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 شعبة التحقيق

 قسم الشؤون الفكرية والثقافية

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 ّمقـدمة التحقيق

اجلود يده، نحمده يف مجيع احلمد هللا النارش يف اخللق فضله، والباسط فيهم ب

ّأموره، ونصيل عىل خري خلقه، وسيد رسله حممـد وآله الطيبني الطاهرين، ونسأل  ّّ ّ ُ

ّاهللا العيل القدير أن يثبتنا عىل والية الرسول األمني وواليـة أهـل بيتـه األكـرمني،  ّ

ّعليه وعلـيهم أفـضل الـصالة وأتـم التـسليم، والـرباءة مـن أعـدائهم األولـني  ّ

ّين، وأن يميتنا عىل حمبتهم، وأن يعرف بيننا وبينهم يوم القيامة، إنه سـميع واآلخر ّ ّ

 .جمـيب

ّقد وردت أحاديث مجة يف تعريـف حمبـتهم : وبعد ّ ،وأمهيتهـا وثواهبـا ّ

 :وعقاب من تركها، وإليك طائفة منها عىل الرتتيب التايل

  ّحب أهل البيتفضل 

 : عن احلكم بن عتيبة، قال:الكايفروى الشيخ الكليني رضوان اهللا عليه يف 

َ والبيت غاص بأهله، إذ أقبل شيخ يتوكأ عىل عنَزةبينا أنا مع أيب جعفر  َ ّ ّ
���

له،  

 الـسالم عليـك يـا بـن رسـول اهللا ورمحـة اهللا :ّحتى وقف عىل باب البيت، فقال
                                       

ُالعنَزة ـ ١ َ  يف طرفها األسفل :وقيل، فيها سنان مثل سنان الرمح، نصف الرمح أو أكثرً عصا يف قدر :َ

ّزج كزج الرمح يتوكأ عليها الشيخ الكبري ّ ٌّ  .عنز ـ ٣٨٤:٥لسان العرب . ُ



. »وعليك السالم ورمحـة اهللا وبركاتـه« :ّوبركاته، ثم سكت، فقال أبو جعفر 

ّ الـسالم علـيكم، ثـم سـكت حتـى :قبل الشيخ بوجهه عىل أهل البيت وقالّثم أ ّ

ّأجابه القوم مجيعا وردوا  ً ثم أقبل بوجهه عىل أيب جعفر ،ّيـا بـن :ّ ثم قـال 

ّرسول اهللا ادنني منك جعلني اهللا فداك، فواهللا إين ألحـبكم وأحـب مـن حيـبكم،  ّ ُّ ُ ّ

ّوواهللا ما أحبكم وأحب من حيبكم لطمع يف د ّ ّنيا، واهللا إين ألبغض عدوكم وأبـرأ ُّ ُ ّ

ّمنه، وواهللا ما أبغضه وأبرأ منه لوتر كـان بينـي وبينـه، واهللا إين ألحـل حاللكـم،  ُ ّ ُ

ّوأحرم حرامكم، وأنتظر أمركم، فهل ترجو يل جعلني اهللا فداك ؟ ُ. 

ّإيل إيل« :فقال أبو جعفر  ّحتى أقعده إىل جنبه، ثم قـال. »ّ ّأهيـا الـشيخ إن « :ّ ّ

 : أتاه رجل فسأله عن مثل الذي سألتني عنه، فقال لـه أيب  عيل بن احلسني أيب

ّ وعىل عيل واحلسن واحلسـني وعيل بن احلسني ويثلج إن متت ترد عىل رسول اهللا  ّ

ّقلبك، ويربد فؤادك، وتقر عينك، وتستقبل بالروح والرحيان، مـع الكـرام الكـاتبني، 

ّ وإن تعـش تـرى مـا يقـر اهللا بـه . إىل حلقـه وأهوى بيده.هنا لوقد بلغت نفسك، ها

 .»عينك وتكون معنا يف السنام األعىل

 : ؟ فأعاد عليه الكالم، فقال الشيخ كيف قلت يا أبا جعفر :فقال الشيخ

ّ وعىل عيل واحلسن واحلسني ّاهللا أكرب يا أبا جعفر إن أنا مت أرد عىل رسول اهللا 

َلبي، ويربد فؤادي، وأستقبل بالروح ّ، وتقر عيني، ويثلج قوعيل بن احلسني  ُ

ّهنا، وإن أعش أرى ما يقـر والرحيان مع الكرام الكاتبني، لو قد بلغت نفيس إىل ها

 .اهللا به عيني، فأكون معكم يف السنام األعىل؟



ّثم أقبل الشيخ ينتحب ينشج ها ها ها حتى لـصق بـاألرض، وأقبـل أهـل  ّ

يمـسح  الشيخ، وأقبل أبو جعفر ِالبيت ينتحبون وينشجون ملا يرون من حال 

بإصبعه الدموع من محاليق
���

 .عينيه وينفضها 

 يا بن رسـول اهللا نـاولني يـدك :ّثم رفع الشيخ رأسه، فقال أليب جعفر 

ّجعلني اهللا فداك، فناوله يده فقبلها، ووضعها عىل عينيه وخـده، ثـم حـسـر عـن  ّ ّ

 . السالم عليكم:لّبطنه وصدره فوضع يده عىل بطنه وصدره، ثم قام فقا

ّ ينظر يف قفاه وهو مدبر، ثم أقبل بوجهـه عـىل القـوم، وأقبل أبو جعفر  ُ

 .»ّمن أحب أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنّة فلينظر إىل هذا« :فقال

ّ مل أر مأمتا قط يشبه ذلك املجلس:فقال احلكم بن عتبة ً���
. 

 ُ ال يباع ّحبـهم

ّلسلف الصالح الذين أحبوا أهـل تعال معي لنأخذ الدروس واملواقف من ا ّ

ّ حبا خالصا من كل دغش، وليس فيه أية شائبة ومـصلحة كـي يبـاع البيت  ّّ ً ً

بالصفر والبيض أو بيشء آخـر، وإليـك هـذا املوقـف الـذي وقفـه أبـو األسـود 

الدؤيل
���

 معاوية أرسل إليه هديـة منهـا حلـواء، يريـد ّمع معاوية حيث روي أن 

                                       
 ّيسود الذي باطن أجفاهنا، كعصفور والضم بالكرس ،العني وهي »محالق«: واحدها: حلامليقا  ـ١

 قلـب إذا الـذي، اجلفـن األمحـر بـاطن أو املقلـة ضبيـا مـن األجفان ّغطته ما أو، بالكحلة

 املحـيط القـاموس. بـاطن الكحـل مـن موضـع من بالعني لزق ما أو، محرته رأيت للكحل

 .ُـ محـالق ٢٢٤:٣

 .٣٠ح ٧٦:٨الكايف   ـ٢

 مـن سـادات وكـان ،اإلسـالم مـن شـعراء ُاألوىل الطبقـة ومن ،الفصحاء الشعراء من وهو  ـ٣

ًعليا  صحب ،موأعياهن التابعني ّ ،صفني وقعة معه وشهد. 



ّ حب عيل بن أيب طالب بذلك استاملته ورصفه عن ّ فدخلت ابنـة صـغرية لـه ،

مخايس أو سدايس عليه، فأخذت لقمة من تلك احللواء وجعلتها يف فمها، فقال هلا 

ّ يا بنتي ألقيه فإنه سم، هذه حلواء أرسلها إلينا معاوية ليخـدعنا عـن :أبو األسود ّ

ّ، ويردنا عن حمبة أهل البيت، فقالت الصبيةأمري املؤمنني  ّبحـه اهللا، خيـدعنا  ق:ّ

ّعن السـيد املطهر بالشـهد املزعفر، تبا ملرسله وآكله، فعاجلت نفسها حتى قـاءت  ً ّ ّ ّ

 :ّما أكلته، ثم قالت

ــد ــن  هن ــا ب ــر ي ــشهد املزعف ـــا   أبال ـــسابا ودين ـــك أح ـــع علي   ًنبي

ـــذا ـــون ه ـــف يك ـــاذ اهللا كي ــــا   مع ــــري املؤمنين ــــا أم   ���وموالن

 :ّ رأيت يف بعـض مؤلفـات أصـحابنا:هّس رسّقدّوقال العالمة املجليس 

ّروي أنه دخل أبو أمامة الباهيل عىل معاوية، فقربه وأدنـاه ثـم دعـا بالطعـام،  ّ ُ ّ

ًفجعل يطعم أبا أمامة بيده، ثم أوسع رأسه وحليته طيبا بيده، وأمر له ببدرة من  ّ ُ

ّ يا أبا أمامة باهللا أنا خري أم عيل بن أيب :ّدنانري فدفعها إليه، ثم قال طالب؟ فقال ُ

ّ نعم وال كذب، ولو بغري اهللا سألتني لصدقت، عيل واهللا خري منـك، :ُأبو أمامة

ّوأكرم وأقدم إسالما، وأقرب إىل رسول اهللا قرابة، وأشـد يف املشـركني نكاية،  ً

ّوأعظـم عند األمـة غناء، أتدري من عيل يا معاوية؟ ابن عـم رسـول اهللا  ً ّّ ُ ،

ّلعاملني، وأبو احلسن واحلسـني ســيدي شـباب أهـل ّوزوج ابنته سـيدة نساء ا

ّاجلنّـة، وابن أخي محزة سـيد الشهداء، وأخو جعفر ذي اجلناحني، فـأين تقـع 

 .أنت من هذا يا معاوية؟

                                       
 .٣٢١:٤ البحار سفينة: انظر  ـ١



ّظننت أين سأخريك عىل عيل بألطافك وطعامك وعطائـك، فأدخـل إليـك  ّ ُ ّ

ًمؤمنا وأخرج منك كافرا ّ ثم هنض وخـرج ّبئس ما سولت لك نفسك يا معاوية،! ً

ً ال واهللا، ال أقبل منك دينارا واحدا:من عنده، فأتبعه باملال فقال ً���
. 

  ينفع يف مواطن كثريةّحبـهم 

ّإن ملحبتـهم  ّفإليك ؛ّ فوائد مجة، منها يف دار الدنيا، ومنها يف دار القرار 

 :بعض ما روي يف ذلك

ّ، أنـه قــال هللا  روايـة عـن رســول ا:»أعالم الديـن« يف ذكـر الديلمـي

ّبـشـر شــيعتك وحمبيـك بخـصال عـشـر، أوهلـا« :ألميـر املـؤمنني  ّ  طيـب :ّ

 الفـسـحة يف :ّ حب اهللا هلـم، والرابعـة:ُ حسـن إيامهنم، وثالثها:مولدهم، وثانيها

 نـزع الفقـر مـن بـني : نورهم يسعى بني أيدهيم، والـسادسة:قبورهم، واخلامسة

 األمـن مـن :املقت من اهللا ألعـدائهم، والثامنـة :أعينهم وغنى قلوهبم، والسابعة

 هـم : انحطاط الذنوب والسيئات عـنهم، والعـارشة:الربص واجلذام، والتاسعة

»معي يف اجلنّة وأنا معهم، فطوبى هلم وحسن مآب
���

. 

ّمن أحب األئمة من أهـل بيتـي، فقـد « :ّ، أنه قال، عنه وروي عن جابر ّ

ّن أحد أنه يف اجلنّة، فإن يف حـب أهـل بيتـي ّأصاب خري الدنيا واآلخرة، فال يشك ّّ ّ

 . عرش يف الدنيا، وعرش يف اآلخرة:عرشين خصلة

                                       
 .١٧٩:٤٢األنوار بحار  ـ١

 .٤٥٠:الدين أعالم  ـ٢



 فالزهد، واحلرص عىل العمل، والورع يف الـدين، والرغبـة يف :ّأما يف الدنيا

ّالعبادة، والتوبة قبل املوت، والنشاط يف قيام الليل، واليأس مما يف أيـدي النـاس، 

 . السخاء: بغض الدنيا، والعارشة:ّ وجل وهنيه، والتاسعةّواحلفظ ألمر اهللا عز

ُ فال ينرش له ديوان، وال ينـصب لـه ميـزان، ويعطـى كتابـه :ّوأما يف اآلخرة

ّبيمينه، وتكتب له براءة من النار، ويبيض وجهه، ويكسى من حلل اجلنّة، ويشفع  ُ ُ ّ

 :ان اجلنّـة، والعـارشةّيف مائة من أهل بيته، وينظر اهللا إليه بالرمحة، ويتوج من تيج

»ّدخول اجلنّة بغري حساب، فطوبى ملحب أهل بيتي
���

. 

،   رواية عـن رسـول اهللا:»مشارق أنوار اليقني« وذكـر احلافظ رجـب الربسـي يف

ّإن حب أهل بيتي ينفع من أحبهم يف سبعة مواطن مهولة« :ّأنه قال ّ  ، عند املـوت:ّ

د تطـاير الـصحف، وعنـد احلـساب، ويف القرب، وعند القيام من األجداث، وعنـ

ًوعند امليزان، وعند الرصاط، فمن أحب أن يكون آمنا يف هذه املواطن فليوال عليا  ًّ ّ

ّبعدي، وليتمسك باحلبل املتني، وهـو عيل بن أبـي طالب وعرتته من بعده، فإهنم  ّ

خلفائي وأوليـائي، علمهـم علمـي وحلمهـم حلمـي، وأدهبـم أديب، وحـسبهم 

ّولياء، وقادة األتقياء، وبقية األنبيـاء، حـرهبم حـريب، وعـدوهم حسبي، سادة األ ّ

»ّعدوي
���

. 

 ُ يسأل عنه يوم القيامةّحبـهم 

ال تـزول « :، قـالّ رواية عن النبي :تفسري الثعلبينقل ابن شهرآشوب عن 
                                       

 .٤٥١:الدين أعالم  ـ١

 .٥٩:اليقني أنوار مشارق  ـ٢



ُ يوم القيامة حتى يسأل عن أربعةٍقدم عبـد َ عن عمره فيم أفنـاه، وعـن شبابــه فـيم :ّ َ

ّوعن ماله من أين اكتسـبه وفيم أنفقه، وعن حبنا أهل البيتأباله،  َ«
���

. 

ّ عن ابن عبـاس، قال النبي »ّمنقـبة املطهـرين« وعن كتاب ّ: والـذي بعثـني 

ّباحلّق ال يقـبل اهللا من عبـد حسـنة حتى يسأله عن حب عيل بن أيب طالب  ّ ّ
���

. 

  ونصـرهمّثواب حبـهم 

ّإن « :، قـال رواية عن اإلمام الصادق :»نادقرب اإلس« يف ذكر احلمريي

ّحبنا أهل البيت ليحط الذنوب عن العباد، كام حتط الـريح الـشديدة الـورق عـن  ّ ّ

»الشـجر
���

. 

، ّ رواية عـن النبـي :»عيون أخبار الرضا « يف كتابه وذكر الشـيخ الصـدوق

 معـني أهـل بيتـي، :أربعة أنا شفيعهم يـوم القيامـة ولـو أتـوين بـذنوب أهـل األرض« :قال

ـنهم  ّوالقايض هلم حوائجهم عندما اضطروا إليـه، واملحـب هلـم بقلبـه ولـسانه، والـدافع ع ّ

»بيده
���

. 

  ّال تقبل األعامل إال بواليتـهم

ّومهام أفنى املرء عمره يف طاعة اهللا عز وجل وعبادته حتـى يكـون كالـشن  ّ ّ

ِالبايل، ومل يأت بوالية أهل البيت 
 مل ينفعه مـن ذلـك ؛أعدائهم، والرباءة من 

                                       
 .١٧٥:٢شهرآشوب املناقب البن  ـ١

 . ـ نفس املصدر٢

 .١٢٦ ح  ٢٩: اإلسناد قرب  ـ٣

 .١٧ ح ٢٥٩:١ الرضا  أخبار عيون  ـ٤



ّأهيـا « :، قـال رواية عـن النبـي :األمايلوإليك ما ذكره الشيخ املفيد يف .. يشء

ّ الزموا مودتنا أهل البيت، فإنه من لقي اهللا بودنا دخـل اجلنّــة بـشفاعتنا، ،الناس ّّ

ّفوالذي نفس حممـد بيده ال ينفع عبـدا عمله إال بمعرفتنا وواليتنا ً ّ«
���

. 

ًلو أن عبـدا عبـد اهللا ألف عام، « :، قالّ عن النبي : للربقيملحاسناويف  ّ

ّثم ذبح كام يذبح الكبش، ثم أتى ببغضنا أهل البيت لرد اهللا عليه عمله ّ ّ«
���

. 

فحمـد اهللا   خطب أمري املـؤمنني : عن الثاميل، قال:ّ للصفارويف البصائر

ًإن اهللا اصطفى حممـدا ب« :ّوأثنى عليه، ثم قال الرسالة وأنبـأه بـالوحي، فأنـال يف ّّ

الناس وأنال، وفينا أهل البيت معاقل العلم، وأبواب احلكمة، وضياء األمر، فمن 

ّحيبنا منكم نفعه إيامنه ويقبل منه عمله، ومن مل حيبنا منكم مل ينفعه إيامنه وال يقبـل  ّ

»منه عمله
���

. 

ّس يف وصية النبي ّ بسـنده عن ابن عبـا: لشيخ الطائفة الطويساألمايلويف  ّ 

ًإين سألت اهللا عز وجـل ثالثـا« :لبني عمومته فيقول ّ ّ ّ أن يثبـت قـائلكم، وأن هيـدي :ّ

ّضالكم، وأن يعلـم جاهلكم، وسألت اهللا عز وجل أن جيعلكم جوداء نجباء رمحـاء،  ّ ّّ

ّفلو أن امرءا صّف بني الركن واملقام فصىل وصام، ثم لقى اهللا عز وجل وهـو ألهـل  ً ّّ ّ ّ

»ّت حممـد مبغض دخل الناربي
���

. 

                                       
 .٤ ح ١٣٩: للمفيد للشيخ األمايل  ـ١

 .١٣٢ ح٢٧:١املحاسن   ـ٢

 .١٢  ح٣٨٥: الدرجات بصائر  ـ٣

 .٢٧ ح ٢٤٧:الطويس أمايل  ـ٤



  

  

 ���ّترمجـة املؤلف

 اسمه ونسبه

ّالعامل اجلليل، الفاضل النبيل، جامع املعقول واملنقول، ومطبق الفروع عـىل 

اهللا بـن  اهللا بن الشيخ عيل بـن الـشيخ عبــدُاألصول، الشيخ عيل بن الشيخ عبـد

ًا ومدفناّالشيخ عيل، السرتي أصال، البحراين ثم اللنجاوي مسكن ً. 

 مولده

 . هـ١٢٥٦يف بالد البحرين سـنة » سرتة«من جزيرة » مهزة«ُولـد يف قرية 

 دراسته العلمية

ّقرأ عىل والده املقدمات العربيـة مـن النحـو والـرصف واملنطـق والكـالم 

ّواملعاين والبيان، وقرأ الفقه واألصول عىل والده وعىل الشيخ لطـف اهللا اخلطـي،  ُ

ّدث الشيخ عبـد عيل العصفوري وخترج عىل يدهوعند العامل املح ّوعـده الـشيخ  .ّ

اهللا املاحوزي، ّيوسف بن فرج البحراين من تالمذة العالمة الشيخ سليامن بن عبـد

ّوله اليد الطوىل يف علم الكالم، واحلكمة النظرية، والطب، واألنـساب، واللغـة، 
                                       

 أعيان ،١٠٩ح  ٢٣٦:البدرين أنوار: التالية املصادر عىل الرتمجة ذهه وكتابة إعداد يف اعتمدنا  ـ١

 تاريخ ،٩٧ـ٩٤: ٣ »خمطوط«البدرين  ظممنت ،٣٤٢ـ  ٣٤١:الفضيلة شهداء ،٢٦٨:٨ الشيعة

 .»خمطوط«البحرين 



ًوالرجال، وكان جمتهدا رصفا، كاتبا مرتسال ّ ً ً ًخلط، نقي التعبري نظام ونثرا، حسن اً ًّ. 

يف زمـان والـده، وهـدى اهللا بـه أهـل » مطـرح«انتقل من البحرين وسكن 

ّالديار، ال سيام الطائفة املعروفة باحليدرآبادية، فكانوا بربكتـه ذوي معرفـة وديـن 

ّوأقام هبا مدة مديـدة ... وثبات ويقني بعد أن كانوا أصحاب جهل وهتاون بالدين

... زاز واإلكرام، مشتغال بالتـصنيف والعبـادة واملطالعـة والتـأليفيف غاية اإلع

ّمتصديا ألجوبة املسائل وإيضاح الدالئل، ثم بعد ذلـك حـدثت قـضية أوجبـت  ً ّ

وسكن بلدة لنجة مـن ... ّهلذا خرج من مطرح املطلة عىل اخلليج... خروجه منها

ّبخطـره املؤكـد ّتوابع إيران، وهناك عمل عىل تصعيد نشاطه حتى شعر األعـداء 

ًفدسوا له السم فقتلوه شهيدا مظلوما صابرا غريبا ً ً ً ّ ّ. 

ّ تصدر القضاوة يف اللنجة، وهـو مـن فـضالء : تاريخ البحرينقال مصنّف

 قد :املعارصين، وجماز من علامء عرصه، قال مريزا حبيب اهللا الرشتي يف إجازته له

ائق، ومـستخرج الـدقائق، ّاستجازين العامل اجلليل، والفاضل النبيل، حمقـق احلقـ

ّومهذب القواعد املحكمة، وموضح اإلشارات املبهمة ّ. 

 ١٣١٩ُيف شهر مجادى األوىل من سنة » لنجة«ّتويف رمحه اهللا يف بلدة : وفاتـه

 .ّ استشهد بالسم: يف صفر، وقال األميني يف شهداء الفضيلة:هـ وقيل

 دفـن بمقـربة :ّرينّقال الشيخ حممـد عيل آل نـشـرة يف منـتظم الـد: مدفنـه

 .»عيلجد«ًاحلرم جنوبا من قرية 



 

 ّمصنـفاته

ّ األجوبة العلية للمسائل املسقطية.١ ّ. 

ّمجعها ابن أخته الشيخ أمحد بن حممــد بـن رسحـان البحـراين، رتبهـا عـىل  ّ ُ

ُترتيب كتب الفقه مبدوءة ببعض أصول الدين، فرغ منهـا يف العـارش مـن رجـب 

ّ هـ، ثم علق آية ا١٣١٦سنة   ماهو . هـ١٣٣٨ّ املتوىف سنة .هللا مريزا تقي الشريازيّ

ّمطابق لفتاواه عىل هامش إحدى النسخ املطبوعة بخطـه الرشيف، ثم نقلت تلك  ّ

 .ّالفتاوى عن خطه إىل هامش سائر النسخ

 . إعجاز القرآن.٢

 .ًحيتوي عىل اثني عرش ألف بيتا،  ديوان شعر.٣

 . رسالة عملية يف الطهارة والصالة.٤

 . رسالة يف بعض مسائل التوحيد.٥

 .ّ رسالة يف التقية.٦

 . رسالة يف الفرق بني اإلسالم واإليامن.٧

 . رسالة يف حتريم التشـبيه.٨

 . رسالة يف املتعة.٩

 .ً ونقالً رسالة يف نفي االختيار يف اإلمامة عقال.١٠

 رسالة يف وجوب اإلخفات بالبسملة يف األخريتني وثالثة املغرب ملـن .١١

ّقرأ الفاحتة، وفاقا البن إدريس احليل عـىل خـالف املـشهور  وهـذه الرسـالة قـد ؛ً



 .ّنقضها العالمة الشيخ أمحد بن صالح البحراين

 . يف النحو؛ رشح احلدود.١٢

 . قامعة أهل الباطل.١٣

ّيف الرد عىل بعض احلنفيني املحرمني لتعزية اإلمام احلسني  ّ ّ. 

 . لسان الصدق.١٤

ّاب لبعض أحبار النصارى، وقد ذكر يف آخره خامتة جيدة يف ّيف الرد عىل كت

ّاإلمامة، وختمه بقصيدة فريدة متضمنة ملا قرره يف الكتاب، وهي ّ
ِ: 

ــات ــت الفرح ــا وتوال ــر اهلن ـــات   َظه ـــواء والرتح ـــت األس   ّوتول

  ّأقـــــامره وجتلـــــت الظلـــــامت   عىل اهلدى فوق الضالل وأزهرت

ّجاء البشري حممـد بمحجـة بيـض ــــات   اءّ ــــا الربك ــــت هب ــــد حف   ّق

ّومنــــار حــــق زاهــــر متوقــــد ـــداة   ّ ـــاملني ه ـــه يف الع ـــدي ب   هي

ــشهورة ــورى م ــني ال ــاجز ب ـــشبهات   ومع ـــا ال ـــزول بحقه ـــر ت ّغ ّ  

ـــاطق ـــغ ن ـــاب اهللا أبل ـــا كت ـــات   منه ـــه اآلي ـــصلة ب ـــاءت مف   ّج

ــزل ــه بمع ــاء عن ــبح البلغ ــد أص   خرست هلم عـن مثلـه األصـوات   ق

  ّفكأهنـــا قـــد نـــاهلم إســـكات   يغهمسكنت شقاشقهم وحـار بلـ

ـــبهم املحـــرب أبكـــام ًوغـــدا خطي   وهــم لــدى النطــق البليــغ كفــات   ّ

ُ منار اهلدى يف إثبات النص عىل األئمة األمنا.١٥ ّ ّ. 

ّتعرض فيه لـنقض كـالم ابـن أيب احلديـد املعتـزيل وأصـحابه، ورد كـالم  ّ

 .القوشجي يف رشح التجريد وأرضابه من معتزلة وأشاعرة



 

 :ًظ له صاحب كتاب أنوار البدرين قائالّوقر

 . يف الصالة؛ واسطة العقد الثمني.١٦

ّرة رسالة كلها بخط ـّ وله جملد يشتمل عىل مجلة رسائل، نحو ثالثة عش.١٧

 .َاملرتجم له

ّولعل رسالتنا هذه من ضمن تلك الرسـائل، ألين مل أعثـر عليهـا يف  :أقـول ّ

 .ّمؤلفاته املفهرسة يف كتب الرتاجم

 :ّمنهجية التحقيق

 :كام هو املتعارف يف منهج التحقيق قمنا بالوظائف التالية

ّ ضبط النص من حيث التقطيع وتصحيح الكلـامت، مـع مالحظـة قلـة .١ ّ

ّ إذ النسخة بخط مؤلفها.األخطاء النحوية  وعدم وجود التـصحيف يف مفـردات .ّ

 .الرسالة

 .ّ خرجت اآليات الرشيفة مع املحافظة عىل الرسم القرآين.٢

 .ِ أرجعت األحاديث إىل مصادرها مع ذكر السند.٣

 .لكلامت غامضة املعنى تعريفات وتوضيحات ل.٤

ّ رشوحات كالمية، منها مبسطة ومنها خمترصة لبعض القواعد الكالميـة .٥



 .املذكورة يف املتن

 إىل مـا ورد فيهـا . يف بعض مطالب املتن. إرجاع ما جاء من معان جمملة.٦

 . الرصحية والواضحةّمن روايات أئمة أهل البيت املعصومني 

 . تعريفات للفرق واجلامعات.٧

 . ترمجة حلياة بعض مشاهري األعالم.٨

وقــد قمــت بفهرســة الكتــاب مــن حيــث اآليــات ، فهرســة الكتــاب. ٩

ومـصادر التحقيـق ،  وغـريهم واألحاديث واالعـالم بـشقيه املعـصومني 

 وقد قام هبذه املهمة مع اإلخراج الفنـي خـادم االمـام احلـسني . واملحتويات

 .امحد عبد الوهاب زيارة

 :ة يف التحقيقالنسخة املعتمد

ّهي نسخة واحدة بخط املؤلف، فـرغ منهـا بتـاريخ  ّ ومل يعـني أي . ربيـع٢ّ ّ

 هـ، حمفوظة يف خزانة مركز إحياء الرتاث اإلسالمي التـابع ١٣١٧ من سنة .ربيع

ّ دام ظله الوارف، ضمن املجموعـة .ّملكتب آية اهللا العظمى السـيد عيل السيستاين

  يف جملة تراثنا التابعة ملؤسسة آل البيـت وقد نرشت هذه الرسالة، ١٤٦رقم 

 ).٥٧(قم املقدسة يف العدد ، إلحياء الرتاث

ّالفقـري إىل رمحة ربـه الغني ّ 

 ّاملظفرصالح مشـتاق 

 هـ١٤١٩ ذي القعـدة ٢٩



 

 

 

 

 

 

 

 نامذج

 من النسخ اخلطية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الصفحة االوىل من النسخة اخلطية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االخرية من النسخة اخلطيةالصفحة 





 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

  
 

احلمـد هللا الذي وعد من أطاعه بجزيل الثواب، وأوعـد مـن عـصاه بـأليم 

العقاب، والصالة والسالم عىل من جاء من عند اهللا سبحانه بأكمـل رشع وأبلـغ 

ّكتاب، نبينا حممـد بن عبـد ُاهللا وعىل آله األئمة األطياب، أويل الّ  .بصائر واأللبابّ

ّفقد سـألني بعض املـؤدين عن معنـى حــديث مـروي عـن النبـي  :وبعـد ّ ّ

  ... مسألة:، فقالاألمني 

 :ً ذكـر الشيـخ املذكـور يف الكـتاب املذكور حديثا عن رسـول اهللا ً:وأيضـا

ّحبنا أهل البيت يكفر الذنوب، ويـضاعف احلـسنات، وأن« ّ ّ اهللا تعـاىل يتحمـل عـن ّ

ّا أهل البيت ما عليهم من مظامل العباد، إال ما كان منهم فيها عـىل إرصار، وظلـم نّحمبي

» كوين حسـنات:ّاملؤمنني، فيقول للسـيـئات
���

 .انتهى. 

 أرجو من فضلكم تفسري هذا احلديث وتأويله ؟

 العامل الفاضل الكامل الـشيخ فخـر الـدين بـن :أراد السائل بالشيخ :أقول
                                       

ّعن حممـد بن حممـد، عن أيب احلسن عـيل بـن «: ، وسنده فيه٢٦ ح ١٦٤: األمـايل للطويس  ـ١ ّ

ّاحلسني البرصي البزاز، عن أيب عيل أمحد بن عيل بن مهدي، عن أبيه، عـن الرضـا عـيل بـن  ّ

وعنه يف بحـار األنـوار » :...قال رسول اهللا : ّموسى، عن أبيه، عن جده، عن آبائه، قال

 .٥ ح١٠٠: ٦٨



 

طريح النجفي رمحه اهللا
���

الكتاب املنتخـب يف مجـع « :ّ كتابه املسمى بـ:، وبالكتاب

 . املعروف بني الناس»املراثي واخلطب

ُواجلـواب عن هـذا السؤال يتوقف عىل بيان أمر من أمور االعتقاد وها أنـا  ّ

ّذا أوضحه ّال شك وال ريب أن والية النبي  :فأقـول :ُ ّ ّ وأهل بيته فريضـة ثابتـة 

 بمعنى متابعتهم واالئتامم هبم؛عبادهمن اهللا تعاىل عىل 
���

ّ، وأهنـا رشط يف صــحة  ّ
                                       

) بالتـصغري(ّهو فخر الدين بن حممـد بن عيل بن أمحد بـن طـريح : ُخر الدين بن طريح النجفي ـ ف١

املسلمي األسدي الرماحي النجفي، املعروف بالشيخ الطرحيي، من كبار الفقهاء املجتهدين، عامل 

 هـ وفيها درس ٩٧٩ّي، متتبع جليل القدر، ولد يف النجف سنة ّعامل، حمدث رجايل، أديب لغو

ّوتتلمذ عىل الشيخ حممـد بن حسام املرشقي اجلزائري، والشيخ حممـد بن جابر النجفي ّ.. 

ّجامع املقال يف ما يتعلق بأحوال احلديث والرجال، وضوابط األسامء، : ن تآليفه املطبوعةم    

ورسور النـاظر ، ونزهـة اخلـاطر خـب املراثـي واخلطـب،ومنت، وجممع البحرين ومطلع النهرين

ّوله تصانيف خمطوطة كثرية، تويف يف الرماحية سنة .وحتفة احلارض  ـ هـ١٠٨٧:  هـ ـ وقيل١٠٨٥ّ

 .ـ ونقل إىل النجف

ّآل الطرحيي من مشاهري األرس العلمية العريقـة يف العلـم، طـار صـيتها وامتـد أمـدها يف و     ُ

ًلم والدين أعواما كثرية وقرونا عدة، مل يزل ذكرها باقيا ببقاء األبد الكامل واألدب، وخدمت الع ً ًّ

ّخيلدها ما هلا من مساع ومؤلفات مشهورة منثورة ّ. 

، مـايض ٨٣٧: ٢، معجم رجـال الفكـر واألدب يف النجـف ٣٩٤: ٨أعيان الشيعة : نظرا    

 .٤٢٧: ٢النجف وحارضها 

ّحبـة النبي وآلـه  ملـ ٢ ّاعة، ومنها املتابعـة، كـام قـال اهللا سـبحانه وتعـاىل يف  عالمات، منها الط

ْقل إن كنتم حتبون اهللاَّ فـاتبعوين حيبـبكم اهللاُّ ويغفـر لكـم ذنـوبكم: ٣١سورة آل عمران آية  ْ ْ ُ ْ ُْ ُ ُ َُ َ َ ْ ُ ُُّ َّ ُُ َ َ َ ْ ُِ ِْ ِ ُِ ِ ُ ِ 

 .ّوبذلك فرسها أهل البيت 

 أمـري  قال:قال ،جعفر  أيب عن، يزيد بن جابر عن بإسناده، ٤ ح ٢٦: ٨ الكايف ففي    

َمن يطع الرسول فقد أطاع اهللاَّ ومن توىل فام : كتابه حمكم يف ّوجل ّعز اهللا قال« :املؤمنني  َ ُ َّ ََّ َ َ َ ََّ َ َ َ ُ َْ َْ ِ ِ

� �



 

 

األعامل وقبوهلا
���

ّ، فال يصح عمل أحد من املكلفني، وال يقبله اهللا إال هبـا، وإهنـا  ّ ّ ّ
                                        

ًأرسلنَاك عليهم حفيظا َ ِْ
َ ْْ َ ِْ َ َ َ. )بمعـصيته ومعـصـيته ،بطاعته فقرن طاعته) ٨٠: ٤ النساء سورة، 

 غـري يف ذلـك ّوبـني ،وعصاه ّتبـعها من عىل ًوشاهدا له، إليه ضّفو ما عىل ًدليال ذلك فكان

 يف والرتغيـب ،ّاتباعـه عـىل التحـريض يف وتعـاىل فقـال تبـارك ،العظيم الكتاب من موضع

ُقل إن كنتم حتبون اهللاَّ فاتبعوين حيببكم اهللاُّ ويغفر لكـم ذنـوبك :لدعوته والقبول ،تصديقه ُ ُ َُ َ َ ْ ُ ُُّ َّ ُُ َ َ َ ْ ُْ ْ ُ ْ ْ
ِ ِْ ِ ُِ ِ ُ  ْمِ

عنـه  ّالتـويل ويف ،اجلنّـة ووجوب ،الفوز وكامل ،الذنوب غفران ورضاه ،اهللا ّحمبة ّفاتباعه 

ُمسكن منه والبعد ،وسخطه وغضبه اهللا ّحمادة واإلعراض
ِ

َومـن :تعـاىل قولـه وذلك النار؛ ُ َ 

ُيكفر به من األحزاب فالنَّار موعده ْ ْ َ َُ ِ ِ ِ
َ ُ َْ ُِ َ َ ِ ْ«. )١٧: ١١ هود سورة(. 

 كنت :العجيل، قال معاوية بن بريد عن ،٢٨ ح و ٢٧ ح ١٦٧: ١ ّالعيايش تفسري وعن    

 :وقـال ّتغلفتـا رجليه وقد فأخرج ،ًماشيا خراسان من قادم عليه دخل إذ  جعفر أيب عند

 .البيت أهل ّحبكمّ إال جئت حيث من يب جاء ما واهللا أما

 ّإن ،ّاحلـبّ إال الـدين وهل ،امعن اهللا حرشه حجر ّأحبنا لو واهللا« :جعفر  أبو فقال    

َقل إن كنتم حتبون اهللاَّ  :يقول اهللا ْ ُُّ
ِ ُ ْ ُ ُ ُفاتبعوين حيببكم ِ ُْ ْ ُِ ُِ ِ َّ  ،»إلـيهم هـاجر ّحيبـون مـن« :وقال ،اهللاَ

 .)٥٩: ٤ النساء سورة(.ّاحلبّ إال الدين وهل

 سـامئكمّنـسمي بأ ّإنـام ،فداك جعلت: اهللا  عبـد أليب يقول اهللا عبـد بن ربعي وهذا    

 ؟ ذلك فينفعنا، آبائكم وأسامء

 حيبـبكم ّاهللا فاتبعوين ّحتبون كنتم إن :تعاىل اهللا قال ،ّاحلبّ إال الدين وهل ،واهللا إي«: فقال  

 .»ذنوبكم لكم ويغفر اهللا

عن أيب ، ّبسنده عن عامر بن موسى الساباطي، ١١ ح ٣٢٨: ّويؤيد هذا ما نقله الصدوق يف أماليه ـ ١

ُإن أول ما يسأل عنه العبـد إذا وقف بني يدي اهللا «: ، قالّجعفر بن حممـد الصادق اهللا  عبـد ّ ّ

ّوعن الصيام املفـروض، وعـن احلـج ، وعن الزكاة املفروضة، ّجل جالله الصلوات املفروضات

ُاملفروض، وعن واليتنا أهل البيت، فإن أقر بواليتنا ثم مات عليها قبلـت منـه صـالته وصـومه  ّ ّ

ًن مل يقر بواليتنا بني يدي اهللا جل جالله مل يقبل اهللا عز وجـل منـه شـيئا مـن أعاملـهّوحجه، وإ ّ ّّ ّ ُ «

 .ومثل هذا احلديث كثري

 عـن والتـي نقلهـاة؛ بالواليـّ إال األعـامل تقبـل ال ّأنـه باب ١٦٦: ٢٧ األنـوار بحـار :انظر  

 .املعتربة املصادر



 

ًموجبة جلواز غفران اهللا سبحانه ذنوب املوالني هلم، تفضال ً منه عليهم ومنّـا، وقد ّ

ّوردت أخبار كثرية جدا مرصحة بأن ًّ ّ اهللا جل وعـال يغفـر الـذنوب ملحبـي أهـل ّ ّ

 أو شـيعتهمالبيت 
���

 . كائنة ما كانت، وبالغة ما بلغت

ّبن حممـد بن النعامن احلارثي، ّاهللا املفيد حممـد ومنها ما رواه شيخنا أبو عبـد

ّ بسند متصل عن األصـبغ بـن نباتـة»االختصاص«ّعطر اهللا مرقده، يف كتاب 
���

 ،
                                       

ّمجع العالمة املجليس أحاديث عن عدة مصادرـ  ١ ّالصفح عن الـشيعة وشـفاعة أئمــتهم «:  يف بابّ

 .»صلوات اهللا عليهم فيهـم

سألت أبـا : ّ بسـنده عن حممـد بن مسـلم الثقفي، قال١٤ ح ٧٢: نقل الشيخ الطويس يف األمايل

ّ عن قول اهللا عز وجلّجعفر حممـد بن عيل  ّ : ٍفأولئك يبدل اهللاَُّ سيئاهتم حـسنَات ِ
َ ْ ََ ِّ َ ُ ِْ ُِ َ ُ َ َِّ َوكـَ َان اهللاَُّ َ

ًغفورا رحيام ِ
َّ ً ُ َ. 

ّيؤتى باملؤمن املذنب يوم القيامة حتى يقام بموقف احلساب، فيكون اهللا تعاىل هو الذي «: فقال   

ّيتوىل حسابه، ال يطلع عىل حسابه أحدا من الناس، فيعرفه ذنوبه حتى إذا أقر بسيئاته، قال اهللا عز  ّ ّ ّّ ً ّ

ما كان هلذا العبد سيئة : هروها للناس، فيقول الناس حينئذّبدلوها حسنات، وأظ: ّوجل ملالئكته

ّواحدة؛ ثم يأمر اهللا به إىل اجلنّة، فهذا تأويل اآلية، وهي يف املذنبني من شيعتنا خاصة ّ«. 

: ، قـالّ بسـنده عن حممـد احللبي، عن أيب عبـد اهللا ١٥ ح ٤٤٣: ١وذكر الكليني يف الكايف     

ّاهللا مثل يل أمتي يف الطني، وعلمني أسامءهم، كام علـم آدم األسـامء كلهـا، ّإن :  قالّإن رسول اهللا « ّ ّ ّّ ُ

ّفمر يب أصحاب الرايات، فاستغفرت لعيل وشيعته، إن ريب وعدين يف شـيعة عيل خصلة ّ ّ ّ. 

ّاملغفرة ملن آمن منهم، وإن اهللا ال يغـادر صـغرية وال كبـرية، : قال؟  هي وما اهللا رسول يا :قيل  

 .»ّ السيئات حسناتّوهلم تبدل

ّأبو القاسم املجاشعي، من خواص أمري املؤمنني اإلمام عيل : وه ـ ٢ ّ والـراوي عنــه عهـده إىل ،

ّاألشرت، ووصيته إىل حممـد بن احلنفية، وهو من رشطة اخلميس، وهـو الـذي أعانـه عـىل غـسل  ّّ

ّسلامن املحمـدي، شارك يف حرب صفني، وكان شيخا ناسكا عابدا، عده ً ً ً ّ  الربقي مـن أصـحاب ّ

، مـع ، وزاد الشيخ عليه اإلمـام احلـسن املجتبـى ّأمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب 
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ّ ألسلم عليـه، فجلـست أنتظـره، فخـرج إيل فقمـت ؤمنني  أتيت أمري امل:قال ّ ُ

ّ ثـم شـبك أصـابعه - ّ عـىل كفـي: أو قـال- ّوسلمت عليه، فرضب عـىل كتفـي

 »يا أصبغ بن نباتة« :ّبأصابعي، ثم قال

 .ّ لبيك وسعديك يا أمري املؤمنني:فقلت

ّإن ولينا ويل اهللا، فإذا مـات ويل اهللا كـان مـن اهللا بـالرفيق« :فقال ّ ّ  األعـىل، ّ

َوسقاه اهللا من هنر أبرد من الثلج، وأحىل من الشهد، وألني من الزبد ْ«. 

ً بأيب أنت وأمي، وإن كان مذنبا ؟:فقلت ّ ُ. 

ْفأولئـك يبـدل اهللاُ ســيئاهتم  :، أمـا تقـرأ القـرآنًنعم، وإن كان مذنبا «:فقال ّ َ ُِ ِ ُ ِّ َ َ ِ ُ

ًحسنات وكان اهللاُ غفورا رحيام َ ًَ َ َ َ
���

 .! ؟

ّإن ولينا لو لقي اهللا وعليه من الذنوب مثل زبد البحر، ومثل عـدد يا أصبغ  ّ

»الرمل، لغفرها اهللا له إن شاء اهللا تعاىل
���

 . متام اخلرب...
                                        

 .وصفهام له بالتميمي احلنظيل

 ٦٦ و ص ٢ رقم ٣٤: ، رجال الشيخ الطويس٥: ، رجال الربقي٥ رقم ٨: رجال النجايش: نظرا  

 .٥٤٨ رقم ٦٩١: ١، مستدركات النامزي ٢رقم 

 .٧٠: ٢٥ الفرقان رةسو ـ ١

ّ، عن حممـد بن احلسن الشحاذ، عن سعد بن عبـد٦٦ ـ ٦٥: االختصاص ـ ٢ ّاهللا، عن حممـد بن أمحد،   ّ

ّعن حممـد بن إسامعيل، عن جعفر بن اهليثم احلرضمي، عن عيل بن احلسني الفزاري، عن آدم التامر  ّ

. ١٠٢٤ ح ٢٨٠: ٣٤ألنـوار احلرضمي، عن سعد بن طريف، عن األصبغ بن نباتة؛ وعنه بحار ا

ّحدثني أمحد بـن عـيل بـن عيـسـى الزهــري : ، قال٩ ح ٢٩٣: وأورده فرات الكويف يف تفسريه

 .١١٠ ح ٦٠: ٦٨ و ٧٨ ح ٢٤٦: ٦ًمعنـعنا عن األصبـغ بن نباتـة؛ وعنـه بحـار األنـوار 



 

ّ التي ذكرها املتكلمون من ،وقاعدة جواز العفو عن ذنوب املؤمن بغري توبة

ذه ِ مع دليلهـا العقـيل والـسمعي، تعاضـد هـ،أصحابنا ريض اهللا عنهم، وغريهم

ّاألخبار وتقوهيا
���

... 

                                       
ّقال العالمة احليل يف مناهج اليقني ـ ص  ـ ١ ّاملعتزلة عىل أنـه ال جيـوز ّاتفقت :  ـ يف مسألة العفو٣٥٨ّ

ًالعفو ابتداء عن أصحاب الكبائر سمعا، واختلفوا يف جوازه عقـال ً ّ، فـذهب البغـداديون إىل أنـه ً ّ

ًالجيوز، وذهب البرصيون إىل جوازه، وذهبت اإلمامية إىل جوازه عقال  .ً وسمعاّ

ًأما عقال   ٌ، فألن العفو إحسان فيكون ّ ًحسناّ َ ّواملقدمتان قطعيتان،؛ َ ٌ وألنه حقه، ويف اسـتيفائه رضر ّ ّ ّ

ًعىل املكلف، فال مرضة عليه تعاىل يف إسقاطه، فيكون إسقاطه حسنا قطعا ً ُ َّ ّ َ. 

ًالعلم بالعفو إغراء بالقبيح، فيكون العفو قبيحا: ال يقال   ُ ٌ َُ
ٌوألن العفو مع الوعيد كذب.ِ ّ. 

ُن املكلف يسقط بتوبته العقاب، مع ً فال يكون إغراء بالقبيح، كام إ؛العفو ليس بقطعي: ّألنا نقول   َ ّ ّ

ًأن التوبة ليست إغراء بالقبيح ّ ألهنا ليست متيقنة احلصول؛ّ ّ. 

 .ّوأما الوعيد، فمعارض بآيات الوعد  

 :ّوأما النقل، فوجوه  

َإن اهللا ال يغفر أن يرشك به ويغفر ما دون ذلك: قوله تعاىل: أحدها     ِ َِ ْ ُّ ُ َُ َُ .) ٤سورة النـساء :

ٌواألول باطل .ّهذا الغفران إما أن يكون مع التوبة أو بدوهنا: فنقول .)١١٦ و ٤٨ ّ  لإلمجاع بـأن ؛ّ

 .ٌك مغفور مع التوبة، فالثاين حقالرش

 ؛ّإن عدم غفران الرشك مـع عـدم التوبـة، وغفـران مـا دون ذلـك هبـا: ال يمكن أن يقالو    

ٌالغفـران مـع التوبـة واجـب ّوألن  .ًال يبقي للفـضل معنـى .خلروج الكالم عن النظم الصحيح

 .ّفالجيوز تعلقه باملشيئة

وحتقيق الغفـران يف حـّق صـاحب الـذنب تـأخري  .َالغفران هو السرت ال اإلسقاط: ال يقال    

وحتقيق هـذا التأويـل مـا قبـل  .عقوبته إىل يوم القيامة، وحتقيق عدمه يف حّق الكافر هو تعجيلها

ُيا أهيا الذين أوتوا : اآلية من قوله ّ َالكتاب آمنوا بام نزلنا مصدقا ملا معكم مـن قبـل أن نطمـس ّ َ
ِ ِ ِْ ًَ ّ ُ ّ

َوجوها فنردها عىل أدبارها أو نلعنَهم كام لعنّا أصحاب السـبت ُ َ ّ َُ َ ً ) ثـم )٤٧: ٤سورة النـسـاء ،ّ
� �



 

 

                                        
ُإن اهللا ال يغفر أن يرشك به: ّعقـب بعد ذلك بقوله َْ ُّ

ِ ْنا ْإن مل تؤمنوا فعلنا بكم كام فعل: ، التقدير

 .بأصحاب السبت من طمس الوجوه واملسخ

ْسلمنا أن املراد السقوط، لكن حيتمل أن يكون الـسقوط إشـارة إىل بعـض أنـواع العقـاب      ّ ُّ

 .الإىل مجيع أنواعه

ُونحن نقول بذلك، فإن عقاب الكافر أزيد من عقاب الفاسق، فيحتمل أن يكـون الـساقط      ّ

 .ذلك القدر الزائد من العقاب

ّبوقوع اإلمجاع عىل أن املراد بالغفران ها هنا السقوط، فإن الوعيديـة : ّاألولُيب عن ّنا نجأل     ّ

ّتأولوا ذلك بالتائب، أو بمن زاد ثوابه عىل عقابه، والتفضيلية محلوا ذلك عىل املرص
ِ ُ ُ ّ. 

َفعلم  
ِ ُ  .السقوط بالغفران املراد ّأن عىل ّاتفقوا ّأهنم َ

ٌع أنواع العقاب، وإال ملا بقي فـرق بـني الكـافر والفاسـق، ّإن املراد سقوط مجي: الثاين وعن     َ ّ

ّفإن الكافر ال يمكن أن يعذب بجميع أنواع العذاب ُّ. 

ُوإن ربك لذو مغفرة للناس عىل ظلمهم: قوله تعاىل: وثانيها     َّ ِ َ َّ ) ٦: ١٣سـورة الرعـد( ،

َ؛ ترك العمـل بـه يف حـّق ّتدل عىل احلال، فأثبت املغفرة حالة الظلم، وذلك هو املطلوب) عىل(و ِ ُ

 .الكافر فيبقى الباقي عىل األصل

ّقل يا عبادي الذين أرسفوا عىل أنفسهم ال تقنَطوا من رمحة اهللا إن اهللاَ : قوله تعاىل: وثالثها     ْ ُ ّ ْ ُِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ ْ َ

ًيغفر الذنوب مجيعا َُ َ َُ ْ)  ترك العمل به يف الكافر لإلمجاع فيبقى ال)٥٣: ٣٩سورة الزمر ،ُ َ ِ باقي عىل ُ

 .عمومه

ّاتفقت األمة عىل وجوب الشفاعة وتأثريها يف إسقاط العقاب عىل ما يأيت: ورابعها     ُ ّ. 

ّاتفقت األمة عىل أن اهللا تعاىل يعفو عن العبـاد، ونطـَق القـرآن بـذلك، وال شـك أن : وخامسها     ُ ّّ ّ ُ ّ

ٌ واجـب، فاليكـون ًإسقاط العقاب عن أصحاب الصغائر مطلقا، وعن أصحاب الكبائر بعـد التوبـة

َعفوا بإسقاط عقاهبام، فوجب أن يكون بإسقاط العقاب عن صاحب الكبرية قبل التوبة ً. 

 :ّتج املخالُف بوجوهاح   

ًإن العقاب لطٌف، فيكون إسقاطه قبيحا: ّاألول     ُ َّ. 

ِومن يعص اهللاَ ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خال: قوله تعاىل: الثاين     ًِ ْ َُ ُ ُ َ ُ َ ُ ْ ََّ َ  ًدا فيهـاِ
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 .ّوقاعدة العدل ال تنافيها إال من وجه، تأيت اإلشارة إليه عن قريب إن شاء اهللا

ًفالواجب احلكم بصحتها واعتبارها، لكن وردت أخبار أخرى كثرية أيضا  ُ ّ

ّتعارض هذه األخبار، وتنفي عمومها، وترفـع إطالقهـا، وتعـني صـفة ويل أهـل  ّ

 :ني، وهي عىل صنفالبيت 
                                        

 ).١٤: ٤سورة النساء (

ِمن يعمل سوءا جيز به: ولهوق   ِ َ ُ ً ُْ َ َْ َ ْ ) ١٢٣: ٤سورة النساء(. 

ًومن يظلم منْكم نذقه عذابا كبريا: لهوقو   ً ْ َْ ُ َ ْ
ِ ُِ ْ ْ َُ ِ ) ١٩: ٢٥سورة الفرقان(. 

ُومن يعمل مثقال ذرة رشا يره: لهوقو   َ ْ َ َْ ّ َ ًَ َ َ ْ ّْ َ ِ ) ٨: ٩٩سورة الزلزلة(. 

ًومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنّم خالدا فيهـا: لهوقو   َ ً ً ْ ِْ ِ
ُ ِّ ُ ُ ََ َ َ َ َ َْ ُ ) ولفظـة )٩٣: ٤سـورة النـساء 

ْمن«  .للعموم» َ

َإن األبرار لفي نعيم : قوله تعاىل: ثالثال     َ َوإن الفجار لفي جحـيم* َّ َّ ُ ّ ) سـورة االنفطـار

 .)٢٤ و ٢٣: ٨٢

ّإن االسـم املحىل: االسـتدالل وجه     ُ  بالـالم إن قلنـا بعمومه ـ كـام هـو مـذهب أيب عـيل ـ ّ

َإن هذه اآلية خرجت خمـرج الزجـر : َثبت املطلوب، وإن مل نقل ـ كام هو مذهب أيب هاشم ـ قلنا ّ

ًعن الفجور، فيكون هذا احلكم مرتتبا عىل الفجور، فيكون الفجور علة، فيلزم العموم أيضا ً ّ ُ ُ ًُ ُّ. 

 . ما ذكرتم بوجوب إسقاطه بالتوبةَينْتقض: ّواب عن األولواجل    

ّ، وذلك حاصل عىل تقدير القول بالعفو، فإن لطٌف العقاب جتويز ّإن :ّثم اجلواب احلقيقي     ٌ

 .الفاسق ال يقطع بحصول العفو

ّبأن هذه اآليات مرشوطة بعدم العفـو، كـام أهنـا مـرشوطة بعـدم : ن الوجهني اآلخرينوع     ٌ ّ

ًالتوبة اتفاقا، وذلك للجمع بني َوأيـضا املعارضـة بآيـات الوعـد. آيات الوعيد والوعدّ َ ًوأيـضا، .ً

 .باملنع من العموم

ُلو سلم أهنا موضوعة له، لكنّها غري موضوعة له قطعا، ولو كان كذلك، لكنّها غري مـراد و     ّ ًُ ّ

ًمنها العموم قطعا َ. 



 

 

 :ّ األول] لصنفا[

 إىل ذنـب ال يغفـره اهللا، :األخبار الناطقة بتقسيم الذنوب إىل ثالثـة أقـسام

 .وذنب يغفره اهللا، وذنب ال يرتكه اهللا

ّإن اهللا  : فهـو الـرشك بـاهللا، قـال اهللا تعـاىل:ّفأما الذنب الذي ال يغفره اهللا

ِاليغفر أن يرشك به ِِ َ َ ْ ُ ُ َْ
���

. 

رك، ومظـامل العبـاد، قـال ـ فهو ما سـوى الـش:ره اهللاّوأما الذنب الذي يغف

ُويغفر ما دون ذلك ملن يشاء :تعاىل َ ُ ََِ ِ َِ َ ْ
���

. 

ً فهـو ظلـم املكلفـني بعـضهم بعـضا:ّوأما الـذنب الـذي ال يرتكـه اهللا ّ���
 ،

 ظلمهــم ّ إن اهللا ســبحانه وتعــاىل ال يغفــر لــشيعة أهــل البيــت :ورصحيهــا

ّملظلومهم، وهي متعددة مرويـة يف الكـايف وغـريه ّألمثاهلم، بل يقتص من ظاملهم  ّ

من كتب احلديث ألصحابنا رضوان اهللا عليهم
���

. 

                                       
 .١١٦  و٤٨: ٤سورة النساء  ـ ١

 .١١٦  و٤٨: ٤سورة النساء  ـ ٢

 رواية يف هذا املعنـى، عـن سـعد بـن طــريف، عـن أيب ٢ ح ٣٢٥: الصدوق يف أماليهقد أورد وـ  ٣

ظلم يغـفره اهللا، وظلـم ال يغفره اهللا، وظلـم ال يدعـه : الظلم ثـالثة «: ، قالجعفـر البـاقر 

ّاهللا، فأما الظلم الذي ال يغفره اهللا عز وجل فالرشك باهللا، وأما الظلم الذي يغفـره اهللا عـز وجـل ّّ ّّ ّ 

ّفظلم الرجل نفسه يف ما بينه وبني اهللا عز وجل، وأما الظلم الذي ال يدعه اهللا عز وجل فاملداينـة  ّّ ّّ

 .»بني العباد

الظلـم « بـاب ٣٣٤ ـ ٣٠٨: ٧٥ّ باب يف أن الذنوب ثالثة، بحـار األنـوار ٤٤٣: ٢الكايف : انظر  ـ٤

ًا ـ تغمدهم اهللا برمحته ـ بابا خاصا له إذ مل يفرد علامؤن؛، وقد نقلها من املصادر املعتربة »وأنواعه ًّ ّ. 



 

 اخلرب املسؤول عن معناه، وموضع الداللة منه عىل هذا املعنـى قولـه :ومنها

ّر بـأن ـّفإنـه مـص» ّإال ما كان منهم فيها عىل إرصار وظلم املؤمنني «: فيهّوجل ّعز ّ

ّ للمؤمنني ال يتحمله اهللا عنهم، وإذا مل يتحمله عنهم مل  ّظلم حمبي أهل البيت ّ

يغفره هلم، وإذا مل يغفره هلم كان الواجب أخذ احلّق منهم ملن ظلموه، وهو ظـاهر 

 .ّجيل

َوقيض بينهم باحلق وهم ال يظلمون :وقوله تعاىل َِّ ُْ ُ ْ ُْ ََ ُ َ َ
ِ

���
 . وأمثاهلا من اآليات

»ّامء من القرناءّليأخذن اهللا للج «:ّوقول النبي 
���

 وأشباهه من الروايات 

 .ّيصححان هذه األخبار ويثبتان حكمها متام اإلثبات
                                       

 .٦٩: ٣٩ الزمر سورة  ـ١

ّيقـتص «:  قـالّ، عن أيب هريرة، أن رسـول اهللا  ٨٥٣٨ ح ٥٠: ٣أورده ابن حنبل يف مسـنده   ـ٢

ّاخللق بعضهم من بعض، حتى اجلامء من القرناء ّ...«. 

: ّقــال النبـي : ن، قــال، عن عثمـا٦٤٩: ٢ّوابـن عـدي فـي الكامـل فـي الضعفـاء     

ّيقتص للجامء من القرناء يوم القيامة« ّ«. 

ّفيبلغ من عدل اهللا أن يأخذ للجامء مـن ...«: ، عن أيب هريرة٣١٦: ٢احلاكم يف املستدرك و    

 .»...القرناء

ّإن اهللا تعـاىل ليـدين اجلـامء مـن ذات «: ٣٠٠: ١ابن األثري يف النهاية يف غريـب احلـديث و     َ ّ

 .ِالتي ال قرن هلا: ّاجلامءو» القرن

   صـعد املنـرب بالكوفـة ـ إىل أنّ، إن أمـري املـؤمنني ١٨ رقم ٦٨: ١الربقي يف املحاسن و    

ّقال اهللا عز وجل«: ـ قال ٌونطحة ما بني الشاة القرنـاء إىل ...ّوعزيت وجاليل ال جيوزين ظلم ظامل: ّ

 .»ّالشاة اجلامء

ــ إىل أن  ّ يف التوكـلّيف صحيفة نبي اهللا إدريـس ، ٤٦٢: ٩٥املجليس يف بحار األنوار و    

ّفورب السامء ليقتصن من القرناء للجامء«: ـ يقول ّ ّ ّ«. 



 

 

ّ املبينة يف الكتب الكالمية، احلاكمة بوجوب االقتصاص من .وقاعدة العدل

الظامل للمظلوم
���

ّ تـشـد أركـان هـذه . عىل وجه اإلطالق الذي ال يقبـل التقييـد
                                       

هل العوض واجب عـىل البـاري : مسألة: - ٢٨٥ ص -ال املقداد السيوري يف إرشاد الطالبني  ق ـ١

 .تعاىل ؟

 .ّهو واجب، وإال لزم الظلم: ّال العالمةق  

ًمسـتحّق عليه تعاىل، فيجب عليه إيصاله إىل مستحقه وإال لكان ظاملا ّإما : العـوض: أقـول     ّّ

 ..ـ تعاىل اهللا عنه ـ والظامل بذلك رضوري

ّإما مستحّق عىل العبـد، فيجب عليه تعاىل االنـتصاف للمظلوم من الظامل؛ ألنه ملـا مكنـه و     ّ ّ ّ

وهو أن يأخذ من منافع الظامل من الظلم بإعطاء القدرة ومل يمنعه باجلرب، وجب عليه االنتصاف، 

ّالتي استحقها عىل اهللا أو عىل غريه للمظلوم بقدر ما يوازي ظلمـه، وإال لكـان تعـاىل بـالتمكني  ّ

 .ًظاملا

ّ ألنه مل يأمره بالظلم ومل جيربه عليـه، بـل ؛ال يلزم من متكينه الظامل كون العوض عليه تعاىلو    

 .يف الطاعةّإنام أعطاه القدرة والتمكني ليستعمل ذلك 

ّإن من أعطى شخصا سيفا ليقتل به كافرا فقتل به مؤمنا، فكام إن العوض هنا عىل القتـل : مثالهو   ً ً ً ً ّ

 .فكذا هناك

! ّوهل جيوز أن يمكن اهللا تعاىل من الظلم من ال عوض لـه يف احلـال يـوازي فعلـه ؟: ـالق    

ّلدنيـا بغري عوض، بل يتفضل ّفيجـوز البلخي خروجه من ا: واختلفا .ّجوزه أبو هاشم والبلخي

ّ ألن ؛ ومنعـه أبـو هاشـم وأوجـب التبقيـة؛اهللا تعاىل عىل الظـامل بـالعوض ويدفعـه إىل املظلـوم

ّاالنتصاف واجب، فال تعلق بالتفضل اجلائز ّ. 

ّقد ذكرنا أن االنتصاف الذي هو نقل املنافع إىل املظلوم واجب عليه تعــاىل، واآلن : أقـول    

َيف احلكمـة أن يمكـن اهللا تعـاىل من الظلم مـن ال عوض له يوازي مـا صـدر هل جيـوز : نقـول
ِ ّ

ّجوز ذلك أبو القاسم البلخي وحممـود اخلـوارزمي وأبـو هاشـم، ومنعـه الـسـيد ! عنه، أم ال ؟  ّ

 .املرتىض ـ رضوان اهللا تعاىل عليه ـ

ّجة األولنيح     َأنه لو مل يكن جائزا ملا وقع، لكنّه واقع، فيكون: ّ ً  ..ً جائزا وهو املطلوبّ

� �



 

ً ملطابقتهـا هلـا يف احلكـم يقينـا، فيجــب اعتقـاده ؛األخبار، وترفع بنيان مفادهـا

ّواحلكم به جزما، ومقتضاه أنه جيب يف عدل اهللا وحكمته أن يقتص للمظلوم مـن  ّ ً

ّ من ظامل املحب هلم، وال جيوز يف العدل واحلكمة أال يغفر ّحمبـي أهل البيت  ّ

 .له ظلمـه

ّرصيح بـأن ّومفاد هذا كله ختـصيص تلـك األخبـار واحلكـم عليهـا، والتـ

املغفور من ذنوب أهل الوالية ما سوى مظاملهم لبعضهم ال مجيع الذنوب، وهـذا 

 .واضح ال خفاء فيه

 :الصنف الثاين

ّاألخبار املرصحة بـأن واليـة أهـل البيـت  ّ،ال تتحقـق إال بطاعـة اهللا ّ ّ  

ّوال تنال إال بالورع عن حمارم اهللا، وإن املطيع هللا هو الويل هلم، والعايص  ّ ّ هللا لـيس ُ

 .ّهلم بويل

                                        
ّفألنـا نـرى امللـوك والظلمـة يـصدر عـنهم آالم : ّفظاهرة، وأما بيان الوقـوع: ّما املالزمةأ    

ّعظيمة، ومن املستبعد أن يكون لذلك الظامل القاهر أعواض توازي ما صدر عنه بالنسبة إىل كـل 

 .واحد واحد من املظلومني

ًلك الظامل اآلالم التي يفعلها اهللا تعاىل بـه أعواضـا غري مستبعد أن يكون قد حصل لذ: واجلواب    

ّكثرية بحيث ما يوازي ما عليه، فإن العوض عليه تعاىل زائد إىل حد الرضا وعلينا مساوي ّ. 

ّم اختلف هؤالء املجوزون يف أنه هل جيوز أن خيرج من الدنيا وال عوض له أم ال ؟ث   ّ فقـال أبـو ! ّ

 .ّ اهللا تعاىل عنه، ويتفضل عليه بأعواض يوصلها إىل املظلومجيوز ذلك، جلواز أن يضمن: القاسم

ّ ألن التفضل جائز واالنتصاف واجب، وال يعلق الواجب عىل اجلـائز؛ال جيوز: قال أبو هاشمو   ّ. 

 .جيب عىل اهللا تعاىل تبقيته كي حيصل له أعواض ينقلها عنه: وقال

 .ّبقية جائزان فال يعلق الواجب هبامّاالنتصاف واجب، والتفضل والت: ّال السـيد املرتىضق    



 

 

ّ ما رواه الشيخ اجلليل الكبري ثقة اإلسالم حممـد بن يعقوب الكلينـي :ومنها

ال تـذهب بكـم  «:، قـالّيف الكايف بسنده عن حممـد بن مسلم، عن أيب جعفر 

ّاملذاهب، فواهللا ما شيعتنا إال من أطاع اهللا عز وجل ّ ّ«
���

. 

  :طويــل، قــال فيــه، يف حــديث ، عــن أيب جعفــر وبـسـنده عــن جــابر

ّواهللا ما نتقرب إىل اهللا تبارك وتعاىل إال بالطاعة، وما معنا براءة من النار، ! يا جابر« ّ

ًوال عىل اهللا ألحد من حجة، من كان هللا مطيعا فهو لنا ويل، ومـن كـان هللا عاصـيا  ًّ ّ

ّفهو لنا عدو، وما تنال واليتنا إال بالعمل والورع ُ ّ«
���

. 

  يـا معـرش الـشيعة، «:، قـاللد، عن أيب جعفر  عن عمر بن خاوبالسند

»كونوا النمرقة الوسطى - ّشيعة آل حممـد  -
���

.. 

                                       
ّ، عن عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن أمحـد بن حممـد بن أيب نـرص، عـن حممــد ١ ح ٧٣: ٢ايف الكـ  ١ ّ

ّأخي عرام، عن حممـد بن مسلم   .٢ ح ٩٥: ٧٠ وعنه يف بحار األنوار ؛ّ

ذهب بكــم ال تــ«:  يف رشح كالمــه ٤٨: ٨العقــول  ّقـال العالمــة املجلــيس يف مــرآةو    

ال تذهب بكم املذاهب الباطلة إىل الضالل والوبال، أو عىل بنـاء : عىل بناء املعلوم، أي» املذاهب

ال يذهب بكم الشيطان يف املذاهب الباطلة من األماين الكاذبة والعقائد الفاسدة، : املجهول، أي

ًبأن جترتئوا عىل املعايص اتكاال ّ عىل دعوى التشيع واملحبة والوالية ّ ّمن غـري حقيقـة، فإنـه لـيس ّ

ّشيعتهم إال من شايعهم يف األقوال واألفعال ال من ادعى التشيع بمحض املقال ّ ّ. 

اهللا، عـن أبيـه  ّ، عن أيب عيل األشـعري، عن حممـد بن سامل وأمحد بن أيب عبـد٣ ح ٧٤: ٢كايف الـ  ٢

 ٩٧: ٧٠ار األنـوار  وعنـه يف بحـ؛...ًمجيعا، عن أمحد بن النرض، عن عمرو بن شمر، عـن جـابر

 .٤ح

 .»نمرق «٢٨٦: ٣القاموس املحيط .الوسادة الصغرية: ّنمرقة ـ مثلثة ـال ـ ٣

ّويف الكالم اسـتعارة، واملـراد أنــه كـام كانـت : ٣٢: ٤قال الفيض الكاشاين يف كتاب الوافـي و  
� �



 

اءة، وال بيننـا وبـني واهللا ما معنا من اهللا بر «:ّ ثم أقبل علينا فقال:إىل أن قال

ّاهللا قرابة، وال لنا عىل اهللا حجة، وال نتقرب إىل اهللا إال بالطاعة، فمـن كـان مـنكم  ّ ّ

َهللا تنفعه واليتنـا، ومـن كـان مـنكم عاصـيا هللا مل تنفعـه واليتنـا، وحيكـمًمطيعا  ْ َ ً  

ّال تغرتوا وحيكم ال تغرتوا َّ«
���

. 

فدخل عليه  اهللا  كنت عند أيب عبـد:، عن أبيه، قالوعن عيل بن أيب زيد

ّاهللا القمي فرحب به وقرب جملسه، ثم قـالعيسى بن عبـد ّ اهللا  يا عيسى بن عبـد «:ّّ

 من كان يف مرص فيه مائة ألف أو يزيدون، وكان يف ذلـك - وال كرامة - اليس منّ

»املرص أحد أورع منه
���

.. 

ّإىل غري ذلك من األخبار الكثرية املروية يف الكتاب املذكور، وغريه من كتب 
                                        

ًالوسـادة التي يتوسد عليها الرجل إذا كانت رفيعة جدا أو خفيفة جـدا ال تـصلح  ًّ ّ   ّللتوسـد، بـلّ

ّال بـد هلا من حد من االرتفاع واالنخفاض حتى تصلح لذلك، كذلك أنتم يف دينكم وأئمـتكم،  ّ ّ ّ ُ

ال تكونوا غالني، جتاوزون هبم عن مرتبتهم التـي أقـامهم اهللا عليهـا، وجعلهـم أهـال هلـا وهـي 

يح، املعتقـدين فيـه ّاإلمامة والوصاية النازلتان عن األلوهية والنبوة، كالنصارى الغالني يف املـس

 .ّاأللوهية أو البنوة لإلله

ّال تكونوا أيضا مقرصين فـيهم، تنزلـوهم وجتعلـوهنم كـسائر النـاس أو أنـزل كـاليهود و     ّ ً

ّواملقرصين يف املسيح املنزلني له عن مرتبته، بل كونوا كالنمرقة الوسطى وهي املقتصدة للتوسد،  ّ

 .يرجع إليكم الغايل ويلحق بكم التايل

ّ، عن محيد بن زياد، عن احلسن بن حممـد بن سامعة، عن بعض أصحابه، عـن ٦ ح ٧٥: ٢لكايف اـ  ١

 .عن عمر بن خالد: ، وفيه٦ ح ١٠١: ٧٠ وعنه يف بحار األنوار ؛...أبان، عن عمرو بن خالد

ّ، عن حممـد بن حييى، عن أمحد بن حممـد بن عيسى، عن عـيل بـن أيب زيـد، ١٠ ح ٧٨: ٢كايف الـ  ٢ ّ

 .٩ ح ٣٠٠: ٧٠ وعنه يف بحار األنوار ؛بيهعن أ



 

 

 .احلديث واألخبار واآلثار

ِقل إن كنتم حتبـون اهللاَ فـاتبعوين :ّويؤيد معناها قوله تعاىل ّ ُ َُ ُّ
ِ ُ ْ ْ حيببـكــم اهللاُ ويغفـر ُ َ ُ

ِ ْ ُ ْ ِ ُ

ْلكـم ُ َ
���

ّ ألهنا بمعنى املتابعة يف ؛ ومثلـها مـن اآليات، ويرشد إليه معنى الواليـة

 ، بل هو خمـالف هلـم؛األقوال واألفعال، والعايص هللا ليس بتابع أهل البيت 

 .ّألهنم ال يعصون اهللا تعاىل

ِّ إن األوىل مـرصحة :ُاألوىلووجه املعارضة بني هذه األخبار وبني األخبـار  ُ ّ

ّبأن من حمبي أهل البيت  ّوأوليائهم من هم مذنبون، وإن ذنوهبم تغفر هلـم ُ ّ ..

ّوهذه األخبار نطقت بأن من كان مذنبا فليس من أوليائهم وشـيعتهم، فأي ذنـب  ً ّ

ّيغفر هلم، واحلال أن املذنب ليس منهم ؟ ُ!. 

ّفال بـد حينـئذ من اجلمع بني هـذه األخ ُبـار وبـني األخبـار األوىل، ورفـع ُ

ّ إذ ال جيـوز إسـقاط أحـدمها ورده مـع إمكـان التأويـل ؛التعارض الظاهر بيـنهام

 :واجلمع، وهو حيصل بوجوه

ّ إن العايص إن يرتكب املعـايص عـىل وجـه التهـاون هبـا، : أن يقال:ّاألول

بـسـبب ؛ الـةّواالستخفاف هبا، وعدم املبـاالة هبا، متـكال عىل غفراهنــا لـه ال حم

 ّ، فمثل هذا يكون ادعاؤه واليـة أهـل البيـت دعواه والية أهل البيت 

ّكذبا، فال يستحّق من اهللا تعاىل التفضل عليه بغفران ذنوبه من حقيقة الوالية ً. 

  مـا بـني املـسلم وبـني أن يكفـر «:ّويدل عىل هذا التأويل قول الصادق 

ًإال أن يرتك صالة واحدة، مستخفا هبا، أ ّ »ّو يتهاون هبا فال يصليهاّ
���

. 
                                       

 .٣١: ٣سورة آل عمران  ـ ١

ّ، عن حممد بن عيل، عـن ابـن حمبـوب، عـن مجيـل بـن ١١ ح ١٦٠: ١ورده الربقي يف املحاسن أ ـ ٢
� �



 

ّاتقــوا املحقــرات مــن الــذنوب، فإهنــا «:ّ يف عــدة أخبـــاروقوهلـــم  ّ ّ  

»ُال تغفر
���

ّ وفرسوها بأهنا ذنوب صغائر ّ
���

 إن مل يكـن :ّ، يفعلها املكلـف ويقـول

ُعيل من الذنوب إال هذا فال أبايل ّ َّ ّ ألن الكفـر وعـدم غفـران الـذنب إذا حـصال ؛َ

عصية وعدم املبـاالة بعقاهبـا، حـصل هبـا اخلـروج مـن واليـة أهـل بالتهاون بامل

ًقطعا، ألن من مل يكن مؤمنا حقيقة وال أهال البيت ً ّ  ملغفـرة ذنوبـه بغـري توبـة ً

 .ّفليس بويل ألهل البيت 

ّوهذا حكـم جـار يف كـل مـستخّف بفريـضة مـن فـرائض اهللا، ومتهـاون 

 .ىل هذا املعنى كثريةّبمعصية من سائر معايص اهللا تعاىل، واألدلة ع

ّإال مـا كـان  «: فيـه اخلرب املسؤول عنه، وموضع ذلك منـه قولـه :ومنها

ّفإنه رصيح يف عدم غفران ذنوب املرص عىل الذنب» منهم فيها عىل إرصار ّ. 
                                        

، :...قـال رسـول اهللا : ، قـالصالح، عـن بريـد بـن معاويـة العجـيل، عـن أيب جعفـر 

ّحممـد بن موسى بـن املتوكـل، عـن عبــد اهللا بـن ، عن ١ ح٢٧٤: والصدوق يف عقاب األعامل ّ

ّجعفر احلمريي، عن حممـد بن احلسني بن أيب اخلطاب، عـن احلـسن بـن حمبـوب ؛ وعـنهام يف ...ّ

 . باختالف يسري٦ ح ٤٢: ٤وسائل الشيعة 

ّ، عن احلسني بن حممـد، عن معىل بن حممـد، عن الوشـاء، عن عيل بن أيب ١٠ ح ٢٧٠: ٢الكايف ـ  ١ ّ ّّ

ــراهيم، عــن ١ ح ٢٨٧، و ص ـزة، عــن أيب بــصري، عــن أيب جعفــر محــ ــن إب ، عــن عــيل ب

ًوحممـد بن إسامعيل، عن الفضل بن شاذان مجيعا، عن ابن أيب عمري، عن إبراهيم بن عبـد ...أبيه ّ

ّاحلميد، عن أيب أسامة زيد الشحام، عن أيب عبـد  ح ٣١٠ :١٥؛ وعنه يف وسائل الشيعة اهللا  ُ

 .٢٩ ح ٣٤٥: ٧٣نوار ، وبحار األ١

َوالتحقري يوجب اإلرصار وترك الندامـة املـوجبني للبعـد عـن  .»حقر «١٢: ٢ القاموس املحيط  ـ٢

 .املغفرة



 

 

ّومن الواضـح البـني أن اإلرصار عـىل الـذنب مـسبب عـن االسـتخفاف  ّ ّ

ّوالتهاون، فإن اخلائف من عقاب الذنب ال يرص  :ّ عليه، كام نبه عليـه قولـه تعـاىلّ

َومل يرصوا عىل ما فعلوا وهم يعلمون َ ْ ُ َ ََ ْ َُ ُّ
ِ

ْ َ
���

. 

وينبغي أن حتمل آيات الوعيد عىل هذا املعنى، وإن كان العايص قد ارتكب 

ًاملعايص لغلبة شهوة نفسه، وكان بعد عملها خائفا من عقاهبا، مشفقا من املؤاخذة  ً

، فمثل هذا  لواليته ألهل البيت ؛ّتفضل عليه بغفراهناًعليها، راجيا من اهللا ال

ّال خيرج عن حقيقة الوالية، فهو مستحّق من اهللا سبحانه التفـضل عليـه بغفـران 

 .ذنوبه كائنة ما كانت، وبالغة ما بلغت

ُويغفـر  :وينبغي أن حتمل آيات الرجاء عىل هذا املعنـى، مثـل قولـه تعـاىل َ
ِ ْ

ُمادون ذلك ملن يشاء َ ْ َِ َِ َوقوله تعاىل ،:  َقل يا عبادي الذين أسـرفوا عىل أنفسـهم ال تقنطوا َْ ّ ْ ُْ َ ِْ َ َِ ُِ ْ َ َ َ

ًمن رمحة اهللاِ إن اهللاَ يغفر الذنوب مجيعا ِ ِ ِ ِ
َ َْ َ ُْ ُ َ َْ ّ

���
. 

 .وهذا وجه حسن لطيف رافع للتعارض بني األخبار

 ليـست بموجبـة لغفـران ّ إن والية أهل البيـت : أن يقال:الوجه الثاين

ّلذنب عىل وجـه احلـتم، بمعنـى أنـه ال جيـوز يف عـدل اهللا وحكمتـه أن يعـذب ا ُ ّ

ّ، وإنام هـي جمـوزة لتفـضل اهللا سـبحانه عـىل ّالعاصني من حمبي أهل البيت  ّ ّ

ّحمبيهم بغفران الذنوب، فمن اعتقد من مدعي واليـة أهـل البيـت  ّ غفـران 

  :الـذنوب، ولفـظًذنوبه حتام ألجلهـا، فقـد خـرج مـن واليـتهم فـال تغفـر لـه 
                                       

 .١٣٥: ٣ سورة آل عمران  ـ١

 .٥٣: ٣٩سورة الزمر . ٢



 

 .يف اخلرب وما قارب معناه يومئ إىل هذا املعنى» ّال تغرتوا«

ّومـن اعتقد منهم جواز تفضل اهللا عليه باملغفرة ألجل الوالية، فهـذا ال خيـرج 

ًمنها، ويستحّق غفران ذنوبه تفضال ّ ألن االغرتار ال يصدق يف حقه؛ عليهّ ّ. 

ّوهذا أيضا تأويل حسن يقرب من األول يف ا  .جلودةً

 يعني بغيـر عمل . بنفسهاّ إن والية أهل البيت : أن يقال:الوجه الثالث

 الـذي .ّ ال تكون كافية يف إسقاط العقاب وحصول الثواب، كام إن اإليـامن.ًأصال

 بـدون :هو عبارة عن التصديق بوحدانيـة اهللا سـبحانه، ورسـالة رسـول اهللا 

ّالعمل ليس بكاف يف ذلك، فمتى تدين املكلف ّ وحمبتهم،  بوالية أهل البيت ّ

ًومل يطع اهللا تعاىل يف أمره وهنيه أصال ، مل يستحّق عـىل اهللا سـبحانه بتلـك الواليـة ِ

ًمثوبة، وال تفضال  .ّ بإسقاط عقوبة، لعدم صحـة تلك الواليةّ

ّن املقر بالشهادتني التارك للعمل بالكلية ال يستحّق عىل اهللا تعاىل ذلكأكام  ّ  ؛ّّ

 .إيامنه واحلال هذهّلعدم صحة 

ّوعىل هذا تنزل األخبار القائلة بأن واليـة أهـل البيـت  ّبـدون عمـل   

ّال تنفع، وأن املطيع هللا هو وليهم، والعايص هللا هو عدوهم، وأن واليتهم ال تنـال  ّّ ّ

 .ّإال بالعمل والورع

ّويكون املقصود من ذلك إبطال مذهب املرجئة من الشيعة الـذاهبني إىل أن 

 مغنية عن العمل، موجبة بنفسها لدخول اجلنّـة، والنجـاة هل البيت والية أ



 

 

من النار، وأصلها مقالة الغـالة
���

 لعـنهم اهللا، وتـابعهم فيهـا غـريهم مـن أهـل 

ّالتشيع، فأراد األئمة  ّلبطالن قول املرجئة من العامة؛ بيان بطالهنا ّ
���

، وهذه 
                                       

ّهم الذين غلوا يف حّق أئمتهم : الغالة ـ ١ ّ حتى أخرجوهم من حدود اخلليقة، وحكموا فـيهم ّ

ّإلهلية، فربام شبهوا واحدا من األئمة باإلله، وربام شبهوا بأحكام ا ّ ّ ّ ّّ َله باخللق، وهـم عـىل طـريف اإلً

 .١٧٣: فرق الشيعة ـ للنوبختي ـ.الغلو والتقصري

ّإعلم أن الغلو يف النبي واألئمة إنام يكون بالقول بـألوهيتهم، : ّوقال العالمة املجليس قدس رسه   ّّ ّ ّ ّ

ّىل يف املعبودية، أو يف اخللق والرزق، أو أن اهللا تعـاىل حـل فـيهم أو احتـد أو بكوهنم رشكاء هللا تعا ّ ّ ّ

ّهبم، أو أهنم يعلمون الغيب بغري وحي أو إهلام مـن اهللا تعـاىل، أو بـالقول يف األئمـة  ّ أهنـم ّ

ّكانوا أنبياء، أو القول بتناسخ أرواح بعضهم إىل بعض أو القول بـأن معـرفتهم تغنـي عـن مجيـع 

ّ وال تكليف معها برتك املعايص؛ وقد عرفت أن األئمة ،الطاعات ّ تربؤوا مـنهم، وحكمـوا ّ

 .٣٣٦: ٢٥بحار األنوار .بكفرهم، وأمروا بقتلهم

ّفرقـة من املخالفـني، يعتقـدون بأن املعصـية ال تضـر مـع اإليـامن، وال تنفـع مـع : املرجـئة  ـ٢ ّ

ّالكفر طاعة؛ وسموا هبذا االسم ألهنم قالوا  .ّأخره:  اهللا أرجأ تعذيبهم عىل املعايص، أيّإن: ّ

صنف مـنهم قـالوا باإلرجـاء يف اإليـامن، وبالقـدر عـىل مـذاهب القدريـة : هم ثالثة أصنافو  

وصنف منهم قـالوا باإلرجـاء بـاإليامن وبـاجلرب يف األعـامل، عـىل مـذهب جهـم بـن .واملعتزلة

ّيـة والقدريـة يكفـر بعـضهم وصنف منهم خـارجون عـن اجلرب.صفوان، فهم من مجلة اجلهمية

 :ًبعضا وهم مخس فرق

ّوهم أتباع يونس بن عون، الذي زعم أن اإليامن يف القلب واللسان، وأنه هـو : اليونسية ـ أ ّ

ّاملعرفة باهللا تعاىل، واملحبة واخلضوع له بالقلب، واإلقرار باللسان أنه واحد ليس كمثله يشء، ما  ّ

ّعليهم حجتهم لزمهم التصديق هلم، ومعرفة ما جـاء مـن ّمل تقم حجة الرسل عليهم، فإن قامت 

 .ًعندهم يف اجلملة من اإليامن، وليست معرفة تفصيل ما جاء من عندهم إيامنا وال من مجلته

ّوهم أتباع غسان املرجئ، الذي زعـم أن اإليـامن هـو اإلقـرار أو املحبـة هللا : ّ الغسانيةـ ب ّ ّ

 .تعاىل وتعظيمه وترك االستكبار عليه

ّوهم أتباع أيب معاذ التومني، الذي زعم أن اإليامن ما عصم من الكفر، وهـو : ّ التومنيةـ ج
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ّ، وأنـه ّم أن اإليامن بإهلية عيسى املقالة بعينها موافقة ملقالة النصارى يف دعواه

 .ّابن اهللا كاف عن األعامل البدنية من الصالة والصيام وغريمها من الفرائض

 :ويف بعض تلك األخبار ما هو كالرصيح يف ما ذكرناه

 :ً يف روايـة جـابر التـي أوردنـا شـطرا منهـاكقول أيب جعفر البـاقر 

ّ أحب عليـا وأتواله : يقول ال تذهب بك املذاهب، حسب الرجل أن،ياجابر« ً ّ ّ ُ

ًثم ال يكون مع ذلك فعاال ّ ّ إين أحب رسول اهللا :، فلو قالّ ُ ّ فرسول اهللا ، 

ُ، ثم ال يتبع سريته، وال يعمـل بـسـنّتهّخري من عيل  ه إيــّ ؛ّّ اه ّـمـا نفعـه حب

»...ًشيئا
���

 . إىل آخر اخلرب

ّومتى تدين املكلف بوالية أهل البيت  ّّبات، وتورع عـن ّ، وأدى الواج

ّاملحرمات، فهذا ممن يدخل اجلنّة بغري حـساب، وعـىل مثـل هـذا تنـزل األخبـار  ّ ّ

 .الواصفة للشيعة باألوصاف اجلميلة، وهي كثرية

                                        
َاسم خلصال من تركها أو ترك خصلة منها كفر، وجمموع تلك اخلصال إيامن، وال يقال للخـصلة  ٌ

 .إيامن، وال بعض إيامن: منها

ن هو اإلقـرار واملعرفـة بـاهللا ّوهم أتباع أيب ثوبان املرجئ، الذي زعم أن اإليام:  الثوبانيةـ د

 .ّوبرسله وبكل ما جيب يف العقل فعله، وما جاز يف العقل أن ال يفعل فليست املعرفة من اإليامن

ّإنه هو : وهم أتباع برش املرييس، وهؤالء مرجئة بغداد، وكان يقول يف اإليامن: ّ املريسيةـ هـ

ّإن الكفر هو اجلحد واإلنكار، وزعام أن : ديًالتصديق بالقلب واللسان مجيعا، كام قال ابن الراون ّ

 .السجود للصنم ليس بكفر، ولكنّه داللة عىل الكفر

 .هؤالء الفرق اخلمس هم املرجئة اخلارجة عن اجلرب والقدرف  

َالفرق بني الفرق: نظرا  
ِ :٢٠٢. 

 .٤ ح ٩٧: ٧٠، وعنه بحار األنوار ٣ ح ٧٤: ٢الكايف  ـ ١



 

 

ًومتى كان املكلف مواليا ألهـل البيـت  ّ ،وأطـاع يف بعـض األعـامل ،

  فهذا واليته صحيحة ناقصة، فـأمره. متهاون وال مستخف.وعىص يف بعض آخر

ًمردد بني أن يغفر اهللا له ذنوبه تفضال ّ  . منه عليهّ

 .ّوبني أن يسقطها عنه بشفاعة النبي 

ّوبني أن يدخله النار، ثم خيرج منها قبل متام أخذ احلّق منه بشفاعة النبي  ّ 

 ..وأهل بيته 

ّوبني أن يبقى يف النار إىل أن يستويف منه احلّق الذي عليه، ثـم يـدخل اجلنّـة 

 ..وواليته، وباقي أعامله الصاحلةبإيامنه 

 .ّ تنزل األخبار الدالة عىل غفران ذنوب املوالني ألهل البيت :ّاألولوعىل 

ّادخرت شفاعتي ألهل الكبائر من أمتـي «:ّ مفاد قول النبي :والثاين ُ ّ«
���

 

 .وأمثاله من الروايات

َإن من شيعتنا من ال تنالـه «:ّ ينزل عليه قول األئمة :والثالث  شـفاعتنا ّ
                                       

: ٤ بسنده عن األعمش، عن أنس بن مالك؛  هتذيب تـاريخ دمـشق ١٦٣: ١ِذكر أخبار أصبهان  ـ ١

ّ عن محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس؛ وأورد الشيخ الصدوق مـا يقـرب منـه يف عيـون ٢٨٢

ّ بسنده عن عيل بن موسى الرضا، عن أبيه، ٤ ح ٥٦: ، واألمايل٣٥ ح ١٣٦: ١ أخبار الرضا 

ّإنـام شـفاعتي ألهـل الكبـائر مـن «: سول اهللا قال ر: ، قالعن آبائه، عن أمري املؤمنني 

ّأمتي، فأما املحسنون فام عليهم من سبيل ّ ُ«. 

ّ عن محاد بن سلمة، عن ثابت البناين، عن أنس بن ٦٦ ح ٣٨٠: الشيخ الطويس يف األمايلو    

ّلكل نبي شفاعة، وإين خبأت شفاعتي ألهل الكبائر من أمتـي «: قال رسول اهللا : مالك، قال ُّ ّ ّ ّ

 .»وم القيامةي



 

 .ويف بعضها أكثر من ذلك» ّإال بعد عرشة آالف عام

ّ مقتىض القاعدة الكالمية التي اتفق عـىل صـحتها علـامء اإلماميـة، :والرابع ّ ّ

ْهلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت :ّوأيدها من السمع مثل قوله تعاىل َ ْ ْ ََ َ ََ ْ ََ
���

ّ وقوله جل 

ْفمن يعمل مثقال ذرة خري :وعال ّ َ َ ََ َ ْ َْ ِ
ْ ُا يره َ َ َ ُومن يعمل مثقال ذرة رشا يره* ً ْ َْ َ ّ َ َ ًَ َ َ ْ ّْ َ ِ

���
. 

ِ إن من كان من املكلفني له ثواب وعليه عقاب، مل يسقط عنه بمسقط :وهي ّ َّ

ّمن تفضل من اهللا أو شفاعة أو غريمها فـإذا انتهـى ..  فالواجب االبتداء بمعاقبته؛ِ

ًمقدارها أدخل اجلنّة ليكون الثواب له خالصا من  شوائب الكدر، وال حيبط عمله ُ

ًويكون خملدا يف النار، كمـا ذهب إليه املعتزلة ومن ضارعهم ّ���
.. 

                                       
 .٢٨٦: ٢ سورة البقرة ـ ١

 .٨ و ٧: ٩٩ سورة الزلزلة  ـ٢

 ٢٧٢: ٧لـسان العـرب .ّ ثـم أفـسده، واهللا أحبطـهًهو من عمل عمـال:  اإلحباط تعريفه يف اللغة ـ٣

 .»حبط«

ًأن يكون أحد العملني مـسقطا وماحيـا آلثـار : ّويف تعريف الفقهاء املتكلمني: ال احلسنيق     ً ِ

، فكام يسقط الثواب باملعايص، كذلك يـسقط العقـاب بـام يفعلــه اإلنـسـان مـن العمل السابق

ّالطاعات واخلريات، وهو أن يكون املتأخر ماحيا للمتقدم مـن خـري أو رش، وهـذه املـسألة مـن  ّ ً ّ

 .املسائل التي اختلفت فيها آراء الفرق اإلسالمية

ّملعتزلة يدعون أن اإلنسان إذا عبد اهللا طول حياتهفا     ّ وفعل معصية من املعايص التي تسمى ،ّ

 .كبرية يف عرف الفقهاء تبطل مجيع أعامله السابقة، وقد وافقهم عىل ذلك اخلوارج

ّا األشاعرة فقد أنكروا اإلحباط، ألهنم يدعون أنه ال جيب عىل اهللا ثواب املطيعـني وال عقـاب ّأم   ّ ّ

 .ّالعاصني، وله أن يعذب املطيع ويعاقب العايص

ّرجئة فقد وافقوا املعتزلة عىل مبدأ اإلحباط، ولكن اإليامن باهللا عنـدهم حيـبط مجيـع ّما املوأ    

ّ باملبدأ العام الذي ترتكز عليـه ًاملعايص مهام بلغت، ومجيع املعايص ال حتبط اإليامن، وذلك عمال

 .»ّال ترض مع اإليامن معصية، وال تنفع مع الكفر طاعة«: فكرة اإلرجاء
� �



 

 

                                        
ُفمن يعمل مثقال ذرة خيـرا يره : د أنكروا اإلحباط، لقوله تعاىلا اإلمامية فقّأم   َْ ّ ًَ َ ْومن يعمـل * ْ ْ َ

ُمثقال ذرة رشا يره َ ًّ َّ هذا باإلضافة إىل أن اإلحباط يؤدي إىل عدم الوفاء بالوعد والوعيـد؛ ألنـه ّ ّ ّ

ُتعاىل قد وعد املطيعني بالثواب، وتوعد العاصني بالعقاب، والزم اإلحبـاط عـدم ا ُ لثـواب عـىل ّ

 .الطاعات

 .٢١٥ ـ ٢١٤٣: الشيعة بني األشاعرة واملعتزلة: نظرا    

 : ـ٢٤٩ـ ص » ُاملعتزلة وأصوهلم اخلمسة«ال املعتق يف ق    

 :ّقد اختلف املعتزلة يف اإلحباط عىل أقوال، أمهها ما ييلل    

َ رأي اجلمهور منهم، الذين يرون أن اإلنسان إذا عبـد اهللا طـول حياتـ:ّاألول     ّ ّه ثـم ارتكـب ّ

ِكبرية من الكبائر، فإهنا تبطل مجيع أعامله السابقة ُ ّ. 

ّإن مـا يـستحقه املـرء عـىل الكبـرية مـن العقـاب حيـبط ثـواب :...ّقول القـايض عبــد اجلبـاري   ّ

 .....طاعاته

ّ رأي أيب عيل اجلبائي ـ من متأخري املعتزلة ـ الذي يـرى أن الطاعـات الـسابقة عـىل :الثاين     ّ ّ

ّسقط منها بمقدار املعايص، وتبقى املعايص عىل حاهلا، فمثال مـن أطـاع عـرشين مـرة، املعايص ي

ّوعىص عرش مرات، يسقط من طاعاته بمقدار معاصيه، وتبقى معاصيه عـىل حاهلـا، ولـو زادت 

ِمعاصيه عىل طاعاته، فإهنا تفذهب طاعاته بكاملها وتبقى معاصيه
ّ. 

 اإلحبـاط يكـون مـن الطـرفني، فكـام حتـبط ّ رأي أيب هاشـم، الـذي ذهـب إىل أن:الثالث    

ّمن أطاع عرشا وعىص عرشين، فإنـه : الطاعات املعايص؛ كذلك حتبط املعايص الطاعات، فمثال ً

 .تذهب طاعاته بام يقابلها من املعايص، وال يبقى عليه سوى الزائد من معاصيه

ا عـرشة أجـزاء مـن ّلو أتى املكلـف بطاعـة اسـتحّق عليهـ...«: ّالقايض عبـد اجلبار يقول    

ّالثواب، وبمعصية استحّق عليها عرشين جزءا من العقاب، فمن مذهب أيب عيل أنه حيـسن مـن  ً

ّاهللا تعاىل أن يفعل به يف كل وقت عرشين جزءا من العقاب، وال يثبت ملا كـان قـد اسـتحقه عـىل  ً ِّ

 .الطاعة التي أتى هبا تأثري بعدما ازداد عقابه عليه

 :وقال أبو هاشم  

ّ بل يقبح من اهللا تعاىل ذلك، وال حيسن منه أن يفعل بـه مـن العقـاب إالعـرشة أجـزاء، فأمـا ال، ّ

ّالعرشة األخرى، فإهنا تسقط بالثواب الذي قد استحقه عىل ما أتى بـه مـن الطاعـة، وهـذا هـو  ّ ُ
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ً، فإن غري مواليهم يبقـى خملـدا يف ًوهذا أيضا بسبب والية أهل البيت  ّ ّ

ّالنار مع زمر الكفار وأصناف الفجار ّ َ ألنه مـن مجلـة مـن قـال اهللا تعـاىل فـيهم؛ُ ّ: 

ِوقدمنا إىل ما عم ِ
َ ْ ًلوا من عمل فجعلناه هباء منثوراَ ْْ َ ًَ َ ُ َ َ َ َْ ِ

���
. 

ّوقد جاء يف عدة أخبـار
���

ّ، أن مـن مجلـة مكفـرات الـذنوب عـن املـؤمن ّ  

ّما يصـيبه يف الدنيا من اآلالم، وما يقع عليه فيها من الباليا واملحن حتى تـشـديد 

 .نزع الروح عليـه، فأسأل اهللا العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة

ّذا ما تبني يل مـن الوجـوه يف اجلمـع بـني األخبـار املتخالفـة يف الظـاهر، ه
                                        

 ... .ّالصحيح من املذهب، ولعمري إنه القول الالئق باهللا تعاىل دون ما يقوله أبو عيل

 .٢٣: ٢٥رة الفرقان  سو ـ١

ً قد أفرد الشيخ اجلليل حممـد بن مهام اإلسكايف كتابا سامه التمحيص نـذكر منـه روايتـني تربكـا،  ـ٢ ًّ ّ ّ ّ

 :وفيهام داللة واضحة عىل هذا الباب إن شاء اهللا تعاىل

ًإن اهللا إذا كان من أمـره أن يكـرم عبــدا «: ، قال ـ عن محران بن أعني، عن أيب جعفر أ     ّ

ّ ذنب، ابتاله بالسقم، فإن مل يفعل ذلك ابتاله باحلاجة، فإن مل يفعل ذلـك شـدد عليـه املـوت وله

 .ليكافئه بذلك الذنب

ّإذا كان من أمره أن هيني عبـدا وله عنده حسنة، صحح بدنه، فإن مل يفعل ذلك به وسع له و     ّ ً

 .٣٥ ح ٣٨: لتمحيصا.» ّيف معاشه، فإن هو مل يفعل هون عليه املوت ليكافئه بتلك احلسنة

ّإين ألرى من أصحابنا من : اهللا  قلت أليب عبـد:  ـ عن عمر صاحب السابري، قالب    

ًيا عمر ال تـشـنّع عـىل أوليـاء اهللا، إن ولينـا لريتكـب ذنوبـا  «: يرتكب الذنوب املوبقة، فقال يل ّّ

ّيستحّق هبا من اهللا العذاب فيبتليه اهللا يف بدنه بالسقم حتى يمحص عنه  الـذنوب، فـإن عافـاه يف ّ

بدنه ابتاله يف ماله، فإن عافاه يف ماله ابتاله يف ولده، فإن عافاه يف ولده ابتاله يف أهله، فـإن عافـاه 

ّ حتى يلقـى ،ّيف أهله ابتاله بجار سوء يؤذيه، فإن عافاه من بوائق الدهور شدد عليه خروج نفسه

 .٣٨ ح ٣٩: التمحيص.» اهللا حني يلقاه وهو عنه راض، قد أوجب له اجلنّة



 

 

ّواتضح يل يف رفع التعارض عنها، وفيها كفاية ملن تأمل وتدبر، بل يف كـل واحـد  ّ ّ ّ

 .ّمنها مقنع ملن نظر وتبرص إن شاء اهللا

ّإذا عرفت ما أصلناه، وتبيـنت ما فـصلناه، فنـش ّ رع اآلن يف اجلـواب عـن ـّ

 :ذي سألت عنه، والكالم يقع يف مواضعاخلرب ال

 :ّاملوضع األول

ّإن هذا اخلرب مروي  يف كتب أصحابنا السابقني، رواه الشيخان اجلليالن أبو ّ

ملفيد وأبو جعفر الطويساهللا اعبـد
���

ّ قدس اهللا روحيهام، بسـند متــصل عـن أيب  ّ

أهل البيـت ّحبنا « : قال رسـول اهللا :، قـالاحلسـن الرضـا، عـن آبائـه 

 .إىل آخر ما ذكر يف املسألة» ّيكفر الذنوب، ويضاعف احلسنات

َوالذين  :ّوهذا اخلرب مع مجلة أخبار بمعناه كلها وردت يف تأويل قوله تعاىل ّ

َال يدعون مع اهللاِ إهلا آخر وال يقتلون النفس التي حـرم اهللاُ إال بـاحلق وال يزنـون ومـن ي َ َ َ َّ َ َ َ َْ َ َ َ َُ ِّ َ َْ َ ُ َ َْ ّ ّ ْ ْفعـل ًْ َ ْ

ًذلك يلق أثاما  َْ َ َ َ ِ يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهانا ً ُ َُ َ َ َ ُ
ِ ِْ ْ َ ْ ُ َ ُ َإال من تاب وآمن وعمل * َْ ِ

َ َ َ َْ َ ّ

ًعمال صاحلا فأولئك يبدل اهللاُ سيئاهتم حسنات وكان اهللاُ غفورا رحيام َ َ ْ ّ َ ًُ ًَ ََ َ َ ْ َِ ِ ُ ِّ ِ ُِ
���

. 

 اآليـة الكريمـة لورودهـا يف ّفإن نزلنا عموم تلك األخبار عـىل خـصوص

ّ لترصيح اآلية بـذلك، وحينئـذ ال يبقـى ألحـد ممـن ؛ّتأويلها خصصناها بالتائبني

ًيدعي املعرفة االحتجاج هبا عىل غفران ذنوب الشيعة مطلقا ّ. 

وإن أبقيناها عىل إطالقها صارت معارضة لرصيح اآلية التي وردت هي يف 
                                       

 . عن الشيخ املفيد بإسناده٢٦ ح ١٦٤:  أمايل الطويس ـ١

 .٧٠ ـ ٦٨: ٢٥سورة الفرقان   ـ٢



 

قـرآن أو ظـاهره، فـال سـبيل إىل احلكـم ّتأويلها، وما خالف من األخبار ونص ال

 .ّبصحته باإلمجاع

ّوأيضا حتصل يف اخلرب املذكور عىل هذا الوجه معارضة إطالق أوله ّ  لقولـه ؛ً

ّإىل آخـره، فإنـه نـص يف عـدم غفـران» ...ّإال ما كان منهم فيها عىل إرصار «:فيه ّ  

ّما أرص عليه حمبهم من الذنوب، وإذا كـان الكـالم ينـاقض بعـضه بعـ ًضا سـقط ّ

اعتباره، فالالزم يف تصحيح اخلرب املزبور وما بمعناه محله عـىل مفـاد اآليـة، وهـو 

 .اختصاص احلكم املذكور بالتائبني

ّ فـأي مزيــة ملحبــي أهـل البــيت :ومتى قيــل ّ ّإذا كانــت ذنـوهبم   

ٍال تكفر إال بالتوبة، وغريهم يف هذا مساو ّ  .! هلم ؟ّ

 :نيّ املزية حاصلة من وجه:قلـنـا

ّ إن توبة غريهم من الذنوب ال تقبل إال أن يتوب عن أصـل اعتقـاده :ّاألول ّ

 .الباطل، ويرجع إىل واليتهم

ّ إن غريهم لو قبلت توبته مل جيعل يف موضع سيئاته حسنات، وهـم:الثاين ّ���
 

ّيكون هلم ذلك بنص اآلية الرشيفة
���

. 

ّ كان حل الكـالم ؛نيّإذا كانت هذه املزية موجودة يف ختصيص احلكم بالتائب

  .ّعليه من أصح الصحيح، ويأيت هلذا زيادة توضيح إن شاء اهللا تعاىل

ّوإن اهللا تعـاىل ليتحمـل عـن حمبنـا أهـل البيـت «:قوله  :املوضع الثاين ّ ّ  
                                       

 .ّ يعني حمبي أهل البيت ـ ١

ً انفااملتقدمة ـ ٢ ً. 



 

 

والكالم هنا » ّما عليهم من مظامل العباد، إال ما كان فيها عىل إرصار وظلم املؤمنني

 :يقع يف مقامني

ّ إن املراد باإلرصار عىل الذنوب عدم التوبة منها توبة جامعـة :ّول األ]مملقاا[

ّلرشوط صحتها وقبوهلا، ولفظه مستثنى من حكم التكفري ال من حكم التحمـل،  ً ّ

ّ السـتلزامه أن اهللا سبحانه وتعـاىل ال يتحمـل عـن حمبـي ؛ّلعدم صحة املعنى هبذا ّ ّ

 .ّتابوا منها ومل يرصوا عليهاّ من مظامل العباد إال املظامل التي أهل البيت 

ّومن الواضح البني أهنم إذا تابوا من املظلمة وأوصلوا إىل املظلـوم حقـه يف  ّ ّ

الدنيا، مل يبَق عليهم ألحـد مظلمـة يطـالبهم هبـا يف اآلخـرة فيحتـاجون إىل مـن 

ّيتحملها عنهم، حينئذ فأي مظلمة يتحملها اهللا عنهم عىل هذا الفرض، وإذا امتنع  ّّ

ًستثنى من حكم التحمل، تعني أنه مستثنى من حكم التكفري جعله م ّ ّ  فيجـب أن ؛ًّ

ّخيصص به عموم التكفري ألبتة، فيكون املعنى ّ حبنا أهل البيت يكفر الذنوب عن :ّ ّ

ّحمبينا إال الذنوب التي أرصوا عليها فإهنا ال تكفر عنهم، أي ال تغفر هلم بحبنا ّّ ّ ّ ّ. 

ّفالكالم يفيد فائدة قطعية أنه ّ ألجل حمبـتهم ّ ال يغفر ملحبي أهل البيت ّ

ّخاصة، إال الـذنوب التـي تـابوا منهـا ال مـا أرصوا عليـه منهـا، وحكمـة ذلـك ّ ّ  

ّمـا ذكرناه يف الوجه األول مـن وجـوه اجلمـع بـني األخبـار املتعارضـة، مـن أن  ّ

اإلرصار عىل الذنوب يستلزم حتقريها واالستخفاف هبا، وهو الزم هلام، فيخرج به 

ّ ألن املـراد باملحبـة يف ؛ّاعله عن حقيقة املحبة هلم التي هي سبب ملغفرة الـذنوبف ّ

ّمثل هذا اخلرب املتابعة، واملزية هلم عىل هذا مذكورة يف املوضع األول ّ. 

ّمـستثنى مـن حكـم التحمـل » وظلـم املـؤمنني «:ّ إن قولـه :املقام الثاين ً



 

ّقطعـا، فاملراد بالعبــاد الـذين يتحمـل اهللا ّ  ّ تعـاىل عـن حمبـي أهـل البيــت ً

ّ إما العباد الذين جيب هلم عىل اهللا سبحانه:مظاملهم  االنتصاف من . بقاعدة العدل.ّ

ّ، وأولئك هم املؤمنـون يقينـا، وإمـا أن يكـون املـراد هبـم ّحمبي أهل البيت  ً ُ

 .غريهم من فرق الناس

 :ه عىل هذا الوجـهّ ألن معنا؛ّ األول، لزم التناقض يف الكالم:فإن كان املراد

ــت  ــل البي ــي أه ــن حمب ّإن اهللا يتحمــل ع ّ ّــؤمنني ــامل امل ــن مظ ــيهم م ــا عل    م

ِوال يتحملها، وهذا تناقض ظاهر، ال جيوز محل الكالم عىل املعنـى املـستلزم لـه  ؛ّ

 . . .. عن التناقض، لبطالن القولًصونا للقول املنسوب إىل الرسول 

ّ إن اهللا يتحمل عن حمبي أهل البيت :ىوإن كان املراد هو الثاين ليكون املعن ّ ّ 

ًمظامل غري املؤمنني من سائر الفرق، صح الكالم ووافق بعضه بعضا ّ. 

ّوالظاهر أن هذا املعنى هو املراد من اخلرب، بل ال يصح إرادة غـريه، واملزيـة  ّ ّ

ّ عىل هذا الفرض أن اهللا تعاىل يتحمـل عـنهم مظـامل غـري ّملحبي أهل البيت  ّ

ّ من سائر فرق الناس، بأن يعوض املظلومني أعواضا تفي بام هلم عىل حمبي املؤمنني ًّ

ُ من احلقوق، أو تريب عليها بحيث يرضون هبا عـن االقتـصاص أهل البيت 

 . ... ّهلم من حمبي أهل البيت

ًويزيد املحبني عىل ذلك أيضا بأن جيعل يف موضع الذنوب التي تابوا عنهـا،  ّ

ّم حسنات، وهذا بخالف غريهم من مجيع النـاس، فـإن ّويف موضع ما حتمله عنه

ّاهللا يقتص لبعضهم من بعض، حتى من الكـافر ملثلـه، بموجـب قاعـدة العـدل، ّ  

 .وال جيعل هلم يف موضع الذنوب التي تابوا عنها حسنات



 

 

ّوهذه مزية ملحبي أهـل البيـت عظيمـة، ومنزلـة رفيعـة اختـصوا هبـا دون  ّ ّ

ّ، وحل الكالم عىل املعنى الذي حتصل فيه هذه ّ ملحبتهم ألهل البيت ؛غريهم

ّاملزية واضح الصحـة، فال معدل يف الكالم عن التأويل املذكور ّ. 

وظـاهر هـذا » ّفيقول للسيئات كـوين حـسنات «:قوله  :املوضع الثالث

ّالكالم انقالب أعيان السيئات حسنات عينية، وهـذا الظـاهر مـستلزم النقـالب  ّ

  ّ ألن مـا بالـذات ؛ًوهذا ظـاهر االسـتحالة واالمتنـاع عقـالًالقبيح الذايت حسنا، 

 .ال ينقلب إىل ما بالذات

ً وامتناعا، وذلك بـأن حيمـل ًفيجب حينئذ تأويل الكالم بام ال يستلزم حماال

ّكون السيئات حسنات عـىل أن اهللا سـبحانه وتعـاىل يمحـو تلـك الـسيئات مـن  ّ ّ

ضــعها مــن صــحائفهم ّ، ويثبــت هلــم يف مواّصــحائف حمبــي أهــل البيــت 

 .حسنات

ّويشري إىل هذا التأويل، بل يرصح به ما يف كتاب الربهان عن تفـسري رشف 

رضـوان اهللا عليـهّالدين النجفي عن صحيح مـسلم، عـن أيب ذر 
���

 قـال :، قـال

                                       
ُجندب بن جنادة بن قيس بن عمرو بـن مليـل بـن صـعري بـن : اختلف يف اسمه؛  قيل: الغفاري ـ ١

بريرة بـن : برير بن جنادة، و: اهللا، و بريد بن عبـد:  واملشهور، وقيلّحرام بن غفار، وهو األصح

 .جندب بن سكن: اهللا، و جنـدب بن عبـد: عشـرقة، و

ّحايب جليل القدر، يعد من نجباء أصـحاب رسـول اهللا ص     ّ ،ومـن األركـان األربعــة ،

 . وعمر وعثامنكان خامـس مخسـة يف اإلسالم، وكان يفتي الناس يف حكومة أيب بكر: وقيـل

ّكان أبو ذر يتأله يف اجلاهلية، ويقول: قيلو   ّال إله إال اهللا، وال يعبد األصنام، وهو الذي قـال يف : ّ

ّما أظلت اخلـرضاء، وال أقلـت الغـرباء، عـىل ذي هلجـة أصـدق مـن أيب «: ّحقه رسول اهللا  ّ

� �



 

 اعرضوا عليـه صـغار ذنوبـه، :يؤتى بالرجل يوم القيامة، فيقال «:رسول اهللا 

ّوختبأ كبارها، فيقال له ّت يوم كذا كذا، وهو مقر ال ينكر، وهـو مـشفق مـن  عمل:ُ

ّ اعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة:الكبائر، فيقال ّ«
���

 .اخلرب.. 

 لداللـة العقـل والنقـل عليـه، فحاصـل ؛التأويلفالواجب املصري إىل هذا 

ّ أن اهللا سبحانه وتعـاىل يغفـر ملحبـي أهـل . عىل ما رشحناه من البيان.معنى اخلرب ّ

                                        
ًوعى أبو ذر علام عجز الن«: ّقال عيل : قال ابن األثري و.»...ّذر  .»اس عنهّ

ّوقد القى من عثامن إبان حكمه ما القى؛ فقد ذكر الـشيخ املفيـد روايــة قـال فيهـا عـثامن     

ّأخرجـوه مـن بـني يـدي حتـى .. ّواهللا ال مجعتني وإياك دار، قد خرفت وذهب عقلـك: ّأليب ذر ّ

ِّتركبوه قتب ناقته بغري وطاء، ثم انخسوا به الناقة، وتعتعـوه حتـى توصـلوه الربـذة، فنز ّ لـوه هبـا ّ

 .ّمن غري أنيس حتى يقيض اهللا فيه ما هو قاض

ًأخرجوه متعتعا ملهوزا بالعيص؛ فقىض نحبه فيها مظلوما مقهورا، فرمحة اهللا عليه ورضوانه     ف   ً ً ًّ. 

 . واإلمام عيل ّده الربقي والطويس من أصحاب رسول اهللا ع  

، رجـال ١٦٤: ، أمـايل املفيـد١  و١١ رقـم ٣٦  و١٣: ، رجـال الطـويس٣  و١: جال الربقير  

ُ، أسـد ٢٩٤٤ رقـم ١٦٥٢: ٤، االسـتيعاب ٢٢٢: ٤، طبقات ابـن سـعد ٤٨ رقم ٢٤: ّالكيش

 .٤٠١ رقم ٩٨: ١٢، هتذيب التهذيب ٥٨٦٢ رقم ٩٩: ٥الغابة 

 ١٧٧: ١، عـن صـحيح مـسلم ١٩ ح ٣٨٢: ١، عـن تأويـل اآليـات ١٣ ح ١٥٣: ٤فسري الربهان تـ  ١

 .ّاهللا بن نمري، عن أبيه، عن األعمش، عن املعرور بن سويد، عن أيب ذر  ّ، عن حممـد بن عبـد١٩٠ح

 بالسند نفسه، والرتمـذي فــي الـصـحيح ٢٠٨٨٥ ح ١٩٦: ٦أورده أمحد بن حنبل يف مسنده و  

، عـن هنّـاد، عـن أيب معاوية، عن األعمـش، عـن املعرور بن سويد، عن أيب ٢٥٩٦ ح ٧١٣: ٤

ّ، عن أيب عامر احلسـني بن حريـث، عـن وكيـع، عـن ٢٣٠ ح ١٨٧: ّ ويف الشامئل املحمـدية؛ّذر

، عـن ابـن ٤٣٥ ح ١٤٦: ١ وأبو عوانة يف املـسـند ؛ّاألعمش، عن املعرور بن سويد، عن أيب ذر

 .ّأيب الرجاء املصييص، عن وكيع، عن األعمش، عن املعرور بن سويد، عن أيب ذر



 

 

ّذنوب التي مل يرصوا عليها، ويتحمل عنهم مظامل غري املؤمنني مـن  الالبيت  ّ

ّسائر الناس، ويمحو من صحائفهم سـيئاهتم التـي غفـرت هلـم، ويثبـت هلـم يف 

 .مواضعها من تلك الصحائف حسنات

ِال معنى له يف الظاهر غري هذا، وهذا املعنى خمالف ملا يلهج به جهلة النـاس 

ّالذين يدعون العلم وهم عن ّه بمعزل، ويلقونه إىل من هو أجهل مـنهم مـن عـوام ّ

ّالشيعة من أن حمب أهل البيت  ّ ال يؤاخذ بيشء من الذنوب، وال يقـتص منـه ّ ُ

ّألحد حتى ملثله، فيذهبون بذلك إىل القول بالرجـاء الـذي حقيقتـه االسـتخفاف 

ب قد ّبالذنوب، وعدم املباالة هبا، ويغرون عوام أهل مذهبهم باعتقاده، وهو مذه

ّأبطله القرآن واألحاديث، وشهد بفساده دليل العقل، واخلرب املذكور حجة عليهم 

 .ال هلم

هذا ما بلغ إليه فهمي يف معنى اخلرب املذكور بعد النظـر يف اآليـات القرآنيـة 

ّواألحاديث النبوية، وأخبار العرتة املحمــدية، والقواعـد الكالميـة، وأرجـو أين  ّ

 .لصواب إن شاء اهللا تعاىلّوفقت فيه لسلوك منهج ا

ّحرره أقل العلامء عيل بن عبـد  .١٣١٧ربيع سنة  ٢اهللا البحراين، يف ّ



 

 

 فهرس اآليات

 )٢(سورة البقرة 

 الصفحة     رقمها             اآليــة            

ْهلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت َ َْ ْ ََ ََ ْ ََ..............................٤٨.......٢٨٦. 

 )٣(سورة آل عمران 

َقل إن كنتم حتبون ْ ُُّ
ِ ُ ُ ْ اهللاَ فاتبعوين حيببـُكـم اهللاُ ويغفر لُكـمُ ْ َُ ِ ْ َ ْ ِ ُِ ّ............٤١.......٣١. 

َومل يرصوا عىل ما فعلوا وهم يعلمون َ َ َْ َ َ ُْ ُ َ ُّ
ِ

ْ..........................٤٣.......١٣٥. 

 )٤(سورة النساء 

ِإن اهللا ال يغفر أن يرشك به ِِ َ َ ْ ُ َُ ْ ّ..............................٣٥.......١١٦، ٤٨.  

ُويغفر ما دون ذلك ملن يشاء َُ ََ َِ ِ َِ ْ.............................٤٣، ٣٥..١١٦، ٤٨. 

 )٢٥(سورة الفرقان 

ًوقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ْ َ َْ َ ً َ َْ ُ َ َ َْ َِ ِ ِ.................٥٠.......٢٣. 

َوالذين ال يدعون مع اهللاِ إهلا آخر وال يقتلون النفس َ َ َ َْ َ ْ ً َ َّ ُ َْ ََ ُ..........٥١.......٧٠- ٦٨. 

ًفأولئك يبدل اهللاُ سـيئاهتم حسنات وكان اهللاُ غفورا رحيام َ ََ َ ْ ًَ َ َُ ّ َ ُِ ِ ِّ ِ ُ..........٣١.......٧٠. 

 )٣٩(سورة الزمر 

َقل يا عبادي الذين أسـرفوا عىل أنفسـهم ال تقنطوا ْ ُ ّ ْ َُ ْْ َ ِْ ِ َِ ََ َ َ................٤٣.......٥٣. 

َوقيض بينهم باحلق وهم ال يظلمون َ ْ ُُ ُ ْ َْ َُ ِّ َ َ
ِ.............................٣٦.......٦٩. 

 )٩٩(سورة الزلزلة 

 ُفمن يعمل مثقال ذرة خريا يره َ ْ ََ ْ ّ َ ًَ َ َ ْ ْ ََ ّومن يعمل مثقال ذر* ِ َ ََ َ ْ ِْ
ْ َ ُة رشا يرهْ ََ ً ّ َ...٤٨.......٨-٧.



 

 

 

 فهرس االحاديث

 الصفحة      القائل          احلديــــث

ُاتقوا املحقرات من الذنوب، فإهنا ال تغفر ّّ  ٤٣...........اهل البيت .......ّ

ّادخرت شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي ُ  ٤٧........... رسول اهللا ..........ّ

 ٣٦...........قديس.............ّإال ما كان منهم فيها عىل إرصار وظلم املؤمنني

َإن من شيعتنا من  ٤٧...........عن االئمة .......ّ ال تناله شفاعتنا إال بعدّ

ّإن ولينا ويل اهللا، فإذا مات ويل اهللا كان من ّ ّ  ٣١...........امري املؤمنني ......ّ

ّحبنا أهل البيت يكفر الذنوب، ويضاعف  ٥٢، ٥١ ،٢٧ رسول اهللا ............ ّ

 ٣٩...........الصادق .....ّال تذهب بكم املذاهب، فواهللا ما شيعتنا إال من

ّليأخذن اهللا للجامء من القر  ٣٦........... رسول اهللا .....................ناءّ

 ٤١...........الصادق ......ّما بني املسلم وبني أن يكفر إال أن يرتك صالة 

 ٤٠...........الباقر .......اءة، وال بيننا وبني اهللا قرابةواهللا ما معنا من اهللا بر

ّ واهللا ما نتقرب إىل اهللا تبارك وتعاىل إال،يا جابر  ٣٩...........الباقر ........ّ

  ٤٦.......... الباقر ...... ال تذهب بك املذاهب، حسب الرجل، يا جابر

 ٤٠...........الصادق ...... وال كرامة من كااهللا  ليس منّايا عيسى بن عبـد

 ٣٩...........الباقر ... كونوا النمرقةّيا معرش الشيعة، شيعة آل حممـد 

٥٦........... رسول اهللا ...اعرضوا عليه: يؤتى بالرجل يوم القيامة، فيقال





 

 

   فهرس املعصومني

 ٥٦، ٥٤، ٤٧، ٣٦، ٢٨، ٢٧............ الرسول= النبي = حممد بن عبد اهللا 

 ٣١............................................................ امري املؤمنني

 ٤٦، ٣٩................................. ابو جعفر= الباقر = حممد بن عيل 

 ٤١، ٤٠.......................... ابو عبد اهللا=  الصادق = جعفر بن حممد 

 ٤٦............................................................. عيسى النبي

 فهرس االعالم

 ٥١...........................................................ابو جعفر الطويس

 ٥٥.......................................................................ابو ذر

 ٣٠.............................................................االصبغ بن نباتة

 ٣٩........................................................جابر بن يزيد اجلعفي

 ٤٠.............................................................عيل بن ايب يزيد

 ٥٧.....................................................عيل بن عبد اهللا البحراين

 ٣٩...............................................................مر بن خالدع

 ٤٠.....................................................عيسى بن عبد اهللا القمي

 ٢٧................................................فخر الدين بن طريح النجفي

 ٥١، ٣٠...............................)الشيخ املفيد(حممد بن حممد بن النعامن 

 ٣٩..............................................................حممد بن مسلم

 ٣٩....................................................حممد بن يعقوب الكليني

٥٥...........................................................مسلم النيسابوري





 

 

 

 ّمصادر املقدمة والتحقيق

 . هـ١٤٠٢بريوت، /ّ مؤسسة األعلمي. للشيخ املفيد:االختصاص .١

 مكتبـة آيـة اهللا .ّ جلامل الدين مقـداد بـن عبــداهللا الـسيوري احلـيل:إرشاد الطالبني .٢

 . هـ١٤٠٥ّقم املقدسة، /العظمى املرعيش النجفي

ّ مؤســسة . للشيخ احلسن بن أيب احلـسن الـديلمي:أعالم الدين يف صفات املؤمنني .٣

 . هـ١٤٠٨ّقم املقدسة، /آل البيت 

 . هـ١٤٠٦بريوت، / دار التعارف.د حمسن األمنيّ للسـي:أعيان الشـيعة .٤

 . هـ١٤١٧طهران، /ّ مؤسسة البعثة. للشيخ الصدوق:األمايل .٥

 . هـ١٤٠٣ّقم املقدسة، /ّ مؤسسة النرش اإلسالمي. للشيخ املفيد:األمايل .٦

 . هـ١٤١٤طهران، /  مؤسسة البعثة. للشيخ الطويس:األمايل .٧

 للشيخ عـيل الـبالدي :ء القطيف واألحساء والبحرينأنوار البدرين يف تراجم علام .٨

 . هـ١٤٠٧ّقم املقدسة، / مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي.البحراين

ّ للعالمة حممـد باقر املجلس:بحار األنوار .٩  . هـ١٤٠٣بريوت، /ّ مؤسسة الوفاء.يـّ

طهـران، /ثـةّ مؤسـسة البع.ّ للـسـيد هاشـم البحـراين:الربهان يف تفسري القـرآن .١٠

 . هـ١٤١٥

ّ ملحمـد بن احلسن الصفار، مؤسسة األعلمي:بصائر الدرجات .١١  . هـ١٤٠٤طهران /ّّ

 . خمطوط من القطيف.ّ للشيخ حممـد عيل آل عصفور:تاريخ البحرين .١٢

 مدرسـة اإلمـام املهـدي . لرشف الدين عيل احلسيني االسرتآبادي:تأويل اآليات .١٣

 . هـ١٤٠٧ة، ّقم املقدس/ّعجل اهللا فرجه

 . هـ١٤١٠ طهران، . لفرات بن إبراهيم الكويف:تفسري فرات .١٤

ّ أليب عيل حممـد بن مهام اإلسكايف:التمحيص .١٥ ّ مدرسة اإلمام املهـدي عجـل اهللا .ّ

 . هـ١٤٠٤ّقم املقدسة، /فرجه



 

ــشق. ١٦ ــاريخ دم ــذيب ت ــدران:هت ــادر ب ـــد الق ــشيخ عب ــرتاث . لل ــاء ال  دار إحي

 . هـ١٤٠٧بريوت، /العريب

بـريوت، / دار األضـواء. للشيخ آقا بزرك الطهراين:الذريعة إىل تصانيف الشيعة .١٧

 . هـ١٤٠٣

ليـدن، / مطبعة بريـل. أليب نعيم أمحد بن عبـداهللا األصبهاين:ذكر أخبار أصبهان .١٨

 . م١٩٣١

 .ش.  هـ١٣٤٢ جامعة طهران، .ّ أليب جعفر أمحد بن حممـد الربقي:رجال الربقي .١٩

 املكتبـة .ّ لشيخ الطائفـة أيب جعفـر حممــد بـن احلـسن الطـويس:ل الطويسرجا .٢٠

 . هـ١٣٨١ّقم املقدسة، /احليدرية

ــايش .٢١ ــال النج ــايش:رج ــيل النج ــن ع ــد ب ـــاس أمح ــرش .ّ أليب العب ــسة الن ّ مؤس

 . هـ١٤٠٧ّقم املقدسة، /اإلسالمي

ّ للشيخ عبـاس القمي:سفينة البحار .٢٢  . هـ١٤١٤ّقم املقدسة، /ُ دار األسوة.ّ

 .بريوت/ دار إحياء الرتاث العريب.ّ ملحمـد بن عيسى بن سورة:سنن الرتمذي .٢٣

ّ مؤسـسة الكتـب .ّ ملحمــد بـن عيـسى بـن سـورة الرتمـذي:ّالشامئل املحمـدية .٢٤

 . هـ١٤١٦بريوت، /الثقافية

 .ّقم املقدسة/ دار الشهاب. للشيخ عبـد احلسني األميني:شهداء الفضيلة .٢٥

بـريوت، / دار القلـم. هلاشـم معـروف احلـسني:ة بني األشاعرة واملعتزلـةالشيع .٢٦

 . م١٩٧٨

 . هـ١٣٩٨بريوت، / دار الفكر.ّ ملسلم بن احلجاج القشريي:صحيح مسلم .٢٧

 . هـ١٣٩١طهران، / مكتبة الصدوق. للشيخ الصدوق:عقاب األعامل .٢٨

 .نطهرا/  انتشارات جهان. للشيخ الصدوق: عيون أخبار الرضا .٢٩

ِالفرق بني الفرق .٣٠  .بريوت/  دار املعرفة. لعبـد القاهر بن طاهر االسفرائيني:َ

النجـف /  املطبعة احليدرية.ّ أليب حممـد احلسن بن موسى النوبختي:فرق الشيعة .٣١

 . هـ١٣٥٥األرشف، 



 

 

بــريوت، /  دار الفكــر.ّ ملحمـــد بــن يعقــوب الفريوزآبــادي:القــاموس املحــيط .٣٢

 .هـ١٤٠٣

/  ّ مؤســسة آل البيـت. للشـيخ عبـد اهللا بن جعفر احلمـريي:ب اإلسـنادقر .٣٣

 . هـ١٤١٣ّقم املقدسة، 

طهـران، /  دار الكتب اإلسالمية.ّ لثقة اإلسالم حممـد بن يعقوب الكليني:الكايف .٣٤

 . هـ١٣٨٨

 . هـ١٤٠٥بريوت، /  دار الفكر.ّ لعبـداهللا بن عدي اجلرجاين:الكامل يف الضعفاء .٣٥

 . هـ١٤٠٥ّقم املقدسة، /  أدب احلوزة. البن منظور املرصي:لسان العرب .٣٦

بـريوت، /  دار األضـواء.ّ للشيخ حممـد باقر آل حمبوبة:مايض النجف وحارضها .٣٧

 . هـ١٤٠٦

.  هــ١٣٦٢طهـران، /  مكتبـة مرتـضوي. لفخر الدين الطرحيي:جممع البحرين .٣٨

 ). م١٩٨٣. (ش

/  املجمع العاملي ألهل البيـت .ّد بن حممـد الربقي أليب جعفر أمح:املحاسن .٣٩

 . هـ١٤١٣ّقم املقدسة، 

ّ للعالمة حممــد بـاقر املجلـيس:مرآة العقول .٤٠ طهـران، /  دار الكتـب اإلسـالمية.ّ

 ). م١٩٨٤. (ش.  هـ١٣٦٣

 .ّ أليب عبـداهللا حممـد بن عبـداهللا احلـاكم النيـسابوري:املستدرك عىل الصحيحني .٤١

 . هـ١٣٩٨بريوت، / دار الفكر

/  حـسينية عـامد زاده. للـشيخ عـيل الـنامزي:مستدركات علـم رجـال احلـديث .٤٢

 . هـ١٤١٢أصفهان، 

بـريوت، /  دار إحياء الرتاث العـريب. أليب عبـداهللا الشيباين:مسند أمحد بن حنبل .٤٣

 . هـ١٤١٤

 .تبريو/  دار املعرفة. ليعقوب بن إسحاق االسفرائني:مسـند أيب عوانة .٤٤

 .بريوت/ ّ مؤسسة األعلمي. للحافظ رجب الربيس:مشارق أنوار اليقني .٤٥



 

الريـاض، /  مكتبـة الرشـد.ّ لعواد بن عبـداهللا املعتـق:ُاملعتزلة وأصوهلم اخلمسـة .٤٦

 . هـ١٤١٧

 . هـ١٤١٣/  بريوت. للشيخ هادي األميني:معجم رجال الفكر واألدب ىف النجف .٤٧

/  وزارة اإلرشــاد اإلســالمي.يل الفاضــل القــائيني لعــ:ّمعجــم مــؤلفي الــشيعة .٤٨

 . هـ١٤٠٥طهران، 

 دار .ّ للـشيخ حممــد بـن عـيل بـن شهرآشـوب املازنـدراين:مناقب آل أيب طالب .٤٩

 . هـ١٤١٢بريوت، / األضواء

ّ للعالمة احلسن بن يوسف بـن املطهـر احلـيل:ُمناهج اليقني يف أصول الدين .٥٠  قـم .ّّ

 . هـ١٤١٦ّاملقدسة، 

ّ للشيخ حممــد عـيل :ّمنتظم الدرين يف تراجم علامء القطيف واألحساء والبحرين .٥١

 . خمطوط من القطيف.آل نرشة البحراين

مـشهد / دار املرتىض. للشيخ آقا بزرك الطهراين:نقباء البرش يف القرن الرابع عرش .٥٢

 . هـ١٤٠٤ّاملقدسة، 

ّ مؤسـسة .ّ حممــد اجلـزري البـن األثـري املبـارك بـن:النهاية يف غريـب احلـديث .٥٣

 ). م١٩٨٥. (ش.  هـ١٣٦٤ّقم املقدسة، /  إسامعيليان

 . هـ١٤٠٦أصفهان، /  مكتبة اإلمام أمري املؤمنني . للفيض الكاشاين:الوايف .٥٤

ّ للشيخ احلر العاميل حممـد بن احلسن:وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة .٥٥ ّ. 

 . هـ١٤٠٩ّقم املقدسـة، /  ـراث إلحيـاء التّمؤسـسة آل البـيت 



 

 

 

 فهرس املحتويات

 ٧....................................................................مقدمة التحقيق

 ١٥....................................................................ترمجة املؤلف

 ٢٧...................................................................مقدمة املؤلف

 ٣١............... سقاه اهللا من هنر أبرد من الثلجمات املوايل ألهل البيت إذا 

 ٣٥.................................ذنب ال يغفره اهللا وذنب: الذنوب ثالثة أقسام

ُا وإال تغفرّالذنوب التي بني العباد ال يغفرها اهللا إال اذا تراضي ّ..................٣٦ 

ّ طاعة اهللا عز وجلّمصداق تويل أهل البيت  ّ.............................٣٨ 

 ٣٩.............................ّ إال بالعمل والورعُال تنال والية أهل البيت 

ّ تنفع من كان مطيعا هللا عز وجلوالية أهل البيت  ّ ً.......................٤٠ 

 ٤١................................ُاملوايل املتهاون بالذنب واملستخف به ال يغفر له

 ٤٢...................يل خرج من الواليةّاملحقرات من الذنوب إذا استهان هبا املوا

 ٤٣...النادم عىل ارتكاب الذنب اخلائف من العقوبة تناله شفاعة أهل البيت 

 ٤٤.................................... ال تغني عن العملوالية أهل البيت 

ع عن املحرمات دخل اجلنة بغـري ّور وعمل الواجبات وتّمن توىل أهل البيت 

 ٤٦......................................................................حساب 

 ٤٨...........................ّاملوايل املخطئ يعاقب عىل قدر خطئه ثم يدخل اجلنة



 

 ٥٠..................................اخللود يف النار لغري املوايل ألهل البيت 

ّتوبة املخالف ال تقبل إال أن يتوب عن اعتقاده ُ................................٥٢ 

ّالذنوب التي مل يرص عليها املوايل تكفر بحب أهل البيت  ّ ُ ّ.................٥٣ 

 ٥٥..................ويبدهلا حسنات تعاىل من صحائف املحبني سيئاهتم اهللايمحو 

  ٣٤...................................................................فهرس اآليات

  ٣٥................................................................فهرس االحاديث

  ٣٧...............................................................فهرس املعصومني

  ٣٧..................................................................فهرس االعالم

  ٣٩.........................................................ّمصادر املقدمة والتحقيق

  ٤٣...............................................................فهرس املحتويات

 


