
ديواُن الوقِف ال�ِشيّعي ة اْلِعَراِق ُجْمُهْوِريَّ

د السابع/ العددان األول والثاين)23، 24( السنة السابعة/املجلَّ
شهر شوال املعظم 1441هـ /حزيران 2020م

ملف العدد: سيد الشهداء  يف تراث كربالء
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املرشف العام
سامحة السّيد أمحد الصايف

املتويل الرشعي للعتبة العباسية املقدسة
املرشف العلمي

الشيخ عامر اهلاليل
رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية يف العتبة العباسية املقدسة

رئيس التحرير
د. إحسان عيل سعيد الغريفي)مدير مركز تراث كربالء(

مدير التحرير
أ.م. د. فالح رسول احلسيني)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/ جامعة كربالء(

اهليأة االستشارية
الشيخ مسلم الشيخ حممد جواد الرضائي)أستاذ يف احلوزة العلمية/النجف األرشف(

الشيخ حممد حسني الواعظ النجفي)احلوزة العلمية/قم املقّدسة(
أ. د. عيل خضري حجي)كلية الرتبية/ جامعة الكوفة(

أ.د. مشتاق عباس معن)كلية الرتبية/ابن رشد/جامعة بغداد(
أ.د. إياد عبد احلسني اخلفاجي)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ. د. عيل كسار الغزايل)كلية الرتبية للبنات/جامعة الكوفة(
أ. د. ميثم مرتىض مصطفى نرص اهلل)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ.د. عادل حممد زيادة)كلية اآلثار/ جامعة القاهرة(
أ.د. حسني حامتي)كلية احلقوق/جامعة اسطنبول(

أ.د. تقي عبد الرضا العبدواين)كلية اخلليج/ سلطنة عامن(
أ.د. اسامعيل إبراهيم حممد الوزير)كلية الرشيعة والقانون/جامعة صنعاء(

سكرتري التحرير
يارس سمري هاشم مهدي البناء
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اهليأة التحريرية
أ. د. زين العابدين موسى جعفر)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ.د. عيل طاهر تركي احليل)كلية الرتبية للعلوم االنسانية/ جامعة كربالء(
أم.د. رضغام كريم كاظم املوسوي)كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة كربالء(

أ.م.د. حممد حسني عبود)كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة كربالء(
أ.م.د. محيد جاسم الغرايب)كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة كربالء(

أ.م.د. حيدر عبد الكريم حاجي البناء)جامعة القرآن واحلديث/ قم املقدسة(
أ.م.د. حممد عيل أكرب)كلية الدراسات الشيعية/جامعة األديان واملذاهب/إيران(

أ.م. د. توفيق جميد أمحد)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
م.د. فالح عبد عيل رسكال)جامعة كربالء/كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية(

مدقق اللغة العربية
أ.م. د. فالح رسول احلسيني)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/ جامعة كربالء(

مدقق اللغة االنكليزية
أ.م. د. رائد داخل اخلزاعي)كلية اآلداب/جامعة الكوفة(

اإلدارة املالية
سالم حممد مزهر

املوقع اإللكرتوين
يارس السّيد سمري احلسيني
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املحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص

الّصفات 27 صفوة  يف  املعجميَّة  األنــســاق 
لــلــشــيــخ  ــــامت  الــــسِّ دعــــــاء  رشح  يف 
ضوء  يف  قراءة  الكفعمي)ت905هـ( 

نحو النَّص

أ.م.د. ِعامد جبَّار كاظِم داود
بية  الرتَّ يَّة  ُكلِّ ــط  واس جامعة 

للعلوم اإلنسانيَّة

وآراؤه 113 العاميل  احلسن  بن  حممد  الشيخ 
الّرجالية، رواية األجاّلء أنموذجًا

ــخ حمــمــد حــســني عيل  ــشــي ال
بحسون العاميل

العلمية/النجف  احلــــوزة 
األرشف

النراقي 155 املحّقق  بني  النسبة  انقالب  نظرّية 
والشيخ األنصاري

عوض  احلليم  عبد  الشيخ 
احليل

مشهد   / العلمية  ــوزة  ــ احل
املقدسة

حمّمد حسني املرعيش الشهرستايّن وجهوده 195
العلمّية

حمّمد جاسم حمسن املوسوّي
سة/ مركز  العتبة العباسّيُة املقدَّ

تراث كربالء

يف 241 كربالء  يف  العلمية  احلركة  يف  املرأة  أثر 
القرنني الثالث عرش والرابع عرش اهلجريني

م.م. حسني هليب الشيباين
تربية  /مديرية  الرتبية  وزارة 

كربالء املقّدسة
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املنسوخات الكربالئية يف دليل خمطوطات 293
اإلصدار  العاّمة،  الغطاء  كاشف  مؤسسة 

السادس

م.م. مصطفى ناجح الرّصاف
ــف الــغــطــاء  ــاش مــؤســســة ك

العامة/ النجف األرشف

حمّمد 353 املـــريزا  الــعــاّلمــة  ــازات  إجـ فهرس 
بإمام  امللّقب  اهلمدايّن  الوّهاب  عبد  بن 

احلرمني)ت 1305هـ(

زاده  لــطــف  ــد  ــّم حم الــشــيــخ 
التربيزّي

احلوزة العلمية /قم املقدسة

َعينيَّة جواد بدقت األسدي يف رثاء اإلمام 435
احلسني دراسة يف البنية والتشكيل

عيل  حممد  كــاظــم  عــيل  أ.د.   
املصالوي

الرتبية  كلية  كربالء/  جامعة 
اللغة  قسم  اإلنسانية/  للعلوم 

العربية

اإليقاع الداخيل يف شعر احلاج جواد بدقت: 473
رائّيته يف رثاء اإلمام احلسنيُأنموذًجا

طعمة  أمحـــد  شــاكــر  أ.م.د. 
عيل  حمــمــد  م.   - ــري  ــام ــع ال

العامري
األدب  كلية  ِسمنان/  جامعة 
األجنبية/  واللغات  الفاريس 

قسم اللغة العربية وآداهبا

شعراء 505 عند  الشعري  التشكيل  أسلوبّية 
كربالء)القصيدة احلسينية اختياًرا(

أ.د. كريمة نوماس املدين
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/
قسم اللغة العربية
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املالمح األسلوبّية يف قصيدة الشيخ حمسن 539
 احلسني اإلمـــام  رثـــاء  يف  ــب  احل ــو  أب

واملستشهدين معه

م. شهالء جعفري
اآلداب  شرياز/كلية  جامعة 
والعلوم اإلنسانية/ قسم اللغة 

العربية وآداهبا

حتقيق الرتاث

جمالس املواعظ للشيخ حممد تقي بن حسني 571
احلائري)1217- اهلروي األصفهاين  عيل 

1299هـ(

جعفر  حممد  الشيخ  حتقيق: 
اإلسالمي

/مشهد  الــعــلــمــيــة  احلــــوزة 
املقدسة

أضواء عىل اجازات العالمة الشيخ يوسف 641
بعض  حتقيق  مــع  البحراين  عصفور  آل 

نصوص إجازاته

ــق: الــشــيــخ  ــي ــق دراســـــة وحت
إسامعيل الـگـلداري البحراين

/مملكة  الــعــلــمــيــة  ــوزة  ــ احلـ
البحرين

25The History of Education in 

Shi‘i(Hawzah) with a focus on the 

school of Karbala

Asst. Prof. Dr. Morteza 

Maddahi

At al-hikmah Institute of 

Al-Mustafa International 

University 



حتقيق الرتاث



 جمالس املواعظ 
للشيخ حممد تقي بن حسني عيل اهلروي األصفهاين 

احلائري)1217-1299هـ(

“Majalis Al-Wa›dh”(Gatherings of Moralized 
Admonitions) for Mohammad Taqi 

bin Hussein Ali Al-Harawi Al-Asfahani Al-
Ha›iri(1217-1299 A.H.)

تحقيق: الشيخ محمد جعفر اإلسالمي
احلوزة العلمية/ مشهد املقدسة

Rectified and Verified by: 
Sheikh Mohammad Ja›far Al-Islami

Hawza of Holy Mashhad
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امللخص: 
ُيعّد العاّلمة الشيخ حممد تقي بن حسني عل اهلروي الائري من أعالم ومدّريس 
حوزة كربالء املقّدسة يف القرن الثالث عرش. وهو أيًضا من خّرجِيي حوزاِت أصفهان، 
والنجف، وكربالء؛ إذ اســتفاَد يف كّل هذه الوزات من علمِئها ومشاهرِيها، وجعل 
كثرًيا من عمره يف التَّحقيِق والتأليِف، حتی ُعّد من العلمء املكثرين يف التأليِف يف القرِن 
الثالث عــرش. وتتضّمن مؤّلفاته متلَف العلوِم اإلســالمية، مثل: الفقه، واألصول، 
والرجــال، والكالم، لكنّه اهتم كثرًيا بتفســري القرآن والديث، فرتك خلفه تفاســري 
للكثري من سوِر القرآن، وتفسرًيا للقرآن كاماًل. ومن هذه املؤّلفاِت رساَلُتُه املوسومُة 
َ فيها آياٍت من القرآن الكريم. وهذه الرســالُة مشتملٌة  بـ»جمالس املواعظ«؛ حيُث َفسَّ
علــی أربعة عرش جملًســا ليوقظ النائمني بمواعــَظ كافيٍة، ونصائَح شــافيٍة، وفضائَل 
جمليٍة، ومراث مبكيٍة؛ تذكرًة لنفِسِه، وملن أراَد أن يّتعَظ. ويذُكُر يف بداَيِة كلِّ جملس آيًة 
ُها. فمنهُجُه يف التفســرِي منهج روائّي يستند يف موارَد  من املصحف الرشيف، ويفّسُ
متلفــٍة إلی األحاديث الصادرة عن أئّمة أهل البيت. وكذلك اهتّم يف تفســرِيِه 
بذكــر التأويــالِت اّلتي ذكرهــا أهُل بيِت العصَمــِة. وذكر بعَد تفســري اآلياِت 
رواياٍت يف َوعِظ املؤمنني مرتبطة باآليِة اّلتي طرحها. ويف هناية بعِض املجالس يشــرُي 

إلی ُمصاِب السني بن عل، كم هو دأُب املجالس واملواعِظ.

وقد اعتمدنا يف التحقيق علی نسخة مكتبة مركز دائرة املعارف اإلسالمّية الكربى 
برقم 1565

الكلمات المفتاحية: مجالس المواعظ، محمد تقي الهروي األصفهاني الحائري.
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Abstract
Mohammad Taqi bin Hussein Ali Al-Harawi Al-Ha’iri is considered a 

distinguished figure and instructor of Hawza of Holy Karbala in the 13th. 

century. He is a graduate of Hawzas of Asfahan، Najaf، and Karbala. He 

made use of all these hawzas and their famous figures and scholars. He 

spent most of his life writing، rectifying، and verifying impressively and 

memorably in various Islamic fields like: jurisprudence، usul، reporting and 

documenting Hadith، theology، and exegesis of Quran and Hadith. Among 

these workings is his “Majalis Al-Wa›dh”(Gatherings of Moralized Admo-

nitions) Monograph that critically explains and interprets Quran Ayahs.

This monograph includes fourteen gatherings advise، exhort، preach، 

and induce cautiously people to commit to morals and good deeds and en-

courage them to have virtues and moralities. At the beginning of each gath-

ering، Al-Ha›iri starts with an ayah from Quran; followed by its exegesis، 

due to reported Hadiths chained to Ahlul-Bait(The Prophet›s Pure Family); 

other expositions by Ahlul-Bait are also stated; some other chronicles of 

well-remembered events with definitive goals، and then concluded with the 

killing event of Imam Al-Hussein. This rectifying and verifying depends on 

the version of the library of “The Center for the Great Islamic Encyclope-

dia”، under no. 1565.

Key Words: ‘’Majalis Al-Wa’dh’’، Mohammad Taqi Al-Harawi Al-Asfa-

hani Al-Ha›iri. workings is his testimonial



575

حتقيق: الشيخ حممد جعفر اإلسالمي
)2

4 ،
23

اني)
والث

ول 
ن األ

ددا
/ الع

سابع
د ال

اجمللَّ
عة/

ساب
نة ال

الس
20م

20
ران 

حزي
هـ /

14
41

ظم 
املع

وال 
ر ش

شه

مقدمة التحقيق: 
نبذةٌ من حياة املؤلف

حســب ما كتــب العاّلمة اهلرويُّ يف ســريته الّذاتيــة التي جــاءت يف خامتة كتابه 
»هناية اآلمال«: ُولَِد يف شهِر رمضان يف عام 1217 للهجرة يف مدينة هرات من مدن 
أفغانستان، مكث فيها لثمين سنواٍت، وأخذ فيها علوم العربية والساب وغريها من 

العلوم.

ثم هاجر إلی أصفهان، وأقام فيها حتی الّسنة السادسة والثالثني من عمره، وقد 
زار مشهد مّرتني والعتبات املقّدسة يف العراق ثالث مّرات يف هذه املدة.

ومن َثــّم هاَجَر إلی العراِق، وذكر بأّنه مضی ثمنيــة أعوام علی إقامته يف النجف 
األرشف حتــی اليــوم الثالث مــن ذي القعدة عــام 1279 للهجرة، وكان منشــغاًل 
بدراســة العلــوم النقليــة والعقلية والّتأليــف والّتصنيــف فيها. وبعدهــا هاجر إلی 
أصفهــان ودّرس، وصــار مرجًعا للحــكاِم فيها. ومن ثمَّ ارحتل إلــی كربالء حيث 
تصّدر للتدريِس، فكان أحد أعالم حوزاتا، وأهنی كثرًيا مما كتبه هناك، وبقي جماوًرا 

إلی حني وفاته سنة 1299للهجرة )1(.

أخذ الّشــيَخ حممدتقي اهلــروي العلَم يف الــوزات الدينيــة يف كّل من أصفهان، 
والنجــف، وكربالء. وقد تتلَمــَذ علی الّســّيد حممدباقر الّشــفتي املتوفی 1260هـ.

)1(. السرية الذاتية للشيخ حممد تقي اهلروي االصفهاين الائري)1217-1299هـ( حتقيق: حممد 
حســني الواعظ النجفي، بحث منشــور يف جملة تراث كربالء الســنة اخلامســة- العدد األول: 
ص351، وانظر أيًضا موســوعة طبقات الفقهاء 13: 539- 541، أعيان الشــيعة 9: 195، 

دانشنامه أدب فارسی 3: 890. 



576

جمالس املواعظ للشيخ حممد تقي بن حسني عيل اهلروي األصفهاين احلائري)1217-1299هـ( 

مة
حـك

ة م
صلي

ف�
لة 

مج
  - 

الء
كرب

اث 
تر

والّشيخ حممدإبراهيم بن حممدحســن الكلبايس املتوفی 1262هـ والشيخ حممد تقي 
بــن حممد رحيــم اإليوانكيفــي املتوفی 1248هـ يف أصفهان، والّشــيخ حممدحســن 
النجفي املشــهور بصاحب اجلواهراملتوفی 1266هـ يف النجف، والسّيد عل نقي بن 
حســن بن حممد املجاهد الطباطبائي املتوىّف 1289هـ والسّيد كاظم بن قاسم الّرشتي 
املتوفی 1259هـ. يف كربالء، ورشيف العلمء املازندراين املتوىف 1246هـ، وقد حّرر 

بعَض بحوثِِه، منها: مباحُث األدّلِة العقلّيِة.

وقــد خّلف العديَد مــن املؤّلفات يف متلــِف العلوم بعَد وفاتــه، وذكر أكثَرها يف 
خامتــة كتابه »هناية اآلمال« املطبوعة يف هذه املجلة املجّلد اخلامس من الصفحة 341 

إلی الصفحة 361، ومن أراَد أن يطلع علی أساميها ومواصفاتا فلرياجع إليها.

جمالس املواعظ

كان الّشــيخ حممد تقي اهلــروي ذا اهتمٍم بالٍغ يف تفســري القرآن، فنجــُد بني آثاره 
رسائل متعّددًة يف تفسري ُسَور القرآن، مثل رسالة »تفسري يف قوله تعالی﴿طه﴾ وقوله 
ِن َأْو أَْدَنى﴾«)1( ورسالة »متص تفسري آية الكريس«)2(، وقد  ْوَســْي تعالی﴿َفَكاَن َقاَب َق

أّلف تفسرًيا لتمم القرآن أيًضا باسم »خالصة البيان يف حلِّ مشكالت القرآن«)3(.

ومنهُجه يف التفســرِي منهٌج روائيٌّ يستفيُد من أحاديث أهل البيت للكشف 
عن مراد اآليات، وكثرًيا ما يشري إلی التأويالت الواردة لآليات عن التفاسري الروائية 

)1(. الســرية الذاتية للشــيخ حممد تقي اهلروي االصفهاين الائري)1217-1299هـ( 5: 358، 
الذريعة 4: 328.

)2(. الســرية الذاتية للشــيخ حممد تقي اهلروي االصفهاين الائري)1217-1299هـ( 5: 356، 
الذريعة20: 188.

)3(. الســرية الذاتية للشــيخ حممد تقي اهلروي االصفهاين الائري)1217-1299هـ( 5: 356، 
الذريعة 7: 216.
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والكتب الديثّية.

وهذه الرســالُة - كم ذكره املحّقق الطهراين يف الذريعة)1( واملؤلُف يف خامتة هناية 
اآلمال)2( - تشــتمُل علی جمموعٍة من آرائه حوَل تفســري بعــض آيات القرآن يف طي 
أربعة عرش جملًســا. وأحياًنا خيرج من موضوع التفســري ويذكــر نصائح ومواعظ من 

.روايات أهل البيت

وبم أّن شــيخنا اهلــروي طرح يف هذه الرســالة آراءه حول تأويــل بعض اآليات 
ومناقب أهل العصمة يف اآليات، تعدُّ هذه الرسالة نافعًة للّتعّرف علی منهجه 

التفسريي. 

عملنا يف التحقيق

اعتمدنا يف حتقيِقنا هلذه الّرسالة علی نسخٍة وحيدة، وهي نسخة مكتبة مركز دائرة 
املعارف اإلسالمّية الكربى برقم 1565.

وضعنا اآليات القرآنية بني قوسني مزّهرين﴿﴾، وما وضعناه بني املعقوفتني، فهو 
من عنِدنا.

)1(. الذريعة 19: 368.
)2(. السرية الذاتية للشيخ حممد تقي اهلروي االصفهاين الائري)1217-1299هـ( 5: 357.
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الصفحة األولی من املخطوطة
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الصفحة األخرية من املخطوطة
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النص املحقق
بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :)1(] المُد هلل ربِّ العاملني والســالم علی عباده الــذي اصطفی، فيقوُل ]اهلرويُّ
هــذه نبذٌة من آيات الكتاِب املبني، وأخبار األئّمِة املعصومني عّقبتها بجملة ممّا 
أرجــو أن ينفع املؤمنني، ويوقــظ النائمني بمواعَظ كافيٍة، ونصائَح شــافيٍة، وفضائَل 
َر زواَل ما يف  جمليــٍة، ومراٍث مبكيٍة؛ تذكرًة لنفيس اجلانية، وملــن أراد أن يّتعَظ، ويتذكَّ
اِر الباِقَية، فنسأُل اهلل التوفيق واهلداية إلی  الّدار الفانية، ويستعدَّ للقاِء اهلل، ويتزّوَد للدَّ

سواء الّطريِق، وقد جعلُتها جمالَس.

)1(. »اهلروي« ِمنّا، ويف املخطوطة كلمة غري واضحة حيتمل كثرًيا أّنه ما أثبتناه.
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]املجلس األّوُل[
اُم َكَما ُكتَِب  َي ُكُم الصِّ ْي ِذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَل َها الَّ قال اهلل تعالی يف ســورِة البقرة:﴿َيا أَيُّ

ْعُدوَداٍت﴾)1(. اًما مَّ ُقوَن * أَيَّ ُكْم َتتَّ َعلَّ لُِكْم َل ْب ِذيَن ِمن َق ى الَّ َعَل

وعن رســوِل اهلل: »شهُر َرَمَضاَن شــهٌر َفَرَض اهلل تعالی عليُكم ِصَياَمُه، َفَمن 
ُه«)2(. صاَمُه إيَمًنا واحتَِساًبا َخَرَج من ُذُنوبِِه، َكَيوٍم َوَلَدتُه أمُّ

ْوُم يِل وَأَنا َأْجِزي به«)3(. وعنه: »قال: قال اهلل عّز وجّل: الصَّ

اِئِم ِعَباَدٌة وَنَفُسُه َتسبِيٌح«)4(. وعن أب عبد اهلل: »نوُم الصَّ

ْوَم ُجنٌَّة ِمَن النَّاِر«)5(. َك بَِأْبَواِب اخْلرَْيِ إِنَّ الصَّ وعنه: » أاَل ُأْخرِبُ

وَم عبارة عن اإلمســاِك اخلاصِّ املعهوِد. وعّلُة وجوبِِه ورد أّنه جاء نفٌر  ثّم إّن الصَّ
وَم عل  من اليهوِد إلی رســوِل اهلل، َفَســأله أعَلُمهم )6(: أليِّ َشٍء َفرَض اهلل الصَّ

)1(. البقرة: 184-183.
)2(. تذيــب األحــكام 4: 152، الديــث 4، وســائل الشــيعة 10: 246، أبواب أحكام شــهر 
رمضان، الديث 13327، بحار األنوار 93: 375، وانظر اخلرب مع اختالٍف يســرٍي يف اللفظ 

مسند أحد 1: 195.
)3(. الكايف 4: 63، باب ما جاء يف فضل الصوم والصائم، الديث 6، دعائم اإلسالم 1: 270، 

من ال حيرضه الفقيه 2: 75، الديث 1773، تذيب األحكام 4: 152، الديث 420.
)4(. قــرب اإلســناد: 95، الديث 324، الكايف 4: 64، باب ما جــاء يف فضل الصوم والصائم، 

الديث 12، دعائم اإلسالم 1: 270، ثواب األعمل: 51.
)5(. الــكايف 4: 63، بــاب ما جاء يف فضل الصوم والصائم، الديث 3، فضائل األشــهر الثالثة: 
122، مــن ال حيــرضه الفقيــه 2: 75، الديــث 1775، تذيــب األحــكام 4: 151- 152، 

الديث 419.
)6(. يف املصادر زيادة » عن مسائل، فكان فيم سأله أن قال«.
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تــك بالنَّهاِر ثالثني يوًما، ]وفــرض عل األمم أكثَر من ذلــك[)1(؟ فقال: »إنَّ  أمَّ
تِه َثالثنَِي َيوًما  يَّ ــَجَرِة َبِقَي يف َبطنِِه َثالثنَِي يوًما، َفَفــَرَض اهلل َعَل ُذرِّ آَدَم ملَّــا أَكَل ِمَن الشَّ
اجلُــوَع والَعَطَش، واّلذي يأُكُلوَنه بالّليــِل تفّضل من اهلل كذلك كان عل آدم، َفَفَرَض 
ُكُم  ْي تِي، ثّم َتاَل رسوُل اهلل صّل اهلل عليه وآله قوله تعالی:﴿ُكتَِب َعَل اهلل ]ذلك[ َعَل أمَّ

اُم﴾ اآلية)2(. )3( َي الصِّ

وفوائده كثريٌة، كانكساِر الّشهواِت، وذهاِب الكسِل املانِع عن العبادة، وقّلة النوِم 
الذي كثَرُته تَدُع الرجَل فقرًيا يوَم القيامِة، وذهاب األمراض؛ فإّن أكثَرها من الّشــبع 
وامتــالء املعدة التي هي بيــت الداء، وزيادة الفهم والفظ؛ فــإّن اجلوَع إدام الّروح، 
والتشــبيه باملجــّردات واملبادئ العاليــة، وتذّكر أحــوال الفقــراء، والرّتّحم عليهم، 
وتذّكــر أحوال اآلخرة من جوِعها وعطِشــها، وما يأُكُله، ويرشُبــه املؤمنون يف اجلنِّة 
ا  َراًب ُهْم َش ْخُتومٍ﴾)5( ﴿َوَسَقاُهْم َربُّ ٍق مَّ ْوَن ِمن رَِّحي ْسَق ا َيْشــَتُهوَن﴾)4( ﴿ُي مَّ ٍر مِّ ْي من﴿َلْحِم َط
وٍم * َفَمالُِئوَن  ن َزقُّ َطُهوًرا﴾)6(، وما يأُكُله ويرشبه ]غريهم يف النار[ ﴿آلَكُِلوَن ِمن َشَجٍر مِّ

ُثوا  ي َتِغ ْس ِه ِمَن اْلَحِميِم * َفَشارُِبوَن ُشْرَب اْلِهيِم﴾)7( ﴿َوإِن َي ْي ُطوَن * َفَشــارُِبوَن َعَل ُب َها اْل ِمنْ

ْرَتَفًقا﴾)8(.)9(... َراُب َوَساَءْت ُم َس الشَّ ُوُجوَه بِْئ َغاُثوا بَِماٍء َكاْلُمْهِل َيْشوِي اْل ُي

)1(. ما بني املعقوفتني ليس يف املخطوطة، وإّنم أضفناه من املصدر. 
)2(. البقرة: 183- 184.

)3(. اخلصال: 530 -531، أبواب الثالثني وما فوقه، الديث 6، وســائل الشــيعة 10: 240- 
241، أبواب أحكام شهر رمضان، الديث 13317، تفسري نور الثقلني 1: 163.

)4(. الواقعة: 21.
)5(. املطّففون: 25.
)6(. اإلنسان: 21.

)7(. الواقعة: 52- 55.
)8(. الكهف: 29.

)9(. هنا يف النسخة ورقٌة ساقَطٌة، وبداية املجلس الثاين كانت يف تلك الورقة.
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]املجلس الثاين[
 ، ... واليمــني الكاذبــة، والوعد الــكاذب، والّســخرّية، والتغنّي، وإفشــاء الّسّ
وِم، كم ورد  وفضــول الكالم، وقد ورَد النَّهُي عن مجلٍة منهــا بخصوصها يف يوم الصَّ
، واألمر فيه بالّصرب والصدق، والتباعد  النَّهُي فيه عن الســِد والّظلم، وســوء الظنِّ
عــن أهل الرش، وانتظــار الفرج وظهور القائم، والســكينة، والوقــار، والتذّلل، 
واخلضوع، واخلوف من عذاب اهلل تعالی، ورجاء رحته، وتطهري القلب عن العيوب، 

والتهّيؤ ملحبة اهلل وإطاعته، فَمن نَقَص َشيًئا من ذلك، فقد نقص من فضِل صوِمِه.

واعَلــم يا أخــي، أّن التهيُّؤ ملحّبــِة اهلل بتخليِة القلــِب عن حمّبِة ما ســواه،﴿َفاْخَلْع 
َرُجٍل  ُه لِ ِس ُطًوى﴾)1(؛ فــإّن املحّبتنِي ال جتَتِمعان ﴿َما َجَعَل اللَّ َواِد اْلُمَقدَّ ــَك بِاْل َك إِنَّ ْي ْعَل َن

ي َجْوفِهِ﴾)2(، وُجنَدي العقِل واجَلهــِل ال َيَتصاَحبان، والّدنيا واآلخرة ال  ِن فِ ْي َب ِمــْن َقْل

تتحّصــالن، بل كّلم قربت مــن إحدامها بعَدت من أخرامها، واملحّبة حّبة إذا نبتت يف 
ت يف اللِّســاِن، َفتمنَُعه عن ذكِر غريه، ويف  العقــل َمنََعته عن فكر غرِي املحبوب، ورَسَ
األركان فتمنَُعهــا عــن خدمة غريه، بل ال يــری حينئٍذ غريه أصاًل، ال يــری نوًرا إاّل 

نورك، وال يسمع صوًتا إال صوُتك، فال يشتغل إاّل بطاعته.

قــال: »إذا انجلی)3( ضيــاُء املعِرَفِة يف الُفَؤاِد َهاَج ِريــُح امَلَحبَِّة، وإَذا َهاَج ريُح 
املحبَِّة اســَتأَنَس يف ظِــاَلِل امَلحُبوِب، وآثــَر امَلحُبوَب َعَل َما ِســَواه، وَبــارَشَ أواِمَرُه، 
ا، فإَذا اســَتَقاَم َعَل بَســاِط األُنِس  واجَتنَــَب َنَواِهَيــه، واختاَرمُها َعَل ُكلِّ شٍء َغرِيمِهَ

)1(. طه: 12.
)2(. األحزاب: 4.

)3(. يف املصادر: »جتلی«.
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بامَلحُبوِب َمَع أَداِء أواِمِرِه، واجتِنَاِب َنَواِهيه َوَصَل إىل ُروِح امُلنَاَجاِة والُقرِب« )1(.
ُعونِي  بِ ــَه َفاتَّ ـ وَن اللَّ ــْم ُتِحبُّ ثــّم إذا واَظــَب الطَّاَعاِت أَحبَّــه اهلل تعالی:﴿ُقــْل إِن ُكنُت

ـُه﴾)2(. ُكُم اللَّ ْب ُيْحبِ

ُب إيَِلَّ بِالنََّوافِِل َحتَّى ُأِحبَّه، َفإَِذا َأْحَبْبُتُه ُكنُْت َســْمَعُه  : »إنَّ الَعبَد َيَتَقرَّ ويف القــديسِّ
تِي َيْبطُِش  ِذي َينْطُِق بِه[)3( وَيَده الَّ ِذي ُيْبِصُ بِه ]ولَِســاَنه الَّ ُه الَّ ِذي َيْســَمُع بِه، وَبَصَ الَّ

هِبَا، إَِذا َدَعايِن َأَجْبُته)وإَِذا سكت عنّي ابتدأته()4(«)5(.
وهــذا أعلــی املقاماِت، ومن ُهنــا لّقَب نبيُّنــا بَحبيِب اهلل؛ ولذا ابتــل بَِعظيِم 
ٌل باألنبياِء، ثــّم األولياء، وقد قال: »َما ُأوِذَي َنبِيٌّ ِمثَل َما  الباليــا؛ فإّن البالَء موكَّ

ُأوِذيُت«)6(.
أَو ليــَس مــا ورَد علی الســنِي مــن املصائــب الِعَظــاِم وارًدا عليه، وقد 

قال: »ُحَسنٌي ِمنِّي وأَنا ِمن ُحَسنٍي«)7(؟

ُه جربئيل بُِمَصاِب الَُســنِي، أو تذّكَر لذلك يبكي  أَو مَل َيُكــن كّلم أخــرَبَ
ا. بكاًء شديًدا؟ كم َوَقَع ذلك عنه يف مواِضَع كثريٍة مذكورٍة يف حماهلِّ

)1(. مســتدرك الوسائل 12: 168 -169، باب نوادر ما يتعلق بأبواب جهاد النفس وما يناسبه، 
الديث 13798، مصباح الرشيعة: 119-120، بحار األنوار 67: 23.

)2(. آل عمران: 31.
)3(. ما بني املعقوفتني ليس يف املخطوطة، وإنم أضفناه من املصدر.

)4(. كذا يف املخطوطة، ويف املصادر: »وإذا سألني أعطيته«.
)5(. املحاســن 1: 291، بــاب املحبوبــات، الديــث 443، املؤمــن: 32، بــاب مــا خص اهلل به 
املؤمنني من الكرامات والثواب، الديث 61، الكايف 2: 352-353، باب من أذى املسلمني 
واحتقرهم، الديث 8، مشــكاة األنوار: 256، وسائل الشــيعة 4: 72، باب تأكد استحباب 

املداومة عل النوافل، واالقبال بالقلب عل الصالة، الديث 4544.
)6(. مناقب آل أب طالب 3: 42، بحار األنوار 39: 56.

 ،113  :3 األخبــار  رشح  126و127،  الديــث   ،117  ،116 الزيــارات:  كامــل   .)7( 
أوائل املقاالت: 178.
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]املجلس الثالث[
ِذيَن ِمن  ى الَّ اُم َكَما ُكتَِب َعَل َي ُكُم الصِّ ْي ِذيَن آَمنُوا ُكتِــَب َعَل َها الَّ قــال اهلل تعالی:﴿َيا أَيُّ
ُقوَن﴾)1(قد ســمعَت الّصــوَم الكامَل. وأّما األكَمــُل اّلذي الَ َمرَتبَة  ُكْم َتتَّ َعلَّ لُِكــْم َل ْب َق

فوَقُه، فهو اإلمساُك من مَجيِع ما سوی اهلل تعالی.

ورّبــم فّس هبذا األمانة املعروضة علی الّســمواِت واألرِض وغريمها، ومل حيملها 
علــی القيقــِة إاّل حمّمٌد وآُلــه صّلی اهلل عليهم، ثــّم األربعُة من األنبيــاِء، وهم أولوا 
العزِم: نوح، وإبراهيم، وموســی، وعيسی؛ فإهّنم َتبِعوا حمّمًدا صلی اهلل عليه وآله يف 
ذلــك، فلم يصدر منهم خالف األولی، بخالِف ســائِر األنبياِء، فإّن كالًّ منهم صدر 

منه شٌء، ورّبم يعرّبُ عنه بالّشكِّ يف الواليِة.

َفِمن آدَم قرُب مشــابِِه الّشجرِة املنهّيِة، فابتل بفراِق اجلنَِّة إلی أن َمنَّ اهللُ عليه، 
رَِّحيُم﴾)2(. اُب ال وَّ ُه ُهَو التَّ ِه إِنَّ ْي َماٍت َفَتاَب َعَل ِه َكلِ بِّ ٰى آَدُم ِمن رَّ كم قال تعالی:﴿ َفَتَلقَّ

ْئُب  ْأُكَلُه الذِّ ومن َيعقوَب النّظُر إلی األســباِب الّظاهرِة؛ حيُث قال:﴿َوأََخــاُف أَن َي
ــُه  ـ ت عيناه من اُلزِن إلی أن تاَب، وقال:﴿َفاللَّ ُه َغافُِلوَن﴾)3(، فابتل بأن ابَيضَّ ْم َعنْ َوَأنُت

اِحِميَن﴾)4(. رَّ ٌر َحافًِظا َوُهَو َأْرَحُم ال ْي َخ

ومن يوســَف ما َخَطَر بباله -حيُث رأی يف املــرآِة مجاَله- أّنه لو كان عبًدا َكم كاَن 
وه بثمٍن بخٍس دراهَم معدودٍة، ثّم مّلا أدخَل يف الّســجِن،﴿َوَقاَل  ثمنــه؟ فابتل بأن رَشَ

)1(. البقرة: 183.
)2(. البقرة: 37.

)3(. يوسف: 13.

)4(. يوسف: 64.
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ــْجِن  ي السِّ َث فِ بِ ِه َفَل َر َربِّ َطاُن ذِْك ــْي ــاُه الشَّ َس َك َفأَن ْرنِي ِعنَد َربِّ نُْهَما اذُْك ُه َناٍج مِّ ِذي َظنَّ َأنَّ لِلَّ

بِْضَع ِســنِيَن﴾)1(، إلی أن تاَب وتوّســَل هبــم، فنّجاه اهلل تعالــی، وجعَلُه َمِلًكا. 

وكذا غريهم ممَّن مل َيُكن من أويل الَعزِم.

بِي﴾)2(، فليَس هذا تشــكيًكا منه، بل أراَد  ْطَمئِنَّ َقْل َي وأّما قوُل إبراهيم:﴿لِّ
قائِق اخلفّيِة. مشاهدَة الَعوِد اجلسميّن؛ لِزياَدِة البصريِة واالّطالِع علی الدَّ

ُبونِ﴾)3(، فإّنه أراَد أن يعرَف الوجَه  ي أََخاُف أَن ُيَكذِّ وكذا قوُل موســی:﴿َربِّ إِنِّ
يف أّنه- َمَع أّن هلم عليه ذنًبا - كيَف يكوُن َمآل رسالته إليهم؟

ي ُغاَلٌم﴾)4( َمَع أّنه سأل الولد أّوالً حيُث قال: ٰى َيُكوُن لِ  فهذا كســؤاِل زكرّياء:﴿َأنَّ
ِرُثنِي﴾)5(، فإّنه أراَد أن يعِرَف كيَف حيصُل الَوَلُد َمَع فقِد  ا* َي يًّ ُدنــَك َولِ ي ِمن لَّ ﴿َفَهــْب لِ

األسباِب املعهودِة.

وِم بعَد األنبياِء بمراتبهم أربعٌة من الّشيعِة: سلمن، وأبو ذر،  ثّم تبَعهم يف هذا الصَّ
ومقداد، وعّمر، ثّم من بعِدهم من األخياِر كلٌّ علی حسبِِه.

وباجلملــة، مل يتحّمل هذا الّصــوم علی القيَقِة إاّل نبّينا حمّمد صلی اهلل عليه وآله. 
ولذا أويت الوالية الكّلّية، وأعطي لواء المد، وصاَر بيًتا َمن َدَخَلُه َكاَن آمنًا)6(، وعبًدا 
ِه، غنيًّا عن مجيِع ما ســواه. قــال تعالی:﴿َوَوَجَدَك َعائِاًل  واســًعا قلُبُه، ومفتقــًرا إلی ربِّ

)1(. يوسف: 42.
)2(. البقرة: 260.

)3(. الشعراء: 12. 
)4(. مريم: 8.

)5(. مريم: 6-5.
)6(. إشارة إلی اآلية 37 من سورة آل عمران.
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ٰى﴾)1( ، وقال صلی اهلل عليه وآله: »الفقُر َفخري، وبه أفَتِخُر«)2(، وهذا الفقُر هو  َفأَْغنَ

ِه فقط، دوَن ما سواه من املمِكناِت، وهو عنُي الِغنَی عن مَجيِع املوجوداِت. فقُرُه إلی ربِّ

ويف ُحكِمِه صلی اهلل عليه وآله عرَتُته الّطّيبوَن األطهاُر؛ فإهّنم -َمَع اختالِف 
 :مراتِبِهم، كم نَطَقت به األخباُر- من طينٍة واحدٍة، ونوٍر واحٍد. قال أمرُي املؤمنني

نا واِحٌد، أّوُلنا حمّمٌد، وآِخُرنا حمّمٌد، وأوَسُطنا حمّمٌد، وال تفّرقوا بيننا« )3(. »إّنا كلُّ

هم صلی اهلل عليه وآله،  َفُهم أيًضا صاُموا صوًما ال أكَمل منه بعَد صوِم جدِّ
فعاّلهُم اهلل تعالی بَتعِلَيتِِه، وآتاهم ما مَل ُيؤِت أحًدا من برّيتِه.

وقد تبنّيَ آثاُر هذا الّصوِم يف كلِّ واحٍد منهم ســّيم يف سبطِِه الشهيد املظلوِم 
أب عبد اهلل الســني حيُث جاهَد يف اهلل حقَّ جهاِدِه، فبذل بنَفِســِه ومالِِه وأوالِدِه 
وأهِلــِه وعياله وعشــريتِِه وأصحابِِه، وما حتّمل من شــديد املشــاق التــي منها اجلوُع 

وِم. والعطُش أثر من آثار ذلك الصَّ

وقــد أخرب جربئيل آدم عن بعِضها حيُث قــال: »ولو تراه يا آدم وهو يقوُل وا 
اه، حّتی حَيوَل الَعَطُش َبينَه وَبنَي الّسمِء كالّدخاِن، فلم جُيِبه أحٌد  َة َنارِصَ َعَطَشــاه وا ِقلَّ
إاّل بالّســيوِف ورشب التوِف، فيذبح ذبح الشــاة من قفاه، وينهــُب رحله أعداؤه، 

وتشهر رؤوُسهم هو وأنصاُره«)4(.

)1(. الضحی: 8.
)2(. عدة الداعي: 113، عوايل اللئايل 1: 39، الديث 38، بحار األنوار 69: 30، 55.

)3(. بحار األنوار 26: 6 -7، إلزام الناصب يف إثبات الجة الغائب 1: 35.
)4(. بحار األنوار 44: 245.



588

جمالس املواعظ للشيخ حممد تقي بن حسني عيل اهلروي األصفهاين احلائري)1217-1299هـ( 

مة
حـك

ة م
صلي

ف�
لة 

مج
  - 

الء
كرب

اث 
تر

]املجلس الّرابع[
يــِم﴾)1(، أي: الواليــِة، كــم عــن  ــإِ اْلَعظِ َب ــاَءُلوَن * َعِن النَّ َس قــال تعالی:﴿َعــمَّ َيَت
الّصادِق، وعن الباقر: » ِهَي يف أمرِي املؤِمننَي، كاَن أمرُي املؤِمننَي َيقوُل: 
مــا هلل َعزَّ وَجلَّ آيٌة ِهــَي أكرَبُ منّي، وال هلل من نبأ أعظَم منّــي«)2(. فإّنه نبٌأ عظيٌم؛ 

حيُث إّنه مرٌب عن اهلل تعالی بجميِع أحكاِمِه الّترشيعّيِة والّتكوينّيِة.

قال: »َسُلوين َقبَل أن َتفِقدوين«)3(.

وعــن الّصادق قال: »َقد َوَلَدين رســوُل اهلل وأنا أعَلــُم كتاَب اهلل تعالی، 
ــمِء وَخرَبُ األرِض، ]وَخرَبُ  وفيه َبدُء اخلَلِق وما ُهَو كاِئٌن إىل َيوِم الِقَياَمِة، وفيه َخرَبُ السَّ
[)5( ما هو كاِئٌن. أعَلُم ذلك َكم)6( أنُظُر إىل  اجلَنَِّة وَخرَبُ النَّاِر[)4(، وَخرَبُ ما كاَن و]َخرَبُ

ي، إّن اهللَ َيُقوُل فيه تِبَياَن)7( ُكلِّ َشٍء« )8(. َكفِّ

)1(. النبأ: 1- 2.
)2(. الكايف 1: 207، باب أّن اآليات التي ذكرها اهلل عز وجل يف كتابه هم األئمة، الديث 

3، تفسري أب حزة الثميل: 74، التفسري الصايف 5: 273.
)3(. رويت هذه الرواية بالطرق املختلفة يف مصادر متعّددة منها: بصائر الدرجات: 286، 287، 
288، باب يف األئمة ع اهنم يعرفون علم املنايا والباليا واألنساب من العرب وفصل اخلصاب، 
الديث 1، 7، 10، كامل الزيارات: 155، قول أمري املؤمنني يف قتل الســني وقول 
السني له يف ذلك، الديث 191، األمايل للشيخ الصدوق: 196، املجلس الثامن والعرشون 

الديث 207، 422، املجلس اخلامس واخلمسون، الديث 560.
)4(. ما بني املعقوفتني ساقط من النسخة، وإّنم أثبتناه من املصدر.

)5(. ما بني املعقوفتني من املصدر.
)6(. يف املصدر: »كأّنم«.

)7(. يف املخطوطة: »بينات«، والظاهُر أّنه تصحيٌف.
)8(. بصائــر الدرجــات: 217- 218، باب يف أّن عليًّا علم كلم ُأنزل عل رســول اهلل ص يف ليل 
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 ؛ فإّنه وهــذه األخباُر كّلها وصلت إليه، وإلی ســائِر األئّمِة عن علٍّ
العاملُ أّواًل بعَد النّبّي بجميِع ما كاَن وما يكوُن، وبُعُلوِم األّولني واآلخرين.

بِينٍ﴾)1(، وهــو املِحص لعدِد النّمل،  ي إَِماٍم مُّ ــاُه فِ نَ ــْيٍء أَْحَصْي قال تعالی:﴿َوُكلَّ َش
العارُف بذَكِرها وأنثاها، وهو اّلذي عّلمه رســوُل اهلل ألَف باٍب من العلِم ينفتُح 

من كلِّ باٍب ألُف باٍب، وعنَده اجلفُر، ومصَحُف فاطمة، وغري ذلك.)2(

، وكلُّ ِعلــٍم َعِلمُتُه فقد  ويف خطبــة الغديــر: »ما ِمن ِعلــٍم إاّل وقد أحَصــاُه اهلل يفَّ
أحصيُتُه يف علٍّ إماِم املتَّقنَي«)3(.

وقد بنّي الّطائر الذي علی هيئِة اخلطاف بأخذه قطرات من البحر بأّن علَم موسی 
واخلرض يف علم حممد وعّل مثل هذه القطرة يف هذا البحِر. )4(

فهــو بعلمه مرٌب عن علــِم رّبه، وبقدرته عن قدرته، وهــو العبُد املؤمُن الذي 
وسع قلبه لتجّلياته وظهوراته، وكان حمالًّ ملشّيته، وحاماًل ألماَنتِه املعروَضِة وخالفته، 
وصار أّوَل بيٍت ُوِضَع لربّيته، وحبَل اهلل اّلذي أِمَر باالعتصاِم به مجيُع خليقتِه، وعنَي 
اهلل النّاظرة، ويَده الباسطة، وأذَنه الواعية، واألصَل القديم، والفرَع الكريم، وميزاَن 

األعمل، ومقّلَب األحوال.

أو هنــار أو حرض أو ســفر واألئمة من بعده، الديث 3، الــكايف 1: 61، باب الرد إىل الكتاب 
والســنة وأنــه ليس شء من الالل والرام ومجيع ما حيتاج النــاس إليه إال وقد جاء فيه كتاب 

أو سنّة، الديث 8.
)1(. يس: 12.

)2(. انظر الكايف 1: 238-242، باب فيه ذكر الصحيفة واجلفر واجلامعة ومصحف فاطمة عليها 
السالم، األحاديث 8-1.

)3(. انظر اخلرب مع اختالف يسري يف اللفظ يف االحتجاج 1: 74، بحار األنوار 37: 208، التفسري 
الصايف 2: 59.

)4(. انظر الروضة يف فضائل أمري املؤمنني: 152-153، الديث 130، بحار األنوار 40: 177، 
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وأيًضــا أّنه مــرٌب عنه عظيم حيث إّنه تعالی وكذا رســوله صلی اهلل عليه وآله 
أخرب عنه بأّنه الامُل للمانِة والكتاِب املبني، واهلادي لكلِّ قوٍم، وقال تعالی يف سورِة 
﴾ )1(، فعن الباقِر: »َيســَتنبُِئَك  ُه َلَحقٌّ ي إِنَّ ُئوَنَك أََحقٌّ ُهَو ُقْل إِي َوَربِّ بِ ــَتن ْس يونس:﴿َوَي

َة َعن َعلٍّ إَماٌم ُهَو؟« )2(. أهُل َمكَّ

 :ُه ُمْعرُِضوَن﴾)3(، فعن الباقر ْم َعنْ يٌم * َأنُت ٌأ َعظِ َب وقــال تعالی يف ص:﴿ ُقْل ُهَو َن
»ُهَو واهللِ أِمرُي املؤِمننَِي«)4(.

ه، وَنَقضوا عهَده، وأبَغضوه بحيُث  أقوُل: نعم، قد أعَرضوا عنه، وَغَصبوا حقَّ
َل له شقاء املرادي، فرضب يف صبِح تلك الّليلة، كم يف خرِب إسمعيل  سأل اهلل أن يعجِّ

بن عبد اهلل )5(.

وقد أخذت الرّضبة من مفرِق رأســه إلی موضِع الّســجوِد )6(، وهو يف حمرابِه 
ُدُكْم  ي َها ُنِع ي يشــد الرّضبة، ويأخذ الرّتاب، ويَضُعُه عليها، ثــم تال:﴿ ِمنَْها َخَلْقنَاُكْم َوفِ

َوِمنَْها ُنْخرُِجُكْم َتاَرًة أُْخَرٰى﴾)7(.)8(

ومّلــا رضبه امللعــوُن ارجّتــت األرُض، وماجت البحاُر والســموات، واصطفقت 

)1(. يونس: 53.
)2(. تفســري العياش 2: 123، األمايل للشــيخ الصدوق: 771، املجلس الســادس والتســعون، 

الديث 1047، بحار األنوار 36: 100.
)3(. ص: 68-67.

 ،3 الديــث  الواليــة،  يف  األبــواب  مــن  النــوادر   ،97  -96 الدرجــات:  بصائــر   .)4( 
بحار األنوار 36: 2-1.

)5(. انظر بحار األنوار 42: 253-252.
)6(. انظر بحار األنوار 42: 281.

)7(. طه: 55.
)8(. انظر بحار األنوار 42: 282.
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َمــت َواهللِ أرَكاُن  ت املالئكُة يف الّســمء، ونادی جربئيل: »َتدَّ أبــواُب اجلامع، وضجَّ
ــمِء، َوانَفَصَمت َواهللِ الُعرَوُة الُوثَقی، ُقتَِل الَويصُّ  اهلَُدی، َوانَطَمَســت واهلل ُنُجوُم السَّ

امُلجَتَبی، ُقتَِل َعِلٌّ امُلرَتَضی«)1(.

)1(. خّلص املؤلُف اخلرَب، وانُظر متاَمه يف بحار األنوار 42: 282.
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]املجلس اخلامس[
ِه ُمْخَتلُِفــوَن﴾)1(، فقالت الغالُة: هو اهلل، واخلوارج: هو  ي قــال تعالی:﴿الَِّذي ُهْم فِ

الكافٌر، واملرجئُة: هو املؤّخر، والشيعُة: هو مقدٌم معصوٌم مطّهٌر.)2(

 ، : »يا َعِلُّ َما اخَتَلُفــوا)3( يف اهللِ َوالَ يِفَّ وقد ســِمعُت بعَض مشــاخينا أّن يف النّبويِّ
.)4( » وإّنم اخِلاَلُف فيَك َيا َعِلُّ

وحيتمُل جعُل »يف« يف اآليِة سببّيًة، ويكوُن املراُد: أّن اختالَف اخللق كاّل بالّسعادة 
والّشــقاوة والّصور الطّيبة وغريها بسبب االختالِف يف قبوِل الواليِة، وإنكارها بعد 

عرِضها عليهم، كم يف األخبار.

ومنهــا خــرب البّطيخ املــرويُّ عن االختصــاص وهذا هــو كتابُة اســمه علی 
األشــياِء، كم يف حديث الغممة. ففيه: »يا ســلمُن، أســمُؤَنا ُكتَِبت علی اللَّيِل فأظَلَم، 
ُة الُكرَبی. أســَمُؤَنا  وعلــی النََّهاِر َفأَضاَء، أَنــا املِحنَُة الواِقَعُة َعَلی األعَداِء، وأَنا الطَّامَّ
ــَمَواِت َفَقاَمت، وُكتَِبــت َعَلی األرِض  ُكتَِبــت َعَلی الَعرِش حّتی اســَتنََد، وعلی السَّ
َياِح َفــَذَرت، وَعَلی الرَبِق َفَلَمــَع، وَعَلی النُّوِر َفَســَطَع، وَعَلی  َفَســَكنَت، وَعَلــی الرِّ

عِد َفَخَشَع... « اخلرب)5(. الرَّ

فــكلُّ مجــال وخــرٍي يف كّل شء هو اســُمهم وصفُتهــم، وواليتهم كتبــت عليه، 

)1(. النبأ: 3.
)2(. انظر مناقب آل أب طالب 3: 43.

)3(. يف املخطوطة: »ما اختلفت«، واملثبت موافٌق ملا يف املصدر.
)4(. مشارق أنوار اليقني: 200.

)5(. منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة 6: 233، وانظره مع اختالف يســري يف اللفظ يف مشــارق 
أنوار اليقني: 257.
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ى  ــا اأْلََماَنَة َعَل َرْضنَ ا َع وكّل قبيــح ورّش فهي أســمء أعدائهــم، وذلك قوُلــُه تعالی:﴿إِنَّ
: »هي  ــَماَواِت﴾)1( اآليَة. فعن الصــادق: »اأَلَماَنُة الِوالََيــُة«)2(. وعن علٍّ السَّ

الصالة«.

ْرَقاَن﴾)3( ومن  َتاَب َواْلُف ــى اْلكِ نَا ُموَس ْي وذلك هــو الفرقان الذي قال تعالی:﴿َوإِْذ آَت
اٍر َعنِيٍد﴾)4(، كم  َم ُكلَّ َكفَّ ي َجَهنَّ ا فِ َي ذلك كان قسيَم اجلنّة والنّار. قال تعالی:﴿َأْلِق

يف حديِث ابن مسعود )5(.

ًعا  ي ِل اللِه َجِم وإنــكار الوالية هو التفّرُق املنهيُّ عنه بقوله تعالی:﴿َواْعَتِصُموا بَِحْب
ُقوا﴾)6( وإقراُرها هو االعتصاُم املطلوُب من كلِّ أحد. رَّ َواَل َتَف

ــمِء، فلّم َوَصلُت  وعن ابن عّباس قال: قال رســوُل اهلل: »ملا عرج ب إلی السَّ
نَيا، فقد أمرت  ــَمِء الدُّ ُد َصــلِّ بمالئَكِة السَّ نيا َقــاَل يل جربئيُل: يا حممَّ ــَمِء الدُّ إلــی السَّ
ابَِعِة  ــَمِء الرَّ ــَمِء الثَّانَِيِة والثَّالَِثِة، َفَلّم رِصُت يف السَّ بذلك، فصّليت هبم. وكذلك يف السَّ
م وَصلِّ  ، َفَقــاَل جربئيُل، َتَقدَّ رأيــُت هبا ماَئَة ألِف َنبِــيٍّ وأرَبَعٍة وِعرِشيَن َألَف َنبِيٍّ
ُم هِبِم وفِيِهم َأِب آَدُم وَأِب إبراِهيُم؟ فقال: إنَّ  هِبِــم، َفُقلُت: يا أخي جربئيل، َكيَف أَتَقدَّ
َ هِبِم، َفإَِذا َصلَّيت هِبِم َفاســَأهلُم بَِأيِّ َشٍء ُبِعُثوا يف َوقتِِهم  اهلل َتَعــاىَل َقــد َأَمَرَك أن ُتَصلِّ

وِر؟ ويف َزَماهِنِم؟ ومِلَ ُنرِشُتم َقبَل أن ُينَفَخ يف الصُّ

)1(. األحزاب: 72.
)2(. معاين األخبار: 110، باب معنى األمانة التي عرضت عل السموات واألرض واجلبال فأبني 

أن حيملنها وأشفقن منها وحلها االنسان، الديث 2.
)3(. البقرة: 53.

)4(. ق: 24.
)5(. انظر بحار األنوار 36: 73 -74.

)6(. آل عمران: 103.
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فقال: َســمًعا وَطاَعًة هلل، ثّم َصلَّ باألنبياِء، َفَلمَّ َفِرُغوا ِمن َصاَلِتِم َقاَل هَلُم 
جربئيــل: بَِم ُبِعثُتــم ومِلَ ُنرِشُتم اآلَن يا أنبياَء اهلل؟ قالوا: بِِلســاٍن َواِحــٍد: بعثنا ونرشنا 
ِة ولَِعِلِّ بِن أب َطالٍِب باإلَماَمِة«)1(، انتهی.وقد أقرَّ بواليته  ُد بالنُُّبوَّ لنُِقــرَّ َلك يا حُمَمَّ

املالئكُة اّلذين ال يعصون اهلل ما أَمَرهم.

ويف حديــٍث طويٍل عــن أب ذر الغفاري حيّدثه النبي إلــی أن قال: »ثم عرج 
ِه الَِّذي َصَدَقنَا َوْعَدُه﴾. ـ ابَِعِة، َفَسِمعُت املالِئَكَة يقولوَن:﴿اْلَحْمُد لِلَّ َمِء السَّ ب إلی السَّ

َفُقلــُت: بَِمَذا َوَعَدُكم؟ َقاُلوا: يا َرُســوَل اهلل، مّلا خلقكم)2( أشــباح ُنوٍر يف ُنوٍر ِمن 
ا أنت  ُنــوِر اهلل عرضت َعَلينَا والَيُتُكم، فقبلناها، وَشــَكوَنا حَمَبََّتُكم إىَل اهللِ تعالی، وأمَّ
ــَمِء، وقد َفعل، وأما َعِلّ َفَشــَكوَنا حمبََّته إىل اهلل تعالی،  َفَوَعدَنا بأن يريناك َمَعنَا يف السَّ
َفَخَلــَق لنا يف صورتــه َمَلًكا، وأقَعَده عن َيِمــنِي الَعرِش َعَل رسيٍر ِمــن َذَهٍب مرّصع 
رِّ واجلََواِهِر، عليه ُقبَّــٌة من ُلؤُلَؤٍة َبيَضاء يرى َباطِنُها مــن َظاِهِرها، وَظاِهُرَها من  بالــدُّ
َباطِنِهــا بِــاَل دعاَمٍة ِمن حَتتَِهــا، وال عالَقٍة ِمن َفوِقها، َقاَل هلَــا َصاِحُب الَعرِش: ُقومي 
مِء فاقرأ َعِليًّا  بُقدَريِت، فقامت، فكّلم اشــَتقنَا إىل ُرؤَية َعِلٍّ َنَظرَنا إىل ذلك امَلَلِك يف السَّ

الَم« )3(، انتهی. ِمنَّا السَّ

ويف العــوامل عــن أب معاوية، عن األعمــش، عن جعفر بن حممد، عــن أبيه، عن 
ــَمَء اخلَاِمَســَة  ــمِء، فبلغُت السَّ  ليلة أرسي ب إىل السَّ جّده، قال: »قال النبيُّ
وَرُة؟  َنَظــرُت إىل ُصوَرِة َعــِلِّ بِن أِب َطالٍِب، فُقلُت: َحبِيبِي جربئيــل، َما هِذِه الصُّ
نَا،  ، فقالوا: َربَّ ُد، اشــَتَهِت امَلاَلِئَكُة أن َينُظُروا إىل ُصوَرِة َعِلٍّ َفَقاَل جربئيُل: َيا حُمَمَّ
إنَّ َبنِــي آَدَم يف ُدنياُهــم َيَتَمتَُّعــوَن غدوًة وعشــّيًة بِالنََّظِر إىل َعِلِّ بــِن أب َطالٍِب َحبِيِب 

)1(. الروضة يف فضائل أمري املؤمنني: 64-65، الديث 48، بحار األنوار 40: 42.
)2(. كذا يف املخطوطة، ويف املصادر: »خلقتم«.

)3(. مدينة املعاجز 2: 400-401، الديث 624، بحار األنوار 40: 58.
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نَيا  ٍد، وَخِليَفتِِه، وَوِصيِِّه، وَأِمينِه، َفَمتِّعنَا بُِصوَرتِِه َقدَر َما مَتَتََّع أهُل الدُّ َحبِيبِك حممَّ
َســه عــز وجل، َفـ]ُصوَرُة[)1( علٍّ َبــنَي أيِدهِيم َلياًل  بــه، فصّور هَلُم صورَتُه ِمن ُنوٍر َقدَّ

وهَنَاًرا َيُزوُروَنه وَينُظُروَن إَليه غدوًة وعشيًَّة.

َبُه  قــال: فأخــربين األعمُش، عن جعفر بــن حممد، عن أبيه قــال: »َفَلمَّ رَضَ
َمِء، َفامَلاَلِئَكُة  تِي يف السَّ َبُة يف ُصوَرتِِه الَّ اللَِّعنُي ابُن ُملَجٍم عل َرأِسِه، َصاَرت تِلَك الرضَّ

َينُظُروَن إليه ُغدَوًة وَعِشيًَّة ويلَعنُوَن َقاتَِله ابَن ُملَجٍم.

َفَلمَّ ُقتَِل الَُســنُي بُن علٍّ َصَلَواُت اهلل َعَليهم َهَبَطِت امَلاَلِئَكُة، وَحََلته َحتَّى أوَقَفته 
ــَمَواِت الُعلَيا،  ــَمِء اخلَاِمَســِة، فكّلم َهَبَطــِت امَلاَلِئَكــُة ِمَن السَّ َمــَع ُصــوَرِة َعِلٍّ يف السَّ
 ، مِء اخلَاِمَسِة؛ لِزَياَرِة ُصوَرِة َعِلٍّ وَصَعَدت مالئكة السمء الدنيا فَمن فوَقها إىل السَّ
ًطا بَِدِمِه َلَعنُوا ] ابَن ُملَجٍم و[)2( يزيَد،   ُمَتَشحِّ والنََّظِر إليه، وإىل الَُسنِي بِن َعِلٍّ

وابَن ِزياٍد وقاتل الَُسنِي بِن َعِلٍّ صلوات اهلل عليه إىل َيوِم الِقَياَمِة«.

اِدُق: »هذا ِمن َمكنُوِن الِعلِم وَمُزونِِه ال خُتِرجُه إاّل إىل  قال األعَمُش: قاَل الصَّ
أهله «)3(.

)1(. ما بني املعقوفتني ليس يف املخطوطة، وإّنم أضفناه من املصدر.
)2(. ما بني املعقوفتني ليس يف املصدر وإّنم أضفناه من املصدر.

.475 :)3(. العوامل)اإلمام السني(
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]املجلس الّسادس[
ِذيَن ُهم  ْشِفُقوَن * َوالَّ ِهم مُّ ِة َربِّ َي ْن َخْش ِذيَن ُهم مِّ قال تعالی يف ســورة املؤمنني:﴿إِنَّ الَّ
ُقُلوُبُهْم َوِجَلٌة  ِذيَن ُيْؤُتوَن َمــا آَتوا وَّ َوالَّ ــرُِكوَن ِهْم اَل ُيْش َربِّ ِذيَن ُهم بِ ِهْم ُيْؤِمنُوَن *َوالَّ ــاِت َربِّ بِآَي

َراِت َوُهْم َلَها َسابُِقوَن﴾)1(. ْي ي اْلَخ َسارُِعوَن فِ ئَِك ُي ـٰ ِهْم َراِجُعوَن* ُأوَل ٰى َربِّ ُهْم إَِل َأنَّ

ِسِهْم اَل َتْقنَُطوا ِمن  ٰى َأنُف َرُفوا َعَل ِذيَن أَْس ادَِي الَّ َب وقال تعالی يف سورة الزمر:﴿ُقْل َيا ِع
رَِّحيُم﴾)2(. ُه ُهَو اْلَغُفوُر ال ًعا إِنَّ ي ُنوَب َجِم ُر الذُّ ْغِف َه َي ـ ِه إِنَّ اللَّ ـ رَّْحَمِة اللَّ

ُه  وعــن أب عبد اهلل: »يا إِســَحاُق، َخِف اهلل كأّنَك تــراُه، وإن ُكنَت اَل َتَراُه، فإنَّ
َيــَراك، وإن ُكنَت َتَری أّنه اَل َيَراك، َفَقد َكَفرَت، وإن ُكنَت تعَلُم أّنه َيَراك ثّم أبَرزَت َلُه 

بامَلعِصَيِة َفَقد َجَعلَتُه ِمن أهَوِن النّاظرين عليك« )3(.

وعنــه: »كان أعجب ما يف وصّية ُلقمَن أن قاَل البنِِه: َخِف اهلل َعزَّ وَجلَّ ِخيَفًة 
ك «. َبَك، وارُج اهللَ رجاًء َلو ِجئَتُه بُذُنوِب الثََّقَلنِي َلَرحَِ َلو ِجئَتُه بعبادِة)4( الثََّقَلنِي َلَعذَّ

ُثــمَّ َقــاَل أبو عبــد اهلل: »َكاَن أب يقوُل: إنَّه َليــَس ِمن َعبٍد ُمؤِمــٍن إاّل ويف َقلبِِه 
ُنوَران: نوُر ِخيَفٍة، وُنوُر َرجاٍء، لو وزن هذا مل ُيَزد عل هذا«)5(.

وقيَل ألب عبد اهلل: إّن قوًما مــن ُمواليك يلّموَن باملعايِص، ويقوُلون: َنرُجو، 
َحت هبم األماين)كذبوا ليســوا  فقــال: »َكِذُبوا، َليُســوا َلنَا بُمــواٍل، أولَِئك َقــوٌم َتَرجَّ

)1(. املؤمنون: 61-57.
)2(. الزمر: 53.

)3(. الكايف 2: 67-68، باب اخلوف والرجاء، الديث 2.
)4(. كذا يف املخطوطة، ويف املصدر: »برِب الثقلني«.

)5(. الكايف 2: 67، باب اخلوف والرجاء، الديث 1.
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براجنَي()1(، َمن َرَجا َشيًئا َعِمَل َله، وَمن َخاَف ِمن َشٍء َهَرَب ِمنه«)2(.

وعنــه: »َمن َخاَف اهلل أَخاَف اهلل منه ُكلَّ َشٍء، وَمن مَل خَيَِف اهلل أَخاَفُه ِمن ُكلِّ 
َشٍء«)3(.

ت َعن حَماِرِم اهلل، وَعنٌي  وعنه: »كلُّ َعنٍي َباِكَيٌة يوَم القياَمِة إاّل ثالثة: عنٌي َغضَّ
َسَهَرت يف َطاَعِة اهلل، وَعنٌي َبَكت يف َجوِف اللَّيِل ِمن َخشَيِة اهلل«)4(.

وأقوُل: لعلَّ العني األولی إشارٌة إلی عنِي الّصابرين عن معصية اهلل تعالی، والعنُي 
الثانيُة إشــارٌة إلی عنِي الصابرين علی طاعِة اهلل تعالی، فإّن الّصابريَن يف املقامني هلم 
درجــات رفيعٌة، ومقامــاٌت عالية، واآليات يف فضــِل الّصرب كثــريٌة، ويكفيك قوُله 
ي  تِ ِر ِحَســاٍب ﴾)5(، وقوُلــُه تعالی:﴿اْدَفْع بِالَّ ْي َغ َرُهم بِ ُروَن أَْج ابِ ى الصَّ َوفَّ َمــا ُي تعالی:﴿إِنَّ
ُروا  ِذيَن َصَب اَها إاِلَّ الَّ َلقَّ يٌّ َحِميٌم * َوَمــا ُي ُه َولِ ُه َعَداَوٌة َكأَنَّ نَ ْي نََك َوَب ْي ــِذي َب َســُن َفإَِذا الَّ َي أَْح ِه

يٍم﴾ )6(. اَها إاِلَّ ُذو َحظٍّ َعظِ َلقَّ َوَما ُي

رُب من اإليمِن بَمنِزَلِة  واألخباُر يف فضِلِه أيًضا متظافَِرٌة، َفَعن أب عبد اهلل: »الصَّ
رُب َذَهَب  أُس َذَهَب اجلََســُد، َكَذلِــك إَذا َذَهَب الصَّ أِس من اجلََســِد، فإَذا َذَهَب الرَّ الرَّ

اإليَمُن«)7(.

رُب ثالثٌة: صرٌب عنَد املِصيَبِة، وَصرٌب علی الّطاَعِة، وصرٌب  وعن رسوِل اهلل: »الصَّ

)1(. ما بني القوسني ليس يف املصدر.
)2(. الكايف 2: 68-69، باب اخلوف والرجاء، الديث 6.

)3(. الكايف 2: 68، باب اخلوف والرجاء، الديث 3.
)4(. الكايف 2: 482، باب البكاء، الديث 4.

)5(. الزمر: 10.
)6(. فصلت: 34- 35.

)7(. الكايف 2: 87، باب الصرب، الديث 2.
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عن امَلعِصَيِة. َفَمن َصرَبَ علی امُلِصيَبِة حّتی َيُردَّها بحسن عزاِئها َكَتَب اهلل َلُه َثاَلَث ِماَئِة 
َمِء إلی األرِض، وَمن َصرَبَ علی الطَّاَعِة  َرَجِة َكم َبنَي السَّ َرَجِة إلی الدَّ َدَرَجٍة َما َبنَي الدَّ
َرَجِة كم َبــنَي خُتُوِم األرِض إلی  َرَجِة إلی الدَّ َكَتــَب اهلل َلُه ِســتَّ ِماَئِة َدَرَجٍة َما َبــنَي الدَّ
َرَجِة  َرَجِة إلی الدَّ الَعرِش، وَمن َصرَبَ عن املعصيِة كتب اهلل تِســَع مائِة َدَرجٍة ما بني الدَّ

كم بنَي خُتُوِم األرض إلی ُمنَتَهی الَعرِش«)1(.

وعــن أب عبِد اهلل: »من ابُتل مــن املؤِمننَي بَِباَلٍء َفَصرَبَ عليــه كاَن له مثل أجر 
ألِف شهيد«)2(.

، وشــيعُتنَا أصرَب منّــا«. قلــت: جعلُت فــداك، كيف صاَر  ٌ وعنــه: »إّنا ُصــربَّ
شــيعُتكم أصرَب منكم؟ قال: »ألّنا نصرِبُ علی ما َنعَلُم، وشــيعُتنا يصرِبوَن علی ما ال 

يعَلموَن«)3(.

وأقول: قد سمعت أّن كّل عني باكَيٌة يوَم القيامِة إاّل ثالثة، وهنا عنٌي أخری أيًضا 
.ليست باكيًة يوَم القيامِة، وهي عنٌي َبَكت علی السنِي

فعــن موالنــا أمــري املؤمنــني: »ُكلُّ َعــنٍي يــوَم القيامة باكيــٌة، وُكلُّ عــني يوَم 
القيامِة ســاهرٌة إاّل عــني َمن اختّصه اهلل بكرامته، وبكی علی من انُتهك من الســني 

.)4(»وآله

َر ُمَصاَبنَا، وَبَكــى ملَِا ارَتَكَب ِمنَّا  وعــن موالنا الّرضا صلــوات اهلل عليه: »َمن َتَذكَّ
َكاَن َمَعنَا يف َدَرَجاتِنَا)5( َيوَم الِقَياَمِة، َوَمن َذَكَر بُمَصابِنَا َفَبَكى، وَأبَكى مل َتبك َعينُُه َيوَم 

)1(. الكايف 2: 91، باب الصرب، الديث 15.

)2(. الكايف 2: 92، باب الصرب، الديث 17.

)3(. الكايف 2: 93، باب الصرب، الديث 25.
)4(.بحار األنوار 10: 103.

)5(. يف املصدر: »درجتنا«.
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َتبكي الُعُيوُن، َوَمن َجَلَس جَملًسا حيَيى فيه أمُرنا مَل َيُمت َقلُبُه َيوَم مَتُوُت فيه الُقُلوُب«)1(.

فطوبی ملن تذّكر مصاهَبم، وال ســّيم مصاب السنِي اّلذي ُذبَِح كم ُذبَِح 
الَكبــُش، وقتل معه ثمنية عرش رجاًل من أهل بيته ما هلم يف األرض شــبيهون، كم يف 

)2(.خرب رّيان بن شبيب عن الّرضا

)1(. األمايل للشيخ الصدوق: 131، املجلس السابع عرش، الديث 119.
)2(. انظراخلرب يف األمايل للشــيخ الصدوق: 192، املجلس الســابع والعــرشون، الديث 202، 

وعيون أخبار الرضا 1: 268، الديث 57.
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]املجلس الّسابع[
نِيَن  َب ــاِء َواْل َس ــَهَواِت ِمَن النِّ ــاِس ُحبُّ الشَّ ــَن لِلنَّ قــال تعالــی يف أّوِل آل عمران:﴿زُيِّ
لَِك َمَتاُع  َعــاِم َواْلَحْرِث َذٰ َمِة َواأْلَْن ِل اْلُمَســوَّ ْي ِة َواْلَخ َهِب َواْلِفضَّ َرِة ِمَن الذَّ ُمَقنَط ــِر اْل ي َواْلَقنَاطِ

ْوا ِعنَد  َق ِذيَن اتَّ لُِكْم لِلَّ ن َذٰ ٍر مِّ ْي ُئُكم بَِخ بِّ ــُه ِعنَدُه ُحْســُن اْلَمآِب* ُقْل َأُؤَن ـ ا َواللَّ َي ْن اِة الدُّ اْلَحَي

ــُه  ـ َن اللِه َواللَّ َرٌة َورِْضَواٌن مِّ َطهَّ َها َوأَْزَواٌج مُّ ي ِهْم َجنَّاٌت َتْجرِي ِمن َتْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخالِِديَن فِ َربِّ

ادِ﴾)1(. َب ِع ٌر بِاْل َبِصي

ه َجَعــَل اهلل الفقَر بنَي  عــن أب عبــد اهلل: »َمن أصَبَح وأمســی والّدنيــا أكرَبُ مَهِّ
عينَيِه، وشتََّت أمَرُه، ومَل َينَل من الّدنيا إاّل ما قّسم ]اهلل[ له، وَمن أصَبَح واآلخرُة أكرَبُ 

ه َجَعَل اهلل الغنی يف َقلبِِه، ومَجََع له أمَرُه«)2(. مَهِّ

ا،  وعنه قال: »َمرَّ ِعيَسی بُن َمرَيَم َعَلی َقريٍة َقد َماَت أهُلَها وَطرُيها وَدواهبُّ
ُم مَل َيُموُتوا إاّل بُسخَطٍة)3(، وَلو َماُتوا مَتَفّرقني لَتَداَفنوا. فقال: أَما إهنَّ

وَنا َما كاَنت  ــوَن: يا روَح اهللِ وكلمتــه ادُع اهللَ أن حيِيَيهم لنــا، فيخرِبُ فَقــاَل الَواِريُّ
 أن ناِدُهم، َفَقام ِعيَسى : ُه، َفنُوِدَي من اجلوِّ أعَمهلُم فنَجَتنَِبها؟ َفَدعا عيســی ربَّ
يــِل َعَل رشٍف ِمــَن األرِض َفَقاَل: يا أهَل هِذِه الَقرَيــِة، َفأَجاَبُه ِمنُهم جميٌب: َلبَّيَك  بِاللَّ
يــا ُروَح اهلل وَكِلَمَته، َفَقاَل: وحيكُم َما َكاَنت أعمُلُكــم؟ قال: عبادُة الطَّاُغوِت وُحبُّ 
نَيــا َمَع َخوٍف َقِليــٍل، وَأَمٍل َبِعيٍد، وَغفَلــٍة يف هَلٍو وَلِعٍب. َفَقاَل: َكيــَف َكاَن ُحبُُّكم  الدُّ
رَنا، وإذا َأدَبَرت َعنَّا  ِه، إذا أقَبَلت َعَلينَا َفِرحنَــا ورُسِ بِــيِّ أِلمِّ نَيــا؟ قال: َكُحبِّ الصَّ لِلدُّ
َبَكينَــا وَحزنَّا. قال: َكيَف َكاَنــت ِعَباَدُتُكم لِلطَّاُغوِت؟ قــاَل: الطَّاَعُة أِلَهِل امَلَعايِص. 

)1(. آل عمران: 14 -15.
)2(. الكايف 2: 319، باب حّب الدنيا والرص عليها، الديث15.

)3(. أي: بغضٍب.
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قــال: َكيــَف َكاَن َعاِقَبُة أمِرُكم؟ قال: بِتنَــا ليلًة يف َعافَِيٍة، وأصَبحنَــا يف اهلَاِوَيِة. َفَقاَل: 
ني؟ قال: جبال من مجر توقد علينا إىل يوِم  ني. قال: وما ِسجِّ َوَما اهلاِوَيُة؟ فقال: ِســجِّ
نَيا، َفنَزَهَد فيها، قيل َلنَا:  َنــا إىل الدُّ الِقَياَمــِة. قــال: فم ُقلُتم وما ِقيَل َلُكم؟ قال: ُقلنا ُردَّ
ُم ملجمون  َكذبُتم. قال: َوحَيك َكيَف مل ُيَكلِّمنِي غرُيك ِمن َبينِِهم؟ قال: يا ُروَح اهلل، إهنَّ
بلجــاٍم من ناٍر بأيدي مالئكة ِغاَلٍظ ِشــَداٍد، وإيّن ُكنُت فيهم، ومل أكن منهم، فلّم نزل 
ني َمَعهم فأنا معلٌَّق بَشــعَرٍة عل شــفري جهنََّم)1( ال أدري أكّب)2( فيها أم  العذاُب َعمَّ

أنجو منها.

ــنَي، فقال: َيا أولِياَء اهلل، أكُل اخلُبــِز الَيابِِس باملِلِح  َفالَتَفَت ِعيَســى إىل الَواِريِّ
نَيا واآلِخَرِة« )4(. اجلريِش)3(، والنَّوُم عل املزابِِل َخرٌي َكثرٌي َمَع َعافَِيِة الدُّ

وأقوُل: طوبی ملِن اّتعظ بكالِم عيســی علی نبيِّنا وآله وعليه السالم ]ومل[ يشتغل 
بلذائــذ الدنيا وزخارفها، واجتهد بتحصيل ما فيه عافية الدنيا واآلخرة من األخالق 
الزكّية، واألفعال املرضّية، سّيم خلوص النّية، والتنّزه عن األغراض الردية، والتخّلق 
بأخالق اهلل، والتمّسك بحبِل اهلل الذين من أحّبهم فقد أحبَّ اهلل، ومن أبغضهم فقد 
أبغض اهلل، ومن أطاَعهم فقد أطاع اهلل، فإهّنم األئمة اهلداة ومصابيح النجاة وَمَثُلهم 

َمَثُل سفينة نوح َمن ركبها نجی، ومن ختّلف عنها غرق.

فتمّســك يا أخي هبم، وتوّســل بحبِّهم، واشتغل بنرش فضائلهم وذكر مدائحهم، 
وابِك علی مصائبهم العظاِم اّلتي ما أصابت أحًدا من األناِم.

)1(. شفري جهنّم: طرف جهنّم.
)2(. يف املصدر: »أكبكب«.

)3(. جــرش الــشء أن يــدّق وال ينعم دّقه.يقال جرشــته وهو جريش. معجــم مقاييس اللغة 1: 
442)جرش(.

)4(. الكايف 2: 318- 319، باب حب الدنيا والرص عليها، الديث 11.
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ُمــوَن فيه الِقَتاَل،  قــال موالنا الّرضا: »إّن املحّرَم َشــهٌر كاَن أهُل اجلَاِهِليَِّة حُيرِّ
َفاســَتَحلَّت فيــه ِدَماُؤَنا َوُهتَِكت فيه ُحرَمُتنَا وُســبَِي فيه َذَراِرينا ونَِســاُؤنا، وأرِضَمت 
النِّرياُن يف مضاِربِنا وانَتَهَب ما فيها من ثقِلنا، ومل ترَع لَرسوِل اهلل ُحرَمٌة يف أمِرَنا. 
إنَّ َيوَم الَُســنِي أقَرَح ُجُفوَننَا، وأســَبَل ُدُموَعنَا، وأَذلَّ َعزيَزَنا، بــأرِض َكرٍب وَباَلٍء، 
أورثتنا الكرُب والَباَلُء، إىل َيوِم االنِقَضاِء، َفَعَل ِمثِل الَُسنِي َفلَيبِك الَباُكوَن، فإّن 

الُبَكاَء عليه حَيُطُّ الّذُنوَب الِعَظاَم«)1(.

)1(. األمايل للشــيخ الصدوق: 190-191، املجلس الســابع والعرشون، الديث 199، روضة 
الواعظني: 169، إقبال األعمل 3: 28، بحار األنوار 44: 284-283.
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]املجلس الثامن[
ٌر  ْي َرُة َخ اُر اآْلِخ ا إاِلَّ َلِعــٌب َوَلْهٌو َوَللدَّ َي ْن اُة الدُّ قال تعالی يف ســورة األنعام:﴿َوَمــا اْلَحَي

ُقوَن أََفاَل َتْعِقُلوَن﴾)1(. ِذيَن َيتَّ لَّ لِّ

هُد يف الّدنيا بإضاَعِة املاِل واَل بَتحِريِم الَاَلِل،  عن أب عبد اهلل قال: »َليَس الزُّ
.)2(» نَيا أن ال َتُكوَن بِم يف َيِدك أوثَق ِمنك بم يف َيِد اهلل َعزَّ وَجلَّ هُد يف الدُّ َبل الزُّ

نَيا«، ُثمَّ قال:  هــَد يف الدُّ ُه يف َبيــٍت، وُجِعَل ِمفَتاُحُه الزُّ وقــال: »ُجِعَل اخلرَُي كلُّ
نَيا«،  ُجُل حــالَوَة اإليمِن َحتَّى ال ُيَبايَل َمــن أَكَل الدُّ »قــاَل رســوُل اهلل: اَل جَيُِد الرَّ
ثــّم قال أبو عبد اهلل: »َحَراٌم عل قلوبِكم أن تعرَف حــالَوَة اإليمِن حّتى تزهَد يف 

نَيا« )3(. الدُّ

هَد يف آيٍة مــن كتاِب اهلل عــّز وجّل:  وعــن عــل بــن الســني: »أال وإّن الزُّ
َرُحوا بَِما آَتاُكْم﴾)4(«)5(. ٰى َما َفاَتُكْم َواَل َتْف اَل َتأَْسْوا َعَل ْي َك ﴿لِّ

نَيا أثَبَت اهلل اِلكَمَة يف َقلبِِه، وأنَطَق هَلَا لَِساَنه،  وعن أب عبد اهلل: »َمن َزِهَد يف الدُّ
الِم«)6(. ُه ُعُيوَب الّدنَيا داَءها ودواَءها، وأخَرَجُه من الّدنَيا سامًلا إَلی داِر السَّ َ وبصَّ

)1(. األنعام: 32.
)2(. معاين األخبار: 251-252، باب معني الزهد، الديث 3، مشــكاة األنوار: 206، الديث 

553، بحار األنوار 67: 310.
)3(. الــكايف 2: 128، بــاب ذّم الدنيــا والزهد فيها، الديث 2، وســائل الشــيعة 16: 12، باب 

استحباب الزهد يف الدنيا وحد الزهد، الديث 20831، بحار األنوار 70: 49.
)4(. الديد: 23.

)5(. تفسري القمي 2: 260.
)6(. الكايف 2: 128، باب ذّم الدنيا والزهد فيها، الديث 1.



604

جمالس املواعظ للشيخ حممد تقي بن حسني عيل اهلروي األصفهاين احلائري)1217-1299هـ( 

مة
حـك

ة م
صلي

ف�
لة 

مج
  - 

الء
كرب

اث 
تر

ُه عيوهَبَا،  َ َهُه يف الّديِن، وبصَّ َدُه يف الدنَيا، وفقَّ وعنه: »إذا أَراَد اهلل بَعبٍد خرًيا َزهَّ
نَيا واآلخَرِة«.)1( ومن أوتِيهنَّ َفَقد أويِتَ َخرَي الدُّ

ِة ِمن أهِل َبيتي  وعن رســوِل اهلل كــم عن اخلصال: »َمن َرَزَقه اهللُ ُحــبَّ األئمَّ
نَّ أَحٌد أنَُّه يف اجلَنَِّة؛ فإنَّ يف ُحبِّ أهِل َبيتِي  نَيا واآلِخَرِة، فال َيُشــكَّ َفَقد أَصاَب َخرَي الدُّ

نيا، وعرٌش ِمنَها يف اآلِخَرِة. ِعرِشيَن)2(خصَلًة: عرٌش ِمنَها يف الدُّ

غَبُة يف  يِن، والرَّ هــُد واِلرُص َعَل الَعَمِل، والــَوَرُع يف الدِّ نَيا، َفالزُّ تِي يف الدُّ أّمــا الَّ
الِعَباَدِة، ]والتَّوَبُة [)3(َقبَل امَلوِت، والنََّشاُط يف ِقَياِم اللَّيِل، والَيأُس ممَّا يف أيدي النّاِس، 

ُة السخاء. نَيا، والَعارِشَ ، والتَّاِسَعُة ُبغُض الدُّ واِلفُظ ألمِر اهلل وهَنِيِه َعزَّ وَجلَّ

تِــي يف اآلِخَرِة، فــال ينرُش له ِديــَواٌن، وال ينَصُب له ِميــزاٌن، وُيعَطى كتاُبُه  ــا الَّ وأمَّ
بيمينه، وُيكَتُب له براَءٌة ِمَن النَّاِر، وُيبَيضُّ َوجُهُه)يوم القيامِة()4(، وُيكَســى ِمن حَلِل 
ُج ِمن تِيجاِن  َحِة، ويتوَّ اجلَنَِّة، وُيشَفُع يف ِماَئٍة ِمن أهِل َبيتِِه، وَينُظُر اهلل َعزَّ وَجلَّ إليه بِالرَّ

ُة يدُخُل اجلَنََّة بَِغرِي ِحَساٍب، َفُطوَبى ملُِِحبِّي أهِل َبيتِي«)5(. اجلَنَِّة، والَعارِشَ

أقوُل: يظَهُر من هذا الديِث الرّشيِف أّن من مل يُكن فيه اخلصال العرش اّلتي أّوهُلا 
الّزهُد ليَس من حِمّبي أهل البيِت، وكيَف يكوُن الشخُص حمبًّا لشخٍص ويعَمُل 
علی خالِف ما حيبُّه، ويرضاه؟! فإّن املحبَّ يطلُب دائًم رضا املحبوِب، ويتأّسی به يف 

أقواله وأفعاله بَقدر اإلمكان.

وقــد نطقت األخبار بأّن موالك أمــري املؤمنني ما وضع آجرًة علی آجرٍة، وال 

)1(. الكايف 2: 130، باب ذّم الدنيا والزهد فيها، الديث 10.
)2(. يف املصدر: »عرشون«، والصواُب ما أثبتناه من النسخة.

)3(. »والتوبة« ساقطة من املخطوطة.
)4(. ما بني القوسني ليس يف املصدر. 

)5(. اخلصال: 515-516، أبواب العرشين ومافوقه، الديث 1.
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لبنًة علی لبنٍة، وال أقطع قطيعًة، وال أورث بيضاء، وال حراء )1(.

وقــد روي أن رشحًيا قايض أمري املؤمنني اشــرَتَی علــی عهده داًرا بثمنني 
ديناًرا، فبلغه ذلك، فاســتدعی رشحًيا، وقال له: »بَلَغنــي أنَّك ابتعَت داًرا بثمنني 
دينــاًرا، وكتبــت كتاًبا، وأشــهدَت فيه ُشــُهوًدا«، فقــال رشيح: قد كان ذلــك يا أمرَي 
املؤمنــني. قــال: فنَظَر إليه نظَر مغضٍب، ثّم قال له: »يا رشيح، أما إّنه ســيأتيك من ال 
ينظُر يف كتابِك، وال يســأُلك عن بيِّنَتِك حّتی خيرَجك منها شــاخًصا، ويســّلمك إلی 
قــرِبك خالًصا، فانُظر يا رشيــح ال تكون ابتعَت هذه الّدار من غــري مالك، أو َنَقدَت 
نَيا وَداَر اآلِخــَرِة. أما إّنك َلو  الثََّمــَن من غــري حلٍّ لك، فإذا أنت قد َخــِسَت َداَر الدُّ
ُكنَت أَتيَتني ِعنَد رَشاِئَك ما اشــرتيت َلَكَتبُت لك كتاًبا علی هذه النُّسَخِة، َفَلم َترَغب 

اِر بِدرَهٍم َفَم َفوَقُه، والنُّسَخُة هذه:  يف رشاء هذه الدَّ

ى منــه َداًرا من داِر  ِحيِل اشــرَتَ ى َعبٌد َذلِيٌل ِمــن َميٍِّت َقد أزعَج للرَّ هــذا َما اشــرَتَ
الُغُروِر ِمن َجانِِب الفاننَِي وخطة اهلالكني، وجتمع هذه الدار حدوًدا أربعة: 

ُل: َينَتِهي إىل َدَواعي اآلَفاِت. الَحدُّ األوَّ

والَحدُّ الثَّاني: َينَتِهي إىل َدَواِعي امُلِصيَباِت.

الُِث: َينَتِهي إىل اهلََوى املردي. والَحدُّ الثَّ

يَطاِن املغوي وفيه يرشع باب هذه الدار. ابُِع: َينَتِهي إىل الشَّ رَّ والَحدُّ ال

اَر باخلُــُروِج من ِعزِّ  اشــرَتَى هذا امُلغرَتُّ باألَمــِل ِمن هَذا امُلزعــِج باألَجِل هذه الدَّ

املجلــس  الصــدوق: 356،  للشــيخ  واألمــايل  الديــث 100،  الــكايف 8: 130،  ينظــر   .)1(
 الســابع واألربعــون، الديــث 437، واألمــايل للشــيخ الطــويس: 693، الديــث 1470، 

وبحار األنوار 40: 322.
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ُخوِل يف ُذلِّ الطََّلِب والرّضاَعِة، فم أدرك هذا املشــرتي ]فيم اشــرَتَى[)1(  الِقنَاَعِة والدُّ
من درك، فعل مبلبل أجسام امللوك، وسالِب ُنُفوِس اجلََبابَِرِة، وُمزيِل ُملِك الَفَراِعنَِة، 
، وَمن مَجََع املاَل عل امَلاِل فأكثر، وَمن َبنَى، وَشيََّد،  مثل: َكسى، وَقيَص، وُتبََّع، وِحرَيَ
َخَر، واعتقد، ونظر بزعمه للولد إشــخاصهم مجيًعا إىل موقِف  َد، وادَّ وَزخَرَف، وَنجَّ
َر  العرض والســاب، وموضع الثواب والعقاب إذا وقع االمر بَفصِل القضاء﴿َوَخِس
طُِلوَن﴾)2( شهد عل ذلك العقُل إذا َخَرَج ِمن أرِس اهَلَوى وَسِلَم ِمن عالئِق  ْب ُهنَالَِك اْلُم

نَيا«)3(، انتهی. الدُّ

ثّم انُظر إلی أحواِل أوالِدِه املعصومني أهّنم كيف َزِهدوا يف الّدنيا، وأتعبوا أنفَسهم 
يف طاعة اهلل، وال ســّيم الســني املظلوِم؛ حيُث إّنه َبَذَل يف سبيِل اهلل بُمهَجته )4(، 
تِِه صلوات اهلل عليهم أمجعني. وريض بقتِل أوالده، وإخَوتِِه، وعشريته، وأحبَّته، وذريَّ

)1(. ما بني املعقوفتني ليس يف املخطوطة وإنم أضفناه من املصادر.
)2(. غافر: 78.

)3(. رشح هنــج البالغة البن ميثــم البحراين 4: 343، بحار األنــوار 33: 485، وينظر أيًضا مع 
اختالٍف يسرٍي يف اللفِظ يف روضة الواعظني: 446.

)4( كذا يف األصل واألوىل)مهجته(
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]املجلس التاسع[
ا فِي  ِريُدوَن ُعُلوًّ ِذيَن اَل ُي َرُة َنْجَعُلَها لِلَّ اُر اآْلِخ قال تعالی يف سورة القصص:﴿تِْلَك الدَّ

ِقيَن﴾)1(. ُة لِْلُمتَّ َب َعاِق َساًدا َواْل اأْلَْرِض َواَل َف

، ويعنُي  عن أمرِي املؤمنني أّنه كان يمش يف األســواِق وهو واٍل ُيرشــُد الضالَّ
الّضعيَف، ويمّر بالبّياع والبقال، فيفتح عليه القرآن ويقرأ هذه اآليَة، ويقوُل: »ُنِزَلت 

يف أهِل الَعدِل والتََّواُضِع ِمَن الُواَلِة وأهِل الُقدَرِة من َساِئِر النَّاِس«)2(.

ويف روايــة: أّن الّرجَل لُيعِجُبه أن يكوَن رشاك نعله أجود من رشاك نعل صاحبه، 
فيدخل حتتها )3(.

وعن حمّمد بن مســلم بن شــهاب قال: سئل عل بن الســني: أيُّ األعمِل 
أفَضُل عنَد اهلل عّز وجّل، فقال: »ما من عَمٍل بعَد معرَفِة اهلل عّز وجّل ومعرفة رسوِل 
ُل ما  اهلل أفَضُل ِمن ُبغِض الّدنَيا، وإنَّ لذلك ُشــَعًبا كثريًة، وللَمَعايص ُشــَعًبا، فأوَّ
، وَكاَن ِمــَن اْلَكافِِريَن،  ُعــِصَ اهلل به الِكرُب، وِهــَي َمعِصَيُة إبليَس ِحنَي َأَبى واْســَتْكرَبَ
ُث  اَء ِحنَي َقــاَل اهللَّ َعزَّ وَجلَّ هَلَُم:﴿َفــُكال ِمْن َحْي ــْرُص، وِهــَي َمْعِصَيــُة آَدَم وَحوَّ واْلِ
َم إَِلْيه  ِميــَن﴾)4( َفَأَخَذا َما الَ َحاَجــَة هبِِ الِ َرَة َفَتُكونــا ِمَن الظَّ ــَج َربــا هِذه الشَّ ِشــْئُتما وال َتْق

)1(. القصص: 83.
 ،180  :13 العــمل  كنــز   ،144  :4 الثقلــني  نــور  تفســري   ،106  :4 الصــايف  التفســري   .)2( 

الدّر املنثور 5: 139.
)3(. تفسري جممع البيان 7: 464، سعد السعود: 88، التفسري الصايف 4: 106، تفسري نور الثقلني 

4: 144 تفسري الرازي 25: 19-20، تفسري البحر املحيط 7: 131.
)4(. البقرة: 35.
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تِِهَم إىَِل َيــْوِم اْلِقَياَمِة، وَذلَِك َأنَّ َأْكَثَر َما َيْطُلــُب اْبُن آَدَم َما الَ  يَّ َفَدَخــَل َذلِــَك)1( َعَل ُذرِّ
َب  َحاَجَة بِه إَِلْيه، ُثمَّ اْلََســُد، وِهَي َمْعِصَيُة اْبِن آَدَم َحْيُث َحَســَد َأَخاه، َفَقَتَله، َفَتَشــعَّ
اَحِة، وُحبُّ اْلَكاَلِم،  َئاَسِة، وُحبُّ الرَّ ْنَيا، وُحبُّ الرِّ ِمْن َذلَِك ُحبُّ النَِّســاِء، وُحبُّ الدُّ
ْنَيا، َفَقاَل  ُهــنَّ يِف ُحبِّ الدُّ َن َســْبَع ِخَصاٍل، َفاْجَتَمْعَن ُكلُّ ، والثَّْرَوِة، َفِصْ وُحــبُّ اْلُعُلوِّ
ْنَيا ُدْنَياَءاِن: ُدْنَيا  ْنَيــا َرْأُس ُكلِّ َخطِيَئٍة والدُّ األَْنبَِيــاُء واْلُعَلَمُء َبْعَد َمْعِرَفِة َذلَِك: ُحبُّ الدُّ

َباَلٌغ، وُدْنَيا َمْلُعوَنٌة«)2(.

ا لِْلَماَلئَِكِة اْســُجُدوا  أقول: أّما معصيُة إبليس، فقد أخرب عنه تعالی بقوله:﴿َوإِْذ ُقْلنَ
ِريَن﴾)3(. َر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِ َب ٰى َواْسَتْك يَس َأَب لِ َسَجُدوا إاِلَّ إِْب آِلَدَم َف

ُجوِد آِلَدَم، وأنا أعُبُدَك  ، اعُفنِي ِمَن السُّ وعن الصادِق: »قاَل إبِليُس: َيا َربِّ
ٌب، َواَل َنبِيٌّ ُمرَســٌل. قــال اهلل جلَّ َجالُله: اَل َحاَجَة يل إىل  ِعَباَدًة مَل َيعبدكها َمَلٌك ُمَقرَّ

ِعَباَدتِك، إنََّم عباَديت من َحيُث أِريُد ال ِمن َحيُث ُتريُد«)4(.

.)5( ثّم أَمَرُهم بُسُجوِد آَدَم؛ ملَِا كاَن يف ُصلبِِه من أنواِر نبيِّنا وآله

 ما ملّخُصُه: أّن آدَم مّلا رأی النّور ســاطًعا مــن ُصلبِِه قال: يا ربِّ  وعــن النّبيِّ
ما هــذه األنواُر؟ فقال تعالی: أنواٌر نَقَلتها مــن أرَشِف ُبقاِع عرش إلی ظهِرك؛ ولذا 

، لو بيَّنَتها يل. أمرت املالئكة بالّسجوِد لك، فقال: يا ربِّ

فقــال تعالی: انُظر إلــی ِذرَوِة الَعــرِش، فنظَر، ووقــع نوُر أشــباِحِهم علی ذرَوِة 

)1(. أي: الرص.
)2(. الكايف 2: 130-131، باب ذّم الدنيا والرص عليها، الديث 11، بحار األنوار 70: 59، 

تفسري نور الثقلني 1: 60.
)3(. البقرة: 34.

)4(. بحار األنوار 11: 141، التفسري الصايف 1: 116، تفسري نور الثقلني 2: 9.
)5(. التفسري الصايف 1: 28، 116.
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العرِش، فانطبع، كم ينطبُِع وجُه اإلنســاِن يف املرآة الّصافية، فقال: ما هذه األشــباُح؟ 
فقال تعالی: هذه أشــباُح أفَضِل َخاَلِئِقي، هذا حمّمٌد، وأنا الميُد املحموُد شققت له 
ــمواِت  ، وأنا العلُّ العظيم، وهذه فاطمُة، وأنا فاطُِر السَّ اســًم من اســمي، وهذا علٌّ
واألرِض فاطُِم أعدائي من رحتي، وفاطُِم أوليائي َعّم يشــينُُهم، وهذا الََســُن وهذا 
الَُسنُي، وأنا امُلحِسُن شققُت أسمَءُهم من أسمئي. هؤالء أخياُر خلقي وِكراُم برّيتي، 
هبم آخُذ، وهبم أعطي، وهبم أعاقُب، وهبم أثيب، فتوّســل إيّل هبم يا آدُم، وإذا دهتك 
ا أن ال أخّيَب هبم أماًل،  داهيٌة، فاجَعلُهم إيّل شفعاءك، فإيّن آليُت علی نفيس َقَسًم َحقًّ

وال أرّد هبم سائاًل؛ فلذلك حني زّلت منه دعا اهلل هبم، فتاب عليه )1(.

ونحــن أيًضا نتوّســُل هبم، ونبكي عنَد ذكِر الســني، كــم َبَكی آدم حني 
ذكره، وســأل جربئيل عن ذلك، فأخربه جربئيل بوقعة كربالء علی التفصيِل املنقول 

ٰى آَدُم﴾ إلخ)3( فارِجع. عن صاحب الّدّر الثمني)2( يف تفسري قوله تعالی:﴿َفَتَلقَّ

وأّما َمعصيُة آدم - أي: صدور خالف األولی منه -، فهي ما أخرب اهلل تعالی 
ُتَما َواَل  ُث ِشــْئ َة َفُكاَل ِمْن َحْي عنــه بقوله يف األعراف:﴿َوَيا آَدُم اْســُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّ
ِدَي َلُهَما َما ُوورَِي  ْب ُي َطاُن لِ ْي َوْسَوَس َلُهَما الشَّ ِميَن*َف الِ َرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّ ــَج ــِذِه الشَّ ـٰ ا َه َرَب َتْق

ِن َأْو َتُكوَنا  ْي َرِة إاِلَّ أَن َتُكوَنا َمَلَك َج ِذِه الشَّ ـٰ ُكَما َعْن َه َعنُْهَما ِمن َسْوآتِِهَما َوَقاَل َما َنَهاُكَما َربُّ

َرَة  ــَج ا َذاَقا الشَّ ُروٍر َفَلمَّ ُهَما بُِغ ي َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحيَن *َفَدالَّ ِمَن اْلَخالِِديَن َوَقاَســَمُهَما إِنِّ

)1(. ينظر: املحترض: 275- 276، الديث 365، بحار األنوار 11: 152-151، 26: 327.
 2(. »الــدر الثمني يف ذكر مخســمئة آية نزلت مــن كالم رب العاملني يف فضائــل أمري املؤمنني(
باتفــاق أكثــر املفسين من أهل الدين« للمولی ريض الدين رجــب بن حممد بن رجب الافظ 
الــربيس صاحب »مشــارق أنوار اليقني«، و»مشــارق األمــان« وترّدد صاحــب الرياض كونه 
للربيس نفســه واعتقد أّنه للشــيخ تقي الدين عبداهلل اللبي قد انتخبه من كتاب الشيخ رجب. 

الذريعة 8: 65-64.
)3(. البقرة: 37.
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ْم َأْنَهُكَما  ُهَما َأَل ِة َوَناَداُهَما َربُّ ِهَما ِمن َوَرِق اْلَجنَّ ْي َبَدْت َلُهَما َســْوآُتُهَما َوَطِفَقا َيْخِصَفاِن َعَل

بِيٌن﴾)1(. َطاَن َلُكَما َعُدوٌّ مُّ ْي ُكَما إِنَّ الشَّ َرِة َوَأُقل لَّ َج َعن تِْلُكَما الشَّ
يف رواَيٍة: أّن تلك الشجرَة كاَنت شَجَرَة الََسِد.)2( ويف أخری: شجرة الكافوِر.)3(

ٍد، وهي شجرٌة متّيزت  ٍد وآِل حممَّ وعن تفسرِي اإلمام: أهّنا َشَجرُة علِم حممَّ
من بني األشجار بأّن كالًّ منها إّنم حيمُل نوًعا من الّثمِر، وكانت هذه الّشجَرُة وجنسها 
حتمُل الرب والعنب والتني والعناب وســائر أنــواع الثمر والفواكه واألطعمة؛ فلذلك 

اختلف الاكون بذكرها )4(.

وعــن العيون مــا ملّخُصــُه: أّن آدم مّلا أكرمــه اهلل تعالی بســجوِد املالئكة له، 
ودخــوِل اجلنَِّة قال يف نفســه: هل خلــق اهلل برًشا أفَضَل منّي، فنــاداه اهلل تعالی: انُظر 
إلی ســاِق عرش، فنََظَر، فَوَجَد عليه َمكتوًبا: ال إلَه إاّل اهلل، حمّمٌد رسوُل اهلل، عل بن 
أب طالب أمري املؤمنني، وزوجته فاطمة سّيدة نساء العاملني، والََسُن والَُسنُي سّيدا 
شباِب أهل اجلنِّة، فقال: يا ربِّ من هؤالء، فقال تعالی: من ذرّيتك، وهم خرٌي منك، 
مَء وال األرَض،  ومن مجيِع َخلِقي، ولوالُهم ما خلقُتك، وال اجلَنََّة وال النَّاَر، وال السَّ
فإّياك أن تنُظَر إليهم بعنِي الَسِد، ومتنّي منزلَتُهم، فتسلََّط عليه الّشيطاُن حّتی أكل من 

الّشجرِة، وعلی حّواء؛ لنََظِرَها إلی فاطمة بعني الََسِد )5(.

وقد َوَرَد أّن إبليس كان بني ليي الية تدخُل اجلنَّة، فوســوَس آدم، فردَّ آدم علی 
اليــة ظنًّا منه أهّنا اّلتي ختاطبه بأّن رّب ال خَيوُننِي، َفَوســَوَس حــّواَء، وقال: إّنه تعالی 

)1(. األعراف: 19- 22. 
)2(. ينظــر: عيون أخبار الرضــا 1: 274، الديث 67، ومعاين األخبــار: 124، باب معنى 

الشجرة التي أكل منها آدم وحواء، الديث 1، وحتف العقول: 479.
)3(. ينظر: التبيان يف تفسري القرآن 1: 158، وبحار األنوار 11: 165.

.222 -221 :4(. ينظر: تفسري اإلمام العسكري(
)5(. ينظر: عيون أخبار الّرضا 1: 274-275، الديث 67.
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ــَجَرَة َلُكم؛ ِلُسِن طاَعتُِكم، وقال: إن ُرمتِها)1(ومل يمنعك عنها املالئكة اّلتي  أَحلَّ الشَّ
معهــا الراب، ويدفعون حيواناِت اجلنِّة عنها، فاعَلمي أهّنا قد أحّلت وابرشي بأّنك 
ــجرَة، فأراَدِت املالئكة  إن تناولتِهــا قبَل آدم ُكنِت فوَقه، ومســّلطًة عليه، فراَمت الشَّ
أن يدَفُعوهــا، فأوحــی اهلل تعالی إليهم: إّنكــم َتدَفُعون من ال عقَل لــه، وأّما العاقُل 
ًة َعَليِه، فلم يتعّرضــوا هلا، فظنّت صدق  املختــاُر َفِكلــوه إلی َعقِله اّلذي َجَعلُتــُه ُحجَّ
الّيــة، فَتنَاَوَلــت، وأخرَبَت آدَم بذلك، فتنــاول أيًضا، فُأخِرَجا من اجلنّــِة، َفَهبَط آدُم 
علــی الّصفا، وحّواء علی املــروِة، فَبَكی آدُم أربعني صباًحا ســاجًدا إلی أن تاَب اهلل 

عليه بكلمٍت تلّقاها من رّبه)2(.

وعــن الباقــر: كاَن ُعمُر آَدَم ُمنــُذ َخَلَق اهلل إلــی أن َقَبَضه تِســَع مائٍة وثالثني 
َة، وُنِفَخ فِيِه ِمن َيوِم اجلُمعِة َبعَد الَّزواِل، ثّم َبِرَئ َزوَجَته ِمن أســَفِل  َســنًَة، وُدفَِن بمكَّ
ــَته من َيوِمِه َذلِك، َفَم اســَتَقرَّ فِيَها إاّل ِســتَّ َساَعاٍت ِمن يوِمِه  أضاَلِعِه، وأســَكنَُه جنَـّ

مِس )3(. ذلك َحتَّی َعَصی اهللَ، فأخَرَجُهم ِمَن اجلَنَِّة َبعَد ُغُروِب الشَّ

وأقوُل: أّما آدُم األول، وهو النبي ووصيُُّه، فَمَع إباحة الرُبّ هلم مل يأُكال منه، 
 ،قتَل جائًعا، كم أخرب به الّسّجاُد ومن الشــعري أيًضا مل يشــَبعا، وولُده السني
وكذا ُقتَِل عطشــاَن يطلب املاء حنَي شــهادته َمَع قدرتِِه عليه، واستطاَعتِِه، وكذا كاَن 

عياُلُه عطاشا جائعني. فارِجع إلی ما ورد يف أحواهلم، فانُظر ما ذا تری.

)1(. أي: تريدينها.
)2(. ينظر: تفسري اإلمام العسكري: 222- 224.

)3(. تفسري القمي 1: 45، التفسري الصايف 1: 122.
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]املجلس العارش[
ِذيَن َضلَّ  ــِريَن أَْعَمااًل * الَّ َس ُئُكــم بِاأْلَْخ بِّ قــال تعالی يف ســورة الكهِف:﴿ُقْل َهْل ُننَ
ُروا  ِذيَن َكَف ــئَِك الَّ ـٰ ُهْم ُيْحِســنُوَن ُصنًْعا * ُأوَل وَن َأنَّ ا َوُهْم َيْحَســُب َي ْن اِة الدُّ ي اْلَحَي ُهْم فِ ُي َســْع

لَِك َجَزاُؤُهْم  اَمِة َوْزًنــا * َذٰ َي ْوَم اْلِق ُم َلُهــْم َي ي َطــْت أَْعَماُلُهْم َفاَل ُنِق ِه َفَحبِ ِهْم َولَِقائِ ــاِت َربِّ بِآَي

الَِحاِت َكاَنْت  ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ي ُهُزًوا * إِنَّ الَّ ي َوُرُســلِ َخُذوا آَياتِ ُروا َواتَّ ُم بَِما َكَف َجَهنَّ

ُغوَن َعنَْها ِحَواًل﴾)1(. ْب َها اَل َي ي ْرَدْوِس ُنزاًُل * َخالِِديَن فِ َلُهْم َجنَّاُت اْلِف

ــَماِء  اُه ِمَن السَّ ا َكَماٍء َأنَزْلنَ َي ْن ــاِة الدُّ َي َثَل اْلَح وقــال تعالی فيه أيًضا:﴿َواْضــرِْب َلُهم مَّ
ْقَتِدًرا  ــْيٍء مُّ ٰى ُكلِّ َش ــُه َعَل ـ َياُح َوَكاَن اللَّ رِّ ًما َتْذُروُه ال ــي َبَح َهِش اُت اأْلَْرِض َفأَْص َب ِه َن َفاْخَتَلَط بِ

ٌر  ْي َواًبا َوَخ ــَك َث ٌر ِعنَد َربِّ ْي الَِحــاُت َخ اُت الصَّ َي اِق َب ا َواْل َي ْن ــاِة الدُّ َي ــُة اْلَح نُوَن زِينَ َب َمــاُل َواْل *اْل

أََماًل﴾)2(.

َب ِمنُه الَعطَشــاُن ازَداَد  نَيا َكَمَثِل َماِء الَبحِر، كّلم رَشِ عن أب عبِد اهلل: »َمَثُل الدُّ
عطًشا َحتَّی َيقُتَلُه« )3(.

ــَم َمَثــِل ]وَمَثُلَهــا[)4(  ْنَيــا إِنَّ وعنــه قــال: »َقــاَل َرُســوُل اهللِ: َمــا يِل ولِلدُّ
َتَهــا،  حَتْ َفَقــاَل)6(  َصاِئــٍف)5(،  َيــْوٍم  يِف  َشــَجَرٌة  َلــه  ُرفَِعــْت  اِكــِب  الرَّ  َكَمَثــِل 

)1(. الكهف: 103- 108.
)2(. الكهف: 45 -46.

)3(. الكايف 2: 136، باب ذّم الدنيا والرص عليها، الديث 24، بحار األنوار 70: 72.
)4(. ما بني املعقوفتني ليس يف املخطوطة، وإنم أضفناه من املصدر.

)5(. أي: يوم حاّر.
)6(. فقــال مــن القيلولة بمعنی االســرتاحة نصف النهار. انظر لســان العــرب 11: 577)قال(، 

وجممع البحرين 5: 459)قيل(.
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ُثمَّ َراَح وَتَرَكَها«)1(.

ْنَيا َكَمَثــِل اْلَيَِّة،  َم َمَثــُل الدُّ ــاَلُم: إِنَّ وعنــه قــال: » إِنَّ يِف ِكَتاِب َعــِلٍّ َعَليِه السَّ
ُجــُل اْلَعاِقُل، وهَيْــِوي إَِلْيَها  َذُرَهــا الرَّ ــمُّ النَّاِقــُع، حَيْ ــَها، ويِف َجْوفَِها السَّ  َمــا َأْلــنَيَ َمسَّ

بِيُّ اجْلَاِهُل«)2(. الصَّ

َم  ، ُكلَّ ْنَيا َكَمَثِل ُدوَدِة اْلَقزِّ وعنه قال: »َقاَل َأُبو َجْعَفٍر: َمَثُل اْلَِريِص َعَل الدُّ
.» ا، َكاَن َأْبَعَد هَلَا ِمَن اخْلُُروِج َحتَّى مَتُوَت َغمًّ اْزَداَدْت َعَل َنْفِسَها َلفًّ

، إِنَّ النَّاَس َقد مَجَُعوا َقبَلَك ألَْواَلِدِهْم،  وعنه: »َكاَن فِيَم َوَعَظ بِه ُلْقَمُن اْبنَه: َيا ُبنَيَّ
َم َأْنَت َعْبٌد ُمْسَتْأَجٌر َقْد ُأِمْرَت بَِعَمٍل،  َفَلْم َيْبَق َما مَجَُعوا ]ومَلْ َيْبَق َمْن مَجَُعوا َله[ )3(، وإِنَّ
ْنَيا بَِمنِْزَلِة  وُوِعْدَت َعَلْيه َأْجًرا، َفَأْوِف َعَمَلَك، واْســَتْوِف َأْجَرَك، واَل َتُكْن يِف َهِذه الدُّ
، َفَأَكَلْت َحتَّى َســِمنَْت َفَكاَن َحْتُفَها ِعنَْد ِســَمنَِها، وَلِكِن  َشــاٍة َوَقَعــْت يِف َزْرٍع َأْخرَضَ
ْهِر  ْنَيا بَِمنِْزَلِة َقنَْطَرٍة َعَل هَنٍَر ُجْزَت َعَلْيَها، وَتَرْكَتَها، ومَلْ َتْرِجْع إَِلْيَها آِخَر الدَّ اْجَعــِل الدُّ

ا. َأْخِرهْبَا واَل َتْعُمْرَها َفإِنََّك َلن ُتْؤَمَر)4( بِِعَمَرتَِ

َواْعَلْم َأنََّك َسُتْســَأُل َغــًدا إَِذا َوَقْفَت َبنْيَ َيَدِي اهلل َعزَّ وَجلَّ َعْن َأْرَبٍع َشــَبابَِك فِيَم 
ْب لَِذلَِك، وَأِعدَّ َله  َأْبَلْيَته، وُعُمِرَك فِيَم َأْفنَْيَته، وَمالَِك فيم اْكَتَســْبَته وفِيــَم َأْنَفْقَته، َفَتَأهَّ
ْنَيا اَل َيُدوُم َبَقاُؤه، وَكثرَِيَها اَل  ْنَيــا، َفإِنَّ َقِليَل الدُّ َجَواًبــا، واَل َتْأَس َعَل َما َفاَتَك ِمَن الدُّ
ْض  ُيْؤَمــُن َباَلُؤه، َفُخْذ ِحْذَرَك، وِجدَّ يِف َأْمِرَك، واْكِشــِف اْلِغَطــاَء َعْن َوْجِهَك، وَتَعرَّ

 )1(.الــكايف 2: 134، بــاب ذّم الدنيــا والــرص عليهــا، الديث 19، مشــكاة األنــوار: 463، 
الديث 1542.

)2(.الكايف 2: 136، باب ذّم الدنيا والرص عليها، الديث 22، مشكاة األنوار: 463، الديث 
1543، بحار األنوار 70: 75. 

)3(. ما بني املعقوفتني ليس يف املخطوطة، وإّنم أثبتناه من مصادر التخريج.
)4(. يف املخطوطة كذا، ويف مصادر التخريج: »مل تؤمر«.
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ِد التَّْوَبَة يِف َقْلبِــَك، واْكُمْش يِف َفَراِغَك َقْبــَل َأْن ُيْقَصَد َقْصُدَك،  ــَك، وَجدِّ ملَِْعــُروِف َربِّ
وُيْقىَض َقَضاُؤَك، وحُيَاَل َبْينََك وَبنْيَ َما ُتِريُد «)1(، انتهی.

انُظــر يا أخي إلی مواعظ لقمن الكيِم، فاّتِعظ هبــا، وانُظر إلی ما ورد يف أحواله 
املرضّيِة، وأخالقه الّســنّيِة العلّيِة، وتأسَّ به فيها، ثّم ترّق من ذلك بالنّظِر إلی أحواِل 
ســّيدِه وســّيِد العاملني أمري املؤمنني وإمــام املوّحدين اجلامع جلميِع كــمالت األنبياِء 
واملرَسلنَي واألوصياء والّصّديقني، بل كمالت الُكلِّ رشحة من رشحاِت بحاِر كمله 
وشعشــعة من أشــّعة شــموِس فضله وإفضاله، فانُظر إلی ابنه كيف تَرَك الّدنيا، 

وَزِهَد عّم فيها، وتأسَّ به يف ذلك علی قدِر وسِعك وطاقتك.

 لَيأُكُل أكَل الَعبِد، وجَيِلُس َجلَســَة  فعــن أب جعفر قال: »واهلل إن َكاَن علٌّ
الَعبِد، وإن َكاَن َلَيشــرَتي الَقميَصنِي الّســنبالنيَّني )2(، فُيَخريُِّ ُغاَلَمُه َخرَيمُها، ُثمَّ َيلبُِس 
اآلَخَر، َفإَذا َجاَز أَصابَِعُه َقَطَعُه، وإَذا َجاَز َكعَبُه َحَذَفُه، َوَلَقد َويَل مَخَس ِسننَِي َما َوَضَع 
آُجــَرًة َعــَل آُجَرٍة، واَل َلبنًَة َعَل َلبنٍَة، واَل أقَطَع َقطِيًعــا، َواَل أوَرَث َبيَضاَء، وال َحَراَء، 
ــِعرِي  ُف إىَل َمنِزلِِه، وَيأُكُل ُخبَز الشَّ َوإن َكاَن َليطعــُم النَّاَس ُخبَز الــربِّ واللَّحِم، وَينَصِ
ا َعَل َبَدنِِه، ولقد  مِهَ ، َوَما َوَرَد عليه أمران كالمها هلل ِرًضا إاّل َأَخَذ بَأَشدِّ يِت واخلَلِّ والزَّ
أعَتَق ألَف مَمُلوٍك ِمن َكدِّ َيِدِه، تربت فيه َيداه، وَعَرَق فيه وجهه، وما أَطاَق َعَمَلُه أَحٌد 
يَلِة ألَف َركَعٍة، وإن كان أقرب النَّاِس شــبًها  ِمَن النَّاِس، وإن كان لُيَصّل يف الَيوِم واللَّ

به عّل بن السني، وَما أَطاَق َعَمَلُه أَحٌد ِمَن النَّاِس َبعَدُه«)3(، انتهی.

 ،20 الديــث  عليهــا،  والــرص  الدنيــا  ذّم  بــاب   ،135  -134  :2 الــكايف   .)1( 
بحار األنوار 13: 425 - 426.

نُْبالينُّ منسوًبا  نُْبالينُّ من الثياب: السابُغ الطويل الذي قد ُأْسبِل، وقيل: جيوز َأن يكون السُّ )2(. السُّ
إىِل موضع من املواضع. انظر لسان العرب 11: 348)سنبل(.

)3(. األمــايل للشــيخ الصــدوق: 356، املجلس الســابع واألربعــون، الديــث 437، وروضة 
الواعظني: 116- 117، بحار األنوار 41: 103-102.
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وتأسَّ بأوالده الطاهرين، ومنهم الّســّيُد الّسّجاد زين العابدين اّلذي سمعت أّنه 
ِه، وأّنه كيَف  أقــرب شــبًها بأمري املؤمنني، وانُظر كيــَف كاَن صرُبُه علی عبــادِة ربِّ
صرب علی ما أصاَبُه من الكفرِة الّلئاِم يف أرِض كرٍب وبالٍء، وكوفة، والّشاِم وّفَقنا اهلل 

إلتباعهم بمحّمٍد وعرتته الكراِم سالم اهلل عليهم ما َدامت اللَّيايل واألّيام.
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]املجلس احلادي عرش[
ِهْم أَْعَماَلُهْم  ْي َتَها ُنَوفِّ إَِل ا َوزِينَ َي ْن اَة الدُّ ِريُد اْلَحَي قال تعالی يف ســورة هود:﴿َمن َكاَن ُي
َط َما  ــَرِة إاِلَّ النَّاُر َوَحبِ ــي اآْلِخ َس َلُهْم فِ ْي ِذيَن َل ــئَِك الَّ ـٰ َخُسوَن * ُأوَل ْب َهــا اَل ُي ي َهــا َوُهْم فِ ي فِ

ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾)1(. َها َوَباطٌِل مَّ ي َصنَُعوا فِ

َها َما َنَشــاُء  ي ا َلُه فِ ْلنَ ِريُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ ن َكاَن ُي وقال تعالی يف ســورة بني إرسائيل:﴿مَّ
َها  َي ٰى َلَها َسْع َرَة َوَسَع ْدُحوًرا*َوَمْن َأَراَد اآْلِخ َم َيْصاَلَها َمْذُموًما مَّ ا َلُه َجَهنَّ مَّ َجَعْلنَ ِريُد ُث لَِمن نُّ

َك َوَما  ُؤاَلِء ِمْن َعَطاِء َربِّ ـٰ ــُؤاَلِء َوَه ـٰ ِمدُّ َه ْشُكوًرا * ُكالًّ نُّ ُهم مَّ ُي ــئَِك َكاَن َسْع ـٰ َوُهَو ُمْؤِمٌن َفأُوَل

َك َمْحُظوًرا﴾)2( . َكاَن َعَطاُء َربِّ

يِت وَجاَليِل  : وِعزَّ فعــن الباقــر قال: » َقاَل َرُســوُل اهللَّ َيُقوُل اهلل َعزَّ وَجــلَّ
ي واْرتَِفاِع َمَكايِن الَ ُيْؤثُِر َعْبٌد َهَواه َعَل َهَواَي  َياِئي وُنوِري وُعُلوِّ ]وَعَظَمتِي[)3( وِكرْبِ
ْرُت  إاِلَّ َشتَّتُّ َعَلْيه َأْمَره، وَلبَّْسُت َعَلْيه ُدْنَياه، وَشَغْلُت َقْلَبه هِبَا، ومَلْ ُأْؤتِه ِمنَْها إاِلَّ َما َقدَّ
ي واْرتَِفاِع َمَكايِن اَل ُيْؤثُِر َعْبٌد َهَواَي َعَل  يِت وَجاَليِل وَعَظَمتِي وُنوِري وُعُلوِّ َلــه. وِعزَّ
ــَمَواِت واألََرِضنَي ِرْزَقــه، وُكنُْت َله ِمْن  ْلُت السَّ َهــَواه إاِلَّ اْســَتْحَفْظُته َماَلِئَكتِي، وَكفَّ

ْنَيا وِهَي َراِغَمٌة«)4(. اَرِة ُكلِّ َتاِجٍر، وَأَتْته الدُّ َوَراِء جِتَ

أنــا  مــا  ْنَيــا،  ولِلدُّ يِل  َمــا   :ِاهلل َرُســوُل  »َقــاَل   :اهلل عبــد  أب  وعــن 
اِكــِب ُرفَِعْت َلــه َشــَجَرٌة يِف َيــْوٍم َصاِئٍف)5(،  ــَم َمَثــِل وَمَثُلَهــا َكَمَثــِل الرَّ  والّدنيــا، إِنَّ

)1(. هود: 15- 16.
)2(. اإلرساء: 20-18.

)3(. ما بني املعقوفتني ليس يف املخطوطة، وإنم أضفناه من املصادر.
)4(. الكايف 2: 335، باب اّتباع اهلوي، الديث 2، عّدة الداعي: 287، بحار األنوار 67: 78.

)5(. أي: يوم حاّر.
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َتَها، ُثمَّ َراَح وَتَرَكَها«)1(. َفَقاَل حَتْ

وقال: »ُحبُّ الّدنَيا رأُس ُكلِّ َخطِيَئٍة«)2(.

نَيا«)3(. هَد يف الدُّ ُه يف َبيٍت، وُجِعَل ِمفَتاُحُه الزُّ وعن الّصادق: »ُجِعَل اخلرَُي كلُّ

وقد ورَد أّنه تويّف رسوُل اهلل وَما َوَضَع لبنًَة َعَلی َلبنٍَة، وال َقصَبًة َعَلی َقصَبٍة، 
، فقاَل: أَرى األمَر أعجَل ِمن هذا،  ورأى َبعــَض أصَحابِِه َيبنِي بنياٍت ِمن ُخــصٍّ

وأنَكَر ذلَِك«)4(.

ُروَها«)5( وَها، وال ُتَعمِّ نَيا َقنَطَرٌة، فاعرِبُ وعن عيسی: »الدُّ

ِة  وعنــه: »بَِحــقٍّ أُقوُل َلُكم: َكَم َينُظــُر امَلِريُض إىل الطََّعاِم، فال َيلَتذُّ بِِه ِمن ِشــدَّ
نَيا اَل َيلَتذُّ بِالِعَباَدِة، َواَل جَيُِد َحاَلَوَتَا َمَع َما جَيُِد ِمن ُحبِّ  املــرِض، كذلك صاِحُب الدُّ

الدنيا«.)6(

نَيا هي كلُّ ما يشغلك عن اهلل؛ ولذا أّن اهلل تعالی مل خيُلق خلًقا أبغَض  وحقيَقُة الدُّ
.)7(  إليه من الّدنيا، وأّنه مل ينُظر إليها منُذ خلَقها، كم عن النبيِّ

 )1(. الــكايف 2: 134، بــاب ذّم الدنيــا والــرص عليهــا، الديث 19، مشــكاة األنــوار: 463، 
الديث 1542.

ا عن أب عبد اهلل يف  )2(. الفوائد الطوســية: 268، مستدرك الوســائل 12: 45، وانظر اخلرب مرويًّ
اخلصال: 25، وروضة الواعظني: 441، 

)3(. الكايف 2: 128، باب ذم الدنيا والرص عليها، الديث 2.
)4(. التحصني: 30، الديث 53، رشح هنج البالغة البن أب الديد 19: 329.

)5(. اخلصال: 64- 65، الديث 95، األمايل للشــيخ املفيد: 43، املجلس السادس، الديث 1، 
روضة الواعظني: 441، التحصني: 30، الديث 54.

)6(. عّدة الداعي: 96، التحفة السنية يف رشح نخبة املحسنية: 60، إحياء علوم الدين 9: 180.
)7(. ينظر: كنز العمل 3: 190، الديث 6102، وأرسار اآليات: 117، الدّر املنثور يف التفســري 

باملأثور 6: 341، املحجة البيضاء يف تذيب اإلحياء 5: 354.
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فأنــت أيًضا يا عبَد اهلل ال تنُظر إليهــا، بل انُظر إلی رُسَعة زواهِلا، وتقّلب أحواهلا، 
ن صحَب عيســی بن مريم، وأنكر  وأخــِرج من قلبِك حبَّها، واّتِعظ بم حكي عمَّ
الّرغيف، وفعل ما فعل إلی أن وجده عيســی مقتواًل مَع اثنني آَخريِن علی ماٍل، 

نَيا، َفاحِذُروَها«)1(. فقال ألصحابه: »هذه الدُّ

وتنبَّْه من قوِل العصفوَرِة لســليمن يف زوِجهــا إّنه ليَس حمبًّا، ولكنّه مّدٍع؛ ألّنه 
حيبُّ معي غريي، كم تأّثر قلُبُه من ذلك، وبكی ُبكاًء شديًدا )2(.

ــاكِنَُكْم﴾)3( حيُث هنْت النَّمل أن  َس ْمُل اْدُخُلوا َم َها النَّ وكذا من قــوِل النّمَلِة:﴿َيا أَيُّ
نيا)4(. ينُظُروا إلی ُسليمن وسلطنَته، فيميلوا إلی الدُّ

ل يف حتذيرات ربِّك عن الّدنيا يف القرآِن وغريه. وتأمَّ

ــَمِء واألرِض  : »يا أحــُد، َلو َصلَّی الَعبــُد َصاَلَة أهِل السَّ وعــن الديِث القديسِّ
ــَمِء واألرِض[، وَطَوی ]مــَن[ الطََّعاِم ِمثــَل امَلاَلِئَكِة، وَلبَِس  ]وَصــاَم ِصَياَم أهِل السَّ
لبــاَس العاري)5(، ثّم َأَوی يف َقلبِِه ِمن ُحبِّ الّدنيا ذّرة، أو ســمعتها، أو رئاَســتِها، أو 
جليســتها، أو زينتها، ال جياِوُرين يف َداِري، وألنِزَعنَّ ِمن َقلبِــِه حَمَبَّتِي، وألظلَمنَّ َقلَبُه 

َحتَّى َينَسايِن، وال ُاذيُقُه َحاَلَوَة حَمَبَّتِي وَعَليك َساَلِمي وَرَحتِي«)6(.

وتأّســوا باألنبيــاِء واألوليــاِء، وانُظــر كيــَف تَرُكوا هــذه الّدنيا الّدنّيــة وزخرفها 

)1(. تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر: 188، املحجة البيضاء 6: 104.
)2(. بحار األنوار 14: 95، النور املبني يف قصص األنبياء واملرسلني: 370.

)3(. النمل: 8.
)4(. انظر علل الرشائع 1: 72، الباب 63، الديث1، رسائل الرشيف املرتضی 1: 355.

)5(. يف املخطوطة: »العابدين«، والصحيح ما أثبتناه من املصادر.
)6(. إرشــاد القلوب 1: 206، اجلواهر الســنية: 201، الوايف 26: 151، مستدرك الوسائل 12: 

36، باب حتريم حب الدنيا املحرمة، الديث 13446.
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ْعُت ِمْدَرَعتِي)2( َهِذه َحتَّى  وزبرجهــا، ويف خطبِة موالنا عل: » و]اهلل[)1( َلَقــْد َرقَّ
اْســَتْحَيْيُت ِمْن َراِقِعَها وَقاَل يِل: اقذف هبا قذَف األُُتــِن)3( ال َيرَتِضيَها لرُياِقَعها َفقلُت 

له: َفُقْلُت اْغُرْب َعنِّي َفـ: 

ى َ ــرُّ ــْوُم ال ــَق ــُد اْل ــَم ــَبــاِح َيْ ــَد الــصَّ ــالالُت الــكــرى)4(ِعــنْ ــ ــا ع ــنَّ ــيِل َع ــَج ــن وَت

ولو شــئت لتسبلت بالعبقري املنقوِش من ديباِجُكــم، وألَكلُت لباب ]هذا[)5( 
الــرب بصدور دجاجكم، ولرشبــت املاء الّزالل برقيق زجاجكــم، ولكنّي أصّدق اهلل 
ِهْم أَْعَماَلُهْم  ْي ــَوفِّ إَِل َتَها ُن ا َوزِينَ َي ْن اَة الدُّ ِريــُد اْلَحَي َجلَّــت َعَظَمُته حيُث يقوُل:﴿َمن َكاَن ُي
َرِة إاِلَّ النَّاُر ﴾)6( « إلی أن  ي اآْلِخ َس َلُهْم فِ ْي ِذيَن َل ــئَِك الَّ ـٰ َخُسوَن * ُأوَل ْب َها اَل ُي ي َها َوُهْم فِ ي فِ

قــال: »َفَدُعويِن أكَتِفي ِمن ُدنَياُكم بِملِحي وأقــرايص، فبَِتقَوى اهللِ أرُجو َخاَليِص، ما 
لعل ونعيم ال يبقی«)7(.

)1(. »اهلل« ساقط من املخطوطة، وإّنم أثبتناه من املصدر.
)2(. املدرعة: القميص.

)3(. األتن: وهو بضمتني مجع األتان وهي المرة، والتشبيه بقذفها لكوهنا أشّد امتناًعا للحمِل من 
غرِيَها، وربم يقرأ: االبن بالباء املوحدة املفتوحة وضم اهلمزة، مجع االبنة، وهي العيب القبيح، 

فتكون اإلضافة إىل املفعول. بحار األنوار 40: 349.
)4(. هو مثٌل يرضب للرجل حيتمل املشقة رجاء الراحة. جممع األمثال 1: 464.

)5(. ما بني املعقوفتني من املصدر.
)6(. هود: 15- 16.

)7(. األمايل للشــيخ الصدوق: 718-722، الباب التســعون، الديث 981، بحار األنوار 40: 
345-348، مصباح البالغة 1: 216 -220.
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]املجلس الّثاين عرش[
َواُلُكْم َواَل َأْواَلدُُكْم  ِذيَن آَمنُوا اَل ُتْلِهُكْم أَْم َها الَّ ا أَيُّ قال اهلل تعالی يف سورة املنافقني:﴿َي

ئَِك ُهُم اْلَخاِسُروَن﴾)1(. ـٰ لَِك َفأُوَل ْفَعْل َذٰ ِه َوَمن َي ـ ِر اللَّ َعن ذِْك

فَِتــُن الّدنيا كثريٌة أعَظُمها املاُل؛ فإّنه الذي وجوُدُه يوِجُب طغياًنا وخًسا، وعدُمُه 
الفقُر الذي كاد أن يكوَن كفًرا.

: »َما ِذئَباِن َضاِرياِن أرسال يف زريبة غنم بأكثر فسادا ِمن ُحبِّ املاِل  وعن النّبيِّ
ُجِل امُلسِلِم«)2(. واجلاِه يف ِديِن الرَّ

؟ قال: »األَغنَِياُء«)3(. وروي أّنه قيَل: يا رسوَل اهلل أيُّ أّمتك أرَشُّ

ُء ابــِن آَدم َثاَلَثٌة، واِحــٌد َيتَبُعُه إىل َقبِض ُروِحــِه – وهو ماله-،  وعنــه: » أخالَّ
ِه –وهو عمله- «)4(. والثَّايِن إىل َقرِبِه –وهو أهله-، والثَّالُِث إىل حَمرَشِ

وباجلملِة، وإن كاَن فوائد منجية إاّل أّن فيه أيًضا آفاٍت مردّيًة، فالفوائُد منها إنفاُقه 
، واجلهاِد، أو فيم ُيعينه علــی العبادة، كرضورّياِت  علی نفِســِه، إّما يف عبــادٍة، كالَجِّ

املعيَشِة.

ومنها ما يصفه إلی النّاِس يف فقرائهم، أو أغنيائهم ألغراٍض صحيحٍة.

ومنها ما يصُفُه يف منافَع عاّمٍة، كاملساجِد، والقناطِر، ونحومها.

)1(. املنافقون: 9.
)2(. طبقات الشــافعية الكربی 6: 263، جامع الســعادات 2: 36، وانظره مع اختالف يســري يف 

اللفظ يف حياة اليوان 1: 501، أعالم صفات املؤمنني: 243.
)3(. تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر 1: 163، جامع السعادات 2: 60.

)4(. تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر: 164، جامع السعادات 2 36، إحياء علوم الدين 10: 7.
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ــخاء به، وإيثار الغري علی نفســه من  وباجلملــِة رصُفــُه يف املنافــِع الرّشعّيِة، والسَّ
فوائده اجلليلة.

َخاَء َشَجَرٌة من شجِر اجلَنَِّة، أغَصاهُنَا ُمَتدّلياٌت يف األرِض،  : »إّن السَّ فعن النبيِّ
َفَمن َأَخَذ منها غصنًا، قاَدُه ذلك الُغصُن إىَل اجلَنَِّة«)1(.

؛ فإنَّ اهلل تعاىل آِخٌذ بَِيِدِه كّلم َعَثَر«)3(. خيِّ وعنه »جَتافوا)2( عن َذنِب السَّ

.)4(» ؛ فإّنه َسِخيٌّ اِمِريَّ وروي أّن اهلل أوحی إلی موسی: »ال تقُتِل السَّ

ُه ِمن  ـ َخُلوَن بَِما آَتاُهُم اللَّ ْب ِذيَن َي نَّ الَّ وأّما البخُل، فقد قال اهلل تعالی فيه:﴿َواَل َيْحَسَب
اَمةِ﴾)5(. َي ْوَم اْلِق ِه َي ُقوَن َما َبِخُلوا بِ َطوَّ ُهْم َسُي ُهم َبْل ُهَو َشرٌّ لَّ ًرا لَّ ْي َفْضلِِه ُهَو َخ

وقال: »َخصَلَتاِن ال جَتَتِمَعاِن يف ُمؤِمٍن: الُبخُل، وُسوُء اخلُلِق«)6(.

وروي أّنــه كاَن َيطوُف بالبيِت، فإذا رجٌل متعّلٌق بأســتاِر الكعبِة، وهو يقوُل: 
بحرمــِة هذا البيِت إاّل غفرت يل ذنبي. قال رســول اهلل: »َوَمــا َذنُبَك؟ ِصفُه يل«. 

)1(. شــعب اإليــمن7: 435، مشــكاة األنــوار: 406، الديث 1350، اجلامــع الصغري2: 67، 
الديث 4803، كنز العمل 6: 337، الديث 15927، مســتدرك الوسائل 15: 257، باب 

استحباب اجلود والسخاء، الديث 18166.
)2(. يف بعض املصادر: »جتاوزوا«.

)3(. شــعب اإليمن 7: 433، نزهة الناظر وتنبيه اخلاطــر: 12، الديث 12، الرتغيب والرتهيب 
مــن الديث الرشيف 3: 384، الديث 3958، اجلامــع الصغري 1: 498، الديث 3235، 

العهود املحمدية: 495.
)4(. الكايف 4: 41، باب معرفة اجلود والســخاء، الديث 13، من ال حيرضه الفقيه 2: 61، باب 

فضل السخاء واجلود، الديث 1709، اجلواهر السنية: 62، بحار األنوار 13: 230.
)5(. آل عمران: 180.

)6(. اخلصــال: 75، الديث 117، روضة الواعظني: 383، هداية األمة إىل أحكام األئمة عليهم 
الّسالم 4: 11، الديث 8، بحار األنوار 70: 297.
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قــال: هو أعَظُم مــن أن أِصَفه لك. قــال: »َوحَيَك، َذنُبــَك أعَظــُم، أم األَرُضوَن؟«. 
ــمواِت، ومن  قــال: بل ذنبي، وهكذا عّده أعظــم من اجلباِل، ومن البحاِر، ومن السَّ
العرِش... إلی أن قال: يا رسوَل اهلل، إيّن رجٌل ذو ثروٍة من املال، وإّن السائَل ليأتيني 
يسألني، فكأّنم يستقبلني بشعلٍة من ناٍر، فقال رسول اهلل: »إليَك عنّي، ال حُتِرقني 
كِن واملقاِم، ُثمَّ َصلَّيَت ألَفي  بنَاِرك، َفَو اّلذي َبَعَثنِي باهِلداَيِة والَكَراَمِة لو ُقمَت بنَي الرُّ
، وأنت  عاٍم، وبكيَت َحتَّی جتري من دموِعك األهنَاُر، وتســقي هبا األشَجاَر، ُثمَّ متَّ

لئيٌم، أَلَكبََّك اهلل يف النَّاِر. َوحَيك، أَما َعِلمَت أّن الُبخَل كفٌر، والُكفُر يف النَّاِر« )1(.

وهــذا أحُد آفات املال، ومــن آفاته أّنه يوقعك إلی التنّعِم، وهــو كثرًيا ما جيّر إلی 
، وطوِل األَمِل، ونحِومها.  املعايص والّصفات الّرذيلة، كالّتكرّبِ

ومنها أّنه حيوجك إلی االشتغاِل بحفظِه وإصالِحه ومعارشات كثرية، وماصمت 
مع النّاِس، وكل ذلك شاغٌل لك عن طاعِة ربِّك وعبادته اّلتي خلقت ألجِلها.

فيــا أخي، اغتنِم الفرصــة، وال تَضيِّع أّيام املهلِة، واعرف قدَر ُعمِرك اّلذي يمكُن 
أن حتصل يف ساعة منه الّسعادة األبدّية، وتصعد الدرجات العلّية، واملقامات السنّية، 
وتصل من عظائم نَِعم اهلل إلی ما ال عنَي رأت، وال أذَن َسِمَعت، وال خطر علی قلِب 

برٍش.

ــك، وإصالِح حالك، وال تبُخل يف بــذِل أموالك، واقتِد يف  واجَتِهــد يف طاَعِة َربِّ
ذلك كلِّه بأهِل بيِت نبيِّك.

وقد روي عن أنس أّنه قال: كنُت عنَد الســني، فَدَخَلت عليه جاريٌة، فَحيَّته 
ٌة لَِوجِه اهلل«، فقلت: حتّييــك بطاقة رحيان ال خطر  بطاقــة رحيان، فقال هلا: »أنــِت ُحرَّ
َها َأْو  َســَن ِمنْ وا بِأَْح ٍة َفَحيُّ ُتم بَِتِحيَّ ي يِّ َبنَا اهللُ، َقاَل اهلل﴿َوإَِذا ُح هلــا، فتعتقها؟ قال: »َكــَذا أدَّ

)1(. ينظر: إحياء علوم الدين 10: 44، جامع السعادات 2: 86.



623

حتقيق: الشيخ حممد جعفر اإلسالمي
)2

4 ،
23

اني)
والث

ول 
ن األ

ددا
/ الع

سابع
د ال

اجمللَّ
عة/

ساب
نة ال

الس
20م

20
ران 

حزي
هـ /

14
41

ظم 
املع

وال 
ر ش

شه

ُردُّوَها﴾)1(، وَكاَن أحَسُن ِمنَها ِعتَقَها«)2(.

)3(.وُنِقَل ِمثُلُه َعِن الََسِن

وأيًضا عن السنِي أّنه أنَشَد: 

هبا فجد  عليك  الــدنــيــا  ــادِت  جـ تتفلت»إذا  أن  ــل  ــب ق طـــرا  الـــنـــاس  عـــىل 

أقبلت هــي  إذا  يفنيها  ــود  ــ اجل تــولــت«)4(.فــال  ما  إذا  يبقيها  البخل  وال 

 يوَم الطَّفِّ أثٌر، فسألوا زيَن العابدين وقد روي أّنه ُوجد علی َظهِر السني
عــن ذلك، فقال: »هــذا مِمَّا َكاَن ينقل اجلراَب َعَل َظهِرِه إىل َمنَــاِزِل األََراِمِل والَيَتاَمى 

وامَلَساِكنِي«)5(.

وأقوُل: كأهّنم َوَجدوا األثر يف ظهر الســني بعَد شــهادته وَســلِب ثيابه؛ 
فــإّن الكفرَة الّلئاَم جّردوه من مجيِع ثيابــه، حّتی ورد أّن الثوَب اخللق الذي ال يرغب 
فيه أحٌد، وأخذه الســني فخرقه وجعله حتت ثيابه، جــّردوه منه أيًضا بعَد قتله، 
ليِب«، وفيها  ــاَلُم َعَلی الَبَدِن السَّ يِب، السَّ ــاَلُم علی اخلَدِّ الرتَّ ويف زيارة الناحية: »السَّ
اَلُم علی األجَساِم العاِرَيِة يف الفلواِت تنهشها الذئاُب العاديات، وختتلُف  أيًضا: »السَّ
ــباُع الّضاِرياُت«)6(، ســالم اهلل عليهم، ولعنة اهلل علی قاتليهم، وســالبيهم،  إليها السِّ

يِن. وظامليهم أمجعني إلی يوِم الدِّ

)1(. النساء: 86.
)2(. كشف الغمة يف معرفة األئمة 2: 240-241، الفصول املهّمة يف معرفة األئمة: 786، بحار 

األنوار 44: 195. 
)3(. انظر مناقب آل أب طالب 3: 183، بحار األنوار 43: 343.

)4(. مناقب ابن شهر آشوب 3: 222، بحار األنوار 44: 191، 75: 89.
)5(. مناقب ابن شهر آشوب 3: 222، بحار األنوار 44: 191.

)6(. انظر املزار البن املشهدي: 499-500، الباب 18، الديث 8، بحار األنوار 98: 319.
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]املجلس الثالث عرش[)1(
ْفَتنُوَن﴾)2(. َرُكوا أَن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل ُي قال تعالی:﴿أََحِسَب النَّاُس أَن ُيْت

عــن حممد بن منصور، عن أبيه قال: ُكنّــا عنَد أب عبد اهلل مجاعة نتحّدُث، فالتفت 
وَن إَِلْيه  ٍء َأْنُتْم أهْيَــاَت أهْيَاَت اَل واهلل اَل َيُكوُن َما مَتُدُّ إلينــا، فقال: َفَقاَل ]َلنَا يِف[ َأيِّ َشْ
وَن إَِلْيه َأْعُينَُكْم َحتَّى مُتّيزوا، اَل واهلل َما  َأْعُينَُكــْم َحتَّى ُتَغْرَبُلوا اَل واهلل اَل َيُكوُن َما مَتُــدُّ
وَن إَِلْيه َأْعُينَُكْم  وَن إَِلْيه َأْعُينَُكــْم إاِلَّ َبْعَد إَِياٍس، اَل واهلل اَل َيُكوُن َما مَتُــدُّ َيُكــوُن َمــا مَتُدُّ

َحتَّى َيْشَقى َمْن َشِقَي وَيْسَعَد َمْن َسِعَد«)3(.

هُلُم أِمرُي امُلؤِمنِــنَي علُّ بُن أِب  ــا أوَّ وعن الســني بن عــل: »منّا اثنا عرش مهديًّ
، حُيِيي اهللُ به األرَض  َطالــٍب، وآِخُرُهم التَّاِســُع ِمن ُولِدي، وُهَو اإلَماُم الَقاِئــُم بِالَقِّ
يِن ُكّله، وَلو َكِرَه امُلرِشُكوَن، َلُه َغيَبٌة َيرَتدُّ فِيَها  َبعــَد َموِتَا، وُيظِهُر بِِه ِديَن الَقِّ َعَل الدِّ
يِن فِيَها آَخُروَن، فيؤذون ويقاُل هَلُم: َمَتى َهـــَذا اْلَوْعُد إِن ُكنُتْم  أقــَواٌم، ويثبُت عل الدِّ
ــيِف َبنَي  ابَِر يف َغيَبتِِه َعَل األََذى والتَّكِذيِب بَِمنِزَلِة امُلَجاِهِد بِالسَّ َصاِدِقنَي . أما إنَّ الصَّ

.)4(»َيَدي َرُسوِل

وعن أب خالد الكابل عن عل بن السني قال: »متتدُّ الَغيَبُة بَِويلِّ اهلل الثَّايِن َعرَشَ 
ِة َبعَده. َيا أَبا َخالٍِد، إّن أهــَل َزَماِن َغيَبتِِه القاِئلنَي  ِمــن أوِصَياِء َرُســوِل اهلل واألَِئمَّ

)1(. هنا يف املخطوطة بياٌض بمقداِر ثالث كلمٍت، واملثبُت من عندنا، وهو موافٌق لسياق العبارة.
)2(. العنكبوت: 2.

)3(. الــكايف 1: 370- 371، بــاب التمحيص واالمتحان، الديث 6، الغيبة للشــيخ الطويس: 
335-336، الديث 281، بحار األنوار 5: 220-219.

)4(. كمل الدين ومتام النعمة: 317، الباب 31، الديث 3، عيون أخبار الرضا 1: 69، باب 
النصــوص عــل الرضا باإلمامة يف مجلــه األئمة االثني عرش، الديــث 36، كفاية 
األثر: 232، مقتضب األثر يف النص عل األئمة االثني عرش: 23، الصاط املستقيم 2: 111.
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بإَماَمتِــِه امُلنَتظِِريــَن لُِظُهوِرِه أفَضُل أهــِل ُكلِّ َزَماٍن؛ ألنَّ اهلل تعالی ذكــُرُه أعَطاُهم ِمَن 
الُعُقــوِل واألفَهاِم وامَلعِرَفِة َما َصاَرت بِِه الَغيَبُة ِعنَدُهم بَِمنِزَلِة امُلَشــاَهَدِة، وَجَعَلُهم يف 
يِف. أوَلِئَك املخِلُصوَن  َماِن بَِمنِزَلِة امُلَجاِهِديَن بنَي يدي رســوِل اهلل بالسَّ َذلَِك الزَّ

ا وَجهًرا«)1(. عاُة إلی ديِن اهلل رِسًّ ا، وِشيَعُتنا ِصدًقا، والدُّ َحقًّ

وقال: »انتَِظاُر الَفَرِج ِمن أعَظِم الَفَرِج«)2(.

وعن أمري املؤمنني: »انَتظُِروا الَفَرَج، َواَل َتيَأُســوا من روِح اهلل؛ فإّن أحبَّ األعمِل 
إلی اهللِ عّز وجّل انتَِظاُر الَفَرِج« )3(.

وعن الفيض بن املختار قال: َسِمعت أبا عبد اهلل يقوُل: »َمن َماَت ِمنُكم وهو 
ُمنَتظٌِر هِلََذا األمِر َكَمن ُهَو َمَع الَقاِئِم يف ُفســَطاطِِه«. قال: ثّم َمَكَث هنيئًة، ثّم قال: »اَل 
.)4(»َبل َكَمن َقاَرَع َمَعه بَِسيِفِه«. ثّم قال: »اَل َواهللِ إاّل َكَمن استشهَد َمَع َرُسوِل اهلل

وعــن ابِن نباتَة عن أمــري املؤمنني أّنه قال: »ُكوُنوا كالنَّحِل يف الطَّرِي ليَس شٌء 
من الطَّرِي إاّل وهو يستضِعُفَها، ولو عملت الطَّرُي ما يف أجَوافَِها من الربكِة مل َيفَعل هِبَا 
ذلك، خالطوا الناس بألســنَتُِكم وأبَدانُِكم، وَزاِيُلوُهــم بُِقُلوبُِكم وأعَملُِكم، َفَوالَِّذي 
ي  َنفــيِس بَِيِدِه َمــا َتَروَن َما حُتِبُّــوَن َحتَّى يتفَل َبعُضُكــم يف ُوُجوِه َبعٍض، وَحتَّى ُيَســمِّ
[ َكالُكحِل  ابنَِي، وَحتَّى اَل َيبَقى ِمنُكم - أو قال: ِمن ِشــيَعتِي – ]إالَّ َبعُضُكم َبعًضا َكذَّ

 ،50  :2 االحتجــاج   ،2 الديــث   ،31 البــاب   ،320 النعمــة:  ومتــام  الديــن  كــمل   .)1( 
بحار األنوار 36: 387.

 ،50  :2 االحتجــاج   ،2 الديــث   ،31 البــاب   ،320 النعمــة:  ومتــام  الديــن  كــمل   .)2( 
بحار األنوار 36: 387.

)3(. اخلصــال: 616، الديث 10، حتــف العقول: 106، مصباح البالغة 1: 231، عيون الكم 
واملواعظ: 93، بحار األنوار 10: 94.

)4(. املحاسن 1: 173، الباب 38، الديث 146، بحار األنوار 52: 126.
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يف الَعنِي، واملِلِح يف الطََّعاِم، وَسأرِضُب َلُكم َمَثاًل وهو مثُل َرُجٍل َكاَن َلُه طعاٌم، فنَقاُه 
وَطيََّبه، ثّم أدَخَلُه َبيًتا، وَتَرَكُه فيه ما شاء اهلل، ثمَّ َعاَد إَليِه، فإذا ُهَو َقد أَصاَبُه الّسوس، 
فأخرجه ونقاه وطيبه، ثّم أعاده إىل البيت، فرَتَكُه ما شــاء اهلل، ثمَّ َعاَد إَليِه َفإَذا ُهَو َقد 
أَصاَبتُه طاِئَفٌة من الّســوِس، فأخَرَجــُه، ونقاه، وَطيََّبه، وأَعــاَدُه، ومل َيَزل َكَذلَِك حّتى 
ــوُس َشــيًئا، وكذلك أنتم متّيزون َحتَّى ال  ُه السُّ بقيت منه رزَمٌة كرزمِة األندر ال َيرُضُّ

َها الِفتنَُة َشيًئا«)1(. َيبَقى ِمنُكم إال عصابة ال َترُضُّ

، ومن مل يرّضهم الفتنة  وأقــول: هذا التمحيُص كان يف أصحــاِب كلِّ نبيٍّ وويصٍّ
غرِي والكبرِي، والّرجاِل والنّساِء،  من أصحاِب السني هم الذين َبَقوا َمَعه من الصَّ
والعبيــد واألحرار، كقاســم، وعبــد اهلل، وحبيب، ومســلم، وأّم وهــب، وزوجته، 

وجون، وغريه.

 ،17 الديــث   ،12 البــاب   ،218-217 النعــمين:  زينــب  أب  البــن  الغيبــة   .)1( 
بحار األنوار 52: 115- 116.
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]املجلس الرابع عرش[)1(
َتاِب  ي كِ ًرا فِ َر َشْه ُهوِر ِعنَد اللِه اْثنَا َعَش َة الشُّ قال اهلل تعالی يف ســورِة الرباءة:﴿إِنَّ ِعدَّ
يِهنَّ  ُموا فِ ُم َفــاَل َتْظلِ يِّ يُن اْلَق ُرٌم َذلَِك الدِّ َعــٌة ُح َها َأْرَب ــَماَواِت َواأْلَْرَض ِمنْ ْوَم َخَلَق السَّ اللــِه َي

ِقيَن﴾)2(. ُمتَّ َه َمَع اْل ـ ًة َواْعَلُموا أَنَّ اللَّ َقاتُِلوَنُكْم َكافَّ ًة َكَما ُي يَن َكافَّ َسُكْم َوَقاتُِلوا اْلُمْشرِكِ َأنُف

عن أب حزة الّثميل قال: كنُت عنَد أب جعفر حممد بن عل الباقر ذات يوٍم، فلّم 
ِذي َحَتَمُه اهلل قياُم َقاِئِمنا، َفَمن  تفّرق من كان عنَده قال يل: »َيا أَبا حَزة، من امَلحُتوِم الَّ
َشــكَّ فِيَم أُقوُل َلِقَي اهلل وُهَو َكافٌِر بِِه«. ثّم قال: »بأب وأمي املســّمی باسمي، واملكنّی 
بكنيتي، الّســابُع من بعدي بأب من يمل األرض عداًل ]وِقســًطا[، َكــَم ُمِلَئت جوًرا 
 ، وظلًم. يا أَبا َحَزة، َمن أدَرَكُه َفيســلم له ما سّلم ملحمد صلی اهلل عليه وآله وعلٍّ
َم اهلل له اجلَنََّة، َوَمْأَواُهُم النَّاُر َوبِْئَس َمْثَوى  فقد وجبت له اجلنّة، ومن مَل ُيَسّلم، فقد َحرَّ

الظَّاملنَِِي.

وأوضح من هذا بحمد اهلل وأنور وأبني وأزهر ملن هداه ]اهلل[، وأحسن إليه قوله 
ْوَم  َتاِب اللِه َي ي كِ ًرا فِ ــَر َشــْه ــُهوِر ِعنَد اللِه اْثنَا َعَش َة الشُّ عز وجل يف حُمَكِم كتابِِه:﴿إِنَّ ِعدَّ
َسُكْم﴾)3(  يِهنَّ َأنُف ُموا فِ ُم َفاَل َتْظلِ يِّ يُن اْلَق لَِك الدِّ ُرٌم َذٰ َعٌة ُح َها َأْرَب َماَواِت َواأْلَْرَض ِمنْ َخَلَق السَّ

ومعرفة الشــهور املحرم، وصفــر )4(، وما بعَده، واُلُرُم منهــا : رجب، وذو القعدة، 
وذو الّجــة، واملحرم وذلك ال يكون دينًــا قيًِّم؛ ألّن الَيهوَد والنََّصــاَرى وامَلُجوَس، 
وهَنا  وســاِئَر املَلِل والنّاِس مَجيًعا من املوافقني واملخالفني َيعِرُفوَن هذه الّشــهوَر، ويعدُّ

)1(. هنا يف املخطوطة بياض بمقدار ثالث كلمت، واملثبت من عندنا، وهوموافٌق لسياق العبارة.
)2(. التوبة: 36.
)3(. التوبة: 36.

)4(. يف املصادر زيادة »وربيع«.
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بأسَمِئَها، وليس هو كذلك، وإّنم عنی هبم األئّمة القّوامني بديِن اهلل والرُم منها: أمري 
املؤمنني اّلذي اشــتق اهلل سبحانه له اسًم من أســمئه العل، كم اشتقَّ ملحّمٍد اسًم 
من أســمئه املحمود، وثالثة من ُولده، أســمؤهم: عل بن السني، وعل بن موسی، 
وعل بن حمّمد، وهلذا االسم املشتق من اسم اهلل حرمة به –يعني: أمري املؤمنني- «)1(.

أقول: كوهُنم الشــهوَر؛ ألّن شــمَس النبّوة تســري فيهم، وقمر الوالية تدوُر هبم، 
وهم حلة نورها وحفظة ظهورها.

ــاَعاِت، وحروِف  ــاَلُم علی ُشــُهوِر الَوِل، وَعَدِد السَّ ويف زيارِة الرضا: »السَّ
ال إلــه إاّل اهلل يف الرقــوم املســّطرات«)2(. وبالّشــهور يضبــط أموُر املعــاِش واملعاد، 
ُم الّليــُل والنّهــاُر الّلــذاِن هبم منافــُع العباِد، وهــم ُحروُف  ــاَعاِت يتقــوَّ وبالسَّ

الّتوحيِد، وأركاُنُه يف كلِّ الّرقوم الكونّيِة، والكلمت العينّيِة.

ٍء«)3(، ويف آَخَر: »َفبِِهْم َملَت  تِي َمَلَْت َأْركاَن ُكلِّ َشْ ويف الّدعاء: »َوبَِأْســمِئَك الَّ
َســمَئَك َوَأْرَضَك َحّتى َظَهَر َأْن ال إِلَه إاِلّ َأْنَت«)4(، ويف الزيارِة: »ُيَســبُِّح اهلل بَِأْســمِئِه 

مَجِيُع َخْلِقِه«)5(.

وظلــم األنفس فيهــم بإنــكاِر إماَمتِهم كالًّ أو بعًضــا. فعن أب حمّمد الســن بن 
ِة  عــل يقول: »كأين بكم وقد اختلفتم بعدي يف اخللف مني، أما إن امُلِقرَّ باألِئمَّ

)1(. الغيبــة البــن أب زينب النعــمين: 88-89، الباب 4، الديث 17، بحــار األنوار 24: 241 
-242. قــال العالمــة املجلــيس: الظاهــر أّن قوَلــُه: »وأوضــح« إىل آخره، مــن كالِم النعمين 

، فالِحظ. ِة اخلرََبِ استخرجه من األخباِر، وحيتمل كونه من تتمَّ
)2(. بحار األنوار 99: 54.

)3(. البلد األمني: 188.
)4(. بحار األنوار 95: 393.

)5(. مجال األسبوع: 154، بحار األنوار 97: 189.
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َة  َبعَد َرســوِل اهلل املنكر لولدي َكَمن أَقــرَّ بَِجِميِع أنبَِياِء اهلل َوُرُســِلِه، ثّم أنَكَر ُنُبوَّ
حمّمٍد رســوِل اهلل، واملنِكُر لَِرُســوِل اهلل صّل اهلل عليه وآله َكَمــن أنَكَر مَجيَع أنبياِء 
لِنَا. أما إنَّ لَوَلِدي غيبًة  لِنا، وامُلنِكُر آلِخِرَنا كامُلنِكِر أِلوَّ اهلل؛ ألنَّ َطاَعَة آِخِرَنا َكَطاَعِة أوَّ

.)1(» يرتاُب فيها النَّاُس إاّل َمن َعَصَمُه اهلل َعزَّ وَجلَّ

أو بإنــكاِر فضائِلهم ومنِع الناس عــن ُمَتاَبَعتِهم وموّدتم اّلتي هي أجُر الّرســالِة 
وصّدهم عن ســبيِل اهلل، وعن الّدخوِل يف البيِت اّلذي َمــن َدَخَلُه َكاَن آمنًا)2(،﴿َوَمْن 

َرابَِها﴾ )3(. ي َخ ٰى فِ َها اْسُمُه َوَسَع ي َر فِ َساِجَد اللِه أَن ُيْذَك نََع َم ن مَّ ُم ِممَّ أَْظَل

َم  أو بَقتِلِهــم، وهَنبِِهم، وأرِسِهم. قال موالنا الّرضا: » يا ابَن َشــبيٍب، إنَّ امُلَحرَّ
ُموَن فيه الظُّلَم والِقَتاَل؛ لُرَمتِِه...«  ِذي َكاَن أهُل اجلَاِهِليَِّة فِيَم َمىَض حُيَرِّ ــهُر الَّ ُهَو الشَّ

الديَث)4(.

وقال أيًضا فيم رواه إبراهيم بن أب حممود: »إّن املحّرَم َشهٌر كاَن أهُل اجلَاِهلّيِة 
ُموَن فيه الِقَتاَل، فاســُتِحلَّت فيــه ِدَماُؤَنا، وُهتَِكت فيه َحَرُمنا، وُســبَِي فيه َذَراِرينَا  حُيَرِّ

ونَِساُؤَنا، وأرِضَمِت النِّرَياُن يف َمَضاِربِنا، وانتهب ما فيها من ثقلنا...« الديَث)5(.

وهذا آِخــُر املجالِس اّلتي وّفَقنا اهلل تعالی جلمِع مجلــٍة من اآلياِت واألخباِر فيها، 

)1(. كــمل الدين ومتام النعمــة: 409، الباب 38، الديث 8، كفاية األثر: 295-296، الصاط 
املستقيم 2: 232.

ِت  ْي َب ى النَّاِس ِحجُّ اْل ِه َعَل ـ يَم َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمنًا َولِلَّ َراِه َقاُم إِْب نَاٌت مَّ يِّ ِه آَياٌت َب ي )2(. إشارة إلی اآلية:﴿ فِ
َه َغنِيٌّ َعِن اْلَعاَلِميَن﴾ آل عمران: 97. ـ َر َفإِنَّ اللَّ ياًل َوَمن َكَف ِه َسبِ ْي َمِن اْسَتَطاَع إَِل

)3(. البقرة: 114.
)4(. األمايل للشــيخ الصدوق: 192، املجلس الســابع والعرشون، الديــث 202، عيون أخبار 

الرضا 1: 268، الديث 58، إقبال األعمل 3: 29.
)5(. األمايل للشــيخ الصدوق: 190 – 191، املجلس السابع والعرشون، الديث 199، مناقب 

آل أب طالب 3: 238 -239، إقبال األعمل 3: 28، بحار األنوار 44: 283 -284.
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فإن وّفقنا بعَد ذلك لشء من هذا القبيل ألقناه هبا إن شــاء اهلل تعالی، فإّنه ذو فضٍل 
جزيــٍل وإحســاٍن مجيٍل، وهو املوّفــُق للخرِي واهلادي إلی ســواء الســبيِل، ولنختِمها 
بالّصالِة علی حمّمد خري مرشــد ودليل وآلــه الذين هم أمناُء الّربِّ اجلليِل صّلی 

اهلل عليه وعليهم أمجعني إلی يوِم الّديِن.
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم.

أواًل: املخطوطات: 

اهلل  نعمــة  الســّيد  اجلزائــري،  املحســنية،  نخبــة  رشح  يف  الســنية  التحفــة   - 
 املتــوىف 1112هـــ، النســخة املخطوطــة املحفوظــة يف مكتبــة اآلســتانة الرضويــة 

املرقمة 2269.

ثانيًا: الكتب العربية: 

1. االحتجــاج، الطربيس، أحــد بن عل بن أب طالب، حتقيق: الســيد حممد باقر 
اخلرسان، النجف، دار النعمن للطباعة والنرش.

ــن، الـــغـــزالـــی، أبـــو حــامــد املـــتـــوىف 505هـــــ،  ــديـ  2. إحـــيـــاء عــلــوم الـ
دار الكتاب العرب، بريوت.

3. أرسار اآليات، الشــريازي، صــدر الدين حممد بن إبراهيــم املتوىف 1050هـ، 
 حتقيــق: حممــد خواجــوي، انتشــارات انجمــن اســالمی حكــت وفلســفه ايران، 

تران، 1360هـ.ش.

4. اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، العســقالين، أحــد بن عــل بن حجــر، حتقيق: 
 عــادل أحــد عبــد املوجــود وعــل حممــد معــوض، بــريوت، دار الكتــب العلمية، 

الطبعة األولی، 1415هـ.

5. األعالم، الــزركل، خريالدين املتوىف 1410هـ، دار العلم للماليني، بريوت، 
الطبعة اخلامسة، 1980م.
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6. إقبال األعمل، الل، الســيد ريض الدين بن طــاوس املتوىف 664هـ، حتقيق: 
جواد القيومي األصفهاين، مكتب اإلعالم اإلسالمی، قم، الطبعة األولی، 1414هـ.

7. إلزام الناصب يف إثبات الجة الغائب، اليزدی الائري، عل املتوىف 1333هـ، 
حتقيق: السيد علی عاشور.

8. األمالــی، العكــربي، حممد بن حممد بــن نعمن املعروف بالشــيخ املفيد املتوىف 
413هـ، حتقيق: حســني أســتادويل وعل أكــرب الغفاری، دار املفيــد للطباعة والنرش 

والتوزيع، بريوت، الطبعة الثانية، 1414هـ.

9. األمالــی، القمــي، حممــد بن عل املتــوىف 381هـ، حتقيق: قســم الدراســات 
اإلسالمية –مؤسسة البعثة، مؤسسة البعثة، قم، 1417هـ.

10. بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار، املجلــيس، 
 حممدباقــر بــن حممد تقــي املتوىف 1111هـــ، حتقيــق: حممدباقر البهبــودي، بريوت، 

مؤسسة الوفاء، 1403هـ.

املتــوىف  يوســف  بــن  حممــد  أبوحيــان  األندلــيس،  املحيــط،  البحــر   .11
بــريوت،  العلميــة،  الكتــب  درا  عبداملوجــود،  احــد  عــادل  حتقيــق:   745هـــ، 

الطبعة األولی، 1422هـ.

12. البلــد األمني والدرع الصني، الكفعمي، الشــيخ إبراهيــم املتوىف 905هـ، 
مكتبة الصدوق، طهران، 1383هـ.

13. التحصــني، الل، أحــد بن حممد بن فهــد املتوىف 841هـ، حتقيق: مدرســة 
اإلمام املهدي، مؤسسة اإلمام املهدي، قم، الطبعة الثانية، 1406هـ.

14. حتــف العقول عن آل الرســول صّلی اهلل عليه وآله، الراين، ابن شــعبة من 
 أعــالم القــرن الرابــع، حتقيق: عل أكــرب الغفاري، مؤسســة النرش اإلســالمي، قم، 

الطبعة الثانية، 1404هـ.
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15. الرتغيب والرتهيب من الديث الرشيف، املنذري، زكي الدين عبد العظيم 
بــن عبد القــوي املتوىف 656هـــ، حتقيق: مصطفی حممــد عمرة، دار الفكــر للطباعة 

والنرش والتوزيع، بريوت، 1408هـ.

16. التفســري األصفی، الفيض الكاشانی، حممد حمسن املتوىف 1091هـ، حتقيق: 
مركز األبحاث والدراسات اإلسالمية، مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي، 

قم، الطبعة األولی، 1418هـ.

17. تفســري اإلمام العسكري، العسكري، السن بن عل، حتقيق: 
مدرسة اإلمام املهدي، قم، الطبعة األولی، 1409هـ.

18. تفسري الرازي، الرازي، فخر الدين املتوىف 606هـ، الطبعة الثالثة.

19. تفســري نــور الثقلــني، الويــزي، عبــد عــل بــن مجعــة املتــوىف 1112هـ، 
 حتقيق: الســيد هاشم الرســويل املحاليت، مؤسسة إســمعيليان للطباعة والنرش، قم، 

الطبعة الرابعة، 1412هـ.

20. تنبيــه اخلواطر ونزهة النواظر، املالكي األشــرتي، أبو الســني وارم بن أب 
فراس املتوىف 605هـ، دار الكتب االسالمية، تران، الطبعة الثانية، 1368هـ.ش.

21. تذيب األحكام، الطويس، أبوجعفر حممد بن حسن املتوىف 461هـ، حتقيق: 
السيد حسن املوسوی اخلرسان، تران، الطبعة الرابعة، 1365هـ.ش.

22. ثواب األعمل وعقاب األعمل، القمي، حممد بن عل املتوىف 381هـ، حتقيق: 
السيد حممد مهدي اخلرسان، منشورات الرشيف الريض، قم، 1368هـ.ش.

23. جامــع الســعادات، النراقي، حممــد مهدي املتوىف 1209هـ، حتقيق: الســّيد 
حممد كالنرت، دار النعمن للطباعة والنرش، النجف، الطبعة الرابعة.
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24. اجلامــع الّصغري، الســيوطي، جالل الديــن عبد الرحن بــن أب بكر املتوىف 
911هـ، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، الطبعة األولی، 1401هـ.

25. مجال األسبوع، الل، السيد ريض الدين بن طاوس املتوىف 664هـ، حتقيق: 
جواد القيومي األصفهاين، مؤسسة اآلفاق، قم، الطبعة األولی 1371هـ.ش.

26. اجلواهر السنية، العاملی، حممد بن السن الر املتوىف 1104هـ، منشورات 
مكتبة املفيد، قم، 1384هـ.

27. حيــاة اليوان الكربى، الدمــريي، كمل الدين املتوىف 808هـــ، دار الكتب 
العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 1424ق.

28. الدر املنثور يف التفســري باملأثور، الســيوطي، جالل الدين عبد الرحن بن أب 
بكر املتوىف 911هـ، داراملعرفة، بريوت.

29. دعائم اإلســالم، املغرب، قايض نعمن املتوىف 363هـ، حتقيق: آصف بن عل 
أصغر فيضی، دار املعارف، القاهرة.

30. الذريعة إلی تصانيف الشيعة، الطهرايّن، الشيخ آقا بزرگ املتوّفی 1389هـ، 
دار األضواء، بريوت.

31. رســائل الرشيف املرتضــی، علم اهلدی، الســيد املرتضی املتــوىف 436هـ، 
حتقيق: السيد أحد السيني، دار القرآن الكريم، قم، 1405هـ.

32. روضــة الواعظــني، النيســابوري، حممد بن فتال الشــهيد يف ســنة 508هـ، 
تقديم: السيد حممد مهدي اخلرسان، منشورات الرشيف الريض، قم.

33. ســعد الســعود، الل، الســيد ريض الدين بن طاوس املتــوىف 664هـ، قم، 
منشورات الريض، 1363ش.

34. رشح األخبــار، املغــرب، قايض نعــمن املتوىف 363هـ، حتقيق: الســيد حممد 
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السيني اجلاليل، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، 1414هـ.

35. رشح هنــج البالغــة، البحــراين، ابن ميثــم املتوىف 679هـ، حتقيــق: عدة من 
األفاضل، مركز النرش مكتب اإلعالم اإلسالمي، قم، الطبعة األولی، 1362هـ.ش.

36. رشح هنــج البالغة، املعتزيل، ابــن أب الديد املتوىف 656هـــ، حتقيق: حممد 
أبوالفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة األولی، 1378هـ.ش.

37. شعب اإليمن، البيهقي، أحد بن السني املتوىف 458هـ، حتقيق: حممد سعيد 
بن البسيوين زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األولی، 1410هـ.

38. الــصاط املســتقيم، العامــل، زيــن الديــن أبــو حممــد عــل بــن يونــس، 
اجلعفريــة،  اآلثــار  إلحيــاء  املرتضويــة  املكتبــة  البهبــودی،  حممدباقــر   حتقيــق: 

الطبعة األولی، 1384هـ.

39. طبقــات الشــافعية الكــربی، الســبكي، أبــو نــص عبدالوهــاب بــن عــل 
الطناحــي، وعبدالفتــاح حممــد اللــو،   املتــوىف 771هـــ، حتقيــق: حممــود حممــد 

دار إحياء الكتب العربية.

40. عّدة الداعي ونجاح الســاعي، أحد بن حممد بن فهد املتوىف 841هـ، حتقيق: 
أحد املوحدي القمي، مكتبة الوجداين، قم.

41. علل الرشائع، القمي، حممد بن عل املتوىف 381هـ، حتقيق: سيد حممد صادق 
بحر العلوم، منشورات املكتبة اليدرية، نجف، 1385هـ.

42. عــوامل العلوم واملعارف واألحوال)اإلمام الســني(، البحراين، عبد اهلل 
 ،مدرســة اإلمــام املهدي ،املتــوىف 1130هـ، حتقيق: مدرســة اإلمام املهدي 

قم، 1407هـ.
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43. عــوايل الآللــئ العزيزّية يف األحاديــث الدينّية، األحســائي، ابن أب مجهور 
املتوفی نحو 880هـ، حتقيق: الاج آقا جمتبی العراقّي، سيد الشهداء، قم، 1403هـ.

44. العهــود املحمديــة، الشــعراين، عبدالوهــاب املتوىف 973هـــ، رشكة مكتبة 
ومطبعة مصطفی الباب اللبي وأوالده، مص، الطبعة الثانية، 1393هـ.

45. عيــون أخبــار الرضا عليه الســالم، القمــي، حممد بن عل املتــوىف 381هـ، 
حتقيق: الشيخ حسني األعلمي، مؤسسة األعلمي، بريوت، 1404هـ.

46. عيــون الكــم واملواعظ، الليثي الواســطي، كايف الدين أبو الســن عل بن 
حممد من أعالم القرن الســادس، حتقيق: الشــيخ السني الســيني البريجندي، دار 

الديث، قم، الطبعة األولی.

47. الغيبة، الطويس، أبو جعفر حممد بن حسن املتوىف 461هـ، حتقيق: شيخ عباد 
اهلل الطهرانی وشــيخ علی احد الناصح، مؤسســة املعارف اإلســالمية، قم، الطبعة 

األولی 1411هـ.

48. الغيبــة، النعــمين، أبــو عبد اهلل حممــد بن إبراهيــم بن جعفر املعــروف بابن 
 أب زينــب املتــوىف حدود ســنة 360هـ، حتقيق: فارس حســون كريم، أنــوار اهلدی،

 قم، 1422هـ.

49. الفصــول املهمــة يف معرفــة األئمــة، عل بن حممــد بن أحد املالكــي املتوىف 
855هـ، حتقيق: سامي الغريري، دار الديث للطباعة والنرش، قم، 1422هـ.

50. فضائل األشــهر الثالثة، القمي، حممد بن عل املتوىف 381هـ، حتقيق: مريزا 
غالم رضا عرفانيان، دار املحجة البيضاء، بريوت، الطبعة الثانية.

51. قرب اإلســناد، المــريي، أبوالعباس عبــداهلل، حتقيق: مؤسســة آل البيت 
عليهم السالم، مؤسسة آل البيت عليهم السالم، قم، الطبعة األولی، 1413هـ.
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52. الكافــی، الكلينــي، حممــد بن يعقــوب املتــوىف 329هـ، حتقيــق: علی أكرب 
الغفاري، دار الكتب اإلسالمية، تران، 1367هـ.ش.

53. كامــل الزيارات، القمي، جعفــر بن حممد بن قولويه املتوىف 368هـ، حتقيق: 
جواد القيومي، مؤسسة النرش اإلسالمی، قم، 1417هـ.

54. كشــف الغمــة يف معرفة األئمة عليهم الســالم، اإلربل، عل بــن أب الفتح 
املتوىف 693هـ، بريوت، دار األضواء، الطبعة الثانية، 1405هـ.

55. كفايــة األثــر يف النص علی األئمــة االثني عرش، اخلزاز القمي، أبوالقاســم 
عل بن حممد من علمء القرن الرابع، حتقيق: السيد عبد اللطيف السيني، انتشارات 

بيدار، قم، 1401هـ.

56. كــمل الدين ومتام النعمة، القمي، حممد بن عل املتوىف 381هـ، حتقيق: علی 
أكرب الغفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، 1405هـ.

57. كنزالعــمل يف ســنن األقــوال واألفعال، اهلنــدي، عالء الديــن علی املتقي 
بن حســام الدين املتوىف 975هـ، حتقيق: الشــيخ البكري الياين، مؤسســة الرسالة، 

بريوت، 1409هـ.

58. لســان العرب، اإلفريقّي املــصّي، ابن منظور املتوّفی 711هـ، نشـــر أدب 
الوزة، قم، 1405هـ.

59. جممــع األمثال، النيســابوري، أبــو الفضل أحد بن حممد املعــروف بامليداين 
 املتــوىف 518هـــ، مؤسســة الطبــع والنــرش التابعــة لآلســتانة الرضويــة املقدســة، 

مشهد، 1366هـ.ش.

60. املحاســن، الربقــي، أحــد بــن حمّمــد بن خالــد املتوّفــی 274هـــ، حتقيق: 
الســّيد جالل الدين الســيني املشــتهر باملحــدث، دار الكتب اإلســالمّية، طهران، 
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1370هـ.ش.

61. املحترض، الل، الشــيخ السن بن سليمن من أعالم القرن التاسع، حتقيق: 
السيد عل أرشف، املكتبة اليدرية، النجف األرشف، 1424هـ.

62. املحجــة البيضاء يف تذيب اإلحياء، الفيض الكاشــاين، حممد حمســن املتوىف 
1091هـ، حتقيق: علی أكرب الغفاري، دفرت انتشارات اسالمی، قم، الطبعة الثانية.

63. املزار، املشــهدي، حممد بن جعفر من أعالم القرن الســادس، حتقيق: جواد 
القيومي األصفهاين، نرش القيوم، قم، الطبعة األولی.

64. مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل، النوري، مريزا حسني املتوىف 1320هـ، 
حتقيق: مؤسسة آل البيت، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم، 1416هـ.

65. مشــارق انــوار اليقني، الربيس، حافظ رجب، حتقيق: ســيد علی عاشــور، 
مؤسسة األعلمي، الطبعة األولی، بريوت، 1419هـ.

66. مشــكاة األنوار يف غرر األخبار، الطــربيس، أبوا لفضل عل املتوىف يف أوائل 
القرن السابع اهلجري، حتقيق: مهدي هوشمند، دار الديث، قم، 1418هـ.

67. مصباح البالغة، املريجهاين، حسن املتوىف 1388هـ، الطبعة القديمة.

68. مصبــاح الرشيعــة، الصادق، جعفــر بن حممد، مؤسســة األعلمي، 
بريوت، الطبعة األولی، 1400هـ.

69. معــاين األخبــار، القمــي، حممد بن عل املتــوىف 381هـ، حتقيــق: علی أكرب 
الغفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم.

70. معجم املؤلفني، كحالة، عمر رضا، مكتبة املثنی، بريوت.

71. مقتضــب األثر يف النص علــی األئمة االثني عرش، اجلوهري، أحد بن عبيد 
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اهلل بن عياش املتوىف 401هـ، مكتبة الطباطبائي، قم.

381هـــ،  املتــوىف  عــل  بــن  حممــد  القمــي،  الفقيــه،  حيــرضه  ال  مــن   .72 
مؤسسة النرش اإلسالمي، قم.

73. مناقــب آل أب طالــب، الــسوي، مشــري الديــن أبو عبد اهلل حممــد بن عل 
املعروف بابن شهر آشوب املتوىف 588هـ، حتقيق: جلنة من أساتذة النجف األرشف، 

املكتبة اليدرية، النجف، 1376هـ.

 ،74. املؤمن، األهوازي، حســني بن ســعيد، حتقيق: مدرســة اإلمام املهدي
مدرسة اإلمام املهدي، قم، الطبعة األولی، 1404هـ.

75. نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر، اللواين، الســني بن حممد بن حســن من أعالم 
القرن اخلامس، حتقيق: مدرســة اإلمام املهدي، مدرســة اإلمام املهدي، قم، 

الطبعة األولی 1408هـ.

76. النور املبني يف قصص األنبياء واملرســلني، اجلزائري، الســيد نعمة اهلل املتوىف 
1112هـ، منشورات مكتبة آية اهلل العظمی املرعش النجفي، قم، 1404هـ.

77. الوافی، الفيض الكاشاين، حممد حمسن املتوىف 1091هـ، حتقيق: ضياء الدين 
السيني، مكتبة اإلمام أمري املؤمنني، أصفهان، الطبعة األولی 1406ق.

78. وســائل الشــيعة، العامل، حممد بن الســن الر املتــوىف 1104هـ، حتقيق: 
مؤسسه آل البيت عليهم السالم، مؤسسه آل البيت عليهم السالم، قم، 1414ق.

79. هداية األمة إلی أحكام األئمة عليهم السالم، العامل، حممد بن السن الر 
املتوىف 1104هـ، حتقيق: قســم الديث يف جممع البحوث اإلسالمية، مشهد، الطبعة 

األولی، 1412ق.
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ثالًثأ: الكتب الفارسية: 

1. فهرســت كتابخانــه آيــت اهلل العظمی مرعشــی نجفــی –ره-)اجلــزء23(، 
السيني، السيد أحد، كتابخانه آيت اهلل مرعشی نجفي، قم، 1373هـ.ش.

2. فهرســت كتابخانــه ومركــز اســناد جملــس شــورای اســالمی)اجلزء 35(، 
الصدرائــي اخلوئي، عل، مع إرشاف: عبدالســني الائري، مركز انتشــارات دفرت 

تبليغات اسالمي حوزه علميه، قم، الطبعة األولی، 1376هـ.ش.

3. فهرســت نســخ خطی كتابخانه ملی)اجلزء 9( أنوار، السيد عبداهلل، ، تران، 
كتابخانه مل، 1357هـ.ش.

4. فهرست نســخههاي خطي كتابخانه نوربخش)خانقاه نعمت اللهي تران(، 
الديباجي، إبراهيم، انتشارات خانقاه نعمتاللهي، طهران، 1350هـ.ش.

5. مرياث حديث شــيعه)اجلزء17()زندگينامه خودنوشــت حممدتقی هروی(، 
اهلــروي، حممد تقي، حتقيــق، حممد جواد املحمودي، مؤسســه علمــي فرهنگي دار 

الديث، قم، 1386هـ.ش.

رابعًا: اجملالت

- تــراث كربــالء، تصدر عن العتبة العباســية املقدســة، قســم شــؤون املعارف 
اإلسالمية واإلنسانية/ مركز تراث كربالء، السنة اخلامسة/ املجلد اخلامس/ العدد 

األول، مجادى اآلخرة 1439هـ - آذار 2018م.


