أﺜر اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب )ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم(
ﻓﻲ اﻝﺸرﻴﻌﺔ واﻝﻔﻜر اﻹﺴﻼﻤﻲ

اﻝﺒﺎﺤث
اﻝﺸﻴﺦ طﻪ ﺤﺎﻓظ ﺨﻤﻴس
اﻝﺸؤون اﻝﻔﻜرﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺘﺒﺔ اﻝﻜﺎظﻤﻴﺔ اﻝﻤﻘدﺴﺔ

١

ﺒﺴم اﷲ اﻝرﺤﻤن اﻝرﺤﻴم
اﻝﻤﻘدﻤﺔ
اﻝﺤﻤد ﷲ رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن واﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺸرف ﺨﻠﻘﻪ أﺠﻤﻌﻴن ﻤﺤﻤد اﻝﻤﺼطﻔﻰ
وﻋﻠﻰ آﻝﻪ اﻝطﺎﻫرﻴن واﻝﻠﻌن اﻝداﺌم ﻋﻠﻰ أﻋداﺌﻬم ﻤن اﻷوﻝﻴن واﻵﺨرﻴن إﻝﻰ ﻗﻴﺎم ﻴوم
اﻝدﻴن وﺒﻌد...
ﻻ ﻨﻌرف ﻜﻴف ﻨﺒدأ اﻝﻜﻼم ﻋن ﻤن ﻴﻘﺘرن ﺘﺄرﻴﺨﻪ ﺒﺘﺄرﻴﺦ ﻤﺤﻤد اﻝﻤﺼطﻔﻰ )ص(
وﺠﻬﺎدﻩ ﻤن أول ﻴوم ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ إﻝﻰ آﺨر ﻴوم ﻓﻴﻬﺎ ،وﻗد ﺸرف اﻝدﻨﻴﺎ ﻓﻲ أﻗدس ﺒﻘﻌﺔ ﻓﻲ
اﻷرض ﻓﻲ ﻗﻠب اﻝﻤﺴﺠد اﻝﺤرام وﻤن ﻤﺤراب ﻤﺴﺠد اﻝﻜوﻓﺔ ﻓﺎرﻗﻬﺎ ،وﻤﺎ ﺒﻴن ﻫذا وذاك
أﻓﻨﻰ ﺴﻨوات ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﺠﺎﻫداً ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ.
ﻓﻼ ﻨﻌرف ﻤن أﻴن ﻨﺒدأ أو أي ﺨﺼﻠﺔ ﻤن ﺨﺼﺎﻝﻪ ﻨذﻜر أو إﻝﻰ أي زاوﻴﺔ ﻤن ﺤﻴﺎﺘﻪ
اﻝﺸرﻴﻔﺔ ﻨﻨظر...
ﻓﻬل ﻨﺒدأ ﺒﺎﻝﻜﻼم ﻋن ﺸﺠﺎﻋﺘﻪ؟ ﻓﺎﻝﺤدﻴث ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎً ﻜﺎﻝﺤدﻴث ﻋن ﻨور اﻝﺸﻤس وﺴط
ﻨﻌﺒر ﻋن ﺸﺠﺎﻋﺘﻪ وﻗد ﻗﺎل ﻓﻴﻪ اﻝروح اﻷﻤﻴن
اﻝﻨﻬﺎرٕ ،واذا ﺤﺎوﻝﻨﺎ ذﻝك ﻓﺒﺄي ﻝﻔظ 
ﺠﺒراﺌﻴل )ع( وﺴﻴد اﻝﻤرﺴﻠﻴن ﻤﺤﻤد )ص() :ﻻ ﻓﺘﻰ إﻻ ﻋﻠﻲ وﻻ ﺴﻴف إﻻ ذو
اﻝﻔﻘﺎر(  ،١وﻫو اﻝﻘﺎﺌل )ع() :ﻝو ﺘظﺎﻫرت اﻝﻌرب ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺎﻝﻲ ﻝﻤﺎ وﻝﻴت ﻋﻨﻬﺎ( ،٢ﻜﺎن
ﻤن أﺸﺠﻊ اﻝﻨﺎس وأﺜﺒﺘﻬم ﻗﻠﺒًﺎ وﻗد اﺴﺘوﻋﺒت ﺸﺠﺎﻋﺘﻪ اﻝﻨﺎدرة ﺠﻤﻴﻊ ﻝﻐﺎت اﻷرض ،وﻗد
ﻗﺎم ﻫذا اﻝدﻴن ﺒﺴﻴﻔﻪ وﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎدﻩ وﺠﻬودﻩ وﻫو ﺼﺎﺤب اﻝﻤواﻗف اﻝﻤﺸﻬو ةر ﻴوم
ﺒدر وﻴوم اﻷﺤزاب وﻴوم ﺤﻨﻴن ،وﻗد ﺤﺼد رؤوس اﻝﻤﺸرﻜﻴن وأﺒﺎد ﻀروﺴﻬم وأﺸﺎع
ﻓﻴﻬم اﻝﻘﺘل ،وﻝم ﺘﻔﺘﺢ ﺜﻐرة ﻋﻠﻰ اﻹﺴﻼم إﻻ ﺘﺼدى إﻝﻰ إﺴﻜﺎﺘﻬﺎ ،ﻗدﻤﻪ رﺴول اﷲ
 - ١انظر التفتازاني ،ت  ،٧٩١شرح المقاصد في علم الكالم،ج٢ص ،٣٠١الطبعة االولى ،سنة الطبع
١٤٠١ھـ ١٩٨١ -م ،المطبعة باكستان – دار المعارف النعمانية ،الناشر ك دار المعارف النعمانية.
 - ٢مولى محمد صالح المازندراني ،ت ١٠٨١ھـ ،شرح أصول الكافي ،ج١٢ص ،٩٣تحقيق مع
تعليقات :الميرزا أبو الحسن الشعراني ،ضبط وتصحيح :السيد علي عاشور ،الطبعة األولى ،سنة الطبع
١٤٢١ھـ ٢٠٠٠م ،المطبعة :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ،الناشر :دار إحياء
التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان.
٢

)ص( أﻤﻴ ًار ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواﻗف واﻝﻤﺸﺎﻫد وأﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻗﻴﺎدة ﺠﻴوﺸﻪ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻤﺎ وﻝﺞ ﺤرﺒﺎ
إﻻ ﻓﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻴدﻩ وﻫو اﻝذي ﻗﻬر اﻝﻴﻬود وﻓﺘﺢ ﺤﺼون ﺨﻴﺒر وﻜﺴر ﺸوﻜﺘﻬم وأﺨﻤد
ﻨﺎرﻫم.١
أم ﻨﺘﺤدث ﻋن ﻋﻠﻤﻪ ،ﻓﻴﻜﻔﻴﻨﺎ ﻤن ﻗﺎل ﻓﻴﻪ اﻝرﺴول اﻷﻤﻴن )ص() :أﻨﺎ ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻌﻠم
وﻋﻠ ﻲ ﺒﺎﺒﻬﺎ( ،٢ﻓﻜﻴف ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻹﺤﺎطﺔ ﺒﻌﻠم ﺒﺎب ﻤدﻴﻨﺔ ﻋﻠم رﺴول اﷲ )ص( واﻝﺘﻠﻤﻴذ
اﻷول ﻝرﺴول اﷲ )ص( ﻜﻤﺎ ﻗﺎل )ع() :ﻋﻠﻤﻨﻲ رﺴول اﷲ )ص( أﻝف ﺒﺎب ﻤن اﻝﻌﻠم
ﻓﺘﺢ ﻝﻲ ﻜل ﺒﺎب أﻝف ﺒﺎب( ،٣ﻗﺎل اﺒن ﻋﺒﺎس...) :وﻤﺎ ﻋﻠﻤﻲ وﻋﻠم أﺼﺤﺎب ﻤﺤﻤد
)ص( ﻓﻲ ﻋﻠم ﻋﻠﻲ إﻻ ﻜﻘطرة ﻓﻲ ﺴﺒﻌﺔ أﺒﺤر( ،٤وﻤﺎذا ﻨﻘول ﻓﻲ زﻫدﻩ وﻫو اﻝﻘﺎﺌل
ي ﻏﻴري( ،٥واﻝﻘﺎﺌل ﻤﺨﺎطﺒﺎً اﻝدﻨﻴﺎ) :ﻴﺎ
ﻤﺨﺎطﺒﺎً اﻷﻤوال) :ﻴﺎ ﺼﻔراء وﻴﺎ ﺒﻴﻀﺎء ﻏر ّ
ِ
ﺘﺸوﻗت ﻻ ﺤﺎن ﺤﻴﻨك ﻫﻴﻬﺎت ﻫﻴﻬﺎت ﻏري ﻏﻴري
أﺒﻲ ﺘﻌرﻀت أم إﻝ ﻲ ّ
ﻋﻨﻲ ّ
دﻨﻴﺎ إﻝﻴك ّ

ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻲ ﻓﻴك ﻗط طﻠﻘﺘك ﺜﻼﺜﺎً ﻻ رﺠﻌﺔ ﻝﻲ ﻓﻴك ﻓﻌﻴﺸك ﻗﺼﻴر وﺨطرك ﻴﺴﻴر
وأﻤﻠك ﺤﻘﻴر(...

.٦

وﻤﺎذا ﻨﻘول ﻓﻲ ﻋدﻝﻪ ،واﻝﻌدل ﻤﺎ أﺤﻼﻩ ﻋﻨد اﻝﻨﻔوس اﻝﻤظﻠوﻤﺔ وﻤﺎ أﺤﺒﻪ ﻋﻨد
اﻝﻤﻀطﻬدﻴن وﻤﺎ أﺒﻐﻀﻪ ﻋﻨد اﻝظﺎﻝﻤﻴن اﻝذﻴن ﻴزاﺤم اﻝﻌدل ﻤﻨﺎﻓﻌﻬم ،ﻓﺎﻝﻌدل أﺴﺎس
 - ١الشيخ باقر شريف القرشي ،حياة اإلمام الحسين )ع( دراسة وتحليل ،ج١ص ،٢٣١الطبعة األولى،
سنة الطبع١٣٩٤ :ھـ ١٩٧٤-م ،المطبعة :مطبعة اآلداب – النجف االشرف.
 - ٢الشيخ العالمة المغفر له آغا بزرك طھراني ،ت١٣٨٩ھـ ،حصر االجتھاد ،ص ،٥٣تحقيق :محمد
علي االنصاري ،سنة الطبع ١٤٠١ھـ ،المطبعة :مطبعة الخيام – قم.
 - ٣المجلسي ،العالمة محمد باقر المجلسي )قدس سره( ،ت ١١١١ھـ ،بحار االنوار الجامعة ادرر
اخبار االئمة االطھار ،ج٢٢ص ،٤٧٠تحقيق عبد الرحيم الرباني الشيرازي ،الطبعة الثانية مصححة،
سنة الطبع١٤٠٣ :ھـ١٩٨٣ ،م ،الناشر :مؤسسة الوفاء – بيروت.
 ٤ابن شھر آشوب ،مشير الدين أبي عبد  Yمحمد بن علي بن شھر آشوب ،ت ٥٨٨ھـ ،مناقب آل أبي
طالب ،ج ١ص ،٣١١تحقيق :تصحيح وشرح ومقابلة :لجنة من أساتذة النجف االشرف ،سنة الطبع:
١٣٧٦ھـ ١٩٥٦ -م ،المطبعة الحيدرية – النجف االشرف ،الناشر :المكتبة الحيدرية ،قام بطبعه :محمد
كاظم الكتبي،
 - ٥المجلسي ،الشيخ العالمة محمد باقر المجلسي ) قدس سره ( ،ت ١١١١ھـ ،ج٤١ص ،١٤٤بحار
األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطھار ،تحقيق محمد الباقر البھبودي ،يحيى العابدي الزنجاني،
السيد كاظم الموسوي ،الطبعة الثالثة المصححة ،سنة الطبع١٤٠٣ :ھـ ١٩٨٣ -م ،الناشر :دار إحياء
التراث العربي – بيروت – لبنان.
 ٦الشيخ جعفر كاشف الغطاء ،ت ١٢٢٨ھـ ،كشف الغطاء عن مبھمات شريعة الغراء ،ج ١ص،١٦
الناشر :انتشارات مھدي اصفھان.
٣

اﻝﻤﻠك وﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎع واﻋﺘداﻝﻪ ،وﻤن ﻝوازم ﺘطﺒﻴق اﻝﻌداﻝﺔ وﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﻗوة اﻹﻴﻤﺎن ﺒﺎﷲ
ﺘﻌﺎﻝﻰ واﻝﺘﻘوى وﺤزم ﻋﻘل ﻓوق ﻜل ﻋﺎطﻔﺔ وﻋدم اﻝﺨوف ﻤن اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ
واﻝﻤﺤﺘﻤل وﻗوﻋﻬﺎ ،وﻋﻠﻲ )ع( اﻹﻴﻤﺎن ﻜﻠﻪ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ رﺴول اﷲ )ص( ﻴوم اﻝﺨﻨدق:
)ﺒرز اﻹﻴﻤﺎن ﻜﻠﻪ( ،١واﻝﺘﻘوى اﻝﻤﺘﺠﺴدة وﻫو اﻝﺤق اﻝﻤﺤض اﻝذي ﻻ ﺘﺄﺨذﻩ ﻓﻲ اﷲ
ﻝوﻤﺔ ﻻﺌم ،وﺒﺴﺒب ﻋداﻝﺘﻪ ﺘﻔرق ﻋﻨﻪ ذوي اﻷطﻤﺎع وﻤﺘﺄﻤﻠﻲ اﻝﻤﻨﺎﺼب وﻫددت ﻋداﻝﺘﻪ
اﻝﻔﺴﻘﺔ اﻝﻔﺠرة اﻝذﻴن اﺴﺘوﺠﺒوا إﻗﺎﻤﺔ اﻝﺤدود اﻹﻝﻬﻴﺔ ﻜذﻝك أﻨﻬت آﻤﺎل اﻝﻤﺴﺘﻐﻠﻴن وأﻤﺎﻨﻲ
ﺤواﺸﻲ اﻝﺴﻼطﻴن ،ﻓﺄﺠﺠت ﻨﻴران اﻝﺤروب ﻀدﻩ.
وﻤﺎ ﻨﻘول ﻓﻲ ﻴﻘﻴﻨﻪ اﻝذي ﻴﻘول ﻓﻴﻪ )ع() :ﻝو ﻜﺸف ﻝﻲ اﻝﻐطﺎء ﻤﺎ ازددت ﻴﻘﻴﻨﺎً( ،٢
وﻫو اﻝﻘﺎﺌل أﻴﻀﺎً) :ﻜﻔﻰ ﺒﺎﻷﺠل ﺤﺎرﺴﺎً( ،٣وذﻝك ﻴوم ﺼﻔﻴن ﻋﻨدﻤﺎ ﻗﻴل ﻝﻪ اﺤﺘرس ﻴﺎ
أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﻓﺈﻨﺎ ﻨﺨﺸﻰ أن ﻴﻘﺘﻠك ﻫذا اﻝﻠﻌﻴن.٤

ﻨﻌم ﻫذا ﻫو ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب )ع( ﻫو ﻨﻔس رﺴول اﷲ ،واﺨو رﺴول اﷲ،واﺒن ﻋم
رﺴول اﷲ ،وﺼﻬر رﺴول اﷲ ،وأﺒو ﺴﺒطﻲ رﺴول اﷲ ) ﺼﻠوات اﷲ ﻋﻠﻴﻬم أﺠﻤﻌﻴن (،
أول اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ،وأول ﻤن اﺴﺘﺠﺎب ﷲ وﻝرﺴوﻝﻪ ﻤن اﻝﻤؤﻤﻨﻴن.
ﻫذﻩ ﻋﻼﻗﺔ أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب )ع( ﺒرﺴول اﷲ )ص( ،واﺜر ﻫذﻩ
اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺠﺎء واﻀﺤﺎً ﻓﻲ ﻤﺴﻴرة اﻝدﻋوة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻝﻬﺎ اﻻﻨﻌﻜﺎس اﻝﺠﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻴﻌﺔ
واﻝﻌﻘﻴدة ،وﻨﺤن ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ اﻝﻤﺘواﻀﻊ ﻫذا ﻨﺤﺎول ﻤن ﺨﻼﻝﻪ أن ﻨﺴﻠط اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ
ﺒﻌض أﺜﺎر ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻔﻜري واﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ،راﺠﻴن اﻝﻌﻠﻲ اﻝﻘدﻴر أن
ﻴوﻓﻘﻨﺎ ﻝذﻝك ﺨدﻤﺔ ﻷوﻝﻴﺎﺌﻪ اﻨﻪ ﺴﻤﻴﻊ ﻋﻠﻴم ﻤﺠﻴب.
وﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤد وآﻝﻪ اﻝطﺎﻫرﻴن.
 ١الشيخ وحيد الخراساني ،معاصر ،منھاج الصالحين وجيزة في عقائد الشيعة ،ج ١ص.٢٦٠
 - ٢الشيخ علي النمازي الشاھرودي ،ت ١٤٠٥ھـ ،مستدرك سفينة البحار،ج ٥ص ،١٦٣تحقيق
وتصحيح الشيخ حسن بن علي النمازي ،سنة الطبع ،١٤١٩ :الناشر :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة
لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
 - ٣المجلسي ،العالمة محمد باقر المجلسي )قدس سره( ت ١١١١ھـ ،ج٦٧ص ،١٥٦تحقيق السيد
ابراھيم الميانجي ومحمد باقر البھبودي ،ط٣مصححة ،سنة الطبع ١٩٨٣ – ١٤٠٣م ،الناشر :دار
احياء التراث العربي ،بيروت – لبنان.
 ٤المقصود باللعين معاوية بن أبي سفيان.
٤

اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺒﺤث
ﻤن ﺨﻼل ﻋرض ﺒﻌض ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن رﺴول اﷲ )ص( وﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب )ع(
ﻷﻨﻨﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻨﺤﻴط ﺒﻌﻤق اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ إن ﻝم ﻴﻜن ﻋﻠﻲ )ع( اﻷول ﻤﻜرر ﻓﻲ
ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻤﻜﻨﺎت ،وﻤن ﺨﻼل ﺘﻠك اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘﻀﺢ ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ﺴﻠوﻜﻴﺎت وﻤﻔردات اﻷﺸﺨﺎص ،وﻤدى ﻫذا اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ ،ﻓﻜﺎن ﻷﻤﻴر
اﻝﻤؤﻤﻨﻴن )ع( اﻷﺜر اﻝواﻀﺢ ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﺎر اﻝدﻋوة وﺘﺼﺤﻴﺢ ﺴﻠوﻜﻴﺎت اﻷﻓراد،
وﺒﻴﺎن اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﺒﻜل اﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻤن أﺤﻜﺎم وﻋﻘﺎﺌد ﻜﻤﺎ أﻨزﻝت وﺒﻠﻎ ﺒﻬﺎ رﺴول اﷲ )ص(،
وذﻝك ﺒﻌد أن ﺘﺼدى ﻜل ﻤن ادﻋﻲ ﺼﺤﺒﺔ رﺴول اﷲ )ص( اﻝﻰ ﻗﻴﺎدة اﻷﻤﺔ
وﺘوﺠﻴﻬﺎﺘﻬﺎ وﻓق ﻤﺎ ﻴرى وﻤﺎ ﻴﺠﺘﻬد ﺒﻪ راﻓﻌﻴن ﺸﻌﺎر اﻻﺠﺘﻬﺎد،ﻤﻘﺎﺒل ﻨﺼوص اﻝﻜﺘﺎب
واﻝﺴﻨﺔ ،ﻓﺄن أﺼﺎب – واﻨﻰ ﻝﻪ اﻻﺼﺎﺒﺔ  -ﻓﻠﻪ أﺠران ٕ ،وان اﺨطﺄ – وﻴﻘﻴﻨﺎ اﻨﻪ ﻴﻘﻊ

ﻓﻲ اﻝﺨطﺄ  -ﻓﻠﻪ اﺠر ﻤﻌﺘذرﻴن ﻝﻪ ﺒـ ) ﺘﺄول واﺨطﺄ( ،ﻓذﻫب ﻜل ﻤن ﺴوﻝت ﻝﻪ ﻨﻔﺴﻪ

ﻴﻤﻴﻨﺎً وﺸﻤﺎﻻً ﺤﺘﻰ ﻜﺎدت أﻓﻌﺎﻝﻬم ﺘذﻫب ﺒﺎﻝﺸرﻴﻌﺔ وﺠﻬود اﻝﻨﺒﻲ اﻷﻋظم )ص( أدراج
اﻝرﻴﺎح.

ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﺒﺄﺴﺘﺎذﻩ
ﻗد ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﺴﻠﻤون إن ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب )ع( ﺒﺎﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤد )ص(
ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﺒﺄﺴﺘﺎذﻩ ﻤﺼداﻗًﺎ ﻝﻘول ﻋﻠﻲ )ع( ﺤﻴن ﻗﺎل ) :وﻝﻘد ﻜﻨت أﺘﺒﻊ اﻝﻨﺒﻲ إﺘﺒﺎع

اﻝﻔﺼﻴل ﻻﻤﻪ(  ،١وﻤن ﺨﻼل ﻤﻼزﻤﺔ اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ )ع( ﻝﺸﺨص اﻝﻨﺒﻲ )ص(،ﺘوطدت
اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻷﺴﺘﺎذ وﺘﻠﻤﻴذﻩ ،وﻤن اﺜر ﻫذا اﻝﺘﻼزم واﻝﺘﻌﻠق ﺘﻜون اﻝﻤﺴﺎﻨﺨﺔ ،ﻓﻴﺼﺒﺢ
اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﺴﻨﺦ أﺴﺘﺎذﻩ ﻓﻲ ﻜل ﺸﺊ ،ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ ،وﻓﻲ أﻓﻌﺎﻝﻪ ،وﻓﻲ ﺘﻘرﻴراﺘﻪ ،وﻫذا ﻤﺎ

ﺤﺎول وﺠﺎﻫد اﻝرﺴول اﻷﻋظم )ص( أن ﻴﻔﻬم اﻷﻤﺔ ﺒﻤﻘﺎم ﺘﻠﻤﻴذﻩ ورﺒﻴﺒﻪ إﻝﻰ درﺠﺔ اﺨذ
 - ١الشيخ المحمودي ،محمد باقر محمودي ،نھج السعادة في مستدرك نھج البالغة ،ج  ٧ص ،٣٣
الطبعة األولى ،سنة الطبع ١٣٨٥ھـ ١٩٦٥ -م ،المطبعة :مطبعة النعمان – النجف االشرف.
٥

ﻴﺒﻴن ﻤﻘدار ﻋظﻤﺔ ﺘﻠﻤﻴذﻩ وﺸﺄﻨﻪ ،ﻓﻴﻌظﻤﻪ ﺒﺤﻀور ﺠﻤﻊ اﻷﻤﺔ أواﻝﻌﺸﻴ ةر ،١وﻴﻨوﻩ ﻋن
ﻓﻀﻠﻪ وﻴﺸﻴر اﻝﻰ ﺴﻤو ﻤرﺘﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻗراﻨﻪ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ،وﻴوﻀﺢ دو ﻩر
اﻝرﺌﻴس ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ اﻷﻤﺔ إﻝﻰ اﻝﺼراط اﻝﻤﺴﺘﻘﻴم ﻤن ﺒﻌدﻩ ،ﻤﻌﺘﻤدًا ﻓﻲ ذﻝك ﻋﻠﻰ رﺴوخ
إﻴﻤﺎﻨﻪ وﺤدة ذﻜﺎﺌﻪ وﻗوة ﺤﺎﻓظﺘﻪ وﻝﻴﺎﻗﺘﻪ اﻝﺨﻠﻘﻴﺔ ،ﺤﻴث اﺘﺒﻌﻪ ﻏﻼﻤﺎ ﻴﺎﻓﻌﺎ واﻨﻘطﻊ إﻝﻴﻪ
ﺸﺎﺒﺎ ،ﻓﻜﺎن ﻴزﻗﻪ اﻝﻌﻠم زﻗﺎ وﻴﻠﻘﻨﻪ اﻝﺤﻜﻤﺔ ﺘﻠﻘﻴﻨﺎ وﻴﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ ﺘﺄدﻴﺒﻪ وﺘﻌﻠﻴﻤﻪ وﺘﺜﻘﻴﻔﻪ وﻫو
ﻴﻘﺘدي ﺒﻪ وﻴﺴﺘﻘﻲ ﻤن ﻨﻤﻴر ﻋﻠوﻤﻪ ،ﻝﻤﺎ ﻋﻠم ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ أن اﷲ اﺨﺘص ذﻝك
اﻝرﺠل ﺒﻤﻤﻴزات وﺨﺼﺎﺌص ﻝم ﻴﺸﺎرﻜﻪ أﺤد ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻜﺎن ﻴﻔﺘﺢ ﻝﻪ ﻤن أﺒواب اﻝﻌﻠم
واﻝﺤﻜﻤﺔ أﺒواﺒﺎ ﻓﺘﻨﻔﺘﺢ ﻝﻪ ﻤن ﺘﻠك اﻷﺒواب ،أﺒواب وأﺒواب ﻜل ذﻝك ﻝﻴﺠﻌﻠﻪ وﻋﺎء ﻝﺴرﻩ
وﻋﻴﺒﺔ ﻷﺤﻜﺎم ﺴﻨﺘﻪ وﺒﺎﺒﺎ ﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻋﻠﻤﻪ ووﺼﻴﺎ ﻋﻨد ﻏﻴﺒﺘﻪ وﺨﻠﻴﻔﺔ ﻤن ﺒﻌدﻩ وأﺒﺎ ﻷﻤﺘﻪ
ووﻝﻴﺎ ﻝﻜل ﻤؤﻤن وﻤؤﻤﻨﺔ وﻤوﻝﻰ ﻝﻜل ﻤن ﻜﺎن ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ ﻤوﻻﻩ وﻗﺎﻀﻴﺎ ﻓﻲ
دﻴﻨﻪ وأﺨﺎ ﻝﻨﻔﺴﻪ وﺴﻴﻔﺎ ﻹﻋﻼء ﻜﻠﻤﺘﻪ وزوﺠﺎ ﻝﺒﻀﻌﺘﻪ وﻤﻬﺠﺘﻪ وﻜﻬﻔﺎ ﻝﺸرﻴﻌﺘﻪ وﻤﻨﺎ ار
ﻝطرﻴﻘﺘﻪ وﺴﻴدا ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴن وأﻤﻴ ار ﻝﻠﻤؤﻤﻨﻴن.٢

أﻋدﻩ ﻝﻘﻴﺎدة اﻷﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻎ
أن ّ
وﻗد اﻫﺘم رﺴول اﻝﻠﻪ )ص( ﺒﺘرﺒﻴﺘﻪ ﻤن ّأول ﻋﻤرﻩ إﻝﻰ ّ
أﻋﻠﻰ ﻤراﺘب اﻝﻜﻤﺎل اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ،ﻓﻜﺎﻨت ﺘرﺒﻴﺘﻪ ورﻋﺎﻴﺘﻪ ﻤن اﺨﺘﺼﺎص اﻝﺤﺒﻴب
اﻝﻤﺼطﻔﻰ )ص( ،ﺜم ﺒﻌد أن ﺒﻠﻎ ﻋﻤرﻩ اﻝﺴﺎدﺴﺔ اﻨﺘﻘل إﻝﻰ ﺒﻴت رﺴول اﷲ )ص(
ﻝﻴﺤﻀﻰ ﻜل وﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﻴﺔ اﻝﻨﺒوﻴﺔ ،ﻓﻘﺎل )ع( ﻓﻲ ﺨطﺒﺘﺔ اﻝﻤﺴﻤﺎة ﺒﺎﻝﻘﺎﺼﻌﺔ ﻓﻲ ﺘرﺒﻴﺘﺔ
اﻝﻨﺒﻲ )ص():وﻗد ﻋﻠﻤﺘم ﻤوﻀﻌﻲ ﻤن رﺴول اﻝﻠﻪ ﺼﻠﻰ اﻝﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ
ٕواﺘﺒﺎﻋﻪ أﺜر
ّ
ﻴﻀﻤﻨﻲ إﻝﻰ ﺼد ﻩر
ﺒﺎﻝﻘراﺒﺔ اﻝﻘرﻴﺒﺔ واﻝﻤﻨزﻝﺔ اﻝﺨﺼﻴﺼﺔ وﻀﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺠرﻩ وأﻨﺎ وﻝﻴد
ّ
ﺜم ﻴﻠﻘﻤﻨﻴﻪ وﻤﺎ
وﻴﻤﺴﻨﻲ ﺠﺴدﻩ
وﻴﻜﻨﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﻓراﺸﻪ
ّ
ّ
وﻴﺸﻤﻨﻲ ﻋرﻗﻪ وﻜﺎن ﻴﻤﻀﻎ اﻝﺸﻲء ّ
أﻤﻪ
وﺠد ﻝﻲ ﻜذﺒﺔ ﻓﻲ ﻗول وﻻ ﺨطﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻌل...وﻝﻘد ﻜﻨت أﺘّﺒﻌﻪ ّ
إﺘﺒﺎع اﻝﻔﺼﻴل أﺜر ّ

 - ١يوم الدار ،ويوم الدار ،ويوم احد ،ويوم بني النضير ،ويوم الخندق ،ويوم خيبر ،ويوم تبوك ،ويوم
دخول مكة ببراءة ،ويوم فتح مكة ،ويوم حنين ،ويوم الطائف ،وفتح اليمن ،إلى غير ذلك من المواطن
التي مدح فيھا  Yتعالى ورسوله )ص( علي بن أبي طالب )ع( /.راجع كتب السير والتاريخ واألخالق.
 - ٢سماحة العالمة الحجة السيد علي نقي الحيدري ،انظر أصول االستنباط في أصول الفقه وتاريخه
بأسلوب جديد ،ص  ،٣٤٤الناشر :لجنة إدارة الحوزة العلمية بقم المقدسة.
٦

ﻴرﻓﻊ ﻝﻲ ﻓﻲ ﻜ ّل ﻴوم ﻋﻠﻤﺎ ﻤن أﺨﻼﻗﻪ وﻴﺄﻤرﻨﻲ ﺒﺎﻻﻗﺘداء ﺒﻪ( .١وﻋﻨدﻤﺎ ﺼدع اﻝرﺴول
اﻷﻋظم ﺒﺎﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻝم ﻴﻔﺎﺠﺄ أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﺒﺄﻤر اﻝدﻋوة ﺒل ﻝﺒﻰ اﻝﻨداء ﺒروﺤﻪ وﻜل
ﺠوارﺤﻪ  ،٢وﻜﺎن أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﻻ ﻴﻔﺎرق رﺴول اﷲ )ص( إﻻ ﻤﺎ ﻨدر ،وﻏﺎﻝﺒًﺎ ﻤﺎ
ﻴﺨﺘﻠﻲ ﺒﻪ ،وﻜﺎن ﻴﻘول )ع( ):ﻗد ﻜﻨت أدﺨل ﻋﻠﻰ رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ ﻜل
ﻴوم دﺨﻠﺔ ،وﻜل ﻝﻴﻠﺔ دﺨﻠﺔ ﻓﻴﺨﻠﻴﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ أدور ﻤﻌﻪ ﺤﻴث دار وﻗد ﻋﻠم أﺼﺤﺎب
رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ أﻨﻪ ﻝم ﻴﺼﻨﻊ ذﻝك ﺒﺄﺤد ﻤن اﻝﻨﺎس ﻏﻴري ﻓرﺒﻤﺎ ﻜﺎن
ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻲ ﻴﺄﺘﻴﻨﻲ رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ أﻜﺜر ذﻝك ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻲ ،وﻜﻨت إذا دﺨﻠت
ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌض ﻤﻨﺎزﻝﻪ أﺨﻼﻨﻲ ) أو ﺒﻲ ( وأﻗﺎم ﻋﻨﻲ ﻨﺴﺎءﻩ ﻓﻼ ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻨدﻩ ﻏﻴريٕ ،واذا

أﺘﺎﻨﻲ ﻝﻠﺨﻠوة ﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﻤﻨزﻝﻲ ﻝم ﺘﻘم ﻋﻨﻲ ﻓﺎطﻤﺔ وﻻ أﺤد ﻤن ﺒﻨﻲ وﻜﻨت إذا ﺴﺄﻝﺘﻪ

أﺠﺎﺒﻨﻲ ٕواذا ﺴﻜت ﻋﻨﻪ وﻓﻨﻴت ﻤﺴﺎﺌﻠﻲ اﺒﺘدأﻨﻲ( ،٣ﻓﻜﺎن اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ )ع( ﻓﻲ ﺨﻠوﺘﻪ
ﻤﻊ اﻝرﺴول اﻷﻋظم )ص( ﻴﻨﺘﻬل ﻤن ﺒﺤر ﻋﻠﻤﻪ ﺸﺘﻰ أﻨواع اﻝﻌﻠوم ،ﺒل ﺘزود ﻤﻨﻪ ﻋﻠم
ﻜﺎن وﻤﺎ ﻴﻜون.وﻤن ادﻝﺔ ﺤرﺼﻪ اﻝداﺌم ﻋﻠﻰ ﺤﺼوﻝﻪ اﻝﻌﻠوم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن رﺴول اﷲ
)ص( وﻤﻼزﻤﺘﻪ واﻻﺨذ ﻤﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺠﺎﺘﻪ

آﻴﺔ اﻝﻨﺠوى
ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ } :ﻴﺎ َأﻴ ِ 
ك
ﺼ َد َﻗ ًﺔ َذﻝِ َ
ﺴو َل َﻓ َﻘ د ُﻤوا َﺒ ْﻴ َن َﻴ َد ْ
َﻤ ُﻨوا إِ َذا َﻨ َ
ﻬﺎ اﻝذ َ
ي َﻨ ْﺠ َوا ُﻜ ْم َ
ﺎﺠ ْﻴﺘُ ُم اﻝر ُ
َ َ
ﻴن آ َ

ور َر ِﺤﻴم{٤ذﻫب اﻏﻠب اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﺎن اﻵﻴﺔ
َﺨ ْﻴٌر ﻝَ ُﻜ ْم َوَأ ْ
طﻬَُر َﻓﺈِ ْن ﻝَ ْم ﺘَ ِﺠ ُدوا َﻓﺈِ ن اﻝﻠ َﻪ َﻏ ُﻔ ٌ
ٍ
ﺎب
ﺼ َد َﻗﺎت َﻓﺈِ ْذ َﻝ ْم ﺘَْﻔ َﻌُﻠوا َوﺘَ َ
ﻨﺴﺨت ﺒﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰَ } :أَأ ْﺸ َﻔ ْﻘﺘُ ْم َأ ْن ﺘَُﻘ د ُﻤوا َﺒ ْﻴ َن َﻴ َد ْ
ي َﻨ ْﺠ َوا ُﻜ ْم َ


ِ
ِ

ﻼةَ َوآَﺘُوا 
ون {.٥
ﻴﻤوا اﻝﺼ َ
ﺴوَﻝ ُﻪ َواﻝﻠ ُﻪ َﺨﺒِ ٌﻴر ﺒِ َﻤﺎ ﺘَ ْﻌ َﻤُﻠ َ
ﻴﻌوا اﻝﻠ َﻪ َوَر ُ
اﻝزَﻜﺎةَ َوأَط ُ
اﻝﻠ ُﻪ َﻋَﻠ ْﻴ ُﻜ ْم َﻓﺄَﻗ ُ
 - ١الشيخ علي النمازي،انظر مستدرك سفينة البحار ،،ج  ١٠ص ٣٣٢
 - ٢قال اإلمام علي بن الحسين )ع( في جده المرتضى ) :ولقد آمن با_ تبارك وتعالى وبرسوله )ص(
وسبق الناس كلھم إلى اإليمان با_ تعالى وبرسوله والى الصالة ثالث سنين ( /مولى محمد صالح
المازندراني ،انظر شرح أصول الكافي ج١٢ص٤٨١
 - ٣نفس المصدر ،ج٢ص٣٠٦
 - ٤سورة المجادلة؛ اآلية.١٢ :
 - ٥سورة المجادلة؛ اآلية.١٣ :
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ﻓﺎن اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ اﻻوﻝﻰ ﻝﻤﺎ ﻨزﻝت ﻝم ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻏﻴر ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب )ع( ﻓﻜﺎن ﻝﻪ
دﻴﻨﺎر ﻓﺒﺎﻋﻪ ﺒﻌﺸرة دراﻫم ﻓﻜﺎن ﻜﻠﻤﺎ ﻨﺎﺠﻰ اﻝرﺴول )ص( ﻗدم درﻫﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﻨﺎﺠﺎﻩ ﻋﺸر
ﻤرات .ﻗﺎل ﻋﻠﻲ )ع( ) :آﻴﺔ ﻤن ﻜﺘﺎب اﷲ ﻝم ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ اﺤد ﻗﺒﻠﻲ وﻻ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ اﺤد
ﺒﻌدي ،ﻜﺎن ﻋﻨدي دﻴﻨﺎر ﻓﺼرﻓﺘﻪ ﺒﻌﺸرة دراﻫم ،ﻓﻜﻨت إذا ﺠﺌت إﻝﻰ اﻝﻨﺒﻲ )ص(
ﺘﺼدﻗت ﺒدرﻫم ،ﻓﻨﺴﺨت ﻓﻠم ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ اﺤد ﻗﺒﻠﻲ )إذا ﻨﺎﺠﻴﺘم( (.١
ﺨﻴر
إن اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ دﻝت ﻋﻠﻰ إن ﺘﻘدﻴم اﻝﺼدﻗﺔ ﺒﻴن ﻴدي ﻤﻨﺎﺠﺎة اﻝرﺴول )ص( ٌ
وﺘطﻬﻴر ﻝﻠﻨﻔوس واﻷﻤر ﺒﻪ أﻤر ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻝﻠﻌﺒﺎد ،ودﻝت اﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻝﺤﻜم إﻨﻤﺎ
ﻴﺘوﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻤن ﻴﺠد ﻤﺎ ﻴﺘﺼدق ﺒﻪ ،أﻤﺎ ﻤن ﻻ ﻴﺠد ﻓﺎن اﷲ ﻏﻔور رﺤﻴم.
أﺴﺒﺎب ﻨﺴﺦ اﻵﻴﺔ:
.١

إﻋراض اﻝﻨﺎس ﻋن ﻤﻨﺎﺠﺎة اﻝرﺴول )ص( وذﻝك ﻴﻔوت ﻋﻠﻴﻬم ﻜﺜﻴ ار ﻤن اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ

واﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎﻤﺔ.
.٢

ﺒﺎﻝﻔﻘرء.
ا
ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ وﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔﻊ اﻝﺨﺎص

.٣

أﻤرﻫم اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ اﻝﺼﻼة ٕواﻴﺘﺎء اﻝزﻜﺎة ٕواطﺎﻋﺔ اﷲ ورﺴوﻝﻪ.
ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻘﺎم ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب )ع( ﻤن ﺒﻴن اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ واﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﻤﻨﺎﺠﺎة

.٤

اﻝرﺴول )ص(  ،ﻓﺂﺜر اﻝﻤﻨﺎﺠﺎة ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝدﻴﻪ ﻤن ﻤﺎل ﻓﻲ ﺤﻴن آﺜر اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎل ﻋﻠﻰ
اﻝﻔﻘرء ﻤﻨﻬم ،ﺤﻴث ﻝم ﻴﻌﻤل ﺒﺈﺤﻜﺎم آﻴﺔ اﻝﻨﺠوى ﻏﻴرﻩ.
ا
اﻝﻤﻨﺎﺠﺎة إﻻ

أﻗول:
إن اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب )ع( ﻗد ﺘﻔرد ﻤن ﺒﻴن اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺠﺎة اﻝرﺴول
اﻷﻋظم )ص( ﻋﺸر ﻤرات ،ﻓﻲ ﻜل ﻤرة ﻴﺘﺼدق ﻗﺒل اﻝﻤﻨﺎﺠﺎة وﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺎﺠﺎة ﻗطﻌﺎ ﻫﻲ
ﻓﻲ أﻤور اﻝدﻴن وﻤﺤﺎور اﻝﺸرﻴﻌﺔ ،وﻤن ﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ- :
 - ١الحاكم الحسكاني ،الحافظ الكبير عبيد  Yبن عبد  Yبن احمد المعروف بالحاكم الحسكاني ،شواھد
التنزيل لقواعد التفصيل ،ج٢ص ،٣١٨تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي ،الطبعة األولى ،سنة الطبع
 ،١٩٩٠ - ١٤١١الناشر :مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي – طھران /
مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية – قم.
٨

 - ١ﺘﻘدم اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ )ع( ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺤرﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ
ﺠﺎء ﻤن أﻤور اﻝدﻴن ،إذ اﻨﻪ ﻜﺎن ﻓﻲ ﻤرة ﻴﻨﺎﺠﻴﻪ ﻜﺎن ﻴﺴﺄﻝﻪ ﻋن ﻤﺴﺄﻝﺔ واﺤدة،
ﻓﺘزود واﻨﺘﻬل ﻤن اﻝﻨﺒﻲ اﻷﻋظم )ص( ،ﻓﻘد روى اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ )ع( ﻋن ﺘﻠك
اﻝﺤﺎدﺜﺔ ﻓﻘﺎل :وﺴﺄﻝت رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻋﺸر ﻤﺴﺎﺌل ،ﻓﺄﺠﺎﺒﻨﻲ
ﻋﻨﻬﺎ.
ﻗﻠت :ﻴﺎ رﺴول اﷲ ﻤﺎ اﻝوﻓﺎء؟
ﻗﺎل :اﻝﺘوﺤﻴد وﺸﻬﺎدة أن ﻻ إﻝﻪ إﻻ اﷲ.
ﻗﻠت :وﻤﺎ اﻝﻔﺴﺎد؟
ﻗﺎل :اﻝﻜﻔر واﻝﺸرك ﺒﺎﷲ.
ﻗﻠت :وﻤﺎ اﻝﺤق؟
ﻗﺎل :اﻹﺴﻼم واﻝﻘرآن واﻝوﻻﻴﺔ إذا اﻨﺘﻬت إﻝﻴك.
ﻗﻠت :وﻤﺎ اﻝﺤﻴﻠﺔ؟
ﻗﺎل :ﺘرك اﻝﺤﻴﻠﺔ.
ﻗﻠت :وﻤﺎ ﻋﻠﻰ؟
ﻗﺎل :طﺎﻋﺔ اﷲ وطﺎﻋﺔ رﺴوﻝﻪ.
ﻗﻠت :وﻜﻴف أدﻋو اﷲ؟
ﻗﺎل :ﺒﺎﻝﺼدق واﻝﻴﻘﻴن.
ﻗﻠت :وﻤﺎذا أﺴﺎل اﷲ؟
ﻗﺎل :اﻝﻌﺎﻓﻴﺔ.
ﻗﻠت :وﻤﺎ أﺼﻨﻊ ﻝﻨﺠﺎة ﻨﻔﺴﻲ؟
ﻗﺎل :ﻜل ﺤﻼﻻ وﻗل ﺼدﻗﺎ.
ﻗﻠت :وﻤﺎ اﻝﺴرور؟
ﻗﺎل :اﻝﺠﻨﺔ.
ﻗﻠت :وﻤﺎ اﻝراﺤﺔ؟

٩

ﻗﺎل :ﻝﻘﺎء اﷲ .ﻓﻠﻤﺎ ﻓرﻏت ﻤﻨﻬﺎ ﻨزل ﻨﺴﺨﻬﺎ .١
 - ٢إذا ﻜﺎن اﻝﻤﺴﻠم ﻴظﻬر ﺼﺤﺔ إﺴﻼﻤﻪ ٕواﻴﻤﺎﻨﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠﻬﺎد واﻝﺘﻀﺤﻴﺔ وﻋدم
ﺼﺤﺔ إﺴﻼﻤﻪ ٕواﻴﻤﺎﻨﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻬروب وﻋدم اﻝﺘﻀﺤﻴﺔ ،ﻓﺎن إﻴﻤﺎن اﻹﻤﺎم
ﻋﻠﻲ )ع( إﻴﻤﺎن ﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﻼ ﺸك وأﺤﺴن ﻤﺼﺎدﻴﻘﻪ واﻵﻴﺔ ﺘﺜﺒت ﻝﻪ اﻨﻪ )ﺠﻨدﻴﺎ
ﺘﺤت اﻝطﻠب( أي اﻨﻪ ﻤﺴﺘﻌد ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻜل اﻝﻘ اررات وﺘﻘدﻴم اﻝﺘﻀﺤﻴﺎت ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻠك
ﻤن ﻤﺎل وأﻫل وﻨﻔس ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ واﻝﻘﻴم واﻝﻤﺒﺎدئ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺠﻠﻰ إﺴﻼم اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻓﻲ أوﻝﺌك اﻷﻏﻨﻴﺎء اﻝذﻴن اﻝﺘﻔوا ﺤول اﻝرﺴول )ص( وﻜﺎﻨوا ﻴﻜﺜرون ﻤن ﻤﻨﺎﺠﺎﺘﻪ
واﻝﺘﺤدث إﻝﻴﻪ ،ﻓﻤﺎ أن وﺼل اﻷﻤر إﻝﻰ اﻹﻨﻔﺎق واﻝﺒذل ﺤﺘﻰ اﻨﻘطﻌوا ﻋن
٢

اﻝرﺴول )ص( وﺘرﻜوﻩ وﺤﻴدا ﻓﻲ دا ﻩر

 - ٣ﺤﺼل اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ )ع( ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻘﺒﺔ ﻤن أﻋظم اﻝﻤﻨﺎﻗب ﻝﻌﻤﻠﻪ ﺒﻤﻀﻤون آﻴﺔ
اﻝﻨﺠوى ،،ﺤﻴث أن اﻵﻴﺔ ﻨﺴﺨت وﻝم ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن وﻝن ﻴﻌﻤل
ﺒﻬﺎ ﻤﺴﻠم إﻝﻰ ﻗﻴﺎم ﻴوم اﻝدﻴن ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺎﺘب اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ أﺼﺤﺎب اﻝرﺴول )ص(
ﻝﻌدم اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻵﻴﺔ.
 - ٤ﻜﺎن اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب )ع( ﺤرﻴﺼﺎً ﻋﻠﻰ طﻠب اﻝﻌﻠم ،وﻫذا ﻴﺤﺜﻨﺎ ﻋﻠﻰ
طﻠب اﻝﻌﻠم وﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻏﺎل وﻨﻔﻴس.

 - ١السيد المرعشي ،المرجع الديني الكبير العالمة الحجة آية  Yالعظمى السيد شھاب الدين المرعشي
النجفي ) اعلى  Yمقامه ( ،شرح إحقاق الحق ،ج  ٣٠ص  ،٥٨تحقيق السيد محمود المرعشي،
الطبعة األولى ،سنة الطبع  ،١٤١٧المطبعة :حافظ – قم ،الناشر :منشورات مكتبة آية  Yالعظمى
المرعشي النجفي – قم – إيران.
 - ٢قال صاحب الميزان )قدس سره( في قوله تعالى ﴿ :وتاب  Yعليكم ﴾عقيب آية التصدق داللة على
كون ذلك منھم ذنبا ومعصية غير انه تعالى غفر لھم /.الطباطبائي ،العالمة محمد حسين الطباطبائي
)ره( انظر الميزان في تفسير القرآن ،ج ٢٠ - ١٩ص ،١٩٠الطبعة األولى ،طباعة :مطبعة ثامن
الحجج )ع( ،إيران  -قم.
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ﺴﻠوﻨﻲ ﻗﺒل أن ﺘﻔﻘدوﻨﻲ
ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻤﻼزﻤﺔ واﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝوطﻴدة ﺒﻴن اﻝرﺴول اﻷﻜرم )ص( وﺒﻴن ﺴﻴد اﻷوﺼﻴﺎء ﻋﻠﻲ
ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب )ع( ،وﻜﻤﺎ أﺴﻠﻔﻨﺎ إن اﻝرﺴول اﻷﻋظم )ص( ﻗد وﻫب ﻋﻠﻲ )ع(
اﻝﺤﻜﻤﺔ واﻝﻤﻌرﻓﺔ ،ﻓﻘد ﻋﻠم اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ )ع( ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠوم اﻷوﻝﻴن واﻵﺨرﻴن ،وﻜﺎن ﻴﻘول
وﻫو ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺒر اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن )ﻓﺎﺴﺄﻝوﻨﻲ ﻗﺒل أن ﺘﻔﻘدوﻨﻲ ( ،١ﻓﺘﺘﺠﻠﻰ ﻗراءة ﻫذا اﻝﻘول
ﻋﻠﻰ اﻝﻘدرة اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل اﻹﺸﻜﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘرد ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ،
وﺘﺄﺘﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘدرة ﻓﻲ ﺘوأﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻜﺘﺎب وآل اﻝﺒﻴت )ع( ،ﻓﻴﺘم اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم
اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤرك ﻓﻲ داﺌرة اﻝﻔﻜر اﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻤن ﺨﻼل ﺤرﻜﺔ اﻝﻔﻜر
اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝﻤﺘﺤرك ﻓﻲ ﻤﺤور داﺌرة اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ،وﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻘران اﻝﻜرﻴم ﻓﻴﻪ ﺘﺒﻴﺎن
ﻜل ﺸﺊ ،ﻓﻼﺒد ﻤن وﺠود ﻤن ﻫو ﻤﺤﻴط ﺒﻤﻌرﻓﺔ اﻷﺸﻴﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘوﻴﻬﺎ ﻤﻌﺎرﻓﻪ وﻻﺒد أن
ﻴﻜون ﻫذا اﻝﻤﺤﻴط ﺒﺎﻝﻜﺘﺎب ﻫو ﻤن أﻫل ﺒﻴت اﻝﻨﺒوة ﻤﺼداﻗﺎً ﻝﻘول رﺴول اﷲ )ص(
ﺤﻴن ﻗﺎل ) :ﺘرﻜت ﻓﻴﻜم ﻤﺎ إن ﺘﻤﺴﻜﺘم ﺒﻪ ﻝن ﺘﻀﻠوا ﺒﻌدي أﺒداً ﻜﺘﺎب اﷲ ﺤﺒل ﻤﻤدود
ﻤن اﻝﺴﻤﺎء إﻝﻰ اﻷرض وﻋﺘرﺘﻲ أﻫل ﺒﻴﺘﻲ ( وأول اﻝﻌﺘرة ﻫو أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﻋﻠﻲ ﺒن
ﺴﺌل ﻤن ﻗﺒل ﺴﻠﻴم
أﺒﻲ طﺎﻝب )ع( ،وﻫذا أﻴﻀﺎ ﻗﺎﻝﻪ ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب)ع( ﻋﻨدﻤﺎ ُ
ﺒن ﻗﻴس اﻝﻬﻼﻝﻲ ،ﻗﺎﺌﻼً ﻝﻪ ) :إﻨﻲ ﺴﻤﻌت ﻤن ﺴﻠﻤﺎن واﻝﻤﻘداد وأﺒﻲ ذر ﺸﻴﺌﺎ ﻤن
ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘرآن وأﺤﺎدﻴث ﻋن ﻨﺒﻲ اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ ﻏﻴر ﻤﺎ ﻓﻲ أﻴدي اﻝﻨﺎس ،ﺜم
ﺴﻤﻌت ﻤﻨك ﺘﺼدﻴق ﻤﺎ ﺴﻤﻌت ﻤﻨﻬم ورأﻴت ﻓﻲ أﻴدي اﻝﻨﺎس أﺸﻴﺎء ﻜﺜﻴرة ﻤن ﺘﻔﺴﻴر
اﻝﻘرآن وﻤن اﻷﺤﺎدﻴث ﻋن ﻨﺒﻲ اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ أﻨﺘم ﺘﺨﺎﻝﻔوﻨﻬم ﻓﻴﻬﺎ ،وﺘزﻋﻤون
أن ذﻝك ﻜﻠﻪ ﺒﺎطل ،أﻓﺘرى اﻝﻨﺎس ﻴﻜذﺒون ﻋﻠﻰ رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ
ﻤﺘﻌﻤدﻴن ،وﻴﻔﺴرون اﻝﻘرآن ﺒﺂراﺌﻬم؟ ﻗﺎل :ﻓﺄﻗﺒل ﻋﻠﻲ ﻓﻘﺎل :ﻗد ﺴﺄﻝت ﻓﺎﻓﻬم اﻝﺠواب.إن
ﻓﻲ أﻴدي اﻝﻨﺎس ﺤﻘﺎ وﺒﺎطﻼ ،وﺼدﻗﺎ وﻜذﺒﺎ ،وﻨﺎﺴﺨﺎ وﻤﻨﺴوﺨﺎ ،وﻋﺎﻤﺎ وﺨﺎﺼﺎ،
وﻤﺤﻜﻤﺎ وﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎ ،وﺤﻔظﺎ ووﻫﻤﺎ ،وﻗد ﻜذب ﻋﻠﻰ رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ ﻋﻠﻰ
ﻋﻬدﻩ ﺤﺘﻰ ﻗﺎم ﺨطﻴﺒﺎ ﻓﻘﺎل :أﻴﻬﺎ اﻝﻨﺎس ﻗد ﻜﺜرت ﻋﻠﻲ اﻝﻜذاﺒﺔ ﻓﻤن ﻜذب ﻋﻠﻲ
 - ١الش/يخ محم//د عب//دة ،خط//ب اإلم//ام عل//ي )ع(  ،نھ//ج البالغ//ة ،ج ١ص ،،١٨٣ - ١٨٢تحقي//ق الش//يخ
محم//د عب//دة ،الطبع//ة األول//ى ،س//نة الطب//ع ١٤١٢ھ//ـ ١٣٧٠ -ش ،المطبع//ة :النھض//ة – ق//م ،الناش /ر :دار
الذخائر – قم – ايران
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ﻤﺘﻌﻤدا ﻓﻠﻴﺘﺒوء ﻤﻘﻌدﻩ ﻤن اﻝﻨﺎر ،ﺜم ﻜذب ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺒﻌدﻩٕ ،واﻨﻤﺎ أﺘﺎﻜم اﻝﺤدﻴث ﻤن أرﺒﻌﺔ
ﻝﻴس ﻝﻬم ﺨﺎﻤس :رﺠل ﻤﻨﺎﻓق ﻴظﻬر اﻹﻴﻤﺎن ،ﻤﺘﺼﻨﻊ ﺒﺎﻹﺴﻼم ﻻ ﻴﺘﺄﺜم وﻻ ﻴﺘﺤرج أن
ﻴﻜذب ﻋﻠﻰ رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ ﻤﺘﻌﻤدا ،ﻓﻠو ﻋﻠم اﻝﻨﺎس أﻨﻪ ﻤﻨﺎﻓق ﻜذاب،
ﻝم ﻴﻘﺒﻠوا ﻤﻨﻪ وﻝم ﻴﺼدﻗوﻩ ،وﻝﻜﻨﻬم ﻗﺎﻝوا ﻫذا ﻗد ﺼﺤب رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ
ورآﻩ وﺴﻤﻊ ﻤﻨﻪ ،وأﺨذوا ﻋﻨﻪ ،وﻫم ﻻ ﻴﻌرﻓون ﺤﺎﻝﻪ ،وﻗد أﺨﺒرﻩ اﷲ ﻋن اﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴن ﺒﻤﺎ
أﺨﺒرﻩ ووﺼﻔﻬم ﺒﻤﺎ وﺼﻔﻬم ﻓﻘﺎل ﻋز وﺠلٕ ) :واذا رأﻴﺘﻬم ﺘﻌﺠﺒك أﺠﺴﺎﻤﻬم ٕوان ﻴﻘوﻝوا
ﺘﺴﻤﻊ ﻝﻘوﻝﻬم ( ١ﺜم ﺒﻘوا ﺒﻌدﻩ ﻓﺘﻘرﺒوا إﻝﻰ أﺌﻤﺔ اﻝﻀﻼﻝﺔ واﻝدﻋﺎة إﻝﻰ اﻝﻨﺎر ﺒﺎﻝزور
واﻝﻜذب واﻝﺒﻬﺘﺎن ﻓوﻝوﻫم اﻷﻋﻤﺎل ،وﺤﻤﻠوﻫم ﻋﻠﻰ رﻗﺎب اﻝﻨﺎس ،وأﻜﻠوا ﺒﻬم اﻝدﻨﻴﺎٕ ،واﻨﻤﺎ
اﻝﻨﺎس ﻤﻊ اﻝﻤﻠوك واﻝدﻨﻴﺎ إﻻ ﻤن ﻋﺼم اﷲ ،ﻓﻬذا أﺤد اﻷرﺒﻌﺔ.ورﺠل ﺴﻤﻊ ﻤن رﺴول

اﷲ ﺸﻴﺌﺎ ﻝم ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ وﺠﻬﻪ ووﻫم ﻓﻴﻪ ،وﻝم ﻴﺘﻌﻤد ﻜذﺒﺎ ﻓﻬو ﻓﻲ ﻴدﻩ ،ﻴﻘول ﺒﻪ وﻴﻌﻤل
ﺒﻪ وﻴروﻴﻪ ﻓﻴﻘول :أﻨﺎ ﺴﻤﻌﺘﻪ ﻤن رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ ﻓﻠو ﻋﻠم اﻝﻤﺴﻠﻤون
أﻨﻪ وﻫم ﻝم ﻴﻘﺒﻠوﻩ وﻝو ﻋﻠم ﻫو أﻨﻪ وﻫم ﻝرﻓﻀﻪ.ورﺠل ﺜﺎﻝث ﺴﻤﻊ ﻤن رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ ﺸﻴﺌﺎ أﻤر ﺒﻪ ﺜم ﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ وﻫو ﻻ ﻴﻌﻠم،أو ﺴﻤﻌﻪ ﻴﻨﻬﻰ ﻋن ﺸﺊ ﺜم أﻤر
ﺒﻪ وﻫو ﻻ ﻴﻌﻠم ،ﻓﺤﻔظ ﻤﻨﺴوﺨﻪ وﻝم ﻴﺤﻔظ اﻝﻨﺎﺴﺦ ،وﻝو ﻋﻠم أﻨﻪ ﻤﻨﺴوخ ﻝرﻓﻀﻪ ،وﻝو
ﻋﻠم اﻝﻤﺴﻠﻤون إذ ﺴﻤﻌوﻩ ﻤﻨﻪ أﻨﻪ ﻤﻨﺴوخ ﻝرﻓﻀوﻩ.وآﺨر راﺒﻊ ﻝم ﻴﻜذب ﻋﻠﻰ رﺴول اﷲ
ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ ،ﻤﺒﻐض ﻝﻠﻜذب ﺨوﻓﺎ ﻤن اﷲ وﺘﻌظﻴﻤﺎ ﻝرﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وآﻝﻪ ،ﻝم ﻴﻨﺴﻪ  ،ﺒل ﺤﻔظ ﻤﺎ ﺴﻤﻊ ﻋﻠﻰ وﺠﻬﻪ ﻓﺠﺎء ﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﺴﻤﻊ ﻝم ﻴزد ﻓﻴﻪ وﻝم
ﻴﻨﻘص ﻤﻨﻪ ،وﻋﻠم اﻝﻨﺎﺴﺦ ﻤن اﻝﻤﻨﺴوخ ،ﻓﻌﻤل ﺒﺎﻝﻨﺎﺴﺦ ورﻓض اﻝﻤﻨﺴوخ ﻓﺈن أﻤر اﻝﻨﺒﻲ
ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ ﻤﺜل اﻝﻘرآن ﻨﺎﺴﺦ وﻤﻨﺴوخ ] وﺨﺎص وﻋﺎم [ وﻤﺤﻜم وﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ﻗد
ﻜﺎن ﻴﻜون ﻤن رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ اﻝﻜﻼم ﻝﻪ وﺠﻬﺎن :ﻜﻼم ﻋﺎم وﻜﻼم
ﺨﺎص ﻤﺜل اﻝﻘرآن وﻗﺎل اﷲ ﻋز وﺠل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ) :ﻤﺎ آﺘﺎﻜم اﻝرﺴول ﻓﺨذوﻩ ،وﻤﺎ ﻨﻬﺎﻜم
ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻨﺘﻬوا (
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ﻓﻴﺸﺘﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤن ﻝم ﻴﻌرف وﻝم ﻴدر ﻤﺎ ﻋﻨﻰ اﷲ ﺒﻪ ورﺴوﻝﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ

ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ وﻝﻴس ﻜل أﺼﺤﺎب رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ ﻜﺎن ﻴﺴﺄﻝﻪ ﻋن اﻝﺸﺊ
ﻓﻴﻔﻬم وﻜﺎن ﻤﻨﻬم ﻤن ﻴﺴﺄﻝﻪ وﻻ ﻴﺴﺘﻔﻬﻤﻪ ﺤﺘﻰ أن ﻜﺎﻨوا ﻝﻴﺤﺒون أن ﻴﺠﻴﺊ اﻷﻋراﺒﻲ
 - ١المنافقون ٣ /
 - ٢سورة الحشر ٧ /
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واﻝطﺎري ﻓﻴﺴﺄل رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻤﻌوا ...ﺜم ﻗﺎل )ع( :ﻓﻤﺎ
ﻨزﻝت ﻋﻠﻰ رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ آﻴﺔ ﻤن اﻝﻘرآن إﻻ أﻗرأﻨﻴﻬﺎ وأﻤﻼﻫﺎ ﻋﻠﻲ
ﻓﻜﺘﺒﺘﻬﺎ ﺒﺨطﻲ وﻋﻠﻤﻨﻲ ﺘﺄوﻴﻠﻬﺎ وﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ وﻨﺎﺴﺨﻬﺎ وﻤﻨﺴوﺨﻬﺎ ،وﻤﺤﻜﻤﻬﺎ وﻤﺘﺸﺎﺒﻬﻬﺎ،
وﺨﺎﺼﻬﺎ وﻋﺎﻤﻬﺎ ،ودﻋﺎ اﷲ أن ﻴﻌطﻴﻨﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ ،وﺤﻔظﻬﺎ ،ﻓﻤﺎ ﻨﺴﻴت آﻴﺔ ﻤن ﻜﺘﺎب اﷲ
وﻻ ﻋﻠﻤﺎ أﻤﻼﻩ ﻋﻠﻲ وﻜﺘﺒﺘﻪ ،ﻤﻨذ دﻋﺎ اﷲ ﻝﻲ ﺒﻤﺎ دﻋﺎ ،وﻤﺎ ﺘرك ﺸﻴﺌﺎ ﻋﻠﻤﻪ اﷲ ﻤن
ﺤﻼل وﻻ ﺤرام ،وﻻ أﻤر وﻻ ﻨﻬﻲ ﻜﺎن أو ﻴﻜون وﻻ ﻜﺘﺎب ﻤﻨزل ﻋﻠﻰ أﺤد ﻗﺒﻠﻪ ﻤن
طﺎﻋﺔ أو ﻤﻌﺼﻴﺔ إﻻ ﻋﻠﻤﻨﻴﻪ وﺤﻔظﺘﻪ ،ﻓﻠم أﻨس ﺤرﻓﺎ واﺤدا(.١
وﻨﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﻫذا اﺨﺘﻼف اﻷﻤﺔ ﺒرواﻴﺔ اﻝﺤدﻴث اﻝﻨﺒوي اﻝﺸرﻴف ﺒﻌد ﻤدة ﻴﺴﻴرة ﺒﻌد
وﻓﺎة رﺴول اﷲ )ص( ﻤﻤﺎ دﻋﺎ أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن إﻝﻰ ﺘﺄﺴﻴس ﻗواﻋد ﻝﺘﻤﻴﻴز اﻝﺤدﻴث
اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻤن ﻏﻴرﻩ ،وﻤﻌرﻓﺔ ﺤﻤﻠﺔ اﻷﺤﺎدﻴث ،وﻫذا اﻝﺘﺄﺴﻴس ﻝﻴس ﺒدﻋًﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ )ع(
ﺒل أﺴس ﻷﻜﺜر اﻝﻌﻠوم إن ﻝم ﻴﻜن ﻜﻠﻬﺎ ،وﻗد ﺸﻬد ﻝﻪ ﺒذﻝك اﻷﻋداء و اﻝﻔﻀل ﻤﺎ
ﺸﻬدت ﺒﻪ اﻷﻋداء.

ﻋﻴن ﺼﺎﻓﻴﺔ
إن ﻤن اﻝﺤﻜﻤﺔ ﺤﻘﺎً ﻤﺎ اﺨذ ﻤن ﻋﻴن ﺼﺎﻓﻴﺔ ،ﺘﻨﺒﻊ ﻋن ﻴﻨﺎﺒﻴﻊ اﻝوﺤﻲ ،واﻝﻌﻠم ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ
ﻴؤﺨذ ﻤن أﻋﻼم اﻝدﻴن ،اﻝذﻴن ﻫم ﺴﺒل اﻝﺤق واﻝوﺴﺎطﺔ ﺒﻴن اﻝﺤق واﻝﺨﻠق ،وان ﻤن
أﺼﻔﻰ وأﻗدس اﻝﻌﻴون إﻓﺎﻀﺔ ٕواﺤﺎطﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ارﺘﺒط ﻤﻌﻴﻨﻪ ﺒﺎﻝﺤﻲ اﻝﻘﻴوم ﻋن طرﻴق
اﻝﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝذﻫﺒﻴﺔ ،وﺤﻠﻘﺔ اﻹﻤﺎﻤﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻨﺒوة ﻫو ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب )ع(
وﻤﺎ ذﻜ ﻩر اﺒن أﺒﻲ اﻝﺤدﻴد اﻝﻤﻌﺘزﻝﻲ ﻓﻲ اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب )ع( ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ
ﺸرﺤﻪ ﻝﻨﻬﺞ اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻗﺎل ) :ﻤﺎ أﻗول ﻓﻲ رﺠل ﺘﻌزى إﻝﻴﻪ ﻜل ﻓﻀﻴﻠﺔ ،وﺘﻨﺘﻬﻲ إﻝﻴﻪ ﻜل
ﻓرﻗﺔ ،وﺘﺘﺠﺎذﺒﻪ ﻜل طﺎﺌﻔﺔ .ﻓﻬو رﺌﻴس اﻝﻔﻀﺎﺌل وﻴﻨﺒوﻋﻬﺎ .وأن أﺸرف اﻝﻌﻠوم )اﻝﻌﻠم
 - ١ثقة اإلسالم أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي )رحمه ( Yت  ٣٢٩ - ٣٢٨ھـ
 ،الشيخ الكليني ،انظر الكافي،ج  ١ص  ،٦٥ – ٦٢تصحيح وتعليق علي اكبر الغفاري ،نھض
بمشروعه الشيخ محمد االخوندي ،ط ،٣سنة الطبع١٣٦٣ :ش –  ،١٣٦٦المطبعة :حيدري ،الناشر:
دار الكتب اإلسالمية – طھران.
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اﻹﻝﻬﻲ ( وﻫو ﻤن ﻜﻼﻤﻪ اﻗﺘﺒس ،وﻋﻨﻪ ﻨﻘلٕ ،واﻝﻴﻪ اﻨﺘﻬﻰ ،وﻤﻨﻪ اﺒﺘدأ ﻷن ﻜﺒﻴرﻫم
واﺼل ﺒن ﻋطﺎء وﻫو ﺘﻠﻤﻴذ أﺒﻲ ﻫﺎﺸم ﺒن ﻤﺤﻤد اﺒن اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ وﻫو ﺘﻠﻤﻴذ أﺒﻴﻪ ،وأﺒوﻩ
ﺘﻠﻤﻴذ أﺒﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم.وأﻤﺎ اﻷﺸﻌرﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬم ﻴﻨﺘﻤون إﻝﻰ أﺒﻲ اﻝﺤﺴن اﻷﺸﻌري
وﻫو ﺘﻠﻤﻴذ أﺒﻲ ﻋﻠﻲ اﻝﺠﺒﺎﺌﻲ وﻫو أﺤد ﻤﺸﺎﻴﺦ اﻝﻤﻌﺘزﻝﺔ ﻓﻬم ﻴﻨﺘﻬون أﺨﻴ ار إﻝﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ
اﻝﺴﻼم .وأﻤﺎ اﻹﻤﺎﻤﻴﺔ واﻝزﻴدﻴﺔ ﻓﺎﻨﺘﻤﺎؤﻫم إﻝﻴﻪ ظﺎﻫر.
وﻤن اﻝﻌﻠوم " ﻋﻠم اﻝﻔﻘﻪ " وﻫو أﺼﻠﻪ وأﺴﺎﺴﻪ .ﻓﻜل ﻓﻘﻴﻪ ﻓﻲ اﻹﺴﻼم ﻓﻬو ﻋﻴﺎل ﻋﻠﻴﻪ،
وﻤﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﻓﻘﻬﻪ .أﻤﺎ أﺼﺤﺎب أﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻓﺄﺨذوا ﻋن أﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ .وأﻤﺎ اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻬو
ﺘﻠﻤﻴذ ﺘﻠﻤﻴذ أﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ .وأﻤﺎ اﺒن ﺤﻨﺒل ﻓﻬو ﺘﻠﻤﻴذ اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ .وأﺒو ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻗ أر ﻋﻠﻰ ﺠﻌﻔر
اﻝﺼﺎدق وﻋﻠﻤﻪ ﻴﻨﺘﻬﻲ إﻝﻰ ﻋﻠم ﺠدﻩ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ( .ﺜم أﻨﻬﻰ ﻓﻘﻪ ﻤﺎﻝك إﻝﻰ ﻋﻠﻲ
ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم أﻴﻀﺎ.
) وأﻤﺎ اﻝﺸﻴﻌﺔ ﻓرﺠوﻋﻬم إﻝﻴﻪ ظﺎﻫر ( .ﺜم أﻨﻬﻰ ﻓﻘﻪ ﻓﻘﻬﺎء اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ إﻝﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم
ﻜﻌﻤر واﺒن ﻋﺒﺎس .ﺜم ذﻜر أﻗوال ﻋﻤر ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻜﻘوﻝﻪ ) :ﻻ ﻴﻔﺘﻴن أﺤد ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺠد
وﻋﻠﻲ ﺤﺎﻀر ( وذﻜر ﻗول اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻝﻪ وﺴﻠم ):أﻗﻀﺎﻜم ﻋﻠﻲ ( .ﺜم
أﺴﺘﻌرض ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻌﻠوم وﻋزاﻫﺎ إﻝﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم .وذﻜر ﻨﺤو ﻫذا ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻤن
ﺸرﺤﻪ .واﻨﺘﺴﺎب ﺴﺎﺌر اﻝﻌﻠوم واﻝﻜﻤﺎﻻت إﻝﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﺼرح ﺒﻪ ﻜﺜﻴر ﻤن ﻋﻠﻤﺎء اﻹﺴﻼم
ﻤﺜل ﻜﻤﺎل اﻝدﻴن اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻤطﺎﻝب اﻝﺴﺌول وﻏﻴرﻩ( .١

اﻝﻘﻀﺎء واﻝﻘدر
ﻝم ﻴﻌرف اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻷﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن )ع( ﻤﺜﻴﻼً – ﻤن اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ وﻏﻴرﻫم  -ﻓﻲ ﺒﺎب
ﺘوﺤﻴد اﷲ وﺼﻔﺎﺘﻪ واﻓﻌﺎﻝﻪ ﺒل ﻓﻲ ﻜل اﻝﻤﻌﺎرف اﻻﻝﻬﻴﺔ وﻤن ذﻝك ﻤﺎ رواﻩ ﻋﻠﻤﺎء
اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻘﻀﺎء واﻝﻘدر) أن اﻝﺤﺠﺎج ﺒن ﻴوﺴف ﻜﺘب إﻝﻰ اﻝﺤﺴن اﻝﺒﺼري
ٕواﻝﻰ ﻋﻤر وﺒن ﻋﺒﻴد ٕواﻝﻰ واﺼل ﺒن ﻋطﺎء ٕواﻝﻰ ﻋﺎﻤر اﻝﺸﻌﺒﻲ ،أن ﻴذﻜروا ﻤﺎ ﻋﻨدﻫم
 - ١السيد المرعشي ،شرح إحقاق الحق ،ج٣١ص٤٧٢
١٤

وﻤﺎ وﺼل إﻝﻴﻬم ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎء واﻝﻘدر ،ﻓﻜﺘب إﻝﻴﻪ اﻝﺤﺴن اﻝﺒﺼري :إن أﺤﺴن ﻤﺎ ﺴﻤﻌت
ﻤن أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم أﻨﻪ ﻗﺎل :ﻴﺎ ﺒن آدم أﺘظن أن
اﻝذي ﻨﻬﺎك دﻫﺎكٕ ،واﻨﻤﺎ دﻫﺎك أﺴﻔﻠك وأﻋﻼك واﷲ ﺒرئ ﻤن ذﻝك .وﻜﺘب إﻝﻴﻪ ﻋﻤرو
ﺒن ﻋﺒﻴد :أﺤﺴن ﻤﺎ ﺴﻤﻌت ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎء واﻝﻘدر ﻗول ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم:
ﻝو ﻜﺎن اﻝوزر ﻓﻲ اﻷﺼل ﻤﺤﺘوﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻤوزور ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺎص ﻤظﻠوﻤﺎ .وﻜﺘب إﻝﻴﻪ
واﺼل ﺒن ﻋطﺎء :أﺤﺴن ﻤﺎ ﺴﻤﻌت ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎء واﻝﻘدر ﻗول أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﻋﻠﻲ ﺒن
أﺒﻲ طﺎﻝب ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم أﻨﻪ ﻗﺎل :أﻴدﻝك ﻋﻠﻰ اﻝطرﻴق وﻴﺄﺨذ ﻋﻠﻴك اﻝﻤﻀﻴق .وﻜﺘب
إﻝﻴﻪ اﻝﺸﻌﺒﻲ :أﺤﺴن ﻤﺎ ﺴﻤﻌت ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎء واﻝﻘدر ﻗول أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ
طﺎﻝب ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم أﻨﻪ ﻗﺎل :ﻜﻠﻤﺎ اﺴﺘﻐﻔرت اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻤﻨﻪ ﻓﻬو ﻤﻨك وﻜل ﻤﺎ ﺤﻤدت
اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻬو ﻤﻨﻪ ،ﻓﻠﻤﺎ وﺼﻠت ﻜﺘﺒﻬم إﻝﻰ اﻝﺤﺠﺎج ووﻗف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎل :ﻝﻘد أﺨذوﻫﺎ ﻤن
ﻋﻴن ﺼﺎﻓﻴﺔ ،ﻤﻊ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻨد اﻝﺤﺠﺎج ﻤﻌﻪ ﻤن اﻝﻌداوة واﻷﻤور اﻝواﻫﻴﺔ (.١
وأﺨﻴ ار ﻗﺎل اﻝرازي ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ) :وﻤن اﻗﺘدى ﻓﻲ دﻴﻨﻪ ﺒﻌﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب ﻓﻘد اﻫﺘدى،
واﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﻗوﻝﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم :اﻝﻠﻬم أدر اﻝﺤق ﻤﻊ ﻋﻠﻲ ﺤﻴث دار( ) ،وﻤن اﺘﺨذ
ﻋﻠﻴﺎً إﻤﺎﻤﺎ ﻝدﻴﻨﻪ ﻓﻘد اﺴﺘﻤﺴك ﺒﺎﻝﻌروة اﻝوﺜﻘﻰ ﻓﻲ دﻴﻨﻪ وﻨﻔﺴﻪ(.٢

ﺘرﺒﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
وﻤن ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺘﻪ اﻝﺤﻤﻴﻤﺔ ﺒرﺴول اﷲ )ص( واﻷﺨذ ﻋﻨﻪ ﻜل ﺼﻐﻴرة وﻜﺒﻴرة ﺤﺘﻰ ﻀم
ﻓﻲ ﺠواﻨﺤﻪ ﻋﻠﻤﺎً ﺠﻤﺎً ﻴﺴﻊ اﻝﺨﻠﻴﻘﺔ ﺒرﻤﺘﻬﺎ ﻓﺴﻌﻰ اﻹﻤﺎم)ع( إﻝﻰ ﺘرﺒﻴﺔ اﻷﻤﺔ وﺘوﺠﻴﻬﺎ
وﻓق ﻤﺎ أرادﻩ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ وﻨطق ﺒﻪ رﺴول اﷲ )ص( وﺘﺠﺎﻫﻠﺘﻪ اﻷﻤﺔ ﻓﺘرة ﻤن اﻝزﻤن،
ﻓﻜﺎن ﻜل ﻜﻼﻤﻪ ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ ٕوارﺸﺎد وﺒﻴﺎن وﺘﻔﺼﻴل اﻷﺤﻜﺎم ،ﺜم ﻴﻀﻊ اﻝﻘواﻨﻴن وﻗواﻋد
اﻝﺒﻨﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺘرﺒوي اﻝﺼﺤﻴﺢ ،وﻓﻬم أﻓﻀل ﻝﻺﺴﻼم وﺴﻠوك أﻓﻀل وﻓق ﻗﻴﻤﻪ
 - ١السيد ابن طاووس ،رضي الدين أبي القاسم علي بن موسى ابن طاووس الحلي ،ت ٦٤٤ھـ،
الطرائف في معرفة مذاھب الطوائف ،ص  ،٣٣٠الطبعة االولى ،سنة الطبع  ،١٣٩٩المطبعة :الخيام
– قم.،
 - ٢الرازي ،أبو عبد  Yالفخر الرازي ت ٦٠٦ھـ ،مفاتح الغيب من القرآن الكريم ،ج١ص،٢٠٥
الطبعة الثالثة.،
١٥

وﻤﺒﺎدﺌﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﻴﺎة،اﺠل اﻫﺘم اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ )ع( ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺴﻠوك وﻀرب
اﻷﻤﺜﺎل اﻝﻤؤدﻴﺔ إﻝﻰ اﻻﻝﺘزام واﻝﻌﻤل واﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أﻓﺎض ﻋﻠﻴﻪ رﺴول اﷲ )ص(
وﺠﻌﻠﻪ اﻷﺴوة واﻝﻘدوة ﻓﻲ ﻜل ﻤﺴﺎﻝك اﻝﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴﺎ ﺴﻌﻴًﺎ ﻝﺒﻨﺎء اﻵﺨرة ﻤن ﺨﻼل اﻝﺤﻴﺎة
اﻝدﻨﻴﺎ ﻤﺘﻜﺄ ﻋﻠﻰ اﻹﺨﻼص ،وروح اﻝﺘﻘوى ،واﻝطﻬﺎرة ،ﺜم ان ﻤوﻀوع اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻴﺴﺘﻬدف
ﺒﺸﻜل ﻋﺎم واﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎدﻫﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺒﺤﻴث ﻴﻜون ﻨﺘﺎج ﻫذﻩ
اﻝﺘرﺒﻴﺔ وﻤﺤﺼﻠﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺼﺎﻝﺢ ،اﻝذي ﻴﺴﻴر ﻓﻲ طرﻴق اﻝﻜﻤﺎﻻت اﻹﻝﻬﻴﺔ
ذاﺘﻴﺎ،وﻴﺘﺤﻤل ﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ،وﻴﻜون ﻗﺎد ار ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺴﺠﺎم،واﻝﺤرﻜﺔ،
واﻝﺘﺄﺜﻴر ،ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﺴواء ﻓﻲ داﺌرة اﻷﺴرة ،أو داﺌرة اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻜﺒﻴر.
ﺸﻬد اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ )ع( ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻗﺎدﻫﺎ رﺴول اﷲ )ص(
ﺒﻌد ﻫﺠرﺘﻪ اﻝﻤﺒﺎرﻜﺔ إﻝﻰ اﻝﻤدﻴﻨﺔ واﺴﺘطﺎع ﺒﻔﻀل ﺤﻜﻤﺘﻪ وﻋﺒﻘرﻴﺘﻪ أن ﻴﺤول ﻋﻤق
اﻝﻌداء اﻝزﻤﻨﻲ واﻝﻌداوة اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻴن ﻗﺒﻴﻠﺘﻲ اﻷوس واﻝﺨزرج إﻝﻰ إﺨوة وﺘﻌﺎون
وﺘﻌﺎﻀد ،ﺜم ﻴﺴﺘﺒدل اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤﺘﺸﻨﺠﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺎت اﻝﻤﺸﺒﻌﺔ ﺒﺎﻝﻘوﻤﻴﺎت واﻝﻘﺒﻠﻴﺎت
واﻝﻌﺼﺒﻴﺎت اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ طﺒوﻏراﻓﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻘدة ﻴﻀم اﻷوس واﻝﺨزرج وﺜﻼث
ﺒطون ﻤن اﻝﻴﻬود – ﺒﻨﻲ اﻝﻨﻀﻴر وﺒﻨﻲ ﻗرﻴظﺔ وﺒﻨﻲ اﻝﻘﻴﻨﻘﺎع – اﻝﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻨظر ﺒﻌﻴن
اﻝرﺤﻤﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ إﻝﻰ ﺠﻤﻴﻊ أﻓرادﻩ.
وﻨﺤن ﻨﻠﺘﻤس ﻫذﻩ اﻝﺘرﺒﻴﺔ وأﺜرﻫﺎ ﻤن وﺼﻴﺘﻪ ﻝﻌﺎﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺼر ﻤﺎﻝك اﻻﺸﺘر)رض(
واﻝﺘﻲ ﻨﻘﺘطﻊ ﻫذا اﻝﻜﻼم ﻤﻨﻬﺎ،ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘول )ع() :وأﺸﻌر ﻗﻠﺒك اﻝرﺤﻤﺔ ﻝﻠرﻋﻴﺔ واﻝﻤﺤﺒﺔ
ﻝﻬم واﻝﻠطف ﺒﻬم .وﻻ ﺘﻜوﻨن ﻋﻠﻴﻬم ﺴﺒﻌﺎ ﻀﺎرﻴﺎ ﺘﻐﺘﻨم أﻜﻠﻬم ،ﻓﺈﻨﻬم ﺼﻨﻔﺎن إﻤﺎ أخ ﻝك
ﻓﻲ اﻝدﻴن ٕواﻤﺎ ﻨظﻴر ﻝك ﻓﻲ اﻝﺨﻠق ﻴﻔرط ﻤﻨﻬم اﻝزﻝل(،١

وﺒﻴن ) ع ( ﺒﻘوﻝﻪ ) ) وأﺸﻌر ﻗﻠﺒك اﻝرﺤﻤﺔ ﻝﻠرﻋﻴﺔ ( وﺒﺘﻌﻠﻴﻠﻪ ﺒﺄﻨﻬم ) ﺼﻨﻔﺎن إﻤﺎ أخ ﻝك
ﻓﻲ اﻝدﻴن أوﻨظﻴر ﻝك ﻓﻲ اﻝﺨﻠق ( أن اﻝواﻝﻲ ﻓوق اﻝرﻋﻴﺔ ،ﻓﻜﻤﺎ أن اﷲ اﻝذي ﻫو ﻓوﻗﻪ
وﻓوق ﻤن وﻻﻩ ﻴرى اﻝزﻝل واﻝﻌﻠل ،وﻻ ﻴﻤﺴك ﻋن اﻝرﺤﻤﺔ واﻹﺤﺴﺎن ،ﻓﻼ ﺒد أن ﻻ ﻴﺼﻴر
ﺘﻔوق اﻝواﻝﻲ ﻤوﺠﺒﺎ ﻝﻌدم اﻹﻏﻤﺎض ﻋن زﻻت اﻝرﻋﻴﺔ.
ﻓﻜﻤﺎ ﻴﻨﺘظر اﻝواﻝﻲ اﻝﻌﻔو ﻤن اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ واﻝرﺤﻤﺔ  -ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴرى ﻤن ﻨﻔﺴﻪ ﻤن اﻝزﻝل
 - ١الشيخ محمد عبدة ،خطب اإلمام علي )ع(  ،نھج البالغة  ،ج  ٣ص .٨٤
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واﻝﻌﻠل  -ﻜذﻝك ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻌﺎﻤل اﻝرﻋﻴﺔ  -ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺼدر ﻤﻨﻬم ﻋﻤدا أو ﺨطﺄ  -ﺒﺎﻝﻌﻔو
واﻝﺼﻔﺢ واﻝﻤﺤﺒﺔ واﻹﺤﺴﺎن ،وأن ﺘﻌم رﺤﻤﺘﻪ ٕواﺤﺴﺎﻨﻪ ﻜل ﻤن ﻜﺎن ﻨظﻴرﻩ ﻓﻲ اﻝﺨﻠق ٕوان
ﺨﺎﻝﻔﻪ ﻓﻲ اﻝدﻴن.ﻓﺎﻝﻨظرة اﻝﻌﻠوﻴﺔ ظﻬور اﻝرﺤﻤﺔ اﻝرﺤﻤﺎﻨﻴﺔ اﻹﻝﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻠم واﻝﻜﺎﻓر،
واﻝﺒر ،واﻝﻔﺎﺠر ،وﺒﻬﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺸﻤس اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ رﺤﻤﺔ ﻝﻠﻌﺎﻝﻤﻴن(.١
وﻀﻤن ﻤﻨﻬﺠﻪ اﻹﺼﻼﺤﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘرﺒﻴﺔ اﻷوﻻد ﻗوﻝﻪ )ع( ):ﻻ ﺘﻘﺴروا أوﻻدﻜم
ﻋﻠﻰ أﺨﻼﻗﻜم ﻓﺈﻨﻬم ﻤﺨﻠوﻗون ﻝزﻤﺎن ﻏﻴر زﻤﺎﻨﻜم ( ،٢ﻓﺎﻨﻪ )ع( ﻴﻀﻊ اﻵﺒﺎء أﻤﺎم
ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻀرورة ﺘﺄدﻴب اﻝوﻝد وﻓق اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻝﻔﺘ ةر
اﻝزﻤﻨﻴﺔ ،ﻓﺎﻨﻪ )ع( ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺒﺘﻐﻴﻴر أﺤوال اﻝدﻨﻴﺎ واﻝﻨﺎس ﻓﻴﻬﺎ ،واﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘطور
ﻤﺴﺘﻤر ،وﻋﻠﻤﻪ )ع( أﻴﻀﺎ ﻓﻲ اﻤﻜﺎﻨﻴﺎت ﺘطور اﻻﻨﺴﺎن ﻤﻊ اﻝﺤﻴﺎة) ﻜﻤﺎ اﻨﻪ اوﺠز روح
اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ،وﺤرر ﻜل ﺠﻴل ﻤن اﻝﻨﺎس ﻤن أﻏﻼل اﻝﻌرف واﻝﻌﺎدة اﻝﺘﻲ ارﺘﻀﺎﻫﺎ
ﻝﻨﻔﺴﻪ اﻝﺠﻴل اﻝﺴﺎﺒق(  ،٣ﻓﻨﺤن ﻤﺴؤوﻝون ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎدرة ﻓﻲ ﺘﺎدﻴب أوﻻدﻨﺎ ٤ﻤﻊ ﻤرﻋﺎة
زﻤﺎﻨﻬم وﻤﺎ ﻴﺤﻤل ﻤن ﺘطورات اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻗد ﺘﻜون ﻏﻴر ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻻذواﻗﻨﺎ ﻻﻨﻨﺎ ﺘرﺒﻴﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ذﻝك  ،ﻗﺎل اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ )ع( ﻓﻲ وﺼﻴﺔ ﻻﺒﻨﻪ اﻝﺤﺴن )ع( ) :اﻨﻤﺎ ﻗﻠب اﻝﺤدث
ﻜﺎﻷرض اﻝﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﺎ اﻝﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺸﺊ ﻗﺒﻠﺘﻪ ،ﻓﺒﺎدرﺘك ﺒﺎﻷدب ﻗﺒل أن ﻴﻘﺴو ﻗﻠﺒك
وﻴﺸﺘﻐل ﻝﺒك ﻝﺘﺴﺘﻘﺒل ﺒﺠد رأﻴك ﻤن اﻷﻤر ﻤﺎ ﻗد ﻜﻔﺎك أﻫل اﻝﺘﺠﺎرب ﺒﻐﻴﺘﻪ وﺘﺠرﺒﺘﻪ ،
ﻓﺘﻜون ﻗد ﻜﻔﻴت ﻤؤوﻨﺔ اﻝطﻠب ،وﻋوﻓﻴت ﻤن ﻋﻼج اﻝﺘﺠرﺒﺔ ،ﻓﺄﺘﺎك ﻤن ذﻝك ﻤﺎ ﻗد ﻜﻨﺎ
ﻨﺄﺘﻴﻪ ،واﺴﺘﺒﺎن ﻝك ﻤﺎ رﺒﻤﺎ أظﻠم ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﻨﻪ أي ﺒﻨﻲ إﻨﻲ ٕوان ﻝم أﻜن ﻋﻤرت ﻋﻤر ﻤن
ﻜﺎن ﻗﺒﻠﻲ ﻓﻘد ﻨظرت ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻝﻬم ،وﻓﻜرت ﻓﻲ أﺨﺒﺎرﻫم ،وﺴرت ﻓﻲ آﺜﺎرﻫم ﺤﺘﻰ ﻋدت
 - ١انظر وحيد الخراساني ،معاصر ،منھاج الصالحين وجيزة في عقائد الشيعة ،ج١ص.٢٧٢
 - ٢ابن أبي الحديد ،ت  ،٦٥٦شرح نھج البالغة ،ج٢ص ،٢٦٧تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم ،دار
إحياء الكتب العربية ،الطبعة الثانية ،سنة الطبع ١٩٦٧م – ١٣٨٧ھـ ،منشورات مكتبة آية  Yالعظمى
المرعشي النجفي ،قم –إيران.
 - ٣جورج جورداق ،معاصر ،روائع نھج البالغة ،ص ،٧٨إعداد وترتيب :جورج جورداق ،الطبعة
الثانية ،سنة الطبع ١٤١٧ :ھـ ١٩٩٧ -م ،المطبعة :باقري ،الناشر :مركز الغدير للدراسات اإلسالمية.
 - ٤ومن ذلك يسميه باسم حسن ،فان لالسم أثر وضعي للحب والكره ،فقد جاء في كالم الحكماء :إن
احبك مالينا قبل أن نراكم أحسنكم اسما ،فإذا رأيناكم فأحسنكم وجھا ،وإذا سمعناكم فأثبتكم منطقا ،وإذا
اختبرناكم فأحسنكم عمال ،أما سرائركم فبينكم وبين ربكم /.اإلمام زين العابدين )ع( ت ٩٤ھـ ،شرح
رسالة الحقوق ،شرح حسن السيد علي القبانجي ،الطبعة الثانية ،سنة الطبع١٤٠٦:ھـ ،المطبعة:
اسماعيليان – قم ،الناشر :مؤسسة اسماعيليان للطباعة والنشر.
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ﻜﺄﺤدﻫم .ﺒل ﻜﺄﻨﻲ ﺒﻤﺎ اﻨﺘﻬﻰ إﻝﻲ ﻤن أﻤورﻫم ﻗد ﻋﻤرت ﻤﻊ أوﻝﻬم إﻝﻰ آﺨرﻫم ،ﻓﻌرﻓت
ﺼﻔو ذﻝك ﻤن ﻜدرﻩ ،وﻨﻔﻌﻪ ﻤن ﻀررﻩ،ﻓﺎﺴﺘﺨﻠﺼت ﻝك ﻤن ﻜل أﻤر ﻨﺨﻴﻠﻪ وﺘوﺨﻴت ﻝك
ﺠﻤﻴﻠﻪ ،وﺼرﻓت ﻋﻨك ﻤﺠﻬوﻝﻪ ،ورأﻴت ﺤﻴث ﻋﻨﺎﻨﻲ ﻤن أﻤرك ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ اﻝواﻝد اﻝﺸﻔﻴق
وأﺠﻤﻌت ﻋﻠﻴﻪ ﻤن أدﺒك أن ﻴﻜون ذﻝك وأﻨت ﻤﻘﺒل اﻝﻌﻤر وﻤﻘﺘﺒل اﻝدﻫر ،ذو ﻨﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ
وﻨﻔس ﺼﺎﻓﻴﺔ ،وأن أﺒﺘدﺌك ﺒﺘﻌﻠﻴم ﻜﺘﺎب اﷲ وﺘﺄوﻴﻠﻪ ،وﺸراﺌﻊ اﻹﺴﻼم وأﺤﻜﺎﻤﻪ ،وﺤﻼﻝﻪ
وﺤراﻤﻪ،ﻻ أﺠﺎوز ذﻝك ﺒك إﻝﻰ ﻏﻴ ﻩر.١
ﺜم أﺸﻔﻘت أن ﻴﻠﺘﺒس ﻋﻠﻴك ﻤﺎ اﺨﺘﻠف
اﻝﻨﺎس ﻓﻴﻪ ﻤن أﻫواﺌﻬم وآراﺌﻬم ﻤﺜل اﻝذي اﻝﺘﺒس ﻋﻠﻴﻬم  ،ﻓﻜﺎن إﺤﻜﺎم ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻤﺎ
ﻜرﻫت ﻤن ﺘﻨﺒﻴﻬك ﻝﻪ أﺤب إﻝﻲ ﻤن إﺴﻼﻤك إﻝﻰ أﻤر ﻻ آﻤن ﻋﻠﻴك ﺒﻪ اﻝﻬﻠﻜﺔ .ورﺠوت
أن ﻴوﻓﻘك اﷲ ﻓﻴﻪ ﻝرﺸدك ،وأن ﻴﻬدﻴك ﻝﻘﺼدك( .٢وﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻤوﺠزة ﻴرﺸدﻨﺎ إﻤﺎﻤﻨﺎ
إﻝﻰ ﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻨﻔس وﺘﺄدﻴﺒﻬﺎ وﻓق ﻤﺎ ﺠﺎء ت ﺒﻪ اﻝﺸرﻴﻌﺔ ،ﻻن اﻷﺒﻨﺎء ﺸﻬود ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك
آﺒﺎءﻫم وﻗد ﻴﻜون ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻻ ﺘﻨﺴﺠم ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻘوﻝوﻨﻪ وﻴﺄﻤرون أﺒﻨﺎﺌﻬم ﺒﺎﻻﻝﺘزام ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺒﻨوﻩ
ﻤن أراء ،ﻓﻴﺼﺒﺤون ﻓﻲ ﻨظر أﺒﻨﺎﺌﻬم أﻨﻬم ﻤﻤن ﻴﻘوﻝون ﻤﺎ ﻻ ﻴﻔﻌﻠون ،أو ﻴﻔﻌﻠون ﻤﺎ ﻻ
ﻴﻘوﻝون.
وأﺨﻴ ار أﻗول ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻤﺎ ﺘرﻜﻪ
ﻴﻘوم اﻷﻤم
اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب)ع( ﻤن ﺘراث وأﺴﺎﻝﻴب ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻴﺼﻠﺢ أن ّ
وﻴزرع اﻝﻤﺤﺒﺔ واﻝوﺌﺎم واﻝﻤؤاﺨﺎة ﺒﻴن أﻓراد اﻝﺠﻨس اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ.

 - ١الن كل النظريات االجتماعية قاصرة عن بلوغ الكمال ألنھا ظنية تأتي من العقل البشري الذي
يخطأ ويصيب ،أما الذي يأتي عن طريق  Yتعالى فھو االقوم واألفضل ويأتي بالكمال في كل شئ
وذلك الن  Yتعالى محيط بكل شئ.
 - ٢الشيخ محمد عبد ،شرح نھج البالغة ،ج ٣شرح ص٤١
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اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ
إن اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ )ع( ﻗد اﺴﺘﻐل ﻓرﺼﺔ وﺠود رﺴول اﷲ )ص( ﺒﻴن ظﻬراﻨﻲ اﻻﻤﺔ ،
ﻓﻼزﻤﻪ واﺘﺒﻌﻪ ﻤﻘﺘﺒﺴًﺎ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﺨدم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم واﻷﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎص.
وﻫﺎ ﻫو أﺜر ﺘﻠك اﻝﻌﻼﻗﺔ واﻀﺤﺎً ،ﻓﻌﻨد ﻤراﺠﻌﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻠوم ﺘرى أن ﺴﻨدﻫﺎ ﻴرﺠﻊ
إﻝﻰ رﺴول اﷲ )ص( و ﻻ ﻴﺼل إﻝﻰ رﺴول اﷲ )ص( إﻻ ﺒﺎﻝﻤرور ﻋﻠﻰ أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن
)ع(  ،١وﻤن ﺴﻠك ﻫذا اﻝﺴﺒﻴل ﻓﻘد وﺼل إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺘﻪ وﻤرادﻩ ،أﻤﺎ اﻝﻤﺘﺨﻠف أو اﻝﺘﺎرك ﻝﻬذا
اﻝﺨط ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺘﺨﺒطﺎ وﻤﻀطرﺒﺎ ﺒﻴن اﻝوﻫم و اﻝﺸك واﻝﻴﻘﻴن ،ﺜم إن ﻤﺼدر ﻋﻠم اﻹﻤﺎم
)ع( ﻫو رﺴول اﷲ )ص( وﻤﺼدر ﻋﻠم اﻝرﺴول )ص( اﻝوﺤﻲ وﻜﺎن ﻴﻘول ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺨﺒر
ﻋن ﺸﺊ ﻴﺠﻬﻠﻪ اﻵﺨرون ) :وﻗد ﻋﻬد إﻝﻲ ﺒذﻝك ﻜﻠﻪ (.٢
ٕواذا ﻜﺎن اﻹﻨﺴﺎن ُﻴﻤﻴز ﻋن اﻝﺤﻴوان ﺒﺎﻝﻨظر واﻝطﻤوح ،ﺤﻴث ﻴﻜون ﻨﺸﺎط اﻝﺤﻴوان ﻓﻲ
ﻤﺠﺎل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﻘﻴﻪ ﺤﻴًﺎ ﻤن ﻀرورﻴﺎت ﻜﺎﻷﻜل واﻝﺸرب واﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝﻨﻔس،
ﻓﻼ ﻓﻜر وﻻ ﻨظر ،أﻤﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﺎﻨﻪ ذو أﻫداف ﻤﺘﻌددة ،وﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد
ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ وﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ،ﻓﻜﺎن اﻹﻤﺎم )ع( ﻴﺤﺎول ﺠﺎﻫدًا أن ُﻴ ّﻌرف اﻷﻤﺔ ﻫوﻴﺘﻬﺎ وﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ وﻓق ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻘران وﺘﻌﺎﻝﻴﻤﻪ ،ﺤﻴث ﻻ ﺘﺴﺘﻘﻴم اﻝﺤﻴﺎة وﻻ ﺘﺤل اﻝﻤﺸﻜﻼت
إﻻ ﺒﻤﺎ ارﺸد إﻝﻴﻪ اﻝﻘرآن ﻤن اﻝﺠﻬﺎد واﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻜل اﻝﻤﺠﺎﻻت ،ﺜم ﻜﺎن ﻏﺎﻝﺒﺎً ﻤﺎ ﻴطﻠب
اﻝﻜراﻤﺔ ﻝﻸﻤﺔ وﺒﻬﺎ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻜل ﺨﻴر،ﻓﺎﻨطﻠق )ع( ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻴﺎدﻴن اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﻴن
ﻴﺼور ﻝﻸﻤﺔ ﻤﺎ ﺨﻔﻲ ﻋﻨﻬﺎ وﺠﻬﻠﺘﻪ ﻤن ﻤﻌﺎرف وﻋﻠوم ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻴﻬﺎ وﺘﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ
اﻷﻤم.
وﻓﻲ ﻓﺘرة ﺤﻜوﻤﺘﻪ طرح اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ )ع( ﺒرﻨﺎﻤﺠﻪ اﻹﺼﻼﺤﻲ ﻤﺤﺎوﻻ إﻋﺎدة اﻷﻤﺔ إﻝﻰ
ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ دوﻝﺔ رﺴول اﷲ )ص( ،إﻻ أن اﻝﻨﺎﻜﺜﻴن واﻝﻘﺎﺴطﻴن واﻝﻤﺎرﻗﻴن ﻓﺘﺤوا
ﻋﻠﻴﻪ أﺒواب اﻝﻔﺘن ﻝﻴﺸﻐﻠوﻩ ﻋن ﻤﺎ أﻋدﻩ ﻝﻸﻤﺔ ﻤن ﺼﻼح وأﺴﺎﻝﻴب ﺘﺠﻌل اﻷﻤﺔ ﻤﺘﻌرﺸﺔ
ﻋﻠﻰ رﺒﻰ اﻝﻔﻀﻴﻠﺔ.

 - ١ھذا في مدرسة أھل البيت )ع(.
 - ٢نھج البالغة ،خطب االمام علي )ع( ،شرح االستاذ محمد عبدة ،ج٢ص ،٩الناشر :دار المعرفة
للطباعة والنشر ،بيروت – لبنان.
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اﻝﻤﺼﺎدر
اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم
 - ١اﺒن أﺒﻲ اﻝﺤدﻴد ،ت  ،٦٥٦ﺸرح ﻨﻬﺞ اﻝﺒﻼﻏﺔ ،ج ،٢ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد اﺒو اﻝﻔﻀل
اﺒراﻫﻴم ،دار اﺤﻴﺎء اﻝﻜﺘب اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﺴﻨﺔ اﻝطﺒﻊ ١٩٦٧م – ١٣٨٧ﻫـ،
ﻤﻨﺸورات ﻤﻜﺘﺒﺔ آﻴﺔ اﷲ اﻝﻌظﻤﻰ اﻝﻤرﻋﺸﻲ اﻝﻨﺠﻔﻲ ،ﻗم –اﻴران.
 - ٢اﺒن ﺸﻬر آﺸوب ،ﻤﺸﻴر اﻝدﻴن أﺒﻲ ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن ﺸﻬر آﺸوب ،ت
٥٨٨ﻫـ ،ﻤﻨﺎﻗب آل أﺒﻲ طﺎﻝب ،ج ،١ﺘﺤﻘﻴق :ﺘﺼﺤﻴﺢ وﺸرح وﻤﻘﺎﺒﻠﺔ :ﻝﺠﻨﺔ ﻤن أﺴﺎﺘذة
اﻝﻨﺠف اﻻﺸرف ،ﺴﻨﺔ اﻝطﺒﻊ١٣٧٦ :ﻫـ ١٩٥٦ -م ،اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺤﻴدرﻴﺔ – اﻝﻨﺠف
اﻻﺸرف ،اﻝﻨﺎﺸر :اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺤﻴدرﻴﺔ ،ﻗﺎم ﺒطﺒﻌﻪ :ﻤﺤﻤد ﻜﺎظم اﻝﻜﺘﺒﻲ،
 - ٣اﻝﺸﻴﺦ ﺠﻌﻔر ﻜﺎﺸف اﻝﻐطﺎء ،ت ١٢٢٨ﻫـ ،ﻜﺸف اﻝﻐطﺎء ﻋن ﻤﺒﻬﻤﺎت ﺸرﻴﻌﺔ اﻝﻐراء،
ج ١ص ،١٦اﻝﻨﺎﺸر :اﻨﺘﺸﺎرات ﻤﻬدي أﺼﻔﻬﺎن.
 - ٤اﻝطﺒﺎطﺒﺎﺌﻲ ،اﻝﻌﻼﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن اﻝطﺒﺎطﺒﺎﺌﻲ )رﻩ( اﻨظر اﻝﻤﻴزان ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘرآن،
ج  ،٢٠ - ١٩اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ ،طﺒﺎﻋﺔ :ﻤطﺒﻌﺔ ﺜﺎﻤن اﻝﺤﺠﺞ )ع( ،إﻴران  -ﻗم.
 - ٥اﻝﺤﺎﻜم اﻝﺤﺴﻜﺎﻨﻲ ،اﻝﺤﺎﻓظ اﻝﻜﺒﻴر ﻋﺒﻴد اﷲ ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺒن اﺤﻤد اﻝﻤﻌروف ﺒﺎﻝﺤﺎﻜم
اﻝﺤﺴﻜﺎﻨﻲ ،ﺸواﻫد اﻝﺘﻨزﻴل ﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻔﺼﻴل ،ج ،٢ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺒﺎﻗر
اﻝﻤﺤﻤودي ،اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ ،ﺴﻨﺔ اﻝطﺒﻊ  ،١٩٩٠ - ١٤١١اﻝﻨﺎﺸر :ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝطﺒﻊ
واﻝﻨﺸر اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝو ازرة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹرﺸﺎد اﻹﺴﻼﻤﻲ – طﻬران  /ﻤﺠﻤﻊ إﺤﻴﺎء اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ – ﻗم.
 - ٦اﻝﺸﻴﺦ اﻝﻜﻠﻴﻨﻲ ،ﺜﻘﺔ اﻹﺴﻼم أﺒﻲ ﺠﻌﻔر ﻤﺤﻤد ﺒن ﻴﻌﻘوب ﺒن إﺴﺤﺎق اﻝﻜﻠﻴﻨﻲ اﻝرازي
ت ٣٢٩ – ٣٢٨ﻫـ ،اﻷﺼول ﻤن اﻝﻜﺎﻓﻲ ،ج ،١ﺘﺼﺤﻴﺢ وﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻲ اﻜﺒر اﻝﻐﻔﺎري،
ﻨﻬض ﺒﻤﺸروﻋﻪ :اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد اﻻﺨوﻨدي ،اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ،ﺴﻨﺔ اﻝطﺒﻊ ١٣٨٨ش،
اﻝﻤطﺒﻌﺔ :ﺤﻴدري ،اﻝﻨﺎﺸر :دار اﻝﻜﺘب اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ – طﻬران.
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 - ٧اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﻋﺒدة ،ﺨطب اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ )ع(  ،ﻨﻬﺞ اﻝﺒﻼﻏﺔ  ،ج  ، ٣ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺸﻴﺦ
ﻤﺤﻤد ﻋﺒدة ،اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ ،ﺴﻨﺔ اﻝطﺒﻊ ١٤١٢ﻫـ ١٣٧٠ -ش ،اﻝﻤطﺒﻌﺔ :اﻝﻨﻬﻀﺔ –
ﻗم ،اﻝﻨﺎﺸر :دار اﻝذﺨﺎﺌر – ﻗم – اﻴران.
 - ٨اﻝﺴﻴد اﻝﻤرﻋﺸﻲ ،اﻝﻤرﺠﻊ اﻝدﻴﻨﻲ اﻝﻜﺒﻴر اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﺤﺠﺔ آﻴﺔ اﷲ اﻝﻌظﻤﻰ اﻝﺴﻴد ﺸﻬﺎب
اﻝدﻴن اﻝﻤرﻋﺸﻲ اﻝﻨﺠﻔﻲ ) اﻋﻠﻰ اﷲ ﻤﻘﺎﻤﻪ ( ،ﺸرح إﺤﻘﺎق اﻝﺤق ،ج  ، ٣٠ﺘﺤﻘﻴق
اﻝﺴﻴد ﻤﺤﻤود اﻝﻤرﻋﺸﻲ ،اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ ،ﺴﻨﺔ اﻝطﺒﻊ  ،١٤١٧اﻝﻤطﺒﻌﺔ :ﺤﺎﻓظ – ﻗم،
اﻝﻨﺎﺸر :ﻤﻨﺸورات ﻤﻜﺘﺒﺔ آﻴﺔ اﷲ اﻝﻌظﻤﻰ اﻝﻤرﻋﺸﻲ اﻝﻨﺠﻔﻲ – ﻗم – إﻴران.
 - ٩ﻤوﻝﻰ ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺎزﻨدراﻨﻲ ،ت ١٠٨١ﻫـ ،ﺸرح أﺼول اﻝﻜﺎﻓﻲ ،ج ،١٢ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻊ
ﺘﻌﻠﻴﻘﺎت :اﻝﻤﻴر از أﺒو اﻝﺤﺴن اﻝﺸﻌراﻨﻲ ،ﻀﺒط وﺘﺼﺤﻴﺢ :اﻝﺴﻴد ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺸور ،اﻝطﺒﻌﺔ
اﻷوﻝﻰ ،ﺴﻨﺔ اﻝطﺒﻊ ١٤٢١ﻫـ ٢٠٠٠م ،اﻝﻤطﺒﻌﺔ :دار إﺤﻴﺎء اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ
واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،اﻝﻨﺎﺸر :دار إﺤﻴﺎء اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﺒﻴروت
– ﻝﺒﻨﺎن.
- ١٠

اﻝﻤﺠﻠﺴﻲ ،اﻝﻌﻼﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﺒﺎﻗر اﻝﻤﺠﻠﺴﻲ )ﻗدس ﺴرﻩ( ،ت ١١١١ﻫـ ،ﺒﺤﺎر

اﻻﻨوار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝدرر أﺨﺒﺎر اﻷﺌﻤﺔ اﻷطﻬﺎر ،ج ،٢٢ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝرﺤﻴم اﻝرﺒﺎﻨﻲ
اﻝﺸﻴرازي ،اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺼﺤﺤﺔ ،ﺴﻨﺔ اﻝطﺒﻊ١٤٠٣ :ﻫـ١٩٨٣ ،م ،اﻝﻨﺎﺸر :ﻤؤﺴﺴﺔ
اﻝوﻓﺎء – ﺒﻴروت.
 - ١١اﻝﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ اﻝﻨﻤﺎزي اﻝﺸﺎﻫرودي ،ت ١٤٠٥ﻫـ ،ﻤﺴﺘدرك ﺴﻔﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤﺎر،ج،٥
ﺘﺤﻘﻴق وﺘﺼﺤﻴﺢ اﻝﺸﻴﺦ ﺤﺴن ﺒن ﻋﻠﻲ اﻝﻨﻤﺎزي ،ﺴﻨﺔ اﻝطﺒﻊ ،١٤١٩ :اﻝﻨﺎﺸر:
ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻨﺸر اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻤدرﺴﻴن ﺒﻘم اﻝﻤﺸرﻓﺔ.
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