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مجيع احلقوق حمفوظة ملكتبة أهل البيت (ع)


احلمد هلل رب العاملي ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل أهل بيته الطيبي
الطاهرين ،وبعد:
َ
َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ َ ُ ذ
ج
يبوا ِّلِلِ
فاستجابة لقول اهلل سبحانه وتعاىل{ :يا أيها اَّلِين ءامنوا است ِ
ْ
َ َ
ُ
ُْ ُ
ُ
َ ذُ
ول إِذا د ََعك ْم ل َِما ُييِيك ْم} [األنفال ،]24 :ولقوله تعاىلَ { :وْلَك ْن
ول ِلرس ِ
ْ ُ ُ ذ ٌ َ ْ ُ َ َ َْ ْ ْ
ْ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ
َ ْ ْ
ْ
وف َو َين َه ْون ع ِن ال ُمنك ِر َوأولئِك
ْي َو َيأ ُم ُرون بِال َمع ُر ِ
مِنكم أمة يدعون إَِل اْل ِ
ُْ َ َ َُ ُ َ َ َ ْ ذ
ُ ْ ْ
َ
ه ُم ال ُمفل ُِحون} [آل عمران ،]104 :ولقوله تعاىل{ :قل َل أ ْسألك ْم عليْهِ أج ًرا إَِل
ُْ َ
ذَ ُ ُ ذُ ُ ْ َ َ ْ ُ
ْ ذَ
ِب عنك ُم
ال َم َودة ِِف الق ْرب} [الشورى ،]23 :ولقوله تعاىل{ :إِنما ي ِريد اّلِل ِِلذه
ْ َ ََْ ْ
ََُ َُ ْ َ
ْ
ْ
ً
َ
ت ويط ِهركم تط ِهْيا} [األحزاب ،]33 :ولقوله تعاىل:
الرجس أهل اْلي ِ
ِ
ذ
ذ
ُ
َ
ذ
َ ُ ُ َ ذ َ َُُْ َ ذ َ َ
ُ
ُ
َ
{إنما َو ِ ُِّلك ُم ُ
اّلِل َو َر ُس ُ
وُل َواَّل َ
ِين َءامنوا اَّلِين يقِيمون الصَلة ويؤتون الزَكة
َ
ُ
َوه ْم َراك ُِعون} [املائدة.]55 :
متسكتم به لن تضلوا من
ولقول رسول اهلل ÷« :إين تارك فيكم ما إن ّ

بعدي أبد ًا كتاب ال ّله وعرتيت أهل بيتي ،إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا
عيل احلوض» ،ولقوله ÷« :أهل بيتي فيكم كسفينة نوح،
حتى َيرِ َدا ّ
من ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق وهوى» ،ولقوله ÷« :أهل بيتي أمان
رسه أن
ألهل األرض كام أن النجوم أمان ألهل السامء» ،ولقوله ÷« :من ّ

حييا حيايت؛ ويموت ماميت؛ ويسكن جنة عدن التي وعدين ريب؛ فليتول علي ًا وذريته

ّ
وليتول وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فإهنم عرتيت؛ ُخلقوا من طينتي؛
من بعدي؛
ورزقوا فهمي وعلمي» اخلرب ،وقد ّبي ÷ بأهنم :عيل ،وفاطمة ،واحلسن
ُ

4

والضم
الرفع َّ
املنهج األقوم يف َّ

ٍ
بكساء وقال« :ال ّلهم هؤالء أهل
واحلسي وذر ّيتهام  %عندما ج َّللهم ÷
بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا».
استجاب ًة لذلك ك ّله كان تأسيس مكتبة أهل البيت .%
ففي هذه املرحلة احلرجة من التاريخ؛ التي يتل ّقى فيها مذهب أهل البيت %
ُُمث ً
أنواع اهلجامت الرشسة ،رأينا املسامهة يف نرش مذهب أهل البيت
ال يف الزيدية،
َ
رش ما خ ّلفه أئمتهم األطهار  %وشيعتهم
املطهرين صلوات اهلل عليهم َع ررب َن ر ِ
األبرار  ،¤وما ذلك إال لثِ َقتِنا وقناعتنا بأن العقائد التي محلها أهل
البيت  %هي مراد اهلل تعاىل يف أرضه ،ودينه القويم ،ورصاطه املستقيم،

عرب عن نفسها عرب موافقتها للفطرة البرشية السليمة ،وملا ورد يف كتاب اهلل
وهي ُت ر
عز وجل وسنة نب ّيه ÷.
ّ
واستجاب ًة من أهل البيت صلوات اهلل عليهم ألوامر اهلل تعاىل ،وشفقة منهم
بأمة جدّ هم ÷ ،كان منهم تعميدُ هذه العقائد وترسيخها بدمائهم الزك ّية
الطاهرة عىل مرور األزمان ،ويف ّ
ضحوا
وجدَ هم قد ّ
كل مكان ،ومن تأ ّمل التاريخ َ
بكل ٍ
غال ونفيس يف سبيل الدفاع عنها وتثبيتها ،ثائرين عىل العقائد اهلدَّ امة،
منادين بالتوحيد والعدالة ،توحيد اهلل عز وجل وتنزهيه سبحانه وتعاىل ،واإليامن
بصدق وعده ووعيده ،والرضا بخريته من َخ رل ِقه.
وَش ُعه ،ومرا ُد
وألن مذه َبهم صلوات اهلل عليهم دي ُن اهلل تعاىل َ ر
رسول اهلل ÷ وإر ُثه ،فهو ٍ
باق إىل أن يرث اهلل األرض وم رن عليها ،وما ذلك
ر
إال مصداق قول رسول اهلل ÷« :إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا حتى
عيل احلوض».
يردا ّ

قال والدنا اإلمام احل ّجة :جمدالدين بن حممد املؤيدي ( :#وا رع َل رم أن اهلل ّ
جل

يرتض لعباده إال دين ًا قوي ًام ،ورصاط ًا مستقي ًام ،وسبي ً
ال واحد ًا ،وطريق ًا
جالله مل
ِ
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ََ ذ َ َ َ ِ ُ ْ َ ً َ ذ ُ ُ ََ َذ
ُ
ِصاِط مستقِيما فاتبِعوه وَل تتبِعوا
عز وجل{ :وأن هذا ِ
قاسط ًا ،وكفى بقوله ّ
ُّ ُ َ َ َ َ ذ َ
َ ُ ْ َ ذ ُ ْ ََذ ُ ْ َذُ َ
ُ ْ َ ْ َ
السبل فتفرق بِكم عن سبِيلِهِ ذل ِكم وصاكم بِهِ لعلكم تتقون} [األنعام:
.]153
َ
ْ
َ َ ذ َ َ َ ُّ ْ َ َ ُ
اءه ْم
علمت أن دين اهلل ال يكون تابع ًا لألهواء{ :ولوِ اتبع اْلق أهو
وقد
َ
َ
َ َ َ َ ْ َ َْ ذ ذ َ ُ
ذ ََ ُ َ ْ ْ ُ
لَ َف َس َ
ق إَِل الضَلل} [يونس:
اْل
د
ع
ب
ا
اذ
م
ف
{
،
]
71
:
[املؤمنون
}
ض
ر
اْل
و
ات
و
م
الس
ت
د
ِ
ِ
َ َْ ََْ ْ
ذ
ُ
َش ُعوا ل َ ُه ْم م َ
َ َ { ،]32
ِين ما لم يأذن بِهِ اّلِل} [الشورى.]21 :
ال
ِن
ِ
َ ُ َ
وقد خاطب سيد رسله ÷ بقوله عز وجل{ :فَ ْ
اس َتقِ ْم ك َما أم ِْرت َو َم ْن
َ ّ
َ َ َ ْ َ ُ َ ذ َ َ َُ
ُ
ذ
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ
ك َو ََل َت ْطغ ْوا إن ُه ب َما ت ْع َملون بَ ِص ٌ
ْي  112وَل تركنوا إَِل اَّلِين ظلموا
تاب مع
ِ ِ
َ
ذ ْ ْ َ َ ُذ َ ُْ َ ُ َ
َََ ذ ُ ُ ذ ُ ََ َ ُ ْ ْ ُ
َصون[ }113هود]،
ون اّلِلِ مِن أو ِِلاء ثم َل تن
فتمسكم انلار وما لكم مِن د ِ
كنت من ذوي االعتبار،
مع أنه ÷ ومن معه من أهل بدر ،فتدّ بر واعترب إن َ

وعقلت عن اهلل وعن رسوله ما ألزمك يف تلك املسالك،
أحطت عل ًام بذلك،
فإذا
َ
َ
ُ
عرفان احلق واتباعه ،ومواالة أهله ،والكون معهم{ ،يَا
علمت أنه يتحتّم عليك
َ
َ
ذ
ُ
َ َ َُ ذُ
ذَ َ ُ
ذ
َ
َ
ُّ
َ
َ
ُ
أيها اَّلِين ءامنوا اتقوا اّلِل وكونوا مع الصادِق ِي} [التوبة ،]119 :ومفارقة الباطل
َ َ َ
َ َ ْ َ ََذُ ْ ْ ُ
ك ْم فَإنذ ُه مِنْ ُه ْ
َت ُد ق ْو ًما
َل
{
،
]
51
:
[املائدة
}
م
وأتباعه ،ومباينتهم {ومن يتولهم مِن
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
ْ َ ذ
ُ َ ُّ َ َ ْ َ ذ ذ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ
اءه ْم
يُؤم ُِنون بِاّلِلِ َواِلَ ْو ِم اْلخ ِِر يوادون من حاد اّلِل ورسوُل ولو َكنوا ءاب
َ
َْ ََْ َ ُ ْ َْ ْ
خ َو َان ُه ْم أ َ ْو َعشِ َ
ْي َت ُه ْم} [املجادلة{ ،]22 :يَا أ ُّي َها ذاَّل َ
ِين َء َام ُنوا
أو أبناءهم أو إ ِ
َ
َ َ ُ ذ ُ ْ ْ َ َ ُُْ َ َ
ْ ذ
َ َذ ُ َ
اء تلقون إِِلْ ِه ْم بِال َم َودة ِ} [املمتحنة ،]1 :يف آيات
خذوا ع ُدوِي وعدوكم أو ِِل
َل تت ِ
ُتترىل ،وأخبار ُمت ر َىل ،ولن تتمكن من معرفة احلق وأهله إال باالعتامد عىل حجج اهلل
معرج عىل
الواضحة ،وبراهينه الب ّينة الالئحة ،التي هدى اخللق هبا إىل احلق ،غري ّ
هوى ،وال ملتفت إىل جدال وال مراء ،وال مبال بمذهب ،وال حمام عن منصب،
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والضم
الرفع َّ
املنهج األقوم يف َّ

َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ُ ُ َ ذ َ ْ
ُ َ َ َ ذ ََْ ََ َُْ
ُ
ْ
سِكمْ
{يا أيها اَّلِين ءامنوا كونوا قوامِي ب ِالقِس ِط شهداء ِّلِلِ ولو لَع أنف
اليْن َو ْاْلَقْ َرب َ
أَو ال ْ َو ِ َ
ي}) [النساء.)1(]135 :
ِ
ِ
ِ
ويرس مكتبة أهل البيت  %أن تقدّ م لك أخي املؤمن الكريم كتاب (املنهج
ّ

حي َع َىل َخ ر ِري
الرفع َّ
واجل رهرِ ببسم اهلل الرمحن الرحيم ،وإثبات َّ
األقوم يف َّ
والضم َ
ا رل َع َم ِل يف التأذين ،وغري ذلك من الفوائد التي هبا النَّ رف ُع األَ َع ُّم) ،تأليف اإلمام
احلجة املجدّ د للدين :جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي 1332( #هـ،
ّ
1428هـ) ،إمام األمة ،ونجم العرتةَ ،م رن قال يف شأنه العلامء األعالمِ ( :
وح ريدُ

لتج ِد ري ِد َمعرِ ف ِة ُن ُظ ِم ِه األساس َّية ،و ُمنر ِت ُج
ْص ِه يف القيا َد ِة الروح َّية،
َع ر ِ
وسفري اإلسال ِم ر
ُ
املطهر ِة من ت ّي ِ
ارت
رس ِح الرشيع ِة َّ
الثرو ِة ال ُع رظ َمى من علو ِم ال ِع ر َ
رت ِة النبو ّية ،وحامي َ ر

املبادئِ اإلحلاد ّيةِ ،
عامل ُ َ
رت ِة
العاملِ الوحيد ،والناقدُ الث رب ُت املسدَّ ُد الرشيد ،ربَّاين ال ِع ر َ
ِ
لرتاث آل الرسول ،والقاموس
وحجتها ،اإلمام املجدّ د
ونحريرها
وحاف ُظها،
ّ
ُ
()2
ولب اللباب،
رتةُّ ،
املحيط ب ِع رل َمي املعقول واملنقول) ( ،ر َأ ُس ال ِعرتة ،وإما ُم ال َف ر َ
والكتاب ،ك ُ
وسنا ُم ُه األَفخمَ ،م رن زاحم
َّبي
َاهل الدر ِ
ِ
ين األَعظمَ ،
وخليف ُة الن ر

ب َِمنركبيه الكواكب ،و َنطح هبامته النُّجو َم الثواقب ،وبلغ الغاي َة القصوى يف
والفضائل واملناقبَ ،م رن َأ رس َل َس رت له ُّ
لمت إليه
املكار ِم
كل العلو ِم قيا َدها ،و َأ رس ر
ِ

وس َجدَ له ِع رل ُم اللسان،
ور َك َع رت له
أسفار املعارفَ ،
ُ
احلكم ُة والعبقر َّي ُة زِ مامهاَ ،
َ
ش الدر ري ِن وال ِع رلم ،و َأ َخ َذ بزِ َما ِم ُسلطا ِن
وخدَ َم ُه ِع رل ُم البالغ ِة والبيان ،تربَّ َع َع َىل َع رر ِ
كثر من نِ رص ِ
ف َق رر ٍن ،فجدَّ د ال َّل ُه به َم ِ
وَشائ َعه ،و َأحيا به ما
عامل َ الدر ري ِن َ
ال ِع رل ِم و َد رولتِ ِه َأ َ
ِ
ين
ماتَ ،و َر َّد بسعيه ما فات ،فهو ِخ ر َري ُة ال َّل ِه يف ال َقدَ رِ املايض ،وصفو ُت ُه
لتجديد الدر ِ
( )1التحف الفاطمية َشح الزلف اإلمامية.
( )2من كالم للسيد العالمة :احلسن بن حممد الفييش رمحه اهلل تعاىل يف ترمجته للمؤ رلف  #يف آخر
كتاب التحف َشح الزلف.
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َ ََ ُ َ ذُ ُ َْ ْ
َ َ َ ْ ُ ذ ْ
اّلِل ذو الفض ِل
س هذا ال َق ررن{ ،ذل ِك فضل اّلِلِ يُؤتِيهِ من يشاء و
يف ر َأ ِ
َْ
يم})(.)1
الع ِظ ِ
وقد َصدَ َر بحمد اهلل تعاىل عن مكتبة أهل البيت :%

 .1الشايف ،تأليف :اإلمام احلجة عبداهلل بن محزة 614 #هـ ،مذ ّي ً
ال
بالتعليق الوايف يف ختريج أحاديث الشايف ،تأليف السيد العالمة نجم العرتة
مح ُه اهللُ َت َع َاىل 1388هـ.
الطاهرة :احلسن بن احلسي بن حممد َر ِ َ
َ .2م رط َل ُع ال ُبدُ رورِ َو َجم ر َم ُع ال ُب ُح رورِ يف تراجم رجال الزيدية ،تأليف :القايض
مح ُه اهللُ َت َع َاىل،
املؤرخ شهاب الدين أمحد بن صالح بن أيب الرجال َر ِ َ
العالمة ّ
1029هـ 1092-هـ.
َ .3م َط رالِ ُع األَ رن َواررِ َو َم َشاررِ ُق ّ
س َواألَ رق َماررِ  ،ديوان اإلمام املنصور باهلل
الش ُم رو ِ
عبداهلل بن محزة 614 #هـ.
 .4جمموع كتب ورسائل اإلمام املهدي احلسي بن القاسم العياين #
376هـ 404 -هـ.
َ .5حم َ ِ
رت ِة األَ رط َهاررِ َ ،شح القصيدة التي
اس ُن األَ رز َهارِ يف َت رف ِص ري ِل َمنَا ِق ِ
ب ال ِع ر َ
نظمها اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة  ،#تأليف :الفقيه العالمة الشهيد
ّ
مح ُه اهللُ َت َع َاىل 652هـ.
محيد بن أمحد
املحيل اهلمداين الوادعي َر ِ َ
 .6جمموع السيد محيدان ،تأليف :السيد العامل نور الدين أيب عبداهلل محيدان
بن حييى بن محيدان القاسمي احلسني ريض اهلل تعاىل عنه.
 .7السفينة املنجية يف مستخلص املرفوع من األدعية ،تأليف :اإلمام أمحد بن
هاشم  #ت 1269هـ.

( )1من كالم للسيد العالمة :حممد بن عبداهلل عوض املؤيدي الضحياين حفظه اهلل تعاىل.
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والضم
الرفع َّ
املنهج األقوم يف َّ

 .8لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار وتراجم أويل العلم واألنظار،
تأليف :اإلمام احلجة :جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي 1332 #هـ
1428هـ.
 .9جمموع كتب ورسائل اإلمام األعظم أمري املؤمني زيد بن عيل ’،
تأليف :اإلمام األعظم زيد بن عيل بن احلسي بن عيل بن أيب طالب 75 %هـ -
122هـ.
َ .10شح الرسالة الناصحة باألدلة الواضحة ،تأليف :اإلمام احلجة عبداهلل
بن محزة  #ت 614هـ.
 .11صفوة االختيار يف أصول الفقه ،تأليف :اإلمام احلجة عبداهلل بن محزة
 #ت 614هـ.
 .12املختار من صحيح األحاديث واآلثار من كتب األئمة األطهار وشيعتهم
َْص ِه :الس ّيد العالمة حممد بن حييى بن احلسي بن حممد حفظه اهلل
األخيار ،لِ ُم رخت ِ ِ
تعاىل ،اختْصه من الصحيح املختار للسيد العالمة :حممد بن احلسن العجري
مح ُه اهللُ َت َع َاىل.
َر ِ َ
 .13هداية الراغبي إىل مذهب العرتة الطاهرين ،تأليف :السيد اإلمام اهلادي
بن إبراهيم الوزير  #ت822هـ.
 .14اإلفادة يف تاريخ األئمة السادة ،تأليف :اإلمام أيب طالب حييى بن
احلسي اهلاروين  424 #هـ.
 .15املنري عىل مذهب اهلادي إىل احلق حييى بن احلسي بن القاسم بن إبراهيم
 %تأليف :أمحد بن موسى الطربي .¥
 .16هناية التنويه يف إزهاق التمويه ،تأليف السيد اإلمام :اهلادي بن
إبراهيم الوزير 822 #هـ.
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 .17تنبيه الغافلي عن فضائل الطالبيي ،تأليف :احلاكم اجلشمي املحسن بن
مح ُه اهللُ َت َع َاىل 494هـ.
حممد بن كرامة َر ِ َ
 .18عيون املختار من فنون األشعار واآلثار ،تأليف اإلمام احلجة :جمدالدين
بن حممد بن منصور املؤيدي 1332 #هـ 1428 -هـ.
 .19أخبار فخ وخرب حييى بن عبداهلل  #وأخيه إدريس بن عبداهلل ،#
مح ُه اهللُ َت َع َاىل.
تأليف :أمحد بن سهل الرازي َر ِ َ
ِ
العامل ،تأليف :اإلمام نجم آل الرسول القاسم بن
 .20الوافد عىل

إبراهيم الرس 246 #هـ.
 .21اهلجرة والوصية ،تأليف :اإلمام حممد بن القاسم بن إبراهيم الرس
.%
 .22اجلامعة املهمة يف أسانيد كتب األئمة ،تأليف :اإلمام احلجة جمدالدين بن
حممد بن منصور املؤيدي 1332 #هـ 1428 -هـ.
 .23املختْص املفيد فيام ال جيوز اإلخالل به ّ
لكل مكلف من العبيد ،تأليف:
القايض العالمة أمحد بن إسامعيل العلفي  ¥ت 1282هـ.
 .24مخسون خطبة للجمع واألعياد.
 .25رسالة الثبات فيام عىل البني والبنات ،تأليف :اإلمام احلجة
عبداهلل بن محزة  #ت614هـ.
 .26الرسالة الصادعة بالدليل يف الرد عىل صاحب التبديع والتضليل ،تأليف:
اإلمام احلجة :جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي 1332 #هـ 1428 -هـ.
 .27إيضاح الداللة يف حتقيق أحكام العدالة ،تأليف :اإلمام احلجة جمدالدين
بن حممد بن منصور املؤيدي 1332 #هـ 1428 -هـ.
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الرفع َّ
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 .28احلجج املنرية عىل األصول اخلطرية ،تأليف :اإلمام احلجة جمدالدين بن
حممد بن منصور املؤيدي 1332 #هـ 1428 -هـ.
 .29النور الساطع ،تأليف :اإلمام اهلادي احلسن بن حييى القاسمي #
1343هـ.
رب العباد ،تأليف :السيد العالمة حممد بن
 .30سبيل الرشاد إىل معرفة ّ
احلسن بن اإلمام القاسم بن حممد 1010%هـ 1079 -هـ.
 .31اجلواب الكاشف لاللتباس عن مسائل اإلفريقي إلياس ،ويليه :اجلواب
الراقي عىل مسائل العراقي ،تأليف :السيد العالمة احلسي بن حييى بن احلسي بن
حممد 1358( #هـ 1435 -هـ).
 .32أصول الدين ،تأليف :اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسي #
245هـ 298 -هـ.
 .33الرسالة البديعة املعلنة بفضائل الشيعة ،تأليف :القايض العالمة عبداهلل
مح ُه اهللُ َت َع َاىل 667هـ.
بن زيد العنيس َر ِ َ
 .34العقد الثمي يف معرفة رب العاملي ،تأليف األمري احلسي بن بدرالدين
حممد بن أمحد 663 #هـ.
 .35الكامل املنري يف إثبات والية أمري املؤمني  ،#تأليف :اإلمام القاسم
بن إبراهيم الرس 246 #هـ.
كتاب الت رَّحرِ ريرِ  ،تأليف :اإلمام الناطق باحلق أيب طالب حييى بن
.36
ُ
احلسي اهلاروين 424 #هـ.
 .37جمموع فتاوى اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلسيني 1319 #هـ.
 .38القول السديد َشح منظومة هداية الرشيد ،تأليف :السيد العالمة
احلسي بن حييى بن احلسي بن حممد 1358( #هـ 1435 -هـ).

مقدمة مكتبة أهل البيت (ع)

11

 .39قصد السبيل إىل معرفة اجلليل ،تأليف السيد العالمة :حممد بن عبداهلل
عوض حفظه اهلل تعاىل.
 .40نظرات يف مالمح املذهب الزيدي وخصائصه ،تأليف السيد العالمة:
حممد بن عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
 .41معارج املتقي من أدعية سيد املرسلي ،مجعه السيد العالمة :حممد بن
عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
 .42االختيارات املؤ َّيدية ،من فتاوى واختيارات وأقوال وفوائد اإلمام
احلجة :جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي 1332( ،#هـ 1428 -هـ).
 .43من ثامرِ ال ِع رل ِم واحلكمة (فتاوى وفوائد) ،تأليف السيد العالمة :حممد بن
عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
 .44التحف الفاطمية َشح الزلف اإلمامية ،تأليف اإلمام احلجة :جمدالدين
بن حممد املؤيدي 1332 #هـ 1428 -هـ.
واجل رهرِ ببسم اهلل الرمحن الرحيم ،وإثبات
الرفع َّ
 .45املنهج األقوم يف َّ
والضم َ
حي َع َىل َخ ر ِري ا رل َع َم ِل يف التأذين ،وغري ذلك من الفوائد التي هبا النَّ رف ُع األَ َع ُّم،
َّ
تأليف :اإلمام احلجة :جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي .#
 .46األساس لعقائد األكياس ،تأليف :اإلمام القاسم بن حممد .#
 .47البالغ الناهي عن الغناء وآالت املالهي .تأليف اإلمام احلجة :جمدالدين
بن حممد املؤيدي 1332 #هـ 1428 -هـ.
 .48األحكام يف احلالل واحلرام ،لإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسي بن
القاسم بن إبراهيم 245 #هـ 298 -هـ.
 .49املختار من (كنز الرشاد وزاد املعاد ،تأليف :اإلمام عزالدين بن احلسن
 #ت900هـ).

12

والضم
الرفع َّ
املنهج األقوم يف َّ

 .50شفاء غليل السائل عام حتمله الكافل ،تأليف :العالمة الفاضل :عيل بن
صالح بن عيل بن حممد الطربي.
 .51الفقه القرآين ،تأليف السيد العالمة :حممد بن عبداهلل عوض حفظه اهلل
تعاىل.
 .52تعليم احلروف إصدارات مكتبة أهل البيت.%
 .53سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة املبتدئي :اجلزء األول احلروف
اهلجائية ،إصدارات مكتبة أهل البيت .%
 .54سلسلة تعليم مبادئ احلساب :اجلزء األول األعداد احلسابية من ( 1إىل
 ،)10إصدارات مكتبة أهل البيت .%
 .55تسهيل التسهيل عىل متن اآلجرومية ،إصدارات مكتبة أهل البيت .%
 .56أزهار وأثامر من حدائق احلكمة النبوية عىل صاحبها وآله أفضل الصالة
والسالم ،تأليف السيد العالمة :حممد عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
 .57متن الكافل بنيل السؤل يف علم األصول ،تأليف :العالمة حممد بن
حييى هبران (ت957 :هـ).
 .58املوعظة احلسنة ،تأليف :اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلسيني - #
1319هـ.
 .59أسئلة ومواضيع هامة خاصة بالنساء ،تأليف السيد العالمة :حممد عبداهلل
عوض حفظه اهلل تعاىل.
 .60املفاتيح ملا استغلق من أبواب البالغة وقواعد االستنباط ،تأليف السيد
العالمة :حممد عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
 .61سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة املبتدئي :اجلزء الثاين احلركات
وتركيب الكلامت ،إصدارات مكتبة أهل البيت .%
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 .62سلسلة تعليم مبادئ احلساب :األعداد احلسابية اجلزء الثاين ،إصدارات
مكتبة أهل البيت .%
 .63املركب النفيس إىل أدلة التنزيه والتقديس ،تأليف السيد العالمة :حممد
عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
 .64املناهل الصافية َشح املقدمة الشافية ،تأليف :العالمة لطف اهلل بن حممد
الغياث الظفريي ،ت 1035هـ.
 .65الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاين الكافل بنيل السؤل ،تأليف:
السيد العالمة أمحد بن حممد لقامن ،ت 1037هـ.
 .66األنوار اهلادية لذوي العقول إىل معرفة مقاصد الكافل بنيل السؤول،
تأليف :الفقيه العالمة أمحد بن حييى حابس الصعدي ،ت1061هـ.
 .67جممع الفوائد املشتمل عىل بغية الرائد وضالة الناشد ،تأليف اإلمام
احلجة :جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي 1332 #هـ 1428 -هـ.
ّ
احلجة :جمدالدين بن حممد بن منصور
احلج والعمرة ،تأليف اإلمام ّ
 .68كتاب ّ
املؤيدي 1332 #هـ 1428 -هـ.
 .69املسطور يف سرية العامل املشهور ،تأليف السيد العالمة :حممد عبداهلل
عوض حفظه اهلل تعاىل.
 .70حمارضات رمضانية يف تقريب معاين اآليات القرآنية ،تأليف السيد
العالمة :حممد عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
 .71زبر من الفوائد القرآنية ونوادر من الفرائد والقالئد الربانية ،تأليف السيد
العالمة :حممد عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
 .72املنتزع املختار من الغيث املدرار املعروف برشح األزهار ،تأليف العالمة
عبد اهلل بن مفتاح رمحه اهلل تعاىل.
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الرفع َّ
املنهج األقوم يف َّ

وهناك الكثري الط ّيب يف طريقه للخروج إىل النور إن شاء اهلل تعاىل،
نسأل اهلل تعاىل اإلعانة والتوفيق.
ونتقدّ م يف هذه العجالة بالشكر اجلزيل ّ
لكل من ساهم يف إخراج هذا العمل
اجلليل إىل النور -وهم ُك ُثر -نسأل اهلل أن يكتب ذلك للجميع يف ميزان احلسنات،
وأن جيزل هلم األجر واملثوبة.
ف بإهداء هذا العمل املتواضع إىل روح موالنا اإلمام احلجة/
نترش ُ
وختام ًا ّ
جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي -سالم اهلل تعاىل عليه ورضوانه-
ِ
باعث كنوز أهل البيت  %ومفاخرهم ،وصاحب الفضل يف نرش تراث
أهل البيت  %وشيعتهم األبرار .¤
وأدعو اهلل تعاىل بام دعا به  #فأقول :اللهم ر
صل عىل حممد وآله ،وأمتم علينا
الدار رين ،واكتب لنا رمحتك التي تكتبها لعبادك املتقي؛ اللهم ع ّلمنا ما
نعمتك يف َ
ْ َ
ْ
ينفعنا ،وانفعنا بام ع ّلمتنا ،واجعلنا هداة مهـتدين؛ { َر ذب َنا اغ ِف ْر نلَا َو ِ ِِلخ َوان َِنا
ٌ
ذ َ
ِين َس َب ُقونَا ب ْاِل َ
يمان َو ََل ََتْ َع ْل ِف قُلُوب َنا غ اَِل ل ذَِّل َ
ذاَّل َ
ِين َء َام ُنوا َر ذب َنا إِنك َر ُءوف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َرح ٌ
ِيم [ }10احلرش] ،نرجو اهلل التوفيق إىل أقوم طريق بفضله وكرمه ،واهللَ أسأل أن
يصلح العمل ليكون من السعي املتق ّبل ،وأن يتداركنا برمحته يوم القيام ،وأن خيتم

لنا ولكافة املؤمني بحسن اخلتام ،إنه ويل اإلجابة ،وإليه منتهى األمل واإلصابة،
َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ذ َ ْ َ ْ َ َ َذ َ َ َ َ َ ذ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ
اْلاً
ب أوزِع ِِن أن أشكر ن ِعمتك ال ِِت أنعمت لَع ولَع و ِالي وأن أعمل ص ِ
{ر ِ
َ
ْ
َ
ُ
ُْ ُ ْ َ
َ َ
ْ
ك ِإَوّن م َِن ال ُم ْسلِم َ
ي} [األحقاف.]15 :
ت ْرضاهُ َوأصل ِْح َِل ِِف ذرِ ذي ِِت إ ِ ِّن تبت إِِل
ِ
ِ
وصىل اهلل عىل س ّيدنا حممد وعىل أهل بيته الطيبي الطاهرين.
مدير املكتبة:
إبراهيم بن جمدالدين بن حممد املؤيدي


رب العاملي ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله الطاهرين.
احلمد هلل ّ
فبي يديك أهيا املسرتشد الكريم هذا املؤ َّلف الرائع (املنهج األقوم يف الرفع
حي َع َىل َخ ر ِري ا رل َع َم ِل يف التأذين،
الر ر َ
الر ِح ري ِم ،وإثبات َّ
مح ِن َّ
والضم واجلهر بِب رِس ِم ال َّل ِه َّ
وغري ذلك من الفوائد التي هبا النَّفع األعم) تأليف اإلمام احلجة :جمد الدين بن
حممد املؤيدي  ،#وهو -كام حكى املؤ ّلف  -#عبار ٌة عن سؤال َو َر َد إليه من
ِ
بن القاس ِم بن اإلما ِم اهلادي احلسن بن حييى
حممد بن
الس ريد العالمة
إبراهيم ِ
َ
َّ
القاسمي حرسه اهلل تعاىل ،حول بعض املسائل الفقه ّية كرفع اليدين عند تكبرية
والضم واإلرسال وغريها ،فأجابه  #هبذه األجوبة الرائعة ،واألدلة
اإلحرام،
ر
قمة اإلنصاف ،والدعوة إىل مجع الكلمة و َن ربذ
الساطعة ،التي حتمل يف جوانبها ّ
اخلالف ،وترك ركوب كاهل االعتساف ،واالعتصام بالكتاب وصحيح السنة،
والت ََّم ُّسك بام د َّلت عليه األدلة القاطعة التي روهتا طوائف األمة ،و َأبَا َن رت عن ِع رل ٍم
ٍ
وإنصاف كبري.
َغزِ رير،
ف -عىل ِص َغرِ َح رج ِمه ،وإِجيازِ َل رفظِهَ -فأ رو َعى ،و َع َّم َفأ رغنَى،
مج َع هذا املؤ َّل ُ
ولقد َ َ

و َأ َتى فيه من الفوائد ما كثر وطاب ،و َأ رف َع َم الوِ َطاب ،ولقد أجاد اإلمام املو رلف

ـم باملراد ،وحشدَ فيه خيل األد َّلة ورجلها ،بعبارات أنيقة ،وإشارات
وأفادَ ،و َأ َل َّ
يب لسا ُنه ،وذلك
رشيقة ،ومل ال يكون كذلك ،وفوق ما هنالك ،واللسان العر ُّ
امليدان ميدا ُنه ،وعند ُج َه رينَ َة ر
ي.
رب ال َي ِق ر ُ
اخلَ َ ُ
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َحتَدَّ ث الكتاب عن كثري من القضايا التي كثر فيها اخلالف ،ويمك ُن أن ُن رج ِم َلها
يف النقاط التالية:
• الكالم عىل اإلنكار يف املسائل النظرية االجتهادية اخلالفية.
• َشع ّية رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام.
• الكالم عىل تعديل أيب خالد الواسطي رمحه اهلل تعاىل ،والكالم عىل
جمموع اإلما ِم األعظم زيد بن عيل ’ ،وتلقي أهل البيت  %له بال َقبول.
ِ
• األدلة عىل مرشوع ّية اإلرسال يف الصالة ،وذكر كثري من القائلي
والعاملي به من الصحابة والتابعي ،وسادات التابعي ،وفقهاء األمصار.
بحي عىل خري العمل.
• األدلة عىل مرشوع ّية األذان َّ
والر ّد عىل من نفاه.
الر ر َ
الر ِح ري ِمَّ ،
مح ِن َّ
• األدلة عىل ثبوت اجلهر بِب رِس ِم ال َّل ِه َّ
• معنى الزيدية ،ومعنى االنتساب إىل اإلمام األعظم زيد بن عيل ’،
وتصحيح الغلط يف ذلك.
• األئمة األربعة كانوا من أتباع العرتة .%
• اإلعراض عن علوم آل حممد ÷ من أعظم أسباب اخلالف.
الس ريد احلافظ حممد بن إبراهيم الوزير ،ومن كالم
• ِذكر مقتطفات من كالم َّ

الفقيه العالمة صالح بن مهدي ا رل َم رق َب ِيل حول أهل البيت .%
وغريها من أبحاث رائعة ،وفوائد نافعة.

قسم التحقيق  -مكتبة أهل البيت %


وص َّىل ال َّل ُه َو َس َّل َم َع َىل ُحم َ َّم ٍد َوآلِ ِه ال َّط ِ
اهرِ ري َن.
َ
َ َ ُّ َ ذ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ
ـمب ِ
ِي{ :يا أيها اَّلِين آمنوا كونوا
احل رمدُ لِ َّل ِه َر رب ال َعا َلـ ِم ر َ
ي ،ال َقا ِئ ِل ِيف ِكتَابِ ِه ا رل ُ
رَ
َ
َ
َ
ََْ ََ ُ
ُ
الي ْ َ ْ َ َ
قَ ذوام َ
ك ْم أو ال ْ َو ِ َ
ِي بالْقِ ْس ِط ُش َه َد َ
ن واْلقربِي} [النساء:
نف
أ
لَع
و
ل
و
ّلِل
ِ
اء
ِ
سِ
ِ
ِ
ِ
يَ ،و َع َىل آلِ ِه ا َّل ِذ ري َن َأ َم َر
يَ ،و َخا َتـ ِم النَّبِ ري َ
ـم رر َسلِ َ
َ ،]135و َّ
السال ُم َع َىل َس ري ِد ا رل ُ
الصال ُة َو َّ
الص َالة ،ك ََما ِيف َأ َحا ِد ِ
يث ال َّت رعلي ِم َوال َّت رل ِق ر ِ
يَ ،و َق َر َهنُ رم ِيف
هِم َم َع ُه ِيف َّ
ب َّ
ِالص َال ِة َع َل ري ر
وب الت ََّم ُّس ِ
ي بِ َي ِقيَ ،ورِ رض َو ُ
َاب اهلل ،ك ََما ِيف َأ رخ َبارِ ال َّث َق َل ر ِ
ان ال َّل ِه َع َىل
ك ِهب رِم َم َع ِكت ِ
ُو ُج ِ
ـم َه ِ
هِم ِيف ر
الذكررِ
اجرِ ي َن َواألَ رن َصارِ  ،ا َّل ِذ ري َن َو َر َد ال َّثنَا ُء َع َل ري ر
َص َحابَتِ ِه األَبر َرارِ ِ ،م َن ا رل ُ
ي َهلم بِإِحس ٍ
ين.
ان إ َِىل َيو ِم الدر ِ
ـمبِيَ ،والتَّابِ ِع َ ُ ر ر َ
ا رل ُ

َاب ا رلكَرِ ي ِمَ ،و ر ِ
َوبَ رعدُ َ ،ف َقدر ك َ
ـمت ََض رم ِن
اخل َط ِ
َان اال رط َال ُع َع َىل الكِت ِ
اب َ
الو ِس ريم ،ا رل ُ
العال َم ُةُ ،حم َ َّمدُ بر ُن إِبر َر ِ
ب َح رل اإل رِشكَال ،ا َّل ِذي َأ رو َر َد ُه ا رل َو َلدُ َّ
اه ري َم بر ِن
لِ رل ُّس َؤالَ ،و َط َل ِ

ال َق ِ
الصواب،
اس ِم بر ِن ا ِ
احل رق َو َّ
اهلا ِدي َح َر َس ُه ال َّل ُه َت َع َاىلَ ،و َو َّف َقنَا َوإِ َّيا ُه ال رت َب ِ
اع ر َ
إل َما ِم َ
َاه ِل ال َّت َع ُّس ِ
السنَّ ِة َوال ِ
ُوب ك ِ
ف؛ إِ َّن ُه
اع ال َغ ري َو ُرك َ
كتَابَ ،و َجنَّ َبنَا ابر ِتدَ َ
رهج ُّ
َو ُس ُلو ِك َمن ِ

الربك ِ
َّح َّي ِ
يم ُمنر ِع ٌم َو َّهابَ ،و َأ َعا َد َع َل ري ِه َأ رزكَى الت ِ
َات َوال َّتكررِ يم.
ات َوالت رَّسلِ ري ِمَ ،و َ َ
كَرِ ٌ
السائِ ُل َح َر َس ُه ال َّل ُه َت َع َاىل:
َق َال َّ
وص َّىل ال َّل ُه َو َس َّل َم َع َىل َس ري ِد َنا ُحم َ َّم ٍد وآلِ ِه.
الر ر َ
الر ِح ري ِمَ ،
مح ِن َّ
ب رِس ِم ال َّل ِه َّ
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الر ُس ِ
احل َّجة َن رج َم ِ
الوالِدَ َّ
ين بر َن
ول َس ريدي َجم ردَ الدر ِ
َم رو َال َنا َو َش ري َخنَا َ
آل َّ
العال َمة ُ
ٍ
مح ُة ال َّل ِه
الس َال ُم َع َل ريك رُم َو َر ر َ
َش َح َصدر َرك رُمَّ ،
ُحم َ َّمد ا رل ُ
ـم َؤ َّي ِد َّي َح ِف َظك ُُم ال َّل ُه َت َع َاىلَ ،و َ َ
َوبَ َركَا ُت ُه.

الس َؤ ِ
َو َس َ
اب؛ َق رصدً ا
ِاجل َو ِ
ـم رق ُصو َد ِم َن ُّ
اق ِف ري ِهَ ،و َس ُأورِ ُد ا رل َ
الَ ،و ُأ رتبِ ُع ُه ب ر َ
الس َفرِ ِم َن ِ
ل ِ
اال رقتِ َصار.
ال رختِ َصارَ ،ولِ َما َي رقت َِضي ِه َح ُال َّ
َف َأ ُقولَ ،وبِال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه َأ ُصولَ :أ َّما َق رو ُلكُم ملا َح َص َل بَ رينَنَا بَ رعض ُمنَا َق َش ٍة ِيف
َار َع َل رينَا بِ َعدَ ِم فِ رعلِنَا لِ َذلِ َك.
شا ِ
الر رف ِع َو َّ
ـمنَا ِق ِ
إل رنك َ
الض رمَ ،و َع َر رفنَا ِم َن ا رل ُ
َم رس َأ َل ِة َّ
إل رنكَارَ ،و َال
الص َوابَ :أ َّن ُه َال َجم َال ُهنَا ل ِ
ـم َو رف ُق إ َِىل َمن َره ِج َّ
اجل َوابَ ،وال َّل ُه ا رل ُ
َف ر َ
ويل األَ رن َظار.
َم رعنَى َل ُه ِعنردَ ُأ ِ

اال رجتِ َها ِد َّي ِة ر ِ
ـم َسائِ ِل النَّ َظرِ َّي ِة ِ
اخل َالفِ َّي ِةَ ،و َما َه َذا َش رأ ُن ُه َف َال
أ َّما َأ َّو ًالَ :ف َه ِذ ِه ِم َن ا رل َ
ـمتَاب ِِع َل ُه؛ إِ رذ َغا َي ُة َما َي رل َز ُم ُه إِبر َال ُغ َج ره ِد ِهَ ،و َت روفِ َي ُة
ـم رجتَهِ ِدَ ،و َال َع َىل ا رل ُ
ُينرك َُر فِ ري ِه َع َىل ا رل ُ
َ ْ ُْ
ََْ َ َ َْ ُ
ك ْم ُج َن ٌ
اح ف َ
ِ
اال رجتِ َها ِد َح ّقهَ ،وال َّل ُه َج َّل َج َال ُل ُه َي ُق ُ
ِيما أخ َطأتم
ول{ :وليس علي
بِهِ} [األحزاب.]5 :

ـم َيت ََح َّق رق َخ َط ُؤه؟!.
ـمت ََح رق ِق َخ َط ُؤ ُهَ ،ف َك ري َ
ـم ِص ري ِ
بَ ،أ رو َم رن َل ر
ف بِا رل ُ
َه َذا ِيف َح رق ا رل ُ
اع األُ َّم ِة
ـم ُؤو َن َة( )1إ ر َ
ِمج ُ
َواألَ ِد َّل ُة َع َىل َه َذا األَ رص ِل َكثِ ر َري ٌة ،كِتَابًا َو ُسنَّ ًةَ ،و َقدر َك َفا َنا ا رل َ

ـم َح َّم ِد َّي ِة.
ا رل ُ

ٍ
ٍ
إحدَ َاها :ع ََىل َف ُعو َل ٍة -بِ َفت ِرح ا رل َف ِ
اجل رم ُع
ـمؤُ ونَة :ال رث رق ُلَ ،وفِي َها ُلغ ٌ
َات :ر
( )1ا رل َ
اء َو ِ َهب رمزَ ة َم رض ُمو َمةَ -و ر َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجل رم ُع ُمؤَ ٌن ،مثر ُل غ رُر َفة َوغ َُرف.
َمئُونَ ٌ
ات ع ََىل َل رفظ َهاَ .وال ُّل َغ ُة الثَّانيَ ُةُ :مؤر نَ ٌة َ ِ -هب رمزَ ة َساكنَةَ ،-و ر َ
ٍ
ٍ
ِ
ورة َو ُس َور .انتهى بتْصف من (املصباح).
اجل رم ُع ُم َون ،مثر ُل ُس َ
َوالثَّالِثَ ُةُ :م رونَة –بِا رل َواوِ َ -و ر َ
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احل َّق َو ِ
َوإِ َّن َما ر ِ
الو رس ِع
ـم َخالِ َ
اخل َال ُ
ف َل ُه بَ رعدَ إِبر َال ِغ ُ
ـم رجتَهِ دَ ا رل ُ
احدٌ َ ،وا رل ُ
ف ِيفَ :أ َّن ر َ
ـم رجتَهِ ِد َما
ورَ ،غ ر ُري آثِ ٍم بَ رل َم رأ ُجورَ ،أ رو َأ َّن ُه ُم َت َعدر ٌدَ ،و َأ َّن ُم َرا َد ال َّل ِه َت َع َاىل ِم َن ا رل ُ
َم رع ُذ ٌ

وط ِيف األُ ُص ِ
اجتِ َها ُد ُه ،ك ََما َذلِ َك َم رب ُس ٌ
ول.
َأ َّدى إِ َل ري ِه ر
اجت ََهدَ ِف ري ِه ،ب َِم رعنَى الت رَّأثِي ِم َأ رو َع َىل ُم َّتبِ ِع ِه َف َال َو رج َه
َأ َّما ا ِ
ـم رجتَهِ ِد ِف ري َما ر
َار َع َىل ا رل ُ
إل رنك ُ
ـم رع ُلو َم.
َل ُه ،إ َِّال َأ رن ُخيَالِ َ
ف ال َق رط ِع َّي ا رل َ

ربا َقدر َص َّح ِعنردَ ُهَ ،ف َال َي رل َز ُم
ـمنركِ ُر َأ َّن ِعنردَ ُه َ -م َث ًالَ -خ َ ً
َو َغا َي ُة َما َي رس َتنِدُ إِ َل ري ِه ا رل ُ
رب ِعنردَ ُه َغ ر َري َص ِح ريحٍ ؛ ب َِأ رن َيك َ
ف َل ُهَ ،ف َقدر َيك ُ
ُون َذلِ َك ا رل َ
ُون
ـم َخالِ َ
ـخ َ ُ
ـم رجتَهِ دَ ا رل ُ
ا رل ُ

ف ب َِما َص َّح َل ُهَ ،أ رو َيك َ
هِم
وحاَ ،أ رو فِ ري ِه ِع َّل ٌة َقا ِد َح ٌةَ ،و ره َو ُم َك َّل ٌ
بَ رع ُض ُر َواتِ ِه َجم ر ُر ً
ُون َف َ
ف َما َفهِ َم ُهَ ،أ رو َأ َّن ُه ا َّط َل َع َع َىل ُمُ َ رص ٍ
إل رط َال ِق ِهَ ،و َال
ِمنر ُه ِخ َال َ
ص لِ ُع ُمو ِم ِهَ ،أ رو ُمق ري ٍد ِ
َي رم َتنِ ُع َه َذا َ -وإ رِن ك َ
َان ُمت ََواتِ ًراَ ،-أ رو َأ َّن ُه ِعنردَ ُه َمن ُرس ٌ
ض ب َِخ َ ٍرب َ -م َث ًال-
وخَ ،أ رو َأ َّن ُه ُم َع َار ٌ

اخل َال ِ
يحَ ،أ رو َن رح ُو َذلِ َك ِم رن َأ رو ُج ِه ر ِ
ف
ُه َو ِعنردَ ُه َأ َص ُّحَ ،أ رو ُم َر َّج ٌح ب َِأ َح ِد َأ رو ُج ِه َّ ر
الرت ِج ِ
ذ
َ ُ َ ُ ذُ َْ
ا َّل ِتي َال ُي َؤ َ
اّلِل نف ًسا إَِل
ـم رجتَهِ دُ إ َِّال ب َِما َأ َّدى إِ َل ري ِه َن َظ ُر ُهَ ،و{َل يكل ِف
اخ ُذ ِف ري َها ا رل ُ
ُو ْس َع َها} [البقرة.]286 :
ي ُع َل َم ِ
ـم َسائِ ِل ِ
َو ر ِ
ـم َح َّم ِد َّي ِة ِم رن ُدو ِن َنكِ ر ٍري
اخل َال ُ
اال رجتِ َها ِد َّي ِة بَ ر َ
اء األُ َّم ِة ا رل ُ
ف ِيف ا رل َ
الر ِ
اش ِدي َن إ َِىل َه ِذ ِه ال َغا َي ِةَ ،وإ َِىل َيو ِم ال ِق َيا َم ِة.
ِم رن َع ره ِد َّ
الص َحابَ ِة َّ
ال ُت ِ
اجلدَ ِ
وه ُم الت ر
َات ِعنردَ ِحدَّ ِة رِ
َّخ ِط َئ َةَ ،فا رل َق رصدُ ال َّتنربِي ُه
ض َف َلت ٌ
َو َل رو َصدَ َر ِم َن ال َب رع ِ

اب ِعنردَ ُهَ ،أ رو َيك ُ
احل رقَ ،وإ َِّال
الص َو ُ
َع َىل َما ُه َو َّ
ُون ا رل َ
ـم رق ُصو ُد ِ َهبا َم رن َي َت َع َّمدُ ُمُ َا َل َف َة ر َ
َف ر
َش ًعا.
ـم َخ رطي َق رط ًعا؛ لِ ُ
اخلَ َط ُأ ِيف َجنَ َب ِة ا رل ُ
ـم َخا َل َف ِة َما َد َّل َع َل ري ِه الدَّ لِ ري ُل َع رق ًال َو َ ر

َرس ُع إ َِىل الت ر
ـم َسائِ ِل
ب ِم رن بَ رع ِ
ب ك ُُّل ال َع َج ِ
َوال َع َج ُ
َّخطِ َئ ِة َوالنَّكِ ر ِري ِيف ا رل َ
ض َم رن َيت َ َّ
َناسى َأ َّن ا رل َك ِث ر َري ِم رن ُع َل َما ِئهِ رم َقدر َأ َج ُازوا ِ
رِ
اال رج ِت َها َد
اخل َال ِف َّي ِة ال َّظنر َّيةَ ،و َين َرسى َأ رو َيت َ

َو ِ
ـمت ََواتِ َر ِة
اال رختِ َال َ
ـم َسائِ ِل ال َق رط ِع َّيةَ ،وا رغ َت َف ُرو ُه َم َع ُمُ َا َل َف ِة الن ُُّص ِ
وص ا رل ُ
ف ِيف ا رل َ
اب ِ
النَّ َبوِ َّيةَ ،فت ََو َّلوا ال َفرِ ي َق ِ
وص
(ص رف ري) َو َن رحوِ ِهمَ ،م َع َما ُعلِ َم بالن ُُّص ِ
ي ِم رن َأ رص َح ِ
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ـمت ََواتِ َر ِة ِم رن َق رولِ ِه ÷ لِ َع ِ ٍّيل َ « :#ال ُ ِ
حي ُّب َك إ َِّال ُمؤ ِم ٌنَ ،وال ُي رب ِغ ُض َك َّإال
ا رل ُ
()1
احل َّق َم َع ُه
احل ُّق َم َع َع ِ ٍّيل ،ال َّل ُه َّم َأ ِدرِ ر َ
احل رقَ ،و ر َ
ُمنَافِ ٌق» َ ،و ِم رن َقولِ ِه ÷َ « :ع ِ ٌّيل َم َع ر َ

َح ري ُث َد َار»(َ ،)2و ِم رن َقولِ ِه ÷َ « :ح رربُ َك َح رر ِيبَ ،و ِس رل ُم َك ِس رل ِمي»(َ ،)3و ِم رن
َقولِ ِه ÷َ « :م رن ُكن ُرت َم رو َال ُه َف َع ِ ٌّيل َم رو َال ُه ،ال َّل ُه َّم َو ِ
ال َم رن َو َاال ُهَ ،و َعا ِد َم رن َعا َدا ُه»
ـم رع ُلوم(َ ،)4وقولِ ِه ÷ لِ َع َّم ٍ
ر
ار رِ رض َو ُ
ان ال َّل ِه َع َل ري ِهَ « :ت رق ُت ُل ُه ا رل ِف َئ ُة
ـمت ََواتِ ُر ا رل َ
رب ا رل ُ
اخلَ َ ُ
( )1هذا احلديث الرشيف من األحاديث املعلومة ،وُمن رواه من غري أهل البيت  :%مسلم
والرتمذي رقم ( ،)3726وأمحدُ بن حنبل يف كتاب (فضائل الصحابة) ( )696/2رقم
(،)84/1
ُّ
(السنن الصغرى) ( )84/8رقم احلديث ( ،)5018ورقم ( ،)5022وابن
( ،)948والنَّسائي يف ُّ
ماجه ،رقم ( ،)114وابن أيب عاصم يف (كتاب السنة) ( )583/2ومعه( :ظالل اجلنة لأللباين)
رقم ( ،)1319وابن حبان (مج/9ص )40رقم ( ،)6885وأبو نُ َعير ٍم يف (حلية األولياء)
( )204/4رقم ( ،)5264وغريهم كثري.
وقد َخ َّر َجه موالنا اإلمام احلجة /جمدُ الدين املؤيدي  #يف كتابه لوامع األنوار (ط،)657/2( )1
(ط( ،)720/2( )2ط ،)897/2( )3فمن أراد املزيد فلرياجعه هناك.
عيل بن أيب طالب صلوات اهلل
( )2قد َّ
توسع اإلمام /جمدالدين املؤيدي  #يف ختريج أحاديث كون ّ
وح رجية قوله صلوات اهلل تعاىل عليه وسالمه يف كثري من مؤ َّلفاته،
تعاىل عليه مع احلق ،واحلق معهُ ،
انظر ً
مثال( :لوامع األنوار) (ط ،)143/1( )1و(ط( ،)201/1( )2ط ،)287/1( )3وانظر
كتابه جممع الفوائد (ط( )1ص.)394/
( )3انظر (لوامع األنوار) (ط-497/2( )1الفصل التاسع) و(-651الفصل العاَش)( ،ط)2
(-)553/2و(( ،)715ط )644/2( )3و(.)889
( )4قال اإلمام احلجة جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي  #يف اجلزء األول من (لوامع األنوار)
يف الكالم عىل حديث (غدير ُخ ٍّم) املعروف بحديث املواالة( :وخرب املواالة معلوم من رضورة
الدين ،متواتر عند علامء املسلمي ،فمنكره من اجلاحدين.
أما آل حممد صلوات اهلل عليهم فال كالم يف إجامعهم عليه ،قال اإلمام احلجة املنصور باهلل عبد اهلل بن
محزة ’ يف (الشايف)" :هذا حديث الغدير ،ظهر ظهور الشمس ،واشتهر اشتهار الصلوات
اخلمس") .انتهى من (لوامع األنوار).
َّ
وقال امل رقبَيل يف ُح رك ِم ِه عىل حديث الغدير( :نَ َعم! فإن كان مثل هذا معلو ًما ،وإال فام يف الدنيا معلوم)،
وقد هبرت كثر ُة ُط ُر ِق ِه ِ
الذهبي عىل تعنته ،واندهش هلا ،ومن َث َّم َّقرر تواتره يف (سري أعالم
وص َّحتُ َها
َّ
حديث َح َس ٌن ع ٍ
ٌ
أيضا
فمتواتر) ،وقرر
َال جدًّ ا ،و َمترنُ ُه
النبالء) ( ،)517/7وقال( :هذا
تواتر ُه ً
َ
ٌ
ُ
ُ
احلافظ السيوطي يف َأزهاره ،وكذا املحدر ث الكتاين يف كتابه (نظم املتناثر من احلديث املتواتر)

=
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رب ا َّل ِذي َعلِ َم ُه ر
اجلنَّ ِةَ ،و َيدر ُعو َن ُه إ ِِىل النَّارِ »( ،)1ر
اص
ال َبا ِغ َي ُةَ ،يدر ُع ُ
اخلَ ُّ
اخلَ َ ُ
وه رم إ َِىل ر َ
السن َِنَ ،و َأ َق َّر بِ ِه ر
اخلَ رل ُق َقاطِ َب ًةَ ،حتَّى ُم َع ِ
او َي ُة
َوال َعا ُّمَ ،و َأ رخ َر َج ُه َأ ره ُل ر
احَ ،و َأ ره ُل ُّ
الص َح ِ
اص:
َو َع رم ُرو بر ُن ال َع ِ

َو َهنرــــ ُج َسـبِ ري ِيل َو ِ
اضـ ٌح لِ َم ِن راهتَدَ ى

ت()2
و َلــ ـكِنَّها األَهواء عَم رت فــ ـ َأعرم ِ

َ

َ

ر َ ُ

َّ

َ

ـمنردُ وبَ ِ
الض رم ِعنردَ َم رن َأ رث َبت ََها ِم َن راهل ري َئ ِ
اتَ ،ال ِم َن
َو َأ َّما َثانِ ًياَ :ف َم رس َأ َل ُة َّ
ات َأو ا رل َ
َ
اج َب ِ
الو ِ
رص َح ب َِذلِ َك ُع َل َما ُء األُ َّمةَ ،و َأ رع َال ُم األَئِ َّمة.
َ
ات ،ك ََما َ َّ
حي َيى
الرت ِك ا ِ
َو َقدر َحكَى اإل ر َ
اع َع َىل ِص َّح ِة َّ
ِمج َ
احل رق َ ر
الص َال ِة َم َع َّ ر
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ُم َ
ي بر ِن ال َق ِ
اه ري َم بر ِن إ رِس َما ِع ري َل بر ِن إِبر َر ِ
اس ِم بر ِن إِبر َر ِ
احل َس ر ِ
احل َس ِن
احل َس ِن بر ِن ر َ
اه ري َم بر ِن ر َ
بر ُن ر ُ

َّح َّي ِ
ب َع َل ريهِم َأ رزكَى الت ِ
ي َع ريل بر ِن َأ ِيب َطالِ ٍ
ات َوالت رَّسلِي ِم.
ـم رؤ ِمنِ َ
بر ِن َأ ِم ر ِري ا رل ُ

رص َح بتواتره أيض ًا املناوي يف التيسري ،نقالً عن السيوطي،
(ط /2ص ،)206وقال فيه( :وُمن َ َّ
وشارح املواهب اللدنية ،) ...وكذا العجلوين يف (كشف اخلفا) ،واجلزري كذلك ُمن قرر تواتره،
وكذا السيد العالمة الكبري حممد بن إسامعيل األمري ،يف (الروضة الندية َشح التحفة العلوية)
(ص ،)175/وقال حمدثهم األكرب ابن حجر العسقالين يف (فتح الباري َشح البخاري) ()93/7
كثري ال ُّط ُر ِق ِجدًّ ا ،وقد استوعبها اب ُن ُع رقدَ َة يف
ط( :دار الريان للرتاث) عن حديث الغدير( :هو ُ
اح ِ
وح َسان) ،وقال ابن حجر اهليتمي يف (الصواعق
كتاب ُم رف َر ٍد،
وكثري من َأسانيدها ِص َح ٌ
ٌ
ٌ
صحيح ال مرية فيه) ،وكذا قال الرشيف العالمة السمهودي يف (جواهر
حديث
املحرقة) بأنَّه( :
ٌ
كثريا من طرقه.
العقدين) ،وصحح َّ
وحسن احلافظ اهليثمي يف (جممع الزوائد) ً
ِ
ـم ر ِ
وجه َها ،وأمجع
احل َّج ُة َ
(رس ال َعا َل َ
ي)( :أسفرت ُ
ولكثرة تلك الطرق وصحتها قال الغزايل يف كتابه ّ
ِ
اجلامهري ع ََىل َمترنِ احلديث من خطبته يف يوم عيد غَد ريرِ ُخ ٍّم باترفاق اجلميع) ،ومن أراد زيادة طلبها
ُ
احلجة :جمدالدين بن حممد املؤيدي  ،#ففيها شفاء األُوام،
يف كتاب (لوامع األنوار) لإلمام
ّ
ودواء السقام.
( )1انظر كتاب (لوامع األنوار – الفصل السابع) لإلمام احلجة :جمدالدين بن حممد املؤيدي #
(ط( ،)400/2/1ط( ،)439/2/2ط.)484/2/3
( )2البن الفارض .انظر ديوانه (ص ،)32/ط( :دار املعرفة-بريوت).
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ـم ِيس ِء
ِالو ُج ِ
وب(َ )1حم ر ُج ٌ
َفا رل َقائِ ُل ب ُ
رب ا رل ُ
ـم َي ُك رن إ َِّال َخ َ ُ
وج ب َِما َس َب َقَ ،و َل رو َل ر
()2
رب َو ِ
ِ ِ
احدٌ َص ِح ري ٌح ُي ِف ريدُ
ـم َيرِ رد فِ ري َها َخ َ ٌ
اهلي َئ ِة ،ا َّلتِي َل ر
َص َال َت ُه َل َك َفى ِيف بِ َيان َهذه ر َ
وبَ ،وإِ َّن َما ُر ِو َي ُجم َ َّر ُد ال ِف رع ِلَ ،و ره َو ُحمرت ََم ٌل.
الو ُج َ
ُ
()3
َو َأ َّما َق رو ُل ُه ÷َ « :ص ُّلوا ك ََما َر َأ ريت ُُم ِ
س بِ ِه
وين ُأ َص ريل» َ ،ف ره َو ُي ِفيدُ الت ََّأ ر َ

لو رج ِه ا َّل ِذي َأ رو َق َع ُه َع َل ري ِهِ ،م رن ُو ُج ٍ
وب،
ور ِة فِ رعلِ ِه َع َىل ا َ
÷َ ،و ره َو إِ ري َق ُ
اع ال ِف رع ِل ب ُِص َ
َأ رو َندر ٍ
ب.
َان َظ ِ
َوإ رِن ك َ
اع َع َىل
رب الـ ُرم ِيس ِء َص َال َت ُهَ ،واإل ر َ
الو ُج ِ
ِمج ُ
اه ًرا ِيف ُ
رص َف ُه َخ َ ُ
وبَ ،ف َقدر َ َ
()4
ـما ُم ا رلك ََال ِم فِ ري ِه.
الو ُج ِ
عَدَ ِم ُ
َّهي ا َّل ِذي ُنورِ ُد ُه فِ ري َما بَ رعدُ َ ،و َس َي رأ ِيت َت َ
وبَ ،و َخ َ ُ
رب الن ِ
َوأ َّما َق ُ
إل َما ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيل،
با ِ
ور ِم رن َم رذ َه ِ
ـمنَا ِق ِ
ـم رش ُه ُ
شَ :و َذلِ َك ُه َو ا رل َ
ول ا رل ُ

َ
َو َعا َّم ِة َأ ره ِل ال َب ري ِ
احل َس ر ِ
ي .#
تَ ،ما عَدَ ا ا ِ
احل رق َ ر
حي َيى بر َن ر ُ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما َم األ رع َظ َم َ

الض رم.
( )1أي وجوب َّ
ومسلم ( ،)249/1عن أيب هريرة:
( )2خرب امليسء صالته ،روى البخاري ( ،)302/1واللفظ له،
ٌ
َ
النبي ÷ َف َر َّدَ ،و َق َال:
َأ َّن
ـم رس َجدَ َ ،فدَ َخ َل َر َج ٌل َف َص َّىلَ ،ف َس َّل َم ع ََىل ر
رسول اهللِ ÷ َد َخل ا رل َ
ـم تُ َص رل»َ ،ف َر َج َع ُي َص ريل ك ََما َص َّىلُ ،ث َّم َجا َءَ ،ف َس َّل َم ع ََىل النَّب رِي ÷َ ،ف َق َال:
« رار ِج رع َف َص رل ،فإِنَّ َك َل ر
َري ُهَ ،ف َع رل رمني؟
« رار ِج رع َف َص رل ،فإِنَّ َك َل ر
ِاحل رقَ ،ما ُأ رح ِس ُن غ ر َ
ـم تُ َص رل»َ ،ث َال ًثاَ ،ف َق َالَ :وا َّل ِذي بَ َعثَ َك ب ر َ
رس َم َع َك ِم َن القرآ ِنُ ،ث َّم رارك رَع َحتَّى تَ رط َمئِ َّن راك ًعا،
َف َق َال« :إ َذا ُق رم َت إِىل َّ
الصال ِة َفك ر ر
َربُ ،ث َّم ا رق َر رأ َما تَيَ َّ َ
اس ُجدر َحتَّى تَ رط َمئِ َّن َس ِ
اجدً اُ ،ث َّم رار َف رع َحتَّى تَ رط َمئِ َّن َجالِ ًساَ ،وا رف َع رل
قائماُ ،ث َّم ر
ُث َّم رار َف رع َحتَّى تَ رعت َِد َل ً
َ
َذ َ
الصال ِةَ ،فأ رسب ِِغ
لك ِيف َصالتِ َك ك رل َها» ،ويف بعض ألفاظها للبخاري (« :)243/8إ َذا ُق رم َت إِىل َّ
ِ
ِ
رس َم َع َك م َن القرآ ِن.» ...
ُ
استَ رقب ِِل ا رلقبر َل َةَ ،فك ر ر
الوضو َءُ ،ث َّم ر
َربَ ،وا رق َر رأ َما تَيَ َّ َ
( )3رواه اإلمام املؤيد باهلل أمحد بن احلسي اهلاروين ’ يف (َشح التَّجريد) ( ،)367/1واإلمام
املتوكل عىل اهلل أمحد بن سليامن ’ يف (أصول األحكام) ( ،)195/1والسيد اإلمام احلسي بن
حممد بدر الدين ’ يف (الشفاء) ( ،)270/1واإلمام املؤيد باهلل حييى بن محزة ’ يف
(االنتصار) ( ،)191/3واإلمام املهدي أمحد بن حييى املرتىض  %يف (البحر الزخار)
البخاري ( ،)258/1وابن ِحبَّان (( )85/3باب األذان)،
( ،)238/2وغريهم كثري ،ورواه
ُّ
(السنَن) (،)279/1
والبيهقي يف (السنن الكربى) (( )345/2كتاب الصالة) ،والدارقطني يف ُّ
وغريهم.
( )4من رواية اإلمام املرتىض حممد بن اإلمام اهلادي  ،%ورواية احلافظ حممد بن منصور املرادي
.¥
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يح(َ ،)1و ره َو َأ ري ًضا َق ُ
احل رق #
ول ا ِ
الر رف َع َف َص ِح ٌ
َفإ رِن َأ َرا َد ب َِذلِ َك َّ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ِم َ
الض َّم َف َغ ر ُري َص ِحيحٍ َ ،وإ رِن َأ َرا َد ِ
اال رستِدر َال َل َع َىل
األَ ِخ ر ُري ك ََما َي رأ ِيتَ ،وإ رِن َأ َرا َد َّ

وب(:)2
الو ُج ِ
ُ

إل َما َم األَ رع َظ َم َز ريدَ بر َن َع ِ ٍّيل َو َعا َّم َة َأ ره ِل ال َب ري ِ
ت بَ رل َمجِ ري َع ُه رم
ابَ ،أ َّو ًالَ :أ َّن ا ِ
اجل َو ُ
َف ر َ
ـم َي ُقو ُلوا ب ُِو ُجوبِ ِه.
َ %ل ر
ض ِم رن َأ ره ِل ال َب ري ِ
ت َف َما بَا َل َك َال َت رأ ُخ ُذ
ـمنَا ِق ُش َت رأ ُخ ُذ بِ ِف رع ِل ال َب رع ِ
َفإ رِن ُكن َرت َأ ُّ َهيا ا رل ُ

ِمجا ِعهِ رم بِ َعدَ ِم ُو ُجوبِ ِه؟!.
بِإ ر َ
ِمج َ ُ ِ
احل رق َ ،)3(#و َغ ر ُري ُه.
َو َقد َحكَى إ ر َ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
اع األ ُّمة إِ َما ُم ال َي َم ِن َ
اع َأ ره ِل ال َب ري ِ
َو َأ َق ُّل األَ رح َو ِ
ـم َي ُق رل ب ُِو ُجوبِ ِه
ال َأ َّن ُه إ ر َ
ِمج ُ
ت  %ك ََما ُه َو َم رع ُلو ٌم َأ َّن ُه َل ر
ـم َي رف َع رل ُه.
َقائِ ٌل ِمن ُره رمَ ،و َال بِا ِ
إل رنكَارِ َع َىل َم رن َل ر

ف
هِمَ ،و ره َو ُمُ َالِ ٌ
َف َيا َع َج َبا ُه ُِم َّ رن َي ُرو ُم( )4ا ِ
َار َع َىل َغ ر ِري ِه ب ُِم َخا َل َف ِة بَ رع ِض ر
إل رنك َ
هِمَ ،ف َل َقدر َزا َد َع َىل َم رن ِق ري ِل فِ ري ِه:
جل ِم ري ِع ر
َِ
أيت ِمـــ رث َل ُه
َال َتنرـــــــــ َه َع رن ُخ ُل ٍق َو َت ِ َ

ظـيـم()5
َعـ ٌار َعـ َلـ ريـ َك إِ َذا َفـ َعـ رلـ َت َعـ ِ ر ُ

( )1أي رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام.
( )2وسيأيت زيادة كالم حول موضوع الضم فيام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل.
( )3قال اإلمام اهلادي  #يف (املنتخب) (ص( :)39/أمجعوا مجي ًعا لو أ َّن ً
وحرك
رجال تَ َّ
َرب َّ
وجه َفك َّ َ
لسانَه بالتكبري ،ولـم يرفع يديه أ َّن صالته جائزة تامة).
)را َم اليش َءَ :ط َلبَ ُه ،وبابُ ُه (قال) .متت (ُمتار الصحاح).
(َ 4
( )5قال البغدادي يف (خزانة األدب) (( :)566/8نَ َسبَه سيبويه لألخطل ،ونسبه احلامتي لسابق
ٍ
قصيدة ألَيب
الرببري ،ونقل السيوطي عن تاريخ ابن عساكر أنه لل رطرِ َّماح .واملشهور :أنَّه من
األسود الدؤيل .قال اللخمي يف َشح أبيات اجلمل :الصحيح أنَّه أليب األسود) ،انظر ديوان أيب
األسود (ص ،)404/ط( :دار مكتبة اهلالل).
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احل ِد ِ
يث « َما بَ ُال
يت ِضدَّ ُه ،إِلخَ ،و َ ََت َ
َف ُي َق ُال َل ُهَ :ال َتنر َه َع رن َح َس ٍن َو َت رأ ِ َ
او َز َم رعنَى ر َ
َأ َح ِدك رُم َي َرى ال َق َذى ِيف َع ر ِ
رت ُك رِ
اجل رذ َع ِيف َع رينِ ِه»(َ ،)1ن رس َأ ُل ال َّل َه َت َع َاىل
ي َأ ِخ ري ِهَ ،و َي ر ُ
الس َال َم َة.
َّ
وف بِ َط رو ِع َه ًوى
إِ َنــــ َار ُة ا رل َع رق ِل َمك ُرس ـ ٌ

َو َعـــ رق ُل ع ِ
َاِص ا رلـــ َه َوى َيزر َدا ُد َتنروي َِرا

َِ ِ
ِ
اهلدَ ى .%
َوأ َّما َقو ُلك رُم :إ َِّن َم رس َأ َل َة َّ
الر رف ِع ُم َس َّل ٌم ف ري َها ،لـ َِما َقدر َو َر َد َع رن أئ َّمة ُ
ُب
يح ٌة ِيف ُكت ِ
الر َوا َي ُة َثابِ َت ٌة َص ِح َ
اجل َو ُ
ابَ :أ َّنك رُم َقدر َأ َص ربت رُم ب َِح رم ِد ال َّل ِه َت َع َاىلَ ،ف ر
َف ر َ

َأ ره ِل ال َب ري ِ
ـم ُيعارِ رض َها َما َيك ُ
إل َما ُم َز ريدُ
ُون َن ًّصاَ ،ف َقدر َر َو َاها ا ِ
ت َ ،%و َغ رري ِِهمَ ،و َل ر
ي .)2(%
ـم رؤ ِمنِ َ
بر ُن َع ِ ٍّيل َع رن آبَائِ ِه َع رن َأ ِم ر ِري ا رل ُ

الر َوا َي ِ
ور ٌة.
اج َة ِ ِ
َو َال َح َ
ور ٌة َم رس ُط َ
ات؛ َف ره َي َم رش ُه َ
إل ري َرا ِد ر
ي َ #أ رع َل ُم ب َِما ك َ
َان َع َل ري ِه
ـمؤ ِمنِ َ
َو َال َي رص ُل ُح ِف ري َها َد رع َوى الن رَّس ِخ؛ َفإ َِّن َأ ِم ر َري ا رل ُ
ول ÷َ ،و َال َي رأ ُخ ُذ إ َِّال ب ِ
الر ُس ُ
ين؛ ب َِش َها َد ِة األَ رخ َبارِ النَّ َبوِ َّي ِةَ « :ع ِ ٌّيل َم َع
ِآخرِ األَ رم َر ِ
َّ
احل رق َوا رل ُق ررآ ِن».
رَ

ي بر ُن ال َق ِ
َو َقدر بَ َس َط األَ ِد َّل َة َع َىل َذلِ َك ُس رل َط ُ
اس ِم ’ ِيف
احل َس ر ُ
ـم َح رق ِق َ
ان ا رل ُ
ي رُ
(َش ِح ال َغا َي ِة)(.)3
َر

اب
( )1قال ابن األثري يف (النهاية) (( :)1107/3ال َق َذى َمجرع َقذاة ،وهو ما َي َقع يف العي واملاء َّ
والرش ِ
من تُ ٍ
راب أو تِبر ٍن أو َو َسخٍ أو غري ذلك) ،واحلديث رواه ابن حبان ( )506/7رقم (،)5731
ْص َأ َحدُ ك ُُم ال َق َذا َة
ورواه البخاري يف (األدب املفرد) (ط /1ص )204رقم ( ،)592بلفظُ « :يبر ِ ُ
اجل رذ َع ِيف ع ر ِ
ِيف ع ر ِ
اجل رذ َل أو رِ
َي َأ ِخير ِه َو َين َرسى رِ
َي نَ رف ِس ِه» ،واحلافظ أبونُ َعير ٍم يف (احللية) ( )104/4رقم
(.)4649
( )2جمموع اإلمام زيد بن عيل ’ (ص ،)84/ولفظها( :حدثني زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده،
وع ُأ ُذنَير ِه ،ثم ال يرف ُع ُه َما
عن عيل بن أيب طالب  :%أنَّه كان يرفع يديه يف التكبرية األُوىل إىل ُف ُر ِ
قيض صالتَ ُه).
حتى َي َ
(َ( )3شح الغاية) للسيد اإلمام احلسي بن اإلمام املنصور باهلل القاسم بن حممد .)545/1( %
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مج رع ُت َما َأ رو َر َد ُه ُه َو َو َغ ر ُري ُه ِيف ( َل َوا ِم ِع األَ رن َوارِ )(َ ،)1و َأ رو َض رح ُت َط َر ًفا َنافِ ًعا
َو َقدر َ َ
ف َع َىل الزُّ َل ِ
ِيف (الت َُّح ِ
ف)(.)2
ب)(َ ( :)3و َم ِن ا رقتَدَ ى ِيف ِد رينِ ِه بِ َع ِ ريل
يح ال َغ ري ِ
َو َما َأ رح َس َن َما َقا َل ُه َّ
الرازِ ُّي ِيف ( َم َفاتِ ِ
بر ِن َأ ِيب َطالِ ٍ
احل َّق َم َع ُه َح ري ُث
ب فقد اهتدىَ ،والدَّ لِ ري ُل َع َل ري ِه َق رو ُل ُه ÷« :ال َّل ُه َّم َأ ِدرِ ر َ
َد َار»).

الو رث َقى ِيف
است رَم َس َك بِا رل ُع رر َو ِة ُ
الرازِ ي(َ :)4
«و َم ِن َّاخت ََذ َعلِ ًّيا إِ َما ًما لِ ِد رينِ ِه َف َقدر ر
َو َق َال َّ
ِد رينِ ِه َو َن رف ِس ِه».
احل ُّق َأبرــــ َل ُج َمــــــــا ُ ِ
خت ري ُل َسـ ِب ري ُل ُه
َو ر َ

احل ـ ُّق َي ـ رع ـرِ ُف ـ ُه ُأ ُ
اب
ول ـوا األَ رل ـ َب ـ ِ
َو ر َ

احل رق َع رن َأبِ ري ِه َع رن َجدر ه
الر رف َع ِيف (األَ رحكَا ِم)( )5ا ِ
َو َقدر َر َوى َّ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ُم َ
ول ال َق ِ
اس ِم بر ِن إِبر َر ِ
يم َع رن َر ُس ِ
الر ُس ِ
َن رج ِم ِ
اجلن ََاز ِةَ ،أ َّن ُه
اه َ
آل َّ
ول ال َّل ِه ÷ ِيف َص َال ِة ر َ
َر َف َع َيدَ ري ِه ِيف َأ َّو ِل َت ركب ر َِري ٍة.
الص َل َو ِ
اتَ ،ف َال َم رعنَى بَ رعدَ َذلِ َك لِ رل َق ِ
ول ب َِأ َّن ُه َمن ُرس ٌ
وخَ ،أ رو َأ َّن ُه َغ ر ُري
َو ره َي ِم رن ُ ر
مج َل ِة َّ
ـما َت َقدَّ َم َع رن َع ِ ٍّيل .#
رشو ٍع؛ لِ َ
َم ر ُ
ـمنرت َ
ب) َما َل رف ُظ ُه(:)6
َو َق َال ا ِ
َخ ِ
احل رق ِ #يف (ا رل ُ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ُم َ

(( )1لوامع األنوار – الفصل األول) لإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي ( #ط)1
( ،)143/1و(ط( ،)201/1( )2ط.)287/1( )3
(( )2التحف َشح الزلف) لإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي ( #ط /1ص( )230ط/2
ص( )329ط /3ص.)437
(( )3مفاتيح الغيب) للرازي (.)168/1
( )4مفاتيح الغيب (.)170/1
(( )5األحكام) لإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسي .)159/1( #
(( )6املنتخب) لإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسي ( #ص.)38/
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( َقدر ُرو َي رت ِيف َذلِ َك َأ رخ َب ٌار َكثِ ر َري ٌة َع ِن النَّب رِي ÷ َأ َّن ُه ك َ
َان َي رر َف ُع َيدَ ري ِه ِيف ال َّت ركب ر َِري ِة
األُ رو َىل إ َِىل َقرِ ري ٍ
يَ ،أ ِو ر
ي)ُ ،ث َّم َس َ
اخلَدَّ ري ِنَ ،أو الـ َرمنركِ َب ر ِ
ب ِم َن األُ ُذ َن ر ِ
اق الك ََال َم ا َّل ِذي
َس َب َق.

الر َوا َي ِ
احل رق بِ ُث ُب ِ
ف
ات َو َك رث َر ِ َهتاَ ،و ره َو ِخ َال ُ
وت ر
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
َف َقدر َ َّ
رص َح إِ َما ُم ال َي َم ِن َ
ٍ
مه ُه َعنر ُه َم رن َال ُم رس َك َة(َ )1ل ُه ِيف ُع ُلو ِم ِ
الص َال ِة
هِم َأ رف َض ُل َّ
آل ُحم َ َّمد َع َل ري ِه َو َع َل ري ر
َما َيت ََو ُّ ُ

َوالت رَّسلِ ري ِم.
احل رق َع رن َأبِ ري ِه َع رن َجدر ِه َ %ع رن َر ُس ِ
َو َأ ُق ُ
ول ال َّل ِه
ول :إ َِّن رِ َوا َي َة ا ِ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ِم َ
اجلن ََاز ِة،
÷ َت رق ِيض ب ُِر ُجو ِع ِه إ َِىل ال َق رو ِل ِب ِهَ ،ف َل رم َي ُق رل َأ َحدٌ إِ َّن ُه ُمَ ر ُص ٌ
وص ب َِص َال ِة ر َ
()2
اجل َبائِرِ (.)3
َف ره ُو ُر ُج ٌ
وع َع رن َما ِيف (األَ رحكَا ِم)  ،ك ََما َر َج َع إ َِىل ا رل َ
ـم رس ِح َع َىل ر َ
اجل ِ
َو َل رو ك َ
ـما
اهلِ َّي ِةَ ،أ رو ُم َرا ًدا بِ َقولِ ِهَ « :م ِايل َأ َراك رُم َرافِ ِعي َأ ري ِد ريك رُم»َ ،ل َ
َان ِم رن فِ رع ِل ر َ
َج َاز فِ رع ُل ُه ِيف َأ ري َص َال ٍة.
َو َل رو ك َ
َان َمن ُرس ً
ـما َر َوا ُه ُم َق رر ًرا َل ُه َساكِتًا َع َل ري ِهَ .ه َذا َم رع ُلو ٌم ِم رن َحالِ ِه .#
وخا َل َ
َق َال ال َق ِ
الر َج ِ
ض
ال ِيف ِذكررِ بَ رع ِ
ايض ال َع َّال َم ُة ا رلـ ِم رف َض ُال َأ رمحَدُ بر ُن َصالِ ِح بر ِن َأ ِيب ر

رتكُو َن ُهَ ،ف َأ َجابَ ُه بَ رع ُض ُع َل َم ِ
الز ري ِد َّي ِة بِالت ر
َّ
َّخطِ َئ ِة،
اء َّ
ب إ َِىل َّ
الشافِ ِع َّي ِة َأ َّنه َن َس َ
الز ري ِد َّي ِة َأ َّهنُ رم َي ر ُ
الر رس(.)4
ب إِ َما ِم َّ
َو َأ َّن ُه َم رذ َه ُ
الز ري ِد َّي ِة األَ رع َظ ِمَ ،و َأئِ َّم ِة َّ
ان ِم َن ال ِغ ِ
ـم رس َك ُة -بالضم :-ما ُيت ََم َّس ُك به ،وما ُي رم ِس ُك األَبردَ َ
اب ،أو ما ُيتَبَ َّل ُغ به منهام،
ذاء َّ
والرش ِ
( )1ا رل ُ
ِ
وال َع رق ُل الواف ُر .متت من (القاموس).
( )2األحكام (.)92/1
( )3فإنَّه لـم يقل باملسح عىل اجلبائر يف كتاب (األحكام) ( ،)60/1ورجع عنه يف كتاب (املنتخب)
(ص.)28/
ُ
الشيخ حييى
( )4قال اإلمام الكبري املؤيد باهلل حييى بن محزة ’ يف (االنتصار) (( :)206/3وزعم
بن أيب اخلري العمر ِاين أ َّن أحدً ا من الزيدية ال يقول برفع يديه يف ٍ
ٌ
يشء من الصلوات ،وهذا خطأ يف
َّ
َ رَ
ِ
هذا اإلطالق ،فإنَّا قد َحكينا عىل أئمة الزيد َّية زيد بن عيل ،والنَّارص ،واملؤيد باهلل ،ما حكيناه عنهم
من استحباب رفع اليدين عند االفتتاح.) ...

=
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َ
اجلن ََاز ِةَ ،و ره َي َص َال ٌة ِعنردَ ُهَ ،و ُر ِو َي َع ِن
اهلا ِدي َفن َّ
َص َع َل ري ِه ِيف َجا ِم ِع ِه ِيف ر َ
َوأ َّما َ
السا َد ِة(.)1
َّ

اخل َال ِ
رت ِك؛ لِ رل ِح ري َط ِةَ ،ولِ َك رث َر ِة ر ِ
استِ رح َس َ
ف ِيف ا رلكَي ِف َّي ِة؛ ِخلَ رش َي ِة
ان بَ رع ِضهِم لِ رل َّ ر
َو َذك ََر ر

ال َّت رفرِ ِيق.
ال رحتِ َي ِ
ُق رل ُتَ :ال َم رعنَى لِ ِ
اط ُهنَا؛ ِألَ َّن ُه فِ رع ٌل َي ِس ر ٌريُ ،ث َّم إ َِّن األَ رح َو َط فِ رع ُل َما َص َّح َع رن
َانَ ،وإِ َّنام ِ
رت ُك َذلِ َك ِخل َال ِ
َر ُس ِ
اال رحتِ َي ُ
ف َأ َح ٍد ،كَائِنًا َم رن ك َ
اط
ول ال َّل ِه ÷َ ،و َال ُي ر َ
فِ ري َما راش َت َب َه.

اال رحتِ َي ِ
َو َقدر َال َتتِ ُّم َص َال ٌة َع َىل َه َذا ِ
احت َة ِيف ك رُل َر َك رع ٍة َال
ـم َي رق َرأِ ا رل َف ِ َ
اط؛ َفإ َِّن َم رن َل ر
ـم َي رق َر رأ َها ِيف األَ َّو َلت ر ِ
رت ِة،
َي ِعنردَ بَ رع ِ
ض ال ِع ر َ
َت ِص ُّح َص َال ُت ُه ِعنردَ بَ رع ِضهِمَ ،وك ََذا َم رن َل ر
مجع ِيف َغ ِري َعر َف ٍ
ات َو ُم رز َدلِ َفة َ -و َل رو ِيف
اجل َماع َة لِ َغ ر ِري ُع رذ ٍرَ ،و َم رن َ َ َ
ر َ
َوك ََذا َم رن َت َر َك ر َ
الس َفرِ .-
َّ
اال رح ِت َي ِ
ـم َي رع َم رل َأ َحدٌ ِ َهب َذا ِ
اط.
َو َ
الوا ِق ُع َأ َّن ُه َل ر
الر َوا َي ِ
َو َأ َّما ر ِ
الص َّح ِة
اخل َال ُ
الص ِح ري َح ِة َت َع ُار ٌ
ضَ ،و َم َع ر
ات َّ
ف ِيف ا رل َك ري ِف َّي ِةَ :ف َل ري َس ِيف ر
ـم َق َّر ُر ِيف األُ ُص ِ
ض ِيف األَ رف َع ِ
ول.
حي َم ُل َع َىل َج َوازِ الك رُل؛ إِ رذ َال َت َع ُار َ
ال ،ك ََما ُه َو ا رل ُ
ُر

يل.
َو َال َت رفرِ ري َق ِيف ال َع َم ِل بِالدَّ لِ ِ
ُب َأ ره ِل ال َب ري ِ
ـم رعت ََمدَ ِة،
َو َر رف ُع ال َيدَ ِ
ين ِعنردَ َت ركب ر َِري ِة اإل رِح َرا ِم َم رر ِو ٌّي ِيف َمجِ ري ِع ُكت ِ
ت ا رل ُ
إل َما ِم
إل َما ِم َأ رمحَدَ بر ِن ِع ري َسىَ ،و َأ رحكَا ِم ا ِ
وع اإل َما ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيلَ ،و َأ َم ِايل ا ِ
ك ََم رج ُم ِ

نفيسا لكنه غلط
وكذا ذكر السيد احلافظ حممد بن إبراهيم الوزير عن ُّ
السبركي أنَّه أ َّلف يف الرفع كتابًا ً
فيه عىل الزيدية ،فروى عنهم إنكار ذلك ،وليس بصحيح ،ذكر هذا ابن األمري الصنعاين يف (منحة
الغفار) املطبوع عىل (ضوء النهار) ( ،)538/1وانظر (الروض النضري) ( ،)435/1وسيأيت
كالم (نيل األوطار).
( )1أبو العباس ،واملؤيد باهلل ،وأبو طالب .متت .من املؤ رلف .#
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َش ِح الت رَّجرِ ِ
ـمنرت َ
ُب
اجلا ِم ِع الك َِايفَ ،و َغ ر ِري َهاَ ،و َسائِرِ ُكت ِ
َخ ِ
اهلا ِديَ ،وا رل ُ
يدَ ،و ر َ
بَ ،و َ ر
َ
األُ َّم ِة.

حي َيىَ ،و َع رب ِد ال َّل ِه
با ِ
َو ره َو َم رذ َه ُ
احل َس ِن بر ِن َ ر
إل َما ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيلَ ،و َأ رمحَدَ بر ِن ِع ري َسىَ ،و ر َ
اه ري َم؛ بِرِ َوا َي ِة ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
بر ِن ُم رو َسىَ ،وال َق ِ
اس ِم بر ِن إِبر َر ِ
ـم َالزِ ِم َل ُهَ ،-و ره َي
ور -ا رل ُ
حي ٌة.
َ ِ
رص ر َ

()1
ـم َرا َد َغ ر ُري َت ركب ر َِري ِة اإل رِح َرا ِم(.)2
حي َم ُل َما ِيف (األَ رحكَا ِم) َع َىل َأ َّن ا رل ُ
َو ُ ر
َّارصَ ،والـ ُرم َؤ َّي ِد بِال َّل ِهَ ،و َأ ِيب َطالِ ٍ
ب َ ،%و َغ رري ِِه رم(،)3
إل َما ِم الن ِ ِ
با ِ
َو ره َو َم رذ َه ُ

احل رق ك ََما بَ َّينَّا.
َو ره َو ال َق رو ُل األَ ِخ ر ُري لِ ِ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ِم َ
يح
ـم َي رس َتطِ رع َأ َحدٌ َأ رن ُينركِ َر ِص َّح َت ُهَ ،وإِ َّن َما َت َع َّل َل بَ رع ُض ا رل ُ
َو َل ر
ـمت ََأ رخرِ ي َن لِت رَص ِح ِ
ي َ #ل ُهَ ،و ره َو َم َع
ـم رؤ ِمنِ َ
الـ َرم رذ َه ِ
ـم َال َز َم ِة َأ ِم ر ِري ا رل ُ
ب بِدَ رع َوى الن رَّس ِخَ ،و َال َي ِص ُّح؛ لِ ُ
وخ.
احل رقَ ،ف َال َي رس َت ِم ُّر َع َىل فِ رع ِل ا رل َ
ـمن ُرس ِ
رَ
وع َوال ُقن ِ
َوأ َّما األَ رم ُر ب ر
ُوتَ :ف ره َو َال ُينَافِ ري ِه ،بَ رل ُه َو َأ رق َر ُب إِ َل ري ِهَ ،و َل رو ك َ
َان ُمنَافِ ًيا
ِاخلُ ُش ِ

َش َع.
ـما ُ ِ
َل َ

احل َرك ِ
الس ُ
رشوع،
َو َأ َّما ُّ
َاتَ ،ال ا رل َ
ـم َرا ُد بِ ِه فِ ري َما َل ر
كونَ :فا رل ُ
ـم ر ُ
رش رع فِ ري َها ِم َن ر َ
ـم ُي ر َ
ور ِة.
ُوع َو ُّ
ِالّض َ
الس ُجو ِد َوال ِق َيا ِم َوال ُق ُعو ِد ا رل َ
كَالت ََّح ُّر ِك لِ رل ُّرك ِ
ـم رع ُلو َم ِة ب َّ ُ
( )1قال اإلمام اهلادي  #يف (األحكام) (َ ( :)93/1حدَّ َثنِي َأ ِيب َع رن َأبِير ِه َأنَّ ُه َق َالَ :ال تُ رر َفع اليَدا ِن ِعنردَ
التَّ ركبِ ِري).
( )2ويف (اجلامع الكايف) ما لفظه( :مسألة :صفة رفع اليدين يف التكبرية األوىل :قال أمحد [بن عيسى]،
والقاسم [بن إبراهيم] ،واحلسن [بن حييى بن اإلمام احلسي بن اإلمام زيد بن عيل] ،وحممد [بن
منصور] :ومن السنة أن يرفع الرجل يديه يف التكبري يف أول الصالة .قال حممد :رأيت أمحد يرفعهام
مفرج ًة أصابعه.
إىل دون أذنيه ويستقبل هبام القبلة
َ
وقال إسامعيل بن إسحاق :صليت خلف أمحد  #فرفع يديه حي افتتح الصالة فكانتا بحيال وجهه.
وقال القاسم  -فيام روى داود عنه  :-يرفع يديه إذا كرب حذاء منكبيه أو شحمة أذنيه) .انتهى.
( )3واختاره اإلمام حييى بن محزة ’ يف (االنتصار) (.)206/3
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السنَّ ُة َحتَّى َت ِص ر َري ِش َع َار
ـم َخالِ ِفي(َ :)1ف َك ري َ
رت ُك ُّ
ف ُت ر َ
َو َأ َّما ال َّت َع ُّل ُل بِك رَونِ ِه ِش َع َار ا رل ُ
ي؟! َف َمتَى َث َبت ِ
السنَّ ُة ُع ِم َل هباَ ،وإ رِن َف َع َل َها َم رن َف َع َل َها.
ـم َخالِ ِف َ
َت ُّ
ا رل ُ
ول بِ ِف رع ِل ال ُع َل َم ِ
اجل َه َل ِة ال َع ِميَ ،ع َىل َأ َّن ُه َي ُز ُ
اء ال َعا ِملِي.
رب َة ب ر
َو َال ِع ر َ
ِاستِنركَارِ ر َ

ض ال ُع َل َم ِ
َأخرِ ي َنَ ،و ُم َبا َل َغتِهِ م ب ِ
ـمت ر
ِاال رستِدر َال ِل ب َِما َال
َو َال ُح َّج َة ِيف َت رر ِك بَ رع ِ
اء ا رل ُ
ُح َّج َة فِ ري ِهَ ،وا َّل ِذي َن َع ِم ُلوا بِ ِه َق رب َل ُه رم َأ رع َل ُم ِمن ُره رم َو َأ رف َض ُل.

()2
بَ ،و َه َذا َغ ر ُري
رت ُك َوإ رِن َص َّح؛ َت رقوِ َي ًة لِ رل َم رذ َه ِ
َوا رل َع َج ُ
ب ِم رن َق رو ِل بَ رع ِضهِم ُ :ي ر َ
السنَّ ُة
َص ِح ريحٍ  ،بَ رل فِ ري ِه َت رض ِع ري ٌ
ف َل ُه ،و َع َىل َف رر ِ
ض َذلِ َك َف ُي َق ُالَ :و َأ ري َن َأ رو َىل بِال َّت رقوِ ي ِةُّ :

ب؟!.
ـم رذ َه ُ
النَّ َبوِ َّي ُةَ ،أ ِم ا رل َ
ٍ
َو َح َ
رت َك َما َص َّح َل ُه ِألَ رجلِ ِهَ .ف َه ِذ ِه َز َّل ٌة
ـم رذ َه ِ
ب َأ رن ُيرِ ريدُ وا ِم رن َأ َحد َأ رن َي ر ُ
اشا َأ ره َل ا رل َ
َِ
رت َو َال َت رظ َهر.
جي ُ
ب َأ رن ُت رس َ َ

رتك َ
الر ِح ري ِم،
الر ر َ
ـم َخالِ ِف ر َ
مح ِن َّ
اجل ره َر بِب رِس ِم ال َّل ِه َّ
ي َأ َّهنُم َي ر ُ
َو رل ُينر َظر َل رو َس ِم رعنَا ِم َن ا رل ُ
ُون ر َ
هِم؟.
َوالت رَّأ ِذ ري َن ب َِح َّي َع َىل َخ ر ِري ال َع َم ِل َم َع ِص َّح ِة َذلِ َك ِعنردَ ُه رمَ ،أ َما ُن َسارِ ُع إ َِىل َم رق ِت ر

ِ
اآلهل ِة؛
ي َه َذا َوبَ ر َ
َو َال َس َوا َء بَ ر َ
َرت ِك َس ر
ي َما ُخي َرشى ِم رن فِ رعلِ ِه َم رف َسدَ ٌة َعظِ ري َم ٌة ،ك َ ر
ب َ
ب ال َّل ُه َت َع َاىلَ ،و َت رر ِك ِع َم َار ِة ال َب ري ِ
ت َع َىل َق َوا ِع ِد إِبر َر ِ
اه ري َم؛ ِألَ َّهنُم َح ِد ري ُثوا َع ره ٍد
لِ َّئال ُي َس َّ
بِ ٍ
اسدُ ِ
اس ِم رن َه َذا َف ِ
اال رعتِ َبارِ .
ِرشكَ ،فال ِق َي ُ
ر
ـم َبا َل َغ ُة ِيف َه َذا َو َغ ر ِري ِه إ َِّال إل رِح َي ِ
اء ُسن ٍَّة َقدر
ـم َتك ِ
ُن ا رل ُ
َو َقدر َعلِ َم ال َّل ُه َت َع َاىل َأ َّهنَا َل ر
ب َع َل ري َها َم َسائِ ُل َق رط ِع َّي ٌة َعظِ ري َم ٌةَ ،و َأ َّن
رت َّت ُ
ُأ ِم ريت رَتَ ،و َأ َّهنَا َوإ رِن كَا َن رت َم رس َأ َل ًة َف رر ِع َّي ًة َفإِ َّن ُه َي َ َ
إل رظ َهارِ َأ َّهنَا َل ري َس رت ُسنَّ ًة َص ِح ري َح ًة َم َع ِص َّحتِ َها َال َي رب ُعدُ ُد ُخو ُل ُه ِيف ِس رل ِ
ك
ال َّتارِ َك َ َهلا ِ
احل َّق َو ُه رم َي رع َل ُم َ
ا َّل ِذي َن َي ركت ُُم َ
ون.
ون ر َ

( )1انظر (الروض النضري) (.)437/1
( )2املصدر السابق.
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()1
الز ري ِد َّي ِة َأ َّن ُه َال
رِي َع ِن َّ
ـمن ِرذرِ َوا رل َع ربدَ ُّ
َو َق َال ِيف ( َن ري ِل األَ روطَارِ ) َ ( :و َن َق َل ابر ُن ا رل ُ
وز َر رف ُع ا رل َيدَ ري ِن ِعنردَ َت ركب َِري ِة راإل رِح َرا ِم َو َال ِعنردَ َغ ر ِري َها .انتهىَ .و ره َو َغ َل ٌط َع َىل
جي ُ
َُ

وع
الز ري ِد َّي ِة؛ َفإ َِّن إ َما َم ُه رم َز ريدَ بر َن َع ِ ٍّيل َر ِ َ
َّ
ـم رش ُهورِ بِا رل َ
مح ُه ال َّل ُه َذك ََر ِيف كِتَابِ ِه ا رل َ
ـم رج ُم ِ
ـمت ََأ رخرِ ي َن
ـم َت َقدر ِم َ
ي َوا رل ُ
ِاستِ رح َبابِ ِهَ ،وك ََذا َأكَاب ُِر َأئِ َّمتِهِم ا رل ُ
الر رف ِعَ ،و َق َال ب ر
َح ِد ري َث َّ
ـم َي ُق رل ب َ ر ِ ِ ِ
احل َس ر ِ
ي) .إ َِىل َق رولِ ِه:
اهلا ِدي َ ر
ِاستِ رح َبابِ ِهَ ،و َل ر
رص ُحوا ب ر
حي َيى بر ُن ر ُ
َ َّ
ِرتكه من ُره رم َّإال ر َ
ٍ
( َو َر َوى َص ِ
بَ ،و َحكَا ُه
ـمالِكِ َّي ِة َع رن َمالِك َأ َّن ُه َال ُي رست ََح ُّ
اح ُ
ْص ِة) ِم َن ا رل َ
ب (ال َّت رب ِ َ
ا رلب ِ ()2
يهِم) .إ َِىل َق رولِ ِه:
َ
اج ُّي َع رن َكثِ ر ٍري ِم رن ُم َت َقدر ِم ر
الر رف َع َقدر َث َب َت ِم رن ِف رعلِ ِه ÷ ُث ُبو ًتا ُمتَوا ِت ًرا ك ََما َت َقدَّ مَ ،و َأ َق ُّل َأ رح َو ِ
ال َه ِذ ِه
(إ َِّن َّ
بَ ،أو
جل رعلِ َها َقرِ ري َن ًة لِ َق ر ِ
الس َب ِ
ْص َذلِ َك ال َعا رم َع َىل َّ
ا رل ُّسنَّ ِة ا رل ُ
ـمت ََواتِ َر ِة َأ رن َت رص ُل َح ِ َ
لِت ر
ص َذلِ َك ال ُع ُمو ِم).
َخ ِص ري ِ
ب ا َّل ِذي َذك َُرو ُه ُه َو َأ َّن ُم رسلِ ًما(َ )3ر َوا ُه َأ ري ًضا َع رن َجابِرِ بر ِن َس ُم َر َة،
الس َب ُ
ُق رل ُتَ :ه َذا َّ

مح ُة ال َّل ِه ،ا رل َّس َال ُم
َق َالُ :كنَّا إِ َذا َص َّل رينَا َم َع النَّب رِي ÷ُ ،ق رلنَا :ا رل َّس َال ُم َع َل ريك رُم َو َر ر َ
اجلانِ َب ر ِ
يَ ،-ف َق َال َل ُه النَّب ُِّي ÷َ « :ع َ
ال َم
َع َل ريك رُم َو َر ر َ
مح ُة ال َّل ِه َ -و َأ َش َار بِ َي ِد ِه إ َِىل ر َ
اب َخ ري ٍل ُش رم ٍ
ُتو ِم ُئ َ
س؛ إِ َّن َما َي رك ِفى َأ َحدَ ك رُم َأ رن َي َض َع َيدَ ُه َع َىل
ون ب َِأ ري ِديك رُم ك ََأ َّهنَا َأ رذ َن ُ
َف ِ
خ ِذ ِهُ ،ث َّم ُي َس رل ُم َع َىل َأ ِخي ِه َم رن َع َىل َي ِمينِ ِه َو ِش َمالِ ِه».

(( )1نيل األوطار) للشوكاين (( )177/2باب :رفع اليدين وبيان صفته).
(( )2املنتقى َشح املوطأ) ألَيب الوليد الباجي ( )28/2ط( :دار الكتب العلمية).
أيضا :أبو داود ( )262/1رقم ( ،)998والنسائي
( )3انظر :صحيح مسلم ( ،)270/1وُمن رواه ً
يف (املجتبى) ( )4/3رقم ( ،)1184و(( -)1185كتاب السهو) ،وابن حبان (مج )178/3رقم
( ،)1875ورقم ( ،)1876وغريهم كثري.

[رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام]
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ب َأ رن َيك َ
َو َه َذا ُه َو ا َّل ِذي َ ِ
احلكِي ِم َأ رن َي رس َتنركِ َر
ُون َس َب َ
جي ُ
ب الن رَّهيَ ،ف َال َي ِص ُّح ِم َن ر َ
ابَ ،وإِ َّنام ُي رر َوى الن رَّس ُخ بِ َب َيا ِن ا رنتِ َه ِ
احل رك ِم،
َش َع ُهَ ،و ُيش رب َه ُه ب َِأ رذ َن ِ
اب الدَّ َو ر
اء ر ُ
َما َقدر َ َ

وها»(َ ،)1و َن رحوِ َذلِ َك.
َك َق رولِ ِه ÷ُ « :كن ُرت َهنَ ري ُتك رُم َع رن زِ َي َار ِة ال ُق ُبورِ َ ،أ َال َف ُز رو ُر َ
ِ
َو َال َش َّك ِيف َك رث َر ِة ر ِ ِ ِ
احل رق  #ك ََما َس َب َق ِيف
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
الر َوا َية ف ريه ك ََما َذك ََر َذل َك ر َ
ويت ِيف َذلِ َك َأ رخ َب ٌار َكثِ ر َري ٌة َع ِن النَّب رِي ÷ ِيف َر رف ِع ال َيدَ ري ِن) إلخ.
َق رولِ ِه َ ( :#قدر ُر ر
(َش ِح الت رَّجرِ ري ِد)(َ )2ع رن َأ ِم ر ِري
الر رف َع ا ِ
إل َما ُم ا رل ُ
َو َقد َر َوى َّ
ـم َؤ َّيدُ بِالِ َّل ِه ِ #يف َ ر
ي َ ،#و َغ ر ُري ُه.
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ا رل ُ

ك ر ()3
ـمنرت َ
ب) بَ رعدَ ِذكررِ َذلِ َ
ـم
َخ ِ
اخلَ َ ِرب َ ( :وك ََذلِ َك بَ َل َغنَا َعنر ُه َ #أ َّن ُه َل ر
َو َق َال ِيف (ا رل ُ
َي ُك رن َي رر َف ُع َيدَ ري ِه ِيف َخ رف ٍ
الص َال ِةَ ،وك َ
حي ُّث َو َي رأ ُم ُر بِا رل ُّسكُو ِن
ض َو َال َر رف ٍع ِيف َّ
َان ُ َ #

َف َي ُق ُ
الص َال ِة،
الص َال ِة»َ ،حتَّى َأ َّن ُه َن َظ َر إ َِىل َر ُج ٍل َي رع َب ُث بِلِ رح َيتِ ِه ِيف َّ
اس ُكنُوا ِيف َّ
ول « :ر

ب َه َذا َخلَ َش َع رت َج َوارِ ُح ُه»).
َف َق َالَ « :ل رو َخ َش َع َق رل ُ
ـم َي ُك رن َي رر َف ُع َيدَ ي ِه ِيف َخ رف ٍ
الر رف ِع
ـم َرا ُد بِ ِه َغ ر ُري َّ
ض َو َال َر رف ٍع) ،ا رل ُ
ُق رل ُتَ :ق رو ُل ُه( :إِ َّن ُه َل ر
إل َما ُم
الس ُجو ِد ،ك ََما َر َوا ُه ا ِ
ُوع َو ُّ
الر رف ُع ِعنردَ ُّ
ا َّل ِذي ِعنردَ َت ركب ر َِري ِة اإل رِح َرا ِمَ ،و ره َو َّ
الرك ِ
ـم َال َي رر َف ُع ُه َما)َ ،و َر َوا ُه َغ ر ُري ُه ك ََما َس َي رأ ِيت.
َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل ’ بِ َق رولِ ِهُ ( :ث َّ
( )1رواه اإلمام األعظم زيد بن عيل ’ يف (املجموع) (ص ،)171/ورواه اإلمام املوفق باهلل
احلسي بن إسامعيل اجلرجاين ’ يف كتاب (االعتبار) (ص ،)341/واإلمام املؤيد باهلل حييى
بن محزة ’ يف (االنتصار) ( ،)737/4واإلمام املنصور باهلل أمحد بن هاشم ’ يف (السفينة
املنجية) (ص.)148/
ورواه الشافعي يف (املسند) (ص ،)361/وأمحد بن حنبل يف (املسند) ( )181/1ط( :دار الكتب
العلمية) ،ومسلم ( ،)560/2والنسائي ( ،)67/4والرتمذي ( )1054ط( :دار إحياء الرتاث
العريب) ،وأبو داود ( ،)218/3وابن ماجه ،رقم ( ،)1571واحلاكم يف (املستدرك) (،)530/1
والطرباين يف (املعجم الصغري) ( ،)42/2وابن حبان (مج ،)163/2واحلافظ البيهقي يف (السنن
الكربى) ( ،)76/4وغريهم.
(َ )2شح التجريد (.)583/1
(( )3املنتخب) لإلمام اهلادي إىل احلق املبي ( #ص.)38/
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والضم
الرفع َّ
املنهج األقوم يف َّ

الرازِ ي(ِ ،)1م رن َأ َّن ُه الَ
حي َم ُل َما ُر ِو َي َع ِن ا ِ
اهلا ِدي ِيف َج َوابِ ِه َع َىل َّ
َو َع َل ري ِه ُ ر
إل َما ِم َ

جي ري ُز ُه ُآل َر ُس ِ
ُِ
ول ال َّل ِه ÷.

ـم رع ُلو ُم ال َّثاب ُِت ِعنردَ َأ ره ِل ال َب ري ِ
ت ِخ َال ُف ُه،
َو َال َي ِص ُّح َ ر
مح ُل ُه َع َىل َغ ر ِري َذلِ َك ،إِ ِذ ا رل َ
الر ُس ِ
ي َ ،#حتَّى رِ َوا َي ُت ُه ك ََما
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ول ÷َ ،و َع رن َأ ِم ر ِري ا رل ُ
َورِ َوا َيت ُُهم َل ُه َع ِن َّ

الر َوا َي ِة.
ـمنرت ََخ ِ
مها َأ َص ُّح ِم رن َه ِذ ِه ر
ب) ال َّل َذ ري ِن ُ َ
َس َب َق ِيف (األَ رحكَا ِم) َو(ا رل ُ
إل َما ِم ال َق ِ
اس ِم بر ِن إِبر َر ِ
اه ري َم ’َ ( :-و ُيك َرر ُه َأ رن َي رر َف َع َيدَ ري ِه ِيف َر رف ٍع
َو ِيف َق رو ِل ا ِ
َو َخ رف ٍ
ض بَ رعدَ ال َّت ركب ر َِري ِة األُ رو َىلَ ،و َذك ََر َع ِن النَّب رِي ÷ َأ َّن ُه َهنَى َع رن َذلِ َك)(-)2
الر رف ِع ِعنردَ ال َّت ركب ر َِري ِة األُ رو َىل.
َد َال َل ٌة واضح ٌة َع َىل َّ
اس ِم َواهلا ِدي ’ ( ِيف َر رف ٍع َو َخ رف ٍ
َو َم رف ُهو ُم رِ َوا َي ِة ال َق ِ
ض) َأ َّن ُه َي رر َف ُع ُه َما ِيف َغ ر ِري
َ
َذلِ َكَ ،و ره َو ِعنردَ َت ركب ر َِري ِة اإل رِح َرا ِمَ ،فتَدَ بَّ رر.

الص َال ُة َأ رص ًالَ ،ف ره َو َال ُي ِ
ب ال َف َسا َد َل رو
وج ُ
َو َال َم رعنَى لِ َق رو ِل بَ رع ِضهِم :إ َِّهنَا َت رف ُسدُ بِ ِه َّ
ُون َق رب َل الدُّ ُخ ِ
رشو ًعا؛ إِ رذ ُه َو ِف رع ٌل َي ِس ر ٌريَ ،و َقدر َيك ُ
ول ِف ري َهاَ ،وإِ َّن َما ُه َو َس ره ٌو
َل ر
ـم َي ُك رن َم ر ُ

َو ِ
اض ٌح.

رت ِة َ %و َغ رري ِِه رمَ ،و ِمن َرها رِ َوا َي ُت ُه
اه َر ر
َه َذا َو َقدر َت َظ َ
ت بِ ِه األَ رخ َب ُار ِم رن ُط ُر ِق ا رل ِع ر َ
()3
الر ُس ِ
ول ÷ ك ََما َس َب َق.
َ #ع رن َأبِ ري ِه َع رن َجدر ِه َع ِن َّ

َِ ِ
اهلا ِدي
َار َع َىل ال َفا ِع ِلَ ،ف َال َو رج َه َل ُهَ ،وك ََذا ا ِ
َو َأ َّما ا ِ
إل رنك ُ
إل رنك ُ
َار َع َىل إِ َما ِم األئ َّمة َ
اجل َها َل ِة َوال ِعنَادَ ،و ُس ِ
وء اال رعتِ َقاد:
احل رق َ ،#و َال َي رصدُ ُر إ َِّال ِم رن َذ ِوي ر َ
إ َِىل ر َ
( )1جمموع اإلمام األعظم اهلادي إىل احلق األقوم حييى بن احلسي بن القاسم بن إبراهيم %
(ص.)600/
( )2رواه حممد بن منصور املرادي يف أمايل اإلمام أمحد بن عيسى  -236/1( %مع رأب الصدع)،
ورواه عنه اإلمام املنصور باهلل القاسم بن حممد ’ يف كتابه (االعتصام بحبل اهلل املتي)
(.)356/1
احلق .#
( )3أي اإلمام األعظم اهلادي إىل ر
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[بحث يف إرسال اليدين يف الصالة]

ب َوائِـــ ٍل َأ َه َج رو َ َهتا
رض َتـــ رغلِ َ
َمـــا َ َّ

اطـح الـبـحـرا ِن()1
َأم بـ رلـ َت حـيـ ُث تـ َنـ َ

ر ُ

َ ر

َ

َ

َ ر َ

ـم َث ِل:
َو َه َذا َم رو ِض ُع ا رل َ

َأ رو َر َد َهــ ـا َسـ رعــ ـدٌ َ ،و َسـ رعدٌ ُم رشـ َت ِم رل

ِبل()2
ور ُد َيا َسـ رعدُ اإل ر
َمــــــا َهك ََذا ُت َ

ول بِاإل رِر َس ِ
ـم َينر َفرِ ِد األَئِ َّم ُة  %بِا رل َق ِ
الَ ،ف َقدر ُر ِو َي َذلِ َك َع ِن ابر ِن الزُّ بَ ر ِري،
َه َذاَ ،و َل ر
ب(.)3
احل َس ِن ال َب ر ِ
ـم َس ري ِ
ْص ريَ ،وابر ِن ِس رريِي َنَ ،وابر ِن ا رل ُ
َو ر َ
َو ُر ِو َي َأ َّن َس ِع ريدَ بر َن ُج َب ر ٍري َر َأى َر ُج ًال َو ِ
اض ًعا ُي رمنَا ُه َع َىل َي َسارِ ِهَ ،ف َف َّر َق بَ رين َُه َما.
ٍ
(َش ِح ال ُب َخارِ ي)(.)4
َر َوا ُه ابر ُن بَ َّطال ِيف َ ر

جريرا .انظر ديوانه (ص ،)639/ط( :دار الكتب العلمية).
( )1للفرزدق يمدح بني تغلب ،وهيجو
ً
( )2قال النويري يف (هناية األرب يف فنون األدب) ( ،)16/3ط( :دار الكتب العلمية)( :وقوهلم:
أوردها سعدٌ وسعدٌ مشتمل :هو سعد بن زيد مناة أخو مالك الذي يقال فيه :إنك آبل من مالك،
وذلك أ َّن مالكًا تزوج بامرأة وبَنَى هبا ف َأ رو َر َد َ
والر رف َق هبا،
اإلبل أخوه سعدٌ  ،ومل ُحيسن القيا َم عليها ر
فقال مالكَ :أ رو َر َد َها َس رعدٌ َو َس رعدٌ ُم رشتَ ِمل) إلخ .وانظر (جممع األمثال) للميداين ( ،)86/1رقم
ـمثَل ( ،)410ط( :املكتبة العْص َّية).
ا رل َ
( )3رواه عنهم ابن بطال يف (َشح البخاري) ( ،)358/2والشوكاين يف (نيل األوطار) (.)186/2
وروى احلافظ اب ُن أيب شيب َة يف (املصنَّف) ( ،)325/3برقم ( ،)3970قالَ ( :حدَّ َثنَا ُه َشير ٌمَ ،ع رن
الصالَ ِة) .وروى برقم
يم؛ َأ َّهنُ َما كَانَا ُي رر ِس َال ِن َأ ري ِد َ ُهي َما ِيف َّ
احل َسنِ (ح) َو ُم ِغ َري َةَ ،ع رن إبر َرا ِه َ
ُيونُ َس ،عَنِ ر َ
ٍ
ِ
ِ
يمَ ،ق َالَ :سم رع ُت ع رَم َرو بر َن دينَارَ ،ق َال:
( ،)3971قالَ ( :حدَّ َثنَا َع َّفا ُنَ ،ق َال :حدَّ َثنَا َيزِ يدُ بر ُن إبر َرا ِه َ
كَا َن ابن الزُّ ب ِري إ َذا ص َّىل ير ِس ُل يدَ ي ِه) .وروى برقم ( ،)3972قال( :حدَّ َثنَا ابن ُع َلي َةَ ،عنِ ابنِ عَونٍ،
ر ر
ر ُ َّ
َ
َ ر
َ ُر
ر ُ َر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
الر ُج ِل ُي رمس ُك َيمينَ ُه بِش َماله؟ َق َال :إنَّ َما ُفع َل َذل َك م رن أ رج ِل الدَّ ِم).
عَنِ ابرنِ ِس ِريي َن؛ أنَّ ُه ُسئ َل عَنِ َّ
وروى برقم ( ،)3973قالَ ( :حدَّ َثنَا ع َُم ُر بر ُن َه ُارو َنَ ،ع رن َعبر ِد اهللِ برنِ َيزِ يدَ َ ،ق َالَ :ما َر َأ ري ُت ابر َن
الصالَ ِة ،كَا َن ُي رر ِس ُلها).
ـم َسير ِ
ب َقاب ًِضا َي ِمينَ ُه ِيف َّ
ا رل ُ
(َ( )4شح البخاري) البن بطال ( ،)358/2ونيل األوطار ( .)186/2وروى ابن أيب شيبة يف
(املصنف) ( ،)326/3برقم ( ،)3974قال( :حدَّ َثنَا َحييى بن س ِع ٍ
يدَ ،ع رن َعبر ِد اهللِ برنِ ا رل َعيرزَ ارِ َ ،ق َال:
َ
رَ ر ُ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
وف َم َع َس ِع ِ
ِ
إحدَ ى َيدَ ريه ع ََىل األ رخ َرىَ ،هذه ع ََىل
ُكن ُرت َأ ُط ُ
يد برنِ ُجبَ ر ٍريَ ،ف َر َأى َر ُج ًال ُي َص ريل َواض ًعا ر
ب َف َف َّر َق بَيرنَ ُه َما ُث َّم َجا َء).
َه ِذ ِهَ ،و َه ِذ ِه ع ََىل َه ِذ ِهَ ،ف َذ َه َ
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ي َوالن ََّخ ِع ري(.)2
َاين(َ )1ع ِن األَ َّولِ ر َ
و َ
[ر َوا ُه] ِيف ( َن ري ِل األَ روطَارِ ) لِ رل َّش روك ِ ر
ـم ره ِد ري َ )3(#ع ِن ال َق ِ
َّارص َّي ِة َوال َبا ِقرِ .
َو ِيف (ال َب رحرِ ) ل ِ
اس ِم َّي ِة َوالن ِ ِ
إل َما ِم ا رل َ
اسم(َ )4عن مالِ ٍ
ك.
َو َن َق َله ابر ُن ال َق ِ ِ
ر َ
الو رض ِع َواإل رِر َس ِ
َّاس َع ِن األَ رو َزا ِع ري الت ر
ال(.)5
َّخي ر َِري بَ ر َ
َو َن َق َل اب ُن َس ّي ِد الن ِ
ي َ

الض رم،
َو ِيف (الـ ُرمدَ َّو َن ِة) (اجلزء األول/صَ ،)6( )74ق َال ُسئِ َل َمالِ ٌك َع ِن َّ
ف َذلِ َك ِيف ال َفرِ ري َض ِة).
َف َق َالَ ( :ال َأ رعرِ ُ
وها َع َىل َما ِيف
ـمالِكِ َّي ُةَ ،و َر َّج ُح َ
ـم َو َّطأِ)َ ،و ِ َهل َذا ا رعت ََمدَ َها ا رل َ
َو ره ِي بَ رعدَ (ا رل ُ
ـم َو َّطأِ)؛ لِت ََأ ُّخرِ َها(.)7
(ا رل ُ
()8
الر ُس َ
ول ÷ َهنَى َع ِن ال َّت رك ِف ر ِري
َو ِيف كِت ِ
َاب (بَدَ ائِ ِع ال َف َوائِ ِد) ِالبر ِن ال َق ري ِم ( َأ َّن َّ
الصال ِة).
ِيف َّ

( )1نيل األوطار (.)186/2
الصنعاين يف (املصنَّف) ( )276/2برقم ( )3347عن
مهام
( )2وروى احلافظ الكبري عبد الرزاق بن َ َّ
ُّ
وه َشيم أو أحدهام عن ُم ِغ ر َري َة عن إبراهيم [النخعي] أ َّنه كان ُي َص ريل ُم رس ِد ًال يديه .اهـ .وقد
الثوري ُ
تقدم ما رواه عنه اب ُن أيب شيبة يف (املصنَّف).
( )3البحر الزخار (.)241/2
( )4وانظر (املدونة) ( )74/1ط( :دار صادر).
( )5انظر (نيل األوطار) للشوكاين (.)186/2
(( )6ط )1من طبعة (دار صادر) ،وانظر املدونة ( )169/1ط( :دار الكتب العلمية).
( )7قال احلافظ النووي يف (َشح صحيح مسلم) ( )98/4يف بيان مذهب مالك يف اإلرسال( :وهذه
رواية مجهور أصحابه ،وهي األشهر عندهم) ،وقال احلافظ ابن حجر يف (فتح الباري) ()286/2
أكثر أصحابه).
ط( :دار الكتب العلمية)( :وروى ابن القاسم عن مالك اإلرسال ،وصار إليه ُ
وقال احلافظ ابن حجر يف (تعجيل املنفعة) ( )238/1عن املالكية أ َّن (اعتامدهم يف األحكام
والفتوى عىل ما رواه ابن القاسم عن مالك ،سواء وافق ما يف املوطأ أم ال).
وقد استوىف الكالم يف ذلك بام ال مزيد عليه العالمة الشيخ حممد بن يوسف املالكي األزهري املعروف
وقرر
بالكايف يف كتاب (نْصة الفقيه السالك عىل من أنكر مشهورية السدل يف مذهب مالك)َّ ،
السدر ل ،وعليه اجلمهور من أتباعه ،ومل َيعمل بسنة القبض َّإال النزر
فيه أ َّن (املشهور من مذهبه َّ
القليل كام يأيت ذلك مبيَّنًا).
( )8بدائع الفوائد ( ،)95/2ورواه ابن أيب يعىل احلنبيل يف (طبقات احلنابلة) (.)13/1
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َف َف َ
َف َع َىل الك ر
رس ُه اب ُن ال َق ري ِم ب َِو رض ِع الك ر
الصدر رِ  ،و َذك ََر ك ََر َاه َت ُه َع رن َأ رمحَدَ
وق َّ
و َف َّ َ
بر ِن َحنر َبل.

ـم رع َج ِم ال َكب رِريِ)(َ )1أ َّن َر ُس َ
ول ال َّل ِه ÷ ك َ
َان َي رر َف ُع َيدَ ري ِه
اين يف (ا رل ُ
َو َر َوى ال َّط َ َ
رب ِ ُّ
َح رذ َو ُأ ُذ َن ري ِه َف ُ رري ِس ُل َيدَ ري ِه.

اج) (ج/1صَ )2()27أ َّن اإل رِر َس َال ُِمَّا ر
ف فِ ري ِه
اخ َت َل َ
َو َذك ََر اب ُن َت ري ِم َّي َة ِيف (ا رلـ ِمن َره ِ
السنَّ ِة(.)3
َأ ره ُل ُّ
إل َما ِم ُحم َ َّم ِد بر ِن ُر رش ٍد ال ُق رر ُطب ُِّي( ( :)4ر
ف
اخ َت َل َ
ـم رجتَهِ ِد) لِ ِ
َو ِيف كِت ِ
َاب (بِدَ ا َي ِة ا رل ُ
ض) .إ َِىل َق رولِ ِه:
الص َال ِةَ ،فكَرِ َه َذلِ َك َمالِ ٌك ِيف ال َف رر ِ
ال ُع َل َما ُء ِيف َو رض ِع ال َي ِد َع َىل ال َي ِد ِيف َّ

ت آ َث ٌار َثابِ َت ٌة ُن ِق َل رت فِ ري َها ِص َف ُة َص َ
التِ ِه َع َل ري ِه َوآ َل ُه
ب ِيف َذلِ َك َأ َّن ُه َقدر َجا َء ر
الس َب ُ
( َو َّ

النبي ÷ إذا كان
( )1املعجم الكبري ( ،)411/8ولفظ املطبوع بإسناده عن ُم َعاذ بن َج َبل( :كان ُّ
َرب َأ رر َس َل ُه َما.) ...
يف صالته َر َف َع يديه ُقبالة أذنيه ،فإذا ك َّ َ
( )2منهاج السنة (( ،)10/1الطبعة األمريية) ،و( ،)44/1ط( :مؤسسة قرطبة) ،ولفظ املطبوع بعد
كال ٍم له حول بعض املسائل املخت َل ِ
ف فيها ما لفظه ،...« :وإسبال اليدين يف الصالة ،ونحو ذلك
السنَّة».
من املسائل التي تَنَازَ َع فيها علام ُء ُّ
ٍ
ِ
(الليث بنِ سعد) ،رواه عنه الكثري ،منهم :احلافظ
أيضا مذهب فقيه مْص
( )3واإلرسال يف الصالة ً
الطحاوي -كام يف (ُمتْص اختالف العلامء)
النووي يف (َشح صحيح مسلم ( ،)98/4وقال
ُّ
ِ
مذهب فقيه احلرم
أحب إ َّيل .» ...وكذا
(« :-)202/1وقال الليث :يسدل اليمي يف الصالة
ُّ
ُ
ِ
ُ
الصنعاين يف
مهام
احلافظ
(عطاء بنِ أيب رباح) ،فقد روى عنه
املكي
الكبري عبد الرزاق بن َ َّ
ر
ُّ
ُ
ِ
(املصنَّف) ( )276/2برقم ( )3345عن ابن ُج َريج عن َع َطاء «أنَّه كره أن يقبض بك رفه اليمنى
عىل عضده اليرسى أو كفه اليرسى عىل عضده اليمنى» .وكذا فقيه احلرم املكي (عبد امللك بن
الصنعاين يف (املصنَّف) ( )276/2برقم (:)3346
مهام
ُج َر ريج) ،قال احلافظ عبد الرزاق بن َ َّ
ُّ
«ورأيت اب َن ُج َر ري ٍج ُي َص ريل ِيف إ ٍ
ِ
ِزار َو ِر َد ٍاء ُم رسب ٍِل َيدَ ريه».
ُ
ِ
ِ
ُ
ومذهب
أهل البيت  %قاطبة ،وأوليائهم الكرام كافة،
فاإلرسال يف الصالة
وعىل اجلملة
ُ
مذهب ِ
ُ
ِ
َ
ِ
علامء األمصار ،وسادات التابعي.
(( )4بداية املجتهد) ( )127/1ط( :دار ابن حزم) ،و( )252/1ط( :دار اجليل) ،و( )99/1ط:
(دار الفكر).
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ـم ُينر َق رل فِ ري َها َأ َّن ُه ك َ
رسى).
َّ
الس َال ُمَ ،و َل ر
الص َال ُة َو َّ
َان َي َض ُع َيدَ ُه ا رل ُي رمنَى َع َىل ال ُي ر َ
ا رنت ََهى.)1(.
رت ِةَ ،و َه َذا ِم رن ُف َق َه ِ
ِ
اء
َوا ِ
ْص رهي َِماَ ،ه َذا ِم َن ا رل ِع ر َ
اهلا ِدي َو َمالِ ٌك إِ َما َما َع ر َ
إل َما َمان َ
ـم َط َّه َر ِة َم ره َب ِ
َّاس ب َِما ك َ
َان َع َل ري ِه
مها َأ رع َر ُ
ف الن ِ
ط َ
الو ِحيَ ،و ُ َ
ـم ِد رينَ ِة ا رل ُ
مها ِيف ا رل َ
األُ َّم ِةَ ،و ُ َ

الر ِ
ون َوالتَّابِ ُع َ
اشدُ َ
ون.
َّ
الص َحابَ ُة َّ
ي ِم رن
َف َك ري َ
ـم َبالِ ِغ ر َ
ف ُيت ََص َّو ُر َأ رن ُخيَالِ َفا َو َث َّم َة إ ر َ
ِمج ٌ
اع ِمن ُره رم؟ ك ََما َيدَّ ِع ري ِه بَ رع ُض ا رل ُ
الس ِح ري َق ِةَ ،واألَ رو َطا ِن ال َب ِع ريدَ ِة.
َأ ره ِل األَ رع َصارِ األَ ِخ ر َري ِةَ ،واألَ رز َما ِن َّ
()2
ـم َي َق ِع ر ِ
ـم َح َّق ُق
اخل َال ُ
الر رفع ،ا رل ُ
ف فِ ري ِهَ ،أي َّ
ـمنَارِ ) إِ َّن ُه َ (-ل ر
ـم رق َب ِ ريل ِيف (ا رل َ
َو َق رو ُل ا رل َ
اء َمجِيعاِ ،م رثل مالِ ٍ
ك َو َّ
الشافِ ِع ري
إ َِّال لِ رل َها ِدي َف رقطَ ،ف ره َي ِم َن الن ََّوا ِدرِ ا َّلتِي ِألَ رف َرا ِد ال ُع َل َم ِ ر ً
َ
رب َف رضلِ ِه) ،إ َِىل ِ
آخرِ
َو َغ رري ِِه رمَ ،ما ِم رن َأ َح ٍد ِمن ُره رم إ َِّال َو َل ُه َنا ِد َر ٌة َينر َب ِغي َأ رن ُت رغ َم َر ِيف َجن ِ
ك ََال ِم ِه َ -غ ر ُري(َ )3ص ِح ريحٍ َ ،ف َقدر ُحكِ َي ر ِ
ف َع رن َغ ر ِري ِه ك ََما ِيف ( َن ري ِل األَ روطَارِ )(.)4
اخل َال ُ
اهلا ِد َي َ #قدر َر َج َع إ َِىل ال َق رو ِل ِب ِه؛ بِرِ َوا َيتِ ِه َل ُه ِيف
الص ِح ري ُح َأ َّن ا ِ
َو َّ
إل َما َم َ
(األَ رحكَا ِم) َع رن َأبِ ري ِه َع رن َجدر ِه َع رن َر ُس ِ
ول اهللِ ÷.

ـم ُننركِ رر إ َِّال اإلر َن َك َار ا َّل ِذي ُه َو ُم رس َتنرك ٌَرَ ،وإ َِّال َف َال َح َر َج َع َىل َم رن َر َّج َح َما
َو َل ر
رت َّج ُح َل ُه ِم رن َأ ره ِل النَّ َظرِ َ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِ ُّيل الت رَّوفِ ري ِق.
َي َ َ

( )1من (بداية املجتهد) بتْصف يسري جدًّ ا.
( )2انظر (املنار) للمقبيل ( ،)174-173/1و(الروض النضري) (.)436/1
ُ
وقول املقبيل يف املنار.
رب لقوله:
( )3خ ٌ
(( )4نيل األوطار) للشوكاين (( )177/2باب :رفع اليدين وبيان صفته) ،ويف كتاب (املنتقى َشح
املوطأ) ألَيب الوليد الباجي ( )28/2ط( :دار الكتب العلمية) .ويف (االستذكار) البن عبد الرب
يما َر َوى َعنر ُه ابر ُن ا رل َق ِ
الص َال ِةَ ،و َال َي رر َف ُع
َاح َّ
(َ ( :)99/4ق َال َمالِ ٌك -فِ َ
اس ِمَ :-ي رر َف ُع لِ رإل رِح َرا ِم ِعنردَ ا رفتِت ِ
الص َال ِة َض ِعي ًفاَ .و َق َال :إِ رن ك َ
ِيف غ رَري َِهاَ .ق َالَ :وك َ
َان َف ِفي راإل رِح َرا ِم).
َان َمالِ ٌك َي َر َى َر رف َع ا رليَدَ رينِ ِيف َّ
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الر ِ
إل َما ُم األَ رع َظ ُم َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل(َ )1ع رن َأبِ ري ِه
الر رف ِع َما َر َوا ُه ا ِ
اج ُح ِيف َك ري ِف َّي ِة َّ
َه َذاَ ،و َّ
َع رن َجدر ِه َع رن َع ِ ٍّيل ( %أ َّن ُه ك َ
وع ُأ ُذ َن ري ِهُ ،ث َّم
َان َي رر َف ُع َيدَ ري ِه ِيف ال َّت ركب ر َِري ِة األُ رو َىل إ َِىل ُف ُر ِ
يض َص َال َت ُه)(.)2
َال َي رر َف ُع ُه َما َحتَّى َي رق ِ َ
َو َأ رخ َر َج ال َب ري َه ِق ُّي(َ )3ع ِن ابر ِن ُع َم َر( :ك َ
َان النَّب ُِّي ÷ َي رر َف ُع َيدَ ري ِه إِ َذا ا رف َتت ََح

الص َال َة ُث َّم َال َي ُعو ُد).
َّ

( )1جمموع اإلمام األعظم زيد بن عيل ’ (ص.)84/
ٍ
ِ
ِ
( )2قال ال َّط َحاوِ ُّي يف (َشح ُم رشكِ ِل اآلثار) (( )33/15إِ َّن َعلِيًّا ك َ
َان َي رر َف ُع َيدَ ريه ِيف َأ َّو ِل تَ ركب َِرية م َن
الص َال ِةُ ،ث َّم َال َي رر َف ُع بَ رعدُ َ ،و ُه َو ك ََما َحدَّ َثنَا ابر ُن َأ ِيب َد ُاو َدَ ،حدَّ َثنَا َأ رمحَدُ بر ُن َعبر ِد اهللِ برنِ ُيونُ َسَ ،حدَّ َثنَا
َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
َأبُو بَكرر النَّ ره َش ُّيلَ ،ع رن ع ِ
َيل ،¥ ،مثر َل ُه).
َاص ِم برنِ ُك َليربَ ،ع رن أبِيهَ ،وكَا َن م رن أ رص َح ِ
َيلَ ،ع رن ع ٍّ
اب ع ٍّ
ُ
اجل رر ِمي
قال املحقق (األرنؤوط)( :إسنا ُد ُه صحيح ،رجا ُل ُه
غري ُك َلير ِ
ب برنِ ِش َهاب ر َ
رجال الصحيحَ ،
السنَنِ  ،وهو ثقة) ،وقال احلافظ ابن حجر يف (الدراية
الكويف والد عاصم ،فقد َر َوى له َأ
ُ
صحاب ُّ
ات).
رِجا ُل ُه ثِ َق ٌ
يف ختريج أحاديث اهلداية) ( ،)152/1ط( :دار املعرفة-بريوت)َ ( :
البيهقي رواه يف كتاب (اخلالفيات).
( )3ذكر احلافظ ابن حجر يف (تلخيص احلبري) ( )365/1أ َّن
َّ
وذكره كذلك يف (ضوء النهار) للسيد اجلالل ( ،)540/1وكذا احلافظ السياغي يف (الروض
النضري) (.)433/1
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و َع ِن اب ِن مسع ٍ
ود َ ( :¥أ َال ُأ َص ريل بِك رُم َص َال َة َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷َ ،ف َل رم َي رر َف رع
ر َ ر ُ
َ
()2
()1
َيدَ ري ِه إ َِّال َم َّر ًة َو ِ
الرت ِم ِذ ُّي َو َح َّسنَ ُه(،)3
احدَ ًة)َ ،أ رخ َر َج ُه َأ رمحَدُ َ ،و َأبُو َد ُاو َد َ ،و ر ر
()5
()4
َش ِ
ط ُم رسلِ ٍم.
َوالن ََّسائِ ُّي َ ،و َص َّح َح ُه ابر ُن َح رز ٍم َ ،و ره َو َع َىل َ ر
َو[ َأ رخ َر َج ُه] ابر ُن َع ِد ٍّي(َ ،)6والدَّ َار ُق رطنِي(َ ،)7وا رل َب ري َه ِق ُّي(ِ )8م رن َطرِ ري ٍق ُأ رخ َرى
بِ َل رف ِ
ظَ ( :ص َّل ري ُت َم َع النَّب رِي ÷ َو َأ ِيب بَك ٍرر َو ُع َم َر َف َل رم َي رر َف ُعوا َأ ري ِد َ ُهي رم َّإال ِعنردَ

الص َال ِة).
َاح َّ
ر
استِ رفت ِ

(ض ِ
وء الن ََّهارِ )( )9بَ رعدَ َه َذا،
اجل َال ُل ِيف َ
َو َق َال ا رل ُ
احل َس ُن بر ُن َأ رمحَدَ ر َ
ـم َح رق ُق ال َع َّال َم ُة ر َ
ـم َي رأ ُتوا ِيف َت رض ِع ري ِف ِه ب َِيش ٍء إ َِّال ُجم َ َّر َد اإلِبَ ِ
ي ِ َهل َذا ر
اء ِم رن
ـم َض رع ِف ر َ
اخلَ َ ِربَ ( :و َل ر
َو َقدر َذك ََر ا رل ُ
(( )1املسند) ألمحد بن حنبل ( )505/1رقم ( ،)3680ط( :دار الكتب العلمية) ،وهو يف (املسند)
( ،)203/6رقم ( ،)3681ط( :مؤسسة الرسالة) ،حتقيق( :األرنؤوط وآخرين) وقالوا( :رجاله
ثقات رجال الشيخي غري عاصم بن كليب ،فمن رجال مسلم).
( )2سنن أيب داود ( ،)199/1رقم ( ،)748وصححه األلباين يف (صحيح أيب داود) رقم (.)748
يث ابنِ مسع ٍ
يث َح َس ٌنَ .وب ِه َي ُق ُ
ود َح ِد ٌ
( )3سنن الرتمذي برقم (َ ،)257ق َال الرتمذيَ ( :ح ِد ُ
َري
َ ر ُ
ول غ ُ
و ِ ٍ
اب النَّب رِي ÷ َوالتَّابِ ِعيَ ،و ُه َو َق ُ
ول ُسف َي َ
هل الكُو َف ِة).
هل ال ِعل ِم ِم رن َأ رص َح ِ
ان َو َأ ِ
احد ِم رن َأ ِ
َ
ربك رُم ب َِص َال ِة َر ُس ِ
ول ال َّل ِه
( )4سنن النسائي (املجتبى) ( ،)131/2رقم ( ،)1026بلفظَ ( :أ َال ُأ رخ ُِ
اس يف ُثبُ ِ
وت هذا
ـم ُي ِعدر ) .ويف احلاشية( :قد تَ َك َّل َم نَ ٌ
ـم َل ر
÷َ ،ق َالَ :ف َقا َم َف َر َف َع َيدَ ري ِه َأ َّو َل َم َّر ًة ُث َّ
ِ
ثابت من رواية عبداهلل بن مسعود .) ..وصححه األلباين يف (صحيح سنن
احلديث،
والقوي أنَّ ُه ٌ
ُّ
النسائي) رقم (.)1025
َّ
أيضا الطحاوي يف (َشح مشكل اآلثار)
()5
(املحىل) البن حزم ( .)88/4قلت :وصححه ً
( ،)33/15والبدر العيني يف (عمدة القاري َشح البخاري) ( ،)400/5وقال( :إسناد حديث
عاصم بن كليب صحيح عىل َشط مسلم) .وصححه املارديني يف (اجلوهر النقي) عىل (السنن
الكربى) للبيهقي ( ،)79/2والشيخ أمحد شاكر يف حتقيق (املحىل) البن حزم (،)88/4
وغريهم.
(( )6الكامل) البن عدي (.)337/7
( )7سنن الدارقطني ( ،)295/1رقم (.)1120
ٍ
وعمر ،فلم
النبي ÷ ،وأيب بكر،
(( )8السنن الكربى) للبيهقي ( )79/2بلفظ( :
ُ
َ
صليت خلف ر
أيدهيم َّإال عند افتتاح الصالة).
يرفعوا َ ُ
(( )9ضوء النهار) للجالل ( )542/1ومعه (منحة الغ َّفار) البن األمري الصنعاين.
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ِص َّحتِ ِهَ ،و َقدر َشهِ دَ َل ُه َح ِد ري ُث « ُث َّم َال َي ُعو ُد»َ ،وبِ ِه َن رأ ُخ ُذَ ،و َع َل ري ِه َي رع َت ِمدُ ِم رث ُلنَا .إ َِىل َق رولِ ِه:
الر َج ِ
ال) .ا رنت ََهى.
ُِم َّ رن َال ُي َع رو ُل َع َىل َآر ِاء ر
َوا رلك ََال ُم ُم رست َ
إل َفا َد ُة.
ضَ ،وال َق رصدُ ا ِ
َوىف ِيف َحم َ رل ِه(َ ،)1و َه َذا َعارِ ٌ

( )1انظر( :الروض النضري) (( ،)432/1املحىل) البن حزم (َ( ،)87/4شح ُمشكل اآلثار)
للطحاوي (.)30/15
وقد أورد احلافظ الكبري ابن أيب شيبة يف (املصنَّف) ( )413/2الروايات العديدة حول هذا املوضوع
ٍ
يف ( َم رن ك َ
رب ِاء برنِ
َان َي رر َف ُع َيدَ ري ِه ِيف َأ َّو ِل تَ ركب َِريةُ ،ث َّم الَ َي ُعو ُد) ،فروى برقم ( )2455بإسناده عَنِ ا رل َ َ
عَاز ٍ
ِب ( َأ َّن النَّب َِّي ÷ ك َ
الصالَ َة َر َف َع َيدَ ري ِهُ ،ث َّم الَ َي رر َف ُع ُه َما َحتَّى َي رف ُر َغ) .وروى برقم
َان إ َذا ا رفتَت ََح َّ
ٍ
(َ ( ،)2456ع رن َع رل َق َم َةَ ،ع رن َع رب ِد اهللِ بن َم رس ُعودَ ،ق َالَ :أالَ ُأ ِريك رُم َصالَ َة َر ُس ِ
ول اهللِ ÷؟ َف َل رم
َي رر َف رع َيدَ ري ِه إ َِّال َم َّر ًة) .وبرقم ( ،)2457بإسناده عن أمري املؤمني عيل ( #أنَّ ُه ك َ
َان َي رر َف ُع َيدَ ري ِه إِ َذا
يم ،عَن َعبر ِد اهللِ بن مسعود؛ َأنَّ ُه ك َ
َان َي رر َف ُع
ا رفتَت ََح َّ
الص َال َةُ ،ث َّم الَ َي ُعو ُد) .وبرقم (َ ( ،)2458ع رن إِبر َرا ِه َ
َيدَ ري ِه ِيف َأ َّو ِل َما َي رفتَتِ ُحُ ،ث َّم الَ َي رر َف ُع ُه َما) .قال املارديني يف (اجلوهر النقي) املطبوع مع (السنن
الكربى) للبيهقي (( :)79/2هذا سند صحيح) .ورواه ابن أيب شيبة برقم (( ،)2459عَنِ
الش رعب رِي؛ َأنَّ ُه كَا َن َي رر َف ُع َيدَ ري ِه ِيف َأ َّو ِل التَّ ركب َِري ِةُ ،ث َّم الَ َي رر َف ُع ُه َما) .وبرقم (َ ( )2460ع رن إبر َر ِ
َّ
يم
اه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
الن ََّخع ري؛ أنَّ ُه كَا َن َي ُق ُ
يما بَق َي) .وبرقم
َرب َ
ت ِيف َف َ
احتة َّ
الص َالة َف رار َف رع َيدَ ريكُ ،ث َّم الَ تَ رر َف رع ُه َما ف َ
ول :إ َذا ك َّ ر
ٍ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
(َ ( )2462ع رن إبر َر ِ
َاحة األ َ
وىل) .وبرقم
الص َالة إ َِّال ِيف اال رفتت َ
يشء م َن َّ
اه َ
يمَ ،ق َال :الَ تَ رر َف رع َيدَ ريك ِيف َ ر
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
الص َالة) .وبرقم ()2464
يمَ ،ق َال :كَانَا الَ َي رر َف َعان أ ريد َ ُهي َما إ َِّال ِيف بَدر ء َّ
(َ ( ،)2463ع رن َخيرثَ َم َة َوإِبر َراه َ
ِ
الص َالةُ ،ث َّم الَ َي رر َف ُع ُه َما) .وبرقم ( -)2461قالَ ( :حدَّ َثنَا
أ َّن ( َقير ًسا كان َي رر َف ُع َيدَ ري ِه َأ َّو َل َما َيدر ُخ ُل ِيف َّ
َيل ،الَ
َوكِي ٌعَ ،و َأبُو ُأ َسا َم َةَ ،ع رن ُش رعبَ َةَ ،ع رن َأ ِيب إ رِس َح َ
اب َعبر ِد اهللَِ ،و َأ رص َح ُ
اقَ ،ق َال :كَا َن َأ رص َح ُ
اب ع ِ ٍّ
الصالَ ِةَ ،ق َال َوكِي ٌعُ :ث َّم َال َي ُعو ُدو َن) .انتهى بتْصف بحذف األسانيد
َاح َّ
َي رر َف ُعو َن َأ ري ِد َ ُهي رم إ َِّال ِيف ا رفتِت ِ
ونحوها .قال املارديني ( )79/2يف الكالم عىل هذه الرواية( :هذا سند صحيح جليل ففي اترفاق
أصحاهبام [أمري املؤمني عيل وابن مسعود] ع ََىل ذلك ما يدل عىل َأ َّن مذهبهام كان كذلك).
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ٍ
الو ِ
اسطِ ريَ ،و َت رع َت ِمدُ َ
شَ :ه رل َت رع َل ُم َ
ون َما
ـمنَا ِق ِ
ون بِرِ َوا َي ِة َأ ِيب َخالِد َ
َو َأ َّما َق رو ُل ا رل ُ
احل ِد ُ
الص َيا ِم(،)1
ُور ِيف ر
يث َع رن َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيل َ #م رذك ٌ
َجا َء ِيف (ا رل َ
ـم رج ُم ِ
وع)؟َ ،ف َذلِ َك ر َ

َو ره َو « َث َال ٌ
ي ،»...إلخ.
ـم رر َسلِ ر َ
ث ِم رن ُسن َِن ا رل ُ
ٍ
الرش ِ
يف،
وع َّ ِ
اجل َو ُ
ابَ :أ َّنا َن رع َل ُم بِرِ َوا َي ِة َأ ِيب َخالِدَ ،و َن رع َت ِمدُ َما َجا َء ِيف ا رل َ
ـم رج ُم ِ
َو ر َ
َو َي رع َت ِمدُ َع َل ري ِه َأ ره ُل بَ ري ِ
يخ،
اؤ ُه رمِ ،م رن َع ر ِ
ت ُحم َ َّم ٍد ÷َ ،و َأ رولِ َي ُ
ْص ِه  #إ َِىل ال َّتارِ ِ
َو ره َو ُم َت َل َّقى بَ رين َُه رم بِا رل َق ُب ِ
اهت رم ،ك ََأ َم ِايل َأ رمحَدَ بر ِن ِع ري َسى،
ولَ ،و َأ رخ َب ُار ُه َم رش ُحو َن ٌة ِ َهبا ُم َؤ َّل َف ُ ُ
َش ِح الت رَّحرِ يرِ َ ،واألَ َمالِ َّي ِ
َش ِح الت رَّجرِ ِ
ات ُك رل َها(.)2
يدَ ،و َ ر
اجلا ِم ِع ا رلك َِايفَ ،و َ ر
َو ر َ
احل رق ِ #يف (األَ رحكَا ِم) ِم رن َطرِ ِيق َأ ِيب َخالِ ٍد
َو َقدر َأ رخ َر َج ا ِ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ُم َ
إل َما ِم األَ رع َظ ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيل َع رن آبَا ِئ ِه َ %أ رخ َب ًارا َك ِث ر َري َة ال َعدَ ِد.
َ ،¥ع ِن ا ِ
ون َعن َرهاَ ،و َع رن رِ َوا َي ِة ِ
آل ُحم َ َّم ٍد َ %و َال ُي َع رر ُج َ
َوإِ َّن َما ا َّل ِذ ري َن ُي رعرِ ُض َ
ون َع َل ري َهاَ ،و َال
ُون إِ َل ري َها ُه رم َم رن َت رع َل ُم َ
َي رل َت ِفت َ
ون!.
َو ر
وب؛ ِألَ َّن األَ رخ َال َق
الو ُج ِ
وبَ ،ف َال َد َال َل َة َع َىل ُ
ـم رط ُل َ
رب ا َّل ِذي َذك ََر ُه َال ُي ِف ريدُ ا رل َ
اخلَ َ ُ
الو ِ
ب
اج ِ
ـمنَا ِق ُشَ ،أ َع ُّم ِم َن َ
ا َّلتِي ِه َي َل رف ُظ ُهَ ،وك ََذا ُّ
مه َها ا رل ُ
السنَ ُن ا َّلتِي َت َو َّ َ
وب.
ـمنردُ ِ
َوا رل َ
( )1جمموع اإلمام زيد بن عيل ’ (ص( )145/كتاب الصيام -باب اإلفطار) ،وهو بلفظ« :ثالث
من أخالق األنبياء ،» ...وليست لفظه :سنن املرسلي ،كام سينبّه عليه اإلمام املؤ رلف جمدالدين
املؤيدي .#
الصغ َررى) لإلمام املؤيد باهلل  ،#وأمايل أخيه اإلمام
(( )2أمايل أمحد بن عيسى ’) ،و(األمايل ُّ
الناطق باحلق أيب طالب ( #تيسري املطالب) ،و(األمايل اخلَميسية) ،و(األمايل اإلثنينية) ،وهام
لإلمام املرشد باهلل .#

[الكالم عىل خرب «ثالث من أخالق األنبياء]» ...
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احتِ َم ُال الت ر
يصَ ،والن رَّس ِخ،
َّخ ِص ِ
الر َوا َي ِة ُحك ُرم َغ رري َِها ِيف َأ َّن ُه َيدر ُخ ُل َها ر
َو ُحك ُرم َه ِذ ِه ر
ي َما ظِ ِ
يحَ ،و َال َيك ُ
الص َّح ُةَ ،و َه َذا َال ُي رت ِقنُ ُه َّإال َأ ره ُل النَّ َظرِ
ُون إ َِّال بَ ر َ
اه ُر ُه ر
َو َّ ر
الرت ِج ِ
َو ِ
اال رجتِ َها ِد.
ـم َبا ِديء ا َّل ِذ ري َن ُي َط رو َ
لون الدَّ رع َوى ب َِال َطائِ ٍل َفإ َِّهنُ رم َمتَى َو َجدُ وا
َأ َّما َأ رص َح ُ
اب ا رل َ
ٍ
اهرِ َهاِ ،من دو ِن بح ٍ
ث َع رن ُمُ َ رص ٍ
رِ َوا َي ًة َع ِم ُلوا بِ َظ ِ
ـم رط َل ٍقَ ،أ رو
ر ُر َ ر
ص لِ ُع ُمو ٍمَ ،أ رو ُم َق ريد لِ ُ
ُم َب َّ ٍ
ي ُم َت َعارِ ٍ
ـم رج َم ٍلَ ،أ رو َن ِ
ـمن ُرسوخٍ َ ،أ رو َت رفتِ ري ٍ
ض،
ش لِ َطرِ ٍيقَ ،أ رو َت رر ِج ريحٍ بَ ر َ
اسخٍ لِ َ
ي لِ ُ
حي ِس ُب َ
خيبِ ُط َ
َأ رو َن رحوِ َذلِ َكَ ،ف َ رري َك ُب َ
ون َأ َّهنُ رم
ون َم رت َن َع رم َياءَ ،و َ ر
ون َخ رب َط َع رش َواءَ ،و ُه رم َ ر
حي ِسن َ
ُون ُصنر ًعا ،ك ََما َق َال:
ُر

خيطِي َو َما َد َرى
ب َو َما َيـــ ـدر رِي َو ُ ر
ُي ِصــ ري ُ

َو َل ري َس َيك ُ
اجل رهـ ُل َّإال َكـ َذلِــــ ـ َك
ُون ر َ

ـم َرا ُد َأ َّهنَا ِم رن َأ رخ َال ِق األَ رنبِ َي ِ
اء َ ،%وإ رِن ك َ
َن َعمَ ،ف َيك ُ
َان فِ ري َها َما َقدر ُن ِس َخ،
ُون ا رل ُ
سَ ،والن ِ
ال بَ ري ِ
َاستِ رق َب ِ
َّاس ُخ ر
رب ِ
اآليت.
َو ره َو َّ
ـم رق ِد ِ
اخلَ َ ُ
ت ا رل َ
الض ُّم ،ك ر
ي#ك َ
الر رف ِعَ ،و َال َص َّح َع ِن
ـم رؤ ِمنِ َ
َان َي رف َع ُل ُه ك ََما ِيف َّ
ـم َي ُق رل :إ َِّن َأ ِم ر َري ا رل ُ
َو َل ر

ـم َج َاز َف ِةَ ،أ رو
ا ِ
إل َما ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيل ’ َأ َّن ُه َف َع َل ُهَ ،وإِ َّن َما َي رر ِوي ُه َعنر ُه َم رن َال ُي َب ِايل بِا رل ُ
الر َوا َي ِة.
َت َو َّه َم ِم رن َه ِذ ِه ر
إل رفطَارِ ،
الس ُحورِ َ ،و َت رع ِج ري ِل ا ِ
ـم َي رذك رُر ُه ا ِ
إل َما ُم إ َِّال ِيف ر
الص َيا ِم؛ ِألَ رج ِل َت رأ ِخ ر ِري َّ
َو َل ر
َو َل رو ك َ
الص َال ِة.
َان ِعنردَ ُه َثابِتًا َل َذك ََر ُه ِيف َّ
ٍ
ـم َي ُق رل
ـم ُينر َق رل َعنر ُه ِيف َيشء ِم َن ا رل ُكت ِ
الر َوا َي ِة َل ر
ـم رعت ََمدَ ِةَ ،و َحتَّى ِيف َه ِذ ِه ر
ُب ا رل ُ
َو َل ر
الص َال ِةَ ،فتَدَ بَّ ررَ ،و َس َي رأ ِيت َمتَا ُم ا رل َك َ
ال ُم(.)1
ِيف َّ

( )1وقد روى القايض العالمة السيَّاغي صاحب (الروض النضري) ذلك عن اإلمام زيد َ ،#ف َر َّد
عليه موالنا اإلمام املؤ رلف جمدالدين بن حممد املؤيدي  #بقوله( :مل يصح ذلك عنهَ ،
ومل ُينقل يف
كتبهم املعتمدة كاملجموع هذا ،واألحكام ،وأمايل أمحد بن عيسى ،وإنام تلك الرواية عنهم مرسلة،
ومستندهم يف روايتهم عن اإلمام زيد بن عيل ’ هذه الرواية ،وهي ال تدل عىل أنَّه َف َع َل ُه ً
أصال،

=
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الض َّم َال َي رع َم ُل َ
الر َوا َي ِة
ـم ُي َق ُال( :)1إِ َّنا َن َرى َكثِ ر ًريا ُِم َّ رن َي رلتَزِ ُم َّ
ون ِيف َك ري ِف َّيتِ ِه ِ َهب ِذ ِه ر
ُث َّ
َف َع َىل
إل َما ُم األَ رع َظ ُم َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل َع رن آبَائِ ِه %؛ َفإ َِّن فِ ري َها َو رض َع ا رلك ر
ا َّلتِي َر َو َاها ا ِ

الصدر رِ َ ،ع َم ًال بِرِ َوا َي ِة َواي ِِل بر ِن ُح رجر.
ا رلك ر
وهنُ َما َف رو َق َّ
الرس ِةَ ،و َأ رنت رُم َت َض ُع َ
َف َ رحت َت ُّ َّ
وهنَا َع َىل رِ َوا َي ِة َأ رع َال ِم َأ ره ِل ال َب ري ِ
َف َيا ُس رب َح َ
ت  ،%بَ رل َورِ َوا َي ِة
ان ال َّل ِه! َك ري َ
ف ُت َر رج ُح َ

الر ُس ِ
ول األَ ِم ر ِ
ي ÷،
َأيب َد ُاو َد(َ ،)2و َغ ر ِري ِهَ ،ع رن َأ ِم ر ِري ا رلـ ُم رؤ ِمنِ َ
َغ رري ِِه رم ك ِ
يَ ،و َأ ِخي َّ
اب َم ِد رينَ ِة ِع رل ِم ِه.
َوابر ِن َع رم ِهَ ،وبَ ِ
رس ري َر ٌة َال ُت رع َل ُم
وس َ ِ
ِ َهل َوى النُّ ُف ِ
الصدر رِ .
َو َس َي رأ ِيت َ ِ
رص ري ُح الن رَّهي َع رن َج رعلِهِ َما َف رو َق َّ

الض ُّم َو ِ
يلَ « :ص ُّلوا ك ََما َر َأ ريت ُُم ِ
وين ُأ َص ريل».
شَ :ف َّ
َو َأ َّما َق رو ُل ا رلـ ُمنَا ِق ِ
ب؛ بِدَ لِ ِ
اج ٌ
وط َوالت ََّها ُف ِ
الس ُق ِ
ت؛ ِألَ رو ُج ٍه:
اجل َو ُ
ابَ :أ َّن ال َق رو َل ب ُِو ُجوبِ ِه ِيف َغا َي ِة ُّ
َف ر َ
ـم ِيس َء َص َال َت ُه(.)3
ِمن َرهاَ :ما َت َقدَّ م ِم رن عَدَ ِم َت رعلِي ِم النَّب رِي ÷ ا رل ُ

ويد ّلك عىل أنَّه ليس مذهبه أنَّه َمل يذكر هذه الرواية يف الصالة ،وإنَّام ذكرها يف الصيام ،لبيان فضيلة
تعجيل اإلفطار ،وتأخري السحور ،واستطرد ذكر الوضع املنسوخ كام نُ ِس َخ غريه من َشائع األنبياء
 ،%وهذه املسألة كغريها من املسائل الفرعية االجتهادية التي جيب عىل املجتهد أن يعمل فيها
بام أ ّدى إليه اجتهاده ،وال وجه للنكري فيها).
ِ
( )1هذا الكالم من اإلمام احلجة :جمدالدين بن حممد املؤيدي َ #مبرن ٌي عىل الفرض والتقدير فقط،
فلو س َّلمنا لكم أ َّن هذه الرواية ّ
الضم يف الصالة ،فلم ال تعملون هبا يف
تدل عىل مدَّ عاكم وهو
ّ
ون َ
كيفيّة الضم ،ففيها أنَّه حتت الرسة ،وأنتم ختالفون العمل هبذه الروايةَ ،فت َُض ُّم َ
فوق الصدر،
عمال برواية وايل بن ُح رجر ،عىل أنَّه قد تقدم النقل عن ابن القيم يف كتاب (بدائع الفوائد) ( َّ
أن
الرسول ÷ َهنَى عن التَّ رك ِف ر ِري يف الصالة) ،وفرسه اب ُن القيم بوضع الكف عىل الكف فوق
الصدر ،و َذك ََر كراهتَ ُه عن أمحدَ بنِ حنبل.
( )2سنن أيب داود (.)201/1
النبي،# ،
( )3ويف َشح ابن بطال عىل البخاري (ً )358/2
حمتجا للقائلي باإلرسال( :وقد َع َّل َم ُّ
األعرابى الصال َة ،ومل يأمره بوضع اليد عىل اليد.) ...
َّ
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الص َال ِة»(َ ،)1و َظ ِ
اه ُر ُه ال ُع ُمو ُم إ َِّال َما َث َب َت
اس ُكنُوا ِيف َّ
َو ِمن َرهاَ :ما َس َب َق ِم رن َخ َ ِرب « :ر
استِ رم َر ُار ُه َع َل ري ِه بَ رعدَ َذلِ َك.
ر
و ِمنرهاَ :خرب َأ ِيب ُ َ ٍ
الر ُس ِ
ـم َي رذك رُر
َ َ
ول ÷َ ،و َل ر
مح ريد ،ا َّل ِذي َر َوى فِ ري ِه ِص َف َة َص َال ِة َّ
َُ
الص َحابَ ِة.
ِف ري ِه َّ
رش ٌة ِم َن َّ
الض َّمَ ،و َقدر َصدَّ َق ُه َع َ َ

ـم رسن َِد)(َ ،)2و َأبُو َد ُاو َد(َ ،)3وال َب ري َه ِق ُّي(َ ،)4و َر َوا ُه
َر َوا ُه ا ِ
إل َما ُم َأ رمحَدُ ِيف (ا رل ُ
َْصا(َ ،)5و َل ُه ُط ُر ٌق َكثِ ر َري ٌة(.)6
ال ُب َخارِ ُّي ُمُ رت َ ً

( )1هذا احلديث له مصادر متعددة ،انظر عىل سبيل املثال :صحيح مسلم ( ،)270/1عن جابر بن
اب َخ ري ٍل ُش رم ٍ
الصال ِة»،
اس ُكنُوا ِيف َّ
كأهنا َأ رذنَ ُ
س ،ر
سمرة ،يف حديثَ « :م ِايل َأ َراك رُم َرافِ ِعي َأ ري ِد ريك رُمَّ ،
وصحيح ابن حبا َن (مج )178/3رقم ( ،)1875ورقم (.)1876
( )2مسند أمحد ( ،)9/39رقم ( ،)23599ط( :الرسالة).
( )3سنن أيب داود ( )194/1رقم ( ،)730وصححه األلباين يف (صحيح أيب داود) رقم (.)730
(( )4السنن الكربى) للبيهقي ( /2ص /24وص ،72وص.)73
( )5البخاري (( )295/1باب :إىل أين يرفع يديه) ،ط( :املكتبة الثقافية) .وروى البخاري برقم
( ،)828ط( :املكتبة العْصية) بإسناده ( َعن ُحمَم ِد بنِ عَمرِ و بنِ َع َط ٍ
اءَ ،أنَّ ُه كَا َن َجالِ ًسا َم َع نَ َف ٍر ِم رن
َّ
ر َّ ر ر ر
ٍ
ِ
ِ
َ
َ
َ
الساعد ُّي« :أنَا ُكن ُرت أ رح َف َظك رُم
اب النَّب رِي ÷َ ،ف َذك رَرنَا َصالَ َة النَّب رِي ÷َ ،ف َق َال أبُو ُ َ
َأ رص َح ِ
محيرد َّ
لِ َصالَ ِة َر ُس ِ
َرب َج َع َل َيدَ ري ِه ِح َذا َء َمنركِبَير ِهَ ،وإِ َذا َر َك َع َأ رم َك َن َيدَ ري ِه ِم رن ُر ركبَتَير ِه،
ول ال َّل ِه ÷َ ،ر َأ ريتُ ُه إِ َذا ك َّ َ
ٍ
َري
ْص َظ ره َر ُهَ ،فإِ َذا َر َف َع َر رأ َس ُه ر
است ََوى َحتَّى َي ُعو َد ك ُُّل َف َقار َمكَانَ ُهَ ،فإِ َذا َس َجدَ َو َض َع َيدَ ري ِه غ ر َ
ُث َّم َه َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ُم رف َرت ٍ
الر رك َعت ر ِ
َي َج َل َس ع ََىل
استَ رقبَ َل بِأ رط َراف أ َصاب ِِع ِر رج َليره القبر َل َةَ ،فإِ َذا َج َل َس ِيف َّ
ِش َوالَ َقابِضه َِماَ ،و ر
ْص َظ ره َر ُه -باهلاء والصاد املهملة املفتوحتي -أي َثناه يف
رسىَ ،ونَ َص َ
ب اليُ رمنَىَ .) ...،ه َ َ
ر رِجلِ ِه اليُ ر َ
استواء من غري تقويس .ذكره اخلطايب أفاده ابن حجر يف (الفتح) (.)391/2
( )6ورواه الرتمذي برقم ( ،)303وقالَ ( :ح ِد ٌ
يح) ،ورواه ابن ماجه برقم (،)862
يث َح َس ٌن َص ِح ٌ
(السنَن) ( ،)229/1رقم (.)1356
ورقم ( ،)863والدارمي يف ُّ
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ـم َي ُق رل ب ُِو ُجوبِ ِه َأ َحدٌ ِم رن َأ ره ِل بَ ري ِ
ت ُحم َ َّم ٍد ÷(َ ،)1و ُه ُم ال ُقدر َو ُة
َو ِمن َرهاَ :أ َّن ُه َل ر
است رَو َف ري ُت ُخ َال َصت ََها ِيف
احل َّج ُةَ ،ق َض رت ب َِذلِ َك اآل َي ُ
ات َواألَ رخ َب ُارَ ،و َقدر ر
َواألُ رس َو ُة َو ر ُ

( َل َوا ِم ِع األَ رن َوارِ )(َ ،)2و(الت َُّح ِ
ف)(.)3
ث َو ِ
ان النَّ َظرِ فِ ري ِه ِم رن َذ ِوي ال َب رح ِ
ب إِ رم َع ُ
َو ِمن َرهاَ :و ره َو ُِمَّا َ ِ
ِصدَ ارِ
اال رنتِ َقا ِدَ ،واإل ر
جي ُ
ين ال َّل ِه ُحم َ َّمدُ بر ُن
َوا ِ
ـم رر َت َىض لِ ِد ِ
السالِكِ َ
الر َشا ِدَ ،و ره َو َما َر َوا ُه ا رل ُ
ي َسب َِيل َّ
إل ري َرا ِدَّ ،
َاب الن رَّهي)( ،)4ا َّل ِذي َر َوا ُه َع رن آبَائِ ِه َع رن َأ ِم ر ِري
ا ِ
احل رق ِ %يف (كِت ِ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ِم َ
ي َع ِ ريل بر ِن َأ ِيب َطالِ ٍ
(هنَى َر ُس ُ
الر ُج ُل
ـم رؤ ِمنِ َ
جي َع َل َّ
ول ال َّل ِه ÷ َأ رن َ ر
ب َ %ق َالَ :
ا رل ُ

الص َال ِة ،و َأ َم َر َأ رن ُي رر ِس َل ُه َما)َ ،و َما َر َوى َحافِ ُظ ال ِع َر ِ
اق،
َيدَ ُه َع َىل َي ِد ِه ِيف َصدر رِ ِه ِيف َّ
ِاال رت َفاقُ ،حم َ َّمدُ بر ُن َمن ُرص ٍ
َوإِ َما ُم َأ رولِ َي ِ
رت ِة ب ِ
َاب
ـم َرا ِد ُّي ِ ¥يف (كِت ِ
ور ا رل ُ
اء ال ِع ر َ

ـمن ِ
هو
الر ُج ُل َيدَ ُه َع َىل َي ِد ِه ِيف َصدر رِ ِه َو َ
جي َع َل َّ
َاهي) َع ِن النَّب رِي ÷ ( َأ َّنه َهنَى َأ رن َ ر
ا رل َ
أن ُي رر ِس َل َيدَ ري ِه إِ َذا ك َ
ُي َص ريل ،و َأ َم َر ر
الص َال ِة)(.)5
َان َقائِ ًما ِيف َّ

الض رم إِنَّ ُهَ ( :مك ُررو ٌه ِعنردَ َأ ره ِل البَير ِ
ت  ،)%كام ذكره عنه
( )1قال اإلمام الكبري املؤيد باهلل  #يف َّ
السيد اإلمام األمري احلسي  #يف (الشفاء) ( ،)310/1وروى اإلمام األعظم حييى بن محزة
رت ِة :ال َق ِ
َّارص َّي ِة .%
اس ِميَّ ِة َوالن ِ ِ
’ يف (االنتصار) ( )213/3كراهته عن َأئِ َّم ِة ا رل ِع ر َ
( )2انظر عىل سبيل املثال يف كتاب لوامع األنوار لإلمام احلجة /جمدالدين بن حممد املؤيدي #
( )78/1يف الكالم عىل (خطبة الغدير) ،و( )83/1يف الكالم عىل (حديث الثقلي والتمسك)،
و( )86/1يف الكالم عىل (آية التطهري) ،وما بعدها من أبحاث ،ففيها إقامة احلجة لطالبيها ،وإبانة
املحجة ملبتغيها.
( )3وقد ذكر اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي  #يف خامتة كتابه (التحف الفاطمية َشح
الزلف اإلمامية) حول هذا املوضوع الدالئل القاطعة ،والرباهي الساطعة ،واحلجج الالزمة،
والبيرنات القائمة ،انظر كتاب التحف َشح الزلف (ط/1ص( ،)216ط/2ص،)313
(ط/3ص.)419
(( )4كتاب املناهي) (املطبوع ضمن جمموع اإلمام املرتىض .)760/2( )#
احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي  #ع ََىل السيد احلافظ حممد بن إبراهيم
( )5وهبذا أجاب اإلمام ّ
َ
الوزير عندما قال -كام يف (الروض النضري) (( :-)464/2ال ُي رعل ُم أحدٌ من أهل البيت وال من
الكف .)...قال موالنا اإلمام :#
ر
الكف عىل
ر
وضع
املنع من
ِ
شيعتهم َر َوى حديثًا واحدً ا يف ِ

=
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رت ِة النَّ َبوِ َّي ِة ،بِ َت َع ُّل ٍل َع ٍ
ـمنَا ِق ُش ِيف َر رد رِ َوا َي ِ
الرب َها ِن،
ار ِع ِن ُ ر
ات ال ِع ر َ
فما َت َرى َأ ُّ َهيا ا رل ُ
َ
احل ِد ِ
السنَّ ِة.
ـم َي رر ِو َها َ ُهل رم َ َ
هِم رِ َوا َي َة ُّ
ْصوا َع َل ري ر
َو ره َو َأ َّن ُه َل ر
يث َق َ ُ
مجا َع ٌة ِم رن َأئِ َّم ِة ر َ
ـم يدَّ ُعوا َذلِ َك
احل ُال َأ َّن ُأو َلئِ َك ا َّل ِذ ري َن ا َّد َعوا َ ُهل رم َه ِذ ِه الدَّ رع َوى ال َباطِ َل َة َل ر
َو ر َ
الص ِح ري ِح َأ رك َث ُر
اح َأ َّن ا َّل ِذي َت َركُو ُه ِم َن َّ
رص َح ِمن ُره رم ِك َب ُار َأ ره ِل ر
ِألَ رن ُف ِس ر
الص َح ِ
هِم ،بَ رل َ َّ
ِم َن ا َّل ِذي َر َوو ُه(.)1

اسَ ،و َق َر َهنُ رم
َف َيا َع َج َبا ُه َك ري َ
ف ُت َر ُّد رِ َوا َي ُة ا َّل ِذ ري َن َط َّه َر ُه ُم ال َّل ُه َت َع َاىل َع ِن األَ رر َج ِ
اب ا رل رس رل ِم
َّاسَ ،و َج َع َل ُه رم ك ََس ِف رينَ ِة ُنوحٍ َ ،وبَ ِ
ب الت ََّم ُّس َك ِهب رِم َع َىل الن ِ
بِا رل ُق ررآ ِنَ ،و َأ رو َج َ
ـم َي رر ِو َها َغ ر ُري ُه رم؟!!
ـم َج َّر ِد َأ َّن ُه َل ر
ُوحَ ،والن ُُّجو ِمَ ،واألَ َما ِن؛ لِ ُ
ا رل َ
ـم رفت ِ

الرب ِ
ي ال َع رقلِ َّي َة َوالنَّ رقلِ َّية.
اه ر َ
َف َقدر َعك َُّسوا ال َق ِض َّيةَ ،وا َّط َر ُحوا َ َ
خي َفى ِم َن ِ
َوإ َِّن ِألَ ره ِل ال َب ري ِ
اب َم ِد رينَ ِة
ت َما َال َ ر
اص ِيف األَ رخ ِذ ِم رن َع ِ ٍّيل بَ ِ
اال رختِ َص ِ
وين َقب َل َأ رن ت رف ِقدُ ِ ()2
َان َي ُق ُ
ا رل ِع رل ِم ،ا َّل ِذي ك َ
ف َش ِديدٌ ،
حل ري ٌ
َ
(س ُل ِ ر
ولَ :
وين)  .إ َِّن َه َذا َ َ

َو َض َال ٌل بَ ِعيدٌ .

( َمن َعلِ َم حجة عىل من مل يعلم ،فقد روى اإلمام املرتىض لدين اهلل حممد بن اإلمام اهلادي إىل احلق
 %يف كتاب النهي ،وروى حافظ اآلل حممد بن منصور املرادي يف كتاب املناهي :النهي عن
أيضا كتاب (االعتصام بحبل اهلل املتي) لإلمام القاسم
وضع اليد عىل اليد ،)...إلخ كالمه .وانظر ً
بن حممد ’ ( .)362/1قلت :وروى احلافظ ابن أيب شيبة يف (املصنَّف) ( ،)319/3رقم
ٍ
احل َسنِ [البْصي]َ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول
وس َ
( ،)3958قالَ ( :حدَّ َثنَا َوكِي ٌعَ ،ع رن ُي ُ
ف برنِ َمير ُمون ،عَنِ ر َ
اض ِعي َأ ري َم ِ
إرسائِ َيل َو ِ
الص َال ِة»).
اهن رِم ع ََىل َش َمائِلِ ِه رم ِيف َّ
ال َّل ِه ÷َ « :ك َأ رين َأنر ُظ ُر َإىل َأ رحبَا ِر بَنِي ر َ
( )1قال احلافظ ابن حجر يف (هدي الساري مقدمة فتح الباري َشح البخاري) (ص )7/ط( :دار
الكتب العلمية)( :وروى اإلسامعييل عنه ـ أي البخاري ـ قالَ :مل أخرج يف هذا الكتاب االَّ
تركت من الصحيح أكثر) ،والكالم يف هذا مستوىف يف كتاب (لوامع األنوار) لإلمام
صحيحا ،وما
ُ
ً
احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي .#
كثري من املحدثي ،منهم اإلمام أمحد بن حنبل يف (فضائل الصحابة) ( )802/2رقم
( )2رواه ٌ
أيضا احلاكم ( )506/2رقم ( ،)3736ورواه ابن عبد الرب يف (االستيعاب)
( ،)1098ورواه ً
ُ
( ،)1103/3وابن األثري يف (أسد الغابة) ( ،)401/3واحلافظ الذهبي يف (سري أعالم النبالء)

=
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والضم
الرفع َّ
املنهج األقوم يف َّ

ف َأ َّن
يح؟! َو ِعنردَ َذلِ َك َت رعرِ ُ
َف َه رل َتنر َقا ُد لِ رل َح رق َّ
يحَ ،و َت رس ُل ُك َطرِ ي َق َة َّ ر
الرت ِج ِ
الص ِح ِ
ال َق َ
ول َأ رر َج ُح ِم َن ال ِف رع ِلَ ،و َأ َّن ال َع َم َل ب ُِم رقت ََىض الن رَّهي َأ رو َىل ِم َن ال َع َم ِل بِاألَ رمرِ َ ،ل رو ك َ
َان

احل رظ ُر ُر رج َح
يحَ ،ف َك ري َ
ـم َيرِ رد؟! َو َأ َّن ُه َمتَى َت َع َار َ
الو ُج ُ
ض ُ
َث َّم َة َأ رم ٌر َص ِح ٌ
فَ ،و َل ر
وب َو ر َ
احل رظ ُر والنَّدر ُب؟!.
احل رظ ُرَ ،ف َك ري َ
ف ِ َهب َذا ا َّل ِذي َت َع َار َ
ض فِ ري ِه ر َ
رَ
َن َعمَ ،و َأ َنا َأ رر ِوي ر
السابِ َق ِ
ين
يح إ َِىل ا ِ
ـم رر َت َىض لِ ِد ِ
رب ِ
ِالسن َِد َّ
إل َما ِم ا رل ُ
ي ب َّ
ين َّ
اخلَ َ َ
الص ِح ِ
احل رقَ ،وإ َِىل َش ري ِخ اإل رِس َال ِم ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
ِ
ِ
ـم َرا ِد ري.
ور ا رل ُ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
ال َّله ُحم َ َّمد بر ِن َ
ـمهِ َّم ِة).
(اجلا ِم َع ِة ا رل ُ
َو َقدر َأ رو َض رح ُت األَ َسانِ ريدَ ِيف ( َل َوا ِم ِع األَ رن َوارِ )َ ،و ر َ

ـم َن رق ِصدر ِ َهب َذا ر ِ
اب ،ا َّل ِذي َن ُي رؤثِ ُر َ
ون ال َع َم َل
ويل األَل َب ِ
اخل َط ِ
اب إ َِّال ُأ ِ
َوا رع َل رم َأ َّنا َل ر
السنَّ ِة َع َىل ُمتَابَ َع ِة األَ َق ِ
يل ،ا َّل ِتي َل ري َس َع َل ري َها َدلِ ٌيل.
بِالكِت ِ
او ِ
َاب َو ُّ

َو َأ رن َت َأ ُّ َهيا النَّاظِ ُر إِ َذا َأ رن َص رف َت َربَّ َكَ ،و ِد رين ََك َو َن رف َس َكَ ،علِ رم َت َع َىل َأ َق رل َت رق ِد ٍير َأ َّن
ول َما َر َوا ُه َأ ره ُل بَ ري ِ
ول رِ َوا َي ِ
ات َسائِرِ األُ َّمةُ ،ي ِ
ب َع َل ري َك َق ُب َ
ا َّل ِذي َأ رل َز َم َك َق ُب َ
ت
وج ُ
الو ِحي.
الر َسا َل ِةَ ،و َم ره َب ُط َ
النُّ ُب َّو ِةَ ،و َم رعدَ ُن ر

( ،)627/2والسيوطي يف (تاريخ اخللفاء) (ص ،)135/واملتقي اهلندي يف (كنرز العامل)
( ،)57/13وروى املزي يف (هتذيب الكامل) ( ،)487/20وابن حجر العسقالين يف (هتذيب
شهدت عليًّا خيطب وهو يقول:
التهذيب) ( )287/7عن أيب ال ُّط َفيل رضوان اهلل تعاىل عليه ،قال:
ُ
وس ُلوين عن كتاب اهلل ،فواهلل ما من آية َّإال وأنَاَ
(سلوين ،فواهلل ال تسألوين عن يشء َّإال أخربتُكُمَ ،
نزلت أم بِنَ َه ٍ
علم َأ ٍ
أيضا يف (اإلصابة)
بليل
ر
ارَ ،أ رم يف َس ره ٍل َأ رم ِيف َجبَ ٍل) .ورواه ابن حجر ً
َأ ُ
( ،)568/4واملتقي اهلندي يف (كنرز العامل) ( )239/2رقم ( ،)4737ورواه املتقي اهلندي يف
َ
استوىف اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد
أيضا ( ،)72/13رقم ( ،)36498وقد
(كنرز العامل) ً
املؤيدي  #ختريج هذا اخلرب ورواته بام ال مزيد عليه يف كتابه (لوامع األنوار -الفصل التاسع)
(ط ،)539/2/1و(ط ،)602/2/2و(ط.)712/2( )3
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َش ري َع ِة اإل رِس َال ِمَ ،و ِد ري ِن ُحم َ َّم ٍد َع َل ري ِه َوآ َل ُه َأ رف َض ُل
َو ُق رل ِيل ب َِربر َك َه رل َي ُسو ُغ ِيف َ ِ
رِوا َي ِ
ف َعن ُره رم َما َتتِ ُّم بِ ِه ال رث َق ُة
يع َأ رن َت رعرِ َ
ات َم رن َال َت رس َتطِ ُ
الس َال ِمَ ،أ رن َت رق َب َل َ
َّ
الص َال ِة َو َّ

ـمت ََواتِ َر ِة ،ك ََما ِيف َخ َ ِرب
بِرِ َوا َيتِهِم؟! ا َّل ِذي َن ِمن ُره ُم الدُّ َعا ُة إ َِىل النَّارِ بِالن ُُّص ِ
وص ا رل ُ
َع َّم ٍ
ار(َ ،)1حتَّى رِ َوا َي ِة ( ِع رم َر َ
ان بر ِن ِح َّطان) َما ِد ِح َأ رش َقى َه ِذ ِه األُ َّم ِةَ ،قاتِ ِل َأ ِم ر ِري

احل َك ِم) ،ا َّل ِذي َف َع َل األَ َفا ِع ري َل ،ال َّطرِ ِ
يَ ،و( َم رر َو َ
يد
ـم رسلِ ِم َ
ـم رؤ ِمنِ َ
يَ ،و َس ري ِد ا رل ُ
ا رل ُ
ان بر ِن ر َ
ٍ
ح ()2
ابر ِن ال َّط ِ
ريدَ ،و َه َذا ِن ِم رن رِ َج ِ
اجلن ِرد،
ال َّ
الص ِ ِ
يح َ ،وكَرِ َوا َي ِة ( ُع َم َر بر ِن َس رعد) َقائِ ِد ر ُ

س َأ ره ِل ا رلكِ َس ِ
الس رب ِ
ال َقاتِ ِل لِ رل ُح َس ر ِ
اءَ ،و َأ ُّي َج ررحٍ
طَ ،س ري ِد َش َب ِ
اجلنَّ ِةَ ،و َخا ِم ِ
ي ر
اب َأ رهل ر َ
ات َأ ره ِل بَ ري ِ
َأ رع َظ ُم ِم رن ِه َذا()3؟!َ ،و َت ُر َّد( )4رِ َوا َي ِ
الر ُس ِ
ول األَ ِم ر ِ
يَ ،و َأ رولِ َيائِهِم
ت َّ
َخرص ٍ
الض َال ِلَ ،و َأبرنَا ُء الدُّ رن َياَ ،وبِا رفتِ َع ِ
ال َج ررحٍ
ات َو َأ ره َوا َءَ ،منر َب ُع َها ُد َو ُل َّ
األَك َرر ِم ري ،بِت َ ُّ َ
ال رختِ َال ِ
لِ ِ
ْص ُح َ
ون َأ َّن ِم رث َل َذلِ َك َال ُي رق َب ُلَ ،وإِ َّنام ُه َو ِم َن
ف ِيف الـ َرم رذ َه ِ
بَ ،و ُه رم ُم َ ر
األَ رع َذارِ ا َّلتِي َال َتنر ُف ُق ِيف ُس ِ
ي.
ـم َّت ِق َ
وق ا رل ُ
ْ
َذ
ـمن ِرص ُ ِ ِ
اهل َوى َوال َّت رقلِيدَ َ { ،وَل تتبِعِ ال َه َوى
َفا رن ُظ رر َأ ُّ َهيا ا رل ُ
ف لنَ رفس َكَ ،وا َّطرِ ِح ر َ
ذ
َُ ذ َ
ك َعن َ
يل اّلِل ِ} [ص]26 :
ب
س
ضل
في ِ
ِ
ِ
اهل ـ َو ُ
ان ِب ـ َع ـ ري ـنِ ـ ِه
اهل ـ َوى َ رهل ـ َو َ
إ َِّن َ

َفــإِ َذا َر َأ ريــ َت َهــ ًوى َفــ َثــ َّم َهــ َو ُ
ان

( )1قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم« :ويح عامر ،تقتله الفئة الباغية ،يدعوهم إىل اجلنة،
ويدعونه إىل النار» ،اخلرب املتواتر ،الذي عُدَّ من املعجزات النبوية ،وقد تقدمت اإلشار ُة إليه فيام
سبق.
ِ
ِ
َحرِ ريزِ بنِ عثام َن ر
ِص الناصبي الذي كان شديد
( )2أي روى هلام البخاري يف (صحيحه)َ ،وك َ
احل رم ر
التحامل عىل أمري املؤمني  ،#ويعلن ببغضه له ،ويلعنه يف الغداة والعيش ،قد روى له البخاري
يف (صحيحه).
وقد أشبع البحث يف هذه املسألة موالنا اإلمام احلجة /جمدالدين بن حممد املؤيدي  #يف كتابه
(لوامع األنوار) ،ففيها بغية الطالبي ،ومطلب الباحثي.
َ
احلجة /جمدالدين بن حممد املؤيدي  #الكالم عىل هذه األبحاث
( )3وقد
استوىف املؤ رلف اإلمام ّ
املهمة يف موسوعته العظيمة (لوامع األنوار) فلريجع إليه من أراد زيادة فائدة ،واهلل تعاىل املوفق.
( )4عطف عىل قوله :أن تقبل روايات...
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مح ُه
الس ري ِد ال َع َّال َم ِة ُحم َ َّم ِد بر ِن إ رِس َما ِع َيل األَ ِم ر ِري َر ِ َ
َه َذاَ ،و َأ َّما َما َأ َش َار إِ َل ري ِه ِم رن ك ََال ِم َّ
ـم َسا ِئ ِل ا َّل ِتي ُس ِئ َل َعن َرها ،إ َِىل ِ
آخرِ ِهَ ،ف َال ُح َّج َة ِيف َذلِ َك َع َىل
ال َّل ُهَ ،و َج َوابِ ِه َع َىل ا رل َ
ـم َسائِ ِل ر ِ
ب إ َِىل ك ٍُّل
ـم رط ُل ِ
اخل َالفِ َّي ِةَ ،و َأ َّن ُه َقدر َذ َه َ
وبَ ،ف َل ري َس َث َّم َة َتنَاك ٌُر َأ َّن َه َذا ِم َن ا رل َ
ا رل َ
ب ِم رن َأ ره ِل ال َب ري ِ
ي :النَّدر بِ َّي ِة َوعَدَ ِم َهاَ ،ذ ِ
ِم َن ال َق رو َل ر ِ
ـم
اه ٌ
ت َ ،%و َغ رري ِِه رمَ ،و َلكِ رن َل ر

ب َأ َحدٌ ِمن ُره رم إ َِىل ال َق ِ
هِم َق رط ًعا.
ـمنَا ِق ُش َخارِ ٌج َع رن إ ر َ
ِالو ُج ِ
ول ب ُ
َي رذ َه ر
ِمجا ِع ر
وبَ ،فا رل ُ
ات ا َّل ِتي َذك ََر َها لِ رل َّس ري ِد ال َبدر رِ ُحم َ َّم ِد بر ِن إ رِس َما ِع َيل األَ ِم ر ِريَ ،و ره َي(:)1
َو َأ َّما األَبر َي ُ
ِلــلــزَّ ريــ ِد ري ِيف َتــ رر ِكــ ِه
َقــ ربــ َل رالــدُّ َعــ ِ
اء؛ إ َِّنــ ُه

إحـ ـ َر ِامــ ِه
ِلـ ـ َّر رفـ ـ ِع َوا رل َّضــــ رم َو ر
ب زَ ريــ ٍد ِعــ رنــدَ َأ َعــ َال ِمــ ِه
َمــ رذ َهــ ُ

لــبــدر رِ األَ ِمــ ر ِري َّالــ ِذي
َال ُعــ رذ َر ِلــ َ
َيــ ُلــو ُم زَ ريــ ِد ًّيــــــا َعــ َىل َتــ رر ِكــ ِه

ُيـ ـ َو رجـ ـ ُه الــ َّ
ـو ِامـ ـ ِه
ـلـ ـ رو َم ِلـ ـلــ َّ
لــر رفــ ِع َوا رل َّضــــ رم َوإ رِحــ َر ِامــ ِه
ِلــ َّ
ُم َســــ رجــ ًال َعــ رمــدً ا ِألَ رو َهــ ِامــ ِه

َال ُعــ رذ َر
ربا
ُمــ َكــ ر ً

َف َأ ُق ُ
ول َوبِال َّل ِه التَّوفِ ِيق ُ ِجم ري ًبا َع َىل َغ ر ِري ُم َبا َل َغ ٍةَ ،وإِ َّن َما ال َق رصدُ بَ َي ُ
اح
احل رقَ ،وإِ ري َض ُ
ان ر َ
احل َّج ِة:
رُ

َي ـا َع ـ َج ـ ًب ـا لِ ـلـ َـب ـدر رِ َل ـ َّم ـا َغ ـدَ ا
أهيـا الـ َـبـدر ُر َمـا الـــ
َأ َمـا َعـ َر رفـ ُتـ رم ُّ َ

زَّ ريـ ِد ُّيَ ،فـابرـ َحـ رث ِعـ رنـدَ َأ رعـ َال ِمـ ِه
َح ـ َّق ـ َق ِيف َّ
(الشـــ ِايف) ِإل رف ـ َه ـ ِام ـ ِه

َو َر َّد َم ـا َج ـا َء ِب ـ ِه َصـــ ِ
ب رال ــ
اح ـ ُ
ور ِب ـالـ َّ
ـل ـ ِه َق ـدر
َف ـ َع ـ ُّم ـ َك َامل ـن ُرصـــ ُ

إجــ َر ِامــ ِه
َخــارِ َقــ ِة األَ رعــ َمــى ِبــ ر

إ رذ َق ـ َال َج ـ ره ـ ًال ِم ـ رث ـ َل ـ َم ـا ُق ـ رل ـ ُت ـ رم
َو َهــ َكــ َذا َت رســ ـ ُقــ ُط َأ رنــ َظــ ُار َمــ رن

رس ُتـ ـ رم َو رإبـ ـ َر ِامـ ـ ِه
ِيف َحـ ـ رلـ ـ ِه ِ ر
َ ُهيــ ُّمــ ُه الــ َّـنــ رقــ ُم ِبــ َأ َقــ ِ
المــ ِه

َو َّإن ـ َم ـا الــزَّ ري ـ ِد ُّي َم ـ رن َق ـ َال ِب ـالـــ

قــيــ ِامــ ِه
َّتــ رو ِحــ ريــ ِدَ ،و رالــ َعــدر ِل ِلــ َّ

( )1انظرها يف كتابه (املسائل املرضية) (ص )163/املطبوع ضمن (جمموع الرسائل الفقهية) البن
األمري ،ط( :الفاروق).
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الـو َرى َحـ ريـدَ ًرا
ُمــــــ َقـدر ًمـا َمـ رو َىل َ

ِســـخ ـ ِ
ر
ط َم ـ رن َي ـ رأبَ ـى بِ ـ رإر َغ ـ ِام ـ ِه
ب

ِ
اهلــدَ ى
ُمــ َوافــ ًقــا زَ ريــدً ا إ َِمــا َم ر ُ
َيــــــــ َرى ِج َها َد ا رل َّظ ِ
املِ ا رل ُمــــ رعت َِدي

جمـ ـدر َد الـــدر ريـ ـ ِن َو َأ رحـ ـ َكـ ـ ِامـ ـ ِه
َُ

َو َل ـ ري ـ َس َم ـ رع ـ َن ـا ُه َّال ـ ِذي َق ـدر َغ ـدَ ا

َحــ ًّقــاَ ،و َال َيــ رر َث ِبــ َآثــ ِامــ ِه
ُمــ َقــ رلــدً ا َأ رعــ َمــى ِبــإ رِظــ َال ِمــ ِه

الر رف ِع َو َال ا رل َّضـ رم َوالتَّأ
َو َلــــ ري َس بِــــ َّ

ِمـ ـ ر ِ
ِهبـ ـ ِامـ ـ ِه
يَ ،و رالـ ـ َعـ ـ رقـ ـ ِد إل ر َ
ف َع ـ رن َذ ِام ـ ِه
احُ ،ك ـ َّ
فِ ـ ري ـ َه ـا ُج ـ َن ـ ٌ

َهـ َّال َن َصـــ رحـ ُتـ رم َهـ َكـ َذا إ رِن َيـ ُكـ رن

َق رصـــدُ ُكـ ُم الـن رُّصـــح ِبـأ رق َســـ ِامـ ِه

اســـ
ني ِيف َت رر ِكـ ِه ر
َال ُعـ رذ َر لِـــــ رل ُّســ ر

َم َّ
الـلـ ِهَ ،هـ رل ُشـــ ركـ ًرا إل رِنـ َعـا ِمـ ِه؟!

َو َحــ رذ ِفــ ِه ِلــ ِ
مل َعــ رمــدً اَ ،و َقــدر

َقــ َال َ ُهلــ رم ُقــ ُ
إمتــ ِامــ ِه
ولــوا ِبــ ر َ
َعــ َّلــ َمــ ُهــ رم َعــ رن َأ رمــرِ َعــ َّال ِمــ ِه

وعَ ،مــا َعــ َىل َنــ ِ
اظــ ٍر
ِتــ رلــ َك ُفــ ُر ٌ

َمـا َذا َعـ َلـ ريـ ِهـ رم ر
أن ُي َصـــ ُّلـوا َكـ َمـا
ربــ َنــا َد ِائــ ًمــا
َصــــ َّىل َعــ َلــ ريــ ِه ُّ
َفـاع َرمـ رل بِــــــ ِه ر
إن ك رُنـ َت ِم رن َأ ره ِلـ ِه

َو ِ
اآلل َتــ رتــ ِمــ ريــ ًمــا إل رِكــ َر ِامــ ِه
اطـ ـرِ ِح الــ َّ
َو َّ
ـلـ ـ رو َم ِلـ ـ َلـ ـ َّو ِامـ ـ ِه

يح ٍة ك ََما َس َب َق.
َه َذا َورِ َوا َي ُة األَ ِم ر ِري لِ رل َّض رم َع ِن ا ِ
إل َما ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيل ’ َغ ر ُري َص ِح َ

ـم َسائِ ِل ِ
اال رجتِ َها ِد َّي ِة ُينربى ُء
ِالر رف ِع َو َّ
ا رع َل رم َأ َّن إِ رل َزا َم َّ
الض رم َو َغ رري ِِهام ِم َن ا رل َ
الز ري ِد ري ب َّ
الز ري ِد َّي ِةَ ،و َع ِن الت ََّوهُّ ِم َأ َّهنَا نِ رس َب ٌة َت رقلِ ِ
يد َّي ٌة َكنِ رس َب ِة
ـم رعنَى َّ
َع رن عَدَ ِم الت رَّح ِق ِيق لِ َ

ب رِ
ـم َذ ِ
إل َما َم
ـم َوا َف َقتِهِ م ا ِ
اه ِ
اخل َال ِف َّي ِةَ ،و َل ري َس ك ََذلِ َك؛ َفإ رِهنُ رم إِ َّنام ُس ُّموا َز ري ِد َّي ًة لِ ُ
ا رل َ
ـم رع ُر ِ
ي بر ِن َع ِ ٍّيل ِ %يف ُأ ُص ِ
احل َس ر ِ
وف،
ول الدر ِ
ينَ ،واألَ رمرِ بِا رل َ
األَ رع َظ َم َز ريدَ بر َن َع ِ ريل بر ِن ر ُ
ـمنركَرِ َ ،و ر
ـم َسائِ ِل ال ُف ُرو ِع َّي ِة.
وج َع َىل ال َّظ َل َم ِةَ ،ال ال َّت رقلِيد ِيف ا رل َ
َوالن رَّه ِي َع ِن ا رل ُ
اخلُ ُر ِ
ف! َوال َّت رقلِيدُ ُحم َ َّر ٌم َع َىل َأ ره ِل ِ
اع.
َك ري َ
اال رجتِ َها ِد بِاإل ر َ
ِمج ِ
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ـم رجتَهِ ِدي َن النُّ َّظار ،ا َّل ِذي َن َال ُي َش ُّق َ ُهل رم ُغ َبارَ ،وك ُُّل َأئِ َّم ِة َأ ره ِل
الز ري ِد َّي ِة ُأ ُل ُ
َو ِيف َّ
وف ا رل ُ
ال َب ري ِ
احل َس ِن
ت ِم رن بَ رع ِد ا ِ
إل َما ِم األَ رع َظ ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيلَ ،و ِيف ُم َقدر َمتِهِ رم َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن ر َ

إل َما ُم إِبر َر ِ
يم
الزكِ َّي ُةَ ،وا ِ
ا رلكَا ِم ُلَ ،و َأ رو َال ُد ُه األَئِ َّم ُة :ا ِ
إل َما ُم ُحم َ َّمدُ بر ُن َع رب ِد ال َّل ِه النَّ رف ُس َّ
اه ُ
ي بر ُن َع ِ ٍّيل َص ِ
إل َما ُم ُحم َ َّمدُ بر ُن
ب َف ٍّخَ ،وا ِ
بر ُن َع رب ِد ال َّل ِه َوإ رِخ َو ُ ُهت َماَ ،وا ِ
احل َس ر ُ
اح ُ
إل َما ُم ر ُ
ِ
ول ال َق ِ
إِبر َر ِ
الر ُس ِ
يمَ ،و َأ ُخو ُه َن رج ُم ِ
اهلا ِدي إ َِىل
اس ُم َّ
آل َّ
اه َ
الر ر ُّ
سَ ،و َحف ريدُ ُه إِ َما ُم ال َي َم ِن ر َ
احل رق َو َأ رو َال ُد ُهمَ ،وإِ َما ُم رِ
َّارص األُ رط ُر ُ
ور بِال َّل ِه َع ربدُ ال َّل ِه
وشَ ،وا ِ
ـمنر ُص ُ
إل َما ُم ا رل َ
اجل ري ِل الن ِ ُ
رَ

اؤ ُه رمُ ،ك ُّل ُه رم َز ري ِد َّي ٌة.
رت ِة النَّ َبوِ َّي ِةَ ،و َأ رولِ َي ُ
بر ُن َ ر
مح َز َةَ ،و َسائِ ُر َأ رع َال ِم ال ِع ر َ
َأ َف ُي َق ُال :إ َِّن َه ُؤ َال ِء ُم َق رلدُ َ
فَ ،ف َه ِذ ِه ِم َن ال َبدر رِ األَ ِم ر ِري
ون؟! َه َذا َما َال َي ُقو ُل ُه َعارِ ٌ
َه رفو ٌة ،ولِك رُل جو ٍ
اد َك رب َو ٌة.
َ َ
َ َ
مح َز َة ’
ـم رعنَى ا ِ
ور بِال َّل ِه َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن َ ر
ـمن ُرص ُ
احل َّج ُة ا رل َ
َو َقدر َأ رو َض َح َه َذا ا رل َ
إل َما ُم ر ُ

()1
(ص ِ
ب ر
ِيف َّ
إل َما ِم األَ رع َظ ِم َز ري ِد
اخلَارِ َق ِة) ب ُِم َخا َل َف ِة ا ِ
رت َ
اح ُ
ض َع َل ري ِه َ
ـما ا رع َ َ
(الش ِايف) َ ،ل َّ
ـم َسا ِئ ِل ِ
اال رج ِت َها ِد َّي ِة.
بر ِن َع ِ ٍّيل ’ ِيف بَ رع ِ
ض ا رل َ

ت ِيف ال َب ري ِ
ت ر
ور بِال َّل ِه ،إِلخ؛
َش ُ
اخلَا ِم ِ
ـمن ُرص ُ
سَ ،ف ُق رل ُتَ :ف َع ُّم َك ا رل َ
َوإ َِىل َذلِ َك َأ َ ر
ـمن ُرصورِ بِال َّل ِه
مح َز َة َأ ِخي ا ِ
حي َيى بر ِن َ ر
ِألَ َّن ُه(ِ )2م رن ُذ رر َّي ِة األَ ِم ر ِري ِع َما ِد الدر ِ
إل َما ِم ا رل َ
ين َ ر

.%
َو ِف ري ِه َي ُق ُ
ول ال َبدر ُر األَ ِم ر ُري(:)3

محـزَ ٍة
َو َو ِالـ ِد َي رالـ َمـ رو َىل األَ ِمـ ر ُري رابـ ُن َ ر

ِ
رف ع ََىل ك رُل ُم رعــــت َِد
اهلدَ ى َحت ٌ
عــــ َما ُد ُ

( )1الشايف ( ،)353/2منشورات( :مكتبة أهل البيت .)%
( )2أي السيد ابن األمري.
( )3ديوان ابن األمري (ص.)148/
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[التحذير من ال ُف رر َقة]

إِمـام ِجـهـ ٍ
ض ُكـ َّلـ َه ـا
اد َد َّو َخ األَ رر َ
َ
َ ُ
َو َقــــدر ُفتِ َح رت َصـنر َعا بِ َأ رسـ َي ِ
اف َجدر َنا

اء ِيف ُكـ رل َفـدر َفـ ِد()1
و َأجرى دم األَ رعـدَ ِ

ََ

َ ر َ
َو َأ رهـ َلـ َك ِفـ ريـ َهـا ُكـ َّل َبـا ٍغ َو ُمـ رف ِســـ ِد
اس َأ رل ك َُّل غ ٍ
ِمـــــــــ َن ِ
َاو َو ُم رهت َِد
اآللَ ،و ر

َمــــ َع ِصـنروِ ِه ا رل َمن ُرصـورِ َأ رف َضـ ِل َقائِ ٍم
محـزَ ٍة
اهلـدَ ى َعـ ربـ ِد اإل َِلـ ِه ربـ ِن َ ر
إ َِمـا ِم ر ُ
اجل َب ُل ا رل َب رح ُر ا َّل ِذي بِ ُع ُلو ِمـــ ـ ِه
ُهـــ ـ َو ر َ

و َمـــــ رن بِ َظ َفـ ٍار َفـــــازَ ِيف َخ ر ِري َم رشــ َهـ ِد
ي م رف ٍ
ت َو ُم رقت َِد
َمجِـــــ ري ُع ا رل َو َرى َمـــــا بَ ر َ ُ

َو َمـــ رذ َهب َِي الت رَّو ِح ريدُ َوال َعدر ُل َال ِس َوى

َو َهـ َذا َلـ َعـ رمـرِ ي ِد ريـ ُن ُكـ رل ُمـ َو رحـ ِد

ٍ
اب َع َل ري ِه ُمُ َا َل َف َة َأ ره ِل ال َب ري ِ
ت ِ ،%من َرها:
ِم رن َق ِص ريدَ ة َل ُه َي ُر ُّد فِ ري َها َع َىل َم رن َع َ

َو ِمن َرها:
َفــــن رَح ُن بَنُو الزَّ ره َرا َو َأبرنَــــا ُء َح ريدَ ٍر

َورِ رثــــنَــــا ال ُع َىل ِم رن ك رُل ع ٍ
َال ُُم َ َّج ِد

َو ِمن َرها:
َو ُقـ رلـ ُتـ رم ِبـ َأ َّن ابرـ َن األَ ِمـ ر ِري ُحم َـ َّمـدً ا

ف َأ ره َل ال َب ري ِ
َري ُم رسـ ِع ِد
ت ِم رن غ ر ِ
خيــــالِ ُ
َُ

ـم َسائِ ِل ال َف رر ِع َّي ِةَ ،حتَّى ك ََأ َّهنَا ِم رن َأ رركَا ِن
الر ُّد ِيف ِم رث ِل َه ِذ ِه ا رل َ
َو َل َقدر َك ُث َر األَ رخ ُذ َو َّ
اخلَ رم َس ِةَ ،و ُأ َّم َه ِ
ات ُأ ُص ِ
اإل رِس َال ِم ر
اجل َه َل ِة
ول الدر ِ
ينَ ،حتَّى َأ َّن َك َت َرى َكثِ ر ًريا ِم َن ر َ
إل َما ِم ِخ َال َ
ف َما ِعنردَ
ي َي َرى ِم َن ا ِ
اجل َما َع ِة ِح ر َ
األَ رغ َشا ِمَ ،قدر َين َرس ِح ُ
ب ِم رن َص َال ِة ر َ
ـم ِ
ب لِ رل ُف رر َق ِة ا َّلتِي
وج ُ
ـم رمن ُ
َش ًعاَ ،و ره َو ا رل ُ
ـم َي رع َل رم َأ َّن فِ رع َل ُه َه َذا ُه َو ا رل َ
ُم َق رل ِد ِهَ ،و َل ر
ُوع َ ر

السنَّ ِة.
َهنَى َعن َرها َ ِ
يح الكِت ِ
رص ُ
َاب َو ُّ
حيرِ ُص َ
ب َأ َّن َك َت َرى َكثِ ر ًريا ُِم َّ رن َي َت َبا َه َ
ون
ب ال َع َج ِ
َو ِم رن َأ رع َج ِ
ون ب َِم رظ َهرِ الت ََّسن ُِّن َ ،ر
ـم رن
ـم َسائِ ِلَ ،و َع َىل ا ِ
َع َىل ال َّت َظ ُ
الس ر
يع لِ َ
يعَ ،و َّ
اهرِ ِ َهب ِذ ِه ا رل َ
ب َوال َّت رب ِد ِ
إل رنكَارِ َوالت رَّشنِ ِ

ـمكَان
احل ََص( ،و) قيل( :ا رل َ
يش َء هبا ،وقيل :هي األَرض الغَليظة ذات َ
(( )1ال َفدر َفدُ  :ال َفالةُ) التي ال ر
َ
ِ
ـم ررتَفع) فيه َصالب ٌة( ،و) قيل :ال َفدر َفد (األ ررض
ُّ
الص رل ُ
ب ال َغلِيظ)( ،و) ال َفدر َفد :املكان (ا رل ُ
ـم رستَوِ َي ُة) .اهـ من (تاج العروس) (.)480/8
ا رل ُ
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او ُن َ
ف فِ ري َهاَ ،و ُه رم َم َع َذلِ َك ُمُ َالِ ُف َ
ون
َخا َل َ
ـمنِ ر َري ِةَ ،و َت َرى َكثِ ر ًريا ِمن ُره رم َيت ََه َ
ون لِ رل ُّسن َِن ا رل ُ
ـم رج َم ِع َع َىل الن رَّه ِي َعن َرها ِعنردَ ُع َل َم ِ
ـم رع ُلو َم ِة ر
َو َي رس ُكت َ
اء
اخلَطِ ر َرية ،ا رل ُ
ُون َع ِن البِدَ ِع ا رل َ

الص َال ِة
ـم رر ِو َّي ِة ِيف األَ رخ َبارِ َع رن َس ري ِد األَ َنا ِمَ ،ع َل ري ِه َو َع َىل آلِ ِه َأ رف َض ُل َّ
اإل رِس َال ِم ،ا رل َ
اقَ ،و ر ِ
إل ِيف األَ رس َو ِ
اخل َل َو ِة
ـم َ ِ
ِالز رينَ ِة بَ ر َ
َّرب ِج ب ر
َالرت ِخ ِ
يص لِ رل َحرِ ي ِم ِيف الت َ ُّ
ي ا رل َ
الس َال ِم ،ك َّ ر
َو َّ
ور ِ
الس َّي َار ِ
الصدر َع رن ِذكررِ ال َّل ِه
َم َع األَ َجانِ ِ
ات ال َّل رهوِ َ ،و َّ
ات َو َغ رري َِهاَ ،وا رنتِ َشارِ َحم ر ُظ َ
ب ِيف َّ
َت َع َاىلَ ،وا رل َع َب ِ
رشو َع ِة َع َىل النَّب رِي ÷ ،بِا رل َك ري ِف َّي ِة
الص َال ِةَ ،و َت رر ِك َّ
ث ِيف َّ
الص َال ِة ا رل َ
ـم ر ُ

ا َّلتِي َو َر َد األَ رم ُر ِ َهبا ِيف َأ رخ َبارِ ال َّت رعلِي ِم ،ك ََما ِيف األُ َّم َه ِ
الس رت َو َغ رري َِها(.)1
ات ر
َو َم َع َه َذا َف َل ُو ك َ
َار ُه
ـم رعرِ َف ِة َوال ِع رل ِم َما َي رف َق ُه ِب ِه ُّ
السنَّةَ ،ل َعلِ َم َأ َّن إِ رنك َ
َان َل ُه ِم َن ا رل َ
ي ،بَ رل لِ ُع َل َم ِ
يُ ،ه َو ِم رن َأك َ ِ
ررب
ـم رسلِ ِم َ
َو َس َّب ُه َو َت رب ِدي َع ُه لِ رل ُم رؤ ِمنِ َ
اء الدر ري ِن ،بَ رل ِألَئِ َّم ِة ا رل ُ

ول َر ُس ِ
ـمنركَرِ َ ،و َك َفى بِ َق ِ
ـم رسلِ ِم ُف ُس ٌ
وقَ ،و ِقتَا ُل ُه ُك رف ٌر»،
ول ال َّل ِه ÷ِ « :س َب ُ
اب ا رل ُ
ا رل ُ
رت ِة(َ ،)2و َسائِرِ ُع َل َم ِ
ر
اء األُ َّم ِة(َ ،)3د رع َعن َرك َما َو َر َد ِيف
رب َّ
الص ِح ري ُح ِعنردَ َأئِ َّم ِة ال ِع ر َ
اخلَ َ ُ
َ
َ ُّ َ ذ َ َ ُ ذ ُ ذ َ َ ُ ُ َ ْ ً َ ً
َأ ره ِل ال َب ري ِ
ي{ ،يا أيها اَّلِين آمنوا اتقوا اّلِل وقولوا قوَل سدِيدا} [األحزاب:
ت النَّ َبوِ ر
.]70

ص ِألَ رم َث ِ
ـم رس َأ َلت ِ
ال َها َت ر ِ
َي؟!.
ـم َخ رص ُ
ي ا رل َ
َف ُق رل ِيل ب َِربر َك َما ُه َو ا رل ُ
اه َ
ون ب َِم رظ َهرِ الت ََّسن ُِّنِ َ ،
جيدر َما َل ري َس َل ُه ُم َر رج ٌح
ـم َت َب ُ
َو َم رن َي َت َت َّب ُع َما َأ رو َر َد ُه ُأ رو َلئِ َك ا رل ُ
ـم رس َأ َلت ِ
ويلَ ،ح رو َل َها َت ر ِ
َي،
رب ٌر ِم َن َّ
يلَ ،وال َّت رك ِث ر ِري َوال َّت رط ِ
يج َوالت رَّهوِ ِ
ي ا رل َ
َو َال ُم َ ر
الض ِج ِ
الر ِحي ِمَ ،واألَ َذا ِن ب َِح َّي َع َىل َخ ر ِري ال َع َم ِل.
الر ر َ
مح ِن َّ
اجل رهرِ بِب رِس ِم ال َّل ِه َّ
َو َح رو َل ر َ

( )1انظر عىل سبيل املثال فقط :البخاري يف مواضع كثرية ،منها ( ،)217/6ومسلم (.)255/1
( )2رواه من أئمة أهل البيت  ،%اإلمام األعظم النارص للحق احلسن بن عيل األُطروش  %يف
كتاب (البساط) (ص.)99/
( )3رواه البخاري يف عدة مواضع ،منها ،)33/1( :ومسلم ( ،)80/1والرتمذي رقم (،)2635
ٌ
حديث َح َس ٌن صحيح) ،ورواه ابن ماجه رقم ( ،)69وغريهم كثري.
وقال( :هذا

[من افرتاءات احلاقدين عىل أهل البيت عليهم السالم ،والرد عليهم]
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ي ُع َل َم ِ
ِاخل َال ِ
ي َم رش ُحو َن ٌة ب ر ِ
َو ر ِ
ف ِيف
اخل َال ُ
ـم رسلِ ِم َ
ف بَ ر َ
ورَ ،و ُكت ُ
ُب ا رل ُ
اء اإل رِس َال ِم َم رش ُه ٌ
آخرِ َهاَ ،قا َل ِ
احل رج ،إ َِىل ِ
رت ُة ك ََذا،
الص َال ِة َو َّ
َأبر َو ِ
الزكَا ِةَ ،و َّ
اب ال َّط َه َار ِة َو َّ
ت ال ِع ر َ
الصو ِمَ ،و ر َ

الشافِ ِع ُّي ك ََذاَ ،و َقا َل ِ
َو َقا َل ِ
احلنَ ِف َّي ُة ك ََذاَ ،و َق َال َمالِ ٌك ك ََذاَ ،و َق َال َّ
احلنَابِ َل ُة ك ََذا،
ت رَ
ت رَ
َو َق رب َل َذلِ َك َج َرى ر ِ
يَ ،ما َذ َ
اك إ َِّال لِ َق رص ِد األَ َذى
اخل َال ُ
الص َحابَ ِة َوالتَّابِ ِع َ
ف بَ ر َ
ي َّ
يع ِآل ِل ُحم َ َّم ٍد ÷.
َوال َّت رب ِد ِ

اه َي ِة َو رِ
وهب رم بِا رلك ََر ِ
اب َما َت رس َم ُع ُه َع رن َكثِ ر ٍري ُِمَّن ا رمت َ َ
احل رق ِد َع َىل
َأل ر
َو ِم رن َه َذا ال َب ِ
ت ُق ُل ُ ُ
ٍ
َأ ره ِل بَ ري ِ
ـم ِض َّل ِة ،ك ر
َاختَا ِذ ال ُق ُبورِ
ت ُحم َ َّمد ÷ َأ َّهنُ رم َد َعوا الن َ
َّاس إ َِىل ا رلبِدَ ِع ا رل ُ
اجدَ َ ،و ِع َبا َد ِة األَ رم َو ِ
َم َس ِ
ُوهنُ رم بِ ِه
رتا ًءَ ،و َي رب َهت َ
رتو َن ُه َع َل ريهِم ا رف ِ َ
اتَ ،و َن رحوِ َذلِ َك فِ ري َما َي رف َ ُ
ب ِم َن ال َّت َب ُّ ِ
َ رهبتًاَ ،أ رو َينر ُق ُلو َن ُه ِم رن ُم رف َ ِرتي َنِ ،م رن ُدو ِن األَ رخ ِذ ب َِما َ ِ
ي َوالت ََّح ُّر ِج.
جي ُ

ون ِم رن ِع َبا ِد ِه َأ َّن َأئِ َّم َة َأ ره ِل ال َب ري ِ
ت  %بَرِ ري ُئ َ
احل َ
ون ِم رن
َو َقدر َعلِ َم ال َّل ُه َت َع َاىل َو َّ
الص ِ ُ
َذلِ َكَ ،و َأ َّهنُ ُم الدُّ َعا ُة إ َِىل َت رو ِح ِ
يد ال َّل ِه َت َع َاىل َو ِع َبا َدتِ ِه َو رحدَ ُهَ ،و َأ َّهنُ ُم ال َبا ِذ ُل َ
ون َأ رن ُف َس ُه رم

َو َن ِف ري َس ُه رم ِيف إ رِح َي ِ
َاب ال َّل ِه َت َع َاىل َو ُسنَّ ِة َر ُس ِ
ول ال َّل ِه
اء ِد ِ
ين ال َّل ِه َت َع َاىلَ ،وال َع َم ِل بِكِت ِ
َّاس َن ِ
اهلدر َي النَّ َبوِ َّيَ ،و َأ َّن ُه إ رِن َو َق َع َيش ٌء
ك ر ًريا َع َىل َم رن َخا َل َ
÷َ ،و َأ َّهنُ رم َأ َشدُّ الن ِ
ف رَ
اجل َه َل ِة َوال َّط َغا ِم َفبِ َغ ر ِري رِ ًضا ِمن ُره رم َو َال إِ رق َر ٍارَ ،و َأ َّهنُ رم ُينركِ ُرو َن ُه َغا َي َة
ِم َن البِدَ ِع ِم َن ر َ
إل رنكَارِ .
ا ِ

احل َر ِم النَّ َبوِ ري
َو َل ري َس َذلِ َك إ َِّال ك ََما َي َق ُع ِم َن ال َع َوا رم ِيف َسائِرِ األَ رقطَارِ َحتَّى ر َ
الرش ِ
يَ ،و َال َم َشاي ِِخ ال ِع رل ِمَ ،و َال َذ ِوي
َّ ِ
الساكِنِ َ
ـم ُين َرس ِ
الر َضا بِ ِه إ َِىل َّ
ب ر
يفَ ،و َل ر
حي ِم ُل ُه رم َع َىل الت رَّزي ِ
احلك ُرم لِ َّل ِه ال َع ِ ريل ال َكب ر ِِري.
ُّ
ـم َي ُك رن َث َّم َة َهوى َ ر
ـما َل ر
الس رل َط ِة؛ َل َّ
ِيفَ ،ف ر ُ
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الر ِح ري ِمَ ،و َح َّي َع َىل َخ ر ِري
الر ر َ
مح ِن َّ
َش َنا إ َِىل َم رس َأ َلتِي ب رِس ِم ال َّل ِه َّ
َتنربِي ٌهَ :و َح ري ُث َقدر َأ َ ر
العملَ ،ف َال ب رأس بِإِيرا ِد َطر ٍ
ف ِم َن األَ ِد َّل ِة َع َل ريهِ َما َع َىل َو رج ِه ِ
ب َما
اال رختِ َصارِ ب َِح َس ِ
َ َ ِ
َ
َ َ رَ
احل ُالَ ،و ُن َقدر ُم َما َث َب َت ِم رن ُط ُر ِق ال َعا َّم ِة؛ لِ َيك َ
َاع:
ُون َأبر َل َغ ِيف ا ِ
إل رقن ِ
َي رقت َِض ري ِه ر َ
ـم رستَدر َر ِك)(َ )1و َق َال:
الر ر َ
احلاكِ ُم ِيف (ا رل ُ
مح ِن َّ
اجل ره ُر بب رِس ِم ال َّل ِه َّ
الر ِح ري ِمَ ،ف َأ رخ َر َج ر َ
َأ َّما ر َ
قر ُه
اجل رر ِح)َ ،و َأ َّ
( َه َذا َح ِد ري ٌث َص ِح ري ُح اإل رِسنَا ِدَ ،و َال َأ رع َل ُم ِيف ُر َواتِ ِه َمن ُرسوبًا إ َِىل ر َ
ال َب ري َه ِق ُّي(َ ،)2ع رن َع ِيل َو َع َّم ٍ
ان ال َّل ِه َع َل ريهِ َما َأ َّن َر ُس َ
ول ال َّل ِه ÷ ك َ
ار رِ رض َو ُ
جي َه ُر
َان َ ر
ٍّ
ـم ركتُوبَ ِ
الر ِح ري ِمَ ،وك َ
َان َي رقن ُُت ِيف َص َال ِة ا رل َف رجرِ .
الر ر َ
مح ِن َّ
ات بِب رِس ِم ال َّل ِه َّ
ِيف ا رل َ
َو َأ رخ َر َج الدَّ َار ُق رطنِي(َ )3ع رن َع ِ ٍّيل َ #ق َال( :ك َ
َان النَّب ُِّي ÷ َي رق َر ُأ ِيف َص َال ِت ِه

الر ِح ري ِم)َ ،و َق َالَ ( :ه َذا إ رِسنَا ٌد َع َلوِ ٌّي َال بَ رأ َس بِ ِه).
الر ر َ
مح ِن َّ
بِب رِس ِم ال َّل ِه َّ
ُثم َذكَر()4
ـم َث ِاينَ ،ف َق َالِ :
(ه َي
الس رب ِع ا رل َ
َع رن َع رب ِد َخ ر ٍري َع رن َع ِ ٍّيلَ ،أ َّن ُه ُسئِ َل َع ِن َّ
َّ َ

الر ِح ري ِم
الر ر َ
احل رمدُ لِ َّل ِه َر رب ا رل َعا َلـ ِم ر َ
مح ِن َّ
ي)َ ،ف َق َال :إِ َّن َما ِه َي ِس ٌّتَ .ف َق َال( :ب رِس ِم ال َّل ِه َّ
رَ
ات(.)5
آ َي ٌة)َ .و ُر َوا ُت ُه ثِ َق ٌ

(( )1املستدرك) للحاكم النيسابوري ( ،)439/1رقم (.)1111
( )2يف كتابه (اخلالفيات) ،أفاده ابن امللقن يف (حتفة املحتاج) (.)549/1
( )3سنن الدار قطني ( ،)65/2رقم ( ،)1155ط( :الرسالة) ،وانظر( :نيل األوطار) للشوكاين
(.)202/2
( )4سنن الدار قطني ( ،)87/2رقم (.)1194
( )5نيل األوطار (.)202/2

الر رمحَنِ ا َّلر ِحيرم]
[اجلهر بـب رِس ِم ال َّل ِه َّ
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َو َأ رخ َر َج الن ََّسائِ ُّي( )1ب َِسن َِد ِه إ َِىل ُن َع ري ٍم الـ ُرم رج ِمرِ (َ ،)2ق َالَ :ص َّل ري ُت َو َرا َء َأ ِيب ُه َر ري َر َة
الر ِح ري ِمُ ،ث َّم َق َر َأ ب ُِأ رم ال ُق ررآ ِنَ ،و ره َو َي ُق ُ
ولَ :وا َّل ِذي َن رف ِيس بِ َي ِد ِه
الر ر َ
مح ِن َّ
َف َق َر َأ ب رِس ِم ال َّل ِه َّ

إ رِين َألَ رش َب ُهك رُم َصال ًة ب َِر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷.
()4
()3
احلاكِ ُم(َ ،)5و َق َال:
احل ِد ري َث ابر ُن ُخ َز ري َم َة َ ،وابر ُن ِح َّبان َ ،و ر َ
َو َقدر َص َّح َح َه َذا ر َ
َش ِ
ط ال ُب َخارِ ري َو ُم رسلِ ٍم).
( َع َىل َ ر
َو َق َال ال َب ري َه ِق ُّي(َ ( :)6ص ِح ري ُح اإل رِسنَا ِدَ ،و َل ُه َش َو ِ
اهدُ ).
َو َق َال ر
بَ ( :ثاب ٌِت َص ِح ري ٌح َال َيت ََو َّج ُه إِ َل ري ِه َت رعلِ ٌيل)(.)7
اخلَطِ ري ُ

َو َأ رخ َر َج الدَّ َار ُق رطنِي َعنر ُه َأ ري ًضا(َ ،)8ع ِن النَّب رِي ÷ َأ َّن ُه ك َ
َان إِ َذا َق َر َأ َو ره َو َي ُؤ ُّم
َاب ال َّل ِه).
الر ر َ
الر ِح ري ِمَ .ق َال َأبُو ُه َر ري َر َةَ ( :و ره َي آ َي ٌة ِم رن كِت ِ
الن َ
مح ِن َّ
َّاس ا رف َتت ََح بِب رِس ِم ال َّل ِه َّ
َو ِيف رِ َوا َي ٍة(َ :)9أ َّن النَّب َِّي ÷ ك َ
الر ِح ري ِم.
الر ر َ
َان إِ َذا َأ َّم الن َ
مح ِن َّ
َّاس َق َر َأ بِب رِس ِم ال َّل ِه َّ
ات).
َق َال الدَّ َار ُق رطنِي( :رِ َج ُال إ رِسنَا ِد ِه ُك ُّل ُه رم ثِ َق ٌ

( )1سنن النسائي (.)98/2
ـم رج ِمرُ ،ه َو ب َِض رم
( )2قال احلافظ النووي يف (َشح صحيح مسلم) (( :)115/3نُ َع ريم برن َع ربد ال َّل ِه ا رل ُ
ـم َج رمر) بِ َفت ِرح رِ
وىلَ ،وإ رِسكَان رِ
ا رلـ ِميم األُ َ
اجليمَ ،وتَ رش ِديد
اجليمَ ،وك رَرس ا رلـ ِميم الثَّانِيَةَ ،و ُي َقال( :ا رل ُ
جي ِمر َم رس ِجدَ َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷َ ،أ ري:
ـم رج ِمر؛ ألَنَّ ُه كَا َن ُ ر
ورةَ ،و ِق َيل َل ُه :ا رل ُ
ا رلـ ِميم الثَّانِيَة ا رل َمك ُرس َ
ـم رج ِمر ِص َفة لِ َعبر ِد ال َّلهَ ،و ُي رط َلق ع ََىل اِبرنه نُ َعيرم َجمَازً اَ .و َال َّله َأ رع َلم).
ُيبَ رخر ُهَ ،وا رل ُ
( )3صحيح ابن خزيمة ( ،)251/1رقم (.)499
( )4صحيح ابن حبان ( ،)100/5رقم ( ،)1797ط( :الرسالة) ،وقال املحقق األرنؤوط( :إسناده
صحيح عىل َشط مسلم).
(( )5املستدرك) للحاكم النيسابوري ( ،)357/1ووافقه الذهبي يف التلخيص.
(( )6السنن الكربى) للبيهقي (.)46/2
( )7وقال احلافظ الدارقطني يف (السنن)( ،)73/2ط( :الرسالة)( :هذا صحيح ،ورواته كلهم
ثقات) ،وُمن صحح هذا احلديث احلافظ ابن حجر يف (فتح الباري) ( )340/2ط( :دار الكتب
العلمية).
( )8سنن الدارقطني ( ،)74/2رقم (.)1171
( )9سنن الدارقطني (.)74/2
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ف
َو َأ رخ َر َج الدَّ َار ُق رطنِي َأ ري ًضا( )1ب َِسن َِد ِه إ َِىل َنافِ ٍعَ ،عن ابر ِن ُع َم َر َق َالَ :ص َّل ري ُت َخ رل َ
َر ُس ِ
جي َه ُر َ
الر ِح ري ِم.
الر ر َ
مح ِن َّ
ون بِب رِس ِم ال َّل ِه َّ
ول ال َّل ِه ÷َ ،و َأ ِيب بَك ٍررَ ،و ُع َم َرَ ،فكَا ُنوا َ ر
َو َأ رخ َر َج َأ ري ًضا( )2ب َِسن َِد ِه إ َِىل َج رع َفرِ بر ِن ُحم َ َّم ٍد َع رن َأبِ ري ِه َع رن َجاب ٍِر َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول
ذ
الص َال َة»؟َ ،ق َالُ :ق رل ُتَ :أ رقر ُأ { ْ َ
ال َّل ِه ÷َ « :ك ري َ
اْل ْم ُد ِّلِلِ
ف َت رق َر ُأ إِ َذا ا رف َتت رَح َت(َّ )3
َ
ْ ذ
الر ْ َ
َرب الْ َعالَـم ْ َ
ْحن ذ
اّلِلِ ذ
ر
َ
ُ
َ
الرحِيْ ِم}».
م
س
ب
{
:
ل
ق
«
:
ال
ق
،
}
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
()5
()4
ْص ري]َ ،ع رن
احل َس ِن [ال َب ر ِ
َو َأ رخ َر َج الدَّ َار ُق رطنِي َ ،و َأبُو َد ُاو َد َ ،و َغ ر ُري ُ َ
مها َع ِن ر َ
َس ُم َر َة َق َال :ك َ
الر ِح ري ِم،
الر ر َ
مح ِن َّ
َان لِ رلنَّب رِي ÷ َس رك َتتَا ِنَ ،س رك َت ٌة إِ َذا َق َر َأ ب رِس ِم ال َّل ِه َّ

يب بر ِن َك رع ٍ
َب َأ رن َصدَ َق َس ُم َر ُة.
بَ ،ف َكت َ
َو َس رك َت ٌة إِ َذا َف َر َغ ِم َن ال ِق َرا َء ِةَ ،ف َك َت ُبوا إ َِىل ُأ َ ر
َو َأ رخ َر َج الدَّ َار ُق رطنِي(َ )6ع رن َأ َن ٍ
س َق َال :ك َ
جي َه ُر بِا رل ِق َرا َء ِة بِب رِس ِم
َان النَّب ُِّي ÷ َ ر
الر ِح ري ِم.
الر ر َ
مح ِن َّ
ال َّل ِه َّ
()7
َو َأ رخ َر َج َأ ري ًضا بِ َطرِ ري ٍق ُأ رخ َرى َع رن َأ َن ٍ
احلاكِ ُم ِيف
س ب َِم رعنَا ُه َ .و َأ رخ َر َج ُه ر َ
ُم رستَدر َركِ ِه(.)8

( )1سنن الدارقطني ( ،)71/2رقم (.)1166
( )2سنن الدارقطني ( ،)77-76/2رقم (.)1176
أقمت.
( )3يف سنن الدار قطني املطبوعة بلفظ:
َ
( )4سنن الدارقطني ( ،)80/2رقم ( )1182وقال الشوكاين يف (نيل األوطار) (( :)202/2أخرجه
الدارقطني ،وإسناده جيد).
( )5سنن أيب داود ( ،)207-206/1أرقام ( ،)780-777ولفظ ( )777من املطبوعَ :ق َال َس ُم َر ُة:
( َح ِف رظ ُت َس ركتَت ر ِ
َاب
َرب ا ِ
إل َما ُم َحتَّى َي رق َر َأَ ،و َس ركتَ ًة إِ َذا َف َر َغ ِم رن َف ِ َ
احت ِة ا رلكِت ِ
َي ِيف َّ
الصالَ ِة َس ركتَ ًة إِ َذا ك َّ َ
وس ٍ
ُوعَ .ق َالَ :ف َأنرك ََر َذلِ َك َع َلير ِه ِع رم َرا ُن بر ُن ُح َص ر ٍ
يَ .ق َال َف َكتَبُوا ِيف َذلِ َك إ َِىل ا رل َم ِدينَ ِة إ َِىل
ورة ِعنردَ ُّ
َ ُ َ
الرك ِ
ُأبَ ٍّىَ ،ف َصدَّ َق َس ُم َر َة).
( )6سنن الدارقطني ( ،)79/2رقم (.)1180
( )7سنن الدار قطني ( ،)78-77/2رقم ( ،)1178و(.)1179
ِ
ٍ
َان َر ُس ُ
(( )8املستدرك) للحاكم ( ،)357/1رقم ( )850بإسناده إىل ( ُحم ََّمد برنِ َقيرسَ ،ع رن َق َال :ك َ
ول
وتضعيف الذهبي يف (التلخيص) له،
ُ
الر ِحي ِم) .قلت:
الر رمحَنِ َّ
جي َه ُر بِب رِس ِم ال َّل ِه َّ
ال َّل ِه ÷ َ ر
ُ
احلافظ اب ُن حجر يف (التقريب) ،ووثقه يعقوب بن سفيان،
بــ(حممد بن قيس) مردود ،فقد و َّث َقه
وأبو داود ،وذكره ابن حبان يف (الثقات) ،وهو من رجال مسلم.

الر ِحيرم]
الر رمحَنِ َّ
[اجلهر بـب رِس ِم ال َّل ِه َّ
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َشي ٍ
ك َع رن َأ َن ٍ
سَ ،س ِم رع ُت َر ُس َ
ول ال َّل ِه ÷
احلاكِ ُم(ِ )1م رن َطرِ ري ِق َ ِ ر
َو َأ رخ َر َج ر َ
ض)()2
الر ِح ري ِمَ ،ق َالُ ( :ر َوا ُت ُه ُك ُّل ُه رم ثِ َق ٌ
الر ر َ
(الر رو ِ
ات)َ .أ َفا َد ُه ِيف َّ
مح ِن َّ
جي َه ُر بِب رِس ِم ال َّل ِه َّ
َر
َو َغ ر ُري ُه.

َو َقدر َأ رخ َر َج ِيف (األَ َم ِايل)(َ )3أ َحا ِد ري َث َكثِ ر َري ًة ب َِم رعنَى َما َت َقدَّ َم َم رر ُفو َع ًة َو َمو ُقو َف ًة
َع رن َع ِ ٍّيل َ ،#و َحاكِ َي ًة َما َع َل ري ِه األَئِ َّم ُة ِم رن َأ رو َال ِد ِه .%
اع ِم رن َأ ره ِل ال َب ري ِ
َوك ََذا َص ِ
ت(.)4
(اجلا ِم ِع الك َِايف)َ ،و َن َق َل فِ ري ِه اإل ر َ
ِمج َ
اح ُ
ب رَ

الذهبي يف (التلخيص)( :رواته ثقات) .وروى
(( )1املستدرك) ( ،)358/1رقم ( ،)853وقال
ُّ
ف
الرس ري ا رل َع رس َق َال ِ رينَ ،قالَ ( :ص َّلير ُت َخ رل َ
أيضا برقم ( ،)854بإسناده إىل ُحم ََّم ِد برنِ َأ ِيب َّ ِ
احلاكم ً
الر ِحي ِم
ـمغررِ ِ
ـم رعتَ ِمرِ برنِ ُس َلير َما َن َما َال ُأ رح ِِص َص َال َة ُّ
الر رمحَنِ َّ
جي َه ُر بِب رِس ِم ال َّل ِه َّ
بَ ،فكَا َن َ ر
الصبر ِح َوا رل َ
ا رل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم رعتَم َر َي ُق ُ
ولَ :ما آ ُلو َأ رن َأ رقتَد َي ب َِص َالة َأ ِيبَ ،و َق َال َأ ِيبَ :ما
َقبر َل َف َ
احتة ا رلكت ِ
َاب َوبَ رعدَ َهاَ ،و َسم رع ُت ا رل ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س برنِ َمالك َ ،و َق َال َما آ ُلو َأ رن َأ رقتَد َي ب َِص َالة َر ُس ِ
ول ال َّله ÷)َ ،ق َال
آ ُلو َأ رن َأ رقتَد َي ب َِص َالة َأنَ ِ
ِ
ِ
ِ
ات) ،وقال الذهبي يف (التلخيص)( :رواته ثقات)،
احل ِديث َع رن آخرِ ِه رم ث َق ٌ
احلاكِ ُمُ ( :ر َوا ُة َه َذا ر َ
رَ
ورواه الدار قطني يف (السنن) ( ،)78/2رقم (.)1179
(( )2الروض النضري) (.)18-10/2
( )3أمايل اإلمام أمحد بن عيسى .%
العلوي  #يف (اجلامع الكايف) ما لفظه( :مسألة :وجوب اجلهر
( )4قال السيد اإلمام أبو عبد اهلل
ُّ
ببسم اهلل الرمحن الرحيم .قال حممد :كان أمحد بن عيسى ،وعبداهلل بن موسى  %جيهران ببسم
اهلل الرمحن الرحيم يف السورتي ،وكذلك كان ولد عيل صىل اهلل عليه مجي ًعا .وقال احلسن ،وحممد:
أمجع آل رسول اهلل صىل اهلل عليه و %عىل اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم يف السورتي .وقال
احلسن  - #يف رواية ابن صباح عنه ،وحممد يف (املسائل) ،-وسئال عمن الجيهر وال يقنت يف
الفجر ويقول :هذه بدعة - .فقاال :نقول إن أهل بيت النبي صىل اهلل عليه وعليهم أمجعوا عىل
اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم يف السورتي ،وعىل القنوت يف الفجر ،فمن زعم أن آل رسول اهلل
صىل اهلل عليه وعليهم أمجعوا عىل بدعة فقد أساء القول ،وخالف ماروي عن النبي صىل اهلل عليه
وآله ،واعتدى يف القولَ .و َر َوى حممد بأسانيده عن النبي صىل اهلل عليه وآله أنه كان جيهر ببسم اهلل
أيضا عن عيل صىل اهلل عليه ،واحلسي بن عيل ،وابن عباس ،وعيل
الرمحن الرحيمَ .و َر َوى اجلهر ً
بن احلسي ،وحممد بن عيل ،وزيد بن عيل ،وعبداهلل بن احلسن ،وحممد ،وإبراهيم ابني عبداهلل بن
احلسن  ،%وعن جعفر بن حممد ،وعمر بن عيل بن احلسي ،وأمحد بن عيسى ،وعبداهلل بن
موسى بن عبداهلل  ،%وعن أيب بكر ،وعمر ،وع ََّمار ،وابن ع َُمر ،وجابر بن عبداهلل ،وعبداهلل بن

=
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ابَ ،وابر ِن َع َّب ٍ
اجل ره ُر َع رن ُع َم َر بر ِن ر
اسَ ،وابر ِن الزُّ بَ ر ِري.
اخلَ َّط ِ
َو َق َال ال َب ري َه ِق ُّيُ :ر ِو َي ر َ
َو َأ َّما َأ َّن َع ِ َّيل بر َن َأ ِيب َطالِ ٍ
جي َه ُر بِالت رَّس ِم َي ِة َف َقدر َث َب َت بِالت ََّوا ُترِ َ ،و َم ِن ا رقتَدَ ى ِيف ِد رينِ ِه
ب َر
ب ُِمتَابَ َع ِة َع ِ ريل بر ِن َأ ِيب َطالِ ٍ
بك َ
احل رقَ ،والدَّ لِ ري ُل َع َل ري ِه َق رو ُل ُه ÷« :ال َّل ُه َّم َأ ِدرِ
َان َع َىل ر َ
ض)(.)1
(الر رو ِ
احل َّق َم َع َع ِ ٍّيل َح ري ُث َما َد َار» ،ا رنت ََهىَ .هك ََذا ِيف َّ
رَ

ب).
يح ال َغ ري ِ
َو َقدر َس َب َق َع ِن َّ
الرازِيَ ،ن َق رل ُت ُه ِم رن كِتَابِ ِه ( َم َفاتِ ِ
س ب ِن مالِ ٍ
()2
كَ ،ق َالَ :ص َّىل ُم َع ِ
َو َأ رخ َر َج َّ
ـم ِد رينَ ِة
او َي ُة بِا رل َ
الشافِ ِع ُّي ب َِسن َِد ِه إ َِىل َأ َن ِ ر َ
الر رف ِع
الر ر َ
َرب ِيف َّ
ـم ُيك ر ر
الر ِح ري ِمَ ،و َل ر
مح ِن َّ
َص َال ًة َج َه َر ب ُِأ رم ال ُق ررآ ِنَ ،ف َل رم َي رق َر رأ ب رِس ِم ال َّل ِه َّ

ـم َه ِ
َو ر
اج ُر َ
ون َواألَ رن َص ُارَ :يا ُم َع ِ
الص َال َة؟ َأ ري َن
اخلَ رف ِ
او َي ُة َن َق رص َت َّ
ضَ ،ف َل َّما َف َر َغ َنا َدا ُه ا رل ُ
الر ِح ري ِمَ ،أ ري َن ال َّت ركب ر ُِري؟! َفك َ
َان إِ َذا َص َّىل ِهب رِم بَ رعدَ َذلِ َك َق َر َأ ب رِس ِم ال َّل ِه
الر ر َ
مح ِن َّ
ب رِس ِم ال َّل ِه َّ
َرب.
الر ر َ
الر ِح ري ِم وك َّ َ
مح ِن َّ
َّ

اجلدَ ِيل ،وابن معقل ،وسعيد بن جبري ،وعطاء ،وطاووس ،وجماهد،
الزبري ،وعن أيب عبداهلل ر َ
والزهري ،وأيب عاصم النبيل أهنم كانوا جيهرون ببسم اهلل الرمحن الرحيم).
الر ِح ري ِم ،هو
الر رمحَنِ َّ
وقال اإلمام املؤيد باهلل  #يف (َشح التجريد) (( :)379/1واجلهر بِب رِس ِم ال َّل ِه َّ
املروي عن أمري املؤمني عيل  ،#وعن حممد بن عيل (الباقر) ،وزيد بن عيل ،وجعفر بن حممد،
وحممد (النفس الزكية) ،وإبراهيم ابني عبداهلل ،وأبيهام عبداهلل بن احلسن ،وعن عبداهلل بن موسى
بن عبداهلل ،وعن أمحد بن عيسى  ،%رواه حممد بن منصور عنهم بأسانيده ،...،وهو مذهب
أيضا ( ُأصول األحكام) ( )200/1لإلمام احلجة املتوكل
أهل البيت  %ال خيتلفون فيه) ،وانظر ً
عىل اهلل أمحد بن سليامن ’ .وروى األمري احلسي  #يف (الشفاء) ( )274/1عن القايض زيد
الر ِحير ِم (إجامع العرتة  .)%وروى َ
مثل ذلك اإلما ُم
الر رمحَنِ َّ
رمحه اهلل تعاىل أ َّن اجلهر بِب رِس ِم ال َّل ِه َّ
حييى بن محزة ’ عن أئمة العرتة القاسمية والنَّارصية  %يف (االنتصار) ،ثم قال (:)251/3
(وعىل اجلملة ،فإنَّه إجامع أهل البيت).
( )1الروض النضري (.)13/2
( )2انظر الروايات يف (مسند الشافعي) (ص ،)36/و(السنن الكربى) للبيهقي ( ،)49/2والدار
قطني يف (السنن) ( )84-83/2رقم ( ،)1187و( .)1188ورواه كثري من أئمة أهل البيت
 ،%كاإلمام حييى بن محزة ’ يف (االنتصار) ،واإلمام املنصور باهلل القاسم بن حممد ’ يف
(االعتصام) ( .)377/1ويف (مفاتيح الغيب) ( :)168/1قال الشافعي( :إِ َّن معاوية كان سلطانًا
اجلهر بالتسمية كان كاألمر املتقرر عند كل الصحابة من
عظيم القوة ،شديد الشوكة ،فلوال أ َّن
َ
ـما َق ِد ُروا ع ََىل إظهار اإلنكار عليه بسبب ترك التسمية).
املهاجرين واألنصار َوإ َِّال َل َ

الر ِحيرم]
الر رمحَنِ َّ
[اجلهر بـب رِس ِم ال َّل ِه َّ
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()1
َش ِ
ط ُم رسلِ ٍمَ ،ف َقد
احلاكِ ُم ِيف (ا رل ُ
ـم رستَدر َر ِك) َ ،و َق َالَ ( :ص ِح ري ٌح َع َىل َ ر
َو َأ رخ َر َج ُه ر َ
()3
()2
هِم).
ر
ـم ِج ري ِد [بر ِن َع رب ِد ال َعزِ ريزِ ] َ ،و َسائِ ُر ُر َواتِ ِه ُم َّت َف ٌق َع َىل عَدَ ا َلتِ ر
احت ََّج بِ َع رب ِد ا رل َ

يب بر ِن َك رع ٍ
َو َذك ََر ر
اجل ره َر َع رن َأ ِيب بَك ٍررَ ،و ُع رث َم َ
بَ ،و َأ ِيب َقتَا َد َةَ ،و َأ ِيب
انَ ،و ُأ َ ر
اخلَطِ ري ُ
ب رَ
سَ ،و َع رب ِداهللِ بر ِن َأ ِيب َأ رو َىفَ ،و َشدَّ ا ِد بِ رن َأ رو ٍ
َس ِع ري ٍدَ ،و َأ َن ٍ
سَ ،و َع رب ِد اهللِ بر ِن َج رع َف ٍر،

احل َس ر ِ
ي بر ِن َع ِ ٍّيل.
َو ر ُ
َق َالَ :و َأ َّما التَّابِ ُع َ
ِاجل رهرِ َف ُه رم َأ رك َث ُر ِم رن َأ رن ُي رذك َُروا،
ون َو َم رن بَ رعدَ ُه رم ُِم َّ رن َق َال ب ر َ
ْصوا(.)4
َو َأ رو َس ُع ِم رن َأ رن ُ ر
حي َ ُ
َشط مسلم).
(( )1املستدرك) للحاكم النيسابوري ( )357/1برقم ( ،)851وقال
ُّ
الذهبي( :عىل َ ر
ورواه الدار قطني يف (السنن) ( ،)308/1رقم ( ،)1174ط( :دار الكتب العلمية) ،وقال:
(كلهم ثقات).
( )2أي ُم رسلِم صاحب الصحيح.
( )3هو عبد املجيد بن عبد العزيز بن أيب َر َّواد -بفتح الراء وتشديد الواو ،-وثقه أمحد وابن معي،
مسلم واألربعة .انظر ترمجته يف (هتذيب
أعلم الناس بحديث ابنِ ُج َريج .روى له
ٌ
وغريهام ،وكان َ
الكامل) للمزي ( ،)271/18رقم (.)3510
( )4قال احلافظ الرتمذي يف (السنن) (ص )78/ط( :دار إحياء الرتاث العريب)َ ( :و َقدر َق َال ِ َهب َذا -أي
اب النَّب رِي ÷ِ ،منر ُه رمَ :أبُو ُه َر ري َر َة،
هل ال ِع رل ِم ِمن َأ رص َح ِ
الر ِحي ِمِ -عدَّ ٌة ِمن َأ ِ
الر رمحَنِ َّ
اجل َه َر بِب رِس ِم اهللِ َّ
َ
ِ
ِ
َ
ٍ
هلل
ِ
ا
م
ِس
ب
ب
ر
ه
اجل
ا
و
أ
ر
،
ي
ع
ب
َّا
ت
ال
ن
م
م
ه
ع
ب
ن
م
و
،
ري
ِ
ب
الزُّ
ن
اب
و
،
اس
ب
ع
ن
اب
و
،
ر
ُم
ع
ن
اب
ِ
ِ
دَ
الر رمحَنِ
َ
ُ
َ ُ َ َ َ ر َر ر ر
َو ُ َ َ َ ُ َّ
َ ر َََ ر ِ
َّ
ٍ
الر ِحي ِمَ .وبِ ِه َي ُق ُ
ول َّ
يما َن) .وقال الشوكاين يف (نيل
الشافِ ُّ
عيَ ،وإ رِس َما ِع ُيل ب ُن َمحَّادُ ،ه َو اب ُن َأيب ُس َل َ
َّ
يبَ :و َأ َّما التَّابِ ُعو َن َو َم رن بَ رعدَ ُه رم ُِم َّ رن َق َال ب َر
األوطار) (َ ( :)200/2ق َال ر
ِاجل رهرِ ِ َهباَ ،ف ُه رم َأ ركثَ ُر ِم رن
اخلَطِ ُ
او ٌسَ ،و َع َطا ٌءَ ،و ُجم ِ
َاهدٌ َ ،و َأبُو
ـم َسير ِ
بَ ،و َط ُ
ْصواِ ،منر ُه رمَ :س ِعيدُ بر ُن ا رل ُ
َأ رن ُي رذك َُرواَ ،و َأ رو َس ُع ِم رن َأ رن ُ ر
حي َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
احل َس ر ِ
َيل [الباقر]،
َوائِ ٍلَ ،و َس ِعيدُ بر ُن ُجبَ ر ٍريَ ،وابر ُن س ِريي َنَ ،وعكررِ َم ُةَ ،وع ُّ
يَ ،وابرنُ ُه ُحم ََّمدُ بر ُن ع ٍّ
َيل بر ُن ر ُ
ـمنرك َِد ِرَ ،و َأبُو بَكررِ بر ُن حمُ ََّم ِد برنِ ع رَمرِ و برنِ َحزر ٍمَ ،و ُحم ََّمدُ
ـم بر ُن َعبر ِد ال َّل ِه برنِ ع َُم َرَ ،وحمُ ََّمدُ بر ُن ا رل ُ
َو َسالِ ُ
الش رعثَ ِ
بر ُن َك رع ٍ
بَ ،ونَافِ ٌع َم رو َىل ابرنِ ع َُم َرَ ،و َأبُو َّ
ِيب بر ُن َأ ِيب
رحولَ ،و َحب ُ
اءَ ،وع َُم ُر بر ُن َعبر ِد ا رل َعزِ يزِ َ ،و َمك ُ
ٍ
اسَ ،وابرنُ ُهَ ،و راألَزر َر ُق بر ُن َقير ٍ
َيل بر ُن َعبر ِد ال َّل ِه برنِ َعبَّ ٍ
سَ ،و َعبردُ ال َّل ِه
َثابِتَ ،والزُّ رهرِ ُّيَ ،و َأبُو ِق َالبَ َةَ ،وع ِ ُّ
ٍ
ٍ
َيل برنِ
احل َس ُن بر ُن زَ ريدَ ،وزَ ريدُ بر ُن ع ِ ر
بر ُن َم رع ِق ِل برنِ ُم َق ررنَ .و ُِم َّ رن بَ رعدَ التَّابِ ِعيَ ُ :عبَيردُ ال َّل ِه ا رل ُع َمرِ ُّيَ ،و ر َ
ٍ
َيلَ ،وابر ُن َأ ِيب ِذئ ٍ
ربَ ،وال َّلير ُث بر ُن َس رع ٍدَ ،وزَ ا َد ا رلبَير َه ِق ُّي ِيف التَّابِ ِعيَ َ :عبردَ
ُح َس ريَ ،وحمُ ََّمدُ بر ُن ع َُم َر برنِ ع ِ ٍّ
أيضا (الروض
احلنَ ِفيَّ ِةَ ،و ُس َلير َما َن التَّير ِم َّي ،).. .إلخ كالمه .وانظر ً
ال َّل ِه بر َن َص رف َوا َنَ ،و ُحم ََّمدَ بر َن ر َ
النضري) للحافظ احلسي بن أمحد السياغي رمحه اهلل تعاىل ( .)13/2وينظر يف جعل اإلمام األعظم
زيد بن عيل ’ يف طبقة من بعد التابعي ،وهو يف طبقة أخيه اإلمام الباقر  #املذكور يف
التابعي ،وقد نبَّه عىل ذلك السياغي رمحه اهلل تعاىل كام يف حوايش (الروض النضري).
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ٍ
(اخل َالفِ َّي ِ
َو َذك ََر ال َب ري َه ِق ُّي ِيف ر ِ
اجل رهرِ بِب رِس ِم
ات)( :)1ر
اجت ََم َع ُآل ُحم َ َّمد ÷ َع َىل ر َ
الر ِح ري ِم .ا رنت ََهى(.)2
الر ر َ
مح ِن َّ
ال َّل ِه َّ
سَ ( :أ رن َر ُس َ
ول ال َّل ِه ÷َ ،و َأبَا
ـم َخالِ ُ
ف َح ِديث َأ َن ِ
استَدَ َّل ِب ِه ا رل ُ
َو َأ رق َوى َما ر
الر َوا َي ِ
ان كَا ُنوا َي رف َتتِ ُح َ
اتَ :و ُع رث َم َ
ِاحل رمدُ لِ َّل ِه َر رب
بَك ٍررَ ،و ُع َم َرَ ،و ِيف بَ رع ِ
ون َّ
ض ر
الص َال َة ب ر َ
ي)(.)3
ا رل َعا َلـ ِم ر َ

َو ره َو ُم َع ٌّل ب ِ
اب.
ِاال رضطِ َر ِ
()4
زِي( )5ا رت َف َ
اق األَئِ َّم ِة
اجل رو ر
َق َال َز ري ُن الدر ري ِن ال ِع َرا ِق ُّي بَ رعدَ َأ رن َذك ََر َد رع َوى ابر ِن ر َ
اق َغري م رق ُب ٍ
س َما َل رف ُظ ُهَ :و َما ا َّد َعا ُه ِم َن ِ
َع َىل َح ِد ِ
يث َأ َن ٍ
ول.
اال رت َف ِ ر ُ َ

( )1انظر ُمتْص احلافظ أيب فرج اإلشبييل لكتاب اخلالفيات للحافظ البيهقي ( ،)360/1وانظر (نيل
األوطار).
( )2قال احلافظ اهليثمي يف (جممع الزوائد) (َ ( :)112/2وعَنِ ابرنِ َع َّب ٍ
جي َه ُر
اسَ :أ َّن النَّب َِّي ÷ كَا َن َ ر
الص َال ِةَ .ر َوا ُه ا رل َبزَّ ُار َور َِجا ُل ُه ُم َو َّث ُقو َن)َ .وعَنِ ابرنِ َع َّب ٍ
اس َق َال( :كَا َن
الر ِحي ِم ِيف َّ
الر رمحَنِ َّ
بِ َب رس ِم ال َّل ِه َّ
الر ِحي ِمَ ،فإِ َذا نَزَ َل ب رِس ِم ال َّل ِه
النَّب ُِّي ÷ َال َي رعرِ ُ
ـم َة ُّ
الر رمحَنِ َّ
ور ِة َحتَّى تَنرزِ َل ب رِس ِم ال َّل ِه َّ
الس َ
ف َخاتِ َ
َْص
الر ِحي ِم ع ََر َ
استُ رقبِ َل رت َ -أوِ ابرت ُِدئ ر
ف َأ َّن ُّ
َت ُس َ
ور َة َقدر ُختِ َم رت َو ر
الس َ
الر رمحَنِ َّ
َّ
ور ٌة ُأ رخ َرى) .-قال :ا رقت َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
الر ِحي ِم)َ .ر َوا ُه ا رلبَزَّ ُار
مح
الر
ه
ل
ال
م
ِس
ب
ل
رزِ
ن
ت
َّى
ت
ح
ة
ور
الس
ة
ِم
ـ
ات
خ
ف
ُ
رِ
ع
ي
ال
(
:
ه
ل
و
ق
َىل
ع
ه
ن
ر
م
د
او
د
و
َنِ
ر
َ
َ
ر
َ
ر
ُ
َ
ُ
َ
ر ِ
َّ
َّ
َ ُّ َ
َأبُ
ِ
ِ
ِ
يح .انتهى من (جممع الزوائد).
رِج ُال َّ
مها َ
بِإ رِسنَا َد رينِ ر َِج ُال َأ َحد َ
الصح ِ
ِ
( )3البخاري ( ،)296/1والرتمذي يف جامعه رقم ( ،)246وقال الرتمذيَ :ق َال َّ
عي :إِنَّ َما َم رعنَى
الشاف ُّ
ِ
احل ِد ِ
ُثما َن ،كَانُوا َي رفتَت َ
حون
يث َأ َّن النَّبِ َّي َص َّىل اهلل َع َلير ِه (وآ َل ُه) َو َس َّل َمَ ،و َأبا بَك ٍررَ ،وع َُم َرَ ،وع َ
َه َذا َ
ورةِ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ال ِق َرا َء َة ب
ي)َ ،م رعنَا ُه أ َّهنُ رم كَانُوا َيبردَ ؤَ و َن بِق َرا َءة َف َ
ِـــ(احلمدُ هللِ َر رب ا رل َعا َلـم ر َ
احتة الكت ِ
َاب َق َبل ُّ
الس َ
رَ
الر ِحي ِمـ انتهى.
الر رمحَنِ َّ
َو َلير َس َم رعنَا ُه َأ َّهنُ رم كَانُوا الَ َي رق َرؤون ب رِس ِم اهللِ َّ
وسيرسد املؤ رلف اإلمام :جمدالدين املؤيدي  #مايفيد ذلك.
أيضا يف (التقييد واإليضاح) (ص )118-117/ط( :مؤسسة الكتب
( )4وقال الزَّ ري ُن
العراقي ً
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
احل َّفاظَّ :
الرب .فكيف
الشافع ُّي ،والدَّ َار ُق رطن ّيَ ،وا رلبَير َهق ُّيَ ،وابر ُن َعبرد َ ر
الثقافية)َ ( :و َقدر أ َع َّل ُه َمجَا َع ٌة م َن ر ُ
ِ
ِ
ِ
ِي إِ َّن األَئِ َّم ِة اتَّ َفقوا ع ََىل ص َّحته؟! ،أفال َي رقدَ ُح كَال ُم هؤالء يف االتر ِ
فاق الذى نَ َق َل ُه).
اجلوز ر
يقول اب ُن ر َ
(( )5التحقيق يف أحاديث اخلالف) البن اجلوزي ( ،)354/1ط( :دار الكتب العلمية).
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ربَ ،وال َب ري َه ِق ُّيَ ،ف َأ ري َن ِ
اال رت َف ُ
َف َقدر َأ َع َّل ُه َّ
اق َم َع
الشافِ ِع ُّيَ ،والدَّ َار ُق رطنِيَ ،وابر ُن َع رب ِد ا رل َ ر
احل َّف ِ
اظ؟!.
ُمُ َا َل َف ِة َه ُؤ َال ِء ر ُ
س ب ِن مالِ ٍ
اختِ ِ
رب(َ ( :)1ف َه َذا َما بَ َل َغنَا ِم رن َح ِد ِ
ك ِم ِن ر
الف
يث َأ َن ِ ر َ
َو َق َال ابر ُن َع رب ِد ا رل َ ر
َأ رل َفا ِ
يش ٍء ِمن َرها؛ ألَ َّن ُه َق َال َم َّر ًة :كَا ُنوا َي رف َت ِت ُح َ
ون
ظ ِه ،إىل أن قالَ :وال ُح َّج َة ِعن ِردي ِيف َ ر

جي َه ُر َ
مح ِن
الر ر َ
ِـ(احل رمدُ لِ َّل ِه َر رب ا رل َعا َلـ ِم َ
ون بِـ(ب رِس ِم ال َّل ِه َّ
ي)َ ،و َم َّر ًة َق َال :كَا ُنوا ال َ ر
ب رَ
ـم َأ رس َم رع ُه رم َي رق َر ُؤ َ
ون بِـ(ب رِس ِم
ؤوهنَاَ ،و َم َّر ًة َق َالَ :ل ر
الر ِحي ِم)َ ،و َم َّر ًة َق َال :كَا ُنوا ال َي رق َر َ
َّ

يت).
ت َو َن ِس ُ
َرب ُ
الر ر َ
الر ِحي ِم)َ ،و َقدر َق َال َم َّر ًة إِ رذ ُسئِ َل َع رن َذلِ َك :ك ِ ر
مح ِن َّ
ال َّل ِه َّ
احلازِ ِم ُّي ِم رن َطرِ ِيق الدَّ َار ُق رطنِي ِبإ رِسنَا ِد ِه إ َِىل َأ ِيب َم رس َل َم َة(َ ،)2ق َالَ :س َأ رل ُت
َو َأ رخ َر َج ر َ
َأنس بن مالِ ٍ
َان َر ُس ُ
ك َأك َ
ي َأ رو بِب رِس ِم ال َّل ِه
ِاحل رمدُ لِ َّل ِه َر رب ال َعا َلـ ِم َ
َ َ ر َ َ
ول ال َّل ِه َي رس َت رفتِ ُح ب ر َ
الر ِح ري ِم؟ َق َال :إِ َّن َك َس َأ رل َتنِي َع رن َيش ٍء َما َأ رح َف ُظ ُهَ ،و َما َس َأ َلنِي َعنر ُه َأ َحدٌ َق رب َل َك.
ا َّلر ر َ
مح ِن َّ
يح)(.)4
َق َال الدَّ َار ُق رطنِي(َ ( :)3ه َذا إ رِسنَا ٌد َص ِح ٌ
ٍ
الر رج َح َ
ان
يحَ ،...ف َال َن ِجدُ ُّ
سَ :وإِ َذا َس َل ركنَا َم رس َل َك َّ ر
َق َال َأبُو ُحم َ َّمد ا رل َ
الرت ِج ِ
ـم رق ِد ِ ُّ
إ َِّال لِرِ َوا َي ِة كَا ُنوا َي رف َتتِ ُح َ
الر َوا ِة َع َىل َه َذا
ور ِة؛ ِألَ َّن َأ رك َث َر ُّ
ِاحل رمدُ ) َأ ري ب ُّ
ِالس َ
ون (ب ر َ

( )1احلافظ ابن عبد الرب يف كتابه (اإلنصاف) (ص ،)229/ط( :أضواء السلف).
أيضا يف (االستذكار) ( ،)165/4ط( :دار قتيبة-دار الوعي)َ ( :و َقدر َر َوى َه َذا
وقال ابن عبد الرب ً
يث َع رن َأنَ ٍ
احل ِد َ
الس َال ُم،
مهاُ ،ك ُّل ُه رم َر َو رو ُه َم رر ُفوعًا إ َِىل النَّب رِي َع َلير ِه ( َوآ َل ُه) َّ
َري ُ َ
س َقتَا َد ُةَ ،و َثاب ٌِت ا رلبُن ِ ُّ
َاينَ ،وغ ر ُ
رَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َع َليره رِم ِيف َل رفظه ر
إ َِّال َأ َّهنُ ُم ر
اب َال تَ ُقو ُم
اختَ َل َ
اخت َال ًفا َكث ًرياُ ،م رض َطرِ بًا ُمتَدَ اف ًعا ،إىل أن قالَ :ه َذا ر
اضط َر ٌ
أيضا( :التمهيد) البن عبد الرب ( ،)230/2ط( :قرطبة) ،وكتاب (التقييد
َم َع ُه ُح َّج ٌة .)...وانظر ً
واإليضاح) للحافظ العراقي (ص )118-117/و(بداية املجتهد) البن رشد ( ،)296/1ط:
(دار السالم).
( )2سعيد بن يزيد بن مسلمة األزدي ،ثم الطاحي ،أبو مسلمة البْصي القصري (ثقة) .أخرج له
اجلامعة .أفاده ابن حجر يف (التقريب).
( )3سنن الدار قطني ( )315/1رقم ( ،)1195ط( :دار العلمية) ،و( )94/2رقم ( ،)1208ط:
(الرسالة) ،وانظر( :الروض النضري) (.)15/2
( )4ورواه املحب الطربي يف (غاية اإلحكام يف أحاديث األحكام) ( ،)175/2وقالَ ( :ثبَ َت عن أنس
أنه سئل عن االستفتاح بالبسملة ،فذكر أنه ال حيفظ فيها شيئًا).
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والضم
الرفع َّ
املنهج األقوم يف َّ

ال َّل رف ِ ()1
رت َق ِ
هِم
الر َوا ُة َعنر ُهَ ،ف ِمن ُره رم َم رن َأ َّدا ُه بِ َل رفظِ ِه َف َأ َص َ
ت ُّ
ابَ ،و ِمن ُره رم َم رن َف َ
ظ ُ ،ث َّم ا رف َ َ
رب َعنر ُه بِ َقولِ ِه :كَا ُنوا َال َي رق َر ُؤ َ
ِرس َار
ِمنر ُه َح رذ َ
ف ال َب رس َم َل ِةَ ،ف َع َّ َ
ونَ ،و ِمن َره ُم َم رن َفهِ َم اإل ر َ

رب َعنر ُه.
َف َع َّ َ

َو َقدر َع َار َض َها َما َت َقدَّ َم ِم رن رِ َوا َي ِة َأ َن ٍ
اجل رهرِ ِ َهباَ ،و ِم رن فِ رعلِ ِه َن رف ِس ِه.
س َعنر ُه ÷ ِيف ر َ
احلاكِ ُم بِ َل رف ِ
ظَ :و َأ َّن َأ َن ًسا ك َ
احت ِة
جي َه ُر بِا رل َب رس َم َل ِة َق رب َل ال َف ِ َ
َان َ ر
َأ رخ َر َج ُه الدَّ َار ُق رطنِي َو ر َ

َوبَ رعدَ َهاَ ،و َق َالَ :ال آ ُلو َأ رن َأ رقت َِد َي ب َِص َال ِة َر ُس ِ
ات(.)2
ول ال َّل ِه ÷َ ،و ُر َوا ُت ُه ثِ َق ٌ
ـمنَارِ )(َ ( :)3و َه َذا ِم َن ا رل َم َو ِ
ات َع َىل
اض ِع ا َّلتِي ُي َر َّج ُح فِ ري َها ا ِ
إل رث َب ُ
َق َال ِيف (ا رل َ
النَّ رفي).

َو َق َال ِيف (ال َبدر رِ الت ََّما ِم)ُ ( :حم َ َّص ُل َح ِد ِ
يث َأ َن ٍ
ت رِ َوا َي ٌة
اجل رهرِ َ ،ف َمتَى ُو ِجدَ ر
س َن رف ُي ر َ
ـم رثب ِ
ِت َع َىل الن َِّايف ،...،بَ رل
فِ ري َها إِ رث َب ُ
ـم َج َّر ِد َت رقدي ِم ا رل ُ
اجل رهرِ ُقدر َم رت َع َىل َن رفيِ ِهَ ،ال لِ ُ
ات ر َ

اجل رز َم
رت َ
احلك َرم ،ك ََأ َّن ُه ل ُب رع ِد َع ره ِده بِ ِهَ ،ل ر
ف ب َِأ َّن ُه َال َ ر
لِك رَونِ ِه ا رع َ َ
ـم َي رذك رُر ِمنر ُه إ َِّال ر َ
حي َف ُظ َه َذا ر ُ
ب ِ
ي
ـم َي رست رَح ِ ِ
اجل ره َر بِا رل َب رس َم َل ِةَ ،ف َي َت َع َّ ُ
ِاحل رمدُ لِ َّل ِه َر رب ال َعا َلـ ِم َ
ي َج ره ًراَ ،و َل ر
ِاال رفتِت ِ
ّض ر َ
َاح ب ر َ
األَ رخ ُذ ب َِح ِد ِ
يث َم رن َأ رث َبت َذلِ َك)(.)4
ض)(َ ( :)5ق َال ال َب ري َه ِق ُّي َما َل رف ُظ ُهَ :و َأ ري ًضا َفإ َِّن فِ ري َها ُ رهت َم ًة ُأ رخ َرىَ ،و ره َو
(الر رو ِ
َق َال ِيف َّ
اجل رهرِ بِالت رَّس ِم َي ِةَ ،ف َل َّما َو َص َل ِ
َأ َّن َعلِ ًّيا  #ك َ
ت الدَّ رو َل ُة إ َِىل بَنِي ُأ َم َّي َة بَا َل ُغوا
َان ُي َبالِ ُغ ِيف ر َ

ال ُسنر ِة َع ِ ريل بر ِن َأ ِيب َطالِ ٍ
اجل رهرِ ؛ َس رع ًيا ِيف إِبر َط ِ
بُ ،ث َّم َق َالَ :و َال َش َّك َأ َّن ُه
ِيف ا رل َ
ـمن ِرع ِم َن ر َ

َان َي ُق ُ
( )1ومام يؤكد هذا ما روي َع رن َأ ِيب ُه َر ري َر َة عَنِ النَّب رِي ÷ َأنَّ ُه ك َ
احل رمدُ لِ َّل ِه َر رب ا رل َعا َلـ ِميَ
ول « :ر َ
ٍ
ِ
يمَ ،و ِه َي ُأ ُّم ا رل ُق ررآنِ،
الر ِحي ِمَ ،و ِه َي َسبر ُع الـ َرمثَ ِاين َوا رل ُق ررآ ُن ا رل َعظ ُ
الر رمحَنِ َّ
َسبر ُع آ َيات إ رِحدَ ُاه َّن ب رِس ِم ال َّل ِه َّ
(األَ رو َس ِ
اين ِيف ر
ط)
َو َف ِ َ
احت ُة ا رلكِت ِ
َاب» .قال اهليثمي يف (جممع الزوائد) (َ ( :)112/2ر َوا ُه ال َّط َ َ
رب ِ ُّ
ات).
َور َِجا ُل ُه ثِ َق ٌ
( )2انتهى بتْصف من (الروض النضري) (.)16/2
(( )3املنار) للمقبيل (.)180/1
( )4انتهى من (الروض النضري) بتْصف ،وصاحب (البدر التامم) ناقل من ابن حجر العسقالين.
انظر (فتح الباري َشح البخاري) ( ،)90/2ط( :دار الكتب العلمية).
( )5الروض النضري (.)16/2
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ول َع ِ ريل بر ِن َأ ِيب َطالِ ٍ
ي َق رو ِل َأ َن ٍ
ي َق ِ
ب
ـم َغ َّف ِلَ ،وبَ ر َ
ض بَ ر َ
َم ره َما َو َق َع ال َّت َع ُار ُ
س َوابر ِن ا رل ُ
ول ُع ُمرِ ِه؛ َفإ َِّن األَ رخ َذ بِ َق ِ
ا َّل ِذي بَ ِق َي َع َل ري ِه ُط َ
ول َع ِ ٍّيل َأ رو َىل.

اق ِيف ِ
ـم رس َأ َل ِة؛ ُث َّم َس َ
اج إ َِىل َأ رن َق َال:
َف َه َذا َج َو ٌ
اب َقاطِ ٌع ِيف ا رل َ
اال رحتِ َج ِ
َو َم ِن َّاخت ََذ َعلِ ًّيا إِ َما ًما لِ ِد رينِ ِهَ ،ف َقدر َمت َ َّس َك بِا رل ُع رر َو ِة ا رل ُو رث َقى ِيف ِد رينِ ِه َو َن رف ِس ِه .ا رنت ََهى َما
َأ رو َر َد ُه ال َب ري َه ِق ُّي بِ َل رفظِ ِه(.»1

ب) بِ َل رفظِ ِه(.)2
يح ال َغ ري ِ
ُق رل ُتَ :و ِم رث ُل َه َذا لِ رل َّرازِ ي ِيف ( َم َفاتِ ِ
رش َ
ون
َو َقدر َر َوى َج ره َر النَّب رِي ÷ بِا رل َب رس َم َل ِة ِيف َّ
اجل رهرِ َّي ِة ب رِض َع ٌة َو ِع ر ُ
الص َال ِة ر َ
احلا ِف ِ
ـمكِ ُّي.
َص َحا ِب ًّيا ،ك ََما َذك ََر ُه َّ
ظ َأ ِيب ُأ َسا َم َةَ .ذك ََر ُه ابر ُن َح َجر ا رل َ
الز ري ُن ال ِع َرا ِق ُّي َع ِن ر َ
ِرس َار َس رب َع ٌة ِمن ُره رم.
َو َر َوى اإل ر َ
ثَ ( :و َقدر َت َقدَّ َم عَدَ ُم ِص َّح ِة ِ
ـم رب َح ِ
اال رستِدر َال ِل
(الر رو ِ
ض) بَ رعدَ إِ ري َرا ِد َه َذا ا رل َ
َق َال ِيف َّ
بِك ٍُّل ِمن َرها)( .)3ا رنت ََهى.

(َش ِح الت رَّجرِ ِ
َوىف ِيف ال َب َساي ِ
َوا رل َب رح ُث ُم رست َ
يد)،
ِط كَـ( َأ َم ِايل َأ رمحَدَ بر ِن ِع ري َسى)َ ،و َ ر
(الش َف ِ
(اجلا ِم ِع الك َِايف)َ ،و ر
ض الن َِّض رريِ) ِم رن
(الر رو ِ
اء)َ ،و َّ
(َش ِح الت رَّحرِ يرِ )َ ،و ر َ
َو َ ر
رت ِةَ ،وكَـ( َن ري ِل األَ روطَارِ ) َو َغ ر ِري ِه ِم رن ُم َؤ َّل َف ِ
ُم َؤ َّل َف ِ
ات َغ ر ِري ِه رمَ ،و ِيف َه َذا كِ َفا َي ٌة
ات ال ِع ر َ
الس رم َع َو ره َو َشهِ ريدٌ .
ـم رن َأ رل َقى َّ
لِ َ

( )1املصدر السابق.
( )2انظر (مفاتيح الغيب) للفخر الرازي ( ،)169/1ومام قاله أيض ًا( :-ونحن ر
وإن َش َك ركنَا يف يشء
التعارض بي قول ٍ
فإنَّا ال نَ ُّ
عيل بنِ أيب طالب
شك أنَّه مهام َو َق َع
ُ
أنس وابنِ ا رل ُ
ـم َغ َّف ِل ،وبي قول ّ
ِ
َ
قاطع يف املسألة) .وقال
جواب
عيل أ رو َىل ،فهذا
ٌ
ٌ
 #الذي بَق َي عليه طول عمره ،فإ َّن األخذ بقول ٍّ
عيل  #اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم:
ً
أيضا يف ( ،)168/1بعد أن نقل أن مذهب أمري املؤمني ّ
احل َّج َة قو َّي ٌة يف نفيس ،راسخ ٌة يف عقيل ،ال تزول البتّ َة بسبب كلامت املخالفي).
(وأقول :إ َّن هذه ر ُ
( )3الروض النضري (.)18/2
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ـم َؤ َّل َف ِ
وأ َّما َح َّي َع َىل َخ ر ِري ا رل َع َم ِل ،فقد بُ ِس َط ِ
ات
الر َوا َي ُ
ات فِ ري َها ِيف َه ِذ ِه ا رل ُ
ت ر
الر ُس ِ
الص َحابَ ِة،
ول ÷َ ،و َع رن َأ ره ِل بَ ريتِ ِهَ ،و َأ رع َال ِم َّ
ُور ِة آنِ ًفا َع ِن َّ
ـم رذك َ
ا رل َ
ي.
َوالتَّا ِب ِع ر َ
(َش ِح الت رَّجرِ ِ
يد)(َ ،)1ع رن َأ ِيب بَك ٍرر
ِمن َرهاَ :ما َر َوا ُه ا ِ
إل َما ُم ا رل ُ
ـم َؤ َّيدُ بِال َّل ِه ِ #يف َ ر
ـم رقرِ ي.
ا رل ُ

َ -ق َال ِيف (الت رَّذكِ َر ِة)( :)2ثِ َق ٌة َع َّال َمة.-

َق َالَ :حدَّ َثنَا ال َّط َح ِ
او ُّي(َ .)3ق َالَ :حدَّ َثنَا َأبُو بَك ٍررُ ،حم َ َّمدُ بر ُن َع ِ ريل بر ِن َد ُاو َد(.)4
()5
احل ِد ري ِ
ث .-
 َق َال ِيف (الت رَّذكِ َر ِة) َ :ح َس ُن ر َرب َنا َأبُو َع ِ
الض َّح ُ
مج َت ُه ِيف
اك بر ُن ُمَ ر َل ٍد ،بَ َس َط َت رر َ َ
اس ُم ُه َّ
اص ٍمَ - ،و ره َو النَّبِ ري ُل ،ر
َق َالَ :أ رخ َ َ
ات)َ ،وعَدَّ ِم رن ُش ُي ِ
(ال َّط َب َق ِ
الصا ِد َق،
وخ ِه ابر َن ُج َر ريجٍ َ ،و َمالِكًاَ ،وال َّث رورِ َّيَ ،و َج رع َف ًرا َّ

احل َّف ُ
اظ َع َىل ثِ َقتِ ِه َو َج َال َلتِ ِه.-
َو َغ ر َري ُه رمَ ،وا َّت َف َق ر ُ

(َ )1شح التجريد (.)271/1
( )2قال الذهبي يف (تذكرة احلفاظ) ( ،)973/3رقم (( :)913ابن املقرئ حمدث أصبهان اإلمام
الر َّحال احلافظ الثقة :أبو بكر حممد بن إبراهيم بن عيل بن عاصم بن زاذان األصبهاين اخلازن،
َّ
املشهور بابن املقرئ ،صاحب املعجم الكبري ،واألربعي حديثًا .قال ابن مردويه :هو ثقة مأمون
صاحب أصول .وقال أبو نعيم :حمدث كبري ثقة .وكان خازن كتب الصاحب إسامعيل بن عباد.
بتْصف.
وعاش اب ُن املقرئ ِستًّا وتسعي سنة .مات يف شوال سنة إحدى وثامني وثالثامئة) .انتهى ّ
( )3هو أمحد بن حممد بن سالمة ،احلافظ العالمة املشهور ،ذكره يف (طبقات الزيدية) ،وقال ابن
يونس :ثبتًا ثق ًة .متت .من املؤ رلف  .#وانظر ترمجته يف (سري أعالم النبالء) للذهبي (،)27/15
ط( :الرسالة).
( )4كذا يف املصدر املنقول منه وهو (الروض النضري) ،أبو بكر حممد بن عيل ،فإن يكنه فقد أفاد
الذهبي يف (التذكرة) يف ترمجته أنه( :احلافظ اإلمام أبو بكر حممد بن عيل البغدادي نزيل مْص،
حدث عن أمحد بن حنبل وحييى بن معي .وروى عنه :أبو جعفر الطحاوي .قال أبو سعيد بن
يونس :كان حيفظ احلديث ويفهم .توىف يف ربيع األول سنة أربع وستي ومائتي ،وكان حسن
احلديث) .انتهى بتْصف.
( )5تذكرة احلفاظ ( ،)660-659/2رقم (.)679
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ور.-
َق َالَ :حدَّ َثنَا ابر ُن ُج َر ريجٍ َ - ،و ره َو ا ِ
ـم رش ُه ُ
إل َما ُم ا رل َ

َاش ِ
الذ َهب ُِّي ِيف (الك ِ
ِبَ - .و َقدر َو َّث َق ُه َّ
رب َنا ُع رث َم ُ
ف)(َ ،)1وابر ُن
الساي ِ
ان بر ُن َّ
َق َالَ :أ رخ َ َ
حب َ ()2
ـم َؤ َّيدُ بِال َّل ِه.-
ِ َّ
ان َ ،وا رل ُ
َق َالَ :ع رن َأ ِيبَ - ،و َّث َق ُه ابر ُن ِح َّبان(.-)3
ـملِ ِ
ور َةَ - .و َّث َق ُه ابر ُن ِح َّبان(.-)4
ك بر ِن َأ ِيب َحم ر ُذ َ
َق َالَ :ع رن َع رب ِد ا رل َ
ايبَ ،ق َالَ :ع َّل َمنِي َر ُس ُ
ان ك ََما ُت َؤ رذ ُن َ
ول ال َّل ِه ÷ األَ َذ َ
ون
الص َح ِ ر
َع رن َأ ِيب َحم ر ُذ رو َر َة َّ
اآلنَ ،و َذك ََر تِ رل َك ا رل َكلِ َم ِ
َ
اتَ ،و ِمن َرها َح َّي َع َىل َخ ر ِري ال َع َم ِل (.)5

()6
(س ِم رع ُت
َو َأ رخ َر َج ا ِ
ـم َؤ َّيدُ بِال َّل ِه  #ب َِسن َِد ِه إ َِىل َع ِ ٍّيل َ ،#ق َالَ :
إل َما ُم ا رل ُ
ول اهللِ ÷ َي ُق ُ
َر ُس َ
الص َال ُة»َ ،و َأ َم َر ب َِال ًال َأ رن ُي َؤ رذ َن ب َِح َّي
ول« :إ َِّن َخ ر َري َأ رع َمالِك ُُم َّ

َع َىل َخ ر ِري ال َع َم ِل).

َو َأ رخ َر َج ال َب ري َه ِق ُّي ِيف ُسنَنِ ِه(َ ،)7ع رن َش ري ِ
احلاكِ ِم( ،)8ب َِسن َِد ِه إ َِىل َحاتِـ ِم بر ِن
خ ِه ر َ
ٍ
َان َي ُق ُ
يك َ
احل َس ر ِ
ول ِيف َأ َذانِ ِه
إ رِس َما ِع ري َلَ ،ع رن َج رع َفرِ بر ِن ُحم َ َّمدَ ،ع رن َأبِ ري ِهَ ( :أ َّن َع ِ َّيل بر َن ر ُ

(ح َّي َع َىل َخ ر ِري ال َع َم ِلَ ،و َي ُق ُ
ولُ :ه َو األَ َذ ُ
ان األَ َّو ُل).
إِ َذا َق َالَ :ح َّي َع َىل ال َف َال ِحَ ،ق َالَ :
اتَ ،ف ره َو َص ِح ري ٌحَ ،أ َفا َد ُه ِيف َ
وع).
َو َمجِ ري ُع رِ َجالِ ِه ثِ َق ٌ
(ختررِ ري ِج ا رل َ
ـم رج ُم ِ

(( )1الكاشف) للذهبي ( ،)34/2رقم ( ،)3698ط( :دار الكتب العلمية).
(( )2كتاب الثقات) البن حبان (.)201/5
(( )3كتاب الثقات) البن حبان (.)328/4
(( )4كتاب الثقات) البن حبان (.)117/5
( )5انتهى من (الروض النضري) ( )370/1بتْصف.
(َ )6شح التجريد (.)273/1
(( )7السنن الكربى) للبيهقي (( )425/1كتاب الصالة) (باب :ما روي يف َح َّي ع ََىل َخ ر ِري ال َع َم ِل).
( )8النيسابوري صاحب (املستدرك).
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ـم َؤ َّيدُ بِال َّل ِه َ )1(#ع رن َأ ِيب بَكررِ بر ِن َأ ِيب َش ري َب َة(َ ،)2ق َالَ :حدَّ َثنَا
َو َأ رخ َر َج ُه ا ِ
إل َما ُم ا رل ُ
ٍ
يمَ ،أ َّن َع ِ َّيل بر َن
َحاتِ ُم بر ُن إ رِس َما ِع ري َلَ ،ع رن َج رع َفرِ بر ِن ُحم َ َّمدَ ،ع رن َأبِ ري ِهَ ،و ُم رسلِ ِم بر ِن َأ ِيب َم رر َ

(ح َّي َع َىل َخ ر ِري ال َع َم ِلَ ،و َي ُق ُ
يك َ
احل َس ر ِ
ول:
َان َي ُؤ رذ َن َفإِ َذا بَ َل َغ َح َّي َع َىل ال َف َال ِحَ ،ق َالَ :
رُ
ُه َو األَ َذ ُ
ان األَ َّو ُل).
َان َي ُق ُ
َو َأ رخ َر َج ب َِسن َِد ِه( )3إ َِىل ابر ِن ُع َم َر َأ َّن ُه ك َ
ول ِيف َأ َذانِ ِهَ :ح َّي َع َىل َخ ر ِري ال َع َم ِل.
(اجلا ِم ِع ا رلك َِايف) كِتَابًا ُم رف َر ًدا
إل َما ُم َأبُو َع رب ِد ال َّل ِه ال َع َلوِ ُّي ُم َؤ رل ُ
َو َقدر َأ َّل َ
الس ريدُ ا ِ
ف َّ
ف رَ

الر ُس ِ
ول ÷َ ،واآل َث ُار َع رن
ِيف (األَ َذا ِن ب َِح َّي َع َىل َخ ر ِري ال َع َم ِل)َ ،وفِ ري ِه األَ رخ َب ُار َع ِن َّ
احل َسن ر ِ
احلنَ ِف َّي ِة] َو َغ رري ِِه رم.
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َأ ره ِل بَ ري ِت ِهَ ،أ ِم ر ِري ا رل ُ
َي َو ُحم َ َّم ِد [بر ِن ر َ
يَ ،و َأ رو َال ِد ِه ر َ

ف َّ
ت ك ََال َم ُه بِ َل رفظِ ِه
رت َ
الذ َهب ُِّي بِإِ َما َمتِ ِهَ ،و ِح رفظِ ِهَ ،و َج َال َلتِ ِه(َ ،)4و َقدر َأ رو َر رد ُ
َو َقد ا رع َ َ
ِيف (الت َُّح ِ
ف) (ص( )122/ال َّط رب َع ِة األُ رو َىل)َ ،و ِيف (ص( )188/ال َّط رب َع ِة ال َّثانِ َي ِة)،
َو ِيف (ص( )272/ال َّط رب َع ِة ال َّثالِ َث ِة).
احلا ِف ُظ ُحم َ َّمدُ بر ُن إِبر َر ِ
ب ال َّط َ ِرب ُّي إِ َما ُم
ـم ِح ُّ
اه ري َم َ
الوزِ ريرَ :ذك ََر ا رل ُ
َو َق َال َّ
الس ريدُ ر َ
()5
َّ
احل ري َع َل ِة ب َِح َّي َع َىل َخ ر ِري ال َع َم ِل):
الشافِ ِع َّي ِة ِيف َع ر ِ
ْص ِه ِيف (إ رِحكَا ِم األَ رحكَا ِم) ( ِذك ُرر ر َ
ار َعن َأ ِيب ُأمام َة ب ِن سهل ب ِن حنَي ٍ
ف َأ َّن ُه إِ َذا َأ َّذ َن َق َالَ :ح َّي َع َىل
َ َ ر َ ر ِ ر ُ ر
َع رن َصدَ َق َة بر ِن َي َس ٍ ر
َخ ر ِري ال َع َم ِلَ ،أ رخ َر َج ُه َس ِع ريدُ بر ُن َمن ُرص ٍ
ور(.)6

(َ )1شح التجريد (.)273/1
( )2أخرجه اب ُن أيب شيبة يف (املصنَّف) ( ،)345/2رقم ( ،)2253ط( :دار قرطبة).
(َ )3شح التجريد ( ،)274/1وأخرجه ابن أيب شيبة عن ابن عُمر من طريقي ( ،)346/2رقم
( ،)2254و( ،)2255وكذا عبد الرزاق بن هامم يف (املصنَّف) ( ،)464/1رقم (.)1797
(( )4سري أعالم النبالء) للذهبي ( ،)636/17ط( :الرسالة).
(( )5غاية اإلحكام يف أحاديث األحكام) للمحب الطربي (( )95/2ذكر احليعلة بخري العمل) ،ط:
(دار الكتب العلمية).
( )6انظر( :الروض النضري) (.)371/1
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َان َي ُق ُ
اع)(َ )1ع ِن ابر ِن ُع َم َر َأ َّن ُه ك َ
ول ِيف َأ َذانِ ِهَ :ح َّي
َو َر َوى ابر ُن َح رز ٍم ِيف كِتَابِ ِه (اإل ر َ
ِمج ِ
َع َىل َخ ر ِري ال َع َم ِل.
احلافِ ُظَ :م رن َأ َرا َد َأ رن َي رع َل َم َقدر َر َه ُؤ َال ِء ا َّل ِذ ري َن َأ رخ َر ُجوا َه ِذ ِه األَ َحا ِد ري َث ِعنردَ
َق َال ر َ

َّ
ب ال َّط َ ِرب َّيَ ،وابر َن َح رز ٍمَ ،و َس ِع ريدَ بر ِن
ـم ِح َّ
الشافِ ِع َّي ِة َو َغ رري ِِه رمَ - ،أ رعنِي ال َب ري َه ِق َّيَ ،وا رل ُ
َمن ُرص ٍ
احلافِ ِ
امج ُه رم ِيف َط َب َق ِ
ورَ ،-ف رل ُ َري ِ
ظ َّ
الذ َهب رِي َو رغ ِري ِه(.)2
اج رع َت َر ِ َ
ات ر َ
الص ِح ري ِح) َما
اجلا ِم ِع َّ
َش ِح ر َ
احلنَ ِف َّي ِة َع َال ُء الدر ري ِن ِيف كِتَابِ ِه (ال َّت رلوِ ري ِح َ ر
َو َق َال إِ َما ُم ر َ

َل رف ُظ ُهَ ( :و َأ َّما َح َّي َع َىل َخ ر ِري ال َع َم ِلَ ،ف َذك ََر ابر ُن َح رز ٍم(َ )3أ َّن ُه َص َّح َع رن َع رب ِد ال َّل ِه بر ِن
ُع َم َرَ ،و َأ ِيب ُأ َما َم َة بر ِن َس ره ِل بر ِن ُحنَ ريف َأ َّهنُ َما كَا َنا َي ُق َ
وال ِن ِيف َأ َذ ِاهن َِماَ :ح َّي َع َىل َخ ر ِري
ال َع َم ِلَ ،ق َالَ :وك َ
احل َس ر ِ
ي َي رف َع ُل ُه)(.)4
َان َع ِ ُّيل بر ُن ر ُ

َش ِ
ف الدر ري ِن(.)5
مج ُال الدر ري ِن َع ِ ُّيل بر ُن ا ِ
الس ريدُ َ َ
َو َر َوى َه َذا ب َِسن َِد ِه َّ
إل َما ِم َ َ
(ح ِ
اش َي ِة ال َع ُض ِد)(َ :)6أ َّن َح َّي َع َىل َخ ر ِري ال َع َم ِل
اين ِيف َ
َو َذك ََر َس رعدُ الدر ري ِن ال َّت رفت ََاز ِ ُّ
َان َثابِتًا َع َىل َع ره ِد َر ُس ِ
ك َ
َّاس َع رن
ول اهللِ ÷َ ،و َأ َّن ُع َم َر ُه َو ا َّل ِذي َأ َم َر َأ رن َيك َّ
ُف الن ُ
َّاس َع ِن رِ
الص َال ِة.
اجل َها ِدَ ،و َي َّتكِ ُلوا َع َىل َّ
َذلِ َك؛ ُمَ َا َف َة َأ رن ُي َث رب َط الن َ
احل رق ِ #يف (األَ رحكَا ِم)(َ ،)7و َس َي رأ ِيت.
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
َو ره َو َم رعنَى َما َذك ََر ُه ر َ

( )1كتاب (مراتب اإلجامع) البن حزم (ص ،)32/ط( :منشورات دار اآلفاق اجلديدة).
( )2انظر( :الروض النضري) (.)371/1
(( )3املحىل) البن حزم (( ،)160/3الطبعة املنريية).
( )4الروض النضري (.)371/1
( )5املصدر السابق.
( )6حكاها عنه احلافظ السياغي يف (الروض النضري).
( )7األحكام (.)84/1
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الص ِح ري ُح َأ َّن األَ َذ َ
َش َع ب َِح َّي َع َىل َخ ر ِري ال َع َم ِل؛
ان ُ ِ
َو ِيف (كِت ِ
السنَا ِم) َما َل رف ُظ ُهَّ :
َاب َّ
ِألَ َّن ُه ا ُّت ِف َق َع َىل األَ َذا ِن بِ ِه َي رو َم ر
الص َال ِةَ ،و َقدر َق َال ÷:
اخلَنردَ ِق؛ َو ِألَ َّن ُه ُد َعا ٌء إ َِىل َّ

الص َال ُة» ،ا رنت ََهى(.)1
« َخ ر ُري َأ رع َمالِك ُُم َّ
احلاكِ ُمَ ،وا رل َب ري َه ِق ُّيَ ،ع رن َث روبَ َ
اين َع ِن ابر ِن
َو َأ رخ َر َج َأ رمحَدُ َ ،وابر ُن َم َ
انَ ،وال َّط َ َ
رب ِ ُّ
اجهَ ،و ر َ
اس َت ِق ري ُمواَ ،و َل رن ُ رحت ُصوا،
َع رمروَ ،و َع رن َس َل َم َة بر ِن األَك َرو ِع َع ِن النَّب رِي ÷ « :ر
الو ُض ِ
وء إ َِّال ُم رؤ ِم ٌن»(.)2
حيافِ ُظ َع َىل ُ
َوا رع َل ُموا َأ َّن َخ ر َري َأ رع َمالِك ُُم َّ
الص َال ُةَ ،و َال ُ َ
و َق َال ابن ُ َ ٍ
ورا
ر ُ
َ
مح ريد ِيف َت رو ِض ري ِح ِه(َ :)3و َقدر َذك ََر ُّ
اين َأ َّن لِ رل َّشافِ ِع َّي َق رو ًال َم رش ُه ً
الر رو َي ِ ُّ
بِا رل َق رو ِل ِب ِه.
َو َقدر َق َال َكثِ ر ٌري ِم رن ُع َل َم ِ
احلنَ ِف َّي ِة َو َّ
الشافِ ِع َّي ِة إ َِّن َح َّي َع َىل
اء ا رل َ
ـمالِكِ َّي ِة َو َغ رري ِِه رم ِم َن ر َ
َخ ر ِري ال َع َم ِل ِم رن َأ رل َف ِ
اظ األَ َذا ِن(.)4
رت ِة النَّ َبوِ َّي ِة َع َل ري ِه(.)5
َو َقدر َص َّح إ ر َ
ِمج ُ
اع ا رل ِع ر َ

( )1الروض النضري (.)372/1
أيضا حديث
خرجه( :صحيح) .وروى ً
( )2انظر (اجلامع الصغري) للسيوطي ( ،)66/1وقال بعد أن َّ
وخري أعاملِك ُُم الصال ُة ،ولن ُحي َ
افظ عىل الوضوء إالَّ مؤمن» ،وأفاد
«استقيموا ،ونِ ِع َّما إن استقمتم،
ُ
الصامت ،ثم قال( :صحيح).
يف خترجيه أنَّه رواه اب ُن ماجه عن أيب ُأ َما َم َة ،وال
طرباين عن ُعبَا َد َة بنِ َّ
ُّ
( )3أفاد اإلمام املنصور باهلل القاسم بن حممد ’ يف (االعتصام) ( )307/1أنَّه :القايض العالمة
عامد الدين حييى بن حممد بن حسن بن محيد املقري ،واسم كتابه( :توضيح املسائل) ،ونقل كالمه
أيضا يف (الروض النضري) (.)372/1
الذي يف األصل ،ونقل كالمه ً
( )4االعتصام ( ،)307/1الروض النضري (.)372/1
بحي عىل خري العمل،
( )5وقد
ُ
تتبعت ما روي من إجامعات أهل البيت  %يف ثبوت َشعية التأذين َّ
فوجدت من ذلك ما بلغ نير ًفا وعرشين رواي ًة ،من رواية كبار أئمة وعلامء أهل البيت %
ُ
احلجة /جمدالدين بن حممد املؤيدي  ،#ومع رواية منظومة
وشيعتهم  ،¤مع رواية اإلمام ّ
اهلدي النبوي ،كام يف األصل ،من ذلك:
ِ
وعيل بنِ احلسي:
وعيل ،واحلسنِ  ،واحلسي،
النبي ÷،
 -1قال الباقر  :#أذاين وأذان آبائي :ر
ر
ٍّ
ّ
َح َّي ع ََىل َخ ر ِري ال َع َم ِلَ ،ح َّي ع ََىل َخ ر ِري ال َع َم ِل .روى ذلك عنه السيد اإلمام أبو عبد الله العلوي يف
(كتاب األذان بحي عىل خري العمل) (ص.)131/

=
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 -2وقال السيد اإلمام احلسن بن حييى بن احلسي بن زيد بن عيل  :%أمجع آل رسول ال ّله ÷
السنَّة .روى ذلك عنه
عىل أن يقولوا يف األذان واإلقامة :حي عىل خري العمل ،وأ َّن ذلك عندهم ُّ
السيد اإلمام أبوعبد ال ّله العلوي  #يف (كتاب األذان بحي عىل خري العمل) (ص،)146/
ورواه عنه يف (اجلامع الكايف).
 -3وقال اإلمام املؤيد باهلل أمحد بن احلسي اهلاروين ’ يف (َشح التجريد) :)270/1( :ومذهب
حييى  #وعامة أهل البيت  :%التأذين بحي عىل خري العمل.
 -4وقال اإلمام أبو طالب حييى بن احلسي اهلاروين ’ يف مرشوعية األذان بحي عىل خري العمل:
والظاهر أنَّه إجامع العرتة  ،%رواه عنه السيد اإلمام احلسي بن حممد بدر الدين  %يف (الشفاء)
(.)260/1
 -5وقال اإلمام احلجة املنصور باهلل عبد اهلل بن محزة ’ يف (العقد الثمي) (ص :)409/وهذا
بحي ع ََىل َخ ر ِري ال َع َم ِل هو رأيه  - #أي أمري املؤمني عيل بن أيب طالب  ،- %وإجامع
التأذين َّ
ذريته وشيعته العمل به وحكايته عنه .وقال  #يف (الشايف) ( )132/1يف أهل البيت :%
وإظهارهم ألذان رسول اهلل ÷ ،الذي ورثوه عن سلفهم ،و َأمجع عليه آباؤهم ،ب َِح َّي ع ََىل َخ ر ِري
ال َع َم ِل ،مع كراهة َم رن َ َحتنربَ َل.
 -6وقال األمري الكبري عيل بن احلسي ’ يف (اللمع يف فقه أهل البيت  :)%والظاهر أنَّه إجامع
أهل البيت  ،%وإجامعهم حجة عندنا.
 -7وقال السيد اإلمام احلسي بن حممد بدر الدين  %يف (الشفاء) ( :)261/1إثباته يف األذان إجامع
حجة جيب
أهل البيت  ،%ال خيتلفون فيه ،ومل ُيرو عن أحد منهم منعه وال إنكاره ،وإجامعهم ّ
إتباعها ،ويقبح خالفها كام بيَّنا ذلك يف غري موضع.
 -8وقال اإلمام حممد بن املطهر ’ يف (املنهاج اجليل) :ويؤذن بحي عىل خري العمل ،والوجه يف
إجامع أهل البيت .%
ذلك:
ُ
بحي ع ََىل َخ ر ِري
 -9وقال اإلمام حييى بن محزة احلسيني ’ يف (االنتصار) ( )723 /2بأ َّن األذان َّ
ال َع َم ِل :هو رأي أئمة العرتة القاسمية والنارصية ال خيتلفون فيه ،و َأنَّه كان ثابتًا يف زَ َمنِ الرسول
÷ إىل يومنا هذا ،وهو رأي فريق الزيدية متفقون عليه.
 -10وقال اإلمام املهدي لدين اهلل تعاىل أمحد بن حييى املرتىض  %يف (الغيث املدرار عىل األزهار):
(ومنهام َح َّي ع ََىل َخ ر ِري ا رل َع َم ِل) ،يعني من مجلة ألفاظ األذان واإلقامة َح َّي ع ََىل َخ ر ِري ا رل َع َم ِل ،بإجامع
أيضا اإلمام املهدي  #ذلك اإلجامع يف (البحر الزخار) ( ،)191/2عن
أهل البيت .وذكر ً
العرتة  %مجي ًعا.
 -11وقال السيد العالمة صالح بن أمحد بن املهدي  :%أمجع أهل البيت عىل التأذين بحي عىل خري
العمل.

=
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ِ
اهل ِدي النَّ َبوِ ري):
َق َال ِيف ( َمنر ُظو َمة ر َ

َو ِمــــــــــن ُره َما َح َّي ع ََىل َخ ر ِري ا رل َع َم رل

َق ـ َال ِب ـ ِه ُآل الـ َّـن ـ ِب ـ ري َع ـ رن َك ـ َم ـ رل

َو َقدر َس َ
ـم رق ُصو َد إِ ري َرا ُده.
(الر رو ِ
ض الن َِّض رريِ)َ ،و َخلَّ رص ُت ا رل َ
اق ال َب رح َث ِيف َّ
ـم ره ِد ُّي لِ ِد ري ِن ال َّل ِه ُحم َ َّمدُ بر ُن ال َق ِ
احل َس رينِ ُّي
َو َق َال َوالِدُ َنا ا ِ
إل َما ُم ا رل َ
احلوثِ ُّي ر ُ
اس ِم ر ُ

احل َسنَ ِة)(َ - ،)1و َقدر َس َ
اق فِ ري َها َكثِ ر ًريا ُِمَّا َس َب َقَ -ما َل رف ُظ ُه:
ِ Àيف (ا رل َ
ـم رو ِع َظ ِة ر َ

 -12وقال السيد اإلمام صارم الدين إبراهيم بن حممد الوزير ’ يف كتابه (هداية األفكار إىل معاين
األزهار يف فقه األئمة األطهار) ،يف الكالم عىل ألفاظ األذان واإلقامة :ومنهام حي عىل خري
العمل ،بإجامع العرتة .%
 -13وقال يف (تنقيح األنظار املوصل إىل هداية األفكار)( :ومنهام) :أي من األذان واإلقامة( :حي
مقر ٌر يف األصول ،حيث ُن ِق َل
عىل خري العمل ،بإجامع العرتة  ،)%وهو حجة قاطعة ،عىل ما هو َّ
ـمن
متواترا ،وقد روى اإلجامع السيد أبو طالب ،إىل أن قال :ويف إجامع أهل البيت كفاية لِ َ
ً
أنصف.
 -14وقال السيد اإلمام أمحد بن حممد الرشيف ’ يف (ضياء ذوي األبصار) :وعىل اجلملة فهو ـ أي
مرشوعية األذان بحي عىل خري العمل ـ إجامع أهل البيت  ،%وإنام َق َط َع ُه ع َُم ُر.
 -15وقال اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلسيني  %يف كتابه (املوعظة احلسنة) (ص:)109/
اعلم َّ
بحي عىل خري العمل مذهب العرتة  %قاطبة.
أن التأذين َّ
 -16وقال السيد العالمة احلسن بن أمحد اجلالل يف (ضوء النَّهار) ( )469 /1بعد أن ذكر ثبوت
عيل  :#وإجامع
َشعية التأذين بحي عىل خري العمل من طريق أهل البيت ،وصححوا عن أبيهم ٍّ
تعمد البدعة.
العرتة وعيل  %معصومان عن ّ
 -17وقال القايض العالمة زيد بن حممد الكالري  ¥يف (َشح التحرير) :التأذين به -أي بحي
عىل خري العمل -إجامع أهل البيت ال خيتلفون فيه ،ومل يرو عن أحد منهم منعه وإنكاره،
وإجامعهم عندنا حجة جيب اتباعها.
محيرد املحيل  ¥يف (حماسن األزهار) (ص :)216/أ ّن األذان بحي عىل
 -18وقال العالمة الشهيد ُ َ
خري العمل ،هو أذان رسول اهلل ÷ الذي نقله عنه أهل البيت .%
حي عىل
 -19وقال القايض العالمة ابن هبران رمحه اهلل تعاىل يف َشحه :ومن ألفاظ األذان واإلقامةَّ :
خري العمل ،بإجامع أهل البيت . ...%
 -20وقال العالمة الشهيد حممد بن صالح الساموي  ¥يف (الغطمطم الزخار) ( :)468/4إجامع
أهل البيت عىل التأذين بحي عىل خري العمل.
( )1املوعظة احلسنة (ص.)109/
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()1
َان َي ُق ُ
ي َ ( %أ َّن ُه ك َ
احل َس ر ِ
ول ِيف َأ َذانِ ِه:
َو َر َوى َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل َع رن َأبِ ري ِه َع ِ ريل بر ِن ر ُ

َح َّي َع َىل َخ ر ِري ال َع َم ِل).
اهلا ِدي َ :)2(#و َقدر َص َّح َلنَا َأ َّن َح َّي َع َىل َخ ر ِري ال َع َم ِل كَا َن رت َع َىل َع ره ِد
َق َال ر َ
َر ُس ِ
ـم ُت رط َر رح إ َِّال ِيف َز َم ِن ُع َم َر بر ِن ر
ابَ ،و َأ َّن ُه َأ َم َر
اخلَ َّط ِ
ول ال َّل ِه ÷ ُي َؤ َّذ ُن ِ َهباَ ،و َل ر
ِ
ِ
اهلا ِدي
بِ َط رر ِح َهاَ ،و َق َال :إ رِين َأ َخ ُ
اف َأ رن َي َّتكِ َل الن ُ
َّاس َع َىل َذل َك .إ َِىل آخرِ ك ََال ِم ر َ
.)3(#

ِرس ِاء(.)4
َق َالَ :فإِ َّن ُه ÷ ُع رل َم ُه َل ري َل َة اإل ر َ

( )1جمموع اإلمام زيد بن عيل ’ (ص.)80/
( )2األحكام (.)84/1
( )3ونحو كالم اإلمام اهلادي  #كالم اإلمام زين العابدين عيل بن احلسي الذي رواه حممد بن
منصور املرادي يف (أمايل اإلمام أمحد بن عيسى ’) ( -196/1مع رأب الصدع) ،ولفظه:
اجل ُارو ِدَ ،ق َالَ :س ِم رع ُت َأبَا َج رع َف ٍر َق َال :ك َ
َيل
َان ع ِ ُّ
َحدَّ َثنا َأ رمحَدُ بر ُن ِع ري َسىَ ،ع رن حمُ ََّم ِد برنِ بَك ٍررَ ،ع رن َأ ِيب ر َ
احل َس ر ِ
ي إِ َذا َق َالَ :ح َّي ع ََىل ال َف َال ِحَ ،ح َّي ع ََىل ال َف َال ِح َق َالَ :ح َّي ع ََىل َخ ر ِري ا رل َع َم ِلَ ،ح َّي ع ََىل َخ ر ِري
بر ُن ر ُ
َّاس عَنِ رِ
اجل َها ِد،
ا رل َع َم ِل .قال :وكانت يف األذان ،فأمرهم عمرَ ،ف َك ُّفوا عنها؛ ُماف َة أن َيتَثَبَّ َط الن ُ
الص َال ِة.
َو َيتَّكِ ُلوا ع ََىل َّ
( )4قال السيد اإلمام احلسي يف (الشفاء) ( :)251/1وروى الباقر حممد بن عيل السجاد بن احلسي
السبط بن عيل الوِص ،والقاسم بن إبراهيم ،واهلادي إىل احلق حييى بن احلسي احلافظ ،والنارص
للحق احلسن بن عيل  %أن اهلل تعاىل علم رسول اهلل ÷ ليلة أرسي به ليالً من املسجد
احلرام إىل املسجد األقَص أمر اهلل تعاىل ملك ًا من مالئكته فع ّلمه األذان .قال اهلادي إىل احلق #
[(األحكام) ( :])84/1واألذان من أصول الدين ،وأصول الدين ال يتع ّلمها رسول اهلل ÷
عىل لسان البرش من العاملي .قلت :والبحث مذكور يف (أمايل أمحد بن عيسى) ( -194/1مع
النبي ÷ األذان) ،ويف كتاب (الشفاء) (،)250/1
رأب الصدع) (باب كيف علم
ّ
و(االنتصار) ( ،)667/2و(االعتصام) ( ،)277/1وغريها ،وككتاب (جممع الزوائد) للهيثمي
( .)333/1وقد استوىف األدلة ،وذكر أسانيد الروايات السيد اإلمام أبو عبد اهلل العلوي ’ يف
بحي َ
عىل خري العمل).
(كتاب األذان َّ
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َق َال َص ِ
ـم َذ ِ
ب ِيف َت رر ِك
ُوح َم َّك َة(َ :)1أ ر َ
ب َع َىل ال َّت َع ُّص ِ
اه ِ
اح ُ
مج َع َأ ره ُل َه ُؤ َال ِء ا رل َ
ب ُفت ِ
األَ َذا ِن ب َِح َّي َع َىل َخ ر ِري ال َع َم ِل .ا رنت ََهى(.)2

ـم ره ِد ُّي ُحم َ َّمدُ بر ُن ال َق ِ
احلوثِ ُّي ِ Àيف َق رو ِل ُع َم َرُ :-مَ َا َف َة َأ رن
َو َق َال ا ِ
إل َما ُم ا رل َ
اس ِم ر ُ
اجل َها ِدَ ،و َي َّت ِ
َّاس َع ِن رِ
اج ِت َها ٌد ِمنر ُه َال ُح َّج َة ِف ري ِه)،
(و َه َذا ر
الص َال ِةَ :-
ك ُلوا َع َىل َّ
ُي َث رب َط الن َ
َحتَّى َق َال:
َوفِ ري َما َذك رَر َنا ُه كِ َفا َي ٌة ِيف ُث ُب ِ
ُب
وت الت رَّأ ِذ ري ِن ب َِح َّي َع َىل َخ ر ِري ال َع َم ِلَ ،ورِ َوا َيا ُت ُه ِيف ُكت ِ
َأ ره ِل ال َب ري ِ
اه َر ٌة َظ ِ
ت َ %ش ِ
اه َر ٌة.
ـم َخالِ ُف َ
ـم ُي رذك رَر ِيف ابرتِدَ ِاء األَ َذا ِنَ ،وبِ َق رو ِل َز ري ِن ال َعاب ِِد ري َن َع ِ ريل
َو ر
ون ب َِأ َّن ُه َل ر
احت ََّج ا رل ُ
(ه َو األَ َذ ُ
ان األَ َّو ُل)َ ،ف َأ َفا َد َأ َّن ُه َمن ُرس ٌ
احل َس ر ِ
ِرتكِ ِه.
ي ’ُ :
وخَ ،وب َِأ رمرِ ُع َم َر ب َ ر
بر ِن ر ُ

الص ِح ري َح ِة بِرِ َوا َي ِ
الر َوا َي ِ
هِم َو َغ رري ِِه رم
ات َّ
رت ِة َ %و ِش ري َعتِ ر
ات ا رل ِع ر َ
ُق رلنَاَ :قدر َث َب َت ِيف ر
َالز َيا َد ِة ِيف َص َال ِة ر
الشارِ ِعَ ،و َ ِ
إِ َّما ابرتِدَ ا ًءَ ،أ رو زِ َيا َد ًة ِم رن ِج َه ِة َّ
ّض،
احلَ َ ِ
وهلا ،ك ر
جي ُ
ب َق ُب ُ َ
َو َغ ر ِري َذلِ َك.
احل َس ر ِ
ِرتكِ ِهَ ،و َل رو َأ َرا َد َأ َّن ُه
ي َ #ف َي رعنِي األَ َّو َل َق رب َل َأ رمرِ ُع َم َر ب َ ر
َو َأ َّما َق رو ُل َع ِ ريل بر ِن ر ُ
ـما َأ َّذ َن بِ ِه.
َقدر ُن ِس َخ َل َ
َو َأ َّما َأ رم ُر ُع َم َر َفإِ َّن َما ك َ
استِ رص َال ًحاَ ،و َذلِ َك َل ري َس ب ُِح َّج ٍةَ ،و َال ُين َرس ُخ ُحك ٌرم
َان ر

َش ِع ُّي بِ َق ِ
رت ِة ُح َّج ٌة ك ََما َث َب َت بِا رل َق َواطِ ِع ِم َن األَ ِد َّل ِةَ ،و َال
ايبَ ،وإ ر َ
ِمج ُ
ول َص َح ِ ٍّ
اع ال ِع ر َ
َر
ِمجا ُع ُهم َع َىل ِخ َال ِ
هِم َما ك َ
َان َع َل ري ِه َجدُّ ُهم
وعَ ،ف َال َ ر
َيت ََأ َّتى إ ر َ
خي َفى َع َل ري ر
ف ا رل َ
رش ِ
ـم ر ُ

( )1هو من مشائخ الصوفية .متت من (االعتصام) لإلمام املنصور باهلل القاسم بن حممد ’
( ،)310/1ومن ختريج جمموع اإلمام زيد بن عيل ’.
(( )2االعتصام) (.)307/1

[حجة املخالفي ،واجلواب عليها]
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ب ال َب ري ِ
هِمَ ،و َص ِ
ت َأ رد َرى بِا َّل ِذي فِ ري ِه .ا رنت ََهى
ـم رخت َُار َص َل َو ُ
اح ُ
ات ال َّل ِه َع َل ري ِه َو َع َل ري ر
ا رل ُ
ِاختِ َص ٍ
ب ر
احل َسنَ ِة).
ار ِم رن كِت ِ
َاب (ا رل َ
ـم رو ِع َظ ِة ر َ
ـمهِ َّم َة ِم رن ُأ ُص ِ
َو َقدر َأ رو َر َد فِ ري َها األَبر َح َ
الرش ري َع ِةَ ،و َأ َّيدَ َها
ول الدر ري ِنَ ،و ُع ُلو ِم َّ ِ
اث ا رل ُ
رب ِ
اه ر ِ
ي ال َع رقلِ َّي ِة َوالنَّ رقلِ َّي ِة.
بِا رل َ َ

ـم َؤ َّل َف ِ
اجلا ِم َع ِةَ ،و َه ِذ ِه ُزبَدٌ إ رِن َشا َء ال َّل ُه َت َع َاىل
َه َذاَ ،وا رلك ََال ُم ُم رست رَو َىف ِيف ا رل ُ
ات ر َ
َنافِ َع ٌةَ ،ج َّر إِ َل ري َها ال َب رح ُثَ ،و َال َ ر
خت ُلو ِم رن َفائِدَ ٍةَ ،و رلنَ ُعدر إ َِىل َما ُكنَّا ب َِصدَ ِد ِه.

اخل َال ِ
َتدر َس َب ًبا ِهل َذا ر ِ
ـم َ ِ
ف ال َكثِ ر ِري،
َفإِ َذا َن َظ رر َ
ت َح َّق النَّ َظرِ َ ،و َت َأ َّم رل َت ك َُّل الت ََّأ ُّم ِل َل ر
َ
ت َع رن َأئِ َّم ِة ا رل ِع ر َ ِ
ـم رقتَدَ ى
ـم َسائِ َل راشتُهِ َر ر
اع ال َّطوِ ِ
اهلا ِدي َن ،ا رل ُ
يل إ َِّال َأ َّن َه ِذ ِه ا رل َ
َوالن َرز ِ
رتة ر َ
ـم َسائِ َل
ِهب رِم ِيف الدر ِ
ِرضا َم َنارِ ال ُف رر َق ِةَ ،ف َج َع َل َه ِذ ِه ا رل َ
ينَ ،فا رغ َتن ََم ال ُف رر َص َة َم رن ُيرِ يدُ إ ر َ
اع َو ِ
اقَ ،و َم رصدَ َر ِ
اخل َال ِ
ِحم ر َو َر ر ِ
ف َوا رلوِ َف ِ
ض
رت ِاق ،لِ َيت َُّم َ ُهلم ال َغ َر ُ
اال رف ِ َ
اال رجتِ َم ِ
ـم رق ُصو ُدَ ،وا رل َوا ِق ُع َأ َّهنُ رم ُمُ ر َتلِ ُف َ
ون فِ ري َها.
ا رل َ
()1
ف ِيف إِ رث َب ِ
إل َما ُم َمالِ ُك بر ُن َأ َن ٍ
حي ُص رل
َو َقدر َخا َل َ
الض رم ا ِ
ات َّ
ـم َ ر
س َو َغ ر ُري ُه َ ،و َل ر

ـم َي ُك رن َث َّم َة َهوى ،بَ رل َقدر ُينركِ ُر بَ رع ُض ُه رم
َح رو َ ُهل رم َه َذا َّ
ـما َل ر
الض ِج ري ُج َوا رل َق رع َق َع ُةَ ،ل َّ
ِخ َال َف ُه َو ره َو َثاب ٌِت َص ِح ري ٌح.
ـم َذ ِ
ب اإل رِس َال ِم َّي ِة َع َىل
ب َد رع َوى َح ر ِ
َو َه َذا ال َغ َر ُ
اه ِ
ض بِ َع رينِ ِه ُه َو ا َّل ِذي َأ رو َج َ
ْص ا رل َ
ٍ
ت بِ ِه
ـم ُينرزِ ِل ال َّل ُه َت َع َاىل بِ ِه ِم رن ُس رل َطانَ ،و َال َو َر َد ر
َأ رربَ َعة َل ري َس َ َهلا َخا ِم ٌسَ ،و ره َو ُِمَّا َل ر
ُسنَّ ٌة َو َال ُق ررآن.
َو َأ ره ُل ِ
ـم َح َّم ِد َّي ِة َي ُفو ُت َ
ـم َي ُق ِل
ْص َوال َّت رعدَ ا ِدَ ،و َل ر
اال رجتِ َها ِد ِم َن األُ َّم ِة ا رل ُ
احل ر َ
ون ر َ
ون ب ِ
وص َ
األَئِ َّم ُة األَ رربَ َع ُة َ -و َح َ
ِاال رجتِ َها ِد.
اش ُ
ـم رخ ُص ُ
اه رم -إ َِّهنُ ُم ا رل َ

( )1كابن الزبري ،وإبراهيم النخعي فقيه الكوفة ،واحلسن البْصي ،وحممد بن سريين فقيهي البْصة،
وسعيد بن املسيب فقيه احلرم املدين ،وعطاء بن أيب رباح ،وابن جريج فقيهي وشيخي احلرم
املكي ،والليث بن سعد فقيه أهل مْص ،وقال اإلمام الشافعي باجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم،
بحي ع ََىل َخ ر ِري ال َع َم ِل ،وكذا أبو أمامة بن سهل ،وغريهم.
و َأ َّذ َن عبد اهلل بن ع َُمر بن اخلطاب َّ
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ور ،ا َّل ِذي ُه َو َع َىل َص َف َح ِ
ـمنر ُق ُ
ورَ ،أ َّن األَئِ َّم َة
يخ َم رس ُط ٌ
ـم رأ ُث ُ
ول ا رل َ
َوا رل َ
ات ال َّتارِ ِ
األَ رربَ َع َة رِ رض َو ُ
ب ال َّل ُه َت َع َاىل
رت ِة ،ا َّل ِذ ري َن َأ رو َج َ
هِم كَا ُنوا َأ رت َبا ًعا ِألَئِ َّم ِة ا رل ِع ر َ
ان ال َّل ِه َع َل ري ر
َم َو َّد َ ُهت رم َع َىل َمجِ ري ِع األُ َّم ِة.

إل َما َم َز ريدَ بر َن َع ِ ٍّيل ’َ ،و َأ َخ َذ َعنر ُه ا رل ِع رل َمَ ،و َأ رفتَى
إل َما ُم َأبُو َحنِ ري َف َة بَا َي َع ا ِ
َفا ِ
إل َما ِم إِبر َر ِ
ب ر
اه ري َمَ ،و َق َال
الز ِك َّي ِةَ ،و َأ ِخ ري ِه ا ِ
وج َم َع ا ِ
س َّ
إل َما ِم ُحم َ َّم ِد بر ِن َع رب ِد ال َّل ِه النَّ رف ِ
ِاخلُ ُر ِ

الص رغ َرىَ ،و ِ
الس َّم ِم رن َأ رج ِل َذلِ َك،
ِيف بَ رع ِ
هِمِ :ه َي َوال َّل ِه بَدر ٌر ُّ
آخ ُر األَ رمرِ ُس ِق َي ُّ
ض َأ َّيا ِم ر
ب ِ
آل ُحم َ َّم ٍد .%
َف ره َو َشهِ ريدٌ ِيف ُح ر
إل َما َم ُحم َ َّمدَ بر َن َع رب ِد ال َّل ِهَ ،و َأ رفتَى ب ر
وج َم َع ُه َع َىل َأ ِيب َج رع َف ٍر
إل َما ُم َمالِ ٌك بَا َي َع ا ِ
َوا ِ
ِاخلُ ُر ِ
ّض َب.
ب َذلِ َك َف ُ ِ
ـمن ُرصورِ َ ،و َنا َل رت ُه ا رلـ ِم رحنَ ُة ب َِس َب ِ
ا رل َ
ٍ
الصا ِد ِق.
َو َأ َخ َذ ا رل ِع رل َم َع ِن ا ِ
إل َما ِم َج رع َفرِ بر ِن ُحم َ َّمد َّ
يس َّ
احل َس ِن
الشافِ ِع ُّي ا ِ
َوبَا َي َع ا ِ
إل َما ُم ُحم َ َّمدُ بر ُن إِ ردرِ َ
إل َما َم َ ر
حي َيى بر َن َع رب ِد ال َّل ِه بر ِن ر َ
الذ َهب ُِّي َو َغ ر ُري ُه ِم رن َأ ره ِل ِع رل ِم ا رلر َج ِ
 ،%ك ََما َذك ََر ُه َّ
يخ(.)1
ال َوال َّتارِ ِ

( )1قال ابن العامد احلنبيل يف (شذرات الذهب) ( ،)437/2ط( :دار ابن كثري) :وقال ابن األهدل:
ويف إمرة الرشيد وأخيه اهلادي قام حييى بن عبد اهلل بن احلسن املثنىَ ،وبَ َّث ُدعاتَه يف األرض،
وبايعه كثريون من أهل احلرمي واليمن ومْص والعراقي ،وبايعه من العلامء حممد بن إدريس
الشافعي ،وعبد ربه بن علقمة ،وسليامن بن جرير ،وبرش بن املعتمر ،واحلسن بن صالح ،وغريهم.

[اإلمام الشافعي]
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ـم َذ ِ
إل َما ٍم ِم رن
ب بَا َي َع ِ ِ
ـم رت ُبو ِع ر َ
اه ِ
ي ِيف ا رل َ
اجلوزِ ري :ك ُُّل إِ َما ٍم ِم َن األَئِ َّم ِة ا رل َ
َق َال ابر ُن ر َ
َأئِ َّم ِة َأ ره ِل ال َب ري ِ
تَ ،ف َبا َي َع َأبُو َحنِ ري َف َة ِإلبر َر ِ
اه ري َم بر ِن َع رب ِد ال َّل ِهَ ،وبَا َي َع َمالِ ٌك ِألَ ِخ ري ِه ُحم َ َّم ٍد،
َوبَا َي َع َّ
حي َيى.
الشافِ ِع ُّي ِألَ ِخ ريهِ َما َ ر
ث ال َعا ِمرِ ري(َ )1ص ِ
ـم َحدر ِ
اض
َو َقدر َذك رَر ُ
(الر َي ِ
اح ِ
ب (ال َب ره َج ِة) َو ر
ت ك ََال َم ا رل ُ

ف َع َىل الزُّ َل ِ
ـم رس َت َطابَ ِة) ِيف (الت َُّح ِ
ف) (صفحة )65/يف (الطبعة األوىل) ويف
ا رل ُ
(الثانية ص )102/ويف (الثالثة ص.)170/
َاحلافِ ِ
ظ ابر ِن َح َجرَ ،وابر ِن َح رز ٍم،
رت َ
َو َذك رَر ُ
ـم َحدر ثِ َ
اف َأئِ َّم ِة ا رل ُ
ت ُهنَالِ َك ا رع ِ َ
ي ك رَ
ٍ
َوال َعا ِمرِ ريِ ،ألَ رع َال ِم ِ
اهلا ِدي إ َِىل
هِم َّ
الص َال ُة َو َّ
آل ُحم َ َّمد َع َل ري ِه َو َع َل ري ُ
السال ُم َكإِ َما ِم ال َي َم ِن ر َ
احل رقَ ،وإِ َما ِم رِ
َّارص لِ رل َح رق(.)2
اجل ري ِل َوالدَّ ري َل ِم الن ِ ِ
رَ
الربِ ري ِع بر ِن ُس َل ري َم َ
اب َّ
اسا َال
ان َأ َح ِد َأ رص َح ِ
الشافِ ِع ري َأ َّن َن ً
َو َقدر َن َق َل ال َب ري َه ِق ُّي َع ِن َّ
تَ ،فإِ َذا َر َأوا َو ِ
ون َع َىل َمنر ِق َب ٍة َأ رو َف ِض ري َل ٍة ِألَ ره ِل ال َب ري ِ
احدً ا ِمنَّا َي رذك ُُر َها َي ُقو ُل َ
رب َ
ون:
َي رص ِ ُ
يضَ ،و َي رأ ُخ ُذ َ
ون ِيف ك ََال ٍم َ
آخ َرَ ،ف َأ رن َش َأ َّ
الشا ِف ِع ُّي(:)3
َه َذا َرا ِف ِ ّ
جمــ ِلــ ٍ
س َذ َكــ ُروا َعــ ِلــ ًّيــا
إ َذا ِيف َ ر

َو ِســـ رب ـ َط ـ ري ـ ِه َو َف ـاطِ ـ َم ـ َة الــزَّ كِ ـ َّي ـ ره

َفــــ َأ رج َرى بَ رع ُض ـ ُه رم ِذك َررى ِس ـ َو ُاه رم
إِ َذا َذ َكــ ُروا َعــ ِلــ ًّيــا َأ رو َبــ ِنــ ريــ ِه

ـق ـن َأن ـه لِســـ َل ـ رق ـ َل ـ ِق ـي ـه()4
َّ ر
َف ـ َأيـ ِ ر َّ ُ َ

ِالر َوا َي ِ
ات الــ ـ َعلِ َّي ره
َت َشـا َغــــــــــــل ب ر
َفــــــــ َه َذا ِم رن َحــــ ِد ري ِ
الرافِ ِضـ َّي ره
ث َّ

َتــ َاوزُ وا َيــا َقــ رو ِم َهــ َذا
َو َقــ َال َ َ
رت إ َِىل ا رلـــــ ُم َه ري ِم ِن ِم رن ُأ َنـــــ ٍ
اس
بَرِ ئ ُ

ب الـــــ َفاطِ ِم َّي ره
الر رف َض ُح َّ
َيـــــ َر رو َن َّ

آل الـ َّـر ُســـ ِ
َع ـ َىل ِ
ول َصـــ َال ُة َر ريب

اجلــ ِ
اهــ ِلــ َّي ـ ره
َو َلــ رعــ َنــ ُتــ ُه ِلــ ِتــ رلــ َك َ

(( )1الرياض املستطابة) ليحيى بن أيب بكر العامري (ص.)309/
( )2انظر كتاب التحف َشح الزلف ص 169ط 6لإلمام احلجة /جمدالدين بن حممد املؤيدي .#
( )3وانظر ديوان اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل بتغيري يسري يف بعض األلفاظ ،وحذف بعض األبيات.
الس َلقلقية :التي حتيض من دبرها .متت من (القاموس املحيط).
(َّ )4
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والضم
الرفع َّ
املنهج األقوم يف َّ

َو َق َال َأ ري ًضا(:)1
َقـ ُالـوا َتـ َر َّف رضـــ َت ُقـ رلـ ُتَ :كـ َّال

اعـتِـ َقـا ِدي
َمــــــا الـ َّـر رفـ ُض ِد ريـنِـي َو َال ر

َلــ ِ
كــ رن َتــ َو َّلــ ريــ ُت َبــ رعــدَ َطــ َه

إمــ ـا ٍمَ ،و َخــ ـ ر َري َهــ ـا ِدي
َخــ ـ ر َري َ
ِ
الـــعـــ َبـــا ِد
َفـــإ َِّنـــ ِنـــي َأ رر َفـــ ُض

إ رِن َك ـ َ
ـو ِ ريل َر رف ًضـــا
ان ُح ـ ُّ
ب الـ َ

الربِ ري ِعَ ،ق َالَ :أ رن َشدَ َنا َّ
الشافِ ِع ُّي(:)2
َو َر َوى ال َب ري َه ِق ُّي َع ِن َّ

ب ِم رن ِمنًى
َيـا َراكِ ًبـا ِق ر
ف بـا رل ُم َح َّصـــ ِ

ف َخ ري ِف َهـا َوالنـَّ ِ
ض
ف بَ َوا ِق ر
َو راهـــــتِ ر
اه ِ

إ َِىل َق رولِ ِه:

ب ِ
إ رِن َك ـ َ
آل ُحم َ ـ َّم ـ ٍد
ان َر رف ًضـــا ُح ـ ُّ

َف رل َي رش َه ِد ال َّث َق َال ِن َأ َّين َرافِـــــــــــــــيض

َيـــــــــا َأ ره َل بَ ري ِ
ت َر ُس ـ ِ
ول ال َّل ِه ُح ُّبك ُُم
اكـ ُم ِمـ رن َعـ ِظـ ريـ ِم َّ
َكـ َفـ ُ
الشـــا ِن َأ َّنـ ُكـ ُم

ض ِمـ َن َّ
الـلـ ِه ِيف ُ
الـقـ ررآ ِن َأ رنـزَ َلـ ُه
َفـ رر ٌ

الشافِ ِع ُّي َه ِذ ِه األَبر َي ِ
ي َن َس َب رت ُه ر
الربِ ري ُعَ :وإِ َّن َما َق َال َّ
ض.
ات َح ر َ
الر رف ِ
اخلَ َوارِ ُج إ َِىل َّ
َق َال َّ
إل َما ُم َّ
الشافِ ِع ُّي(:)3
وس َ
ـمدَ ِ ُّينَ :و َقدر َق َال ا ِ
ف َّ
الز َر رن ِد ُّي ا رل َ
احلافِ ُظ ُحم َ َّمدُ بر ُن ُي ُ
َو َق َال ر َ
َمــــــــ رن َمل ر ُي َصـ رل َع َل ريك رُم َال َصـال َة َل ُه

()4
ـم َي ُك رن َأ َحدٌ ِم َن ال ُع َل َم ِ
ـم رجتَهِ ِدي َن،
َو َق َال َّ
اء ا رل ُ
ـمدَ ِ ُّين َأ ري ًضا َ :ل ر
[الز َر رن ِد ُّي] ا رل َ
اش ِدي َن ،إ َِّال َو َل ُه ِم رن َو َال َي ِة َأ ره ِل ال َب ري ِ
الر ِ
ت %ر
الوافِ ُر،
احل ُّظ َ
ـم رهت َِدي َن َّ
َواألَئِ َّم ِة ا رل ُ
َ
ُ
َ َُ ُ َ َ َ ْ
الز ِ
اه ُر ،ك ََما َأ َم َر ال َّل ُه َت َع َاىل ب َِذلِ َك ِيف َق رولِ ِه{ :قل َل أ ْسألك ْم عليْهِ أج ًرا
َوال َف رخ ُر َّ
ْ
إ ذَل الْ َ
ـم َو ذدةَ ِِف ال ُق ْر َب} [الشورىَ ،]23 :و َ ِ
هِمُ ،مت ََم رسكًا
ِ
َتدُ ُه ِيف ِد رينِ ِه ُم َع رو ًال َع َل ري ر
هِم.
هِمُ ،منر َت ِم ًيا إِ َل ري ر
ب َِو َال َيتِ ر

( )1ديوان اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل (ص ،)72/بتغيري يسري يف بعض األلفاظ.
( )2ديوان الشافعي (ص.)94/
( )3ديوان الشافعي (ص.)115/
السمهودي يف
( )4هو احلافظ جامل الدين الزَّ رندي ذكر كالمه يف نظم درره ،كام ذكر ذلك الرشيف ّ
(جواهر العقدين) (ص.)390/
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[سبب صد أكثر األمة عن أهل البيت عليهم السالم]

َف َقدر ك َ
ي
َان ا ِ
ـم َتن رَسكِ ر َ
ـمت ََم رسكِ ر َ
هِمَ ،وا رل ُ
ي ب َِو َال َيتِ ر
إل َما ُم األَ رع َظ ُم َأبُو َحنِ ري َف َة ِم َن ا رل ُ
بِوِ َدا ِد ِه رم .إ َِىل َق رولِ ِه:
يس َّ
ـم َّطلِب ُِّي
َوا ِ
ـمك ََّر ُم َأبُو َع رب ِد ال َّل ِه ُحم َ َّمدُ بر ُن إِ ردرِ َ
الشافِ ِع ُّي ا رل ُ
يش ا رل ُ
إل َما ُم ال ُق َر ِ ُّ
رص َح َأ َّن ُه ِم رن ِش ري َع ِة َأ ره ِل ال َب ري ِ
تَ ،حتَّى ِق ري َل فِ ري ِه :كَيت َوكَيتَ ،و َذك ََر َما َت َقدَّ َم
َّ َ ¥
ِم َن ر
الش رعرِ .
احل َس ِن ُحم َ َّمدَ بر َن ُش َع ري ٍ
إل َما ِم ا َّ
لشافِ ِع ري
ب ال َف ِق ري َه َأ رن َشدَ لِ ِ
َو َذك ََر ال َب ري َه ِق ُّي َأ َّن َأبَا ر َ
:)1(¥

الـــنـــ ِبـــ ري ذَرِ ريـــ َعـــ ِتـــي
َّ
ُآل
َأ رر ُجـــو ِ ِهبـــ رم ُأ رعـــ َطـــى َغـــدً ا

َو ُهـ ـ ُم إ َِلـ ـ ريـ ـ ِه َو ِســــ ريـ ـ َلـ ـ ِتـ ـي
الــيــ ِمــ ر ِ
ي َصــ ـ ِحــ ريــ َفــ ِتــي
ِبــ َيــ ِد َ

اهرِ ال ِع رق ِد ري ِن) لِ رل َحافِ ِ
(ج َو ِ
الس رم ُهو ِد ري َّ
الشافِ ِع ري(.)2
َأ َفا َد َه َذا َمجِ ري َع ُه ِيف َ
ظ ّ
َو َما َصدَّ َأ رك َث َر األُ َّم ِة َع رن َأ ره ِل بَ ري ِ
َان َأ رك َث ُر ر
ت َنبِ ريهِ رم إ َِّال َغ َل َب ُة الدُّ َو ِلَ ،وك َ
اخلَ رل ِق َ ُهل رم
َأ رت َبا ًعاَ ،ال َي َر َ
ور بِال َّل ِه َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن
ون َ ُهل رم ُمُ َا َل َف ًة َو َال ا رمتِنَا ًعا ،ك ََما َق َال ا ِ
ـمن ُرص ُ
إل َما ُم ا رل َ

مح َز َة ’(:)3
َر

َلـ َقـدر َمـ َال األَ َنـا ُم َمـ ًعـا َعـ َلـ ريـ َنـا

َكــ َأ َّن ُخــ ُر رو َجــ َنــا ِمــ رن َخــ رلــ ِ
ف َر رد ِم

َفــــــــ َل ري َس َح ٌّي ِم َن األَ رح َي ِ
اء َن رعرِ ُف ُه

ِمــــــــــ ـن ِذي يم ٍ
ّض
انَ ،و َال بَك ٍررَ ،و َال ُم َ ِ
ر
ََ

َوك ََما َق َال ِد رعب ُِل ر
اخلُ َزا ِع ُّي(:)4

( )1ديوان الشافعي (ص.)59/
( )2جواهر العقدين (ص )390/بتْصف يسري.
( )3ديوان اإلمام احلجة املنصور باهلل ( #ص.)176/
( )4ديوان دعبل بن عيل اخلزاعي (ص.)106/
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َش َكــا ٌء ِ ريف ِد َمــ ِائــ ُهــ ُم
إ َِّال َو ُهــ رم ُ َ

والضم
الرفع َّ
املنهج األقوم يف َّ

ك َأيســـار( )1ـَع َىل جـزُ رِ ()2
ـَك مـا ت َشـــار َ

َ

َ

َ

ر َ

ٌ

ُ

َت رص ِد ري ًقا لِ َق ِ
سو ِل ÷« :إ َِّن َأ ره َل بَ ريتِي َس َي رل َق رو َن ِم رن بَ رع ِدي ِم رن ُأ َّمتِي
الر ُ
ول َّ
ـمـ ِغ ر َري ِةَ ،وبَنُو ُمَ ر ُزو ٍم»،
َقت ًرال َو َت ر ِ
رش ريدً اَ ،وإ َِّن َأ َشدَّ َقو ِمنَا َلنَا بُ رغ ًضا :بَنُو ُأ َّم َي َةَ ،وبَنُو ا رل ُ

()3
ـم ُخيررِ َجا ُه.
احلاكِ ُم َ ،و َق َالَ :ص ِح ري ُح اإل رِسنَا ِدَ ،و َل ر
َر َوا ُه ر َ
ّض َةَ ،ع رن َأ ِيب َس ِع ري ٍد ر
رِي.
اخلُدر ر
َو ره َو ِم رن رِ َوا َي ِة إ رِس َما ِع ري َل بر ِن َرافِ ٍعَ ،ع رن َأ ِيب َن ر َ
الرت ِم ِذ ُّي(َ :)4س ِم رع ُت ُحم َ َّمدً ا ـ َي رعنِي ال ُب َخارِ َّي ـ َي ُق ُ
ول فِ ري ِه( :)5ثِ َق ٌة.
َق َال ر ر
اهيم الن ََّخ ِعيَ ،عن َع رل َقم َةَ ،عن اب ِن مسع ٍ
ود َ ،¥ق َال :بَ رين ََما َن رح ُن
ر ر َ ر ُ
َ
و َع رن إِبر َر ِ َ
ول اهللِ ÷ إ رذ َأ رق َب َل فِ رت َي ٌة ِم رن بَنِي َه ِ
ِعنردَ َر ُس ِ
آه ُم النَّب ُِّي ÷
ـما َر ُ
اش ٍمَ ،و َل َّ

ا رغ َر رو َر َق رت َع رينَا ُه َو َت َغ َّ َري َل رو ُن ُهَ ،ف ُق رل ُتَ :ما َن َز ُال َن َرى ِيف َو رجهِ َك َش ري ًئا َنك َرر ُه ُهَ ،ف َق َال:
«إِنا َأ ره َل بي ٍ
اخت ََار ال َّل ُه َلنَا ِ
ت ر
اآلخ َر َة َع َىل الدُّ رن َياَ ،وإ َِّن َأ ره َل بَ ريتِي َس َي رل َق رو َن ِم رن بَ رع ِدي
َّ
َر
بَ َ
رشيدً ا.)6(» ...
ال ًء َو َت ر ِ

رس .جَ :أ ري َس ٌار .متت من (تاج العروس).
ـم ري ِ ِ
ارس :ا َّل ِذي َي ِيل ِق رس َم َة َجزُ و ِر ا رل َ
( )1ا رل َي ِ ُ
( )2وبعده كام يف الديوان:

رساَ ،و َ رحترِ ي ًقاَ ،ومن َره َب ًة
َقــــــت ًرالَ ،و َأ ر ً

الرو ِم َو ر
اخلَ َزرِ
فِـــ رع َل ال ُغ َزا ِة ب َِأ رر ِ
ض ُّ

(( )3املستدرك) للحاكم النيسابوري ( ،)534/4رقم (.)8500
(( )4هتذيب الكامل) للمزي ( ،)87/3رقم (( ،)442هتذيب التهذيب) البن حجر ( ،)267/1رقم
السمهودي (ص.)397/
الرتمجة ( ،)483وانظر (جواهر العقدين) للرشيف ّ
( )5أي يف إسامعيل بن رافع.
( )6رواه ابن أيب عاصم يف (كتاب السنة) ( )619/2رقم ( ،)1499ورواه احلاكم يف (املستدرك)،
(السنَن) برقم ( ،)4082وابن أيب شيبة يف
( )511/4رقم ( ،)8434ورواه ابن ماجه يف ُّ
(املصنَّف) ( ،)336/21برقم (.)38882
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َو َأ رخ َر َج َأ ري ًضا(ِ )1م رن َطرِ ِيق َيزِ يدَ بر ِن َه ُار َ
ونَ ،ع ِن ال َع َّوا ِم بر ِن َح رو َشبَ ،عنر ُه
÷ «إنا َأ ره َل بي ٍ
اخت ََار ال َّل ُه َلنَا ِ
ت ر
ت َما َي رل َقا ُه َأ ره ُل
اآلخ َر َة َع َىل الدُّ رن َياَ ،وإ رِين َذك رَر ُ
َّ
َر
رش ري ٍد».
بَ ريتِي ِم رن بَ رع ِدي ِم رن ُأ َّمتِي ِم رن َقت ٍرل َو َت ر ِ
ار َوآ َث ٍ
إ َِىل َغ ر ِري َذلِ َك ِم رن َأ رخ َب ٍ
ت ِم رن
الوا ِق ُعَ ،وك ََش َفت َرها ال َو َقاي ُِعَ ،و َص َار ر
ارَ ،ح َّق َق َها َ
َأ رع َال ِم النُّ ُب َّو ِة.

اال رن ِح َر ِ
اق َو ِ
اخل َال ِ
اب ر ِ
الش َق ِ
ب َنارِ ر
افُ ،ه َو
َه َذاَ ،وا رع َل رم َأ َّن ِم رن َأ رع َظ ِم َأ رس َب ِ
فَ ،و َش ر
ٍ
اض َع رن ُع ُلو ِم ِ
الص َال ِة َوالت رَّسلِي ِمَ ،وعَدَ ُم
ا ِ
إل رع َر ُ
هِم َأ رف َض ُل َّ
آل ُحم َ َّمد َع َل ري ِه َو َع َل ري ر

ـمتَدَ رف َق ِة ب َِم ِع ر ِ
ِيل
ي ال ُع ُلو ِمَ ،و َس رل َسب ِ
اجلا ِم َع ِة النَّافِ َع ِة ،ا رل ُ
ـم َم َار َس ِة لِ ُ
ا رل ُ
ـم َؤ َّل َف ِاهتِم ر َ
ـمنر ُط ِ
الر ُس ِ
ول األَ ِم ِ
ـمب ِ
ي،
ـم رست ََمدَّ ِة ِم َن ا رلكِت ِ
ِيَ ،و ُسنَّ ِة َّ
َاب ا رل ُ
ـم رف ُهو ِم ،ا رل ُ
وق َوا رل َ
ا رل َ

يَ ،و(ا رل َم رر ُء عَدُ ُّو َما َجهِ َل ُه).
َص َّىل ال َّل ُه َع َل ري ِه َو َع َىل آلِ ِه األَك َرر ِم َ
ونِ ،
ـم رؤ ِس ِ
اآلخ ُر َتب َِع األَ َّو َلِ ،م رن ُدو ِن َما ك َ
ـمنر َت ِقدُ َ
َان َ ِ
ب
جي ُ
ف َأ َّن ُه َج َرى ا رل ُ
َو ِم َن ا رل ُ
الو ُق ِ
ـما َتنر َبنِي َع َل ري ِه ُع ُلو ُم ِ
آل ُحم َ َّم ٍدَ ،فا رن َت َقدَ
َع َل ريهِ رم ِم َن ُ
اس ِة الكَا ِم َل ِة لِ َ
وف التَّا رمَ ،والدر َر َ

ـمنر َت ِقدُ َ
ون َما َال َي رعرِ ُفو َن ُه.
ا رل ُ
ـم َي رس َم رع ِم رن ُع ُلو ِم َأ ره ِل ال َب ري ِ
رسح ِيف
ـم ُي ر
ت َأ َث ًراَ ،و َل ر
َوك رَم ِم رن ُمدَّ ٍع لِ رل ِع رل ِم َو ره َو َل ر
ربا ،ك ََما َق َال:
ـم َي رعرِ ر
رِ َي ِ
ربا َو َال َخ َ ً
ف َ َهلا ُخ ر ً
اض ُم َؤ َّل َف ِاهت رِم َن َظ ًراَ ،و َل ر
َأ َت ـ ِاين َأ َّن َســـ ره ـ ًال َذ َّم َج ـ ره ـ ًال

ومـا َلـ رو َد َر َاهـا َمـا َقـ َال َهـا
ُعـ ُلـ ً

يــس َيــدر رِ هيــ َّن َســ ـ رهــ ُل
ومــا َلــ َ
ُعــ ُلــ ً
اجل ـه ـل ســـه ـ ُل()2
َو َل ـ ِ
ك ـ َّن الـ رـر َث ِب ـ ر َ ر ِ َ ر

( )1أي ابن األخّض يف (معامل العرتة) ،واملؤ رلف  #ناقل من (اجلواهر) ولفظه بعد أن نقل حديث
ابن مسعود :وأخرجه ابن األخّض يف (معامل العرتة) ولفظه :بينام نحن جلوس عند النبي ÷،
أيضا من طريق يزيد بن هارون ......،إلخ ما يف األصل.
إىل أن قال :وأخرج ً
( )2بينهام جناس تام ،فاألول َع َل ٌم ،والثاين مصدر ،متت من املؤ رلف .#
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والضم
الرفع َّ
املنهج األقوم يف َّ

وز ب ِِص َف ِة ِ
ـمنر َت ِق ِدي َن َم رن َي َت َك َّل ُف َ
اال رجتِ َها ِد ،ب َِح ِص ري َل ٍة َغ ر ِري
رب َ
ون ا رل ُ ُ
َو ِم رن ُأ َو َلئِ َك ا رل ُ
ٍ ٍ
ٍ
()1
ـم ِن
كَافِ َية ِم َن ال ِع رل ِمَ ،تن ُ
َاو ًشا ِم رن َمكَان بَ ِع ريد ِم َن األَ رهلِ َّي ِة ،ا َّلتِي َمن ََح َها ال َّل ُه َت َع َاىل لِ َ
ر
ور ُه رمَ ،و َفت ََح َ ُهل رم بُ رعدَ النَّ َظرِ ِيف
اخت ََار ُه رم َح َف َظ ًة لِ ُع ُلو ِم الدر ري ِنَ ،و َأ رو َس َع َ َهلا ُصدُ َ
َم َر ِ
اج ِع َأ رحكَا ِم ال َّل ِه َت َع َاىل.
احلافِ ِ
ظ ُحم َ َّم ِد بر ِن إِبر َر ِ
الوزِ ريرِ (َ ،)2و ره َو
اه ري َم َ
َو َس َأ رن ُق ُل َل َك ُهنَا ِم رن ك ََال ِم َّ
الس ري ِد ر َ
ـمنر َت ِقدُ َ
ون ُمتَابَ َع َت ُه.
َأ رع َظ ُم َم رن َيدَّ ِعي ا رل ُ
َو َقدر َس َل َك َمن َره َج ُهَ ،وا رق َت َفى َأ َث َر ُه َم رن ُه رم َأ رر َف ُع َش رأ ًناَ ،و َأ رع َىل َمكَا ًنا ِم رن َه ُؤ َال ِء
ي بِا رل ِع رل ِم ،ك َّ
ـم رق َب ِ ريلَ ،و َسن رَأ ِيت ب َِيش ٍء ِم رن
ـمت ََش رب ِع َ
َالش ري ِخ ال َع َّال َم ِة َصالِ ِح بر ِن َم ره ِدي ا رل َ
ا رل ُ
الس ري ِد ال َع َّال َم ِة ال َبدر رِ ُحم َ َّم ِد بر ِن
اجل َال ِلَ ،و َّ
َالس ري ِد ا رل ُ
ك ََال ِم ِهَ ،وك َّ
احل َس ِن بر ِن َأ رمحَدَ ر َ
ـم َح رق ِق ر َ
إ رِس َما ِع ري َل األَ ِم رريَ ،وال َق ِ
ايض ال َع َّال َم ِة ُحم َ َّم ِد بر ِن َع ِ ٍّيل َّ
َاين.
الش روك ِ ر

الوزِ رير ِيف كِتَابِ ِه (ال َع َو ِ
الس ريدُ ال َع َّال َم ُة ُحم َ َّمدُ بر ُن إِبر َر ِ
اص ِم)(َ )3ما َل رف ُظ ُه:
اه ري َم َ
َق َال َّ
َش ِ
اخلَ ِص ري َص ُة األُ رو َىل :إ َِّن َأ ره َل ال َب ري ِ
ر
ت %ر
ف
اخت ُُّصوا ِم رن َه ِذ ِه ال َف َضائِ ِل ب َِأ ر َ

َأ رق َسا ِم َهاَ ،و َأ رط َو ِل َأ رع َال ِم َها؛ َو َذلِ َك ِألَ َّهنُ رم كَا ُنوا َع َىل َما ك َ
الصالِ ُح،
الس َل ُ
ف َّ
َان َع َل ري ِه َّ
ََ ذ َُ

َ ُُ

ْ َ َ

َ

ذ
َاو ُلَ ،و ِ
(االنرتِيَ ُ
ِيد﴾ [سبأ:
اش) ِمثر ُل ُهَ .و َق رو ُل ُه تَ َع َاىل﴿ :وأّن له ُم اْلناوش مِن مَك ٍن بع ٍ
َاو ُش) التَّن ُ
(( )1التَّن ُ

َ ]52ي ُق ُ
ِيما ِن ِيف راآل ِخ َر ِة َو َقدر َك َف ُروا بِ ِه ِيف الدُّ نريَا .متت من (ُمتار الصحاح).
ولَ :أنَّى َ ُهل رم تَن ُ
َاو ُل راإل َ
( )2هو إمام احلديث خاصة ،والعلوم عامة ،من أكابر علامء الزيدية يف اليمن ،صاحب اليد الطوىل يف
املؤلفات الدينية واألدبية ،له كتاب (ترجيح أساليب القرآن عىل أساليب اليونان)،
وكتاب(العواصم والقواصم) ،و(الروض الباسم) ،و(إيثار احلق عىل اخللق) ،وغريها ،مولده
(سنة 775هـ) ،ووفاته (سنة 840هجرية) ،عىل صاحبها وآله أفضل الصالة والتسليم،¥ ،
وجزاه عن اإلسالم واملسلمي خري اجلزاء .انتهى.
صح رجوعه عن املخالفات التي أثارها اجلدال ،وقد حققنا ذلك يف كتاب (التحف َشح
وقد َّ
الزلف) ،و(لوامع األنوار) ،واحلمد هلل تعاىل عىل كل حال .متت من املؤ ّلف .#
( )3العواصم والقواصم (.)421/2
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يِ ،م َن ِ
اال رشتِ َغ ِ
وس ِيف َم رر َضا ِة
الص َحابَ ِة َوالتَّابِ ِع ر َ
ال ب ِِج َها ِد َأعردَ ِاء اهللَ ،وبَ رذ ِل النُّ ُف ِ
ِم َن َّ
اتَ ،و ِ
ـم رش َتب َِه ِ
ـم رأك ِ
ُول
اهللَ - ،م َع ا ِ
إل رع َر ِ
اال رقتِ َصا ِد ِيف ا رل َ
اض َع رن َز ره َر ِة الدُّ رن َياَ ،و َت رر ِك ا رل ُ

ـم رع ُر ِ
ض
ـمنركَرِ َ ،وا رل ِق َيا ِم بِا رل َف َرائِ ِ
ـم رل ُب ِ
وفَ ،والن رَّه ِي َع ِن ا رل ُ
وسَ ،-واألَ رمرِ بِا رل َ
َوا رل َ
اهتاَ ،وتِ َال َو ِة ا رل ُق ررآ ِن ا رل َعظِ ري ِمَ ،والت ََّه ُّج ِد بِ ِه آ َنا َء
اهتا َع َىل َأ َت رم َه ري َئ ِ َ
َوالن ََّوافِ ِل ِيف َأ رف َض ِل َأ رو َق ِ َ

ف ِم َن ال َّل ِه َت َع َاىلَ ،والدُّ َع ِ
اخلَ رو ِ
ال َّل ري ِل َوالن ََّهارِ َ ،والت ََّح رري َو ر
اء إ َِىل ال َّل ِه َع َّز َو َج َّل
ب رِ
اهلدَ ى،
احل َسنَ ِةَ ،وبَ رذ ِل الن َِّص ري َح ِة لِ رلن ِ
هِم َم َعالِ َ
َّاسَ ،و َت رعلِ ري ِم ر
ِاحلك َرم ِة َوا رل َ
ـم رو ِع َظ ِة ر َ
ـم ر ُ
إلخ.
َو َل َقدر َق َال َل ُه َق ِ
ايض َّ
ـما َر َأى ِمنر ُه
ِاحل َر ِم ُحم َ َّمدُ بر ُن َع رب ِد ال َّل ِه بر ِن َظهِ ر َري َة َل َّ
الشا ِف ِع َّي ِة ب ر َ
ٍ
مت
الرش ُ
الس ريدُ َّ ِ
يفَ ،ل رو َأ َّن َك َمت َّ َ
ـم َت َر ُه َع رينُ ُهَ ،و َال َس ِم َع رت ُه ُأ ُذ ُن ُه ِم رن َأ َحدَ :أ ُّ َهيا َّ
َما َل ر
ان ال َّل ِه! َأ ُّ َهيا ال َق ِ
ايضَ ،ل رو ك َ
يسَ .ف َق َال َل ُهُ :س رب َح َ
َان
ك ََما َل َك بِ َت رقلِ ري ِد ا ِ
إل َما ِم ُحم َ َّم ِد بر ِن إِ ردرِ َ
مها بِال َّت رقلِ ِ
ِ
ِ
وز ِيل ال َّت رقلِيدُ َل ر َ ِ
يد َأ رو َىل
جي ُ
اهلا ِدي؛ إِ رذ ُ َ
َُ
ـم أ رعد رل َع رن َت رقلِيد َجدَّ َّي ال َقاس ِم َو َ
ـمكَا ِن ال ِعنَا َي ِة ِيف َأ ره ِل ال َب ري ِ
الس َم ِ
او َّية،
ـم رع ُصو َم ِة َّ
ـما َّد ِة ا رل َ
ت اإل َ ِِهل َّيةَ ،وا رل َ
ِمها؛ لِ َ
ِم رن َغ رري ِ َ
َأ َفا َد ُه ِيف ( َم رط َل ِع ال ُبدُ ورِ )(.)1
ور ُة(:)2
ـم رش ُه َ
َو ِم رن َق ِص ريدَ تِ ِهَ ،دالِ َّي ُت ُه ا رل َ

ب َآل حمُ ََّم ٍد َن رفـــ ِيس ا رل ِفدَ ا
َو ُأ ِحــــــــــــ ُّ

ِ
ُه رم َبـ ُ ِ
اهلـدَ ى
اب ح َّطـ َةَ ،وا رل َّســف ري َنـ ُةَ ،و ر ُ
َو ُهــ ُم ُّ
خلــ ر ٍري ُمــ َتــ َعــ ربــ ٍد
الــنــ ُجــو ُم ِ َ
َو ُهــــــ ـ ُم األَ َم ُ
السـ َما
ان لِك رُل َم رن َحت َ
رت َّ
َو رالـ َقـ رو ُم َو رالـ ُقـ رر ُ
ف َقـدر َر ُهـ رم
اعـرِ ر
آن َفـ ر

َ ُهل ـ ُمَ ،ف ـ َم ـا َأ َح ـدٌ َك ـ ِ
آل ُحم َ ـ َّم ـ ِد
فِـــ ـ ريهِ رمَ ،و ُه رم لِ رل َّظالِ ِميَ ب َِم رر َصــ ِد
الر ُجو ُم لِك رُل َم رن َمل ر َي رع ُب ِد
َو ُهــــــ ُم ُّ

محــدَ ُو ُّد ُهــ رم َفــ َتــ َو َّد ِد
َو َجــزَ ا ُء َأ ر َ
َثــــــــــ َق َال ِن لِ رل َّث َق َل ر ِ
ص حمُ ََّمـ ِد
ي َن ُّ

( )1مطلع البدور (.)146/4
( )2انظر هذه القصيدة يف (عيون املختار من فنون األشعار واآلثار) لإلمام احلجة جمد الدين بن حممد
أيضا يف مقدمة التحقيق للجزء األول من (العواصم)
املؤيدي ( #ص ،)115/وانظر ً
(.)32/1
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الصــ َـــ ـ َال ِة َ ُهل رم بِك رُل َت َشــ ُّه ِد
َش ُع ّ
َ ر

َش ًف ـا َو َجم ر ـدً ا بَ ـا ِذ ًخ ـا
َو َك ـ َف ـى َ ُهل ـ رم َ َ
َو َ ُهل رم َف َضـاي ُِل َل رسـ ُت ُأ رحصـ ِــــي عَدَّ َها
ِد ريـ ِنـي َكـ َأ رهـ ِل رالـ َبـ ريـ ِ
ت ِد ريـ ًنـا َقـ ريـ ًمـا

َمــــــــ رن َرا َم عَدَّ ُّ
ب َمل ر َت َت َعدَّ ِد
الشـ ره ِ
ُمــــــــ ـ َتنَزر ًها َع رن ك رُل ُم رع َت َق ٍد َر ِدي

َو َق َال(:)1
َمــع َأ َّنــ ِنــي َال َأ رر َتضــــــــــي
َال ِســـ ـ َّيـــ َمـــا َعـــ َّال َمـــ َتـــ ري

الـــفـــ َو ِ
َّإال َمـــ َقـــ َاال ِ
َ
اطـــ رم
ت
حيــ َيــى َو َقــ ِ
اســــ رم
َســــا َد ِاتــ َنــا َ :ر

إل رن َص ِ
رت ِة ال َّط ِ
َو َق َال ِيف (ال َع َو ِ
اص ِم)(َ :)2فا رن ُظ رر بِ َع ر ِ
اهرِ ةَ ،و ُن ُجو ِم
يا ِ
اف إ َِىل َأئِ َّم ِة ا رل ِع ر َ
ف َسلِ َم رت ُع ُلو ُم ُه رم ِم رن ك رُل َش ر ٍ
يَ ،و َخ َل َص رت ِم رن ك رُل َع ري ٍ
الز ِ
ب،
اه َر ِةَ ،ك ري َ
ال ُع ُلو ِم َّ
يَ ،و َال َح َّط ِم رن َقدر رِ ِش ري َع ِتهِم
ـم َت َك رل ِم َ
ـم َي ُش ر
ب َت َصانِ ري َف ُهم َيش ٌء ِم رن ُغ ُل رو ا رل ُ
َو َل ر

هِم َع َىل َم َذ ِ
اهبِهِ رم َيش ٌء ِم رن
ـمت ََص روفِ ر َ
يَ ،و َال َظ َه َر يف َأ ِد َّلتِ ر
ـم َت َع رب ِدي َن َيش ٌء ِم رن بِدَ ِع ا رل ُ
ا رل ُ
َت َك ُّل ِ
ي(.)3
ـم َش ربهِ ر َ
ـم َت َع رصب ر َ
الس ر
وي ُش َب ُه ا رل ُ
است ََما َلت ُره رم َع ِن ا رلمن َره ِج َّ
ِيَ ،و َال ر
ف ا رل ُ
()4
َو َق َال ِيف (ال َع َو ِ
هِمَ ،و ر
اخت ََّص ُه رم
اص ِم) َأ ري ًضا َما َل رف ُظ ُه َ :وآله ا َّل ِذ ري َن َأ َم َر ب َِم َح َّبتِ ر
هِم بِا رلك رَو ِن َم َع ُه ِيف َد َر َجتِ ِه َي رو َم
لِ رل ُم َب َ
ِهِمَ ،وبَ َّرش ُ ِحم رب ري ر
اه َل ِةَ ،و َت َال آ َي َة ال َّت رطهِ ر ِري ب َِس َبب ر
َش َع ا رل َّصال َة
ِاحل رر ِ
رش ُم َسالِ ِم ريهِ رم بِا رل َّس َال َم ِةَ ،و َ َ
بَ ،وبَ َّ َ
ال ِق َيا َم ِةَ ،و َأ رن َذ َر ُحمَارِ بريِهِ رم ب ر َ

هِم َم َع ُه ِيف ك رُل َص َالةَ ،و َق َر َهنُ رم ِيف َح ِد ري ِ
ث ال َّث َق َل ر ِ
هِم،
ي بِكِت ِ
َاب اهللَ ،ف َو ََّّص فِ ري ر
َع َل ري ر
الرت ِم ِذ ُّي ِ
وسواه:
َو َأ َّكدَ ا َ
لوصا َة بِ َق رولِ ِه« :ال َّل َه ،ال َّل َه»َ ،أ رخ َر َج ُه ُم رسلِ ٌم فِ ري َما َر َواهَ ،و َزا َد ر ر
رشا ُه لِ ِذي ُق رربَاه ،إ َِّهنُ َما َل رن َي رف َ ِرت َقا َحتَّى َي رل َق َياه.
بُ ر َ

( )1العواصم والقواصم (.)112/3
( )2العواصم والقواصم (.)428/2
واحل َّج ُة الغ ََّراء ،وسفين ُة
( )3إىل أن قال -ونعم ما قال :-فهم الن رُّم ُر َق ُة ا رل ُو رس َطى ،وا رل َ
ـم َح َّج ُة البَير َضا ُء ،ر ُ
النجاة ،وال ِع رص َم ُة ِمن األهواء بعدَ أبيهم املصطفى صىل اهلل عليه وسلم وعليهم أمجعي.
( )4العواصم والقواصم (.)177/1
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اح ر
الو ُجو ِد،
ـم رح ُمو ِدِ ،يف َمجِ ري ِع ُ
َأ رر َو َ
الذكررِ ا رل َ
الص َل َو ِ
ات
الص َال ِة النَّ َبوِ َّيةَ ،ف َالزِ ٌم ِذك ُرر ُه رم ِيف َّ
َّ

ب ال َّل ُه ُس رب َحا َن ُه َ ُهل رم
ـما َأ َه َّ
َو َل َّ
الص َال ِة اإل َ ِِهل َّيةَ ،و َم َع
ب ِِذكررِ ِه رم ِيف َّ
ر
الش رم ُس ،ك َ
الص َال ِة َع َىل َخ ر ِري َم رن َط َل َع رت َع َل ري ِه َّ
َان َذلِ َك إِ رع َال ًما ُِم َّ رن َل ُه
اخلَ رم ِ
سَ ،و َّ
ر
ب
ب ِذك ُرر ُه رم َم َه َّ
جل َاللِ ِه َقدر ٌرَ ،أ َّن ُه َأ َرا َد َأ رن َ ُهي َّ
اخلَ رل ُق َواألَ رم ُرَ ،وإِ رع َال ًنا ُِم َّ رن َال ُي َقدَّ ُر ِ َ
الر ُسولَ ،ال ِس َّي َما َو َقدر َس َب َق ِيف ِع رل ِم
اجل ِ
هِم َعظِ ري ُم َح رق َّ
نوب َوا رل َق ُبولَ ،و َال ُين َرسى فِ ري ر
رَ
ون ُحم َ َّس ِد ري َن(َ ،)1و َأ َّن ِ
اف َال َي َزا ُل َ
ـم َعا َدا َة فِ رتنَ ُة َه ِذ ِه األُ َّم ِة
اال رختِ َال َ
َش َ
ف َوا رل ُ
اهللِ َأ َّن األَ ر َ
ـما َعلِ َم َما َس َيك ُ
هِم ال َعظِ ري َم ِة،
استِ رح َال ِل ُح رر َمتِ ُ
ُون ِمن ر
إ َِىل َي رو ِم الدر ري ِنَ ،وك ََذلِ َك َل َّ

َو َس رف ِ
ـم ُه رم،
ـم رن َسا َل َ
ـم رن َح َار َ ُهب رمَ ،و ِس رل ٌم لِ َ
ك ِد َمائِهِ ُم الكَرِ ري َم ِة ،آ َذ َن ب َِأ َّن ُه َح رر ٌب لِ َ
ـم ِج ري ِدَ ،و َو ََّّص ِهب رِم َم رن ك َ
الس رم َع َو ره َو
َو َق َر َهنُ رم بِا رلكِت ِ
َان َل ُه َق رل ٌ
ب َأ رو َأ رل َقى َّ
َاب ا رل َ
َشهِ ريدٌ .
ـم رق َب ِ ُّيل ِيف (ا رل َع َل ِم َّ
َو َق َال َّ
الز ري ِد َّي ِة( :)2ال َّل ُه َّم إ َِّن
الشا ِم ِخ) ِيف ِذكررِ َّ
الش ري ُخ ال َع َّال َم ُة ا رل َ
َأئِ َّمت َُه رم َأ رع َال ُم ُّ
ـم رص َط َفوِ َّيةَ ،و َس َي رأ ِيت ِيف َه ِذ ِه
الذ رر َّي ِة النَّ َبوِ َّيةَ ،و ُخ َال َص ُة ُّ
الس َال َل ِة ا رل ُ
َ َ
ض َأ رح َو ِ
األَبر َح ِ
ت بَ رين َُه رمَ { ،وَل يُنب ِ ُئك
اهل رم؛ ِألَ َّين َن َش رأ ُ
اث إِ رن َشا َء اهللُ َت َع َاىل ِذك ُرر بَ رع ِ
ُْ َ
ْي}[ ...،إ َِىل َأ رن َق َال](َ :)3و َأ َّن ُه َال َي َز ُال ِف ريهِ رم َقا ِئ ُم َ
ون -أهل البيتُ -من ُرذ
مِثل خب ِ ٍ
َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيل إ َِىل َي رو ِمنَا َه َذاَ ،وتِ رل َك َمنر ِق َب ٌة َال ُ رَت َحدُ (.)4
( )1كام قال الشاعر:

اه ـا حمُ ََّســـدَ ًة
إ َِّن رال ـ َع ـ َرانِـ ر َ
ي َت ـ رل ـ َق ـ َ

َّاس ُح َّسـادا
َوال َتـــــــــــ َرى لِلئا ِم الن ِ

ذكره جار اهلل الزُمرشي يف (أساس البالغة) (ص( )83/مادة :ح س د).
( )2العلم الشامخ ،ومعه األرواح النوافخ (ص )13/ط( :مكتبة دار البيان).
(( )3ص.)15/
ظهر ُ
جامل أهل البيت؛ لتشيعهم،
( )4وقال ً
أيضا يف (العلم الشامخ) (ص )15/عن الزيدية :فيهم َي ُ
وشدر ِة حمبتهم.
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اح)(َ :)1و ِهل َذا ِ
ب َأ ره ِل
اَت َه َأ رن َي رس ُم َو َم رذ َه ُب ُهم ب َِم رذ َه ِ
اال رعتِ َبارِ َّ َ
َو َق َال ِيف (األَ رر َو ِ
َ
ت %؛ ِألَ َّن َغ ر َري َأ ره ِل ال َب ري ِ
ال َب ري ِ
ـم رض َم ِح رلَ ،و ره َو َأ رو َىل
هِم َت َب ٌع َ ُهل رمَ ،وكَا رل ُ
ت فِ ري ر

ـم َذ ِ
ـم َذ ِ
ب
اه ِ
اه ِ
َو َأ رو َض ُح ِمن ا رنتِ َس ِ
هِم؛ ِألَ َّن َكثِ ر ًريا ِم رن َأئِ َّم ِة ا رل َ
ب إ َِىل َأئِ َّمتِ ر
اب َسائِرِ ا رل َ
ـم رس َت ِق رل(.)2
كَا رل ُ

الس ربكِ ري ِيف َق رولِ ِهَ :ما َخ َر َج ِم رن ُق َر ري ٍ
وع إ َِّال
ش إِ َما ٌم َم رت ُب ٌ
َو َق َال َر ًّدا َع َىل ابر ِن ُّ
َّ
الشافِ ِع ّي(َ ،)3ما َل رف ُظ ُه:
ور َ
احل َسن ر ِ
ون بِا رل ِع رل ِم
َفيِا َل َّل ِه َو َل رل ُم رسلِ ِم ر َ
ـم رش ُه ُ
َي ا رل َ
ي َه ُؤ َال ِء األَئِ َّم ُة ِم رن ُذ رر َّي ِة ر َ

ب ِيف ب َِش َار ِة َجدر ِه رم! إ َِّن َه ِذ ِه َل َع َصبِ َّي ٌة َو َض َال َل ٌة
اعَ ،ما َ ُهل رم َن ِص ري ٌ
َوا رل َف رض ِل َواألَ رت َب ِ
الر ُس ِ
ـم َعا َم َلة،
ول ÷ ب ُِم َعا َم َل ِة ُذ رر َّيتِ ِه َه ِذ ِه ا رل ُ
رتا ِم َّ
َو ِخ َيا َن ٌة لِإل رِس َال ِمَ ،و َر رف ٌض ِال رح ِ َ
ِيئك ،...،إ َِىل ِ
ال َّل ُه َّم إِ َّنا َن رربؤ إِ َل ري َك ِم رن َصنِ ري ِع َه َ
ؤال ِء َم َع ُذ رر َّي ِة َنب َ
آخرِ ك ََال ِم ِه(.)4
(ح ِ
ي َجلِ ري َل ر ِ
الز َّخارِ )(ِ :)5س َّي َما إِ َما َم ر ِ
يَ ،ال ُي َش ُّق
ـمنَارِ َع َىل ال َب رحرِ َّ
َو َق َال ِيف َ
اش َي ِة ا رل َ

ـم ره ِدي َص ِ
ب ِ
مح َز َة َص ِ
ب
حي َيى بر ُن َ ر
اح ُ
اح ُ
(اال رنتِ َصارِ )َ ،وا رل َ
احل رل َب ِة ُغ َبار َ ،ر
َ ُهل َما ِيف ر َ
ي
السابِ ِق ر َ
الز َّخارِ )َ ،أ رث َب َت ال َّل ُه كِتَابَ ريهِ َما ِيف ِع رل ري َ
(ال َب رحرِ َّ
يَ ،و َر َف َع َد َر َج ِاهت َِما ِيف َّ

ي ب َِذلِ َك ِ
اال رستِ َقا َم ُة َوا رل ِع َثار،
مج َعا َأ رق َو َال َأئِ َّم ِة األُ َّم ِة َمجِ ري ًعا ب ُِح َج ِج َهاَ ،ف َت َب َّ َ
َواألَبر َرارِ َ َ ،
َّاس إ َِىل ِ
او ُة ِ
اال رختِ َصارَ ،ع َىل
ـم ري ِل الن ِ
َو َقدر َأ رع َت ِمدُ (ال َب رح َر)؛ ِألَ َّن ُه َن َق َ
(اال رنتِ َصار)َ ،ولِ َ
(( )1ص.)15/
( )2وقال أيض ًا (ص )16/يف (األرواح) :أئمة الزيدية كلهم صلحاء يف الدرجة القصوى ،يعلم ذلك
َمن يعرفهم بسريهم رضورة.
( )3وكذلك ر ًّدا عىل اجلويني عندما قال يف (الربهان) ( :)749/2ومل أجد أحدً ا من أصحاب
املذاهب معتز ًيا إىل طينة قريش باملسلك الواضح َّإال الشافعي.
( )4العلم الشامخ ،ومعه األرواح النوافخ (ص.)394/
(( )5املنار يف املختار من جواهر البحر الزخار) للمقبيل ( ،)5/1ط( :مؤسسة الرسالة).
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ـم ُين َرس رج َع َىل ِمن َرو ِ
َابَ ،و َال ُنوظِ َر بِ ِه إ َِّال ك َ
َان َغ ر ُري ُه ال ِف َّض َة
ال َه َذا (ال َب رحرِ ) كِت ٌ
َأ َّن ُه َل ر
َو ره َو النُّ َضار( ،)1إ َِىل ِ
آخرِ ك ََال ِم ِه.
إل رن َص ِ
افَ ،و ره َو ِم رن َأ َشدر
ِاحل رق َوا ِ
َفا رن ُظ رر إ َِىل َما َت َض َّمنَ ُه َه َذا ا رلك ََال ُم ِم َن اإل َِشا َد ِة ب ر َ
ـم َع َار َض ُةَ ،و ِم رصدَ ُاق َذلِ َك َق رو ُل ُه ِيف (ال َع َل ِم َّ
الشا ِم ِخ) ِيف ِذكررِ
َم رن ُن ِس َب رت إِ َل ري ِه ا رل ُ

()2
اهب رم؛ ب ُِم َخا َل َفتِنَا َ ُهل رم فِ ري َما َ ِ
حي ِم ُلنَا
َّ
َت ُ
ـم َخا َل َف ُةَ ،و َال َ ر
ب ا رل ُ
الز ري ِد َّي ِة َ :و َل َقدر َس َّبنَا َس ُّ ُ
وهب رِم ،بَ رل َن ُق ُ
ول:
الص ِغ ر َري ِم رن ُع ُي ِ
َرب َّ
احل ِق ر َريَ ،و ُنك ر َ
َذلِ َك َع َىل َأ رن َن رف َ ِرت َي َع َل ري ر
هِمَ ،أ رو ُن َع رظ َم ر َ

ُه رم ِخ َي ُار األُ َّم ِةَ ،و َأعردَ ُ َهلا َمدَ ى الدَّ رهرِ ِس ر َري ًة.
إ َِىل َق رولِ ِه ِيف ِذكررِ َأ ره ِل ال َب ري ِ
ت(:)3

َو ِرس النُّ ُب َّو ِة َس ٍ
ار فِ ريهِمَ ،الئِ ٌح َع َىل َأ رع َم ِ
هِم ،بَ رل َع َىل ُص َورِ ِهم
اهل رمَ ،و َمكَارِ ِم َأ رخ َال ِق ر
ُّ
مها ِم رن َأ ره ِل ال َب ري ِ
رِ
الر ُج َل ر ِ
ت
ب الن ِ
احل رس َّيةَ ،ي َرى َغالِ ُ
ي بَ ِد ر َهي ًة َف َي رق َط ُع َأ رو َي ُظ ُّن َأ َّن َأ َحدَ ُ َ
َّاس َّ

النَّ َبوِ ريَ .و َل َقدر ُكنَّا ِيف ال َي َم ِن َما َيكَا ُد َيت َ
ف َه َذا َع َل رينَا؛ لِ ِص َّح ِة َأ رن َس ِاهب رِم .إ َِىل َق رولِ ِه:
َخ َّل ُ
( َفك َ
َان عَدَ ُم ال َع َال َم ِة ُه َو ال َع َال َم ُةَ .و َأ رح َس َن َم رن َق َال:
َجــــــــ ـ َعلوا ألَبرن ِ
َاء النَّب رِي ع ََال َم ًة

ور النُّ ُب َّو ِة ِيف طِ َرازِ ُو ُج ِ
وههِ رم
ُنـــــ ُ

إ َِّن رال ـ َع ـ َال َم ـ َة َشــ ـ رأ ُن َم ـ رن َمل ر ُي رشــ ـ َه ـرِ
ّض
َن ال رط َرازِ األَ رخ َ ِ
ب( )4ع ِ
ُيـــــــــ رغنِي ال َّلبِ ري َ

ا رنت ََهى.
فَ ،و َل ِ
اخل َال ِ
ب َو ر ِ
اح َة ال َع رق ِل،
لم َو َر َج َ
الس ر
ك َّن ا رل ِع َ
رص َح ب َِما َج َرى ِم َن َّ
َف َقدر َ َّ
اال رفتِ َئ ِ
احب َِها ِ
اين َت رأبَى َع َىل َص ِ
ات بِ َباطِ ٍلَ ،أو ال َّت َق ُّو َل َع رن َج َها َل ٍةَ ،و َكت َرم
الض ِم ر َري ا ِ
َو َّ
إل رن َس ِ َّ

اجل رو َه ُر .متت من القاموس ،وقال ابن األثري يف (النهاية) :والن َُّضار :اخلالص
( )1الن َُّض ُار -بالضمَ :-
أيضا.
من كل يشء .والنُّضار :الذهب ً
(( )2ص.)402/
(( )3ص.)406/
( )4يف طبعة مكتبة دار البيان :األريب.
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والضم
الرفع َّ
املنهج األقوم يف َّ

احل رقَ ،والت َ
َار َف رض ِل ُأ رو ِيل ال َف رض ِلَ ،وك ٌُّل ُينر ِف ُق ُِمَّا
الس َف ِهَ ،وإِ رنك َ
َّخ ُّل َق ب َِأ رخ َال ِق َأ ره ِل َّ
رَ
ِعنردَ ه ،و ِقيم ُة ك رُل امرِ ٍئ ما ُحي ِسنُه ،وك ُُّل إِن ٍ
اء بِا َّل ِذي فِ ري ِه َين َرض ُح.
َ
َ ر ُ َ
ر
ُ َ رَ

ض بَ َي ُ
َو َقدر ا رن َس َ
احل رق َوالن رُّصح،
ـم َي ُك رن ِيف ِح َسابَ ،وال َغ َر ُ
اق ال َب رح ُث إ َِىل َما َل ر
ان ر َ
الو َّهابَ ،محردً ا َك ِث ر ًريا َط ري ًبا ُم َب َاركًا ِف ري ِه.
ـمنر ِع ِم َ
احل رمدُ لِ َّل ِه ا رل ُ
َو ُم َذاك ََر ُة ُأ رو ِيل األَ رل َبابَ ،و ر َ
الس َفرِ ( -23جامدى األوىل -سنة  1391هـ).
ُح رر َر َع َىل َظ رهرِ َّ
ـم رف َت ِق ُر إ َِىل َر رمحِة اهلل ،ال َغنِ ُّي َع َّم رن ِس َواهَ :جم ردُ الدر ري ِن بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرصورِ
ََ
مج َع ُه ا رل ُ
ي.
احل رمدُ لِ َّل ِه َر رب ال َعا َلـ ِم ر َ
ـم َؤ َّي ِد ُّي َغ َف َر ال َّل ُه َت َع َاىل َ ُهل رم َولِ رل ُم رؤ ِمنِ ر َ
بر ِن َأ رمحَدَ ا رل ُ
ي .ر َ

********
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تم بحمد اهلل سبحانه وتعاىل مراجعة وتصحيح هذا املؤلف النفيس أسأل اهلل
أن يتقبل منا أعاملنا ،وجيعلها خالص ًة لوجهه الكريم ،ويغفر لنا ولوالدينا وإخواننا
املؤمني ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله.
الفقري إىل ربه حسن بن حييى اليوسفي وفقه اهلل تعاىل عبد الرحيم حسن
اليوسفي .وحرر يف  3شهر رجب  1415هـ املوافق  5ديسمرب عام 1994م/
صنعاء.
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل رسوله وآله .وبعد:
فقد كان العرض والسامع والقراءة وإحلاق ما ُأحلق وزيادة حتقيق التصحيح
حال اإلمالء عىل جامعة من طلبة العلم الرشيف ك ّثر اهلل فوائدهم بعد أن أوصل
هذه النسخة املباركة إن شاء اهلل تعاىل الولد العالمة احلفي الرشيف احلسن بن حييى
اليوسفي حرسه اهلل تعاىل وتوالّه ،وبارك يف مسعاه ،بعد أن قام بتصحيحها
فوجدنا تصحيحه مطاب ًقا ف ُي رعت ََمد ،وقد أ ِذ رن ُت له بطبع هذا الكتاب النافع إن شاء
اهلل تعاىل ،شكر اهلل تعاىل سعيه ،وكتب أجره وو ّفقنا وإ ّياه لرضاه وتقواه.
حرر بتاريخ  20حمرم احلرام سنة  1416هـ.
جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي
غفر اهلل هلم وللمؤمني
كتبه بأمره ولده:
إبراهيم بن جمدالدين املؤيدي
و ّفقه اهلل تعاىل.
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