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 إصطفاء الدائرة الثانية فلسفة 

قد ذهب مجلة من العامة اىل عدالة كل الصحااةة ههحب ةح لد قحد اع ح ا . 1

هأهنب فح   القدحد هالقدحا  ملئات ةل أل ف هآالف من االفراد احلصانة ه العصمة

ةيحق  نرحر  ااثيحة  هلحب محن رااتحات ك رية ةكحل محاحةل جيعل ن مقهب الدحده  للش ح

الدرآن هالسقة ال اهر  أن الكثري مقهب مل يسحقديم ا همل يثشقح ا هأثحدث ا محا أثحدث ا 

 ا.ل ل ا ما ةد  هةد  

الصحااةة هةيحان ي يئحاوب هي حديد  همل يفرت الدرآن املجيد عن ندد كثرٍي من

ا ةشديحة من أهل ياايخ الشعثة القش ية يف ت ا  املدثر همحرها القدريع ةفئات مقهب ةدء  

 األثداث يف السري  القش ية.

  ةيق  العرت  ال اهر  يف ال رف املداةل هي ةيئة مصح فا  ألفلحل الرتحل. 2
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فخايب األنشياء صف   الصف   هأطهر األطهاا هه  من شحجر  صصح فاةية هشحجر  

ةح  الفحريد  أن تحاد  ا لح   ن اية يف دهثة أطياب م هرين هكب ي اير عقه

هعد مقهب ا مسة أصااب الكسحاء هزح    بعشد امل ل ية من ةقيف اجلقة هب تشع

 .هجعفر من أفراد الداةر  الثانية

ا-ب يق ه   ك -صن عرمة اإلص فاء هاملص ف  ليست . 3 كح   اشخصاني   ةعد 

يف تححاةر القححا  ةححل هحح  ااجححع اىل عرمححة اعيححات اإلهليححة هعرمححة الدهلححة اإلهليححة 

 .هعرمة فعل اهلل يعاىل

رهع اإلهلحي هالدهلحة اإلهليحة هأنحه  قحاط اىل طحاقب حيشط ةعرمة امل ك  أنه ير

صصحح فاةي كشححري التححي  أن دهلححة حممححد هآل حممححد هححي مححن أعرححب الححدهل اإلهليححة 

 فهح  اجلهحاا احلحاكب القمح ذجي الق يحه الكفح ء الح ه يعقمحد  القشحي نشياء لأل

 .هالدهلة اإلهليةة الدع   يف صقام تيشالهاإلمام من أهل 

مجلححة ةي يححات صن اإلصحح فاء للححداةر  الثانيححة تححقة صهليححة ذكرهححا الدححرآن يف  .4

ط اةح  محن  يف عن يريهحا فهي عديد  ذات يأصيل قرآين فلل  األنشياء الساةد   

اعيات الدرآنيحة هكح لد يف احلحديل القشح ه املسحقفيا أه املقح اير عقحد الفحريد  

امل لحب هيرياحا   ةقي عشحد كاديل ي م الداا هثديل تاد  أهل اجلقة تشعة من

 .أثاديل األةمة املعص م   عنفلل  

ثدثقا عيل ةن صةحراهيب ةحن  :قال ثدثقا أزد ةن اياد ةن جعفر اهلم اين
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هاشب عن حممد ةن عيسى ةن عشيد عن ي نس ةن عشد الرزن عن اةحن أتحشاع عحن 

رحم  » :قال عيل ةن احلسح  :عيل ةن تامل عن أةيه عن ثاةت ةن أيب صفية قال

 .«اهلل العباس

فلقد آثر وأبىل وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه فأبدلمه اهلل » عيل اةن يعقي

هبم  ننمماحط يطممم هبمم  ممميف املنئ ممة ع اجلنممة نمم  نعممل جلعفممر بمم  أ   المم  و   

 .«للعباس عند اهلل تبارك وتعاىل ملنزلة يغبطه هبا مجييف الشهداء يوم القيامة

قد أيرجقه ةق محه محع محا اهيقحه ه ي نا مقه م ضع احلاجةهاحلديل ط يل أ

 .(1)يف كقاب مدقل احلس  ةن عيل فضائل العباس ب  عيليف 

ثدثقي جده قال ثحدثقا  :قال ثدثقا احلسن ةن حممد ةن  يى العل ه

ةيقحي أهحل  تحمعت مجاعحة محن :داهد ةن الداتب قحال ثحدثقا احلسحن ةحن ايحد قحال

 كحان احا مهحاجراه ملا قحدم محن أاا احلش حة طالب صن جعفر ةن أيب يد ل ن

ما أدري بمأام  أنما » :فدشل ة  عيقيه ثب قال ذلد ي م فقح ييرب قام صليه القشيه

 .«بفتح خيربأو  أرس بقدوم نعفر

نعفمر بم   فضائلهقد أيرجت األيشاا القي اهيقها يف ه ا املعقى يف كقاب 

 .(2)أ   ال 

                                                 

 .86  ص1ا صال للصده : ط (1)

 .77  ص1ا صال للصده : ط (2)
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 ثانية مقامات أفراد الدائرة ال 

الق هحري هآيحات آيحة  الق هحري يف الداجحة الثانيحة  همفحادآية  أهل هنب منص. 1

الدرةى أعرب ي شا  يف العديحد  محن االعقدحاد ةشديحة نشح   األنشيحاء هالرتحل  هأفحراد 

 الداةر  الثانية مقداج ن فيها.

هنشحح    . أفححراد الححداةر  الثانيححة هححب مححن احلجحح  هالرباهحح  عحح  تححياد 2

ةلسحان اإلفقخحاا  ب من دالةل القش   هةراه  تؤدد  كح  اثحق   فهالقشي

اإلص فاةي ةمدام احلم   هجعفحر  همحع ذلحد فدحد أيفحل علح ء الكحلم محن كحل 

الفححر  اإلتححلمية هحح ا الححدليل مححع أن  هحح ا املشاححل احح ا القدريححر مححن الشاحح ث 

لحيس مشاثحا  فاإلتحلمية القحي يعحب  كحل  الفحر  لك نحه مق صحل  ةقشح    تحيد األنشيحاء 

ك  أن ه قد أيفل ه ا الشال يف كقب علحب الكحلم لاماميحة محع أن حه   م هشيا  ياصا  

هال ثرص لحه ةحاإلي ن   مامية  فالشال ا ا القدرير ةاٌل صتلمٌي عاممن أدلة اإل

ا محن ةاح ث الحدين احاهرا  أه عح  مسحق   ا يش   عرمة الداةر  الثانية أهنهه ا ر

  مسق   اإلي ن ال اقعي.هاقعا  ع الراهر ه

 . هك لد ع  تؤدد هصمامة األةمة االثقي عرش.3

 . ههب ال هداء لألنشياء من ةدية أهيل الع م ي م احلساب.4

 . ك  هب ال هداء ع  أع ل العشاد.5
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 ي م الققاد يشعا  للداةر  األهىل. هالية احلساب . هةالقايل فلهب8

 األعراف.أهل  . ههب7

 للداةر  األهىل. ة اص فاةية يشعا  لكقاب هااثة لدني  . ههب هاثة ا6

الح ين ال يسحشدهب تححاة  يف األهىل  أنصحاا للححداةر هنحب هاااء هأعح ان هص. 9

 القرص  هاملع نة هاملؤااا  هالقصح هامل اتا .

أفحراد الحداةر  االصح فاةية الثانيحة محن أنح اا صص فاةية هن ا أن اا  ب. أهن  11

 هب لي فئ أن اا ا لة  ي م الديامة.هأن  ن ااألهىل  الداةر 

ب أهصياء األهصياء.ص. 11 ب أهصياء للداةر  األهىل  أه أهن   هن 

ب تحفراء للحداةر ص. 12 األهىل  يصحاهلب ةالحداةر اف  االصح فاةيةاألهىل  هن 

 .عرب الق ا

يلدحه  صىل  هال خيفى أن  السفاا  اإلهلية داجات هطشدحات  فحالقشي تحفري اهلل

هالحداةر  الثانيحة االصح فاةية تحفراء للحداةر   ء اهلل من ةعد القشيهاألةمة تفرا

ث ن ةق تط الق ا هاإلهلام عحن األةمحة همحن ةعحدهب تحفاا   األهىل  فهب حمد 

 .الق اب ةالقياةة

 للداةر  األهىل. هع نا   هنب هال  همل ك هثكام األاا يشعا  ص. 13

ب اؤه  دين اإلتلم.ص. 14  هن 
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ام ةص. 15 ب الد    الدسط يف األمة.هن 

ب أة اب ألفراد الداةر  االص فاةية األهىل.ص. 18  هن 

ب جتيل  للصفات اإلهلية نرري ما هاد ص. 17  .(أتد ات له)ه (أتد اهلل)هن 

ب تاد ص. 16 تحيد األنشيحاء   أن هاألهىل  اجلقة نرري ما هاد يف الداةر أهل  هن 

يدة تي د  نساءهأمري املؤمق  عليه السلم تيد األهصياء  هالشلع اجلقحة أهل  ة الصد 

اجلقحة  هكح لد ةديحة القسحعة أهحل  العامل ( هيف احلسق  تحيدا شحشابتيد  نساء )ه

  هك لد احلال يف احلديل القشح ه املسحقفيا الشيتأهل  املعص م  من أةمة

 اجلقة هذكر فيهب احلم   هجعفر.أهل  أن  تشعة من هلد عشد امل لب تاد 

 ال فاعة.ن  هلب مدام ص. 19

يحة  هذلحد ألن  ن  هلب مدام املاش ة ةأص. 21 شخاص أعياهنب ةخلف ةدية ال ا 

صىل اصح فاةي  كل أةعاد شخصيقهب مل حا كانحت اصح فاةية فهحي كل هحا ذات انقسحاب

 .ي األكرمالقش

ةخحلف ةديحة ال ايحة  ههح ا هح   اصح فاةيا  يحاهنب فمن ثب  أصشح شخص أع

 ص فاةية الثانية.الداةر  اال ال الية ألفراد معقى

ه جتحححاههب ةا صححح ص كححح  هاد  هالقحححرب  ن الحححلام هايفحححة القححح يل  ص .21

 عن األدلة األير . فلل    الققصيص ع  ذلد يف ايااات أفراد الداةر  الثانية
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يف يححدير يححب   القشليححهب اححان  هاليححة الححداةر  االصحح فاةية الثانيححة قححد يححب  ص. 22

  كان احلال ك لد يف يشليهب هالية أهل الشيحت ةلميمة هيشع هالية الداةر  األهىل ك

أيحق  نح ده احا يف الدحرآن هيف  يف ي م الداا  همقه يرهر أن  هالية أهل الشيحت

األثاديل القش ية فهي شاملة ل الية الداةر  األهىل هالثانية يشعا  ههح ا مدحام عرحيب 

 ألفراد الداةر  االص فاةية الثانية.

أعرحب محن  هعحيل  فاةية الثانيحة للقشحي. صن يسليب الداةر  االص23

 رت يب}  ك  يف ثادثة ي م الداا هن هل آية يسليب تاةر األنشياء للقشي

يف شحجر  نسحشه دهن ةديحة األنشيحاء    همن ثب  اصح فاهب اهلل للقشحي{زت

  ةحل ثكمحة ا  ياا أفراد ال جر  اهلاشمية صحدفة هال ج افحقياهاملرتل   فلب يكن 

 جحة اصح فاء الحداةر  الثانيحة هشحد  يسحليمهب لسحيد األنشيحاءصهلية ياةعحة صىل دا

 .هلسيد األهصياء

اإلةقحداةي الثحاين للجهحاد  الثانيحة ال ححرعاالص فاةية ن هج د الداةر  ص. 24

طحاقب  أن كح نلهالثاين   مام املعص م ك  ذكر  عل ء اإلماميةاإلاألهل رع حال  أه

اإلصح فاةيق  محن  الحداةري ها  معيحة هرض  ثك مقه هب من أفراد الداةر  الثانية

   هاا معا  يش   رضها  معي ة الداةري  االص فاةيق .أهل الشيت
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 تمهيد

  األدلة العامة على الدائرة

 ألهل البيتالثانية  االصطفائية

دعامحات محن  الثانيحة ألهحل الشيحتاالصح فاةية صن  الشال يف الحداةر  

 ان الشيت صل ات اهلل هتلمه عليهب أمجع  عقحأهل  هصن  عق ان  الشقية العداةدية

اعقداده همعقدد قرآين ديقي أصيل  هه ا العق ان هقع فيه ةال رقد عحرب الدحرهن 

 .الشيتأهل  عن املراد من عق ان  ة  امل اهب االتلمية

هما عليه االمامية هفدا  لرهايات ق عية عقد الفريد   هدالةل قرآنية عريمحة 

هفاطمة هاحلسحن هاحلسح   ثب عيل    ن  املراد ا ا العق ان أههلب القشي  أهكثري 

ر معصح ما  صحل ات اهلل هتحلمه حن من ذاية احلس  أاةعة ع  هالقسعة املعص م

الق هحري  ةاحل اعقدحاده آيحة  أهل الشيت يفمن ن املراد عالشال ه  عليهب أمجع 
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ةاثا  يااخييا  حملحا  هال ثدافيحا  حملحا    هليس ةاثا  يفسرييا  حملا  هال  عقد املسلم 

مرك يحا   هي حكل هح ا الشاحل معلح     ال أصيل عدده اعقدحاده معقدحدةل ه  ة

 .ةعد الق ثيد هالقش   عداةديا  

 البيتأهل  املراد من عنوان 

  هحح ا العقحح ان عشححاا  عححن مق لحح  للشاححل االصحح فاةي لشاححل العصححمة

يحةية هال ال هلشال القعريب ههح ا هح     الل حط الكشحري امل جح د   هلشال احلج 

 رية محع كافحة مح اهب املسحلم حاالثقحي ع ح  الشيحتأهحل  ةة  مداتحة اةمح

 ث ل ه ا املشال.األير  

املدصح د ةأهحل ههح  دديحد  –ههح ا املشاحل   ةح    ك نه مشاثا  عداةحديا  أمحرٌ له

يمقد لي مل أفحراد الحداةر  الثانيحة يف  -ت ا  االث اب  منالق هري آية  يف الشيت

ثيل يديب عل ء االماميحة دالةحل هةحراه    ثظك  تقلمن ةقي هاشب الداجة الثانية 

  عح  ان هالعحرت  ال حاهر  ريفةحكثري  من الدرآن الكريب همحن األثاديحل القش يحة ال ح

هيقفح ن  ر معصح ما  حهؤالء األاةعة ع  ال  صالشيت ليس هب أهل  عق انمن املراد 

ثح اب  همن ت ا  اال مج ة قرآنيةة  اهد هقراةن  دي ل هاندااط اهجات القشي

الشيححت أهححل  هحح   احلدححاة  الدرآنيححة فلححل  عححن تحح ا قرآنيححة حمكمححة ايححر  هقححد ةحح   

 .ةشياناوب يف الرهايات الرشيفة صل ات اهلل عليهب أمجع 
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  استعراض األدلة الدالة على الدائرة

 البيتأهل  يف عنوان الثانية

داللحة  يأهل الشيت ه منل ة  م اهب املسلم  يف املراد صن  ثساتية الشا

  قه يف الحدينتاتحيي قحه هأهاكق ةعقداديالا يقهثساتهالشال  ي  ا  هاضاة ع 

 داةحر محن رية أن  املحراد حع ح يالشيت االماميحة االثقحأهل  يف مداتة ال يعرته شٌد 

 .ا  األاةعة عرش معص مهب  الشيتأهل 

ن املحراد محفيكح ن أههلب تيد االنشياء عق ان )أهل الشيت( من هصذا كان املراد 

يقحداط  االاهاط ألنحه يقح هب ديح لكي  (اهل ةيت القشي)ليس  (اهل الشيت)

ههحح  تححيد  الشيححتأهححل  يف هحح ا العقحح ان ههحح  املححراد االهل مححن عقحح ان

 نفسه.صىل    فل يلاف ه الشيتأهل  فه  من االنشياء

 يف املريشححةاألهىل  الشيححت املححراد يف الداجححةأهححل  هصن  يف معقدححد مداتححة اةمححة

الشيححت أيلححا  يف أهححل  مداتححة هيقشقححى  ار معصحح م  حاألاةعححة ع حح بهحح األهىل

محن ةقحي ثلة اص فاةية م هر   مقه  أن  املراد (الشيتأهل  عق ان)الداجة الثانية من 

هأن  املحراد األهىل  يف املريشة الثانية يف ال عاع الريل للداةر   يف الداجة الثانيةهاشب 

لحيس كحل ةقحي هاشحب ةحل   ر  من ةقي هاشبثلة أي ( أيلا  هل الشيتأ)عق ان من 

 .ثلة اير  مص فا  من ةقي هاشب

 يمحن ةعحا ةقحي هاشحب ههحههاشحب   را  ةقححليس يري ةقي هاشب ةل ثصحه
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دلحة القاةعة الرليحة للحداةر  االهىل  ههح ا الشاحل يف صحدد اقامحة األاألير   الثلة

قحه شحاء اهلل ةق فيح  مان عح  ذلحد الدرآنية هاألدلة الرهاةية عقد الفريد  هالعدليحة 

 الشيت صل ات اهلل عليهب.أهل  هةركات من يعاىل

 خطورة البحث وأهميته 

املسحلم  امجحع  عقحد تحاةردلة الدرآنية هالرهاةية عقد الفريد  ةحل تقديب األ

ن األدلحة األاةعحة قاةمحة صه  األدلحة العدليحةصىل  املحاف    صن شاء اهللذلد تيقش  ك  

املدصح دهن يف املريشحة  هحبه  الثانية من ةقحي هاشحب  فاةيةاالص ع  هج د الداةر 

هه ا مق لح    الق هريآية  الشيت يفأهل  من عق اناألهىل  ال  للداةر هالثانية يشعا  

عداةححده يف هحح ا الححدين احلقيحح  الشقيححان اللك حح  هاتقك ححاف هيرتححيب صحح ا  

   علحيهبالشيحت صحل ات اهللأهحل  نسقك فه محن ةيانحات الدحرآن هةيانحات  الد يب

 االاةعة عرش معص ما .األهىل  الداةر  يفاملراد االهل من ه ا العق ان ه

 عقح انه  املراد هاملدصح د هاملخاطحب محن ه  ر معص ما  حع  ةهأهل االاةع

هيف ي حاب األيحر   الق هحري هيف اعيحاتآيحة  ي حاب الدحرآن يف يف-الشيت أهل 

 .تيد االنشياء ه -اهايات الفريد  

حح الشيححت أهححل فعقحح ان كححي  ل ةأهححل ةيححت القشححيه  ر هال يححؤحال يفس 

ةاسحب عحد  ( الح ه يلحاف صليحه )أهحل( الشيتح)يق هب دي ل أاهاجه ةل املراد ة
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ته اهلل يعحاىل كالشيحت احلحرام هاملسحجد  من الرهايات ال ااد  عقهب ه  كل ةيت قد 

تحت هعرمحت يف  القش ه هالشيت املعم ا  هيريها محن املاحال هاملح اطن القحي قد 

 الس ء. يفأه  األاا

أاية هي  ا  ه ا الشال ثب ه (أهل الشيت)ه   ملاة خمقرص  عن عق ان ه

يف يفاصيل ه   األدلة الدالة ع  اااد  الداةر  الثانية من ةقي هاشحب ايلحا   نخ ا

هأهنب اص ف ا ةاص فاء يشعي يحاةع يف املريشحة هالداجحة الثانيحة للصح فاء األعح  

 .(هل الشيتأ)شل ه ا ن كر صشاا  هاطللة ث ل عق ان هق؛ للداةر  األهىل

يف ثح  ان  (هحل الشيحتأ)ة هح ا الشاحل عحن الحداةر  الثانيحة محن ليف تلسه

القشحي  عح  اهجحاتهل الشيحت( أرية ال يعمب عق ان )حع  يمداتة االمامية االثق

 هال يقداجن فيه.

 البيتأهل  عنوان على دائرتني 

 اصطفائيتني

محا يف الحداةر  أ  ر معص ما  لكحن كحداةر  أهىلحاألاةعة ع  ص ه ا العق انخي

 ي ح ن   الثانية ه ا العق ان يق ش  ع  ثلة مص فا  هي ةعا من ةقي هاشب نسشا  

ةحه كان املحراد  هصذا هال  القشيأ  (هل الشيتأ)عق ان من ةالداةر  االهىل  هاملراد 

 .الشيتأهل  من فه - الشيتأهل  من القشي
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 رين ثقى من ا اصة أنحهحه ك  ي اه كثري من املفسمقليس املراد  فالشيت ه ا

همل يققدح امل لحب   ةيٍت مقس ة ن هملاف ن صليهأهل  أه ةيت القشيأهل 

أهحل  االديب يف يحأهيلهب للعقح ان ةأنحهأه  يف الرتمجان الل ح هلدهيب ة كل هاضح 

سحاا امحري املحؤمق  عشحد اهلل ةحن عشحا  ههح  محن زحا  مصىل  هقحد يسحقد  ةيت القشي

 صل ات اهلل عليه.

 النيب  (أهل البيت)أول 

هيقححداط هيححديل يف ذلححد   (هححل الشيححتأ)صن  تححيد االنشيححاء هحح  اهل 

عحدم صضحافة يف ه ا العقح ان ةمجمجحاع الفحريد   العق ان  همدقىض اندااط القشي

هحل أ أهل من يق ش  عليه عق انأن   الشيت صذصىل  ةل صضافقه ه  الشيت صليه

 يث ىث نث مث زث... ُّ الشيت ه  تيد االنشيحاء ههح  املعقحي ةخ حاب

 .(1)َّاك يق ىق يف ىف

( أه) ا    يمكححن أن يكحح ن نصححشها ةلاححان يححاء القححداء مقصحح ةٌة ل ححة  هححل  املدححد 

أه   (أايحد)أه  (أيحص  ))ا  اب(  هيمكن ان يك ن مقص ةة ةلاان يددير لفحظ 

طشحه اهلل عح  هجحل ةأهحل فحأهل محن خيا عن حمل اللمري املجحرها يف )عحقكب( ةدال  

 .الشيت ه  تيد االنشياء

                                                 

 .33( ت ا  األث اب  اعية 1)
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بيمت النبموة ومعمد  أهمل  السنم علي   يما»ك  ه  احلال يف ال ياا  اجلامعة 

 .(1)«املنئ ة الرسالة وخمتلف

اهل من يراد من ا  اب ا ا العق ان يف تاةر ال يااات اجلامعحة   هه 

 .الق هري ه  تيد االنشياءآية  هأهل من خياطب يف

ال يحااات اجلامعححة الح ااد  يف ايحاا  أمححري   ثحدصعحن ذلححد يف  أفصححقحد ه

 .(2)الكشرياملؤمق  القي اهاها اةن امل هده يف امل اا 

هقححاك طحححر  هاهايححات هصحححيايات عديححد  لل يحححاا  اجلامعححة الصحححادا  عحححن صذ 

هاتح ق  أه  عن ال يخ ال  يس ة ات ة هاثد اةن امل هده   هيرهه املعص م 

 .ال يخ ال  يسصىل  الكشاا  هجل  اهايايه يف امل اا الكشري مسقد  من األعلم

 

 

 

                                                 

 48  ةحاب 98  ص8م: طآيحة الق هحري؛ وح يب األثكحا 5  ةحاب 218  ص35( ةااا األن اا: ط1)

 .  1  ح246  ص9ال ياا  اجلامعة لساةر امل اهد؛ ملذ األيياا يف فهب و يب األيشاا: ط

  345  ص97  ال يحاا  الثامقحة؛ ةاحاا األنح اا للمجلسححي: ط13( امل اا الكشري للم هده: ةاب 2)

 ال ياا  الراةعة. 
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 سيد األنبياء  أول خماطب

 بالزيارة اجلامعة

هكقاب امل اا الكشري كقحاب عرحيب جحدا   قح ه عح  ايحااات ذات ملحام  

ح يف محقن ال يحاا  ةحأن  ر  حيصح هيف يلد ال ياا  ألمري املحؤمق   عالية يف املعرفة

يف ال يححاا  اجلامعححة هحح  تححيد  (اهححل الشيححت)الهل هاملخاطححب يف عقحح ان املححراد ا

 .هاملخاطب الثاين ه  أمري املؤمق  عيل ةن ايب طالب  االنشياء

الصحديدة هحي عح  ذلحد يف صحدا ال يحاا  هذيلهحا ةاالتب هالثالل ك  نص 

 املعصح م ن  ثحب القسحعة ثب احلسن هاحلسح   الكرب  فاطمة ال هراء

 هب أفلل الصل  هالسلم(.ةحلس  )عليهب هع  آةامن هلد ا

ة  هيح ها كحل األاةعحة ةاحلديدحال اةر ةال يحاا  اجلامعحة يق جحه عقدما ي ها ه

ان يحححح ها مجيححححع  ر  ةححححل صن  مححححن آداب كححححل ايححححااات املعصحححح م حع حححح

عقححد كححل معصحح م يف ثحح  انححت يحح ها املعصحح م الحح ه قصححديه املعصحح م 

 .ثاةر  املدد  هاقرتةت من مرقد  الرشي  همن

هاة  يفل   فمن آداب كل اياا  ان ي ها كل املعص م  عقد ذلد املعص م

الكثري عن ه ا األمر هيالشا  ال جتد اياا  ياصة أله معص م صال هجتحد فيهحا ايحاا  

فمحن آداب ايحاا  أه   رحةكل ت هةق د همجل لكل املعصح م  األاةعحة ع ح

حه السحلم محن عقحد  فقخاطشحه  ةديحة املعصح م  عقد  معص م ان ي ها هي ج 
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 . هختاطب ةدية املعص م

أه  نعب الدسب االهفر من ال ياا  ملن قصديه ةاالقرتاب  هلكن الةحد يف مجلحة

فحل يرحقن احان ان املح ها احا   ثلث  أن ختاطحب فيهحا كحل املعصح م أه  مجلق 

ةحل صن   هبقدترف يف حهيق  بعقده رتحثل نن من املعص م  ال يااثقأه  هاثدٌ 

همحن ثحب   رحامل ها ه  صاثب الدرب الرشي   همعه كل املعصح م  األاةعحة ع ح

 .كان املخاطب األهل يف ال ياا  اجلامعة ع  الدهام ه  تيد االنشياء

هاملخاطححب الثالححل الصححديدة فاطمححة   هاملخاطححب الثححاين امححري املححؤمق 

ن من ذايحة   مهةعد ذلد القسعة املعص  ناهةعد ذلد احلسق  ال هراء

 احلس  )عليهب أفلل الصل  هالسلم(.

معحا    رحخياطب ةه مجيع املعصح م  األاةعحة ع ح (اهل الشيت)فعق ان 

أنه يق ش  يف الداجة الثانيحة عح  ههه  العق ان هاحلديدة القي يدام ه ا الشال عقه 

 أفراد الداةر  الثانية االص فاةية من ةقي هاشب.

 :اعييةم ا األ ذلدصىل  هرا ي ري

اه  الكليقححي يف الكححايف ةسححقد  عححن يعدحح ب ةححن جعفححر عححن أيب صةححراهيب . 1

راين ال ه أتلب ع  يديه هقحص  ح( يف ثديل الراهب القص)م تى ةن جعفر

قحل رضةحد يف دهرنحا أمحا )له ما جر  ةيقه هة  أثد األةدال هأن الراهحب قحال لحه: 

فدلحت   «ات رنمل خلفتمه وراء رهمركواهلل ما أنا  ال حسنة م  حسمن»ه ا فدال يل: 
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محن أتح ء اهلل يشلحهب ةحه يف كحل يح م هليلحة ةيحت املدحد   له: أيحربت أن عقحدك صتح   

قلحت: ال أعحرف صال ةيحت   «وهل تعمر  بيمت املقمدس »ةيقد فدال يل: صىل  هيرجع

 املدد  ال ه ةال ام؟

 فدلحت «النبي س وهو بيت آلليس بيت املقدس ول نه البيت املقد  »قال: 

تلك حماريم  األنبيماء »ي مي ه ا فه  ةيت املدد  فدال يل: صىل  له: أما ما تمعت ةه

و ن  نا  يقمال اما: حةممة املياريم ى حتمى نماءت الفم ة التمي نانمت بمط حم مد 

رك وحلممت الممنق ت ع دور مالشممأهممل  وعيسممى صممىل اهلل علمميه  وقممرم الممبنء ممم 

المبط   -وتعماىل  تبماركس ء وهمو قمول اهلل لوا ونقلوا تلك األلوا وبد  و  يالشيا ط ف

   هي  ال أس ء سم يت وها أنمت  وآبما ن  مما أنمزل اهلل هبما  -آلل حم د والةهر مثل 

 .(1)(«م  سلطا 

 ب.  همعر  هه ا يعميب )الشيت( لكل ةيت مدد  

ونعلت لمه وام  أول بيمت ولميف للنماس للمةي بب مة »هيف دعاء القدةة  .2

 وقلمت: براهي  ومم  دخلمه نما  آمنما   بينات مقام آيات  فيهوهدى للعاملط  مبارنا  

لمه  وأحل   ى...(2){اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث}

                                                 

 .33  ح462  ص1( الكايف للكليقي: ط1)

 .33اعية:  ( ت ا  األث اب 2)
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مصحداقان آيحران أه  فه ان معقيان.(1)«م  مسجده ما حل  له وسد  األبوام  ال بابه

 لعق ان )الشيت(.

 الح ه تحد   ما هاد يف عد  طر  أن ه ا الشيت ه  مسجد اتح ل اهلل .3

 ههحب ههلحداا فهح  هةاب عحيل املهاجرين هاألنصاا صال ةاةه أة اب مجيع

 .(2)ذلد الشيت امل هر نرري ما اها  يف دعاةب اإلتلمأهل 

القي  ايااات أمري املؤمق   ثدصهيف امل اا الكشري الةن امل هده يف  .4

 ال يااات اجلامعة يد ل:  ثدصهي 

ترفميف ويمةنر فيهما اسم ه  أ اهلل  بيموت أن ... حتى م   علينما فجعل م  ع »

سمه ع السم ء ال يوااامما خطمرى فتوىل نل ننره تطهمها وعن ها عىل نمل بيمت قد  

 .(3) ...«وال يس و  ليها الف ر

تحة يف   هلكحل ةيح ت مدد  يب )الشيحت( لكحل ةيحت مدحد  مريح ةقعحهفيه يص

 يف الس ء.أه  األاا

 

                                                 

 .115  ص99؛ ةااا األن اا للمجليس: ط231( مصشاح ال اةر الةن طاهه : ص1)

 .181؛ صعلم ال ا : ص17-18  ص1( دعاةب اإلتلم: ط2)

 . 4  ال ياا  345  ص97؛ ةااا األن اا: ط6  ال ياا  13( امل اا الكشري الةن امل هده: ةاب 3)
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 اإلمام املهدي وعروج  مهبط

 سالبيت املقّدو لمالئكةل

  الح ه هح  ةيت مدحد  كل هاحلاصل من ه   الرهايات أن  املراد ةالشيت ه  

  ؤ)الشيحت( هحب أهليحاصىل  )أهل( امللافةمن هاملراد  معراط لق هل هعرهط امللةكة

   اه(1) َّٱ  مه جه ين ىن ُّٱسحححجد احلحححرام املنرحححري ق لحححه يعحححاىل يف شحححأن 

رنا حهيف عصحهمقح ل هعحرهط للملةكحة  مهحشط  الح ه هح  أصااب الشيت املدد  

ر احلجة ةن احلسحن حه ا هيف امانقا ه ا يق ل امللةكة هالرهح ع  اإلمام الثاين ع 

  .  هه  صاثب الشيت املدد  العسكره

 البيتأهل  مراقد سالبيت املقّد 

هحح   الشيححتأهححل    يف ةيانححات هاهايححاتثححد معححاين الشيححت املدححد  أصن  

ٱ يف ذيحل ق لحه يعحاىل:الفحريد  ايحات اه هادت يفمراقدهب املددتة هكل هح   املعحاين 

 الشيحتأهحل  تة همعرمة هقد ة   فهي مدد   (2)َّ...هن من خن حن جن ممُّٱ

يقلحح محن وم عحة ط اةح  محن الرهايحات هقحد   القعميب ههح اعية ه ا يف ذيل ه  

ريفة لسحيد ال حهداء يف اياايحه أهنحا معحراط للملةكحة همعحراط حر  ال ححهصفت احللح

                                                 

 .34ت ا  األنفال  اعية  (1)

 .38لق ا  اعية ت ا  ا (2)
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 .هه ا الق هل هالعرهط ال يقد ع ك  يف الرهاياتلصع د أع ل املؤمق  

هقحد هصح  قحرب اإلمحام عحيل ةحن  تحة للمعصح م ههك ا ةدية املراقحد املدد  

ر حههكحح ا كححل مراقححد األاةعححة ع حح ةمعححراط امللةكححة أيلححا   م تححى الرضححا

 . (معص ما  ةاسب مرايشهب فاملراد ةالشيت )الشيت املدد  

احلحرام هاملسحجد القشح ه فلحل  عحن مرقحد تحيد   كل محن ةيحت اهلل هالشيت املدد  

كح   رحاألنشياء  هك لد ةديحة مراقحدهب الرشحيفة هةيحت اإلمحام احلحي الثحاين ع ح

 حن جن مم}القح ا محن ق لحه يعحاىل: آيحة  ذلد اهايات الفريد  يف ذيلصىل  ي ري

 .{هن من خن

 مرقد لألنبياء مكة املكرمة 

هيف احلجحر قحرب الشيحت  ألنشيحاءرات محن احلع حصن ةيت اهلل احلرام ه  مرقد ك  

هيف ذلححد املكححان دفقححت هححاجر هالححد   مرقححد دفححن فيححه صتحح عيل ةححن صةححراهيب

 ههقححد جعلحح  هالحح ه يسححمى ثجححر اتحح عيل عقححد ةيححت اهلل احلححرام  صتحح عيل أيلححا  

ال اةف ن ع  قرب هالديه هال ع  قحرب   همل يكحن ةيحت اهلل  أصت عيل ثجرا  لكي ال ي 

رات األنشيحاء حت عيل ههاجر فدط  ةحل صن ةيحت اهلل احلحرام مرقحد لع حاحلرام مرقدا  إل

ريفة  ههب مدف ن ن يف الللع محا ةح  الحركن حال  اهايايقاك  يف اهايات الفريد  هيف 

الشاب الح ه فحقح صىل  هك لد ما ة  احلجر  االت دأه  الي ين مع اكن احلجر األتعد
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ير ال ه هح  ال حريب  هيف لد الللع اعذ لفاطمة ةقت أتد هالد  امري املؤمق 

 ألنشياء.مع يفري من عرشات ااحلديدة أن ةيت اهلل احلرام ه  مرقد جل

 سالبيت املقّدأصحاب  املراد من 

قححال   هححب اصححااب ةيحح ت الدححد  االهلححي الشيححتأهححل  صن  املححراد مححن

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل }يعححححححححاىل: 

  يف االاا شيحت املدحد  هطشيعة ةداع هح ا ال  (1){  مه جه ين ىن منخن

هثحانيهب   أههلحب تحيد االنشيحاء -ع  ذلد الشيحت  ةأه أصااب ال الي -  أصااةه

اجلقحة  همحن ثحب أهل  هااةعهب تيدا ششاب  هثالثقهب تيد  القساء  تيد االهصياء

تيد العاةحدين هةحاقر العلح م هتحيد الصحادق  هتحيد الكحاام  هتحيد الراضح  

فهحؤالء هحب   ر هال محانحيد القدحاء هصحاثب العصحهتيد اجل د هتيد القد   هت

ك  أهنب أصااب هأهليحاء   هيف الس ء ب يف االاا  معر  ةيت مدد  كل اصااب 

هحب يحؤم  ةيقحا  مددتحا  فحاعلب ةحأن هحؤالء أه  هانت اهيا الداصد عقدما يدصحداجلقة  

 .هأهلياؤ  أصااةه

                                                 

 .34ت ا  األنفال  اعية ( 1)



 

 

 

 

 ة اهللسن 

 يف بيوتات األنبياء

 َّجغ مع جع مظ حطُّٱ
 





30 

 

 

 ة اهلل يف بيوتات األنبياءسن 
صن  الدريقححة الدام ححة القححي يحح كرها الدححرآن يف تححقن ةيحح ت األنشيححاء يف داةححر  

 اا أع ان اص فاةي  من نفس ةيت ذلحد القشحي هاإلمحام  فلثحظ ئه  اتق االص فاء

 حق مف خف حف   جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ: يعححاىل عحح  لسححان م تححى ق لححه

 من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق

 مم خم حم جم يل ىل مل خل هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن

 ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم

 مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 .(1) َّ... زتمت رت يب ىب نب

أن يك ن ال اير له يف املأم ايحة  فمجن ه يقساءل ملاذا قي د هأااد القشي م تى

فهحل هلح ا تحق ة صهليحة يف  اإلهلية من أهله  هأن يكح ن أقحرب أهلحه صليحه ههح  أيح   

َعحل   ةي يات األنشياء هيف املأم اية اإلهلية  أه الرتالة؟ ثب ملاذا يصح  الدحرآن أن  ج 

                                                 

 .41-29ت ا  طه  اعيات  (1)
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ال اير مل تى من أهله هأييه مق ة صهلية؟ ثب يع   عح  ذلحد الدحرآن أن  هح   املق حة 

ثاضحقة اصح فاةية  مق ة تاةدة أير  ههي جعل أم ههالحد  القشحي م تحى ييل

 هلية ةمجيعاا من ال ثي اإلهلي هلا.هااعية ص

أن جعل أيقه ااعية أير  مص فا   هك لد يمن  اهلل ع  القشي م تى

أهيل العح م  فد لحه أنشيحاء  ل ايفة صهلية ههي ثفحظ هح ا القشحي يف صح ر  ههح  محن

أه أذكر يا م تى املق ة اإلهلية عليد يف جعل أيقحد محن  {ِّ ُّ َّ}يعاىل: 

هلي يف صقعد هيرعرعد ةيد الددا  اإلهلية قال يعحاىل: أع اند هاعا  املرشهع اإل

 مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم}

 .(1){ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

ثب  دها ه ا ال اير هالع ن محن األهحل هح  أن ي حدد اهلل ةحه أاا هقح    القشحي 

هيك ن م ااكا  للقشي يف الرتالة اإلهلية يشعا  له  هه ا محا يقش هقحا أن حه كحب هح  عرحيب 

أن ه رشيد تحيد األنشيحاء يف الرتحالة يشعحا  أمري املؤمق  عيل ةن أيب طالب مدام

هلحب  هيشعحا  األهىل  ههب أفراد الحداةر  الشيتأهل  هل  ةدية األةمة من له  هيشعا  

 يف الداجة اللثدة يف امل ااكة أفراد الداةر  االص فاةية الثانية.

أن  األهىل  لثانيحة فلحل  عحنثب  الثظ القعليل ل جح د الحداةر  االصح فاةية ا

                                                 

 .39ت ا  طه  اعية:  (1)
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األتمى من الرتالة اإلهليحة   يةاهدف ذلد هيايقه ه  ثص ل اهلدف األع  هال 

ههحح  ثصحح ل القسححشيح الكثححري هالحح كر الكثححري هلل  هأن  ةححدهن هحح   امل ححااكة مححن 

ةيححقهب هالحح اااء أهحل  الحداةري  االصحح فاةيق  يف ةي يححات األنشيحاء هاألعحح ان مححن

ف األقىص من الرتالة اإلهلية القي يشعل اا القشحي  همحن ثحب  قحال مقهب ال يقب اهلد

 .(1) «عيل من ي وأنا م  عيل»تيد األنشياء: 

 .(2)«منهامني وأنا بضعة فا  ة »: قاله

ا مني وأنا منها»: يف ث  فاطمة قاله  .(3)« ّن 

 .(4)«منهحس  مني وأنا »أيلا:  قاله

 .(5)«سط مني وأنا م  حسطح  »: قاله

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّ هكحح ا يف ق لححه يعححاىل:

  فلحححححح ذا (8)َّ...مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٌٍَّّّ ٰى

                                                 

   املجلس الثاين.7  احلديل9أمايل الصده : ط (1)

 .1  ح149  ةاب 168  ص1علل الرشاةع للصده : ط  (2)

 .352  ص1ك   ال مة يف معرفة األةمة لألاةيل: ط  (3)

   ةاب احلسن هاحلس  تش ان.66  ص3طرشح األيشاا:  (4)

   ةاب احل  م يا  ع  األقدام.112  ص3رشح األيشاا يف فلاةل األةمة األطهاا: ط (5)

 .38-35ت ا  الفرقان  اعيقان:  (8)
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 يعل   اجلعل اإلهلي ةأن يك ن هاير هع ن م تى أيا  هليس شخصحا  أجقشيحا  

 مص خص حص مس ُّٱعن شجريه هنسحشه  هأن  هح ا جعحل صهلحي كسحق ة ثاةقحة 

 حق مف خف  حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض  حض جض
 جم هل مل حلخل جل مك  لك خك حك جك مق
 مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ُّٱهق له يعحاىل:   (1)َّحم

 .(2)َّمب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

ة اهلل عح  يؤكحد أن  يف ةعثحة كحل نشحي جحرت تحق  األيحر   هه   اعيات هحي

هأن  رشيكحه محن أهلحه ي حد  اهلل ةحه   محن أهلحه يف اتحالقه هأمحر  املص ف م ااكة 

 ها هشؤههنا ت اء ال ثيانيحةعلد ذلد القشي يف الديام ةمهمة الرتالة يف كل أةعاد

ريد حصقامححة املقهححاط اإلهلححي هال ريدححة املسححقديمة  هأن  هحح ا ال ححأه  ريعيةحالق ححأه 

هال اير هالرشكاء هال اااء مسؤهل ن همأم اهن من قشل اهلل يعاىل يف دمل أعشاء 

ة صهلية يف شجر  نسب ةي يات األنشيحاء الرتالة هالدين هصقامة رصثه  هأن ه   تق  

 للدين من أهله هةيت نسشه. ةخ  ال اااء هاألع ان يف الرتالة اإلهليأن يق  

ة اهلل القي لن جتد هلحا ثب  صن هقاك دالةل كثري  يف الس ا الدرآنية ع  جعل تق  

من شحجر  األهىل  عن ع  اختاذ الداةر  االص فاةية الثانية فلل   يشديل  هال د يل  

                                                 

 .35-34ت ا  الدصص: اعيقان  (1)

 .44-42ت ا  طه  اعيات:  (2)
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جاايححة يف ةي يححات األنشيححاء عحح  اختححاذ ة ذلححد القشححي  أه تححق  أهححل  نسححب هأاثححام

ليس ةداجحة هاثحد   فمدحام هدها نعب ؛ األع ان هال اااء مقهب كمدام اص فاةي

 .القشي م تى  مع أن الدرآن ي ري صليه  ةاالص فاءمدام أم م تى هأيقه ي اير 

  النص األول يف القرآن إلدراج الدائرة

أهل  االصطفائية الثانية يف عنوان

 البيت

هةقححت  د تححاا  هالححد  األنشيححاء هةقححت األنشيححاء هاهجححة شححيخ األنشيححاءهكحح ل

الشيحت )أه ةيحت صةحراهيب( أهل    هقد تل ب عليها جرباةيل ههصفها ةأهنا منيالقه

 .من آل صةراهيباألهىل  ههي ليست ةداجة الداةر  االص فاةية

يصحد  عح  داةحر   الشيحتأهحل  هه ا نص قحرآين ةحالهب عح  أن  عقح ان

هاليححة  ثانيححة ليسححت درححى ةمدححام القشحح   هال الرتححالة هال اإلمامححة هال اصحح فاةية

ههقحاك أمثلحة عديحد  أيحر  يف آل ها ااعية هكفيل اص فاةي لألنشياء؛ هلكق  األمر

 .هيريهبيعد ب هآل داههد هآل هااهن هآل م تى 

ة اهلل يف ةي يحات األنشيحاء القحي نحص عليهحا الدام ة يف تق  األهىل  فه   الدريقة

دححرآن الكححريب أن  يلححد الشيحح ت عحح  داةححري  اصحح فاةيق  هكحح لد يف )آل يححس( ال

 .ه)أهل الشيت( حممد هآل حممد
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 ة سّن الدائرة الثانية يف بيوت األنبياء

 إهلية ذكرها القرآن

ر  عحح  ةيحح ت األنشيححاء ةيحح ت حأن يرفححع  مدقصححاهلل  القححي أذنهححل الشيحح ت 

 انية؟األهصياء أم أهنا ي مل ةي ت الداةر  الث

القي لدد هاد القص الصايح أن ةي ت أفراد الداةر  الثانية أيلا  من الشي ت 

عح  أن  ةيحت  ةان يرفع هيح كر فيهحا اتحمه  ههقحاك نصح ص معقحرب  هدالحاهلل  أذن

 .جعفر ال ياا هز   دايلن يف ه   الشي ت ك  تيأيت في  ةعد من مشاثل

أن اهلل  القحي أذنمن ه   الشي ت  هُذكر جعفر هز   نم ذجا   يدلل ع  أهن  

 .يرفع هالقي جيب ان يعر ب لكن يف داجة ياةعة للداةر  األهىل

محن  الشيحتأهل  ههي ي مل مجيع أفراد الداةر  االص فاةية الثانية من

 ةقي هاشب هليس عم م ةقي هاشب ك  مر   هصن  ثلة مص فا  من ةقي هاشب.

 جرت يف  الدائرة الثانية سنة إهلية

 يع بيوتات األنبياءمج

ةالداجة العاليحة هأنصاا ن ياةع ن همقدادهن هصن هقاك داةر  ثانية هب مؤااا

القحي   يلد الشي يحات ال حاهر صىل  للداةر  األهىل  فمجن  ةي يات االنشياء همن يققسب
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حب ليسح ا ةأنشيحاء هال  را  حثصحديط دهما  ةاألنشياء  همحن شحجروب القسحشية  ايحب أهن 

هالدحرآن الكحريب ي العقحا أن  ؛ هلياء لألمحر هلكحقهب مصح ف نأهال ةمة أاتل هال 

 الدهام يف السقن اإلهلية من اص فا  اهلل لدرةحه هانقسحاةه هقاك يف ةي ت األنشياء ع 

 .ال جر  القش يةصىل 

 الشيحت هالحداةر أهحل  همر  ةقا أن اثد  الف اا  ة  افراد الداةر  الثانية من 

هأنصححاا ةالداجححة   افححراد الححداةر  الثانيححة عحح ن كامححل الشيححت  انأهححل  مححناألهىل 

 .ين ةالداجة الكاملة ةاملع نة هالقعاهناالكاملة لقرص  الداةر  األهىل  همؤاا

ههح     األهىل ههب ياةع ن همقدادهن ةالداجة العاليحة محن االنديحاد للحداةر 

ة   هتحق  احلالة ليست ياصة ةسيد االنشياء هآل تيد االنشياء ةل هي م جح د  كسحري

 هلية يف مجيع ةي يات االنشياء الساةد .ص

األقسححام )األهىل  داةر الححصن  هجحح د داةححر  ثانيححة يف ةي يححات االنشيححاء يف يححري 

ةل هقاك قسحب يحامس   م هرهن( نشياء  هاتل  هأةمة  هثج  أهلياء)أ (االاةعة

 من ةي ت األنشياء ههب ةمثاةة داةر  ثانية.

اء هال من الرتل هال محن يتى  همل يكن من األنش  أهثى اهلل يعاىل ألم م يكه

نسقعرا احلديل يف تح ا  الدصحص املشااكحة عحن أم م تحى هأيقحه ثيحل  األةمة؟
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 .(1)َّ...ىه مه  جه  ين  ىن من ُّٱ: ي كر الدرآن الكريب ق له يعاىل

حا نشي ح   هالهحي اتح لة  هال هحي ةهههقا ال يص  الدرآن الكحريب ام م تحى ةأهن 

ألن   ةقت القشحي األكحرميدرا هلا ك  قرا لفاطمة ال هراء صمام ةل صن الدرآن مل

 .هلا م اقع عديد  يف ت ا الدرآن الكريب ك لية أمر الصديدة الكرب  فاطمة

حا هالدرآن ههقا مل يش  أن  أل م م تى ذلد ال أن هلكن يص  ام م تحى ةأهن 

تحى هك لد ايت م تى هتقش  يف ت ا  الدصص أن أم م     عاديةأليست امر

 هأيقه ليسقا امرأي  عاديق  ةل صص فاةيق .

 موقعية مريموموسى  موقعية أّم 

ى  َّ...ىه مه  جه  ين  ىن من ُّٱ: الكحريبقال اهلل يعاىل يف كقاةحه 

ةحال ثي همأم ايحة ياصحة الةحد أن  ا  هال  )هأهثيقا( أه أن ألم م تحى اايشاطحأ

ا ليست من الدسب األ  .هل )األنشياء(نلقفت هلا  ايب أهن 

هليست من الدسب الثالل )اإلمامحة(   ست من الدسب الثاين )الرتل(هلي

 .هليست من الدسب الراةع )أهلياء األمر(

هال جتححد يرمجححة مل قعيححة أم م تححى عقححد مجيححع املححداا  اإلتححلمية صال عقححد 

م م تحى أفم قعيحة   الشيت أدا  ة  يف الشيحتأهل    ألنالشيتأهل  مداتة

                                                 

 .7( ت ا  الدصص: اعية 1)
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هحي مححن احل اضحن املؤ قححة ة السحيد  مححريبالشيحت كم قعيححأهححل  عقحد مداتحة

 أهيل الع م.أنشياء  لقشي من ةهليصهمسؤهلية  أهليألمانة صهلية عريمة ةقدةري 

 بأعوان  ضرورة احاطة النيب موسى

 مصطفني

دااك العدححيل أن  هحح ا القشححي الحح ه يكحح ن لححيس مححن املعدحح ل يف الشيححان هاإل

ريعة حة جديد  ناتحخة ل حل فرع ن هيؤتس رشيعآمصلاا  كشريا  يدكدك عره  

هال ه قام ةاملسؤهليات العرام الكشري  هأي   هااهن معحه هايحر     القشي اةراهيب

ال يمكن ذلحد ةاسحب  ع ان مص ف ن؟أ  يط ةالقشي م تى أالفهل يمكن 

نرام األتشاب هاملسششات يف داا الدنيا صذ ليست األثداث جتحره كلهحا ةاإلعجحاا  

 .اةر  ثانية ديط ةم تىن هقاك دأةل الدرآن يثشت 
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 الوجه  اهلل تعاىل ألم موسى وحي

العقلي لضرورة الدائرة الثانية 

إشارة لوجود دائرة ثانية حتيط 

 بالنيب موسى

 ي ححح ن ةقححح ا القشحححي  معاضحححدين مصححح ف ال حمالحححة أن  هقالحححد أنححح ااا  

رشحح ةيقححه  ههحح   األنحح اا املاي ححة ةححاألن اا األاةعححة عأهححل  هةححأن اا األعرححب

يف مجيححع األةعححاد العديححد   ههحح ا مء رضهاه مق ديححا  األهىل  مححؤااا  للححداةر 

 .ةاسب علب االجق ع هةاسب علب ال ااثة هعلب احللااات

هه ا أمر الةد مقه هصال فمجن السقن الك نية ال يمكن أن يك ن فيها طفر   ةل 

 .تشاااأة م ا صال  ألةيق  تقن اهلل  أةى اهلل ان جيره ا  كلها عرمة يف القرب اإلهلي

 .(1)َّ...جه ين ىن من ُّٱ: ينآل لد نلثظ هقا الل ء الدر

  م م تحىأهقا ه   اللد ة ال ثيد  يف ت ا الدرآن القي يسلط الل ء فيها عح  

 الشيت صل ات اهلل عليهب.أهل  لكن ةيانه أنه ثصل هثي هلا ك  يف اهايات

 

 

                                                 

 .7ت ا  الدصص: اعية  (1)
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 ًاربل تدّب لقلقًةلقرآن ال لقراءة ا 

 ًاوإمعان

دد يرشفت أم  م تى ةداجحة الح ثي كح  يحقص الدحرآن الكحريب عح  ذلحد ل

أه  صحاياةأه  ق يحةأه  هاثد  كي يدح ل قاةحل ضحعيفة اهاية هه ا القص ليس يف

ههحل ندحرأ الدحرآن لكحي نفهمحه أم لكحي   اقية  ةل ه  نص قرآين هيري حة قرآنيحة

 ده.ةنعرا عن معانيه هثدا

 ىن ُّٱ هلكي نق كر ةحه احلدحاة   ةر فقان ندرأ الدرآن لققد  هه ا شأن آير

 .(1)َّ  ني مي زي ري ٰى ين

  عداةدية هليس ةدعا  يف الدرآن ةحل هحي أصح ل قرآنيحة ةفه   امللام  ثدا

 نشياء الساةدة.نشياء يف تري  األهتقن  كيها لقا الدرآن الكريب هيف ةي يات األ

 {...ىه مه}  ههااة  أفراد الحداةر  الثانيحة  هالثظ دها الداةر  الثانية

اص فاةية ملحن هح  مصح فى  همداتحة هاعاية  ملص فى اص فاةيا  صتعافا  هع نا  يعقي 

 ين ىن منُّٱٱق لحه يعحاىل: مصح ف ن هلحيس أمحرا  ج افحا  أم مة اص فاةية ملن هب 

 .(2)َّ...ىييي خيمي حي ىهيهجي مه جه

                                                 

 .17( ت ا  الدمر: اعية 1)

 .7( ت ا  الدصص: اعية 2)
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يف نحص  هاألهصحياء هعحيل هه   هايفة كل آةاء هأجحداد القشحي

فظ أعرب أمانة صهلية مسحق دعة يف األصحلب أهنب كان ا مؤ ق  ع  ثهالدرآن 

ال اخمة هاألاثام امل هر  ههي ن ا ن فة حممد هآل حممد صل ات اهلل هتحلمه 

صقامة احلقيفيحة يف الشيحت احلحرام كمجعحداد أاضحية لشعثحة يحايب صىل  عليهب  ملافا  

 .هأهصياةه األنشياء

لقشححي مححن مقر مححة آةححاء هأجححداد ا مححام الصححاد قححه اإلهتححق كر مححا ةي  

هكي  ان مجيحع آةحاء هأجحداد القشحي هعحيل ؛ امل ك ا  يف الدرآن الكريب هعيل

عشد اهلل هأة  طالب هعشد امل لحب   نآمن ت ا يف الدرآيات  كلهب أهصياء يف نص

 .ات عيلصىل  ان يصلصىل   ههاشب هعشد مقاف

ةحح  يف  أدا  ذلححد يف عححد  تحح ا همعححادالت قرآنيححة هأهححل الشيححت هقححد ةحح   

هأن هقحاك وم عحة اصح فاةية مرتح مة ةجحلء يف قصحص هتحري  األنشيحاء   الشيت

 .الساةد  ةل يف يص ص تلسلة آةاء هأجداد القشي ههصيه

ههح   ال حشكة االصح فاةية ؛ لقلحد اعيحات ك  يشهرك ةيان اإلمام الصاد 

 هاضاة من ةيانات الدرآن الكريب لشي يات األنشياء هالشعثات الساةدة للرتل.
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 االصطفائية الثانية ة الدائرةمنظوم 

 لدى األنبياء السابقني

 هالح ي يف آةحاء هأجحداد القشحي هه ا الح ه يح كر  الصحاد 

هج د داةحر  ثانيحة اصح فاةية يف ةي يحات يف األنشيحاء السحاةد  أيلحا    أيلا  يلثظ 

 .لقلد الشي تاألهىل  ديط ةالداةر  االص فاةية

 قحهةح  ةي   ال  صرين حعقحد املفسح  ي ضحيايا   يرمجانا  ال جتد هلا  اعية الثظ أن  ه  

 .الشيتأهل 

ححا الشديححة ال يدححداهن ان يرتمجحح ا هحح ا امل لححب هال  أن  ححددها  يسححق يع نهأم 

 .(1){...ىه مه جه ين ىن منٱٱ}ق له يعاىل:   م قعه يف الدين

كححح  ندحححرأ  يف ايحححاا  أيب الفلحححل   فحححراد الحححداةر  الثانيحححةأفلثحححظ دها 

هندحححرأ  يف ايحححاا  السحححيد    يف ايحححاا  عحححيل االكحححرب هندحححرأ   العشحححا 

 .(2)ههاشب  عشد مقافأه  يف مكة املكرمة  هالشق د القي فيها أة  طالب يدجية

الرعايحة  عقحد اهلل هدي حه ب هي حر َ ي  هك ا له  هصذا كان القشي م تى

                                                 

 .7( ت ا  الدصص: اعية 1)

يف مق دة األة اء ة  مكة هاملديقة املق ا  قريب يدير يحب  هاألةح اء  ( هآمقة ةقت ههب هالد  القشي2)

فيهحا  ههحي قريحة ال االحت ثحارض  هلامحام الصحاد  هلد فيها اإلمحام م تحى ةحن جعفحر

 آمقة ةقت ههب ف   هلشة مدرب  للمسلم  هقد هدمها ال هاةي ن. ةسقان هقرب
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 .اص فاةية ثانية يؤااا  هيعيقه هيؤيد   ةداةر اإلهلية

 أعرححب هالححدها  ب فححيهَ ححهصححياء ها   يد األنشيححاء هتححفكيحح  ةسححيد األ

 عرمة. شد  أهاملسؤهلية 

..{مهىه جه ين ىن من}  .ف  ةالد ة الد  تيد  األنشياء .

عقد اهلل فكي  ةسيد األنشياء هآمقة  أايةهك ا له  كان القشي م تى هصذا

 .هصياء هفاطمة ةقت اتدهكي  ةسيد األ  ةقت ههب

محن القشحي م تحى  أكثرهصياء د األنشياء هتيهقد ثرص الدرآن ع  تيد األ

 حف... ُّٱهليحة صة تحق   يش   ههقحا  يف شأن يايب القشي  هاحلر يكفيه اإلشاا  يرن  ف ذا 

 .(1) َّ  جل مك لك خك حك مقجك حق مف خف

 خي جعفرألو كان عمي محزة و 

 ملا غصب حقي حيني

  الةحد لحه محن مصح ف  محؤاااين ا  ر معص محصن  لكل مص فى من األاةعة ع 

هال جتشجحب هلحيس لحدهيب أه   ه ع  اهشحة اإلتحقعداد لحيس لحدهيب يلكحؤيك ن ن مع

ةححل شححهاب ثاقححب مق لحح  كحح  ندححرأ يف ايححاا  أيب الفلححل     أةححداؤيشححاطأه  يحح انٍ 

يايححة  ىح)فدححد ةححالهب يف القصححياة هةحح ل أقصحح(  )فححقعب األا املحح ايس  العشححا 

                                                 

 .43( ت ا  فاطر  اعية: 1)
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    يف األمحح ا(  هكححان ثاقححب الشصححري  يف القخ ححيط هالقححدةري هثكمقححه نافحح املجهحح د

أتحد مسقأتحد هعقحد  رضاه   ر  القشحيحهك لد يف أيب طالب فل مثيل لحه يف نصح

 للمه ت ا  ري  الصعشة. نجاااإلهك لد ال ياا جعفر يف الفداء هيف   يف االن ل 

 األمة دور الدائرة الثانية يف استقامة 

 ونامقو) ومقاومة االحنراف

 (بالقسط يف األمة

ال انحه   ر يف الحداةر  االهىلحيسقد هؤالء االصفياء االاةعة ع نعب الةد من ان اا 

دهٌا  فحر  ههح اث ل زح   هجع يقكئ ع  اجقاة ه يلة  ك  يف ةيان امري املؤمق 

نعفمر  وأخميلونما  ع مي ةمزة »: االصح فاةية قحالعريٌب ألفراد الداةر  الثانية 

 .(1)«حيط ملا غص  حقي

بيتي أصول به وال أقوى بمه أمما أهل  م  حدأومل ي   معي »: ك  يف ي شقه

 .(2) «مؤتةةزة فقتل يوم أحد وأما نعفر فقتل يوم 

                                                 

لو نا  ةزة ونعفمر حيمط ملما »أنه قال يف يلد األيام:  ( لدد هاد ةلفظ آير هه  ما اهه عقه1)

 .73املهرقة  ص: . الص اام«  يف ع هةا األمر أحد...

؛ 486  ص29؛ ةاححاا األنحح اا للعلمححة املجلسحححي: ط885  ص2( تححليب ةححن قححيس اهلححليل: ط2)

 .6  ص3مصشاح الشلية )مسقداك هن  الشلية( للمريجهاين: ط
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جاء: )قد اه  كثري من  (1)هيف الشااا عن احلميده يف رشح هن  الشلية

را ثيححل حاملاححدث  أنححه عديححب يحح م السححديفة يححأمل هيرلححب هاتححققجد هاتقصحح

وال نعفمر يل اليموم واةزتماه وال وا نعفراه »تام   احلل ا هالشيعة أنه قال: 

 .(2) («ةزة يل اليوم

أه  عحرٌ  أه    يد حع مقحه علح ٌ كل ح كحان أنحه  هنرري  اتق اثة احلسح 

وا نممداهى وا أبمما القاسمم هى وا عليمماهى وا نعفممراهى وا عقممينهى »نححاد :  ٌل مفصحح

مححع أن تححل ن املامححده كححان م جحح دا  مححع أمححري ؛ (3) «نمماهاهواغربتمماهى وا قلممة 

صال  أهنح  ال   ذا أيلحا كحان م جح دا   اةأه  ةعد اثيل القشي املص فى ملؤمق ا

 يد مان مدام جعفر هز    فمجن دها جعفر هز   مدام ال يسد   أثد يرياا.

مدحام الحداةر    هةدية املح ال  كحان ا أيلحا  م جح دين  هلكحن ي حاير دهاهحب

 . ن شاتع تقخا  ش  ة  نه خيقل  ن أقسام احلج  فمجالثانية ال ه ه  الدسب ا امس م

أن  ز   هجعفر ل  ةديا مع أمحري  هكب ه  عريب ةيان األةمة املعص م 

تقدامت  هه ا دها عرحيب إله رين هنارصين ملا انارفت األمةك اي املؤمق 

يف اتقدامة هيكامحل  عري    ا  مه ل ألفراد الداةر  االص فاةية الثانية هأن  هلب صتهام

                                                 

 .37  ص3( رشح هن  الشلية  ط1)

 .372  ص26( ةااا األن اا للعلمة املجليس  ط2)

 .147اليب خمق   ص ( مدقل احلس 3)
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 القشححي األكححرمية هكفححى احح   امل قعيححة ي حح ا  ةعححد م قعيححة رحاألمححة هالش حح

 .هاألةمة

 األوىل  االستمرار يف عرض الطائفة

 من اآليات

الحة عح  هجح د داةحر  ثانيحة ألهحل د  ال  محن اعيحاتاألهىل  يف ال اةفة اال الق

هل يلحد أهقد مر  ةقا أهنحا األهىل  ىل الداةر صمص ف  م هرين صضافة   الشيت

.. } كحح  يف ق لححه يعححاىل:اعيححات    ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث..

 .(1){اك  يق

 جبحب  هئ مئ خئ}: قحال يعحاىل  الق هحريآية  الق ا يريآية  الثانية ية هاع

.هب مب خب .  مه جه  هن من خن حن جن مم} يعحححاىل:ق لحححه صىل  (2){.

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مئ هي مي خي حي جي ٰه

 .(3){  ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن

  آيحة الفحيءه  آية املح د ه  اد  ةعق ان الدرةىالدرةى ال اآيات  هاعية الثالثة

                                                 

 .33( ت ا  األث اب  اعية 1)

 .35ية ت ا  الق ا  اع (2)

 .37- 38( ت ا  الق ا  اعية 3)
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  عحد آيحات  فللدرةى  يقاء ث  ذه الدرةىصهآيات ا مس هيريها القي يقص ع  

يامسة يف الدرةحى آية  ةعق ان الدرةى هاألقرة   ههقاكآيات  اةعأمن  أكثرهادت 

 .(1){زت رت يب} يف ماد  الدرةى  ق له يعاىل

أه  الشيح تأه  الشيحتأهحل  لرشحيفة القحي ةعقح انفشالقايل صن  اعيات الكريمة ا

األهىل  الححداةر ن االححة عحح  أن  ةيححت القشحح   لححه داةريححداألهىل  مححن ال اةفححة  الدرةححى

هاملص ف ن من الداةر  الثانية ههحب ثلحة أيحر   ر معص ما  حاملص ف ن األاةعة ع 

 ل ن الداةر  األهىل.ي  اص ف اياصة من ةعا ةقي هاشب 

 عرب  ام موسى إىل كان اهلل يوحي

 هابامللك املوكل 

انحه  ةمحةيحري  محن األأه  عن الصاد  اعية العريمة هاد يف ةيان ه  

  (2){ىهيه مه} اهللعحن لسحان   ااحام م تى عرب امللحد امل كحل صىل  كان اهلل ي ثي

ةملحٍد ام م تحى صىل  ليست من االنشيحاء لكحن ي صحل اهلل يعحاىل هح   املعل محاتههي 

ة االص فاةية محن هثحي اهلل يعحاىل ةمأم ايحات ي حري  مريش حة هه   الصف مص فى 

  ههحح   ياصححية مححن يحح اص أفححراد الححداةر  الثانيححةاألهىل  ةعحح ن هثفححظ للححداةر 

                                                 

 .214ت ا  ال عراء  اعية:  (1)

 .7ت ا  الدصص  اعية  (2)
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 .(1){...يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه  جه ين ىن من}

هلية أهثاها اهلل يعاىل ألم م تى ههي من الحداةر  االصح فاةية صهه   أهامر 

 َّ} ثي هلحا ةمجيشحاا مسحقدشيل ههعحد الثح  الثانية يف آل م تى ةل هيلمن الح

 .{زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

  هحح   نحح ذط قرآنيححة مححن اشححجاا نش يححة مححن ةي يححات االنشيححاء ال يححريهبه

  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن منُّٱ
 .(2)َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى

  اهلشأن أم موسى وإخبار الوحي 

ا  اص فاةيا  صن  ألم م تى  دا  هالصحرب   هصال  كيح  هلح   األم محن الدحشأنا  ياص 

 جي ىهيه مه... }ع  املخاطر  ة فلها الرضيع يف أهاةل أيحام ثيايحه  قحال يعحاىل: 

هقحححححححد  { ...ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

صن  كل ه   صنشاءات مسحقدشلية  {زئ رئ ّٰ...} يء مسقدشيلحهعدها ة 

هصطحلع محن اهلل يعحاىل هلحا عح  أ اا  مسقدشلية ل أن ه ا ال لد املص فى  ألم  م تى

                                                 

 .7ت ا  الدصص  اعية  (1)

 .7( ت ا  الدصص  اعية 2)
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 يئ ىئ نئ ُّٱ   ههححح  نشحححي محححن أهيل العححح مرهع اإلهلحححيح  يف امل حححي حححري

  يت ىت نت مت زت رت  يب نبىب مب زب رب
 مل يك ىك مك لك  اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث
 جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام يل ىل

 .يف طفلها  هاألم ةعد وش لة ع  القفده (1)َّ هئ مئ خئ حئ21

 االصطفائية  العناية اإلهلية 

 ألم موسى

.ىنين نن من زن رن} .    ثرصححها عحح  اةقهححا  كححأن  يشخححر مححن كثححر ى{.

{. . . مي زي ري ٰى . . فهححح   أٌم هج عهحححا عححح  طفلهحححا الرضحححيع ال  {.

.}ي ص ؟  . . حئ جئ يي  ىي ني. . .}.  

 .يسديد هيأييد :أه أهثيقا  هثي :اة قا

هالقسحديد هالقأييحد ألفحراد الححداةر   العقايحة االصحح فاةيةالثحظ كيح  أن  يحد 

هحااهن م قعحه مححع م تحى محن نفحس الححداةر  ه  الثانيحة القحي دحيط ةححالقشي م تحى

 العقايحة االصح فاةيةهمحع ذلحد يحد   أما أم م تى فهي محن الحداةر  الثانيحة  األهىل

.}  م ج د  .  .{ هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني.
                                                 

 .11- 6( ت ا  الدصص: اعية 1)
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ههحح ا اإليحح ن ألم م تححى يف أه داجححة ةلححهب مححن اإليحح ن يف مثححل هحح ا االمقاححان 

ل للمص ف  من آل  ةل  ديا  ص  هلا ليس صي نا  عااملراد من ه ا ال ه؛ العسري اي ن الُكم 

ك  ه  احلال يف داجة اإلتلم القي طلشهحا صةحراهيب هصتح عيل   االنشياء هةي يات االنشياء

 .(1){...مي خي حي جي يه  ىه مه جه}قال يعاىل:  .ألنفسه 

.}: هق لححححه يعححححاىل .  جت مب خب  حب جب هئ مئ خئ .

 .صصيقشعي األثر قصيه من الد  هاةاثي عقه هدر  أه   (2) {حت

 الثانية للنيب  االصطفائية الدائرة

 كلثم هودور أخت موسى

 هكلحثب محن الحليت كملحن محن القسحاء كح  يف  هقاك دها أليت م تى كلثب

نسح   تحيك نن محن  أاةحع؛ اهجات القشي يف اجلقة يف اعيحر  من الرهاية هتقك ن

هآتححيا ةقححت   همححريب ةقححت عمححران  اهجححات تححيد االنشيححاء يدجيححة ةقححت ي يلححد

 ثلث من ةقي ص اةيل ههاثد  من قريش.  هكلثب أيت م تى  ثبم ا

 

 

                                                 

 .126( ت ا  الشدر   اعية: 1)

 .11-11( ت ا  الدصص  اعية 2)
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 الثاني يف القرآن إلدراج الدائرة  النص

 البيتأهل  الثانية يف عنوان

 خت حت جت مبهب خب  حب} فكلثب أيلا  هلا دها اص فاةي ياص

 .(1) {   حج مث هت مت

 هاتحقئ ن اإلااد  اإلهليحة هلحا  يحت م تحىأالثظ اجلهة األمقية الفاةدة عقد 

 مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح} عحح  نشححي مححن أهيل العحح م

هل ةيت(  الثظ العق ان الدحرآين أ)  (2){ مظ حط مض خض حض جض

 .ةي يات االنشياء

الكريب الندااط أفراد الحداةر  الدرآن  هه ا ه  امل ضع الثاين ال ه ي ري صليه

 .الثانية يف عق ان )أهل الشيت(

 مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح} يف ةي يححات األنشيححاء 

( حص مس)  كفالة صص فاةية ملصح فى { مظ حط مض خض حض جض

هي اير )أهل الشيحت(   الشيت للقشي م تىأهل  ه   الداةر  الثانية منأن  داللة ع    

 لسيد االنشياء.

                                                 

 .11( ت ا  الدصص: اعية 1)

 .12( ت ا  الدصص: اعية 2)
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  لكل نيب ثلة مصطفاة بدرجة

أعظم ) متناسبة مع درجة إصطفائه

 (اهلللرسول بيت اصطفي 

ا مجعها السيد شحهاب الحدين هقاك أثاديل مسقفيلة عقد العامة هاجلمه ه

يف ثحديل يح م  ( صثدا  احلح  عحن القشحي األكحرميقمة )يف كقاةه  املرعيش

حد أن  لكحل  (1){زت رت يب}الداا هعقد ن هل ق له يعاىل:  ثيحل يؤك 

 نشي ثلة من ةيقه مص فا  اص فاها اهلل.

فدد اه  اةن عساكر ةسقد مقصل عن أيب اافع أنه تحمع أةحا ةكحر يدح ل للعشحا  

. هل يعلب أن ات ل اهلل مجع ةقي عشد امل لب هأهالدهب هأنحت فحيهب همجعكحب دهن )..

 قريش؟

واهلل ليقموم    ابما  أننيا بني عبد املطل  نونوا ع اإلسنم ر ساء ال ت ونموا »فدال: 

 .(2) احلديل( ... «بين  فقام عيل م   ع غمن  ث  لتندم    لت ون   أو  قائ   

يا بني عبد املطلم     بعثمت  لمي   »: ق له هاه  ال ربه يف يااخيه يف

 .(3) «بعامةبخاصة و ىل الناس 

                                                 

 .214( ت ا  ال عراء  اعية 1)

 (.4933  يرمجة عيل ةن أيب طالب ةرقب )51  ص42( ياايخ مديقة دم   الةن عساكر: ط2)

 .322-321  ص2( ياايخ األمب هاملل ك لل ربه: ط3)
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يا بني عبد املطلم     بعثمت »...: هاها  اةن ثقشل يف مسقد  هفيه ق له

 .(1) ...« لي   بخاصةى و ىل الناس بعامة

نحه جحر  ةح  طلاحة ةحن عشيحد اهلل هاةحن أهاه  اةن ثقشحل يف فلحاةل الصحااةة 

ل كعب أما أنقب معارش قريش فأنقب أعلب ةأنساةكب هأمحا ناحن فقجحد يف عشا  كلم فدا

 .(2)ى الةن عشا  ع  طلاةحامانه  فدلأهل  الكقب أن اهلل مل يشعل نشيا  صال من يري

القشي مققاتشة مع مدحام ذلحد القشحي أهل  هيف ه ا املفاد ةيان هاضح أن يريية

أهلحه يف ايشحة يققاتحب محع مدامحه  تيد األنشياء فمن ال اضحح أنال أن يف فمجذا كان 

أنححه مل يحح ل يسححلد اهلل ةححه يف األصححلب األطهححر  همححن ثححب هاد مسقفيلححا عقححه

 فاألطهر يصاعديا .

يف ثحديل يح م الحداا خماطشحا  ةقحي هاشحب هةقحي  هاه  يف الدعاةب ق له

يا بني عبد املطل  أ يعو  ت ونموا ملموك األرو وح امهماى    اهلل »عشد امل لب 

 .(3) ...«نبيا  ال نعل له وصيا ووايرا مل يبعث

ةقي هاشب ةقي عشد امل لب ع رييه األقحرة  صىل  ةه نشي ههفيه يرصيح أن ما ةعل اهلل يعاىل 

                                                 

 (.1317  احلديل )485  ص2( مسقد أزد ةن ثقشل: ط1)

 1626  ح372  ص4ل: طفلاةل الصااةة ألزد ةن ثقش (2)

؛ 53؛ اهضحة الح اعر  للفقحال القيسحاة اه: ص15  ص1( دعاةب اإلتلم للدايض الحقع ين: ط3)

 .318  ص1مقاقب آل أيب طالب الةن شهر آش ب: ط
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يف  ههححي )ا اصححة( القححي ةعححل اححا صلححيهب  هحح  مأم ايححة يححريشط ةديححادوب ألمحح ا الححدين

 .(1) «بعامة  الناسخاصة و ىلببعثت  لي   .. .»خماطشا  ةقي هاشب ي م الداا:  ق له

اعيحات عحن حممحد ةحن العشحا  ةحن ماهيحاا ةسحقد  عحن أيب اافحع  اهاية يأهيحل هيف

   اهلل عمز ونمل قمد أممر  أ  أنمةر عشممب األقمربط »... يف احلحديل:  ق له

ورهطي املخلصط وأنمت  عشممب األقربمو  ورهطمي املخلصمو  و   اهلل مل يبعمث 

 .(2) ...«ووارثا   ا  نبيا   ال نعل له م  أهله أخ

همن قشيل ثديل ي م الحداا مفحاد ثحديل آيحر اهه مسقفيلحا  ةحل مقح ايرا  

عقد الفريد  من احلديل القش ه يف محدح هيفلحيل اهلل يعحاىل لشقحي هاشحب هذلحد 

 ةعا الصااةة ةقي هاشب فدال: ما مثل حممد صال كمثحل نخلحة نشقحت يف عري   ماعقد

هيرط م لشا  هأيحى املقحرب   ل اهللف لب ات ف صل كلمه للقشي كقاتة

ف  بال أقوام »قال:  السلح ملا اأها من يلب ات ل اهللصىل  فف عت األنصاا

ني بقرابتي وقد س عو  أقول فيه  ما أقول م  تفضيل اهلل تعاىل  ياه  ومما نيعمو

اهلل  يماه   وقمد سم عوا مما قلتمه ع  اختصه  به م   نهام الرنس عنه  وتطهم

                                                 

 .189( عمد  عي ن صااح األيشاا يف مقاقب صمام األةراا: ص1)

ياايخ دم   الةحن عسحاكر: ؛ 177  ص2؛ كق  الف اةد: ط127( صثشات ال صية للمسع ده: ص2)

 .391  يأهيل االيات الراهر : ص49  ص42ط
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 .(1) احلديل  «بيتي ووصيي...هل أ فضل

 اها  اةن أيب ايقب ةمجتقاد معقرب عن تليب ةن قيس يف كقاب ال يشة.

فرقه  فرقتط فجعلنمي ع خمم الفمرقتط فخلقه خلق أال    اهلل »: هقال

وخمها قبيلةى ث  نعله  بيوتما   ة  لني ع خمها شعبوفرق الفرقة ثنث شع  فجع

بيتي وع ب وبنمي أ  أنما وأخمي عميل أهل  ى خلصت عفجعلني ع خمها بيتا  حت

 .«ب  أ   ال 

 .(2) الفريد هه ا املفاد لل يل مسقفيا ةل مق اير عقد 

يصححاعد هيرقححي هيقححامي يف األصححلب هاألاثححام   ءهمدقلححا  أن اصحح فا

                                                 

 .12  احلديل 62( ال يشة للقع ين: ص1)

؛ 12814  احلحديل 113  ص12  هط2874  احلحديل 57  ص3( املعجب الكشحري لل حرباين: ط2)

  1؛ اجلحامع الكشحري للسحي طي: ط8926  احلحديل 112  ص6جامع األثاديل للسحي طي: ط

؛ ةاحر 3151  احلحديل 44  ص2؛ كق  العح ل للمقدحي اهلقحده: ط2375ديل   احل6569ص

؛ 21586  احلحديل 799  ص1؛ م ت عة القخري : ط218الف اةد للكلةاذه الشخااه: ص

؛ الحدا املقثح ا 388  ص3؛ الشدايحة  هالقهايحة  الةحن كثحري: ط191السري  القش ية الةن كثحري: ص

ب هالرتم ه هال حرباين هاةحن مردهيحه هأةح  نعحيب   قال هأيرجه احلكي181  ص6للسي طي: ط

؛ اإليح ء صىل 7  احلحديل 6هالشيهدي معا  يف الحدالةل؛ كقحاب ثحديل أيب القعحيب األصحفهاين: ص

  1؛ علححل احلححديل الةححن أيب ثححايب: ط3118  أحلححديل 7  ص4اهاةححد األمححايل هاألجحح اء: ط

 .331  ص1؛ ن ادا األص ل للرتم ه: ط2893  احلديل 2757ص
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 يرهجه من األصلب. ههقت قرب أهانكل ت 

لشقحي  اا هفيحه ق لحههاه  اةن الفقحال يف اهضحة الح اعر  ثحديل يح م الحد

 .(1) «عامة  رسول اهلل  لي   حقا  خاصة  و ىل الناس  واهلل الةي ال  له  ال هو »هاشب: 

ُمل   }الكريب يف قح ل أيحت القشحي م تحى ق هلحا: الدرآن  ك  يقص ُلُّك َد   ْ َهل

 ِْ َده   .(2) َبي ٍت{َعلدى 

  أبو الفضل العباس وعلي

 وزيرا احلسني األكرب

 يف كربالء همشروعركنا و

هلحيس ناصحاا    القاصحح املاحامي  ك  ندرأ يف هصح  أيب الفلحل العشحا 

يعقمحد  احلسح ه  كلحه نصحح هشحهاب ثاقحب  ةداجة تل ن  ةل أافع داجحة

يلحا ه   كحربهع  مثل عيل اال هعه يف كرةلء ع  مثل أيب الفللمرش

هلية القي يدح م احا فاملهمة اإل  ةصري  كاملة ليس لديه أه يلكؤ  ي كاملاةكامل فد

ةل حح ا داجححة  مقححارصين مححؤاااين يق قحح  مهمقححه عحح   هداء عريمححةتححيد ال حح

  ه   مأم اية ال يدشل القلكؤ ال يدشل القح اين  اإلص فاء يف القرص  هع ن ال ااا 

                                                 

 .52( اهضة ال اعر  للفقال القيساة اه: ص1)

 .12( ت ا  الدصص  اعية: 2)



 3/جالدائرة االصطفائية الثانية ألهل البيت ............................................................   28

 . يدشل العرقلة يف املرك  الدريبال

 فا  هه ا مق أ هةرهان عديل ع  ل هم هرضها  هج د الداةر  الثانية املصح 

ما ي اا صليه يف اهايات مسقفيلحة  ا  هال عش  ليس صدفة    من شجر  الداةر  األهىل

  ثححب  ا اصحح فاين ثححب اصحح فاينكحح ايقححااين مححن شححجر ٍ   ل تححيد االنشيححاءيف أثاديحح

ذاه   هاشحححب ةقححح كححح ن يأن صىل  ثقحححى هصحححل األمحححر  اصححح فاين يف كححح ا يف كححح ا

هاصح فاءات مققاةعحة  ال هأن ةقي هاشب صف   الصف   من يصحفيات   االص فاء

 .مجلة من الشرش مص ف ن يقشت فيهب ه   ال جر  القش يةةل كل ةقي هاشب 

 خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح، }تقة صهلية {حص مس}

 مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص

 .(1){ خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق

محن هه   مجلحة   القا  ال  يَعل ُم ن ه ه  ال ه أ َكث رُ   ل ه اهثي اليهاال ثي ا

 ملحه القحاة ت   اعيات هه ا نم ذط من آل م تى هآل هحااهن يف تح ا  الشدحر 

 .فيه ةدية را يرك آل م تى هآل هااهن

رية حرية عرقيحة عقصححآل اص فاةي هليس آل عصشية ع اةرية ة  (آلح)ه ا ال

 عمحران:يف تح ا  آل  مر  ال ه االص فاء ه ا ثديدة ه  اص فاءه  رية  ةل حيعقص

                                                 

 .13-12( ت ا  الدصص: اعية 1)
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 زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف}

 أه تقة صهلية.  (1) { ين ىن  نن

 جرت على  سنة اهلل يف بيوتات األنبياء

 ألوىللاصطفاء دائرة ثانية تابعة 

انيحة الشيت )صل ات اهلل عليهب( ةحداةر  ثأهل  مناألهىل  ان صثقفاف الداةر 

دعا  يف آل  ثادثحا  ةح ئا  يقل هب يف االص فاء  ليس شي  اص فاةية ان ل مقهب اص فاء  

 .حممد )صل ات اهلل عليهب(

أهحل    ك  نش حه عح  ذلحديف كل ةي يات تاةر األنشياءالدرآن  ةل ي كر 

يف ةي يات األنشياء كسقة داةمة مسقمر  هلل يعاىل هتري  فعحل الدرآن  الشيت  هي كر 

 .اهلل يف ةي يات االنشياء

مححن ةيحح ت هلححيس كححل ذههيححب مححن ةيحح ت األنشيححاء  هلححيس كححل ةقححي هاشححب  

األنشياء ةل ثلة ياصحة محن ةي يحات األنشيحاء  يف داةحر  مرك يحة يف ةي يحات االنشيحاء  

هب يف االصح فاء  فهح ا ييلح  انشياء  اهصياء  اتل  ديط اب داةر  ثانية اصح فاةية

 .يف ت اعديد   هنسقعرضها فهرتيامدرا املشال أثد يأصيليه الدرآنية 

للححة  هيعريحح  ةالشاححل  يف املشاثححل ههحح   السلسححة مححن السحح ا  لشيححان اط
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 .ه   الس ا اتقدالال  صىل  اللثدة تقعاهد الرج ع

هلكححن ن ححل  اعن عليهححا ههقححا صطللححة معرفيححة امجاليححة  ان هحح   تححقة اهلل  

{. . .}  (1){جم هل مل خل حل. .  .(2){جل مك لك خك حك .

  اتحح ال  مححن الرتححلأه  مححن االنشيححاء  ا  ايقححاا هاصحح فى نشي حح صذاان اهلل يعححاىل 

 .هنشدأ ةس ا  آل  عمران  يايط ةه ةعا ذهيه من ذهه االص فاءف

الداةمحة الداةشحة ههحي دليحل أصحيل صمجحايل عح   ةهليحألهنا يش  ه   السحق ة اإل

حا  لكن لن ن  ص ةس ا    أصل هج د الداةر  الثانية االص فاةية يف االتقدالل ألهن 

 هايفة الفص ل اللثدة.

هأن  هقحاك دهمحا  داةحري   داةحر   ةهليحإلهيش  ت ا  آل عمحران هح   السحقة ا

هاليحة  مص فا  يف الداجة االهىل  اتل  أنشيحاء  أهصحياء  اةمحة  ثجح   هأن  هلحب

 .ههي داةر  ثانية مص فا  ياةعة للداةر  األهىل  االمر

هه   تقة اهلل يعاىل يف االصح فاء عم محا  هتحقش  كيفيحة قحراء  هح   السحقة 

 الدرآنية املؤصلة قرآنيا.

 ن  ه   السقة هلا ةيحان ههجحه عدحيل هةرهحان عدحلين هرضها  قرآنيحة يشيقهحاص

                                                 

 .82( ت ا  األث اب: اعية 1)
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ى حالشيححت )صححل ات اهلل علححيهب(  هصن  هحح   ةمدقلححأهححل  الكححريب  هيشيقهححاالدححرآن 

 الفص ل اللثدة.صىل يدرير دليل عديل  هلكن نؤجله 

  الدائرة النص الثالث يف القرآن إلدراج

( آل عمرانيف )الثانية االصطفائية 

 عنوان )أهل البيت(و

 ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف}قححراء  عشححد اهلل ةححن عشححا    يف

 .(1) {( حممد ع  العامل  هآل)  يك

هيف كحلم تحيد االنشيحاء  ملحا   هةي يات األنشياء يف يعشريالرهايحات املسقفيلحة

ةعل يف مكة هيف العرب  شكا هلل عح  هجحل تحيد الرتحل  أن  العحرب لحيس فحيهب 

ه  أنشياء  ةي ت د  هلب ةسقن اهلل يعاىل يف ةي ت األنشيحاء هالقشح ات  يعقحي ليسح ا هال ع 

انس ةالقش ات هالرتاالت هال صايات هاالص فاء  ةخحلف محثل  أه  ذهه جترةة

 ةقي ا اةيل هامب اير   فكي  اةعل هلب؟

ا من هي امرأ  عمران؟  محا لكحن ةقي ا اةيحل  هأنشياء  نشي منفه  عمران أم 

 زن رن مم ام}ذيحل ق لحه يعحاىل:ةمدقلححى   مص فا فهي امرأيه؟  ةم قعي
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هالقي مقها امرأ  عمران   ل اية املص فا اقم ذط لةيان ههي   (1){ ين ىن   نن

ا ليست نشية هال هصي   امحرأ  لكقهحا مصح فا   محن فهحي   ة ةل ةمثاةة مريبفمجهن 

  هاح ا {ين ىن  نن زنمن رن مم ام}  الداةر  الثانية من ةيت آل عمران

ت ا  آل عمران عح  اتحقمراا الحداةر  االصح فاةية الثانيحة يف آيات  يقش  يقصيص

هع  صدااط الداةر  الثانية يف اعل لألنشياء فهح ا هح  املح اد الثالحل  ةي ت األنشياء 

الشيححت يف ةي يححات أهححل  القححاص عحح  صنححدااط الححداةر  الثانيححة يف عقحح انالدححرآن  يف

 .صن االص فاء ع  داةري  هداجق ه األنشياء 

 حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري}

 جض خصمص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت

.خض حض .  صدااجحا  الدحرآن    فلثظ أن امرأ  عمران هالد  مريب  يس قها(2){.

.زنمنمن رن مم ام }ا من هن  أ .    لكن من الداةر  الثانية ال من الداةر  االهىل.{.

 

 

 

                                                 

 .34ت ا  آل عمران  اعية:  (1)

 .38-35( ت ا  آل عمران: اعية 2)
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 من آدم لالصطفاء اخلريطة العامة 

 امتالنيب اخلإىل 

 .  ثب أم مريب امرأ  عمرانأمه مريب  ثظ مع القشي عيسىقلف

.}قحححال يعحححاىل:    (1){خض حض جض خصمص حص مس   خس حس جس مخ. .

 خف حف }اتقعاذ   هصعاذ   عصمة اص فاةية عص ةية  مسقجاةة الحدع    

.حق  مف . أن صىل   ا ري حة العامحة ةحدء  محن آدم   يشحه ا االصح فاء   (2){.

 .أم مريب  ثب قش ل اهلل هل   االتقعاذ هآل عمران صىل  يصل ةد

.}كحححح  يف ق لححححه يعححححاىل:  .   { -مغ جغ مع جع   مظ حط مض .

{...ٍٍ نح ع ه  فمجن  اتقعاذوا هصعاذوا ن ع محن العصحمة {فدتدقدبَّلدَها َربَُّها بِقدبلوٍل حَسلَ

 هي مص فا ؟ال يك ن من االص فاء  فكي  

محن الحداةر  الثانيحة  امحع أهنحهيسقجاب دعاؤهحا يف ان يكح ن ذايقهحا مصح فا ؟ 

قريشحة للحداةر  هكفالحة هه ا يش  طشيعة ههايفة هدها الداةر  الثانية يف ثفظ هثراتة 

هيش  الف اا  ة  ادهاا الحداةر  الثانيحة يف االصح فاء  هادهاا الحداةر  األهىل  ؛ األهىل

لهحا  فلثحظ اهلشحات االصح  فقدشلها ااا ةدش ل ثسن  فاةية هأنشقهحا نشايحا ثسحقا   هكف 

                                                 

 .38( ت ا  آل عمران: اعية 1)
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 .القي  يط اا فعل الداةر  الثانية ع نا  هثراتة هيأييدا للداةر  األهىل

الدححرآن  صهليححة يسقعرضححها هتححق ة فهحح   ال ححجر  املشااكححة االصحح فاةية تححري 

 .يف الدين  ةل له أصل أصيل قرآين هليست هي شيئا  ةدعا    ينآالكريب ألصل قر

 زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي}نرححري ق لححه يعححاىل: 

.نئ مئ . أه ما جيريه اهلل يعاىل محن الفلحل االصح فاةي يف آل حممحد ؛ (1){.

 فه  ليس ةدعة يف تقن اهلل يعاىل ةل ه   السقة يف آل صةراهيب أيلا .

  هعحد  تح ا أيحر  ههقاك ن ذط أير يف ت ا  ه د عن القشحي اةحراهيب

 ة يف آل صةراهيب هأةراها ت ا  ه د.ي كر ه   السق  

 اهلل  إال جيريه اء شيءال يصل لألنبي

 آل حممدهلم على يد 

هامللةكة ألجل ة اا  القشي  يسقعرا ت ا  ه د لقا ويء جرباةيل

يف  هألجحل اتحقئ ان القشحي اةحراهيب  ة اية اتاا  هيعدح ب اةراهيب

كحان يدح م ةحأدهاا  ا  كحان صمامحا   هل طح   ألن اةراهيبل عصىل  ال هاب

  محن دهن ان يمحر ةحاملرك  مء للح ع  فليس يصل دت ال  اةراهيب

ارادة الرم ع مقادير اموره هتمب  المي  ى »: أال ندرأ يف اياا  تيد ال هداء

                                                 

 .54ت ا  القساء  اعية:  (1)
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 .(1)«وتصدر م  بيوت  ...

رت امللةكحة حةاإلمحام تحلم اهلل عليحه  ثيقهحا ة ح دهمحا   فلةد أن يمر محرهاا  

  ها تحاا هتاا  ةمجيء اتاا  هيعد ب  هه   الش اا  يعجشت مق اةراهيب

االنشياء  ههي أم صتاا  هاهجحة  من هي تاا ؟ تاا  ايلا  من الداةر  الثانية أم  ه

أهيل العح م  هأم نشحي محن األنشيحاء  هةقحت يالحة صةحراهيب  يعقحي محن أنشياء  نشي من

  فهححي مححن ذايححة تححللة القسححل االصحح فاةي هيقسححيل مححن شححجر  صةححراهيب

 مح جح مج حج مث}ىل: ففي ت ا  ه د هقا مفاد ق له يعحا  مص فا 

 جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص خسمس حس مخجس  جخ

.هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  مفحق خف حف . .}(2). 

جربةيل هامللةكحة  يدقرص ذلد ع  اؤيةفساا  ير  جرباةيل هامللةكة  هال 

ححه أيححى هتححي هب  فدححط  ةححل هححي ثححارض  يف م ححهد أ اا صهلححي مححن جرباةيححل ألن 

  قداات هملفات ملك يية  ليست اعقياديحة  ةحل هه   هلية قشل هق عهاصةمأم اية 

هال يدحل   هي مدادير اهلل هآيايه امللامية القي ي لع عليها تاا  محن الحداةر  الثانيحة

ههكح ا يف شحأن  أن ةعا من كان يف عهد ات ل اهلل اأ  جرباةيل يف صح ا دثيحة

ةكحة محع جربةيحل هميكاةيحل همل ه مع الفاا  فمجن تاا  يكلمتتاا  ك ريها  ألن  

                                                 

 .  ةاب اياا  قرب أيب عشد اهلل احلس 2  ح577  ص4الكايف للكليقي: ط (1)

 .71-89عيات ( ت ا  ه د: ا2)
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صةحراهيب جهحااا  ههح ا محن يصحاةص  ره محعحهتحمعت كلمهحب السحاهلل املدرة  

محن محع امللةكحة ر اتح ل حيف حملحيق اجحد الداةر  الثانية فلل  عحن األهىل  همحن 

  هليحة  قشحل هق عهحا يف قلحاء اهلل هقحدا لع ع  امللفحات هالحربام  اإلالرتل هي   

 ك  يد ل امحري املحؤمق   اهلل ل ه ا ال يك ن شأنه اعقياديا  فدد كان اتف

  هياطححب ل هيكث ححيف هنحح  الشليححة يف ا  شححة الداصححعة  اذا نحح ل جرباةيححل ه ث حح

ط خُيححاتحح ل اهلل هكححان   اتحح ل اهلل صال  أصححااب  ر حمححن كححان يف حملححكححل ر 

يسمعها الكل  فال ه يسق هد عح  امل حهد  الةحد ال  هليةص  ألن  ه   ا اا الكساء

 يف داجة أهىل.أه  هيف داجة ثانية يف االص فاء  من االصفياء ان يك ن صفيا  

 للدائرة الثانية الدور االصطفائي 

هقد هص  اتاا  ةأنه   ما ه  دها تاا ؟ اهال  ثاضقة لقشي من االنشياء

 فلهحا دها  دحيُط ةعحد   هحي اهجحة نشحي هصمحامه  الكحريبالدرآن  نشي هصمام يف

ههي داجة اص فاةية  ديط ةحمجةراهيب   قسيلهأةمة  من نفس القسل هالقأنشياء 

يف تح ا  آل عمحران   ة صهلية هاضاة ك  محر ةقحاهه   السق    هصتاا  هيعد ب

  ههححححححححح ا (1){خن      حن    جن    مم  خم حم جم   هل  مل}

.}ي ححاب ةحح  امللةكححة املدححرة  هةحح  تححاا    .  حن جن مم خم حم.
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 ؟ة  يشرشههناه  {خن

ححرت  ةعيسى ت مريبك  ةرش  ف   تحاا  ةقشيح  هلحيس ةقشحي هاثحد ك لد ة  

  هاتحل هأةمحةأنشيحاء  الكحريبالدحرآن  صتاا  هةعد  يعد ب  هأةمة كح  هصحفهب

 .(1) {خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل}

هالثظ احل اا يف ه   اعيات ةيقها هة  امللةكة املدرة  قالت قحال ا قالحت 

فساا  ليسحت انسحانة عاديحة األي  هالرد مع امللةكة صىل  القعاةري ي ري  قال ا  هه 

هثصحل هلحا مثحل محا ثصحل ملحريب محن   ةل هي مص فا  هلكن من الداجة الثانية

 .امللةكة  هلكن داجة مريب أع مع ثديل 

ههح ا ةاسحب ةيحان   ألن  مريب من الداةر  االهىل  هتاا  من الداةر  الثانيحة

ان ذلحد سحيأيت ؟ فق  هالداةري  من االص فاءالدرآن  هأما كي  نمي  ة  الداج

 .شاء اهلل

ةحل يف اهايحات  الشيحت أهل  فه ا ليس ةدعا  من تقن اهلل يعاىل  هيف اهايات

 .الشيت مص فا أهل  داةر  ثانية من هج دالفريد   

 اأدهاا  الشيحتأهحل  ة اهلل يف ةي يحات االنشيحاء  كح  ةح  اةمحةهه   تحق  

 ين ىن }هىل  كح  قحال يعحاىل: للداةر  الثانية  ههلا دها يقشحع دها الحداةر  اال
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..{ييٰذ ىي مي خي  حي جي ىهيه مه جه . (1). 

أهححل  مححن فهححي مححن نفححس مححا نسححل مقححه اةححراهيب  مححع أن  صةححراهيب

هي تح    هاتاا  هاةقه يعد ب يف الحداةر  االهىل  يف الداةر  االهىل الشيت

ا تاا  فهي من الداةر  الثانية من  أيلا  يف الداةر  االهىل  .الشيتأهل  أم 

نححص قحرآين عحح  صنحدااط الححداةر  الثانيحة يف عقحح ان )أهحل الشيححت( هيف  ههح ا

هنفحس   ت ا  ال اايات هت ا أير  يقعرا لقفس امل هد فلةد من ملثرقهحا

 يف آل عمران.الدرآن  ة الكلية اإلهلية القي رشثهاه ا الرتتيب الدرآين هالسق  

ن  هيأصححيلها فهحح   املعرفححة ةالححداةر  الثانيححة االصحح فاةية مححن معححااف الححدي

 قرآين  ثب اهاةي  ثديثي من املعص م  صل ات اهلل عليهب.

  اصطفائية بيوت األنبياء هلم دائرة

 ثانية

 الكحريب عح  تحعة ةيح ت األنشيحاء لحداةر  أيحر  هااء الحداةر الدحرآن  يؤكد

 محن ةيح ت األنشيحاء السحاةد  فقجحد ي حاب امللةكحة همحقهب جرباةيحلاألهىل 

الكحريب كح  يف الدحرآن  يف دح ب هاهجحة القشحي صةحراهيبلساا  أم صتاا  هيع

 ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي  حي جي ىهيه مه جه ين ىن}: ق لحححه يعحححاىل

                                                 

 .73( ت ا  ه د: اعية 1)
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    هتاا  هي أم نشحي هاهجحة نشحي هةقحت يالحة نشحي ههح  صةحراهيب(1) {ٌّ

 .يعقي من نفس ال جر  القسشية إلةراهيب

الدرآن الكريب تلسلة ةيح ت األنشيحاء هتحريوب ةققصحيص يف اعيحات ي كر ف

يحري األقسحام األاةعحة القحي محرت ةقحا )القشح     ا  يامسح يف ةي ت األنشيحاء قسح    أن  ه

 .هالرتالة  هاإلمامة  هأهلياء األمر(

 يف ةي ت األنشيحاء  هيف عقح ان يامسٍ  قسبٍ ع  هج د الدرآن الكريب يؤكد ف

  هتحيأيت يرياحا  ه  هأيحت م تحى  مثحل أم م تحىالشيحتأهل 

عيحات الح ااد  يف الحداةر  الثانيحة محن ةي يحات األنشيحاء ههحب ةيان ه   ال اةفة من ا

 هال اتل هال أهلياء أم ا هال أةمة هلكقهب ثج  مص ف ن.أنشياء  ليس ا

الكريب يف يالب ةي ت األنشيحاء ي لح  عح  الدرآن  هه   تلسلة يسقعرضها

آل  الشيت  ةيت آل هااهن  ةيت آل م تى  ةيحتأهل  افراد داةر  ثانية مقهب عق ان

يعد ب  ةيت آل داهد؛ فالدرآن الكريب ي ل  عق ان اعل ع  أفراد الحداةر  الثانيحة 

 من ةي يات األنشياء.

 

                                                 

 .73( ت ا  ه د: اعية 1)
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 الطائفة األوىل

 ما كان بعنوان )أهل البيت( 

 )بيوت( )القربى(

 على الدائرة  ئف اآلياتبيان طوا

 االصطفائية الثانية

 آيحة يف هأهل؛ ع  عد  آياتكل طاةفة يات دق ه هقاك عد  ط اة  من اع

 الق هري:آية  هياألهىل  ال اةفة

 اآلية األوىل 

.} ق لححححححه يعححححححاىل: .   يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث.

 الق هري نجد أن  فيها عد  عقاهين.آية  فل  الثرقا  (1){اك

 اعيححة    ففححي هحح  {اك  يق}هعقحح ان آيححر ( ىق( )يفعقحح ان )

                                                 

 .33( ت ا  األث اب: اعية 1)
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ة يحت هي  هحري ةثلث فيهحا اايشحاع  اعيحة  ههح    حماها من مجلة حماها ههحي أهحل  ه 

مححن ةححاب أه  شححشكي علمححي  هلححيس شححشكيا  مححن ةححاب االتححق ها  هاالتقاسححان 

هحي     )اهل  هةيت  هي هري(ةيف حماها ثلث  هثد  م ض ع؛ ةل هي هثد  نرام

 الق ا.آية  ر  مثلايآيات  يريشط مع

 اآلية الثانية 

 حتخت جت هب مب خب جبحب   هئ مئ خئ}قححححححال يعححححححاىل: 

 مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج   مثحج هت مت
 مك لك حكخك جك مق حق مف حفخف جف مغ  معجغ جع مظ حط مض خض حض جض
 جي ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل حلخل  جل

 .(1){ هي مي خي حي

اد هتحيأيت يف يفسحري الفحريد  أن املحر  الشيحتأهحل  )يف ةي ت(: أه يف ةي ت

ةل صن  املراد مقها ةيح ت اهلل االعرحب هحي   العمد  من الشي ت ليس املساجد العادية

 جن مم}ق لحه يعحاىل:  اعيحة محن الق هحري ههح  آية  ةي ت األنشياء ههقا اايشاع ة 

 .(2){ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن

                                                 

 .38- 35( ت ا  الق ا: اعية 1)
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  هلححيس (اجححاٌل )املريش ححة ةسحح ا  القحح ا  اعيححة الثالثححة ة عححد  ذلححد يححأيت دها

ةل ي مل ال ك ا هاإلناث فهقا لحيس الرجحال   ك اه  الص د من كلمة اجال املد

ناث ةل صن  املراد محن الرجحال االتحقدامة هالصحلةة مثحل ق لحه يعحاىل: يف مداةل اإل

 مه ينجه ىن من خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل}

 .(1) {يه ىه

 هاعيححة يفتحح ا  األثحح اب  اعيححة يف فهقححاك ي ححاة  يف معقححى الرجححال ةحح  هحح  

  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}ا  الق ا من ق لحه يعحاىل: ت 

( هحح   داجححة مححن العصححمة ىل مل) (2) { ىه مه جه ين ىن من خن

 الق هري. آية العريمة ك  تيقش   فالعصمة هي ال هاا   هال هاا  مريش ة ة

  (أهل البيت)بـ ما املراد 

الشيحت حمحل أهحل  نجحد أن  عقح ان  لقا مد  ي  ا  هح ا الشاحل لكي يقش 

 يف ان ه ما املراد ةأهل الشيحت يف  جدل هم اد  علمية هم هشية ة  م اهب املسلم 

 الق هري؟ هال ايب عقد الفريد  أن  عليا  هفاطمة هاحلسن هاحلس  محن عقح انآية 

صن   القدحا  ها حلف يف عحدم انحدااط  هك ا القسعة املعص م   الشيتأهل 

                                                 

 .23( ت ا  األث اب: اعية 1)

 .37( ت ا  الق ا: اعية 2)
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ا الشاحل هح  عقح ان ثسحا  هدديحد ههح   الشيحتأهحل  القشي يف عق ان تاجاه

ةح  املح اهب فحي  ط يحل هعحريا هشحديد ةح  الفحريد   ندا هقع فيه املراد مقه 

 الشيت.أهل  املراد من عق ان اإلتلمية يف

ههح ا القفخحيب الدحرآين الدرآن  ه  عق ان مفخب يف الشيتأهل  فعق ان

صحلثيات  مدحام ه  لحيس شحعرا  هصنح  هحالدحرآن  ه ي كر  ال خااالف  هالفخامة ه

 مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع}قحال يعحاىل:   هليس ك  يرن أنه مديح شعره

 .(1){خك حك جك

الدححرآن  هحح ا القفخححيب ههحح ا القعرححيب يفثدححاة   هصذا كانححت ثدححاة  ف هحح  ف

 هاليحة هطاعحة يشح  أن  لحدهيب قدتحية ياصحة هأن  هلحب الكريب ألهحل الشيحت

أن  صىل  الكريبالدرآن  ك لد ي ريهيف ه ا صثشات لعصمقهب هاص فاةهب ه  ياصة

 هلب صلثيات هم قعيات ي ري  يف قمة هرم الدين.

  من بين هاشم ثلةاملصطفون 

أهحل  قا يف صدد ةرهان آير عرحيب ههح  ايقصحاص عقح انن  صنسق يع الد ل 

ةشقححي هاشححب املصحح ف   هال صححلة األيححر   الق هححري هاعيححاتآيححة  يفالشيححت

  هحصثشات اص فاء الداةر  الثانيحة  ذالعق ان  صا ا  القشي هل هجاتلألجانب 

                                                 

 .89يس: اعية ( ت ا  1)
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ةرهحان محن ةحراه  ثجيحة املعصح م   هح ر هحثقي ع حةرهان ع  صمامة األةمة اال

 األاةعة عرش.

أهحل  محناألهىل  دهن الداةر  ك هنا هة ة ياص فاء الداةر  الثان ة  هال يقايف

 هال يقحايف  الثانيحة من الحداةر  هصن كانت أعرب مداما  األهىل  هالداةر ؛ تيالش

 آية للحداةر ه ا  ةرهان ك هنا الريشة من الداةر  األهىل  يف أدنىك ن الداةر  الثانية هي 

آيحة  ك  يدال يف هص  أمري املؤمق  عيل ةن أيب طالب صل ات اهلل عليه أنه  األهىل

 .مدام أمري املؤمق  أعرب من مع أن مدام الرت ل للرت ل

  الكححريب ثجححة مححن ثجحح  القشححيالدححرآن  فكحح  أن     ذلححدال يقححايف يفه 

ال يقحايف أن  معجح    ذلحدأيلحا  هلكحن  ك لد املعج   ثجة من ثج  القشي

كححل نشححي دهن مدححام نفححس ذلححد القشححي  هصن كححان هحح ا املشاححل م ضححع أيحح  هاد 

الرأه األهف  األق   أن  معاج  كل نشحي  صال أن  هندا هصةرام علمي ة  األعلم

 .د القشيم ذلدهن مدا

أن مدامحه أه  أن  مدام ذلد القشي يساهه يلد املعج  اإليقلف هقع يف أه  

ت ةقحا االشحاا  صليحه ه  اءيف قها التي  يف تيد األنشيح محع الدحرآن  أن اا  محرامحر 

الدحرآن    همحع ذلحد فحمجنعرمقه صال أن ثجيقه همدامه دهن ذات تيد األنشيحاء

ا يق ححاهد هيقكافححل يف ال ححهاد  رايشهححثجحة ألن احلجحح  هاملعححاج  عحح  ايحقلف م

 د هاحلجية.اشههاإل
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 بآية النورالتطهري آية  ارتباط 

هالشاحل يف صحدد ةيحان   الق هحري آية الق ا  هآية  هقاك اايشاع هطيد ة 

 محر  كح  ه  يف الحداةر  االهىل ا  ر معصح محالق هري هب االاةعة ع حآية  أن  املراد يف

ثحب القسحعة   ا مسة أصحااب الكسحاء بالق هري هآية  تاةدا  أن  املراد من أفراد

 هحيهةالقايل هي الداةر  االهىل  همحن ثحب املحراد يف الداجحة الثانيحة  املعص م ن

الق هحري آيحة  ههح ا مق لح  قحرآين يف  الداةر  الثانية االص فاةية من ةقحي هاشحب

 مهبيفخححهي  ب يعرححي   هيفخححي   اححالدححرآن  القحح ا  فدححد أشححادآيححة  هكحح لد يف

هألجحل أن ندقحده   احب قحاطاايشص شحدصن  ه  ألجل  ا اعيق قمهب يف كليعريه

ندقده اب هند م ة اعقهب  قحال  هالية  هنجعلهب نربا   هنسقيضء اب أيلا  

 .(1){ حمخم جم يل ىل مل خل م}يعاىل: 

ممم  »أنححه قححال:  هيف ال يحاا  اجلامعححة عححن اإلمححام عححيل ةححن حممححد اهلححاده

يلثظ أن  املعاين العدلية يقسلسل هيحريشط محع ةعلحها   ف(2)«أ اع   فقد أ اع اهلل

همفاداحا مق حاة   آيحة القح اه الق هحريآيحة  الشعا  فهقاك عد  حماها م رتكة ةح 

  حلديدة هاثد  مريش ة. ك جه

                                                 

 .  61ت ا  القساء  اعية:  (1)

 .534امل اا الكشري )الةن امل هده(: ص (2)



 89 ................................................................. الفصل األول/ الدليل الثا : آيتا التطهم والنور

 ية األوىلاالرو 

الق هحري محا جحاء يف ايحاا  عحيل ةحن آيحة  را يدعب ةقاء ه   الداعد  املعرفية يف

ثسحش  اها  ال حهيد يف مح اا  هالسحيد يف مصحشاثه محع  احلس  عحيل االكحرب

م»يفاهت يسري:  َوةا الحَعالايمةا َحيمثش الش  َقمَك باالمْةرح ممَوَأْلحَ مل  الش  مَر ا مَر ش نش َر ا عا الحغش

 ح 
 ح َقبحلش وَنَعَلَك ما

 َنَ  َم   َعَليَك ما
َق الحغشَر ا  َفوح

ن ةا  عا اجلحَ
يةا اما يَ  الحَبيمتا ال مأهل  الس  ةا

ممي َعبحممدا املحشط لامم ا 
مم ح يمما َبنا ي مما  َل ش

ممما  ... َفَهنا ممَرهش ح َتطحها َس وَ ه  َهممَ  اهلل َعممنحهش ش الممْرنح َأنح

تشَ   مح
َزَة بح ا َعبحمدا املحشط لام ا وَقمدا اباقا َةح  الس 

يدا َ  الن باي صىل اهلل عليه وآله باالس 
كش ما الت َ س 

تشَ   قح
ا  وَقدح أشْلح
يدش  َعَليها مها َوى َسمَب   َصمىل  اهلل َعَليمَك َأاَمما الْصمْديقش الش   وَأقح

َوة  رح َثقا عش باَأوح

يدا   يدا  وَنَهَ  َفقا ي َعاَش َسعايدا  وَماَت َشها مش ال ةا يدش املحشَقد  مش والس   .(1)«املحشَ ر 

راثة يف كح ن عحيل االكحرب عليحه حةد    يدرب من الص الرهاية ااهر  ن  ه  مجف

هصن كحان قحد األهىل  الق هري هلكن من ال شدة الثانيحة ال ال شدحةآية  أهل لم منالس

ب  ن( هقا نأيق ه   .ةيانيةأه   ية ليست يشعيلية ن  لفرة )م 

الق هري هلكن ه ا املعقحى الثالحل ةعيحد آية  أهل ةمعقى: أهلدك ناشئا  من أه

ححه يححقب  للداللححة عحح  امل لححم ن ةحح  يف الحح يل  ةخلفححه عحح  االثق لحح  االهلحح   فان 

الق هري هه  من الساةد  محن قراةحة آية  أهل هيق اة  مع مفاد ك ن ز   من أصل

                                                 

ةااا األن اا للمجليس: 117  ص1  مصشاح املقهجد: ط148امل اا )لل هيد االهل(: ص(1)

 .242  ص96ط
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الشيت ال ه يددم عليه تيد ال هداء احلس  ةن عيل هاةقحه عحيل أهل  من القشي

 .ةن احلس 

الرهايحة  هيق حاة  محع هه ا را يع ي مد  مدام زح   هقرةحه محن القشحي

آيحة ه الق هحريآيحة  الشيت مقداج ن يفأهل  اةر  هال شدة الثانية منصن  الده  الساةدة

ب من الداجحة الثانيحة محن الدرةحى يف املح د   همقحه يققشحه امل د   انحدااجهب يف صىل  هاهن 

 محن الدرةحى محناألهىل  صلثيات الدرةى هلكن يف الداجة الثانية القاةعحة للحداةر 

 .الشيتأهل 

 ية الثانيةاالرو 

نش   مقها يف وم عة محن القدحاع ةحل صىل   الرهايات القي أرشناما اتقفاا يف

ال قي مل ن ادها هكثري مقها مرهه عقحد الفحريد  أيلحا  األير   هكثري من الرهايات

لفلححاةل  الشيححتأهححل  هةديححة أةمححة هأمححري املححؤمق  مححن ذكححر القشححي

ححة ملثححل أيب طالححب هزحح   هجعفححر هعححيل هأيب  االكححرب ةححن احلسحح  اصحح فاةية ياص 

الفلل العشا  هالعديلحة ايقحب احلح ااء هاةحراهيب ةحن القشحي هيحريهب محن أقرةحاء 

هليحة ةلسان املفاير  االص فاةية هاملشاها  هاإليشحاا عحن هح   القعمحة اإل القشي

ا أل  الثانيحة محن هل الشيت را يدل  ع  هج د هح   ال شدحة هالحداةر االص فاةية  أهن 

 .الشيت هالدرةىأهل 
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اه احا هنراةرر عحن زح   هجعفح هأهل الشيت يعشري القشي قد يكر 

 «الطيمارمنا اسد اهلل واسد رسموله ومنما »أه  «شهيدنا»مثل لفظ  من قريب القشي

من »أه  «من ذاية القشي»أه  «اةن عب  القشي»أه  «عب القشي»ةمثل القأكيد ةد له أه  (1)

 «:من ةقي هاشب»أه  «ةقي عشد امل لب

 دمي ةسقد  املقصل عحن ث يفحة الحي ين  صن  اتح ل اهللةل يف يفسري ال :أ

َتاَر ا عا »قال:  ي اخح
 ح   ا    اَاا

مَر أهل  َثَنَثة  ما َقماهش ح هلل واَل َفخح  وَأتح
ي وَأَنا َسيدش الث َنَثةا

َبيتا

َ  َعبحدا املحشط لا  َزَة بح    وَةح
نَي َأ ا َ الا َفرا  ابح يا  وَنعح

َتاَر ا وَعلا  يرصيحهيف ه ا  «اخح

 .(2) الثانيةالشيت جلعفر هز   يف الداجة أهل  ة م ل عق ان

هحح ا احلححديل ال ححيخ ال حح يس يف أماليححه ةسححقد مقصححل عححن ايححد ةححن   هاه

 . (3)احلسن عن أةيه عن أيب عشد اهلل

: مثلها ما يدحدمت اإلشحاا  صليحه يف ال اةفحة االهىل: محا اها  الصحده  يف ب

مولش اهلل َأاَل »: ن اةن عشا  عن القشيا صال ةسقد  املقصل ع مدأ َأَنما َرسش   َ َأَنما حمش

م ح 
َبَعمة  ما  َأرح

وَممة  عا حش  َمرح
ينَة 
 ح  ا
قحتش ما
لا مَزةش أهمل   اْ  خش  وَةح

َفمرأ َبيتامي َأَنما وَعميلا  (4) «وَنعح

                                                 

 .393  ص2(: طيسلية املجالس هايقة املجالس )مدقل احلس ( 1)

 .845  ح341ل اقعة؛ يفسري فرات الك يف ذيل ت ا  ال اقعة: ص( يفسري الدمي ذيل ت ا  ا2)

 .6/ 258( أمايل ال  يس: احلديل 3)

 .241  ص1( ا صال للصده : ط4)
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عح  زح   هجعفحر هان كحان « اهحل ةيقحي» صطل هه ا احلديل أيلا  م قمل ع  

 «.اهل الشيت»ه« اهل ةيقي» طل صهقاك فر  ة  

يف االثقجاط عن اتاا  ةحن م تحى عحن أةيحه م تحى ال ربيس ط: ما اها  

يف ي شحة يعقح ا فيهحا عحن  عحن أمحري املحؤمق  عحن آةاةحه ةن جعفحر

م عليه قال:  م ح »الدع د عن ققال من يدد 
ا ح َعىَل داي ا اهلل ما دش هبا

َتضا نحتش َأعح  َوَنَهَ  َم ح نش

 .(1) «َبيتايأهل 

ت االشاا  اليه مند يف االمايل ةسقد  عحن أنحس ةحن مالحد  اهاية الصده  : ما مر 

اجلنمة رسمول اهلل وةمزة سميد أهل  ني  بنو عبد املطل  سادة»: من ق ل ات ل اهلل

 .(2) «واملهديالشهداء ونعفر نو اجلناحط وعيل وفا  ة واْلس  واْلسط 

السحؤدد االصح فاةي  ز   هجعفر يف الرهاية يداط هيدريب الداللة أن  مفاد

 املص فا . دراةة القشيل

ناَط »: : ما هاد يف اياا  أيب الفلل العش حا حه ما مما املحشمؤح
مَ  َأما نا حتشمَك يما ابح

م َ  ْح ش ةأ َحت مى  َعد   َل ش ح مش
با َ يفأ ونشْصح

َسْل أ َل ش ح وَتابايفأ وَأَنا َل ش ح َتابا باي مش دا   اَلي ش ح وَقلح
 َوافا

                                                 

 .191  ص1( اإلثقجاط ع  أهل اللجاط لل ربيس: ط1)

  هرشح األيشحاا 451  ص1؛ هأيلحا الكحايف: ط582  ص51/ 757( أمايل الصده : ثحديل 2)

؛ تححقن اةححن ماجححة: ثححديل 316  كقححاب تححليب ةححن قححيس: ص211  ص1طللدححايض الححقع ن: 

 .156؛ الص اع  املارقة: ص1386  ص2  ط4167
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مَ    أ وبايايمابا ش ح ما
ما مؤح م ح مش ْونش ح  اْ  با ش َط َفَ َع ش ح َمَع ش ح اَل َميَف َعدش

انا ا َو َخمش اْلحَ اهلل وهش

  َ َط وباَ  ح َخاَلَف ش ح وَقَتَل ش ح ما
نا ما ي َ املحشؤح  .(1) «الحَ افارا

فالقعشري ةلمري اجلمع يف ه   الكل ت هاجلمحل العديحد  رصيحح يف ةيحان أن  

ةححل يعححب  ال شدححة األهىل  ر عحح  ال شدححة هالححداةر حال يدقصحح الشيححتأهححل  اةححر د

هالداةر  الثانية ك  أن  ه   الفدرات الرشيفة يدل  ع  أن ألصحااب ال شدحة الثانيحة 

داجة محن لح هم القسحليب هالقشعيحة هلحب همقحارصوب هاملح اال  الهليحاةهب هاملعحادا  

يف الرجعحة ةقشحع أدهاا الحداةر  تاةدة هثاليحة ه أدهااا  ألعداةهب هاالعقداد ةأن  هلب 

 .الشيتأهل  مناألهىل  هال شدة

هنرري ه ا القدريب هاد يف ايااات عيل ةحن احلسح  )عحيل األكحرب( ههاد يف 

 .ههاد يف اياا  فاطمة ةقت م تى ةن جعفر اياا  ز   تيد ال هداء

 الدخول القطعي  القرينة الثانية

 البيتهل أ يف عنوان حلمزة وجعفر

 ا  هجعفحر القشي صن  الرهايات املق اير  ة  الفريد  يقص ع  أن ز   عب  

ر يف حالشيت همن يري  اهلل ال ين ايقااهب اهلل هاص فاهب ع  الش حأهل  ال ياا من

 شجر  ةقي هاشب. 

                                                 

 .  اياا  احلس 16( و يب األثكام لل يخ ال  يس: ةاب 1)
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أهححل  فهقحاك نصح ص ق عيححة عقحد الفححريد  عح  داط زح   هجعفححر ضحمن

يل  َةن   : أن ه احَلُس     الشيت  هقد اهه عن ع  حال  َقماَل َعبحمدش اهلل بحم ش َعبحمدا املحشط لام ا َلنَما »ق 

َنا َصال  َليَستح لاَغما
ولش اهللو َسبحيفش خا ن ا َرسش

ى ما   َ فح يَها  اال  مش
عا ييفش َأَحمدأ  اَل يد 

َتطا اَل يسح

ى مم ح وَن ش ن مما دش
ممَو ما مموَل هش ممتَ و َأ ح يقش  اَل يسح

ممَهَداءا ن مما َسمميدش الش 
ن مما ما

ممَو ما مموَل هش ييفش َأَحممدأ َأ ح يقش
طا

ى وَن ش ح ولا اهللو دش  َرسش
ن ا َوِصا
ن ما َسميَدةش  ما

َهادا  َوما هش ح نا َة ش َط  ايَ نا  َوَأعح
نا ما لش املحشؤح َأو 

ن ةا َفا اَ ةش أهل  ناَساءا  ولا اهلل اجلحَ ن ما  بانحتش َرسش
مي ما موَل ها ييفش َأَحدأ َأ ح يقش

َتطا اَل يسح

وَن ش  م ح و  ح دش وَن ش ن ما دش
مَو ما موَل هش ييفش َأَحمدأ َأ ح يقش

مَتطا  اَل يسح
ن مةا َفرأ الط يارش عا اجلحَ ن ا َنعح

ن ما و ما
ما

 َسي  االْسبحطَ 
وَن ش ح أهل  َشَباما  ادا  ا ن ا دش

ا ما َ ييفش َأَحدأ َأ ح يقشوَل ُهش
َتطا  اَل يسح

ن ةا  .(1)«اجلحَ

ُب املَ ق اق ب    هاه اث  رُيُ   عن ع  ه ص  نَا ... قال:»  احَلُس     يل  َةن  ي  ْضملح فش

دا     َ َتاَر حمش ن ا الن باي املحشخح
ن ا الْصْديقش و باَأ   ما

ن ما الط يمارو ما
ن ما َأَسمدش اهللو ما

مولاها و ما  َأَسمدش َرسش

ةا و شم   األح
ها بحَطا َهةا

ن ا سا
 .(2)«ما

محن الثانيحة الداةر  األهتمة املق جة ةاالص فاء لشقي هاشب  فأفراد  لثظفي

 .  القفليل االص فاةي همن الع ية ال هشية اللدنية االص فاةية

جهب األهىل  فالداةر  االص فاةية الثانية هي ياط اص فاةي ألفراد الحداةر  يح ج

                                                 

 .213( اجلعفريات  األشعثيات: ص1)

املجحالس:   طشع ةريهت؛ يسلية املجحالس هايقحة 137  ص45( ةااا األن اا للعلمة املجليس: ط2)

   ي شة اين العاةدين عليه السلم.393  ص2ط
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ا داةر  ديط ةالداةر اهلل اا االتقدراء ال عح  ناح   ه اهفق دان اا؛ األهىل    أه أهن 

يلثححظ أن عححددها يشلححهب هال يف طرققححا هر  العامححة االتقدصححاء يف اهايححات هطحح

الق اير  هما ه  م ج د أكثر ةأضعاف من املجال ال ه اتقدصحيقا  كحق ذط ق عيحة 

 عقد الفريد .

ع يححمج يف قححهيهأهححل ة ية للقشححياحلدححاة  االصحح فاة تذكححرقححد ه

ة هقد يسأل تاةل أنه صذا كانت هح   األدلحة ق عيحة السحقد هق عيحة الداللح؛ انياألد

 فل ذا مل يسلم ا اا؟ األير   عقد مجه ا املسلم  من امل اهب

صن  هج د األدلة الد عية عقحدهب ة حكل ق عحي شحأن  هالقسحليب هاجل اب: 

 .ملعانيها هعدم ال فلة عقها شأن آير

الشيت كمجمامة أمري املؤمق  عليه السحلم هعصحمة الصحديدة أهل  هصال فمجن  صمامة

  هاهاياوحا الشيحتأهل  هصمامة املهده هصمامة أةمة  هصمامة احلسق  فاطمة

 الد ع عقد العامة. ةقا -عن اعيات  فلل-مرهية عقدهب  

قحال ةاحديل مقح اير  فل اتق راب من ه   املفااقة لدهيب أهليس القشي

ي»معقى عقدهب  َلَفاءش َبعحدا نَا َعَش  اْلحش قَ ماثح ةا نش د 
ائايَل بَر َنعا َ رسح

 .(1)«اءا َبناي  ا

امللححد أه  أهيل األمححرأه  ا  أمححريأه  (يليفححة رحع ح ا)اثقحح هقحد هاد أيلححا  ةلفرححة

                                                 

 .51  ص1: ط؛ عي ن أيشاا الرضا311أمايل الصده : ص (1)
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هه ا احلديل ق عي عقحدهب  هلكحقهب مل يسحلم ا لحه ؛ (1)هنا  ذلد من العقاهين

 همل  اهل ا أن يسقديم ا مع معقا .

ك  أن  نش   تيد األنشياء هأهل ةيقه م ج د  يف الق اا  هاإلنجيل عقحد اليهح د 

رنا احلحارض مكقح ب يف حىل عصحص   هلكقهب مل يسقجيش ا هلا صال الدليحل  ههالقصاا

هعححيل هفاطمححة هاحلسححق  هاملهححده  القحح اا  هاإلنجيححل أتحح ء مقعححدد  للقشححي

 )صل ات اهلل عليهب( ايب القاريفات املقعاقشة ع  العهدين.

ثقحى يف الكقحب القحي  الشيحتأهل  قد شاءت ثكمة اهلل أن يشدى ذكره

ال  ةاألهصحاف هاإلشحااات الشيحتأهحل  القاريح   فكح  أن ذكحر اديل فيه

لقصاا  لكقهب ال يسلم ن لحه  صال اال م ك اا يف الق اا  هاإلنجيل عقد اليه د ها

األيحر   عقد امل اهب الشيتأهل  من هفده اهلل لاي ن  ك لد احلال يف ذكر

يحري مق قح  عح   هال ه ال يسلب لحه صال الح ين هحداهب اهلل  هق عيحة هح ا الحدليل

 االذعان هالقسليب من قشل زلة ذلد الرتاث.

ةححل صن كثححريا  مححن جحح اهر الححدين هث اةقححه مل يشلحح ا همل يححقدح ة ححكل يفصححييل 

                                                 

  ةاب ما جاء عحن عشحد اهلل ةحن مسحع د عحن 27( كفاية األثر يف القص ع  األةمة اإلثقي عرش: ص1)

السلم؛ عي ن أيشاا  القشي ص  اهلل عليه هآله هتلب يف القص ص ع  األةمة االثقي عرش عليهب

القص ص ع  الرضحا عليحه السحلم ةاإلمامحة يف مجلحة  8  ةاب 51  ص1الرضا عليه السلم: ط

 األةمة االثقي عرش عليهب السلم.
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ةاملسق   ال ايف ثقى يف مسري  علح ء االماميحة هصن مل يكحن هقحاك جاح د هنكحران 

ركح ا ة حكل هلا  ايب أن  هح   اجلح اهر هالكقح ا هلحا نرحري يف هح ا الشاحل هأن حه م

عملية فقح  هةسحط هةلح ا   ألنحه صىل  صمجايل ةدهيي يف يراث املسلم   هلكن  قاط

 مء جديد.

 افتخار جنوم الدائرة الثالثة القرينة 

النبوة واحتجاجهم يف إثبات األوىل 

 بنجوم الدائرة الثانية إمامتهمو

م ثدحة همسقفيلححة أه  هصن هقحاك اهايحات كثحري  همعقححرب  هصحاياة السحقد

خمقلفحة  هةألفحان هصحياياتمق اير  عقدنا هك لد مق اير  عقد العامة ع  ثد   ه

من تيد أه  الشيت همفايروب ت اء من تيد األنشياءأهل  هعديد   يف اثقجاجات

محن االمحام احلسح  تحيد أه  من احلسحن املجقشحى أه  من تيد  القساءأه  األهصياء

 .يف أيام أير ال هداء )صل ات اهلل عليه( يف ي م عاش ااء ه

أه    تح اء يف مدحام االثقجحاطهك لد من اين العاةدين هةدية االةمة

يف مدححام املفححاير  االصحح فاةية  فححمجهنب  قجحح ن يف اثقجاجححاوب ةالححداةر  الثانيححة 

ر  حالشيحت االثقحي ع حأهل  ةام   هجعفر ع  صثشات نش   تيد األنشياء هع  صمامة

 الثانية. هك لد يفقخرهن ةالداةر  االص فاةية
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 أفراد  سرية املسلمني على تعظيم

 الدائرة الثانية

الثحظ أن  تححري  املسححلم  يف يعرححيب زحح   جحيل ةعححد جيححل هيعرححيب جعفححر 

ال يححاا هيعرححيب قححرب  يف االادن  هالق تححل ةححه هيعرححيب العديلححة ايقححب يف الدححاهر  

هه ا  هال ام  هيعريب يدجية هآمقة هفاطمة ةقت أتد هآةاء القشي ذهه االص فاء

مرك ا مقج ا يف تحري  املسحلم   هكح لد يف أيب الفلحل العشحا  هفاطمحة ةقحت 

  هيدصدهب الداصدهن من تاةر فر  هم اهب املسلم   م تى ةن جعفر

فه   احلداة  املعرفية ث ل أفراد الداةر  الثانيحة م جح د  ة حكل مركح ا امجحايل يف 

 .يلفا  عن تل ا عرف هعدلية هنف   أجيال املسلم  مجيعا يق ااث هن

 اصطفاء كل آباء  القرينة الرابعة

النيب صلى اهلل عليه وآله  وأجداد

 عليه السالم وعليوسلم 

ن االصح فاء أأير  يصب يف مفحاد ال اةفحة االهىل  دالحة عح  آيات  ههقاك

الشيت ليس ع  داةر  هاثد  ةل صن  هقاك داةر  اصح فاةية ثانيحة اصح ف ا أهل  عقد

يف السحح ا آيححات   ل مححن ايشححة الححداةر  االهىل  ههححي وم عححةهعصححم ا ةداجححة أنحح

مححن ةقححي أه  الق هححري مححن ةقححي هاشححبآيححة  ال هححاا  هامل هححرين يفه يققححاهل ال هححر
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 تيد االنشياء.صىل  ات عيل ةن القشي اةراهيب هص ال  

هيح كرها الكحريب الدحرآن  فهقاك تلسلة م هر  معصح مة مصح فا  يح كرها

ن دالالت ق عيحة  هتحق كر هح   القص ص الرهاةية العديد   القي ةمجم عها يك  

محن عشحد اهلل  هعحيل املقر مة ال شكية من اعيات الدالة ع  أن آةحاء القشحي

 صت عيل كلهب مص ف ن م هرهن هأهصياء  ههي ك  ييل:صىل  هأيب طالب

 مبهب خب حب جب هئ خئمئ   حئ جئ يي ىي ني}. ق له يعاىل: 1

 خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت ختمت حت جت

 مف  خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض حضخض جض مص

 حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق

 ىل مل خل  مت هب مب مئهئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن خنمن

 مه جه ين ىن من خن حن يمجن  ىم مم خم حم جم يل

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه

  ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ

 اك ىقيق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت يبرت

 مي زي ري  ينٰى ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  ىكيك مك لك

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني
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 .(1){هت مت  خت

 .{ مبهب خب حب جب هئ خئمئ   حئ جئ يي ىي ني}فد له يعاىل: 

 قححال يعححاىل: هههححي مدححام فحح   القشحح   هالرتححالة   هصححاية صهليححة (: أهمبهب)

 .{مس   خس حس جس مخ جخ}

(: أه مرجعا هلب ة  ث اة  عمحروب ه صليحه أه يرجعح ن صليحه يف ثجهحب يُث ُة ن )م 

 .{حض جض مص خص حص}كل عام  ك  يف ق له يعاىل:  يف

ل  نلثظ ةال ال اية يف ةال اإلمامة ه {جع   مظ حط مض}

قحد أثشحت صمامحة صتحاا  الدحرآن  مل يأت ذكر إلتاا  هال ليعد ب  هصن كانفمجن ه 

ر عح  ذكحر حهيعد ب هذايقهب ك  يف تح ا  األنشيحاء هتح ا أيحر   ةحل صن حه اققصح

مححن صمامححة صةححراهيب الدححرآن  ا  ححري الحح ه يرتححمه صتحح عيل هذايقححه  هلكححن األمححر

األيحر   عحدههصايقه ه  يف ذايقه عحن طريح  اتح عيل هتحقأيت اعيحات هاثحد  ة

 يقص هيؤكد ه ا امل لب.

 (2){ مف  خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض }

 فاملرك  مكة هليس ةيت املدد .

                                                 

 .132-124ت ا  الشدر   اعيات:  (1)

 .125ت ا  الشدر   اعية:  (2)
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محححةي (1){ حل جل مك لك خك حك جك مق }  جه }  دصحححد مكحححة املكر 

صةحراهيب هصتح عيل ثيحق  دعح ا اح ا الححدعاء : صن  { حي جي يه  ىه مه

   هكانت هصيقه الةقه صت عيل.كانا نشي   ةل ثيقها كان صةراهيب ات ال  هصماما  

 ه ةدعححا يف القححي طلشهححا صةححراهيب هصتحح عيلهححي ب يالقسححلمححن داجححة فححأه  

ل  ه قه يهل انفسه  أل م    كي  يدع ان أن جَيع 
هل ه   هما املراد ة لد ه  اهلل ُمَسل 

 ؟أصل الدي ل يف اإلتلم أم داجة عالية ياصة اص فاةية ذات امقياا اص فاةي

ما هي الداجة من اإلتلم القي يحدع اهنا هي لشاهنحا محن ةعحد نشح و  هةعحد 

 صمامة صةراهيب؟

 اإلهليحة؛ فلحل   ية اصهن  ي لشان داجة من القسليب االصح فاةي العحايل لل صح

هح  أصحل االصح فاء فلحل  عحن أن يقح هب كح ن عن أن يك ن املدصح د ةال لحب 

 اإلتحلم العحاده  ةحل صن  املدصح د هقحا يف قح هل : أصل طلشه  ألنفسه  هل ايقه  

 .ال صاية ه  اإلتلم االص فاةي ةداجة مقمي   عالية يف {  ىه مه}

املحؤمق  أه  ةا طالب مؤمن فليس املراد أن ه كشديحة املسحلم أفعقدما ند ل صن 

 ية الب ةداجة القسليب العايل يف داجة االص فاء العايل القي يؤهله لل صةل ه  مس

الح ه طلشحه ه  هه ا   ال صاية هاإلمامة ةداجة عالية يف مرايب اإلمامة همدامات

                                                 

 .128ت ا  الشدر   اعية:  (1)
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القسحليب القحي اإلتحلم ههحي دعح   هالقشي صةراهيب هصت عيل ألنفسه   دعاةه يف 

 .(1){ ىي مي خي حي جي } طلشاها أيلا ل ايقه 

 ديدة همعادلة القسليب يدل عح  أن ذايحة اةحراهيب هاتح عيل جاايحة فيهحافا

تحيد االنشيحاء ههح ا هح  ةيحت الدصحيد  هان ةديحة السح ا صىل  اتح عيل ال صاية من

 يرشح ه ا امل لب. 

 ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل}. ق لحححه يعحححاىل: 2 

 .(2){ ني مي زي ٰىري

 ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه} . ق لححححه يعححححاىل:3

 ىب نب زبمب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب
 زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق

 مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن  نن من
  مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب

 .(3){ جع  مظ حط خضمض حض جض مص خص حص
                                                 

 .126ت ا  الشدر   اعية:  (1)

 .114ت ا  آل عمران  اعية:  (2)

 .41-35ت ا  صةراهيب  اعية:  (3)
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 .(1){ يل ىل مل يك ىك مك لك }. ق له يعاىل: 4

  جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي } . ق لحححححححه يعحححححححاىل:5

 جس مخ جخ مح جح  مج حج هتمث مت خت جتحت هب مب خب حب

 مع  جع مظ حط مض حضخض جض مص خص  حص مس خس حس

 .(2){مق حق مف خف جفحف مغ جغ

القحي الدحرآن  مقر مة اعيات يفمن مل  ت ا  مخسمن آيات  ةوم عفه   

صتح عيل كلهحب مصح ف ن صىل  عيل من عشد اهلل هأيب طالبه يدل ع  أن  آةاء القشي

 م هرهن أهصياء.

  ههي قحراةن ق عيحة يف الشيتأهل  نية ك   عقهاهه   معادالت قرآ

الرهايحات ليسحت دالحة عح  أن  ه اعيات للداةر  الثانية  هه   ال شكة محن اعيحات

داجحة ة هيقصحف ن ةل  فاسبات عيل اهصياء همسلم ن صىل  ال يآةاء القشي ه

 .ية اإلهليةاهال صاإلص فاء عالية يف 

ذاه  ه ل هحح  ذاه  اإلتححلمفححأة  طالححب مححثل لححيس كأثححد املسححلم  ةحح

ن  يف أن  أةحا آةيانحات الدحرصىل  الشيحت يقشحه هي حريأهل  اإلي ن  فالرهايات عن

                                                 

 .26ت ا  ال يرف  اعية:  (1)

 .76ت ا  احل   اعية:  (2)
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هاشحب هعشحد مقحاف  هكح لد- طالب هعشد اهلل هعشد امل لحب محن االهصحياء

صىل  ةلهيسحقمر السلسحالقشي ص  اهلل عليه هآلحه  ي أجدادحهلؤه هيالب هقص

 .كلهب اهصياء هؤالء-ات عيل

 اثقحييسأل تاةل كيح  هحب اهصحياء محع هجح د أهصحياء القشحي عيسحى هقد 

 .رح  هكي  هب اهصياء مع القشي م تى هعقد  اهصياء اثقا ع ر هصيا  حع 

هلد  املسع ده )ازه اهلل( من عل ء االمامية كقاب اتمه )اثشات ال صية( 

 ين هالرحهع ح أاةعةال  ر هصيا  حع  اثقي-أهيل الع م هآدم  من-يثشت ان لكل نشي 

فححمجذا كححان لألنشيححاء اهصححياء مححن اتحح عيل   ر هال تححشعةحع حح أثححدر هال حثلثححة ع حح

ح ههحل جيح ا ان يكح ن  ؟هصحياء اتح عيلهحب أ نَ هاتاا  هيعدح ب هاةحراهيب فم 

 هقاك شعشقان من االهصياء؟

 نعب جي ا ان يك ن هقاك شعشقان من االهصحياء ألن  آةحاء هاجحداد القشحي هلحب

هصمامة ك  يف األهصياء االثقحي عرشح ةعحد كحل  يلفة هصاية ليست هصاية ياصة

 حمحدد يحاص ههح  ىيف صطحاا معقح هصحاية معحدهد  نشي صاثب رشيعحة  ةحل هحي

 تيد األنشياء هعرتيه هصعداد ةيئة الشيت احلرام هلب. اعاية يقسيل

داجحات هأنح ع كح   ية هيافال ص  هصاية اإلمامة هه   ليست ع  مق ال

دحت احل نشح   هاتحالة هامامحة     هالرتالة كقش   ل عه  احلال يف مدام القش

 .صةراهيب القشي
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فأهصياء نش   نشي ختقل  داجقهب عن نشي آير  هةخلف نمط هداجة نش   

مقر محة ر  فهح ا حمصحل حاثقحا ع ح أهصحياءهبأهيل الع م  فمجن أنشياء  اةراهيب هنش  

 اعيات هالرهايات. هششكة

عقح ان  عحدم صققصحااعيات املقددمة؛ يحدل عح  ه   اهصن  هقاك اهايات يف ذيل 

ديل فيهحا الحداةر  يفدط  ةل  ر معص ما  حع  األاةعة ع  الشيتأهل   هرين هعق انامل

)علححيه  السححلم  الحح يالثانيححة مححن تلسححلة آةححاء هأجححداد هأمهححات هجححدات القشححي ه

صذ هحن  هآهل ( كآمقة ةقت ههب  هفاطمة ةقت أتد  هأمهات األةمة ال اهرات أيلحا  

 طاهرات م هرات ةاسب الرهايات القي جاءت يف ذيل ه   اعيات.

 اآليات الواردة يف عنوان  اآلية الثالثة

 القربى

املح د   ههحي ذات اايشحاع هطيحد آيحة  اعيات ال ااد  يف مفه م الدرةى مثحل

لح  يلثحظ محا ذكحر  السحيد عشحد احلسح   آيحة املح د ه  هل الشيت( هيف )ةي ت(أ)ة

يف   رهحصاثب كقاب املراجعات را ندله عحن ال خم ح  ازة اهلل عليه رشف الدين

   أه أن  هكثريا  ما يدقشس ال خمرشه من يشيان ال حيخ ال ح يس  اعية ةيان مفاد ه  

امل د  ي ان يف نفسه هلسقا يف ه ا امل ضع يف صدد ا ح ا فيهحا هلكحن اشحاا  آية 

هفيها يعريب هو يل ة حكل هاةحل  امل د  فيها هص  عريب للماشةآية  صمجالية ةأن
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 الكريب ي  ا  امل د   )م د  الدرةى( يف الدين.الدرآن  هيرتب  جدا  

 البيت والية أهل  مركز الوالء

 األعظم

  ةحل يف صحدد افحرتاا فاسحب يف صحدد أصحل فريلحة املح د  اعية  ليست

ن  اإلنسحا اتءهالثرص امل د  يف الدرةى أه أن  م د  الدرةحى ق حب همركح  لكحل 

أه   ق ميقحدأه  ث ةد السحيايسأه  ع رييد لفل يك ن مرك  هالء ال الءات لك

ات لحديد ء الء ال الل هرك املا ا املدمد  ةل أن يك ن أه   عقرصكأه   يرةقد

فحمجن  ق حب الدحرآن  هق حب الحدين هحب الدرةحى ةعحد اهلل   قرةى القشيأهل  هب

آيحة  فال خمرشه يدحرا أن:  هلل(من اإلضافة )قرةى نشي ا مسقفاد  هات له هال  لية

  ةحل هحي يف صحدد فمجنه مفحره  مقحه فيهحا ضية أصل امل د امل د  ليست يف صدد فر

ثرص امل د  هجقس امل د  هكل امل د  يف الدرةى أه مرك ية كل هالء هانق ء ههح ا 

 ألن املسقثقى ه  ثرص امل د  املعرفة ةآل اجلقسية يف الدرةى.

ال اليحة  ليس مرك  ال الءات يف الحدين  ةحل هالء ف الء الصل  ة  املصل 

هالء الصح م أه  ك لد احلحال يف هالء احلح  ةح  احلجحي   من هالء الصل  أعرب

ة  الصاةم  هك ا هالء األمر ةحاملعرهف ةح  اعمحرين ةحه  هكح ا هالء الدشلحة ةح  

 املسقدشل   ههح   الح الءات كلهحا عريمحة  هلكحن الح الء االعرحب همركح  ق حب



 017 ............................................................... الفصل األول/ الدليل الثا : آيتا التطهم والنور

ههح ا   (هي الدرةى )قرةحى القشحي  ال الء األعرب هاالنق ء هالعصشة العرمى

ل   ن  كلم ال خمرشه  فلثظ كي  يَسق د   امل د . ألفان آيةع  ه ا امل لب م 

الحداةر  ه ا  ر معصح محاملح د ؟ هحل االاةعحة ع حآيحة  من هب هؤالء الدرةى يف

 ةداجة ثانية؟ هلكن  أم هقاك داةر  ثانية من ةقي هاشب  االهىل

 ال اليحة  فهحي داةحر  يسحقدير ثح لالدحرآن  حمك ت ال الية حم ا ك  مر  أنه

هللَو }: كح  يف تح ا  آل عمحرانالدرآن  هي حم ا ملق اااتالدرآن  هنفس حمك ت

ِْ  ل ل ُِتدلاَم  ََلد َعلديلَ  اُّ  َدن ل ُِتدلاِمآيلا   اَُِّّذي  َممُّ اُّ  ُدَملا   هللٍَّ  ..{ْلح    )أم (1) .

أن  األم مححة العليححا ليسححت هححي  اعيححة يؤصححل ب( األم: أه أم مححة  هنفححسالكقححا

ةل صن  األم مة العليحا القحي يحدها عليهحا أم الكقحاب هحب الراتحخ ن يف   املاك ت

 .(2){ جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت }العلب  قال يعاىل: 

 

 

 

 

                                                 

 .7( ت ا  آل عمران  اعية 1)

 .7( ت ا  آل عمران  اعية 2)
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  اهلل تعاىل هو مركز العلم بالتأويل

 أهل البيتوالراسخون يف العلم 

 يف األم مة ه  اهلل يعاىل أم أن  املرك  ه  املاك ت؟ هل املرك 

اهلل يعححاىل هحح   {  حجمج مث هت مت خت }  ةححدهيي أن  اهلل يعححاىل هحح  املركحح 

ثحب ةعحد  حمح ا املاكح ت     يف العلب املرك   هةعد ه ا املرك  يأيت مرك  الراتخ

 ري حةهح   ا  هجح د لثحظهي  فالراتخ ن يف العلب ثب املاك ت ثب املق ااات

مركحح   كحح نيف  لقححا يري ححة قرآنيححة صهليححةالدححرآن  فدححد اتححب  حمكمححةآيححات  يف عححد 

 )أهححل الشيححت(  الحح الءات هال اعححات هاالنديححادات يف الححدين هححي هحح   العقححاهين

ايحب أهنححا يري حة هاثحد  هلكححن يري حة ةعقحاهين هةمجضححاءات   )ةيح ت( )قرةحى(

هتحيأيت ذكحر الحداةر  الثانيحة   مقعدد   م د  الدرةى  فه   يقداط يف ال اةفة االهىل

يف اهايات الفريد   ال ااد  يف ذيل ه   اعيات هال يقارص ة يل ه   اعيحات يف 

يف الربهحان أه   يف فرات الكح يفأه   يف العيامأه   كقب خمص صة كقفسري الدمي

ةححل صن  املدصحح د مححن ذيححل   يف نحح ا الثدلحح  للاحح ي هأه   للسححيد هاشححب الشاححراين

أه  ي أعب را هاد يف ه   الكقب الرشيفة هرا يلمن القرصيح ةاعيحاتاعيات يعق

 الشيحتأهحل  ذكر العقاهين هه ا ايب يعريمقا هل   الكقب هأصاااا هلكن يحراث

 هاكثر يعدادا  من ه   املصادا. ا  يرامي أهتع

هحب األهىل  ان أصحااب الحداةر  االصح فاةية ت الرهايحاتيح اير أنههتيأيت 
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  قححشعهب الححداةر  االصحح فاةية الثانيححة كامحح  يه  ا  عصحح مم رحاالاةعححة ع حح

هأيب  هأيب طالححب هعشححد اهلل هالححد القشححي همجلححة آةححاء هأجححداد القشححي  هجعفححر

هامهحححات   هاةحححراهيب ةحححن القشحححي  هالعديلحححة  هعحححيل االكحححرب  الفلحححل العشحححا 

 اعيحة الثالثحة هح  محا اتقعرضحقا  يف ه  اب ا  ألن  هلب نسش  أمجع  املعص م 

 .الشال ةجدهله  ه   ال اةفة ه

ان صىل  هةالقححداي  يححقب االلقفححات هأمححا كيفيححة االتححقدالل اححا فسححيأيت الثدححا  

ة قد ةيقت أنج ُعقَ ان يل 
ر حريا  ةاألاةعة ع ححالشيت ثصأهل  اهايات الفريد  املَُسق ف 

 من ةقحي هاشحب ألهىل  لكقه يسع الداةر  الثانيةمن ةقي هاشب يف الداجة ا ا  معص م

هتححقد  عليهححا يف   ال ححجر  ال يشححة املشااكححة يف املريشححة الثانيححة ههححي اصحح فاةية

 مسقفيا ةيانات الرهايات.

 اآلية الرابعة 

ر يف حالفحيء محن تح ا  احل حآيحة  لدد ذكر اهلل تشاانه هيعاىل الدرةى أيلا يف

.ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث}ق لحححححه:  .   فحححححالدرآن (1){.

 الدرةى.الكريب يدع نا للقمسد ةعق ان 

 

                                                 

 .7( ت ا  احلرش  اعية 1)
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 البيت والية أهل  للتشريع عامة

 والتكوين

العامححة  هالفححيء ههحح  يعقححي  هاليححة االمحح ال القشححي اعيححة لدرةححى فقدححرا

  ال اليحة هحي الم {ىك مك}االم ال العامة يف االاا  هاللم يف ق لحه يعحاىل 

يدايس ةسحل ة الم امللكيحة الفرديحة  ال الية ال ههي أعرب من الم امللكية هتل ة الم

حل ة الفرديحة ال الية ةارٌ  ألن القشحي أهىل ةحاملؤمق  محن ه  عرمرمي طم ام يشقلع الس 

أه  ؟ا  االاةعحة عرشح معصح م هالية يصح ص أنفسهب  فهل املراد ةالدرةى ال ين هلب

 هيف املريشة الثانية؟األهىل  أن  ه ا القخصيص ع  مريشق  يف املريشة

هقاك داةر  اص فاةية ثانية ألهحل  أندالة ع  الدرآنية هالرهاةية  هالقص ص 

ل اعحة  ا  ههلحب طاعحة يشعحاألهىل  يحة الحداةر ل ال هاليحة يشعحا   ال ين هلحب الشيت

 ايلا  هم د  ههالء ةقشع م د  الداةر  االهىل.األهىل  الداةر 

يف تحح ا  القحح ا هيف تحح ا  الدححرآن  فححانرر هحح   ال العححة العريمححة الق ايححة يف

هه ا ال عاع الدرآين القري العريب ال هاط ههح ا الشاحل أن  ه ا املعقدد   االث اب

 .يف صدد دااتقهه  

ر اهلل تعي حمددي هعلح ء االماميحة الح ين ةيقح ا ة حكل عرحيب ان هح ا ك  هش  

 محن األصحل هاألتحا   ةحل هح  خمصح ص القشحي اهجحاتامل لب ال ي مل 

 .ةشقي هاشب املص ف 
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الدحرآن )مامية هنل  من الثدلح  هه ا صنجاا جله د عريمة يراكمت من عل ء اال

 رهاةية عن املعص م   هلسقا يف صحدد هح   املرثلحةالدرآنية هالمن الرباه   (هالعرت 

علم هشحكر اهلل تحعيهب يف انجحاااوب املقلثدحة عحرب قحرهن هال فج   اهلل األاألهىل 

هانيححة االححت مسححقمر  هحح   األةاححاث الق ايححة ةم ححيئة اهلل هااللقفايححات الدرآنيححة الرب

 .داة  هال شهات هندقدات ال يهب القي ي لل لقا العدشات هي يل ال  الدام ة

الدحرآن  من ةيانات ء  املرثلة هاملريشة الثانية اتقدا هلكن الشال يف صدد ه  

 همن تري  شحيعة  الشيت صل ات اهلل عليهب أمجع أهل  هةراهيقه العريمة هيراث

ذلحد صىل  أشحاا قحد الرباهح  العدليحة هكح  تحقش  الشيت  همن تري  املسلم أهل 

 .من ةقي هاشب مص فا  ايلا    داةر  ثانية علم أن  ألهل الشيتكثري من األ

فعق ان الشال يف الداةر  الثانية ه  عق ان اعقداده عدحده اصح فاةي ههح  

 من ةقي هاشب. الشيتأهل  ةال الداةر  الثانية من

 أوليات اكتشاف البحث 

عحله  عح    هيشيان الداةر  الثانية ألهل الشيت املص ف الشال يف اثشات ه

هفاطمحة هاحلسحن  ا  القشحي هعلي ح  رحالقي  ثل املعص م  االاةعة ع حاألهىل  الداةر 

هيف صححدد اتقك ححاف   هاحلسحح  هالقسححعة مححن هلححد احلسحح  صححل ات اهلل علححيهب

 .هاتقشيان هال ق ف ع  االدلة الدالة ع  الداةر  الثانية
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شعا ةقححي هاشححب لححالححداةر  الثانيححة ليسححت لكححل ةقححي هاشححب هانحح  هححي هأن  

اهايحات القشحي  هح  صشحاا هتيقش  أن العمد  يف االتقدالل للداةر  الثانية   املص ف 

الحداةر  الثانيحة االصح فاةية  كياند ييف ي ي هان لقها  هأهل الشيت صل ات اهلل عليهب

 قرآنية. ج ها هأتسه ذات ص ل همق لدات قرآنية  أمن أ  الشيتأهل  من

 

 هندسة البحث بتأصيل قرآني 

  الكريب هي أعرب هقدتحة للتحقدالل يف الشاحلالدرآن  صن  الشقية القي اتمها

يق لح  محن الدحرآن  هيشيان هح   اهلقدتحة يف  ألن  اهلقدتة الدرآنية هي االصل االصيل

الدح يب هال شحد هح  نح ع محن القأصحيل ؛ كل ت ثحديل املعصح م القشيان يف 

قرآنيحة  فحمجن  محا تحق كر  محن أدلحة العريب للشال همق لده هان لقحه محن يأصحيلت 

 .رح هل ا االصل هاملق ل  الدرآينح ير  تقك ن ةمثاةة الرتمجان هالأ

ةحل ن حاهد ط اةح  محن آيحات  ةلحعةالدقة ليس وحرد ههن اهد يف احلديدة 

يصحب مصححشا   يححاتع اتهحح   ال  اةح  محن اعيححات  هحي وم عحهكحل   اعيحات

هاثدا  يف ه ا الشال ثب لن نايد عحن ط اةح  الرهايحات هعحن الدالحب هاإلطحاا 

 .الكريبالدرآن  لاج  املدرا  يفلة يالدرآين امل ك ا يف اعيات هاهلقدتة املقر م

املعصح م  ةيانحات هنكق   أن هقاك ان شاقا  هي اةدا  هحماذا   هي شيدا  ملا يف 
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أن  ةيانححاوب صححل ات اهلل هيقلححح للشاثححل   الكححريبالدححرآن  ةيانححاتقهب مححع هتححق  

 ذات اتا  همق ل  قرآين ق يب جدا .  عليهب

محن  رةحاعي يف األدلحةالههح ا القق يحع   هك لد الدليل من العدحل هاالمجحاع

جعل ه   االدلحة من  املسلم   هلكن األهف  ةدال  املؤمق  هاالدلة العدلية هتري  

الكححريب هحح  املركحح  هةيانححات هكلحح ت دححرآن ال مقاححاا  عححن ةعلححها الححشعا جعححل

 ةمثاةة يرمجان لكلم اب العامل . األةمة املعص م 

هاملق لدات العدليحة يكح ن عشحاا  عحن قحراءات عدليحة ف ريحة هجدانيحة هلح ا 

هح  عمحل اح    هناية امل حاف هتري  املسلم  هيفهتري  املؤمق    الشيان ال ثياين

 .ا  يفصيلي ا  هان مل يكن القفاي  ايلهل  ةقا  اايكاا امج  االدلة

 ارتكاز إمجالي 

فيححه  ن  ألأدنححى مححن الححدليل القفصححييل  قش  أن  ثجيححة االايكححاا االمجححايلهتحح

فقشححدأ ة  اةحح    املسححلم ه يف تححري  املححؤمق  امقيححااات يفحح   االايكححاا االمجححايل

 .هايات هي  يفاع

ال ححيخ هالق مححه عليححه  أكححدمححقه  يف االتححقدالل ا الرتييححب يف األدلححة  ههحح

 .ي يف الشااا  هالسيد الربهجردهحاملرث م املجلسك لد ه  ال  يس

ح األنح اا ةاحاا في كقحابف يحقرب األدلحة اح ا الرتييحب  هيف كحل ةحاب نجحد أن 
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أنه يكديس للاديل محن دهن ةالشعا عن كقاب الشااا  ههاملق ال يلفا  ملا يق ا

 نرب ألص ل االتقدالل.

 ة علمية كتاب حبار األنوار شجر

 ومتانة منهجية لكل باحث

ل هيؤتس األن اا ةااا يف كقاةه  صن  املجليس أة اةحا  جيمحع ع  الدهام يؤص 

أه  عحيفدهحي فرأه  ايلقيأه  مجلة من الرهايات ع  هف  عق ان علمي عداةده افيه

حل لح لد ة ؛ يرآاه عق ان هةاب  ثحب يأيح  يف   ةحل ةآيحات  آيحةهاهل ما يشدأ  أن ه يؤص 

يححات ثححب يأيحح  يف الرهايححات العمححد  يف مفححاد الشححاب هةاسححب رشح هحح   اع يحح ا

هلحيس الكحلم يف  - مقهجي يف كقاب الشاااثب االدلة العدلية  هه ا يأصيل   ييبالرت

يف قشحال   هلكن من ةحاب الفاةحد  املعرتضحة املهمحة هاملفيحد  - كقاب الشااايص ص 

ههحي ليسحت صثحااات علميحة   عكس ما يص قع من ثرب دعاةية ضد كقاب الشاااه

 .أص ل علميةأه  اؤية هاقعيةصىل  ةددا ما هي هج م ااة  ال يسققد

معل مات محن كحل  اكامأه   فالشااا يف احلديدة ليس كقاب يكديس اهايات

  ةل ةالدقة مرام املجليس أن يك ن كقاةه شجر  علمية لكل ةاثحل  ههااد   شااد

يححات اهيححات مسقفيلححة ثححب يححأيت ةالراكره ا  ةيححأهال  ثححب اها ا  قرآنيحح ا  علميحح هيأصححيل  

أه  ين هالقأصحيل الرهاةحي يف الرهايحات املسقفيلحةآلدحرايف ال القأصيل   اللعيفة
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 .ةاٌب  فه  عشاا  عن كقاب هقدتة علمية يف كل ةاٍب   املق اير 

يريها اذا كانحت يف كقح  يأصحيل أه  ان الرهايات اللعيفة هيرتب للشاثل

 مق لح  ذات مفحادةالقحايل فهحي يات مسقفيلة همقح اير  كق  يأصيل اهاأه  قرآين

أثاديححل القشححي الرشححيفة هاألةمححة يف  املقحح اير  هالرهايححات األصحح ل الدرآنيححة مححن

 .املعص م 

فالشااا ليس ك ك ال  من األثاديل ةل نسي  دلييل علمحي لكحل اهايحات 

قحب فه  كقاب معرفة هدااتحة لح لد هالثحظ الفحر  ةح  الشاحاا محع ك  كل ةاب

 .هصةراما  ثب  اكمها ةالرهايات فقجد أنه يشدأ ةاعيات ثب االق ال ندلا  أير   

ةححل   أللفححان احلححديلر عحح   د حيدقصحح فهحح  يف األصححل كقححاب اتححقداليل ال

 علحب الكحلم محن جهاةح  فيه ندا هصةرام لألق ال  التي  أن ه كان ه  اتقداليل دلييل

 .مع تعة يقشعه يف الفده

ههح   االعرتاضحات عح  كقاةحه ؛ علحب احلحديل منجانب هاثد  يفةاعه ليس ف

 .ية امل ج د  يف الشاااميصدا يف يفلة عن الشقية العل
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  الستدالل يف البحثلمنهج أعظم 

عدم االقتصار على النظرة الفردية 

للمجموع املنتظم  ية بلاللرو

 واآليات للروايات

 لحيس القمسحد ةكحل  صن  مقه  الشال ال ه تققخ   هنق يا  هل ا الشاحل

 اله  االنفراد  هةقا  نرر  شحقات فهح ا ال نريلحيه يف املحقه  العلمحي اهاية ةقا 

 .فدط ية ةمفردهااللرهقرر ي

ةحل صن    يقاثرهحالحيس هحي نرحر  ال حقات للرهايحات ه ألن  العمد  يف املحقه 

  حم ا هأصح ل هق اعحد الشاحل جلميعاجلامعة املجم عية العمد  فيها هي القرر  

 .األدلةصىل  ه   هي العمد  يف القرر ه

ع  هفح  نسح  آيات  عشاا  عن عد  من ثب ما تق كر  من ط اة  اعياته

 يات من ت ا مقعدد .يف كل طاةفة من وم ع اعم رتك علمي مقر مي 
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 رق يف احلجية بني وثاقة مقدار الف

ة املنت هو الفرق بني الراوي ووثاق

 لوحيوثاقة الظن املعترب واعجاز ا

همن ثحب  يقشح  أن  ال ثح   احلاصحل محن هثاقحة الحرها  ال يمكحقهب ةاحال أن 

قيحان داجة ال ثاقة هداجة االطمئقان احلاصلة من نرحب معقحى املحقن هالشصىل   ايصل

العلمححي للملححم ن ههحح  اإلثكححام احلاصححل مححن املاكحح ت همححن ةقيححان املعقححى 

 .املؤتس من اعجاا ال ثي

ئقان ة  هثاقحة الحراهه ههثاقحة امللحم ن ةمق لحة فالفاا  يف ال ثاقة هاالطم

ص م عشاا  عحن عالفاا  ة  صد  الراهه هصد  اإلمام املعص م  ألن  صد  امل

اللشط ال ثياين املهيمن ع  احلداة  اللمققاهية  فأين صد  الحراهه محن صحد  

 ال ثي!!!

كححان ضححشط الححراهه الثدححة يسححاهه ضححشط هايدححان الحح ثي يف نرححام  هصال  

  مات هالعلب هه ا را ال  قمل.املعل

ة هطشدحات يلحد فأين من يل لع ةم ااين حمك ت الكقاب هحمكح ت السحق  

املاك ت همقر مقها هنرامها ثب يعرف صلة ملم ن املفرد  الرهاةية ا ا الكيان 

 قرص ع  أث ال صد  الرها  هضش هب.من ةقيان املاك ت هة  من يد
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  فردهااآلية مب علىنظر يقتصر الال 

يف مفاد كل طائفة  بل للنظم املوحد

 كل الطوائف من اآلياتثم 

من تح ا مقعحدد  ال محن تح ا  هاثحد   آيات  صن  كل طاةفة من اعيات هي

الشيحت يف أهحل  محقه  أهب أن عثد أن  أيف الشا ث القفسريية هذلد ه  احلال ك  

الدحرآن صىل  ر لحيس القرحه  القفسحري املقرح مي جلملحة م ضح عات هالدرآن  يفسري

األهىل  ةشقحدأ القرحر يف ال هلحيهة كل مشعثحر  فدحد   ن ةعله الشعاع أة كل و   

يف يدةر املعحاين  ههح ا الةحد مقحه هلكحن ةعحد   كمرثلة اةقداةية ألآليات ة كل و   

ذلد ال ةد ان يشلهب مشلهب الرجال األشداء يف العلب هذلد ان يقرحر ةقرحر  وم عيحة 

 .رآنجم ع نرام هكيان الدمل

أهحل  هح  محا ي حدد عليحه صذ هقاك مقاه  عد  يف القفسري هلكحن هح ا املحقه 

 .الشيت يف مجلة املقاه  العلمية العريمة القي ةيق ها يف القفسري

قحال   نآلقفسحري الدحر ال اليحة هاملاكح ت م محةأ يفمجثد  هح   املقحاه  هح

 ميني زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل }يعاىل: 

  حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 .(1){ حط مض خض  حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح
                                                 

 .7( ت ا  آل عمران: اعية  1)
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الدححرآن  هقدتححة نرححام معححاين قححي ق شيححة هحم ايححة همرك يححة  أه( يع)أم  

 اهاية عريمحة هيف   ل أم الكقابالعلمية هقدتة مرك  همراك  هدهاةر يدها ث

( يفس    .لفرة )األم 

القممرآ     »: يدحح ل عححن أيب ةصححري عححن أيب عشححد اهلل يف يفسححري العيححام

 .(1) «حم دحم   ومتشابه.... والراسخو  ع العل  ه  آل 

  خطورة املنهج يف البحث العلمي قوة

 وضعفًا

  ةر احلدحاحعرف هعرفت طريدة االتقدالل فمجن الشاثل يشصح صذافاملقه  

 .ة كل شفاف جدا  

هة ضح ح   يحاتمل يعرف املقه  تيقلشد يف فهب هجه داللة اع صذاهأما 

 .قد عةاملال قصلة املقر مية امل يك ن ال شكةاملقه   

حمكحح ت صىل  الكححريب عحح  القرححر الدححرآن  يأكيححدر يف حههحح ا هحح  السحح

 .الراتخ  يف العلبصىل  يات هالرج عاع

 

                                                 

 1  ةاب 27  ص69؛ ةااا األن اا: ط9اب فلل الدرآن  ط  ة9  ح5  ص1( يفسري العيام: ط1)

 . 29فلل الدرآن هصعجاا   ح



 3/جالدائرة االصطفائية الثانية ألهل البيت ..........................................................   011

 البيت ية أهلوال قطب القرآن 

العيام )عن مسحعد  ةحن صحدقة  اهاية يفسري ي ري صليه ال الية ك  صن  ام مة

 :هللقال: قال أة عشد ا

وقطم  مجيميف ال تم  عليهما القمرآ   البيمت قطم أهل     اهلل نعل واليتنا»

وهبا نوهت ال ت  ويستبط اإلي   وقد أممر رسمول اهلل صمىل القرآ   يستدير حم  

اهلل عليه وآله وسل  أ  يقتدى بالقرآ  وآل حم دى ونلك حيمث قمال ع آخمر خطبمة 

والثقمل األصمغرى فأمما األنمرب ف تمام  خطبها:    تارك في   الثقلط الثقل األنرب

 .(1) «هب بيتي فاحفةو  فيه  فل  تضلوا ما متس ت  أهل  ر  وأما األصغر فع ب

د ححب الدححرآن؟ قححد ي ححرح هحح ا ةهاليححقهب  الشيححتأهححل  ملححاذا يصحح ه

 ؟أاكان ق اةبأه  ملاذا مل يدل مرةعهالسؤال ملاذا ق ب؟ 

هح  مركح  هداةحر ؟ ههح  محا يسحمى ملاذا ايقاا ه ا ال كل اهلقديس الح ه ه

ق ح  الريحايض يف ةرتمجان ايايض ملحقه  مق دحي  فحمجن صثحد  املحداا  املق ديحة امل

العلميحة شكل هقديس يف الصقاعة صىل  املعص م عقدما ي ريصن  ؛ االتقدالل العلمي

حا جهة نس  اايشاع االدلحة محع ةعلحها الحشعا صىل  مئ ي جيحب ان يكح ن اح ا هأهن 

                                                 

  تححح ا  القحححا ؛ يفسحححري 451  ص2؛ يفسحححري الدمحححي: ط4  ح18  ص1( يفسحححري العيحححام: ط1)

  ةححاب 362  ص69  تحح ا  آل عمححران؛ ةاححاا األنحح اا: ط1818  ح599  ص1الربهححان: ط

 مق ااات الدرآن.  127
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 .لقمط من االايشاعالقس  ها ا ا

 نعمل واليتنما»فلةد أن يك ن اةاع االايشاع مقر ميا  هنراميا  ها ا القاح  

 .(1)«البيت قط  القرآ ى وقط  مجييف ال ت ى عليها يستدير حم   القرآ أهل 

أهححل  يفسححري العيححام اثححد الكقححب العريمححة يف يححراث الرهايححة يف ههحح  

حح  يف ال يشححة الصحح ر  هه  الشيححت السححمر ققححده ههحح  مححن   هحح العيححامأل 

 القاتعة يف ه ا الكقاب. ية هياهالرهةن شاذان هه  كقاب اص  مداتة الفلل 

 البيت ية أهلوال  قطب مجيع

 السماوية الكتب

الشيت ق ب الدرآن  هق ب )مجيع الكقب(  يعقحي أن ال ةح ا أهل  جعل هاليققا

  ق لححة مححن السحح ءهق ححب الكقححب امل  الشيححت هاليححة أهححل هاالنجيححل هالقحح اا  ق شهححا

همفححاد هحح ا ؛ الكححريبالدححرآن  )ق ححب( همعقححى الد شيححة هحح  نفححس معقححى االم مححة يف

الشيحت صحل ات اهلل علحيهب أهحل  ل عمحران كح  ةيقحهآاحلديل قد ذكحر ةعيقحه يف تح ا  

 حمكح ت هحن أم الكقحاب  هأم محة املاكح ت للمق حااات عل ح  يفآيحات  مقحه  مرااا  

هلل يعححاىل ال يققحح ل صال عحح  يف العلححب هعلححب ا هالراتححخ علححب اهلل يعححاىل  اعيححة عحح 

 الراتححخ  يف ةرعايححة هصرشافل أن أم مححة املاكح ت هححي آفاملحح؛ تحخ  يف العلححبالرا

                                                 

 .  5  ص1: ط( يفسري العيام1)
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أهمل  نعل واليتنما»الشيت  هالية أهل أم الكقاب( هي)فح العلب فهب األم  للماك ت  

 من الس ء.   هق ب الكقب املق لة«البيت قط  القرآ ى وقط  مجييف ال ت 

  إال  السماويةالكتب عدم إمكانية فهم

 البيت بوالية أهل

 هاليحة أهحل الق اا  ةقفسري الق اا  مق قفة عح أهل  همدقىض ذلد أن  معرفة

لممو ثنيممت يل » :الشيححت  ثقححى يعرفحح ا يفسححري القحح اا   كحح  قححال أمححري املححؤمق 

 .(1) ....«الوسادة ألفتيت

 (3)«التموراة بتموراهت أهمل  ْل  ت»يف ثالثة ه (2)«لقضيت»أير   اهاية  هيف

ةحل   هصا  اةراهيب هصا  آدم هصحا  ادايحس  هك لد اإلنجيل هال ة ا

اذا ااادها ان علحيهب يلحد الكقحب  ةاملق لحنفس اهلئد االنشياء صحل ات اهلل علحيهب 

 هاليحة    علحيهب معرفحةالس هية ةفاحص أعرحب ي  اها هي  ص ا يف معرفة الكقب

هحب امل هحرهن الح ين يمسح ن الكقحاب  الشيحتأهحل  لحد ألنالشيحت هذأهل 

ن ع  أصحااب  املكق ن هه  مهيمن ع  من قشله من الكقب الس هية فهب مهيمق

ٌ  هححب ةكقححشهب علححبٌ ميلححد الكقححب ايححب أن أهلئححد األنشيححاء عل ةححأاهاح يلححد  لححدين 

                                                 

 .315. الق ثيد: ص«الوسادة فجلست عليها ألفتيت أهل التوراة بتوراهت  يل لو ثنيت»(  هاد يف احلديل: 1)

 .613  ص2( كقاب تليب ةن قيس اهلليل: ط2)

 .77( الفص ل املخقاا : ص3)
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البيممت قطمم  القممرآ ى أهممل  نعممل واليتنمما»اهح الدححد  مهححيمن  كححنهل  الكقححب

  فحالدرآن ال عق ان نش حه عليحه املعصح مهما أعرمه من  (1)«ييف ال ت وقط  مج

 .الشيتأهل  هالية  يةيمكن أن يفهب صال ةد ش

 ؟العلمية املقهجية هل  تأل تاةل ما ه   اهلقدتة

يسقدير( يعقحي ال الية ) اجل اب: )عليها يسقدير حمكب الدرآن( )عليها( أهف

مححع اهنححا أم   فهححي مركحح  الدححرآن  حمكححب الدححرآن( يعقححي نفححس حمكحح ت)يححدها 

 من زن رن مم ام  يل }يف تحح ا  آل عمححران الدححرآن  للمق ححااات ةححقص

.ٰى ين ىن نن . هقححاك أم   فهقححاك أيلححا  أم  لححألم   الدححرآن  فكحح  يف؛ (2){.

هالقي هي أم األم الثانية لحألم  األهىل  فاالم محة عح  داجحات   ههقاك أم  األم  األم  

 .األم  )عليها يسقدير حمكب الدرآن(هه     هليست ع  داجة هاثد 

  هألن الكحريبالدحرآن  القحي هحي ق حب الشيحت هاليحة أهحل هيفسريها

ايمققها عح  الدحرآن  الشيت ية أهلف الالدرآن مهيمن ع  الكقب الس هية  

 مهيمقة ع  الكقب الس هية.

 

                                                 

 .5  ص1( يفسري العيام: ط1)

 .7( ت ا  آل عمران  اعية: 2)
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 البيت والية أهل  حمكم مدار

 نآالقر

هح  الدحرآن  ه املق حاةه  همعقحا  أن حمكحبيحدها ث لحالدرآن  نفس حمكب ن  ص ذص

أن    هاملعل مات العلمية ث لحه هنرب  مرك  يدها ث له نرب ثركقه هنرب هج د 

لحيس ة ثحد  امل ضح ع  ةحل هح   ه  هح  محقه  ومح عي يراة حي  هنرحامه ا املحق

هثحد  االققصحاا عح  أل ح   ذهقحه اتحقأنس ه فالح ه  هثد  نرام ههثد  مقر مة

هه ا م رد يف العلب احلحديل ألن    صثاطي ا  ه ان يك ن مقراا  امل ض ع يصعب علي

اإلنسححان ال يسححق يع أن يححداك األنرمححة هالقرححام مححع اثقشاتححه ة ثححد  امل ضحح ع 

هاققصاا  عليها  فل  أع يقه صضشاا  هاثد  لقمكن محن ان يقفح ها  هلكحن عقحدما 

  ثد هيقفيح هاال يملد الددا  ع  يدةريها ةقرب م   يع يه م اضيع عديد  م ققة

هقد تاد كثريا  يف ال تحط العلمحي االققصحاا   ف ثد  القرام ي اير هثد  امل ض ع

 .ع  هثد  امل ض ع

هعح  تحشيل   ال ي كل هثحد  نرحامفهي   هثد  امل ض عاققرصنا ع  هل  

الك نكريقية العملقة هنجعل مداانة ةيقهحا هةح  االتمققية املثال ل  الثرقا املشاين 

الح ه ناحن يف صحدد  نجحد أن ةقحاء الد اعحد   ري ح  ال حعداةحده املدحد  املشقى ال

القكييح  هالفحر  أه  هالكهرةاةيات هامليا  هالقدفئحة  هاألتس هاالعمد  هاملرمر

هحل ةيقهحا هثحد  م ضح ع  أم هثحد    أليست هي م ض عات هصقاعات خمقلفحة
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ذهقححه نرححام؟ ةححل صن  ةيححقه  هثححد  نرححام هليسححت هثححد  م ضحح ع  فالحح ه أل حح   

ه  الح هقي ل ثحد  ص  امل ض ع ال يسق يع ان ي تع من هثداالققصاا ع   دااك أُفد 

ف ثحد    هيصعب عليحه ةاح ث كثحري  هال يق قحع ان ال يقلشحد لديحه الفهحب  القرام

 امل ض ع مء ههثد  القرام مء آير.

  بي الفضل أيف زيارة معاني

 العباس

يكحح ن  اله لفلححل العشححا ندححرأ يف ايححاا  ايب ا مححامعححاين الةححد أن نعححي 

ن يكحح ن قححراء  هاعيححة هدقيدححة   ةححل الةححد أ-ةححاهلل  هالعيححاذ-الدححراء  لدلدححة لسححان 

دهححا مركحح اا  يف قلحح ب ةأن  نحح ا املعححاين هثداهال شححد  ااف املق  يححة فيهححاللمعحح

ان يقكامحل املحؤمن يف معرفحة يفصحيل محا يريكح  هيقشحت يف األهىل  هلكحن  املؤمق 

 .املعرفة ااا نفسه من ن ا هل  

رب ل م  م... وأنما ل م  تمابيف ونصم»ك  ندرأ يف اياا  أيب الفلحل عليحه السحلم: 

األلفححان   ههحح   (1)« اْلممان ط ف ع مم  مع مم ...معممدة حتممى ْ مم  اهلل وهممو خممم

هيف الرهايحححححات الححححح ااد  عحححححن  يف ايحححححاا  أيب الفلحححححل العشححححا  م جحححح د 

ريفة حام كحل ال ايحة ال حاثرته  يف اياا  ةعا ةقي هاشب املص ف  املعص م 

                                                 

 .257( كامل ال يااات  ص1)
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 محححا هاد يف  هعمححح م اثحححرتام ال ايحححة السحححاد  األرشاف مء  هعل الرتححح ل

م يف الححداةر  االصحح فاةية هالكححل  يصحح ص الححداةر  االصحح فاةية الثانيححة مء آيححر

 .الثانية

هحل ةيقحه القشحي هأصىل  الفلل العشا  اهيلب أة يف اياايه عقدما يد  ال اةرف

رب ل م  معمدةى مأنا ل   تابيفى ونصم»: الفلل العشا  اأة هيد ل خماطشا  امل ىل

حتممى ْ مم  اهلل وهممو خممم اْلممان طى ف ع مم  مع مم  الممميف عممدون ى ا  ب مم  

ياب   م  املؤمنطى وب   خالف   وقتل   مم  ال مافري ى قتمل اهلل اممة قتلمت   يوب

 .(1) «لس يدي واال باأل

محن يحلل خماطشقحه  الشيحتأهحل  خياطحب مجيحع ةلمري اجلمع )كحب( فه 

 ههالء  يشعحا    هجيعحل نفسحه ألثد أفراد الداةر  االص فاةية الثانية ألهحل الشيحت

يف ايحااات ةديحة افحراد الحداةر  الثانيحة هاد  من ضحمري اجلمحع )كحب( هه ا الدالب  هلب

 ين لح( الك ياا  ز   تحيد ال حهداء  هيف ايحاا  عح  االكحرب )عحيل ةحن احلسح 

 هكح لد يف ايحاا   امللام   ههي مقص صة همرهية همسحقد  يف ثده  نفُس  تهاد

ةقحت م تحى ةحن ةقحت أتحد هالسحيد  فاطمحة السحيد  فاطمحة ه آةاء هأجداد القشحي

 يف ال اةفححةمقداجححة الدرةححى  املقلححمقة لعقحح ان ءالفححيآيححة  الراةعححة هححي يححة فاع؛ جعفححر

 .اا ةعدالقي نان يف صددها همل نديل يف يفصيل االتقدالل األهىل 

                                                 

 .257( كامل ال يااات  ص1)
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  أهم وأخطر العلمية هندسة البحث

 من الدخول يف التفاصيل درجة

هال   صن  هقدتة هيقريب وم ع الشال  اهب من الحدي ل يف القفاصحيل

يمكححن أن نححديل يف القفاصححيل  صال أن يكقمححل هقدتححة الشاححل هنرامححه ألن 

يكح ن األمح ا هالققحاة  لحن فمل يكحن هاضحاا  لحد  الشاثحل  صذانرام الشال 

 .عقد  هاضاة

هعقححدما نلثححظ ال يححااات املرهيححة يف افححراد الححداةر  الثانيححة يقشحح  لقححا ادااط  

هحل الشيحت لكحن ةداجحة ثانيحة ال ةحقفس أل ال اليحة  آيحات فراد الحداةر  الثانيحة يفأل

الراةعحة ايلحا   يحة هاع  ا  ر معصح محهل الشيت االاةعة ع حأل املدرا األهىل  الداجة

هكح لد هقحاك   يحت(هري يف عق ان الدرةى )اهل الشالق آية  الفيء( مقاد  مع آية )

الق هححري  يف عححد  عقححاهين مقهححا: أهححل  ةيححت   آيححة ه ءالفححيآيححة  اايشححاع آيححر ةحح 

هي هري  هاهحل الشيحت  هي هحري يعقحي عصحمة هاصح فاء ههالء  ههقحاك عقحاهين 

مححن ال اثححد  قاةمححة  لآليححة  لثظ أنفححيالق هححري  آيححة  يف يححة اأيححر  محح ك ا  ةالكق

 الق هري.آية  يف نفس ال الية  ملا اية فيها هيصثد  الد اةب اه  هأعمد  حماها
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 التطهريآية  عظمة 

يقاسحس ال حرف اعيحر مقهحا ةح  ال  اةح   ا  ةاثيح ا  الق هري جتاذةآية  صن يف

الق هحري يف آيحة  ضحاء صاقحه هيؤذيحه  هال يدحر  قحراا  محن يؤ ية الق هريآف  هيمقعا

 الق هحري عريمحةآيحة  احلفحاه  اإلهليحة ةأهحل الشيحت يف   ألن  ا  ر معصح محاالاةعة ع 

هري الق آية  ههب يلمس ن ما يف ي  ا   دااهنا داجة أه الفى ألثد من ا ل يال

 .امل د آية  ك  يلمس ن ي  ا 

أهحل  الق هحري هنعيهحا هحل هحي للمصح ف  محنآيحة  داك هنعرففلةد أن ن

  الثانية من ةقحي هاشحب املصح ف  يف ام ي مل الداةر  فدطاألهىل  الشيت يف الداةر 

 الةد من االلقفات هالقدقي  ةاثا يف ذلد.هايشة ثانية؟ 

 أهل البيت آيتا التطهري والنور( 

)يف بيوت 

أهححل  الدالححة عحح  هجحح د الححداةر  االصحح فاةية الثانيححة يفاألهىل  هحح   ال اةفححة

   القي يقأل  من أعرب اعيات ههي:الشيت

 ىق يف ىف يث ىث نث مث   زث }يعاىل: الق هري  ق له آية  .1

 .(1){اك  يق
                                                 

 .33( ت ا  األث اب  اعية: 1)
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هه يحة   هأن حه مصح لح الشيحتأهحل  همحر  الشاحل فيهحا  ههحي عقح ان

 .ةعريم ةهثياني

 ه(1){ مه جه  هن من خن حن جن مم }القحححح ا ق لحححه يعححححاىل: آيحححة  .2

 .(2){ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}

 الدرةى  مثل:آيات  . هيقلب هيقداط فيها كل3

 مه جه ين ىن من خن  حن جن}يعححاىل: املحح د  يف الدرةححى  ق لححه آيححة  /أ

 .  (3){ىه

 يف ىف يث ىث نث مث}  ق لحه يعحاىل: ال اليحة أيلحا   آية الفيء ههيآية  /ب

 .(4){ىك مك   لك اك يق ىق

 .(5){زت رت يب}األقرة  ق له يعاىل: آية  ك لد /ط

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل}ا مس ق له يعحاىل: آية  /د

                                                 

 .38( ت ا  الق ا  اعية 1)

 .37( ت ا  الق ا  اعية 2)

 .23ت ا  ال  ا   اعية  (3)

 .7( ت ا  احلرش  اعية 4)

 .214( ت ا  ال عراء  اعية 5)
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 .(1){ حن جن

 األوىل  استهالل موجز عن الطائفة

 وآية بيوت التطهرية آي من اآليات

 النور وآيات القربى

أهحل  هقاك ط اة  من اعيحات دالحة عح  هجح د داةحر  ثانيحة اصح فاةية محن

يف ذيحل هح   ال  اةح  محن اعيحات ط اةح  محن الرهايحات شحااثة هلحا  ه الشيت 

 آيحة ةيح ته الق هحريآية  من ه   اعيات  ههياألهىل  هنان يف صدد ةيان ال اةفة

 .رةىالق ا هآيات الد

  الطائفة االوىل 

 الشيت أهل  الق هري املقلمقة لعق انآية  هع  اأ  ه   ال اةفة من اعيات

  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث}. ق لحححه يعحححاىل: 1

 .(2){اك

 حتخت جت هب مب خب جبحب  هئ مئ خئ}.ق لححححححه يعححححححاىل: 2

                                                 

 .41( ت ا  األنفال  اعية 1)

 .33( ت ا  األث اب  اعية 2)
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 جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  مثحج هت مت
  جل مك لك حكخك جك مق حق مف حفخف جف مغ  معجغ جع مظ حط مض خض حض
 خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل حلخل
 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مئ هي مي

 .(1){ ىه مه جه ين ىن

 .(2){مه جه ين ىن}. ق له يعاىل: 3

 . اعيات امل قملة ع  عق ان الدرةى:4

 امل د . آية  /أ

 الفيء.آية  /ب

 ا مس.آية  /ط

الدرةحى  هالةحد محن معرفحة هح ا العقح ان )الدرةحى(  هاليحة ذهه آيحات ههي

مقيعحة همهمحة يف الحدين  هةالقحايل هحي أهتحمة همدامحات   مل صحلثيات ال ه

 مكيقة يف الدين دنيا  هآير   هالةد من معرفقها هاالطلع ع  ثيثياوا.

 

                                                 

 .37-35ق ا  اعية ( ت ا  ال1)

 .131( ت ا  الصافات  اعية 2)
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 عنوان خطورة صالحيات وموقعية 

 النيب (قربى)وعنوان  (أهل البيت)

آيححات  الدرةححى ضححمن ال اةفححة األهىل  ههححيآيححات  اإليحح ن الام ةمفححاد ن  ص

عريمة من ثيل العق ان همن ثيل ال اليات  ههحي هاليحات ي حري  يف الحدين؛ 

أهحل  هح   ال حجر  االصح فاةية محن ن  أثيل يقص  مجلة أيحر  محن اعيحات عح  

الشيت هلا داةر  ثانيحة يف ايشحة ثانيحة  ههلح   الحداةر  الثانيحة آثحاا كشحري  هعريمحة محن 

صححلثيات ليسححت ةمريشححة الصححلثيات هة ححكل يشعححي للححداةر  األهىل  ههحح   ال

ي حمل الحرباا ه مق ت ة هال يدقرص عح  الحدنيا  هصن ح  هحي صحلثيات يف الحدين

 هعامل الديامة هاجلقة  هع امل عديد   فآيات الدرةى مق هجة ت  عا  هداللحة هةيانحا  

 هالدين.الدرآن  هن اا  يف

 .(1){زت رت يب} /د

األقحرة   محع أن  ع حرييهة صنح اا القشحي األعرحب اهلل يعحاىل ملاذا خيصص

للعحامل   فلح ذا خيحقص صنح اا  ةحاألقرة  هاملخلصح   تيد االنشياء يف اعيات ن يرٌ 

 هيف ه ا القخصيص داللة ع  أن الدرةى هلحب مسحؤهليات هم اقحع ياصحة مقهب؟

ألن الق اا  صنح  هحي ةقكحالي  ياصحة ختصحهب دهن العحامل   هالقكحالي   ثساتة

                                                 

 .214( ت ا  ال عراء  اعية 1)
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ههح  تحيد  للداةد العام لكحل العحامل  هللح يل األعرحب مققسش نا اصة هلب ة  هب 

أن القكححالي  هحح   هاملأم ايححات مريش ححة ة ححؤهن الديححاد  صىل    رححا ي ححرياألنشيححاء

 .الكرب  هال عية العرمى

الدالة عح  االصح فاء األهىل  هيف ه   اعيات القي تقسقعرضها من ال اةفة

ك أدلحة يديقيحة هقحراةن عديحد  عح  هقحا .)االاةعة عرش معص ما(األهىل  يف الداةر 

 يعدد الداةر  يف عق ان )أهل الشيت( هعق ان )الدرةى( يف ه   ال اةفة من اعيات.

محن جهحة  يراة حا  عق انيحا  هم ضح عيا  هيراة حا  هال خيفى أن  ة  ه   اعيات 

 احلكب هاملام ل ثيل ذكر فيها عق ان الشيت هالشي ت هعق ان الدرةى ةالقايل.

ة اهلل يف ةي يحات االدلة الد عيحة عح  الحداةر  الثانيحة هحي تحق   أثدةقا  هقد مر  

 ءق   ههححي ليسححت خمقصححة ةسححيد األنشيححايعحح  داةححري  اصحح فاةأهنححا األنشيححاء 

 األنشياء الساةد   هقحد اتحقعرا لقحامجيع  ة قرآنية يف ةي ياتهثسب  ةل هي تق  

 اهةيحت صةحراهيب  هيريهحة كشيت م تحى  هةيحت هحااهن  الكريب ه   السق  الدرآن 

 من الشي يات.

 امية هعقد مداتحةهقد اتقعرضقا مجلة من األدلة الد عية ال الرقية عقد اإلم

رية  ةحل صن  اهاياوحا ق عيحة عقحد املسحلم  هقحد فريقحا محن حع حي الشيت االثقأهل 

أكثر ق عيحة اهاةيحة هقرآنيحة شحاهد  عح  أه  هاة   ي فرنا ع  تقة أدلة؛ صمجاال ذلد

عححله  عحح  االااد  اإلهليححة  ن هقححاك داةححر  ثانيححة اصحح فاةية ألهححل الشيححتأ



 3/جالدائرة االصطفائية الثانية ألهل البيت ..........................................................   013

هفاطمحة  ر هتحيد األنشيحاءحالص فاء أاةعة عرش معص ما كاألةمة االثقحي ع ح

 عديد .آيات  يف عليه لليها ة  هلا من ايقصاص دل  ال هراء صل ات اهلل ع

  أتحد اهلل ةمدحام زح  ط اة  اثقجاط القشي الد عية أيلا   االدلةهأثد 

ةمدام أمري املؤمق  هفاطمة ال هراء  ع  ث ه اثقجاجه هجعفر ال ياا

 .  هاحلسن هاحلس  هاإلمام املهده

ثقجحاجهب اةمدام زح   هجعفحر ك الشيتأهل  أيلا طاةفة اثقجاط أيتتقه

اجلقة همدحام احلجحة املهحده ةحن أهل  ششاب هتيد األهصياء هتيد  القساء هتيد ةمدام

أن  أثحد ثجح  نشح   تحيد األنشيحاء ةقاح   معقى ذلحد همدقلحا   هعسكرهاحلسن ال

 هجعفر. االثقجاط ةام  مسقفيا يف اهايات الفريد  ةل مق اير ه  

 هنراةرهحا فآيحة الق هحريهداةحري   عح  محريشق   الشيتأهل  صن  عق ان

 هعقح انهاملرتادفة عدل  مثل عقح ان الشيح ت   ىاملرتادفة معقاألير   العقاهين من

 ن.آ  عريب يف الدر  عق ان حم اه مدد  الشيت هأهل 

 مئ خئ}القحح ا كحح  يف ق لححه يعححاىل: آيححة  الق هححري مححعآيححة  فهقححاك ي ححاة  ةحح  

 مح جح مج مثحج هت مت حتخت جت هب مب خب جبحب هئ
 مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 جن مم خم حم جم هل مل حلخل جل مك لك حكخك جك مق حق مف حفخف جف
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 .(1) {هي مي خي حي جي ٰه مه جه   هن من خن حن

 الق هري.آية  مع عق ان )الشيت( يف ق اة ٍت( عق ان الشي ت ال ه ي)يف  ُةي 

يق حاة  محع هعق ان عصحمة  اه  (2){ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}

 الق هري.

يف شجر  هاثد  من قالب هاثد يريشط ةعلها مع هي ه   اعيات  من ثبه

 الق هري هآيات الق ا الثلث.آية  الشعا اعير  ههي

تحة ههح   كلهحا ةيح ت مدد  هلحيس يف ةيحت هاثحد    ع يف ةي تفق ا اهلل ي ا  

ث ُل ُن ا   (: ه  ن ا اهلل ال ه جت  يف املعص م  األاةعة ع )ةحهاملدص د   .رحم 

 جم }كح  يف ق لحه يعحاىل:    يدد  ه  درتمه  بيفخ  ه  ب)يرفع(: أه يعر   

 .(3){ خم حم

كرك ياةعحا  لح كر هصاا ذ  أه عرب اهلل قداك  ثيل قرن ذكرك ة كر  يعاىل

 .{ خم حم جم }: اهلل يعاىل

هل  يأملقا ه   الشيح ت القحي فيهحا نح ا   يعقي جعلقا ذكرك افيعا  عاليا  عري   

                                                 

 .38-35( ت ا  الق ا: اعية 1)

 .37( ت ا  الق ا  اعية 2)

 .4( ت ا  الرشح  اعية 3)
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اهلل  هالقححي أمرنححا اهلل أن نعر ححب أهلهححا  يف تحح ا  القحح ا املشااكححة نجححد أهنححا ذكححرت 

 .الق هري ذكر )لفظ الشيت(: ه  جقس هطشيعة الشيتآية  هأما يف  )ةي ت(

ر حةيححان اإلمححام الصححاد  عليححه السححلم هاإلمححام الثححاين ع ححلحح  الثرقححا ه

ةحن ةيحان االمحام م تحى ه قشى ثاين االةمةةيان االمام احلسن املجه هاملهد

 .  ه  ةي تأن  طشيعة ه ا الشيت املدد    ثد مه  ةيان ه جعفر

 خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم}: كحح  يف ق لححه يعححاىل

 .(1){هي مي

 الق ا.آية  الق هري ه  ع  الشي ت القي ي كرهاآية  ه ي كر هه ا الشيت ال 

 

  هم الرجال الذين  يف آية النورالبيوت

وال بيع عن ذكر  ال تلهيهم جتارة

 اهلل

 أمهحا نح ا اهلل هحي محن طح ؟ محة القحي فيتة هاملعر  ن  ه   الشي ت املدد  أهل 

َب جتحاا   همل يدحلال ُيلَ  (اجحال)ن  هح   الشيح ت يف احلديدحة أةالدقحة  ةحلةداع؟  حيه   ه 

  هاملحراد محن الح ك ا هاإلنحاثي مل  فه ا العق ان )اجال(ناثا   صأه  ا  ذك االدرآن 

                                                 

 .38( ت ا  الق ا  اعية 1)
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 جم يل ىل مل خل }تقدامة ك  يف ق لحه يعحاىل: اال صلةة الرجال هقا ه 

اجححححححححححال: أه  ؛(1){ يه ىه مه ينجه ىن من خن حن  جن يم ممىم خم حم

القساء همل يدحل الح ك ا  مل ي املعقى هاالتقدامة هه ا  ثشاتة هاملراد مقها الاج ل

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل }  نححاث  ةححل قححال اجححاليف مداةححل اإل

 .(2){ ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن

  يف القرآنال تلهيهم( رجال )عصمة، 

 تطهري ثانيةآية  هي النورآية 

 ىل مل خل}ةعلها الشعا يف ت ا  الق ا ق لحه يعحاىل:  ييلآيات  ثلث

 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

صحعيد  نهي ا العصحمة  عصحمة عح  صحعيد ا حاطر فلحل  عحاُ   اجاٌل {ىه

عصحمة عح  صحعيد الشحدن  هعح  صحعيد ه  هعصحمة عح  صحعيد امليح ل  ال راة 

فه   العصمة ختقل  عن العصمة القي ذكرت لحداهد هتحلي ن   هالقيات  فكاااأل

لقح ا فهحي اآيحة  هأما العصمة امل ك ا  يف  فاألنشياء معص م ن ةداجة من العصمة

 .لسلي ن هداهد هيرياا تكرالقي ذُ  يف   داجة العصمة

                                                 

 .23( ت ا  األث اب  اعية 1)

 .37( ت ا  الق ا  اعية 2)
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هأهحححل  يف ةيححح ت القشحححي  القححح اآيحححة  ههححح   العصحححمة املححح ك ا  يف

 ةديححةال يدححا  ةعصححمة   القشيحح  املصحح ف عصححمة عححن ختقلحح    الشيححت

 .يف األمب الساةدة املص ف  من األنشياء هالرتل هاألةمة

ةحى هةالقحايل هحي درحى ةحقفس هفيها عق ان الدرامل د  آية  من ه   ال اةفةه 

آيحات  هكحل  هعدحل   ى  ةل مرادفحة معقح يةالشيت  أه مرادفة ليست لفرعق ان أهل 

( جعححل يححة الفححيءهالر )حكحح  يف تحح ا  احل حح يححة هال الالفححيء أه  املحح د هالدرةححى 

 هاه حححد املخلصححح   فهححح ا (1) {زت رت يب}أه اإلنححح اا  للدرةحححى

ةعحد  ية لألقحرة اهال صحأه نياةحة الح ااا      همدام القياةحةه  مدام ال ااااإلن اا 

 هالداةر  الثانية القي دق هيا.األهىل  هةدية املرايب يف الداةر   القشي

 يدل عحن العصحمة املح ك ا  يف اعية ال العصمة امل ك ا  يف ه  أن   لثظفي

هالدلحب   عح  صحعيد ا حاطر عصمقهب تفمجذا كان  الق هري ةل هي هي نفسهاآية 

 اهل   ةل ثقى املشاح ال ي  ل ياطر .صىل  الاملعصية هصىل  صن ه ال يميله

َب  أه أن  قلشه  { ىل مل خل } يه  أصحل  هح  أه: ثقى الل ه  املشاح ال يَله 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل }  فيحه ذكحر اهلل   عريب داة   ةيت مدد  

                                                 

 .214ية ( ت ا  ال عراء  اع1)
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 .(1){ ىه مه جه ين ىن من خن حن جن

القح ا ال آيحة  ةق د العصحمة املح ك ا  يف هه   كلها هي صفات العصمة هأن  

الكحريب الدرآن  الق هري يفآية  ن  صهنسق يع الد ل   الق هري  ةل هي هيآية  يدل عن

ةعحد  ةهمن ثب تيك ن مقه  مق لدقا يف االتقدالل ع  الداةر  الثانيح؛ الق اآية  هي

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}  ا  ر معصححح محاالاةعحححة ع حححاألهىل  الحححداةر 

  فهؤالء املعصح م ن {ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم

 ع  مسق   ا اطر. هلب عصمة

 أهل هم يف آية النور البيوت 

 البيت

هلؤالء الرجال أصااب هح   الدرآن  صن  ه   الداجة من العصمة القي يثشقها

الدححرآن  لثححظ هصحح يتححلي ن كحح  أه  الكححريب عدمالدححرآن  مل يشيقهححا  الشيحح ت

ههحح     عحح  داجححات هلكححن العصححمةان معصحح ما  أن  تححلي ن كحح لسححلي ن  فححريب

ههحي   العصمة القي أع يت هلؤالء الرجال يف ت ا  الق ا هحي عصحمة يف ا حاطر

أه خمص صة ةمامد  هالقق ين للقخصيص )اجال(  خمص صة ةسيد األنشياء هآله

 مل}  عح  داجحات انجد أهن  العصمة هاالص فاء آيات  ل  الثرقاه .هآل حممد
                                                 

 .37( ت ا  الق ا  اعية 1)
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.خم حم جم يل ىل . .}(1) . 

الكححريب الدححرآن  ةيقهححا يف ا ححاطر ههحح   ا صيصححة هالداجححة مححن العصححمة

ههي مخسة ي شيهات أصلية هيسعة ي شيهات فرعيحة يف نفحس   صااب آية الق األ

ر ةشيان آير  هلسقا يف صحدد ةيحان ح  هأاةعة ع هاألفااك  ذكر يف  يركيب آية الق ا

 . األفان آية القيف ذيل يركيب  الشيتأهل  ما ةيقه

 ألفان مجحليف  فرعية تي شيها ةصلية هيسعأي شيهات  مخسة صىل أشااهافدد 

ألاةعحة ههح   األنح اا ا  ر نح اا  حأاةعة ع حصىل  اعية ي ري أنيسب الص ا  فرت اعية 

 .ه   عصمة خمص صةف يف آية الق ار م ك ا  حع 

الدحرآن  اا ىالقي عقهي نفسها  يف آية الق ا)يف ةي ت( املدص د ةالشي ت هقا 

ةشيانحات  الشيتأهل   ذلد  ك  ة   يف آية الق هريالشيت أهل  الكريب يف عق ان

 .ةرهانيه قرآنيةشااات صلفرية ه

 يماميحة االثقحاإلعقدحد مل هيحد  دد ه   امل الحب الق ايحة هصنح يف صالشال  يسهل

 .ة الق اههي آيأيلا  الدرآن  ثانية يف لديقا آية ي هري  أن  يف آية الق هريرية حع 

 

 

                                                 

 .253( ت ا  الشدر   اعية: 1)
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  اهلل هلا أن ترفع  أذنالبيوت اليت

 هي بيوت األنبياءم( )تعّظ

فدحد أيحرط   القح اآيحة    اهايات الفحريد  يف ذيحل ةثريرهر ذلد من مله

يب ثحايب أةحن اةن مردهيه هاعن  ك  قديمة عقد العامة أصيلة السي طي عن مصادا

ةحن اهكح لد   ة الصح ر لكليقي يف ال يشكان معارصا  لل يخ ا ال ه هعن ال ربه

ةحن مردهيحه قريحب ايب ثايب ايلا  كان يف ال يشة الص ر  من عل ء السقة هك لد أ

من ه ا العرص أه أن ه   الرهايات أيرجت عن اجليحل الدحديب االهل محن علح ء 

قحد ُتحئ ل  عحن هح    لحه هتحلبآالقشحي صح  اهلل عليحه ه القح ا أن  آيحة    يف ذيلالعامة 

ساجد قال: هي ةي ت االنشيحاء ههحي املهلل ان يرفع هل هي ةي ت ا أذنالشي ت القي 

 أعرب من املساجد.

ةيحت صىل  هح ا الشيحت مقهحا؟ هأشحااأقام ثيقئ  أة  ةكر هقال: يا اتح ل اهلل ه

 .  فاضلهاأ من-ةيت عيل هفاطمة  أه-: نعب ه  عيل هفاطمة  فدال القشي

نشيححاء ل ةيحح ت األقححااألهىل  يف صجاةقححه اةحح  يقسححاءل الححشعا أن القشححيه

د     أعرب  .من املساجد ألن ةي ت االنشياء ةيت ُمد 

د مدد   تححة ةحح لد القعرححيب هال شححد  أن  املسححاج  تححة هلكححن ال يدححال هلححا مدد 

د   ألن ه ة يُت األنشياء.  ال ديد كالشيت امُلد 

املرهيحة يف   هح   احلدحاة هال يعحي ال هاةيحة هالسحلفية  همع ذلد ال يسقيدظ
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ههححي ال يرفححع شححعااات عديححد  اإلتححلم هالعديححد   كيحح  ال مصححادا العامححة 

القحي تحلم اإلتلمية ةل يرفع ن ة عمهب عديد  الق ثيد هال يديدههنا ةعديحد  اإل

يعقي ال هاد  الثانية ههحي اإلقحراا  ليفحة اهلل يف أاضحه ههح  محا ال يدحر  ةحه صةلحيس 

قسحليب هاالنديحاد الق ثيد محن دهن ال اب( أهن ةل يرفع ال ي ان شعاا )هال ي ا

  ليفة اهلل يعاىل.

 أعرحبةيح ت االنشيحاء ): قحالاألهىل  يف اجاةقحه قد يقساءل الساةل ان  القشيه

فشيح ت األنشيحاء هحي ةيح ت هلل هيص صحا    هلل أعرحبأه هي مساجد   (1)(من املساجد

صن كقحت يريحد مسحجد اهلل فهح ا هح  ةيحت   ةي ت نشي اهلل حممد هآله ال يش  ال اهرين

 اهلل  فشيت نشي اهلل ه  ةيت اهلل.صىل  ملافا    شي اهلل  فاملسجد ه  ةيت هللن

 

                                                 

 مم ُّٱ :ه   اعية ( الكلم اشاا  اىل أنس ةن مالد  فعن أنس هعن ةريد  قاال قرأ ات ل اهلل1)

 خل  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن جن
 جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

: أه ةي ت هي يا ات ل اهلل؟ فدال: (  فدام اجل صليه هقال37-38)الق ا: َّ ىه مه

  قال: فدام صليه أة  ةكر فدال: يا ات ل اهلل ه ا الشيت مقها! يعقي ةيت عيل «األنبياء بيوت»

. )عمد  عي ن صااح األيشاا يف مقاقب صمام األةراا: «نع  م  أفاللها»: قال هفاطمة

؛ طرف من األنشاء 586ح  533  ص1؛ ش اهد القق يل لد اعد القفليل للاسكاين: ط291ص

 (.199الةن عدد  الك يف: ص ؛ فلاةل أمري املؤمق 317هاملقاقب الةن طاهه : ص
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 ملاذا سأل أبو بكر هذا السؤال؟ 

ةعححد ذكححر  عححن ةيححت عححيل هفاطمححة! السححؤال يححأيت يف ذهححن ايب ةكححر ملححاذاه

ش يح هل  هةي ت األنشياء القشي حش ب  يحدهن؟ اعيل هفاطمة ن  اعي هح ا محا الح ه ت 

هيف     أن  ةيت عيل هفاطمة مقداط يف عق ان ةي ت االنشياءكرالسؤال يف ذهن ايب ة

 قي يعر ب؟الشي ت ال

محن فحرا  ةحل هح ا يؤكحد كثحر  هعرمحة الشيانحات املؤكحد   يحأيت ال السؤال صذ

ن عيل هفاطمة  ةايل أن أالكريب هيف ةيانات تيد االنشياء يف شالدرآن  العريمة يف

ال  حب أه  ال يريد همن ثيل  بأه  يريدفت يلداةيا  هقهريا  من ثيل قلأةا ةكر ي

هان مل يك نح ا انشيحاء   هفاطمة لحيس يااجحا  عحن داةحر  األنشيحاء ان ةيت عيل

 .أهل آية الق هري ص فاهب اهلل ك  ي كرهب تشاانه هيعاىل أهنبصصفياء أهلكقهب 

 ةيحت عحيل هفاطمحة يفصىل  ه ا الشيت مقها ههح  ي حريأل لد يسأل يف ق له ه 

 .طرقهب يفعقدهب  املرهية الرهاية

لحيس   فاضحلهاأيف ج اب لحه: نعحب هح  محن  قال القشيطرققا أيلا    هيف

 .عاليهاأفاضلها  أه أةل من  فاسبمقها 

اهلل  أذنتحة مدد  مصادا العامة ع  أن ه   ةي ت  هه ا يرصيح يف نفس

حح ان يرفححع  أه يدححد   ب ههحح   الشيحح ت ليسححت مسححاجد عاديححة ةححل هححي   هيعر 
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 رب.عأعرب هأ

  ما بني قربي ومنربي روضة من

 رياض اجلنة

ما بط قربي »ما نصه  يف نص ص الفريد  ثديل نش ه مسقفيا همق ايره

 .(1) «اجلنةرولة م  رياو ومنربي 

ا  مقربه( )عشاا  هل  الثرقا  ن ههح  اكثحر اتقفاضحة  اير يقدلحه الفريدحآ هنص 

 يد ل: عن الق شي

)ةي ت حهاملدصح د ةح  (3) «اجلنمةريماو  رولمة مم  يومنرب (2)[بوبي]ما بط »

)فمرقححد عححيل مححن ةيحح ت القشححي(   ا  ر معصحح محاةعححة ع ححالقشحي( أه: كححل ةيحح ت األ

                                                 

؛ 598  ح255  ص2؛ السححق ة الةححن أيب عاصححب: ط1391  ح1111  ص2( صححايح مسححلب: ط1)

   هيريها من املصادا.246  ص2مسقد الش اا: ط

 ؛ همسقد أزد.872-871  ح275  ص5( لفظ ةيقي هليس ةي يت ك  يف م طأ مالد: ط2)

؛ 5243  ح 162  ص3؛ املصححق  للصححقعاين: ط872-871  ح275  ص5( م طححأ مالححد: ط3)

؛ مسقد أزد ةحن ثقشحل: االيحقلف يف ااقحام 31859  ح315  ص8املصق  الةن ايب شيشة: ط

  2؛ هط7222  ح238  ص2احلححديل هالصححفاات مححع يكححراا لفححظ )ةيقححي( ةححدل ةيحح يت: ط

  2؛ هط9213  ح 411  ص2؛ هط9124  ح397  ص 2؛ هط6672  ح378ص

 ؛ هيريها من املصادا كثري  جدا .11119  ح485  ص2؛ هط9839  ح 436ص
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 شاا أة  ةكحرأالعامة ايلا  عقدما  اهاية  ك  ه  يف  ه)مرقد فاطمة من ةي ت القشي(

 .ةيت عيل هفاطمةصىل 

ه  ةيت عحيل  كلمههمل يدل يف أهل  (نشياءقال: )ةي ت األ ايب أن القشي

كثحر  الشيانحات العريمحة املؤكحد  يف  ةداللحةه ا االايشحاع   املقاتشة هه هفاطمة  ه

عحن ةيحت    هيف ةيانات تحيد األنشيحاء يف ثح  عحيل هفاطمحة فلحل  ع  ذلد الدرآن

وبيتهما بيتمي   ابمام فا  مة بمأال     »: فاطمة ال ه ه  ةيت القشحي  فدحد قحال

يلحد الشيانحات صىل  ملحافا ذلحد يؤكد هالقشي  (1)«ف   هت ه هتك حجام اهلل

 .فاضلهاأه  من  املسقفيلة يف ث  عيل هفاطمة ةأن ةيت عيل هفاطمة

ومنربي رولمة مم   [بيتي]ما بط »: ع  قرب القشي هه ا القص مكق ب

ير آهلكن ةقمط  ال هداء هكان تاةدا  مكق ةا  ع  رضيح تيد  «رياو اجلنة

 ان كحان هح ا احلحديله  (2)«وقربي رولة م  رياو اجلنة بط قرب ابني اْلسط ما»

هلكحن   ةل من مصحادا الفحر  ال حيعية االيحر   ليس من املصادا االثقي عرشية

 رية املححأث ا عححن القشححيحع حح ييف مصححادا االثقحح هادم اةدححة ملححا  الرهايححة  هحح  

  «نمةما بط بيوب ومنربي رولمة مم  ريماو اجل»: العامةمصادا  يف هاملأث ا ايلا  

 .ه  ةيت من ةي ت القشي همرقد اإلمام احلس 

                                                 

 .848( طرف من األنشاء هاملقاقب الةن طاهه : ص1)

 .181  ص97( ةااا األن اا للعلمة املجليس: ط2)
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ةاتقفاضة؛ عقدما ند  عقد  الشيتأهل  عنيف ال يااات ك  هاد لديقا 

  يرتيحب محع ةعلحها الحشعاهةلحب هح   العقحاهين   قرب معص م محن املعصح م 

اللهم     »ةعلحها محع ةعحا؛  الشيحتأهحل  همن ن االدرآن  هيقس  من ن ا

أبوام بيوت نبيك وآل نبيك عليه وعليه  السنم وقد منعمت  وقفت عىل بام م 

 ىل مل} فقلمت  -نشيد  ذنمج: ةأه- هننيب صال-ةي يه  صىل- الناس أ  يدخلوا

 .(1)«{ين ىن  نن من زن رن مم ام يل

اللهم  »قح ل املعصح م:  ك  ي حري اليحهله ةي ت هليس ةيقا  هاثدا   فالقشي

هةا  صاح -تقد حرمة و   أع   وقفت عىل بام م  أبوام بيوت نبيكى الله  

لك وخلفمماءك أحيمماء ورته وأعلمم  أ  رسمممغيبتممهى نمم  أعتقممدها ع حضمم ع-القممرب 

ى يرو  م ا  ويس عو  ننمي ويردو  سمنميى وأنمك [فرحط]ى عندك يراقو 

ك يما أنن  أسمتيوفتيت بام فه ي بلةية مناناهت  فحجبت ع  س عي ننمه  

 .(2)«وآله عليه رسولك صىل اهلل أن رم أوالى وأست

يف آيححة الشيححت أهححل  فلحح  ةاثقححا عححن قريقححة أيححر  لق تححعة املححراد مححن عقحح ان

                                                 

 .53( ت ا  االث اب  اعية: 1)

؛ الدسحب الثحاين: الشحاب الثحاين  مصحشاح ال اةحر الةحن 555هص  55( امل اا الكشري للم هده: ص2)

؛ ةاحاا األنح اا: 472؛ مصشاح الكفعمي: ص84؛ امل اا لل هيد األهل: ص218طاهه : ص

 .63  ص99ط
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مححع اعيححات امللادححة اححا ل جححدنا قريقححة الشيحح ت يف تحح ا  القحح ا هاضححاة  الق هححري

يف آيححة ههجححه الق ححاةه هاالايشححاع هحح  الشيححت  الق هححريةآيححة هرص ححة يف اايشاطهححا 

 .يف آية الق اهالشي ت  الق هري

أن   ةالدقحة جتحدهثانية ةسشد آير ةشيان آيحر  الدرآن آية ي هري يف ناا  أير  صةعشه

نفحس آيحة ملا هلا من يصاةص عريمة  فالدريقحة الثانيحة هحي  عية الق هريم اةدة  آية الق ا

 .-من املفسين  من ش    صال-  ةقساملات من املسلم  هليس فدط من املؤمق  الق ا

 بيت علي أن تسامل على ال

من بيوت البيوت  أبرز اطمةوف

 يف سورة النوراألنبياء 

: هقاك اهايات مسقفيلة يف كل ت املفسين ع  املراد األهب من ق له يعحاىل

صن ؛ (1){هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم}

ب  ي مل زح   هجعفحر هةديحة أفحراد   هيعر  الشي ت القي أمر اهلل تشاانه ةأن يدد  

 .اعية  لقص يف ذيلك  هاد ا الداةر  الثانية

 االص فاء هأن  هلب داجحة محنصىل  ال اةفة الثالثة: ما دل  ع  طهااوب ملافا  

 .ال الية هاحلجية

                                                 

 .38( ت ا  الق ا  اعية 1)
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 {ممجنحنخنمنهن} ية يفالروا 

د ةن عشحا ما اها  االترتآةاده يف يأهيل اع ةسحقد  يات الراهرات عن حمم 

ال ثحدثقا كالصايح عن حممد ةن اام عن حممد ةن صت عيل عن عيسى ةن داهد ق

حلج : اإلمام م تى ةن جعفر عن أةيه ح ج هج   اهلل ع 
َ ل   من خن حن جن مم} :يف  ق 

ححال   {خل  *هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن ممد  » :ق    َ  حمش
يمموتش آلا بش

َفممر  عليممه  ممَزَة وَنعح َسممطا وَةح َسمم ا واْلحش َ ممَة واْلحَ
صممىل اهلل عليممه وآلممه َبيممتش َعمميلا وَفا ا

ال   {هي مي} :ُقَلُت   «السنم ا َقاَل ال» :ق  َ
َقاهتا َنةش عا َأوح م   َوَصمَفهش ش اهلل  :ص  ثش

  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} :َعممز  وَنممل  وَقمماَل 

حححال   { ىه مه جه ين ىن من خن لاممم ا اهلل » :ق  ح  ح ممم ش الْرَنمممالش مَل هش

حال    «َمَعهش ح َغمَمهش ح  حال   {ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي} :ُثحبج ق   :ق 

َ  املحََود  »
هش ح باها ما َتص  َ َما اخح  وَصم 

وَلةا رش  املحَفح
ن مةَ ةا والط اَعةا َواهش ش اجلحَ

 َّ  ٍّ ٌّ }  « َمأح

ُّ ِّ ّٰ}(1). 

ةعحد  هداللة احلديل احاهر  يف داط زح   هجعفحر يف ةيح ت آل حممحد

ر  عحقهب ههحي ال شدحة الثانيحة ةعحد   أه من ال شدة املقأي  مدام االةمة هفاطمة

                                                 

 .359( يأهيل اعيات الراهر  يف فلاةل العرت  ال اهر : ص1)
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 مئ خئ}القح ا محن ق لحه يعحاىل:  آيات أن   ىهال خيف األاةعة عرش املعص م 

 مح جح مج  مثحج هت مت حتخت جت هب مب خب جبحب  هئ

 مغ  معجغ جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ

 جن مم خم حم جم هل مل حلخل  جل مك لك حكخك جك مق حق مف حفخف جف

 يل ىل مل خل  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن

 .(1){ ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم

حة يف ذيحل هح الشيتأهل  مفادها ةمع نة يقشيه ةيانات حا دال     اعيحات أهن 

حا فريلحة صهدالة أيلحا عحيل يعرحيمهب ه ع  اص فاء القشي هآله جلهلحب هأهن 

ححب  ي ححري املحح د   آيححة    شححم لصىل  يف ذيلهححا الرهايححة  مححن اهلل عحح  مجيححع عشححاد  همححن ث 

طالحب  الشيحت كامح   هأيبأهحل  ال شدة الثانيحة محنصىل  يف الداجة الثانية ية هال ال

هكح لد عحيل  - ال  اهد ال ااد  فيهحا ثسش  يأيت -العديلة هجعفر هايقب 

ة االكرب ك  تقأيت  .الفلل العشا  ةن عيل هأيب  الرهايات املسقد  ا اص 

كحح  تححيأيت ان شححاء اهلل هناحح هب مححن أفححراد آيححرين مححن ةقححي هاشححب هذايححة 

الحح ين هاد يف شححأهنب ةخصحح ص أشخاصححهب  اهايححات  األكححرم الرتحح ل

ة.  هش اهد ياص 
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  وهي من  اخلامسة: آية النورالقرينة

 من اآلياتاألوىل  الطائفة ضمن

 الق هري آية  .1

 . هآيات الدرةى.2

  (1){ حتخت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ}. ق له يعحاىل: 3

ا { جبحب  هئ مئ خئ } أن  هح ا القح ا يلحاف لفعلحه  ثحب أه   يقحري يعقي مقح  

ث حُل ُنح ا   (: أه أن  هح ا القح  اعية  ي كر ا امللحاف اليحه تحشاانه مثحل ةعد ذلد: )م 

ف ةأن يلافحاهح يلدها اهلل  ي  ه)اهح اهلل( أه أن   اهلل  ال أن الق ا ه  ع  صىل  ر 

أه أن   { جبحب  هئ مئ خئ }ليس ه ا املدصح د محن ق لحه يعحاىل: هذات اهلل  

 اهلل.صىل  ن يسقدأه ا الق ا له رشف ة

ب الكسحاء  ي حشيهات دالحة عح  عحدد ا مسحة أصحاا ةمخسح اعية  هيف ه  

مخسحة ي حشيهات أصحلية  هلكحن صىل  الرشيفة ي حري اعية  يف ذيل ه   اهاية  ههقاك

حَهٍل  الرهاية  ةالقدقي  القفصييل يلثظ ااةعة عرش ي شيها  ك  يف ح  َةحن  ت 
حال  عَن ص 

َشد  اهلل ال  أ ُة  ع  : ق  ال  اين  ق  اىل  »: اهَل َمد   اهلل ي ع 
َ ل   خب جبحب  هئ مئ خئ} يف  ق 

َسم ش  {حت جت}  السمنم اَفا اَ ةش عليهم { هب مب  هت مت }  اْلحَ
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َسطش  {  مثحج ْري َبَط ناَساءا  { جخ مح جح مج }  اْلحش َن أ دش َ ةش َنوح
أهمل  َفا ا

يا نح ي ش  { خس حس جس مخ }  الممد 
مممَراها  مص خص حص  مس } عليمممه السمممنمى ابح

ممو اَل امشودايممة   { جض  ماَل َنصح
ممرش  { مض خض حض } َراناية 

مم ش ينحَفجا لح
ممايَ ممادش الحعا َ  هبا

ممَد  اَمممام   {حف جف مغ  معجغ جع مظ حط} نحَهمما َبعح
 {حك جك مق حق مف} ى اَمممامأ ما

 َم ح يَشاءش 
ةا   
َئا ي اهلل لاْلح  .(1)«...امحدا

 هب ن  ا مسةصيدقرص ع  ا مسة أصااب الكساء فدط  ةل  فاعية ال

ُن ٍا(: أه ن ا صثر ن ا  هن ا يعدب ع  أثر ن ا   ةاألصالة  هةعد ذلد )ُن ٌا ع  

اعية  هه    اعية عب ةعا الرهايات اققرصت ع  رشح عدد األن اا ا مسة يفن

  هالق شيه يف آية الق اأثد امل ااد القي يقص ع  عدد مخسة يف األن اا  هي

ةاألصالة مخسة ي شيهات  صذ يف ل ة العرب هيف ق اعد علب الشلية كل ي شيه يدل 

 .يف املعااف قالب هصطاا هقليةع  

 ةم حشه همخسح ةهجح   شحشه همخسح ةيكح ن الق حشيهات مخسحة  أه مخسحفل    

اهايحة  يفكح  م شه ةه  فالعدد مخسة هةعد ذلحد )نح ا عح  نح ا( أه ةديحة القسحعة  

هصنحح  هحح  ةاسححب محح ااين الرهحح ا  الن  ا    ههحح ا الشاححل لححيس يأهيليححأيححر 

 رهح اة اثقجاجحا  املعقى ةاسب يركيب الره ا  يعقحي صىل  ي ري هيقش ه ماماإل
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ات صليحه عح  أذهحان هصن يفحي االلقفح  يف اعياتلره ا ع  عقارص اققشيه ةالدرآن 

 .الكريبالدرآن    هليس يأهيل  ةل معاجلة لره ااملفسين

يعححال  الرهحح ا يف الق ححشيهات ا مسححة  عححقهب اهايححة عريمححة هادته

لة ةالدقحة  ةدقة ةليية هي ا عمي   هيش  أن  الق شيهات ا مسة مخسة اةقداء  أصحا

 اليحل ةليحي مح اهن هلكقحه يفحي ر ي حشيها ةالقفصحيل  أه ةقحهلكقها أاةعة ع 

انحه يحااط عحن الرهح ا  لدل حة محن  يحري مح اهن  هال ال يسقل م ك نحه ا  ك نه يفي  ه

 .ا له طشدات ألنه ةم ااين هيراكيبيققشه صليه  صذ الره 

  مثحج هت مت حتخت جت هب مب خب جبحب  هئ مئ خئ}

 خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
 حلخل  جل مك لك حكخك جك مق حق مف حفخف جف مغ  معجغ جع مظ حط مض

مخسححة  لكححن ةالدقححة هقححاك أاةعححة األهىل    فاالمثلححة اجلامعححة(1){حم جم هل مل

هححي ث اقححة علححب املعصحح م  )صححل ات اهلل ههحح     اعيححة يف هحح   ا  ر ي ححشيهحع حح

علحيهب( يف القاليحل الشليحي لرتكيحب الل حة لحقفس اعيحات  ههح ا لحيس ةاليشححء 

 ب عن علب العصمة.املسق ر

ندححل  عححن  كحح  مححر  ةقححا مثححال ذكححر  السححيد عشححد احلسحح  رشف الححدين

  هلعلحه أيح ها محن معقى آية امل د   يف ي ري  ال خمرشه  ثيل رشح نكقة ةليية
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خترط ةح لد  رين  هالحاملفس يقف ن اليها كافة هه   القكقة مل؛ يشيان ال يخ ال  يس

 هارجخيال  يفاؤهاه  رينحع  أكثر هجل  املفسيف الره ا ألهنا يفيت  عن احلجية

 .مها اهلل ع   هجل ع  عشاد الداطعة القي اقا ةيجاحل عن

كثري   مقهب من يشرص ةعا األنح اا   ا  فمجن  اهلل يديب أن ااا  هدالالت هثجج

  همحقهب ا  ثالثح ر ةعلحا  حهمقهب من يشرص الشعا اعير من األن اا  همقهب من يشص

من األن اا  هه   األنح اا هالحدالالت هاعيحات ملحيئة كم حاعل  ا  من يشرص كثري

 ىن من خن}الكريب هي م حعل نح ا  الدرآن آيات  هكل آية من  يةان ا ههد

كثحري  آيات    فالشااه يقصب(1){ خي حي جي  يه ىه مه جه ين

 .ا صال  من كان مسرتشدا  مهقديا  لكن ال يقف  ن هل

هصمامة الحدين  ال الية الديادية ريةحنكقة ل يفة يدل ع  ثص يف آية امل د ن صه

يف آيحة هقياديه ةيحد ذه الدرةحى  ههقحاك اهايحا ل جح   عديحد  يف الداللحة هعريمحة 

  ههحح   ال هايححا ال يكق ححفها القشححي ال اليححة ةدرةححى ريةحيححدل عحح  ثصحح املحح د  

 .اجلميع هصن  يكق   عم م القا  مجلة مقها  ال كلها

أن يف الداللحة  اهايحة يشح  فيهحا تهاد ثيل داللة آية الق ايف احلال ههك ا 

.}هحي  يف آيحة القح ااالصح فاةية األهىل  أاةعة عرش ي شيها  فالداةر  .  هب.
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 حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  مثحج هت مت حتخت جت

 حكخك جك مق حق مف حفخف جف مغ  معجغ جع مظ حط مض خض حض جض مص خص

 .(1){ حم جم هل مل حلخل  جل مك لك

يف مجلحة: )ُنح ٌا مجذا دقدحت فحهيف ه ا السد من القمثيل هالق شيه أاةعة عرش  

ع    ُن ا( جتد أن  كل كلمة عشحاا  عحن ي حشيه  كح  أن  يكرااهحا كح لد  تح اء كحان 

 ر معصح ما  حأن  محا ةعحد األاةعحة ع حصىل  هقا صشاا هه؛ لفعل ل ات أم عق انا   عق انا  

داةر  اص فاةية ن اانية من ةقي هاشب ةعد ه   ال حجر  املشااكحة  ههح ا القح ا هح  

 جن مم}يليها ة ص  كيق نقه يف الشيح ت يف ق لحه يعحاىل:  ية القياع امل ص ف يف

 .(2){هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن

لدحد القفحت العرفحاء   هجحراحل ح  هال مدصح ا  عح  ليسحت  الشي ت هه 

اعيحات هالرهايحات عح  الشحدن  يف الشيحت  صطحل اصح لح هةيان صىل  هالفلتفة

 .دنهأن  اإلنسان له طشدات من األةدان هالش

دان اإلنسحان  ههقاك ش اهد قرآنية هاهاةية  ةل علمية ثديثحة عح  يعحدد أةح

 فاإلنسان له أةدان:
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 ةدن مرةي.. 1

 ةدن يري مرةي.. 2

هقاك ةدن آير يري مرةي  هه  يشدحى هال يحش   فالشدن الدني ه من  نهه ان قس 

يرهه اة  الشعا يرا  يف املقام  هلانسان ةدن أ ةدن ةرايي هه  ال ه هلانسان أيلا  

  رى ةرؤيقه يف املقام  فه   طشدات عد   من أةدان اإلنسان  ههي ةمثاةة ةي ت.

يف كحح لد ذلححد ة حح اهد عديححد  هاتححقعمل الشححدن هالدححرآن  الشيححت يفه

هع  ضح ء هح ا أطلح  الفلتحفة هالعرفحاء لفحظ الشحدن هاألةحدان عح    الرهايات

فيكح ن ا اهنحا اجسحام ل يفحة يف االةحدان  ةاعقشحا أيلا  ةيٌت  ان األاهاح الشي ت  ك 

األاهاح عح  طشدحات هق الحب  قالحب أل ح  فحأل   محن آيحر  ةيت يف ةيحت  ه

هي ل  ع  ه   الشي ت أيلا قش ا  ك  ان ال ح  هاألاا املاي حة ةاإلنسحان قحد 

مثحل مراقحدهب   اعيحة يف معقحى هح  ر املحراد احا حال  صح أيلا   هلكحن ا  يك ن ةي ي

 حن جن مم }لرشيفة  فه   هي طشدحات محن الشيح ت  يف ق لحه يعحاىل: هةي وب ا

 .{ٰه مه جه  هن من خن

 ؟هأين ه  ه ا الق ا اإلهلي

. أذنصن ه يف ةي ت معر مة   اهلل أ َن ُيَرف ع 

  هالثحظ هحاالقح ا فيل ج د    الشي تعر ب ه ي: يعقي أمر اهلل ةأن (اهلل أذن)
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 ا   الشي ت؟ ما املدص د  اعية اهايات الفريد  يف ذيل ه  

عحن مصحادا معقمحد  لحدهيب هقديمحة  (1)لدد اه  السي طي يف كقاةه )الدا املقث ا(

من الدرن الثالل هالراةع من كقب احلديل لدهيب أن ه   الشيح ت ةيح ت األنشيحاء  هقحام 

  ايحب ةيت عحيل هفاطمحةصىل  اة  ةكر هقال للرت ل: )أه ه ا الشيت مقها(  هاشاا

ت األنشياء  ف  الداعي ألن يد م اة  ةكر هيسحأل عحن ةيحت عحيل قال ةي  أن  الرت ل

ب أة  ةكر ةأن علي  هفاطمة الدحرآن  انه علب من يعلحيبأه  هفاطمة أنشياء؟ ا  ؟ هل ي ه 

 ن؟اهفاطمة مص ف ا  همن يعليب الرت ل أن علي  

ثح ل عحيل  القشحي يحة اههدايقحه ههدالدحرآن  هه ا دليحل عح  أن  يعحاليب

امر  األصفياء املص ف  احلج  الح ين ي حرتك ن محع األنشيحاء يف هفاطمة أهنب يف 

ية هاالص فاء  ه قحر  أصح  ههياطب هيف طرقهب أن ه نفسه ةكر  قد اه  أة احلج 

 أم   دةش سي   أنتا »لفاطمة )تلم اهلل عليها(: 
ههح ا ال صح  ال ايحب أن حه مل  (2)«بيكا أ ةا

همل يدححل أهنححا تححيد  نسححاء   يححقلفظ ةححه همل يدححر  ةححه صال ةعححد أن تححمعه مححن القشححي

  فهي احلجة يف الدين  فدحد هنساء   العامل  فدط  ةل هي تيد  أمة أةيها؛ أه اجاال  

أن  هاا  هقد ذكرهحا اةحن ايب احلديحد  أة  ةكر ةعرش صفات هأقر   ذكرها القشي

همو مم  أليب ةكحر: )   فدحال الرتح لأةا ةكر اعرتف اا ةعد ي شة فاطمة
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 فدط مقها  ةل من أفاضلها.( أه ليس أفاللها

أهحل  الق هحري كح  يشيقهحا أةمحةآيحة  هه   الدريقة ا امسة الدالحة عح  ي تحعة

أن  ةاعقشححاا  القشححي الق هححري هدالححة عحح  أن  أنحح اا شححجر آيححة  يف الشيححت

آيحة  هأن  ة حكل يحاص   املخاطب فيها ه   األمة القي ةعل صليها تيد األنشياء

ي حشيهات أتاتحية يحدل عح  مخاتحية األنح اا  همحن جهحة دالة ع  مخسة آية  الق ا

ر ي ححشيها  أه أن  يف ضححمن الق ححشيهات حأيححر  هقححاك يف اححل ا مسححة أاةعححة ع حح

 ي شيهات أير  ةدية للق شيهات األاةعة عرش. ةاألصلية ا مسة هقاك يسع

 هت متُّ  الثححححححححححاين َّٱحت جتُّ  األهل َّٱهب مب خبُّ

 . امسا َّٱخس حس جس مخُّ  الراةع َّٱجخ مح جحُّ  الثالل َّٱمث

فه   هي ا مسة األتاتية  عددها مخسة  هلكن يقشع ه ا الق حشيه ا ح يس 

هيف علب الشلية ي شيه كل مجلة مسقدلة  هكل مجلة مسقدلة ذات مفاد يام مسحقدل  

ن ا اص فاةي ياص  هصال  ليس املراد من القح ا عح  ذات اهلل  هصنح  صىل  أه اشاا 

 نحص القحي يلدهحا اهلل  ههح ا محااألهىل  ريمحةاملراد محن القح ا هحي املخل قحات الع

محن املخل قحات  الكريب عليه يف ت ا  الق ا  هه  يحدل عح  ان  هقحاك قسح   الدرآن 

 .ن  ه   املخل قات أن ااٌ ص  ةل ليست ه   املخل قات أجساما  

صن  يلدة األن اا يف ه   الس ا  املشااكة  صن  هي أن اا ُي حش ه ةم حكا  هي حشه 

شه ة جاجة هي شه ةك كب هي شه ة جر   ههح   ي حشيهات جسح نية ةمصشاح هي 
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ية ال أهنا هي ع  الق ا  هصال   مجن  ه ا الق ا هح  نح ا السح هات هاألاا  أه فثس 

همرهححر لعححامل   مححن كححقب العححدم مقحح ا همرهححر ألصححل هجحح د السحح هات هاألاا

 .األجسام أيلا  

لدحة اهلل يعحاىل  هيف ام ي  ةحل يلدحة ن ايحة يف اقسحهه ا الق ا ليس جسح   

انه نح ا  ههح ا القح ا مخحايس الدرآن  اهلل يعاىل هقاك خمل   أطل  عليه خمل قات

  هه   األن اا ال ديط اا الس هات هاألاا ألهنحا ا  جس ني ا  العدد  ليس عدد

ل ج د السح هات  هم ج د  هي الق ا للس هات هاألاا  هالهنا هي مرهر 

   هجححل  هلسححقا يف صححدد الشاححل يف ا لدححة مجححر  فححيا اهلل عححكهاألاا  

الق اية  هيف ذيل ه   اعيات يقص اهايات الفريد  املسقفيلحة عح  ان املحراد 

صحل ات اهلل هتحلمه  ا   األن اا هه   الشي ت يف ه   األمة القشي هأهل ةيقحه

الرهاةيححة األصححيلة  القفسححريكقححب هةالحح ات عححيل هفاطمححة  هيف   علححيهب أمجعحح 

 .عقد الفريد  أيلا  الدديمة 

لدة القشي هعيل هفاطمة يف نص ص الفحريد  كح  هح   هه ا ةيان مريشة من ي 

 احلال يف ةدية األنشياء.

هقد هاد يف القص ص املق اير  ة  الفريد  مرايب محن يلدهحب اهلل يلدحة 

القشححي هعححيل هفاطمححة هاحلسححن هحح  اهلل يلدححة ن ايححة  هيلدححأن أهل نحح ا ه ن ايححة 

 .هاحلس 
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الكريمحة  اعيحة  ة ا القرر عن يلد الرهايات القي مل ي كر يف مققهحا ذيحله

ت ا  الق ا  هلكقها مسقفيلة وم عحا  همقح اير  دالحة آيات  ةديةأه  الق اآية  ت اء  

ع  ان أهل يلدة اهلل يلدة ن اية القشي هعحيل هفاطمحة هاحلسحن هاحلسح   هيلحد 

عح  انحه يف دالحة عيحات يف تح ا  القح ا هح   ايف الرهايات املقح اير  ةح  الفحريد  

لدة كان القشي هعرتيه يلدقهب محن القح ا  فاديدحة القشحي هأهحل ةيقحه ال ا ةدايات 

 .هيدقرص ع  اجلانب الشرش

الحداةر  الثانيحة  مل يكحن يف صحلب ةاحل اعيحة هصن م ا نقعرا هلا يفأهه   

ث لسح ا  القح ا الدالحة ان ه   اعيات من اعيات الحثله للدي ل فيه  لكقه  هيدٌ 

 .ع  هج د داةر  اص فاةية ثانية ألهل الشيت

هان كحان هاهد هح   األهىل  يء من احلديل عن الحداةر حهالةد ان نق ر  ة 

عقححه يف اهايححات  اعيححات الححثلث يف تحح ا  القحح ا يف القشححي هأهححل ةيقححه مفرهيححا  

 كح  يف  يف ذلد ةمسقفيلاهايات  قد هادتيف الداةر  الثانية   الشالالفريد   ه

 .(1) األن ااةااا 

ُت ل  اهلل ر 
: ُقَلُت ل  ال  َشد  اهلل ق  اة ر  َةن  ع  َن ج  ُل م   ع  حا أ هج حاىل  م  ل    اهلل ي ع   ي 

ٍ
ء

ال   د  ؟ ف  ل   نشورش َنبايَك »: ُه   نحهش نش
 .(2) «َخم  يا َنابارش َخَلَقهش اهلل ثش   َخَلَق ما

                                                 

 .24  15( ةااا األن اا للعلمة املجليس: ط1)
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 3/جالدائرة االصطفائية الثانية ألهل البيت ..........................................................   021

 اه  أةحح  عشححد اهللهحح ا ا صحح ص  فدححد هادت يف يححات أيححر  اها هقححاكه

جحل محن أرشاف افعحه صىل اةحن عش حا   قحال: جحاء ا)أزد ةن أيب الربده العامحل  

حلقب :   فدال لههآلهص   اهلل عليه  العرب صىل ات ل اهلل يا ات ل اهلل  ةأه  مء فل 

 ؟عليقا هأنت هنان من ماء هاثد

مما مل مما أحمم   اهلل نممل  »: فدححال مم  ب ل ممة  يمما أخمما العممرمى  ن  ننممره خلقنمماى ت ل 

ى فخلقني وخلق علي ا وخلمق فا  مة وخلمق ى وت ل   بأخرى صارت روحا  صارت نورا  

وخلمق مم  نمور ؛ فخلق م  نوري العرشى وأنا أنل  م  العرش؛ اْلس  وخلق اْلسط

وخلق م  نور اْلس  الق ر فاْلسم  أنمل  مم  ؛ أنل  م  الس وات عيل  الس وات فعيل  

 .م  نور اْلسط الش س فاْلسط خم م  الش س وخلق؛ الق ر

ث       اهلل تعاىل ابتىل األرو بالةل ت فل  تستطيف املنئ ة نلمك فشم ت  ىل 

منم: ى فقال عز  وعن جلربئيل عليه الس  خمة مم  نمور فا  مة ولمعه ع  اهلل عز  ونل 

ففعممل نربئيممل عليممه السممنم نلممكى فممأاهرت  ؛قنممديل وعل قممه ع قممرش العممرش

سمت وات السبيف واألرلط السمبيف فسمب يت املنئ مة الس ب ؛ وقد  فقمال اهلل: وعمز 

ونممنيل ونممودي ووممدي وارتفمماعي ع أعممن م مما ى ألنعلمم   ثمموام تسممبيي   

 .ههك ا  (1)(«وتقديس   لفا  ة وبعلها و بنيها وحمب يها  ىل يوم القيامة

ححال  هقححد هاد يف فلححاةل اةححن شححاذان )عححن  َسححُع ٍد ق  ححال  .. :.اَةححُن م   :يل   ق 

                                                 

 .195( ن ادا املعج ات يف مقاقب األةمة اهلدا  عليهب السلم لل ربه اعميل: ص1)
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سح »
لا ال  يل    «انح د  َيه  ف  د  َ   ي  ل َسُت ة  َل ح َأ   » :ف ج  م ح اهلل اعح

ي ما  ما
َتَعماىَل َخَلَقنامي َوَخَلمَق َعلا

مبايَح  يَس َواَل َتسح
مدا مَق بامَألحَفيح َعمام   انح اَل َتقح لح َق اْلحَ لش  َقبحَل َأ ح َ ح

ي  ىنشورا َعَةَ تاها َفَفَتمَق نشمورا

َو َوَأَنا َفَخَلَق ما  َرح  َواألح
َ َواتا وا َواهلل نحهش الس  َرح  َواألح

مَ َواتا مَ  الس 
موَر  ىَأَنل  ما َوَفَتمَق نش

ْ بح ا َأ ا َ الا   
مَ   َعيلا   بح ش َأ ا َ الا   َأفحَضملش ما

  َوَعيلا
ِسا رح َش َوالح ش نحهش الحَعرح

َفَخَلَق ما

 ْ
ِسا رح شا َوالح ش مَ  َوَفَتَق نشوَر اْلحَ  ىالحَعرح َسم ش َأفحَضملش ما َ  َوالحَقَلمَ  َواْلحَ نحهش الل وح

َس ا َفَخَلَق ما

ش وَ  ىالل وح ا َوالحَقَل ا  َسمطح مَط َواْلحش
موَر الحعا نَماَ  َواْلحش ا نحمهش اجلح

ا َفَخَلمَق ما َسمطح موَر اْلحش اهلل َوَفَتَق نش

ورا الحعاطا  نَا ا َواْلحش ا َ  اجلح
َلَ تا املحَ  ىَأَنل  ما مش َفَشمَ تا املحََنئاَ مةش  اىَل ثش   َأرح قش َواملحََغمارا َشمارا

َ َة َفمَتَ ل َ  اهلل  َف َعنحهش ح تالحَك الة لح
شا نحَهما اهلل َتَعاىَل َأ ح َي ح

َنمل  َنَنلشمهش باَ لاَ مة  َفَخَلمَق ما

و ا نشمورا  َفَأَلماَ  الن م لحَك المر 
 ح تا
َ  باَ لاَ ة  َفَخَلَق ما وحا  ثش   َتَ ل  و ا رش مَك المر  لح

وَر  اىَل تا

ممَراءش َولاممَةلاَك  هح َ ممةش الز 
ممَي َفا ا مش َفها قش َواملحََغممارا  املحََشممارا

شا َفَزَهممَرتا َوَأَقاَمَهمما َأَممماَم الحَعممرح

َ َواتش   الس 
َ   نشوَرَها َاَهَرتح باها

َراَء ألا هح  الز 
ْ َيتا  .(1)«...سش

 اتح ل اهلل ييشحهاه  اةن ثقشحل هيحري  عحن تحل ن قحال: تحمعت ثش

ر مننت أنا وعيل نورا  بط يدي اهلل عمز ونمل قبمل أ   لمق آدم بأربعمة عشم»يد ل: 

 .(2)«ألف عامى فل  خلق اهلل آدم قس  نلك النور نزئط فجزء أنا ونزء عيل

                                                 

؛   يف ذكحر اللح ح املافح ن الح ه نح ل ةحه جربةيحل129( الفلاةل الةحن شحاذان الدمحي: ص1)

 من ت ا   . 24  يف ذيل يفسري اعية 148  ص5الربهان يف يفسري الدرآن للشاراين: ط

 .1131  ح822  ص2( فلاةل الصااةة الةن ثقشل: ط2)
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عحن ا اصحة  يف  العامحة فلحل   (1) طحر ه   الرهايات اهيت ةأتحانيد محن ه

هالرهايات أكثر محن ذلحد ةكثحري لح  أااد الشاثحل ا لدة الق اية للقشي هأهل ةيقه  

أن يسقدصيها  هه ا املفاد ه  ةاب عريب يف املعرفة  يف معرفة القشي هأهل ةيقه ةحأن 

الشيحت  أهحل  طحر  عحنقح اير  املرهية املك  يف ال يااات  أهل يلدقهب كانت ن اا 

 .(ننت نورا   أنكأشهد )

عقحدنا هاتقفاضحة الرهايحات  هه ا أمٌر مفره  مقه ةاسحب يح اير الرهايحات

األنح اا ا مسحة القشحي هعحيل هفاطمحة  اعيحة  األن اا يفا    املرادعقد العامة ك ن 

ههي قريقة اتقفاضة اعيات هالرهايات القي يقعرا  لدة القح ا  هاحلسق 

قسحامل عليهحا ةاسحب مقح ن احلحديل مةداجحة يف ا مسة أصااب الكساء  ههحي 

آيحة  الكحريب يفالدحرآن  القعيح  ةالعحدد مخسحة للاجح  يف أيلحا   هقحد هاد ال ااد  

 مع }أه أن القشححي يححدع   {  جع مظ }املشاهلححة يف تحح ا  آل عمححران أيلححا 
 خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ

نصحاا  احب ال ين ةاهل  ههب مخسة مع شخص القشي األعرب (2){ لك

 .نجران  يف االثقجاط ع  ثدانية دين اإلتلم

                                                 

  هيريهححا 678-675  ح296  ص2؛ يقححاةيع املحح د : ط132-131  ص1( فراةححد السححم  : ط1)

 .131  ح144  ص1من املصادا كثري ؛ املقاقب الةن امل اايل: ط

 .81( ت ا  آل عمران  اعية 2)
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أن  ةعد ا مسة هقاك ي شيهات يسحعة  الشيتأهل  هك  يش  يف اهايات

 مص خص حص  مس} ( ه ا ي حشيه آيحرر معص ما   )ايق نةٍ ح  أاةعة ع اايقب األمر 

 مك لك حكخك جك مق حق مف حفخف جف مغ  معجغ جع مظ حط مض خض حض جض

فهقا مجلة من الق شيهات صذا أثصيقا القسعة محع  (1){ حم جم هل مل حلخل  جل

ه   ةلفحظهصح   ة اعيح يفالك كحب هر  حا مسة يك ن أاةعة ع  يف الشليحة هدا 

)ك كب( يصحح ير  ه)داه( يصحح ير آيححر  حكححل كلمححة هلححا هاقححع يف القصحح ير  فحح

 .الداه تقة لفظي شيهات مخسة يك ن مع  هةلميمة

ةع  هةانلح م ال حجر  القحي هصحفت مشااكحة اسحهح  اله)ي قد( ي شيه آيحر 

 يك ن العدد ث نية ي شيهات.

الثالل  َّحتختُّ لثاينا َّهبُّن ا : الق شيه األهل َّمب خبُّ

 َّحسُّ الساةع َّمخُّ الساد  َّجخُّ ا امس َّمحُّ الراةع َّمثحجُّ

 مصُّ رحاحلاده ع  َّخص حصُّ العارش َّمسُّ القاتع َّخسُّ الثامن

ر  فالق شيهات حع الراةع  َّمع جعُّعرش الثالل َّخضُّ الثاين عرش َّجض

كلمة  هاة  يصا  يدريشها ةأنااء ك  نشهت عليه الرهايات    رحةالدقة هي: أاةع ع 

 كل ت ي اةع للخمسة  هه ا مدرا يف علب الشلية  ي شيهات أتاتية  هيسع ةمخس

فالكلمة املقكلب هالقاثر عقدما يأيت ةأه كلمة يف الق شيه  األديبيف علب الشيان  صذ ه
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 . يص ير الق شيه أن ه ع  مرايباألمر يف  ياية  هي ي شيه ةرأتها  فمجن  

 هقحاك يف هح امش الكحلم يفسحريه لق شيه يف املرك  ه  الق حشيه األتحايس ها

 .  هلكن ةداجة الثدةي شيه يشعي  هه   الكل ت يف اهل امش يص ير أيلا  ه

داةحر  ثانيحة ي حاير    أن هقحاك محن ةقحي هاشحب أيلحا  تاةدةقد مر  يف ةا ث ه

االصحح فاةية للححداةر   األاةعححة عرشحح معصحح ما   هقححد اصحح ف ا يشعححا  األهىل  الححداةر 

 .باألهىل  ههب ع  مراي

( ذات مرايححب هليسحح ا عحح  ا  ر معصحح مح)األاةعححة ع ححاألهىل  كحح  أن  الححداةر 

أعرححب مدامححا ثححب عححيل ثححب فاطمححة ثححب احلسححن ثححب  مريشححة هاثححد   فححالقشي

  هأن  ا مسة أصااب الكساء أعرحب محن القسحعة  هأعرحب القسحعة احلس 

 . يف اهايات عديد القشي ك  نص  ع  ذلد ه  املهده احلجة ةن احلسن

عحدل هلحيس ةحاهل ل  هقحد قحال يف كلم اهلل ع   هجل فصل هثكب  هالق شيه

 .(1){لك اك يق ىق يف ىف يث} يعاىل:

 ا  م تحيدي ا  صن  ه  لشيان ثدحاة  هلحيس يرنيمحة ههقعحالدرآن  فه ا الرتتيب يف

 جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع}هق ايف  قال يعاىل:  ا  تجعي ا  نثريأه  ا  شعري

                                                 

 .14-13( ت ا  ال اا   اعيقان 1)
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محام الكحلم  صالشيحان ه ه ذكر هثكمة  فه  صمحامفالدرآن الكريب كل (1) {خك حك

 كلم اهلل ع  هجل.

ي حشيهات فرعيحة   ةالق ا ةالدقة مخسحة ي حشيهات أصحلية معهحا يسحعآية  ففي

ال ااد  يعال  دليحل  الشيتأهل  هه ا ةيان أشري صليه يف الرهايات  هاهايات

رعيحة  أه أاةعحة مخسة أصلية هيسعة ف اعية هأهنا الرتكيب الشليي القا ه لقفس

األهىل  هه   الق شيهات األصلية ا مسة ي كل مع القسعة الفرعية الحداةر ؛ رحع 

 .ا  األاةعة عرش معص م

كح لد أن أه   ا  نح ا يعدحب نح اأه  ثحر نح اص: أه ن ا عح  َّحفخف جف مغُّثب 

ر  ههحي محن نفحس هح   حأير  يقعاقب مع هح   األنح اا األاةعحة ع ح ا  هقاك أن اا

  هةفلحل ش   املشااكة من ةقي هاشب  القي أصلها ات ل اهللال جر  شجر  الق

هصحاا عشحد  هج د  أكرم اهلل يعاىل ه   ال جر  القش ية القي صاا هاشب اا هاشح   

مقعاقشحة  نشيحاء  فهح   ال حجر  فيهحا أنح االسحيد األ امل  لب اا عشحد امل  لحب صكرامحا  

 .األاةعة عرشصىل  ملافا

دالححة عحح  أن هقححاك داةححر   عيححة الكريمححةا اجلملححة يف: هحح   َّحفخف جف مغُّ

اص فاةية ثانيحة هلح   ال حجر  القش يحة املشااكحة يف هح   األمحة هةالقحايل هحي الحداةر  

                                                 

 .89( ت ا  يس  اعية: 1)
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 لك حكخك جك مق حق مف}االص فاةية الثانية من ةقي هاشب؛ شحجر  نسحب  

 .(1){ حم جم هل مل حلخل  جل مك

 مث  زث} الق هحريآية  يفك  ةي ت مريش ة ةأهل الشيت  كلمة {جن مم}

 .(2){ اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث

مححام هقححد هاد ةيححان الشيححت الحح ه هححب أهلححه يف دعححاء القدةححة هيف ثححديل اإل

 هيف أثاديحححل مقعحححدد  لألةمحححة محححام الكحححاابهيف ثحححديل اإل احلسحححن

ححهعححيل هفاطمححة القشححي  الشيححت هححأهححل    هأهلاألطهححاا ر ح  هفس 

 ه كحح  يف ةاملسححجد القشحح أيححر الشيححت يححاا   ةاملسححجد احلححرام كحح  يف دعححاء القدةححة ه

ر ح يف اثقجاجه ع  معاهية  فسح مام احلسنمقها ثديل اإلهأثاديل عديد   

حةشيت اإلمام احلي احلارض ك  يف ثحديل اإلمحام الكحااب ر هح ا الشيحت ح  هفس 

  ةيقحهأهحل  هثحديل القشحي ةمراقد املعصح م  هةيح وب كح  يف ثحديل

 الشيت املعم ا.ةفسر    مل اضع عديد  هب أهله  ك لدهالشيت جقس ن اه مدد  

أ  ترفميف ويمةنر اهلل  بيموت أن فجعل م  ع »ففي ةعحا ال يحااات الح ااد  

اس هى توىل عز  ننره تطهمها ورىض م  خلقه بتعةي ها فرفعها عىل نل بيت  فيها

                                                 

 .35( ت ا  الق ا  اعية: 1)
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سم ئها  ىل  قدسه وأعنها عىل نل بيت  هره ع الس ء ال يواااما خطمر وال يسم و

 .(1) «البْصأرلها  ىل  ا الف ر وال يط يفالنةر وال يقيف عىل ننهه

أهليححاؤ  تححة يف األاا هيف السحح ء هححب هحح   الشيحح ت املدد  فكححل ةيححت مححن 

 .ةي ت مددتة ن اية هي  ةل ه  ليس ةيقا  هاثدا  أهله  فأهل الشيت هأصااةه ه

الق هحري يف عشحاا  )أهحل آيحة  الثظ الق اكل هالق اة  هالققحايب ةح  مفحاده

 مم}القح ا يف عشحاا  آيحة  ق حاة  محعي الح هت الق ا املددتحة الشيت( أه جقس ةي 

  هن من خن حن جن مم}  فلححب يدححل يعححاىل يف ةيححت  ةححل قححال تححشاانه: {جن

هه   الشي ت هي أةدان ك  قال  (2){ هي مي خي حي جي ٰه مه جه

يل   ُثحبج  مام الشاقراإل ت  ط ح   حك  صل ات اهلل عليه لدقاد  عقدما اضح رب أمامحه  هت 

ال  لامام الشاق اه  ...»: رق  ه  ه اَلُفد  ل َسُت ة    يد  َد ج  د   ه  اهلل ل 
 
شجحاٍ   ء ام  اَةحن  ع  ُقحدج

ام   َلش ي ُقدج ب  ق  ب   ف    اَض  ر  ا اَض  ر  قَُهَب م 
ٍد م  اث  ؟ ه  ام د  َعف    «ُقدج ُه أ ُة  ج  ال  ل  : رٍ ق 

ََْك » مَت ى أَ َو ي َأيمَ  َأنحمَت  َأنح را  مه جه  هن من خن حن جن مم}َبمَط يمَدي  َتمدح

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  * هي مي خي حي جي ٰه

                                                 

؛ املقاقحب 311؛ الشلحد األمح  للكفعمحي: ص249  ص 6  ال يحاا  13( امل اا للم حهده: ةحاب 1)

   كقاب عقي .151  ص99العل ه من أعلم الدرن ا امس هندل يف الشااا: ط للرشي 

 .38( ت ا  الق ا  اعية: 2)



 3/جالدائرة االصطفائية الثانية ألهل البيت ..........................................................   028

َقت  ق  ؛ «َنيح ش أشول اَك ى وَ َفَأنحَت َث َ  { خن  حن حد  ُ : ص  ق حاد  حُه ق  اهلل ال  ل  ل ق حي اهلل ه  ع    ج 

اك   ه  ف   اا  ٍ د  ج 
ي ُةي ُت ث  ا ه   .(1)(ال  ط  ٍ ه اهلل م 

نفحس فهي ليست ةي ت طح  هيحراب  نعحب هح   داجحة ناالحة مقهحا  ةحل صن  

علح  ةعلحها فح   ةعحا  ههحب عح  طشدحات  يالرجال هي ةيح ت  أةدان هنف  

كححان  صذالل جحح د الصححاعد  هحح ا  ا  ةيقححيسححمي ال جحح د القححاال الدححرآن  هاصحح لح

اإلمام الشاقر هح   الشيح ت نح ا يف ةيح ت القح ا  هلحيس هح  لفحظ   ريك  ي ا  جس ني

القحي مقهحا جسحب عديحد   ةاألجساد ذات ال شدحات ال فدط  ةل ال   يقعل  ةشي ت

  ههحح   الشيحح ت ههكحح اأيححرهه هجسححب دنيحح ه هجسححب تحح هه هجسححب أايض 

 اجال ال يلهيهب جتاا .

الشيت )صل ات اهلل عليهب( أهل  نش ه ع  ذلد اعية ك  ان نفس فقاصل

همحن  يدل ع  أن  هااء ال حجر  ال اثحد  االصح فاةية للقشحي هأهحل ةيقحه

دحيط احا  كح  يف اهايحات الفحريد  يف  ا  أن اا الق اه االص فاةي نفس القسب

عحن أمحري  (2) هادكح   طالحب از   هجعفر هأةا  يف أن هقاك أن اا  اعية ذيل ه  

. املؤمق  أن ن ا أيب طالحب يلح  محن نح ا ا مسحة هالقسحعة املعصح م 

                                                 

 .255  ص12( الكايف لل يخ الكليقي: ط1)

؛ كقح  الف اةحد للكراجكحي: 312؛ ة حاا  املصح فى: ص812/59  ح315( أمايل ال ح يس: ص2)

 ب(.)صي ن أيب طال 74؛ احلجة للسيد فخاا ةن معد: ص61ص
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ر يف اهايات صاياة همعقرب  السحقد حن اا أير  ديط ةق ا األاةعة ع هي أه

 دة مع يركيب اعيات.همق اة

  تواتر تنصيص النيب على اصطفاء

 الدائرة الثانية عند العامة

مقحه  هيف طحر   ا نم ذجحا  هه ا الشيان م جح د همسحقفيا يف طرققحا كح  ةيق ح

العامة القي هادت يف يلد ال اقعة القي نال فيهحا ةعحا الصحااةة محن ةقحي هاشحب 

محن ق لحه  اعيحة الكريمحة ألجلهحا يف الدصحة املعرهفحة  يف ذيحل هيلب القشحي

لكححن الرهايححات   (1){مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب}يعححاىل 

عة همشق ا  هم اعة كي ال يرهر ثديدة ما فعل ذلد الصاايب هثديدحة لدهيب مد   

قاعد  الفحرا  ههحي قاعحد   هقد أتس فيها القشيمقه؛  م ق  ات ل اهلل

 معرهفة )ال لد للفرا (.

صىل  ةعحا الصحااةة محن ةقحي هاشحب هأتحاءفه   هاقعة مهمحة كحان قحد نحال 

ل اقعحة املعرهفحة   هيف نفحس هح   اأمحري املحؤمق صىل  صفية عمحة القشحي هأتحاء

 .انفس القعشري يف مجلة من طر  ه ا احلديل هليس كله هذكر القشيرشح 

اهايات عديد  دالة ع  أن كل تلسحلة آةحاء هآيات  هقاك مقر مة قرآنية يفه

                                                 

 111ت ا  املاةد   اعية  (1)
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مصحح ف ن هأهصححياء  ههحح   اعيححات  مححري املححؤمق هأجححداد القشححي هعححيل أ

هالرهايات ليست يف ةيان هصحفهب ةمسحمى اإليح ن هاإلتحلم هالق ثيحد  ةحل صن  

أهحل  صحل ات اهلل علحيه ( أهصحياء مصح ف ن  كح  نش حه)هعحيل آةاء هأجداد القشحي 

 ه ا املل  من اعيات يف اهاياوب الرشيفة.  ع الشيت

أنحه قحال: قلحت  ره ال ةيده عن أيب عشحد اهللهاه  العيام عن أيب عم

  قلحت: «أمة حم د بنو هاشم  خاصمة»من هب؟ قال:  له: أيربين عن أمة حممد

 قمول اهلل»ةيقحه الح ين ذكحرت دهن يحريهب قحال: أهحل  ف  احلجة يف أمة حممحد أهنحب

 جه * ىن من خن حن يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} 

 ُّ َّ ٍّ  ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه

بعمث و ىنعل م  نريته  أمة مسل ة أنام اهلل  براهي  و س عيل وفل  {ِّ

 نب مب زب رب يئ } فيها رسوال منهما يعنمي مم  تلمك األممةى

فسممأل امم  تطهممما ممم   خممرىىأ بممدعوةاألوىل  رد   بممراهي  دعوتممه {   ىب

واننبنمي »ال يتبعوا غممه ى فقمال و م  عبادة األصنام ليصح أمره فيه و ىركمالش

 نب زبمب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ}  ىاألصمنام أ  نعبد وبني  

 .(1)«{ زت رت يب ىب

                                                 

 من ت ا  الشدر . 127  يفسري ذيل آية 81  ص1( يفسري العيام: ط1)
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فيهححا  ةعححل- األمححة املسححلمة القححيه فهحح   داللححة عحح  أنححه ال يكحح ن األةمححة 

 .(1) األصقامأن نعشد  ةقي  ه اجقشقيه صال من ذاية صةراهيب لد له حممد

 يي}قممال اهلل » :قححال هعححن أيب عمححره الحح ةريه عححن أيب عشححد اهلل

.زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ . .}(2) 

أفم ى أ  مم  ال  ىالقبلة م  املوحمدي أهل  مجييف ىاآلية في  رننت أ  اهلل عنى هبةه

يطل  اهلل شهادته يموم القياممة ويقبلهما منمه  جيوا شهادته ع الدنيا عىل صاع م  متر

بيرضة مجييف األم  املالية نمن مل يعم  اهلل مثمل همةا مم  خلقمهى يعنمي األممة التمي 

 وهم  األمممة الوسممطى {مه جه ين ىن من} وة  بممراهي ونبمت امما دعم

 .(3)«ه  خم أمة أخرنت للناسو

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .111  ح81  ص1( يفسري العيام: ط1)

 .143( ت ا  الشدر   اعية: 2)

 .114  ح83  ص1( يفسري العيام: ط3)
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 على  اصطفاء الدائرة الثانية علّو

صالب الطاهرة األو إصطفاء األنبياء

 للنيب والوصي

 :هاد هقد

مل يح ل  الشيحتأهحل  أن  أنح اا  يف اهايات عديد  عقحد الفحريد   :أهال   

هح ا  صىل  أاثام امل هرات ثقى أيحرجهب اهللصىل  هرينال ا من أصلب اهلل يقدلهب

ُتحح ُل اهلل العححامل   ححال  ا  ممتش َأَنمما»: ق  قح
لا َسممْبحش و خش  نش

ممد  ممور  َواحا مم ح نش
م ما
نَممَة  اهللَعمميلا َي ح

َق  لش شا َقبحَل َأ ح َ ح َألحَفيح َعام  َفَل   َخَلَق  اهللالحَعرح
مَك الن مورَ اهلل  آَدَم با

باها  آَدَم َنَعَل َنلا ملح  عا صش

ن ةَ و باها و َلَقدح َسَ َ  اجلحَ لح طايَ مةا و َنيح ش عا صش باها و َلَقمدح َهم   بااْلحَ ملح م ش عا صش َلَقمدح َرنامَ  و َنيح

ينَةَ 
فا باها و الن وح ش الس  لح ي ش عا الن ارا و َنيح ش عا صش

َراها َ   ابح
ةا  َفَلم ح َيمَزلح و َلَقدح قش

باها لح َنيح ش عا صش

ينَا
قا لح َرة  اهلل  يش مَنم  َ ماها م ح َأصح

َتَهمى بانَما ىل  ما  َحت مى انح
َرة  َحمام  َ ماها َعبحمدا املحشط لام ا  ىل  َأرح

لح ا َعبحدا  ي عا صش
ا َفَجَعَلنا َفطح صح

لح ا َأ ا َ الام   واهلل  َفَقَسَ نَا نا ي ا  عا صش
َنَعمَل و َنَعَل َعلا

ةَ    الن بشو 
َنةَ و عا ي ةَ و لحَفَصاَحةَ َنَعَل فايها او الحرَبَ

وسا رش و و الحفش مَ ئاها َفمةش م ح َأسح
ا ما َ طح َشق  َلنَا اسح

ودأ  شا حَمح ش دأ و الحَعرح   َ ىَل و َأَنا حمش َعح  .(1)«َهَةا َعيلا و اهلل ش األح

هنح ا  ةقح ا القشحيعقحدما انقهحى اهلل يعحاىل  أنحه ه ا الشيحان القشح ه همفاد

                                                 

  134  ص1: ط؛ علل ال حراةع لل حيخ الصحده 129  ص1( اهضة ال اعر  للقيساة اه: ط1)

 .118ةاب 
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مهصىل  عيل س  ب  ف د 
َشد  املَُ جل  ل  يايب األنشياءع  ع  َ   ف ج  َصف 

َشحد     ن  يف  ُصحَلب  ع 

ي ححا  ه اهلل
ل  ححل  ع  ع   أيبصىل  مقحح  آدم أن  تلسححلة آةححاء القشححي  يف  ُصححَلب  أ يب  ط ال ححٍب  ج 

هيف  اإلصح فاةي ال هحريف عح  الحدهام يف تلسحلة صحع د  طالب هعشحد اهلل

ة قةدري هعشد اهللأيب طالب صىل  أن هصلت ال اه صىل  تلسلة صع د العصمة

 ال هاا . ك اية ل ص  ذكر )ثقى(

محل يف طيايحه الكثحري   هه ا  ههي أرصح يف ذلد اهاية الكايف أيتقت: ثانيا  

 من املشاثل.

يقأمحل ري  صذا مل حاحلديل ال  يسق عب ه اهال  ه ا املفادهقد يقعجب من 

الكثحري نرحري  هحاعريمحة ي فحل عق قدةر ير  فيحه معحايناله هلكن ةالقأمل  همل يقدةر

يح م الديامحة  ق  ح ا  ع  نشي قا هآله هعليه السلمأن  القشي ن ث معقى احلديل اعير

 .جعفر هز   هاد  ع  يشليهب الرتالة ة

صةححراهيب يف تحح ا  الشدححر  يف دعححاء  اا  املفححاد ةعيقححه نجححد  مدححر  هحح ا : ثالثححا  

تحقك ن يف  القحيي لشان داجة من داجات القسليب العحايل ثيل  هصت عيل

 .فيهب شياألمة املسلمة )أه ةقي هاشب( من ذايقه  القي تيشعل الق

مع أن القشي اةراهيب دعحا ةح لد ةعحد ثصح له عح  القشح   هالرتحالة ها لحة 

 اإلمامة.هه  داجة أع  يف صص فاء  يامسا   أه أااد مداما    هاإلمامة

 .ه ا القعشري الشيتأهل  هيف ةيان آير ي كر فيه
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َشد      الكليقي ةسقدفدد اه َن أ يب  ع  : اهللع  ال   ق 

مْوَرتح و املحََ ا َ و الحَ ا َ  َناَ   انح اَل َناَ  َفَخَلَق  اهلل ا   » ي نش
مَوارا ال مةا َنح َخَلَق نشوَر األح

َوارش  َنح نحهش األح
َوارش و ما َنح نحهش األح

ي نشْوَرتح ما
ها ال ةا  ح نشورا

َرى فايها ما َو الن ورش و َأنح نحمهش  هش
ي َخَلَق ما ال ةا

ممدا     َ نح اَل َ ح و حمش
ا  ا َلممطح مموَريح ا َأو  ي مما  َفَلمم ح َيممَزاال نش

َيمما ا َعلا َ  َفَلمم ح َيممَزاال جَيحرا ممْوَ  َقممبحَلهش َء نش

 َحت مى
َرةا َنما الط ماها َصح َريح ا عا األح َطه  َريح ا مش

رَ  َ اها َهمرا َ ماها َقما عا َأ ح َ َ  اهللَ  عا َعبحمدا يح افح

 .(1)«عليه  السنم َأ ا َ الا   و

 وَأِبواهلل  َعْبُدَن ْيَطاِهَر َأْطَهُر 

 َطاِلٍب

أع  هأافحع محن  طالب عشد اهلل هأيب داجات طهاا أن   مدقلا ه ا ه

همن ثحب افقخحر   صت عيل هصةراهيبصىل  القي يصل آةاةهب هأجدادهبتلسلة 

ال حجر  اهلاشحمية كح  يف  ه محند  ةأن حيف اهايات كثري  عقد الفري تيد األنشياء

 ةن فقال املقددمة.اه اهاية الصده    يفهب أطهر امل هرين ق ل القشي

 أرحام مطهرة حتى انتهمى بنما ىل  أصنم  اهرةم  عز  ونل اهلل  فل  يزل ينقلنا»

 ىل  مم  أصمنم الطماهري  اهلل مل يمزل ينقلنمي»أنه قحال:  عن القشي «عبد املطل  ىل 

                                                 

 .441  ص1( الكايف للكليقي: ط1)
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 .(1) «اجلاهليةحام املطهرات حتى أخرنني ع عامل   هةا مل يدنسني بدنس أر

يف ةيانات احلديل ال ااد عن طري  الفريد  أن  طهاا  آةاء هأجحداد القشحي ه

يف ال يححاا  كحح  كلحح  اقرتةححت مححن هالد  القشححي اادادت صححفاء  هاادادت طهححاا   

يعقحي كلح  يدححرتب  هنب تحللة القشيح  أةحح الشيحتأهحل  أةمحة هصح اجلامعحة 

ء  دعحاةب صف   الصف   فهب تللة األصفياصىل  ان يققهيصىل  يقصفى ه   الصف   

 .األيياا  عقارص األةراا

ةعثت صليكب يا ةقي »يف ي م الداا   للاديل القش ه فاد م اة ه ا امله ااةعا :

 .{زت رت يب}م اة  لد له يعاىل: ه «هاشب ةخاصة

يشعا  للداةر  األهىل  الثانية ة الية أهل الشيت يامسا : ايقصاص أفراد الداةر 

ا  يف آية )الفيء( هآية املح د   هآيحة ا محس  ههي ف   هالية تاةر األنشياء هاملرتل  املدر 

  ةل ه   اعيات هج   مسقدلة ع  أفللية داجة اص فاء الداةر  الثانية ا اصة ةالدرةى

د   ذهه الدرةحى يشعحا  للحداةر  األهىل  فهحب ع  ةديحة األنشيحاء هاملرتحل  لحدي هلب يف مح 

                                                 

  ندحل 45؛ هاها  املفيد يف أهاةحل املدحاالت: ص117  ص15( ةااا األن اا للعلمة املجليس: ط1)

عن ال حربيس يف ومحع الشيحان قحال: قحال أصحااةقا قحاال يف أصحلب القشيح  نشحي ةعحد نشحي ثقحى 

لدن آدم عليه السلم  هاهها عن القشحي صح  اهلل  أيرجه من صلب أةيه من نكاح يري تفاح من

ال يرفع ا قشيل هال يلع ا قشيل فحمجين أااكحب محن يلفحي كح  أااكحب محن »عليه هآله هتلب أنه قال: 

 يسمع ما يقل  يف صليد هيعلب ما يلمر فيها. {من خن حن جن}أمامي ثب يل ه   اعية 
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األهلياء للفيء هأصااب ال الية يف داجة هطشدة يقل  الحداةر  األهىل ال يلحاهيهب فيهحا 

 تاةر األنشياء هاملرتل  هه ا مدام عريب يف مقر مة الدين.

تادتححا : مححا تححيأيت يف آيححات ال ححهاد  مححن شححهاد  أفححراد الححداةر  الثانيححة 

.}مجيحع األهلحح  هاعيحرين كح  هحح  نحص آيحة احلحح  االصح فاةية عح   .  مت خت.

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث

.حض جض مص . .}(1). 

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي}هنرحححري محححا يف تححح ا  الشدحححر  أيلحححا  

 .(2){زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

من أن  يسليب الداةر   (3){زت رت يب}تاةعا : ما تيأيت يف آية 

 .ر األنشياء للقشيأعرب من يسليب تاة هعيل االص فاةية الثانية للقشي

تحياد  ثامقا : أن حه قحد ُعحرا عح  أفحراد الحداةر  االصح فاةية الثانيحة امقاحان 

 يب}ال صاية اإلهلية أه مدام تيد األهصياء هصماا  أمري املؤمق  يف يح م الحداا 

 .{زت رت

                                                 

 .76ت ا  احل   اعية  (1)

 .143 اعيةت ا  الشدر    (2)

 214ت ا  ال عراء  اعية  (3)
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 همل ُيعرا ه ا االمقاان ع  ةدية األنشياء من أهيل الع م.

 باء آَطاِهَريِن من سلسلة  َأْطَهُر

يف  وعلي وأجداد النيب

 االصطفائية الثانية الدائرة

طالحب هعشحد اهلل ةحقص  ههصحاية ايب فه   الشيانات الدرآنية يش  لقا اص فاء

  يف ةحدء يلدحقهب معقح ه الح اادأه  صمجحايلالرهايات القي هي يح اير اعيات ه ه  

 .اةقص اعيات القي مرت ةق ن ا ثب أهدعهب يف األصلب ال اهر أهنب 

 البحث يف وصاية أبي طالب  

 ال يف إميانه

طالحب  هصحاية أيب هحيللشاحل يف شخصحية أيب طالحب فالعق ان الصايح  

  ألن حه محن أهصحياء صةحراهيب  هتحيأيت ةيحان ذلحد يف عشحد ههليس الشال عحن صي نح

  ال ه ن لت ت ا  يف شأنه هت ا  يف شأن هاشب هالحد  هكح لد يف امل لب أيلا  

  هقححد هصحح  ةححال هر { مي زي ري ٰى}آيححة   لححت فيححهه ن أيب طالححب الحح

 .يف عد  ايااات ألمري املؤمق ال اهر 

  يف كقححاب كامحححل )األكحححرب( هكحح  هاد يف ايححااات عحححيل ةححن احلسحح 

تاَك  َعىَل و اهلل َعَليَك  َصىل  »املصااة  الرهاية  ال يااات يف َ  ح
لا َبيتامَك و عا  آَبائامَك و َأهح
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نَائاممَك و َهاتاممو َأبح َس أشم  َهممَ  اهلل َعممنحهش ش الممْرنح يَ  َأنح
ممَرارا ال ممةا َبح يممارا األح َخح ممَرهش ح و َك األح َ ه 

مما   آيحة  ط يفايقحد هيحقص عح  انح )األكحرب(هه   ال ياا  لعحيل ةحن احلسح  ؛ (1)«َتطحها

ذكحر ال حهيد األهل صحاثب كقحاب املح اا  يف ايحاا  األهل محن اجححب الق هحري  ه

م ح  َنَعَلمَك و...» :محام الصحاد  عحن اإل هالقص  من شحعشان  القحي هادت
 ما

َس أهل  َهَ  اهلل َعمنحهش ش المْرنح يَ  َأنح
مما  َصمَلَواتش اهلل َعَليمَك و الحَبيتا ال ةا مَرهش ح َتطحها  َ ه 

ةش اهلل ...و َ  )األكحرب( عحيل ةحن احلسح  يف هصح هه ا نص هاضح هرصيح ؛ (2)«َرةح

هقد مر ةقحا  ا  عقهب الرجس هطهرهب ي هري عليه  السلم  أنه من ال ين أذهب اهلل

 .(الشيتأهل )أه  (الشيتأهل  من)أن  الداةر  الثانية ي صف ن ياا  ةأهنب 

 وعلّو يات االشهاد يف السور القرآنيةآ 

 اصطفاء الدائرة الثانية

الحة عح  اصح فاء آةحاء هأجحداد القشحي  قاةمةتلسلة  هذكرنا أيلا   اعيحات الد 

 .دمآصىل  ت عيل  أهصصىل  هأمري املؤمق 

 أشاا صليهحا الصحاد  قداتقعرضقا وم عة من اعيات يف ت ا عديد  ه

يف ال اةفحة الثانيحة محن اعيحات  الحشعا اعيحر  هتحق كرها أيلحا  صىل  ةلب ةعلها

                                                 

 .239كامل ال يااات: ص( 1)

 .148امل اا لل هيد األهل: ص( 2)
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درآنيحة هال ثيانيحة ألن املحاد  ال؛ ألهنا يقداط فيهحا هالقحي تقسقعرضحها صن شحاء اهلل

قعحدد  محن الداللحة  فلةحد أن يقحداط يف ضحمن أقسحام ك ن هلا اهايحا ميهالرهاةية 

ملح  ههح  ؛ هح   نكقحة مهمحة  جيحب االلقفحات هلحاهأصقاف مقعدد  من األدلحة  ه

ال ع  اص فاء آةاء هأجداد القشي هأمري املؤمق  صت عيل  كعشد اهلل صىل  اعيات الد 

 صت عيل.صىل  طالب هعشد امل لب ههاشب هعشد مقاف هي  هأيب



 



 

 

 

 

 

 

 الدليل الثالث

 وأنذر عشريتك األقربني
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 غدير خم يف بني هاشم خاصة

 غدير خم والية لكل

 من الدائرتني أهل البيت

 اآلية اخلامسة  
 {زت رت يب}

لحه ةحال يف  أالقي ي حع ن اهحا هيحؤا  ال حرف اعيحر هال هيحد اعية األير 

اط هه  .(1){زت رت يب}: ق له يعاىل يهج دها ألن  ن اها هه 

 األقرةح ن)ةقحي هاشحب( هحب  {زت رت يب} ةقي هاشبع ري  

االتحلم  هقحد  ةدايحة يفاإلن اا  هه ا {يب}يف ه   ال جر  املشااكة امليم نة  

 ههح   الرهايحات يف ذيحل  هاد يف اهايات مسقفيلة همق اير  عقد العامة ها اصة

 .عريب مداماألي  ة مام األم ا يف الدين ةالشيت يف أهل  يثشت ث  همداماعية 

  اعيححة يف قححراءات يدححر  اححا العامححة يقمححة هلحح  ه {زت رت يب}

                                                 

 .214( ت ا  ال عراء: اعية 1)
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 رت يب}اعيححة  ههححي قححراء  معرهفححة يقمححة هلحح   (1)(هاه ححد املخلصحح )

 )هاه د املخلص ( اه حد أه نفحس ع حرييه قرةحى الرتح ل {زت

هيعرب عن ه ا الي م يف كقب احلديل ةي م الداا ههح  يح م ملامحي عرحيب يف ةعثحة 

 يب}: يف ق لححه يعححاىلاألهىل  يف االيححام ي األعرححبالرتححالة العرمححى للقشحح

 .{زت رت

 بعثت إليكم خباصة 

اهن؟ هملحححاذا هحححؤالء األ اهن ةححح ذا يقَححح   حححقرةححح ن الححح ين يقححح   اححح ا   نخُي ص 

 القخصيص دهن يريهب؟

 يف اهايات مق اير  ة  الفريد  ة ر  عديد  هكثري  هصن العامحة ال يلقفقح ن

يحا ةقحي : تحيد االنشيحاء قالحهقف قح ن ملحا ي الرهايحة هال ي  ا  ملام  ه  صىل 

ة   همل يدحل ةعثحت -لفحان من القحدقي  يف األ هالةد-  هاشب صين  ةعل اليكب ةخاص 

هلكحن  ص ا  لفظ الد ل يف ةعا الرهايات هحي كح لد تاليكب ياصة  هصن كان

 .جل الرهايات ةص ا  )ةخاصة(

عثحت صلحيكب ين ةصهلب    همل يدلةقي هاشب صين  ةعثت اليكب ةخاصة ياةل قال: 

صين  ةعثحت الحيكب  هاملهحب أن ضحمري  دحالف صحهبثحب يص  ةدين االتلم مثل ؛ 

                                                 

 .261  ص5  الدا املقث ا: ط745  ص21يفسري ال ربه: ط (1)
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ةحل  ههح  أمحري املحؤمق  عحيلاألهىل  صه ةالداةر مل خيص   ا  اب يف كلمه

مه أليب طالب هز   هجعفر هعشيد  ةن احلااث هنا هب را يشح  ة ضح ح أن عم  

شاملة يف الداجحة الثانيحة للحداةر  الثانيحة الدين امة هصقر حن هاعاية  مسؤهلية قياد 

 االص فاةية من ةقي هاشب.

: هالعريب أن  ه ا اللفظ مسقفيا همق اير ة  اهايات الفريد   هقحال

عامحة( أه ةةدهن ثرف اجلر )ةاء(  ) تليسص ا  اللفظ هالقا  ةعامة  صىل  ةعثت

لح  قحرأت الرهايحات   محن اهلليا ةقي هاشب لكب أمح ا ياصحة  أنقبةأم ا عامة  أه 

  {زت رت يب}: اعيحة امل ج د  عقد الفريد  املقح اير  يف ذيحل هح  

لرأيت كي  أن ه ا املشال يقشل ا ة كل هاضح هشفاف يف أن  هقحاك داةحر  ثانيحة 

 االهىل. هناية ال اةفة   هه   هي-األهىل  الداةر  يري-اص فاةية من ةقي هاشب 

 طحر  عح  رحندقصح هالا  لرهايات الفريد  هصن  هقدتة الشال تقك ن طشد

 ايشة ان ل هاشب ةقي من ثانية داةر  هقاك ان  الفريد  طري  يف ةل االمامية ال يعة

هه ا املفاد يف اهايات الفحريد  يف ذيحل هح     هلكقها اص فاةيةاألهىل  الداةر  من

 يحراد مقحه ال - يحاتقفيلة يف ذيل هح   اعأن هقاك اهايات مسة -اعيات هالد ل 

ةحل   اعيحة أن  كل األثاديل هالرهايات عقد الفريد   مح ك ا فيهحا لفحظ هعقح ان

ههح     يحاتالعقاهين األاةعة ها مسحة املح ك ا  يف اع ألفان  مقه اتقفاضة املراد

هتححقد م اقدتححة هيش يححب األهىل  هححي فهرتححة صمجاليححة ملححقه  الشاححل يف ال اةفححة



 الدائرة االصطفائية الثانية ألهل البيت ...............................................................   082

 يات.القأصيلية املق لدة من اعالرهايات هاالدلة ع  اهلقدتة 

 األصول القرآنية للدائرة الثانية 

 وأنذر عشريتك األقربني

محن اعيحات هيف ثحديل مسحقفيا األهىل  لل اةفة هه ا ةمثاةة الدريقة أيلا  

اعيحة  ة  الفريد  ةل مقح اير يعحرف ةاحديل يح م الحداا  ههح  مح اد نح هل هح  

اك قححراء  معححرتف اححا ةحح  الفححريد   )هأنحح ا ع ححرييد األقححرة (  ههقحح العريمححة

 {زت رت يب}همرهية ةرهايات مسقفيلة همقح اير  عقحد الفحريد   

قشححل أن يشلححهب  يف اإلتححلماألهىل  )هاه ححد املخلصحح ( ثيححل ن لححت يف األيححام

حتحاةر القحا   أُ صىل  الرتحالةةةعثقه  يف الرت لهيصدع  ا   القشحي ر  م 
أن يقَح  

 . رحلب يشل  ا ع فسلم ن ةعدد األصاةع ال اال املثيل  ع رييه األقرة 

ر  القشياُ ن  األقرة  ال ين هص
و  ب هصن ااهب ليس يصح ص أفحراد  م   اا 

ة ق 

أةحح  طالححب   بمححقه نأفححراد الححداةر  الثانيححة الحح يمححع فدححط  ةححل هححب األهىل  الححداةر 

ر  الثانيحة كعشيحد  ةحن احلحااث ةحن عشحد ةهيدجية  هز    هجعفر  هةدية أفراد الدا

 .نه من أفراد الداةر  الثانيةأمل لب ال ه اتق هد يف ةدا هتيأيت ا

مقعدد  هااد  فيحه آيات  مدامه ههي يف ذيلصىل  قص ص ي ريةعا الههقاك 

ن  هيحداط يف ةعحا ط اةح  اعيحات االفريدح اهاهاهيقداط يف عقاهيقها ةرهايات 
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 جم يل ىل مل خل }: اعييححة الدالححة عحح  الححداةر  الثانيححة مثححل ق لححه يعححاىل

يف مجلححة مححن كحح    (1){يه ىه مه ينجه ىن من خن حن  جن يم ممىم خم حم

اهايات الفريد  أن  عشيد  ةن احلااث من ةقي هاشحب محن الرجحال الح ين ذكحرهب 

ن  مدامه يف الداةر  الثانية ليس كمدام أيب طالب  فعشيحد  ةحن نعب ص  اعية ه  اهلل يف 

 عليهب.احلااث كان من ال ين أمر  القشي ةق ااوب هعرا ال ااا  

 حديث يوم الدار 

 يف كقاب ال ااثة االصح فاةية يف مدامحات ال هحراءمشس طا   ذكرنا هقد

ةعل لألقرة  محن اه حه  أن  القشي {زت رت يب}يف ق له يعاىل 

هليححة ياصححة صلححيهب دهن العححامل   ههححي  ث ححل صاملخلصحح  ةشعثححة هأهامححر ههصححايا 

القحدةري ل حؤهن هح ا الحدين من م قع الديحاد  هاالداا  ه يكالي  لدرةى القشي

آيححة  احلقيحح  هةيق ححا أن ثححديل الححداا مقحح اير ةحح  الفححريد  الحح ااد يف تححشب نحح هل

هدال  ع  اصح فاء يحاص ل شدحة هداةحر  ثانيحة لشقحي  {زت رت يب}

 هاشب يري الداةر  االهىل.

 

                                                 

 .23( ت ا  األث اب: اعية 1)
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 اجتماع بين هاشم يف حادثة يوم الدار 

: شاثث  يف ق له يعحاىلالثظ األمر العريب املهيب ال ه يفل عقه كثري من ال

ا  {زت رت يب}   فال ين ي طش ا ا ا االمقاان يف ي م الحداا ُعحر 

هاحلححدث معححرهف همثشححت يف كقححب اثاديححل الفححريد    علححيهب مدححام اصحح فاةي

  اعيححة  ن لححت هحح   مححن ةعثححة القشححياألهىل  ةعقحح ان ثححديل الححداا  ففححي األيححام

 هاه د املخلص . {زت رت يب}

  وقطعي لفظا حديث يوم الدار متواتر

 الصدور

همقح اير  عح  ثحد  العامحةثديل مق اير عقحد  {زت رت يب}

هلحيس وحرد يح اير  مقعاضحدعقد ال يعة ةمفردهب  فمجم ع طر  الفريد  ي اير 

هح  ق يا  معقربا   ةل ثديل ق عي الصحدها هامعقاد  همدقىض ذلد أن ه ليس ثديثا  

 .{زت رت يب}آية  ال ه يسمى ثديل ي م الداا  يف ذيل

 الداةر  الثانية ةه هصلقه ةالشاحل الح ه ناحن فيحه محن أنذلد ةصلة جه هه

أن نركحح  عحح  هجححه  هالةححد-  الق هححري ي ححمل الححداةر  الثانيححة يف الريشححة الثانيححةآيححة 

يف   ك ا يف اهايحات الفحريد  عحن القشحياملح  - االتقدالل ةدقة مققاهيحة جحدا  

 .{زت رت يب}: ق هل ق له يعاىللم اد كصدا احلديل  



 089 ....................................................... قربطالفصل األول/ الدليل الثالث: وأنةر عشمتك األ

 يف حادثة يوم الدار دبرتال 

صن  ثادثة ي م الداا ثادثة معرهفحة لحد  مجيحع  {زت رت يب}

أاةعحح  شخصححا  مححن ةقححي هاشححب فدححط ال  ادعحح املسححلم   هذلححد أن  القشححي

 يب}: طشدحا  لد لحه يعحاىل ي ااكهب أثد  هه ا القخصيص محن قشحل القشحي

هأنحح ا ع ححرييد األةعححدين  هالل يحح  يف الدححرآن    همل يدححل{زت رت

د الحداةر   يف يصح ص مر أن ه مل يدل الدرةى هصن   قال األقرة   أه ضي  األ   هثحد 

 .ةقي هاشب

عشحد اهلل ةحن كعحب ه يب  اُ ههقاك قراءات مقعدد  هثاةقة عقد الفريد  يدرأ احا 

  )هاه حد املخلصح ( {زت رت يب}: اعيحة ةن مسع د يقمحة هلح  

يف أثاديححل يحح م الححداا  ا  خملصحح ا  اه حح )خملصحح ( عشححاا  هاضححاة يف أن  للقشححي

ن  جرباةيحل أيحاين محن اهلل ص»: املق اير  عقد العامحة هعقحد ا اصحة  يدح ل القشحي

 .(1) «اتالقهةقهديد صن مل أةلهب ف  ةل ت 

                                                 

  42دم ح  الةحن عسحاكر: ط؛ يحاايخ 321-319  ص2( ال ربه يف يااخيه عن اةحن اتحاا : ط1)

؛ ش اهد 411  ص3؛ معامل القق يل للش  ه: ط4933  ح  يرمجة عيل ةن أيب طالب46ص

  325؛ دالةححل القشحح   أليب نعححيب االصححشهاين: ص514  ح465  ص1القق يححل للاسححكاين: ط

؛ دالةحل القشح   للشيهدحي: 127  ح82: ص؛ و يب اعثاا  مسقد عيل ةن أيب طالب331ح

 ثب ع  القا . ةاب مشقدأ الفرا ع  ات ل اهلل  176  ص2ط
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يف يححدير يححب يف آيححر عهححد ثيححا   ا  ححاب اإلهلححي الحح اادههحح ا هحح  نفححس 

 يالقهديحد اإلهلحي للقشحملحم ن ا  حاب هفهقاك ي اةه هي اة  يف  القشي

 م الحداا هةح  ة  ثحديل يح الشيت هالية أهل الدال ع  عرمة ي ب شأن

 .يدير يب

  م عليحه ة حد  أن يش لرحهبمن قشل اهلل يعاىل هع  د القشيفدد ُهد  
  ةاعقشحاا أن    

ةسشب أن احلمل هالعحبء كحان ثدحيل  فدحد كحان يف ةحدايات الرتحالة   ل القشييري  

 عح د اإلتحلم ها ل خص  هملحا يدح   ها هثدلؤعشاأد دل  يُ هان  ه   املقاصب اإلهلية كي  

لحة صن يري لأمام خماطر ال الال  فل لد    فأيا  جرباةيل ةع يمة صهليحة  يعقحي معج 

 .مل يشلهب ع رييد األقرة  هاه د املخلص  ة لد ف  ةل ت اتالقه

عدد القشي صح  اهلل عليحه هآلحه هتحلب هح ا املجلحس لحثلث محرات يف مقسحامل ه

القشي ص  اهلل عليحه هآلحه هتحلب أاةعح  اجحل محن ةقحي هاشحب  اهايات الفريد  دعا

يححا ةقححي هاشححب  ةعثححت صلححيكب  »هقححد عححرا علححيهب األمححر اإلهلححي هيححاطشهب ةد لححه: 

أن  القشحيهأااد  –  «ةخاصة  صن دملقب أعشاءها هصال ي ليها اهلل ع  هجحل ل حريكب

ههاااء  ههح ا يعقحي  ا  هأنصحاا ا  أع انح ةيقحهأهحل  أن  لكحل نشحي يفيفهمهب هرصح هلحب 

أهليحاء أمح ا كمدحام الصحديدة أه  رحع ح يأهصحياء كاألةمحة االثقحةريشة اص فاء  ت اء 

؛ أصفياء ةحاإلطل  كالحداةر  الثانيحة االصح فاةية ألهحل الشيحتأه  الكرب 

 الشيحتأهحل  أن عقح ان  القشحيةح   يف صدا ه ا احلحديل )ثحديل الحداا( ه
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يعحب كحل األصحفياء الح ين اصح ف ا  قش   هال ةالرتالة هال ةاإلمامحة ةحلليس ياصا  ةال

أيلا  ك  مر ةقا يف الدريقة األهىل  أن  يف كل ةيح ت األنشيحاء هقحاك داةحر    القشية   ه

 ة من اهلل  ك  مر ةقا.اص فاةية أهىل هداةر  اص فاةية ثانية هه   تق  

 ي م اجلمعة  ص ةن عيلفدد اه  احلل اين يف ن هة القاار أن احلس  

 ال     اهلل مل يبعمث نبيما  »ل دا  هزد اهلل هأثقى عليه هص  ع  القشي هآله ثحب قحال: 

 .(1) «باْلق نبيا ... والةي بعث حم دا   وبيتا   اختار له نفسا ورهطا  

صىل  هالححرهط هالشيححت صشححاا األهىل  األةمححة مححن الححداةر صىل  صشححاا  (الححقفس)ه

 أه اصح فى لحه اه حا   هةيقحا   هالثانية. هلفظ ايقاا له اه ا  األهىل  ري اجلامع ة  الداة

يف   «هاه حد املخلصح » {زت رت يب} اعية ن لحت هقد مر  أن هةيقا  

مصحح ف ن. هكحح لد اهاهححا األاةححيل يف ك حح   لآليححة فره ححه قححراءات عديححد  معقححرب 

فاء لعقح ان )الحرهط   فهقاك اص (3) احليل  هاهاها يف العدد الد ية ايض الدين (2) ال مة

يف آيحر احلحديل  املخلص ( ه)األقرة ( هيف كل أثاديل ي م الحداا قح ل القشحي

                                                 

مح اعظ  19  ةحاب 114  ص75؛ ةاحاا األنح اا: ط19  ح73( ن هة القحاار هيقشيحه ا حاطر: ص1)

 احلسن ةن عيل.

  231  ص1: ط؛ عي ن أيشاا الرضحا573  ص1( ك   ال مة يف معرفة األةمة لألاةيل: ط2)

 مع املأم ن. ذكر ولس الرضا 23ةاب 

 .36لعدد الد ية للايل: ص( ا3)
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هالعشحا  هعشيحد  هيحريهب محن ةقحي  هعدحيل   ا  هطالشح ا  خماطشا  أةا طالب هز   هجعفحر

 «.فاتمع ا له هأطيع ا» هاشب يف شأن عيل

 ؟هل االصطفاء جربي أم اختياري 

من اهلل ع  هجل  هليس ايقيااا  كسشيا  من قشحل العشحد  صن  االص فاء ليس صجلاء 

عحرا اإلمامحة العرمحى عح  ةقحي هاشحب  هحل  فدد يد ل قاةحل  كيح  أن القشحي

 ع  ةقي هاشب ه ا االيقياا؟ القش   ايقياا لكي يعرا القشيأه  اإلمامة

أن  القشحح   هاإلمامححة اصحح فاء هاإلمامححة اصحح فاء مححن اهلل ههحح ا ال ايححب 

ححه ايقيححاا كسححشي هال نعقححي ةححه االصحح فاء  يف القشحح   هالرتححالة هاإلمامححة ال يعقححي أن 

 أمر ة  أمرين هك لد خيقل  عن االكقساب الح ه أنهصجلاء ةل نعقي ةه  أه  صجشاا

 .تاةدا   مر ذكرهاعديد  جدا    ةف اا - مرينأة   أمر-ه  ايلا 

ن أعحح  ههحح  أن االيقيححاا يف االصحح فاء هحح  محح هنلححي  صليهححا فااقححا  مهحح   

مكح  ثاةحت ةخحلف االيقيحاا الكسحشي فمجنحه ةقداجات الددا  هالد   هااليقيحاا 

 أضع  هأن ل داجات االيقياا هليس ةاألمر الثاةت ةل املق ل ل الداةل لل هال.

    هجعفحر هزح   هأةحعرا عح  ةقحي هاشحب همحقهب عحيل فالقشي

ب  فدحد عحرا طالب هعشيد  ةن احلااث هيريهب  رن هب مص ف ن يف ةقي هاشح

   فلب يكحن صال عليحا  ا  لهعليهب اص فاء اإلمامة  هال ااا   أه من يك ن هاير
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  فعرضححت الحح ااا  «رسممويل وعمميل وايممره حم ممدأ »كحح  يف األثاديححل الددتححية  

عرا م ل  االص فاء ع  ةقحي هاشحب  فحقلثظ يف هح ا احلحديل ههاالص فاء 

ححه مسححؤهلية  ال  أه  الصحح فاء م لحح  ا ةشيححان القشححي صةقححداءري  املقحح اير حال حح هةأن 

 ياصة ع  ةقي هاشب.

 بعثت إليكم خباصة 

ةعثحت صلحيكب يحا ةقحي هاشحب ةخاصحة  الثرح ا لفحظ  يد ل تيد األنشياء

)ةخاصة( أه ةشق د ياصة ال خياطب اا يحري ةقحي هاشحب ههح ا يحري معقحى ةعثحت 

أكثحر   صال أن صليكب ياصة  هصن هادت ه   الص ا  للفظ يف ةعا طر  احلديل

 .طر  احلديل هي ةارف اجلر )ةاء(

حة أه ةشقح د صىل  ايلحا  يف هح ا احلحديل: ةعثحت هيد ل القشي القحا  ةعام 

 عامة خياطب اا القا .

 بنود البعثة اخلاصة 

ةقحي هاشحب؟ هاألمحر  ما هي ةق د الشعثة ا اصة القحي خياطحب احا القشحي

دايقها  هليسححت هحح   هاضححح أن  فيهححا مسححؤهليات هصداا  يححدةري قيححاد  األمححة ههحح

  يف هح ا احلحديل اإلداا  هالدياد  لألمة هالدين معا  فاسحب  كح  يشح  القشحي

يما بنمي عبمد »ةقي هاشحب: خماطشا   ففي مجلة من طر  ثديل الداا املرهية ق له
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 .(1) «أننابا  وال ت ونوا  املطل  نونوا ع اإلسنم ر وسا  

القحا  ةشقح د صىل  هةعحل ةةقحي هاشحب ةشقح د ياصحصىل  ةعل ةل صن القشي

  املقح اير  كثحر هألفااحه هصمعان هنرحر ة رقحه  يدةرصىل  عامة  هه ا احلديل  قاط

فمجن  اهلل يعاىل اص فى ةقي هاشب لحيس فدحط عح  صحعيد هه ا مدقلا  االص فاء؛ 

ع  صعيد )الحرهط(  أيلا  ةل  كفاطمة ههالية األمر القش   هالرتالة هاإلمامة

ر  حعقححح ان )الدرةحححى هاألقحححرة ( أه مل لححح  العححح ن هالقصحححهعقححح ان )الشيحححت( ه

جححل  اهلل يعححاىل ةقححي هاشححب هحح    االصحح فاةية لسححيد األنشيححاء هاألةمححة هلدححد ز 

 املسؤهلية ياصة.

  لدائرة األوىلاوزراء وسفراء وأوصياء 

 أعظم تعريف هلوية أفراد الدائرة

 الثانيةاالصطفائية 

الثانيحة أهنحب عح ن كامحل يحام م لح   صن  أعرب يعري  هل ية أفراد الحداةر 

ةداجة اص فاةية أه ال يد م اا ألفراد الداةر  األهىل  نرص  م لدة يري ناقصة 

أفراد الحداةر  الثانيحة ألفحراد الحداةر  قشل من ر  هي حصال من اص في هه   القص

ههح ا محا ؛ األهىل األهىل  هيشعية م لدة من أفراد الداةر  الثانيحة ألفحراد الحداةر 

                                                 

 .4933  ح  يرمجة عيل ةن أيب طالب51-49  ص42( ياايخ مديقة دم   الةن عساكر: ط1)
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  هه ا معقى مق حاة  محع هألفاارص ا  يف ثديل الداا املق اير ة قه القشيةي  

قصح ص الريد القحاةع امل حاا صليحه فيحه مجلحة محن حثديدة ال اير هال ااا  هال ح

 ال ااد  يف أفراد الداةر  االص فاةية الثانية كق صحي  أيب الفلحل العشحا 

 اةية يف ق لححححه يعححححاىل:   االصحححح فاأليحححح   صىل    يف ال يححححاا  لاشححححاا ةححححاألي   

  (1){لك         خك         حك         جك         مق         حق         مف         خف         حف          جف         مغ         جغ         مع         جع      مظ     حط }

 .(2)«وقلت حيلتي اآل  ان رس رهري»الق صي  له همثله 

 ري  يف هصحح  العديلححة ايقححبحهكالحح ه هاد يف احلححديل القشحح ه ال حح

لشيحان املسحؤهلية القحي يدح م ةحدهاها عحدال  يشعحا  لحدها  (3)«سبايا شاء اهلل أ  يراه   »

فمي   اهلل قمد شماء أ  »مسؤهلية ال هاد  القي يد م احا تحيد ال حهداء عليحه السحلم 

ةعحد   هنرحري محا هاد يف ايحاا  أمحري املحؤمق  عليحه السحلم يف ةحدايقها (4)«يراك قتين  

 السمنم عمىل األئ مة املسمتودعط»السلم عح  القشحي هاألةمحة هاألنشيحاء هاملرتحل  

السمنم عمىل » -من أفحراد الحداةر  االصح فاةية الثانيحة  - ى«الةي  بدا هلل ع  مامته 

                                                 

 .  32-29( ت ا  طه  اعيات: 1)

؛ 42  ص45ملجلسححي: طللعلمحة ا اجلامعحة لحداا أيشحاا األةمحة األطهحاا ( ةااا األنح اا2)

 .192  ص3: طرشح األيشاا يف فلاةل األةمة األطهاا

 .384  ص44؛ ةااا األن اا: ط349( خمقرص الشصاةر: ص3)

 .384  ص44( ةااا األن اا: ط4)
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 كم عىل املؤمنط الةي  قماموا بمأمرتوس ط السنصة هلل م  خلقه السنم عىل امللخا

 .(1)«خافوا ْلوفه ووااروا أولياء اهلل و

  الدار عند العامة  ألفاظ حديثتقارب

 واخلاصة

العريب يف ه ا احلديل ايب كثر  ال ر  فيحه عقحد العامحة هكثحر  االمقياا صن 

ه مقدااةحة ةالدقحة ههح ا يعقحي أن حه محن األثاديحل ألفااال ر  عقد ا اصة جتد أن  

مقلحمن ثحديل الحداا( املق اير  لفرا  )ي اير لفري مقدن جحدا (  ههح ا احلحديل )

 الشيت من ةقي هاشب  هقد ياطحب القشحيأهل  اص فاء الداةر  الثانية يف لشيان

فممأي    و ال فليممةهب  بممه غمممن ى لتقمموم   »فيححه ع ححرييه األقححرة  )ةقححي هاشححب(: 

 .(2)«فلي ون  ع  ولتندم   عىل هةا السب 

  همةا رب وعمو  وعمومبماألمر مم  نصملتقوم   »: ههاد ةلفظ آير عقه

األهىل    هكان ه ا يف األيحام(3) «غمن هةا األمر ع  الوالية أو ليجعل اهللأو  الدي ى

                                                 

؛ من ال  رض  الفديحه للصحده : 142فلاةل أمري املؤمق  عليه السلم الةن عدد  الك يف: ص (1)

 .3195  ح569  ص2ط 

 .236: ص( الرهضة يف فلاةل أمري املؤمق 2)

أمما واهلل لتقموم   أو ي مو  ع »: ؛ هقد هاد ةلفظ آير عقه118( تعد السع د الةن طاهه : ص3)

 .218  ص16  ةااا األن اا: ط«غمن 
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إلتحلم يف االقشحي صح  اهلل عليحه هآلحه هتحلب  هبةل   قد  هلدين اإلتلممن الدع   

ر  هاألمحر  هلكحن حكانت الدشاةل يعرا عليه القصحفاألهىل  ت   عكان يف األيام

 ن األمراء هال ال  هال اااء ةعد  من نفحس هح   الدشاةحل  ي رتع ع  القشي أَن يك

 .(1)«هةا ليس يلى هةا لرم العاملط»: القشي جييشهبهكان 

كان يحرفا أن يع حي هح ا األمحر للدشاةحل هالع حاةر  لثظ أن  القشيهي

هلكقه أمر من قشل اهلل أن يعرا ه ا األمر فدط ع  شجر  ةقي هاشب ملا يقمقعح ن 

أن اهلل جعلحه    هقحد ذكحر القشحية القسحشية محن القشحي األعرحبةه من الدراةح

 ياصة هةخاصة لشقي هاشب  صن قام ا ةرشاةط االص فاء.

 دعوة النيب ةجابإ  من علي أمري

 املؤمنني

ي ذلحد أن االصح فاء حال ااا  ع  ةقي هاشب  فل يدقل عقدما عرا القشي

له اهلل يف يحريهب  فدحام عحيل ةحن أيب راةط هصال تحيجعحأقحام ا ال حيعهحدها هصن ةحل   جربٌ 

 .لقصده لصداا  ال ااا  هاإلمامةلوالس  ةثلث مرات يف ثلث طالب

  كجعفحر هزح   هأيب طالحب  هأما يري أمري املؤمق  عيل ةن أيب طالحب

ححل فلححب يد محح ا  هتححل م ا لرتحح ل هيعهححدها لكححقهب يعاقححدها احح ا القعهححد هالقام 

                                                 

 .211؛ ياايخ اةن عساكر هتعد السع د الةن طاهه : ص313يفسري فرات الك يف: ص (1)
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قشل ا ق ل تل م ا هص فاء ةالداجة الثانية ثيل االراةط همسؤهليات حة  اهلل

فلحب يعرتضح ا همل يحردها  «سم عوا وأ يعموا » هلب يف شأن عيل ات ل اهلل

 .همل جياده  همل يسققكره  ةل تكق ا يل عا  هانديادا   ذلد ع  ات ل اهلل

ةدليل   ث ل مداماوب هصلثياوباألهىل  هه   ةيعة الداةر  الثانية للداةر 

أيلحا   هناهيا   ههليا  لألمر ةعد  هآمرا   تيدا   عيليقصيب ةا طالب مل يعرتا ع  أأن 

ةا هلب قام يسقه ئ ةالقشي هعحيل أيف ةقي هاشب هيف الدين ةعد تيد األنشياء  مع أن 

هأيب طالب  فدام خياطحب يف اهايحات مسقفيلحة مقح اير   هيسحقه ئ ةحأيب طالحب 

ر عليد هأنت تيد الد م  .ةد له لدد أم 

همل يكن اة  طالب تيد ةقي هاشب فدط  ةل كان أة  طالب تيد قحريش عح  

 ان الكشححرياححهاالمق نرر هالثححظ القسححليب العرححيب هاالنديححاد املحح هلااالطححل  فحح

هالداجة االص فاةية العريمة أليب طالب  هليس الكلم يف صيح ن أيب طالحب فحمجن  

ن ايب طالحب  تحيد الدح م داجحة صيح صىل  صي ن أيب طالب أمر مفره  مقحه  ةحل أنرحر

 طاعة اةقه الص ري يف السن.صىل  يدعى من قشل تيد األنشياء

ل  القشي ف  يف صشا  هاة ا  هاعحا  عمحه املخلحص هشحدي   هأة  طالب ال ه ك 

هالد  عشد اهلل صل ات اهلل عليه  همع كل ه ا السؤدد العرحيب أليب طالحب هاةقحه عحيل 

ب ألمحر راهر  هلكن جتد أن أةا طالحب أذعحن هتحل  أمري املؤمق  مل يشلهب ذلد ةاسب ال

هح  اإلمحام  هق ش ل  ه ا العدد اإلهلي ةأن يك ن اةقه عيل اهلل هأمر القشي األعرب
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 قريش هتيدها أيب طالب. ال امل ل عامةهه  ال اير هه  هيل األمر 

  تسليم أبي طالبعظمة  على

 تسليم األنبياء واملرسلني

الداا  فدام  اهاية ثديل ةن مردهيه يف ذيلاه  احلسكاين هالثعلشي ها

ر)الد م يد ل ن أليب طالب:    هقال ا أليب طالب: (1)عليد(  أطع اةقد فدد أم 

 هيف؛ (2)(يا أةا طالب  أال ير  اةقد؟ قال: دع    فلحن يحأل ا اةحن عمحه يحريا)

قححد أمححرك أن )م الدحح م يلحاك ن هيد لحح ن أليب طالححب: أيححر : فدححا اهايحة 

 .(3)(هي يعيسمع الةقد 

: قحد جعحل عليحد اةقحد  اثيل قالهةعلهب يعشري أيب هلب  فا  الثظ ه

يف ذلد املجلس الح ه  هكان عيل ؛اةقمر ةأمر ه ا الص ري هناهيا   الص ري آمرا  

أمحري املحؤمق   تقا   هكانت اجل عدد ثلث مرات  ةعق ان ي م الداا أص ر الد م

ن  كح  يف ي الصح ري اللعيف الع دينك-أزش الساق  أنه ص ري السن  ةاعقشاا-

                                                 

؛ الحححدا املقثححح ا 162  ص7؛ الك ححح  هالشيحححان: ط561  ح542  ص1( شححح اهد القق يحححل: ط1)

 .161  ص5للسي طي: ط

 .147  ص1( ال شدات الكرب : ط2)

؛ ياايخ دم   الةن 411  ص3؛ معامل القق يل للش  ه: ط321-319  ص2( ياايخ ال ربه: ط3)

 .4933  يرمجة عيل ةن أيب طالب عليه السلم  ح46  ص42عساكر: ط
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 .تقا   هبكان أص ر الرهايات أن عليا  

 أليب طالب هحلم   هجلعفر أن أقحام القشحي عري   كان المقاان اإلهلي فا

 هأقل هحب محاال  تحاقا هأز حهب    هأامصحهب عيقحا  أعليهب أص رهب تقا  هأاث هب هيح

 ة لد. هلعيل فاتمع ا له هأطيع ا  فسل م ا لرت ل اهلل هأمرهب

 االصطفائية  أفراد الدائرة تسليم

أعظم من تسليم للنيب املطلق  الثانية

 )وزراء(مقام  له األنبياء

ههح  ةالقحايل محن ةقحي هاشحب  ةحأن  أةحا  معه هةعا من اص     عرتف أة  هلبا

أَن ي يع ه ا الص ري الح ه هح  اةقحه  هأن  طالب يف ه ا املجلس أقر  هتل ب للقشي

أه  فدلحية هعحي أيب طالحب؛ د يرعرع يف ص ر  يف ثلن أيب طالحبق نفس القشي

ن  صي هنحب صجعفر هيريهب من ةقي هاشب هي ف   مسق   هعي ةدية الشرشح  هأه  ز  

ر  فمجن حه يسحليب حر  فه  يسحليب فح   يسحليب ةديحة ةقحي الش ححف   مسق   صي ن ةدية الش 

 هأيامه األهىل. راةط عريمة هه ا يف ةدايات عهد اإلتلمحم ل  ل 

يححري أهيل العحح م عقححدما أه  أهيل العحح مأنشيححاء  عححد  مححن الرهايححات أن  ةيححق  يف 

هعرحي   جحدا  علحيهب فكحان  شحديدا    كحان امقاانحا  عيل هالية  عرضت عليهب

شح اهد عديحد   لحهمقهب ههح ا  دٍ هقاك قليل من القأين هالرتايي لد  ةعلهب هعد



 110 ....................................................... قربطالفصل األول/ الدليل الثالث: وأنةر عشمتك األ

 هلكقحه كحان -هالعيحاذ ةحاهلل  -ء ال يعصح ن اهلل ع  ذلد  مع أن األنشيحاالدرآن  من

امح   كيسليب املص ف  من ةقي هاشحب يلثظ  ةيق فاألهىل اب املسااعة  األهىل 

  هلعحيل طالب جتد أن ه تل ب يسلي   م لدا  لرتح ل اهلل  هجعفر هع  اأتهب أة

حح  اةقححه جححة داصىل  مححع شححد  القسححليب هثدلححه ؤؤ هال  جمحح  هال يشححاطةححل يلك 

اهلل يعحاىل يف صنح اا الع حري  األقحرة  ةح لد أه يحدير يحب يف  اتقمهل القشحي

ن ححا  الع ححري  األقححرة  صال أنححه يعححاىل ي عححد نشيححه ةالقهديححد صن مل يسححااع يف صةححل  

 الرتالة ا اصة ةشقي هاشب.

هلل هللقشحي  ا  م لدح عقحدهب يسحلي   أن أفراد الداةر  الثانيحة هل ية هه ا يعري  

داجحة محا محن القسحليب هلح   لحد  أيب هلحب ةحلههح ا مسحل ب ةحه ههاضحح  هلامام

  لدهتحل ب ةح؛   القشحيثلح ا  االجحق ع ثحلث محرات هيلشيقحه دعح  هاد  ة

هكحان   عديل ةن ايب طالبه هكان مقهب العشا  ةن عشد امل لب  يلا  أاحلارضهن 

حا  عقد كل من ةقي هاشب مسل   الشديحة تحل م ا  صال رشذمة مقهب أمثال أيب هلب  هأم 

روب لرتحح ل حنديححادهب هنصححاندححادها مجيعححا  مححع يفححاهت داجححات اةححاألمر يسححلي   ه

 هيدديمهب الع ن هاألاا. اهلل

 

 

 



 الدائرة االصطفائية الثانية ألهل البيت ...............................................................   111

  يوم الدار تشكيل أركان احلكومة

 خفاًءاإلهلية 

ثك مقه قشل أن يسقلب امام األمح ا يف األاا  ههح ا  القشي فدد شكل

 تاملقفحى ليسحيف احلك مة ه ص لح السيايس ششيه ي كيل احلك مة يف املقفى ةاال

فقلثظ كيح  ؛ مالأه  هلا دهلة هال ااا همل يكن عقد  جيش تهلا عاصمة هليس

محع صصح فاء الحداةر  الثانيحة معحا    ذلد هي امناألهىل  نصب الداةر  القشي أن  

لح اااء لرةيس الح اااء هلح  اةيس اجلمه اية ةقعي هياألهىل  هال شد أن الداةر 

داةر  الثانيححة  الححهححب ةمثاةححة فعححاهن  لححه  هأمححا هكححلء الحح اااء هاملححدااء العححام  امل

  فحل يقش حي هجح دهب داجقهب ة كلء ال اااء الةد من ههؤالء املعاهن ن املقمثلة

 .أن يع  هاااء فدط ةل معاهن  للقشي

ثاهل أن يسحقثري ثفيرحة أيب طالحب ثيحل قحال ههل لد اعرتا أة  هلب  

ر هي يل  عليد صشيا .أهل  تيد ق مد هتيد العرب هتيدله: أنت   مكة هيؤم 

همل يكحن محن أيب طالحب صال ال اعحة   يء أةدا  حطالب ة   عرتا أةمل يهلكن 

  هل لد اعرتا أة  هلب ملا اأ  هح ا القسحليب امل لدة هالقسليب امل ل  للقشي

ب يف القسحليب هقد كان م ق  ز   هجعفر نفس م ق  أيب طال  هاالندياد امل ل 

 .هاالندياد امل ل  للقشي
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 دولة حممد وآل حممد  أعظم

 الدول اإلهلية

يف طر  ا اصة هالعامة املسقفيلة يف ه ا  ال ااد الرهايات صىل  ل  نررنا

الشيت صل ات أهل  املجلس العريب )ي م الداا(  هاثقجاط عل ء االمامية هأةمة

تياده من اهلل لق كيل  اةقاء جهاأه أن ه  {زت رت يب}اهلل عليهب ةه 

هه   الدهلة ليست   الدهلة اإلهلية  ةل لق كيل أعرب دهلة صهلية يف دهل األنشياء

دهلة يعد ب هآل أه   دهلة داهد هآل داهدأه   دهلة اةراهيب هآل اةراهيبهي 

عرب دهل االنشياء أهه   الدهلة هي   ةل هي دهلة حممد هآل حممد  يعد ب

 .هليةعرب الدهل اإلأه

  ايححى األمححر السحياده مححن اهلل يعححاىل ان يعح  الحح اااء ههكححلء الحح اااءفدحد 

ةقي هاشب ةد له: ةعثت الحيكب يحا ةقحي هاشحب  القشي هعقد ن هل األمر ياطب

م  ةخاصة احلحديل مددمحة محا ملحم نه معقحى: أن  اهلل  ةداية ه ا يف القشي هقد 

ههح ا هح    هأنصحااا     اع انحا  ةيقحه ثلحة مصح فاأهل  صال ةعل من يعاىل مل يشعل نشيا  

 .  الثانيةنفس يعري  ه ية الداةر

لق ذط صهلية ااةعة من نج م أفراد الحداةر   صهليا   هك لد كانت كرةلء مسثا  

  الثانية  فدد كانت مأم اية صهلية ياصة من قشل اهلل ع  هجحل لسحيد ال حهداء

لحة ايقحب هايب الفلحل اصحفياء أمثحال عحيل االكحرب هالعدي ا  يف أن يشعحل معحه نج مح
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. »..: ةن ششيب عقحهايف صايح  الرضاهةاسب ثديل   العشا 

ى فينه نبح نم  يمةبح ال مبوى وقتمل معمه بك لليسط ب  عيل ب  أ   ال فا

ايححن   (1)«ر رنممن  ممما امم  ع األرو شممبيهى ]شممبيهو [مبيتممه ث نيممة عشممأهممل  ممم 

من ةقي هاشحب ههصحفهب ةحأهنب ر حالعاةدين صل ات اهلل عليه  فدد يص ث نية ع 

نج م االاا  أه اصفياء من أفراد الداةر  الثانية ليس هلب ع  األاا محن شحشيه 

 .مص ف ن ةسيد ال هداء من ةقي هاشبه ههب ع ن هأنصاا

  أن  ثديل ي م الداا ه  ملامة عريمة هثدث عريب جدا  هاحلاصل 

رهن هملم نه حهق  عقد  املؤاي ن هأصااب السري هأصااب احلديل هاملفس

ثاديل هاأل {زت رت يب}آية  ةقفسه م ت عة ةق د ديقية عريمة يف

عشاا  عن ولدات يف  وم ع ه   الشا ثه اعية ال اثد  ال ااد  يف صدد ه  

اجة عريمة ع  هج د الداةر  االص فاةية  يراث املسلم  األهىل  ههي دالةل هه 

هه   لد ات   انية أيلا  الداةر  االص فاةية الثع  هج د ه  من ةقي هاشب

 عريمة من في ضات ثديل الداا.

 
 
 

                                                 

 .56  ح289  ص1: ط؛ عي ن أيشاا الرضا192  ص 5/ 212أمايل الصده : احلديل  (1)
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  على اصطفاء بين هاشم تفّوق

 اصطفاء أولي العزم

ما الح ه القي قد يسقصعشها الشعا  هه  أن ه  االشاا  يف ثديل الدااهه   

اتحالة ي م الداا ةعد أن أمر من قشل اهلل يعحاىل أن يعحرا  القشي يب عرضه من

 ع  ةقي هاشب؟ياصة من اهلل يعاىل 

ححل هالقححدةر يف ثححديل الححداا نجححد أن   عححرا عحح  ةقححي  القشححي عقححد القأم 

مل يعرضحه اهلل عح   شحيئا   {زت رت يب}آيحة  هاشب ي م الحداا هةحقص

آدم هال ع  ن ح هال ع  صةراهيب هال ع  م تى هال ع  عيسى هال ع  أثد من 

يح م الحداا  فدحد القشي  الساةد   ههح ا أمحر عرحيب ا  حب ههح ا ةحقص ثحديل 

ههحي أعح  داجحات  ال صحاية  هتحياد   عرضت عح  ةقحي هاشحب تحياد  االمامحة

الةحد ه -القي مل يعرا ع  مجيع األنشياء السحاةد  هأهصحياةهب  يةااإلمامة هال ص

  ةرثيحمسشكلية ص اية ج فاء همن القدقي  هالقدةر الشالهب  هه   االم ا ليست 

همحن   الح ثي كدصحة شحعرية فهح ا شحأنه أن يدرا دَ ر  ةل هي أثداث ال ثي همن يُ 

حا محن يدحرأ الح ثي ه  أن يدرأ ال ثي كقاايخ قشاةل فهح ا شحأنه دَ ر  يُ  نشح   ثحدث  أم 

 .اهيا  يقدةر ههأن ه ن ا مقأج  جيب ان يد   هاتالة القشي

كحح  مححر  ةقححا أن   هالنحح  هحح ا ال يقححايف أن صمامححة أمححري املححؤمق  ثححقب مححن اهلله

 .ةل ه  أمر ة  أمرين  هال اكقساةا ا  هال يف يلا  االص فاء ليس جرب
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دهه ا أمر علمي عمي   أن  امامحة االةمحة عرضحت يح م   هلكقه عرحيب همعد 

عحح   همل يكححن العححرا اإلهلححي مححن قشلححه يعححاىلالححداا عحح  أاةعحح  مححن ةقححي هاشححب 

ةححل عرضححت عحح  ايب طالححب هعرضححت عحح  زحح     يصحح ص أمححري املححؤمق 

 .ضت ع  عشيد  هع  ةدية األقرة  من ةقي هاشبهعرضت ع  جعفر هعر

هاثححد فدححط فححاا يف هحح  هححا  أهححا هالحح ه ال هيححاب عشأكححان كف الحح ههلكححن 

نحري   ةفمافل يح م الحداا صح ا  ايحة اهيح  يب طالبأاالمقاان هه  عيل ةن 

 ااء ن ا عريب مق ه . القشي هعريمة هكل تري 

  أنه قد {زت رت يب}: آيةهيف اهايات العامة ال ااد  يف ذيل 

ب ات ل اهلل للدع   األهىل  هيليفة من ةعد  يف األيام ههصيا   هايرا   عليا   نص 

هاعيرين ثقى ةدع    ية  ال ريهقشل ان يدع    لد مه القي ةعل فيها القشي ات ال  

 .ياصة  ةقي عشد امل لب يف دع أه  فيها ةقي هاشب القشي ايفية  فدد دع

ثحديل الفحريد  هيف كقحب القحاايخ هالسحري ةيح م يف كقب   عرفت يلد الدع 

 رت يب} اعيححة الكريمححة يدححال عقهححا ثححديل الححداا هقححد ن لححتأه   الححداا

طحر   يفه مر أن ه مق اير  ة  الفريد  ال هه ا احلديل الرشي  املق اير؛ {زت

فدحرات ي حري  يف  ي حقمل عح  )ثحديل يح م الحداا(  العامة فلل  عن طر  ا اصة

احلححديل كشديححة أثاديححل فلححاةل  ااالمقيححاا يف هحح ه  الشيححت هححلهاليححة أ معرفححة
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 أن  عرشات الصااةة اهها ه ا احلديل الرشي . هأهل الشيت عيل

 طرق احلديث تكثر 

فدحد جحاء  صن  أثد اها  ه ا احلديل من الصااةة  يقأهله عح  يحري ثديدقحه 

  ههح   ةكحرأيبصىل  يققهحي مقهحامجلحة    عقدهب عديد  هكثري ه ا احلديل من طر 

 ايحرهن اههآههقحاك صحااةة   ه الكاملحةألفااحال ه يرهه ه ا احلديل هيرهيحه ة

ه ا احلديل الرشي  ال ه له فدرات عديد   هيف كل فدر  فيها جب من املعاين همل 

كايححب لكقححب احلححديل يف هقحح ع هحح   احلادثححة أه   كايححب السححريأه  خيقلحح  مححؤاا

 .{زت رت يب}العريمة؛ ثادثة ي م الداا 

يف طر  الفحريد  مقدااةحة  ألفان احلديل  فمجن ألفان احلديلخيقلف ا يف  همل

أه  تحقن القسحاةيأه  هقد يددم ةعا مق هنا ت اء من مسحقد ازحد ةحن ثقشحل  جدا  

 ري  ي حقملحاحلحديل ال حههح ا ؛ كقب اير  من طر  العامحةأه  ياايخ ال ربه

ة عح  ع  فدرات عديد   فكل فدر  من ثديل الداا دمل دالةحل هةح راه  م حع 

 هاص فاء الداةر  الثانية. الشيتأهل  صمامة
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  تسليط الضوء على جنوم الدائرة

 الثانيةاالصطفائية 

القحدة ر  لدد ياا الكثري يف يسليط الل ء ع  ثحديل يح م الحداا همل يقجح 

ححا ثدححاة احلححديلأكثححر معححاين  هال حح ص يف فدححه ي مقححا هحح ا محح اد  صىلةديححت    فمجهن 

لحئ ةاحل دلحييل هيح ا التحقخراط الآلصىل  دقحاطيسحقخرط كق اهحا همل  هثيانية

فدححه  يف لسححقا يف صححدد ةاححل صمامححة أمححري املححؤمق ه هاجلحح اهر لشيححان احلدححاة 

هصن ةدححي الكثححري هامل يححد مححن  فهحح ا أمححر مفححره  مقححه هتححاطع القحح ا فيححه  احلححديل

اةر  ةححل ناححن يف صححدد أيحح  الفدححرات املريش ححة ةالححد  احلدححاة  املريش ححة ةحح لد

 األهىل.االص فاةية الثانية ال ةالداةر  االص فاةية 

  البحث يف الفقرات املرتبطة حبديث

 الدار

ري  مرك يحة هيسحليط اللح ء عليهحا حيف ه ا احلديل ال حاألهىل  صن  الداةر 

ليسحت هحي هصن   نان يف صدد يسليط اللح ء عح  الحداةر  الثانيحة القحي   مء ة   

 .هىلدت املجهر يف ال هلة األ

ههح   احلدحاة  جيحب   هصن   هي من الشا ث القي مل يقب ا  ا فيها عميدحا  

ا ال يد  ع  مدامات أفحراد الحداةر  الثانيحة ألن مدامحاوب هحي يف  ال  ا فيها مع أهن 
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 امات أع  ألفراد الداةر  األهىل.احلديدة دالالت هةراه  هآيات ع  مد

سهب ةمدامات زح   هجعفحر ع  أنف هاألةمة همن ثب اثق  القشي

 يريهب من أفراد الداةر  الثانية.ه

يف محؤ ر صحافي  فقجحد أن  العدتحة  ا  معيق هنرري املدام ل  افرتضقا مسؤهال  

ن ههل  هقحد يكح ن اشحخاص آيحرؤالقلفااية يرك  األض اء ع  ج انب ه ا املس

ألضح اء   ال اهلحة يف املكحان الح ه هح  فيحه  هال يركح  علحيهب اأهاقف  يلح  هيح

ححة األيححر    هاألنرححاا  هال يركحح  أيلححا   عحح  يلححد الححدقاة  ها ص صححيات املهم 

حة هعريمحة يف مفحاد هداللحة اع يحات هالرهايحات  فقجحد أن هلكقها م جح د  همهم 

عقحدها الشاثل  هق فالةد من اهل امش هالق اةع ه الكثري من احلداة  يف امللام 

 .القرر فيها هصمعانه

 ها يف حديث يوم الدقائق املغفول عن

 الدار

ن كر احلديل لقر  ه   اهل امش القي مل يقب الرتكي  عليها  ههي الدالة ع  

داةحر  صىل  ةحل يقعحد   هج د داةر  اص فاةية ثانية هال يدقرص ع  داةحر  أهىل فدحط

مصحادا العامحة يقدل هنحا  اعيحة هكحل يف ذيحلثانية  هقد ندل ال ربه ة ريح  مسحقد 
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 نخحح ا يف تححقد معحح  ةخص صححه ةعححد كحح ن ال ححر  هلحح ا هال  (1)ة ححر  مسححقد 

 رت يب} اتح ل اهلل اعيحة عح  أنحه: ملحا ن لحت هح    احلديل مقح اير 

 الدحراء يثشقح ن يقمحة يف لفحظ ةعحايف مصا  عشد اهلل ةن مسحع د ه  {زت

 (.)هاه د املخلص  {زت رت يب}ههي:   اعية

صحااةة يحرهه ال هكح ا مجهحر  محنهأثد اهايات احلديل عن أمري املحؤمق  

فقال يل: يا عيل    اهلل أمر  أ  أنةر  دعا  رسول اهلل»: قال  الرهاية ه  

-ةقحي هاشحب  أه-وعرفت أ  متى أبادام   فضقت بةلك نرعا  ى عشمب األقربط

نجحاا هح ا صل يف  ه   أن القشي أه-األمر أرى منه  ما أنره فص ت عليهى  هبةا

أن  هح ا احلحديل صحدا  الثظ- (2)«..حم د.ل: يا حتى ناء  نربئيل فقا  -األمر 

 .- فيه ه ا امل لبه من طر  العامة

 

 

 

                                                 

 إلشاا  صىل ةعا املصادا.يددمت ا (1)

  2؛ يححاايخ ال ححربه: ط176/ 2يدححدمت اإلشححاا  صىل ةعححا املصححادا. دالةححل القشحح   للشيهدححي:  (2)

 هيريها را يددم. 321-319ص
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 ىب نب مب زب رب}يف  األمر 
 زث رث يت ىت نت زتمت رت يب
يوم الدار ثم يوم  اًلّوأنزل  { مثنث

 الغدير

العلمة نجب الدين حممد ةحن ثدا  احل  عن صأيرط السيد املرعيش يف كقاةه 

ةن فهحد اهلاشحمي العلح ه املامحده  قهر ةعمرحممد ةن حممد ةن حممد ةن فهد امل 

عليححه  قححال عححيل ةححن أيب طالححبل: قححا (صدححاف الحح ا  ةأيشححاا أم الدححر )املكححي يف 

 *زت رت يب} عممىل رسممول اهلل اآليممة  ملمما نزلممت هممةه»: السححلم

فقال يل: يا عيل     دعا  رسول اهلل (1){ مث زث رث يت ىت  نت

وعرفمت أ  متمى مما  ت لمةلك نرعما  أ  أنةر عشمب األقمربطى فضمق اهلل قد أمر 

يما األمرى أرى منه  ما أنرهى فص ت عليها حتى ناء  نربيل فقمال:  أبادام  هبةا

: يما فقمال رسمول اهلل. مل تفعل ما أمرك به ربك تغم عليمك ربمك حم د  نك   

م  لب ى ث   م   عامى وانعل عليه رنل شاةى وامْل لنا عسا   فاصنيف لنا صاعا   عيل

بني عبد املطل  حتى أنل ه  وأبلغه  ما أمرت به. ففعلت مما أممرت بمهى  يل امجيف

 .(2)«ينقصو أو  ى يزيدو  رنن  دعوهت  لهى وه  يوم ة أربعو  رنن   ث 

                                                 

 215-214ت ا  ال عراء  اعية  (1)

  ع داا اجليححل  الدححاهر ؛ رشح صثدححا  احلحح  194  ص1صدححاف الحح ا  ةأيشححاا أم الدححر : ط (2)
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ةن تحلي ن الكح يف يف كقاةحه مقاقحب اإلمحام  األلفان حممدهاها  أيلا  ةقفس 

 .(1)«به عةبك اهلل ركيا حم د  نك    مل تفعل ما أم»صال أن  فيه  أمري املؤمق 

  هاها  الصحححده  يف علحححل (2)ال ححح يس يف األمحححايل  ا املد حححعهححح  هاه

اهلدآيحححة هاها  ا صحححيشي يف كقاةحححه   (4)  هفحححرات الكححح يف يف يفسحححري (3)راةعحال ححح

هاها  اةن عساكر   (7)هيف دالةل القش    (8)الشيهدي يف تققه ةقفس اللفظ  (5)الكرب 

ا  السحححي طي يف كقاةحححه مسحححقد عحححيل ةحححن أيب هاه  (6)يف كقاةحححه يحححاايخ دم ححح 

  (2)  هاها  اةحن كثحري يف السحري (1)هاها  ال هشي يف يحاايخ اإلتحلم  (9)طالب

                                                                                                                            

   ةايقلف يسري.121  ص21  هط117  ص31للمرعيش: ط

 .372  ص1مقاقب أمري املؤمق  للك يف: ط (1)

 .24  ولس 561أمايل ال  يس: ص (2)

 .171علل الرشاةع للصده : ص (3)

 .418  ح311يفسري فرات الك يف: ص (4)

 .2  ةاب 47اهلداية الكرب  للخصيشي: ص (5)

 .7  ص9السقن الكرب  للشيهدي: ط (8)

  ةاب مشقحدأ الفحرا عح  اتح ل 179  ص2ةل القش   همعرفة أث ال صاثب ال حريعة: طدال (7)

 هع  ةاقي القا . اهلل

 .6767  يف يرمجة أيب هلب ةرقب 183  ص87ياايخ دم   الةن عساكر: ط (6)

   ع امل شعة الع ي ية يف ثيدا آةاد  اهلقد.149  ص1مسقد عيل ةن أيب طالب للسي طي: ط (9)
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عن عشد اهلل ةن احلحااث ؛ ف(3)هاها  اةن اجل اه يف املققرب يف ياايخ املل ك هاألمب

 رت يب}: اآليممة ملمما نزلممت هممةه»قححال:  ثححدثقي عححيل ةححن أيب طالححب: قححال

 فأتماه نربئيمل وأنع ت أ  يشمق عليمه رسول اهلل اشتد عىل {زت

فممدعا   :ليعممةبنك )اهلل(!!! )قممال(أو  (بممه)فقممال: يمما حم ممد لتممبلغ  ممما امممرك اهلل 

أمر  بأمر اشتد عيل وأنع ت أ  يشق عيل  فجاء  نربئيمل  وقال: يا عيل    اهلل

 .(4)«ليعةبنك اهلل فاصنيف يل  عاماأو  لتبلغ  ما أمرك اهلل فقال يا حم د

ةحأن يشلحهب محا أنح ل عليحه محن اةحه  هتقش  ان ه ا القهديد اإلهلحي للقشحي

اةمة هكح لد األهىل  هالداةر  من يقصيب امرياملؤمق  لا شمل األمر اإلهلي كُ 

-رية حهرشكححاء يححاةع  يف قيححاد  الش حح ا  يقصححيب الححداةر  الثانيححة هاااء ههال  أع انحح

ااة  هأهامحر هيكحالي  ياصحة قياديحة أه ة  «بني هاش  بخاصة بعثت  لي   يا»

شحامل فالقهديحد هال عيحد اإلهلحي  -رهحلقدةري هصداا  شؤهن الحدين هالقرحام الش ح

  هه ا را يش  مد  ي  ا  مقاصحب همدحام الحداةر  لكل من الققصيش  للداةري 

 لداجة الداةر  الثانية. الثانية يف اإلص فاء اإلهلي يشعا  

                                                                                                                            

 ع رييه.   ةاب دع   القشي145  ص1اإلتلم لل هشي: طياايخ  (1)

   ةاب الرت ل يدع  أهله.457  ص1السري  القش ية الةن كثري: ط (2)

   ع داا الكقب العلمية  ةريهت.388  ص2املققرب يف ياايخ املل ك هاألمب الةن اجل اه: ط (3)

 .294  ح371  ص1الك يف: ط مقاقب اإلمام أمري املؤمق  عليه السلم ملامد ةن تلي ن (4)
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اإلهلي ن ل يف كل من ي م الحداا اهاةحل الشعثحة  ألمرةقشليهب افالقهديد هال عيد 

القش ية هك لد ي م ال حدير أهايحر الشعثحة القش يحة  ههح  شحامل لققصحيب كحل محن 

ال ةحل احلح  همن ثب كان ةق هاشب مدع ين للخ اب اإلهلحي يح م الحداا  الداةري 

  لحا قحد ذكحر أفحراد الحداةرييف ي شحة ال حدير أيف ي م ال دير ك لد فمجن القشحي

لل اليحة الثانية )ز   هجعفر( را يش  أن الققصيب اإلهلي ي م الحداا هيح م ال حدير 

 الثانيحة يشحعٌ  هالية الحداةر  هالثانية يف ةقي هاشب  نعباألهىل  لكل من الداةر  شامل

 .األهىل هع ن همؤااا  ههااا  للداةر 

  ملوك األرض وحكامها من الدائرة

بين األوىل والثانية االصطفائية من 

 شم اه

ححه قححا عححن عححيل  ةححن أيب طالححبف :»ل: أن   يب} مل مما أنممزل اهلل عممز  ونممل 

ةا شاة وقد  مم   بني مجيف رسول اهلل {زت رت عبد املطل  عىل َفخا

ى ليس منملب ى و    فيه  يوم ة عش قرم مويشمه  رنلأ  ال  يأنل اجَلَةَعمة رة  ى الَفمرح

ميفأ وأربعمو  رنمن   بموا حت مى ارتموواى وفميه  ى فمأنلوا حت مى َصمَدروا وروه  باضح

يما بنمي عبمد املطلم  أ يعمو  ت ونموا  :اهللفقمال ام  رسمول  يوم ة أبو ام ى

امهمما ى     اهلل مل يبعممث نبي مما   ال  نعممل لممه وصممي ا  ووايممرا  ووارثمما  ملمموك األرو وح  
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 .(1)«وأخا  وولي ا ى فأي    ي و  وصي ي ووارثي وولي ي وأخي ووايري 

    واهلل مما أعمر  شمابا   يا بني عبد املطلم »فدال:  ثب يكلب ات ل اهلل

بخمم المدنيا واآلخمرةى  م  العرم ناء قومه بأفضل مما ن ت   بمهى    قمد ن مت  

 .(2)«وقد أمر  اهلل أ  أدعون   ليه

  بنو هاشم من الدائرتني رؤوس دين

 اإلسالم

ال و بنممي عبممد املطلمم  نونمموا ع االسممنم ر وسمما  يمما »: قححال اتحح ل اهلل

 .(3)«ابا  أننت ونوا 

احلحححديل املرهيحححة عقحححد الفحححريد  الدالحححة عححح  أن  ألفحححان هيريهحححا محححن 

ههقحا شحاهد  ب  اإلن اااإلهلي ي م الداا ه  شامل لققصيب الداةر  الثانية  همحن ث ح 

ن الشعثححة ا اصححة للقشححي -عرححيب  يف يحح م الححداا لققصححيب الححداةر   عحح  يلححم 

ر حمجيحع محن ثلح أمر القشي - ا  هدها ية  هب مسؤهلةاالص فاةية الثانية هصع ا

                                                 

 .15  ص1دعاةب اإلتلم: ط (1)

   عن صداف ال ا  ةأيشاا أم الدر .117  ص31رشح صثدا  احل  للمرعيش: ط (2)

. 339  ة ححاا  املصحح فى: ص493  ةححرقب 51  ص42يححاايخ مديقححة دم حح  الةححن عسححاكر: ط (3)

هالحدا القلححيد الةحن عشحد . العدد الفريد 214الةن عدد  الك يف: ص فلاةل أمري املؤمق 

 .147  ص15. رشح صثدا  احل : ط144اة ه: ص
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ياطب احلل ا محر  أيحر  هأمحرهب أن يسحمع ا  هصماما   هصيا   ةعد يقصيشه عليا  

اإلهلحي شحامل ل احاة  افحراد  هاألمراإلن اا  را يدل ع  أن  هي يع ا لعيل

األهل الدياده من ل اقب ع ن ههاااء لاالص فاةية الثانية ك اقب قياده    الداةر

 .األهىلاالص فاةية ر  الداة

  محر فيحه جحدا  مهح لكيح  أنحه ي حب عرحيب هاأله ل  يأملقا يف ه ا األمحره

يريحات أثيل يد ل: )ثقى جاءين جرباةيل(  ههح ا نرحري محا نح ل ةحه جربةيحل يف 

يف قلية ال حدير هأن حه نفحس الرحرهف هامللةسحات لقشليحهب ثحديل  القشي ثيا 

 .- القدقي  من فلةد –ال دير 

ةقححي هاشححب هلححيس مححع عمحح م  هيف يشلي حح  عليححه( أه  هححل القشححي)فصححمت 

 ثقى جاء  جرباةيل.  القا 

  هه ا نرري يح م ال حدير «يا حم د  ن ك  ال تفعل ما تؤمر به يعةبك ربك»فدال له: 

 رث يت ىت نت زتمت رت  يب ىب نب مب زب رب }يف ق لحححه يعحححاىل 

 . (1){يك ىك مك لك اك يق يفىق ىف  يث ىث مثنث زث

ن ححه مء هاثححد  ههحي صمححر  أمححري املححؤمق  املق ح  ألا  ححاب ههقحا نفححس هه

  صن   ناحن فمجنه تاطع مق ه  ه ا املفاد املرك ه يف صدد ةيانلسقا ه  هيقصيشه هليا  

                                                 

 .87( ت ا  املاةد : اعية 1)
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أن  يملاذا أمر اهلل القشحهالدع  ؛  يةاةديف   هه  يشعي ايل  يف احلديلمفاد  هااء

 هاشب؟ ياطب ةقخي

يا حم مد  نمك »: فدال جرباةيل عرا عليهب القشي عقدما جاء  ماذا هنلثظ

 .« ال تفعل ما تؤمر به يعةبك ربك

م   عام  فاصنيف لنا صاعا  »  هقال له: أمري املؤمق  عليا   القشي فأمر

ا  اوى وانعل عليه رنل شاة م  لب  ثم  امجميف يل بنمي عبمد املطلم  حتمى  مْل لنا عس 

ثحظ أن  صحي ة اجلمحع  هالصىل    انرحرأكلمهب)أه   «أنل ه  وأبلغه  ما أمرت به

هال عمح م   هال عم م قحريش  رحهال عم م الش   املخاطب فيه ليس عم م القا 

 .هه ي اب ياص  يص ص ةقي عشد امل لبصىل  املسلم   ةل ا  اب م جه

لشقحي عشحد  ياصحا   فدحد كحان ي اةحا    ال يرك  عليهحا أير  ةداية لداةر  ههقا

هحب محن ةقحي    ة املصح فان الحداةر  الثانيح  صحدد امل لب  هه ا الح ه ناحن يف 

هلكن ليس كل ةقي هاشب  هصن   ةعٌا مقهب   هاشب من نفس ه   ال جر  القش ية

 .ههب يري الداةر  األهىل

أه أن  ا  اب محن   أكلمهبلعيل امجع يل ةقي عشد امل لب ثقى  ثب قال

 ف  هي العلة يف ختصيص ا  اب لشقي عشد امل لب؟  اهلل ياص ةشقي عشد امل لب

يح م صىل  أن  ا  حاب محريشط ةديحاد  الحدين هقيحاد  أمح ا املسحلم  مللثظها

مراثل املسقدشلية اعيية فيها أدهاا لعحد  محن األنشيحاء السحاةد  لأه شامل ل الديامة
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هاحلحديل يف   ياص ةشقي عشد امل لحبا  اب فكالقشي عيسى هصليا  هصدايس؛ 

 كال مس يف ااةعة القهاا. ةهاضا ص ا احلادثة مرهية ةهمصادا مجه ا العامة 

 معجزة النيب  يف إطعام أربعني

 رجال يوم الدار

الرسمول بمه ثم  دعموهت  لمه وهم   أممر ففعلمت مما »: قال امري املؤمق 

 .«بني عبد املطل  م  يوم ة أربعو  رنن  

ر  ةقح  محع أهالدهحب صحااها حر  ةق  هلكحن ع ححهقد كان لعشد امل لب ع 

 القشحي عقحد أه-فلح  اجقمعح ا صليحه      هالعشا  هأة  هلحبأة  طالب هز   أاةع

 .-األكرم

دعما  بالطعمام المةي صمنعت ام ى فج مت بمه فلم  »: قال أمري املؤمق 

م  اللي  فشقها بأسنانه الرشيفةى ث  ألقاها ع  حةية   ولعته تناول رسول اهلل

يء محتمى مما ام  بشمنواحي الصيفة )املائدة( ث  قال: خةوا بس  اهلل فأنمل القموم 

حانة وما أرى  ال موليف أيدام  واي  اهلل المةي نفمس عميل بيمده و   نما  الرنمل 

أه أن  كحل هاثحد محقهب كحان يأكحل محا  - «الواحد منه  ليأنل ما قدمت جل ميعه 

واي  اهلل المةي نفمس عميل بيمده و   » -االجسام هأق ياء  د كان ا فرهيشاء اهلل  فد

يأنل ما قدمت جل ميعه  ثم  قمال: اسمق القموم فج مته  نا  الرنل الواحد منه  ل
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فرشمبوا منمه حتمى » -صناء ي ضع فيه اللشن  هه  ...ناء من ث بص - «بةلك العس

 .(1)«رووا منه مجيعا واي  اهلل    نا  الرنل الواحد منه  ليرشم مثله

 هلب يأب مكابرة 

 أه تححش  القشححي يف  أن يكلمهححب ةححدا  أةحح  هلححب فلحح  أااد اتحح ل اهلل

ثيحل اأ  معجح   ال عحام ه  محا تحاركب صحاثشكب فدال أة  هلب: هلحد    الكلم

فد ححع    ههحح  مقححاهئ لرتحح ل اهللر  القشححي األعرححبحراب يف ثلحححهال حح

مححا تحاركب صححاثشكب فقفحر  الدحح م همل يكلمهححب  ثحديل اتحح ل اهلل ةد لحه: هلححد  

 .ات ل اهلل

 ل الوليمة لليوم الثانييجأت 

ممما قممد  ىل  الغممد يمما عمميل     هممةا الرنممل سممبقني»: فدححال القشححي األكححرم

عام ب ثل ما صنعت س عت م  القول فتفرق القوم قبل أ  أنل ه  فعد لنا م  الط

 .«ث  امجعه   يل

يف  ها  حري-كل ةقي عشد امل لحب يدع  القشي أن مر  اير   هامللفت للقرر

الح ااا   ههي  ع  كل ةقي عشد امل لب االمر ه  اليشء ال ه تيعرضه القشي

                                                 

 .311( يفسري فرات الك يف: ص1)
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 السحيايس اليح م ةاملصح لح-يف الدهلة اإلهلية الكحرب  نسميه اةاتة ال اااء  أه ما

 .إلقامة أعرب مرشهع صهلي للدين -

عح  ةقحي هاشحب هااا  هح ا الحدين هالح ااا   فدد عرا القشي األعرحب

 لد  ةدية األنشياء.القي القش   داجة هي أعرب من 

 لرسول  عظمة الوزارة واخلالفة

 اهلل

احا عرمحة  فهقحاك  دحاُ  يُ  ال أهحل ةيقحهه صن عرمة القشي األعرحب

هنش   ةاقي األنشياء  فمجن  أعرب نش   جعلهحا  فر  شاتع ة  نش   القشي األعرب

  هالسححؤال هحح  مححن تححيك ن هايححر  اهلل يعححاىل هححي نشحح   تححيد األنشيححاء حممححد

مححن ال ححؤهن يريهححا ههاملححؤد ه ةديقححه   هيليفقحه ههصححيه ههااثححه هنصححري  هع نححه

 ؟الشال ة احلساتية يف شؤهن الدين

محن  ملحا لرتح ل اهلل لحدها مدحام اتح ل اهلل هالةد أن يك ن مقاتحشا  

املسحؤهليات اجلسححام القححي ال يقاملهححا أه نشححي مرتححل هال ملححد مدححرب هال عشححد 

امقان اهلل قلشه لاي ن  هه ا املقصب اإلهلي العريب ال قمله أه أثحد يحري أفحراد 

خياطب ةه ةقي عشد امل لب عن اهلل ع  هجحل ةح   القشي األهىل  هجتد أنالداةر  

 .فيهب اةا هلب
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محن  هصحاية لقشحي يكحن ال صحاية مل ههقاك تؤال آير لققأمحل فيحه  ههحي ان

  هنرححري املدححام اةاتححة القشححي األعرححب عححنهصححاية  تححاةر األنشيححاء  ةححل هححي

ه ةحالة تيك ن اةيس هااااجلمه اية  فمجذا كان اةيس مجه اية لدهلة عرمى فل حم

 ما يقاتب يلد العرمة هالسقخية.

هصذا كححان اةححيس دهلححة صحح ري  فححمجن  ناةححب الححرةيس ةمسححق   يلححد الدهلححة 

اةحيس دهلحة صىل  عقحدما يحأيت هالص ري   هاليك ن هل  ي ب كشري يف العامل  ةخلفح

الححدهلق    ثححدصهمححن ةححاب املثححال؛ أن  ناةححب   عرمححى فححمجن  ناةشححه لححه مدححام ي ححري

 أكحربر احلحديل حالعرمي  له دها هي ب يف م ااين الد   يف العامل يف ه ا العصح

هأنحه ةاسحب مدحام   من يريها من الدهل يف الداجة الثانية  هه ا يدريب للمعقحى

 .من ةاقي الرؤتاء فلل  عن ن ااب أعربكل شخص فمجن  ناةشه ههصيه ي شه 

هيل اأنشيحاء  اء أعرب من ةديحةالكريب أن  هي تيد األنشيالدرآن من  هقد يش   

جعحل عليحا  ةمق لحة نفحس القشحي همل الدحرآن  هذلحد ألنالع م  هه ا ةقص الدران  

عليحا الدحرآن  جيعل صةراهيب هال م تى هال عيسى هال ن ح ا ا املسق    ةل يص  

هح ا يرفحع محن الدحرآن  هنحص  عليه السلم ة لد دهن صةحراهيب هم تحى هعيسحى

 ههحح ا لححيس شححيئا    اةححراهيب هم تححى هعيسححى هنحح ح فحح   مق لححة مق لححة عححيل

 .نقكل فه  ةل ه  هاضح هرصيح يف الدرآن

لعححيل هفاطمححة الدححرآن  ةححقص علححب القشححيهااثححة هقححد جعححل اهلل يعححاىل 
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 (1){ىي مي خي حي  جي يه ىه}: يف ق لححه يعححاىلهاحلسححن هاحلسحح  

 ااشأقد ه  جيعله إلةراهيب هال م تى هال عيسى هال ن ح همل  هيريها من اعيات

علحب ه كقحب مهحيمن عح الدرآن  الكريب ةأن  علب تيد األنشياء يف كقاةه هه الدرآن 

 .ةدية االنشياء

 هصذا  هليسححت هححي أمحح ا نقكل فهححا  هنححاد  اححاالدححرآن  حمحح ا رص  ههحح   األ

ل ءأال يقسحا  ا   العرمحة ها  ح ا ص  اهلل عليه هآله هتلب  هصاية القشي كانت

الدحرآن  يف نص لع ري  القشي األقرة  هاه ه املخلص  دهايقدلةكي  خياطب اهلل 

 .{زت رت يب}الكريب ةد له: 

 دعوة النيب  ألعالي بين هاشم

درجات التسليم من اإلسالم وهو قمة 

 االصطفاء

م ةعححا االشححاا آيححات  تححيأيت يفه ذلححد مححن أن  القشححي صىل  ال ححهاد  هيدححد 

 جي يه   ىه مه جه} اهلل هحح  هاةقححه اتحح عيل امل ححا دعحح صةححراهيب

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

                                                 

 .  32ت ا  فاطر  اعية  (1)
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.ىئ   نئ . كان هح ا الحدعاء هال لحب محقه  ةعحد القشح   هالرتحالة ها لحة  ،(1){.

ةقسحليب اصح فاةي محن أعحايل هح  هاإلمامة اإلهلية  أه أن  طلحب جعلهح  مسحلم  

حه  داجات االص فاء هصال  فمجن القشحي صةحراهيب ةقش يحه هح  قحد أثحرا هصح  أن 

 فى فلل  عن اتحالقه هيل قحه هصمامقحه ههحي داجحات اصح فاةية مسلب هأنه مص

 .عل  ةعلها الشعاي

فححأه  داجححة مححن القسححليب يف اإلتححلم يلححد القححي يريححب صةححراهيب القشححي 

هصتحح عيل يف ال صحح ل صليهححا ةعححد املدامححات األاةعححة؟ فليسححت هححي صال  داجححة 

ة القي كان  يدع ان اا ل ايقه  من ةقي هاشب. ااالص فاء الدم 

هح   صىل  صليه القشي ي م الداا ةقي هاشب صن   ه  اهمن ذلد يرهر أن  ال ه دع

الداجة من االص فاء الدمة ال ه ايحب فيحه القشحي صةحراهيب هصتح عيل فلحب يكحن 

أه  صنحح اا الرتحح ل يحح م الححداا ملجححرد صححريها  ةقححي هاشححب مسححلم  كشديححة القححا 

ا ةدمة االص فاء همن ثحب  عحرب  دع   مقه صليهب ليف اه يمؤمق  كساةر الشرش ةل ه

يف مجلحة محن  القشي عن ه ا املدام ةرؤه  اإلتلم همل ك هثكام األاا كح  محر  

 .طر  ثديل ي م الداا

 رحهالكثحري يفسح  صن  ه   املسؤهلية ا اصة ليس املدص د اا صي ن ةقي هاشب

                                                 

 .129-126( ت ا  الشدر   اعية 1)
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ةقحي عشحد  ادعح القشحي نأهثديل ي م الداا ةح {زت رت يب }آية 

هه ا ةعيد كل الشعد عن ثديدحة مفحاد احلادثحة هاحلحديل  م هاإلي نامل لب لاتل

 .لي م الداا

صل االتحلم هاإليح ن مفحره  محقه  عقحدهب  هأمحا مداطعحة أيب هلحب أألن  

 .الدين هاإلتلمصىل    هصن يلمقت دع   القشيفاملسألة مفره  عقها أيلا  

ههح  آيحر  يف صحدد مء همن ثب كان هدف أيب هلب يف مداطعقه للقشي

نرحري نح اع  االيح ن أه  صل االتلمأيف صدد الق اع يف الدياد  هال عامة اإلهلية ال 

هالةد للشاثل أن يحرته  هيحدق  هيقحأنى هيقأمحل   صي   ي ت  يف اإلمامة اإلهلية

 يف معقى احلديل.

هتحلب القشي ص  اهلل عليه هآله  عن يراةة خماطشة عن السؤاله ا ما جييب ه

ةحه اةحراهيب هال  تحيد األنشيحاء هال خياطحبالدحرآن  ا ا املقصب ةحقص ايب هلب مثل

 م تى هال عيسى هال ن ح؟

هكيح  خياطحب ةحه أةحا هلحب هال خياطحب ةحه   هه ا االيقصاص أمر  عريب

ا اهلل يعاىل أن  رى القشي صةحراهيب اح ا االمقاحان  هتحقش   القشي صةراهيب؟ همل يدد 

 ما داا يف ه ا احلديل.

 



 112 ....................................................... قربطالفصل األول/ الدليل الثالث: وأنةر عشمتك األ

 دعوة لليوم الثالث ملقاطعة ال تأجيل

 مرة أخرى لنيبلكالم اأبي هلب 

مما سم عت  ىل     هةا الرنل قد سبقني»: هيف يقمة احلديل: قال القشي

فتفرق القوم قبل أ  أنل ه  فعد لنما مم  الطعمام »  يعقي ق ل ايب هلب  «م  القول

بتمه قال: ففعلت ث  مجعمته  ثم  دعما  بالطعمى ب ثل ما صنعت ث  امجعه  يل ام فقر 

فأنلوا حتى مما ام  »-االعجاا هالكرامة  من- «ن  فعل باألمسى ا  ففعل النبي

ثم   به م  حانة ث  قال: اسقه  فج ته  بةلك العس فرشبوا حتى رووا منه مجيعما  

 معهب. «ت ل  رسول اهلل

يدححاطع مححري  يف جلسححق  مححن قشححل أيب    أن  القشححياألثاديححل أكثححرهيف 

 ان القشي تشده ة لد.أه  الثالثة اتقاى اة  هلب همل يداطع هلب  هيف املر 

 بدء خطاب النيب لبين هاشم 

يما بنمي »: قحال القشحي  ةعد ان فري ا يف الي م الثالل هيف الحدع   الثالثحة

مجلحة محن الرهايحات  يف - نماء قوممهى ع العمرم عبد املطل     واهلل ما أعل  شابا  

وقمد ى    قمد ن مت   بخمم المدنيا واآلخمرةى   بمهمما ن ت  ةأفلل -ةيقه أهل  جاء

 .(1)«أمر  اهلل تعاىل أدعون  اليه

                                                 

 .563( أمايل ال  يس: ص1)
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 أدع كب صليه.  هقا ليست عامة ةل ياصة لشقي عشد امل لب هالدع  

 عرض النيب  خالفته على مجيع

فأيكم يؤازرني على هذا )بين هاشم 

 (األمر

جلميع ةحأمر محن ؟ ههل عرضت ع  اا  ليس ختيريأه  يكب(  هل ايكب ختيريأ)

عريمححة عحح   أ ااي قحح  الشاثححل عحح  املقحح اير  ال ايححب أن القححدةر اهلل ام ال؟

 عح  ةقحي هاشحبالقشحي أن  يف ه ا املجلحس عحراه  صص فاء ةقي عشد امل لب

أي   يمؤاار  عمىل همةا األممر عمىل أ  ي مو  »: فدال ؟عقه ية اا لفة هال ص

يلفقحه ألفحراد  أن يعرا القشيههل يعدل   (1)«أخي ووصيي وخليفتي في  

 ؟مؤهل يأمر  اهلل يعاىل ةعرا ه ا األمر ا  ري ع  يري أه  يري مؤهل 

  ع  لسحان تحيد األنشيحاء لكحل ةقحي عشحد امل لحب  اهللقشل من ه   العراه

يف األكح ان ددم امقاان ألكحرب اةاتحة يههل يمكن أن   هليصامقاان هفهي مقافسة 

 يري مؤهل ؟ ألشخاص-اإلطل   ع -صهلية  نياةة هأكرب

ةحل الةحد محن اهليحة   فاقحده األهليحةالعحرا محن احلكحيب العلحيب عح   ال يمكن

                                                 

  يفسححري 71: صؤمق   الرهضححة يف فلححاةل امححري املحح25  ص2( مقاقححب آل ايب طالححب: ط1)
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ألن  اهلل   أن  هح ا امقاحان صح اه محن اهلل يدحالقحد ه  هالةد محن كفحاء  ياصحة  ياصة

يعلب ةان  ال ه تيف ا ا   املقافسة ها ا االمقاان هيف ه ا الققافس عيل ةحن أيب طالحب 

 .فلل عن ةدية ةقي عشد امل لب  لبدهن ز   هدهن جعفر هدهن أيب طا  طفد

هلكن ه ا العرا العام  ص ص ةقي عشد امل لب هه  ي حاب هي صحية  

يمما بنممي عبممد »: مححن قشححل القشححي ةدايححة الكححلم يفمححن اهلل عحح  هجححل: )فححأيكب( 

ا ا  حاب هه   «يا بني عبد املطل »يا عيل؟ ةل قال:    همل يدل القشي«املطل 

    واهلل مما أعلم  »ةقحي عشحد امل لحب  ثيحل قحال: صىل  ي اب من الرت ل عن اهلل

ري  أاةعح  تحقة حيدصد نفسه  هقد ةلحهب محن عمحر  ال ح يعقي أن القشي  «شابا  

ى ع العرم نماء قوممه    واهلل ما أعل  شابا  »هه ا السن ن ع من ال شاةية يف ق له: 

قد ن مت   بمه    قمد ن مت    بأفضل مما»احلديل  يف طر  أير  من «بيتهأهل أو 

 .«بخم الدنيا واآلخرة

لكثحري  هالقدةرفدط   جئت عليا   ص ةد له)جئقكب(: يدصد ةقي هاشب همل خي

 .ه   املعاينعن يك    من فدرات احلديل القي ال ندق  فيها عاد  عقدما ندرأها

 رت يبُّاح   الصح ا   الدراءات أللفان اعية هحي  ثدصيف نعب 

أه ختصيص هيشعحيا للحرهط ةخصح ص   -املخلص   هاه د- َّزت

هاه ححد مححقهب اعيححة ) املخلصحح  مححقهب. هقححد اه  الدمححي يف يفسححري  يف ذيححل

عيل ةن أيب طالب هز   هجعفر هاحلسن هاحلس  هاألةمحة محن آل  (املخلص 
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 .حممد

  يصح ص الثلحة املخلصحة محن الحرهط ال كحل هه ا يحدعب أن املخاطحب هح

 الداا هاملأدةة هاملاةد . ين اىلاملدع   

ةحن  ةن طاهه  يف تعد السع د عن يفسحري حممحد ةحن العشحا اةل قد اه  

.... لقد ننمت »: ن اجل من أصااب القشيمرهان مهياا ةسقد  عن احلسن م

 عار عرش م  ولد عبد املطل   ن أتانا عيل ب  أ   الم  فقمال أنيبموا رسمول اهلل

...يما » أن قال هه   كحي قح ل اتح ل اهللصىل   «...ع منزل أ   ال  غد   ىل 

أخا ووايرا  ووصميا ووارثما مم  له نعل  بني عبد املطل     اهلل مل يبعث رسوال   ال  

النماس نافمة وأنمزل عميل   ىل  أهله ن  نعمل لْلنبيماء مم  قبمل و   اهلل قمد أرسملني

وسم ه يلى ول م   وأنةر عشمتك األقربط ورهطك املخلصط وقمد واهلل أنبمأ  بمه

أمر  أ  أدعون  وأنصح ل م  وأعمرو علمي   لم ن ي مو  ل م  حجمة فمي  بعمد 

فأعادها ثلث محرات كلهحا   «وأنت  عشمب وخالص رهطي فأي   يسبق  ليها...

  «ن مي مو  ع غمأو  أمما واهلل لتقموم »: ب فيهحا عحيل... فدحالثحييسكق ن ه

فدحال:  عد ثجحة قحال: ف ثحب عحيلهقال  رضهب لئل يك ن ألثد مقهب في  ة

القضاء ونف  يميا أبا اْلس  أنت اا قض»  فدال ات ل اهلل: «اا يا رسول اهلل أنا»

 .(1)(«القل  يا عيل اصطفاك اهلل بأواا ونعلك ويل آخرها

                                                 

 .118تعد السع د الةن طاهه : ص (1)
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 هبكححان عامححا لكححل ةقححي هاشححب صال أنححه أكثححر ا  ححاب هصن الرهايححة أن همفححاد

 .  يركي ا  ه  ةأمري املؤمق  عيلب مرك ية ههختصيصا  ه  ةالرهط املخلص هأكثر

لشقي عشد   هجه عم م الدع      اعية هه  فا  اب اإلهلي ع  داجات يف

امل لب؛ هالسشب يف داجات ا  اب ه  يعدد داجات ثدل املسؤهلية امللدا  عح  

اةر  ثححب عحح  الححداةر  الثانيححة ثححب عحح  الشديححة كحح  أن املسححؤهلية يف الححداألهىل  الححداةر 

 ال اثد  مقفاهية همقق عة أيلا   ك  مرت اإلشاا  يف مددمات الشال.

  دع   لكل ةقي عشحد امل لحب  (1)«وقد أمر  اهلل تعاىل ا  أدعون »ثب يد ل: 

 فأيكب يؤاااين ع  ه ا األمر.

مدام تيد األهصياء هي حاب اهلل يف مققهحى هسياد  األهصياء لهه ا عرا 

هح ا املدحام لحيس ه ةقي هاشب تياد  مدام األهصياء  عرا ع الاجلد  هالصد   ه

ةل تياد  مدام األهصياء من األهل  هاعيحرين    هثسبهصص فاء هصاية  مدام

 .ع  ةقي عشد امل لب صمقاانا  يعرضه اهلل ع  هجل ه

 

 

 

                                                 

 .321-319  ص2( ياايخ ال ربه: ط1)
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 مل يعرض النيب  هذا األمر على

 قريش والعرب والقبائل

 ع  الصااةة؟ هلياإلص فاةي اإل ه ا األمر هل عرا القشيه

هحل عرضحه ه  ثاشحا هكحل هل عرضه ع  قريش؟ أةحدا  ه  ثاشا هكل أةدا  

هقحد ذكحرت كقحب السحري هالقحاايخ أن    ثاشا هكحل القشي ع  قشاةل العرب؟ أةدا  

 .الدشاةل كانت عقدما يأيت يعرا صي هنا ع  القشي

يف ل  ديللحيعرا دع يحه علحيهب  كانحت ي حرتع  عقدما كان القشيأه 

 كحان يدح لع  أن يك ن األمحر لقحا ةعحدك  ف لرت ل اهلل ر حقصالدين هال

 .ه ا ليس يل

محن  ا  ريأن  كثح (1)مصحادا اجلمهح اههه ا مرهه يف كقحب همصحادا الفحريد  

ألهنا كانحت ي محع يف أن يكح ن   الدشاةل امققعت عن الدي ل يف اإلتلم هاإلي ن

 .هلا القشي األمر من ةعد

يف ثح  أن  القشحي صح  اهلل   جييشهب: أن  هح ا األمحر لحيس يل القشي فكان

 مر ع  ةقي عشد امل لب.ن يعرا ه ا األأعليه هآله أمر ة

                                                 

  هك ا كقاةحه ال رايح  عحن احلحافظ حممحد ةحن محؤمن يايحة املحرام 419اليد  الةن طاهه : ص (1)

 .88  ص2؛ تري  اةن ه ام: ط51  ص2للشاراين: ط
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 إمامة علي  تنايف ال من األزل

 جّدية عرض األمر على بين هاشم

 متحانكإ

يا   كان ي اةا  هصن  «أي   يؤاار » مل يفح  الكثحري صال أنه   ا  من اهلل هامقاان جد 

محن  مقصح ةا  صمامحا   ذا كحان عحيلٌ صقد يقساءل الحشعا يف أن حه صذ ا االمقاان  ا 

 اهلل ع  هجل ةقحي هاشحب عح  هح ا األمحر  ههح ا   فكي  خيري  يف علمه يعاىل األال

ت االصح فاةية هكل املدامحان اإلمامة هالقش   أل  فيه مقافا  ل لد تمقاان ليساإل

 .ةل ه  أمر ة  أمرين    االهصياءمن اهلل ع  األنشياء هال ع ليست جربا  

 ر  هيكح ن ع نحا  حهيقصح القشحي ع  أن يف ةقي هاشب من يؤااادال هه ا 

محا نصح لح عليحه    ههح اله  هلكن ةمرايب أدنحى محن مرايحب أمحري املحؤمق 

ةحن طحاهه  يف اة السحيد يحهرا ي ضح ه ا املفاد محا يدحدم محن اها؛ ةالداةر  الثانية

 .(1) حممد ةن العشا  ةن مرهان )مهياا(تعد السع د عن يفسري
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 البيتأهل  اصطفاء 

.... بعمد أ  ر مت علميه  الزهمد ع درنمات همةه المدنيا »يف دعاء القدةة  

 .(1)«الدنية واخرفها وابرنها فرش وا لك َنلاَك 

جح اء   همعاقد   أه رشع ةرشع عح ا همعح ا ةيعقي أن  هقاك م ااط

نلك وعل ت منه  الوفاء به فقبلمته  وقمربته  ....فرش وا لك »عمل همسؤهلية 

وقممدمت امم  الممةنر العمميل والثنمماء اجلمميل وأهبطممت علمميه  منئ تممك وأنممرمته  

 .العصمةأاكان ه ية هماهية هه   هي   (2)«بوحيك ورفدهت  بعل ك

 نن من زن }  الكححريب يف تحح ا  آل عمححرانالدححرآن  ههحح ا املفححاد م جحح د يف

 ىي ني  مي زي ري ٰى } حااطة ميثا  يعقي: نفس امل  (3){ ين ىن

..{جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي القشحححي  هاليحححة  اعيحححة  مفحححاد  ه(4).

 .هأهل ةيقه

أه  إلمامحة األةمحة جحربأه  ال يرن اان أن االص فاء اإلهلحي لقشح   األنشيحاءه

                                                 

 .472( صقشال األع ل: ص1)

 .472( صقشال األع ل: ص2)

 61ت ا  آل عمران  اعية  (3)

 .61( ت ا  آل عمران: اعية 4)
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األمح ا  الدحدا  يف ايقياا يف   داجحةددا  ة ه  صيقيااه يك يقيا    ةل صجلاء فرا

مجلححة املدامححات االصحح فاةية فريلححة هفححرا  االكقسححاةية االيقياايححة هصن كانححت

  هحح ا امححر ةاثقححا  تححاةدا  ةحح  يسححمح ةححه املجححال يف املددمححة القمهيديححةريعا   هحي حح

  ال هشة وانية  ةل هحه إلمامة األةمة ليس جربا  أه  فاالص فاء اإلهلي لقش   األنشياء

الدنيا يع يهب  هيف ه  ؛ هيف عامل الدنيا أيلا   يف ع امل تاةدة  ج اء هامقاان شديد

 ا  ليس يف تقن اهلل فعل ج افحصذ     أهه   املكاف  اهلل يعاىل ه ا اجل اء هه ا املقصب

نسحشة اهلل محع مجيحع     هليس ةح  اهلل هةح  اثحد محن يلدحه قراةحة هال نسحبا  هعش 

 عشاد  هي يف ال اعة.

 االصطفاء ابتالء إهلي شديد 

..{خئ   حئ جئ يي ىي ني}قال يعاىل:  أه ةحلء هقحد )اةحق (:  (1).

  هأن  اهلل يعحاىل هات ال   ت    اهلل اةقلء؛ هه  امقاان شديد إلةراهيب  فدد كان نشيا  

فاملدامححات   ةححل أع ححا  جحح اء االمقاححان ال ححديد  مل يع ححه هتححام اإلمامححة عش ححا  

هليست يكقسب  هصن   هحي   ية من اهللةل هي هشة لدن    االص فاةية ال يع ى ج افا  

لمه يعاىل محن مسحقدشل أفعحال هج اء ما يع المقاانات شديد  تاةدة فعل اهلل ج اء  

 ال ه يص فيه. ال خص

                                                 

 .124( ت ا  الشدر : اعية 1)
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جلقحان كل هحا عح  ان امحقان ملكيحة مفحاييح اهقال اثد األعلم: ل  أع يحت 

وحرد ين اعلب تأف حل يف ملا قشلت ذلد  أل من امقاانات القشي ا  هاثد ا  امقاان

حا القي ال  امقاان هاثد من امقاانات القشي يد م له السح هات هاألاا  فمجهن 

ه ا ال يقايف أن  تيد األنشياء مكق ب همددا عقد اهلل يعحاىل ه  امقاانات صعشة جدا  

  هه ا ال يقحايف انحه ةأن ه حممد ةن عشد اهلل هان تيد األهصياء عيل ةن ايب طالب

ل مقاان ةعد ك ن املدامات االص فاةية ليست جربيحة هال يف يلحية كسحشية ةحمجمر  ة

ليس صةراهيب يف علب اهلل أن ه هأ االيقياا ههي االص فاء  ق   هقدا  أع  داجات 

 مامة.همع ذلد امقاقه هاةقل  قشل اع اةه مدام اإل تيك ن صماما  

هح ا اجلعحل اإلهلحي ال يققحا  أن يشحقيل   ا  هصمام همرتل   ا  يف علب اهلل نشيهك نه 

 ع  ذلد االمقاان.  يه ج اء  ب يعاهلل يعاىل صةراهيب ةاةقلء هيمقاقه ث

  عرضهاملقام الذي املسؤولية وعظمة 

 على بين هاشم النيب

ل مقافحا  ةح  االمقاحان فح (1){خئ  حئ جئ يي ىي ني}قال يعاىل: 

يء يف علب اهلل ع  هجل هة  أن املدام أع حي جح اء لققيجحة حهة  ثقمية يددير ال 

فمأي   يمؤاار  عمىل » عشحاا هةالقحدقي  يف هح   ال؛ ن امقاان صعب مر  ةه املص ف

                                                 

 .124( ت ا  الشدر : اعية 1)
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 يلثحظ أن هح ا االمقاحان «أ  ي و  أخي ووصيي وخليفتي فمي   هةا األمر عىل

مع عرب شأن جعفر هعرب شأن ز   هعرب   مل يقجح فيه جعفر ال ياا يف اإلمامة

  فححمجن  هحح ا هصن نجاحح ا يف امقاححان الححداةر  اإلصحح فاةية الثانيححة شححأن أيب طالححب

لشقحي  القشحي رهع القي اةراهحاحال  ن  صعب  أل ر  األهىليف ايشة الداة االمقاان

 .الصع ةةهى قمقهاشب رشهع ةال ة 

  عظمة مسؤولية الرسالة واخلالفة

 اإلهلية الكربى

فممأي   يممؤاار  عممىل هممةا األمممر عممىل أ  ي ممو  أخممي ووصمميي وخليفتممي »

هقحد ةح    هشحديدا   صعشا   ا  قد كان امقاانه: قال: فأثجب الد م عقها مجيعا    «في  

مد  االةقلءات القي تيشق   ةالرهاي طر  ةديةاجق ع ي م الداا ةاسب  القشي

ا يف مققهى ال د   همل يكنا من يؤااا   ا  .صعشة فدط  ةل صهن 

لصحع ةة ال قح ف هامل اجهحة أمحام ذؤةحان العحرب   هل لد أثجمح ا كلهحب

 .بث هل نم اجهة ط يان املل ك ال يصىل  هأفاعي هفراعقة قريش  اضافة

يدة الكححرب  فاطمححة يف ي شقهححا  أمححري املححؤمق هقحد هصححفت الصححد 

فمن ين فمىء حتمى »ثيحل قالحت:  املعرهفة هامل ه ا  ةعد شحهاد  اتح ل اهلل
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 .(1) «فانهو وادعو   وأنت قة  أخاه ع اواهتاى 

ؤامرات مححن اليهحح د املحح نرححري  ا ثصححل ألمححري املححؤمق ملحح ههحح ا هصحح 

 .مؤامرات قريش اليقيال اجداد كقشل ان ي لد  اليقيال القشيهقريش 

ن  ةقي عشد امل لب هةقي هاشب هأجداد القشحي كلهحب كحان ا يف ثالحة صنح اا هص

محن داةحب كحان ا يف ثالحة انح اا  فأجحداد القشحي  من مؤامرات اليهح د هقحريش

 أعرحبب يعلم ن ةحأن  هن  ايده قريش هاليه د هالكهقة القي يرتصد اب االيقيال  أل

 .هتيملد الدنيا هأهلها ةأاجاةها ل د تي لد مقهب  همن ةقي هاشبم 

ةعححد ويئححه   تنححاكفكيحح    القشححي فهحح   األثححداث كانححت قشححل أن يححأيت

همن ذلد يقلح عرب هي ح ا  محؤااا  همع نحة   كرب هأكثرأفااهاصات الدلية 

 .األكرم القشي

تمي فمي   فأي   يؤاار  عىل هةا األمر عىل أ  ي و  أخي ووصميي وخليف»

 ا  ألثحدثهب تحق   عحيل   هقحد كحان أمحري املحؤمق «قال: فأحج  القوم عنها مجيعا

أه صح ري الشحدن ةالديحا  هلحب    هأز حهب تحاقا   هأعرمهحب ة قحا   هأمخصهب عيقحا  

أنا يما نبمي اهلل أنمو  »: عيل   قال أمري املؤمق هعقدما أثجب الد م عقها مجيعا  

 اوخليفتمي فمي   فاسم عو ووصميي   هةا أخي »  ثب قال: «وايركى فأخة برقبتي

 .«له وأ يعوا

                                                 

 .75( كقاب ال هراء: ص1)
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 للحدي ل يف االتحلم  هي دعح  «س عوا له وأ يعوااف»: فهل ق ل القشي

 ؟ال هادات الثلثأه  ةق تط ال هادي اإلي ن أه 

فحمجن  مسحألة االيح ن   هااليح ن  ل  ليست ه   دع   للحدي ل يف اإلتحلمك

ةعحد  هال اليحة الكحرب  ةحل هحي دعح   لل اعحة  مفره  عقهحا يف ةقحي عشحد امل لحب

 .يف االتلم هاإلي ن الدي ل

من جياد ةالقش   هاإلتحلم   هال اعة لعيلصذ ال يعدل أن يدعى للسمع 

يف يحدير  نرري دع يه (فاتمع ا له هأطيع ا)ي الشهب ةال اعة  فكان القشي

 .يب لعم م املسلم  هالقا  يف آير عمر 

ةال اعحححة  ا  أشخاصحح أن خياطححب القشححيهاحلكمحححة ههححل مححن املعدحح ل 

هن له ةالقش   هال يدرهن لعيل ةاملدام  هاالمقثال ل اير  ههصيه هيليفقه ههب ال يدر 

 .(ثشت العر  ثب اندش: )ك  يدال  اصا 

 لشقي عشد امل لب من اهلل ع  لسان القشي صح  اهلل عليحه هآلحه  فه ا ا  اب

ألفحان هه  ي اب يحريشط ةح  ذكحر يف    هادات الثلثةعد صقرااهب ةال أن هيف  ة   

يعقحي ةشقح د  (1)«... بعثت  لي   بخاصمةى و ىل النماس بعاممة»  احلديل املق اير ه ا

 .لألمة هالدين  ياصة  ههي ةق د الدياد

                                                 

 .214  ص16( ةااا األن اا: ط1)
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ل ن عقهحا دهن قحريش ؤهاملسح -ةق  هاشحب  -نقب أفا   ا  اب اإلهلي: ه

أنشيحاء  ةل مسؤهل ن عقهحا دهن  اةر الشرشهدهن الصااةة هدهن املسلم  هدهن ت

أنت يا اةا طالب مأم ا هانت يا زح   محأم ا   مأم اهن ة لد دههنبه  اهيل الع م

انت ياعشيد  ةن احلااث ةن عشد امل لب مأم ا دهن تحاةر ه هانت يا جعفر مأم ا 

  «. بعثمت  لمي   بخاصمةى و ىل النماس بعاممة».. القا  كح  يف ي حاب القشحي

يعقحي ةشقح د ياصحة مل  «. بعثت  لمي   بخاصمة..»  الدقة يف القعشري اإلهلي الثظه

 .ت اكب اثدصىل  اةعل

فيجححب ان نححدق  يف كححل كلمححة مححن   ألفححان هثيانيححةهححي  هألفححان احلححديل

األهىل  نجحب الحداةر  ع  امامة أمري املحؤمق  هةرهانا   القي ي ع ن اا    الكل ت

همحع ذلحد فحمجن    ن الحداةر  االصح فاةية الثانيحةةشيا لشيت  هك لد ي ع ااء  ألهل ا

 .ةخاصةةعثت صليكب   كل   ةقي عشد امل لب ةاملسؤهلية ا اصة... القشي

يعقحي ةشقح د عامحة  هالشقح د العامحة لعمح م القحا   هأمحا   هصىل القا  ةعامحة

ةحل كح لد يف عحامل  يح م الديامحة صىل  الشق د ا اصة فهي يرفة عمليات قياد  الدين

 هأنحقب قة ك  ه  مدقىض احلديل القش ه نان ةق  عشد امل لب تاد  أهحل اجلقحة اجل

يدة الشلححعة ال ححاهر  دححق  يف   يححا ةقححي هاشححب اعلححاؤها دهن ةديححة القححا  هالصححد 

القي هحي هااثحة اصح فاةية لشقحي   ي شقها ا   ال ااثة العريمة للصلب ال اخمة

 .هليست هي هااثة قشلية  شد امل لبع
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مدامحات فاطمحة كقحاب ري  رشثقا  يف اجل ء الثحاين محن حيل ال ه ا احلده

 .ةعق ان ال ااثة االص فاةية لفاطمة  ال هراء عليها السلم

قه ياص ةشقحي عشحد هأن  ن ا  ةداية الشعثة ال دير االهل يف فه ا احلديل يعد  

 يحامةدايحة اال املعرهف  فلدد كانت ثادثة ي م الداا يف يب يدير ي ايرامل لب هأن ه 

:   هقحال أمحري املحؤمق هعقدما أثجب الد م عقها مجيعا    لشعثة القشياألهىل 

ي ي   همةا أخمي ووصم: أنا يا نبي اهلل أنو  وايمركى فأخمة برقبتميى ثم  قمال»

 .«له وأ يعوا اوخليفتي في   فاس عو

كلهحب ةحل ةعحٌا محقهب كح  يف ةعحا  لحيس- «فقام القموم يضمي و »قال: 

  فهحل أن  «و  أل   ال : قد أممرك أ  تسم يف البنمك وتطيميفويقول»  -الرهايات 

أنرححر كححب هحح  مدححام   ى أم  ححرد عحح  أمححر القشححي؟ ثاشححا هكححلحاةححا طالححب اتقعصحح

جيعحل اةقحه  القشحيه  االص فاء أليب طالب تيد قريش هتيد ةقي عشد امل لحب

كب ةلهب اة    عمرية ةعد القشياله هال اير  ص ر ةقي عشد امل لب تقا  أ ا  علي

 .طالب من االي ن االص فاةي ال ه اتق اع أن يقامل مثل ه ا األمر العريب

الرهايات أن  ةعا االنشياء قحد يش حئ احب القسحليب لقشح   تحيد ةعا يف  ةيق 

يف االنصحياع  هلكن اةح  طالحب هقحا مل يقلكحأ أةحدا  اه إلمامة تيد األهصياء االنشياء

 .ألمر القشي

القحي كثحريا  محا ختفحى عح  الدحاائ عقحدما يدحرأ   ال هايحا هح  صىل  ه   نرر ه
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قحد ذكرنحا مققحا  محن ه  يلا  من ال هايحا القحي ال يحدق  فيهحا الكثحريأهه     احلديل

 .مق ن احلديل

ههح   اللد حات   احلديل له مق ن عديد  هله لد ات يص يرية عريمحةةيق  

 محن املحؤ ر ط ج انحب  ةالعدتات القي يلحقد ةمن الرهايات عشاا  عن عدتة  ششيه

 .القده أه 

ثاديحل عشححاا  عححن ألاهايححة الححرها  له  هقحاك عدتححات هفلححاةيات كثحري ه

هليحة العريمحة القحي يشح  عدتات هكل عدتة يش  لحد ااهيحة محن هح   القحده  اإل

 املاي حة ةالحداةر  ةالشيحت االصح فاةيأهحل  محناالصح فاةية هج د الحداةر  الثانيحة 

 االص فاةية.األهىل 

 الدار وعلو االصطفاء للدائرة  حديث

 الثانية

محن ضحمن  {زت رت يب} ق لحه يعحاىل:يف ذيل ثديل الداا ه

ت ةقحا  ههح  دليحل مسحقدل  مسحقفيا مقح اير ةح  الفحريد   ه   ال اةفة القي محرج

 .يعرف ةاديل ي م الداا

األهىل  هيدل ةكل هض ح هرصاثة عح  أن  ةقحي هاشحب هيص صحا  الحداةر 

يحأيت ةعحد هح   الريشحة ه ر هفاطمحةحع ح اه األةمة االثقأ هلا مسؤهلية عرمى؛
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 الداةر  الثانية ال ين هلب مسؤهلية ياصة أيلا يف الديام ةقرش دين اهلل.

يما »املسقفيا املق اير ال ااد يف طر  الفحريد :  هه ا ةدليل ق ل القشي

 «النماس بعاممة ىل  وبعثمت»يعقحي ةحأمر يحاص   «بني هاش  بعثت  لمي   بخاصمة

 ي ة ااة  عامة للكل.يعق

لكن أنقب ح يحا ةقحي هاشحب ح ةعثحت صلحيكب ةحأهامر همسحؤهليات همأم ايحات 

صح   ياصة دهن القا   هذلد للديام ةمسؤهليات قياد  ه ا الدين  هذكر القشحي

 .أيلا يف ثديل الداااهلل عليه هآله 

ة تحق   هح   فشيان لكح نةيقه  أهل  أن  ما ةعل اهلل نشيا  صال هايقاا له من ياصة

 صهلية م رد .

 

  املوقع القيادي للدائرة الثانية 

 َّزت رت يبُّ

عقحد  مأم ايحات كثحري   كح  يف هح ا اللفحظ ص  اهلل عليه هآله  ن  الرت لصه

أه  تحح اء اللفححظ )ةخاصححة( «بعثممت  لممي   يمما بنممي هاشمم »املححرهه عقححد الفححريد : 

يعقحي  عقحدنا هعقحدهب هح : )ةخاصحة(: ألفحان احلحديلأكثحر  ت)ياصة( هصن كان

 ةأم ا ياصة.
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  هاشم بتشريعات بيناختص اهلل 

 رليست لكل البش

  نجحد أن  األمحر ةال احاة  يف احلادثحة هاحلحديل شحيئا محاهنقحدةر هل  نقأنى 

حهب اهلل ة احاة   يهالقرشيع ال ه يص اهلل ةه ةق هاشب أعرب من ذلد  هقد يص 

 عيسحى  هلحيس هال م تحى هال ا  ريع ما مل خياطب ةحه القشحي صةحراهيب هال ن ثححهي 

الكلم هقا يف املداانة ة  ةقي هاشب هتاةر القا  هتاةر املسلم   فه ا ليس حمل 

 مء أعرب.يف القفكري  ةل يفكرينا أه  الكلم

 يشعحل لألنشيحاء أم ال؟أه  ةعحلهل أن  تيد األنشياء  «الناس بعامة ىل  بعثت»

 .عةهأهل ةيقه يف الرج فالشرشية ع  م عد مع القشي األعرب

ر حا لحه األاا  هك لد القشي صليا صىل  تيق له ثي  فالقشي عيسى اعن 

عقد أكثر املسلم  ال ه يد ل عقحه يعحاىل:  يف عديد  املسلم   هصدايس ثٌي  أثياء

 .(1){ىت نت مت}

الحرباا  هحل هحب عح  م عحد صىل  فكل الشرشية ة  فيهب األنشياء ال ين اثل ا

 ؟!ةل احلال يف الرباا ك لد ؟!جعة  أم اليف الرهعرتيه  مع القشي األعرب

أم  الدنيا  هل يشعل صليهب تيد األنشيحاءصىل  هعقدما يرجع هؤالء األنشياء

                                                 

 .57ريب  اعية ت ا  م (1)
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 ن عن هيمققه ههاليقه؟ هب يااج

 يشعل هلب؟هتةعل لألنشياء  القشي األعرب نفمجذ

 ةعل لألنشياء  ههب دت هيمققه ههاليقه. هال ايب أنه

  فهل ه ا القرحام الحديقي ههلب نرام ديقي أيلا   اعن ك لد ههب يف الرباا 

دححت هيمقححة تححيد  ال ايححب أنححهدححت هيمقححة تححيد األنشيححاء أم دححت هيمقححقهب هححب؟ 

 .األةدية اعير يف هك لد ص  اهلل عليه هآله  األنشياء

ةالدنيا  ةحل أن حه ي حمل  أن ه ليس ياصا   تي  أن القرام الديقي مر  ةقا مرااا  اله

 هيري ذلد. ل الديامة هي مل اجلقةلرجعة هي مالرباا هي مل ا

ةعححل إلةححراهيب هنحح ح هم تححى هعيسححى هجلميححع  فححالقشي األعرححب

 .األنشياء

 مهيمن ع  كل كقب األنشياء. الدرآن يؤكد أن كقاب القشيأال ير  أن  

؛ يعقحي عميحد ع  هثيه هع اةب أمحر  ةأن ه أم  اهلل القشيهمن ثب يقعت  

قش ات  أه أن  ع د  األمانة من اهلل يف القش ات كلهحا جعلهحا لسحيد األمانة العامة لل

السنم عىل حم مد أممط اهلل »ثد  ايااايه: صهاد يف  ك   ص  اهلل عليه هآلهاألنشياء 

مهو الفاتح ملا استقبلو عزائ  أمره اْلات  ملا سبقو عىل رسله  املهمي   عمىل نلمك نل 
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 .(1)«برناتهو رةة اهللو

مححن قشححل اهلل يعححاىل عحح  مجيححع صحح  اهلل عليححه هآلححه  ل األكححرم فأمانححة الرتحح

 .الرتل

بخاصمة و ىل   -يا بني  هاش   -بعثت  لي   »: ص  اهلل عليه هآله ق لهفي ف

 األنشياء أين يقداج ن؟ «الناس بعامة

  هه  مق اة  محع املفحاد الدحرآين ام ةقي هاشب يسقا  القأمل كثريا  مد  مده

آيحة  دعحاء القشحي صةحراهيب هصتح عيل يف تح ا  الشدحر  هذيحل ال ه رشثقحا  يف ذيحل

 .ال هاد  يف آير ت ا  احل  هيف ت ا أير 

عقححد ا اصححة  مقحح ايره  يسححاؤالت يف ثححديل ق عححي مقحح اير؛ عقححد العامححة

هيحا  (اه د املخلص ) لآلية الكريمة هالدراء  الثاةقة اعية الكريمة ذيلهك لد 

 هالدحرآن الكحريب يصح  ةعحا؛ ن خملصح)اهحط( اه كلهحب  له من هص  عريب

ص ( ه)املخل صح (  ةيحق  اهحط القشحي كلهحب يعحرب  عحقهب أهيلأنشياء 
 الع م )ةاملخل 

 ا  نحةياأه  الكريب ةحح )املخل صح ( ه)املخل صح (  تح اء أكانحت قحراء  قرآنيحةالدرآن 

 .ه ا الق ايرةاسب للدرآن   ا  نش ي

 

                                                 

 .231كامل ال يااات: ص (1)
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  يا بين هاشم  -)بعثت إليكم- 

 بأمور خاصة أيخباصة( 

اهلل عح   هاملسحؤهليات هالصحلثيات القحي يحص  ما هي األهامر هال ااة  

 هجل اا ةقي هاشب؟

الصححلثيات هاملسححؤهليات امللدححا  عحح  ةقححي هاشححب ههحح ا ةيححان لكحح ن 

 أن  املسؤهل ةمسحؤهلية هةمدقىض املعادلة الدان نية الثاةقةصلثيات كشري  هثديلة  

ق ح  الدحان ين املعحرهف  فهح  اتحقادا  امل دقلححىةمكشري  لديه صلثيات كشري  

أن  ةقححي هاشححب لححدهيب  فايححلمداةححل املسححؤهلية  هاملسححؤهلية مداةححل االتححقادا   

الربهحان مفحاد   كح  هح  فلةد أن يك ن هلب صحلثيات ياصحة مسؤهليات ياصة

 . الدان ين املشد  

 يحة ااععح  أن  ةقحي هاشحب لحدهيب  الدالحةاأليحر   الرهايات العديحد  هالثظ

 ديامة  فمسؤهلياوب يري خمص صحة صةراهيب هلق ح هم تى هعيسى  يف ي م ال يللقش

تحقدها   هقرأنحااملعرهفحة  الرهاية  ةاجلقة  ك  يفأه  ةالديامةأه  ةالربااأه  داا الدنيا ة

يف العح ن يسحقمد  ن ثحا    ههي أن  أيلا   همرهية عقدنا هلعلها مرهية عن طر  العامة

 ةام   هجعفر ال ياا.صةليه الرتالة يف ي م الديامة االتق هاد ع  

 ؟ يريسبالربنام  هاملرشهع اإلهلي ملسؤهلية ةقي هاشب كي   هالثظ

يا بني هاش   -بعثت  لي   »ل: اث  ق ةأه كلم آير القشي يشقدئفلب 
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يعقي أنقب مسؤهل ن  دافر ن  هيراع ن تلسحلة جهح د هح   األنشيحاء  «بخاصة –

هاملدحام ملسحؤليايكب ال   يةااعن  فانقب الثمر   هعليكب الرعصىل  ن آدمهاألهصياء م

 اال يف ةدايايه.

حب كلمحه صح  اهلل عليحه هآلحه أن  القشي األعرحب  همن ال اضح الش   جدا   عم 

ب أيلا  الدرآن  هك لد يف ةقحي عشحد امل لحب هةقحي هاشحب داةر  ثانية صىل  ي اةه عم 

 عله  ع  الداةر  األهىل.

 ديث لفظة نبوية يف هذا احل كل

 الشريف فيها خمزن من املعارف

هح ا املجلحس القشحي صىل  دع  ُيحهل  يدةرنا يف ه   ال اقعة العريمحة نجحد أن حه مل 

 أنحهمحن يل داحلح اليحه ي حري محاهه ا صةراهيب هال م تى هال عيسى هال ن ح  

 .طاهرين ما ااال يققدلن يف األصلب ال اهر  ثقى افرتقا يف أطهر ا  هعلي

َشد   الرهاية  يفه اة ر  َةن  ع  َن ج  ير ع 
يد  اجَلَُعف  اة ر  َةن  ي    َن ج  : اهلل  ع  حال  هر ق  اا  اأَل َنص 

ُتح ُل  ل  ا 
حال  ه أ َيحن  ُكقَحت   :اهلل ُتئ   اجَل قجحة  ق 

ُم يف  باها » :آد  ملح نحمتش عا صش مباَ   ا و نش  ىل  هش

باها  لح وا عا صش َرح مفا و األح بحتش الس 
ملح ا َأ ا نشمو   َرنا ملح ا و ينََة عا صش َ   ا عا الن مارا عا صش

مةا قش

ح َيمَزلا  َفا   َق   مَل
َتقا يلا َأَبَوا ا َعىَل سا ح َيلح يَ  مَل

َراها ناميو َعمز  اهلل   ابح لش م َ  َنمل  َينحقش مَنما  ما َصح األح
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مَرةا  ىل  الط ْيَبمةا   املحشَطه 
َرةا َحماما الط ماها َرح األح

ا  َحت مى َأَخمَة  َهادايما   (1) ي 
مدا ياهلل  َمهح ممدا  َعهح

ةا  بامالن بشو 

يَثاقايو َنما ما اسح مل  َ ح و بااإلح َ نش مَفتايَبط  م ح صا
َراةا و ء  ما َبمَت عا الت موح يو َأثح مرا يملا نانح نحجا ا  اإلح

و َ و (2)َسَ ئاها  ىل  َرقاَي  ا و مدش
اما تامي اْلحَ  أشم 

مَ ئاها م ح َأسح
م   ما مودأ نش و َشق  يلا اسح شا حَمح ش  و الحَعمرح

دأ و   َ  .(3)«َأَنا حمش

يف تلسحلة األصحفياء مقح  آدم أن ةقي هاشب أطهر امل هحرين صىل  صشاا ه   ه

 رت يب } هك لد االشاا  يف ق لحه يعحاىل:هب قيادات املسؤهلية صذ ؛ صليهب

ايلص )املخلص ( هداجة هفحاةهب  فداجة- املخلص  هاه د- { زت

 عديحد  ةقحي هاشحب ةيشحدأهح ا هح  ال جحه لقفسحري ديحة  ههانديادهب ختقل  عن الش

 هاألصفياء.ع  تاةر األنشياء  ة يلاياوب للقشييعرمأة فداةهب هيشدأه

 .الفلل العشا  يبأدها ك  ه  احلال يف يفسري 

يف داا   اإلكمحة هاحل داجحة عل فدهية هالهيف ي ا األه ال  ا  اهشد  

السححيايس هالعسححكره هاألمقححي ةححل هالفكححره  امله لححة يف يعديححدها امححةاألصداا  

لسحيد هك ا دقحاط املسحؤهلية الثديلحة   يةا  ال دد ة  هأمانةربص  ةقفاين هالعداةده

 .  ثاين  هه  ط   الداةر  الثانيةلرعيل من ط األنشياء 

                                                 

 ( يف ةعا القسخ ]طاهرا  م هرا [.1)

 ( يف ةعا القسخ ]الس ء[.2)

 .55معاين األيشاا: ص (3)
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األهىل  جيل  ةعد جيل عله  عح  الحداةر  قاط  ا ا ة هه ا الثدل للرتالة 

ثانية دمحل هح ا العحبء  هيقح ب هيدحدا هيسحق يع أن دمحل هح ا  داةر صىل   قاط

داجحة كشحري  صىل  ن أن  مل    فهي دقحاطهيسق يع اصفياء آيرهال الثدل ال ه مل 

  من الصفاء  هداجة كشري  من املثليحة هالقم ذجيحة هال حجاعة  هاجلحرأ  هالشصحري

 .ص فاء العاميف اإل امقاددهالعلب  هه ا ليس 

القي مقاها اهلل ع  هجل حلم   )أتد اهلل هأتد ات له( هحل  هه   األلداب

أه كقحب اتحمه  ؟ األنشيحاء محن تحمي أتحد اهللةدية ههل من ألنشياء؟ ساةر امقاها ل

 ؟ع  تا  العر 

ي تيد ال هداء؟  ةاقي ههل من  األنشياء من تم 

مححا مححن نشححي هال هي صال : اهايححة قححد هاد يفأن   يححى اتق ححهد  ةححل  مححعه

ر معصح ما  فدحط  حةاألاةعة ع ح ا  خمقص الدقل يف تشيل اهللمدق ل  فليس ه أ مسم م

محن األنشيحاء أثحد  لكحن مل يسحبج مسحم م  أه  ةل ما من نشي هال هي صال ه  مدق ل

 سيد ال هداء؟ة

همل تححمي زح   أتحد اهلل هأتححد  ؟سحيد ال حهداءةتحمي زحح   ايحقص هفلحب 

هح   يدل ع  أن ه ا املدحام حلمح   راهه   ؟(1)هكقب ه ا ع  قاةمة العر ات له 

                                                 

؛ أمحايل الصحده : 224  ص1؛ الكايف للكليقي: ط1  ةاب نادا  احلديل 3ةصاةر الداجات: ط (1)

؛ كقحاب تحليب ةحن قحيس: 289؛ اهضة ال اعر  الةن فقال: ص15/ 757  احلديل 582ص
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أن  األنشيحاء  ه ا محع  من أاكان عر  الرزن هأتس الدين احلقي مدام صعقداده 

 أثد مقهب ةأتد ات له؟ ُيسبر لد مل   هايب ذع ن لسيد األنشياء هب

 ف  هي املسؤهلية القي يد م اا ز   هالقي ختقل  عن ةدية األنشياء؟ 

 ةه ز  ؟ال ه يد م هأه عبء ه ا 

يةاملق حاا  هقد ق ع ا اكريحا اةا  ص اةا  صلدد ق  ع ا القشي  يى   ا  هلكحن مل يسحم 

يف  هليسال ياا؟ ة هاة الفلل العشا الب جعفر ةن أيب طايقص ال ياا؟ فل ذا ة

 .دي   ح هالعياذ ةاهللأه  نرام اهلل عشل ج اف

الرايحب اكقسحاةية يقاهلحا ليسحت  القسحميات هاألهصحافأن هح    ال ايبه

أة  الفلل ثاا عح  مدحام ال يحاا  همل  صحل عليحه عيسحى هال أه نشحي  ه  فيها

ال ثي  اى صيشاحمدقلثصل ع  مدام ال ياا يف الشرشية صثقان فدط  ك   فالل ان

ال ي جد يف فعل اهلل ج اف ه  عشا ا جعفر ال ياا هأة  الفلل الة لد؛ ها

 صناياا؟ال ه

عح  ةقحي هاشحب هالشيعحة  ية من قشحل القشحيصن  أصل عرا ال ااا  اإلهله

صح فاء هداجحة محن اإل ا  ل عح  أن هقحاك ن عحاع  أمر هح ا الحدين دهن يحريهب د

 ةه ةق  هاشب دهن يريهب. ص  ُي هلي اإل

                                                                                                                            

 .668  احلديل 511  ص2؛ رشح األيشاا للدايض القع ن امل ريب: ط916  احلديل 361ص
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ن مةا أهمل  ... َنيح ش َبنشو َعبحمدا املحشط لام ا َسماَدةش »: ات ل اهلل هه ا مفاد ق ل اجلحَ

م و َأَنا
َفرأ و َعيلا َس ش و َزةش َةح و َنعح ش و اْلحَ َسطح .و َفا اَ ةش و اْلحش ي 

دا  .(1)«..املحَهح

أصحااب الكسحاء هاملهحده  ها مسةمن الداةر  الثانية   اثق  قد ذكره

 ذجا للداةر  األهىل  هز   هجعفر نم ذجا للداةر  الثانية. نم

  هجيحد جيد  ةالهب املعحايناملق اير أه  املفاد املسقفيايف ه ا  شاثلفل  يأمل ال

هح ا  أني هاشب أاضية اصح فاةية ياصحة  هشقلة ض ح أن ه ا األمر يدل ع  أن 

الكحريب يف ق لحه الدرآن  من ع  ذلد ةرهان عديل هيديقي هق عيا اص العرا 

لسح ا آيحات  ما محر  محن االشحاا  يفصىل  ملافا   {زت رت يب}يعاىل: 

 .قرآنية عديد  هأثاديل نش ية أير 

مل يق ا ةقي هاشب ةأصحل اإلتحلم همل  ح اهب  شيأن  الق امللفت للقرره

صن مل يد مححح ا   ةالقحححاا كححح  يقخيحححل اجلمهححح ا هالعامحححة  ةحححل أنححح اهب هثححح اهب

                                                 

؛ ذيححاةر العدشححى 89  ح81-46؛ اةححن امل ححاايل يف املقاقححب: ص149  ص22ةاححاا األنحح اا: ط (1)

؛ األرشاف يف فلححاةل االرشاف 424  ص9؛ يححاايخ ة ححداد للخ يححب: ط69-15لل ححربه: ص

-276  احلحححديل 813؛ املسرتشحححد لل ححربه: ص451  ص1؛ الكححايف: ط85ده: صللسححمه 

  احلحديل 271-52؛ العمحد  الةحن ة ريح : ص142  احلحديل 163؛ ال يشة لل  يس: ص279

؛ رشح هنححح  الشليحححة الةحححن ميحححثب 911  احلحححديل 431  هص 455  احلحححديل 261  هص 46

 ت ا  ال  ا  ال يشة للقع ين. 31 د : ؛ الثعلشي يف يفسري  يف ذيل آية امل397  ص2الشاراين: ط
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عحقهب هح   هيؤيح  ةمسؤهليات الديحاد  يف الحدين اإلهلحي العرحيب  تح ف يح ه  

 قشيلة أير .صىل  الدياد  اإلهلية

موَم   اهلل او»ريفة حيف األثاديحل ال ح األكحرم فقعشري القشحي  ش ش ح   َلَيقش
أو  َقمائا

م 
نش ح ثش   َلَتنحَدَم   َفَقاَم َعيلا ا  َغمح

وَن   عا ل هش ح و -َلَي ش  نش
وَ   اَليحها  َأَناَبمهش و َفَباَيَعمهش  -هش ح َينحةشرش

... ىل   .(1)«َما َدَعاهش  اَليحها

يمححة احلداةححب ال ااايححة العر لق ايححعيحح م الححداا هحح   اإلنحح اا  هامللثححظ أن

 صصح فاةي عحالٍ  هح ا رشفهاإلتحلم   ةدايحة  ة يف احلك مة اإلهليحة  يفص فاةياإل

 الدين.ه ء اإلتلمةد يفليس مثله رشف 

  حادثة الدار منوذج واضح لالصطفاء

 اخلاص

 هحح  عححرا دما ندحح ل أن  هحح ا العححرا ا  ححريهلسححقا نشححالهب هال ن ححايل عقحح

عن أعرب نشحي  يك ن هصيا  ت أعرب نشي  هال ه تيدشل ا ا العرا ال صاية عن

 .ألعرب من أهثي صليه هه  تيد األنشياء تيك ن هااثا  هناةشه 

أن همل يدححا ا هصذا يححدةرنا يف هحح ا العححرا نلثححظ أن  اهلل عحح  هجححل مل يدححد  

                                                 

؛ تحعد السحع د الةحن 51  ص42؛ ياايخ دم   الةن عساكر: ط313يفسري فرات الك يف: ص (1)

 .( عيل ةن أيب طالب4933طاهه  يرمجة )
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العح م كقح ح  أهيلأنشيحاء  عح يف الدهلة العرمحى اإلهليحة  يعرا احلداةب ال اااية

ا  حب القشي   هاألمر مهح ل هعرحيب  عن تاةر هصةراهيب هم تى هعيسى فلل  

 .{زت رت يب}يف ق له يعاىل:  شاثلصذا يدةرال

يكقحب يف قحدا اهلل يعحاىل الفخحاا األةحده مل  هذ اةحلهه ا العرا الثمح  اهل

ا أن يك ن اماهنب امحان تحيد الع م همل يدد   أهيل أنشياءةدية أن يعرضه ع   هقلاةه

ححح عر مححة داجححة هقاةله  األنشيححاء عرمححة هيححة ةقححي هاشححب ياصححة  هحح ا ي ض 

 .نش  هأهنب اقرتة ا من مرك  أن اا أعرب ةقي هاشب صص فاء 

 ( )مبنينعت ورهطك املخلصني 

 الثانية  االصطفائية لدائرةل

ن هقاك مسحؤهليات ياصحة يح طشقب أهفا   ا  اب الدرآين هالقش ه 

يسحى هال أنقب اا يا ةقي هاشب همل خياطب القشي صةراهيب هال القشي م تى هال ع

أنححقب  را  ح  هثصححتححلي ن هال داهد هال  يححى هال ةديححة األنشيححاء مل خيححاطش ا اححا

 خماطش ن اا.

هص  الرهط ةاملخلص  من قشله يعاىل ك  يف ةعا الدراءات الدرآنية ه  ه

ر  هعح ن حيف نصح ن خملصح ةالهب العرمة للرهط ةأهنب يالصح نصص فاةي هصٌ  

الة هأعرب دين هأعرب ةعثة صهلية  فهحب أيلحص همؤااا  تيد األنشياء يف أعرب ات
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 .املخلص  له يف ذلد

ح الريححان ةححن الصححلت يف يف صححاي ذلححد م النححا الرضححاصىل  هقححد أشححاا 

... هكانحت ةهمجهح ا محن علح ء العامح املجلس ال ه عدد  املأم ن ة  الرضا

  جي يه ىه}القده  يدها ث ل تحؤال ذكحر  املحأم ن عحن معقحى ق لحه يعحاىل: 

.ىي مي خي حي . فدالححت العلحح ء: أااد اهلل عحح  هجححل ةحح لد األمححة  (1){.

   ثحب داا احلحديل طح يل  «أراد اهلل العم ة الطماهرة...»: كلها... هقال الرضحا

 اهلل ع  هجحل االصح فاء يف ... ثب قالت العل ء: فأيربنا هل فس  ةأدلة ذكرها

 ي اثنممر االصممطفاء ع الةمماهر سمموى البمما   عمفسمم»: الكقححاب؟ فدححال الرضححا

- {زت رت يب}  فأهل ذلد ق له ع  هجحل «ومو نا   ر مولعا  معش

يب ةن كعب ههي ثاةقحة يف مصحا  عشحد اهلل اُ يف قراء   هك ا- املخلص  هاه د

ثح  عقحى اهلل عح  هجحل  ةن مسع د هه   مق لة افيعة هفلل عريب هرشف عالٍ 

 .(2)ة لد اعل ف كر  لرت ل اهلل ص  اهلل عليه هآله  احلديل

 الع حري  محنةر  الثانية ههي ةدي ل الدا هيقصيص ريححيصالصايح  هه ا

ةال هححاا  هصن ههصححفهب  ةقححي هاشححب يف االصحح فاء هيف عقحح ان العححرت  للقشححي

لححيهب يححاا  يف الححدالالت الرححاهر  يف الدححرآن هأيححر  يف االصحح فاء هلححب أشححري ص

                                                 

 .32( ت ا  فاطر  اعية: 1)

 .817-815  ص643/1  احلديل 79أمايل الصده : املجلس  (2)
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 يف يقمة الصايح. طقة ا فية القي يقش  ةالقدةر  ك الدالالت الشا

املسؤهلية اللخمة القحي تحقك ن ةعهحد   يرتب لقا القص ير الدرآين هقافكب 

 .كب ه  امقاان عريبهةقي هاشب  

 معصح ما   األاةعة عرشاألهىل  مجم عة الداةر ةيف ي اةه الدرآن ر ح صفل 

محر  ه   الدحراء  كح  ه (هاه د املخلص )  يشعا   الداةر  الثانيةصىل  يعمبةل   فدط

  يب ةن كعب هعشد اهلل ةن مسع د يف مصحافهاُ قراء   (1)من الدراءات قراء  م ه ا 

الدحراءات هصن مل يكحن  (هاه د املخلص )ها اا  أاء قرهعد  قر    ههلا عد  طر 

ا ةيان نش ه ق عي.قرآنا    فل ايب أهن 

مححن سحاةهب لحه ألهنحا قحراء  فلح  قحرأ احا اإلنسحان يف الصحل  عح  أهنحا قحرآن ه

تالدراءات  أثحدها   هصن كحانالدحراءات قرآنحا   كح نةاثحل  ن  شقل  مل ي هةقا ان   همر 

هنحا أشحد  الفكثحري محن الدحراءات  يقح ييله فل ايب أهنا يفسري هثياين؛ ثدا   قرآنا  

 يفسري هيأهيل هثياين.

 

 

                                                 

  املجلس 643/1  ح817-815  أمايل الصده : ص219  ص1ط :عي ن أيشاا الرضا (1)

؛ تحعد السحع د: 426؛ دح  العدح ل: ص2  ح133  ةاب 171  ص1؛ علل ال حراةع: ط79

 ؛ ومع الشيان لل ربيس يف ذيل اعية ال عراء؛ يفسري الدمي ذيل اعية.118ص
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 اصطفاء الدائرة الثانية  تطابق علّو

 يف اآليتني

 يب} امل جحح د  يف ق لححه يعححاىلهال صحح   ن مححة اللفححظ هصذا ل ثرححت

ختصيص فخب هعريب هن ع من ال تام اإلهلي ا حاص  اهأهن {زت رت

امل جح د   صح ي نفس الق مة هاملفحاد هنفحس الهه شقي هاشب دهن ةدية األنشياء ة

.مي خي حي جي يه   ىه مه جه}يف ق له يعاىل  . .}(1). 

مامحة ي محح يف ن القشي صةراهيب ةعحدما ثصحل عح  القشح   هالرتحالة هاإلأصذ 

من داجة االص فاء القي ههشحه اهلل يعحاىل صياهحا  فكح   أع  داجة يسليب هاص فاء

أن القشحح   هالرتححالة داجححات فكحح لد اإلمامححة داجححات هةحح  افرادهححا يفلححيل 

يف اإلصحح فاةي يححدع  هي لححب داجححة القسححليب  همفاضححلة فححالقشي صةححراهيب

 اإلتلم ةقلد الداجة القي تيمقاها اهلل يعاىل ل ايقه من صت عيل.

اصحح فاء ذايححة صتحح عيل عحح  داجححة  يف علحح    اعيححة رصيححح يفههحح ا املفححاد 

 .أهيل الع م من ص فاء املدرا  يف ةدية األنشياءإلا

لححرهط هختصححيص يشعححيا ل املخلصحح (مححقهب هاه ححد نعححب يف قححراء  )

حب يلصحاء لرتح ل اهللةاملخلص  مقهب ال كحل الحرهط     ههح ا هاضحح يف أهن 

                                                 

 .126( ت ا  الشدر   اعية: 1)
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ألقحرة  الح ين أمحر لالدحراء  هصح  هه   ؛ صفاهب اهلل هأيلصهب أهخملص  ه

املخل ص ؛ أه أه  اه ه املخل ص  بم ص ف ن ةأهن  أهنب ةمجن ااهب  ات ل اهلل

يقعححقهب اهلل ةححأهنب ه)خمل صحح (   خمل صحح  لححه اصحح ف ا مححن قشححل اهلل  هاتقخلصحح ا

خمل ص  للرت ل يف صةل  اتالقه ة صح  الرتح ل  هطشدحة املخل صح  هحي فح   

 اليد .أهل  املقد  ةل ف  

ححة عحح  هجحح د داةححر  ثانيححة   ةمجححرد هحح   الدححراء  اعيححة نفسححها ههحح   دال 

ذكحر ق لحه )هاه حد  اعيحة ةعحدما هقد اه  الدمي يف يفسري  يف ذيل مص فا 

مقهب املخلص ( عيل ةن أيب طالب هزح   هجعفحر هاحلسحن هاحلسح  هاألةمحة 

 .من آل حممد

ديههقاك نكقة نف املفسين  الةد أن نلقفت هلحا  ههحي ن من  سة ذكرها املاد 

أن  الدراءات الثاةقة املسحقد  ال الدحراءات القحي طرقهحا ضحعيفة هيحري مسحقد   صن مل 

كح   اعيحة  نشح ه ملعقحىيقح ييل أه  يأهييلهي ةيان  ةفل حمالالدرآن  يثشت قراء   للفظ

ملا ذهحب قريب   هه ا ذهب صليه املفيد يف أهاةل املداالت هكاش  ال  اء يف ك فه

أهنححا قححراء  للفححظ  الللقأهيححل أن  الدححراءات نحح ع يشيححان مححن  السححيد ا حح ةي صليححه

اء ال من القأهيل القش ه لكن ه ا يحام يف ك نه من يأهيل الدر  صىل  نعب ذهبالدرآن  

يري املسقد  ال املسقد  ة ريح  معقحرب كحال ااد  يف اهايحات اإلماميحة املسحقد  صلحيهب 

 لقأهيلها.أه  فهي يشيان نش ه لقفسري اعيات هةالقايل  هصىل القشي
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ال خيحقص اإلنح اا  أن  هح االشح  همن ال اضح  {زت رت يب}

هفاطمححة هاحلسححن هاحلسحح    ا  يعقححي عليحح الشيححتأهححل  مححناألهىل  ةالححداةر 

جعفر هز   هيري  محن املصح ف  ه أة  طالب صذ  القسعة من ذاية احلس ه

 .يف ي م الداا كان ا م ج دين

أن ه   الق اا  هي ختصيص ي حاب محن اهلل عح  هجحل  ل اضح أيلا  همن ا

ةاألقرة   هالل ي  أن األقرة  يحري الدرةحى كحي يحدعي قحريش أهنحا يحديل فيحه  

 .ن ي يدهن ع  األاةعة عرش معص ما   ههؤالء األقرة

عقحد مقكحاثر   ا  رهاه القأمحل يف ثحديل يح م الحداا  فحمجن  لحه طرقححهمن الل

يحح م  هألفححان ثححديل  عقححدنا أيلححا  مقكححاثر  ةدا   هلححه طححر  تححامححر  العامححة كحح  

 .مقرافر عقد الفريد   يعقي ي اير  الدااعقدهب هعقدنا مق اير

محن األهىل  يص  اهلل عح   هجحل ةقحي هاشحب ةا  حاب اإلهلحي يف األيحامهقد 

محن  أاةعح  اجحل   أن يدع عليا أمري املؤمق  قد أهىص القشيه اإلتلم؟

   هيفةمسحؤهليات الرتحالة اجلديحد  م هلب مأدةة لكحي يقح اهبةقي هاشب هأقا

ةحن طحاهه  يف تحعد السحع د اي اهاها ا القحممد ةن العشا  ةن مهيا اهاية يفسري

أن يلححد املأدةححة ماةححد  مق لححة مححن السحح ء كاملاةححد  القححي أن لححت عحح  القشححي عيسححى 

 هأصااةه  همدقلا  يكرا ن هل املاةد  الس هية ثلث مرات.

هالثانيححة  األهىل  يف اجللسححة عححاه  أةحح  هلححب ةرنححام  الرتحح ل هقححد
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اء امل جح د يكفحي ملجم عحة دثيحل كحان ال ح هاهرت معج   عريمحة للقشحي

يحرط كحل  كفي ألاةع  محن ةقحي هاشحب  هةربكحة القشحي األعرحبيقليلة  هال 

هاثد مقهب هه  ششعان  ههحب فا لحة الرجحال هليسح ا ضحعاف الشحدن  همل يق حري  

 .-اهلل  هالعياذ-ن الرجل تاركب صهلب قال:  اعن ثاله  ثقى أن أة أصل   ال داء

يف    هقحد هادما اتق اع أة  هلحب يف املحر  الثالثحة أن يد حع عح  القشحيه

مشل ححهب اتححاالت اهلل هليسححت اتححالة  لفححظ أن  الرتحح ل ايححاا  الرتحح ل

معقحى  مفحاد ه  ك  ه  نحص الدحرآن يف القشح ات صن ه مشلهب لرتاالت اهلل ةلهاثد   

 عريمة لسقا يف صددها.معاين  فيههمل يرتل مر  هاثد    أن  الرت له عريب 

 والثانية األوىل  اصطفاء الدائرة

  اختياريقمة  إمتحان أصعب

 ش ش ح  اهلل ا َلَيقشوَم   و» :ه ا احلديل الرشي  يد ل تيد األنشياء يفه
أو  َقمائا

نش ح ثش   لَ  ا  َغمح
وَن   عا  .(1)«َتنحَدَم َلَي ش

ححه لححيس جححربا  دقحح ههحح ا املق حح  االصحح فاةي  فلثححظ هحح ا احلححديل ه    أن 

ةفعحل هةحل هح  ايقيحاا   ا  هال اكقسحاة ا  الرشي  يش   أن  معقى االص فاء ليس جحرب

 اإليقيااه.كج اء تاة  ع  فعل العشد من اهلل 

                                                 

 عساكر هتعد السع د الةن طاهه . ؛ ياايخ اةن313يفسري فرات الك يف: ص (1)
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لحهب يف تح رين  هةعمققحه   العامة ةعلحهب اهقد اه ةرقعثديدة  هاحلديل

 اها  صحفاق   هكحلمققحه ةعلحهب هيف صحفاة  مققه مخسة أت ر  هةعلهب مققه 

 هالقكات. رل ء  ةالف اةده ا احلديل  مق ن

لحيس  أن  االصح فاءري  حالقحي يشي قهحا احلحديل ال ح ن الحدااثد  امل اطصه

ةفعحل  صصح فاةي ه  جرب هال هح  اكقسحاب  ةحل هح  ايقيحاا جربا   ال هال ا  ياكقساة

 قحده فحاداملفهحب هح ا يف ثديل ي م الداا  هاة  يصعب  القشي ةيان  اههاهلل  

 .رصيح يف ةيانات ال ثي هه   ة كل جيل هرصيح أرشنا صليه تاةدا  

 اصح فاء ةايقيحااةحل   ا    هال اكقسحاةا  ثقى تياد  تيد األهصياء مل يكن جرب 

يل ةحن أيب طالحب محر  املحؤمق  لعحصاهلل ع  هجل  مل يعط  ه مقاان ألمري املؤمق  مجةه

  ةحل هحي اصح فاء ملحؤمق  اكقسحاةا    هال اكقسحشها أمحري اهمل يع هحا لحه جحربا   ج افا  

محن أمحري املحؤمق    صص فاةي ةددا  صيقياا عحالٍ  ةف ا امقاانهيقياا مجةهمقاان مجة

 هالشاحل محر    عادية معقاد ال ه ه  صيقياا ةد   هقدا  اكقساب صيقياا ال ةمعقى 

ة  الصحفة االكقسحاةية هالصحفة االصح فاةية  يف ثح  أن  كلحيه   الفر  ل  ةقا مفص  

ت ةقا.  ايقياا  فهقاك فره  دقيدة مر 

تحقة هثلثح  أكثحر محن قشحل  عن القشي هقد كقب الكايب )هيكل( كقاةا  

قحرات هحل الشيحت   هصثحد  األنرمحة املعاديحة ألفيه ثديل ي م الداا ذكرتقة  ه

كقاةححه  هقححد ثحح فها يف  مححنديل يحح م الححداا أن  حح ف ثحح جححلاملليحح  أل ء ع ححاص
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كحل كقحب يحراث أن  ه ا احلديل ثحديل مقجح ا يف  هاحلاصلال شعات اللثدة  

   َّٱزت رت يبُّق لحه يعحاىل:  عقد نح هل املسلم  )ثديل ي م الداا(

ري  عد   مفاهضات صهلية ة  اهلل هةح  ةقحي حه ا احلديل ال  لسوهقد جرت يف 

 .هاشب ع  لسان الرت ل

محة  نجحد أن حه ي حب عرحيب هكلمحة كل تح را   ل ت را  يل  يأملقا ه ا احلده

ري  حاحلحديل ال ح ةدايحة هح ا هصنح ااات اهلل يف ملةسات هي  بأن ه هجليل 

ع  ملةسات هي  ب هصن ااات اهلل عح  هجحل لسحيد األنشيحاء  يلسيد األنشياء ه

يف يح م الحداا  نشيحاءيف ي م ال دير  فهقاك ي اة  صهلي يف صنح ااات اهلل لسحيد األ

 هيف ي م ال دير.

 ىب نب مب زب رب}ق لحه يعحاىل:  اعيحة محن هقد نح ل جرباةيحل اح  

 لك اك يق يفىق ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب

 .(1){يك ىك مك

ةدايحة  ةقحي هاشحب يف القشحي اهك لد احلال يف ثادثة ي م الداا  فدد دعح

نفححس نرححام  ههحح  «ل ر     مل أبلغ مم  هبممةا   قممد أنممةرت مم  قبمم»قححال:  الرتححالة

 ي م الداا ع  مي ان هاثد.ه ال دير ال الية في م همعادالت

                                                 

 .87ت ا  املاةد   اعية  (1)
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يح م الحداا  فدحط يفهة  ةقحي هاشحب يعاىل فاملفاهضات اإلهلية جرت ة  اهلل 

 دعحد   ألن الرت لهذلد   ك  مر  مرااا   ال صاية فدط مل يكن لامامة هتياد ه

 .ةشقي هاشب تيقصاهةرام   عد  مسؤهليات

قححام اححا أمححري املححؤمق  عححيل ةححن أيب  ال صححاية القححي اإلمامححة هتححياد  هأههلححا

أةا  أةا طالب هتحش  ةديحة ةقحي هاشحب  هكحان ه هتش  اا ز   هجعفر طالب

هلحي. ثيحل مقاحان اإل   املفاهضحات اإلهليحة هيف هح ا اإلجحدا  يف هح ا  األمر عصحيش

الدلححاء عحح   عحح  اي ححةشلححدان اململحح ك اله كححل الدشاةححل العرةيححةجتقمححع قححريش ه

 ضد القشحي األعرحبمقمرك   عرمى   اإلتلم  أه أن كل ما يف الدنيا من ق 

 .هاتالقه العريمة

 مام املهدينصرة اإل 

القحح هه  ةالسححلحيححيرهب  ااب اليحح م يركحح هن ثدححدهب هجححل  أذنححكحح  أن  

هيريهحححا محححن األتحححلاة  هتحححلح ال حححاةرات هالصححح اايخ العحححاةر  للدحححااات

 .مام الثاين عرشاإلق   مرشهع داف تقه  إلاالترتاييجية

 عرححبإلهلححي األارهعه حيعلححن عححن م حح عقححدماتححيدع عرححيب  ثححدث هأه  

 ةأتاطيلهبيعااضه من يف رش  الدنيا هيراا  ال معااضة ةاللسان هثسب  ةل ه

ر  همحؤااا  ةدحدا حنصحصىل  تحياقاطهلح لد هكل ما يمقلك ن من طاقات هق    
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محن قشحل األعحداء  كح   ا  تحيك ن مسحقهدفصذ   هثجب املرشهع اإلهلحي الح ه يقشقحا 

  قح  هالديحه ال ححريفةم ري حعجل اهلل يعاىل فرجه ال  اإلمام الثاين عرش صتقهدف

 .ي مقا احلارض ط ال أكثر من أل  عام اىل ع  نفسه يكن آمقا  مل ه

 احل يححة هاألمانححةن ن ةداجححة مححن الدحح   أن نححؤم   هححل هصححلقا ناححن املؤمقححه

 اان الدح   هالدحدا  ي ق يا   ا  مان؟ ههل اتق عقا أن نشقي نراملصاثب العرص هال 

؟ فحأين مدرصين يف الديام ة اجب املسحؤهلية اال القأم يف العامل األير   مع الد  

ة» قا  هلب يف ق لالقرص  املعد    ؟«ونْصب ل   معد 

عححن املسححؤهلية  فححل مكححان يشدححى لقجسححيد الدحح ل: كححل هاثححد يقصححل هصذا 

 ت الفلكي  هاملقجم   هيقهح م نفسحيا  ؤا  هالشعا يققرر يقش«ةد  ونْصب ل   معم»

األقحداا الدلايا يدع كي  محا كحان  هصذا كانحت الره ا تيدع ال حمالة ههيعقدد أن 

يدحع كيح  محا كحان  فلح ذا مل يدحل ةقح  هاشحب هالقدادير املربمحة يف قلحاء اهلل يعحاىل 

 شعل يف آيحر ال محان نشحٌي الكهحان  هقحد قحال ا تحيُ صىل  نان نق لحع لرت ل اهلل

ٌد مقص اٌ  يف أثحد  أمحري املحؤمق  عحيل  رحر   فلح ذا نصححنصحصىل   قحاط لف  مؤي 

 ةدنه؟ هملاذا يدمي أمري املؤمق   هةدية احلرهبهةدا هثق  هاألث اب 

 ة اهلل يعححاىل هححي تححق  هكحح ا؟ كححل  ةححل  يلداةيححا   ثححق    جححربا  هححل يدححع األمحح ا ه

{. . .}  ه(1){مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت. .  هب مب خب حب جب.
                                                 

 .7ت ا  حممد  اعية  (1)
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.هت مت خت حت جت .  رهعحهه ا ه  م   رهع صهليحم   ههك ا يف كل (1){.

ةايحل كحان  فريحعمسقصحعب  يد حعر لحه اجللحد ة حكل صعب  الشيتأهل 

 عفحر هلحب  يحا جيا أةحا طالحب هلحب  يحا زح   هلحبالداا  مي : لسان ثال القشي

 .هاتقلم ال ااا  ريتحلقص

عجحل اهلل  ر هال محانحرهع صاثب العصححي م يسق يع الي م يشق  ال ه من ه

نسحق يع أن  املؤمقح نهحل ناحن ه  يحةن لحه احل يحؤم  أه  كامل  يعاىل فرجه الرشي  

 ؟له احل ية ملرشهعهن أن نؤم   ةداجةند م ةددا  هق   

ر هال مححان عجححل اهلل يعححاىل فرجححه حهمعاي ححة جحح  م ضحح ع صححاثب العصحح

 هلكحي يقشح   ةحههح ا ال محان محن جهحة  يف سحؤهلية لل ع ا ةاجب امل الرشي  ه 

  فليسححت ةنيححثايحح م الححداا مححن جهححة  ا  ححب العرححيب هاإلمقاححان اهلاةححل يف معقححى

 ورد قراء  القاايخ.أه  ال اقعة هي كلمة لسان

  هال يدح م أثحد يحري عحيل ةحن أيب طالحب الرت ل ناداهبفكب مر  

هب  يعقحي أن  الح ه هه  صشي يافع هكان أص ر الد م  هلكقه أشجع الد م هأجرأ

ي قاله املافيا الدهلية هاملافيحا الدشليحة فس ف رهع الرت ل ذاك ال قت حيديل يف م 

 هاملافيا الع اةرية  فمن ال ه ي ط ن نفسه هل ا املرشهع العريب اللخب؟

                                                 

 .11ت ا  الرعد  اعية  (1)
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  حديث الدار واصطفاء الدائرة الثانية 

إلمامححة يعيحح  ايدقصحححر عحح  ملفاهضححات اإلهليححة يف ذلححد املجلححس همل يكححن ا

م ةحه ةقح  هاشحب  دحيآيحر  ذكحر أمحرا   ن  القشيصك  مر  ةل  ال صاية فدط هتياد 

صمحر   ي حايره  ال صحاية تحياد  ي حايراإلمامحة  ه الح ااا  رحا ي حايرعم م  هه  دها

ما ملم نه: صن كل نشي يشعثه اهلل يك ن له من  تيد األنشياء أشاااملؤمق   فدد 

 .هأة اب ههاااءةيقه أع ان هأنصاا أهل  ياصة

 ت ونموا ملموك األرو يا بنمي عبمد املطلم  أ يعمو »: فدال ات ل اهلل

 .(1)«وارثاو وايراو ح امها    اهلل مل يبعث نبيا  ال نعل له وصياو

: مجع ةقي عشحد امل لحب هأهالدهحب ... فدحال هاهت مصادا الفريد  أنه

 ووصميا   ووايمرا   نعمل لمه أخما    ال يا بنمي عبمد املطلم  انمه مل يبعمث اهلل تعماىل نبيما  »

وم ممن   يبمايعني عمىل أ  ي مو  أخمي ووايمري ووصميي قف   يى وخليفة ع أهله

يا بني عبد املطل  نونوا ع االسمنم : فقالى فل  يق  من   أحدى وخليفتي ع أهيل

ى ولي مون  ع غممن  ثم  لتنمدم أواهلل ليقموم  قمائ     ابما  أننوال ت ونوا  ر وسا  

                                                 

. كقحح  15  ص1. دعححاةب االتححلم للدححايض الححقع ين: ط127صثشححات ال صححية للمسححع ده: ص (1)

ةححن . يححاايخ دم حح  ال53. اهضححة الحح اعر  للفقححال القيسححاة اه: ص177  ص2الف اةححد: ط

 .38  ص1. مقاقب آل أيب طالب الةن شهر آش ب: ط49  ص43عساكر: ط
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 .(1)«  بين  فقام عيل م

[ أمممر  أ  أنممةر عشمممب األقممربط ورهطممي املخلصممط ]قممد   اهلل »: هقححال

مم    ال نعمل لمه أخما     و   اهلل مل يبعمث نبيما  و  ورهطي املخلصوو ن   عشمب األقرب

[ فأي   يقوم فيبايعني عىل أنمه أخمي ووايمري ووارثمي ]ووايرا   وايرا   ووصيا   أهله وارثا  

خليفتي ع أهيل وي و  مني ب نزلمة همارو  مم  موسمى غمم أنمه ال دو  أهيل ووصيي و

 .(2)«لي ون  ع غمن  ث  لتندم ...أو  واهلل ليقوم  قائ   : ... فدالنبي بعدي

 سنة  حديث الدار والدائرة الثانية

 هلية يف بيوتات االنبياءإ

الدحرآن  ة صهليحة قرآنيحة يف هيف ه ا الشال ال ه مر  ةقا داللة ع  أن  هقاك تق  

  يف آل م تحى هآل   اصح فاةيق هه  أن  يف كل ةيت محن ةي يحات األنشيحاء داةحري

كانححت أم نشيححة هال اتحح ال  هال صمامححا  ةححل فلححب يكححن تححاا  ؛ هححااهن  هآل صةححراهيب

ح  رها ههصحفها أهنحا محنحاألنشياء هاهجة صةراهيب  هلكن يكل محت محع جربةيحل هة  

                                                 

؛ 339؛ ة ححاا  املصحح فى: ص4933  ةححرقب 51  ص42يحاايخ مديقححة دم حح  الةححن عسححاكر: ط (1)

؛ العدحد الفريحد هالحدا القلحيد 214فلاةل أمري املؤمق  عليحه السحلم الةحن عدحد  الكح يف: ص

 .147  ص15؛ رشح صثدا  احل : ط144الةن عشد اةه: ص

. يأهيحل اعيحات 261. كقح  الف اةحد للكراجكحي: ص313يفسري فرات الكح يف: ذيحل اعيحة ص (2)

 .393لألترتآةاده: ص
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الثانية  هكح لد أم م تحى هأيقحه  يةاالص فاة الداةر من  هي  هالشيتأهل 

ة صهليحة هتلسلة من ةي يحات األنشيحاء القحي محرت ةقحا  هيلحد هحي تحق  ههالد  مريب 

القحححي ة هحححي السحححق    ههححح   (1){جل مك لك خك حك مقجك حق مف خف حف}

 يف ي م الداا. ذكرها القشي

ا  اهلل مل يبعث نبيا اال واختار له م  اهل بيته اعوا  وواراء »: قال

: يا بني عبد املطل  أ يعو  ت ونوا قال رسول اهلله  (2)«اءواصفي وأنصار

امها  ى(3)«ى     اهلل مل يبعث نبي ا   ال  نعل له وصي ا  ووايرا  ملوك األرو وح  

وال ت ونوا  بني عبد املطل  نونوا ع االسنم ر وسا  يا »: هقال أيلا  

عت املهام  هقد مه  ففي يلد اجللسة (4)«أننابا   ر  ذكر ةعا الرهايات الداا ها 

 هاملصادا هل ا املفه م.

طالب هةدية ةقي هاشحب  اص فاء أيب   فلثظن قش ال  فسك ت ةقي هاشب كا

                                                 

 .43( ت ا  فاطر  اعية: 1)

  عححن صدححاف 117  ص31؛ رشح صثدححا  احلحح  للمرعيشحح: ط15  ص1( دعححاةب اإلتححلم: ط2)

 ال ا  ةأيشاا أم الدر .

 .4933  ةرقب 51  ص42عساكر: ط( ياايخ مديقة دم   الةن 3)

. العدححد 214الةححن عدححد  الكحح يف: ص . فلححاةل أمححري املححؤمق 339( ة ححاا  املصحح فى: ص4)

 .147  ص15. رشح صثدا  احل : ط144الفريد هالدا القلحيد الةن عشد اة ه: ص
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ا يف يلد اجللسةكي   ب قشل ا ه   املهمة العريمةقر  صال اةح  هلحب   ؟ هدليل ع  أهن 

الب   فدد قام أة  هلب يسقه ئ ةأيب ط  هكان معرتضا  كان يااجا  هقليل رن ياةعه 

 هقال له ما ملم نه: فكن مق  ه ا الي م دت امر  اةقد عيل.

هكان أة  طالب يف ذلد املجلس تحيد قحريش هتحيد ةقحي هاشحب  هقحد أمحر 

هاشحب ةسحيد  يصيح ن ةقح هامللثظأن يسمع ا هي يع ا عليا   ةقي هاشب ة القشي

حصال ثلة قليل مقهب   ثيل مل يعرتا عليه أثداألنشياء قشلح ا  ب  هه ا يعقحي أهن 

داجححة صىل  ههحح ا القسححليب مححؤرشهطلشححه مححقهب   هتححلم ا لكححل مححا قالححه القشححي

ألنحه هذلحد ال ه اعرتا ع  أيب طالب همن ياةعه اص فاةهب  ةاتقثقاء أيب هلب 

 اأ  من أيب طالب الدش ل هل ا املقصب  ف اضح أن  هقاك اص فاء.

أصحل اإلتحلم أصل اإلتلم  ألن  صىل لشقي هاشب  القشي   دعيكن همل 

  ههح ا هه   ملثرة ةال حة األايحةهالق ثيد هالقش   عقد ةقي هاشب مفره  عقه  

عيه العامة  من أن  ثديل ي م الداا ه  دع   أل يلٌف   صل اإلتلم.ملا يد 

رتح ل محع الالديحاد  طحاقب ر  مرايحب حفكان ذاك املجلس ه  اتقعراا نص

عححت املقاصححب يف ذلححد املاألعرححب جلححس  فاحلححديل يف تلسححلة   ةعححد أن ُها 

رهع حأعلاء الدياد  هكاداها ال ين ةعهدوب هنرصوب تيد م ديحن اإلتحلم؛ امل ح

اإلهلي اللخب ها  ري  هال ه أقيمت له الشيعة هاحلل  الدتحق اه صإلهلحي عح  

محن ةعثحة الرتح ل األهىل  ي م الداا ثدث عريب يف األيام؛ الديام ا   املسؤهليات
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هيف احلححديل  {زت رت يب}ل يف ق لححه يعححاىل:   هالقأمححاألعرححب

 ري  مء أعرب.حال 

كححان ةالقسححليب هاالنديححاد ملححا جححر  هاشححب مححن هحح ا املجلححس  يفخححرهط ةقحح

ةح   هاايلح ا هاندحادها لحه محع القشحي هايفد اهافد ا  بعقه  يف أهن   ا  مفرهي

 أتس هلب من م اقع قيادية لكل هاثد مقهب.

 اثيحل ةحدش ل أيب طالب هل ا امل لحب  هاعرتا أة  هلب ةد اتقه أهمن ثب 

ههح ا كل حه يف أهاةحل خت ي حه   هجح     هولس ي ايع أدهااأنه ولس قيادهاضاا  

هكيفيحة ورياوحا أثحداث ثادثحة يح م الحداا  رهر ي  ا همن ذلد ي؛ ةعثة الرتالة

 ديت؟ هما هي القربات القي صدثت؟ الكل ت القي أل هأةعاد

اا يلد اجللسحة العريمحة اإلهليحة؟ فيح م الحداا هما هي الققاة  القي يرجت 

 .م ي ب عريبي 

 يوم الدار يوم عظيم 

جتمع القصح ص ه  اادثة ي م الداا يط ة ياصٍ  م ت عٍي  كقاٍب هيق لب يألي  

 ثحدثأن حه  قجدلهيشياهنا من الفريد    {زت رت يب}يف ثديل ي م الداا 

هالحداةر  الثانيحة  ههح ا األهىل  ر يش   لقا ا ري ة ة حكل هاضحح هكشحري ملعقحى الحداة عريب

 يكاء ع  األدلة األير .اإلصىل  ثديل هدليل ق عي مسقدل ةقفسه ال  قاط
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  عرض منصب إمرة املؤمنني على بين

 رت يب}وحديث الدار  هاشم
  {زت

عحرا علحيهب  سؤهلية صمر  املؤمق   فالقشيملالعرا اإلهلي ه   فكان 

 هةقاحح  أيححص  عامححة يف هحح   الدهلححة اإلهليححة ومحح ع املقاصححب ال ااايححة هاإلداا  ال

 .عرا عليهب القاةب األهل عن القشي

أه كح  يحب  عح  األهليحة هالداةليحة ا اصحة يف ةقحي هاشحب  هه ا يدل عدحل  

  فدحد يحب عرضحه عح  ايب عرا ه ا األمر ع  أمري املؤمق  عيل ةن ايب طالب

   ةدية ةقي هاشب.طالب هع  ز   هع  جعفر هع  عشيد  ةن احلااث هع

ا  همكق ةحة هحمق محة  هقحد  هه ا ال يققا  مع ك ن اإلمامة االص فاةية مدحد 

ا ذلد    هلحيس جحربا   هكح ا كحل املقاصحب   يف أن االص فاء ليس صجلحاء  ك  مرثر 

 ثقى القش ات.االص فاةية اإلهلية 
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 ليست اكتسابية فاء طاالصتب ارم

درجات وفق  ةمنشأبل  وال إجلائية

 المتحان اإلهليا

هه   معادلة عميدة هياملة يف أن  القش ات هاملقاصب اإلهلية كاإلمامة هالرتحالة 

مل يكرهه اهلل ع  هجل عح  االتحقمراا  يي نس ةن مق ك  يفصكراهية  هي هيريها ليست 

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق}يف ق لححه يعححاىل:  هالقشحح    كحح يف الرتححالة 

 .(1){ني مي زي   ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام   يل

هلسقا يف صدد الشال يف ه ا امل لب ألنه ةال مسقدل  هقد يعرضحقا صليحه 

ليست اكقساةية  فل هحي ه صمجاال   هأن  املقاصب االص فاةية اإلهلية ليست صجلاةية 

ةحل ايقياايحة يف قمحة داجحات االيقيحاا هالدح   هالدحدا   يف يلية هال هي جربيحة

حا أضحع  يف داجحة انحت ةخلف الصفات االكقساةية فمجهنحا هصن كا يقياايحة صال أهن 

  فالصححفات االيقياايححة االيقيححاا هالدحح   هالدححدا  ههحح ا مححاة  هححام ةحح  الدسححم 

يف املددمات القمهيديحة عقها ةس قا احلديل قد هاص فاةية هصىل اكقساةية صىل  يقدسب

 القي مرت.

ههحح ا ةاححل عححام يف املعححااف يف أن القشحح ات هالرتححاالت هاإلمامححة ليسححت 

                                                 

 .67ت ا  األنشياء  اعية:  (1)
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هيف الرهايحات دالحة عح  ذلحد الدحرآن    ههقحاك ةيانحات عديحد  يفا  هال صكراه ا  جرب

)ميثحا (  (1){ ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن }كد له يعاىل: 

 صكرا .فيه ليس يعاهد أه 

عن امليثا  هعن القشي  كثري  فهقاك ميثحا  يف أصحل القشح    الدرآن  هثديل

هليات اإلهليحة مثحل ق لحه يعحاىل: هميثا  يف أصل الرتحالة  هميثحا  يف أصحل املسحؤ

اهلل يعحححاىل هكححح ن   (2){مب خب حب جب هئ خئمئ   حئ جئ يي ىي ني}

 صكرا .أه  صجلاءأه  وانا  هشة ههشية ه ا االص فاء  عقي أن  يس يل جعله للقا  صماما  

 امتحان النيب إبراهيم 

فلدد امقاقه اهلل  ههاف  القشي صةراهيب عح  االمقاحان هايحب فيحه هثحاةر 

فاا ةاالمقاان فأع حا  اهلل  ثب  هطمع ةمقصب اص فاةي ن اه  ه هجد  هاجقهد

  ههح ا رصيحح يف {مب خب حب جب}: ع  هجل اإلمامة  فدال ع  هجل

جلاةية هال وانية هال يف يلية هال جربيحة هال اكقسحاةية  ةحل صن  الدلية ليست أ

ل هفحح  امقاانححات صن  الدلححية مريش ححة ةاجلعححل اإلهلححي  ههحح ا اجلعححل ثصحح

 ديد .هايقشااات ع

                                                 

 .61( ت ا  آل عمران  اعية: 1)

 .124 ( ت ا  الشدر   اعية:2)
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  حادثة يوم الدار امتحان لبين

 هاشم

  { زت رت يب }فقلثظ ثادثة ي م الداا هن هل ق له يعاىل: 

 هلية ههي ةعثحة تحيد االنشيحاء هيفصيف أعرب نش    هيف أعرب اتالة  هيف أعرب ةعثة 

 ةعثقه ذات اإلاهاصات العريمة هاملسؤهليات املجلجلة  يعرا القشحي ةداية 

  ههح ا أمحر محن هلحياملقصحب اإلاشب  يف أن ه من يقددم فلحه ه ا العرا ع  ةقي ه

أمري املحؤمق  ةجملحة هتش  يف يدير يب ألمري املؤمق  ةعد أن فاا  القعي اهلل  فمجن 

  ههحح ا عرححي    ا  صهليحح ا  عرضححمححن هحح   األمحح ا هيريهححا  ففححي يحح م الححداا كححان األمححر 

  هثاشححا للسححاثة داعا  هال يحح هال واملححة هال كحح ةا   العححرا مححن اهلل لححيس ج افححا  

 اإلهلية عن ذلد.

 اصة يف اخل تهممكانوهاشم  وبن

 االصطفاء

مل  أن  القشحححي (1){زت رت يب}هالل يححح  يف ق لحححه يعحححاىل: 

األهىل  ةقححي هاشححب هيمقاححقهب ةمسححؤهليات مدححام الححداةر عحح   صةقححداء  يسححقعرا 

 أهال    ةحل اتحقعرا علحيهب كمدام ال ي األهل لسيد األنشياء أمحري املحؤمق 

                                                 

 .214( ت ا  ال عراء  اعية: 1)
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مسؤهليات الداةر  الثانية  ألن  الرهايحات دحدثقا محن طحر  العامحة هطرققحا كح  يف 

 ت ونموا ملموك األرو يا بنمي عبمد املطلم  أ يعمو » :فدال هلب ؛ي شة القشي

 .(1)«وارثا  و وايرا  و  ال نعل له وصيا   ح امها    اهلل مل يبعث نبيا  و

ب هأهالدهحب ... فدحال: مجع ةقي عشد امل لح هاهت مصادا الفريد  أنه

 ووصميا   ووايمرا    ال نعمل لمه أخما   يا بنمي عبمد املطلم  انمه مل يبعمث اهلل تعماىل نبيما  »

ف مم  مممن   يبممايعني عممىل أ  ي ممو  أخممي ووايممري ووصمميي ى وخليفممة ع أهلممه

يمما بنممي عبممد املطلمم  نونمموا ع »  فدححال: أثححد مححقهب  فلححب يدححب «وخليفتمي ع أهمميل

لي مون  ع غممن  ثم   وأواهلل ليقموم  قمائ     ابما  أننا وال ت ونو االسنم ر وسا  

 .(2)«م  بين   فقام عيل  ى لتندم 

   اهلل ]قمد[ أممر  أ  أنمةر عشممب األقمربط ورهطمي املخلصمط »: هقال

مم    ال نعل لمه أخما   و   اهلل مل يبعث نبيا   املخلصو ورهطي  األقربو و ن   عشمب 

                                                 

. كقحح  15  ص1. دعححاةب االتححلم للدححايض الححقع ين: ط127صثشححات ال صححية للمسححع ده: ص (1)

. يححاايخ دم حح  الةححن 53. اهضححة الحح اعر  للفقححال القيسححاة اه: ص177  ص2الف اةححد: ط

 .38  ص1. مقاقب آل أيب طالب الةن شهر آش ب: ط49  ص43عساكر: ط

. 339. ة ححاا  املصحح فى: ص4933  ةححرقب 51  ص42ديقححة دم حح  الةححن عسححاكر: طيحاايخ م (2)

. العدحد الفريحد هالحدا القلحيد 214فلاةل أمري املؤمق  عليحه السحلم الةحن عدحد  الكح يف: ص

  313؛ يفسري فحرات الكح يف: ص147  ص15. رشح صثدا  احل : ط144الةن عشد اةه: ص

 .214أمري املؤمق  عليه السلم: ص؛ فلاةل 214ةاب ت ا  ال عراء ذيل اعية 
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[ فأي   يقوم فيبايعني عىل أنه أخي ووايري ووارثمي ووايرا  ] وايرا   ووصيا   أهله وارثا  

سمى غمم أنمه ال دو  أهيل ووصيي وخليفتي ع أهيل وي و  مني ب نزلة هارو  م  مو

 .(1)«لي ون  ع غمن  ث  لتندم ...أو  : واهلل ليقوم  قائ   نبي بعدي... فقال

 عبمجححع هلححد عشححد امل لححب يف ال حح أن اتحح ل اهلل) عححن أيب اافححع

 و   اهلل مل...»: . فدحال...أهالدهب أاةع ن اجحله [ لصلشههب ي مئ  هلد ] ه

 .(2)(«...[وايرا  ]و وايرا   وصيا  و م  أهله ووارثا    ال نعل له أخا   يبعث نبيا  

حه  القشي همن الراهر الش  من كلم يف صحدد اتحقعراا كحل احلداةحب أن 

 .اااية يف الدهلة اإلهلية األةديةال 

 ة امتحان يوم الدارصعوب 

ا د صح  اهلل عليحه هآلحه  لعيل  : قال  اهه أن  اةن الك   ة  كقت هي  حمم 

ملما نمزل عمىل   ( تريمداْلمربمما اْلمم )]أد [  ن  »: قحال؟ امل لحبمن ة  ةقي عشحد 

مجعنما رسمول اهلل صمىل  {زت رت يب}رسول اهلل صىل اهلل عليه وآلمه 

ر  فأنضمجتش لمه رنمل شماة وصماعا  مم  فمأمى اهلل عليه وآله وني  أربعو  رنمن

                                                 

. يأهيحل اعيحات 261. كقح  الف اةحد للكراجكحي: ص313يفسري فرات الكح يف: ذيحل اعيحة ص (1)

 .393لألترتآةاده: ص

 .313يفسري فرات الك يف ص (2)
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م عشم: قمالى وأمر  فأدنيتهى أمر  فطينته وخبزتهى  عام مته مثم   قمد  ى رة مم  أنل 

رم مو    ممنه  ملم  يأنمل اجلةعمة ويشمى فأنلوا حت ى صدروا وبقي الطعام ن  نا 

قموا ى سميرن  صماحب  : فقمال أبمو ام ى فأنلوا منها نل ه  أمجعمو ى الَفرق فتفر 

أي  م  ي مو  أخمي : ثم   قمالى ثانيمة صمىل اهلل عليمه وآلمهث   دعاه  رسمول اهلل ى عنه

ى حت ى انتهى  يل  وأنا أصمغره  سمنا  ى فعرو عليه  ف ل ه  يأبى  ووصيي ووارثي

 .(1)«فلةلك ننت وصي ه م  بينه ى بنفله()أنا فرمى  يل  بنعله : فقلت

وهم   ن ناك أربعمو  ...»صال أن  فيحه راةع حهاه  مثله الصده  يف علحل ال ح

أي    ي و  أخمي ووارثمي ووايمري : فقالى ينقصو  رنن  أو  يزيدو  رنن   رنن  

نل ه  يأبى نلك  رنن   وعرو عليه  نلك رنن    ووصيي وخليفتي في   بعدي

 .(2)«...أنا يا رسول اهلل: فقلتى حت ى أتى عيل  

ال  أمححري همل يقامححل عححبء االمقاححان يف مدححام الدمححة هالححرأ  ص فلححب يححقها

محن ةح  ةقحي هاشحب  ةيحق  فحاا أةح  طالحب هزح    املؤمق  عيل ةحن أيب طالحب

 هجعفر هعشيد  ةن احلااث ةاملقاصب هاملدامات اللثدة.

الحدنيا  ة مقاصححر  ليسحتالدهلة اإلهلية   ألن  ه   جدا   ا  صعش ا  فكان امقاان 

 هيف اجلقة. ةل يف الع امل كلها  يف الرباا  هيف الرجعة  هيف الديامة 

                                                 

 .92  ص1ا راة  هاجلراةح: ط (1)

 .171علل الرشاةع للصده : ص (2)
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 داللةو وجه االستدالل حبادثة الدار 

 بين هاشم اآلية على

 رت يب}يؤكححد عحح  صححي ة اجلمححع يف ق لححه يعححاىل: الدححرآن  هجتححد أن  

)ايحرت أه    همل يدل: )هأن ا اجل  من األقرة ({)هاه د املخلص ( زت

 يب}يف ق لحه عح  صحي ة اجلمحع الدحرآن  اجل محن األقحرة (  كحل  ةحل يؤكحد

 .ههص  مجع الرهط ةأهنب )خملص ( هص  مجع  {زت رت

يا بني عبد املطل     بعثت  لمي   »: هه   الق اا  يف لفظ ثديل القشي

 .(1)«بخاصة

  هكحان همن املؤكد اليديقحي أن  ةعثحة تحيد األنشيحاء شحاملة للقشحي صةحراهيب

هكح لد كحان القشحي م تحى هعيسحى  هال يح ال  صةراهيب من اعية تيد األنشيحاء

 ةل هكل األنشياء كان ا من اعيقه.  هالي ال ن ح من اعية تيد األنشياءهن 

  مص خص حص مس خس حس جس} ص  اهلل عليه هآله:ن اايه هرن ي ملهب 

 .(2){مظ حط مض خض حض جض

عن يفسري حممد ةن العشا  ةن مرهان مهياا: صايح ةن طاهه  ا هاه 

                                                 

 .48  ةاب املشعل هصاهاا الدع  ...  ح214  ص16( ةااا األن اا للعلمة املجليس: ط1)

 .45ت ا  ال يرف  اعية:  (2)
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َشد  أيب ةكر احلرضمي  َن أ يب  ع  ال   اهلل ع  ما املح  ىل  لأ َأَتى َرنش » :ق  ناطَ َأما ما َو عا و ؤح هش

وَفةا  دا الح ش جا ها َفَقاَل و َمسح لا َسيحفا
َتَبى باَيَ ئا  احح

َم املح  :َقدا َط  ا   عا َيا َأما
نا ما َقدح آية  القرآ  ؤح

َسَدتح  َ تحناي عا دايناي َقاَل و دايناي َعيَلَ  َأفح لش  :َقاَل   َما َناكَ و :َش    َل َن و َعز  اهلل  َقوح

َفَهلح عا  (1){مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس}

د     َ ش حمش يم َغمح
َما ا َنبا َك الز 

َألشهش َعنحهش  صىل اهلل عليه وآلهَنلا مش  !َفَيسح
َفَقاَل َلهش َأما

ناطَ  ما َك  ا ح َشاءَ  :املحشؤح ح
ربا سح أشخح
لا  خل} َنل  َيقشولش عا ناَتاباها و  ا   اهلل َ َعز   ىاهلل انح

 ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل

 ح  (2){...جه
دا  اهلل  آيات َفَ اَ  ما   َ ي َأَراَها حمش

َتَهى  صىل اهلل عليه وآلهال تا هش انح َأن 

ئايلش  َ ورا  ىل  َنربح  املحَعح ش
يلش َعيحنا  و الحَبيحتا

ئا َ نحهش َأَتى َنربح
َقحََص َفَل   َدَنا ما دش األح

جا َو املحَسح هش

َأ ما  ئايلش فَ  :نحَها ثش   َقاَل َفَتَول  َ ثش   َقاَم َنربح
أح دش َتَول    َ لن باْي   أن  َيا حمش

صىل اهلل عليه ثش   َقاَل لا

مح  وآله: هَتش ح  اال  و َفَصْل  ىَتَقد  د 
َل ش عا  اَل َيعح

َ  املحََنئاَ ةا قا  ما فش َفَك أش  َفيا   َخلح
َراَءةا َهرح باالحقا  انح

 آَدمش و َعز  و َنل  اهلل 
لا َو  ْف األح ي ش و نشو أ و عا الص 

َراها ودأ و  ابح وَسىو هش يَسىو مش ل  و عا نش

نحةش َخَلَق و َتَباَركَ اهلل  َنبايٍّ َبَعَث  َ َواتا اهلل  َتَعاىَل مش َو و الس  َرح دا   ىل  األح   َ َأ ح َبَعَث حمش

ولش  صىل اهلل عليه وآله َم َرسش َ َهائا    صىل اهلل عليه وآلهاهلل  َفَتَقد  ا ح َغمح اَل و َفَصىل  هبا

   َفَل   انحَص 
حَتشا َحىمحمش نااهلل  َرَ  َأوح َسلح دش َم ح َأرح   َ حا الحَبَْصا َسلح َيا حمش  َنَل ح

 ح َقبحلاَك   اَليحها
ما

                                                 

 «.من أاتلقا قشلد»يف القسخ:   (1)

 .1( ت ا  اإل اء  اعية: 2)
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لانا سش  ح رش
ولش  {مظ حط مض خض حض جض} ما صىل اهلل  َفالحَتَفَت  اَليحها ح َرسش

ها َفقَ  اهلل عليه وآله يعا و َ  :اَل باَج ا َهدش َهدش َأ ح اَل  اَلَه  اال   :َقالشوا !باَ  َتشح َدهش اَل اهلل  َنشح َوحح

يَك َلهش  ولش و َرا ي َك واهلل  َأن َك َرسش
ناَط َوصا ما َم املحشؤح

ي ا  َأما
ولش و َأ   َعلا َسْيدش اهلل  َأنحَت َرسش

َةتح و الن باْيطَ 
ْيَط أشخا ي ا  َسْيدش الحَوصا

َهاَدةا َأ   َعلا َ  باالش  نَا َل ش يقش
َفَقاَل  ىَعىَل َنلاَك َمَواثا

باي َييحَت َقلح لش َأحح نش ناطَ و الر  ما َم املحشؤح
َت َعنْي َيا َأما نح  .(1)«َفر 

 سيد االنبياء مبعوث لعامة اخللق 

 (خلوقات)لكل امل

 ىي ني   مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن} هق لحححححه يعحححححاىل:

.حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي . .}(2). 

هش )َلَتنح  ن  ش   فهح  صمحام ن للقشحي األعرحب ن هياةعه(: أه أن  األنشياء مأم اْصش

 عن ةدية القا . ن فلل   ألنشياء مأم ماه

مقحه ةحل مجيحع األنشيحاء هحب محن اعيحة تحيد أةعثة تيد األنشيحاء خمص صحة ة تفليس

األنشياء  همجيع امللةكحة محن اعيحة تحيد األنشيحاء  هكحل املخل قحات هحب محن اعيحة تحيد 

                                                 

 .29اليد  ةايقصاص م النا عيل عليه السلم ةمجمر  املؤمق : ص (1)

 .61ت ا  آل عمران  اعية:  (2)
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ةعحححدد هأنححح ع علحححب الاهلل عقحححد   ه(1){  يك ىك مك لك اك}شيحححاء  األن

 .الشيتأهل   ج د   من الشرش هيريهب ك   دثقا عقها أةمةاملاملخل قات هكمية 

هيري امللةكة  هاهنحب  القسقا ر هيري اجلن هيري حهقاك خمل قات يري الش  ن  صه

 ب هان اعهب. هياوةعلب الاهلل  هعقدايقياا   هامقاان هذه هعد ل هذه هذه

 اآلية على وجه آخر من داللة 

 اصطفاء بين هاشم

هقد ةعحل   الشيتأهل  هقاك ع امل يري ه ا العامل ك  ايربيقا اهاياته

مع ذلد كله يأمر اهلل يعاىل نشيحه ةانح اا ع حرييه ة حكل هتيد األنشياء لكل هؤالء  

 :هكحح  يف قحح ل القشححي {زت رت يب}يححاص كحح  يف ق لححه يعححاىل 

 .«لي   يا بني هاش  بخاصةبعثت  »

  يا بين عبد املطلب إني بعثت إليكم

 خباصة

يف هح ا األمحر العرحيب  هيف  ا  ختصيصحيعحاىل هلكب يص صية محن اهلل اه ان 

ةيانححات احلححديل الحح ااد عححن طريحح  الفححريد  أن  طهححاا  آةححاء هأجححداد القشححي كلحح  

                                                 

 .117( ت ا  األنشياء  اعية: 1)
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  هحححاا ال شحححد هاادادت  هاصححح فاءا   اقرتةحححت محححن هالد  القشحححي اادادت صحححفاء  

ةحاهنب  الشيت أهل  ةمةألال ياا  اجلامعة هه ا ما ي ري صليه مفاد   االص فاةية

أه يسحقمر يف  اشحقدادا     يعقي كلح  يدحرتب يقصحفىهصف   املرتل  تللة القشي 

 الصحف   يصفية هاص فاء  محن أه  صفاء   يصاعد القصفية فقققامى داجة االص فاء

فهحب  تحللة األصحفياء  دعحاةب األييحاا  عقحارص  صف   الصحف  صىل  ان يققهيصىل 

بعثت  لي   يا بني هاشم  »للاديل القش ه يف ا  اب  ه ا املق   ن  أاألةراا  أه 

 .{زت رت يب}: م اة  لد له يعاىل «بخاصة

 .جدا   شأن عريب جدا   {زت رت يب}اعية  فله  

  أنذر عشريتك األقربني( جارية يف(

 يوم القيامةإىل  شجرة بين هاشم

ةمدقىض مجلة من ال  اهد أن  صن اا الرتح ل صح  اهلل عليحه هآلحه هالدحرآن ه

مل  «بعثممت  لممي   يمما بنممي هاشمم  بخاصممة»الكححريب لشقححي هاشححب ةاملأم ايححة ا اصححة 

يف كححل امححن  اعيححة جاايححة اعيححة ةححل يف امححن نحح هل ر عحح  األاةعحح  اجححل  حيدقصحح

مرااية الحداةر  هيف اتحق الشيحتأهحل  هملم هنا نام   صهلي مهحب يف عقح ان

 املرشهطة ة اهد القص اإلهلي ال ثيحاين يف يعييحقهبالثانية املص فا  من ةقي هاشب 

  هال ُيلقح م ةحه ةمجحرد ألن  االص فاء  قاط صىل نص صهلي ةعد ك نه فعل  صهليا  يفيا  
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 .اإلدعاء ك  ه  ال أن يف القش   هالرتالة هاإلمامة

ايه مجلة من اعياصىل  ملافا   ت هالرهايات املقددمحة هاعييحة الدالحة عح  ما قر 

أهحححل  رها  العدليحححة هالقك يقيححة ل جححح د الححداةر  االصححح فاةية الثانيححة محححنحاللحح

ةالع ن هال ااا  هالقرص  هاحلراتة هيريها من األهىل  إلمداد الداةر  الشيت

 هااة  االص فاء اإلهلي.





 

 

 

 

 الدليل الرابع

 (القربى يف) آية املودة 

بىوآيات القر
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  القربى يف آية املودة

الدرةحى   يفمح د  آيحة  ن كراألهىل  ال اةفةيف األير   هيقمي   لداللة اعيات

حا شحاملة  فهقاك اهايات عديد  من الفريد  ع  أن  ه   امل د  ة  هلا من عرمة فمجهن 

هلل حلمح   هجعفحر ال يحاا هأيب طالحب هعشحد امن مفاد هأثكام هل اام ق عا  ة  هلا 

ةاسحححب نصححح ص عديحححد  لحححديقا   هعحححيل األكحححرب هأيب الفلحححل العشحححا 

 هتقسقعرضها صن شاء اهلل.

 عريمحححةآيحححة    هحححي(1){ ىن من خن  حن جن}ق لحححه يعححاىل:  آيححة املححح د  ه

حدال  هي ري  املفاد   :عشحاااللحمري يف ألجحر الحدين كلحه  ف   هقحد ُجعلحت املح د  ع 

هح   جهحد القشحي محآله شحيجهد القصىل  يع دأه  ىل الدينصصما يع د  )عليه(

 .كل الدين  فم د  الدرةى  هب قرةى القشي األعرب
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  أهل  وإمامةالتوحيد والنبوة

 ودةاملآية  يف البيت

يف طحرف هللدرةحى  هلل تحشاانه هللقشحياملح دج   املح د  هقحا يف هقد أيح ت 

 من ال اضحح أن  اتحقعرام املح د  ةاعقشحاا أهنحا ُجعلحتههالدين كله يف طرف آير  

 ضه  هالق ثيحد )ي ثيحد اهلل( م ح ه يف مح د   الدرةحى  
دله هع  ألن  ُلب  الدين هع 

هاملعقححى م حح ه يف اللفححظ هنشححي اهلل(   ( أه )قرةححىدرةححىاليف  د   املحح)اعيححة  لفححظ

 .اهلل يعاىل  ةلاان )أل( العهديةصىل  القشي هاالضافةصىل  اإلضافة

   هاإلمامحححة ألهحححل ههححح   األعمحححد  الثلثحححة القحححي فيهحححا الق ثيحححد هالقشححح

فريلحة  ال الية ه  ُجعلت هلل هلرت له هلعرتيه امل هرين ال الية  أه الشيت

ليس كمثلها أه فريلة يف الدين  ال الصل  هال ال كا  هال الص م هال اجلهحاد هال 

 هلح   الفريلحة  األمر ةاملعرهف هال القهي عن املقكر هال أه مء آير جُيعل عدال  

هجعلهحا عحدل اعيحة  يف مفحاد هح   ال اليحة شأنالكريب لدرآن ايعريب  هه ا تشب

 الدين كله.

حا أعريمحة  ه ا  امل د   فمجنقا نجد فيها أ ااآية  يف القأمل هالقدةر يف ي تعقاهصذا  هن 

  همل جيعحل مدحام القشحي مدام قرةى القشي ةعد اهلل هات لهية امل د  هال الُجعلت 

تححى  هال القشححي عيسححى  هال امللةكححة املدححرة   هال   هال مدححام القشححي م صةحراهيب مححثل  

 .ُجعل يف ه ا املدام العريب مدام قرةى القشيةل املعاد هال أه مء آير  
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 لقربى لالوالية  املودة هي 

ك  ذكرنا تاةدا   الح ه  ذلد السيد عشد احلس  رشف الدين نش ه ع  قده

قشله محن أه  ره اةقداءحانقشه ال خم  نكقة نفيسة انقشه صليها ال خمرشه  ههلصىل  ألفت

يف اهايحاوب  الشيحتأهحل    همصحدا هح ا االنقشحا  هح  ةيانحات؟ذلحدصىل  انقشه

حاصفدحط  ةحل وحرد  ة شحأن  ه   املح د  ليسحت حمصىل   ريالرشيفة القي ي   هاليحة آيحة هن 

ُم   َعلدي ِ }الكريمة:  اعية  هةيان ه ا امل لب  يف يركيشة َدس أدُّم ْ  ُّدا  ََّ   قم َُِِّّلا اُّ َملوَُ َدج لًاا 

ً َبللى (  اعيححة  قلثظ أن  اللفححظ يففحح  (1){ِفللا اُّ قم د    ( )محح أه  لححيس )محح دٌ (ه)امل حح   د  

ر  مع يق ين ةدهن )أل(.  مقك 

 امل د  يعقي جقس امل د  كل ه.لفظ    ف{ جه ين ىن من خن  حن جن }

 يتأُ ه  {ىه مه جه ين}اعيحة  فحظ)يف( يف ل ةارف اجلريت أُ  ةعد ذلده

)املح د  أه   ل )املح د  يف قرةحى(يدح بلحف ؛ )أل( الدايلة ع  الدرةحى دا  القعري ةأ

 يدال )م د  قرةى(.أه  )م د  الدرةى(أه  للدرةى(

 اثحق الت كثحري  م جح د  يف يركيحبهه   االثق الت األيحر   صىل  نررأ

ق لحه يت ةخص ص ه ا الرتكيحب يف أكثر  فل ذا أأه  تشعةأه  مخسةأه  ؛ أاةعةاعية 

 يعاىل: )امل د  يف الدرةى(؟

                                                 

 .23( ت ا  ال  ا   اعية: 1)
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أهحل  اهايحاتاإلشحااات املشيقحة يف ه ا امل لب من صىل  يقش ههلعل ال خمرشه 

اب كقحةره يحأثر كثحريا  حمن ال حيخ ال ح يس  ألن  ال خم حأه   عليهب السلم الشيت

 هحب  صن ح  املنسشة املدحال ملحن هح يعي  الداةل ه ليس هبالقشيان لل يخ ال  يس  هامل

 امل د .آية  هان اللفري يف الداللة امل ج د يفالرب

 اعيحة  فريلة املح د   هلح  كانحتة اإلل امليست يف صدد جعل أصل  ية هاع

عحن  يحالٍ اعيحة  لفحظ ل ام ةفريلة امل د  فدط لكحانهاإليف صدد اجلعل هالقرشيع 

  هيسقفاد مقها {ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن}هك ا:  ثرف اجلر )يف(

 يلة عريمة.يعااب امل د  كفر

ه  مء آير  هفريلحية اعية  املاط  املرك ه يف لفظ هداللة ةل امللا ن أن  

ثسحب القدريحب الح ه يح كر    اعيحة ل هم هعرمة م د  الدرةحى مفحره  عقهحا يف

اإللح ام ةمح د  هفريلحة مح د   يحةأاي ديد اب هاعييف صدد اعية  ةلال خمرشه  

 .اىل داجة قمة ذه الدرةى

ا   هثصح يف صددية اعف َح   ر ه ركح  املح د  القحي لحد  اإلنسحان يف قرةحى ححم 

  هه   )امل د ( جقس شامل عحام لكحل { جه ين ىن من خن  حن جن}القشي  

ه هحمشقحه ةحهدادايكب  فهل يل م ع  االنسان أن جيعحل كحل م ديحه ههالههالءايكب 

 فدط؟  الشيتأهل  يفثرصا  
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ححه قححد  ات هحم شححة ةاألاثححام هالححرب اححب  هأالدححرآن  أهىصمححع أن  هصححانا ةححاملرب 

 لك }  ه(1){ جض مص خص حص مس}يعحاىل:  هك  قحالاأليياا  

أهححل  كل هححا يف يححة هال الاملحح د    ثرصحح  فكيحح  يمكححن (2){ يك  ىك مك

أن يكح ن  ثاشحايدافع؟ ه ا هاليات أير   فهل الدرآن  ؟ هقد أثشتالشيت

 ةأه معقى؟ه اعية احلرص هقا يف  ه  معقى   فك لد

املهيمقحة يحة ااملا ةمعقحى أن  املح د  املرك يحة  اعية رص هقا يفاجل اب: أن  احل

 )للدرةحى(  هلحيس جيحب أن يكح ن ألهحل الشيحتع  ةدية أن اع امل د  هاملاشة 

أن  يلحد  ةيحانيف صحدد الدحرآن  يف صحدد نفحي ةديحة املح دات هنسحفها  هصن ح الدرآن 

للدرةحى امل د  هامل د    امل دات ليست هي املرك  هاملا ا  هصن   هي يشع هال هل  

 .ال الية ةمعقىال حمالة مع ه   املرك ية هي 

 مي خي حي جي يه ىه}رك حل الدين يف ال حنرري هني الدرآن عن طاعة ا

جيعحل مح دو  صال أنحه مل   مع أنه أمر ةحالرب اح  هاملعحرهف (3){ٰى ٰر   ٰذ يي ىي

  الفححريد  ا هاد يف احلححديل القشحح ه لححدملححههحح ا م ححاة  ؛ مرك يححا   هق شححا   حمحح اا  

ال يؤم  عبد حتى أنو  أح   ليه م  نفسهى وأهيل أح   ليه مم  أهلمه » :قال

                                                 

 .8( ت ا  األث اب  اعية: 1)

 .71( ت ا  الق ةة  اعية: 2)

 .6( ت ا  العقكش ت  اعية: 3)
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  ةحل يف مجلحة محن طحر  (1)«وع ب أح   ليه م  ع تهى وناب أحم   ليمه مم  ناتمه

 .(2)«ال يؤم  عبد حتى أنو  وأهل بيتي أح   ليه م  نفسه وأهله»احلديل ألفان 

 { خض حض جض مص} :يعحاىل مفحاد ق لحههعح  م اة   آية امل د  مفادها ه

 جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص}هثيححححق  يدحححح ل 

 ال اليحة  أن   همفحاد يف اهلل هاتح له هالح ين آمقح ا   ال اليحة  رحفدد ثص (3){حف

 ههاليحة  اهلل  هاليحة  هحياأليحر   الكرب  املهيمقة القي دحت الهحا كحل ال اليحات

 ا حايب ههح  ااكحع الح ه يصحد  ة عحيل ةحن أيب طالحب ههاليحة  الرت ل

 .(4){خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف}
                                                 

؛ 937/65  احلحديل 418؛ أمحايل ال ح يس: ص542/9  احلديل 414األمايل للصده : ص (1)

محام أمحري املححؤمق  عليحه السححلم ملامحد ةححن ؛ مقاقححب اإل271اهضحة الح اعر  الةححن فقحال: ص

؛ ومححع ال هاةححد للهيثمححي: 238-233  ص4؛ مسححقد أزححد: ط135  ص2تححلي ن الكحح يف: ط

  8  عن معجب ال رباين الكشري هاألهتط ةعد  طر ؛ املعجب األهتط لل حرباين: ط66  ص1ط

 لل حرباين: ؛ املعجحب الكشحري93-92  احلحديل 41  ص1؛ كق  الع ل للمقدي اهلقده: ط59ص

؛ نرححب داا السححم   1515  احلححديل 169  ص2؛ شححعب اإليحح ن للشيهدححي: ط75  ص7ط

 .233لل انده احلقفي: ص

 .9  ح335أمايل الصده : ص (2)

 .55( ت ا  املاةد   اعية: 3)

 .58( ت ا  املاةد   اعية: 4)
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يف اهلل هيف الرتح ل  ال اليحة؛ آيحة يفكح  ل اليحات لثرصح  فاحلرص يف اعيق 

هححي املاحح ا هاملهيمقححة عحح  ةديححة  ال اليححة ههقححا هيف عححيل ةححن أيب طالححب ةمعقححى أن

ل هشعب اال اليات  ال ةمعقى القفي لشدية ال اليات  هصن   ةدية ال اليات هي يف 

 ال الية. هيشع هدت مرلة ه  

فمع أن  اهلل يعاىل يأمر ةق يل األة ين هالرب ا  هالرزحة هالرأفحة هاحلقحان هالع ح  

 ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه}احح  هيححري  مححن عمححل الححرب  هلكححن يدحح ل 

 .يلاهيها هال يعرضها   هما دههنا الهالية اهلل هي ال الية املهيمقة   ألن  (1){ٰى

  هلكحن جعحل الكريب أمر ةامل د  هاملاشة لألاثام هل حريهبلدرآن ا همع أن

  ههح ا الرتكيحب را  حثصحالدرةى هي املرك  هاملاح ا املهحيمن هم د  اهلل هالرت ل 

 هاملحح د   )جححقس( ارفححه الدرةححى ر الدرةححى ةلفححظ )صال ( حيف علححب الشليححة قححد ثصحح

 (أل)ةحدهن أه  )مح د ( ةققح ين يقكحريةلفحظ ت أ  فلحب يحآيحر رحيسحقفاد مقحه ثصحه

 هجعحل (صن ح )اعيحة ةحح لفحظ ةحل جحاءملاف هملاف صليه ةاإلضافة  أه  القعري  

 ذاك احلرص امل د  يف الدرةى.

الصل  أجرا   هال ال كا   هال احلح   تيعقي ليس { ىن من خن  حن جن}

د م للحدين قاةمحة يللدين  هال  هعدال   ا  هع ض ا  هال وم ع أاكان فرهع الدين أجر

                                                 

 .6( ت ا  العقكش ت  اعية: 1)
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ا هصن كانت ه   األم ا من أاكان فرهع الحدين  هال يفحرع احا الحدين  ا   األم 

 هلكن ال يد م للدين قاةمة ةمجرد ه   األم ا.

قشحل صي هنحا ةسحيد األنشيحاء  حاا  صحل  هقشاةحل العحرب فدد كانحت قحريش 

 ن هاملح د  عن القشي اةراهيب  هصن  يد م للدين قاةمة ةاإلي هاثقهرا هيريها  ا  هثج  

 }ِالّ{  { ىن من خن  حن جن}الكريمححة  يححةلدرةححى  فاعلثححب للرتحح ل ثححب هلل 

الكريمحة  اعيحة  ر آيحر يفحههقحاك ثصح؛ ه ا احلرص ةلاان عح ا الحدين هعدلحه

)امل د  يف الدرةى( يعقي أن  أجر الرتالة مء هاثد  هه  ثرص الرتكيب يف :  هه

 امل د  يف مء هاثد.

 .}ِالّ{احلرص األهل: 

  أن جتعلحح ا مركحح  هق ححب املحح د  هحم اهححا هييمقهححا ر الثححاين: هحححاحلصححه

  الدرةى.يفهعم دها يف م د  اهلل هالرت ل ه

عرحيب ي حري ألنحه يرتحب اكحن أاكحان الحدين هأ   أتحس املح د  آيحة  فمفاد

حاال الية  آية   ههيالدين ةاقحة  مح د  وحرد آيحة يف احلديدة هليسحت كح  ُيقصح ا أهن 

دهن احلحرهف ألفحان الداللحة ةأن  علحب الشليحة يفالداعد  امل رد  ه؛ فدط اعقيادية

هحي يحر اعده اجلحأه  قفهيمحيهال تقع يلاألت ء املرصثة ه  يص ير للمعقى اال

 أةلهب من القرصيح.ية اهالكق  يةاداللة ةالقعريا هالكق
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مححن أتححل ب القعححريا هالكقايححة يف يححة اال ه ؟يححةاةالكقالدححرآن  فلحح ذا يححأيت

كحي ال اجلاثحدهن هاملعحادهن  ة  اعيات همعانيها ثدا لكي يعمى عنهي  الدرآن

يفيححة داللححة يالشححا  احلححرهف هححي ألفححان   هالداللححة ةيق يححل الدححرآنألفححان ةيعشثحح ا 

  .يةاالقعريا ةالكقيق  ه ع  

ا يك ن داللحة ةالقصحلفان ةخلف الداللة ةاأل ريح  ههح ا هح  حاإلتمية فمجهن 

ك  ةي قحه  القشيأتل ب هن   أنه ةالقعريا هك لدالكريب الدرآن أتل ب  هن 

هيقخيححل الكثححري أن  (1)«بعممث رسممول اهلل بممالتعري »يف ق لححه:  أمححري املححؤمق 

ريح  كحل  ةحل حأيفحى محن القصحيحة االكقثيحل أنحه  أدنى من القصححريح القعريا

  .جدا  املفاد عريمة آية  امل د آية القعريا أةلهب من القرصيح  ف

  للقربى ( ية)الوالمشول املودة

 الثانيةاالصطفائية دائرة لل

ذكحر ه املح د  آية  ههادت نص ص من الفريد  يف ذكر ز   هجعفر يف ذيل

كح    يحةمح دوب ةاعيعليل افرتاا هالداةر  الثانية  ال يااات ألفراد منيف اهايات 

هزحح   هفاطمححة ةقححت م تححى ةححن يف ايححاا  عححيل األكححرب هأيب الفلححل العشححا  

 يف ةعلحهاألفحراد الحداةر  الثانيحة  هاأليحر   ال يحااات يف بهيحريه  جعفر

                                                 

 .255  ص1االثقجاط لل ربيس: ط (1)
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املح د  كح   آيحة ه امل د   آية ة هلب كر يعليل فريلة امل د  ةقرصيح ةقا  الصشاا  ال 

 اهايحة  الرهايحات  دا  هنلاح  كحل تقسحقعراه؛ ا  حري  ال اليحة  آيحات مر  من

يف  ايحة الره نسحقعرا محن أن هةحدليل محن األدلحة ةحدال  اعيات ة اةفة من ط اة  

 ةقا قراء  مجلة من الرهايات. تهقد مر    آية ذيل كل 

  لذي  الفيءآية  :الرابع الدليلمن

 القربى

  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث}الفحيء آيحة  األهىل هيقمة ال اةفة

 .(1){ىك مك

األاا هاألمح ال  صداا عح   ال اليحة  اذ يش  لقا أن الدرةى داةريان فداجةه

ان مريشححة أمححري املححؤمق  فحح   مريشححة ةديححة  كحح هب  العامححة يثشححت هلححب ةاسححب مححرايش

   ثب الداةر  الثانية الح ين هلحبرحثد ع األةمة  ثب فاطمة  ثب ةدية األةمة األ

حا تمحر  املح د  القحي آيحة  الفيء هةاسحبآية  ةاسب هالية    يلحا  أ ال اليحة  آيحة أهن 

  ةدحراء  عدليحة اهايات ق عية ة  الفريد يف عد  منةعدما يش  من ةيانات ق عية 

هليححاء أأه   هأهححل الشيححتهاألقححرة  ج لححة أن  االصحح فاء لدرةححى القشححي

                                                 

 .7ا  احلرش  اعية: ( ت 1)
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هب عح   (1){ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم} :ق له يعاىل الشيت ك  يف

  ر معصح ما  حمن أفراد اص فاةي  يري األاةعة ع  ا  هقاك نج م ن  هصداةري  

هقحد هاد نحص    فاةهبيف اصحالدحرآن  محن يق يحلأه  هاد القص من السقة الرشيفة

  ذلد ان شاء اهلل. تيأيت امل يد منفيهب ك  الدرآن  يق يل

 مححن اعيححات هلسححقا يف صححدداألهىل  فهحح   مجلححة مححن احلححديل عححن ال اةفححة

ال مق اير  ةامحد اهلل ةح  الفحريد  ههالرهايات االتقدصاء  هصال فاألدلة الد عية 

 همحا الرقيحة  ا القرر عن األدلةةهعرشية فدط  يطر  اإلمامية االثق ر ع حيدقص

 االتقدصاء.ع  تشيل ن ذط من يلد الرهايات يف يلل يلد الشا ث ال   ذكرنا

                                                 

 .38( ت ا  الق ا  اعية: 1)
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 {خي حي}وراثة الكتاب آية 

 {هت   مت ختٱ}ية االسق آيةو

 :االصطفاءآيات  الطائفة الثانية 

الكحريب الدالحة عح  الدحرآن  ةيانحات ق عيحة يف قة لعحد ان ه   ال اةفة مقلم

املح د  آيحة  هك لد  آيات ال هاد  هيريهاه اص فاء ةقي هاشب ك  يف ت ا  الشدر 

 :امل د   ههي ق لحه يعحاىلآية  القي مفادها مفاد  -امل د  املعرهفة آية  يري -األير 

 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت}

ضححمري صىل  ا  ااجعحح اتححقد( صلححيهب)يف مري اللححه (1){يل ىل  مل يك ىك مك

 يايحة  عح  أن اعيحة  هيحدل  الشيحتضمري املفرد هه  صىل  ال اية هليساجلمع ههب 
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القي دعا القشحي اةحراهيب يف ان يكح ن االمامحة ؛ ال اية هي م د  الدين يف العشادات 

 يك ىك مك لك}يح م الديامحة قحال يعحاىل صىل  محن هح   ال ايحة فيهبية اهال ص

 .(1){مل

االص فاء دالة ع  الداةر  الثانيحة ةالداللحة آيات  ألسن يف ةثلثأه  آيات ثلثه

حبيف هح   الحداةر  ه الد عية املسل مة ةاعقشاا دي ل آةاء هأجداد القشحي  ال ايحب أهن 

 .الثانيةهان  هب من الداةر   ر معص ما  حاألاةعة ع األهىل  من الداةر   اليس

هق لححه يعححاىل  {مي خي حي جي}اىل ق لححه يعححاعيححة السححاةدة هههححي  

 حج هتمث مت خت}هق لححححححححه يعححححححححاىل  {يل ىل  مل يك ىك مك}

 جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج

 .(2){حض

 ر معصح ما  حاةعة ع حدال ع  أن هااء األالدرآن  ه ا ةقفسه ةيان ق عي منه

الرهايات الد عية ة  الفحريد  محن ديح ل صىل  هه ا ملاٌف  صص فاةية داةر  ثانية

   الداةر .جعفر هز   يف ه 

  جي يه ىه}يف تح ا  فحاطر   هادمحا  يلحا  أاالصح فاء آيحات  همن ضمن

                                                 

 .26( ت ا  ال يرف  اعية: 1)

 .76( ت ا  احل   اعية: 2)



 110 ................................................................. الدليل اْلامس: آية وراثة ال تام وآية السقاية

 .(1){ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي

 يش   أن  الكقاب أهاثه اهلل ع  هجل محن ةعحد القشحي ملصح ف  فاعية الكريمة

 .هب ثلة هااث ن نسشا  اص فاةيا  

 محثل    نفسحهالح يل يف  ه  مل  ط يحلالدرآن ت ا هآيات  يفالدرآن  ههااثة

 خن  حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل}يف آيححححر تحححح ا  ال حححح ا  

 ىن}أه الحححححرهح األمحححححره   (2){  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

ثلحة مصح فا  مححن  ةعحد تحيد األنشيححاءدال عح  أن   { جي يه ىه مه جه ين

 .األمره ةقفس ه ا الرهحص فا  املثلة المن هيده اهلل من ي اء عشاد  

يف أهاةحل تح ا  القاحل  الرتكيحب هاد أيلحا   أه الدالبأه  هنفس ه ا الشيان

)يق ل امللةكحة ةحالرهح  {من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك}

هال ه ذكر  يف آير تح ا  الدرآن  من أمر ( اه نفس الرهح األمره ال ه ثديدقه

 ال  ا  )ع  من ي اء من عشاد ( اه ال ين يص فيهب.

ن ن ححاء مححن هالدالححب يف ق لححه يعححاىل )هنححده ةححه مححهاإلطححاا هنفححس املعادلححة 

املفحاد يف  من ن اء من عشادنحا( ههح االرهح األمره  ) اعشادنا( اه هنده ةقفس ه 

                                                 

 .32( ت ا  فاطر  اعية: 1)

 .52( ت ا  ال  ا   اعية: 2)
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صىل  هال يلقفحت الشاثحل الشيتأهل  ةيانات أشري صليه يف ألفان اعياتاه ا 

 .ل ال ةياناوبالدرآن  ه   الد الب هاملعادالت يف

ي اثحه اهلل  ةعحد تحيد األنشيحاءالدحرآن  فالرهح األمره الح ه هح  ثديدحة

 .ع  من ي اء من عشاد  هيقعب ةه

عح   { حص مس خس حس}العل يحة الدحرآن  يعقي ثديدحة {خس حس}

)عشححاد ( يعقححي الحح ين يصحح فيهب هيقعلحح  اححب ه { خض حض جض  مص خص}مححن؟ 

أفصححات  اصحح فاةية  كح هااثححة نسحشية  تححيد األنشيحاءهب هةح  هةيححق امل حيئة اإلهليحة

 .ة لد آية اإلص فاء

يحات يف تح ا  يحافر هيف تح ا  القاحل هيف ب يف هح   اعالدرآن الكحريهة   

يعل دحت احب  تقك ن من نصيب ثلة ةعد القشيالدرآن  ت ا  ال  ا  أن هااثة

محن تح ا  فحاطر صىل  ملحافا  تح ا  ههح   ثحلث؛ هليهلية هاالص فاء اإلمل يئة اإلا

 .(1){ىي مي خي حي  جي يه ىه}ق له يعاىل 

أهحل  نش حه عليهحاةعحد اتح ل اهلل كح  ن الدحرآال ااثة يف آيات  مل هصذا مجعقا 

 آيات عديد .ه ا  نلثظ ت ا الشيت

 مم خم حم جم يل ىل مل خل}تح ا  ال اقعحة  اهك لد نلب صليهح

                                                 

 .32( ت ا  فاطر  اعية: 1)
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 فصححح عححقهبأالشيححت الحح ين أهححل  هححب )امل هححرهن( (1){حن  جن يم ىم

 الق هري يف ت ا  االث اب.آية  يف  الدرآن

الشيحت ةاسحب أهحل  ادلة ق عية هليست اقيحة يف عقح ان عد  ةقا  تهلدد مر  

  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث}مححن اعيححات األهىل  ال اةفحة

الق هحري هحي آيحة  الشيحت يفأهحل  هقد اتحقشان لقحا أن املحراد محن عقح ان (2){اك

 داةريان هليست داةر  هاثد .

أن الح ين أهاثح ا الكقحاب هحب عح  داجحات ههيكقمحل لقحا الصح ا  ثيقئح  

 .في  ةيقهب همرايب خمقلفة

 ٰر ٰذ ىييي مي خي حي  جي يه ىه} تححححح ا  فحححححاطرففحححححي 

 {يئ ىئ  نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى

 ىه}  اعيحة الكريمحة الشيحت لشيحان احاهر هح  أهل  اهايات مسقفيلة عن هادت

 .(3)«بني فا  ة»قال:  { ىييي مي خي حي  جي يه

 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ}فاطمحة    فالعشاد ال ين اص ف ا هحب ةقح

                                                 

 .79 – 77ت ا  ال اقعة: اعيات  (1)

 .33ث اب  اعية: ( ت ا  األ2)

 .3  حيف األةمة 21  ةاب 45  ص1( ةصاةر الداجات: ط3)
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  نئ مئ رئزئ ّٰ} تاة  ةا ريات ه  اإلمام املعص م؛ { ِّ ُّ َّ

 .{يئ ىئ

حة  الكقحاب صذا أهاث  اعيحة فمجن حه يف معقى ههقع املفسهن يف ثيص هةيص  ثل 

لقفسه  همحقهب  ا  مر  أير  ةأن مقهب ااملالدرآن  مص فا  من العشاد فكي  يصفهب

 هال يشعد ان يراد من املدقصد هب الداةر  الثانية. ؟ا  مدقصد

ةقحي  )اامل لقفسه( يف الرهايحات هح  الح ه يحدعي االمامحة ة حري ثح  محن

قحل أه  ومل معقى الرهايات هج د ااضية االصح فاء يف ةقحي فاطمحةهفاطمة  

فحان قحام الح ه  ا  ةحل ايقياايح ا  جلاةيحصةقي هاشب هثيل ان ه ا االص فاء لحيس 

 راةط ال ااثححة االصحح فاةية فمجنححه يقأهححل  يف ان يكحح ن مححن الححداةر حاصحح في ة حح

 الثانية.الداةر  يك ن من األهىل أه 

 هحل شحشيه ايب هلحب كح  محر  أةية فانحه ال يقاةط ال ااثة االص فاهصن مل يدب ةرش

ةقا  فدد كان اة  هلب من ضحمن ةقحي هاشحب الح ين يحاطشهب اهلل ع هجحل يف ق لحه 

 هصاية تيد ن اة هلب هعرضت عليها  هقد امقُ  {زت رت يب}يعاىل 

 االنشياء يف ضمن من عرضت عليهب.

ه فححرع فيهححا  ههحح ا امححر ييححة لديححه صال انححؤاههحح ا يعقححي ان االاضححية كانححت م

يف  رشثقححا  يف نرححام ال ااثححة االصحح فاةية يف كقححاب مدامححات فاطمححة ال هححراء
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 ليسحت معقحىاء يف ال ااثة االص فاةية ةال ال ااثة االص فاةية  همعقى االص ف

االنسحان قحد يقحأيى لديحه أاضحية اصح فاء لكقحه  مقافا  ة  كح ن  هال ا  هجرب ةيا  جلاص

    االمكانية.ة  هاييفرع ا   األاض

؛ ان أيح   ي تح  أةقحاء يعدح ب  هأثفحاد الح هنصىل  يدريب ه ا امل لحبه

 خض}يف ق لحه يعحاىل   اإلهلي كح يف ال ثي  ثفاد القشي اةراهيب اآهبأاتاا   ه

هثحي  الرؤيحةك اكب هان ه    ةأهنب  فالدرآن قد هصفهب { جع مظ حط  مض

ق لحه يف ؛ هليحة هثيانيحةصؤيحة نية هان  هي اليست اؤية شي اه من اهلل للقشي ي ت 

 .(1){حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض}يعاىل 

هلححي ةصحح ا  ك اكححب؟  هالك اكححب يعقححي اهنححا أاهححرهب الحح ثي اإل هكيحح 

ااضحية االصح فاء لحدهيب م جح د   هلح  أطحاع ا عح  طح ل رحا يعقحي أن  مرشقة  

 . املسري  لرة  ةل  ا مشالهب يري ال ه ةل  

 .هثسن املآب امل اف هي الق ةةاية هن هصن كان تشيل أي   ي ت  يف

 اتقدامة االنسان ع  ط ل املساا.ال يسق ه مع الق ةة للم نب  هأن  

هقحاك  صن  ملحا ناحن فيحه  ه ا  هنم ذجحللسحاةل  آيحات  يف ي ت  هأي يحه هصن  

ةي يات هااضية اص فاء  هلكن قد الي فح  محن يعحرا عليحه ااضحية االصح فاء 

                                                 

 .4( ت ا  ي ت   اعية: 1)
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ةي يحات االنشيحاء؛ عديد  محن أفحراد يف ن ذط م اهد هه ا لشل   الك ل املمكن له؛ 

 ت ااضية االص فاء ةايقياا .هلكقه قد ف     هلكن العاقشة يك ن يريا  

ق لحه محن   يف تح ا  فحاطر اعيحة الكريمحة ها ا الشيان نسق يع أن نفهب ه  

 مي خي حي}الدححرآن  يعقححي {جي}اه ةعححد القشححي  { يه ىه}يعححاىل 

 .الشيتأهل  مة ك  يف اهاياتنا  مص ف ن من ةقي فاطأاه  {ىي

 خئمئ حئ جئ يي ىي ني}يف ق لحه يعحاىل  هدشحاا املفحاد لحه ه ه

أه  (1){جح مج حج مث هت ختمت حت جت مبهب خب حب جب هئ

 ذاية اةراهيب.

ن لححد  أه أ {جح مج حج مث}هقححد قححال الشححااه يعححاىل عقهححا: 

راةط حيُد مح ا ة ح أه لحن اضية االصح فاء هلكحن ةعلحهب ملأ ذاية اةراهيب

الرلب هقحام ا ةقف يحت هح   األاضحية القحي ايياحت هلحب االص فاء هايصحل ا ةح

  ن ااضحية االصح فاء يف ةقحي هاشحب م جح د مجيف ةقي فاطمة  فحاحلال هك لد 

ال يقاله ثيقئ  اثكام االص فاء هةرشاةط االص فاء   ديامالرهطة ةحم  هاهلكق

 ةرشاةط االص فاء فحل أثدهبقام  صذا  هأما اا صذا مل ي    هال ااثة االص فاةية

 يقاله الربكات هنعب االص فاء. ةحمال

                                                 

 .124ت ا  الشدر   اعية  (1)



 117 ................................................................. الدليل اْلامس: آية وراثة ال تام وآية السقاية

هان    هال اعقشاطا   يع يه اهلل ع  هجل ج افا  الهه ا االص فاء ا ا املدداا 

ملحا يعلمحه اهلل يعحاىل أه  اع ا  اهلل نقيجة االمقاانات القي مر اا يف الع امل الساةدة

األاضححية عحح  العمححل ةقهيئححة الشيئححة ه ا  مححن مسححقدشل أفعالححه فيجاايححه جحح اء تححاةد

ي قح  هقد ةيقا ذلحد يف نرريحة االصح فاء الكاألصلب ال اخمة هاألاثام امل هر 

 رشثها. مر  

 {ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي  جي يه ىه}فد لححه يعححاىل 

هححح ا مق تحححط  {ٍّ  ٌّ}( اه ايفححح  يف دديححح  ال ااثحححة ٰى ٰر)

همققاتب ثيقئ  مع الداةر  االص فاةية الثانية هةالقايل فاملدقصد ليس عقد   صفراع 

الساة  ةا ريات يف كحل ا حريات هالح ه  {ِّ ُّ َّ}يفريط  هال 

 مام املعص م من الداةر  االهىل.يسش  مجيع الشرش ه  اإل

لححدهيب ااضححية االصحح فاء عحح  ثلثححة يف صححدد ةيححان ان مححن  فاعيححة الكريمححة

 محام املعصح م محن الحداةر  االصح فاةيةههح  اإل ةا ريات(: داةر  انه )تاة  أقسام

 لشقي هاشب.أه  طمةلشقي فااألهىل 

 ه)املدقصد( ال ه يك ن من الداةر  الثانية.

 رشاةط االص فاء. ( ه  ال ه مل ي ف  لقفسه ه)اامل

 فالدرآن الكريب يرصح ان هااثة الكقاب من نصيب شجر  من ةقي هاشب.
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عقحدما  هال ااثة: هي مثل ال ااثحة القحي طالشحت احا الصحديدة ال حاهر 

هااثة فاطمحة محن  ن  ةأمجه ا العامة  قد اعرتفأةيها  هطالشت ةادها يف ال ااثة من 

ن هح ا املدحام ةاحد ذايحه أأةيها اص فاةية هليست هااثة مادية مالية  )همل يلقفقح ا( ةح

هن عح  أنحه ر  حماميحة يصح  هنعب ما أقرها ةه ع  أنفسحهب  ةيحق  علح ء اإلعريب جدا  

ان ختصحص ال ااثحة القحي  هااثة مالية مادية  هالصايح ه  اجلمع ة  األمرين  ال

ا هااثة مالية مادية فدط  هال هي هااثة اصح فاةية هن  أطالشت اا الصديدة ال اهر  ة

 خص حص مس} ق له يعاىل ىحه  مفاد همدقلةاقة  ةل اجلميع م لدا  ك  

 .(1){ جع مظ حط  مض خض حض جض مص

يحححات هقححد ذكرنححا اع؛ اثححب تححيد االنشيححاء صااد يف  اعيححة هاضححح نححص  ه

 أن الدالححة عحح  مدامححات فاطمححة يف كقححابيححد  ةحح  الفححريد  عدهالرهايححات ال

 ثكام ال ااثة املادية هاياد .أل شاملةاثكام ال ااثة االص فاةية 

همدام ال ااثة االص فاةية ه  مدام عريب  الهنا عشاا  عن ان الح ااث يدح م 

 َّ ٍّ}مدام املح اهث فحي  اع حا  اهلل محن االصح فاء  كح  يف ق لحه يعحاىل 

 نت مت رتزت يب ىب  نب مب}كححححح  هاث  يحححححى اكريحححححا  (2){ُّ

                                                 

 .8( ت ا  األث اب  اعية: 1)

 .18( ت ا  القمل  اعية: 2)
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يحات ال ااثحة االصح فاةية  عل ء العامة ع  ان املراد من ه   اع يدر  ه  (1){ىت

ال ختحقص هاملدامحات االصح فاةية هاملاديحة  شاملة لكحل محن هال ااثة االص فاةية 

 ةاالص فاةية فدط.

  ألن الصححديدة ذلححديف  الشاححلهلححيس  فقلححد ثجححة ةال ححة للصححديدة

االدلحة هاتحقعراا انح  كلمقحا يف افحراد الحداةر  الثانيحة األهىل  من الداةر ل اهر  ا

راةط حقام ة ح صذااألهىل  أن ال ااث للمعص م من الداةر هثيل   ذلدالد عية ع 

ال اةفحة الثانيحة محن صىل  ال ااثة االصح فاةية يقأهحل للصح فاء  فقسحق يع ان نلحب

الح ااد   الرهايحاتكح لد ه ال ااثة االص فاةيةيف ال ااثة االص فاةية كل اعيات 

 ثسحححن الديحححام أ صذاةححح  الفحححريد  الدالحححة عححح  أن الححح ااث االصححح فاةي لامحححام 

 ال ااثة ال حمال يك ن مص فى.ةرشاةط 

رححام م ححري  اىل ن الشيححتأهححل  يف اهايححات كحح  أن  هقححاك قاعححد  ديقيححة مدححرا 

ان ختقحل  ال  صعص م ه  ال لحد االكحرب مام املالكريب ان ال ااث لاالدرآن ال ااثة يف 

 فيه رشاةط ال ااثة.

ب  مام الصحاد  محؤهل  فدد كان ات عيل ةن اإل لل ااثحة اال ان اهلل يعحاىل قحر 

 مام.جله ملا يف علب اهلل ان م تى ةن جعفر ه  اإلأ

                                                 

 .8( ت ا  مريب  اعية: 1)
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 هاد يف الرهايات عقدنا ان ات عيل ةدا هلل يف امامقه.هقد 

مححام ايححن عمححر  يقدححدم عحح  تححن اإل ن  ةقححاء عحح  أ  األكححرب هكحح لد عححيل

ر يف اهنحب االةمحة حهان كحان هح ا الشحداء ال يقحايف ثقميحة االثقحي ع ح  العاةدين

ةديحة اهالد ةعحا هجحل ةيحان ان أهان  ه ا محن   ل يقايف يف الش فامامقهب  املاقمة

لمو » ق لحهمحا هاد يف اةحراهيب ةحن القشحي  نرحريهليحة أكانت لدهيب  االةمة

 .(1)«هي  ل ا  نبياابراعاش 

هااثحة  ىحفحمجن  مدقلح  مل يعدب ذكحرا   أن  القشي اا أثد ه ا ه  أهلعل 

فدحد هاد   هلحب مدامحات ا  كشااأنشياء  صفياءأهالد  ال ك ا جيعلهب من أتيد االنشياء 

 عرحيبهصح  محن يدجيحة  هةحةقاأن الداتب هال اهر هال يحب أيف ش عن القشي

 .ي ري اىل صص فاةهب

اا  تالقي اتقدلال ااثة آيات أه   {جض مص خص حص مس} ةفآي

راةط حرع قيحام الح ااث ة ححقحان ن عحام يف ال ااثحة االصح فاةية ة ح الصديدة

 ال ااثة االص فاةية.

يحري  فهح ا أه  كشعا أي   ي تح أه  هاما صذا أيل ا ا الرشع كأيب هلب 

 ةال آير.

                                                 

؛ يأهيحل اعيحات للتحرتاةاده 568صمن ت ا  الشيقحة:  6-8يفسري فرات الك يف يف ذيل اعية  (1)

   عن يفسري حممد ةن العشا  مهياا.612من ت ا  الشيقة: ص 6-1يف ذيل اعيات 
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قسحب اهلاشحمي الال ااثحة يف قحان ن هقحان ن ال ااثحة  صىل  فس ا  فاطر ي حري

مقشحع ل ااثة االص فاةية يدل ع  ان الفاطمي  هه   األدلة من ال اةفة الثانية من ا

طالحب هعشحد اهلل هعشحد امل لحب  يبأعلب الداةر  الثانية من جعفر هزح   ه همصدا

أهاث ا علحب الكقحاب؛   من علب الكقابلدين هايب الفلل العشا  هايقب ه  علب 

القصح ص محن  ةداللحة هح  داجة علب الداةر  االهىل   اه ةداجة ياةعة هناالة عن

 ال اةفة الثانية.

  ورثنا الكتابأثم 

 ا  نرريح علح   مقحه املحراد  اعيحة لحيس يف)الكقحاب(  )ثب أهاثقا الكقحاب( هلفحظ

  )املدام القكح يقي(  فهح  ةحاب ال الية القك يقية فدط  هان  هااثة الكقاب من قشيل

هلية هب القك يقي  هيرصفاوب ا   االمكانيات اإلهاتع  فمدامهب العلمي  همدام

 {جي يه ىه}هقححد قسححب يف تحح ا  فححاطر األهىل  رفات الححداةر حيقشححع يصحح

 مص خص حص مس}قان ن ال ااثة ةدريقة ق لحه يعحاىل داجات ال ااثة هه  

 .{مض خض حض جض

 حجر  أن يك نح ا محن الههح  فه ا قان ن هرشع للداةر  الثانية االص فاةية 

 ىييي مي خي حي   جي يه ىه}صح فاء  للالفاطميحة  القش ية هال جر  

فكح    لحبيقاتب أاضية االص فاء محع الرهقايف كيفية ي هال {ٰى ٰر ٰذ
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رشاةحط  اىل ملحافا  عحن عمحد  مل يكحن قحايل   صذاان ال ااثة املادية هاملالية ال يرثها صال 

يف ال ااثة االص فاةية هاياد  أكثحر فحأكثر  مدرا  عدد  فيها  ك لد ه   رشاةط قم

 ال ااثة االص فاةية. يقال نهصال ال 

 ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي  جي يه ىه }اعيححححة  ههحححح  

هححي ملامححة عداةديححة كشححري  ذكرهححا علحح ء  { ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

لكقهب تحل  ا اللح ء هاكح ها عح  ه مامية من املقكلم  هاملفسين هاملادث اإل

 يف الشاحلمفحاد   هنعب ما صحقع ا هلكحن هح ا لحيس كحل (الساة  ةا ريات)قسب 

 ههب املدقصدهن. يلا  أالشال يف الداةر  االص فاةية الثانية  ةل ةدي  اعية

يدب ةرشاةط االص فاء ههحب  همل هخيرط من ال ااثة االص فاةية ال ه مل ي   

 )السحاة   داةحري اعيحة املشااكحة الرامل ن النفسهب هيشدى الشاقي ثسب نحص هح  

 .جدا   األاية اعية ةالهب مفاد اإلطاا هالدالب يف)املدقصد(  هه ا ه ةا ريات(

هنك ن قد ي فرنا يف ه   ال اةفة ع  وم عات أيحر  عديحد  دالحة عح  ال ااثحة 

االصل يف االاثحام هةي يحات األنشيحاء هح  االصح فاء  اال ان الداعد  هاالص فاةية هان 

 راةط االص فاء فيمقع ثيقئ  من االاث.حال يفي ال ااث ة ر هحيدص

االمححححام احلسححححن صىل  يحححىأان حممحححد ةححححن احلقفيححححة  عحححا الرهايححححاتهيف ة

محام ةحشعا االاث العلمحي هلحيس املحايل  هاأفحة محن اإل هطحالشه  هاحلس 
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حممحد ةحن احلقفيحة ةريحة  هالربيحة يعقحي ث شحة مربيحة  هح    أع يحااحلسن هاحلس  

 ي م الديامة.صىل  احل شة املربية فيها كل مل ك االاا

كالكيسحانية   محامصنه أه حممد ةن احلقفية ةةعا مريدصدعاء ب ه ا تش  لعل ه

 يف الرهايات. ك  قد هادهيريهب 

د  َةن   َح      فعن حُم مج َن أ يب  ز  اد  ع ح  َةن  م ح
ال د  َن ي  يٍَب ع  َن ن رَض  َةن  ُشع  َ   ع  احَلُس 

   َ ر َةن  احَلُس 
يل  َن ع  ر ع  يل  :  الث    دش بحم ش اْلَ »ق حال  َ  م ي م َأتمى حمش

ٍّ نَفا
يلا َ بحمَ  عَم طح سَم  اْلش

ةا

طاناي َماثاي َفَقاَل: َأعح ى َفَقاَل لَهش اْلش  ما  ح َأ ا
: َما َتَرَك َأبما ش هَم   َسطح رح

ةا دا ائَم وَك  اال  َسبحيَف ما

ى َقاَل: َفيا   الن ما  ح َعطَاَياهش
وَ  فليمأتو  ]َفيَمأحتَفَضَلتح ما عش شم أَلشوْ  فَمَن و َ َس َيزح [ َفيَسحم

دش   ح  َأنا
طاناي مام ى َقاَل: َفأَعح يبَهش ح

 ح َأ ح أشنا
ا  ما د  َدَعا اْلش بش اَل: فَم ى قَم لحم ا َأ ا اَل: عا ى قَم ش طح سَم

 َمتح 
لا اَل َف ش ابايَف قَم َبيفا َأصَم  ح َأرح

رَبَ ما  َأوح َأنح
ربح 
 ح شا
و ش َأَقل  ما  َت ش

يَفة  َفَةَهَ  َفَجاَء باَصيا

لح   و َشَجَرة   َوهش عا  .(1)«َنيح

 أرشنحااالاثام يف ةي يات االنشياء هاالةمة يدقيض االص فاء هقد  أن   مجاال  صه

أن ال ااثححة  هيايححة األمححرمدامححات فاطمححة ال هححراء   يف كقححاب االدلححة مفصححل  صىل 

تححاة  ثححلث داجححات كحح  يححقص الدححرآن  )أه  االصحح فاةية هلححؤالء عحح  داجقحح  

الداجة الثانية من داةحر   ( اإلمام املعص م من الداةر  األهىل  ه)املدقصد(ةا ريات

 ه)اامل لقفسه( ه  ال ه ف ل يف ال فاء ةرشاةط االص فاء. االص فاء الثانية 

                                                 

 .29  ح181  ص1( ةصاةر الداجات: ط1)
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يف شجر  االصح فاء ك  الكريب الدرآن  ةقصمدرا نام   هقان ن هال ااثة 

 شجر  القسب اهلاشمي هالفاطمي.

قحي عرشات اعيات الصنل م هه   ال اةفة ةديعة همجيلة هعريمة هيفقح لقا 

هقاعحد  هاعيات القي اتق هدت اا هاضاة هعامة    اتق هدت اا فاطمة

 صل قان ن الدراةة.هأقرب فاألقرب األ

محن  سيد االنشياء فاطمة هيقدحرب احلسحن هاحلسح  هاالةمحةلقرب القا  أه

 فه ا الدرب ع  داجات اص فاء هاضاة.  ةفاطمة لرت ل اهلل ذايقه

ر ةاححدهد حالحح يل ال خيقصححط يححل   فاةيةقاعححد  ال ااثححة االصححاحلححديل يف ه

 جهات معيقة.

 حج مث هت  مت خت}االص فاء هح  ق لحه يعحاىل آيات  همن

 .(1){ جض مص حصخص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج

 هيف ت يف عحيل امحري املحؤمق ن لح محد ها عريمحةال اعية الكريمحة ه  ه

ف   محن طحرةلحميمة امحري املحؤمق  عحيلن ههلا الرهايات املعقرب  السقد عقدنا 

امري املؤمق  هجعفر هزح    هال حرف اعيحر  العشحا  ةحن عشحد امل لحب  يف املدح

الحداا الح ين عقحدهب تحدانة الكعشحة هقحد ثحاهل ا ان عشدهةقي شيشة من ةيحت ةقحي 

                                                 

 .19( ت ا  الق ةة  اعية: 1)
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 .اعية فق لت ه   يفخرها ع  امري املؤمق  عيل ةن أيب طالب

الةحد     يف جعفحر هزحن ههلحا املصادا الدالة عح  نسقعرا ةعا هقشل أن 

ا   ا   هاة  قلج من يق ق  عقدها اال  اعية ةال ة داللة ه  أن  صىل  من االلقفات

اعيححة  هنلثححظ أن    اعيححة الكريمححة الشيححت يشحح  ي حح ا  هحح  أهححل  ان ةيانححات

ةحل   هح ا  الدحرآن  و  أالهيقش ي  ؟املداانة ة  من همن هما هماجعل  {خت}

 نفسه ههصحيةالدرآن  هصيةالدرآن  يب  هالقدةر يفالكريب مء عرالدرآن  القدةر يف

 .الشيتأهل 

السحداية  طرفهحا أه ة  من يسدي؟ طرفها فهل املداانة هامل اانة {خت}

 مث هت  مت خت}الةد من هقفحة يأمحل ملي حة مادمله من معقى؟!  ةكل

عح ا  املسحجد طحرف املداانحة أه  من يعمر املسحجد؟ ال رف فهل {مج حج

  فحان ةيحت اهلل احلحرام يعمحر فيحه العشحاد ة صحلفالع ا  د ل ما دمل من معقى؟ةك

يدحايس هال  هاعيحة اليدحاانةالصل  هالص م هةال اةف  هالركع السج د هيري   

ةقحي شحيشة  ةح  أه  ةقحي عشحد الحدااة  أه  نهك  يقخيل املفسك رف ة  العشا  

 ثقى يرهر صاثب العرص فيك ن لصاثب العرص معهب شأن.

( يةااه نفس العمل )السحد { هت  مت خت} اعية الكريمة يففالقدةر 

 رت}يعمحر املسحجد احلحرام را العشادات  ليعقي ك {مج حج مث}
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 لححيس لفححظيعقححي كححل العشححادات  ه (1){يت  ىت نت مت زت

آيحة  مفحاد عح  لحب   هه   امل اير  يف طريف املداةلحة ذات م ح   هح من يعمر  اعية 

 امل د  ال ه تش .

لها يف طرف أجعلقب العشادات هال رف اعير من؟ العشادات ك فاعية جتعل

اعيححححة  هلححححيس لفححححظ {مح جح مج حج مث هت   مت خت}

 لحيس اللفحظالعشحادات كلهحا  هيف ال حرف األهل كاإلي ن ملاذا؟  ال رف اعير فيه

ر؟ ةل انه ذكر العشاد  نفسها.أه  من تدى؟  من عم 

ههح     ص حخال جعحلليس اجلهاد هاالي ن ةل  يف ال رف الثاين للمداةلةه

جتحد  . هه   امل اانحة الملفقة جدا  للقرر هتقخا   مع امل اير  يف طرفيها ن عا   امل اانة

 فدط. الشيتأهل  يف ةياناتاملفسين ةل  االشاا  صليها يف كل ت

امححري ةحح  ةحح  كححل عشححادات الححدين ه املدايسححة اعيححة اتححققكاا هحمصحل معقححى

 .املؤمق 

كعحححيل؟ ال  عل هنحححاجته نفحححس العشحححادات أ { مث هت  مت خت}

يعقحي  {جغ  مع جع مظ حط}يسق هن عقد اهلل. ال يسق ه عيل هالصل  

 .اامله لاضال ه يد ل عيل يساهيه الصل  ه  ان 

                                                 

 .28( ت ا  احل   اعية: 1)
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كل العشحادات  ة عيليدايس ال  صل  أ {جغ  مع جع مظ حط}

شيحت اهلل احلحرام كلحه ةرمقحه هةجحح ا  ةالصححل   هةعحيل ةحن أيب طالحب   فحل يسحاه

 هن.ال يسق ه  قليلهه ههقل  

اه جعلقب العشادات كعحيل ةحن أيب طالحب؟  للتققكاا( أجعلقب)هاهلم   يف 

 الحح ه يسححاهه ةيححقه  هحح  يف الححبههاهلل ال هيححده الدحح م الرححامل    ال يسححق هن

ةححن أيب  ههاليححة عححيل ههاليححة الرتحح ل هاليححة اهلل ان  اعيححة هحح  همفححاد ؛ ضححلله

هال ةكل العشادات ال ال يساههها ةالصل  هالص م هاحل  هال  اف ه طالب

الرحامل لل هالب  هاللحال ضاملساها  ه  يف الداةل ةشيت اهلل احلرام ال يسق هن هة

 حمط ل لب اهلل.

 ِّ  ُّ َّ ٍّ}يف ق لحه يعحاىل امل اا صليحه نفس ال لب هه  

ألن عححححيل ةححححن أيب هذلححححد   {جغ  مع جع مظ حط}  (1){ّٰ

رتح م يف ةاسحب نرحام العديحد  امل يمثحل عديحد   ةعحد اهلل هاتح له طالب

 .الدرآن هالسقة

 ةاملسجد احلرام هةالصل  هةال  اف هةال كا . يساههنهكي  ف

ههحل  أعرب محن صحل  عحيل اهلل عقد عيل هالية ات ل نأال ير  أ

                                                 

 .7( ت ا  احلمد  اعية: 1)
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كشديححة صححل   ةححاهلل عليححد؟ ام ان صححل  عححيل اعيححرين  عححيل كصححل صححل 

 .صل  أ ةشدنهمعرهفة  فكان عقدما يصيل ال  س  األنشياء؟ كل فصل  عيل

عقحدما داا االمحر ةيقهحا  مري املؤمق يديمها أهه   الصل  العريمة القي 

 ألن  اهلل هالية اتح ل مري املؤمق أم قد   قههثرات اهلل اعاية ات ل هة 

هةعشحاا   ال يدا  ةأه صل  ثقى ل  كانحت صحل  عحيل اهلل هالية ات ل

هأمحححري   ب عقحححداهلل هاتححح لهأعرححح يححح يل أمحححري املحححؤمق  لرتححح ل اهللأيحححر  

 .من صل  أمري املؤمق أعرب  املؤمق 

ملحا  هج اء  من اهلل ألمري املؤمق   مكافأ ن اةل ان اد  ال مس ألمري املؤمق  ك

 هاليحة الرتح ل نحه قحدملحه ال هيكحري   ع  الصل   ي ىل القشي قام ةه من يدديب

  اهلل أعرححب مححن الصححل  لهاليححة اتحح  دليححل عحح  ان    فححرد  ال ححمس عحح  الصححل 

 أللرت ل أعرب من الصل   ههلح   الشصحري  كافح فكانت ثراتة امري املؤمق 

 اهلل أمري املؤمق  ةرد  ال مس اليه.

ههح   ا  هفلنح ا  ناد  فلنح اهايات الفريد  أن ات ل اهللهاد يف هيف املداةل 

؟ قحال يحا بذا مل جتحملحا فسحأله  محن الصحل فحر  صال  ةعحدما  فلب جيحب القشحييصيل 

 الشصري .يف الفاا   فلثظ: أما أمريد ةاملجيء؟! ات ل اهلل كقت أصيل  قال

 ه ا االمقاان هاد مع الثاين هالثالل هيريهب  ةيق  عيل ةن ايب طالبه

 له. ا  لرت ل اهلل هثافر ا  ال يساهه ة  صليه هة  ك نه ثاات
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كحان  ثيحلنة احلحر   اتح  ا ي جدل لد ثيل  معلبٌ  عقد قرب القشيه

 ليليا . ات ل اهلل  ر  أمري املؤمق 

 لرتح ل اهللا  ههل   الشصري  يرد اهلل ال مس ألمري املؤمق  لك نحه م يعح

 { مج حج مث هت  مت خت} اعيحة الكريمحة ههح ا محا ي حري صليحه

 مح جح}عرحيب ههح  مفحاد همعقحى   اعيحة امل اانحة هاملداةلحة يفصىل  ةاإللقفات

عقد اهلل ههح   يساهه اب ذلد ان هؤالء األشخاص  ال يعقي  {  جس مخ جخ

 .{جغ  مع جع مظ حط}نية آعديد  قر

ةيحان  {خض حض جض مص}هأمحا اتحققكاا  { خت}الثظ ق لحه يعحاىل ه

  مع}ه  الثالححلهالقأكيححد الشيححان  {جع مظ حط}ه اعيححة  يأكيححد لصححدا ثححانٍ 

 لراةع.االشيان  {جغ

همحن عديحد   آيحة  يحة هحياع ؤكد ع  ان هح  را يهجل  صدانات من اهلل ع    أاةع

الدحرآن  ةحقصههح ا عيحد الف حر  أه  عيحد ال حدير هح  أعرحب محن عيحد اجلمعحة ن  مجفح ثب  

يححح م  {مح جح مج حج مث هت  مت خت}الكحححريب قحححال يعحححاىل 

 .{جغ  مع جع مظ حط خضمض حض جض مص}امل لب إلقامة ال دير ه  ي م 

  يةيء ك  ن ده ةال الحة  انه مل يقاد   ق ل االةمةأثد ش اهد هه ا ه  

 مث هت  مت خت}يححة يححات القححي يقححاده ةال الاع اعيححة صثححد  ههحح  
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هع ا  املسجد ةالصحل  هالركح ع  تداية احلاطال د   العشادية  { مج حج

 كححل ال  عححيل يححة جتعل هنححا مسححاهية ل الهححل {جخ مح جح}هالسححج د 

 عقد اهلل.مساها  ة  ال رف  هقاك  تليس { جض مص}  يسق ه

 والية علي وجعفر ومحزة 

لفروعتفوق أركان ا 

 عريمة جدا  ههحيآية  هصهناال الية  يف اعية الكريمة هصذا يشي قت ي  ا  ه  

القص ص هأحلدحت جعفحر هزح   مجلة من  ثج  أمري املؤمق  هقد جاءت  ثدص

آيحات  هيفاعية  يف ه   ز   هجعفر ةعيلصحلا  دالة ع  ال مري املؤمق أة

داا يف قح ل اهلل عح   هجحل: عحن أثح صحاياة ايب ةصحري اه  الكليقحيأير  ك  

 .(1){جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت}

ةقحي ه   الصحاياة يف الكحايف ن لحت يف زح   هعحيل هجعفحر  هالعشحا  هه

 خت}فحأن ل اهلل جحل  هعح    .......املسحجد ية هع ا اةالسدشيشة ألهنب فخرها 

هكان عيل هزح     {جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت

آمق ا ةاهلل هالي م اعيحر هجاهحدها يف تحشيل ال ين هب صل ات اهلل عليهب هجعفر 

 اهلل ال يسق هن عقد اهلل.

                                                 

 245  ص6( الكايف للكليقي: ط1)
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هيفسحري فحرات  (1)كقحاب تحليب ةحن قحيسكقب أيحر   ك الرهاية يف تهاده

من طر  العامة كاحلسحكاين يف شح اهد ه  (4)  هأمايل الصده (3)هالعيام (2)الك يف

  هزح   ةعحيلحلحا  جعفحر صفيهحا القحي هادت هيريها من املصحادا  (5)القق يل

ةد هلحا أجتعلح ن  قحاختاطشهاعقدادية  عددية هعديديحة  آية  هي  اعية همر  ةقا ان ه  

صح ل الحدين مسحاهية ألاكان فرهع الدين محن )صحل  هصح م هاكحا   هيريهحا( أ

مدححام الححداةر   اعيححة أن     هفاحح   مفححاد(زحح  هجعفححر هعححيل )هأصحح ل االيحح ن 

 االص فاةية الثانية ه  مدام ي ري.

اتحب  لمداانحة ةح  طحرفلاعيحة  هلحيس لفحظفاملداانة هاملدايسحة مسحققكر   

 ةكحل محا ك حرف املداانحةالسحداية  )من يسدي( ه)من يعمحر( ةحل ذكحرتامل ص ل 

هالعح ا  للمسحجد املحراد احا عح ا  املسحجد احلحرام لفحظ مل من معقى هذكرت  

 م هكححل كححال  اف هال هححاا  هالصححل  هالركحح ع هالسححج د هالقدصححري هالصحح

هليس اللفحظ  { مح جح مج حج مث هت  مت خت }العشادات 

                                                 

 .93  ح461قيس اهلليل: ص ( تليب ةن1)

 .171-186( يفسري فرات الك يف: ص2)

 .63  ص2( يفسري العيام: ط3)

 583( األمايل لل  يس: ص4)

 .327  ص1( ش اهد القق يل للاسكاين: ط5)
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املفحاد أن املحراد ةمحن آمحن ةحاهلل هاليح م اعيحر هجاهحد يف ه ا مدقىض ه (كاإلي ن)

 يفعرحيب من أص ل اإليح ن همحن أصح ل الحدين ههح ا نحص تشيل اهلل ك نه مداما  

ديحة  ال عداة هاليحة  عيل هجعفحر هزح   هحي هالية  ة ض ح أندال الكريب الدرآن 

 يساه  ةأاكان الفرهع.

طحرف يف زح    يص ص نعب قد هقع اشقشا  يف نسخة يفسري الدمي صذ جعل

  ههح ا اشحقشا  يف نسحخة يفسحري الدمحي  ألن كحل يف املفاير  القحي هقعحت العشا 

يف ة ر  مقعحدد  ةحل محن املصحادا العامحة ان جعفحر هزح   مر  مامية ك  مصادا اإل

 االصحح فاءآيححات  مححننشحح    اعيححة  لعشححا   فهحح  طححرف ايف طححرف عححيل  هلححيس 

ادلة محن عد  ذكرنا  قداالص فاء هآيات  كلاالتقدصاء لدعي نهال  الرص ة جدا  

مجلحة محن  كر لحقد ي فدقحا نك ن ا ا ادلة من ال اةفة الثانية هعد  هاألهىل  ال اةفة

 ع  الداةر  االص فاةية الثانية. األدلة الد عية

 خم حم جم يل ىل مل خل}القاليححة هلححا  اعيححة  هيف الققمححة

 اعيحححححة  هححححح  ه (1){يه  ىه مه جه ين منىن خن جنحن يم ىم  مم

مع ةيحان فخامحة  صذ الش اا  ةاجلقة االص فاء يف اعية الساةدة لفظ مفادها ع  مفاد

 زت رت يب  ىب نب مب زب} هص  صصح فاةي املدام األيرهه ه 

                                                 

 22- 21ت ا  الق ةة  اعية  (1)



 111 ................................................................. الدليل اْلامس: آية وراثة ال تام وآية السقاية

 ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث ىتيت نت مت
 مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك

أهحل  ةح   يف اهايحاتيل  ةعلحها الحشعا آيات  اةعاألأه  ه   الثلثه (1){ني

محة محن   هليس الق ايحل لعمح م األ  ثسب ااهر الدرآنفي  ةيقها االشيت اايشاطه

عحن املحأم ن ثيل تأله  اإلمام الرضا ج اب اهاية  املسلم  ك  أشري صليه يف

 يه ىه}هيراتححان صن املححراد مححن هقحح ل مجاعححة مححن علحح ء العححرا   اعيححة  هحح  

 .أنه لكان كل األمة م ع د  ةاجلقة هالكرامة  كل األمة اإلتلميةه   {جي

 حي  جي يه ىه}اعيححة  معقححى يف للشححاقر هالصححاد هكحح  قححال ا 

 ققصيص لفظاالتلمية هه ا القص ا خمال  لب كل األمة أهن   {ىي مي خي

 .لسقة الد عيةله   (2)الكريبالدرآن 

ري  فلةحد ان يعحب هح   حاملصحا  ال حه ةح املحرادالكقاب ل  كان ي ايل ه 

ري  هح  يف حملصحا  ال حاألن  األمة االتحلمية  اال ااثة لكل الشرش هال ختقص ا

ختصيص األمحة اإلتحلمية اح   ال ااثحة لح  كحان املحراد محن فل يقب   الكلمققاهل 

 ي ايل الكقاب ه  املصا  الرشي .

                                                 

 .35-33( ت ا  فاطر  اعية:1)

 .1  ح23  ةاب 217  ص1( عي ن أيشاا الرضا عليه السلم: ط2)
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امللاميحة ن اعيحات االصح فاةية  هحي مح الشيحتأهحل  اعية عقد ه  ه

ع   الشيت هثانيا  أهل  مناألهىل  ع  امامة الداةر  االص فاةية ال  أه   العريمة الدالة

 الداةر  الثانية.

 جاط الصحديدة الكحرب  فاطمحةقثا ث لرين هأعلم العامة حقد أقر جل   املفسه

 ايحة القشحي ةان هح ا الق ايحل يحاص  اصحش ا فحدكي م السديفة عقحدما ي ال هراء

ب هآله هااثحة اصح فاةية هليسحت هااثحة ماديحة؛  يرثح ن محن القشحي ال ين هأهن 

  هال ااثحححة يعقحححي املدامحححات ل الرتححح لةال ااثحححة االصححح فاةية ع هححح ا صقحححرااه

هال ااثحة االصح فاةية هحي  ي اثهحا ل ايقحه  املصح ف  محقهبهاالص فاةية لد  القشي 

 .املص ف ن ا ي ل اثقه  ههب قرةهااثة لدنية اهثية اص فاةية من القش

صحح فاةية هقححد اقححر  جهاةحح   اال ااثححة ال يدححرافشقسححامل هرضها  املسححلم  

رين محن العامحة أن ال ااثحة االصح فاةية ق عيحة لفاطمحة هةالقحايل هحي ل ايحة حاملفس

ههحي ال ااثة االص فاةية أعرب من ال ااثحة املاديحة  املص ف  مقهب ه فاطمة

 .اةيةيعقي املقاصب االص ف

ال يريفححع هال  هح   املدامححات امللك ييحة القك يقيححة  القحي لسححيد األنشيحاءه

ةل ان ه   املقاصب هاملدامحات   اثيل تيد االنشياء ةعد-ةاهلل  هالعياذ- ي هل

  ههقاك ف اا  عريمة ةح  ال ااثحة االصح فاةية هال ااثحة املاديحة ةاقية لهامللك يية 

ههحح ا ةخححلف ال ااثححة املاديححة    ئا  ال يفدححد شححيث لل ااثححة االصحح فاةية ن املحح ا  مجفحح
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 .ذكرناها يف كقاب مدامات فاطمةأير  هف اا  عديد  

جحل  عرتاف مجصح فاةية هال ااثحة املاديحة هذلحد ةحهقاك فر  ة  ال ااثحة االف

 ال يفدد من ةية لسيد االنشياءان ال ااثة االص فاهاملادد  من عل ء الفريد  

يرتشححح مقححه املحح اهث ل اثقححه االصحح فاةي  ههحح ا ةخححلف هانحح    يئاشحح املدامححات

يف ثح  ان   مفدح د  هندحل ج حرايف هيحري ه يك ن فيهحا فاقحد املادية  القيال ااثة 

نيحة آكح  يف ةيانحات قر ئا  اث ال يفدحد شحيكح لد  فحامل  تال ااثة االصح فاةية ليسح

 االص فاةية. يهاثه ةق ا مداماهثيانية كثري  هلكقه ي ع ل ا  

هن لفاطمحة هلح ايقها ةال ااثحة علح ء املسحلم  يدحر   ل  جحأمر عريب أن   هه ا

ق لحه يعحاىل  اعيحة يف   فهح  أيلحا   هىل يك ن ماديحةأمن ةاب   هال ااثة االص فاةية

اصح فاةي  ي ايل ههقا يقص ع  أن الق ايل  {خي حي  جي يه ىه}

 ؟! أله مء ق ايلالمن الق ايل املاده ه أعرب  هه

ه ن حأةي صح  الدرآن العرحيب ه  اعية ي كر ك  الدرآن   الكقاب  ههي ايل 

 همحن أهصحافههمهحيمن عح  علحب كحل االنشيحاء   السح هيةكقحب المهيمن ع  كل 

 مب زب رب يئ ىئ} ههصحح  (1){جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل}

                                                 

 .75( ت ا  القمل  اعية: 1)
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لكقحححاب  ل املدحححام امللكححح يت يف هصححح مقر محححة محححن اعيحححات هقحححاك ه (1){نب

علحح ء املسححلم  هاملاددحح  اهنححا هااثححة جححل  ةايفححا  مححر  ال ااثححة االصحح فاةية كحح  ه

اصح فاةية كانحت  صنَ املدامحات امللك ييحة للكقحاب  ه صن  اهثية لدنية ملك ييحة  أه 

 ملك يية. فهي

ري  املدحد  العرحيب الح ه ةح  حهح ا املصحا  ال ح ليس مقعل  ال ااثحةه

ديححة هااثححة مافمجهنححا   تحح اءهاللححال  املححؤمن هالكححافركححل مححن  ايححديقا الحح ه يققاهلححه

 ج رافية  هاما ال ااثة االص فاةية فهي هااثة اهثية ملك يية.

ثسش  نشهت الكريب ه   املدامات امللك يية يف م ااد عديد  الدرآن  هقد ة 

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ}ك  يف تح ا  الرعحد عليه الرهايات 

 نث}  الكريب امكحان اثيحاء املح يى ةحهالدرآن  اه ان من ي اص (2){يت ىت  نت

 يق}امللكحح يت هالرهثححي الدححرآن  يعقححي نحح هل {ىق يف ىف  يث ىث

 خم حم جم هل مل  خل حل جل}  هق له يعحاىل (3){يك  ىك مك لك اك

                                                 

 .31( ت ا  الرعد  اعية: 1)

 .31( ت ا  الرعد  اعية: 2)

 .21( ت ا  احلرش  اعية: 3)
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  كححان ةحح العلححب اه (2){ٰه مه جه هن من خن حن جن}  (1){جن مم

 ةلاان مدامايه امللك يية.الدرآن  صفاتةعا ه   ههما يك ن  

قحد ه  أنه هاث مدامات الكقاب اص فاء   يري املص ف  أن يدعي يددامن ه

هقحد هجحل  مفس من عل ء العامة هه  ققاد  ةن دعامة االمام الشحاقر (3)ثاج 

 .ر الشاقرحققاد  هجفل عقدما جلس يف حمل

مما ورثمك »: ثيل قال له هنرري ما ثصل أليب ثقيفة مع الصاد 

 .(4)«اهلل م  نتابه حرفا  

  فاةية  هحح   ال ااثححة هاملدامححات االصحح عياان يححدهأيب ثقيفححة لدقححاد   هأنححى

هتيع اجلهات هقحد ةسح قا  شحيئا  محا يف كقحاب ال ااثة االص فاةية آية  الشال يفه

 .(5)مدامات فاطمة ال هراء

اه اهحا  اعيحة لقشيحان أن الرهايحات الح ااد  يف ذيحل هح   الةد محن معرفحةه

امللك يت هاملدامات امللك يية قد هاثها اهلل يعاىل الدرآن  هج د ةأنهعرمقها يرصح 

                                                 

 .75( ت ا  القمل  اعية: 1)

 .59( ت ا  األنعام  اعية: 2)

 .311  ص6  هط258  ص8الكايف للكليقي: ط (3)

 .9  ص1علل الرشايع للصده : ط (4)

 .2: طامل يد فلرياجع كقاب مدامات فاطمة ال هراء( من أااد 5)
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الرفي  االعح  ملصح ف  يف هح   االمحة ههحي هااثحة صىل  ل ات ل اهللةعد اثي

 .يفدد ما ي اثهاص فاةية همر ةقا ان امل اث لل ااثة االص فاةية ال 

الدحرآن  كحل مدامحات  فهقاك ثلة من ه   االمة هاثها اهلل ةعد ات ل اهلل

 محن السح امجلحة املرتح مة يف ري حة مفحاد ا كح  هح  عرحيب  مدحامهه ا  امللك يية 

الشيت  ففي ت ا  أهل  س ا  ال اقعة  هت ا  االث اب  هت ا اير  ان هؤالءك

 خل  من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل}ال اقعة ق له يعاىل 

ه ان هحححح   مدامححححات ملك ييححححة اصحححح فاةية  أ (1){خم حم جم يل ىل مل

هلححيس  (2){جم هل مل}يعقححي حمفحح ن كحح  يف تحح ا  الححربهط {خم}

ثحي نحاط  من امللةكة هج د ن اه شاعر  ل ح ه الان  ه  ا  ي شي ا  ل ث الل ح هقا

ن كل م جح دات صجامد  ةل جسب الل ح هالدلب ليس ةمعقى هي ل  عليه الل ح  

 امللك ت هي شاعر  هثية ناطدة مهيمقة.

هل  يأملقا القص ير ال يشي يف ق له يعاىل }ىم يم جن  حن{)3( يف 

اليه  ي ال ه هصلاه ان ه ا املدام ال يش { يئ}: هق له يعاىلت ا  ال اقعة 

                                                 

 .76-75( ت ا  ال اقعة  اعية 1)

 .22( ت ا  الربهط  اعية 2)

 .79( ت ا  ال اقعة  اعية: 3)
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الشيتأهل  امل هرهن من  ن  اعل ه مكق ن ثب يق ل هالقق يل هالقق ل ه   

 ه  ملا كان عل يا    }من ىن ين جه{)1( فانرر هل ا القص ير الدرآين العريب.

  هانح  هح   ثدحاة  مه لحة  ا  يشحعر ا    هن هله  هه ا ليس يصح يريف صع د 

م أن املدسححح يعقحححي  (2){خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل}

 .ةالهب ا   ا مء عليه 

الدرآن  كرامة { خم حم جم يل ىل مل خل} للقأكيد { خل}

 حمخم جم يل ىل مل خل}  ف ققاه  ة لد امل قع امللك يت العريب ال ه 

{جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم  

 (على  القرآن الثقلني يف معية

والعلم اللدني بالكتاب  (مرتبتني

 للدائرة الثانية

 الثدل   النهه  ثرص للمعيحة ةحريب الكالدرآن  ال ه ي كر  هه ا القص ير

 {حي جي  يه ىه}الدحححرآن  ن ةملكححح ت مدرهنححح الشيحححتأهحححل 

افشه   االيشحاا هاالنشحاء الح ه  {يه ىه}احلديل يعقي االيشاا  هاالنشاء 

                                                 

 .61( ت ا  ال اقعة  اعية: 1)

 .78-75( ت ا  ال اقعة  اعية: 2)
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مقدحرا  معيحة الثدلح  هأن  الثدل  ية ةثرص املعالكريب هه  ثديل الدرآن  يقشئ ةه

 ىه}قاب املكق ن هيف مدام القق يحل أه يف مدام الكامللك ت هكل من امللد يف 

 ؟!مرياة نالثدل  انقب ثرص املعية ةفشاديل أ (1){حي جي  يه

تمارك  أ » مرنحا ةالقمسحد اح  يف قح ل القشحي االعرحبأُ  فالثدلن الل ان

 األهىل هحب الحداةر األهىل  يف الداجحة «بيتميأهمل  ثقلمط نتمام اهلل وعم بفي   ال

الفلحل العشحا   يبأكح الحداةر  الثانيحة اإلصح فاةية ةهيف الداجة الثانيح اإلص فاةية

  هيحريهب محن نجح م الحداةر  طالب هعشد اهلل هالعديلة ايقب هجعفحر هزح   يبأه

 .هاهل الشيت لن يفرتقاالدرآن  هان

 معية الدائرة الثانية للقرآن 

 هلحب معيحة محع الكقحاب ةداجحة انح ل محن معيحة الحداةر  يلحا  أفالداةر  الثانية 

ك  محر  أن  الحداةر  الثانيحة هاثحة الكقحاب ةاصح فاء ةداجحة ياةعحة  هلا  اةعةهي األهىل

ةاح ا املص فا  لسيد األنشياء هحي ال شكة الق اية العريمة  للداةر  األهىل  فلثظ

 .الشيتأهل  الق ا العريب القي يقفقح لقا من ةيانات اةمة

  حلححديل جديححد ا  ةعححادأههح   ال  اةحح  مححن اعيحات هالرهايححات  يفححقح لقحا 

أهحل  الح ه ةيقحه  قشل أن يك ن نش يحا  كلم اهلل يف  قرآين  صل الثدل  ال ه ه  يف األ

                                                 

 .61( ت ا  ال اقعة  اعية: 1)
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ل عمححران هيف تحح ا  العقكشحح ت هيف تحح ا  ال اقعححة هيف آيف تحح ا   الشيححت

قرن الكقاب مع الح ين ثيل   الق هري يف ت ا  األث ابآية  ةلميمة ت ا  فاطر

الدححرآن    ثححب ان هحح ين الثدلحح  )الثدلححمعيححة اصحح فيقا ههحح ا هحح  معقححى ثححديل 

همعيحة الثدلح  الداجحة األهىل  ( للحداةر هىلمعية )العرت  يف الداجحة األه( هالعرت 

الحداةري  للمصح ف  محن ةقحي  كلقحاب لحالثانية للداةر  االص فاةية الثانيحة فهحي ي

 .ةريشق هاشب 

عحد  فك  ان ثديل الثدل  ع  داجقح  كح لد ال ااثحة االصح فاةية عح  

حممحد هعحيل هفاطمحة هاحلسحن هاحلسح  ثحب األهىل  طشدات  هالداجةأه داجات 

مححن ال ااثحة االصحح فاةية  ثحب يححأيت األهىل    هحح   الحداةر القسحعة املعصح م 

 الداةر  الثانية االص فاةية.

 من املصحادا القحي فيهحا عمح  يحراث احلحديل ملداتحةوم عة  ششكةههقاك 

 مي خي حي  جي يه ىه}ه يعحححاىل لد لححح الشيحححت ة حححكل مقرححح مي أهحححل 

.ىييي . عدحد هالكريمحة امللاميحة   اعيحة  هلح   ك  عدد الكليقي يف الكايف ةاةا   (1){.

   هعدحد الدمحي يف يفسحري  اهايحات يف ذيحل هح  الصفاا يف ةصحاةر الحداجات ةاةحا  

معرححب    هيفيف دحح  العدحح ل هيف كقححب الصححده هيف يفسححري العيححام ه  اعيححة

هالرهايححات القححي ذكححرت يف ةصححاةر الححداجات أكثرهححا   ثيححةاملصححادا الرتاثيححة احلدي

                                                 

 .32( ت ا  فاطر  اعية: 1)
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يف  الشيحتأهحل  ةي قهحامعقرب  هصاياة هقد ذكر مقر محة محن املعحااف القحي 

ذيل ت ا  فاطر هه   الرهايات ال ااد  هي ضااةة اجل ها يف كل يحراث احلحديل 

 ة حر  عديحد  هكلهحا يرتصحد معاجلحة احاهر هحل الشيحت الدديب االصحيل أل

 .ع  مفاد  يانه هالققشيههةالدرآن 

ال يدل عن ت ا  ال اقعة هتح ا  العقكشح ت هتح ا   اعية يرصيح ه  يف ه

  كح  يف تح ا  من ال جر  القش ية اثامهيل األأهاثها اهلل أل عمران يف ان ال ااثة آ

 مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس}االثححح اب ق لحححه يعحححاىل 

 اعيحة  اهلل  هان  هح  أن الصااةة يرث ن مدامات ات ل  ال يد ل ف (1){ جع

 حص مس}هىل ةحه  أ( املصح فا  شجر  ةقي هاشب) يف صدد ان ااثام القشي 

ثقحححى  {جع مظ حط}أهىل رحححن؟ أهىل  {  مض خض حض جض مص خص

صحقفان: الرها  ال ين ندل ا عن القشحي ف  ال يد ل قاةل ان الصااةة هاثة القشي

 هااثقهب هااثة اكقساةية.من   صق

خمص صحة ةالشيحت  تحيد االنشيحاء فهحيية عحن ال ااثحة االصح فاةصق  هاما 

  ك  يف احلديل الدديس اليشلحهب عقحد صال أنحت هاشب من ةقي  اهلاشمي للمص ف

  هقحد هقد هاد عيل مقي هفاطمة مقي هاحلسن مقحي هاحلسح  مقحي  أه اجل مقد

                                                 

 .8ا  األث اب  اعية: ( ت 1)
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صل ال ااثة االصح فاةية لفاطمحة هألهحل الشيحت أاعرتف جهاة   مفسه العامة ة

الدحرآن  محن اعيحات العريمحة املاكمحة يفمقر محة   فهقحاك ةهمن ذاية فاطمح

 .دالة ع  ه   ال ااثة االص فاةية قهييق الكريب دهامة ال

اثام  هلكن لأليعقي  {  جي يه ىه}فأصل ال ااثة يف ق له يعاىل 

 ن يك ن مؤمقا  كأيف ال ااثة املادية االعقيادية  هقاك رشاةط  أن ةرشاةط ياصة  فك  

 .يري املسلبي اث من فاملسلب ال  ايل  هان ال يك ن ق

 هلاعرب  هأكثر هأ  يف ال ااثة االص فاةية مدرا  رشاةطهقاك فك لد 

كل ةقي هاشب ي مل  ش اهدها يف اعيات هالرهايات  فال ااثة االص فاةية  ال

 ثلة ياصة مقهب. ههب  ةل ةعلهب

قص ختححختححص  هفححاطر   الكريمححة مححن تحح ااعيححة  ال ااثححة االصحح فاةية يفه

ي حمل يمح  هال يسحاا  فحل صىل  صعلنا  جهااا  يققدل في  ةيقهب هال  يحلةاالاثام  

يف ق لحه  املفاد املدرااالمة االتلمية  هصن  يص ص شجر  ةقي هاشب  هه  نفس 

 .{ حن  جن يم ىم} يعاىل

الكحريب عح  شحجر  ةقحي هاشحب االصح فاةية الدرآن  هه   ةيانات ق عية يف

  يف تح ا  االثح اب هيف تح ا  ال اقعحة محامحر  نية عديد  هقحد ة  اهد دام ة  قرآ

االصحح فاةية ةححاعرتاف علحح ء الفححريد  يف ةاححل ال ااثححة هححي اصححل ال ااثححة  أنه
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 ع  ةعلها الشعا. هانفقاثهااملشاثل هيلثظ مد  االايشاع ة  االص فاةية  

 منهج التفسريالروائي للقرآن 

يحقب ةعحد ال الدحرآن  قالحب احاهر دليحلن أيف ةاح ث القفسحري ثرانحا هلدد 

 اثققح أه  اهاية هاثد  مراثل االتقرهاا ةأدهات األدب الل  ه ةمجرد مراجعة

كححان هحح ا لححيس  نالرهايححات  هصكححل أه  كثححر الرهايححاتأل  ةححل اةححعأأه  ثححلثأه 

 ههح ا هح  محقه   محا ال يحداك كلحه ال يحرتك جلحهه قحدا املسحق اع   هلكنةمددها

 .اعية لرهايات القاار  لداللةلراجعة الصقاعية القفسري األهف  يف امل

 لد عح  ااهيحة محن اهاية يرك  جتد ان كليلثظ وم ع الرهايات هعقدما 

هكحل   اعيحة يرك  ع  كلمق  محن ام اعية همقها يرك  ع  كلمة من ام اعية فمقها

ةديححة  ال يقامححله  ة هاثححد  مححن املعصحح م يف ولححس هاثححديقامححل جرعحح ااهٍ 

 للشاطن. يأهيل   تليسهمعاجلة للراهر  ا  مع أهنتاجلرعا

فيه يفايا  هفيحه كقح ا  ههح ا نفسه  لآلية هاعياتالراهراللفري  صذ الدالب

   لكقه اجقهاده  دقي صقاعي.هاماهاةي همهب  همقه  يفسري

 هل  الثرقا وم ع الرهايات القي هادت:

كقحت جالسحا  يف املسحجد . ما اها  الصده  ةسقد  صىل أيب ز   الث يل قال: 1

هُ  حلرام مع أيب جعفرا اال ل  د  َن أ َهل  اَلش رَص    ف 
ن  م  ُجل  اُ  ا  ُت ل  اهلل  :ص َذ أ ي  ا اَةن  ا  ي 
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 :   ُ ال  هل  د  ٍة ف  ل  َسأ  َن م  يُد أ َن ن َسأ ل د  ع  َأاَل َع   نا حتشَ  »ص نجا ُنر   .«اسح

َ ل  اهلل ع   َن ق  ن ا ع  َ حل  ه  ج ق اال: أ َيرب   ىييي مي خي حي  جي يه ىه}ج 

 ىئ  نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

ق َ    {يئ ر  اَعي 
: . ص ىل  آي  ال  َل الحَبيحتا »ق  ينَا َأهح

 .«َنَزَلتح فا

ُأمر  ُدَلُت: ة أ يب  أ َنت  ه  َ     ف  ال  أ ُة  ز  ؟ق  ه  ُ ل ق َفس  ن  الرجامل   ي ف م 

 : ال  هش َوَسْي َ »ق  َتَوتح َحَسنَاتش ها َم ا اسح سا أ لانَفح
َو َراملا  َفهش

َل الحَبيحتا ن ا َأهح
هش ما  .«اتش

قَُكَب؟ ُد م  ن  املََُدق ص  ُدَلُت: م   ف 

 : ال  هش »ق  طش  الحَعابادش هلل َرب 
َيهش الحَيقا
ا َحت ى َيأحتا اَلطح  اْلحَ

 .«عا

ن  السج  ُدَلُت: ف م  ؟ف  ات  اَ  رَي 
قَُكَب ة   اة ُ  م 

 : ال  م ح  َم ح َدَعا َواهلل»ق  ح َي ش  َومَل
 َوَّنَمى َعم ح املحشنحَ مرا

و ا رش  َوَأَممَر باماملحَعح
 اىَل َسبايلا َرْبها

دا   ْلَط َعضش ضا لح ش
ي   و لا َط  اال  َم ح َخاَ  َعمىَل و اَل لالحَخائاناَط َخصا

قا َو بايش ح ا الحَفاسا ح َيرح مَل

َوانا   ح جَيادح َأعح  َومَل
ها َودايناها سا  .(1)«َنفح

أنحه قحال    الصفاا من صايح ت ا  ةن كليب عن أيب جعفحر. ما اها2

.ىي مي خي حي  جي يه ىه} اعية يف ه   .  قال:صىل آير اعية  {.

                                                 

   ةاب معقى الرامل لقفسه هاملدقصد هالساة .3  ح115معاين األيشاا الةن ةاة يه: ص (1)
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 .»(1)السابق باْلمات اإلمام فهي ع ولد عيل وفا  ة»

 حي  جي يه ىه}: . م ثححح  عححح ا السحححاةاطي عحححن أيب عشحححد اهلل3

.ىي مي خي . .}. 

 .(2)«مامه  آل حم د والسابق باْلمات هو اإل»قال: 

قحال: تحألقه عحن قح ل اهلل  . م ث  تحلي ن ةحن يالحد عحن أيب عشحد اهلل4

:  {ىي مي خي حي  جي يه ىه}يعحححححاىل:  حححححال  د  ولشممممموَ  َأي  َ ح »ف  ء  َتقش

تش ح ! ير   «َأنح
اط م  هنج ا يف  اَلف 

 .  ُقَلُت: ن ُد ُل ص 

 : ال  لش عا َهَةا َم ح َأَش »ق  خش َه ش َليحَس َيدح  َوَدَعا الن اَس  اىَل َليحَس َحيحثش َتةح
ها اَر باَسيحفا

َن    َ   «خا حأ ه  م  ُدَلحُت: ف  : ف  حال  ؟ ق  حه  ُ ل ق َفس  حامل   الرج
ٍ
مرا ش َحمق  »ء  اَل َيعح

 َبيحتامها
سش عا
مالا اجلحَ

دش الحَعارا ش 
َتصا َماما َواملحشقح ا َماما  باَيقا  اإلح ا َمامش  اإلح ا  اإلح

اتا َ مح اْلحَ
اباقش با  .(3)«َوالس 

ا اها  الكليقححي ةسححقد  عححن أزححد ةححن عمححر قححال: تححألت أةححا احلسححن . محح5

ححل   الرضححا ج  حح ج ه   اهللج  ع 
ححَ ل  ححَن ق   {ىي مي خي حي  جي يه ىه}ع 

:  اعية ال  د  : ف  ال  لحمدش َفا اَ مةَ »ق  مدش الحَعمارا ش  وش
َتصا َممامش َواملحشقح ا  اإلح

اتا َ مح ماْلحَ
ماباقش با َوالس 
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ها  سا ش لانَفح
َماما َوالة املا ا َمامَ  بااإلح ا را ش اإلح ي اَل َيعح

 .(1)«ال ةا

. ما اها  الصده  يف األمايل معقرب  الريان ةحن الصحلت أنحه تحأل املحأم ن 8

ةعحدما  {ىي مي خي حي  جي يه ىه}اعية  عن معقى ه   الرضا

: قال مجاعة من عل ء أهل العرا  هيراتان أن املراد األمة كلها  فدال الرضحا

ولش َنَ  َقمالشوا وَ » َرةَ  َل انْمياَل َأقش َة الط ماها َ م ح
مولش َأَراَد اهلل ش الحعا َيح     «َأقش ك  حال  املَ حَأُم ُن: ه  د  ف 

ا ض  ُه الرر ال  ل  د  ؟ ف 
ة   اأَلُمج

َن ُدهن  رَت    م 
ق ى اَلع  َهما »: ع  َعا َة َلَ اَنمتح باَأمجح شم  هش َلوح َأَراَد األح  ان 

لا اهلل ا َتَبمماَرَك  َقمموح
ن ممةا لا  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي}َوَتَعمماىَل عا اجلحَ

ن ةا  {يئ ىئ  نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ ل هش ح عا اجلحَ  .«ثش   مَجََعهش ش نش

 : ححححال  د  َراَثممممةش  {زت رت يب  ىب نب مب زب}»ف  َفَصمممماَرتا الحوا

 ح 
ها ا َغمح
َرةا اَل لا ةا الط اها َ  ح

حا  «لالحعا ض  حال  الرر د  ُ ؟ ف  ر 
ُ  ال جحاه  رَت 

ن  اَلع  ال  املَ َأُم ُن: م  د  : ف 

 َفَقماَل َنمل  َوَعمز  »
يَ  َوَصَفهش ش اهلل ش عا ناَتاباها

 ىف يث ىث نث مث  زث} ال ةا

ولش اهلل ا {اك  يق ىق يف يَ  َقاَل َرسش
ا  َوهش ش ال ةا ي ش ش الث َقَلطح

َْلفأ فا  اْ  خمش

َقا َحت ى َيرا  َ ا شَ  َل ح َيفح ي َو اّن 
َل َبيحتا  َأهح

با َ  ح
وا َنيحمَف ناَتاَم اهلل ا َوعا َو َوانحةشمرش موح َدا َعيَل  اْلحَ

ش ح  وهش ح َفياّن  َعْل ش َا الن اسش اَل تش َ  َأام 
وْ  فايها لشفش َل ش  ََتح نح ش  َأعح

 .(2)«...ما
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7  
ححيل  َيححد  َةححن  ع  ححَرُت ا  ك  . مححا اها  يف ا ححراة  عححن احلسححن ةححن ااشححد قححال: ذ 

َشد  اهللج  قَد  أ يب  ع 
َصُقُه ع  ق ق دج :  ف  ال  د  مَ  اهلل ش َعْ مي!  ا   َعْ مي َأَتمى َأ ا »ف 

! َرحا َعملح اَل َتفح

وَ   دش َفياْ  َأَخا ش َأ ح َت ش َعلح َيا َايح  َفَقاَل: اَل َتفح
َيةا وَج َعىَل َهَةا الط اغا رش يدش اْلحش َفَقاَل:  اْ  أشرا

تشوَل املحَ  وَفةا أَ املحَقح را الح ش لشوَم باَةهح  ح صح
لحمدا َفا اَ مَة َما َعلا م ح وش

جش َأَحمدأ ما هش اَل َ حرش دش َأن  َت َيا َايح

تامَل  ْ  اال  قش
َيا ا مفح وجا الس  مرش  َقبحمَل خش

َن اطا َ  الس 
حال  يل    «َعىَل َأَحد  ما َيما َحَسم ش  ا   » :ُثحبج ق 

َنَها َصنَتح َفرح َ َة َأحح
َم اهلل ش  َفا ا َتَها َعىَل الن ارا َفَير  ْري  ميها ح َنَزَلمتح وَ نش

  جي يه ىه} فا

 {ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي
ممها ال مم سا ش لانَفح

َممماَم وَ َفالة مماملا ا ممرا ش اإلح ي اَل َيعح
ممدش اةا

َتصا َممماما وَ املحشقح ا مماباقش لحَعممارا ش باَيممْق اإلح الس 

َمامش  ا َو اإلح  هش
اتا َ مح اْلحَ
ال    «با ملش َبيحمت  اَل َ حم» :ُثبج ق  ما َأهح َيا َيا َحَسم ش  ان  نح مَ  المد 

َنا ما جش َأَحمدش رش

ل   ْل ناي َفضح ر  لا ش
قا لاها  َحت ى يش  .(1)«باَفضح

 ه صل مقها:

محا ادااك محا  {  جي}اثحام  األاىل االشحاا  اه  { يه} : كلمةهال  أ

 اعيحة  قالحب يف  لفرة لفرحة  الشيتأهل  ةيقها  الكقاب  فاهنا هااثة اص فاةية

 ليس كلم ةرش.هه ا كلم اب الع   ه  الكريمة

اه ان هقحححاك اصححح فاء يف هححح   األمحححة  { خي حي  جي يه ىه}
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 ههب ااثام تيد االنشياء .   ةعد تيد االنشياء ملص ف

أهحل  ههحب  ان املعلب االهلي لكلم اب العح  هالدقة يف ةي  اعيةلفظ  هالدقة يف

هال مححن هححب الحح ين اصحح فاهب اهلل  { خي حي  جي يه ىه} الشيححت

ب  اثام؟ ام ةعلهب؟األ ههل هب كل    اثامهي يف األال ااثة ااثام  ألن  ايب أهن 

ق لححه يعححاىل ههححي يححات مححن اعاألهىل  لدححد مححر ةقححا ثححديل الححداا يف ال اةفححة

 تحيد ال ااثة  هقحد ةح    أيلا  يفيدقرة  األعق ان ه (1){زت رت يب}

 ةقفعيحليكن الكل قد فاا  االص فاةية  هملاالنشياء ان عقد ةقي هاشب قاةلية ال ااثة 

 ال ااثة االص فاةية. يلد الداةلية هاحلص ل ع 

هقاك مجلة من رشاةط ال ااثة االص فاةية قد ةيقها تيد االنشياء يف ثديل ه

فدد عدد ولس ي م الداا ال ه مجع   من ةعثة القشي ةاالتلماألهىل  الداا يف االيام

 {زت رت يب}فيه ااةع  من ةقي هاشب ةمقاتشة ن هل ق له يعاىل 

 مع ال اةفة الثانية  ة كل مرتاةط همق اةد.األهىل  ال اةفةمن  ا  فقاثان هكان

ملن يقأهل للص فاء يف ذلد اليح م  ههح     رشاةط عديد   تيد االنشياءهة    

هيف  الرهايات مق اير  همسقفيلة عقد العامة ع  ثد   هعقحد ا اصحة عح  ثحد .

 ىل مل خل} يف ق لححه يعححاىل نشيححاءسححيد األلالدححرآن الكححريب ي ححاب 
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القحححي  اعيحححة  يفه (1){جه ين ىن من خن جنحن  يم ىم مم خم حم يلجم

كح لد ه يعقحي هااثحة ااثحام  { خي حي  جي يه ىه}ق له يعاىل  ةعدها

 هىل يفأه أ {جخ مح جح مج حج}يف تحح ا  االثحح اب ق لححه يعححاىل 

 جخمخ مح جح مج حج}هىل يف كحححل مء أهىل يف امللكححح ت هأالحححدين ه

حا  هاه ثرمة الق هي  ةقساء القشي {حس جس حها اثحة ال ا أم  فدحد يص 

 حط  مض خض حض جض مص خص حص مس} قحححال يعحححاىلالدحححرآن  ملحححن ذكحححرهب

 القشي لدرةا .ي ايل ههي  { جع مظ

يقصحيص عح   {  جي}هلفحظ اثحام يقصيص ع  األ { يه}فلفظ 

أشححاا صليححه هحح ا الكقححاب  كحح  شححأن هحح ل ه ااثححة اصحح فاةية  كمدامححات الكقححاب 

يعقحي املدامحات كقحاب هلب ةالان اصل ي ايل قراةة القشي اص فاء  ه  الصاد 

يقشح   الشيحت أهحل  الكحريب هةيحانالدحرآن  ألفان هالقدقي  يفالعريمة ألهل الشيت  

 .قالب هصطاا املفاد

يصححص اه  { خي حي}هلفححظ اثححام يعححب كححل األ { يه}فلفححظ 

عحام هلفحظ مجحع  { حي}هلفحظ   مصح ف نليس كل األاثام  فهقاك محن األاثحام 
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 هب األاثام ل جر  ةقي هاشب.اه ةعا من عشادنا هعشادنا  { ىييي مي خي}

مححأي ذ  مححن  أثححداا  اعيححة وم عقححان ففححي { ىييي مي خي حي}

عشادنحا  هعشادنحا )املجم عحة صىل  هح   عاةحد  { ٰذ}كرب األاألير   جم عةامل

 هه ا مع انه اامل لقفسه فانه م ع د ةاجلقحة كح  يف {ٰى ٰر ٰذ}كرب( األ

همن ثحب القجا   هثسن العاقشة  الكريمة  يعقي يق ب اهلل عليه  فانه م ع د ة اعية

 هاد يف هلد فاطمة اهنب ناج ن.

 ثلثححةاثححام عحح  فاأل  عحح  العدالححة {ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ}

اهلل  هالسحاة   ذنمجأقسام مقهب اامل لقفسه همقهب مدقصد همقهب تحاة  ةحا ريات ةح

 .الشيتأهل  ههب أةمةاألهىل  لكل ا ريات هب الداةر 

أهحححل  ةر  االصححح فاةية الثانيحححة محححنههقححاك اهايحححات مقعحححدد  ي حححمل الحححدا

 الححداةر  األهىل  قشححع هيححيلي  هلكححن يلححا  أد ن ةححا ريات ههححب تححاة الشيححت

الساةد ن ةا ريات( ي مل الداةر  االص فاةية الثانية اعية ) هتقش  كي  ان ه  

ه قمحل كح  محر  صن شحا   نآملحا يف مقرح ا الدحر الشيحتأهحل  ةقعليب هةيان محن

ةر  الثانية ثيل هاد يف مجلة من الرهايات أن املدقصد ه  العااف املدقصد ع  الدا

اإلمام  هه  ال ه  ح م ثح ل قلشحه يف مداةحل الرحامل لقفسحه الح ه  ةاإلمام أه ةا   

   م ث ل نفسه.
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أنه تئل عن قح ل اهلل عح  هجحل  فدد اه  الصده  ةسقد  صىل الصاد 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي جيحي يه ىه}

حوم نفسه واملقتصد ْوم حوم  ْومةامل ال»: فدال {رئ ّٰ ِّ ُّ

 .(1)«قلبه والسابق ْوم حوم رب ه عز  ونل...

 .{يئ ىئ نئ مئ}اعية  هيف ذيل

 اهلل اصحح فاء لححداهدههشححه الكححريب فححي  الدححرآن  يفهحح ا ال صحح  فدححد هاد 

 .(2){ مت زت رت يب ىب} هُ هلفرُ  هتلي ن

 {يئ ىئ نئ مئ}هلكححن هحح ا القعححت يصححص يف ق لححه يعححاىل 

ألهححل  فانححه خمصحح ص ا  كشححري مححع ايححاد  هصححفه ةك نححه ل حممححدةححآيصححص 

 فدط. الشيت

كل هح   األقسحام  {نت مت زت رت يب ىب} جقات عدن يديل هنا 

اامل( هةعلهب )مدقصد( محع داجحات ) (عشادنا ةعلهبمن شة من مجلة ) ع  قمهي 

يف هخمقلفححة  هقححد ذكححرت الرهايححات أن الرححامل لقفسححه يمححقان هيماححص يف الححدنيا 

يف الححدنيا فانححه أه  يف الرجعححةأه  ةقمايصححه هيرةلقححه يف الححرباا ىيكقفحح ها الححرباا

                                                 

 .114معاين األيشاا للصده : ص (1)
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 .ةيماص ي م الديامة ةأه ال  لكن له اجلقة ملم ن

ي حقمل ال عحد همل  { نب مب زب}هؤالء م ع دهن ةاجلقحة  هكل  

مان يف الرباا  ةحل هقحاك  احيص هجح اء يف الحرباا  ملحن ال يسحقديب أ الدرآين ع 

 زت رت يب  ىب نب مب زب}العاقشة هيف الرصاع هيف الديامة هلكن 

 ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث ىتيت نت مت

 يف ىف يث}الشيححت ان الرححامل لقفسححه يدحح ل: أهححل  هيف ةيانححات {مل  يك

ن. صذ { اكلك يق ىق  يري الرامل لقفسه ال يأييه ث   

اعيححة  هحح   أن االمححام الشححاقر هالصححاد هقححد هادت اهايححات عححن 

قحد كح  األهىل   هةالقحايل الحداةر لعيل هفاطمحة هاحلسحن هاحلسح األهىل  هةالداجة

والشمهيد »العقح ان للحداةر  االصح فاةية الثانيحة قحال:  عمب الشاقر هالصاد 

ةحل ال حاهد عح  أعح ل  هليس املراد محن ال حهيد رصف املدقح ل يف تحشيل اهلل «منا

 ! ك  تقش  يف ال اةفة الثالثة ان شاء اهلل.العشاد

 الفحريد  ان القشحي أثاديحلةقح اير زح   ه   «البيتأهل  والشهيد منا»

 لدشه ةسيد ال هداء.

ةن طحاهه  يف تحعد السحع د عحن كقحاب حممحد ةحن العشحا  ةحن افدد اه  

  ثقححا عححيل ةححن { ىييي مي خي حي  جي يه ىه}مححرهان يف يفسححري ق لححه 
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عشداهلل ةن أتد ثدثقا صةراهيب ةن حممد ثدثقا عث ن ةن تحعيد ثحدثقا اتحاا  ةحن 

حي يد الفحراء عحن يالحب اهل  ا  محداين عحن ايب اتحاا  السحشيعي قحال: يرجحت ثاج 

 مي خي حي  جي يه ىه}اعيححة  فلديححت حممححد ةححن عححيل فسححألقه عححن هحح  

  نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي

  يعقحي أهحل «ما يقول فيها قومك يا أبا اسياق»: فدال (1){يئ ىئ

حا هلحب  قحال فم   موفه   نا نمانوا مم  أهمل »: الك فة قال: قلحت: يد لح ن صهن 

هي لنا خاصة يا أبا اسياق أمما »  قلت: ف  يد ل أنت جعلت فداك فدال: «نة اجل

السممابق ع اْلمممات فعمميل بمم  أ   المم  واْلسمم  واْلسممط والشممهيد منمماى وأممما 

املقتصد فصائ  بالنهار وقائ  بالليل وأما الةامل لنفسه ففيه ما ع الناس وهو مغفور 

 .(2)احلديل «له

  جامع الف اةد هيأهيل اعيات الرحاهر : حممحد ةحن هلكن يف الشااا قال: كق

 ال هيد مقا.: مكان «واإلمام منا»العشا  مثله صال أن  فيه: 

والشممهيد منمما أهممل البيممت »هاها  يف يفسححري فححرات الكحح يف مثلححه هفيححه 

والةامل لنفسه الةي فيه ما ع الناس وهو مغفور له وأما املقتصد فصائ  ّنماره 
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 .(1)«وقائ  ليله

الححداةر  الثانيححة يف السححاة  ةححا ريات لكححن يف  الرهايححة صدااط ىحلححهمدق

ى الرهايات الساةدة هحي صدااط الحداةر  الثانيحة يف حالداجة الثانية  مع أن مدقل

 عق ان )املدقصد(.

  ألنحه يلحا  أجعفحر شحهيد هفه ا يقصيص عح  الحداةر  االصح فاةية الثانيحة  

 .الرهاية قاي هد للقشي ن ح هةدية االنشياء ك  مرت ة

 مفحادةح  اعيحات لشعلحها الحشعا لح ةدراةن مقعدد  هانل م ط ايقههقا 

عح  األهىل  الكريمة )تاة  ةا ريات( من شجر  ةقي هاشحب يف الداجحة اعية ه  

القححي هححي عحح  مرايححب عححيل فاطمححة احلسححن هاحلسحح  هالقسححعة  الححداةر  االهىل 

ن  ة الحداةر  الثانيحة  املصح ف  هيف الداجحة الثانيحاملعص م  من هلد احلس 

 من ةقي هاشب.

أهحل محن اح   الشيانحات الق ايحة  ثديل الثدلح يف يفقح لقا ةاب  ةالقداي ه

 املريشة الثانية ال يف عحرا هكفحؤ املريشحةع  يف ان شا  ثديل الثدل   الشيت

 يف ةل يق ش  ايلا ع  الداةر  االص فاةية الثانية القي نص عح  اصح فاةهباألهىل 

 .الداجة الثانية

                                                 

 ت الك يف ذيل اعية ت ا  فاطر.يفسري فرا (1)
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لححيس كححل مححن ادعححى مححن ةقححي هاشححب( كحح  هحح  ملححم ن كححلم اإل) مححام ه 

هانح  محن ُنحص  ةحال ثي عح   اعيحة  يف اهايات عديد  يف ذيل هح    الصاد 

ان االصح فاء  ا  ههح ا مدحام عرحيب هي حري همحر ةقحا محراا  اص فاةه من ةقي هاشب

  الةحد أن يشح ح الح ثي ةحه انيحةتح اء عح  مسحق   الحداةر  األهىل أه الث هليصفعل 

فعحل صهلحي  هالحقص  ألنحال طريح  لقحا ملعرفحة محن اصح فا  اهلل صال ه هيق   ةه للقا 

 .يفي اليعرف صال من قشل ال ثي أه ةربها معاج  دالة ةرهانا  

  هليححةصاصحح فاء هااثححة  الكريمححة ملامححة عريمححة ) فلححل كشححري(  اعيححة  فهحح  

ههحح  ان الححداةر    قليححللقفححات االالنقشححا  هاحلدححاة  يليححد  هقديمححة هلكححن ا هحح  ه

أهحححل  محححناألهىل  للحححداةر  االصححح فاةية االصححح فاةية الثانيحححة هان مل يكحححن كفحححؤا  

كح  يف قح ل الكقحاب  ةلحدين علمهحب ههااثحة للكقحاب   يلحا  أهلكقهحا  الشيت

هااثحة اصح فاةية  (1)«أنت بي مد اهلل عاملمة غمم معل مة»لعمقه العديلة  السجاد

 هصححيةأهنححا  مححر هصحح  العديلححة ةهقححد  (2)«فه ممة غممم مفه ممة»اةية هليسححت اكقسحح

  اإلمام يف الداجحة الثانيحةها  فالعديلة ايقب هي هصية عرمق را يش  احلس 

لكحن  هح  االمحام ايحن العاةحدينيف الداجحة األهىل هان كان الح ي احلديدحي 

   له دها همدام كشري.يأهل ايقب

                                                 

 .315  ص2( االثقجاط لل ربيس: ط1)
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هليسح ا األهىل  يف داجحة يقلح ن الحداةر  ه  علحب الكقحابعلب لدين فعلمهب 

 عقحدالدحرآن  مق دحي يف ان نح ااملفحاد ةل يشحع  ههح ا األهىل  يف عرا الداةر  ا  كفؤ

شحعقهب همدامحاوب امللك ييحة اللثدحة عقحد القخشحة أهاألهىل  الشيت يف الداةر أهل 

قححال كحح  ب املقصحح ص علححيهب  هاملصحح فا  مححن الححداةر  الثانيححة مححن ةقححي هاشحح

الةحد ان نلقفحت  مهح    ا  هقحاك يحدقيدأن فكح    ليس ه  كل محن ادعحى  الصاد

كح لد احلحال يف معرفحة هلحي  هةقص ال ثي اإلاألهىل  الداةر  معرفة أفراداليه  يف 

ك  أن يصقي  املص ف  من ةقي هاشب ههلي  الداةر  الثانية ةقص ال ثي اإلأفراد 

 هلي.مه ةفعل اهلل همن ال ثي اإلية فعلمن الداةر  الثاناألهىل أه  الداةر  يف

 يل ىل مل}هلكححححن  (1){هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي} هكحححح 

أم  مححن عقححد أنفسححقا القفلححيل ةحح  األنشيححاء هححل ناححن نعلمححهه (2) {خم حم جم

كح  هح  احلحال يف معرفحة يفاصحيل هثدانيحة الشحااه يعحاىل ال ثي؟ معرفقه ةق تط 

لح ثي يعلمقحا ا كح لد أصل الق ثيحد يداكحه عد لقحا ةحالف ر  هصن كان   هصفايه

 {خم حم جم يل ىل مل}ق لححه يعححاىل يفاصححيل االصحح فاء هالقشحح   ه

أصححل القشحح   اصحح فاةية هداجاوححا ف (3){  هبجت مب خب حب جب}هق لحه يعححاىل 

                                                 

 .265( ت ا  الشدر   اعية: 1)
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 دااكصلقا قدا  عح   ي جدال ه الكريبالدرآن  ةشيان هيشي  منههي   يلا  أاص فاء 

 ةقعليب من ال ثي. ال  صمن انفسقا  القفاصيل

من هب من الداةر  الثانيحة؟ هةالقص  ه  لداةر  االهىل؟ من هب من افمعرفة 

هلحي. ةحالقص هالح ثي اإلهح  ؟ األهىل الحداةر أفحراد داجات هك لد ةالقص  ه  

ةححالقص  هلححيس ةاالتححقه اء هلححيس هحح  هحح  هكحح لد داجححات الححداةر  الثانيححة؟  

 هثياين.ي قيقي  ياجقهاد  هان  ه  يعش د ي قيف

 ىئ}ن الكريب يف ق له يعاىل آراملعجب املفهر  للد ةمراجعةه

الشيت اص فاء   هكي  أهل  ل ريآير يف الدرآن جد انه مل يعرب  يف م طن ن {يئ

 همن ع  كل الكقب الس هية  فالدرآن ه  الكقاب املش  ذيهالدرآن مه ال يك ن كشريا  

 جل}هق له يعاىل  (1){نت مت زت رت} ةأنهاملدامات العلمية  ال ه هص  

 مع جع مظ}ق له يعاىل  هيف (2){جن مم خم حم جم هل مل  خل حل

 خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك حكخك جك  مق حق مف حفخف جف مغ جغ

 ي اةقه. دال يقفال ه  (3){ٰه مه جه هن من خن حن جن مم

                                                 

 .2-1( ت ا  ال يرف  اعية: 1)
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عح  أن اصح فاء الحداةر   دالة من وم عة طاةفة االص فاء  اعية هي هه  

السححاةد  يف لمصحح ف  لصحح فاء الحح ه ثصححل االأعحح  مححن الدححرآن  الثانيححة ةححقص

 القشحي اةحراهيب دعاء هاد يف ت ا  الشدر  يف قليةهه  مفاد ما   ددمةاألمب املق

االص فاء ةعد القش   هالرتحالة هاالمامحة هدعحا اهلل محع يرقي داجة عقدما طمع يف 

 (1){ىه مه جه}ص فاء ال ه تيك ن يف ةقي هاشب  االاةقه ات عيل يف 

 .(2){مب خب حب جب} مامة ق له يعاىلةعد اإل

 على  الثانية فوقية إصطفاء الدائرة

 إصطفاء بقية األنبياء

ع  ان اصح فاء الحداةر   دالة يلا  أ اعية الراةعة هه  يات آ ةقا ثلث تهمر  

ع  محن االصح فاء الح ه جحر  للنشيحاء السحاةد  فحالدرآن أالثانية من ةقي هاشب 

أهنححب  الكححريب مل ي ححهد الةححراهيب هال التحح عيل هال لقحح ح هال مل تححى هال لعيسححى

 هيف الداجحة الثانيححةاألهىل  ةعحد الحداةر الكقحاب هاث أ؛ هانح  لكقحاب كلحههاثح ا ا

 ام  .ك ألفراد الداةر  الثانية

ال اهد عح  كحل القحا  اهعيسحى أنه اةراهيب يص  ن الكريب مل آالدرك  أن  

                                                 

 .126( ت ا  الشدر   اعية: 1)
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تحيد هح  ال حاهد عح  كحل االمحب ةيحق  اهم تى ةل ان كل نشحي شحاهد عح  امقحه  

يعقححي ذايححة ةقححي هاشححب   {هت مت خت}احلحح  يححر تحح ا  آيف ه ؛االنشيححاء

.جس مخ جخ مح جح  مج حج هتمث مت خت} .  مححن-هحح ا ال ححأن  {.

-داجححة االصحح فاء مححن جعلهححب مسححلم  ةداجححة اصحح فاةية عاليححة مححن القسححليب 

. حضخض جض مص خص  حص مس خس حس} . )عحححح  القححححا ( يعقححححي    (1){.

 ٰى ٰر ٰذ يي}تحح ا  الشدححر  يف مححا نرححري يححرين  هلحح  هاعاأل

األنشيحاء محن أهيل العح م فلحل  ةديحة يصح   مل  فالدرآن (2){ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

عن يريهب ةمدام ال هاد  ع  أع ل كافة القحا  ةيحق  هصح  ذايحة صتح عيل محن 

 ةقي هاشب املص ف  أهنب شهداء ع  كافة القا .

عحن الحداةر  االهىل  هح   الكريب فلحل  الدرآن  فاص فاء الداةر  الثانية ةقص

يسحققجد  ا  ل ع  ان القشي ن ثحادال عقرباملقص ال اه  الكليقي قده اص فاء مقمي  

 .هك لد تاةر األنشياء ة هاد  جعفر هز   ي م الديامة

نيحة كح  يف تح ا  الشدحر   هتح ا  آصح ل الدرمق اةدحة محع األالرهايحة  هه  

 احل   ت ا  فاطر.
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الشيحت أهحل  دالحة عح  اصح فاءالمجلة محن اعيحات هالسح ا مر  اتقعراا ه

حاألصىل  ة ملحافا  يحدلحة ق عأمقهحا ثلثحة  محر   قدالثانية  ه ةمدداا الداةر  ة يف اةعحة أدل 

هنك ن قد ي فرنا ع  تشعة ادلة ق عية هليسحت اقيحة اه اهنحا فح   األهىل  ال اةفة

داجة الرن املعقرب دالة ع  هج د اص فاء لداةر  ثانية لثلة من ةقي هاشب محا هااء 

 ال وحال لح كرها يفصحيل  ال اةفة الثانية ههقاك اهايات يف ؛ االاةعة عرش معص ما  

هةال اةفحة الثانيحة  األهىل  صحلة ةال اةفحة اتذ تحاةدا  ههقا هقد مرت االشاا  صليها 

همصحاداها يف ذيحل مراهنا صىل  رشناأههقاك اهايات مسقفيلة يف ال اةفة الثانية  ه

فصح ل يف هيشيان داللقها اتقعراضها اتقعراضها  هتيأيت يفصيل  اعيات القي مر  

 يعاىل.ان شاء اهلل  الثدة

هجح د صثشحات العامحة عح  محن اهايحات األدلحة الد عيحة ةخيحقص  ك لد ماه

دلحة يف األفصحل  مسحقدل    هتحيك ن الداةر  االص فاةية الثانية ألهل الشيحت

القفصيلية ال ااد  يف كل هاثد من نج م الداةر  االص فاةية الثانيحة هتقسحقعرا 

طاةفححة مححن الرهايححات أه  اهايححة ان كححلصىل  ل هتق ححريالرهايححات ة ححكل مفصحح

 املسقفيلة هالد عية هي ذات صلة ة  اة  اعيات القي مرت.

 ا   َعبحمَد » صح ل الكحايف ههح أحمسحقة يف اهاية  هقد هاد يف شأن عشد امل لب

لش َم ح   ا َأو 
الرهايحة  يت ةيحان دليحلأ  ههح ا شحأن عرحيب هتحي(1)«باالحَبَداء... َقاَل  املحشط لا
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ةيحان شخصحية الفصح ل اللثدحة يف هكيفية داللقهحا عح  االصح فاء يف  هيفسريها

 .عشد امل لب

صايح أعلةي ثديل ن عشد امل لب أص ل الكايف يف شأيف  يلا  أد هاد هق

يحراد ةحه هعقدما يدال صايح اعلةحي فهح ا اصح لح   نصفه ةد عيهنسق يع ان 

محا أه  الصدها  ةمثاةة ق عي با يعقدد جيل هةع اهايه هب اع ء ال اةفة جيل  أن 

ْرش عبد املطل  »انه قال:  ي ااف ق عي الصدها  اها  اااا  عن الصاد 

ن يف عشحد أهح ا ال حه (1)«يوم القيامة اممة واحمدة عليمه سمي ء االنبيماء وهيبمة امللموك

 .اص فاةهبيف هص  ة   ما هاد يف اةراهيب انه امة هه ا نرري امل لب 

هلحي ة املل ك( املراد ةاملل ك هقا ليس مل ك الدنيا  هان  مل ك امللحد اإل)ههيش

هه ا يعقحي ان اهلل ع هجحل   مامةمامة ههيشة اإلهي اإلالدرآن  يف اص لحهامللد 

مجع يف عشد امل لب تي ء االنشياء ههيشة املل ك  ه)امللد( هح  اثحد العقحاهين القحي 

 حم جم يل ىل مل خل}تحح ا  الشدححر   مامححة كحح  يفيصحح لح فيهححا الحح ثي عحح  اإل

.جيحي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم . . 

 آيحةاص فا  اهلل )ه ماما  ص)ملكا ( يعقي  (2){مل يك ىك مك لك اك يق

 مامة.هلي يعقي اإلملكه(  امللد اإل
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 ٰى ٰر ٰذ يي  ىي}الكححريب ق لححه يعححاىل الدححرآن  هيف م ضححع آيححر مححن

  (1){ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ

 مامة.ة  فامللد يف لسان ال ثي ةمعقى اإلمام)امللد( يعقي اإل

مة هاثد  ةمفحرد   أر ي م الديامة حان عشد امل لب    الصاد قد ة   ه

شخصحية أن ه ليس املدام م ضع يفصحيلهادالالت كثري  له مة هاثد  ال ص  ةأه

ا عح  ال ضحع الفاتحد يف فعشد امل لب هي ك خصحية القشحي اةحراهيب عقحدما انحق

ة  كح لد هح  دها عشحد امل لحب يف س مل حت  أامة هاثد   يعقي  االاا كلها هكان

عح  ال ضحع الفاتحد اللحال   انحقفاقريش هيف ج ير  العرب كحان امحة  عقحدما 

ل هيري  األعراف الكافر  هاملرشكة القي أتست ما قشل عشد   امل لب.هةد 

قشل ة  ما  جد االيقلف هاضاا  نياايخ قريش هاجل ير  العرةية  ةم العةه

عشد امل لب تحي ء  ان ع ه  االلقفات صىل ةعد ويئه  فاملهب ما يء عشد امل لب هو

مامحة ههح ا الصحايح انه مجحع ةح  القشح   هاإلصشاا  صىل  يهاالنشياء ههيشة املل ك ه

 ه  صايح ق عي اعلةي.

يما »: الصده  يف االمحايل قحال: قحال عحيل لرتح ل اهللاه  يف عديل ةل 

  أْلم   ا  له وحب   ا  طى حب  حب   هش ب  حا ألى قال: اي واهلل ا  قين  رسول اهلل انك لتي  ع
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 .(1)« ال  له

  هان  ثب اتح ل اهلل هح  هثحي ا  ان ثب ات ل اهلل ليس اعقشاطيال حمالة ه

 .(2){حك جك مق حق مف خف حف جف}يف كل افعاله هثركايه هتكقايه قال يعاىل 

 ن اتح ل اهللد  عحةح  الفحريه ا اللسان املق اير تاةدا  هقد اتقعرضقا 

هعحدد محقهب  «ني  معار بني عبد املطل  سادة اْللمق ع المدنيا واآلخمرة»: ق له

ةقحي عشحد امل لحب هح  يف ان لسان االصح فاء االشاا  صىل  تز   هجعفر  هقد مر  

ال اةفححة ههحح    رهايححات االصحح فاء ق عيححة ةحح  الفححريد  فلسححان مقحح اير هق عححي 

 صليها يف ذيل ط اة  اعيات.مرت االشاا  القي وم عات الرهايات عله  ع  

فل يقش ي ان يرن ان املسألة اتقدالل ةخرب صايح فدط عح  مسحق   يحرب 

اقي  هان  االتقدالل كله ةأدلة مفعمة ق عية  هصن  الكلم يف ف لكة داللة األدلحة 

 لة.هان  الكلم يف دليل االدالداللة   هاال فهي ق عية الصدها همقفدة ههقا

هاشحب( هحي  ةقحي)اه  امل لحب(هه   االشاا  االصح فاةية )ناحن ةقحي عشحد 

 محن االةمحة دٍ مق اير عن القشي هعن امري املؤمق  هعن عدأه  ةقا  مسقفيا

 ي اير ه ا الشيان.أه  عقهب أتقفياهأنه 

                                                 

 .  126ص( أمايل الصده : 1)

 .21( ت ا  األث اب  اعية: 2)
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محام اها  الصفاا يف ةصاةر الداجات هما اها  الكليقي من اثقجحاط اإل ماه

ةزة اسمد اهلل واسمد م تومأ عىل قائ ة العرش »مصااة انه  ة اهاي يف الشاقر

يف الرهايححات يححداط هال مقافححا  ان  الرهايححة  االتححقدالل احح  ةيقححا   هقححد (1)«رسمموله

يعحدد يف الداللحة هثيثيحة الداللحة ةاسحب يعحدد من هلا ط اة  مقعدد  ةاسب ما 

لعححر  مء يف ط اةحح  الرهايححات هال خيفححى ان قحح اةب ايقححداط جهححات الداللححة 

ن أل عح  مريشحة محن تحا  العحر  أن قح اةب العحر  مجتا  العر  مء آيحر فحه

ع  قاةمحة العحر  مكقح ب زح   اتحد اهلل هاتحد »الد اةب فيها داللة ع  الع د   

هال ؤاةة يعقحي ةمق لحة  «ات له هتيد ال هداء هيف ذؤاةة العر  عيل امري املؤمق 

 .همعقاها مريشة ف     ذناأل

 ق  ةكقاةة مدام امري املؤمق  عح  ذؤاةحة العحر   مام الشاقرن اإلافك  

له  اتب ز   اتد اهلل هاتد ات له هتيد ال هداء يشعا   ةال ه ي ااه ه اذه ةكقاة

 مامةصمرين ع  ةكل من املدام  هاأل مام الشاقرع  قاةمة العر  هيسقدل اإل

 .(2)«قناح أن رفهةه حجتنا عىل م  »الشيت  هيد ل: أهل 
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 آية للنبوةو الدائرة الثانية برهان 

  إلمامة اإلهليةوا

الحداةر  الثانيحة ان اصح فاء نجح م افحراد اصح فاء  العريمحة يفهمن ال ايات 

امامححة االةمحة هكفححى اح ا امل لححب نشح   تححيد األنشيحاء هالحداةر  الثانيححة ةرهحان عحح  

مل يق حر  لشسحط  ريد محن الفح ان كقحب املقكلمح هاحلحال عرحي     ي  ا  هي شا  

 ع  نش   تيد املرتل . ا ا الدليلهل ا االتقدالل علمي 

همل يق ححر  جححل كقححب مقكلمححي اإلماميححة هلحح ا الححدليل عحح  صمامححة أهححل  

 هاثقجاجححاوب مححن الشيححتأهححل  مححع أنححه يكححرا يف ةيانححات  الشيححت

مدحام هكحان اثقجحاجهب ة امري املؤمق  هاحلسن هاحلس  هةدية االةمةه القشي

عرا ثجح  يف ز   هجعفر همدام يدجية هةدية افراد الداةر  الثانية ع  امامقهب 

كح  اثحق  تحيد ال حهداء يح م ال ح  ةجديحه أيحر    هادلة هةراه  قاطعة كثحري 

  فمدامحات الحداةر  الثانيحة ثجحة عح  العشحاد االمحام احلسحن ديدجية  هك ل

 .إلمامقهبهثجة للةمة 

ن الححدالةل القححي نصححشها اهلل ع هجححل لقشحح   تححيد مححن ذلححد ان محح أعرححبةححل 

 مرهيحة عقحدمقعحدد  مسقفيلحة االنشياء هاالهليحاء هاالصحفياء كح  يف ةيانحات نش يحة 

يلححا ان مدامححات الفصحح ل اللثدححة أهتححق كرها يف  الفححريد  أرشنححا صىل ةعلححها

 .الداةر  الثانية من الدالةل القي يسقدل اا تيد االنشياء ع  تؤدد نش يه
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هح  الدرآن   اتفى  حال دصلسيد االنشياء دالةل هةراه  مفعمة  تان كانه

هحب  رحةمة االثقي ع مري املؤمق  هاألأثجة من ثج  تيد االنشياء  هنفس 

 هالشلحعة ال حاهر   كح لد ان مدحام الصحديدة ثجة من ثجح  تحيد االنشيحاء

جعفحر هامثحاهلب ثجة من ثج  تيد االنشياء  هك لد نج م الداةر  الثانية زح   ه

 .هب ثجة من ثج  تيد االنشياء للداللة ع  نش يه ةل للداللة ع  تؤدد نش يه

يدلل ع  ي ب عريب ملدامات أفراد الداةر  االص فاةية الثانية  هه ا مء 

مدام جعفر هز   كيفية ك ن يأمل هيدةر علمي صقاعي دقي   يش   صىل   قاطهه  

نش يحه فلحل  عحن هحب ةرهحان عح  تحؤدد تحيد االنشيحاء  هامثاهلب من الداةر  الثانيحة

را يقشه عن يفلحة     همل يقب ا  ا يف ه ا الدليل يف علب الكلم ة  الفريد فدط

 .هيدصري كشري يف الشال املعريف

يف م ااد هيف مح اطن عديحد  ه حق   ةل ه ق  ع  تؤدد امري املؤمق 

اثقجحت ةمدحام زح    فاطمحةع  تؤدد احلسحن هاحلسح  هيحريهب ثقحى ان 

ي حح ا   اذا كححان ه ايححةأهجعفححر عحح  اصححااب السححديفة هكفححى احح ا الشاححل 

ك  ثصحل   ةأفراد الداةر  الثانية ك  اثق  ةأفراد الداةر  األهىلقد اثق   القشي

همقها ي شة ال دير كح  يف ةعحا طرقهحا املرهيحة   مرااا  ذلد يف ي ب نش ية كثري  

 هاكقية داللقه كدليل دعامة يف الدين. را يقشه ع  أاية

حح ا  هيسححقل م اتححقاداقهحح ا هحح  ي ححب عرححيب  ه  ألفححراد الححداةر  الثانيححة  ا  هام 
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هحمشحة أفحراد الحداةر  الثانيحة همدحام  هاليحة هطاعحة عديحد  ايحر  محن قشيحل  ا  آثااه

 ك  مر ةيان ذلد.ثجيقهب 

حقنما  رأن مفهةه حجتنما عمىل مم  »: فلثظ مر  ةعد أير  ق ل الشاقر

  (1)«ونيد مماثنا وما منعنما مم  ال منم وامامنما اليقمط فمأي حجمة ابلم  مم  همةا

لسقا يف صدد اتقعراا كحل الرهايحات الدالحة عح  االصح فاء ههاحلديل ط يل  

 عي  يف ذيل ه   ال اةفة الثانية.الهنا ط اة  عديد  وم عها مق اير ق 
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 وآله وسالمه عليه اهلل صلوات النبي آباء

  أهل البيت مدرسةروايات 

ُت ُل اهلل. 1 َقت   يف   ق ال  ا  حا    ه  ف  قَحد  اَل  
يجة  ع 

ص  ينامي» :اَل   موا يلا باَقرا حَت   «ادحعش ق ال 

ةُ  َفص  ُ  ق ال  القجش حي    اَدُع ا أ يب   :ث  اء  ينامي» :ف ل  ج ج  موا يلا َقرا ة    «ادحعش حل م  حَت ُأم  ت  اهلل  :ق ال  ه 

ي ا  
ل  ق ى ص الج ع  ا ع  ُ  ق ال  القجش ي    م  اء  مَرةا » :ف ل  ج ج  خا نحيَا َواآلح ي عا الد 

ينا ينامي  ىَهَةا َقرا َوَنماَ  َقرا

ن ةا  را آَدَم َوآَدمش عا اجلحَ  َرهح
ينَةا  ىعا مفا  الس 

را نشو   َونشمو أ عا ي عا َرهح
ينا ينامي عا  ىَوَناَ  َقرا َوَنماَ  َقرا

َي عا الن ارا 
َط أشلحقا يَ  حا را  ابحَراها بححا  ىَرهح لمة 

يَف لا مجا مَط أشلح يَل حا مَ عا مرا  اسح  َرهح
ينامي عا  ىَوَناَ  َقرا

َراتا  َحماما الط ماها يَ   اىَل َأرح را
مَنما الط ماها م ح َأصح

ملش ما ح َنَزلح َننحتَقا مرا  ىثش   مَل َنما  اىَل َرهح ح
 اىَل َأ ح ها

مَك الن موَر َوالن طحَفمةَ  ىَعبحدا املحشط لا ا 
مَفهش عا َعبحمدا اهلل ىَفَقَسَ  اهلل َتَعماىَل َنلا صح

َفجا حمتش  ىَفَجَعمَل نا
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نحهش 
َفهش عا َأ ا َ الا    ؛ما صح

   ىَوَنَعَل نا
نحهش َعيلا
 .»(1) ٌَفَجاَء ما

قا  . قال 2 قَع  ه  ُمع  اا  ٍد اَلف    ُر َةُن حُم مج َعف  حة  َةحن  ي   :ج  ش يص  حَن ق  حال  ع  حير ق 
يحد  اجَلَُعف    : 

دٍ  ر  َةن  حُم مج َعف   ج 
اد    َلُت ع    الصج ي  قَد  ُ  د 

ع  َه   ]الحدا  َةنُ  اَلش َ ُ   ه    [أ يب  الحدج

َشي ان   اَةُن ا  َز ن    ه  َشُد الرج ُب ]ع 
ات  اَلد    ه 

يف  رَي  ُقَلحُت   [ الصج ل َسحُت ه  ج  حلجَمُت ه  حا اَةحن   :ف س  ي 

ُت ل  اهلل يدا  ا  َيُقد  ُمَسق ف  َد أ ي   . ق 

ال   زح » :ق  نا  .«َسلح َوَأوح

يجححة   :ُقَلححُت 
َشق  ء  م  حح   ُلحح   اهلل ت  َ َشححل  أ َن خي  يجححة    أ َيححن  ُكقَححُقَب ق 

َدث  أ َاضححا  م  ححَ دا  أ َه   ه  ط  ه 

ة   ُن اا    ُاَلم   ؟ه 

ححال   يثا » :ق  ممدا َ َسممَألحَتنَا َعمم ح َهممَةا اْلحَ
ممتا عا ما  ىَيمما َقبايَصممةش ملا َأَممما  !ثحمملا َهممَةا الحَوقح

تشممتا َ   انح
ب نَمما َقممدا ممَت َأ   حش  ح

َضممنَا َقممدح َفَشمما ىَعلا غح مموَ   ىَوبش نش حرا ممْ   ش ا ممَ  اجلح
ممَداء  ما َوَأ   َلنَمما َأعح

نحسا  ا َ  اإلح نَا ما
َدائا يَثنَا  اىَل َأعح

ا آَنا أ َنآَنا ا الن اسا  ىَحدا يَطاَ  َاَ
ا  .« َوَأ   اْلح

ال   أ َلُت ]ُتئ َلُت  :ُقَلُت  :ق  َد ت  ل د  ق  َن ذ   .[ ع 

ال   شا  ىَيا َقبايَصةش » :ق  َل الحَعمرح َباَ  نشمور  َحموح ن ا َأشح مَق  ىنش لش َسمْبحش اهلل َقبحمَل َأ ح َ ح نش

َسَة َعرَشَ َألحَف َعام   َخ ح
باها  ىَفَل   َخَلَق اهللَ آَدمَ  ىآَدَم با لح َغنَا عا صش لش  ىَفر  م ح َفَلم ح َيمَزلح َينحقش

نَما ما

                                                 

 .18جامع األيشاا لل عريه: ص (1)
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دا   َ ر  َحت ى َبَعَث اهلل حمش َطه     مش
ر   اىَل َرحا لح   َ اها  .»(1)  صش

 

  العامة طرقروايات 

  هاةحححن أيب ثحححايب  هالشححح اا  أيحححرط اةحححن أيب عمحححر العحححدين يف مسحححقد . 1

 يعححاىل: عححن واهححد يف ق لححه  هالشيهدححي يف الححدالةل  هاةححن مردهيححه  هال ححرباين

 .(2) نشي ثقى أيرجت نشيا  قال: من نشي صىل َّ ىن نن  منُّ

حش يٌب  .2 ٍب  أنشحأ ش  اص  ه   أنشأ أ ُة  ع 
اد  ه  اَلش َ د  ري 

ي  َعُد ُب َةُن ُعش َيٍد القجَهر  ق ا ي  ث  دج ث 

شجححاٍ    ححن  اَةححن  ع  ححة   ع  م  َكر 
ححَن ع  ححرٍي  ع 

ححي اَةححن  ة   
َعق   نن  منُّيف ق لححه يعححاىل: ي 

:  َّ ىن ال  قج  ق  َن ن ش ي  ص ىل  ن ش ي  ث 
ش ياام  د  ن  ج  ى أ َير 

(3). 

عحن اةحن   هأةح  نعحيب يف الحدالةل  هاةحن مردهيحه  هأيرط اةن أيب ثحايب. 3

قال: ما اال القشحي صح  اهلل عليحه هتحلب  َّ ىن نن  منُّعشا  يف ق له 

 .(4)يقدلب يف أصلب األنشياء ثقى هلديه أمه

                                                 

 .552يفسري فرات الك يف: ص (1)

 .3/411؛ ياايخ دم   الةن عساكر:11/382عجب الكشري لل رباين:؛ امل7/417الدا املقث ا: (2)

 .18791  ح11/41يفسري اةن أيب ثايب:  (3)

 .18792  ح41/ 11؛ يفسري اةن أيب ثايب: 417/ 7الدا املقث ا: (4)
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 ةحأيبفدلحت:  تحألت اتح ل اهلل)عن اةن عشحا  قحال:   هأيرط اةن مردهيه. 4

   ننت ع صلبهى » :أنت هأمي أين كقت هآدم يف اجلقة؟ فقشسب ثقى ةدت ن اجد  ثب قال

وهب   ىل األرو وأنا ع صلبهى ورنبمت السمفينة ع صمل  أ  نمو ى وقمةفت ع النمار ع 

صل  أ   براهي ى ومل يلتق أبواي ق  عىل سفا ى مل يزل اهلل ينقلنمي مم  اإلاصمنم الطيبمة 

 .(1)«الطاهرة مصفى مهةبا  ال تتشع  شعبتا   ال ننت ع خمُها ىل األرحام 

قال: محن صحلب  َّ ىن نن  منُّ يف ق له يعاىل عن اةن عشا  .5

هاجححاهل  اجححال   هال ححرباين  اها  الشحح اا. نشححي صىل صححلب نشححي ثقححى رصت نشيححا

 .(2)الصايح يري ششيب ةن ةرش هه  ثدة

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .416/ 7الدا املقث ا:  (1)

 .11247  ح196/ 7ومع ال هاةد همقشع الف اةد:  (2)
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 من متعددة جنوم على تنص روايات 

 شمها بين

  املطلبعبد 

قجححى  القجش ححي  أثححداث ثححرب احلقحح  أن  يف . جححاء 1  ث 
ححه  ج  َ    َ ححايب  ك  ححام  يف  ا  ق 

ال   ق  َب ه  ه 
ق  ف  ع    مج  اع  ط يُس » :أ رَش  ي  اَل  

 
 :اَعن  ز 

َم  َأَنمما الن بامميش   اَل َنممةا

 

 (1)«َأَنا بح ش َعبحدا املحشط لام ا  

 
  والعباس وعقيل املطلبعبد 

1.   
حن  ال  ح يس  ر َةحن  احَل س 

حيل  حن  َةحن  ع  حُد َةحُن احَل س  حٍر حُم مج َعف  َيُخ أ ُة  ج  ق ا ال ج ث  دج ث 

ق ا أ َز ُد َةُن ُعش َيحد   ث  دج : ث  ال  ل   ق  لج َن أ يب  املَُف  ٌة  ع  ن ا مج  اع  : أ َيرب   ال  ُه(  ق  )ق دج   اهللجُ ُاهث 

 َةن  ع  ج 
د  حق ة  اهللج  َةن  حُم مج   ت 

ن  القجحَ ف يل   َةحن  ُتحل َي  
حد    َةحُن حُم مج

حيل  ي ع 
ق  ث  دج : ث  ال  ي   ق 

ف  ٍا الثجد 

ة يه   َن أ  ر  ع 
َشد  املَ ل د  القجَ ف يل  يد  َةن  ع  َن ي    ي أ يب   ع 

ق  ث  دج : ث  ال  ق َ    ق  اة 
م     ه 

أ َاة ع  ٍَس ه   مخ 

 َةن  احَل اا  
ري   
ن  املَُ   نجحهُ ع  حٍل: أ   ن َ ف 

حدر   حَن ج    ع 
ة يحه  حَن أ    ع 

ث   َةن  ن َ ف ل  َةن  احَل حاا 
حان   ث   ك 

ُث  نَ  ُ  در َ م   ع  ُتح ل  اهللُثق َ ٍ  ي  َها  ا  أ َعحر  يعا  ه 
 
رج القجاُ  مج  : ف  ال  حُه   ق  ع  َشح   م  حَب ي  ل    ف 

َشد  املَُ جل ب   ي ع 
ق  َن ة 

ٍر م  ُة ن ف  َشع  يحٌل  ص الج ت  د  أ ُيح ُ  ع     ه 
حيل  ع  َلحُل  ه  اَةقُحُه اَلف  شجاُ   ه  : اَلع 
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ُت ُل اهلل ا  ب   ه 
َشد  املَُ جل   َةن  ع 

ث  قُ  احَل اا  ٌل ة  ن َ ف  ُة  ه  ة يع  ا  أ ُة  ُتَفي ان   ه  ُمَصحل ٌت  ه 

ُد  ُه   ي    ه 
َلُدل   الد 

ق ه  َ ل    ه  ُه   ع    ة 
ُه يف  املََُجق ل د  َيف   ُل:ت 

َم  َأَنمما الن بامميش   اَل َنممةا

 

 (1)«َأَنا بح ش َعبحدا املحشط لام ا  

 
  وعبد اهلل وآمنة ومحزة  املطلبعبد

 بي طالبأوالعباس و

: ه قحربأمن ةعد  هل يف اياا  القشيالفصل األ. جاء يف كقاب امل اا يف 1

منة بنت ...السنم عليك وعىل ندك عبد املطل  وعىل أبيك عبد اهلل وعىل أمك آ»

وه  السنم عىل ع ك ةزة سميد الشمهداء السمنم عمىل ع مك العبماس بم  عبمد 

 .(2)« ...املطل  السنم عىل ع ك ونفيلك أ   ال

السنم عىل ابم  ع مك نعفمر الطيمار ع ننما  »هقد هاد يف الشااا ةمجضافة: 

 .(3)«اْللد السنم...
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  اهلل وآمنة بنت وهب  وعبدعبد املطلب

 ب وجعفربي طالأومحزة و

ذكحر ايحاا  القشحي صحل ات اهلل عليحه هآلحه  يف يف ثديل عن الصحاد . 1

 يما منمةرى السمنم عليمك السمنمى السنم عليك يا رسمول اهلل... ث  قل: ...» قال:

هممل بيتممك الطيبممط أالممةي يستضمماء بممهى السممنم عليممك وعممىل  يمما نممور اهلل عليممك

عبمد املطلم  وعمىل أبيمك عبمد اهللى  دكالسمنم عمىل نم؛ الطاهري  ااادي  املهديط

أمك آمنة بنت وه ى السنم عىل ع مك ةمزة سميد الشمهداءى السمنم  السنم عىل

عىل ع ك عباس ب  عبد املطل  السنم عىل ع ك ونفيلمك أ   الم ى ]السمنم 

 .(1)«عىل اب  ع ك نعفر الطيار ع ننا  اْللد[

 طالب وعبد اهلل  بوأعبد املطلب و

 سد وجعفرأطمة بنت وآمنة وفا

عححن مححيلد أمححري  تححألت اتحح ل اهلل :جححاةر ةححن عشححد اهلل قححال. عححن 1

    ىلقد سألتني ع  خم مولود ولد بعدي عىل سنة املسميح» :فدال املؤمق 

اهلل خلقني وعليا م  نور واحمد ننمت ع ننم  آدم األي م  وعميل ع ننبمه األيرسم 

 ىل األصنم الطاهرة واألرحام الطيبة  ىل  نسبح اهلل ونقدسه  ىل أ  نقلنا م  صلبه
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أ  أودعني ع صل  عبد اهلل ب  عبمد املطلم  وخمم رحم  وهمي آمنمة بنمت وهم  

ى مملا مضم :قال أبو  ال  ؛وأودع عليا ع صل  أ   ال  ورح  فا  ة بنت أسد

مما بالمك  :[ النساء عند الوالدة فقلت امام  الليل الثلث أخة فا  ة ما يأخة ]م 

 ؛فسم نت ىفقرأت عليها المةي فيمه النجماة ىأند وهجا    :قالت !سيدة النساءيا 

ث  دعوت النساء تعينها عمىل أمرهما فلم  ولمدت  نا همو نالشم س الطالعمة سمجد 

وهو يقول أشهد أ  ال  له  ال اهلل وأ  حم دا رسول اهلل ب ي د  مت  اهلل النبموة و  

  ا السنم عليك يما أمماه مما خمرب والمدييت  الوصية ث  ملا ولعته ع حجرها ناداه

 .«ع نع  اهلل يتقل  وع حمبته يتنع  :فقالت

  قلت يا ات ل اهلل صن القحا  يد لح ن صن أةحا طالحب محات كحافرا :قال جاةر

يا نابر ربك أعل  بالغي   نه نانت الليلة التي أرسي    ىل السم ء انتهيمت » :قال

وهمةا ع مك أبمو  الم    همةا عبمد املطلم  ىل العرش فرأيت أربعة أنوار فقيمل يل

 اي ب  نالوا همةه  :فقلت ىوهةا أبوك عبد اهلل وهةا اب  ع ك نعفر ب  أ   ال 

 .(1)«ب ت ّن  اإلي   و رهاره  ال فر حتى ماتوا عىل نلك :قال  الدرنة

ملثرححة: داط جعفححر ةححن أيب طالححب يف الرهايححة فححيمن كقححب صي نححه ةاعقشححاا 

أن يصحدع القشحي ةالرتحالة هان اتق حهد مرهحرا  لاتحلم فح كر   كق نه ذلد قشحل

 معهب ة ا اللاان هي ليشا .
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 بي طالبأمحزة و 

  عحن ه حام ةحن احلكحب  عن اةن أيب عمري  عن أةيه  عيل ةن صةراهيب. عن 1

ع املسممجد اْلمرام وعليمه ثيمام لمه نممدد  بينما النبمي»قحال:  عحن أيب عشحد اهلل

 ناقة ف ل وا ثيابه هبا فدخله م  نلك مما شماء اهلل فمةه  فألقى املرشنو  عليه سىل

ومما ناك يما ابم   :فقمال لمه ىيا ع  نيمف تمرى حسمبي فمي   : ىل أ   ال  فقال له

خمة السمىل  :فدعا أبو  ال  ةزة وأخة السميف وقمال ْل مزة ىفأخربه اْلرب !أخي

رأوه عرفموا  فلم  ىوالنبي معمه فمأتى قريشما وهم  حمول ال عبمة ىث  تونه  ىل القوم

ففعمل نلمك حتمى أتمى عمىل  ىأمر السىل عىل سمباا  :ث  قال ْل زة ىالرش ع ونهه

 .(1)«يا اب  أخي هةا حسبك فينا :فقال ث  التفت أبو  ال   ىل النبي ىآخره 

 ومحزة وجعفر طالببو أ 

  عحن عشحد اهلل ةحن حممحد  عن حممد ةن عشد اجلشاا  عيل األشعره أيب. عن 1

أال أخمربن  نيمف نما  »قحال:  عن أيب عشد اهلل  عن اجل  لؤهعن تلمة اللؤ

 سنم سمل   وأ  نر..... ونماء  ىل نانم  مم  نوانم  املسمجد فمينا حلقمة مم  

ن  قال الةئ  ف  االموا ع نلمك مم   قريو فجلس  ليه  فرآه  يشت و  النبي

قال بعضه  فل  رأوه  ىوالشت  له حتى ناء أبو  ال  م  آخر النهار ننر النبي
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ف  اال ْدثه  وي ل ه  حتى نا  آخمر  ىف فوا :قال ىنفوا فقد ناء ع ه :لبع 

همةا  :فقلمت  اننمر حانتمك :فقمال فالتفمت  يل   ىث  قام وق مت عمىل أثمره ىالنهار

وأعرو عليمه  ىوأصدقه ىأوم  به :قلت  وما تصنيف به :قال ؛النبي املبعوث في  

فتعال غمدا ع  :قال ؛نع  :فقلت  وتفعل :قالف ؛وال يأمر  بيشء  ال أ عته ىنفيس

حتمى  نا نما   ىتلمك الليلمة ع املسمجد بمت   :قال ؛حتى أدفعك  ليه هةا الوقت  يل  

فل   ىوشت ه حتى  نا  ليف أبو  ال  ف  االوا ع ننر النبي ىالغد نلست معه 

فأمسم وا فم  اال ْمدثه  حتمى  ىأمس وا فقد ناء ع مه :رأوه قال بعضه  لبع 

 :قال ىالنبي املبعوث في   :فقلت  اننر حانتك :فقال ىفتبعته فسل ت عليه ىقام

وال يمأمر  بيشمء  ىوأعرو عليمه نفيسم ىوأصدقه ىأوم  به :فقلت  وما تصنيف به

فتبعتمه فمدفعني  ىل بيمت فيمه  ىق  معمي :فقال ىنع  :قلت  وتفعل :قال ؛ ال أ عته

هممةا النبممي  :فقلممت  تممكممما حان :فقممال يل ىونلسممت :فسممل ت عليممه ىةممزة

عليه  ىوأعرو ىوأصدقه ىأوم  به :قلت  وما حانتك  ليه :فقال ىاملبعوث في  

رسول  وأ  حم دا   ىتشهد أ  ال  له  ال اهلل :فقال ؛وال يأمر  بيشء  ال أ عته ىنفيس

فسممل ت عليممه  ىفممدفعني ةممزة  ىل بيممت فيممه نعفممر :قممال ىفشممهدت :قممال ؛اهلل

 :قمال ىهةا النبي املبعوث في   :فقلت  ما حانتك :فقال يل نعفر ؛ونلست

وال يمأمر   ىوأعمرو عليمه نفيسم ىوأصمدقه ىأومم  بمه :فقلت  وما حانتك  ليه

 وأ  حم ممدا   ىتشمهد أ  ال  لممه  ال اهلل وحمده ال ريمك لمه :فقمال ؛يء  ال أ عتمهمبشم
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 .....»(1)فشهدت فدفعني  ىل بيت فيه عيل :قال ؛عبده ورسوله

 عفروجبو طالب أ 

ممات أبمو  الم  بم  » :أنحه قحال عن حممد ةن عيل الشاقر  عن أيب ةصري. 1

رته موشعره ع ديوانمه يمدل عمىل  ي نمه ثم  حمبتمه وتربيتمه ونصم مؤمنا   مسل    عبد املطل 

ومواالة أوليائه وتصديقه  ياه في  نماء بمه مم  ربمه وأممره  ومعاداة أعداء رسول اهلل

 ويؤمنا ب  يدعو  ليه وأنه خم اْللق وأنمه يمدعو  ىل اْلمق لولديه عيل ونعفر بأ  يسل 

فثبممت نلممك ع قلمموهب  فيممط دعاُهمما  واملنهمماج املسممتقي  وأنممه رسممول اهلل رم العمماملط

أنابمماه ع اْلممال وممما تلبثمما ملمما قممد قممرره أبوُهمما عنممدُها ممم  أمممره ف انمما  رسممول اهلل

 .(2)«تدعو  ىل سداد ورشاد فيجداّنا نلها حسنة رسول اهلل يتأمن  أفعال

ير . 2
حَيق   اهلل احَلُس 

ر َةحن  ُعش َيحد 
حيل  حَن ع    ع 

حة  اي  د 
ي  يف  اهَل 

حَيق  ان  احَلُل  َحد  َ ُ َةُن ز  احَلُس 

ال   ن  ق  ن ا أ يب  احَل س 
يرد  ع  ت  َشق ا م 

ك  حيرُدن ا : ا  حلجب  ت  م  ف س  حل  حَ م  السج  ي 
حل  يف  كر اا  املَُق     ص ىل  د 

ن   ُل  أ ُة  احَل س  كر ُه املَُق    ال  ل  د  ا  ف  قَه  اد  أ َن ي  أ ا  يحُد أ َن  :ه  حن  ص ينر ُأا  ا احَل س  ة  ا أ  َس ي 
اَجل 

حال    أ َتأ ل د   د  حهُ   «َسملح » :ف  حال  ل  د  ل ح ن  ة حه   :ف  ُ    
القجحاا   ه 

حرَيُ اجَل قجحة   ي 
حر   
حا يف  اَعي  م 

ُةحح  احَل   ؟القجححاُ   ححال  أ  د  ححن  ف  ححهُ  س  ممهش  اال  اهلل َممما» :ل  َل ش ححهُ   «َيعح ححال  ل  د  ححنَ  :ف  َلححب   ف ع   اهلل ع 
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ال   !أ َتأ ُلد   د  هُ  ف  كَ   َفَع ح » :ل  ش
ربا لح ا اهلل ا أشخح

ال    «عا اُ  القجحاُ   :ق  ه  حا ا  حن  م  حا احَل س  ة  ا أ  ي 

َ   اجَل   ُ  ة 
ة  ب  اَ  ل 

ا ُث ت  ا ط ال ٍب ُي ق ُ  ص ذ  حاٍا أ نج أ ة  حَن ن 
ن  م   ن َعحل 

َجل ه  يف  ا  القجاا  ه   ه 
قجة 

ُتح ل  اهلل  ا 
ق حه  ال  ف  حَدُيُل القجحاا  ل ك  ال  ي   ه 

حَدُيُل اجَل قجحة  ل ُكَفحر    اُيحُه ال  ي  م 
حقَُه   د 

َ يل  م   ي 

ححر  أ َمححُر ُ  قجحى ا ه   ث 
َيححه  د  حح   ي  حح ع  أ َيس   قَححُه ه  َي ححا  ع   ُقر 

حدر   ص  حح ؛ه  ححال  ل  ححن  ق  ُةحح  احَل س   :ُه أ 

ميَف  ايمَ  ش َأ ا َ الام   »
لا ََك َلوح وش ْح مَرى  َو شخح  األح

مةا َنئامقا عا الح اف   َو ايمَ  ش اْلحَ
مة  عا ناف 

ا ح  َلَرَنَح  ايَ  ش َأ ا َ الا   
ناطَ  ...َعىَل  ايَ ّنا ما ممش املحشمؤح

شمُّ  َعم ح  َفَ اَ  َواهلل َأما َْ

مولا اهللَأبايها َوأشْمها وَ  َ مَحت مى َمَضم َعم ح َأما َرسش َسمطح َسمَ  َواْلح ثحملا  ى َوَوَّص  اْلحَ با ا

َرهش  َر اهلل َأمح ةحها َك  اىَل َأ ح يش
َعلش َنلا ن ا َيفح

ل   اَمام  ما  .(1)«َنلاَك َونش
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 حمزة بن عبد املطلب
اثحق  » :: كقا عقد  فدالقال يب عشد اهللأعن   عن ذايح  جعفر. عن 1

ا زح   تحيد ال حهداء مق ح ن  صه  ا لرت ل اهللمق   ن  صهاهلل  :ن قالأة ليهب عيلع

 ؛رانياحن شحاء نصحصه ن شاء هي ديا  صنكر  مات أمن   مام املفرتا ال اعةا اإلمق   ن  صه

ىل صهفيهحا محن هيقحد  ةحه  ال  صاا قط مق  قشا اهلل آدم هاهلل ما يرك اهلل األ :ثب قال

 .(1)«ع  اهلل همن ل مه نجى ثدا    من يركه هلد  عشادىل الصاهلل هه  ثجة اهلل 

ٱ]يف أنفسححكب[ َّجغ جعمع مظُّ :]هعقححه أيلححا[ هق لححه. 2

 مف خف حفُّ [يف تححححححشيل اهلل] َّجفُّ [عححححححدهكب] َّمغُّ

[ وةمزة بم  وعيل ]ب  أ   ال  نزلت ع رسول اهلل» :]قال[ (2)َّحق
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 .(1)«[عبد املطل  ]

ةدأنا ةالشكاء قشل القهقئحة  سن.... فل  ديلقا ع  تيدنا أيب حممد احل. 3

فجهرنا ةالشكاء ة  يديه هنان ما يقي  عن تشع  اجل محن أهحل السح اد فدحال: 

.... أهل من صيل عليه من املسلم  مخسحا عمقحا زح   ةحن عشحد امل لحب أتحد اهلل »

هثح ن عليحه ثقحى عحدم  شحديدا   قلدا   هأتد ات له  فمجنه ملا ققل قل  ات ل اهلل

[ كحل شحعر  تحشع  هاهلل ألقحقلن ع ضحا ]عح ا :فدحال اتح ل اهللصرب  هع اء  

 حص مس خس ُّٱ ركي قححريش فححأهثى اهلل تححشاانه هيعححاىل:حمححن م حح اجححل  

 جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض حضخض جض مص خص
 حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق  مفحق خف حف
هصن  أثب اهلل جل ثقاؤ  جيعل ذلحد يف   (2)َّخن حن جن مم خم

رك  محا كحان حألح  اجحل محن امل ح ز  املسلم  ألنه ل  ققل ةكل شعر  من 

رجا حيكحح ن عليححه يف ققححاهلب ثححرط هأاادها دفقححه ةححل يسححل  فأثححب أن يححدفن ملحح

ةدماةحه  هكحان قححد أمحر ةق سحيل املحح يى فحدفن ةثياةحه فصححاات تحقة يف املسححلم  ال 

ي سل شهداؤهب هأمر  اهلل أن يكرب عليه مخسا هتشع  يكشري  هيسق فر له ة  كحل 

ها فأهثى اهلل تشاانه صليه صين قحد فلحلت زح   ةسحشع  يكشحري  لعرحب يكشريي  مق
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 .126-128ت ا  القال  اعيات:  (2)
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 .(1) «...مق لقه عقده هكرامقه عيل  

أيربنا أة  ال يخ األصشهاين قال: أيربنحا حممحد  :ةكر احلااثي ]قال[ أيب. عن 4

ةن تلي ن قال: ثدثقا عشد اهلل ةن ثاام األييل قال: ثدثقا ةدل ةن املاحرب قحال: ثحدثقا 

 َّ  مي خي  حي جي يه ىهُّعححن أةححان عححن واهححد  يف ق لححه يعححاىل: شححعشة  

 .(2) يعقي أةا جهل َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيُّ ؛قال: ن لت يف عيل هز  

كقحت أمحام فلنحا صذ تحمعت  :اهه عن أيب هاثلة شدي  ةن تحلمة قحال. 5

ه حد أمحا يحر  اهل ةحر الدلحب ةحن  :قحال ؟مه  ما ذا يا فلن :مقه اهمة  فدلت له

 ؛الشهب  ال ححديد عحح  مححن ط ححى هة ححى  ةالسححيف  هالرايححةالدلححب  هاللححااب ةحح

  فدحال !يا ه ا ه  عيل ةن أيب طالحب :فالقفت فمجذا ه  عيل ةن أيب طالب  فدلت له

كان ز   ةن عشحد امل لحب  محل عح   ...) دن مقي أثدثد عن شجاعقه هة  لقهأ

قحد أع حت هكانت هقحد ةقحت عقشحة  - فمجذا اأه  اهن م ا همل يثشت له هاثد - الد م

ي حأه ز   ألع يقد اضاك ه كحان هث ح أه عليا   لئن ققلت حممدا   - هث يا عهدا  

أما حممد فل أقدا عليه هأما عيل فرأيقحه  :  فدال هثيشجلشري ةن م عب ثش يا   عشدا  

فكمقحت حلمح   فرأيقحه هيحد  :قحال – كثري االلقفحات فلحب أطمحع فيحه - ث اا   اجل  

 جرف هنر فسدط  فأي ت ثرةقي فه اوا هاميقه فمر يب ف طئ ع  - القا  هدا  

                                                 

 .348-345اهلداية الكرب  للخصيشي: ص (1)

 .584  ص1ش اهد القق يل لد اعد القفليل: ط (2)
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ف قعت يف يارصيه هيرجت من مثانقه م مسة ةالدم فسدط فأييقه ف حددت ة قحه 

هحح   كشححد زحح    فأيحح وا يف فيهححا  :هأيحح ت كشححد  هأييححت اححا صىل هقححد فدلححت هلححا

فشعحل اهلل ملكحا   فلكقها فجعلهحا اهلل يف فيهحا مثحل الدايصحة فلفرقهحا هامحت احا

يأبى اهلل أ  يمدخل شمي ا مم  » :ها هادها صىل م ضعها  فدال أة  عشد اهللفامل

هجعلحقه      فجحاءت صليحه هقحد فد عحت مح اكري  هق عحت أذنيحه«بد  ةمزة النمار

 .(1)...(هشدو  يف عقدها  هق عت يديه هاجليه يرص 

مم  لمه علم  بع مي ةمزةى  .... قال رسول اهلل» :قال أة  عشد اهلل. 8

فجماء حتمى وقمف عمىل ةمزة ف مره أ   ىل اْلارث ب  س ية أنا أعمر  مولمعهفقا

يا عميل ا لم   :ألمم املؤمنط يرنيف  ىل رسول اهلل فيخربه فقال رسول اهلل

حتى  فجاء عيل ع فوقف عىل ةزة ف ره أ  يرنيف  ليهى فجاء رسول اهلل ىع ك

ت موقفما قم  أغمييل عميل واهلل ما وقفم :فل  رأى ما فعل به ب ى ث  قال ىوقف عليه

ل   أم نني اهلل م  قريو ألمثل  بسبعط رنن ممنه ى فنمزل عليمه  ىم  هةا امل ا 

 مض حضخض جض مص خص حص مس خس ُّٱ :فقمممممممال نربئيمممممممل

فمألقى رسمول ... بمل أصمرب :فقال رسول اهلل َّمع جع مظ  حط

                                                 

 .118-114  ص1يفسري الدمي: ط (1)
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لوال أ  أحمةر نسماء بنمي عبمد املطلم   :عىل ةزة بردة نانت عليه... وقال اهلل

 .(1) «.للعادية والسباع حتى ْرش يوم القيامة م  بطو  السباع والطم.. ل نته

 محزة نصار لرسول يف مبايعة األ

 يف العقبة اهلل

صححاح  فلحح  اجقمعحح ا هةححايع ا اتحح ل اهلل. جححاء يف يفسحح الدمححي: )...1

هالصحشا  محن أهحل يثحرب عح  مجحر    ر قريش هالعرب! ه ا حممدحيا مع  :صةليس

فأتمع أهحل مقحى ههاجحت قحريش فحأقشل ا ةالسحلح  ؛ع نه ع  ثرةكبالعدشة يشاي

يحا اتح ل اهلل صن  :! فدحال ا«تفرقموا»: القحداء فدحال لألنصحاا هتمع اتح ل اهلل

ومل  - مل أوممر بمةلك» :فدال اتح ل اهلل –  أمريقا أن نميل عليهب ةأتيافقا فعلقا

فجحاءت  -  «أنتةمر أممر اهلل» :قحال ؟  قحال ا أفقخحرط معقحا«يأن  اهلل يل ع حماربته 

همعهح   قريش ع  ةكر  أةيها قد أي ها السلح  هيحرط زح   هأمحري املحؤمق 

ما ه ا الح ه اجقمعحقب  :قال ا – السي ف ف قفا ع  العدشة فل  نررت قريش صليه 

هاهلل ال جيح ا هح   العدشحة أثحد صال   محا اجقمعقحا همحا هاهقحا أثحد :فدحال زح   ؟له

 .(2) (فرجع ا صىل مكة... ؛رضةقه ةسيفي

                                                 

 .123-122  ص1يفسري الدمي: ط (1)

 .273  ص1يفسري الدمي: ط (2)
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ةعمحره ةحن العحاص ه عدشحة ةحن أيب معحيط ه احا يف  ملا محر اتح ل اهلل. 2

 يف ز   ةن عشد امل لب ث  ققل. - ثاةط يرشةان هي قيان ا ا الشيت

 كب من ث ااه يل ح عرامحه

 

 هااء احلححرب أن جيححر فيدحححربا 

 .(1)« ع النار دعاوارنسه  ع الفتنة رنسا ودعه  الله  العنه » :فدال 

ثححدثقا احلسحح  ةححن تححعيد معقعقححا عححن اةححن  :قححالالكحح يف فححرات . عححن 3

 مف خفحف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مضٱُّ[ اعيححة يف ]هحح   عشححا 

 .(2)«نزلت ع بني هاش  منه  ةزة ب  عبد املطل »قال:  َّمق حق

 نبُّ: عحن قح ل اهلل تحشاانه تحألت اتح ل اهلل :عن أم تلمة قالت. 4

  نث مثزث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب

عحيل  هالصحديد   ال ين أنعب اهلل علحيهب محن القشيح  أنحا» :قال  (3)َّيث ىث

هثسحن أهلئحد افيدحا األةمحة االثقحا   هال هداء احلسحن هاحلسح  هزح    ةن أيب طالب

 .(4)«عرش ةعده

ناطَ فَ ... » :مام احلسن العسكرهعن اإل. 5 ما مما املشمؤح
َما يمَل ألا مَم قا : َيما َأما

                                                 

 .332  ص1: طيفسري الدمي (1)

 .316يفسري فرات الك يف: ص (2)

 .163كفاية األثر يف القص ع  األةمة اإلثقي عرش: ص (3)

 .89ت ا  القساء  اعية:  (4)
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ما  وَسى عا َرفحعاها اجلَ ناَط َفَهةا املشؤح  آَيةش مش
َق رش  - بََل ها وا بامهاى  ش َفوح مرش

َط َع ح َقبشولا َما أشما
اعا تَن وسا املش ح

ثحلشَها د  آَيةأ ما شَي  
ناط  َفَهلح َناَ  ملا ما مش املشؤح

م ح َفَقاَل َأما
ْق َنباي ما ى َمما ما ي َبَعَثمهش باماْلحَ

:  اي َوال ةا

 َناَنمتح 
باَيمماءا آَيمة  َنح مَ  األح ََحممد  ما ممد   - ألا   َ  انحتََهمى  اىَل حمش

م ح َلممدش ح آَدَم  اىَل َأ ا
 اال  َوَقمدح َنمماَ   ما

: َط َفَقالشوا لَهش
نا ا َ  املشرشح مأ ما نحَهاى .... َفَجاَءهش َقوح

ثحلشَها َوَأفحَضلش ما د  ما شَي  
مَك  ملا عش ش َأن  دش َتمزح   َ َيا حمش

ولش َرْم الحَعا ىَض باَةلاَك َرسش َطى ثش    ان َك اَل َترح
ا عش ش  - ملَ ى  َحت مى َتمزح هش ح َوَأفحَضملشهش ح مَك َسميْدش َأن 

ي َنماَء بامالحغَ  َثماَل نشمو   ال مةا  َقبحَلمَك: ما
بايَاءا َنح هش َع ا األح رش نش  َنَ  َتةح

نحَت َنباي ا  َفأحتانَا باآَية   ح نش
ى َولَ ا َرقا

ينَتاها َممميفَ  ناطَ  َوَنَجمما عا َسممفا ما َت ؛ املشممؤح ي َنَنممرح
يَ  ال ممةا ممَراها دا   - َو ابح  َبممرح

َلممتح َعَليحممها
عا َأ   الن مماَر نش

ولش اهلل ...؛َوَسَنما   باطأ َفَقاَل َرسش يرأ مش
ي :  ان   َأَنا َنةا آ ا ال مةا مرح : َهَةا الحقش

بَيْنَة   مش
ى آَتيحتش ش ح باآَية 

شَممم ش َوَسمم ممتش ح َواألح وَ  َأنح ممزش
ممةأ َبيْنَممةأ َتعحجا ج  ممَو حش  ش ح َفهش

ممَو بالشَغممتا ى َوهش
َعاَرَلممتاها رش الحَعممَرما َعمم ح مش

ائا

مولا  اال  الحمبَناش املشبامطش  سش ا ش َعىَل َرْ ى َف  َعمىَل الر  َ
قح ا َ االا َك َفَليحَس يلا

َد َنلا  اىَل  َعَليح ش ح َوَما َبعح

ْري َ  قاهاى َوآَيةا َحقْ  املشقا دح
ةا صا ج  مةا َعمىَل َرْبمها َمما بايش ج  َيماما اْلحش

مَد قا َ  َبعح مَ ا  َأ ح َيقح
ى َوَلميحَس َعَليحمها

ها

ممو َ  حش  املشقحَ ا
ممهش َعَليحممها حش مموَ   - َيقحَ ا حش مميَ  َيقحَ ا

ممَن ش َأوا الحَفَسممادش فا مموَ  َهمملا الص  يَ  اَل َيعحَل ش
ال ممةا

ئايملش  َ مدش  ا   ا َفَجاَءهش َنربح   َ :  اْ  َفَقماَل: َيما حمش مولش مَنَمى َوَيقش مَرأش َعَليحمَك الس  مىَل َيقح َعح   األح
لحَعميلا

َيما امام ح اا نْمي أشرا
ى َولَ ا نحهش ح

هش ما  ش
صا َا  اال  َم ح َأعح وَ  هبا رش فش ش ح َي ح ى َو اّن 

َياتا ها اآلح رش َاش ح َهةا رحها
َدة  َسأش

ممَك  َججا يَضمما ا ْلاش ا ممَةارا َواإلح اعح مملح لالح  ...؛عا اإلح َيممةا َوقش ممَط آلا حا ممتش ش املشقحَ ا : َوَأنح
يممقا الث الاممثا َفرا

وَسممى َ  آَيممَة مش وح ى َفَسممَ َ
َبممةا ممْل الحَ عح

مموا  اىَل را ضش وَسممىى امح نَمماَك َعْ ممي مش ي ش ح هش
ى َوَسمميشنحجا

قال: ث  ناءت الفرقة الثالثة بانط يقولو : نشهد يا حم مد أنمك رسمول رم  ...؛َةحَزةش 
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أمجعممطى وأ  عليمما أفضممل الوصمميطى و أ  آلممك أفضممل آل  وسمميد اْللممق - العمماملط

النبيطى وصيابتك خم صيابة املرسملطى وأ  أمتمك خمم األمم  أمجعمطى رأينما مم  

قمال رسمول ؛ آياتك ما ال حمميص لنما عنهماى ومم  معجزاتمك مما ال ممةه  لنما سمواها

ونسممتهز   : وممما الممةي رأيممت  قممالوا: ننمما قعممودا ع رممل ال عبممة نتممةانر أمممركىاهلل

 نا ارتفعمت ال عبمة  بخربكى وأنك ننرت أ  لك مثل آيمة موسمىى فبينما نيم  نمةلك

فجماء ؛ وسمنا فرنمدنا ع موالمعنا ومل نقمدر أ  نري هما ع  مولعها وصارت فوق ر

فوقنما ع  - عمىل عة هما - بزج رحمه ه ةا حتتهاى فتناواا واحتبسها ع ك ةزة فتناول

فبعدنا عنهماى ثم  أخمرج  ؛فخرننا م  حتتهاى فقال: ابعدوا ؛خرنواأث  قال لنا: ؛ ااواء

... ثم  ؛مسمل ط سنا  الرمح م  حتتهاى فنزلت  ىل مولعها واستقرتى فج نما لمةلك

ى بلغمه فقال ام : همةا ةمزة عم  رسمول اهلل - عىل الفرقة الثالثة أقبل رسول اهلل

لشمدة حبمه ملي مد  - لفضمائلاهلل تعاىل املناال الرفيعمة والمدرنات العاليمةى وأنرممه با

 - وعيل ب  أ   ال ى أما    ةزة )ع  حم د( لينيمي نهمن  ]يموم القياممة[ عم  حمبيمه

قمال   قمالوا: ونيمف نلمك يما رسمول اهلل ن  نيى عن   اليوم ال عبة أ  تقميف علمي  .

نثمم مم  النماس ال يعمر   :  نه لمى يوم القيامة  ىل نان  الْصاش ن رسول اهلل

ال اهلل تعاىلى ه  نانوا حمبمي ةمزةى ونثمم ممنه  أصميام المةنوم واآلثمامى عدده   

فتيول حيطا  ]النار[ بينه  وبط سلوك الْصاش والعبور  ىل اجلنة فيقولمو : يما ةمزة 

: قمد تريما  فيقمول ةمزة لرسمول اهلل ولعميل بم  أ   الم  - قد ترى مما نيم  فيمه
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ل اهلل لعميل ويل اهلل: يما عميل أعم  ع مك أوليائي نيف يستغيثو   ! فيقول حم د رسمو

بمالرمح المةي نما   فيأب عيل ب  أ   الم  ؛عىل  غاثة أوليائه  استنقانه  م  النار

يا ع  رسول اهلل وعم  أخمي  يقاتل به ةزة أعداء اهلل تعاىل ع الدنياى فيناوله  ياه ويقول:

عم  أوليماء  - ةود بمهبرحمك هةا )الةي ننت( تم - رسول اهلل ند اجليي  ع  أوليائك

فيناول ةزة الرمح بيدهى فيضيف انه ع حيطا  النار اْلائلة بمط ؛ اهلل ع الدنيا أعداء اهلل

وبط العبور  ىل اجلنة عىل الْصاشى ويدفعها ]دفعة[ فينييهما مسممة امسم ئة  - أوليائه

ي َنمانشوا َلمهش عا 
ْبمَط ال مةا لايَائامها ]َو[ املشيا َوح

شواعامى ثم  يقمول ألا مربش نحيَا: اعح شوَ  َعمىَل  ؛ المد  مربش َفيَعح

دشوَ   ى َوَيمرا مَوالش َهح مَدتح َعمنحهش ش األح  انحَزاَحمتح َعمنحهش ش النْمَما ش َوَبعش
ناَط َسماملااَطى َقمدا اشا آما الْْصَ

ي َ  َط َرافارا ن َة َغانا ا  .(1)..«.اجلحَ

قحال  ت:قالح آش ب قيس ةن أيب ثاام عن أم تلمة املقاقب الةن شهر. يف 8

 أنمماى َّىت نت  مت زت رت يب ىب نبُّ: يف ق لححه اتحح ل اهلل

 ٱَّيث ىث  نثُّةممزةى  َّمثزثٱٱرثُّ عمميلى َّيتُّ

 .(2)«األئ ة االثنا عرش بعدي

يأيت قشح ا  كانت فاطمة عن حمم د ةن لشيد قال: ملا قشا ات ل اهلل. 7

 فل  كان يف ةعا األيام أييحت قحرب زح   ؛ال هداء هيأيت قرب ز   هيشكي هقاك

                                                 

 .438-429: صالقفسري املقس ب صىل اإلمام العسكره (1)

 .263  ص1مقاقب آل أيب طالب الةن شهر آش ب: ط (2)
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يحا  :يشكي هقاك فأمهلقها ثقحى تحكقت فأييقهحا هتحلمت عليهحا هقلحت ف جدوا

يما بما ع مر ْمق يل » :فدالت ؛تيد  القس ان قد هاهلل ق عت أنياع قلشي من ةكاةد

 ....»(1)وا شوقاه  ىل رسول اهلل الب اء ولقد أصبت بخم اآلباء رسول اهلل

فقأيت قرب زح   فقحرتثب يأيت قش ا ال هداء كل يدا  تشت  كانت فاطمة. 6

 .(2)عليه هيسق فر له

عحن عشحد اهلل ةحن   عن تلمة ةحن ا  حاب  ثكيب ةن داهد ةن ثكيب. عن 9

 عحقهب  عن اجل من أصااةقا  عن عمره ةن ه ام  عن ةكر ةن صالح  أزد

السنم  ىالسنم عليك يا ع  رسول اهلل وخم الشهداء :ويقول عند قرب ةزة»قال: 

 ىع اهلل حممق نهمماده أشممهد أنممك قممد ناهممدت ىهلل وأسممد رسممولهعليممك يمما أسممد ا

ونمدت بنفسمك و لبمت مما عنمد  ى[ونصيت هلل ولرسوله ]ونصيت لرسول اهلل

اللهم   ىالله  صل عىل حم د وعىل أهمل بيتمه» :هقل  «.ورغبت في  وعد اهلل.. ىاهلل

 ى   تعرلممت لرةتممك بلزوقممي بقممرب عمم  نبيممك صمملواتك عليممه وعممىل أهممل بيتممه

ومم  اإلاالل ع يموم ت ثمر فيمه األصموات  ىومقتك لتجم  م  نق تك وسخطك

في  ترةنمي  ىوجتادل نل نفس ع  نفسها ىوتشتغل نل نفس ب  قدمت ىواملعرات

الله  فن  ىو   تعاق  ف والي له القدرة عىل عبده ىوال حز  اليوم فن خو  عيل  

                                                 

 .196إلثقي عرش: صكفاية األثر يف القص ع  األةمة ا (1)

 .161  ص1من ال  رض  الفديه: ط (2)
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وتقربمت بمه  ىبقمرب عم  نبيمك فقمد لزقمت ىوال تْصفني بغم حانتي ىَتيبني اليوم

وعمد  ىيفتقبمل من م ىو رنماء رةتمك ى- [ ليك ابتغاء ملرلاتك ]ابتغماء مرلماتك

فقمد عةم  نرممي ومما أخما  أ   ىوبرأفتك عىل ننايمة نفيسم ىبيل ك عىل نهيل

[ عمىل قمرب فانةر اليوم تقلبي ] ىل تقلبمي ىول   أخا  سوء يوم اْلسام ىتةل ني

[ وال َتيمم  فممبه  ف مم  يل ]ف نممي ىوأهممل بيتممه عمم  نبيممك صمملواتك عممىل حم ممد

 .«- سعيي...

هعحن  – حممد ةن احلسن عن حممد ةن احلسن الصفاا عحن تحلمة مثلحههعن 

 .(1)أيب عن حممد ةن  يى هأزد ةن صدايس مجيعا عن تلمة مثله

عحن   عحن حممحد ةحن احلسحن الصحفاا  حممد ةحن احلسحن ةحن ال ليحد. عن 11

عن جد  قال: قلحت أليب   اهلل ةن عشد الرزن األصبعن عشد   العشا  ةن معرهف

هممةه مسممألة ع » :قححال ؟أيحح  أفلححل احلحح  أه الصححدقة جعلححت فححداك :عشححد اهلل

 :قحال  ال :قلحت :قحال  «ن  املال ي و  مما ْ مل صماحبه  ىل اْلمُّ» :قال  «مسألة

 اْلمُّ أفضمل و   نانمت ال ى نا نا  ماال ْ ل  ىل اْلُّ فالصدقة ال تعمدل اْلمُّ»

اجلهماد أفضمل األشمياء بعمد » :قحال ؟فاجلهحاد :قلحت  «ي و   ال القليمل فالصمدقة

 :قال ؟فال ياا  :قلت  «وال نهاد  ال ميف اإلمام» :هقال  «الفرائ  ع وقت اجلهاد

                                                 

 هقش ا ال هداء.   الشاب ا امس اياا  ز   عب ات ل اهلل22كامل ال يااات الةن ق ل يه: ص (1)



 3/جالدائرة االصطفائية الثانية ألهل البيت ..........................................................   183

 .(1)«وايارة األوصياء وايارة ةزة وبالعراق ايارة اْلسط... ايارة النبي»

)ههحي يحلف  ر م كل ةحه زح  .أن الرب م كل ةه صالح هالشا هاهه. 11

 .(2)امل ه ا(

 :عن أيب عشيد  احل اء قحال  عن عيل ةن اةاب  اه  احلسن ةن حمش ب. 12

ال تن ح املرأة عىل ع تهما وال عمىل خالتهما وال عمىل » :يد ل تمعت أةا عشد اهلل

ابنمة ةمزة  ننمر لرسمول اهلل    عليما» :هقحال :قال  «أختها م  الرلاعة

وةمزة قمد رلمعا  ل ت أّنا ابنة أخي م  الرلاعة ونا  رسول اهللأما ع :فقال

 .(3)«م  لب  امرأة

ثحدثقي أةح   :ةكر حممد ةن أزحد ةحن ال  ريح  اجلرجحاين قحال أيب.  عن 13

ثدثقي عيل ةن عشحد اهلل ةحن جعفحر  :[ اجلماي قاليليفة الفلل ةن صال ]ثشاب

عحن عشحد اهلل ةحن عمحر   ن نافعع  ثدثقي عشد اهلل :ثدثقي حممد ةن عشيد قال :قال

 عححن عححيل ةححن أيب طالححب تححألقا اتحح ل اهلل :[  قححال]عححن عمححر ةححن ا  ححاب

ما بال أقوام يةنرو  م  له منزلة عند اهلل ن نزلتي ومقام ن قامي » :ف لب هقال

وم  أحبنمي ر  اهلل عنمه ومم  ر   ىفقد أحبني  ال النبوة )أال وم ( أح  عليا  

                                                 

 .335كامل ال يااات الةن ق ل يه: ص (1)

 .296  ص2من ال  رض  الفديه: ط (2)
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تقبمل اهلل منمه حسمناته وجتماوا عم   أال وم  أح  عليا ىنة...اهلل عنه نافأه باجل

 .(1)«...سي اته ونا  ع اجلنة رفيق ةزة سيد الشهداء

عحن   عحن أزحد ةحن عحيل األصحفهاين  عشد اهلل ةحن احلسح  املحؤدب. عن 14

عن اةن عمحر قحال: تحألقا   عن نافع  ثدثقا أة  اجاء :حممد ةن أتلب ال  يس قال

ما ةال أق ام ي كرهن محن » :ثب قال ف لب ةن أيب طالب عن عيل القشي

مق لقححه مححن اهلل كمق لقححي أال همححن أثححب عليححا أثشقححي همححن أثشقححي فدححد ايض اهلل 

عقه... أال همن أثب عليا ةعل اهلل صليه ملد امل ت ك  يشعل صىل األنشياء هدفع اهلل 

 .(2)«..عقه ه ل مقكر هنكري هةيا هجهه هكان مع ز   تيد ال هداء.

عححن الصححاد    اه  عشححد اهلل ةححن صةححراهيب ةححن حممححد الثدفححي ]عححن أةيححه. 15

كانحت مسحشاقها محن يحيط صح ف مفقحل معدح د  [ صن فاطمةجعفر ةن حممد

يديرها يكرب هيسشح صىل أن ققل ز   ةحن عشحد  عليه عدد القكشريات فكانت ةيدها

  فلحح  ققححل فاتححقعملت يرةقححه هعملححت القسححاةيح فاتححقعملها القححا امل لححب

هجدد ع  قايله الع اب عدل ةاألمر عليه فاتقعمل ا يرةقه ملا فيها محن  احلس 

 .(3)الفلل هامل ية

                                                 

 .84: صدشة من مقاقب أمري املؤمق  هاألةمةماةة مق (1)

 .4-3فلاةل ال يعة: ص (2)

 .151كقاب امل اا للمفيد: ص (3)
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عحن اةحن   عن جعفر ةن حممد األشحعره  عن أةيه  عن عيل ةن صةراهيب. 18

يا رسمول اهلل ولمد  :فقال ناء رنل  ىل النبي»قال:  عن أيب عشد اهلل  الدداح

 .(1)«ةزة س ه بأح  األس ء  يل   :قال   يهيل غنم ف نا أس

 اهه عحن القشحيقحال:  لدين ةن العلمة يف اتالة القيحةال يخ فخر ا .17

 .(2)«ي ا عمي ز   فدد جفاين همل اااين من»أنه قال: 

عن أيب ةكر حممد ةن احلس  السشيعي قال: أيربنا أة  عشحد اهلل احلسح  . 16

ر ةحن حقال: ثدثقا ثجاط ةن ي ت  قحال: ثحدثقا ة ح ةن حممد ةن عفري األنصااه

[: يف ق لحه ]يعحاىل عحن اةحن عشحا   عحن اللحااك  احلس   عن الح ةري ةحن عحده

قححال: عححيل ةححن أيب طالححب  هزحح   هعحح ا  هأةحح  ذا   َّ مل خلُّ

 .(3)هتل ن همدداد

نا  امرأة م  »... :قال عن أيب جعفر  ثدثقي أة  ةصري :قال أةان. 19

فمدنت مم  رسمول اهلل  قتل أبوها واونها وأخوها مميف رسمول اهلل بني النجار

 :قالمت ىنعم  :قمال ىحي رسول اهللأ :ل و  قيام عىل رأسه فقالت لرنلواملس

نمل مصميبة نلمل  :فأوسعوا اا فدنت منه وقالت ىنع  :قال ىأستطييف أ  أنةر  ليه

                                                 

 .19  ص8الكايف للكليقي: ط (1)

 .196  ص11مسقداك ال تاةل همسققشط املساةل: ط (2)
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  القمتىل  ىل املدينمة حمط دفم ر  رسمول اهللمانصمو :قمال ىث  انْصفت ىبعدك

ف ر بدور بني األشهل وبني رفر فس يف ب اء النوائح عمىل قمتنه  ف قرقمت عينما 

ل   ةزة ال بمواني لمه اليموم فلم  سم عها سمعد بم   :وب ى ث  قال رسول اهلل

معان وأسيد ب  حضم قالوا ال تب ط امرأة مجيعها حتى تأب فا  مة فتسمعدها فلم  

 :وهمو عنمد فا  مة عمىل بمام املسمجد قمالالواعية عمىل ةمزة  س يف رسول اهلل

 .(1)«ارنع  رة   اهلل فقد آسيت  بأنفس  

عحن احلسح  ةحن  اهه عن م تى ةحن جعفحر عحن أةيحه عحن آةاةحه. 21

   اموديا م  امود الشام وأحباره  نا  قد قمرأ التموراة واإلنجيمل » :قال عيل

يام وعممر  دالئلهمم  نمماء  ىل ولممس فيممه أصمم والزبممور وصمميف األنبيمماء

وفيه  عميل بم  أ   الم  وابم  عبماس وابم  مسمعود وأبمو سمعيد  رسول اهلل

يا أمة حم د ما تمرنت  لنبمي درنمة وال ملرسمل فضميلة  ال أنيلت وهما  :اجلهني فقال

لقد نما  نمةلك ولقمد أعطمي  بمراهي  بعمد االلمطجاع  :نبي  ... فقال عيل

ةمزة أسمد اهلل وأسمد الفداء وحم د أصي  بأفجيف منه فجيعمة  نمه وقمف عمىل ع مه 

رسوله وناه دينه وقد فرق بط روحه ونسده فل  يب  عليه حرقة ومل يف  عليه 

 - ونمل بصمربه عربة ومل ينةر  ىل مولعه م  قلبه وقلوم أهل بيته لم  اهلل عز  

لوال أ  حتمز  صمفية ل نتمه حتمى ْرشم  ويستسل  ألمره ع مجييف الفعال وقال

                                                 

 .65-64صعلم ال ا  ةأعلم اهلد : ص (1)
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 .(1)«لطم ولو ال أ  ي و  سنة بعدي لفعلت نلك...م  بطو  السباع وحواصل ا

ملا هصل  أمري املؤمق  صن   :ةمجتقاد  صىل اةن عشا . قال اةن مردهيه 21

 فق لت ه   اعية  « نا  ليه رانعو  نا هلل و» :قال صليه ذكر ققل عمه ز  

  َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذُّ

 .(2)صقرااا ةاهللك هصنا صليه ااجع ن ا ةامللدصقراا هه  الداةل عقد يلهوا صنا هلل

  رحعن اةحن أيب نصح  عن أزد ةن حممد ةن يالد  عن عد  من أصااةقا. 22

عحن عحيل ةحن   عن ثشيحب ةحن ثاةحت  عن عامر ةن السمط  عن صف ان ةن مهران

ونلمك حمط  ىمل يدخل اجلنة ةية غم ةية ةمزة بم  عبمد املطلم »قال:  احلس 

 .»(3)الةي ألقي عىل النبي ع حديث السىل للنبي أسل  غضبا

 صن  »فيه أن ز   قحال لدحريش:  ذكر ثديثا  ه عن عيل ةن اةراهيب ةمجتقاد . 23

اهلل قحد أيحرب  أنحه ةعحل عح  صحايفقكب الداطعحة  مل يك ةقي أن  اةن أيي أيربين ه

داةة األاا؛ فلاست مجيع ما فيها من ق يعة اثب هالحب هجح ا؛ هيركحت اتحب 

صىل أن   «فايد ا اهلل هااجع ا ع  أنحقب عليحه اهلل فاةعث ا صىل صايفقكب  فمجن كان ثدا  

فشعث ا صىل الصايفة فأن ل ها من الكعشة  هعليها أاةع ن يا حا  فلح  أيح ا احا  قال:

                                                 

 .214-211  ص1اإلثقجاط ع  أهل اللجاط لل ربيس: ط (1)

 .66يأهيل اعيات الراهر : ص (2)
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نرر كل اجل مقهب صىل يا ه  ثب فك ها فمجذا ليس فيهحا ثحرف هاثحد صال ةاتحمد 

 .(1)اللهب

 ها قشل احلرب ع  أصااةه قال:آاؤيا  القي ا ملا قص   يف ثديل أثد:. 24

فقتمل ةمزة  ىسيفي نرسى فأولت نلك أنه يصام رنل م  أهيل نبام رأيت نأ »

 .(2)«عليه السنم ع نلك اليوم

[ يحلم محن أهلحه فدحال احلسح  ]عليحه ىل احلس  ]عليه السلمصقشل أه. 25

فأي يه ايقحه ايقحب اةقحة عحيل لقاشسحه    «احبسيه»يقه ايقب اةقة عيل: أل [السلم

فححأةى ال ححلم هجححاء ي ححقد اىل احلسحح  ]عليححه السححلم[... فأيحح   احلسحح  ]عليححه 

اصرب عىل ما نزل بمكى و احتسم  ع  يا اب  أخي»[ فلمه اىل صدا  هقال: السلم

نلك اْلمى فا  اهلل يليقك بآبائك الصاْلط برسول اهلل وعيل ب  أ   ال  وةزة 

 .(3)«صىل اهلل عليه  امجعط... س  ب  عيلواْل

يحا تحادات قحريش هحل  ...): قال أة  احلسن الشكره يف كقحاب األنح اا. 28

ا صشي ص ري أجري عح  أمح ال ةعحا نعب ةدي مق   :فدال أة  جهل ؟ةدي مقكب أثد

نساةقا ف  اتققب كلمه ثقحى قحام لحه زح   هرضةحه رضةحا هجيعحا هألدحا  عح  قفحا  

                                                 

 .369  ص1صثشات اهلدا  ةانص ص هاملعج ات: ط (1)
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راط املقحري همحا يركقحا  حهيد األنام مل ال قلت يأير مقا الش حري القح ير السحيا » :هقال

ثب القفت ز   صىل الراهحب   «؟عقد ةلاةعقا هأم القا صال ألمانقه هما فيقا أصلح مقه

 تيده ه ا تفر فيه صحفة القشحي :فدال  «؟أاين السفر هأيربين ة  فيه» :هقال

معقحدل الدامحة ةح  كقفيحه علمحة يرلحه  ال ةال  يل ال اه  هال ةالدصحري اللصح 

يحا ااهحب صذا اأيقحه  :قال العشا   ال  مة يشعل من وامة شفيع العصا  ي م الديامة

... فل  تمعت اليه د ذلد مقحه اكشح ا ييح هلب هجحردها تحي فهب هزلح ا ؟يعرفه

 صىل اليه د لشسح ا داهعهحب هةيلحهب فل  نرر أع م القشي  ع  قريش ةأمجعهب

محا أةركحه محن  :قحال اش ا يي هلب العرةية هاايفحع الصحياح هشحهرها الصحفاح ههاك

هاكب ز   ع  ج اد  هه  أشدر ملمر ثسن املقرحر ملحيح املخحرب  صاةح صاح

صايف اجل هر من ييل قيرص هيدلد تحيفه هاعقدحل احمحه هلحشس داعحه هزحل عح  

اأهيحب  أمجعاليه د فهقاك جاشت عليهب ا يل من كحل مكحان هثحل احب ال ةحال فح

ع  أن يقف ها مقهب تشعة اجال من اؤتاةهب ةل تلح فل  اأوب قريش من يحري 

يا معرش العرب صن ه ا الرجل ال ه معكب يعقح ن  :قال ا ؟ما شأنكب :تلح قال ا

أهل من يشدئ ةخراب ديااكب هققل اجالكب هيكسحري أصحقامكب  ة لد القشي

فلح  تحمع زح    ؛هنسرتيح مقه نان هأنقب هالرأه عقدنا أن يسلم   لقا ثقى ندقله

يا هيلكب هيهات هيهات أن نسلمه صليكب فهح  ن انحا ه اجقحا هلح  » :الكلم قال

فل  تمع اليه د ذلحد آيسح ا محن ةلح    ؛«يلفت فيه أاهاثقا فهي فدا  دهن أم القا
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فل  عحاين قحريش اليهح د هقحد اندلحب ةعلحهب عح   مرادهب هاجع ا ع  أعدااب

فرثل الد م جيدهن السري صىل ديحااهب هقحد يقمح ا أتحلةا محن  اأهها فرصةةعا 

 .(1)(...اليه د هييلهب هتلثهب

  خطبة السيدة خدجيةأحداث يف  من

 اخلاصة رقط

ثيححق  جحاء أةحح  طالحب خي ححب يدجيححة  اهه يف ي شحة السححيد  يدجيحة. 1

 ؟خ  ةحة مقحيهمن ا اطحب محقكب همحن املالةن أييه حممد  قيل أليب طالب: ... 

فل  تمع ذلد  ؛«املخ  ةة يدجيةه  ا اطب مقا حممد اةن أيي» :فدال أة  طالب

ا لح  عليقحا  اهلل صن فحيكب الكفايحة هأنحقب أعح   ه : ل نه كحرب عليحه هقحالي يلد ي ري  

هأنا مل ي ب قلشي صن ي شهحا  هلكن يدجية قد ملكت نفسها هعدلها أهفر من عديل

ال يدحدا اليح م » :فدحال لحه . فدحام صليحه زح  .ري.املل ك فكي  ههح ا حممحد فدح

علمحت العدحل أمحا  ةأمس هال ي اكل الدمر ةال مس يا ةحاده اجلهحل هيحا يسحي 

يثلب اةن أييقا أما علمحت أنحه صذا أااد أم القحا أند قد ضل اشدك هياب عدلد أ

ثب نفا أث اةه   «هأاهاثقا قدمقا الكل ة  يديه هلكن ت ف يش  لد يب فعلد

يحا أيحي محا أقح ل فيحه شحيئا هلكحن  ...ا ههنحا صي يحه هتحااها صىل مقحااهلبههن

                                                 

 .45  ص18ةااا األن اا: ط (1)
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ي ححيت مححن هجهحح  األهل يسححشقي العححرب ثيححل صين اددت أكححاةرهب هتححاداوب 

العحرب محا  صن   :فدحال هاقحة ؛هالثاين أهنحا ال يرضحا   هأاهجها اعن ةفدري ال مال له

د نسحيشه هقريشحه هأمحا مقهب أثد صال ه ب أن ي هجه ةاةققه هي قهي أن يكح ن حممح

يدجية فم  عايقت فلله اضيت ةه هأما أنت فدد جلشت لقفسد عحداه  محن ةقحي 

هاشب ع  يري مء هصهنب محا يرتك نحد يحري تحاعة هالتحي  األتحد اهلجح م زح   

يححرد  عقححد ااد هاهلل صن قشلححت نصححاي هالدلححاء املاقحح م ال يصححد  عقححد صححاد 

 يح هط حممحداها عقد يد العداه  ه ت معي صىل ةقي هاشب تألقهب أن يرفع 

يححا أيححي أيححاف أن  :فدححال ؛ال يصححلح صال هلححا.. هاهلل مححا يصححلح صال لححه ه.ةخدجيححة

فحل ختح  فقهلحا مجيعحا  ضح ن هح ا األمحر عحيل   :هيجم ا يب هيدقلح ين فدحال هاقحة

هتااا ثقى ديل ع  أهالد عشد امل لب ف قفا ع  الشاب هكان محن األمحر املدحدا 

فقرحر صليحه  قت كان أهالد عشحد امل لحب جالسح  هةيحقهب القشحيأن يف ذلد ال 

يا قر  الع  ما يد ل هاهلل لئن أمريقي عييقحد يف هح   السحاعة ةحرأ  » :ز   هقال

فدححال   اتححمع أنححت :فدححال هاقححة ؛اتححمع يححا أيححي :فدححال ي يلححد ل اقححة  «ي يلححد

صلحيهب فحمجهنب ال انرر اعن ما أصقع دعقا نحأيت ال ه :قال هاقة !دعقي أاجع :ي يلد

لقمد نماءن  » :هاقحة قحرع الشحاب فدحال القشحي ثحب صن   ؛يشعدهن من يحأيت صلحيهب

فدام ز   فأديلهب هيد ي يلحد يف يحد هاقحة هنحاد  نعمحقب   «خويلد وأخوه ورقة

 :صححشاثا همسححاء هكفيححقب رش األعححداء يححا أهالد امحح م هالصححفا فقححادا  أةحح  طالححب
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ال أهحل هال تحهل » :فانقهر  ز   هقحال  «هأنت يا ي يلد كفيت ما د ا هخت ى»

ما كحان ذلحد مقحي يحا تحيده  :قال ي يلد ؛«ملن طلب مقا ةعدا هأاانا هجرا هصدا

  يكلمت ا ا الكلم ثقحى هأنقب يعلم ن أن يدجية هافر  العدل مالكة نفسها هصن  

 فح   أتمع ما يد ل هاعن عرفت أن املرأ  فيكب اايشة فل يؤايح هين ةح  جحر ...

قد أقشل العشا  هزح   العرب قد ي اثشت ههصذا ةأص ات قد علت ه كان صال قليل   

يحا أهحل مكحة » :صىل جانشه هتيفه ورد من يمد  هأة  طالب يدحدمهب هزح   يدح ل

ال م ا األدب هقلل ا الكلم هاهنل ا ع  األقحدام هدعح ا الكحرب فمجنحه قحد جحاءكب 

اا املقحح ط ةححاألن اا صححاثب اهليشححة صححاثب ال مححان حممححد املخقححاا مححن امللححد اجلشحح

قحد جحاء ههح  معححقب  فقرحرت العحرب ه صذا ةحالقشي  «هال قحاا قحد هاد علحيكب

يه قميص عشد امل لب هةحرد  صليحا  ةع مة ت داء يل ح ضياء جشيقه من دقها هعل

مقخحقب ةخحايب  يف يد  قليب صةراهيب ا ليحل اجليه نعلن جلد  عشد امل لب هيفه

هالقا  حمدق ن ةه يقررهن صليه هقد أثاطت ةحه ع حرييه هزح    من العدي  األزر

امل جحح دات  جشححه عححن أعحح  القححاارين هقححد شخصححت صليححه مجيححع املخل قححات ه

قحام كحل قاعحد محقهب عح  ه سلم ن عليه هقد ذهلت العرب را اأها مقهةاإلشاا  ي

هأع مه يف أع  م ضع همكحان ههح  املكحان الح ه ناحي  قدميه هجلس القشي

 :عقه أة  جهل هأصااةه همل يش  مقهب جالس يري أة  جهل لعقه اهلل هأيح ا  هقحال

فقددم صليه ز   كاألتحد هقحشا عح  أطرافحه   صن كان األمر  دجية لقأي ن حممدا  
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فأيح  أةح  جهحل   «قب ال تلمت من الق اةب هال نج ت محن املصحاةب» :هقال له

  يحد  ثقحى نشحع الحدم محن دحت تيفه فسشده زح   هقحشا عح يد  هرضاا يف قاةب

هيلد يا اةن ه ام ما أنت عديل من هنحا صليحد  :أافاا  ههك   احلااث هقال له

من مجلة القا  هاأيت أند أرشف مقهب لئن مل يدعد أليح  اأتحد فخحاف الفققحة 

 .(1)...(هتكت هان أنه اهط يدجية

  أحداث خطبة السيدة خدجية بنت

 من روايات العامةخويلد 

زح    :قحال  (2)ٌَّّ ٰى ٰرُّ: د  يف ق له يعحاىلعن ةري. 1

 .(3)امل لب ةن عشد

 ن لحت فيحه هيف  َّجم يل ىل مل خلُّ: مقها ق له يعاىل. ه2

 .(4)ز   هكان أة  هلب رن قسا قلشه ذكر  ال اثد 

 هاه ؛ «ةمممزة سممميد الشمممهداء»أنحححه قحححال:  ه  عحححن اتححح ل اهلل. ا3

                                                 

 .21  ص18ةااا األن اا: ط (1)

 .27ت ا  الفجر  اعية:  (2)

 .177ذياةر العدشى ملاب الدين ال ربه: ص (3)

 .66ذياةر العدشى لل ربه: ص (4)
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ر ع بطمو  محتمى ْشمخم الشهداء ولموال أ  جتمد صمفية ل نمت دفنمه »: عقه

 .(1)هكان قد مثل ةه هةأصااةه ي مئ  ؛«الطم والسباع

قحط  ةاكيحا   عن اةن شاذان من ثديل اةن مسع د: ما اأيقا ات ل اهلل. 4

  هضعه يف الدشلحة  ثحب هقح  عح  جقاايحه  هأناحب من ةكاةه ع  ز   أشد  

ز   يا عب اتح ل يا »  أه شه   ثقى ةلهب ةه ال يش من الشكاء يد ل: (2)ثقى ن هب

  يحا زح   يحا : يا ز   يا فاعل ا ريات  يا ز   يا كاشح  الكحرباهلل هأتد ات له

  هكحان صح  اهلل يعحاىل عليحه هتحلب صذا صح  عح  «ذاب عن هجه اتح ل اهلل

 .(3)جقاا   كرب عليها أاةعا هكرب ع  ز   تشع  يكشري   اها  الش  ه يف معجمه

 

                                                 

 .111  ص1االتقيعاب يف معرفة األصااب الةن عشد الرب: ط (1)

(2)   َ َيُ  ثقى يكاد يشلهب ةه ال   ه  ان ي ح قا أليب صحاثشه هأتحفا  ي   هصن  يفعل ذلد اإلنسححالقجَ هُب: ال ج

 (.161  ص1.)ذياةر العدشى لل ربه:طعليه

 .528  ص1رشح مسقد أيب ثقيفة: ط (3)
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 جعفر بن ابي طالب
ثدثقا الرضا عيل ةن م تى عن أةيحه  :داهد ةن الداتب اجلعفره قال. عن 1

عمم  صممنة  سممأل أبمماه نعفممر بمم  حم ممد أ  رنممن  » :م تححى ةححن جعفححر

ملا قدم  :قال تلك اْلبوة حدثني أ  ع  ندي عيل ب  اْلسط :التسبيح فقال

معرسمه عمىل غلموة مم   م  أرو اْلبشة تلقاه رسمول اهلل نعفر ب  أ   ال 

وحادثمه شمي ا ثم   بخيرب فلم  رآه نعفمر أرسع  ليمه هرولمة فاعتنقمه رسمول اهلل

يما نعفمر يما أخمي  :رن  العضباء وأردفه فل  انبعثت هب  الراحلة أقبل عليه فقمال

فة  الناس أنه يعطي نعفمرا عةمي  مم   :أال أحبوك أال أعطيك أال أصطفيك قال

يمه خيمرب وغن مه أرلمها وأموااما وأهلهما فقمال نلك ملا فمتح اهلل عمىل نبو :املال قال

 :قال أة  عشد اهلل الصحاد   «فعل ه صنة التسمبيح ىبىل فداك أ  وأمي :نعفر



 3/جالدائرة االصطفائية الثانية ألهل البيت ..........................................................   198

 .(1)« وصفتها أّنا أربيف رنعات بتشهدتط وتسلي تط....»

ملا نا  يموم مؤتمة نما  نعفمر بم  أ  » :ةمجتقاد  قال قال أة  عشد اهلل. 2

قوا نزل ع  فرسه فعرقبها بالسيف ف ما  أول مم  عرقم  عىل فرس فل  الت  ال 

 .(2)«ع اإلسنم

ال تمدعي بمةل وال » :ث  ققحل جعفحر ةحن أيب طالحب لفاطمة قال. 3

 .(3)«ث ل وال حرم وما قلت فيه فقد صدقت

 حممط ناءتممه وفمماة نعفممر بمم  أ   المم     النبممي» :هقححال. 4

علميه  نمدا ويقمول نانما ْمدثا  وايد بم  حارثمة نما   نا دخمل بيتمه نثمر ب ما ه 

 .(4)«ويؤانسا  فةهبا مجيعا

ةعحل  أن اتح ل اهلل  عن حممد ةن صتحاا   عشد اهلل احلافظ أيبعن . 5

عمره ةن أمية اللمره صىل القجام يف شأن جعفر ةن أيب طالب هأصااةه هكقب 

صمي  بسم  اهلل المرة  المرحي  مم  حم مد رسمول اهلل  ىل النجما  األ» :معه كقاةا

امللمك القمدوس املمؤم  املهمي    صاح ... اْلبشة سنم عليك    أةد  ليمك اهلل

                                                 

 .262مجال األتش ع ةك ل العمل املرشهع:ص (1)

 .49  ص5الكايف لل يخ الكليقي: ط (2)

 .178  ص1: طلل يخ الصده  من ال  رض  الفديه (3)

 .177  ص1من ال  رض  الفديه: ط (4)
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البتول الطيبة اْلصمينة  وأشهد أ  عيسى اب  مري  رو  اهلل ونل ته ألقاها  ىل مري 

نفخه فيه و   أدعموك نفخه ن  خلق آدم بيده وفي لت بعيسى فخلقه م  روحه و

تؤم    وبالةي ناء  االة عىل  اعته وأ  تتبعني وال ريك له واملو ىل اهلل وحده 

في  رسول اهلل قد بعثت  لي   اب  ع ي نعفر ب  أ   ال  معه نفر م  املسمل ط 

فينا ناءوك فماقره  ودع التجمرب فمي  أدعموك ونمتمك  ىل اهلل تعماىل وقمد بلغمت 

 . (1)«ونصيت فاقبلوا نصييتي والسنم عىل م  اتبيف اادى....

 ظيم مروي عن الصادقدعاء ع 

م ح »: . قال اإلمام الصاد 1
َتهش ما مَتَققح ي اشح

َك ال مةا م ا َألشَك بااسح الله ... َأسح

ك َك َوَأَالاَك َونشورا بمه أنزلمت أرااق خلقمك مم   ... وباالسم  المةي  نا دعيمتقاَدما

سمم ا  سمم واتك وأرلمميك واامموام واْليتمما  والطممم والممدوام واجلمم  واإلنممس 

وباسم ك  آخمة بناصميتها  نمك عمىل نمل  ء قمدير... ل دابة أنمتوالشيا ط ون

الةي نعلت به جلعفر نناحط يطم هب  ميف منئ تك ونعلت املنئ ة رسن أويل 

 .(2)«أننية مثنى وثنث ورباع...

 

                                                 

 .416  ص16ةااا األن اا للعلمة املجليس: ط (1)

 .371-371الشلد األم  هالداع احلص : ص (2)





 

 

 

 

 

 

 املحتويات
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