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 :  قال أمري املؤمنني

َأْن َقَبَضُه»  َوَلمْ ُيخَلِِّهمْ َبْعَد 

ِبيَِّتِهيُؤَكُِّد عََليِْهْم  ِممَّا  ُحجََّة رُُبو

َيصُِل   َبْينَُهْم وََبْينَ َمعِْرَفِتِهَو

َرِة بِاْلُحجَِج بَلْ َتَعاَهدَُهْم  َلى َألُْسنِ َاْلِخَي  َع

َأْنِبيَاِئهِ َوُمَت  حَمِِّلي َوَدائِِع رَِساالَِتِهِمْن 

ْرناً َفقَرْناً  «َق
 

 :نهج البالغة

 .155ص، خطبة االشباح 
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 مقدمة املؤسسة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل على ما أنعم وله الشكر مبا أهلم والثناء مبا 

الطيبني    لهآة والسالم على خري خلق اهلل وقدم والصال

 األخيار.

 وبعد:

فهذه سلسلة خاصة مببا ور    تابان نهبل النيال بة     

من تالم أمري املؤمن  علي بن أبي طالب عليه السبالم  

بعببا األننييبباء علببيهم السببالم وقببد  نبباو  فيهببا  حبب   

اإلمام ج انب خمالفة من حيا هم وما ار نيط بهم ابابداء   

مببن آ م عليببه السببالم حيببإل بببيلن اإلمببام علببي عليببه      

السالم العلة   خلقه ومبا رافبق ابذا األمبر مبن ابباالء       

 للمالئكة و ري ذلك مما ار نيط بهذه الشخصية.

ألننييببباء علبببيهم واحلبببديفإل   نهبببل النيال بببة عبببن ا 

السببالم ي يفكببن ًببامال  ألميببء األننييبباء و  ببا يفكافببي     
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اإلمببام أمببري املببؤمن  عليببه السببالم بببذتر بع ببا  فهببم    

واببم دآ م وم سببى وعيسببى و او  وليببى وسببليما     

واحلنييب املصطفى حممبد صبلى اهلل عليبه وآلبه وسبلم       

وقد أخذ احليز األترب من النييا  والاعريفف   تالم أمري 

 ن  عليه السالم.املؤم

 ولذا:

وجببدم مؤسسببة علبب م نهببل النيال ببة أ    ببء ببب  

يفدي القارئ الكريفم اذا النييا  ال ار  عن أمري املبؤمن   

علبببي ببببن أببببي طالبببب عليبببه السبببالم   الشخصبببيام 

الربانية ضمن ابذه السلسبلة مبء بيبا  مب جز ملبا أور ه       

الشببرال لكاببان نهببل النيال ببة ف ببال  عببن رفببد اببذه       

ريففة مببا يفناسبنيها مبن روايفبام ًبريففة نني يفبة       األلفاظ الشب 

عن آ  النييب  علبيهم السبالم ب يبة ال صب    ى معنبى       

واضح يفأخذ بأيفديفنا ويفد القارئ الكريفم  ى ما لب اهلل 

 ويفرضى.
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 املقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

على ما أهلبم    احلمد هلل على ما أنعم  وله الشكر»

ا قبدم  مبن عمب م نعبم ابابدااا  وسبني   آ ء       مبوالثناء 

حصبباء اا  و حسببا  مببنن وا اببا  جببم عببن اإل  أسببدا

أمبببداا  و فببباوم عبببن  عبببد اا  ونبببأجمل عبببن ا بببا اة

والصبببالة والسبببالم علبببى البببن       1د« راك أببببداااإل

 املصطفى حممد وعلى آله الطيني  الطااريفن.

 وبعد..

سبنياانه علبى العنيبا  اب  جعب       إ  من ألطبا  اهلل  ف

 :  حمكم تاابه عاى   اق  اخلليفة قني  اخلليقة

  َِأْر ااا الْا اااي  ل  فِا ااا عِا َجا اااي  إِنِّا اااِة  َِّا ِئ َلا ْلَم ََ ِل ااا بلا ََ َر اااا ِإْذ قَا َو

يفَااةً ِل  الصببا ع عليببه   واببذا مببا أًببار  ليببه اإلمببام 2دَخ

                                                            

عليها فاطمة الزهراء من خطبة سيدة نساء العالمين  (1)
بالغات  ؛132ص ،1ج ،االحتجاج للشيخ الطبرسي ،السالم
 .15ص ،ابن طيفور ،النساء

 .30 :البقرة (2)
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 السالم بق له:

 .  1د«اخللق وبعد اخللق، ومع اخللق، قبل احلجة»

فاحلكمة من جع  اخلليفة قني  اخلليقة أبلب،   وعليه 

رًبببا  و  اهلل عبببز وجببب    يفببببك عنيبببا ه ببببال    تببب  

يفبتهم   ابذه البدنيا   يفعلمب   ًبي ا      أو أ م عظة  

جع  اهلل اخلليفة قني  اخلليقة   من ق ان  السماء لذلك

ذا  فاخلليفة ا  البذي يفننيبأ عبن اهلل واب  لسبانه النباطق        

 باخلليقببة لااابب  العنيببا  وي  كببن  ببباحلق  فلبب  بببدأ اهلل

علببيهم ح ببة مببن اهلل عنببد ار كببابهم املعاصببي تبب نهم 

حاًببا هلل أ  يفبببك عنيببا ه بببالعمى و ببري مببنيل   بببذلك 

من أنفسهم   بهمأرأ   ا ب  جع  هلم ح    واأله 

 قا   عاى:

ءَُكْم لَقَااْد َ  جَااا ُسااو ُِّْم مِااْن َر سِاا ياازٌ أَنُْف َليْااِه َعِز  مَااا َع

يصٌَح َعِنتُّْم ُِّْم ِر َلْي ؤِْمنِنَي َع وفٌ ِباْلُم ُء ِحيمٌ َر  . 2دَر

                                                            

باب )أن الحجة ال تقوم هلل  ،4، ح177، ص1ج  ،الكافي (1)
 على خلقه اال بامام(.

 .128التوبة:  (2)
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 ا ن ا للعنيا  ت  ما أرا  اهلل هلم أ  يف صلفاألننيياء بيل

اهلل من احكام ًرعية وامب ر صبا البدنيا واةخبرة  و    

و  يفببام    د الانيليبب،عببز وجبب    لاسببب العنيببا     بعبب

  مبن خبال  احل بل األطهبار  فمبن انبا       اذا الانيلي،  

أوجب اهلل طاعبة احل بل تب نهم املبنيل   عبن اهلل و       

 ق   بشيء    من عند اهلل عز وج .يفنط

وس    املالئكة له  ن  آ م عليه السالمالو  قصة 

سبب د  ليبب  علببى وجبب ن طاعببة اخلليفببة فبباهلل أ    خببري

ًبارة  ة م وأمبرام ببذلك فكانب  ابذه أو       مالئكاه 

املالئكببة    فسبب    هوجبب ن طاعببة خلفائبب  ىمببن اهلل 

س ي يفسبب د  بلببي      طاعببة وعني  يفببة هلل  ة م تببا 

واذا احلا  جيبري ربراه      ة م فأصنيح من العاص  

فمن ي يفانيء ح ل اهلل ويفقادي بهم وي يفانيء   اخلليفة

مرام ون اايهم أصنيح من املعانديفن ويفك   مصبريه  أوا

 مث  ابليس لعنه اهلل.

لقيامببة  ومببن يفبب م ا ى  أ  الق ببية   اخلليفببة باقيببة

ن وجببه   عببم أ  اخلليفببة أرا  بببه الننيبب ة فقببد أخطببأ مبب 
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  يفسبباخلف مببن اببذه  أوذلببك أ  اهلل عببز وجبب  وعببد  

األمبببة دالفاضبببلة  خلفببباء راًبببديفن تمبببا قبببا  جببب      

 و قدس:

    ِااااِلَحا الصَّ ا  اااو ُل َعِم ُِّْم َو اااْن ا ِم اااو َِمُن يَن  اااِن ال  اااُه  ل  ال اااَد  َع َو

ُهْم لَِفنَّ ْسَتْخ ِهْم  َلَي ِل يَن ِمْن َقْب ال ِن َلَف  ْسَتْخ ا َأْرِ  َكَما  اْل فِي 

ُهْم مِااْن  هُااْم َوَلُيبَاادَِّلنَّ ارَْتضَااى َل  َ ال ااِن ُهُم  يااَن هُااْم ِد ِِّّااَننَّ َل َوَلُيَم

َشْيئًا بِي  رِكُوَن  ُيْش وَننِي َلا  َيْعُبُد أَْمنًا  ِهْم  خَْوِف  . 1دَبْعِد 

حكبم  ول  تان  ق ية اخلالفة ق ية النني ة أوجبب  

اةيفة أ  يفنيعبإل اهلل عبز وجب  ننييبا بعبد حممبد صبلى اهلل        

فثنيب  أ     وخبا  الننيبي    دعليه وآله وما صح ق لبه:  

ال عد من اهلل عز وج  ثاب  من  بري الننيب ة وثنيب  أ     

 نب   اخلالفة صالف النني ة ب جه وقد يفك   اخلليفة  بري 

 . 2د«و  يفك   الن     خليفة

 

حممد محزة اخلفاجي

                                                            

 . 55 :النور (1)
 .654ص ،الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة (2)



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولاملبحث األ  

 ؟فقط  اهلل هم األنبياء هل حجج   
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 املسألة األوىل

 احلجة يف اللغة والقرآن

 احلجة يف اللغة: – 1

 ببببه ُ وِفبببَء مبببا احُل َّبببة: وقيببب  النيْرابببا  : احُل َّبببة

 ببه  يفك   الذي ال جه احُل َّة: اأَل اري وقا  اخلصم 

 .َجِدٌ  َأي ِمْا اٌج رج  وا   اخلص مة عند الظََّفُر

 ُحَ بببٌل: احُل َّبببِة ومجبببء الاَّخاُصبببم : والاَّاببباجُّ

 .وِح اٌج

 .باحُل َّة َ َلنَيه َأي م سى آ ُم َفَالَّ: احلديفإل و 

 ِ  با : اأَل ابري  قا    ُح َّة اصذه: بالشيِء واْحَالَّ

 هلببا القصببد أَل   قاصببد َأي ُ َاببلُّ أَلنهببا ُح َّببة مسيبب 

 .وامَلْسَلُك امَلْقِصُد اي الطريفق َمَا َّة وتذلك   وِ ليها

 فَأنببا فببيكم وَأنببا يَفْخببُرْج ِ  : الببدجا  حببديفإل و 

 .عليه احُل َّة بِإظهار وُم اِلنيه ُمااجُّه َأي َحِ يُ ه
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 فَأنببا حاَجْ ُاببه: يفقببا  .والرباببا  الببدلي : واحُل َّببُة

 . 1د فاع  مبعنى َفِعي   وَحِ يٌل ُمااجٌّ

 احلجة يف القران: – 2

لقد ور م لفظة احل ة   القرآ  الكريفم على عدة 

 :من اةيفام ما خيا حبثنا فيما يفليمعاٍ  وحنن ن ر  

 قا   عاى:

 ْل ِه ُق ُة َفِلل  ُحجَّ ُة اْل لَِغ ْلَبا ْو ا ْم َشاَء َفَل ُك ا َهَد نَي َل مَِع ْج  . 2دَأ

:  عاى ق له   السالم عليه الصا ع عن اإلمام

ةَغاِلالَب ُةجَّاحُل ِهلِّلَف ْلُق  :«يوم  للعبد يقول تعاىل هللا إن

 أفال: قال هل نعم،: قال فإن عاملا؟ أكنت عبدي: القيامة

 أفال: هل قال ،كنت جاهالا : قال وإن! علمت؟ مبا معلت

 . 3«البالغة احلجة فيخصم، فتكل تعمل، حىت تعلمت

  عاى:  وقا

ِإلَى تََر َأَلْم َ جَّ ال ِن  .4رَبِِّه ِفي إِبَْراِهيَم َحا

                                                            

 .228، ص2ابن منظور، جلسان العرب،  (1)
 .149األنعام :  ((2
 .543، ص1ميزان الحكمة، ج ((3
 .258( البقرة: (4



 
 

17 
 

 وقا :

نَّاِس يَُِّوَن ِلئَل ا  . 1دُحجَّة  عََليُِّْْم لِل

 وقا   عاى:

ل ا َوُمْنِنرِيَن ُمبَشِّرِيَن رُسُلًا ُِّوَن ِلَئ نَّاِس َي َلى ِلل  َع

ِِّيمًا َعِزيزًا الل ُه وَكَاَن الرلسُِل َبْعَد ُحجَّة  الل ِه  . 2دَح

  

                                                            

 .150( البقرة (1
 .165( النساء (2
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 املسألة الثانية

َلْم ُيَخلِِّهْم َبْعَد َأْن َو» :قال عليه السالم

  .«َقَبَضُه

، األرض فنيّل ى  بعد أ  أرس  اهلل آ م عليه السالم

أرسب    ما أمر اهلل به   فاه اهلل  عاى ثمن ف به وبيلما تّل

سب اء   ةرض مبن ح ب  األ لكبي   صلب    رسبال من بعده 

  .اوصي أم ا ننيي ةتا  احل 

 عليبه السبالم  النيباقر   روي   الكا  عن أببي جعفبر  

 قا :

ليلبة القبدر أو  مبا خلبق       لقد خلق اهلل ج  ذتبره »

الببدنيا ولقببد خلببق فيهببا أو  نبب  يفكبب    وأو  وصببي  

قد ق ى أ  يفك     ت  سنة ليلة يفهنيط فيها يفك    ول

مثلبها مبن السبنة املقنيلبة  مبن جابد        ى  بافسري األمب ر 



 
 

19 
 

ذلك فقد ر  علبى اهلل عبز وجب  علمبه  ألنبه   يفقب م       

األننيياء والرسب  وادبدث      أ   كب   علبيهم ح بة      

مبا يفبأ يهم    لبك الليلبة  مبء احل بة البه يفبأ يهم بهبا         

 : وادبدث   أيف با يفبأ يهم    جربئي  عليبه السبالم  قلب   

؟ قبا : أمبا   و  ريه من املالئكة عليهم السالمجربئي  أ

األننيياء والرس  صلى اهلل عليهم فال ًك  و  بد ملبن  

آخبر فنباء    ى  س اام من أو  يف م خلقب  فيبه األرض  

الدنيا أ   ك   على أا  األرض ح بة يفنبز  ذلبك      

لقبد نبز     من أحب من عنيا ه. وأيفبم اهلل  ى   لك الليلة

الرول واملالئكة بباألمر   ليلبة القبدر علبى آ م  وأيفبم      

بعبد آ م مبن    اهلل ما مام آ م    وله وصبي  وتب  مبن   

مر فيهبا  ووضبء ل صبيه مبن بعبده       األننيياء قد أ اه األ

مببن ا مببر        تببا  الببن  ليببؤمر فيمببا يفأ يببهوأيفببم اهلل

 حممببد صببلى اهلل عليببه وآلببه أ  ى   لببك الليلببة مببن آ م

فال   ولقد قا  اهلل عز وج    تاابه ل  ة  ى  أوص

 حممد صلى اهلل عليه وآله خاصة: مر من بعداأل

    ِااااِلَحا الصَّ ا  اااو ُل َعِم ُِّْم َو اااْن ا ِم اااو ََِمُن يَن  اااِن ال  اااُه  ل  ال اااَد  َع َو
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اااْن       يَن ِم اااِن ال  َلَف  اااَتْخ ْس ا اااا  َأْرِ  َكَم ااا اْل اااي  ُهْم ِف لَِفنَّ اااَتْخ ْس َلَي

ِهْم ِل اااْب ااااقُونَ   - ق لببببه  ى -قَا ِس الَْفا هُااااُم   ََ ااا أُوَلئِا  .َف

 يفق  :

أس تخلفمك لعلمي وديين وعباديت بعد نبيمك كام اس تخلف »

يعبدونين ال  «بعده حىت يبعث النيب اذلي يليه وصاة آدم من

يرشكون يب شيئا " يقول:  يعبددونين بإادان ال نديب بعدد  دد 

ََ  هللا عليدده وآهل  ددن قددال  ددري  كصدد   أُوَلئِاا هُااُم  َف

سِقُوَن  .الَْفا

حندن ،، فاسدولو  كن والة الامر بعد  د ابلعد  و فقد م

أما علمنا فظداهر، وأمدا  ،فإن صدقنامك فوقروا وما أنمت بفاعلني

إابن أجلنا اذلي يظهر فيه ادلين منا حىت ال يكون بني الناس 

اختالف، فإن هل أجال من ممر الليايل واألايم، إ ا أىت ظهدر، 

دا. وأمي هللا لقد قيض الامر أن ال يكون بني واكن الامر واح

املؤمنني اختالف، وذلك جعلهم شهداء عد  النداس ليددهد 

 ددد صدد  هللا عليدده وآهل علينددا، ولشدددهد عدد  شدد يعتنا، 

ولتدهد ش يعتنا ع  الناس، أىب هللا عز وجدل أن يكدون   

حمكه اختالف، أو بني أهل علمه تناقض. مث قال أبدو جعفدر 

وبتفسريها  «إ  أنزلناه»الم فضل إاان املؤمن حبمهل  الس عليه
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عدد  مددن لددييف مددنهل   الااددان نددا، كفضددل الا سددان عدد  

الهبامئ، وإن هللا عز وجل ليدفع ابملؤمنني ندا عدن احاحددين 

لكامل عذاب اآلخرة ملن ع  أنه ال يتوب مهنم مدا  لها   ادلنيا

ن   هددذا الزمددان يدددفع ابهاهدددين عددن القاعدددين وال أعدد  أ

 . 1د«هجادا إال احلج والعمرة واحوار

  

                                                            

 .7ح ،251-250ص ،1ج ،الشيخ الكليني، الكافي (1)
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 املسألة الثالثة

مّما يؤّكد عليهم »قوله عليه السالم: 

 «ربوبّيته تهحّج

رسب  رسبله لنشبر تلمبة الا حيبد      أ  اهلل عز وج   

اهلل وضببح أمببن خالهلببم  و  علببى العنيببا   ةفهببم احل بب 

روي عببن أبببي احلسببن    علببى النبباس   ح ببة رب بياببه 

 سى بن جعفر عليه السالم قا :م 

يفا اشام    هلل علبى النباس ح با  ح بة ظباارة      »

ء واألئمبة  وح ة باطنة  فأما الظاارة فالرسب  واألننييبا  

 . 1د«وأما النياطنة فالعق  

نَّاا     قا   عاى: ُل وَُك ُُ مِاْن َقبْا شْاَد ِهيَم ُر ا َر ْب ِإ ََِتْيَنا  َولََقْد 

َهاا          َأْناُتْم َل ال ِتاي  ُل  ُِيا الت َما  ُِ َهاِن ِبياِه َوَقْوِماِه َماا  ََ ِلَأ ِإْذ َقا َعاِلِمنَي *  ِبِه 

                                                            

 .6، ح207، ص15الحر العاملي، ج ،وسائل الشيعة (1)
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اكِفُوَن  يَن    *عَاا بِااِد َعا هَااا  ءَنَااا َل َبا َِ جَاادَْنا  ا َو ََ لَقَااْد   *قَااالُو قَااا

 َِ أَْناااُتْم َو َ  ُمااابِني     ُكْناااُتْم  َلا ٍَااا ُُُكْم فِاااي  ِجْئَتَناااا   *َباااا َأ ا  َقاااالُو

ِعبِنَي     ااا اا ل  ال اااَن  اا َا ِم اا اا أَْن  َْ َأ  َِّ اااْلَح اا اااْم َر ل   *ِب اا ُِّ بل ْل َر اا اا َب  ََ اااا اا َق

ُِّااْم مِااَن   لَااى َذِل َع أَنَااا  ُهنَّ َو َر َ فَنَاا ال ااِن َأْرِ   الْاا اِ  َو اَو سَّااَم ال

يَن ِهِد  . 1دالشَّا

 وق له  عاى:

    اْلعَاااَلمِنَي عَااْوُن وَمَااا َر ل  ْر ََ ِف اِ    *قَااا اَو سَّااَم ال ََ َر ل  قَااا

ِإْن ُكْنُتْم مُوِقنِنَي  ُهَما  َبْيَن َأْرِ  وََما  اْل َألَاا    *َو حَْولَاُه  ََ ِلَمْن  َقا

ْسَتِمعُوَن  أَوَّلِنَي *َت اْل ُُِّم  ِئ َبا َِ ُِّْم َوَر ل  بل ََ َر  . 2دَقا

 وقا  اإلمام علي عليه السالم:

م   وَواتَرَ ، ُرُسهَل  ِفهِيم   فَبََعثَ » ِ ُدوُ،   أَن ِبيَداَءه ِإلهَي  دتَو   ِميثَداَ   ِليَس 

َرِتدده، دد ويُددَذكُُروُ،   ِفط  َمِتدده َمش ِسِ ددوا، ِنع  تَجُّ م   وََي  ِ ِليدد ِ  عَلَددهي  ، اِبلتِب 

ِدَرةِ  آاَيِت  وُيُروُ،  ، ال ُعُقولِ  َدفَائِنَ  لَهُم   ويُِثرُيوا  ف  َسدق   ِمن  ، ال َمق 

قَهُم   فُوع   فَو  دَهُم   وِمهَداد   َمر  ُضدوع   ََت  ِيدهِيم   وَمَعداِيَ  ، َمو   وآَجدال   َُت 

ِنهِيم   َصاب   تُف  دَدا   ، ُُت رُِمهُم   وأَو  م   تَتَدابَعُ  وأَح  ِ دلِ  ولَدم  ، عَلَدهي   اّلِل  ُُي 

                                                            

 .56 – 51 :نبياءاأل (1)
 .24 :الشعراء (2)
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َحانَه َسل   نيَِبي  ِمن   َخل قَه ُسب  ل   ِكتَاب   أَو  ، ُمر  َ  اَلِزَمدة   ُحِجة   أَو   ُمْن 

دد اَل  ُرُسددل  ، قَائَِمددة   َمَحِجددة   أَو   ددم   تُقَُصُ ُِّ  ِنِ ةُ  واَل ، عَددَدِدِ،   ِقدد َ  َ  َكدد

َده َمن   هَل  ُُسُيَ  َساِبق   ِمن  ، لَهُم   ال ُمَكُذِبنيَ   َمدن   َعِرفَده  َاِبر   أَو   بَع 

ُهوُر، وَمَضتِ  ال ُقُرونُ   ََسلَتِ  َ ِكَ  عََ   قَب هَل   اآلاَبءُ  وَسلَفَتِ  ادلُّ

 . 1د«اأَلب نَاءُ  وَخلَفَتِ 

 قا : وآله عليه اهلل صلى اهلل رس   وعن

، خلقده عد  البالغدة احلجدة هل لتكدون الرسل إلهيم بعث»

 مبرشين النبيني فهيم وابتعث، علهيم شهداء إلهيم رسهل ويكون

، بيندة عن حي  من وَيىي، بينة عن هكل من لهيكل ومنذرين

 مدا بعدد بربوبيتده فيعرفدوه، هجلدوه مدا رندم عن العباد وليعقل

 . 2د«عضدوا ما بعد ابإللهية ويوحدوه، أنكروا
 

 

 

 

 

                                                            

 .28، ص1الخطبة، همحمد عبدشرح ، نهج البالغة (1)
 .3014، ص4ميزان الحكمة، ج (2)
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 املسألة الرابعة

بني ويصل بينهم و» :قوله عليه السالم

 «معرفته

وبب  عنيبا ه فمبن خبال      األننيياء ام الصلة بب  اهلل  

  يفعبر  عبن   أواذه حكمة اهلل ًاء   الرس  عر  اهلل

فمن عبرفهم عبر  اهلل ومبن ي يفعبرفهم       طريفق رسله

ي يفعببببر  اهلل تبببب نهم حنيبببب  اهلل ونبببب ره وصببببراطه   

   قا   عاى:املساقيم

ِع وََمْن ل َه يُِن ََ  ال او ُس رَّ ال ََ  َو أُوَلئِا عَ  َف ينَ  مَا ل اهُ  أَْنعَامَ  ال اِن  ال

ِهْم َلْي يِّنَي ِمَن َع يقِنَي النَِّب الصِّدِّ ِء َو ا َهَد الشل الصَّاِلحِنَي َو ُسَن َو َح  َو

ََ ااا اااا أُوَلِئ يقً ََ * َرِف ااا ُل َذِل ااا اااَن الَْفْض اااِه ِم ل  اااى ال اااِه وَكََف ل   ِبال
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مًاا  ِلي   فطاعة الرس   عب  طاعبة اهلل فمبن  بنيعهم      1دَع

 حنيبب  اهلل املببا  نببا  الظفببر   الببدنيا وا خببرة تبب نهم  

فالرسبب  ح ببل اهلل   راطه املسبباقيمونبب ره املببني  وصبب 

ابم ورثبة األننييباء ابم     ووتذلك األئمة عليهم السبالم  

عن احلس   روي   الكا الصلة ب  اهلل والعنيا   فقد 

بن حممد  عن معلى بن حممد  عن حممد بن مجهب ر   

عببن علببي بببن الصببل   عببن احلكببم و مساعيبب   ببب   

مسعبب  أبببا جعفببر دحنييببب  عببن بريفببد الع لببي قببا : 

 عليه السالم يفق  :

هللا، وبنددا عددرف هللا، وبنددا وحددد هللا تبددار   بنددا عبددد»

 . 2د«وتعاىل، و د جحاب هللا تبار  وتعاىل

دولب  ام مبا عبر     وجاء   ًبرل اصب   الكبا     

أل  عظماببه أرفببء مببن أ  يفصبب   ليببه تبب  طالببب       اهلل

ورفعاببه أجبب  مببن أ  يفنظببر  ليببه تبب  ًببااد و ائببب     

وصراطه أ ع من أ  يفاطرع  ليه قبدم األوابام وًبرعه    

                                                            

 .69النساء:  ((1

 .10ح ،146ص ،1ج ،الكافي (2)
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أًببر  مببن أ  يفقنيبب  خمبعببام األفهببام  فلبب   ادايفببة  

األوصياء و رًا  األولياء لنيق ا ماارييفن    يه األهالة 

مبن أعبرض عبن     وراقديفن   مرقد ال باللة تمبا  برجمل   

الا سببب  بهبببدايفاهم والامسبببك ببببذيف  عصبببماهم فبببإ   

بع ببهم يفقبب   بالا سببيم وبع ببهم يفقبب   بالاصبب يفر      

وبع ببهم يفقبب   بالااديفببد وبع ببهم يفقبب   بببالاخطيط  

وبع هم يفق    نه حمب  للصبفام وبع بهم يفقب   بأنبه      

 ببري ذلببك مببن املببذااب    ى  قاببب  للارتببة وا ناقببا  

 . 1د النياطلة وباهلل العصمة والا فيق

                                                            

 .175ص ،5المازندراني، ج محمد ،شرح اصول الكافي(1)
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 املسألة اخلامسة

 «َبْل َتَعاَهَدُهْم ِباْلُحَجِج» :قوله عليه السالم

ح بة  وجب    بد مبن    ذ    يفرثه وصيك  ن  ل   

بببب    ة  اهلل ي يفببببك النببباس ببببال ح بببإفبببرض   األ

 خر. ل  اة ا  عاادام باحل ل واحد

 : عليه السلالم قا روي عن أبي عنيد اهلل

الم بعدد الطوفدان امسدامئة سد نة مث » عاش نوح عليه السي

الم فقال: اي نوح إنه قد انقضدت نبوتد   أاته جربئيل عليه السي

الامس األكددرب ومددريا  العدد  إىل  واسدد تمكلت أايمدد  فددانظر

فدإ  ال ابند  سدام إىل  وآاثر ع  النبدوة الدم معد  فادفعهدا

أتر  األرض إال وفهيا عامل تعرف به طاعم ويعرف به هدداي 

ويكون النجاة فامي بني مقبض النديب ومبعدث النديب اآلخدر ومل 

سددبي  إىل  أكددن أتددر  الندداس بغددري جحددة يل وداع إيل وهدداد

داي اوعارف بومري، فإ  قد قضديت أن أجعدل لدو قدوم هد

ء، قدال: فددفع أهدي به السعداء ويكون جحة يل ع  األشقيا
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الم الامس األكرب ومريا  الع  وآاثر ع  النبدوة  نوح عليه السي

سام، وأما حام وايفث ف  يكن عندهام عد  يشتفعدان بده، إىل 

الم وأمر، ابتباعه وأمر، أن  قال: وبرش، نوح نود عليه السي

 . 1د«يفتحوا الوصية   لك عام وينظروا فهيا ويكون عيدا هلم

 أببي  عبن للشبي  الصبدوع    يمبال األ تابان  جاء  و

 اهلل رسب    قبا  : قبا   السبالم   عليبه  الصا ع اهلل عنيد

 :وآله عليه اهلل صلى

 وأوصدديا ه الوصدديني، سدد يد ووصددي، النبيددني سدد يد أ »

 أن وجل عز هللا سول السالم عليه آدم إن ،األوصياء سادة

 أكرمت أ  :إليه وجل عز هللا فووىح، صاحلاا  وصياا  هل جيعل

 .األوصدياء خيار، وجعلت خلقي، اخرتت مث ابلنبوة، األنبياء

 شددديث،إىل  أوص آدم، اي: إليددده وجدددل عدددز هللا أوىح مث

 وأوى آدم، بددن هللا هبددة شدديث، وهددوإىل  آدم فددووى

 أنزلهدا هللا الدم احلوراء نزةل ابن وهو ش بان، ابنهإىل  شيث

إىل  شد بان وأوى شدينا، ابنده فزوهجدا احندة، من آدم ع 

 غمثيددا،إىل  حمو  وأوى حمو ،إىل  وأوى جملث جملث،

 السالم، عليه النيب إدرييف أخنوخ، وهوإىل  غمثيدا وأوى

 عليده نوح النيبإىل   حور ودفعها  حورإىل  إدرييف وأوى

                                                            

 .323ص ،26ج ،الفيض الكاشاني ،الوافي (1)
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 عثددامر،إىل  سددام وأوى سددام،إىل  نددوح وأوى السددالم،

 ايفددث،إىل  برعيثاشددا وأوى برعيثاشددا،إىل  عثددامر وأوى

 وأوى جفسددد يهإىل  بدددرة وأوى بدددرة،إىل  ايفدددث وأوى

 خليدل الدر ن إبدراهمإىل  معران ودفعها معران،إىل  جفس يه

 وأوى إسددامعيل، ابنددهإىل  إبددراهم وأوى السددالم، عليدده

 وأوى يعقددوب،إىل  إحسددا  وأوى إحسددا ،إىل  إسددامعيل

 وأوى بددَايء،إىل  يوسددف وأوى يوسددف،إىل  يعقددوب

 مدوىإىل  شدعيب ودفعهدا السدالم، عليه شعيبإىل  بَايء

 عليدده معددران بددن مددوى وأوى السددالم، عليدده بددن معددران

 داودإىل  ندون بدن وأوى يوشدع ندون، بن يوشعإىل  السالم

 عليدده سددلامينإىل  السددالم عليدده داود وأوى السددالم، عليدده

، برخيدا بدن آصفإىل  السالم عليه سلامين السالم، وأوى

 زكراي ودفعها، السالم عليه زكرايإىل  برخيا بن آصف وأوى

 عيىس وأوى، السالم عليه مرمي بن عيىسإىل  السالم عليه

 بدن َيدىيإىل  مشعدون وأوى الصدفا،  دون بدن مشعونإىل 

إىل  مندذر وأوى مندذر،إىل  بدن زكدراي َيدىي وأوى زكراي،

 .بردةإىل  سلمية وأوى، سلمية

 إيل ودفعهدا»: وآله عليه اهلل صلى اهلل رس   قا  ثم

، وصدي إىل  تددفعها عد ، وأندت اي إليد  أدفعهدا وأ ، بدردة

 بعدد واحدد، واحددا ودل  مدن أوصديائ إىل  وصي  ويدفعها
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 األمدة، بد  ولتكفرن بعد ، األرض أهل خريإىل  تدفع حىت

 معدي، اكملقدم علي  الثابت شديدا، علي  اختالفا ولتختلفن

 . 1د«الكافريفن منوى والنار النار،   عن  والدا 

  

                                                            

 .488ص ،الشيخ الصدوق ،اآلمالي (1)
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 املسألة السادسة

على ألسن اخلرية من » :قوله عليه السالم

 «أنبيائه

واببم لسببانه النبباطق    اهلل األننييبباء اببم خببرية خلببق   

 قا   عاى:  باحلق

     اااْد ََّ َق ااا اْلَح اااا  ِإل  اااِه  ل  ال اااى  َل َع  ََ اااو َأُق اااا  َأْن َل اااى  َل َع  ٌَ ااا حَِقي

ُِّ ِبَبيَِّنة  ِمْن ِجْئُت ُِّْمْم  بِّ  .  1دَر

 : عاىوق له 

  ٌ ااا اااا ُكُت َه َرةً * ِفي ااا هَّ اااحُفًا مَُن اااو ُه ُل َيْت اااِه  ل  ال اااَن  َ  ِم اااو ُس َر

 . 2دَقيَِّمة 

                                                            

 .105 :االعراف (1)
 .3 - 2 ة:البين (2)
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 :السالم عليه وقا  أمري املؤمن  ل لده احلسن

   لسددانه الندداطق أ  أرضدده،   الندداظرة هللا عددني أ »

 يددؤىت اذلي هللا ابب أ  يطفدد ، ال اذلي هللا نددور أ  خلقدده،

 . 1د«عباده وجحته ع  منه،

فهب  عباي      اهلل حينما جع  األننيياء لسانه الناطق 

أنهم خيببار اخللببق و نببه  عبباى أخببذ علببيهم امليثبباع    ببب

عبب اي  ببري اببذا العبباي بببأ  يفشببهدوا أ     لببه    اهلل  

  يفق لببب ا    احلبببق  قبببا  وحبببده   ًبببريفك لبببه وأ  

  عاى:

ِإْذ ااانَْنا َو َخ اااَن َأ يِّنَي ِم ااا ُهْم النَِّب ااااَق ََ ِميَث ااا اااْن وَِمْن اااو   وَِم  ُن

ِهيَم ا َر ااا ْب ِإ اااى َو َس اااى وَمُو َس ِعي اااِن َو ْب َيَم ا ْر ااا ااانَْنا َم َخ َأ ُهْم َو اااْن اااا ِم  ِميَثاقً

ظًااا ِلي ََ * َغ َأ سْاا صَّاااِدقِنَي ِلَي ِهْم عَااْن ال عَاادَّ هِااْدِق َأ يَن َو ِر َِّاااِف ْل  ِل

بًا ا  . 2دَأِليمًا َعَن

 سبؤا   فمعنبى  ابذا  وعلبى .. جاء    فسري امليزا  د

   مببا يفظهببروا أ  مطببالنياهم صببدقهم عببن الصببا ق 

                                                            

 . 245، ص1ج  ،السيد هاشم البحراني ،مدينة المعاجز (1)
 .87 :األحزاب (2)
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 وابب   والفعبب   القبب    مر نيببة   الصببدع  مببن  ببباطنهم

 عبن  الصبا ق   بسؤا  فاملرا   الدنيا   الصاحل عملهم

  لببيهم امليثبباع حسببب علببى الاكليببف   جيببه صببدقهم

   وابذا   نف سبهم    املسبانيطن  صبدقهم  مبنهم  ليظهر

 قنيب   أخبرجمل  نشبأة    امليثباع  فأخبذ   اةخرة     الدنيا

 بب   من ربك أخذ و ذ" الذر آيفام عليه   د تما الدنيا

 أنفسببهم علببى وأًببهدام ذريفبباهم ظهبب رام مببن آ م

 .بلى قال ا بربكم ألس 

 البذر  عباي  عبن  املنني بة  اةيفبام  من اةيفاا  وباألملة

 األننييباء  مبن  امليثباع  أخبذ  أ  و بذتر  امليثباع  فيبه  املأخ ذ

 علبى  البدنيا    وعملبهم  ًبأنهم  و ر ب السالم عليهم

 امليثباع  علبى  صبا ع  تب   صبدع   ر بب  ضبمن    ذلك

 . 1دمنه  املأخ ذ

فقبد  األننييباء ولسبا  اهلل النباطق    وارث  ا ومبا أ  علي

 :قا  عليه السالم

                                                            

 .279ص ،16تفسير الميزان، ج (1)
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 . 1د«يِب  ُضلِ  واَل  َضلَل ُت  واَل  ُكُذب ُت  واَل  َكَذب ُت  َما»

 ابذه    : لبه  قيب   حب   السبالم  عليبه  لبه  تالم ومن

  !الفنت أعظم من احلرن

  السبالم  عليبه  علي ى  رج  وقام: خمنف أب  قا 

    اببذه؟ مببن أعظببم فانببة املببؤمن  أي أمببري يفببا: فقببا 

 فقبا  علبي  ! بالسبيف  بعا ى  بع ها ليمشي النيدريفة

 :السالم عليه

 واذلي !وقائددها أمريهدا وأ  فتندة احلدرب أتكدون وَي »

 وال بت،ذُ وال ُكدد بتذَ َكدد مددا وهجدده وكددرم ابحلددق  ددداا  بعددث

 بيندة لعد  يب، وإ  زل وال زللدت وال، يب ضدل وال ضللت

 يدوم وسدودع  رسدوهل يل، هنداوبيي  لرسدوهل هللا هندابيي  ريب، من

 أ  ما  نويب عين لكفر يل  نب اكن ولو يل،  نب وال القيامة

 . 2د«قتاهلم من فيه

  اهلل  عاى قد قطء العبذر علبى   واذا يفكشف عن أ

أي معاذر وألزم الناس احل ة فيما اتاسبني ا وذلبك انبه    

                                                            

 .540ص ،185 الحكمة ،نهج البالغة (1)
نهجججججج السجججججعادة فجججججي مسجججججتدر  نهجججججج البالغجججججة، الشجججججيخ  (2)

 .316ص ،1المحمودي، ج



 
 

36 
 

سنياانه  عااد خلقه باحل ل الدام ة على ألسن أننييائه 

فه الن  األترم صلى اهلل عليبه  يائهم وا  ما تشوأوص

أا  بياه للناس حينما  رك فيهم تاان اهلل وعب ه  لهوآ

فهبم    لبن يف ب  اببدا    فمبن سسبك بهبم    الم علبيهم السب  

 النييا  للشريفعة ومرا اا وسنامها.
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 املسألة السابعة

تحّملي ودائع مو» :قوله عليه السالم

 «رساالته قرنا فقرنا

اب   أ  عنبد   فالرسالة مح  ثقي    يفسا  عها اهلل 

ا  الصرب  القا ريفن على مح  ابذه  أواملعرفة والعلم 

 قا   عاى:  الرسالة العظيمة

  ا وَكَا رُو رَِنا َلمَّا هَاَب أَْم ِب ْهدُوَن  َي ِئمَّةً  َأ ُهْم  ْلَنا ِمْن َجَع ا َو انُو

يُوِقنُوَن اِتَنا  َي َآ  . 1دِب

رسله مبن  اسا  عها اهلل  ةعظيم ةمانأفهذه الرسالة  

خببر حاببى اناهبب  رببا  الرسبب  الببذي تانبب    آ ى  نبب 

عبالء احلبق      نشر تلمة الا حيد واملهام مهماه أعظم 

                                                            

 .24 :السجدة (1)
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 اهلل لكافببةرسببله أ  وخببا  الرسبب ت نببه سببيد املرسببل  

 الناس اا يفا مهديفا. 

ملبا قبام نب ل ببأمر     د جاء   ًرل العالمة الاسببي: 

الّلببه  عبباى  وابب  أول  ذوي العببزم مببن الرلسبب  وأظهببر 

نني ل ه  وأمبره الّلبه  عباى بإظهبار البدع ة  فأقنيب  نب ل        

عليه السلالم يفدع  ق مه  وامللك   ب  راسبب وأاب    

مملكاببه وعبب ج بببن عنبباع  وتببا   عبباأه  يفلبباام   أول  

أمببره سببرلا فلببم جيينيبب ه  فلببم يفببز  يفببدع ام  سببعمائة     

مخس  سنة تّلما م ى منهم قر   بنيعهم قبر  علبى    و

مّلة آبائهم  و تا  اّلذي آمبن ببه العقبب مبن ولبد انيبة       

الّله  واّلذيفن تذلب ه العقب مبن ولبد قابيب  وعب ج ببن      

عناع ب  عملهم مء تثر هم و عظم أمرام وسلطانهم 

   األرض  وتان ا  ذا  عاام يفق ل   له:

 ََ ات َبَع ََ َو ؤِْمُن َل َأْرَذلُوَنأَُن  . 1داْل

يفعنب  : العقببب مببن ولببد ًببيإل  يفعيلببرونهم بببالفقر  

والفاقببة  وأنلببه   مببا  هلببم  و  عببزل و  سببلطا        

                                                            

 .111 :الشعراء (1)
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األرض  وتان  ًريفعة ن ل الال حيد وخلبء األنبدا     

والفطبببرة  والصلبببيام  والصبببالة  واألمبببر بببباملعرو     

أ  قا    قيام سام بعده فآمن به  ى  والنهي عن املنكر

ًيعة ن ل  وأقام ولبد قابيب   وعب ج ببن عنباع علبى       

لبى أخيهمبا   وخالف حام ويفافإل ع ط يانهم تفرام و

ي يفؤمنا به  وقام بعده أرفخشد بن سبام  فعنبد   سام و

ذلك ملك آفريفدو   وا  ذو القرن   وتا  من قصلاه 

 ه الّله  فكذلب ى  ق مه  فدعاام ى  أ ل الّله  عاى بعثه

جادوا نني ل ه  ثمل أخذوه ف رب ه على قرنبه األنبن    و

 فأما ه الّله مائة عام  ثمل أحيباه فنيعثبه ف ابدوا نني ل به     

  وروي أ ل اخل بببر ببببن ضبببرب ه علبببى قرنبببه األيفسبببرو

 . 1دأرفخشد بن سام بن ن ل تا  على مقدلماه 

نببه  خبب  أعببن عنيببدالعزيفز بببن مسببلم     الكببا و

ضا عليه السبالم  علي بن م سى الربي احلسن أعلى 

 فيهبا  الناس  اخاال مامة وتثرة وأخربه عن أمر اإل

                                                            

 ،2ج ،التسججتري ة،بهججج الصججباغة فججي شججرح نهججج البالغجج (1)
 .32ص
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  مام الرضا عليه السالم:اإل قا ف

مامة خص هللا عز وجل نا إبدراهم اخلليدل عليده إن اإل»

فه نا وأشاد شِ السالم بعد النبوة واخلّ مرتبة اثلثة، وفضيّ 

 :«نا  كره، فقال

ََ ُل ِع َجا امًا إِنِّي  إَِم اِس  لنَّ  . 1دِل

 يتِا يَّرُِّذ ْنمِا َو: ندا اخلليل عليه السدالم ووراا فقال 

لظ ااِلمِنيَ  قال هللا تبار  وتعاىل ا  َ ْهِد َع  َُ َيَنا فوبطلت   َلا 

 ،يوم القيامة وصارت   الصفوةإىل  هذه اآلية إمامة لك ظامل

والطهدارة ريته أهل الصدفوة مث أكرمه هللا تعاىل بون جعلها    

ْلنَااا  : فقددال َجَع لَااا  لَااةً وَُك َيعْقُااوَ  َناِف ََ َو ا سْااَح ِإ َهْبنَااا لَااُه  وََو

ِهْم     *هَاااِلحِنَي  ِإلَااْي َحْينَااا  أَْو رِنَااا َو أَْم ِب هْاادُوَن  َي مَّااةً  ِئ َأ ُهْم  ْلنَااا َجَع َو

اااا      ا َلَن انُو ااا ااااِة وََك زََّك ال َء  اااا يَت ِإ َلاِة َو ااا الصَّ  ََ اااا ِإَق اِ  َو َر ااا اْلَخْي َل  ااا ِفْع

يَن ِبِد  . 2دَعا

فلم  ز    ذريفاه يفرثها بعا عبن بعبا قرنبا    

                                                            

 .124: البقرة (1)
 .73 - 72: االنبياء (2)
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ثها اهلل  عاى البن  صبلى اهلل عليبه    فقرنا حاى ورل

 :جل وتعاىل وآله  فقا 

  ااايل النَِّب ا  اااَن َه ُُ َو اااو ات َبُع يَن  اااِن ل  ِهيَم َل ا َر ْب ِي ااا ِب اِس  ااا النَّ اااى  أَْوَل ِإنَّ 

ل ُه َولِيل  ال ا َو ََِمنُو يَن  ال ِن ؤِْمنِنَيَو  . 1داْلُم

فاكنت هل خاصدة فقههدا صد  هللا عليده وآهل عليدا عليده 

ما فدرض هللا، فصدارت    السالم بومر هللا تعاىل ع  رمس

 ادان، بقدوهل تعداىل:فياء اذليدن آات، هللا العد  واإلص  ريته األ

الْيِمَياَن لََقْد َلِبْثُتْم فِي اْلعِْلمَ َو وا  وُت ُأ ال نِينَ  اََ  ل ِه َوَق ال  ِكَتاِ  

ىل  اْلَبْعِثإ  َِ  .  2ديَْو

يفب م   ى  فهي   ولد علي عليه السالم خاصة

وآلبه  القيامة   ذ   ن  بعد حممد صلى اهلل عليبه  

   ا مامببة اببي  ؟فمببن أيفببن خياببار اببؤ ء األهببا 

 .وصياءو رث األ ننيياءمنزلة األ

مامة خالفة اهلل وخالفبة الرسب   صبلى       اإل

                                                            

 .68 :ل عمرانآ (1)
 .56 :الروم (2)
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وآلبه ومقبام أمبري املبؤمن  عليبه السبالم       اهلل عليه 

     ومببرياث احلسببن واحلسبب  عليهمببا السببالم   

ا مامة  مام البديفن  ونظبام املسبلم   وصبالل     

الببدنيا وعببز املببؤمن      ا مامببة أس ا سببالم    

سببام الصببالة   باإلمببامالنببامي  وفرعببه السببامي   

 الفبيء والزتاة والصيام واحلل واألهبا   و ب فري   

و م اء احلبدو  وا حكبام  ومنبء     والصدقام 

 . 1د الث  ر وا طرا 

                                                            

باب االضطرار  ،1ح ،200 – 199ص ،1ج، الكافي (1)
 ةإلى الحج



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثاني

 يف جعلهم احلجة على اخللقالغاية 
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 السالم:قا  أمري املؤمن  عليه 

ِيه، وَجَعلَهُدم  ُحِجدةا » بََعَث اّلِل ُرُسهَل ِبَما َخِصهُم  ِبه ِمن  َوح 

 ، م  ِ ِ  اإِلع ددَذاِر ِإلَددهي  ددَب ال ُحِجددُة لَهُددم  ِبددرَت  هَل عَددَ  َخل ِقدده، ِلددجاَِل َاِ

 . 1د«َسِبيِل ال َحُق إىل  فََدعَاُ،  ِبِلَساِن الُصد  ِ 

   ال ايفببة مببن بعثببة األننييبباء ابب   سببام احل ببة علببى    

العنيبببا   فبببإ  اهلل   لاسبببب عنيبببا ه مببببا جهلببب ا و  بببا  

  فمن خالهلم هلم األننيياء والرس لاسنيهم بعد  نيلي، 

ابم الصبلة بب  اهلل والعنيبا       ذ احلبرام   و عر  احلال يف

 لكي   يفك   ألي خمل ع يف م القيامة ح بة علبى اهلل   

  عاى: قا 

   َها عِْف ُيضَاا سَاَنةً  َح  َُ ِإْن َت ََ َذرَّة  َو ِلُم ِمثَْقا يَْظ ل َه َلا  ال ِإنَّ 

اااا  عَِظيمً ا  رً ااا ْج َأ اااُه  اااْن َلدُْن ْؤِ  ِم ااا ُي اااْن *َو اااا ِم ِجْئَن ا  ِإَذ اااَف  َِّْي َف

ا ِهيدً َش ِء  ُؤَلا َه لَى  َع  ََ ِب ِجْئَنا  ِهيد  َو ِبَش أُمَّة   لِّ   .  2دُك

فيهبا  فلذلك أرسبلهم وأنبز  معهبم تانيبه السبماويفة      

                                                            

في بعثة االنبياء ووصف  ،143الخطبة  ،نهج البالغة (1)
 .اهل البيت ووصف قوم اخرين

 .41 – 40: النساء (2)
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فنيبذلك سبم اهلل ح ابه علبى عنيبا ه          نييا  تب  ًبيء  

سُولًاقا   عاى:  َحت ى َنْبَعَث َر بِنَي   . 1دوََما ُكنَّا ُمَعنِّ

ومبببن  فاألننييبباء اببم ح ببل اهلل علببى اخللببق وبهببم   

فاإلمبام علبي   ال اهلل يف م القيامة على العنيبا    ل يفرثهم

فاطمبة  لبد  ا  ح بة اهلل وتبذلك ذريفابه الطباارة مبن و     

اببم ح ببل اهلل علببى الربايفببا  قببا  أمببري   عليهببا السببالم

 :عليه السالم املؤمن 

دهُوراا، » ، ِإِما َظداِهراا َمد  ِجة  ُض ِمن  قَامِئ  ّلِلِ حِبُ لُو اأَلر  اَل ََت 

ُطدَل ُحَجدُج اّلِل وبَيُنَاتُده، ومَك  َ ا ؟  وِإِما َخائِفاا َمغ ُموراا، لدجاَِل تَب 

َظُمدوَن ِعن دَد  ؟ َ وأَي َن ُأولَجِ  ُّدوَن عَدَدداا، واأَلع  ُأولَجَِ  واّلِل اأَلقَل

ددم  ُحَجَجدده وبَيُنَاِتدده َحددىِت يُوِدُعوَهددا  َفددَّللُ اّلِل ِنِ راا، ََي  اّلِل قَددد 

 . 2د«نَُظَراَءُ، 

علي بن  براايم  عن أبيه  عن عن  روي   الكا 

العنياس بن عمر الفقيمي  عن اشبام ببن احلكبم  عبن     

اهلل عليه السالم أنه قبا  للزنبديفق البذي سبأله      عنيد أبي

                                                            

 .15 :االسراء (1)
من كالم له لكميل بن زياد . 147الحكمة  ،نهج البالغة (2)

 .النخعي
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 أيفن أثني  ا ننيياء والرس ؟ قا : من

عنا وعن مجيدع مدا  متعالياا  إنه ملا أثبتنا أن لنا خالقا صانعاا »

مل جيددز أن يددداهده  خلددق، واكن  ك الصددانع حكددامي متعاليدداا 

خلقه، وال يالمسوه، فيباش، ويباشوه، وَياهجم وَياجوه، 

خلقده وعبداده، إىل  ثبت أن هل سفراء   خلقه، يعربون عنده

ويدددلو م عدد  مصدداحلهم ومنددافعهم ومددا بدده بقددا ، و  تركدده 

فنا ،، فنبت اآلمرون والناهون عن احلكدم العلدم   خلقده 

و، الانبياء علهيم السدالم وصدفوته واملعربون عنه عز وجل، 

من خلقه، حكامء مؤدبني ابحلمكة، مبعوثني نا،  ري مداركني 

  يشء من  -ع  مداركهم هلم   اخللق والرتكيب  -للناس 

أحواهلم مؤيدين من عند احلكم العلم ابحلمكة، مث ثبدت  ك 

  لك دهر وزمان مما أتت بده الرسدل واألنبيداء مدن ادلالئدل 

لرباهني، لكيال َتلو أرض هللا من جحة يكون معه ع  يدل وا

 . 1د«ع  صد  مقالته وجواز عدالته

  

                                                            

 .168ص ،1ج ،الكليني ،الكافي (1)
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 املسألة االوىل

 «بعث الّله رسله»عليه السالم:  هلوق

العنيا   بعبثهم اهلل هلدايفبة    ى  األننيياء ام سفراء اهلل

طريفق احلبق وجيننيب نهم املعاصبي     ى  الناس لريًدوام

هلم وبيا  مبا خفبي عبنهم  فهبم رمحبة       وما حرمه اهلل

أف ب  ًبيء معبرفاهم تب نهم صبلانا        اهلل على العنيا 

اهلل ومبن اباعبد    ى  باهلل  فمن  قرن مبنهم تبا  أقبرن   

باعد عن طريفق الص ان ونا    ب اهلل  ذلك اعنهم 

طريفبق احلبق و      علبى  مبن يفدلبه   ى     اإلنسا  حماباج 

بعبإل     فلذلكمن أنفسهم بهماهلل أعلم بعنيا ه وأرأ  

 بدبري ا مب ر وحبده   ذ    هلم رسله  فالعق   ري تبا    

الص ان  لذلك تان  بعثة  ى    بد من مرًد يفرًده

األننيياء  وت نهم   يفنطق   ًي ا    مبا أمرام اهلل وما 
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 ذلكلب ف  نه هلم عن طريفق ال حي والكاب السماويفةبيل

 بنيعهم ابا ومبن صلبف عبنهم         فمبن  اهموجني  طاع

اللة    عهد أ  يفنصر رسبله ر بم أاب  ال ب    اهللو الك 

 :قا   عاى

 ُُ َر ِه َِّ ِليُْظ اْلَح يِن  ى َوِد ُهَد ِباْل سُوَلُه  َل َر َس َأْر  َ ال ِن هَُو 

رِكُوَن اْلُمْش  َُ ِر لِِّه َولَْو َك يِن ُك الدِّ لَى   . 1دَع

عن أبي بصري قا : قبا  أبب  عنيبد اهلل عليبه السبالم      

ى   هَُو :   ق   اهلل عز وج  هُاَد ِباْل اوَلُه  ُس َل َر َس َأْر  َ ال ِن

 َُ ِر ااا اااْو كَا اااِه َولَا لِّا يِن ُك ااادِّ لا ا اااى  لَا َع  ُُ َر ااا هِا َِّ ِليُْظ ااا اْلحَا اااِن  يا َوِد

رِكُوَن    فقا :اْلُمْش

وهللا ما نزل توويلهدا بعدد، وال يدْنل توويلهدا حدىت ُيدر  »

القامئ عليه السالم فإ ا خر  القامئ عليه السالم، مل يبق اكفر 

 مرش  ابإلمدام إال كدره خروجده حدىت أن لدو ابهلل العظم وال

 اي مدؤمن   بطدين اكن اكفرا أو مرشاك   بطن خصرة لقالت:

 . 2د«اكفر فاكرس  واقتهل

                                                            
 .33( التوبة: (1
، 607ص ،2ج ،الشيخ الصدوق ،كمال الدين وتمام النعمة (2)
 .باب في نوادر الكتاب، 16ح
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 :الفرق بني الرسول والنيب

 عبن  السبالم  عليبه  جعفر أبا سأل : قا   رارة عن

 الرسب    مبا  اًيَّا ِبن  اًوَلُسَر اَنَكَو: وج  عز اهلل ق  

 :قا  الن ؟ وما

 يعدداين الصددوت وال ويسددمع منامدده   يددرى اذلي الندديب»

 ويعداين املندام   ويدرى الصوت يسمع اذلي والرسول ،املكل

 يرى وال يسمع الصوت: قال ؟ مْنلته ما الامام :قلت، املكل

 مدن قدبكل من أرسلنا وما :اآلية هذه تال مث، املكل يعاين وال

 . 1د«حمد  وال نيب وال رسول

 السببالم عليبه  جعفببر أببا  قببا  سبأل   األحب    وعبن 

 :قا   واددث والن  الرس   عن

 فهددذا ويلكمدده فددرياه قددبالا  يوتيدده جربئيددل اذلي الرسددول»

 إبدراهم ر اي منامه حنو   يرى اذلي فهو النيب وأما الرسول،

 أس باب من وآهل عليه هللا ص  هللا رسول رأى اكن ما وحنو

 هللا عند من السالم عليه جربئيل أاته الوح حىت قبل النبوة

 النبدوة هل مجدع حدني وآهل عليده هللا صد   دد واكن ابلرساةل

 ندا ويلكمده جربئيدل ندا جييجده هللا عندد مدن وجاءته الرسداةل

                                                            
الفرق بين الرسول والنبي باب ، 1، ح176، ص1الكافي، ج (1)

 .والمحدث
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 ويوتيده منامده   ويدرى النبدوة هل مجدع مدن األنبياء ومن، قبال

 ،اليقظدة   يدرى يكدون أن  دري مدن، وَيدثه ويلكمه الروح

   يدرى وال يعاين وال، فيسمع َيد  اذلي فهو احملد  وأما

 . 1د«منامه

  

                                                            

 . 3المصد السابق، ح (1)
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 املسألة الثانية

َما َخصَُّهْم ِبه ِمْن بِ»قوله عليه السالم: 

 «َوْحِيه

اصبطفى مبن   ببالنني ة ثبم    آ م عليه السالماهلل خا 

سب    خا  الرسب  واب  الر  ولده أننيياء حاى اناه   ى 

 وسلم  قا   عاى:له آاألترم حممد صلى اهلل عليه و

      يِّنَي مِاْن النَّبِا او   َو اى ُن ِإَل َحْينَاا  أَْو ََ َكَما  ِإَلْي َحْيَنا  أَْو إِن ا 

اااوَ   َيعُْق ََ َو ا اااَح ْس ِإ َل َو ِعي اااَما ْس ِإ ِهيَم َو ا َر ااا ْب ِإ اااى  ِإَل اااا  َحْيَن أَْو ُِ َو اااِد َبْع

ََِتيْ    َلْيَماَن َو سُا هَاارُوَن َو ََ َو وُن يُا يلوَ  َو َأ سَى َو ِعي ِط َو ْسَبا َأ اْل نَاا  َو

ا بُورً اوُوَد َز  . 1دَد

اءه وأوصبببياءه ببببالن ر واحلكمبببة   أننييببباهلل خبببا و

نببا  وخصببهم ب حيببه لعلمببه باسبباعدا ام حلمبب    واإل

                                                            
 163النساء:  (1)
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وطبباعاهم لببه   تبب    و صببديفقهم الرسببالة السببماويفة  

 .ا ح ا  والظرو 

اسبباأذن  علببى روي عببن معاويفببة بببن واببب قببا : 

 ذ  لبي فسبمعاه يفقب       أاهلل عليبه السبالم فب    عنيبد  يبب أ

 :تالم له

 يعطا  ع  ما مىض وعد  مدا بقدأابلوصية و  ايمن خصنا»

 . 1د«الينا وجعلنا ورثة الانبياء يالناس ُتو فئدة من أوجعل 

  ا ا ببا  امببا النبباس عامببة لببدجمل املعرفببة أ وام   

 ا ننييباء  أمبا   ع  به مجيء احل اسوأ  احلسو العق 

 أو بببأ اة و عبباى سببنياانه اهلل خصببهم فقببد واملرسببل  

اهلل حينمببا خصببهم بببال حي  و عببرب عنهببا ثالثببة سببيلةو

وميزام عبن سبائر خلقبه تب نهم خيالفب   عبن النباس        

حينمبا عصبمهم    هبكثري من ا م ر منهبا عصبماهم فإنب   

املعاصي ويفسأل   اهلل أ  جيانني   من ت  رجس ألنهم 

تبب  خطببأ سبب اء تببا  صبب ريا  أم   منهببا ومببنيفعصببمهم 

ط ب      نفيبذ مبا    تنيريا   وابذه العصبمة لعلبهم   خي   

                                                            
 .2ح، 156ص ،1ج ، محمد الصفار،بصائر الدرجات (1)
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ليهم واذا يفأ ي من صفائهم الروحي والبذا   أوحي  

نفسببهم بالببدنيا وا ببا امهببم ال حيببد  فهببم   يفشبب ل   أ

سببا  هم السببماويفة  ومببن الصببفام األخببرجمل    نيليبب، ر

لق ا  صدقهم  جباء  بها الرس  عن سائر اخل اله سيز

   ق له  عاى:

سُااُف هَااا يُو يل َُ َأ ي صِّاادِّ . فكببا  الببن  يف سببف   1دال

رس   اهلل يفق وتذلك سائر ا ننيياء  فهذا بالصدِّيفلقب 

مبب  وتببذلك مجيببء الرسبب  ر  بالصببا ع األاخلببا  عبب

عرف ا بأماناهم وصربام ومدجمل حتملهم   سبنيي  نشبر   

اام ألجبب  تلمببة الا حيببد فقببد اخاببارام اهلل واصببطف  

 اذه الصفام  قا   عاى:

ل ُه َلُم ال ْع ُل َحْيُث َأ َساَلَتُه َيْجَع  .  2دِر

                                                            
 .46يوسف:  (1)
 .124األنعام:  (2)
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 املسألة الثالثة

ُهْم ُحجًَّة َله َعَلى وَجَعَل»قوله عليه السالم: 

 «َخْلِقه

ليك نببب ا ًبببهداء علبببى عنيبببا ه مببببا جببباءوام مبببن   

قببا   عبباى    الببرباا  والنيينببام والببد ئ  واملعبباجز  

 :حمكم تاابه الكريفم

 لًا ااا ُس ََ ُر ااا ِل اااْن َقْب ْلَنا ِم ااا َس َأْر اااْد  ىل  َولََق ُهْم إ ءُو اااا ِهْم َفَج اااوِْم َق

 . 1دِباْلَبيَِّناِ 

ه بالرسببالة مببن اخابباره اهلل وخصلبب نفاحل ببة ابب  مبب 

   به  ت   الرس    يفعمل   عمال   سائر خلقه لعلمه

                                                            

 .47 الروم: (1)
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تبب  قبب   أو فعبب  صببدر مببن الببن  أو     وملرضبباة اهلل  

ال صببي فهبب  ح ببة علببى العنيببا    بببد مببن األخببذ بببه    

 .األننيياء ام احل ة الظاارةذلك ا  والعم  مب جنيه 

صببل ام اهلل روي عببن الرضببا عببن آبائببه عببن علببي 

رسب   اهلل صبلى اهلل عليبه     قبا : قبا    مجعب  عليهم أ

 له:آو

ر النبيني إن هللا عز وجل اختار  معاش آل  د واختا»

املقربني وما اختار، إال ع  عد  ندم ا دم ال  ةواختار املالئك

يواقعون ما ُيرجون عن واليتده وينقطعدون بده عدن عصدمته 

املسد تحقني لعذابده ونقمتده، قداال فقلندا هل: قدد إىل  ويشمتون به

عليه رسول هللا صد   ه السالم ملا نصي روي لنا: أن عليا علي

ابإلمامة عرض هللا عدز وجدل واليتده    هللا عليه واهل وس 

الئكة فوبوها  سخهم السامء ع  فيام من الناس وفيام من امل

! هدؤالء املكدذبون ! فقال عليه السالم: معدا  هللاهللا ضفادع

لنا املفرتون علينا املالئكة ، رسل هللا فهم كسدائر أنبيداء هللا 

قدال:  ،ال ؟ قلندا:فيكدون مدهنم الكفدر ابهللأاخللق إىل  ورسهل

املالئكدددة لعظدددم وإن خطدددهبم ن ون شدددإفكدددذك املالئكدددة 
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 . 1د«حليل

اإلمببام  أ ل أمحببد بببن  سببااع  خبب  علببى    وروي

العسببكري عليببه السلببالم يفريفببد أ  يفسببأله عببن    احلسببن 

 ه  فقا  عليه السلالم له منيادئا:خلف

اي أ د إني اّللي تعاىل مل ُيل األرض مندذ خلدق آدم وال »

تقوم الساعة من جحية ع  خلقه، به يدفع البالء أن إىل  ُيلهيا

عددن أهددل األرض، وبدده يددْنيل الغيددث، وبدده ُيددر  بددراكت 

 . 2د«األرض

  

                                                            

 ،244ص ،1ج ،الشيخ الصدوق ،عيون أخبار الرضا (1)
 وماروتما جاء عن الرضا عليه السالم في هاروت باب 
 .357ص ،2ج ،كمال الدين وتمام النعمة  (2)
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 املسألة الرابعة:

ِلَئلَّا َتِجَب اْلُحجَُّة َلُهْم »له عليه السالم: قو

 «َتْرِك اإِلْعَذاِر ِإَلْيِهْمِب

 قا   عاى:

َحت ى بِنَي  سُولًا وََما ُكنَّا ُمَعنِّ  . 1دَنْبَعَث َر

 وق له  عاى:

        ًلا َلاااْم ُسااا ُل َوُر ََ ِماااْن َقْبااا َلْيااا َع ُهْم  ًلا َقاااْد َقَصْصاااَنا ُسااا َوُر

لًا     ااا ُس اااا * ُر ِليمً ِّْ اااى َت َس اااُه مُو ل  ال اااَم  ل  ََ وََك ااا َلْي َع ُهْم  ااا نَْقُصْص

َد  ْع َب ُحجَّة   ل ِه  ال لَى  َع اِس  لنَّ ُِّوَن ِل َي ل ا  رِينَ وَُمْنِنرِينَ ِلَئ ُمَبشِّ

ِل َو ُس رل ِِّيمًاال َح ا  يزً َعِز ل ُه  ال  . 2دَكاَن 

وأربعبة وعشبرو  ألبف نب       للناس مائبة  اهلل أرس 

                                                            

 .15 اإلسراء: (1)
 .165 – 164 النساء: (2)
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فمبن    علبى اهلل ح بة  لكي    ك   للعنيا  يف م القيامة 

 خال  الرس  أ  اهلل احل ة على اخللق.

 وي عن أبي بصري عن أببي عنيبد اهلل عليبه السبالم    ر

أنببه سببأله رجبب  فقببا : ألي ًببيء بعببإل اهلل األننييبباء     

 :عليه السالم ؟ فقا الناس ى  والرس 

لجال يكون للناس ع  هللا جحدة مدن بعدد الرسدل ولدجال »

أال  ،يقولوا ما جاء  من بدري وال نذير وليكون جحة هللا علهيم

حاكية عن خزندة هجدو واحتجداهجم  تسمع هللا عز وجل يقول

رٌ :ابألنبيدداء والرسددلعدد  أهددل النددار  ي ُِّْم نَااِن أِْت يَاا *َألَااْم 

ء       اْي َش ل اُه مِاْن  ال  ََ ْلَنا َما نَازَّ ْبَنا َوُق َِّن  رٌ َف ي ءََنا َنِن َجا لَى َقْد  َب ا  َقالُو

َ  َكِبري  َلا ٍَ ِإل ا فِي  أَْنُتْم   . 2د« 1دِإْن 

وروي عن أبي حممد القاسبم ببن العبالء رفعبه عبن      

  ببب  الرضببا عليببه السببالمز بببن مسببلم  عببن عنيببد العزيفبب

   قا :ب حديفإل ط يف 

ن وي نا رس   اهلل صلى اهلل عليه وآله حاى بيل»

                                                            

 . 89 :المل   (1)
 .121ص ،1ج ،الشيخ الصدوق ،علل الشرائع (2)
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ماه معاي  يفنهم وأوضح هلم سنييلهم و رتهم علبى  أل

يبه السبالم  علمبا      وأقام هلم عليبا عل سنيي  احلققصد 

ًي ا حتاباج  ليبه األمبة    بينبه  فمبن       و ماما  وما  رك

 عم أ  اهلل عزل وج ل ي يفكم   يفنه فقبد ر  تابان اهلل   

 . 1د«وج ل  ومن ر  تاان اهلل فه  تافرعزل 

 عبن أببي ذر رمحبه اهلل قبا : قلب : يفبا       و  النياار

 رس   اهلل تم الننيي  ؟ قا :

ألبببف نببب   قلببب : تبببم  وأربعبببة وعشبببرو  مائبببة

 املرسل   منهم؟ قا :

  قل : من تا   فريا مجا ثالث مائة وثالثة عشر

 أو  األننيياء؟ قا :

 م  قل : وتا  من األننيياء مرسال قا :آ 

ثم قبا :    خلقه اهلل بيده ونف  فيه من روحهنعم  

يفا أببا ذر أربعبة مبن األننييباء سبريفاني  : آ م  وًبيإل        

 ريفببس وابب  أو  مببن خببط بببالقلم      واخنبب و وابب    

وأربعة من العرن: ا    وصباحل  وًبعيب      ون ل

                                                            

 .353ص ،28ج ،وسائل الشيعة  (1)
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وننييك حممد صبلى اهلل عليبه وآلبه. وأو  نب  مبن بب        

 سببرائي  م سببى  وآخببرام عيسببى  وسببامائة نبب .     

قلب : يفببا رسب   اهلل تببم أنببز  اهلل  عباى مببن تاببان ؟    

قا : مائبة تابان وأربعبة تابب: أنبز  اهلل  عباى علبى        

س ًيإل عليبه السبالم مخسب  صبايفة  وعلبى   ريفب      

ثالث  صايفة وعلى  براايم عشريفن صايفة  وأنبز   

 . 1د«ا راة واإلاي  والزب ر والفرقا ال

  

                                                            

 .24ح ،32ص ،11ج ،بحار االنوار (1)
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 املسألة اخلامسة:

 َفَدَعاُهْم ِبِلَساِن الصِّْدِق»قوله عليه السالم: 

 «َسِبيِل اْلَحقِّإىل 

اهلل الناطق باحلق  قبا   فاألننيياء واألولياء ام لسا  

  عاى:

 ََ أَْنَز اِس     َو نَّا ال بَاْيَن  َُِّم  َِّ لِاَيْح بِااْلَح َِِّتاَ   اْل ُهُم  َمَع

ا ِفيِه لَفُو ْخَت ا   . 1دِفيَما 

  عاى: ا وق

   َاااا َِِّت اْل اااُم  ُه اااا َمَع أَْنَزْلَن ااااِ  َو ِباْلَبيَِّن َلَنا  ااا ُس ْلَنا ُر ااا َس َأْر اااْد  لََق

ِط ْس ِبالِْق اُس  النَّ  ََ اَن ِليَقُو اْلِميَز  .  2دَو

تن  عند أببي جعفبر      بن سعيد قا سَ أعن روي 

 :  يفسأ أاباداء من  ري أنشأ يفق   عليه السالم ف
                                                            

 .213البقرة:  (1)
 .25الحديد:  (2)
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حنن جحة هللا وحنن ابب هللا وحنن لسان هللا وحنن وجه »

لقدددده وحنددددن والة أمددددر هللا   هللا وحنددددن عددددني هللا   خ

 . 1د«عباده

    عبن صبدع   فاينما يفاكلم البن  فإنبه   يفنطبق    

 قا   عاى:

 َعِن  َُ َينِْن ىوََما  هََو حَى *اْل يُو حْيٌ  ِإل ا َو هَُو   .ِإْن 

 .تذلك سائر ا ننيياءو

يفبدع ام    با  اهلدايفبة   ى  الناس    اهلل حينما يفدع 

نييببباء   يفكبببذب   و  بلسبببا  أصبببدع اخللبببق تببب   األن

فهبم لسبا  اهلل الصبا ع        من عنبد اهلل  يفنطق   ًي ا 

 اإلمام الصا ع عليه السبالم  روي عنوالناطق باحلق  

 :قا  س   عن حكمة النني ةا مل

ُسِل، وِلدجاَلي » ِلجاَلي يَكوَن ِللنياِس عََ  هللِا ُحِجة  ِمن بَعِد الرُّ

يَقولوا: ما جاَء  ِمن بَدري وال نَذير، وِلتَكوَن ُحِجُة هللِا عَلهَِيم. 

ددِوَ  -وجددلي يَقددوُل  أال تَسددَمُع هللَا عددزي  ِحاكيَددةا َعددن َخَزنَددِة هَجَ

                                                            

باب ان االئمه عليهم  ،94ص ،2ج ،بصائر الدرجات  (1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                                                                                                                            هللا ووجه هللا..  ووالة امرالسالم انهم حجة هللا وباب هللا

 .4 – 3النجم:  (2)
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ُسددلِ َواحِتجدداهِجِ  ألَااْم : - م عَدد  أهددِل النيدداِر اِبأَلنِبيدداِء َوالرُّ

ُِّْم  أِت .ي . . رٌ ي  . 1دَنِن

 مكددن وجددل عددز هللا نإ» :عليببه السببالم قببا   وعنببه

علمه  خمزون من وعلمهم ور ته وكرمه لطفه خزائن أنبيائه من

 أحواهلم واخالقهم يد به فال لنفسه اخلالئق مجيع من وأفرد،

 إليده اخللدق وسائل سائر جعلهم إ  أمجعني اخلالئق من أحداا 

 سبب رضائه وخالفهم واناكر، سبب وإطاعهم حهبم وجعل

 طاعة يقبل ان أىب مث ابتباع رسوهلم وفئة قوم لك وأمر خسطه

 ووقار، وحرمهم وتبجيلهم حهبم ومتجيد، ومعرفة بطاعهم إال

 وال هللا أنبيداء مجيدع مفعُظد تعداىل هللا عندد وتعظميهم وجداههم

مقامداُتم    بعقدكل تتصدف وال دو دم مدن أحد تْنهلم مْنةل

 جدامع أهدلوإ هللا عندد من حممك ببيان إال خالقهموأ وأحواهلم

إىل  ىن ابلوصولوأ ومراتهبم فضائلهم نا يتحقق بدالئل البصائر

 دو دم مبدن وافعداهلم قابلت أقواهلم فإن هللا عند هلم ما حقيقة

 معددرفهم وأنكددرت حصبددهم أسددوت فقددد أمجعددني الندداس مددن

 اددداناإل حقدددائق عدددن ابهلل وسدددقطت خصوصددديهم وهجلدددت

 . 2د«إاي  فإاي  واملعرفة

                                                            

 .87ري، صمحمد الريشه ،التبليغ في الكتاب والسنة (1)
لحقيقجججة، المنسجججوب ل مجججام ومفتجججاح ا ،مصجججباح الشجججريعة (2)

 .62ص عليه السالم،الصادق 
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  ار   ال فبباء مؤسسببة النيهنيبب  ي . النيبباقر حممببد املينببااي 

 .م1983 – اب1403 لنينا  – بريوم  2الباث  ط احياء
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