرهم •
 عرضواأ   تولوا •
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 القران   النور •
 يف يوم القيامة  ليوم اجلمع •
 يوم التفاضل  يوم التغابن •
 بعلم اهللا   بإذن اهللا •
 يزيده نوراً   يهد قلبه •
 وليثقمد عتفالي   فليتوكل •
  أي يسلم من خبلها خبلهاىفكْي  يوق شح نفسه •
 نفقة ال يتبعها مناً وال أذى  قرضاً حسناً •

 سورةُ الطَّالَق
  لعدنمستقبالٍت  طلقوهن لعدنف •
 دو األيام واحفظوهاع  أحصوا العدة •
 مبعصية كبرية ظاهرة  بفاحشٍة مبينة •
 ن العدةمأمت  بلغن أجلهن •
 من حيث ال يعلم  من حيث ال حيتسب •
 فهو غايته وكفايته  فهو حسبه •
 اًمقدار   قدرا •
 تيسرياً وفرحاً   يسراً •
 وسعكم وطاقتكم   وجدكم •
 تشاوروا يف األجرة واإلرضاع  أمتروا بينكم •
 اختلفتم   تعاسرمت •
 ذو جدة   ذو سعة •

 
 ضيق عليه   قُِدر عليه •
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 كثري من القرى  كأين من قرية •
 جتربت وظلمت   عتت •
 منكراً شديداً   عذاباً نكراً •
 اعاقبة أمره  اوبال أمره •
 خسارة   خسراً •
 مذَكَّر   ذكراً •
  ومقاديرهوأرزاقهجيري من أوامر اهللا ونواهيه  ما  يترتل األمر •

 سورةُ التحِريم •
 تطلب   تبتغي •
 كفارة أميانكم  حتلة أميانكم •
 أموركملك ام  اهللا موالكم •
 أخربت به غريها   نبأت به •
 أطلعه اهللا تعاىل على إفشائه  أظهره اهللا عليه •
 مالت عن احلق  صغت قلوبكما •
 وتتكاتفاتتعاونا   تظاهرا عليه •
 وليه   هو مواله •
 معني ومناصر   ظهري •
 املنيبات الداعيات   قانتاٍت •
 مهاجرات   سائحات •
 ادفعوا عن أنفسكم قوا انفسكم   •
   أقوياء غالظ شداد  •
 خالصة  توبةً نصوحاً •
 اليفضحه وال يسؤه  الخيزي اهللا النيب •
 اشتد عليهم  اغلظ عليهم •
 عصتامها   فخانتامها •
 ه وصانتهحفظت  رجهاأحصنت ف •
 خلقنا من روحنا فيه خلقاًجعلنا فيه الروح   نفخنا •

  وحيه كلمات را 
 من املنيبني الداعني اىل اهللا من القانتني
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 التقرب إىل اهللالتقرب إىل اهللالتقرب إىل اهللالتقرب إىل اهللا ....١١١١
قـال  : أبيه عن جده عن علي عليهم السالم، قال       عن جعفر بن حممد عن       •

من أهان يل ولياً فقد برز حملاربيت       :يقول اهللا عز وجل     [،   رسول اهللا   
 عليه وإنه ليتقـرب  افترضت مما إيلَّوما تقرب ايلَّ عبدي بشيء هو أحب     

 بالنافلة حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي             إيلَّ
لسانه الذي ينطق به ويده اليت يبطش ا إن دعاين أجبتـه وإن             يبصر به و  

 .]سألين أعطيته

  هللا هللا هللا هللاإلخالصاإلخالصاإلخالصاإلخالص ....٢٢٢٢
: حدثين زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السالم قـال              •

من أخلص هللا أربعني صباحاً يأكل احلالل صائماً اره قائماً ليله أجـرى    [
 .]اهللا سبحانه ينابيع احلكمة من قلبه على لسانه

  فراسة املؤمنفراسة املؤمنفراسة املؤمنفراسة املؤمن ....٣٣٣٣
اتقوا فراسة املـؤمن  [  قال رسول اهللا : عن أيب سعيد اخلدري، قال   •

 } يف ذلك آليات للمتومسني إن{ :  مث قرأ]فإنه ينظر بنور اهللا

 اإلمياناإلمياناإلمياناإلميان ....٤٤٤٤
قال رسـول اهللا    : بلغنا عن أمري املؤمنني علي عليه السالم أنه قال        : وقال •

  ]   مـن   ،ى النار وله اجلنة    فيه فقد حرم اهللا حلمه عل      ثالث من كن 
إذا أصابته مصيبة استرجع، وإذا أنعم اهللا عليه بنعمة محد اهللا عند ذكـره              

 ] . ، وإذا أذنب استغفر اهللا إياها
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من خرج من عينيه مقياس     : [  إنه قال   بلغنا عن رسول اهللا     : وقال •
نه اهللا يوم الفزع األكرب ذباب دموع من خشية اهللا أم . [ 

إذا [، قـال    ؟ ما اإلميـان     رجالً سأل رسول اهللا      أنعن أيب امامة     •
إذا [ قـال    اإلمث؟، قال فما    ]سرتك حسنتك وسائتك سيئتك فأنت مؤمن     

  .]حك يف نفسك شيء فدعه

 املوتاملوتاملوتاملوت ....٥٥٥٥
قـال  :  زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السالم قال            عن •

ل اهللا  يارسـو : قالوا)) . أدميوا ذكر هاذم اللذات     : ((  رسول اهللا   
املوت، فإنه من أكثر ذكر املوت سـلي عـن          : (( وماهاذم اللذات؟ قال  

الشهوات، ومن سلي عن الشهوات هانت عليه املصيبات، ومن هانـت           
 )).عليه املصيبات سارع يف اخلريات 

قـال  :  زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السالم قال            عن •
اهللا : قـالوا )) يس النـاس؟    من أك : ((  يوماً ألصحابه   رسول اهللا   

 )) .أكثرهم ذكراً للموت، وأشدهم له استعداداً : (( قال. ورسوله أعلم
قسم اهللا العقل علـى  :  يقول عن أيب سعيد، قال مسعت رسول اهللا         •

   ثالثة أجزاء فمن كن      فيه كمل عقله، ومن مل ي حسن :  فيه فال عقل له    كن
 . وعز ، وحسن الصرب على أمره جلَّاملعرفة باهللا تعاىل ، وحسن الطاعة له

قال رسول اهللا   :  السالم، قال  معن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عليه         •
يا علي ما من دار فيها فرحة إالّ تبعتها ترحة          (( لعلي عليه السالم      

وما من هم إالّ وله فرج إالّ هم أهل النار وما من نعيم إالّ ولـه زوال إالّ                  
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إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة متحها سـريعاً وعليـك          نعيم أهل اجلنة ف   
  .))بصنايع اخلري فإا تدفع مصارع الشر

 علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى عن أبيه جعفر عن أبيه حممد عن              عن •
أبيه علي بن احلسني عن أبيه احلسني بن علي عن علي عليهم الـسالم،              

 تعاىل أرضـاه اهللا      خمافة اهللا  من ترك معصيةً  ((  قال رسول اهللا    : قال
 . ))يوم القيامة

قال : عن عبد اهللا بن احلسن عن أبيه عن جده عن علي عليه السالم، قال              •
مـن  : ثالث من كن فيه فقد استكمل خصال اإلميان      ((  رسول اهللا   

 مل يدخلـه    رضـي  ما ليس له حبق، ومن الذي إذا         الذي اذا قدر مل يتعاطَ    
  .)) مل خيرجه غضبه من احلقرضاه يف باطل، ومن الذي إذا غضب

إن ((   عباس، قال مسعت جابراً يقول، قـال رسـول اهللا            ابنعن   •
كما بدأ فطوىب للغرباء ، قيل ومن هم يا  وسيعود غريباً  غريباً  أاإلسالم بد 

  .))رسول اهللا قال الذين يصلحون عند فساد الناس

 اجلنة والناراجلنة والناراجلنة والناراجلنة والنار ....٦٦٦٦
قـال  : يهم السالم قال   زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عل          عن •

ها ؤ حـصبا  ،اجلنة لبنة من ذهب ولبنة من فـضة       : ((  رسول اهللا   
الياقوت والزمرد مالطها املسك األذفر، تراا الزعفران، أارها جاريـة،          

   مثارها متدلية، وأطيارها مة، ليس فيها مشس والزمهرير، لكل رجل من        رن
ألف عام المتله والميلها،    ، ميكث مع احلوراء من حورها       اءأهلها ألف حور  

 ويراح بعشرة آالف صـحفة يف        عليه وإن أدىن أهل اجلنة مرتلة ملن يغدى      
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كل صحفة لون من الطعام له رائحة وطعم ليس لآلخر، وإن الرجل مـن      
أهل اجلنة ليمر به الطائر فيشتهيه فيخر بني يديه إما طبيخاً وإما مشوياً ما              

أهل اجلنة ليكون يف جنة من جنانه       خطر بباله من الشهوة، وإن الرجل من        
بني أنواع الشجر إذ يشتهي مثرة من تلك الثمار فتدىل إليه فيأكل منها ما              

 من حورهم برزت ألهل األرض ألعـشت ضـوء          ء ولو أن حورا   ،أراد
 )) .الشمس، والفتنت ا أهل األرض 

:  زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي علـيهم الـسالم قـال               عن •
ه جزء من سبعني جزء من نار جهنم، ولوال أـا غـسلت             ناركم هذ ((

بسبعني ماء ما أطاق آدمي أن يسعرها، وإن هلا يوم القيامة لصرخة اليبقى             
ملك مقرب والنيب مرسل إال جثا على ركبتيه من صرختها، ولو أن رجال       

 .))من أهل النار علق باملشرق الحترق أهل املغرب من حره

  ؟؟؟؟اآلخرةاآلخرةاآلخرةاآلخرةالدنيا أو الدنيا أو الدنيا أو الدنيا أو  ....٧٧٧٧
قـال  :  السالم، قال  مفر بن جممد عن أبيه عن جده عن علي عليه         عن جع  •

من أمسى وأصبح واآلخرة أكرب مهه جعل اهللا الغـىن  ((  رسول اهللا  
يف قلبه ومجع له أمره ومل خيرج من الدنيا حىت يستكمل رزقه ومن أمسى               
وأصبح والدنيا أكرب مهه جعل اهللا الفقر بني عينيه وشتت عليه أمـره ومل              

  .))الدنيا إالّ ما قسم لهينل من 

 البالءالبالءالبالءالبالء ....٨٨٨٨
ان اهللا تعاىل إذا أحب عبداً      : [  أنه قال   بلغنا عن رسول اهللا     : وقال •

 )).ابتاله ، فإذا ابتاله فصرب كافأه
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قـال  :  زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السالم قال            عن •
ليـه  إذا أراد اهللا أن يصايف عبداً من عبيده صب ع         : ((  رسول اهللا   

البالء صباً وثج عليه البالء ثجاً فإذا دعا قالت املالئكة صوت معـروف،             
يارب هذا عبدك فالن يدعوك فاستجب لـه، فيقـول اهللا           : وقال جربيل 
لبيـك  : يارب، قـال  : فإذا قال . إين أحب أن أمسع صوته    : تبارك وتعاىل 

عبدي التدعوين بشيء إال استجبت لك على إحدى ثالث خصال إما أن            
لك ماتسألين وإما أن أدخر لك يف اآلخرة ماهو أفضل منه، وإمـا             أعجل  

يـؤتى  :  أن أدفع عنك من البالء مثل ذلك، مث قال رسـول اهللا             
بااهدين يوم القيامة فيجلسون للحساب ويـؤتى باملـصلي فـيجلس           
للحساب ويؤتى باملتصدق فيجلس للحساب ويؤتى بأهل البالء فالينصب       

ديوان مث يساقون إىل اجلنة بغري حساب حىت يتمىن         هلم ميزان والينشر هلم     
 )) .أهل العافية أن أجسادهم قرضت باملقاريض يف الدنيا 

قـال  :  زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السالم قال            عن •
إن الرجل لتكون له درجة رفيعة من اجلنة اليناهلـا          : ((  رسول اهللا   

ل به املوت ومابلغ تلك الدرجة فيشدد إال بشيء من الباليا تصيبه حىت يرت
 )). عليها حىت يبلغها

 وأنا   عن عبد امللك بن عمري عن أم العالء، قالت عادين رسول اهللا              •
أبشري يا أم العالء فإن مرض املـسلم يـذهب اهللا بـه             ((مريضة، فقال   

  .))خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة

 العمل عند نزول املصيبةالعمل عند نزول املصيبةالعمل عند نزول املصيبةالعمل عند نزول املصيبة ....٩٩٩٩



- ٢٠ - 
 

قال رسـول اهللا    : مر بن أيب سلمة عن أبيه عن أم سلمة، قالت          ع ابنعن   •
إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إنا هللا وإنا إليه راجعون اللهم           ((  

  .))عندك أحتسب مصيبيت فأجرين فيها وأبدل يل ا خرياً منها
قـال  :  زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السالم قال            عن •

ألجر على قدر املصيبة، ومـن أصـيب مبـصيبة          ا: ((  رسول اهللا   
 ))فليذكر مصيبته يب فإنكم لن تصابوا مبثلي 

    الصالة صالة املودعالصالة صالة املودعالصالة صالة املودعالصالة صالة املودع ....١٠١٠١٠١٠
 السالم، قال دخـل  مده عن علي عليهجعن جعفر بن حممد عن أبيه عن        •

يا أنس  (( بن مالك يصلي، قال      بأنس املسجد فإذا هو      رسول اهللا   
ضرب ببصرك موضع   اأبداً و صلَّ صالة مودع ترى انك ال تصلي بعدها         

سجودك حىت ال تعرف من عن ميينك وال من عن يسارك واعلم انك بني              
  .))يدي من يراك وال تراه

 الدعاء بعد الصالةالدعاء بعد الصالةالدعاء بعد الصالةالدعاء بعد الصالة ....١١١١١١١١
 اهللا فرض الصلوات يف خري الساعات فعلـيكم         إن((وعن ابن عباس قال      •

 .))بالدعاء دبر الصلوات
ن أدى فريـضة    لكل م ((قال    عن النيب    أبيهعن جعفر بن حممد عن       •

 )).دعوى مستجابة
 من كانت له إىل اهللا حاجة فليدع ا يف صـالة العـشاء              : ((وعنه قال  •

 )) قبلكماألممحد من أ صالة مل يصلها فإا األخرية
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 الدعاء بعد الفجر حىت الشروقالدعاء بعد الفجر حىت الشروقالدعاء بعد الفجر حىت الشروقالدعاء بعد الفجر حىت الشروق ....١٢١٢١٢١٢
قـال  :  زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السالم قـال             عن •

 الذي صلى فيه الفجر يـذكر اهللا        من قعد يف مصاله   ((  رسول اهللا   
سبحانه يسبحه وحيمده حىت تطلع الشمس كان كاحلـاج إىل بيـت اهللا             

 . ))وكااهد يف سبيل اهللا عز وجل
قـال  :  السالم، قال  معن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عن علي عليه           •

ة والذي نفس حممد بيده لدعاء الرجل بعـد صـال         ((:  رسول اهللا   
  .))ع الشمس أجنح يف احلاجة من الضارب مباله يف األرضالفجر إىل طلو

 االستخارةاالستخارةاالستخارةاالستخارة ....١٣١٣١٣١٣
من سـعادة املـرء كثـرة       : [ أنه قال   بلغنا عن رسول اهللا     : وقال •

 ] .استخارته ، ومن شقائه تركه االستخارة 
ما [: بلغنا عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم أنه قال           : وقال •

  .]أي جنيب وقعت إذا استخرت اهللا على أبايل
عبد اهللا بن موسى بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن عن أبيه عن جده               عن   •

 يعلم   السالم، قال كان رسول اهللا معن أبيه عن جده عن أبيه عليه
إذا أراد  ((أصحابه االستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن كان يقول          

ستقدرك فيه  أه بعلمك و   في أستخريك أينأحدكم أمراً فليسمه وليقل اللهم      
بقدرتك وأسألك فيه من فضلك فإنك تعلم وال أعلم وتقدر وال أقـدر             

رزقنيه ويـسره  اوأنت عالم الغيوب اللهم ما كان خرياً يل يف أمري هذا ف     
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يل وأعين عليه وحببه يل وأرضين به وبارك يل فيه وما كان شراً يل فأصرفه        
 .))عين ويسر يل اخلري حيث كان

  الكرسي الكرسي الكرسي الكرسيآيةآيةآيةآية ....١٤١٤١٤١٤
 قال قال يل رسول اهللا  عليهم السالم عن عليأبيهعن جعفر بن  حممد عن  •

 الكرسي فانه ال حيافظ عليها      آية يف دبر كل صالة مكتوبة       اقرأيا علي   ((
 )) شهيدأو صديق أو نيب إال

    التسبيح بعد الصالةالتسبيح بعد الصالةالتسبيح بعد الصالةالتسبيح بعد الصالة ....١٥١٥١٥١٥
أال ((: وعن أيب الدرداء قال قال يل رسول اهللا عليه الـصالة والـسالم             •

درك ن من كان قبلك وتسبق ن من يكون بعدك إال           أعلمك كلمات ت  
تسبح اهللا بعد كل صـالة ثالثـا وثالثـني       :  زاد أومن قال مثل ما قلت      

 )).وحتمده ثالثا وثالثني وتكربه أربعا وثالثني

  تسبيح للنبيتسبيح للنبيتسبيح للنبيتسبيح للنبي ....١٦١٦١٦١٦
  زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السالم أن النيب              عن   •

ما ((   العجوة تسبح به فقال      ىو بعض أزواجه وعندها ن    ىدخل عل 
لقد قلت يف مقامي ((   فقالت أسبح عدد هذا كل يوم،فقال        ))؟هذا

ت وما هو يا رسول     ل، قا )) من كل شىء سبحت به أيامك كلها       أكثرهذا  
 كتابك وسبحانك زنـة     أحصىقلت سبحانك اللهم عدد ما      ((: اهللا، قال 

 .))عرشك ومنتهى رضا نفسك

 اخلمسنياخلمسنياخلمسنياخلمسني ....١٧١٧١٧١٧
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 طالب إذا زالت الشمس صلى   أيب علي بن    رأيتأسيد قال   عن حذيفة بن     •
 إن(( رسول اهللا يصليها فقلت له ما يف ذلك فقال           رأيت طواال وقال    أربعا

 فأحب الظهر   ي السماء تفتح إذا زالت الشمس فال ترتج حىت تصل         أبواب
 )) يرفع يل فيها عمل إىل اهللا عز وجلأن
الم كان أيب علي بن احلسني      حدثين موالنا زيد بن علي عليهما الس      : قال •

عليهما السالم ال يفرط يف صالة مخسني ركعة يف يوم وليلة ولقد كان رمبا        
وكيف صالة اخلمسني ركعـة؟     : صلى يف اليوم والليلة ألف ركعة، قلت      

سبعة عشر ركعة الفرائض ومثان قبل الظهر وأربع قبل         : قال عليه السالم  
حر وثالث الـوتر وركعتـان      العصر وأربع بعد املغرب ومثان صالة الس      

 .وكان احلسني بن علي يعلمها أوالده: الفجر، قال عليه السالم

 صالة الليلصالة الليلصالة الليلصالة الليل ....١٨١٨١٨١٨
: عن اإلمام زيد بن علي عن آبائه عن اإلمام علي صـلوات اهللا علـيهم               •

 .))ركعتان يف ثلث الليل األخري أفضل من الدنيا وما فيها((
ت فتح اهللا له مثانيـة      من صلى من الليل مثاين ركعا     ((: وعنه عليه السالم   •

 .))أبواب من اجلنان يدخل من أيها شاء
 

 نافلة املغربنافلة املغربنافلة املغربنافلة املغرب ....١٩١٩١٩١٩
تبتلوا يف ساعة   ((   قال قال رسول اهللا      أبيهعن جعفر بن حممد عن       •

قيل يا رسول اهللا . ))الغفلة ولو بركعتني خفيفتني فاما تورث دار الكرامة
 .))بني املغرب والعشاء((وما ساعة الغفلة؟ قال 
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 األسحاراألسحاراألسحاراألسحارفار يف فار يف فار يف فار يف االستغاالستغاالستغاالستغ ....٢٠٢٠٢٠٢٠
 زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم الـسالم أنـه كـان                 عن •

واملـستغفرين  ((يستغفر اهللا تعاىل يف قنوت الوتر سـبعني مـرة مث قـرأ              
 . ))باألسحار

  من الليل من الليل من الليل من الليلاألخريةاألخريةاألخريةاألخريةالدعاء يف الساعات الدعاء يف الساعات الدعاء يف الساعات الدعاء يف الساعات  ....٢١٢١٢١٢١
قال حدثنا بن زيد بن علي، قال حدثين أيب عن آبائه عن علـي علـيهم                 •

 اهللا تعاىل يف آخر ساعة تبقـى        إن((   قال رسول اهللا     :السالم، قال 
من الليل يأمر بباب من أبواب سماء الدنيا فيفتح مث ينادي ملك يسمع ما              
بني اخلافقني إالّ اإلنس واجلن، أال هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب              
فيتاب عليه، هل من داع خبري يستجاب له، هل من سائل يعطى سـؤله،              

يـا  : يف رواية اهلـادي   [ اغب يعطى رغبته يا صاحب اخلري هلم      هل من ر  
يا صاحب الشر أقصر اللهم أعط منفق مـال خلفـاً،           ] باغي اخلري أقبل    

اللهم أعط ممسك مال تلفاً فإذا كانت ليلة اجلمعة فتح من أول الليل إىل              
  .))آخره

 

 ليلة النصف من شعبانليلة النصف من شعبانليلة النصف من شعبانليلة النصف من شعبان ....٢٢٢٢٢٢٢٢
قـال رسـول اهللا     : عن كميل صاحب علي عن علي عليه السالم، قال           •

من صلى ليلة النصف من شعبان مائة ركعة بألف مرة قال هو            ((:  
اهللا أحد مل ميت قلبه يوم متوت القلوب ومل ميت حىت يرى مائـة ملـك                 
يؤمنونه من عذاب اهللا ثالثون منهم يبشرونه باجلنـة وثالثـون كـانوا             
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 وعـشرة    الليل والنهار  ءيعصمونه من الشيطان وثالثون يستغفرون له آنا      
 )).يكيدون من كاده

 ذكر اهللاذكر اهللاذكر اهللاذكر اهللا ....٢٣٢٣٢٣٢٣

 ورد يومي عن النبيورد يومي عن النبيورد يومي عن النبيورد يومي عن النبي -أ أ أ أ 
مـن  ((:  زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السالم قـال       عن •

سبح اهللا تعاىل يف كل يوم مائة مرة ومحده مائة مره وكربه مائة مرة وهلله               
نه الحول والقوة إال باهللا العلي العظيم مائة مرة رفع اهللا ع          : مائة مرة وقال  

 القتل وكتب له من احلسنات عدد ماسـبح         أدناهامن البالء سبعني نوع     
 .))سبعني ضعفاً وحمي عنه السيئات سبعني ضعفًا

    االستغفار االستغفار االستغفار االستغفار  -ب ب ب ب 
 أنه شكى اليه رجل بعض ما يكـون،          بلغنا عن رسول اهللا     : وقال •

 من  ((  مث قال رسول اهللا     ] أين أنت عن االستغفار     [ له  : فقال له 
ول عشر مرات أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيـوم             ختم يومه يق  

 غفر اهللا إالنك أنت التواب الرحيم إغفر يل وتب علي  ا اللهم   إليهوأتوب  
 إال غفر اهللا له مـا كـان منـه يف            له ما كان منه يف يومه أو قاهلا يف ليلٍ         

 )).ليلته
مسعت : زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السالم قال           عن   •

من قال أستغفر اهللا العظيم الذي ال إله إال هو : ((  يقول رسول اهللا 
  .))وأتوب إليه مث مات غفر اهللا ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ورمل عاجل 
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           الصالة على حممدالصالة على حممدالصالة على حممدالصالة على حممد ....٢٤٢٤٢٤٢٤
 من الصالة علي يوم اجلمعة      أكثروا: [  أنه قال    عن النيب    وبإسناده •

 ] .، فإن األعمال تضاعف فيه 
قـال  :  زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السالم قـال             عن •

من صلى علي صالة واحدة صلى اهللا عليه ا عشرا          ((  رسول اهللا   
 عنه عشر سيئات وأثبت له عشر حسنات واستبق ملكـاه           ىصلوات وحم 

 ))املوكالن به أيهما يبلغ روحي منه السالم
الصالة علي يوم اجلمعة فإنه     أكثروا من   ((:  وقال رسول اهللا    : قال •

يوم تضاعف فيه األعمال وسألوا اهللا تعاىل يل الدرجة الوسيلة من اجلنـة،             
 هي أعلـى     يارسول اهللا وما الدرجة الوسيلة من اجلنة؟ قال         : قيل

 . )) درجة يف اجلنة ال يناهلا إال نيب وأرجو أن أكون أنا هو 
ثين سليمان بن إبـراهيم     حد:  القاسم علي بن حممد النخعي، قال       أيب عن •

عدهن يف يدي نصر بن مزاحم، وقال نـصر         : احملاريب جدي أبو أمي، قال    
عدهن يف يدي زيد    : عدهن يف يدي أبو خالد، وقال أبو خالد       : بن مزاحم 

بن علي عليه السالم، وقال زيد بن علي عليه السالم، عدهن يف يـدي              
ـ : علي بن احلسني عليه السالم، وقال علي بن احلسني         دهن يف يـدي    ع
عدهن يف يدي أمري    : احلسني بن علي عليه السالم، وقال احلسني بن علي        

عدهن : املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم، وقال علي بن أيب طالب           
عدهن يف يـدي    : ((  ، وقال رسول اهللا      يف يدي رسول اهللا     
ند هكذا نزلت ن من ع    : وقال جربيل عليه السالم   . جربيل عليه السالم  
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اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صـليت          : رب العزة عز وجل   
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد، وبارك على حممد وعلـى             
آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميـد،              
وترحم على حممد وعلى آل حممد كما ترمحت على إبراهيم وعلـى آل             

يد جميد، وحتنن على حممد وعلى آل حممد كما حتننت على           إبراهيم إنك مح  
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد، وسلم على حممد وعلـى آل             

قال )) . حممد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد            
عدهن بأصابع الكف مضمومة واحدة واحدة مع       : أبو خالد رمحه اهللا تعاىل    

 .اإلام
من قال حني يسمع النداء اللهم      ((  قال رسول اهللا    : بر، قال عن جا  •

 الوسـيلة    رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمـة آت حممـداً           
  .))والفضيلة وأبعثه مقاماً حمموداً الذي وعدته، حلت له الشفاعة

 
 
 

 زيارة النبي وآلهزيارة النبي وآلهزيارة النبي وآلهزيارة النبي وآله ....٢٥٢٥٢٥٢٥
 لـه  من زار قربي وجبت: [  أنه قال بلغنا عنه : وقال عليه السالم   •

 ] . شفاعيت 
بلغنا عن احلسني بن علي عليهما السالم أنه قال للنيب          : وقال عليه السالم   •

مـن  : [   ما ِلمن زارنا ؟ فقال رسـول اهللا          يا رسول اهللا   :  



- ٢٨ - 
 

زارين حياً أو ميتاً ، أو زار أباك حياً أو ميتاً ، أو زار أخاك حياً أو ميتاً أو                   
 ] . اهللا أن يستنقذه يوم القيامة زارك حياً أو ميتاً كان حقيقاً على

قال حدثين موسى بن إمساعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عـن جـده                •
موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عن علي عليه               

من زار قربي بعد مويت كان كمن       ((  قال رسول اهللا    : السالم، قال 
  .))إيلَّ بالسالم فإنه يبلغينهاجر إيلَّ يف حيايت فإن مل تستطيعوا فأبعثوا 

 احلسني بن زيد علي عن آبائه عن علي عليهم السالم ، قال ، قال يل                عن •
من زار قرباً من قبورنا أهل البيت مث مات من عامـه       ((  رسول اهللا   

الذي زار فيه وكل اهللا تعاىل بقربه سبعني ملكاً يـسبحون لـه إىل يـوم                
  . ))القيامة

علي بن احلسني عن أبيه عن جده عن علي عليهم عن حممد بن احلسني بن    •
 فعملنا له خِزيرة مث أهدت إلينـا أم    السالم ، قال زارنا رسول اهللا       

 وأكلنـا    أمين قعباً من لنب وزبداً وصحفَة من متر فأكل رسول اهللا            
 فمسح رأسه ووجهه وحليتـه بيـده مث          معه مث توضى رسول اهللا      
ل ذكره ما شاء مث اكـب إىل األرض بـدموع           استقبل القبلة فدعا اهللا ج    

 أنمث اكب إىل األرض ففعل ذلك ثالث مرات فهبنـا           . غزيرة مثل املطر  
 علـى رسـول اهللا      فأكب) عليه السالم   (  فوثب احلسني     نسأله  
 أبتل له بأيب أنت وأمي وما يبكيك فقال يا          ا وبكى فضمه إليه وق     

 سررت بكـم اليـوم      إينال يا بين     رأيتك تصنع ما مل تصنع مثله ، فق        إين
 فأخربين بأنكم قتلـى وأن      أتاينن حبييب جربيل    إسروراً مل أسر بكم قبله و     

عليـه  ( مصارعكم شىت فحزنين ذلك فدعوت اهللا لكم فقال احلـسني           
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يا رسول اهللا من يزورنا على تشتتنا وتباعد قبورنا ، فقال رسول      ) السالم  
 بري وصليت إذا كان يوم القيامة        يريدون بذلك  أميت طائفة من     اهللا  

  .)) وشدائدهاأهواهلازرم باملوقف فأخذت بأعضادهم فأجنيتهم من 
حدثين رجل من بين هاشم : حدثين أيب عن أبيه أنه قال  : وقال عليه السالم   •

من : [  أنه قال   كان صواماً قواماً عن أبيه أنه كان يسنده إىل النيب           
مالئكة اهللا اثين عشرة    بعد وفايت صلت عليه     زارين يف حيايت أو زار قربي       

 .]ألف سنة

 الدوام  على العملالدوام  على العملالدوام  على العملالدوام  على العمل ....٢٦٢٦٢٦٢٦
، قالت كان    عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أم سلمة زوج النيب             •

 . ما دام عليه العبد وان قل  أحب األعمال إىل رسول 

  اإلماماإلماماإلماماإلماممعرفة معرفة معرفة معرفة  ....٢٧٢٧٢٧٢٧
 من مات ومل يعرف إمام زمانه مـات       ((:  أنه قال    عن النيب    بإسناده •

  .))ميتة اجلاهلية 
 

    عليه السالمعليه السالمعليه السالمعليه السالم    املهدياملهدياملهدياملهدي ....٢٨٢٨٢٨٢٨
كأين بتكـردس  الفـنت يف       : [  أنه قال    عن رسول اهللا     وبإسناده •

جراثيم العرب حىت ال يقال اهللا  مث يبعث اهللا قوماً جيتمعون كما جتتمـع               
 ]مييت الباطل وقزع اخلريف فهنالك حيي اهللا احلق 
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 أنارب ذلك وأدناه وذلك     قال حيىي عليه السالم نرجو أن يكون اهللا قد ق          •
إن مـع العـسر     ����اهللانرى املنكر قد ظهر واحلق قد درس وغُير وقد قال           

حىت إذا استيأس الرسل وظنوا أم قد كُذَّبوا جـاءهم          ����:  وقال ����سراً  ي
وقال رسول اهللا   ����ي من نشاء وال يرد بأسنا عن القوم ارمني          ِجننصرنا فن 
 ] . اشتدي تنفرجي  : [  

ألن أكون يف شدة أنتظر رخاء أحب إيل من          : [  هللا  وقال رسول ا   •
 ] .أن أكون يف رخاء أنتظر الشدة 

وكأين بالفرج قد أقبل وبالنعيم قد أظل وبالنصر قد نزل فقد تراكمـت              •
الفنت وجل ما حنن فيه من تعطيل الكتاب والسنن وظهور السفاح ومخول            

اب الـشرور   النكاح وظهور الرويبضة  من الناس وشرب اخلمور وارتك        
وأكل الربا وقبول الرشا واجلري يف ميدان اهلواء وجور السلطان وـيج            
الشيطان وترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر كما قد نـرى وننظـر             

ا له وأبقينا إليه فكأين بيعسوب الدين       رنخذلك كله يف دهرنا هذا الذي أُ      
فاقتـه وكـشف    قد ضرب بذنبه وجأر إىل ربه فأجاب اهللا دعوته ورحم           

غمته وأنزل نصرته وأظهر حكمه وانتعشه بعد هالكه وأحياه بعد وفاتـه            
وقواه بعد ضعفه برجل من أهل بيت نبيه فيظهره يف بعض أرضه ويقيم به              
عمود الدين ويعز املسلمني ويفل الكافرين ويذل الفاسقني وحيكم بكتاب          

يعـز دعوتـه    ميكن اهللا له يف أرضه وطأته ويظهر كلمتـه و       ،رب العاملني 
ويشبع به البطون اجلائعة ويكسو به الظهور العارية ويقوي بـه ضـعف             
املستضعفني ويزيل به ظلم الظاملني ويرد به الظالمات وينفي به الفاحشات           
ويطفي به نار الفسق ويعلن به نور احلق ويؤيده بالنصر وينصره بالرعب            
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عاه الغـضب   ويعز أولياءه ويذل أعداءه فكل ما ملك بلداً من األرض د          
لربه إىل طلب غريه حىت ميلك البالد كلها ويطىء االمم بأسرها بعون اهللا             
وتوفيقه ونصره وتأييده فيمأل األرض عدالً وقسطاً كما ملئـت جـوراً            
وظلماً ال تأخذه يف اهللا لومة الئم جيتمع إليه أعوانه ويلتئم إليه أنصاره من              

 هاه كأين به    لسماء هاهٍ مناكب األرض كلها كما جيتمع قزع اخلريف يف ا        
 وخيـوض احلتـوف  ويفـض        األنوفيقدم األلوف وجيدع من أعدائه      

 تطري بالضرب   ، القواتل األنوفالصفوف بعساكر كثرية الغوائل فيها محاة       
 حىت إذا تنـازل الفرسـان       ، وتفري بالبيض شهب احملافل    األناملذوات  

قـران   وتنـاوش األ   إنـسان، وظهرت دعوة الرمحن ودعا إىل احلق كل        
واختضب املران  ومحي الطعان وطاح اهلَام واختلط األقوام وقهر اإلسالم           

 ونصر هنالك املؤمنون وخـذل الكـافرون         وظهرت دعوة حممد    
فحينئذ يتم نـصر اهللا     ���� إن اهللا لقوي عزيز    ����ومن بغي عليه لينصرنه اهللا    ((

للمحقني ويصح إهالكه وخذالنه للقاسقني وجيتث اهللا أصل أئمة اجلـور           
لضالني وحييي اهللا بربكة الظاهر املهدي دعوة احلق ويعلـن بـه كلمـة              ا

 .الصدق ومين ويتفضل بذلك عليه وحيسن تأييده وتوفيقه فيه
 

 طلب العلمطلب العلمطلب العلمطلب العلم ....٢٩٢٩٢٩٢٩
قـال  :  زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السالم قال            عن •

من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك اهللا به طريقاً       : ((  رسول اهللا   
 اجلنة، وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم وأنه يستغفر لطالـب            إىل
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العلم من يف السموات ومن يف األرض حىت حيتان البحر وهوام الرب، وإن             
 )) .فضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب 

اد اهللا  عامل أفضل من ألف عابد، العامل يستنقذ عب       ((: عن علي عليه السالم    •
من الضالل إىل اهلدى، والعابد يوشك أن يقدح الشك يف قلبه فإذا هـو              

 . ))يف وادي اهللكات
فضل العلم خري من    ((  عن مطرق عن حذيفة، قال قال رسول اهللا          •

 .))فضل العبادة وخري دينكم الورع 
عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عن علي عليه السالم، قـال قـال                 •

النظر إىل البيت احلرام عبادة والنظر يف كتـاب اهللا          ((:  رسول اهللا   
عبادة، والنظر يف وجه العامل الطالب بعلمه وجه اهللا جلّ ذكـره عبـادة،              

  .))واجللوس يف املسجد اعتكاف
ق بن العباس بن إسحق بن موسى بن جعفر، قال حدثين أيب            احدثنا إسح  •

ال حـدثين   ق بن موسى قال حدثين أيب موسى بن جعفر ق         اعن أبيه إسح  
جعفر بن حممد عن أبيه حممد بن علي عن أبيه علي بن احلسني بن علـي                

قال أمري املؤمنني عليه الـسالم ألصـحابه وهـم          : عليهم السالم، قال  
تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة ومدارسته تسبيح والبحث عنه         ((: حبضرته
سـبل   صدقة وبذله ألهله قربة وهو معامل احلالل ومسالكه          وإفادتهجهاد  

اجلنة مؤنس من الوحدة وصاحب يف الغربة وعون يف السراء والـضراء            
ويد على األعداء وزين عند االخالء يرفع اهللا به أقواماً فيجعلهم يف اخلري             
أئمة يقتدى م ترمق اعماهلم وتقتص آثارهم ترغب امللـوك يف خلَّتـهم             

لقلـوب مـن    والسادة يف عشرم واملالئكة يف صفْوم ألن العلم حياة ا         



- ٣٣ - 
 

 يرتل اهللا حامله    الشنآناخلطايا ونو االبصار من العمى وقوة األبدان على         
اجلنان وحيله حمل األبرار بالعلم يطاع اهللا ويعبد وبالعلم يعرف اهللا ويوحد،    

 ويفصل به بني احلالل واحلرام مينحه اهللا الـسعداء          األحكامبالعلم تفهم   
  .))وحيرمه األشقياء

 لنهي عن املنكرلنهي عن املنكرلنهي عن املنكرلنهي عن املنكراألمر باملعروف وااألمر باملعروف وااألمر باملعروف وااألمر باملعروف وا ....٣٠٣٠٣٠٣٠
من أحيا سنة من سنيت ، قد       : [  أنه قال   بلغنا عن رسول اهللا     : وقال •

ر من عمل ا من الناس ال ينقص ذلـك مـن            جأُميتت من بعدي ، فله أ     
 الناس شيئاً ، ومن ابتدع بدعة ال يرضاها اهللا ورسوله ، كان عليـه   أجور

 ] . إمث من عمل ا ال ينقص ذلك من إمث الناس شيئاً 
ال حيل لعني ترى اهللا يعصى      : [  أنه قال   بلغنا عن رسول اهللا     : وقال •

 ] .فتطرف حىت تغري أو تنصرف 
قال : حدثين زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السالم قال     •

القدست أمة التأمر مبعروف والتنهى عن منكـر        : ((  رسول اهللا   
 )) . والترد املسيء عن إساءته والتأخذ على يد الظامل والتعني احملسن

عـن منكـر     من أمر مبعروف أو ى    : وقال زيد بن علي عليهما السالم       -
 .أطيع أم عصي كان مبرتلة ااهد يف سبيل اهللا

حدثنا شعبة عن أيب مسلمة، قال مسعت أبا نضرة عن أيب سعيد اخلدري،              •
باحلق إذا   يتكلم   أنال متنعن أحدكم خمافة     ((:  قال رسول اهللا    : قال
  .))رآه
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وبه قال حدثنا أبو سعيد عبيد اهللا بن حممد الكرخي قال حدثنا أمحد بـن                •
يوسف بن خالد قال حدثنا احلرث بن حممد بن أيب أسامة قال حدثنا داود           

قال : بن احملرب قال حدثنا حممد بن سعيد عن أبان عن أنس بن مالك، قال             
 فنصره نصره اهللا تعاىل يف      من اغتيب عنده أخوه املسلم    ((:  رسول اهللا   

  ))الدنيا واآلخرة وإن ترك نصرته وهو يقدر عليها خذله اهللا يف الدنيا واآلخرة

 االهتمام بأمر املسلمنياالهتمام بأمر املسلمنياالهتمام بأمر املسلمنياالهتمام بأمر املسلمني ....٣١٣١٣١٣١
قال رسول اهللا   : عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عليهم السالم، قال           •

من أصبح ال يهتم بأمر املسلمني فليس من املسلمني ومن مسع           ((:  
  .))يا للمسلمني، فلم جيب فليس من املسلمني:  يناديمسلماً

 القرانالقرانالقرانالقران ....٣٢٣٢٣٢٣٢
 من أدام النظر يف املـصحف        قال رسول اهللا    :  عباس، قال  ابنعن   •

 . متعه اهللا ببصره ما بقي يف الدنيا 
 هـذا   إن((:  قال رسول اهللا    : عن أيب االحوص عن عبد اهللا، قال       •

 هذا القرآن حبـل اهللا      إنطعتم  القرآن مأدبة اهللا فتعلموا مأدبة اهللا ما است       
املتني وهو النور املستنري والشافع الدافع عصمة من متسك به، وجناة مـن             
تبعه ال يعوج فيقوم وال يزيغ فيثبت، وال تنقضى عجائبه وال خيلق علـى              
كثرة الترداد اتلوه فان اهللا يأجركم على تالوته بكل حرف منـه عـشر              

  .)) عشراً والم عشراًألفلكن  الم وألف ال أقول إينحسنات أما 

 فضل قراءة فاحتة الكتابفضل قراءة فاحتة الكتابفضل قراءة فاحتة الكتابفضل قراءة فاحتة الكتابـ 
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: حدثين زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السالم قـال              •
احلمدهللا رب العاملني محداً كثرياً طيباً مباركاً       : من قرأ فاحتة الكتاب فقال    ((

 .))فيه صرف اهللا عنه سبعني نوعاً من البالء أهوا اهلم

    دوبةدوبةدوبةدوبةبعض أعمال منبعض أعمال منبعض أعمال منبعض أعمال من
 حثو القربحثو القربحثو القربحثو القرب ....٣٣٣٣٣٣٣٣
ا يف قرب أخيـه ثـالث   ثمن ح : [  أنه قال    عن رسول اهللا     وبإسناده •

 ].حثيات من تراب كفَّر عنه من ذنوبه ذنوب عام
اللهم : [ وباسناده عن علي عليه السالم أنه كان إذا حثا على ميت قال            •

إمياناً بك وتصديقاً برسلك وايقاناً ببعثك ، هذا ما وعـدنا اهللا ورسـوله              
ق اهللا ورسوله ، مث قال من فعل ذلك كان له بكل ذرة من تـراب                وصد

 ] .حسنة 

 أعمال متنوعةأعمال متنوعةأعمال متنوعةأعمال متنوعة ....٣٤٣٤٣٤٣٤
: حدثين زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السالم قـال              •

سبعة حتت ظل العرش يوم الظـل إال        : ((  يقول  مسعت رسول اهللا    
شاب نشأ يف عبادة اهللا عز وجل، ورجل دعته امرأة ذات حـسب             : ظله

ومجال إىل نفسها فقال إين أخاف اهللا رب العاملني، ورجل خرج من بيتـه              
فأسبغ الطهور مث مشى إىل بيت من بيوت اهللا عز وجل ليقضي فريضة من              
فرائض اهللا تعاىل فهلك فيما بينه وبني ذلك، ورجل خرج حاجاً أو معتمراً             

جـل  إىل بيت اهللا تعاىل، ورجل خرج جماهداً يف سبيل اهللا عز وجـل، ور             
خرج ضارباً يف األرض يطلب من فضل اهللا عز وجل يكف بـه نفـسه               
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ويعود به على عياله، ورجل قام يف جوف الليل بعدما هـدأت العيـون              
فأسبغ الطهور، مث قام إىل بيت من بيوت اهللا عز وجل فهلك فيما بينـه               

 )) .وبني ذلك 

 األمانة والعهداألمانة والعهداألمانة والعهداألمانة والعهد ....٣٥٣٥٣٥٣٥
ال إميان ملن ال أمانة     (( : إالّ قال   عن أنس، قال ما خطبنا رسول اهللا         •

  .))له وال دين ملن ال عهد له

  االنتباه ملا يقالاالنتباه ملا يقالاالنتباه ملا يقالاالنتباه ملا يقال ....٣٦٣٦٣٦٣٦
 أنعن حممد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بالل بن احلـارث املـزين                 •

 الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان اهللا مـا         إن(( : قال  رسول اهللا   
القيامة، وان   يبلغ ا ما بلغ يكتب اهللا له ا رضوانه إىل يوم             أنكان يظن   

 يبلغ ا مـا بلـغ       أنالرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ما كان يظن          
 .))يكتب اهللا له ا سخطه إىل يوم القيامة

 التحاببالتحاببالتحاببالتحابب ....٣٧٣٧٣٧٣٧
بلغنا عن سلمان الفارسي رمحة اهللا عليه أنه قال خرجت مع رسول            : وقال •

ناسية من أهل اليمن كانوا بايعوا رسـول اهللا علـى            زائراً أل   اهللا  
:  فدخل عليهم فجعل يصافحهم واحداً واحداً ، فلما خرجنا قال          إلسالما

ياسلمان أال أبشرك قلت بلى يارسول اهللا، فقال ما من مسلم خيرج مـن              
 له من املسلمني إال خاض يف رمحة اهللا وشيعه سبعون ألف            إلخوةبيته زائراً   

األخرى ملك حىت اذا التقوا وتصافحوا كانوا كاليدين اليت تغسل إحدامها 
 .وغفر هلم ماسلف وأعطوا ما سألوا 
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قال : حدثين زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السالم قال     •
التدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، والتؤمنوا حىت حتابوا،       : ((  رسول اهللا   

. بلى يارسـول اهللا   : قالوا)) . أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم؟        
 )) .م بينكم، وتواصلوا، وتباذلوا أفشوا السال: (( قال

 الكف عن الناسالكف عن الناسالكف عن الناسالكف عن الناس ....٣٨٣٨٣٨٣٨
املـسلم  ((  قال رسول اهللا    : عن الشعيب عن عبد اهللا بن عمرو قال        •

 .))من سلم املسلمون من يده ولسانه واملهاجر من هجر ما ى اهللا عنه 

    بر الوالدين بر الوالدين بر الوالدين بر الوالدين  ....٣٩٣٩٣٩٣٩
قـال  : بلغنا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السالم قال           : وقال •

]  إن من تعظيم إجالل اهللا أن جتل األبوين يف طاعة اهللا             اهللا   رسول
النظر يف كتاب اهللا عبـادة      : [  أنه قال   وقال بلغنا عن رسول اهللا      

والنظر اىل بيت اهللا احلرام عبادة ، والنظر يف وجوه الوالدين إعظاماً هلما             
 ] .وإجالالً هلما عبادة 

ن علي بن أيب طالب عليه السالم       بلغنا عن زيد بن علي عن آبائه ع       : وقال •
يا أيها الناس إن جربيل أتـاين       :  املنرب فقال   صعد رسول اهللا    : قال

فقال يا حممد من أدرك أبويه أو أحدمها فمات فدخل النار فأبعده اهللا قل              
 ] .آمني فقلت آمني 

 توقري الكبري ورمحة الصغريتوقري الكبري ورمحة الصغريتوقري الكبري ورمحة الصغريتوقري الكبري ورمحة الصغري ....٤٠٤٠٤٠٤٠
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رينا ومل يعرف   ، قال من مل يرحم صغ      عن علي عليه السالم ان النيب        •
حق كبرينا فليس منا وال يكون املؤمن مؤمناً حىت حيب للمؤمن ما حيـب              

 .لنفسه 

 حسن اخللقحسن اخللقحسن اخللقحسن اخللق ....٤١٤١٤١٤١
قال : حدثين زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السالم قال     •

إن أفضلكم إمياناً أحسنكم أخالقاً، املطئون أكتافاً،       : ((  رسول اهللا   
ن ملعروفهم، الكافون ألذاهم، العافون بعـد       الواصلون ألرحامهم، الباذلو  

 )).قدرة
قال : حدثين زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السالم قال     •

إن أقربكم مين غداً، وأوجـبكم علـي شـفاعة          : ((  رسول اهللا   
  ))أصدقكم لساناً، وأداكم ألمانته، وأحسنكم خلقاً، وأقربكم من الناس 

 تعطي أنأفضل الفضائل ((، قال قال رسول اهللا عن سهل بن معاذ عن أبيه •
 .))من حرمك وتصفح عن من شتمك وتصل من قطعك 

    حق اجلارحق اجلارحق اجلارحق اجلار ....٤٢٤٢٤٢٤٢
ما آمن   [  قال رسول اهللا    : وقال بلغنا عن احلسن بن علي أنه قال        •

 ات شبعان وجاره جائع وهو يشعر باهللا قالوا من يا رسول اهللا ؟ قال من ب

  شكر الناسشكر الناسشكر الناسشكر الناس ....٤٣٤٣٤٣٤٣
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 اإلمام اهلادي إىل احلق عليه السالم يرفعه إىل النيب ،           وباإلسناد املتقدم إىل   •
يا حممد  من أوالك يداً فكافه       ((:  أنه قال قال جربيل عليه السالم         

 ))وان مل تقدر فأثن عليه

 صلة الرحمصلة الرحمصلة الرحمصلة الرحم ....٤٤٤٤٤٤٤٤
قال رسـول اهللا    : بلغنا عن احلسني بن علي عليهما السالم أنه قال        : وقال •

مره ثالث سنني فيجعلها    إن الرجل ليصل رمحه وقد بقي من ع        [  
اهللا ثالثاً وثالثني وإن الرجل ليقطع رمحه وقد بقى مـن عمـره ثـالث               

 ].وثالثون فيجعلها اهللا ثالثاً
من : [بلغنا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السالم أنه قال    : وقال •

  مأل له يف عمره ويبسط له يف رزقه ويستجاب له الدعاء ويدفع            أحب أن ي
لسوء فليطع أبويه يف طاعة اهللا عز وجل وليصل رمحه وليعلم أن            عنه ميتة ا  

الرحم معلقة بالعرش تأيت يوم القيامة هلا لسان طلق ذلق تقول اللهم صل             
من وصلين اللهم اقطع من قطعين قال فيجيبها اهللا تعاىل إين قد استجبت             

مته دعوتك فإن العبد قائم يرى أنه لبسبيل خري حىت تأتيه الرحم فتأخذ ا            
 ته إياها كان ذلك يف دار الدنيا فتذهب به إىل أسفل درك من البالء بقطيع

 صنع املعروفصنع املعروفصنع املعروفصنع املعروف ....٤٥٤٥٤٥٤٥
 املعروف إيل من هو     عاصطن: [ أنه قال   بلغنا عن رسول اهللا     : وقال •

أهله وإىل من ليس من أهله ، فإن أصبت أهله فهو أهله ، وإن مل تـصب                 
 ] .أهله فأنت أهله 
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: عن جده، عن علي عليهم السالم قـال       حدثين زيد بن علي، عن أبيه،        •
بر الوالدين وصلة الرحم واصطناع املعروف زيادة يف الرزق وعمارة يف           ((

 .))الديار وأهل املعروف يف الدنيا هم أهل املعروف يف اآلخرة
املؤمن إلف مـألوف    :  قال رسول اهللا    : عن جابر بن عبد اهللا، قال      •

 .اس أنفعهم للناس وال خري فيمن ال يألف وال يؤلف وخري الن

  غسل امليتغسل امليتغسل امليتغسل امليت ....٤٦٤٦٤٦٤٦
أميا امرٍء غسل أخاه املسلم ، فلم يقذّره        : [  قال   النيب   أن وبإسناده •

 مث شيعه وصلى عليه مث جلس حىت        اومل ينظر إىل عورته ومل يذكر منه سوءً       
 ] .يدىل يف قربه ، خرج عطالً من ذنوبه 

 قبول العذرقبول العذرقبول العذرقبول العذر ....٤٧٤٧٤٧٤٧
لو شتمين رجـل  : م أنه قال  بلغنا عن احلسن بن علي عليهما السال      : وقال •

 . هذه لقبلت منه  أذينيف اذين هذه واعتذر إيلّ منه يف 
قال أخربنا حممد بن منصور، قال حدثين أبو الطاهر أمحد بن عيسى بـن               •

عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب، قال حدثين أيب عن أبيه                
من مل يقبل   ((  قال رسول اهللا    : عن جده عن علي عليه السالم، قال      

  .)) احلوضيالعذر من حمق أو مبطل ال ورد عل
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 نفع املؤمننفع املؤمننفع املؤمننفع املؤمن ....٤٨٤٨٤٨٤٨
من كانت له وسيلة    ((:  قال رسول اهللا    : عن جابر بن عبد اهللا، قال      •

سلطان فَدفع ا مغرماً أو جر ا مغنماً ثبت اهللا قدميـه يـوم تـدحض                
 .))األقدام

ن العباس يقول، قال    حدثنا عوف بن يزيد الفارسي، قال مسعت عبد اهللا ب          •
من مشى يف حاجة أخيه املسلم فبالغ فيها قضيت أو          ((  رسول اهللا   

  .))مل تقض كتبت له عبادة سنة
بلغنا أن رجالً أتى احلسني بن علي عليه السالم يف حاجة فسأله أن : وقال  •

يقوم معه فيها فقال اين معتكف فجاء اىل احلسن بن علي عليـه الـسالم       
با عبد اهللا يف حاجة ليقوم معي فقال اين معتكف فقام معه            فقال اين أتيت أ   

احلسن يف حاجته وجعل طريقة على احلسني عليهما السالم مث قال يا أخي             
ما منعك أن تقوم مع أخيك يف حاجته فقال اين معتكف فقال احلسن عليه              

 يل من إعتكاف شهر  ألن أقوم مع أخي املسلم يف حاجة أحب ا: [ السالم 
من [ غنا عن جعفر بن حممد عن أبيه عن آبائه عليهم السالم قال             وقال بل  •

 اجلنة ، ومن نفـس      إحداهنقضى ملؤمن حاجة قضى اهللا له حوائج كثرية         
 ومـن  ،عن مؤمن كربة  من كرب الدنيا نفس اهللا عنه كرباً يوم القيامـة    

 ومن سقاه من عطش سقاه اهللا       ،أطعمه من جوع أطعمه اهللا من مثار اجلنة       
قيامة من الرحيق املختوم ومن كساه ثوباً كان يف ضمان اهللا ما بقى             يوم ال 

عليه من ذلك الثوب سلك واهللا لقضاء حاجة املؤمن أفضل من صوم شهر 
 ] .واعتكافه 
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 ا� احلب يفاحلب يفاحلب يفاحلب يف ....٤٩٤٩٤٩٤٩
قـال  : حدثين زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السالم قال            

ىل لعلى عمود من ياقوتة محراء      إن املتحابني يف اهللا تعا    : ((  رسول اهللا   
على رأس العمود سبعون غرفة يضيء حسنهن ألهل اجلنـة كمـا تـضيء              
الشمس ألهل الدنيا فيقول أهل اجلنة انطلقوا بنا ننظر إىل املتحـابني يف اهللا              
فإذا أشرفوا عليهم أضاء حسنهم ألهل اجلنة كما تضيء الـشمس ألهـل             

: ينهم مكتوب علـى جبـاههم     الدنيا، عليهم ثياب خضر من سندس بني أع       
 )) .هؤالء املتحابون يف اهللا عز وجل

قال من أحب هللا وأبغض هللا وأعطى       ((  مامة عن رسول اهللا     أعن أيب    •
  .))هللا ومنع هللا فقد استكمل اإلميان

عن أيب حازم عن أيب ادريس اخلوالين عن معاذ، قال مسعت رسـول اهللا               •
يت للـذين يتحـابون يفَّ   يقول اهللا عز وجل وجبت حمـب ((:  يقول  

 ))ويتباذلون يفَّ ويتزاورون يفَّ
عن سهل بن معاذ اجلهين عن أبيه وكانت له صحبة، قال قال رسول اهللا               •

من أحب يف اهللا وأبغض يف اهللا وأعطـى يف اهللا ومنـع يف اهللا               ((  
 .))وأنكح يف اهللا فقد استكمل اإلميان

  اجلليساجلليساجلليساجلليس ....٥٠٥٠٥٠٥٠
ثل املؤمن الذي يقرأ القـرآن      م((،   قال رسول اهللا    : عن أنس قال   •

يقرأ القـرآن  المثل االترجة رحيها طيب وطعمها طيب ومثل املؤمن الذي    
كمثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي ال يقرأ القرآن            
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كمثل احلنظلة طعمها مر وال ريح هلا ومثل اجلليس الصاحل كمثل صاحب            
ن رحيه ومثل اجلليس السوء كمثل      املسك ان مل يصبك منه شيء أصابك م       

 .))صاحب الكري ان مل يصبك منه شيء أصابك من دخانه 

 بعض أعمال منهيةبعض أعمال منهيةبعض أعمال منهيةبعض أعمال منهية

 معونة الظاملمعونة الظاملمعونة الظاملمعونة الظامل ....٥١٥١٥١٥١
بلغنا عن أيب جعفر حممد بن علي عليه السالم إنه كان يروي            : وقال ....٥٢٥٢٥٢٥٢

إذا كان يوم القيامة جعل سرادق  من نار ، وجعل فيه أعوان             : [ويقول  
افري من حديد حيكون ا أبدام ، حـىت تبـدو           الظاملني ، وجتعل هلم أظ    

ولكنكم كنتم أعوانـاً    بلى،  :  ؟ فيقال    كأفئدم ، ويقولون ربنا أمل نعبد     
 ]للظاملني 

 ضبضبضبضبنهي عن الغنهي عن الغنهي عن الغنهي عن الغ     ....٥٣٥٣٥٣٥٣
يـا رسـول اهللا     :  رجالً أتاه فقال   أن  بلغنا عن رسول اهللا     : وقال •

 ال [  علمين كلمات أعيش ن وال تكثر علي ، فقال رسـول اهللا             
 ] .تغضب 

 نا��ـ� ....٥٤٥٤٥٤٥٤

من وقاه اهللا شر اثـنني وجل  : [  أنه قال بلغنا عن رسول اهللا   : وقال •
 مث   يا رسول اهللا أال ختربنا ؟ فسكت رسول اهللا          : قال رجل   . اجلنة  

إال ختربنا يـا رسـول اهللا ؟        : مثل مقالته األوىل ، فقال الرجل     : عاد فقال 
ـ  :  مث عاد فقال    فسكت رسول اهللا     ه األوىل ، فـذهب     مثل مقالت
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من [:الرجل يتكلم ، فأسكته رجل آخر إىل جنبه ، فقال رسول اهللا            
 ] . وقاه اهللا شر اثنني  وجل اجلنة ، شر ما بني رجليه وشر ما بني حلييه 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
فإنه قد قامت : واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرين 

الداللة على أن عترة الرسول صلى اهللا عليه وآله هم الفرقة الناجية، وأن 
 . احلق معهم إىل يوم القيامة

 مجيع طوائف املسلمني، وذلك كحديث الثقلني املعلوم صحته، واملروي عند
وغريه من األحاديث اليت ال حتصى لكثرا، باإلضافة إىل آيات كثرية تدل 
على ذلك، كآية التطهري واملودة، واملقام ال يتسع للتفصيل، ومن أراد 
اإلطالع فعليه بكتب األئمة وأتباعهم رضوان اهللا عليهم، مثل اجلزء األول 

 . غريهامن اإلعتصام، والشايف، واللوامع و

    ] ] ] ] اختالف األمة وتفرقهااختالف األمة وتفرقهااختالف األمة وتفرقهااختالف األمة وتفرقها[[[[
ال شك يف حصول التفرق واالختالف بني األمة االسالمية منذ العصر األول 
وإىل اليوم، يستحل بعضهم دماء بعض، ويكفر بعضهم بعضاً، ومتاماً كما 

 وقَالَِت الْيهود لَيسِت النصارى علَى ����حكى اهللا عمن قبلهم من أهل الكتاب
، وكال ]١١٣:البقرة[����وقَالَِت النصارى لَيسِت الْيهود علَى شيٍءشيٍء 

 بعض قالتفرق واالختالف مذموم، ال فرق بني تفرقوا واختلفوا، كما فَر
: املتطفلني جبواز االختالف دون التفرق، أَو لَم يقرأْ هذا املتطفل قوله تعاىل

����م مهلَفُواْ فَِمنتلَـِكِن اخون كَفَرم مهِمنو نآم ٢٥٣: البقرة[����ن[ ،
����قالْح لَفُواْ ِفيِه ِمنتا اخواْ ِلمنآم الَِّذين ى اللّهد٢١٣:البقرة[ِ����فَه [ 
���� لَـِئكأُوات ونيالْب ماءها جِد معلَفُواْ ِمن بتاخقُواْ وفَرت واْ كَالَِّذينكُونالَ تو

ذَابع ملَهِظيم١٠٥: آل عمران[���� ع .[ 
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إذاً فاالختالف والتفرق معصية كبرية، بداللة وعيد القرآن، وال يتسع املقام 
لتفصيل أدلة ذلك، وإذ قد قامت الداللة على أن أهل البيت مع احلق واحلق 
معهم، وأم طائفة احلق الظاهرة، وأنَّ االختالف والتفرق من كبائر 

 البيت مجاعة احلق، اليت ال جيوز التفرق عنها العصيان، فإذاً مجاعة أهل
وخمالفتها، واملسلمون مجيعاً متفقون مجلة، وخمتلفون تفصيالً، مع العلم أم 
معترفون أنَّ هناك طائفة واحدة على احلق، وكلٌّ يدِعي أنه تلك الطائفة، 

كينابيع وهلم يف دعاويهم شبه واهيةٌ مذكورةٌ يف كتب الكالم مع الرد عليها، 
النصيحة واألساس وغريها، غري أن طائفة الزيدية أثبتت دعواها باألدلة 
املتكاثرة، واحلجج املتظاهرة املتظافرة، مع أنه يكفي إلثبات دعواها حديث 

 ته وصححته تلك الطوائف املختلفةالثقلني الذي رو

من هم أهل البيت املذكورون يف حديث الثقلنيمن هم أهل البيت املذكورون يف حديث الثقلنيمن هم أهل البيت املذكورون يف حديث الثقلنيمن هم أهل البيت املذكورون يف حديث الثقلني [ [ [ [
ْ َْ َْ َْ َ

 [ [ [ [    
تناسل منهم، بدليل حديث الكساء املروي عند مجيع هم أهل الكساء وما 

املسلمني، وإن شئت فانظر ختارجيه يف شرح الغاية للحسني بن القاسم، 
 سجالر نكُمع ذِْهبِلي اللَّه ِريدا يموتفاسري القرآن العظيم عند قوله تعاىل ِإن

، وأيضاً فإنا مل نعلم أحداً من ]٣٣: األحزاب[أَهلَ الْبيِت ويطَهركُم تطِْهريا 
  علماء األمة قدمياً وحديثاً ادعى أن املراد حبديث الثقلني نساء النيب 

 . البتة
 

    ] ] ] ] بيان املقصودبيان املقصودبيان املقصودبيان املقصود[[[[
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وليس املقصود هنا أن نبني األدلة الدالة على أن احلق يف جانب العترة 
 ما وقع وشيعتهم وبيان املراد بأهل البيت، بل الغرض بيان مذهب الزيدية يف

فيه اخلالف من أمهات املسائل األصولية، ليكون املكلف على بصرية 
بعقيدته، وعقيدة أئمته وأهل حنلته، ومل نأت بشيء جديد غري أنا اخترنا بعض 

 املسائل املهمة اليت كثر 
 . حوهلا النـزاع، ومل نتعرض لغريها إال ما ال بد منه، أو دعت إليه حاجة

    ] ] ] ] أليفأليفأليفأليفالسبب أو الداعي للتالسبب أو الداعي للتالسبب أو الداعي للتالسبب أو الداعي للت [ [ [ [ 
والذي دعاين إىل هذا أن املذهب الزيدي وعقائده تتعرض للتشويه 
والتحريف، وحماولة الطمس، فاخترت هذه املسائل لطلبة العلم ليوجهوا 

 . إليها عنايتهم، فإا مميزات املذهب وخصائصة اليت يتميز ا
يبة وقد سلكنا أقرب السبل وأسهلها إىل التوضيح، واقتصرنا على األدلة القر

الفهم، ليسهل على القاريء تناوهلا، ومل نستوعب األدلة وذلك ألا 
موضوعة للطلبة الزيديني، وإمنا املقصود هو التعريف هلم مبذهبهم واإلشارة 

 . واحلمد هللا رب العاملني . إىل دليل املسألة
   
 
 

    ]]]]التوحيدالتوحيدالتوحيدالتوحيد[[[[
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    ]]]]اإليـمـان بالـلـه تـعـالـىاإليـمـان بالـلـه تـعـالـىاإليـمـان بالـلـه تـعـالـىاإليـمـان بالـلـه تـعـالـى[[[[
املتعلقة باملكلَِّف، ولكن اإلميان باهللا ال حيصل اإلميانُ باهللا هو أول الواجبات 

إالَّ عن طريق النظر، وتقليب الفكر فيما أُودع يف هذا الكون، فيجب حينئذ 
 . النظر والتفكر تبعاً لوجوب اإلميان

وقد أرشد اهللا سبحانه يف كتابه إىل طرق التفكري، ووسائل التصديق العقلية، 
 أخص يف اجلزء الثالثني أَلَم نجعِل الْأَرض وال سيما يف السور املكية، وبصفة

وجعلْنا نومكُم سباتاوجعلْنا اللَّيلَ ٨وخلَقْناكُم أَزواجا٧والِْجبالَ أَوتادا٦ِمهادا
ا ِسراجا وجعلْن١٢وبنينا فَوقَكُم سبعا ِشدادا١١وجعلْنا النهار معاشا١٠ِلباسا

ِلنخِرج ِبِه حبا ١٤وأَنزلْنا ِمن الْمعِصراِت ماء ثَجاجا١٣وهاجا
أَنا صببنا الْماء ٢٤،فَلْينظُِر اِإلنسانُ ِإلَى طَعاِمِه]النبأ[وجناٍت أَلْفَافًا١٥ونباتا
وزيتونا ٢٨وِعنبا وقَضبا٢٧ِفيها حبافَأَنبتنا ٢٦ ثُم شقَقْنا اَألرض شقا٢٥صبا 

،  فَلْينظُِر الِْإنسانُ ِمم ]٣١-٦:عبس[وفَاِكهةً وأَبا ٣٠وحداِئق غُلْبا٢٩ونخلًا
ِلقاِفٍق٥خاء دِمن م ِلقاِئِب ٦خرالتلِْب وِن الصيِمن ب جرخ٥:الطارق[ي-

وِإلَى السماء كَيف ١٧ِإلَى الِْإِبِل كَيف خِلقَت،  أَفَلَا ينظُرونَ ]٧
تِفع١٨ر تِصبن فاِل كَيِإلَى الِْجب١٩وتِطحس فِض كَيِإلَى اَألر٢٠ و 

رفَع سمكَها ٢٧،أَأَنتم أَشد خلْقًا أَِم السماء بناها ]٢٠-١٧:الغاشية[
والْأَرض بعد ذَِلك ٢٩ها وأَخرج ضحاهاوأَغْطَش لَيل٢٨َفَسواها
متاعا لَّكُم ٣٢والِْجبالَ أَرساها٣١أَخرج ِمنها ماءها ومرعاها٣٠دحاها

 اِمكُمعِلأَن٣٣ -٢٧:النازعات[و[ كبِبر كا غَرانُ ما الِْإنسها أَيي ،
ِفي أَي صورٍة ما شاء ركَّبك ٧سواك فَعدلَكالَِّذي خلَقَك ف٦َالْكَِرِمي

 والَِّذي قَدر ٢الَِّذي خلَق فَسوى١، سبِح اسم ربك اَألعلَى]٨-٦:اإلنفطار[
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،فَال أُقِْسم ]٥-١:األعلى[فَجعلَه غُثَاء أَحوى٤والَِّذي أَخرج الْمرعى٣فَهدى
والصبِح ِإذَا ١٧واللَّيِل ِإذَا عسعس١٦جواِر الْكُنِسال١٥ِْبالْخنِس

والْقَمِر () واللَّيِل وما وسق () ، فَال أُقِْسم ِبالشفَِق ]١٨-١٥:التكوير[تنفَّس
 قسِر]١٨-١٦: اإلنشقاق[ِإذَا اتالْفَجٍر١،وشاٍل علَيفِْع ٢والشو

والْقَمِر ِإذَا ١،والشمِس وضحاها]٤-١:الفجر[ ِإذَا يسِر واللَّيِل٣والْوتِر
والْأَرِض ٥والسماء وما بناها٤واللَّيِل ِإذَا يغشاها٣والنهاِر ِإذَا جلَّاها٢تلَاها

النهاِر و١، واللَّيِل ِإذَا يغشى]٧-١:الشمس[ونفٍْس وما سواها ٦وما طَحاها 
واللَّيِل ِإذَا ١،  والضحى]٣-١:الليل[وما خلَق الذَّكَر والْأُنثَى ٢ِإذَا تجلَّى

 . ، والتِني والزيتوِناخل]٢-١:الضحى[سجى 
ويف بعض ما تلونا دعوة إىل النظر يف مشاهد هذا الكون، وصيحات تنبه 

روا، تلفتوا، تفكروا، تدبروا أن الغافلني، وتوقض النائمني، استيقضوا انظ
هنالك إهلاً ومدبراً، إن وراء ذلك قدرة عظيمة، ومدبراً حكيماً، فكأمنا كانت 
هذه اآليات يف هذا اجلزء يد قوية ز الغافلني، وتوجه أنظارهم وقلوم إىل 

 . هذه اخلالئق العجيبة اليت تنادي مبا وراءها من التدبيـر والتقدير
لفطرة أن املسببات مربوطة بأسباا، وأن احلوادث ناجتة عن نعم، مركوز يف ا

أَأَنتم تخلُقُونه أَم نحن ٥٨أَفَرأَيتم ما تمنونَ:  فاعلها، ومن هنا قال تعاىل
،أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ أَأَنتم تزرعونه أَم نحن ]٥٩-٥٨:الواقعة[الْخاِلقُونَ 

اِرعونَ]٦٤-٦٣:الواقعة[ونَ الزبرشاء الَِّذي تالْم متأَي٦٨، أَفَر وهملْتأَنز مأَأَنت
 ]. ٦٩-٦٨:الواقعة[ِمن الْمزِن أَم نحن الْمنِزلُونَ 
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أما وجود األشياء من غري موجد ألبتة فذلك مرفوض عند العقل، وال تقبله 
تلفوا يف الذي ترتب عليه إمنا اخالفطرة، وعلى هذا أهل امللل بأسرها، و

 .الوجود
إنه جنم، : عقل، ومنهم من قال: طبيعة، ومنهم من قال: فمنهم من قال
 . إنه فاعل خمتار: إنه علة، ومنهم من يقول: ومنهم من قال

أما القائلون بأن العامل قدمي ال أول لوجوده فقد انقرضوا وال وجود هلم، وقد 
علمياً جرياً منا : ء املادة يف هذا القرن، وقولنازيف فكرم هذه علمياً علما

على اصطالح جديد عم البالد العربية بعد البالد الغربية، وال يقال علمياً يف 
 . هذا االصطالح إال ما دخل حتت احلس والتجربة

نعم، هذا اخللق العجيب، والترتيب البديع، والتناسق احملكم، والقانون 
قادراً عظيماً، وصانعاً كيماً، وعليماً خبرياً، ال الدقيق، يدل على أن وراءه 

 . ختفى عليه خافية
قُِل الْحمد ِللَِّه وسالم علَى ِعباِدِه الَِّذين : لنصغ إىل هذه اآليات يف تأمل
أَمن خلَق السماواِت واَألرض وأَنزلَ لَكُم ٥٩اصطَفَى آللَّه خير أَما يشِركُونَ

ا مهرجوا شنِبتأَن ت ا كَانَ لَكُمٍة مجهب ذَات اِئقدا ِبِه حنتاء فَأَنباء ممالس ن
أَمن جعلَ الْأَرض قَرارا وجعلَ ِخلَالَها ٦٠أَِإلَه مع اللَِّه بلْ هم قَوم يعِدلُونَ
لَ بعجو اِسيوا رلَ لَهعجا وارهأَن مهلْ أَكْثَراللَِّه ب عم ا أَِإلَهاِجزِن حيرحالْب ني

أَمن يِجيب الْمضطَر ِإذَا دعاه ويكِْشف السوَء ويجعلُكُم خلَفَاء ٦١لَا يعلَمونَ
 ظُلُماِت الْبر والْبحِر أَمن يهِديكُم ِفي٦٢الْأَرِض أَِإلَه مع اللَِّه قَِليلًا ما تذَكَّرونَ

ومن يرِسلُ الرياح بشرا بين يدي رحمِتِه أَِإلَه مع اللَِّه تعالَى اللَّه عما 
أَمن يبدأُ الْخلْق ثُم يِعيده ومن يرزقُكُم من السماء والْأَرِض أَِإلَه ٦٣يشِركُونَ
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، فأي برهان ]٦٤-٥٩:النمل[لَِّه قُلْ هاتوا برهانكُم ِإن كُنتم صاِدِقني مع ال
أصدع من هذا الربهان، وأي حجة أبلغ من هذه احلجة، وإذا مل خيضع العقل 
هلذه احلجة، ويذعن هلذا الربهان، فإنه ال خيضع لربهان، وال يذعن حلجة ومن 

 ]. ٤٠: النور[فَما لَه ِمن نوٍر لَّم يجعِل اللَّه لَه نورا 

     ] ] ] ]اإلميان برسول اهللا حممد اإلميان برسول اهللا حممد اإلميان برسول اهللا حممد اإلميان برسول اهللا حممد [[[[
  النبوة، وأنه رسول من عند اهللا تعاىل، وجاء بالقرآن ادعى حممد 

وِإن كُنتم ِفي ريٍب مما نزلْنا :  شاهداً على دعواه، ومؤيداً لنبوته قال تعاىل
من مثِْلِه وادعواْ شهداءكُم من دوِن اللِّه ِإنْ كُنتم علَى عبِدنا فَأْتواْ ِبسورٍة 

 اِدِقنيفأعرض املكذبون عن هذا املطلب، وعدلوا إىل ]٢٣: البقرة[ص ،
 . احلرب، فعدوهلم إىل احلرب دليل عجزهم عن اإلتيان بسورة من مثله

ني إىل نعم، إىل اآلن مل يأت أحد بسورة من مثله، وقد مضى من ذلك احل
اآلن أكثر من أربعة عشر قرناً، ومل يظهر شيء من املعارضة، مع بقاء التحدي 
ووجود املكذبني، فلو كان يف مقدور البشر ذلك حلصل يف هذه املدة 

 . املديدة
 ، وأنه من هذا ويف كتاب اهللا تعاىل بيان واضح على صدق الرسول 

 ال ميكن لبشر يف ذلك الوقت عند اهللا تعاىل، من ذلك ما ذكره اهللا تعاىل مما
االطالع عليه ومعرفته، وذلك كتحدثه عن أسرار البحار اليت مل تعرف إال يف 

أَو كَظُلُماٍت ِفي بحٍر لُّجي يغشاه موج : عصر الغواصات احلديثة قال تعاىل
 ابحِقِه سن فَوم جوِقِه من فَود موج ، فإنه مل يكتشف وجو]٤٠:النور[م

حتت املوج السطحي إال يف هذا القرن، والقرآن قد حتدث عنه قبل أربعة 
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  عشر قرناً، فهذا دليل على أن القرآن من عند اهللا تعاىل، إذ أن حممداً 
مل يكن من علماء البحار واحمليطات، ولو فرضنا أنه منهم، ملا تأتت له معرفة 

 . ةذلك يف ذلك العصر البدائي، لعدم وسائل املعرف
فحني جاء بذلك السر وتلك املعارف، مث صدقها الواقع، علمنا أنه من عند 
اهللا تعاىل، ويف هذا آية عظيمة ألهل هذا الزمان الذين قلت معرفتهم ألسرار 

ومن أسرار البحار اليت حتدث عنها القرآن . البالغة املودعة يف آيات القرآن
مرج :  سورة الرمحن قال تعاىلومل تعرف بالفعل إال يف هذا القرن، ما جاء يف

فَِبأَي آلَاء ربكُما ٢٠بينهما برزخ لَّا يبِغياِن١٩الْبحريِن يلْتِقياِن
فَِبأَي آلَاء ربكُما تكَذِّباِن ٢٢يخرج ِمنهما اللُّؤلُؤ والْمرجان٢١ُتكَذِّباِن

ة الغربيون يف أوائل هذا القرن أثناء ، فقد اكتشف البحار]٢٣:الرمحن[
وجودهم يف باب املندب والبحر األمحر أمامهم واحمليط اهلندي خلفهم أن 
لكل من البحرين صفة ومميزات ختصه يف امللوحة واحليوانات والنباتات اخل، 
مع اتصال املائني، وقد كان بعض املفسرين من قبل يفسرون ذلك باملاء 

ه يشكل عليهم أنه ال خيرج اللؤلؤ واملرجان من العذب واملاحل، غري أن
العذب، وأن الربزخ ال يبقى كثرياً مث خيتلط املاءان، والتفسري مبا ثبت صحته 
فعالً وثبت وجوده حقيقة أوىل مع بقاء التفسري على الظاهر، بينما حيتاج 

ؤلؤ ِمنهما، إذ ال خيرج الل: األولون يف تفسريهم إىل التأويل يف قوله تعاىل
 . واملرجان من العذب

هذا وقد تابع علماء البحار البحث عن خصائص البحار فوجدوا لكلِّ حبٍر 
شخصيةً متيزه عن لصيقه، وهذه آية أخرى تدل على صدق النيب حممد 

سنِريِهم :   ، وأن القرآن من عند اهللا تعاىل، وصدق اهللا سبحانه وتعاىل
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نفُِسِهم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق أَولَم يكِْف ِبربك أَنه آياِتنا ِفي الْآفَاِق وِفي أَ
 ِهيدٍء شيلَى كُلِّ شوقد وضع كتاب كبري يف هذا ]٥٣: فصلت[ع ،

املوضوع امسه اإلكتشافات العصرية ملا أخرب به سيد الربية، مؤلفه حسيين من 
 . اجلزائر فيه أكثر من مائة موضوع

    ] ] ] ] اإلميان برسل اهللا ومالئكته وكتبهاإلميان برسل اهللا ومالئكته وكتبهاإلميان برسل اهللا ومالئكته وكتبهاإلميان برسل اهللا ومالئكته وكتبه[[[[ 
من الفرائض احلتمية اإلميان برسل اهللا صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني، 

ِمنهم من قَصصنا : وقد جاء ذكر بعضهم يف القرآن، وبعضهم مل يذكروا
 كلَيع صقْصن ن لَّمم مهِمنو كلَيم مج]٧٨:غافر[ع يعاً، ، فالواجب اإلميان

من ذكر ومن مل يذكر صلوات اهللا عليهم أمجعني، أوهلم آدم أبو البشر 
  . صلوات اهللا عليه، وآخرهم حممد 

وجيب اإلميان مبا أنزل على كل منهم على اإلمجال، وإن مل نعلم تفصيل ذلك 
براِهيم وِإسماِعيلَ قُولُواْ آمنا ِباللِّه وما أُنِزلَ ِإلَينا وما أُنِزلَ ِإلَى ِإ: قال تعاىل

وِإسحاق ويعقُوب واألسباِط وما أُوِتي موسى وِعيسى وما أُوِتي النِبيونَ ِمن 
 ]. ١٣٦:البقرة[ربِهم الَ نفَرق بين أَحٍد منهم ونحن لَه مسِلمونَ 

آمن الرسولُ ِبما أُنِزلَ ِإلَيِه ِمن :وكذلك جيب اإلميان مبالئكة اهللا، قال تعاىل
ربِه والْمؤِمنونَ كُلٌّ آمن ِباللِّه ومآلِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِه الَ نفَرق بين أَحٍد من 

بلْ ِعباد : ، وقد أخربنا اهللا تعاىل عنهم مجلة فقال تعاىل]٢٨٥:البقرة[رسِلِه 
، وقال ]٢٧: األنبياء[لَا يسِبقُونه ِبالْقَوِل وهم ِبأَمِرِه يعملُونَ ٢٦مكْرمونَ

الَ :  ، وقال تعاىل]٢٠: األنبياء[يسبحونَ اللَّيلَ والنهار ال يفْترونَ : تعاىل
 ، وذكر ]٢٠٦: األعراف[يستكِْبرونَ عن ِعبادِتِه ويسبحونه ولَه يسجدونَ 
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، ]١٠: اإلنفطار[وِإنَّ علَيكُم لَحاِفِظني : سبحانه منهم جربيل وميكال، وقال
، وأخربنا ]١٩٣: الشعراء[نزلَ ِبِه الروح اَألِمني :  وقال تعاىل يف جربيل

سبحانه أنَّ منهم خزنة جلهنم، ومنهم محلةَ العرش، ومنهم املوكل بانتزاع 
، وقال ]٦١: األنعام[ جاء أَحدكُم الْموت توفَّته رسلُنا األرواح، حتى ِإذَا

الْحمد ِللَِّه فَاِطِر السماواِت والْأَرِض جاِعِل الْملَاِئكَِة رسلًا أُوِلي : سبحانه
               ].      ١: فاطر[يشاء أَجِنحٍة مثْنى وثُلَاثَ ورباع يِزيد ِفي الْخلِْق ما 

    ]]]]اإلميان باليوم اآلخراإلميان باليوم اآلخراإلميان باليوم اآلخراإلميان باليوم اآلخر[[[[                                                
: هو من أركان اإلميان الذي إذا مل يقم إار بناؤه، ومعىن اإلميان باليوم اآلخر

التصديق بالبعث بعد املوت، بعث الروح واجلسد، مث احلساب، فمن كان 
 .  أبداًشقياً فإىل النار خالداً فيها أبداً، ومن سعد فإيل اجلنة خالداً فيها

    ]]]]األجسام واألعراضاألجسام واألعراضاألجسام واألعراضاألجسام واألعراض[[[[
هو أعرف من أن يعرف، كاإلنسان، والشجر، واحلجر، واملاء، : اجلسم
 . واهلواء

هو ما يعرض للجسم من األشكال واأللوان، واإلجتماع : والعرض
واإلفتراق، وما يعرض له من احلرارة والربودة، والرطوبة واليبوسة، واحلركة 

، واهلم والغم، والفرح واحلزن، والسكون، وخواطر النفس ووساوسها
والرضا والغضب، والرمحة والشفقة، والشهوة والنفرة، واإلرادة والكراهة، 
والعزم، وكعلم اإلنسان وحياته، وقدرته ومسعه، وبصره وجهله وموته 

 . وعجزه، وكاحلالوة واملرارة وحنومها يف املطعومات
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 إذاً فاألعراض هي هو من توابع اجلسم وصفاته،: فالعرض عند املتكلمني
صفات األجسام، وال ميكن أن يوجد العرض مبفرده، بل ال بد من جسم حيل 
فيه العرض، وكذلك اجلسم فإنه ال يصح أن يوجد مبفرده خالياً عن 
األعراض، فإذا وجد اجلسم فال بد له من صفات يوجد عليها، كالطول، 

 . والقصر، واللون، واحلركة، والسكون، واإلجتماع اخل
كذلك القدرة، والعلم، واحلياة، والعجز، واإلرادة، والعزم، والرضا و

 . والغضب، والكراهة والرمحة، والصعود واهلبوط واالنتقال
فكل هذه األعراض املشاهدة ختتص باألجسام، وال يتصورها العقل إالَّ يف 

 . جسم
د إذا عرفت ذلك فاعلم أنه ال يعقل جسم إالَّ يف مكان، ويستحيل أن يوج

 . جسم ال يف حمل
وال خالف بني املسلمني أن السموات واألرض وما بينهما حمدث، وأنَّ 
محِدثَ ذلك هو اهللا سبحانه وتعاىل، وأنه موجود عامل، قادر، حي، مسيع 

 . بصري، عدل حكيم، ليس كمثله شيء
 . مث اختلفوا يف تفاصيل بعض تلك اجلمليات، ولنذكر هنا مذهبنا حنن الزيدية

    ]]]]نـزيه الباري عن صفات األجسام على اجلملةنـزيه الباري عن صفات األجسام على اجلملةنـزيه الباري عن صفات األجسام على اجلملةنـزيه الباري عن صفات األجسام على اجلملةتتتت [ [ [ [
فمذهب الزيدية على العموم تنـزيه اهللا سبحانه وتعاىل عن كل خصائص 

 . األجسام، وصفاا من دون استثناء
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 فال جيوز أن نصف اهللا سبحانه وتعاىل بأي صفة من صفات األجسام احملدثة 
ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد، :تعاىللَيس كَِمثِْلِه شيء، ولقوله : وذلك لقوله تعاىل

ومن هنا ملا أثبت املشركون هللا صفة من صفات املخلوقني رد عليهم أشد 
لَقَد ٨٨وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا: الرد وأعظمه يف سورة طه فقال تعاىل

وتنشق الْأَرض وتِخر الِْجبالُ تكَاد السماوات يتفَطَّرنَ ِمنه ٨٩ِجئْتم شيئًا ِإدا
: مرمي[وما ينبِغي ِللرحمِن أَن يتِخذَ ولَدا ٩١أَن دعوا ِللرحمِن ولَدا٩٠هدا
، وذلك ألن نسبة الولد إليه تعاىل حط له من منـزلة األهلية، وحني ]٩٢

ام بظلمهم، قال اهللا سأل بنو اسرائيل رؤية اهللا أخذهم اهللا بالصاعقة فأم
يسأَلُك أَهلُ الِْكتاِب أَن تنزلَ علَيِهم ِكتابا من : سبحانه حاكياً هذه القصة

 مهذَتةً فَأَخرها اللِّه جفَقَالُواْ أَِرن ِمن ذَِلك رى أَكْبوسأَلُواْ مس اء فَقَدمالس
 اِعقَةُ ِبظُلِْمِهمفلما كان سؤال الرؤية حطاً هللا جل ]١٣٥:النساء[الص ،

جالله من منـزلة الربوبية إىل منـزلة املرئيات اليت هي مربوبة وخملوقة 
استحقوا أن يصيبهم اهللا بالصاعقة، كما حكا اهللا ذلك، ومن األدلة على 

يف الْخِبري، الَّ تدِركُه اَألبصار وهو يدِرك اَألبصار وهو اللَِّط: ذلك قوله تعاىل
 .زيدية الباري جل وعلى من كل عرضفمن هنا نزهت ال

    ]]]]انتفاء اجلسمية عن اهللا تعاىلانتفاء اجلسمية عن اهللا تعاىلانتفاء اجلسمية عن اهللا تعاىلانتفاء اجلسمية عن اهللا تعاىل[[[[
لَيس : الذي يدل على انتفاء اجلسمية عن اهللا تعاىل على اجلملة قوله تعاىل

كَِمثِْلِه شيء، ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد، فلو كان تعاىل جسماً لكان كلُّ جسم 
ماثالً هللا تعاىل، ومما يؤكد ذلك من الوجهة النظرية أنه ال خالف بني م

املسلمني أن اهللا سبحانه وتعاىل كان وال شيء، وانه سبحانه هو الذي خلق 
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السموات واألرض وما بينهما، وأنه سبحانه خالق العرش وخالق األمكنة 
هو غين عن واألزمنة، كان اهللا وال مكان وال زمان وال عرش وال كرسي، ف

املكان، فلو كان جسماً تعاىل عن ذلك لكان حمتاجاً يف األزل إىل مكان، وال 
 . يتصور جسم ال يف مكان، ألن التمكن صفة ذاتية للجسم

بيان ذلك، أن اجلسم هو ذو األبعاد اليت هي الطول والعرض والعمق، فما 
ان الطول، فقد بني طريف كل هو بعد، فمن بداية الطول مثالً إىل ايته هو مك

دخل املكان يف حتقق ماهية اجلسم، فثبت ذا الدليل القاطع، أن اهللا تعاىل 
ليس بذي مكان، ويترتب على ذلك أنه تعاىل ليس جبسم وال عرض 

 . إلستحالة وجود جسم ال يف مكان ضرورة، والعرض من توابع اجلسم
ية الصحيحة انتفى فإذا ثبت أن اهللا سبحانه ليس جبسم باألدلة النقلية والنظر

 . عنه سبحانه وتعاىل مجيع صفات األجسام
فال جيوز عليه سبحانه وتعاىل الصعود واهلبوط، والذهاب وايء، ألن ذلك 
صفات لألجسام، وعوارض هلا، وكذلك احلركة والسكون ألما من صفات 
األجسام وخصائصها، وكذا سائر صفات األجسام وأعراضها، حنو التجزؤ 

م، والكلية والبعضية، واأللوان، والفرح والضجر، واهلم والغضب واإلنقسا
 . والرضا، والعزم، واإلرادة والكراهة، والغضب، والرقة والسهو والغفلة

وذا الدليل يبطل قول من أثبت هللا تعاىل وجهاً، وعينني، ويدين، وأصابع، 
 . وجنباً، وقدمني وإىل آخره على احلقيقة
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    ]]]]ال يوجب االشرتاك يف املعىنال يوجب االشرتاك يف املعىنال يوجب االشرتاك يف املعىنال يوجب االشرتاك يف املعىناالشرتاك يف االسم االشرتاك يف االسم االشرتاك يف االسم االشرتاك يف االسم [[[[
وهناك صفات أُطلقت على اهللا سبحانه وتعاىل، وأطلقت أيضاً على 

حينما : املخلوقني، واإلشتراك يف االسم ال يوجب االشتراك يف املعىن، فمعناها
 : تطلق على اإلنسان غري معناها بالنسبة إىل اهللا تعاىل، وسنصلها كلمة كلمة

الوجود احملدود بأن : ان وحنوه من احملدثات معناهاصفة الوجود بالنسبة لإلنس
هلْ أَتى علَى اِإلنساِن ِحني من الدهِر لَم يكُن :له ابتداءاً وانتهاءاً، قال تعاىل

، ويف التحقيق اإلنسان وحنوه موجود على صيغة ]١: اإلنسان[شيئًا مذْكُورا 
 . املفعول وجد بقدرة قادر

الق سبحانه مغائر ملعناها يف املخلوق فال أولية لوجوده وال ومعناها يف اخل
 ِليمٍء عيِبكُلِّ ش وهو اِطنالْبو الظَّاِهرو اآلِخرلُ واَألو وآخرية ه

، وهو سبحانه املوجد لكل املوجودات على صيغة الفاعل، وقد ]٣:احلديد[
ذلك للتفرقة بني اخلالق واجب الوجود، و: اشتهر عند املتكلمني هذه العبارة

جائزة الوجود، وقالوا أيضاً يف املستحيل : واملخلوق، فقالوا يف املخلوقات أا
 . مستحيل الوجود: وجوده كاجلمع بني النقيضني

    ]]]]مفارقات قرآنيةمفارقات قرآنيةمفارقات قرآنيةمفارقات قرآنية[[[[
 . اهللا قوي عزيز، واإلنسان خلق ضعيفا
 . واهللا غين محيد، واإلنسان خلق فقريا

 . إلنسان والد ومولودواهللا مل يلد ومل يولد، وا
 . واهللا ال يضل وال ينسى، واإلنسان حمل النسيان
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 . واإلنسان حمل النقائص، واهللا هو امللك القدوس ذو اجلالل واإلكرام
 . واهللا حي ال ميوت، واإلنسان حمكوم عليه باملوت

 . واهللا ال تأخذه سنة وال نوم، واإلنسان تأخذه السنة والنوم
 . وما فيه، واإلنسان مملوكواهللا املالك للكون 

وغري ذلك كثري يف الكتاب الكرمي، فال مشاركة، وال مشاة بني اهللا وخلقه 
يف شيء، وما وقع من ذلك حنو موجود فإمنا هو من قبيل التسمية ال من 

 .حيث احلقيقة، وكذلك قارد، وعامل، وحي

    ]]]]عامل وقادر وحي ومسيع وبصريعامل وقادر وحي ومسيع وبصريعامل وقادر وحي ومسيع وبصريعامل وقادر وحي ومسيع وبصري[[[[
جل وعال وعلى املخلوق الضعيف، فاملماثلة أُطلقت هذه األمساء على اخلالق 

كذلك إمنا هي من حيث التسمية ال احلقيقة واملعىن، كيف يتشابه املعىن يف 
وِللِّه الْمثَلُ اَألعلَى وهو الْعِزيز : اخلالق واملخلوق، واهللا جل جالله يقول

ِكيمِم]٦٠: النحل[الْحالس وهٌء ويكَِمثِْلِه ش سلَي  ،ِصريالب يع . 
نعم، إذا اطلقت لفظة عامل وقصد ا اإلنسان كان معناها غري املعىن إذا 

عرض : أطلقت وقصد ا اخلالق تعاىل، وذلك أن العلم بالنسبة لإلنسان
وصفة غري اإلنسان، واإلنسان شيء آخر غري تلك الصفة العلم، وبالضرورة 

 اإلنسان عندما خيرج من فإن الصفة غري املوصوف، والدليل على ذلك أن
واللّه : بطن أمه يكون صفراً من املعلومات الضرورية واالكتسابية قال تعاىل

، مث بعد ذلك ]٧٨: لالنح[أَخرجكُم من بطُوِن أُمهاِتكُم الَ تعلَمونَ شيئًا 
  .يتصف بالعلم
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 ]]]]علم اإلنسانعلم اإلنسانعلم اإلنسانعلم اإلنسان[[[[                                                                 
عرض، وأنه غري اإلنسان، إذاً :  العلم عند اإلنسانوحاصل ذلك أن

فاإلنسان عاِلم بعلٍم حاصل له بعد أن مل يكن، مث إن علم اإلنسان ضرورياً 
كان أم استداللياً حيصل له عن طريٍق هي كاآللة لتحصيله كاخلربة والتجربة 

 . اخل..والنظر واالستدالل 
شيء واحد جيال فيه النظر ويسرح نعم، وعلم اإلنسان ال يتسع ألكثر من 

 . فيه التفكري

    ]]]]علم اهللا سبحانهعلم اهللا سبحانهعلم اهللا سبحانهعلم اهللا سبحانه [ [ [ [
جيب أن يكون خبالف ذلك قضاءاً بنفي املماثلة املعلوم من : وعلم اهللا سبحانه

 . لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع البِصري، ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد: قوله تعاىل
س بعرض، وليس شيئاً آخر غري اهللا سبحانه، وهذا هو فعلم اهللا سبحانه لي

معىن قول أئمتنا عليهم السالم إن علم اهللا سبحانه هو ذاته، وليس اهللا 
سبحانه آلة أو كاآللة من خالهلا حيصل له العلم، فال نظر، وال استدالل، وال 

 . خربة أو جتربة اخل تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً
امل لكل شيء، فال ختفى عليه خافية يف السموات وال وعلم اهللا سبحانه ش

يف األرض، وِعنده مفَاِتح الْغيِب الَ يعلَمها ِإالَّ هو ويعلَم ما ِفي الْبر والْبحِر 
 وما تسقُطُ ِمن ورقٍَة ِإالَّ يعلَمها والَ حبٍة ِفي ظُلُماِت اَألرِض والَ رطٍْب والَ

 ]. ٥٩: األنعام[ياِبٍس ِإالَّ ِفي ِكتاٍب مِبٍني 
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نعم، النظر والتفكري من مجلة األعراض املختصة باألجسام، فال جيوزان على 
اهللا تعاىل، وأيضاً النظر والتفكري حيتاج إليهما اجلاهل باألمر ليتوصل عن 

شهادة، فال طريقهما ملعرفته وللعلم به، واهللا سبحانه وتعاىل عامل الغيب وال
 . مشاة بني اخلالق واملخلوق

القدرة يف اإلنسان عرض هي ]]]]القدرةالقدرةالقدرةالقدرة[[[[                                 
غريه، فهو قادر ذه القدرة اليت هي عرض، وكما قلنا وشرحنا يف مسألة 

: العلم نقول هنا، فقدرة اهللا هي ذاته، فهو سبحانه قادر ال بقدرة لقوله تعاىل
 . ثِْلِه شيءلَيس كَِم

    ]]]]احلياةاحلياةاحلياةاحلياة [ [ [ [
احلياة يف اإلنسان وسائر احليوان عرض، وصفة هي غري اإلنسان، إذا ذهبت 
هذه الصفة والعرض من احليوان صار كاجلماد، فهو حي ذه احلياة اليت هي 

 . عرض غريه، والقول هنا كالقول يف العلم سواءاً سواءاً
تعاىل يوصف بأنه حي ويسمى فهو سبحانه حي ال حبياة، ومعىن هذا أن اهللا 

بذلك، ولكن ليس له تعاىل صفة يقال هلا احلياة كما يف اإلنسان الضعيف، 
فإنه فيه أي ـ يف اإلنسان ـ صفة زائدة على ذاته، إذا ذهبت منه هذه 

 . صار محاداً) احلياة(الصفة 
صفة، : موصوف، واحلياة: إذاً فاإلنسان شيء واحلياة شيء آخر، اإلنسان

بحانه وتعاىل ليس كذلك، فليس له حياة هي شيء آخر غريه، كما يف واهللا س
احليوان، وهذا معىن قول أئمتنا عليهم السالم إن صفاته تعاىل ذاته كما 

 . قدمنا
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 ]]]]مسيع وبصري يف حق املخلوق مسيع وبصري يف حق املخلوق مسيع وبصري يف حق املخلوق مسيع وبصري يف حق املخلوق [[[[                
 . هو املدرك للمسوعات مبعىن حمله الصماخ: مسيع بالنسبة لإلنسان

 . مبصرات مبعىن حمله احلدقهو املدرك لل: وبصري

    ]]]]مسيع وبصري يف حق اخلالقمسيع وبصري يف حق اخلالقمسيع وبصري يف حق اخلالقمسيع وبصري يف حق اخلالق[[[[    
وإذا أريد ما اخلالق جل وعلى فهما مبعىن عامل املسموعات وعامل املبصرات، 
فال جيوز أن تثبت هللا تعاىل عرضاً حيل يف احلدق، وال عرضاً حيل يف الصماخ 

 . تعاىل اهللا عن األعراض واآلآلت، وعن مشاة املخلوق الضعيف
ما قلنا هنا يف تفسري هذه الصفات هو الالئق جبالل اهللا وعظمته وقدسه عن و

مشاة املخلوقني، فال جيوز أن نشبه اهللا تعاىل باملخلوقني يف شيء من 
 . لَيس كَِمثِْلِه شيٌء، ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد: الصفات لقوله تعاىل

    ]]]]معىن الرمحة يف حق املخلوقمعىن الرمحة يف حق املخلوقمعىن الرمحة يف حق املخلوقمعىن الرمحة يف حق املخلوق[[[[
عرض جيده احليوان يف قلبه كما جيده الوالد لولده : ناها اللغويالرمحة مبع

 . وحنوه، وهي ذا املعىن من خصائص املخلوقات
فإذا أطلقت على اخلالق جل وعال كان املعىن غري الذي أطلقت عليه يف 

لَيس كَِمثِْلِه شيٌء، ولَم : املخلوقات قضاءاً بنفي املماثلة املعلوم من قوله تعاىل
ي دا أَحكُفُو كُن لَّه . 

 ]]]]معىن الرمحة يف اخلالقمعىن الرمحة يف اخلالقمعىن الرمحة يف اخلالقمعىن الرمحة يف اخلالق[[[[                                                                                
 فيكون معناها إذا أطلقت على اهللا تعاىل أنه ذو اإلنعام جبالئل النعم 
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ودقائقها، فهي من صفات الفعل اليت أطلقت باعتبار أفعال اهللا تعاىل، فالرمحن 
 أنعم على خلقه بأصول النعم الرحيم ذو الرمحة صفات هللا تعاىل باعتبار أنه

قُلْ ِبفَضِل :  وفروعها، وقد مسى اهللا تعاىل بعض تلك النعم رمحة قال تعاىل
، وقال ]٥٨: يونس[اللِّه وِبرحمِتِه فَِبذَِلك فَلْيفْرحواْ هو خير مما يجمعونَ 

 ]. ٤٨: الفرقان[دي رحمِتِه وهو الَِّذي أَرسلَ الرياح بشرا بين ي: تعاىل
فرمحة اهللا تعاىل هي أفعاله اليت أنعم ا على خلقه كما وصف جل وعال خبالق 

 . ورازق لفعله اخللق والرزق
يقول وال : "   فيما رواه عنه السيد محيدانعليه السالمقال أمري املؤمنني 

 ". يلفظ، ويريد وال يضمر، ويبغض ويغضب من غري مشقة

الكالم يف حق املخلوق واخلالقالكالم يف حق املخلوق واخلالقالكالم يف حق املخلوق واخلالقالكالم يف حق املخلوق واخلالق[[[[                                                                                
ِِّّ ِِّّ

 [ [ [ [    
الكالم إذا نسب إىل املخلوقني من البشر، مباين للكالم الصادر عن ذي 

لَيس كَِمثِْلِه شيء، : العزة واجلالل، إذ ال مشاة بني اخلالق واملخلوق، بدليل
دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَمو . 

ه فال حلق، وال لسان، وال حنك، وال خيشوم، وال فكالم اهللا سبحانه بغري آل
 . شفة تعاىل سبحانه عن ذلك، إذ ال حيتاج إىل هذا إال املخلوق الضعيف

إذا عرفت ذلك فقد يكون كالمه كما كلم موسى من الشجرة خبلقه فيها، 
كخلقه للرعد واملطر والرياح، وقد يكون كالمه بأن يلقيه يف قلب ملك، 

  . ته إىل آخر ما جاءت به الرواية عن النيب فيلقيه إىل ملك حت
أما التلفظ عن آلة كما يف املخلوقني، فذلك مستحيل يف اخلالق تعاىل وتشبيه 

 .له جل وعال خبلقه
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    ]]]]الوجهالوجهالوجهالوجه[[[[
نعم، قد جاء يف القرآن ألفاظ توهم التشبيه، وحنن ذاكروها مع ذكر 

وجـه يف قوله الـ: تفسريها عند علماء أهل البيت عليهم السالم فمن ذلك
 ]. ٢٧:الرمحن[ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَاِل والِْإكْراِم  كُلُّ من علَيها فَاٍن: تعاىل

قد ثبت بالدالئل العقلية، والرباهني القرآنية أن اهللا تعاىل ليس جبسم، : فنقول
لناها وهذه اآلية وما شاكلها من اآليات اليت يوهم ظاهرها التجسيم، فإذا مح

اصطدمنا باآليات النافية للتشبيه واملماثلة : على ظواهرها كما يقوله املشبهة
لَيس كَِمثِْلِه شيء، ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد، وصدمتنا أيضاً حجة : كقوله تعاىل

 . العقل اليت تقول لو كان اخلالق تعاىل جسماً لكان حمدثاً كسائر األجسام
دام آيات القرآن وتتخالف وتتناقض بال خالف بني وال جيوز أن تتص

لَا يأِْتيِه الْباِطلُ ِمن بيِن يديِه ولَا ٤١وِإنه لَِكتاب عِزيز: املسلمني لقوله تعاىل
 . وحنوها] ٤٢: فصلت[ِمن خلِْفِه تِرتيلٌ من حِكيٍم حِميٍد 

رها يوهم التناقض غري فمن هنا عرفنا أن هذه اآليات الكرمية اليت ظاه
 . متناقضة وأن معانيها غري متخالفة

نعم، إذا استقرينا كالم علماء املسلمني حول هذه اآليات وجدنا كالمهم 
لَيس كَِمثِْلِه شيء، فلم يفسرها أحد فيما نعلم : متحداً حول قوله تعاىل

 ال خبالف ظاهرها، فقد أمجع املسلمون على أن املقصود ا ظاهرها، وأن
 . تأويل فيها

ويبقَى وجه ربك : مث وجدناهم اختلفوا يف تفسري آيات التشبيه كقوله تعاىل
ذُو الْجالِل واِإلكْراِم، فمنهم من أبقاه على ظاهره، وهم الظاهرية، ومنهم 
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من محلها على معان أخر غري املعىن املتبادر عند اإلطالق، وهم الزيدية 
  . واملعتزلة وغريهم

    ]]]]احملكم واملتشابه وكيفية رد املتشابه إىل احملكماحملكم واملتشابه وكيفية رد املتشابه إىل احملكماحملكم واملتشابه وكيفية رد املتشابه إىل احملكماحملكم واملتشابه وكيفية رد املتشابه إىل احملكم    [    [    [    [
هو : واهللا سبحانه وتعاىل قد أخربنا مجلة أن يف القرآن حمكماً وأن هذا احملكم

أم الكتاب، وأن فيه متشااً، مث أشار سبحانه وتعاىل عند ذكر املتشابه إىل أنه 
شابه، واإلشارة إىل ما سيقع االختالف يف تأويله، وهذه اآلية يف احملكم واملت

هو الَِّذي أَنزلَ علَيك الِْكتاب ِمنه : قلناه قال تعاىل يف أوائل سورة آل عمران
آيات محكَمات هن أُم الِْكتاِب وأُخر متشاِبهات فَأَما الَِّذين يف قُلُوِبِهم زيغٌ 

بِتغاء الِْفتنِة وابِتغاء تأِْويِلِه وما يعلَم تأِْويلَه ِإالَّ اللّه فَيتِبعونَ ما تشابه ِمنه ا
والراِسخونَ ِفي الِْعلِْم يقُولُونَ آمنا ِبِه كُلٌّ من ِعنِد ربنا وما يذَّكَّر ِإالَّ أُولُواْ 

 ]. ٧: آل عمران[األلْباِب 
ك اآليات اليت وقع فيها النـزاع إىل معاين إذاً فالواجب أن نرد معاين تل

تلك اآليات اليت أمجعوا على معانيها، ومل خيتلفوا يف تفسريها، ألا حمكمات 
أن األمة مل ختتلف يف تفسريها، : يرد إليها املتشابه، والدليل على أا حمكمات

 هي ومل تتنازع يف تأويلها، فريد ما اختلفوا فيه إىل ما أمجعوا عليه، وهذه
الطريقة اليت جرى عليها أئمتنا عليهم السالم ومن وافقهم، وهي طريقة 
عقلية سليمة يطمئن إليها العقل، وترتظيها الفطرة، مع العلم أم مل خيرجوا 
يف تفسريهم هلذه اآليات املتشاة عن حدود اللغة العربية، ومل يتجاوزا به 

ل يف البالغة وأعرق يف استعماالت العرب، بل قد تكون تلك التفاسري أدخ
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الفصاحة، وذلك أم حيملون تلك األلفاظ على معانيها اازية، وااز أبلغ 
 . من احلقيقة على ما ذكره علماء البيان، ويشهد له الذوق السليم

يطلق على نفس الشيء كما دكره يف القاموس، : فالوجه يف استعمال العرب
ويبقَى وجه : ا الوجه يف قوله تعاىلفأئمتنا عليهم السالم وموافقوهم فسرو
ويبقى ر بك، فلفظ الوجه يطلق : ربك ذُو الْجالِل واِإلكْراِم، بأن املعىن

ويراد به معىن املضاف إليه كما ذكره يف القاموس، ومما يشهد لذلك من 
هذا هو : هذا هو وجه الرأي، ووجه الصواب، واملعىن: كالم العرب قوهلم

 . صوابالرأي وال
وأنت إذا أردت أن تفسر اآلية على ما يريد أهل الظاهر حصل فساد يف 

أن كل شيء هالك سوى وجه اهللا، أما ما عدى : املعىن، إذ يكون املعىن
الوجه فإنه هالك، فال بد هلؤالء الظاهرية من الرجوع إىل تفسرينا، من أن 

 . كل شيء هالك سوى اهللا تعاىل هو املقصود من اآلية
 كان هذا هو املقصود، فال يصح التعلق ذه اآلية على إثبات الوجه فإذا

 . احلقيقي هللا تعاىل 

    ]]]]األيدي واليداناأليدي واليداناأليدي واليداناأليدي واليدان[[[[    
والسماء بنيناها ِبأَيٍد :  اآليات اليت تتعلق ا املشبهة قوله تعاىل

 ينِفق ،  بلْ يداه مبسوطَتاِن]٧٣: ص[،  ِلما خلَقْت ِبيدي ]٤٧:الذاريات[
،  والْأَرض جِميعا قَبضته يوم الِْقيامِة والسماوات ]٦٤:املائدة[كَيف يشاء 

، وحنو هذه اآليات، وأحاديث يستدلون ا حنو ]٦٧:الزمر[مطِْويات ِبيِميِنِه 
ما يذكر يف تفسري هذه اآلية األخرية يف سورة الزمر، فقد تعلق أهل الظاهر 
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ثري من املخالفني للزيدية مبا ذكرنا وبنحوه، فأثبتوا هللا تعاىل يدين وأصابع وك
 . وقبضة

إن كان األمر كما ذكرمت من أن الواجب محل القرآن على : ونقول هلم
ال يأِْتيِه : الظاهر على اإلطالق، فكيف تفسرون قوله تعاىل يف وصف القرآن

 لَا ِمنِه ويدِن يياِطلُ ِمن بلِْفِه، فأين اليدان، ويف صفة القرية املهلكة يف الْبخ
فَجعلْناها نكَاالً لِّما بين يديها وما خلْفَها وموِعظَةً لِّلْمتِقني : قوله تعاىل

: سبأ[بين يدي عذَاٍب شِديٍد :  ، وقوله تعاىل يف ذكر العذاب]٦٦: البقرة[
يرِسلُ الرياح بشرا بين يدي رحمِتِه أَِإلَه مع اللَِّه ومن : ، وقوله تعاىل]٤٦

، فأين يدا القرآن، ويدا القرية، ويدا ]٦٣: النمل[تعالَى اللَّه عما يشِركُونَ 
أو جدونا يدين اثنتني، مث ميزوا ! يا أهل الظاهر؟) الرمحة(العذاب، ويدا املطر 

اخلنصر والبنصر والوسطى : نوا لنا كذلك األصابعالشمال من اليمني، وبي
، فاليدان ال بد أن تكون كذلك وال خمرج لكم من !واملسبحة واإلام؟

 . ذلك
فإن مل تفعلوا ذلك فقد عطلتم كالم اهللا تعاىل من الصفة اليت ثبتت له بنص 
القرآن، وإنكار شيء من ألفاظ القرآن القطعية كفر، والتفسري عندكم 

 . ظاهر ضالل وبدعة وحتريفخبالف ال
هذا وال سبيل لكم أيها الظاهرية إىل اخلروج من هذه املضايق، وكل ما 

 . أوردمتوه من السؤال واجلواب على أئمتنا وموافقيهم سريد عليكم مثله
نعم، إمنا أوردنا هذه اآليات واإللزامات للظاهرية، لنبطل مذهبهم،من أن 

اهرها مطلقا، ويف ما ذكرنا إبطال الواجب محل األلفاظ الشرعية على ظ
 . ملذهبهم على اجلملة
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وقَالَِت الْيهود يد اللِّه مغلُولَةٌ غُلَّت أَيِديِهم ولُِعنواْ ِبما قَالُواْ بلْ : قوله تعاىل
يداه مبسوطَتاِن ينِفق كَيف يشاُء، فقد تعلق أهل الظاهر ذه اآلية واثبتوا هللا 

إن : اثنتني، وأئمتنا عليهم السالم وموافقوهم قالوا يف تفسري ذلكيدين 
اليهود عليهم اللعائن وصفوا اهللا جل جالله بالبخل وعربوا عن ذلك على 
طريق الكناية اليت هي أبلغ من التصريح بقوهلم يد اهللا مغلولة، ورد اهللا 

 . ليدينسبحانه عليهم بطريق الكناية أيضاً بأبلغ من كنايتهم حيث ثىن ا
هذا وغل اليد وبسطها كنايتان عن اإلمساك واإلنفاق يف االستعمال العريب، 

والَ تجعلْ يدك مغلُولَةً ِإلَى عنِقك والَ : وقد جاءت يف القرآن قال تعاىل
، معىن هذه اآلية ]٢٩: اإلسراء[تبسطْها كُلَّ الْبسِط فَتقْعد ملُوما محسورا 

والَِّذين ِإذَا أَنفَقُوا لَم يسِرفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَِلك : عىن قوله تعاىلهو م
 ]. ٦٧: الفرقان[قَواما 

    ]]]]حبث يف الكناية وا�ازحبث يف الكناية وا�ازحبث يف الكناية وا�ازحبث يف الكناية وا�از[[[[
والكناية كثرية عند العرب، ويف استعماهلا والقرآن نزل على لغتها، ومن 

 .  عن الفرجهو عفيف اإلزار، تكىن بذلك: كنايات العرب
 . ما وضعت موسه عنده قناعاً، تكىن بذلك عن العفيف

لعق أصبعه، كناية عن املوت، وكذا أصفرت أنامله مبعىن مات، زلت نعله 
: كناية عن اخلطأ والغلط، وتارة عن اختالل احلال بالفقر، ويقولون للمقتول

 . ركب األشقر، األشقر الدم، وللمقيد محل على األدهم
، إذ ]١٣:النمل[فَلَما جاءتهم آياتنا مبِصرةً : القرآن قوله تعاىلومن جمازات 

، ] ١٠٤:األنعام[قَد جاءكُم بصآِئر ِمن ربكُم : ال بصر لآليات، وقوله تعاىل
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، فمدحهم اهللا تعاىل، واملدح ]٤٥: ص[أُوِلي اَأليِدي واَألبصاِر : وقوله تعاىل
 . منا يتعلق بالصفاتال يتعلق باجلوارح إ

وكَأَين من قَريٍة عتت عن أَمِر ربها ورسِلِه : ومن جمازات القرآن قوله تعاىل
 ]. ٨: الطالق[فَحاسبناها ِحسابا شِديدا وعذَّبناها عذَابا نكْرا 

    ]]]]تتمة للبحث يف اليدتتمة للبحث يف اليدتتمة للبحث يف اليدتتمة للبحث يف اليد [ [ [ [
جبالله، زادوا قوهلم تليق جبالله فراراً من إن هللا تعاىل يداً تليق : وقالت املشبهة

التشبيه، وال مهرب هلم يف ذلك ما داموا واصفني رم حبقيقة اليد، 
والقبضة، واألصابع، وهذا عظم اليد وكربها ال ينفي التشبيه، فإم مهما 
بالغوا يف وصف اليد واألصابع حىت جعلوا السموات على أصبع واألرضني 

وا به من التفصيل، فإم مل خيرجوا من التشبيه على أصبع اخل ما جاء
والتجسيم، وكرب األصابع زيادة يف حتقيق التجسيم، ومبالغة يف التشبيه، تعاىل 

 . اهللا عما يقول اجلاهلون علواً كبرياً
واَألرض جِميعا قَبضته يوم :واحلق الذي عليه علماء الزيدية يف قوله تعاىل

السِة وامِميِنِه الِْقيِبي اتطِْويم اتا تصوير لقدرة اهللا تعاىل ]الزمر٩٧[ماوأ ،
العظيمة تقريباً إىل تفهيم البشر بعض عظمة اهللا وقدرته اليت ال حتيط ا 
فهمهم، وذلك عن طريق الكناية اليت هي أبلغ من التصريح، وليس مثة 

 . فالنفالن يف يد : قبضة، وال ميني، وال أصابع، هذا كقولنا
واَألرض جِميعا قَبضته يوم : أما األحاديث اليت رويت يف تفسري قوله تعاىل

الِْقيامِة والسماوات مطِْويات ِبيِميِنهِِ، فيجب أن تفسر بالتفسري الذي فسرت 
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به اآلية القرآنية، وأن ال وجب طرحها، وذلك ألا من األخبار اآلحادية، 
 . اد ال تفيد إال الظن، واملطلوب فيما حنن فيه هو العلموأخبار اآلح

والذي يدل على صحة هذا التفسري هو ما ثبت من أن اهللا تعاىل ليس جبسم 
لَيس كَِمثِْلِه : كما قدمنا من بيان الداللة على ذلك عقالً ومسعاً كقوله تعاىل

تعذر املعىن احلقيقي ، ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد، فحني ]١١:الشورى[شيء
فسرنا ذلك باملعىن اازي الذي جاء يف غاية احلسن وغاية الكمال، يف 
التعبري عن قدرة اهللا العظيمة، وتصويره لذلك بالصورة احملسوسة تقريباً إىل 

 . الفهم البشري القاصر

    ]]]]معىن االستواء والكيفمعىن االستواء والكيفمعىن االستواء والكيفمعىن االستواء والكيف[[[[
، ذه اآلية أثبت بعضهم هللا ]٥:طه[الرحمن علَى الْعرِش استوى : قوله تعاىل

تعاىل حقيقة االستواء من غري تكييف، وال متثيل بزعمهم، وهلم يف ذلك 
االستواء معلوم، والكيف جمهول، واإلميان به : مقولة رووها عن اإلمام مالك

 . واجب، والسؤال عنه بدعة
الكيف الذي يذكره املتكلمون على حسب ما فهمته كقول حفيد : ونقول
إن له يدين بال كيف، وعينني بال كيف، هو الصفة : بن عبد الوهابحممد 

كالطول والقصر واأللوان واألشكال واحلركة والسكون والقيام والقعود 
 . واإلضطجاع والكرب والصغر اخل، فاملعىن بأن له يدين بال صفة اخل

هذا فرار من التجسيم والتشبيه، ألن الكيف من خصائص األجسام، : وقوهلم
بال كيف، فال بد على قوهلم : تشبيه عندهم كفر، ففروا من الكفر بقوهلموال

التجسيم، والقول باحملال، ألن حصول حقيقة اإلستواء : هذا من أحد أمرين
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مع عدم الكيف حمال حبكم العقل، ومع الكيف جتسيم، وال يصح اإلميان 
 . باحملال
يف معلوميته، وإن االستواء معلوم، فإن أرادوا اللفظ فال خالف : وقوهلم

 . أرادوا معناه احلقيقي فيلزم منه التجسيم والتشبيه، والتشبيه عندهم كفر
اإلميان به واجب، إن أرادوا حقيقة االستواء ففاسد، الستحالة ذلك : وقوهلم

على اهللا حبكم العقل، وإن أرادوا ذلك مع عدم الكيف فال يصح التصديق 
 . باحملال

 على حسب املعىن الذي أراده اهللا تعاىل، وإن مل نعلمه وإن أرادوا أنا نؤمن به
تفصيالً، فإن إثبام حلقيقة االستواء ينايف هذا الفرض والتقدير، وهكذا 

 . إثبات اليدين، والعينني والوجه بدون الكيف
فإن كانت مبعانيها احلقيقية لزم اعتقاد احملال الستحالة املعاين احلقيقة بدون 

 . يلزم التجسيمالكيف، ومع الكيف 
أن نعرف ما : نعم، عندنا أن اإلميان بالشيء متفرع على معرفته، فيلزمنا أوالً

أريد ذا اللفظ، هل معناه احلقيقي أو املعىن اازي، فإذا كان املعىن احلقيقي 
 . مستحيالً فال يكون جحوده تعطيالً وكفراً كما يقوله الوهابيون

    ]]]]األعنياألعنياألعنياألعني[[[[
، باملعىن احلقيقي ]١٤:القمر[تجِري ِبأَعيِننا :  له تعاىلإذا كانت األعني يف قو

له جل وعال أعني حقيقة : حماالً، الستلزامها التجسيم والتشبيه، وكان قوهلم
 . بال كيف، حماالً مبقتضى العقل والفطرة
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 حبفظنا وكالئتنا من ااز املرسل، : العقل، واملعىن: إذاً يتعني ااز، والقرينة
 . د هلذا املعىن السياق، والذوق السليمويشه

: أما إذا محلناها على الظاهر اختل املعىن وبطل، وانظر معي يف قوله تعاىل
   إذا محلت على الظاهر عليه السالمتجِري ِبأَعيِننا، يف وصف سفينة نوح 

كما يقوله الوهابيون أفادت اآلية أن هللا تعاىل أكثر من عينني، وأن السفينة 
جتري يف هذه األعني، والواقع ليس كذلك، إذ أا جتري م يف موج 

، الواقع أنَّ ]٣٧:هود[واصنِع الْفُلْك ِبأَعيِننا : كاجلبال، وكذلك قوله تعاىل
، ])١([  صنع الفلك على وجه األرض من األلواح والدسِر عليه السالمنوحاً  

محن بزعمهم، فيصنعها يف عيونه ومل يصعد إىل العرش الذي يستقر عليه الر
أبعد اهللا اجلهل إىل أي مدى يصل بصاحبه، وتعاىل ذو العزة واجلالل عما 

 . يقولون علواً كبرياً

حول رؤية اهللا يف اآلخرة، وبيان احلق يف ذلكحول رؤية اهللا يف اآلخرة، وبيان احلق يف ذلكحول رؤية اهللا يف اآلخرة، وبيان احلق يف ذلكحول رؤية اهللا يف اآلخرة، وبيان احلق يف ذلك[[[[
ِِِِّّّّ

[[[[    
قد ثبت أن اهللا سبحانه وتعاىل ليس جبسم، كما تقدم من أنه غين عن املكان، 

ن، فلو كان جسماً الحتاج إىل مكان، وقد اتفق ألنه كان اهللا وال مكا
املسلمون على أنَّ اهللا تعاىل هو خالق األمكنة والسموات واألرض والعرش 

 . والكرسي واملاء، والرؤية ال تصح إالَّ للجسم وتوابعه من األعراض
وقوهلم يرى بال كيف ال يقبلها العقل، فال يصح أن يرى سبحانه يوم القيامة 

 فال يراه الرائي أمامه وال خلفه، وال عن ميينه أو يساره، أو فوقه ال يف جهة
: هذا من احملاالت الفطرية اليت فطر اهللا العقول عليها، وقد قال تعاىل. أو حتته
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 ارصاَألب ِركدي وهو ارصاَألب ِركُهدلَن : ، وقال تعاىل]١٠٣:األنعام[الَّ ت
 . شيءتراِنِي، لَيس كَِمثِْلِه 

فما ورد خمالفاً يف الظاهر هلذه األدلة القرآنية والعقلية، فيجب تفسريه مبا 
 . يوافقها، فريد املختلف فيه إىل املتفق عليه كما قدمنا

الَّ تدِركُه اَألبصار، عموم أوقات الدنيا : ومما يؤيد أن املراد بقوله تعاىل
 سبحانه وتعاىل، قبلها واآلخرة، أا وردت يف ضمن مدائح سردها اهللا

وبعدها، وال يتمدح اهللا سبحانه وتعاىل إال مبا خيتص به جالله وعظمته، 
 . وخيالف به خملوقاته

فلو أنه سبحانه وتعاىل سرياه املؤمنون يوم القيامة، ملا صح ذلك التمدح، ومل 
يكن خمتصاً بتلك الصفة، بل قد يشاركه كثري من املخلوقات احملدثات 

ويخلُق :حتت أطباق الثرى، واحملجوبة يف غيابات الفضاء، قال تعاىلاملدفونة 
سبحانَ الَِّذي خلَق اَألزواج كُلَّها : ، وقال تعاىل]٨:النحل[ما الَ تعلَمونَ 

 ]. ٣٦:يس[ِمما تنِبت اَألرض وِمن أَنفُِسِهم وِمما ال يعلَمونَ 
ذا كان املعىن على أنه تعاىل مفارق جلميع املخلوقات إذاً فال يتم التمدح إال إ

 . مفارقة ذاتية ال متكن معها الرؤية، وال جيوز اإلدراك
إنه سبحانه وتعاىل ال يرى يف الدنيا وال يف اآلخرة، وقلنا : فلو قلنا مثالً

ولكنه جيوز أن يرى، وميكن أن تدركه األبصار، فإنه أيضاً : تعقيباً على ذلك
 . مدح وسرد ذلك بني صفات اإلهلية واجلاللال يصح الت
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الَّ تدِركُه اَألبصار وهو يدِرك اَألبصار، نفي : نعم، ملا كان معىن قوله تعاىل
املشاة بني اخلالق واملخلوق كانت مدحاً، وكان معىن هذا التمدح كمعناه 

 . ه كُفُوا أَحدلَيس كَِمثِْلِه شيء،  ولَم يكُن لَّ: يف قوله تعاىل
فلو مل يتضمن ذلك معىن هذا مل يكن مدحاً ومل يكن من صفات اهللا اليت 

 . خيتص ا

شبهة وجوابها حول قوله تعاىل وجوه يومئذ ناضرة  شبهة وجوابها حول قوله تعاىل وجوه يومئذ ناضرة  شبهة وجوابها حول قوله تعاىل وجوه يومئذ ناضرة  شبهة وجوابها حول قوله تعاىل وجوه يومئذ ناضرة  [[[[
ٌ َ َّ َ ْ َ ٌ ُ ٌُ َ َّ َ ْ َ ٌ ُ ٌُ َ َّ َ ْ َ ٌ ُ ٌُ َ َّ َ ْ َ ٌ ُ ُ

ِ ٍ ِِ ٍ ِِ ٍ ِِ ٍ ِ
إلى ربها ناظرةإلى ربها ناظرةإلى ربها ناظرةإلى ربها ناظرة
ٌ َ َ َ ِّ َ ٌَ َ َ َ ِّ َ ٌَ َ َ َ ِّ َ ٌَ َ َ َ ِّ َ َ

ِِ ِِ ِِ ِِ[[[[    
، تعلَّق ]٢٣-٢٢:امةالقي[ِإلَى ربها ناِظرةٌ ٢٢قوله تعاىل وجوه يومِئٍذ ناِضرةٌ 

كَلَّا ِإنهم عن ربِهم :  بعض طوائف املسلمني ذه اآلية ومبفهوم قوله تعاىل
فَمن كَانَ يرجوِلقَاء : وبنحو قوله تعاىل] ١٥:املطففني[يومِئٍذ لَّمحجوبونَ، 

، ومبا ]١١٠:الكهف[ربِه أَحدا ربِه فَلْيعملْ عملًا صاِلحا وال يشِرك ِبِعبادِة 
) سترون ربكم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر : (رووه عن النيب 

 . احلديث
يف اجلواب تعارضت األدلة القرآنية يف الظاهر، وتناقضت مدلوالا، : ونقول

وال يصح ذلك يف الكتاب العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من 
ن حكيم محيد، والنسخ ال يصح هنا يف سائر املسائل اإلهلية، خلفه تنـزيل م

وكذلك ال يصح ختصيص العام بعد فترة من الزمن، والدليل على هاتني 
 . املسألتني النسخ والتخصيص
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    ]]]]امتناع النسخ والتخصيصامتناع النسخ والتخصيصامتناع النسخ والتخصيصامتناع النسخ والتخصيص[[[[
فألن صفات اهللا سبحانه وتعاىل ال تتغري، فال يصح أن خيربنا ثانياً : أما األوىل
تغري عن حالته األوىل إىل حالة أخرى، ألن صفاته ذاتيه، فال يصح أن بأنه قد 

خيربنا أوالً أنه ال يرى، مث بعد فترة من الزمن خيربنا أنه سوف يرى، وكذلك 
سائر صفات الذات حنو أن خيربنا أوالً أنه يعلم الغيب مث بعد فترة على سبيل 

 . الفرض خيربنا أنه ال يعلم الغيب
وهي التخصيص بعد فترة من الزمن، فالدليل على أنه ال جيوز يف : أما الثانية

تلك املسائل اليت تقدمت أنه نسخ يف احلقيقة لبعض ما تناوله العام، فما دام 
 . أنه نسخ فقد أبطلنا النسخ، فبطل هذا

وزيادة على ما قدمنا، فإن العام قبل جميء التخصيص موِقع للمكلَّفني يف 
خلطأ، فهو إذاً تلبيس وتغرير للمكلفني، وذلك ال يقع من اعتقاد اجلهل وا

، ]٨٧: النساء[ومن أَصدق ِمن اللِّه حِديثًا : احلكيم تعاىل، وقد قال تعاىل
 ]١٢٢:النساء[ومن أَصدق ِمن اللِّه ِقيالً 

خلِْفِه تنِزيلٌ من ال يأِْتيِه الْباِطلُ ِمن بيِن يديِه وال ِمن :  وقال يف صفة القرآن
 ]. ٤٢:فصلت[حِكيٍم حِميٍد 

 . أما التخصيص املتصل فال مانع، إذ ال تغرير وال تلبيس
إذا عرفت ذلك وأن النسخ والتخصيص ممتنع، والترجيح بني القطعيات ال 
يصح، وإمنا هو بني الظنيات، ألا اليت تقبل القوة والضعف ويزيد الظن فيها 

 . طعيات فال تقبل ذلك فتدبروينقص، أما الق
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    ]]]]نتيجة البحثنتيجة البحثنتيجة البحثنتيجة البحث[[[[
إذا عرفت ذلك كله، فاعلم أن هناك أصوالً اتفق عليه املسلمون منها قوله 

ومن هنا اتفقوا على أن اهللا . لَيس كَِمثِْلِه شيء، ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد: تعاىل
د إليه كل ما اختلف تعاىل ليس له شبيه وال مثيل، فهذا األصل املتفق عليه ير

 . فيه
 . ِإلَى ربها ناِظرةٌ:   فلما رأينا طوائف املسلمني اختلفت يف تفسري قوله تعاىل

 . إن املعىن إىل رمحة را ناظرة: فمنهم من قال
 . إن املعىن إىل را منتظرة: ومنهم من قال

ةٌ ِبم يرِجع فَناِظر:  اإلنتظار، كقوله تعاىل: فإن النظر يستعمل لغة مبعىن
 ����الَ تقُولُواْ راِعنا وقُولُواْ انظُرنا����: ، وكقوله تعاىل]٣٥:النمل[الْمرسلُونَ 

 ]. ١:احلديد[انظُرونا نقْتِبس ِمن نوِركُم : ، وقوله تعاىل] ١٠٤:البقرة[
 . إن املعىن املراد نظر العني إىل اهللا تعاىل جل جالله: ومنهم من  قال

االختالف فإمنا اتفقوا عليه حاكم على ما اختلفوا فيه، وقد قال اهللا ومع 
ومعىن أنه أم الكتاب، أنه أصل ، ِمنه آيات محكَمات هن أُم الِْكتاِب: تعاىل

 . الكتاب الذي يرد إليه ما اشتبه معناه
تفسري وحنن إذا نظرنا إىل تفاسري الطوائف املختلفة حول هذه اآلية، رأينا ال

الثالث يدل بااللتزام داللة عقلية واضحة ال شك فيها، أن اهللا سبحانه وتعاىل 
 . جسم، ألن الرؤية ال تكون إال لألجسام وتوابعها عن األعراض
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إن اهللا سبحانه يرى بال كيف، بزيادة بال كيف، هروب منهم إىل : وقوهلم
ئاً وهو يف غري غري مهرب، فإن من الزم الرؤية الكيف، وحمال أن ترى شي

جهة من اجلهات، فيلزمهم بالضرورة إما التجسيم أوالقول باحملال وكالمها 
 . باطل، أما األول فباإلمجاع، وأما الثاين فبضرورة العقل

أما التفسريان األوالن فال يلزم منهما ما لزم من التفسري الثالث، بل أكثر ما 
لتفسري بغري ظاهر املعىن ألنه نقدا به هو أما خالف ظاهر اآلية، وال جيوز ا

حتريف، فكان الواجب من أهل التفسريين أن التفسري بغري الظاهر ال جيوز 
كما قلتم، ولكن التفسري بالظاهر هنا مناقض لتلك األصول املتفق عليها، 
وال يصح وال جيوز تناقض القرآن، وضرب بعضه لبعض، وإبطال بعضه 

رة، مع أنا مل خنرج  يف تفسرينا عن ببعض، فعدلنا إىل خالف الظاهر للضرو
لغة القرآن فقد فسرنا النظر مبعىن اإلنتظار وهو شائع يف اللغة ويف القرآن 

، انظُرونا نقْتِبس ِمن ]٣٥:النمل[فَناِظرةٌ ِبم يرِجع الْمرسلُونَ  :  كقوله تعاىل
 ورد يف القرآن من النظر بل إن كثرياً مما. نوِركُم، وقُولُواْ انظُرنا وامسعوا 

ومشتقاته مبعىن اإلنتظار، وقد روي من شعر حسان قولُه : 

بدٍر ناظرات يوم إىل الرمحن يأيت باخلالِص    وجوه 

وحذف املضاف وإبقاء املضاف إليه غري قليل يف اللغة ويف القرآن، وقد 
ء وضع له يف علم النحو فصل مستقل كما يف مغىن اللبيب، وذكره علما

البيان ومسوه إجياز القصر، هذا يف باب اإلجياز واإلطناب واملساواه، وذكروه 
ثانياً يف باب ااز، ومسوه جماز احلذف، والقرينة على احلذف عقلية وهي 

 . استحالة الرؤية
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أنَّ اهللا ذكر يف اآلية اليت تليها صفتني لألشقياء : ويؤيد ذلك من سياق اآلية
-٢٤:القيامة[٢٥ تظُن أَن يفْعلَ ِبها فَاِقرةٌ ٢٤ِئٍذ باِسرةٌ ووجوه يوم: فقال
فقابل بني باسرة وناظرة، وعلى ما قلنا قابل أيضاً بني تظُن أَن يفْعلَ ]. ٢٥

ِبها فَاِقرةٌ، وبني انتظار الثواب، وعلى قول أهل التفسري الثالث ال يتم التقابل 
 . ملناسب جلمال البالغة هو األولإالَّ بني الوصفني األولني، وا

فَمن : ، وقوله تعاىل���� كَلَّا ِإنهم عن ربِهم يومِئٍذ لَّمحجوبونَ����:  وقوله تعاىل
كَانَ يرجوِلقَاء ربِه فَلْيعملْ عملًا صاِلحا وال يشِرك ِبِعبادِة ربِه أَحدا وحنومها 

 . من اآليات
سبيل ما تقدم فيقدر عن  ثواب رم يومئذ حملجوبون، فمن كان فسبيلها 

 . يرجو لقاء ثواب ربه، وامللجأ إىل تقدير ذلك استحالة رؤية اهللا
 ����وجاء ربك والْملَك صفا صفا����: وهكذا يفسر حنو قوله تعاىل

وجاء أمر ربك أو وعد ربك ووعيده : ، بأنَّ املعىن على تقدير]٢٢:الفجر[
أو حنومها، وهكذا كلما جاء فيه ذكر جميء اهللا أو نزوله كما جاء يف بعض 
األحاديث، فنقدر نزول أمره أو رمحته، وذلك للسالمة كما قدمنا من لزوم 
التشبيه والتجسيم املتفق على نفيهما عند مجيع طوائف املسلمني، فما جاء يف 

 ال يتناىف مع ما أمجع الكتاب أو السنة مما يوهم ذلك فإن الواجب تفسريه مبا
 . عليه أهل امللة

أما تفسري ما جاء من ذلك مبا يلزم منه التجسيم والتشبيه، فذلك ختبط 
 . وجهالة، تعاىل اهللا عما يقولون علواً كبرياً
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    ]]]]حبث يف الالزمحبث يف الالزمحبث يف الالزمحبث يف الالزم[[[[
إن الزم املذهب ليس مبذهب، وذلك فراراً من : وقال بعض الوهابيون

 .  ألزمهم خصومهم بذلكلصوق التشبيه والتجسيم م حني
ولكن الوهابيني أنفسهم مل يلتزموا ذا بل نراهم يكفرون خصومهم بلوازم 
ومهية أو ظنية كبناء القباب أو جمرد وجود القباب بني ظهراين قوم، وليس 
ذلك الزماً عقالً وال عادة، وكتعليق قرطاس يف الرقب أو ما شابه ذلك 

 الطواف عليه إن فرض صحة ذلك كما كالتمسح بالتراب أو تقبيل القرب أو
ادعوا، فألزموا فاعلي ذلك بالشرك وأجروا عليهم أحكام املشركني فقتلوهم 

 . وتغنموا أمواهلم وحرموا مناكحتهم إىل آخر أحكام املشركني
فأفرطوا يف استعمال اللوازم حىت عملوا باملوهومة واملظنونة، حىت إذا 

الزم املذهب : كم ا فطر العقول قالواألزمناهم باللوازم الضرورية اليت حت
ى ما تِصفُونَ ليس مبذهب، رب احكُم ِبالْحق وربنا الرحمن الْمستعانُ علَ

 ].١١٢:األنبياء[

معىن الرضا والغضب يف حق اهللا تعاىلمعىن الرضا والغضب يف حق اهللا تعاىلمعىن الرضا والغضب يف حق اهللا تعاىلمعىن الرضا والغضب يف حق اهللا تعاىل[[[[    
ِِِِّّّّ

[[[[    
ىل ليس برقة كما هو يف املخلوق، ألن اهللا تعا: الرضا من اهللا سبحانه وتعاىل

ال حتله األعراض اليت هي من توابع األجسام تعاىل سبحانه عن مشاة 
دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَمء، ويكَِمثِْلِه ش ساملخلوقلَي . 

احلكم باستحقاق الثواب وزيادة : إذاً فالرضا من اهللا سبحانه وتعاىل هو
 . اهلدى والتنوير واأللطاف
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عقاب، وسلب اهلدى والتنوير، واأللطاف هو احلكم باستحقاق ال: والغضب
 . الزائدة على اهلداية العامة اليت ال يصح التكليف للمكلف إال بوجودها

أن الرضا، والغضب مبعنامها احلقيقي ال جيوزان على : والدليل على ما قلنا
اهللا تعاىل، ألن العرض من خصائص األجسام كما قدمنا بيان ذلك، فإذا 

اىل فإمنا مها كناية عما ذكرنا، والكناية أبلغ من التصريح أطلقا على اخلالق تع
بإمجاع أئمة البيان، والكناية باب عريض عند العرب، فلم خنرج يف تفسرينا 

 .عن لغة العرب واستعماالا

    ]]]]اإلرادة والكراهةاإلرادة والكراهةاإلرادة والكراهةاإلرادة والكراهة [ [ [ [    
اهللا سبحانه وتعاىل مريد ال بإرادة، كما أنه سبحانه وتعاىل فاعل ال حبركة، 

 ذكرها أئمتنا عليهم السالم وحققوا معناها، إذا أطلقت على واإلرادة قد
الباري تعاىل، واملذكور يف تفسريها عنهم قوالن ذكرمها املنصور باهللا يف 

 : األساس
أا نفس املراد، وذلك الستحالة املعىن احلقيقي يف حقه تعاىل، ألا : األول

 .  األجساممبعناها احلقيقي عرض، وقد عرفت أن األعراض من خصائص
أا علم اهللا سبحانه باشتمال الفعل على احلكمة واملصلحة، فإذا علم : الثاين

 . سبحانه باشتمال الفعل على ذلك يف وقت خلقه
هي خالف اإلرادة، وهي مبعناها احلقيقي مستحيلة يف حق اهللا : والكراهة

وعن تعاىل، وهي علمه سبحانه باشتمال ذلك الفعل أو الترك على املفسدة، 
ويِريد وال يضِمر، يِحب و يرضى ِمن غَيِر ِرقٍَّة، ويبِغض : (أمري املؤمنني   
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ومِشيئته اإلنفَاذُ ِلحكِْمِه، وإرادته اإلمضاُء : (، وقوله)ويغضب ِمن غَيِر مشقٍَّة
 . ، ذكرها يف جمموع السيد محيدان)ُألموِرِه

مجيع األعراض النفسانية أعين الرمحة : تقان قال الرازيويف كتاب اإل
والفرح، والسرور والغضب، واحلياء واملكر، واالستهزاء هلا أوائل وهلا 

الغضب فإن أوله غليان دم القلب، وغايته إيصال الضرر إىل : غايات، مثاله
 املغضوب عليه، فلفظ الغضب يف حق اهللا ال يحمل على أوله الذي هو غليان

 . دم القلب، بل على غايته الذي هو إرادة اإلضرار
وكذلك احلياء أوله إنكسار حيصل يف النفس، وله غاية وغرض، وهو ترك 

 . الفعل، فلفظ احلياء يف حق اهللا حيمل على ترك الفعل ال على إنكسار النفس

    ]]]]حبث يف اجلهل والتعطيلحبث يف اجلهل والتعطيلحبث يف اجلهل والتعطيلحبث يف اجلهل والتعطيل[[[[    
ه وتعاىل مبا تفسر به يف واعلم أن الذين يفسرون ما قدمنا يف حق اهللا سبحان

املخلوق فقد شبهوا اهللا تعاىل وجهلوا خالقهم وذلك كفر نعوذ باهللا منه، 
 . والسبب يف ذلك هو إعراضهم عن أهل بيت نبيهم صلوات اهللا عليهم

 . مث اعلم أنَّ التعطيل هو إنكار الصفات رأساً ونفيها عن الباري تعاىل
 وعال فهو عني التوحيد، وليس أما نفي صفات املخلوقني عن اخلالق جل

 . بتعطيل كما يقوله الوهابيون
وقد فسروا صفات اهللا تعاىل كلها على حسب ما يعهدون ويشاهدون، 
فصوروا اهللا تعاىل بصورة املخلوقني، فأثبتوا له وجهاً وعيناً وجنباً ويدين 
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ورجلني، ووصفوه بالصعود والنـزول، وايء واالستقرار على العرش، 
 . ول يف الغمام وايء فيه، وجعلوا كلَّ ذلك ثابتاً له تعاىل حقيقةواحلل

بال كيف، مفارقة : فحني ألزموهم بالتشبيه والتجسيم، هربوا من ذلك بقوهلم
 . بزعمهم بني اخلالق واملخلوق

أم أثبتوا هللا تعاىل : ومذهبهم هذا قد مجع بني التشبيه والتعطيل، وبيان ذلك
 . يقة، فلزمهم التشبيه والتجسيمما أثبتوه على احلق

لَيس كَِمثِْلِه : وعطَّلُوا خالقهم عن صفات اإلهلية، وذلك معىن قوله تعاىل
ارصاَألب ِركُهدالَّ تدا أَحكُفُو كُن لَّهي لَمء، ويش . 

    ]]]]الــعــدلالــعــدلالــعــدلالــعــدل [ [ [ [
اتفقت األمة اإلسالمية على أنَّ اهللا سبحانه وتعاىل عدل حكيم، ال يظلم 
مثقال ذرة، وأن أفعاله تعاىل كلها حسنة، وأنه ال قبيح يف أفعاله، فهذه 

 . اجلملة ال خالف فيها، وهناك تفاصيل هلذه اجلملة عندها نشأ اخلالف
هل حيكم العقل : فمما حصل فيه اختالف حكم العقل باحلسن والقبح، مبعىن

ستحق املدح مبفرده حبسن شيٍء أو قبحه، حنو حسن العدل أي أنَّ فاعله ي
 . والثواب، وقبح الظلم أي أنَّ فاعله يستحق الذم والعقاب

فالذي عليه الزيدية وطوائف من املسلمني بأنَّ العقل يستقل مبعرفة ذلك 
 . ابتداءاً أي قبل ورود الشرائع

إنَّ العقل ال حكْم له وال يدِرك ذلك، وإمنا جاء التحسني والتقبيح : وقال قوم
رائع السماوية، فما ورد األمر به فهو حسن بسبب األمر، فاألمر من ِقبِل الش
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هو الذي حسنه، والقبيح يقبح بسبب النهي، ال دخل للعقل يف ذلك احلكم 
وال طريق له إىل معرفة شيء من ذلك، فإن حكم العقل مبجرده فال وثوق 

 . حبكمه
 من أنَّ حكم العقل حيسن حنو العدل، ويقبح حنو الظلم: واجلواب

الضروريات العقلية اليت ال حتتاج إىل نظر واستدالل كالعلم باجلوع والعطش 
واآلالم والفرح والسرور، وكالعلم بأين موجود، وماذا هذا حاله فال حيتاج 
إىل التدليل، وكثرة القال والقيل، غري أنه لَما صار ألهل هذه املقالة الشاذة 

احلق ونصب األدلة، كما دعت كيان وكثرة أتباع دعت احلاجة إىل بيان 
احلكمة من قبل إىل نصب األدلة وتوضيح الرباهني، لرد مذاهب املشركني 

 . الوثنية، ومزاعم السوفسطائية، وهي عند العقل باطلة بضرورته وبديهته
وكيف راجت هذه املذاهب عند املشركني وفيهم ذووا العقول : فإن قلت

 . الراجحة وال سيما قريش
مع والنشأة والتربية دور يف تربية اخلرافات ومنوها مع ما للمجت: قلت

يصحب ذلك من التخيالت والتومهات املدعاة لألوثان، ومن األمثلة على أن 
ما جيده بعض من الناس من اخلوف من الظالم : اخليال قد يسيطر على العقل

وإن كان املكان خالياً من أي خموف، فالعقل حيكم ضرورة حبكمه وهو 
 الوهم واخليال، واخليال والوهم حيكم حبكمه وهو األشباح املفجعة بطالن

فإذا ما سيطر اخليال على اإلنسان فإن العقل يضيع . والدواهي املوحشة
ويضعف حكمه، هذا مع ما يف ذلك من املوافقة لرغبات النفس وميل 

تهوى ِإن يتِبعونَ ِإالَّ الظَّن وما : غريزا ومتاماً كما قال تعاىل
٢٣:النجم[اَألنفُس .[ 
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االستدالل هنا بالعقل مصادرة يف الظاهر ومبا أن : فنقول وباهللا التوفيق
املخالفني لنا يف حكم العقل هم من املنتمني إىل القرآن فنكتفي يف االستدالل 

 . على بطالن مذهبم به
تاء ِذي الْقُربى وينهى عِن ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإي: قال تعاىل

، ففي هذه اآلية دليل على أن اهللا سبحانه ]٩٠:النحل[الْفَحشاء والْمنكَِر
وتعاىل مل يأمر ومل ينه إال مبا يتوافق مع الفطرة، ويتمشى مع العقل السليم، 
فهو يأمر بكذا وكذا ينهى عن كذا وكذا فألي شيء يهربون من الدين، 

بأنه حق أن يتذكر اإلنسان يراجع عقله، وينظر يف األوامر ويكفي للعلم 
القرآنية، فما أمرت إال مبا ترغب فيه النفس ومتيل إليه الفطرة، ومل ينه إال 

 . عن ما يتفاحش يف العقل، وتستنكره الفطرة
  مل يأمرهم إال باملعروف ومل ينههم إال عن املنكر، فاملعروف والرسول 

لفطرة، ومعلومان عند العقل، فيكفي يف صدق الرسول واملنكر مرتكزان يف ا
  مل يأمرهم إال مبا تعرفه عقوهلم، ومل ينههم إال عن ما تنكره   أنه 

 . قلوم
فهو إذاً معروف منكر من قبل األمر والنهي، واملعروف حسن، واملنكر قبيح، 

ِف اللَّيِل والنهاِر آلياٍت ِإنَّ ِفي خلِْق السماواِت واَألرِض واخِتالَ: قال تعاىل
الَِّذين يذْكُرونَ اللّه ِقياما وقُعودا وعلَى جنوِبِهم ويتفَكَّرونَ () لِّأُوِلي األلْباِب 

، ففي هذه اآلية ]١٩١-١٩٠:آل عمران[ِفي خلِْق السماواِت واَألرِض
تالف الليل والنهار مليء وحنوها دليل على أن خلق السموات واألرض واخ

باآليات، وأن هذه اآليات جمال ومسرح ألهل العقول يتفكرون يف آياا 
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ويعرفون من خالهلا حكمة اخللق والتكوين وتنـزيه اخلالق سبحانه وتعاىل 
 . عما نسب إليه اجلاهلون

لَقَد عِلمتم ،و]١٧:الغاشية[أَفَال ينظُرونَ ِإلَى اِإلِبِل كَيف خِلقَت : وقال تعاىل
، ]٧٩:يس[، قُلْ يحِييها الَِّذي أَنشأَها أَولَ مرٍة]٦٢:الواقعة[النشأَةَ اُألولَى

، وكان املشركون يسمون ]٢٢:األنبياء[لَو كَانَ ِفيِهما آِلهةٌ ِإالَّ اللَّه  لَفَسدتا
وال ١٩الْبِصريوما يستِوي اَألعمى و: نكاح زوجة األب نكاح املقت

ورال النو اتالظُّلُم () وررال الْحال الظِّلُّ وال () واء ويِوي اَألحتسا يمو
اتووآية الشورى]. ٢٢-١٩:فاطر[اَألم : ِصريالْبى ومِوي اَألعتسا يمو

 ما والَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وال الْمِسيُء قَِليالً
 ]. ٥٨:غافر[تتذَكَّرونَ

ومن قبل الشرائع كانت األمم تذم الكاذب واخلائن والغادر، ومتدح الصادق 
واألمني والويف، جاءت بذلك تواريخ األمم وامللوك وأشعار اجلاهلية، ومن 
تتبع اليوم أخبار العامل يف الصحف واالت أو عرب األثري وجد تصديق ما 

 . قلنا
يوعية املنكرة لألديان كالصني والروس ينددون بإسرائيل هذه دول الش

 ويذموا، وميدحون داعي السالم واألمن بل رمبا يقدمون 
 . له اجلوائز

، ]٨:الشمس[فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها : ومما ميكن االستدالل به قوله تعاىل
ه حبب ِإلَيكُم اِإلميانَ وزينه ِفي ، ولَِكن اللَّ]١٠:البلد[وهديناه النجديِن 
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قُلُوِبكُم وكَره ِإلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والِْعصيانَ ِإنا هديناه السِبيلَ ِإما شاِكرا 
 ]. ٣:اإلنسان[وِإما كَفُورا 

يح، فلو فعل تعاىل ال يقبح من اهللا قب: واملخالفون ملا أنكروا حكم العقل قالوا
إمنا قبحت منا : كل قبيح تعاىل عن ذلك لكان حسناً، ألنه رب، وقالوا

القبائح ألنا عبيد مربوبون أو مأمورون ومنهيون، فما قبح من الظلم إال 
لورود النهي وكذا الكذب والعبث، وكذا مل حيسن الصدق والوفاء والعدل 

ل إىل معرفة حسن األفعال أو ال سبيل للعق: إال لورود األمر بذلك، وقالوا
 . قبحها البتة

اختيار املكلف، وأنه ليس مبضطر، وال مبجرب على الفعل أو الترك، : ومنها
 . فهو قادر على الفعل وعلى تركه بقدرة متقدمة ليس مبوجبة للمقدور

وهذه املسألة هي إحدى املسائل اخلالفية الكبرية اليت يتفرع عليه لزوماً 
  :مسائل عظيمة هي

إن التكاليف : تكليف ما ال يطاق، ومن هنا قال الرازي يف احملصول  ·
 . بأسرها تكليف ما ال يطاق

ختليد أهل النار وتعذيبهم بغري ذنب، وهذا عني الظلم، تعاىل اهللا عن   ·
 . ذلك

إبطال الفائدة يف إنزال الكتب، وبعث الرسل، ويف هذا هدم حكمة   ·
 . احلكيم

 . رين، ودحض حجة أحكم احلاكمنيقيام احلجة للفاج  ·
 . الرد والتكذيب آليات الكتاب الكرمي  ·
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نسبة القبائح والفواحش إىل امللك القدوس، وهو ما يسميه الوهابيون   ·
 .توحيد األفعال

فعندهم أن كل حركة يف الكون من طاعة أو معصية أو حسن أو قبيح أو 
سان أو كفر وكذب نكاح أو زنا أو لواط أو صالة وصيام أو عدل وإح

إن املعصية : وطغيان أو صدق وكذب فهو من اهللا، واهللا خالقه، فإذا قلت
أنت مشرك، ألن متام التوحيد عندهم أن كل فعل هو : قالوا. من اإلنسان

 . من اهللا ال يشركه يف أي فعل شريك
نعم، االستدالل على أن اإلنسان خمتار يف تصرفاته كاالستدالل يف املسألة 

ة، من أن الواحد نصف اإلثنني، فالقول باجلرب واإلضطرار مذهب السابق
خرايف ال يليق بأهل العقول اإلشتغال به، وال حترير القال والقيل، فالعقل 

: بفطرته يسفهه ويرذله مجلة وتفصيالً، ويف احلقيقة هو مذهب وثين قال تعاىل
ا أَشم اء اللّهش كُواْ لَورأَش قُولُ الَِّذينيا سكْنإىل آخر اآلية، ] ١٤٨:األنعام[ر

تسرب إىل أفكار ضعيفة اإلميان، كما تسرب حب عبادة العجل يف بين 
 . إسرائيل

ولكن العلماء رمحهم اهللا زيفوا هذا املذهب بكل ما آتاهم اهللا من البينات 
واحلجج، وبينوا شناعته ِلما يترتب عليه من هدم قواعد اإلسالم من أساسه، 

ما أوجب اهللا عليهم من البيان للناس، ومن أدلتهم على بطالن اجلرب وِل
واالضطرار ما جيده العاقل من نفسه بالضرورة من الفرق بني حركة 
املرتعشني من الربد وبني حركته الطبيعية، وما هو إال أن األخرى متوقفة على 

، ومن إرادته وإختياره دون األوىل، وكذلك حركة احليوان وحركة اجلماد
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ِلم قَصرت : ِلم طالت قامتك؟، وللقصري: هنا مل حيسن أن نقول للطويل
 . ِلم كذبت؟: ِلم ظلمت؟، وللكاذب: قامتك؟، كما يحسن أن نقول للظامل

وهناك آيات من الكتاب العزيز يستدلون ا على أن اإلنسان غري خمتار يف 
 .  ميكن أن تفسر بأكثر من تفسري واحدأفعاله، وهذه اآليات هلا وجوه متعددة

فأئمتنا عليهم السالم فسروا كل آية بالتفسري املناسب لفطرة العقل، والالئق 
بعدل اهللا وحكمته، واملوافق لنصوص القرآن، والذي ينبغي معرفته أن آيات 
القرآن بعضها حمكم وهو األصل وعليه االعتماد يف بناء العقائد االسالمية، 

ابه ال جيوز األخذ بظواهر معانيها وال االعتماد عليها يف تأسيس وبعضها متش
ِمنه آيات محكَمات هن أُم : ومن هنا يقول اهللا سبحانه وتعاىل. العقائد

 هِمن هابشا تونَ مِبعتغٌ فَييز يف قُلُوِبِهم ا الَِّذينفَأَم اتاِبهشتم رأُخاِب والِْكت
ونَ ِفي الِْعلِْم اباِسخالرو ِإالَّ اللّه أِْويلَهت لَمعا يمأِْويِلِه واء تِتغابِة وناء الِْفتِتغ

، ]٧:آل عمران[يقُولُونَ آمنا ِبِه كُلٌّ من ِعنِد ربنا وما يذَّكَّرِإالَّ أُولُواْ األلْباب 
جوبته على ابن احلنفية تفسري ألكثر اآليات    يف أعليه السالمولإلمام اهلادي 

 . يف هذا الباب، فمن أرادها فهي موجودة يف اموعة الفاخرة
نعم، واملتشابه هو الذي ميكن أن يفسر بأكثر من تفسري، فأئمتنا عليهم 
السالم يفسرونه بالتفسري املتوافق مع احملكم، صيانةً للكتاب من التناقض 

 . غريهواالختالف لو فُسر ب

    ]]]]شبهة وجوابهاشبهة وجوابهاشبهة وجوابهاشبهة وجوابها[[[[
ومما استدل به املخالفون على نفي االختيار قوهلم، سبق يف علم اهللا ما سيفعله 

 . اإلنسان، فال يقدر على اخلروج مما علمه اهللا تعاىل
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وأجيب بأن العلم تابع للمعلوم، وبأنه يلزم أن ال يكون اهللا تعاىل خمتاراً، إذ 
 فال يقدر على اخلروج من علمه وإالَّ سبق علمه يف األزل مبا سيفعله تعاىل

 . انقلب العلم جهالً، وقد حصل االتفاق على أنه تعاىل خمتار
هذا والقول بتكليف ما ال يطاق مترتب على هذه املسألة، فبطالا يبطل 

الَ يكَلِّف اللّه نفْسا ِإالَّ وسعها : القول به، ومما يدل على بطالنه قوله تعاىل
، يِريد اللّه ِبكُم ))إذا أُمرمت بأمر فأتوا منه ما استطعتم((، ]٢٨٦:البقرة[

 رسالْع ِبكُم ِريدالَ يو رسٍر أعظم من تكليف ما ]١٨٥:البقرة[الْيسع وأي ،
وسيحِلفُونَ ِباللِّه لَِو استطَعنا : ال يطاق، وقوله تعاىل يف سورة التوبة

ي كُمعامنجرونَ لَخلَكَاِذب مهِإن لَمعي اللّهو مهِلكُونَ أَنفُس٤٢:التوبة[ه[ ،
فكَذَّبهم سبحانه يف دعواهم نفي االستطاعة، ودلت اآلية أن لإلنسان قدرةً 

 . متقدمة
، ويلزم القول به نفي العدل ]٤٩الكهف[وال يظِْلم ربك أَحدا : وقوله تعاىل

حانه وتعاىل، وقد كثر القيل والقال يف هذه املسألة واحلكمة عن احلكيم سب
بني اجلربية والعدلية، وطال النـزاع واجلدال عرب قرون كثرية، وامتألت 
صفحات الكتب األصولية ـ علم الكالم ـ والتفاسري ووضعت لذلك 

 . كتب خاصة
وبعد فهو مذهب ال ينبغي أن يعد أهلُه من املسلمني، كيف وقد نسبوا إىل 
رم كلَّ فاحشٍة وكلَّ قبيح وكلَّ معصية، ونزهوا أنفسهم من ذلك، ونزهوا 

كلُّ زنا وكلُّ معصية وقعت فاهللا تعاىل هو الذي فعله : الشيطان، وقالوا
وخلقه وشاءه وقدره ليس ألحد فعل، مل يلتفتوا إىل آيات القرآن اليت ترد 
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تصنعون، تفعلون، :  قوله تعاىلعليهم وتكذم، وكما يف القرآن من أمثال
 . تعملون، تتخذون، تكذبون، وختلقون إفكاً، تدعون

    ]]]]الشفاعـةالشفاعـةالشفاعـةالشفاعـة [ [ [ [
ومنها الشفاعة، فعند أئمتنا عليهم السالم أا خاصة باملؤمنني، واستدلوا 

 طَاعِفيٍع يال شِميٍم وح ِمن ا  ِللظَّاِلِمنيا ]١٨:غافر[لذلك بقوله تعاىل ممو ،
، وقوله تعاىل لَّيس ِبأَماِنيكُم وال أَماِني ]٢٧٠:البقرة[ني ِمن أَنصاٍر ِللظَّاِلِم

أَهِل الِْكتاِب من يعملْ سوًءا يجز ِبِه والَ يِجد لَه ِمن دوِن اللِّه وِليا والَ نِصريا 
 . ، وغريها من اآليات]١٢٣:البقرة[

 الكبائر من اإلغراء باملعاصي والكبائر، وهذا وما يلزم القائلني بأا ألهل
ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل : معناه هدم الدين والتكذيب مبعىن حنو قوله تعاىل

، ]٩٠:النحل[واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربى وينهى عِن الْفَحشاء والْمنكَِر 
وهذا يف الواقع فكرة شيطانية، فهو الذي يالعظائم رغصوي ،نُ اجلرائموه . 

أما األحاديث اليت رووها يف الشفاعة، فال جيوز قَبولُها ألنها من اآلحاد، 
واآلحاد ال تفيد العلم، فال يعمل ا يف األصول، هذا على فرض صحتها، 
ولكنها لَم تصح ملصادمتها قطعي القرآن، وإن كان قد صححها بعض أئمة 

، فليس تصحيحهم حجة وال دليالً، فال جيوز الركون إليهم وال احلديث
  اليت االعتماد عليهم، إمنا احلجة الالزمة كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه 

حكم بصحتها أهل بيته عليهم السالم، إذ تصحيحهم حجة ودليل يلزم 
العمل ا بشهادة حديث الثقلني، املشهور عند علماء األمة الثابت عن 
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ل بال شك وال امتراء، أو ما كان من السنة ثابتاً عن الرسول باتفاق الرسو
 . األمة سواء بالتواتر أو بغريه

    ]]]]اخلروج من الناراخلروج من الناراخلروج من الناراخلروج من النار [ [ [ [
من دخل النار فإنه ال خيرج منها، سواءاً كان من املسلمني أم من غريهم، 
والقول بأن املوحدين ال خيلدون يف النار ليس من دين اإلسالم، بل هو مبدأ 

ي حكاه اهللا سبحانه يف القرآن ورد على قائليه وقَالُواْ لَن تمسنا النار يهود
ِإالَّ أَياماً معدودةً قُلْ أَتخذْتم ِعند اللِّه عهدا فَلَن يخِلف اللّه عهده أَم تقُولُونَ 

ةً وأَحاطَت ِبِه خِطيـئَته بلَى من كَسب سيئَ() علَى اللِّه ما الَ تعلَمونَ 
، ويف هذه اآلية ]٨١،٨٠:البقرة[فَأُولَـِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ 

دليلٌ واضح، وحجةٌ قائمةٌ على من يدعي خروج املوحدين من النار، وأن ما 
  ال خيالف القرآن وال يأيت رووه عن النيب ليس بصحيح، فالرسول 

 ما حكم به الرمحن، وليس بينه وبني أحد من خلقه هوادة، فحكمه يف بغري
األولني واآلخرين واحد، مبين على العدل واحلكمة والرمحة سنةَ اللَِّه ِفي 

 ]. ٦٢:األحزاب[الَِّذين خلَوا ِمن قَبلُ ولَن تِجد ِلسنِة اللَِّه تبِديالً 
 وآله وسم يقول اهللا تعاىل عنه ولَو تقَولَ هذا رسول اهللا اخلامت صلى اهللا عليه

ثُم لَقَطَعنا ِمنه الْوِتني () َألخذْنا ِمنه ِبالْيِمِني () علَينا بعض اَألقَاِويِل
لَِئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ولَتكُونن : ، ويقول سبحانه]٤٦ـ ٤٤:احلاقة[

 اِسِرينالْخ ئًا ]٦٥:الزمر[ِمنيش ِهمِإلَي كَنرت ِكدت ويقول سبحانه لَقَد ،
، ومل يقل ]٧٥:اإلسراء[ِإذاً َألذَقْناك ِضعف الْحياِة وِضعف الْمماِت () قَِليالً 

اعمل ما شئت فقد غفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، : تبارك وتعاىل له
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يا ِنساء النِبي من يأِْت ِمنكُن ِبفَاِحشٍة : ؤمننيويقول سبحانه خماطباً ألمهات امل
، ضرب اللَّه مثَالً لِّلَِّذين ]٣٠:األحزاب[مبينٍة يضاعف لَها الْعذَاب ِضعفَيِن 

اِلحا صاِدنِعب ِن ِمنيدبع تحا تتأَةَ لُوٍط كَانرِاموٍح وأَةَ نروا ِامِن كَفَري
 اِخِلنيالد عم ارلَا النخِقيلَ ادئًا وياللَِّه ش ا ِمنمهنا عِنيغي ا فَلَمماهتانفَخ

، ويقول سبحانه قطعاً لألماين لَّيس ِبأَماِنيكُم وال أَماِني أَهِل ]١٠:التحرمي[
 . د لَه ِمن دوِن اللِّه وِليا والَ نِصرياالِْكتاِب من يعملْ سوًءا يجز ِبِه والَ يِج

وكم يف القرآن من الوعيد باخللود للعصاة على العموم، وللقاتل وللزاين 
والعائد إىل الربا على اخلصوص، هذا وقد أخرج اهللا سبحانه آدم من اجلنة 
وهو املخصوص من اهللا بالكرامة العظيمة مبعصية، وطرد إبليس من اجلنة 

         .  مبعصيته، وكان قد عبد اهللا ستة آالف سنةولعنه

    ] ] ] ] الكالم على الصحابةالكالم على الصحابةالكالم على الصحابةالكالم على الصحابة[[[[
وِممن : أنَّ الصحابة كغريهم فيهم املؤمن واملنافق كما قال سبحانه: ومنها

 مهلَمعفَاِق الَ تلَى النواْ عدرِة مِدينِل الْمأَه ِمناِفقُونَ وناِب مراَألع نلَكُم موح
حن مهلَمعن ِمنكُم :  ، وقال سبحانه]١٠١:التوبة[نا وينالد ِريدن يِمنكُم م

 ]. ١٥٢:آل عمران[من يِريد اآلِخرةَ 
فأقول أصحايب أصحايب : ((  الذي فيهويف احلديث املشهور عن النيب 

إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك إم ارتدوا على أدبارهم، فيقول : فيقال له
، ومن أراد البحث عن معرفة هذا احلديث فعليه ))سحقاً سحقاً : 

 . ])٢([   عليه السالممبقدمة االعتصام لإلمام القاسم بن حممد 



- ٩٥ - 
 

 اِنيال أَمو كُماِنيِبأَم سوقال اهللا سبحانه خماطباً للصحابة أوالً وغريهم ثانياً لَّي
زجوًءا يلْ سمعن ياِب مِل الِْكتالَ أَها وِليوِن اللِّه وِمن د لَه ِجدالَ يِبِه و 

نِصريا، بل رمبا تكون املعصية منهم أقبح وأشنع فيكونون أوىل مبضاعفة 
يضاعف لَها الْعذَاب  : العذاب، كما قال سبحانه يف أزواج النيب 

 . ِضعفَيِن

    ] ] ] ] اإلمـامـةاإلمـامـةاإلمـامـةاإلمـامـة [ [ [ [                                  
ذا واإلمامة عند أهل البيت عليهم السالم ومن معهم أصل من أصول ه

 . الدين مجلة وتفصيالً
فلألدلة القاطعة املتكاثرة على وجوب إتباعهم ومودم، وحرمة : أما مجلةً

 . معادام وخمالفتهم
فقد نص الدليل القاطع على إمامة أمري املؤمنني واحلسنني : وأما تفصيالً

 . عليهم السالم
فقد وقع اإلمجاع الفعلي املستمر من األئمة واخللفاء : أما األئمة من ذريتهماو

والسالطني من هذه األمة على حماربة اخلارج عن اإلمام املمتنع عن تأدية 
  ونائب منابه، وأيضاً فاإلمام العادل خليفة للرسول .  احلقوق إليه

ية حقه من   وجبت معرفة خليفته لتأدفإذاوجبت معرفة الرسول 
 . السمع والطاعة

وأيضاً فإن كثرياً من فرائض اإلسالم مترتب عليه كاجلهاد واألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، وأخذ الصدقات واخلراج، وتوزيع ذلك، وإقامة احلدود 
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واإلنصاف بني الناس، وتأمني السبل، وضم الشمل للمسلمني، ومجع الكلمة 
 . هإىل غري ذلك مما ال يتم إال ب

معرفة :  راوياً عن العترة سالم اهللا عليهمعليه السالمقال اإلمام حيىي بن محزة 
 فرض عني فتارك النظر فيها خمٍط، إذ معرفة إمام الزمان عليه السالمإمامة علي

 . انتهى من تتمة االعتصام. فرع على معرفته

    ]]]]اخلالفةاخلالفةاخلالفةاخلالفة[[[[
 من اهللا تعاىل،    حكماًأنَّ علي بن أيب طالب    خليفة الرسول : ومنها

والقائم مقامه، وأن الواجب على األمة اعتقاد خالفته، وطاعته، وأنه أفضل 
 ، مث احلسن بن علي، مث احلسني بن علي عليهم السالم األمة بعد نبيها 

كذلك، مث من قام ودعا من أوالدمها مستجمعاً لشرائط اخلالفة والزعامة من 
اء، والشجاعة إىل آخر الشروط العلم الوافر، والورع، والزهد والسخ

 . املذكورة يف كتب األئمة عليهم السالم
وأدلتهم على ذلك أكثر من أن حتصى، كخرب املنـزلة، والغدير، وخرب الدار 
يوم اإلنذار، واحلسن واحلسني إمامان اخل، وإين تارك فيكم، ومن مسع 

 م حيصلوإمجاع األمة على جوازها فيهم خبالف غريهم فل. اخل...واعيتنا
إمجاع على اجلواز، وإمجاع أهل البيت على تقدمي أمري املؤمنني مث احلسن مث 

 . اخل...احلسني مث من 
وهم أهل احلق مبا تقدم من الدليل، ومن أراد املزيد من األدلة فعليه بكتب 
الكالم كينابيع النصحية، وشرح األساس، واموعة الفاخرة وغريها من 

 . فة عند الناسالكتب املشهورة املعرو
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    ] ] ] ] عودة لرأي الزيدية يف الصحابةعودة لرأي الزيدية يف الصحابةعودة لرأي الزيدية يف الصحابةعودة لرأي الزيدية يف الصحابة[[[[ 
وعند أهل البيت أنَّ الصحابة كغريهم من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، 

 هم رأوا النيببل رمبا تكون املعصية منهم أقبح وأفحش، وذلك ألن  
وشرفوا مبشافهته والسماع آليات اهللا على لسانه فكانت املنة عليهم أكمل، 

 . مة أمتوالنع
حسنات اجلاهلني سيئات للعارفني، وحكموا أي األئمة على من : ولذلك قيل

تقدم أمري املؤمنني بالعصيان من غري أن يقطعوا بالكرب أو بالصغر، فعلى هذا 
عصيام حمتمل للكرب والصغر، وقطعوا بفسق القاسطني والناكثني واملارقني، 

 . وكذلك الروافض والنواصب

لروافض والنواصب واملشبهة والقدرية لروافض والنواصب واملشبهة والقدرية لروافض والنواصب واملشبهة والقدرية لروافض والنواصب واملشبهة والقدرية بيان من هم ابيان من هم ابيان من هم ابيان من هم ا [ [ [ [
    ] ] ] ] واملرجئةواملرجئةواملرجئةواملرجئة

هم الذين رفضوا اجلهاد مع األئمة العادلني من أهل البيت، : والروافض
 . كالذين رفضوا اجلهاد مع اإلمام زيد   

هم كل من نصب احلرب ألهل البيت النبوي عليهم السالم : والنواصب
 . بالقول والفعل أو بأحدمها

ل املشبهة واسمة، وهم كل من أثبت هللا أعضاء، وحكموا كذلك بضال
وجهاً ويداً أو عيناً أو قدماً أو قال إنه يرى أو إنه يف مكان أو أنه جسم أو 

 . حنو ذلك
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وحكموا كذلك بضالل القدرية واربة وهم الذين يعملون املعاصي، 
. شاءهاويقولون إا بقضاء من اهللا وقدر، وأن اهللا هو الذي خلقها وقدرها و

اإلميان قول بال عمل، وكذلك حيكمون : وكذلك املرجئة وهم الذين يقولون
 . بضالل كل من خالف بعقيدته عقيدة آل حممد وأتباعهم رضوان اهللا عليهم

    ] ] ] ] األمر باملعروف والنهي عن املنكراألمر باملعروف والنهي عن املنكراألمر باملعروف والنهي عن املنكراألمر باملعروف والنهي عن املنكر[[[[
وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر عند تكامل شروطه، لقوله : ومنها
كُن منكُم أُمةٌ يدعونَ ِإلَى الْخيِر ويأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن ولْت:  تعاىل

، أو اإلنتقال أو ]١٠٤:آل عمران[الْمنكَِر وأُولَـِئك هم الْمفِْلحونَ 
االبتعاد عن املنكر وأهله إن مل يفعلوا ومل ينتهوا، ومل توجد حيلة إلزالته لقوله 

، وقوله )) حيل لعني ترى اهللا يعصى فتطرف حىت تغري أو تنتقلال : ((
، فَالَ تقْعدواْ ]٦٨:األنعام[فَالَ تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَوِم الظَّاِلِمني : تعاىل

  مثْلُهِإذًا م كُمِرِه ِإنِديٍث غَيواْ ِفي حوضخى يتح مهع١٤٠:النساء[م[ لُِعن ،
الَِّذين كَفَرواْ ِمن بِني ِإسراِئيلَ علَى ِلساِن داوود وِعيسى ابِن مريم ذَِلك ِبما 

كَانواْ الَ يتناهونَ عن منكٍَر فَعلُوه () عصوا وكَانواْ يعتدونَ 
 . إخل] ٧٩،٧٨:املائدة[

عروف والنهي عن املنكر منذ وقد اتسم الزيدية اتني الصفتني أعين األمر بامل
العهد األول وإىل اليوم، وصار اخلروج على الظلمة شعاراً يتميزون به بني 
طوائف املسلمني ال يفرطون يف القيام ذه الفريضة الالزمة، فصدق اهللا 

 هالَتلُ ِرسعجثُ ييح لَمأَع ١٢٤:األنعام[العليم اللّه .[ 
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 ] ] ] ]  من هو املؤمن من هو املؤمن من هو املؤمن من هو املؤمنبيانبيانبيانبيان[[[[                        
قول : من أتى بالواجبات واجتنب املقبحات، واإلميان: ومنها أنَّ املؤمن

باللسان واعتقاد باجلنان وعمل باألركان، وقوله أتى بالواجبات يشمل 
التصديق : واجبات اللسان واجلنان واألركان، وكان معناه يف اللغة

ِإنما : ى النقل قوله تعاىلواملصدق، فنقله الشارع إىل ذلك املعىن، والدليل عل
 مهتادز هاتآي ِهملَيع تِليِإذَا تو مهقُلُوب ِجلَتو اللّه ِإذَا ذُِكر ونَ الَِّذينِمنؤالْم

() الَِّذين يِقيمونَ الصالَةَ وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ () ِإميانا وعلَى ربِهم يتوكَّلُونَ 
، إىل غري ذلك من اآليات ]٤-٢:األنفال[أُولَـِئك هم الْمؤِمنونَ حقا 

 . احلديث))ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن : ((واألحاديث كقوله 

    ] ] ] ] املنـزلة بني املنـزلتنياملنـزلة بني املنـزلتنياملنـزلة بني املنـزلتنياملنـزلة بني املنـزلتني[[[[
إن لصاحب الكبرية الغري خمرجة من امللة منـزلة بني : فمن هنا قال أئمتنا

 .  بني منـزلة اإلميان والكفر، فال يسمى مؤمناً وال كافراًاملنـزلتني، أعين
أما أنه ال يسمى كافراً على اإلطالق فباإلتفاق إالَّ ما يحكى عن اخلوارج 
وهم فرقة مارقة ال يعتد بقوهلم، وأما إنه ال يسمى مؤمناً، فألن املؤمن صفة 

قاً وظاملاً مدح وصاحب الكبرية مذموم بارتكابه القبيح فيسمى عندهم فاس
 . إخل...

وال يسمى كافراً وال مؤمناً، واألدلة مبسوطة يف كتب الكالم كاألساس 
   كتاب املنـزلة بني املنـزلتني، وهوعليه السالموشرحه، ولإلمام اهلادي  

 .موجود من ضمن اموعة الفاخرة
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    ] ] ] ] الزيارة والتربك والتوسلالزيارة والتربك والتوسلالزيارة والتربك والتوسلالزيارة والتربك والتوسل[[[[
حلني، وال سيما آل النيب   وللصااستحباب الزيارة لرسول اهللا : ومنها

صلوات اهللا عليه وعليهم، والتماس الربكة بزيارم، واستنجاح املطالب 
 . حبقهم

أما الصالة على القبور فال جتوز عند أهل البيت عليهم السالم، ويكرهون 
الصالة إليها وبني املقابر، وال يرون بأساً ببناء القباب وحنوها على القبور وال 

 . وفرشهابتسريج القباب 
فما روي عنه  : والدليل على كل ذلك، أما الزيارة لقرب الرسول 

من حج فزار  : ((، وقوله ))من زار قرب وجبت له شفاعيت : ((
، وغري ذلك من الروايات ))قربي بعد وفايت كان كمن زارين يف حيايت

س  ، ومن أراد املزيد فعليه بكتاب الغدير اجلزء اخلامالكثرية عن النيب 
إىل ٩٣فقد ذكر فيه أكثر من عشرين رواية، وذكر من خرجها من صفحة 

، وفيها ذكر التربك واالستشفاع والتوسل، ويف أنوار التمام ٢٠٧صفحة 
إىل آخر الباب حبث مفيد يف ١٦٥تتمة االعتصام اجلزء الثالث يف صفحة 

 البيت فقد ورد يف زيارة قبور أهل: أما زيارة قبور الصاحلني. ])٣([الزيارة 
  وغريه عليه السالمعليهم السالم خصوصاً روايات صحيحة رواها اهلادي  

 . من أهل البيت عليهم السالم
  ألهل البقيع املأثورة يف كتب وأما زيارة غريهم فكفى بزيارة الرسول 

كنت يتكم عن زيارة  : ((  إماماً، وقوله القوم، وكفى به 
وهذا حديث مشهور بني أهل امللة، )) اآلخرةالقبور أال فزوروها فإنه تذكر ب
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عودوا  : ((قال رسول اهللا : عليه السالمويف اموع بسنده عن علي 
مرضاكم واشهدوا جنائزكم وزوروا قبور موتاكم فإن ذلك يذكركم 

 )). باآلخرة
  يف بيته وحتت سقفه ومل يستنكر فقد قرب : وأما التسقيف والتقبيب

  ال من الصحابة وال من ودة على قرب الرسول أحد ذلك البناء املوج
 . بعدهم من أهل القرون، حىت ظهر إمام الوهابيني

وبعد، فهو ظل للزائرين وِكنانٌ من املطر، وحرز من احلر والربد، وكذلك 
فرشها وتسرجيها تعود منفعة ذلك للزائر، وليس يف شيء من ذلك ما خيل 

 . باإلميان وبعقائد اإلسالم
ببصاقه وبشعره يف     ود جاء يف الرواية التربك بوضوء النيب هـذا وق

 .البخاري ومسلم

 ] ] ] ] القرآنالقرآنالقرآنالقرآن[[[[                                   
أن هذا الكتاب املوجود بني املسلمني يتلى يف احملاريب ويف غريها هو : ومنها

عجاز كتاب اهللا وكالمه وإنشاؤه ووحيه وتنـزيله، أنزله اهللا على رسوله لإل
والتحدي، لتعليم شرائع اإلسالم، وفرائض األحكام، والترغيب والترهيب 
واالعتبار إخل، وأنه ال نقص فيه وال حتريف وال زيادة، وأنه ليس بقدمي ـ 
تعاىل اهللا أن يشاركه يف الِْقدِم شريك ـ هو اَألولُ واآلِخر،لَيس كَِمثِْلِه 

ما يأِْتيِهم من ِذكٍْر من ربِهم محدٍث : شيء، ويدل على ذلك قوله تعاىل
ِإنا نحن نزلْنا الذِّكْر : هو القرآن بدليل قوله تعاىل: ، والذكر]٢:األنبياء[

الَر ِكتاب أُحِكمت : ، ويدل أيضاً قوله تعاىل]٩:احلجر[وِإنا لَه لَحاِفظُونَ 
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 لَتفُص ثُم هاتلٌ وذلك معىن أنه ،]١: هود[آيفَصوم كَمحه مفقد وصفه بأن 
اللَّه نزلَ أَحسن الْحِديِث ِكتابا متشاِبها : مفعولٌ لفاعل، وكذلك قوله تعاىل

 ثَاِني٢٣:الزمر[م .[ 

    ] ] ] ] مصادر التشريعمصادر التشريعمصادر التشريعمصادر التشريع[[[[
املصدر األساسي عند أهل البيت وأتباعهم كتاب اهللا، وسنة رسول اهللا 

 . اع، والقياس ، واإلمج
 أصل األدلة وأوهلا عند اجلميع، وما صدر منها : فكتاب اهللا تعاىل

  ال خالف يف حجته ، إمنا اخلالف يف الطريق املوصل إىل عن الرسول 
  . رسول اهللا 

فاملستند والطريق عند أهل البيت وأتباعهم رضوان اهللا عليهم مجيعاً ما رواه 
واه ثقات الزيدية، وللعمل به عندهم شروط أئمة أهل البيت وثقام وما ر

 . مذكورة يف كتب األصول
أما ما رواه أهل احلديث فال يعتمدون عليه، وال يلتفتون إليه إال على جهة 

 . االستظهار على اخلصم وإقناعه
واألمجاع حجة عندهم بقسميه، وكذلك القياس، ومن أراد االطالع على 

 . عليه بكتب األصولتفاصيل ذلك ودليل حجية كل منهما ف
وعند أئمتنا عليهم السالم وأتباعهم رضوان اهللا عليهم أن ما ثبت عن أمري 

، وحنوه مما ))علي مع احلق : ((املؤمنني    فهو حجة ودليل لقول النيب 
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، ويف شرح الغاية للحسني بن القاسم طرف من كثر واشتهر عن النيب 
 . ])٤([ذلك، فريجع إليه من أراد املزيد 

    ] ] ] ] تنبيهاتتنبيهاتتنبيهاتتنبيهات [ [ [ [                                                                                                                                
ما رواه أهل البيت عليهم السالم وأتباعهم رضي اهللا عنهم هو قليل بالنسبة 

 . ملا رواه غريهم من احملدثني
إم ال يهتمون بعلم احلديث، وال يشتغلون بالنظر فيه، : فلعلَّ قائالً يقول

 . وجل اهتمامهم يف اجلهاد واألصول
إم عليهم السالم مهتمون بالشريعة كلها مجلة وتفصيالً قياماً حبق : فنقول

 ، وال حاجة اخلالفة والوراثة، مبا يف ذلك نقل السنة الثابتة عن النيب 
إىل نقل ما مل يصح، فهذه رواية اإلمام زيد بن علي، وحفيده، وروايات حممد 

ونيني، بن منصور عن سادات عصره، وروايات اهلادي، والسادة اهلار
والعلوي، واملوفق، واملرشد، وصحيفة علي بن موسى وغري ذلك كثري يف 
كتب أئمة الزيدية وعلمائها رضوان اهللا عليهم، فال  يعدل عن علمهم إال 

 . خمذول

    ] ] ] ] عصمة األنبياء عليهم الصالة والسالمعصمة األنبياء عليهم الصالة والسالمعصمة األنبياء عليهم الصالة والسالمعصمة األنبياء عليهم الصالة والسالم[[[[
أنَّ أنبياء اهللا صلوات اهللا عليهم منـزهون عن إرتكاب الكبائر وما : ومنها

ه خسة وضعة من الصغائر، وما يروى يف بعض كتب التفسري ليس في
بصحيح، أما ما ذكر اهللا سبحانه يف القرآن من عصيان بعضهم فقد كان 
منهم على جهة اخلطأ والتأويل، وليس على جهة التجري والعصيان، كما 
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ِه الشجرِة وقَالَ ما نهاكُما ربكُما عن هـِذ: قال اهللا عن آدم ومعصيته حاكياً
 اِلِدينالْخ ا ِمنكُونت ِن أَولَكَيا مكُونفآدم صلوات ]٢٠:األعراف[ِإالَّ أَن ت ،

اهللا عليه ظن صدق وسوسة الشيطان، وطمع يف ما أطمعه الشيطان، فما أكل 
 . إالَّ على طمع نيل درجة املالئكة أو اخللود

 لن يؤاخذه كما حكى اهللا وهكذا ذو النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن اهللا
اخل، وهكذا سائر ] ٨٧:األنبياء[فَظَن أَن لَّن نقِْدر علَيِه : سبحانه وتعاىل

 . األنبياء صلوات اهللا عليهم

    ] ] ] ] حبث يف عصمة أهل البيت عليهم السالمحبث يف عصمة أهل البيت عليهم السالمحبث يف عصمة أهل البيت عليهم السالمحبث يف عصمة أهل البيت عليهم السالم [ [ [ [
أنَّ العصمة ثابتة ألمري املؤمنني، وفاطمة، واحلسن، واحلسني، بدليل : ومنها

، ))فاطمة بضعة مين((، و))علي مع احلق(( وحديث الكساء، وآية التطهري،
 . إىل غري ذلك من اآليات واألحاديث املتكاثرة

وكذلك هي ثابتة ألهل البيت عليهم السالم مجلة يف أي عصر بدليل ما 
، ))ال تزال طائفة من أميت((، وحديث السفينة، و))إين تارك فيكم((تقدم، و

 . رة، أما آحادهم فلم تثبت عصمتهمإىل غري ذلك مما ال حيصى كث
وال يبعد عصمة بعض منهم، ولكن مل يدل دليل على ذلك، إذاً فاألئمة بعد 
أهل الكساء مل يدل دليل على عصمتهم، وإن كان غري بعيد عصمة بعضهم 
فال يشترط يف اإلمام أن يكون معصوماً عند أهل البيت عليهم السالم 

 . وشيعتهم رضوان اهللا عليهم
 إذا أحدث اإلمام حدثاً يوجب الفسق فإا تبطل إمامته، هذا على سبيل لكن

ما يوجب كفراً أو فسقاً ] فعل[الفرض، وإال فإنا لَم نعلم من أئمة اهلدى 
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والَ تركَنواْ ِإلَى الَِّذين : صلوات اهللا ورمحته عليهم أمجعني، وذلك لقوله تعاىل
 ارالن كُمسمواْ فَتاِس : ، وقوله تعاىل]١١٣:هود[ظَلَمِللن اِعلُكي جقَالَ ِإن

 ِدي الظَّاِلِمنيهالُ عنِتي قَالَ الَ ييِمن ذُرا قَالَ واموقوله ]١٢٤: البقرة[ِإم ،
 ]. ٥١: الكهف[وما كُنت متِخذَ الْمِضلِّني عضدا : تعاىل
صرته، وال تصح مجعته وال أنه ال جيوز طاعة اإلمام الظامل، وال ن: ومنها

مجاعته، وال جيوز إيناسه، وال إعانته، وكذا كل ظامل إالَّ مع اخلوف على 
النفس فيجوز ما ليس فيه ضرر على املؤمنني كالصالة وحنوها، وال يسقط ا 

وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى والَ تعاونواْ علَى : الفرض، وذلك لقوله تعاىل
والَ تركَنواْ ِإلَى الَِّذين ظَلَمواْ : ، وقوله تعاىل]٢:املائدة[ثِْم والْعدواِن اِإل

فَتمسكُم النار، إىل ما ال حيصى من األدلة يف هذا الباب، ومن أراد املزيد 
 . فعليه برسالة التحذير لإلمام القاسم بن حممد   

    ] ] ] ] الكبائرالكبائرالكبائرالكبائر [ [ [ [
 :  السالمقال حيىي بن احلسني عليهما

هي كل ما أوجب اهللا على فاعله النار إن لقيه عليه مل يتب منه ومل : الكبائر
انتهى كالم اهلادي، فمن أراد فعليه بكتاب اهللا للتعرف على . خيرج إليه منه

 . ما يوجب النار

 ] ] ] ] الصغائرالصغائرالصغائرالصغائر[[[[                              
 ألا لو عينت لكان ذلك أما الصغائر فال تتعني عند أئمتنا عليهم السالم،

كاإلغراء ا، واإلغراء باملعاصي ال يليق باحلكيم، فليس من احلكمة تعيينها، 
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وهذا هو املهم يف هذه املسألة الذي ينبغي التنبيه عليه، ألن اهللا تعاىل ال يريد 
شيئاً من العصيان على اإلطالق صغرياً كان أو كبرياً، فكل ما ى عنه يف 

لسان رسوله فال يريده، وال يرضاه، وال يشاؤه، وكل ما أمر كتابه أو على 
به تعاىل يف كتابه أو على لسان رسوله فإنه يريده، ويرضاه، وال حيب 

 . اإلخالل به
فلو عين شيئاً من ذلك وقال إنه صغري لكان كاإلغراء لنا به ورجع على 

يه احلكيم حكمته من النهي واألمر بالنقض واإلبطال، وهذا ما جيب تنـز
 . تعاىل وتقدس عنه

    ] ] ] ] حكم مرتكب الكبريةحكم مرتكب الكبريةحكم مرتكب الكبريةحكم مرتكب الكبرية[[[[
وعند أئمتنا أن من ما ت غري تائب من الكبرية فإنه من أهل النار خالداً خملداً 
سواءاً كان من املسلمني أم من غريهم والدليل على ذلك آية القتل يف سورة 

اآلية، وآية ..نم خاِلدا ِفيهاومن يقْتلْ مؤِمنا متعمدا فَجزآؤه جه: النساء
والَِّذين لَا يدعونَ مع اللَِّه ِإلَها آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَِّتي حرم اللَّه : الفرقان

يضاعف لَه الْعذَاب يوم ٦٨ِإلَّا ِبالْحق ولَا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَِلك يلْق أَثَاما
اآلية، ويف سورة ] ٧٠-٦٨:الفرقان[ِإلَّا من تاب ٦٩لِْقيامِة ويخلُد ِفيِه مهاناا

ومن يعِص : وِتلْك حدود اللَِّه مث قال سبحانه: النساء بعد ذكر املواريث قال
، وكآية ]١٤:النساء[اللّه ورسولَه ويتعد حدوده يدِخلْه نارا خاِلدا ِفيها  

، ]٢٧٥: البقرة[ومن عاد فَأُولَـِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ : الزىن
وما هم عنها ِبغاِئِبني ١٥يصلَونها يوم الديِن١٤وِإنَّ الْفُجار لَِفي جِحيٍم: وقال

:  كحديث، إىل غري ذلك من اآليات،  واألحاديث]١٦-١٤: اإلنفطار[
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من قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده جيؤا بطنه يف نار جهنم خالداً فيها ((
خملداً، ومن قتل نفسه بسم فسمه يف يده يتحساه يف جهنم خالداً فيها خملداً، 

، ))ومن قتل نفسه بتردي من جبل فهو يف جهنم يتردى فهيا خالداً خملداً
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي رواه يف اجلامع الكايف، عن أيب هريرة، و

 . والنسائي، أفاد هذا يف تتمة االعتصام

شفاعتي ألهل الكبائر من شفاعتي ألهل الكبائر من شفاعتي ألهل الكبائر من شفاعتي ألهل الكبائر من ((((((((الكالم على إبطال حديث الكالم على إبطال حديث الكالم على إبطال حديث الكالم على إبطال حديث [[[[
    ))] ))] ))] ))] أمتيأمتيأمتيأمتي

، فليس له يف ))شفاعيت ألهل الكبائر من أميت: ((أما احلديث الدي يقول
علم أهل البيت أصل، بل ينكرونه أشد اإلنكار، وينكرون أن يكون النيب 
  قاله أو تكلم به، وكيف يصح وقد خالف القرآن الذي ال يأتيه 

  من خمالفة كتاب ربه، مع ما يف ذلك الباطل اآلية، وحاشا رسول اهللا 
من اإلغراء بالكبائر واحلث عليها، فال حرج من إرتكاب العظائم، وال 

  من ورائها، فلتنعم أميت بالسفاح خوف من إتياا فشفاعة حممد 
 وسفك الدماء وشرب اخلمر، وال بأس عليها يف عقوق الوالدين، واللواط

وقطيعة األرحام، وأكل مال اليتيم، ونكث العهد، والتطفيف، واخليانة، 
 . وقول الزور، وأكل الربا فإن شفاعيت هلؤالء خاصة

نعم، هذا هو معىن احلديث، وانظر هل هو معىن ما وصف اهللا تعاىل نبيه 
يأْمرهم : نما قال يف وصفة صلى اهللا عليه وآلهصلى اهللا عليه وآله حي

ِبالْمعروِف وينهاهم عِن الْمنكَِر ويِحلُّ لَهم الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخبآِئثَ 
، أم أنه ال يقول ذلك إال شيطان، فهو الذي يأمر باملنكر ]١٥٧:األعراف[
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هم وما يعدهم الشيطان إال غرورا، مث انظر وينهى عن املعروف ويعدهم وميني
فإن املعىن اجعلنا " واجعلنا من أهل شفاعته: "كيف يكون معىن الدعاء املأثور

من أهل الكبائر حاشا النيب األمني صلى اهللا عليه وآله من التقول على اهللا 
تعاىل والتكذيب بآياته، والتسهيل ملعصيته، والتأمني من عذابه، وقد قدمنا 

ما ِللظَّاِلِمني ِمن حِميٍم وال شِفيٍع : اً من الكتاب يشهد ملا قلنا كقوله تعاىلشيئ
 طَاعوحنوها من آيات الوعيد يف حبث الكبائر] ١٨: غافر[ي . 

    ] ] ] ] أهمية هذه املسائلأهمية هذه املسائلأهمية هذه املسائلأهمية هذه املسائل[[[[    
هلذه املسائل أمهية عظيمة عند الزيدية، واخلطأ فيها عندهم غري مغتفر، وال 

دل كالتشبيه واجلرب، فإن معناه عندهم هو اجلهل باهللا، سيما يف التوحيد والع
 . واجلهل به تعاىل كفر، ولذا تراهم يسموم كفار تأويل

ومن هنا فإن الزيدية ال جيوزون التقليد يف هذه املسائل وما شاها، بل 
يوجبون النظر يف األدلة املوصلة إىل العلم، واالختالف والتفرق عندهم يف 

وما روي عن بعضهم عن النيب صلى اهللا عليه وآله من ذلك ذنب عظيم، 
، ليس بصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وآله، ))اختالف أميت رمحة: ((قوله

ألنه صلى اهللا عليه وآله ال خيالف كتاب ربه وال يأيت بغري ما أمره ربه تبارك 
قُواْ واختلَفُواْ ِمن والَ تكُونواْ كَالَِّذين تفَر: وتعاىل، كيف واهللا يقول يف كتابه

 ِظيمع ذَابع ملَه لَـِئكأُوو اتنيالْب ماءها جِد مع١٠٥: آل عمران[ب .[ 

    ]]]]حكم احلديث إذا خالف كتاب اهللا تعاىلحكم احلديث إذا خالف كتاب اهللا تعاىلحكم احلديث إذا خالف كتاب اهللا تعاىلحكم احلديث إذا خالف كتاب اهللا تعاىل[[[[
وعند أئمتنا عليهم السالم أن ما جاء من احلديث عن النيب صلى اهللا عليه 

نه يرد وال يقبل وال جيوز العمل به من وآله وهو خمالف لكتاب اهللا تعاىل فإ
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دون تأويل، وأحسن السبل لتحصيل املسائل اإلآلهية وما يلحق ا سبيل 
الزيدية وأئمتها فإا السبيل اآلمنة اليت ال يضل سالكها أبداً بشهادة نيب 

إين تارك فيكم ما : ((الرمحة ورسول هذه األمة صلى اهللا عليه وآله حني قال
 لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب اهللا وعتريت أهل بييت إن إن متسكتم به

، وقال صلى اهللا ))اللطيف اخلبري نبأين أما لن يفترقا حىت يردا علي احلوض
أهل بييت فيكم كسفينة نوح من ركبها جنا، ومن ختلف عنها : ((عليه وآله

 )). غرق وهوى
عواها من أن احلق وبعد فإنه ليس لطائفة من طوائف اإلسالم ما تثبت به د

معها ويف جانبها، غري أن بعضهم يقول إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله قال 
يف بيان أن احلق معهم ما كانت عليه أنا وأصحايب أو كما قال صلى اهللا عليه 
وآله، ولكن ما يف هذا احلديث ما يدل على أن األشعرية أو الوهابية أو 

أن احلق معهم ويف جانبهم، ال باملنطوق وال احلنبلية أو الزيدية على احلق، و
 . املفهوم، وال بالتصريح وال باإلشارة

أما الزيدية فقد نصت األدلة وصرحت بأن احلق مع عترة الرسول صلى اهللا 
عليه وآله، وكثرت األحاديث واشتهرت بني األمة وخرجت عن حد احلصر 

بذلك قامت هللا سبحانه وروا تلك الطوائف يف كتبها وقالوا إا صحيحة، ف
وتعاىل احلجة على مجيع اخللق لِّيهِلك من هلَك عن بينٍة ويحيى من حي عن 

 ِليمع ِميعلَس ِإنَّ اللّهٍة ونيفمن أخذ دينه عن عترة الرسول ]٤٢: األنفال[ب ،
ا، ومن دان صلى اهللا عليه وعليهم فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام هل

بغري دين آل الرسول صلى اهللا عليه وآله فقد ضل عن السبيل، وظلم نفسه 
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فَماذَا بعد الْحق ِإالَّ :  وغرق وهوى يف ظلم الضالل، بدليل قوله تعاىل
 ]. ٣٢: يونس[الضالَلُ فَأَنى تصرفُونَ 

ا إىل معرفة فاحلمد هللا على ما بني لنا كيف املخرج عند االختالف، وأرشدن
أهل احلق محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه، ال حنصي ثناء عليه هو كما أثىن على 

 . نفسه

    ] ] ] ] الصراط وامليـزانالصراط وامليـزانالصراط وامليـزانالصراط وامليـزان[[[[                                                                                                            
الصراط املوصوف يف بعض الروايات بأنه أحد من السيف، وأنه منصوب 

ر بسالم مع على جهنم يـمر عليه أهل املوقف فمن كان من أهل اإلميان م
سلم سلم، وأما : استشعار اخلوف واخلشية من الوقوع حىت أن أمثلهم يقول

من كان غري مؤمن فإنه يتردى يف جهنم، فهذا الصراط املوصوف ال أصل له 
يف عقيدة الزيدية وأئمتنا رضوان اهللا عليهم، وال ذكر له يف كتاب اهللا تعاىل 

، وال وثوق ]٣٨:األنعام[اِب ِمن شيٍءما فَرطْنا ِفي الِكت: وقد قال تعاىل
برواية احلشوية من أهل احلديث، مع العلم أا إن صحت فال تفيد إال الظن 

والَ تقْف ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم ِإنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ : وقد قال تعاىل
إَنَّ الظَّن الَ : ، وقد قال تعاىل]٣٦: اإلسراء[أُولـِئك كَانَ عنه مسؤوالً 

 ]. ٣٦:يونس[يغِني ِمن الْحق شيئًا 
وكذلك امليزان، فقد وصف يف بعض الروايات بأن كفة يف املشرق وكفة يف 
املغرب، وال وثوق بتلك الروايات، وكلما ذكر الوزن يف القرآن يوم القيامة 

، ]٨: األعراف[ يومِئٍذ الْحق والْوزنُ: فالغرض به العدل، وقد قال تعاىل
ه احلقفأخرب عن الوزن بأن . 
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    ] ] ] ] العرش والكرسيالعرش والكرسيالعرش والكرسيالعرش والكرسي [ [ [ [ 
ثُم استوى علَى الْعرِش : امللك، يف قوله تعاىل: والعرش عند أئمتنا هو

ويحِملُ عرش ربك فَوقَهم يومِئٍذ ثَماِنيةٌ : ، ويف قوله تعاىل]٥٤: األعراف[
زل نطقت ذا االستعمال العرب العرباء والقرآن ن. ، وحنومها]١٧: اقةاحل[

 : بلغتهم قال الشاعـر العريب

  إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم
  

 ببعتيبة بن احلارث ابن شها

وِسع كُرِسيه السماواِت واَألرض : والكرسي املذكور يف قوله تعاىل
ل عليه السياق، فإنه يف ذكر العلم أو ، معناه العلم كما يد]٢٥٥:البقرة[

امللك وكالمها استعمال عريب عريق، قال الشاعر العريب يصف قوماً 
 .كراسي باألحداث حني تنوب :   وميدحهم

ومنه مسيت الصحيفة اليت يكتب فيها العلم كراسة، وذكر ابن كثري يف 
باس، وكذا أنه العلم، رواه ابن أيب حامت عن ابن ع: تفسريه معنيني أوهلما

وروي عن سعيد بن جبري مثله، وليس : رواه بن جرير، قال ابن أيب حامت
سرير له قوائم، والكرسي أصغر منه كما : هناك يف مذهب الزيدية وعلمائها

ذكره أهل احلشو والظاهر، وأهل البيت عليهم السالم أخذوا علمهم 
صلى اهللا عليه وروايام لألحاديث عن آبائهم عن أمري املؤمنني عن النيب 

 . وآله عن جربيل عن اهللا تبارك وتعاىل، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه
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    ] ] ] ] الصورالصورالصورالصور[[[[
، هو مجع ]٩٩: الكهف[ونِفخ ِفي الصوِر : والصور املذكور يف قوله تعاىل

صورة، كما أن الصوف مجع صوفة مجعاً قياسياً باالتفاق، فيما مل يكن من 
ساس للمنصور باهللا، وإعادة الضمري إليه مفرداً صنع املخلوقني، أفادة يف األ

الصوف نفشته، وليس : هو من خصائص هذا اجلمع، أال ترى أم يقولون
 . هناك بوق قد التقمه إسرافيل كما يقول أهل احلشو، والناقور جماز

    ]]]]معىن اإلميان بالقدر خريه وشرهمعىن اإلميان بالقدر خريه وشرهمعىن اإلميان بالقدر خريه وشرهمعىن اإلميان بالقدر خريه وشره[[[[    
اإلميان أن : ((لهمعىن القدر يف احلديث املروي عن النيب صلى اهللا عليه وآ

تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه 
 )). وشره

مثل الصحة والعافية يف النفس واألهل والولد وطول العمر وسعة : قدر اخلري
الرزق واألمطار واخلصب وصالح الثمار واألمن والراحة وسكون النفس 

 . إىل غري ذلك مما شاكلها
 حنو املوت واملرض واخلوف والفقر ونقص الثمرات وقلة :وقدر الشر

األمطار وقلة اخلصب وفساد الثمار وقلة ذات اليد والقلق والنكد وما 
 . جانس ذلك

وليس معىن القدر خريه وشره من اهللا أن الظلم والزنا واللواط والغش 
والكذب وخلف الوعد ونكث العهد والكفر والشرك ومجيع املعاصي كلها 

، فهذا ليس من القدر الذي جيب اإلميان به، تعاىل اهللا عن ذلك علواً من اهللا
 . كبرياً
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فال جيوز أن نرتكب الفواحش مث نقول إا من اهللا وبقدره، بل حنن الذي 
عصينا باختيارنا، وفعلنا وأتينا من قبل أنفسنا، حنن املسؤلون عن العصيان، 

الكفر، وال حيب الفساد، ِإنَّ اللّه واهللا تعاىل منـزه عن فعلنا ال يرضى لعباده 
يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربى وينهى عِن الْفَحشاء والْمنكَِر 

ِإنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألماناِت ِإلَى أَهِلها وِإذَا حكَمتم بين . والْبغي اآلية
 ]. ٥٨:النساء[أَن تحكُمواْ ِبالْعدِل الناِس 

وبعد فإنه ليس يف كتاب اهللا تعاىل أن فعل املعاصي بقدر من اهللا تعاىل، بل فيه 
لن : ، وليس فيه]٥١:التوبة[قُل لَّن يِصيبنا ِإالَّ ما كَتب اللّه لَنا :قوله تعاىل

تغفرت اهللا منه فهو ما اس: تصيبوا إال ما كتب اهللا عليكم، وهللا در من قال
منك، وما محدت اهللا عليه فهو منه، وفرق واضح بني يصيبنا وتصيبوا، ويف 
حديث رواه اإلمام أبو طالب   ، ورواه مسلم يف صحيحه عن النيب صلى 

فمن وجد خرياً فليحمد اهللا، ومن وجد ((اهللا عليه وآله، ويف آخر احلديث 
 )). غري ذلك فال يلومن إال نفسه

 املسؤول عن فعل املعاصي هو اإلنسان، وليس لقدر اهللا وقضاؤه فعلى هذا
والشر ليس : ((دخل يف ذلك، ويف حديث عن النيب صلى اهللا عليه وآله

 . رواه مسلم، فال جيوز إضافة الشر إىل الباري تعاىل)) إليك
فنعوذ باهللا من قوم استحوذ عليهم الشيطان فصاروا من جنده يدعون بدعوة 

ينون عصيان الرمحن ويسهلون هلم طاعة الشيطان الرجيم، الشيطان، ويز
إن الشفاعة ألهل الكبائر املوبقة ينسبون ذلك إىل النيب : فتراهم تارة يقولون

صلى اهللا عليه وآله وحاشاه، وتارة أخرى تراهم حيدثون عن النيب بأن من 
 ال قال ال إله إال اهللا دخل اجلنة وإن سرق وإن زىن، وإن أهل هذه الكلمة
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خيلدون يف النار، وتراهم ينـزهون أنفسهم والشيطان من معاصيهم مث 
 . إا من فعل رم خلقها وشاءها وقضاها وقدرها: يقولون

    ] ] ] ] اإلجتهاد والتقليداإلجتهاد والتقليداإلجتهاد والتقليداإلجتهاد والتقليد[[[[    
استنباط األحكام الشرعية الفرعية : باب االجتهاد ما زال مفتوحاً واملراد به

ده ملكة يقدر ا على ذلك، ومن من أدلتها التفصيلية، واتهد هو من عن
كان ذه املنـزلة فإنه جيب عليه النظر، واإلجتهاد يف حتصيل ما كلف به من 

 . األحكام والعمل به، وال ينبغي له التقليد
أما من كان ال يقدر على النظر واالجتهاد فإنه جيب عليه التقليد والنظر يف 

 . ع آخر يف كتب األصولكمال من يقلده وأهليته، ولتفصيل ذلك موض

بيان أن احلق ال خيرج عن أهل البيت عليهم السالم، بيان أن احلق ال خيرج عن أهل البيت عليهم السالم، بيان أن احلق ال خيرج عن أهل البيت عليهم السالم، بيان أن احلق ال خيرج عن أهل البيت عليهم السالم، [[[[
ََّّ ََّّ

    ]]]]والكالم على املذاهبوالكالم على املذاهبوالكالم على املذاهبوالكالم على املذاهب
والذي قضت به األدلة أنه ال جيوز اخلروج من مذهب أهل البيت عليهم 

 . السالم ألم أهل اهلدى وسفينة نوح وقرناء القرآن
 وصار له كيان وإتباع املذاهب اإلسالمية الذي اشتهر من املذاهب اإلسالمية

 : ثالثة
 .  الشيعة  -١
 .  املعتـزلة -٢
 .  أهل السنة واجلماعة أو إن شئت فسمهم اربة -٣
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فرق شىت أمهها اجلعفرية والزيدية وما سوامها من فرق الشيعة ليس : والشيعة
هلم كيان معروف أو مؤلفات منتشرة بشكل واسع يعرف من خالهلا هويتهم 

 . الفكرية
فأهم ما متيزت به عن الزيدية القول بالنص على إثين عشر : اجلعفريةأما 

 . إماماً آخرهم املهدي حممد بن احلسن العسكري، وأنه ما زال حياً حىت اآلن
فرق شىت جيمعها خمالفة الزيدية يف اإلمامة من أوهلا إىل آخرها، : واملعتزلة

قول، وقد كان هلم وهلم مذاهب كالمية تفلسفوا فيها، وجتاوزوا حدود املع
كيان كبري ولكنه تضاءل مع مرور الزمان وذاب كيانه يف املذاهب 
اإلسالمية، ومل يبق إال شبحه يف أسفارهم اليت خلفوها أو من تعجبه حتقيقام 

 . وتوضيحام من غري أن ينتمي إليهم
 : وهم فرق شىت جيمعهم القول: أهل السنة واجلماعة

عرفة حسن وال قبيح، وأنه ال هداية له إىل أن  بأنه ال حكم للعقل يف م-١
 . يفرق بني احملسن واملسيء، وأمنا جاءت التفرقة من الشرائع السماوية

 والقول بأن ما حدث يف الكون من خري وشر وطاعة وعصيان وحركة -٢
 . وسكون فإن اهللا هو فاعلها وخالقها دون غريه

 .  وأنه يشاء املعاصي ويريدها -٣
حدث من خري وشر فهو بقضاء من اهللا وقدر سواًء كان ذلك  وأن ما  -٤

 . طاعة أو عصياناً أو غريمها
 وأنه ليس لإلنسان قدرة على ما كلفه ربه به، وليس له إختيار يف طاعة  -٥

أو عصيان، وأن ما أحدثه اإلنسان من ذلك فإن اهللا تعاىل خلقه فيه وقدره 
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 حتركها الرياح أو السيارة اليت وأراده وشاءه، وإمنا اإلنسان كالشجرة اليت
 . حيركها غريها

 وأن اهللا سبحانه إذ كلف اإلنسان فقد كلفه ما ال يطاق، إذ كلفه مبا ال  -٦
 . يقدر عليه، صرح بذلك الغزايل يف احملصول

 وأن اهللا سبحانه وتعاىل ذو جوارح وأعضاء، فله أعني ويدان وقدم  -٧
 . لعرشوجنب وأصابع وقبضة وساق وأنه على ا

 وأنه سبحانه سوف يرى يوم القيامة، ويكشف عن ساقه، ويضع قدمه  -٨
قط قط، فيشفع الرسول صلى اهللا عليه وآله ألهل الكبائر : يف جنهم فتقول

من أمته، وكل من قال ال إله إال اهللا أدخله اهللا اجلنة وإن سرق وإن زىن أو 
سىن ويف كالمه صادر قتل أو كان صاحب ربا، وهلم كالم يف امساء اهللا احل

عن جهل عظيم، وهلم أيضاً كالم يف الصحابة والتفضيل والتشيع واخلالفة 
 . دفعوا به حجج القرآن وعاندوا به حكم الرمحن

    ] ] ] ] الزيديةالزيديةالزيديةالزيدية[[[[
 والزيدية ما متيزت به قد احتوت هذه الصفحات على أصوهلا اليت خولفت 

لداللة على كل فيها، وبيان تلك األصول بصورة موجزة، وبيان طرف من ا
 . أصل

إذاً فاخلالف الكبري هو بني الزيدية وأهل السنة واجلماعة كما مسوا أنفسهم، 
على اختالف فرقهم من الوهابية وغريهم، فقد اتسعت هوته، وتعفنت 
كلومه، واتسع نطاقه، فمن حاول املقاربة بني املذهبني فقد حاول ما ال 
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، مع العلم أنه !دى وضالل؟يكون، وكيف يكون تقارب بني حق وباطل، وه
 . مل حيصل يف تاريخ البشر الطويل توافق وإئتالف ملن كان كذلك

نعم، قد حيصل تقارب بني أهل املذاهب وبني الزيدية مثالً، ولكن بشرط أن 
تتخلى الزيدية عن معتقداا وتدخل يف عقائد غريها أو تتنازل تلك املذاهب 

نئذ يتم التقارب واإلئتالف، فوحدة عن أصوهلا وتدين بأصول الزيدية، فحي
 . العقيدة ضرورة حتمية لتوحيد الصف وضم الشمل

    ] ] ] ] شبهة والرد عليها يف الفرقة الناجيةشبهة والرد عليها يف الفرقة الناجيةشبهة والرد عليها يف الفرقة الناجيةشبهة والرد عليها يف الفرقة الناجية [ [ [ [
يف خمتصر العقيدة الواسطية أن الفرقة الناجية هم أهل السنة واجلماعة، مث بني 

هذه ستفترق : ((من أين أخذ أا ناجية، فأجاب من قوله صلى اهللا عليه وآله
ومن قوله صلى اهللا )) األمة إىل ثالث وسبعني فرقة كلهم يف النار إال واحدة

ال تزال طائفة من أميت على احلق منصورة ال يضرهم من : ((عليه وآله
 )) خذهلم وال من خالفهم حىت تقوم الساعة

إم ما زالوا يف حيِز الدعوى، وما استدلوا : ونقول يف اجلواب على دعواهم
، فيه ))إالَّ واحدة: (( بدليل على ما ادعوا، فقوله صلى اهللا عليه وآلهبه ليس

 . إام للواحدة، وكذلك احلديث الثاين الطائفة مبهمة
: إنه ورد يف احلديث: فإن استدلوا بغري ما استدلوا به هنا حنو قول بعضهم

 )). ما كان عليه أنا وأصحايب((
املسلمني تدعي أا على ما كان فاألمر مبهم كذلك إذ أن كل فرقة من فرق 

عليه الرسول صلى اهللا عليه وآله وأصحابه، هلم كتب يف السنة مروية 
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بأسانيد رجال موثقني عندهم كفرق الشيعة وفرق الفقهاء احلنفية والشافعية 
 . واحلنبلية واملالكية وفرق احلشوية وإىل آخره

ة الناجية سوى الزيدية، ومل يقم أحد الداللة الواضحة على أن فرقته هم الفرق
فقد روت مجيع الطوائف املختلفة حديث الثقلني، وحديث السفينة وغريمها، 

 . مما يدل داللة واضحة أن متبع أهل البيت هم الناجون
هناك فرق من اإلمامية ينبغي أن تكون يف ضمن الفرقة الناجية، إذ : فإن قيل

 ئفة الزيدية؟ هم متبعون ألهل البيت، فلماذا حصرمت النجاة لطا
أن األمة مبا فيهم اإلمامية والزيدية قد رووا حديث : واجلواب واهللا املوفق

الثقلني، وحديث السفينة وغريمها مما يدل على جناة أهل البيت واملتمسك م 
قدموهم وال تقدموهم، وال تقصروا عنهم فتهلكوا، وال تعلموهم : ((حنو

أهل البيت، وجناة املتمسك م، ، وهي تدل على جناة ))فإم أعلم منكم
 . وأم ال يفارقون الكتاب حىت الورود على احلوض

مث انفردت اإلمامية بطوائفها إىل القول بأن املقصود بأهل البيت إثنا عشر 
إماماً مسميني بأمسائهم، ومل جند شاهداً يصدق دعواهم سوى روايات رووها 

يهم اإلمامية والسنية، ألا رواية وحدهم، فالزيدية أخذت مبا روته األمة مبا ف
صحيحة أمجعت عليها األمة، أما ما روته اإلمامية من التعيني فلم خيرج من 

 . حيز الدعوى وشهادا لنفسها ال تقبل
إذاً فالدليل الواضح امع عليه دل على أن املتمسك بأهل البيت عموماً 

عوامهم أو ظامليهم أو ونعين بقولنا عموماً علماء أهل البيت وأئمتهم دون 
من شذَّ إىل مذاهب غريهم، فالشاذون إىل مذاهب غريهم ال جيوز متابعتهم 



- ١١٩ - 
 

إذ ال يدعونَ إىل مذهب أهل البيت، فالدعوة إىل معينني كما تقول اإلمامية 
هو خالف ما دل عليه الدليل امع عليه، فال ينبغي أن يدخلوا ضمن الفرقة 

 . الناجية

    ] ] ] ] ألفعال وجوابهاألفعال وجوابهاألفعال وجوابهاألفعال وجوابهاشبهة  يف خلق اشبهة  يف خلق اشبهة  يف خلق اشبهة  يف خلق ا[[[[
وأنه خالق أفعال العباد، : قوله] ٢٣ص[يف خمتصر العقيدة الواسيطة 

والطاعات واملعاصي، ومع ذلك فقد أمر العباد واهم، وجعلهم خمتارين 
 . ألفعاهلم غري جمبورين عليها، بل هي واقعة حبسب قدرم وإرادم

 تقبله الفطرة، وال أن هذا القول قد مجع بني أمرين متنافيني ال: واجلواب
يصدق به العقل، خلق اهللا فعل العبد معناه أوجده، وفعله العبد بإرادته 

 . واختياره معناه أوجده
فإن كان اهللا تعاىل هو الذي فعله وأوجده يف اخلارج فما معىن فعله العبد 
باختياره؟ وهل هذا إال من حتصيل احلاصل، فال حيتاج الفعل الذي قد أوجده 

 . اري تعاىل إىل أن يفعله العبد، وكيف يفعل العبد ما قد فُِعلَالب
وإن كان العبد قد أوجد الفعل حقيقة باختياره وإرادته فأين فعل اهللا وخلقه؟ 

 . وهل هذا إال من حتصيل احلاصل
نعم، وهذا املذهب مل يذهب إليه عاقل قبل الوهابية، وكأم أرادوا أن 

 . لفني وشبههمجيمعوا بني مدلول أدلة املخت
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    ]]]]شبهة وجوابها حول معىن نزول اهللا تعاىلشبهة وجوابها حول معىن نزول اهللا تعاىلشبهة وجوابها حول معىن نزول اهللا تعاىلشبهة وجوابها حول معىن نزول اهللا تعاىل[[[[    
حول ما يقوله البعض من نزول اهللا تعاىل يف الثلث اآلخر من الليل، : فائدة

 . وأنه نزول حقيقي كما يف خمتصر العقيدة الواسطية
 : فنقول يف اجلواب

 . يس جبسمأن النـزول احلقيقي ال يتأتى إال يف األجسام، واهللا تعاىل ل: أوالً
قد ثبت واشتهر عند علماء الفلك، واستقر عليه رأي األمم أن : ثانياً

الشمس يف دوران دائم، وأن األرض كروية تدور عليها الشمس، فالليل 
والنهار يدوران على األرض، فالنهار دائم على األرض، والليل دائم على 

ألرض، فال األرض، وكذلك الثلث األخري من الليل يف دوران دائم على ا
ينتهي الثلث من جزء إال وقد أخذ يف جزء من األرض، وهكذا منذ أن خلق 

 . اهللا الكون على هذه الصفة الذي هو عليها اليوم
ويف مقدور أحدنا أن يتأكد من صحة ما قلنا بالتلفون، فعلى هذا يكون 
الباري تعاىل مشغوالً بالنـزول ومتابعة الثلث األخري فيخلى العرش من 

 . تواء عليه، وخيلى الكرسي من القدمنياإلس
ومن هنا تبني لنا صحة تفسري الزيدية لنـزوله تعاىل بنـزول رمحته، وأنه ال 
وثوق بعلم صاحب العقيدة الواسطية وأتباعه، وأن احلق ما عند الزيدية يف 

 . هذا وحنوه من تفسري ايء والذهاب، والصعود والنـزول
 لنا بطالن قول صاحب العقيدة الواسطية أن وذا االستدالل نفسه يتبني

ِإلَيِه يصعد الْكَِلم : صفة العلو حقيقة هللا تعاىل، مستدالً بقوله تعاىل
بوحنوها، فجهة العلو نسبية، إذ أن األرض كروية، فعلو ] ١٠:فاطر[الطَّي
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تكن الشمس فوق النصف املشرق : قوم هو حتت بالنسبة لقوم آخرين فمثالً
رض، بينما هو يف الوقت نفسه حتت النصف املظلم منها، فأين العلو من األ

املقصود املضاف إىل الباري تعاىل مع أن حتتنا مساء وفوقنا مساء وعن أمياننا 
 . وقدامنا وخلفنا كذلك مساء، وكل ذلك علو بالنسبة ملا واجهه من األرض

وحه، وحبمد اهللا فاحلمد هللا على ما عرفنا، وال دليل بعد تبيني الواقع ووض
تعاىل تبني لنا أن اسم أهل السنة واجلماعة الذي كثرياً ما يكرره يف العقيدة 
الواسطية ال حقيقة ملدلوله، وال مصداقية ملفهومه، واحلمد هللا رب العاملني، 

 . وصلى اهللا على حممد وآله

    ] ] ] ] فوائد حوال منصب اإلمامةفوائد حوال منصب اإلمامةفوائد حوال منصب اإلمامةفوائد حوال منصب اإلمامة[[[[
 وا : (ج البالغةقال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب    يفمعز الَِّذين نأَي

 ،مهعضوو ا اللَّهنفَعا، أَنْ رنلَيياً عغب ا كَِذباً ونونونَ ِفي الِْعلِْم داِسخالر مهأَن
وأَعطَانا وحرمهم، وأَدخلَنا وأَخرجهم، ِبنا يستعطَى الْهدى، ويستجلَى 

لَى الْعع لُحصاِشٍم، ال ته طِْن ِمنذَا الْبوا ِفي هٍش غُِرسيقُر ةَ ِمنى، ِإنَّ اَألِئمم
ِرِهمغَي الةُ ِمنالْو لُحصال تو ،ماهِسو .( 

: عن النيب صلى اهللا عليه وآله يف أهل بيته: ويف الصواعق البن حجر وغريها
عنهم فتهلكوا، وال تعلموهم فإم ال تتقدموهم فتهلكوا، وال تقصروا ((

 )). أعلم منكم
نعم، كالم أمري املؤمنني    نص واضح يف تعيني بيت اخلالفة، وحصرها على 
ذلك البيت، واحلديث يدل على أن أهل البيت عليهم السالم هم أهل 
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اخلالفة والزعامة، ولكن بداللة اإللتزام، فمجموع تلك اجلمل الثالث مبا 
 . عاين يعطي معىن اإلمامة والزعامةدلت عليه من امل

 . النهي عن االستبداد باألمور)): ال تتقدموهم فتهلكوا((فمعىن 
النهي عن التخلف عن متابعتهم، )): ال تقصروا عنهم فتهلكوا((ومعىن 

 . ومعناه وجوب االقتداء واملتابعة
النهي عن خمالفتهم ووجوب )): ال تعلموهم فإم أعلم منكم((ومعىن 

بعتهم يف شرائع اإلسالم، وذلك بداللة االلتزام، فقد أعلمنا الرسول صلى متا
اهللا عليه وآله بأن االستبداد باألمر دوم والتخلف عن متابعتهم حمرم، مع 

 . تقدمهم يف العلم على غريهم، وهذا هو معىن اختصاصهم باخلالفة واإلمامة
إين تارك فيكم : ((ورومن األدلة على ذلك قوله صلى اهللا عليه وآله املشه

، وهذا أيضاً يعطينا معىن ))اخل...الثقلني كتاب اهللا وعتريت أهل بييت 
استخالف الرسول صلى اهللا عليه وآله لكتاب اهللا، وألهل بيته، ومعىن ذلك 
هو سد الفراغ بعد غيابه عن أمته صلى اهللا عليه وآله، وذلك هو معىن 

 . اخلالفة والزعامة واإلمامة

    ] ] ] ] الواليةالواليةالواليةالوالية [ [ [ [
الوالية على الناس، والرئاسة عليهم تعين التصرف املطلق فيهم، مبا يف ذلك 
أخذ األموال، وسفك الدماء، واحلبس، والتقييد وإىل آخره، وهذا التصرف 

زجي املطلق ال بد فيه من إذن من اهللا ورسوله، وإالَّ لَم . 
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عليه وآله أن تلك التصرفات يف عهد الرسول صلى اهللا : والدليل على ذلك
كانت إليه وحده، ومن املعلوم أنَّ واحداً من املسلمني ال حيق له أن يستبد يف 

 . عهده صلى اهللا عليه وآله بشيء من تلك التصرفات إال بإذن
الزاِنيةُ والزاِني فَاجِلدوا : فبان ذا أن تلك األوامر اليت وردت حنو قوله تعاىل

من : ((، وقوله صلى اهللا عليه وآله]٢:النور[ةَ جلْدٍة كُلَّ واِحٍد منهما ِمئَ
، مل يرد ا آحاد املسلمني، وإالَّ جلاز ألي مسلم يف عصر ))بدل دينه فاقتلوه

الرسول وبعده أن يجِلد الزاين، ويقطع السارق، ويقتلَ املرتد، وحنو ذلك، 
 . وذلك خالف املعلوم من سرية الرسول فمن بعده

 ذلك فال بد من إذن خيص اخلليفة من بني املسلمني توجه إليه تلك إذا عرفت
األوامر، ويقلد تنفيذها، أما بدون ذلك فاملسلمون على سواء، وقد علم أن 

 . ذلك ليس إىل آحادهم فال خيص أحدهم بدون ختصيص من الشارع باإلذن
هذا وحنن إذا استعرضنا نصوص الشارع وخصوصاً فيما يتعلق ذا األمر 
وجدنا نصوص الشارع تشري إىل أهل البيت خصوصاً وعموماً، وال سيما 
نصوص السنة اليت ال حتصى كثرة، ومل جند لسواهم ذكراً ال من قريب وال 

وإمامته إمجاع : من بعيد، بل غاية ما يستندون إليه يف صحة خالفة األول
عليه الصحابة، وهذا اإلمجاع املزعوم مل خيرج من دائرة الدعوى، ومل ت قَم

برهنة، بل إن احلقائق التارخيية تنادى عليه بالزيف، وخالفة الثاين استندوا إىل 
صحتها على وصية األول وتعيينه، وخالفة الثالث على وصية الثاين، وأما 
معاوية فقد ابتز اخلالفة والسلطان ابتزازاً على املسلمني، وفيهم بقايا 

مستند واليِتِه وصيةُ أبيه، وهكذا املهاجرين واألنصار، ويزيد بن معاوية 
 . جرت السلطنة األموية والعباسية مث اخلالفة العثمانية
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أن رسول : من ما يستدل عليه أنصار اخلليفة األول يف صحة خالفته قوهلم
يا بالل : اهللا صلى اهللا عليه وآله عندما ناداه بالل للصالة يف مرض موته قال

مث قاسوا اخلالفة على إمامة الصالة، فإذا جعله مر أبا بكر فليصل بالناس، 
الرسول إماماً للصالة فنقيس اخلالفة على الصالة وجنعله حنن خليفة قياساً 

 . رضيه لديننا أفال نرضاه لدنيانا أو كما قالوا: على الصالة، وقالوا
أن الذي قال يا بالل مر أبا بكر فليصل بالناس هو : واجلواب واهللا املوفق

زوجة الرسول صلى اهللا عليه وآله، ال رسول اهللا صلى اهللا عليه عائشة 
وآله، كما يف الرواية عن أهل البيت عليهم السالم بأسانيدهم الصحيحة 

 . املوثوقة وكفى بإمجاعهم حجة
ومما يؤيد ما قلنا هو ما اشتهر وذكره أهل السري ونقله األثر أن الرسول 

 بكر خرج على الفور معتمداً على صلى اهللا عليه وآله حني علم بصالة أيب
الفضل بن العباس وعلي بن أيب طالب ورجاله ختطان يف األرض ورأسه 
معصوب وحنا أبا بكر أو تنحى له، وصلى هو صلى اهللا عليه وآله بالناس، مث 

 . قام بعد الصالة خطيباً وحذر من الفنت وبالغ يف التحذير، هذا ما اشتهر
لبيت وغريهم أنه قال صلى اهللا عليه وآله بعد ويف رواية من روايات أهل ا

 . حديث الثقلني)) اخل...إين تارك فيكم : ((ذلك
فهذا يدل على أن الرسول صلى اهللا عليه وآله مل يكن هو اآلمر أليب بكر 

  وهو يف تلك احلالة الشديدية وينحي أبا بكر بالصالة وإال مل خيرج 
ذكرهم بالثقلني كتاب اهللا وعترته ويصلي هو بالناس مث حيذر من الفتنة وي

صلى اهللا عليه وآله، ومل يكن من عادته صلى اهللا عليه وآله أن يأمر بالشيء 
أو يستعد لشيء مث يتراجع إىل غريه، وشاهد ذلك قوله صلى اهللا عليه وآله 
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، وقد كان ))ما كان لنيب إذا لبس المته أن يضعها حىت يقاتل: ((يف يوم أحد
آله أكمل الناس عقالً، فيبعد غاية البعد منه صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه و

وآله مثل ذلك، إن ذلك الصنيع ال يفعله إال ضعاف العقول أهل البدا 
وتقلب اآلراء وتضارا، ومل يكن صلى اهللا عليه وآله من هذا الطراز 

 . املتقلب
ة الدعوى، اإلمجاع املدعى على خالفة األول كما قلنا سابقاً مل خيرج من دائر

 . بل إن احلقائق التارخيية تزيف ذلك
أن سعد بن عبادة األنصاري وكان سيد قومه ومن : والدليل على ما قلنا

ذوي الوجاهة عند الرسول صلى اهللا عليه وآله مل يبايع أليب بكر قط 
باالتفاق حىت قتل غيلة، وذكر أن اجلن قتلوه لبوله قائما، فقال شاعر من 

 : شعراء العرب

اًوالَ قَائمب هٍد أَنعس با ذَنكِْر    ما بأَب اِيعبي اً لَمدعس لَِكنو 

  مل يبايع أليب بكر وامتنع وتأىب هو عليه السالموكذلك أمري املؤمنني علي 
ونفر من املسلمني، فإذا طلبوا للبيعة التجأوا إىل بيت فاطمة رضوان اهللا 

لطة وأسطرت أوامرها باهلجوم على املتخلفني عليها، وأخرياً تشجعت الس
 . عن البيعة واقتحام بيت فاطمة وإرغامهم على البيعة، وهذه القصة مشهورة

وكرهت بيعة األول : ومما قال معاوية يف بعض كتبه إىل أمري املؤمنني يعيبه به
 . مث ذكر أنه    ِقيد إىل البيعة كما يقَاد اجلمل املخشوش

واللَِّه لَقَد تقَمصها ابن أَِبي قُحافَةَ، إىل أن : (قشقية املعروفةويف خطبته الش
 ). فَصبرت وِفي الْعيِن قَذًى، وِفي الْحلِْق شجا، أَرى تراِثي نهباً: (قال
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  مما يدل على عدم الرضا، وقد أمجع أئمة أهل عليه السالموكم يف كالمه  
  لَم يرض خبالفة األول فَمن عليه السالم أنه  البيت عليهم السالم على

هدعب . 

شيء من يوم السقيفةشيء من يوم السقيفةشيء من يوم السقيفةشيء من يوم السقيفة[[[[
ٌٌٌٌ

 [ [ [ [    
اجتمعت األنصار يف السقيفة يوم مات الرسول صلى اهللا عليه وآله للتشاور، 
مث وفد إليهم يف أثناء ذلك أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، وجرى بني الفريقني 

لرد احتج أبو بكر على األنصار مقاوالت حول اخلليفة، وبعد األخذ وا
حنن بيضة رسول اهللا : بالقرابة، واستحقاق قريش ملنصب اخلالفة ا، قال

اليت تفقأت عنه، فاستسلم األنصار لذلك بعد اضطراب جرى بينهم 
وخصام، وامتنع سعد بن عبادة سيد قومه، والقصة مشهورة، وحني مسع أمري 

 : املؤمنني اخلرب قال شعراً

ى فَإنْ كُنببالْقُر تتججح مهمِصيخ 
مهورأُم لَكْتى موربالْش تإنْ كُنو 

 
  

بأَقْرو ِبيلَى بالْنأَو كريفَغ 
بونَ غُيرِشيالْمذَا وِبه ففَكَي 

 

 وصدق أمري املؤمنني فإن كانت حجة أيب بكر على استحقاق اخلالفة حني  
 هو أنه من قرابة الرسول صلى اهللا عليه وآله فإن غريه احتج على األنصار

أقرب إىل الرسول صلى اهللا عليه وآله، وإن احتج على خالفته بالشورى 
فأين الشورى ومل حيضر ذلك املوقف سوى اثنني من املهاجرين عمر وأبو 

 . عبيدة وثالثهم أبو بكر كما ذلك معروف
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الفة أيب بكر من إمامة الصالة، نعم، كل هذه احلجج اليت يستدل ا على خ
وإمجاع الصحابة، والقرابة، والشورى، توضح لنا أن اخلالفة ال يستحقها 

 . أحد، وال تنبغي ألحد إال بدليل شرعي
وعلى ذلك بنيت خالفة أيب بكر عندهم، فإذا بطلت أدلتهم على خالفته 

صلى اهللا كما أوضحنا بطل ما بين عليها وبقي استحقاق اخلالفة بعد الرسول 
 . عليه وآله ملن قامت الداللة الصحيحة على استحقاقه

الذي يذهب إليه أئمة العترة عليهم السالم أن حكم من خالفهم يف املسائل 
اليت جيب العلم ا كحكم من شاق اهللا ورسوله واتبع غري سبيل املؤمنني، 

ة حنو وقطع ما أمر اهللا به أن يوصل، وهذا هو الذي تقتضيه األدلة الشهري
حديث الثقلني، وحديث السفينة وغريمها من األحاديث اليت ال تدخل حتت 

 . احلصر لكثرا
وذكر السيد محيدان يف جمموعه بعد التدليل على هذه املسألة أقوال األئمة 
اليت تدل على هذه املسألة من عند أمري املؤمنني إىل زمانه، وتركنا ذكرها 

 ذا الكتاباختصاراً، ومن أرادها فعليه . 

    ] ] ] ] شبهة وجوابها حول كالم اهللا تعاىلشبهة وجوابها حول كالم اهللا تعاىلشبهة وجوابها حول كالم اهللا تعاىلشبهة وجوابها حول كالم اهللا تعاىل[[[[
إن اهللا متكلم بكالم قدمي النوع، حادث : قال يف خمتصر العقيدة الواسطية

 . إخل...اآلحاد، وأنه مل يزل يتكلم حبرف وصوت
أن قوهلم هذا مناقضة، إذ أن النوع املوجود يف اخلارج هو عبارة : واجلواب

حاد حمدثة فإن مجلتها حمدثة، والكالم املشتمل عن مجع آحاده، فإذا كانت اآل
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على احلروف واألصوات محدثٌ، بدليل ترتب بعضه على بعض، توجد 
 . الكلمة بعد الكلمة، واحلرف بعد احلرف، وهذا ال يشك عاقل يف حدوثه

إن اهللا تعاىل مل يزل يتكلم حبرف وصوت، رجم بالغيب وال فائدة يف : وقوهلم
إذ فائدة الكالم إفادة املخاطب وإعالمه، وال خماطب يف التكلم يف األزل، 

 . األزل، واهللا تعاىل حكيم ال يفعل العبث

    ] ] ] ] شبهة أخرى وجوابها يف كالم اهللا تعاىلشبهة أخرى وجوابها يف كالم اهللا تعاىلشبهة أخرى وجوابها يف كالم اهللا تعاىلشبهة أخرى وجوابها يف كالم اهللا تعاىل[[[[
والكالم صفة ذات من حيث تعلقها بذاته، وصفة : ويف املختصر أيضاً قوله

 . فعل من حيث كانت متعلقه باملشيئة والقدرة
أنه قدمي، ومعىن : مناقضة أيضاً، فمعىن أنه صفة ذاتأن هذه : واجلواب
 . أنه حمدث، إذ أفعاله تعاىل حمدثة: صفة فعل

نعم، الذي تدل عليه األدلة أن القرآن فعل فعله اهللا تعاىل كسائر أفعاله، قال 
، فالكالم فعل، واهللا سبحانه ]١٦٤: النساء[وكَلَّم اللّه موسى تكِْليما : تعاىل

 . ههو فاعل
 : إنه صفة ذات باطل: وقول صاحب املختصر

 . مبا أورده هو نفسه من أن الكالم صفة فعل من حيث تعلقه باملشيئة: أوالً
عدم دليل يدل على ذلك، بل قد قام الدليل على بطالنه، وهو ما : ثانياً

 . قدمنا أنَّ الكالم فعل من أفعال اهللا تعاىل
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لزم يف سائر أفعال اهللا تعاىل أا صفات وهو أنه ي: وهو دليل إلزامي: ثالثاً
ذات من حيث تعلقها بذاته، وصفات فعل من حيث تعليقها بالقدرة 

 . واملشيئة
وكما قال يف املختصر أن النـزول والذهاب وايء صفات هللا قائمة بذاته 
تكون هذه الصفات صفات فعل وصفات ذات، فيلزم أن تكون هذه 

 . الصفات قدمية وحمدثة
 أكرب الظن أنَّ هذا الوهايب ال يعرف معىن صفة الذات وال صفة الفعل، نعم،

وأنه بليد الفطرة، منكوس الفؤاد، يتناقض يف أقواله، يثِْبت اَألمر من جهة مث 
ينفيه من جهة أخرى، كما رأيت أوالً يف إختيار العبد لفعله بقدرته، مث 

ه ِلما لَم يقل به أحد من األمة مناقضته لذلك بأنَّ اهللا خلق فعل العبد، وإثبات
 . قبله يف صفات اهللا تعاىل

    ] ] ] ] ُُُُشبهة أخرى وجوابها يف كالم اهللا تعاىلشبهة أخرى وجوابها يف كالم اهللا تعاىلشبهة أخرى وجوابها يف كالم اهللا تعاىلشبهة أخرى وجوابها يف كالم اهللا تعاىل[[[[                                                    
هذا ومما يستدلون به على أن الكالم صفة ذات، وأن اهللا تعاىل مل يزل متكلماً 

ماِت ربي لَنِفد قُل لَّو كَانَ الْبحر ِمدادا لِّكَِل: باحلروف واألصوات قوله تعاىل
 ]. ١٠٩: الكهف[الْبحر قَبلَ أَن تنفَد كَِلمات ربي ولَو ِجئْنا ِبِمثِْلِه مددا 

أن املقصود ذه اآلية سعة علم اهللا فال نفاذ له، وليس املقصود : واجلواب
كثرة احلروف واألصوات، فال مدح يف ذلك، بل من املتعارف عند الناس أن 

رة الكالم منقصة فال ميتدح اهللا تعاىل مبا فيه نقص عند املخاطبني، بل إن كث
الكالم يعد عبثاً إذا مل يكن موجهاً ألحد، أو مل يكن مث خطاب يتلقى الكالم 

 . تعاىل اهللا عما يقولون علواً كبرياً
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    ] ] ] ] شبهة وجوابهاشبهة وجوابهاشبهة وجوابهاشبهة وجوابها[[[[
هل توسط أهل السنة بني فرق أ: يف خمتصر العقيدة الواسطية حتت عنوان

إنَّ الْمعطِّلَ هو من ينفي الصفات اإلهلية أو بعضها، وينِكر قيامها : الضالل
بذاته، وأما املشبه فهو من يشبهها أو بعضها بصفات املخلوقني، وأما أهل 
السنة واجلماعة فيثبتون الصفات إثباتاً بال متثيل، وينـزهون اهللا عن مشاة 

 . لاملخلوقني تنـزيهاً بال تعطي
أن املعطل هو من ينفي الصفات اإلهلية أو بعضها، أما قوله وينكر : اجلواب

قيامها بذاته، فليس من التعطيل يف شيء بل إنَّ إنكار ذلك هو عني التوحيد، 
إذ أنَّ صفات اهللا تعاىل ذاته، وقد قدمنا ذلك وأدلته فيما سبق، وهو دين 

  وله كالم عليه السالمب  أهل البيت عليهم السالم أوهلم علي بن أيب طال
 . يف ج البالغة حول هذه املسألة

    ] ] ] ] شبهة وجوابهاشبهة وجوابهاشبهة وجوابهاشبهة وجوابها[[[[    
 -أي عند أهل السنة-ومن أتى كبرية فهو عندهم : وقال يف املختصر أيضاً

مؤمن ناقص اإلميان، وبعبارة أخرى مؤمن بإميانه فاسق بكبريته، ويف اآلخرة 
ل مرة، وإن شاء عذبه بقدر حتت مشيئة اهللا إن شاء غفر له وأدخله اجلنة ألو

 : ذنوبه وبعد تطهريه من الذنوب مآله إىل اجلنة، قال بعضهم

 ولو قتل النفس احلرام تعمدا    وال يبق يف نار اجلحيم موحد
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إن صاحب الكبرية مؤمن بإميانه، فاسق : أن قوهلم: اجلواب واهللا املوفق
ما قالوا، قال سبحانه بكبريته، قول مضاد لألدلة القرآنية الدالة على خالف 

أَما الَِّذين آمنوا ١٨أَفَمن كَانَ مؤِمنا كَمن كَانَ فَاِسقًا لَّا يستوونَ: وتعاىل
وأَما الَِّذين ١٩وعِملُوا الصاِلحاِت فَلَهم جنات الْمأْوى نزلًا ِبما كَانوا يعملُونَ

ارالن ماهأْوقُوا فَمفَس مِقيلَ لَها ووا ِفيها أُِعيدهوا ِمنجرخوا أَن يادا أَركُلَّم 
، وكأن هذه ]٢٠: السجدة [ذُوقُوا عذَاب الناِر الَِّذي كُنتم ِبِه تكَذِّبونَ 

اآلية نزلت للرد على أهل تلك املقالة، الذين ادعوا أنَّ الفسقة مؤمنون، وأنَّ 
 غري مزيٍل السم اإلميان فهم مؤمنون وإن فسقوا، مث فسقهم بإرتكاب الكبائر

ادعاؤهم ثانياً دخوهلم اجلنة إما ابتداًء وإما بعد تطهريهم بقدر ذنوم، وقد 
رد اهللا سبحانه عليهم وعلى أشباههم من األولني واآلخرين بقرآن يتلى إىل 

ى من حي عن بينٍة وِإنَّ اللّه لِّيهِلك من هلَك عن بينٍة ويحي: يوم القيامة
لَسِميع عِليم، فهذه اآلية اليت تلوناها قاطعة لدابر الباطل، وحامسة ألماين 
املتمنني، ودالة على أنه ال تساوي بني املؤمنني والفاسقني، ال يف الدنيا وال يف 

: اهللا سبحانهوقال . اآلخرة، وقد مسعت يف اآلية ذكر ما لكلٍّ يف يوم اجلزاء
 ملْتا فَعلَى موا عِبحصالٍَة فَتها ِبجموا قَوِصيبوا أَن تنيبٍأ فَتبِبن فَاِسق اءكُمِإن ج

 اِدِمنيوهذه اآلية تبني لنا عدم تساوي املؤمن والفاسق يف ]٦: احلجرات[ن ،
، ]١١:احلجرات[مياِن ِبئْس اِالسم الْفُسوق بعد اِإل: الدنيا، وقال سبحانه

 . ويف هذه اآلية دليل على ما قلنا، وشاهد ملا قدمنا، فتأمل ذلك
ثُم لَم يأْتوا ِبأَربعِة شهداء فَاجِلدوهم ثَماِنني جلْدةً : وقال سبحانه يف القاذف

، وقذف ]٤: النور[وال تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ 
احملصنات من الكبائر، ويف هذه اآلية بيان حكم صاحب هذه الكبرية يف 
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الدنيا، فتبني مبا ذكرنا إنتفاء تساوي صاحب الكبرية واملؤمن يف أحكام 
ال يزين ((الدنيا، وقد جاء عن الرسول صلى اهللا عليه وآله يف اخلرب املشهور

وهذا نص يف )) مر وهو مؤمنالزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يشرب اخل
 . حمل النـزاع

إن مآل صاحب الكبرية إىل اجلنة، جمرد أماين يردها الكتاب الكرمي، : وقوهلم
لَّيس ِبأَماِنيكُم وال أَماِني أَهِل الِْكتاِب من يعملْ سوًءا : وكفى به، قال تعاىل

 وِليا والَ نِصريا، وقال تعاىل يف الرد على يجز ِبِه والَ يِجد لَه ِمن دوِن اللِّه
وقَالُواْ لَن تمسنا النار ِإالَّ أَياماً معدودةً قُلْ أَتخذْتم ِعند اللِّه : مزاعم اليهود

 من  بلَى٨٠عهدا فَلَن يخِلف اللّه عهده أَم تقُولُونَ علَى اللِّه ما الَ تعلَمونَ 
كَسب سيئَةً وأَحاطَت ِبِه خِطيـئَته فَأُولَـِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها 

، وكفى ذه اآلية واليت قبلها حلسم األماين، ورد ]٨١:البقرة[خاِلدونَ 
 . الدعاوى
قد جاء يف احلديث بروايات صحيحة أنه سيخرج من النار مجيع : فإن قيل

دين، وروايات أيضاً أم ال يدخلون النار بشفاعة حممد العصاة من املوح
 . صلى اهللا عليه وآله

أن احلديث وإن صح سنده إذا عارض القرآن يرد، وال جيوز : اجلواب
التعويل عليه، وترك القرآن الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، 

القرآن، فالواجب وحاشا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أن خيالف حبديثه 
ترك ما خالف القرآن وتكذيبه إن مل ميكن تفسريه مبا يوافق القرآن، وهذه 

 . النصوص واضحة وصرحية يف رد تلك الدعاوي واألماين الكاذبة
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 لَه ِجدالَ يِبِه  و زجوًءا يلْ سمعن ياِب  مِل الِْكتأَه اِنيال أَمو كُماِنيِبأَم سلَّي
 : دوِن اللِّه وِليا والَ نِصريا، فاآلية قد اشتملت على ثالث مجلِمن 

يف تسمية مزاعم اليهود واملسلمني آنذاك باألماين، واألماين : اجلملة األوىل
التسلية بالوعد : ، ومعناها_ أي احلمقى _ كما هو معروف بضاعة النوكى 

م بني املسلمني الكاذب، والتخيالت البعيدة، وقد كان يف صدر اإلسال
واليهود جمادلة حول اخلروج من النار، واألولوية بذلك فنـزلت هذه اآلية، 

 . ومسي ذلك باألماين ونفاها وردها أبلغ الرد
من يعملْ سوًءا يجز : البت باحلكم وقطع األماين فقال تعاىل: اجلملة الثانية

ن املتمنني من األولني ِبِه، فحكم حكماً عاماً لليهود وللمسلمني ولغريهم م
واآلخرين، فجاء بلفظ من ومعناها أي أحد يعمل سوءاً جيز به، فشملت 
األمة احملمدية وغريهم، وهذا هو املناسب لعدل اهللا وحكمته، فليس بني اهللا 
وبني أحد من خلقه هوادة، فحكمه يف األولني واآلخرين واحد، فهذه اجلملة 

 . ذير من الركون إىل األماين الكاذبةحتذير من التساهل باملعاصي، وحت
والَ يِجد لَه ِمن دوِن اللِّه وِليا والَ نِصريا، حتذير أيضاً وتفنيد : اجلملة الثالثة

ملزاعم من يدعي أن الشفاعة ألهل الكبائر من هذه األمة، ونفي عام ألي ويل 
بينها، ويف أو نصري يدفع عنه بشفاعته، سبحانك اللهم ما أوضح آياتك وأ

 . اآلية األخرى رد واضح على من يقول باخلروج من النار
هذا ومتسكهم باألحاديث املعارضة للقرآن متسك يف غري حمله، فاحلديث إذا 
خالف القرآن جيب تركه، ألن السنة مل حتفظ كما حفظ القرآن، فألفاظ 

ع املسلمني، القرآن ثابتة عن الرسول صلى اهللا عليه وآله باليقني القاطع بإمجا
ومصاحف القرآن مالئة للخافقني منذ العصر األول وإىل اليوم، مل خيتلف 
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مصحفان يف الزيادة أو النقصان أو غريمها، وما زالت بعض املصاحف منذ 
عهد الصحابة باقية إىل اليوم، وكذا مصاحف من بعدهم، وصدق اهللا العظيم 

، فمخالفة القرآن أكرب ]٩: احلجر[ه لَحاِفظُونَ ِإنا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنا لَ
ما  ِللظَّاِلِمني ِمن حِميٍم وال شِفيٍع : دليل على بطالن ما خالفه قال تعاىل

طَاعي . 
ال يبق يف نار جهنم موحد ولو قتل النفس احلرام تعمداً،  فمخالف : وقوهلم

تلْ مؤِمنا متعمدا فَجزآؤه ومن يقْ: لنص القرآن يف القاتل عمداً قال تعاىل
: النساء[جهنم خاِلدا ِفيها وغَِضب اللّه علَيِه ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عِظيما 

 ]. ١٣: العنكبوت[، ولَيسأَلُن يوم الِْقيامِة عما كَانوا يفْترونَ ]٩٣

    ] ] ] ] فــائــدةفــائــدةفــائــدةفــائــدة[[[[
: النمل[ما ِمن غَاِئبٍة ِفي السماء والْأَرِض ِإلَّا ِفي ِكتاٍب مِبٍني و: قوله تعاىل

وحنومها ] ١٢: يس[وكُلَّ شيٍء أحصيناه ِفي ِإماٍم مِبٍني: ، وقوله تعاىل]٧٥
من اآليات، من املعروف أن األمر إذا سجل يف كتاب كان أبعد من النسيان 

ند الناس، ومن هنا دونت كتب العلم، ولوال والضياع، وهذا أمر متقرر ع
ذلك لضاع كثري من العلم أو أكثره، ومن قبل مجع القرآن يف املصحف، هذا 
واهللا سبحانه وتعاىل ال حيتاج إىل التسجيل وتقييد معلوماته يف كتاب، ألنه 
سبحانه محيطٌ بكلِّ شيٍء ِعلْماً، ال ختفى عليه خافية يف األرض وال يف 

والتأخذه سبحانه غفله أو نسيان وال سنة وال نوم يعلم السر السماء، 
 . وأخفى
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إن الكتاب : إذا عرفت ذلك تبني لك صحة قول أئمتنا عليهم السالم
املذكور املراد به العلم، وذلك على طريقة الكناية اليت هي أبلغ من احلقيقة، 

ني، وصلى كما ذلك معروف عند أهل البالغة والبيان، واحلمد هللا رب العامل
 .اهللا على حممد وآله وسلم

 مت صف هذا الكتاب العظيم، املمتليء بعلم أصول الدين، الذاب عن 
 ، واملؤيد ملا عليه مذهب ومنهج رسول رب العاملني، حممد احملمود 

أئمة وعلماء الزيدية الكرام رضوان اهللا عليهم أمجعني يف التوحيد والعدل 
مة وغريها من املسائل اهلامة، والفوائد التامة، والوعد والوعيد والنبوة واإلما

والردود على الشبهة الكاذبة، يوم اجلمعة الثامن من شهر ربيع األول عام 
هجرية بعد صالة املغرب، ونسأل اهللا أن جيعل هذا العمل خالصاً ١٤٢٤

لوجهه الكرمي، مثبتاً لنا يوم القيامة من الزلل والفزع العظيم، وأن خيتم لنا 
الدنيا واآلخرة بالعمل الصاحل واخلامتة املرضية، احلمد هللا الذي هدانا خبري 

 . هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
    زكاةزكاةزكاةزكاةكتاب الكتاب الكتاب الكتاب ال

 ما هي الزكاة يف اللغة؟/ ٢٧٦س
هي مأخوذة من الزكا الذي هو النمو مبا حيصل من الثواب / ٢٧٦ج

 .وتزكية املال
 مالدليل على الزكاة ؟/ ٢٧٧س
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 .}اخلرب...بين اإلسالم {ومن السنة ) وآتوا الزكاة ( قوله تعاىل / ٢٧٧ج
 فيما جتب الزكاة ؟/ ٢٧٨س
هر والآليل والدر والياقوت جتب يف الذهب والفضة واجلوا/٢٧٨ج

 .والزمرد والسوائم الثالث وما أنبتت األرض والعسل من امللك
 من تلزمه الزكاة ؟/ ٢٧٩س
إمنا تلزم مسلماً كمل النصاب يف ملكه طريف احلول متمكناً أو / ٢٧٩ج

 .مرجواً ، وإن نقص بينهما ما مل ينقطع
 مىت تضيق ؟/ ٢٨٠س
 .بإمكان األداء فتضمن بعده/ ٢٨٠ج
 من جتزي بالنية منه ؟/ ٢٨١س
إمنا جتزي بالنية من املالك املرشد وويل غريه أو اإلمام أو املصدق / ٢٨١ج

 .مقارنة لتسليم أو متليك
 هل تصح النية مشروطة؟/٢٨٢س
 .تصح مشروطة فال يسقط ا املتيقن/ ٢٨٢ج
 هل تسقط بالردة ؟/ ٢٨٣س
 .ال تسقط بالردة إن مل يسلم/ ٢٨٣ج
 ين ؟ باملوت والدهل تسقط/ ٢٨٤س
 .ال تسقط باملوت والدين آلدمي أو هللا تعاىل/ ٢٨٤ج
  العني؟ منهل جتب/ ٢٨٥س
 . العني فيمنع وجوب الزكاةمنب جت/ ٢٨٥ج
 هل جتب زكاتان يف مال واحد وحول واحد ؟/ ٢٨٦س
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 .جتب وعلى مالك واحد/٢٨٦ج
    باب زكاة الفضة والذهبباب زكاة الفضة والذهبباب زكاة الفضة والذهبباب زكاة الفضة والذهب

 وكم النصاب؟ ؟كم جيب يف نصاب الذهب والفضة / ٢٨٧س
جيب ربع العشر والنصاب عشرون مثقاالً من الذهب ومأتا درهم /٢٨٧ج

 من الفضة كمال كيف كانا ، النصاب  بالفرانسي الفضة ستة عشر
 ].مثانية وستون جراماً إال ربع[ ومن الذهب ، إال ربعرياالً

 هل جيب تكميل اجلنس باآلخر ؟/٢٨٨س
 .املعشر والضم بالتقومي باألنفعجيب ولو مصنوعاً وباملقوم غري / ٢٨٨ج
 هل على من استوىف ديناً زكاة؟/ ٢٨٩س
من استوىف ديناً مرجواً أو أبرا زكاه ملا مضى ولو عوض ماال /٢٨٩ج

 .يزكى
 هل تلزم الزكاة يف اجلواهر وأموال التجارة واملستغالت؟/٢٩٠س
ما قيمته نصاب طريف احلول ففيهن ما فيه من العني أو القيمة / ٢٩٠ج

 .ال الصرف وجيب التقومي مبا جتب معهح
 مىت يصري املال للتجارة؟/٢٩١س
إمنا يصري املال للتجارة بنيتها عند ابتداء امللك أو اإلستغالل /٢٩١ج

 .بذلك أو اإلكراء بالنية ولو مقيدة اإلنتهاء فيهما
 هل تلزم الزكاة يف املؤن ؟/٢٩٢س
 .الشيء يف مؤما ولو بلغت نصاباً/ ٢٩٢ج

    ة اإلبلة اإلبلة اإلبلة اإلبلباب زكاباب زكاباب زكاباب زكا
 كم النصاب من اإلبل ؟/ ٢٩٣س
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ال شيء فيما دون مخس من اإلبل وفيها جذع ضأن أو ثين معز / ٢٩٣ج
مهما تكرر حوهلا إىل مخس وعشرين وفيها ذات حول إىل ست 

 وفيها ذات ثالثة إىل وثالثني وفيها ذات حولني إىل ست وأربعني
ا حولني إىل  وفيها ذات أربعة إىل ست وسبعني وفيها ذاتإحدى وستني

 .إحدى وتسعني وفيها ذاتا ثالثة إىل مائة وعشرين مث تستأنف
    باب زكاة البقرباب زكاة البقرباب زكاة البقرباب زكاة البقر

 كم الزكاة من البقر ؟/ ٢٩٤س
الشيء فيما دون ثالثني من البقر وفيها ذو حول ذكراَ أو أنثى / ٢٩٤ج

إىل أربعني وفيها ذات حولني إىل ستني وفيها تبيعان إىل سبعني وفيها 
 . وجب تبع ومسان فاملسانتبيع ومسنة ، ومىت

 
 
 
 

    باب زكاة الغنمباب زكاة الغنمباب زكاة الغنمباب زكاة الغنم
 كم النصاب من الغنم ؟/ ٢٩٥س
ال شيء فيما دون أربعني من الغنم وفيها جذع ضأن أو ثين معز / ٢٩٥ج

إىل مائة وإحدى وعشرين وفيها ثنتني إىل إحدى ومائتني وفيها ثالث 
 .إىل أربع مائة وفيها أربع مث يف كل مائة شاة

  زكاة األنعام ؟ما يشترط يف/ ٢٩٦س
 .سوم أ كثر احلول مع الطرفني/٢٩٦ج
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 ما يأخذ املصدق ؟/ ٢٩٧س
 .إمنا يأخذ الوسط غري املعيب/ ٢٩٧ج
 هل يف األوقاص زكاة؟/ ٢٩٨س
 .الشيء يف األوقاص وال يتعلق ا الوجوب/ ٢٩٨ج
 ما جيب يف الصغار ؟/ ٢٩٩س
 .جتب يف الصغار أحدها إذا انفردت/٢٩٩ج

     األرض األرض األرض األرضباب زكاة ما أخرجتباب زكاة ما أخرجتباب زكاة ما أخرجتباب زكاة ما أخرجت
 كم النصاب مما أخرجت األرض ؟/ ٣٠٠س
هو من املكيل مخسة أوسق الوسق ستون صاعاً كيالً ومن غري /٣٠٠ج

 .املكيل ما قيمته نصاب نقد
 كم الزكاة فيما اخرجت األرض؟/٣٠١س
العشر قبل إخراج املؤن وإن مل يبذر أومل يزد على بذر قد زكي / ٣٠١ج

ىن فنصفه وإن اختلف فحسب أو أحصد بعد حوزه من مباح إال املس
 .املؤن

 هل يكمل جنس جبنس ؟/ ٣٠٢س
إذا حصل لزراع دون نصاب من بر ودون نصاب من شعري فإذا / ٣٠٢ج

 .ضم هذا إىل هذا كمل مخسة أوسق فإنه ال يلزمه الضم
 ما يشترط يف وجوب الزكاة فيما أخرجت األرض؟/ ٣٠٣س
 . وتضمن بعده وإن بيع بنصاب فال جتب قبلهيشترط احلصاد/ ٣٠٣ج
 هل جتب يف العسل زكاة وكم هي ؟/٣٠٤س
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إذا كان العسل من مباح ففيه اخلمس وإذا كان من امللك ففيه الزكاة /٣٠٤ج
 .كمقوم املعشر

    باب ومصرفها من تضمنته اآليةباب ومصرفها من تضمنته اآليةباب ومصرفها من تضمنته اآليةباب ومصرفها من تضمنته اآلية
 من مصرف الزكاة ؟/ ٣٠٥س
 ).اخل... إمنا الصدقات للفقراء( مصرفها من تضمنته اآلية / ٣٠٥ج
 فقري ؟من هو ال/ ٣٠٦س
هو من ليس بغين ، والغين من ميلك نصاباً متمكناً أو مرجواً ولو / ٣٠٦ج

 .غري زكوي
 ما يستثىن للفقري ؟/٣٠٧س
استثين له كسوة ومرتل وأثاثه وخادم وآلة حرب حيتاجها إال / ٣٠٧ج

 .زيادة النفيس
 من هو املسكني ؟/ ٣٠٨س
 .هو دون الفقري/٣٠٨ج
 كم يأخذا من الزكاة ؟/ ٣٠٩س
 .ال يستكمال نصاباً من جنس واحد وإال حرم أو موفيه/ ٣٠٩ج
 من الذي يغىن بغىن منفقه ؟/ ٣١٠س
 .ال يغىن بغىن منفقه إال الطفل مع األب/ ٣١٠ج
 من هو العامل ؟/ ٣١١س
 .هو من باشر مجعها بأمر حمق وله ما فرض آمره وحسب العمل/٣١١ج
 من هم املؤلفة قلوم ؟/ ٣١٢س
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 الدنيا الذين ال يتبعون احملقني إال على ما يعطون منها هم املايلون إىل/٣١٢ج
 .وال يستغين اإلمام عنهم

 من التأليف إليه ؟/٣١٣س
 .التأليف جائز لإلمام فقط ملصلحة دينية/ ٣١٣ج
 من هم الرقاب ؟/ ٣١٤س
 .هم املكاتبون الفقراء املؤمنون فيعانون على الكتابة/ ٣١٤ج
 من هو الغارم ؟ /٣١٥س
 .مؤمن لزمه دين يف غري معصيةهو كل / ٣١٥ج
 من هو سبيل اهللا ؟/ ٣١٦س
هو ااهد املؤمن الفقري فيعان مبا حيتاج إليه فيه ويصرف فضلة / ٣١٦ج

 .نصيبه الغريه يف املصاحل مع غىن الفقراء
 من هو ابن السبيل ؟/ ٣١٧س
من بينه وبني وطنه مسافة قصر فيبلغ منها ولو غنياً مل حيضر ماله / ٣١٧ج

 .أمكنه القرضولو 
 هل جيوز لإلمام تفضيل بعض األصناف على بعض؟/ ٣١٨س
جيوز تفضيل غري جمحف ولتعدد السبب وأن يرد يف املخرج / ٣١٨ج

 .املستحق
 هل يقبل قول هؤالء األصناف يف دعواهم الفقر ؟/ ٣١٩س
 .يقبل قوهلم ما مل حيصل ظن الغناء/٣١٩ج
 هل حيل السؤال ؟/ ٣٢٠س
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لزكاة وغريها على الفقري وغريه من هذه حيرم السؤال  / ٣٢٠ج
األصناف إال إذا كان لنفقة نفسه وزوجاته وأبويه العاجزين وأوالده 

 .الصغار
  ال حتل له الزكاة؟ الذيمن/ ٣٢١س
ال حتل لكافر ومن له حكمه إال مؤلفاً ، والغين والفاسق إال / ٣٢١ج

هامشي وحيل عامالً أو مؤلف واهلامشيني ومواليهم ما تدارجوا ولو من 
 .هلم ما عدا ذلك، والفطرة والكفارة ال حتل هلم

 هل حيل هلم أخذ ما أعطوا ؟/ ٣٢٢س
 .نعم ما مل يظنوه إياها/ ٣٢٢ج
 هل جتزي فيمن عليه انفاقه؟/ ٣٢٣س
 .ال جتزي فيمن عليه إنفاقه وال يف أصوله وفصوله/ ٣٢٣ج
 ما حكم من أعطى غري مستحق ؟/٣٢٤س
 . إمجاعاً أو يف مذهبه عاملاً أعادمن أعطى غري مستحق/ ٣٢٤ج
 من واليتها إليه ؟/ ٣٢٥س
 .واليتها إىل اإلمام ظاهرة وباطنة حيث تنفذ أوامره/ ٣٢٥ج
 إذا مل يكن يف الزمان إمام من واليتها إليه ؟/ ٣٢٦س
ا إال إىل املالك املرشد وويل غريه بالنية ولو يف نفسه ال غريمه/ ٣٢٦ج

 .إال مفوضاً وال نية عليهوكيالً ، وال يصرف يف نفسه 
 هل جيوز التحيل إلسقاطها وأخذها ؟/ ٣٢٧س
ال جيوز التحيل إلسقاطها ال قبل الوجوب وال بعده وال التحيل / ٣٢٧ج

 .ألخذها
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 هل يعتد مبا أخذه الظامل ؟/ ٣٢٨س
 .ال يعتد مبا أخذه الظامل غصباً وإن وضعه يف موضعه/ ٣٢٨ج
 من جيوز له التعجيل ؟/ ٣٢٩س
 .غري الوصي والويل التعجيل بنيتها إال عما مل ميلكل/٣٢٩ج
 هل تكره يف غري فقراء البلد ؟/ ٣٣٠س
 .تكره إال لغرض أفضل/ ٣٣٠ج

    باب الفطرةباب الفطرةباب الفطرةباب الفطرة
 ما الدليل عليها ؟/ ٣٣١س
الفطرة على املرء املسلم خيرجها عن  {  من السنة قوله /٣٣١ج

ى حراً أو نفسه وعن من هو يف عياله صغرياً أو كبرياً ذكراً أو أنث
 . وجوا يفوأما اإلمجاع فال خالف} عبداً

 مىت جتب ؟/ ٣٣٢س
جتب من فجر أول شوال إىل الغروب يف مال كل مسلم عنه / ٣٣٢ج

 .وعن كل مسلم لزمته نفقته بالقرابة أو الزوجية أو بالرق
 من تلزم ؟/ ٣٣٣س
 .إمنا تلزم من ملك  له ولكل واحد قوت عشر غريها/ ٣٣٣ج
 صدقة الفطر ؟كم هي / ٣٣٤س
 .هي صاع من أي قوت عن كل واحد من جنس واحد/ ٣٣٤ج
 هل جتزي القيمة ؟/ ٣٣٥س
 .إمنا جتزي القيمة للعذر/ ٣٣٥ج
 .هل جتزي يف مجاعة/ ٣٣٦س
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 .جتزي واحدة يف مجاعة والعكس/ ٣٣٦ج
    كتاب اخلمسكتاب اخلمسكتاب اخلمسكتاب اخلمس

 ما الدليل على اخلمس ؟/٣٣٧س
من شيء فأن هللا واعلموا أمنا غنمتم ( من الكتاب قوله تعاىل /٣٣٧ج

والركاز } يف الركاز اخلمس  { ومن السنة قوله ) اآلية...مخسه 
عبارة عن الدفني واملعدن ، وأما فعله فألنه مخس غنائم الطايف وخيرب 

 .وبين املصطلق
 من جيب عليه ؟/ ٣٣٨س
 صيد البحر والرب وما  األولجيب على كل غامن يف ثالث ،/ ٣٣٨ج

ظاهرمها كمعدن وكرت ليس لقطة ، ودر استخرج منهما أو أخذا من 
وعنرب ومسك وحنل وحطب وحشيش مل يغرسا ولو من ملكه أو ملك 
الغري وعسل مباح، الثاين ما يغنم يف احلرب ولو غري منقول الثالث 

 .اخلراج واملعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة
 من مصرف اخلمس؟/ ٣٣٩س
 .مصرفه من يف اآلية/ ٣٣٩ج
 ؟سهم اهللا ملن / ٣٤٠س
 .للمصاحل/٣٤٠ج
 سهم الرسول ملن ؟/ ٣٤١س
 .لإلمام إن كان وإال فمع سهم اهللا/ ٣٤١ج
 من هم أويل القرىب ؟/٣٤٢س
 .اهلامشيون احملقون/ ٣٤٢ج
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 هل بقية األصناف منهم ؟/٣٤٣س
 .وبقية األصناف منهم/ ٣٤٣ج
 ماهو اخلراج؟/٣٤٤س
على هو ما ضرب على أرض فتحها اإلمام وتركها يف يد أهلها / ٣٤٤ج

 .تأديته
 ما هي املعاملة ؟/ ٣٤٥س
 .هي املعاملة على نصيب من غلتها/ ٣٤٥ج
 ما يؤخذ من أهل الذمة؟/ ٣٤٦س
 .٢٤املتوسط ومن ٤٨ قفلة ومن الغين ١٢اجلزية وهي من الفقري / ٣٤٦ج
 من الوالية إليه ؟/ ٣٤٧س
 .ووالية اجلميع إىل اإلمام وتؤخذ مع عدمه/ ٣٤٧ج
 من مصرف الثالثة ؟/ ٣٤٨س
 .املصاحل ولو غنياً وعلوياً وبلدياً/ ٣٤٨ج
 ما حكم األرض إذا أسلم أهلها طوعاً أو أحياها مسلم؟/ ٣٤٩س
 .فعشرية/ ٣٤٩ج
 ما حكم األرض إذا أجلى عنها أهلها بال إجياف ؟/ ٣٥٠س
 .وتورث عنه كسائر أمالكهخاصة ملك لإلمام /٣٥٠ج

    كتاب الصيامكتاب الصيامكتاب الصيامكتاب الصيام                                                                                                                        
 ماهو الصيام يف اللغة ؟/ ٣٥١س
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أي ) فقويل إين نذرت للرمحن صوماً( هو اإلمساك قال تعاىل / ٣٥١ج
إمساكاً عن الكالم ، ويف الشرع اإلمساك عن املفطرات من طلوع 

 .الفجر إىل غروب الشمس مع النية
 كم الصيام املشروع ؟/ ٣٥٢س
  صيام-١:هو عشرة أنواع تسعة واجبة والعاشر مستحب وهي / ٣٥٢ج

 وصوم -٥ وكفارة القتل -٤ والظهار -٣ وكفارة اليمني -٢النذر 
 -٨ وصوم اجلزاء عن قتل الصيد -٧ وصوم اإلحصار -٦التمتع 

 . ومنها رمضان-١٠ وصوم التطوع -٩وصوم احملرم فدية 
 ما الدليل عليه ؟/ ٣٥٣س
ومن السنة قوله ) كتب عليكم الصيام ( من الكتاب قوله تعاىل / ٣٥٣ج

 .}ا لرؤيته وافطروا لرؤيته صومو { 
 من جيب عليه الصيام ؟/٣٥٤س
 .جيب على كل مكلف مسلم/٣٥٤ج
 مىت جيب الصوم واإلفطار ؟/ ٣٥٥س
، جيب الصوم واإلفطار عند مخسة أسباب ، األول لرؤية اهلالل/ ٣٥٥ج

وبقول مفيت عرف الرابع  ،ومضي الثالثنيالثالث  وتواترها الثاين
 .خرب عدلني أو عدلتني عن أيها و، اخلامسمذهبه صح عندي

 هل يستحب صوم الشك؟/ ٣٥٦س
 .يستحب بالشرط وهو يوم الثالثني من شعبان/ ٣٥٦ج
 مىت وقت النية ؟/ ٣٥٧س
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هي من الغروب إىل بقية من النهار إال القضاء والنذر املطلق / ٣٥٧ج
 .والكفارات فتبيت

 من أي حني وقت الصوم؟/ ٣٥٨س
 .من الفجر إىل الغروب/ ٣٥٨ج
 من يسقط عنه األداء ؟/ ٣٥٩س
 .يسقط عمن التبس شهره أوليله بنهاره/ ٣٥٩ج
 ما يفسد الصوم ؟/ ٣٦٠س
يفسده الوطء واإلمنا لشهوة يف يقضة وما وصل اجلوف مما ميكن /٣٦٠ج

اإلحتراز منه جارياً يف احللق من خارجه بفعله أو سببه ولو ناسياً أو 
 .مكرهاً

 ؟ماهو الذي ال يفسد الصوم / ٣٦١س
 .الريق من موضعه ويسري اخلاللة معه أو من صعود الليل/ ٣٦١ج
 ما يلزم من أفطر بأي تلك األسباب؟/ ٣٦٢س
 .يلزم اإلمتام والقضاء/ ٣٦٢ج
 من رخص له باإلفطار ؟/ ٣٦٣س
 .لثالثة السفر واإلكراه وخشية الضرر/ ٣٦٣ج
 من جيب عليه اإلفطار ؟/ ٣٦٤س
 . كرضيع أو جننيجيب خلشية التلف أو ضرر الغري/ ٣٦٤ج
 من الذي ال جيزيه الصيام ؟/ ٣٦٥س
 .احلايض والنفساء فيقضيان/ ٣٦٥ج
 مايندب ملن زال عذره ؟/ ٣٦٦س
 .اإلمساك وإن قد أفطر ويلزم مسافراً ومريضاً مل يفطرا/ ٣٦٦ج
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 من جيب عليه القضاء؟/ ٣٦٧س
جيب على كل مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر أن يقضي / ٣٦٧ج

 . يف غري واجب الصوم واإلفطاربنفسه
 من تلزمه الفدية ؟/ ٣٦٨س
تلزم من حال عليه رمضان ثاين وهي نصف صاع من أي قوت / ٣٦٨ج

 .عن كل يوم وال تكرر لتكرر األعوام
 من تلزمه كفارة الصيام؟ وكم هي؟/ ٣٦٩س
تلزم من أفطر لعذر مأيوس، أو أيس عن قضاء ما أفطر كالشيخ /٣٦٩ج

 .ف صاع عن كل يوم وال جيزي التعجيلاهلم أن يكفر بنص
    باب شروط النذر بالصومباب شروط النذر بالصومباب شروط النذر بالصومباب شروط النذر بالصوم

 ي شروط النذر بالصوم؟ه ما/ ٣٧٠س
  واللفظ باإلجياب وأن ال يتعلقواالختيارهي التكليف واإلسالم /٣٧٠ج

 .واجب الصوم واإلفطارب
 هل جيب الوالء؟/٣٧١س
 . كشهر كذا فيكون كرمضاننيلتعيلال جيب الوالء إال /٣٧١ج
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 التحف شرح الزلفالتحف شرح الزلفالتحف شرح الزلفالتحف شرح الزلف

 تأليف
 شيخ اإلسالم وإمام أهل البيت الكرام

 أيب احلسنني
 جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي

 أيده اهللا تعاىل ونفع بعلومه
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 :هللا وسالم على عباده الذين اصطفىاحلمد 

 :الزلف

 إذا حـلَّ خطْـب ال حمالـةَ واِقـع         .... أال أيها الوسنان ما أنـت صـانع          -١
ــِه  -٢ ــت جبمع ــالٌ عِن ــك ال م ــاِفع....  هنال ــك ن ــى ل  وال وزر إال التق
 مـصارع تتلُـو بعـدهن مـصاِرع       ....  ويف هادم اللذَّاِت أعظـم زاجـٍر         -٣
 وضـمتهم بعـد القُـصوِر املـضاِجع       .... وا عن الدنيا وبـاد نعـيمهم         ختَلَّ -٤
 وتلـك الـديار اخلاليـات البالِقـع      ....  تخبرك األجـداثُ أنـك راحـلٌ         -٥
٦-        سـاكن وعما قليٍل أنت فيهن ....         َـاِمعالقُـرى وا عنـك توقـد أَقْفَـر 
 نـك يف األنعـاِم يـا صـاِح راِتـع          كأَ....  أما لَك عقلٌ تستضيُء ديـِه؟        -٧
ــنريةٌ -٨ ــاملني م ــات رب الع ــع ....  وآي ــات القواِط ــِه والبين ــى خلِْق  عل
٩- أتى كلَّ قرٍن للربية منذر  ....وداٍع إىل الرمحِن للشرِك قاِمع 

 :التحف

 اعلم أنا قد أعرضنا عن البيان ملا يف هذه املنظومة من اإلعراب، والصرف، واملعـاين              
والبيان ؛ ألن ذلك خيرجنا عن املقصود، ويعود بالنقض على الغرض املطلوب، فـال              
مل النظر يف تلك األبواب، ال سيما يف مواضع منها، فإا ختتل بإغفاهلـا املعـاين،                

 .ويبطل البيان ويضمحل التحسني، ولذلك أشرت لك ذا اخلطاب

لى العباد حجة العقل، وأنزل معهم يف ويف هذا إشارة إىل األنبياء الذين أكد اهللا م ع
ِليهِلك من هلَك عن بينٍة ويحيا من حي عن بينٍة وِإنَّ اللَّه ؟البالد امليزان والعدل، 

ِليمع ِميعوٍح؟: ، قال اهللا تعاىل]٤٢:األنفال[؟ لَسا ِإلَى ننيحا أَوكَم كا ِإلَينيحا أَوِإن 
والنِبيني ِمن بعِدِه وأَوحينا ِإلَى ِإبراِهيم وِإسماِعيلَ وِإسحاق ويعقُوب والْأَسباِط 



- ١٥٤ - 
 

ورسلًا قَد )١٦٣(وِعيسى وأَيوب ويونس وهارونَ وسلَيمانَ وَءاتينا داود زبورا
 ورسلًا لَم نقْصصهم علَيك وكَلَّم اللَّه موسى قَصصناهم علَيك ِمن قَبلُ

رسلًا مبشِرين ومنِذِرين ِلئَلَّا يكُونَ ِللناِس علَى اللَِّه حجةٌ بعد الرسِل )١٦٤(تكِْليما
 ].١٦٥ -١٦٣:النساء[؟ )١٦٥(وكَانَ اللَّه عِزيزا حِكيما

أن األنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، :  سول اهللا واعلم أنه روي عن ر
والرسل ثالمثائة وثالثة عشر، والكتب املرتلة مائة وأربعة كتب، أنزل على شيث عليه 

السالم مخسون صحيفة، وعلى إدريس عليه السالم ثالثون، وعلى إبراهيم عليه 
اود عليه السالم السالم عشر، وعلى موسى عليه السالم عشر والتوراة، وعلى د
، أنزلت  الزبور، واإلجنيل على عيسى عليه السالم، والقرآن على حممد 

صحف إبراهيم عليه السالم أول ليلة من شهر رمضان، والتوراة لست منه بعد 
الصحف بسبعمائة عام، والزبور الثنيت عشرة ليلة منه بعد التوراة خبمسمائة عام، 

عد الزبور بألفي عام، والفرقان ألربع وعشرين ليلة واإلجنيل لثماين عشرة ليلة منه ب
 .عد اإلجنيل بستمائة وعشرين عاماًمنه ب

أخربنا علي بن احلسني : قال السيد اإلمام أبو العباس أمحد بن إبراهيم عليه السالم
كان من آدم إىل نوح ألفا سنة ومائتا سنة، : ((العباسي بإسناده عن ابن عباس، قال

هيم ألف ومائة وثالث وأربعون سنة، ومن إبراهيم إىل موسى ومن نوح إىل إبرا
مخسمائة ومخس وسبعون سنة، ومن موسى إىل داود مخسمائة وتسع وتسعون سنة، 
ومن داود إىل عيسى ألف سنة وثالث ومخسون سنة، ومن عيسى إىل حممد ستمائة 

 )).سنة صلى اهللا وسلم على أرواحهم الطاهرة

  ذكر رسول اهللا ذكر رسول اهللا ذكر رسول اهللا ذكر رسول اهللا                                                                                                                 
 :الزلف

 أمني اهللا من هو ساِمعفنادى ....  إىل أن تناهى سرها عند أمحٍد -١٠
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 فأشرق برهانٌ من الوحِي صاِدع....  وشق بفرقاِن الرسالِة غَيهباً -١١
 :التحف

ره يف هو النيب األكرب، والرسول اخلامت العاقب املطهر، صفي اهللا على اخلالئق، وخمتا
أبو القاسم حممد :  أسباب الرساالت١العلم السابق، منتهى أنباء السماوات، ومبلَغ

 بن عبد - وامسه عمرو - بن هاشم - وامسه شيبة -بن عبداهللا بن عبد املطلب 
مناف بن قُصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لُؤي بن غالب بن ِفهر بن مالك بن 

 بن خزمية بن مدِركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن  بن كنانة- وهو قريش -النضر 
 .معد بن عدنان

وقد حقق السيد العالمة أبو عالمة حممد بن اإلمام املتوكل على اهللا عبداهللا بن علي 
، وسرية كل واحد من آبائه  نسب رسول اهللا : بن احلسني بن اإلمام عز الدين

 ).روضة األلباب(يف 
 أنزل قطعة من نور، فأسكنها يف صلب آدم فساقها حىت إن اهللا: (( قال 

قسمها جزئني فجعل جزءاً يف صلب عبداهللا، وجزءاً يف صلب أيب طالب، فأخرجين 
 )).نبياً، وأخرج علياً وصياً

يا حممد قلَّبت مشارق األرض ومغارا، فلم : ((، عن جربيل أنه قال وعنه 
 )).أجد بين أب أفضل من بين هاشم

إن اهللا اصطفى من ولد آدم إبراهيم، واصطفى من ولد إبراهيم : (( وقال 
إمساعيل، واصطفى من ولد إمساعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشاً، واصطفى من 

، وهم زرع إبراهيم اخلليل، أسكنهم اهللا ))قريش بين هاشم، واصطفاين من بين هاشم
 .بيته املعظم، ووالهم احلرم احملرم

 .بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالبآمنة :  وأمه 
 يف عام الفيل يف شهر ربيع األول، سنة اثنتني ومثانني ومثامنائة من تاريخ  ولد 

 .اإلسكندر ذي القرنني عليه السالم
                                                 

١ - ��ء و������ :  ��َ�� ي.ج. ن. %$# م.  � ا
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 وله ست - موضع بني مكة واملدينة -وتويف أبوه قبل أن يولد، وتوفيت أمه باألبواء 
 .سنني

 وله - بعد أن أوصى إىل ابنه أيب طالب -ملطلب وتويف وكفله جده شيبة احلمد عبد ا
 . مثان سنني 

وحكَّمته قريش يف وضع ركن الكعبة وهو يف مخس وعشرين سنة، وفيها تزوج 
خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي رضي اهللا عنها، وتوفيت هي 

وام، وبعثه اهللا إىل  وناصره أبو طالب قبل اهلجرة بثالثة أع وكافل رسول اهللا 
 .اخللق وهو يف أربعني سنة

ونزل إليه روح القدس جربيل األمني عليه السالم يوم االثنني يف شهر ربيع األول، 
 .ويف بعض السري أنه يف شهر رمضان

وقبضه اهللا صبح يوم االثنني من شهر ربيع األول سنة ثالث وستني من عام الفيل، 
 يف حجرته   عشرة من اهلجرة، ودفن وثالث وعشرين من البعثة، وإحدى

 .املباركة يف موضع وفاته
 . وبعث وهاجر ودخل املدينة وقبض يوم االثنني ولد 

  صفته صفته صفته صفته     
كان رسول اهللا : ((قال أمري املؤمنني فيما رواه عنه اإلمام زيد بن علي عليهم السالم

ِعرِنني، أسهل  أبيض اللون مشرباً حبمرة، أدعج العينني، سبط الشعر، دقيق ال 
اخلدين، دقيق املسربة، كث اللحية، كان شعره مع شحمة أذنه إذا طال، كأمنا عنقه 

إبريق فضة، له شعر من لبته إىل سرته، جيري كالقضيب، مل يكن يف صدره وال يف 
بطنه شعر غريه، إال نبذات يف صدره، شثن الكف والقدم، إذا مشى كأمنا يتقلع من 

 إذا التفت التفت مجيعاً، مل يكن بالطويل، وال العاجز صخر، وينحدر يف صبب،
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اللئيم، كأمنا عرقه اللؤلؤ، ريح عرقه أطيب من املسك، مل أر قبله وال بعده مثله 
 .(( 

  أوالده أوالده أوالده أوالده 
القاسم، وبه يكْىن، وهو أكرب ولده، تويف مبكة، مث زينب، مث عبداهللا وهو الطيب، 

 توفيت بعد -صغرياً، مث أم كلثوم، مث فاطمة الطاهر، ولد بعد النبوة ومات : ويقال
دون ذلك وهو :  بستة أشهر وعمرها مثان وعشرون سنة، وقيل النيب 

األصح، كما أوضحه يف طبقات الزيدية، وأفاده ابن حجر يف فتح الباري وجامع 
  األصول، ويدل عليه ترتيب والدم، ويف جامع األصول أا أصغر بنات النيب 

 .وهؤالء خلدجية بنت خويلد عليها السالم. ، مث رقية-
 .وإبراهيم أمه مارية القبطية

  غزواته غزواته غزواته غزواته 
بعث : سبع وعشرون غزوة، ففي السنة األوىل:  اليت شهدها بنفسه وغزواته 
 عمه أسد اهللا محزة بن عبد املطلب عليه السالم غازياً، وكان أول  الرسول 

 .جهاد يف اإلسالم
اليت اجتث اهللا ا املشركني، وقتل فيها عبيدة ) بدر الكربى(غزوة : لثانيةويف السنة ا

بن احلارث بن املطلب بن عبد مناف، وذلك أنه خرج من صف املشركني عتبة، 
علي، :  وشيبة، والوليد رؤساء قريش وأبطاهلم، فربز هلم من صف رسول اهللا 

لوليد، وقتل محزة شيبة، واختلفت ومحزة، وعبيده عليهم السالم، فقتل أمري املؤمنني ا
: بني عبيدة وعتبة ضربتان قتل كل منهما صاحبه، ويف هذه املبارزة أنزل اهللا تعاىل

هذَاِن خصماِن اختصموا ِفي ربِهم فَالَِّذين كَفَروا قُطِّعت لَهم ِثياب ِمن ناٍر يصب ِمن ؟
ِميمالْح ُءوِسِهمِق روممن روى نزوهلا فيهم البخاري]١٩:حلجا[؟ فَو ،. 

، وفيها قُِتل أسد اهللا احلمزة بن عبد املطلب، والشهداء )أحد(غزوة : ويف الثالثة
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 .ذو الفقار: األبرار رضوان اهللا وسالمه عليهم، وظهر للوصي
 .وفيها قَتل الوصي عليه السالم بين عبد الدار، وهم أصحاب رايات املشركني

 . جالء بين النضري:ويف الرابعة
يوم األحزاب، وقد اجتمع ألوف من أعداء اهللا يريدون اصطالم : ويف اخلامسة

ِإذْ جاُءوكُم ِمن فَوِقكُم وِمن أَسفَلَ ِمنكُم وِإذْ زاغَِت ؟: اإلسالم، كما قال اهللا تعاىل
هناِلك ابتِلي الْمؤِمنونَ )١٠(ِه الظُّنوناالْأَبصار وبلَغِت الْقُلُوب الْحناِجر وتظُنونَ ِباللَّ

، فخرج الوصي عليه السالم، ]١١ -١٠:األحزاب[؟ )١١(وزلِْزلُوا ِزلْزالًا شِديدا
وقتل فارس العرب وقائدها عمرو بن عبد وٍد، وهزم اهللا به املشركني، وثبت بذي 

 .الفقار يف ذلك اليوم وغريه قواعد اإلسالم
 .صلح احلُديبية، ونزول فريضة احلج: دسةويف السا

 ملا أخربهم بأن  فتح اهللا له خيرب، وظهرت معجزة الرسول : ويف السنة السابعة
اهللا يفتح على يد أخيه، وفيها وصل من هجرة احلبشة أخوه جعفر بن أيب طالب عليه 

 .السالم
و، وقد ازم ، وفيها وقف الرسول يف وجه العد)حنني(غزوة : ويف السنة الثامنة

املسلمون كافة، ومل يبق معه إال أمري املؤمنني، وعمه العباس، وابنه الفضل، وأربعة من 
  ، وقُِتل معهم أمين بن عبداهللا ابن موالة رسول اهللا  أوالد عم رسول اهللا 

 .أم أمين، فأنزل اهللا سكينته على رسوله، وعلى هؤالء املؤمنني الذين ثبتوا
 .كلقال العباس يف ذ

       وقد فر من قد فر عنه وأقشعوا نصرنا رسول اهللا يف احلرب سبعةً
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 مبا مسه يف اهللا ال يتوجع                 وثامننا القى احلمام بسيفِه
عزوة مؤتة، وقُِتل جعفر بن أيب طالب عليه السالم، وزيد بن حارثة، وعبداهللا : وفيها

 مكة،  نهم، وفتح اهللا لرسوله بن رواحة، ومن معهم من الشهداء رضي اهللا ع
 .وأمره أن يباهل نصارى جنران بأهل الكساء

بلَّغ أمري املؤمنني عليه السالم سورة برآءة يوم احلج األكرب، : ويف السنة التاسعة
 . على املدينة ملا خرج إىل غزوة تبوك استخلفه رسول اهللا : وفيها
 اخللق يوم غدير خم لتبليغ ما  حجة الوداع، وفيها مجع الرسول : ويف العاشرة

أمره اهللا به يف وصيه، وتأكيد واليته وأخربهم أنه خلَّف فيهم كتاب اهللا وعترته، 
 .وأما لن يفترقا حىت يردا عليه احلوض

اثنتا عشرة بعثة، وكل ذلك مدونٌ : سبع وأربعون سرية، وبعوثاته يف الزكاة: وسراياه
 .يف البسائط

 عنه قريباً، اللهم صل عليه وآله وبارك وترحم وحتنن وسلم ما وسيأيت ما ال يستغىن
 .تعاقب امللوان، واختلف النيران

 ذكر أمري املؤمنني علي عليه السالمذكر أمري املؤمنني علي عليه السالمذكر أمري املؤمنني علي عليه السالمذكر أمري املؤمنني علي عليه السالم
 :الزلف

 وقد مهدت للمسلِمني الشراِئع....  وملا أبانَ اُهللا أمر نبيِه -١٢
١٣- هاملرتضى ووصي أخاه ا....  أقام هوأوضحلترتيلُ إذْ هو راِكع 

 :التحف
هو سيد الوصيني، وأخو سيد النبيني، دعوة إبراهيم، ومقام هارون، مستودع 

األسرار، ومطلع األنوار، وقسيم اجلنة والنار، وارث علم أنبياء اهللا ورسله الكرام، 
عليهم أفضل الصالة والسالم، أبو األئمة األطايب، أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

 بن عبد املطلب، وعنده التقى النسبان الطاهران الزكيان، -امسه عبد مناف  و-
 .نسب النيب والوصي
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   يف مقامه ملا خرج إىل اهلجرة يف السنة األوىل وفيها آخى  واستخلفه 
 .بني املسلمني، وأخربهم أنه أخوه، وهو وصيه، وابن عمه، وباب مدينة علمه

معة الثامن عشر يف ذي احلجة احلرام سنة مخس بويع له صلوات اهللا عليه يوم اجل
 .وثالثني، ويف مثل هذا اليوم كان غدير خم، وهلذا االتفاق شأن عجيب

أصحاب اجلمل طلحة، والزبري، : ويف سنة ست وثالثني كان قتال الناكثني، وهم
 .وعائشة وأتباعهم، كان عدة القتلى ثالثني ألفاً

 بصفني - معاوية وأهل الشام ومن معهم -طني ويف سنة سبع وثالثني كان قتال القاس
 .انقضت وقعاته عن سبعني ألف قتيل

قتل فيها الوصي ستمائة قتيل، بستمائة ضربة، مع كل ضربة ) ليلة اهلرير: (منها
 .تكبرية

ويف سنة تسع وثالثني كان قتال املارقني، وهم اخلوارج بالنهروان، وهذا طرف من 
 .يه وآله أفضل الصالة والسالممشاهد الرسول ووصيه العظام عل

 صفته صلوات اهللا عليهصفته صلوات اهللا عليهصفته صلوات اهللا عليهصفته صلوات اهللا عليه
كان : ((مسعت أيب يقول: عن اإلمام زيد بن علي عليهما السالم قال: يف املصابيح

أمري املؤمنني رجالً دحداح البطن، أدعج العينني، كأن وجهه احلسان القمر ليلة 
عنقه إبريق البدر، ضخم البطن، عظيم املسربة، شثن الكف، ضخم الكسور، كأن 

فضة، أصلع، ليس يف رأسه شعر إال خفاف من خلفه، ملنكبيه مشاشتان كمشاشيت 
ال يستبني عضده من ذراعه، قد أدمج : إىل قوله..السبع، إذا مشى تكفأ وما جسده

إدماجاً، مل يغمز ذراع رجل قط إال أمسك بنفَِسه، لونه إىل السمرة، أذلف األنف، 
 )).ؤيد بالعز صلوات اهللا عليهإذا مشى إىل احلرب هرول، م

 أوالده عليه السالمأوالده عليه السالمأوالده عليه السالمأوالده عليه السالم
احلسن واحلسني صلوات اهللا عليهما، واحملسن درج : قال اإلمام أبو طالب يف اإلفادة
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 . صغرياً، وزينب الكربى، وأم كلثوم الكربى ؛ أمهم فاطمة بنت رسول اهللا 
وجعفر، وعبداهللا ، والعباس، وعثمان، - تويف سنة إحدى ومثانني -وحممد أبو القاسم 

 .قتلوا بالطف مع احلسني صلوات اهللا عليه
وأبو بكر، وعبيداهللا، وعمر، وعمر األصغر، وحممد األوسط، وحممد األصغر، وعمر 

 أمه -األوسط على قول بعضهم، والعباس األصغر، وجعفر األصغر، وعبد الرمحن 
، وعون ، وحيىي-  ، وأمها زينب بنت رسول اهللا -أمامة بنت أيب العاص 

 .درجا صغريين
 .احلسن، واحلسني، وحممد، والعباس، وعمر: وذووا العقب منهم مخسة

 .اثنتان وعشرون بنتاً، انتهى بتصرف: والبنات

 مشهد من مقاماته عليه السالم يف يوم اجلملمشهد من مقاماته عليه السالم يف يوم اجلملمشهد من مقاماته عليه السالم يف يوم اجلملمشهد من مقاماته عليه السالم يف يوم اجلمل
ولنذكر صفة مقام واحد من مقاماته عليه السالم، وذلك حال قدومه حلرب أهل 

ئته عليه السالم، وهيئة ااهدين معه من املهاجرين واألنصار اجلمل، ملا تضمن من هي
 .رضي اهللا عنهم

ملا قدم علي رضي اهللا عنه البصرة، دخل مما يلي الطف، فأتى : قال املنذر بن اجلارود
الزاوية، فخرجت أنظر إليه فورد موكب يف حنو ألف فارس يقدمهم فارس على فرس 

 متقلد سيفاً، مع راية، وإذا تيجان القوم األغلب أشهب، عليه قَلَنسوة، وثياب بيض،
أبو : من هذا؟ فقيل: عليها البياض والصفرة، مدججني يف احلديد والسالح، فقلت

 .، وهؤالء األنصار وغريهم أيوب األنصاري، صاحب رسول اهللا 
مث تالهم فارس آخر، عليه عمامة صفراء، وثياب بيض، متقلد سيفاً، متنكب قوساً، 

خزمية بن ثابت ذو : من هذا؟ فقيل: ية على فرس أشقر يف حنو ألف فارس، فقلمعه را
 .الشهادتني

مث مر بنا فارس آخر على فرس كميت معتٍم بعمامة صفراء حتتها قلنسوة بيضاء، 
وعليه قباء أبيض مصقول، متقلد سيفاً متنكب قوساً، يف حنو ألف فارس من الناس، 
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 .بو قتادة بن ربعيأ: من هذا؟ فقيل: ومع راية، فقلت
مث مر بنا فارس آخر، على فرس أشهب، عليه ثياب بيض، وعمامة سوداء قد سدهلا 
بني يديه ومن خلفه، شديد اُألدمة، عليه سكينة ووقار، رافع صوته بقراءة القرآن، 

متقلد سيفاً، متنكب قوساً، معه راية بيضاء يف ألف من الناس، خمتلفي التيجان، حوله 
وشباب، كأن قد أوقفوا للحساب، السجود قد أثر يف جباههم، مشيخة وكهول 

عمار بن ياسر يف عدة من الصحابة من املهاجرين واألنصار : من هذا؟ فقيل: فقلت
 .وأبنائهم

مث مر بنا فارس على فرٍس أشقر، عليه ثياب بيض، وقلنسوة بيضاء، وعمامة صفراء، 
، يف ألف من الناس، الغالب على متنكب قوساً، متقلد سيفاً ختطُّ رجاله يف األرض
قيس بن سعد بن : من هذا؟ قيل: تيجام الصفرة والبياض، معه راية صفراء، قلت
 .عبادة يف األنصار وأبنائهم، وغريهم من قحطان

مث مر بنا فارس على فرس أشهب، ما رأينا أحسن منه، عليه ثياب بيض، وعمامة 
هو عبداهللا بن العباس يف عدة : هذا؟ قيلمن : سوداء قد سدهلا بني يديه، بلواء، قلت

 . من أصحاب الرسول 
عبيداهللا بن : من هذا؟ قيل: مث تاله موكب آخر، فيه فارس أشبه الناس باألول، قلت

 .العباس
قثم بن العباس، أو : من هذا؟ قيل: مث تاله موكب آخر فيه فارس أشبه باألولني، قلت

 .معبد بن العباس
 .ايات يقدم بعضها بعضاً، واشتبكت الرماحمث أقبلت املواكب والر

مث ورد موكب فيه خلق من الناس، عليهم السالح واحلديد، خمتلفوا الرايات يف أوله 
راية كبرية، يقدمهم رجل شديد الساعدين، نظره إىل األرض أكثر من نظره إىل فوق، 

ن كأمنا على رؤوسهم الطري، وعن ميينه شاب حسن الوجه، وعن ميسرته شاب حس
هذا علي بن أيب طالب، : من هؤالء؟ قيل: الوجه، وبني يديه شاب مثلهما، قلت
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وهذان احلسن واحلسني عن ميينه ومشاله، وهذا حممد بن احلنفية بني يديه معه الراية 
العظمى، وهذا الذي خلفه عبداهللا بن جعفر بن أيب طالب، وهؤالء ولد عقيل، 

ائخ أهل بدر من املهاجرين واألنصار، وغريهم من فتيان بين هاشم، وهؤالء املش
فساروا حىت وصولوا املوضع املعروف بالزاوية ؛ فصلى أربع ركعات، وعفر خديه 

اللهم رب السماوات وما : (على التربة، وقد خالط ذلك دموعه، مث رفع يديه يدعو
أظلت، واألرضني وما أقلت، ورب العرش العظيم، هذه البصرة أسألك من خريها، 

 ).ك من شرها، اللهم أنزلنا فيها خري مرتل وأنت خري املرتلنيوأعوذ ب

 من مواقف صفنيمن مواقف صفنيمن مواقف صفنيمن مواقف صفني
ومن مواقف صفني ما ذكر من القتال الدائر بني عك ومهدان، حيث اشتد قتال 
القوم، وجاء أمر يشيب النواصي، مث إن أمري املؤمنني عليه السالم التفت إليهم، 

 تفانوا وأنتم وقوف تنظرون، أما ختافون حىت مىت ختلون بني هذين احليني، وقد: (فقال
مث سل سيفه واقتحم يضرب يف عك وخلم حىت خرق الصفوف وهو ) املقت من اهللا؟

 :يقول
 عن الفتية املاضني باألمس مقعدا.... ومبتهج باملوت ما إن يرى له 

لك وتنافسوا القتال مع أمري املؤمنني، فلم يزالوا يقتتلون حىت الليل، فأجلوا يومهم ذ
عن أربعة آالف قتيل، وتعرض عمر بن حصني السكوين ألمري املؤمنني عليه السالم 

وهو غافل، فلما كاد أن يناله بالرمح استعرضه سعيد بن قيس اهلمداين، فقصم ظهره 
الفارس خلفك يا أمري املؤمنني فالتفت عليه السالم فإذا هو : بالرمح، فنادى الناس

 :-قد كان قتل فارساً من ذي رعني  و-صريع، فقال سعيد بن قيس 
 كما فجعت بفارسها السكون.... لقد فجعت بفارسها رعني 
 وقد قرت مبصرعه العيون... .......أقول له ورحمي يف صاله 

 أبا حسن؟ فذا ما ال يكون... .....أترجو أن تنال وأنت حي 
 ورجم الغيب يكشفه اليقني... ....أال أبلغ معاوية ابن حرب 
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  طوال الدهر ما مسع احلنني........... نزال لكم عدواً بأنا ال
 أباً براً وحنن له بنون.. ...................أمل ترنا ووالينا علياً 

 وذاك الرشد واحلظ الثمني.. ...........وأنا ال نريد به سواه 
 وقال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم يف ذلك قصيدته الغراء املشهورة

 :اليت قلد ا قبائل اليمن وسام الفخر إىل يوم القيامة

 فوارسها محر النحور دوامي. ........وملا رأيت اخليل تقرع بالقىن 
 وكندة يف خلم وحي جذام.... ونادى ابن هند يف الكالع وحيصب 

 مه منيت وسهامي... .......تيممت مهدان الذين هإذا ناب أمر ج 
 فوارس من مهدان غري لئام.... أجابين فناديت فيهم دعوة ف

 غداة الوغى من شاكر وشبام.... فوارس ليسوا يف احلروب بعزل 
 ورهم وأحياء السبيع ويام.... ومن أرحب الشم املطاعني بالقىن 

 بكل صقيل يف األكف حسام.... ووادعة األبطال خيشى مصاهلا 
 أي كرامكرام لدى اهليجاء .... ومن كل حٍي قد أتتين فوارس 
 سعيد بن قيس والكرمي حمامي.... يقودهم حامي احلقيقة ماجد 
 إذا اختلف األقوام سيل عرام.... بكل رديين وعضب ختاله 

 كأم يف اهليج شرب مدام.... فخاضوا لظاها واصطلوا حر نارها 
 مسام العدا يف كل يوم مسام.... جزى اهللا مهدان اجلنان فإم 

 وهم بدؤا للناس كلَّ حلام.... عند اختالفها هلم تعرف الرايات 
 هلم سالف يف الدهر غري أيام.... رجال حيبون النيب ورهطه 

 حريق تلظى يف هشيم ثُمام.... هم نصرونا والسيوف كأا 
 وبأس إذا لوقوا وحد خصام.... هلمدان أخالق ودين يزينها 

 كالموعلم إذا قالوا وطيب .... وجد وصدق يف احلديث وجندة 
 لقلت هلمدان ادخلوا بسالم.... فلو كنت بواباً على باب جنٍة 
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يا معشر مهدان أنتم درعي ورحمي، وما نصرمت إال : ((وقال أمري املؤمنني عليه السالم
: ، فقال سعيد بن قيس، وزياد بن كعب األرحيب))اهللا ورسوله، وما أجبتم غريه

وله مث إياك، وقاتلنا معك من ليس أجبنا اهللا ورسوله وأجبناك، ونصرنا اهللا ورس(
يا : ، فقام عامر بن قيس العبدي، وهو فارس القوم، فقال)مثلك، فارم بنا حيث شئت

أمري املؤمنني إذا رمت مدان أمراً فاجعلنا معهم، فإنا يداك وجناحك، فقال عليه 
قال ملا : قيل.، فرجع ا العبدي إىل قومه)وأنتم عبد القيس سيفي وقوسي: (السالم

لقلت ملن دان : (قال رجل) البيت..فلو كنت بواباً: (أمري املؤمنني عليه السالم
، فقتلته مهدان حبوافر خيوهلم، وضربوه بنعاهلم، فأمر أمري املؤمنني عليه )ادخلوا بسالم

 ).ِعميا(قتيل : السالم بدفع ديته من بيت املال، وقال
إىل اليمن وقرأ عليهم كتاب رسول اهللا  علياً عليه السالم  وملا بعثَ الرسول 

، فلما   أسلمت مهدان كلها يف يوم واحد، وكتب بذلك إىل الرسول  
ثالثاً، وكانوا أنصار علي عليه )) السالم على مهدان: ((قرأه خر ساجداً، وقال

 .السالم
ملا : ويف قبائل اليمن يقول ولده اإلمام اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني عليهم السالم

 :قاموا بنصرة اإلسالم معه، يف قصيدة طويلة
 على اهلول إقدام ليوثٌ طوالب.... حتف به خيل ميانية هلا 

 وم أجابوا اهللا حني دعاهمم بيض حداد قواضب.... قُربأميا 
 سينصرنا منهم جيوش كتائب.... فما زالت األخبار تخِبر أم 

 :ومنها
 ومذحج واألحالف واهللا غالب.. ..وناديت مهداناً وخوالن كلهم 

 من الناس قد عفت عليها اجلنائب.... تذكرين نيام خري عصبة 
 وأحد هلم يف احلق قدماً مناقب.... من أصحاب بدر والنضري وخيرب 

 وترضي إالهاً سبحته الكواكب.... فَتعِمل يف الفجار كل مهند 
 نري اجلوانبوتمأل بالعدل امل.... ويظهر حكم اهللا بني عباده 
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 كما يذهب احملل املُشت السحائب.... وتذهب عورات وعري وعسرة 
 وحييا بنا شرق وحتيا مغارب.... وحييا كتاب اهللا بعد مماته 

 .وموضع هذا يف سريته عليه السالم، ولكن الشيء بالشيء يذكر

 وفاته عليه السالموفاته عليه السالموفاته عليه السالموفاته عليه السالم
إلحدى :  طالب عليه السالمتويف ويل املؤمنني وإمامهم أمري املؤمنني علي بن أيب

وعشرين ليلة من شهر رمضان، بعد أن ضربه أشقى اآلخرين ابن ملجم لعنه اهللا يوم 
 .اجلمعة ثامن عشر شهر رمضان، ألربعني من اهلجرة

 .يف املشهد املقدس بالكوفة: قربه
 :، ثالث وستون سنة، قال عبد ايد بن عبدون يف بسامته كعمر النيب : عمره

 وأمكنت من حسني راحيت مشر....  سيف أشقاها أبا حسن وأجزرت
 فدت علياً مبن شاءت من البشر.... وليتها إذ فدت عمراً خبارجة 

 :وقال ابن الوزير
 واألشعري ومروان ومن بسر.... أبرا إىل اهللا من عمرو وصاحبه 

 بني اخلالئق وانقادت لكل جري.... ومن موارق جاءت بالبوائق من 
 :إىل قوله

 وما استقامت ملأثور وال أثر.... ومن نواصب ضلت يف عقائدها 
 مث احلسني لضغن يف النفوس غِر.... عادت علياً وعادت بعده حسناً 

 

 أخبار يف فضائل العرتة عليهم السالم ووجوب التمسك بهمأخبار يف فضائل العرتة عليهم السالم ووجوب التمسك بهمأخبار يف فضائل العرتة عليهم السالم ووجوب التمسك بهمأخبار يف فضائل العرتة عليهم السالم ووجوب التمسك بهم
 :الزلف

١٤- ى إليه إهلُهحلَّغَ ما أَووا....  وببأنَّ ذَِوي القُرىب أمانٌ فتاِبع 
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١٥- اهللا الزم ِمن ضم فَرهواليت  ....مساٍء يف األنام طوالع جنوم 
 :التحف

 وأظهره ألمته على لسان وصيه علي بن أيب طالب  مما أوحى اهللا إىل نبيه 
أيها الناس اعلموا أن العلم الذي أنزله اهللا على األنبياء من : ((صلوات اهللا عليه، قوله

ن يتاه بكم عن علم تنوسخ من أصالب أصحاب السفينة، قبلكم يف عترة نبيكم، فأي
هؤالء مثلها فيكم، وهم كالكهف ألصحاب الكهف، وهم باب السلْم، فادخلوا يف 
السلم كافة، وهم باب حطة من دخله غفر له، خذوا عين عن خامت املرسلني، حجة 

 تضلوا من إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن: ((من ذي حجة، قاهلا يف حجة الوداع
كتاب اهللا وعتريت أهل بييت إن اللطيف اخلبري نبأين أما لن يفترقا حىت : بعدي أبداً

 )).يردا علي احلوض
ولقد كشف اهللا ما ينالونه من جفاء األمة، وميل اخللق عنهم إال من تداركته 

ىت العصمة، ولقد أراه مصارعهم، وتوثب اجلبابرة على منربه من بين أمية الطاغية، ح
 . واحداً واحداً عدهم يف بعض مواقفه 

: وقال ألمته صلوات اهللا عليه وآله وسالمه ملا رجع من سفر له وهو متغري اللون
كتاب اهللا وعتريت وأروميت، ولن يفترقا حىت : أيها الناس إين قد خلفت فيكم الثقلني((

 يف ذلك عند يردا علي احلوض، أال وإين انتظرمها، أال وإين أسألكم يوم القيامة
راية سوداء : احلوض، أال وإنه سريد علي يوم القيامة ثالث رايات من هذه األمة

حنن أهل التوحيد من العرب، : من أنتم؟ فينسون ذكري، فيقولون: فتقف، فأقول
كيف : حنن من أمتك، فأقول: أنا حممد نيب العرب والعجم، فيقولون: فأقول

أما الكتاب فضيعنا، وأما عترتك : لونخلفتموين يف عتريت، وكتاب ريب؟ فيقو
فحرصنا على أن نبيدهم، فأويل وجهي عنهم، فيصدرون عطاشاً قد اسودت 

وجوههم، مث ترد راية أخرى أشد سواداً من األوىل، فأقول هلم من أنتم؟ فيقولون 
حنن من أمتك، : حنن من أهل التوحيد، فإذا ذكرت امسي، قالوا: كالقول األول
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أما الكتاب فخالفنا، : تموين يف الثقلني، كتاب اهللا وعتريت؟ فيقولونكيف خلف: فأقول
إليكم عين، فيصدرون عطاشاً : وأما العترة فخذلنا، ومزقناهم كل ممزق، فأقول هلم

من أنتم؟ فيقولون حنن : مسودة وجوههم، مث ترد علي راية أخرى تلمع نوراً، فأقول
حنن بقية أهل احلق، محلنا كتاب اهللا أهل كلمة التوحيد والتقوى، حنن أمة حممد، و

ربنا، فأحللنا حالله وحرمنا حرامه، وأحببنا ذرية حممد، فنصرناهم من كل ما نصرنا 
أبشروا فأنا نبيكم حممد، ولقد كنتم : به أنفسنا، وقاتلنا معهم من ناواهم، فأقول هلم

 بأن كما وصفتم، مث أسقيهم من حوضي، فيصدرون رواء، أال وإن جربيل أخربين
أميت تقتل ولدي احلسني بأرض كرب وبالء، أال ولعنة اهللا على قاتله وخاذله أبد 

انتهى اخلرب النبوي الشريف، أخرجه احلاكم اجلشمي رمحه اهللا )) الدهر أبد الدهر
وقال .تعاىل يف كتاب السفينة عن عبداهللا بن العباس رضي اهللا عنهما، وله شواهد

من سره أن حييا حيايت، وميوت : ((باهللا عليه السالم فيما رواه اإلمام املنصور  
ميتيت، ويدخل جنة عدن اليت غرسها ريب بيده، فليتول علي بن أيب طالب، وأوصياءه 

فهم األولياء واألئمة من بعدي، أعطاهم اهللا علمي وفهمي، وهم عتريت من حلمي 
 أناهلم اهللا عز وجل ودمي، إىل اهللا أشكو من ظاملهم من أميت، واهللا لتقتلنهم أميت ال

 )).شفاعيت
نفع اهللا ) لوامع األنوار(وله طرق يف كتب السنة قد استوفينا املختار منها يف كتابنا 

 .به، وسيأيت يف الفصل األخري من هذا الكتاب ما فيه بالغ لقوم عابدين
 ويف اخلرب الذي رواه اإلمام أبو طالب بإسناد أهل البيت صلوات اهللا عليهم، إىل أمري

وساق ...)  فعملنا له خزيرة زارنا رسول اهللا : (املؤمنني عليه السالم، قال
مث استقبل القبلة، فدعا اهللا جل : (-   حاكياً عن النيب -احلديث حىت قال 

ذكره ما شاء، مث أكب إىل األرض بدموع غزيرة مثل املطر، مث أكب إىل األرض ففعل 
  احلسني فأكب على رسول اهللا ذلك ثالث مرات، فهبنا أن نسأله، فوثب 

يا أبت رأيتك تصنع : بأيب أنت وأمي وما يبكيك؟ فقال: وبكى، فضمه إليه، وقال له
يا بين إين سررت بكم اليوم سروراً مل أسر بكم قبله مثله، : ما مل تصنع مثله، فقال
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وإن حبييب جربيل أتاين فأخربين أنكم قتلى، وأن مصارعكم شىت، فأحزنين ذلك، 
يا رسول اهللا، من يزورنا على تشتتنا : وت اهللا لكم، فقال احلسني عليه السالمفدع

طائفة من أميت، يريدون بذلك بري : (( ، فقال رسول اهللا !وتباعد قبورنا؟
وصليت، إذا كان يوم القيامة زرم باملوقف، فأخذت بأعضادهم، فأجنيهم من أهواهلا 

 ال يتهيأ   النبوة عن جدهم والباب فيما ورد يف أهل بيت)).وشدائدها
احنصاره، والتطويل فيه خيرجنا عن املقصود، فلو تعرضنا لبيان طرق أحد األخبار 
الواردة فيهم لضاق عنه هذا املقام، وإمنا نأيت يف كتابنا هذا مبا حيتمله تربكاً بكالم 

 .الرسول يف أهل بيته صلواته اهللا عليه وعليهم وسالمه
بة املرضية، والبقية الفائزة الزكية، على وقع السيوف، ولقد صربت معهم العصا

وجترع احلتوف، ووقفوا حتت ألوية أئمتهم، وائتمروا بأمرهم، وانتهوا بنهيهم، 
وحفظوا وصاة نبيهم، وسفكت دماؤهم بني أيديهم، وأقاموا فرائض اهللا على األمم، 

وظفروا مبا وعدهم يف ولبوا كتاب اهللا فيما ألزمهم به وحكم، فسلكوا منهج التبيني، 
 .الذكر املبني

اللهم بلى ال ختلو األرض من قائم : (قال الوصي عليه السالم يف نعتهم ونعت أئمتهم
هللا حبجة، كيال تبطل حجج اهللا وبيناته، أولئك األقلون عدداً، األعظمون عند اهللا 

وب قدراً، م يدفع اهللا عن حججه، حىت يؤدوها إىل نظرائهم، ويزرعوها يف قل
أشباههم، هجم م العلم على حقيقة األمر، فاستالنوا ما استوعره املترفون، وأنسوا 
مبا استوحش منه ارمون، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة باحملل األعلى، أولئك 

 .يف كالم له صلوات اهللا عليه) خلفاء اهللا يف أرضه، والدعاة إىل دينه

صر من شيعة صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه من شيعي وكم لنا نا: (ومن الدامغة قوله
ومعتزيل الشيعة الزيدية واملعتزلة منهم وهم أهل علم الكالم وبينهم خالف يف مسألة 

اإلمامة هل النص يف علي عليه السالم جلي أم خفي، ويف إمامة املشائخ وهم فرق 
ناهم أبو جعفر كثرية، فأما الزيدية فهم صفوة الشيعة وبطانة أهل البيت الذين ع
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يا بين إنه قد حضرين ما ترى، وقد بنيت لك هذه املدينة : الدوانيقي يف وصيته بقوله
 ومجعت من األموال واألجناد - يعين بغداد -مل ينب يف الشرك وال يف اإلسالم مثلها 

فرقة تعرف : ما مل جيمعه خليفة قبلي، وإين خملفك يف هذه األمة وهي مخس فرق
حاب قضاء وشهادات فارضخ هلم من دنياك فليس عليك منهم باملرجئة وهم أص

مضر، ومنهم فرقة تعرف باملعتزلة فإن اشتغلوا بالكالم واجلدال فخلهم ليس عليك 
منهم مضرة، ومنهم فرقة تعرف باخلوارج وهلم مذهب تنفر منهم مجيع األمة ؛ فال 

عجز يتكلم السيف يف تم م، ومنهم فرقة تعرف باإلمامية وينتظرون إماماً معه امل
يده وذلك ال يكون، الفرقة اخلامسة تعرف بالزيدية يرون القيام مع كل من قام من 

الفاطميني ويعتقدون ذلك ديناً وفرضاً عليهم فال يزال مهك وشغلك األهم فليس آفة 
 .دولتك إال منهم فأنفق مالك وأجنادك يف أمرهم

ية الذي كلما قام قائم من الفاطميني ما يل عدو سوى الزيد: وقال الرشيد ابن ابنه
 .أخذ الواحد منهم سيفه وكفنه وحنوطه ويتقدم يقاتل بني يديه حىت يقتل

جنود : ومن املأثور: فالزيدية هم أنصار الدين، ومحاة احلقائق، قال يف كاشف الغمة
لو نزلت راية حق من السماء : وعن الصادق.السماء املالئكة، وجنود األرض الزيدية

سربت علماء كل فرقة، فما وجدت كعلماء : ركزت إال يف الزيدية، وعن بعضهمما 
لو كان يف األرض مالئكة على صور الرجال ما ظننتها إال علماء : الزيدية، حىت قال

 ونصرة للدين وحشرهم اهللا يف زمرة سيد  الزيدية، زادهم اهللا حباً آلل حممد 
 .اهرين فاملرء مع من أحب، انتهى باختصاراملرسلني آمني، ومع أهل بيته الطيبني الط

 احلسنان عليهما السالماحلسنان عليهما السالماحلسنان عليهما السالماحلسنان عليهما السالم
 :الزلف

 إمامان نص ليس فيه منازع....  فِسبطَا رسوِل اهللا بعدمها الرضى -١٦
 :التحف

أما السبطان فهما اإلمامان احلسنان، أبومها الوصي، وجدمها الرسول، وأمهما فاطمة 
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 - أول من آمن باهللا ورسوله وصدق بكلماته -البتول، وجدما خدجية بنت خويلد 
 .صلوات اهللا عليهم وسالمه

فيما صح لنا أنه مل يكن بينهما إال مدة احلمل والوضع، ونزل بتسميتهما جربيل 
 .األمني عليه السالم

 اإلمام احلسن بن علي عليهما السالماإلمام احلسن بن علي عليهما السالماإلمام احلسن بن علي عليهما السالماإلمام احلسن بن علي عليهما السالم
صف من للن: يف النصف من رمضان سنة ثالث للهجرة، وقيل: مولده عليه السالم(

 ).شهر شعبان سنة ثالث للهجرة
  كان عليه السالم يشبه رسول اهللا : قال اإلمام أبو طالب عليه السالم: صفته

من أعاله من عند رأسه إىل سرته، وكان أبيض اللون، فصيح اللسان، قال فيه النيب 
 )).له هيبيت وسؤددي: (( 

 بيعته عليه السالمبيعته عليه السالمبيعته عليه السالمبيعته عليه السالم
، لثمان بقني من شهر رمضان سنة أربعني، وخرج بويع له عليه السالم يوم االثنني

 .لقتال معاوية، وعسكر بالنخيلة، فغدر به أصحابه فاضطر للمصاحلة
وملا غدرت به األمة الغادرة، ونكثت عهده اجلبابرة، ورفضت قول أبيه الرسول 

احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا، وأبومها : ((صلوات اهللا عليه وعلى آله وسالمه
 بعد محد اهللا، والثناء -، اضطر إىل مهادنة بين أمية، وصِعد املنرب فقال )) منهماخري

أيها الناس واهللا ما بني جابلَق وجابلَص ابن : (-  عليه، والصالة على النيب 
يكن استماعكم لقويل على قدر معرفتكم حبقي، أيها لبنت نيب غريي وغري أخي، ف
صرب واحلمية، فقد شيب الصرب باجلزع، وشيبت احلمية الناس إنا كنا نقاتل وفينا ال

باٍك يبكي لقتلى صفني خاذل، وباك يبكي : بالعداوة، وإنكم أصبحتم اليوم بني باكيني
لقتلى النهروان ثائر، وإنكم قد دعيتم إىل أمر ليس فيه رضى وال نصفة، فإن كنتم 

وأطراف الرماح، وإن كنتم تريدون اهللا واليوم اآلخر حاكمناهم إىل ِظباِت السيوف، 
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 ).تريدون الدنيا أخذنا لكم العافية
البقية : فتنادى الناس من جوانب املسجد: - عند ذكر هذه اخلطبة -قال يف الشايف 

 .البقية
بلد يف املغرب ليس : - بفتح الباء والالم أو سكوا -جابلص : قال يف القاموس

 .بلد باملشرق: وراءه إنسي، وجابلق

 يه السالميه السالميه السالميه السالمأوالده علأوالده علأوالده علأوالده عل
، - وكان وصي أبيه، ووايل صدقته -احلسن : قال اإلمام أبو طالب عليه السالم

وزيد، وعمر، والقاسم، وأبو بكر، قتال بالطف، وعبداهللا كذلك، وعبد الرمحن، 
، وإمساعيل، ويعقوب، وحممد، - جده طلحة بن عبيداهللا -واحلسني، وطلحة اجلود 

 .وجعفر، ومحزة
 .احلسن، وزيد انتهى بتغيري: والعقب منهم الثنني

ومسه معاوية بن أيب سفيان كافأه اهللا، تويف سنة مخسني من اهلجرة وعمره ست 
 :وأربعون سنة، قال ابن عبدون

 أتت مبعضلة األلباب والفكر
 ويف ابن هند ويف ابن املصطفى حسٍن

 

 احلسني بن علي عليهما السالماحلسني بن علي عليهما السالماحلسني بن علي عليهما السالماحلسني بن علي عليهما السالم
 ).ان سنة أربع للهجرةخلمس خلون من شهر شعب: ولد عليه السالم(

 من سرته إىل  كان يشبه رسول اهللا : قال اإلمام أبو طالب: صفته عليه السالم
قدميه، وكان أبيض اللون، وروي أنه كان إذا قعد يف موضع يف ظلمه يهتدى إليه، 

 .لبياض جبينه وحنره
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 أوالده عليه السالمأوالده عليه السالمأوالده عليه السالمأوالده عليه السالم
 األصغر يف قول الكليب،  يف قول العقيقي، وكثري من الطالبية، وهو-علي األكرب 

ومصعب بن الزبري وكثري من أهل النسبـ، وله العقب، وعبداهللا، وعلي األصغر قتال 
 .مع أبيهما، وجعفر درج صغرياً

 وفاته عليه السالموفاته عليه السالموفاته عليه السالموفاته عليه السالم
تويف علي بن احلسني سنة أربع وتسعني وولده حممد بن علي سنة سبع عشرة : قلت

 . مقاتل الطالبيني عن الصادقأفاده يف. ومائة وعمر كل منهما ثالث وستون
خرج عليه السالم من املدينة حني ورد نعي معاوية، وطلب بالبيعة ليزيد وامتنع من 

ذلك، يوم األحد لليلتني بقيتا من رجب سنة ستني إىل مكة، ودخلها ليلة اجلمعة 
لثالث خلون من شعبان، ووردت عليه كتب أهل كتاب بعد كتاب، وهو مبكة 

 .حلجة من هذه السنةبالبيعة يف ذي ا
وملا وافته بيعة أهل الكوفة خرج من مكة سائراً إليها لثمان خلون من ذي احلجة، 

: وروي أنه ملا أراد اخلروج إىل العراق خطب أصحابه ؛ فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال
إن هذه الدنيا قد تنكرت وأدبر معروفها فلم يبق إال صبابة كصبابة اإلناء، وخسيس 

رعى أال ترون أن احلق ال يعمل به، وأن الباطل ال ينهى عنه لريغب املرء يف عيش كامل
 .لقاء ربه فإين ال أرى املوت إال سعادة، واحلياة مع الظاملني إال شقاوة

قد مسعت مقالتك هديت، ولو كانت الدنيا : فقام إليه زهري بن القني العجلي، فقال
 مواساتك ونصرتك الخترنا اخلروج منها باقية وكنا خملدين فيها، وكان اخلروج منها

 :معك على اإلقامة فيها، فجزاه احلسني بن علي عليهما السالم خرياً، مث قال
 إذا ما نوى حقاً وجاهد مسلماً.... سأمضي وما باملوت عار على الفىت 

 وفارق مثبوراً وجاهد جمرما.... وواسى الرجال الصاحلني بنفسه 
 كفى بك داءاً أن تعيش وترغما....  أمل فإن عشت مل أندم وإن مت مل
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من احلسني بن علي إىل : فلما نزل بستان بين عامر كتب إىل حممد أخيه وأهل بيته
حممد بن علي وأهل بيته، أما بعد فإنكم إن حلقتم يب استشهدمت، وإن ختلفتم عين مل 

: ن؟ قالوايف أي موضع حن: فلما واىف كربالء، قال: إىل قوله..تلحقوا النصر والسالم
وروينا : إىل قوله..كرب واهللا وبالء، هاهنا مناخ ركابنا ومهراق دمائنا: بكربالء، قال

عن زيد بن علي عن أبيه عليهما السالم أن احلسني بن علي عليهما السالم خطب 
أيها الناس، خط املوت على بين آدم كخط : (أصحابه، فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال

فتاة ما أولعين بالشوق إىل أساليف اشتياق يعقوب عليه السالم إىل القالدة على جيد ال
يوسف وأخيه، وإن يل ملصرعاً أنا القيه كأين أنظر إىل أوصايل يقطعها وحوش الفلوات 
غرباً وعفراص، قد مألت مين أكراشها، رضى اهللا رضانا أهل البيت، نصرب على بالئه 

 حرمته وعترته، ولن تفارقه أعضاؤه ليوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول اهللا
وهي جمموعة يف حضرية القدس تقر م عينه وينجز هلم عدته، من كان فينا باذل 

 ).مهتجه فلريحل فإين راحل غداً إن شاء اهللا، مث ض إىل عدوه
فقام احلسني عليه السالم فيهم فحمد اهللا وأثىن عليه وصلى على النيب : إىل قوله
 لكم أيتها اجلماعة وترحاً، أفحني استصرختمونا وهلني متحريين تباً: ، مث قال 

فهال لكم : إىل قوله..فأصرخناكم موجفني مستعدين، سللتم علينا سيفاً يف رقابنا
الويالت جتهمتمونا والسيف مل يشهر واجلأش طامن، والرأي مل يستخف، ولكن 

اً لكم فإمنا أنتم من أسرعتم إلينا كطرية الذباب، وتداعيتم تداعي الفراش، فقبح
طواغيت األمة، وشذاذ األحزاب، ونبذة الكتاب، ونفثة الشيطان، وعصبة اآلثام، 

وحمريف الكتاب، ومطفئي السنن، وقتلة أوالد األنبياء، ومبيدي عترة األوصياء، 
وملحقي العهار بالنسب، ومؤذي املؤمنني وصراخ أئمة املستهزئني، الذين جعلوا 

 .م ابن حرب وأشياعه تعتمدون، وإيانا حتاربونالقرآن عضني، وأنت

أال لعنة اهللا على الناكثني الذين ينقضون األميان بعد توكيدها ، وقد جعلتم : إىل قوله 
اهللا عليكم كفيالً ، وأنتم واهللا هم أال إن الدعي ابن الدعي قد ركز بني اثنتني بني 
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 ورسوله واملؤمنون ، وخدود القتلة والذلة وهيهات منا أخذ الدنية ، أىب اهللا ذلك
طابت ، وحجور طهرت ، وأنوف محية ، ونفوس أبية ال تؤثر مصارع اللئام على 

مصارع الكرام ، أال قد أعذرت وأنذرت أال إين زاحف ذه األسرة على قتلة العتاد 
 .وخذلة األصحاب 

الرحى أال مث ال تلبثون بعدها إال كريثما تركب الفرس حىت تدور بكم : إىل قوله 
عهداً عهده إيلَّ أيب فأمجعوا أمركم وشركاءكم مث كيدوين مجيعاً وال تنظرون ، إين 
توكلت على اهللا ريب وربكم ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها إن ريب على صراٍط 
مستقيم ، اللهم احبس عنهم قطر السماء ، وابعث عليهم سنني كسين يوسف ، 

 مرة ، فال يدع فيهم أحداً إال قتله قتلة بقتلة وسلط عليهم غالم ثقيف يسقيهم كأساً
وضربة بضربة ، ينتقم يل وألوليائي وأهل بييت وأشياعي منهم ، فإم غرونا وكذبونا 

 .وخذلونا ، وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك املصري 
 يأتيه أين عمر بن سعد ، ادعوا يل عمر ، فدعي له ، وكان كارهاً ال حيب أن: مث قال 
يا عمر ، أنت تقتلين تزعم أن يوليك الدعي بن الدعي بالدي الري : ، فقال 

وجرجان ، واهللا ال تتهنأ بذلك أبداً عهداً معهوداً ، فاصنع ما أنت صانع فإنك ال 
تفرح بعدي بدنيا وال آخرة ، ولكأين برأسك على قصبة قد نصبت بالكوفة يتراماها 

 .م الصبياناً ويتخذونه غرضاً بينه

واستشهد السبط األصغر أبو عبداهللا احلسني ، وله ست ومخسون سنة ، قتله أجناد 
يزيد بن معاوية بن أيب سفيان ، يف كربالء ، يوم اجلمعة عاشر حمرم احلرام ، سنة 

إحدى وستني ، قتل هو وأهل بيته من أوالده وأوالد أخيه احلسن وأوالد الوصي ، مل 
ه نسل نبيه ، وكذلك من أوالد عقيل بن أيب طالب ، خيلص منهم إال من حفظ اهللا ب

وأوالد جعفر بن أيب طالب ، ومن أوليائهم صلوات اهللا على أرواحهم الطاهرة 
 .املقدسة 

وبعد قتلهم أظهر اهللا آيات ، كحمرة السماء والشجرة ، ونبع الدم ، والظلمة ، ومل 
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 .يشكوا يف نزول العذاب
ن حضر قتله من فراعنة األمة مبا عهد إليه الوصي وأخرب احلسني صلوات اهللا عليه م

يف خطبة طويلة ، وأنبأهم مبا يالقون بعد قتله من أصناف العذاب ، وأن اهللا سينتقم 
 .منهم ، وبتسليط غالم ثقيف ، وغريه من اجلبابرة 

هذا، ومل يبق أحد ممن حضر قتل احلسني عليه السالم إال وعجل اهللا له العذاب يف 
منهم من أحرق بالنار ، ومنهم من أخذه اجلذام ، ومنهم من استهواه اجلنون الدنيا ، ف

 .، ومل خيرج أحد منهم من الدنيا إال وقد شهر اهللا عقوبته على رؤوس اخلالئق 
أخرج اإلمام املرشد باهللا بسنده إىل سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهم ما 

قتلت بيحىي بن زكريا سبعني ألفاً ، وإين أين  :  أوحى اهللا إىل حممد : ((لفظه 
 .، وأخرجه احلاكم يف املستدرك وغريه )) قاتل بابن بنتك سبعني ألفاً ، وسبعني ألفاً

 اإلمام احلسن بن احلسن الرضااإلمام احلسن بن احلسن الرضااإلمام احلسن بن احلسن الرضااإلمام احلسن بن احلسن الرضا
اإلمام أبو حممد احلسن بن احلسن السبط ، قيامه عليه السالم يف : وأما الرضا ، فهو 

 . عبد امللك بن مروان األموي كافاه اهللا مسه الوليد بن. أيام عبد امللك 
وله من العمر مثاين أو سبع وثالثون سنة ، أفاده يف املصابيح واحلدائق ، ودفن : تويف 

 .يف البقيع 
وهو ممن حضر الطف مع عمه احلسني بن علي ، وزوجه ابنته فاطمة ، وهي أم أوالده 

داود ، وجعفر : لث ، وله من غريه عبداهللا الكامل ، وإبراهيم الشبه ، واحلسن املث: 
 .عليهم السالم ، وسيأيت ذكرهم يف آخر كتابنا 

 إشارة إىل إمامة زين العابدين عليه السالمإشارة إىل إمامة زين العابدين عليه السالمإشارة إىل إمامة زين العابدين عليه السالمإشارة إىل إمامة زين العابدين عليه السالم
ما يدل على أن سيد ) شرح األساس(ويف كالم اإلمام اهلادي إىل احلق ، املروي يف 

األخيار  : العابدين علي بن احلسني صلوات اهللا عليهم من دعاة األئمة ، حيث قال
من ذرية احلسن واحلسني أوهلم علي بن احلسني ، وآخرهم املهدي ، مث األئمة فيما 
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 .بينهما 
وذلك أن تثبيت اإلمامة عند أهل احلق يف هؤالء األئمة من اهللا عز وجل على لسان 

 ، فمن ثبت اهللا فيه اإلمامة واختاره واصطفاه ، وبني فيه صفات  رسول اهللا 
من أمر  : (( إلمام عندهم ، مستوجب لإلمامة ، لقول النيب اإلمام ، فهو ا

باملعروف ، وى عن املنكر من ذرييت ، فهو خليفة اهللا يف أرضه ، وخليفة كتابه ، 
 .إىل آخره)) ..وخليفة رسوله

 اإلمام زيد بن علي عليهما السالماإلمام زيد بن علي عليهما السالماإلمام زيد بن علي عليهما السالماإلمام زيد بن علي عليهما السالم
 :الزلف

  بالرفِض كَيف تساِرعفَال قُدست....  وزيد حليف الذكِر غالته أمةٌ -١٧
 :التحف

هو اإلمام فاتح باب اجلهاد واالجتهاد، الغاضب هللا يف األرض، ومقيم أحكام السنة 
والفرض، أبو احلسني زيد بن علي سيد العابدين بن احلسني السبط، وهو أخو باقر 

 .علم األنبياء، وهو جمدد املائة األوىل
 . أصح األقوال للهجرة على٧٥سنة : مولده عليه السالم

 ::::استطراد يف ذكر ا�دديناستطراد يف ذكر ا�دديناستطراد يف ذكر ا�دديناستطراد يف ذكر ا�ددين
يبعث اهللا هلذه األمة على كل : ((قال صاحب الشريعة صلوات اهللا عليه وآله وسالمه

 .، ذا اللفظ رواه األمري احلسني عليه السالم وغريه))مائة سنة من جيدد هلا دينها
ة برجل من أهل إن اهللا مين على أهل دينه يف رأس كل مائة سن: ((ويف بعض الروايات

، وهذا احلديث مما نقلته األمة واحتجت به، وأخرجه مبعناه ))بييت يبني هلم أمر دينهم
 .أبو داود، والطرباين بسند صحيح، واحلاكم يف املستدرك

وعلى اجلملة فحديث التجديد جممع عليه بني أهل : أفاده أمحد بن عبداهللا الوزير، قال
 .املذاهب كلها
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 يف الكالم الذي رواه عنه صاحب احمليط -ن علي عليهما السالم وقال اإلمام زيد ب
وحيكم أما علمتم أنه ما من قرن ينشأ إال بعث اهللا عز وجل منا : (-خماطباً ألصحابه 

 ).رجالً، أو خرج منا رجل حجة على ذلك القرن، علمه من علمه، وجهله من جهله
ليه وآله يف اخلرب الذي وهذا من مؤدى قول الرسول صلوات اهللا وسالمه ع: قلت

إين تارك فكم ما إن متسكتم : ((روته طوائف األمة، وأمجع على صحته اخللق، وهو
كتاب اهللا، وعتريت أهل بييت، إن اللطيف اخلبري نبأين : به لن تضلوا من بعدي أبداً

 .، وهو من متام حجج اهللا على عباده))أما لن يفترقا حىت يردا علي احلوض
دين، على رؤوس املئني، إىل عصرنا هذا، سنة مخس وستني وثالمثائة وسنبني اد

وألف من دون اعتبار بالكسر يف السنني، مهما كان يصدق عليه أنه يف رأس املائة، 
 .كما حقق ذلك بعض علمائنا احملققني

 صفته عليه السالمصفته عليه السالمصفته عليه السالمصفته عليه السالم
اخللق، طويل كان عليه السالم أيب اللون، أعني، مقرون احلاجبني، تام : قال يف اإلفادة

القامة، كث اللحية، عريض الصدر، أقىن األنف، أسود الرأس واللحية، إال أن 
 .الشيب خالط يف عارضيه، وكان يشبه بأمري املؤمنني يف الفصاحة والبالغة والرباعة

 بعض اآلثار الواردة فيه عليه السالمبعض اآلثار الواردة فيه عليه السالمبعض اآلثار الواردة فيه عليه السالمبعض اآلثار الواردة فيه عليه السالم
ء اهللا تعاىل وفيه آثار عن جده، ويف سائر األئمة خصوصاً وعموماً، وسنأيت إن شا

 .بشيء من ذلك تربكاً، عند املرور عليهم
: ومما روى احلسني بن علي بن أيب طالب عليه السالم، قال: قال اهلادي عليه السالم

أنه سيخرج مين رجل يقال له زيد، : (( حدثين رسول اهللا : أخربين أيب، قال
: ، فيقول له النبيونفينتهب ملك السلطان، فيقتل، مث يصعد بروحه إىل السماء الدنيا

أقررت عيين يا : جزى اهللا نبيك عنا أفضل اجلزاء، كما شهد لنا بالبالغ، وأقول أنا
 .إىل آخر اخلرب، انتهى)) بين وأديت عين
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مث ميلك هشام : (وخطب أمري املؤمنني على منرب الكوفة، فذكر أشياء وفتناً، حىت قال
النار، مايل وهلشام جبار عنيد، تسع عشرة سنة، وتواريه أرض رصافة، رصفت عليه 

قاتل ولدي الطيب املطيب، ال تأخذه رأفة وال رمحة، يصلب ولدي بكناسة الكوفة، 
يف الذروة الكربى من الدرجات العلى، فإن يقتل زيد، فعلى سنة أبيه، مث ) زيد(

الوليد فرعون خبيث، شقي غري سعيد، ياله من خملوع قتيل، فاسقها وليد، وكافرها 
رواه اإلمام املنصور باهللا . إىل آخر كالمه صلوات اهللا عليه)..وطاغوا أزيرقيزيد، 

 .وغريه من أئمة أهل البيت

 سبب اإلنتماء إىل اإلمام عليه السالم ومعناهسبب اإلنتماء إىل اإلمام عليه السالم ومعناهسبب اإلنتماء إىل اإلمام عليه السالم ومعناهسبب اإلنتماء إىل اإلمام عليه السالم ومعناه
وملا ظهرت الضالالت، وانتشرت الظلمات، وتفرقت األهواء، وتشتت اآلراء يف أيام 

 إال  ألمة من بعد وفاة الرسول  وإن كان قد جنم اخلالف يف هذه ا-األموية 
، وصار متلبساً باإلسالم من ليس من -أا عظمت الفنت وجلَّت احملن يف هذه الدولة 

أهله، وادعاه من ال حيوم حوله، وقام لرحِض الدين، وجتديد ما أتى به رسول رب 
اليت وعد العاملني اإلمام زيد بن علي يقدم طائفة من أهل بيته وأوليائهم، وهي الطائفة 

 أا لن تزال على احلق ظاهرة، تقاتل عليه إىل يوم  اهللا األمة على لسان نبيها 
 .الدين

أعلن أهل البيت صلوات اهللا عليهم اإلعتزاء إىل اإلمام زيد بن علي مبعىن أم يدينون 
التوحيد، والعدل، واإلمامة ؛ ليظهروا للعباد ما يدعوم إليه من : اهللا مبا يدينه، من

دين اهللا القومي، وصراطه املستقيم، وكان قد أقام احلجة، وأبان احملجة، بعد آبائه 
 .صلوات اهللا عليهم، فاختاروه علماً بينهم وبني أمة جدهم

العلَم بيننا وبني الناس علي بن أيب : (قال اإلمام الكامل عبداهللا بن احلسن بن احلسن
 .)طالب، والعلم بيننا وبني الشيعة زيد بن علي

أما واهللا لقد أحيا زيد بن علي ما : (وقال ابنه اإلمام حممد بن عبداهللا النفس الزكية
دثر من سنن املرسلني، وأقام عمود الدين إذْ اعوج، ولن نقتبس إال من نوره، وزيد 
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فلم يزل دعاء األئمة، وال يزال على ذلك إن شاء اهللا إىل يوم . ، انتهى)إمام األئمة
 .القيامة

 من تالمذة اإلمام زيد - املتوىف سنة مائة ومخسني -حنيفة النعمان بن ثابت وكان أبو 
 .بن علي وأتباعه

 الرافضةالرافضةالرافضةالرافضة
وحال اإلمام الرضي، السابق الزكي، اهلادي املهدي، زيد بن علي، وقيامه يف أمة 
جده طافح بني اخللق، ومل يفارقه إال هذه الفرقة الرافضة اليت ورد اخلرب الشريف 

 .بضالهلا
بب مفارقتهم له مذكور يف كتاب معرفة اهللا لإلمام اهلادي إىل احلق، وغريه من وس

مؤلفات األئمة واألمة، فإن األمة أمجعت على أن الرافضة هم الفرقة الناكثة على 
اإلمام زيد بن علي، ولكنها اختلفت الروايات يف سبب نكثهم عليه، وأهل البيت 

سلفها املارقة احلرورية، كما قال اإلمام زيد أعلم ذا الشأن، واقتدت هذه الفرقة ب
اللهم اجعل لعنتك ولعنة آبائي وأجدادي ولعنيت على هؤالء القوم الذين : بن علي

رفضوين، وخرجوا من بيعيت، كما رفض أهل حروراء علي بن أيب طالب عليه 
 .السالم، حىت حاربوه

 جعفر حممد بن جرير الطربي وأما رواية العامة، فقال يف تاريخ األمم وامللوك أليب
وختوف زيد بن علي أن يؤخذ : ( ما لفظه١٢٢ حوادث سنة ٢٧٢ص) ٨(اجلزء 

فلما رأى أصحاب : إىل قوله..فعجل قبل األجل الذي جعله بينه وبني أهل الكوفة
زيد بن علي الذين بايعوه أن يوسف بن عمر قد بلغه أمر زيد، وأنه يدس إليه 

رمحك اهللا ما قولك :  إليه مجاعة من رؤوسهم، فقالواويستبحث عن أمره، اجتمعت
إن أشد ما أقول فيما ذكرمت إنا كنا أحق : فقال هلم زيد: إىل قوله...يف أيب بكر وعمر

 من الناس أمجعني، وأن القوم استأثروا علينا ودفعونا عنه،  بسلطان رسول اهللا 
 وعملوا بالكتاب والسنة، ومل يبلغ ذلك عندنا م كفراً قد ولوا فعدلوا يف الناس
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فلم يظلمك هؤالء إذا كان أولئك مل يظلموك فلم تدعو إىل قتال قوم ليسوا : قالوا
إن هؤالء ليسوا كأولئك إن هؤالء ظاملون يل ولكم وألنفسهم، وإمنا : بظاملني، فقال

، وإىل السنن أن حتيا وإىل البدع أن تطفأ،  ندعوكم إىل كتاب اهللا وسنة نبيه 
تم أجبتمونا سعدمت، وإن أنتم أبيتم فلست عليكم بوكيل، ففارقوه ونكثوا فإن أن

سبق اإلمام، وكانوا يزعمون أن أبا جعفر حممد بن علي أخا زيد بن : بيعته، وقالوا
جعفر : علي هو اإلمام، وكان قد هلك يومئذ، وكان ابنه جعفر بن حممد حياً، فقالوا

ق باألمر بعد أبيه وال نتبع زيد بن علي فليس بن حممد إمامنا اليوم بعد أبيه، وهو أح
 .بإمام فسماهم زيد الرافضة

إن : وكانت طائفة منهم قبل خروجه مروا إىل جعفر بن حممد بن علي، فقالوا له: قال
نعم بايعوه، فهو واهللا أفضلنا : زيد بن علي فينا يبايع أفترى لنا أن نبايعه، فقال هلم
 ).ما أمرهم بهوسيدنا وخرينا، فجاءوا فكتموا 

رواه :  يف ترمجة اإلمام زيد ما لفظه٣٨٩ ص٥وقال الذهيب يف سري أعالم النبالء ج
وعنه ابن أخيه جعفر بن حممد وشعبة : إىل قوله..عن أبيه زين العابدين وأخيه الباقر

وفُضيل بن مرزوق بن زياد، وسعيد بن خثيم، وابن أيب الزناد، وكان ذا علم وجاللة 
 .رج فاستشهدوصالح هفا وخ

تربأ من أيب بكر وعمر : قال عيسى بن يونس، وجاءت الرافضة زيداً، فقالوا: إىل قوله
إذاً نرفضك، فمن مث قيل هلم الرافضة، وأما الزيدية : قالوا: إىل قوله..حىت ننصرك

الرافضة حربنا مرقوا : فقالوا بقوله وحاربوا معه، وذكر إمساعيل السدي عنه، قال
  رأيت النيب : بداهللا بن أيب بكر العتكي عن جرير بن حازم، قالوروى ع.علينا

قال عباد ! هكذا تفعلون بولدي؟: كأنه متساند إىل خشبة زيد بن علي وهو يقول
دخلت على جعفر الصادق وعنده ناس من : أنبأنا عمرو بن القاسم، قال: الرواجين

هللا ممن تربأ منه، كان واهللا برأ ا: إم يربؤون من عمك زيد، فقال: الرافضة، فقلت
 .أقرأنا لكتاب اهللا وأفقهنا يف دين اهللا، وأوصلنا للرحم ما تركنا وفينا مثله

 .قلت خرج متأوالً، وقتل شهيداً وليته مل خيرج: قال الذهيب
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فهل جرى لتقدمي املشائخ ذكر يف روايام فنقلهم السم الرفض إىل من قدم : قلت
شائخ زور وتان ليس هلم عليه أي مربر، فقد اتفقنا حنن علياً عليه السالم على امل

 .وهم على أن الرافضة هم الذين رفضوا زيد بن علي عليهما السالم
إن : فقال هلم زيد: قال نشوان احلمريي يف كتابه احلور العني يف ذكر الرافضة ما لفظه

يهم، وإمنا أبا بكر وعمر ليسا كهؤالء هؤالء ظاملون لكم وألنفسهم وألهل بيت نب
أدعوكم إىل كتاب اهللا ليعمل به وإىل السنة أن يعمل ا، وإىل البدع أن تطفأ، وإىل 

الظَّلَمة من بين أمية أن ختلع وتنفى، فإن أجبتم سعدمت وإن أبيتم خسرمت ولست 
اهللا أكرب، حدثين أيب : إن برئت منهما وإال رفضناك، فقال زيد: عليكم بوكيل، قالوا

إنه سيكون قدوم يدعون حبنا هلم : (( قال لعلي عليه السالم عن رسول اهللا 
اذهبوا فإنكم الرافضة ففارقوا زيداً )) نبز فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإم مشركون

وروى السيد أبو طالب حيىي بن ،هم الرافضة فجرى عليهم هذا االسم يومئذ فسما
ق األمة اجتمعت على إمامة أن مجيع فر: احلسني بن هارون احلسين يف كتاب الدعامة

زيد بن علي عليه السالم إال هذه الفرقة اليت تقدم ذكرها، فقال ملا شهر فضله 
وتقدمه وظهر علمه وبراعته، وعرف كماله الذي تقدم به أهل عصره اجتمع طوائف 
الناس على اختالف آرائهم على مبايعته فلم يكن الزيدي أحرص عليها من املعتزيل، 

 أسرع إليها من املرجي، وال املرجي من اخلارجي، فكانت بيعته عليه وال املعتزيل
ال هذه الطائفة القليلة السالم مشتملة على فرق األمة مع اختالفها ومل يشذ عن بيعته إ

وكان أفضل العترة ؛ ألنه كان مشاركاً جلماعتهم بوجوه مل : إىل قوله،التوفيق 
م الذي هو أجل العلوم وطريق النجاة، يشاركوه فيها، فمنها اختصاصه بعلم الكال

 .والعلم الذي ال ينتفع بسائر العلوم إال معه والتقدم فيه واالشتهار عند اخلاص والعام
هذا أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ يصفه يف صنعة الكالم ويفتخر به ويشهد له 

كمحمد بن بنهاية التقدم، وجعفر بن حارث يف كتاب الديانة وكثري من معتزلة بغداد 
حنن زيدية وحسبك يف هذا : عبداهللا اإلسكايف وغريه ينسبون إليه يف كتبهم، ويقولون

الباب انتساب املعتزلة إليه مع أا تنظر إىل الناس بالعني اليت ينظر ا مالئكة السماء 
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 فضيلته ملا إىل أهل األرض مثالً، فلوال ظهور علمه وبراعته وتقدمه على كل أحد يف
ومما يدل على صحة ما رواه السيد أبو طالب من إمجاع : إىل قوله،ه املعتزلة انقادت ل

فرق األمة على زيد بن علي ملا كان من فضله قول شاعر اخلوارج يرثي زيداً عليه 
 :السالم ويقرع الزيدية

 ةَ أسلموك وطاروا.... يا با حسني واألمور إىل مديزرأوالد د 
 علقتك كان لوردهم إصدار.. ..يا با حسني لو شراة عصابة 

 :وقال أيضاً
 يوم اخلميس لغري ورد الصادر.... أوالد درزةَ أسلموك مبتالً 

 مبكان من مسخنة لعني الناظر.... تركوا ابن فاطمة الكرام جدوده 

قلت لزيد بن : وروى حسن بن علي بن حيىي بن أيب يعلى عن عمر بن موسى، قال
 أكان علي إماماً؟: علي
 نبياً مرسالً، مل يكن أحد من اخللق مبرتلة رسول اهللا  كان رسول اهللا : لفقا

 كان علي من   وال كان لعلي ما ينكر الغالية، فلما قبض رسول اهللا  
بعده إماماً للمسلمني يف حالهلم وحرامهم، ويف السنة عن نيب اهللا وتأويل كتاب اهللا 

و سنة كان رده عليه كفراً، فلم يزل فما جاء به علي من حالل أو حرام أو كتاب أ
 .ذلك حىت أظهر السيف وأظهر دعوته واستوجب الطاعة مث قبضه اهللا شهيداً

، وال كان من رسول  مث كان احلسن واحلسني فواهللا ما ادعيا مرتلة رسول اهللا 
سيدا شباب :  من القول فيهما ما قال يف علي عليه السالم، وأيضاً أنه قال اهللا 

، وكانا إمامني عدلني فلم يزاال كذلك حىت   فهما كما مسامها رسول اهللا اجلنة،
 من بعدمها ولد احلسن  قبضهما اهللا تعاىل شهيدين، مث كنا ذرية رسول اهللا 

واحلسني، ما فينا إمام مفترضة طاعته، وواهللا ما ادعى علي بن احلسني أيب وال أحد 
ان من رسول اهللا فينا ما قال يف  وال مرتلة علي، وال ك مرتلة رسول اهللا 

، فهؤالء يقولون حسدت أخي وابن  احلسن واحلسني غري أنا ذرية رسول اهللا 
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أخي، أحسد أيب حقاً هو له، لبئس الولد أنا من ولد، إين إذاً لكافر إن جحدته حقاً 
مد بن علي منذ هو له من اهللا، فواهللا ما ادعاها علي بن احلسني، وال ادعاها أخي حم

إن اإلمام منا أهل البيت املفروض علينا وعليكم وعلى : مث قال،صحبته حىت فارقين 
املسلمني من شهر سيفه ودعا إىل كتاب ربه وسنة نبيه وجرى على أحكامه وعرف 

فأما عبد جالس يف بيته، مرٍخ ،مام الذي ال تسعنا وإياكم جهالته بذلك، فذلك اإل
 أحكام الظاملني ال يأمر مبعروف وال ينهى عن عليه ستره، مغلق عليه بابه جتري عليه

 منكر ؛ فأىن يكون ذلك إماماً مفروضة طاعته؟
يا حممد، هل : قال يل جعفر بن حممد: ويف فضل زيد ما روى حممد بن سامل، قال

وال أظنك : ال، قال: قلت: فهل رأيت فينا مثله: نعم، قال: شهدت عمي زيداً؟ قلت
ما ترك فينا لدين وال دنيا  تقوم الساعة، كان واهللا سيدنا واهللا ترى فينا مثله إال أن

هذا سيد بين هاشم، إذا : - وأشار إىل زيد -وروى عن حممد بن علي أنه قال ،مثله 
 .دعاكم فأجيبوه، وإذا استنصركم فانصروه

 وخفقت رايات اجلهادوخفقت رايات اجلهادوخفقت رايات اجلهادوخفقت رايات اجلهاد
ه سيقتل وملا دعا اخللق إىل كتاب اهللا وسنة جده، أخربهم مبا عهد إليه آباؤه بأن

 .ويصلب، وأمرهم بالتثبت يف الدين، وأن ال يقاتلوا على الشك
احلمد هللا الذي أكمل يل ديين، : (وقال صلوات اهللا عليه حني خفقت عليه الرايات

 ومل آمر يف أمته مبعروف، ومل أهم عن منكر،  واهللا ما يسرين أين لقيت حممداً 
جج يل نار، مث قذفت فيها، مث بيه أنه تؤ وسنة نواهللا ما أبايل إذا قمت بكتاب اهللا

صرت بعد ذلك إىل رمحة اهللا، واهللا ال ينصرين أحد إال كان يف الرفيق األعلى، مع 
حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني، وحيكم أما ترون هذا القرآن بني أظهركم، 

 أهل احلجا أنا حجة اهللا  وحنن بنوه، يا معاشر الفقهاء ويا جاء به حممد 
حنن األوصياء والنجباء والعلماء، وحنن خزان علم اهللا، وورثة وحي : (وقال،) ليكمع

 أي أهل املراقبة للصلوات يف -اهللا، وعترة رسول اهللا، وشيعتنا رعاة الشمس والقمر 
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 ).-هذه األوقات، ذا املعىن فسر كالمه الناصر للحق عليه السالم 
، فواهللا ما تسألوين عن حالل وحرام، سلوين: (- واملصحف منشور بني يديه -وقال 

وحمكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وأمثال وقصص، إال أنبأتكم به، واهللا ما وقفت 
 ).هذا املوقف إال وأنا أعلم أهل بييت مبا حتتاج إليه هذه األمة

يف زمن هشام بن عبد امللك األموي، ليلة اجلمعة خلمس بقني : استشهد عليه السالم
 .ثنتني وعشرين ومائة، وله من العمر ست وأربعون سنةمن حمرم سنة ا

 شيء من كراماته عليه السالمشيء من كراماته عليه السالمشيء من كراماته عليه السالمشيء من كراماته عليه السالم
ظهور رائحة املسك منه بعد : وله كرامات مجة، حال قتله وصلبه وحتريقه، منها

: أهكذا توجد رائحة املصلوبني؟ فسمعا هاتفاً يقول: صلبه، حىت قال رجل آلخر
 .قضون باحلق وبه يعدلونهكذا توجد رائحة أبناء النبيني، الذين ي

أن اهللا تعاىل سخر ما مينع من كشفه عند صلبه، فنسجت عليه العنكبوت، : ومنها
 .فلما أزالوه استرخى من جسده من السرة إىل الركبة ما ستر مجيع ذلك

 فاجتمع يف املوضع أا ملا كثرت اآليات حال بقائه أحرقوه، وذروه يف البحر،: ومنها
قد رأيناه، ويراه الصديق والعدو، : - صاحب القواعد -الديلمي قال ،كهيئة اهلالل 

اآلية، صلوات اهللا عليه ...؟يِريدونَ ِليطِْفئُوا نور اللَِّه ِبأَفْواِهِهم؟. انتهى. بال منازع
 .وعلى الباذلني أنفسهم يف رضاء اهللا حقاً

 أوالده عليه السالمأوالده عليه السالمأوالده عليه السالمأوالده عليه السالم
، وعيسى، وحممد، -مد بن احلنفية  وجده أبو هاشم عبداهللا بن حم-اإلمام حيىي 

 .واحلسني، وأعقب هؤالء الثالثة من ولده عليهم السالم
ومن أراد االستكمال لألخبار يف اإلمام، واإلطالع على خطبه ومقاماته ومواقفه فعليه 

بكتب اإلمام اهلادي إىل احلق، واإلمام املؤيد باهللا، وأيب طالب، واإلمام أمحد بن 
 .باس، واملنصور باهللا، واألمري احلسني، وغريهم من علماء األمةسليمان، وأيب الع
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 ومن مؤلفاته عليه السالمومن مؤلفاته عليه السالمومن مؤلفاته عليه السالمومن مؤلفاته عليه السالم
كتاب تفسري القرآن، وكتاب غرائب معاين القرآن، وكتاب اإلميان، وكتاب الرد 

على املرجئة، وكتاب اخلطب والتوحيد، وكتاب االحتجاج يف القلة والكثرة، وكتاب 
الرسالة يف إثبات الوصية، وكتاب الصفوة، وكتاب فضائل أمري املؤمنني، وكتاب 

واموعان احلديثي تفسري آية الفاحتة، وكتاب املناظرات، وكتاب املواعظ واحلكم، 
 .صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آبائه الطاهرين،والفقهي

 اإلمام أبو طالب حيىي بن اإلمام زيد بن علي
 :الزلف

 ومدي أهِل البيت من ذا يداِفع.... ئراً  ويحىي بن زيٍد عاد ِهللا ثا-١٨
 :يف هذا البيت إمامان: التحف

 اإلمام أبو طالب حييى بن اإلمام زيد بن علياإلمام أبو طالب حييى بن اإلمام زيد بن علياإلمام أبو طالب حييى بن اإلمام زيد بن علياإلمام أبو طالب حييى بن اإلمام زيد بن علي
 .سنة سبع وتسعني على األرجح: مولده عليه السالم

قام عليه السالم بعد أبيه، وقتل وعمره مثان وعشرون سنة، وكان قاتل حيىي عليه 
 . أنه يقتل نبياًالسالم قد رأى يف منامه

زيد : مثل: قال اإلمام اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني عليهما السالم يف سياق األئمة
بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، إمام املتقني، والقائم حبجة رب العاملني، 

 .ابنه حيىي بن زيد احملتذي بفعله: ومثل
، حني استوت، وكان مثل أبيه كان قطط الشعر، حسن اللحية: صفته عليه السالم

 .عليهما السالم يف الشجاعة، وقوة القلب، ومبارزة األبطال
وأوالده رضي اهللا عنه الذي : قال اإلمام أبو طالب يف اإلفادة: أوالده عليه السالم

له : أمجع عليه أصحاب األنساب من الطالبيني أنه ولد أم احلسن حسنة، وقال غريهم
حىي صغاراً، وأم احلسني درجت صغرية، وأمجعوا أن ال بقية ليدرجوا . أمحد، واحلسني
يا عباد اهللا، إن : ومن كالمه ألصحابه يف بعض مواقفه،انتهى باختصار. عليه السالم
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األجل حمضرة املوت، وإن املوت طالب حثيث، ال يفوته هارب، وال يعجزه مقيم، 
أقدموا وال تنكلوا، ... اجلنةفأقدموا رمحكم اهللا إىل عدوكم، واحلقوا بسلفكم، اجلنة 

 :فإنه ال شرف أشرف من الشهادة يف كالم له، وقال
 من أحب احلياة عاش ذليال.... يا ابن زيد أليس قد قال زيد 
 تتخذ يف اجلنان ِظالً ظليال.... كن كزيد فأنت مهجة زيد 

د صالة يف أيام فرعون هذه األمة، الوليد بن يزيد بن عبد امللك اُألموي، بع: استشهد
 .اجلمعة، يف شهر رمضان سنة ست وعشرين ومائة

 اإلمام املهدي حممد بن عبداهللاإلمام املهدي حممد بن عبداهللاإلمام املهدي حممد بن عبداهللاإلمام املهدي حممد بن عبداهللا
اإلمام أبو القاسم حممد بن أيب األئمة عبداهللا الكامل احملض بن : واإلمام املهدي هو

 .احلسن بن احلسن السبط عليهم السالم
الم آدم اللون كان عليه الس: قال اإلمام أبو طالب عليه السالم يف اإلفادة: صفته

 .شديد األدمة، قد خالط الشيب يف عارضيه
: ومثل: قال اإلمام اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني عليهما السالم يف سياق األئمة

حممد بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب، الذي جاء يف اخلرب عن 
أال وإنه سيقتل يف  ((: أنه خرج ذات يوم إىل باب املدينة، فقال رسول اهللا 

هذا املوضع رجل من أوالدي، امسه كامسي، واسم أبيه كاسم أيب، يسيل دمه من 
 )).هاهنا إىل أحجار الزيت، وهو النفس الزكية، على قاتله ثلث عذاب أهل النار

 قيامه عليه السالمقيامه عليه السالمقيامه عليه السالمقيامه عليه السالم
ه وخرج مع. يف مجادى من هذه السنة، وبايعته املعتزلة مع الزيدية، وفضالء األئمة

جعفر الصادق عليه السالم املتويف سنة مثان وأربعني ومائة، عن مخس وستني سنة، مث 
 .استأذنه يف الرجوع ؛ لكرب سنه وضعفه

موسى : وأخرج معه ولديه. وقد هم أبو الدوانيق بقتل جعفر الصادق، فعصمه اهللا منه
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د بن علي سني بن زيعيسى بن زيد بن علي، واحل: الكاظم، وعبداهللا، وكذلك اإلمام
ويف أمايل اإلمام أيب طالب يف الباب التاسع والثالثني بسنده إىل علي ،عليهم السالم

أرسل أبو جعفر املنصور إىل جعفر : بن موسى بن جعفر عن أبيه عليهم السالم، قال
يا ربيع إذا أنا كلمته مث : عاً، وقالطْبن حممد عليهما السالم ليقتله، فطرح سيفاً ون

دي على األخرى فاضرب عنقه، فلما دخل جعفر بن حممد عليهما ضربت بإحدى ي
: ، وقال-يعين حترك :  قال-السالم، ونظر إليه من بعيد فرق أبو جعفر على فراشه 

مرحباً بك وأهالً يا أبا عبداهللا، ما أرسلنا إليك إال رجاء أن تقضي ذمامك ونقضي 
ضى اهللا دينك وأخرج قد ق: دينك، مث سأله مسألة لطيفة عن أهل بيته، وقال

جائزتك، يا ربيع ال متضي ثالثة ما قلته حىت يرجع جعفر بن حممد إىل أهله، فلما 
يا أبا عبداهللا أرأيت السيف والنطع، إمنا كانا وضع لك، فأي : خرج هو والربيع، قال

: نعم يا ربيع، ملا رأيت الشر يف وجهه قلت: شيء رأيتك حترك به شفتيك، قال
 املربوبني، وحسيب اخلالق من املخلوقني، وحسيب الرازق من حسيب الرب من

املرزوقني، وحسيب اهللا رب العاملني، حسيب من هو حسيب، حسيب من مل يزل حسيب، 
 .حسيب اهللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

 يفِتي - املتوىف سنة مائة وتسع وسبعني -وكان اإلمام مالك بن أنس األصبحي 
باخلروج مع اإلمام حممد بن عبداهللا وأخيه اإلمام إبراهيم بن عبداهللا، وقرأ على اإلمام 

واستشهد اإلمام حممد بن عبداهللا يف شهر ،دق عليهم السالم جعفر بن حممد الصا
اثنتان ومخسون سنة، وكان : رمضان الكرمي، سنة مخس وأربعني ومائة، وله من العمر

،  ه خامت يف كتفه، يشبه خامت النبوة يف رسول اهللا لقبه النفس الزكية، وكان في
 :ويف ذلك يقول الشاعر

 إذا ما ابن عبداهللا فيهم جتردا.... وإن الذي تروي الرواة لبني 
 وفيه عالمات من الرب واهلدى.... له خامت مل يعطه اهللا غريه 

قتول، إين على قتال هؤالء، فإن زالت الشمس ومطرت السماء فإين م: وقال ألهله
 أنه إذا -وإن زالت الشمس ومل متطر السماء وهبت ريح فإين أظفر بالقوم، مث أمرهم 
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 أن حيرقوا كتباً خاف عليها من أعداء اهللا، -أتت األمارة من اهللا اليت تدل على قتله 
وكان أشبه اخللق يف محالته باحلمزة بن عبد املطلب، وكان عنده سيف أمري املؤمنني 

 . ذو الفقارصلوات اهللا عليه
ويف حديثه عليه السالم أنه كان : قال اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة عليه السالم

إذا محل عليهم مسعت فيهم قصفة كأجيج النار يف أَجمة القصب، وكان يشبه يف 
 .الفصاحة جبده علي بن أيب طالب صلوات اهللا عليه

ب جده علي بن أيب طالب عليه وكان يقاتل بالسيف، فيضرب ضر: قال يف الشايف
اللهم إم عجزوا عن : - ملا ازم عنه أصحابه -أفضل الصالة والتسليم، وقال 

احتمال أمرك، واجلهاد مع ولد نبيك، فاجعلهم يف حل من بيعيت، مث عطف على 
الناس يف قلة من أصحابه، أهل البصائر خاصة وأهل بيته، وقاتل حىت قتل يف املوضع 

 . أنه يقتل فيه، يف احلرم الشريف من املدينة املطهرة ده الرسول الذي أخرب ج
واجلنود اليت واجهته بالقتال، أنفذها أبو الدوانيق، عبداهللا بن حممد بن علي بن عبداهللا 
بن العباس، وكان عبداهللا ممن بايع اإلمام املهدي، فنكث بيعته، وادعى امللك لنفسه، 

 .ه من أهل البيتكما تقدم يف ذكر من قتل يف أيام
 .قرب جسده الشريف إىل جنب احلسن السبط، صلوات اهللا عليهم

حممد بن عبداهللا الكامل، قال ابن : إىل قوله..حممد النفس الزكية: قال يف الطبقات
إن املهدي امسه امسي، واسم أبيه اسم أيب، وتطلعت : إمنا لقب املهدي حلديث: عنبه

 .جم الفضائل كثري املناقبإليه نفوس بين هاشم وعظموه، وكان 
حكى أبو الفرج أن املنصور أخذ بركابه ذات يوم حىت ركب، فقيل له يف ذلك، 

ه إبراهيم مع وحيكم هذا مهدينا أهل البيت، وكان املنصور قد بايعه وألخي: فقال
 .مجاعة من بين هاشم
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إىل ..واءويف مقاتل الطالبيني بسند صحيح أن مجاعة من بين هاشم اجتمعوا باألب: قلت
 بأي شيء ختدعون أنفسكم، فواهللا لقد علمتم - أي املنصور -وقال أبو جعفر : قوله

 - أعناقاً، وال أسرع إجابة منهم إىل هذا الفىت - أي أميل -ما الناس إىل أحٍد أصور 
قد واهللا صدقت إن هذا هلو الذي نعلم فبايعوا مجيعاً : ، قالوا-يريد حممد بن عبداهللا 

 .حوا على يديهحممداً، ومس
بايع أبو جعفر حممداً مرتني إحدامها مبكة يف املسجد احلرام، فلما خرج : وبسنده قال

 .أما إنه إن أفضى إليكما األمر نسيت يل هذا املوقف: أمسك له بالركاب، مث قال
وكان مالك بن أنس قد أفىت باخلروج مع حممد وبايعه، فلذلك تغير املنصور : إىل قوله

 .إنه خلع أكتافه، انتهى: العليه، فيق
ال يتابع : وقد خرج له أبو داود، والترمذي، والنسائي ووثقه، وأما البخاري فقال

فإذا كان هذا يف حق إمام من أئمة أهل البيت متفق على جاللته : على حديثه، قال
 .وديانته فما ظنك مبن هو دونه

 نيب لقلنا  ن بعد حممد لو أن اهللا أخربنا يف كتابه أن يكو: قال عيسى بن زيد
 .ذلك حممد بن عبداهللا

ويف احلدائق الوردية ما روينا باإلسناد املوثوق به عن عمري بن الفضل اخلثعمي، : قلت
رأيت أبا جعفر الذي لقب من بعد باملنصور يوما، وذلك يف زمن بين أمية، وقد : قال

 مع عبد له أسود، خرج حممد بن عبداهللا من دار أبيه، وله فرس واقف على الباب
فلما خرج وثب أبو جعفر فأخذ بركابه حىت ركب مث سوى عليه ثيابه على السرج، 

من هذا الذي : - وكنت حينئذ أعرفه وال أعرف حممداً -ومضى حممد، فقلت له 
هذا حممد بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن : قال: إىل قوله..عظمته هذا اإلعظام

 .مهدينا أهل البيت
 أيب جعفر امللقب باملنصور وصنيعه إىل حممد بن عبداهللا عليهما السالم، وانظر إىل

وإقراره بفضله، وما انتهى إليه حاله بعد ذلك من سفك دمه يف حرم رسول اهللا 
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 . شجرة، فكيف بغصن من أغصانه الذي حرم فيه غصن 
يهما وروينا عن إبراهيم بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن أنه سئل عن أخيه حممد عل

 وعده أن  املهدي عدة من اهللا لنبيه : السالم أهو املهدي الذي يذكر؟ فقال
جيعل من أهله مهدياً مل يسمه بعينه، ومل يوقت زمانه، وقد قام أخي بفريضته عليه يف 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فإن أراد اهللا أن جيعله املهدي الذي يذكر ففضل 

 من عباده، وإال فلم يترك أخي فريضة اهللا عليه النتظار ميعاد اهللا مين به على من يشاء
 .مل يؤمر بانتظاره

لقيت حممد بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن : وروينا عن أيب خالد الواسطي، قال
وما يسرك : يا سيدي مىت يكون هذا األمر؟ فقال: عليهم السالم قبل ظهوره، فقلت

ف ال أسر بأمر خيزي اهللا به أعداءه، وينصر به يا سيدي وكي: منه يا أبا خالد؟ فقلت
يا أبا خالد أنا خارج وأنا واهللا مقتول، واهللا ما يسرين أن الدنيا بأسرها : أولياءه، فقال

يل عوضاً عن جهادهم، يا أبا خالد إن امرأً مؤمناً ال يصبح حزيناً وميسي حزيناً مبا 
ا سيدي واهللا إن املؤمن لكذلك، ي: قلت: يعاين من أعماهلم إنه ملغبون مفتون، قال

يا أبا خالد إذا كنتم : ولكن كيف بنا وحنن مقهورون ال نستطيع هلم تغيرياً؟ فقال
 .انتهى. كذلك فال تكونوا هلم مجعاً، وانفذوا من أرضهم

وروي عن احلسني بن زيد بن علي عليهم السالم، : قال السيد أبو طالب عليه السالم
أنا، وأخي عيسى، وموسى، : اهللا من ولد احلسني أربعةشهد مع حممد بن عبد: قال

 .وعبداهللا ابنا جعفر
وروى أن أول قتيل من املسودة اشترك يف قتله بني يديه عليه السالم موسى وعبداهللا 

ابنا جعفر بن حممد، وكانا حاضرين معه يف مجيع جهاده حىت قتل، وأعطياه بيعتهما 
ىل، واستأذنه أبو عبداهللا جعفر بن حممد عليهما خمتارين متقربني إىل اهللا تبارك وتعا

السالم لسنه وضعفه بالرجوع إىل مرتله بعد أن خرج معه، فأذن له وكانت رايته مع 
األفطس احلسن بن علي بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، وخرج معه املنذر 
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ن، وخرج معه بن حممد بن املنذر بن عبداهللا بن الزبري، وابن أيب ذيب، وابن عجال
مصعب بن عبداهللا بن الزبري، وابنه عبداهللا بن مصعب، وأبو بكر بن سبرة الفقيه 

الذي يروي عنه الواقدي، وكان عمرو بن عبيد، ونفر من أعيان املتكلمني من معتزلة 
البصرة اختربوه، ووقفوا على غزارة علمه، ودعائه إىل القول بالعدل فبايعوه، ومن 

 يكون عمرو بايعه، والصحيح هو األول، ذكره السيد أبو طالب الناس من أنكر أن
 .عليه السالم

وظهور دعوته خبراسان ومبايعته : إىل قوله..كان ظهوره باملدينة: وقال يف الشايف
هـ مخس ١٤٥مجهور أهلها له عليه السالم لليلتني بقيتا من مجادى اآلخرة سنة 

 .غرة رجب: وأربعني ومائة، وروي
ال تقتلوا ال تقتلوا، ودخل : لسالم متوشحاً سيفه، وهو يقول ألصحابهفخرج عليه ا

املسجد قبل الفجر، فخطب الناس، وملا حضرت الصالة نزل فصلى وبايعه الناس 
طوعاً إال شرذمة وهرب رياح بن عثمان املُري عامل أيب جعفر على املدينة، وصعد 

هناك، وجاءوا به إليه عليه دار مروان فأمر دم الدرجة فصعد إليه من أخذه من 
قد أنفذته إىل أيب جعفر املنصور، فبعث مجاعة : السالم، فسأله عن أخيه موسى، فقال

ة وبويع هنالك وعاد إىل من الفرسان خلفه فلحقوه فردوه إليه، وخرج منها إىل مك
وقد كان عمرو بن عبيد وأعيان املتكلمني بايعوه، وبايعه علماء : إىل قوله،املدينة

بصرة بعد أن وقفوا على غزارة علمه، وسعة فهمه، واجتمع عليه الزيدية واملعتزلة ال
والعلماء من أهل الفقه واملعرفة، وعلموا دعاءه إىل العدل والتوحيد، وإقامة عمود 
اإلسالم، وقد كان أبو جعفر من مجلة من بايعه، وبايعه جعفر بن حممد عليه السالم، 

بله، واستأذنه يف الرجوع إىل مرتله لسنه وضعفه، وخرج معه مث أكب على رأسه فق
وخرج معه ولداه عبداهللا وحممد ابنا جعفر، وكان أول قتيل من املسودة الفجرة قتاله 

 .واشتركا يف قتله، وكان معه عيسى واحلسني ابنا زيد
وفزع الناس إىل مالك بن أنس األصبحي يستفتونه يف بيعة حممد بن عبداهللا : إىل قوله



- ١٩٣ - 
 

وكان أبو جعفر ال ينكر حق : إىل قوله..ام معه فأفتاهم بوجوب ذلك عليهموالقي
كة حممد بن عبداهللا وال يطمع يف األمر هو وال أحد من أهل بيته إال أن يكون هلم شر

ووىل عليه السالم قضاء املدينة عبد العزيز بن : إىل قوله،القرابة يف اخلدمة واملشايعة
ن العطاء عبداهللا بن جعفر بن عبد الرمحن بن املطلب املخزومي وكان على جيوا

وكان الناس : إىل قوله،، وعلى شرطته عبد احلميد بن جعفر املسور بن خمرمة
، قال فيه بعض  يتحدثون بأمره، وكان بني كتفيه خامت يشبه خامت رسول اهللا 

 .إخل....وإن الذي تروي الرواة: شعراء الشيعة
 :شعراء خراسانالبيتني السابقني، وقال فيه بعض 

 أتانا اخلري وانقطع البالء.... إذا املهدي قام لنا وفينا 
 ووىل اجلور وانكشف الغطاء.... وقام به عمود الدين حقاً 

 عليها من شواهده اء.... بنفسي يثرب من دار هاٍد 
وقَتل يوم قُِتل سبعة عشر رجالً من عفاريت اإلنس، وحاد عنه حميد بن : إىل قوله
ة غري مرة، وقد دعاه إىل الرباز وملا ازم عسكره عليه السالم حبيلة املرأة قحطب

 .اهلامشية العباسية اليت كانت يف املدينة
وكانت اليد له أمرت خادماً بقناع أسود رفعه يف منارة مسجد رسول اهللا : إىل قوله
ودة قد اهلزمية اهلزمية إن املس: ، وأمرت خداماً هلا آخرين صاحوا يف العسكر 

صروا الراية السوداء على املنارة جاءوا من خلفكم ودخلوا املدينة، فالتفت الناس فأب
 .فلم يشكوا يف ذلك، فازم الناس

ال : ابرز إيل يا محيد، قال: قال: إىل قوله..إخل الكالم السابق،...اللهم: فقال: إىل قوله
 .أييأبرز إليك وبيين وبينك ممن ترى أحد فمىت أجنحتهم رأيت ر

 مؤلفاته عليه السالممؤلفاته عليه السالممؤلفاته عليه السالممؤلفاته عليه السالم
املشهور، ومسعت مجاعة من فقهاء أصحاب ) السري(وله كتاب : قال اإلمام أبو طالب

نقل أكثر مسائل السري عن هذا ) حممد بن احلسن(إن : أيب حنيفة وغريهم يقولون
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 .الكتاب
: قتال بفخ، واحلسني: قتل بكابل، وله عقب، وعلي واحلسن: عبداهللا األشتر: أوالده

 .كره غري الطالبيني، انتهى باختصار من اإلفادةذ

 ظهور العباسيةظهور العباسيةظهور العباسيةظهور العباسية
ويف عصره ظهرت العباسية، وذلك أنه ملا قتل حيىي بن زيد عليهما السالم، خرج أبو 
مسلم اخلراساين زاعماً أنه آخذ بثأر أهل البيت، مث وضع امللك يف العباسية، وسلط 

 .اهللا عليه امللك الثاين فقتله
بين العباس سبعة وثالثني ملكاً، أوهلم أبو العباس السفاح، وامسه وكان عدة ملوك 

 وكان أبقى -كاسم أخيه عبداهللا، وقد سبق نسبهم، وهو الذي أنشده بعض الشعراء 
 : هذه األبيات-من بين أمية بقية بعد أن رفع عنهم السيف 

 بالبهاليل من بين العباس.... أصبح امللك ثابت اآلساس 
 :إىل أن قال

 واقطَعن كل رقلة وغراس.... تِقيلَن عبد مشس عثاراً ال 
 وم منكم كحر املواسي.... خوفهم أظهر التودد فيهم 
 عنك بالسيف شافة األرجاس.... أقصهم أيها اخلليفة واقطع 

 وقتيالً جبانب املهراس.... واذكروا مصرع احلسني وزيداً 
 .إىل آخرها..

وكَذَِلك نولِّي بعض ؟ة يف األجل، وانتقم اهللا منهم، مث قتلهم، ومل يبق إال من له فسح
، وبعد أن متكنوا، وقع منهم اإلغالظ على آل حممد، ]١٢٩:األنعام[؟ الظَّاِلِمني بعضا

 :والقتل والتشريد، كما قال أبو فراس
 تلك اجلرائم إال دون نيلكم.... ما نال منهم بنو حرٍب وإن عظمت 
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 إىل أن خرج التتر إىل بغداد، فسلطهم اهللا عليهم، وقتلوا وامتد زمن العباسية
املستعصم العباسي، يف اليوم الذي قتل فيه اإلمام املهدي أمحد بن احلسني عليه 

السالم، واملستعصم آخر ملوك بين العباس، وقتل التتر يف بغداد ونواحيها ألف ألف 
جهم الوصي صلوات اهللا ومثامنائة ألف، وأخربوا أكثر األرض، وقد أشار إىل خرو

 .عليه يف بعض خطبه
وكانت مدة ملك العباسية مخسمائة سنة، مث من بعد صار امللك يف اجلراكسة 

واألتراك، وكان ظهور علوي البصرة يف أيام املهتدي العباسي، وهو الرابع عشر من 
علي بن حممد بن أمحد بن عيسى بن زيد بن علي : بين العباس، وعلوي البصرة هو

جاد بن احلسني بن علي، ومل يرتض أهل البيت سريته، سلطه اهللا على ظلمة بين الس
 .العباس قتل من جنودهم مائيت ألف ومخسني ألفاً، وقيامه سنة ست ومخسني ومائتني

 حمبس اهلامشية ومن قتل فيه من أهل البيت عليهم السالمحمبس اهلامشية ومن قتل فيه من أهل البيت عليهم السالمحمبس اهلامشية ومن قتل فيه من أهل البيت عليهم السالمحمبس اهلامشية ومن قتل فيه من أهل البيت عليهم السالم
اهللا بن احلسن بن احلسن، عبد: ويف أيام أيب الدوانيق امللك الثاين من بين العباس، قتل

وأقام يف احلبس ثالث سنني، أفاده . سنة مخس وأربعني ومائة، عن مخس وسبعني سنة
 .يف املقاته

ملا حبس أيب عبداهللا بن : وفيه بسند صحيح عن حيىي بن عبداهللا بن احلسن، قال
 يا أم حيىي ادخلي على أيب: احلسن وأهل بيته جاء حممد بن عبداهللا إىل أمي، فقال

يقول لك حممد بأنه يقتل رجل من آل حممد خري من أن يقتل : السجن، وقويل له
بضعة عشر رجالً، فأتيته، فدخلت عليه السجن، فإذا هو متكئ على برذعة يف رجله 

مهالً يا أم حيىي فال جتزعي فما بت ليلة : فجزعت من ذلك، فقال: سلسلة، قالت
حفظ اهللا حممداً، ال : ستوى جالساً، مث قالفا: فأبلغته قول حممد، قالت: مثلها، قالت

فليأخذ يف األرض مذهباً فواهللا ما حنتج عند اهللا غداً إال أنا خلفنا وفينا : ولكن قويل له
 .من يطلب هذا األمر

حدثين صاحب حممد بن عبداهللا أن : حدثين عيسى بن زيد، قال: وفيه بسنده قال
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 يف هيئة األعراب فيستأذنانه يف اخلروج، حممداً وإبراهيم كانا يأتيان أبامها معتمني
إن منعكما أبو جعفر أن تعيشا كرميني، فال : ال تعجال حىت متلكا، ويقول: فيقول

 .مينعكما أن متوتا كرميني

حدثين أمحد بن : ، وفيه قال)١٩٤/ ٩(، والطربي )٥/١١(ابن األثري : ويف اهلامش
حدثنا غسان بن أيب غسان من بين : أخربنا حيىي بن احلسن، قال: حممد بن سعيد، قال

دخلنا على عبداهللا بن احلسن بن : حدثين أيب عن احلسن بن زيد، قال: ليث، قال
احلسن بعثنا إليه رياح نكلمه يف أمر ابنيه، فإذا به على حقيبة يف بيت فيه تنب، فتكلم 

 أعظم من يا بان أخي واهللا لبلييت: القوم حىت إذا فرغوا من كالمهم أقبل علي، فقال
، إن اهللا عز وجل أمر إبراهيم أن يذبح ابنه، وهو هللا طاعة، قال  بلية إبراهيم 

إن هذا هلو البالء املبني، وإنكم جئتموين تكلموين يف أن آيت بابين هذا الرجل : إبراهيم
فيقتلهما وهو هللا جل وعز مصيبة، فواهللا يا ابن أخي لقد كنت على فراشي فما يأتيين 

 .وإين على ما ترى أطيب نوماًالنوم، 
حدثنا احلسن بن احلسني عن : أنبأنا بكار بن أمحد، قال: حدثنا علي بن العباس، قال

كان موسى وعبداهللا ابنا جعفر عند حممد بن عبداهللا، فأتاه : سليمان بن يك، قال
فإن : ما أحب ذلك، قال: حتب أن يصطلم أهل بيتك، قال: جعفر فسلم، مث قال

قد أذنت لك، مث التفت إىل حممد بعد ما :  تأذن يل فإنك تعرف عليت، قالرأيت أن
احلقا بأبيكما فقد أذنت لكما، : مضى جعفر إىل موسى وعبداهللا ابين جعفر، فقال

ارجعا فما : قد أذن لنا، فقال جعفر: ما لكما؟ قاال: فانصرفا فالتفت جعفر فقال
 .ا حممداًكنت بالذي أخبل بنفسي وبكما عنه، فرجعا فشهد

: حدثنا حيىي بن احلسن بن حممد بن عبد الواحد، قال: أخربنا علي بن العباس، قال
مسعت عيسى بن زيد : حدثنا حيىي بن احلسن بن الفرات عن غالب األسدي، قال

 أنه باعث بعده نبياً، لكان ذلك النيب حممد بن  لو أنزل اهللا على حممد : يقول
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فيما حدثين ابن سعيد عنه، قال يعقوب بن : بن احلسنعبداهللا بن احلسن، فقال حيىي 
: مسعت أبا جعفر املنصور يقول يف أيام بين أمية، وهو يف نفر من بين أمية، قال: عريب

 أعلم بدين اهللا وال أحق بوالية األمر من حممد بن عبداهللا،  ما يف آل حممد 
فلما قتل حممد : ريبوبايع له وكان يعرفين بصحبته واخلروج معه، قال يعقوب بن ع

 .حبسين بعض عشرة سنة
حدثين أبو عبد احلميد : حدثنا حيىي بن احلسن، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال: وفيه

اجتمع واصل بن عطاء، : كان ابن فضالة النحوي خيرب، قال: الليثي عن أبيه، قال
تذاكروا وعمرو بن عبيد يف بيت عثمان بن عبد الرمحن املخزومي من أهل البصرة، ف

فمن يقوم ذا األمر ممن يستوجبه، وهو له أهل؟ فقال : اجلور، فقال عمرو بن عبيد
يقوم به واهللا من أصبح خري هذه األمة حممد بن عبداهللا بن احلسن، فقال : واصل

ما أرى أن نبايع وال نقوم إال مع من اختربناه وعرفنا سريته، فقال له : عمرو بن عبيد
كن يف حممد بن عبداهللا أمر يدل على فضله إال أن أباه عبداهللا بن واهللا لو مل ي: واصل

احلسن يف سنه وفضله وموضعه، قد رآه هلذا األمر أهالً، وقدمه فيه على نفسه لكان 
 .لذلك يستحق ما نراه له، فكيف حبال حممد يف نفسه وفضله

 وعمرو بن واصل بن عطاء،: خرج مجاعة من أهل البصرة من املعتزلة منهم: إىل قوله
عبيد وغريمها حىت أتوا سويقة، فسألوا عبداهللا بن احلسن أن خيرج هلم ابنه حممداً حىت 

يكلموه، فطلب هلم عبداهللا فسطاطاً، واجتمع هو ومن شاوره من ثقاته أن خيرج 
فحمد اهللا وأثىن عليه، : إىل قوله..إليهم إبراهيم بن عبداهللا، فأخرج إليهم إبراهيم

: داهللا، وحاله، ودعاهم إىل بيعته، وعذرهم يف التأخر عنه، فقالواوذكر حممد بن عب
 .اللهم إنا نرضى برجل هذا رسوله، فبايعوه، وانصرفوا إىل البصرة

كان أبو خالد الواسطي، والقاسم بن مسلم السلمي مع حممد بن : وروى بسنده، قال
 قال القاسم بن عبداهللا بن احلسن، وكانا من أصحاب زيد بن علي صلوات اهللا عليه،

 .....يا أبا عبداهللا: مسلم حملمد بن عبداهللا بن احلسن
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يا قاسم بن مسلم، ما يسرين أن األمة : فتناول سوطه من األرض، مث قال: إىل قوله
اجتمعت علي كمعالق سوطي هذا، وأين سئلت عن باب احلالل واحلرام، ومل يكن 

 .عندي خمرج منه
 ...ن عبداهللا من أصحاب زيد بن عليشهد مع إبراهيم ب: وفيه بسنده

سالم بن أيب واصل احلذاء، ومحزة بن عطاء الربين، وخليفة بن حسان :: إىل قوله
 .الكيال، وكان أفرس الناس

خرج مع إبراهيم بن عبداهللا عبداهللا بن جعفر املدائين، قال يف اهلامش يف : إىل قوله
 عبداهللا املديين، احملدث الكبري هو والد علي بن: ابن جعفر املديين، قلت: الطربي

 .املعدود هو وولده من ثقات حمدثي الشيعة، وهو شيخ البخاري وغريه
 .واإلمام عبداهللا بن احلسن هو الذي صلى الفجر بوضوء العشاء ستني سنة

تويف عليه السالم يف السجن، : واحلسن الثالث، ابن احلسن الرضا، ابن احلسن السبط
 .س وأربعني ومائة، عن مثان وستني سنةيف ذي القعدة، سنة مخ

واإلمام إبراهيم الشبه بن احلسن بن احلسن، تويف يف شهر ربيع األول، سنة مخس 
 .وأربعني ومائة، وله سبع وستون سنة

وعلي بن احلسن الثالث ابن احلسن الرضا بن احلسن السبط، وهو والد اإلمام 
يدعو على : بداهللا بن احلسناحلسني بن علي صاحب فخ، وهو الذي قال له عمه ع

إن لنا مرتلة عند اهللا ال نناهلا إال ذا، أو أبلغ منه، وإن أليب : أيب الدوانيق، فقال
 .الدوانيق موضعاً يف النار، ال يبلغه حىت ينال منا هذه البلية، أو ما هو أعظم

 .تويف عليه السالم يف حمبسهم باهلامشية، وهو ساجد، وعمره مخس وأربعون سنة
وأخوه العباس عليه السالم تويف يف شهر رمضان الكرمي، وهو ابن مخس وثالثني سنة، 

وأخومها عبداهللا، تويف يوم األضحى، وله ست وأربعون سنة، وإمساعيل الديباج بن 
 .إبراهيم بن احلسن بن احلسن السبط

حممد الديباج األصغر، ويعقوب، وإسحاق، أبناء إبراهيم بن احلسن بن : وإخوته
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 .سن عليه السالماحل
من مسرت : من بين عليه وهو حي، ومنهم: قتل هؤالء بضروب من القتل، فمنهم

 .يداه يف األرض
يدفن من : (( فيهم والذين دفنوا بشاطئ الفرات سبعة منهم، قال رسول اهللا 

 )).ولدي سبعة بشاطئ الفرات مل يسبقهم األولون وال يدركهم اآلِخرون
خذ بيدي : نده أن رياحاً عامل أيب جعفر قال أليب البختريروى يف تاريخ الطربي بس

: ندخل على هذا الشيخ فأقبل متكئاً علي حىت وقف على عبداهللا بن احلسن، فقال
أيها الشيخ، إن أمري املؤمنني واهللا ما استعملين لرحم قريبة، وال يد سلفت إليه، واهللا 

زهقن نفسك، أو لتأتيين بابنيك ال لعبت يب كما لعبت بزياد وابن القسري، واهللا أل
نعم، أما واهللا إنك ألزيرق قيس املذبوح : فرفع رأسه إليه، وقال: حممد وإبراهيم، قال

فانصرف رياح واهللا آخذاً بيدي أجد برد : فيها كما تذبح الشاة، قال أبو البختري
يب، واهللا إن هذا ما اطلع على الغ: قلت: يده، وإن رجليه ليخطان مما كلمه، قال

 .فذبح ذبح الشاة: أيهاً ويلك، فواهللا ما قال إال ما مسع، قال: قال

هـ بسنده إىل احلسني بن زيد ١٤٤ يف حوادث سنة ٩ ج١٩٤وروى الطربي ص
غدوت إىل املسجد فرأيت بين حسن خيرج م من دار : بن علي عليهم السالم، قال

 جعفر بن حممد فجئته، مروان مع أيب األزهر يراد م الربذة، فانصرفت فأرسل إيلَّ
اجلس، فجلست : رأيت بين حسن خيرج م يف حمامل، قال: ما وراءك؟ فقلت: فقال

اذهب فإذا محلوا فأت : فدعا غالماً له، مث دعا ربه دعاءاً كثريا، مث قال لغالمه
فقام جعفر بن حممد، فوقف وراء : قد أقبل م، قال: فأخربين، فأتاه الرسول، فقال

بصر من ورائه وال يبصره أحد فطُِلع بعبداهللا بن حسن يف حممل معادله ستر شعر ي
ملا نظر إليهم جعفر مهلت عيناه حىت جرت : مسود ومجيع أهل بيته كذلك، قال

يا أبا عبداهللا واهللا ال تحفظ هللا حرمة بعد : دموعه على حليته، مث أقبل علي، فقال
 .هؤالء
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واهللا ال حتفظ هللا حرمة بعد : دق، وزاد بعد قولهوروى هذا يف املقاتل عن جعفر الصا
 مبا أعطوه من  واهللا ما وفت األنصار وال أبناء األنصار لرسول اهللا : هؤالء

حدثين أيب عن أبيه عن جده عن علي بن أيب طالب : البيعة على العقبة، مث قال جعفر
:  عليهم؟ قالكيف آخذ: فقال)) خذ عليهم البيعة بالعقبة: (( قال له أن النيب 

على أن يطاع اهللا فال : خذ عليهم يبايعون اهللا ورسوله، قال ابن اجلعد يف حديثه
على أن متنعوا رسول اهللا وذريته مما متنعون منه أنفسكم : يعصى، وقال آخرون

فواهللا ما وفوا له حىت خرج من بني أظهرهم مث ال أحد مينع يد : وذراريكم، قال
 .لى األنصارالمس اللهم فاشدد وطأتك ع

عقب : ، ما لفظه٧٩هـ ص١٤٠٦قال يف كتاب حركة النفس الزكية ط الثانية عام 
فعلى املنصور ما : ابن كثري على تعذيب آل احلسن ووفام يف سجن املنصور، فقال

، وقال أيضاً يف )٨٢/ ١٠البداية : (يستحقه من عذاب اهللا ولعنته، قال يف اهلامش
أيد : إىل قوله..داً على القتال معه ضد الظامل أيب جعفربايع أهل املدينة حمم: (٨٦ص

عبداهللا بن يزيد بن هرمز شيخ اإلمام : كثري من العلماء حركة النفس الزكية، منهم
مالك، وحممد بن عجالن، وكان موضع تقدير أهل املدينة، وله حلقة يف مسجد 

كر بن أيب ، وأبو ب)حسن البصري املدينة(، وكانوا يلقبونه بـ رسول اهللا 
سربة الفقيه، وعبداهللا بن عامر األسلمي القاري، وعبد العزيز بن حممد الدراوردي، 

كما أيده أحفاد الزبري بن العوام، وكانوا فرساناً علماء كاملنذر بن حممد، ومصعب بن 
ثابت، كما أيدته القبائل العربية ااورة للمدينة جهينة، ومزينة، وأسلم، وغفار، 

موسى وعبداهللا ابنا جعفر الصادق، واحلسن، :  الطالبيني املشهورينوخرج معه من
ويزيد وصاحل بنو معاوية بن عبداهللا بن جعفر، واحلسني وعيسى ابنا زيد بن علي، 

 ).وعلي وزيد ابنا احلسن بن زيد بن احلسن
ويالحظ من هذا التعيني أن أهل املدينة بشكل عام كانوا يؤيدون : قال يف اهلامش

 .يف حركته حيث جند املخزومي والزهري والعمري والزبريي من أمرائه وقوادهحممداً 
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إن عدد جيش املدينة الذي يدافع عنها قليل بالنسبة إىل :  ما لفظه٩٤وقال يف ص
اجليش العباسي، ولكنهم عوضوا عن هذه القلة بالبطولة الفردية، اليت تقف أمام 

اد املدافعني عن املدينة عيسى بن زيد بن العشرات وتتغلب عليهم، ويف اليوم األول ق
علي، وقاتل هو بنفسه قتاالً شديداً استمر من الصباح حىت الظهرية، ووقعت 

جراحات كثرية يف صفوف أهل املدينة، ويظهر أن فرقة الرمي بالنشاب يف اجليش 
 .العباسي كانت تقوم بدورها على أحسن وجه

مور ال تسري كما جيب فاقترح على حممد أن شعر عبداهللا بن جعفر بن املسور أن األ
يذهب إىل مكة لعله جيد خمرجاً وفسحة ليعيد تنظيم أموره وال ميكن العباسيني من 

 .نفسه
رفض حممد هذا االقتراح وتذكر ما فعل يزيد بأهل املدينة وخشي أن تكرر نفس 

لضيق، ويف احلادثة، فكيف يتركها باً للجيش العباسي، وكيف يترك أهلها يف وقت ا
اليوم الثاين اشترك حممد يف القتال، وكان يف مقدمة الصفوف، وهو مشهور بالشجاعة 
ويشبهونه حبمزة بن عبد املطلب ويصفه من رآه بأنه كان يفري الناس فرياً، وقد قتل 

بيده يومها سبعني رجالً، محل راية حممد عثمان بن حممد بن خالد بن الزبري، وكان 
 .أحد أحد: شعاره

 يوم حنني،  وهو شعار الرسول : هذكا، وحيمل على احلكاية، قال: لتق
 ).٥٨٦ ص٧ج(وأشار يف اهلامش إىل أن الطربي ذكره 

: حدثنا عبد العزيز بن أيب ثابت قال: حدثين حممد بن حيىي، قال: وقال الطربي: قلت
 انصرف حممد يومئذ قبل الظهر حىت جاء دار مروان فاغتسل وحتنط، مث خرج، قال

بأيب : دنوت منه، فقلت له: حدثين عبداهللا بن جعفر، قال: عبد العزيز بن أيب ثابت
أنت إنه واهللا مالك مبا رأيت طاقة وما معك أحد يصدق القتال، فاخرج الساعة حىت 

يا أبا جعفر واهللا لو : تلحق باحلسن بن معاوية مبكة فإن معه جلة أصحابك، فقال
 .خرجت لقتل أهل املدينة
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 كتاب حركة النفس الزكية ومعه ابن خضري وامسه إبراهيم بن مصعب بن ويف: قلت
الزبري، وهذا األخري يناشد حممداً أن يترك املدينة ويذهب إىل البصرة، وهناك أخوه 

إبراهيم ويستطيع مجع الناس حوله مرة ثانية، ولكن حممداً يرفض هذا االقتراح رفضاً 
 إىل مكة، وكأن حممداً كان يعرف مصريه، قاطعاً كما رفض االقتراح األول لذهابه

: ويقول البن خضري: إىل قوله..ولكنه يريد أن تكتمل املأساة كما اكتملت يف كربالء
 ).ال تبتلون يب مرتني(

ويلتفت إىل ابن خضري، ويطلب منه أن يذهب حيث شاء، وهو يف حل من : قال
أن تتخلى عن أصدقائها مساعدته يف هذه الشدة، ولكن النفوس الشريفة ال تستطيع 

وأين : يف اللحظات احلرجة، ولو كان ذلك يكلفها املوت، فيقول له ابن خضري
 .املذهب عنك

وهذا ما حصل مع احلسني بن علي حني طلب من الذين حوله أن يتركوه وحده 
يواجه جيش العراقي، ولكنهم رفضوا، استأذن ابن خضري ودخل املدينة، واجته 

خرج أمري املدينة السابق رياح بن عثمان وأخاه عباس وذحبهما، مباشرة إىل السجن فأ
وأحرق الديوان الذي فيه ذكر أمساء أصحاب حممد، مث رجع وقاتل مع حممد حىت 

 .قُِتل، وكان اخلراسانيون إذا رأوه ابتعدوا عنه وتفرقوا
بنو شجاع : ومن الذين صمدوا وصربوا مع حممد قوم من مدينة جهينة يقال هلم

 . أغماد أسيافهم، وقاتلوا حىت قتل أكثرهمكسروا
أراد حممد مبارزة حميد بن قطحبة من قواد اجليش العباسي، فرفض هذا : إىل قوله

اية املعركة إما بقتل أكرب قو اد اجليش املعادي، أو مقتله األخري، وكأن حممداً أراد
 .هو

ية وغريمها، وإمنا آثرنا وقد ساق أكثر هذه األخبار يف الشايف واحلدائق الورد: قلت
 .النقل من كتب العامة املوثوق ا عند الفريقني لتأكيد احلجة عليهم
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ملا حج أبو جعفر سنة أربعني حج : وروى يف الشايف من طريق الطربي بسنده، قال
تلك السنة حممد وإبراهيم ابنا عبداهللا بن احلسن، ومها متغيبان فاجتمعوا مبكة، وأرادا 

أنا أكفيكموه، فقال : فر، فقال هلم األشتر عبداهللا بن حممد بن عبداهللاغتيال أيب جع
ال واهللا ال أقتله غيلة حىت أدعوه، فنقض عليهم أمرهم ذلك، وكانوا قد أمجعوا : حممد

إىل آخر ..عليه فافرق بني أقوال األئمة واجلبابرة إن كنت من أهل الدين والبصرية
 .كالمه عليه السالم

رب حممد بن أيب جعفر أن أبا جعفر كان قد عقد له مبكة مع وكان شدة ه: قال
املعتزلة، فهذا أبو جعفر قد نكث البيعة مضافاً إىل ما ركب من املعاصي، وقد كان ال 

 .يدع هللا حرمة فيما يشد سلطانه

ولقد صار الفقيه مبذهبه الواهي يف حرية إن توىل آخر العترة سلخوا وجه : إىل قوله
ده من لَحيه، وإن توىل جعفر بن حممد، وعبداهللا بن احلسن وأهل مذهبه وعروا عو

إمنا أريد احلسن واحلسني : بيته فقد أمجعوا على عداوة بين العباس وختطيتهم، وإن قال
عليهما السالم، وعلي بن احلسني واحلسن بن احلسن نقض عليه ذلك حفظ الوالء 

لقة كلما خاطها من جانب تك ملعاوية ويزيد فهو يف مذهبه هذا كصاحب الثياب اخل
 .من جانب آخر، فنعوذ باهللا من اعتقاد يؤدي إىل احلرية يف الدنيا واآلخرة

 اإلمام إبراهيم بن عبداهللاإلمام إبراهيم بن عبداهللاإلمام إبراهيم بن عبداهللاإلمام إبراهيم بن عبداهللا
 :الزلف

١٩- قد احلسني ثُم إبراهيم لُوهتوي  ....جارع حيىي وللسم هدعا بعد 
 :يف هذا البيت ثالثة أئمة: التحف

 إبراهيم بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن السبط عليهم السالم، وهو اإلمام أبو احلسن
 .شقيق اإلمام حممد بن عبداهللا النفس الزكية

 .سنة مخس وتسعني: مولده عليه السالم
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إنه كان سائل اخلدين، خفيف : قال اإلمام أبو طالب عليه السالم: صفته عليه السالم
 .السجود يف جبهته وأنفهالعارضني، أقىن األنف، حسن الوجه، قد أثر 

 .وبايعته املعتزلة مع الزيدية، وفضالء األئمة) ١٤٥(دعا بعد قتل أخيه سنة 

 استشهاده عليه السالماستشهاده عليه السالماستشهاده عليه السالماستشهاده عليه السالم
 .يف أيام أيب الدوانيق يف ذي احلجة من هذه السنة، وعمره مخسون سنة

 :ملا خِرج ببين حسن قال إبراهيم بن عبداهللا بن حسن: قال الطربي: قلت
كوأهل الـ ما ذكر منة القفاربوا....  الدك أو قَرأوـدار إما ن 

 ـيب ِبلوٍن كأنه العطُب.... إال سفَاهاً وقد تفزعك الشـ 
 عد لك احلاسبون إذ حسبوا.... ومر مخسون من ِسِنيك كما 

 :إىل قوله
 ـبوباً به من قيوده ندب.... نفسي فدت شيبةً هناك وظنـ 

 روقب فيه إالً له وال نسب.... غر من بنيه فما والسادة ال
 حلٍم وِبر يشوبه حسب.... يا ِحلَق القيد ما تضمن من 

 ـلصتك بيض عقائل عرب.... وأمهات من العواتك أخـ 
 يشهرن فيك املأثورة القُضب.... كيف اعتذاري إىل اإلله ومل 

 صريح تنتحبفيها بنات ال.... ومل أقد غارة ملَملَمة 
 ذبل فيها أسنة ذُرب.... والسابقات اجلياد واألسل الـ 

 ـط بكيل الصاع الذي احتلبوا.... حىت نويف بين نتيلَةَ بالقسـ 
 يف القيد أسرى مصفودة سلب.... بالقتل قتالً وباألسري الذي 

 ـاس كذي عرة به جرب.... أصحب آل الرسول أمحد يف النـ 
 وأي حبل من أمة قضبوا....  أكفهم بؤساً هلم ما جنت

 شد مبيثاق عقدة الكَرب.... وأي حبل خانوا املليك به 
ملا قدم بعبداهللا بن حسن وأهله مقيدين فأشرف م على النجف قال : ويف الطربي
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فلقيه ابنا حي احلسن : ألهله أما ترون يف هذه القرية من مينعنا من هذه الطاغية؟ قال
قد جئناك يا ابن رسول اهللا فمرنا بالذي تريد، :  سيفني، فقاال لهوعلي مشتملني على
 .قد قضيتما ما عليكما، ولن تغنيا يف هؤالء شيئاً: قال

أتى م أبو جعفر فنظر إىل حممد بن : إىل قوله..فحبس بين حسن باهلامشية: إىل قوله
 ألقتلنك قتلة أما واهللا: نعم، قال: ر؟ قالأنت الديباج األصف:  بن حسن، فقالإبراهيم

ما قتلتها أحداً من أهل بيتك، مث أمر باسطوانة مبنية ففرقت مث أُدخل فيها فبىن عليه 
 .وهو حي

حبس من بين حسن ثالثة عشر رجالً، : وحدثين الفضل بن دكني أبو نعيم، قال: قال
وحبس معه العثماين وابنان له يف قصر ابن هبرية، وكان يف شرقي الكوفة مما يلي 

د، فكان أول من مات منهم إبراهيم بن حسن، مث عبداهللا بن حسن، فدفن قريباً بغدا
 .من حيث مات، وإال يكن بالقرب الذي يزعم الناس أنه قربه فهو قريب منه

كان حممد بن عبداهللا بن عمرو حمبوساً عند : وحدثين حممد بن أيب حرب، قال: قال
ن أن أهل خراسان قد تقاعسوا حىت كتب إليه أبو عون من خراسا: أيب جعفر، قال

عين، وطال عليهم أمر حممد بن عبداهللا، فأمر أبو جعفر عند ذلك حممد بن عبداهللا بن 
عمرو فضربت عنقه، وأرسل برأسه إىل خراسان، وأقسم هلم أنه رأس حمد بن عبداهللا، 

 . وأمه فاطمة بنت رسول اهللا 
صنف كتاب األنساب، ما مثاله وقد روى العقيقي الشريف احلسيين م: قال يف الشايف

كنت مع حممد : كتب إيلَّ محاد خيربين عن حيىي عن محاد بن يعلى عن عمر، قال: قال
بن عبداهللا يف مرتله فذكرنا النفس الزكية، فخرجنا حىت انتهينا إىل أحجار الزيت، 

واهللا لوددت أا قد : مث قال: هاهنا يا أبا حفص تقتل النفس الزكية، قال: فقال
ما يقيمك يا أبا عبداهللا : تلت، وإن كنت أنا هو، ومر بنا علي بن احلسني، فقالق

 .هاهنا
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إما : ذكرنا النفس الزكية، فقال ابن عمك كذا وكذا، فقال علي بن احلسني: وقال
نفساً نفس تقتل باحلرم ونفس هاهنا، وملا قتل بلغ العلم إىل أخيه إبراهيم بن عبداهللا 

و عليه السالم داعية أخيه املهدي لدين اهللا عليهما الصالة والسالم عليهم السالم وه
يف البصرة، وقد استوىل عليها وعلى كثري مما واالها يوم العيد غرة شوال سنة مخس 
وأربعني ومائة، فصلى بالناس صالة العيد، مث رقي املنرب وخطب وذكر قتله ونعاه إىل 

إن كنت تعلم أن حممداً إمنا خرج غضباً اللهم : الناس، وبكى وبكى الناس، مث قال
لدينك ونفياً هلذه النكتة السوداء، وإيثاراً حلقك فارمحه واغفر له واجعل اآلخرة له 

 :خرياً مرداً ومنقلباً من الدنيا، ومتثل
 يفجع مبثل يف الدنيا فقد فجعا.... أبا املنازل يا عرب الفوارس من 

 جس القلب من خوٍف هلم فزعاأو أو.... اهللا يعلم أين لو خشيتهمو 
 حىت منوت مجيعاً أو نعيش معا.... مل يقتلوه ومل أسلم أخي هلمو 

ويف املقاتل بعد ذكر هذه األبيات والدعاء، مث جرض بريقه، وتراد الكالم يف فيه، 
فواهللا لرأيت عبد الواحد : وتلجلج ساعة، مث انفجر باكياً منتحباً، وبكى الناس، قال

 .ه من قرنه إىل قدمه، مث بلت دموعه حليتهبن زياد اهتز ل
ما أتى علي يوم بعد قتل حممد إال استطلته حباً : قال إبراهيم بن عبداهللا: إىل قوله

 .كان على ميمنة إبراهيم عيسى بن زيد: إىل قوله..للحاق به
ملا قتل إبراهيم بن عبداهللا : حدثنا جعفر بن حممد من فيه إىل أذين، قال: وفيه بسنده

بن احلسن ببامخرى حسرنا عن املدينة، ومل يترك فيها منا حمتلم حىت قدمنا الكوفة 
أين هؤالء : فمكثنا فيها شهراً فتوقعوا فينا القتل مث خرج إلينا الربيع احلاجب، فقال

فدخلنا إليه أنا : العلوية؟ أَدِخلوا على أمري املؤمنني رجلني منكم من ذوي احلجا، قال
ال : أنت الذي تعلم الغيب؟ قلت: لما صرت بني يديه، قال يلواحلسن بن زيد، ف

 .إليك جيىب: أنت الذي جيىب إليك هذا اخلراج؟ قلت: يعلم الغيب إال اهللا، قال
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أردت أن أهدم بيوتكم، وأروع : ال، قال: أتدرون مل دعوتكم؟ قلت: إىل قوله
حلجاز وأهل قلوبكم، وأعقر خنلكم، وأترككم بالسراة ال يقربكم أحد من أهل ا

 .العراق
إن سليمان أعطي فشكر، وإن أيوب ابتلي فصرب، وإن يوسف ظلم فغفر، : إىل قوله

مثلك فليكن : أعد علي، فأعدت، فقال: فتبسم، وقال: وأنت من ذلك النسل، قال
زعيم القوم وقد عفوت عنكم، ووهبت لكم جرم أهل البصرة، حدثين احلديث الذي 

حدثين أيب عن آبائه : قلت: ، قال عن رسول اهللا حدثتين عن أبيك عن آبائه 
صلة الرحم تعمر الديار وتطيل األعمار وإن : (( عن علي عن رسول اهللا 

حدثين أيب عن آبائه عن علي عن رسول اهللا : ليس هذا، فقلت: ، فقال))كانوا كفاراً
اللهم صل من وصلين، واقطع من : األرحام معلقة بالعرش تنادي: ((، قال 

  حدثين أيب عن آبائه عن علي عن رسول اهللا : ليس هذا، فقلت: قال)) طعينق
أنا الرمحن خلقت الرِحم وشققت هلا امساً من امسي، فمن : ((أن اهللا عز وجل يقول

حدثين أيب عن آبائه : ليس هذا احلديث، قلت: ، قال))وصلها وصلته ومن قطعها بتته
ن امللوك يف األرض كان بقي من عمره إن ملكاً م: (( عن علي عن رسول اهللا 

 .هذا احلديث أردت: فقال)) ثالث سنني، فوصل رمحه فجعلها اهللا ثالثني سنة
وملا أصابه السهم اعتنق فرسه، وأطاف به أصحابه كالسور احلديد، فقتل حوله 

 .أربعمائة، فيهم بشري الرحال عامل املعتزلة وعابدهم
أدخلين : مل خرجت على أيب جعفر؟ قال: رحالولقد قيل لبشري ال: قال يف الشايف

ذات يوم بعض البيوت، فنظرت إىل عبداهللا بن احلسن مسموراً باملسامري إىل احلائط، 
فخررت مغشياً علي إعظاماً ملا رأيت، وأعطيت اهللا عهداً ال خيتلف عليه سيفان إال 

 .كنت مع الذي عليه

يد بن علي، وأمر اإلمام إبراهيم بن وكان يف ميمنة جنده اإلمام عيسى بن اإلمام ز
ال تربح، فأخذها ومل يزل يقاتل حىت : عبداهللا بعض قواده أن حيمل الراية، وقال له



- ٢٠٨ - 
 

قد قتل : قتل اإلمام، فما انثىن عن املوضع الذي أمره اإلمام أن يقف فيه، فقيل له
ل راجالً حىت ال تربح، فقاتل رمحه اهللا حىت عِقر فرسه، فقات: إنه قال: اإلمام، فقال

 .قُِتل
ومثل حممد بن عبداهللا وإبراهيم أخيه : قال اإلمام اهلادي عليه السالم يف األحكام

اتهدين املصممني يف أمر اهللا الذين مل تأخذمها يف اهللا لومة الئم، الذين مضيا قدماً 
الِقتل، قدماً صابرين حمتسبني، وقد مثل بآبائهما وعمومتهما أقبح اِملثَل، وقتلوا أفحش 

فما ردعهما ذلك عن إقامة أمر خالقهما، واالجتها يف رضا خالقهما، فصلوات اهللا 
على أرواح تلك املشائخ وبركاته، فلقد صربوا هللا واحتسبوا وما وهنوا وما جزعوا، 

فَما وهنوا ِلما ؟: بل كانوا كما قال تعاىل، وذكر عمن مضى من آبائهم حني يقول
ِفي س مهابأَصاِبِرينالص ِحبي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمآل [؟ِبيِل اللَِّه و

 ].١٤٦:عمران
وكإخباره عن مقتل النفس الزكية : قال يف شرح النهج يف تعداد أخبار أمري املؤمنني

 .إنه يقتل عند أحجار الزيت، وكقوله عن أخيه إبراهيم: باملدينة، وقوله
يأتيه سهم غَرب : عد أن يظْهر، ويقهر بعد أن يقهر، وقوله فيه أيضاًيقتل ب: إىل قوله

إخل، وقد سقنا األخبار ...تكون فيه منيته، فيا بؤساً للرامي شلت يده ووهن عضده
 .٤٧٥ الطبعة األوىل ص١املذكورة يف لوامع األنوار ج

د بن علي إىل خرج هارون بن سعد من الكوفة يف نفر من أصحاب زي: قال يف املقاتل
إبراهيم بن عبداهللا بن احلسن، وكان فيمن خرج معه عامر بن كثري السراج، وهو 

 .يومئذ شاب جلد شجاع، ومحزة التركي، وسامل احلذاء، وخليفة بن حسان

وأسرع الناس إليه، ومل يبق أحد من أهل العلم إال تبعه، وكان منهم عباد بن : إىل قوله
حاق بن يوسف األزرق، ويزيد بن هارون، ومسلم بن العوام، وهشيم بن بشري، وإس

جئت إىل أيب حنيفة، : - وفيه قال أبو إسحاق الفزاري -سعيد، واألصبغ بن زيد 
ما اتقيت اهللا حيث أفتيت أخي باخلروج مع إبراهيم بن عبداهللا بن احلسن : فقلت له
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بدر، وشهادته مع قَتلُ أخيك حيث قُِتل يعدل قَتلَه لو قُِتل يوم : حىت قتل، فقال
ودائع الناس كانت : ما منعك أنت من ذاك، قال: إبراهيم خري له من احلياة، قلت له

 .عندي
ما زلت أمسع أن شعبة كان يقول يف نصرة إبراهيم بن عبداهللا : وفيه بسنده، قال
 .ما يقعدكم؟ هي بدر الصغرى: للناس إذا سألوه

قاً شجاعاً حبيث ال يبايل ِلفْ مصقعاً شاعراً مويف الشايف، وكان عاملاً فاضالً خطيباً: قلت
دخل على املوت أو خرج إليه، واجتمع معه من الزيدية واملعتزلة وأصحاب احلديث 

ما مل جيتمع مع أحد من أهل بيته عليهم السالم، ولسنا نستقصي العلماء الذين 
م بن منيلة، امللقب إبراهي: بايعوه، وإمنا نذكر منهم األكثر ممن بلغ إلينا علمه، فمنهم

بالكامل علماً وعمالً وشجاعةً، واملضا بن القاسم الثعليب، ومعاوية بن حرب بن قطن 
العامل الزاهد، وعباد بن منصور الشامي، وبشري الرحال، ومطر الوراق، وحكم 

 .املعتزيل، وانطوى ديوانه على مائة ألف مقاتل
فهاين رمحه اهللا تعاىل يف كتابه الذي وذكر أبو الفرج علي بن احلسني بن حممد األص

خرج الناس كلهم مع إبراهيم بن عبداهللا : إىل قوله..ذكر فيه من خرج من الطالبيني
 .بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عليهم السالم

شعبة بن احلجاج، وهشيم بن بشري، وعباد : وخرج أصحاب احلديث معه مجيعاً: قال
 .ارون، وقتل ولد هشيمبن العوام، ويزيد بن ه

سألت أبا حنيفة، وكان يل : حدثين إبراهيم بن سويد احلنفي، قال: قال: إىل قوله
أيهما أحب إليك بعد حجة اإلسالم اخلروج إىل هذا : مكرماً أيام إبراهيم، قلت
 .غزوة بعد حجة اإلسالم أفضل من مخسني حجة: الرجل أو احلج، قال

ألمحر، وخرج معه أبو داود الطهوي، وهو الذي وخرج معه أبو خالد ا: إىل قوله
روى عنه أبو نعيم، وحسن وحسني العرنيان، وغريمها من احملدثني، وجنادة بن سويد، 
وقوده إبراهيم عليه السالم على ثالمثائة، وخرج مع إبراهيم عليه السالم األزرق بن 
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وبريدة األسدي، مثة الصرميي متقلداً بسيفني، وكان من أصحاب عمرو بن عبيد، 
وهاشم بن القاسم، وشهد معه الوقعة ببامخرى عمرو بن عون، وكان من خيار 

 .أصحاب احلديث
ما أظن الصالة تقبل إال : وملا قتل إبراهيم عليه السالم، قال سفيان الثوري: إىل قوله

أن الصالة خري من تركها، وخرج مع إبراهيم عليه السالم من علماء الكوفة وأكابر 
 .مؤمل بن إمساعيل، وحنبص وكان جليل اخلطر: ا وهم من أصحاب سفيانأهله

وخرج معه داود بن املبارك اهلمداين عم بين حي، وقتل معه يف املعركة : إىل قوله
هؤالء، ومما رثي به إبراهيم بن عبداهللا قول غالب بن عثمان اهلمداين من آل ذي 

 :املشعار
 ل شاهدنادى فأمسع ك.... وقتيل با مخرى الذي 
 د تزحف األسِد احلوارد.... قاد اجلنود إىل اجلنو 
 واملُِربقات وبالرواعد.... باملرهفات وبالقنا 

 ودعوا إىل دين ابن صايد.... فدعا لدين حممد 
 سابق للخيل قائد.... فرماهم بلبان أبلق 
 هامام بأشِد ساعد.... بالسيف يفري مصلتاً 
  بيمني جاحدجلبينه.... فأتيح سهم قاصد 

 وليس خملوق خبالد.... فهوى صريعاً للجبني 
 وثوى بأكرم دار واحد.... وتبددت أنصاره 

 ـع غري ممهود الوسائد.... نفسي فداؤك من صريـ 
 ـب الدار يف القوم األباعد.... وفدتك نفسي من غريـ 

 أبناء أبناء الوالئد.... أي امرٍئ ظفرت به 
  ـبر الكرام لدى الشدائد....فأولئك الشهداء والصـ 

 حيث معتلج العقائد.... وجنار يثرب واألباطح 
 فبطاح مكة فاملشاهد.... أقوت منازل ذي طوى 
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 ر مبوقف الظعن الرواشد.... واخلَيف منهم فاجلما 
 م فصادر عنها ووارد.... فحياض زمزم فاملقا 

 فبقيع يثرب ذي اللحائد.... فسويقتان فينبع 
 ـحسن بن فاطمة األراشد.... ع من بين الـ أمست بالق

 :ومما رثي به إبراهيم عليه السالم قول عبداهللا بن مصعب الزبريي
 أنْ لست يف هذا بألوم منكما.... يا صاحيب دعا املالمة واعلما 
 ال بأس أن تقفا به وتسلما.... وقفا بقرب ابن النيب وسلما 
  سجية وتكرماحسباً وطيب.... قرب تضمن خري أهل زمانه 
 ونفى عظيمات الذنوب وأنعما.... رجالً نفى بالعدل جور بالدنا 

 عنه ومل يفتح بفاحشة فما.... مل جيتنب قصد السبيل ومل حيد 
 بعد النيب إذاً لكان املُعظَما.... لو عظم احلدثان شيئاً قبله 

 :إىل قوله
 ارزءاً أذل املسلمني وأرغم.... ولقد أُِصبت كزيده وحسينه 

 فتصرمت أيامه وتصرما.... ضحوا بإبراهيم خري ضحية 
 :إىل قوله

 صلى اإلله على النيب وسلما.... واهللا لو شهد النيب حممد 
 حىت كسوه من حديدته دما.... إشراع أمته األسنة البنه 
 تلك القرابة واستحلوا املُخرما.... حقاً أليقن أم قد ضيعوا 

مد بن عبد الرحيم بن ثوبان اليشكري، إال أنه ذكر مجاعة ومما رثي به قول حيىي بن حم
من قتل من أهل البيت عليهم السالم، ومن حبس وعم بين حسن وبين حسني 

وإخوم عليهم السالم، فأحببنا ذكرها ؛ ألا يج أحزان األولياء فتحملهم على نقم 
 :الثأر من األعداء، فقال
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 نل يف احلياة ما حرماومل ي.... إن الفىت األرحيي من كرما 
 وكان باألتقياء معتصما.... وراقب اهللا يف سرائره 

 نسقى بكم عند قحطنا الرمها.... يا صفوة اهللا أنتم نفر 
 ـحق بدياً وسدمت األمما.... سبقتم الناس بالتمسك بالـ 

 ليس يرى ذلكم فقد أمثا.... ودهم واجب علي ومن 
 مستقروا وعجل النقماحيث ا.... يا رب فاغضب على عدا 
 زيداً وحيىي والغر بعدمها.... وابك إذا كنت باكياً أبداً 
 إال طريق النجاة فاخترما.... واألخوين اللذين ما طلبا 

 براً تقياً باحلق معتصما.... وابك حسيناً بفخ مصرعه 
 رب رحيم وفاز من رمحا.... صلى عليهم أئمة سلفوا 

 .يم، وسيأيت إن شاء اهللا تعاىلاإلمام احلسن بن إبراه: ولده

 اإلمام احلسني بن علي الفخياإلمام احلسني بن علي الفخياإلمام احلسني بن علي الفخياإلمام احلسني بن علي الفخي
واإلمام أبو عبداهللا احلسني بن علي بن احلسن املثلث بن احلسن املثىن بن احلسن 
السبط عليهم السالم، وأبوه هو الذي كانوا يعرفون يف احلبس األوقات برواتبه، 

 .وكان يدعى العابد
كان عليه السالم أسود الرأس واللحية مل : سالمقال اإلمام أبو طالب عليه ال: صفته

 .خيالطه الشيب
وكان اإلمام احلسني بن علي يقسم باهللا إنه خياف أن ال تقبل منه صدقاته ؛ ألن 

 .الذهب والفضة والتراب عنده مبرتلة واحدة

 دعوته عليه السالمدعوته عليه السالمدعوته عليه السالمدعوته عليه السالم
 وستني دعا يف املدينة يوم السبت إلحدى عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة سنة تسع

 .ومائة
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موسى الكاظم بن جعفر الصادق : وبايعه من رؤساء أهل البيت صلوات اهللا عليهم
بن حممد الباقر، وعبداهللا بن احلسن األفطس بن علي املثىن بن علي سيد العابدين بن 
احلسني السبط، وأخوه عمر، واإلمام حيىي، واإلمام إدريس، وسليمان أبناء عبداهللا 

ن احلسن، وإبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن الكامل بن احلسن ب
، واحلسن بن اإلمام حممد بن عبداهللا بن - والد اإلمام القاسم بن إبراهيم الرسي -

احلسن بن احلسن، وعلي بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن، وعبداهللا بن إسحاق بن 
 بن عبداهللا بن احلسن بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن، واحلسن وطاهر ابنا حممد

احلسن، وطاهر بن إبراهيم بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن، وغريهم من مجاعات أهل 
 .البيت وأوليائهم رضي اهللا عنهم

، مث  ورقى اإلمام احلسني بن علي املنرب، فحمد اهللا وأثىن عليه وصلى على نبيه 
هللا، يف مسجد رسول اهللا، أيها الناس أنا ابن رسول اهللا، على منرب رسول ا: قال

، أيها الناس أتطلبون أثر رسول اهللا  أدعوكم إىل كتاب اهللا وسنة رسول اهللا 
  من حلمه ودمه؟- مث مد يده - يف احلجر والعود وهذا  

وخرج يف عصابة من آل حممد، وهم ستة وعشرون رجالً، وتوافوا هم وشيعتهم إىل 
 سيوفهم، داعي إىل اهللا، عاملني بكتاب ثالمثائة وبعض عشرة عدة أهل بدر، سالني

اهللا، مواجهني ألعداء اهللا، ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم، والتقاهم من أحزاب الضالل 
أربعون ألفاً أنفذهم موسى امللقب اهلادي بن حممد بن أيب الدوانيق، : ومجوع الباطل

جاء به جده رسول فدعاهم اإلمام، ومن معه من جنود اهللا إىل كتاب اهللا، وإىل ما 
اهللا، فلم جييبوهم، فحمل فيهم اإلمام، ومحلت معه الطائفة على ما جرت به عادة 

األئمة من أهل بيت رسول اهللا حىت أغرقوا األرض من دمائهم، واستشهدوا يف سبيل 
 .اهللا رب العاملني

إنه رأى اإلمام وقد تنحى عنهم، وهم يف أشد القتال، : قال بعض من شهد الوقعة
فن يف األرض شيئاً، فظنه شيئاً نفيساً، فلما انقضى القتال، وقتل اإلمام ومن معه فد
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رجع إىل املوضع الذي رأى اإلمام دفن فيه، فوجده قطعة من جبني اإلمام صلوات اهللا 
 .عليه

  وكان املوضع الذي قتل فيه معروفاً عند أهل البيت، مر منه رسول اهللا 
ما : عة الثانية بكى، فبكى الناس، فلما أمت صالته، قالوصلى فيه، فلما كان يف الرك

 ملا -نزل علي جربيل : ملا رأيناك تبكي بكينا يا رسول اهللا، قال: يبكيكم؟ قالوا
يا حممد إن رجالً من ولدك يقتل يف هذا املكان، : ( فقال-صليت الركعة األوىل 

 .رواه يف الشايف) وأجر الشهيد معه أجر شهيدين
يقتل هاهنا رجل من أهل بييت يف : الصادق من فخ، وصلى فيه، وقالومر جعفر 

 .عصابة، تسبق أرواحهم أجسادهم إىل اجلنة
ومثل احلسني بن علي الشهيد احملرم ارد : قال اإلمام اهلادي عليه السالم يف األحكام

روف هللا سبحانه املصمم الباذل نفسه هللا يف عصابة قليلة من املؤمنني يأمرون باملع
وينهون عن املنكر، ويضِربون ويضربون حىت لقوا اهللا على ذلك، وقد رضي اهللا 

 .عنهم، وقبل فعلهم، فرمحة اهللا وبركاته عليهم

 وله من العمر إحدى وأربعون سنة، وقتل معه من - وهو حمرم هو وأصحابه -وقتل 
سحاق بن إبراهيم أهل البيت سليمان بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن، وعبداهللا بن إ

 .بن احلسن بن احلسن، وغريهم

 كالم احلسني عليه السالم حني لقيتهم اجليوشكالم احلسني عليه السالم حني لقيتهم اجليوشكالم احلسني عليه السالم حني لقيتهم اجليوشكالم احلسني عليه السالم حني لقيتهم اجليوش
حدثنا إسحاق بن إبراهيم، : حدثين أمحد بن كثري، قال: قال احلسن بن عبد الواحد

مسعت احلسني ليلة اجلمعة حني لقينا أصحاب يقطني فابتدأ احلسني يف كالمه : قال
يا أهل القرآن : ( محار إدريس، والناس منصتون له، فقالهذا حني لقيناهم وهو على

واهللا إن خصلتني أدنامها اجلنة لشريفتان، وإن يبقيكم اهللا ويظفركم لنعملن بكتاب اهللا 
وسنة نبيه، ولتشبعن األرملة، وليعيشن اليتيم، ولنعزن من أعزه كتاب اهللا وأولياءه، 
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 تكن اخلصلة األخرى، فأنتم تبعاً ولنذلن من أذله احلق واحلكم من أعدائه، وإن
رسول اهللا ومحزة وعلي وجعفر : لسلفكم الصاحل، تقدمون عليهم وأنتم داعون إليهم

واحلسن واحلسني، وزيد بن علي، وحيىي بن زيد، وعبداهللا بن احلسن، وحممد 
وإبراهيم ابنا عبداهللا، فمن أي اخلطتني جتزءون فواهللا إن مل أجد غريي حلاكمتهم إىل 

 ). حىت أحلق سيفياهللا

حدثنا أمحد بن رشيد عن سعيد بن خثيم : وقد حدثين أيضاً أمحد بن محزة الرازي، قال
كنت مع احلسني صلوات اهللا عليه فاجتمعنا إليه قبل اللقاء فقام فينا : اهلاليل قال

أما بعد يا إخويت ويا أخوايت ويا شيعة جدي : خطيباً، فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال
 فقد تبني لكم ظلم هؤالء القوم وفسقهم  عة أيب، وحميب جدي رسول اهللا وشي

وفجورهم وعداوم هللا ولرسوله، وسريم يف أمة حممد، وارتكام احملارم، وتعطيلهم 
احلدود، وشرم اخلمور، وارتكام الشرور، وهتكهم الستور، واستئثارهم بالفي، 

عاهم الشيطان فأجابوه، واستصرخهم فاتبعوه وأمرهم باملنكر، ويهم عن املعروف، د
يسريون فيكم بسرية القياصرة واألكاسرة، يقتلون خياركم، ويستذلون فقهاءكم، 

يقضون باهلوى، وحيكمون بالرشا، ويولون السفهاء، ويظاهرون أهل الريب والردى، 
يقلون أمر املسلمني اليهود والنصارى، جبابرة عتاة، يلبسون احلرير، وينكحون 

الذكور، فكيف ال يغضب أولوا النهى أم كيف يسيغ الطعام ألهل الرب والتقوى، قد 
درس الكتاب فأول على غري تأويله، وغين به على املعازف فحرف عن ترتيله، فلم 

يبق من اإلسالم إال امسه، وال من القرآن إال رمسه، فلو أن مؤمناً تقطعت نفسه قطعاً 
 بذلك عندي جدير، اخرجوا بنا إىل اهللا واصطربوا أما كان ذلك هللا رضاً، بل كان

فواهللا إن الراحة منهم ومن املقام معهم يف دارهم لراحة، واجلهاد عليكم فريضة، 
فقاتلوهم، اهللا قد فرض عليكم جهادهم، واصربوا أنفسكم فإن اهللا حيب الذين 

ار اآلخرة، يقاتلون يف سبيله صفاً كأم بنيان مرصوص، وكونوا ممن أحب اهللا والد
 .عصمنا اهللا وإياكم. وآثر لقاءءه] وأحب[وباين أعداءه 
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إنه كان من : حدثين عبد العزيز بن حيىي الكنائي، ويقال: وحدثين هارون الوشاء، قال
ملا صار احلسني بفخ خرج حيىي على فرسه حيرض : الدعاة إىل حيىي بن عبداهللا، قال

عشر من حضر من املسلمني، فإنكم أنصار أبشروا م: - بعدما محد اهللا -الناس، فقال 
اهللا وأنصار كتابه وأنصار رسوله، وأعوان احلق، وخيار أهل األرض، وعلى ملة 

اإلسالم ومنهاجه الذي اختاره ألنبيائه املرسلني، وأوليائه الصابرين، أوما مسعتم اهللا 
؟ وبشِر الْمؤِمِنني؟: إىل قوله..؟موالَهمِإنَّ اللَّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَ؟: يقول

 ].١١٢-١١١:التوبة[
واهللا ما أعرف على ظهر األرض أحداً سواكم إال من كان على مثل رأيكم : مث قال

حالت بينكم وبينه املعاذير، إما فقري ال يقدر على ما حيتمل به إلينا، فهو يدعو اهللا يف 
دت داره منا، فلم تدركه دعوتنا، أو حمبوس عند الفسقة آناء ليله واره، أو غنياً ببع

وقلبه عندنا ممن أرجو أن يكون ممن وىف هللا مبا اشترى منه، فما تنتظرون عباد اهللا 
 .جبهاد من قد أقبل إىل ذرية نبيهم ليسوا ذراريهم، وجيتاحوا أنفسهم

فربز للقتال : الاللهم احكم بيننا وبني قومنا باحلق وانت خري احلاكمني، ق: مث قال
: ووجه إليه موسى بن عمر وإىل مجيع أصحابه يعرض عليهم األمان، فقال احلسني

وأي أمان لكم يا فجرة، املغرور من غررمتوه بأمانكم وكيف وأنتم تغرونه عن دينه 
حبياة يسرية تطمعونه فيها، فإذا ركن إليها قتلتموه، أليس من وصية آبائكم زعمتم 

ل األمان عند الظفر به، فخرج إليه مجيع من حضر من بين قتل كل منهم ومن سأ
العباس ومواليهم واجلند وتقطعوا آخر أمرهم مث ليسوا إال فيه وبعثوا إليه بأمانه، 

وبذلوا له ماالً فأىب إال قتاهلم أو الرجوع عما هم عليه من اإلمث والعدوان، ومعاونة 
 .الظاملني

ته بأمام ومحلوا عليه وعلى أصحابه محلة فشدوا عليه عندما يئسوا من خديع: قال
 .شديدة، فثبتوا هلم، وقتل منهم مجاعة
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 وكان إبراهيم بن إمساعيل طبا طبا ممن خرج -فحدثين حممد بن القاسم بن إبراهيم 
كان حممد بن سليمان بن علي ممن بعث مع موسى بن عيسى، : ، قال-مع احلسني 

فلما تصافوا : بن احلسن بن احلسن، قالوكانت أمه حسينية وهي زينب ابنة جعفر 
واهللا يا خال ما : بفخ خرج حممد من عسكر املسودة، فلقي احلسني وسلم عليه، وقال

أشخصين إىل هذا البلد إال الشفقة عليك والظن بك ورجاء أن حيقن اهللا دمك، فقال 
يا : ل لهما أعرفين مبا حتاول من خديعيت من ديين ودنياي، غليك عين، فقا: له احلسني

خال، ال تفعل اقبل نصيحيت وال تعرض نفسك للهلكة وإن معي كتاباً قد أخذته لك 
من ابن عمك اخلليفة موسى اهلادي ابن حممد املهدي بأمانك وجعل إيلَّ أن أعرض 
عليك كل ما أحببت فصر إىل أي بلد شئت وسم ما شئت من األموال والقطائع 

أتظن أين : يا عبد خيزران وخالصة: سالم، فقالفأقبل احلسني عليه ال: والضياع، قال
إمنا خرجت يف طلب الدنيا اليت تعظموا، أو للرغبة فيما تعرضون علي من أموال 

املسلمني، ليس ذلك كما تظن إمنا خرجت غضباً هللا ونصرةً لدينه، وطلباً للشهادة، 
ملاضيني وأن جيعل اهللا مقامي هذا حجة على األمة، واقتديت يف ذلك بأساليف ا

ااهدين، ال حاجة يل يف شيء مما عرضت علي، وأنا نافذ فيما خرجت له وماضي 
 .على بصرييت حىت أحلق بريب

فلما رأت املسودة ثبات أصحاب احلسني وصربهم جعلوا له كميناً من ورائهم، : قال
ي هلم حىت خرجوا من املوضع الذي كانوا قد اجلأوا فيه ظهورهم إىل اجلبل الذ.... مث

سده احلسني بنفسه وأصحابه، وقطع جماز اخليل فيه بالفخ، وهو على تلك احلال إىل 
اليوم، فلما خرج عليهم الكمني قاتل احلسني وأصحابه قتاالً شديداً حىت كثر القتل 
يف الفريقني مجيعاً، مث محلت العساكر مجيعها فصربوا هلم حىت أبيدوا بأمجعهم، وقتل 

ولعن قاتله، وثبت يف املعركة وصرع أهله حوله بعد منازلة احلسني صلوات اهللا عليه 
 .ومدافعة وصرب عظيم على وقع احلديد
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حدثين القاسم بن إبراهيم اإلمام العامل صلوات : ولقد أخربين محدان بن منظور، قال
رأيت احلسني والناس يف املعركة اعتزل فدفن : اهللا عليه عمن ذكره من أصحابه، قال

 الدفني فإذا هو بعض وجهه، ضرب يف وجهه ضربة برت عامته، شيئاً فاتبع ذلك
 .فاعتزل حىت دفنه مث تلثم على وجهه وعاود احلرب صلوات اهللا عليه

قيل للحسني بعدما : وحدثين أيضاً عن حممد بن منصور عن القاسم عن أبيه، قال
د إن اهللا ليبغض العب: (( قال رسول اهللا : فقد أعذرت، فقال: أثخن اإلثخان

يا بين عمي احنازوا وامضوا : وقال هلم احلسني: قال)) يستأسر إال من جراحة مثخنة
فإين غري مفارقهم حىت : إىل أي النواحي فعسى أن تدركوا بثأرنا يوماً من الدهر، وقال

حيكم اهللا بيننا وهو خري احلاكمني، فأبوا وصربوا حىت قتلوا قدامه واحداً واحداً، 
 سبعون نشابة بني درعه، وكثر حىت صار كالقنفذ، وجرح وأصابت حيىي بن عبداهللا

أخوه إدريس بن عبداهللا حىت انصبغ قميصه، وجرح احلسني بن حممد بن عبداهللا 
 .وفقئت عينه بنشابة

وروى اإلمام املنصور باهللا أن الذين حضروا قتله اسودت وجوههم قاطبة، قال عبد 
 :ايد بن عبدون يف بسامته

 صطفى هدردم بفخ آلل امل
 وأسبلت عربة الروح األمني على

وملا اعترض عليه بأن جربيل عليه السالم مل يؤثر أنه بكى إال على احلسني السبط عليه 
 .إخل..وأسبلت عربات املؤمنني على: السالم، قال ابن الوزير يف بسامته

 معه وقد ذكرنا من وجوه من خرج: قال اإلمام املنصور باهللا عليه السالم يف الشايف
سعيد بن خثيم، وعلي بن : عليه السالم من أهل بيته، وخرج معه من فضالء الناس

هاشم املعروف بالربيد، وحيىي بن يعلى، وعامر السراج، ونصر اخلفاف، وكان من 
أصابتين ضربة فربت اللحم والعظم، فبت ليليت : الصاحلني، وكان من حديثه، قال
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خذوين إذا مسعوا الصوت فغلبتين عيين، فرأيت أعوي منها، وأنا أخاف أن جييئوين فيأ
 وقد جاء فأخذ عظماً فوضعه على عضدي فأصبحت وما أجد من  النيب 

 .الوجع قليالً وال كثرياً
حممد بن يوسف بن إبراهيم بن : قال أبو سهل الرازي يف كتابه أخبار فخ بسنده

بفخ ما كان أحضر ملا كان من أمر احلسني صلوات اهللا عليه : موسى عن أبيه، قال
موسى اهلادي موسى بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن، والقاسم بن حممد بن عبداهللا، 

واهللا ألقتلنك يا ابن الفاعلة قتلة ما قتلها أحد قبلي أحداً قبلك، قال : فقال للقاسم
الفاعلة هي الصناجة اليت اشتريت بأموال املسلمني إياي دد بالقتل الذي مل : القاسم

ك إليه ظامل، فألصربن لك صرباً ما صربه أحد قبيل طلباً ملرضاة اهللا ومجيل ثوابه، يسبق
 باملناشري فأحضرت مث أقام على كل عضو منه نشاراً، - لعنه اهللا -فأمر موسى : قالوا

فنشروا وجهه صفيحة واحدة، مث نشروا عضواً عضواً حىت أتوا على مجيع بدنه، قالوا 
اهللا عليه وال حترك حىت جردوا عظامه عن حلمه وفرقوا بني فما تأوه صلوات : مجيعاً

 .مجيع أعضائه
يا : كيف رأيت يا ابن الفاعلة؟ قال له القاسم عليه السالم: فقال له امللعون موسى

مسكني لو رأيت ما أرى من الذي أكرمين اهللا به يف دار املقامة، وما أعد لك من 
ة وتبينت النقمة العاجلة، وخرجت نفس العذاب يف دار اهلوان لرأيت حسرة دائم

 .القاسم مع آخر كالمه
وملا حضرت حممد بن سليمان الوفاة جعلوا يلقنونه الشهادة، فلم يفصح ا : قال

 :لسانه إال أنه يقول
 شهدت حسيناً يوم فخ وال احلسن.... أال ليت أمي مل تلدين ومل أكن 

 .فلم يزل يردد هذا البيت حىت مات
 :قتلى فخ قول عيسى بن عبداهللا يرثي احلسني صاحب فخ عليه السالمومما رثي به 

 بعربة وعلى احلسن.... فألبكني على احلسني 
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 أردوه ليس بذي كفن.... وعلى ابن عاتكة الذي 
 يف غري مرتلة الوطن.... تركوا بفٍخ غدوة 

 ال طائشني وال جنب.... كانوا كراماً فانقضوا 
  الثياب من الدرنغسل.... غسلوا املذلة عنهمو 

 فلهم على الناس املنن.... هدي العباد حببهم 
رأيت يف النوم رجالً يسألين أن : حدثين علي بن إبراهيم احللوي عن نفسه، قال: قال

 :زد فيها: أنشده هذه األبيات، فأنشدته، فقال
 من هم ومن هم مثَّ من.... قوم كرام سادةٌ 
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 بسم اهللا الرمحن الرِحيم

 :لكميل بن زياد النخعيعليه السالم ـ من كالم له ) ١(
أخذ بيدي أمري املؤمنني علي بن أيب طالب : قال كميل بن زياد: قال الرضي

 فأخرجين إىل اجلبان  ، فلما أصحر تنفس الصعداء مث معليه السال
ياكميل إن هذه القلوب أوعية فخريها أوعاها، فاحفظ عين ما : قال

فعامل رباين ، ومتعلم على سبيل جناة، ومهج : الناس ثالثة. أقول لك
رعاع أتباع كل ناعق مييلون مع كل ريح، مل يستضيئوا بنور العلم، 

ياكميل العلم خري من املال، والعلم حيرسك .وثيقومل يلجأوا إىل ركن 
وأنت حترس املال، املال تنقصه النفقة والعلم يزكو على اإلنفاق، 
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ياكميل معرفة العلم دين يدان به، به .وصنيع املال يزول بزواله  
يكسب اإلنسان الطاعة يف حياته، ومجيل األحدوثة بعد وفاته، والعلم 

ميل هلك خزان األموال وهم أحياء، ياك.حاكم واملال حمكوم عليه
والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيام مفقودة، وأمثاهلم يف القلوب 

لو أصبت له محلَة، ) وأشار إىل صدره(موجودة، ها إن ههنا لعلماً مجاً 
بلى أصبت لِقناً غري مأمون عليه ، مستعمال آلة الدين للدنيا، 

جه على أوليائه، أو منقاداً ومستظهراً بنعم اهللا على عباده، وحبج
حلملة احلق  البصرية له يف أحنائه، ينقدح الشك يف قلبه ألول عارض 
من شبهة، أال الذا والذاك ، أو منهوماً باللذة  ، سلس القياد 
للشهوة، أو مغرماً باجلمع واالدخار ليسا من رعاة الدين يف شيء، 

 العلم مبوت أقرب شيء شبهاً ما األنعام السائمة، كذلك ميوت
اللهم بلى، الختلو األرض من قائم هللا حبجة، إما ظاهراً أو .حامليه

مشهوراً أو خائفاً مغموراً  لئال تبطل حجج اهللا وبيناته، وكم ذا ؟ 
وأين أولئك أولئك واهللا األقلون عدداً واألعظمون عند اهللا قدراً، 

ا يف حيفظ اهللا م حججه وبيناته حىت يودعوها نظراءهم ويزرعوه
قلوب أشباههم هجم م العلم على حقيقة البصرية، وباشروا روح 
اليقني، واستالنوا ما استوعره املترفون  وأنسوا مبا استوحش منه 
اجلاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة باحملل األعلى، أولئك 

. خلفاء اهللا يف أرضه والدعاة إىل دينه، آه آه شوقاً إىل رؤيتهم
 . إذا شئتانصرف
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التكن ممن يرجو اآلخرة ): لرجل سأله أن يعظه (عليه السالمـ وقال ) ٢(
بغري عمل، ويرجي التوبة  بطول األمل، يقول يف الدنيا بقول 
الزاهدين، ويعمل فيها بعمل الراغبني، إن أعطي منها مل يشبع، وإن 

، منع منها مل يقنع، يعجز عن شكر ما أويت، ويبتغي الزيادة فيما بقي
ينهى والينتهي ويأمر مبا اليأيت، حيب الصاحلني واليعمل عملهم، 
ويبغض املذنبني وهو أحدهم، يكره املوت لكثرة ذنوبه، ويقيم على 
مايكره املوت له  إن سقم ظل نادماً  ، وإن صح أمن الهياً، يعجب 
بنفسه إذا عويف، ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بالء دعا مضطراً، وإن 

اعترض مغتراً، تغلبه نفسه على مايظن، واليغلبها على ناله رخاء 
مايستيقن  ، خياف على غريه بأدىن من ذنبه، ويرجو لنفسه بأكثر من 
عمله، إن استغىن بطر وفنت  ، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل، 
ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف املعصية  وسوف التوبة، 

شرائط امللة  يصف العربة واليعترب ، ويبالغ وإن عرته حمنة انفرج عن 
يف املوعظة واليتعظ، فهو بالقول مدل  ومن العمل مقل، ينافس فيما 

خيشى . يفىن،ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرماً  ، والغرم مغنماً
املوت واليبادر الفوت ، يستعظم من معصية غريه مايستقل أكثر منه 

حيقر من طاعة غريه، فهو على الناس من نفسه، ويستكثر من طاعته ما
طاعن ولنفسه مداهن، اللغو مع األغنياء أحب إليه من الذكر مع 
الفقراء، حيكم على غريه لنفسه والحيكم عليها لغريه، ويرشد غريه 
ويغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستويف واليويف، وخيشى اخللق يف 

 يكن يف هذا ولو مل: قال الرضي.غري ربه  والخيشى ربه يف خلقه
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الكتاب إال هذا الكالم لكفى به موعظة ناجعة وحكمة بالغة وبصرية 
 .ملبصر وعربة لناظر مفكر

أيها الذام للدنيا :  وقد مسع رجال يذم الدنيا���� ا���مـ وقال ) ٣(
املغتر بغرورها، املخدوع بأباطيلها مث تذمها، أتغتر بالدنيا مث تذمها، 

 املتجرمة عليك؟ مىت استهوتك  أم مىت أنت املتجرم عليها  أم هي
غرتك؟ أمبصارع آبائك من البلى ؟ أم مبضاجع أمهاتك حتت الثرى 
كم عللت بكفيك  ، وكم مرضت بيديك، تبغي هلم الشفاء 
وتستوصف هلم األطباء غداة اليغين عنهم دواؤك، والجيدي عليهم 

 تدفع بكاؤك، مل ينفع أحدهم إشفاقك  ، ومل تسعف فيه بطلبتك، ومل
عنهم بقوتك، قد مثلت لك به الدنيا نفسك  ، ومبصرعه مصرعك، 
إن الدنيا دار صدق ملن صدقها، ودار عافية مل فهم عنها، ودار غىن 
ملن تزود منها  ، ودار موعظة ملن اتعظ ا، مسجد أحباء اهللا، 
ومصلى مالئكة اهللا، ومهبط وحي اهللا، ومتجر أولياء اهللا، اكتسبوا 

، ورحبوا فيها اجلنة، فمن ذا يذمها وقد آذنت ببينها ، فيها الرمحة
ونادت بفراقها، ونعت نفسها وأهلها فمثلت هلم ببالئها البالء، 
وشوقتهم بسرورها إىل السرور، راحت بعافية  ، وابتكرت بفجيعة، 
ترغيباً وترهيباً، وختويفاً وحتذيراً، فذمها رجال غداة الندامة  ، ومحدها 

مة، ذكرم الدنيا فتذكروا، وحدثتهم فصدقوا، آخرون يوم القيا
 .ووعظتهم فاتعظوا

 ذات ليلة ���� ا���مرأيت أمري املؤمنني : ـ وعن نوف البكايل قال) ٤(
يانوف أراقد أنت أم : وقد خرج من فراشه فنظر يف النجوم، فقال يل
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يانوف، طوىب للزاهدين : بل رامق يا أمري املؤمنني ، قال: رامق؟ فقلت
الدنيا الراغبني يف اآلخرة، اولئك قوم اختذوا األرض بساطاً، يف 

وتراا فراشاً، وماءها طيباً، والقرآن شعاراً  ، والدعاء دثاراً، مث 
���� يانوف إن داود . قرضوا الدنيا قرضاً على منهاج املسيح

إا ساعة اليدعو :  قام يف مثل هذه الساعة من الليل فقالا���م
ستجيب له إال أن يكون عشاراً  أوعريفاً أو شرطياً أو فيها عبد إال ا

 .أو صاحب كوبة) وهي الطنبور(صاحب عرطبة 
إن العرطبة الطبل، والكوبة : وقد قيل أيضاً. وهي الطبل: قال الرضي

 .الطنبور
فرض اهللا اإلميان تطهرياً من الشرك، : ���� ا���مـ وقال ) ٥(

سبيباً للرزق، والصيام ابتالء والصالة ترتيهاً عن الكرب، والزكاة ت
إلخالص اخللق، واحلج تقربة للدين  ، واجلهاد عزاً لإلسالم، واألمر 
باملعروف مصلحة للعوام، والنهي عن املنكر ردعاً للسفهاء، وصلة 
الرحم منماة للعدد ، والقصاص حقناً للدماء، وإقامة احلدود إعظاماً 

وجمانبة السرقة إجياباً للمحارم، وترك شرب اخلمر حتصيناً للعقل، 
للعفة، وترك الزنا حتصيناً للنسب، وترك اللواط تكثرياً للنسل، 
والشهادة استظهاراً على ااحدات  ، وترك الكذب تشريفاً 
للصدق، والسالم أماناً من املخاوف، واألمانات نظاماً لألمة  ، 

 .والطاعة تعظيماً لإلمامة
)٦ (فمنهم املنكر للمنكر بيده : رىـ ويف كالم آخر له جيري هذا ا

ولسانه وقلبه فذلك املستكمل خلصال اخلري، ومنهم املنكر بلسانه 
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وقلبه والتارك بيده فذلك متمسك خبصلتني من خصال اخلري ومضيع 
خصلة، ومنهم املنكر بقلبه والتارك بيده ولسانه فذلك الذي ضيع 

رك إلنكار أشرف اخلصلتني من الثالث ومتسك بواحدة  ، ومنهم تا
املنكر بلسانه وقلبه ويده فذلك ميت األحياء، وما أعمال الرب كلها 
واجلهاد يف سبيل اهللا عند األمر باملعروف والنهي عن املنكر إال كنفثة 
يف حبر جلي، وإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر اليقربان من أجل، 

م والينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إما
 .جائر

أستغفر اهللا ـ ثكلتك :  ـ لقائل قال حبضرتهعليه السالمـ وقال ) ٧(
أمك أتدري ما االستغفار؟ االستغفار درجة الِعلِّيني، وهو اسم واقع 

أوهلا الندم على مامضى، والثاين العزم على ترك : على ستة معان
ى العود إليه أبداً، والثالث أن تؤدي إىل املخلوقني حقوقهم حىت تلق

اهللا أملس ليس عليك تبعة، والرابع أن تعمد إىل كل فريضة عليك 
ضيعتها فتؤدي حقها، واخلامس أن تعمد إىل اللحم الذي نبت على 
السحت  فتذيبه باألحزان حىت تلصق اجللد بالعظم وينشأ بينهما حلم 
جديد، والسادس أن تذيق اجلسم أمل الطاعة كما أذقته حالوة املعصية 

 .أستغر اهللا: لفعند ذلك تقو
لقد علق بنياط هذا اإلنسان بضعة هي أعجب : ���� ا���مـ وقال ) ٨(

مافيه وذلك القلب، وله مواد من احلكمة وأضداد من خالفها، فإن 
سنح له الرجاء  أذله الطمع، وإن هاج به الطمع أهلكه احلرص، وإن 
 ملكه اليأس قتله األسف، وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ، وإن
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أسعده الرضى نسي التحفظ  ، وإن ناله اخلوف شغله احلذر، وإن 
اتسع له األمن استلبته الغرة  وإن أفاد ماالً أطغاه الغىن، وإن أصابته 
مصيبة فضحه اجلزع، وإن عضته الفاقة شغله البالء، وإن جهده 
اجلوع قعد به الضعف، وإن أفرط به الشبع كظته البطنة  فكل تقصري 

 .راط له مفسدبه مضر وكل إف
من نظر يف عيب نفسه اشتغل عن عيب غريه، : عليه السالمـ وقال ) ٩(

ومن رضي برزق اهللا مل حيزن على مافاته، ومن سل سيف البغي قتل 
به، ومن كابد األمور عطب  ، ومن اقتحم اللجج غرق، ومن دخل 
مداخل السوء ام، ومن كثر كالمه كثر خطؤه، ومن كثر خطؤه قل 

من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن حياؤه، و
مات قلبه دخل النار، ومن نظر يف عيوب الناس فأنكرها مث رضيها 
لنفسه فذاك األمحق بعينه  ، والقناعة مال الينفد، ومن أكثر من ذكر 
املوت رضي من الدنيا باليسري، ومن علم أن كالمه من عمله قل 

 .كالمه إال فيما يعنيه
 للسائل ملا سأله أكان مسرينا إىل الشام عليه السالمومن كالم له ـ ) ١٠(

 -:بقضاء من اهللا وقدر؟ بعد كالم طويل هذا خمتاره
    وحيك لعلك ظننت قضاء الزماً وقدراً حامتاً، ولو كان كذلك لبطل 
الثواب والعقاب، وسقط الوعد والوعيد  ، إن اهللا سبحانه أمر عباده 

راً، وكلف يسرياً ومل يكلف عسرياً، وأعطى على ختيرياً، واهم حتذي
القليل كثرياً، ومل يعص مغلوباً، ومل يطع مكرهاً، ومل يرسل األنبياء 
لعباً، ومل يرتل الكتاب للعباد عبثاً، والخلق السموات واألرض 
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ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من {ومابينهما باطال 
 .}النار

من أعطي الدعاء : من أعطي أربعاً مل حيرم أربعاً: عليه السالمـ وقال ) ١١(
مل حيرم اإلجابة  ، ومن أعطي التوبة مل حيرم القبول، ومن أعطي 

 .االستغفار مل حيرم املغفرة، ومن أعطي الشكر مل حيرم الزيادة
: وتصديق ذلك كتاب اهللا تعاىل قال اهللا عز وجل يف الدعاء: قال الرضي

ومن يعمل سوءاً أو {:  يف االستغفار، وقال}ادعوين أستجب لكم{
: ، وقال يف الشكر}يضلم نفسه مث يستغفر اهللا جيد اهللا غفوراً رحيماً

إمنا التوبة على اهللا للذين {: ، وقال يف التوبة}لئن شكرمت ألزيدنكم{
يعملون السوء جبهالة مث يتوبون من قريب فأولئك يتوب اهللا عليهم 

 .}وكان اهللا عليماً حكيماً
 ـ وروى ابن جرير الطربي يف تارخيه عن عبدالرمحن بن أيب ليلى )١٢(

الفقيه ـ وكان ممن خرج لقتال احلجاج مع ابن األشعث ـ أنه قال 
���� ا���مإين مسعت علياً : فيما كان حيض به الناس على اجلهاد 

أيها املؤمنون إنه من رأى عدواناً يعمل به، : يقول يوم لقينا أهل الشام
دعى إليه، فأنكره بقلبه فقد سلم وبريء ، ومن أنكره ومنكراً ي

بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون 
كلمة اهللا هي العليا وكلمة الظاملني هي السفلى فذلك الذي أصاب 

 .سبيل اهلدى وقام على الطريق ونور يف قلبه اليقني
وله على معاوية ـ ومن خرب ضرار بن محزة الضبائي عند دخ) ١٣(

فأشهد لقد رأيته يف بعض مواقفه : ومسألته له عن أمري املؤمنني، قال
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قابض على حليته ) ٢(وقد أرخى الليل سدوله، وهو قائم يف حمرابه 
يادنيا يادنيا : يتململ متلمل السليم  ، ويبكي بكاء احلزين ويقول

إليك عين، أيب تعرضت، أم إيل تشوقت، الحان حينك  ، هيهات 
غري غريي، الحاجة يل فيك، قد طلقتك ثالثاُ الرجعة فيها، فعيشك 
قصري، وخطرك يسري، وأملك حقري، آه من قلة الزاد، وطول 

 .الطريق، وبعد السفر، وعظيم املورد  
ياجابر قوام الدنيا :  جلابر بن عبداهللا األنصاريعليه السالمـ وقال ) ١٤(

كف أن يتعلم، وجواد عامل مستعمل علمه، وجاهل اليستن: بأربعة
اليبخل مبعروفه، وفقري اليبيع آخرته بدنياه، فإذا ضيع العامل علمه 
استنكف اجلاهل أن يتعلم  ، وإذا خبل الغين مبعروفه باع الفقري آخرته 
بدنياه  ، ياجابر من كثرت نعم اهللا عليه كثرت حوائج الناس إليه، 

  ، ومن مل يقم فيها مبا فمن قام هللا فيها مبا جيب عرضها للدوام والبقاء
 .جيب عرضها للزوال والفناء

 وقد رجع من صفني فأشرف على القبور بظاهر عليه السالمـ وقال ) ١٥(
يا أهل الديار املوحشة ، واحملال املقفرة، والقبور املظلمة، يا : الكوفة

أهل التربة، يا أهل الغربة، يا أهل الوحدة، يا أهل الوحشة، أنتم لنا 
  وحنن لكم تبع الحق، أما الدور فقد سكنت ، وأما فرط سابق

األزواج فقد نكحت، وأما األموال فقد قسمت، هذا خرب ماعندنا 
أما لو أذن هلم يف : فما خرب ما عندكم؟ مث التفت إىل أصحابه فقال

 .}خري الزاد التقوى{الكالم ألخربوكم أن 
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 وحدة أوحش ال مال أعود من العقل  ، وال: عليه السالمـ وقال ) ١٦(
من العجب، وال عقل كالتدبري، وال كرم كالتقوى، وال قرين كحسن 
اخللق، وال مرياث كاألدب، وال قائد كالتوفيق، وال جتارة كالعمل 
الصاحل، وال ربح كالثواب، وال ورع كالوقوف عند الشبهة، وال 
زهد كالزهد يف احلرام، وال علم كالتفكر، وال عبادة كأداء 

 إميان كاحلياء والصرب، وال حسب كالتواضع، وال الفرائض، وال
 .شرف كالعلم، وال عز كاحللم، وال مظاهرة أوثق من املشاورة

يا بين احفظ عين أربعاً وأربعاً ال :  البنه احلسنعليه السالمـ وقال ) ١٧(
أغىن الغىن العقل، وأكرب الفقر احلمق، : يضرك ما عملت معهن

سب حسن اخللق، يا بين إياك وأوحش الوحشة العجب، وأكرم احل
ومصادقة األمحق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل 
فإنه يبعد عنك أحوج ما تكون إليه  ، وإياك ومصادقة الفاجر فإنه 
يبيعك بالتافه ، وإياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب يقرب عليك 

 .البعيد ويبعد عليك القريب
يأيت على الناس زمان ال يبقى فيه من القرآن : المعليه السـ وقال ) ١٨(

إال رمسه، ومن اإلسالم إال امسه، مساجدهم يومئذ عامرة من البىن، 
خراب من اهلدى، سكاا وعمارها شر أهل األرض، منهم خترج 
الفتنة، وإليهم تأوي اخلطيئة، يردون من شذ عنها فيها، ويسوقون من 

فيب حلفت ألبعثن على أولئك فتنة : (تأخر عنها إليها يقول اهللا تعاىل
 .وقد فعل، وحنن نستقيل اهللا عثرة الغفلة) أترك احلليم فيها حريان
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عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه : عليه السالمـ وقال ) ١٩(
هرب، ويفوته الغىن الذي إياه طلب، فيعيش يف الدنيا عيش الفقراء، 

 للمتكرب الذي كان وحياسب يف اآلخرة حساب األغنياء، وعجبت
باألمس نطفة ويكون غداً جيفة، وعجبت ملن شك يف اهللا وهو يرى 
خلق اهللا، وعجبت ملن نسي املوت وهو يرى املوتى، وعجبت ملن 
أنكر النشأة األخرى وهو يرى النشأة األوىل، وعجبت لعامر دار 

 .الفناء وتارك دار البقاء
ربتم إليها آباط اإلبل  أوصيكم خبمس لو ض: عليه السالمـ وقال ) ٢٠(

لكانت لذلك أهالً، ال يرجونَّ أحد منكم إال ربه، وال خيافن إال ذنبه، 
وال يستحني أحد منكم إذا سئل عما ال يعلم أن يقول ال أعلم، وال 
يستحني أحد إذا مل يعلم الشيء أن يتعلمه، وعليكم بالصرب فإن الصرب 

سد ال رأس معه، وال يف من اإلميان كالرأس من اجلسد، وال خري يف ج
 .إميان ال صرب معه

من أصبح على الدنيا حزيناً فقد أصبح لقضاء : عليه السالمـ وقال ) ٢١(
اهللا ساخطاً، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو ربه، 
ومن أتى غنياً فتواضع له لغناه ذهب ثلثا دينه  ، ومن قرأ القرآن 

يتخذ آيات اهللا هزوا، ومن هلج قلبه فمات فدخل النار فهو ممن كان 
هم ال يغبه، وحرص ال يتركه، : حبب الدنيا التاط قلبه منها بثالث 

 .وأمل ال يدركه
لسان العاقل وراء قلبه، وقلب األمحق وراء : عليه السالمـ وقال ) ٢٢(

 .لسانه
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 وهذا من املعاين العجيبة الشريفة، واملراد به أن العاقل ال يطلق: (قال الرضي
لسانه إال بعد مشاورة الروية ومؤامرة الفكرة، واألمحق تسبق حذفات 
لسانه وفلتات كالمه مراجعة فكره  ومماخضة رأيه، فكأن لسان 

 ).العاقل تابع لقلبه، وكأن قلب األمحق تابع للسانه
املؤمن بشره يف وجهه  ، :  يف صفة املؤمنعليه السالمـ وقال ) ٢٣(

دراً وأذل شيء نفساً ، يكره الرفعة، وحزنه يف قلبه، أوسع شيء ص
ويشنؤ السمعة، طويل غمه، بعيد مهه، كثري صمته، مشغول وقته، 
شكور صبور، مغمور بفكرته ، ضنني خبلته ، سهل اخلليقة، لني 

 .العريكة، نفسه أصلب من الصلد ، وهو أذل من العبد
ك، ليس اخلري أن يكثر مالك وولد: ـ وسئل عن اخلري ماهو؟ فقال) ٢٤(

ولكن اخلري أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك، وأن تباهي الناس 
بعبادة ربك، فإن أحسنت محدت اهللا، وإن أسأت استغفرت اهللا، 

رجل أذنب ذنوباً فهو يتداركها بالتوبة، : والخري يف الدنيا إال لرجلني
 .ورجل يسارع يف اخلريات

اري بالكوفة  ـ وقد تويف سهل بن حنيف األنصعليه السالمـ وقال ) ٢٥(
لو أحبين : بعد مرجعه معه من صفني وكان من أحب الناس إليه ـ

 .جبل لتهافت  
معىن ذلك أن احملنة تغلظ عليه فتسرع املصائب إليه، وال يفعل : قال الرضي

���� وهذا مثل قوله . ذلك إال باألتقياء األبرار واملصطفني األخيار

وقد يؤول على .  جلباباًمن أحبنا أهل البيت فليستعد للفقر: ا���م
 .معىن آخر ليس هذا موضع ذكره
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طوىب ملن ذل يف نفسه، وطاب كسبه، : عليه السالمـ وقال ) ٢٦(
وصلحت سريرته، وحسنت خليقته، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك 
الفضل من لسانه، وعزل عن الناس شره، ووسعته السنة، ومل ينسب 

 .إىل البدعة
اس من ينسب هذا الكالم إىل رسول اهللا صلى اهللا أقول ومن الن: قال الرضي

 .عليه وآله
بكثرة الصمت تكون اهليبة، وبالنصفة يكثر : عليه السالمـ وقال ) ٢٧(

املواصلون ، وباإلفضال تعظم األقدار، وبالتواضع تتم النعمة، 
وباحتمال املؤن جيب السؤدد ، وبالسرية العادلة يقهر املناوي ، 

 .تكثر األنصار عليهوباحللم عن السفيه 
إن الدنيا واآلخرة عدوان متفاوتان وسبيالن : عليه السالمـ وقال ) ٢٨(

خمتلفان، فمن أحب الدنيا وتوالها أبغض اآلخرة وعاداها، ومها مبرتلة 
املشرق واملغرب وماش بينهما، كلما قرب من واحد بعد من اآلخر، 

 .ومها بعد ضرتان
أول :  يقولعليه السالمأمري املؤمنني مسعت : ـ وعن أيب جحيفة قال) ٢٩(

ماتغلبون عليه من اجلهاد اجلهاد بأيديكم، مث بألسنتكم، مث بقلوبكم، 
فمن مل يعرف بقلبه معروفاً، ومل ينكر منكراً، قلب فجعل أعاله أسفله 

 .وأسفله أعاله
أيها الناس لريكم اهللا من النعمة وجلني : عليه السالمـ وقال ) ٣٠(

النقمة فرقني ، إنه من وسع عليه يف ذات يده فلم ير كما يراكم من 
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ذلك استدراجاً فقد أمن خموفاً، ومن ضيق عليه يف ذات يده فلم ير 
 .ذلك اختباراً فقد ضيع مأموالً

أال وإن من البالء الفاقة، وأشد من الفاقة : عليه السالمـ وقال ) ٣١(
 النعم مرض البدن، وأشد من مرض البدن مرض القلب، أال وإن من

سعة املال، وأفضل من سعة املال صحة األبدان، وأفضل من صحة 
 .البدن تقوى القلب

إذا كانت لك إىل اهللا سبحانه حاجة فابدأ : عليه السالمـ وقال ) ٣٢(
 مث سل حاجتك فإن اهللا أكرم من  مبسألة الصالة على رسوله 

 .أن يسأل حاجتني فيقضي إحدامها ومينع األخرى
سل تفقهاً وال تسأل :  لسائل سأله عن معضلة عليه السالمـ وقال ) ٣٣(

تعنتاً، فإن اجلاهل املتعلم شبيه بالعامل، وإن العامل املتعسف شبيه باجلاهل 
 .املتعنت

البخل عار، واجلنب منقصة، والفقر : عليه السالمـ وقال ) ٣٤(
خيرس الفطن عن حجته، واملقل غريب يف بلدته، والعجز آفة، والصرب 

 .عة، والزهد ثروة، والورع جنةشجا
صدر العاقل صندوق سره ، والبشاشة حبالة : عليه السالمـ وقال ) ٣٥(

واملساملة خباء العيوب، ومن ) أو(املودة، واالحتمال قرب العيوب 
 .رضي عن نفسه كثر الساخط عليه

من نصب نفسه للناس إماماً فليبدأ بتعليم : عليه السالمـ وقال ) ٣٦(
عليم غريه، وليكن تأديبه بسريته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه قبل ت

 .نفسه ومؤدا أحق باإلجالل من معلم الناس ومؤدم
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: أصدقاؤك ثالثة، وأعداؤك ثالثة، فأصدقاؤك: عليه السالمـ وقال ) ٣٧(
عدوك وعدو : وأعداؤك. صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك

 .صديقك وصديق عدوك
من أصلح ما بينه وبني اهللا أصلح اهللا ما بينه : المعليه السـ وقال ) ٣٨(

وبني الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح اهللا له أمر دنياه، ومن كان 
 .له من نفسه واعظ كان عليه من اهللا حافظ

كم من مستدرج باإلحسان إليه، ومغرور : عليه السالمـ وقال ) ٣٩(
 اهللا سبحانه أحداً بالستر عليه، ومفتون حبسن القول فيه، وما ابتلى

 .مبثل اإلمالء له
 .وقد مضى هذا الكالم فيما تقدم إال أن فيه ههنا زيادة مفيدة: قال الرضي

الكالم يف وثاقك مامل تتكلم به ، فإذا تكلمت : عليه السالمـ وقال ) ٤٠(
به صرت يف وثاقه، فاخزن لسانك كما ختزن ذهبك وورقك، فرب 

 .كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة
اإلميان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على : عليه السالمـ وقال ) ٤١(

الكذب حيث ينفعك، وأن ال يكون يف حديثك فضل عن عملك ، 
 .وأن تتقي اهللا يف حديث غريك

إن قوماً عبدوا اهللا رغبة فتلك عبادة التجار، : عليه السالمـ وقال ) ٤٢(
قوماً عبداو اهللا وإن قوماً عبدوا اهللا رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن 

 .شكراً فتلك عبادة األحرار  
الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى : عليه السالمـ وقال ) ٤٣(

 .كل داخل يف باطل إمثان، إمث العمل به وإمث الرضى به
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: الدنيا دار ممر الدار مقر، والناس فيها رجالن: عليه السالمـ وقال ) ٤٤(
 .، ورجل ابتاع نفسه فأعتقهارجل باع فيها نفسه فأوبقها 

توقوا الربد يف أوله، وتلقوه يف آخره فإنه يفعل : عليه السالمـ وقال ) ٤٥(
 .يف األبدان كفعله يف األشجار، أوله حيرق وآخره يورق  

ألفقيه كل الفقيه من مل يقنط الناس من رمحة : عليه السالمـ وقال ) ٤٦(
 .منهم من مكر اهللاهللا، ومل يؤيسهم من روح اهللا  ، ومل يؤ

إذا حييت بتحية فحي بأحسن منها، وإذا : عليه السالمـ وقال ) ٤٧(
 .أسديت إليك يد فكافئها مبا يريب عليها، والفضل مع ذلك للبادئ

قدر الرجل على قدر مهته، وصدقه على قدر : عليه السالمـ وقال ) ٤٨(
 .مروءته وشجاعته على قدر أنفته، وعفته على قدر غريته

أزرى بنفسه من استشعر الطمع، ورضي : عليه السالمـ وقال ) ٤٩(
 .بالذل من كشف عن ضره، وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه

اعجبوا هلذا اإلنسان ينظر بشحم، ويتكلم : ���� ا���مـ وقال ) ٥٠(
 .بلحم، ويسمع بعظم، ويتنفس من خرم

متم معها بكوا خالطوا الناس خمالطة إن : ���� ا���مـ وقال ) ٥١(
 .عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم

أعجز الناس من عجز عن اكتساب : ���� ا���مـ وقال ) ٥٢(
 .اإلخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم

 .قيمة كل امريء ماحيسنه: ���� ا���مـ وقال ) ٥٣(
وهذه الكلمة اليت ال تصاب هلا قيمة، وال توزن ا حكمة، : قال الرضي

 .ن إليها كلمةوالتقر
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إن هذه القلوب متل كما متل األبدان، : ���� ا���مـ وقال ) ٥٤(
 .فابتغوا هلا طرائف احلكم  

أوضع العلم ماوقف على اللسان  ، وأرفعه : ���� ا���مـ وقال ) ٥٥(
 .ماظهر يف اجلوارح واألركان

 اليترك الناس شيئاً من أمر دينهم الستصالح: ���� ا���مـ وقال ) ٥٦(
 .دنياهم إال فتح اهللا عليهم ماهو أضر منه

عمل تذهب لذته وتبقى : شتان مابني عملني : ���� ا���مـ وقال ) ٥٧(
 .تبعته، وعمل تذهب مؤونته ويبقى أجره

من قصر يف العمل ابتلي باهلم والحاجة هللا : ���� ا���مـ وقال ) ٥٨(
 .فيمن ليس هللا يف ماله ونفسه نصيب

اليكون الصديق صديقاً حىت حيفظ أخاه يف : ا���م���� ـ وقال ) ٥٩(
 .يف نكبته، وغيبته، ووفاته: ثالث

سوسوا إميانكم بالصدقة ، وحصنوا أموالكم : ���� ا���مـ وقال ) ٦٠(
 .بالزكاة، وادفعوا أمواج البالء بالدعاء

الجتعلوا علمكم جهال ويقينكم شكا، إذا : ���� ا���مـ وقال ) ٦١(
 .، وإذا تيقنتم فأقدمواعلمتم فاعملوا

ما املبتلى الذي قد اشتد به البالء بأحوج إىل : ���� ا���مـ وقال ) ٦٢(
 .الدعاء من املعاىف الذي اليأمن البالء

العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل، والعلم : ���� ا���مـ وقال ) ٦٣(
 يهتف بالعمل فإن أجابه وإال ارحتل عنه 
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التظنن بكلمة خرجت من أحد سوءاً وأنت : ���� ا���مـ وقال ) ٦٤(
 .جتد هلا يف اخلري حمتمالً

الفكر مرآة صافية واالعتبار منذر ناصح  : ���� ا���مـ وقال ) ٦٥(
 .وكفى أدباً لنفسك جتنبك ماكرهته لغريك

إذا هبت أمراً فقع فيه فإن شدة توقيه أعظم : ���� ا���مـ وقال ) ٦٦(
 .مما ختاف منه

من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال : ���� ا���مـ وقال ) ٦٧(
 .شاركها يف عقوهلا

من أطاع التواين ضيع احلقوق، ومن أطاع : ���� ا���مـ وقال ) ٦٨(
 الواشي 
 .ضيع الصديق

من أحد سنان الغضب هللا قوي على قتل : ���� ا���مـ وقال ) ٦٩(
 .أشداء الباطل  

ميان معرفة بالقلب وإقرار باللسان اإل: ـ وسئل عن اإلميان فقال) ٧٠(
 .وعمل باألركان

: فقال} فلنحيينه حياة طيبة{:  عن قوله تعاىل���� ا���مـ وسئل ) ٧١(
 .هي القناعة

من وضع نفسه مواضع التهمة فال : ���� ا���مـ وقال ) ٧٢(
 .يلومن من أساء به الظن

ة امللهوف من كفارات الذنوب العظام إغاث: ���� ا���مـ وقال ) ٧٣(
 .والتنفيس عن املكروب
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ال يقيم أمر اهللا سبحانه إال من ال يصانع ، : ���� ا���مـ وقال ) ٧٤(
 .وال يضارع، وال يتبع املطامع

ال غىن كالعقل، وال فقر كاجلهل، وال : ���� ا���مـ وقال ) ٧٥(
 .مرياث كاألدب، وال ظهري كاملشاورة

قال اهللا :  كلمتني من القرآن الزهد كله بني���� ا���مـ قال ) ٧٦(
ومن مل } لكيال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا مبا آتاكم{: سبحانه

 .يأس على املاضي ومل يفرح باآليت فقد أخذ الزهد بطرفيه
فاستر خلل خلقك . ـ احللم غطاء ساتر، والعقل حسام قاطع) ٧٧(

 .حبلمك، وقاتل هواك بعقلك
ضمر أحد شيئاً إال ظهر يف فلتات لسانه ما أ: ���� ا���مـ وقال ) ٧٨(

 .وصفحات وجهه
إذا وصلت إليكم أطراف النعم فال تنفروا : ���� ا���مـ وقال ) ٧٩(

 .أقصاها بقلة الشكر  
مرارة الدنيا حالوة اآلخرة، وحالوة الدنيا : ���� ا���مـ وقال ) ٨٠(

 .مرارة اآلخرة
طالب علم وطالب  : منهومان ال يشبعان: ���� ا���مـ وقال ) ٨١(

 .دنيا
من عظم صغار املصائب ابتاله اهللا : ���� ا���مـ وقال ) ٨٢(

 .بكبارها  
 .رب عامل قد قتله جهله  وعلمه معه الينفعه: ���� ا���مـ وقال ) ٨٣(
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قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت : ���� ا���مـ وقال ) ٨٤(
 .عليه

 .ناس بالعفو أقدرهم على العقوبةأوىل ال: ���� ا���مـ وقال ) ٨٥(
احصد الشر من صدر غريك بقلعه من : ���� ا���مـ وقال ) ٨٦(

 .صدرك
 .من أشرف أعمال الكرمي غفلته عما يعلم: ���� ا���مـ وقال ) ٨٧(
 .من كساه احلياء ثوبه مل ير الناس عيبه: ���� ا���مـ وقال ) ٨٨(
 .ل كالرامي بال وتر الداعي بال عم: ���� ا���مـ وقال ) ٨٩(
 .من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته: ���� ا���مـ وقال ) ٩٠(
 .ما مزح امرء مزحة إال مج من عقله جمة  : ���� ا���مـ وقال ) ٩١(
 .إذا أرذل اهللا عبداً حظر عليه العلم  : ���� ا���مـ وقال ) ٩٢(
 . صاحبهأشد الذنوب ما استهان به: ���� ا���مـ وقال ) ٩٣(
 . من ضيعه األقرب أتيح له األبعد ���� ا���مـ وقال ) ٩٤(
 .من أبطأ به عمله مل يسرع به نسبه: ���� ا���مـ وقال ) ٩٥(
 .من الن عوده كثفت أغصانه : ���� ا���مـ وقال ) ٩٦(
 املرء خمبوء حتت لسانه : ���� ا���مـ وقال ) ٩٧(
 .قل نقص الكالمإذا مت الع: ���� ا���مـ وقال ) ٩٨(
 .الناس أعداء ماجهلوا: ���� ا���مـ وقال ) ٩٩(
 .الغيبة جهد العاجز : ���� ا���مـ وقال ) ١٠٠(

، واحلمد هللا رب العاملني ���� ا���مانتهى ما اخترناه من كالم اإلمام علي 
 وصلى اهللا وسلم على حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

    ]]]]مجلة ما ورد الشرع بتحرميه من أفعال القلوبمجلة ما ورد الشرع بتحرميه من أفعال القلوبمجلة ما ورد الشرع بتحرميه من أفعال القلوبمجلة ما ورد الشرع بتحرميه من أفعال القلوب:[:[:[:[فصلفصلفصلفصل
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الكرب وما يتفـرع  : ومجلة ما ورد الشرع بتحرميه منها سبعة عشر نوعاً وهي 
لك، واملكاثرة كـذلك،    منه، والعجب كذلك، والرياء كذلك، واملباهاة كذ      

واحلسد كذلك، والغل كذلك، وظن السوء كذلك، واملعـاداة كـذلك،           
واملواالة كذلك واحلمية كذلك، واملداهنة كذلك، وحب الـدنيا كـذلك،           
واجلنب والبخل كذلك، وما يتصل ما من السرف والتقتري، والزهو والفرح           

والعمـل  كذلك، ويلحق بذلك بيان اخلطر املخوف بعد حـصول العلـم            
 .واالخالص، فلنفرد لكل من ذلك فصالً

    ]]]]الكربالكربالكربالكرب:[:[:[:[فصلفصلفصلفصل
هو اعتقاد مطلق غري علم أن النفس تستحق من التعظيم فـوق مـا              : الكرب

يستحقه غريها ممن ال يعلم استحقاقه اإلهانة، ودليل كونه من أفعال القلوب، 
 ].٥٦:غافر[����ِإنْ ِفي صدوِرِهم ِإالَّ ِكبر ما هم ِبباِلِغيه����: قوله تعاىل

، تنبـئ علـى      أو ترك   أو فعلٌ  هو أن ينضم إىل هذا االعتقاد قولٌ      : والتكرب
أَنا خير ِمنه خلَقْتِني ِمن ناٍر وخلَقْته ِمـن          ����: حصوله كقول إبليس لعنه اهللا    

، فأنبأ عن اعتقاده أنه يستحق من التعظيم فـوق مـا            ]١٢:األعراف[����ِطٍني
فَما يكُونُ لَـك أَنْ تتكَبـر       ����: م، ومن مث قال تعاىل    يستحقه آدم عليه السال   

 .، ومن مث فسرنا التكرب بذلك]١٣:األعراف[����ِفيها
دعوى األكربية يف القَدِر، ال اجلسم اتفاقـاً وال معـىن           : ألن التكرب يف اللغة   

 .لألكربية يف القدر إال ما ذكرناه قطعاً، إذ ال حيتمل غـريه عنـد الـسرب               
فهو استحقاق أعلى مراتب التعظيم فال يوصـف بـه إال اهللا            : ياءوأما الكرب 



- ٢٤٦ - 
 

وقولـه  ) وله الكربياء يف السموات واالرض    : (سبحانه وتعاىل كما قال تعاىل    
 ) .والكربياء ردائي: (تعاىل

، لإلمجـاع  وشرعا   ، اعتقاد أمر جهل    عن والتكرب قبيح عقال لصدوره   : فرع
، وحنوها،  ]٧٦:غافر[����وى الْمتكَبِرين فَِبئْس مثْ ����: والوعيد عليه كقوله تعاىل   

االستخفاف مبن ال يعلم فسقه، والترفع عن بعض ما يستحقه الوالـد            : ومنه
واالمام والعامل من التعظيم كما كان ترفع إبليس عن بعض ما يـستحقه آدم             
تكربا، وما من مرتبة يف التعظيم اال ويستحقها هؤالء، مع صالحهم اال مـا              

لو أمرت أحداً    : ((  سبحانه باستحقاقه كالسجود، لقوله      انفرد اهللا به  
فنبه على أن ما دون السجود من التعظيمـات مـستحق    )) أن يسجد ألحد  

:  حاكياً عن اهللا تعاىل     للزوج على الزوجة، والعامل على املتعلم، وقوله        
أراد العلماء، كما صرح به يف آخر       )) من أراد أن يكرمين فليكرم أحبائي     ((

 واإلمام أعظم حقاً ألنه أمر بطاعته كما أمر بطاعة الرسول حيث قـال            اخلرب
، ومل يكن مثل ذلك يف حق الوالد        ]٥٩:النساء[����وأُوِلي اَألمِر ِمنكُم  ����: تعاىل

تجعلُوا دعاَء الرسوِل بينكُم كَـدعاِء بعـِضكُم         ال ����: والعامل، وقال اهللا تعاىل   
اإلمام قائم مقامه، نعم فالترفُّع عن بعض ما يـستحقه          ، و ]٦٣:النور[����بعضاً

هؤالء من التعظيم تكبر كتكرب إبليس عما أمر به، فأما لو تركه تـساحماً ال               
ترفعاً، مع عزمه على فعله لو ام باألنفة عنه فليس تكرباً، اذ ال يتضيق عليه               

اً أو أقـل    إال عند التهمة، ومنه الترفع عن طلب العلم ممن هو أصغر منه سن            
جاهاً، واألنفة عن اجلواب بال أدري، حيث ال يعلم اجلواب املوافق للحـق،            

اخلرب وحنوه، ولتضمنه األنفة عـن      )) من ترك العلم   : (( وعليه قوله   
تعظيم املعلم حينئذ، فكان تكرباً كتكرب إبليس، ومنه الزهو، وهو التبختر يف            
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تشبه بقوم فهو منهم، وجر الذيل      املشي إذ ال يفعله عادة إال املتكربون، ومن         
اخلرب، وجيوز الزهو للمرأة، إذ     )) من جر إزاره بطراً    : (( بطراً، لقوله   

خري خصال النساء شر  : ((عليه السالم  حتسن به عني بعلها، ومن مث قال علي       
وقد حيسن الزهو من الرجل، وذلك      )) خصال الرجال الزهو واجلنب والبخل    

:  حني تبتختر أبو دجانة عند بـروزه للقتـال          ه  عند لقاء العدو، لقول   
ومنـه تكلـف   )) إن هذه ملشية يبغضها اهللا تعاىل إال يف مثل هذا املـوطن     ((

 .التصدر يف االس واختيارها ترفعاً وطلب مرتبة يف التعظيم ال يستحقها
وى رسول اهللا   ) ما هلك امرؤ عرف قدر نفسه     (وقد قال علي عليه السالم      

 الرقاب إىل أعلى االس، وكذلك طلب القرب اىل جملس           عن ختطي   
 .السلطان ليشرف به

وليس منه الترفع عن جمالسة األرذال والسقط املتلبسني بالقبائح، : فرع
 ����: جلواز االستخفاف م، ال عن جمالسة املساكني األتقياء فتكرب ققوله تعاىل

بونَ رعدي الَِّذين عم كفْسن ِبراصومالَ ����:إىل قوله تعاىل] ٢٨:الكهف[����هو
، نزلت فيمن ترفع عن ]٢٨:الكهف[����تِطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ِذكِْرنا

 .جمالستهم
وليس منه األنفة عن الدخول يف مهنة يسترذل صاحبها يف جهتها : فرع

 ال ينبغي ملؤمن أن يذل : (( كاحلياكة، وحنوها يف بعض النواحي لقوله 
وال )) إن اهللا حيب معايل األمور وأشرافها، ويكره سفسافها)) ((نفسه

جيد من خيدمه ] إن مل[التحشم عن دخول األسواق، وخدمة نفسه وأهل بيته 
وخيشى من فعلها استخفاف اجلهال به سيما حيث يف حط مرتبته مفسدة يف 

اً، ال أمره باملعروف، أو يه عن املنكر فان وجد من نفسه ترك ذلك تكرب
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هلذه املصلحة، بل استعظاماً لزمه، كبيع النفس وإهانتها بفعلها، وكذلك ما 
لو خشي أن يقتدي به جاهل يف الترفع عن ذلك ال ملصلحة بل استعظاماً، مل 

 .حيسن تركها
ولْيِجـدوا   ����: وال يقبح التكرب على ذوي التكرب والتجرب لقوله تعاىل        : فرع

إن التكـرب   : (، وقول علي عليه السالم ما معناه      ]١٢٣:التوبة[����ِفيكُم ِغلْظَةً 
 على ذلـك     أو كما قال، وقد نبه      ) على ذوي التكرب تواضع عند اهللا     

 .اخلرب)) من تضعضع لغين ألجل غناه: ((حيث قال

    ]]]]جواز مدح النفس إلظهار نعمة اهللا تعاىلجواز مدح النفس إلظهار نعمة اهللا تعاىلجواز مدح النفس إلظهار نعمة اهللا تعاىلجواز مدح النفس إلظهار نعمة اهللا تعاىل[[[[
ـ             : فرع ل وليس من التكرب مدح النفس مبا هو فيها ال على جهة اإلفتخار، ب

إلظهار نعمة اهللا تعاىل عليها أو ليهتدى ديها، أو لئال يستخف ـا مـا مل                
وقد وقع ذلك عـن الرسـول   . يصدر عن االعتقاد املذكور يف حقيقة الكرب  

وحنوه، ومن علي عليه الـسالم      )) أنا سيد ولد آدم   : (( ، حيث قال    
ن األئمـة   اخلرب وحنوه، ومن كثري م    ) واهللا لو ثنيت يل الوسادة    : (حيث قال 

 :وعلماء األمة ومن قول الشافعي
 أسائل هذا وذا ما اخلرب؟.... ولست بإمعٍة يف الرجال 

ال حتكموا هلـا    : ، فاملعىن ]٣٢:النجم[����فَالَ تزكُّوا أَنفُسكُم  ����:فأما قوله تعاىل  
بالطهارة من كل ذنب، فذلك ال ميكن أن خيرب به عن علـم سـيما غـري                 

ة الكتاب، وقد حيسن ذلك أيضاً إرهاباً على أعداء املعصوم، وقد مر يف ديباج
أنا النيب  : (( يوم حنني حيث قال       اهللا وإيغاراً لصدورهم كما كان منه       



- ٢٤٩ - 
 

ومنه ما كان من اإلمام املنصور باهللا يف كثري         )) ال كذب، أنا ابن عبد املطلب     
 :من أشعاره كقوله عليه السالم

 كـر اخللـق ضـوء القَمـر       وهـل ين  .... أينكر حقي بـرجِم الُّظنـون       
 بفكـر يـشق احلـصى والـشعر       .... أَلست الذي شق بـرد الـضالل        

 .ذلك منه، ومن األئمة عليهم السالم كثري، واألعمال بالنيات وغري

    ]]]]أمور ليست من الكربأمور ليست من الكربأمور ليست من الكربأمور ليست من الكرب[[[[
وليس من الكرب قعود اإلمام، أو أمريه وبعض أعوانه قائم على رأسـه             : فرع

حلديبية، واخلرب الوارد يف ذم ذلك منـصرف         يوم صلح ا    يباً، لفعله   
  اىل من يفعله تكرباً وجترباً، وال اختاذ حاجب عليه، إذ اختذ الرسـول              

أنسا حلجابته ورد علياً عليه السالم يف خرب الطري ومل ينكر عليه، وال اختـاذ               
خادم يلبسه نعليه وحيفظهما له اذا خلعهما، إذ كان ابن مسعود يتوىل ذلك             

 ، وال عدم إنكار تقبيل قدمه، إذ مل ينكره على أهـل              اهللا  من رسول   
 .غزوة مؤتة يوم رجوعهم

    ]]]]العجبالعجبالعجبالعجب:[:[:[:[فصلفصلفصلفصل
 بقول أو ما  لهمسرة حبصول أمر يصحبها تطاول على من مل حيصل: والعجب

يف حكمه من فعل أو ترك أو اعتقاد، وقد ورد الشرع بتحرميه يف قوله 
، حىت قيل أنه ) ظم من ذلكلو مل تذنبوا خلفت عليكم ما هو أع : ( 

من حمبطات الطاعة، واإلمجاع على قبحه، ومنه ما روى أن بعض الصحابة 
لن نؤتى اليوم : ( رضي اهللا عنهم يوم غزوة حنني رأى جنود املسلمني فقال

ويوم حنيٍن ِإذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغِن عنكُم ����: فقال تعاىل) من قلة 
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ئاًشاآلية، فتضمن كالمه التطاول بكون جندهم أكثر من ]٢٥:التوبة[����ي ،
جند خصومهم الذين خرجوا لقتاهلم مع ما حصل له من املسرة بذلك 

 .والقصة مشهورة
قول أو : والقبيح يف التحقيق إمنا هو أمران يصحبان املسرة، أحدمها: فرع

أن : وثانيهما. كفعل يوهم التطاول، والفخر على من مل حيصل له مثل ذل
يعتقد أنه يستحق ألجل ذلك احملصول أن يعظمه الناس أو مرتلة رفيعة عند 

اهللا تعاىل على سبيل القطع، فيؤول إىل الكرب حينئذ، فأما جمرد املسرة فال 
 .ميكن دفعها، فال قبح فيها

 اضطرارية اإلعجابوال فرق بني أن تكون تلك اخلصلة اليت حصل ا : فرع
 كإقدام،  اختياريةفصاحة، أو كثرة عشرية، أو مال، أو بنني، أم          كجمال، أو   

أو كثرة علم، أو طاعة، أو حنو ذلك، فإن العجب بذلك كله قبيح شـرعاً،               
أَلَيس ِلي   ����: وال أعرف فيه خالفاً، ومنه ماحكاه اهللا سبحانه من قول فرعون          

، متطاوالً بذلك   ]٥١:لزخرفا[����ملْك ِمصر وهِذِه اَألنهار تجِري ِمن تحِتي      
 .على موسى عليه السالم حيث مل حيصل له مثله، ونظائر ذلك كثرية

    ]]]]الرياءالرياءالرياءالرياء:[:[:[:[فصلفصلفصلفصل
ممدود فعال بكسرة الفاء، مصدر فاعل بفـتح العـني رأي ريـاء             : والرياء

ومراءاة، كقاتل قتاالً ومقاتلة، وهو من الرؤية، قلبت اهلمزة ياء كما يقتضيه            
 .قانون التصريف

عبارة عن فعل أمر من األمور املستحسنة، ال لغرض، سوى أن : اللغةوهو يف 
 .يراه غريه عليه طلباً للثناء أو غريه من تورية، أو حنوها
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فهو أن يفعل طاعة، أو يترك معصية مريداً بذلك حـصول          : وأما يف الشرع    
شرف يف الدنيا بثناء أو غريه، وسواء أراد مع ذلك التقرب إىل اهللا تعاىل أم               

 ملن سأله عن قصد جممـوع هـذين          ، فإنه رياء شرعي بدليل قوله       ال
والَ يشِرك ِبِعبـادِة    ����:حىت نزل قوله تعاىل   ) ال شريك هللا يف عبادته    : (األمرين

 ����: ، وأدلة حترميه شرعاً االمجاع، وقولـه تعـاىل        ]١١٠:الكهف[����ربِه أَحداً 
  ـاساُءونَ النرـ ����       ]١٤٢:النـساء [����ي ِذي ينِفـق مالَـه ِرئَـاَء       كَالَّ

 .وحنوها] ٢٦٤:البقرة[����الناِس
وليس من شرط اإلخالص يف العبادة كراهة الثناء عليها، وكراهة أن           : فرع

هـو أن يفعـل     : ال يطلع عليها غري اهللا تعاىل، بل أن ال يريدمها، فاإلخالص          
هذا هو  الطاعة أو يترك املعصية للوجه املشروع غري مريد الثناء على ذلك، ف           

 ِإنمـا نطِْعمكُـم     ����:االخالص ألنه نقيض الرياء كما نبه اهللا تعاىل على ذلك         
، فجعل إخالصهم   ]٩:اإلنسان[؟ ِلوجِه اللَِّه الَ نِريد ِمنكُم جزاًء والَ شكُوراً       

عدم إرادة اجلزاء والشكر ال كراهتهما، اليقال إن مل يرده فهو كاره له، ألنا              
 .يريد الشيء، وال يكرهه كما هو مقرر يف علم الكالمقد ال : نقول

    ]]]]الطاعة اخلالصةالطاعة اخلالصةالطاعة اخلالصةالطاعة اخلالصة[[[[
فلو فعل الطاعة أو ترك املعصية للوجه املشروع غري مريد أن يراه غريه      : فرع

فيثين عليه فهو خملص قطعاً، سيما إذا اجتهد يف كتماا، فمن البعيد أن جيتهد 
باله حمبة أن يطلع عليه وقد      يف الكتمان، ويريد أن يطلع عليه، فأما لو خطر ب         

دافعه يف العناية بالكتمان، فليس مبراء، مامل يفعل سبباً لإلطالع مـن رفـع              
الصوت بالتالوة هلذا القصد، وحنو ذلك فإن فعل فمراء، وعليه حيمل اخلـرب      
املشهور فيمن أحب أن يطلع عليه وقد اجتهد يف الكتمان، فإن الوسـواس             
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از منها، بل الواجب املدافعة، وقـد دافـع         وشهوات النفس ال ميكن االحتر    
أن : بتحري الكتمان، وقد حيسن من العبد إظهار الطاعات ملـصلحة حنـو             

: يكون ممن يقتدى به فيفعله كفعله، فيكون إظهاره كاألمر باملعروف، ومنـه        
أن يكون متهماً برذيلة وهو منها بريء، وبإظهار طاعة تذهب التهمة فيكون            

ملنكر، وحنو أن يكون يف إظهارها تأكيد صحة توبتـه          إظهارها كالنهي عن ا   
عند من اطلع منه على فعل معصية، وهذا الحق بدفع التهمة، وإن مل يكـن               
ثَم مة بل تأكيد لتصحيح التوبة، وحنو أن يكون بإظهار الطاعـات نفـوذ              
كلمته فيما يأمر به وينهى عنه، وقرب الناس إىل إجابة دعوته إىل احلق وإماتة              

اطل فيكون كاألمر باملعروف حينئذ، وحنو أن حيضر مجاعة يف مـسجد أو             الب
غريه النتظار صالة أو حنو ذلك فيتطوعوا بتحية املسجد أو غريها، وإذا ترك             
أحدهم التطوع نسب إىل التقصري واالستهانة باخلريات فيحسن منه الدخول          

 :   لقوله   يف مثل فعلهم دفعاً ملثل هذه التهمة، وال يبعد أن جيب عليه،           
ونظـائر ذلـك   ) من كان يؤمن باهللا واليوم االخر فال يقفن مواقف التهم    ( 

 .كثري، واألعمال بالنيات

 ]]]]التمدح بعمل الغريالتمدح بعمل الغريالتمدح بعمل الغريالتمدح بعمل الغري[[[[
ومن الرياء أن يوهم أنه فعل فعالً ليحمد عليه ومل يفعله، وقد توعد اهللا : فرع

م يفْعلُوا فَالَ تحسبنهم ويِحبونَ أَنْ يحمدوا ِبما لَ����:على ذلك حيث قال تعاىل
فأما لو أحب ذلك ومل يوهم أنه ] ١٨٨:آل عمران[ ����ِبمفَازٍة ِمن الْعذَاب

 .فعله، فاألقرب إنه قبيح أيضاً ألنه حمبة للكذب وما يف حكمه
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 ]]]]التقليل من األكل ليقال عنهالتقليل من األكل ليقال عنهالتقليل من األكل ليقال عنهالتقليل من األكل ليقال عنه[[[[
امة وقد ومن الرياء أن يرى أنه يأكل قليالً ليوصف بالقناعة والشه: فرع

ورد أن املرائي يف أكله كاملرائي يف دينه، وحنوه فأما من تركه إيثاراً للغري، 
 .ولئال يوصف بالنهم حيث رفع القوم وبقي فال حرج يف ذلك

 ]]]]املباهاةاملباهاةاملباهاةاملباهاة:[:[:[:[فصلفصلفصلفصل
واملباهاة نوع من الرياء خمصوص، وهي أن جيتهد يف إظهار اخلصال اليت 

كاملباهاة حبلق التدريس وكثرة يشرف ا عند الناس طلباً للشرف والتعظيم 
أهلها، واالنتصاب هلا حيث يراه الناس طلباً للشرف عندهم وعرض اجلاه 

  فيهم لغرض دنيوي الديين، وقد ورد الوعيد على ذلك يف األثر عنه 
من  : (( وقوله )) من مسع بعلمه مسع اهللا به كل سامع يوم القيامة: ((

 .اخلرب، وحنومها كثري)) هطلب العلم ليصرف وجوه الناس إلي

 ]]]]املكاثرةاملكاثرةاملكاثرةاملكاثرة:[:[:[:[فصلفصلفصلفصل
واملكاثرة نوع من املباهاة، إالّ أا ختتص املكاثرة باألعيان، كاملال، والرجال 
عشرية، أو أتباعاً، واملباهاة قد تكون بذلك أو بأي من اخلصال احملمودة يف 

أَلْهاكُم ؟: الناس فهي أعم من املكاثرة، وكالمها قبيح قال تعاىل
التوال خالف يف قبحهما] ١:التكاثر[����كَاثُر. 

ومن املباهاة التفيهق يف احملافل بتكلف الكالم البليغ، وغرائب املسائل : فرع
) الثرثارون املتفيهقون: (ث قال بتحرميه حي طلباً للشرف، وقد صرح 

أنا أفصح من  : (( الكالم مبلئ الشدق تبجحاً، وأما قوله : والفيهقة.
 فإمنا أراد اإلخبار بنعمة اهللا عليه ال احلث على التفيهق يف ))نطق بالضاد
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االس طلباً للشرف، فأما لو أراد اإلتيان بالكالم حترياً لألوقع يف النفوس يف 
تأدية املعىن الذي قصده، ال يقال أنه بليغ فليس ذلك من التفيهق يف شيء بل 

 أي ياخذ يف ))إن من البيان لسحراً : (( من املندوبات وقد قال 
 اىل حتري أبلغ الفصاحة هلذا  القلوب ويعمل فيها عمل السحر فندب 

 .القصد

 ]]]]املباهاة بقصد املصلحةاملباهاة بقصد املصلحةاملباهاة بقصد املصلحةاملباهاة بقصد املصلحة[[[[
نعم قد حيسن من العامل اخلامل ما صورته املباهاة من العناية يف ظهور : فرع

علمه بإظهار التدريس والتكلم يف احملافل يف املسائل العويصة، وحنو ذلك 
س فينتفعوا بعلمه ويرشدوا به، إذ يكون كاألمر باملعروف ومنه ليقصده النا

، ال رد ]٥٥:يوسف[؟ ِإني حِفيظٌ عِليم؟: قول يوسف عليه السالم
 .الشرف والرئاسة ملا مر

فأما لو طلب بذلك دفع االستخفاف به وحطه عن مرتبته اليت : فرع
تمل اجلواز جلريه يستحقها مثله حيث يرتله الناس مرتلة من هو دونه فيح

ال ينبغي  : (( جمرى النهي عن املنكر، وهو إضاعة حقه، وقد قال 
ال يعرف الفضل ألهل الفضل، إالّ أولوا الفضل )) ملؤمن أن يذل نفسه

وحيتمل التحرمي، إذ ذلك نوع من طلب الشرف وقد ي عنه، واألقرب 
 تركه األول، وال بأس بطلب القدر املستحق له من التشريف، إذ يف

إستخفاف وهو حرام، ودفع احلرام واجب، ومن مث سقطت عدالة من حط 
 .مرتبة نفسه باألكل يف السوق والبول يف السكك وجمالسة األرذال

فأما لو قصد بإظهار علمه بعث الناس على مواساته مبا يقوم بعائلته : فرع 
ويسد خلته من احلقوق اليت يستحقها أو من خالص أمواهلم، فاألقرب 
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التحرمي جلريه جمرى التكسب بالعبادة والعلم، وأخذ األجر على ذلك، 
وحيتمل اجلواز إن مل يقصد الشرف، كما جيوز الدخول يف القضاء ليعود عليه 

 .مبا يقوم مبؤنته كما مر، واألول أظهر

 ]]]]التفاخر باآلباء واألقاربالتفاخر باآلباء واألقاربالتفاخر باآلباء واألقاربالتفاخر باآلباء واألقارب[[[[
يا ال بالدين، ومن املباهاة التفاخر باآلباء واألقارب الذين شرفوا بالدن: فرع

، وقال عليه ]١٣:احلجرات[����ِإنَّ أَكْرمكُم ِعند اللَِّه أَتقَاكُم����:وقد قال تعاىل
الناس كأسنان املشط، ال فضل ألحد على أحد إال بتقوى اهللا : ((السالم

فما من شرف بالدين فال حرج يف االفتخار به، إذ فيه رفع منارة )) تعاىل
وحنوه كثري، فأما االفتخار )) أنا ابن الذبيحني: ((مالدين، وقد قال عليه السال

 .بكثرة الرجال عدداً ال ألجل شرفهم، فهو من املكاثرة ال املباهاة

 ]]]]التطاول يف رفع البنيانالتطاول يف رفع البنيانالتطاول يف رفع البنيانالتطاول يف رفع البنيان[[[[
ومن املكاثرة رفع البنيان وزخرفتها فوق القدر احملتاج إليه، لقصد : فرع

 قصد جمرد التلذذ التطاول على من ال يستطيع ذلك والترأس عليه، فأما لو
برؤيته حلسنها وكربها والتزين والتجمل بذلك فال إشكال يف اجلواز، وقد 

، وقال ]٣٢:األعراف[؟ قُلْ من حرم ِزينةَ اللَِّه الَِّتي أَخرج ِلِعباِدِه؟: قال تعاىل
، ، أي لتزينوا ا، وإن مل حيتج لركوب]٨:النحل[؟ ِلتركَبوها وِزينةً����:تعاىل

، ]٦:النحل[����ولَكُم ِفيها جمالٌ ِحني تِرحيونَ وِحني تسرحونَ����:وقال تعاىل
إن اهللا إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها : ( ما معناه وقال 
 ).عليه

وأما اآلثار الواردة يف رفع البنيان فمنصرفة إىل ما قصد فيه املكاثرة 
 فعله كثري من الصحابة والتابعني والعلماء واملفاخرة، ال رد التجمل فقد
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الراشدين، كالزبري بن العوام وابن املبارك، وحممد بن احلسن رضي اهللا عنهم، 
لكن الالئق مبن يقتدى به الزهد يف ذلك لئال يقوى حرص العوام على 

 :فينشغلوا عن اآلخرة بطلبها. االشتغال بطلب املالذ ومجع األموال
 يد يف جوِف الفَراوالصيد كُلّ الص

 .ومن سن سنة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل ا إىل يوم القيامة

 ]]]]احلسداحلسداحلسداحلسد:[:[:[:[فصلفصلفصلفصل
احلسد يأكل احلسنات، كما  : ( واحلسد حمرم شرعاً إمجاعاً، لقوله 

اخلرب وحنوه، وهو كراهة وصول النعم أو بقائها للغري، ال ) تأكل النار احلطب
ها، وجيري جمرى احلسد على النعم احلسد لوجه موجب من عداوة أو حنو
 .على حسن الثناء ورفع الشأن

احلسود غضبان على من ال (فتجب مدافعته بتذكر قول احلكماء : فرع 
وال بأس أن يسأل اهللا أن يفعل له كما فعل للمحسود، ال متين كونه ) ذنب له

] ٣٢:النساء[����عضكُم علَى بعضوالَ تتمنوا ما فَضلَ اللَّه ِبِه ب����:له لقوله تعاىل
، وحمبة ذلك تسمى الغرية، وقد ورد ]٣٢:النساء[؟ واسأَلُوا اللَّه ِمن فَضِلِه؟
 ).الغرية من اإلميان(

ويكون بالقلب كما ذكرنا، وبالقول كالوضع من احملسود بإنكار ما : فرع
 لقصد التحذير ينسب إليه من املكارم والتنبيه على عثراته املغفول عنها، ال

بل حلط مرتبته اليت حسده عليها، ومنه تكلف الطعن على عبارات احملسود 
من العلماء يف مصنفاته مع احتمال التأويل، وتقبيح صناعاته فيها ال لقصد 

التنبيه، ومنه ترك التعريف مبا يعرفه احلاسد من حماسن احملسود، أو إيراد 
:  اخلرب الذي رواه صاحب الفردوسامللغزات عليه، ليظهر غلطه فيها وعليه
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ال تقبلوا أقوال العلماء بعضهم على بعض، فإن حسدهم عدد جنوم ((
وهذا )) السماء، وإن اهللا ال يرتع احلسد من قلوم حىت يدخلهم اجلنة

حممول على أم يتنبهون على ما صدر منهم فيتوبون أو كونه صغرية بالنظر 
 .اىل ثوام يف اجلنة، وفيه نظر

 ]]]]الغل واحلقدالغل واحلقدالغل واحلقدالغل واحلقد:[:[:[:[صلصلصلصلفففف
والَ تجعلْ ِفي ����:والغل واحلقد مبعىن واحد، وقد ى اهللا سبحانه عنه بقوله

، وحنوها، وهو أمر متوسط بني احلسد ]١٠:احلشر[؟ قُلُوِبنا ِغال ِللَِّذين آمنوا
كراهة : والعداوة، وهو إرادة نزول ضرر باملؤمن، أو فوت نفع عنه، فاحلسد

هي اإلرادة مع : إرادة نزول املضرة أو فوت املنفعة، والعداوة: املنفعة، والغل
العزم على فعل الضرر بالعدو إن أمكن، والغل واحلقد ال يصحبها عزم على 

 .فعل وإن أمكن فهذا هو الفارق بني الغل واحلسد والعداوة

 ]]]]ظن السوءظن السوءظن السوءظن السوء:[:[:[:[فصلفصلفصلفصل
جب من هو أن تظن بأخيك املسلم فعل القبيح، أو إخالالً بوا: وظن السوء

دون إقرار منه، وال أمارة يوجب الشرع العمل ا كالشهادة العادلة 
اجتِنبوا كَِثريا ِمن الظَّن ����:الكاملة، وما جيري جمراها، ودليل حترميه قوله تعاىل

الظَّن ضعِإنَّ ب نها اهللا سبحانه ]١٢:احلجرات[ ؟ ِإثْموهذه اآلية جمملة، بي ،
: ، وقوله تعاىل]١٣:النور[؟ الَ جاُءوا علَيِه ِبأَربعِة شهداَء لَو����:يف قوله تعاىل

: ، وعن بعض احلكماء]٢٨٢:البقرة[����واستشِهدوا شِهيديِن ِمن ِرجاِلكُم؟
 ).إياك وظن السوء فإنه لن يدع بينك وبني صديقك صلحاً(

ن، ويف واالمجاع على قبح هذا الظن وعلى وجوب التأويل حيث أمك: فرع
إذا رأيتم أحدكم يف خصلة تستنكروا، فتأولوا له نيفاً  : (( األثر عنه 
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وهو مطابق لقول اهللا )) وسبعني تأويالً، أو قال اثنني وسبعني تأويال
لَوالَ ِإذْ سِمعتموه ظَن الْمؤِمنونَ والْمؤِمنات ِبأَنفُِسِهم ����:تعاىل
، إذ ال ميكن ظن اخلري مع  اخلري  التأويل فظنوا، أي طلبوا]١٢:النور[����خيراً

 .عدم التأويل

 ]]]]قبح سوء الظنقبح سوء الظنقبح سوء الظنقبح سوء الظن[[[[
وظن السوء هو أحد أسباب الغل، فيجب دفعه بالتأويل، فإن تعذر : فرع

عليه ما يدفع الظن لزمه مباحثة املظنون فيه عن ذلك ليحصل أحد خمالص، 
، أو توبته فيهديه إما اعترافه ومترده عن التوبة، فيسلم الظان من خطر الظن

اهللا على يديه وهو خري له مما طلعت عليه الشمس، أو ينكشف له كذب 
تلك األمارة اليت بعثت على الظن فينتفي، كقصة علي عليه السالم 
ينِفقُونَ ����:والصحايب الذي رآه يدخل إىل املرأة، وكان سبب نزول قوله تعاىل

اِر ِسرهالنِل وِباللَّي مالَهوةًأَمالَِنيع٢٧٤:البقرة[؟ ا و.[ 
وليس له تكذيبه فيما اعتذر به، مهما مل يتيقن كذبه فيه، لقوله عليه : فرع

قُلْ أُذُنُ خيٍر لَكُم ؟، )) املؤمن إذا قال صدق، وإذا قيل له صدق: ((السالم
ِمِننيؤِللْم ِمنؤيِباللَِّه و ِمنؤ٦١:التوبة[����ي.[ 

ن أخيه على خطيئة واستتابه منها أن يسترها، وال وعليه إن عثر م: فرع
ِإنَّ الَِّذين يِحبونَ أَنْ تِشيع الْفَاِحشةُ ِفي الَِّذين ����:يذيعها لقوله تعاىل

أصحب من : ((اآلية، وقد قال القاسم عليه السالم] ١٩:النور[����آمنوا
ا، وال جفوته صحبت بالستر لعورته، واإلقالة لعثرته، وال تطل معاتبته إذا هف

فإن مترد عن التوبة فعليك أن )) إذا جفا، فإن زل فأقله، وإن قصر فاحتمله
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)) اذكروا الفاسق مبا فيه لكي حيذره الناس : (( حتذر منه، لقوله 
 )) .ال غيبة لفاسق : (( وحنوه، وعليه حيمل قول النيب 

 ]]]]املواالة واملعاداةاملواالة واملعاداةاملواالة واملعاداةاملواالة واملعاداة:[:[:[:[فصلفصلفصلفصل
تان إمجاعاً، وهو معلوم من دين األمة واملواالة واملعاداة يف الدين واجب

ضرورة، فمن أنكره فسق، ويف كفره تردد، وحيتمل التكفري لرده قوله 
 الَ تِجد قَوماً يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم اْآلِخِر يوادونَ من حاد اللَّه ����:تعاىل

ولَهسرادلة[����وقوله تعاىل، فإنه أنكر إميان املواد هلم، و]٢٢:ا:���� ملَّهوتي نمو
مهِمن هفَِإن كُمأي حكمه حكمهم، وهذا على التغليظ ]٥١:املائدة[؟ ِمن ،

 .كافر مثلهم: والتشديد وقال ابن عباس
وحقيقة مواالة الغري هي أن حتب له ما حتب لنفسك، وتكره له ما : فرع

ؤمن مؤمناً حىت ال يكون امل: ( حيث قال تكره لنفسك، كما نبه عليه 
أو كما قال، ) يرى ألخيه املؤمن ما يرى لنفسه، ويكره له ما يكره هلا

وحقيقة املعاداة للغري أن يريد إنزال املضرة به وصرف املنافع عنه، ويعزم 
 .على ذلك إن قدر عليه، ومل يعرض صارف يرجح الترك

 ويعاديه عدواً له، وإمنا يكونان دينيني حيث يواليه لكونه ولياً هللا تعاىل،: فرع
اخلرب، فإن مل )) من أحب هللا، وأبغض هللا: (( يف قوله كما نبه عليه 

أن حيب اخلري لقرابته منه أو لنفعه له، وحيب له : يكونا كذلك فدنيويان، حنو
 .الشر ملضرته له، أو ملن حيب

 ]]]]حكم مواالة الكافر والفاسقحكم مواالة الكافر والفاسقحكم مواالة الكافر والفاسقحكم مواالة الكافر والفاسق[[[[
ة فقط ملا مر، وجتوز الدنيوية اال وإمنا حترم مواالة الكافر والفاسق الديني: فرع

تعظيمه بقول أو فعل : األول : ما حرمه الشرع من ذلك وهو ثالثة أنواع
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وِللَِّه ����:وقال تعاىل] ١٢٣:التوبة[؟  ولْيِجدوا ِفيكُم ِغلْظَةً����:وقد قال تعاىل
ِمِننيؤِللْموِلِه وسِلرةُ ويف العزة، ، ويف تعظيمه إشراكه]٨:املنافقون[؟ الِْعز 

من  : (( وللفاسق حكم الكافر يف وجوب االستخفاف به، وقوله 
أراد من مشى إليه )) مشى إىل ظامل وهو يعلم أنه ظامل فقد برئ من اإلسالم

تعظيماً له، إما بزيارة أو تسليم أو نئة، أو وداع، ال حلاجة عارضة يعلم أنه 
أيب جهل ليأمره بإيفاء  إىل بيت  إمنا مشى من أجلها فيجوز، كما مشى 

غرميه، وأما تعظيمه ملصلحة دينية فجائز كما سيأيت، فأما رد استعطافه، 
 .رجاًء إلحسانه، أو دفعاً ملضرته، فال جيوز، كما سيأيت

ما حيصل به إعانته على فسقه من قول، أو فعل، وإن مل : والنوع الثاين
، ))  برى هلم قلماًمن الق هلم دواة أو : (( يتضمن تعظيماً، لقوله 

 .اخلرب وحنوه
ما كَانَ ِللنِبي ����:الدعاء هلم باملغفرة وحنو ذلك لقوله تعاىل: النوع الثالث

ِرِكنيشوا ِللْمِفرغتسوا أَنْ ينآم الَِّذينفهذه مجلة ما حيرم ] ١١٣:التوبة[؟ و
اىل فعله كالرزق فعله للفاسق من املنافع، فأما الدعاء له مبا جيوز من اهللا تع

 .والعافية فال بأس بذلك ال طول البقاء كما سيأيت

 ]]]]حتريم معاداة املؤمنحتريم معاداة املؤمنحتريم معاداة املؤمنحتريم معاداة املؤمن[[[[
فأما معاداة املؤمن فال جيوز دينيها وال دنيويها مهما مل يصح فسقه، : فرع

وليس من املعاداة الوحشة اليت قل ما ختلو بني كثري من الفضالء، كما كان 
صحابة، وبني احلسنني وصنومها حممد بن بني علي عليه السالم، وبني بعض ال

احلنفية، وبني احلسن البصري، وابن سريين، وبني واصل واحلسن أيضاً، 



- ٢٦١ - 
 

وغري ذلك كثري، إذ ال يريد كل منهم بصاحبه ضرراً، بل يدافع عنه ما أمكنه 
 .ذلك فال عداوة، وإمنا ذلك نوع غل جيب مدافعته

 ]]]]حكم املعاهدة بني املؤمن والفاسقحكم املعاهدة بني املؤمن والفاسقحكم املعاهدة بني املؤمن والفاسقحكم املعاهدة بني املؤمن والفاسق[[[[
ما التعاهد بني املؤمن والفاسق أو الكافر فقد ذكر املنصور باهللا عليه فأ: فرع

أا مواالة توجب الكفر والفسق، واألقرب عندي أن املناصرة إمنا : السالم
تكون مواالة حيث تكون عامة، وهي أن يتعاقد على أن وليهما واحد كائناً 

لتضمنها معاداة من كان، وعدومها واحد كائناً من كان، فهذه حمرمة شرعاً 
املؤمنني حيث يعادون الفاسق لفسقه، أو الكافر لكفره، وأما إذا كانت 

خاصة حنو أن يتعاقدا على حرب قوم خمصوصني، فليست مواالة حقيقية 
فتوجب كفراً، أو فسقاً، لكن إذا كانت املناصرة عليهم حسنة، حسنت وإال 

، فأما من حيسن حربه قبحت، ال لكوا مواالة، بل لكوا إعانة على منكر
فال بأس باالستعانة عليه بالفساق والكفار كما مر، وقد استعان الناصر 

جبستان ملك اوس وكان يغري إليه مائة ألف من أتباعه، واستعان علي عليه 
 :السالم بسعيد بن قيس وكان ملكاً يف اليمن حىت قال فيه شعراً

  من بالد التهاميإلينا مغرياً.... وهللا در احلمريي الذي أتى 
 وأكرم من يف عرا واألعاجم.... سعيد بن قيس خري محري والداً 

 ]]]]تعظيم املؤمنتعظيم املؤمنتعظيم املؤمنتعظيم املؤمن[[[[
ويستحق املواالة والتعظيم من ظهر يف حالة اإلميان، وإن كان باطنه : فرع

، ومن مث ) حنن حنكم بالظاهر واهللا يتوىل السرائر: (خمالفاً لقوله عليه السالم
ه حط عن مرتبته اليت يستحقها من التعظيم ملا صح أن حيكم للمكلف أن

يظهر من حاله، وإن كان ال يصح منه أن يعتقد أنه مستحق للتعظيم يف نفس 
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األمر، كما ال يقطع أنه من أهل اجلنة، بل يعلم أنه يستحق من غريه التعظيم 
بالنظر إىل ما يظهر منه من حسن الطريقة، فإن مل يفعل له ما يستحق بالنظر 

اهره، فقد حط عن مرتبته، وليس له أن يطلب تبليغه تلك املرتبة، إال إىل ظ
حيث مل يعلم أنه يستحق اإلهانة، لئال يطلب ما ليس له، فإن مل يعلم أنه 

يستحق اإلهانة فله املطالبة مبا يستحق لظاهر حاله يف اإلميان، ألن التعظيم 
والغضب من مستحق ملن يعلم فسقه من املؤمنني، فله طلب ما يستحقه، 

 .االستخفاف به إذ هو ظلم حنيئذ

 ]]]]حكم التقليد يف املواالة واملعاداةحكم التقليد يف املواالة واملعاداةحكم التقليد يف املواالة واملعاداةحكم التقليد يف املواالة واملعاداة[[[[
واملواالة واملعاداة خيتصان من بني سائر األحكام الشرعية العملية : قيل: فرع

بأنه ال جيوز التقليد فيهما لتفرعهما على اإلميان والكفر ومها علميان، أي ال 
افراً أو فاسقاً، فمن مل تعلم إميانه يقيناً مبا يوايل إال مؤمناً، وال يعادي إال ك

يظهر من حاله ما يقتضي إميانه ال يف نفس األمر تلزمك مواالته، ومن مل تعلم 
كفره أو فسقه يقيناً مبا يظهر من حاله، مل جتز لك معاداته، فأما إقامة احلدود 

فإمنا هو  يقني بالكفر والفسق، ىوحرب العوام للباطنية، وإن مل حيصل هلم عل
عمل يتعبد به، ال معاداة، فإا من أفعال القلوب كما قدمنا، فاألئمة وإن 

أمروا العوام حبرب الباطنية فليس األمر كأمر احلاكم بإقامة حد، ولو أمروهم 
هكذا ذكره . باملعاداة القلبية، وإن مل يعلموا كفرهم أو فسقهم كان خطأ

إذا قامت :  إذ حيتمل أن يقالبعض علماء أهل املذهب، وهو حمتمل للنظر،
شهادة عادلة بإسالم يهودي أو توبة فاسق، وجب إجراء األحكام اإلسالمية 
عليه واملواالة من مجلتها، وال إشكال يف ذلك، وكذلك لو شهد أنه فعل ما 

.. يوجب الفسق، وجب إجراء حكم الفاسق عليه فينبغي التحقيق يف ذلك
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م، أو فسق، فاألقرب أنه ال يعمل به، إذ مل نعم، فأما خرب الواحد العدل بإسال
 خبرب العباس وحده، أن أبا طالب قد أسلم، وحيتمل جواز العمل  يعمل 

 .به كاجلرح والتعديل عند من مل يعترب الشهادة

 ]]]]احلميةاحلميةاحلميةاحلمية:[:[:[:[فصلفصلفصلفصل
هي العزم على نصرة من له العازم وجه اختصاص من رحامة، أو : واحلمية

 .ملة، أو والء
املؤمنون : ((لى احملق جائزة، بل واجبة، لقوله عليه السالمواحلمية ع: فرع

ِإذْ جعلَ الَِّذين ����:، وعلى املبطل حمرمة لقوله تعاىل)) كالبنيان يشد بعضه بعضاً
، فذمهم على ذلك، ]٢٦:الفتح[؟ كَفَروا ِفي قُلُوِبِهم الْحِميةَ حِميةَ الْجاِهِليِة

وليس من )) أو عصبية حلمية أعملوها: ((  والذم دليل القبح، وقوله 
احلمية القبيحة الغضب لذم أقارب اإلنسان املبطلني بغري إبطاهلم من جنب أو 

 حني منصرفه من بدر الكربى، ملا مسع من ذم قريش  غريه، فإنه 
مهالً يا أبا فالن فإن أولئك : ((باجلنب، وهون أمرهم التفت إليه مغضباً فقال

 .اخلرب)) للمأل

 ]]]]حكم إيذاء املسلمحكم إيذاء املسلمحكم إيذاء املسلمحكم إيذاء املسلم[[[[
وحيرم قصد إيذاء املسلم بسب أقاربه املبطلني إذ ال مصلحة يف سبهم : فرع

 .حينئذ، وال حرج على املتأذي بذلك، إذ ال ميكنه دفعه

 ]]]]املداهنةاملداهنةاملداهنةاملداهنة: [: [: [: [فصلفصلفصلفصل
ورد الشرع بذمها، ويف ) إيثار جماملة الفاسق على إنكار فسقه: (واملداهنة 

 جريانه وعشريته فهو مداهن أو كما قال، إذا رأيت الرجل حمموداً يف: (األثر
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ودوا لَو ����:التغاضي عن املنكر لئال يغضب من فاعله، قال اهللا تعاىل: ومعناها
، وهي قبيحة شرعاً، لوجوب النهي عن املنكر، ]٩:القلم[����تدِهن فَيدِهنونَ

القو الفساق بوجوه  : ( وأقله بالقلب، ولو والداً أو ولداً، وقد قال 
، اقتضى اخلرب أن من مل يلزمه النكري بلسانه خللل شرط مل حيسن ) كفهرةم

منه البشاشة والطالقة يف وجه فاعله، فهما حينئذ إدهان حمرم، ملا فيهما من 
إيهام عدم إنكار القبيح، فأما لو قبح عليه بفعله أو بلسانه مل يلزمه بعد ذلك 

ىل خمالطته كالزوجة هجره والغلظة عليه يف كل حال، سيما إذا اضطر إ
واخلادم الفاسقني، إلمجاع السلف على جواز خمالطتهما مع إنكار فسقهما 

 .حسب اإلمكان

 ]]]]حكم إطعام الفاسق وأكل طعامهحكم إطعام الفاسق وأكل طعامهحكم إطعام الفاسق وأكل طعامهحكم إطعام الفاسق وأكل طعامه[[[[
. وليس من اإلدهان إطعام الفاسق وأكل طعامه والرتول عليه وإنزاله: فرع

أو والسرور مبسرته، والعكس يف بعض األحوال، وحمبته خلصال خري فيه، 
لرمحة مع إظهار كراهة فعله، وفعل الواجب من النكري عليه كما كان منه 

 ِإنْ جاَءكُم ����: يف خمالفة من مساه اهللا تعاىل فاسقاً، حيث قال تعاىل 
الَ ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم ����:، وقوله تعاىل]٦:احلجرات[؟ فَاِسق ِبنبٍإ فَتبينوا

قَاِتلُوكُمإىل قوله تعاىل]٨:املمتحنة[؟ ي ،:���� موهربأَنْ ت
، وقد أطعم علي عليه السالم ابن ملجم بعد أن ]٨:املمتحنة[����وتقِْسطُوا

 . وفد ثقيف يف املسجد، وهم كفار ضربه، وأنزل الرسول 
فالفاسق أوىل، وال بأس بإالنة القول هلم مع فعل ما جيب من النكري، لقوله 

، ]٤٦:العنكبوت[ [����اِدلُوا أَهلَ الِْكتاِب ِإالَّ ِبالَِّتي ِهي أَحسنوالَ تج����:تعاىل
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بئس ابن : (( مع الرجل الذي قال فيه حني أذن له حاجبه وكفعله 
 . ن له القول كما حكت عائشةمث أذن له، وأآل)) أخي العشرية هو

 ]]]]جواز تعظيم الكافر والفاسق ملصلحة عامةجواز تعظيم الكافر والفاسق ملصلحة عامةجواز تعظيم الكافر والفاسق ملصلحة عامةجواز تعظيم الكافر والفاسق ملصلحة عامة[[[[
شرف من الكفار والفساق رجاء لرجوعهم إىل فأما تعظيم أهل ال: فرع

اخلري، أو لنصرم احلق، أو خلذالم الباطل أو حنو ذلك من املصاحل العامة، 
 مع كثري من رؤساء املشركني، حىت  فال إشكال يف جوازه، كما فعل 

: بلغ من تعظيمه إياهم أن أفرشهم ردائه، والذين أفرشهم ردائه مخسة أنفار
بن شرحبيل بن أبرهة بن الصباح القيل، وهو الذي قال فيه أبرهة األصغر 

، واألبيض بن مجال السبائي بن )إذا جاءكم كرمي قوم، فأكرموه : ( 
 املاء الِعد، وال ملح ألهل اليمن غريه،  مرثد، وهو الذي أقطعه 

فاستقاله فأقاله، واحلارث بن عبد كالل األصغر، وحجر بن وائل احلضرمي 
من حضرموت بن سبأ األصغر، وهو الذي قال له معاوية أن من ولد شبيب 

فأردفين خلفك : لست ممن يلبس أحذية امللوك، فقال: يعريه حذائه فقال له
وال أنت من أرداف امللوك، ولكن استظل يف ظل ناقيت : على الناقة، فقال
 .وكفى لك شرفاً

  د ، وأقع) وكلهم من محري: (قال نشوان بن سعيد احلمريي مفتخراً
وإذا جاءكم كرمي قوم : ((عدي بن حامت على خمدته قبل أن يسلم وقال فيه

، وهل خيتص هذا النوع من التأليف باإلمام كالتأليف بالعطاء؟ ))فأكرموه
 :  األقرب أنه ال خيتص إن حصلت علة حسنة، وعليه حيمل قوله 

 )).إذا جاءكم كرمي قوم فأكرموه((
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 ]]]]ملصلحة خاصةملصلحة خاصةملصلحة خاصةملصلحة خاصةحتريم تعظيم الكافر والفاسق حتريم تعظيم الكافر والفاسق حتريم تعظيم الكافر والفاسق حتريم تعظيم الكافر والفاسق [[[[
فأما تعظيمه ملصلحة خاصة باملعظم من حتصيل منفعة دنيوية، أو دفع : فرع

مضرة يف نفس أو مال، فاألقرب أن الشرع مل يبحه لذلك إذ عتاب اهللا تعاىل 
ياأَيها الَِّذين آمنوا الَ تتِخذُوا عدوي وعدوكُم أَوِلياَء ����:للمؤمنني يف قوله تعاىل

ِةتدوِبالْم ِهموسبب نزوهلا وعموم لفظ أوهلا لكل ]١:املمتحنة[؟ لْقُونَ ِإلَي ،
عدو هللا يقتضي حترمي ذلك، إذ نزلت معاتبة على مداهنتهم رجاء منفعتهم، 
ولفظها عام لكل موادة، فال يقصر على سببها، وقد نبهنا اهللا سبحانه على 

إىل قوله ]. ٢٤:التوبة[����كُم وأَبناؤكُمقُلْ ِإنْ كَانَ آباؤ����:ذلك يف قوله تعاىل
ومساِكن ترضونها أَحب ِإلَيكُم ِمن اللَِّه ورسوِلِه وِجهاٍد ِفي سِبيِلِه ����:تعاىل

الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهالَ ي اللَّهِرِه وِبأَم اللَّه أِْتيى يتوا حصبر٢٤:التوبة[����فَت[ ،
ه سبحانه على أن خوف املضرة من منابذة الظاملني يف النفس أو املال، فنب

ومفارقة األحباب ليس وجهاً مرخصاً يف ترك جهادهم حيث وجب، وإذا مل 
يكن كذلك مل يكن رجاء نفعهم وخوف مضرم سبب ترخيص يف جواز 

تعظيمهم، سيما وقد قرب من التصريح بذم من فعل ذلك، حيث قال 
الَِّذين توفَّاهم الْمالَِئكَةُ ظَاِلِمي أَنفُِسِهم قَالُوا ِفيم كُنتم قَالُوا كُنا ِإنَّ ����:تعاىل

مستضعِفني ِفي اَألرِض قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَِّه واِسعةً فَتهاِجروا 
القوا الفساق بوجوه  : (( ، وكفى بظاهر قوله ]٩٧:النساء[����ِفيها

من مشى إىل ظامل وهو يعلم أنه ظامل، فقد برئ  : ((  ، وقوله ))مكفهرة
، فال خيرج من هذا العموم إال ما خصته داللة واضحة شرعية، ))من اإلسالم

ومل خيصص هذا الوجه باجلواز داللة، وال ميكن قياس املصلحة اخلاصة على 
ق بني املصرحة يف الفر املصلحة العامة، مع أن اآليات اليت قدمنا يف حكم
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إن أناساً من : (( أنه قال واخلرب روي عن ابن عباس عنه [ املصلحتني، 
لو أتيتم : أميت يقرأون القرآن، ويتفقهون يف الدين، يأتيهم الشيطان فيقول

واخلرب الذي رواه ))] امللوك فأصبتم من دنياهم واعتزلتموهم يف دينكم
لشمس يف ذم العلماء يف ا] الفقيه العامل علي بن حممد القرشي الصنعاين[

) فأصبتم من دنياهم، واعتزلتموهم يف دينكم: (املواصلني لألمراء حيث قال
مصرح بتحرمي ذلك بال إشكال، فأما ما اشتهر من مواصلة احلسن بن علي 
عليه السالم ملعاوية وزين العابدين رضي اهللا عنه لعبد امللك بن مروان، فمن 

م مل يصلوا إليهم وصول تعظيم، يف جمرد حبث السري واآلثار، علم يقيناً أ
قصد زيارة أو نئة أو وداع، وإمنا وصلوا يف الروايات املذكورة إما مطلوبني 
إىل حضرم، أو لطلب حاجة عامة، فإذا عرض خطاب، أو فعل ظهر منهم 
االستخفاف الكلي م بالقول، أو بالفعل، ومنه القصة املشهورة للحسن بن 

خيه عتبة، وعمرو بن العاص، وما سجل عليهم يف ذلك علي مع معاوية وأ
الس كل واحد وحده، ومنه ما روى أنه دخل على معاوية يف بعض 

احلوائج، فانقطع معاوية يف مشورة بعض أصحابه يف جانب الس ساعة، 
 :فكتب احلسن بن علي يف دواة معاوية هذين البيتني

 ك وجوها مل تِشنها املطالبإلي.... لنا الفضل يا هذا علَيك ببذلنا 
 ألفضلُ مما أنت معٍط وواهب.... وِإنَّ الذي يعطيك من حر وجهه 

أن معاوية بعد   : وكفى مبا حكاه ابن عبد ربه يف عقده واملسعودي يف مروجه          
قم فاعلم الناس أنك قد سلمت إيل       : عقد الصلح قال للحسن عليه السالم     

إمنا اخلليفـة   : العراق، وكان مما قاله   هذا األمر، فقام وخطب وشكا من أهل        
من عمل بكتاب اهللا وسنة نبيه، وأما صاحبكم هذا فإمنا هو رجل ملك ملكاً              
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وِإنْ أَدِري لَعلَّه ِفتنةٌ لَكُم ومتاع ِإلَـى     ����:يتمتع به قليالً، ويعذب بسببه طويالً     
لة العلماء ، أو كما قال، وكذلك قل ما نقل من مواص   ]١١١:األنبياء[؟ ِحٍني

الراشدين لبعض الظلمة، فإمنا كان لطلب حاجة أو إجابة طالب، ال ـرد             
تعظيم بتسليم، أو نئة، أو وداع، نعم رمبا نقل عمن مال قلبه إىل الـدنيا،               

أكل من  : (واتبع هواه من العلماء مواصلتهم تعظيماً، فقال فيه زين العابدين         
 .مثلهم إال ضال عن الطريق، فال حيتج بفعل )حلواهم فمال يف هواهم

 ]]]]جواز الوصول إىل الظلمة لنصحهمجواز الوصول إىل الظلمة لنصحهمجواز الوصول إىل الظلمة لنصحهمجواز الوصول إىل الظلمة لنصحهم[[[[
فأما إتيام رد وعظ، أو تذكري، أو أمر مبعروف، فال إشكال يف : فرع

 أبا جهل إىل بيته، ليأمره بإيفاء غرميه، وذلك  جوازه، كما أتى 
مشروط بأن يعلم مقصده، حىت ال يتوهم قصد تعظيم هلم بذلك، ألنه يكون 

 . مصلحة تعارضه مفسدة مساوية، أو راجحةحينئذ
فأما لو كان الظامل هو الذي وصل إىل الفاضل تعظيماً له فال بأس : فرع

بالقيام يف وجهه ولقائه مكافئة له على إحسانه، وهو يف تلك احلال ليس 
مبعظم على حد تعظيم الفضالء، بل هو املعظم للفاضل بوصوله، وألن فيه 

ا مفسدة راجحة، أو مساوية، وتلك املصلحة هي مصلحة دينية ال تعارضه
استدعاؤه بذلك إىل تعظيم الفضالء، وليس له مكافأته بأن يصله إىل مرتله 

تعظيماً، ال حلاجة سوى التعظيم، ألنه يف تلك احلال يكون هو املعظم 
بالوصول إليه خالصاً، وقد ينا عن تعظيمهم، إال ملصلحة عامة كما قدمنا 

د باهللا أكل طعامهم، وقبول عطاياهم ملا يورث من حمبتهم، وقد كره املؤي
فإن أحسنوا إىل املؤمن مل جيب عليه شكرهم أكثر من ] : (قلت[وهي حمرمة، 

االعتراف بأم أنعموا، واليسري من التعظيم الذي ال يظهر فيه جاللة، 
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 كالقيام يف وجه من وصل بنفسه معظماً ألهل الفضل، فهذا القيام ال أثر له
يف جنب وصوله بنفسه إىل الفاضل، خبالف وصول الفاضل إىل منازهلم 

لقصد وجه تعظيم من نئة أو غريها، فجاللتهم يف ذلك ظاهرة، إذ لو جوزنا 
ذلك مل يفترق احلال بينهم، وبني أئمة اهلدى فيما يستحقون من التعظيم، فأما 

ن إىل الذميني، إطعامهم وإنزاهلم فليس بتعظيم، بل تفضل وإحسان، كاإلحسا
 .وإىل الزوجة، واخلادم الفاسقني

 ]]]]حكم تعظيم الظلمةحكم تعظيم الظلمةحكم تعظيم الظلمةحكم تعظيم الظلمة[[[[
فمن ال ميكنه املقام يف جهتهم إال بتعظيمهم ومواصلتهم، لزمته اهلجرة، : فرع

إذ من مل متكنه اإلقامة يف جهة إال بفعل قبيح لزمته اهلجرة بال خالف، كما 
، ]٩٧:النساء[����ِئكَةُ ظَاِلِمي أَنفُِسِهمِإنَّ الَِّذين توفَّاهم الْمالَ����:تقدم بدليل

 .اآلية

 ]]]]بدع املداهنةبدع املداهنةبدع املداهنةبدع املداهنة[[[[
ومن بدع املداهنة عندي التعبد لغري اهللا تعاىل، يف احملاورة، واملكاتبة، : فرع

وما قد أطبق عليه أكثر الناس من املكاتبة، بأقل العبيد، وأصغر املماليك على 
الط املسلمني إىل بالد مراتبه املعروفة، فإنه حادث مبتدع ابتدعه من خ

العجم، ورأى ما تعامل به ملوكها من ذلك، وهو بقية من عبادم إياهم، 
وكان حدوثه يف الدولة األموية وقت الوليد اخلليع، فإنه ى أن خياطب أو 
يكاتب مبثل ما خياطب به الناس، وضرب رجالً بسبب ذلك حىت مات، ومل 

  اخللفاء الراشدين بعده  ، وال عهد  عهده ] يف [يكن منه شيء 
من فالن بن فالن إىل فالن بن فالن، : ، بل كان صدر مكاتبام بعد التسمية

سالم عليك، وإين أمحد اهللا إليك، وأعرفك بكذا، ومل يزل كذلك حىت 
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حدثت هذه البدعة، وقد قدمنا يف كتاب امللل ما رواه سليمان بن أرقم، 
 إذ جاءه كتاب عمر بن عبد - يعين البصري-شهدت احلسن : حيث قال

فإنه بلغين أنك تقول يف القدر قوالً، فاكتب إيلَّ برأيك : أما بعد: ( العزيز 
من احلسن بن أيب احلسن إىل عمر بن عبد : اكتب: فقال لعبد اهللا ابنه) فيه

إنه من السنة، كذلك كانت : العزيز، فقال له ابنه تبدأ بامسك قبل امسه فقال
، ودليل كون هذا ) ، وأيب بكر وعمر ل اهللا السنة على عهد رسو

من ملك عبداً أو  : (( البدعة مكروهة إن مل تكن قبيحة حمرمة قوله 
أمة فال يقل عبدي وال أميت، وليقل فتاي أو فتايت، فإن العباد عباد اهللا 

والنهي يقتضي القبيح إال لقرينة، وإذا ي عن : أو كما قال)) واإلماء إماؤه
أنت :  حق اململوك، فاحلر أوىل، فإذا قبح أن يقول للمملوكذلك وهو يف

أنا عبدك، أو أقل عبيدك، وهو وإن كان جمازاً : عبدي، قبح أن يقول للحر
واستعمال ااز جائز، فقد ورد النهي عن إطالق لفظ التعبد لغري اهللا، 

ن ِم����:فوجب امتثاله، وأكثر ما مسي العبد يف القرآن فىت، قال اهللا تعاىل
اِتكُمياِت فَتِمنؤفسمى اإلماء فتيات، وقوله  ]٢٥ :النساء[����الْم ،

، ]٦٢:يوسف[ ؟وقَالَ ِلِفتياِنِه اجعلُوا ِبضاعتهم ِفي ِرحاِلِهم����:تعاىل
، وحنوها، وأما قوله ]٣٠:يوسف[����تراِود فَتاها عن نفِْسِه����:وقوله
 :النور[����كُم والصاِلِحني ِمن ِعباِدكُم وِإماِئكُموأَنِكحوا اَأليامى ِمن����:تعاىل
، فهو ال يكفي جواز اطالق هذا اللفظ منا بعد ورود النهي عنه، ألنه ]٣٢

جيوز من اهللا سبحانه ما ال جيوز منا، أال ترى أنه جيوز من اهللا تعاىل أن يقسم 
هي، فكذلك هذا باملخلوقات من السماء والطارق وغريمها، وال حيسن منا للن

قد أمجع املسلمون على جواز استعماله ومل مينعه أحد، ألنا نقول : ال يقال
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إمجاع أهل العصر ممنوع، فإنه بلغنا أن بعض الفضالء كان يترك املكاتبة 
حترجاً مما استعمله الناس من هذه البدعة، ولو ميكنه املكاتبة بغريها لئال 

مجاع تواتراً وال آحاداً، وإمنا ذلك قياس ينسب إىل التكرب، مث إنه مل ينقل اإل
 .للغائبني على احلاضرين من دون طريقة ناظمة

 ]]]]حكم الدعاء للوالة وامللوكحكم الدعاء للوالة وامللوكحكم الدعاء للوالة وامللوكحكم الدعاء للوالة وامللوك[[[[
ومن البدع احملدثة، الدعاء ألهل الدول بتخليد امللك يف حماورة أو : فرع

من دعا لظامل بالبقاء،  : ( مكاتبة، فإن كان ظاملا فقبيح حمرم، لقوله 
، وهذا نص صريح أيضاً، وأما إذا كان )  يعصى اهللا يف أرضهفقد أحب أن

حمقا فمكروه أيضاً عندي، لتضمنه ما قد أخرب اهللا تعاىل أنه ال يفعله حيث 
، فهو مبرتلة ]٣٤:األنبياء[����وما جعلْنا ِلبشٍر ِمن قَبِلك الْخلْد����:قال تعاىل

ه الدار، فأما كونه قاصداً الدعاء بأن ال تقام قيامة، وال جتعل دار غري هذ
طول البقاء، فذلك ال يفيده لفظ اخللد، إال مع قرينه، ألنه موضوع للدوام 

مانهاكُما ؟: الذي ال انقطاع له، أال ترى إىل قوله تعاىل حاكيا عن إبليس
؟ خاِلِدينربكُما عن هِذِه الشجرِة ِإالَّ أَنْ تكُونا ملَكَيِن أَو تكُونا ِمن الْ

هلْ أَدلُّك علَى شجرِة الْخلِْد وملٍْك الَ ����:، وقال]٢٠:األعراف[
، فلفظ اخللد إذ أطلق أفاد ما ذكرنا، فقبح الدعاء للفاين ]١٢٠:طه[����يبلَى

 .به من غري قرينة لفظية، وإن كان قد تسامح بذلك بعض أئمتنا املتأخرين
 .وز للمحق ال للمبطلوأما الدعاء بطول البقاء فيج: فرع

 ]]]]استعمال ألقاب التعظيماستعمال ألقاب التعظيماستعمال ألقاب التعظيماستعمال ألقاب التعظيم[[[[
فأما استعمال مشس الدين وعماد الدين وحنومها فمبتدع أيضاً، لكن ال : فرع

بأس به جلرية جمرى اللقب الذي يتضمن تشريفاً كالتسمية بصاحل وبالفضل 
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واألسد وحنو ذلك، ومل يرد ي عن مثل ذلك، فأما استعمال لفظ سيدي 
الذي ظاهره الصالح فال حرج أيضاً لظهور استعماله يف وموالي للصاحب 

 ، ولغريه، فأما استعمال املقام واملقر  الصدر األول لرسول اهللا 
واجلناب والس وغريها فمجازات مل يرد دليل على قبحها، وإن كانت 

السنة التأسي بالسلف الصاحل، وقد ذكرنا كيفية مكاتبام، وأما استعمال 
مل وغريمها، فال حيسن ملن ليس على تلك الصفات، إذ هو األفضل واألك

 .كذب

 ]]]]حب الدنياحب الدنياحب الدنياحب الدنيا:[:[:[:[فصلفصلفصلفصل
يوجب على كل مكلف )) حب الدنيا رأس كل خطيئة : (( وقوله 

ال خالف : معرفة تفسري الدنيا هاهنا ليجتنب حبها، وإال مل يأمن اخلطأ فنقول
حب الدنيا، أن حمبة مجع املال احلالل لتحصيل الكفاية ليس خطأ، فليس من 

وكذلك حمبة حفظ املال من دار، وعقار، وذهب وفضة وحنوها، وعماراا، 
واالحتراز عليها من الضياع ليس خبطأ، فليس من حب الدنيا، وكذلك حمبة 
التلذذ باملباحات من الطعام واملالبس واملراكب واملناكح والبنيان املباحات 

ينةَ اللَِّه الَِّتي أَخرج ِلِعباِدِه والطَّيباِت قُلْ من حرم ِز����:ليس خبطأ، لقوله تعاىل
 .، فليس من حب الدنيا]٣٢:األعراف[؟ ِمن الرزِق

 ]]]]حب الدنيا املنهي عنهحب الدنيا املنهي عنهحب الدنيا املنهي عنهحب الدنيا املنهي عنه[[[[
فنلخص مما ذكرنا أن الدنيا اليت نهينا عن حبها هي الشرف واملال، : فرع

فاية، أو ملصلحة املطلوبان للمباهاة والتكاثر والعلو على من عدمهما، ال للك
دينية، أو جتمل بني الناس، وقد نبه اهللا سبحانه وتعاىل على هذا املعىن 

ِتلْك الدار اآلِخرةُ نجعلُها ِللَِّذين الَ يِريدونَ علُوا ِفي اَألرِض والَ ����:بقوله
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ما ذئبان ضاريان يف زريبة غنم  : (( وقوله ] ٨٣:القصص[؟ فَسادا
قال، فاآلية ، أو كما ))ب الشرف، واملال على املسلم يف دينهبأضر من ح

ن بأن املراد حبب الدنيا الذي ينا عنه هو حب االكرمية واخلرب مصرح
الشرف واملال طلبا للعلو كما قدمنا، فأما لتطلب التجمل يف الناس، فال بأس 

يف ذلك، ومعىن التجمل حصول مجال حيصن من حصل له من أن يستخف 
 حيط من مرتبته اليت يستحقها لظاهر حاله، فحينئذ خيف التكليف يف به أو

ذلك على من له أدىن مسكة يف الدين، واحلمد هللا رب العاملني، فإنه ال يطلب 
الشرف واملال لذلك إال املتجربون املتمردون على اهللا تعاىل، ال املؤمنون 

 .اخلاشعون وباهللا العصمة ومنه التوفيق

 ]]]]اجلنباجلنباجلنباجلنب:[:[:[:[فصلفصلفصلفصل
هو البخل بالنفس وال إشكال يف حترميه، حيث جيب بذهلا يف طلب : نبواجل

اآلية ..؟... ومن يولِِّهم يومِئٍذ دبره����:العدو ومدافعته، لقوله تعاىل
؟ كُِتب علَيكُم الِْقتالُ وهو كُره لَكُم����:، وقال تعاىل]٦:األنفال[
 ].٢١٦:البقرة[

)) اجلرأة غريزتان يضعهما اهللا حيث يشاءاجلنب و : (( وأما قوله 
املعلوم من لغة العرب : والغرائز ال يتعلق ا حترمي وال حتليل، فإنا نقول

تسمية اإلقدام على العدو شجاعة وجرأة، والفرار منه جبناً، وتعلق املدح 
والذم ما، فبطل كوما غريزة، فوجب محل اخلرب على أن املراد سبيب اجلنب 

غريزتان باعثتان عليهما، فسمي السبب بتسمية سببه جتوزاً، كنسبة واجلرأة 
، ))الباعث على اجلنب واجلرأة غريزتان : (( الدية عقالً، فكأنه قال 

فلما كثر استغىن باملسبب فقيل اجلنب واجلرأة غريزتان، واملعىن أن من الناس 
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 وتبعث عليه، من يبين اهللا قلبه بنية تقبل الشجاعة، وتبعث عليها أو اجلنب
 .ويف حتقيق تلك البنية أحباث يطول شرحها، وهذا القدر يكفي فيما قصدناه

 ]]]]البخلالبخلالبخلالبخل[[[[
 .والبخل عبارة عن شدة حب املال احلاملة على منعه حيث وجب بذله

والبخل يف التحقيق هو منعه، وسبب املنع شدة حبه كما قلنا يف اجلنب، وقد 
بخل فاقتضى قبحه، وقال ذم اهللا الذين يبخلون ويأمرون الناس بال

، وهو منعه عما جيب ]٣٨:حممد[����ومن يبخلْ فَِإنما يبخلُ عن نفِْسِه����:تعاىل
هو أن ينفق منه دون : صرفه فيه من حتصيل نفع أو دفع ضرر أو ذم، والتقتري

؟ لَم يسِرفُوا ولَم يقْتروا����:الكفايه مع سعته للكفاية، وقد ذمه اهللا تعاىل
 ].٦٧:الفرقان[

    ]]]]السرف والتقتريالسرف والتقتريالسرف والتقتريالسرف والتقتري[[[[
صرف املال فيما ال جيلب نفعاً، وال ثنـاًء، وال          : والسرف والتقتري يف اللغة   

، وقال  ؟لَم يسِرفُوا ����:يدفع ضرراً عن نفس أو مال أو عرض، وقد قال تعاىل          
والَ تبــذِّر تبــِذيراً ِإنَّ الْمبــذِِّرين كَــانوا ِإخــوانَ      ����:أيــضاً 

، وقد حرم الشرع صرفه رد الثناء، قـال         ]٢٧ـ٢٦:اإلسراء[����ِنيالشياِط
، فهو يف الشرع إضاعة     ]٢٦٤:البقرة[؟ كَالَِّذي ينِفق مالَه ِرئَاَء الناسِ    ����:تعاىل

 .املال أو صرفه يف وجه قبيح

    ]]]]مفهوم الزهدمفهوم الزهدمفهوم الزهدمفهوم الزهد[[[[
والزهد يف الشرع ترك املباحات اليت خيشى أن حيمله التولع ا على الدخول             

أال  : ((  الشبهات حمافظة عليها، وقد وردت اآلثار بندبه، كقولـه           يف
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نعم، وال زهـد يف  )) وإن الزاهد يف الدنيا أراح قلبه وبدنه يف الدنيا واآلخرة  
املرأة احلسناء وإن غاىل يف مهرها، ملا يف ذلك من تكميل الدين مهما             : ثالث

 يف املطعم وامللبس، وال     ما مل تكن من املنعمات الاليت ال يقنعن بدون اللذات         
 من األمكنة النازحـة،      يف استعذاب املاء، إذ قد كان يستعذب النيب         

وما أَنتم  ����:ووجهه أنه ال حيتاج يف ذلك إىل كسب األموال بدليل قوله تعاىل           
 اِزِننيِبخ وال يف اختيار املسكن السليم عن الوباء اجلـامع    ]٢٢:احلجر[����لَه ،

اج يف ذلك إىل غرامة، ألن األرض هللا تعـاىل، إال حيـث        للمرافق، إذ ال حيت   
 .يكون دينه يف غري ذلك املسكن أكمل، فإن تركه حينئذ يكون زهداً

 ]]]]الفرحالفرحالفرحالفرح:[:[:[:[فصلفصلفصلفصل
 فمحرم، اًهو السرور الذي يصدر منه أفعال طرب، فإن كان حمظور: والفرح

ذَِلكُم ؟: ه تعاىلوقول] ٧٦:القصص[����ِإنَّ اللَّه الَ يِحب الْفَِرِحني����:لقوله تعاىل
ونَ ِفي اَألِبمحفْرت متا كُنقِر الْحيِض ِبغ٧٥:غافر[����ر.[ 

فأما الذي يقترن به مباح من لعب باخليل، وحنوه من املباحات فإن كان : فرع
فرحاً مبحظور فقبح لآلية، فال جيوز النظر إىل ذلك اللعب حينئـذ حلظـره،           

، وإن كان فرحاً    ))طرف حىت تغري أو تنتقل    ال حيل لعني ترى اهللا يعصى فت      ((و
مبباح أو مندوب أو نعمة حصلت، فاألقرب أنه ال حرج فيـه ملـا ورد يف                

ويومِئٍذ يفْـرح الْمؤِمنـونَ     ����:التدفيف يف العرسات واألعياد، وقد قال تعاىل      
صحابة وما روي عن مجاعة من ال     ] ٥-٤:الروم[؟ ِبنصِر اللَِّه ينصر من يشاءُ    

أن رجالً منهم حجل حني حصلت له مسرة ببشرى وهو نوع لعـب عنـد             
 .فرح
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 ]]]]اجلزعاجلزعاجلزعاجلزع:[:[:[:[فصلفصلفصلفصل
من مخش وجه، أو شق جيب، أو : هو الغم الذي يقترن به فعل: واجلزع

كسر سالح، أو عقر يمة، أو شكوى بصوت، وقد ورد النهي عن اجلزع 
)) يا واآلخرةصوتان فاجران ملعونان يف الدن :(( يف آثار كثرية كقوله 

، وال إشكال يف حترميه، حيث كان على مصيبة دنيوية حادثة من جهة اهللا 
تعاىل، وكذلك ما كان من جهة غريه، وأما اجلزع ملصيبة يف الدين حنو أن 

 على من  جيزع ملعصية فعلها ندماً، فاألقرب أنه غري منكر، إذ مل ينكر 
 .يف رمضانأتاه حيثو التراب على رأسه ملَّا واقع أهله 

 ]]]]اإلخالصاإلخالصاإلخالصاإلخالص:[:[:[:[فصلفصلفصلفصل
الناس كلهم هلكى إال العاملون، والعاملون كلهم هلكى إال  : (( قوله 

العاملون، والعاملون كلهم هلكى إال املخلصون، واملخلصون على خطر 
يوجب على سامعه إمعان النظر يف معرفة مواقع اخلطر املخوف بعد )) عظيم

يهما، واألقرب أن املخوف على حصول العلم والعمل واإلخالص هللا تعاىل ف
املكلف بعد حصول ذلك منه، إمنا هو حصول ما حيبطه من املعاصي، وإنه ال 

العلم، والعمل، واإلخالص، إال يف حفظه : تكليف عليه بعد استكماله الثالثة
مما حيبطها من املآمث الباطنة اليت جيوز ذهول اخلاطر عن عظم خطرها فيتسامح 

أَنْ تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم الَ تشعرونَ ����:تعاىلفيها، وقد قال اهللا 
إياكم وحمقرات الذنوب، فإن هلا عند اهللا  : (( وقوله ] ٢:احلجرات[����

، وكذلك التحفظ من أمر يدق وجه قبحه فرياه العبد حسناً، وهو يف ))طالباً
   علم اهللا قبيح فيؤتى من إخالله بالنظر الصحيح فيه، وقد ورد عنه

إنه الذنب الذي : (التحذير من الذنب الذي ال متحوه التوبة، فقال ما معناه
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، فال خطر خيشاه )يعتقده العبد من اإلحسان، وهو عند اهللا تعاىل من العصيان
 على ذلك  العامل العامل املخلص، إال أحد هذين الوجهني، وقد نبه 

لو صليتم حىت ( : ( وقوله )) حراسة العمل أشد من العمل: ((بقوله
تكونوا كاحلنايا، وصمتم حىت تكونوا كاألوتار، وتوفيتم ما بني الركن 

واملقام، ما نفعكم ذلك إال بالورع، أال وإن الدين الورع، أال وإن الدين 
 )) .الورع، أال وإن الدين الورع

 ]]]]اخلوفاخلوفاخلوفاخلوف:[:[:[:[فصلفصلفصلفصل
وقائد الورع استشعار اخلوف، وقائد اخلوف عدم الغفلة عن قصر : فرع

 على ذلك بقوله  دة، وقرب الرحلة، وجتديد ذكر املوت، وقد نبه امل
كفى  : (( اخلرب، وقوله )) اكثروا ذكر هاذم اللذات : (( 

تكن طاعتك هللا تعاىل ل: (، وهللا در بعض احلكماء حيث يقول)) باملوت واعظاً
، أو كما )بقدر حاجتك إليه، وجرأتك على املعاصي بقدر صربك على النار

يا مقهوراً بغلبة النفس صل عليها : وهللا در بعض الواعظني حيث يقولقال، 
بطول العزمية، فإا إن عرفت جدك استأسرت لك، وامنعها لذيذ املباح 

لتصطلحا على ترك احلرام، الشيطان والدنيا عدوان بائنان عنك، والنفس 
كُم ِمن قَاِتلُوا الَِّذين يلُون����:عدو مباطن ومن أدب القتال قوله تعاىل

، وكفى بقول امللك اجلليل يف حمكم الترتيل تأديباً ]١٢٣:التوبة[����الْكُفَّاِر
وأَما من خاف مقَام ربِه ونهى النفْس عِن الْهوى، فَِإنَّ الْجنةَ ِهي ����:وذيباً
ولنختتم كتابنا هذا ذه اآلية الكرمية ] ٤١ـ٤٠:النازعات[����الْمأْوى

الً، لعل اهللا سبحانه وتعاىل بكرمه، ولطفه جيعل خامتة أعمالنا التقوى، تفاؤ
وجمانبة األهواء، وعاقبة أمرنا سكون جنة املأوى، فهو أكرم مسئول، وخري 

 .مأمول
 ] .آمني..آمني.. هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وسلم واحلمد[
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اضD=م وا��l=٥٦ ا 
 �OD م��l=ت ا�I �D ا�/�ري S,C	��O�� ٥٧ ا�

� �D ا2���� ٥٨ ا���ء ا�
Lاك '� ا
�PLا�	اك '� ا���
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اه�ا6رادةM٨٢  وا� 

E�+وا��� EU� ٨٣ �$0 '� ا�
 ٨٤ ا��1ل

�Uا�!lو �U/P ٩٠ 
�D� ٩٢ ا�#


وج �� ا�	�رK٩٣ ا� 
� ٩٤ ا�M*م �OD ا��$��

� ٩٥ ا���6
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 ٩٩ ���ن �� ه! ا����7

����C	ا�� ��� ��C	٩٩ ا�� 
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 ١١٠ ا��
اط وا���Cان
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 S�	�i� �� �U'
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g�K١٤٦ آ��ب ا� 
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 ١٧٣ ا�$��� �� OD �OD���U ا��*م ا��6م
 ١٧٣ أوLد_ OD�S ا��*م

 



- ٢٨٥ - 
 

 

 ١٧٣ و'��OD S�S ا��*م
�s
 ١٧٦ أ��6م ا�$�� �� ا�$�� ا�

 ١٧٧ إ�Pرة إ�� إ���� ز,� ا����OD �,1�S ا��*م
 ١٧٧ أ��6م ز,OD �OD �� 1���U ا��*م

 ١٧٨ ا"�+
اد '� ذآ
 ا���1د,�
 ١٧٨ ��56 �3�4 ا�12م

 ١٧٩ ?<= ا>;�ر ا�:اردة �37 �3�4 ا�12م
 ١٧٩ "/W ا����Lء إ�� ا��6م OD�S ا��*م و��	�_

�i'ا
 ١٨٠ ا�
 ١٨٥  �3�4 ا�12م �� آ
ا����PSء

 ١٨٦ أوLد_ OD�S ا��*م
 ١٨/٦ و�� ��7��OD S�S ا��*م

 W��X!ا��6م ا��ا��*م�,$ ��U�OD �OD �� 1,١٨٦  �� ا��6م  ز 
 ١٨٧  �3�4 ا�12مD/1ا 2 ا��1Uي �$�1 �� ا��6م
 S���a12م� ١٨٨ �3�4 ا

S�� ١٩٤  �3�4 ا�12م��7
� ١٩٤ Uz!ر ا��/�"�

d�/ا� Eأه �� S�' E�a و�� ���P�Uا� g/$12م�� ١٩٥  A�3�4 ا
 ٢٠٤  �3�4 ا�12م إ�
اه�- �� D/1ا 2ا��Bم

 ٢٠٤  �3�4 ا�12ما"�#�Uد_
 ٢١٢ ا��6م ا�$��� �� �OD أ�OD �K���U ا��*م

 ٢١٣ دOD S�!D�S ا��*م
 ��J ا��*م S�OD ���$آ*م ا�-U��ش��!�� ٢١٥  ا�

 S�OD W��X أ�� �� �OD ��	�7ا�� 
� ���Kرة =���Oآ �j��
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