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الطبعة األوىل
8192 - # 9341م
مجيع احلقوق حمفوظة
للعتبة احلسينية املقدسة

العراق :كربالء املقدسة – العتبة احلسينية املقدسة
قسم الشؤون الفكرية والثقافية – هاتف994633 :
-

-

االهداء

يف ظل ألطاف وبركات سيدنا وموالنا احلجة بن احلسن

العسكري صلوات اهلل وسالمه عليهام  -إذ به سكنت السواكن
وحتركت املتحركات  -ال أملك ّإل أن أهدي هذا اجلهد املتواضع إىل

مقر ًا
سدّ ته العل ّية ،وناحيته املقدّ سة  -فبه تُقبل األعامل وبإمضائه ّ -

بالعجز والقصور ُمناجي ًا قائالً :سيدي راجي ًا من فضلك ومترضع ًا
 وأنا الفقري املسكني الذي ما َفتِ َأ يأبق وتر ّده ألطافك  -أن أكون يفركابكم ومعكم يف الدنيا واآلخرة.
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عبدُ ك ِ
الق ُّن
صاحب

G
املقدمة

احلمد هلل رب الربية ،وصىل اهلل عىل حممد وآله خري الورى سجية ،واللعنة

السن ّية ،ومقاماهتم العل ّية.
الدائمة األبدية ،عىل أعدائهم و ُمنكري فضائلهم َ

عن أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله

يف آخر خطبته يوم قبضه اهلل عز وجل إليه« :إين قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا
بعدي ما إن متسكتم هبام ،كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ،فإن اللطيف اخلبري قد عهد
إيل أهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض كهاتني  -ومجع بني مسبحتيه  -وال أقول

كهاتني  -ومجع بني املسبحة والوسطى  -فتسبق إحدامها األخرى ،فتمسكوا هبام ال
تزلوا وال تضلوا ،وال تقدموهم فتضلوا»(((.

احلديث واضح جد ًا وداللته واضحة أيض ًا الحتتمل اجلدل أبد ًا ،فالنجاة يف

التمسك بالكتاب والعرتة اهلادية املهدية ال غري ،وبام أن الكتاب صامت فاملخرب

عنه هم العرتة عليهم السالم ،فهم املفرسون وامل ُب ّينون له ،فيجب إذن األخذ
((( الكايف للكليني /415:2كتاب اإليامن والكفر ،باب أدنى ما يكون به العبد مؤمن ًا أو كافر ًا أو
ضاالً ،ذيل ح.1
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عنهم والرد إليهم عليهم السالم يف كل يشء ،وكالمهم عليهم السالم كله حكمة
وعلم وخري وبركة ،ولذا ورد احلث منهم عليهم السالم لشيعتهم يف اإلكثار من
األخذ عنهم واالستزادة من علومهم ،وأن منزلة الرجل تعلو بقدر أخذه عنهم،

فقد قال اإلمام الصادق عليه السالم« :اعرفوا منازل الرجال منّا عىل قدر روايتهم

(((
يسنون
عنا»  .وقال صلوات اهلل وسالمه عليه« :اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما ُ

من رواياهتم عنّا ،فإنّا ال نعدّ الفقيه منهم فقيه ًا حتى يكون حمدَّ ث ًا» فقيل له :أويكون
واملفهم حمدَّ ث»(((.
مفه ًام،
َّ
املؤمن حمدَّ ث ًا؟ قال« :يكون َّ

والكتاب املاثل بني يديك  -عزيزي القاريء  -صورة ح ّية ومصداق لألخذ

عن آل حممد صلوات اهلل وسالمه عليهم فقط الغري ،فاملصنف  -أعىل اهلل مقامه
 ممن ُعرف لدى القايص والداين باالنكباب عىل حديثهم الرشيف والنهل منه،وحيث أن مسألة اإليامن قد تعددت فيها األقوال حتى وصلت اىل سبعة مذاهب،

حيث سيشري املصنِّف  -أعىل اهلل مقامه  -يف مقدمة هذه الرسالة اىل ذلك ،وهذه

وغربوا ،فأدىل املصنِّف بدلوه ،وهنل كعادته من العيون
رشق فيها أصحاهبا ّ
األقوال ّ
ٍ
ٍ
وعيل وآهلام صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجيعن ،إلثبات
ملحمد
الصافية الطيبة
القول الصحيح يف هذه املسألة  ،فخذ  -عزيزي القاريء  -من هذا العذب الفرات،
واغتنم الفرصة؛ لكي التذهب األيام والسنني هكذا كاهلباء املنثور.
واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل ٍ
حممد وآله الطيبني الطاهرين.

								
((( اختيار معرفة الرجال للكيش  ،5:1ح.1
((( اختيار معرفة الرجال للكيش  ،6:1ح.2

ا ُملحقق

ترمجة املؤ ّلف:

مقدمة التحقيق

إن من أوثق الرتاجم هو أن ُي ِ
َّ
رتجم املؤلف لنفسه ،سواء كان ذلك يف أحد

ومر عليه من زمن ونشاط،
مصنفاته أو ترمجة مستقلة؛ من حيث أنّه أعلم بام قدّ م ّ

ليتبي لنا من خالل ذلك جهده الكبري الذي قام به ،ومعرفة ألموره العلمية وغريها،
ّ
ِ
املسمى :بصحيفة
ومل يكن ُمصنّفنا بِدع ًا من ذلك ،فقد ترجم لنفسه يف كتابه الرجال ّ
الصفا يف ذكر أهل اإلجتبا ،يف القسم الثاين من خمطوطه.
ّإل أن الناظر هلذه الرتمجة ا ُملقتضبة التي تنطق بالتواضع ،أنّه رمحه اهلل مل يذكر

مجيع مصنّفاته ،ومل ُي ّبي لنا بعض اجلزئيات من حياته العلمية ،مما سنستدركه بعد
هذه الرتمجة ،ونضيفه ملعرفة حياة هذا ال َع َلم الكبري.
قال رمحه اهلل:

حممد بن عبد النبي بن عبد الصانع ،أبو أمحد ،املعروف با ُملحدِّ ث األخباري،
ِّف هذا
االسرتابادي َجدّ ًا ،النيسابوري والِد ًا ،اهلندي مولد ًا ،املشاهدي ن ُُزالًُ ،مصن ُ
الكتاب ،له يدٌ َطوىل يف الكالم واإلهليات واحلديث ،والفقه واألصول ،وعلم
التطبيق واملعارف.
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ولد يوم اإلثنني ،احلادي والعرشين من ذي القعدة سنة 1178هـ وهاجر من

حاج ًا زائر ًا ُم ِّص ً
ال سنة 1198هـ وجاور الغري ،ثم احلائر ،ثم مقابر قريش
اهلند ّ

ببغداد ،له ثامنون ُمصنَّف ًا يف فنون عقلية ونقلية ُ
وشهود ّية.
رتجم:
نسب ا ُمل َ
ُ

وذكر حفيده السيد املريزا إبراهيم مجال الدين نسبه كام ً
ال يف خامتة كتـاب

رتجم (إيقاظ النَّبيه) إىل اإلمام اجلواد عليه السالم من ذرية السيد موسى املربقع(((.
ا ُمل َ
تنقالته:

ن ََز َح من موطن أجداده يف احلجاز ،منهم الشاعر السيد حسني املتويف حدود

900هـ ،ثم استوطن جده وأبوه يف خراسان ،وولد يف اهلند ملا تاجر أبوه يف أحد

سفراته ثم رجع اىل نيسابور وخراسان ثم استوطن النجف حمص ً
ال وكان يصيل إمام ًا
يف مقام اإلمام جعفر بن حممد الصادق عليه السالم القريب من املرقد الرشيف ،ثم

استوطن كربالء يف حدود 1207هـ ودرس عىل يد أكابر أساتذهتا لذا ُل ِّقب باحلائري

ودرس فيها وأ ّلف ،ثم استوطن طهران يف عهد
ويعد من علامء كربالء حيث َد َ
رس َّ

فتحعيل شاه القاجاري ،ثم ختم عمره جماور ًا الكاظمية مسكن ًا ومدفن ًا(((.
((( إيقاظ النبيه.313:

((( انظر :إيقاظ النبيه (للمصنِّف) .312:فتح الباب إىل احلق والصواب (للمصنِّف)( 2:خمطوط).
روضات اجلنات للخوانساري  ،129:7وجزء  .202:2أعيان الشيعة لألمني  .173:9العبقات
العنربية يف طبقات اجلعفرية للشيخ حممد حسني كاشف الغطاء ،310، 89:هامش صفحة

 .86تراجم الرجال للحسيني ،234:1رقم .416ومن أراد معرفة تنقالته بشكل تفصييل
فلريجع إىل مقدمات كتب املصنف التالية :مصادر األنوار .12-8:كشف القناع .12-8:قبسة

العجول.12-10:

مقدمة التحقيق
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أوالده:

للمصنِّف َو َلدَ ان ،األَكرب منهام اسمه َأمحد ،وهو من َأهل العلم والفضيلة،
كان ُ
ُقتِل معه رمحه اهلل ،تارك ًا َو َلدَ ين ،هربت هبام ُأ ُّمهام اىل سبزوار حيث موطنها وأهلها،
عرفون اليوم بفامييل أخباريَ ،أي عائلة األَ ِ
خباري.
فكثروا هناك وتناسلوا ،وهم ُي َ
َأما ولده الثاين واسمه املريزا عيل ،فقد انتهى به املقام اىل ُمافظة ِ
الع َم َرة ،حيث
ثم تَن َّقل من منطقة اىل ُأخرى ،اىل أن
استطاع اهلرب ،وبقي هناك زمن ًا طويالًَّ ،
استقر به ا ُملقام يف قرية السورة من لواء املنتفج (النارصية) ،وانترشت ذر َّيته ،وهم
َّ

كثري منهم من طلبة العلوم الرشع َّية ،وهم معروفون بآل مجال
موجودون اىل اآلنٌ ،

الدِّ ين((( ومنهم الشاعر العريب الكبري العالمة الدكتور السيد مصطفى مجال الدين.
مؤلفاته:

كان ا ُملصنِّف رمحه اهلل كثري التأليف ،ويف خمتلف وشتى صنوف العلم واملعرفة،
ٍ
فإنم ُّ
وباللغتني العربية والفارسية ،وهذا إن ّ
يدل عىل سعة ُمدركاته،
دل عىل يشء ّ
وفطنته الكبرية ،وعلم ّيته الواسعة ،وذكر هو نفسه ستة وأربعني مصنَّف ًا وعمره ّملا
يزيد عن األربعني عام ًا بكثري ،وأضاف من ترجم له  -عىل ق ّلتهم  -مؤلفات غري

كر ،وهي:
التي َذ َ

1ــ أصول الدين(((.

2ــ األمر الرصيح يف جهر الذكر والتسبيح ،بالفارسية(((.
3ــ أنموذج ا ُملرتاضني(((.

((( أعيان الشيعة لألمني .173:9
((( الذريعة للطهراين .192:2
((( كشف احلجب واألستار للسيد إعجاز حسني.61:
((( الذريعة للطهراين .408:2
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 -4البنيان املرصوص بالرباهني والنصوص(((.
 -5تاريخ وفيات العلامء اإلمامية(((.
 -6التحفة الالر ّية(((.
احلجة البالغة(((.
ّ -7

 -8حديقة األزهار يف تلخيص البحار(((.

 -9حق التحقيق يف معرفة حكم العقل والتصديق(((.
 -10احلكمة البالغة(((.

 -11الدر الفريد ومعراج التوحيد(((.

 - 12الدَ مدَ مة الكربى يف الرد عىل الزنادقة الصغرى(((.
فرية(.((1
جل ّ
 -13الرسائل ا َ

 -14ومضة النور من شاهق الطور(.((1
((( الذريعة للطهراين .152:3
((( الذريعة للطهراين .295:3

((( الذريعة للطهراين .171:26
((( الذريعة للطهراين .259:6
((( الذريعة للطهراين .380:6
((( الذريعة للطهراين .37:7

((( الذريعة للطهراين .56:7
((( الذريعة للطهراين .69:8

((( الذريعة للطهراين .263:8

( ((1الذريعة للطهراين .245:10

( ((1كشف احلجب واألستار للسيد إعجاز حسني.293:

مقدمة التحقيق
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 -15سالح املؤمن وإصالح املهيمن(((.

الرونَق يف من تَك َّفر وتزندق(((.
الس ّلم َّ
ُ -16

 -17السيف املسلول عىل ُم ِّريب دين الرسول ،امللقب :بالصارم البتَّار لِ َقدِّ

الفجار و َق ِّط األرشار بالفارسية(((.
ّ
 -18شجرة أصول الفقه(((.

 -19شجرة دراية احلديث(((.
 -20رشح القوانني(((.

 -21صاحب الزمان(((.

 -22صحيفة الصفا يف ذكر أهل اإلجتبا واالصطفا(((.
 -23ضياء املتقني(((.

الوسنَان(.((1
َ -24غمز ُة الربهان لنبهة َ

 -25كوثر األرسار يف رشح معضالت األخبار(.((1
((( الذريعة للطهراين .209:12
((( الذريعة للطهراين .221:12

((( كشف احلجب واألستار للسيد إعجاز حسني.314:
((( الذريعة للطهراين .28:13
((( الذريعة للطهراين .28:13
((( الذريعة للطهراين .24:14

((( إيضاح املكنون للبغدادي .617:2
((( الذريعة للطهراين .22:15

((( الذريعة للطهراين .129:15
( ((1الذريعة للطهراين .60:16

( ((1إيضاح املكنون للبغدادي .392:2
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 -26الر ّية ،يف الكالم والفقه ،فاريس(((.

َ -27م َعاول العقول جواب أساس األصول يف األصول واألخبار(((.
 -28مفتاح النبيه يف رشح الفقيه(((.

 -29نتيجة اخلَلف يف ذكر الس َلف(((.

 -30الوسيلة يف بيان نَج ٍم من دعاء العديلة(((.
من آثاره:

تكية اخلاقان ،ووقفها عىل موايل صاحب الزمان ،بناها يف دار السلطة طهران،

عارص أبا املظفر جالل الدين عايل كهر املعروف بشاه عامل التيموري اهلندي ،وابنه
حممد أكرب شاه الثاين ،والسلطان مصطفى ،والسلطان حممود العثامنيني.

وقدم البالد العجمية يف دولة السلطان حممد خان القاجار ،ودولة السلطان،

فتحعيل شاه القاجار ،وقد مىض من عمره إىل اآلن 44سنة(((.
أساتذته:

ت َ
َلمذ ا ُمل َت َجم له عىل أساتذة كبار أعالم ،يشار هلم بال َبنَان يف عرصه وإىل يوم

الدَّ يان ،وهم كُثر ،ذكر يف املقدمة الثانية عرشة من اجلزء األول من كتابه (صحيفة

الصفا)((( ثالثة مشايخ هم:
((( الذريعة للطهراين .267:18

((( كشف احلجب واألستار للسيد إعجاز حسني.533:
((( الذريعة للطهراين .353:21
((( الذريعة للطهراين .49:24
((( الذريعة للطهراين .74:25

((( الوجيزة لعيل بن حممد األخباري(23:خمطوط) .روضات اجلنات للخوانساري .129 -128:7
((( صحيفة الصفا( 35:خمطوط).

مقدمة التحقيق
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1ــ السيد املريزا حممد مهدي بن أيب القاسم املوسوي الشهرستاين املتويف

وسامع ًا عن صاحب احلدائق الشيخ
بكربالء سنة 1216هـ يروي عنه إجاز ًة وقراء ًة َ

يوسف آل عصفور.

 -2الشيخ اآلغا حممد عيل نجل اآلغا حممد باقر وهو ابن آغا حممد باقر

البهبهاين املولود سنة 1144هـ واملتويف سنة 1216هـ يروي عنه إجاز ًة عن صاحب
احلدائق أيض ًا.

 -3الشيخ موسى بن عيل البحراين يروي عنه إجاز ًة من طريقني عن صاحب

احلدائق ،وعن احلاج عبد اهلادي املدفون بالغري.

 -4السيد حممد مهدي بحر العلوم :وهو السيد حممد مهدي بن السيد مرتىض

الطباطبائي ،قال عنه املؤلف :أستاذنا السيد حممد مهدي بحر العلوم عامل جليل

القدر وهو من الفقهاء األصوليني البارزين يف عرصه(((.

 -5السيد عيل الطباطبائي صاحب الرياض وهو السيد عيل بن السيد حممد

عيل الطباطبائي املعروف بأيب املعايل ،تويف يف كربالء #1231ـ ودفن يف احلرم
احلسيني(((.

ومن مشاخيه إجاز ًة الشيخ حسن ابن الشيخ حسني ابن الشيخ حممد آل

عصفور البحراين املتويف سنة 1261هـ كام ذكر يف إجازات مشاخيه(((.

((( رسالة قبسة العجول (للمصنِّف) .45:الرجال الكبري (للمصنِّف)( 405:خمطوط) .الوجيزة
لعيل بن حممد األخباري( 28:خمطوط) .روضات اجلنات للخوانساري .205 -204:7

((( أعيان الشيعة لألمني .173:9

((( ً
نقال عن مقدمة الفتاوى احلسينية يف العلوم املحمدية للشيخ حسني آل عصفور البحراين.5:
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أهم تالمذته والراوين عنه:

محل عن املصنِّف العلم ،وأخذ عنه املعرفة تالمذة عديدون ،ومن أشهرهم:

1ــ ابنه األكرب السيد املريزا أمحد املستشهد معه يف بلدة الكاظمية املقدّ سة

سنة1232هـ  ،كان ُماز ًا من أبيه.

 -2املوىل فتح عيل بن حممد حسن بن كريم خان زند الشريازي صاحب

الفوائد الشريازية؛ الذي نقل فيه عن مصنَّفات أستاذه(((.

 -3املريزا حممد باقر بن حممد عيل الدشتي الالري صاحب كتاب (الكلامت

احل َّقانية يف رشح الرسالة الربهان ّية)(((.

 -4الشيخ حممد إبراهيم بن حممد عيل بن حممد بن مقصود الطبيس اخلراساين

صاحب كتاب (تذكرة املحدِّ ثني)(((.

 -5الشيخ حممد رضا بن حممد جعفر الدُّ َّاوين؛ وصفه الطهراين يف ذريعته بأنه

رتجم ا ُملغايل يف ح ِّقه(((.
تلميذ ا ُمل َ

 -6الشيـخ أبو احلسـن عبـد الصـاحـب بن حممـد جعفـر بـن عبد الصاحب

َّ
املتوف حدود سنة1274هـ أو قبـلها بقليـل ،وعدَّ احلسيني يف تراجم الرجال
املصنِّف من مشايخ إجازته(((.

 -7السـيد حممد جواد بن السـيد حممد زيني بن السـيد أمحد الع َّطار البغدادي،

((( الذريعة للطهراين  ،152:3رقم ،530وجزء ،353:21رقم.5423
((( الذريعة للطهراين  ،114:18رقم.962

((( ُذكر يف( :نابغة فقه وحديث سيد نعمة اهلل جزائري) للسيد حممد اجلزائري (فاريس).
((( الذريعة للطهراين /129:15رقم .866

((( تراجم الرجال للحسيني /295:1رقم .528
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َّ
املتوف سنة 1247هـ ،كتب عىل ظهر كتاب
امللقب بـ (سياه ﭘوش) البس السواد

أستاذه (ذخرية األلباب)( :وقد قرأه عليه وصححه وقابله معه ،وأخذ منه

إجازته)(((.

 -8املوىل أمحد بن زين العابدين بن حممد شفيع بن عبد الصانع الذي ألف له

كتاب ضياء املتَّقني وقال عنه :إنه َّقرة العني(((.

القمي املدعو بـ (فاضل
 -9السـيد حممد سعيد بن السـيد مهدي الرضوي ّ

خان) .تلميذه وصهره عىل ابنته كام يف َّ
الذريعة(((.

 -10الشيخ حممد عيل ابن الشيخ حممد ابن الشيخ حممد تقي الشهري بمال عيل

َّ
املتوف سنة 1272هـ ،ذكر صاحب مستدركات األعيان أنَّه أخذ عنه علم
الربغاين؛
احلديث(((.

 -11السـيد حممد خان بن معصوم خـان الطبـاطبائي ،له ألف (سالح املؤمن)

ويف خامتته أجاز ُه قراء ًة(((.

 -12املوىل حممد جعفر بن مهدي النائيني كتب بخطه الرسالة الربهانية

رتجم(((.
وقر َأها عىل ا ُمل َ

املرتج ُم إجاز ًة يف
 -13الشيخ عبد الصمد بن عبد الرضا الفريوزآبادي كتب له
َ

((( العبقات العنربية يف طبقات اجلعفرية.186:
((( الذريعة للطهراين /222:14رقم .2285
((( الذريعة للطهراين /169:22رقم .6541

((( مستدركات أعيان الشيعة حلسن األمني .299:2
((( الذريعة للطهراين /209:12رقم .1388
((( الرسالة الربهانية(15:خمطوط).

18

النور املقذوف للنيسابوري احلائري

آخر النسخة التي كتبها عن نسخة املصنِّف لكتاب فتح الباب يف سنة 1216هـ(((.

حممد كتب جمموعة من كتب ُأستاذه ،حتى َأجازه بالرواية
 -14عبد اهلل بن ّ

عنه يف خصوص كتبه التي قرأها عنه(((.

القمي ،لسان العارفني ،صويف َأديب ،كان
حممد عيل بن حممد رشيد ّ
ّ -15

شديد االعتقاد بأستاذه ،كتب جمموعة من كتبه(((.
أقوال العلامء فيه:

 -1قال اخلوانساري يف روضات اجلنَّات( :ال شبهة يف غاية فضله ووفور

علمه ،وجامع َّيته لفنون املعقول واملنقول ،ورباعيته يف الفرو ِع واألصول ،وال يف
ٍ
كل ٍ
عامقة ذهنه الو َّقـاد ،ووقادة فهمه النَّ َّقاد؛ كام اعتـرف هبا ُّ
أستـاذ)(((.
ناقد
 -2وقال السيد حمسن األمني يف أعيان الشيعة:

السيد مريزا حممد مجال الدين األخباري .ولد يوم اإلثنني يف الثاين والعرشين

يف شهر ذي القعدة سنة 1178هـ بمحلة تسمى فرخ آباد من أرض اهلند ،وقال
الشريواين يف كتابه بستان السياحة :تولد يف أكرب آباد اهلند .وأكرب آباد كانت هي

العاصمة ومن املحتمل قوي ًا أن تكون (فرخ آباد) من أطراف هذه العاصمة فيصدق
كال القولني يف موضوع والدته.أما أبوه السيد مريزا عبد النبي فإنه ولد يف نيشابور

وهاجر إىل بالد اهلند بعياله وحرمه وجده السيد مريزا عبد الصانع ولد يف اسرتاباد.

قال هو عن نفسه يف كتاب رجاله :حممد بن عبد النبي بن عبد الصانع أبو أمحد
((( فتح الباب إىل احلق والصواب( 2:خمطوط).

((( تراجم الرجال للحسيني /329:1رقم .596

((( تراجم الرجال للحسيني /747:2رقم .1390
((( روضات اجلنات .127:7
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املعروف باملحدث األخباري اإلسرتابادي جد ًا والنيشابوري والد ًا ،اهلندي مولد ًا،
املشهدي نزالً .مؤلفاته ذكر له (12مؤلف)(((.

 -3وقال زين العابدين ّ
الشريواين يف بستان السياحة ما ترمجته ( :زبدة

حممد األخباري ،كان أعلم علامء زمانه،
ا ُملحدِّ ثني وقدوة املحققني احلاج مريزا َّ
وأفضل فضالء أ َّيامه ،وكان له يـدٌ طوىل يف ٍ
كثيـر من العلوم الظاهرية والس َّيام يف

كثري من الفنون ،وكان يفوق علامء عرصه يف أكثر العلوم)
فن احلديث ،وكان له ٌ
وقال أيض ًا« :وكان فصيح ًا بليغ ًا ماهر ًا يف اللغة العربية ،وكان يف املناظرات قليل

النظري؛ بل عديم املثيل وكانت له َم َل َك ٌة قو َّية يف العلوم الغريـبة ،وكان له مهارة تا َّمة
يف فنون عجيبة» وأثنى عليه ثنا ًء بليغ ًا(((.

حممد باقر األنصاري يف مقدمة كتاب سليم بن قيس عند تعداد
 -4قال ّ
القائلني بصحة هذا الكتاب حتت رقم ( :135العامل املح ِّقق)(((.
 -5ووصفه الشيخ عيل النامزي يف مستدرك سفينة البحار يف وقائع املئة الثالثة

عرشة( :العامل اجلليل ،ا ُملحدِّ ث النبيل األخباري)(((.

 -6وقال السـيد املرعيش  -كام نقله عنه اجلاليل يف فهرس الرتاث( : -العالَّمة

يف ِّ
جل الفنون ،شيخنا يف العلوم الغريبة صاحب كتاب دوائر العلوم) ،وقال يف

مقابلة تلفزيونية أجراها معه ابنه أنَّه كان( :مشتغ ً
ال ببعض الرياضات حتى حصل

عىل بعض العلوم الغريبة؛ وكان رج ً
ال عجيب ًا يف هذا الفن) ،وقال عن كتابه دوائر
((( أعيان الشيعة لألمني .173:9

((( بستان السياحة( 583:فاريس).

((( كتاب سليم بن قيس اهلاليل( ،56:مقدمة التحقيق) لألنصاري.
((( مستدرك سفينة البحار للنامزي .265:5
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العلوم أنَّه كان( :حمص ً
ال وخالصة من العلوم التي رسمها بشكل الدائرة؛ وممَّا
يدل عىل ذوقه وفنِّه الذي جاء به يف هذا الكتاب .وباحلقيقة رائع املنظر وحيتوي

عىل أربعني ورقة؛ أمتنى أن يطبع هذا الكتاب عىل يد أهل اخلري؛ حتَّى يتعرف

املسترشقون عىل علامء اإلسالم)(((.

حممد احلسني كاشف الغطاء يف العبقات العنرب َّيـة( :وكان
 -7قال الشيخ ّ

يف اجلدل ال يدانيه أحد) ،بل قال فيه( :فإنَّك لو رأيت كتابه هذا أعني «ذخرية
األلباب» أو غريه من تأليفات ،وما فيها من اجلداول والرسوم ودوائر العلوم
واهلياكل الغريبة واألشياء العجيبة؛ لطاش ل ّبك ،وذهل عقلك ،وقلت :هذا خارج

عن طاقة البرش ونوع اإلنسان)(((.

حممد حرز الدين يف كتابه (معارف الرجال يف تراجم العلامء
 -8وقال الشيخ ّ

واألدباء)« :كان عامل ًا مرتاض ًا ،حمقق ًا يف علم الرمل واجلَفر ،أ َّلف يف علم احلروف

السيمياء»(((.
كتـب ًا كثريةً ،أخصائ ّيـ ًا يف علم ِّ

 -9وقال السـيد عبد العزيز الطباطبائي يف موقف الشيعة من اخلصوم عند

تعداد الرا ِّدين عىل التُّحفة االثني عرش َّية للدهلوي ( :مجال الدين أبو أمحد  ) ...إىل
أن قال( :مشارك يف ٍ
ْ
كثري من العلوم ،وأ ّلف كـتب ًا كثري ًة منوع ًة منها كتابه يف الرد عىل
التُّحفة االثني عرش َّية)(((.

حممد باقر الرضوي يف ملخص كتابه (القلوب احلزينة):
 -10وقال عنه السيد ّ

((( فهرس الرتاث للجاليل .112:2

((( العبقات العنربية يف طبقات اجلعفرية.187 ،90:
((( معارف الرجال /325:2رقم .378

((( مقال مطبوع يف جملة تراثنا عدد 1سنة 2حمرم1407هـ.
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( ...املحقق العالمة رئيس املحدثني واألخباريني) ،وقال يف خامتته ...( :العامل
الكامل ،املحقق املدقق .((()...

شاعر)(((.
أديب
كحالة يف معجم املؤلفني( :عامل ٌ ٌ
 -11وقال عمر َّ
ٌ

 -12وقال السـيد جالل الدين احلسيني يف مقدمة كتاب اإليضاح (للفضل

بن شاذان)  -عند نقل كالمه يف الفضل يف رجاله ...( :-العامل املتبحر املتض ّلع،
اجلامع البارع  ،)...وقـال يف مقدمة كتـاب الغارات للثقفي عند ذكر من ترمجه:

(ومنهم العامل الناقد اجلليل أبو أمحد  ((()...إلخ.

 -13ويف موسوعة طبقات الفقهاء( :كان فقيه ًا إمام ّيـ ًاُ ،مدِّ ث ًا  ،متكل ًام ،من

مشاهري علامء األخبار َّية)(((.

 -14وقال حبيب اهلل الكاشاين يف لباب األلقاب( :كان فاضالً ،جامع ًا لفنون

العلوم ،والس َّيام العلوم الغريبة  ،...وكان ماهر ًا يف علوم األدب وأنساب العرب)

إىل أن قال( :وعىل ما قيل كان له يف اجلدل يد طوىل ال يغلبه أحد ؛ لكونه واقف ًا عىل
ٍ
كثرية)(((.
علو ٍم
 -15وقال الدكتور عيل حسني اجلابري يف كتابـه الفكر السلفي عند الشيعة

حممد األخباري موسوعي املعارف)(((.
اإلثنا عرش َّية( :كان املريزا ّ

((( اإليضاح للفضل بن شاذان (مقدمة التحقيق للسيد جالل الدين احلسيني األرموي).36:
لكحالة .31:9
((( معجم املؤلفني َّ
((( مقدمة اإليضاح.34:

((( موسوعة طبقات الفقهاء للسبحاين .480:13
((( لباب األلقاب يف ألقاب األطياب.17:

((( الفكر السلفي عند اإلمامية اإلثنا عرشية.223:
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وفاته:

ِ
ت ِّ
واألخبار َّية
ِّف رمحه اهلل مقتوالً يف الفتنة ا َّلتي نشأت بني األُصول َّية
ُوف ا ُملصن ُ

سنة  1232هـ يف الكاظم َّية املقدَّ سة ،فكان ضح َّية جلرأة ال َّط ِ
رح ،والتمسك باملعتقد،
وحرية الرأي(((.

منهج التحقيق:

الكتاب يف األصل خمطوطة حصلنا عليها من مكتبة جملس الشورى اإلسالمي،

وهي النسخة الوحيدة التي اعتمدهتا يف التحقيق ،كتب يف آخرها (كاتبه ومالكه
مر عملنا بعدّ ة مراحل هي كالتايل:
حممد عيل بن عبد الرضا فريوز آبادي) وقد َّ

املنضد عالء أمحد نعمة
1ــ تنضيد املخطوطة واهلوامش ،وقام هبذا العمل األخ ّ

احلفار .اإلخراج الفني ،وقام هبذا العمل األخ أمحد عبد الوهاب زيارة.
2ــ مقابلة ما ن ُِّضدَ مع املخطوطة وقد صححته وفق ذلك.

3ــ ختريج اآليات املباركة والروايات الرشيفة وضبط النص والسند من املصادر

التي نقل منها السيد املصنِّف  -أعىل اهلل مقامه  -واإلشارة إىل ذلك يف اهلامش،
وكذلك قمت بتخريج األقوال ،وتوضيح املبهم من الكلامت واالصطالحات

والبقاع وغري ذلك.

قمت بتثبيت ما سقط من املخطوطة يف املتن بني قوسني كبريين،
4ــ غالب ًا ما ُ

ونادر ًا ما أرشت إليه يف اهلامش وبحسب ما يقتضيه احلال.

((( وللمزيد ينظر ترمجته يف :روضات اجلنّات للخوانساري  .127:7هدية العارفني للبغدادي
 .362:2أعيان الشيعة لألمني /173:9رقم  .354األعالم للزركيل  .251:6معجم املؤلفني

لكحالة  .261:10تراجم الرجال للحسيني  .524:1موسوعة طبقات الفقهاء للسبحاين
/480:13رقم .4257
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5ــ قمت برتقيم األبواب التي ّبوهبا السيد املصنف  -أعىل اهلل مقامه  ،-كام

اكتفيت بالرتقيم العام للروايات املث ّبت يف املخطوطة ومل أجعل ترقي ًام ثاني ًا خاص ًا

بكل باب كالذي ُيتّخذ يف الكتب الكبرية واملوسوعات الضخمة؛ وذلك لصغر

حجم الكتاب.

6ــ ترمجة أحوال السيد املصنف  -أعىل اهلل مقامه  -وحياته.

7ــ ذكرت ترمجة خمترصة جد ًا لبعض الرجال بحسب ما يقتضيه احلال واملقام.
متس احلاجة إليها كفهرس اآليات ،وفهرس
 8هتيئة بعض الفهارس التي ّ

الروايات ،وفهرس أسامء املعصومني عليهم السالم ،إىل آخره من الفهارس املهمة
التي سرتاها  -عزيزي القاريء  -يف آخر الكتاب.

كام قدمت للكتاب مقدمة خمترصة ودا ّلة إن شاء اهلل تعاىل.

وأختم كالمي بالتعبري عن العجز عن شكر سيدي وموالي بقية اهلل األعظم

اإلمام املهدي عجل اهلل فرجه الرشيف عىل توفيقه لعبد عبيده بالوقوف عىل ساحل

بحر رواياهتم الرشيفة ،واالغرتاف من هذا البحر املحيط ،الذي ال ُيدرك غوره،
وال ُيبلغ َش ْأوه ،فشكر ًا وشكر ًا يا سيد الوجود حتى ينقطع النفس ،واحلمد هلل،
وصىل اهلل عىل ٍ
حممد وآله آل اهلل.
				

صاحب عبداإلله صاحب اإلبراهيمي

				

غرة ربيع الثاين #1439
ّ

			

احلائري مولد ًا ومسكن ًا ومدفن ًا إن شاء اهلل تعاىل
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نامذج من النسخة اخلطية
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)#7121 – 7711(

G
[مقدمة املؤلف]

احلمد هلل وسالم عىل عباده الذين اصطفى.

أ ّما بعد ،فيقول اخلاطئ اجلاين أبو أمحد حممد بن عبد النبي بن عبد الصانع

النيسابوري اخلراساين  -أفاض اهلل تعاىل عليه من شآبيب جوده البحراين  :-انه

قد اشتهر بني املعارصين القول بخروج األعامل عن اإليامن ،وقد ذكر الشهيد
الثاين  -طاب ثراه  -يف رسالة حقائق اإليامن أقواالً سبعة((( ،منها :كون األعامل
((( قال الشهيد الثاين  -طاب ثراه  :-اإليامن رشع ًا إما أن يكون من أفعال القلوب فقط ،أو من أفعال
اجلوارح فقط ،أو منهام مع ًَا.

فإن كان األول فهو التصديق بالقلب فقط ،وهو مذهب األشاعرة ،ومجع من متقدمي اإلمامية

ومتأخرهيم ،ومنهم املح ّقق الطويس رمحه اهلل يف فصوله .لكن اختلفوا يف معنى التصديق ،فقال

أصحابنا :هو العلم .وقال األشعرية :هو التصديق النفساين.

الكرامية .أو عن
وإن كان الثاين ،فإما أن يكون عبارة عن التلفظ بالشهادتني فقط ،وهو مذهب ّ
مجيع أفعال اجلوارح من الطاعات بأرسها فرض ًا ونفالً ،وهو مذهب اخلوارج وقدماء املعتزلة

والغالة والقايض عبد اجلبار .أو عن مجيعها من الواجبات وترك املحظورات دون النوافل ،وهو
مذهب أيب عيل اجلبائي وابنه أيب هاشم وأكثر معتزلة البرصة.

وإن كان الثالث ،فهو :إما أن يكون عبارة عن أفعال القلوب مع مجيع أفعال اجلوارح 
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من اإليامن ،وضعفه لضعف املستند((( ،فوفقني اهلل تعاىل أن أمجع اآليات واألخبار
املناسبة يف هذا الباب ،تبرصة وذكرى ألوىل األلباب ،وسميته :بالنور املقذوف يف
القلب املشغوف ،واهلل املستعان وعليه التكالن.


 من الطاعات ،وهو قول املحدِّ ثني ومجع من السلف كابن جماهد وغريه .وإما أن يكون عبارة

عن التصديق مع كلمتي الشهادة ،ونسب اىل طائفة منهم أبو حنيفة .أو يكون عبارة عن التصديق
بالقلب مع اإلقرار باللسان ،وهو مذهب املح ّقق نصري الدين الطويس رمحه اهلل يف جتريده.
فهذه سبعة مذاهب .انظر :حقائق اإليامن للشهيد الثاين.54 - 53:

((( حقائق اإليامن للشهيد الثاين.88 :

الباب األول

يف أن العمل جزء اإليامن وأن اإليامن مبثوث عىل اجلوارح

الباب األول

قال شيخنا املجليس  -طاب ثراه  -يف كتاب اإليامن من بحار األنوار:

وأن اإليامن مبثوث عىل اجلوارح(((.
أن العمل جزء اإليامنّ ،
بابّ :
َّ ۡ َ ۡ َّ َ
يع إ َ
يم ٰ َ
﴿و َما َك َن َّ ُ
ض َ
البقرةَ :
ٱلل ِلُ
ُ ۡ (((
ٱل
س
ي
﴿ل
م
ك
ن
ب أن
تعاىل:
وقال
﴾
ِ
ِ
ِ
َّ ۡ
َ
َ َۡ ۡ
ُ َ ُّ ْ ُ ُ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ
ك َّن ٱل ۡ َّ
ب َم ۡن َء َام َن بِٱللِ َوٱلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر
ر
غ
م
ٱل
و
ق
ش
ب َول ٰ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
تولوا وجوهكم ق ِبل ٱلم ِ
ۡ
َ َّ ّ َ َ َ َ
َ ۡ َ َ ٰٓ َ َ ۡ َ
ات ٱل ۡ َم َال َ َ ٰ
ع ُح ّبِهِۦ َذوِي ٱل ُق ۡر َ ٰ
ب  -اىل قوله -
يۧن وء
ب وٱنلب ِ ِ 
وٱلم
لئِكةِ وٱلكِتٰ ِ
ُ
َّ
ۡ
ْ
َ
ُ
ُ َ
ُ ْ َ ٰٓ َ
َ ُ
ك ٱل َ
ِين َص َدق ۖوا َوأ ْو ٰٓلئِك ه ُم ٱل ُم َّتقون﴾(((.
أولئ ِ
َ َّ َ َ
ٗ
ۡ
ۡ ََ َ
اع إ ِ َ ۡ
﴿و ِلِ ع ٱنلَّ ِ
لهِ َسبِيل ۚ َو َمن
ت َم ِن ٱستط
آل عمران:
اس ح ُِّج ٱلَ ۡي ِ
َ
ن َعن ۡٱل َعٰلَم َ
ك َف َر فَإ َّن َّ َ
ٱلل َغ ٌّ
ني﴾(((.
ِ
ِ
ِ
ِ
ۡ
ۡ
َ
َ
ُ َّ
لهِ يَ ۡص َع ُد ٱلك ُِم َّ
ٱلط ّي ُ
فاطر﴿ :إ ِ َ ۡ
ب َوٱل َع َمل ٱلصٰل ُِح يَ ۡرف ُع ُه﴾(((.
ِ
((( انظر :بحار األنوار /18:66باب (.)30
((( سورة البقرة .143:2

((( سورة البقرة .177:2

((( سورة آل عمران .97:3
((( سورة فاطر .10:35
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األخبار:

 -1كنز الكراجكي :عن أمحد بن حممد بن شاذان ،عن أبيه ،عن حممد بن

احلسن بن الوليد ،عن الصفار ،عن حممد بن زياد ،عن املفضل بن عمر ،عن يونس

بن يعقوب ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،قال« :ملعون ملعون من قال اإليامن قول

بال عمل»(((.

 -2الكايف :عن حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد ،عن حممد بن اسامعيل،

عن حممد بن الفضيل ،عن أيب الصباح الكناين ،عن أيب جعفر عليه السالم ،قال:

«قيل ألمري املؤمنني عليه السالم :من شهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل
كان مؤمن ًا؟ قال« :فأين فرائض اهلل» .قال((( :وسمعته((( يقول« :كان عيل عليه
السالم يقول :لو كان اإليامن كالم ًا مل ينزل فيه صوم ،وال صالة ،وال حالل ،وال

حرام» .قال :وقلت أليب جعفر عليه السالمّ :
إن عندنا قوم ًا يقولون :إذا شهد أن
ال إله إال اهلل ّ
وأن حممد ًا رسول اهلل فهو مؤمن .قال« :فلم يرضبون احلدود؟! ومل

عز َّ
وجل خلق ًا أكرم عىل اهلل عز وجل من مؤمن؛ ّ
ألن
تقطع أيدهيم؟! وما خلق اهلل َّ
وأن اجلنّة للمؤمننيّ ،
وأن جوار اهلل للمؤمننيَّ ،
املالئكة خدّ ام املؤمننيّ ،
وأن احلور

العني للمؤمنني  -ثم قال  -فام بال من جحد الفرائض كافر؟»(((.

 -3الكايف :عن العدّ ة ،عن أمحد الربقي ،وحممد بن حييى ،عن ابن عيسى،

مجيع ًا عن حممد الربقي ،عن النرض بن سويد ،عن حييى احللبي ،عن عبيد اهلل
((( كنز الفوائد للكراجكي.64:
((( أبو الصباح الكناين.
((( أي :اإلمام الباقر عليه السالم.
((( الكايف للكليني /33:2كتاب اإليامن والكفر ،ح.2
((( يف املخطوطة (عبداهلل) وما أثبتناه من املصدر.

(((

أن العمل جزء اإليامن
الباب األول :يف ّ

35

َّ
ابن احلسن ،عن احلسن((( بن هارون ،قال :قال يل أبو عبد اهلل عليه السالم﴿« :إِن
َّ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َ َ ُ ُّ ُ ْ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ٗ
ٱلسمع وٱلص وٱلفؤاد ك أو ٰٓلئِك كن عنه م ٔ
سول﴾(((  -قالُ - :يسأل السمع
عام سمع ،والبرص عام نظر [إليه] ،والفؤاد عام عقد عليه»(((.

 -4الكايف :عن أيب عيل األشعري ،عن حممد بن عبد اجلبار ،عن صفوان أو

غريه ،عن العالء ،عن حممد بن مسلم ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،قال :سألته عن
اإليامن ،فقال« :شهادة أن ال إله ّإل اهلل ،واإلقرار بام جاء من عند اهلل ،وما استقر

يف القلوب من التصديق بذلك» قال :قلت :الشهادة أليست((( ً
عمال؟ قال« :بىل»
قلت :العمل من اإليامن؟ قال« :نعم ،اإليامن ال يكون ّإل بعمل والعمل منه ،وال
يثبت اإليامن ّإل بعمل»(((.

 -5الكايف :عن حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد ،عن ابن أيب عمري ،عن

دراج ،قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن اإليامن ،فقال« :شهادة أن
مجيل بن ّ
ال إله ّإل اهلل ّ
وأن حممد ًا رسول اهلل» قال :قلت :أليس هذا عمل؟ قال« :بىل» قلت:

فالعمل من اإليامن؟ قال« :ال يثبت له اإليامن ّإل بالعمل والعمل منه»(((.

 -6الكايف :عن عيل ،عن أبيه ،عن بكر بن صالح ،عن القاسم بن بريد(((،

((( يف املخطوطة (احلسني) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة اإلرساء .36:17

((( الكايف للكليني /37:2باب يف أن اإليامن مبثوث جلوارح البدن كلها ،ح.2
((( يف املخطوطة (ليست) وما أثبتناه من املصدر.

((( الكايف للكليني /33:2باب يف أن اإليامن مبثوث جلوارح البدن كلها ،ح.3
((( الكايف للكليني /38:2باب يف أن اإليامن مبثوث جلوارح البدن كلها ،ح.6

((( يف املخطوطة (يزيد) وما أثبتناه من املصدر .أنظر :فهرست النجايش ،313:رقم  .857رجال
الطويس ،342:رقم .5096
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عن أيب عمرو الزبريي((( ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،قال((( :قلت له :أهيا العامل،
أخربين أي األعامل أفضل عند اهلل؟.

قال« :ما ال يقبل شيئ ًا ّإل به» قلت :وما هو؟.

قال« :اإليامن باهلل الذي ال إله إال هو أعىل األعامل درجة ،وأرشفها منزلة،

وأسناها حظ ًا».

قال :قلت :أال ختربين عن اإليامن أقول وعمل ،أم قول بال عمل؟.

فقال« :اإليامن عمل كله ،والقول بعض ذلك العمل ،بفرض من اهلل ّبي يف

كتابه ،واضح نوره ،ثابتة حجته ،يشهد له الكتاب ويدعوه إليه».
قال :قلت :صفه يل  -جعلت فداك  -حتى أفهمه.

قال« :أال أن اإليامن حاالت ودرجات وطبقات ومنازل ،فمنه التام املنتهى

البي نقصانه ،ومنه الراجح الزائد رجحانه».
متامه ،ومنه الناقص ّ

قلت :إن اإليامن ليتم وينقص ويزيد؟ قال« :نعم» قلت :كيف ذلك؟.

قالّ :
وقسمه عليها
«ألن اهلل تبارك وتعاىل فرض اإليامن عىل جوارح ابن آدم ّ

وفرقه فيها ،فليس من جوارحه جارحة ّإل وقد وكلت من اإليامن بغري ما وكلت به
ّ
ُأختها ،فمنها قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم ،وهو أمري بدنه الذي ال ترد اجلوارح
وال تصدر ّإل عن رأيه وأمره ،ومنها عيناه اللتان يبرص هبام ،و ُأذناه اللتان يسمع

هبام ،ويداه اللتان يبطش هبام ،ورجاله اللتان يميش هبام ،وفرجه الذي الباه من قبله،
ولسانه الذي ينطق به ،ورأسه الذي فيه وجهه ،فليس من هذه جارحة ّإل وقد
((( يف املخطوطة (أبو عمر الزبريي) وما أثبتناه من املصدر .انظر :فهرست النجايش ،416:رقم
 .1112مستدركات علم رجال احلديث للنامزي  ،427:8رقم .17149

((( أي :الراوي أبو عمرو الزبريي.

أن العمل جزء اإليامن
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وكّلت من اإليامن بغري ما وكّلت به ُأختها بفرض من اهلل تبارك وتعاىل اسمه ،ينطق
به الكتاب هلا ،ويشهد به عليها.

ففرض عىل القلب غري ما فرض عىل السمع ،وفرض عىل السمع غري ما فرض

عىل العينني ،وفرض عىل العينني غري ما فرض عىل اللسان ،وفرض عىل اللسان غري
ما فرض عىل اليدين ،وفرض عىل اليدين غري ما فرض عىل الرجلني ،وفرض عىل
الرجلني غري ما فرض عىل الفرج ،وفرض عىل الفرج غري ما فرض عىل الوجه.

فأما ما فرض عىل القلب من اإليامن فاإلقرار واملعرفة والعقد والرضا
والتسليم بأن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له إهل ًا واحد ًا مل يتخذ صاحب ًة وال ولدا،

وأن حممد ًا عبده ورسوله ،واإلقرار بام جاء من عند اهلل من نبي أو كتاب ،فذلك

ما فرض اهلل عىل القلب من اإلقرار واملعرفة وهو عمله وهو قول اهلل عز وجل:
َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ُّ ۢ ۡ َ ٰ َ َ
ۡ ُۡ
كن َّمن َ َ
(((
ٰ
ش َح بِٱلكف ِر َص ۡد ٗرا﴾
ل
ٱليم ِن و ِ
﴿إِل من َأك ِره وقلبهۥ مطمئِن ب ِ ِ
َ
َ
ۡ
َ
ۡ
َّ
ٱللِ َت ۡط َمئ ُّن ۡٱل ُقلُ ُ
وب﴾((( وقال :الذين آمنوا ﴿بِأف َوٰهِ ِه ۡم َول ۡم
وقال﴿ :أل بِذِك ِر
ِ
ُُۡ ْ َ ٓ َ ُ
ُۡ
ُ َّ
ُ ۡ َۡ ُُۡ ُ َُ ۡ ُ
ُُ ُُ ۡ
ف أنفسِكم أو تفوه ياسِبكم بِهِ ٱلل
تؤمِن قلوبه ۛم﴾((( وقال﴿ :إِن تبدوا ما ِ
ۖ
َ ٓ
َف َي ۡغفِ ُر ل َِمن ي َ َشا ٓ ُء َو ُي َع ّذ ُ
ِب َمن يَشا ُء﴾((( فذلك ما فرض اهلل عز وجل عىل القلب
من اإلقرار واملعرفة ،وهو عمله وهو رأس اإليامن.

وأقر به
وفرض اهلل تعاىل عىل اللسان القول والتعبري من القلب بام عقد عليه ّ
ُ ُ ٓ ْ َ َ َّ َّ ٓ ُ َ
اس ُح ۡس ٗ
﴿وقُولُوا ْ ل َّ
قال اهلل تبارك وتعاىلَ :
(((
ِ
نزل
أ
ي
ٱل
ب
ا
ن
ام
ء
ا
و
ول
﴿ق
وقال:
ا﴾
ن
ِلن
ِ
ِ
ِ
((( سورة النحل .106:16
((( سورة الرعد .28:13

((( سورة املائدة  41:5ونص اآلية﴿ :قَال ُ ٓوا ْ َء َام َّنا بأَ ۡف َوٰهِه ۡم َول َ ۡم تُ ۡؤمِن قُلُ ُ
وب ُه ۡ ۛم﴾.
ّ
ِ
ِ

((( سورة البقرة .284:2
((( سورة البقرة .83:2
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َ ۡ َ َ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َٰ ُ َ َٰ ُ ُ ۡ َ ٰ َ ُ ۡ ُ ُ َ ُ ۡ َ َ ٞ
نزل إِلكم ِإَولهنا ِإَولهكم وحِد ونن لۥ مسل ِمون﴾ فهذا ما فرض
إِلنا وأ ِ
(((

اهلل تعاىل عىل اللسان وهو عمله.

عم ال
وفرض عىل السمع أن يتنزه عن االستامع إىل ما حرم اهلل ،وأن يعرض ّ

حيل له مما هنى اهلل عز وجل عنه واإلصغاء إىل ما أسخط اهلل تعاىل ،فقال يف ذلك:
َّ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ
ۡ َٰ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ
َ َ ۡ َ َّ َ َ َ ۡ ُ
كۡ
ُ
ٰ
ت ٱللِ يكفر بِها ويستهزأ
ِت
ك
ٱل
ف
م
﴿وقد نزل علي
ب أن إِذا س ِمعتم ءاي ِ
ِ
ِ
ْ
َ َ َ َ ۡ ُ ُ ْ َ َ ُ ۡ َ َّ ٰ َ ُ ُ
وضوا ف َحدِيث َغ ۡ
(((
ه
ي
بِها فل تقعدوا معهم حت ي
عز وجل
اهلل
استثنى
ثم
ِ﴾
ّ
ٍ
ِ
ِ
َّ ُ َ َّ َ َّ ۡ َ ٰ ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ّ
َۡ
ٱذل ِۡك َر ٰ
ى َم َع ٱلق ۡو ِم
موضع النسيان ،فقالِ﴿ :إَوما ينسِينك ٱلشيطن فل تقعد بعد
َ
َّ
َّ
َ ّۡ
َ ۡ َ َ َ َّ َ
ٱلظٰلِم َ
ٱل َ
ين ي َ ۡس َت ِم ُعون ٱلق ۡول ف َيتب ِ ُعون أ ۡح َس َن ُه ۚ ٓۥ
ني﴾((( وقال﴿ :فبَ ِش ع َِبادِ ِ ١٧
ِ
ُ ْ َ ٰٓ َ َّ َ َ َ ٰ ُ ُ َّ ُ َ ُ ْ َ ٰٓ َ
ك ُه ۡم أُ ْولُوا ْ ۡٱلَ ۡل َ
ٰ
ب﴾((( وقال عز وجل:
ب
أولئِك ٱلِين هدىهم ٱللۖ وأولئ ِ
ِ
َّ ۡ
َ َ ۡ َٰ ُ َ
َ ۡ ََۡ َ ُۡ ۡ ُ َ
َ َّ َ ُ
َّ َ ُ
َ
ۡ
ۡ
﴿قد أفلح ٱلمؤمِنون  ١ٱلِين هم ِف صلت ِ ِهم خشِ عون  ٢وٱلِين هم ع ِن ٱللغوِ
َ َ ُ ْ َّ ۡ َ َ ۡ َ ُ ْ
َ َّ َ ُ ۡ َّ َ َ ُ َ
ُ َ
ُم ۡع ِرضون  ٣وٱلِين هم ل
ِلزك ٰوة ِ ف ٰ ِعلون﴾((( وقالِ﴿ :إَوذا س ِمعوا ٱللغو أعرضوا
َ َ ُّ ْ َّ ۡ َ ُّ ْ
َ ۡ ُ َ َ ُ ْ ََٓ َ ۡ ََُٰ َ َ ُ ۡ َ ۡ َُٰ
ُ ۡ (((
عنه وقالوا لا أعملنا ولكم أعملكم﴾ وقالِ﴿ :إَوذا مروا بِٱللغوِ مروا
ك َِر ٗاما﴾((( فهذا ما فرض اهلل عىل السمع من اإليامن أن ال يصغي اىل ما ال حيل له،
وهو عمله وهو من اإليامن.
((( سورة العنكبوت .46:29
((( سورة النساء .140:4
((( سورة األنعام .68:6

((( سورة الزمر .18 -17:39
((( سورة املؤمنون .4 -1:23
((( سورة القصص .55:28
((( سورة الفرقان .72:25
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حرم اهلل عليه ،وأن يعرض عام هنى
وفرض عىل البرص أن ال ينظر إىل ما ّ
ُ
اهلل عنه ،مما ال حيل له وهو عمله وهو من اإليامن ،فقال اهلل تبارك وتعاىل﴿ :قل
ّ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ُّ ْ ۡ َ ۡ َ ٰ ۡ َ َ ۡ َ ُ ْ
ُ ُ َ ُ ۡ (((
ل ِلمؤ ِمن ِني يغضوا مِن أبص ِرهِم ويحفظوا فروجهم﴾ فنهاهم أن ينظروا إىل
َُ
﴿وقل
عوراهتم ،وأن ينظر املرء إىل فرج أخيه وحيفظ فرجه أن ينظر إليه ،وقال:
ّ ۡ ُ ۡ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َۡ َ
َّ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ َ ُ َّ (((
ٰ
ت يغضضن مِن أبص ِرهِن ويحفظن فروجهن﴾ من أن تنظر إحداهن
ل ِلمؤمِن ِ
إىل فرج أختها وحتفظ فرجها من أن ينظر أليها  -وقال -:كل يشء يف القرآن من

ثم نظم ما فرض عىل
حفظ الفرج فهو من الزناّ ،إل هذه اآلية فإهنا من النظرّ .
ََ ُ ُۡ َۡ َ ُ َ َ
القلب واللسان والسمع والبرص يف آية أخرى ،فقال﴿ :وما كنتم تست ِتون أن
َ
ۡ
َٓ َ َ
ُ ُ ُ
ُ
ُ
َ ُ
يَش َه َد َعل ۡيك ۡم َس ۡم ُعك ۡم َول أبۡص ٰ ُرك ۡم َول ُجلودك ۡم﴾((( يعني باجللود:
ََ َۡ ُ َ َۡ َ َ َ
ك بهِۦ ع ِۡل ٌم إ َّن َّ
ٱلس ۡم َع َو ۡٱلَ َ َ
ص
ۚ ِ
الفروج واألفخاذ ،وقال﴿ :ول تقف ما ليس ل ِ
َ ۡ ُ َ َ ُ ُّ ُ ْ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ٗ
وٱلفؤاد ك أو ٰٓلئِك كن عنه م ٔ
سول﴾((( فهذا ما فرض اهلل عىل العينني من غض
البرص عام حرم اهلل ،وهو عملهام((( وهو من اإليامن.
وفرض [اهلل] عىل اليدين أن ال يبطش هبام إىل ما حرم اهلل وأن يبطش هبام

أمر اهلل عز وجل ،وفرض عليهام من الصدقة ،وصلة الرحم ،واجلهاد يف
إىل ما َ
َ
َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ َ
سبيل اهلل ،والطهور للصالة ،فقالٰٓ :
ٱلصل ٰوة ِ
﴿يأيها ٱلِين ءامنوا إِذا قمتم إِل
َ ُ َ
ُ َ ۡ
َ ۡ َ ُ ْ
َ ۡ ُ ْ
ُ َ َ ُ
حوا ب ِ ُر ُءوسِك ۡم َوأ ۡر ُجلك ۡم
فٱغسِلوا ُو ُجوهك ۡم َوأيۡدِيَك ۡم إِل ٱل َم َراف ِِق وٱمس
((( سورة النور .30:24
((( سورة النور .31:24

((( سورة فصلت .22:41

((( سورة اإلرساء .36:17

((( يف املخطوطة (عملها) وما أثبتناه من املصدر.
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َ َّ َ ٓ
َ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ ۡ َ َ ّ َ
َ ۡ َ َۡۡ
(((
اب ح ٰٓ
ت إِذا
ق
ٱلر
ب
ض
ف
وا
ر
ف
ك
ين
ٱل
م
يت
ق
ل
ا
ذ
إ
﴿ف
وقال:
﴾
ي
ِ
ِ
ۚ
إِل ٱلكعب ِ
ِ ِ
ِ
َ
ۡ
ۡ
ْ
ٓ
ََ َ
َ
َ َۡ ُ ُ ُ
اق فَإ َّما َم َّنۢا َب ۡع ُد َّ
وه ۡم فَ ُش ُّ
ت تَ َض َع َ
(((
ِإَوما ف َِدا ًء َح َّ ٰ
ٱل ۡر ُب أ ۡو َز َارها ۚ﴾
ث
و
ٱل
وا
د
أثنتم
ِ
فهذا ما فرض اهلل عىل اليدين؛ ّ
ألن الرضب من عالجهام(((.

الرجلني أن ال يميش هبام [إىل] يشء من معايص اهلل ،وفرض
وفرض عىل ِّ
َ
ۡ
َّ َ َ
َ َ
عليهام امليش إىل ما يريض اهلل عز وجل ،فقال﴿ :ل ت ۡم ِش ِف ٱل ِ
ۡرض َم َر ًحاۖ إِنك لن
َۡ َ ۡ َ َ ََ َُۡ َ ۡ َ َ ُ ٗ
َ ۡ
ۡ َ ۡ ُ ۡ
ٱقص ۡ
(((
ول
ٱلبال ط
ف َمشيِك َوٱغضض
د
﴿و
وقال:
﴾
ِ
ت ِرق ٱلۡرض ولن تبلغ ِ
ِ
ۡ
َ ۡ َ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
ُ
َ
ۡ
َ
(((
ري﴾ وقال فيام شهدت األيدي
مِن صوت ِكۚ إِن أنكر ٱلصو ٰ ِ
ت لصوت ٱل ِم ِ
واألرجل عىل أنفسهام وعىل أرباهبام من تضييعهام ملا أمر اهلل عز وجل به وفرضه
ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ٰٓ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ ّ ُ َ ٓ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ ُ ُ ُ َ َ ُ ْ
عليهام﴿ :ٱلوم نتِم ع أفوٰهِ ِهم وتكل ِمنا أيدِي ِهم وتشهد أرجلهم بِما كنوا
َ ۡ
ُ َ (((
الرجلني ،وهو عملهام
يكسِبون﴾ فهذا أيض ًا مما فرض اهلل عىل اليدين وعىل ِّ
وهو من اإليامن.
وفرض عىل الوجه السجود له بالليل والنهار يف مواقيت الصالة ،فقال:
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ َ ْ
َ ۡ ُ ُ ْ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ْ ۡ َ ۡ َ َ َّ ُ
ٰٓ
ي ل َعلك ۡم
ٱرك ُعوا َوْۤاوُدُجۡسٱ وٱعبدوا ربكم وٱفعلوا ٱل
﴿يأيها ٱلِين ءامنوا
ُۡ
َ
تفل ُِحون۩﴾((( فهذه((( فريضة جامعة عىل الوجه واليدين والرجلني ،وقال يف
((( سورة املائدة .6:5

((( سورة حممد صىل اهلل عليه وآله .4:47
((( من العالج ،وهو :املِراس .انظر :لسان العرب « 326:2علج».
((( سورة اإلرساء .37:17
((( سورة لقامن .19:31
((( سورة يس .65:36

((( سورة احلج .77:22

((( يف املخطوطة (وهذه) وما أثبتناه من املصدر.
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َ َ َّ ۡ َ َ ٰ َ َّ َ َ َ ۡ ُ ْ َ َ َّ َ َ ٗ
جد ِلِ فل تدعوا مع ٱللِ أحدا﴾ وقال فيام فرض
موضع آخر﴿ :وأن ٱلمس ِ
(((

عىل اجلوارح من الطهور والصالة هبا ،وذلك ّ
أن اهلل عز وجل ملا رصف نب ّيه صىل
﴿و َما َك َن َّ ُ
اهلل عليه وآله اىل الكعبة عن البيت املقدس فأنزل اهلل عز وجلَ :
ٱلل
َ ٞ
ُ َ َ َ ُ
ك ۡم إ َّن َّ َ
((( ٞ
ٱلل بِٱنلَّ ِ
فسمى الصالة إيامنا.
اس ل َر ُءوف َّرحِيم﴾
ِل ِ
ضيع إِيمٰن ۚ ِ
ّ
فمن لقى اهلل عز وجل حافظ ًا جلوارحه ،مو ّفي ًا كل جارحة من جوارحه ما

عز وجل عليها ،لقي اهلل تعاىل مستكم ً
ال إليامنه ،وهو من أهل اجلنّة،
فرض اهلل ّ
عز وجل ناقص
عز وجل فيها لقى اهلل ّ
ومن خان يف يشء منها أو تعدّ ى ما أمر اهلل ّ

اإليامن».

قلت :قد فهمت نقصان اإليامن ومتامه ،فمن أين جاءت زيادته؟.
َ
ُ ُ
َ َٓ ُ َ ۡ ُ ََ ٞ
ُ
ورة ف ِم ۡن ُهم َّمن َيقول أيُّك ۡم
نزلت س
فقال« :قول
اهلل عز وجلِ﴿ :إَوذا ما أ ِ
َ
َ
َ َ ۡ ُ َ ٰ ٓ َ ٰ ٗ َ َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ ٗ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ
ون َ ١٢٤وأ َّما َّٱل َ
زادته ه ِذه ِۦ إِيمنا ۚ فأما ٱلِين ءامنوا فزادتهم إِيمنا وهم يستب ِش
ِين
ۡ َّ َ ُ ُّ َ َ ۡ َ َ َ َُ
ُُ
َّ ۡ َ َ ٞ
َ ۡ
ۡ
س ِه ۡم﴾((( وقال﴿ :ن ُن نقص عليك نبأهم
ِف قلوب ِ ِهم م َرض ف َزادت ُه ۡم رِج ًسا إ ِ ٰل رِج ِ
ْ
ٌ
َۡ
ۡ َ ّ َّ
ُٗ
ق إِن ُه ۡم ف ِۡت َية َء َام ُنوا ب ِ َر ّب ِ ِه ۡم َوزِدنٰ ُه ۡم هدى﴾((( ولو كان كله واحد ًا ال زيادة فيه
بِٱل ِ ۚ
وال نقصان مل يكن ألحد منهم فضل عىل اآلخر ،والستوت النعم فيه ،والستوى
الناس ،وبطل التفضيل ،ولكن بتامم اإليامن دخل املؤمنون اجلنّة ،وبالزيادة يف اإليامن

املفرطون النار»(((.
تفاضل املؤمنون بالدرجات عند اهلل ،وبالنقصان دخل ّ
((( سورة اجلن .18:72

((( سورة البقرة .143:2

((( سورة التوبة .125 -124:9
((( سورة الكهف .13:18

((( الكايف للكليني /37 - 33:2باب يف أن اإليامن مبثوث جلوارح البدن كلها ،ح.1
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[ -7الكايف :عن عيل ،عن أبيه ،عن بكر بن صالح ،عن القاسم بن بريد ،قال:

حدّ ثنا أبو عمرو الزبريي ،عن أيب عبداهلل عليه السالم] قال :قلت له :إن لإليامن

درجات ومنازل يتفاضل املؤمنون فيها عند اهلل؟.

قال« :نعم» .قلت :صفه يل  -يرمحك اهلل [ -حتى] أفهمه.

قالّ :
فضلهم
ثم ّ
«إن اهلل س ّبق بني املؤمنني كام يس ّبق بني اخليل يوم الرهانّ ،

عىل درجاهتم يف السبق إليه ،فجعل كل امرئ منهم عىل درجة سبقه ،ال ينقصه فيها

من ح ّقه ،وال يتقدم مسبوق سابق ًا وال مفضول فاضالً ،تفاضل بذلك أوائل هذه
األمة [و] أواخرها ،ولو مل يكن للسابق إىل اإليامن فضل عىل املسبوق إذ ًا للحق
آخر هذه األ ّمة أوهلا ،نعم ولتقدّ موهم إذا مل يكن ملن سبق اىل اإليامن الفضل عىل

من أبطأ عنه ،ولكن بدرجات اإليامن قدّ م اهلل السابقني ،وباإلبطاء عن اإليامن ّ
أخر
املقصين؛ ألنّا نجد من املؤمنني من اآلخرين من هو أكثر عم ً
ال من األولني،
اهلل ّ
وحج ًا وزكا ًة وجهاد ًا وإنفاق ًا ،ولو مل يكن سوابق يفضل هبا
وأكثرهم صال ًة وصوم ًا
ّ

األولني،
املؤمنون بعضهم بعض ًا عند اهلل لكان اآلخرون بكثرة العمل مقدّ مني عىل ّ
ولكن أبى اهلل عز وجل أن يدرك آخر درجات اإليامن ّأوهلا ،ويقدّ م فيها من ّ
أخر

اهلل ،أو ّ
يؤخر فيها من قدّ م اهلل».

عز وجل املؤمنني إليه من االستباق [إىل اإليامن].
عم ندب اهلل ّ
قلت :أخربين ّ
َ ُ ْ َ ۡ
ُ
ُ
﴿سابِق ٓوا إ ِ ٰل َمغفِ َرة ٖ ّمِن َّر ّبِك ۡم َو َج َّن ٍة َع ۡرض َها
عز وجل:
فقال« :قول اهلل ّ
َّ َ ٓ َ ۡ َ
ُ
َ
َ َّ ٰ ُ َ
َّ ۡ َّ َ َ َ ُ ْ َّ
ُ
َ
ُ
(((
ك َع ۡر ِض ٱلسماءِ وٱل ِ
ۡرض أعِدت ل ِلِين ءامنوا بِٱللِ ورسلِهِ﴾ وقال﴿ :وٱلسبِقون
َُْ َ ۡ
َ َّ ٰ ُ َ َ ۡ َّ ُ َ
َّ ٰ ُ َ
ون م َِن ٱل ۡ ُم َهٰجرينَ
ُ َ َّ ُ َ (((
ون
ب
ر
ق
م
ٱلسبِقون  ١٠أو ٰٓلئِك ٱل
ل
و
ٱل
ون
ق
ب
ٱلس
﴿و
وقال:
﴾
ِ
ِ ِ
((( سورة احلديد .21:57

((( سورة الواقعة .11 -10:56
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ۡ َ ٰ َّ ِ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ْ َ
َ ۡ َ َ َ َّ َ َّ َ ُ ُ
ۡ
ُ
وٱلنصارِ وٱلِين ٱتبعوهم بِإِحس ٖن رض ٱلل عنهم ورضوا عنه﴾ .
(((

ثم ث ّلث بالتابعني
فبدأ باملهاجرين ّ
األولني عىل درجة سبقهم ،ثم ثنّى باألنصارّ ،

هلم بإحسان ،فوضع كل قوم عىل قدر درجاهتم ومنازهلم عنده.

عز وجل:
عز وجل به أولياءه بعضهم عىل بعض ،فقال((( ّ
فضل اهلل ّ
ثم ذكر ما ّ
ۡ َ
ع َب ۡع ّ ۡ ُ َّ َ َّ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ
ك ُّ
ٱلر ُس ُل فَ َّض ۡل َنا َب ۡع َض ُه ۡم َ َ ٰ
﴿ت ِل
ت﴾
ض مِنهم من كم ٱللۖ ورفع بعضهم درج ٰ ٖ
ٖۘ
َ
ۡ
ّ
ُ
َ
َ َ َ َ َّ
ي َۧن ٰ َ
ع َب ۡع ٖض﴾((( وقال﴿ :ٱنظ ۡر
إىل آخر اآلية((( وقال:
﴿ولق ۡد فضل َنا َب ۡعض ٱنلَّب ِ ِ 
ََ ۡ َُ َۡ ٗ
ََ َُ َ ۡ َُ َ
َ
َك ۡي َف فَ َّض ۡل َنا َب ۡع َض ُه ۡم َ َ ٰ َ ۡ
َ
(((
ٰ
ضيل﴾
ت وأكب تف ِ
ض ولٓأۡلخِرة أكب درج ٖ
ع بع ٖ ۚ
َ ۡ َ ۡ َ
َُّ
َ ۡ
َ َّ
ُ
﴿ه ۡم َد َر َ
جٰ ٌ
ت ك ذِي فض ٖل فضل ُه﴾((( وقال:
ِند ٱللِ﴾((( وقال:
وقال:
تع
﴿و ُيؤ ِ
َ
َ
َ
َّ
ۡ َ َ ً
ُ
َّ ۡ
اج ُروا ْ َو َ
ِين َء َام ُنوا ْ َو َه َ
ج ٰ َه ُدوا ْ ف َ
﴿ٱل َ
س ِه ۡم أعظ ُم د َر َجة
ب
س
يل ٱللِ بِأم َوٰل ِ ِه ۡم َوأنف ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ۡ
َ
َ َ َّ َ ُ َّ
َ َّ
َ
ۡ
ٱلل ٱل ۡ ُم َ
ِين أج ًرا ع ِظ ٗ
ع ٱلقٰ ِعد َ
جٰهد َ
ِين َ
يما ٩٥
ِند ٱللِۚ﴾((( وقال﴿ :وفضل
ع
ِ
َ
َ
ََ َٰ ُّۡ ََ ۡ َٗ َ َ َۡٗ
َ
َ
ُ
حة﴾(((* وقال﴿ :ل ي َ ۡس َتوِي مِنكم َّم ۡن أنف َق مِن ق ۡب ِل
ت مِنه ومغفِرة ور
درج ٖ
َ
َ
ُ
َّ
ْ
ْ
َ ُ
َ َ َ َ ۡ َ َ ٗ
َۡ
َ َُ
ٱلف ۡتحِ َوق ٰ َتل ۚ أ ْو ٰٓلئِك أعظ ُم د َر َجة ّم َِن ٱل
ِين أنفقوا ِم ۢن َب ۡع ُد َوق ٰ َتلوا﴾( ((1وقال:
((( سورة التوبة .100:9

((( يف املخطوطة (فقال اهلل) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة البقرة .253:2

((( سورة اإلرساء .55:17
((( سورة اإلرساء .21:17

((( سورة آل عمران .163:3
((( سورة هود .3:11

((( سورة التوبة .20:9

((( سورة النساء .96 -95:4
( ((1سورة احلديد .10:57
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َ ۡ َ َّ ُ َّ َ َ َ ُ ْ
ُ ۡ َ َّ َ ُ ُ ْ ۡ ۡ َ َ
َٰ َ
َ
َ
(((
ٰ
ت﴾ وقال﴿ :ذل ِك
﴿يرفعِ ٱلل ٱلِين ءامنوا مِنكم وٱلِين أوتوا ٱلعِلم درج ٖ
َ َّ ُ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ َ ٞ َ َ ۡ َ َ َ ٞ َ َ َ َ ٞ
َّ َ َ َ َ ُ َ َ ۡ ٗ
َ
طون موطِئا
يل ٱللِ ول ي ٔ
بِأنهم ل ي ِصيبهم ظمأ ول نصب ول ممصة ِف سب ِ ِ
َ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ ُ ّ َّ ۡ ً َّ ُ َ َ
َ َ ٞ
ب ل ُهم بِهِۦ ع َمل صٰل ٌِح﴾((( وقال:
ي ِغيظ ٱلكفار ول ينالون مِن عدوٖ نيل إِل كت ِ
ُ ّ ۡ َۡ َ
ََ ََۡۡ
ََ َُ ّ ُ ْ َ ُ
َ َّ
ُ
ُ
(((
تدوه عِند ٱللِ﴾ وقال﴿ :فمن يعمل
ي ِ
﴿وما تقدِموا ِلنفسِكم مِن خ ٖ
َ
َ
م ِۡث َق َال َذ َّرة َخ ۡ ٗ
يا يَ َرهُۥ َ ٧و َمن َي ۡع َم ۡل م ِۡث َقال ذ َّرة ٖ َ ّٗ
شا يَ َرهُ﴾((( فهذا ذكر درجات
ٍ
اإليامن ومنازله عند اهلل عز وجل»(((.

 -8الكايف :عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن حممد بن حكيم((( ،قال:

قلت أليب احلسن عليه السالم :الكبائر خترج من اإليامن؟ فقال« :نعم ،وما دون
الكبائر ،قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله :ال يزين الزاين وهو مؤمن ،وال يرسق

السارق وهو مؤمن»(((.

 -9الكايف :باإلسناد عن ابن أيب عمري ،عن عيل [بن] الزيات ،عن عبيد بن

زرارة ،قال :دخل ابن قيس املارص ،وعمرو بن ذر  -وأظن معهام أبو حنيفة  -عىل

أيب جعفر عليه السالم ،فتكلم ابن قيس املارص فقال :إنّا ال نخرج أهل دعوتنا
وأهل ملتنا من اإليامن يف املعايص والذنوب[ .قال] :فقال له أبو جعفر عليه
((( سورة املجادلة .11:58
((( سورة التوبة .120:9

((( سورة البقرة .110:2

((( سورة الزلزلة .8 - 7:100

((( الكايف للكليني /42 - 40:2باب السبق إىل اإليامن ،ح.1

((( يف املخطوطة (حكم) وما أثبتناه من املصدر .انظر :فهرست النجايش ،357:رقم  .957رجال
الكيش .746:2

((( الكايف للكليني /285 - 284:2باب الكبائر ،ح.21

أن العمل جزء اإليامن
الباب األول :يف ّ

45

السالم« :يابن قيس ،أ ّما رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فقد قال :ال يزين الزاين وهو

مؤمن ،وال يرسق السارق وهو مؤمن ،فاذهب أنت وأصحابك حيث شئت»(((.

 -10اخلصال :عن محزة العلوي ،عن عيل بن حممد البزاز ،عن داود بن سليامن

الفراء((( ،قال حدثني عيل بن موسى الرضا [عليهام السالم] ،عن أبيه موسى بن
ّ
جعفر ،عن أبيه جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن

أبيه احلسني بن عيل ،عن أبيه أمري املؤمنني عليه السالم ،قال :قال رسول اهلل صىل

اهلل عليه وآله« :اإليامن إقرار باللسان ،ومعرفة بالقلب ،وعمل باألركان»(((.

 -11قال محزة بن حممد :وسمعت عبد الرمحن بن أيب حاتم يقول :سمعت أيب

يقول :وقد روى هذا احلديث عن أيب الصلت اهلروي عبد السالم بن صالح ،عن

عيل بن موسى الرضا عليه السالم ،باسناده مثله(((.

قال أبو حاتم :لو ُقريء هذا اإلسناد عىل جمنون لربيء(((.
 -12العيون :مثله(((.
 -13األمايل :مثله(((.

َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َّ ّ ُ ۡ ُ
َّ
ب َوٱل َع َمل ٱلصٰل ُِح
 -14تفسري عيل بن إبراهيم﴿ :إِلهِ يصعد ٱلك ِم ٱلطي ِ
((( الكايف للكليني /285 - 284:2باب الكبائر ،ح.22
((( هو نفسه (الغازي) كام ورد يف املصدر.
((( اخلصال/179:باب الثالثة ،ح.242
((( اخلصال/179:باب الثالثة ،ح.241
((( اخلصال/179:باب الثالثة ،ح.241

((( عيون أخبار الرضا عليه السالم /205:1باب ( ،)22ح.5
((( أمايل الصدوق/340:جملس ( ،)45ح.15
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َ
يَ ۡرف ُع ُه﴾((( قال :كلمة اإلخالص واإلقرار بام جاء به من عند اهلل من الفرائض
والوالية ترفع((( العمل الصالح إىل اهلل ،وعن اإلمام الصادق عليه السالم أنه قال:

«والكالم الطيب قول املؤمن :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل عيل ويل اهلل وخليفة
رسول اهلل  -وقال  -والعمل الصالح االعتقاد بالقلب أن هذا هو احلق من عند اهلل

الشك فيه من رب العاملني».

 -15ويف رواية أيب اجلارود ،عن أيب جعفر عليه السالم ،قال :قال رسول اهلل

«إن لكل قول مصداق ًا من عمل يصدّ قه أو ّ
صىل اهلل عليه وآلهّ :
يكذبه ،فإذا قال ابن

آدم وصدّ ق قوله بعمله رفع قوله بعمله اىل اهلل ،وإذا قال وخالف عمله قوله رد

قوله عىل عمله اخلبيث ،وهوى به يف((( النار»(((.

 -16العيون :عن أمحد بن حممد بن عبد الرمحن القريش ،عن حممد بن خالد

بن احلسن ،عن أيب بكر بن أيب داود ،عن عيل بن حرب ،عن أيب الصلت اهلروي،

عن الرضا عليه السالم ،عن آبائه عليهم السالم ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه

وآله« :اإليامن معرفة بالقلب ،وإقرار باللسان ،وعمل باألركان»(((.

 -17اخلصال :عن سليامن بن أمحد بن أيوب اللخمي ،عن عيل بن عبد العزيز،

ومعاذ بن املثنى ،عن اهلروي ،باألسناد مثله(((.
((( سورة فاطر .10:35

((( يف املخطوطة (يرفع) وما أثبتناه من املصدر.
((( يف املخطوطة (إىل) وما أثبتناه من املصدر.
القمي .208:2
((( تفسري ّ

((( عيون أخبار الرضا عليه السالم /204:1باب ( ،)22ح.1
((( اخلصال/179:باب الثالثة ،ح.241
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 -18العيون :مثله(((.

 -19هنج البالغة :عن أمري املؤمنني عليه السالم مثله(((.

 -20اخلصال :عن ابن بندار ،عن حممد بن حممد بن مجهور ،عن حممد بن عمر

بن منصور ،عن أمحد بن حممد بن يزيد اجلمحي ،عن اهلروي ،مثله(((.
 -21العيون :مثله(((.

 -22اخلصال :عن أبيه ،عن حممد بن معقل القرميسيني((( ،عن حممد بن عبد

اهلل بن طاهر ،قال :كنت واقف ًا عىل أيب وعنده أبو الصلت اهلروي [واسحاق بن

راهويه وأمحد بن حممد بن حنبل ،فقال أيب :ليحدثني كل رجل منكم بحديث.
فقال أبو الصلت اهلروي] حدثني عيل بن موسى الرضا  -وكان واهلل رضا كام

سمي  -عن أبيه موسى بن جعفر ،عن أبيه جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل،
عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه احلسني ،عن أبيه عيل ،قال :قال رسول اهلل صىل
اهلل عليه وآله« :اإليامن قول وعمل» .فلام خرجنا قال أمحد بن حممد بن حنبل :ما

هذا االسناد؟ فقال له أيب :هذا سعوط((( املجانني ،إذا سعط به املجنون أفاق(((.
((( عيون أخبار الرضا عليه السالم /205:1باب ( ،)22ح.4

((( هنج البالغة/508:باب املختار من حكم أمري املؤمنني عليه السالم ،ح.227
((( اخلصال/178:باب الثالثة ،ح.239

((( عيون أخبار الرضا عليه السالم/204:1باب ( ،)22ح.2

((( يف املخطوطة (الفراميسني) وهو تصحيف ،والصحيح ما يف املصدر ،وهو نسبة إىل قرميسني:
وهو بلد معروف بينه وبني مهدان ثالثون فرسخ ًا ،وهو تعريب كرمان شاهان .انظر :معجم
البلدان للحموي .330:4

الس ُعوط :اسم الدواء ُيصب يف األنف .انظر :لسان العرب  ،314:7سعط.
((( َّ
((( اخلصال/53:باب اإلثنني ،ح.68
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 -23اخلصال :عن ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن عيسى ،عن بكر بن صالح

الرازي ،عن أيب الصلت اهلروي ،قال :سألت الرضا عليه السالم عن اإليامن؟

فقال« :اإليامن عقد بالقلب ولفظ باللسان وعمل باجلوارح ،ال يكون اإليامن إال
هكذا»(((.

 -24العيون :مثله(((.

 -25املعاين :عن أبيه ،عن سعد ،عن ابن عيسى ،مثله(((.

 -26قرب اإلسناد :عن حممد بن عيسى ،عن القداح ،عن اإلمام جعفر

الصادق عليه السالم ،عن أبيه عليه السالم ،قال :قال النبي صىل اهلل عليه وآله:

«اإليامن قول وعمل ،أخوان رشيكان»(((.

 -27املعاين :عن أبيه ،عن عيل ،عن أبيه ،عن القداح ،مثله(((.

 -28قرب اإلسناد :عن هارون ،عن ابن صدقة ،قال :سمعت أبا عبد اهلل

وسأل :ما بال الزاين ال تسميه كافرا ،وتارك الصالة قد تسميه كافر ًا؟
عليه السالم ُ
وما احلجة يف ذلك؟.

قال« :ألن الزاين وما أشبهه إنام يفعل ذلك ملكان الشهوة فإهنا تغلبه ،وتارك

الصالة ال يرتكها إال استخفاف ًا هبا ،وذلك أنك ال جتد الزاين يأيت املرأة إال وهو

مستلذ إلتيانه إياها قاصد ًا إليها ،وكل من ترك الصالة قاصد ًا إليها فليس يكون
((( اخلصال/178:باب الثالثة ،ح.240

((( عيون أخبار الرضا عليه السالم /205:1باب ( ،)22ح.3
((( معاين األخبار/186:باب معنى اإلسالم واإليامن ،ح.2
((( قرب اإلسناد ،25:ح.83

((( معاين األخبار/187:باب معنى اإلسالم واإليامن ،ح.4
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قصده لرتكها اللذة ،فإذا انتفت اللذة وقع االستخفاف ،وإذا وقع االستخفاف وقع
الكفر»(((.

 -29قرب اإلسناد :عن هارون ،عن ابن صدقة ،قال :وقيل أليب عبد اهلل

عليه السالم :ما فرق بني من نظر إىل امرأة فزنى هبا ،أو مخر ًا فرشهبا ،وبني من ترك
الصالة ،حيث ال يكون الزاين وشارب اخلمر مستخف ًا كام استخف تارك الصالة؟

وما احلجة يف ذلك؟ وما العلة التي تفرق بينهام؟

قال« :احلجة أن كل ما أدخلت نفسك فيه مل يدعك إليه داع ومل يغلبك إليه

غالب شهوة مثل الزنا ورشب اخلمر ،فأنت دعوت نفسك إىل ترك الصالة وليس
َث ّم شهوة ،فهو االستخفاف بعينه ،وهذا فرق ما بينهام»(((.

 -30قرب اإلسناد :عن عيل ،عن أخيه((( عليه السالم ،قال :قال رسول اهلل

صىل اهلل عليه وآله« :ال يزين الزاين وهو مؤمن ،وال يرسق السارق وهو مؤمن»(((.
 -31اخلصال :عن أبيه ،عن سعد ،عن النهدي ،عن ابن حمبوب ،عن ابن

رئاب ،عن احللبي ،قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول« :إن املؤمن ال تكون

سجيته الكذب والبخل والفجور((( ،ولكن ربام أل ََّ بيشء من هذا ال يدوم عليه»

فقيل له :أفيزين؟ قال« :نعم ،هو مفتن تواب ،ولكن ال يولد له من تلك النطفة»(((.
 -32العيون :باألسانيد الثالثة ،عن الرضا عليه السالم ،عن آبائه عليهم

((( قرب اإلسناد ،47:ح.154
((( قرب اإلسناد ،47:ح.155

((( اإلمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات اهلل عليه.
((( قرب اإلسناد ،299:ح.1176

((( يف املخطوطة( :وال البخل وال الفجور) وما أثبتناه من املصدر.
((( اخلصال/130 -129:باب الثالثة ،ح.134
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السالم ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله« :اإليامن إقرار باللسان ،ومعرفة

بالقلب ،وعمل باألركان»(((.

 -33صحيفة الرضا :عن الرضا عليه السالم ،عن آبائه ،مثله((( .

 -34جمالس املفيد :عن اجلعايب ،عن احلسني بن عيل املالكي ،عن أيب الصلت

اهلروي ،عن الرضا عيل بن موسى ،عن أبيه موسى بن جعفر ،عن أبيه جعفر بن

حممد ،عن أبيه حممد بن عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه احلسني بن عيل ،عن

أبيه أمري املؤمنني عليهم السالم ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله« :اإليامن

قول مقول((( ،وعمل معمول ،وعرفان العقول».

قال أبو الصلت :فحدّ ثت هبذا احلديث يف جملس أمحد بن حنبل فقال يل أمحد:

يا أبا الصلت لو ُقريء هذا اإلسناد عىل املجانني ألفاقوا(((.
 -35أمايل شيخ الطائفة :مثله(((.

 -36أمايل الشيخ :عن الفحام ،عن املنصوري ،عن عم أبيه ،عن أيب احلسن

الثالث((( ،عن آبائه ،قال :قال أمري املؤمنني عليه السالم« :سألت النبي صىل اهلل

عليه وآله عن اإليامن؟ قال :تصديق بالقلب ،وإقرار باللسان ،وعمل باألركان»(((.
((( عيون أخبار الرضا عليه السالم /31:2باب ( ،)31ح.17

((( صحيفة الرضا عليه السالم ،81:ح .3بزيادة يف أوله هي( :يقول اهلل عز وجل).
((( يف املخطوطة (مقبول) وما أثبتناه من املصدر.
((( األمايل للمفيد/275:جملس ( ،)33ح.2
((( األمايل للطويس/36:جملس ( ،)2ح.8
((( اإلمام عيل اهلادي صلوات اهلل عليه.

((( األمايل للطويس/284:جملس ( ،)10ح.89
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 -37أمايل الشيخ :باسناد أخي دعبل((( ،عن الرضا عليه السالم ،عن آبائه،

قال :قال أمري املؤمنني عليه السالم« :اإليامن إقرار باللسان ،ومعرفة بالقلب،
وعمل باجلوارح»(((.

 -38أمايل الشيخ :عن مجاعة ،عن أيب املفضل ،عن عيل بن حممد [بن]
مهرويه وجعفر بن إدريس القزوينِ َيني ،عن داود بن سليامن الغازي ،عن الرضا
عليه السالم(((.
 -39وحدثنا عبد اهلل بن أمحد بن عامر((( ،قال :حدثني أيب وحدثني((( أمحد

بن عيل بن مهدي بن صدقة بن غالب ،عن أبيه ،قالوا :حدثنا عيل بن موسى الرضا

عليه السالم ،عن آبائه ،عن أمري املؤمنني عليه السالم ،قال :سمعت النبي صىل اهلل
عليه وآله يقول« :اإليامن إقرار باللسان ،ومعرفة بالقلب ،وعمل باألركان» ولفظ
احلديث لداود [بن سليامن ،عن الرضا عليه السالم](((.

 -40قال أبو املفضل :وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الطربي ،عن عامر بن

رجاء االسرتابادي ،وحممد بن عطية الرازي ،وأبو حاتم حممد بن إدريس احلنظيل،
((( أخو دعبل هو :عيل بن عيل بن رزين اخلزاعي ،ودعبل بن عيل اخلزاعي من الشعراء الذين مدحوا
ٍ
بقصيدة
أهل البيت عليهم السالم ،وقد دخل عىل اإلمام الرضا عليه السالم بخراسان ومدحه
هي من أسنى القصائد .انظر :فهرست النجايش ،277 - 276 :رقم .727

((( األمايل للطويس/369:جملس ( ،)13ح.40
((( األمايل للطويس/448:جملس ( ،)16ح.7

((( عبارة (وحدثنا عبداهلل بن أمحد بن عامر) سقطت من طبعة األمايل املتداولة ،وأثبتناها من
املخطوطة ومن بحار األنوار للمجليس عن نسخته من أمايل الطويس.

((( يف املخطوطة والبحار (وجدي) وهو تصحيف وما أثبتناه من املصدر.
((( نفس املصدر .بحار األنوار /68:66باب ( ،)30ح.23
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وغريهم ،مجيع ًا عن أيب الصلت اهلروي ،قال :حدثنا عيل بن موسى الرضا عليه
السالم ،عن أبيه ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن

عيل بن أيب طالب عليهم السالم ،قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يقول:

«اإليامن قول باللسان ،ومعرفة بالقلب ،وعمل باألركان» قال أبو حاتم :قال أبو

الصلت :لو قريء هذا اإلسناد عىل جمنون لربئ بإذن اهلل تعاىل(((.

املفضل :وهذا احلديث مل حيدث به((( عن النبي صىل اهلل عليه
 -41قال أبو ّ

وآله ّإل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم ،من رواية الرضا ،عن آبائه

عليهم السالم[ ،و] أمجع عىل هذا القول أئمة أصحاب احلديث ،وأحتجوا هبذا
احلديث عىل املرجئة ،ومل حيدث به  -فيام أعلم ّ -إل موسى بن جعفر ،عن أبيه

عليهام السالم ،وكنت ال أعلم أن أحد ًا رواه عن موسى بن جعفر عليهام السالم
إال ابنه الرضا عليه السالم ،حتى حدثنا[ه] حممد بن عيل بن معمر الكويف وما كتبته
إال عنه ،قال :حدثنا عبد اهلل بن سعيد البرصي العابد بسورا ،قال :حدثنا حممد

بن صدقة ،وحممد بن متيم ،قاال :حدثنا موسى بن جعفر ،عن أبيه ،بإسناده ،مثله

سواء(((.

 -42أمايل الشيخ :أخربنا مجاعة ،قالوا :أخربنا أبو املفضل ،قال :حدثنا أبو

عيل حممد بن مهام ،قال :حدثنا عبيد اهلل((( بن عبد اهلل بن طاهر أبو أمحد((( املصعبي،
قال :كنت يف جملس أخي طاهر بن عبد اهلل بن طاهر بخراسان ،ويف املجلس يومئذ
((( األمايل للطويس/448:جملس ( ،)16ح.8

((( يف املخطوطة (حيدثه) وما أثبتناه من املصدر.
((( األمايل للطويس/448:جملس ( ،)16ح.9

((( يف املخطوطة (عبداهلل) وما أثبتناه من املصدر.

((( يف املخطوطة (بن حممد) وما أثبتناه من املصدر.
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أسحاق بن راهويه احلنظيل ،وأبو الصلت عبد السالم بن صالح اهلروي ،ومجاعة من
الفقهاء وأصحاب احلديث ،فتذاكروا اإليامن ،فابتدأ إسحاق بن راهويه فتحدث

فيه بعدة أحاديث ،وخاض الفقهاء وأصحاب احلديث يف ذلك ،وأبو الصلت

ساكت ،فقيل له :يا أبا الصلت أال حتدثنا؟ فقال :حدثني((( الرضا عيل بن موسى
بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب عليهم السالم وكان
واهلل رىض كام وسم بالرضا ،قال :حدثنا الكاظم موسى بن جعفر ،قال :حدثني

أيب الصادق جعفر بن حممد ،قال :حدثني أيب الباقر حممد بن عيل ،قال :حدثني أيب
السجاد عيل بن احلسني ،قال :حدثني أيب احلسني سبط رسول اهلل صىل اهلل عليه

وآله وسيد الشهداء ،قال :حدثني أيب الويص عيل بن أيب طالب عليهم السالم،
قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله« :اإليامن عقد بالقلب ،ونطق باللسان،

وعمل باألركان».

قال :فخرس أهل املجلس كلهم ،وهنض أبو الصلت فنهض معه إسحاق بن

راهويه والفقهاء ،فأقبل إسحاق بن راهويه عىل أيب الصلت وقال له ونحن نسمع:
يا أبا الصلت ،أي إسناد هذا؟ فقال :يا بن راهويه ،هذا سعوط املجانني ،هذا عطر
الرجال ذوي االلباب(((.

 -43أمايل الشيخ :أخربنا مجاعة ،قالوا :أخربنا أبو املفضل ،قال :حدثنا أبو

عبد اهلل حممد بن عبيد اهلل((( بن راشد الطاهري الكاتب ،يف دار عبد الرمحن بن

عيسى بن داود اجلراح وبحرضته ،إمالء يوم الثالثاء لتسع خلون من مجادي األوىل
((( يف املخطوطة (حدثنا) وما أثبتناه من املصدر.
((( األمايل للطويس/449:جملس ( ،)16ح.10

((( يف املخطوطة (عبداهلل) وما أثبتناه من املصدر.
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سنة أربع وعرشين وثالثامئة ،قال :محلني عيل بن حممد بن الفرات يف وقت من
األوقات بر ًا واسع ًا إىل أيب أمحد عبيد اهلل بن عبد اهلل بن طاهر ،فأوصلته ووجدته

عىل إضاقة شديدة ،فقبله وكتب يف الوقت بدهية:
أياديك عندي معظامت جالئل

فــإن كنت عــن شــكــرى غني ًا

طوال املدى شكري هلن قصري

فإنني إىل شكر ما أوليتني لفقري

قال :فقلت :هذا  -أعز اهلل األمري  -حسن.

قال :أحسن منه ما رسقته منه.
فقلت :وما هو؟.

قال :حديثان حدثني هبام أبو الصلت عبد السالم بن صالح اهلروي ،قال:

حدثني أبو احلسن عيل بن موسى الرضا عليه السالم ،قال :حدثني أيب ،عن جدي

جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن جده أمري املؤمنني
صلوات اهلل عليهم أمجعني ،قال :قال النبي صىل اهلل عليه وآله« :أرسع الذنوب

عقوبة كفران النعمة».

وحدّ ثني أبو الصلت هبذا اإلسناد ،قال :قال النبي صىل اهلل عليه وآله« :يؤتى

ٍ
بعبد يوم القيامة فيوقف بني يدي اهلل عز وجل فيأمر به اىل النار ،فيقول :أي رب،
أمرت يب إىل النار وقد قرأت القرآن! فيقول اهلل :أي عبدي ،إين أنعمت عليك فلم

عيل
عيل بكذا فشكرتك بكذا ،وأنعمت َّ
تشكر نعمتي .فيقول :أي رب ،أنعمت َّ
بكذا فشكرتك بكذا ،فال يزال حييص النعمة((( ويعدد الشكر ،فيقول اهلل تعاىل:
صدقت عبديّ ،إل أنك مل تشكر من أجريت لك نعمتي عىل يديه ،وإين قد آليت

عىل نفيس أن ال أقبل شكر عبد لنعمة أنعمتها عليه حتى يشكر من ساقها من خلقي
((( يف املخطوطة (النعم) وما أثبتناه من املصدر.
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إليه».

قال :فانرصفت باخلرب إىل عيل بن الفرات وهو يف جملس أيب العباس أمحد بن

حممد بن الفرات ،وذكرت ما جرى فاستحسن اخلرب وانتسخه ،ور ّدين يف الوقت إىل
ٍ
ورس به،
أيب أمحد عبيد اهلل بن عبد اهلل برب واسع من بر أخيه ،فأوصلته إليه ،فقبله َّ
وكتب إليه:
شــكــريــك((( مــعــقــود بــايــاين
ع ــق ــد ض ــم ــر وفـــــم نــاطــق

ح ــك ــم يف رسي وإعـــــاين
وفـــعـــل أعـــضـــاء وأركـــــاين

أعز اهلل األمري  -أحسن من األول.
فقلت :هذا َّ -

فقال :أحسن منه ما رسقته منه.
قلت :وما هو؟.

قال :حدثنا أبو الصلت عبد السالم بن صالح بنيسابور ،قال :حدثني أبو

احلسن عيل بن موسى الرضا عليه السالم ،قال :حدثني أيب موسى الكاظم ،قال:
حدثني أيب جعفر الصادق ،قال :حدثني أيب حممد بن عيل الباقر ،قال :حدثني أيب

عيل السجاد ،قال :حدثني أيب احلسني السبط ،قال :حدثني أيب أمري املؤمنني عيل
بن أيب طالب صلوات اهلل عليهم ،قال :قال النبي صىل اهلل عليه وآله« :اإليامن عقد

بالقلب ،ونطق باللسان ،وعمل باألركان».

قال :فعدت إىل أيب العباس بن الفرات فحدثته باحلديث فانتسخه.

قال أبو أمحد :وكان أبو الصلت يف جملس أخي بنيسابور ،وحرض جملسه متفقهة

نيسابور وأصحاب احلديث منهم ،وفيهم إسحاق بن راهويه ،فأقبل إسحاق عىل
أيب الصلت ،فقال :يا أبا الصلت أي إسناد هذا؟ ما أغربه وأعجبه!.
((( يف املخطوطة (شكراك) وما أثبتناه من املصدر.
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قال :هذا سعوط املجانني الذي إذا سعط به املجنون بريء بإذن اهلل تعاىل.

قال أبو املفضل :حدثت عن أيب عيل بن مهام عام تقدّ م من حديثه عن أيب أمحد،

وسألني يف احلديث الثاين أن أمليه عليه من أجل الزيادة فيه والشعر فأمليته عليه(((.
 -44معاين األخبار :عن أبيه ،عن سعد ،عن ابن يزيد ،عن ابن أيب عمري،

عن ابن البخرتي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه

وآله« :ليس اإليامن بالتحيل وال بالتمني ،ولكن اإليامن ما خلق يف القلب وصدّ قه
األعامل»(((.

 -45عن أبيه ،عن حممد العطار ،عن سهل((( ،عن ابن حمبوب ،عن ابن رئاب،

عن احلسن بن زياد العطار ،قال :قلت أليب عبد اهلل عليه السالم :إهنم يقولون لنا:

أمؤمنون((( أنتم؟ فنقول :نعم ،إن شاء اهلل تعاىل .فيقولون :أليس املؤمنون يف اجلنة؟
فنقول :بىل .فيقولون :أفأنتم يف اجلنة؟ فإذا نظرنا إىل أنفسنا ضعفنا وانكرسنا عن

اجلواب.

قال :فقال« :إذا قالوا لكم :أمؤمنون أنتم؟ فقولوا :نعم ،إن شاء اهلل».
قال :قلت :وإهنم((( يقولون :إنام استثنيتم ألنكم شكاك.

قال« :فقولوا هلم((( :واهلل ما نحن بشكاك ،ولكنّا استثنينا كام قال اهلل عز وجل:
((( األمايل للطويس/451 - 449:جملس ( ،)16ح.11

((( معاين األخبار/187:باب معنى اإلسالم واإليامن ،ح.3

((( هو سهل بن زياد املذكور يف املصدر باسم أيب سعيد اآلدمي .انظر :رجال الربقي.58:
((( يف املخطوطة (املؤمنون) وما أثبتناه من املصدر ،وكذلك (أمؤمنون) التالية.
((( يف املخطوطة (فإهنم) وما أثبتناه من املصدر.
((( مل ترد (هلم) يف املصدر.
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َ
﴿لَ ۡد ُخلُ َّن ٱل ۡ َم ۡسج َد ۡ َ َ
ٱلل َءا ِمن َ
ام إن َشا ٓ َء َّ ُ
ِني﴾((( وهو يعلم أهنم يدخلونه
ٱل َر ِ
ِ

(((

أوالً ،وقد سمى اهلل عز وجل املؤمنني بالعمل الصالح مؤمنني ،ومل يسم من ركب
الكبائر وما أوعد((( اهلل عز وجل عليه النار يف قرآن وال أثر وال تسمهم((( باإليامن

بعد ذلك الفعل»(((.

 -46عن ابن الوليد ،عن الصفار ،عن العباس بن معروف ،عن ابن أيب

محاد بن عثامن ،عن عبد الرحيم القصري ،قال :كتبت عىل يدي عبد
نجران ،عن ّ
امللك بن أعني إىل أيب عبد اهلل عليه السالم عن اإليامن ما هو؟ فكتب عليه السالم:

«اإليامن هو إقرار باللسان ،وعقد بالقلب ،وعمل باألركان ،فاإليامن بعضه من
بعض ،وقد يكون العبد مسل ًام قبل أن يكون مؤمن ًا ،وال يكون مؤمن ًا حتى يكون
مسل ًام ،فاإلسالم قبل اإليامن وهو يشارك اإليامن ،فإذا أتى العبد بكبرية من

كبائر املعايص أو صغرية من صغائر املعايص ،التي هنى اهلل عز وجل عنها ،كان
خارج ًا عن اإليامن وساقط ًا عنه اسم اإليامن وثابت ًا عليه اسم اإلسالم ،فإن تاب

واستغفر عاد إىل اإليامن ،ومل خيرجه إىل الكفر ّإل اجلحود((( واالستحالل[ ،و] إذا

قال للحالل :هذا حرام ،وللحرام :هذا حالل ودان بذلك فعندها يكون خارج ًا
من اإليامن واإلسالم إىل الكفر ،وكان بمنزلة رجل دخل احلرم ،ثم دخل الكعبة
((( سورة الفتح .27:48

((( يف املخطوطة (يدخلون) وما أثبتناه من املصدر.
((( يف املصدر (وعد) وما أثبتناه من املخطوطة.

((( يف املخطوطة (نسميهم) وما أثبتناه من املصدر.

((( معاين األخبار/413:باب معنى نوادر املعاين ،ح.105

((( يف املصدر (ومل خيرجه إىل الكفر واجلحود) وما أثبتناه من املخطوطة ومن بحار األنوار.
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فأحدث يف الكعبة حدث ًاُ ،فأخرج عن الكعبة وعن احلرم فرضبت عنقه وصار إىل

النار»((( .اخلرب.

 -47تفسري النعامين :باإلسناد املذكور يف كتاب القرآن ،عن أمري املؤمنني عليه

السالم ،قال« :وأما اإليامن والكفر والرشك وزيادته ونقصانه ،فاإليامن باهلل تعاىل

هو أعىل األعامل درجة وأرشفها منزلة وأسناها حظ ًا».

فقيل له عليه السالم :اإليامن قول وعمل أم قول بال عمل؟.

فقال« :اإليامن تصديق باجلنان ،وإقرار باللسان ،وعمل باألركان ،وهو عمل

البي زيادته،
البي نقصانه ،ومنه الزائد ّ
كله ،ومنه التام الكامل متامه ،ومنه الناقص ّ
ٍ
[واحدة ،وما من جارحة] من جوارح
إن اهلل تعاىل ما فرض اإليامن عىل جارحة
اإلنسان ّإل وقد وكلت بغري ما وكلت به األخرى.

فمنها قلبه الذي يعقل به ،ويفقه ويفهم وحيل ويعقد ويريد ،وهو أمري البدن

وإمام اجلسد ،الذي ال تورد((( اجلوارح وال تصدر إلّ عن رأيه وأمره وهنيه.

ومنها لسانه الذي ينطق به ،ومنها أذناه اللتان يسمع هبام ،ومنها عيناه اللتان

يبرص هبام ،ومنها يداه اللتان يبطش هبام ،ومنها رجاله اللتان يسعى هبام ،ومنها فرجه
الذي الباه((( من قبله ،ومنها رأسه الذي فيه وجهه.

وليس جارحة من جوارحه ّإل وهي خمصوصة بفريضة ،ففرض عىل القلب

غري ما فرض عىل السمع ،وفرض عىل السمع غري ما فرض عىل البرص ،وفرض عىل
((( التوحيد للصدوق/229 - 228:باب ( ،)30ذيل ح .7وعنه يف بحار األنوار /73:66الباب
الثالثون ،ح.28

((( يف املخطوطة (ال تراه) وما أثبتناه من املصدر.
((( الباه :النكاح .انظر :لسان العرب ،36:1بوأ.

أن العمل جزء اإليامن
الباب األول :يف ّ

59

البرص غري ما فرض عىل اليدين ،وفرض عىل اليدين غري ما فرض عىل الرجلني،

وفرض عىل الرجلني غري ما فرض عىل الفرج ،وفرض عىل الفرج غري ما فرض عىل

الوجه ،وفرض عىل الوجه غري ما فرض عىل اللسان.

فأ ّما ما فرضه((( عىل القلب من اإليامن فاإلقرار واملعرفة والعقد عليه ،والرضا

بام فرضه عليه ،والتسليم ألمره ،والذكر والتفكر ،واالنقياد إىل كل ما جاء عن اهلل عز

وجل يف كتابه مع حصول املعجز ،فيجب عليه اعتقاده ،وأن يظهر مثل ما أبطن(((،
َّ َ ۡ ُ ۡ
ٱلۡ َ
كرهَ َوقَ ۡل ُب ُهۥ ُم ۡط َمئ ُّ ۢ
(((
ن بِ ِ
يم ٰ ِن﴾((( وقوله
ِ
ّإل لرضورة كقوله سبحانه﴿ :إِل من َ أ ِ
َّ ُ َ ُ ُ ُ َّ ُ َّ ۡ ٓ ۡ َ ُ َ
َُ ُ ُ
كم ب َما َك َس َب ۡ
ت
كن يؤاخِذ
ف أيمٰن ِك ۡم َول ٰ ِ
تعاىل﴿ :ل يؤاخِذكم ٱلل بِٱللغوِ ِ
ِ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ۡ
َ
َّ
ُ
ُۡ
ُُ ُ ُ
﴿ٱل َ
ُ ُ ۡ (((
قل
ين قال ٓوا َء َام َّنا بِأف َوٰهِ ِه ۡم َول ۡم تؤمِن قلوبهم﴾
وبك ۡم﴾((( وقال سبحانهِ :
َ
َ
ۡ
ۡ
ُ
َّ
َ َ
َ
َّ
ٱللِ َت ۡط َمئ ُّن ٱل ُقل ُ
﴿و َي َتفك ُرون
وب﴾((( وقوله سبحانه:
وقوله تعاىل﴿ :أل بِذِك ِر
ِ
َۡ
َ
ٗ
َ َ
َ َّ َ َ َ َ ۡ َ َ َ
ف َخ ۡلق َّ
ٱلس َم ٰ َو ِٰ
ت َوٱل ِ
ۡرض ربنا ما خلق
ت هٰذا َب ٰ ِطل﴾((( وقوله تعاىل﴿ :أفل
ِ
ِ
َ
َ
َ
ۡ
َ
ُ
ُ
ٓ
ۡ
َ
َ
ُ
َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َۡ
َ َ َ َّ ُ
ۡ ٰ
وب أقفال َها﴾((( وقال عز وجل﴿ :فإِن َها ل ت ۡع َ
م
يت َدبرون ٱلقرءان أم ع قل ٍ
َ
ۡ ۡ َ
وب َّٱلت ف ُّ
كن َت ۡع َم ۡٱل ُقلُ ُ
ٱلص ُدورِ﴾( ((1ومثل هذا كثري يف كتاب اهلل
ٱلبص ٰ ُر َول ٰ ِ
ِ ِ
((( يف املخطوطة (فرض) وما أثبتناه من املصدر.
((( يف املخطوطة (يبطن) وما أثبتناه من املصدر.

((( يف املخطوطة (للرضورة) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة النحل .106:16
((( سورة البقرة .225:2
((( سورة املائدة .41:5

((( سورة الرعد .28:13

((( سورة آل عمران .191:3

((( سورة حممد صىل اهلل عليه وآله .24:47
( ((1سورة احلج .46:22
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تعاىل وهو رأس اإليامن.

وأما ما فرضه اهلل((( عىل اللسان [فقوله عز وجل] يف معنى التفسري((( ملا عقد
ُ ُ ٓ ْ َ َ َّ َّ
ٱلل َو َما ٓ أُنز َل إ ۡلَناَ
(((
وأقر به [أو جحده] فقوله تعاىل﴿ :قولوا ءامنا ب ِ ِ
ِ ِ
عليه القلب َّ
َ َ ٓ ُ َ َ ٰٓ ۡ َ ٰ َ ۡ َ ٰ َ
ۡ ََٰ ََُۡ
َ (((
نزل إِل إِبر ِ 
هۧم ِإَوسمعِيل ِإَوسحق ويعقوب﴾ اآلية .وقوله سبحانه:
وما أ ِ
َ
ُ ُ ْ
َ َ
ٱلصلَ ٰوةَ َو َءاتُوا ْ َّ َ َ
ِيموا ْ َّ
اس ُح ۡس ٗنا َوأق ُ
﴿قولوا ل َِّلن ِ
﴿ول
ٱلزك ٰوة﴾((( وقوله سبحانه:
َ ُ ُ ْ َ َ ٰ َ ٌ َ ُ ْ َ ۡ ٗ َّ ُ ۡ َّ َ َّ ُ َ
ٞ
ٱلل إِلٰهَ ٞوٰحِد﴾((( فأمر سبحانه بقول احلق،
تقولوا ثلثة ۚ ٱنتهوا خيا لك ۚم إِنما
وهنى عن الباطل.

وأما ما فرضه عىل األذنني فاالستامع لذكر اهلل ،واإلنصات اىل ما يتىل من
َ ُ َ ُۡ َۡ ُ َ ۡ َ ُ ْ
كتابه ،وترك اإلصغاء اىل ما يسخطه ،فقال سبحانهِ﴿ :إَوذا ق ِرئ ٱلقرءان فٱست ِمعوا
َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َّ
ۡ َ
َ َ ۡ َ َّ َ َ َ ۡ ُ
كۡ
ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ (((
ٰ
ون
ح
ر
ت
م
ك
ل
نصتوا لع
ب
ِت
ك
ٱل
ف
م
ي
ل
ع
ل
ز
ن
د
ق
﴿و
تعاىل:
وقال
﴾
لۥ وأ ِ
ِ
ِ
ُ
َّ ُ ۡ َ ُ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ُ ُ ْ َ َ ُ ۡ َ َّ َ ُ ُ ْ
َۡ َ َ ُۡۡ َ َ
ٰ
ٰ
ت ٱللِ يكفر بِها ويستهزأ بِها فل تقعدوا معهم حت يوضوا
أن إِذا س ِمعتم ءاي ِ
َۡ
َ
يه ِ﴾((( اآلية.
ِف حد ٍ
ِيث غ ِ
ََ
َ َّ
َّ
﴿ِإَوما يُنس َِي َّنك ٱلش ۡي َطٰ ُن فل
ثم استثنى  -برمحته  -ملوضع النسيان فقال:
َّ
َۡ ُ ۡ َۡ َ ّ ۡ َ ٰ َ َۡ
َ ّۡ
َ
عز ّ
وجل﴿ :فبَ ِش ع َِبادِ ١٧
تقعد بعد ٱذلِكر
ى م َع ٱلق ۡو ِم ٱلظٰل ِ ِمني﴾((( وقال ّ
((( لفظ اجلاللة مل يرد يف املصدر.

((( يف املخطوطة (التعبري) وما أثبتناه من املصدر.
((( يف املخطوطة (به) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة البقرة .136:2
((( سورة البقرة .83:2

((( سورة النساء .171:4

((( سورة األعراف .204:7
((( سورة النساء .140:4
((( سورة األنعام .68:6
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َّ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ ُ َ َ ۡ َ َ ُ ٓ ُ ْ َ ٰٓ َ َّ َ َ َ ٰ ُ ُ َّ ُ َ ُ ْ َ ٰٓ َ
ك ُهمۡ
ٱلِين يست ِمعون ٱلقول فيتبِعون أحسنه ۚۥ أولئِك ٱلِين هدىهم ٱللۖ وأولئ ِ
َ ُ َْ َٓ ۡ ُ
َ
ْ َّ ۡ َ ۡ ُ ْ َ
أُ ْولُوا ْ ۡٱلَ ۡل َ
ٰ
ب﴾((( وقال تعاىلِ﴿ :إَوذا َس ِم ُعوا ٱللغ َو أع َرضوا ع ۡن ُه َوقالوا لَا أع َمٰل َنا
ب
ِ
َ
ۡ
َ
ُ
َ
َ َ ُ ۡ َ ۡ َٰ ُ ۡ َ ٰ ٌ َ ۡ ُ ۡ َ
َ
ۡ
َ
(((
ٰ
ولكم أعملكم سلم عليكم ل نبت ِغ ٱلج ِهل ِني﴾ ويف كتاب اهلل [تعاىل]
ما معناه معنى ما فرض اهلل سبحانه عىل السمع وهو اإليامن.

وغض البرص
وأما ما فرضه عىل العينني ،فهو((( النظر إىل آيات اهلل تعاىلّ ،
َََ َ ُ ُ َ َ ۡ
ََۡ ُ َ
ۡ
ٱلب ِ ِل كيف خل ِقت ١٧
عن حمارم اهلل [تعاىل] ،قال اهلل تعاىل﴿ :أفل ينظرون إِل ِ
َ
َ ۡ
ۡ
َ
َ
َ
َ
ٱل َبال َك ۡي َف نُص َب ۡ
ٱلس َمآءِ َك ۡي َف ُرف َِع ۡ
ِإَول َّ
ت ِ ١٩إَول ٱل ِ
ۡرض ك ۡيف
ِإَول
١٨
ت
ِ
ِ ِ
َۡ
َََۡ َ ُ ُ ْ
َ َ َ ََ
َ
ُ
َ
َ
ُ َ ۡ
َ
َّ
َ
ٰ
ٰ
ت وٱل ِ
ۡرض وما خلق
وت ٱلسمو ِ
ف ملك ِ
س ِطحت﴾((( وقال تعاىل﴿ :أولم ينظروا ِ
َٓ َۡ
ُ ُ ٓ ْ َٰ َ
ۡ
َّ ُ
ٱلل مِن َ ۡ
شءٖ﴾((( وقال سبحانه﴿ :ٱنظروا ِإ
ل ث َم ِره ِۦٓ إِذا أث َم َر َو َينعِهِ﴾((( وقال:
ََ ۡ َ َََ
َ َ ۡ َۡ َ َ َ َۡ
َ
ۡ
(((
َ
سهِۖۦ ومن ع ِم فعليها﴾ وهذه اآلية جامعة ألبصار العيون
﴿فمن أبص فل ِنف ِ
َ
ۡ
َ
ۡ
ُ
َ
َ َّ
ۡ َ
َۡ
كن َت ۡع َم ٱل ُقل ُ
وب
وأبصار القلوب ،قال اهلل تعاىل﴿ :فإِن َها ل تع َم ٱلبص ٰ ُر َول ٰ ِ
َّٱلت ف ُّ
ٱلص ُدور﴾((( ومنه قوله تعاىل﴿ :قُل ّل ِۡل ُم ۡؤ ِمن َِني َي ُغ ُّضوا ْ م ِۡن َأبۡ َصٰرهِمۡ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َو َي ۡح َف ُظوا فُ ُر َ
وج ُه ۡ ۚم َذٰل َِك أ ۡز ٰ
ك ل ُه ۡم﴾((( معناه ال ينظر أحدكم إىل فرج أخيه املؤمن
((( سورة الزمر .18 -17:39
((( سورة القصص .55:28

((( يف املخطوطة (فمنه) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة الغاشية .20 -17:78
((( سورة األعراف .185:7
((( سورة األنعام .99:6

((( سورة األنعام .104:6
((( سورة احلج .46:22

((( سورة النور .30:24
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ۡ ُ ۡ
أو يمكنه من النظر إىل فرجه ،ثم قال سبحانهَ ۡ ۡ ّ ُ َ :
ت َيغضض َن م ِۡن
﴿وقل ل ِل ُمؤمِنٰ ِ
َأبۡ َصٰره َِّن َو َي ۡح َف ۡظ َن فُ ُر َ
وج ُه َّن﴾((( أي ممن يلحقهن((( النظر كام جاء يف حفظ
ِ
الفرج ،فالنظر((( سبب إيقاع الفعل من الزنا وغريه.

ثم نظم تعاىل ما فرض عىل السمع والبرص والفرج يف آية واحدة فقال:
َ َ ُ ُ ۡ َۡ َ ُ َ َ َۡ َ َ َ َۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ ََ ٓ َۡ َ ُٰ ُ ۡ ََ ُ ُ ُ ُ
كمۡ
﴿وما كنتم تست ِتون أن يشهد عليكم سمعكم ول أبصركم ول جلود
َ ُ َ
َو َلٰكن َظ َن ُ
ٱلل َل َي ۡعلَ ُم َكث ِ ٗ
نت ۡم أَ َّن َّ َ
ريا ّم َِّما ت ۡع َملون﴾((( يعني باجللود هاهنا الفروج
ِ
َ
ۡ
َ َ َۡ ُ َ َۡ َ َ َ
ك بهِۦ عِل ٌم إ َّن َّ
ٱل َ َ
ٱلس ۡم َع َو ۡ
(((
ص
ۚ ِ
واألفخاذ ُ ،وقال تعاىل﴿ :ول تقف ما ليس ل ِ
َ ۡ ُ َ َ ُ ُّ ْ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ٗ
وٱلفؤاد ك أو ٰٓلئِك كن عنه م ٔ
سول﴾((( فهذا ما فرض اهلل تعاىل عىل العينني من

تأمل اآليات والغض عن تأمل املنكرات وهو من اإليامن.
َ
وأما ما فرض((( سبحانه عىل اليدين فالطهور وهو قوله [تعاىل]ٰٓ َ :
﴿يأ ُّي َها
َ ُ َ
ُ َ ۡ
َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ َ َ ۡ ُ ْ
ٱلصل ٰوة ِ فٱغسِلوا ُو ُجوهك ۡم َوأيۡدِيَك ۡم إِل ٱل َم َراف ِِق
ٱلِين ءامنوا إِذا قمتم إِل
َ ۡ َ ُ ْ
ُ ۡ ََۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ َۡۡ
(((
ي﴾ وفرض عىل اليدين اإلنفاق
حوا ب ِ ُر ُءوسِكم وأرجلكم إِل ٱلكعب
وٱمس
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
ٓ
ُ
ۡ
ُ
َ
ت َما ك َس ۡب ُت ۡم َوم َِّما أخ َر ۡج َنا لكم
يف سبيل اهلل تعاىل فقال﴿ :أنفِقوا مِن َط ّيِبٰ ِ
َۡ
ّم َِن ٱل ِ
ۡرض﴾((( وفرض تعاىل عىل اليدين اجلهاد؛ ألنّه من عملهام وعالجهام فقال:
((( سورة النور .31:24

((( يف املخطوطة (يلحظ) وما أثبتناه من املصدر.

((( يف املخطوطة (والنظر) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة فصلت .22:41
((( سقطت من املصدر.

((( سورة اإلرساء .36:17

((( يف املخطوطة (فرض اهلل) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة املائدة .6:5
((( سورة البقرة .267:2
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َ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ّ َ
َ َّ ٰٓ َ ٓ َ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ ُ ُّ ْ ۡ َ َ َ
اب حت إِذا أثنتموهم فشدوا ٱلوثاق﴾
ٱلرق ِ
﴿فإِذا لقِيتم ٱلِين كفروا فضب ِ

(((

وذلك كله من اإليامن.

وأما ما فرضه((( اهلل عىل الرجلني فالسعي هبام فيام يرضيه ،واجتناب السعي
َ ۡ ْ َ ۡ َّ َ ْ ۡ
فيام يسخطه ،وذلك قوله سبحانه﴿ :ف
ٱس َع ۡوا إ ِ ٰل ذِك ِر ٱللِ َوذ ُروا ٱلَ ۡي َع﴾((( وقوله
َۡ
َ ۡ ۡ َ ۡ َ
ً
َ
﴿و َل َت ۡ
سبحانهَ :
َ
(((
ِ
ف مشيِك
د
ص
ٱق
﴿و
[سبحانه]:
وقوله
ا﴾
ح
ر
م
ۡرض
ٱل
ف
ش
م
ِ
ِ
ِ
ِ
َُ ُ ْ
ۡ ُ ۡ
َ
وموا ِ َّل ِ
َوٱغضض مِن َص ۡوت ِك﴾((( وفرض [اهلل] عليهام القيام يف الصالة فقال﴿ :وق
َقٰنِت َ
ني﴾((( ثم أخرب أن الرجلني من اجلوارح التي تشهد يوم القيامة حني تستنطق
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ُ
ُ َ ّ ٓ
َ ۡ َ ۡ ُ َ ٰٓ ۡ
َۡ
ع أف َوٰهِ ِه ۡم َوتكل ُِم َنا أيۡدِي ِه ۡم َوتش َه ُد أ ۡر ُجل ُهم ب ِ َما
بقوله سبحانه﴿ :ٱلوم نتِم
َ
َ ُ ْ ۡ
كنوا يَكس ُِبون﴾((( وهذا مما فرضه((( اهلل تعاىل عىل الرجلني يف كتابه وهو من
اإليامن.

وأ ّما ما افرتضه عىل الرأس فهو أن يمسح من مقدمه((( [باملاء] يف وقت الطهور
َ ۡ َ ُ ْ
ُ
للصالة بقوله﴿ :وٱمس
حوا ب ِ ُر ُءوسِك ۡم﴾( ((1وهو من اإليامن ،وفرض عىل الوجه
((( سورة حممد صىل اهلل عليه وآله .4:47

((( يف املخطوطة (فرض) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة اجلمعة .9:62
((( سورة لقامن .18:31
((( سورة لقامن .19:31

((( سورة البقرة .238:2
((( سورة يس .65:36

((( يف املخطوطة (ما فرض) وما أثبتناه من املصدر.

((( يف املخطوطة (مقدم الرأس) وما أثبتناه من املصدر.
( ((1سورة املائدة .6:5
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َ َ
ِين َء َام ُن ٓوا ْ إ َذا ُق ۡم ُت ۡم إ َل َّ
﴿يأ ُّي َها َّٱل َ
ٱلصلَوة ِٰ
الغسل باملاء عند الطهور وقال [تعاىل]ٰٓ :
ِ
ِ
َ ۡ ُ ْ
َ ُ
فٱغسِلوا ُو ُجوهك ۡم﴾((( وفرض عليه السجود وعىل اليدين والركبتني والرجلني

الركوع وهو من اإليامن ،وقال كام((( فرض عىل هذه اجلوارح من الطهور والصالة
وسامه يف كتابه إيامن ًا [فرض عليه استقبال القبلة يف الصالة وسامه إيامن ًا] حني حتويل

القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة ،فقال املسلمون :يا رسول اهلل ،ذهبت صالتنا إىل
﴿و َما َج َع ۡل َنا ۡٱل ِق ۡبلَ َة َّٱلت ُك َ
بيت املقدس وطهورنا ضياع ًا! فأنزل اهلل تعاىلَ :
نت
ِ
َ َ ۡ َ ٓ َّ َ ۡ َ َ َ َ َّ ُ َّ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ
َ َ ۡ َ َ
ريةً
كب َ
ع َعقِ َب ۡ
ٰ
ل
ت
ن
ك
ِإَون
ه
ي
عليها إِل لِ علم من يتبِع ٱلرسول مِمن ينقل ِب
ِ
ۚ
ِ
َّ َ َ َّ
َ ٞ
َّ ُ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ َ ٰ َ ُ
ِين َه َ
ك ۡم إ َّن َّ َ
َ
ٱلل بِٱنلَّ ِ
اس ل َر ُءوف
يم
إ
يع
ض
ل
ٱلل
ن
ك
ا
م
و
ٱلل
ى
د
ٱل
إِل ع
ن
ِ
ۗ
ِ ِ
ۚ ِ
َّرح ٞ
ِيم﴾((( فسمى الصالة والطهور إيامن ًا.
وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله :من لقي اهلل كامل اإليامن كان((( من أهل

اجلنة ،ومن كان مضيع ًا ليشء مما فرضه اهلل تعاىل عىل((( هذه اجلوارح وتعدى ما أمر

اهلل به وارتكب ما هناه عنه لقي اهلل تعاىل ناقص اإليامن.
َ
َ َ ٓ ُ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ ُّ ُ ُ َ َّ ُ ۡ َ ٞ
ادتۡهُ
نزلت سورة ف ِمنهم من يقول أيكم ز
قال اهلل َعز وجلِ﴿ :إَوذا ما أ ِ
َّ
َ ٰ ٓ َ ٰ ٗ َ َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ ٗ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ
شون﴾((( وقال﴿ :إِن َما
ه ِذه ِۦ إِيمنا ۚ فأما ٱلِين ءامنوا فزادتهم إِيمنا وهم يستب ِ
ۡ ُ ۡ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ۡ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ
َۡ
َ
ت َعل ۡي ِه ۡم َءاي ٰ ُت ُهۥ َزادت ُه ۡم
جلت قلوبهم ِإَوذا تل ِي
ٱلمؤمِنون ٱلِين إِذا ذكِر ٱلل و ِ
((( سورة املائدة .6:5

((( يف املخطوطة (فيام) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة البقرة .143:2

((( يف املخطوطة (فهو) وما أثبتناه من املصدر.
((( يف املخطوطة (يف) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة التوبة .124:9
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ْ
ٌ
َۡ
َّ
َّ ُ َ
إ َ
يم ٰ ٗنا َو َ َ ٰ
ع َر ّب ِ ِه ۡم َي َت َوكون﴾((( وقال سبحانه﴿ :إِن ُه ۡم ف ِۡت َية َء َام ُنوا ب ِ َر ّب ِ ِه ۡم َوزِدنٰ ُه ۡم
ِ
َۡ
َ
َ َّ َ ۡ ْ َ ُ ُ ٗ
ُٗ
ُ
ٱل
ين ٱه َت َد ۡوا َزاده ۡم هدى َو َءاتى ٰ ُه ۡم تق َوى ٰ ُه ۡم﴾((( وقال﴿ :ه َو
هدى﴾((( وقال﴿ :و ِ
َّ ٓ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ
ُۡ ۡ َ َۡ َ ُ
اد ٓوا ْ إ َ
يم ٰ ٗنا َّم َع إ َ
ِ
د
ِي
ل
ِني
ن
م
ؤ
م
ٱل
وب
يمٰن ِ ِه ۡم﴾((( اآلية.
ِ
ِ
ٱلِي أنزل ٱلسكِينة ِف قل ِ

ولو((( كان اإليامن كله واحد ًا ال زيادة فيه وال نقصان مل يكن ألحد فضل

عىل أحد ولتساوى [الناس] ،فبتامم اإليامن وكامله دخل املؤمنون اجلنة ونالوا

الدرجات فيها ،وبذهابه ونقصانه دخل اآلخرون النار ،وكذلك السبق إىل اإليامن،
ُ َ َ ۡ َ
َ
َ َّ ٰ ُ َ َّ ٰ ُ َ
ٱلسبِقون  ١٠أ ْو ٰٓلئِك ٱل ُمق َّر ُبون﴾((( وقال سبحانه:
قال اهلل تعاىل﴿ :وٱلسبِقون
َ
َ َ ۡ
َ َّ ٰ ُ َ ۡ َ َّ ُ َ َ ۡ
َ
َ
ُ
(((
ٰ
ّ
ج ِرين وٱلنصارِ﴾ وثلث بالتابعني.
﴿وٱلسبِقون ٱلولون مِن ٱلمه ِ
ۡ َ
ٱلر ُس ُل فَ َّض ۡل َنا َب ۡع َض ُه ۡم َ َ ٰ َ ۡ
ك ُّ
ض ّم ِۡن ُهم َّمن
وقال [اهلل] عز وجل﴿ :ت ِل
ع بع ٖ ۘ
َ
ۡ
َ
َ
َ َّ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ
ََۡ
ۡ َ
َ
ت َوأيَّ ۡدنٰ ُه
ت َو َءاتينا عِيس ٱب َن م ۡر َي َم ٱلَ ّيِنٰ ِ
كم ٱللۖ ورفع بعضهم درج ٰ ٖ ۚ
َ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ َ ۡ َ َّ ّ َ ٰ َ
َ َ َ
ع َب ۡ
وح ۡٱل ُق ُ
(((
َ
ب ِ ُر ِ
ِ
س
د
ض َو َءات ۡي َنا د ُاوۥد
ع
وقال:
﴾
ۧن

ي
ب
ٱنل
ض
ع
ب
ا
ن
ل
ض
ف
د
ق
ل
﴿و
ٖۖ
ۗ
ِِ
ُ ۡ َ ۡ َ َ َّ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ ٰ َ َ َ ۡ َ َ َ ُ َ ۡ ُ َ َ
َ
َُ ٗ
َ
ٰ
ت
ض ولٓأۡلخِرة أكب درج ٖ
زبورا﴾((( وقال﴿ :ٱنظر كيف فضلنا بعضهم ع بع ٖ ۚ
((( سورة األنفال .2:8

((( سورة الكهف .13:18

((( سورة حممد صىل اهلل عليه وآله .17:47
((( سورة الفتح .4:48

((( يف املخطوطة (فلو) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة الواقعة .11 -10:56
((( سورة التوبة .100:9

((( سورة البقرة .253:2

((( سورة اإلرساء .55:17
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ََ ۡ َُ َۡ ٗ
َ َّ َ ُ َّ َ ُ ۢ َ َ ۡ َ ُ َ
ُ ۡ َ
َ
ٌ
َ
(((
ٰ
ضيل﴾ وقال﴿ :هم درجت عِند ِ
ٱلل وٱلل ب ِصري بِما يعملون﴾
وأكب تف ِ
َ ۡ َ ۡ َ ُ ((( ۗ
َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ
َ ُ ۡ ُ َّ
﴿ٱلين ءامنوا وهاجروا
ت ك ذِي فض ٖل فضله﴾ وقالِ :
وقال سبحانه﴿ :ويؤ ِ
َ
َ
َ
َّ ۡ َ ٰ ۡ َ ُ ۡ ۡ َ ُ َ َ َ ً َ َّ
َو َ
ج ٰ َه ُدوا ْ ف َ
ِند ٱللِ﴾((( وقال تعاىل:
س ِهم أعظم درجة ع
ب
س
يل ٱللِ بِأمول ِ ِهم وأنف ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َّ ۡ َ َ
َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ٰ َ َ ُ ْ َ ٰٓ َ
َ َۡ َ
َ
ك أَ ۡع َظ ُم َد َر َج ٗة ّمِنَ
﴿ل ي َستوِي مِنكم من أنفق ٗمِن قب ِل ٱلفتحِ وقتل ۚ أولئ ِ
َ ۡ ُ َ َ َُ ْ َُّ
َّ َ َ ُ ْ
َ َ َّ َ
ك َو َع َد َّ ُ
ٱلل ۡ ُ
ٱل ۡس َ ٰ
﴿وفضل
ن﴾((( وقال اهلل تعاىل:
ِين أنفقوا ِم ۢن بعد وقٰتل ۚوا و
ٱل
َ
َ
ۡ
ۡ
ََ َٰ ُّۡ ََ ۡ َٗ َ َ َۡٗ
َ َ
َ
َّ ُ ُ َ
َ ۡ َ ٗ
(((
حة﴾
ت مِنه ومغفِرة ور
ٱلل ٱلمجٰ ِهدِين ع ٱلقٰعِدِين أج ًرا ع ِظيما  ٩٥درج ٖ
َّ َ
َ ٰ َ َ َّ ُ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ٞ َ َ َ َ ٞ
م َم َصة ٞف َ
يل ٱللِ َول
ب
س
وقال﴿ :ذل ِك بِأنهم ل ي ِصيبهم ظمأ ول نصب ول
ِ ِ ِ
َ َ ُ َ َ ۡ ٗ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ ُ ّ َّ ۡ ً َّ ُ َ َ
َ ٞ
ي ٔ
ب ل ُهم بِهِۦ ع َمل
طون موطِئا يغِيظ ٱلكفار ول ينالون مِن عدوٖ نيل إِل كت ِ
َ
صٰل ٌ ِۚح﴾((( ،فهذه درجات اإليامن ومنازهلا عند اهلل سبحانه.
ولن((( يؤمن باهلل إلّ من آمن برسوله وحججه يف أرضه ،قال اهلل تعاىلَّ :
﴿من
َّ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ
اع َّ َ
ٱلل﴾((( وما كان اهلل عز وجل ليجعل جلوارح اإلنسان
يُ ِطعِ ٱلرسول فقد أط
(((

إماما يف جسده ينفي عنها الشكوك ،ويثبت هلا اليقني ،وهو القلب ،وهيمل ذلك يف
َ َّ ۡ ُ َّ ُ ۡ َ ٰ َ ُ َ َ ۡ َ ٓ َ َ َ َ ٰ ُ ۡ َ ۡ
َ
َ (((1
احلجج وهو قوله تعاىل﴿ :فل ِلهِ ٱلجة ٱلبل ِغة ۖ فلو شاء لهدىكم أجعِني﴾
((( سورة اإلرساء .21:17

((( سورة آل عمران .163:3
((( سورة هود .3:11

((( سورة التوبة .20:9

((( سورة احلديد .10:57

((( سورة النساء .96 - 95:4
((( سورة التوبة .120:9

((( يف املخطوطة (وال) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة النساء .80:4

( ((1سورة األنعام .149:6
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َ
َّ
ُ َ
َ َ َّ
ٱللِ ُح َّجُۢة َب ۡع َد ُّ
وقال﴿ :لِ َل يَكون ل َِّلن ِ
ٱلر ُس ِل﴾((( وقال تعاىل﴿ :أن
اس ع
ََ َ
ََ ۡ َ َٓ ُ
َت ُقولُوا ْ َما َجا ٓ َءنَا ِم ۢن ب َ
كم بَشِ ريَ ٞونَذ ٞ
ذ
ن
ل
و
ري
ِيرۖ فقد جاء
ِير﴾((( وقال سبحانه:
شِ
ٖ
َ ٖ
ْ
َ
َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َّ ٗ
َ
َ
ۡ
َ
َ
ۡ
ُ
َ
ُ
َّ
(((
﴿وجعلنا مِنهم أئِمة يهدون بِأم ِرنا لما صبوا﴾ اآلية.
ثم فرض [اهلل] عىل األمة طاعة والة أمره القوام بدينه ،كام فرض عليهم طاعة
َۡ
َ ُ
ٱلل َوأَط ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ،فقال﴿ :أَط ُ
ِيعوا ْ َّ َ
ِيعوا ْ َّ
ٱلر ُسول َوأ ْو ِل ٱل ۡم ِر
ُ
بي حمل والة أمره من أهل العلم بتأويل كتابه ،فقال عز وجل:
مِنك ۡم﴾((( ثم ّ
َ
َ
ٱلر ُ
َ
ِإَول أُ ْول ۡٱلَ ۡمر م ِۡن ُه ۡم لَ َعل َِم ُه َّٱل َ
﴿ول َ ۡو َر ُّدوهُ إ َل َّ
ۡ ُ ۡ (((
ٰٓ
ِين ي َ ۡس َتۢنب ِ ُطون ُهۥ مِنهم﴾
ل
و
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ألنم هم الراسخون يف
وعجز كل أحد من الناس عن معرفة تأويل كتابه غريهم؛ ّ
ۡ
العلم ،املأمونون عىل تأويل التنزيل ،قال اهلل تعاىلُ َّ َّ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ :
﴿وما يعل ُم تأوِيله ٓۥ إِل ٱللۗ
َ َّ ُ َ
ت َب ّي َنٰ ٞ
ون ف ۡٱلعِ ۡل ِم﴾((( إىل آخر اآلية ،وقال سبحانه﴿ :بَ ۡل ُه َو َء َاي ٰ ُ
ۢ
ف
ت
وٱلرٰسِخ ِ
ِ
ِ
َّ َ ُ ُ ْ ۡ ۡ
َ (((
ُص ُدورِ ٱلِين أوتوا ٱلعِلم﴾ فطلب العلم أفضل من العبادة ،قال اهلل عز وجل:
َّ َ َ ۡ
َّ َ ۡ ُ َ َ َّ َ ٓ َ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ
ي َش َّ َ
ٱلل م ِۡن ع َِبادِه ِ﴾((( [الذين ﴿ل يعصون ٱلل ما أمرهم ويفعلون
﴿إِنما
َ
ۡ
َما يُؤ َم ُرون﴾(((] وبالعلم استحقوا عند اهلل اسم الصدق وسامهم به صادقني،
((( سورة النساء .165:4
((( سورة املائدة .19:5

((( سورة السجدة .24:32
((( سورة النساء .59:4
((( سورة النساء .83:4

((( سورة آل عمران .7:3

((( سورة العنكبوت .49:29
((( سورة فاطر .28:35

((( سورة التحريم .6:66
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َ َ
ِين َء َام ُنوا ْ َّٱت ُقوا ْ َّ َ
ٱلل َو ُكونُوا ْ َمعَ
﴿يأ ُّي َها َّٱل َ
وفرض طاعتهم عىل مجيع العباد بقولهٰٓ :
َّ
ٱلص ٰ ِدق َ
ِني﴾((( فجعلهم أولياءه ،وجعل واليتهم واليته((( ،وحزهبم حزبه ،فقال:
ْ َ َّ
َ
َّ ُ ۡ َ
﴿و َمن َي َت َو َّل َّ َ
َ
ٱلل َو َر ُس َ ُ
ولۥ َو َّٱل َ
ِين َء َام ُنوا فإِن ح ِۡز َب ٱللِ ه ُم ٱلغٰل ُِبون﴾((( وقال:
َّ َ َ ُّ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ َ ُ ُ َ َّ َ ٰ َ َ ُ ۡ ُ َ
ٱلز َك ٰوةَ
ون َّ
﴿إِنما و ِلكم ٱلل ورسولۥ وٱلِين ءامنوا ٱلِين يقِيمون ٱلصلوة ويؤت
َ
ُ
َوه ۡم َرٰك ُِعون﴾(((.
واعلموا رمحكم اهلل أنّام هلكت هذه األمة وارتدت عىل أعقاهبا بعد نبيها [صىل

اهلل عليه وآله] بركوهبا طريق من خال من األمم املاضية ،والقرون السالفة ،الذين

آثروا عبادة األوثان عىل طاعة أولياء اهلل عز وجل ،وتقديمهم من جيهل عىل من
َّ َ َ ۡ َ ُ َ َ َّ َ َ
َۡ
َ َ َّ
يعلم ،فعنّفها اهلل تعاىل بقوله﴿ :هل ي َ ۡس َتوِي ٱلِين يعلمون وٱل
ِين ل َي ۡعل ُمونۗ إِن َما
َي َت َذ َّك ُر أُ ْولُوا ْ ۡٱلَ ۡل َ
ٰ
ب﴾(((.
ب
ِ
وقال يف الذين استولوا عىل تراث رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بغري حق من
َ
ى َفماَ
ٱل ّق أَ َح ُّق أَن يُ َّت َب َع أَ َّمن َّل يَه ّد ٓ
بعد وفاته﴿ :أَ َف َمن َي ۡهد ٓ
ِي إ ِ َل ۡ َ
ِي إ ِ َّلٓ أن ُي ۡه َد ٰۖ
ِ
ِ
َ ُ َ َ َۡ ُ َ
لك ۡم ك ۡيف تك ُمون﴾((( فلو جاز لألمة االئتامم بمن ال يعلم أو بمن جيهل مل يقل
َ َُُۡ َ َ َۡ َ ُ ََ ُۡ ُ َ ۡ
َ
ص َول ُيغ ِن َعنك
إبراهيم [عليه السالم] ألبيه﴿ :ل ِم تعبد ما ل يسمع ول يب ِ
َ ۡٗ
يا﴾(((.
ش ٔ
((( سورة التوبة .119:5

((( يف املخطوطة (واليته والئهم) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة املائدة .56:5
((( سورة املائدة .55:5
((( سورة الزمر .9:39

((( سورة يونس .35:10
((( سورة مريم .42:19
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فالناس أتباع من اتبعوه من أئمة احلق وأئمة الباطل ،قال اهلل تعاىل﴿ :يَ ۡو َم
َ
َُ َ َ ۡ
َ ۡ ُ ْ ُ َّ ُ َ
َ َ
َٰ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ
م
ه
م
م
إ
ب
اِۢس
ندعوا ك أن
وت كِتٰ َب ُهۥ ب ِ َي ِمينِهِۦ فأ ْو ٰٓلئِك َيق َر ُءون كِتٰ َب ُه ۡم َول
أ
ن
م
ف
ِ
ۖ
ِِ ِ
ِ
ٗ
ۡ َ َ َ
ُيظل ُمون فتِيل﴾((( فمن ائتم بالصادقني حرش معهم[ ،ومن اتبع الكافرين حرش

معهم] ،ومن ائتم باملنافقني حرش معهم ،قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله :حيرش
َ َّ
َ َ
املرء مع من أحب .قال إبراهيم عليه السالم﴿ :ف َمن تب ِ َع ِن فإِن ُهۥ م ِِّن﴾(((.
وأصل اإليامن العلم ،وقد جعل اهلل تعاىل له أهال ندب إىل طاعتهم ومسألتهم،
َ ۡ َُ ََْۡ ّ ۡ
َُۡ ْ
ُ ُ َ َ َ َ
سل ٓوا أهل ٱذلِك ِر إِن ك
فقال﴿ :ف ٔ
نت ۡم ل ت ۡعل ُمون﴾((( وقال ج ّلت عظمته﴿ :وأتوا
َ
ۡ ُ َ ۡ َۡ َ
ف
ٱلُيوت َ مِن أبوٰب ِ َها﴾((( والبيوت يف هذا املوضع الاليت عظم اهلل بنائها بقولهِ ﴿ :
ٱلل أن تُ ۡر َف َع َو ُي ۡذ َك َر ف َ ۡ ُ
ُب ُيوت أذ َِن َّ ُ
بي معناها؛ لكيال يظن أهل
ِيها ٱس ُمه﴾((( ثم ّ
ٍ
َّ
َ
ۡ
ۡ
ٞ
ٞ
ُ
اجلاهلية أهنا بيوت مبنية ،فقال تعاىل﴿ :رِ َجال ل تل ِهي ِه ۡم ت َِجٰ َرة َول َب ۡي ٌع َعن ذِك ِر
َّ
ٱللِ﴾((( فمن طلب العلم يف هذه اجلهة أدركه ،قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله:
أنا مدينة العلم وعيل باهبا .ويف موضع آخر :أنا مدينة احلكمة وعيل باهبا فمن أراد
احلكمة فليأهتا من باهبا.

وكل هذا منصوص يف كتابه تعاىلّ ،إل ّ
أن له أهال يعلمون تأويله فمن عدل

عنهم((( اىل الذين ينتحلون ما ليس هلم ،ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء
((( سورة اإلرساء .71:17
((( سورة إبراهيم .36:14
((( سورة النحل .43:16
((( سورة البقرة .189:2
((( سورة النور .36:24
((( سورة النور .37:24

((( يف املخطوطة (منهم) وما أثبتناه من املصدر.
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تأويله ،وهو تأويله((( بال برهان وال دليل وال هدى هلك وأهلك ،وخرست صفقته
َ
اب َو َت َق َّط َعتۡ
﴿ت َ َّ
ِين َّٱت َب ُعوا ْ َو َرأَ ُوا ْ ۡٱل َع َذ َ
ِين ٱتُّب ُعوا ْ م َِن َّٱل َ
بأَ َّٱل َ
وضل سعيه يوم:
ِ
به ُم ۡٱلَ ۡس َب ُ
اب﴾((( وإنام هو حق وباطل ،وإيامن وكفر ،وعلم وجهل ،وسعادة
ِِ
وشقاوة ،وجنّة ونار ،لن جيتمع احلق والباطل يف قلب امرئ ،قال اهلل تعاىلَّ :
﴿ما
َ َ َ َّ ُ َ ُ ّ َ ۡ َ ۡ
ي ِف َج ۡوفِهِ﴾((( وإنام هلك الناس حني ساووا بني أئمة
جعل ٱلل ل ِرج ٖل مِن قلب ِ
اهلدى وبني أئمة الكفر ،وقالوا :إن الطاعة مفرتضة((( لكل من قام مقام النبي صىل
ََ
ُ
اهلل عليه وآله بر ًا كان أو((( فاجر ًا ،فأتوا من قبل ذلك ،قال اهلل سبحانه﴿ :أف َن ۡج َعل
َۡ
َ ُ َ َ َۡ ُ َ
ني َكٱل ۡ ُم ۡجرم َ
ٱل ۡ ُم ۡسلِم َ
ِني َ ٣٥ما لك ۡم ك ۡيف تك ُمون﴾((( وقال اهلل تعاىل﴿ :هل
ِ
ِ
َ
َ
ۡ
ۡ
ُ
َ
ۡ
ُّ
ۡ َٰ َ َ ُ َ
ٱلظل َم ٰ ُ
ت َوٱنلُّ ُ
ري أ ۡم هل ت ۡس َتوِي
ي َ ۡس َتوِي ٱلعم وٱل ِص
ور﴾(((.
وقال فيمن سموهم من أئمة الكفر بأسامء أئمة اهلدى ممن غصب أهل احلق
ۡ
ه إ َّلٓ أَ ۡس َمآءٞ
ما جعله اهلل هلم ،وفيمن أعان أئمة الضالل عىل ظلمهم﴿ :إِن ِ َ ِ
ُ ۡ
َ َّ ۡ ُ ُ َ ٓ َ ُ ۡ َ َ َ ٓ ُ ُ َّ ٓ َ َ َ َّ
َ
َ
ُ
(((
ٰ
سميتموها أنتم وءاباؤكم ما أنزل ٱلل بِها مِن سلط ٍن﴾ فأخربهم اهلل سبحانه
ۡ َ َ َّ َ َ
َّ َ َ ۡ َ
ِين ل
تي ٱلكذِب ٱل
بعظيم افرتائهم عىل مجلة أهل اإليامن بقوله
تعاىل﴿ :إِنما يف ِ
َ
َ َ ۡ َ ُّ َّ َّ َ َ َ َ ٰ ُ َ ۡ ُ ٗ
َّ
ۡ ُ َ َ
(((
ي هدى
يُؤمِنون أَِبي ٰ ِ
ت ٱللِ﴾ وقوله تعاىل﴿ :ومن أضل مِم ِن ٱتبع هوىه بِغ ِ
((( عبارة (وهو تأويله) مل ترد يف املصدر.
((( سورة البقرة .166:2

((( سورة األحزاب .4:33

((( يف املخطوطة (مفروضة) وما أثبتناه من املصدر.
((( يف املخطوطة (أم) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة القلم .36 - 35:68
((( سورة الرعد .16:13

((( سورة النجم .23:53

((( سورة النحل .105:16
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َ َ َ َ َ ُ ۡ ٗ َ َ َ َ َ ٗ َّ َ ۡ َ ُ َ
َّ
ّم َِن ٱللِ﴾((( وبقوله سبحانه﴿ :أفمن كن مؤمِنا كمن كن فاسِقا ۚ ل يستوۥن﴾
َ
َ
َ
َ
وبقوله تعاىل﴿ :أ َف َمن َك َن َ َ ٰ
ع بَ ّي ِ َن ٖة ّمِن َّر ّبِهِۦ ك َمن﴾ ﴿ك َم ۡن ُه َو أ ۡع َ ٰٓ
م﴾(((.
فميز((( اهلل عز وجل بني احلق والباطل يف كثري من آيات القرآن ،ومل جيعل

(((

للعباد عذر ًا يف خمالفة أمره بعد البيان والربهان ،ومل يرتكهم يف لبس من أمرهم،
ولقد((( ركب القوم [من] الظلم والكفر يف اختالفهم بعد نبيهم ،وتفريقهم األمة،
وتشتيت أمر((( املسلمني ،واعتدائهم عىل أوصياء رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله

بعد أن ّبي هلم من الثواب عىل الطاعة ،والعقاب عىل املعصية باملخالفة ،فاتبعوا
َ َ َ َ َّ َ َّ َ ُ ُ ْ
أهوائهم وتركوا ما أمرهم اهلل به ورسوله[ ،و] قال تعاىل﴿ :وما تفرق ٱلِين أوتوا
ۡ َ َ َّ
ۡ ُ
ٓ ۡ
ٱلكِتٰ
ب إِل ِم ۢن َب ۡع ِد َما َجا َءت ُه ُم ٱلَ ّي ِ َنة﴾(((.
َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ
ٱلصٰل َ
ٰ
ت
ِح
ثم أبان فضل املؤمنني فقال سبحانه﴿ :إِن ٱلِين ءامنوا وع ِملوا
ِ
َُْ َ ُ ۡ َ ُۡ ۡ
َّ
َ
(((
بيةِ﴾ ثم وصف ما أعده من كرامته تعاىل هلم ،وما أعده
أو ٰٓلئِك هم خي ٱل ِ
ملن أرشك به ،وخالف أمره ،وعىص وليه ،من النقمة والعذاب ،ففرق بني صفات
((( سورة القصص .50:28
((( سورة السجدة .18:32

َ
َ
((( صدر اآلية﴿ :أ َف َمن ك َ َن ٰ َ َ
ع بَ ّي ِ َنةٖ ّمِن َّر ّبِهِۦ ك َمن  ﴾...يف سورة حممد صىل اهلل عليه وآله .14:47
َ
َ
وآخر اآلية﴿ :ك َم ۡن ُه َو أ ۡع َ ٰٓ
م﴾ يف سورة الرعد .19:13قال يف هامش بحار األنوار :والظاهر أن

ما بينهام سقط من النسخ .انظر :بحار األنوار/82:66هامش (.)9

((( يف املصدر (فبني) وما أثبتناه من املخطوطة.
((( يف املخطوطة (وقد) وما أثبتناه من املصدر.

((( يف املخطوطة (أمور) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة البينة .4:98
((( سورة البينة .7:98
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املهتدين وصفات املعتدين ،فجعل ذلك مسطور ًا يف كثري من آيات كتابه؛ وهلذه
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ٰ ُ ُ َ ۡ َ ُ ٓ
وب أقفال َها﴾(((.
العلة قال اهلل تعاىل﴿ :أفل يتدبرون ٱلقرءان أم ع قل ٍ
فرتى من هو اإلمام الذي يستحق هذه الصفة من اهلل عز وجل ،املفروض

عىل األمة طاعته؟ من مل يرشك باهلل [تعاىل] طرفة عني ،ومل يعصه يف دقيقة وال
جليلة قط ،أم من أنفد عمره وأكثر أيامه يف عبادة األوثان ،ثم أظهر اإليامن وأبطن

النفاق؟ وهل من صفة احلكيم أن يطهر اخلبيث باخلبيث ،ويقيم احلدود عىل األمة
َ َ ۡ ُ ُ َ َّ َ ۡ ّ َ َ َ ۡ َ
ب وتنسون
َمن يف جنبه َاحلدود الكثرية؟! وهو َ سبحانه يقول﴿ :أتأمرون ٱنلاس بِٱل ِ ِ
ُ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َۡ ُ َ ۡ َٰ َ َ َ َ ُ َ
ب أفل ت ۡعقِلون﴾(((.
أنفسكم وأنتم تتلون ٱلكِت ۚ

أو مل يأمر اهلل عز وجل نبيه صىل اهلل عليه وآله بتبليغ ما عهده إليه يف وصيه،
َّ ّ َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ ُ َ ّ ۡ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ
نزل إِلك مِن ربِك ۖ
وإظهار إمامته وواليته ،بقوله﴿ :يأيها ٱلرسول بل ِغ ما أ ِ
َ
ِإَون ل َّ ۡم َت ۡف َع ۡل َف َما بَ َّل ۡغ َ
ت ر َس َالَ ُه ۚۥ َو َّ ُ
ٱلل َي ۡع ِص ُمك م َِن ٱنلَّ ِ
اس﴾((( فب ّلغ رسول
ِ
اهلل صىل اهلل عليه وآله ما قد سمع وعلم[ ،و] ّ
إن الشياطني اجتمعوا إىل إبليس

فقالوا له :أمل تكن أخربتنا أن حممدا إذا مىض نكثت أمته عهده ،ونقضت سنتهّ ،
وأن
َ َ ُ َ َّ ٌ َّ َ ُ ٞ
ول قَ ۡد َخلَ ۡ
ت مِن
الكتاب الذي جاء به يشهد بذلك؟ وهو قوله﴿ :وما ممد إِل رس
َ
ُّ ُ ُ َ َ ْ َّ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٰٓ َ ۡ َ
ُ ۡ (((
ٰ
ق ۡبلِهِ ٱلرسل ۚ أفإِين مات أو قتِل ٱنقلبتم ع أعقبِكم﴾ فكيف يتم هذا وقد
نصب أل ّمته عل ًام ،وأقام هلم إمام ًا؟ فقال هلم إبليس :ال جتزعوا من هذاّ ،
فإن أمته
ينقضون عهده ،ويغدرون بوصيه من بعده ،ويظلمون أهل بيته ،وهيملون ذلك
((( سورة حممد صىل اهلل عليه وآله .24:47
((( سورة البقرة .44:2

((( سورة املائدة .67:5

((( سورة آل عمران .144:3

أن العمل جزء اإليامن
الباب األول :يف ّ
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لغلبة حب الدنيا عىل قلوهبم ،ومتكن احلمية والضغائن يف نفوسهم ،واستكبارهم
َّ َ ٗ
َ َّ
َ َ َ ۡ َ َّ َ َ َ ۡ ۡ ۡ ُ َ
ِيس ظ َّن ُهۥ فٱت َب ُعوهُ إِل ف ِريقا
وعزهم .فأنزل اهلل تعاىل﴿ :ولقد صدق علي ِهم إِبل
ّم َِن ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ِني﴾(((.(((»...


((( سورة سبأ .20:34

((( رسالة املحكم واملتشابه (وهي قطعة من تفسري النعامين) املنسوبة للرشيف املرتىض.132 -118 :

الباب الثاين

يف عدم لبس اإليامن بالظلم

الباب الثاين

وقال شيخنا املجليس طاب ثراه:

باب :يف عدم لبس اإليامن بالظلم(((.
َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ۡ ُ ٓ ْ َ ٰ َ ُ ُ ۡ ُ ْ َ ٰٓ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ُ
األنعام﴿ :ٱلِين ءامنوا ولم يلبِسوا إِيمنهم بِظل ٍم أولئِك لهم ٱلمن وهم
َ
ُّم ۡه َت ُدون﴾(((.
 -48االحتجاج :بإسناده عن أيب جعفر عليه السالم ،عن النبي صىل اهلل عليه

وآله يف خطبة الغدير ،قال  -بعد أن ذكر علي ًا عليه السالم وأوصياؤه عليهم السالم
َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ۡ ُ ٓ ْ
« :أال إن أوليائهم الذين وصفهم اهلل عز وجل فقال﴿ :ٱلِين ءامنوا ولم يلبِسواَ ٰ َ ُ ُ ۡ ُ ْ َ ٰٓ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ُّ ۡ َ ُ َ
(((
إِيمنهم بِظل ٍم أولئِك لهم ٱلمن وهم مهتدون﴾» .
 -49االحتجاج :عن أمري املؤمنني عليه السالم يف جواب الزنديق املدّ عي
ّ
َ
﴿ِإَون لَ َغ َّفار ٞل ّ َِمن تَ َ
اب َو َء َام َن َو َع ِمل
التناقض يف القرآن ،قال عليه السالم« :وقوله:
ِ
َ ٰ ٗ ُ َّ ۡ
ٱه َت َد ٰ
ى﴾((( فإن ذلك كله ال يغني إلّ مع االهتداء ،وليس كل من وقع
صل ِحا ثم

عليه اسم اإليامن كان حقيق ًا بالنجاة مما هلك به الغواة ،ولو كان ذلك كذلك لنجت
((( انظر :بحار األنوار /150:66باب (.)31
((( سورة األنعام .82:6

((( االحتجاج /79:1احتجاج النبي صىل اهلل عليه وآله يوم الغدير.
((( سورة طه .82:20
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اليهود مع اعرتافها بالتوحيد وإقرارها باهلل ،ونجى سائر املقرين بالوحدانية ِمن
َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ۡ ُ ٓ ْ
إبليس فمن دونه يف الكفر ،وقد بني [اهلل] ذلك بقوله﴿ :ٱلِين ءامنوا ولم يلبِسوا
َّ
َ ٰ َ ُ ُ ۡ ُ ْ َ ٰٓ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ُّ ۡ َ ُ َ
ِين قَال ُ ٓوا ْ َء َامناَّ
﴿ٱل َ
إِيمنهم بِظل ٍم أولئِك لهم ٱلمن وهم مهتدون﴾ وبقوله:
بأَ ۡف َوٰهِه ۡم َول َ ۡم تُ ۡؤمِن قُلُ ُ
وب ُه ۡم﴾(((»(((.
ِ
ِ
 -50العيايش :عن حممد بن مسلم ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم يف قول اهلل:
َّ
ُ ۡ
ِين َء َام ُنوا ْ َول َ ۡم يَ ۡلب ُس ٓوا ْ إ َ
﴿ٱل َ
يم ٰ َن ُهم بِظل ٍم﴾« :منه ما أحدث زرارة وأصحابه»(((.
ِ
ِ
 -51العيايش :عن عبد الرمحن بن كثري اهلاشمي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم
َّ
ُ ۡ
ِين َء َام ُنوا ْ َول َ ۡم يَ ۡلب ُس ٓوا ْ إ َ
﴿ٱل َ
يم ٰ َن ُهم بِظل ٍم﴾ قال« :آمنوا بام جاء به حممد
يف قوله:
ِ
ِ
صىل اهلل عليه وآله من الوالية ومل خيلطوها بوالية فالن وفالن ،فهو اللبس بظلم
قليال ً
 وقال  -أما اإليامن فليس ينتقض كله ولكن ينتقض((( ًقليال» قلت :بني

الضالل والكفر منزلة؟ قال« :ما أكثر عرى اإليامن»(((.

 -52الكايف :عن العدة ،عن الربقي ،عن أبيه ،عن النرض ،عن حييى احللبي،

عن هارون بن خارجة ،عن أيب بصري ،قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن قول
َّ
ُ ۡ
ِين َء َام ُنوا ْ َول َ ۡم يَ ۡلب ُس ٓوا ْ إ َ
﴿ٱل َ
عز َّ
يم ٰ َن ُهم بِظل ٍم﴾ قال« :بشك»(((.
وجل:
اهلل َّ
ِ
ِ
((( سورة املائدة .41:5

((( االحتجاج /368:1احتجاجه عليه السالم عىل زنديق يدعي تناقض القرآن.

((( تفسري العيايش  ،366 – 365:1ح 43وفيه سقط يف الرواية فقد وردت يف النسخة املطبوعة
املتداولة هكذا« :منه وما أحدث» .واملصنف نقلها من بحار األنوار الذي رواها عن تفسري

العيايش.انظر :بحار األنوار /152:66باب ( ،)31ح.3

((( يف املصدر (يتبعض) يف كال املوضعني ،وما أثبتناه من املخطوطة.
((( تفسري العيايش  ،367 -366:1ح.49

((( الكايف /399:2كتاب اإليامن والكفر ،باب الشك ،ح.4

الباب الثالث

يف درجات اإليامن وحقائقه

الباب الثالث

وقال((( :باب :درجات اإليامن وحقائقه.
ُ َ
َ َّ
ُ
﴿ه ۡم َد َر َ
ٱلل بَ ِص ُ
ٱللِ َو َّ ُ
جٰ ٌ
ري ۢ ب ِ َما َي ۡع َملون﴾(((.
آل عمران:
ت عِند ۗ
َ ُ ّ َ َ َ ٰ ْ ُ َ َّ ّ ٞ
األنعام﴿ :نَ ۡر َف ُع َد َر َ
ت َّمن ن َّ َشا ٓ ُ
جٰ
ِك درجت مِما ع ِمل ۚوا
ل
﴿و
تعاىل:
وقال
﴾
ء
ٖ
ٖ
ُ َ
َ َ
َ
َو َما َر ُّبك بِغٰفِ ٍل ع َّما َي ۡع َملون﴾(((.
َ ۡ َ ُ َ َ َ ٰ َّ َّ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ ُ ّ
ك ذِي ع ِۡلم َعل ٞ
ِيم﴾(((.
يوسف﴿ :نرفع درج ٖ
ٍ
ت من نشاء ۗ وفوق ِ
َ
ََ
ُ
ُ ۡ َُ ََ َ
﴿ٱنظ ۡر َك ۡي َف فَ َّض ۡل َنا َب ۡع َض ُه ۡم َ َ ٰ َ ۡ
ت
اإلرساء:
ض ولٓأۡلخ َِرة أكب درج ٰ ٖ
ع بع ٖ ۚ
ٗ
ََ ۡ َُ َۡ
وأك
ضيل﴾(((.
ب تف ِ
ُ َ
ُ ْ
َ ۡ َ
َ ُّ
ّ
ِك َد َر َ
جٰ ٞ
ت ّم َِّما َع ِمل ۖوا َو ِلُ َوف َِي ُه ۡم أع َمٰل ُه ۡم َوه ۡم ل
األحقاف﴿ :ول ٖ
ۡ َ َ
ُيظل ُمون﴾(((.
((( القائل هو الشيخ املجليس رمحه اهلل ،انظر :بحار األنوار /154:66باب .32
((( سورة آل عمران .163:3

((( سورة األنعام .132 ،83:6
((( سورة يوسف .76:12

((( سورة اإلرساء .21:17

((( سورة األحقاف .19:46
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ََ ۡ َٰ ُ َََۡۡ َ ٓ َ ۡ َٰ ُ ۡ
َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ٰ ٗ َ َٰ َ ٗ
َ
ۡ
َ
َ
الواقعة﴿ :وكنتم أزوجا ثلثة  ٧فأصحب ٱلميمنةِ ما أصحب ٱلميمنةِ ٨
ََ ۡ َٰ ُ َۡ ۡ َ َ َ ٓ َ ۡ َٰ ُ ۡ ۡ
َ َّ ٰ ُ َ َّ ٰ ُ َ
ُ َ َ
ٱلسبِقون  ١٠أ ْو ٰٓلئِك
ش َمةِ  ٩وٱلسبِقون
ب ٱل َم َٔ
شمةِ ما أصح
وأصحب ٱلم ٔ
َ
ََ ٞ
ۡ ُ َ َّ ُ َ
ون  ١١ف َج َّنٰت ٱنلَّعيم  ١٢ثُ َّلةّ ٞم َِن ۡٱل َّول َ
ِيل ّم َِن ٱٓأۡلخِر َ
ين  -إىل
١٣
ِني
ٱلمقرب
ل
ق
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ۡ
ّ
ۡ َ
ٱلمني  ٣٨ثُ َّلةّ ٞم َِن ٱل َّول َ
ِني َ ٣٩وثُ َّلةّ ٞم َِن ٱٓأۡلخِر َ
حٰب ۡ َ
ين﴾((( وقال
ِ
ِ
قوله ِ -لص ِ
ِ
َ َ َّ ٓ
َ َ َّ ٓ
َ َ َ َُۡ
َ َ ۡ َ ُ َّ َ َ ٞ َ ۡ َ َ ٞ
َ
َّ
يم  ٨٩وأما إِن
تعاىل﴿ :فأما إِن كن مِن ٱلمقربِني  ٨٨فروح وريحان وجنت نعِ ٖ
َ َ ۡ َ
ۡ
َ َ َ ٰ َ َّ ٞ
ك م ِۡن أَ ۡص َ
َ
ۡ
حٰب ۡٱلَ ِمني َ ٩١وأَ َّما ٓ إن َك َن مِنَ
َ
ٰ
ني  ٩٠فسلم ل
ِ
ِ
ب ٱل ِم ِ
ِ
كن مِن أصح ِ
ٞ
ّ
ۡ ُ َ ّ َ َّ
ٱلضٓال َ
نل ّم ِۡن َحِيم َ ٩٣وتَ ۡصل َِي ُة َ
ِني َ ٩٢ف ُ ُ
يم﴾(((.
ٱلمك ِذبِني
ح
ج
ِ
ٖ
ٍ
َ
َ
َۡۡ َ َ
َ
َ
ُ
احلديد﴿ :ل ي َ ۡس َتوِي مِنكم َّم ۡن أنف َق مِن ق ۡب ِل ٱلفتحِ َوق ٰ َتل﴾((( اآلية.
َ ۡ َ َّ ُ َّ َ َ َ ُ ْ
ُ ۡ َ َّ َ ُ ُ ْ ۡ ۡ َ َ َ َ ٰ َ َّ
ٱللُ
تو
املجادلة﴿ :يرفعِ ٱلل ٱلِين ءامنوا مِنكم وٱلِين أوتوا ٱلعِلم درج ٖ ۚ
َ ُ َ َ
ب ِ َما ت ۡع َملون خبِري.(((﴾ٞ
َّ َ َ ُ ٞ
احلرش﴿ :ل ِۡل ُف َق َرآءِ ٱل ۡ ُم َهٰجر َ
وف َّرح ٌ
ِيم﴾(((.
ين  -إىل قوله  -إِنك رء
ِ ِ
 -53الكايف :عن العدة ،عن الربقي ،عن احلسن بن حمبوب ،عن عامر بن

أيب األحوص ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قالّ :
«إن اهلل عز وجل وضع اإليامن
عىل سبعة أسهم ،عىل الرب والصدق واليقني والرضا والوفاء والعلم واحللم ،ثم

قسم ذلك بني الناس ،فمن جعل فيه هذه السبعة أسهم((( فهو كامل حمتمل ،وقسم
((( سورة الواقعة .40 - 7:56

((( سورة الواقعة .94 - 88:56
((( سورة احلديد .10:57

((( سورة املجادلة .11:58

((( سورة احلرش .10 - 8:59

((( يف املصدر (األسهم) وما أثبتناه من املخطوطة.
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لبعض الناس السهم ،ولبعض السهمني ،ولبعض الثالثة ،حتى انتهوا إىل السبعة،
ثم قال :ال حتملوا عىل صاحب السهم سهمني وال عىل صاحب السهمني ثالثة

فتبهضوهم» ثم قال كذلك حتى انتهى((( إىل السبعة(((.

 -54الكايف :عن أيب عيل األشعري ،عن حممد بن عبد اجلبار ،وحممد بن حييى،

عن أمحد بن حممد بن عيسى مجيع ًا ،عن ابن فضال ،عن احلسن بن اجلهم ،عن أيب
اليقظان ،عن يعقوب بن الضحاك ،عن رجل من أصحابنا رساج وكان خادم ًا أليب

عبد اهلل عليه السالم ،قال :بعثني أبو عبد اهلل عليه السالم يف حاجة وهو باحلرية
أنا ومجاعة من مواليه ،قال :فانطلقنا فيها ثم رجعنا ُمعتِمني((( ،قال :وكان فرايش
يف احلائر الذي كنا فيه نزوالً ،فجئت وأنا بحال فرميت بنفيس فبينا أنا كذلك إذا
أنا بأيب عبد اهلل عليه السالم قد أقبل ،قال :فقال« :قد أتيناك» أو قال« :جئناك»

فاستويت جالس ًا وجلس عىل صدر فرايش فسألني عام بعثني له فأخربته فحمد اهلل.
ثم جرى ذكر قوم فقلت :جعلت فداك إنا نربأ منهم ،إهنم ال يقولون ما نقول.

[قال] :فقال« :يتولونا وال يقولون ما تقولون تربأون((( منهم؟».
قال :قلت :نعم.

قال« :فهو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا أن نربأ منكم؟».
قال :قلت :ال  -جعلت فداك .-

((( يف املصدر (ينتهي) وما أثبتناه من املخطوطة.

((( الكايف /42:2كتاب اإليامن والكفر ،باب درجات اإليامن ،ح.1
((( ُمعتِمني :من العتمة ،وهي وقت صالة العشاء .انظر :جممع البحرين  ،110:6عتم.
ويف املصدر (مغتمني) أي عند غروب الشمسِ ،من غممت اليشء إذا غطيته .انظر :لسان العرب
 ،442:12غمم.

((( يف املخطوطة (بنزول) وهو تصحيف ،وما أثبتناه من املصدر.
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قال« :وهو ذا عند اهلل ما ليس عندنا أفرتاه أطرحنا؟».

قال :قلت :ال واهلل جعلت فداك ما نفعل؟.

قال« :فتولوهم وال تربؤا منهم ،إن من املسلمني من له سهم ،ومنهم من له

سهامن ،ومنهم من له ثالثة أسهم ،ومنهم من له أربعة أسهم ،ومنهم من له مخسة

أسهم ،ومنهم من له ستة أسهم ،ومنهم من له سبعة أسهم.

فليس((( ينبغي أن حيمل صاحب السهم عىل ما عليه صاحب السهمني ،وال

صاحب السهمني عىل ما عليه صاحب الثالثة ،وال صاحب الثالثة عىل ما عليه
صاحب األربعة ،وال صاحب األربعة عىل ما عليه صاحب اخلمسة ،والصاحب

اخلمسة عىل ما عليه صاحب الستة ،وال صاحب الستة عىل ما عليه صاحب السبعة.
وسأرضب لك مثالًَّ ،
إن رجال كان له جار وكان نرصاني ًا فدعاه إىل اإلسالم

وز ّينة [له] فأجابه فأتاه سحري ًا((( فقرع عليه الباب ،فقال له :من هذا؟ قال :أنا

ومر بنا إىل الصالة ،قال:
فالن ،قال :وما حاجتك؟ قال :توضأ والبس ثوبيك َّ

فتوضأ ولبس ثوبيه وخرج معه ،قال :فص ّليا ما شاء اهلل ،ثم صليا الفجر ،ثم مكثا
حتى أصبحا ،فقام الذي كان نرصاني ًا يريد منزله ،فقال له الرجل :أين تذهب؟

النهار قصري والذي بينك وبني الظهر قليل ،قال :فجلس معه إىل أن ّ
صل((( الظهر،
ثم قال :وما بني الظهر والعرص قليل ،فاحتبسه حتى [صىل] العرص ،قال :ثم قام
وأراد أن ينرصف إىل منزله فقال له :إن هذا آخر النهار وأقل من أوله ،فاحتبسه

حتى صىل املغرب ،ثم أراد أن ينرصف إىل منزله ،فقال له :إنام بقيت صالة واحدة،
((( يف املخطوطة (فال) وما أثبتناه من املصدر.

((( يف املخطوطة (سحر ًا) وما أثبتناه من املصدر.

((( يف املخطوطة (إىل صالة) وما أثبتناه من املصدر.
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قال :فمكث حتى صىل العشاء اآلخرة ،ثم تفرقا فلام كان سحري ًا((( غدا عليه
فرضب عليه الباب ،فقال :من هذا؟ قال :أنا فالن ،قال :وما حاجتك؟ قال :توضأ
والبس ثوبيك واخرج بنا فصل ،قال :اطلب هلذا الدين من هو أفرغ مني وأنا إنسان

مسكني وعىل عيال».

فقال أبو عبد اهلل عليه السالم« :أدخله يف يشء أخرجه منه  -أو قال  -أدخله

يف مثل هذا((( ،وأخرجه((( من مثل هذا»(((.

 -55الكايف :عن أمحد بن حممد ،عن احلسن بن موسى ،عن أمحد بن عمر ،عن

حييى بن أبان ،عن شهاب ،قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول« :لو علم
الناس كيف خلق اهلل تبارك وتعاىل هذا اخللق مل يلم أحدٌ أحد ًا» فقلت :أصلحك

اهلل ،فكيف ذاك(((؟ فقال« :إن اهلل تبارك وتعاىل خلق أجزاء بلغ هبا تسعة وأربعني
جزء ًا ،ثم جعل األجزاء أعشار ًا ،فجعل اجلزء عرشة أعشار ،ثم قسمه بني اخللق،
فجعل يف رجل ُعرش جزء ،ويف آخر عرشي جزء ،حتى بلغ به جزء ًا تام ًا ،ويف آخر

جزء ًا وعرش جزء ،وآخر جزء ًا وعرشي جزء ،وآخر جزء ًا وثالثة أعشار جزء ،حتى

بلغ به جزئني تامني ،ثم بحساب ذلك حتى بلغ بأرفعهم تسعة وأربعني جزء ًا ،فمن
رشين ،وكذلك
مل جيعل فيه إال عرش جزء مل يقدر عىل أن يكون مثل صاحب ال ُع َ

رشين ال يكون مثل صاحب الثالثة األعشار ،وكذلك من تم له جزء
صاحب ال ُع َ
((( يف املخطوطة (سحر ًا) وما أثبتناه من املصدر.

((( يف املصدر (من مثل ذه) وما أثبتناه من املخطوطة.
((( يف املخطوطة (وأخرج) وما أثبتناه من املصدر.

((( الكايف /44 -42:2كتاب اإليامن والكفر ،باب درجات اإليامن ،ح.2
((( يف املخطوطة (وكيف ذلك) وما أثبتناه من املصدر.
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ال يقدر عىل أن يكون مثل صاحب اجلزئني ،ولو علم الناس أن اهلل عز وجل خلق
هذا اخللق عىل هذا مل يلم أحد أحد ًا»(((.

 -56الكايف :عن حممد بن حييى ،عن حممد بن أمحد ،عن بعض أصحابه ،عن

احلسن بن عيل بن أيب عثامن ،عن حممد بن عثامن ،عن حممد بن محاد اخلزاز ،عن عبد

العزيز القراطييس ،قال :قال يل أبو عبد اهلل عليه السالم« :يا عبد العزيز ،إن اإليامن

الس َّلم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة ،فال يقولن صاحب اإلثنني
عرش درجات بمنزلة ُ
لصاحب الواحد لست عىل يشء حتى ينتهي إىل العارش ،فال تسقط من هو دونك
فيسقطك من هو فوقك ،وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق،
وال حتملن عليه ما ال يطيق فتكرسهّ ،
فإن من كرس مؤمن ًا فعليه جربه»(((.

 -57اخلصال :عن ابن الوليد ،عن أمحد بن إدريس ،عن األشعري ،عن أيب

عبد اهلل ،عن احلسن بن عيل بن أيب عثامن((( ،مثله إلّ أن فيه« :فال يقولن صاحب
الواحد لصاحب اإلثنني» وزاد يف آخره« :وكان املقداد يف الثامنة ،وأبو ذر يف

التاسعة ،وسلامن يف العارشة»(((.

 -58الكايف :عن حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن حممد بن

سنان[ ،عن ابن مسكان] ،عن سدير ،قال :قال يل أبو جعفر عليه السالم« :إن
املؤمنني عىل منازل ،منهم عىل واحدة ،ومنهم عىل اثنني ،ومنهم عىل ثالث ،ومنهم
((( الكايف /44:2كتاب اإليامن والكفر ،باب آخر منه ،ح.1

((( الكايف /45 - 44:2كتاب اإليامن والكفر ،باب آخر منه ،ح.2

((( يف املخطوطة (ابن عثامن) وما أثبتناه من مصدر الرواية ومن املصادر الرجالية .انظر :رجال
الكيش/841:رقم .1082

((( اخلصال/448 -447:باب العرشة ،ح.48
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عىل أربع ،ومنهم عىل مخس ،ومنهم عىل ست ،ومنهم عىل سبع ،فلو ذهبت حتمل

يقو ،وعىل صاحب الثنتني ثالث ًا مل يقو ،وعىل صاحب
عىل صاحب الواحدة ثنتني مل َ

يقو ،وعىل صاحب اخلمس ست ًا
يقو ،وعىل صاحب األربع مخس ًا مل َ
الثالث أربع ًا مل َ
يقو ،وعىل هذه الدرجات»(((.
يقو ،وعىل صاحب الست سبع ًا مل َ
مل َ

 -59الكايف :عن حممد بن حييى ،عن عيل بن احلكم ،عن حممد بن سنان ،عن

الصباح بن سيابة ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،قال« :ما أنتم والرباءة يربء بعضكم

من بعض ،إن املؤمنني بعضهم أفضل من بعض ،وبعضهم أكثر صالة من بعض،
وبعضهم أنفذ برص ًا((( من بعض ،وهي الدرجات»(((.

 -60األمايل :عن اهلمداين[ ،قال :حدثنا عيل بن إبراهيم بن هاشم] ،عن أبيه،

عن نرص بن عيل اجلهضمي ،عن عيل بن جعفر ،عن أخيه موسى بن جعفر ،عن
آبائه عليهم السالم ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله« :من أسبغ وضوءه،
وأحسن صالته ،وأدى زكاة ماله ،وخزن لسانه ،وكف غضبه ،واستغفر لذنبه،

وأدى النصيحة ألهل بيت رسول اهلل((( ،فقد استكمل حقائق اإليامن ،وأبواب
اجلنة مفتّحة له»(((.

 -61ثواب األعامل :عن أبيه ،عن حممد العطار ،عن العمركي[ ،عن البوفكي]،

((( الكايف /45:2كتاب اإليامن والكفر ،باب آخر منه ،ح.3

((( يف املخطوطة ويف بحار األنوار عن الكايف (بصرية) وما أثبتناه من املصدر.

((( الكايف /45:2كتاب اإليامن والكفر ،باب آخر منه ،ح .4وعنه يف بحار األنوار/168:66باب
( )32درجات اإليامن وحقائقه ،ح.7

((( يف املصدر (رسوله) وما أثبتناه من املخطوطة.
((( أمايل الصدوق/412:جملس ( ،)54ح.1
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عن عيل بن جعفر ،عن أخيه ،مثله .وفيه« :سجن لسانه»(((.

 -62املحاسن :عن أبيه ،عن النوفيل ،عن السكوين ،عن أيب عبد اهلل عليه

السالم ،مثله(((.

 -63املحاسن :عن موسى بن القسم ،عن عيل بن جعفر ،عن أخيه ،مثله(((.

 -64نوادر الراوندي :بإسناده عن موسى بن جعفر ،عن آبائه عليهم السالم،

عن النبي صىل اهلل عليه وآله ،مثله(((.

 -65اخلصال :ابن الوليد ،عن الصفار ،عن احلسن بن معاوية ،عن حممد بن

محاد ،عن عبد العزيز ،قال :دخلت عىل أيب عبد اهلل عليه السالم ،فذكرت له شيئ ًا

من أمر الشيعة ومن أقاويلهم ،فقال« :يا عبد العزيز ،اإليامن عرش درجات بمنزلة

السلم له عرش مراقي ،وترتقي منه مرقاة بعد مرقاة ،فال يقولن صاحب الواحدة
لصاحب الثانية :لست عىل يشء ،وال يقولن صاحب الثانية لصاحب الثالثة :لست

عىل يشء  -حتى أنتهى إىل العارشة ثم قال  -وكان سلامن يف العارشة ،وأبو ذر يف
التاسعة ،واملقداد يف الثامنة ،يا عبد العزيز ،ال تسقط من هو دونك فيسقطك من

هو فوقك ،وإذا رأيت الذي هو دونك فقدرت أن ترفعه إىل درجتك رفع ًا رفيق ًا
فافعل ،وال حتملن عليه ما ال يطيقه فتكرسه فإنه من كرس مؤمن ًا فعليه جربه؛ ألنك
إذا ذهبت حتمل الفصيل محل البازل فسخته»(((.

((( ثواب األعامل/26:ثواب من أسبغ وضوءه وأحسن صالته وأدى زكاة ماله وكف غضبه.
((( املحاسن /11:1كتاب االشكال والقرائن ،باب السبعة ،ح.32

((( املحاسن /290:1كتاب مصابيح الظلم ،باب الرشائع ،ح.438
((( النوادر ،91:بإختالف يسري.

((( اخلصال/448:باب العرشة ،ح.49
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بيان :الفصيل ولد الناقة إذا فصل من أمه((( ،والبازل اسم البعري إذا طلع نابه

وذلك يف تاسع سنيه((( ،والفسخ النقض(((.

 -66اخلصال :ابن إدريس((( ،عن أبيه((( ،عن األشعري ،عن الربقي ،عن

أبيه ،يرفعه إىل أيب عبد اهلل عليه السالم ،قال« :املؤمنون عىل سبع درجات :صاحب
درجة منهم يف مزيد من اهلل عز وجل ال خيرجه ذلك املزيد من درجته إىل درجة

غريه ،ومنهم شهداء اهلل عىل خلقه ،ومنهم النجباء ،ومنهم املمتحنة ،ومنهم
النجداء ،ومنهم أهل الصرب ،ومنهم أهل التقوى ،ومنهم أهل املغفرة»(((.

 -67اخلصال :عن أبيه ،عن سعد بن [عبداهلل ،عن أمحد بن حممد بن] عيسى،

عن أبن حمبوب ،عن عامر بن أيب األحوص ،قال :قلت أليب عبد اهلل عليه السالم :إن
عندنا أقوام ًا يقولون بأمري املؤمنني عليه السالم ويفضلونه عىل الناس كلهم وليس

يصفون [ما نصف] من فضلكم ،أنتوالهم؟ فقال يل« :نعم ،يف اجلملة ،أليس عند
اهلل ما مل يكن عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ،ولرسول اهلل عند اهلل ما ليس لنا،
وعندنا ما ليس عندكم ،وعندكم ما ليس عند غريكم؟.

إن اهلل تبارك وتعاىل وضع اإلسالم عىل سبعة أسهم :عىل الصرب ،والصدق،

((( انظر :لسان العرب ،522:11فصل.
((( انظر :لسان العرب ،52:11بزل.

((( انظر :العني ،202:4فسخ .وأيض ًا معناه زوال املفصل عن موضعه.
((( املقصود بابن إدريس هو :احلسني بن أمحد بن إدريس.

((( سقط من النسخة املتداولة لكتاب اخلصال ،وأثبته املجليس يف البحار عن نسخته من كتاب
اخلصال .انظر :بحار األنوار /169:66باب ( )32درجات اإليامن وحقائقه ،ح.10

((( اخلصال/352:باب السبعة ،ح .31ما ذكر يف املتن ثامن درجات ،فربام تكون إحدى الدرجات
هي توضيح ملا قبلها.
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واليقني ،والرضا ،والوفاء ،والعلم ،واحللم ،ثم قسم ذلك بني الناس فمن جعل فيه

هذه السبعة األسهم فهو كامل اإليامن حمتمل.

ثم قسم لبعض الناس السهم ولبعض السهمني ولبعض الثالثة األسهم

ولبعض األربعة األسهم ولبعض اخلمسة األسهم ولبعض الستة األسهم ولبعض

السبعة األسهم ،فال حتملوا عىل صاحب السهم سهمني ،وال عىل صاحب السهمني

ثالثة أسهم ،وال عىل صاحب الثالثة أربعة أسهم ،وال عىل صاحب األربعة مخسة

أسهم ،وال عىل صاحب اخلمسة ستة أسهم ،وال عىل صاحب الستة سبعة أسهم،
فتثقلوهم وتنفروهم ،ولكن ترفقوا((( هبم ،وسهلوا هلم املدخل.

وسأرضب لك مثال تعترب به :إنه كان رجل مسلم وكان له جار كافر ،وكان

الكافر يرافق املؤمن ،فأحب املؤمن للكافر اإلسالم ،ومل يزل يزين اإلسالم وحيببه

إىل الكافر حتى أسلم ،فغدا عليه املؤمن فاستخرجه من منزله فذهب به إىل املسجد

ليصيل معه الفجر يف مجاعة ،فلام صىل قال له :لو قعدنا نذكر اهلل عز وجل حتى تطلع
الشمس ،فقعد معه ،فقال له :لو تعلمت القرآن إىل أن تزول الشمس ِ
وصمت اليوم

كان أفضل ،فقعد معه وصام حتى صىل الظهر والعرص ،فقال :لو صربت حتى
تصيل املغرب والعشاء اآلخرة كان أفضل ،فقعد معه حتى صىل املغرب والعشاء
اآلخرة ،ثم هنضا وقد بلغ جمهوده ومحل عليه ما ال يطيق ،فلام كان من الغد غدا عليه

وهو يريد به مثل ما صنع باألمس ،فدق عليه بابه ثم قال له :اخرج حتى نذهب إىل
املسجد ،فأجابه أن انرصف عني فإن هذا دين شديد ال ُأطيقه.

فال خترقوا هبم أما علمت أن إمارة بني أميه كانت بالسيف والعسف واجلور

((( يف املخطوطة (ارفقوا) وما أثبتناه من املصدر.
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وان إمارتنا((( بالرفق والتألف والوقار والتقية وحسن اخللطة والورع واالجتهاد،
فرغبوا الناس يف دينكم وفيام أنتم فيه»(((.

 -68اخلصال :يف وصية النبي صىل اهلل عليه وآله لعيل عليه السالم« :يا عيل،

سبعة من كن فيه فقد استكمل حقيقة اإليامن وأبواب اجلنة مفتحة له :من أسبغ

وضوءه ،وأحسن صالته ،وأدى زكاة ماله ،وكف غضبه ،وسجن لسانه ،واستغفر
لذنبه ،وأدى النصيحة ألهل بيت نبيه»(((.

 -69العيايش :عن عامر بن مروان ،قال سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن
َ َ َ َّ َ َ ۡ َ ٰ َ َّ َ َ ۢ َ ٓ َ َ َ ّ َ َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ َ َ َّ ُ َ ۡ
َ
قول اهلل﴿ :أفم ِن ٱتبع رِضون ٱللِ كمن باء بِسخ ٖط مِن ٱللِ ومأوىه جهنمۖ وبِئس
ٱل ۡ َم ِص ُ
ري﴾(((.
فقال« :هم األئمة  -واهلل  -يا عامر درجات للمؤمنني عند اهلل وبمواالهتم

وبمعرفتهم إيانا يضاعف اهلل للمؤمنني حسناهتم ويرفع هلم الدرجات العىل ،وأما
َ َ ۢ َ ٓ َ َ َ ّ َ َّ
ٱللِ  -إىل قوله  -ٱل ۡ َم ِص ُ
ري﴾ فهم واهلل
قوله  -يا عامر ﴿ :-كمن باء بِسخ ٖط مِن
الذين جحدوا حق عيل بن أيب طالب وحق األئمة منا أهل البيت ،فباؤا لذلك
بسخط((( من اهلل»(((.

ُ
 -70فيه أيض ًا ،وعن أيب احلسن الرضا عليه السالم أنه ذكر قول اهلل﴿ :ه ۡم

((( يف املخطوطة (إمامتنا) وما أثبتناه من املصدر.
((( اخلصال/355 - 354:باب السبعة ،ح.35
((( اخلصال/346 - 345:باب السبعة ،ح.13
((( سورة آل عمران .162:3

((( يف املصدر (سخط ًا) وما أثبتناه من املخطوطة.
((( تفسري العيايش  ،205:1ح.149
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َ َّ
َد َر َ
جٰ ٌ
ِند ٱللِ﴾((( قال« :الدرجة ما بني السامء إىل األرض»(((.
تع

 -71العيايش :عن أيب عمرو الزبريي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،قال:

«بالزيادة باإليامن يتفاضل

(((

املؤمنون بالدرجات عند اهلل» قلت :وإن لإليامن

درجات ومنازل يتفاضل هبا املؤمنون عند اهلل؟ قال« :نعم» قلت :صف يل ذلك

 رمحك اهلل  -حتى أفهمه .قال« :ما فضل اهلل به أولياءه بعضهم عىل بعض،ّ ۡ ُ َّ َ َّ َ َّ ُ َ
َ
ۡ َ
ٱلر ُس ُل فَ َّض ۡل َنا َب ۡع َض ُه ۡم َ َ ٰ َ ۡ
ك ُّ
ٱللۖ َو َرف َع َب ۡعض ُه ۡم
ض مِنهم من كم
فقال﴿ :ت ِل
ع بع ٖ ۘ
َ
ۡ
َ
ّ
َ
َ َ َ َّ
ََ َ
ي َۧن ٰ َ
ع َب ۡع ٖض﴾((( وقال:
ت﴾((( اآلية ،وقال:
﴿ولق ۡد فضل َنا َب ۡعض ٱنلَّب ِ ِ 
درج ٰ ٖ
ُ
ََ َُ َ ۡ َُ َ
َ
﴿ٱنظ ۡر َك ۡي َف فَ َّض ۡل َنا َب ۡع َض ُه ۡم َ َ ٰ َ ۡ
َ
(((
ٰ
ت﴾ وقال:
ض ولٓأۡلخِرة أكب درج ٖ
ع بع ٖ ۚ
َ َّ
ُ
﴿ه ۡم َد َر َ
جٰ ٌ
ِند ٱللِ﴾((( فهذا ذكر((( درجات اإليامن ومنازله عند اهلل»(((.
تع
 -72العيايش :عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،قال« :ال نقول

درجة واحدة إن اهلل يقول :درجات بعضها فوق بعض( ،((1إنام تفاضل القوم
((( سورة آل عمران .163:3

((( تفسري العيايش  ،205:1ح.150

((( يف املصدر (تتفاضل) وما أثبتناه من تفسري الربهان عن العيايش .انظر :تفسري الربهان للبحراين
/515 - 514:1ح.3

((( سورة البقرة .253:2

((( سورة اإلرساء .55:17
((( سورة اإلرساء .21:17

((( سورة آل عمران .163:3

((( يف املصدر (ذكر اهلل) وما أثبتناه من املخطوطة ومن تفسري الربهان عن تفسري العيايش.
((( تفسري العيايش  ،136 -135:1ح.447

( ((1إشارة إىل اآلية الكريمة ﴿ :ورفع بعضكم فوق بعض درجات﴾ سورة األنعام .165:6
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باألعامل»(((.

 -73العيايش :عن أيب عمرو الزبريي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،قال« :إن

اهلل عز وجل سبق بني املؤمنني كام سبق بني اخليل يوم الرهان» قلت :أخربين عام

ندب اهلل املؤمن من االستباق إىل اإليامن.
ُ َ
َّ ٓ
َ ُ ْ َ ۡ
ُ
ٱلس َماءِ
﴿سابِق ٓوا إ ِ ٰل َمغفِ َرة ٖ ّمِن َّر ّبِك ۡم َو َج َّن ٍة َع ۡرض َها ك َع ۡر ِض
قال« :قول اهلل:
َ َۡ
ْ
ُ َّ ۡ َّ
َ َّ ٰ ُ َ َّ ٰ ُ َ
َّ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
(((
وٱل ِ
ۡرض أعِدت ل ِلِين ءامنوا بِٱللِ ورسلِهِ﴾ وقال﴿ :وٱلسبِقون ٱلسبِقون ١٠
ۡ
ۡ
َ َ َ
َُْ َ ۡ
َ َّ ٰ ُ َ َ َّ ُ َ َ ۡ
َ
َ
ُ
ُ َ َّ ُ َ (((
ٰ
أو ٰٓلئِك ٱلمقربون﴾ وقال﴿ :وٱلسبِقون ٱلولون مِن ٱلمه ِ
ج ِرين وٱلنصارِ
ُ ْ َ
ۡ َ ٰ َّ ِ َ َّ ُ َ
َ َّ َ َّ ُ
ِين ٱت َب ُعوهم بِإِحس ٖن رض
وٱل
ٱلل ع ۡن ُه ۡم َو َرضوا ع ۡن ُه﴾((( فبدأ باملهاجرين
[األولني] عىل درجة سبقهم ،ثم ثنى باألنصار ،ثم ثلث بالتابعني هلم بإحسان،
فوضع كل قوم عىل درجاهتم ومنازهلم عنده»(((.

َ َ َ
﴿و َءاخ ُرون
 -74العيايش :عن زرارة ،عن أيب جعفر عليه السالم ،يف قول اهلل:
ۡ ََُ ْ ُُ
َ َ ْ َ ٗ َ
َ
تفوا بِذنوب ِ ِه ۡم خل ُطوا ع َمل صٰل ِٗحا َو َءاخ َر َس ّي ِ ًئا﴾((( قال« :أولئك قوم مذنبون
ٱع
حيدثون يف إيامهنم من الذنوب التي يعيبها املؤمنون ويكرهها ،فأولئك َ
﴿ع َس َّ ُ
ٱلل
َ َُ َ َ
َ ۡ ۡ ((( (((
أن يتوب علي ِهم﴾ » .
((( تفسري العيايش  ،388:1ح.147
((( سورة احلديد .21:57

((( سورة الواقعة .11-10:56
((( سورة التوبة .100:9

((( تفسري العيايش  ،105:2ح.104
((( سورة التوبة .102:9
((( سورة التوبة .102:9

((( تفسري العيايش  ،106:2ح.109
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 -75الكيش :عن حممد بن مسعود ،عن حممد بن نصري ،قال :حدثني حممد

بن عيسى ،ومحدويه ،عن حممد بن عيسى ،عن القاسم الصيقل ،رفع احلديث إىل

أيب عبد اهلل عليه السالم ،قال :كنا جلوس ًا عنده فتذاكرنا رج ً
ال من أصحابنا ،فقال
بعضنا :ذلك ضعيف ،فقال أبو عبد اهلل عليه السالم« :إن كان ال يقبل ممن دونكم
حتى يكون مثلكم ،مل يقبل منكم حتى تكونوا مثلنا»(((.

 -76كنز الكراجكي :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله« :اإليامن يف عرشة:

املعرفة ،والطاعة ،والعلم ،والعمل ،والورع ،واالجتهاد ،والصرب ،واليقني،
والرضا ،والتسليم ،فأهيا فقد صاحبه بطل نظامه»(((.


((( رجال الكيش  ،662:2ح.683
((( كنز الفوائد للكراجكي.185:

الباب الرابع

يف السكينة وروح اإليامن وزيادته ونقصانه

الباب الرابع

قال شيخنا املجليس طاب ثراه:

باب :السكينة وروح اإليامن وزيادته ونقصانه(((.
ّ َ ۡ َ َّ َ ۡ
َ َ ََ ََ
َ َ ََ َۡ ُۡ
(((
ٰ
ٰ
كن ِلطمئِن قل ِب﴾ .
البقرة﴿ :قال أو لم تؤ ِمنۖ قال بل ول ِ
َ ُ َ ۡ َ َۡ ۡ َ َُٰ ُ َ َ
اد ۡت ُه ۡم إ َ
األنفالِ﴿ :إَوذا تل ِيت علي ِهم ءايتهۥ ز
يم ٰ ٗنا﴾(((.
ِ
َ
َ َ ٓ ُ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ ُّ ُ ُ َ َّ ُ ۡ َ ٞ
ادتۡ ُه َهٰذه ِۦٓ إ َ
نزلت سورة ف ِمنهم من يقول أيكم ز
يم ٰ ٗن ۚا
ِ ِ
َ التوبةِ﴿ :إَوذا ما أ ِ
َ
َ َّ َّ َ ُ ُ
َ َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ ٗ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ
ٞ
ِين ِف قلوب ِ ِهم َّم َرض
شون  ١٢٤وأما ٱل
فأما ٱلِين ءامنوا فزادتهم إِيمنا وهم يستب ِ
َ
َ
ََ َ
ُ ْ ُ
اد ۡت ُه ۡم ر ۡج ًسا إ َ ٰل ر ۡ
ج
فز
س ِه ۡم َو َماتوا َوه ۡم ك ٰ ِف ُرون﴾(((.
ِ ِ ِ
ِ
ْ
َ َ َ ۡ َ َ َٰ ُ ُ
ٌ
َّ
َۡ ُٗ
الكهف﴿ :إِن ُه ۡم ف ِۡت َية َء َام ُنوا ب ِ َر ّب ِ ِه ۡم َوزِدنٰ ُه ۡم هدى  ١٣وربطنا
ع قلوب ِ ِه ۡم﴾(((.
َ َ َّ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َ
ون ۡٱلَ ۡح َز َ
اب قَالُوا ْ َهٰ َذا َما َو َع َدنَا َّ ُ
ٱلل َو َر ُس ُ ُ
ولۥ
األحزاب﴿ :ولما رءا ٱلمؤمِن
َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ
اد ُه ۡم إ َّلٓ إ َ
يم ٰ ٗنا َوت َ ۡسل ٗ
وصدق ٱلل ورسول ۚۥ وما ز
ِيما﴾(((.
ِ ِ
((( انظر :بحار األنوار /175:66باب (.)33
((( سورة البقرة .260:2
((( سورة األنفال .2:8

((( سورة التوبة .125 -124:9

((( سورة الكهف .14 -13:18
((( سورة األحزاب .22:33
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ُۡ ۡ َ َۡ َ ُ ْٓ
ُ َ َّ ٓ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ
ٗ
َ
ٰ
وب ٱلمؤ ِمن ِني ل ِيدادوا إِيمنا﴾ .
الفتح﴿ :هو ٱلِي أنزل ٱلسكِينة ِف قل ِ
َ َّ ۡ
َّ َ َ
ُ َ ٓ ُّ َ
ۡ
ون َم ۡن َحا ٓ َّد َّ َ
ٱلل
ت ُد ق ۡو ٗما يُؤم ُِنون بِٱللِ َوٱلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر يواد
املجادلة﴿ :ل ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ٓ
ٓ
َ َ ُ َ ُ َ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ َ َ ُ ۡ ۡ ۡ َ َ ُ ۡ ۡ ۡ َ ٰ َ ُ ۡ ۡ َ َ َ ُ ۡ ْ ٰٓ َ
ك ك َت َ
ب ِف
ورسولۥ ولو كنوا ءاباءهم أو أبناءهم أو إِخونهم أو عشِ ريته ۚم أولئ ِ
ۡ َ َ ََ
ُ
َ
َّ
قُلُوبه ُ
ُ
ّ ۡ ُ (((
ٱليمٰن وأيدهم بِر ٖ
م
وح مِنه﴾ .
ِِ ِ
 -77قرب اإلسناد :أمحد بن إسحاق بن سعد(((  ،عن األزدي ،عن أيب عبد
(((

اهلل عليه السالم ،قال« :إن للقلب أذنني ،روح اإليامن يساره باخلري ،والشيطان

يساره بالرش ،فأهيام ظهر عىل صاحبه غلبه»(((.

 -78وقال أبو عبد اهلل عليه السالم« :إذا زنى الرجل أخرج اهلل منه روح
ََ
ُ
َ
َّ
ُ
ّ ۡ ُ (((
اإليامن» فقلنا :الروح التي قال اهلل تبارك وتعاىل﴿ :وأيدهم بِر ٖ
وح مِنه﴾ ؟ قال:
«نعم»(((.
 -79وقال أبو عبد اهلل عليه السالم« :ال يزنى الزاين وهو مؤمن ،وال يرسق

السارق وهو مؤمن ،إنام أعني ما دام عىل بطنها ،فإذا توضأ وتاب كان يف حال غري

ذلك»(((.

 -80الكايف :عن العدة ،عن الربقي ،عن أبيه ،رفعه عن حممد بن داود الغنوي،

((( سورة الفتح .4:48

((( سورة املجادلة .22:58

((( يف املخطوطة (ابن سعيد) وما أثبتناه من املصدر.
((( قرب اإلسناد للحمريي ،33:ح.108
((( سورة املجادلة .22:58

((( قرب اإلسناد ،34 - 33:ح.109
((( قرب اإلسناد ،34 - 33:ح.110
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عن األصبغ بن نباتة ،قال :جاء رجل إىل أمري املؤمنني عليه السالم فقال :يا أمري
املؤمنني ،إن ناس ًا زعموا أن العبد ال يزين وهو مؤمن ،وال يرسق وهو مؤمن ،وال
يرشب اخلمر وهو مؤمن ،وال يأكل الربا وهو مؤمن ،وال يسفك الدم احلرام وهو

مؤمن ،فقد ثقل عيل هذا وحرج منه صدري حني أزعم أن هذا العبد ليصيل صاليت
ويدعو دعائي ويناكحني وأناكحه ويوارثني وأوارثه وقد خرج من اإليامن من أجل

ذنب يسري أصابه.

فقال أمري املؤمنني عليه السالم« :صدقت ،سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه

وآله يقول  -والدليل عليه كتاب اهلل  : -خلق اهلل عز وجل الناس عىل ثالث

طبقات وأنزهلم ثالث منازل ،وذلك قول اهلل عز وجل يف الكتاب :أصحاب
امليمنة ،وأصحاب املشأمة ،والسابقون(((.

فأما ما ذكر من أمر السابقني فإهنم أنبياء مرسلون وغري مرسلني جعل اهلل فيهم

مخسة أرواح :روح القدس ،وروح اإليامن ،وروح القوة ،وروح الشهوة ،وروح

البدن ،فربوح القدس بعثوا أنبياء مرسلني وغري مرسلني وهبا علموا األشياء،
وبروح اإليامن عبدوا اهلل ومل يرشكوا به شيئ ًا ،وبروح القوة جاهدوا عدوهم وعاجلوا

معاشهم ،وبروح الشهوة أصابوا لذيذ الطعام ونكحوا احلالل من شباب((( النساء،

وبروح البدن د ّبوا ودرجوا((( ،فهؤالء مغفور هلم ،مصفوح عن ذنوهبم.
ۡ َ
ٱلر ُس ُل فَ َّض ۡل َنا َب ۡع َض ُه ۡم َ َ ٰ َ ۡ
ك ُّ
ض ّم ِۡن ُهم َّمن
ثم قال :قال اهلل تعاىل﴿ :ت ِل
ع بع ٖۘ
((( إشارة إىل اآليات من ( )8إىل ( )10من سورة الواقعة.
((( يف املخطوطة (وشباب) وما أثبتناه من املصدر.

دب :مشى مشي ًا رويد ًا ،و َد َر َج :مشى أو مىض لسبيله .أنظر :لسان العرب  ،369:1دبب .وجزء
((( َّ
 ،266:2درج.
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َ
ۡ َ
َ َّ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ
ََۡ
َ ۡ َ
ت َوأيَّ ۡد َنٰ ُه ب ِ ُروحِ
ت َو َءاتينا عِيس ٱب َن م ۡر َي َم ٱلَ ّيِنٰ ِ
كم ٱللۖ ورفع بعضهم درج ٰ ٖ ۚ
ََ
ُۡ
﴿وأيَّ َد ُهم ب ِ ُر ٖ
وح ّم ِۡن ُه﴾((( يقول :أكرمهم هبا
ٱلق ُد ِس﴾((( ثم قال يف مجاعتهم:
ففضلهم عىل من سواهم ،فهؤالء مغفور هلم ،مصفوح عن ذنوهبم.
ثم ذكر أصحاب امليمنة ،وهم املؤمنون حق ًا بأعياهنم ،جعل اهلل فيهم أربعة
أرواح :روح اإليامن ،وروح القوة ،وروح الشهوة ،وروح البدن ،فال يزال العبد
يستكمل هذه األرواح األربعة حتى تأيت عليه حاالت».

فقال الرجل :يا أمري املؤمنني ،ما هذه احلاالت؟.
َ
ُ َّ ُ َ ُّ َٰٓ َ
َ
ل أ ۡرذ ِل
فقال« :أما أوالهن((( فهو كام قال اهلل عز وجل﴿ :ومِنكم من يرد إ ِ
ۡ
َ َ
َ
ۡ َ ۡٗ
يا﴾((( فهذا ينتقص منه مجيع األرواح وليس
ٱل ُع ُم ِر ل ِك ۡيل َي ۡعل َم ِم ۢن َب ۡع ِد عِل ٖم ش ٔ
بالذي خيرج من دين اهلل؛ ّ
ألن الفاعل به ر ّده اىل أرذل عمره((( ،فهو ال يعرف للصالة
وقت ًا وال يستطيع التهجد بالليل وال بالنهار وال القيام يف الصف مع الناس ،فهذا
نقصان من روح اإليامن وليس يرضه شيئ ًا.
ومنهم من ينتقص منه روح القوة فال يستطيع جهاد عدوه وال يستطيع طلب

املعيشة.

مرت به أصبح((( بنات آدم مل حين
ومنهم من ينتقص منه روح الشهوة فلو ّ

((( سورة البقرة .253:2

((( سورة املجادلة .22:58

((( يف املخطوطة (أوهلن) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة احلج .5:22

((( يف املخطوطة (يرده إىل أرذل العمر) وما أثبتناه من املصدر.

((( أصبح عىل وزن أفعل التفضيل ،من الصباحة ،والصبيحة :هي اجلميلة الوضيئة الوجه .أنظر:
لسان العرب  ،507:2صبح.
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إليها ومل يقم ،وتبقى روح البدن فيه فهو يدب ويدرج حتى يأتيه ملك املوت ،فهذا

بحال((( خري؛ ّ
ألن اهلل عز وجل هو الفاعل به.

فيهم باخلطيئة فيشجعه روح القوة
وقد تأيت عليه حاالت يف قوته وشبابه
ّ

ويزين له روح الشهوة ويقوده روح البدن حتى توقعه يف اخلطيئة ،فإذا المسها

نقص من اإليامن
وتفص((( منه فليس يعود فيه حتى يتوب ،فإذا تاب((( تاب اهلل
ّ
عليه ،وإن عاد((( أدخله اهلل نار جهنم.

َّ
﴿ٱل َ
ِين
فأما أصحاب املشأمة فهم اليهود والنصارى ،يقول اهلل عز وجل:
ُ َ َ
ُ َ َ ٓ ُ
َء َات ۡي َنٰ ُه ُم ۡٱلك َِتٰ َ
ب َي ۡع ِرفون ُهۥ ك َما َي ۡع ِرفون أ ۡب َنا َءه ۡم  -يعرفون حممد ًا والوالية يف
َّ َ ٗ ّ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ
ون ۡ َ
ٱل َّق
التوراة واإلنجيل كام يعرفون أبناءهم يف منازهلم ِ -إَون ف ِريقا مِنهم لكتم
َ َ
ََ َ ُ َ
ُ
ون َّن م َِن ٱل ۡ ُم ۡم َت َ
ين﴾((( فلام جحدوا
َوه ۡم َي ۡعل ُمون  -أنك الرسول إليهم  -فل تك
ِ
ما عرفوا ابتالهم [اهلل] بذلك فسلبهم روح اإليامن ،وأسكن أبداهنم ثالثة أرواح:
ۡ ُ
روح القوة ،وروح الشهوة ،وروح البدن ،ثم أضافهم إىل األنعام فقال﴿ :إِن ه ۡم
َّ َ ۡ َ ۡ َ
(((
ٰ
إِل كٱلنع ِم﴾ ألن الدابة إنام حتمل بروح القوة وتعتلف بروح الشهوة وتسري
بروح البدن» فقال [له] السائل :أحييت قلبي بإذن اهلل يا أمري املؤمنني(((.

((( يف املصدر (احلال) وما أثبتناه من املخطوطة ومن البحار عن الكايف .أنظر :بحار األنوار
/180:66باب ( ،)33ح.3

تفص :خرج .انظر :الصحاح للجوهري  ،459:6فصا.
(((
ّ

((( يف بصائر الدرجات( :فإن تاب وعرف الوالية تاب اهلل عليه).

((( يف بصائر الدرجات( :وإن عاد وهو تارك الوالية أدخله اهلل نار جهنم).
((( سورة البقرة .147 -146:2
((( سورة الفرقان .44:25

((( الكايف /284 -281:2كتاب اإليامن والكفر ،باب الكبائر ،ح.16
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 -81قرب اإلسناد :أتى أمري املؤمنني عليه السالم رجل فقال :أن ُاناس ًا

يزعمون ،وذكر نحوه(((.

 -82بصائر الدرجات :عن أمحد بن حممد ،عن احلسني بن سعيد ،عن حممد

بن داود ،عن أيب هارون العبدي ،عن حممد ،عن ابن نباته ،مثله(((.

بيان :يف قرب اإلسناد :يصيل إىل قبلتي ويدعو دعويت  -إىل قوله  -أخرجه من

اإليامن  -وفيه قال « :-صدقك أخوك إين سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله
ُ ْ َ ٰٓ َ ۡ ُ َ َّ ُ َ
(((
يقول :خلق اهلل اخللق  -ثم ذكر اآلية بتاممها إىل قوله ﴿ -أولئِك ٱلمقربون﴾» .
 -83ثواب األعامل :عن أبيه ،عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن معاوية

بن عامر ،عن صباح بن سيابة قال :كنت عند أيب عبد اهلل عليه السالم فقيل له :ترى
الزاين حني يزين((( وهو مؤمن؟ قال« :ال ،إذا كان عىل بطنها سلب اإليامن منه فإذا

قام((( رد عليه» قال :فإنه إن((( أراد أن يعود؟ قال« :ما أكثر من هيم أن يعود ثم ال
يعود»(((.

((( مل نجده يف قرب اإلسناد ،وربام كان للمصنف نسخة هي أكمل من النسخة املتداولة ،أو هو من
السهو.

((( بصائر الدرجات/470 - 469:اجلزء الثامن ،باب ( ،)14ح.6

((( ما ذكره املصنف  -أعىل اهلل مقامه  -يف بيانه موجود يف بصائر الدرجات وليس يف قرب اإلسناد
وكام أسلفنا.

((( يف املصدر (يزين الزاين) وما أثبتناه من املخطوطة وهو عني ما موجود يف بحار األنوار عن ثواب
األعامل .انظر :بحار األنوار /190:66باب ( ،)33ح.4

((( يف املصدر (وإذا أقام) وما أثبتناه من املخطوطة.
((( أثبتنا (إن) من املخطوطة والبحار.
((( ثواب األعامل.263 - 262:
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 -84الكايف :عن عيل ،مثله(((.

فضال،
 -85ثواب األعامل :عن ابن الربقي ،عن أبيه ،عن جده أمحد ،عن ابن ّ

عن ابن بكري ،قال :قلت أليب جعفر عليه السالم يف قول رسول اهلل صىل اهلل عليه
ََ
ُ
َ
َّ
ُ
وآله« :إذا زنى الرجل فارقه روح اإليامن» قال «هو قوله عز وجل ﴿وأيدهم بِر ٖ
وح
ّم ِۡن ُه﴾((( ذلك الذي يفارقه»(((.
 -86الكايف :عن حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد ،عن ابن فضال ،مثله(((.

 -87بصائر الدرجات :عن عمران بن موسى بن جعفر ،عن عيل بن معبد،

عن عبد اهلل((( بن عبد اهلل الواسطي ،عن درست بن أيب منصور ،عمن ذكره عن

جابر ،قال :سألت أبا جعفر عليه السالم عن الروح؟.

قال« :يا جابر ،إن اهلل خلق اخللق عىل ثالث طبقات وأنزهلم ثالث منازل،
ََ ۡ َٰ ُ َََۡۡ َ ٓ َ ۡ َٰ ُ ۡ
َ
ۡ
َ
َ
وبني ذلك يف كتابه حيث قال﴿ :فأصحب ٱلميمنةِ ما أصحب ٱلميمنةِ ٨
ََ ۡ َٰ ُ َۡ ۡ َ َ َ ٓ َ ۡ َٰ ُ َۡ ۡ
َ َّ ٰ ُ َ َّ ٰ ُ َ
ُ ْ َ ٰٓ َ
َ
َ
شمةِ  ٩وٱلسبِقون ٱلسبِقون  ١٠أولئِك
شمةِ ما أصحب ٱلم ٔ
وأصحب ٱلم ٔ
ۡ َ
َ
ٱل ُمق َّر ُبون﴾(((.
فأما ما ذكر من السابقني فهم أنبياء مرسلون وغري مرسلني جعل اهلل فيهم

مخسة أرواح ،روح القدس وروح اإليامن وروح القوة وروح الشهوة وروح البدن،
((( الكايف /281:2كتاب اإليامن والكفر ،باب الكبائر ،ح.13
((( سورة املجادلة .22:58
((( ثواب األعامل.263 :

((( الكايف /280:2كتاب اإليامن والكفر ،باب الكبائر ،ح.11

((( يف املخطوطة (عبيداهلل) وما أثبتناه من املصدر وكتب الرجال .انظر :رجال الكيش ،284:1
ح 119فقد ذكر يف سند احلديث املذكور هبذا اللفظ (عبداهلل بن عبداهلل الواسطي).

((( سورة الواقعة .11 -8:56
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ۡ َ
ٱلر ُس ُل فَ َّض ۡل َنا َب ۡع َض ُه ۡم َ َ ٰ َ ۡ
ك ُّ
ض ّم ِۡن ُهم َّمن
وبني ذلك يف كتابه حيث قال﴿ :ت ِل
ع بع ٖۘ
َ
ۡ
َ
َ َّ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ
ََۡ
َ ۡ َ
ت َوأيَّ ۡد َنٰ ُه ب ِ ُر ِ
وح
ت َو َءاتينا عِيس ٱب َن م ۡر َي َم ٱلَ ّيِنٰ ِ
كم ٱللۖ ورفع بعضهم درج ٰ ٖ ۚ
ََ
ُۡ
ُ
َ
َّ
ُ
ّ ۡ ُ (((
ٱلق ُد ِس﴾((( ثم قال يف مجيعهم﴿ :وأيدهم بِر ٖ
وح مِنه﴾ فربوح القدس بعثوا
أنبياء مرسلني وغري مرسلني ،وبروح القدس علموا مجيع األشياء ،وبروح اإليامن
عبدوا اهلل ومل يرشكوا به شيئا ،وبروح القوة جاهدوا عدوهم وعاجلوا معايشهم،

وبروح الشهوة أصابوا لذة الطعام ونكحوا احلالل من النساء ،وبروح البدن يدب
ويدرج.

وأما ما ذكرت من أصحاب امليمنة فهم املؤمنون حق ًا ،جعل فيهم أربعة

أرواح ،روح اإليامن وروح القوة وروح الشهوة وروح البدن ،وال يزال العبد

مستكم ً
ال هبذه األرواح األربعة حتى هيم باخلطيئة فإذا هم باخلطيئة زين له روح

الشهوة وشجعه روح القوة وقاده روح البدن حتى يوقعه يف تلك اخلطيئة ،فإذا
المس اخلطيئة انتقص من اإليامن وانتقص اإليامن منه ،فإن تاب تاب اهلل عليه.

وقد تأيت عىل العبد تارات ينقص منه بعض هذه األربعة ،وذلك قول اهلل تعاىل:
ُ َّ ُ َ ُّ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ
َ
ۡ َ ۡ
َ
﴿ومِنكم من يرد إ ِ ٰٓ
ل أرذ ِل ٱلعم ِر ل ۡ
يا﴾((( فتنتقص روح
ِك ل َي ۡعل َم َب ۡع َد عِل ٖم ش ًٔ
القوة وال يستطيع جماهدة العدو وال معاجلة املعيشة ،وتنتقص منه روح الشهوة،

فلو مرت به أحسن بنات آدم مل حين إليها ،وتبقى فيه روح اإليامن وروح البدن،
فربوح اإليامن يعبد اهلل وبروح البدن يدب ويدرج حتى يأتيه ملك املوت.

وأما ما ذكرت من أصحاب املشئمة فمنهم أهل الكتاب ،قال اهلل تبارك وتعاىل:

((( سورة البقرة .253:2

((( سورة املجادلة .22:58
((( سورة النحل .70:16
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َّ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ َ ٰ َ َ ۡ ُ َ ُ َ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ٓ َ ُ ۡ َّ َ ٗ ّ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ
﴿ٱلِين ءاتينهم ٱلكِتب يع ِرفونهۥ كما يع ِرفون أبناءهمۖ ِإَون ف ِريقا مِنهم لكتمون
ۡ َ َّ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
َّ ّ َ َ َ َ ُ َ
ٱل ُّ
ون َّن م َِن ٱل ۡ ُم ۡم َت َ
ون َ ۡ ١٤٦
ين﴾((( عرفوا رسول
ٱلق وهم يعلم
ك
ت
ل
ف
ك
ب
ر
ِن
م
ق
ِ
ِ
اهلل صىل اهلل عليه وآله والويص من بعده وكتموا ما عرفوا من احلق بغي ًا وحسد ًا

فيسلبهم اهلل((( روح اإليامن ،وجعل هلم ثالثة أرواح روح القوة وروح الشهوة وروح
ۡ ُ ۡ َّ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُّ َ ً
(((
البدن ،ثم أضافهم إىل األنعام فقال﴿ :إِن هم إِل كٱلنع ِم بل هم أضل سبِيل﴾
ّ
ألن الدابة إنام حتمل بروح القوة ،وتعتلف بروح الشهوة ،وتسري بروح البدن»(((.
 -88الرسائر :من كتاب موسى بن بكر ،عن زرارة ،قال :قلت أليب عبد اهلل

عليه السالم :أرأيت قول النبي صىل اهلل عليه وآله« :ال يزين الزاين وهو مؤمن»؟

قال[« :حتى] ينزع عنه((( روح اإليامن» قال :قلت :ينزع عنه((( روح اإليامن ،قال:
فحدثني عن روح((( اإليامن ،قال« :هو يشء  -ثم قال  -هذا أجدر((( أن تفهمه ،أما

هيم باليشء فيعرض بنفسه اليشء يزجره عن ذلك وينهاه»؟ قلت:
رأيت اإلنسان ُّ

نعم ،قال« :هو ذاك»(((.

((( سورة البقرة .147 -146:2
((( لفظ اجلاللة مل يرد يف املصدر.
((( سورة الفرقان .44:25

((( بصائر الدرجات/469 - 467:اجلزء التاسع ،باب ( ،)14ح.5
((( يف املخطوطة (ينتزع منه) وما أثبتناه من املصدر.

((( يف املخطوطة (تنتزع منه) وما أثبتناه من املصدر.
((( يف املخطوطة (لروح) وما أثبتناه من املصدر.

((( مل ترد (هذا) يف املصدر وأثبتناها من املخطوطة ،ويف املصدر (إحذر) بدل (أجدر) وما أثبتناه من
املخطوطة.

((( مستطرفات الرسائر البن ادريس احليل/32:مستطرفات كتاب موسى بن بكر ،ح.8
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 -89جمالس املفيد :عن اجلعايب ،عن ابن عقدة ،عن أمحد بن حييى وحممد بن

عبد اهلل يف آخرين ،عن عبد اهلل بن سامل ،عن هشام بن مهران ،عن خاله حممد بن

زيد العطار  -وكان من كبار أصحاب األعمش ،-عن حممد بن أمحد بن احلسن،

عن منذر بن جعفر ،عن حممد بن بريد الباين ،قال :كنت عند جعفر بن حممد عليهام
السالم فدخل عليه عمر بن قيس املارص وأبو حنيفة وعمر بن ذر يف مجاعة من

أصحاهبم ،فسألوه عن اإليامن ،فقال« :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله :ال يزين
الزاين وهو مؤمن ،وال يرسق السارق((( وهو مؤمن ،وال يرشب اخلمر وهو مؤمن»

فجعل بعضهم ينظر إىل بعض ،فقال له عمر بن ذر :بم نسميهم(((؟ فقال عليه
َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ۡ َ ُ ٓ ْ
السالم« :بام سامهم اهلل وبأعامهلم ،قال اهلل عز وجل﴿ :وٱلسارِق وٱلسارِقة فٱقطعوا
َ
ُّۡ َ ََْ َ َ
َّ َ ُ َ َّ َ ۡ ُ ْ َُّ
ۡ
ۡ
َ
َ
ُ
َ
(((
(((
ٰ
ح ٖد مِنهما مِائة جلة ٖ﴾ »
ن فٱج ِ
لوا ك و ِ
أيدِيهما﴾ وقال﴿ :ٱلزانِية وٱلزا ِ
فجعل بعضهم ينظر إىل بعض ،فقال حممد بن يزيد :وأخربين برش بن عمر بن ذر -

وكان معهم  -قال :ملا خرجنا قال عمر بن ذر أليب حنيفة :أال قلتَ :من عن رسول

اهلل صىل اهلل عليه وآله؟ قال :ما أقول لرجل يقول :قال رسول اهلل(((.

 -90الكايف :عن احلسني بن حممد وحممد بن حييى مجيع ًا ،عن عيل بن حممد بن

سعد ،عن حممد بن مسلم ،عن أيب سلمة ،عن حممد بن سعيد((( ،عن ابن أيب نجران،

عن ابن سنان ،عن أيب خدجية ،قال :دخلت عىل أيب احلسن عليه السالم فقال يل:
((( مل ترد (السارق) يف املصدر.

((( يف املخطوطة (تسميهم) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة املائدة .38:5
((( سورة النور .2:24

((( أمايل الشيخ املفيد/22 - 21:املجلس الثالث ،ح.3
((( يف املخطوطة (سعد) وما أثبتناه من املصدر.
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«إن اهلل تبارك وتعاىل أيد املؤمن بروح [منه] حترضه يف كل وقت حيسن فيه ويتقي،
وتغيب عنه يف كل وقت يذنب فيه ويعتدي ،فهي معه هتتز رسور ًا عند إحسانه،
وتسيخ يف الثرى عند إساءته ،فتعاهدوا عباد اهلل نعمه باصالحكم أنفسكم تزدادوا
هم ٍ
برش فارتدع عنه»
هم بخري فعمله ،أو َّ
يقين ًا وتربحوا نفيس ًا ثمين ًا ،رحم اهلل امرء ًا َّ

ثم قال« :نحن نؤيد الروح بالطاعة هلل والعمل له»(((.

قال شيخنا املجليس (طاب ثراه) :ويف بعض النسخ (نزيد) فريجع اىل التأييد

أيض ًا فإنه يتقوى بالطاعة كأنه يزيد(((.

 -91الكايف :عن عيل بن إبراهيم ،عن حممد بن عيسى ،عن يونس ،عن داود،

قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله« :إذا
ََ
﴿ول
زنى الرجل فارقه روح اإليامن» قال :فقال« :هو مثل قول اهلل عز وجل:
َ َ َّ ُ ْ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ
تيمموا
ٱلبِيث مِن ُه تنفِقون﴾(((» ثم قال« :غري هذا أبني منه ذلك قول اهلل عز
َ
وجلَ :
﴿وأيَّ َد ُهم ب ِ ُر ٖ
وح ّم ِۡن ُه﴾((( هو الذي فارقه»(((.
َ َ َ َ َّ ُ ْ ۡ َ َ
ٱلبِيث﴾ أي وال تقصدوا
قال شيخنا املجليس (طاب ثراه)﴿ :ول تيمموا
الردي﴿ .م ِۡن ُه﴾ أي من املال أو مما أخرجنا وختصيصه بذلك ألن التفاوت فيه أكثر.
ْ
ُ ُ َ
َ
﴿تنفِقون﴾ حال مقدرة من فاعل ﴿ت َي َّم ُموا﴾ وجيوز أن يتعلق به ﴿م ِۡن ُه﴾ ويكون
الضمري للخبيث واجلملة حال منه ،وروي عن ابن عباس أهنم كانوا يتصدقون
((( الكايف /268:2باب الروح الذي أيد به املؤمن ،ح.1
((( بحار األنوار /195:66باب ( ،)33بيان ح.10
((( سورة البقرة .267:2

((( سورة املجادلة .22:58

((( الكايف /284:2كتاب اإليامن والكفر ،باب الكبائر ،ح.17
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بحشف التمر ورشاره فنهوا عنه ،وكأن وجه التشبيه أن األعامل الصاحلة إنفاق
من النفس((( وإذا فارقها روح اإليامن بسبب األعامل السيئة تصري خبيث ًا فال يصلح
اإلنفاق منها إال بعد تطهريها بالتوبة واألعامل الصاحلة ،أو يقال :اإلنفاق من

اإليامن واإليامن املشوب بالكبائر خبيث كاملال الرديء الذي كانوا خيرجوهنا يف
ٱلل م َِن ٱل ۡ ُم َّتق َ
الزكاة وال يقبل اهلل ّإل الطيب ،كام قال تعاىل﴿ :إ َّن َما َي َت َق َّب ُل َّ ُ
ني﴾(((.
ِ
ِ
 -92النهج :يف حديثه عليه السالم« :إن اإليامن يبدو ملظة يف القلب ،كلام

ازداد اإليامن ازدادت اللمظة»(((.

 -93الكايف :عن عيل بن إبراهيم ،عن حممد بن عيسى ،عن يونس ،عن محاد،

عن نعامن الرازي ،قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول« :من زنى خرج
من اإليامن ،ومن رشب اخلمر خرج من اإليامن ،ومن أفطر يوم ًا من شهر رمضان

متعمد ًا خرج من اإليامن»(((.

 -94الكايف :باإلسناد عن يونس ،عن حممد بن عبده ،قال :قلت أليب عبد

اهلل عليه السالم :ال يزين((( الزاين وهو مؤمن؟ قال« :ال ،إذا كان عىل بطنها سلب
اإليامن ،فإذا قام رد إليه ،فإن عاد سلب» قلت :فإنه يريد أن يعود؟ فقال« :ما أكثر
من يريد أن يعود فال يعود إليه أبد ًا»(((.

((( يف املخطوطة (النفيس) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة املائدة .27:5

بحار األنوار /196:66الباب الثالث والثالثون ،بيان ح.11

((( هنج البالغة/518:فصل يف غريب كالمه عليه السالم املحتاج اىل التفسري ،ح.5
((( الكايف /278:2كتاب اإليامن والكفر ،باب الكبائر ،ح.5
((( يف املخطوطة (أيزين) وما أثبتناه من املصدر.

((( الكايف /278:2كتاب اإليامن والكفر ،باب الكبائر ،ح.6
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 -95الكايف :عن عيل ،عن أبيه ،عن محاد ،عن ربعي ،عن الفضيل ،عن أيب

عبد اهلل عليه السالم ،قال« :يسلب منه روح اإليامن ما دام عىل بطنها فإذا نزل عاد
هم هل يفارقه روح(((؟ قال« :ال ،أرأيت إن هم
اإليامن» قال :قلت [له] :أرأيت إن َّ

أن يرسق أتقطع يده؟»(((.

 -96الكايف :عن احلسني بن حممد ،عن أمحد بن إسحاق ،عن سعدان ،عن

هم العبد بذنب
أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،قال« :إن للقلب اذنني فإذا َّ

قال له روح اإليامن :ال تفعل ،وقال له الشيطان :إفعل ،وإذا كان عىل بطنها نزع منه
روح اإليامن»(((.


((( عبارة (هل يفارقه روح) مل ترد يف املصدر وأثبتناها من املخطوطة.
((( الكايف /281:2كتاب اإليامن والكفر ،باب الكبائر ،ح.12

((( الكايف /267:2كتاب اإليامن والكفر ،باب أن للقلب اذنني ينفث فيهام امللك والشيطان ،ح.2

الباب اخلامس

يف أن اإليامن مستقر ومستودع وإمكان زوال اإليامن

الباب اخلامس

وقال شيخنا املجليس طاب ثراه:

باب :إن اإليامن مستقر ومستودع وإمكان زوال اإليامن(((.
َ ُ َ َّ ٓ َ َ َ ُ ّ َّ ۡ
َ
َ
َ ُ ۡ َ َ ّ ((( ٞ َ ۡ َ ۡ ُ َ ٞ
ٰ
األنعام﴿ :وهو ٱلِي أنشأكم مِن نف ٖس وحِدة ٖ فمستقر ومستودع﴾ .

 -97املحاسن :عن أبيه ،عن حممد بن سنان ،عن مفضل بن صالح((([ ،عن

جابر اجلعفي] ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،قال« :إن احلرسة والندامة والويل كله

ملن مل ينتفع بام أبرص ،ومن مل يدر األمر الذي هو عليه مقيم أنفع هو له أم رضر؟

قال :قلت :فبام يعرف الناجي؟ قال« :من كان فعله لقوله موافق ًا فأثبت له الشهادة

بالنجاة ،ومن مل يكن فعله لقوله موافق ًا فإنام ذلك مستودع»(((.

 -98الكايف :عن حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد ،عن حممد بن سنان ،عن

املفضل اجلعفي :مثله إىل قوله :فبم يعرف الناجي من هؤالء جعلت فداك؟ قوله:

«فأثبت له الشهادة»(((.

((( انظر :بحار األنوار /212:66باب (.)34
((( سورة األنعام .98:6

((( يف املخطوطة (املفضل)وما أثبتناه وهو (مفضل بن صالح) من املصدر.
((( املحاسن للربقي /252:1باب اإلخالص ،ح.274

((( الكايف /420 - 419:2كتاب اإليامن والكفر ،باب يف عالمة املعار ،ح.1
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 -99الكايف :عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن حفص بن

البخرتي وغريه ،عن عيسى شلقان ،قال :كنت قاعد ًا فمر أبو احلسن موسى عليه

السالم ومعه هبمة ،قال :قلت :يا غالم ،ما ترى ما يصنع أبوك؟ يأمرنا باليشء ثم
ينهانا عنه ،أمرنا أن نتوىل أبا اخلطاب ثم أمرنا أن نلعنه ونتربء منه؟ فقال أبو احلسن

عليه السالم  -وهو غالم ّ -
«:إن اهلل خلق خلق ًا لإليامن ال زوال له ،وخلق خلقا
للكفر ال زوال له ،وخلق خلقا بني ذلك أعارهم اهلل((( اإليامن يسمون املعارين إذا

شاء سلبهم ،وكان أبو اخلطاب ممن أعري اإليامن» .قال :فدخلت عىل أيب عبد اهلل
عليه السالم فأخربته ما قلت أليب احلسن عليه السالم وما قال يل ،فقال أبو عبد اهلل

عليه السالم« :إنه نبعة ن ّبوة»(((.

بيان :يف (املصباح) البهمة ولد الضأن يطلق عىل الذكر واألُنثى واجلمع (هبم)

مثل :مترة ومتر ومجع البهم (هبام) مثل :سهم وسهام وتطلق (البهام) عىل أوالد
الضأن واملعز إذا اجتمعت تغليب ًا ،فإذا انفردت قيل ألوالد الضأن (هبام) وألوالد
املعز (سخال) وقال ابن فارس( :البهم) صغار الغنم .وقال أبو زيد :يقال ألوالد

الغنم ساعة تضعها الضأن أو املعز ذكر ًا كان الولد أو أنثى (سخلة) ثم هي (هبمة)

واجلمع (هبم)(((.

 -100الكايف :عن حممد بن حييى ،عن ابن عيسى ،عن احلسني بن سعيد،

عن القاسم بن حبيب ،عن إسحاق بن عامر ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال«:إن
اهلل جبل النبيني عىل نبوهتم فال يرتدون ابد ًا ،وجبل األوصياء عىل وصاياهم فال
((( يف املصدر (أعاره) ويف البحار (أعارهم) وما أثبتناه من املخطوطة.
((( الكايف /418:2كتاب اإليامن والكفر ،باب املعارين ،ح.3
((( املصباح املنري للفيومي  ،64:1البهمة.
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يرتدون أبد ًا ،وجبل بعض املؤمنني عىل اإليامن فال يرتدون أبد ًا ،ومنهم من ُأعري

اإليامن عارية ،فإذا هو دعا وألح يف الدعاء مات عىل اإليامن»(((.

 -101الكيش :عن محدويه ،عن حممد بن عيسى ،عن يونس ،عن ابن مسكان،

عن عيسى شلقان ،قال :قلت أليب احلسن عليه السالم  -وهو يومئذ غالم قبل أوان

بلوغه  :-جعلت فداك ما هذا الذي يسمع من أبيك إنه أمرنا بوالية أيب اخلطاب
ثم أمرنا بالرباءة منه؟ قال :فقال أبو احلسن عليه السالم من تلقاء نفسه« :إن اهلل
خلق األنبياء عىل النبوة فال يكونون إال أنبياء ،وخلق املؤمنني عىل اإليامن [فال

يكونون] إال مؤمنني ،واستودع قوم ًا إيامن ًا فإن شاء أمته ]هلم] وإن شاء سلبهم إياه،
وإن أبا اخلطاب كان ممن أعاره اهلل اإليامن ،فلام كذب عىل أيب سلبه اهلل اإليامن» قال:
فعرضت هذا الكالم عىل أيب عبد اهلل عليه السالم ،قال :فقال« :لو سألتنا عن ذلك

ما كان ليكون عندنا غري ما قال»(((.

 -102قرب اإلسناد :عن معاوية بن حكيم ،عن البزنطي ،عن الرضا عليه

السالم ،قال« :إن جعفر ًا عليه السالم كان يقول :فمستقر ومستودع ،فاملستقر ما

ثبت من اإليامن ،واملستودع املعار ،وقد هداكم اهلل ألمر جهله الناس فامحدوا اهلل

عىل ما َم َّن عليكم به»(((.

 -103قرب اإلسناد :عن إبن أيب اخلطاب ،عن البزنطي ،عن الرضا عليه

ونور لكم ،وقد كان أبو عبد اهلل عليه
السالم ،قال« :إن اهلل عز وجل قد هداكم ّ
السالم يقول :إنام هو مستقر ومستودع ،فاملستقر اإليامن الثابت ،واملستودع املعار،
((( الكايف /419:2كتاب اإليامن والكفر ،باب املعارين ،ح.5
((( رجال الكيش  ،584:2ح.523

((( قرب اإلسناد ،347:من ح.1255
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تستطيع((( أن هتدي من أضل اهلل؟!»(((.

 -104العيايش :عن أيب بصري ،عن أيب جعفر عليه السالم ،قال :قلت:
َ
َ ٞ
َّ ۡ
َ ٞ
َ ُ َ َّ ٓ َ َ َ ُ
ِي أنشأكم ّمِن نف ٖس َوٰح َِدة ٖ ف ُم ۡس َتق ّر َو ُم ۡس َت ۡودع﴾((( قال« :ما يقول
﴿وهو ٱل

أهل بلدك الذي أنت فيه؟» قال :قلت :يقولون :مستقر يف الرحم ،ومستودع يف
الصلب ،قال« :كذبوا ،املستقر ما استقر اإليامن يف قلبه فال ينزع منه أبد ًا ،واملستودع

الذي يستودع اإليامن زمان ًا ثم يسلبه وقد كان الزبري منهم»(((.

 -105العيايش :عن جعفر بن مروان ،قال((( :إن الزبري اخرتط سيفه يوم

قبض النبي صىل اهلل عليه وآله وقال :ال أغمده حتى أبايع لعيل عليه السالم ،ثم
اخرتط سيفه فضارب علي ًا ،فكان((( ممن أعري اإليامن فمشى يف ضوء نوره ثم سلبه

اهلل((( إياه(((.

 -106العيايش :عن سعيد بن أيب األصبغ ،قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه
السالم وهو ُي َ
سأل عن مستقر ومستودع ،قال« :مستقر يف الرحم ،ومستودع يف
الصلب ،وقد يكون مستودع اإليامن ثم ينزع منه ،ولقد مشى الزبري يف ضوء اإليامن
((( يف املخطوطة (أتستطيع) وما أثبتناه من املصدر.
((( قرب اإلسناد ،382:ح.1345
((( سورة األنعام .98:6

((( تفسري العيايش  ،371:1ح.69

((( الظاهر أن هناك سقط أو تصحيف ،وأن القائل هو أحد األئمة األطهار صلوات اهلل وسالمه
عليهم.

((( يف املخطوطة (وكان) وما أثبتناه من املصدر.
((( مل يرد لفظ اجلاللة يف املصدر.

((( تفسري العيايش  ،371:1ح.70
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ونوره حني قبض رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله حتى مشى بالسيف وهو يقول :ال
نبايع إال علي ًا»(((.

 -107العيايش :عن حممد بن الفضيل ،عن أيب احلسن عليه السالم [يف قوله]:
َ ٰ َ َ ُ ۡ َ َ ّٞ َ ۡ َ ۡ ُ َ ٞ
َ ُ َ َّ ٓ َ َ َ ُ ّ َّ ۡ
﴿وهو ٱلِي أنشأكم مِن نف ٖس وحِدة ٖ فمستقر ومستودع﴾ قال« :ما كان من

اإليامن املستقر فمستقر إىل يوم القيامة أو أبد ًا ،وما كان مستودع ًا سلبه اهلل قبل
املامت»(((.

 -108العيايش :عن صفوان ،قال :سألني أبو احلسن عليه السالم  -وحممد بن

خلف جالس  -فقال يل« :مات حييى بن القاسم احلذاء(((؟» فقلت له :نعم ،ومات

زرعة((( ،فقال« :كان جعفر عليه السالم يقول :فمستقر ومستودع فاملستقر قوم

يعطون اإليامن ويستقر((( يف قلوهبم ،واملستودع قوم يعطون اإليامن ثم يسلبونه»(((.
 -109العيايش :عن أيب احلسن األول عليه السالم ،قال :سألته عن قول اهلل:
َ
َ ٞ
َ ٞ
﴿ف ُم ۡس َتق ّر َو ُم ۡس َت ۡودع﴾ قال« :املستقر اإليامن الثابت ،واملستودع املعار»(((.
عيل أبو احلسن عليه السالم
 -110العيايش :عن أمحد بن حممد ،قال :وقف َّ

((( تفسري العيايش  ،371:1ح.71
((( تفسري العيايش  ،371:1ح.72

((( هو حييى بن القاسم احلذاء األزدي ،ذكر الكيش أنه واقفي .انظر :اختيار معرفة الرجال للكيش
 ،772:2ح.901

((( هو زرعة بن حممد احلرضمي ،ذكر الكيش أنه واقفي .انظر :أختيار معرفة الرجال للكيش ،744:2
ح.904

((( يف املخطوطة (ومستقر به) وما أثبتناه من املصدر.
((( تفسري العيايش  ،372:1ح.73
((( تفسري العيايش  ،372:1ح.74
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يف بني زريق((( فقال يل  -وهو رافع صوته « : -يا أمحد» قلت :لبيك ،قال« :إنه ملا

قبض رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله جهد الناس عىل إطفاء نور اهلل فأبى اهلل إال أن
يتم نوره بأمري املؤمنني عليه السالم ،فلام تويف أبو احلسن عليه السالم جهد ابن

أيب محزة((( وأصحابه عىل إطفاء نور اهلل فأبى اهلل إال أن يتم نوره ،وإن أهل احلق
إذا دخل فيهم [داخل]((( رسوا به ،وإذا خرج منهم خارج مل جيزعوا عليه؛ وذلك

أهنم عىل يقني من أمرهم ،وإن أهل الباطل إذا دخل فيهم داخل رسوا به ،وإذا
خرج منهم خارج جزعوا عليه ،وذلك أهنم عىل شك من أمرهم ،إن اهلل يقول:
َ
َ ٞ
َ ٞ
﴿ف ُم ۡس َتق ّر َو ُم ۡس َت ۡودع﴾ قال :ثم قال أبو عبد اهلل عليه السالم« :املستقر الثابت،
واملستودع املعار»(((.

 -111الكيش :عن محدويه ،عن احلسن بن موسى ،عن داود بن حممد ،عن

أمحد ،مثله(((.

 -112العيايش :عن حممد بن مسلم ،قال :سمعته((( يقولّ :
«إن اهلل خلق خلق ًا

((( وهي سكة باملدينة تدعى سكة بني زريق ،وهم قبيلة من األنصار ،وهم بنو زريق عبد حارثة بن
مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج .انظر :معجم البلدان .140:3

((( يف املخطوطة (عيل بن أيب محزة) وما أثبتناه من املصدر.

وهو عيل بن أيب محزة البطائني ،واسم أيب محزة سامل ،روى عن اإلمامني الصادق والكاظم صلوات اهلل

وسالمه عليهام ،ثم وقف ،وهو أحد أعمدة الواقفة ،وقد روى الكيش روايات عديدة يف ذمه .انظر:

فهرست أسامء مصنفي الشيعة للنجايش .249:اختيار معرفة الرجال للكيش .743 - 742:2

((( أثبتناها من بحار األنوار عن تفسري العيايش .انظر :بحار األنوار /223:66باب ( ،)34ح.14
((( تفسري العيايش  ،372:1ح.75

((( اختيار معرفة الرجال للكيش  ،743:2ح.837

((( الظاهر أن حممد بن مسلم يقصد بعبارة (سمعته) هو اإلمام الباقر صلوات اهلل وسالمه عليه.

أن اإليامن مستقر ومستودع
الباب اخلامس :يف ّ
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لإليامن ال زوال له ،وخلق خلق ًا للكفر ال زوال له ،وخلق خلق ًا بني ذلك فاستودع

بعضهم اإليامن ،فإن شاء [أن] يتمه هلم أمته ،وإن شاء أن يسلبهم إياه سلبهم»(((.

 -113الكايف :عن حممد بن حييى ،عن ابن عيسى ،عن عيل بن احلكم ،عن

أيب أيوب ،عن حممد بن مسلم ،عن أحدمها((( عليهام السالم ،مثله ،وزاد يف آخره:

«وكان فالن منهم معار ًا»(((.

 -114الكايف :عن حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد ،عن احلسني بن سعيد،

عن فضالة بن أيوب والقاسم بن حممد اجلوهري ،عن كليب بن معاوية األسدي،

عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،قال« :إن العبد يصبح مؤمن ًا ويميس كافر ًا ،ويصبح
كافر ًا ويميس مؤمن ًا ،وقوم يعارون اإليامن ثم يسلبونه ويسمون املعارين» ثم قال:

«فالن منهم»(((.

 -115الكايف :عن عيل ،عن أبيه ،عن إسامعيل بن مرار ،عن يونس ،عن

بعض أصحابنا ،عن أيب احلسن عليه السالم ،قال« :إن اهلل خلق النبيني عىل النبوة
فال يكونون ّإل أنبياء ،وخلق املؤمنني عىل اإليامن فال يكونون ّإل مؤمنني ،وأعار
َ
َ ٞ
قوم ًا إيامن ًا فإن شاء متمه هلم وإن شاء سلبهم إياه» وقال« :وفيهم جرت ﴿ف ُم ۡس َتق ّر

َ ٞ
َو ُم ۡس َت ۡودع﴾» وقال يل« :إن فالنا كان مستودع ًا إيامنه فلام كذب علينا سلب إيامنه
ذلك»(((.

((( تفسري العيايش  ،373:1ح.76

((( اإلمام الباقر واإلمام الصادق صلوات اهلل وسالمه عليهام.

((( الكايف /417:2كتاب اإليامن والكفر ،باب املعارين ،ح.1
((( الكايف /418:2كتاب اإليامن والكفر ،باب املعارين ،ح.2
((( الكايف /418:2كتاب اإليامن والكفر ،باب املعارين ،ح.4
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 -116النهج :من خطبة له عليه السالم« :فمن اإليامن ما يكون ثابت ًا مستقر ًا

يف القلوب ،ومنه ما يكون عواري بني القلوب والصدور إىل أجل معلوم ،فإذا

كانت [لكم] براءة من أحد فقفوه حتى حيرضه املوت فعند ذلك يقع حد الرباءة،
واهلجرة قائمة عىل حدها األول ما كان هلل يف أهل األرض حاجة من مسترس األمة

ومعلنها ،ال يقع اسم اهلجرة عىل أحد ّإل بمعرفة احلجة يف األرض فمن عرفها

وأقر هبا فهو مهاجر ،وال يقع اسم اإلستضعاف عىل من بلغته احلجة فسمعتها أذنه
َّ
ووعاها قلبهَّ ،
إن أمرنا صعب مستصعب ال حيمله((( إلّ عبد [مؤمن] امتحن اهلل
قلبه لإليامن ،وال يعي حديثنا ّإل صدور أمينة وأحالم رزينة»((( احلديث.


((( يف املخطوطة (ال حيتمله) وما أثبتناه من املصدر.
((( هنج البالغة ،279:خ .189

الباب السادس

يف الفرق بني اإليامن واإلسالم

الباب السادس

وقال شيخنا املجليس طاب ثراه:

يف باب :الفرق بني اإليامن واإلسالم(((.

 -117قرب اإلسناد :عن هارون ،عن ابن صدقة ،عن جعفر عن أبيه عليهام

السالم إنه قال [له رجل] :إن اإليامن قد جيوز بالقلب دون اللسان؟ فقال له« :إن

كان ذلك كام تقول فقد حرم علينا قتال املرشكني ،وذلك إنا ال ندري  -بزعمك -
لعل ضمريه اإليامن ،فهذا القول نقض المتحان النبي صىل اهلل عليه وآله من كان
جييئه يريد اإلسالم ،وأخذه إياه بالبيعة عليه ورشوطه وشدة التأكيد»((( احلديث.

 -118الكايف :عن عيل ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن العالء ،عن حممد ]

بن مسلم] ،عن أحدمها عليهام السالم قال« :اإليامن إقرار وعمل ،واإلسالم إقرار

بال عمل»(((.

 -119الكايف :عن عيل بن إبراهيم ،عن حممد بن عيسى ،عن يونس ،عن

مجيل بن دراج ،قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن قول اهلل عز وجل:
((( انظر :بحار األنوار /225:65باب (.)24
((( قرب اإلسناد ،48:ح.157

((( الكايف /24:2كتاب اإليامن والكفر ،باب أن اإلسالم حيقن به الدم ،ح.2
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ُ ُ ٓ ْ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ َ ۡ ُ ۡ
َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ َّ ُ َّ ۡ ُ ۡ ُ ْ َ َ
َ
ُ
ٰ
ٰ
ٱليمن ِف
ت ٱلعراب ءامناۖ قل لم تؤمِنوا ول ِ
﴿قال ِ
كن قولوا أسلمنا ولما يدخ ِل ِ
ُُ
ُ
قلوبِك ۡم﴾((( فقال [يل]« :أال ترى أن اإليامن غري اإلسالم»(((.
 -120الكايف :عن حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد ،عن احلسن بن حمبوب،

عن مجيل بن صالح ،عن سامعة ،قال :قلت أليب عبد اهلل عليه السالم :أخربين
عن اإلسالم واإليامن أمها خمتلفان؟ فقال« :إن اإليامن يشارك اإلسالم واإلسالم
ال يشارك اإليامن» فقلت :فصفهام يل ،فقال« :اإلسالم شهادة أن ال إله إال اهلل
والتصديق برسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ،به حقنت الدماء ،وعليه جرت املناكح
واملواريث ،وعىل ظاهره مجاعة الناس ،واإليامن اهلدى وما يثبت((( يف القلوب

من صفة اإلسالم ،وما ظهر من العمل به ،واإليامن أرفع من اإلسالم بدرجة،

إن اإليامن يشارك اإلسالم يف الظاهر واإلسالم ال يشارك اإليامن يف الباطن وإن
اجتمعا يف القول والصفة»(((.

 -121الكايف :عن حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد ،عن عيل بن احلكم ،عن

سفيان بن السمط ،قال :سأل رجل أبا عبد اهلل عليه السالم عن اإلسالم واإليامن،
ما الفرق بينهام؟ فلم جيبه ثم سأله فلم جيبه ثم التقيا يف الطريق وقد أزف((( من
الرجل الرحيل ،فقال له أبو عبد اهلل عليه السالم« :كأنه قد أزف منك رحيل؟»
فقال :نعم ،فقال« :فالقني يف البيت» فلقيه فسأله عن اإلسالم واإليامن ما الفرق

بينهام؟ فقال« :اإلسالم هو الظاهر الذي عليه الناس ،شهادة أن ال إله إال اهلل وأن
((( سورة احلجرات .14:49

((( الكايف /24:2كتاب اإليامن والكفر ،باب أن اإلسالم حيقن به الدم ،ح.3
((( يف املخطوطة (وما ثبت) وما أثبتناه من املصدر.

((( الكايف /25:2كتاب اإليامن والكفر ،باب أن اإليامن يرشك اإلسالم وال عكس ،ح.1

((( أزف :دنا واقرتب .انظر :الصحاح للجوهري  ،24:4أزف .لسان العرب  ،4 :9أزف.
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حممد ًا عبده ورسوله((( ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وحج البيت ،وصيام شهر

أقر هبا ومل
رمضان ،فهذا اإلسالم» وقال« :اإليامن معرفة هذا األمر مع هذا ،فإن ّ
يعرف هذا األمر كان مسل ًام وكان ضاالً»(((.

 -122الكايف :عن العدة ،عن سهل وحممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد

مجيع ًا ،عن ابن حمبوب ،عن ابن رئاب ،عن محران ،عن أيب جعفر عليه السالم،

قال :سمعته يقول« :اإليامن ما استقر يف القلب وأفىض به إىل اهلل عز وجل ،وصدقه
العمل بالطاعة هلل والتسليم ألمره ،واإلسالم ما ظهر من قول أو فعل ،وهو الذي

عليه مجاعة الناس من الفرق كلها ،وبه حقنت الدماء ،وعليه جرت املواريث،
وجاز النكاح ،واجتمعوا عىل الصالة والزكاة والصوم واحلج ،فخرجوا((( بذلك
من الكفر وأضيفوا إىل اإليامن.

واإلسالم ال يرشك اإليامن واإليامن يرشك اإلسالم ومها يف القول((( والفعل

جيتمعان ،كام صارت الكعبة يف املسجد واملسجد ليس يف الكعبة ،وكذلك اإليامن
َ َ
ت ۡٱلَ ۡع َرابُ
يرشك اإلسالم واإلسالم ال يرشك اإليامن ،وقد قال اهلل عز وجل﴿ :قال ِ
ُُ
َء َام َّناۖ قُل ل َّ ۡم تُ ۡؤم ُِنوا ْ َو َلٰكن قُول ُ ٓوا ْ أَ ۡسلَ ۡم َنا َول َ َّما يَ ۡد ُخل ۡٱل َ
ُ ۡ (((
يم ٰ ُن ِف قلوبِكم﴾
ِ
ِ ِ
فقول اهلل عز وجل أصدق القول».

((( يف املخطوطة (حممد ًا رسول اهلل) وما أثبتناه من املصدر.

((( معرفة هذا األمر :هو معرفة والية أمري املؤمنني وفاطمة الزهراء وأوالدمها األئمة األطهار
صلوات اهلل وسالمه عليهم واإلقرار هبا.

الكايف /24:2كتاب اإليامن والكفر ،باب أن اإلسالم حيقن به الدم ،ح.4

((( يف املخطوطة (وخرجوا) وما أثبتناه من املصدر.
((( يف املخطوطة (القلوب) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة احلجرات .14:49
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قلت :فهل للمؤمن فضل عىل املسلم يف يشء من الفضائل واألحكام واحلدود

وغري ذلك؟.

فقال« :ال ،مها جيريان يف ذلك جمرى واحد ،ولكن للمؤمن فضل عىل املسلم

يف أعامهلام وما يتقربان به إىل اهلل عز وجل».
َ
َ َ ٓ َ َۡ َ َ َ َ ُ َ ۡ ُ َ
(((
ش أ ۡمثال َِها﴾
قلت :أليس اهلل عز وجل يقول﴿ :من جاء بِٱلسنةِ فلهۥ ع
وزعمت أهنم جمتمعون عىل الصالة والزكاة والصوم واحلج مع املؤمن؟.
َ ُ َ ٰ َ ُ َُ ٓ َ ۡ َ ٗ َ
َ ٗ (((
قال« :أليس قد قال اهلل عز وجل﴿ :فيضعِفهۥ لۥ أضعافا كثِرية﴾
فاملؤمنون هم الذين يضاعف اهلل عز وجل هلم حسناهتم لكل حسنة سبعون ضعف ًا،
فهذا فضل املؤمن ويزيده اهلل يف حسناته عىل قدر صحة إيامنه أضعاف ًا كثرية ،ويفعل

اهلل باملؤمنني ما يشاء من اخلري».

قلت :أرأيت من دخل يف اإلسالم أليس هو داخال يف اإليامن؟.

فقال« :ال ،ولكنه قد أضيف إىل اإليامن وخرج به من الكفر ،وسأرضب لك

ال تعقل به فضل اإليامن عىل اإلسالم ،أرأيت لو برصت رج ً
مث ً
ال يف املسجد أكنت

تشهد أنك رأيته يف الكعبة؟».
قلت :ال جيوز يل ذلك.

قال« :فلو برصت رجال يف الكعبة أكنت شاهد ًا أنه قد دخل املسجد [احلرام]».

قلت :نعم.

قال« :وكيف ذلك؟».

قلت :إنه ال يصل إىل دخول الكعبة حتى يدخل املسجد.

((( سورة األنعام .160:6
((( سورة البقرة .245:2

الباب السادس :يف الفرق بني اإليامن واإلسالم
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قال[« :قد] أصبت وأحسنت  -ثم قال  -وكذلك اإليامن واإلسالم»(((.

 -123الكايف :عن عيل بن إبراهيم ،عن العباس بن معروف ،عن ابن أيب

نجران ،عن محاد بن عثامن ،عن عبد الرحيم القصري ،قال :كتبت مع عبد امللك

[بن أعني] إىل أيب عبد اهلل عليه السالم أسأله عن اإليامن ما هو؟ فكتب إيل مع عبد
امللك بن أعني« :سألت رمحك اهلل عن اإليامن ،واإليامن هو اإلقرار باللسان وعقد

يف القلب وعمل باألركان ،واإليامن بعضه من بعض ،وهو دار وكذلك اإلسالم
دار والكفر دار ،فقد يكون العبد مسل ًام قبل أن يكون مؤمن ًا ،وال يكون مؤمن ًا

حتى يكون مسل ًام ،فاإلسالم قبل اإليامن وهو يشارك اإليامن ،فإذا أتى العبد كبرية
من كبائر املعايص أو صغرية من صغائر املعايص التي هنى اهلل عز وجل عنها كان
خارجا من((( اإليامن ،ساقط ًا عنه اسم اإليامن وثابت ًا عليه اسم اإلسالم ،فإن تاب
واستغفر عاد إىل دار اإليامن ،وال خيرجه إىل الكفر إال اجلحود واإلستحالل أن

(((

يقول للحالل :هذا حرام ،وللحرام :هذا حالل ،ودان بذلك فعندها يكون خارج ًا

من اإلسالم واإليامن داخ ً
ال يف الكفر ،وكان بمنزلة من دخل احلرم ثم دخل الكعبة
وأحدث يف الكعبة حدث ًا فأخرج عن الكعبة وعن احلرم فرضبت عنقه وصار إىل

النار»(((.

 -124الكايف :العدة ،عن الربقي ،عن عثامن بن عيسى ،عن عبد اهلل بن

مسكان ،عن بعض أصحابه ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم [قال] :قلت له :ما
((( الكايف /27 -26:2كتاب اإليامن والكفر ،باب أن اإليامن يرشك اإلسالم وال عكس ،ح.5
((( يف املخطوطة (عن) وما أثبتناه من املصدر.
((( يف املخطوطة (بأن) وما أثبتناه من املصدر.

((( الكايف /28 -27:2كتاب اإليامن والكفر ،باب أن اإلسالم قبل اإليامن ،ح.1
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اإلسالم؟ فقال« :دين اهلل اسمه اإلسالم ،وهو دين اهلل قبل أن تكونوا حيث كنتم
وبعد أن تكونوا ،فمن أقر بدين اهلل فهو مسلم ،ومن عمل بام أمر اهلل عز وجل [به]

فهو مؤمن»(((.

 -125الكايف :عن عيل بن إبراهيم ،عن هارون بن مسلم ،عن مسعدة بن

صدقة ،قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول« :الكبائر :القنوط من رمحة اهلل،
واليأس((( من روح اهلل ،واألمن من مكر اهلل ،وقتل النفس التي حرم اهلل ،وعقوق

الوالدين ،وأكل مال اليتيم ظل ًام ،وأكل الربا بعد البينة ،والتعرب بعد اهلجرة،
وقذف املحصنة ،والفرار من الزحف».

فقيل له :أرأيت املرتكب للكبرية يموت عليها أخترجه من اإليامن ،وإن عذب

هبا فيكون عذابه كعذاب املرشكني أو له انقطاع؟.

قال« :خيرج من اإلسالم إذا زعم أهنا حالل؛ ولذلك يعذب أشد العذاب،

وإن كان معرتف ًا بأهنا كبرية وهي عليه حرام وأنه يعذب عليها وأهنا غري حالل
فإنه معذب عليها ،وهو أهون عذاب ًا من األول ،وخيرجه من اإليامن وال خيرجه من

اإلسالم»(((.

 -126العيون :عن ابن عبدوس ،عن ابن قتيبه ،عن الفضل بن شاذان ،قال:

سأل املأمون الرضا عليه السالم أن يكتب له حمض اإلسالم عىل [سبيل] اإلجياز
واالختصار ،فكتب عليه السالم [له]« :أن حمض اإلسالم شهادة أن ال إله إال
اهلل وحده ال رشيك له إهل ًا واحد ًا أحد ًا [فرد ًا] صمد ًا قيوم ًا سميع ًا بصري ًا قدير ًا
((( الكايف /38:2كتاب اإليامن والكفر ،باب أن اإليامن مبثوث جلوارح البدن كلها ،ح.4
((( يف املخطوطة (واإلياس) وما أثبتناه من املصدر.

((( الكايف /280:2كتاب اإليامن والكفر ،باب الكبائر ،ح.10
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قدي ًام [قائ ًام] باقي ًا عامل ًا [ال جيهل ،قادر ًا] ال يعجز ،غني ًا ال حيتاج ،عدالً ال جيور،
وأنه خالق كل يشء ،وليس كمثله يشء ،ال شبه له وال ضد له وال كفؤ له ،وأنه
املقصود بالعبادة والدعاء والرغبة والرهبة ،وأن حممد ًا صىل اهلل عليه وآله عبده

ورسوله وأمينه وصفيه وصفوته من خلقه ،وسيد املرسلني وخاتم النبيني وأفضل
العاملني ،ال نبي بعده وال تبديل مللته وال تغيري لرشيعته ،وأن مجيع ما جاء به حممد

بن عبد اهلل صىل اهلل عليه وآله هو احلق املبني ،والتصديق به وبجميع من مىض قبله
َّ َ ۡ
من رسل اهلل وأنبيائه وحججه ،والتصديق بكتابه الصادق العزيز الذي ﴿ل يأتِيهِ
َۡ ََ ۡ ََ ۡ َ ۡ
َ ٞ
ۡ َٰ ُ
َ
يل ّم ِۡن َ
ۢ
ِ
ك
ح
زن
ت
ِۦ
ه
ف
ل
خ
ِن
م
ل
و
ه
ي
د
ي
ِيم حِي ٖد﴾((( وأنه املهيمن
ي
ب
ن
م
ل
ٱلب ِط
ِ
ٍ
ِ
ِۖ ِ
عىل الكتب كلها ،وأنه حق من فاحتته إىل خامتته نؤمن بمحكمه ومتشاهبه وخاصه
وعامه ووعده ووعيده وناسخه ومنسوخه وقصصه وأخباره ،اليقدر أحد من

املخلوقني أن يأيت بمثله.

وأن الدليل بعده((( واحلجة عىل املؤمنني والقائم بأمر املسلمني والناطق عن

القرآن والعامل بأحكامه ،أخوه وخليفته ووصيه ووليه الذي كان منه بمنزلة هارون

من موسى عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني وإمام املتقني وقائد الغر املحجلني وأفضل

الوصيني ووراث علم النبيني واملرسلني ،وبعده احلسن واحلسني سيدا شباب أهل
اجلنة((( ،ثم عيل بن احلسني زين العابدين ،ثم حممد بن عيل باقر علم النبيني ،ثم

جعفر بن حممد الصادق وارث علم الوصيني((( ،ثم موسى بن جعفر الكاظم ،ثم
((( سورة فصلت .42:41

((( أي :الدليل بعد النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم.

((( يف املخطوطة (سيدا شباب أهل اجلنة أمجعني) وما أثبتناه من املصدر.
((( يف املخطوطة (النبيني) وما أثبتناه من املصدر.
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عيل بن موسى الرضا ،ثم حممد بن عيل ،ثم عيل بن حممد ،ثم احلسن بن عيل ،ثم
احلجة القائم املنتظر((( صلوات اهلل عليهم أمجعني ،أشهد هلم بالوصية واإلمامة.

وأن األرض ال ختلو من حجة هلل تعاىل عىل خلقه يف كل عرص وأوان ،وأهنم

العروة الوثقى وأئمة اهلدى واحلجة عىل أهل الدنيا إىل أن يرث اهلل األرض ومن

عليها ،وأن كل من خالفهم ضال مضل [باطل] تارك للحق واهلدى ،وأهنم املعربون
عن القرآن والناطقون عن الرسول بالبيان ،ومن مات ومل يعرفهم مات ميتة جاهلية،
وأن من دينهم الورع والعفة والصدق  -وساق اىل قوله  :-وحب أولياء اهلل عز وجل
واجب وكذلك بغض أعداء اهلل والرباءة منهم ومن أئمتهم - ،إىل قوله  -وأن افعال

العباد خملوقة هلل تعاىل خلق تقدير ال خلق تكوين ،واهلل خالق كل يشء.

ّ
وجل الربئ بالسقيم ،وال
عز
وال نقول باجلرب والتفويض ،وال يأخذ اهلل ّ
ََ
َ َ َ ُ َ َ ُۡ َ ۡ ٞ
يعذب اهلل تعاىل األطفال بذنوب اآلباء ﴿ول تزر وازرة وزر أخ َر ٰ
ى﴾((( ﴿وأن
ِ ِ
ِ
َّ ۡ َ ۡ َ َّ
ليس ل ِِل ٰ
نس ِن إِل َما َس َ ٰ
ع﴾((( وهلل عز وجل أن يعفو ويتفضل ،وال جيور وال يظلم
ألنه تعاىل منزه عن ذلك ،واليفرض اهلل طاعة من يعلم أنه يضلهم ويغوهيم ،وال

خيتار لرسالته وال يصطفي من عباده من يعلم إنه يكفر به وبعبادته ويعبد الشيطان

دونه.

وأن اإلسالم غري اإليامن ،وكل((( مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن(((،

((( يف املخطوطة (املنتظر ولده) وما أثبتناه من املصدر ،ويعني َو َلد اإلمام العسكري عليه السالم.
((( سورة األنعام .164:6
((( سورة النجم .39:53

((( عبارة (وكل) سقطت من املصدر وأثبتناها من املخطوطة.
((( يف املخطوطة (بمؤمن) وما أثبتناه من املصدر.
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وال يرسق السارق حني يرسق وهو مؤمن ،وال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن،
وأصحاب احلدود مسلمون ال مؤمنون وال كافرون ،واهلل عز وجل ال ُيدخل النار

مؤمن ًا وقد وعده اجلنة ،وال خيرج من النار كافر ًا وقد أوعده النار واخللود فيها ،وال

يغفر أن يرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء.

ومذنبوا أهل التوحيد ال خيلدون((( يف النار وخيرجون منها ،والشفاعة جائزه

هلم ،وأن الدار اليوم دار تقية وهي دار اإلسالم ال دار كفر وال دار إيامن[ ،واألمر
باملعروف والنهي عن املنكر واجبان إذا أمكن ومل يكن خيفة عىل النفس] واإليامن

هو أداء األمانة واجتناب مجيع الكبائر ،وهو معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل

باألركان  -إىل أن قال  -ويؤمن((( بعذاب القرب ومنكر ونكري والبعث بعد املوت،
مهوا
وامليزان والرصاط ،والرباءة من الذين ظلموا آل حممد عليهم السالم و ّ

بإخراجهم وسنوا ظلمهم وغريوا سنة نبيهم ،والرباءة من الناكثني والقاسطني
واملارقني الذين هتكوا حجاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ونكثوا بيعة إمامهم
وأخرجوا املرأة وحاربوا أمري املؤمنني عليه السالم وقتلوا الشيعة املتقني رمحة اهلل
عليهم واجبة(((.

ورشدهم وآوى الطرداء اللعناء ،وجعل األموال
والرباءة ممن نفى األخيار ّ

دولة بني األغنياء ،واستعمل السفهاء مثل معاوية وعمرو بن العاص َلعينَي رسول

اهلل صىل اهلل عليه وآله ،والرباءة من أشياعهم والذين حاربوا أمري املؤمنني عليه
السالم وقتلوا األنصار واملهاجرين وأهل الفضل والصالح [من السابقني ،والرباءة
((( يف املخطوطة (يدخلون) وما أثبتناه من املصدر.
((( يف املخطوطة (وتؤمن) وما أثبتناه من املصدر.

((( أي الرباءة واجبة من هؤالء الذين ارتكبوا هذه اجلرائم املتقدمة.
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َّ َ َ َّ
من أهل االستيثار ومن أيب موسى األشعري وأهل واليته ﴿ٱل
ِين ضل َس ۡع ُي ُه ۡم] ِف
ْ
ُ ْ َ ٰٓ َ َّ َ َ َ
َ
َ
َ َ َّ ُ ۡ
ۡ َ َ ٰ ِ ُّ ۡ ُ َ ۡ
ت
ٱدلن َيا َوه ۡم ي َس ُبون أن ُه ۡم يس ُِنون ُص ۡن ًعا  ١٠٤أولئِك ٱل
ٱليوة
ِين كف ُروا أَِبي ٰ ِ
َٓ
َر ّب ِ ِه ۡم  -بوالية أمري املؤمنني عليه السالم َ -ول ِقائِهِۦ  -كفروا بأن لقوا اهلل بغري إمامته
َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُُ ۡ َ َ ُ ُ َُ ۡ َۡ َ ۡ
َ
َ
َ ۡ ٗ (((
ٰ
 فحبِطت أعمٰلهم فل نقِيم لهم يوم ٱلقِيمةِ وزنا﴾ فهم كالب أهل النار.والرباءة من األنصاب واألزالم أئمة الضاللة وقادة اجلور كلهم أوهلم

وآخرهم.

والرباءة من أشباه عاقري الناقة أشقياء األولني واآلخرين وممن يتوالهم.

والوالية ألمري املؤمنني عليه السالم والذين مضوا عىل منهاج نبيهم ومل يغريوا

ومل يبدلوا مثل :سلامن الفاريس ،وأيب ذر الغفاري ،واملقداد بن األسود ،وعامر

بن يارس ،وحذيفة بن اليامن((( ،وأيب اهليثم بن التيهان ،وسهل بن حنيف ،وعبادة
بن الصامت ،وأيب أيوب األنصاري ،وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتني ،وأيب
سعيد اخلدري ،وأمثاهلم ريض اهلل عنهم [ورمحة اهلل عليهم] ،والوالية ألتباعهم
وأشياعهم واملهتدين هبداهم والسالكني منهاجهم رضوان اهلل عليهم ورمحته»
إىل آخر اخلرب الطويل.

(((

عم
 -127اإلحتجاج :يف خرب الزنديق الذي سأل أمري املؤمنني عليه السالم ّ
ۡ ۡ
َ
َّ َ
ت
زعم من التناقض يف القرآن حيث قال :أجد اهلل يقول﴿ :ف َمن َيع َمل م َِن ٱلصٰل ِحٰ ِ
ّ
َ
ََ ُۡ َ
ُ ۡ
﴿ِإَون لَ َغ َّفار ٞل ّ َِمن تَ َ
اب َو َء َام َن َو َع ِمل
َوه َو ُمؤم ِٞن فل كف َران ل َِس ۡعيِهِ﴾((( وقوله:
ِ
((( سورة الكهف .105 -104:18

((( يف املصدر (اليامين) بدل (بن اليامن) وما أثبتناه من املخطوطة.
((( مل ترد (ورمحته) يف املصدر.

عيون أخبار الرضا عليه السالم /134 -129:2باب ( ،)35ح.1

((( سورة األنبياء .94:21
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َ ٰ ٗ ُ َّ ۡ
ٱه َت َد ٰ
ى﴾(((.
صل ِحا ثم

قال أمري املؤمنني« :ذلك كله ال يغني إال مع االهتداء ،وليس كل من وقع عليه

اسم اإليامن كان حقيق ًا بالنجاة مما هلك به الغواة ،ولو كان ذلك كذلك لنجت

اليهود مع اعرتافها بالتوحيد وإقرارها باهلل ،ونجا سائر املقرين بالوحدانية من
َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ۡ ُ ٓ ْ
إبليس فمن دونه يف الكفر ،وقد بني اهلل ذلك بقوله﴿ :ٱلِين ءامنوا ولم يلبِسوا
َ ٰ َ ُ ُ ۡ ُ ْ َ ٰٓ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ُّ ۡ َ ُ َ
ون﴾((( وبقوله﴿ :قَال ُ ٓوا ْ َء َام َّنا بأَ ۡف َوٰهِهمۡ
إِيمنهم بِظل ٍم أولئِك لهم ٱلمن وهم مهتد
ِ
ِ
َول َ ۡم تُ ۡؤمِن قُلُ ُ
وب ُه ۡم﴾(((.
ولإليامن حاالت ومنازل يطول رشحها ،ومن ذلك :أن اإليامن قد يكون عىل

وجهني :إيامن بالقلب ،وإيامن باللسان ،كام كان إيامن املنافقني عىل عهد رسول اهلل

صىل اهلل عليه وآله ملا قهرهم بالسيف وشملهم اخلوف فإهنم آمنوا((( بألسنتهم ومل

تؤمن قلوهبم ،فاإليامن بالقلب هو التسليم [للرب] ،ومن سلم األمور ملالكها مل
يستكرب عن أمره كام استكرب إبليس عن السجود آلدم عليه السالم ،واستكرب [أكثر]

األمم عن طاعة أنبيائهم ،فلم ينفعهم التوحيد كام مل ينفع إبليس ذلك السجود
الطويل ،فإنه سجد سجدة واحدة أربعة آالف عام ومل يرد هبا غري زخرف الدنيا،
والتمكني من النظرة ،فلذلك ال تنفع الصالة والصدقة إال مع االهتداء إىل سبيل
النجاة وطريق((( احلق.
((( سورة طه .82:20

((( سورة األنعام .82:6
((( سورة املائدة .41:5

((( يف املخطوطة (فآمنوا أكثرهم) وما أثبتناه وهو (فإهنم آمنوا) من املصدر.
((( يف املصدر (وطرق) وما أثبتناه من املخطوطة.
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وقد قطع اهلل عذر عباده بتبيني آياته وإرسال رسله؛ لئال يكون للناس عىل اهلل

حجة بعد الرسل ،ومل خيل أرضه من عامل بام حيتاج إليه اخلليقة((( ،ومتعلم عىل سبيل
نجاة ،أولئك((( هم األقلون عدد ًا ،وقد بني اهلل ذلك يف أمم األنبياء وجعلهم مثال
َّ َ ٞ
ملن تأخر ،مثل قوله  -يف قوم نوح َ :-
﴿ء َام َن َم َع ُه ٓۥ إِل قل ِيل﴾((( وقوله  -فيمن آمن
َ َ ۡ ُ َٰٓ ُ َّ ُ ۡ َ َ ّ ۡ َ َ ُ ۡ َ ٞ
َ (((
من أمة((( موسى ﴿ :-ومِن قو ِم موس أمة يهدون بِٱل ِق وبِهِۦ يعدِلون﴾ وقوله
﴿م ۡن أَ َ
 يف حواري عيسى عليه السالم حيث قال لسائر بني إرسائيل َ :-نصاريٓ
ِ
َّ ۡ
َ َّ
َ
َ َّ َ َ ۡ َ َ ُّ َ َ ۡ ُ َ َ ُ َّ
إِل ٱللِۖ قال ٱلوارِيون نن أنص
ار ٱللِ َء َام َّنا بِٱللِ َوٱش َه ۡد بِأنا ُم ۡسل ُِمون﴾((( يعني
بأهنم مسلمون((( ألهل الفضل فضلهم وال يستكربون عن أمر رهبم ،فام أجابه

منهم إال احلواريون.
َ
ْ
ال وفرض عىل العباد طاعتهم بقوله﴿ :أط ُ
ِيعوا َّ َ
وقد جعل اهلل للعلم أه ً
ٱلل
َۡ
َ ُ
ُ
َوأَط ُ
ِنك ۡم﴾((( وبقولهَ :
ِيعوا ْ َّ
ل َّ
﴿ول َ ۡو َر ُّدوهُ إ ِ َ
ٱلر ُسو ِل َٰٓ
ٱلر ُسول َوأ ْو ِل ٱل ۡم ِر م
ِإَول
َۡ
ُ
ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ َّ َ َ ۡ َ ُ َ
َّ ُ ْ َ َّ
ۡ
ُ
ْ
ۡ ُ ۡ (((
أو ِل ٱلم ِر مِنهم لعل ِمه ٱلِين يستۢنبِطونهۥ مِنهم﴾ وبقوله﴿ :ٱتقوا ٱلل
َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ٓ َّ ُ َّ َ َّ ٰ ُ َ
َ ُ ُ ْ َ َ َّ
ٱلص ٰ ِدق َ
ِني﴾( ((1وبقوله﴿ :وما يعلم تأوِيلهۥ إِل ٱلل وٱلرسِخون ِف
وكونوا مع
ۗ
((( يف املخطوطة (اخلليقة إليه) وما أثبتناه من املصدر.
((( يف املخطوطة (فأولئك) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة هود .40:11

((( يف املخطوطة (قوم) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة األعراف .159:7
((( سورة آل عمران .52:3

((( يف املخطوطة (أهنم يسلمون) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة النساء .59:4
((( سورة النساء .83:4

( ((1سورة التوبة .119:9
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َُۡ ْ ُ ُ َ ۡ َ
ۡ
َ
َ
ۡٱلعِ ۡل ِم﴾((( وبقوله﴿ :وأتوا ۡ
ٰ
ٱليوت مِن أبوبِها ۚ﴾ والبيوت هي بيوت العلم الذي
(((
استودعته((( األنبياء ،وأبواهبا أوصياؤهم ،فكل [من] عمل من أعامل اخلري فجرى
(((

عىل غري أيدي أهل االصطفاء ،وعهودهم ،وحدودهم((( ،ورشائعهم ،وسننهم،

ومعامل دينهم ،مردود وغري مقبول ،وأهله بمحل كفر وإن شملتهم صفة اإليامن ،أمل
َ َ َ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ٰ ُ ُ ۡ َّ ٓ َ َّ ُ ۡ َ َ ُ ْ َّ
تسمع إىل قوله تعاىل﴿ :وما منعهم أن تقبل مِنهم نفقتهم إِل أنهم كفروا بِٱللِ
َ َ َ ۡ ُ َ َّ َ ٰ َ َّ َ ُ ۡ ُ َ َ ٰ َ
ُ َ َّ ُ
َ ٰ ُ َ (((
َوب ِ َر ُس ِ
ولِۦ ول يأتون ٱلصلوة إِل وهم كس
ال َول يُن ِفقون إِل َوه ۡم ك ِرهون﴾
فمن مل هيتد من أهل اإليامن إىل سبيل النجاة مل يغن عنه إيامنه باهلل مع دفع حق أوليائه،
ََ
ُ
وحبط عمله وهو يف اآلخرة من اخلارسين ،وكذلك قال اهلل سبحانه﴿ :فل ۡم يَك
َ َ ْ ۡ
َ
َ ٰ ُ ُ ۡ َّ َ ۡ َ َ َ (((
يَنف ُع ُه ۡم إِيمنهم لما رأوا بأسنا﴾ وهذا كثري يف كتاب اهلل عز وجل.
﴿و َمن َي َت َو َّل َّ َ
واهلداية هي الوالية كام قال اهلل عز وجلَ :
ٱلل َو َر ُس َ ُ
ولۥ َو َّٱل َ
ِين
ْ َ َّ
َ
َّ ُ ۡ َ
َء َام ُنوا فإِن ح ِۡز َب ٱللِ ه ُم ٱلغٰل ُِبون﴾((( والذين آمنوا يف هذا املوضع هم املؤمتنون
أقر أيض ًا من
عىل اخلالئق من احلجج واألوصياء يف عرص بعد عرص ،وليس كل من َّ
أهل القبلة بالشهادتني كان مؤمن ًا ،إن املنافقني كانوا يشهدون أن ال إله إال اهلل وأن
حممد ًا رسول اهلل ،ويدفعون عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بام عهد به من دين
((( سورة آل عمران .7:3
((( سورة البقرة .189:2

((( يف املخطوطة (استودعه) وما أثبتناه من املصدر.
((( يف املخطوطة (جيري) وما أثبتناه من املصدر.

((( مل ترد يف املصدر وأثبتناها من املخطوطة وبحار األنوار ً
نقال عن املصدر.
((( سورة التوبة .54:9

((( سورة غافر .85:40
((( سورة املائدة .56:5
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اهلل وعزائمه وبراهني نبوته إىل وصيه ،ويضمرون من الكراهة لذلك ،والنقض ملا
ََ
َ
َ َ ۡ
أبرمه منه عند إمكان األمر هلم ،فيام قد بينه اهلل لنبيه بقوله﴿ :فل َو َر ّبِك ل يُؤم ُِنون
َ َّ ٰ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ ُ ْ ٓ َ ُ
سه ۡم َح َر ٗجا ّم َِّما قَ َض ۡيتَ
حت يكِموك فِيما شجر بينهم ثم ل ِ
يدوا ِف أنف ِ ِ
َّ
َُ ٞ
ُّ ُ ُ
ََ َُ
ت مِن َق ۡ
ول قَ ۡد َخلَ ۡ
َوي ُ َس ّل ُِموا ْ ت َ ۡسل ٗ
م َّم ٌ
(((
ل
س
ٱلر
ه
ل
ب
س
ر
ل
إ
د
ا
م
﴿و
وبقوله:
ا﴾
ِيم
ِ
ِ
ِ
ۚ
َ
َ
ۡ
َ َ ْ َّ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٰٓ َ ۡ َ
َ َُّ َ َ ً
َ
ُ ۡ (((
ٰ
أفإِين مات أو قتِل ٱنقلبتم ع أعقبِكم﴾ ومثل قوله﴿ :لتكب طبقا عن
َط َب ٖق﴾((( أي لتسلكن سبيل من كان قبلكم من األمم يف الغدر باألوصياء بعد
األنبياء ،وهذا كثري يف كتاب اهلل عز وجل ،وقد شق عىل النبي صىل اهلل عليه وآله
ما يؤول إليه عاقبة أمرهم ،وإطالع اهلل إياه عىل بوارهم ،فأوحى اهلل عز وجل إليه:
َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ((( َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ
((( (((
ٰ
﴿فل تذهب نفسك علي ِهم حسر ٰ ٍت﴾ ﴿فل تأس ع ٱلقو ِم ٱلكفِ ِرين﴾ » .
 -128املعاين :عن أبيه ،عن سعد ،عن ابن هاشم ،عن ابن أيب عمري ،عن
جعفر بن عثامن ،عن أيب بصري ،قال :كنت عند أيب جعفر عليه السالم فقال [له]
رجل :أصلحك اهلل إن بالكوفة قوم ًا يقولون مقالة ينسبوهنا إليك ،فقال« :وما

هي؟» قال :يقولون :إن اإليامن غري اإلسالم .فقال أبو جعفر عليه السالم« :نعم»
فقال له الرجل :صفه يل .قال« :من شهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل،

وأقر بام جاء من عند اهلل ،وأقام الصالة ،وآتى الزكاة ،وصام شهر رمضان ،وحج
((( سورة النساء .65:4
((( سورة آل عمران .144:3
((( سورة االنشقاق .19:84
((( سورة فاطر .8:35

((( سورة املائدة .68:5

ٍ
زنديق.
((( االحتجاج /370 - 368:1من حديث طويل يف احتجاج أمري املؤمنني عليه السالم عىل
وعنه يف بحار األنوار /267 - 264:65باب ( )24الفرق بني اإليامن واإلسالم ،ح.23
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البيت((( ،فهو مسلم» قال :فاإليامن؟ قال« :من شهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا

رسول اهلل ،وأقر بام جاء من عند اهلل ،وأقام الصالة ،وآتى الزكاة ،وصام شهر
رمضان ،وحج البيت ،ومل يلق اهلل بذنب أوعد عليه النار ،فهو مؤمن» قال أبو

بصري :جعلت فداك وأ ّينا مل يلق اهلل بذنب أوعد عليه النار؟ فقال« :ليس هو
حيث تذهب ،إنام هو ملن((( يلق اهلل بذنب أوعد عليه النار فلم يتب منه»(((.
 -129اخلصال :مثله(((.

 -130اخلصال :يف خرب األعمش ،عن الصادق عليه السالم ،قال« :اإلسالم

غري اإليامن ،وكل مؤمن مسلم ،وليس كل مسلم مؤمن ،وال يرسق السارق حني
يرسق وهو مؤمن ،وال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن ،وأصحاب احلدود
مسلمون المؤمنون وال كافرون ،فإن اهلل تبارك وتعاىل ال يدخل [النار] مؤمن ًا وقد

وعده اجلنة ،وال خيرج من النار كافر ًا وقد أوعده النار واخللود فيها ،ويغفر ما دون

فساق ال مؤمنون وال كافرون وال خيلدون يف
ذلك ملن يشاء ،وأصحاب احلدود ّ
النار ،وخيرجون منها يوم ًا [ما] ،والشفاعة جائزة هلم وللمستضعفني إذا ارتىض اهلل
عز وجل دينهم»(((.

 -131أمايل شيخ الطائفة :عن املفيد ،عن ابن قولويه ،عن أبيه ،عن سعد،

عن ابن عيسى ،عن ابن حمبوب ،عن سعدان بن مسلم ،عن أيب بصري ،قال :سألت
((( من عبارة (وأقام الصالة) إىل هنا سقطت من املصدر وأثبتناها من املخطوطة ،وقد وردت يف
اخلصال كام سيأيت.

((( يف املصدر (من مل) وما أثبتناه من املخطوطة.

((( معاين األخبار للشيخ الصدوق/381:باب معنى نوادر املعاين ،ح.10
((( اخلصال/411:باب الثامنية ،ح.14

((( اخلصال/609 -608:خصال من رشائع الدين ،من ح.9
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أبا عبد اهلل عليه السالم ما اإليامن؟ فجمع يل اجلواب يف كلمتني ،فقال« :اإليامن
ِ
تعص اهلل» قلت :فام اإلسالم؟ فجمعه يف كلمتني[ ،فقال]« :من شهد
باهلل ،وأن ال
شهادتنا ،ونسك نسكنا ،وذبح ذبيحتنا»(((.

 -132املعاين :ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن معروف ،عن عثامن بن

عيسى ،عن سامعة بن مهران ،قال :سألته عليه السالم((( عن اإليامن واإلسالم،

«أو أرضب لك مثله؟» قال :قلت:
فقلت [له] :أفرق بني اإليامن واإلسالم؟ فقالَ :
أود ذاك((( .قال« :مثل اإليامن من اإلسالم مثل الكعبة احلرام من احلرم ،قد يكون
الرجل يف احلرم وال يكون يف الكعبة ،وال يكون يف الكعبة((( حتى يكون يف احلرم،
فقد يكون مسل ًام وال يكون مؤمن ًا ،وال يكون مؤمن ًا حتى يكون مسل ًام» قال :فقلت:

فيخرجه من اإليامن يشء؟ قال« :نعم» قلت :فيصريه اىل ماذا؟ قال« :إىل اإلسالم
أو الكفر» وقال« :لو أن رجال دخل الكعبة فأفلت منه بوله ُأخرج من الكعبة ومل

خيرج من احلرم ،ولو خرج من احلرم فغسل ثوبه وتطهر مل يمنع أن يدخل الكعبة،
و[لو] أن رج ً
ال دخل الكعبة فبال فيها معاند ًا ُأخرج من الكعبة ومن احلرم فرضبت

عنقه»(((.

َّ َ ُ ۡ ُ َ ۡ
ٱل َغ ۡ
ب﴾((( قال :يصدقون
ي
 -133تفسري عيل بن إبراهيم﴿ :ٱلِين يؤمِنون ب ِ
ِ

((( أمايل الطويس/139:املجلس اخلامس ،ح.38
((( يعني اإلمام الصادق عليه السالم.

((( يف املخطوطة (ذلك) وما أثبتناه من املصدر.

((( عبارة (وال يكون يف الكعبة) الثانية أثبتناها من املخطوطة ومن بحار األنوار عن املصدر.

((( معاين األخبار/186:باب معنى اإلسالم واإليامن ،ح .1وعنه يف بحار األنوار 271:65
–/272باب ( )24الفرق بني اإليامن واإلسالم ،ح.29

((( سورة البقرة .3:2

الباب السادس :يف الفرق بني اإليامن واإلسالم

139

بالبعث والنشور والوعد والوعيد ،واإليامن يف كتاب اهلل عىل أربعة أوجه :فمنه

إقرار باللسان قد سامه اهلل إيامن ًا ،ومنه تصديق بالقلب ،ومنه األداء ،ومنه التأييد.

فأما اإليامن الذي هو إقرار باللسان وقد سامه [اهلل] تبارك وتعاىل إيامن ًا ونادى
َ َ ُّ َ َّ
ِين َء َام ُنوا ْ ُخ ُذوا ْ ح ِۡذ َر ُك ۡم فَٱنف ُروا ْ ُث َبات أَو ٱنف ُروا ْ َجِيعاٗ
َ
أهله به لقولهٰٓ :
﴿يأيها ٱل
ٍ ِ ِ
ِ
ُ ۡ َ َ َّ ُ َ ّ َ َّ َ ۡ َ َ ٰ َ ۡ ُ ُّ َ َ ۡ َّ َ َ ُ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ٞ
َّ
ع إِذ ل ۡم
ِ ٧١إَون مِنكم لمن لب ِطئ فإِن أصبتكم م ِصيبة قال قد أنعم ٱلل
َ ُ َّ َ ُ ۡ َ ٗ
َ َ ۡ َ َ ٰ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َّ َ َ َّ َ ُ َ َ َّ َ ّ ٞ
كنۢ
أكن معهم ش ِهيدا  ٧٢ولئِن أصبكم فضل مِن ٱللِ لقولن كأن لم ت
ََۡ ُ
نت َم َع ُه ۡم فَأَفُ َ
وز فَ ۡو ًزا َع ِظ ٗ
ك ۡم َو َب ۡي َن ُهۥ َم َو َّدة َ ٞيٰلَ ۡيتَن ُك ُ
يما﴾((( قال الصادق عليه
بين
ِ

السالم« :لو أن هذه الكلمة قاهلا أهل املرشق وأهل املغرب لكانوا هبا خارجني من
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ ْ
اإليامن ولكن قد سامهم اهلل مؤمنني بإقرارهم وقولهٰٓ :
﴿يأيها ٱلِين ءامنوا ءامِنوا

َّ
بِٱللِ َو َر ُس ِ
ولِ﴾((( فقد سامهم اهلل مؤمنني بإقرارهم((( ثم قال هلم صدّ قوا.
َّ
ْ َ ُ ْ ُ َ
﴿ٱل َ
ِين َء َام ُنوا َوكنوا َي َّتقون ٦٣
وأما الذي هو التصديق [بالقلب] فقوله:
َ
ۡ َ َ ٰ ُّ ۡ
َ
َ
ل َ ُه ُم ۡٱلبُ ۡ َ
َ
(((
ش ٰ
ى ِف ٱليوة ِ ٱدلنيا و ِف ٱٓأۡلخِرة ِ﴾ يعنى صدّ قوا ،وقوله :وقالوا﴿ :لن
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ
ُّ ۡ َ َ َ
ت نَ َرى َّ َ
ٱلل َج ۡه َر ٗة﴾((( أي ال نصدقك ،وقولهٰٓ :
ك َح َّ ٰ
ٱلين ءامنوا
نؤمِن ل
﴿يأيها ِ
ْ
َءام ُِنوا﴾ أي يا أهيا الذين أقروا صدقوا فاإليامن احلق هو التصديق ،وللتصديق
َّ ۡ َ ۡ َّ َ ُ ُّ ْ
َ
َ ُ
ب أن ت َولوا ُو ُجوهك ۡم ق َِبل
رشوط ال يتم التصديق إال هبا ،وقوله﴿ :ليس ٱل ِ
َ َۡ ۡ
َۡ ۡ
َ ۡ َ َ ٰٓ َ َ ۡ َ
َ َ ٰ َّ ۡ َّ َ ۡ َ َ َ َّ
ٱللِ َو ۡٱلَ ۡ
ٰ
ِ
ب
ِت
ك
ٱل
و
ة
ك
ئ
ل
م
ٱل
و
ِر
خ
ٱٓأۡل
م
و
ب
ن
ام
ء
ن
م
ب
ٱل
ن
ك
ل
و
ب
ر
غ
م
ٱل
و
ق
ش
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٱلم ِ
ِ
((( سورة النساء .73 - 71:4
((( سورة النساء .136:4

((( يف املخطوطة (بإقرار اللسان) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة يونس .64 - 63:10
((( سورة البقرة .55:2
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َ َّ ّ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ٰ ُ ّ َ
ۡ ُ ۡ َٰ َ َۡ َٰ َ ٰ َ َۡ َ
سك َ
ِني َو ۡٱب َن َّ
ٰ
يل
ب
ٱلس
م
ٱل
و
م
ت
ٱل
و
ب
ر
ق
ٱل
ي
و
ذ
وٱنلب ِ ِيۧن وءات ٱلمال ع حبِهِۦ ِ
ِ ِ
َ َ َ َ َّ َ ٰ َ َ َ َ َّ َ ٰ َ َ ۡ ُ ُ َ َ ۡ ۡ َ َ ٰ َ ُ ْ
َّ
ٱلسآئل َ
َو َّ
ِني َ
اب وأقام ٱلصلوة وءات ٱلزكوة وٱلموفون بِعه ِدهِم إِذا عهد ۖوا
ق
ٱلر
ف
و
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ
ۡ َ ۡ َ ٓ ِ َ َّ َّ ٓ ِ َ َ ۡ َ ۡ ُ ْ َ ٰٓ َ
ُ ْ ُ َ َ ُ
ٱلص ٰ َ
ك َّٱل َ
و
ِين َص َدق ۖوا َوأ ْو ٰٓلئِك ه ُم
بين ِف ٱلأساء وٱلضاء وحِني ٱلأ ِ ۗ
س أولئ ِ
ِِ
ۡ ُ َ
ٱل ُم َّتقون﴾((( فمن أقام هذه الرشوط فهو مؤمن مصدق.
وأما اإليامن الذي هو األداء فهو قوله ملا حول اهلل قبله رسوله إىل الكعبة قال

أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله :يا رسول اهلل فصالتنا((( إىل بيت املقدس
َ َ َ َ َّ ُ ُ َ َ ُ
يم ٰ َنك ۡم﴾((( فسمى
بطلت .فأنزل اهلل تبارك وتعاىل﴿ :وما كن ٱلل ِل ِ
ضيع إ ِ
الصالة إيامن ًا.

الوجه الرابع من اإليامن وهو التأييد الذي جعله اهلل يف قلوب املؤمنني من
َ َّ ۡ
َّ َ َ
ٓ ُّ َ
ۡ
ٓ َّ
ت ُد ق ۡو ٗما يُؤم ُِنون بِٱللِ َوٱلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر يُ َوادون َم ۡن َحاد
روح اإليامن ،فقال﴿ :ل ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ َ ٓ َ ُ ۡ ۡ ۡ َ ٓ َ ُ ۡ ۡ ۡ َ ٰ َ ُ ۡ ۡ َ َ َ
َ َ
ريت ُه ۡ ۚم أ ْو ٰٓلئِك
ٱلل ورسولۥ ولو كنوا ءاباءهم أو أبناءهم أو إِخونهم أو عشِ
ۡ َ َ ََ
ُ
َ
َّ
ََ َ
ُُ ُ
ُ
ّ ۡ ُ (((
ٱليمٰن وأيدهم بِر ٖ
وح مِنه﴾ والدليل عىل [ذلك] قوله صىل
كتب ِف قلوب ِ ِهم ِ
اهلل عليه وآله« :ال يزنى الزاين وهو مؤمن ،وال يرسق السارق وهو مؤمن ،يفارقه
روح اإليامن ما دام عىل بطنها فإذا قام عاد إليه» قيل :وما الذي يفارقه؟ قال« :الذي

يدعه يف قلبه» ثم قال عليه السالم« :ما من قلب إال وله اذنان ،عىل أحدمها ملك
مرشد ،وعىل اآلخر شيطان مغرت((( ،هذا يأمره وهذا يزجره ،ومن اإليامن ما قد
((( سورة البقرة .177:2

((( يف املصدر (صلواتنا) وما أثبتناه من املخطوطة ومن بحار األنوار عن املصدر.
((( سورة البقرة .143:2

((( سورة املجادلة .22:58

((( يف املخطوطة (مفتن) وما أثبتناه من املصدر .ومغرت :أي يطلب إغراءه وخمادعته .انظر :لسان
العرب  ،11:5غرر.
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ذكره اهلل يف القرآن خبيث وطيب ،فقالَّ :
ع َما ٓ أَ ُ
ٱلل ِلَ َذ َر ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
﴿ما َك َن َّ ُ
نتمۡ
ِني َ َ ٰ
َ َ ۡ َ َّ ٰ َ َ ۡ َ َ
يث م َِن َّ
ٱلط ّ
ب﴾((( ومنهم من يكون مؤمن ًا مصدق ًا ولكنه
ي
عليهِ حت ي ِمزي ٱلب ِ
ِ ِ
ُ
َّ
ُ ۡ
َ َ
ِين َء َام ُنوا ْ َول َ ۡم يَ ۡلب ُس ٓوا ْ إ َ
﴿ٱل َ
يم ٰ َن ُهم بِظل ٍم أ ْو ٰٓلئِك
يلبس إيامنه بظلم ،وهو قوله:
ِ
ِ
َ َۡ
َ
ُ
ل ُه ُم ٱل ۡم ُن َوهم ُّم ۡه َت ُدون﴾((( فمن كان مؤمن ًا ثم دخل يف املعايص التي هنى اهلل عنها
فقد لبس إيامنه بظلم ،فال ينفعه اإليامن حتى يتوب [إىل] اهلل من الظلم الذي لبس

إيامنه به((( ،حتى خيلص اهلل إيامنه((( ،فهذه وجوه اإليامن يف كتاب اهلل»(((.

 -134حتف العقول :يف حديث طويل جد ًا ،يفوح منه رائحة العصمة ،وتعلوه

صفة الطهارة ،قال جعفر عليه السالمّ :
«إن ملحبينا يف الرس والعالنية عالمات

يعرفون هبا».

قال الرجل :وما تلك العالمات؟.

قال عليه السالم« :تلك خالل أوهلا أهنم عرفوا التوحيد حق معرفته ،وأحكموا

علم توحيده .واإليامن بعد ذلك بام هو وما صفته .ثم علموا حدود اإليامن وحقائقه
ورشوطه وتأويله».

قال سدير :يا بن رسول اهلل ،ما سمعتك تصف اإليامن هبذه الصفة.

قال« :نعم يا سدير ليس للسائل أن يسأل عن((( اإليامن ما هو حتى يعلم

((( سورة آل عمران .179:3
((( سورة األنعام .82:6

((( (به) مل ترد يف املصدر.

((( يف املصدر (حتى خيلص هلل) وما أثبتناه من املخطوطة.

((( تفسري القمي  .32 - 30:1وعنه يف بحار األنوار /274 -273:65باب ( ،)24ح.30
((( يف املخطوطة (أن) وما أثبتناه من املصدر.
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اإليامن بمن».

قال سدير :يابن رسول اهلل ،إن رأيت أن تفرس ما قلت.

قال الصادق عليه السالم« :من زعم أنه يعرف اهلل بتوهم القلوب فهو مرشك،

ومن زعم أنه يعرف اهلل باالسم دون املعنى فقد أقر بالطعن؛ ّ
ألن اإلسم حمدث.

ومن زعم أنه يعبد اإلسم واملعنى فقد جعل مع اهلل رشيك ًا .ومن زعم أنه يعبد املعنى

بالصفة ال باإلدراك فقد أحال عىل غائب .ومن زعم أنه يعبد الصفة واملوصوف
فقد أبطل التوحيد؛ ّ
ألن الصفة غري املوصوف .ومن زعم أنه يضيف [املوصوف]
إىل الصفة فقد صغر بالكبري وما قدروا اهلل حق قدره».
قيل له :فكيف سبيل التوحيد؟.

قال عليه السالم« :باب البحث ممكن ،وطلب املخرج موجود ،إن معرفة عني

الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغائب قبل عينه».

قيل :وكيف نعرف((( عني الشاهد قبل صفته؟.

قال عليه السالم« :تعرفه وتعلم علمه وتعرف نفسك به وال تعرف نفسك
َ َّ َ َ َ َ ُ ُ ُ
ف
بنفسك من نفسك ،وتعلم أن ما فيه له وبه ،كام قالوا ليوسف﴿ :أءِنك لنت يوس ۖ
َ َ ََ۠ ُ ُ ُ َ َ َٓ َ
(((
قال أنا يوسف وهٰذا أ ِخ﴾ فعرفوه به ومل يعرفوه بغريه وال أثبتوه من أنفسهم
َّ َ َ َ ُ ۡ َ ُ ُ ْ َ َ َ ٓ
ج َرها﴾((( يقول:
بتوهم القلوب ،أما ترى اهلل يقول﴿ :ما كن لكم أن تۢنبِتوا ش
ليس لكم أن تنصبوا إمام ًا من قبل أنفسكم تسمونه حمق ًا هبوى أنفسكم وإرادتكم».
ثم قال الصادق عليه السالم« :ثالثة اليكلمهم اهلل وال ينظر إليهم يوم القيامة

((( يف املخطوطة (يعرف) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة يوسف .90:12
((( سورة النمل .60:27
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وال يزكيهم وهلم عذاب أليم ،من أنبت شجرة مل ينبته((( اهلل ،يعني من نصب إمام ًا

مل ينصبه اهلل ،أو جحد من نصبه اهلل ،ومن زعم أن هلذين سه ًام يف اإلسالم .وقد قال
َ َ ُّ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ۡ
ٱل َ َ
ِيةُ﴾(((.
اهلل﴿ :وربك يلق ما يشاء ويختار ۗ ما كن لهم
صفة اإليامن:

قال عليه السالم« :معنى [صفة] اإليامن اإلقرار ،واخلضوع هلل بذلك((( اإلقرار

والتقرب إليه به ،واألداء له بعلم كل مفروض من صغري أو كبري من حد التوحيد

فام دونه إىل آخر باب من أبواب الطاعة أوالً فأوالً مقرون ذلك كله بعضه إىل بعض

موصول بعضه ببعض ،فإذا أدى العبد ما فرض عليه مما وصل إليه عىل صفة ما وصفناه
فهو مؤمن مستحق لصفة اإليامن ،مستوجب للثواب ،وذلك أن معنى مجلة اإليامن
اإلقرار ،ومعنى اإلقرار التصديق بالطاعة ،فلذلك ثبت أن الطاعة كلها صغريها
وكبريها مقرونة بعضها إىل بعض ،فال خيرج املؤمن من صفة اإليامن إال برتك ما

استحق أن يكون به مؤمن ًا ،وإنام((( استوجب واستحق اسم اإليامن ومعناه بأداء كبار
الفرائض موصولة وترك كبار املعايص واجتناهبا ،وإن ترك صغار الطاعة وارتكب

صغار املعايص فليس بخارج من اإليامن وال تارك له ما مل يرتك شيئ ًا من كبار الطاعة
ََۡ ُ ْ
ومل يرتكب شيئ ًا من كبار املعايص ،فام مل يفعل ذلك فهو مؤمن لقول اهلل﴿ :إِن تتنِبوا
ََٓ َ َ َُۡۡ َ َُۡ ُ َ ّ ۡ َ ُ ۡ َ َّ ُ ۡ َُۡ ۡ ُ
كم ُّم ۡد َخ ٗل َكر ٗ
(((
يما﴾
يات ِكم وندخِل
كبائِر ما تنهون عنه نك ِفر عنكم س ِ ٔ
ِ
((( يف املخطوطة (ينبتها) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة القصص .68:28

((( يف املصدر (بذل) وما أثبتناه من املخطوطة.
((( يف املخطوطة (فإنام) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة النساء .31:4
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يعني املغفرة((( ما دون الكبائر ،فإن هو ارتكب كبرية من كبائر املعايص كان مأخوذ ًا
بجميع املعايص صغارها وكبارها ،معاقب ًا عليها معذب ًا هبا ،فهذه صفة اإليامن وصفة
املؤمن املستوجب للثواب  -احلديث بطوله وفيه :-
صفة اخلروج من اإليامن:

وقد خيرج من اإليامن بخمس جهات من الفعل كلها متشاهبات معروفات:

الكفر ،والرشك ،والضالل ،والفسق ،وركوب الكبائر  -اىل أن قال عليه السالم
 :-ومعنى راكب الكبائر التي هبا يكون فساد إيامنه فهو أن يكون منهمك ًا عىل كبائر

املعايص بغري جحود وال تدين وال لذة وال شهوة ولكن من جهة احلمية والغضب،
يكثر القذف والسب والقتل وأخذ األموال وحبس احلقوق وغري ذلك من املعايص

الكبائر التي يأتيها صاحبها بغري جهة اللذة ،ومن ذلك األيامن الكاذبة وأخذ الربا
وغري ذلك التي يأتيها من أتاها بغري استلذاذ[ ،و] اخلمر والزنا واللهو ،ففاعل هذه
األفعال كلها مفسد لإليامن خارج منه من جهة ركوبه الكبرية عىل هذه اجلهة غري

مرشك وال كافر وال ضال ،جاهل عىل ما وصفناه من جهة اجلهالة ،فإن((( هو مال

هبواه إىل أنواع ما وصفناه من حد الفاعلني كان من صنفه»(((.

 -135العيايش :عن محران ،عن أيب جعفر عليه السالم ،قال :قلت له :أرأيت

املؤمن له فضل عىل املسلم يف يشء من املواريث والقضايا واألحكام حتى يكون

للمؤمن أكثر مما يكون للمسلم يف املواريث أو غري ذلك؟ قال« :ال  ،مها جيريان
((( يف املخطوطة (مغفرة) وما أثبتناه من املصدر.
((( يف املخطوطة (وإن) وما أثبتناه من املصدر.

((( يف املخطوطة (صفاته) وما أثبتناه من املصدر.
حتف العقول للحراين.331 - 326:
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يف ذلك جمرى واحد إذا حكم اإلمام عليهام ولكن للمؤمن فض ً
ال عىل املسلم يف
ۡ
أعامهلام وما يتقربان به إىل اهلل» قال :فقلت :أليس اهلل يقولَ :
﴿من َجا ٓ َء ب َ
ٱل َس َنةِ
ِ
ََُ َ ۡ ُ ََۡ
َ
(((
(((
فلهۥ عش أمثال ِهاۖ﴾ وزعمت أهنم جمتمعون عىل الصالة [والصوم] والزكاة
ٓ
َ َّ ُ َ ُ
َ َ ُ (((
ٱلل يُض ٰ ِعف ل َِمن يشاء﴾
واحلج مع املؤمن؟ قال :فقال« :أليس اهلل قد قال﴿ :و
َ ۡ َ ٗ َ
َ ٗ (((
﴿أضعافا كثِرية﴾ فاملؤمنون هم الذين يضاعف [اهلل] هلم احلسنات لكل حسنة
سبعني ضعف ًا ،فهذا من فضلهم ويزيد اهلل املؤمن يف حسناته عىل قدر صحة إيامنه
أضعاف ًا مضاعفة كثرية ويفعل اهلل باملؤمنني ما يشاء»(((.

 -136مشكاة األنوار :نق ً
ال من كتاب املحاسن((( ،عن أيب عبد اهلل عليه

السالم  -إىل أن قال « :-فقال له رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله :إن املؤمن ُيرى
يقينه يف عمله ،والكافر ُيرى إنكاره يف عمله»((( احلديث.

 -137الكايف :عن عيل بن إبراهيم ،عن حممد بن عيسى ،عن يونس ،عن

سالم اجلعفي ،قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم [عن اإليامن] فقال« :اإليامن أن
((( سورة األنعام .160:6

((( يف املخطوطة (جيتمعون) وما أثبتناه من املصدر.
((( سورة البقرة .261:2

َ ُ َ
ٗ َ
َ
َّ َ َّ ُ ۡ ُ َ َّ َ
ٱلي يق ِرض
ٱلل ق ۡر ًضا َح َس ٗنا ف ُي َض ٰ ِعف ُهۥ َل ٓۥ أ ۡض َعافا كث ِ َري ٗة﴾.
((( إشارة إىل اآلية الكريمة﴿ :من ذا ِ

سورة البقرة .245:2

((( تفسري العيايش  ،147 -146:1ح.479

((( يف املخطوطة (املجالس) وهو تصحيف ،والصحيح ما أثبتناه من املصدر.

((( مشكاة األنوار للطربيس/83:الباب األول ،الفصل العارش ،ح .158عن املحاسن للربقي
ٍ
بإختالف يف صدر احلديث واتفاق يف ذيل احلديث املذكور ،مروي ًا عن أمري
 ،222:1ح135
املؤمنني عليه السالم.
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يطاع اهلل فال يعىص»(((.

 -138الكايف :عن العدة ،عن الربقي ،عن أبيه ،عن النرض ،عن حييى بن عمران

احللبي ،عن أيوب بن احلر ،عن أيب بصري ،قال :كنت عند أيب جعفر عليه السالم
فقال له سالمّ :
إن خيثمة بن أيب خيثمة حيدثنا عنك أنه سألك عن اإلسالم فقلت

[له[« :إن اإلسالم من استقبل قبلتنا ،وشهد شهادتنا ،ونسك نسكنا ،وواىل ولينا
وعادى عدونا فهو مسلم» فقال« :صدق خيثمة» قلت :وسألك عن اإليامن فقلت:
«اإليامن باهلل والتصديق بكتاب اهلل وأن ال يعيص اهلل» فقال« :صدق خيثمة»(((.

 -139الكايف :عن حممد بن احلسن ،عن بعض أصحابنا ،عن األشعث بن

حممد ،عن حممد بن حفص بن خارجة ،قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول
وسأله رجل عن قول املرجئة يف الكفر واإليامن وقال :إهنم حيتجون علينا ويقولون:

كام أن الكافر عندنا هو الكافر عند اهلل فكذلك نجد املؤمن إذا أقر بإيامنه أنه عند اهلل
مؤمن((( ،فقال« :سبحان اهلل[ ،و] كيف يستوي هذان ،والكفر إقرار من العبد فال
ُيك ّلف بعد إقراره ببينة ،واإليامن دعوى ال جيوز ّإل ببينة وبينته عمله ونيته فإذا اتفقا

فالعبد عند اهلل مؤمن ،والكفر موجود بكل جهة من هذه اجلهات الثالث من نية أو

قول أو عمل ،واألحكام جتري عىل القول والعمل ،فام أكثر من يشهد له املؤمنون
باإليامن وجيري عليه أحكام املؤمنني وهو عند اهلل كافر ،وقد أصاب من أجرى

عليه أحكام املؤمنني بظاهر قوله وعمله»(((.

((( الكايف /33:2كتاب اإليامن والكفر ،باب بدون عنوان ،ح.3

((( الكايف /38:2كتاب اإليامن والكفر ،باب يف أن اإليامن مبثوث جلوارح البدن كلها ،ح.5
((( يف املخطوطة (مؤمن عنداهلل) وما أثبتناه من املصدر.

((( الكايف /40 - 39:2كتاب اإليامن والكفر ،باب يف أن اإليامن مبثوث جلوارح البدن كلها ،ح.8
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 -140الكايف :عن عيل بن إبراهيم ،عن حممد بن عيسى ،عن يونس ،عن

عبد اهلل بن سنان ،قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن الرجل يرتكب الكبرية
من الكبائر فيموت هل خيرجه ذلك من اإلسالم ،وإن عذب كان عذابه كعذاب
املرشكني أم له مدة وإنقطاع؟ فقال« :من إرتكب كبرية من الكبائر فزعم أهنا حالل

أخرجه ذلك من اإلسالم ،وعذب أشد العذاب ،وإن كان معرتف ًا أنه أذنب ومات

عليه أخرجه من اإليامن ومل خيرجه من اإلسالم ،وكان عذابه أهون من عذاب
األول»(((.

 -141الكايف :عن عيل بن إبراهيم ،عن حممد بن عيسى ،عن يونس ،عن

عجالن أيب صالح ،قال :قلت أليب عبد اهلل عليه السالم :أوقفني عىل حدود
اإليامن ،فقال« :شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل ،وإالقرار بام جاء
به من عند اهلل ،وصالة اخلمس ،وأداء الزكاة ،وصوم شهر رمضان ،وحج البيت،
ووالية ولينا وعداوة عدونا ،والدخول مع الصادقني»(((.

 -142الكايف :عن عيل ،عن أبيه ،عن النوفيل ،عن السكوين ،عن أيب عبد اهلل،

عن أبيه عليهام السالم ،قال :قال أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه« :اإليامن له أركان

أربعة :التوكل عىل اهلل ،وتفويض األمر إىل اهلل ،والرضا بقضاء اهلل ،والتسليم ألمر
اهلل عز وجل»(((.

 -143هنج البالغة :وسأل عليه السالم عن اإليامن ،فقال« :اإليامن عىل أربع

دعائم :عىل الصرب ،واليقني ،والعدل ،واجلهاد ،والصرب منها عىل أربع شعب :عىل
((( الكايف /285:2كتاب اإليامن والكفر ،باب الكبائر ،ح.23

((( الكايف /18:2كتاب اإليامن والكفر ،باب دعائم اإلسالم ،ح.2
((( الكايف /47:2كتاب اإليامن والكفر ،باب خصال املؤمن ،ح.2
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الشوق والشفق والزهد والرتقب ،فمن اشتاق إىل اجلنة سال عن الشهوات ،ومن

أشفق من النار اجتنب املحرمات ،ومن زهد يف الدنيا استهان باملصيبات ،ومن
ارتقب املوت سارع إىل((( اخلريات.

واليقني منها عىل أربع شعب :عىل تبرصة الفطنة وتأول احلكمة وموعظة

العربة وسنة األولني ،فمن تبرص يف الفطنة تبينت له احلكمة ،ومن تبينت له احلكمة

عرف العربة ،ومن عرف العربة فكأنام كان يف األولني.

والعدل منها عىل أربع شعب :عىل غائص الفهم وغور العلم وزهرة احلكم

ورساخة احللم ،فمن فهم علم غور العلم ،ومن علم غور العلم صدر عن رشائع
احلكم ،ومن حلم مل يفرط يف أمره وعاش يف الناس محيد ًا.

واجلهاد منها عىل أربع شعب :عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر والصدق

يف املواطن وشنآن الفاسقني ،فمن أمر باملعروف شد ظهور املؤمنني ،ومن هنى عن
املنكر أرغم ُأنوف الفاسقني((( ،ومن صدق يف املواطن قىض ما عليه ،ومن شنئ

[الفاسقني] وغضب هلل غضب اهلل له وأرضاه يوم القيامة»(((.

 -144الكايف :عن أيب جعفر عليه السالم قال« :سأل أمري املؤمنني عليه

السالم عن اإليامن ،فقال :إن اهلل عز وجل جعل اإليامن عىل أربع دعائم :عىل
الصرب ،واليقني ،والعدل ،واجلهاد»((( احلديث.

 -146 ،145جمالس املفيد وأمايل الشيخ الطويس :عن املفيد ،عن املرزباين،

((( يف املخطوطة (يف) وما أثبتناه من املصدر.

((( يف املصدر (الكافرين) وما أثبتناه من املخطوطة.

((( هنج البالغة/473:باب املختار من حكم أمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه ،رقم .31
((( الكايف /50:2كتاب اإليامن والكفر ،باب صفة اإليامن ،ح.1
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عن أمحد بن سليامن الطويس ،عن الزبري بن بكار ،عن عبد اهلل بن وهب ،عن
السدي ،عن عبد خري ،عن [قبيصة بن] جابر األسدي ،قال :قام رجل إىل أمري

املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم ،فسأله عن اإليامن ،فقام عليه السالم خطيب ًا
فقال« :احلمد هلل  -إىل قوله  -فهو مؤمن حق ًا ،فهذه صفة اإليامن ودعائمه» فقال
له السائل :لقد هديت يا أمري املؤمنني وأرشدت ،فجزاك اهلل عن الدين خري ًا(((.

 -147حتف العقول :عن أمري املؤمنني عليه السالم يف كالم له طويل« :فاإليامن

عىل أربع دعائم :عىل الصرب ،واليقني ،والعدل ،واجلهاد»((( احلديث.

 -148العلل :باإلسناد عن النبي صىل اهلل عليه وآله يف حديث له طويل،

قال :قال« :حبيبي جربئيل ،إن مثل هذا((( الدين كمثل شجرة ثابتة ،اإليامن أصلها،
والصالة عروقها ،والزكاة ماؤها ،والصوم سعفها ،وحسن اخللق ورقها ،والكف

عن املحارم ثمرها ،فال تكمل شجرة ّإل بالثمر ،كذلك اإليامن ال يكمل ّإل بالكف

عن املحارم»(((.

 -149كتاب صفات الشيعة للصدوق :بإسناده عن حممد بن عامرة ،عن أبيه،

قال :قال الصادق عليه السالم« :ليس من شيعتنا من أنكر أربعة أشياء :املعراج،
واملسألة يف القرب ،وخلق اجلنة والنار ،والشفاعة»(((.

((( أمايل الشيخ املفيد/278 - 275 :جملس ( ،)33ح .3أمايل الشيخ الطويس/38 - 37:املجلس
الثاين ،ح.9

((( حتف العقول/164:ما روي عن أمري املؤمنني عليه السالم ،خطبته التي يذكر فيها اإليامن.
((( مل ترد (هذا) يف املصدر.

((( علل الرشائع /249:1باب ( ،)182ح.5
((( صفات الشيعة للشيخ الصدوق.50:
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 -150وعن ابن عبدوس ،عن ابن قتيبة ،عن الفضل ،عن الرضا عليه

(((
وأقر
السالم ،قال« :من أقر بتوحيد اهلل ،ونفى التشبيه عنه  ،ونزهه عام ال يليق بهَّ ،
بأن له احلول والقوة واإلرادة واملشية واخللق واألمر والقضاء والقدر ،وأن أفعال
العباد خملوقة خلق تقدير ال خلق تكوين ،وشهد أن حممد ًا رسول اهلل وأن علي ًا
(((
وأقر
واألئمة بعده حجج اهلل وواىل أوليائهم وعادى أعدائهم  ،واجتنب الكبائرَّ ،
بالرجعة واملتعتني ،وآمن باملعراج ،واملسألة يف القرب ،واحلوض والشفاعة ،وخلق

اجلنة والنار ،والرصاط ،وامليزان ،والبعث والنشور ،واجلزاء واحلساب ،فهو مؤمن
حق ًا ،وهو من شيعتنا أهل البيت»(((.
 -151الكايف :عن العدة ،عن أمحد بن حممد بن خالد ،عن أبيه ،عمن ذكره،

عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل ،عن أبيه ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،قال:
«إنكم ال تكونون صاحلني حتى تعرفوا ،وال تعرفون حتى تصدقوا ،وال تصدقون
حتى تسلموا أبواب ًا أربعة ال يصلح أوهلا إال بآخرهاَّ ،
ضل أصحاب الثالثة وتاهوا
تيه ًا بعيدا.

إن اهلل تبارك وتعاىل ال يقبل إال العمل الصالح ،وال يتقبل [اهلل] ّإل بالوفاء

بالرشوط والعهود ،ومن وىف هلل برشوطه واستكمل ما وصف يف عهده نال ما عنده
واستمكل وعده.

إن اهلل عز وجل أخرب العباد بطرق اهلدى ،ورشع هلم فيها املنار ،وأخربهم
ّ
َ
﴿ِإَون لَ َغ َّفار ٞل ّ َِمن تَ َ
َ ٰ ٗ ُ َّ ۡ َ َ ٰ (((
اب َو َء َام َن َو َع ِمل صل ِحا ثم ٱهتدى﴾
كيف يسلكون ،فقال:
ِ
((( مل ترد (عنه) يف املصدر وأثبتناها من املخطوطة ومن بحار األنوار عن املصدر.

((( مل ترد (وعادى أعدائهم) يف املصدر وأثبتناها من املخطوطة ومن بحار األنوار عن املصدر.
((( صفات الشيعة .51 - 50:وعنه يف بحار األنوار /9:66باب ( ،)28ح.11
((( سورة طه .82:20
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ٱلل م َِن ٱل ۡ ُم َّتق َ
وقال﴿ :إ َّن َما َي َت َق َّب ُل َّ ُ
ني﴾((( فمن أتقى اهلل عز وجل فيام أمره لقي اهلل
ِ
ِ
عز وجل مؤمن ًا بام جاء به حممد صىل اهلل عليه وآله.
هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل أن هيتدوا وظنوا((( أهنم آمنوا ،وأرشكوا

من حيث ال يعلمون ،إنه((( من أتى البيوت من أبواهبا اهتدى ومن أخذ يف غريها

سلك طريق الردى ،وصل اهلل طاعة ويل أمره بطاعة رسوله صىل اهلل عليه وآله
وطاعة رسوله بطاعته ،فمن ترك طاعة والة األمر مل يطع اهلل وال رسوله وهو
اإلقرار بام نزل من عند اهلل :خذوا زينتكم عند كل مسجد((( ،والتمسوا البيوت

التي أذن اهلل أن ترفع ويذكر فيها اسمه((( ،فإنه قد خربكم أهنم رجال التلهيهم
جتارة وال بيع عن ذكر اهلل عز وجل وإقام الصالة وإيتاء الزكاة خيافون يوم ًا تتقلب
فيه القلوب واإلبصار(((  -إىل أن قال  -اتبعوا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وأقروا

بام نزل اهلل عز وجل ،واتبعوا آثار اهلدى فإهنم((( عالمات األمانة والتقى ،واعلموا
أنه لو أنكر رجل عيسى بن مريم وأقر بمن سواه من الرسل مل يؤمن ،اقتصوا
الطريق بالتامس املنار ،والتمسوا من وراء احلجب اآلثار ،تستكملوا أمر دينكم

وتؤمنوا باهلل ربكم»(((.
((( سورة املائدة .27:5

((( يف املخطوطة (فظنوا) وما أثبتناه من املصدر.
((( يف املخطوطة (ألنه) وما أثبتناه من املصدر.

ُ ْ

َ

ُّ

َ ُ
ََٰ ٓ َ ُ
ك ۡم ع َ
ن َءاد َم خذوا زِينت
ِند ِك َم ۡس ِج ٖد﴾ .سورة األعراف .31:7
((( إشارة إىل اآلية الكريمة﴿ :يب ِ
َ َ

َ

َ

ۡ َ

ُ َّ
ِيها ۡ
ٱلل أن تُ ۡرف َع َو ُيذك َر ف َ
((( إشارة إىل اآلية الكريمةُ ُ ﴿ :
ٱس ُم ُه﴾ سورة النور .36:24
وت أذِن
ف بي ٍ
ِ

((( إشارة إىل آية  37من سورة النور.

((( يف املخطوطة (فإهنا) وما أثبتناه من املصدر.

((( الكايف /48 -47:2كتاب اإليامن والكفر ،باب خصال املؤمن ،ح.3
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 -152املعاين :عن ابن الوليد ،عن الصفار ،عن ابن عيسى ،عن احلسني

(((

بن سعيد ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد بن عثامن ،عن حفص الكنايس ،قال :قلت
أليب عبد اهلل عليه السالم :ما أدنى مايكون به العبد مؤمنا؟ قال« :يشهد أن ال إله
إال اهلل وأن حممد ًا عبده ورسوله ،ويقر بالطاعة ويعرف إمام زمانه ،فإذا فعل ذلك

فهو مؤمن»(((.

يقول املؤلف :فهذه مائة وإثنان وستون حديث ًا((( قد نصت عىل أن اإلسالم

أعم من اإليامن ،وأن العمل جزء من اإليامن ،فال يذهبن بك املذاهب ما اختلف فيه
أفهام املتكلمني وأقاويلهم الناشئة من قلة تتبع األخبار ،وعدم األعتناء هبا.

متت الرسالة بعون اهلل تعاىل يف عرص يوم اخلميس ثالث شهر مجادي الثاين

سنة.#1215

((( يف املخطوطة (احلسن) وما أثبتناه من املصدر.

((( معاين األخبار/393:باب معنى نوادر األخبار ،ح.41

((( حصل سهو يف ترقيم أحاديث املخطوطة ،فعندما وصل إىل حديث ( )46وضع مكانه رقم ()56
ولذا حصل هذا التفاوت بني ترقيمنا والرقم الذي ذكره املصنف (أعىل اهلل مقامه).
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﴿وقولوا ل َِّلن ِ
ٱلزك ٰوة﴾،37.............83......
60
ََ َُ ّ ُ ْ َ ُ
ُ ّ ۡ َ ۡ َ ُ ُ َ َّ
ِند ٱللِ﴾44.............110......
تدوه ع
ي
خ
ِن
م
م
ِك
س
نف
﴿وما تقدِموا ِل
ٖ ِ
ُ
َ
َ
ٓ
ٓ
ُ ُ ٓ ْ َ َ َّ َّ
ل َنا َو َما َ ....و َي ۡع ُق َ
ٱللِ َو َما أنزل إ ِ ۡ
وب﴾60.............136......
﴿قولوا ءامنا ب ِ
ِ
َ َ َ َ َّ ُ ُ َ َ ُ َّ
يم ٰ َنك ۡ ۚم إِن ﴾،33............143....................
﴿وما كن ٱلل ِل ِ
ضيع إ ِ

140 ،64 ،41
َّ ۡ َ ۡ َّ َ ُ ُّ ْ
ۡ ُ َ
َ ُ
ب أن ت َولوا ُو ُجوهك ۡم  ....ٱل ُم َّتقون﴾33.............177...........
﴿ليس ٱل ِ
َ
َ
ُ
ْ
َ َ َ ُٓ
ُۡ
ُُۡ َ ٓ ُ
ُ
ف أنفسِك ۡم أ ۡو تفوهُ  ....من يشاء﴾37.............284.....
﴿إِن تبدوا ما ِ
َ
ۡ
ۡ َ ُّ ُ ُ َ َّ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ
ع َب ۡ
ٰ
ض ّم ِۡن ُهم ،43............253......﴾....
ع
﴿ت ِلك ٱلرسل فضلنا بعضهم
ٖ ۘ
104 ،100 ،92 ،65
َّ ُ َ ُ ُ ُ َّ ُ َّ
َ ُ ُ
ٱلل ۡغو ِ ٓ
ف  ....يُؤاخِذكم ﴾59.............225........
﴿ل يؤاخِذكم ٱلل ب ِ ِ
َّ
ۡ
ِين َء َات ۡي َنٰ ُه ُم ۡٱلك َِتٰ َ
﴿ٱل َ
ب  ....ٱل ُم ۡم َت َ
ين﴾،101..........147 - 146......
ِ
105
 155 
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َۡ
َ َ َّ َ َّ َ ُّ ُ ْ َ َّ َ َّ َ ُ ْ
ۡ
َ
ُ
﴿تبأ ٱلِين ٱتبِعوا مِن ٱلِين ٱتبعوا  ....ٱلسباب﴾70.............166.......
َّ ۡ َ ۡ َّ َ ُ َ ُّ ْ ُ ُ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ
ش ِق 139...........177.......﴾....
﴿ليۡس ٱل ِب أن تول َوا وجوهكم ق ِبل ٱلم ِ
﴿وأتُوا ْ ۡٱلُ ُي َ
َ
وت م ِۡن أبۡ َوٰب ِ َها﴾،69............189...............................
135

وموا ْ ِ َّلِ َقٰنِت َ
﴿وقُ ُ
َ
ني﴾63.............238.....................................
ِ
َ ُ َ ٰ َ ُ َُ ٓ َ ۡ َ ٗ َ َٗ
﴿فيضعِفهۥ لۥ أضعافا كثِرية﴾،126..........245..........................
145

ّ َ ۡ َ َّ َ ۡ
َ َ ََ ََ
َ َ ََ َۡ ُۡ
ٰ
ٰ
كن ِلطمئِن قل ِب﴾97.............260........
﴿قال أو لم تؤ ِمنۖ قال بل ول ِ
َ ٓ
َ َّ ُ َ ُ
ٱلل يُض ٰ ِعف ل َِمن يَشا ُء﴾145...........261..............................
﴿و
َۡ
َ ُ ْ
َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َّ ٓ
َ
َ
ّ
ٰ
ت ما كسبتم ومِما  ....ٱل ِ
ۡرض﴾،62............267.......
﴿أنفِقوا مِن طيِب ِ
107
سورة آل عمران.3:
ۡ ۡ
َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ٓ َّ َّ ُ َ َّ ُ َ
﴿وما يعلم تأوِيلهۥ إِل ٱللۗ و
ٱلرٰسِخون ِف ٱلعِل ِم﴾،67............7...........
134
ُ ۡ ُ َ
َ ۡ َ َ ٓ َ َّ َ َ ۡ َ َ ُّ َ
﴿من أنصارِي إِل ٱللِۖ قال ٱلوارِيون  ....مسل ِمون﴾134...........52.....
َ َّ َ َ
اس ح ُِّج ۡٱلَ ۡيت َمن ۡ ....ٱل َعٰلَم َ
َّ
ِ
ني﴾33.............97...........
ٱنل
ع
﴿و ِلِ
ِ
ِ ِ
ُ َ
َ َّ
ُ
﴿ه ۡم َد َر َ
ٱلل بَ ِص ُ
ٱللِ َو َّ ُ
جٰ ٌ
ري ۢ ب ِ َما َي ۡع َملون﴾،43............163.........
ت عِند ۗ
92 ،81 ،66 ،59
َ َ ُ َ َّ ٌ َّ َ ُ ٞ
َ ۡ َٰ ُ
ول قَ ۡد َخلَ ۡ
ۡ
ت مِن  ....أعقبِكم﴾،72............144.....
﴿وما ممد إِل رس
136
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ۡ
َ َ َ َّ َ َ ۡ َ َ َّ َ َ َ ٓ
ُ
َ
َ
﴿أفم ِن ٱتبع رِضوٰن ٱللِ كم ۢن باء  ....ٱلم ِصري﴾91.............162..........
َ َّ
ُ
﴿ه ۡم َد َر َ
جٰ ٌ
ِند ٱللِ﴾92.............163.................................
تع
َّ َ َ َّ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ٓ َ
ُ
َّ
ۡ
ّ
﴿ما كن ٱلل ِلَذر ٱلمؤ ِمن ِني ٰ
ب﴾141...........179...
ع ما أنتم  ....ٱلطي ِ ِ
َۡ
ٗ
َ َ َ َ َّ َ
ون ف َخ ۡلق َّ
ٱلس َم ٰ َو ِٰ
ت َوٱل ِ
ۡرض َ ....ب ٰ ِطل﴾59.............191....
﴿ويتفك ُر ِ
ِ

سورة النساء.4:
َ
ََۡ ُ ْ َ َٓ َ َ َُۡ ۡ َ َ ُۡ ُ َ
....كر ٗ
ك ّ ِف ۡ
يما﴾143...........31.....
ر
﴿إِن تتنِبوا كبائِر ما تنهون عنه ن
ِ
َ
َ ُ ْ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ َ َ ُ ْ ۡ
ُ
ۡ
ۡ
﴿أطِيعوا ٱلل وأطِيعوا ٱلرسول وأو ِل ٱلم ِر مِنكم﴾،67............59........
134
َ َ َ َ ّ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َّ ُ َ ّ
ك ُِم َ
وك  ....ت َ ۡسل ٗ
﴿فل وربِك ل يؤمِنون ح ٰ
ِيما﴾136...........65.......
تي
َ َ
ِين َء َام ُنوا ْ ُخ ُذوا ْ َ ....ع ِظ ٗ
﴿يأ ُّي َها َّٱل َ
ٰٓ
يما﴾139...........73 - 71...........
َّ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ
َّ
اع َّ َ
ٱلل﴾66.............80........................
﴿من يُ ِطعِ ٱلرسول فقد أط
َ ُْ َۡ
ۡ
ۡ
ُ
ۡ
َ
﴿ول َ ۡو َر ُّدوهُ إ َل َّ
ٱلر ُسو ِل ٰٓ
ِإَول أو ِل ٱلم ِر  ....مِنهم﴾،67............83.........
ِ
134
َ ََ
َ ََۡٗ
ٱلل ٱل ۡ ُم َ
﴿وفَ َّض َل َّ ُ
َ
حة﴾،43............96 - 95...........
جٰ ِهد
ِين ع  ....ور
66

َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ ْ َّ
ُ
َ
َ
﴿يأيها ٱلِين ءامنوا ءامِنوا بِٱللِ ورس ِ
ولِ﴾139...........136...............
َ َ ۡ َ َّ َ َ َ ۡ ُ
ك ۡم ف ۡٱلك َِتٰب أَ ۡن إ َذا َ ....غ ۡ
يه ِ﴾،38............140.......
﴿وقد نزل علي
ِ
ِ
ِ
ِ
60

َّ
ُ َ
َ َ َّ
ٱللِ ُح َّجُۢة َب ۡع َد ُّ
﴿لِ َل يَكون ل َِّلن ِ
ٱلر ُس ِل﴾67.............165........
اس ع
َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ٰ َ ٌ َ ُ ْ َ ۡ ٗ َّ ُ َّ
ٞ
يا لك ۡ ۚم إِن َما َ ....وٰحِد﴾60.............171.....
﴿ول تقولوا ثلثة ۚ ٱنتهوا خ
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سورة املائدة.5:
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ ۡ ُ ۡ َ
َ ۡ َ َۡۡ
ٰٓ
يۚ﴾،39............6.......
....
ل
ب
ع
ك
ٱل
ل
إ
﴿يأيها ٱلِين ءامنوا إِذا قمتم إ ِ
ِ
ِ
64 ،63 ،62

﴿أَن َت ُقولُوا ْ َما َجا ٓ َءنَا ِم ۢن بَشِ ري َو َل نَذِير َ ....ونَذ ٞ
ِير﴾67.............19.......
ٖۖ
ٖ
ٱلل م َِن ٱل ۡ ُم َّتق َ
﴿إ َّن َما َي َت َق َّب ُل َّ ُ
ني﴾،108..........27............................
ِ
ِ
151

َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ۡ َ ُ ْ َ
ۡ
َ
ُ
َ
﴿وٱلسارِق وٱلسارِقة فٱقطع ٓوا أيدِيهما﴾106...........38....................
ُُ
َّ َ َ ُ ٓ ْ َ َ َّ َ ۡ َ ٰ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ
ُ
ُ
ۡ
﴿ٱلِين قالوا ءامنا بِأفوهِ ِهم ولم تؤمِن قلوبهم﴾،37............41............
132 ،78 ،59

َ
َّ َ َ ُّ ُ
ك ُم َّ ُ
ٱلل َو َر ُس ُ ُ
ولۥ َو َّٱل َ
ِين َ ....رٰك ُِعون﴾68.............55.........
﴿إِنما و ِل
َّ
َ
ۡ
ْ
َّ
َ
َ
﴿و َمن َي َت َول َّ َ
َ
ٱلل َو َر ُس ُ
ولۥ َوٱل َ
ِين َء َام ُنوا  ....ٱلغٰل ُِبون﴾،68............56....
135

ََ َۡ َ ََ َۡ ۡ ۡ َ
ٰ
﴿فل تأس ع ٱلقو ِم ٱلكفِ ِرين﴾136...........68..........................
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ َّ َ َ ُ ُ ْ َ َ َّ
ٱلص ٰ ِدق َ
ِني﴾68.............119...
﴿يأيها ٱلِين ءامنوا ٱتقوا ٱلل وكونوا مع
سوة األنعام.6:
َّ ُ َ َّ َ َّ
َّ
ٱلش ۡي َطٰ ُن فَ َل َت ۡق ُع ۡ
ٱلظٰلِم َ
﴿ِإَوما ينسِينك
ني﴾،38............68........
....
د
ِ
60

ُ ْ
َ ُّ
ُ َ
َ
ِك َد َر َ
جٰ ٞ
ت ّم َِّما َع ِمل ۚوا َو َما َر ُّبك َ ....ي ۡع َملون﴾81.............76.......
﴿ول ٖ
َّ
َ
ِين َء َام ُنوا ْ َول َ ۡم يَ ۡلب ُس ٓوا ْ إ َ
﴿ٱل َ
يم ٰ َن ُهم ُّ ....م ۡه َت ُدون﴾،77............82..........
ِ
ِ
133 ،82 ،78

َّ َ ٓ
ََۡ ُ ََ َ
ت َّمن نشا ُء﴾81.............83.................................
﴿نرفع درج ٰ ٖ
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َ ُ َ َّ ٓ َ َ َ ُ ّ َّ ۡ
َ ُ ۡ ََۡ ٞ
َ
َ
ٰ
﴿وهو ٱلِي أنشأكم مِن نف ٖس وحِدة ٖ  ....ومستودع﴾،113..........98...
116،117

َٓ َۡ
ُ ْ َ َ
ۡ
﴿ٱنظ ُر ٓوا إ ِ ٰل ث َم ِره ِۦٓ إِذا أث َم َر َو َين ِعهِ﴾61.............99........................
ََ ۡ َ َ َ
َ َ ۡ َۡ َ َ َ َۡ
سهِۖۦ ومن ع ِ َ
م ف َعل ۡي َها﴾61.............104................
﴿فمن أب
ص فل ِنف ِ
َ
﴿فَل َِّلهِ ۡ ُ َّ ُ ۡ َ َ ُ َ َ َ ٓ َ َ ُ ۡ َ
جع َ
ني﴾66.............149........
ٱلجة ٱلبٰل ِغة ۖفل ۡو شا َء ل َهدىٰك ۡم أ ِ
َ َ ٓ َ َۡ َ َ َ َ ُ َ ۡ ُ َ ۡ َ
َ
﴿من جاء بِٱلسنةِ فلهۥ عش أمثال ِها﴾،126..........160..................
145

ُ
َ
﴿و َل تَز ُر َواز َرة  ٞو ۡز َر أ ۡخ َر ٰ
ى﴾130...........164.............................
ِ ِ
ِ
سورة األعراف.7:
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ ُ َ ّ ۡ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ
َّ
نزل إِلك مِن  ....ٱنل ِ
اس﴾72.............67.......
﴿يأيها ٱلرسول بل ِغ ما أ ِ
ۡ
ُ َ
َ َ ۡ ِ ُ َ ٰٓ ُ َّ َ ُ ۡ َ ٞ
ون ب َ
ٱل ّ ِق َوبِهِۦ َي ۡعدِلون﴾134...........159......
﴿ومِن قوم موس أمة يهد ِ
َ َ ُ ْ ََ ُ
كوت َّ َ َ
ت  ....مِن َ ۡ
شءٖ﴾61.............185......
ٱلسمٰو ٰ ِ
﴿أ َول ۡم يَنظ ُروا ِف مل ِ
َْ
ُۡ َُ َ
َ ُ َ ُۡ َۡ ُ
ان فَ ۡ
ٱس َت ِم ُعوا ُلۥ  ....تر
حون﴾60.............204..........
﴿ِإَوذا ق ِرئ ٱلقرء
سورة األنفال.8:
َّ ُ َ
َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ
ِين إ َذا ُذك َِر َّ ُ
ون َّٱل َ
ٱلل َ ....ي َت َوكون﴾،65............2..........
﴿إِنما ٱلمؤمِن
ِ
97

سورة التوبة.9:
َّ
ْ
َ َّ
اج ُروا ْ َو َ
ِين َء َام ُنوا ْ َو َه َ
﴿ٱل َ
ِند ٱللِ﴾،43............20.......
ج ٰ َه ُدوا ِف  ....ع
66

ََ َ َۡ ٓ َ ۡ َ
َۡ ُ َ
َ َّ
﴿أفمن يهدِي إِل َ
ٱل ّ ِق أ َح ُّق أن يُت َب َع  ....تك ُمون﴾68.............35......
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ََ َََُ ۡ َ ََُۡ ُۡ ۡ َََ
َ ُ ۡ َٰ ُ َ
ُ
ُ
ۡ
ٰ
﴿وما منعهم أن تقبل مِنهم نفقتهم  ....وهم ك ِرهون﴾135............54....
َ َّ ٰ ُ َ ۡ َ َّ ُ َ
َ َ ُ ْ َ
ۡ
ُ
َ
﴿وٱلسبِقون ٱلولون مِن  ....ورضوا عنه﴾،43............100..............
93 ،65

ََ َ ُ َ ۡ
ٱع َ َ
تفُوا ْ ب ُذنُوبه ۡم َخلَ ُطوا ْ َّ ....رح ٌ
ِيم﴾93.............102.........
﴿وءاخرون
ِ ِِ
َّ ُ ْ َّ َ َ ُ ُ ْ َ َ َّ
ٱلص ٰ ِدق َ
ِني﴾134...........119.......................
﴿ٱتقوا ٱلل وكونوا مع
ٞ
َ ٰ َ َ َّ ُ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ َ َ َ َ
َ
ٞ
َ
ٌ
ٰ
﴿ذل ِك بِأنهم ل ي ِصيبهم ظمأ ول نصب  ....صل ِح﴾،44............120....
66

َ
َۡ َۡ ُ َ
ت ُس َ َّ ۡ َ ٞ
﴿ِإَوذا َما ٓ أُنزلَ ۡ
شون﴾64.............124......
ورة ف ِمن ُهم من  ....يستب ِ
ِ
َ َُٓ َ ۡ ُ ََ ٞ
ۡ
ۡ
َّ
ُ
ۡ
س ِهم﴾،41............125 - 124..
نزلت سورة ف ِمنهم من  ....رِج ِ
﴿ِإَوذا ما أ ِ
97
سورة يونس.10:
َّ
َ
ْ َ ُ ْ ُ َ
﴿ٱل َ
ِين َء َام ُنوا َوكنوا َي َّتقون  ٦٣ل ُه ُم  ....ٱٓأۡلخ َِرة ِ﴾139...........64 - 63....
سورة هود.11:

َ ۡ َ ۡ َ
َ ُ ۡ ُ َّ
ت ك ذِي فض ٖل فضل ُه﴾،43............3..............................
﴿ويؤ ِ
66

َّ َ ٞ
َ
﴿ء َام َن َم َع ُه ٓۥ إِل قل ِيل﴾134...........40....................................
سورة يوسف.12:
َ ۡ َ ُ َ َ َ ٰ َّ َّ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ ُ ّ
ك ذِي ع ِۡلم َعل ٞ
ِيم﴾81.............76.......
﴿نرفع درج ٖ
ٍ
ت من نشاء ۗ وفوق ِ
َ َّ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ۠ ُ ُ ُ َ َ َ ٓ َ
﴿أءِنك لنت يوسفۖ قال أنا يوسف وهٰذا أ ِخ﴾142...........90..........
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سورة الرعد.13:

َ َ ۡ َّ َ ۡ َ ُّ ۡ ُ ُ
ُ
﴿أل بِذِك ِر ٱللِ تطمئِن ٱلقلوب﴾،37............28...........................
59

ۡ َ ۡ َ َ َۡ ُ َۡ َ ۡ
َۡ
َ
ُ
ُّ
﴿هل ي َ ۡس َتوِي ٱلع ٰ
م وٱل ِصري أم هل  ....وٱنلور﴾70.............163.......
سورة ابراهيم.14:

َ
َ َّ
َ
﴿ف َمن تب ِ َع ِن فإِن ُهۥ م ِِّن﴾69.............36..................................
سورة النحل.16:
َ ۡ َ ُ ْٓ َ ۡ َ ّ ۡ
ُ ُۡ َ ََُۡ َ
﴿ف ٔ
سلوا أهل ٱذلِك ِر إِن كنتم ل تعلمون﴾69.............43.................
َ
َ
َ
ۡ
َ
َ
َ ۡ
ُ
َ
ِنكم َّمن يُ َر ُّد إ ِ ٰٓ
ل أ ۡرذ ِل ٱل ُع ُم ِر ل ۡ
يا﴾104...........70.....
ِك ل  ....ش ًٔ
﴿وم
َّ َ َ ۡ َ
َّ
ۡ َ َ َّ َ َ ۡ ُ َ َ
ت ٱللِ﴾70.............105.....
تي ٱلكذِب ٱل
ِين ل يُؤمِنون أَِبي ٰ ِ
﴿إِنما يف ُ ِ
َّ َ ۡ ۡ
كرهَ َوقَ ۡل ُب ُهۥ ُم ۡط َمئ ُّ ۢ
ن َ ....ص ۡد ٗرا﴾،37............106.............
ِ
﴿إِل من أ ِ
59
سورة اإلرساء.17:
ُ ۡ َ ۡ َ َ َّ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ
َۡ ٗ
ع َب ۡ
ٰ
ضيل﴾،43............21....
ع
﴿ٱنظر كيف فضلنا بعضهم
ض  ....تف ِ
ٖ ۚ
92 ،81 ،65

َ ۡ ُ ٗ
َ
ََ َۡ ُ
ۡ َّ
َ َ
﴿ول تقف َما ل ۡي َس لك بِهِۦ عِل ٌ ۚم إِن  ....م ٔ
سول﴾،39............36.......
62

َۡ
ُ ٗ
َ َ ً َّ َ َ َ ۡ َ
َ َ
﴿ل ت ۡم ِش ِف ٱل ِ
ۡرض مرحاۖ إِنك لن ت ِرق  ....طول﴾40.............37.....
َ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ َ ۡ َ َّ ّ َ َ َ
ع َب ۡعض َ ....ز ُب ٗ
ٰ
ورا﴾،43............55.......
يۧن
﴿ولقد فضلنا بعض ٱنلب ِ ِ 
ٖۖ
92 ،65
َ ۡ ََ ۡ ُ
َ ٗ
َ ۡ َ َ ۡ ُ ْ ُ َّ ُ َ
َ
ٰ
وت  ....فتِيل﴾69.............71......
﴿يوم ندعوا ك أناِۢس بِإِم ِم ِهمۖ فمن أ ِ
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سورة الكهف.18:
ۡ َ ّ َّ
ُٗ
َّ ۡ ُ َ ُ ُّ َ َ ۡ َ َ َ َ ُ
ق إِن ُه ۡم  ....هدى﴾،41............13........
ٱل
ب
م
ه
﴿نن نقص عليك نبأ ِ ِ ۚ
65
سورة مريم.19:
َ َُُۡ َ َ َۡ َ ُ ََ ُۡ ُ َ ۡ
َ َ ۡٗ
يا﴾68.............42....
ص َول ُيغ ِن َعنك ش ٔ
﴿ل ِم تعبد ما ل يسمع ول يب ِ
سورة طه.20:
ّ
َ
ۡ
﴿ِإَون لَ َغ َّفار ٞل ّ َِمن تَ َ
ٱه َت َد ٰ
ى﴾،77............82.........
اب َو َء َام َن َو َع ِمل ....
ِ
150 ،133

سورة األنبياء.21:
ۡ ۡ
َ
ُ ۡ
َّ َ
ت َوه َو ُمؤم ِٞن  ....ل َِس ۡعيِهِ﴾132...........94......
﴿ف َمن َيع َمل م َِن ٱلصٰل ِحٰ ِ
سورة احلج.22:
ُ َّ ُ َ ُّ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ
َ ۡٗ
َ
﴿ومِنكم من يرد إ ِ ٰٓ
يا﴾100...........5........
ل أرذ ِل ٱلعم ِر ل ِكيل  ....ش ٔ
ْ
ُُ
ٌ
َۡ
َّ
﴿إِن ُه ۡم ف ِۡت َية َء َام ُنوا ب ِ َر ّب ِ ِه ۡم َوزِدنٰ ُه ۡم  ....قلوب ِ ِه ۡم﴾97.............14 - 13......
َ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ َ َ
ُّ
ُ
ٰ
كن  ....ٱلصدورِ﴾،59............46...........
﴿فإِنها ل تعم ٱلبصر ول ِ
61
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ َ ُ ْ
ُۡ ُ َ
َ
ٰٓ
﴿يأيها ٱلِين ءامنوا ٱركعوا وْۤاوُدُجۡسٱ  ....تفل ِحون۩﴾40.............77...
َّ
ٗ
﴿ٱل َ
ِين َض َّل َس ۡع ُي ُه ۡم ِف ۡ َ
ٱل َي ٰوة ِ َ ....و ۡزنا﴾132...........105 - 104........
سورة املؤمنون.23:
َ ُ َ
َ
َ ََۡ ۡ ۡ
َّ َ ُ
ِين ه ۡم ِف  ....فٰعِلون﴾38.............4 - 1......
﴿ق ۡد أفل َح ٱل ُمؤم ُِنون  ١ٱل
سورة النور.24:
َّ َ ُ َ َّ َ ۡ ُ ْ ُ َّ
حد ّم ِۡن ُه َما َج ۡ َ
لة ٖ﴾106...........2.............
﴿ٱلزانِية وٱلز ِان فٱج ِ
لوا ك َو ٰ ِٖ
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َ
ُ ّ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ُّ ْ ۡ َ ۡ َ
ُ
ۡ
ۡ
ٰ
﴿قل ل ِلمؤ ِمن ِني يغضوا مِن أبص ِرهِم  ....لهم﴾،39............30............
61

﴿وقُل ّل ِۡل ُم ۡؤم َِنٰت َي ۡغ ُض ۡض َن م ِۡن  ....فُ ُر َ
َ
وج ُه َّن﴾،39............31............
ِ
62

َ َ َّ ُ َ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ
ۡ
ُ
َ
ُ
ُُ
َ
وت أذِن ٱلل أن ترفع ويذكر فِيها ٱسمه﴾69.............36..........
﴿ف بي ٍ
ِ
َّ
َ
ۡ
ۡ
ٞ
ٞ
ُ
َّ
﴿رِ َجال ل تل ِهي ِه ۡم ت َِجٰ َرة َول َب ۡي ٌع َعن ذِك ِر ٱللِ﴾69.............37...........
سورة الفرقان.25:
ً
ۡ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ُّ
﴿إِن ه ۡم إِل كٱلنع ٰ ِم بَل ه ۡم أضل َسبِيل﴾،101...........44..................
105
ْ
َ
ْ َّ ۡ
﴿ِإَوذا َم ُّروا بِٱللغوِ َم ُّروا ك َِر ٗاما﴾38.............72............................
سورة النمل.27:
َّ َ َ َ ُ ۡ َ ُ ُ ْ َ َ َ ٓ
ج َرها﴾142...........60........................
﴿ما كن لكم أن تۢنبِتوا ش
سوة القصص.28:
َ َ ۡ َ َ ُّ َّ َّ َ َ َ َ ٰ ُ َ ۡ ُ ٗ
َّ
ي هدى ّم َِن ٱللِ﴾71.............50.........
﴿ومن أضل مِم ِن َٱتبع هوىه بِغ ِ
َ َ ُ ْ َّ
ٱلل ۡغ َو أ ۡع َر ُضوا ْ َع ۡن ُه ۡ ....ٱل َ
جٰ ِهل ِني﴾،38............55...........
﴿ِإَوذا س ِمعوا
6

1
ۡ
َ ُّ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ٓ َ ۡ َ
ار َما َك َن ل َ ُه ُم ٱل َ َ
ِيةُ﴾143...........68.........
﴿و َربك يلق ما يشا ُء َويخت ُ ۗ
سورة العنكبوت.29:
ُ ُ ٓ ْ َ َ َّ َّ ٓ ُ َ َ ۡ َ َ ُ َ
ُ ۡ ُ َ
نزل  ....مسل ِمون﴾38.............46.......
نزل إِلنا وأ ِ
﴿قولوا ءامنا بِٱلِي أ ِ
َّ َ ُ ُ ْ ۡ َۡ
ت َب ّي َنٰ ٞ
﴿بَ ۡل ُه َو َء َاي ٰ ُ ۢ
ت ِف ُص ُدورِ ٱلِين أوتوا ٱلعِلم﴾67.............49.......
ِ
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سورة لقامن.31:

َۡ
ََ َ
﴿ول ت ۡم ِش ِف ٱل ِ
ۡرض َم َر ًحا﴾63.............18..............................
َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ۡ
ٱغ ُض ۡض مِن َص ۡوت َِكۚ َ ۡ ....
م
ٱل
ري﴾،40............19....
﴿وٱق ِصد ِف مشيِك و
ِ
ِ
63
سورة السجدة.32:
َ َ َ ٗ َّ
َ
ََ
َ
َ َ ۡ
﴿أف َمن كن ُمؤم ِٗنا ك َمن كن فاسِقا ۚ ل ي َ ۡس َت ُوۥن﴾71.............18............
َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َّ ٗ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َّ َ َ ُ ْ
﴿وجعلنا مِنهم أئِمة يهدون بِأم ِرنا لما صبوا﴾67.............24............
سورة األحزاب.33:
َّ َ َ َ َّ ُ َ ُ ّ َ ۡ َ ۡ
ي ِف َج ۡوفِهِ﴾70.............4...................
﴿ما جعل ٱلل ل ِرج ٖل مِن قلب ِ
ََ
َ َ َّ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ْ َ ٰ َ
ۡ
ٗ
﴿ولما رءا ٱلمؤمِنون ٱلحزاب قالوا هذا  ....وتسل ِيما﴾97.............22....
سورة سبأ.34:
ِيس َظ َّن ُهۥ  ....ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
َ
﴿ولَ َق ۡد َص َّد َق َعلَ ۡيه ۡم إبۡل ُ
ِني﴾73.............20........
ِ ِ
سورة فاطر.35:
ََ َۡ َ ۡ َۡ َ ََ
﴿فل تذه
ب نف ُسك عل ۡي ِه ۡم َح َس َر ٰ ٍت﴾136...........8......................
َ
َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َّ ّ ُ ۡ ُ َّ
ب َوٱل َع َمل ٱلصٰل ُِح يَ ۡرف ُع ُه﴾33.............10.........
﴿إِلهِ يصعد ٱلك ِم ٱلطي ِ
َّ َ َ ۡ
ي َش َّ َ
ٱلل م ِۡن ع َِبادِه ِ﴾67.............28..............................
﴿إِنما

سور يس.36:
ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ٰٓ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ ّ ُ َ ٓ
َ ۡ ُ َ
﴿ٱلوم نتِم ع أفوٰهِ ِهم وتكل ِمنا  ....يكسِبون﴾،40............65.......
63
سورة الزمر.39:
َۡ
َّ َ َ ۡ َ ُ َ
ِين َل ۡ ....ٱلَ ۡل َ
ون َو َّٱل َ
ٰ
ب﴾68.............9.......
﴿هل ي َ ۡس َتوِي ٱلِين يعلم
ب
ِ
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َ
َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َّ ّ ُ ۡ ُ َّ
ب َوٱل َع َمل ٱلصٰل ُِح يَ ۡرف ُع ُه﴾45.............10........
﴿إِلهِ يصعد ٱلك ِم ٱلطي ِ
ۡ َ َۡ
َّ َ َ ۡ َ ُ َ
﴿فَبَ ّ ِ ۡ
ٰ
ب﴾،38............18 - 17.....
....
ون
ش ع َِبادِ  ١٧ٱلِين يست ِمع
ب
ل
ٱل
ِ
61
سورة غافر.40:
ََ ۡ َ ُ َ َ ُ ُ ۡ َ ُُ َ َْۡ َۡ
َ
َ
﴿فلم يك ينفعهم إِيمٰنه ۡم ل َّما َرأوا بأسنا﴾135............85....................
سورة فصلت.41:
ََ ُ ُۡ َۡ َ ُ َ َ ۡ
َ ُ َ
َ ُ
تون أن يَش َه َد َعل ۡيك ۡم  ....ت ۡع َملون﴾،39............22....
﴿وما كنتم تست ِ
62

َّ َ ۡ
َۡ ََ ۡ ََ
ۡ َٰ ُ
َ
ۡ
ۢ
ي يديهِ ول مِن  ....حِي ٖد﴾129...........42.......
﴿ل يأتِيهِ ٱلب ِطل ِمن ب ِ
سورة األحقاف.46:
ُ ْ
َ ُّ
ّ
ۡ َ َ
ِك َد َر َ
جٰ ٞ
ت ّم َِّما َع ِمل ۖوا َو ِلُ َوف َِي ُه ۡم ُ ....يظل ُمون﴾81.............19.......
﴿ول ٖ
سورة حممد.47:
َ
َ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ّ َ
َ
اب  ....أ ۡو َز َارها﴾،40............4....
ٱلرق ِ
﴿فإِذا لقِيتم ٱلِين كفروا فضب ِ
63
َ
َ
﴿أ َف َمن َك َن َ َ ٰ
ع بَ ّي ِ َن ٖة ّمِن َّر ّبِهِۦ ك َمن﴾71.............14......................
َۡ
َ
َ َّ َ ۡ ْ َ ُ ُ ٗ
﴿وٱل
ِين ٱه َت َد ۡوا َزاده ۡم هدى َو َءاتى ٰ ُه ۡم تق َوى ٰ ُه ۡم﴾65.............17............
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ٰ ُ ُ
َۡ َ َُ ٓ
وب أقفالها﴾،59............24............
﴿أفل يتدبرون ٱلقرءان أم ع قل ٍ
72
سورة الفتح.48:
ُ َ َّ ٓ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ
َ
ۡ
ٰ
وب  ....إِيمن ِ ِهم﴾،65............17..........
﴿هو ٱلِي أنزل ٱلسكِينة ِف قل ِ
98
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َ
﴿لَ ۡد ُخلُ َّن ٱل ۡ َم ۡسج َد ۡ َ َ
ٱلل َءا ِمن َ
ام إن َشا ٓ َء َّ ُ
ِني﴾57.............27..........
ٱل َر ِ
ِ
سورة احلجرات.49:
َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ َّ ُ َّ ۡ ُ ۡ ُ ْ
ُُ
ُ
ۡ
ت ٱلعراب ءامناۖ قل لم تؤمِنوا  ....قلوبِكم﴾،124..........14.......
﴿قال ِ
125
سورة النجم.53:
َّ ٓ َ ۡ َ ٓ َ ٓ َ ُ ُ ۡ َّ َ ٞ
ُ ۡ
ُ
َ
ۡ
﴿إ ِ ۡن ِ َ
ٰ
ه إِل أسماء سميتموها أنتم  ....سلط ٍن﴾70.............23...........
َ َ َّ ۡ َ ۡ َ َّ
َ
َ
َ
﴿وأن ليس ل ِِل ٰ
ٰ
نس ِن إِل ما سع﴾130...........39..........................
سورة الواقعة.56:
ََ
َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ٰ ٗ َ َٰ َ ٗ
َ
ۡ
ُ
َ
ٰ
﴿وكنتم أزوجا ثلثة  ٧فأصحب  ....ٱٓأۡلخ ِِرين﴾82.............40 - 7....
ََ ۡ َ ُ َََۡۡ َ ٓ َ
ۡ ُ َ َّ ُ َ
َ
ۡ
ُ
ٰ
﴿فأصحٰب ٱلميمنةِ ما أصحب  ....ٱلمقربون﴾103...........11 - 8......
ُ َ َ ۡ َ
َ
َ َّ ٰ ُ َ َّ ٰ ُ َ
ٱلسبِقون  ١٠أ ْو ٰٓلئِك ٱل ُمق َّر ُبون﴾،42............11 - 10.......
﴿وٱلسبِقون
93 ،65

َ َ َّ ٓ َ َ َ ۡ ُ َ
َ
َ
َّ
يم﴾82.............94 - 88...........
﴿فأما إِن كن مِن ٱلمقربِني  ....ج ِ
ح ٍ
سورة احلديد.57:
َ
ُ َّ ۡ َ َ
﴿ل ي َ ۡس َ
نف َق مِن َق ۡبل ُ ۡ ....
ٱل ۡس َ ٰ
ن﴾،43............10......
أ
ن
م
م
ِنك
م
ي
و
ت
ِ
ِ
82 ،66
َ ُ ْ َ ۡ
ُ
﴿سابِق ٓوا إ ِ ٰل َمغفِ َرة ٖ ّمِن َّر ّبِك ۡم َو َج َّن ٍة َ ....و ُر ُسلِهِ﴾،42............21........
93
ََ
﴿وأيَّ َد ُهم ب ِ ُر ٖ
وح ّم ِۡن ُه﴾107...........22......................................
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سورة املجادلة.58:
ْ
َ
ُ
﴿يَ ۡرفَعِ َّ ُ
ِنك ۡم َو َّٱل َ
ٱلل َّٱل َ
ِين  ....خبِري،44............11........﴾ٞ
ِين َء َام ُنوا م
82
َ َّ ۡ
َّ َ َ
ۡ
ت ُد ق ۡو ٗما يُؤم ُِنون بِٱللِ َوٱلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر ّ ....م ِۡن ُه﴾،98............22.......
﴿ل ِ
140 ،104 ،103 ،100
سورة احلرش.59:
﴿ل ِۡل ُف َق َرآءِ ٱل ۡ ُم َهٰجر َ
ين  -إىل قوله َّ .... -رح ٌ
ِيم﴾82.............10 - 8.......
ِ ِ
سورة اجلمعة.62:
َ ۡ ْ َ ۡ َّ َ ْ ۡ
﴿ف
ٱس َع ۡوا إ ِ ٰل ذِك ِر ٱللِ َوذ ُروا ٱلَ ۡي َع﴾63.............9.........................
سورة التحريم.66:
َّ َ ۡ ُ َ َّ َ َ ٓ َ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ َ ُ ۡ َ ُ َ
﴿ل يعصون ٱلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون﴾67.............6..........
سورة القلم.68:
َ َ ۡ
َََ ۡ َُ ۡ
َۡ ُ ُ َ
ۡ
َ
ۡ
ُ
ُ
﴿أفنجعل ٱلمسل ِ ِمني كٱلمج ِرمِني  ....تكمون﴾70.............36 - 35...
سورة اجلن.72:
َ َ َّ ۡ َ َ ٰ َ َّ َ َ َ ۡ ُ ْ َ َ َّ َ َ ٗ
جد ِلِ فل تدعوا مع ٱللِ أحدا﴾41.............18..............
﴿وأن ٱلمس ِ
سورة الغاشية.78:
َََ َ ُ ُ َ َ ۡ
ََۡ
ۡ
َ
ُ
ٱلب ِ ِل كيف  ....س ِطحت﴾61.............20 - 17......
﴿أفل ينظرون إِل ِ
سورة اإلنشقاق.84:
ً
ت َك ُ َّ
﴿ل َ َ ۡ
ب َط َبقا َعن َط َب ٖق﴾136...........19.................................
سورة البينة.98:
َ َ َ َ َّ َ َّ َ ُ ُ ْ ۡ َ َ َّ
ََُّۡ
ۢ
﴿وما تفرق ٱلِين أوتوا ٱلكِتٰب إِل ِمن  ....ٱليِنة﴾71.............4........
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َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ
ٱلصٰل َِحٰت  ....ٱل ۡ َ
ب َّيةِ﴾71.............7...........
﴿إِن ٱلِين ءامنوا وع ِملوا
ِ
ِ
سورة الزلزلة.100:
َ
﴿ف َمن َي ۡع َم ۡل م ِۡث َق َال َذ َّرة َخ ۡ ٗ
يا يَ َرهُۥ  ....يَ َرهُ﴾44.............8 - 7...........
ٍ



فهرس أحاديث املعصومني صلوات اهلل وسالمه عليهم
أحاديث النبي صىل اهلل عليه وآله

ال يزين الزاين وهو مؤمن ،وال يرسق السارق وهو مؤمن،44...................
،106 ،105 ،49

اإليامن إقرار باللسان ،ومعرفة بالقلب ،وعمل باألركان 45.....................
إن لكل قول مصداق ًا من عمل يصدّ قه أو ّ
ّ
يكذبه ،فإذا قال ابن آدم46...........

اإليامن معرفة بالقلب ،وإقرار باللسان ،وعمل باألركان46.....................

اإليامن قول وعمل47.........................................................

اإليامن قول وعمل ،أخوان رشيكان48.........................................

اإليامن إقرار باللسان ،ومعرفة بالقلب ،وعمل باألركان 50،51.................
اإليامن قول مقول ،وعمل معمول ،وعرفان العقول50.........................

تصديق بالقلب ،وإقرار باللسان ،وعمل باألركان50............................

اإليامن قول باللسان ،ومعرفة بالقلب ،وعمل باألركان 52.....................
اإليامن عقد بالقلب ،ونطق باللسان ،وعمل باألركان 55 ،53.................

أرسع الذنوب عقوبة كفران النعمة54.........................................
يؤتى ٍ
بعبد يوم القيامة فيوقف بني يدي اهلل عز وجل فيأمر به اىل النار54..........
ليس اإليامن بالتحيل وال بالتمني ،ولكن اإليامن ما خلق يف القلب56............
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من لقي اهلل كامل اإليامن كان من أهل اجلنة ،ومن كان مضيع ًا ليشء64.........
َّ
ْ
﴿ٱل َ
ِين َء َام ُنوا77.............
أال إن أوليائهم الذين وصفهم اهلل عز وجل فقال:

من أسبغ وضوءه ،وأحسن صالته ،وأدى زكاة ماله ،وخزن لسانه87............
يا عيل ،سبعة من كن فيه فقد استكمل حقيقة اإليامن وأبواب اجلنة91............

اإليامن يف عرشة :املعرفة ،والطاعة ،والعلم ،والعمل ،والورع94.................
خلق اهلل عز وجل الناس عىل ثالث طبقات وأنزهلم ثالث منازل99............
إذا زنى الرجل فارقه روح اإليامن103..........................................

حتى ينزع عنه روح اإليامن105..............................................
إذا زنى الرجل فارقه روح اإليامن107..........................................

إن املؤمن ُيرى يقينه يف عمله ،والكافر ُيرى إنكاره يف عمله145................
حبيبي جربئيل ،إن مثل هذا الدين كمثل شجرة ثابتة ،اإليامن149..............
أحاديث أمري املؤمنني عليه السالم

لو كان اإليامن كالم ًا مل ينزل فيه صوم ،وال صالة ،وال حالل34.................

سألت النبي صىل اهلل عليه وآله عن اإليامن50...................................

اإليامن إقرار باللسان ،ومعرفة بالقلب ،وعمل باجلوارح51.....................

وأما اإليامن والكفر والرشك وزيادته ونقصانه ،فاإليامن باهلل تعاىل58............
فإن ذلك كله ال يغني ّإل مع االهتداء ،وليس كل من وقع عليه اسم77...........

إن اإليامن يبدو ملظة يف القلب ،كلام ازداد اإليامن ازدادت اللمظة108...........
فمن اإليامن ما يكون ثابت ًا مستقر ًا يف القلوب ،ومنه ما يكون عواري120........

ذلك كله ال يغني إال مع االهتداء ،وليس كل من وقع عليه اسم133...........
اإليامن له أركان أربعة :التوكل عىل اهلل ،وتفويض األمر إىل اهلل147.............
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اإليامن عىل أربع دعائم :عىل الصرب ،واليقني ،والعدل ،واجلهاد147.............
احلمد هلل  -إىل قوله  -فهو مؤمن حق ًا ،فهذه صفة اإليامن ودعائمه149..........
أحاديث اإلمام الباقر عليه السالم

قيل ألمري املؤمنني عليه السالم :من شهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا34.........

عز َّ
وجل34.............
فلم يرضبون احلدود؟! ومل تقطع أيدهيم؟! وما خلق اهلل َّ
يابن قيس ،أ ّما رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فقد قال :ال يزين45.................
إن املؤمنني عىل منازل ،منهم عىل واحدة ،ومنهم عىل اثنني86...................

أولئك قوم مذنبون حيدثون يف إيامهنم من الذنوب التي يعيبها املؤمنون93.........
ََ
ُ
ۡ
ّ
َ
َّ
ُ
ُ
هو قوله عز وجل ﴿وأيدهم بِر ٖ
وح مِنه﴾ ذلك الذي يفارقه103................
يا جابر ،إن اهلل خلق اخللق عىل ثالث طبقات وأنزهلم ثالث منازل103.........

ّ
إن اهلل خلق خلق ًا لإليامن ال زوال له ،وخلق خلق ًا للكفر ال زوال له118.........
إن كان ذلك كام تقول فقد حرم علينا قتال املرشكني ،وذلك إنا123..............

اإليامن ما استقر يف القلب وأفىض به إىل اهلل عز وجل ،وصدقه العمل125........
من شهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل ،وأقر بام جاء136................

ال  ،مها جيريان يف ذلك جمرى واحد إذا حكم اإلمام عليهام ولكن144.............
إن اإلسالم من استقبل قبلتنا ،وشهد شهادتنا ،ونسك نسكنا146................

سأل أمري املؤمنني عليه السالم عن اإليامن ،فقال :إن اهلل148....................
أحاديث اإلمام الصادق عليه السالم

ملعون ملعون من قال اإليامن قول بال عمل34.................................
ُيسأل السمع عام سمع ،والبرص عام نظر [إليه] ،والفؤاد عام عقد عليه35.........

شهادة أن ال إله ّإل اهلل ،واإلقرار بام جاء من عند اهلل ،وما استقر35..............
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شهادة أن ال إله ّإل اهلل ّ
وأن حممد ًا رسول اهلل35..................................
اإليامن باهلل الذي ال إله إال هو أعىل األعامل درجة ،وأرشفها منزلة36.............
ّ
فضلهم42...........
ثم ّ
إن اهلل س ّبق بني املؤمنني كام يس ّبق بني اخليل يوم الرهانّ ،

والكالم الطيب قول املؤمن :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل عيل ويل اهلل46.........

ألن الزاين وما أشبهه إنام يفعل ذلك ملكان الشهوة فإهنا تغلبه ،وتارك48..........
احلجة أن كل ما أدخلت نفسك فيه مل يدعك إليه داع ومل يغلبك إليه49...........

إن املؤمن ال تكون سجيته الكذب والبخل والفجور ،ولكن ربام َألَّ49............
إذا قالوا لكم :أمؤمنون أنتم؟ فقولوا :نعم ،إن شاء اهلل56........................
اإليامن هو إقرار باللسان ،وعقد بالقلب ،وعمل باألركان ،فاإليامن57...........

منه ما أحدث زرارة وأصحابه78...............................................
آمنوا بام جاء به حممد صىل اهلل عليه وآله من الوالية ومل خيلطوها78...............

بشك78..................................................................
ّ
إن اهلل عز وجل وضع اإليامن عىل سبعة أسهم ،عىل الرب والصدق82............

يتولونا وال يقولون ما تقولون تربأون منهم83..................................
لو علم الناس كيف خلق اهلل تبارك وتعاىل هذا اخللق مل يلم أحدٌ أحد ًا85.........

الس َّلم يصعد منه مرقاة86.........
يا عبد العزيز ،إن اإليامن عرش درجات بمنزلة ُ

ما أنتم والرباءة يربء بعضكم من بعض ،إن املؤمنني بعضهم أفضل78...........
يا عبد العزيز ،اإليامن عرش درجات بمنزلة السلم له عرش مراقي88..............
املؤمنون عىل سبع درجات :صاحب درجة منهم يف مزيد من اهلل89..............

نعم ،يف اجلملة ،أليس عند اهلل ما مل يكن عند رسول اهلل89.......................

هم األئمة  -واهلل  -يا عامر درجات للمؤمنني عند اهلل وبمواالهتم 91.............

فهرس أحاديث املعصومني B

173

بالزيادة باإليامن يتفاضل املؤمنون بالدرجات عند اهلل92.........................
ال نقول درجة واحدة إن اهلل يقول :درجات بعضها فوق بعض92..............
إن اهلل عز وجل سبق بني املؤمنني كام سبق بني اخليل يوم الرهان93.............

إن كان ال يقبل ممن دونكم حتى يكون مثلكم ،مل يقبل منكم94..................
إن للقلب أذنني ،روح اإليامن يساره باخلري ،والشيطان يساره بالرش98...........
إذا زنى الرجل أخرج اهلل منه روح اإليامن» فقلنا :الروح التي قال اهلل98.........

ال يزنى الزاين وهو مؤمن ،وال يرسق السارق وهو مؤمن ،إنام أعني98..........

ال ،إذا كان عىل بطنها سلب اإليامن منه فإذا قام رد عليه102.....................
َ َّ ُ َ َّ َ
ٱلسارِقةُ106..............
بام سامهم اهلل وبأعامهلم ،قال اهلل عز وجل﴿ :وٱلسارِق و
ََ ُ
﴿وأيَّ َدهم107.........................
غري هذا أبني منه ذلك قول اهلل عز وجل:

من زنى خرج من اإليامن ،ومن رشب اخلمر خرج من اإليامن108...............

ال ،إذا كان عىل بطنها سلب اإليامن ،فإذا قام رد إليه ،فإن عاد سلب108.........
يسلب منه روح اإليامن ما دام عىل بطنها فإذا نزل عاد اإليامن109..............
هم العبد بذنب قال له روح اإليامن :ال تفعل109...........
إن للقلب اذنني فإذا َّ

إن احلرسة والندامة والويل كله ملن مل ينتفع بام أبرص ،ومن مل يدر األمر113......

إنه نبعة ن ّبوة114..............................................................
إن اهلل جبل النبيني عىل نبوهتم فال يرتدون ابد ًا ،وجبل األوصياء114............

لو سألتنا عن ذلك ما كان ليكون عندنا غري ما قال115..........................
كذبوا ،املستقر ما استقر اإليامن يف قلبه فال ينزع منه أبد ًا ،واملستودع116..........
مستقر يف الرحم ،ومستودع يف الصلب ،وقد يكون مستودع اإليامن116.........
إن العبد يصبح مؤمن ًا ويميس كافر ًا ،ويصبح كافر ًا ويميس مؤمن ًا119............
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أال ترى أن اإليامن غري اإلسالم122............................................
إن اإليامن يشارك اإلسالم واإلسالم ال يشارك اإليامن122......................

اإلسالم هو الظاهر الذي عليه الناس ،شهادة أن ال إله إال اهلل112..............

سألت رمحك اهلل عن اإليامن ،واإليامن هو اإلقرار باللسان وعقد127............
دين اهلل اسمه اإلسالم ،وهو دين اهلل قبل أن تكونوا حيث كنتم128.............
الكبائر :القنوط من رمحة اهلل ،واليأس من روح اهلل128.........................

اإلسالم غري اإليامن ،وكل مؤمن مسلم ،وليس كل مسلم مؤمن137............
ِ
تعص اهلل» قلت :فام اإلسالم؟ فجمعه يف كلمتني137........
اإليامن باهلل ،وأن ال
يصدقون بالبعث والنشور والوعد والوعيد ،واإليامن يف كتاب اهلل138...........
ّ
إن ملحبينا يف الرس والعالنية عالمات يعرفون هبا140.........................

اإليامن أن يطاع اهلل فال يعىص145............................................

سبحان اهلل[ ،و] كيف يستوي هذان ،والكفر إقرار من العبد فال146...........
من إرتكب كبرية من الكبائر فزعم أهنا حالل أخرجه ذلك147..................

شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل ،وإالقرار بام جاء147..............
ليس من شيعتنا من أنكر أربعة أشياء :املعراج ،واملسألة يف القرب149.............

إنكم ال تكونون صاحلني حتى تعرفوا ،وال تعرفون حتى تصدقوا150...........
يشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا عبده ورسوله ،ويقر بالطاعة 152...........
أحاديث اإلمام الكاظم عليه السالم

نعم ،وما دون الكبائر  ،قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله :ال يزين44...........
إن اهلل تبارك وتعاىل أيد املؤمن بروح [منه] حترضه يف كل وقت107..............
ّ
إن اهلل خلق خلق ًا لإليامن ال زوال له ،وخلق خلقا للكفر ال زوال له114........
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إن اهلل خلق األنبياء عىل النبوة فال يكونون إال أنبياء ،وخلق املؤمنني115.........
أبد ًَا117....................
ما كان من اإليامن املستقر فمستقر إىل يوم القيامة أو ّ

كان جعفر عليه السالم يقول :فمستقر ومستودع فاملستقر قوم يعطون117.......
املستقر اإليامن الثابت ،واملستودع املعار117..................................

إنه ملا قبض رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله جهد الناس عىل إطفاء نور118..........
إن اهلل خلق النبيني عىل النبوة فال يكونون ّإل أنبياء ،وخلق املؤمنني119..........
أحاديث اإلمام الرضا عليه السالم

اإليامن عقد بالقلب ولفظ باللسان وعمل باجلوارح ،ال يكون اإليامن48.........
الدرجة ما بني السامء إىل األرض92...........................................

إن جعفر ًا عليه السالم كان يقول :فمستقر ومستودع ،فاملستقر ما ثبت115.......

ونور لكم ،وقد كان أبو عبد اهلل115.................
إن اهلل عز وجل قد هداكم ّ

أن حمض اإلسالم شهادة أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له128...............
من أقر بتوحيد اهلل ،ونفى التشبيه عنه ،ونزهه عام ال يليق به150................
أحاديث اإلمامني الباقرين الصادقني عليهام السالم
املعرب عنهام بـ (أحدمها)

اإليامن إقرار وعمل ،واإلسالم إقرار بال عمل123.............................

فهرس أسامء املعصومني
صلوات اهلل وسالمه عليهم

الرسول األعظم صىل اهلل عليه وآله

حممد رسول اهلل ،رسول اهلل ،52 ،50 ،49 ،47 ،46 ،45 ،37 ،35 ،34

،105 ،103 ،102 ،99 ،94 ،89 ،87 ،72 ،71 ،69 ،68 ،67 ،64 ،56 ،53
،145 ،140 ،137 ،136 ،135 ،133 ،131 ،124 ،118 ،117 ،107 ،106
.151 ،150 ،147
نبي ُه .72 ،41

النبي ،123 ،116 ،105 ،91 ،88 ،77 ،70 ،55 ،54 ،52 ،51 ،50 ،48

.149 ،136

نبيها .68

رسوله .152 ،151 ،140 ،71

حممد ،حممد بن عبداهلل .152 ،151 ،129 ،125 ،101 ،78 ،72

الرسول .130 ،101
سيد املرسلني .129

خاتم النبيني .129
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اإلمام أمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه

أمري املؤمنني عليه السالم ،77 ،58 ،55 ،54 ،52 ،51 ،50 ،47 ،45 ،34

،148 ،147 ،133 ،132 ،131 ،129 ،118 ،102 ،101 ،100 ،98 ،89
.149

عيل .150 ،117 ،116 ،91 ،77 ،69 ،47 ،34
عيل ويل اهلل وخليفة رسول اهلل .46

عيل بن أيب طالب .149 ،129 ،91 ،55 ،53 ،52
الويص .105 ،53

وصيه .136 ،129 ،72

اإلمام احلسن صلوات اهلل وسالمه عليه
احلسن .129

اإلمام احلسني صلوات اهلل وسالمه عليه
احلسني بن عيل .50 ،45

احلسني .129 ،55 ،53 ،47

سيد الشهداء .53
السبط .55

اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين صلوات اهلل وسالمه عليهام
عيل بن احلسني .129 ،54 ،52 ،50 ،47 ،45

السجاد .53

عيل السجاد .55

فهرس أسامء املعصومني B
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زين العابدين .129

اإلمام حممد بن عيل الباقر صلوات اهلل وسالمه عليهام

أبو جعفر ،144 ،136 ،125 ،116 ،103 ،93 ،86 ،77 ،46 ،44 ،34

.148 ،146

حممد بن عيل .53 ،50 ،47 ،45

حممد بن عيل الباقر .129 ،55

اإلمام جعفر بن حممد الصادق صلوات اهلل وسالمه عليهام

أبو عبداهلل ،86 ،85 ،83 ،82 ،78 ،57 ،56 ،49 ،48 ،42 ،36 ،35 ،34

،113 ،109 ،108 ،107 ،105 ،102 ،98 ،94 ،93 ،92 ،91 ،89 ،88 ،87
،147 ،146 ،145 ،138 ،128 ،127 ،124 ،123 ،119 ،118 ،116 ،114
.152 ،150

جعفر بن حممد .129 ،106 ،54 ،53 ،52 ،50 ،47 ،45

اإلمام الصادق .149 ،142 ،139 ،137 ،48 ،46
جعفر الصادق .55

جعفر .141 ،123 ،117 ،115

اإلمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات اهلل وسالمه عليهام
أبو احلسن .119 ،118 ،117 ،115 ،114 ،106 ،44

موسى بن جعفر .129 ،88 ،87 ،53 ،52 ،50 ،47 ،45

موسى الكاظم .55

أبو احلسن موسى .114
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اإلمام عيل بن موسى الرضا صلوات اهلل وسالمه عليهام

عيل بن موسى الرضا عليه السالم .130 ،55 ،54 ،52 ،51 ،47 ،45
الرضا .150 ،128 ،115 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،46

أبو احلسن الرضا عليه السالم .91

أبو احلسن (الثاين) .117

اإلمام حممد بن عيل اجلواد صلوات اهلل وسالمه عليهام
حممد بن عيل .130

اإلمام عيل بن حممد اهلادي صلوات اهلل وسالمه عليهام
أبو احلسن الثالث .50
عيل بن حممد .130

اإلمام احلسن بن عيل العسكري صلوات اهلل وسالمه عليهام
احلسن بن عيل .130

اإلمام املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه
احلجة القائم املنتظر .130

آدم .133

فهرس األنبياء واملالئكة

إبراهيم .69 ،68

يوسف .142
موسى .129

هارون .129

عيسى بن مريم .151
جربئيل .149

ملك املوت .104 ،101
ملك ُمرشد .140
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ابن أيب اخلطاب (حممد بن احلسني بن

ابن صدقة (مسعدة بن صدقة) ،48

ابن أيب محزة (البطائني) .118

ابن عباس (عبداهلل بن عباس) .107

أيب اخلطاب) .115

.128 ،123 ،49

ابن أيب عمري ،102 ،56 ،44 ،35

ابن عبدوس (عبد الواحد بن حممد بن

ابن أيب نجران (عبد الرمحن بن أيب

إبن عقدة (أبو العباس أمحد بن حممد بن

ابن إدريس (احلسني بن أمحد بن

ابن عيسى ،أمحد بن حممد بن عيسى

ابن البخرتي (حفص بن البخرتي)

.152 ،137

ابن الربقي (عيل الربقي) .103

.103 ،83

.152 ،136 ،123 ،114
نجران) .127 ،106 ،57
إدريس) .89

.114 ،56

عبدوس) .150 ،128

سعيد) .106

،119 ،114 ،89 ،86 ،83 ،48 ،34
فضال)
فضال (احلسن بن عيل بن ّ
ابن ّ

ابن بكري (عبداهلل بن بكري) .103

ابن قتيبة (عيل بن حممد بن قتيبة) ،128

ابن رئاب (عيل بن رئاب) ،56 ،49

ابن قولويه (جعفر بن حممد بن قولويه)

ابن بندار .47

.125

.150
.137
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ابن قيس املارص ،عمر بن قيس املارص،

أبو أيوب .119

ابن حمبوب (احلسن بن حمبوب) ،49

أبو بصري ،116 ،109 ،92 ،78

ابن مسكان ،عبداهلل بن مسكان ،86

أبو بكر بن أيب داود .46

ابن هاشم (إبراهيم بن هاشم) .136

أبو حاتم حممد بن إدريس احلنظيل .51

أبو اجلارود .46

أبو خدجية .106

ابن قيس .106 ،45 ،44

.137 ،125 ،124 ،89 ،82 ،56
.127 ،115

ابن يزيد (يعقوب بن يزيد) .56

أبو أيوب األنصاري .132
.146 ،137 ،136

أبو حاتم .52 ،45

أبو حنيفة .106 ،44

أبو اخلطاب .115 ،114

أبو ذر ،أبو ذر الغفاري .132 ،88 ،86

أبو الصلت اهلروي عبدالسالم بن

أبو سلمة .106

،53 ،52 ،50 ،48 ،47 ،46 ،45

أبو عبداهلل حممد بن عبيد اهلل بن راشد

أبو العباس أمحد بن حممد بن الفرات

أبو عيل األشعري .83 ،35

أبو املفضل .56 ،53 ،52 ،51

أبو عمرو الزبريي .93 ،92 ،42 ،36

أبو اليقضان .83

أبو هارون العبدي .102

أبو الصباح الكناين .34

صالح ،أبو الصلت اهلروي ،اهلروي

.55 ،54
.55

أبو اهليثم بن التيهان .132

أبو سعيد اخلدري .132

أبو عبداهلل (أبو عبداهلل الرازي) .86
الطاهري الكاتب .53

أبو عيل حممد بن مهام .56 ،52
أبو موسى األشعري .132
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أمحد الربقي ،أمحد ،أمحد بن حممد بن

أخو دعبل (عيل بن عيل بن رزين

.150 ،146 ،127

األزدي (بكر بن حممد األزدي) .98

خالد ،103 ،98 ،89 ،82 ،78 ،34
أمحد بن إدريس .86

أمحد بن إسحاق .109

أمحد بن إسحاق بن سعد .98

أمحد بن سليامن الطويس .149

أمحد بن عيل بن مهدي بن صدقة بن

غالب .51

أمحد بن عمر .85

أمحد بن حممد ،102 ،85 ،35 ،34

،119 ،118 ،117 ،113 ،103
.125 ،124

أمحد بن حممد بن حنبل ،أمحد بن حنبل

.50 ،47

أمحد بن حممد بن شاذان .34

أمحد بن حممد بن عبد الرمحن القريش
.46

أمحد بن حممد بن يزيد اجلمحي .47

أمحد بن حييى (أمحد بن حييى بن زكريا)
.106

اخلزاعي) .51

إسحاق بن إبراهيم الطربي .51

إسحاق بن راهويه احلنظيل ،53 ،47

.55

إسحاق بن عامر .114

إسامعيل بن مرار .119

األشعث بن حممد .146

األصبغ بن نباتة ،ابن نباتة .102 ،99
األعمش .137 ،106

أيوب بن احلر .146

البزنطي (أمحد بن حممد بن أيب نرص)

.115

برش بن عمر بن ذر .106

بكر بن صالح الرازي .48 ،42 ،35

البوفكي .87

جابر ،جابر اجلعفي .103

اجلعايب (حممد بن عمر اجلعايب) ،50

.106
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جعفر بن إدريس القزويني .51

محدويه .118 ،115 ،94

جعفر بن مروان .116

محزة العلوي .45

جعفر بن عثامن .136

محران (محران بن أعني) .144 ،125

مجيل بن دراج .123 ،35

محزة بن حممد .45

حذيفة بن اليامن .132

خيثمة بن أيب خيثمة ،خيثمة .146

احلسن بن زياد العطار .56

داود بن سليامن الفراء ،داود بن سليامن

مجيل بن صالح .124
احلسن بن اجلهم .83

خزيمة بن ثابت ذو الشهادتني .132
داود .107

احلسن بن عيل بن أيب عثامن .86

الغازي .51 ،45

احلسن بن موسى .118 ،85

ُدرست بن أيب منصور .113 ،103

احلسني بن سعيد ،119 ،114 ،102

ربعي .109

احلسني بن عيل املالكي .50

الزبري بن بكار .149

احلسن بن معاوية .88

احلسن بن هارون .35

.152

داود بن حممد .118

الراوندي .88

الزبري (الزبري بن العوام) .116

احلسني بن حممد .109 ،106

زرارة .105 ،93 ،78

احللبي .49

.117

حفص الكنايس .152

محاد ،109 ،108 ،57
محاد بن عثامنّ ،
ّ

.152 ،127

زرعة (زرعة بن حممد احلرضمي)
السدي .149

سدير .142 ،141 ،86
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سعد (سعد بن عبد اهلل) ،56 ،49 ،48

صفوان .117 ،35

سعدان ،سعدان بن مسلم .137 ،109

عبادة بن الصامت .132

سفيان بن السمط .124

.138 ،127

.137 ،136 ،89

سعيد بن أيب األصبغ .116

السكوين .147 ،88

سالم .146

سالم اجلعفي .145

سلامن ،سلامن الفاريس ،88 ،86
.132

سليامن بن أمحد بن أيوب اللخمي .46

سامعة ،سامعة بن مهران .138 ،124

سهل (سهل بن زياد) وهو (أبو سعيد
اآلدمي) .125 ،56

سهل بن حنيف .132
شهاب .85

الشهيد الثاين .29

الصباح بن سيابة .102 ،87
الصدوق .149

الصفار ،138 ،88 ،57 ،48 ،34

.152

طاهر بن عبداهلل بن طاهر .52
العباس بن معروف ،ابن معروف ،57

عبد الرمحن بن أيب حاتم .45

عبد الرمحن بن كثري اهلاشمي .78
عبد الرحيم القصري .127 ،57

عبد العزيز القراطييس .88 ،86

عبد اهلل بن أمحد بن عامر .51

عبد اهلل بن سامل .106
عبد خري .149

عبدالرمحن بن عيسى بن داود اجلراح

.53

عبداهلل بن سعيد البرصي .52

عبداهلل بن سنان .147

عبداهلل بن عبداهلل الواسطي .103
عبداهلل بن وهب .149

عبدامللك بن أعني .127 ،57
عبيد اهلل بن احلسن .34
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عبيد اهلل بن عبداهلل بن طاهر أبو أمحد

عيل بن معبد .103

عبيد بن زرارة .44

عامر بن رجاء االسرتآبادي .51

املصعبي ،أبو أمحد .56 ،55 ،54 ،52

عامر بن أيب األحوص .89 ،82

عثامن بن عيسى .138 ،127

عامر بن مروان .91

العالء .123 ،35

عمران بن موسى بن جعفر .103

عجالن أبو صالح .147

عيل (عيل بن جعفر) .88 ،87 ،49

عامر بن يارس .132
العمركي .87

عيل بن إبراهيم ،عيل ،44 ،42 ،35

عمرو بن العاص .131

،123 ،119 ،114 ،109 ،108

العيايش ،حممد بن مسعود ،92 ،91

،107 ،103 ،102 ،87 ،48 ،45
.147 ،145 ،128 ،127

عمرو بن ذر ،عمر بن ذر .106 ،44

.144 ،118 ،117 ،116 ،94 ،93

عيل بن احلكم .124 ،119 ،87

عيسى شلقان .115 ،114

عيل بن حرب .46

فضالة بن أيوب .119

عيل بن الزيات .44

الفحام (أبو حممد الفحام) .50

عيل بن عبد العزيز .46

الفضل بن شاذان ،الفضل ،128

عيل بن حممد البزاز .45

.150

عيل بن حممد بن الفرات ،عيل بن

الفضيل (الفضيل بن يسار) .109

عيل بن حممد بن سعد .106

القاسم بن بريد .42 ،35

الفرات .55 ،54

عيل بن حممد بن مهرويه القزويني .51

القاسم الصيقل .94

القاسم بن حبيب .114
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القاسم بن حممد اجلوهري .119

حممد بن حفص بن خارجة .146

القداح (عبداهلل بن ميمون) .48

حممد بن محاد اخلزاز .88 ،86

الكيش .118 ،115 ،94

حممد بن خلف .117

قبيصة بن جابر األسدي .149

الكراجكي .94 ،34

حممد بن حكيم .44

حممد بن خالد بن احلسن .46

كليب بن معاوية األسدي .119

حممد بن داود .102

املجليس ،113 ،107 ،97 ،77 ،33

.102

املأمون .128
.123

حممد الربقي .34

حممد العطار (حممد بن حييى العطار)

.87 ،56

حممد بن أمحد بن احلسن .106

حممد بن أمحد ،األشعري .89 ،86

حممد بن إسامعيل .34

حممد بن احلسن .146

حممد بن احلسن بن الوليد ،ابن الوليد

.152 ،138 ،88 ،86 ،57 ،48 ،34
حممد بن الفضيل .117 ،34

حممد بن بريد (يزيد) الباين .106

حممد بن متيم .52

حممد بن داود الغنوي ،حممد ،98

حممد بن زياد .34

حممد بن زيد العطار .106

حممد بن سعيد .106

حممد بن سنان .113 ،106 ،87 ،86
حممد بن صدقة .52

حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل .150
حممد بن عبد اهلل بن طاهر .47
حممد بن عبداجلبار .83 ،35

حممد بن عبداهلل (حممد بن عبداهلل بن

حممد بن سامل) .106
حممد بن عبده .108

حممد بن عثامن .86
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مفضل بن صالح .113
ّ

حممد بن عيل بن معمر الكويف .52

املفضل بن عمر ،املفضل اجلعفي ،34

حممد بن عمر بن منصور .47

املفيد .148 ،137 ،106 ،50

حممد بن عامرة .149

.113

حممد بن عيسى ،108 ،107 ،94 ،48

املقداد ،املقداد بن األسود ،88 ،86

حممد بن حممد بن مجهور .47

منذر بن جعفر .106

.147 ،145 ،123 ،115

.132

حممد بن مسلم (الثقفي) ،78 ،35

املنصوري .50

حممد بن مسلم .106

موسى بن بكر .105

.123 ،119 ،118

موسى بن القسم .88

حممد بن معقل القرميسيني .47

نرص بن عيل اجلهضمي .87

حممد بن حييى ،86 ،83 ،35 ،34

.146

.125 ،124

النعامين .58

حممد بن نصري .94

،119 ،114 ،113 ،106 ،103 ،87
املرزباين .148

النرض بن سويد ،النرض ،78 ،34

نعامن الرازي .108
النهدي (اهليثم بن أيب مرسوق النهدي)

معاذ بن املثنى .46

.49

معاوية بن حكيم .115

هارون (هارون بن مسلم) ،49 ،48

معاوية .131

معاوية بن عامر .102

النوفيل .147 ،88
.128 ،123
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هارون بن خارجة .78

هشام بن مهران .106

اهلمداين (أمحد بن زياد بن جعفر) .87

حييى احللبي ،حييى بن عمران احللبي
.146 ،78 ،34

حييى بن أبان .85

حييى بن القاسم احلذاء .117

يعقوب بن الضحاك .83

يونس ،123 ،119 ،108 ،107

.147 ،145

يونس بن يعقوب .34

يونس(يونس بن عبدالرمحان) .115
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ابن آدم .46 ،36

املتكلمني .152

أصحاب احلديث .55 ،53 ،52

ا ُملعارين .119 ،114

األنصاب .132

املنافقني .135 ،133

األزالم .132

أ ّمة موسى .134

املرجئة .146 ،52
املالئكة .34

األنصار .131 ،93 ،43

املهاجرين .131 ،93 ،43

بنات آدم .104 ،100

النصارى .101

أهل الكتاب .104
بني إرسائيل .134

بني أمية .90

الناكثني .131

اليهود .133 ،101 ،78

التابعني .93 ،65 ،43

حواري عيسى ،احلواريون .134

الشياطني .72

القاسطني .131

قوم نوح .134
املارقني .131
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فهرس األماكن والبقاع

بني زريق (سكّة) .118

البيت (الب ّيت احلرام)  .147 ،137 ،125الكعبة ،125 ،64 ،58 ،57 ،41

.140 ،138 ،127 ،126

البيت املقدس ،بيت املقدس .140 ،64 ،41

احلرم .138 ،127 ،58 ،57
احلرية .83

خراسان .52

سورا .52

الغدير .77

الكوفة .136

املسجد (املسجد احلرام) .126 ،125

نيسابور .55
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 -1القرآن الكريم.
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 -2االحتجاج ،الطربيس (ت548هـ) ،تعليق ومالحظات :السيد حممد

باقر اخلرسان ،سنة الطبع 1966م ،نرش :دار النعامن للطباعة والنرش  -النجف
األرشف.

 -3اختيار معرفة الرجال ،الكيش (ت460هـ) ،تصحيح وتعليق :مريداماد

االسرتابادي ،حتقيق :مهدي الرجائي ،سنة الطبع 1404هـ ،نرش :مؤسسة آل

البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث.

 -4األعالم ،خري الدين الزركيل (ت1410هـ) ،الطبعة :اخلامسة ،سنة:

1980م ،نرش :دار العلم للماليني  -بريوت  -لبنان.

 -5أعيان الشيعة ،السيد حمسن األمني (ت1371هـ) ،حتقيق وختريج :حسن

األمني ،نرش :دار التعارف للمطبوعات  -بريوت  -لبنان.

 -6األمايل ،الشيخ الصدوق (ت 381هـ) ،حتقيق :قسم الدراسات اإلسالمية

 -مؤسسة البعثة  -قم ،الطبعة األوىل ،سنة 1417هـ ،نرش :مركز الطباعة والنرش

يف مؤسسة البعثة.

 -7األمايل ،الشيخ الطويس (ت460هـ) ،حتقيق :قسم الدراسات اإلسالمية
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والتوزيع  -قم.

 -8األمايل ،الشيخ املفيد (ت413هـ) ،حتقيق :حسني االستاذ ويل ،عيل أكرب

الغفاري ،الطبعة :الثانية ،سنة 1414هـ ،نرش :دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع
 -بريوت  -لبنان.

 -9إيضاح املكنون ،إسامعيل باشا البغدادي (ت1339هـ) ،تصحيح :حممد

رشف الدين يالتقايا  -رفعت بيلكة الكلييس ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب -
بريوت  -لبنان.

 -10إيقاظ النبيه ،السيد حممد األخباري (ت1232هـ) ،حتقيق :السيد

إبراهيم مجال الدين ،الطبعة األوىل ،سنة 1937م ،مطبعة :الثغر  -البرصة.

 -11بحار األنوار ،املجليس (ت1111هـ) ،الطبعة الثانية املصححة ،سنة

1403هـ ،نرش :مؤسسة الوفاء  -بريوت  -لبنان.

 -12الربهان ،السيد هاشم البحراين (ت1107هـ) ،حتقيق :قسم الدراسات

اإلسالمية  -مؤسسة البعثة  -قم.

 -13بستان السياحة ،زين العابدين الشريواين (ت1251هـ) ،جاب افست

رشدية (طبعة حجرية/فاريس) ،سنة1315 :هـ.

 -14بصائر الدرجات ،الصفار (ت290هـ) ،تصحيح وتعليق وتقديم :مريزا

حسن كوجه باغي ،سنة الطبع 1404هـ ،نرش :منشورات األعلمي  -طهران.

 -15حتف العقول ،ابن شعبة احلراين (ت :ق4هـ) ،تصحيح وتعليق :عيل

أكرب الغفاري ،الطبعة :الثانية ،سنة 1404هـ ،نرش :مؤسسة النرش اإلسالمي

التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة.

فهرس مصادر التحقيق

197

 -16تراجم الرجال ،السيد أمحد احلسيني (معارص) ،سنة الطبع1414 :هـ،

املطبعة :صدر -قم ،نرش :مكتبة املرعيش  -قم املقدسة.

 -17تفسري العيايش ،حممد بن مسعود العيايش (ت320هـ) ،حتقيق :السيد

هاشم الرسويل املحاليت ،نرش :املكتبة العلمية اإلسالمية  -طهران.

 -18تفسري القمي ،عيل بن إبراهيم القمي(ت ،)329تصحيح وتعليق

وتقديم :السيد طيب املوسوي اجلزائري ،الطبعة الثالثة ،سنة 1404هـ ،نرش:
مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنرش  -قم  -إيران.

 -19التوحيد ،الشيخ الصدوق (ت381هـ) ،تصحيح وتعليق :السيد هاشم

احلسيني الطهراين ،نرش :مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم

املرشفة.

 -20ثواب األعامل ،الشيخ الصدوق (ت381هـ) ،تقديم :السيد حممد

مهدي اخلرسان ،الطبعة الثانية ،سنة 1368هـ .ش ،نرش :الرشيف الريض  -قم.

 -21حقائق اإليامن ،الشهيد الثاين (ت965هـ) ،حتقيق :مهدي الرجائي،

الطبعة األوىل ،سنة 1409هـ ،نرش :مكتبة املرعيش  -قم املقدسة.

 -22اخلصال ،الشيخ الصدوق (ت381هـ) ،تصحيح وتعليق :عيل أكرب

الغفاري ،سنة الطبع 1403هـ ،نرش :مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة
املدرسني بقم املرشفة.

 -23الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،الشيخ آقا بزرك الطهراين (ت1389هـ)،

الطبعة :الثالثة ،سنة 1403هـ ،نرش :دار األضواء  -بريوت  -لبنان.

 -24رجال الطويس ،الشيخ حممد بن احلسن الطويس (ت460هـ) ،حتقيق:
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جواد القيومي ،الطبعة األوىل ،سنة 1415هـ ،نرش :مؤسسة النرش اإلسالمي

التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة.

 -25الرجال الكبري ،السيد حممد األخباري (ت1232هـ) (خمطوط).

 -26الرجال ،أبو جعفر الربقي (ت274هـ) ،نرش :انتشارات دانشكاه هتران.
 -27الرسالة الربهانية ،السيد حممد األخباري (ت1232هـ) (خمطوط).

 -28رسالة قبسة العجول ومنية الفحول يف األخبار واألصول ،السيد حممد

األخباري (ت1232هـ) ،حتقيق :ابو احلسن االمامي القطيفي ،الطبعة :األوىل،

سنة1437 :هـ ،نرش :منشورات دار احلسني عليه السالم.

 -29رسالة املحكم واملتشابه (وهي قطعة من تفسري النعامين) املنسوبة

للرشيف املرتىض (ت436هـ) ،حتقيق وتقديم :السيد عبد احلسني الغريفي
البهبهاين ،الطبعة :الثانية ،سنة 1432هـ ،طباعة :مؤسسة الطبع والنرش التابعة

لآلستانة الرضوية املقدسة.

 -30روضات اجلنات يف أحوال العلامء والسادات ،السيد حممد باقر املوسوي

اخلوانساري (ت1313هـ) ،حتقيق :السيد حممد تقي الكشفي ،الطبعة األوىل ،نرش:
دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت  -لبنان.

 -31الصحاح ،إسامعيل بن محاد اجلوهري (ت393هـ) ،حتقيق :دكتور إميل

بديع يعقوب ،ودكتور حممد نبيل طريفي ،الطبعة :األوىل ،سنة1420 :هـ ،نرش:
دار الكتب العلمية  -بريوت  -لبنان.

 -32صحيفة الرضا عليه السالم ،حتقيق ونرش :مؤسسة اإلمام املهدي عجل

اهلل فرجه  -قم املقدسة ،سنة الطبع 1408هـ.

فهرس مصادر التحقيق
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 -33صحيفة الصفا ،السيد حممد األخباري (ت1232هـ) (خمطوط).

 -34صفات الشيعة ،الشيخ الصدوق (ت381هـ) ،نرش :كانون انتشارات

عابدي  -هتران.

 -35العبقات العنربية يف الطبقات اجلعفرية ،الشيخ حممد حسني كاشف

الغطاء (ت1373هـ) ،حتقيق :دكتور جودت القزويني ،الطبعة :األوىل ،سنة:
1418هـ ،توزيع :بيسان للنرش والتوزيع.

 -36علل الرشائع ،الشيخ الصدوق (ت381هـ) ،تقديم :السيد حممد

صادق بحر العلوم ،سنة الطبع 1966م ،نرش :املكتبة احليدرية ومطبعتها  -النجف

األرشف.

 -37العني ،اخلليل الفراهيدي (ت175هـ) ،حتقيق :الدكتور مهدي

املخزومي  -الدكتور إبراهيم السامرائي ،الطبعة :الثانية ،سنة 1409هـ ،نرش:
مؤسسة دار اهلجرة  -إيران  -قم.

 -38عيون أخبار الرضا عليه السالم ،الشيخ الصدوق (ت381هـ) ،تصحيح

وتعليق وتقديم :الشيخ حسني األعلمي ،سنة الطبع 1404هـ ،طبع ونرش :مؤسسة
األعلمي للمطبوعات  -بريوت  -لبنان.

 -39الفتاوى احلسينية يف العلوم املحمدية (املقدمة) ،الشيخ حسني آل

عصفور البحراين (ت1216هـ).

 -40فتح الباب إىل احلق والصواب ،السيد حممد األخباري (ت1232هـ)

(خمطوط).

 -41فهرس الرتاث ،حممد حسني اجلاليل (معارص) ،حتقيق :حممد جواد
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اجلاليل ،الطبعة :األوىل ،سنة1422 :هـ ،املطبعة :نكارش ،نرش :دليل ما.

 -42فهرست أسامء مصنفي الشيعة ،النجايش (ت450هـ) ،الطبعة اخلامسة،

سنة 1416هـ ،نرش :مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة.
 -43قرب اإلسناد ،احلمريي القمي (ت304هـ) ،حتقيق ونرش :مؤسسة آل

البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث  -قم ،الطبعة :األوىل ،سنة 1413هـ.

 -44الكايف ،الشيخ الكليني (ت329هـ) ،تصحيح وتعليق :عيل أكرب

الغفاري ،الطبعة اخلامسة ،سنة 1363هـ.ش ،نرش :دار الكتب اإلسالمية -

طهران.

 -45كتاب سليم بن قيس ،سليم بن قيس اهلاليل الكويف (ت76هـ) ،حتقيق:

حممد باقر األنصاري الزنجاين ،الطبعة :األوىل ،سنة1422 :هـ ،املطبعة :نكارش،

نرش :دليل ما.

 -46كشف احلجب واألستار ،السيد إعجاز حسني النيسابوري الكنتوري

(ت1286هـ) ،الطبعة :الثانية ،سنة 1409هـ ،املطبعة :هبمن  -قم ،نرش :مكتبة
املرعيش  -قم املقدسة.

 -47كشف القناع عن عورة اإلمجاع ،السيد حممد األخباري (ت1232هـ)،

حتقيق :أبو احلسن عيل جعفر مكي القطيفي ،الطبعة :األوىل ،سنة1437 :هـ ،نرش:
منشورات دار احلسني عليه السالم.

 -48كنز الفوائد ،الكراجكي(ت449هـ) ،الطبعة الثانية ،سنة 1369هـ.

ش ،نرش :مكتبة املصطفوي  -قم (طبعة حجرية).

 -49لسان العرب ،ابن منظور اإلفريقي (ت711هـ) ،سنة الطبع1405هـ،

فهرس مصادر التحقيق
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نرش أدب احلوزة.

 -50جملة تراثنا :عدد ( ،)1سنة ( ،)2حمرم 1407هـ.

 -51جممع البحرين ،الشيخ فخر الدين الطرحيي (ت1085هـ) ،الطبعة:

الثانية ،سنة 1362هـ .ش ،نرش :مرتضوي.

 -52املحاسن ،الربقي (ت274هـ) ،تصحيح وتعليق :السيد جالل الدين

احلسيني (املحدث) ،سنة الطبع 1370هـ ،نرش :دار الكتب اإلسالمية  -طهران.

 -53مستدرك سفينة البحار ،الشيخ عيل النامزي الشاهرودي (ت1405هـ)،

حتقيق :الشيخ حسن بن عيل النامزي ،سنة الطبع1418 :هـ ،نرش :مؤسسة النرش

اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة.

 -54مستدركات أعيان الشيعة ،السيد حسن األمني (ت2002م) ،سنة

الطبع1408 :هـ ،طبع ونرش :دار التعارف للمطبوعات.

 -55مستدركات علم رجال احلديث ،النامزي (ت1405هـ) ،الطبعة األوىل،

سنة 1412هـ ،مطبعة شفق  -طهران.

 -56مستطرفات الرسائر ،ابن إدريس احليل (ت598هـ) ،حتقيق ونرش:

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة ،الطبعة :الثانية ،سنة

1411هـ.

 -57مشكاة األنوار ،الشيخ عيل الطربيس (ت :ق7هـ) ،حتقيق :مهدي

هوشمند ،الطبعة :األوىل ،سنة 1418هـ ،نرش :دار احلديث.

 -56مصادر األنوار يف حتقيق االجتهاد واألخبار ،السيد حممد األخباري

(ت1232هـ) ،نرش :منشورات دار احلسني عليه السالم.
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 -57املصباح املنري ،الفيومي (ت770هـ) ،نرش :دار الفكر للطباعة والنرش

والتوزيع.

 -58معارف الرجال ،الشيخ حممد حرز الدين (ت1365هـ) ،تعليق :حممد

حسني حرز الدين ،سنة الطبع1405 :هـ ،طبع :مطبعة الوالية  -قم ،نرش :مكتبة

املرعيش.

 -59معاين األخبار ،الشيخ الصدوق (ت381هـ) ،تصحيح وتعليق :عيل

أكرب الغفاري ،سنة الطبع 1379هـ ،نرش :مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة
املدرسني بقم املرشفة.

 -60معجم البلدان ،احلموي (ت626هـ) ،سنة الطبع 1979م ،نرش :دار

إحياء الرتاث العريب  -بريوت  -لبنان.

 -61معجم املؤلفني ،عمر كحالة (معارص) ،نرش :مكتبة املثنى  -بريوت/دار

إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

 -62موسوعة طبقات الفقهاء ،اللجنة العلمية يف مؤسسة اإلمام الصادق

عليه السالم ،إرشاف :جعفر السبحاين ،الطبعة :األوىل ،سنة1418 :هـ ،املطبعة:

اعتامد  -قم ،نرش :مؤسسة اإلمام الصادق عليه السالم.

 -63نابغة فقه وحديث سيد نعمة اهلل جزائري ،السيد حممد اجلزائري،

(فاريس).

 -64هنج البالغة ،الرشيف الريض (ت406هـ) ،ضبط نصه وابتكر فهارسه

العلمية :صبحي الصالح ،الطبعة األوىل ،سنة 1967م  -بريوت.

 -65النوادر ،فضل اهلل الراوندي (ت571هـ) ،حتقيق :سعيد رضا عيل
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 -66هدية العارفني ،إسامعيل باشا البغدادي (ت1339هـ) ،نرش :دار إحياء

الرتاث العريب  -بريوت  -لبنان.

 -67الوجيزة ،عيل بن حممد األخباري (خمطوط).
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