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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السالم
 و من خطبة له ع 153•
 صفة الضال•
و هو في مهلَةٍ منَ اللَّه يهوِي مع الْغَافلينَ و يغْدو مع الْمذْنبِينَ بِلَا سبِيلٍ •

دامٍ قَائلَا إِم و دقَاص

213: ، ص)للصبحي صالح(نهج البالغة 
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السالم
 صفات الغافلين•
-منها•
حتَّى إِذَا كَشَف لَهم عنْ جزَاء معصـيتهِم و اسـتَخْرَجهم مـنْ جلَابِيـبِ     •

غَفْلَتهِم استَقْبلُوا مدبِراً و استَدبرُوا مقْبِلًا فَلَم ينْتَفعـوا بِمـا أَدركُـوا مـنْ     
مطَرِهنْ وا ما قَضَولَا بِم و هِمتب158 -طَل    هـذـي هنَفْس و كُمذِّرإِنِّي أُح

 رَ وصنَظَرَ فَأَب فَتَفَكَّرَ و عمنْ سيرُ مصا الْبفَإِنَّم هرُؤٌ بِنَفْسعِ امنْتَفنْزِلَةَ فَلْيالْم
  ـاوِي وهي الْمةَ فرْعالص يهف نَّبتَجحاً ياضداً ودج لَكس رِ ثُمببِالْع انْتَفَع

الْمغَاوِي و لَا يعينُ علَى نَفْسه الْغُـواةَ بِتَعسـف فـي حـقٍّ أَو      الضَّلَالَ في
 تَحرِيف في نُطْقٍ أَو تَخَوف منْ صدقٍ

213: ، ص)للصبحي صالح(نهج البالغة 
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السالم
 عظة الناس•
اءك   ففَأَفقْ أَيها السامع منْ سكْرَتك و استَيقظْ منْ غَفْلَتك و اخْتَصرْ منْ عجلَتك و أَنْعمِ الْفكْرَ• ا جـيم

إِلَى غَي كذَل نْ خَالَفم فخَال و نْهع يصحلَا م و نْهم دا لَا بمص م يالْأُم انِ النَّبِيسلَى لرِع و هعد و ه
ـ  ا  داما رضي لنَفْسه و ضَع فَخْرَك و احطُطْ كبرَك و اذْكُرْ قَبرَك فَإِنَّ علَيه ممرَّك و كَما تَدينُ تُ كَمـ نُ و

ذَر أَيها الْمستَمع لْحتَزْرع تَحصد و ما قَدمت الْيوم تَقْدم علَيه غَداً فَامهد لقَدمك و قَدم ليومك فَالْحذَر ا
و ال ينَبئُك مثْلُ خَبِيرٍ إِنَّ منْ عزَائمِ اللَّه في الذِّكْرِ الْحكيمِ الَّتي علَيها يثيب و  -و الْجِد الْجِد أَيها الْغَافلُ

نَ الـدنْيا    جيعاقب و لَها يرْضَى و يسخَطُ أَنَّه لَا ينْفَع عبداً و إِنْ أَجهد نَفْسه و أَخْلَص فعلَـه أَنْ يخْـرُ   مـ
بادته أَو يشْـفي  ع لَاقياً ربه بِخَصلَةٍ منْ هذه الْخصالِ لَم يتُب منْها أَنْ يشْرِك بِاللَّه فيما افْتَرَض علَيه منْ

عارِ بِدةً إِلَى النَّاسِ بِإِظْهاجح تَنْجِحسي أَو رُهغَي لَهرٍ فَعرَّ بِأَمعي نَفْسٍ أَو لَاكبِه ظَهلْقَـى  ةٍ غَيي أَو هيني دف
يشمي نِ أَويهجبِو النَّاس 

215: ، ص)للصبحي صالح(نهج البالغة •
سباع همها الْعدوانُ ال فيهِم بِلسانَينِ اعقلْ ذَلك فَإِنَّ الْمثْلَ دليلٌ علَى شبهِه إِنَّ الْبهائم همها بطُونُها و إِنَّ•

تَ   سـينَ منؤْم ا إِنَّ الْمـيهف ادالْفَس ا ونْياةِ الدينَّ زِينَةُ الْحهمه اءإِنَّ النِّس ا ورِهلَى غَييعينَ  كنؤْم نُونَ إِنَّ الْمـ
 مشْفقُونَ إِنَّ الْمؤْمنينَ خَائفُون

214: ، ص)للصبحي صالح(نهج البالغة 
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السالم
 رسول اللّه•
و لَقَد كَانَ في رسولِ اللَّه ص كَاف لَك في الْأُسوةِ و دليلٌ لَـك علَـى   •

  ـا وأَطْرَافُه نْهع ا إِذْ قُبِضَتاوِيهسم ا وخَازِيهكَثْرَةِ م ا وبِهيع ا ونْيالد ذَم
وطِّئَت لغَيرِه أَكْنَافُها و فُطم عنْ رضَاعها و زوِي عنْ زخَارِفها

226: ، ص)للصبحي صالح(نهج البالغة 
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السالم
الرسول األعظم •
فَتَأَس بِنَبِيك الْأَطْيبِ الْأَطْهرِ ص فَإِنَّ فيه أُسوةً لمنْ تَأَسى و عزَاء لمنْ •

تَعزَّى و أَحب الْعباد إِلَى اللَّه الْمتَأَسي بِنَبِيه و الْمقْتَص لأَثَرِه قَضَم الدنْيا 
قَضْماً و لَم يعرْها طَرْفاً أَهضَم أَهلِ الدنْيا كَشْحاً و أَخْمصهم منَ الـدنْيا  
  غَـضأَب انَهحبس أَنَّ اللَّه ملع ا ولَهقْبى أَنْ يا فَأَبنْيالد هلَيع رِضَتطْناً عب
شَيئاً فَأَبغَضَه و حقَّرَ شَيئاً فَحقَّرَه و صغَّرَ شَيئاً فَصغَّرَه و لَو لَم يكُنْ فينَا 
إِلَّا حبنَا ما أَبغَض اللَّه و رسولُه و تَعظيمنَا ما صغَّرَ اللَّه و رسولُه لَكَفَى 

 رِ اللَّهنْ أَمةً عادحم و لَّهقَاقاً لش بِه

228: ، ص)للصبحي صالح(نهج البالغة 
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السالم
•)1972 (أي اقتد:  تأس.
األكل بأطراف األسـنان، كأنـه لـم يتنـاول إال علـى      :  القَضْم) 1973(•

.أطراف أسنانه، و لم يمأل منها فمه
•)1974 (ضَمو هو خمص البطن، أي خلوها و انطباقها : من الهضم:  أه

.من الجوع
.ما بين الخاصرة إلى الّضلع الخلفي: الَكشْح) 1975(•
.أخالهم:  أخْمصهم) 1976(•
.المخالفة في عناد: المحادة) 1977(•

228: ، ص)للصبحي صالح(نهج البالغة 
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السالم

و يجلس جِلْسـةَ  يأْكُلُ علَى الْأَرضِ و لَقَد كَانَ ص •
 رْكَبي و هبثَو هدبِي رْقَعي و لَهنَع هدبِي فخْصي و دبالْع

 خَلْفَه فرْدي و ارِيالْع ارمالْح

228: ، ص)للصبحي صالح(نهج البالغة 
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السالم
و يكُونُ الستْرُ علَى بابِ بيته فَتَكُونُ فيـه التَّصـاوِيرُ فَيقُـولُ يـا فُلَانَـةُ      •

       ا ونْيالـد ذَكَـرْت ـهإِلَي نِّـي فَـإِنِّي إِذَا نَظَـرْتع بِيهغَي اجِهوى أَزدإِحل
زخَارِفَها 

•    يـبأَنْ تَغ ـبأَح و ـهنْ نَفْسا مكْرَهذ اتأَم و ا بِقَلْبِهنْينِ الدع رَضفَأَع
   ـورْجلَـا ي ا قَرَاراً وهدتَقعلَا ي اشاً وا رِينْهذَ متَّخلَا يكَيل هنينْ عا عزِينَتُه
فيها مقَاماً فَأَخْرَجها منَ النَّفْسِ و أَشْخَصها عـنِ الْقَلْـبِ و غَيبهـا عـنِ     

و كَذَلك منْ أَبغَض شَيئاً أَبغَض أَنْ ينْظُرَ إِلَيه و أَنْ يـذْكَرَ   233 -الْبصرِ
 هنْدع

228: ، ص)للصبحي صالح(نهج البالغة 
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السالم
و لَقَد كَانَ في رسولِ اللَّه ص ما يدلُّك علَى مساوِئِ الـدنْيا و عيوبِهـا   •

إِذْ جاع فيها مع خَاصته و زوِيت عنْه زخَارِفُها مع عظيمِ زلْفَته فَلْينْظُـرْ  
 و كَذَب فَقَد انَهفَإِنْ قَالَ أَه انَهأَه أَم كداً بِذَلمحم اللَّه أَكْرَم هقْلرٌ بِعنَاظ
 رَهانَ غَيأَه قَد أَنَّ اللَّه لَمعفَلْي هإِنْ قَالَ أَكْرَم يمِ وظالْع يمِ بِالْإِفْكظالْع اللَّه

نْهنْ أَقْرَبِ النَّاسِ ما عاهوز و ا لَهنْيطَ الدسثُ بيح

228: ، ص)للصبحي صالح(نهج البالغة 
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قاعده در رفتارها و گفتارهاي معصوم عليه السالم
فَتَأَسى متَأَس بِنَبِيه و اقْتَص أَثَرَه و ولَج مولجه و إِلَّا فَلَا يأْمنِ الْهلَكَـةَ  •

فَإِنَّ اللَّه جعلَ محمـداً ص علَمـاً للسـاعةِ و مبشِّـراً بِالْجنَّـةِ و منْـذراً       
بِالْعقُوبةِ خَرَج منَ الدنْيا خَميصاً و ورد الْآخرَةَ سليماً لَم يضَـع حجـراً   

 هبر ياعد ابأَج و هبِيلسضَى لتَّى مرٍ حجلَى حع
فَما أَعظَم منَّةَ اللَّه عنْدنَا حينَ أَنْعم علَينَا بِه سـلَفاً نَتَّبِعـه و قَائـداً نَطَـأُ     •

   لَقَـد ـا وهعاقنْ رم تييتَحتَّى اسح هذي هتعردم تقَّعر لَقَد اللَّه و هبقع
 فَقُلْت نْكا علٌ أَ لَا تَنْبِذُهي قَائقَالَ ل]ُزباحِ ]  اعبالص نْدنِّي فَعع اغْرُب

يحمد الْقَوم السرَى

229: ، ص)للصبحي صالح(نهج البالغة 
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لو حج المخالف ثم استبصر
•319- 3- »5 «      قَـالَ كَتَـب ـارزِيهـنِ مب ـيلنْ علٍ عهنْ سع منْهع و

إِنِّي حججت  -إِبرَاهيم بنُ محمد بنِ عمرَانَ الْهمداني إِلَى أَبِي جعفَرٍ ع
فَكَتَب  -مخَالف و كُنْت صرُورةً فَدخَلْت متَمتِّعاً بِالْعمرَةِ إِلَى الْحجو أَنَا

كجح دأَع هإِلَي.
من  23من الباب  6، و ياتي في الحديث 5 -275 -4الكافي  -)5( •

.أبواب وجوب الحج و شرائطه

126: ، ص1 وسائل الشيعة؛ ج



13

لو حج المخالف ثم استبصر
محمد بنُ مكِّي الشَّهِيد في الذِّكْرَى نَقْلًـا مـنْ كتَـابِ    » 2« -4 -320•

الرَّحمةِ لسعد بنِ عبد اللَّه مسنَداً عـنْ رِجـالِ الْأَصـحابِ عـنْ عمـارٍ      
 -قَالَ سلَيمانُ بنُ خَالد لأَبِي عبد اللَّه ع و أَنَـا جـالس  : الساباطي قَالَ

أَقْضـي مـا    -أُصلِّي في كُلِّ يـومٍ صـلَاتَينِ   -إِنِّي منْذُ عرَفْت هذَا الْأَمرَ
 -فَإِنَّ الْحالَ الَّتي كُنْت علَيها أَعظَم -قَالَ لَا تَفْعلْ -فَاتَني قَبلَ معرِفَتي

.منْ تَرْك ما تَرَكْت منَ الصلَاةِ
.136ذكرى الشيعة  -)2( •

125: ، ص1 وسائل الشيعة؛ ج



14

لو حج المخالف ثم استبصر
و رواه الْكَشِّي في كتَابِ الرِّجالِ عنْ محمد بنِ مسـعود و محمـد بـنِ    •

يرَاثنِ الْبسـنِ       *الْحب ـدمـنْ أَحـنِ فَـارِسٍ عب دمحنِ مب يمرَاهنْ إِبع
  ياطـابارٍ السمنْ عمٍ علسنِ مانَ برْونْ مع قُوبعنِ يب يلنْ عنِ عسالْح

.667 -652 -2رجال الكشي  -)3(» 3«
قَالَ الشَّهِيد يعني ما تَرَكْت منْ شَرَائطها و أَفْعالها و لَيس الْمرَاد تَرْكَهـا   •

.بِالْكُلِّيةِ
مجهول*•

125: ، ص1 وسائل الشيعة؛ ج
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لو حج المخالف ثم استبصر
و في الذِّكْرَى نَقْلًا مـنْ كتَـابِ علـي بـنِ إِسـماعيلَ      » 4« -5 -321•

كُنْت عنْد أَبِي عبد اللَّه ع إِذْ دخَـلَ  : الْميثَمي عنْ محمد بنِ حكيمٍ قَالَ
و إِنَّ اللَّـه   -إِنَّا كُنَّا نَقُولُ بِقَـولٍ » 5«فَقَاال  -علَيه كُوفيانِ كَانَا زيديينِ

كتلَاينَا بِولَينَّ عنَا -مالمنْ أَعم ء لُ شَيقْبلْ يفَه-    ـلَاةُ وـا الصفَقَالَ أَم
و أَما  -فَإِنَّ اللَّه يتْبِعكُما ذَلك و يلْحقُ بِكُما -الصوم و الْحج و الصدقَةُ

. و أَعطَيتُماه غَيرَه -لأَنَّكُما أَبعدتُما حقَّ امرِئٍ مسلمٍ -الزَّكَاةُ فَلَا
. 136ذكرى الشيعة  -)4(•
.ال جعلنا لك أعداء -في المصدر زيادة -)5(•

125: ، ص1 وسائل الشيعة؛ ج
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لو حج المخالف ثم استبصر
باب أَنَّ الْمسلم الْمخَالف للْحقِّ إِذَا حج ثُم استَبصرَ لَم يجِب علَيـه إِعـادةُ    23» 1«•

 الْحج بلْ يستَحب إِلَّا أَنْ يخلَّ بِرُكْنٍ منْه فَتَجِب الْإِعادةُ
•14241- 1- »2 «  انَ وـفْونْ صمِ عنِ الْقَاسى بوسنْ مع هنَادنِ بِإِسسنُ الْحب دمحم

سأَلْت أَبا عبد اللَّه : ابنِ أَبِي عميرٍ عنْ عمرَ بنِ أُذَينَةَ عنْ برَيد بنِ معاوِيةَ الْعجلي قَالَ
جلٍ حجنْ ررَ -ع عذَا الْأَمه رِفعلَا ي وه نُونَـةِ    -ويالد و ـهرِفَتعبِم هلَيع نَّ اللَّهم ثُم

بِه- قَضَى فَرِيضَتَه قَد لَامِ أَوةُ الْإِسجح هلَيلَكَانَ  -ع جح لَو و قَضَى فَرِيضَتَه فَقَالَ قَد
إِلَي بأَح- جلٍ حجنْ رع أَلْتُهس ـلِ     -قَالَ وـنْ أَهم ـنَافالْأَص هذضِ هعي بف وه و

يقْضي حجةَ الْإِسلَامِ فَقَـالَ   -نَاصبٍ متَدينٍ ثُم منَّ اللَّه علَيه فَعرَف هذَا الْأَمرَ -الْقبلَةِ
. يقْضي أَحب إِلَي الْحديثَ

ــذيب  -)2(• ــار 23 -9 -5الته ــي  472 -145 -2، و االستبص ــه ف ، و أورد ذيل
 3من البـاب   1من أبواب مقدمة العبادات، و في الحديث  31من الباب  1الحديث 

.من أبواب المستحقين للزكاة

 61: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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لو حج المخالف ثم استبصر
محمد بنُ علي بنِ الْحسينِ بِإِسنَاده عنْ عمـرَ بـنِ   » 3« -2 -14242•

و لَا يدرِي  -إِلَى أَبِي عبد اللَّه ع أَسأَلُه عنْ رجلٍ حج كَتَبت: أُذَينَةَ قَالَ
أَ علَيـه   -ثُم منَّ اللَّه علَيه بِمعرِفَته و الدينُونَةِ بِه -و لَا يعرِف هذَا الْأَمرَ

 قَضَى فَرِيضَةَ اللَّـه لَامِ قَالَ قَدةُ الْإِسجح-    إِلَـي ـبأَح ـجالْح 3. (و(- 
.2883 -429 -2الفقيه 

 61: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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لو حج المخالف ثم استبصر
و رواه الْكُلَيني عنْ علي عنْ أَبِيه عـنِ ابـنِ أَبِـي    » 4« -3 -14243•

عميرٍ عنْ عمرَ بنِ أُذَينَةَ مثْلَه و زاد أَنَّه سأَلَه عنْ رجلٍ هو فـي بعـضِ   
نَافالْأَص هذنٍ -هيتَدبٍ ملَةِ نَاصبلِ الْقنْ أَهم-   ـرَففَع هلَيع نَّ اللَّهم ثُم

أَو علَيه أَنْ يحج منْ قَابِلٍ قَالَ  -حجةُ الْإِسلَامِ أَ يقْضَى عنْه -هذَا الْأَمرَ
إِلَي بأَح جح4 -275 -4الكافي  -)4. (ي.

• ثْلَهم قُوبعنِ يب دمحنْ مع هنَادخُ بِإِسالشَّي اهور التهـذيب   -)1.(»1«و
475 -146 -2، و االستبصار 25 -10 -5

62- 61: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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لو حج المخالف ثم استبصر
•14244- 4- »2 « يانالْخُرَاس اللَّه دبنْ أَبِي عع هنَادبِإِس نْ أَبِـي  *وع

قُلْت إِنِّي حججت و أَنَا مخَالف و حججت حجتي : جعفَرٍ الثَّاني ع قَالَ
هذه- كُمرِفَتعبِم لَيع نَّ اللَّهم قَد كَـانَ   -و يهف ي كُنْتأَنَّ الَّذ تملع و

قَالَ اجعلْ هذه حجـةَ الْإِسـلَامِ و تلْـك     -فَما تَرَى في حجتي -باطلًا
.2884 -430 -2الفقيه  -)2.  (نَافلَةً

مجهول*•

62- 61: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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لو حج المخالف ثم استبصر
•14245- 5- »3 « دمنْ أَحابِنَا عحنْ أَصةٍ مدنْ عع قُوبعنُ يب دمحم

بنِ محمد و سهلِ بنِ زِياد جميعاً عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ أَبِي نَصرٍ عنْ 
: علي بنِ أَبِي حمزَةَ عنْ أَبِي بصيرٍ عنْ أَبِي عبد اللَّه ع في حديث قَالَ

     ـجح إِنْ كَـانَ قَـد و ـجالْح ـهلَيفَع رَفإِذَا ع بالنَّاص ككَذَل 3. (و(- 
ــافي  ــذيب 1 -273 -4الك ــار 22 -9 -5، و الته  -2، و االستبص

من أبـواب مقدمـة    31من الباب  2و أورده في الحديث  474 -145
.من هذه األبواب 21من الباب  5العبادات، و صدره في الحديث 

• ثْلَهزَةَ ممنِ أَبِي حب يلنْ عع هنَادوقُ بِإِسدالص اهور الفقيه  -)4.(»4«و
2- 422- 2867.

 61: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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لو حج المخالف ثم استبصر
كَتَـب  : و عنْهم عنْ سهلٍ عنْ علي بنِ مهزِيار قَالَ» 5« -6 -14246•

ياندمرَانَ الْهمنِ عب دمحنُ مب يمرَاهإِب-  تججفَرٍ ع أَنِّي حعإِلَى أَبِي ج
فخَالأَنَا م و- جرَةِ إِلَى الْحمتِّعاً بِالْعتَمم خَلْتةً فَدرُورص كُنْت قَالَ  -و

  ـكجح ـدأَع هإِلَي و أورده فـي  5 -275 -4الكـافي   -)5. (فَكَتَب ،
من أبواب مقدمة العبادات 31من الباب  3الحديث 

•       قُـوبعـنِ يب ـدمحـنْ مع هـنَادخُ بِإِسالشَّـي اهور ي   » 6«وكَـذَا الَّـذ و
لَه473 -145 -2، و االستبصار 24 -10 -5التهذيب  -)6( قَب.

 61: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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لو حج المخالف ثم استبصر
حملَ الشَّيخُ الْأَخيرَينِ علَى الاستحبابِ بِدلَالَةِ الْأَولَينِ و قَد تَقَدم : أَقُولُ•

 اتادبةِ الْعمقَدي مف كلَى ذَللُّ عدا يي الزَّكَاةِ » 1«مف ي  » 2«وـأْتي و
    ـاتوجِبم و ـجالْح لَـاتطبم يثادي أَحف ودقْصضِ الْمعلَى بلُّ عدا يم

ــادةِ  ــاب    -)1. (»3«الْإِع ــي الب ــدم ف ــة    31تق ــواب مقدم ــن أب م
 -)3.(من أبواب المسـتحقين للزكـاة   3تقدم في الباب  -)2.(العبادات

مـن أبـواب    23من أبواب المواقيت، و في الباب  14ياتي في الباب 
.الوقوف بالمشعر

63: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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لو حج المخالف ثم استبصر
هل الحكم باالجزاء مختص بما إذا اتـى بالعبـادة علـى    ) األمر الثاني(•

وفق مذهبه، 
أو انه مختص بما إذا اتى به على وفق مذهبنا، •
أو يعم الحكم لما إذا اتى به لما وافق احد المذهبين،•
) وجوه(ال اعاده رأسا و لو لم يوافق شيئا من المذهبين  أو •

51: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج
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لو حج المخالف ثم استبصر
وجه األول هو انصراف اخبار الباب الى ما هو الغالب من كون عملهم •

.على وفق مذهبهم
هو كون السؤال في النصوص عن صـحة العبـادة مـن    ) و وجه الثاني(•

جهة فقدان الوالية ال من جهة المخالفة مع المـذهب الحـق، فمصـب    
.السؤال هو االجزاء بعد فرض موافقه العمل للواقع

إطالق االخبار و ان الصـحة و االجـزاء فـي صـورة     ) و وجه الثالث(•
.موافقه عمله لمذهبنا اولى من صوره مخالفته

.تعميم اإلطالق لما اتى به على اى وجه اتفق) و وجه الرابع(•

51: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج
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