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 مقّدمة املركز

 والسالة  والصالة  العاملني، رب   هلل واحلمد الرحيم، الرمحن اهلل بسم

 عاللى  الالدامم واللعن الطاهرين، الطي بني وآله حمّمد أمجعني اخللق أرشف على 

 .العاملني رب   آمني الدين، يو  قيا  إلى  أمجعني أعدامهم

 منهالالا ملكوتي الال ، وأشالالصا    نوراني الال  شالالصو    K البيالال  أهالال 

الالالو  ، ُوِجالالالد   وألجلهالالالا  نالالالورا   يتالالالدو  و  اخل لالالالق، حسالالالاُب  وإليهالالالا الك 

، وينط الالو   بميالالهنا م اخلالالر ُوِضالال    رأوالال ، وقلالالو م رمحالال  شالالهاههم حيالالا  

 .حكم    وغّذوها نتهمألس ربوع على  املعرو  ون م   عدال ، وهنانوه

 إلاليهم يرقال ى  وال السالي  عالنهم ينحالدرُ ) سالاةا  قالاة    هالدا ، أنوار  

 آة  أبنالالالا  أبالالالوا م عالالاللى  تصالالالط    والالالولهوهم، اخل لالالالق ألهالالالوا ،(الطالالالر

 .عامدين وبمغانمهم ساملني، مستنجدين متعل مني

 ات بالالاعهم، عالاللى  والالرةا   جيالالنو  وال مالالواال م عالاللى  أحالالدا   ُيكِرهالالو  ال

 رآهالالم، مالالن كالال    قلالال    ويشالالغ  إلالاليهم اسالالتم  مالالن كالال    حالالب هم دُي ي الال

 ن الو  مالا والو  ُهالم العليالا، وكلمالُتهم الصالد  وطالريُ هم احلالق   منهجهم

 .األرض وأوتاة السام  أنوار ُهم التوليه، من ُي ا  ما وةو 

 يف الكثر حار التي األرسار هذه أحدهو و Q املجتب  احلسن واإلما 

 بالدنيا ةينهم آخرو  وباع قرارا ا يف احلكم  وجه عن البعض وغه  معناها

 حد   بعضها جاوز والتي عليه واالورتا ا  الكذب ُيسط رو  وراحوا غرهم

 .الرسال  بي  على  املنص    احل د حد   يتجاوز ومل الع  
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 التصّصصالالي  للدراسالالا  Q احلسالالن اإلمالالا  مركالالهن اهالالتم   وقالالد

 بشالالو  ُتعن الال ى  التالالي وطالالا املصط وحت يالالق والدراسالالا  البحالالو  بكتابالال 

 إلى  باإلضالالاو  وكتّيبالالا  كتالال  يف ونشالالالرها Q املجتبالال ى  احلسالالن اإلمالالا 

 التابعالال  االجتامعالالي التواصالال  وصالالهحا  االنرتنالال  مواقالال  عالاللى  نشالالالرها

 .للمركهن

 التالالالي األُخالالالر ى  واإلعةمي الالال  الث اوي الالال  النشالالالاطا  إلى  باإلضالالالاو 

 العالهنا  جمالال  وإقامال  يال الهنّ  التصالاميم نشالالر خالة  مالن املركهن  ا ي و 

 التالالي والث اوي الال  العلمي الال  واملسالالاب ا  والنالالدوا  املحالالاتا  وع الالد

 خلدمال  لنالا تعالالى  اهلل تووي الا  مالن وغرهالا K البيال  أهال  بهكالر تثر ى 

 .Qاملجتب ى  احلسن حمّمد أيب املظلو  اإلما 
 تلالال  أحالالدو هالال ال الالار  عهنيالالهن  يالالدي  بالالني الالالذ  الكتالالاب وهالالذا

 احلسالن اإلمالا  شصصالي   بيالا  إلى  إال    الدف ال والتالي عال أين التالي الثامر

والالالذ  خطالال  - ،املشالالالِرق  ونواحيهالالا املضالالي   أبعاةهالالا بكالال    Qاملجتبال ى 

سطوره يالراع املغهالور لاله سالامح  احلجال  الساليد حممالد عالا احللالو طالاب 

خالة  مسالرته  Kثراه، وعروانالا  منالا لالدوره يف نشالالر وكالر أهال  البيال  

 ببحالالالو  اإلسالالالةمي   املكتبالالال  ولروالالالد -كتابالالاله العلميالالال  قمنالالالا بطباعالالال 

 التوويالالق اهلل ومالالن Qاملجتبالال ى  احلسالالن اإلمالالا  شصصالالي   عالالن وةراسالالا 

 .والسداة

س  احلسيني  العتب                                                          امل د 

 التصّصصي  للدراسا  Qاحلسن اإلما  مركهن                          

 اخلرسا السيد حممد جواة  كاظم                                      



 

 مقدمة

 ،يف الوقالالال  الالالالذ  لتالالالد  الصالالالالراع بالالالني ال الالالوتني املتناوسالالالتني

العلوي  التي يتهنعمها اإلمالا  احلسالن بالن عالا بالن ايب طالال  وبالني ال الو  

مالالن خالالة  عةقتالاله  االمويالال  التالالي أوجالالدها معاويالال  بالالن أيب سالالهيا 

مركالالهن اخلةوالال  االسالالةمي  يف عهالالد اإلمالالا  عالالا بالالن أيب  املتشالالنج  مالال 

عرضالال  االمالال  االسالالةمي  إل  نيهالال عطالالال  والتالالي شالالكل  معارضالال  

خمالالاطر حالالروب مسالالتمر  وقطيعالال  ةاممالال  بالالني املسالاللمني  الالا أة  إل 

تضالالصم حالالاال  العالالدا  لتتطالالور إل وضالال  يف االحاةيالالل النبويالال  والتالالي 

اليمنيال  وأحالد والوة محالر  تبن  العم  عليها ابالو هريالر  وكعال  االحبالار

 ،حاةيالالل ويغالالر أخالالر دمه معاويالال  بالالن ايب سالالهيا  ليضالال  االاسالالت 

ر الري  التالالالي تعالالاليا يف ةهالالالاليهن قصالالالالكانالالال  تلالالال  الشصصالالالي  السالالال

وتشالالكل   ،را  وعالالرف بالالذ  قربالالا  اليهالالوة  ع يالالد   وةينالالا  الاخلضالال

منظومالال  االحاةيالالل املوضالالوع  يف وضالالام  االمالالويني ومثلهالالا يف الطعالالن 

 يته وتعهنز هذه الث او  حت  صار  منهجا  وسلوكا .عل النبي وآ  ب

ر  علالالو  املعارضالال  ومعالالارف رجاال الالا الويف امل ابالال  و الالد انتشالال

وكلامتاله اا  الصالالد  العلمالالي  Qكالام هالالو احلالالا  يف خطال  اإلمالالا  عالالا 

خالالر  كتالال  زو ،واالخةقالالي والع امالالد  واالبعالالاة الغيبيالال  األخالالر 
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وآرامالاله اله هيالال   Qةب واحلالالديل والتهسالالر بم الالوال  اإلمالالا  عالالا األ

ه عالالن املالالدارد الدينيالال  والسياسالالي  األخالالر  حتالال  اسالالت ل  مدرسالالت

وكالالا  انتسالالابا  متميالالهنا   Nاألخالالر  وانتسالالب  مدرسالالته هالالذه إل النبالالي 

 شهد له اجلمي .

 لالالهُ و الالد مثّ  ،بعيالالدا  عالالن خالال  أبيالاله Lومل يكالالن احلسالالن بالالن عالالا 

ة وصطالال  ونظالالر وزا ،وأعالالد لالاله امكانياتالاله بالالوتم اسالالتعداة ،أحسالالن يثيالال 

من متطلبا  الظالرف مالا أعالذره وكانال  لاله احلجال  البالغال  عالل مناومياله 

ر احلسالالن بالالن عالالا يف العلالالو  عالالل شالالو   واحالالد بالال  الومل ي تصالال ،وشالالان يه

وكالالا   ،مشالالهورها وغريبهالالا ،تعالالد  إل كالال  العلالالو  كبرهالالا وصالالغرها

 ،مالن تهسالره وتوويلاله Qلل رآ  قسطا  واوالرا  مالن اهالتام  اإلمالا  احلسالن 

وكالال  مالالا حتتاجالاله األمالال  ومالالا  وباطنالاله ومهصالالله وحمكمالاله عروالال  ظالالاهرهوم

ر ال الالرآ  وأحكالالم علومالاله وسالالصر الع الالو  اليكتمالالُ  رشالالدها بالاله وهسالال

وقالالد أةركالال  األمالال  أسيالال  تهسالالر اإلمالالا   ،ملعروتالاله واالحالالة  ملبتغالالاه

وهالالو مالالن بيالال  هالالم ِعالالد  ال الالرآ  وترمجالالا  أحكامالاله كالالام ورة  Qاحلسالالن 

 ،يل لالالد  الهالالري نييف الالال  أحاةيالالل كثالالر  أورة الالا مطالالوال  احلالالد

رور   الإل تهسالالر ال الالرآ  كضالال Lوتصالالد  اإلمالالا  احلسالالن بالالن عالالا 

ملحالال   يف التصالالد  ملحالالاوال  األمالالويني الالالذين انتهجالالوا التهسالالر يف 

مالالهبر م السياسالالي  وحماولالال  حتريالال  مسالالار أوهالالا  االمالال  وو الالا   تسالالصر
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لالدواعيهم السياسالي  وتوجهالا م ال بامليال  ومالن أجال  اعيمنال  عالل وكالالر 

  وع امالدها والال  مالن خالة  تهسالر اايالا  ال رآنيال  بالام ينسالجم األم

 .Qوسياستها العدامي  ضد اإلما  عا بن أيب طال  
عالن اثبالا  ةعوانالا و الد  ع  ما اكره أبالو جعهالر االسالكايف غنال ول

قالالا إ إ  معاويالال  وضالال  قومالالا  مالالن الصالالحاب  وقومالالا  مالالن التالالابعني عالالل 

 ،ويالاله والالالنا   منالاله ت تضالالالي الطعالالن Qروايالال  أخبالالار قبيحالال  يف عالالا 

وجع  عم عل الال  جعالة  يرغال  يف مثلاله والاختل وا مالا ارتضالاه مالنهم 

ابو هريالر  وعمالرو بالن العالا  واملغالر  بالن شالعب  ومالن التالابعني عالرو  

 بن الهنبر.

وقالالا  ابالالو جعهالالر االسالالكايف يف معالالرض كةمالاله عالالن الالال إ وقالالد 

رو  أ  معاوي  بالذ  لسالمر  بالن جنالدب مامال  الال  ةرهالم حتال  يالرو  

َِ َمنن   إ ﴿Qه اايالال  ا الالا نهنلالال  يف عالالا بالالن أيب طالالال  هالالذ َو ِمننَ  اَّاسننم

بِننِي َوُ ننَل َ ََّنندي  ننِعُد ا سَ َقننب مننم ِْل َوأ  ُ  م َوُيَّلل  َُّننُي ِْل اا َ ننمُِّ اَّنندي ِجُبننَ  َول  ُيع 

صننمِ   َ  * اْل ِ ننر  ِ ننَد وِ عننم َوُا أِننَ  اا َ ِِ َُِّ د  َو إِذا َتننَل س َعننع  ِْل ار ضَ  

 .205-204الب ر إ  ،﴾َل َوا سُ ال ُُيِبي اَّ َد مدَ َواَّاس   

َو ِمننَ  وا  اايالال  الثانيالال  نهنلالال  يف ابالالن ملجالالم وهالالو قولالاله تعالالالإ ﴿

ضمِت ا  تِغمَء َمر  َ ُي اب  د  َُ ي  ِ َِ َم   َيْش   .207الب ر إ  ،﴾اَّاسم
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ولم ي ب  وبذ  له مالامتي الال  ةرهالم ولالم ي بال  وبالذ  لاله ثةثاممال  

 .(1) ب  وبذ  له أربعامم  أل  و ب  ورو  ال أل  ةرهم ولم ي

هكالالذا كالالا  ال الالرآ  الكالالريم مسالالتهدوا  مالالن بنالالي أميالال  وعلالالام  

وعبثالالوا  ،و الد جعلالالوا آياتاله غرضالالا  ألهالداوهم وطري الالا  ملبتغالاهم ،بةطهالم

 بم دساته وحرووا آياته بام ينسجم واراة م.

 كالالا  ال الالرآ  مسالالتهدوا   الالذه الطري الال  وانالاله عرضالال   لتحريالال    وإاا

وسالاليكو  هالالذا التحريالال  مرتكالالهنا  يف  ،رسالالمي تتبنالالاه ةوامالالر السالاللط 

أاهالالا  األمالال  وتتداولالاله األجيالالا  جالالية  بعالالد جيالال  وُيسالال  معانيالاله إل 

اسالالتهداوا  اخلصالالو  وتصالالهي  الع امالالد احل الال  ةو  وازع  مالالن ةيالالن وال 

 مسك   من ع  .

 مالالن Qكالالا  االمالالر كالالذل  والالام هالالو موقالال  اإلمالالا  احلسالالن  وإاا

اين ال الالرآ  وقصالالوةهل وهالال  يسالالمأ اإلمالالا  أ  تنهالالار ظالالاهر  املسالال  ملعالال

املنظومالال  التهسالالري  عالالل أيالالد  مرتهنقالال  األمالالويني لتحريالال  ال الالرآ  

بمعانيالالاله وتهاسالالالرهل أ  أ  االمالالالر يتطلالالال  موقهالالالا  حاسالالالام  عالالالذه 

التصرصالالالا  واالوالالالرتا ا  التالالالي أحسالالالن صالالالنعها علالالالام  الالالالبة  

 وشيوخهل

                                                           

 .244راج  تاري  احلديل النبو  بني سلط  النص ونص السلط  للمؤل إ ( (1
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اإلمالالالا  حلاسالالالم  التالالالي ا الالالذها كانالالال  اخلطالالالوا  االول وا

يف مواجهالال  االنحالالراف التهسالالر  هالالو وضالال  البالالدي  ملنظومالال   Qاحلسالالن

تهسالالري  سالاللطوي  إل منظومالال  تهسالالري  تتعهالالد ببيالالا  كالال  احل الالامق رغالالم 

االعالالراض عالالن كثالالر مالالن آيالالا  ال الالرآ  الكالالريم التالالي مل يتعالالرض اليهالالا 

اإلمالالا  املجتبالال  والالال  ملصالاللح  يراهالالا اإلمالالا  يف بيالالا  اايالالا  ال رآنيالال  

 ض عنها صونا  ملصالأ أخر .واخر  يعر

مندوحالال   مالالن االعتالالهنا  عالالن مهمتالاله  Qمل جيالالد اإلمالالا  احلسالالن 

وهالو ال اليم عالل ال الرآ  ألناله ِعدلاله وأحالد طالريف املعاةلال  التالي  ،ال رآني 

اين خملالال  والاليكم الث لالالني كتالالاب اهلل وعالالرت  أهالال  > Nأسسالالها النبالالي 

والبالالد ألحالالدسا أ  يرعالال  ااخالالر وأ  يواظالال  عالالل حضالالوره  <بيتالالي

والالال رآ  بالالام ويالاله آيالالا  حمكالالام  بينالالا  تشالالر إل عظمالال   ،سالال  األمالال و

إل تعهنيالهن حضالور  Kوكالذل  سالع  أممال  أهال  البيال   ،Kأه  البيال  

 ال رآ  الكريم يف أاها  األم  ورو  شبها  املشككني و رصا م.

إل تهسالالر ال الالرآ  منسالالجام  مالال  قصالالوة  Qتصالالد  اإلمالالا  احلسالالن 

ومسالالتنط ا  آياتالاله ةو  أ  تالالدخ   ،هومبينالالا  احكامالاله ومعانيالال ،التنهنيالال 

األهالالوا  الشصصالالي  أو املصالالالأ النهعيالال  يف شالالو  علومالاله وم امالالا  

خالالر مالالن سالالع  إل تثبيالال  أصالالو   Qوكالالا  اإلمالالا  احلسالالن  ،معاروالاله
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عالالن طريالالق والالالده اإلمالالا  عالالا بالالن ايب  Nالتهسالالر املسالالت ا  مالالن النبالالي 

 .Qطال  
 اَّتحديمت واَّتأص ل:

 Qي يعيشالالها اإلمالالا  احلسالالن بالالالرغم مالالن الظالالروف ال الالاهر  التالال
وشالاليعته يف تثبيالال  احلالالق وةواعالالي الوصالالو  إل مراتالال  الرشالالد العلمالالي 

يف التهسالالر النسالالجامه  Qوقبالالو  املجتمالال  الطروحالالا  اإلمالالا  احلسالالن 

 ،وظالالواهر الكتالالاب ووصالالوله ،مالال  معطيالالا  ح الالامق ال الالرآ  وبطونالاله

  اوالالا  حتالالدي Q لإلمالالا وبالالالرغم مالالن م بوليالال  االطروحالال  التهسالالري  

وتسالالع  إل حتويالال   ،املعالالاين ال رآنيالال    االمويالال  مل تهتالالو يف حتريالال السالاللط

الوجهالال  التهسالالري  الصالالحيح  إل مصالالالأ سياسالالي  خوالال  ةو  األخالالذ 

باالعتبالالار إل بلالالوج املجتمالال  االسالالةمي مرحلالال  مت دمالال  مالالن الالالوعي 

والالالذ  أوجالالده  ،Qالتهسالالر  الالالذ  خلهالاله اإلمالالا  عالالا بالالن أيب طالالال  

 .Qمن بعده اإلما  احلسن 
روا الالالبة  إل مصالالاةر  اايالالا  ال رآنيالال  المهسالالو الالد تصالالد  

  السالاللط  كالالام الحظنالالا يف حماولالال  سالالمر  بالالن امنسالالجم  مالال  توجهالال

ةينالار ومثلاله كعال   ألال جندب الالذ  سالاو  عالل تهسالر آيال  بوربعاممال  

و الالد شالالكلوا وريالالق  االحبالالار وعالالل شالالاكلته أيب هريالالر  وغالالرهم كثالالر

  متطلبالا  الساللط  كالام هالي عم  تهسالر  لتوجياله اايالا  ال رآنيال  مال
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وعالالل  ،الالالذ  نالالا  قسالالطا  واوالالرا  مالالن التهنويالالر روايالال  احلالالديل النبالالو 

ضالالومه جالالا   وتالالاو  االحكالالا  تتبالال  بعضالالها بعضالالا  يف ارضالالا  شالالهو  

 اخلليه  واشباع شهيته.

راع طالالوية  متهالالرةا  يف السالالاح  العامالال  وبالالني المل يالالد  هالالذا الصالال

وهالو األقالو  يف رةع هالذه بال  كالا  هنالاي تيالارا  معارضالا   ،أوسا  األمال 

وا يالالار  ،واحلسالالن بالالن عالالا أةري خطالالور  املوقالال  العلمالالي ،السياسالالا 

 لإلمالالا والبالالد  ،املنظومالال  التهسالالري  التالالي تصالالد  عالالا معاويالال  ووري الاله

احلسالالن أ  جياهالالد املالالارقني بالالالهكر كالالام جياهالالدهم بال تالالا  الالالذ   لالالص 

بالتصالد  و الد رشع اإلمالا  احلسالن  ،منه معاويال  بطري ال  املكالر واخلالداع

يف لي الد  بالدية  مت نالا   Nلتهسر ال رآ  بالام ورثاله عالن والالده عالن النبالي 

أبعالالاة ال الالرآ  وأعامقالاله ليبطالال  احدوثالال  معاويالال  التهسالالري  السالاللطوي  كالالام 

كانالال  العنايالال  الهام الال  مالالن األمالال  يف تل الالي هالالذا اخلطالالاب التهسالالر  

 الناضج والذ  أضح  بدية  عن تهسر السلط  وحتريها ا.

 :غ  بواَّت مءاالَّغ

لل الالرآ  متالالداوال  بالالني االمالال  عالالل  Qمل يعالالد تهسالالر اإلمالالا  احلسالالن 

ر التهسالالر يف مسالالاحا  البالال  انحسالال ،أسالالاد منهجيالال  شالالعبي  عامالال 

 التالي إ لألسبابخاص  وال  
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ان سالالالم  بالالالني  Qاحلسالالالن  لإلمالالالا أوال إ ا  روايالالالا  التهسالالالر 

تسالن  لاله وري ني أحالدسا راويالا  معارضالا  للنظالا  ومةح الا  مالن قبلاله ال ي

مالالن املطالالارة   -عالالل نهسالاله-ي البالال  خشالال ،الروايالال  يف املجالالال  العامالال 

 ،ر عالالل عالالدة  حمالالدوة يف الروايالال  بحالالذر  أمنالالي شالالديدالاالمويالال  واقتصالال

وثالالانيهام راويالالا لمالال  توجهالالا  النظالالا  األمالالو  أو يسالالع  إل التصالالالأ 

 م  السلط  ويتجن  رواي  التهسر احلسني.

مالالن مرويالالا  تهسالالر اإلمالالا  وبالالني هالالذا وااي ضالالاع قسالالطا  واوالالرا  

 .Qاحلسن 
 باإلمالالا ثانيالالاإ كانالال  املصالالالأ السياسالالي  العامالال  التالالي مالالر  

احلالالاكم بسياسالالاته الرتهيبيالال    تهالالرض عالالل الالالراو  مراعالالا Qاحلسالالن 

ولالالم يكالالن مجيالال  الالالروا  مسالالتعدو  باملجازوالال  عالالل حسالالاب  ،والرتغيبيالال 

حتالال  قالالر م أو بعالالدهم عالالن النظالالا  يف مراعالالا  ظالالرووهم املعيشالالي  بالال  و

 األمني  لذا كان  هذه الروايا  حمجوب  عن ساح  التحديل العا .

ثالثالالا إ شالالم  احليالال  لروايالالا  التهسالالر مالالن قبالال  االمالالويني مجيالال  

اا مل  ،Kالالالروا  الالالذين يتعرضالالو  لروايالالا  تهسالالر أممالال  أهالال  البيالال  

مالالن  يف عالالدهِ  غرهالالاجيالالازف الالالراو  الالالذ  يالالرو  روايالالا  التهسالالر و

ي  والتالالوهني للالالراو  والروايالال  هالالو مالالد  اا مالالةي التضالالع ،الضالالعها 
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وا اماله بالالغلو والالروض وغرسالا مالن  Kروايته عن أممال  أهال  البيال  

 االورتا ا  والتهم.

روايالالا  التهسالالر تتحالالد  عالالن م امالالا  أهالال   أكثالالررابعالالا إ ا  

ووضالالاملهم وهالالذا مالالا سالالع  اليالاله معاويالال  مالالن منعالاله وعالالد   Kالبيالال  

إل  وغرهالالا  الالا ةعالال  الالالراو  الروايالا  انتشالاره ومعاقبالال  الالالرتويج عالالذه

 االحجا  عن روايا  هذا التهسر.

خامسالالا إ املةحالالر للروايالالا  التهسالالري  التالالي ورة  عالالن اإلمالالا  

و الالد  ،Qهالالي ن الال  لتهسالالر اإلمالالا  عالالا بالالن ايب طالالال   Qاحلسالالن 

هالالذه الطري الال  يف بيالالا  املالالراة مالالن اايالالا   Qاسالالتصد  اإلمالالا  احلسالالن 

وهالالي طري الال  مهمالال  يف  ،Q والالال  مالالن خالالة  ن الال  تهسالالر اإلمالالا  عالالا

يف خضالالالم االحالالالدا   Qاعالالالاة  الشصصالالالي  التهسالالالري  لإلمالالالا  عالالالا 

أ   Qوحضالالالور لتهسالالالره بعالالالد أ  علالالالم اإلمالالالا  احلسالالالن  ،ال اةمالالال 

مشالالالروع معاويالال  هالالو الغالالا  كالال  سالالر  وشصصالالي  ووضالالام  اإلمالالا  

ووعالة  و الالد  ،بعالد أ  تسالت ر باله االمالالور وبعالد أ  ال ينازعالُه أحالد Qعالا

اوالال  االمالالويني يف كالال     حتالال  يف التهسالالر واثبالالا  أوشالال  معاويالال  ث 

آرا  كعالال  االحبالالار وبالالل االرساميليالالا  عالالل حسالالاب تهسالالر اإلمالالا  

والالوراة  ،والهكالالر العلالالو  الالالذ  طالالارةه معاويالال  يف كالال     Qعالالا 

حضالالوره  Qمالالن اكالالر روايالالا  تهسالالر اإلمالالا  عالالا  Qاإلمالالا  احلسالالن 
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  لكالالال  ب الالالو  يف خضالالالم حمالالالاوال  معاويالالال  التحريضالالالي  والتشالالالووي

 احل امق.

يف بالالل  Qاحلسالالن  لإلمالالا هالالذه هالالي ظالالروف الروايالال  التهسالالري  

علو  ال رآ  وكيال  يب ال  واحلالا  هالذه مندوحال  النتشالاره وتداولاله بال  

 وحهظهل

مل يوخالالذ ةوره يف  Qاحلسالالن  لإلمالالا مالالن هنالالا نعالالرف أ  التهسالالر 

ر علالو  ال الرآ  ومعارواله إال بال الالدر املتالوور لالدينا والالذ  سالالعينا إل النشال

وعثرنالا عالل مالا أمكننالا العثالور  ،ومتابعتاله بعالد  ميشاله ،ه بعد تهري الهمجع

وهالالو نمالالواف لتهسالالره املبالالاري ولالالي  كالال  مالالا قدمالاله مالالن ثالالرا   ،عليالاله

 تهسر  يغني األم  عن اخلوض يف جما  التهسر وتضارب اارا .

 وااث قب اال تام  بمَّقرآن اَّكريم: Qاإلمم  اا   

مالو  إل ابعالاة ال الرآ  عالن أةبيالا  يف حماول   منه سالع  النظالا  اال

وةعال  إل  ،وحالل النالاد أ  وتمالوا بالشالعر والشالعرا  ،الساح  العامال 

وكانالال  املطالالارةا  الشالالعري   ،االهالالتام  بالشالالعر والتنالالاو  بالالني الشالالعرا 

بني الهحو  قامم  يل الي اخلليهال  التحالرني بالني شالاعر وآخالر وبالني قبيلال  

ام بيالنهم ليشالغ  النظالا  ويتناوسالو  والي ،وأخر  يتبالارو  ويهالا مهالاخرهم

وبالذل   ،األم  عالن مسالؤوليتها ويهرقهالا يف تناوسالا  ع يمال  غالر جمديال 

سالاليكو  ال الالرآ  الكالالريم ضالالحي  التهمالاليا السالاللطو  وعالالد  االهالالتام  
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والالا   ،بالاله نالالاجم  عالالن عمالالد السالاللط  يف ابعالالاة االمالال  عالالن منهجهالالا ال الالويم

التبحالالر يف معالالارف ال الالرآ  وعلومالاله سالاليجي  عالالل الكثالالر مالالن االسالال ل  

ُمسالالِ طا  رشعيالال  النظالالا  والالال  مالالن خالالة  تداولالاله والتالالدبر يف آياتالاله 

 الكريم .

إل حالالل االمالال  عالالل  Kويف امل ابالال  سالالع  أممالال  أهالال  البيالال  

م ابالال  واالهالالتام  بالاله  ،مواصالالل  الالالتعلم والته الاله يف ال الالرآ  الكالالريم

مالالالنهج السالالاللط  يف تسالالالويق أوكارهالالالا االهالالالتام  بالشالالالعر الالالالذ  بالالالا  

حتالالد  عالالن أسيالال  ال الالرآ   Qا  احلسالالن لالالذا نجالالد أ  اإلمالال ،ومبانيهالالا

 الكريم وتعاهده ومعرو  علومه.

نصالالامحه لةهالالتام   Qوهالالي جهالالد  متميالالهن قالالد  اإلمالالا  احلسالالن 

بالالال رآ  الكالالريم قالالرا    ومعروالال   لالال ة ُيضالالي  هالالذا ال الالرآ  يف خضالالم 

التسالالاب ا  االةبيالال  الشالالعري  وال صصالالي  التالالي أشالالاعها األمويالالو  بالالدية  

بالالني ثالالواب قرا تالاله وتعاهالالده وتشالالجي  و الالد  ،عالالن ال الالرآ  وأسيتالاله

واليالال   ،املجتمالال  االسالالةمي عالالل ت الالديم ال الالرآ  عالالل أ  ا الالاه آخالالر

 من روايا إ Qبعض ما ورة عنه 

إ مالالا ب الالي يف الالالدنيا ب يالال  غالالر هالالذا Qقالالا  احلسالالن  ،. الالالديلمي1

ال رآ  وا الذوه إمامالا  يالدلكم عالل هالداكم وا  أحالق بالال رآ  مالن عمال  

وقالا إ  ،م مناله مالن مل يعمال  باله وإ  كالا  ي الر هوأبعالده ،به وا  مل لهظه
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مالالن قالالا  يف ال الالرآ  برأيالاله ووصالالاب و الالد أخطالالو وقالالا إ إ  هالالذا ال الالرآ  

جيالالي  يالالو  ال يامالال  قامالالدا  وسالالام ا  ي الالوة قومالالا  إل اجلنالال  أحلالالو حةلالاله 

ويسالالو  قومالالا  إل النالالار ضالاليعوا  ،وحّرمالالوا حرامالاله وآمنالالوا بمتشالالا ه

 .(1)حدوةه وأحكامه واستحلوا حمارمه

ي عالالن الالالدعوا  للروانالالد إ قالالا إ قالالا  احلسالالن بالالن ال. املجلسالال2

إ مالالن قالالرأ ال الالرآ  كانالال  لالاله ةعالالو  جمابالال  إمالالا معجلالاله وإمالالا Lعالالا 

 .(2)جل مؤ

 ،عالن احلسالني بالن الهالرف ،. ابو نعاليم رو  بالن حالاتم االصالبهاين3

اكالالر أمحالالد بالالن عبالالد الالالرمحن األعالالرف  ،رو  عنالاله أبالالو حامالالد األشالالعر 

حالالدثنا رو  بالالن حالالاتم  ،از حالالدثنا أمحالالد بالالن جعهالالر امللحمالالي اجالال

حالالدثنا احلسالالني بالالن الهالالرف حالالدثنا ليالال  بالالن اسالالحا  عالالن  ،االصالالبهاين

عن حجاف بالن وراوصال  عالن احلسالن بالن عالا قالا  أنالا  ،مهد  بن ميمو 

إاا أصالالبأ وإاا أمسالال  أ  ال يمسالاله  ،رين آيالال الضالالامن ملالالن قالالرأ هالالذه العشالال

 لص وال سب  ضار وال سلطا  ظامل وال ما  غال .

ُكننُم ا ﴿ ،  آيالالا  مالالن األعالالرافآيالال  الكالالرل وثالالة ِذي اَّسنن إِنس َ بس

ننامواِت َوار   َِ َخَأننَ  اَّ س ِ نناِ َ إل قولالاله     ﴾ وعشالالالر آيالالا  مالالن أو  امل ُح 

                                                           

 .35/ 8جمم  الهنوامدإ ( (1

 .204/ 92بحار االنوارإ ( (2
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اَّسنِذي ال إَِّنَي  ُ نَل ا الصاوا  وثالة  آيالا  مالن آخالر سالور  احلشالالر ﴿

ننعمَدُِّ  ر المعشالال﴾ إل آخرهالالا وثالالة  آيالالا  يالالا إاِلس ُ ننَل قننمِاُ اَّ َغ  ننِب َواََّّللس

 .(1)اجلن إل قوله إن   وال جا  وبو  آال  ربكام تكذبا 

أخالالنين احلسالالن بالالن حممالالد اخلالالة  حالالدثنا يوسالال   ،. اخلطيالال 4

قلال  لاله حالدثكم أبالو  ،قا  قرأ  عالل حممالد بالن خملالد ،بن عمر ال واد

حالالدثنا  ،وكالالا  بالاله ارتعالالاني ،عبالالد اهلل أمحالالد بالالن خالالالد بالالن يهنيالالد اإلبالالا

ا مهالالد  بالالن ميمالالو  عالالن احلجالالاف بالالن ابالالراهيم بالالن قالالان  اجلالالةب حالالدثن

وراوصالال  عالالن احلسالالن بالالن عالالا أنالاله قالالا إ أنالالا ضالالامن ملالالن قالالرأ  الالذه 

رين آي  يف ك  ليلال  أ  يعاوياله اهلل مالن كال  شاليطا  مالارة ومالن كال  الالعش

شيطا  حاسالد ومالن كال  لالص عالاة ومالن كال  سالب  ضالار آيال  الكالرل 

 .(2)وثة  آيا  من آخر احلرش

 إ اكتالال  عالالل ورقالال  يالالا قالالا Qعالالن احلسالالن الهنكالالي  ،. الطالالنل5

وإاا أخذتاله  ،نار كالوين بالرةا  وسالةما  عالل ابالراهيم وعل اله عالل املحمالو 

احلمالال  يكتالال  يف قرطالالاد هالالذه اايالال  ويشالالد عالالل عضالالدهإ قالال  اهلل أا  

 ....لكم أ  عل اهلل تهرتو 

* * 

                                                           

 .314 /1اخبار اصهها إ ( (1

 .127/ 4تاري  بغداةإ ( (2



 

  



 

ِم ا تد ري ولَّي تعم : ﴿ ِح مِ  بِ   ِ  اَّرس ْح   ﴾ اآليةاَّرس

أ  رجالالة   Q عالالن أمالالر املالالؤمنني Qعالالا عالالن اإلمالالا  احلسالالن بالالن 

قا  اليه و ا  يالا أمالر املالؤمنني أخالنين عالن بسالم اهلل الالرمحن الالرحيم مالا 

سالالم مالالن أسالالام  اهلل عالالهن وجالال  وهالالو امعنالالاهل و الالا  ا  قولالال  اهلل اعظالالم 

االسالم الالالذ  ال ينبغالي ا  يسالالم  بالاله غالر اهلل ومل يتسالالم باله خملالالو  و الالا  

الالالذ  يتولالاله اليالاله عنالالد احلالالوامج  الرجالال  والالام تهسالالر قالالو  اهللل قالالا إ هالالو

والشدامد كال  خملالو  عنالد ان طالاع الرجالا  مالن مجيال  مالن ةوناله وت طال  

د يف هالذه الالدنيا ومالتعظم أاالسباب من كال  مالا سالواه والال  كال  مالرت

ويهالالا وإ  عظالالم غنالالاه وطغيانالاله وكثالالر حالالوامج مالالن ةونالاله اليالاله والال  م 

سالاليحتاجو  حالالوامج ال ي الالدر عليهالالا وين طالال  إل اهلل حالالني تورتالاله 

  مالا تسالم  اهلل عالهن وجال  ي الوأوواقته حت  ااا كه  ساله عالاة إل رشكاله 

ننَتكُ ﴿ َ ا َ و  َ َتننت كُ  م  إِن  َ تننمُكم  َقننذاُل ا ُوننل  َ  َ َ ي  ننمَقُة َ  َْيننري  ُقلَن  ُم اَّ س َتنند 

ُقلَن إََِّ  ننِي إِن   ننمَء * إِن  ُكا ننُتم  صننمِدِوَ   َّلِلننُد مننم َتنند  ُقلَن َوَ ك  َُ َتنند  ننم َبننل  إِيس

ننوَ  َن مننم ُتَّلل  و الالا  اهلل عالالهن وجالال  لعبالالاةه أوالالا اله الالرا  إل  ،﴾ِرُكلنَ نَتا َ ننل 

رمحتالالي إين قالالد الالالهنمتكم احلاجالال  إا يف كالال  حالالا  والالال  العبوةيالال  يف كالال  

وق  وال ا والاوهنعوا يف كال  أمالر توخالذو  وترجعالو  ياماله وبلالوج غايتاله 
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والالاين إ  أرة  أ  أعطالاليكم مل ي الالدر غالالر  عالالل مالالنعكم وإ  أرة  أ  

  واول مالالن وسالالكم مل ي الالدر غالالر  عالالل إعطالالامكم وانالالا أحالالق مالالن يُ امالالنع

ترضع الياله أ  أسالتعني عالل هالذا االمالر الالذ  ال حتالق العبالاة  لغالره اال 

املغيالالل إاا اسالالتغيل الالالرمحن الالالذ  يالالرحم ببسالال   يلالاله املجيالال  ااا ةعالال

الرز  علينالا الالرحيم بنالا يف أةياننالا وةنيانالا وآخرتنالا خهال  علينالا الالدين 

خهيها  وهالو يرمحنالا بتميهننالا مالن اعداماله ثالم قالا  رسالو  اهلل وجعله سهة  

من حهنناله أمالر وتعاطالاه و الا  بسالم اهلل الالرمحن الالرحيم وهالو خملالص هلل 

مالا بلالوج حاجتاله يف الالدنيا إوي ب  ب لبه إلياله مل ينهال  مالن إحالد  اثنتالني 

  ..(1)ما بعدله عند ربه ويدخر لُه وما عند اهلل خر واب   للمؤمننيإو

 ب من:

ر يالال  مهمالال  يف الوصالالو  إل  Lاإلمالالا  احلسالالن بالالن عالالا  قالالّد 

وقالالد  ،Qمعالالامل التوحيالالد احل ي الالي يف ن الال  أقالالوا  اإلمالالا  أمالالر املالالؤمنني 

إل الال  للوقالوف عالل معالامل توحيديال  توصاليلي   Qعمد اإلمالا  احلسالن 

وهالالو أ   ،يتوقالالو  إل أمالالر مهالالم Kوهالالذا يعنالالي أ  االممالال   ،مهمالال 

  هالالذه االصالالو  بحاجالال  إل تنظالاليم وأ Nالتوحيالالد احل ي الالي أصالالله النبالالي 

ويالالدو  االشالالكاال   ،وتبويالال  وخطالالاب توحيالالد  يروالال  الشالالبها 

وسالالالع  اإلمالالالا  أمالالالر  ،وحيالالالدالتالالالي أثارهالالالا اخلصالالالو  يف وهمهالالالم للت
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رب  االوكالالار الإل روالال  هالالذا االلتبالالاد يف الههالالم بعالالد أ  تسالال Qاملالالؤمنني

الدخيلالال  بعالالد أ  والالتأ االمويالالو  بالالاب االوكالالار الدخيلالال  ال اةمالال  مالالن 

وغالالهنو االوكالار األخالر  للع ليال  االسالالةمي   ،خلال  احلالدوة االسالةمي 

بعد أ  نهالذ مروجوهالا بتشالجي  مالن النظالا  احلالاكم الالذ  وجالد تور  

ولهالالرض هيمنتالاله عالالل  ،البالالدام  يف املالالورو  االسالالةمي التوحيالالد 

مالن هنالا تصالد  اإلمالا   ،بالدام  وكريال  أخالر  ب جيالاةالع لي  االسةمي  

بالالذ هالالذه االوكالالار والعمالال  عالالل مسالالر   تصالالحيحي  إل ن Qأمالالر املالالؤمنني 

االمالويني ومالا استضالاووه مالن  بوطروحالا للذهني  العامال  التالي تالوثر  

 ،إل ت الالديم الر يالال  الواضالالح  يف مسالالام  التوحيالالد اوالالدع ،أوكالالار  ةخيلالال   

وقالّد  خطابالا  توحيالديا  ناضالجا   ،وبذ  جهوةا  اسالتثنامي  مالن أجال  الال 

 انسالالانيا  مشالالرتكا  يشالالرتُي ويالاله أ  وهالالام   ،يالالتةمم مالال  وهالالم كالال  عصالالالر

وكالالا  خطالالاب التوحيالالد عنالالد اإلمالالا   ،اجلميالال  يف معالالاروهم التوحيديالال 

معلالام  هامالالا  مالن معالالامل املدرسال  التوحيديالال  التالي ُعالالرف  Qأمالر املالالؤمنني 

وحالالر  مجيالال  األممالال  أ  ي الالدموا هالالذا  ،K الالا أممالال  أهالال  البيالال  

احل ي الالي اخلطالالاب التوحيالالد  عالالل أنالاله االنمالالواف األمثالال  للتوحيالالد 

لالذا وانال  ال  الد خطابالا  أنضالج  ،الذ  يمكالن أ  يتعالاط  معاله اجلميال 

وهالالو ح الالا  سالاليدهم  ، الالا قدمالالُه اإلمالالا  حتالال  ُل الال   بسالاليد املوحالالدين

 وامامهم.
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تهسالالره ايالال  البسالالمل   حالالني Qمالالن هنالالا نجالالد أ  اإلمالالا  احلسالالن 

مالالن ر   توحيديالال   Qليالال  الالال  إل مالالا قدمالاله اإلمالالا  أمالالر املالالؤمنني 

إل اإلمالالا  يف شالالو  التوحيالالد  ولإلحالالال  ،منهجالالا  وطري الالا   مهمالال  جعلهالالا

تنووالالا  عالالن جهالالوةه التالالي يبالالذعا يف صالالد  Qحتالال  صالالار مالالن خمتصالالاته 

 وحماوال  املشككني. ،عاةي  امللحدين

* * 

  



 

 عل ُّ اَّدمحتة

ُد  ِاا َ  ولَّي تعم  ﴿  .1اَّدمحتة:  ،﴾َ لِّ اَّ عممَلِ َ  م 

سا احالالدإ مالالدينتني قالالا  إ  هلل Lعالالن اإلمالالا  احلسالالن بالالن عالالا 

ر  واألخالر  بالاملغرب علاليهام سالور مالن حديالد وعالل كال  مدينال  الباملش

مالن اهال  وويهالا ألال  ألال  لغال   عا ارالأل  أل  بالاب كال  بالاب مصال

تتكلم كال  لغال  بصالةف لغال  صالاحبتها وأنالا أعالرف مجيال  اللغالا  ومالا 

 .Q(1)ويها وما بينهام وما عليهام حج  غر  وغر أخي احلسني 
 ب من:

 Kهالالذه الروايالال  تنووالالا  عالالن م الالامهم  Qإلمالالا  احلسالالن اكالالر ا
وهالالي  ،ومالالا أنعالالم اهلل علالاليهم مالالن كرامالال   خصالالهم  الالا ،وبيانالالا  ملنالالهنلتهم

واكالالر هالالاتني  ،مالالا ُيالالر  ومالالا ال ُيالالر  ،حجالالتهم عالالل اخللالالق وكالال  اخللالالق

املالالدينتني ومالالا ويهالالا مالالن االرسار التالالي مل يطلالال  عليهالالا اال الراسالالصو  

بيالالا  اخلصالالامص التالالي خصالالهم اهلل  بالالالعلم وامل صالالوةو  هالالم مالالن بالالاب

ننُد  ِ الالا والتالالي تسالالتوج  مالالنهم محالالدا  مصالالداقا  ل ولالاله تعالالال ﴿ م  َ لِّ  اا َ

وقالالد  ،عالالل أ  الالال  بيالالا  ل الالدر  اهلل تعالالال ولعظمالال  خل الاله ،﴾اَّ عننمملَِ َ 
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واسالالتوج   ،وقالالرب منالالهنلتهم منالاله تهم لديالالهصالالياأطلعهالالم عالالل رسه خل

وال ينهالالد عالالل مالالر  ،رال ين طالال  عالالل كالالر الالالدهو ،ر الالال  محالالدا  لالالذك

 واحلمد هلل رب العاملني. ،العصور

* * 

  



 

 عل ُّ اَّبقرُّتد ري 

سنم كمُنم  تد ري ولَّي تعنم : ﴿ َراَمُعام ِ  ن  نمُن َقا عنم َونَأخ  اَم اََّّللس هسُ ََ َونَأ

ُ ننُكم  َِّننبَ  بُِنننلا َبع  اَننم ا   ٍض َقننُدوو َوََُّكننم  ِْل ار  وِ ننِي َوُوأ  ِِ ع    

َتَقرو َوَمتمٌع إِ   .36اَّبقرُّ:  ،﴾ ِح ٍ ُم  

أنالاله قالالا إ جالالا  نهالالر مالالن  Qعالالن احلسالالن بالالن عالالا بالالن أيب طالالال  

وسالالوله أعلمهالالم عالالن مسالالام  وكالالا  والاليام سالالوله  Nاليهالالوة إل رسالالو  اهلل 

أنالاله قالالا  لالالهإ أل     والالرض اهلل عالالهن وجالال  الصالالو  عالالل أمتالال  ثةثالالني 

ملالا  Qإ  آة   Nيوما  ووالرض عالل االمالم أكثالر مالن الال ل و الا  النبالي 

الشالالجر  ب الالي يف بطنالاله ثةثالالني يومالالا  وهالالرض اهلل عالالل اريتالاله  أكالال  مالالن

ثةثني يوما  اجلالوع والعطالا والالذ  يوكلوناله بالليال  تهضال  مالن اهلل عالهن 

 .(1)وج  عليهم وكذل  عل آة 

ِح مُ تد ري ولَّي تعم : ﴿ اُل اَّرس ُي ُ َل اَّتسلس ُس  .37اَّبقرُّ:  ،﴾إِ

يل حالالد Nعالالن النبالالي  Kعالالن احلسالالن بالالن عالالا بالالن ايب طالالال  

وقالد سالوله بعالض اليهالوة عالن مسالام إ وأمالا صالة   Nطوي  ي و  وياله 

العصالر وهي السالاع  التالي أكال  آة  ويهالا مالن الشالجر  ووخرجاله اهلل مالن 

اجلن إ وومر اهلل عالهن وجال  اريتاله  الذه الصالة  إل يالو  ال يامال  واختارهالا 
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ألُمتالالي وهالالي مالالن أحالال  الصالاللوا  إل اهلل عالالهن وجالال  وأوصالالاين أ  

صاللوا  وأمالا صالة  املغالرب وهالي السالاع  التالي تالاب أحهظها من بني ال

اهلل عهن وج  ويها عل آة  وكا  بني مالا أكال  مالن الشالجر  وبالني مالا تالاب 

اهلل عليه ثةثامم  سالن  مالن أيالا  الالدنيا ويف أيالا  ااخالر  يالو  كالول  سالن  

مالالا بالالني العصالالالر والعشالالا  وصالالل آة  ثالالة  ركعالالا إ ركعالال  خلطي تالاله 

بتالاله والالاورتض اهلل عالالهن وجالال  هالالذه وركعالال  خلطي الال  حالالوا  وركعالال  لتو

الالالثة  عالالل امتالالي وهالالي السالالاع  التالالي يسالالتجاب ويهالالا الالالدعا  ووعالالدين 

 .(1)ريب عهن وج  ا  يستجي  ملن ةعاه ويها...

َُن   ََُّكنُم اَّنتد ريَ ولَّي تعنم : ﴿ اُ  اآل ِخنَرُُّ ِقا نَد ا ُونل  إِن  كم  دس

َت إِ  َِ َوَتَماسننُلا امل َننل  * ن  ُكا ننُتم  صننمِدِوَ  خمََِّصننةم ِمنن   ُدوِن اَّاسننم

َُ َ َبنندام بِنناموَ  ننِداِم  َوا  ََّنن   َيَتَماسننل  َم   َ ي   ،﴾َقأِنن ٌم بِمَّاسننمملِِ َ  َونندس

 .95-94اَّبقرُّ: 

 Lقالا  احلسالن بالن عالا بالن أيب طالال  Qقا  اإلمالا  العسالكر  
وقطالال   Nا  اهلل تعالالال ملالالا وّبالال  هالالؤال  اليهالالوة عالالل لسالالا  رسالالوله 

 ،هم احلجالالج الواضالالح  بالالو  حممالالدا  سالاليد النبيالالنيمعالالاايرهم وأقالالا  علالالي

وا  عليالا  ساليد الوصاليني وخالر مالن  ّلهاله بعالده  ،وخر اخلةمق أمجعالني
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من املسلمني وا  الطيبالني مالن آلاله هالم ال الوا  بالدين اهلل االممال  لعبالاة اهلل 

عالالهن وجالال  وان طعالال  معالالاايرهم وهالالم ال يمكالالنهم ايالالراة حجالال  وال 

وا أتالالدر  مالالا ن الالو  ولكنالالا ن الالو  ا  شالالبه  وجالالا وا إل ا  كالالابروا و الالال

اجلنالال  خالصالال  لنالالا مالالن ةونالال  يالالا حممالالد وةو  عالالا وةو  أهالال  ةينالال  

ونحالالن أوليالالا  اهلل املصلصالالو   ،وأمتالال  وانالالا بكالالم مبتلالالو   تحنالالو 

وعبالالاةه اخلالالرو  ومسالالتجاب ةعا نالالا غالالر مالالرةوة علينالالا    مالالن 

د عالؤال  قال  يالا حممال Nولام قالالوا الال  قالا  اهلل تعالال لنبياله  ،سؤالنا ريثا

اُ  اآل ِخنَرُُّ اليهوةإ ﴿ َُن   ََُّكنُم اَّندس خمََِّصنةم ِمن   اجلنال  ونعيمهالا ﴿﴾ إِن  كم

 َِ ﴾ حممالالد وعالالا واألممالال  وسالالامر االصالالحاب ومالالؤمني االمالال  ُدوِن اَّاسننم

وانكالالم بمحمالالد واريتالاله  تحنالالو  وا  ةعالالامكم مسالالتجاب غالالر مالالرةوة 

َت ﴿ والالا  حممالالدا  وعليالالا  ﴾ للكالالاابني مالالنكم ومالالن خمالالالهيكم َوَتَماسننُلا امل َننل 

واووالالام ي ولالالو  ا الالم هالالم أوليالالا  اهلل عالالهن وجالال  مالالن ةو  النالالاد الالالذين 

هم والالا  كنالالتم معالالارش اليهالالوة   الالالهو م يف ةيالالنهم وهالالم املجالالاب ةعالالا

إِن  ُكا ننُتم  كالالام تالالدعو  وتمنالالوا املالالو  للكالالاابني مالالنكم ومالالن خمالالالهيكم ﴿

يكم كم عالالل خمالالاله ﴾ بالالانكم أنالالتم املح الالو  املجالالاب ةعالالاصننمِدِو َ 

وقولالالالواإ اللهالالالم امالالال  الكالالالااب منالالالا ومالالالن خمالهينالالالا ليسالالالرتيأ منالالاله 

ولتالالهنةاة حجالالتكم وضالالوحا  بعالالد أ  قالالد صالالح  ووجبالال   ،الصالالاةقو 

ثم قا  عم رسو  اهلل بعالد مالا عالرض هالذا علاليهمإ ال ي وعالا أحالد مالنكم 
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اال غص بري اله والام  مكاناله وكانال  اليهالوة علالام  بالا م هالم الكالاابو  

روا ا  يالالدعوا سالالالهام هالالم الصالالاةقو  ولالالم جيوا  حممالالدا  وعليالالا  ومصالالدقي

َو ََّنن   بالالذل  لعلمهالالم بالالا م ا  ةعالالوا وهالالم امليتالالو  و الالا  اهلل تعالالالإ ﴿

ننِداِم   َم   َ ي  َُ َ َبنندام بِننام َونندس ﴾ يعنالالي اليهالالوة لالالن يتمنالالوا املالالو  بالالام َيَتَماسننل 

قالالدم  أيالالدوم مالالن الكهالالر بالالاهلل وحممالالد رسالالوله ونبيالاله وبعالالا أخالالي نبيالاله 

َقأِنن ٌم  َوا رين مالالن االممالال  املنتجبالالني قالالا  اهلل تعالالالإ ﴿ووصالاليه وبالطالالاه

رو  ا  يتمنالالالوا املالالالو  للكالالالااب ال﴾ اليهالالالوة ا الالالم ال جيسالالالبِمَّاسنننمملِِ َ 

ولالالذل  أمالالري   تبهالالرهم بحجتالال   ،لعلمهالالم ا الالم هالالم الكالالاابو 

وتومرهم أ  يالدعوا عالل الكالااب ليمتنعالوا مالن الالدعا  وتبالني للضالعها  

ُم  يالا حممالد ﴿ا م هالم الكالاابو  ثالم قالا   ﴾ يعنالي  الد هالؤال  َو َََّتِجنَدهس

َِ َقنب َح نمٍُّ اليهوة ﴿ َرَص اَّاسم ﴾ واحالر  مالن الالذين أرشكالوا عالل َ ح 

نُر َ َّ نَد ﴿﴾ يتمنال  َينَلدي حيا  ثم وصال  اليهالوة و الا  ﴿ َ َحنُدُ م  ََّنل  ُيَعمس

ا  يعمالالر ومل ي الال  ومالالا هالالو  ه﴾ ومالالا التعمالالر الالال  سالالن  بمهنحهنحالالَعنناَةٍ 

اة وامالالا تعمالالره قالالا إ ومالالا هالالو بمهنحهنحالاله ا  يعمالالر ثالالم يهنحهنحالاله ولالالام أر

َمُأننلنَ  َوا قالالا إ ﴿ ﴾ وعالالل حسالالبه جيالالازوم ويعالالد  علالاليهم َبِصننرٌي بِننام َيع 

 .(1)وال يظلمهم
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اليهالوة  (1)ملالا كاعال  Lقا  اإلما  احلسن بالن عالا بالن أيب طالال  

عالالن هالالذا التمنالالي وقطالال  اهلل معالالاايرهم قالالال  طامهالال  مالالنهم وهالالم 

وقالد كالاعوا وعجالهنوا يالا حممالد وانال  واملؤمنالو   N ر  رسالو  اهللالبحض

أخالالوي ووصالالي  أوضالاللهم  Qهم وعالالا  املصلصالالو  لالال  جمالالاب ةعالالا

ا  هالذا كالام زعمال  وسيدهمل قا  رسو  اهلل بالل قالالوا يالا حممالد وال   كال

بالالن رميسالنا هالالذا و الالد كالالا  مالن الشالالباب مجالالية  نبالالية  و ال  لعالالا يالالدعو ال

ال ي الرب ومهجالورا ال  وسيام  قساليام  حل اله بالر  وجالذا  و الد صالار محالا  

إمتالالوين بالاله  Nيعالالارش يتنالالاو  اخلبالالهن عالالل أسالالن  الرمالالا  و الالا  رسالالو  اهلل 

وأصالحابه مناله إل منظالر وظيال  سالمج قباليأ  Nباله ونظالر رسالو  اهلل  وو 

يالالا أبالالا احلسالالن أةع اهلل لالالُه بالعاويالال  والال   اهلل  Nكريالاله و الالا  رسالالو  اهلل 

 اماله إاا الهتال  قالدتعال جييب  ويه والدعا لاله ولالام كالا  عنالد وراغاله مالن ةع

زا  عنالاله كالال  مكالالروه وعالالاة إل اوضالال  مالالا كالالا  عنالاله مالالن النبالال  واجلالالام  

للهتالال  آمالالن بالالالذ   Nوالوسالالام  واخلالالر يف املنظالالر و الالا  رسالالو  اهلل 

أغاثالال  مالالن بةمالال  قالالا  الهتالال  قالالد آمنالال  وحسالالن إيامنالاله و الالا  أبالالوه يالالا 

حممد ظلمتني واهب  منالي بالابني ليتاله كالا  أجالذ  وأبالر  كالام كالا  ومل 

لكالن اهلل  Nقالا  رسالو  اهلل  ،  إل ةينال  وال   الال  كالا  أحال  اايدخ

                                                           

 عنه. أ   نبُ   ( كع  بمعن  اجتن  وكع   (1
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عهن وج  قد خلصه من هالذه ااوال  وأوجال  لاله نعاليم اجلنال  قالا  أبالوه يالا 

حممالد مالالا كالالا  هالالذا لالال  ولصالالاحب  إنالالام جالالا  وقالال  عاويتالاله وعالالويف وإ  

ر الكا  صاحب  هالذا يعنالي عليالا  جمابالا  يف اخلالر وهالو أيضالا  جمالاب يف الشال

اجلالذا  والالن  وال ين اعلالم إناله ال يصاليبني ليتبالني و   لاله يالدعو عالا ب

عالالؤال  الضالالعها  الالالذين قالالد اغالالرتوا بالال  أ  زوالالاله عالالن ابنالالي مل يكالالن 

بدعامالاله و الالا  رسالالو  اهلل يالالا والالوة  اتالالق اهلل و نالالو بعاويالال  اهلل إيالالاي وال 

تتعالالرض للالالبة  وملالالا ال تطي الاله وقابالال  النعمالال  بالشالالكر والالا  مالالن كهرهالالا 

ها و الا  اليهالوة  مالن شالكر نعالم اهلل سلبها ومالن شالكرها امالرت  مهنبالد

تكذي  عدو اهلل املهرت  عليه إنالام ُأريالد  الذا أ  اعالرف ولالد  أناله لالي  

 ا قلال  لاله واةعيتاله قليال  وال كثالر وإ  الالذ  أصالابه مالن خالر مل يكالن 

بدعا  عالا صالاحب  وتبسالم رسالو  اهلل وقالا  يالا والوة  هيال  قلال  أ  

 قالال  جمالالي ه و ةعالالا وإنالالام صالالاةف Qبنالال  مل تكالالن بالالدعا  عالالا اعاويالال  

 الالذا الالالبة  الالالذ  اقرتحتالاله  Qعاويتالاله أرأيالال  لالالو ةعالالا عليالال  عالالا 

صالالاةف  ألنالالهأت الالو  إ  مالالا أصالالابني مل يكالالن بدعامالاله ولكالالن  ووصالالاب 

منالالي عالالل  احتجالالافةعالالا ه وقالال  بةمالاليل و الالا  ال أقالالو  هالالذا ال  هالالذا 

منالاله عالالا واهلل أحكالالم مالالن أ  جييالال  إل  واحتجالالافاهلل يف ةيالالن اهلل  عالالدو

يكالالو  قالالد والالتن عبالالاةه وةعالالاهم إل تصالالديق الكالالاابني و الالا  مثالال  هالالذا و
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عالالو يف ةعامالاله عليالال  ال يهعالال   البنالال  Qوهالالذا ةعالالا  عالالا  Nرسالالو  اهلل 

اهلل تعالالال مالالا يلالالب  بالاله عالالل عبالالاةه وةينالاله ويصالالد  بالاله الكالالااب عليالاله 

 Qوتحالالر اليهالالوة  ملالالا بطلالال  عليالاله شالالبهته وقالالا  يالالا حممالالد ليهعالال  عالالا 
لعالا يالا أبالا احلسالن قالد أبال   N  اهلل هذا يب إ  كن  صالاةقا  و الا  رسالو

وقال إ اللهالم ابتلاله  اقالرت والاةع علياله بالام  يالرةاالكاور اال عتوا  وطغيانالا  و

اليهالالوة  ةا  الالال  الغالالة  مثالال  مالالا  ووصالالابمالالن قبالال  و اعالالا  ابنالالهبالالبة  

كا  يف الغة  مالن اجلالذا  والالن  واسالتول علياله االمل والالبة  وجعال  

قالالد عروالال  صالالدق  والالوقلني و الالا  رخ ويسالالتغيل وي الالو  يالالا حممالالد اليصالال

ال  بانالال لالالو علالالم اهلل تعالالال صالالدق  لنجالالاي ولكنالاله عالالامل  Nرسالالو  اهلل 

كهالرا  ولالو علالم أناله إ  نجالاي آمنال  باله  ازةة  رف عن هذا احلالا  إال 

علي  بالنجا  واناله جالواة كالريم قالا  وب الي اليهالوة  يف الال  الالدا   ةجلا

وعةمالال   رين وعالالن  للمتهكالالرينظوالالالن  أربعالالني سالالن  آيالال  للنالالا

 ابنالاله كالالذل  معالالاى يباقيالال  يف الغالالابرين وب الال Nملحمالالد  حجالال  بينالال و

صالالحيأ االعضالالا  واجلالالوار  ثامنالالني سالالن  عالالن  للمعتالالنين وترغيبالالا  

للكالالاورين يف االيالالام  وتهنهيالالدا  عالالم يف الكهالالر والعصالاليا  وقالالا  رسالالو  

عبالاة  ابنالهحني ح  الال  الالبة  بالاليهوة  بعالد زوا  الالبة  عالن  Nاهلل 

ال وت ربالالوا إل أ ،  عالالل صالالاحبهوم اهلل و نالاله مشالالؤنعوالكهالالر بالال يالالاكمإاهلل 
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روا أعامركالالالم يف الالالالدنيا الاهلل بالطاعالالالا  جيالالالهن  لكالالالم املثوبالالالا  قصالالال

اهلل يف اجلهالالاة لتنالالالوا طالالو  أعالالامر ااخالالر  يف النعالاليم  ألعالالدا بالالالتعرض 

و  الةزمالال  ليطالالو  غنالالاكم يف  الالا لكالالم يف احلابالالذلوا أمالالوالالالدامم اخلالالالد و

 ود و الالالوا يالالا رسالالو  اهلل نحالالن ضالالعها  االبالالدا  قليلالالاجلنالال  و الالا  أنالالا

بمجاهالالد  االعالالدا  وال يهضالال  أموالنالالا عالالن نه الالا   ال نهالالياالمالالوا  

اال ولالاليكن صالالدقاتكم مالالن  Nالعيالالاال  والالاماا نصالالن ل قالالا  رسالالو  اهلل 

أمالالا  Nقلالالوبكم وألسالالنتكم قالالالوا كيالال  الالال  يالالا رسالالو  اهللل قالالا  

وحال   Nسالو  اهلل ال لوب وت طعالوا  الا عالل حال  اهلل وحال  حممالد ر

عالالالا وا اهلل ووس رسالالالو  اهلل وحالالال  املنتجبالالالني لل يالالالا  بالالالدين اهلل 

وحالال  شالاليعتهم وحمبالاليهم وحالال  اخالالوانكم املالالؤمنني والكالال  عالالن 

اعت الالاةا  العالالداوا  والشالالحنا  والبغضالالا  وأمالالا االلسالالن  وتطل و الالا 

بذكر اهلل تعال بام هالو أهلاله والصالة  عالل نبياله حممالد وعالل آلاله الطيبالني 

 تعالالال بالالذل  يالالبلغكم أوضالال  الالالدرجا  وينالاليلكم بالاله املراتالال  والال   اهلل

 .(1)العاليا ...
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ََّنيُ تد ري ولَّي تعم : ﴿ زس َُ نُي  ُس ينَل َوُِ ِ ل  ا ِرِ َقنب  ُونل  َمن   كنمَن َقنُدوج

ِن ا  بَِ  بُِِذ  ن َوأ  نِي َوُ ندبم َوُبَّلل  َ َيَدي  ومم ملِنم َبن   ِماَِ  نُمَصندِّ  ْ ُمن رب َِّأ 

ِ  ا  َِمنن   كننمَن َقننُدوج *  َكتِننِي َوُ ُعننأِِي َواِمل 
َِ َوننُِنس َوَمالئِ يننَل َوِم كننم

 .98-97﴾ اَّبقرُّ َقُدوو َِّأ كموِِري َ  ا 

ا  اهلل تعالالال  Lقالالا  احلسالالن بالالن عالالا  Qقالالا  اإلمالالا  العسالالكر  

ا  اليهوة يف بغضهم جلنميال  الالذ  كالا  ينهالذ قضالا  اهلل تعالال واليهم بالام 

يف بغضالالهم جلنميالال  وميكاميالال  يكرهالالو  وامهالالم أيضالالا  وا  النواصالال  

عالل الكالاورين حتال   Qومةمك  اهلل النالازلني لتوييالد عالا بالن أيب طالال  

ينَل أاعم بسيهه الصار  و الا  قال  يالا حممالد ﴿ ِ ل  ا ِرِ ﴾ مالن َمن   كنمَن َقنُدوج

اليهالالوة لدوعالاله عالالن بصالال  نصالالالر أ  ي تلالاله ةانيالالا  مالالن غالالر انالال  كالالا  

وة اجلاله وأحال   الم مالا جناه بصال  نصالالر حتال  بلالا كتالاب اهلل يف اليهال

جالالر  يف سالالابق علمالاله ومالالن كالالا  أيضالالا  عالالدوا  جلنيالال  مالالن سالالاير 

الكالالاورين اعالالدا  حممالالد وعالالل الناصالالبني ال  اهلل تعالالال بعالالل جنميالال  

مؤيدا  له عالل اعداماله نالاخا  ومالن كالا  عالدوا  جلنميال  ملظاهرتاله  Qلعا 

اهالةي ومعاونتاله عالام وانهالااه ل ضالا  رباله عالهن وجال  يف  Lحممدا  وعليا  

ُسننيُ اعدامالاله عالالل يالالد مالالن يشالالا  مالالن عبالالاةه ﴿ ََّننيُ ﴾ يعنالالي جنميالال  ﴿َوُِ زس َُ ﴾

ِن ا يعني نالهن  هالذا ال الرآ  عالل قلبال  يالا حممالد ﴿ ﴾ بالومر اهلل وهالو بِنُِذ 
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وُ  ارك ولالاله ﴿ َِ بِننِي اَّننري ننَز بِننَ  ََِّتُكننلَن ِمننَ  امل ُا ننِذِ يَ  * ِمننُ  َُ * َقننب َوأ 

ومم مُ ﴿﴾ بِأِ ننمٍن َقننَرِمب ُمبِنن ٍ  ننيِ ﴿مواو الالا   ﴾َصنندِّ َ َيَدي  ﴾ مالالن التالالورا  ملِننم َبنن  

واإلنجيالال  والهنبالالور وصالالح  ابالالراهيم وكتالال  شالاليل وغالالرهم مالالن 

ا  هالالذا ال الالرآ  هالالو النالالور املبالالني واحلبالال   Nاالنبيالالا  وقالالا  رسالالو  اهلل 

املتالالني والعالالرو  الالالوث   والدرجالال  العليالالا والشالالها  االشالاله  والهضالاليل  

  بالاله نالالوره اهلل ومالالن ع الالد بالاله الكالالن  والسالالعاة  العظمالال  مالالن استضالالا

أمالالوره عصالالمه اهلل ومالالن يسالال  بالاله ان الالذه اهلل ومالالن مل يهالالار  احكامالاله 

روعه اهلل ومن استشاله  باله شالهاه اهلل ومالن آثالره عالل مالن سالواه هالداه اهلل 

ومالالن طلالال  اعالالد  مالالن غالالره اضالالله اهلل ومالالن جعلالاله شالالعاره وةثالالاره 

ينتهال  إلياله اسعده اهلل ومن جعله اماماله الالذ  ي تالد  باله ومعولاله الالذ  

﴾ َوُ نندبم آواه اهلل إل جنالالا  النعالاليم والعالاليا السالالليم ولالالذل  قالالا  ﴿

ننيعنالالي هالالذا ال الالرآ  هالالد  ﴿ ِماِ َ نَوُبَّلل   ْ ُمنن ﴾ يعنالالي بشالالار  عالالم يف رب َِّأ 

ااخالالر  والالال  ا  ال الالرآ  يالالو  يالالو  ال يامالال  بالرجالال  الشالالاح  ي الالو  

لربالاله عالالهن وجالال  يالالا رب هالالذا اظمالالو   الالاره وأسالالهر  ليلالاله وقويالال  يف 

 ،طمعاله ووسالح  يف مغهرتال  املاله وكالن عنالد ظنالي بال  وظنالهرمحت  

بوزواجالاله  هواخللالالد بشالالامله واقرنالالو ،ي الالو  اهلل تعالالال اعطالالوه امللالال  بيمينالاله

من احلور العني واكسالوا والدياله حلال  ال ي الو  عالا الالدنيا بالام ويهالا وتنظالر 

الالالاليهام اخلةمالالالق ويعظمالالالو ام وينظالالالرا  إل انهسالالالهام ويعجبالالالا  منهالالالا 
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نالال  لنالالا هالالذه ومل تبلغهالالا اعاملنالالا وي الالو  اهلل عالالهن وجالال  وي الالوال  يالالا ربنالالا أ

وم  هذا تالاف الكرامال  مل يالر مثلاله الالرا و  وال يسالم  بمثلاله السالامعو  

وال تهكالالر بمثلالاله املتهكالالرو  وي الالا  هالالذا بتعلالاليمكام ولالالدكام ال الالرآ  

وتبصالركام إياه بالدين اإلسالة  ورياضالتكام ايالاه عالل حال  حممالد رسالو  

ام ايالالاه به ههالالام ال الالام اللالالذا  ال ي بالال  اهلل اهلل وعالالا وا اهلل وته الاليهك

ألحالالد عمالالة  إال بالالواليتهام ومعالالاةا  اعالالدامهام وا  كالالا  مالالة  مالالا بالالني 

الثالالر  إل العالالرني اهبالالا  وتصالالد  بالاله يف سالالبي  اهلل وتلالال  مالالن البشالالارا  

ننالتالالي تبشالالالرو   الالا والالال  قولالاله عالالهن وجالال  ﴿ ِماِ َ نَوُبَّلل   ْ ُمنن ﴾ رب َِّأ 

َمن   اخةوهالم واراروالم ثالم قالا  ﴿شيع  حممالد وعالا ومالن تالبعهم مالن 

ا  ِ ﴾ إلنعامالاله عالالل حممالالد وعالالا وعالالل آعالالام الطيبالالني وهالالؤال  كننمَن َقننُدوج

الالالذين بلالالا مالالن جهلهالالم ا  قالالالوا نحالالن نالالبغض اهلل الالالذ  اكالالر  حممالالدا  

وعليالالا  بالالام يالالدعيا  وجنميالال  ومالالن كالالا  عالالدوا  جلنيالال  ال  اهلل تعالالال 

وظهالالرا  لسالالاير االنبيالالا   جعلالاله ظهالالرا  ملحمالالد وعالالا عالالل أعالالدا  اهلل

﴾ يعنالالي ومالالن كالالا  عالالدوا  ملةمكالال  اهلل َوَمالئَِكتِننيِ ﴿ ،واملرسالاللني كالالذل 

املبعالالالوثني لنصالالالالر  ةيالالالن اهلل وتوييالالالد اوليالالالا  اهلل والالالال  قالالالو  بعالالالض 

النصالالاب املعانالالدين برمالال  مالالن جنيالال  النالالاخ لعالالا وهالالو قولالاله 

﴾ ومالالن كالالا  عالالدوا  لرسالالو  اهلل موسالال  وعيسالال  وسالالاير َوُ ُعننأِيِ ﴿

نبيا  الالذين ةعالوا إل نبالو  حممالد وامامال  عالا والال  قالو  النواصال  اال
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ينَل برمنا من هالؤال  الرسال  الالذين ةعالوا إل امامال  عالا ثالم قالا  ﴿ ِ َواِمل 

 َِ ﴾ ومن كا  عالدوا  جلنيال  وميكالا  والال  ك الو  مالن قالا  مالن َوِم كم

يف عالالا جنميالال  عالالن يمينالاله وميكاميالال  عالالن  Nالنصالالاب ملالالا قالالا  النبالالي 

  خلهاله وملال  املالو  اماماله واهلل تعالال مالن والو  عرشاله يساره وارساوي

قالالا  بعالالض النواصالال  والالو  أبالالرُ  مالالن اهلل  ،نالالاظر بالرضالالوا  إليالاله نالالاخه

مالالا قالالاله  Qوجنميالال  وميكاميالال  واملةمكالال  الالالذين حالالاعم مالال  عالالا 

 Qو ا  من كالا  عالدوا  عالؤال  تعصالبا  عالل عالا بالن أيب طالال   Nحممد
﴾ واعالال   الالم مالالا يهعالال  العالالدو بالعالالدو مالالن ي َ َقننُدوو َِّأ كننموِرِ  َوننُِنس ا ﴿

احالالة  الالالن ام  وتشالالديد الع وبالالا  وكالالا  سالال  نالالهنو  هالالاتني اايتالالني 

مالالا كالالا  مالالن اليهالالوة اعالالدا  اهلل مالالن قالالو  السالالالي  يف جنميالال  وميكاميالال  

وسالالاير مةمكالال  اهلل ومالالا كالالا  مالالن اعالالدا  اهلل النصالالاب وهالالو ا  رسالالو  

التالي خصاله اهلل عالهن وجال   ملا كا  ال يالهنا  ي الو  يف عالا الهضالام  Nاهلل

 ا والشالرف الذ  اهلاله اهلل تعالال لاله وكالا  يف كال  الال  ي الو  اخالنين 

به جنمي  عالن اهلل وي الو  يف بعالض الال  جنميال  عالن يميناله وميكاميال  

 Qعالالن يسالالاره ويهتصالالر جنميالال  عالالل ميكاميالال  يف انالاله عالالن يمالالني عالالا 
ا الالالذ  هالالو اوضالال  مالالن اليسالالار كالالام يهتصالالر نالالديم ملالال  عظالاليم يف الالالدني

جيلسالاله عالالن يمينالاله عالالل النالالديم ااخالالر الالالذ  جيلسالاله عالالل يسالالاره 

ويهتصالالرا  عالالل ارساويالال  الالالذ  خلهالاله باخلدمالال  وملالال  املالالو  الالالذ  
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امامالاله باخلدمالال  وا  اليمالالني والشالالام  ارشف مالالن الالال  كاوتصالالار حاشالالي  

ي الالو   Nامللالال  عالالل زيالالاة  قالالرب حملهالالم مالالن ملكهالالم وكالالا  رسالالو  اهلل 

وهالا عنالالد اهلل اشالالدها حبالا  لعالالا بالالن ايب يف بعالض أحاةيثالاله ا  املةمكالال  ارش

وا  قسالم املةمكال  يف مالا بيالنهم والالذ  رشف عليالا  عالل مجيال   Qطال  

الالالالور  بعالالالد حممالالالد املصالالالطه  وي الالالو  مالالالر  ا  مةمكالالال  السالالالاموا  

كالام تشالتا  الوالالد   Qواحلج  ليشالتاقو  إل ر يال  عالا بالن أيب طالال  

ا بعالالد عشالالالر  الشالالهي   إل ولالالدها البالالار الشالالهيق آخالالر مالالن ب الالي عليهالال

ةونالالتهم وكالالا  هالالؤال  النصالالاب ي ولالالو  إل متالال  ي الالو  حممالالد جنميالال  

وميكاميالال  واملةمكالال  كالال  الالال  تهصالاليم لعالالا وتعظالاليم لشالالانه وي الالو  اهلل 

تعالال لعالا خالا  مالن ةو  سالالامر اخللالق برمنالا مالن رب ومةمكال  ومالالن 

جنمي  وميكاميال  هالم لعالا بعالد حممالد مهضاللو  وبرمنالا مالن رسال  اهلل 

وامالا مالا قالاله اليهالوة  ،عا بن ايب طالال  بعالد حممالد مهضاللو الذين هم ل

وهالالو ا  اليهالالوة اعالالدا  اهلل ملالالا قالالد  رسالالو  اهلل املدينالال   اتالالوه بعبالالد اهلل بالالن 

صالوريا و الالا  يالالا حممالالد كيالال  نومالال  و نالالا اخننالالا عالالن نالالو  النبالالي الالالذ  

قالالا  صالدق  يالالا  ،و الا  تنالالا  عينالي وقلبالالي ي ظالا  ،يالو  يف آخالر الهنمالالا 

و الا   ، يا حممالد الولالد يكالو  مالن الرجال  أو مالن املالرأ حممد و ا  اخنين

امالالا العظالالا  والعصالال  والعالالرو  ومالالن الرجالال  وامالالا اللحالالم  Nالنبالالي 

والد  والشعر ومن املالرأ  قالا  صالدق  يالا حممالد ثالم قالا  مالا بالا  الولالد 
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يشالالبه اعاممالاله لالالي  ويالاله مالالن شالالبه اخوالالاله    ويشالالبه اخوالالاله لالالي  ويالاله 

أوالالام أعالالل مالالا ه مالالا   N مالالن شالالبه اعاممالاله   ل و الالا  رسالالو  اهلل

قالا  صالدق  يالا حممالد والوخنين عمالن ال يولالد لاله  ،صاحبه كا  الشبه له

ومالالن يولالالد لالالهل و الالا  إاا مغالالر  النطهالال  مل يولالالد لالاله أ  إاا أمحالالر  

وكالالدر  والال اا كانالال  صالالاوي  ولالالد لالاله قالالا  والالوخنين عالالن ربالال  مالالا هالالول 

قلتهالا ﴾ إل آخرهالا قالا  ابالن صالوريا صالدق  َ َحنٌد  ُول  ُ نَل ا ونهنل  ﴿

 Nآمنالال  بالال  واتبعتالال  أ  ملالال  يوتيالال  بالالام ت ولالاله عالالن اهلل قالالا  
قالا  ابالن صالوريا الال  عالدونا مالن بالني املةمكال  ينالهن  بال تالا   ،جنمي 

والشالالد  واحلالالرب ورسالالولنا ميكاميالال  يالالو  بالسالالالرور والرخالالا ولالالو كالالا  

ميكاميالال  هالالو الالالذ  يوتيالال  آمنالالا بالال  ال  ميكاميالال  كالالا  يشالالدة ملكنالالا 

ثالالم اكالالر احتجالالاف  ،كنالالا وهالالو عالالدونا لالالذل وجناميالال  كالالا  ولالال  مل

ثالم قالا  ساللام  وال ين اشالهد ا  مالن كالا  عالدوا   ،سلام  عل ابالن صالوريا

ساللام  ملالن  ،جلنمي  واناله عالدو مليكاميال  وا الام مجيعالا  عالدو ملالن عاةاسالا

ُونل  َمن   كنمَن وونهن  اهلل تعالال عنالد الال  مواو الا  ل الو  ساللام  ﴿ ،ساملهام

ينننَل  ِ ل  ا ِرِ ظاهرتالالاله ألوليالالالا  اهلل عالالالل اعالالالدا  اهلل ونهنولالالاله ﴾ يف مَقنننُدوج

ََّنيُ بهضام  عالا وا اهلل مالن عنالد اهلل ﴿ زس َُ نُي  ُس ﴾ والا  جناميال  نالهن  هالذا َوُِ

ِن ا ال الالرآ  ﴿ بِننَ  بِننُِذ  ننيِ ﴾ بالالومر اهلل ﴿َقننب َوأ  َ َيَدي  ومم ملِننم َبنن   ﴾ مالالن ُمَصنندِّ

نن﴾ مالالن الضالالةل  ﴿َوُ نندبم سالالامر خلالالق اهلل ﴿ مِ نَوُبَّلل   ْ ُمنن ﴾ بنبالالو  اِ َ رب َِّأ 
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بالالو م اوليالالا  اهلل ح الالا  إاا  K حممالالد وواليالال  عالالا ومالالن بعالالده مالالن االممالال 

 Nماتوا عل مالواال م ملحمالد وعالا وآعالام الطيبالني ثالم قالا  رسالو  اهلل 
ثالالم اكالالر حالالديثا  طالالوية   ،يالالا سالاللام  ا  اهلل صالالد  قبلالال  ووثالالق رأيالال 

 .Q(1)يوخذ من تهسر موالنا اإلما  العسكر  
َأنمُ : ﴿تد ري ولَّي تعنم   ْ سن   َماَنَ  َم نماِمَد ا  َو َمن   َ  َكَر  ِ  َ ن  ُينذ 

ُخُأل م  نم  َ ن  َينند  ننَ  منم كنمَن َهُ
نُمُي َوَعنع  ِْل َخراِ نم ُ وَّ ِ وِ َعنم اع 

نننم  ِْل اآل ِخنننَرُِّ َقنننذاٌل  ٌي َوَهُ ُ  م ِخنننز  نننم  ِْل اَّننندي ِدَ  َهُ
إاِلس خنننمئِ

 .114اَّبقرُّ:  ،﴾َقاِ مٌ 

قالالا  احلسالالن بالالن عالالا ملالالا بعالالل اهلل  Q  قالالا  اإلمالالا  العسالالكر

بمكال  واظهالر  الا ةعوتاله ونشالالر  الا كلمتاله وعالاب اةيالا م يف  Nحممدا  

عبالالاة م االصالالنا  وأخالالذوه وأسالالا وا معارشتالاله وسالالعوا يف خالالالراب 

املساجد املبنيال  كانال  ل الو  مالن خيالار اصالحاب حممالد وشاليع  عالا بالن 

املبطلالالو  بهنالالا  الكعبالال  مسالالاجد ليالالو  ويهالالا مالالا اماتالاله  Qأيب طالالال  

وسالالع  هالالؤال  املشالالالركو  يف خرا الالا وإيالالذا  حممالالد وسالالامر اصالالحابه 

وأجل وا إل اخلالروف مالن مكال  نحالو املدينال  التهال  خلهاله إليهالا وقالا  اهلل 

يعلالالم اننالالي احبالال  ولالالوال ا  اهلالال  اخرجالالوين عنالال  ملالالا آثالالر  عليالال  

                                                           

 .1/133 إ( تهسر النها (1
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بلالالدا  وال أب يالال  عليالال  بالالدال  واين ملغالالتم عالالل مهارقتالال  والالووح  اهلل إليالاله 

مالالد ا  العالالا األعالالل ي الالرأ عليالال  السالالة  وي الالو  سالالورةي إل هالالذا يالالا حم

َِ البلالالد ظالالاورا  غالالانام  سالالاملا  قالالاةرا  قالالاهرا  والالال  قولالاله ﴿ إِنس اَّسننِذي َوننَر

َ  إِ  َمعننمدٍ  آَن ََّننرادي مكالال  غالالانام  ظالالاورا  والالوخن  إل﴾ يعنالالي َقَأ  ننَ  اَّ ُقننر 

 الالا  اصالالحابه واتصالال  بوهالال  مكالال  وسالالصروا منالاله و Nبالالذل  رسالالو  اهلل 

اهلل لرسالالوله سالالوف يظهالالري اهلل بمكالال  وجيالالر  علالاليهم حكمالالي وسالالوف 

أمنالال  مالالن ةخوعالالا املشالالالركني حتالال  ال يالالدخلها احالالد مالالنهم إال خامهالالا  إ  

ةخلهالالا مسالالتصهيا  مالالن انالاله إ  عثالالر عليالاله ُقتالال  ولالالام حالالتم قضالالا  اهلل بهالالتأ 

مك  واستوث   له امالر علاليهم عتالاب بالن أساليد ولالام اتصال  خالنه قالالوا 

يهنا  يسالتص  بنالا حتال  ول علينالا غةمالا  حالد  السالن ابالن ا  حممدا  ال 

ثامين عشالالر  سالن  ونحالن مشالاي  اوو االسالنا  وخالدا  بيال  اهلل احلالرا  

وجرا  حرمه اامالن وخالر ب عال  عالل وجاله االرض وكتال  رسالو  اهلل 

لعتالالاب بالالن أسالاليد عهالالدا  عالالل مكالال  وكتالال  يف أولالاله بسالالم اهلل الالالرمحن 

ا  بيال  اهلل وسالكا  حالر  اهلل أمالالا الالرحيم مالن حممالد رسالو  اهلل إل جالر

بعالالد واكالالر العهالالد وقالالرأه عتالالاب بالالن اسالاليد عالالل أهالال  مكالال  ثالالم قالالا  

بعشالالالر آيالالا  مالالن سالالور   Nبعالالد الالال  ثالالم بعالالل رسالالو  اهلل  Qاإلمالالا 

بالالرا   مالال  أيب بكالالر بالالن أيب قحاوالال  ويهالالا اكالالر نبالالذ العهالالد إل الكالالاورين 

بمالن وحتريم قرب مك  عالل املشالالركني وأمالر ابالا بكالر عالل احلالج لاليحج 
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ضالالمه املوسالالم وي الالرأ علالاليهم اايالالا  ولالالام صالالدر عنالاله أبالالو بكالالر جالالا ه 

املطالالو  بالالالنور جنميالال  و الالا  يالالا حممالالد ا  العالالا األعالالل ي الالرأ عليالال  

السالالة  وي الالو  يالالا حممالالد انالاله ال يالالؤة  عنالال  اال انالال  أو رجالال  منالال  

ليتنالالاو  اايالالا  ويكالالو  هالالو الالالذ  ينبالالذ العهالالوة وي الالرأ  Qوابعالالل عليالالا  

يالا حممالد مالا أمالري ربال  بالدوعها إل عالا ونهنعهالا اايا  وقا  جنميال  

من أيب بكالر سالهوا  وال شالكا  وال اسالتدراكا  عالل نهساله غلطالا  ولكالن أراة 

ا  يبالالني لضالالعها  املسالاللمني مالالن امتالال  املسالاللمني ا  امل الالا  الالالذ  ي ومالاله 

يالالا حممالالد وا  جلالال  يف عيالالو   ،لالالن ي ومالاله غالالره سالالواي Qأخالالوي عالالا 

والال  عنالالدهم منهنلتالاله ولالالام انتالالهنع هالالؤال  الضالالعها  مالالن امتالال  مرتبتالاله ورش

و الا  بالويب  Nعا  اايا  مالن يالده ل الي ابالو بكالر بعالد الال  رسالو  اهلل 

ان  وأمالي يالا رسالو  اهلل انال  امالر  عليالا  ا  أخالذ هالذهل ملوجالد  كالا  

ال ولكالالن العالالا العظالاليم  Nنالالهنع هالالذه اايالالا  منالالي و الالا  رسالالو  اهلل 

اهلل بالام أمرين أال ينالوب عنالي إال مالن هالو منالي وامالا أنال  و الد عوضال  

محلالال  مالالن آياتالاله وكلهالال  مالالن طاعتالاله الالالدرجا  الرويعالال  واملراتالال  

الشالالريه  أمالا انال  ا  ةمال  عالل مواالتنالا وواويتنالا يف عرصالا  ال يامالال  

وويا  بام أخالذنا باله عليال  مالن العهالوة واملواثيالق وونال  مالن خيالار شاليعتنا 

 Qوكالالرا  اهالال  موةتنالالا وسالالالر  بالالذل  عالالن أيب بكالالر قالالا  ومضالالال  عالالا  
ونبالالذ العهالالوة إل اعالالدا  اهلل وآيالال  املشالالالركو  مالالن الالالدخو  ألمالالر اهلل 
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بعد عالامهم الال  إل حالر  اهلل وكالانوا عالدةا  كثالرا  ومجالا  غهالرا  غشالاهم 

اهلل نالالوره وكسالالاه والاليهم هيبالال  وجالالةال  مل جيسالالالروا معهالالا عالالل اظهالالار 

سنن   مَ خالالةف وال قصالالد بسالالو  قالالا  والالال  قولالاله ﴿ َأننُم ِ   ْ اَننَ  َو َمنن   َ 

ننُميُ  َم ننماِمَد ا  َكَر وِ َعننم اع  ﴾ وهالالي مسالالاجد خيالالار املالالؤمنني بمكالال  َ ن  ُيننذ 

ملا منعوهم من التعبالد ويهالا بالو  اجلالووا رسالو  اهلل إل اخلالروف عالن مكال  

﴾ خالالراب تلالال  املسالالاجد لالال ة تعمالالر بطاعالال  اهلل قالالا  َوَعننع  ِْل َخراِ ننم﴿

ُخُأل م إاِلس خننمئِِد َ اهلل تعالالال ﴿ ننم  َ ن  َينند  ننَ  مننم كننمَن َهُ
﴾ ا  يالالدخلوا ُ وَّ ِ

ب الالاع تلالال  املسالالاجد يف احلالالر  إال خالالامهني مالالن عذابالاله وحكمالاله الناوالالذ 

علالاليهم أ  يالالدخلوها كالالاورين بسالاليووه وسالالياطه عالالم عالالؤال  املشالالالركني يف 

الالالدنيا خالالهن  وهالالو طالالرةه ايالالاهم عالالن احلالالر  ومالالنعهم ا  يعالالوةوا اليالاله 

م  ِْل اآل ِخَرُِّ َقذاٌل َقاِ مٌ ﴿  .(1)﴾َوَهُ

نُي بَِكأِنامٍت تد ري ولَّني تعنم : ﴿ نَتب إِب نراِ  َم َ بي اَّبقنرُّ:  ،﴾َو إِِذ اب 

124. 

حالالديل  Nعالالن النبالالي  Qعالالن احلسالالن بالالن عالالا بالالن أيب طالالال  

وقالد سالوله بعالض اليهالوة عالن مسالام إ وأمالا صالة   Qطوي  ي و  وياله 

العرص وهي الساع  التالي أكال  ويهالا مالن الشالجر  ووخرجاله اهلل مالن اجلنال  
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صالة  إل يالو  ال يامال  واختارهالا ألمتالي وومر اهلل عهن وجال  اريتاله  الذه ال

وهالالي مالالن أحالال  الصالاللوا  إل اهلل عالالهن وجالال  وأوصالالاين أ  احهظهالالا مالالن 

بالالني الصالاللوا  وأمالالا صالالة  املغالالرب وهالالي السالالاع  التالالي تالالاب اهلل عالالهن 

وج  ويهالا عالل آة  وكالا  بالني مالا أكال  مالن الشالجر  وبالني مالا تالاب اهلل 

  يالو  كالول  سالن  مالا عليه ثةثامم  سالن  مالن ايالا  الالدنيا ويف ايالا  ااخالر

بني العصالالر والعشالا  وصالل آة  ثالة  ركعالا إ ركعال  خلطي تاله وركعال  

خلطي الال  حالالوا  وركعالال  لتوبتالاله والالاورتض اهلل عالالهن وجالال  هالالذه الالالثة  

ركعالالا  عالالل امتالالي وهالالي السالالاع  التالالي يسالالتجاب ويهالالا الالالدعا  ووعالالدين 

 .(1)ريب عهن وج  أ  يستجي  ملن ةعاه ويها

َنن تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ َكننام  م اَّسننِذيَ  آَماُننلا ُكتِننَب َقَأنن  ُكمُ يننم َ اي

ُكم  َتتسُقلنَ   .183اَّبقرُّ:  ،﴾ُكتَِب َقَب اَّسِذيَ  ِم   َوب أُِكم  َََّعأس

 Nعالن رسالو  اهلل  Kعن اإلمالا  احلسالن بالن عالا بالن أيب طالال  
يف مسام  سال   عنهالا اليهالوة منهالا قالا  اليهالوة  يالا حممالد والوخنين أل  

ل أمتالال  بالنهالالار ثةثالالني يومالالا  ووالالرض عالالل    والالرض اهلل الصالالو  عالال

إ  آة  ملالا أكال  مالن الشالجر  ب الي  Nاألمم اكثالر مالن الال ل قالا  النبالي 

يف بطنالاله ثةثالالني يومالالا  والالالذ  يوكلونالاله تهضالال  مالالن اهلل عالالهن وجالال  علالاليهم 
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وكالالذل  كالالا  عالالل آة  وهالالرض اهلل عالالهن وجالال  عالالل أمتالالي الالال  ثالالم تالالة 

نرسو  اهلل هذه اايال  ﴿  مُ  َكنام ُكتِنَب َقنَب اَّسنِذيَ  ِمن   ُكتِنَب َقَأن  ُكُم اَّصِّ

نُدوداٍت  ممنمم َمع  ُكم  َتتسُقلَن َ يس ﴾ قالا  اليهالوة  صالدق  يالا حممالد َوب أُِكم  َََّعأس

مالا مالن مالؤمن يصالو  شالهر رمضالا   Nوام جهنا  من صالامها قالا  النبالي 

احتسالابا  إال اوجال  اهلل لاله سالب  خصالا  أوعالا يالذوب احلالرا  يف جسالالدِه 

رمحالال  اهلل والثالثالال  يكالالو  قالالد كهالالر خطي الال  ابيالاله آة   والثانيالال  ي الالرب مالالن

والرابعالال  والالو  عليالاله سالالكرا  املالالو  واخلامسالال  أمالالا  مالالن اجلالالوع 

مالالن النالالار  وبالالرا  والعطالالا يالالو  ال يامالال  والساةسالال  ةخالالو  اجلنالال  

 .N(1)والسابع  يطعمه من ثمرا  اجلن  قا  صدق  يا حممد 
 ب من:

ملعلومال  االسالةمي  مالن شّك  اليهالوة جهالدا  علميالا  مهالام  يف ابالراز ا

ي عالالن حالالاال  الالالدين اجلديالالد وبالالدواع  شالالت  الخالالة  السالالؤا  والت صالال

 ،منهالالاإ معروالال  تهاصالالي  الالالدين االسالالةمي الالالذ  حالال  بالالني ظهالالرانيهم

ومنهالالا ملحاولالال  ابالالراز علالالومهم وكالالو م أهالال  الكتالالاب وأ الالم أول مالالن 

ومنهالالا ملحاولالال   ،رام  السالالاموي  لسالالبق رسالالالتهمالغالالرهم يف معروالال  الشالال

أو أحالالد أهالال  بيتالاله أو أحالالد  Nسالالوا  كالالا  النبالالي -ف املسالالؤو  احالالرا
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كالالام تصالالوروا أ  أسالال لتهم املحرجالال  سالالتكو  منطل الالا  لتنيالالر  -أصالالحابه

بالالبعض  يرتبصالالو علالالام  أ  اليهالالوة كالالانوا -خمالالالهتهم للالالدين اجلديالالد 

أصالالحاب النبالالي ويل الالو  علالاليهم السالالؤا  تلالالو السالالؤا  ولالالم جيالالدوا مالالا 

الرسالالال  االسالالةمي  وعالالل الالال  ن طالال  ضالالع  عالالل   جييبالالو  ويسالالجلو

 .Nنبيها 
ويف معالالالرض اجلهالالالد الالالالذ  يبذلالالاله اليهالالالوة للكشالالال  عالالالن 

ح ي الالال  الالالالدين اجلديالالالد ومالالالن خالالالة  التحالالالر  العلمالالالي الصالالالحيأ 

الالالالذ  يسالالاللكه هالالالؤال  ُتل الالال  االسالالال ل  عالالالل أهالالال  بيالالال  النبالالالي 

وسالالالالؤا   ،للوقالالالالوف عالالالالل ح ي الالالال  االحكالالالالا  وةواعالالالالي التنهنيالالالال 

 ، الالال  االحكالالالا مالالالن بالالالاب الوقالالالوف عالالالل ح ي Nاليهالالالوة  للنبالالالي 

وهالالالالذه التهاصالالالالي   ،ومنهالالالالا حكمالالالال  الصالالالالو  وأجالالالالره وثوابالالالاله

موجالالوة  هالالي أو مالالا ي ار الالا مالالن االحكالالا  يف كتالال  أهالال  الكتالالاب 

مل يكالالن عالالن جهالال  بالال  عالالن م ارنالال  بالالني مالالا جالالا   بالاله  واألخبالالار

 كتبهم وما يذكره النبي وأه  بيته من أحكا .
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اننم َو ِمننا ُعم  َمنن    تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ ُِ َ بس ُ  م َيُقننل آتِاننم ِْل اَّنندي

ننم  * َحَ نناَةم َوِْل اآل ِخننَرُِّ َحَ نناَةم َوِواننم َقننذاَل اَّاسننمِ   ننَ  َهُ
ُ وَّ ِ

سننم َكَ نننُبلا َوا َُ  يننُ  اا ِ ننمِل  ِصنن ٌب ِ  -201اَّبقنننرُّ:  ،﴾ََسِ

202. 

قالالا إ بيالالنام رسالالو   Kعالالن احلسالالن بالالن عالالا بالالن أيب طالالال  

ا و الالالالواإ يالالال ،جالالالال  إا سالالالو  عالالالن رجالالال  مالالالن أصالالالحابه Nاهلل 

رسالالالو  اهلل إنالالاله قالالالد صالالالار يف الالالالبة  كهيالالالو  الهالالالرخ ال ريالالالا عليالالاله 

والال اا هالالو كهيالالو  الهالالرخ ال ريالالا عليالاله مالالن شالالد  الالالبة   Nووتالالاه 

قالالا إ نعالالم كنالال   <قالالد كنالال  تالالدعو يف صالالحت  ةعالالا ل>و الالا  لالالهإ 

اقالالو إ يالالا رب أيالالام ع وبالال  أنالال  معالالاقبي  الالا يف ااخالالر  واجعلهالالا 

للهالالالم آتنالالالا يف الالالالدنيا أال قلالالال إ ا Nا يف الالالالدنيا و الالالا  لالالاله النبالالالي 

و اعالالالاإ وكالالالونام  ،حسالالالن  ويف ااخالالالر  حسالالالن  وقنالالالا عالالالذاب النالالالار

واحلالالديل طويالال   ،نشالال  مالالن ع الالا  وقالالا  صالالحيحا  وخالالرف معنالالا

 .(1)اخذنا منه موض  احلاج 
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نننالُِّ تد نننري ولَّننني تعنننم : ﴿ نننَألاِت َواَّصس حنننموُِالا َقنننَب اَّصس

ن  َوُولُملا  ِسِ ومُِتِ َ   .238اَّبقرُّ:  ،﴾اَّ ُلع 

يف حالالديل  Nعالالن النبالالي  Kعالالن احلسالالن بالالن عالالا بالالن ايب طالالال  

وأمالالا صالالة  >طويالال  ي الالو  ويالاله وقالالد سالالوله بعالالض اليهالالوة عالالن مسالالام إ 

العصالر وهي السالاع  التالي أكال  آة  ويهالا مالن الشالجر  واخرجاله اهلل مالن 

اجلن  والومر اهلل عالهن وجال  اريتاله  الذه الصالة  إل يالو  ال يامال  واختارهالا 

  إل اهلل عالالهن وجالال  وأوصالالاين أ  المتالالي وهالالي مالالن احالال  الصالاللوا

 .(1)أحهظها من بني الصلوا 

 و ل آية اَّكريس.....

إ مالالن Nعالالن حسالالن بالالن عالالا قالالا  قالالا  رسالالو  اهلل  ،اعيثمالالي -27

قالالرأ آيالال  الكالالرل يف ةبالالر الصالالة  املكتوبالال  كالالا  يف امالال  اهلل إل الصالالة  

 .(2)االخر 

* * 
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 عل ُّ آِ قمرانتد ري 

ُقننلولَّنني تعننم : ﴿ تد ننري ننُتم   ا ا اتس  ُ َحنن س ُتقمتِننِي َوال َتُننلُت س إاِلس َوَ 

أُِملنَ   .22آِ قمران:  ،﴾ُم  

حالالدثنا أمحالالد بالالن أيب طيالال  بالالن شالالعي  عالالن  ،. الطالالن  االمالالامي6

 ،عالالن أمحالالد بالالن هاشالالم أخننالالا مالالال  بالالن سالالليام  عالالن أبيالاله ،أيب الهضالال 

قالا إ سال   احلسالن  ،عالن الشالعبي ،عالن األجلالأ ،عن عمالرو ابالن شالمر

ُقنلا ا عالن هالذه اايال إ ﴿ Lبن عالا  نُتم   اتس  ُ َحن س ُتقمتِنِي َوال َتُنلُت س إاِلس َوَ 

ننأُِملنَ  أخاصالال  هالالي أ  عامالال  قالالا إ نهنلالال  يف قالالو  خاصالال  وتع يالال   ﴾ُم  

ثم جا  التصهي  بعالد ات الوا اهلل مالا اسالتطعتم و يال  يالا بالن رسالو   ،عام 

ثالالم ره الثالالم روالال  بصالال ،اهلل والاليمن نهنلالال  هالالذه اايالال  ونكالال  األرض سالالاع 

نَ ُأُكم  َقَأ  نِي نك  رأسه ثم روال  و الا  ملالا نهنلال  هالذه اايال إ ﴿ ُونل  ال َ ع 

بنن  َُّ ِْل اَّ ُقر  ننرام إاِلس امل َننَلدس ﴾ و الالا  مالالا أنالالهن   اهلل هالالذا إنالالام يريالالد أ  يروالال  َ ام 

والونهن  اهلل  Nبضب  ابن عماله قالوهالا حسالدا  أو بغضالا  ألهال  بيال  النبالي 

بِنَ   ا  مء ا سِ َكنِذبمم َونُِن  َيَّلَلنَ    َيُقلَُّلَن او ََتب َقنَب تعال ﴿ ﴾ ََي نتِم  َقنب َوأ 

وال تعتالالد هالالذا امل الالا  وال يشالالق عليالال  مالالا قالالالوا مالالن قبالال  والالا  اهلل يمالالأ 

 الباط  ولق احلق بكلامته إنه عليم بذا  الصدور.
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وحالالهن  عالالل مالالا قالالالوا وعلالالم أ   Nوشالالق الالال  عالالل رسالالو  اهلل 

نُي هنلال  هالذه اايال  ﴿ال و  غالر تالاركني احلسالد والبغضالا  ون ُس َأنُم إِ ع  َُ َوند  

ََُ  َوَّكِنن س اَّاسننم ُبل ُم  ال ُيَكننذِّ ُُننَ  اَّسننِذي َيُقلَُّننلَن َوننُِهس ُز  ملَِِ  بِآيننمِت ا َََّ ح 

ولالام نهنلال  هالذه اايال  يالا أوالا الرسالو  بلالا مالا انالهن  إليال   ،﴾ََي َحُدونَ 

لهالم مالن كنال  مالواله وال   عليالا  مالواله ال ،من رب  قا  يالو  غالدير خالم

 وا  من وااله وعاة من عاةاه.

ووقالالال  يف قلالالالو م مالالالا وقالالال  تكلمالالالوا والالاليام بيالالالنهم رسا  حتالالال  

ومالالن يالالا بعالالدي  Nقالالا  أحالالدسا لصالالاحبه مالالن يالالا بعالالد النبالالي 

ِ  وَ هالالذا االمالالر ال نجعلهالالا يف أهالال  البيالال  أبالالدا  ونالالهن إ ﴿ َمنن   ُيَبنندِّ

َمنننَة ا  نننِد منننم اممَءت نننُي َونننُِنس ا ِمننن   بَ  ُِع  ثالالالم  ،﴾ِعقنننمِل َ نننِديُد اَّ   ع 

َننم اَّسنننهنلالال إ ﴿ ُقننلا ا يننم َ اي َحنن س ُتقمتِننِي َوال َتُننلُت س إاِلس  ِذيَ  آَماُننلا اتس

ننننأُِملنوَ  ُ ننننُتم  ُم   َتِصننننُملا بَِحب ننننِل ا  َ  ُوننننلا َو اق  إل  ََجِ عننننمم َوال َتَدرس

م  َقذاٌل َقاِ مٌ  قوله  .(1)﴾َهُ
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ننتد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ آِ  ،﴾م  ِْل اآل ِخننَرُِّ ُ وَّ ِننَ  ال َخننالَ  َهُ

 .78قمران: 

قالا  النالاد أربعال إ ومالنهم  Kعن احلسن بالن عالا بالن أيب طالال  

ومالنهم  ،ومالنهم مالن لاله خالة  وال خلالق لاله ،من له خلق وال خة  لاله

ومالنهم مالن لاله خلالق  ،من ال خلق لاله وال خالة  والذل  مالن رش النالاد

 .(1)وخة  وذل  من خر الناد...

* * 
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 مءعل ُّ اَّا تد ري 

ُكنُم اَّسنِذي َخَأَقُكنم  تد ري ولَّي تعنم : ﴿ ُقنلا َ بس َُ اتس َنم اَّاسنم ينم َ اي

اَمعم و  ََ ٍس واِحَدٍُّ َوَخَأَ  ِما عم  د  َُ  .1اَّا مء:  ،﴾ِم   

إل احلسن بن حممالد عالن آباماله عالن جالده احلسالن بالن عالا  باإلسناة

إ خلالالق Qيف حالالديل طويالال  ي الالو  ويالاله  Nعالالن النبالالي  Qبالالن أيب طالالال  

 .(1)ومن وضلته وب يته ُخل    حوا  ،هن وج  آة  من طنياهلل ع

 ب من:

العةقالال  بالالني الرجالال  واملالالرأ   Lأوضالالأ اإلمالالا  احلسالالن بالالن عالالا 

وخلالق آة   ،من خة  بيالا  أصال  اخلل ال  التالي خلالق اهلل  الا آة  وحالوا 

هالو أصال  خل ال   وأ  الطالني ،صال  نشالو  اخللالق وكيهيتالهمن طني يبالني أ

ل الال  مالالن وضالل  مالالا ُخلالالق منالاله آة  وهالالو وا  حالالوا  ُخ  ،آة  ومثلاله حالالوا 

 بيا  يستهاة منه يف أمورإ

األو إ العةقالال  واالرتبالالا  بالالني الرجالال  واملالالرأ  كالالو ام مشالالرتكا  

 يف اخلل   وأ  املرأ  هي امتداة الرج  وأ  أحدسا مكّم  لآلخر.
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الثالالاينإ االشالالرتاي يف أصالال  اخللالالق وهالالو الطالالني أصالال  خل الالتهام 

   يف االمالالور املاةيالال  واألمالالور املعنويالال   وهالالو اشالالعار باشالالرتاكهام يف كالال 

 كذل .

الثالالاللإ ت الالد  الرجالال  عالالل املالالرأ  يف كثالالر مالالن اخلصوصالاليا  وأ  

الرجالال  مكمالال  للمالالرأ  كالالام أ  املالالرأ  بحاجالال  إل الرجالال  والالال  مالالن 

 Qوهكالالذا أوضالالأ اإلمالالا   ،خالالة  تصالالور خل الالتهام مالالن واضالال  طينتالاله

 النشو  ألصليهام.هذه اجلدلي  بني الرج  واملرأ  من خة  اخلل   و

 ،﴾َوَبننثس ِمننا ُعام ِ امننمالم َكوِننريام َوُِ ننمءم تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿

 .1اَّا مء: 

يف  Nعالالالن النبالالالي  Kعالالالن احلسالالالن بالالالن عالالالا بالالالن أيب طالالالال  

إ خلالالق اهلل عالالهن وجالال  آة  مالالن طالالني Qحالالديل طويالال  ي الالو  ويالاله 

 .(1)ومن وضلته وب يته خل   حوا 
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اُمنلنَ  تد ري ولَّي تعنم : ﴿ ُِ َولس امنم نَل ا  َقنَب اَّاِّ نمءِ  اَّرِّ  بِنام َو س

َدُقلا ِم     ُ ٍض َوباِم َ  َ ُعم  َقب َبع  م   َبع 
لاِهِ  .34اَّا مء:  ،﴾َ م 

قالا  جالا  نهالر مالن اليهالوة  Kعن احلسن بالن عالا بالن أيب طالال  

وسالالوله أعلمهالالم عالالن مسالالام  وكالالا  والاليام سالالوله قالالا  لالاله  Nإل رسالالو  اهلل 

كهضالال  السالالام  عالالل  N مالالا وضالال  الرجالالا  عالالل النسالالا  و الالا  النبالالي

االرض وكهضالال  املالالا  عالالل االرض واملالالا  ليالالي االرض لالالوال الرجالال  

اُمنلَن َقنَب ما خلالق اهلل النسالا  ي الو  اهلل عالهن وجال  ﴿ ُِ َولس امنم  اَّاِّ نمِء اَّرِّ

ننَل ا  م   بِننام َو س
ننلاِهِ َدُقننلا ِمنن   َ م   ُ ننٍض َوبِننام َ  ﴾ قالالا  َبع َ ننُعم  َقننب َبع 

خلالالق اهلل عالالهن وجالال   Nذال و الالا  النبالالي اليهالالوة  أل     كالالا  هكالال

آة  من طني ومالن وضاللته وب يتاله خل ال  حالوا  وأو  مالن أطالاع النسالا  

آة  والالانهن  لالاله اهلل عالالهن وجالال  مالالن اجلنالال  وقالالد بالالني وضالال  الرجالالا  عالالل 

النسالالا  يف الالالدنيا اال تالالر  إل النسالالا  كيالال  لضالالن وال يمكالالنهن العبالالاة  

ا  اليهالالوة  مالالن ال الالذار  والرجالالا  ال يصالاليبهم شالالالي  مالالن الطمالالل قالال

 .N(1)صدق  يا حممد 
 ب من:

 ،يف اجابتالاله ولسالاله  العةقالال  بالالني املالالرأ  والرجالال  Nأوضالالأ النبالالي 

 Nوقالالد أجالالاب النبالالي  ،واالثنينيالال  التالالي تالالربطهام يف هالالذا الوجالالوة املع الالد
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 ،بالالام ينسالالجم وقبالالو  اهنيالال  السالالام  بالال  املجتمالال  املل الال  ويالاله اخلطالالاب

لتالالي سالالجلتها ولغالال  احلالالوار تتضالالأ مالالن خالالة  مهالالرةا  املحالالاور  ا

مالالن حيالالل العةقالال  بالالني الرجالال  واملالالرأ  وهالالي عةقالال  أشالالغل   ،الروايالال 

وقالالد  ،الهلسالالها  ال ديمالال  واحلديثالال  يف معروالال  هالالذه اجلدليالال  املحتدمالال 

الالال  مالالن خالالة  ت الالديم املهالالرةا  املناسالالب  للههالالم  Nأوضالالأ النبالالي 

 العا .

َننم اَّسنن تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿  ُعننلا َوَ يِ  ِذيَ  آَماُننلا َ يِ ُعننلا ا يننم َ اي

َِ َوُ وِ  ار   ُعننل ُتم  ِْل َ   اَّرس ق  ََ ننِر ِمننا ُكم  َوننُِن  َتاننم َُ إَِ  ا ٍء َوننم  و  ُردي

ِِ إِن   ُعننل ِماُننلَن بِننم  َواَّرس  ْ ٌ  ُكا ننُتم  ُت ِخننِر ذَِّننَ  َخننري 
ِ  اآل  َواَّ َ ننل 

َ ُ  َتأ ِويالم   .59اَّا مء:  ،﴾َوَ ح 

 طال  النسالا  بعالد  Kعن اإلما  احلسالن بالن عالا بالن أيب طالال  

و الالا  نحالالن حالالهنب اهلل الغالالالبو  وعالالرت  رسالالوله  بالالاألمرالبيعالال  لالاله 

االقربالو  وأهال  بيتاله الطيبالو  الطالاهرو  وأحالد الث لالني الالذين خلههالالام 

يف امتالاله والثالالاين كتالالاب اهلل ويالاله تهصالالي  كالال     ال يوتيالاله  Nرسالالو  اهلل 

 تظالننال الباط  من بالني يدياله وال مالن خلهاله واملعالو  علينالا يف تهسالره و

ن ح اي الاله واطيعونالالا والال   طاعتنالالا مهروضالال  إا كانالال  نتالالي توويلالاله بالال  
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َنم اَّسنبطاع  اهلل عهن وج  ورسالوله م رونال  قالا  اهلل عالهن وجال  ﴿ ِذيَ  ينم َ اي

َِ َوُ وِ  ار  َوَ يِ  آَماُننلا َ يِ ُعننلا ا  ُعننل ُتم  ِْل  ُعننلا اَّرس ق  ََ ننِر ِمننا ُكم  َوننُِن  َتاننم م 

َُ إِ َ    و ِِ  َ  ا ٍء َوننُردي ُعننل ﴾ ولالالو رةوه إل الرسالالو  وال اوا األمالالر َواَّرس

حالالذروا االصالالغا  عتالالاف هم لعلمالاله الالالذين يسالالتنبطونه مالالنهم وامالالن

ال الالالذين قالالا  عالالم ﴿ كووليامالالهالشالاليطا  و نالاله لكالالم عالالدو مبالالني وتكونالالوا 

َِ َوإِ ِّ امنمٌ  ََُّكنم  َوَأنامس َتنراَءِت اَّ دِ  َ  ِمنَ  اَّاسنم ََُكنَ  ْيمََِّب ََُّكُم اَّ َ ل  َ تنمِن 

َِ إِ ِّ َبننِري نَ َقننب َقِقَب  ننِي َووننم ﴾ وتل الالو  إل ٌء ِمننا ُكم  إِ ِّ َ  ب مننم ال َتننَرو 

الرمالالا  وزرا  وال السالاليوف جالالهنرا  وللعمالالد حطالالام  وال السالالها  غرضالالا  

َُد  ننمم إِيامُهننم َا  َتُكنن   آَماَنن   ِمنن   َوب ننُل َ و  َكَ ننَب   ِْل إِيامِهننثالالم ﴿ م ال َيا َدننُ  

ام   .(1)﴾َخري 

 ب من:

مالالا أشالالك  عالالل االمالال  مالالن تشالالصيص  Qأوضالالأ اإلمالالا  احلسالالن 

ر و الالد أشالالاع بنالو أميالال  مههومالالا  خاط الا  عالالن أوا األمالالر يتداولالاله مالأوا األ

وقالالد سالالع   ،أهالال  اجلالالور مالالن أ  احلالالاكم هالالو امل صالالوة بالالووا األمالالر

السالاللطا  إل اربالالاي الههالالم العالالا  حالالو  مهالالرة  )أوا األمالالر( وكالالو  
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و الالذا سالاليكو  للحالالاكم  ،Nعتالاله طوليالال  بعالالد طاعالال  الرسالالو  احلالالاكم طا

اجلالامر احلالالق يف الالتحكم بالالوحوا  األمال  ومصالالامر النالاد وال لالالق ألحالالد  

 Kوبالالذل  تالالم  مالاليا ةور أهالال  البيالال   ،االعالالرتاض عليالاله أو خمالهتالاله

لالذا والا  تغيالالر مهالاهيم احلالاكم اجلالامر باتالال  تور   ،وإقصالا  مكالانتهم

يف تشالالصيص احلالالق وبيالالا   Kيالال  ملحالال  و الالذا سالالع  أممالال  أهالال  الب

جهالدا متميالهنا  يف الال  حيالل  Lاحلسالن بالن عالا  لإلما وكا   ،موارةه

وأ  طالالالاعتهم مهروضالالال  وهالالالم  ،بالالالني أ  حالالالهنب اهلل هالالالم امل صالالالوةو 

 ح امق التنهني  وأرسار التووي .

نمس  َب  تِنِي ُمعنماِمرام إَِ  ا َوَمن   ََي نُر   ِمن   ولَّي تعنم : ﴿ ُُ َوَ ُعنلَِِّي 

نن ِ ك  ُت َوَقننُيد  َُ َقننَب ا ُي امل َننل  ننُر َْيُدننل ام  َوكننمَن ا  د  َوَوننَ  َ ام 

 .100اَّا مء:  ،﴾َ ِح امم 

مالالا جالالا  يف معنالال  اايالال  مالالن احلالالديل مالالا رواه احلسالالن عالالن 

قالالالا إ مالالالن والالالر بدينالالاله مالالالن أرض إل أرض وا  كالالالا   Nالنبالالالي 

اسالالالالالتوج  وكالالالالالا  رويالالالالالق ابالالالالالراهيم  شالالالالالنا  مالالالالالن االرض

 .L(1)وحممد
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 .158اَّا مء:  ،﴾إََِّ  يِ  َبل  َ َوَعُي ا  ﴿ تد ري ولَّي تعم :

واكالر حالديثا  طالوية  ووياله  Kعن احلسن بالن عالا بالن أيب طالال  

وكالا  عمالره ثةثالا  وثةثالني سالن   Lوقد اكالر عيسال  بالن مالريم  Qقا  

ثالالم روعالاله اهلل إل السالالام  ووالالب  إل االرض بدمشالالق وهالالو الالالذ  ي تالال  

 .(1)الدجا 

* * 
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 ُّتد ري عل ُّ املمئد

ننُ  تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ َم  َمأ ننُ  ََُّكننم  ِدينناَُكم  َوَ ت  َ  َ ك  اَّ َ ننل 

َمتِي َوَ ِض ُ  ََُّكُم اإلَقَأ  ُكم   الَ  ِديامم ُِع   .3املمئدُّ:  ،﴾ع 

يف حالالديل  Nعالالن النبالالي  Lعالالن احلسالالن بالالن عالالا بالالن أيب طالالال  

وحالال  أهالال  بيتالالي واريتالالي اسالالتكام  الالالدين وتالالة  Qطويالال  ي الالو  ويالاله 

نُ  َقَأن  ُكم  هالذه اايال  ﴿ Nرسو  اهلل  َم  َمأ نُ  ََُّكنم  ِديناَُكم  َوَ ت  َ  َ ك  اَّ َ نل 

َمتِي َوَ ِض ُ  ََُّكُم اإل الَ  ِديامم ُِع   .(1)آخر ااي ... إل﴾ ع 

إ  اهلل عالالهن وجالال  بمنالاله  Lعالالن احلسالالن بالالن عالالا بالالن أيب طالالال  و

مل يهالرض الال  علاليكم حلاجال  مناله  ،ورمحته ملا والرض علاليكم الهالرامض

رمح  منه الاليكم ال إلاله إال هالو ليميالهن اخلبيالل مالن الطيال  وليبالتا  اليه ب 

مالالالا يف صالالالدوركم ويمحالالالص مالالالا يف قلالالالوبكم ولتتسالالالاب وا إل رمحتالالاله 

ولتتهاضالال  منالالازلكم يف جنتالاله وهالالرض علالاليكم احلالالج والعمالالر  وإقالالا  

الصالالة  وإيتالالا  الهنكالالا  والصالالو  والواليالال  وجعالال  لكالالم بابالالا  لتهتحالالوا بالاله 

واالوصالاليا  مالالن  N سالالبيله ولالالوال حممالالد أبالالواب الهالالرامض ومهتاحالالا  إل
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ال تعروالالو  ورضالالا  مالالن الهالالرامض وهالال   ،ولالالده كنالالتم حيالالار  كالبهالالامم

تالالدخ  قريالال  إال مالالن با الالا ولالالام مالالن اهلل علالاليكم ب قامالال  االوليالالا  بعالالد 

ننُ  قالالا  اهلل عالالهن وجالال  ﴿ Nنبالاليكم َم  َمأ ننُ  ََُّكننم  ِدينناَُكم  َوَ ت  َ  َ ك  اَّ َ ننل 

َمتِني َوَ ِضنَقَأ  ُكم   نالَ  ِديانمم  ُ  ََُّكنُم اإلُِع  واحلالديل طويال  اخالذ   ﴾ع 

 .(1)منه موض  احلاج ...

 ب من:

 Qااي  الكريمال  مالن أهالم اايالا  يف اثبالا  امامال  أمالر املالؤمنني 
وهالالي كالالذل  مالالن اكثالالر اايالالا  التالالي تعرضالال  لتحريالال  التهسالالر 

 إل الت ليال  مالن لعباساليو و الد جهالد االمويالو  ومالن بعالدهم ا ،واملعنال 

يال  الكريمال  التالي ويهالا بيالا  حلالق امالر املالؤمنني يف الوصالاي  و  هذه ااش

 وسالالع  أممالال  أهالال  البيالال  إل التصالالد  للالالدواع عالالن ح ي الال  ،واخلةوالال 

واي الالاف حمالالاوال  تشالالويه هالالذا  ،ألمالالر وأ الالا متالال  نهنلالال  وكيالال  نهنلالال ا

وقالالد  ،املعنالال  واوشالالا  حمالالاوال  اجيالالاة البالالدام  التهسالالري  األخالالر 

إل احبالالا  حمالالاوال  االمالالويني يف  Qتصالالد  اإلمالالا  ابالالو حممالالد احلسالالن 

حتريالال  تهسالالر اايالال  املباركالال  وبيالالا  ح ام هالالا واالشالالار  إل مصالالاةي ها 

 . امل دس 
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ُمنتد ري ولَّني تعنم : ﴿ رِّ َنم اَّسنِذيَ  آَماُنلا ال حُتَ لا َي ِّبنمِت منم ينم َ اي

َتننُدوا إِنس ا ََُّكنن َ َحننلس ا  َتننِديَ   م  َوال َتع  سننم َو  *ال ُُيِننبي امل ُع  ُكُأننلا ِ 

َوُكننُم ا  ََ ُقننلا ا َحننال َ  ِماُننلنَ  الم َي ِّبننمم َواتس  ْ ننُتم  بِننِي ُم  ُ  ،﴾اَّسننِذي َ 

 .88-87املمئدُّ: 

يف حالالديل طويالال  ي الالو  ويالاله ملعاويالال   Lعالالن احلسالالن بالالن عالالا 

وأصالالحابهإ انشالالدكم بالالاهلل أتعلمالالو  أ  عليالالا  أو  مالالن حالالر  الشالالهوا  

َنم والونهن  عالهن وجال إ ﴿ N كلها عل نهسه مالن أصالحاب رسالو  اهلل ينم َ اي

ُمنن رِّ َتننُدوا لا َي ِّبننمِت مننم َ َحننلس ا اَّسننِذيَ  آَماُننلا ال حُتَ ال  إِنس ا  ََُّكننم  َوال َتع 

َتننِديَ   َوُكننُم ا َو * ُُيِننبي امل ُع  ََ سننم َ  ُقننلا ا َحننال ُكُأننلا ِ  اَّسننِذي  الم َي ِّبننمم َواتس

ِماُلنَ   ْ ُتم  بِِي ُم  ُ  َ﴾(1). 

ننراَ  ِو ممننمم  اَمَعننَل ا تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ َبننَة اَّ َب  ننَ  اا َ اَّ َكع 

 َِ  .97املمئدُّ:  ،﴾َِّأاسم

قالا  جالا  نهالر مالن اليهالوة  Kعن احلسن بالن عالا بالن أيب طالال  

وسالالولوه عالالن أشالاليا  وكالالا  والاليام سالالولوه أ  قالالا  لالاله  Nإل رسالالو  اهلل 

                                                           

 .2/279إ ( تهسر نور الث لني(1
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ا وسالال  أل الال Nأحالالدهم أل     سالالمي  الكعبالال  كعبالال ل و الالا  النبالالي 

 .(1)املدين 

 ب من:

يف تعالالالامة م اوهالالالا  النالالالاد  Kراعالالال  أممالالال  أهالالال  البيالالال  

وعمالالدوا إل اختيالالار االجابالالا  املناسالالب  مالال  قبالالو  النالالاد  ،واةراكالالا م

وكثالالر مالالن االجابالالا  التالالي  ،ومراعالالا  الظالالرف الالالذ  يتعالالاملو  ويالاله

إل النالاد تتواوالالق مالال  أاواقهالالم بشالالالر  أ   Kال اهالا أممالال  أهالال  البيالال  

كانال  تتواوالق  Kلالذا والا  اجابالا م  ،ف عالن االصالو  واملبتنيالا ال  ر

لالذا والا  مالورة اايال  الكريمال  يف جعال  الكعبال   ،م  أاهالا م وقابليالا م

بالو  الكعبال  سالمي  بالذل  أل الا وسال   Nالنبالي قياما  للنالاد ووجالاب 

 مل يرة التهصي  ب  اكته  باإلشار  إل ال . Nولع  النبي  ،املدين 

* * 
 

                                                           

 .2/297إ ( تهسر نور الث لني(1



 

  ُّ االُعم تد ري عل

 

ننَتكُ تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ َ و   م  إِن  َ تننمُكم  َقننذاُل ا ُوننل  َ  َ َ ي 

ننمقَ  َ ا َ َتننت ُكُم اَّ س َُ  ُة َ  َْيننري  ننم ُقلَن إِن  ُكا ننُتم  صننمِدِوَ  * َبننل  إِيس َتنند 

َن منننم  ُقلَن إََِّ  نننِي إِن   نننمَء َوَتا َ نننل  َّلِلنننُد منننم َتننند  ُقلَن َوَ ك  َتننند 

ُكلنَ  ِ  .41-40ُعم : ار ،﴾ُتْش 

أناله قالا  لاله رجال إ  Kعن احلسن بن عا عالن عالا أمالر املالؤمنني 

وام تهسر قالو  اهللل و الا إ هالو الالذ  يتولاله الياله احلالوامج والشالدامد كال  

خملو  عنالد ان طالاع الرجالا  مالن مجيال  مالن ةوناله وت طال  االسالباب مالن 

ك  مالن سالواه والال  أ  كال  مالرتم  يف هالذه الالدنيا ومالتعظم ويهالا وإ  

وطغياناله وكثالر  حالوامج مالن ةوناله الياله وال  م ساليحتاجو   عظالم غنالاه

حالالوامج ال ي الالدر عليهالالا هالالذا املتعالالاظم وكالالذل  هالالذا املتعالالاظم لتالالاف 

حالالوامج ال ي الالدر عليهالالا وين طالال  إل اهلل عنالالد تورتالاله وواقتالاله حتالال  إاا 

نَتكُ كهي سه عالاة إل رشكاله أمالا تسالم  اهلل عالهن وجال  ي الو  ﴿ م  ُونل  َ  َ َ ي 

َ ا َ و  َ َتنننت كُ  ُل ا إِن  َ تنننمُكم  َقنننذا نننمَقُة َ  َْينننري  ُقلَن إِن  ُكا نننُتم   ُم اَّ س َتننند 
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َن  ُقلَن إََِّ  ننِي إِن   ننمَء َوَتا َ ننل  َّلِلننُد منم َتنند  ُقلَن َوَ ك  َُ َتنند  ننم صنمِدِوَ  * َبننل  إِيس

 .(1)﴾ واحلديل طوي  اخذنا منه موض  احلاج ِرُكلنَ نمم ُتَّلل  

* *

                                                           

 .340-2/339إ ( تهسر نور الث لني(1



 

 تد ري عل ُّ االقراف

ياَننَتُكم  ِقا ننَد ُكننلِّ  تعننم : ﴿ولَّنني  تد ننري َِ يننم َباِنني آَدَ  ُخننُذوا 

نن ُبننلا َوال ُت   َ  ُ ننِجٍد َوُكُأننلا َوا نننَم   ننُي ال ُُيِننبي امل ُ   ُس ﴾ ِروِ َ نِرُولا إِ

 .31:االقراف

قالالا  إل الصالاللو  لالالب   إاا Kعالالن احلسالالن بالالن عالالا بالالن أيب طالالال  

  لالالريب وهالالو أجالالوة ثيابالالهل و الالا  إ  اهلل تعالالال مجيالال  لالال  اجلالالام  وو مالال

ننِجدٍ ي الالو  ﴿ ياَننَتُكم  ِقا ننَد ُكننلِّ َم   َِ ﴾.. ووحالال  أ  الالالب  أجالالوة ُخننُذوا 

  (1) ثيايب..

 ب من:

ومالالالن م تضالالاليا   ،التجمالالال  هالالالي صالالاله  االنبيالالالا  وأوصالالاليامهم

التبليالالا واالرشالالاة كالالا  أصالالحاب الالالدعو  إل اهلل تعالالال يظهالالرو  بمظهالالر 

ر قدوتالاله يف والبالالد للمالالؤمن أ  ي تهالالي أثالال ،النالالاظر ويطيالال  اخلالالاطر راليسالال

                                                           

 .2/10إ النها ( (1
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والتجمالال  بالالا  سالالببا  يف قبالالو  املوعظالال  احلسالالن  والنصالاليح   ،كالال    

أوضالال  مواضالال  التجمالال  هالالي الصالالة  و ،مالالا أراة املالالؤمن أ  يل يهالالا إاا

والالااا اعتالالاة املالالؤمن عالالل التجمالال  يف وقالال   Qعالال  اإلمالالا  احلسالالن كالالام و

 لنهود أتباعهم. Kالصة  وهي غرها أعوة وهذه هي تربي  أممتنا 

انم َّني تعنم : ﴿تد ري ول ا َََّدَتح  َقنل  نَل اَّ ُقنرب آَماُنلا َواتس َو ََّنل  َ نس َ   

ننامِء َوار َقَأنن  ِعم   ُمُ م  َبَركننمٍت ِمننَ  اَّ س ُبلا َوَأَخننذ  ِِ َوَّكِنن   َكننذس   

ِ ُبلنَ  ُُلا َيك   .96االقراف:  ،﴾باِم كم

يف حالالديل طويالال  يف  Kعالالن احلسالالن بالالن عالالا بالالن أيب طالالال  

لنكالال  مالالن السالالام  واالرض حتالال  أ  الشالالجر  الرجعالال  وويالالهإ ولتنالالهنلن ا

لتصي  بالام يريالد اهلل ويهالا مالن الثمالر  وليؤكال  ثمالر  الشالتا  يف الصالي  

ننَل اَّ ُقننرب آَماُننلا وثمالالر  الصالالي  يف الشالالتا  والالال  قولالالهإ ﴿ َو ََّننل  َ نس َ   

انننم َقَأننن  ِعم   ا َََّدَتح  َقنننل  نننامِء َوار َواتس ِِ َوَّكِنننن   َبَركنننمٍت ِمنننَ  اَّ س   

ُبلا  .(1)﴾...ااي َكذس

                                                           

 .5/141إ ( تهسر كنهن الدقامق وبحر الغرام (1
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َنننمتد نننري ولَّننني تعنننم : ﴿ ُِ ا  ُونننل  ينننم َ اي َُ إِ ِّ َ ُعنننل  اَّاسنننم

نننامواِت َوار إََِّننن  ُكم  ََجِ عنننمم اَّسنننِذي نننُ  اَّ س ِِ ال إَِّنننَي ََّنننُي ُمأ    

ننَوَ ُعننلَِِّي اَّاسبِننيِّ ار ي َوُيِم ننُ  َوننآِماُلا بِننم إاِلس ُ ننَل ُُي ِنن يِّ مِّ

ِمُ  بِنننم   ْ َتنننُدوَن وَ  اَّسنننِذي ُيننن  ََ ُكنننم   َُ َََّعأس بُِعنننل * َكأاِمتِنننِي َواتس

نننةٌ وَ  ِ  ُملعننن  ُ مس نننِدَُّلنَ  ِمننن   َونننل  ﴾ َا نننُدوَن بِنننما َ ِّ َوبِنننِي َيع 

 .159-158االقراف: 

قالالا  جالالا   Kعالالن اإلمالالا  احلسالالن بالالن عالالا بالالن أيب طالالال  

و الالالالوا يالالالا حممالالالد إنالالال  الالالالذ   Nنهالالالر مالالالن اليهالالالوة إل رسالالالو  اهلل 

وإنالال  الالالذ  يالالوح  إليالال  كالالام أوحالال  اهلل تالالهنعم إنالال  رسالالو  اهلل 

سالالاع  ثالالم قالالا  نعالالم أنالالا  Nإل موسالال  بالالن عمالالرا  وسالالك  النبالالي 

سالالاليد ولالالالد آة  وال وصالالالر وأنالالالا خالالالاتم النبيالالالني وإمالالالا  املت الالالني 

 إل مالالالنل إل العالالالرب أ  إل العجالالالم ورسالالالو  رب العالالالاملني قالالالالوا

َننموالالونهن  اهلل عالالهن وجالال  ﴿ لأ  إلينالالا َُ إِ ِّ  َ  ُوننل  يننم َ اي ُِ ا اَّاسننم  ُعننل

 .(1)﴾إََِّ  ُكم  ََجِ عمم 

                                                           

 .2/41إ النها ( (1
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 ب من:

ر عالالل البعالالد سالالؤا  اليهالالوة لالاله أ  بعثتالاله مل ت تصالال Nأوضالالأ النبالالي 

وهالالذه احالالد   ،بالال  هالالي عامالال  شالالامل  إل اجلميالال  ،العالالرب وحالالدهم

اايالالا  التالالي تثبالال  نسالال  الالالديانا  السالالاب   عالالل الالالدين االسالالةمي 

 ،اخلايالال وكلهالالا انتهالال  صالالةحي  العمالال   الالا بعالالد أ  جالالا   الرسالالال  

وهالالذا يعنالالي أ  الالالديانا  األخالالر  ال ت بالال   ،مبعالالو  للعالالاملني Nوأنالاله 

َ مالال  وجالالوة اإلسالالة  ورسالالالته احلالالق ل ولالاله تعالالالإ ﴿ َِ َْيننري  َوَمنن   َيب َتنن

ي َ  مَِسِ َبَل ِما ُي َوُ َل ِْل اآل ِخَرُِّ ِمَ  اْل  الِ  ِديامم َوَأ   ُيق   ﴾.اإل ضِع 

* * 

  



 

 تد ري عل ُّ االُدمِ

َ   إِن  ُكا ننُتم  آَما ننُتم  بِننم ﴿ ولَّنني تعننم : َزَّ اننم َقننب َقب ننِدُم َيننل   ُ َومننم َ 

عمنِ  م  َ  اَّ َتَق  ار َ ومِن َيل   .41االُدمِ:  ،﴾..اَّ ُدر 

 ،قالالا إ حالالدثنا ليالال  بالالن واضالالأ ،حالالدثنا ابالالن محيالالد ،. الطالالن 9

قا  حدثني لي  بالن يع الوب أبالو طالال  عالن أيب عالو  حممالد بالن عبيالد 

قالالا إ  ،عبالالد الالالرمحن السالاللمي عبالالد اهلل بالالن حبيالال عالالن أيب  ،اهلل الث هالالي

قالالا  احلسالالن بالالن عالالا بالالن ايب طالالال إ كانالال  ليلالال  الهرقالالا  يالالو  الت الال  

 .(1)لسب  عرش  من رمضا  ،اجلمعا 

* * 

  

                                                           

 .2/420تاري  الطن إ ( (1



 

  



 

 تد ري عل ُّ اَّتلبة

ننمبُِقلَن ار   ﴿ولَّنني تعننم : ُ صننمِ  َو اَّ س َُّننلَن ِمننَ  امل ُعننماِمِريَ  َوار ضَ وس

َبُعنن َ ا لَواَّسننِذيَ  اتس
َِ َقننا ُعم  َوَ ُضننلا َقا ننُي َوَ َقنندس  ُ م  بُِِح  ننمٍن َ 

م   َتَعم ارَهُ ِري حَت  م ُ اَماسمٍت ََت   .100اَّتلبة:  ،﴾ه 

والالالرا  بالالالن إبالالالراهيم الكالالالويف قالالالا إ حالالالدثني  ،احلسالالالكاين -10

عالن  ،عالن عبالاة  بالن زيالاة حالدثنا أبالو معمالر ،جعهر بن حممد بالن هشالا 

ي وعبالالد اهلل بالالن رشيالال  الالضالال سالالعيد بالالن خثالاليم عالالن حممالالد بالالن خالالالد

أنالاله محالالد اهلل  Lالعالالامر إ عالالن سالالليم بالالن قالالي  عالالن احلسالالن بالالن عالالا 

وكالالام أ  للسالالاب ني  ،وأثنالال  عليالاله وقالالا إ السالالاب و  االولالالو  اايالال 

وضالاللهم عالالل مالالن بعالالدهم كالالذل  أليب عالالا بالالن أيب طالالال  وضالاليل  عالالل 

 .(1)الساب ني بسب ه الساب ني

* * 

                                                           

 .1/255شواهد التنهني إ ( (1



 

  



 

 تد ري عل ُّ يلُس

نننمِامِت ﴿ عننم تد ننري ولَّنني ت إِنس اَّسنننِذيَ  آَماُننلا َوَقِمُأننلا اَّصس

ُم  بِنُِيامِهِ  نتِِعُم ارَا ِداِم  َ  ي نِري ِمن   حَت  نمُ  ِْل اَماسنمِت اَّاسِعن ِم م  ََت  ه 

 سننُتُعم  وِ عننم َعننال ٌ * 
ُعننمس َوحَتِ ََُ  اَّأس ننلاُ م  وِ عننم ُعننب حم َوآِخننُر  َدق 

ُد  ِدَ  م  لاُ م  َ ِن اا َ  .10-9يلُس:  ،﴾َ لِّ اَّ عممَلِ َ  ق 

  والوة  رسالو  وقالا  سال Kعن احلسالن بالن عالا بالن أيب طالال  

و الالا  أخالالنين عالالن سالالبحا  اهلل واحلمالالد هلل وال الالاله إال اهلل واهلل  Nاهلل 

قالالا  النبالالي علالالم اهلل عالالهن وجالال  إ  بنالالي آة  يكالالذبو  عالالل اهلل عالالهن  ،اكالالن

قولالاله احلمالالد هلل و نالاله وجالال  و الالا  سالالبحا  اهلل تنهنوالالا  عالالام ي ولالالو  وأمالالا 

  العبالالاة ال يالالؤةو  شالالكر نعمتالاله وحمالالد نهسالاله قبالال  ا  لمالالدوه أعلالالم 

لاله إوهو أو  الكة  لالوال الال  ملالا انعالم اهلل عالل أحالد بنعمتاله وقولاله ال 

إال اهلل يعنالالي وحدانيتالاله ال ي بالال  اهلل االعالالام  إال  الالا وهالالي كلمالال  اعالالل 

منالالي ال تصالاللأ  لالالي     أكالالن الكلالالام  وأحبهالالا إل اهلل عالالهن وجالال  إنالاله

إال لكرامتهالالا عالالل اهلل وهالالو االسالالم االكالالر  قالالا  صالالدق  يالالا  الصالاللوا 

حممالالد والالام جالالهنا  قاملهالالال قالالا  إاا قالالا  العبالالد سالالبحا  اهلل سالالبأ معالاله مالالا 

ر أمثاعالالا والال اا قالالا  احلمالالد هلل أنعالالم اهلل الةو  العالالرني ويعطالال  قاملهالالا عشالال
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 وعالالا عليالاله نعالاليم الالالدنيا موصالالة  بنعالاليم ااخالالر  وهالالي الكلالالام  التالالي ي

أه  اجلن  إاا ةخلوهالا وين طال  الكالة  الالذ  ي ولوناله يف الالدنيا مالا خالة 

ُعننمس احلمالالد هلل والالال  قولالاله جالال  وعالالهن ﴿ ََُ  اَّأس ننلاُ م  وِ عننم ُعننب حم َدق 

 سننُتُعم  وِ عننم َعننالٌ  َوآِخننُر دَ 
ننُد  َِوحَتِ م  ننلاُ م  َ ِن اا َ قالالا   ،﴾َ لِّ اَّ عننمملَِ َ  ق 

 .(1)صدق  يا حممد

* * 

  

                                                           

 .203-202إ 3، وتهسر نور الث لني 2/179إ النها  يف تهسر ال رآ ( (1



 

  ري عل ُّ  لدتد

ُكننم  تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ ُ ننُي َقننَب امل ننمِء ََِّ ب ُأننَلُكم  َ يي َوكننمَن َقر 

َ ُ  َقَمالم   .7 لد:  ،﴾َ ح 

يف حالديل طويال  قالا إ... قالا  عمالر هالا  بعالض  Qعن احلسالن 

ُ ننُي َقننَب امل ننمءِ هناتالال  و الالا  كعالال إ أخالالنين عالالن قالالو  اهلل ﴿ ﴾ َوكننمَن َقر 

و الالا   ،لسالالام  وأيالالن كالالا  مجيالال  خل الالهوالوين كانالال  األرض وأيالالن كانالال  ا

قالالا   Nعمالالر ومالالن يعلالالم بغيالال  اهلل منالالا إال مالالا سالالمعه رجالال  مالالن نبّينالالا 

ولكن أخاي أبا احلسالن لالو سال   عالن الال  لشالالرحه بمثال  مالا قرأنالاه يف 

التالالورا  و الالا  لالاله عمالالرإ ودونكالاله إاا اختلالال  املجلالال  قالالا إ ولالالام ةخالال  

أبالالا احلسالالن و الالا  كعالال  يالالا  ،Qعالالل عمالالر أصالالحابه أراةوا إسالال ا  عالالّا 

ُ نُي َقنَب امل نمءِ ﴿أخنين عن قو  اهلل عهن وجال إ  ُكنم   َوكنمَن َقر  ََِّ ب ُأنَلُكم  َ يي

َ ُ  َقَمالم   .﴾َ ح 

إ نعالالم كالالا  عرشالاله عالالل املالالا  حالالني ال أرض مدحيالاله Qقالالا  عالالّا 

وال سالالام  مبنيالال  وال صالالو  يسالالم  وال عالالني تنبالال  وال ملالال  م الالرب وال 

  وال شالالم  تضالالالي  نبالالي مرسالال  وال نجالالم يسالالالر  وال قمالالر جيالالر

وعرشالاله عالالل املالالا  غالالر مسالالتوحا إل أحالالد مالالن خل الاله يمّجالالد نهسالاله 

ثالالم بالالدا أ   لالالق اخللالالق وضالالالرب  ،وي دسالاله كالالام شالالا  ا  يكالالو  كالالا 
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بهنارخ البحالور وثالار منهالا مثال  الالدخا  كالوعظم مالا يكالو  مالن خلالق اهلل 

وبن   الا سالام  رت الا  ثالم انشالق االرض مالن موضال  الكعبال  وهالي وسال  

  البحار.االرض وطب   إل

ثالالم وت هالالا بالبنيالالا  وجعلهالالا سالالبعا  بعالالد إا كانالال  واحالالد  ثالالم 

اسالالتو  إل السالالام  وهالالي ةخالالا  مالالن الالال  املالالا  الالالذ  أنشالالوه مالالن تلالال  

البحالالور وصل هالالا سالالبعا  طباقالالا  بكلمتالاله التالالي ال يعلمهالالا غالالره وجعالال  يف 

مالالن نالالور  ،كالال  سالالام  سالالاكنا  مالالن املةمكالال  خل هالالم مصالالمتني معصالالومني

الرجالال  وجعالال  طعالالامهم التسالالبيأ والتهليالال  وبحالالور عذبالال  وهالالو بحالالر 

والت الالدي  ولالالام قضالالال  أمالالره وخل الاله اسالالتو  عالالل ملكالاله ومالالد  كالالام 

 ينبغي له أ  لمد.

َُ  تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ ننِي َوَيت ُأننل َ  َوَمنن   كننمَن َقننب َب ِّاَننٍة ِمنن   َ بِّ

َننةم ُ وَّ ِننَ    ننمِ ٌد ِما ننُي َوِمنن   َوب أِننِي كِتننمُل ُملعنن  إِمممننمم َوَ ْح 

  ْ  .17﴾  لد: ِماُلَن بِيِ ُي

يف خطبالال  طويلالال  خطبهالالا  Kعالالن احلسالالن بالالن عالالا بالالن أيب طالالال  

ر اخلةمالالق واسالالمعوا ولكالالم أو الالد  المعشالال إر معاويالال  وقالالا  ويهالالاالبمحضالال

ثالالالم اختارنالالالا  باإلسالالالة اهلل  أكرمنالالالاسالالالامع وعالالالوا إنالالالا أهالالال  البيالالال  أو

واجتبانالالا وواهالال  عنالالا الالالرج  وطهرنالالا تطهالالرا  والالالرج   نااواصالالطه
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ة نشالال  يف اهلل احلالالق وةينالاله ابالالدا  وطهرنالالا مالالن كالال  أوالالن الشالال  والالهالالو 

مناله مل يهالرت  النالاد قال  والرقتني إال جعلنالا   خملصالني إل آة  نعمال وعيب 

اهلل يف خرسالالا والالاة  االمالالور وأوضالال  الالالدهور إل أ  بعالالل اهلل حممالالدا  

ختالاره للرسالال  وأنالهن  علياله كتاباله ثالم أمالره بالالدعا  إل اهلل عالهن اللنبو  و

أو  مالالن اسالالتجاب هلل تعالالال ولرسالالوله وأو  مالالن  Q وجالال  وكالالا  أيب

آمالالن وصالالد  اهلل ورسالالوله وقالالد قالالا  اهلل عالالهن وجالال  يف كتابالاله املنالالهن  عالالل 

َُ  نمِ ٌد ِما نيُ نبيه املرس  ﴿ نِي َوَيت ُأنل ﴾ ورسالو  َ  َوَم   كمَن َقب َب ِّاَنٍة ِمن   َ بِّ

 واخلطبال اهلل الذ  عالل بينال  مالن رباله وأيب الالذ  يتلالوه وهالو شالاهد مناله 

 .(1)طويل  أخذنا منها موض  احلاج 

 ب من:

ر معاويالالال  بالالالن أيب الكانالالال  يف حمضالالال Qخطبالالال  اإلمالالالا  احلسالالالن 

لإلمالالا  قبالال  الالال  مل يكالالن  هوانالال ،والظالالاهر ا الالا بعالالد اعدنالال  ،سالالهيا 

وانالالام  ،مالال  معاويالال  أيالال  مالالراوة  يف زيالالار  أو جماملالال  يف اجالالتامع Qاحلسالالن

يالال  إل الكووالال  عنالالد جمالالي  معاو Qكالالا  الالال  بعالالد هدنالال  اإلمالالا  احلسالالن 

وقالالد خطالال  هالالو يف مسالالجدها لالاليعلن عالالن االتهالالا  الالالذ  حالالد  بالالني 

إال أ  املةحالالر كانالال  خطبالال  اإلمالالا  احلسالالن خطبالال   ،وبينالاله Qاإلمالالا  

                                                           

 .2/213إ ( النها  يف تهسر ال رآ (1
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ولالالم يكالالن باخلاضالال  املتالالذل  ملعاويالال  رغالالم  ،رالوم الالال  املنتصالال ،املتحالالد 

ر وال الالو  الأ  املشالالهد يالالوحي أ  يكالالو  معاويالال  قالالد أظهالالر موقالال  النصالال

ويف  ،Qقالال  الضالالعي  املنهالالهن  امالالا  حتالالد  اإلمالالا  احلسالالن إال أنالاله يف مو

هالالذه اخلطبالال  التالالي يبالالني ويهالالا اإلمالالا  احلسالالن منهنلتالاله وم امالاله وأهالال  بيتالاله 

وليالالذكر املجتمعالالني  ،الالالذين أاهالال  اهلل عالالنهم الالالرج  وطهالالرهم تطهالالرا

 ،وأبعالد عالنهم الالرج  وهالو الشال  ،بهبي  التطهر التالي خصالهم اهلل ويهالا

ن مل يالالدخ  االيالالام  يف قلالالو م لشالالكهم وهالالو تعالالريض بمعاويالال  وأنالاله  الال

ومالن جهال   أخالر  والا  الشال  يف صالح   ،هالذا مالن جهال  ،وعد  ايام الم

بال  هالو  ،موقهه واجرامه يف اعدنال  مال  معاويال  مل يكالن موجالوةا  يف نهساله

ألناله عالل ي الني مالن أ  اهلل نالاخه وحاوظاله  ،عل ي ني مالن صالح  عملاله

  .ا  وهو معاوي  وحهنبه الضالومن كيد االعد

* * 

  



 

 تد ري عل ُّ ااجر

لاُننمم َقننب ولَّنني تعننم : ﴿ اننم مننم ِْل ُصننُدوِ ِ م  ِمنن   ِْيننلب إِخ  َزق  َُ َو 

ٍ  ُمَتقمبِأِ َ   .47ااجر:  ،﴾َُسُ

رو  املجلسالالالي عالالن العمالالد  باسالالناةه عالالن عبالالد اهلل بالالن  -11

عالن  ،أمحد بالن حنبال  مالن مسالنده عالن ابياله عالن سالهيا  عالن أيب موسال 

اننم مننم ِْل ُصننُدوِ ِ م  ِمنن   ﴿نهنلالال إ  قالالا إ وينالالا Qاحلسالالن بالالن عالالا  َزق  َُ َو 

ٍ  ُمَتقمبِأِ َ  لاُمم َقب َُسُ  .(1) ﴾ِْيلب إِخ 

* * 

  

                                                           

 .24/264بحار االنوارإ ( (1



 

  



 

 تد ري عل ُّ االَساء

ُنم آَينَة وَ تد ري ولَّني تعنم : ﴿ ِ َوَمَحل  اَنم اَّأس  نَل َواَّاسعنمَ  آَيَتن   اَمَعأ 

اننم آَيننَة اَّاسعننمِ  ُمب ِصنن ُكننم  َرُّم ََِّتب  ناَّأس  ننِل َواَمَعأ  ننالم ِمنن   َ بِّ َتُغننلا َو  

ننناَِ  َواا ِ نننمَل َوُكنننلس َ    َأُمنننلا َقنننَدَد اَّ ِّ َُ َوََِّتع  ام نننأ  ٍء َوصس

ِص الم   .12االَساء:  ،﴾َتد 

قالا إ شالهد  مال  أيب عنالد  Kعن احلسن بالن عالا بالن أيب طالال  

إ Qعمالالر بالالن اخلطالالاب وعنالالده كعالال  االحبالالار... إل أ  قالالا إ قالالا  عالالا 
 كال  سالام  شالهبا  معل ال  كواكال  كتعليالق ال نابال  ثم قدر ملكه وجعال  يف

من املساجد ما ال لصاليها غالره تبالاري وتعالال مالن النجالو  لسالام  كالوكن 

مدينالال  يف االرض ثالالم خلالالق الشالالم  وال مالالر وجعلهالالام شمسالالني ولالالو 

تالالركهام تبالالاري وتعالالال كالالام كالالا  ابتالالدامهام يف أو  مالالّر  مل يعالالرف خل الاله 

لسالالن  وال علالالم العامالال  متالال  الليالال  والنهالالار وال عالالرف الشالالهر وال ا

ينصالرف يف معيشالتِه ومتال  يسالكن لراحال  بدناله وكالا  اهلل تبالاري وتعالال 

 ،إل إحالالد  الشمسالالني Qأرأف بعبالالاةه وأنظالالر عالالم وبعالالل جنميالال  

ومسالالأ  الالا جناحالاله وااهالال  منهالالا الشالالعاع والنالالور وتالالري ويهالالا الضالالو  
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ِ َوَمَح وال  قولاله ﴿ اَنم اَّأس  نَل َواَّاسعنمَ  آَيَتن   انم َواَمَعأ  ُنم آَينَة اَّأس  نِل َواَمَعأ  ل 

نناَِ  نآَيننَة اَّاسعننمِ  ُمب ِصنن َأُمننلا َقننَدَد اَّ ِّ ُكننم  َوََِّتع  ننالم ِمنن   َ بِّ َرُّم ََِّتب َتُغننلا َو  

ِص الم َواا ِ مَل َوُكلس َ    َُ َتد  ام أ   ﴾.ٍء َوصس

وجعلهالالام جيريالالا  يف الهلالال  والهلالال  جيالالر  والاليام بالالني السالالام  

  اسالالتطال  ثةثالال  وراسالال  جيالالر  يف غمالالر  واالرض مسالالتطي  يف السالالام

الشالالم  وال مالالر كالال  واحالالد  منهالالا ي الالوةه ثلثاممالال  ملالال  بيالالد كالال  ملالال  

منها عرو  جيرو الا يف غمالر  الال  البحالر عالم زجال  بالتسالبيأ والتهليال  

والت الالدي  لالالو يالالد  واحالالد منهالالا مالالن غمالالر الالال  البحالالر الحالالرت  كالال  

 مالالن    عالالل وجالاله األرض حتالال  اجلبالالا  والصالالصور ومالالا خلالالق اهلل

   ولالالالام خلالالالق اهلل السالالالاموا  واالرض والليالالال  والنهالالالار والنجالالالو  

والهل  وجعال  االرضالني عالل ظهالر احلالو  أث لهالا واضالطرب  ووثبتهالا 

باجلبالالا  ولالالام اسالالتكم  خلالالق مالالا يف السالالموا  واالرض يوم الالذ خاليالال  

 ،قالالا  للمةمكالال  أين جاعالال  يف االرض خليهالال  اايالال  ،لالالي  ويهالالا أحالالد

مالن أةيالم االرض قبضال  وعجناله باملالا  العالذب وبعل اهلل جنميال  ووخالذ 

واملالا  املالالالأ وركالال  وياله الطبالالام  قبالال  أ  يالالنه  وياله الالالرو  وصل الاله مالالن 

 أةيم االرض.
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ولالالذل  سالالمي آة  ملالالا عجالالن اسالالتوة  وطرحالاله يف اجلبالال  كاجلبالال  

العظالاليم وكالالا  إبلالالي  يوم الالذ خازنالالا  عالالل السالالام  اخلامسالال  يالالدخ  يف 

يالالده عالالل بطنالاله وي الالو  أل  ثالالم يضالالالرب ب ،منصالالر آة  و الالرف مالالن ةبالالره

أمالالر خل الال  أل  جعلالال  والالوقي ألطعتالال  وأل  جعلالال  أسالاله  منالالي ال 

أب يت  ومكل يف اجلن  ألال  سالن  مالا بالني خلتاله إل أ  يالنه  وياله الالرو  

وصل الاله مالالن مالالا  وطالالني ونالالور وظلمالال  وريالالأ والنالالور مالالن نالالور اهلل وومالالا 

لطالني النور ويورثاله اإليالام  وأمالا الظلمال  وتورثاله الظالة  والكهالر وأمالا ا

ويبعالل باله عالل  ،ويورثه الرعد  والضالع  وال شالعرير  عنالد إصالابه املالا 

والالذل  قولالاله تعالالالإ  ،أربالال  الطبالالاي  عالالل الالالد  والالالبلغم واملالالرار والالالريأ

ُكُر اإل﴿ َُ ِمن   َوب نُل َوَا  َينُ  َ ن   مم َ  َوال َيذ  انم نم َخَأق  ُس قالا إ و الا   ،﴾ُ  نمُن َ 

ن االوصالاليا  ومالالن االنبيالالا  مالال Qكعالال  يالالا عمالالر بالالاهلل أتعلالالم كعلالالم عالالّا 

خالالاتم االنبيالالا  وعالالا خالالاتم األوصالاليا  ولالالي  عالالل االرض  Nحممالالد 

أعلالالم منالاله واهلل مالالا اكالالر مالالن خلالالق االنالال   Qاليالالو  منهوسالال  إال وعالالا 

واجلالالن والسالالام  واالرض واملةمكالال  شالالي ا  إال وقالالد قرأتالاله يف التالالورا  كالالام 

 .(1)قرأ  قا  وام ر   عمر غض  قّ  مث  غضبه ال  اليو 

                                                           

 .186-183تهسر ورا إ ( (1
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ُوُعم  تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ َُُهننلِّ آِن َو ننَة ِْل اَّ ُقننر  َُ ُعل ننَجَرَُّ امل َأ  َواََّّللس

 .60االَساء:  ،﴾َوام َيِزيُدُ م  إاِلس ُيغ  مُمم َكبرِيام 

يف حالالديل طويالال  ي الالو   Kعالالن احلسالالن بالالن عالالا بالالن ايب طالالال  

ملالالروا  بالالن احلكالالمإ أمالالا أنالال  يالالا مالالروا  ولسالال  أنالالا سالالببت  وال  Qويالاله

كالن اهلل عالهن وجال  لعنال  ولعالن أبالاي ولعالن أهال  بيتال  سبب  أبالاي ول

واريتالال  ومالالا خالالرف مالالن صالالل  أبيالال  إل يالالو  ال يامالال  عالالل لسالالا  نبيالاله 

واهلل يا مروا  مالا تنكالر انال  وال أحالد  الن حضالالر هالذه اللعنال   Nحممد 

وألبيالال  مالالن قبلالال  ومالالا زاةي اهلل يالالا مالالروا  بالالام  Nمالالن رسالالو  اهلل 

د  رسالالوله ي الالو  اهلل تبالالاري خووالال  إال طغيانالالا  كبالالرا  وصالالد  اهلل وصالال

ُوُعم  َونننام َيِزينننُدُ م  إاِلس وتعالالالال ﴿ َُُهنننلِّ آِن َو َُنننَة ِْل اَّ ُقنننر  ُعل نننَجَرَُّ امل َأ  َواََّّللس

﴾ وانالالال  يالالالا مالالالروا  واريتالالال  الشالالالجر  امللعونالالال  يف ُيغ  مُنننمم َكبِنننريام 

 .(1)ال رآ ...

                                                           

 .7/436، وتهسر كنهن الدقامق وبحر الغرام إ 4/200إ ( تهسر نور الث لني(1
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ِِ َوارتد نننري ولَّننني تعنننم : ﴿ نننلا ُعم  ِْل ارم  الدِ َو نننمِ ك   ،﴾و 

 .64اء: اإلَس

يالالا يهنيالالد اعلالالم إ  إبلالالي   Kقالالا  احلسالالن بالالن عالالا بالالن أيب طالالال  

شالالاري أبالالاي يف مجاعالاله والالاختل  املالالا ا  واورثالال  الالال  عالالداو  أل  اهلل 

ِِ َوارتعالالالال ي الالالو  ﴿ نننلا ُعم  ِْل ارم  الدِ َو نننمِ ك  ﴾ وشالالالاري الشالالاليطا  و 

حربالالا عنالالد مجاعالاله وولالالد لالاله صالالصر ولالالذل  كالالا  يالالبغض جالالد  رسالالو  

 .N(1)اهلل
ِس إِ  َْيَ ننِ   ولَّنني تعننم : ﴿تد ننري  ننم  ننالَُّ َِّننُدَُّلِ  اََّّللس َ ِوننِم اَّصس

 .78اإلَساء:  ،﴾اَّأس  لِ 

قالا  جالا  نهالر مالن اليهالوة  Kعن احلسن بالن عالا بالن أيب طالال  

وسالوله أعلمهالم عالن مسالام  وكالا  واليام سالوله أ  قالا إ  Nإل رسو  اهلل 

أخالالنين عالالن اهلل عالالهن وجالال  أل     والالرض هالالذه اخلمالال  صالاللوا  يف 

يف سالالاعا  الليالال  وسالالاعا  النهالالارل و الالا   أمتالال   مواقيالال  عالالل خالال

إ  الشالالم  عنالالد الالالهنوا  عالالا حل الال  تالالدخ  ويهالالا والال اا ةخلالال   Nالنبالالي 

ويهالالا زالالال  الشالالم  ويصالالبأ كالال     ةو  العالالرني بحمالالد ريب جالال  

                                                           

 . 7/442إ ( تهسر كنهن الدقامق وبحر الغرام (1
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جةلالاله وهالالي السالالاع  التالالي يصالالا عالالا ويهالالا ريب وهالالرض اهلل عالالهن وجالال  

ِس إِ  َ ِونعا وعل أمتي ويهالا الصالة  وقالا  إ ﴿ نم  نالَُّ َِّنُدَُّلِ  اََّّللس ِم اَّصس

والالام  ،﴾ وهالالي السالالاع  التالالي يالؤت  ويهالالا بجهالالنم يالالو  ال يامالال َْيَ نِ  اَّأس  ننلِ 

مالالن مالالؤمن يواوالالق تلالال  السالالاع  أ  يكالالو  سالالاجدا  أو راكعالالا  أو قالالامام  إال 

حر  اهلل عهن وجال  جسالده عالل النالار وأمالا صالة  العصالالر وهالي السالاع  

واخرجاله اهلل عالهن وجال  مالن اجلنال  والامر التي اك  آة  ويهالا مالن الشالجر  

اهلل اريتالاله  الالذه الصالالة  إل يالالو  ال يامالال  واختارهالالا ألمتالالي وهالالي مالالن 

أحالالال  الصالالالة  إل اهلل عالالالهن وجالالال  وأوصالالالاين أ  أحهظهالالالا مالالالن بالالالني 

الصالاللوا  وأمالالا صالالة  املغالالرب وهالالي السالالاع  التالالي تالالاب اهلل عالالهن وجالال  

 عالهن وجال  ويها عل آة  وكا  بني ما اكال  مالن الشالجر  وبالني مالا تالاب اهلل

وصالالل آة  ثالالة   ،عليالاله ثةثاممالال  سالالن  مالالا بالالني العصالالالر إل العشالالا 

ركعا  ركعال  خلطي تاله وركعال  خلطي ال  حالوا  وركعال  لتوبتاله وهالرض اهلل 

عهن وج  هذه الالثة  ركعالا  عالل امتالي وهالي السالاع  التالي يسالتجاب 

ملالالن ةعالالاه ويهالالا وهالالي الصالالة  التالالي أمالالرين ريب  الالا يف قولالاله عالالهن وجالال  

ننبُِحلنَ   َوُ ننب حمَن ا﴿ ﴾ وأمالالا صالالة  العشالالا  ِحننَ  ُت ُ ننلَن َوِحننَ  ُتص 

ااخالالر  والال   لل الالن ظلمالال  وليالالو  ال يامالال  ظلمالال  أمالالرين ريب عالالهن وجالال  
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وأمتالالي ) الالذه الصالالة ( لتنالالور ال الالن وليعطينالالي وأمتالالي النالالور عالالل 

الصالرا  ومالا مالن قالد  مشال  إل صالة  العتمال  إال حالر  اهلل عالهن وجال  

  التالي اختارهالا اهلل عالهن وجال  للمرساللني جسده عالل النالار وهالي الصالة

قالالبا وأمالالا صالالة  الهجالالر والال   الشالالم  إاا طلعالال  تطلالال  عالالل قالالر  

الشالاليطا  والالومرين ريب عالالهن وجالال  أ  اصالالا قبالال  طلالالوع الشالالم  صالالة  

الغدا  وقبال  أ  يسالجد عالا الكالاور تسالجد امتالي هلل عالهن وجال  ورسعتهالا 

يالال  أحالال  إل اهلل عالالهن وجالال  وهالالي الصالالة  التالالي تشالالهدها مةمكالال  الل

 .(1)قا  صدق  يا حممد ... ،ومةمك  النهار

َننٌة  ﴿تد نري ولَّني تعننم :  آِن منم ُ ننَل ِ ندمٌء َوَ ْح  ُِ ِمننَ  اَّ ُقنر  اَنزِّ ُُ َو 

ِماَِ  َوال َيِزيُد اَّاسمملَِِ  إاِلس َخ م ام   ْ ُم  .83االَساء:  ،﴾َِّأ 

إ قالالا  نهنلالال  هالالذه اايالال  Kعالالن احلسالالن بالالن عالالا بالالن أيب طالالال  

آ  مالالا هالالو شالالها  ورمحالال  للمالالؤمنني وال يهنيالالد الظالالاملني )وننالالهن  مالالن ال الالر

 .(2)ا  حممد إال خسارا (

 ب من:

 أ  نهنو  معناها. ،من أ  نهنوعا هكذا Qاإلما  احلسن  قصد

                                                           

 .478-477-7/476إ ( تهسر كنهن الدقامق وبحر الغرام (1

 .443/ 2إ ( النها  يف تهسر ال رآ (2
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ومالالن الواضالالأ ا  ال الالرآ  الكالالريم أنهنلالاله اهلل تعالالال عالالل نبيالاله مالال  

إال أ  السالاللطا  االمويالال  والعباسالالي  سالالع  إل حتريالال  معالالاين  ،تهسالالره

والعمالال  عالالل إبعالالاة األمالال  عالالن وهالالم ال الالرآ  كالالام أراةه اهلل تعالالال  ال الالرآ 

 Kلالذا و الد تصالد  االممال   ،وتوجيه األمال  إل غالر الوجهال  الصالحيح 
إل ارجاع الههالم العالا  إل الوجهال  الصالحيح  وبيالا  مالا أنالهن  اهلل تعالال 

بالال رآ  والعالرت   Nوايصالا  النبالي  ،من تهسر ح ي الي تبنالاه أهال  البيال 

خملالال   والاليكم  إين>إ Nهكالالاي والاليام بيالالنهام لالالذا والالا  قولالاله وعالالد  االن

واحلهالالاع عالالل هالالذه املعاةلالال   <الث لالالني كتالالاب اهلل وعالالرت  أهالال  بيتالالي..

 Qويف قالالو  اإلمالالا  احلسالالن  ،ضالالام  لههالالم صالالحيأ لل الالرآ  الكالالريم
توكيالالد ملالالا  ،نهنلالال  هالالذه اايالال  .. وال يهنيالالد الظالالاملني ا  حممالالد إال خسالالارا

 اكرناه.

* * 

  



 

 اَّكعد تد ري عل ُّ

والرا  قالا إ حالدثني جعهالر بالن حممالد بالن هشالا  معنعنالا   يف تهسر

أنالاله محالالد اهلل وأثنالال  عليالاله وقالالا  السالالاب و   Lعالالن احلسالالن بالالن عالالّا 

وكالالام أ   ب حسالالا االولالالو  مالالن املهالالاجرين واألنصالالار والالالذين اتبعالالوهم 

كالالذل  أليب عالالا بالالن ايب طالالال   ،وضالاللهم عالالل مالالن بعالالدهم ،للسالالاب ني

 ه السالالاب ني وقالالا إ أجعلالالتم سالال اي  احلالالاف وضالاليل  عالالل السالالاب ني بسالالب

وجاهالد يف سالبي   ،وعامر  املسجد احلالرا  كمالن آمالن بالاهلل واليالو  ااخالر

ثالالم عمالاله محالالهن  سالاليد  ،وواسالالاه بنهسالالهِ  Nاهلل واسالالتجاب لرسالالو  اهلل 

الشالالهدا  وقالالد كالالا  قتالال  كثالالر وكالالا  محالالهن  سالاليدهم ب رابتالاله مالالن رسالالو  

  املةمكالال  يف اجلنالال  ثالالم جعالال  اهلل جلعهالالر جناحالالا  يطالالر  الالام مالال Nاهلل

ومنالالهنلتهام منالاله  Nحيالالل يشالالا  والالال  ملكالالا ام وقالالرابتهام مالالن رسالالو  اهلل 

عالل محالهن  سالبعني صالة  مالن بالني الشالهدا  والالذين  Nوصل رسو  اهلل 

وضالالة  عنالالد غالالرهن ملكالالا ن  Nاستشالالهدوا معالاله وجعالال  لنسالالا  النبالالي 

 .Nمن رسو  اهلل 
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عالالل سالالامر بالالول  صالالة   Nووضالال  اهلل الصالالة  يف مسالالجد النبالالي 

بمكال  ملكالا  رسالو   Nاملساجد إال املسالجد الالذ  إبتنالاه ابالراهيم النبالي 

النالالاد الصالاللوا  و الالا  قولالالواإ  Nووضالالله وعّلالالم رسالالو  اهلل  Nاهلل 

اللهم ص  عالل حممالد وآ  حممالد كالام صاللي  عالل ابالراهيم وآ  ابالراهيم 

وح نالالا عالالل كالال  مسالاللم أ  يصالالا علينالالا مالال  الصالالة   ،إنالال  محيالالد  جميالالد

جبالال  مالالن اهلل وأحالالّ  اهلل لرسالالوله الغنيمالال  وأحلهالالا لنالالا وحالالر  وريضالال  وا

الصالالدقا  عليالاله وحرمهالالا علينالالا كرامالال  أكرمنالالا اهلل ووضالاليل  وضالاللنا اهلل 

 .(1) ا

والرا  قالا إ حالدثنا عبالد  بالن كثالر معنعنالا  عالن احلسالن  يف تهسر

قالا  شالهد  مال  أيب عنالد عمالر بالن اخلطالاب  ،Qبن عا بالن أيب طالال  

ا  رجالة  قالد قالرأ التالورا  وكتال  االنبيالا  و الا  وعندُه كع  االحبار وكال

لالاله عمالالر يالالا كعالال  مالالن كالالا  أعلالالم بنالالي ارساميالال  بعالالد موسالال  قالالا  كالالا  

 Qوكالا  وس موسال   ،اعلم بني ارساميال  بعالد موسال  يوشال  بالن نالو 
كالا  لاله  ،من بعده وكالذل  كال  نبالي خالة مالن قبال  موسال  ومالن بعالده

 وس ي و  يف امته من بعده.

                                                           

 .57-56تهسر ورا إ ( (1
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 Qوعاملنالا ابالو بكالر قالا  وعالّا  Nينالا و ا  لاله عمالر ومالن وّس نب
ساك  ال يالتكلم و الا  كعال  مهالة  يالا عمالر السالكو  عالن هالذا أوضال  

 ومل (1)كالالا  أبالالو بكالالر رجالالة  حظالالي بالصالالة  و دمالاله املسالاللمو  لصالالةحه

ن بوس وا  موسال  ملالا تالويف أوىل إل يوشال  بالن نالو  و بلاله طامهال  يك

 ،يف ال الرآ  وهالي التالي اكالر  ،من بني ارساميال  وأنكالر  وضاللُه طامهال 

نالال  طامهالال  مالالن بنالالي ارساميالال  إل قولالاله واصالالبحوا ظالالاهرين وكالالذل  وهبم

                                                           

هذا من مورة حماجج  اخلصم ومن باب التنهن  الذ   Q  ه  ا  كةمه ال ((1

بصة  الرج  وقد  Qي و  به خصمه، وإال من غر املناس  أ  يشهد اإلما  عا 

أوضأ موقهه حيل بني يف أحاةيثه وخطبه ابتهناز ح ه من قبله ومن قب  صاحبه وبل 

أما واهلل ل د ت مصها ابن أيب >شكواه يف خطبته املعروو  بالش ش ي  وقوله املشهورإ 

قحاو  ويعلم أ  حما منها حم  ال ط  من الرح  ينحدُر مني السي  وال يرق  اا  

إل آخر خطبته التي بل ويها أوجاعه وآالمه من ابتهناز ح ه وهضم منهنلته  <الطر...

رجة  >نه وابعاةه عن حمله الذ  أحله اهلل ورسوله ويه، لذا وة يعني قوله يف أيب بكر أ

وهو عل سبي  املحاجج  والتنهن  الذ  أثب  ويه  <حظي بالصة  و دمه املسلمو ...

أمر املؤمنني مراةُه من إقحا  اخلصم واةانته ولي  هو اقرار  ملا يف أيدوم من املناص  

 التي استولوا عليها من يو  س يهتهم.
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األنبيا  واألمم اخلاليال  مل يكالن نبالي إال وقالد كالا  لاله وس لسالدُه قوماله 

 ويدوعو  وضله.

قالالا  كعالال   Nو الالا  ولالال  يالالا كعالال  ومالالن تالالر  وّس نبينالالا 

 Qمعالالروف يف مجيالال  كتالال  األنبيالالا  والكتالال  املنهنلالال  مالالن السالالام  وعالالّا 
خالو النبالي العالريب بعيناله عالل أمالالره ويبالارزه عالل مالن نالاواه ولاله زوجالال  أ

مبارك  له منها ابنالا  ي التلهام امتاله مالن بعالده ولسالد وصالّيه كالام حسالد  

األمالالم أوصالاليا  أنبيامهالالا ويدوعونالاله عالالن ح الاله وي تلالالو  ولالالده مالالن بعالالده 

كحذو األمم املاضالي  قالا  والووحم عمالر عنالدها وقالا  لاله يالا كعال إ لال ن 

 هلل املنهن  قلية  ل د كذب  كثرا .صدق  يف كتاب ا

قالا  كعال إ واهلل مالا كالذب  يف كتالاب اهلل قالّ  ولكالن سالولتني عالالن 

أمالالر مل يكالالن بالالّد مالالن تهسالالره واجلالالواب ويالاله والال ين ال أعلالالم أ  أعلالالم هالالذِه 

األُّمالال  عالالا بالالن أيب طالالال  بعالالد نبيهالالا إال أين مل أسالالوله عالالن    إال 

و الالا  لالاله  ،تالال  االنبيالالا وجالالد  عنالالدُه علالالام  تصالالدقه بالاله التالالورا  ومجيالال  ك

عمالالر اسالالك  يالالا بالالن اليهوةيالال  والالواهلل إنالال  لكثالالر التصالالر  والكالالذب 

و الالا  كعالال  واهلل مالالا علمالال  أين كالالذب  يف    مالالن كتالالاب اهلل منالالذ 

جر  هلل عالّا احلكالم ولال ن شال   ألل الني اليال  شالي ا  مالن علالم التالورا  

 و   وهمته وان  أعلم منه وإ  وهمه وهو اعلم من . 

* * 



 

 يي تد ري عل ُّ

 .39يي:  ،﴾َوَ َّ َق  ُ  َقَأ  َ  ََمَبسةم ِماِّيتد ري ولَّي تعم : ﴿

قالا إ إ  ووةيالا  مالن والوة  Kعن احلسالن بالن عالا بالن ايب طالال  

ول الالالد أل الالال  اهلل عالالالل  ،Qالشالالالا  وأحبالالالارهم قالالالا  ألمالالالر املالالالؤمنني 

إ ل الد كالا  كالذل  ول الد اعطال  اهلل Qحمب  منالهل قالا  لاله عالا  Qموس 

  مناله ل الد ال ال  اهلل عالهن وجال  علياله حمبال  مناله ومالن حممدا  مالا هالو أوضال

 ،هذا الذ  يشالالركه يف هالذا االسالم إا تالم مالن اهلل عالهن وجال  باله الشالهاة 

والالة تالالتم الشالالهاة  إال أ  ي الالا إ أشالالهد أ  ال إلالاله إال اهلل وأشالالهد أ  حممالالدا  

رسالو  اهلل ينالالاة  باله عالالل املنالابر والالة يروال  صالالو  بالذكر اهلل عالالهن وجالال  

 .(1)معه... Nإال رو  بذكر حممد 

* * 

  

                                                           

 .4/414إ ( تهسر نور الث لني(1



 

  



 

 تد ري عل ُّ االُب مء

ام ََّنُي تد ري ولَّي تعم : ﴿ نَأح  نَتَجب ام ََّنُي َوَوَ ب انم ََّنُي َُي  ن  َوَ ص  َومع 

اَميُ  و   .89االُب مء:  ،﴾ََ

يف خالالن ووالالا  أبيالاله  Kعالالن اإلمالالا  احلسالالن بالالن عالالا بالالن أيب طالالال  

 يف الليلالال  Qول الالد صالالعد بروحالاله يعنالالي بالالرو  أبيالاله عالالا بالالن أيب طالالال  

 .Q(1)التي صعد ويها برو  لي  بن زكريا 
* * 

 
 

  

                                                           

 .3/71إ ل رآ ( النها  يف تهسر ا(1



 

  



 

 تد ري عل ُّ اَّال 

َهبِ وننمِت تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ بِ ُوننلَن َِّأ  َهبِ وِننَ  َواْل َ بِ وننمُت َِّأ  اْل َ

سننم  ُ َن ِ  ننَ  ُمننَلس
َواَّنس ِّبننمُت َِّأنس ِّبِننَ  َواَّنس ُِّبننلَن َِّأنس ِّبننمِت ُ وَّ ِ

دِ  م  َمغ  ٌ  َكِريمٌ َيُقلَُّلَن َهُ  َ  .26اَّال :  ،﴾َرٌُّ َوِ 

يف حالديل طويال  ي الو  وياله وقالد قالا  مالن  Lعن احلسن بن عالا 

بِ ونننمُت جملالالال  معاويالالال  وأصالالالحابه بعالالالد أ  أل مهالالالم احلجالالالرإ ﴿ اْل َ

بِ ُوننلَن َِّأ َهبِ وننمِت  ﴾ هالالم واهلل يالالا معاويالال  أنالال  واصالالحاب  َِّأ َهبِ وِننَ  َواْل َ

بِننَ  َواَّنس ُِّبننلَن َِّأنس ِّبننمِت ُ وَّ ِننَ  َواَّنس ِّبننمُت َِّأنس ِّ هالالؤال  وشالاليعت  ﴿

ٌ  َكننِريمٌ   َ ِدننَرٌُّ َوِ  ننم  َمغ  سننم َيُقلَُّننلَن َهُ ُ َن ِ  ﴾ هالالم عالالا بالالن أيب طالالال  ُمننَلس

 .(1)وأصحابه وشيعته

 ب من:

جيالالد أ  هنالالاي حتالالوال  يف  Lاملتالالاب  لسالالر  اإلمالالا  احلسالالن بالالن عالالا 

احللم واالنالالا  موصالالوف  بالال Qوكالالام كالالا  اإلمالالا   ،مواقهالاله السالالديد 

وانالاله بعالالد الصالاللأ حتالالّو   موقهالاله إل بيالالا   ،وغالالض النظالالر عالالن أعدامالاله

احل الالامق التالالي سالالع  معاويالال  بالالن أيب سالالهيا  إل حتريههالالا وتشالالووها 
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 ،معالاله Qمسالالتغة  بالالذل  ظالالروف اعدنالال  التالالي ع الالدها اإلمالالا  احلسالالن 

وظالالن معاويالال  أ  هالالذه اعدنالال  سيسالالتثمرها لصالالاحله واغالالرا  النالالاد بالالو  

إال  ،انالالام تنالاز  حيالنام رأ  معاويالال  أحالق مناله باخلةوالال  Qسالن اإلمالا  احل

أبطالال  اكذوبتالاله هالالذه وبالالني أمالالا  املالالأل انحالالراف  Qأ  اإلمالالا  احلسالالن 

معاوي  وأناله لالي  بالوحق مناله يف اخلةوال  لالذا كالا  شالديدا  او بالود عالل 

 ،معاويالال  وأصالالحابه وكانالال  شالالجاعته موصالالوو  عنالالد ال الالاس والالالداين

كالالا  لالال  العاويالال  ويالالؤثر  Qا  احلسالالن ال كالالام يتصالالور الالالبعض أ  اإلمالال

بالال  كالالا  شالالديدا  عالالل معاويالال   رسالالُه يف  ،السالالكو  يف كالال  االحالالوا 

ويهحمالالُه يف خطبالاله التالالي حتالالداه  الالا يف جمالسالاله العامالال  وأمالالا   ،أجوبتالاله

كانالال  شالالجاعته هالالي السالالم  الغالبالال  عالالل  Qواإلمالالا  احلسالالن  ،املالالأل

 تعاطيه م  االحدا  وقتذاي.

* * 
 

  



 

 تد ري عل ُّ اَّامل

ِش اَّ َعاِ مِ  تد ري ولَّي تعم : ﴿  .26اَّامل:  ،﴾َ لي اَّ َعر 

قالا  جالا  نهالر مالن اليهالوة  Kعن احلسن بالن عالا بالن أيب طالال  

وسالالولوه عالالن أشالاليا  وكالالا  والاليام سالالولوه أ  قالالا  لالاله  Nإل رسالالو  اهلل 

أحالدهم مل صالالار البيال  املعمالالور مربعالا ل قالالا  ألناله بحالالذا  العالرني وهالالو 

لالاله ومل صالالار العالالرني مربعالالا ل قالالا  ال  الكلالالام  التالالي بنالالي  مربالال  و يالال 

عليهالالا اإلسالالة  أربالال  وهالالي سالالبحا  اهلل واحلمالالد هلل وال الالاله إال اهلل واهلل 

 .(1)اكن...

* * 

  

                                                           

 .290-8/289إ ( تهسر كنهن الدقامق وبحر الغرام (1



 

  



 

 تد ري عل ُّ اَّرو 

ِحنننَ  ُت ُ نننلَن َوِحنننَ   َوُ نننب حمَن ا تد نننري ولَّننني تعنننم : ﴿

ننبُِحلَن  ننُد ِْل اَّ* ُتص  م  ننامواِت َوار  َو ََّننُي اا َ ِِ َوَقَّلِلنن جم َوِحننَ   س   

 .17اَّرو :  ،﴾ُتا ِعُرونَ 

أنالاله قالالا إ جالالا  نهالالر  Kرو  عالالن احلسالالن بالالن عالالا بالالن أيب طالالال  

وسالالوله أعلمهالالم عالالن مسالالام  وكالالا  والاليام سالالولهإ  Nمالالن اليهالالوة إل النبالالي 

أخالالنين عالالن اهلل عالالهن وجالال  أل     والالرض هالالذه اخلمالال  الصالاللوا  يف 

إ   Nعا  الليال  والنهالار و الا  النبالي خ  مواقيال  عالل امتال  يف سالا

وأمالا صالالة   Qالشالم  عنالالد الالهنوا  عالالا حل ال  تالالدخ  ويهالا إل أ  قالالا  

وكالا  مالا  Qاملغرب وهي الساع  التالي تالاب اهلل عالهن وجال  ويهالا عالل آة  

بني ما اك  من الشالجر  وبالني مالا تالاب اهلل عالهن وجال  علياله ثةثاممال  سالن  

  سالالن  مالالا بالالني العصالالالر إل مالالن أيالالا  الالالدنيا ويف أيالالا  ااخالالر  يالالو  كالالول

العشالالا  وصالالل آة  ثالالة  ركعالالا  ركعالال  خلطي تالاله وركعالال  خلطي الال  حالالوا  

وركعالال  لتوبتالاله وهالالرض اهلل عالالهن وجالال  هالالذه الالالثة  ركعالالا  عالالل امتالالي 

وهالالي السالالاع  التالالي يسالالتجاب ويهالالا الالالدعا  ووعالالدين ريب عالالهن وجالال  أ  

يسالالتجي  مالالن ةعالالاه ويهالالا وهالالي الصالالة  التالالي أمالالرين ريب  الالا يف قولالاله 
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ننبُِحلنَ  ُ ننب حمَن ا وَ ﴿ ﴾ واحلالالالديل طويالالال  ِحنننَ  ُت ُ ننلَن َوِحنننَ  ُتص 

 .(1)أخذ  منه موض  احلاج ...

َو ِمنن   آيمتِننِي َماننمُمُكم  بِمَّأس  ننِل َواَّاسعننمِ  تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿

أِيِ  تِغمُ ُكم  ِم   َو    .23اَّرو :  ،﴾َواب 

 بالالومر Qجميبالالا  للصضالالالر  Lعالالن احلسالالن بالالن عالالا بالالن أيب طالالال  

وقد سوله عالن مسالام إ أمالا مالا سالول  عناله مالن أمالر  Qأبيه أمر املؤمنني 

االنسا  إاا نالا  أيالن تالذه  روحاله وال   روحاله متعل ال  بالالريأ والالريأ 

متعل الال  بالالاعوا  إل وقالال  مالالا يتحالالري صالالاحبها للي ظالال  والال   أا  اهلل عالالهن 

وجالال  بالالرة تلالال  الالالرو  عالالل صالالاحبها جالالذب  تلالال  الالالرو  الالالريأ 

ا  ورجعالالال  الالالالرو  ووسالالالكن  يف بالالالد  وجالالالذب  تلالالال  الالالالريأ اعالالالو

صالالاحبها وإ  مل يالالوا  اهلل عالالهن وجالال  بالالرة تلالال  الالالرو  عالالل صالالاحبها 

جذب اعالوا  الالريأ وجالذب  الالريأ الالرو  ولالم تالرة عالل صالاحبها إل 

 .(2)وق  ما يبعل...

* * 

                                                           

 .10/181إ ( تهسر كنهن الدقامق وبحر الغرام (1

 .10/189إ ( تهسر كنهن الدقامق وبحر الغرام (2



 

 تد ري عل ُّ اَّ جدُّ

ِماننمم َكَمنن   كننمَن ومِعننقمم ال  تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿  ْ َ  َوَمنن   كننمَن ُم

 .18اَّ جدُّ:  ،﴾َتُلونَ َي   

الطنل يف االحتجالاف يف حالديل اكالر مالا جالر  بالني احلسالن بالن 

و الا   ،وبالني أصالحاب معاويال  بمحضالالر معاويال  Kعا بالن أيب طالال  

 Qوأن  يا وليالد بالن ع بال  والواهلل مالا الومال  أ  تالبغض عليالا   Qاحلسن 
وقالالد جلالالدي يف اخلمالالر ثامنالالني وقتالال  أبالالاي صالالنا  بيالالده يالالو  بالالدر أ  كيالال  

وقالالد سالالامه اهلل مؤمنالالا  يف عشالالالر آيالالا  مالالن ال الالرآ  وسالالامي واسالال ا   تسالالبه

ِماننمم َكَمنن   كننمَن ومِعننقمم ال وهالالو قالالو  اهلل عالالهن وجالال  ﴿  ْ َ  َوَمنن   كننمَن ُم

ننَتُلونَ  مننمم ﴾ وقولالاله ﴿َي   إِن  امننمَءُكم  ومِعننٌ  بِاََبننٍُ َوَتَب ساُننلا َ ن  ُتِصنن ُبلا َول 

نُتم   بُِحلا َقنب منم َوَعأ  ﴾ ومالا أنال  واكالر قالريا وانالام ُنمِدِم َ  بَِجعمٍََّة َوُتص 

ان  ابن علج من أهال  صالهوري  ي الا  لاله اكالوا  وامالا زعمال  انالا قتلنالا 

عالالثام  والالواهلل مالالا اسالالتطاع طلحالال  والالالهنبر وعايشالال  ا  ي ولالالوا الالال  لعالالا 

وكيالال  ت ولالاله أنالال  ولالالو سالالول  أمالال  مالالن أبالالوي إا  Qبالالن أيب طالالال  

بالالذل  عنالالد تركالال  اكالالوا  وولصالال ت  بع بالال  بالالن أيب معالالي  اكتسالالب  

نهسالالها سالالنا   وروعالال  مالال  مالالا أعالالد اهلل لالال  مالالن العالالار واخلالالهن  يف الالالدنيا 

وااخالالر  ومالالا اهلل بظالالة  للعبيالالد ثالالم أنالال  يالالا وليالالد واهلل اكالالن يف املالاليةة 
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ولالالو اشالالتغل  بنهسالال  لتبينالال   Q الالن تالالدع  لالاله وكيالال  تسالال  عليالالا  

نسب  إل أبي  ال إل من تالدع  لاله ول الد قالال  لال  انال  يالا بنالي ابالوي 

 .(1)وأخبل من ع ب ... أأل 

ننم اَّسننِذيَ  َوَ ننُقلا َوَمننأ واُ ُم اَّاسننمُ  ُكأسننام تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ َو َ مس

ننم  ُذوُوننلا َقننذاَل  َ  اُدوا َ ن  ََي ُراُمننلا ِما عننم ُ ِق ننُدوا وِ عننم َوِو ننَل َهُ

ُبلنَ   .20اَّ جدُّ:  ،﴾اَّاسمِ  اَّسِذي ُكا ُتم  بِِي ُتَكذِّ

هلل اناله جالر  عنالد معاويال  بالني احلسالن بالن واكر أبو خمنال  رمحاله ا

و الالا   وبالالني الهاسالالق الوليالالد بالالن ع بالال  كالالة  Kعالالا بالالن أيب طالالال  

ال الومالال  أ  تسالال  عليالالا  وقالالد جلالالدي يف اخلمالالر ثامنالالني  Qاحلسالالن 

 يف يالالو  بالالدر وقالالد سالالامه اهلل Nسالالوطا  وقتالال  أبالالاي صالالنا  مالال  رسالالو  اهلل 

 واس ا . عهن وج  يف غر آي  مؤمنا وسامي

* * 

  

                                                           

 .3/287إ ( النها  يف تهسر ال رآ (1



 

  عل ُّ االحزالتد ري

ُسنام ُيِرينُد ا  تد ري ولَّي تعم : ﴿ نَل  إِ َس َ    ام  ِ َب َقنا ُكُم اَّنرِّ َُِّ نذ 

َرُكم  َتن ِعريام   .33االحزال:  ،﴾اَّ َب  ِ  َوُيَنعِّ

حالالدثنا خلالال  بالالن  ،حالالدثني أبالالو احلسالالن االهالالواز  ،احلسالالكاين

أمحد الرامهرمهن   ا سالن  خسالني وثالة  مامال  حالدثنا عالا بالن العبالاد 

لالالبجا حالالدثنا جعهالالر بالالن حممالالد بالالن احلسالالني حالالدثنا حسالالن بالالن حسالالني ا

عالالن أبيالاله عالالن أيب  -هالالو العالالروي–حالالدثنا عبالالد الالالرمحن بالالن حممالالد 

الي ضالالا  عالالن زااا  عالالن احلسالالن بالالن عالالّا قالالا إ ملالالا نهنلالال  آيالال  التطهالالر 

مجعنالالا رسالالو  اهلل يف كسالالا  ألُ  سالاللم  خيالالن  ثالالم قالالا إ اللهالالم هالالؤال  

 .(1)ج  وطهرهم تطهراأه  بيتي وعرت  وااه  عنهم الر

أخننا أبالو سالعيد مسالعوة بالن حممالد الطالن  أخننالا أبالو إسالحا  

إبراهيم بن أمحالد الالورا  أخننالا ليال  بالن حممالد بالن صالاعد أخننالا أبالو 

عثام  أمحالد بالن أيب بكالر امل الدمي أخننالا حممالد بالن كثالر أخننالا سالليام  

يعنالالي أخالالاه عالالن حصالالنيإ عالالن أيب مجيلالال  قالالا إ خالالرف احلسالالن بالالن عالالا 

صالالا بالنالالاد وهالالو بالكووالال  وطعالالن بصنجالالر يف وصالالذِه ومالالرض شالالهرين ي

ثم خرف وحمالد اهلل وأثنال  علياله ثالم قالا  يالا أهال  العالرا  ات الوا اهلل وينالا 
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و نالالا أمالالرا كم وضالاليهانكم وأهالال  البيالال  الالالذين سالالم  اهلل يف كتابالالهإ إنالالام 

 .(1)يريد اهلل ليذه  عنكم الرج  أه  البي  ويطهركم تطهرا

بالالن عبيالالد أخننالالا عمالالر ابالالن عالالا الث هالالي  عالالا بالالن أمحالالد أخننالالا

عالالن العالالوا  قالالا إ  ،اخننالالا وهالال  بالالن ب يالال  اخننالالا حممالالد بالالن احلسالالن

حالالدثني مالالن سالالم  هالالة  بالالن يسالالاف ي الالو إ سالالمع  احلسالالن بالالن عالالا 

وهو  ط  الناد وي و إ يالا أهال  الكووال  ات الوا اهلل عالهن وجال  وينالا و نالا 

عالهن وجال إ أمرا كم وإنالا ضاليهانكم ونحالن أهال  البيال  الالذين قالا  اهلل 

ُسنننام ُيِرينننُد ا ﴿ نننَرُكم   إِ نننَل اَّ َب  نننِ  َوُيَنعِّ َس َ    ام  ِ َب َقنننا ُكُم اَّنننرِّ َُِّ نننذ 

 .(2)﴾َتن ِعريام 

 ،حالدثني أبالو ار اليمنالي حالدثني أبالو حممالد اعالرو الطن  قالا إ 

حالالدثني  ،حالالدثني إبالالراهيم بالالن خالالريم السالالال حالالدثني عمالالر بالالن محيالالد

 ،هالالة  بالالن يسالالاف عالن ،يهنيالد بالالن هالالارو  حالدثني العالالوا  بالالن حوشالال 

قا إ سمع  احلسن بالن عالا وهالو  طال  وهالو ي الو إ يالا أهال  الكووال  

ات الالوا اهلل وينالالا وانالالا أمالالرا كم وإنالالا ضالاليهانكم ونحالالن أهالال  البيالال  الالالذين 
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ُسننام ُيِريننُد ا ﴿قالالا  اهللإ  ننَل اَّ َب  ننِ   إِ َس َ    ام  ِ َب َقننا ُكُم اَّننرِّ  ،﴾ اايالال َُِّ ننذ 

 .(1)من يوم ذ قا إ وام رأي  يوما  ق  اكثر باكيا  

ابالالن املغالالازا اخننالالا حممالالد بالالن إسالالامعي  بالالن احلسالالن العلالالو  

اخننالالا أبالالو حممالالد عبالالد اهلل بالالن حممالالد بالالن عالالثام  املل الال  بالالابن السالال ا  

حالالدثنا جعهالالر بالالن حممالالد بالالن احلسالالني  ،احلالالاور حالالدثنا عالالا بالالن العبالالاد

عالن ابياله عالن  ،حدثنا حسالن بالن احلسالني حالدثنا عبالد الالرمحن بالن حممالد

زااا  عالن احلسالن بالن عالا قالا إ ملالا نهنلال  آيال  التطهالر ايب الي ظا  عن 

يف كسالا  أل  ساللم  خيالن  ثالم قالا إ اللهالم هالؤال   Nمجعنا رسالو  اهلل 

 .(2)اه  بيتي وعرت  وواه  عنهم الرج  وطهرهم تطهرا

أبالالو بكالالر أمحالالد بالالن حممالالد بالالن عبالالد الوهالالاب بالالن طالالاوا  أخننالالا 

بالن املعالل اخليالوطي ال اي أبو الهرف أمحد بن عا بالن جعهالر بالن حممالد 

وأخننالالا ال الالاي أبالالو عالالا اسالالامعي  بالالن حممالالد بالالن الطيالال  بالالن كالالامر  

حدثنا أبو بكالر أمحالد بالن عبيالد بالن الهضال  بالن ساله  بالن  ،اله يه العهنايف

بر  وأخننا أبو غالال  حممالد بالن أمحالد بالن ساله  النحالو  حالدثنا ابالو 

  قالالوا حالدثنا أبالو بكالر حممالد بالن عالثام ،احلسن عا بن احلسني اجلالاار 

                                                           

 .3/250جمم  الهنوامدإ ( (1

 .302املناق إ ( (2
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بن سمعا  املعالد  حالدثنا أساللم بالن ساله  بالن أساللم حالدثنا وهال  بالن 

 ب ي .

حالني قتال   Qخالد بالن حصالني عالن ايب مجيلال  أ  احلسالن بالن عالا 

اسالالتصل  وبينالالا هالالو يصالالا بالنالالاد إا وثالال  عليالاله رجالال  وطعنالاله  Qعالالا 

ووقالال  يف ةركالاله ومالالرض منهالالا شالالهرا  ثالالم قالالا  عالالل املنالالن وقالالا إ يالالا أهالال  

و نالا أمالرا كم وضاليهانكم وإنالا أهال  البيال  الالذين  ،العرا  ات وا اهلل وينالا

ُسنام ُيِرينُد ا قا  اهلل تعال واليهمإ ﴿ نَل اَّ َب  نِ   إِ َس َ    ام  ِ َب َقنا ُكُم اَّنرِّ َُِّ نذ 

َرُكم  َتن ِعنريام  ﴾ والام زا  يالتكلم حتال  مالا رأيال  أحالدا  يف املسالجد إال َوُيَنعِّ

 .(1)باكيا  

ُسنام ُيِرينُد ا  تد ري ولَّي تعنم : ﴿ نَل  إِ َس َ    ام  ِ َب َقنا ُكُم اَّنرِّ َُِّ نذ 

َرُكم  َتن ِعريام   .33االحزال:  ،﴾اَّ َب  ِ  َوُيَنعِّ

قالا  ملالا نهنلال  آيال  التطهالر  Kعن احلسن بن عالا بالن أيب طالال  

وإيالالاه يف كسالالا  ال  سالاللم  خيالالن  ثالالم قالالا  اللهالالم  Nمجعنالالا رسالالو  اهلل 

 .(2)هؤال  أه  بيتي وعرت 

                                                           

  .382املناق إ  ((1

 .10/383إ ( تهسر كنهن الدقامق وبحر الغرام (2
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امَ   نمِ دام َوُمَبَّلّلنينم  َ تد ري ولَّي تعم : ﴿ َعنأ  نم َ    ُس َنم اَّاسبِنيي إِ رام نِاي

نننِذيرام  َُ ُِنننِي َوَِساامنننمم ُماِنننريام  َو داِق نننمم إَِ  ا * َو ننن* بُِِذ  ِر نَو َبَّللِّ

ِماِ   ْ ننم  ِمننَ  ا امل ُنن ننالم َكبِننريام  َ  بِننَأنس َهُ َو ال ُتنِننِ  اَّ كننموِِريَ  * َو  

ننل  َقننَب ا  ذاُ ننم  َوامل ُاننموِِقَ  َوَدع   َ   ،﴾َوكِنن الم  َوَكدنن  بِننم  َوَتَلكس

 .46-45االحزال: 

قالالا  جالالا  نهالالر مالالن  Kعالالن احلسالالن بالالن عالالا بالالن ايب طالالال  

وسالالالوله أعلمهالالالم والالاليام سالالالوله و الالالا إ أل   Nاليهالالالوة إل رسالالالو  اهلل 

   سالالالالمي  حممالالالالدا  وأمحالالالالد وأبالالالالا ال اسالالالالم وبشالالالالرا  ونالالالالذيرا  

النالالالاد إل ةيالالالن ريب أمالالالا الالالالداعي والالال ين أةعالالالو >إ Nوةاعيالالالا ل و الالالا  

وأمالالا البشالالر  ،عالالهن وجالال  وأمالالا النالالذير والال ين أنالالذر بالنالالار مالالن عصالالاين

واحلالالديل طويالالال  أخالالذنا منالالاله  ،<والال ين أبشالالالر باجلنالالال  مالالن أطالالالاعني

 .(1)موض  احلاج 

                                                           

، وتهسر كنهن الدقامق وبحر الغرام إ 63-6/62إ ( تهسر نور الث لني(1

10/406. 
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َكَتننُي ُيَصننأيلَن َقننَب اَّاسبِننيِّ يننم  تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿
إِنس ا سَ َوَمالئِ

َننم اَّسننِذيَ  آَماُننلا َصننأي  ننأِ امم َ اي ُملا َت   االحننزال:  ،﴾لا َقَأ  ننِي َوَعننأِّ

56. 

عالالن احلسالالن بالالن عالالا قالالا إ قالالالوا يالالا رسالالو  اهلل أرأيالال   ،اعيثمالالي

َكَتننُي ُيَصننأيلَن َقننَب اَّاسبِننيِّ  إِنس ا قالالو  اهلل عالالهن وجالال  ﴿
قالالا  ا   ،﴾َوَمالئِ

هالالذا ملالالن املكتالالو  ولالالوال انكالالم سالالولتم ريب عنالاله مالالا اخالالنتكم إ  اهلل عالالهن 

ويصالالا عالالا إال قالالا   ،يب ملكالالني ال ُأاكالالر عنالالد عبالالد مسالاللم وجالال  وكالال 

اانالال  امللكالالا  غهالالر اهلل لالال  وقالالا  اهلل ومةمكتالاله جوابالالا  لالالذني  امللكالالني 

 .(1)آمني

* * 

 

  

                                                           

 .7/93جمم  الهنوامدإ ( (1



 

 تد ري عل ُّ اَّصمومت

ُار  تد ري ولَّي تعنم : ﴿  ُ َبُحنَ  َونم ينم ُباَنيس إِ ِّ َ  ب ِْل امل َانمِ  َ  ِّ َ ذ 

َِ يم  َ  َمرُ مم ذا َترب وم  ْ َعل  مم ُت  .102اَّصمومت:  ،﴾َبِ  او 

قالالا إ كالالا  عالالا بالالن ايب  Kعالالن احلسالالن بالالن عالالا بالالن ايب طالالال  

بالكوو  إا قا  إلياله رجال  مالن أهال  الشالا  وسالوله عالن مسالام   Qطال  

و الالا إ آة  وحالالوا وكالالبا  ،وكالالا  والاليام سالالوله سالالت  مل يركضالالوا يف رحالالم

 إسامعي  احلديل...

يف حالالديل طويالال   Kلالال  وويالاله عالالن احلسالالن بالالن عالالا بالالن ايب طا

م  مل  الالرو  ووياله أ  ملال  الالرو  سالوله عالن سالبع  أشاليا  خل هالا اهلل 

عالالهن وجالال  مل  الالرف مالالن رحالالم و الالا إ آة  وحالالوا وكالالبا إسالالامعي  وناقالال  

صالالالأ وحيالال  اجلنالال  والغالالراب الالالذ  بعثالاله اهلل عالالهن وجالال  يبحالالل يف 

 .(1)االرض وإبلي  لعنه اهلل

* * 

 

  

                                                           

 .217-6/216إ ( تهسر نور الث لني(1



 

  



 

 تد ري عل ُّ ص

نم ِمنَ  ﴿ تد ري ولَّي تعم : َُ نٍر َومنم َ  نَ ُأُكم  َقَأ  نِي ِمن   َ ام  ُول  منم َ ع 

 .86ص:  ،﴾امل َُتَكأِِّد َ 

خطالال  النالالاد وحمالالد اهلل وأثنالال  عليالاله  Lإ  احلسالالن بالالن عالالا 

وتشالالهد ثالالم قالالا إ أوالالا النالالاد إ  اهلل اختارنالالا لنهسالاله وارتضالالانا لدينالاله 

صالالنا واصالالطهانا عالالل خل الاله وأنالالهن  علينالالا كتابالاله ووحيالاله وايالالم اهلل ال ين 

أحالالد مالالن ح نالالا شالالي ا  إال انت صالاله اهلل مالالن ح الاله يف عاجالال  ةنيالالاه وآجالال  

َُ آخرتالاله وال يكالالو  علينالالا ةولالال  إال كانالال  لنالالا العاقبالال  ﴿ َبننَأ َُ َأُم س  َو ََّننَتع 

َد ِح ٍ   .(1)﴾َبع 

* * 
 

  

                                                           

 .278-6/277إ ( تهسر نور الث لني(1



 

  



 

 تد ري عل ُّ اَّزمر

َأُمننلَن َواَّسننِذيَ  ال تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ ننَتِلي اَّسننِذيَ  َيع  َ ننل  َي  

ُر ُ وَُّلا ارَأُملَن إِ َيع    .9اَّزمر:  ،﴾َّ بمِل ُسام َيَتَذكس

 ،إاا طلبالتم احلالوامج واطلبوهالا مالن أهلهالا Qقا  احلسالن بالن عالا 

قيالال  يالالا ابالالن رسالالو  اهلل ومالالن أهلهالالا قالالا  الالالذين قالالص اهلل يف كتابالاله 

ُر ُ وَُّننلا ارإِ ﴿واكالالرهم و الالا   ﴾ قالالا  أولالالوا االلبالالاب هالالم َّ بننمِل ُسننام َيَتننَذكس

 .(1)و أولوا الع 

َأُمننلَن َواَّسننِذيَ  ال تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ ننَتِلي اَّسننِذيَ  َيع  َ ننل  َي  

َأُملَن إِ  ُر ُ وَُّلا ارَيع   .9اَّزمر:  ،﴾َّ بمِل ُسام َيَتَذكس

إاا طلبالالالتم احلالالالوامج ووطلبوهالالالا  Lقالالالا  احلسالالالن بالالالن عالالالا 

قيالال  يالالا بالالن رسالالو  اهلل مالالن أهلهالالال قالالا إ الالالذين قالالص  ،مالالن أهلهالالا

ُر ُ وَُّنننلا ارإِ كالالالرهم و الالالا  ﴿اهلل يف كتابالاله وا ﴾ قالالالا إ َّ بنننمِل ُسنننام َيَتنننَذكس

 .(2)هم اولو الع و 

                                                           

 .10/286إ ( تهسر كنهن الدقامق وبحر الغرام (1

 .6/284إ ( تهسر نور الث لني(2
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ننم َواَّستِنني َا  َيَتننَل س ار ا  تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿
َِ ُدننَس ِحننَ  َمل   ُ

 .42اَّزمر:  ،﴾َتُ   ِْل َمامِمعم

ننم َواَّستِننيَيَتننَل س ار ا ال مالالي يف قولالاله تعالالالإ ﴿ َِ ُدننَس ِحننَ  َمل  َا   ُ 

قالالا إ و نالاله حالالدثني ايب عالالن أيب هشالالا  عالالن ةاوة بالالن  ،﴾َتُنن   ِْل َمامِمعننم

قالا  كالا   Qال اسم اجلعهر  عن أيب جعهالر حممالد بالن عالا بالن موسال  

وأمالالالر  Lيف املسالالالجد وعنالالالده احلسالالالن بالالالن عالالالا  Qأمالالالر املالالالؤمنني 

متكالالي  عالالل يالالد سالاللام  ووقبالال  رجالال  حسالالن اللبالالاد وسالاللم  Qاملالالؤمنني

 ورة عليه مث  سةمه وجل . ،Qعل أمر املؤمنني 

و الالا إ يالالا أمالالر املالالؤمنني أسالالول  عالالن ثالالة  مسالالام  إ  أخنتنالالي 

 ا علم  أ  ال و  ركبالوا مالن أمالري مالا لالي  عالم وخرجالوا مالن ةيالنهم 

وصالالاروا بالالذل  غالالر مالالؤمن يف الالالدنيا وال خالالة  عالالم يف ااخالالر  وإ  

 Qتكن االخر  علمال  أنال  وهالم رشع سالوا  و الا  لاله أمالر املالؤمنني 
عالن الرجال  إاا نالا  أيالن تالذه  روحالهل  أخالنينعام بدا لال  و الا   س 

 و ا إ يا أبا حممد اجبه. Qإل احلسن  Qوالته  أمر املؤمنني 

و ا إ أمالا مالا سالول  عالن الرجال  إاا نالا  أيالن تالذه  روحاله وال   

الالالرو  متعل الال  بالالالريأ والالالريأ متعل الال  بالالاعوا  إل وقالال  مالالا يتحالالري 
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تلالال  الالالريأ  ،يالاله جالالذب  تلالال  الالالرو صالالاحبها والالا  أا  اهلل بالالالرة عل

وجالالذب  تلالال  الالالريأ الالال  اعالالوا  واسالالتكن  الالالرو  يف بالالد  صالالاحبها 

وإ  مل يالالوا  بالالرة تلالال  الالالرو  عالالل صالالاحبها جالالذب اعالالوا  الالالريأ 

 .(1)وجذب  الريأ الرو  ولم يرّةها إل صاحبها إل وق  ما يبعل

* * 
 

  

                                                           

 .250-249/ 2تهسر عا بن ابراهيمإ ( (1



 

  



 

 تد ري عل ُّ وصأ 

ُدِ ننِعم   َعنناُِراِم  تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿  ُ آيمتِاننم ِْل اآل وننمِ  َوِْل َ 

ننُي َقننب ُكننلِّ َ    ُس ننَ  َ  ننِد بَِربِّ نن ي َ  َوَا  َيك  ننُي اا َ ُس ننم  َ  َ َهُ ٍء َحتسنن  َيَتَبنن س

ننُي بُِكننلِّ َ   * َ ننِع ٌد  ُس ِننم  َ ال إِ َيننٍة ِمنن   َِّقننمِء َ  ِّ ُننم  ِْل ِمر  ٍء َ ال إِهس

 .54-53وصأ :  ،﴾َُمِ طٌ 

قالالا إ إ  ووةيالالا  مالالن والالوة الشالالا   Lسالالن بالالن عالالا عالالن احل

وال   هالذا موسال  بالن عمالرا  قالد ارسالله اهلل إل  Qوأحبارهم قالا  لعالا 

إ ل الالد كالالالا  كالالالذل  Qورعالالو  وأراه اايالالال  الكالالالن  قالالا  لالالاله عالالالا 

مثالال  أيب جهالال  بالالن هشالالا  وعتبالال   ،أرسالالله اهلل إل وراعنالال  شالالت  Nوحممالالد

ر  وُأيب بالالن خلالال  وشالاليب  وأيب البصالالرت  والنضالالالر بالالن احلالال ،بالالن ربيعالال 

ومنبالاله ونبيالاله ابنالالي احلجالالاف وال اخلمسالال  املسالالتههنمنيإ الوليالالد بالالن املغالالر  

واالسالالوة بالالن عبالالد يغالالو   ،املصهنومالالي والعالالامر بالالن وامالال  السالالهمي

والالاراهم  ،واحلالالار  بالالن الطةطلالال  ،الهنهالالر  واالسالالوة بالالن املطلالال 

 .(1)اايا  يف ااوا  ويف انهسهم حت  يتبني عم أنه احلق

                                                           

 .378-6/377إ ( تهسر نور الث لني(1



 

  



 

 ُّ اََّّللل بتد ري عل 

ِوِع س  تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ َن ِمنن   َوننل  ننامواُت َيَتَدنسننر  َتكننمُد اَّ س

ِننننم  َويَ  ننننِد َ  ِّ َكنننُة ُيَ ننننبُِّحلَن بَِحم 
َنننن   ِْل َوامل َالئِ

ِدُروَن ملِ ننننَتغ    

ِِ ار  .5اََّّللل ب: ،﴾  

َن ِمنن   ﴿قالالا  عالالا بالالن إبالالراهيم يف قولالاله  ننامواُت َيَتَدنسننر  َتكننمُد اَّ س

ِوِع س وَ  ِنننم  وَ َونننل  نننِد َ  ِّ َكنننُة ُيَ نننبُِّحلَن بَِحم 
َننن   ِْل امل اَلئِ

ِدُروَن ملِ نننَتغ  َي  

ِِ ار قالالا  للمالالؤمنني مالالن الشالاليع  التالالوابني خاصالال  ولهالالر اايالال   ،﴾  

آُننمم َقَربِ جننم عامالال  ومعنالالاه خالالا  وقولالالهإ ﴿ َح  اننم إََِّ  ننَ  ُور  َو َكننذََِّ  َ و 

َهننم   ال الالر  مكالال  سالالمي  أ  ال الالر  ﴾ قالالا إ أُ َُِّتا ننِذَ  ُ  س اَّ ُقننرب َوَمنن   َحل 

َِ َب  ننٍ  ُوِضننَ  أو  ب عالال  خل هالالا اهلل مالالن األرض ل ولالالهإ ﴿ أل الالا إِنس َ وس

َة ُمبمَ كمم  َِ ََّأسِذي بَِبكس  ﴾.َِّأاسم

َن ِمنن   يف قولالاله ﴿ Qويف روايالال  أيب اجلالالاروة عالالن أيب جعهالالر  َيَتَدنسننر 

ِوِع س  حوعالا سالامر وقولاله لتنالذر أ  ال الر  مكال  ومالن  ،﴾ أ  يتصالدعنَول 

 األرض.



 Qاملجتب  من تهسر اإلما  املجتب   ........................................... 128

ننَب وِ ننِي َوِريننٌ  ِْل تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ ننِ  ال َ ي  م  َ  ار َ َوُتا ننِذَ  َيننل 

ِعريِ  اسِة َوَوِريٌ  ِْل اَّ س  .7اََّّللل ب:  ،﴾ار َ

اسنِة َوَوِرينٌ  ِْل وقولهإ ﴿ نَب وِ نِي َوِرينٌ  ِْل ار َ نِ  ال َ ي  م  َ  ار َ َوُتا نِذَ  َينل 

ننِعريِ  ثني احلسالالني بالالن عبالالد اهلل السالالكيني عالالن ايب ﴾ قالالا إ و نالاله حالالداَّ س

عالالن  Qسالالعيد الالالبجا عالالن عبالالد امللالال  بالالن هالالارو  عالالن أيب عبالالد اهلل 

أمالالر معاويالال  وأنالاله يف مامالال  الالال   Qقالالا إ ملالالا بلالالا أمالالر املالالؤمنني  Kآبامالاله

ال ت ولالالوا مالالن  Qقالالا  مالالن أّ  ال الالو ل قالالالوا مالالن أهالال  الشالالا  قالالا  

ر لعنالوا عالل النالا  مضالأه  الشا  ولكن قولوا من أه  الشالؤ  هالم مالن أب

 لسا  ةاوة وجع  اهلل منهم ال رة  واخلنازير.

إل معاويالال  ال ت تالال  النالالاد بينالالي وبينالال  وهلالالم إل  Qثالالم كتالال  

املبالالارز  والال   أنالالا قتلتالال  والال ل النالالار أنالال  وتسالالرتيأ النالالاد منالال  ومالالن 

ضالالةلت  وا  قتلتنالالي وانالالا إل اجلنالال  ويغمالالد عنالال  السالالي  الالالذ  ال 

ي وبالالدعت  وأنالالا الالالذ  اكالالر اهلل اسالالمه يف يسالالعني غمالالده حتالال  أرة مكالالر

وأنالالا أو  مالالن بالالاي  رسالالو   Nالتالالورا  واالنجيالال  بمالالؤازر  رسالالو  اهلل 

َ ا حتالالال  الشالالالجر  يف قولالالالهإ ﴿ Nاهلل 
َِ ِماَِ  إِذ   َََّقننند  َ   ْ َقنننِ  امل ُننن

َجَرُِّ  َ  اََّّللس ََُ  حَت   ﴾.ُيبميُِعل
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صالاله  ولالالام قالالرأ معاويالال  كتابالاله وعنالالده جلسالالا ه قالالالواإ واهلل قالالد أن

قا  معاويال  واهلل مالا أنصالهني والاله ألرميناله باممال  ألال  سالي  مالن أهال  

الشالالا  مالالن قبالال  أ  يصالال  إا وواهلل مالالا أنالالا مالالن رجالالاله ول الالد سالالمع  

ر  واملغالالرب الي الالو إ والالاله يالالا عالالا لالالو بالالارزي أهالال  الشالال Nرسالالو  اهلل 

ل تلالتهم أمجعالالني و الالا  لاله رجالال  مالالن ال الو  والالام لملالال  يالا معاويالال  عالالل 

بالام نصالنل مالا أنال  ونحالن  N وياله عالن رسالو  اهلل قتا  من تعلم و الن

يف قتالالاله إال عالالل الضالالةل   و الالا  معاويالال إ إنالالام هالالذا بالالةج مالالن اهلل 

أنالالا وأصالحايب رّة الالال  حتال  يكالالو  مالا هالالو  أسالتطي ورسالاالته واهلل مالالا 

 كامن.

قالالا إ وبلالالا الالال  ملالال  الالالرو  وأخالالن أ  رجلالالني قالالد خرجالالا 

رجالال  بالكووالال  ورجالال  يطلبالالا  امللالال  وسالالو  مالالن أيالالن خرجالالا و يالال  لالاله 

والالومر وزرا ه و الالا   للالالوا هالالال   ،بالشالالا  و الالا إ ولمالالن امللالال  اا 

تصيبو  من  الار العالرب مالن يصالههام ا والُو  بالرجلني مالن  الار الشالا  

ورجلني من  الار مكال  وسالوعم عالن صالهتهام لاله ووصالهوسا لاله ثالم قالا  

خلالالهنا  بيالالو  خهنامنالاله أخرجالالوا اا االصالالنا  واخرجوهالالا ونظالالر اليهالالا 

ثالالم كتالال  إل معاويالال  أ  ابعالالل إا  ،الشالالامي ضالالا  والكالالويف هالالاةو الالا إ 

أ  ابعالالل إا أعلالالم أهالال  بيتالال   Qأهالال  بيتالال  وكتالال  إل أمالالر املالالؤمنني 

ووسالالم  مالالنهام ثالالم نظالالر يف االنجيالال  كتابنالالا ثالالم أخالالنكام مالالن أحالالق  الالذا 
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ي عل ملكاله وبعالل معاويال  يهنيالد ابناله وبعالل أمالر املالؤمنني الاألمر وخش

  يهنيالالد عالالل امللالال  أخالالذ بيالالده و بلهالالا ثالالم قبالال  ولالالام ةخالال Qاحلسالالن ابنالاله 

و الالا إ احلمالالد هلل الالالذ  مل  Lرأسالاله ثالالم ةخالال  عليالاله احلسالالن بالالن عالالا 

رانيا وال جموسالاليا  وال عابالالدا  للشالالم  وال مالالر الجيعلنالالي ووةيالالا  وال نصالال

وال الصالالالنم وال الب الالالر وجعلنالالالي حنيهالالالا مسالالاللام  ومل جيعلنالالالي مالالالن 

مالالد هلل رب العالالاملني واحل ،تبالالاري اهلل رب العالالرني العظالاليم ،ركنيالاملشالال

رجهام خالره ولالام نظالر ملال  الالرو  إل الالرجلني أالثم جلال  ال يروال  بصال

ره ثالالم أخالالرف مالالن خهنامنالاله الثالالم والالر  بيالالنهام ثالالم بعالالل إل يهنيالالد ووحضالال

ر صالندوقا  ويهالا ياثيال  االنبيالا  وقالد زينال  بينال  كال  الثةثامم  وثةث  عش

 نبي مرس  ووخرف صنام  وعرضه عل يهنيد ولم يعروه.

عليه صالنام صالنام والة يعالرف منهالا شالي ا  وال جييال  منهالا  ثم عرض

ي  ثالم سالوله عالن أرزا  اخلةمالق وعالن أروا  املالؤمنني أيالن  تمال ل البش

 وأ  أروا  الكهار أين تكو  إا ماتوال ولم يعرف من ال  شي ا.

و الالا  إنالالام بالالدأ  بيهنيالالد ابالالن  Lثالالم ةعالالا امللالال  احلسالالن بالالن عالالا 

ويعلالم أبالوي مالا ال يعلالم أبالوه  معاوي  كي يعلالم أنال  تعلالم مالا ال يعلالم

و الالد وصالال  ا أبالالوي وأبالالوه ونظالالر  يف االنجيالال  ورأيالال  ويالاله حممالالد 

ونظالالر  يف االوصالاليا  ورأيالال  ويهالالا  Qوالالالوزير عليالالا   Nرسالالو  اهلل 

 .Nأباي وس حممد رسو  اهلل 
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إ سالاللني عالالام بالالدا لالال   الالا  الالده يف االنجيالال  Qو الالا  لالاله احلسالالن 

باله إ  شالا  اهلل تعالال والدعا امللال  وعام يف التورا  وعالام يف ال الرآ  أخالني 

إ Qباألصالالنا  والالوو  صالالنم عالالرض عليالاله يف صالالور  ال مالالر و الالا  احلسالالن 
هالالذه صالاله  آة  أبالالو البشالالالر ثالالم عالالرض عليالاله أخالالر  يف صالاله  الشالالم  

ر ثالالم عالالرض عليالاله آخالالر يف الإ هالالذه صالاله  حالالوا  أ  البشالالQو الالا  احلسالالن 

صالالور  حسالالن  و الالا إ هالالذه صالاله  شالاليل بالالن آة  وكالالا  أو  مالالن بعالالل 

ثالم عالرض علياله أخالر   ،يف الالدنيا ألال  سالن  وأربعالني عامالا   وبلا عمره

و ا إ هذه صاله  نالو  صالاح  السالهين  كالا  عمالره ألهالا  واربعاممال  سالن  

ولبل يف قومه ألال  سالن  إال خسالني عامالا  ثالم عالرض علياله آخالر و الا إ 

هذه صه  إبراهيم عالريض الصالدر طويال  اجلبهال  ثالم عالرض علياله صالنام  

  وكالا  عمالره مالامتني وأربعالني آخر و الا  هالذه صاله  موسال  بالن عمالرا

سالن  وكالالا  بيناله وبالالني ابالراهيم خسالالامم  عالا  ثالالم اخالرف اليالاله صالنام  آخالالر 

 و ا إ هذه صه  إرسامي  وهو يع وب.

ثم أخالرف الياله صالنام  آخالر و الا إ هالذه صاله  اسالامعي  ثالم اخالرف 

اليه صنام  آخالر و الا  هالذه صاله  ةاوة صالاح  املحالراب ثالم أخالرف الياله 

  شالعي  ثالم زكريالا ثالم ليال  ثالم عيسال  بالن صنام  آخر و الا إ هالذه صاله

مالالريم رو  اهلل وكلمتالاله وكالالا  عمالالرُه يف الالالدنيا ثةثالال  وثةثالالني سالالن  ثالالم 

روعالالاله اهلل إل السالالالام  ووالالالب  إل االرض بدمشالالالق وهالالالو الالالالذ  ي تالالال  
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الدجا  ثم عالرض علياله صالنام  صالنام  ويصالن باسالم نبالّي نبالّي ثالم عالرض 

وّس ووزيالالر وزيالالر  عليالاله االوصالاليا   والالالوزرا  وكالالا   الالن باسالالم وّس 

إ هالذه أصالنا  مل Qثم عالرض علياله أصالناما  بصاله  امللالوي و الا  احلسالن 

 الالد صالالهتها يف التالالورا  وال يف االنجيالال  وال يف الهنبالالور وال يف ال الالرآ  

ولعلها من صه  امللالوي و الا  امللال إ أشالهد علاليكم يالا أهال  بيال  حممالد 

يالال  انكالالم قالالد أعطيالالتم علالالم االولالالني وااخالالرين وعلالالم التالالورا  واالنج

ثالالم عالالرض عليالاله صالالنام  Qوالهنبالالور وصالالح  ابالالراهيم وألالالوا  موسالال  

لاله امللال  مالا يبكيال ل و الا    نظر اليه بك  بكا ا  شالديدا  و الا ولام ،بلو 

كثيال  اللحيال  عالريض الصالدر طويال  العنالق  Nهذه صه  جالد  حممالد 

عريض اجلبهال  أقنال  األنال  أولالج االسالنا  حسالن الوجاله قطال  الشالعر 

اللسالا  كالا  يالومر بالاملعروف وينهال   طي  الريأ حسالن الكالة  وصاليأ

عالالن املنكالالر بلالالا عمالالره ثةثالال  وسالالتني سالالن  ومل  لالال  بعالالده إال خايالالا  

 .Nمكتوب عليه ال إله إال اهلل حممد رسو  اهلل 
كالالا  يتصالالتم بيمينالاله وخلالال  سالاليهه اا اله الالار وقضالاليبه وجبالال  

رو  باله مل ي طعاله ومل  طاله حتال  حلالق الصوف وكسالا  صالوف كالا  يتسال

 إ إنا نجالد يف االنجيال  اناله يكالو  لاله مالا يتصالد  باله عالل باهلل و ا  املل

إ قالد كالا  الال  و الا  امللال  Qسبطيه وه  كا  ال ل و الا  لاله احلسالن 

وب ي لكم الال ل و الا  ال و الا  امللال  أو  وتنال  هالذه االمال  غلبالا أبالاكام 
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عالل ملال  نباليكم واختيالار هالذه األمال  عالل اريال   -وسا األو  والثالاين-

 ق اامر باملعروف والناهي عن املنكر.نبيهم منكم ال امم باحل

عالالن سالالبع  اشالاليا  خل هالالا اهلل مل  Qقالالا إ ثالالم سالالو  امللالال  احلسالالن 

 احالالوا  ثالالم كالالبإ أو  هالالذه آة  ثالالم Qتالالركض يف رحالالم و الالا  احلسالالن 

إبراهيم ثالم ناقال  صالالأ ثالم ابلالي  امللعالو  ثالم احليال  ثالم الغالراب التالي 

و الالالا   قالالالا إ ثالالالم سالالالوله عالالالن أرزا  اخلةمالالالق ،اكرهالالالا اهلل يف ال الالالرآ 

أرزا  اخلةمالالق يف السالالام  الرابعالال  ينالالهن  ب الالدر ويبسالال  ب الالدر  Qاحلسالالن

 ثم سوله عن اروا  املؤمنني أين تكو  إاا ماتوال

قالالا إ  تمالال  عنالالد صالالصر  بيالال  امل الالدد يف كالال  ليلالال  مجعالال  وهالالو 

ر العالرني اهلل االةنال  منهالا بسال  اهلل االرض واليهالا يطووالا ومنهالا املحشالال

  اسالالتول عالالل السالالام  واملةمكالال  ثالالم ومنهالالا اسالالتو  ربنالالا إل السالالام  أ

ر السالالوله عالالن اروا  الكهالالار أيالالن  تمالال ل قالالا إ  تمالال  يف واة  حضالال

ر  ونالالارا  مالالن الثالالم يبعالالل اهلل نالالارا  مالالن املشالال ،مالالو  ورا  مدينالال  الالاليمن

ر النالالاد عنالالد صالالصر  بيالال  الاملغالالرب ويتالالبعهام بالالرلني شالالديدتني ويحشالال

 امل دد.

يعالالاة وتصالالر ويحشالالالر أهالال  اجلنالال  عالالن يمالالني الصالالصر  ويهنلالال  امل

 لالالق   الالو  االرض السالالابع  وويهالالا الهجهالالنم عالالن يسالالار الصالالصر  يف
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والسالالجني وتهالالر  اخلةيالالق مالالن عنالالد الصالالصر  ومالالن وجبالال  لالاله اجلنالال  

ةخلهالالا ومالالن وجبالال  لالاله النالالار ةخلهالالا والالال  قولالالهإ وريالالق يف اجلنالال  

بصالاله  مالالا عالالرض عليالاله مالالن  Qولالالام أخالالن احلسالالن  ،ووريالالق يف السالالعر

هالال  امللالال  إل يهنيالالد بالالن معاويالال  وقالالا إ االصالالنا  وتهسالالر مالالا سالالوله الت

أشالالعر  أ  الالال  علالالم ال يعلمالاله إال نبالالي مرسالال  أو وس مالالؤازر قالالد 

اكرمه اهلل بمؤازر  نبياله أو عالرت  نبالي مصالطه  وغالره و الد طبال  اهلل عالل 

 وهواه عل ةينه وهو من الظاملني. ،قلبه وآثر ةنياه عل آخرته

احلسالالن قالالا إ وسالالك  يهنيالالد وخالالد قالالا إ ووحسالالن امللالال  جالالامهن  

وأكرمه وقا  لهإ أةع ربال  حتال  يرزقنالي ةيالن نبيال  والا  حالةو  امللال  

قد حال  بينالي وبالني الال  وأظناله سالام  مرةيالا  وعالذابا  ألاليام  قالا إ ورجال  

يهنيالالد إل معاويالال  وكتالال  اليالاله امللالال  إنالاله مالالن أتالالاه اهلل العلالالم بعالالد نبيالاله 

ا  وحكم التورا  وما ويهالا واالنجيال  ومالا وياله والهنبالور ومالا وياله والهرقال

أ  احلالالق واخلةوالال  لالال   Qومالالا ويالاله والالاحلق واخلةوالال  لالاله وكتالال  إل عالالا 

  و اتالال  مالالن قاتلالال  يعذبالاله اهلل بيالالدي والالوبيالال  النبالالو  ويالال  ويف ولالالدي و

مالالن قاتلالال  نجالالده يف االنجيالال  أ  عليالاله لعنالال  اهلل واملةمكالال  والنالالاد 

 .(1)أمجعني وعليه لعن  أه  السموا  واالرضيني

                                                           

 .272-268/ 2ا بن ابراهيمإ تهسر ع( (1
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اسِة َووَ ﴿ ِعريِ َوِريٌ  ِْل ار َ  .7اََّّللل ب:  ،﴾ِريٌ  ِْل اَّ س

حالالديل طويالال   Kعالالن اإلمالالا  احلسالالن بالالن عالالا بالالن ايب طالالال  

ي و  ويالهإ ثالم يبعالل اهلل نالارا  مالن املشالالر  ونالارا  مالن املغالرب ويتالبعهام 

ويحشالالالر  ،بالالرلني شالالديدين ويحشالالالر النالالاد عنالالد صالالصر  بيالال  امل الالدد

سالار أه  اجلن  عالن يمالني الصالصر  ويهنلال  املت الني وتصالر جهالنم عالن ي

الصصر  يف  و  االرضالني وويهالا الهلالق والسالجني وتهالر  اخلةمالق مالن 

عنالالد الصالالصر  ومالالن وجبالال  لالاله اجلنالال  ةخلهالالا ومالالن وجبالال  لالاله النالالار 

ِعريِ ةخلها وال  قولهإ ﴿ اسِة َوَوِريٌ  ِْل اَّ س  .(1)﴾َوِريٌ  ِْل ار َ

ننرام تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ ننَ ُأُكم  َقَأ  ننِي َ ام  اََّّللننل ب:  ،﴾ُوننل  ال َ ع 

23. 

 Qحالالني قتالال  عالالا  Kعالالن احلسالالن بالالن عالالا بالالن أيب طالالال  
نالالا مالالن أهالال  بيالال  اوالالرتض اهلل مالالوة م عالالل كالال  مسالاللم إثالالم قالالا  و

بننن  ﴿حيالالالل ي الالالو   َُّ ِْل اَّ ُقر  نننرام إاِلس امل َنننَلدس نننَ ُأُكم  َقَأ  نننِي َ ام  ُونننل  ال َ ع 

نننامم  َُنننِزد  ََّنننُي وِ عنننم ُح   ف  َحَ ننناَةم  نننََتِ ﴾ والالالاقرتاف احلسالالالن  َوَمننن   َيق 

 .K(2)ا أه  البي  موةتن
                                                           

 .7/309إ ( تهسر نور الث لني(1

 .125/ 4إ ( النها  يف تهسر ال رآ (2
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نننرام  تد نننري ولَّننني تعنننم  ﴿ نننَ ُأُكم  َقَأ  نننِي َ ام   ،﴾ُونننل  ال َ ع 

 .23اََّّللل ب:

يف خطبالال  لالاله قالالا   Kعالالن اإلمالالا  احلسالالن بالالن عالالا بالالن أيب طالالال  

َُّ ِْل ﴿ Nوالاليام انالالهن  اهلل عالالل حممالالد  ننرام إاِلس امل َننَلدس ننَ ُأُكم  َقَأ  ننِي َ ام  ُوننل  ال َ ع 

ف   ََتِ ب  َوَم   َيق   .(1)واقرتاف احلسن  موةتنا أه  البي ﴾ َحَ اَةم  اَّ ُقر 

َُّ ِْل تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ ننرام إاِلس امل َننَلدس ننَ ُأُكم  َقَأ  ننِي َ ام  ُوننل  ال َ ع 

ب   .23اََّّللل ب:  ،﴾اَّ ُقر 

إ  اهلل عالالهن وجالال  والالرض علالاليكم  Lعالالن اإلمالالا  احلسالالن بالالن عالالا 

هالوركم مالن ح وقا  أمالركم بوةامهالا الاليهم ليحال  لكالم مالا ورا  ظ ألوليامه

أزواجكالالم وأمالالوالكم ومالالوكلكم ومشالالالربكم ويعالالروكم بالالذل  النكالال  

والالنام  والثالالرو  ولالاليعلم مالالن يطيعالاله مالنكم بالغيالال  وقالالا  تبالالاري وتعالالال 

بنن ﴿ َُّ ِْل اَّ ُقر  ننرام إاِلس امل َننَلدس ننَ ُأُكم  َقَأ  ننِي َ ام  ﴾ والالاعلموا أ  مالالن ُوننل  ال َ ع 

نالتم اله الرا  الياله ال الاله بص  والانام يبصال  عالل نهساله إ  اهلل هالو الغنالي وا

إال هالالو والالاعملوا مالالن بعالالد مالالا شالال تم وسالالر  اهلل عملكالالم ورسالالوله 

                                                           

 .125/ 4إ ( النها  يف تهسر ال رآ (1
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واملؤمنالالو  ثالالم تالالرةو  إل عالالامل الغيالال  والشالالهاة  وينبالال كم بالالام كنالالتم 

 .(1)تعملو  والعاقب  للمت ني واحلمد هلل رب العاملني

ننرام إاِلس امل َننتد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ ننَ ُأُكم  َقَأ  ننِي َ ام  َُّ ِْل ُوننل  ال َ ع  َلدس

ب ﴾  .23اََّّللل ب:  ،اَّ ُقر 

ورا  قا إ حدثني عالا بالن مكالر  الالرزاز معنعنالا  عالن احلسالن بالن 

خطال  و الا  أوالا النالاد قالد أصالي   Qزيد أ  احلسالن ملالا أصالي  عالّا 

هالذه الليلالال  رجال  مالالا سالالب ه األولالو  بعلالالم وال يدركاله ااخالالرو  بعمالال  

عطامالاله أراة  مالالا تالالري بيضالالا  وال صالالهرا  إال سالالبعامم  ةرهالالم وضالالل  مالالن

ي دماله أو يبعثاله ي اتال   Nأ  يبتاع  الا خاةمالا  ألهلاله إ  كالا  رسالو  اهلل 

 جنمي  عن يمينه وميكامي  عن يساره ما يرج  حت  يهتأ اهلل له.

 Nمن عروني و الد عرونالي ومالن مل يعرونالي وونالا احلسالن بالن حممالد 
اتبعالال  ملالال  آبالالامي إبالالراهيم وإسالالحا  ويع الالوب واجلالالّد يف كتالالاب اهلل أب 

قا  أنا ابن البشالر أنالا ابالن النالذير أنالا ابالن الالداعي إل اهلل بااناله وابالن ثم 

الرساف املنر أنا ابن الالذ  أرسالله اهلل رمحال  للعالاملني أنالا مالن أهال  البيال  

الالالذين أاهالال  اهلل عالالنهم الالالرج  أهالال  البيالال  وطهالالرهم تطهالالرا ونحالالن 

أهال  البيال  الالذين كالا  جنميال  والاليهم ينالهن  ومالنهم يصالعد نحالن أهالال  

                                                           

 .11/504إ ( تهسر كنهن الدقامق وبحر الغرام (1
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ُوننل  ال الالالذين اوالالرتض اهلل موةتنالالا وواليتنالالا قالالا  اهلل تعالالالإ ﴿البيالال  

بن  َُّ ِْل اَّ ُقر  نرام إاِلس امل َنَلدس َ ُأُكم  َقَأ  نِي َ ام  ومالن ي الرتف حسالن  نالهنة لاله  ،﴾َ ع 

 .(1)ويها حسنا واقرتاف احلسن  واليتنا وموةتنا أه  البي 

نِزد  ََّنتد ري ولَّي تعم : ﴿ َُ ف  َحَ ناَةم  نََتِ نامم َوَمن   َيق   ،﴾ُي وِ عنم ُح  

 .23اََّّللل ب: 

أنالاله خطالال  النالالاد و الالا   Kعالالن احلسالالن بالالن عالالا بالالن أيب طالالال  

إنالالا مالالن أهالال  البيالال  الالالذين اوالالرتض اهلل مالالوة م عالالل كالال   ،يف خطبتالاله

بنن  َوَمنن   مسالاللم و الالا إ ﴿ َُّ ِْل اَّ ُقر  ننرام إاِلس امل َننَلدس ننَ ُأُكم  َقَأ  ننِي َ ام  ُوننل  ال َ ع 

َُننِزد   ف  َحَ نناَةم  ننََتِ ننامم َيق  احلسالالن  موةتنالالا أهالال   والالاقرتاف﴾ ََّننُي وِ عننم ُح  

 .(2)البي 

َِ َخبرٌِي َبِصريٌ تد ري ولَّي تعم : ﴿ ُي بِِعبمِد ُس  .27اََّّللل ب:  ،﴾إِ

أناله قالا  يف حالديل  Lعن اإلما  احلسالن بالن عالا بالن أيب طالال  

عالالام سالالوله عنالاله  Qطويالال  بعالالد مضالاليه إل ملالال  الالالرو  وأجوبالال  اإلمالالا  

أرزا  اخلةيالالق يف  Qاخلةمالالق و الالا  احلسالالن  امللالال  ثالالم سالالوله عالالن ارزا 

 .(3)السام  الرابع  ينهن  ب در ويبس  ب در
                                                           

 .72تهسر ورا إ ( (1

 .11/515إ ( تهسر كنهن الدقامق وبحر الغرام (2

 .11/524إ قامق وبحر الغرام ( تهسر كنهن الد(3



 

 تد ري عل ُّ االحقمف

نن  اَم اإلَو وَ تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ ننِي إِح  ننمُمم صس  ،﴾ُ  ننمَن بِلاََِّدي 

 .15االحقمف: 

أ  عمالالر أ  بالالامرأ  قالالد ولالالد  سالالت  أشالالهر وهالالم  Qعالالن احلسالالن 

إ  خاصالالمت  بكتالالاب اهلل خصالالمت   Qنني و الالا  لالاله أمالالر املالالؤم ،برمجهالالا

رام إ  اهلل ي الالو إ ﴿ ُُننلَن َ ننع  َُال ُأننُي َووِصننمَُُّي  َواَّ لاَِّننداُت ﴾ وي الالو إ ﴿َوَْح 

ضننمَقةَ  َنن   َ  اَد َ ن  ُيننتِمس اَّرس
ِ ملِ  كننمِمَأ  

ِ
  ََّ الَدُ نن س َحننل  َ  َ و  ِضننع  ﴾ والالااا ُير 

را  كالالا  يمال  املالالرأ  الرضالالاع  لسالنتني وكالالا  محلالاله ووصالاله ثةثالالو  شالاله

صالالل عمالالر سالالبي  املالالرأ  وثبالال  احلكالالم بالالذل  احلمالال  منهالالا سالالت  أشالالهر و

 .(1)وعم  به الصحابيو  والتابعو  ومن أخذ عنه إل يومنا هذا

* * 

  

                                                           

 .12/180إ ( تهسر كنهن الدقامق وبحر الغرام (1



 

  



 

 تد ري عل ُّ َممد

ِم  تد ري ولَّي تعم : ﴿  .2َممد:  ،﴾َوُ َل اا َ ي ِم   َ  ِّ

هالوة قالا  جالا  نهالر مالن الي Kعن احلسن بالن عالا بالن أيب طالال  

وسالالوله أعلمهالالم والاليام سالالوله و الالا  أل     سالالمي   Nإل رسالالو  اهلل 

 وبشرا  ونذيرا  وةاعيا ل ،حممدا  وأمحد وأبا ال اسم

أمالا حممالد والاين حممالوة يف االرض وأمالا أمحالد والاين حممالوة  Nو ا  

 .(1)يف السام 

نمِامِت َوآَماُنلاتد ري ولَّني تعنم : ﴿  َو اَّسنِذيَ  آَماُنلا َوَقِمُأنلا اَّصس

ِم  
َِ ننَر َقننا ُعم  َعنن ِّ م ِننم  َكدس نن ي ِمنن   َ  ِّ ننٍد َوُ ننَل اا َ َِ َقننب َُمَمس ننزِّ ُُ بِننام 

م   َأَح بمَهُ  .2َممد:  ،﴾َوَ ص 

قالا إ جالا  نهالر مالن اليهالوة  Kعن احلسن بن عالا بالن أيب طالال  

والاليام سالالوله و الالا إ أل     سالالمي   أعلمهالالموسالالوله  Nإل رسالالو  اهلل 

إ Nاسالالم وبشالالرا  ونالالذيرا  وةاعيالالا ل و الالا  النبالالي حممالالدا  وأمحالالدا  وأبالالا ال 
 ،<وأمالالا أمحالالد والال ين حممالالوة يف السالالام  ،أمالالا حممالالد والال ين حممالالوة يف االرض>

 .(2)احلديل طوي  أخذنا منه موض  احلاج ...
 

                                                           

 .215-12/214إ ( تهسر كنهن الدقامق وبحر الغرام (1

 .7/27إ ( تهسر نور الث لني(2



 

  



 

 تد ري عل ُّ اَّدتح

ننيُ تد نري ولَّنني تعننم : ﴿ أس ََ ََمِ ُكلونمم َ ن  َيب ُأنن َي َمع  نند  اَّدننتح:  ،﴾َواه َ

25. 

حالديل طويال  ي الو  وياله ملعاويال إ لعالن  Lبالن عالا عالن احلسالن 

أبالالا سالالهيا  يف سالالت  مالالواطن إل قولالالهإ واخلامسالال  قالالو  اهلل  Nرسالالو  اهلل 

أسننيُ عالالهن وجالال إ ﴿ ََ ََمِ ُكلوننمم َ ن  َيب ُأنن َي َمع  نند  ﴾ وصالالدة  أنالال  وأبالالوي َواه َ

ولعنالاله لعنالال  شالالملته واريتالاله إل يالالو   Nومشالالالركو قالالريا رسالالو  اهلل 

 .(1)ال يام ...

* * 
 

  

                                                           

 .7/74إ ( تهسر نور الث لني(1



 

  



 

 تد ري عل ُّ ااجرات

َنم اَّسنِذيَ  آَماُنلا ﴿تد ري ولَّني تعنم :   ،﴾إِن  امنمَءُكم  ومِعنٌ   ينم َ اي

 .6ااجرات: 

مالالا أنالال  يالالا وليالالد بالالن أو Kقالالا  احلسالالن بالالن عالالا بالالن أيب طالالال  

ع بالال  والالواهلل مالالا ألومالال  أ  تالالبغض عليالالا  وقالالد جلالالدي يف اخلمالالر ثامنالالني 

يالال  تسالالبه و الالد سالالامه اهلل جلالالد  وقتالال  أبالالاي صالالنا  بيالالده يالالو  بالالدر أ  ك

ر آيالالا  مالالن ال الالرآ  وسالالامي واسالال ا  وهالالو قالالو  اهلل عالالهن المؤمنالالا  يف عشالال

نَتُلونَ وج إ ﴿ ِمانمم َكَمن   كنمَن ومِعنقمم ال َي    ْ إِن  ﴾ وقولاله ﴿َ  َوَمن   كنمَن ُم

ننبُِحلا َقننب مننم  مننمم بَِجعمََّننٍة َوُتص  امننمَءُكم  ومِعننٌ  بِاََبننٍُ َوَتَب ساُننلا َ ن  ُتِصنن ُبلا َول 

ُتم  ُمِدِم َ وَ  ابالن علاليج مالن أهال   ﴾ ومالا أنال  واكالر قالريا وانالام أنال َعأ 

 .(1)اكوا  صهوري  ي ا  له

َنم اَّسنِذيَ  آَماُنلا إِن  امنمَءُكم  ومِعنٌ  بِاََبنٍُ تد ري ولَّي تعنم : ﴿ ينم َ اي

 .6ااجرات:  ،﴾َوَتَب ساُلا

ي الو  وياله وأمالا أنال   ،يف حالديل طويال  Lعن احلسالن بالن عالا 

وقالالد حالالدي يف  Qع بالال  والالواهلل مالالا ألومالال  أ  تالالبغض عليالالا   يالالا وليالالد بالالن

                                                           

 .206-4/205إ ( النها  يف تهسر ال رآ (1
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اخلمر ثامنني جلالد  وقتال  أبالاي صالنا  بيالده يالو  بالدر أ  كيال  تسالبه و الد 

سامه اهلل مؤمنالا  يف عشالالر آيالا  مالن ال الرآ  الكالريم وسالامي واسال ا  وهالو 

َم اَّسِذيَ  آَماُلا إِن  اممَءُكم  ومِعٌ  بِاََبٍُ َوَتبَ ﴿قوله تعالإ   .(1)﴾ ساُلايم َ اي

* * 

 

  

                                                           

 .326-12/325إ ( تهسر كنهن الدقامق وبحر الغرام (1



 

 تد ري عل ُّ اَّذا يمت

ُوُكننم  َومننم ُتلَقننُدونَ تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿  َ ننامِء ِ   ،﴾َو ِْل اَّ س

 .22اَّذا يمت: 

يف حالالديل طويالال إ ويالاله ثالالم سالالوله ملالال   Lعالالن احلسالالن بالالن عالالا 

أرزا  اخلةمالالق يف  Qو الالا  اإلمالالا  احلسالالن  ،الالالرو  عالالن أرزا  اخلةمالالق

 .(1)بس  ب درتنهن  ب در وت ،السام  الرابع 

* * 

 

  

                                                           

 .12/417إ ( تهسر كنهن الدقامق وبحر الغرام (1



 

  



 

 عل ُّ اَّقمر تد ري

الصالالدو  حالالدثنا أبالالو احلسالالني حمالالد بالالن إبالالراهيم بالالن اسالالحا  

الهالالارل العهناممالالي قالالا إ حالالدثني أبالالو سالالعيد أمحالالد بالالن حممالالد بالالن رمالاليأ 

ر  وأمحالالد الالنسالالو  قالالا إ حالالدثنا عبالالد العهنيالالهن بالالن ليالال  التميمالالي بالبصالال

كريالالا بالالن ابالالراهيم بالالن معالالل بالالن أسالالد العمالالي قالالاالإ حالالدثنا حممالالد بالالن ز

الغةيب قا إ حدثنا أمحالد بالن عيسال  بالن زيالدإ قالا إ حالدثنا عبالد اهلل بالن 

عالن آباماله عالن احلسالن بالن عالا  ،موس  بن عبد اهلل بالن حسالن عالن أبياله

ُسننم ُكننلس َ   أنالاله سالال   عالالن قالالو  اهلل عالالهن وجالال إ ﴿ Lبالالن أيب طالالال   ٍء إِ

َُ بَِقَد ٍ  ام ر ﴾ و الا  عالهن وجال إ إنالا كال     خل نالاه ألهال  النالار ب الدَخَأق 

 .(1)أعامعم

* * 
 

  

                                                           

 .382التوحيدإ ( (1



 

  



 

 تد ري عل ُّ اَّرْح 

ِف  تد ري ولَّي تعم : ﴿  .56اَّرْح :  ،﴾وِ ِع س ومِِصاُت اَّنسر 

قالا  جالا  نهالر مالن اليهالوة  Kعن احلسن بالن عالا بالن أيب طالال  

سالبحا  اهلل >وسالوله أملهالم و الا  لاله أخالنين عالن تهسالر  Nإل رسو  اهلل 

علالالم اهلل عالالهن إ Nو الالا  النبالالي  <لالاله إال اهلل واهلل اكالالنإواحلمالالد هلل وال 

وجالال  أ  بنالالي آة  يكالالذبو  عالالل اهلل عالالهن وجالال  و الالا  سالالبحا  اهلل بالالرا   

 الالا ي ولالالو  وأمالالا قولالاله احلمالالد هلل وانالاله علالالم أ  العبالالاة ال يالالؤةو  شالالكر 

نعمته وحمد نهساله قبال  أ  لمالده العبالاة وهالو أو  كالة  لالوال الال  ملالا 

ه إال اهلل يعنالالي أنعالالم اهلل عالالهن وجالال  عالالل أحالالد بنعمالال  وقولالاله ال الالال

وحدانيتالاله ال ي بالال  اهلل االعالالام  إال  الالا وهالالي كلمالال  الت الالو  يث الال  اهلل  الالا 

املالالوازين يالالو  ال يامالال  وأمالالا قولالاله اهلل اكالالن وهالالي كلمالال  اعالالل الكلالالام  

واحبهالالا إل اهلل عالالهن وجالال  يعنالالي لالالي     اكالالن مالالن اهلل وال تصالالأ 

عالهن االكالر  الصة  إال  الا لكرامتهالا عالل اهلل عالهن وجال  وهالو االسالم اال

قالالا  اليهالالوة  صالالدق  يالالا حممالالد والالام جالالهنا  قاملهالالال قالالا  إاا قالالا  العبالالد 

ر امثاعالالا السالالبحا  اهلل سالالبأ معالاله مالالا ةو  العالالرني ويعطالال  قاملهالالا عشالال

وإاا قالالا  احلمالالد هلل انعالالم اهلل عليالاله بالالنعم الالالدنيا موصالالوال بالالنعم ااخالالر  

 وهي الكلم  التالي ي وعالا أهال  اجلنال  إاا ةخلوهالا وين طال  الكالة  الالذ 
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ننلاُ م  ي ولوناله يف الالالدنيا مالا خالالة احلمالالد هلل والال  قولالاله عالهن وجالال  ﴿ َدق 

نن  سننُتُعم  وِ عننم َعننالٌ  َوآِخننُر َدق 
ُعننمس َوحَتِ ََُ  اَّأس ننُد  ِوِ عننم ُعننب حم م   لاُ م  َ ِن اا َ

اهلل وثمنهالالا اجلنالال  والالال  قولالاله عالالهن  إاللالاله إمالالا قولالاله ال أ﴾ وَ لِّ اَّ عننمملَِ َ 

﴾ قالا  هال  جالهنا  مالن قالا  ال ح  نمنُ  نمِن إاِلس اإلَ ل  اَمنزاُء اإلح  وج  ﴿

 .(1)اهلل إال اجلن  و ا  اليهوة  صدق  يا حممد ورواه... إالاله 

* * 

  

                                                           

 .4/270إ ( النها  يف تهسر ال رآ (1



 

 تد ري عل ُّ اَّلاوعة

نمبُِقلَن تد نري ولَّني تعنم : ﴿ ننمبُِقلَن اَّ س ُبننلَن * َو اَّ س نَ  امل َُقرس
ُ وَّ ِ

ٌة ِمَ  ار* ِْل اَماسمِت اَّاسِع ِم *  أس  .13-10اَّلاوعة:  ،﴾َِّ َ وس ُُ

يف قولالاله عالالهن وجالال   Kعالالن احلسالالن بالالن عالالا بالالن أيب طالالال  

ننمبُِقلَن وَ ﴿ ننمبُِقلَن اَّ س ُبننلنَ * اَّ س ننَ  امل َُقرس
أيب اسالالبق السالالاب ني  إ﴾ قالالا ُ وَّ ِ

 .(1)اهلل ورسوله واقرب االقربني إل إل اهلل عهن وج  وال رسوله

ني عالن جالده عالا بالن احلسال أبياله عالنوعن جعهالر بالن حممالد عالن 

يف حالالديل صالاللحه ومعاويالال  و الالا  احلسالالن يف خطبالال  لالالهإ  Qاحلسالالن 

سالالاب ا  ووقالالاه بنهسالاله ثالالم مل يالالهن  بنصالاليحته هلل  Nوصالالد  أيب رسالالو  اهلل 

ننمبُِقلَن عالالهن وجالال  ﴿ ننمبُِقلَن اَّ س ُبننلنَ * َو اَّ س ننَ  امل َُقرس
﴾ وكالالا  أيب ُ وَّ ِ

وأقالالرب االقالالربني... إل  Nسالالابق السالالاب ني هلل عالالهن وجالال  وال رسالالوله 

 .(2)آخر اخلطب 

* * 

  

                                                           

 .4/276إ ( النها  يف تهسر ال رآ (1

 نه  املصدر.( (2



 

  



 

 تد ري عل ُّ ااديد

 َو ِ ُتا ِدُقننلا ِْل َعننبِ ِل ا  َو مننم ََُّكننم  َ الس تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿

نامواِت َوار َدنَ  ِمن   َوب نِل ِمرياُ  اَّ س  ُ نَتِلي ِمنا ُكم  َمن   َ  ِِ ال َي     

َاننُم َدَ اَمننةم ِمننَ  اَّسننِذيَ   َ  ننَ  َ ق 
ننُد اَّ َدننت ِح َوومَتننَل ُ وَّ ِ َدُقننلا ِمنن   َبع   ُ

ننا  َوا  ُألا َوُكننالج َوَقننَد ا َووننمتَ  َمُأننلَن َخبِننريٌ  اا ُ    ،﴾بِننام َتع 

 .10ااديد: 

يف خطبالال  خطبهالالا عنالالد  Kعالالن احلسالالن بالالن عالالا بالالن أيب طالالال  

إ وكالا  أيب سالابق السالاب ني إل اهلل عالهن Qصلأ معاويال  بمحضالالره قالا  

ال قالالالا  اهلل تعالالالالإ ﴿وأقالالالرب االقالالربني وقالالالد  Nوجالال  وال رسالالالوله 

َاننُم  ننَ  َ ق 
َدننَ  ِمنن   َوب ننِل اَّ َدننت ِح َوومَتننَل ُ وَّ ِ  ُ ننَتِلي ِمننا ُكم  َمنن   َ  َي  

 .(1)﴾... إل آخر اخلطب  الرشيه َدَ اَمةم 

َدنَ  ِمن   َوب نِل اَّ َدنت ِح تد ري ولَّي تعم : ﴿  ُ نَتِلي ِمنا ُكم  َمن   َ  ال َي  

َاُم َدَ اَمةم   .10عل ُّ ااديد:  ،﴾َوومَتَل ُ وَّ َِ  َ ق 

يف خطبالال  خطبهالالا عنالالد  Kعالالن احلسالالن بالالن عالالا بالالن أيب طالالال  

ويهالا وكالا  ايب سالابق السالاب ني إل اهلل  Qصاللأ معاويال  بمحضالالره قالا  

                                                           

 .4/288النها  يف تهسر ال رآ إ ( (1
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ال وأقالالرب االقالالربني وقالالد قالالا  اهلل تعالالال ﴿ Nعالالهن وجالال  وال رسالالوله 

َدنَ  ِمن   َوب نِل اَّ َدنت ِح َوومَتنَل ُ وَّ ِن  ُ َتِلي ِمنا ُكم  َمن   َ  َانُم َدَ اَمنةم َي   ﴾ َ  َ ق 

والالويب كالالا  أوعالالم إسالالةما  وإيامنالالا  وأوعالالم إل اهلل ورسالالوله هجالالر  وحلوقالالا  

ِمنن    واَواَّسننِذيَ  امننم ُ وأوعالالم عالالل وجالالده ووسالالعه نه الال  قالالا  سالالبحانه ﴿

لاُِ  ِدننر  ََّاننم َوإِلضِخ  اَننم اْي  ننِدِ م  َيُقلَُّننلَن َ بس يامِن َوال اَننم اَّسننِذيَ  َعننَبُقلُم بِننمإلَبع 

َعل   ُسنَ  َ ُ ٌف َ ِحن مٌ  ََت  انم إِ نِذيَ  آَماُنلا َ بس ﴾ والنالاد مالن ِْل ُوُألبِانم ِْينالج َِّأس

والال  إناله مل  Nمجي  االمالم لتسالتغهر لاله لسالب ه إيالاهم إل االيالام  بنبياله 

ننمبُِقلَن اريسالالب ه إل االيالالام  احالالد وقالالد قالالا  اهلل تعالالال ﴿ َُّننَواَّ س لَن ِمننَ  وس

َبُعنننُ صنننمِ  َواَّسنننامل ُعنننماِمِريَ  َوار َ ا ِذيَ  اتس
َِ َقنننا ُعم   لُ م  بُِِح  نننمٍن َ 

﴾ وهالو سالابق مجيال  السالاب ني وكالام أ  اهلل عالهن وجال  وضال  َوَ ُضلا َقا نيُ 

السالالاب ني عالالل املتصلهالالني واملتالالوخرين وضالال  سالالابق السالالاب ني عالالل 

ُسنام ُيِرينُد ا الساب ني واخلطبال  طويلال  ت الدم  بطوعالا يف قولاله تعالال ﴿  إِ

ِ َب  َرُكم  َتن ِعريام  َُِّ ذ  َل اَّ َب  ِ  َوُيَنعِّ َس َ    ام   .(1)﴾َقا ُكُم اَّرِّ

                                                           

 .4/288إ ( النها  يف تهسر ال رآ (1
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َأُمننلا َ نس ا تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ ننُُي نن اق  َِ ننَد َمل  َِ َبع   ،م﴾ِي ار  

 .17ااديد: 

منالالا اثنالالا عشالالالر مهالالديا   Kقالالا  احلسالالن بالالن عالالا بالالن ايب طالالال  

سالال  مالالن ولالالد  وآخالالرهم التا ،أوعالالم أمالالر املالالؤمنني عالالا بالالن ايب طالالال 

ويظهالالر بالاله الالالدين احلالالق  ،ال الالامم بالالاحلق بالاله ليالالي اهلل االرض بعالالد مو الالا

واحلالالديل طويالال  أخالالذنا منالاله  ،عالالل الالالدين كلالاله ولالالو كالالره املشالالالركو 

 .(1)موض  احلاج 

* * 
 

  

                                                           

 .7/274إ ( تهسر نور الث لني(1



 

  



 

 تد ري عل ُّ ااْش

ننِدِ م   وااَّسننِذيَ  امننم ُ وَ تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ عننل ُّ  ،﴾ِمنن   َبع 

 .10ااْش: 

يف خطبالال  خطبهالالا عنالالد  Kن عالالا بالالن ايب طالالال  عالالن احلسالالن بالال

ويهالالا بمحضالالالر معاويالال  وصالالد  أيب رسالالو   Qصالاللأ معاويالال  و الالا  

يف كالال  مالالوطن  Nسالالاب ا  ووقالالاه بنهسالاله ثالالم مل يالالهن  رسالالو  اهلل  Nاهلل

ي دمه ولك  شالديد  يرسالله ث ال  مناله باله وطمونينال  الياله لعلماله بنصاليحته 

ننمبُِقلنَ هلل عالالهن وجالال  ورسالالوله ﴿ ننمبُِقلَن اَّ س ُبننلنَ *  َواَّ س ننَ  امل َُقرس
﴾ ُ وَّ ِ

وكالالالا  أيب سالالالابق السالالالاب ني إل اهلل عالالالهن وجالالال  وال رسالالالوله وأقالالالرب 

َدننَ  ِمنن   َوب ننِل االقالالربني وقالالد قالالا  اهلل تعالالال ﴿  ُ ننَتِلي ِمننا ُكم  َمنن   َ  ال َي  

َاننُم َدَ اَمننةم  ننَ  َ ق 
﴾ والالويب كالالا  أوعالالم إسالالةما  وإيامنالالا  اَّ َدننت ِح َوومَتننَل ُ وَّ ِ

 ورسالالوله هجالالر  وحلوقالالا  وأوعالالم عالالل وجالالده ووسالالعه وأوعالالم إل اهلل

نِدِ م  َيُقلَُّن واَواَّسنِذيَ  امنم ُ نه   قالا  سالبحانه ﴿ ِدنر  ََّانم ِمن   َبع  اَنم اْي  لَن َ بس

لاُِ َوإلِ  نِذيَ  آَماُنلا اَم اَّسنِذيَ  َعنَبُقلُم بِنمإلخ  َعنل  ِْل ُوُألبِانم ِْينالج َِّأس يامِن َوال ََت 

ُسننَ  َ  ُ  اننم إِ ﴾ والنالالاد مالالن مجيالال  االمالالم يسالالتغهرو  لالاله  مٌ ٌف َ ِحننوَ بس
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والال  إناله مل يسالب ه باله أحالد وقالد قالا   ،Nلسب ه إياهم إل االيام  بنبياله 

ننمبُِقلَن اراهلل تعالالال ﴿ َُّننَواَّ س ُ صننمِ  َواَّسننِذيَ  لَن ِمننَ  امل ُعننماِمِريَ  َواروس

َبُعنن َ ا اتس
َِ ب ني وكالالام إ  ﴾ وهالالو سالالابق مجيالال  السالالاَقننا ُعم   لُ م  بُِِح  ننمٍن َ 

اهلل عالالهن وجالال  وضالال  السالالاب ني عالالل املتصلهالالني وضالال  سالالابق السالالاب ني 

 .(1)إل آخر اخلطب  عل الساب ني

* * 

 

 

  

                                                           

 .4/318إ ( النها  يف تهسر ال رآ (1



 

 تد ري عل ُّ اَّصد

ُِ ا تد ري ولَّي تعنم : ﴿ َ َينَديس  إِ ِّ َ ُعنل ومم ملِنم َبن   إََِّن  ُكم  ُمَصندِّ

ٍِ َيننأ ِ  نِِمننَ  اَّتسننل  اُِّ َوُمَبَّلّلنن َننُد َوَأننامس رام بَِرُعننل ننُمُي َ ْح  ننِدي اع  ِمنن   َبع 

ٌر ُمبِ ٌ   .6اَّصد:  ،﴾اممَءُ م  بِمَّ َب ِّامِت ومَُّلا  ذا ِعح 

قالا إ جالا  نهالر مالن  Kعن اإلما  احلسالن بالن عالا بالن ايب طالال  

وسالالوله أعلمهالالم والاليام سالالوله و الالا إ أل      Nاليهالالوة إل رسالالو  اهلل 

ا  وةاعيالالا  و الالا  سالالمي  حممالالدا  وأمحالالد وأبالالا ال اسالالم وبشالالرا  ونالالذير

وأمالالا أمحالالد والال ين حممالالوة يف  ،أمالالا حممالالد والال ين حممالالوة يف األرض Nالنبالالي

 .(1)واحلديل طوي  اخذنا منه موض  احلاج  ،السام 

* * 

  

                                                           

 .7/354إ ( تهسر نور الث لني(1



 

  



 

 

 تد ري عل ُّ االُ من

ننإِنس ارتد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ ننراَ  َيَّلل  ٍَ كننمَن نب  َرُبلَن ِمنن   َكننأ 

 .5االُ من:  ،﴾ِمزااُمعم كمُول ام 

قالا إ كال  مالا يف كتالاب اهلل  Kسالن بالن عالا بالن ايب طالال  عن احل

﴾ والالواهلل مالالا أراة بالاله إال عالالا بالالن ايب ب ننرا َ إِنس ارعالالهن وجالال  مالالن قولالالهإ ﴿

طال  وواطمال  وأنالا واحلسالني ألّنالا نحالن أبالرار بهببامنالا وأمهاتنالا وقلوبنالا 

عملالال  بالطاعالالا  والالالن ومالالنا  مالالن الالالدنيا وحبهالالا وأطعنالالا اهلل يف مجيالال  

 .(1)بوحدانيته وصدقنا برسوله ورامضه وآمنا

* * 
 

  

                                                           

 .8/69إ ( تهسر نور الث لني(1



 

  



 

 تد ري عل ُّ االُدنم 

ِعن ٍم إِنس ارتد ري ولَّني تعنم : ﴿ َُ نراَ  ََِّدني  نمَ  ََِّدني * ب  َو إِنس اَّ ُدجس

  .14-13 االُدنم : ،﴾اَمِح مٍ 

]كالال  مالالال قالالا إ يف كتالالاب  Qعالالن احلسالالن بالالن عالالا بالالن أيب طالالال  

ا أراة بالاله إال عالالا بالالن ايب طالالال  مالال ،والالواهلل ﴾ب ننرا َ إِنس اراهلل مالالن قولالالهإ ﴿

وقلوبنالالا  ،وواطمالال  وأنالالا واحلسالالني ألنالالا نحالالن ابالالرار بهببامنالالا وأمهاتنالالا

عملالال  بالطاعالالا  ]وبالالالنل وتالالنأ  مالالن الالالدنيا وحبهالالا وأطعنالالا اهلل يف 

 .(1)مجي  ورامضه وآمنا بوحدانيته وصدقنا برسوله

 ب من:

شالالالر ورة يف موضالالعني يف سالالور  احل <االبالالرار>املةحالالر أ  تهسالالر 

وهي تهسر نور الث لني للشي  احلويهن  أورةها يف تهسر سالور   ،واالنهطار

وصاح  تهسر كنهن الالدقامق أورةهالا يف تهسالر سالور  االنهطالار  ،احلشالر

الالذ   Qوهذا من ُحسن موارة تهسر اإلما  احلسن  ،لتعطيا  نه  املعن 

 استصد  املهرة  الواحد  يف موارة شت .

                                                           

نه   188وكذل  صهح   14/172إ ( تهسر كنهن الدقامق وبحر الغرام (1

 الرش .



 

  



 

  تد ري عل ُّ املندد

ننمِ  ََِّدنني ِعننجِّ ٍ تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿  ،﴾َكننالس إِنس كِتننمَل اَُّدجس

 .7املندد : 

يف حالالديل طويالال   Kعالالن اإلمالالا  احلسالالن بالالن عالالا بالالن أيب طالالال  

ي الالو  ويالالهإ ويحشالالالر النالالاد عنالالد صالالصر  بيالال  امل الالدد ويحشالالالر أهالال  

اجلنالال  عالالن يمالالني الصالالصر  ويهنلالال  امليعالالاة وتصالالر جهالالنم عالالن يسالالار 

 .(1)األرضني السابع  وويها الهلق والّسّجنيالصصر  يف  و  

 ب من:

ورة  كلمالال  سالالجني يف عالالد  مواضالال  وهالالي تعنالالي العالالذاب الالالذ  

والالال  مالالن خالالة  الكتالالاب الالالذ  ُيسالالج  يف سالالجني  ،ينتظالالر الكالالاورين

ننمِ  ََِّدنني ِعننجِّ ٍ لالالذا قالالا  تعالالالإ ﴿ أ  مكتالالوب  ،﴾َكننالس إِنس كِتننمَل اَُّدجس

 ،ال يغالالاةر كبالالر  وال صالالغر ومسالالّج  ويالاله كالال     عالالن الكالالاورين و

إل أ  موضالالعه يف أعالالام  االرضالالني السالالابع   Qوأشالالار اإلمالالا  احلسالالن 

وهالالي اشالالار  إل االيغالالا  يف العالالذاب اا مل يكالالن يف السالالام  الالالذ  هالالو 
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بالال  يف  الالو  االرضالالني اشالالار  إل شالالد   ،ةاللالال  عالالل التكالالريم والرمحالال 

 العذاب وضيق املصر الذ  ينتظرهم.

ُُلا ﴿ تد ننري ولَّنني تعننم : َكننالس َبننل   اَن َقننب ُوُأننلِ ِم  مننم كننم

ِ ُبلنَ   .14املندد :  ،﴾َيك 

حلبيالال   Qويف كتالالاب املناقالال  البالالن شالالهر آشالالوبإ وقالالا  احلسالالن 

بن مساللم  الههالر إ رب مسالر لال  يف غالر طاعال  قالا  أمالا مسالر  إل 

ولكنال  أطعال  معاويال  عالل ةنيالا قليلال  ولال ن ]كالا ل  ،ابي  وة قا إ بل

ةنيالالاي ل الالد قعالالد بالال  يف آخرتالال  ولالالو كنالال  إاا وعلالال  رشا  قالالا  بالال  يف 

َخَأُننلا َقَمنالم صنمِامم َوآَخنَر وقل  خرا  كنال  كالام قالا  اهلل عالهن وجال  ﴿

ُُلا ﴾ ولكنالال  كالالام قالالا إ ﴿َعنن ِّ مم  َكننالس َبننل   اَن َقننب ُوُأننلِ ِم  مننم كننم

ِ ُبلنَ   .(1)﴾َيك 

* * 

  

                                                           

 .14/183إ ( تهسر كنهن الدقامق وبحر الغرام (1



 

 تد ري عل ُّ اَّنم  

ِ * ِمنن   مننمٍء داوِننٍ  ُخأِننَ   تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ ََي ننُرُ  ِمنن   َبنن  

ائِِب  أ ِب َواََّتس  .7-6اَّنم  :  ،﴾اَّصي

أنالاله قالالا  جميبالالا  للصضالالالر بالالومر أمالالر  Qعالالن احلسالالن بالالن عالالا 

وقالالد سالالو  أمالالر املالالؤمنني عالالن مسالالام إ وأمالالا مالالا اكالالر  مالالن  Qاملالالؤمنني

أمالالر الرجالال  يشالالبه ]ولالالدهل اعاممالاله وأخوالالاله والال   الرجالال  إاا أتالال  أهلالاله 

وعالالرو  هاةمالال  وبالالد  غالالر مضالالطرب اسالالتكن  تلالال   ب لالال  سالالاكن

النطهالال  يف تلالال  الالالرحم وصالالرف الولالالد يشالالبه أبالالاه وأمالاله وإ  هالالو أتاهالالا 

ب ل  غر سالاكن وعالرو  غالر هاةمال  وبالد  مضالطرب اضالطرب  تلال  

النطه  يف جالوف تلال  الالرحم ووقعال  عالل عالر  مالن عالرو  االخالوا  

 .(1)أشبه الولد أخواله

* * 

 

  

                                                           

، وتهسر نور الث لنيإ 14/227إ ( تهسر كنهن الدقامق وبحر الغرام (1

8/167. 



 

 

  



 

 تد ري عل ُّ اَّغم  ة

ننب ُننم ام حمِمَ ننةم * قمِمَأننٌة ُمِصننَبٌة تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ *  َتص 

ٍ آَُِ ةٍ  ق  ِم   َق    .5-3اَّغم  ة:  ،﴾ُت  

يالالتكلم ويالاله عالالل مجالال  كثالالر يف جملالال   Lعالالن احلسالالن بالالن عالالا 

معاوي  بن أيب سهيا  وعالل معاويال  أيضالا  وويالهإ وأمالا أنال  يالا ع بال  بالن 

وال عاقال  ووعاتبال  ومالا  أيب سهيا  والواهلل مالا أنال  بحصالي  ووجاوبال 

عندي خر يرجال  وال رش  شال  ومالا كنال  ولالو سالبب  عليالا  ألُعالر باله 

علي  ألنال  عنالد  لسال  بكال    لعبالد عبالد عالا بالن أيب طالال  والورة 

ولكالالن اهلل عالالهن وجالال  لالال  وألبيالال  وألّمالال  وأخيالال   ،عليالال  وأعاتبالال 

قمِمَأننٌة ﴿باملرصالالاة وونالال  اريالال  آبامالال  الالالذين اكالالرهم اهلل يف ال الالرآ  

ب ُنم ام حمِمَ نةم * َبٌة ُمِص  ٍ آَُِ نةٍ * َتص  نق  ِمن   َقن   ِمن   ﴾... إل قولالهإ ﴿ُت  

 .(1)﴾اُملعٍ 

 ب من:

مالالن معاويالال  وأصالالحابه بعالالد اعدنالال  مالالا مل  Qعالالان  اإلمالالا  احلسالالن 

بالونواع السالباب والكالة   Qيعانِه أحالد و الد  الر ا عالل اإلمالا  احلسالن 

إال أ  اإلمالالا   ،البالالذ   ظنالالا  مالالنهم أ  يسالالك  اإلمالالا  عالالنهم ويصالالهأ
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وقالال  موقهالالا  شالالجاعا  وضالالأ ويالاله اصالالال  هالالؤال  املنحالالروني  Qاحلسالالن 

وال  مالن خالة  تعالريتهم وكشالههم حيالل ال تهوتاله ورصال  إال وأل ال  

 احلج  وكش  عن ح امق االمور.

اِننني ِمننن   اُمنننلعٍ  تد نننري ولَّننني تعنننم : ﴿ نننِمُ  َوال ُيغ   ،﴾ال ُي  

 .7اَّغم  ة: 

مج  كثر يف جمل  معاوي  وعالل  يتكلم ويه عل Qعن احلسن بن عا 

وويهإ وأمالا أنال  يالا عتبال  بالن أيب سالهيا  والواهلل مالا انال   -أيضا  -معاوي  

بحصي  ووجاري  وال عاق  ووعاتبال  ومالا عنالدي خالر يرجال  ]وال رش 

 ش ل وما كن  ولو سبب  عليا  ألعر به علي  ألن  عند  لس  بك   

لكالن اهلل لال  وألبيال  وورة عليال  وأعاتبال  و Qلعبد عا بن أيب طال  

وألم  وأخي  باملرصاة وون  اريال  آبامال  الالذين اكالرهم اهلل يف ال الرآ  

 .(1)﴾ِم   اُملعٍ ... إل قولهإ  قمِمَأةٌ و ا إ ﴿

 ب من:

التهسالالري  تنطبالالق عالالل  Qأرشنالالا إل أ  روايالالا  اإلمالالا  احلسالالن 

أكثالالر مالالن آيالال  ويمكالالن أ  تكالالو  هالالذه الظالالاهر  هالالي مالالن ميالالهنا  تهسالالر 

 .Qسن اإلما  احل

                                                           

 .14/251إ ( تهسر كنهن الدقامق وبحر الغرام (1



 

 تد ري عل ُّ اَّدجر

َم ٍِذ بَِجَعاسمَ َو اِمي﴿تد ري ولَّي تعم :   .23اَّدجر:  ،﴾َء َيل 

حالالديل  Nعالالن النبالالي  Kعالالن احلسالالن بالالن عالالا بالالن ايب طالالال  

طوي  ي و  ويه وقالد سالوله بعالض اليهالوة عالن مسالام إ إ  الشالم  عنالد 

الهنوا  عا حل ال  تالدخ  ويهالا وال اا ةخلال  ويهالا زالال  الشالم  ويسالبأ 

ل  ،ةو  العالالرني بحمالالد ريبكالال      وهالالي السالالاع  التالالي يصالالا ]عالالا 

نالَُّ ويها ريب وهرض اهلل عا وعالل امتالي ويهالا الصالة  وقالا إ ﴿ َ ِونِم اَّصس

ِس إِ  َْيَ ننِ  اَّأس  ننلِ  ننم  ﴾ وهالالي السالالاع  التالالي يالالؤت  ويهالالا َِّننُدَُّلِ  اََّّللس

بجهنم يو  ال يام  والام مالن مالؤمن يواوالق تلال  السالاع  أ  يكالو  سالاجدا  

 .(1)إال حّر  اهلل جسده عل النار ،ا  أو قامام  أو راكع

* * 

 

 

  

                                                           

 .14/274إ ( تهسر كنهن الدقامق وبحر الغرام (1



 

  



 

 تد ري عل ُّ اَّبأد

اَننم اإل تد ننري ولَّنني: ﴿ َ  َُي َ ننُب َ ن  ََّنن   * ُ  ننمَن ِْل َكَبننٍد َََّقنند  َخَأق 

ِدَ  َقَأ  ِي َ َحٌد   .5-4اَّبأد:  ،﴾َيق 

يف قولالاله سالالبحانه  Kعالالن اإلمالالا  احلسالالن بالالن عالالا بالالن أيب طالالال  

اَنم اإل َََّقد  وتعال ﴿ ﴾ ال اعلالم خلي ال  يكابالد مالن األمالر ُ  نمَن ِْل َكَبندٍ َخَأق 

 .(1)ما يكابد من االنسا  يكابد مضايق الدنيا وشدايد ااخر ...

َدي  ِ ﴿تد ري ولَّي تعم :  َُ اَّاسج  ام  .10اَّبأد:  ،﴾َو َ َدي 

 Nبلغنالالي أ  رسالالو  اهلل  Qقالالا  احلسالالن بالالن عالالا بالالن ايب طالالال  
جالدا إ نجالد اخلالر ونجالد الشالالر والام جعال  نجالد سالا ن ،قا إ أوا الناد

 .(2)الرش أح  إليكم من نجد اخلر

 ب من:

 Nأنالاله يشالالر إل روايالالا  النبالالي  Qاملتالالاب  لتهسالالر اإلمالالا  احلسالالن 
ولعلهالالا اشالالار  إل شالالد  االنتسالالاب الالالذ  يربطالاله  ،وأقوالالاله املباركالال 

يالالرتب   Qوضالالة  عالالن كالالو  اإلمالالا  احلسالالن  ،وبيالالا  قربالاله اليالاله Nبالالالنبي
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ليسالال  بالنسالال  وحالالده بالال  بالالالعلم واملعروالال  التالالي ييالالهن  الالا  Nلنبي بالالا

 واختص بحياز ا.

* * 

 

  



 

 تد ري عل ُّ اَّقد 

الرتمالالذ  حالالدثنا حممالالوة بالالن غالالية  حالالدثنا أبالالو ةاوة الطيالسالالالي 

حالالدثنا ال اسالالم بالالن الهضالال  احلالالداين عالالن يوسالال  بالالن سالالعد قالالا إ قالالا  

وجالالوه  رجالال  إل احلسالالن بالالن عالالا بعالالد مالالا بالالاي  معاويالال  و الالا إ سالالّوة 

و الالا إ ال تالالؤنبني رمحالال  اهلل والالا   ،املالالؤمنني أو يالالا مسالالوة وجالالوه املالالؤمنني

أر  بنالالي اميالال  عالالل منالالنه وسالالا  الالال  ونهنلالال  إنالالا اعطينالالاي  Nالنبالالي 

ِ  الكوثر يالا حممالد يعنالي  الرا  يف اجلنال  ونهنلال  ﴿ َُ ِْل ََّ  َأنِة اَّ َقند  َزَّ انم  ُ نم َ  ُس إِ

 *  ِ رٍ ََّ * َو مننم َ د  اَ  مننم ََّ  َأننُة اَّ َقنند  ٌ ِمنن   َ َّ ننِد َ ننع  ِ  َخننري  ﴾   َأننُة اَّ َقنند 

قالا  ال اسالمإ وعالدةناها والااا هالي ألال  يالو  ال  ،يملكها بنو امي  يا حممالد

 .(1)يهنيد يو  وال ين ص

حالالديل طويالال  ي الالو  ويالاله ملعاويالال  إ   Lعالالن احلسالالن بالالن عالالا و

إاا بلالالا ولالالد الالالوزج ثةثالالني رجالالة  أخالالذوا مالالا  اهلل >قالالا إ  Nرسالالو  اهلل 

وعبالالاةه خالالوال  وكتابالاله ةخالالة والال اا بلغالالوا ثةثاممالال  وعشالالالرا   بيالالنهم ةوال  

ح الال  اللعنالال  علالاليهم وعالالم والال اا بلغالالوا أربعاممالال  وخسالال  وسالالبعني كالالا  

ووقبالال  احلكالالم بالالن ايب العالالا  وهالالم يف  <هةكهالالم أرسع مالالن لالالوي يالالر 
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احهظالالوا أصالالواتكم والال   >إ Nالالال  الالالذكر والكالالة  و الالا  رسالالو  اهلل 

ومالالن يملالال  بعالالده  Nاهلل  والالال  حالالني رآهالالم رسالالو  <الالالوزج تسالالم 

مالنهم هالالذه االمال  يعنالالي يف امل الا  وسالالا  الال  وشالالق علياله والالانهن  اهلل عالالهن 

رٍ وج  يف كتابه ﴿ ٌ ِمن   َ َّ نِد َ نع  ِ  َخنري  ﴾ ووشالهد لكالم وأشالهد ََّ  َأُة اَّ َقند 

عليكم ما سلطانكم بعالد قتال  عالا إال األلال  شالهر التالي أجلهالا اهلل عالهن 

 .(1)وج  يف كتابه

* * 
 

  

                                                           

 .8/258إ ( تهسر نور الث لني(1



 

 اَّقم قة تد ري عل ُّ

م  تد ري ولَّي تعم : ﴿ ياُيُ َوَأمس َِ ُقَأ   َملا َُ  .6اَّقم قة:  ،﴾َم   

يف حالديل طويال   Nعالن النبالي  Kعن احلسالن بالن عالا بالن أيب طالال  

يف تهسالالر سالالبحا  اهلل واحلمالالد هلل وال إلالاله إال اهلل واهلل أكالالن وويالاله قالالا  

 االعالالام  إال وقولالاله ال إلالاله إال اهلل يعنالالي بوحدانيتالاله ال ي بالال  اهلل Nالنبالالي 

 .(1) ا وهي كلم  الت و  يث   اهلل  ا املوازين يو  ال يام 

ياُيُ ﴿تد ري ولَّي تعم :  َِ م َم   َخدس   َملا  .8اَّقم قة:  ،﴾َو َ مس

حالديل طويال   Nعالن النبالي  ،عن احلسن بالن عالا بالن أيب طالال 

لالالاله إال اهلل واهلل أكالالالن وويالالاله يف تهسالالالر سالالالبحا  اهلل واحلمالالالد هلل وال ا

ال ي بالال  اهلل االعالالام   ،يعنالاليإ وحدانيتالاله ،إ وقولالاله ال إلالاله إال اهللNا قالال

 .(2)إال  ا وهي كلم  الت و  يث   اهلل  ا املوازين يو  ال يام 

* * 

 

 

                                                           

 .8/301إ ( تهسر نور الث لني(1

 .14/412إ ( تهسر كنهن الدقامق وبحر الغرام (2



 

 

 

  



 

 تد ري عل ُّ اَّكلُر

َر  تد ننري ولَّنني تعننم : ﴿ َُ َن  اننمَ  اَّ َكننل  ننم َ ق  ُس َوَصننلِّ ََِّربِّننَ  * إِ

َحر    ُ  .2-1اَّكلُر:  ،﴾َوا

أمالالا و Qحالالديل طويالال  ي الالو  ويالاله يف  Lاحلسالالن بالالن عالالا  عالالن

اللعالني االبالرت والانام أنال  كلال  أو   أن  يالا عمالرو بالن العالا  الشالان 

وإنالال  ولالالد  عالالل والالراني مشالالرتي وتحاكمالال   ،إ  أمالال  لبغيالال  ،أمالالري

ويالال  رجالالا  قالالريا مالالنهم أبالالو سالالهيا  بالالن حالالرب والوليالالد بالالن املغالالر  

 ،والعالا  بالن وامال ر بالن احلالار  بالن كلالد  الوعثام  بن احلار  والنضال

نالال  ابنالاله وغلالالبهم عليالال  مالالن بالالني قالالريا األمهالالم حسالالبا  أكلهالالم يالالهنعم 

بالالثهم منصالالبا  وأعظمهالالم بغيالال  ثالالم قمالال  خطيبالالا  وقلالال إ أنالالا شالالان  خوأ

رجال  أبالرت ال ولالد لاله ولالو قالد  ا  إ إ  حممالدحممد وقا  العالا  بالن وامال 

﴾ ََتُ ب ننإِنس  ننمَُِ َ  ُ ننَل ارمالالا  ان طالال  اكالالره والالونهن  اهلل تبالالاري وتعالالالإ ﴿

تالالوتيهم يف ةورهالالم  ،ي إل عبالالد قالالي  تطلالال  البغيالال الوكانالال  أمالال  يشالال

 .(1)وحاعم وبطو  اوةيتهم

* * 

                                                           

 .336-8/335إ ( تهسر نور الث لني(1



 

  



 

 تد ري عل ُّ اَّدأ 

 .1اَّدأ :  ،﴾ُول  َ ُقلُذ بَِرلِّ اَّ َدَأِ  تد ري ولَّي تعم : ﴿

حالالديل طويالال  يف  Kعالالن اإلمالالا  احلسالالن بالالن عالالا بالالن ايب طالالال  

ر أهال  البيال  امل الدد ويحشالر النالاد عنالد صالصر  الويحشال Qي و  وياله 

اجلنالال  عالالن يمالالني الصالالصر  ويهنلالال  املت الالني وتصالالر جهالالنم عالالن يسالالار 

رضالني السالابع  ووياله الصصر  يف  و  االرضالني السالابع  ووياله  الو  اال

 .(1)الهلق والسجني

* * * 

  

                                                           

 .8/381إ ( تهسر نور الث لني(1
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 7 ........................................................... مقّدمة املركز

 9 .................................................................. مقدمة

 18 .............. واحلل عل االهتام  بال رآ  الكريمإ Q اإلما  احلسن

ِح ِم﴾ اآليةتد ري ولَّي  ِ  اَّرس ْح  ِم ا  اَّرس  23 .................... تعم : ﴿بِ  

 27 ......................................................... عل ُّ اَّدمحتة

﴾ قوله تعال ﴿ ب  ال عامل نِي  ُد هللِ ر   27 ................... .1الهاحت إ  ،احل  م 

 29 .................................................... تد ري عل ُّ اَّبقرُّ

ن ا  تهسر قوله تعالإ ﴿ ُقل  ُهام ِ  ا كانا وِيِه و  ج  ر  و خ  ن ها و  ي طاُ  ع  اُم  الش  ع  و ز  و 

بُِطوا  ُضُكم  لِب  اه  ُكم  يِف األب ع  ل  ُدوٌّ و  ﴾ع ض  ع  تاع  إِل ِحني  م  رٌّ و  ت    ِض ُمس   ،ر 

 29 ........................................................ .36الب ر إ 

ِحيُم﴾ اُب الر  ُه ُهو  الت و   29 .......... .37الب ر إ  ،تهسر قوله تعالإ ﴿إِن 
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ُ  ِعن د  اهلل خالِص    ِمن   اُر اا ِخر  ُكُم الد  تهسره قوله تعالإ ﴿ُق   إِ   كان    ل 

م     د  ب دا  باِم ق  ُه أ  ن و  ت م  ل ن  ي  ن ُوا امل  و    إِ   ُكن ُتم  صاِةِقني  * و  ت م  ُةوِ  الن اِد و 

اهلل ِدوِم  و  ﴾ أ ي  لِيم  بِالظ املنِِي   30 ..................... .95-94الب ر إ  ،ع 

  ِ بِ   بِ ِا  ل  ل ق  ُه ع  ل  ُه ن هن  ي   و  ِن  ِ ن 
ا جِلِ ُدوًّ ن  كا   ع  تهسر قوله تعالإ ﴿ُق   م 

ُبش   ُهد   و  ِه و  ي  د  قا  ملِا ب ني   ي  د  ا هللِ اهلل ُمص  ُدوًّ ن  كا   ع  ِمننِي  * م  الر  لِل ُمؤ 

﴾ الب ر   ِرين 
ُدوٌّ لِل كاوِ ِميكا   و  ِ   اهلل ع  ي   و  ِ ِجن  ُرُسلِِه و  تِِه و  ةِمك  م  -97و 

98. ............................................................... 37 

ل ُم ِ  ن  م   ن  أ ظ  ُمُه تهسر قوله تعالإ ﴿و  م  ا اس  ر  وِيه  ك  ساِجد  اهلل أ    ُيذ  ن    م 

يا  ن  ُم  يِف الد  ُخُلوها إاِل  خاِمِهني  ع  د  ُم  أ    ي  راِ ا ُأولِ    ما كا   ع  ع  يِف خ  س  و 

﴾ ِظيم  ذاب  ع  ِ  ع  ُم  يِف اا ِخر  ع   43 ................ .114الب ر إ  ،ِخهن    و 

﴾ لاِم   ُه بِك  ب  ت ل إِب راِهيم  ر   46 . .124الب ر إ  ،تهسر قوله تعالإ ﴿و  إِِا اب 

ل ي ُكمُ  تهسر قوله تعالإ ﴿ نُوا ُكتِ   ع  ِذين  آم  ل  ال   يا أ و  ا ال  ام ُكتِ   ع  ِذين  ك 

﴾ ت ُ و   ل ُكم  ت  ع  ب لُِكم  ل   47 ........................... .183الب ر إ  ،ِمن  ق 



 187 .................................................................................... الههرد

يِف  تهسر قوله تعالإ ﴿ ن    و  س  ن يا ح  نا آتِنا يِف الد  ب  ُ وُ  ر  ن  ي  و  ِمن ُهم  م 

ذاب  الن ارِ  ِقنا ع  ن    و  س  ِ  ح  يُ   اا ِخر  ِ اهلل رس  ُبوا و  س  ُم  ن ِصي   ِ  ا ك  * ُأولِ    ع 

ساِب﴾  50 ................................... .202-201الب ر إ  ،احل ِ

ُقوُموا هللِ ِ  ط  و  ةِ  ال ُوس  الص  ل واِ  و  ل  الص  ُظوا ع 
تهسر قوله تعالإ ﴿حاوِ

﴾  51 ..............................................238ر إ الب  ،قانِتنِي 

 51 ............................................. وض  آي  الكرل.....

 53 ............................................... تد ري عل ُّ آِ قمران

﴾تهسر قول لُِمو   ن ُتم  ُمس  أ  ُوُتن  إاِل  و  ال ي  ق  ُت اتِِه و  ُ وا اهلل ح   ،ه تعالإ ﴿ات 

 53 .................................................... .22آ  عمرا إ 

﴾ ِ ُم  يِف اا ِخر  ة   ع  .78آ  عمرا إ  ،تهسر قوله تعالإ ﴿ُأولِ    ال خ 

 .................................................................... 55 

 57 ................................................... تد ري عل ُّ اَّا مء

ُكم  ِمن  ن ه     ل    ُكُم ال ِذ  خ  ب  ُ وا ر  تهسر قوله تعالإ ﴿يا أ و  ا الن اُد ات 

و   ل ق  ِمن ها ز  خ   و 
ها﴾واِحد     57 ........................... .1النسا إ  ،ج 
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نِسا  ﴾ ثِرا  و  ب ل  ِمن ُهام ِرجاال  ك   58 .... .1النسا إ  ،تهسر قوله تعالإ ﴿و 

جاُ  ق   تهسر قوله تعالإ ﴿ ل الر  ُهم  ع  ض   باِم و ض    اهلل ب ع 
ِ
ل  الن سا  اُمو   ع  و 

﴾ م 
واِعِ ُ وا ِمن  أ م  باِم أ ن ه   59 ........................ .34النسا إ  ،ب ع ض  و 

أ طِ  تهسر قوله تعالإ ﴿ نُوا أ ِطيُعوا اهلل و  ِذين  آم  ُسو   ييا أ و  ا ال  ُعوا الر 

ُأوِا األ ُتم  يِف     و  ع  ناز  ِر ِمن ُكم  و  ِ   ت  ُسوِ  إِ   ُكن ُتم  م  الر  وُه إِل  اهلل و  ُرة   و 
 
 

و ِوية ﴾ ُن ت  س  أ ح  ر   و  ِ  اا ِخِر الِ   خ  ي و  ال  ِمنُو   بِاهلل و   60 . .59النسا إ  ،ُتؤ 

  ُ ُه امل  و  ِرك  ُسولِِه ُثم  ُيد  ر  ي تِِه ُمهاِجرا  إِل  اهلل و  ن     ُرف  ِمن  ب  م  قوله تعالإ ﴿و 

ِحيام ﴾ ُهورا  ر  كا   اهلل غ  ل  اهلل و  ُرُه ع  ق    أ ج  د  و   62 ...... .100النسا إ  ،و   

ي ِه﴾ تهسر قوله تعالإ ﴿ ُه اهلل إِل  ع  و   63 .............. .158النسا إ  ،ب    ر 

 65 .................................................... تد ري عل ُّ املمئدُّ

ي و     تِي  تهسر قوله تعالإ ﴿ال  م  ي ُكم  نِع  ل  ُ  ع  أ ي  م  ُكم  ِةين ُكم  و  ل ُ  ل  م  أ ك 

ِضيُ  ل   ر  ة   ِةينا ﴾ُكُم اإلو   65 ........................... .3املامد إ  ،س 
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ي باِ  ما أ   ُموا ط  ر  نُوا ال حُت  ِذين  آم  ُكم  تهسر قوله تعالإ ﴿يا أ و  ا ال  ح    اهلل ل 

ي با   ةال  ط  ُكُم اهلل ح  ق  ز  ت ِدين  * و  ُكُلوا ِ  ا ر     امل ُع 
ت ُدوا إِ   اهلل ال ُلِ ع  ال ت  و 

﴾ ِمنُو   ُتم  بِِه ُمؤ  ن  ُ وا اهلل ال ِذ  أ  ات   67 ................ .88-87املامد إ  ،و 

ب ي    احل  را   ِقياما  لِلن اِد﴾ ب    ال  ع  ع    اهلل ال ك  املامد إ  ،تهسر قوله تعالإ ﴿ج 

97. ............................................................... 67 

 69 .................................................. تد ري عل ُّ االُعم 

ُ  أ  تهسر قو اع  ت ُكُم الس  ذاُب اهلل أ و  أ ت  ت ُكم  إِ   أ تاُكم  ع  أ ي  له تعالإ ﴿ُق   أ  ر 

ُعو    ِشُ  ما ت د  ي ك  ُعو   و  اُه ت د  ُعو   إِ   ُكن ُتم  صاِةِقني  * ب    إِي  ر   اهلل ت د  غ 

﴾ ُكو   ِ و    ما ُترش  ن س  ت  ي ِه إِ   شا   و   69 .............. .41-40األنعا إ  ،إِل 

 71 ................................................ تد ري عل ُّ االقراف

ُكُلوا   و 
ِجد  س  نِي آة    ُخُذوا ِزين ت ُكم  ِعن د  ُك   م  تهسر قوله تعالإ ﴿ يا ب 

الِرُوو ال ُتس  ُبوا و  ارش   ﴾ االعرافإو  الِرونِي     امل ُس 
 71 ........ .31ا إِن ُه ال ُلِ
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ي ِهم   ل  نا ع  ت ح  ه  ا ل  و  ات    نُوا و  ُ ر  آم  و  أ    أ ه    ال   تهسر قوله تعالإ ﴿و  ل 

األ  و 
ِ
ام   ِمن  الس 

كا   ُبوب ر  ذ  لكِن  ك  ِض و  ﴾ر  ِسُبو   ك  ناُهم  باِم كاُنوا ي  ذ  و خ   ،ا و 

 72 ..................................................... .96االعرافإ 

ُه  ِيعا  ال ِذ  ل  ي ُكم  مج  ُسوُ  اهلل إِل  تهسر قوله تعالإ ﴿ُق   يا أ و  ا الن اُد إيِن  ر 

ِض ال إِله   األر  امواِ  و  ُسولِِه  ُمل ُ  الس  ر  هبِمنُوا بِاهلل و  ُيِميُ  و  إاِل  ُهو  ُلِيي و 

  ِ و  ل ُكم     ت ُدو   * و  ِمن  ق  ع  بُِعوُه ل  ات  لاِمتِِه و  ك  ِمُن بِاهلل و  ي  ال ِذ  ُيؤ  الن بِي  األم 

﴾ االعرافإ  ُموس  ُأم     ِدُلو   ع  بِِه ي   73 ..... .159-158و  ُدو   بِاحل  ق  و 

 75 .................................................. تد ري عل ُّ االُدمِ

و     قاِ  ي  ُهر  و    ال  ب ِدنا ي  ل ع  نا ع  ل  ما أ ن هن  ن ُتم  بِاهلل و  قوله تعالإ ﴿إِ   ُكن ُتم  آم 

ت     اجل  م    75 .................................. .41االنها إ  ،عاِ ..﴾ال 

 77 .................................................... تد ري عل ُّ اَّتلبة

ابُِ و   األ قوله تعالإ﴿ لُ و  الس  األو  ِذيو   ِمن  امل ُهاِجِرين  و  ال  ن  ن صاِر و 

ُم   د  ع  أ ع  ن ُه و  ُضوا ع  ر  ن ُهم  و  ِي  اهلل ع   ر 
سا   ب ُعوُهم  بِ ِح  ِر  ات      

ن ا   ج 

ا األ ت ه  اُر﴾حت    77 ...................................... .100التوب إ  ،  
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 79 ................................................... تد ري عل ُّ يلُس

ُم   احِلاِ  و  ِدوِم  ر    ِمُلوا الص  ع  نُوا و  ِذين  آم  تهسر قوله تعال ﴿إِ   ال 

واُهم  وِيها  ع  ن اِ  الن ِعيِم * ة  اُر يِف ج  تِِهُم األ   ِر  ِمن  حت   بِ ِيامِ ِم     

ة    يها س 
ي ُتُهم  وِ

ِ حت  ب   ُسب حان    الل ُهم  و  ُد هللِ ر  واُهم  أ ِ  احل  م  ع  آِخُر ة  و 

﴾  79 ......................................... .10-9يون إ  ،ال عامل نِي 

 81 ..................................................... تد ري عل ُّ  لد

ُشُه ع   ر  كا   ع  ة ﴾تهسر قوله تعالإ ﴿و  م  ُن ع  س  ُكم  أ ح  ي  ُكم  أ   لِي ب ُلو 
ِ
 ،ل  امل ا 

 81 ........................................................... .7هوةإ 

ِمن   تهسر قوله تعالإ ﴿ ت ُلوُه شاِهد  ِمن ُه و  ي  ِه و  ب   ِمن  ر 
ي ن    ل ب  ن  كا   ع  م  أ  و 

ب لِِه ِكتاُب ُموس  إِماما   ِمنُو   بِِه﴾ هوةإ ق  مح     ُأولِ    ُيؤ  ر   82 ....... .17و 

 85 ................................................... تد ري عل ُّ ااجر

و نا ما يِف ُصُدوِرِهم  ِمن  ِغ ٍّ إِخ  ع  ر  قوله تعالإ ﴿و  ن هن  ل رُسُ انا  ع 

﴾  85 ........................................... .47احلجرإ  ،ُمت  ابِلنِي 

 87 ..................................................تد ري عل ُّ االَساء
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 ِ ت ني  الن هار  آي  ن ا الل ي    و  ل  ع  ي ِ  تهسر قوله تعالإ ﴿و  ج  نا آي    الل  و  ح   و م 

ننِي   ة  الس  د  ل ُموا ع  لِت ع  ب ُكم  و  ة  ِمن  ر  ل نا آي    الن هاِر ُمب ِصالر    لِت ب ت ُغوا و ض  ع  ج  و 

ُك        ساب  و 
احل ِ ِصية ﴾و  ناُه ت ه  ل   و ص 

 
 87 .............. .12االرسا إ  ، 

هِنيُدُهم  إاِل   ُوُهم  و ام ي  و  ُنص  آِ  و  ُ ر  ر    امل  ل ُعون    يِف ال  ج  الش  تهسر قوله تعالإ ﴿و 

بِرا ﴾ يانا  ك   90 ...................................... .60االرسا إ  ،ُطغ 

ُهم  يِف األتهسر قول شاِرك  األه تعالإ ﴿و  واِ  و  الِة﴾م   91 .64اإلرسا إ  ،و 

ِق الل ي ِ ﴾ تهسر قوله تعالإ ﴿ س  ِ  إِل غ  م  ة   لُِدُلوِي الش  ِقِم الص   ،أ 

 91 ...................................................... .78اإلرسا إ 

ال  تهسر قوله تعالإ ﴿ ِمننِي  و  مح     لِل ُمؤ  ر  آِ  ما ُهو  ِشها   و  ُ ر  ُ  ِمن  ال  و  ُنن هن 

سارا ﴾ هِنيُد الظ املنِِي  إاِل  خ   93 ........................... .83االرسا إ  ،ي 

 95 .................................................. تد ري عل ُّ اَّكعد

 99 ...................................................... تد ري عل ُّ يي

ي    حم  ب    ِمن ي﴾ ل  ي ُ  ع  ل    أ   99 ........... .39طهإ  ،تهسر قوله تعالإ ﴿و 

 101 ................................................ تد ري عل ُّ االُب مء
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ُه﴾ ج  و  ُه ز  نا ل  ل ح  أ ص  ُه ل  ي  و  ب نا ل  ه  و  ُه و  ب نا ل  ت ج   ،تهسر قوله تعالإ ﴿و اس 

 101 ..................................................... .89االنبيا إ 

 103 .................................................. تد ري عل ُّ اَّال 

ي باُ   الط  بِيثاِ  و  اخل  بِيُثو   لِل ص  بِيثنِي  و  تهسر قوله تعالإ ﴿اخل  بِيثاُ  لِل ص 

ُ    ِ  ا ي   ي باِ  ُأولِ    ُمن   ي ُبو   لِلط  الط  ي بنِي  و  ِرز    لِلط  ِهر    و  غ  ُم  م  ُ وُلو   ع 

﴾ ِريم   103 .............................................. .26النورإ  ،ك 

 105 .................................................. تد ري عل ُّ اَّامل

ِظيِم﴾ تهسر قوله تعالإ ﴿ ع  نِي ال  ر  ع  ب  ال   105 .......... .26النم إ  ،ر 

 107 .................................................. تد ري عل ُّ اَّرو 

ُه  بُِحو   * و  ل  ِحني  ُتص  ُسب حا   اهلل ِحني  ُي ُسو   و  تهسر قوله تعالإ ﴿و 

ُد يِف ا األحل  م  امواِ  و  ﴾ الس  ِحني  ُتظ ِهُرو   ِشيًّا و  ع  ِض و   17.107الرو إ  ،ر 

تِغاُ ُكم  ِمن   اب  الن هاِر و  ي ِ  و  ناُمُكم  بِالل  تهسر قوله تعالإ ﴿و  ِمن  آياتِِه م 

لِِه﴾  108 ............................................. .23الرو إ  ،و ض 

 109 ............................................... تد ري عل ُّ اَّ جدُّ



 Qاملجتب  من تهسر اإلما  املجتب   ........................................... 194

﴾ تهسر قوله تعالإ ﴿ ت ُوو   س  ن  كا   واِس ا  ال ي  م  ِمنا  ك  ن  كا   ُمؤ  م   ،أ  و 

 109 ................................................... .18السجد إ 

و واُهُم الن اُر ُكل ام أ راُةوا أ     ُ وا و م  ِذين  و س  ا ال  تهسر قوله تعالإ ﴿و  أ م 

ذاب  الن اِر ال ِذ  ُكن ُتم  بِِه  ُم  ُاوُقوا ع  ِقي   ع     ُرُجوا ِمن ها ُأِعيُدوا وِيها و 

﴾ ُبو   ذ   110 ........................................ .20 إ السجد ،ُتك 

 111 .............................................. تد ري عل ُّ االحزال

ب ي ِ   ج    أ ه    ال  ن ُكُم الر  ِه   ع  تهسر قوله تعالإ ﴿ إِن ام ُيِريُد اهلل لُِيذ 

ُيط ه   ُكم  ت ط ِهرا ﴾و   111 .............................. .33االحهنابإ  ،ر 

ب ي ِ   تهسر قوله تعالإ ﴿ ج    أ ه    ال  ن ُكُم الر  ِه   ع  إِن ام ُيِريُد اهلل لُِيذ 

ُكم  ت ط ِهرا ﴾ ر  ُيط ه   114 .............................. .33االحهنابإ  ،و 

ن ِذيرا  * و   ُمب ّشالِرا  و  ل ناي  شاِهدا  و  س  تهسر قوله تعالإ ﴿يا أ و  ا الن بِي  إِن ا أ ر 

ة   ُم  ِمن  اهلل و ض  ِمننِي  بِو    ع  الِر امل ُؤ  رِساجا  ُمنِرا  * و  ب ش  نِِه و  ةاِعيا  إِل  اهلل بِ ِا 

بِ  ه  ك  ك  ل  اهلل و  ك    ع  و  ت  ع  أ ااُهم  و  ة  امل ُناوِِ ني  و  ِ  ال كاوِِرين  و 
را  * و  ال ُتطِ

ِكية ﴾  115 ............................... .46-45االحهنابإ  ،بِاهلل و 
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ل و    تهسر قوله تعالإ ﴿ ت ُه ُيص  ةِمك  م  ِذين   إِ   اهلل   و  ل  الن بِي  يا أ و  ا ال  ع 

لِيام ﴾ ل ُموا ت س  س  ي ِه و  ل  ل وا ع  نُوا ص   116 ............... .56االحهنابإ  ،آم 

 117 .............................................. تد ري عل ُّ اَّصمومت

ان ُظر  ما اا ت ر   ب ُح   و  تهسر قوله تعالإ ﴿يا ُبن ي  إيِن  أ ر  يِف امل  ناِ  أ ين  أ ا 

ُر﴾ م  ع    ما ُتؤ   117 ..................... .102الصاوا إ  ،قا   يا أ ب ِ  او 

 119 .................................................... تد ري عل ُّ ص

﴾ ل ِهني  ن ا ِمن  امل ُت ك  ما أ  ر  و  ي ِه ِمن  أ ج  ل   ،تهسر قوله تعالإ ﴿ُق   ما أ س   ُلُكم  ع 

 119 ........................................................ .86 إ 

 121 .................................................. تد ري عل ُّ اَّزمر

ل ُمو   إِ  ع  ِذين  ال ي  ال  ل ُمو   و  ع  ِذين  ي  ت ِو  ال  س  ن ام تهسر قوله تعالإ ﴿ه    ي 

ُر ُأوُلوا األ ك  ت ذ  باِب﴾ي   121 ................................ .9الهنمرإ  ،ل 

ل ُمو   إِ تهسر قوله تعالإ ﴿ ع  ِذين  ال ي  ال  ل ُمو   و  ع  ِذين  ي  ت ِو  ال  س  ن ام ه    ي 

ُر ُأوُلوا األ ك  ت ذ  باِب﴾ي   121 ................................ .9الهنمرإ  ،ل 
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ى  األ تهسر قوله تعالإ ﴿ ت و  تِي مل   اهلل ُ ي  ال  ِ ا و  و  ُ   يِف ن ُه   ِحني  م   ي 

ناِمها﴾  122 ............................................ .42الهنمرإ  ،م 

 125 ................................................ تد ري عل ُّ وصأ 

ن ُهِسِهم   يِف أ  نُِروِم  آياتِنا يِف اا واِ  و  ُم   تهسر قوله تعالإ ﴿س  ت ب ني   ع  ت   ي  ح 

ل ُك        ن ُه ع  ب    أ  ِ  بِر  ك  مل   ي   و 
ُه احل  ق  أ  ن   ِمن  أ 

ي    ُم  يِف ِمر  ِهيد  * أ ال إِ    ش 
 
 

ُه بُِك        ِم  أ ال إِن   ر   
ِ
﴾لِ ا  ي    حُمِ

 
 125 ............ .54-53وصل إ  ، 

 127 ............................................... تد ري عل ُّ اََّّللل ب

ُ   تهسر قوله تعالإ ﴿ امل  ةِمك  ِقِهن  و  ط ر    ِمن  و و  ت ه  امواُ  ي  ت كاُة الس 

ِم  و   ِد ر    م  ب ُحو   بِح   ن  يِف األُيس 
ِهُرو   ملِ ت غ  س  ِض﴾ي   127 .. .5الشور إ ،ر 

ِريق   تهسر قوله تعالإ ﴿ و  ِريق  يِف اجل  ن ِ  و  ي    وِيِه و  ِ  ال ر  و    اجل  م  ُتن ِذر  ي  و 

ِعِر﴾  128 ........................................ .7الشور إ  ،يِف الس 

ِعِر﴾ ِريق  يِف الس  و  ِريق  يِف اجل  ن ِ  و   135 ................. .7الشور إ  ،﴿و 

را ﴾ تهسر قوله تعالإ ﴿ ي ِه أ ج  ل   135 .. .23الشور إ  ،ُق   ال أ س   ُلُكم  ع 

را ﴾ تهسر قوله تعال ﴿ ي ِه أ ج  ل   136 .... .23الشور إ ،ُق   ال أ س   ُلُكم  ع 
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ة    يِف ال  ُ  را  إاِل  امل  و  ي ِه أ ج  ل  ب ﴾تهسر قوله تعالإ ﴿ُق   ال أ س   ُلُكم  ع   ،ر 

 136 ................................................... .23الشور إ 

ب ﴾ ُ ر  ة    يِف ال  را  إاِل  امل  و  ي ِه أ ج  ل   ،تهسر قوله تعالإ ﴿ُق   ال أ س   ُلُكم  ع 

 137 ................................................... .23الشور إ 

نا ﴾ ُه وِيها ُحس  هِنة  ل  ن    ن  س  ف  ح 
ِ رت  ن  ي    م  الشور إ  ،تهسر قوله تعالإ ﴿و 

23. ............................................................. 138 

﴾ بِر  ب ِصر  ُه بِِعباِةِه خ   138 ....... .27الشور إ  ،تهسر قوله تعالإ ﴿إِن 

 139 .............................................. تد ري عل ُّ االحقمف

ي ن ا اإلتهسر  ص  سانا ﴾قوله تعالإ ﴿و  و  ِه إِح  ي  .15االح افإ  ،ن سا   بِوالِد 

 .................................................................. 139 

 141 .................................................. تد ري عل ُّ َممد

﴾ ِم  ُهو  احل  ق  ِمن  ر     141 .............. .2حممدإ  ،تهسر قوله تعالإ ﴿و 
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ِذين  آ ل تهسر قوله تعالإ ﴿و  ال  نُوا باِم ُنهن    ع  آم  احِلاِ  و  ِمُلوا الص  ع  نُوا و  م 

﴾ ُم  ل أ  باع  أ ص  ي  اِ ِم  و  ن ُهم  س  ر  ع  ه  ِم  ك  ُهو  احل  ق  ِمن  ر     و 
د  .2حممدإ  ،حُم م 

 .................................................................. 141 

 143 .................................................. تد ري عل ُّ اَّدتح

ل ُه﴾ ِ ب ُلا  حم  ُكووا  أ    ي  ع  اع  د    م   143 .. .25الهتأإ  ،تهسر قوله تعالإ ﴿و 

 145 .............................................. تد ري عل ُّ ااجرات

نُوا تهسر قوله تعالإ ﴿ ِذين  آم  ﴾ يا أ و  ا ال  ُكم  واِسق  احلجرا إ  ،إِ   جا  

6. ............................................................... 145 

ُكم  واِسق  بِ  نُوا إِ   جا   ِذين  آم  ت ب ي نُوا﴾تهسر قوله تعالإ ﴿يا أ و  ا ال   ،ن ب    و 

 145 .................................................... .6احلجرا إ 

 147 .............................................. تد ري عل ُّ اَّذا يمت

﴾ ُدو   ما ُتوع  ُقُكم  و   ِرز 
ِ
ام  .22لذاريا إ ا ،تهسر قوله تعالإ ﴿و  يِف الس 

 .................................................................. 147 

 149 .................................................. عل ُّ اَّقمرتد ري 
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 151 ................................................ تد ري عل ُّ اَّرْح 

ِف﴾ تعالإ ﴿ تهسر قوله  151 ...... .56الرمحنإ  ،وِيِهن  قاِخاُ  الط ر 

 153 ................................................ تد ري عل ُّ اَّلاوعة

ابُِ و   * ابُِ و   الس  ن اِ   تهسر قوله تعالإ ﴿و  الس  ُبو   * يِف ج  ر  ُأولِ    امل ُ  

﴾ِم * ُثل    ِمن  األالن ِعي لنِي   153 .................... .13-10الواقع إ  ،و 

 155 ................................................. تد ري عل ُّ ااديد

هللِ ِتهسر ق بِيِ  اهلل ِ و  ُكم  أ ال  ُتن ِهُ وا يِف س   ِمراُ  وله تعالإ ﴿و  ما ل 

األ امواِ  و  قات    الس  ت ِأ و  ه  ب ِ  ال  ق  ِمن  ق  ن  أ ن ه  ت ِو  ِمن ُكم  م  س  ِض ال ي  ر 

ُكةًّ و   ُلوا و  قات  ُد و  ُ وا ِمن  ب ع  ِذين  أ ن ه  ج    ِمن  ال  ر  ظ ُم ة  د  اهلل ُ ُأولِ    أ ع  ع 

﴾ بِر  ُلو   خ  م  ع  اهلل ُ باِم ت  ن  و  ُس   155 .................... .10احلديدإ  ،احل 

قات     ت ِأ و  ه  ب ِ  ال  ق  ِمن  ق  ن  أ ن ه  ت ِو  ِمن ُكم  م  س  تهسر قوله تعالإ ﴿ال ي 

﴾ ج    ر  ظ ُم ة   155 ........................ .10ور  احلديدإ س ،ُأولِ    أ ع 

ل ُموا أ    اهلل ُل ِي األتهسر قوله تعالإ ﴿ا ِ ا﴾ع  و  د  م  ض  ب ع  احلديدإ  ،ر 

17. ............................................................. 157 
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 159 ................................................. تد ري عل ُّ ااْش

﴾ ِدِهم  ِذين  جاُ وا ِمن  ب ع  ال  .10سور  احلرشإ  ،تهسر قوله تعالإ ﴿و 

 .................................................................. 159 

 161 ................................................ تد ري عل ُّ اَّصد

راِ   قا  ملِا ب ني   ي د    ِمن  الت و  د  ي ُكم  ُمص  ُسوُ  اهلل إِل  تهسر قوله تعالإ ﴿إيِن  ر 

ب ي ناِ  قاُلوا هذا  ُهم  بِال  ل ام  جا   ُمُه أ مح  ُد و  ِد  اس  ع  و ِ  ِمن  ب   ي 
ُسو   ُمب ّشالِرا  بِر  و 

﴾ ر  ُمبنِي   161 ........................................ .6الص إ  ،ِسح 

 163 ................................................تد ري عل ُّ االُ من

و د  كا   ِمهناُجها كاُوورا ﴾تهسر قوله تعالإ ﴿إِ   األ ُبو   ِمن  ك  الر  رار  ي ش   ،ب 

 163 ..................................................... .5االنسا إ 

 165 ............................................... تد ري عل ُّ االُدنم 

﴾تهسر قوله تعالإ ﴿إِ   األ ِحيم  ِهي ج  ار  ل  ُهج  ِعيم  * و  إِ   ال  ِهي ن  رار  ل   ،ب 

 165 .............................................. .14-13االنهطارإ 

 167 ............................................... تد ري عل ُّ املندد 
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﴾ ني  ِهي ِسج  اِر ل  تاب  الُهج 
ة  إِ   كِ .7املطههنيإ  ،تهسر قوله تعالإ ﴿ك 

 .................................................................. 167 

﴾ ِسُبو   ل ُقُلوِ ِم  ما كاُنوا ي ك  ة  ب    را   ع   ،تهسر قوله تعالإ ﴿ك 

 168 ................................................... .14املطههنيإ 

 169 ................................................ تد ري عل ُّ اَّنم  

ل ِ   تهسر قوله تعالإ ﴿ ِ الص  ُرُف ِمن  ب ني      * 
 ةاوِق 

 
ق  ِمن  ما 

ُخلِ

اِمِ ﴾ الرت   169 ..................................... .7-6الطار إ  ،و 

 171 ................................................ تد ري عل ُّ اَّغم  ة

ني    ل نارا  حاِمي    * ُتس    ِمن  ع  تهسر قوله تعالإ ﴿عاِمل    ناِصب    * ت ص 

 171 ........................................... .5-3الغاشي إ  ،آنِي   ﴾

نِي ِمن   تهسر قوله تعالإ ﴿ ال ُيغ  ِمُن و  ﴾ ال ُيس   172 . .7الغاشي إ  ،ُجوع 

 173 ................................................. تد ري عل ُّ اَّدجر

﴾تهسر قوله تعالإ ﴿و  ِجي ن م  ه   بِج 
ِ ذ  م  و   173 ......... .23الهجرإ  ،   ي 

 175 ...................................................تد ري عل ُّ اَّبأد
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ن ا اإل تهسر قولهإ ﴿ ل    د  خ  ي ِه ل    ل  ِدر  ع  ُ  أ    ل ن  ي     * أ  ل  س 
ب د  ن سا   يِف ك 

﴾ د   175 ............................................. .5-4البلدإ  ،أ ح 

ي ِن﴾ د  ناُه الن ج  ي  د   175 ............. .10البلدإ  ،تهسر قوله تعالإ ﴿و  ه 

 177 .................................................. تد ري عل ُّ اَّقد 

 179 ................................................ تد ري عل ُّ اَّقم قة

واِزينُُه﴾ تهسر قوله تعالإ ﴿ ُ ل    م  ن  ث  ا م  و م   179 ....... .6ال ارع إ  ،و 

واِزينُُه﴾ تهسر قوله تعالإ ﴿و   ه    م  ن  خ  ا م   179 ....... .8ال ارع إ  ،أ م 

 181 ................................................ تد ري عل ُّ اَّكلُر

ر  * و   تهسر قوله تعالإ ﴿ ث  و  ي ناي  ال ك  ط  ا أ ع  ﴾إِن  ر  ان ح  ب    و   ،ص    لِر 

 181 ................................................... .2-1الكوثرإ 

 183 .................................................. تد ري عل ُّ اَّدأ 

ل ِق﴾ ه  ب  ال   183 ............ .1الهلقإ  ،تهسر قوله تعالإ ﴿ُق   أ ُعوُا بِر 

 185 ............................................................ اَّدعرَ

 



 

 

  



 

 


