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المقدمة
بسم هللا الرحمن الرحيم .الحمد هلل رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين .ربنا اغفر
لنا وَلخواننا المؤمنين.
اورد هنا بحوله تعالى آيات وأحاديث محكمة ذات
مضامين هي علم وحق وصدق توجب قول الحق
على كل حال وعدم تركه على حال وان يكون هذا
دأب المسلم وسيرته بما َل يدع مجاَل لقول بان
اخبار التقية لها مصدق وشاهد من المحكم فتكون
بعدم المصدق من الظن والحديث المتشابه  ،وبيان
ان اَليات التي ظاهرها التقية ليست رخصة بل
من العفو وانها من المتشابه الذي جرت السنة
المحكمة على خَّلفه ،و هللا المسدد.
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مضمون :اَل تا ْخ اش ُوا َّ
اخ اش ْون
اس او ْ
الن ا
قال

تعالى:

[المائدة]44/

اف اَّل

تا ْخ اش ُوا
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َّ
اس
الن ا

اخ اش ْون
او ْ

وه ْم او اخا ُفون
مضمون :اَل تا اخا ُف ُ
قال تعالى (إَّنما اذل ُكم َّ
اءهُ اف اَّل
الش ْي ا
طُ
ان ُي اخو ُ
ا
ف أ ْاولاي ا
ُ
ين [آل
وه ْم او اخا ُفون إ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤمن ا
تا اخا ُف ُ
عمران]175/

15

َّ ٍ
ين
ين أاع َّزٍة اعالى اْل اكافر ا
مضمون :أاذلة اعالى اْل ُم ْؤمن ا
َّللا اواَل اي اخا ُفو ان ال ْو ام اة
ُي اجاه ُدو ان في اسبيل َّ
ُّون ُه
ف ايأْتي َّ
ُّه ْم اوُيحب ا
قال تعالى ( اف اس ْو ا
َّللاُ باق ْو ٍم ُيحب ُ
َّ ٍ
ين ُي اجاه ُدو ان
ين أاع َّزٍة اعالى اْل اكافر ا
أاذلة اعالى اْل ُم ْؤمن ا
في اسبيل

ُي ْؤتيه ام ْن

َّللا
ض ُل َّ
َّ
َّللا اواَل اي اخا ُفو ان ال ْو ام اة اَلئ ٍم اذل اك اف ْ
يم ) [المائدة]54/
اء او َّ
َّللاُ اواس ٌع اعل ٌ
اي اش ُ
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َّ
ين
مضمون ( :إ إ َّن الذ ا
اْلابيانات اواْل ُه ادى م ْن اب ْعد اما
َّللا ويْلع ُنهم َّ
الَّلع ُنو ان)
أُوالئ اك ايْل اع ُن ُه ُم َّ ُ ا ا ا ُ ُ

اي ْكتُ ُمو ان اما أ ْان ازْلانا م ان
ابيََّّناهُ ل َّلناس في اْلكتااب

َّ
ين اي ْكتُ ُمو ان اما أ ْان ازْلانا م ان اْلابيانات
قال تعالى إ َّن الذ ا
اواْل ُه ادى م ْن اب ْعد اما ابيََّّناهُ ل َّلناس في اْلكتااب أُوالئ اك
َّ َّ
َّ
ين تا ُابوا
ايْل اع ُن ُه ُم َّ
َّللاُ اوايْل اع ُن ُه ُم الَّلع ُنو ان (*) إَل الذ ا
اب
وب اعال ْيه ْم اوأاانا التََّّو ُ
اصال ُحوا اوابيَُّنوا افأُوالئ اك أاتُ ُ
اوأ ْ
يم [البقرة]160 ،159/
َّ
الرح ُ
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اَّلل اواْلاي ْوم ْاْلاخر
مضمون ( :اَل تاج ُد اق ْو ًما ُي ْؤم ُنو ان ب َّ
َّللاا اوارُسوال ُه)
ُي او ُّادو ان ام ْن اح َّاد َّ
اَّلل اواْلاي ْوم ْاْلاخر
قال تعالى ( :اَل تاج ُد اق ْو ًما ُي ْؤم ُنو ان ب َّ

ُي او ُّادو ان ام ْن
اء ُه ْم أ ْاو
أ ْابان ا

َّللاا اوارُسوال ُه اوال ْو
اح َّاد َّ
إ ْخ او اان ُه ْم أ ْاو اعش ايرتا ُه ْم

اء ُه ْم أ ْاو
اك ُانوا آااب ا
أُوالئ اك اكتا اب في

ُقُلوبهم ْاإليمان وأايَّدهم برو ٍح م ْنه ويدخُلهم جَّن ٍ
ات
ُ ا ُْ ُ ْ ا
ا ا ا ا ُْ ُ
ُ
يها ارضي َّ
تا ْجري م ْن تا ْحت اها ْاْل ْان اه ُار اخالد ا
َّللاُ
ين ف ا
ا
َّللا
َّللا أ ااَل إ َّن ح ْز اب َّ
ضوا اع ْن ُه أُوالئ اك ح ْز ُب َّ
اع ْن ُه ْم اوار ُ

ُه ُم اْل ُمْفل ُحو ان)
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َّ
وضو ان في آ ااياتانا
ين اي ُخ ُ
مضمون :اوإ اذا اأرْاي ات الذ ا
ض اع ْن ُه ْم
اعر ْ
افأ ْ
َّ
وضو ان في آااياتانا
ين اي ُخ ُ
قال تعالى اوإ اذا اأرْاي ات الذ ا
افأاعرض ع ْنهم حتَّى يخوضوا في حد ٍ
يث اغ ْيره اوإ َّما
ْ ْ ا ُْ ا ا ُ ُ
ا
ُي ْنسايَّن اك َّ
ان اف اَّل تاْق ُع ْد اب ْع اد الذ ْك ارى ام اع اْلاق ْوم
الش ْي ا
طُ

َّ
ين [اْلنعام ]68/تعليق :اعرض اي َل
الظالم ا
تجالس.
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َّ
ين
مضون ( اف اَّل تاْق ُع ْد اب ْع اد الذ ْك ارى ام اع اْلاق ْوم الظالم ا
َّ
وضو ان في آ ااياتانا
ين اي ُخ ُ
قال تعالى اوإ اذا اأرْاي ات الذ ا
افأاعرض ع ْنهم حتَّى يخوضوا في حد ٍ
يث اغ ْيره اوإ َّما
ْ ْ ا ُْ ا ا ُ ُ
ا
ُي ْنسايَّن اك َّ
ان اف اَّل تاْق ُع ْد اب ْع اد الذ ْك ارى ام اع اْلاق ْوم
الش ْي ا
طُ
َّ
ين [اْلنعام]68/
الظالم ا
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اح اد ُك ْم اه ْيابةُ َّ
ول فى
الناس أ ْ
مضمون َلا اي ْمان اع َّن أ ا
ان ايُق ا
اح ٍق إ اذا ارآهُ أ ْاو اشه ادهُ أ ْاو اسم اع ُه

َّللا -صلى هللا عليه واله وسلم« -
ول َّ
ال ارُس ُ
اق ا
اح اد ُك ْم اه ْياب ُة َّ
ول فى اح ٍق إ اذا
الناس أ ْ
َلا اي ْمان اع َّن أ ا
ان ايُق ا
ارآهُ أ ْاو اشه ادهُ أ ْاو اسم اع ُه ».
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مضمون َ :لا اي ْم ان اع َّن ار ُجَّلً م ْن ُك ْم ام اخا اف ُة َّ
ان
الناس أ ْ
ايتا اكَّل ام باْل احق إ اذا ارآهُ أ ْاو اعل ام ُه
اعن َّ
ال
النبى -صلى هللا عليه وآله وسلم -أَّان ُه اق ا
« َلا اي ْم ان اع َّن ار ُجَّلً م ْن ُك ْم ام اخا افةُ َّ
ان ايتا اكَّل ام
الناس أ ْ
باْل احق إ اذا ارآهُ أ ْاو اعل ام ُه ».

ٍ
َّللا -صلى
ول َّ
ال ارُس ُ
ال اق ا
اع ْن أابى اسعيد اْل ُخ ْدرى اق ا
احداً م ْن ُك ْم ام اخا اف ُة
هللا عليه وآله وسلمَ « -لا اي ْم ان اع َّن أ ا

َّ
ان ايتا اكَّل ام باْل احق إ اذا ارآهُ أ ْاو اعل ام ُه أ ْاو
الناس أ ْاو اب اش ٍر أ ْ
ارآهُ أ ْاو اسم اع ُه ».
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مضمون :ام ْن اأراى ُم ْن اك اًر افْل ُي اغي ْرهُ بايده افإ ْن ال ْم اي ْستاط ْع
يمان
افبل اسانه افإ ْن ال ْم اي ْستاط ْع افباقْلبه اواذل اك أ ْ
اض اع ُ
ف اإل ا
ول
ول َّ
َّللا -صلى هللا عليه واله وسلم -ايُق ُ
ان ارُس ا
« ام ْن اأراى م ْن ُك ْم ُم ْن اك اًر افْل ُي اغي ْرهُ بايده افإ ْن ال ْم اي ْستاط ْع
بايده افبل اسانه افإ ْن ال ْم اي ْستاط ْع بل اسانه افباقْلبه اواذل اك
يمان ».
أْ
اض اع ُ
ف اإل ا

ول « ام ْن
ول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -ايُق ُ
ان ارُس ا
اأراى ُم ْن اك اًر افْل ُي اغي ْرهُ بايده افإ ْن ال ْم اي ْستاط ْع افبل اسانه افإ ْن

يمان ».
ال ْم اي ْستاط ْع افباقْلبه اواذل اك أ ْ
اض اع ُ
ف اإل ا
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َّللا
ان اي ارى أ ْام ار َّ
اح ُد ُك ْم انْف اس ُه أ ْ
مضمون َ :لا اي ْحق ارَّن أ ا
ان
ول َّ
َّللاُ اما امان اع اك أ ْ
اعال ْيه فيه اماقاَلً ثُ َّم َلا ايُقوُل ُه افايُق ُ
يت َّ
اح ُّق
ول ارب اخش ُ
ول اوأاانا أ ا
الن ا
اس .افايُق ُ
ول فيه اف ايُق ُ
تاُق ا

ان تا ْخ اشى
أْ

َّللا -صلى هللا عليه وآله وسلم« -
ول َّ
ال ارُس ُ
اق ا
َّللا اعال ْيه فيه
ان اي ارى أ ْام ار َّ
اح ُد ُك ْم انْف اس ُه أ ْ
َلا اي ْحق ارَّن أ ا
ان
ول َّ
َّللاُ اما امان اع اك أ ْ
اماقاَلً ثُ َّم َلا ايُقوُل ُه افايُق ُ
ول ارب اخشي ُت َّ
ول اوأاانا
الن ا
اس .اف ايُق ُ
افايُق ُ
تا ْخ اشى ».

ول فيه
تاُق ا
ان
اح ُّق أ ْ
أا

َّللا -صلى هللا عليه وآله وسلم« -
ول َّ
ال ارُس ُ
اق ا
ال
اح ُد ُك ْم انْف اس ُه إ اذا اأراى أ ْام ًار ََّّلل فيه اماق ٌ
َلا اي ْحق ارَّن أ ا

ول فيه
ول َّ
َّللاُ اما اي ْمان ُع اك أ ْ
أْ
ان تاُق ا
ول فيه افايُق ُ
ان ايُق ا
يت َّ
ان تا ْخ اشنى
اح ُّق أ ْ
ول ارب اخش ُ
ال افأاانا أ ا
الن ا
اس .اق ا
افايُق ُ

».
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اح اد ُك ْم ارْهاب ُة َّ
ول
الناس أ ْ
مضمون :أاَلا َلا اي ْم ان اع َّن أ ا
ان ايُق ا
اج ٍل اوَلا
ب اح ٍق إ اذا ارآهُ أ ْاو اشه ادهُ افإَّن ُه َلا ُياقر ُب م ْن أ ا
ول ب اح ٍق أ ْاو ُي اذك ار ب اعظي ٍم
ُياباع ُد م ْن رْز ٍق أ ْ
ان ايُق ا

َّللا -صلى هللا عليه وآله وسلم« -
ول َّ
ال ارُس ُ
اق ا
اح اد ُك ْم ارْه اب ُة َّ
ول ب اح ٍق إ اذا
الناس أ ْ
أاَلا َلا اي ْمان اع َّن أ ا
ان ايُق ا

اج ٍل اوَلا ُياباع ُد م ْن
ارآهُ أ ْاو اشه ادهُ افإَّن ُه َلا ُياقر ُب م ْن أ ا
ول ب اح ٍق أ ْاو ُي اذك ار ب اعظي ٍم ».
رْز ٍق أ ْ
ان ايُق ا
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اح اد ُك ْم ام اخا اف ُة َّ
ان
الناس أ ْ
مضمون  :أاَلا َلا اي ْمان اع َّن أ ا
ول اْل اح َّق إ اذا ارآهُ
ايُق ا
َّللا -صلى هللا عليه وآله وسلم« -
ول َّ
ال ارُس ُ
اق ا
اح اد ُك ْم ام اخا اف ُة َّ
ول اْل اح َّق
الناس أ ْ
أاَلا َلا اي ْم ان اع َّن أ ا
ان ايُق ا

إ اذا ارآهُ ».
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ظل ُمو ُن اواي ْكذ ُبو ان اف ام ْن
اء اي ْ
مضمون :اساي ُكو ُن أ ا
ُم ار ُ
ص َّد اق ُه ْم ب اكذبه ْم افال ْي اس منى اوَلا
اع اان ُه ْم اعالى ُ
أا
ظْلمه ْم او ا
صد ْق ُه ْم ب اكذبه ْم اوال ْم ُيع ْن ُه ْم اعالى
أاانا م ْن ُه او ام ْن ال ْم ُي ا
ظْلمه ْم افأاانا م ْن ُه او ُه او منى »
ُ

اعن َّ
ال
النبى -صلى هللا عليه وآله وسلم -أَّان ُه اق ا
اع اان ُه ْم اعالى
اء اي ْ
ظل ُمو ُن اواي ْكذ ُبو ان اف ام ْن أ ا
« اساي ُكو ُن أ ا
ُم ار ُ
ص َّد اق ُه ْم ب اكذبه ْم افال ْي اس منى اوَلا أاانا م ْن ُه او ام ْن
ُ
ظْلمه ْم او ا

ظْلمه ْم افأاانا م ْن ُه
صد ْق ُه ْم ب اكذبه ْم اوال ْم ُيع ْن ُه ْم اعالى ُ
ال ْم ُي ا
او ُه او منى ».
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َّللاا اع َّز او اج َّل
اع اة ل ام ْن ال ْم ُيطع َّ
مضمون « َلا ا
ط ا
ان اعال ْيانا
َّللا أ اأ
ول َّ
ارْاي ات إ ْن اك ا
قيل ايا ارُس ا

ام ُر
اء َلا اي ْستاُّنو ان ب ُسَّنت اك اوَلا ايأ ُ
ْخ ُذو ان بأ ْامر ا
ك افما تاأ ُ
أا
ُم ار ُ
َّللا -صلى هللا عليه وآله
ول َّ
ال ارُس ُ
فى أا ْمره ْم افاق ا
َّللاا اع َّز او اج َّل ».
اع اة ل ام ْن ال ْم ُيطع َّ
وسلمَ « -لا ا
ط ا
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ال « اكل ام ُة اح ٍق
مضمون :قيل أ ُّ
اى اْلج اهاد أا ْف ا
ض ُل اق ا
ع ْن اد إ اما ٍم اجائ ٍر

قيل اجاء ار ُج ٌل إالى َّ
النبى -صلى هللا عليه وآله
ا
ال « اكل ام ُة اح ٍق
ال أ ُّ
اى اْلج اهاد أا ْف ا
ض ُل اق ا
وسلم -افاق ا

ع ْن اد إ اما ٍم اجائ ٍر ».
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ام ارانا
مضمون :أ ا

ان َلا
وسلم -أ ْ

َّللا -صلى هللا عليه وآله
ول َّ
ارُس ُ
ٍ
ْم ار
اي ْغل ُب ا
ونا اعالى ثاَّلاث أ ْ
ان انأ ُ

باْل ام ْع ُروف اوان ْن اهى اعن اْل ُم ْن اكر اوُن اعلم َّ
السان ان
اس ُّ
الن ا
ا
َّللا -صلى هللا عليه
ول َّ
ام ارانا ارُس ُ
أبو ذر قال أ ا

ٍ
ْم ار
ان َلا اي ْغل ُب ا
ونا اعالى ثاَّلاث أ ْ
وآله وسلم -أ ْ
ان انأ ُ
باْل ام ْع ُروف اوان ْن اهى اعن اْل ُم ْن اكر اوُن اعلم َّ
السان ان.
اس ُّ
الن ا
ا
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َّ
صاح ُب اها اقْب ال
مضمون :اخ ْي ُر الش اه اادة اما اشه اد ب اها ا
ان ُي ْسأاال اها
أْ

َّللا -صلى هللا عليه وآله وسلم« -
ول َّ
ال ارُس ُ
اق ا
َّ
ان ُي ْسأاال اها
صاحُب اها اقْب ال أ ْ
اخ ْي ُر الش اه اادة اما اشه اد ب اها ا

».
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َّللا
اح ُّب إالى َّ
ول َّ
َّللا أ ُّ
اى اْلج اهاد أ ا
مضمون :ايا ارُس ا
ال إل اما ٍم اجائ ٍر
ال « اكل ام ُة اح ٍق تُاق ُ
ال اق ا
اع َّز او اج َّل اق ا

».

قيل أاتاى ار ُج ٌل
ال ايا
وسلم -افاق ا

َّللا -صلى هللا عليه وآله
ول َّ
ارُس ا
َّللا
اح ُّب إالى َّ
ول َّ
َّللا أ ُّ
اى اْلج اهاد أ ا
ارُس ا

ال إل اما ٍم اجائ ٍر
ال اقا ال « اكل ام ُة اح ٍق تُاق ُ
اع َّز او اج َّل اق ا
».
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َّللا -صلى هللا عليه وآله
ول َّ
مضمون :اب ااي ْع انا ارُس ا
َّ
اعة فى اْل ُع ْسر اواْل ُي ْسر وان
وسلم -اعالى َّ
الس ْمع اوالط ا
َّللا ال ْو ام اة َلائمٍ.
اف فى َّ
ول باْل احق اح ْيثُ اما ُكَّنا َلا ان اخ ُ
انُق ُ

َّللا -صلى هللا عليه وآله وسلم-
ول َّ
قيل اب ااي ْعانا ارُس ا
َّ
ول
اعالى َّ
الس ْمع اوالط ا
اعة فى اْل ُع ْسر اواْل ُي ْسر وان انُق ُ
َّللا ال ْو ام اة َلائمٍ.
اف فى َّ
باْل احق اح ْيثُ اما ُكَّنا َلا ان اخ ُ

33

َّللا -صلى هللا عليه وآله
ول َّ
مضمون :اب ااي ْع انا ارُس ا
يم أاْل ُسانانا باْل اع ْدل أ ْايان اما ُكَّنا َلا
وسلم -اعالى أ ْ
ان ُنق ا

َّللا ال ْو ام اة َلائمٍ.
اف فى َّ
ان اخ ُ
َّللا -صلى هللا عليه وآله وسلم-
ول َّ
قيل اب ااي ْعانا ارُس ا

اف فى
اعالى أ ْ
يم أاْل ُسانانا باْل اع ْدل أ ْايان اما ُكَّنا َلا ان اخ ُ
ان ُنق ا
َّللا ال ْو ام اة َلائمٍ.
َّ

34

َّللاا تا اعاالى .
صى َّ
مضمونَ :لا ا
ط ا
اع اة ل ام ْن اع ا
ول «
قال النبي -صلى هللا عليه وآله وسلم -ايُق ُ
ون ُك ْم اما تُْنكرو ان
ال ُي اعرُف ا
ورُك ْم م ْن اب ْعدى ر اج ٌ
ُم ا
اسايلى أ ُ

صى َّ
ون ُك ْم اما تا ْعرُفو ان افَّلا ا
اوُيانك ُر ا
ط ا
َّللاا
اع اة ل ام ْن اع ا
تا اعاالى .

35

ْم ُرَّن باْل ام ْع ُروف اوالتاْن اه ُو َّن اعن اْل ُم ْن اكر
مضمون :التاأ ُ
ان اي ْب اع اث اعال ْي ُك ْم عاقاباً م ْن ع ْنده .
أا ْو ال ُيوش اك َّن َّ
َّللاُ أ ْ
ان َّ
ال « او َّالذى
النب َّى -صلى هللا عليه وآله وسلم -اق ا

ْم ُرَّن باْل ام ْع ُروف اوالتاْن اه ُو َّن اعن اْل ُم ْن اكر
انْفسى بايده التاأ ُ
ان اي ْب اع اث اعال ْي ُك ْم عاقاباً م ْن ع ْنده .
أ ْاو ال ُيوش اك َّن َّ
َّللاُ أ ْ

36

ُجور
مضمون :إ َّن م ْن أ َّ
ُمتى اق ْوماً ُي ْع ا
ط ْو ان م ْث ال أ ُ
أَّاوله ْم ُي ْنك ُرو ان اْل ُم ْن اك ار.
ان َّ
ول «
النب َّى -صلى هللا عليه وآله وسلم-كان ايُق ُ
ُجور أَّاوله ْم ُي ْنك ُرو ان
إ َّن م ْن أ َّ
ُمتى اق ْوماً ُي ْع ا
ط ْو ان م ْث ال أ ُ
اْل ُم ْن اك ار ».

37

ْم ُرو ان باْل ام ْع ُروف اوالتاْن اه ُو َّن اعن اْل ُم ْن اكر
مضمون :التاأ ُ

اوالتا اح ُّ
اض َّن اعالى اْل اخ ْير أ ْاو ال ُي ْسحتاَّن ُك ُم َّ
َّللاُ اجميعاً
بع اذ ٍ
اب .
ا

ان َّ
أ َّ
ال
النب َّى -صلى هللا عليه وآله وسلم -اق ا
ْم ُرو ان باْل ام ْع ُروف اوالتاْن اه ُو َّن اعن اْل ُم ْن اكر اوالتا اح ُّ
اض َّن
التاأ ُ
َّللا جميعاً بع اذ ٍ
اب .
ا
اعالى اْل اخ ْير أ ْاو ال ُي ْسحتاَّن ُك ُم َّ ُ ا

38

ول ُم ُروا باْل ام ْع ُروف
مضمون :إ َّن َّ
َّللاا اع َّز او اج َّل ايُق ُ
او ْان اه ْوا اعن اْل ُم ْن اكر»
ُّها
ول َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم « -ايا أاي ا
قال ارُس ُ

َّ
ول ُم ُروا باْل ام ْع ُروف او ْان اه ْوا
اس إ َّن َّ
الن ُ
َّللاا اع َّز او اج َّل ايُق ُ

اعن اْل ُم ْن اكر».

39

مضمون :اخ ْي ُر َّ
اه ْم
آم ُرُه ْم باْل ام ْع ُروف اوأ ْان اه ُ
الناس ا
اعن اْل ُم ْن اكر
ال -صلى هللا
اق ا
أا ْق ارُؤ ُه ْم اوأ ْاتاقا ُه ْم

عليه وآله وسلم « -اخ ْي ُر َّ
الناس
اه ْم اعن
آم ُرُه ْم باْل ام ْع ُروف اوأ ْان اه ُ
او ا

صُل ُه ْم ل َّلرحم ».
اْل ُم ْن اكر اوأ ْاو ا

40

مضون إذا رأيتم امتى َل تقول للظالم انت ظالم
فقد تودع منهم
قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم إذا رأيتم
امتى َل تقول للظالم انت ظالم فقد تودع منهم.

41

مضمون :رحم هللا عبدا رأى حقا فأعان عليه أو
رأى جو ار فرده وكان عونا للحق على من خالفه.
قال امير المؤمنين (عليه السَّلم) :رحم هللا عبدا
رأى حقا فأعان عليه أو رأى جو ار فرده وكان عونا
للحق على من خالفه.

42

مضمون :رحم هللا عبدا كان عونا للحق على من
خالفه.
قال امير المؤمنين (عليه السَّلم) :رحم هللا عبدا
رأى حقا فأعان عليه أو رأى جو ار فرده وكان عونا
للحق على من خالفه.

43

مضمونَ :لبقرن الباطل حتى أخرج الحق من
خاصرته
عن امير المؤمنين (عليه السَّلم) قال :وهللا
َلبقرن الباطل حتى أخرج الحق من خاصرته إن
شاء هللا.

مضمون :إن خير الناس عند هللا عزوجل أقومهم
هلل بالطاعة فيما له وعليه وأقولهم بالحق
عن امير المؤمنين عليه السَّلم انه قال :إن خير
الناس عند هللا عزوجل أقومهم هلل بالطاعة فيما له
وعليه وأقولهم بالحق ولو كان م ار فإن الحق به
44

قامت

السماوات

واَلرض

كعَّلنيتك.

45

ولتكن

سريرتك

مضمونَ :ل يكن أفضل ما نلت في نفسك من
دنياك بلوغ لذة أو شفاء غيظ ولكن إطفاء باطل
أو إحياء حق.
قال امير المؤمنين عليه السَّلم َ :ل يكن أفضل
ما نلت في نفسك من دنياك بلوغ لذة أو شفاء غيظ
ولكن إطفاء باطل أو إحياء حق وليكن سرورك
بما قدمت وأسفك على ما خلفت وهمك فيما بعد
الموت.

46

مضمون :إن هللا سبحانه قد اصطنع عندنا وعندكم
أن نشكره بجهدنا وأن ننصره مما بلغت قوتنا.
قال امير المؤمنين عليه السَّلم إن هللا سبحانه قد
اصطنع عندنا وعندكم أن نشكره بجهدنا وأن
ننصره مما بلغت قوتنا وَل قوة إَل باَّلل العلي
[العظيم].

47

مضمون :بذلك ما لك ودمك دون دينك.
ان أبا عبد هللا عليه السَّلم يقول :كان في وصية
النبي صلى هللا عليه وآله لعلي عليه السَّلم أن
قال فيها :يا علي اوصيك في نفسك بخصال
فاحفظها عني – الى ان قال -والخامسة بذلك ما
لك ودمك دون دينك.

48

مضمون أنفذ فيهم أمر هللا وَل تحاش في أمره وَل
ماله أحدا
قال صلى هللا عليه وآله لمعاذ أنزل الناس منازلهم
خيرهم وشرهم وأنفذ فيهم أمر هللا وَل تحاش في
أمره وَل ماله أحدا فانها ليست بوَليتك وَل مالك.

49

مضمون أن َل تشرك باَّلل شيئا وإن قطعت وحرقت
بالنار
قال امير المؤمنين عليه السَّلم عليه السَّلم:
استأذن رجل على رسول هللا صلى هللا عليه وآله
فقال :يا رسول هللا أوصني قال :أوصيك أن َل
تشرك باَّلل شيئا وإن قطعت وحرقت بالنار.

50

مضمون هللا هللا في الجهاد بأموالكم وأنفسكم
وألسنتكم.
قال امير المؤمنين عليه السَّلم عند الوفاة :هللا هللا
في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم.

51

مضمون فصدع بالكتاب المبين ومضى على ما
مضت عليه الرسل اَلولون.
قال أمير المؤمنين عليه السَّلم  :أشهد أن َل
إله إَل هللا وحده َل شريك له ،وأن محمدا رسول
هللا نبي الهدى ،وموضع التقوى ،ورسول الرب
اَلعلى ،جاء بالحق من عند الحق لينذر بالقرآن
المبين ،والبرهان المستنير فصدع بالكتاب المبين
ومضى على ما مضت عليه الرسل اَلولون.

52

مضمون يؤئر العبد الصدق حيث يضر على
الكذب حيث ينفع.
قال امير المؤمنين عليه السَّلم  :إن من حقيقة
اَليمان أن يؤئر العبد الصدق حيث يضر على
الكذب حيث ينفع.

53

مضمون إذا رأى المنكر ولم ينكره وهو يقدر عليه
فقد أحب أن يعصى هللا
عن ابي عبد هللا عليه السَّلم قال :سألته عن
الورع فقال :الذي يتورع عن محارم هللا ويجتنب
الشبهات وإذا رأى المنكر ولم ينكره وهو يقدر عليه
فقد أحب أن يعصى هللا.

54

مضمون :إنما هلك من كان قبلكم بحيث ما عملوا
من المعاصي ولم ينههم الربانيون واَلحبار.
قال أمير المؤمنين عليه السَّلم :إنما هلك من كان
قبلكم بحيث ما عملوا من المعاصي ولم ينههم
الربانيون واَلحبار.

55

مضمون إن المعصية إذا عمل بها عَّلنية ولم
يغير عليه أضرت بالعامة.
قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :إن المعصية
إذا عمل بها عَّلنية ولم يغير عليه أضرت
بالعامة.

56

مضمون اَلمر بالمعروف والنهي عن المنكر
خلقان من خلق هللا عزوجل فمن نصرهما أعزه هللا،
ومن خذلهما خذله هللا
عن أبي جعفر عليه السَّلم أنه قال :اَلمر
بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق هللا
عزوجل فمن نصرهما أعزه هللا ،ومن خذلهما خذله
هللا.

57

مضمونَ :ل يحل لعين مؤمنة ترى هللا يعصى
فتطرف حتى تغيره

قال امير المؤمنين عليه السَّلم َ :ل يحل لعين
مؤمنة ترى هللا يعصى فتطرف حتى تغيره

58

مضمون َل تتركوا اَلمر بالمعروف والنهي عن
المنكر فيولي هللا أموركم شراركم ثم تدعون فَّل
يستجاب لكم دعاؤكم.

قال أمير المؤمنين صلوات هللا عليه قالَ :ل تتركوا
اَلمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي هللا
أموركم شراركم ثم تدعون فَّل يستجاب لكم
دعاؤكم.

59

مضمون :إن هللا تبارك وتعالى ليبغض المؤمن
الضعيف الذي َل زبر له ،فقال :هو الذي َل
ينهى عن المنكر
قال النبي صلى هللا عليه وآله :إن هللا تبارك
وتعالى ليبغض المؤمن الضعيف الذي َل زبر له،
فقال :هو الذي َل ينهى عن المنكر .تعليق النبز
الرأي مانعا ،و زبره زجره مانعا.

60

مضمون :إن اَلمر بالمعروف والنهي عن المنكر
َل يقربان من أجل وَل ينقصان من رزق ،وافضل
ذلك كلمة عدل عند إمام جائر.
قال امير المؤمنين عليه السَّلم  :إن اَلمر
بالمعروف والنهي عن المنكر َل يقربان من أجل
وَل ينقصان من رزق ،وافضل ذلك كلمة عدل عند
إمام جائر.

61

مضمون :أنكر المنكر بيدك ولسانك ،وباين من
فعله بجهدك
قال امير المؤمنين عليه السَّلم :وأمر بالمعروف
تكن من أهله ،و أنكر المنكر بيدك ولسانك ،وباين
من فعله بجهدك ،وجاهد في هللا حق جهاده وَل
تأخذك في هللا لومة َلئم.

62

مضمون :وجاهد في هللا حق جهاده وَل تأخذك في
هللا لومة َلئم.
قال امير المؤمنين عليه السَّلم :وأمر بالمعروف
تكن من أهله ،و أنكر المنكر بيدك ولسانك ،وباين
من فعله بجهدك ،وجاهد في هللا حق جهاده وَل
تأخذك في هللا لومة َلئم.

63

مضمون من آثر طاعة هللا عزوجل بغضب الناس
كفاه هللا عزوجل عداوة كل عدو ،وحسد كل حاسد،
وبغي كل باغ ،وكان هللا عزوجل له ناص ار
وظهيرا.
قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :من آثر
طاعة هللا عزوجل بغضب الناس كفاه هللا عزوجل
عداوة كل عدو ،وحسد كل حاسد ،وبغي كل باغ،
وكان هللا عزوجل له ناص ار وظهيرا.

64

قوام هذه الدنيا بأربعة :عالم يستعمل علمه
قال أمير المؤمنين (عليه السَّلم):

قوام هذه

الدنيا بأربعة :عالم يستعمل علمه ،وجاهل َل
يستنكف أن يتعلم ،وغني جواد بمعروفه ،وفقير َل
يبيع آخرته بدنيا غيره.

65

مضمون :أبلغ خي ار وقل خيرا.

عن أبي الحسن موسى عليه السَّلم قال :أبلغ خي ار
وقل خيرا .وَل تكونن إمعة  .قال :وما اإلمعة ؟
قالَ :ل تقولن :أنا مع الناس ،وأنا كواحد من الناس

66

مضمون :قوام الدين بأربعة :بعالم ناطق مستعمل
له
قال أمير المؤمنين عليه السَّلم :قوام
الدين بأربعة :بعالم ناطق مستعمل له ،وبغني َل
يبخل بفضله على أهل دين هللا ،وبفقير َل يبيع
آخرته بدنياه ،وبجاهل َل يتكبر عن طلب العلم،
فإذا كتم العالم علمه ،وبخل الغني بماله ،وباع
الفقير آخرته بدنياه ،واستكبر الجاهل عن طلب
العلم ،رجعت الدنيا إلى ورائها القهقرى.

67

مضمون :قل الحق وإن كان فيه هَّلكك
قال أبو الحسن الماضي عليه السَّلم:
قل الحق وإن كان فيه هَّلكك فإن فيه نجاتك،
ودع الباطل وإن كان فيه نجاتك فان فيه هَّلكك.

68

مضمونَ :ل خير في الصمت عن الحكم
قال أمير المؤمنين عليه السَّلمَ :ل خير في
الصمت عن الحكم كما أنه َل خير في القول
بالجهل.
مضمون :اعظم الشهداء من نصر هللا و رسوله
بظهر الغيب.
69

عن ابي الحسن اَلول عليه السَّلم قال  :أما
علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من
نصر هللا ورسوله صلى هللا عليه وآله وسلم بظهر
الغيب ورد عن هللا ورسوله صلى هللا عليه وآله .

70

مضمون :اللهم وفقنا في يومنا هذا وفي جميع
أيامنا َلستعمال الخير ،واَلمر بالمعروف ،والنهي
عن المنكر ،وحياطة اَلسَّلم ،وانتقاص الباطل
وإذَلله ،ونصرة الحق وإع اززه).
71

قال السجاد عليه السَّلم اللهم وفقنا في يومنا
هذا وفي جميع أيامنا َلستعمال الخير ،وهجران
الشر ،وشكر النعم ،واتباع السنن ومجانبة البدع،
واَلمر بالمعروف ،والنهي عن المنكر ،وحياطة
اَلسَّلم ،وانتقاص الباطل وإذَلله ،ونصرة الحق
وإع اززه ،وإرشاد الضال ،ومعاونة الضعيف ،وإدراك
اللهيف).

تعليق قوله عليه السَّلم (انتقاص

الباطل واذَلله ونصرة الحق واع اززه) وانه يدعو ان
يوفقه هللا تعالى الى ذلك كل يوم لها عموم وإطَّلق
.

72

مضمون :أجعلهم خلفاء على خلقي في أرضى
ينهونهم عن معصيتي.
قال امير المؤمنين عليه السَّلم :إن هللا تبارك
وتعالى " قال إني جاعل في اْلرض خليفة "
يكون حجة " في أرضي على خلقي وأجعل من
ذريته أنبياء ومرسلين ،وعبادا " صالحين ،وأئمة
مهتدين ،أجعلهم خلفاء على خلقي في أرضى
ينهونهم عن معصيتي.

73

مضمون :من أحبنا بقلبه ونصرنا بيده ولسانه فهو
معنا
عن الحسن بن علي عليهما السَّلم أنه قال :من
أحبنا بقلبه ونصرنا بيده ولسانه فهو معنا.

74

مضمون :وما أخذ هللا على العلماء أن َل يقاروا
على كظة ظالم وَل سغب مظلوم
قال امير المؤمنين عليه السَّلم " أما والذى فلق
الحبة وب ار النسمة لو َل حضور الحاضر وقيام
الحجة بوجود الناصر ،وما أخذ هللا على العلماء
أن َل يقاروا على كظة ظالم وَل سغب مظلومَ ،ل
لقيت حبلها على غاربها.

75

مضمون :فرقه على من جعل لهم ،وَل تحبسه.
قال سلمان :دعاني علي عليه السَّلم فقال :صر
إلى عمر ،فانه حمل إليه مال من ناحية المشرق
فقل له :يقول لك علي :فرقه على من جعل لهم،
وَل تحبسه قال سلمان :فأديت إليه الرسالة .فقال
عمر :ارجع إليه فقل له :السمع والطاعة ْلمرك.

76

مضمون :إنا لنمنع من أردنا منعه
قال علي عليه السَّلم في كَّلم له :إنا لنمنع
من أردنا منعه * ونقيم رأس اَلصيد القمقام.

77

مضمون :تجاهد كل من خالف القرآن وسنتي .
عن النبي صلى هللا عليه وآله انه قال :يا علي
تجاهد كل من خالف القرآن وسنتي ممن يعمل في
الدين بالرأي ،فَّل رأي في الدين ،إنما هو أمر
الرب ونهيه.

78

مضمون :لعمري ما علي من قتال من خالف
الحق ،وخابط الغي من إدهان وَل إيهان
قال امير المؤمنين عليه السَّلم لعمري ما علي
من قتال من خالف الحق ،وخابط الغي من إدهان
وَل إيهان .بيان :قيل :إنما قال عليه السَّلم ذلك
في رد قول من قال :إن مصانعته عليه السَّلم
لمحاربيه ومخالفيه ومداهنتهم أولى من محاربتهم.

79

مضمون :وهللا ما كتمت وشمة،

أن أمير المؤمنين عليه السَّلم قال :وهللا ما
كتمت وشمة ،وَل كذبت كذبة ،ولقد نبئت بهذا
المقام وهذا اليوم.

80

مضمون ، :وما علي إَل الجهد
قال امير المؤمنين عليه السَّلم:إني َلخشى
عليكم أن تكونوا في فترة وقد كانت امور عندي
مضت ،ملتم فيها ميلة كنتم فيها عندي غير
محمودين ،وما علي إَل الجهد ،ولو أشاء أن أقول
لقلت ،عفا هللا عما سلف.

81

مضمون :أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج
والعمرة ؟ .فقال عثمان :ذلك رأي .فخرج علي عليه
السَّلم مغضبا وهو يقول :لبيك اللهم بحجة وعمرة
معا.
إن المقداد بن اَلسود دخل على علي بن أبي
طالب [عليه السَّلم] بالسقيا ،وهو ينجع بكرات له
دقيقا وخبطا .فقال :هذا عثمان بن عفان ينهى أن
يقرن بين الحج والعمرة ،فخرج علي [عليه السَّلم]
وعلى يديه أثر الدقيق والخبط - ،فما أنسى الخبط
والدقيق على ذراعيه  -حتى دخل على عثمان بن
عفان ،فقال :أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج
82

والعمرة ؟ .فقال عثمان :ذلك رأي .فخرج علي
[عليه السَّلم] مغضبا وهو يقول :لبيك اللهم بحجة
وعمرة معا.

83

مضمون َلن تكلم فتأمر بمعروف أو تنهى عن
منكر خير من ان تسكت

قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم لعمري
َلن تكلم فتأمر بمعروف أو تنهى عن منكر خير
من ان تسكت.

84

مضمونك المؤمن القوى خير وأحب إلى هللا من
المؤمن الضعيف

قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم المؤمن
القوى خير وأحب إلى هللا من المؤمن الضعيف
وفى كل خير احرص على ما ينفعك واستعن باَّلل.

85

مضمونَ :ل يمنعن احدكم مخافة الناس ان يتكلم
بحق إذا علمه.

قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم َل يمنعن
احدكم مخافة الناس ان يتكلم بحق إذا علمه.

مضون :أمرني ان اقول الحق وان كان م ار ،
وأمرني ان َل يأخذني في هللا لومة َلئم .
86

عن أبى ذر قال اوصاني خليلي رسول هللا صلى
هللا عليه وآله وسلم بحب المساكين والدنو منهم و
ان اصل الرحم وان ادبرت وأمرني ان اقول الحق
وان كان م ار  ،وأمرني ان َل يأخذني في هللا لومة
َلئم .

87

مضمون :ان الناس إذا أروا الظالم ثم لم يأخذوا
على يده اوشكوا ان يعمهم هللا بعقاب.
قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ان الناس
إذا أروا الظالم ثم لم يأخذوا على يده اوشكوا ان
يعمهم هللا بعقاب.

88

مضمون :ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصى
يقدرون على ان يغيروا فَّل يغيروا اَل اوشك ان
يعمهم هللا منه بعقاب.
.
قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ما من
قوم يعمل فيهم بالمعاصى يقدرون على ان يغيروا
فَّل يغيروا اَل اوشك ان يعمهم هللا منه بعقاب.

89

مضمون  :لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر
أو ليوشكن هللا ان يبعث عليكم عقابا من عنده ثم
لتدعونه فَّل يستجيب لكم.

ان النبي صلى هللا عليه وآله وسلم قال لتأمرن
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن هللا ان
يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فَّل
يستجيب لكم.

90

مضمون :ان هللا َل يقدس امة َل يأخذ الضعيف
حقه من القوى وهو غير متعتع.
عن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم قال ان هللا َل
يقدس امة َل يأخذ الضعيف حقه من القوى وهو
غير متعتع.

91

مضمون :قالوا وما حق الطريق قال غض البصر
وكف اَلذى ورد السَّلم واَلمر بالمعروف والنهى
عن المنكر.
ان النبي صلى هللا عليه وآله وسلم قال إذا ابيتم
اَل المجلس -في الطرقات -فأعطوا الطريق حقه
قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف
اَلذى ورد السَّلم واَلمر بالمعروف والنهى عن
المنكر.

92

مضمون :على كل مسلم ان يأمر بالمعروف
وينهى عن المنكر.

ان النبي صلى هللا عليه وآله وسلم قال على كل
مسلم ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.

مضمون :أمر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر
صدقة .
93

قال النبي هللا صلى هللا عليه وآله وسلم أمر
بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة .

94

مضمون :ايها الناس آمروا بالمعروف وانهوا عن
المنكر فان اَلمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم
يقربا أجَّل ولم يباعدا رزقا.

عن ابى عبدهللا عليه السَّلم قال سمعته يقول ايها
الناس آمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فان
اَلمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقربا أجَّل
ولم يباعدا رزقا.

95

مضمون :إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام
جائر.
عن النبي ( صلى هللا عليه وآله ) قال :إن أفضل
الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر.

96

مضون قيل ما حد اليقين ؟ قال  :أن َل تخاف
مع هللا شيئا .

عن أبي عبدهللا ( عليه السَّلم ) قال  :ليس شيء
إَل وله حد  ،قلت  :جعلت فداك فما حد اليقين ؟
قال  :أن َل تخاف مع هللا شيئا .

97

مضون :بذلك مالك ودمك دون دينك.
قال رسول هللا ( صلى هللا عليه وآله ) في وصيته
لعلي ( عليه السَّلم )  :وبذلك مالك ودمك دون
دينك.

98

ناقشات:
ين
اَلولى :قوله تعالى :اَل ايتَّخذ اْل ُم ْؤم ُنو ان اْل اكافر ا
ين او ام ْن ايْف اع ْل اذل اك افال ْي اس م ان
اء م ْن ُدون اْل ُم ْؤمن ا
أ ْاولاي ا

ٍ
ان تاتَُّقوا م ْن ُه ْم تُاقاةً اوُي احذ ُرُك ُم َّ
َّ
َّللا في اش ْيء إ ََّل أ ْ
َّللاُ
َّللا اْل امص ُير ) .والمشهور انه رخصة
انْف اس ُه اوإالى َّ
لكن الصحيح المصدق الموافق للحق الثابت مما

تقدم انه عفو وليس رخصة ،واَل كان من متشابه
القران وانه في اول اَلسَّلم فالنسخ جائز..

99

يمانه إ ََّل
الثاني :قوله تعالى ام ْن اكاف ار ب َّ
اَّلل م ْن اب ْعد إ ا

يمان اوالك ْن ام ْن اش اراح
ام ْن أُ ْكرها اواقْل ُب ُه ُم ْ
ط امئ ٌّن ب ْاإل ا
اب
ض ٌب م ان َّ
ص ْد ًار اف اعال ْيه ْم اغ ا
َّللا اوال ُه ْم اع اذ ٌ
باْل ُكْفر ا
يم  .وهذه ايضا عفو وليس رخصة واَل كان
اعظ ٌ
متشابها وانه في اول اَلسَّلم فالنسخ جائز.
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الثالث :الروايات المجوزة واَلمرة بالتقية هي ظن
وَل تصلح لمعارضة ما تقدم من محكمات واَل فهي
من متشابه الحديث .فهذه اَلحاديث ظن متشابه
َلنها مخالفة لمحكم القران وقطعي السنة ،وهذا هو
المعيار والشرط و البرهان الذي يعرف به الحق
في اَلحاديث المروية عنهم عليهم السَّلم والشهرة
او صحة السند َل تعني العلم بالصدور كما َل
تعني اَلحكام وارادة ظاهرها.
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الرابع :العلماء الذين جوزوا التقية وامروا بها،
اقوالهم اعتمدت على روايات وفهم هو اما ظن
اومتشابه مخالف للمعارف القطعية المحكمة.
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انتهى والحمد هلل
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