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 املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم. احلمد هلل رب العاملني. اللهم 

. ى اصحابه امجعنيوعل صل على حممد وآله الطاهرين
 ربنا اغفر لنا وإلخواننا املؤمنني. 

اء كبري على ثن لقد ورد يف القرآن الكرمي والسنة القطعية
اب رسول اهلل صلى اهلل عليه واله، وهذا يؤسس حاص

اىل معرفة مقصدية وحمورية لتعظيم الصحابة وتوليهم. 
وهنا اشارة اىل مجلة من االحاديث املصدقة عن امري 

 .  علي عليه السالم يف الصحابة رضي اهلل عنهماملؤمنني

ان من األمور الواضحة قرآنيا هو ابراز الكتاب للرمز 
اإلنساين احملقق للمثال، وعلى هذا جرت السنة وكذلك 

الم املؤمنني علي عليه السالولياء االوصياء امري ارشاد ا
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ذلك  ، كما سيتبنيواالئمة من ولده صلوات اهلل عليهم
 جليال.

رمبا ال حنتاج اىل كثري من احلديث لبيان حقيقة ابراز ول
القران الكرمي للرمز اإلنساين الديين واألخالقي العبادي 

وكذلك هذا واضح يف السنة الشريفة، وأيضا . والتعاملي
هنا االوصياء.  و  االرشاد لألولياءله وضوح يف كلمات 

طائفة من اآليات القرانية اليت اهتمت ببيان الرمز 
نساين، وسنجد اهنا على مستوى البنية العميقة اإل

اشارت اىل املقدس واملؤمن وعلى مستوى البنية 
الظاهرية إشارة اىل مستوى االئمة من انبياء واوصياء 
صلوات اهلل عليهم. ومستوى التابعني واهم صوره 

 الصحابة املهاجرين واالنصار رضوان اهلل تعاىل عليهم
 . واله وزوجات النيب صلى اهلل عليه

ان حمور الكتاب هو االصول االعتقادية املستفادة من   
كلمات امري املؤمنني عليه السالم يف الصحابة رضي 
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الكتاب سيقع يف ثالث مواضع؛ االول اهلل عنهم. و 
ة املصدقة نية والسنيآطريقة البحث والثانية االصول القر 

ه يو الثالث يف اقوال امري املؤمنني علهلذه املعارف، 
ليهم ال االئمة عو ابة مث خامتة يف اقصحسالم يف الال

  السالم يف اصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه واله.
االعتقادية املستفادة من كالم وهنا خالصة لالصول 

 امري املؤمنني عليه السالم.
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االصول االعتقادية من كالم امري املؤمنني عليه السالم 
 يف الصحابة رضي اهلل عنهم

 نالذي خاصة واالنصار املهاجرون هم الصحابة: أصل
 .  عليهم الكتاب اثىن

 .واالنصار املهاجرين بفضل االعتقاد جيب:أصل

 .علي اصحاب هم حممد اصحاب كل:  أصل

 .اجبتوليهم و و  الصحابة حب:  أصل

 دمع واالحوط مستحب، باخلري الصحابة ذكر:  أصل
 .ذلك ترك

 .يهمال االساءة وال الصحابة سب جيوز ال:  أصل

 .  يعدلون وبه باحلق يهدون الصحابة:  أصل



3 
 

 سنة هبم والوصية الصحابة اىل االحسان:  أصل
 .وجه على وجيب مؤكدة،

 هللا دين ظهر حىت واستقاموا اقاموا الصحابة:  أصل
 .تعاىل

 تقامواس اقام عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر ان:  أصل
 .الدين ظهر حىت واليته يف

 .عظيمة االسالم يف وعمر بكر ايب مكانة: أصل

 رضي عمر ربك ايب اخلليفتني تعظيم يستحب:  أصل
 .عنهما اهلل

 عاءوالد عمر بكر ايب على الرتحم يستحب:  أصل
 .اجلزاء باحسن هلما

 املهاجرين يف والتقوى والورع االميان اعتقاد جيب:  أصل
 .واالنصار
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 .لصحابةا يف والصرب االميان صدق اعتقاد جيب:  أصل

 على رضاوال الثناء تعاىل اهلل انزال اعتقاد جيب: أصل 
 .كتابه يف الصحابة

 هللا مرضاة اتبعوا املهاجرين ان اعتقاد جيب: أصل 
 .تعاىل

 .االميان دار تبوؤوا االنصار ان اعتقاد جيب: أصل 

 .كثري خري املهاجرين يف: أصل 

 .للمهاجرين احلسن باجلزاء الدعاء يستحب: أصل 

 السالما قبلوا اتقياء خاشعون عاملون الصحابة: أصل 
 .القرآن واحكموا

 .وقارب سدد عنه اهلل رضي بكر ابا ان: أصل 

 ميمون السرية مرضي اخلطاب بن عمر ان: أصل 
 .النقيبة
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 .باحلق عمال وعمر بكر ابا ان: أصل 

 يف خرةاال يف زوجاته الدنيا يف النيب زوجات: أصل 
 .اجلنة

 .اهلل شاء ان ةاجلن يف النيب زوجات: أصل 

 سلما من اول تعاىل اهلل رمحها خدجية السيدة: أصل 
 .السالم عليه املؤمنني امري مع
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 طريقة البحث
 

اعتمدت يف مجع املعطيات االستقرائية على النصوص 
الثابتة وفق منهج عرض املعارف من النص والداللة 

 .على القرآن، وهو منهج بينته يف كتب كثرية سابقة

 هنا اىل اهم ركائزه. بعد ان استررجت النصوص واشري
  داللة.جهيت الثبوت ودالاملتعلقة مبوضوع البحث من 

 وهي نصوص مستوفية لشروط احلقيقة والثبوت حسب
عرض وقوانني الفقه الكمي لذلك فهي ختلو لمنهج ا

ص وهنا ملر . ان شاء اهللمن الظن بل كلها علم وحق 
 لقوانني الفقه الكمي.
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 نني الفقه الكميقوا
 قانون التداخل 

التداخل اجلزئي  )موضوعي او حممويل(= ) االشتقاقية  
 ، النصية، اخلصوصية( 

 تداخل جزئي موضوعي  -3

 تداخل جزئي حممويل  -2

 

 درجات االشتقاقية 

 2: اشتقاق =3د

  3: اقرتان =2د

 0: ال اشتقاق وال اقرتان =1د
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 درجات النصية 

 2: نص =3د

 3=: ظاهر 2د

 0: ال نص وال ظاهر =1د

 درجات اخلصوصية 

 2: خاص =3د

  3: عام =2د

 0: ال عام وال خاص =1د

 3، 3، 2(  او ) 2، 2، 2التداخل املوضوعي = ) 
 (6-0( هكذا.   فالقيم بني )
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(  3، 3، 2(  او ) 2، 2، 2التداخل احملمويل = )
 (6-0هكذا. فالقيم بني )

 

 

التداخل احملمويل التداخل = التداخل املوضوعي * 
\30 

 (0316-0فالقيم بني )

او اكثر الجراء   033وال بد ان تكون قيمة التداخل 
 عملية العرض.

 

 

 قانون االجتاه املعريف
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 االجتاه املعريف هو جمموعة )االجيابسلبية، الشرطية(

 

 قيم االجيابسلبية   

 1اجيابية نصية +

 3اجيابية ظاهرية +

 1-سلبية نصية 

 3-اهرية سلبية ظ

 

 قيم الشرطية 

 1شرط نصي +

 3شرط ظاهري +
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 1-عدم شرط نصي 

 3-عدم شرط ظاهري 

  

 االجتاه املعريف = )االجيابسلبية، الشرطية(  

 ( وهكذا 3، +1(  ، ) +1، +1قيم االجتاه )+

  

  

 قانون البعد االجتاهي

 البعد االجتاهي = اعلى قيم الفرق االجتاهي

اجتاه املعرفة -3)اجتاه املعرفة البعد االجتاهي= اعلى قيم
2) 
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 قانون االضاءة 

 اضاءة املعرفة باالصل تتناسب عكسيا مع البعد بينهما 

 البعد -6االضاءة = 

 

 

 قانون املوافقة

 املوافقة تتناسب طرديا مع االضاءة بشكل مضاعف.

 10\2املوافقة= االضاءة

 

 قانون التصديق

 الصدق يتناسب مع االضاءة باالصل.
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 40\2ديق = )االضاءة(التص

 

 

 

 

 قانون االتساق

 االتساق يتناسب مع املوافقة والتداخل. 

 االتساق = املوافقة + التداخل

 وللتيسري نفرتض التساوي يف التداخل وانه متوسط.

 0324االتساق = املوافقة +    

 

 قانون الثبوت 
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 الثبوت يتناسب مع الثبوت الظاهري  التصديق.

 ظاهري + التصديقالثبوت = الثبوت ال

 درجات الثبوت الظاهري

= مثال  030ثبوت درجة أوىل: ثابت جدا قطعي 
 مشاهدة او مشافهة او نقل قطعي

= مثال نقل  030ثبوت درجة ثانية: ثابت اطمئناين 
 علمي لكن ال يبلغ القطع.

= مثال  034ثبوت درجة ثالثة: ثبوت ضعيف ظين 
 نقل ال يبلغ العلم.

= مثال ما يظن او   0ري ثابت ثبوت درجة رابعة: غ
 يعلم كذيه.
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 التمييز بني الثبوت ) الواقعي( الثبوت الظاهري املعروف
 هو اهم اجنازات الفقه العرضي الكمي.

وللتيسري يف اخلالف نفرتض تساوي الثبوت الظاهري 
 =030 

 + التصديق 030الثبوت = 

 

 قانون الظهور

 قالظهور يتناسب مع الظهور الظاهري و التصدي

 الظهور = الظهور الظاهري + التصديق

 الظهور الظاهري 

 030ظاهر جدا نصي 

 0300ظاهر اطمئناين 
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  034ظاهر ضعيف ظين 

 0غري ظاهر 

 

 التمييز بني الثبوت ) الواقعي( الثبوت الظاهري املعروف
 هو اهم اجنازات الفقه العرضي الكمي.

وللتيسري يف اخلالف نفرتض تساوي الظهور الظاهري 
 =0300 

 + التصديق 0300الظهور = 

 

 قانون العلم

 العلم يتناسب مع الثبوت والظهور. 

 العلم = الثبوت * الظهور
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 قانون القبول

 القبول= احلجية * املقاصدية 

  

 

 درجات املقاصدية

  

 2مقاصدية عالية  )موافقة لالميانية والعقالئية(= 

  033مقاصدية ضعيفة )الالمنطقية النظامية( =  

 0صدية شبه معدومة ) خمالفة لالميانية العقالئية( =مقا

 

 درجات احلجية
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 2قطع=

 3مصدق=

 033ظن=

 0عدم النص=

 قانون احلق

 احلق يتناسب مع الصدق والقبول

 احلق = الصدق * القبول 

 

 قانون االحتياط

حينما يكون القول املرالف مشهورا يستحسن حبث 
 االحتياط   
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 –دليل اخلالف  االحتياط = شهرة اخلالف + قوة
     3-احلق يف املعرفة

جيب  2يستحب االحتياط  واكثر من  0اكثر من 
 االحتياط.

 232احلق يف املعرفة املصدقة= 

 اذن:

   4 –االحتياط = شهرة اخلالف + قوة دليل اخلالف 

 

 درجات قوة الدليل املدعاة  

  1 قطعي الثبوت والداللة=

 3الخر=ظين الثبت او الداللة وقطعي الطرف ا

 0ظين الثبوت الداللة=
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 درجات الشهرة 

 1 امجاع اسالمي =

 3مشهور)ومنه امجاع طائفة(=

 0غري مشهور= 
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 وهنا ال بد من بيان عدة أمور:

 األول: الثبوت العرضي للنص الشرعي
كل ما نقله املسلمون جبميع طوائفهم ومدارسهم 

 ومذاهبهم عن النيب واهل بيته صلوات اهلل عليهم
وصدقه القران وشهد له فهو حق وحجة وان ضعف 
سنده. وكل ما نقلوه عنهم وليس يف القرآن شاهد 
ومصدق فليس حجة.. والثبوت ميكن ان يكون جلزء 

 .من النقل وال يشرتط قبول مجيع الرواية

 

 الثاين: الثبوت العرضي للداللة
الداللة النصية سواء كانت نصية باملعىن املصطلح او 

امجالية فاهنا ال تكون حقا وال تنسب اىل  ظاهرية او
النصب اال ان يكون هلا مصدق وشاهد داليل من 

  القرآن والسنة. 
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 )الثبوت(الثالث: اثبات علوية النص 
كل ما نقله املسلمون جبميع طوائفهم ومدارسهم 
ومذاهبهم عن امري املؤمنني علي بن ايب طالب صلوات 

ة وان هو حق وحجاهلل عليه وصدقه القران وشهد له ف
ضعف سنده. وكل ما نقلوه عنه عليه السالم وليس يف 

 وسيكون الثبوتالقرآن شاهد ومصدق فليس حجة. 
 وفق قيم الثبوت الكمي.

 )الظهور( النص داللةالثالث: اثبات 
ال يكون الفهم وال املعىن بالظن وال باالحتمال وال 

دي ابالتكلف الفردي وامنا باليقني وبالغهم العريف الع
النوعي البسيط. و يكون املعىن حمقق للرمزية ان حقق 
احدى درجات املدح من التقديس او املدح او احلث 
على االتباع، وللرمزية اشكال أخرى اال ان هذه 
اوضحها وأكثرها يقينية. والتقديس يكون باعطاء الرمز 
صفة او منزلة خاصة متعلقة بالسماء. واملدح هو 
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نص البسيط، واالتباع هو بال بالفهم العريف النوعي
الظاهر يف ذلك سواء بالداللة املباشرة على االمر او 

هور سيكون الظ غري املباشرة كاخلرب الدال على االمر.
 فق قيم الظهور الكمي.
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 يف االصول القرآنية متهيد
ان من امهم اسس هنج العرض والفقه التصديقي هو 

جب وجود اصول عرض املعارف على القرآن وهذا يو 
قرآنىي واضجة للمعرفة يف القرآن الكرمي، وال ميكن وال 
يصح االعتقاد او اعتماد او العمل مبعرفة ليس هلا اصل 

 يف القرآن.

لقد أكد القرآن الكرمي وبوضوح على االبراز التقديسي 
واالتباعي اىل جمموعة من الناس هم أئمة كما انه اكد 

ت أخرى. ومه اهم على رمزيتهم من هذه اجلهة وجها
 تلك الصور هو االمام النيب إبراهيم اخلليل عليه السالم.

وااليات يف هذا الشأن كثرية وسنأخذ ثالثة مناذج منها 
 .األول يف التقديس والثاين يف املدح والثالث يف االتباع
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 يف القرآن إبراهيم اخلليل صلوات اهلل عليه
 التقديس:

وهذه االية  (الا ُه ِإبْ رَاِهيَم َخِليقال اهلل تعاىل )َواختخََذ اللخ 
من اعلى درجات التقديس لبشر، وال اعرف ما مياثلها 

 او يقارهبا يف هذه اجلهة.

رَا وقال سبحانه )َوَعِهْدنَا ِإىَل ِإبْ رَاِهيَم َوِإْْسَاِعيَل َأْن طَ  هِّ
ُجودِ  ِع السُّ    ( بَ ْييِتَ لِلطخائِِفنَي َواْلَعاِكِفنَي َوالرُّكخ

  ْيِت(ل سبحانه )َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإبْ رَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلب َ وقا

ا َوَآَل ِإب ْ  رَاِهيَم وقال اهلل تعاىل )ِإنخ اللخهَ اْصطََفى َآَدَم َونُوحا
 (َوَآَل ِعْمرَاَن َعَلى اْلَعاَلِمني

َناٌت َمَقاُم ِإبْ رَاِهيَم    (و قال سبحانه ) ِفيِه َآيَاٌت بَ ي ِّ

ُم اللخُه تعاىل ) أَْم ََيُْسُدوَن النخاَس َعَلى َما َآتَاهُ وقال اهلل 
َنا َآَل ِإبْ رَاِهيَم اْلِكَتاَب َواحلِْ  ْكَمَة ِمْن َفْضِلِه فَ َقْد َآتَ ي ْ

ا  ا َعِظيما َناُهْم ُمْلكا  (َوَآتَ ي ْ
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ا وقال سبحانه وتعاىل ) قُ ْلَنا يَا نَاُر ُكوين بَ ْرداا َوَساَلما 
 (َعَلى ِإبْ رَاِهيَم  

 :ثناءال
َلى ِإبْ رَاِهيَم َربُُّه َوِإِذ ابْ ت َ قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز ) 

ا(    ِبَكِلَماٍت َفَأمَتخُهنخ قَاَل ِإينِّ َجاِعُلَك لِلنخاِس ِإَماما

  يٌب حانه وتعاىل )ِإنخ ِإبْ رَاِهيَم حَلَِليٌم َأوخاٌه ُمنِ بوقال س

ةا قَانِتا   وقال اهلل تعاىل ) ِإنخ ِإبْ رَاِهيمَ  ْ َكاَن أُمخ ا َوََ ا لِلخِه َحِنيفا
  َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 

بَ ُعوُه وقال سبحانه ) ِإنخ َأْوىَل النخاِس بِِإبْ رَاِهيَم لَلخِذيَن ات خ 
  َوَهَذا النخيبُّ َوالخِذيَن َآَمُنوا  

 االتباع:
ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبْ رَاهِ    َم ُمَصلًّى( يوقال سبحانه وتعاىل )َواختِخ
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ْن وقال اهلل تعاىل )َوَمْن يَ ْرَغُب َعْن ِملخِة ِإبْ َراِهيَم ِإالخ مَ 
نْ َيا َوِإنخهُ  َناُه يف الدُّ  يف اآْلَِخرَِة َسِفَه نَ ْفَسُه َوَلَقِد اْصطََفي ْ

احِلِنَي     َلِمَن الصخ

ْل قُ وقال سبحانه ) َوقَاُلوا ُكونُوا ُهوداا َأْو َنَصاَرى تَ ْهَتُدوا 
ا    َبْل ِملخَة ِإبْ رَاِهيَم َحِنيفا

ا   (قال اهلل تعاىل ) فَاتخِبُعوا ِملخَة ِإبْ رَاِهيَم َحِنيفا

َنا إِلَْيَك َأِن اتخِبْع ِملخَة إِ  بْ رَاِهيَم وقال اهلل تعاىل ) مُثخ َأْوَحي ْ
ا    (َحِنيفا

 يف القرآن رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه واله
 البارز جدا هو االمام النيب رسول اهلل ومن الرمز القرآين

حممد صلى اهلل عليه واله، فان القرآن الكرمي واضح 
 جدا يف تقديس رسول اهلل ومدحه وبيان اتباعه.
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 التقديس
ُلوَها َعَلْيَك بِاحلَْ  قِّ َوِإنخَك وقال تعاىل ) تِْلَك َآيَاُت اللخِه نَ ت ْ

 (َلِمَن اْلُمْرَسِلنَي 

ٌد ِإالخ َرُسوٌل َقْد َخَلْت مِ وقال اهلل تعاىل ) ْن قَ ْبِلِه َوَما حُمَمخ
 (الرُُّسلُ 

َك ِمْن قال اهلل تعاىل ) يَا أَي َُّها الرخُسوُل بَ لِّْغ َما أُْنزَِل إِلَيْ 
ََْ تَ ْفَعْل َفَما بَ لخْغَت رَِسالََتهُ َواللخهُ   يَ ْعِصُمَك ِمَن َربَِّك َوِإْن 

 (النخاِس 

 بِاحلَْقِّ أَي َُّها النخاُس َقْد َجاءَُكُم الرخُسولُ وقال سبحانه ) يَا 
 (ِمْن َربُِّكْم 

راا وقال اهلل تعاىل ) يَا أَي َُّها النخيبُّ ِإنخا أَْرَسْلَناَك َشاهِ  ا َوُمَبشِّ دا
 (َوَنِذيراا 

النخيبِّ يَا  قال اهلل تعاىل ) ِإنخ اللخَه َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى
 (ا ا الخِذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليما أَي ُّهَ 
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ٌد أَبَا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم  وقال سبحانه ) َما َكاَن حُمَمخ
 (َوَلِكْن َرُسوَل اللخِه َوَخاََتَ النخبِيِّنَي 

 ثناءال
 (وقال سبحانه )َوِإنخَك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم 

َما َعِنتُّْم  ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيهِ  َلَقْد َجاءَُكْم َرُسولٌ 
 (َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌف َرِحيٌم  

َلِكِن الرخُسوُل َوالخِذيَن َآَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا بَِأْمَواهلِِْم 
رَاُت َوأُولَِئَك ُهُم اْلمُ   (ْفِلُحونَ َوأَنْ ُفِسِهْم َوأُولَِئَك هَلُُم اخْلَي ْ

ل ٌّ َآَمَن َآَمَن الرخُسوُل مبَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن كُ 
نْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه بِاللخِه َوَماَلِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه اَل نُ َفرُِّق ب َ 

ْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفرَاَنَك َرب خَنا َوإِلَْيَك اْلَمصِ   (ريُ َوقَاُلوا ْسَِ
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 تباعاال
ِسِهْم وقال اهلل سبحانه ) النخيبُّ َأْوىَل بِاْلُمْؤِمِننَي ِمْن أَنْ فُ 

َهاتُ ُهْم ]األحزاب/ وقال اهلل تعاىل )َوِإنخَك [6َوأَْزَواُجُه أُمخ
 (لََتْدُعوُهْم ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 

 (وقال سبحانه )َوِإنخَك لَتَ ْهِدي ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم 

 (نه ) َوَأِطيُعوا اللخَه َوَأِطيُعوا الرخُسوَل وقال سبحا

َوَأِطيُعوا  قال اهلل سبحانه )يَا أَي َُّها الخِذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اللخهَ 
ٍء فَ ُردُّوُه الرخُسوَل َوأُويل اأْلَْمِر ِمْنُكْم َفِإْن تَ َناَزْعُتْم يف َشيْ 

عاىل )َمْن يُِطِع [وقال ت02ِإىَل اللخِه َوالرخُسوِل  ]النساء/
 (الرخُسوَل فَ َقْد َأطَاَع اللخَه  

وقال سبحانه ) َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن َأِو اخْلَْوِف 
ُهْم  أََذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرخُسوِل َوِإىَل أُويل اأْلَْمرِ  ِمن ْ

ُهْم   (َلَعِلَمُه الخِذيَن َيْستَ ْنِبطُونَُه ِمن ْ
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 البيت عليهم السالم يف القرآناهل 
 التقديس

ٍض قال اهلل سبحانه )َوأُولُو اأْلَْرَحاِم بَ ْعُضُهْم أَْوىَل بِبَ عْ 
يف ِكَتاِب اللخِه ( وهي شاملة المامة اهل البيت باهنم 
من الذرية واهنم األقرب واألوىل بالنيب صلى اهلل عليه 

 واله .

َا يُرِيُد اللخ  ُم الرِّْجَس أَْهَل ُه لُِيْذِهَب َعْنكُ وقال تعاىل )ِإمنخ
رَُكْم َتْطِهرياا (وقد دلت السنة القطعية اهنا  اْلبَ ْيِت َويُطَهِّ

من االستعمال اخلاص و الذي حقق االلتفات عن 
 السياق.

َك ِفيِه ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءَك  وقال اهلل تعاىل )َفَمْن َحاجخ
َناءَُكْم َوِنَساَءنَا أَبْ َناَءنَا َوأَب ْ  ِمَن اْلِعْلِم فَ ُقْل تَ َعاَلْوا َندْعُ 

َعْل َلْعَنَة اللخِه َوِنَساءَُكْم َوأَنْ ُفَسَنا َوأَنْ ُفَسُكْم مُثخ نَ ْبَتِهْل فَ َنجْ 
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َعَلى اْلَكاِذِبنَي   وبينت السنة القطعية ان النيب صلى 
 اهلل عليه واله اقتصر على اهل بيته هنا.

َن َعَلى النخيبِّ يَا َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّو قال اهلل تعاىل )ِإنخ اللخَه 
ا  و  قرنت أَي َُّها الخِذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليما

السنة القطعية الصالة على اهل البيت بالصالة على 
 النيب صلى اهلل عليه واله.

اْلَمَودخَة يف  قال اهلل تعاىل ) ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجراا ِإالخ 
 اْلُقْرََب(

 ثناءال
 

 اللخِه قال اهلل تعاىل ) قَاُلوا أَتَ ْعَجِبنَي ِمْن أَْمِر اللخِه َرمْحَةُ 
يٌد ( يٌد جمَِ  َوبَ رََكاتُُه َعَلْيُكْم أَْهَل اْلبَ ْيِت ِإنخُه محَِ

ناا قال اهلل تعاىل )َويُْطِعُموَن الطخَعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكي
ا َوَأِسرياا )َويَتِ  َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللخِه اَل نُرِيدُ 8يما ِمْنُكْم  ( ِإمنخ
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َجزَاءا َواَل ُشُكوراا ( وبينت السري اهنا يف اهل البيت 
 عليهم السالم.

 االتباع
َأِطيُعوا قال اهلل تعاىل ) يَا أَي َُّها الخِذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اللخَه وَ 

َشْيٍء فَ ُردُّوُه  اأْلَْمِر ِمْنُكْم َفِإْن تَ َناَزْعُتْم يف الرخُسوَل َوأُويل 
ْوِم اآْلَِخِر ِإىَل اللخِه َوالرخُسوِل ِإْن ُكْنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِاللخِه َواْلي َ 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويالا ( وبينت السنة واالرشاد ان  َذِلَك َخي ْ
 اويل االمر هم االئمة من اهل البيت عليهم السالم.

َا َولِيُُّكُم اللخُه َوَرُسولُُه َوالخِذي َن َآَمُنوا قال اهلل تعاىل ) ِإمنخ
وَن  ( الخِذيَن يُِقيُموَن الصخاَلَة َويُ ْؤتُوَن الزخَكاَة َوُهْم رَاِكعُ 

وبينت السنة واالرشاد اهنا نزلت يف علي عليه السالم 
وهو من املثال فتجري يف بقية اهل البيت عليهم 

 .السالم
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قال اهلل تعاىل )َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن َأِو اخْلَْوِف 
ُهْم  أََذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرخُسوِل َوِإىَل أُويل اأْلَْمرِ  ِمن ْ

ُهْم َوَلْواَل َفْضلُ  اللخِه َعَلْيُكْم  َلَعِلَمُه الخِذيَن َيْستَ ْنِبطُونَُه ِمن ْ
ْيطَاَن ِإالخ قَِليالا ( و َوَرمْحَُتُه اَلت خ  بينت السنة بَ ْعُتُم الشخ

واإلرشاد ان اويل االمر هم االئمة من اهل البيت عليهم 
 السالم.
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 احاديث مصدقة

احلسني ابن خالد، عن الرضا عليه السالم عن آبائه، 
عن أمري املؤمنني أنه قال للحسني عليه السالم: التاسع 

لقائم باحلق املظهر للدين من ولدك يا حسني هو ا
 ( الباسط للعدل.

ابن نباته، عن أمري املؤمنني عليه السالم أنه ذكر القائم  
عليه السالم فقال: أما ليغينب حىت يقول اجلاهل: ما 

 .هلل يف آل حممد حاجة

عن أيب وابل قال: نظر أمري املؤمنني علي إىل احلسني 
سول اه ر عليه السالم فقال: إن ابين هذا سيد كما ْس

اهلل صلى اهلل عليه وآله سيدا وسيررج اهلل من صلبه 
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 رجال باسم نبيكم، يشبهه يف اخللق و اخللق، خيرج على
 ( حني غفلة من الناس وإماتة للحق، وإظهار للجور.

  

عن أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه عليهم السالم 
قيل يا أمري املؤمنني ما آيتك اليت نزلت فيك ؟ فقال: 

ل: أفسمعت اهلل عزوجل يقول: )أفمن كان على فقا
بينة من ربه ويتلوه شاهد منه( ؟ قال: نعم، قال: فالذي 
على بينة منه  حممد صلى اهلل عليه واله والذي يتلوه 

   شاهد منه أنا الشاهد وأنا منه صلى اهلل عليه وله.

   

سلمان الفارسي، عن أمري املؤمنني عليه السالم يف قول 
نكم ك وتعاىل: )قل كفى باهلل شهيدا بيين وبياهلل تبار 

ومن عنده علم الكتاب( فقال: )أنا هو الذي عنده 
   علم الكتاب(.
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غياث بن إبراهيم عن الصادق، عن آبائه، عن احلسني 
بن علي عليهم السالم قال: سئل أمري املؤمنني عليه 
السالم، عن معىن قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله: 

رتة ف فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت " من الع" إين خمل
؟ فقال، أنا واحلسن واحلسني واالئمة التسعة من ولد 
احلسني، تاسعهم مهديهم وقائمهم ال يفارقون كتاب 
اهلل وال يفارقهم حىت يردوا على رسول اهلل صلى اهلل 

  عليه وآله حوضه. 

  

مد حم هنج: قال أمري املؤمنني عليه السالم: ال يقاس بآل
صلى اهلل عليه وآله من هذه االمة أحد، وال يسوى هبم 
من جرت نعمتهم عليه أبدا، هم أساس الدين، وعماد 
اليقني، إليهم يفئ الغاىل، وهبم يلحق التاىل، و هلم 

  خصائص حق الوالية، وفيهم الوصية والوراثة.
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قال امري املؤمنني عليه السالم:  إّن األئّمة من قريش ، 
 هذا البطن من هاشم ، ال تصلح على س واهم ُغرسوا يف

  ، و ال تصلح الوالة من غريهم .

 

عن أيب املفضل قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: 
إن اهلل بعث حممدا بالنبوة واصطفاه بالرسالة فأنال يف 
االسالم وأنال، وعندنا أهل البيت مفاتح العلم وأبواب 

  ب.احلكم وضياء االمر وفصل اخلطا

قال علي عليه السالم:  ولعمر اهلل ، إيّن ألرجو إذا 
أعطى اهلل املؤمنني على قدر فضائلهم يف اإلسالم و 

 نصيحتهم هلل و لرسوله أن يكون نصيبنا أهل البيت يف
  ذلك األوفر .
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جابر اجلعفي، قال: ْسعت أبا جعفر عليه السالم  
 -دي هيف  امل -يقول: قال أمري املؤمنني عليه السالم 

  بأيب ابن خرية االمآء.

عامر بن واثلة قال: خطبنا أمري املؤمنني عليه السالم 
على منرب الكوفة فحمد اهلل وأثىن عليه، وذكر اهلل مبا 
هو أهله، وصلى على نبيه، مث قال: أيها الناس سلوين 
سلوين، فواهلل ال تسألوين عن آية من كتاب اهلل إال 

قام أو و بنهار ؟ أو يف محدثتكم عنها مبا نزلت بليل أ
   يف مسري ؟ أو يف سهل أم يف جبل ؟

ابن نباتة قال: قال أمري املؤمنني عليه السالم أنا خليفة  
رسول اهلل ووزيره ووارثه، أنا أخو رسول اهلل ووصيه 

  وحبيبه.
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عن أيب املفضل قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: 
أنال يف طفاه بالرسالة فإن اهلل بعث حممدا بالنبوة واص

االسالم وأنال، وعندنا أهل البيت مفاتح العلم وأبواب 
  احلكم وضياء االمر وفصل اخلطاب.

ابن نباتة قال: قال أمري املؤمنني عليه السالم أنا خليفة 
رسول اهلل ووزيره ووارثه، أنا أخو رسول اهلل ووصيه 

   وحبيبه.

 عليه: لوات اهللالصفار يف ارشاده قال أمري املؤمنني ص
إين صاحب حممد وخليفته، وإمام أمته بعده، وصاحب 

   رايته يف الدنيا واآلخرة.

 

 رضي اهلل عنهم يف القرآنالصحابة 
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 التقديس
اِبُقوَن )*( أُولَِئَك  اِبُقوَن السخ قال اهلل تعاىل )َوالسخ

ِلنَي )*( وخ اْلُمَقرخبُوَن )*( يف َجنخاِت النخِعيِم )*( ثُ لخةٌ ِمَن اأْلَ 
 [34-30َوقَِليٌل ِمَن اآْلَِخرِيَن  ]الواقعة/

َن َآَمُنوا وقال اهلل تعاىل ) يَ ْوَم اَل خُيْزِي اللخُه النخيبخ َوالخِذي
 (08َمَعُه نُورُُهْم َيْسَعى بَ نْيَ أَْيِديِهْم َوبَِأمْيَاهِنِْم )

ةا وَ  طاا لَِتُكونُوا سَ وقال اهلل تعاىل ) وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمخ
ا  ُشَهَداَء َعَلى النخاِس َوَيُكوَن الرخُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدا

(02) 

وقال سبحانه ) َوَجاِهُدوا يف اللخِه َحقخ ِجَهاِدِه ُهَو 
يِن ِمْن َحرٍَج ِملخ  ةَ أَبِيُكْم اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّ

 َهَذا لَِيُكوَن اْلُمْسِلِمنَي ِمْن قَ ْبُل َويف  ِإبْ رَاِهيَم ُهَو َْسخاُكمُ 
ا َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النخاسِ   الرخُسوُل َشِهيدا
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اَلَة َوَآُتوا الزخَكاَة َواْعَتِصُموا بِاللخِه هُ  َو َمْواَلُكْم َفأَِقيُموا الصخ
 (80فَِنْعَم اْلَمْوىَل َونِْعَم النخِصرُي )

 أصل:
 يس الصحابة ظاهر يف القرآن الكرمي.تقد 

 أصل: 
الصحابة هم الذين نزل القرآن بالثناء عليهم وهم 

 خصوص املهاجرين واالنصار.

 االتباع
اِبُقوَن اأْلَوخُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِينَ   قال اهلل تعاىل )َوالسخ

ُهْم عَ  َواأْلَْنَصاِر َوالخِذيَن ات خبَ ُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اللخهُ  ن ْ
َهاُر َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدخ هَلُْم َجنخاٍت جَتْرِي ََتْتَ َها اأْلَن ْ 

ا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ]التوبة/  [300َخاِلِديَن ِفيَها أََبدا
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ب خَنا قال اهلل تعاىل )َوالخِذيَن َجاُءوا ِمْن بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن رَ 
ْخَوانَِنا الخذِ  ميَاِن َواَل جَتَْعْل يف يَن َسبَ ُقونَا بِاإْلِ اْغِفْر لََنا َوإلِِ

 (20  )قُ ُلوبَِنا ِغالًّ لِلخِذيَن َآَمُنوا َرب خَنا ِإنخَك َرُءوٌف َرِحيمٌ 

 َ  لَُه قال سبحانه ) َوَمْن ُيَشاِقِق الرخُسوَل ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ نيخ
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِننَي نُ َولِّهِ  ا تَ َوىلخ َوُنْصِلِه مَ  اهْلَُدى َويَ تخِبْع َغي ْ

 (28َجَهنخَم َوَساَءْت َمِصرياا  )

 أصل:
 اتباع الصحابة يف امياهنم ظاهر يف القرآن الكرمي.

 ثناءال
اِجرِيَن قال اهلل تعاىل )َلَقْد تَاَب اللخُه َعَلى النخيبِّ َواْلُمهَ 

 بَ ْعِد َما َكاَد نْ َواأْلَْنَصاِر الخِذيَن ات خبَ ُعوهُ يف َساَعِة اْلُعْسَرِة مِ 
ُهْم مُثخ تَاَب َعَلْيِهْم ِإنخُه هبِِ  ْم َرُءوٌف يَزِيُغ قُ ُلوُب َفرِيٍق ِمن ْ

 [ 330َرِحيٌم ]التوبة/
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ٌد َرُسوُل اللخِه َوالخِذيَن َمَعُه َأشِ  اُء قال اهلل تعاىل ) حُمَمخ دخ
عاا ُسجخ  نَ ُهْم تَ رَاُهْم رُكخ اِر ُرمَحَاُء بَ ي ْ ا يَ ْبتَ ُغوَن دا َعَلى اْلُكفخ

ثَِر َفْضالا ِمَن اللخِه َوِرْضَواناا ِسيَماُهْم يف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَ 
ْورَاةِ َوَمثَ ُلُهْم يف اإْلِ  ُجوِد َذِلَك َمثَ ُلُهْم يف الت خ يِل َكَزرٍْع السُّ جنِْ

وِقِه َأْخرََج َشْطأَُه َفَآَزرَُه فَاْستَ ْغَلَظ فَاْستَ َوى َعَلى سُ 
اَر َوَعَد اللخ يُ ْعِجُب الزُّ  ُه الخِذيَن َآَمُنوا رخاَع لَِيِغيَظ هِبُِم اْلُكفخ

ا ) ُهْم َمْغِفَرةا َوَأْجراا َعِظيما احِلَاِت ِمن ْ  (20َوَعِمُلوا الصخ

 وقال سبحانه )َآَمَن الرخُسوُل مبَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن َربِّهِ 
 وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه اَل نُ َفرِّقُ  َكِتهِ َواْلُمْؤِمُنوَن ُكل ٌّ َآَمَن بِاللخِه َوَماَلئِ 

ْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفرَانَ  َك َرب خَنا بَ نْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلوا ْسَِ
 (23َوإِلَْيَك اْلَمِصرُي )

وا وقال سبحانه ) َلِكِن الرخُسوُل َوالخِذيَن َآَمُنوا َمَعهُ َجاَهدُ 
رَ بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم َوأُ  اُت َوأُولَِئَك ُهُم ولَِئَك هَلُُم اخْلَي ْ

 (22اْلُمْفِلُحوَن  )
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ت خبَ َعَك قال اهلل تعاىل )يَا أَي َُّها النخيبُّ َحْسُبَك اللخُه َوَمِن ا
 (21ِمَن اْلُمْؤِمِننَي )

وا ِمْن قال اهلل تعاىل  ) لِْلُفَقرَاِء اْلُمَهاِجرِيَن الخِذيَن ُأْخرِجُ 
ْضَواناا أَْمَواهلِِْم يَ ْبتَ ُغوَن َفْضالا ِمَن اللخِه َورِ ِديَارِِهْم وَ 

اِدُقوَن ) ( َوالخِذيَن 8َويَ ْنُصُروَن اللخهَ َوَرُسوَلهُ أُولَِئَك ُهُم الصخ
بُّوَن َمْن َها ميَاَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َيُِ اَر َواإْلِ َجَر إِلَْيِهْم تَ بَ وخُءوا الدخ

ُدوَن يف ُصُدورِِهمْ  ْؤثُِروَن َعَلى َحاَجةا ِمخا أُوُتوا َوي ُ  َواَل جيَِ
ِسِه أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحخ نَ فْ 

 (24َفُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن )

اِبُقوَن اأْلَوخُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِينَ   قال اهلل تعاىل )َوالسخ
ُهْم ُهْم بِِإْحَساٍن َرضِ َواأْلَْنَصاِر َوالخِذيَن ات خبَ ُعو  َي اللخُه َعن ْ
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َهاُر َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدخ هَلُْم َجنخاٍت جَتْرِي ََتْتَ َها اأْلَن ْ 
ا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )  (20َخاِلِديَن ِفيَها أََبدا

َباِيُعوَنَك قال اهلل تعاىل )َلَقْد َرِضَي اللخهُ َعِن اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ ي ُ 
َجَرِة فَ َعِلَم َما يف قُ ُلوهِبِْم َفأَنْ َزَل ال ََتْتَ  ِكيَنَة َعَلْيِهْم الشخ سخ

ا َقرِيباا ) اَن ( َوَمَغاِِنَ َكِثريَةا يَْأُخُذونَ َها وَكَ 38َوأَثَابَ ُهْم فَ ْتحا
ا   (26)اللخُه َعزِيزاا َحِكيما

 

 أصل:
 الثناء على الصحابة ظاهر يف القرآن الكرمي.

ُه َجاَهُدوا ِكِن الرخُسوُل َوالخِذيَن َآَمُنوا َمعَ قال اهلل تعاىل )لَ 
رَاُت َوأُولَ  ِئَك ُهُم بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم َوأُولَِئَك هَلُُم اخْلَي ْ

 [88اْلُمْفِلُحوَن  ]التوبة/
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ِد َما قال اهلل تعاىل )مُثخ ِإنخ َربخَك لِلخِذيَن َهاَجُروا ِمْن بَ عْ 
ِدَها َلَغُفوٌر َرِحيٌم  وا َوَصبَ ُروا ِإنخ رَبخَك ِمْن بَ عْ فُِتُنوا مُثخ َجاَهدُ 

 [ 330]النحل/

قال اهلل تعاىل )ِإنخ الخِذيَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا 
ْوا َوَنَصُروا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم يف َسِبيِل اللخِه َوالخِذيَن َآوَ 

ََْ يُ َهاِجُروا بَ ْعٍض َوالخِذيَن َآمَ أُولَِئَك بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء  ُنوا َو
َما َلُكْم ِمْن َواَليَِتِهْم ِمْن َشْيٍء َحىتخ يُ َهاِجُروا َوِإِن 

يِن فَ َعَلْيُكُم النخْصُر ِإالخ َعلَ  ى قَ ْوٍم اْستَ ْنَصُروُكْم يف الدِّ
نَ ُهْم ِميثَاٌق َواللخُه مبَا تَ ْعَمُلوَن َبصِ  َنُكْم َوبَ ي ْ  ريٌ بَ ي ْ

 [ 02]األنفال/

يِل قال اهلل تعاىل )الخِذيَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف َسبِ 
َوأُولَِئَك ُهُم  اللخِه بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجةا ِعْنَد اللخهِ 

 [ 20اْلَفائُِزوَن  ]التوبة/
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ُروا َوَجاَهُدوا يف جَ وقال تعاىل) ِإنخ الخِذيَن َآَمُنوا َوالخِذيَن َها
وٌر َرِحيٌم َسِبيِل اللخِه أُولَِئَك يَ ْرُجوَن َرمْحََة اللخِه َواللخُه َغفُ 

[ وقال تعاىل  )فَالخِذيَن َهاَجُروا َوُأْخرُِجوا 238]البقرة/
َرنخ ِمْن ِديَارِِهْم َوأُوُذوا يف َسِبيِلي َوقَاتَ ُلوا َوقُِتُلوا أَلُ  َكفِّ

ُهْم َسيِّئَ  ُهْم َجنخاٍت جَتْرِي مِ َعن ْ ْن ََتِْتَها اِِتِْم َوأَلُْدِخَلن خ
اأْلَنْ َهاُر ثَ َواباا ِمْن ِعْنِد اللخِه َواللخُه ِعْنَدُه ُحْسُن الث خَواِب 

[ وقال تعاىل )مُثخ ِإنخ َربخَك لِلخِذيَن 320]آل عمران/
ا ِإنخ َربخَك و َهاَجُروا ِمْن بَ ْعِد َما فُِتُنوا مُثخ َجاَهُدوا َوَصبَ رُ 

[ وقال تعاىل ) 330ِمْن بَ ْعِدَها َلَغُفوٌر َرِحيٌم ]النحل/
ُهْم يف َوالخِذيَن َهاَجُروا يف اللخِه ِمْن بَ ْعِد َما ظُِلُموا لَنُبَ وِّئ َ  ن خ

نْ َيا َحَسَنةا َوأَلَْجُر اآْلَِخَرِة َأْكبَ ُر َلْو َكانُوا يَ ْعَلمُ  وَن  الدُّ
 [ 43]النحل/
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ِبيِل  تعاىل )الخِذيَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف سَ قال اهلل
َوأُولَِئَك ُهُم  اللخِه بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجةا ِعْنَد اللخهِ 

 [ 20اْلَفائُِزوَن  ]التوبة/

 

ِبيِل قال اهلل تعاىل )َوالخِذيَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف سَ 
ا هَلُْم للخِه َوالخِذيَن َآَوْوا َوَنَصُروا أُولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّ ا

 ( َوالخِذيَن َآَمُنوا ِمْن بَ ْعُد َوَهاَجُروا04َمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكرمٌِي )
ُهْم َوَجاَهُدوا َمَعُكْم َفُأولَِئَك ِمْنُكْم َوأُوُلو اأْلَْرَحاِم بَ ْعضُ 

لِّ َشْيٍء َعِليٌم  ِكَتاِب اللخِه ِإنخ اللخَه ِبكُ َأْوىَل بِبَ ْعٍض يف  
 [ 00، 04]األنفال/

 

 قال تعاىل) ِإنخ الخِذيَن َآَمُنوا َوالخِذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف 
وٌر َرِحيٌم َسِبيِل اللخِه أُولَِئَك يَ ْرُجوَن َرمْحََة اللخِه َواللخُه َغفُ 

 [ 238]البقرة/
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 َوأُوُذوا لخِذيَن َهاَجُروا َوُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهمْ قال تعاىل  )فَا
ُهْم سَ  َرنخ َعن ْ يَِّئاِِتِْم يف َسِبيِلي َوقَاتَ ُلوا َوقُِتُلوا أَلَُكفِّ

ُهْم َجنخاٍت جَتْرِي ِمْن ََتِْتَها اأْلَنْ َهاُر ثَ وَ  اباا ِمْن َوأَلُْدِخَلن خ
 [  320ل عمران/ث خَواِب ]آِعْنِد اللخِه َواللخُه ِعْنَدُه ُحْسُن ال

 

ُموا وقال تعاىل ) َوالخِذيَن َهاَجُروا يف اللخِه ِمْن بَ ْعِد َما ظُلِ 
نْ َيا َحَسَنةا َوأَلَْجُر اآْلَِخَرِة َأكْ  ُهْم يف الدُّ بَ ُر َلْو َكانُوا لَنُبَ وِّئَ ن خ

 [43يَ ْعَلُموَن  ]النحل/

 

ِذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن الخ  قال اهلل تعاىل )لِْلُفَقرَاِء اْلُمَهاِجرِينَ 
اناا ِديَارِِهْم َوأَْمَواهلِِْم يَ ْبتَ ُغوَن َفْضالا ِمَن اللخِه َوِرْضوَ 

اِدُقوَن ) ( َوالخِذيَن 8َويَ ْنُصُروَن اللخهَ َوَرُسوَلهُ أُولَِئَك ُهُم الصخ
بُّوَن َمْن َها ميَاَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َيُِ اَر َواإْلِ إِلَْيِهْم َجَر تَ بَ وخُءوا الدخ
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ُدوَن يف ُصُدورِِهْم َحاَجةا ِمخا أُوُتوا َويُ ْؤثُِرونَ   َعَلى َواَل جيَِ
ِسِه أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحخ نَ فْ 

( َوالخِذيَن َجاُءوا ِمْن بَ ْعِدِهْم 2َفُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن )
ْخَوانَِنا الخِذيَن سَ  يَ ُقوُلوَن َرب خَنا اْغِفرْ  ميَاِن لََنا َوإلِِ بَ ُقونَا بِاإْلِ

نخَك َرُءوٌف َواَل جَتَْعْل يف قُ ُلوبَِنا ِغالًّ لِلخِذيَن َآَمُنوا َرب خَنا إِ 
 [ 30-8َرِحيٌم  ]احلشر/

 

 

ٌد َرُسوُل اللخِه َوالخِذيَن َمَعهُ َأِشدخ  اءُ َعَلى قال اهلل تعاىل )حُمَمخ
اِر  ا يَ بْ اْلُكفخ دا عاا ُسجخ نَ ُهْم تَ رَاُهْم رُكخ تَ ُغوَن َفْضالا ُرمَحَاُء بَ ي ْ

ُجوِد ِمَن اللخِه َوِرْضَواناا ِسيَماُهْم يف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُّ 
يِل كَ  جنِْ ْورَاِة َوَمثَ ُلُهْم يف اإْلِ َزرٍْع َأْخرََج َذِلَك َمثَ ُلُهْم يف الت خ

وِقِه يُ ْعِجُب َلَظ فَاْستَ َوى َعَلى سُ َشْطَأُه َفَآَزَرُه فَاْستَ غْ 
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اَر َوَعَد اللخُه الخِذيَن َآمَ  ُنوا َوَعِمُلوا الزُّرخاَع لَِيِغيَظ هِبُِم اْلُكفخ
ا ]الفتح/ ُهْم َمْغِفَرةا َوَأْجراا َعِظيما احِلَاِت ِمن ْ  [22الصخ
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روى نصر عن علي عليه السالم قال: فاز أهل السبق 
 بسبقهم وفاز املهاجرون واالنصار بفضلهم. 

 :االقوال

 ثاينوال مصدق االول قولني؛ اىل االقوال سارجع: اشارة
 غري املعرفة قيم اعلى الثاين للقول وسيكن. غريه

 .املصدقة

صة االصحابة هم املهاجرون واالنصار خ: االول القول 
 الذين اثىن الكتاب عليهم.  

 

 .ذلك غري: الثاين القول

 (الشرطية االجيابسلبية،) االجتاه 

 (3- ،1-= )االصل ٳ 

 (3- ،1-= )3 ٳ
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 (3+ ،1-= )2 ٳ

 املعرفة اجتاه-3املعرفة اجتاه) قيم اعلى= االجتاهي البعد
2) 

 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6=  االضاءة

 6= 3ض

 4=2ض

 40\2(االضاءة= ) التصديق

 032= 3تص

 034=2تص

  10\2االضاءة= املوافقة
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 332= 3م

 030=2م

 التصديق+  030=   الثبوت

 334= 3ث

 032= 2ث

 التصديق+  0300=  الظهور

 3340= 3ظ

 0320= 2ظ

 الظهور*  الثبوت=  العلم

 2= 3ع

 0386= 2ع
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 0324+   املوافقة=  االتساق

 3344= 3 ات

 0304= 2 ات

 2\العلم* االتساق=  الصدق

 3340= 3ص

 0312= 2ص

  

  املقاصدية*  احلجية= القبول

  2=مقا  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق

 القبول*  الصدق=  احلق 
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 حق فهو   232= 3ح 

  033= 2ح

الصحابة هم املهاجرون واالنصار ) االول فالقول 
 .احلق هو( خاصة الذين اثىن الكتاب عليهم.  

 :أصل 
اصة الذين اثىن الصحابة هم املهاجرون واالنصار خ

 الكتاب عليهم.  

اشارة: فالصحابة هم خصوص من نزلت اايات الكثرية 
فيهم ال يشاركهم من تأخر واسلم بعدهم ِمن عاصر 

 رسول اهلل صلى اله عليه واله.

 حمكمة، االصل هلذا املوافقة النصوص: اشارة  
 .متشاهبة له املرالفة والنصوص
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 االقوال:

 قولني؛ االول مصدق والثاين اشارة: سارجع االقوال اىل
غريه. وسيكن للقول الثاين اعلى قيم املعرفة غري 

 املصدقة.

القول االول: جيب االعتقاد بفضل املهاجرين  
 واالنصار.

 القول الثاين: غري ذلك.

 االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية( 

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 

 (3-، 1-= )3 ٳ

 (3، +1-= )2 ٳ

اجتاه املعرفة -3لى قيم )اجتاه املعرفةالبعد االجتاهي= اع
2) 
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 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6االضاءة = 

 6= 3ض

 4=2ض

 40\2التصديق = )االضاءة(

 032= 3تص

 034=2تص

  10\2املوافقة= االضاءة

 332= 3م

 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 
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 334= 3ث

 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ

 0320= 2ظ

 * الظهور العلم = الثبوت

 2= 3ع

 0386= 2ع

  

 0324االتساق = املوافقة +  

 3344= 3ات 

 0304= 2ات 
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 2\الصدق = االتساق* العلم

 3340= 3ص

 0312= 2ص

  

 القبول= احلجية * املقاصدية 

  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق

 احلق = الصدق * القبول 

 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح
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عتقاد بفضل املهاجرين فالقول االول )جيب اال 
 واالنصار.( هو احلق.

 أصل: 
 جيب االعتقاد بفضل املهاجرين واالنصار.

اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حمكمة،   
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.

 

 

 

 

 -عن أيب عمرو الكندي قال: كنا ذات يوم عند علي 
فوافق الناس منه طيب نفس ومزاح  -عليه السالم 

وا: يا أمري املؤمنني حدثنا عن أصحابك، قال: عن فقال
صلى اهلل  -قالوا عن أصحاب حممد  2أي أصحايب؟
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قال: كل أصحاب حممد أصحايب فعن  -عليه وآله 
 أيهم تسألونين؟  

 

 االقوال:

اشارة: سارجع االقوال اىل قولني؛ االول مصدق والثاين 
غريه. وسيكن للقول الثاين اعلى قيم املعرفة غري 

 ملصدقة.ا

 القول االول: كل اصحاب حممد هم اصحاب علي. 

 القول الثاين: غري ذلك.

  

 االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية(

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 

 (3-، 1-= )3 ٳ
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 (3، +1-= )2 ٳ

اجتاه املعرفة -3البعد االجتاهي= اعلى قيم )اجتاه املعرفة
2) 

 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6االضاءة = 

 6= 3ض

 4=2ض

 40\2صديق = )االضاءة(الت

 032= 3تص

 034=2تص

  10\2املوافقة= االضاءة
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 332= 3م

 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 

 334= 3ث

 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ

 0320= 2ظ

 العلم = الثبوت * الظهور

 2= 3ع

 0386= 2ع
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 0324االتساق = املوافقة +  

 3344= 3ات 

 0304= 2ات 

 2\االتساق* العلمالصدق = 

 3340= 3ص

 0312= 2ص

  

 القبول= احلجية * املقاصدية 

  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق
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 احلق = الصدق * القبول

 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح

فالقول االول )كل اصحاب حممد هم اصحاب  
 علي.( هو احلق.

  

 أصل:
 كل اصحاب حممد هم اصحاب علي.  

املوافقة هلذا االصل حمكمة، اشارة: النصوص  
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.

 

قال امري املؤمنني )عليهم السالم(: اوصيكم   
  . بأصحاب نبيكم ال تسبوهم
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اشارة: اصيكم هبم اوضح صوره توليهم وذكرهم بكل 
 خري.

 االقوال:

اشارة: سارجع االقوال اىل قولني؛ االول مصدق والثاين 
 ثاين اعلى قيم املعرفة غريغريه. وسيكن للقول ال

 املصدقة.

 واجب. موتوليهالصحابة  حبالقول االول:  

 القول الثاين: غري ذلك.

  

 

 

 االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية(

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 
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 (3-، 1-= )3 ٳ

 (3، +1-= )2 ٳ

اجتاه املعرفة -3البعد االجتاهي= اعلى قيم )اجتاه املعرفة
2) 

 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6االضاءة = 

 6= 3ض

 4=2ض

 40\2التصديق = )االضاءة(

 032= 3تص

 034=2تص
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  10\2املوافقة= االضاءة

 332= 3م

 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 

 334= 3ث

 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ

 0320= 2ظ

 العلم = الثبوت * الظهور

 2= 3ع

 0386= 2ع
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 0324االتساق = املوافقة +  

 3344= 3ات 

 0304= 2ات 

 2\الصدق = االتساق* العلم

 3340= 3ص

 0312= 2ص

  

 القبول= احلجية * املقاصدية 

  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق
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 احلق = الصدق * القبول

 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح

و ( هواجب. موتوليهالصحابة  حبفالقول االول ) 
 احلق.

  

 أصل:
 واجب. موتوليهالصحابة  حب

ص املوافقة هلذا االصل حمكمة، اشارة: النصو  
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.

 

 االقوال:
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اشارة: سارجع االقوال اىل قولني؛ االول مصدق والثاين 
غريه. وسيكن للقول الثاين اعلى قيم املعرفة غري 

 املصدقة.

 ،القول االول: ذكر الصحابة باخلري مستحب 
 ترك ذلك.واالحوط عدم 

 .القول الثاين: غري ذلك

  

 االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية(

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 

 (3-، 1-= )3 ٳ

 (3، +1-= )2 ٳ

اجتاه املعرفة -3البعد االجتاهي= اعلى قيم )اجتاه املعرفة
2) 
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 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6االضاءة = 

 6= 3ض

 4=2ض

 40\2التصديق = )االضاءة(

 032= 3تص

 034=2تص

  10\2املوافقة= االضاءة

 332= 3م

 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 
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 334= 3ث

 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ

 0320= 2ظ

 العلم = الثبوت * الظهور

 2= 3ع

 0386= 2ع

  

 0324االتساق = املوافقة +  

 3344= 3ات 

 0304= 2ات 
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 2\الصدق = االتساق* العلم

 3340= 3ص

 0312= 2ص

  

 القبول= احلجية * املقاصدية 

  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق

  

 احلق = الصدق * القبول

 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح
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ذكر الصحابة باخلري مستحب، فالقول االول ) 
 ( هو احلق. واالحوط عدم ترك ذلك.

  

 أصل:
ذكر الصحابة باخلري مستحب، واالحوط عدم ترك  

 ذلك.

اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حمكمة،  
 وص املرالفة له متشاهبة.والنص

 

 االقوال:

اشارة: سارجع االقوال اىل قولني؛ االول مصدق والثاين 
غريه. وسيكن للقول الثاين اعلى قيم املعرفة غري 

 املصدقة.
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القول االول: ال جيوز سب الصحابة وال االساءة  
 اليهم.

 القول الثاين: غري ذلك.

  

 

 

 االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية(

 (3-، 1-صل= )اال ٳ 

 (3-، 1-= )3 ٳ

 (3، +1-= )2 ٳ

اجتاه املعرفة -3البعد االجتاهي= اعلى قيم )اجتاه املعرفة
2) 



83 
 

 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6االضاءة = 

 6= 3ض

 4=2ض

 40\2التصديق = )االضاءة(

 032= 3تص

 034=2تص

  10\2املوافقة= االضاءة

 332= 3م

 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 
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 334= 3ث

 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ

 0320= 2ظ

 العلم = الثبوت * الظهور

 2= 3ع

 0386= 2ع

  

 0324االتساق = املوافقة +  

 3344= 3ات 

 0304= 2ات 



88 
 

 2\الصدق = االتساق* العلم

 3340= 3ص

 0312= 2ص

  

 القبول= احلجية * املقاصدية 

  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق

  

 صدق * القبولاحلق = ال

 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح
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فالقول االول )ال جيوز سب الصحابة وال االساءة  
 اليهم.( هو احلق.

  

 أصل:
 ال جيوز سب الصحابة وال االساءة اليهم. 

 

اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حمكمة،  
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.

 

 

  

ه ؤمنني )علييعقوب بن يزيد قال: قال أمري امل
السالم(: " وِمن خلقنا أمة يهدون باحلق وبه 
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يعدلون " قال: يعين أمة حممد )صلى اهلل عليه 
 تعليق والصحابة متثل األصل واالخص. وآله(.

 

 االقوال:

اشارة: سارجع االقوال اىل قولني؛ االول مصدق 
والثاين غريه. وسيكن للقول الثاين اعلى قيم 

 املعرفة غري املصدقة.

 لقول االول: الصحابة يهدون باحلق وبه يعدلون.  ا 

 

 القول الثاين: غري ذلك.
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 االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية(

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 

 (3-، 1-= )3 ٳ

 (3، +1-= )2 ٳ

اجتاه -3البعد االجتاهي= اعلى قيم )اجتاه املعرفة
 (2املعرفة 

 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6االضاءة = 

 6= 3ض
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 4=2ض

 40\2ديق = )االضاءة(التص

 032= 3تص

 034=2تص

  10\2املوافقة= االضاءة

 332= 3م

 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 

 334= 3ث

 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 
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 3340= 3ظ

 0320= 2ظ

 العلم = الثبوت * الظهور

 2= 3ع

 0386= 2ع

  

 0324االتساق = املوافقة +  

 3344= 3ات 

 0304= 2ات 

 2\التساق* العلمالصدق = ا

 3340= 3ص
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 0312= 2ص

  

 القبول= احلجية * املقاصدية 

  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق

  

 احلق = الصدق * القبول

 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح
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فالقول االول )الصحابة يهدون باحلق وبه  
 يعدلون.( هو احلق.

  

 أصل:
 الصحابة يهدون باحلق وبه يعدلون.   

لى وهو بتوفيق اهلل تعاىل وبركة وجود النيب ص اشارة:
اهلل عليه واله وبركة وجود امري املؤمنني عليه 

 السالم. فهي هداية فرعية.

اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حمكمة،  
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.
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قال امري املؤمنني )عليهم السالم(: يف الصحابة إن 
  م.يه وآله( أوصى هبرسول اهلل )صلى اهلل عل

 االقوال:

اشارة: سارجع االقوال اىل قولني؛ االول مصدق 
والثاين غريه. وسيكن للقول الثاين اعلى قيم 

 املعرفة غري املصدقة.

القول االول: االحسان اىل الصحابة والوصية هبم  
 سنة مؤكدة، وجيب على وجه.

 القول الثاين: غري ذلك.
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 الشرطية(االجتاه )االجيابسلبية، 

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 

 (3-، 1-= )3 ٳ

 (3، +1-= )2 ٳ

اجتاه -3البعد االجتاهي= اعلى قيم )اجتاه املعرفة
 (2املعرفة 

 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6االضاءة = 

 6= 3ض

 4=2ض
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 40\2التصديق = )االضاءة(

 032= 3تص

 034=2تص

  10\2املوافقة= االضاءة

 332= 3م

 030=2م

 ق+ التصدي 030الثبوت  = 

 334= 3ث

 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ
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 0320= 2ظ

 العلم = الثبوت * الظهور

 2= 3ع

 0386= 2ع

  

 0324االتساق = املوافقة +  

 3344= 3ات 

 0304= 2ات 

 2\الصدق = االتساق* العلم

 3340= 3ص

 0312= 2ص
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 القبول= احلجية * املقاصدية 

  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق

  

 احلق = الصدق * القبول

 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح

فالقول االول )االحسان اىل الصحابة والوصية هبم  
 سنة مؤكدة، وجيب على وجه.( هو احلق.
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 أصل:
االحسان اىل الصحابة والوصية هبم سنة مؤكدة،  

 وجيب على وجه.

اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حمكمة،  
 لفة له متشاهبة.والنصوص املرا

 

 

وقال عليه السالم يف كالم له: ووليهم وال فأقام 
واستقام، حىت ضرب الدين جبرانه. الشرح: 
اجلران: مقدم العنق، وهذا الوايل هو عمر بن 

هذا مدح عال لتلك اجلماعة تعليق اخلطاب. 
 يرتبط بنوع تقديس من جهة نصرة الدين.
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 االقوال:

ني؛ االول مصدق اشارة: سارجع االقوال اىل قول
والثاين غريه. وسيكن للقول الثاين اعلى قيم 

 املعرفة غري املصدقة.

القول االول: الصحابة اقاموا واستقاموا حىت ظهر  
 دين اهلل تعاىل.

 القول الثاين: غري ذلك.

  

 

 

 االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية(

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 
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 (3-، 1-= )3 ٳ

 (3، +1-= )2 ٳ

اجتاه -3جتاهي= اعلى قيم )اجتاه املعرفةالبعد اال
 (2املعرفة 

 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6االضاءة = 

 6= 3ض

 4=2ض

 40\2التصديق = )االضاءة(

 032= 3تص
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 034=2تص

  10\2املوافقة= االضاءة

 332= 3م

 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 

 334= 3ث

 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ

 0320= 2ظ

 = الثبوت * الظهور العلم
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 2= 3ع

 0386= 2ع

  

 0324االتساق = املوافقة +  

 3344= 3ات 

 0304= 2ات 

 2\الصدق = االتساق* العلم

 3340= 3ص

 0312= 2ص

  

 القبول= احلجية * املقاصدية 
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  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق

  

 احلق = الصدق * القبول

 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح

ول )الصحابة اقاموا واستقاموا حىت فالقول اال 
 ظهر دين اهلل تعاىل.( هو احلق.
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 أصل:
الصحابة اقاموا واستقاموا حىت ظهر دين اهلل  

 تعاىل.

اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حمكمة،  
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.

 

 

 

 

 االقوال:
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اشارة: سارجع االقوال اىل قولني؛ االول مصدق 
ريه. وسيكن للقول الثاين اعلى قيم والثاين غ

 املعرفة غري املصدقة.

القول االول: ان عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه  
 اقام واستقام يف واليته حىت ظهر الدين.

 القول الثاين: غري ذلك.

  

 

 

 االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية(

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 

 (3-، 1-= )3 ٳ
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 (3، +1-= )2 ٳ

اجتاه -3= اعلى قيم )اجتاه املعرفةالبعد االجتاهي
 (2املعرفة 

 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6االضاءة = 

 6= 3ض

 4=2ض

 40\2التصديق = )االضاءة(

 032= 3تص

 034=2تص
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  10\2املوافقة= االضاءة

 332= 3م

 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 

 334= 3ث

 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ

 0320= 2ظ

 ثبوت * الظهورالعلم = ال

 2= 3ع
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 0386= 2ع

  

 0324االتساق = املوافقة +  

 3344= 3ات 

 0304= 2ات 

 2\الصدق = االتساق* العلم

 3340= 3ص

 0312= 2ص

  

 القبول= احلجية * املقاصدية 

  2مقا=  033=2حج 3=3حج
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 2= 3ق

 032= 2ق

  

 احلق = الصدق * القبول

 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح

ن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فالقول االول )ا 
اقام واستقام يف واليته حىت ظهر الدين.( هو 

 احلق.
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 أصل:
ان عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه اقام واستقام  

 يف واليته حىت ظهر الدين.

اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حمكمة،  
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.

ابن ايب  -البالغة كما يف شرح هنج وقال عليه السالم  
( و لعمري إن مكاهنما 0/ ص  201)ج  -احلديد 

يف اإلسالم لعظيم و إن املصاب هبما جلرح يف اإلسالم 
شديد فرمحهما اهلل و جزامها أحسن ما عمال. ويف هنج 

( 320/ ص  0)ج  -الشيخ احملمودي  -السعادة 
 رمحهما اهلل وجزامها باحسن اجلزاء.
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 االقوال:

ع االقوال اىل قولني؛ االول مصدق والثاين اشارة: سارج
غريه. وسيكن للقول الثاين اعلى قيم املعرفة غري 

 املصدقة.

القول االول: مكانة ايب بكر وعمر يف االسالم  
 عظيمة.

 القول الثاين: غري ذلك.

 االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية( 

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 

 (3-، 1-= )3 ٳ

 (3، +1-= )2 ٳ

اجتاه املعرفة -3الجتاهي= اعلى قيم )اجتاه املعرفةالبعد ا
2) 
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 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6االضاءة = 

 6= 3ض

 4=2ض

 40\2التصديق = )االضاءة(

 032= 3تص

 034=2تص

  10\2املوافقة= االضاءة

 332= 3م

 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 
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 334= 3ث

 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ

 0320= 2ظ

 لم = الثبوت * الظهورالع

 2= 3ع

 0386= 2ع

  

 0324االتساق = املوافقة +  

 3344= 3ات 

 0304= 2ات 
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 2\الصدق = االتساق* العلم

 3340= 3ص

 0312= 2ص

  

 القبول= احلجية * املقاصدية 

  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق

  

 احلق = الصدق * القبول

 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح
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الول )مكانة ايب بكر وعمر يف االسالم فالقول ا 
 عظيمة.( هو احلق.

  

 أصل:
 مكانة ايب بكر وعمر يف االسالم عظيمة. 

اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حمكمة،  
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.

 

 االقوال:

اشارة: سارجع االقوال اىل قولني؛ االول مصدق والثاين 
 على قيم املعرفة غريغريه. وسيكن للقول الثاين ا

 املصدقة.
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القول االول: يستحب تعظيم اخلليفتني ايب بكر عمر  
 رضي اهلل عنهما.

 القول الثاين: غري ذلك.

  

 

 

 االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية(

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 

 (3-، 1-= )3 ٳ

 (3، +1-= )2 ٳ

اجتاه املعرفة -3البعد االجتاهي= اعلى قيم )اجتاه املعرفة
2) 
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 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6االضاءة = 

 6= 3ض

 4=2ض

 40\2التصديق = )االضاءة(

 032= 3تص

 034=2تص

  10\2املوافقة= االضاءة

 332= 3م

 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 
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 334= 3ث

 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ

 0320= 2ظ

 العلم = الثبوت * الظهور

 2= 3ع

 0386= 2ع

  

 0324وافقة +  االتساق = امل

 3344= 3ات 

 0304= 2ات 
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 2\الصدق = االتساق* العلم

 3340= 3ص

 0312= 2ص

  

 القبول= احلجية * املقاصدية 

  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق

  

 احلق = الصدق * القبول

 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح
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 فالقول االول )يستحب تعظيم اخلليفتني ايب بكر عمر 
 نهما. ( هو احلق.رضي اهلل ع

  

 أصل:
يستحب تعظيم اخلليفتني ايب بكر عمر رضي اهلل  

 عنهما.

اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حمكمة،  
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.

 

 أحباث الفرع

 األصول املعلومة 

  

 االقوال:
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اشارة: سارجع االقوال اىل قولني؛ االول مصدق والثاين 
الثاين اعلى قيم املعرفة غري غريه. وسيكن للقول 

 املصدقة.

القول االول: يستحب الرتحم على ايب بكر عمر  
 والدعاء هلما باحسن اجلزاء.

 القول الثاين: غري ذلك.

  

 

 

 االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية(

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 

 (3-، 1-= )3 ٳ

 (3، +1-= )2 ٳ
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اه املعرفة اجت-3البعد االجتاهي= اعلى قيم )اجتاه املعرفة
2) 

 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6االضاءة = 

 6= 3ض

 4=2ض

 40\2التصديق = )االضاءة(

 032= 3تص

 034=2تص

  10\2املوافقة= االضاءة

 332= 3م
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 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 

 334= 3ث

 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ

 0320= 2ظ

 العلم = الثبوت * الظهور

 2= 3ع

 0386= 2ع

  

 0324االتساق = املوافقة +  
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 3344= 3ات 

 0304= 2ات 

 2\الصدق = االتساق* العلم

 3340= 3ص

 0312= 2ص

  

 القبول= احلجية * املقاصدية 

  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق

  

 احلق = الصدق * القبول
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 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح

فالقول االول )يستحب الرتحم على ايب بكر عمر  
 الدعاء هلما باحسن اجلزاء.( هو احلق.و 

  

 أصل:
يستحب الرتحم على ايب بكر عمر والدعاء هلما  

 باحسن اجلزاء.

 

اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حمكمة،  
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.

عن معروف بن خربوذ، عن أيب جعفر الباقر )عليه 
ب يب طالالسالم( قال: قال أمري املؤمنني علي ابن أ
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)عليه السالم( أم واهلل لقد عهدت أقواما على عهد 
 خليلي رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( وإهنم ليصبحون

وميسون شعثا غربا مخصا بني أعينهم كركب املعزى، 
يبيتون لرهبم سجدا وقياما، يراوحون بني أقدامهم 
وجباههم يناجون رهبم، ويسألونه فكاك رقاهبم من 

  . لقد رأيتهم وهم مجيع مشفقون منه خائفونالنار، واهلل 

 

يشرحه احلديث التايل اشارة: النص خاص باقوام 
ىل ينصرف اانه املصدق )معظمهم وجلهم وعامتهم ( و 

 املهاجرين واالنصار.

 االقوال:

اشارة: سارجع االقوال اىل قولني؛ االول مصدق والثاين 
 غريه. وسيكن للقول الثاين اعلى قيم املعرفة غري

 املصدقة.
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القول االول: جيب اعتقاد االميان والورع والتقوى يف  
 املهاجرين واالنصار.

 القول الثاين: غري ذلك.

  

 

 

 االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية(

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 

 (3-، 1-= )3 ٳ

 (3، +1-= )2 ٳ

اجتاه املعرفة -3البعد االجتاهي= اعلى قيم )اجتاه املعرفة
2) 
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 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6االضاءة = 

 6= 3ض

 4=2ض

 40\2التصديق = )االضاءة(

 032= 3تص

 034=2تص

  10\2املوافقة= االضاءة

 332= 3م

 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 
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 334= 3ث

 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ

 0320= 2ظ

 العلم = الثبوت * الظهور

 2= 3ع

 0386= 2ع

  

 0324االتساق = املوافقة +  

 3344= 3ات 

 0304= 2ات 
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 2\الصدق = االتساق* العلم

 3340= 3ص

 0312= 2ص

  

 القبول= احلجية * املقاصدية 

  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق

  

 احلق = الصدق * القبول

 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح
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فالقول االول )جيب اعتقاد االميان والورع والتقوى يف  
 ( هو احلق. املهاجرين واالنصار.

  

 أصل:
رين املهاججيب اعتقاد االميان والورع والتقوى يف  

 واالنصار.

اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حمكمة،  
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.

 

سليم قال ْسعت علي بن أيب طالب عليه السالم يقول 
ملا رآنا اهلل صدقا وصربا أنزل الكتاب حبسن الثناء علينا 

ا عنا وأنزل علينا النصر.  ولست أقول: إن كل والرض
من كان مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله كذلك، 

 ولكن معظمهم وجلهم وعامتهم كانوا كذلك. 
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اشارة: واملصدق مشل اجلميع من باب الوالية ورجاء 
 فضل اهلل وجوده.

  

 االقوال:

اشارة: سارجع االقوال اىل قولني؛ االول مصدق والثاين 
. وسيكن للقول الثاين اعلى قيم املعرفة غري غريه

 املصدقة.

القول االول: جيب اعتقاد صدق االميان والصرب يف  
 الصحابة.

 القول الثاين: غري ذلك.

 االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية( 

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 

 (3-، 1-= )3 ٳ
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 (3، +1-= )2 ٳ

املعرفة  اجتاه-3البعد االجتاهي= اعلى قيم )اجتاه املعرفة
2) 

 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6االضاءة = 

 6= 3ض

 4=2ض

 40\2التصديق = )االضاءة(

 032= 3تص

 034=2تص

  10\2املوافقة= االضاءة
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 332= 3م

 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 

 334= 3ث

 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ

 0320= 2ظ

 العلم = الثبوت * الظهور

 2= 3ع

 0386= 2ع
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 0324التساق = املوافقة +  ا

 3344= 3ات 

 0304= 2ات 

 2\الصدق = االتساق* العلم

 3340= 3ص

 0312= 2ص

  

 القبول= احلجية * املقاصدية 

  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق
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 احلق = الصدق * القبول

 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح

فالقول االول )جيب اعتقاد صدق االميان والصرب يف  
 الصحابة. ( هو احلق.

  

 أصل:
 جيب اعتقاد صدق االميان والصرب يف الصحابة. 

اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حمكمة،  
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.

 االقوال:
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اشارة: سارجع االقوال اىل قولني؛ االول مصدق والثاين 
غريه. وسيكن للقول الثاين اعلى قيم املعرفة غري 

 املصدقة.

القول االول: جيب اعتقاد انزال اهلل تعاىل الثناء والرضا  
 على الصحابة يف كتابه.

 القول الثاين: غري ذلك.

 االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية( 

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 

 (3-، 1-= )3 ٳ

 (3، +1-= )2 ٳ

اجتاه املعرفة -3البعد االجتاهي= اعلى قيم )اجتاه املعرفة
2) 

 0= 3ب
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 2=2ب

 البعد -6ة = االضاء

 6= 3ض

 4=2ض

 40\2التصديق = )االضاءة(

 032= 3تص

 034=2تص

  10\2املوافقة= االضاءة

 332= 3م

 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 

 334= 3ث
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 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ

 0320= 2ظ

 العلم = الثبوت * الظهور

 2= 3ع

 0386= 2ع

  

 0324االتساق = املوافقة +  

 3344= 3ات 

 0304= 2ات 

 2\الصدق = االتساق* العلم
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 3340= 3ص

 0312= 2ص

  

 القبول= احلجية * املقاصدية 

  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق

 احلق = الصدق * القبول 

 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح

فالقول االول )جيب اعتقاد انزال اهلل تعاىل الثناء  
 ( هو احلق. والرضا على الصحابة يف كتابه.
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 أصل: 
جيب اعتقاد انزال اهلل تعاىل الثناء والرضا على الصحابة 

 يف كتابه.

اشارة: وهذا من اعظم خصائص الصحابة رضي اهلل 
 عنهم.

اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حمكمة،   
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.

 

 

جده،  نكشف اليقني عبد اهلل بن احلسن، عن أبيه، ع
عن على )عليه السالم( قال: ملا خطب أبو بكر قام 
ايب بن كعب فقال: يا معشر املهاجرين الذين هاجروا 
واتبعوا مرضات الرمحن، وأثىن اهلل عليهم يف القرآن ! 
ويا معشر االنصار الذين تبوؤا الدار واالميان وأثىن اهلل 
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م السال وهو تقرير منه عليه عليق:ت عليهم يف القرآن !
 لقول ايب رضي اهلل عنه.

 االقوال:

اشارة: سارجع االقوال اىل قولني؛ االول مصدق والثاين 
غريه. وسيكن للقول الثاين اعلى قيم املعرفة غري 

 املصدقة.

القول االول: جيب اعتقاد ان اهلاجرين اتبعوا مرضاة  
 اهلل تعاىل.

 القول الثاين: غري ذلك.

 (االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية 

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 

 (3-، 1-= )3 ٳ

 (3، +1-= )2 ٳ
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اجتاه املعرفة -3البعد االجتاهي= اعلى قيم )اجتاه املعرفة
2) 

 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6االضاءة = 

 6= 3ض

 4=2ض

 40\2التصديق = )االضاءة(

 032= 3تص

 034=2تص

  10\2املوافقة= االضاءة

 332= 3م
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 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 

 334= 3ث

 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ

 0320= 2ظ

 العلم = الثبوت * الظهور

 2= 3ع

 0386= 2ع

  

 0324االتساق = املوافقة +  
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 3344= 3ات 

 0304= 2ات 

 2\الصدق = االتساق* العلم

 3340= 3ص

 0312= 2ص

  

 القبول= احلجية * املقاصدية 

  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق

 ق = الصدق * القبولاحل 

 فهو حق   232= 3ح 
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  033= 2ح

فالقول االول )جيب اعتقاد ان اهلاجرين اتبعوا مرضاة  
 اهلل تعاىل. ( هو احلق.

 أصل: 
 هاجرين اتبعوا مرضاة اهلل تعاىل.جيب اعتقاد ان امل

اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حمكمة،   
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.

 االقوال:

اشارة: سارجع االقوال اىل قولني؛ االول مصدق والثاين 
غريه. وسيكن للقول الثاين اعلى قيم املعرفة غري 

 املصدقة.

القول االول: جيب اعتقاد ان االنصار تبوؤوا دار  
 االميان. 



153 
 

 القول الثاين: غري ذلك.

 االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية( 

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 

 (3-، 1-= )3 ٳ

 (3، +1-) =2 ٳ

اجتاه املعرفة -3البعد االجتاهي= اعلى قيم )اجتاه املعرفة
2) 

 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6االضاءة = 

 6= 3ض

 4=2ض
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 40\2التصديق = )االضاءة(

 032= 3تص

 034=2تص

  10\2املوافقة= االضاءة

 332= 3م

 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 

 334= 3ث

 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ

 0320= 2ظ
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 العلم = الثبوت * الظهور

 2= 3ع

 0386= 2ع

  

 0324االتساق = املوافقة +  

 3344= 3ات 

 0304= 2ات 

 2\الصدق = االتساق* العلم

 3340= 3ص

 0312= 2ص

  

 القبول= احلجية * املقاصدية 



151 
 

  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق

 احلق = الصدق * القبول 

 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح

فالقول االول )جيب اعتقاد ان االنصار تبوؤوا دار  
 االميان.  ( هو احلق.

 أصل: 
 جيب اعتقاد ان االنصار تبوؤوا دار االميان.  

 

اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حمكمة،   
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.
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هنج: قال أمري املؤمنني عليه السالم يف بعض خطبه: 
يت أصحاب حممد صلى اهلل عليه واله فما أرى لقد رأ

أحدا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غربا قد باتوا 
سجدا وقياما، يراوحون بني جباههم وخدودهم، 
ويقفون على مثل اجلمر من ذكر معادهم، كأن بني 
أعينهم ركب املعزى من طول سجودهم، إذا ذكر اهلل 

يد كما ميمهلت أعينهم حىت تبل جيوهبم، ومادوا  
الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب، ورجاء 

   للثواب.

 

قال عليه السالم: و يف املهاجرين خري كثري نعرفه  
 .جزاهم اهلل خرياا بأحسن أعماهلم
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 االقوال:

اشارة: سارجع االقوال اىل قولني؛ االول مصدق والثاين 
غريه. وسيكن للقول الثاين اعلى قيم املعرفة غري 

 قة.املصد

 القول االول:  يف املهاجرين خري كثري. 

 القول الثاين: غري ذلك.

 االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية( 

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 

 (3-، 1-= )3 ٳ

 (3، +1-= )2 ٳ

اجتاه املعرفة -3البعد االجتاهي= اعلى قيم )اجتاه املعرفة
2) 

 0= 3ب
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 2=2ب

 البعد -6االضاءة = 

 6= 3ض

 4=2ض

 40\2الضاءة(التصديق = )ا

 032= 3تص

 034=2تص

  10\2املوافقة= االضاءة

 332= 3م

 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 

 334= 3ث
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 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ

 0320= 2ظ

 العلم = الثبوت * الظهور

 2= 3ع

 0386= 2ع

  

 0324االتساق = املوافقة +  

 3344= 3ات 

 0304= 2ات 

 2\العلمالصدق = االتساق* 



158 
 

 3340= 3ص

 0312= 2ص

  

 القبول= احلجية * املقاصدية 

  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق

 احلق = الصدق * القبول 

 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح

 فالقول االول )يف املهاجرين خري كثري.( هو احلق. 
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 أصل: 
 يف املهاجرين خري كثري.

كمة، اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حم  
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.

 االقوال:

اشارة: سارجع االقوال اىل قولني؛ االول مصدق والثاين 
غريه. وسيكن للقول الثاين اعلى قيم املعرفة غري 

 املصدقة.

القول االول: يستحب الدعاء باجلزاء احلسن  
 للمهاجرين.

 

 القول الثاين: غري ذلك.

 ة(االجتاه )االجيابسلبية، الشرطي 
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 (3-، 1-االصل= ) ٳ 

 (3-، 1-= )3 ٳ

 (3، +1-= )2 ٳ

اجتاه املعرفة -3البعد االجتاهي= اعلى قيم )اجتاه املعرفة
2) 

 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6االضاءة = 

 6= 3ض

 4=2ض

 40\2التصديق = )االضاءة(

 032= 3تص
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 034=2تص

  10\2املوافقة= االضاءة

 332= 3م

 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 

 334= 3ث

 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ

 0320= 2ظ

 العلم = الثبوت * الظهور

 2= 3ع
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 0386= 2ع

  

 0324االتساق = املوافقة +  

 3344= 3ات 

 0304= 2ات 

 2\الصدق = االتساق* العلم

 3340= 3ص

 0312= 2ص

  

 القبول= احلجية * املقاصدية 

  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق
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 032= 2ق

 ق = الصدق * القبولاحل 

 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح

 فالقول االول ) ( هو احلق. 

 أصل: 
 يستحب الدعاء باجلزاء احلسن للمهاجرين.

اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حمكمة،   
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.

 

 

قال عليه السالم )) أين القوم الذين دعوا إيل اإلسالم 
وا القرآن فأحكموه، وِهيجوا إيل القت ال فقبلوه، وقرؤ 
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فوهلوا وله اللقاح إيل أوالدها، وَسلبوا السيوف 
أغمادها، وأخذوا بأطراف األرض زحفاا زحفاا وصفاا 
صفاا، بعض هلك وبعض جنا، ال يُبّشرون باألحياء وال 
يعزون باملوتى، ُمره العيون من البكاء، مُخص البطون 

الدعاء، ُصفر األلوان من  من الصيام، ُذبل الشفاه من
هر، على وجوههم غربة اخلاشعني، أولئك إخواين  السخ
الذاهبون، فُحق لنا أن نظمأ إليهم ونعّص األيادي على 

 (.308، 300فراقهم (( هنج البالغة ص )

 االقوال:

اشارة: سارجع االقوال اىل قولني؛ االول مصدق والثاين 
ة غري عرفغريه. وسيكن للقول الثاين اعلى قيم امل

 املصدقة.

القول االول: الصحابة عاملون خاشعون اتقياء قبلوا  
 االسالم واحكموا القرآن.
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 القول الثاين: غري ذلك.

 االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية( 

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 

 (3-، 1-= )3 ٳ

 (3، +1-= )2 ٳ

اجتاه املعرفة -3البعد االجتاهي= اعلى قيم )اجتاه املعرفة
2) 

 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6االضاءة = 

 6= 3ض
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 4=2ض

 40\2التصديق = )االضاءة(

 032= 3تص

 034=2تص

  10\2املوافقة= االضاءة

 332= 3م

 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 

 334= 3ث

 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ
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 0320= 2ظ

 العلم = الثبوت * الظهور

 2= 3ع

 0386= 2ع

  

 0324فقة +  االتساق = املوا

 3344= 3ات 

 0304= 2ات 

 2\الصدق = االتساق* العلم

 3340= 3ص

 0312= 2ص
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 القبول= احلجية * املقاصدية 

  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق

 احلق = الصدق * القبول 

 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح

فالقول االول )الصحابة عاملون خاشعون اتقياء قبلوا  
 وا القرآن. ( هو احلق.االسالم واحكم

 أصل: 
الصحابة عاملون خاشعون اتقياء قبلوا االسالم 

 واحكموا القرآن.
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اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حمكمة،   
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.

 

 

فمشيت عن د ذلك إىل أب ي ))….. قال عليه السالم 
 بكر فب ايعته وهنضت يف تلك األحداث حىت زاغ الباطل

وزهق وكانت )كلمة اهلل هي العليا ولو كره الكافرون( 
فتوىل أبو بكر تلك األمور فيسر وسدد وقارب واقتصد 
فصحبته مناصحاا وأطعته فيما أطاع اهلل فيه جاهداا (( 

 .الغارات للثقفياحبار عن 

 االقوال:

اشارة: سارجع االقوال اىل قولني؛ االول مصدق والثاين 
 ين اعلى قيم املعرفة غريغريه. وسيكن للقول الثا

 املصدقة.
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 القول االول: ان ابا بكر رضي اهلل عنه سدد وقارب. 

 

 القول الثاين: غري ذلك.

 االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية( 

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 

 (3-، 1-= )3 ٳ

 (3، +1-= )2 ٳ

اجتاه املعرفة -3البعد االجتاهي= اعلى قيم )اجتاه املعرفة
2) 

 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6الضاءة = ا
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 6= 3ض

 4=2ض

 40\2التصديق = )االضاءة(

 032= 3تص

 034=2تص

  10\2املوافقة= االضاءة

 332= 3م

 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 

 334= 3ث

 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 
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 3340= 3ظ

 0320= 2ظ

 العلم = الثبوت * الظهور

 2= 3ع

 0386= 2ع

  

 0324االتساق = املوافقة +  

 3344= 3ات 

 0304= 2ات 

 2\الصدق = االتساق* العلم

 3340= 3ص

 0312= 2ص
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 القبول= احلجية * املقاصدية 

  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق

 احلق = الصدق * القبول 

 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح

فالقول االول )ان ابا بكر رضي اهلل عنه سدد  
 وقارب.( هو احلق.

 أصل: 
 بكر رضي اهلل عنه سدد وقارب.ان ابا 
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اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حمكمة،   
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.

( 062/ ص  11)ج  -العالمة اجمللسي  -حبار األنوار 
عن الغارات: وتوىل عمر االمر فكان مرضي السرية 

 ميمون النقيبة. 

 االقوال:

اين مصدق والثاشارة: سارجع االقوال اىل قولني؛ االول 
غريه. وسيكن للقول الثاين اعلى قيم املعرفة غري 

 املصدقة.

القول االول: ان عمر بن اخلطاب مرضي السرية  
 ميمون النقيبة.

 

 القول الثاين: غري ذلك.
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 االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية( 

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 

 (3-، 1-= )3 ٳ

 (3، +1-= )2 ٳ

اجتاه املعرفة -3اجتاه املعرفةالبعد االجتاهي= اعلى قيم )
2) 

 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6االضاءة = 

 6= 3ض

 4=2ض

 40\2التصديق = )االضاءة(
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 032= 3تص

 034=2تص

  10\2املوافقة= االضاءة

 332= 3م

 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 

 334= 3ث

 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ

 0320= 2ظ

 رالعلم = الثبوت * الظهو 
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 2= 3ع

 0386= 2ع

  

 0324االتساق = املوافقة +  

 3344= 3ات 

 0304= 2ات 

 2\الصدق = االتساق* العلم

 3340= 3ص

 0312= 2ص

  

 القبول= احلجية * املقاصدية 

  2مقا=  033=2حج 3=3حج
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 2= 3ق

 032= 2ق

 احلق = الصدق * القبول 

 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح

اب مرضي السرية فالقول االول )ان عمر بن اخلط 
 ميمون النقيبة. ( هو احلق.

 أصل: 
 ان عمر بن اخلطاب مرضي السرية ميمون النقيبة.

اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حمكمة،   
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.

قال عليه السالم لعثمان رضي اهلل عنه : وما ابن قحافة 
ب إىل قر وال ابن اخلطاب بأوىل لعمل احلق منك وأنت أ
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وشيجة رحم منهما 
 وقد نلت من صهره ما َ يناال (( هنج البالغة

 االقوال:

اشارة: سارجع االقوال اىل قولني؛ االول مصدق والثاين 
غريه. وسيكن للقول الثاين اعلى قيم املعرفة غري 

 املصدقة.

 القول االول: ان ابا بكر وعمر عمال باحلق. 

 ول الثاين: غري ذلك.الق

 االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية( 

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 

 (3-، 1-= )3 ٳ

 (3، +1-= )2 ٳ
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اجتاه املعرفة -3البعد االجتاهي= اعلى قيم )اجتاه املعرفة
2) 

 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6االضاءة = 

 6= 3ض

 4=2ض

 40\2التصديق = )االضاءة(

 032= 3تص

 034=2تص

  10\2ةاملوافقة= االضاء

 332= 3م
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 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 

 334= 3ث

 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ

 0320= 2ظ

 العلم = الثبوت * الظهور

 2= 3ع

 0386= 2ع

  

 0324االتساق = املوافقة +  
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 3344= 3ات 

 0304= 2ات 

 2\الصدق = االتساق* العلم

 3340= 3ص

 0312= 2ص

  

 املقاصدية القبول= احلجية * 

  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق

 احلق = الصدق * القبول 

 فهو حق   232= 3ح 
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  033= 2ح

فالقول االول )ان ابا بكر وعمر عمال باحلق.( هو  
 احلق.

 أصل: 
 ان ابا بكر وعمر عمال باحلق.

اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حمكمة،   
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.

 

 

أقول ما تقدم من إرشادات امامية مادحة ومعظمة  
عىن بة هي مبثابة حث باالتباع فتكون من اخلرب مباللصح

 االمر. 

 ِما سبق: امثلة
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 ) فأقام واستقام( وهو خرب مبعىن االمر باالقتداء. -
) ليصبحون وميسون شعثا غربا مخصا بني أعينهم   -

كركب املعزى، يبيتون لرهبم سجدا وقياما، 
ون بني أقدامهم وجباههم يناجون رهبم، يراوح

ويسألونه فكاك رقاهبم من النار، واهلل لقد رأيتهم 
وهم مجيع مشفقون منه خائفون.  ( وهو خرب 

 مبعىن االمر باالقتداء.
) ملا رآنا اهلل صدقا وصربا أنزل الكتاب حبسن  -

الثناء علينا والرضا عنا وأنزل علينا النصر.( وهو 
 القتداء. خرب مبعىن االمر با

)الذين هاجروا واتبعوا مرضات الرمحن، وأثىن اهلل   -
عليهم يف القرآن ! ويا معشر االنصار الذين تبوؤا 
 الدار واالميان ( وهو خرب مبعىن االمر باالقتداء.  
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)آمنت قبل أن يؤمن أبوبكر وأسلمت قبل أن  -
يسلم. ( وهو خرب مبعىن االمر باالقتداء بطبيعة 

 واملسارعة فيه.اإلسالم واالميان 
وأقام السنة. ذهب نقي  )قوم األود وداوى العمد. -

الثوب، قليل العيب. أصاب خريها وسبق شرها. 
 أدى إىل اهلل طاعته واتقاه حبقه.  ( وهو خرب مبعىن

 االمر باالقتداء.
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 ات النيبزوج فصل اقوال امري املؤمنني عليه السالم يف
ي اهلل ني عائشة رضهنج: قال عليه السالم يف ام املؤمن

هو تعليق أقول و  عنها: هلا بعد ذلك حرمتها األوىل. 
 من املثال فيعمم جلميع ازواج النيب صلى اهلل عليه واله.

 االقوال:

اشارة: سارجع االقوال اىل قولني؛ االول مصدق والثاين 
غريه. وسيكن للقول الثاين اعلى قيم املعرفة غري 

 املصدقة.

اعاة حرمة زوجات النيب صلى القول االول: جيب مر  
 اهلل عليه واله.

 القول الثاين: غري ذلك.

 االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية( 

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 
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 (3-، 1-= )3 ٳ

 (3، +1-= )2 ٳ

اجتاه املعرفة -3البعد االجتاهي= اعلى قيم )اجتاه املعرفة
2) 

 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6االضاءة = 

 6= 3ض

 4=2ض

 40\2الضاءة(التصديق = )ا

 032= 3تص

 034=2تص
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  10\2املوافقة= االضاءة

 332= 3م

 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 

 334= 3ث

 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ

 0320= 2ظ

 العلم = الثبوت * الظهور

 2= 3ع

 0386= 2ع
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 0324االتساق = املوافقة +  

 3344= 3ات 

 0304= 2ات 

 2\العلمالصدق = االتساق* 

 3340= 3ص

 0312= 2ص

  

 القبول= احلجية * املقاصدية 

  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق
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 احلق = الصدق * القبول 

 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح

فالقول االول )جيب مراعاة حرمة زوجات النيب صلى  
 اهلل عليه واله.( هو احلق.

 أصل: 

 اله. عليه و جيب مراعاة حرمة زوجات النيب صلى اهلل

اشارة: ذكرت يف كتايب عن ام املؤمنني خدجية عليها 
السالم ان الواجب هو مراعاة حقوق االم جتاه زوجات 

 النيب صلى اهلل عليه واله.

اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حمكمة،   
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.
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لى إهنا لزوجة نبيكم )صقال عليه السالم يف عائشة: 
ول وهو من تعليق أق   اهلل عليه وآله( يف الدنيا واآلخرة.

 املثال فيعمم جلميع ازواج النيب صلى اهلل عليه واله.
ص  3الفصول املهمة يف معرفة االئمة ابن الصباغ ج

410 

 

االقوال: زوجات النيب يف الدنيا زوجاته يف االخرة يف 
 اجلنة.

 

اين دق والثاشارة: سارجع االقوال اىل قولني؛ االول مص
غريه. وسيكن للقول الثاين اعلى قيم املعرفة غري 

 املصدقة.

 القول االول:  
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 القول الثاين: غري ذلك.

 االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية( 

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 

 (3-، 1-= )3 ٳ

 (3، +1-= )2 ٳ

اجتاه املعرفة -3البعد االجتاهي= اعلى قيم )اجتاه املعرفة
2) 

 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6ضاءة = اال

 6= 3ض

 4=2ض
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 40\2التصديق = )االضاءة(

 032= 3تص

 034=2تص

  10\2املوافقة= االضاءة

 332= 3م

 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 

 334= 3ث

 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ

 0320= 2ظ
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 العلم = الثبوت * الظهور

 2= 3ع

 0386= 2ع

  

 0324االتساق = املوافقة +  

 3344= 3ات 

 0304= 2ات 

 2\الصدق = االتساق* العلم

 3340= 3ص

 0312= 2ص

  

 القبول= احلجية * املقاصدية 
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  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق

 احلق = الصدق * القبول 

 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح

فالقول االول )زوجات النيب يف الدنيا زوجاته يف  
 االخرة يف اجلنة. ( هو احلق.

 االصول القرآنية
َهاتُ ُهْم النخيبُّ َأْوىَل بِاْلُمْؤِمِننَي ِمْن أَنْ ُفِسِهْم َوأَْزَواُجُه أُ  مخ

(302) 

اِء قال سبحانه )يَا ِنَساَء النخيبِّ َلْسُُتخ َكَأَحٍد ِمَن النِّسَ 
(301) 
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 وقال اهلل سبحانه ) َوَمْن يَ ْقُنْت ِمْنُكنخ لِلخِه َوَرُسولِهِ 
هَلَا رِْزقاا َكرمياا  َصاحلِاا نُ ْؤِِتَا َأْجَرَها َمرختَ نْيِ َوأَْعَتْدنَا َوتَ ْعَملْ 

(300) 

َلى يف بُ ُيوِتُكنخ ِمْن َآيَ  اِت اللخِه قال تعاىل ) َواذُْكْرَن َما يُ ت ْ
 (306َواحلِْْكَمِة  )

 َورَاِء قال سبحانه ) َوِإَذا َسأَْلُتُموُهنخ َمَتاعاا فَاْسأَُلوُهنخ ِمنْ 
 (300ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر لُِقُلوِبُكْم َوقُ ُلوهِبِنخ  )

 

 أصل: 
 زوجات النيب يف الدنيا زوجاته يف االخرة يف اجلنة.

اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حمكمة،   
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.

 االقوال:
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اشارة: سارجع االقوال اىل قولني؛ االول مصدق والثاين 
وسيكن للقول الثاين اعلى قيم املعرفة غري غريه. 

 املصدقة.

 القول االول: زوجات النيب يف اجلنة ان شاء اهلل. 

 

 القول الثاين: غري ذلك.

 االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية( 

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 

 (3-، 1-= )3 ٳ

 (3، +1-= )2 ٳ

اجتاه املعرفة -3البعد االجتاهي= اعلى قيم )اجتاه املعرفة
2) 

 0= 3ب
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 2=2ب

 البعد -6االضاءة = 

 6= 3ض

 4=2ض

 40\2التصديق = )االضاءة(

 032= 3تص

 034=2تص

  10\2املوافقة= االضاءة

 332= 3م

 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 

 334= 3ث
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 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ

 0320= 2ظ

 العلم = الثبوت * الظهور

 2= 3ع

 0386= 2ع

  

 0324املوافقة +  االتساق = 

 3344= 3ات 

 0304= 2ات 

 2\الصدق = االتساق* العلم
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 3340= 3ص

 0312= 2ص

  

 القبول= احلجية * املقاصدية 

  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق

 احلق = الصدق * القبول 

 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح

فالقول االول )زوجات النيب يف اجلنة ان شاء اهلل.(  
 هو احلق.



131 
 

 أصل: 
 زوجات النيب يف اجلنة ان شاء اهلل.

اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حمكمة،   
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.

 كنت أول من أسلم،  السالم:قال امري املؤمنني عليه  
فمكثنا بذلك ثالث حجج، وما على وجه االرض 
خلق يصلي ويشهد لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله مبا 

تعليق  .ابنة خويلد رمحها اهلل وقد فعل غريي، وغريأتاه 
أقول هذا يدخل يف املدح اال ان كون االنسان اول 

 الناس اميانا هو من التوفيق املقدس.

 

 

قال امري املؤمنني عليه السالم : كنت أول من أسلم، 
فمكثنا بذلك ثالث حجج، وما على وجه االرض 
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يه وآله مبا لخلق يصلي ويشهد لرسول اهلل صلى اهلل ع
 أتاه غريي، وغري ابنة خويلد رمحها اهلل وقد فعل.

 االقوال: 

اشارة: سارجع االقوال اىل قولني؛ االول مصدق والثاين 
غريه. وسيكن للقول الثاين اعلى قيم املعرفة غري 

 املصدقة.

القول االول: السيدة خدجية رمحها اهلل تعاىل اول من  
 سالم.اسلم مع امري املؤمنني عليه ال

 

 القول الثاين: غري ذلك.

 االجتاه )االجيابسلبية، الشرطية( 

 (3-، 1-االصل= ) ٳ 

 (3-، 1-= )3 ٳ
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 (3، +1-= )2 ٳ

اجتاه املعرفة -3البعد االجتاهي= اعلى قيم )اجتاه املعرفة
2) 

 0= 3ب

 2=2ب

 البعد -6االضاءة = 

 6= 3ض

 4=2ض

 40\2التصديق = )االضاءة(

 032= 3تص

 034=2تص

  10\2قة= االضاءةاملواف
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 332= 3م

 030=2م

 + التصديق 030الثبوت  = 

 334= 3ث

 032= 2ث

 + التصديق 0300الظهور = 

 3340= 3ظ

 0320= 2ظ

 العلم = الثبوت * الظهور

 2= 3ع

 0386= 2ع
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 0324االتساق = املوافقة +  

 3344= 3ات 

 0304= 2ات 

 2\الصدق = االتساق* العلم

 3340= 3ص

 0312= 2ص

  

 احلجية * املقاصدية  القبول=

  2مقا=  033=2حج 3=3حج

 2= 3ق

 032= 2ق

 احلق = الصدق * القبول 
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 فهو حق   232= 3ح 

  033= 2ح

فالقول االول )السيدة خدجية رمحها اهلل تعاىل اول من  
 اسلم مع امري املؤمنني عليه السالم.( هو احلق.

 أصل: 
ري مالسيدة خدجية رمحها اهلل تعاىل اول من اسلم مع ا

 املؤمنني عليه السالم.

اشارة: النصوص املوافقة هلذا االصل حمكمة،   
 والنصوص املرالفة له متشاهبة.

 

يستفاد عموم االتباع لزوجات النيب من عموم احلث 
على اتباع الصحابة فاهنن من خرية الصحابة وسيدات 

 مع ان ايات ربطهن ببيت الصحابيات من هذه اجلهة
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 واالوامر اخلاصة َتث على االتباعالنيب وتالوة الذكر 
 بل توجبه بالتعميم.

 

خامتة يف اقوال االئمة عليهم السالم يف الصحابة رضي 
 اهلل عنهم

تفسري االمام العسكري: قال االمام عليه السالم: قال: 
موسى بن جعفر عليهما السالم: إن رسول اهلل صلى 

النصار ااهلل عليه وآله قدم املدينة وكثر حوله املهاجرون و 
وكانوا خياطبونه باخلطاب الشريف العظيم الذي يليق 
به صلى اهلل عليه وآله وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه 

العالمة  -وآله هبم رحيما، وعليهم عطوفا. حبار األنوار 
 (113/ ص  2)ج  -اجمللسي 

يف الصحيفة السجادية قال زين العابدين عليه السالم:  
د ْغِفَرة َوِرْضَوان. اَللخُهمخ َوَأْصحَ اذُْكْرُهْم ِمْنَك مبَِ  اُب حُمَمخ
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ةا الخِذيَن َأْحَسُنوا الصخَحابََة، َوالخِذيَن أَبْ َلْوا اْلبَ  الََء َخاصخ
/ ص  4ج ) -احلََْسَن يف َنْصرِِه، الصحيفة السجادية 

32) 

يف الصحيفة السجادية قال زين العابدين عليه السالم:   
َدْعَوتِِه  َرُعوا إىَل ِوفَاَدتِِه َوَسابَ ُقوا إىَل يف الصحابة: َأسْ 

َة رَِساالَتِِه. الصح يفة واْسَتَجابُوا لَُه َحْيُث َأْْسََعُهْم حجخ
 (32/ ص  4)ج  -السجادية 

يف الصحيفة السجادية قال زين العابدين عليه السالم:  
ةا الخِذيَن َأْحَسُنو  د َخاصخ الصخَحابََة،  ااَللخُهمخ َوَأْصَحاُب حُمَمخ

وُه َوَأْسَرُعوا َوالخِذيَن أَبْ َلْوا اْلَبالََء احلََْسَن يف َنْصرِِه، وََكانَ فُ 
َحْيُث  إىَل ِوفَاَدتِِه َوَسابَ ُقوا إىَل َدْعَوتِِه واْسَتَجابُوا لَهُ 

َة رَِساالَتِِه، َوفَاَرُقوا االْزَواَج َواالْوالَد يف   َأْْسََعُهْم حجخ
يِت نبُ وختِِه. َمِتِه، َوقَاتَ ُلوا االباَء َو االبناَء يف تَ ْثبِ إْظَهاِر َكلِ 

 (32/ ص  4)ج  -الصحيفة السجادية 
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يف الصحيفة السجادية قال زين العابدين عليه السالم:  
د اذُْكْرُهْم ِمْنَك مبَْغِفَرة َوِرْضَوان. اَللخُهمخ َوَأْصَحاُب حمَُ  مخ

ةا الخِذيَن َأْحَسُنوا ا َلْوا اْلَبالََء لصخَحابََة، َوالخِذيَن أَب ْ َخاصخ
ِه َوَسابَ ُقوا احلََْسَن يف َنْصرِِه، وََكانَ ُفوُه َوَأْسَرُعوا إىَل ِوفَاَدتِ 

َة رِسَ  االَتِِه، إىَل َدْعَوتِِه واْسَتَجابُوا َلُه َحْيُث َأْْسََعُهْم حجخ
، َوقَاتَ ُلوا االباَء هِ َوفَاَرُقوا االْزَواَج َواالْوالَد يف إْظَهاِر َكِلَمتِ 

ْن َكانُوا َو االبناَء يف تَ ْثِبيِت نبُ وختِِه، َوانْ َتَصُروا بِه َومَ 
 َمَودختِِه، ُمْنَطوِيَن َعَلى حَمبخِتِه يَ ْرُجوَن جِتَارَةا َلْن تَ ُبوَر يف 

انْ تَ َفْت َواّلذيَن َهَجَرتْ ُهُم الَعَشائُِر إْذ تَ َعلخُقوا ِبُعْرَوتِِه، وَ 
فة ُهُم اْلَقرَاباُت إْذ َسَكُنوا يف ظلِّ قَ رَابَِتِه. الصحيِمن ْ 

 (32/ ص  4)ج  -السجادية 
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يف الصحيفة السجادية قال زين العابدين عليه السالم:   
د اذُْكْرُهْم ِمْنَك مبَْغِفَرة َوِرْضَوان. اَللخُهمخ َوَأْصَحاُب حمَُ  مخ

مخ َما تَ رَُكوا ُم الّلهُ َفاَل تَ ْنَس هلَُ    -اىل ان قال -َخاصخةا 
 َلَك َوِفيَك، َوأَْرِضِهْم ِمْن ِرْضَواِنَك َومبَا َحاُشوا اخْلَْلقَ 

ْم َعَلْيَك، وََكانُوا َمَع َرُسوِلَك ُدَعاةا َلَك وإلَْيَك، َواشُكْرهُ 
ِة َعَلى َهْجرِِهْم ِفْيَك ِديَاَر قَ ْوِمِهْم، َوُخُروِجِهْم ِمْن َسعَ 

ِنَك ِمْن ْيِقِه، َوَمْن َكث خْرَت يف إْعزَاِز ِديْ اْلَمَعاِش إىَل ضِ 
ان َمْظُلوِمِهْم. ألّلُهمخ َوأْوِصْل إىَل التخاِبِعنَي هَلُْم بِإْحسَ 

َسبَ ُقونَا  الخِذيَن يَ ُقوُلوَن: َرب خَنا اْغِفْر لََنا َوالْخَوانَِنا الخِذْينَ 
َر َجزَاِئَك، الخِذيَن َقَصُدوا  تَ ُهْم، َوََتَرخْوا ْسَْ بِااِلميَاِن َخي ْ

ََْ يَ ْثِنِهْم َرْيبٌ   يف ِوْجَهتَ ُهْم، َوَمَضْوا َعلى شاِكَلِتِهْم، 
ََْ خَيَْتِلْجُهْم َشك ٌّ يف قَ ْفِو آثَارِ  َرِِتِْم، َو ِهْم َوااِلْئِتَماِم َبِصي ْ

ِنِهْم، وَن ِبِديْ هِبَِدايَِة َمَنارِِهْم، ُمَكانِِفنَي َوُمَوازِرِْيَن هَلُْم، َيِديْ نُ 
ِهُمونَ ُهْم ِفيَما َويَ ْهَتُدوَن هِبَْدِيِهْم، يَ تخِفُقوَن َعَلْيِهْم، َواَل يَ تخ 

 (32/ ص  4)ج  -أدخْوا إلَْيِهْم. الصحيفة السجادية 
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يف الصحيفة السجادية قال زين العابدين عليه السالم:  
ةا  د َخاصخ  َفالَ    -اىل ان قال -اَللخُهمخ َوَأْصَحاُب حُمَمخ

 تَ ْنَس هَلُُم الّلُهمخ َما تَ رَُكوا َلَك َوِفيَك، َوأَْرِضِهْم ِمنْ 
ِلَك ِرْضَواِنَك َومبَا َحاُشوا اخْلَْلَق َعَلْيَك، وََكانُوا َمَع َرُسو 

/ ص  4)ج  -ُدَعاةا َلَك إلَْيَك. الصحيفة السجادية 
32) 

يف الصحيفة السجادية قال زين العابدين عليه السالم: 
ةا اَللخهُ  د َخاصخ ألّلُهمخ  -اىل ان قال -مخ َوَأْصَحاُب حُمَمخ

َن: َرب خَنا َوأْوِصْل إىَل التخاِبِعنَي هَلُْم بِإْحَسان الخِذيَن يَ ُقوُلو 
َر َجزَاِئَك، اْغِفْر لََنا َوالْخَوانَِنا الخِذْيَن َسبَ ُقونَا بِااِلميَاِن َخي ْ 

ْم، َوَمَضْوا َعلى ْوا ِوْجَهتَ هُ الخِذيَن َقَصُدوا َْسْتَ ُهْم، َوََتَرخ 
َرِِتِْم، َوََْ  ََْ يَ ْثِنِهْم رَْيٌب يف َبِصي ْ  خَيَْتِلْجُهْم شاِكَلِتِهْم، 

ُمَكانِِفنَي  َشك ٌّ يف قَ ْفِو آثَارِِهْم َوااِلْئِتَماِم هِبَِدايَِة َمَنارِِهْم،
 هِبَْدِيِهْم، نَ َوُمَوازِرِْيَن هَلُْم، َيِديْ ُنوَن ِبِدْيِنِهْم، َويَ ْهَتُدو 
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ِهْم. يَ تخِفُقوَن َعَلْيِهْم، َواَل يَ تخِهُمونَ ُهْم ِفيَما أدخْوا إلَيْ 
 (32/ ص  4)ج  -الصحيفة السجادية 

اخلصال: عن هشام بن ساَ عن أيب عبد اهلل )عليه 
السالم( قال يف أصحاب رسول اهلل )صلى اهلل عليه 

ال ي و وآله( : َ ير فيهم قدري وال مرجئ وال حرور 
معتزيل وال صاحب رأي، كانوا يبكون الليل والنهار 
ويقولون: ربنا اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز 
اخلمري. ت: أي زهدا وخوفا من االفتتان حبار األنوار 

 (100/ ص  22)ج  -العالمة اجمللسي  -

البلد االمني: من دعاء قاف مروي عن النيب صلى اهلل 
د يا قيوم أن تصلي على حممعليه واله  أسألك يا حي 

خاَت النبيني و إمام املرسلني و قائد الغر احملجلني إىل 
جناتك جنات النعيم و على آله و ذريته الطيبني 
الطاهرين و على أصحابه أمجعني و على أزواجه 

 3املطهرات أمهات املؤمنني. أدعيه جامع االحاديث
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/ ص  2)ج  -( والبلد االمني 382/ ص  3)ج  -
02) 

( 108/ ص  22)ج  -العالمة اجمللسي  -حبار األنوار 
الكايف  عن أيب عمرو الزبريي، عن أيب عبد اهلل )عليه 
السالم( قال: إن اهلل سبق بني املؤمنني ، مث فضلهم 

 على درجاِتم يف السبق إليه.

( 108/ ص  22)ج  -العالمة اجمللسي  -حبار األنوار 
 )عليه يب عبد اهللالكايف  عن أيب عمرو الزبريي، عن أ

 –كل امرئ منهم   -اهلل تعاىل -السالم( قال: جعل 
 على درجة سبقه ال ينقصه فيها من حقه -من املؤمنني

 وال يتقدم مسبوق سابقا.

/ ص  22)ج  -العالمة اجمللسي  -حبار األنوار   
( الكايف  عن أيب عمرو الزبريي، عن أيب عبد اهلل 108

كن للسابق إىل االميان )عليه السالم( قال: لو َ ي
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فضل على املسبوق إذا للحق آخر هذه االمة أوهلا نعم 
َ يكن ملن سبق إىل االميان الفضل على  ولتقدموهم إذا 

 من أبطأ عنه.

( 108/ ص  22)ج  -العالمة اجمللسي  -حبار األنوار 
الكايف  عن أيب عمرو الزبريي، عن أيب عبد اهلل )عليه 

ن املؤمنني من اآلخرين من هو السالم( قال: انا جند م
أكثر عمال من االولني وأكثرهم صالة و صوما وحجا 
وزكاة وجهادا وإنفاقا، ولو َ يكن سوابق يفضل هبا 
املؤمنون بعضهم بعضا عند اهلل لكان اآلخرون بكثرة 

 العمل مقدمني على االولني.

( 108/ ص  22)ج  -العالمة اجمللسي  -حبار األنوار 
ه يب عمرو الزبريي، عن أيب عبد اهلل )عليالكايف  عن أ

السالم( قال:  أَب اهلل عزوجل أن يدرك آخر درجات 
االميان أوهلا، ويقدم فيها من أخر اهلل، أو يؤخر فيها 

 من قدم اهلل.
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/ ص  22)ج  -العالمة اجمللسي  -حبار األنوار  
( الكايف  عن أيب عمرو الزبريي، عن أيب عبد اهلل 108

م( قال:  قلت: أخربين عما ندب اهلل )عليه السال
املؤمنني إليه من االستباق إىل االميان ؟ فقال: قول اهلل 

عزوجل: " سابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها  
كعرض السماء واألرض اعدت للذين آمنوا باهلل ورسله 
" وقال: "  السابقون السابقون اولئك املقربون  " وقال: 

املهاجرين واالنصار والذين  " السابقون االولون من
اتبعوهم بإحسان رضي اهلل عنهم ورضوا عنه " فبدأ 
باملهاجرين االولني على درجة سبقهم، مث ثىن 
باالنصار، مث ثلث بالتابعني هلم باحسان، فوضع كل 

 قوم على قدر درجاِتم ومنازهلم عنده.

( 301/ ص  62)ج  -العالمة اجمللسي  -حبار األنوار 
ابن كثري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عبد الرمحن 

بن احلسني عليهم السالم قال: قال اإلمام احلسن 
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اِبُقوَن  )عليه السالم( : قد قال اللخه عّزوجّل: َوالسخ
اِبُقوَن* أُْولَئَك اْلُمَقرخبُوَن وكان أيب سابق السابق ني السخ

 إىل اللخه عّزوجّل وإىل رسوله)صلى الّله عليه وآله وسلم(
 أقرب األقربني.و 

(  100/ ص  13)ج  -العالمة اجمللسي  -حبار األنوار 
عن امايل الشيخ يف يوم الشورى: قال علي عليه 

السبالم: : ]والسابقون السابقون * أولئك املقربون[  
قال: فهل سبقين منكم احد إىل اهلل ورسوله ؟ !. قالوا: 

 ال.

( 222/ ص  18)ج  -العالمة اجمللسي  -حبار األنوار 
عن ابن عباس يف قوله: والسابقون السابقون اولئك 
املقربون ( فقال: سابق هذه االمة علي بن أيب طالب. 
و عن ابن عباس قال : أمري املؤمنني )عليه السالم( 

 سبق واهلل كل أهل االميان إىل االميان.
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( 326/ ص  42)ج  -العالمة اجمللسي  -حبار األنوار 
محاد قال قال املأمون:  عن العيون: عن إسحاق بن

خربوين أي االعمال كان أفضل يوم بعث اهلل نبيه صلى 
اهلل عليه وآله ؟ قالوا: السبق إىل االسالم الن اهلل تبارك 
وتعاىل يقول: " السابقون السابقون اولئك املقربون " 
قال: فهل علمتم أحدا أسبق من علي عليه السالم إىل 

 االسالم ؟

( 340/ ص  30)ج  -مة اجمللسي العال -حبار األنوار 
عن امايل الشيخ عن االمام احلسن عليه السالم: قد 
قال اهلل تعاىل: )والسابقون االولون من املهاجرين 
واالنصار والذين اتبعوهم بإحسان( فهو سابق مجيع 
السابقني، فكما أن اهلل عزوجل فضل السابقني على 

قني باملترلفني واملتأخرين فكذلك فضل سابق السا
 على السابقني.
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أسباب النزول يف ضوء روايات أهل البيت : عن هنج 
البيان:  عن الصادق )عليه السالم(: " أهنا نزلت يف 
علي )عليه السالم( ومن تبعه من املهاجرين واألنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الّله عنهم ورضوا عنه، 

ها، يوأعّد هلم جنات جتري من َتتها األهنار خالدين ف
 ذلك الفوز العظيم ".

أسباب النزول يف ضوء روايات أهل البيت : عن 
املناقب البن شهر اشوب: عن    عن ابن عباس، قال: 
" والسابقون األولون " نزلت يف أمري املؤمنني، فهو 

 أسبق الناس كلهم باإلميان.

العدد القوية: قال بىن رسول اهلل صلى اهلل عليه واله 
 ه بنفسه، ويبين معه املهاجروناملسجد فكان يبني

 30)ج  -العالمة اجمللسي  -واالنصار. حبار األنوار 
 (103/ ص 
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د، يف املناقب: أمر النيب صلى اهلل عليه وآله ببناء املسج
 وعمل فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله بنفسه، فعمل

العالمة  -فيه املهاجرون واالنصار . حبار األنوار 
 (324/ ص  32)ج  -اجمللسي 

د، يف املناقب: أمر النيب صلى اهلل عليه وآله ببناء املسج
 وعمل فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله بنفسه، فعمل

فيه املهاجرون واالنصار، وأخذ املسلمون يرجتزون وهم 
يعملون، فقال بعضهم: لئن قعدنا والنيب يعمل * فذاك 

قول: " ي منا العمل املضلل. والنيب صلى اهلل عليه وآله
ال عيش إال عيش اآلخرة، اللهم ارحم االنصار 

 32)ج  -العالمة اجمللسي  -واملهاجرة. حبار األنوار 
 (324/ ص 

د، يف املناقب: أمر النيب صلى اهلل عليه وآله ببناء املسج
 وعمل فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله بنفسه، فعمل

ون وهم ز فيه املهاجرون واالنصار، وأخذ املسلمون يرجت
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يعملون، فقال بعضهم: لئن قعدنا والنيب يعمل * فذاك 
منا العمل املضلل. والنيب صلى اهلل عليه وآله يقول: " 
ال عيش إال عيش اآلخرة، اللهم ارحم االنصار 

 32 )ج -العالمة اجمللسي  -واملهاجرة.( حبار األنوار 
 (324/ ص 

 

آله يف و  عن جممع البيان: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
أي  -حديث لثابت بن قيس بن مشاس: قم فأجبه 

اس إىل الن -،فقال  دعا رسول اهلل الناس-خطيبا تكلم
االميان باهلل فآمن به املهاجرون من قومه، وذوي 

 رمحه،أكرم الناس أحسابا، وأحسنهم وجوها. 

( قال  النيب صلى 62/ ص  1)ج  -اخلرائج واجلرائح 
 ملا قال األنصار : حنن -ق اهلل عليه واله يوم اخلند
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العيش  -الذين بايعوا حممدا على اجلهاد ما بقينا أبدا 
 إالعيش االخرة فاكرم األنصار واملهاجرة 

( 328/ ص  32)ج  -العالمة اجمللسي  -حبار األنوار 
عن املنتفى ملا بىن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

نب: لمسجده طفق ينقل معهم اللنب ويقول وهو ينقل ال
هذا احلمال ال محال خيرب * هذا أبر ربنا  وأطهر . 
ويقول: " اللهم إن االجر أجر اآلخرة، فارحم االنصار 

 واملهاجرة ".

 

َتف العقول: قال أبو احلسن عليه السالم: حدثين أيب 
عن جدي عن آبائه عن احلسني بن علي عليه السالم 

ى لقال: اجتمع املهاجرون واالنصار إىل رسول اهلل ص
اهلل عليه وآله وسلم فقالوا: إن لك يا رسول اهلل مؤونة 
يف نفقتك وفيمن يأتيك من الوفود، وهذه أموالنا مع 
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دمائنا فاحكم فيها بارا ماجورا، أعط ما شئت وأمسك 
ما شئت من غري حرج، قال: فأنزل اهلل عزوجل عليه 
الروح االمني فقال: يا حممد " قال ال أسألكم عليه 

ملودة يف القرَب " يعين أن تودوا قرابيت من أجرا إال ا
/  20)ج  -العالمة اجمللسي  -بعدي. حبار األنوار 

 (228ص 

روى ابن عقدة: عن مالك بن أوس بن احلدثان قال: 
ملا ويل علي بن أيب طالب )عليه السالم( أسرع الناس 
إىل بيعته املهاجرون واالنصار ومجاعة الناس. حبار 

 (26/ ص  12)ج  -اجمللسي العالمة  -األنوار 

روى ابن عقدة: عن مالك بن أوس بن احلدثان قال: 
ملا ويل علي بن أيب طالب )عليه السالم( أسرع الناس 
إىل بيعته املهاجرون واالنصار ومجاعة الناس. حبار 

 (26/ ص  12)ج  -العالمة اجمللسي  -األنوار 
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روى حممد بن إسحاق قال قال قيس بن سعد للنعمان: 
نظر أين املهاجرون واالنصار والتابعون هلم بإحسان ا

 -الذين رضي اهلل عنهم ورضوا عنه. حبار األنوار 
(  تعليق أي 038/ ص  12)ج  -العالمة اجمللسي 

 انك جتدهم مع علي عليه السالم.

 

( 300/ ص  20)ج  -العالمة اجمللسي  -حبار األنوار 
ن موىل اتفسري العسكري: قال عليه السالم:  قال ثوب

رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ان أحب اخللق إيل بعدك 
أحبهم لك، وأبغضهم إيل من ال َيبك ويبغضك أو 
يبغض أحدا من أصحابك، احبكم مجيعا أنت 
وأصحابك فقال صلى اهلل عليه وآله: أبشر فإن املرء 

يوم القيامة مع من أحبه، يا ثوبان لو كان عليك ما  
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وزالت عنك هبذه املواالة  كان من الذنوب الحنسرت
أسرع من احندار الظل عن الصررة املستوية إذا طلعت 

 عليه الشمس.

 

االحتجاج : قال أبو جعفر الثاين عليه السالم: لست 
لسي العالمة اجمل -مبنكر فضل أيب بكر. حبار األنوار 

 (220/ ص  2)ج  -

 

يف كشف الغمة قال االربلي : قدم على )االمام علي 
  عليه السالم( نفر من أهل العراق فقالوا يفبن احلسني

أَب بكر وعمر وعثمان رضي اهلل عنهم فلما فرغوا من  
كالمهم قال هلم أال ختربوين أنتم املهاجرون األولون 
الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال من اهلل 
ورضوانا وينصرون اهلل ورسوله أولئك هم الصادقون قالوا 
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ون م الذين تبوأوا الدار واإلميان من قبلهم َيبال قال فأنت
من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجه ِما أوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة قالوا ال 
قال أما أنتم قد تربأَت أن تكونوا من أحد هذين الفريقني 
وأنا أشهد انكم لستم من الذين قال اهلل فيهم والذين 

هم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين جاؤوا من بعد
سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا( 

 خرجوا عىن فعل اهلل بكم.  

 

عن سالم قال: كنت عند أيب جعفر عليه السالم 
إىل أن  -فدخل عليه محران بن أعني فسأله عن أشياء 

أما إن أصحاب رسول اهلل صلى  -قال حممد الباقر 
 عليه وسلم قالوا: يا رسول اهلل ختاف علينا النفاق، اهلل

َ ختافون ذلك؟ قالوا إنا إذا كنا عندك  قال: فقال هلم: و
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فذكرتنا روعنا ووجلنا نسينا الدنيا وزهدنا فيها حىت كأنا 
نعاين اآلخرة واجلنة والنار وحنن عندك، فإذا خرجنا من 

العيال  اعندك ودخلنا هذه البيوت ومشمنا األوالد ورأين
واألهل واألوالد واملال يكاد أن حنّول عن احلال اليت  

كنا عليها عندك وحىت كأنا َ نكن عل ى ش يء 
أفتر اف علين ا أن يكون هذا النفاق؟ فقال هلم رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم: كال ! هذا من خطوات 
الشيطان لريغبنكم يف الدنيا، واهلل لو أنكم تدومون 

يت تكونون عليها وأنتم عندي يف احلال على احلال ال
اليت وصفتم أنفسكم هبا لصافحتكم املالئكة ومشيتم 

اا على املاء ولوال أنكم تذنبون فتستغفرون اهلل خللق خلق
( 222لكي يذنبوا (( تفسري العياشي سورة البقرة آية )

 (.328اجمللد األول ص )
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 ويقول اإلمام احلسن العسكري عليه السالم ))..هل
يف صحابة األنبياء أكرم عندك من صحابيت قال اهلل 
عز وجل: يا موسى أما علمت أن فضل صحابة حممد 
على مجيع صحابة املرسلني كفضل آل حممد على مجيع 

 آل النبييني وكفضل حممد على مجيع املرسلني (( تفسري
 ( عند تفسري سورة البقرة.  33احلسن العسكري ص )

: )) وإن رجالا من خيار ويقول عليه السالم أيضاا 
أصحاب حممد لو وزن به مجيع صحابة املرسلني لرجح 

 (.300( ص )88هبم (( املصدر السابق البقرة آية )

  

عن هشام بن ساَ عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال:  
)) كان أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إثىن 

كة ن من معشرة ألفاا، مثانية آالف من املدينة، وألف ا
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وألفان من الطلقاء، َو ير فيهم قدري وال مرجئ وال 
حروري )خوارج( وال معتزيل وال صاحب رأي، كانوا 
يبكون الليل والنهار، ويقول: اقبض أرواحنا من قبل أن 
نأكل خبز اخلمري (( كتاب اخلصال للقمي ص 

(640  ) 

على هجرهم فيك ديار قومهم وخروجهم من سعة  
ه ومن كثخرت يف اعتزاز دينك من املعاش إىل ضيق

مظلومهم اللهم وأوصل إىل التابعني هلم بإحسان الذين 
يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان 

 خري جزائك، الذين قصدوا ْستهم،  

عن منصور بن حازم قال: قلت أليب عبد اهلل عليه   
ا هالسالم: ما بايل أسألك عن املسألة فتجيبين في

باجلواب مث جييئك غريي فتجيبه فيها جبواب آخر؟ 
فقال: إنا جنيب الناس على الزيادة والنقصان، قال: 
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قلُت: فأخربين عن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم صدقوا على حممد أم كذبوا؟ قال: بل صدقوا، 

قال: قلت فما باهلم اختلفوا؟ فقال: أما تعلم أن الرجل  
ن  صلى اهلل عليه وسلم فيسأله عكان يأيت رسول اهلل

نسخ املسألة فيجيبه فيها باجلواب مث جييبه بعد ذلك ما ي
ذلك اجلواب فنسرت األحاديث بعضها بعضاا (( 

( كتاب 02ص ) 3األصول من الكايف للكليين ج 
 فضل العلم.  

عن جعفر الصادق عليه السال قال إلمرأة سألته عن    
 ال: توليهما. فقالت:أيب بكر وعمر: أأتوهلما!! فق

فأقول لريب إذا لقيته إنك أمرتين بواليتهما؟؟ فقاهلا: 
 (.303ص ) 8نعم. روضة الكايف ج 
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 املؤلف
 بقلمه املوسوي غين أنور. د الذاتية السرية

 خمتصرة سرية

 اسالمي وفقيه وأديب طبيب احللي املوسوي غين أنور
 انالقر  على احلديث عرض يعتمد.  العراق من جمدد

 3122 احلجة ذي 22 يف ولد. بالظن العمل وعدم
 النجف يف درس. احللة يف( ميالدي3201) هجري

. جنليزيةواال العربية باللغتني يكتب. والفقه الطب
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 هفق يف القران على احلديث عرض منهج يعتمد
 تاب،ك ثالمثائة من ألكثر مؤلف غين أنور.  الشريعة

 .عدة جوائز على وحائز

. 3220 يف منها وخترج الطب ليةك دخل 3223 يف
 يف العراقي البورد شهادة على حصل 2004 ويف

 يف استشاري لقب على حصل 2030 ويف الطب
 لةاحل يف العلمية احلوزة علوم مقدمات درس. الطب

 الدراسة يف أيضا واعتمد ،3228 سنة منذ والنجف
 النجف يف اخلارج البحث يف والتحق االنرتنيت على

 النجفي بشري الشيخ عند ساساأ 2000 سنة يف
 واستقل .تعاىل اهلل حفظهما السبزواري علي والسيد

 يف احلديث برواية اجازة ونال ،2033 سنة بالبحث
 اهلل حفظه الدين مجال مرتضى السيد من 2038

 .تعاىل
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 مث ومن والتفسري، احلديث مبراجعة بدأ 2020 يف 
 لائالرس من جمموعة وأصدر والشرائع، العقائد بعض

 والفقه العرض منهج وفق 2023و 2020 بني
 ائلواملس العقائد لبعض مراجعة فيها التصديقي،

 املدرسة جمموعة أنشأ 2023 يف. والتفسريية الشرعية
 هالفق قواعد) كتابه وألف الفقه يف العرضية

 بال اسالم) اىل املوسوي أنور يدعو(. التصديقي
 اعةمج يلقبه(. طائفة بال مسلم) كتاب وله( طوائف

 (.اجملدد الفقيه العاَ) ب  واملتابعني القراء من

 العلمي التحصيل

 3220 يف منها وَترج الطب كلية دخل 3223 يف
 2004 ويف العليا الدراسات يف قبل 3222 ويف

 ويف الطب يف العراقي البورد شهادة على حصل
 .الطب يف استشاري لقب على حصل 2030
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 جفوالن احللة يف العلمية احلوزة علوم مقدمات درس
 نيتواالنرت  احلاسبة على الدراسة على كثريا واعتمد
 عند أساسا 2000 سنة يف اخلارج البحث يف والتحق

 فظهماح النجفي بشري والشيخ السبزواري علي السيد
 سعيد مدحم السيد عند وجيزة فرتة وحضر تعاىل، اهلل

 يستاينالس رضا حممد والسيد تعاىل اهلل رمحه احلكيم
 له ،2033 سنة بالبحث واستقل. تعاىل اهلل هحفظ

 لمع يف واالصولية الفقهية املؤلفات من الكثري
 من 2038 يف احلديث برواية اجازة ونال احلديث

 .تعاىل اهلل حفظه الدين مجال مرتضى السيد

 النثر لقصيدة جتديد جمموعة اسس 2030 يف
 دجتدي جائزةو  جتديد جملة مع التعبريي بالسرد املكتوبة
 .السنوية
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 الديبا التعبري كتابه من اخلامس اجلزء اَت 2036 يف
 .االجنليزية باللغة يكتب بدأ هنايتها يف و

 ةباللغ الكتابة اىل غين انور انتقل 2030 عام يف
 و االدب، يف العربية الكتابة ترك و بالكلية االجنليزية

 هرظ و. النثر بقصيدة املترصصة Arcs جملة أصدر
 اىل رشح و نال و عاملية جملة ثالثني من اكثر يف اْسه

 من اَالع يف شاعر افضل امهها. عاملية جوائز سبعة
 .كازاخستان من العاَ امم اَتاد قبل

 عرض العرض، منهج وفق التأليف بدأ 2030 يف
 .والسنة القران على احلديث

 العربية الشعرية جمموعته اصدر 2038 سنة يف
 كانو  الربيطانية كاسيارب جائزة اىل رشح و الكاملة
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 ةمئ قائمة ضمن الوحيد العراقي و العريب الشاعر
 .العاَ يف شاعر افضل

 ليزيةاالجن باللغة عشر احلادي كتابه اصدر 2032 يف
 نم الثمانون و احلادي الكتاب وهو بومي موزاييكد

 .نداهل من العاملية ببلز روك جائزة نال و تأليفه

 مث ومن التفاسري،و  احلديث مبراجعة بدأ 2020 يف
 من جمموعة واصدر الفقهية واملسائل العقائد بعض

 يف االهم هي تعترب 2023و 2020 بني الرسائل
 الفقهية ائلواملس العقائد لبعض مراجعة فيها تأليفاته

 او واحد مسألة يتناول كان الكتب وبعض والتفسريية
 .يةآ تفسري من جزء او آية تفسري او مسألة من جزء

 قهوالف الفقه يف العرضية املدرسة أنشأ 2023 يف
 عرض منهج على املعتمد التصديقي العرضي
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 قيطب َ منهج وهو القران على واالقوال االحاديث
 عن ويفرتق التام ادلته ثبوت رغم قبل من عمليا

 .عدة جوانب يف السائد االصويل املنهج

 تعريف

 احللي املوسوي جابر غين أنور:   االسم

 نب موسى املعصوم الوصي االمام اىل نسبه ينتهي
 . السالم عليهما الكاظم جعفر

 (م 3201 \ ه 3122) التولد

 .احللة  – بابل –  العراق:  السكن و الوالدة حمل

 لباطينا الطب يف العراقي البورد:  الدراسي التحصيل
2000. 
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 االمام مستشفى يف استشاري طبيب:   املهنة
 .بابل يف( السالم عليه) الصادق

 جفالن – اصوله و الفقه علوم:   أخرى َتصيالت
 .االشرف

 طباطبائيال علي حممد السيد الزاهد اجملدد الفقيه وكيل
 .تعاىل اهلل أيده

 . شاعر و كاتب:  أخرى مهارات

 2030 سنة األدبية التعبريي السرد جمموعة انشأ

 2023 سنة الفقه يف العرضية املدرسة جمموعة أنشأ

 العلمي التحصيل

  الكوفة جامعة عامة جراحة و طب وريوسبكل
3220 
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   2000 الباطين الطب يف العراقي البورد شهاد
 بغداد

  والنجف احللة  االصول و الفقه   مقدمات
2001- 2000 

 2000 اهلند – الكلى زرع على تدريب

    النجف  – السبزواري السيد عند  خارج حبث
2000-2000 

 النت قطري عن كريةالف و العلمية  املتابعة و البحث
 االن اىل -2000

 2030 الباطين الطب استشاري

 النشاطات



113 
 

 كتابا ثالمثائة 2023 حىت غين انور مؤلفات بلغت
 .واالجنليزية العربية باللغتني

 الطب

 احملكمة يةالعلم اجملالت يف منشورة طبية حبوث مثانية
 وبابل الكوفة جامعيت يف

 يااخلال و يةالكل زرع و الكلى أمراض على التدريب
 .اهلند يف اجلذعية

 التحرير

 الكرتونية جمالت مخسة َترير رئيس

 تصدر و جملة التعبريي بالسرد املرتصة(  جتديد) 
 .ورقي بشكل سنويا
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 تصدر و التعبريي بالسرد املرتصة(  الشعر أقواس) 
 .فصليا

 عاصرامل العريب باألدب املترصصة( املعاصر األدب) 
 .فصليا تصدر و

(Arcs   )ليزيةاالنك باللغة النثر بقصيدة تعىن و. 

(Transfigurstion  )املعاصر باالدب تعىن و 
 . االنكليزية باللغة

 الفكر

 و االسالمي الفكر يف منشورة دراسات و مقاالت
 ) و(  مذاهب بال اسالم حنو)  امهها املعرفة نظرية
 ( الالديين الفكر يف املعرفة توهم

 النشر
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 و يةالعرب اجملالت من الكثري يف غين انور اسم ظهر
 . العاملية

 باغراض و متعددة خاصة مدونات غين انور للدكتور
 و ليزياالجن منها و العريب منها و الديين منها خمتلفة

 نهام و بالشعر اخلاص منها و باملقاالت اخلاص منها
 .االلكرتوين التعبريي الفن بلوحات اخلاص

 عربيةال املرتارات من الكثري يف غين انور اسم ظهر
 .اهلنديةو  الربيطانية و االمريكية خصوصا و والغربية

 فاحلل العرب الشعراء موسوعة يف غين انور اسم ظهر
 بيعيالر  ملوفق بالدي من شرصية موسوعة و احلجية

 .احلمداين لصاحل العلماء و االدباء موسوعة و
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 تابك الثالمثائة جتاوزت واالدب الدين يف كتبه
 باشرامل بالتاليف االجنليزية باللغة هامن اربعون

 .باالجنليزية

 

 

 

 السنوات حبسب النشاطات

2034 

 عمل و االديب نشاطه غين انور عاود 2034 عام يف
 جملة هيو ( املعاصر العريب األدب)  جملة االوىل جملتني

 قصيدةب خمتصة(  جتديد)  جملة الثانية و ، عامة ادبية
 ديدجت)  جمموعة الشعراء من مجاعة مع أنشأ و.  النثر



131 
 

 و التعبريية ديةالسر  القصيدة كتابة تتبىن اليت االدبية( 
 ماك افقي بشكل و الفقرات و باجلمل املكتوبة

 ودةاملعه العمودية و التشطري بدل ، النثر يكتب
(  دةاجلدي القصيدة)  جائزة أنشأوا و. احلرة للقصيدة

 النثر ةدقصي كتابة يف املتميز العام لشاعر السنوية
 نتكو  اليت و االفقي السردي النموذجي بشكلها

 الفائز وكان(  الشاعر عن نقدي كتاب)  بشكل
 لعام و غاِن فريد الفلسطيين الشاعر هو 2030 لعام

 2030 عام يف و اهلل عبد كرمي الشاعر 2036
 .قاسم عادل الشاعر

( 3)لغات الشعرية جمموعته اصدر 2034 عام يف
 يف( 1) لغات مث 2030 يف( 2) لغات مث.  الكرتونيا

 20363 هناية يف( 4) لغات مث 2030 هناية

2030 
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 اكمل و الطب يف استشاري لقب نال 2030 يف
 ةنسر االنكليزية اللغة عن جلجامش ملحمة ترمجة

 ةللملحم عاملية نسرة اهم تعد اليت و جورج اندرو
 عةجملمو ( ادبية ترمجات)  كتاب ايضا نشر و حاليا

 . املقاالت و النصوص من

 قدالن)  النقدي كتابه غين انور اكمل 2036 عام يف
 اهم على يشتمل الذي و الكرتونية بنسرة(  التعبريي
 الذي و سلويبا املابعد التعبريي للنقد النقدية املفاهيم

 السرد ثلم النثر قصيدة تقنيات من الكثري مالمح ابرز
 عنةوق و املتموجة اللغة و النثروشعرية و التعبريي

 و يفسائيةالفس و االصول تعدد و البوليفونية و اخليال
 و ليةالتباد اللغة و املرتادفة العبارات و املرايا لغة

 و.  قبليةاملست و االبعاد ثالثيىة العبارات و الرتاكمية
)  لثاينا النقدي كتابه غين انور اكمل نفسه العام يف
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 ىعل يركز الذي الكرتونية بنسرة اجلديدة القصيدة
 .شاعرا ثالثني من الكثر منوذجية نثر قصائد

 ( االسناد صحيح) كتابه اصدر 2036 عام هناية يف
 حديث الف مثانية من اكثر على يشتمل الذي

 االسناد، اهل طريقة على مؤلف وهو السند صحيح
 و احلديث اهل طريقة هو له احلايل املذهب ان اال

(  سنةلا حقيق)  جدا املهم كتابه سيكمل و التسليم
 كتب مجيع من النقية االحاديث على املشتمل
 .االسالمي احلديث

 ةاملكتوب اجملالت يف اْسه ظهر 2030 عام بداية يف
 اجلربا و(  Otoliths) اوتولثز مثل االنكليزية باللغة

 فويس و( Algebra of Owls) اول اوف
(            Voice  Project)  بروجكت

 .ركسأ و جتديد جمليت اىل اضافة
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2030 

 عام هناية ةاالجنليزي باللغة الكتابة اىل غين انور انتقل
 عام يف و كثرية غربية جمالت يف اْسه ظهر و 2036
 لاالفض الشاعر ابرزها عدها عاملية جوئز نال 2030

 . العاَ امم كتاب اَتاد قبل من العاَ يف

 و يةالفسيفسائ القصيدة بكتبة 2030 بداية يف بدأ و
 و يكموزاي االوىل االجنيزية باللغة عتنيجممو  اصدر
 . تسللشن الثانية

 جمموعة من تتكون قصيدة الفسيفسائية القصيدة و
 رعيةف عناوين و رئيسي عنوان على َتتوي قصائد

 الفكرة و املوضوع يف خمتلفة الفرعية القصائد تكون
 صيدةللق املوحدة القضية على تدلل و تشري اهنا اال
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 ال العمق حيث من لبعض يامرا القصائد فتكون
 .السطح

 منهج حسب بقوة بالتاليف 2030 سنة يف وبدأ
 .العرض

2038 

 وينااللكرت  الفن على بالعمل غين انور بدأ 2038 يف
 االلكرتونية االعمال من جمموعة عمل و التعبريي
 و بالقصيدة الصورة حماكاة على عمل و التعبريية

 بوم دموزاييك  الشعرية جمموعته السنة هذه يف اصدر
 الشعرية اعماله اصدر و( فسيفسائية قصائد) 

 .مصر يف كتابنا دار من الكاملة

 و يهف التاليف و احلديث علم دراسة اىل اخريا وانقطع
 و القران على االحاديث عرض منهج على يعتمد
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 ىعل عاكف االن وهو بالسند اعتبار دون من السنة
 يف تبالك مجيع من االحاديث جلميع جامع مؤلف

 .للمذاهب عابر اسالم مشروعه

 عامليتني جائزتني اىل 2038 عام يف غين انور رشح
 و.  ةاالمريكي اديليد و الربيطانية ارباكسي مهمتني

 تاراتخم و السالم عن اركنابرس خمتارات يف اْسه ظهر
 .ادليد

 جمموعة تاسيس على غين انور عمل 2038 هناية يف
 جملة مع االجنليزية غةبالل(  الفسيفسائية القصيدة) 

 . بذلك خاصة

2032 

  Mosaicked الشعري كتابه غين انور اصدر
poem  باالجنليزية عشر احلادي الكتاب وميثل 
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 عكف و.  اهلند من العاملية ببلز روك جائزة ونال
 اجلامع (اجلامع املصدق)  الكبري كتابه تأليف على

 . مصادرها مجيع من الشريفة لالحاديث

 والعاملية العربية النشر دور من وعةجمم أصدرت
 وترمجت .حساهبا على ورقية كتب واهلندية االمريكية

 اتلغ عسرة اىل كتبه من جمموعة اومنسكربتم دار
 .حية

 .اهلند يف لالدب العاملية ببلز روك جائزة

 هلندا رايرتز؛ اوف سربت يوناتيد من امتياز جائزة

 .املتحدة الواليات برس؛ جايلد انر جائزة

 .فلسطني لالدب؛ العاملية عرفات ياسر جائزة
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 من 2032 البوشكارت جائزة اىل غين انور ترشيح
 لعريبا بل العراقي الشاعر وهو. برس جايلد انر قبل

 اجلائزة هلذه يرشح الذي الوحيد

 املؤلفني مجعية عضوية على 2032 يف وحصل
 .الربيطانية

2023 

 وكتابه( يقالتصدي العرضي الفقه قواعد) كتابه أصدر
 ثالنمي واللذان( الشريعة فقه يف العرضية املدرسة)

 رسةاملد جمموعة وأنشأ. العرض ملنهج النظرية األسس
 منهج لتعليم الفيسبوك على التعليمية العرضية

 .العرض
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 من كثريل وذكر موسعة بسرية الوكيبيديا يف اْسه ظهر
 تلفزيونية قنوات يف مثابرة كشرصية اْسه وابرز. كتبه

 .الفيسبوك على عراقية عامة وصفحات

 

 

 املؤلفات

 يثح الصبا منذ غين ألنور التأليفية النزعة بدأت
 ابيات جبمع( احلكمة كتاب) له كتاب اول ألف

 نةس واهناه الدراسية الكتب من احلكمة يف الشعر
 .عاما( 36) عمره وكان له كتاب اول وهو 3282

 قعةوا يف -مسرحية – دراما كتاب ألف 3221 يف
 (.احلمراء احلرية) عنوانه كربالء
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 (القرآنية املعرفة نظرية) كتاب ألف 2003 يف

 رسائل) كتاب وهو ورقي كتاب اول نشر 2004 يف
 .فين نثر وهو( احملبة

 لةالطوي لقصيدته الثانية املراجعة أكمل 2032 يف
 املوت) بعنوان أخريا صدرت واليت( نوح بشارة)

 (واحلياة

 وهو االنرتنت على كتايب اول نشر 2034 ويف
 نشر 2030 ويف( االستنباط مقدمة ملرص) كتاب

  Inventives اإلجنليزية باللغة كتاب اول

 مئة الثالث 2023 هناية غين أنور مؤلفات جتاوزن
 .املرتمجة الكتب غري من كتابا

 الفقه مقدمات
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 الفقه اصول تلريص .3

 التهذيب تلريص .2

 املعرفية احلشوية .1

 االصول جوهرة .4

 االستنباط مقدمة خالصة .0

 احلق عالمات .6

 الفقه فقه .0

 الفقه عامية .8

 املعرفة معرفة .2

 الفقهية القواعد خالصة .30

 احلشوية مقاالت .33
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 املعرفة داء احلشوية .32

 الشرعي العلم .31

 الشرعية املعرفة شروط .34

 التصديقي العرضي الفقه قواعد .30

 ةالقرانسني املعارف .36

 لقرانا على احلديث عرض يف البيان منتهى .30

 الشرعية املضامني علم .38

 الرواة درجات يف املشكاة .32

 العرضي الفقه أصول .20

 العرضي الفقه مبادئ .23

 العرضي الفقه مسائل .22
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 العرضي الفقه أسس .21

 العرضي الفقه قواعد .24

 العرضي الفقه منهج .20

 العرضي الفقه معارف .26

 الشريعة مقاصد تشييد .20

 الوضعية العلوم حجية .28

 العلم قانون يف رسالة .22

 الشريعة أسس .10

 الشريعة فيزياء .13

 الكمي الفقه قوانني .12
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  القران فقه

 القرانية املعاين يف احملكم .11

 القرانية املضامني جامع .14

 القرآنية املقدمة .10

 احملكم احكام .16

 االحكام ياتآ دالالت خمتصر .10

 القران يف اعتقادنا .18

 القران من القران خصائص .12

 القران َتريف نفي يف االربعون .40

 القرانية العبارة تقريب .43

 القران موضوعات تلريص .42
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 القران خصائص جامع .41

 السنة من القران خصائص .44

 القرانية املعاين خمتصر .40

 انالقر  َتريف نفي يف البيان منتهى .46

 (مغاضبا ذهب اذ) تفسري .40

 (يدي بني) تفسري .48

 والكتاب الوحي .42

 لقرانا َتريف نفي على االركان األربعة اتفاق .00

 احملكم احكام بتلريص املنتظم .03

 القرآن يف( أولئك) .02

 القمي تفسري صحيح .01
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 القرانية العبارات .04

 القرآن يف( الذين ان) .00

 القرانية الفقرات .06

 القرآين احلديث .00

 (امىاليت يف تقسطوا ان خفتم وان) تفسري .08

 القرآن تيسري .02

 أنور مصحف .60

 قرآنية أدعية .63

 كلها األْساء آدم وعلم .62

 القرآن نور .61

 القرآين الرسم ْساوية .64
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 القرآن ترتيل يف رسالة .60

 (األمر وأويل) تفسري .66

 احلديث فقه

 املصطفى أحاديث من املنتقى الصحيح .60

 اجلامع املسند جواهر .68

 االنوار حبار جواهر .62

 الشيعة وسائل جواهر .00

 اجلوامع مجع جواهر .03

 الصحيح صحيح .02

 السبعة الكتب صحيح .01

 االنوار حبار صحيح .04
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 البيهقي سنن صحيح .00

 امحد مسند صحيح .06

 سليم كتاب صحيح .00

 االخبار مسانيد صحيح .08

 املبارك ابن مسند صحيح .02

 عائشة املؤمنني ام صحيح .80

 هريرة ايب مسند من الصحيح .83

 اجمللسي صحيح من املنتقى .82

 املوسوي صحيح من املنتقى .81

 احلميدي صحيح من املنتقى .84

 املنتقى املصدق .80
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 املنتربة القائمة السنة .86

 االنوار حبار من االسناد قوي .80

 البراري صحيحي بني جلمعا من املصدق .88
 ومسلم

 3ج االنوار عاَ .82

 2ج االنوار عاَ .20

 1ج االنوار عاَ .23

 4ج االنوار عاَ .22

 0ج االنوار عاَ .21

 6ج االنوار عاَ .24

 العرض حديث يف رسالة .20
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 الشريفة السنة خمتصر .26

 احلديث متشابه يف رسالة .20

 ئلالوسا البحار صحيحي بني اجلمع .28

 العرض منهج .22

 الكايف أحاديث من االسناد واضح .300

 الشيرني طرق درجات .303
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 االلفية .308
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 الصغري املصدق .333
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 املهتدي كفاية تلريص .338
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