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مجيع احلقوق حمفوظة ملكتبة أهل البيت (ع)


مقدمة مكتبة أهل البيت (ع)
احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل أهل بيته الطيبني
الطاهرين ،وبعد:
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الزَكة َوه ْم َراكِعون﴾ [املائدة.]55
ي ِقيمون الصَلة ويؤتون
ولقول رسول اهلل ÷((:إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا من

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 يردا ّ
من ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق وهوى)) ،ولقوله ÷(( :أهل بيتي
أمان ألهل األرض كام أن النجوم أمان ألهل السامء)) ،ولقوله ÷:
رسه أن حييا حيايت؛ ويموت ماميت؛ ويسكن جنة عدن التي وعدين ريب؛
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ّ
وليتول وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فإهنم عرتيت؛
فليتول علي ًا وذريته من بعدي؛

ورزقوا فهمي وعلمي)) اخلرب ،وقد ّبني ÷ بأهنم:
ُخلقوا من طينتي؛ ُ
ٍ
بكساء
عيل ،وفاطمة ،واحلسن واحلسني وذر ّيتهام  -%عندما ج َّللهم ÷

وقال(( :ال ّلهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا)).
ً
استجابة لذلك ك ّله كان تأسيس مكتبة أهل البيت(ع).
ففي هذه املرحلة احلرجة من التاريخ؛ التي يتل ّقى فيها مذهب أهل البيت(ع)
ُُمث ً
أنواع اهلجامت الرشسة ،رأينا املسامهة يف نرش مذهب أهل
ال يف الزيدية،
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رش ما خ ّلفه أئمتهم األطهار  %وشيعتهم
البيت املطهرين َ ¢ع ررب َن ر ِ
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البيت  %هي مراد اهلل تعاىل يف أرضه ،ودينه القويم ،ورصاطه املستقيم،
عرب عن نفسها عرب موافقتها للفطرة البرشية السليمة ،وملا ورد يف كتاب
وهي ُت ر
عز وجل وسنة نب ّيه ÷.
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ُتترىل ،وأخبار ُمت ر َىل ،ولن تتمكن من معرفة احلق وأهله إال باالعتامد عىل حجج اهلل
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الواضحة ،وبراهينه الب ّينة الالئحة ،التي هدى اخللق هبا إىل احلق ،غري ّ
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اْل ْق َرب َ
ي﴾) [النساء.)1(]135:
أ ِو الو ِادلي ِن و
ِ
وقد َصدَ َر بحمد اهلل تعاىل عن مكتبة أهل البيت (ع):

( – )1التحف الفاطمية رشح الزلف اإلمامية.

-1الشايف ،تأليف/اإلمام احلجة عبداهلل بن محزة(ع) 614هـ ،مذ ّي ً
ال بالتعليق
الوايف يف ختريج أحاديث الشايف ،تأليف السيد العالمة نجم العرتة الطاهرة/
احلسن بن احلسني بن حممد ¦ 1388هـ.
َ -2م رط َل ُع ال ُبدُ رورِ َو َجم ر َم ُع ال ُب ُح رورِ يف تراجم رجال الزيدية ،تأليف/القايض
ؤرخ شهاب الدين أمحد بن صالح بن أيب الرجال ¦1029 ،هـ -
العالمة امل ّ
1092هـ.
َ -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(ع) 614 -هـ.
 -4جمموع كتب ورسائل اإلمام املهدي احلسني بن القاسم العياين(ع) 376هـ 404 -هـ.
َ -5حم َ ِ
رت ِة األَ رط َهاررِ  ،رشح القصيدة التي نظمها
اس ُن األَ رز َهارِ يف َت رف ِص ري ِل َمنَا ِق ِ
ب ال ِع ر َ
اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة(ع) ،تأليف /الفقيه العالمة الشهيد محيد
ّ
املحيل اهلمداين الوادعي ¦ 652 -هـ.
بن أمحد
 -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(ع)  -ت 1269هـ.
 -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 املؤمنني زيد بن عيل(ع) ،تأليف/
اإلمام األعظم زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب(ع) 75هـ 122 -هـ.
-10رشح الرسالة الناصحة باألدلة الواضحة ،تأليف /اإلمام احلجة عبداهلل بن
محزة(ع)  -ت 614هـ.

-11صفوة االختيار يف أصول الفقه ،تأليف/اإلمام احلجة عبداهلل بن
محزة(ع) ت614هـ.
 -12املختار من صحيح األحاديث واآلثار من كتب األئمة األطهار
َِص ِه /الس ّيد العالمة حممد بن حييى بن احلسني بن حممد
وشيعتهم األخيار ،لِ ُم رخت ِ ِ
حفظه اهلل تعاىل ،اختِصه من الصحيح املختار للسيد العالمة /حممد بن حسن
العجري ¦.
-13هداية الراغبني إىل مذهب العرتة الطاهرين ،تأليف /السيد اإلمام اهلادي بن
إبراهيم الوزير(ع)  -ت822هـ.
-14اإلفادة يف تاريخ األئمة السادة ،تأليف /اإلمام أيب طالب حييى بن
احلسني اهلاروين(ع)  424 -هـ.
-15املنري  -عىل مذهب اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن القاسم بن
إبراهيم (ع) تأليف /أمحد بن موسى الطربي .¥
 -16هناية التنويه يف إزهاق التمويه ،تأليف السيد اإلمام /اهلادي بن
إبراهيم الوزير(ع) 822 -هـ.
 -17تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبيني ،تأليف /احلاكم اجلشمي املحسن بن
حممد بن كرامة ¦ 494 -هـ.
 -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 (ع) وأخيه إدريس بن عبداهلل(ع)،
تأليف /أمحد بن سهل الرازي ¦.
ِ
العامل ،تأليف /اإلمام نجم آل الرسول القاسم بن
-20الوافد عىل
إبراهيم الريس(ع)  246 -هـ.

 -21اهلجرة والوصية ،تأليف /اإلمام حممد بن القاسم بن إبراهيم الريس(ع).
-22اجلامعة املهمة يف أسانيد كتب األئمة ،تأليف/اإلمام احلجة جمدالدين بن
حممد بن منصور املؤيدي 1332 #هـ 1428 -هـ.
-23املختِص 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 البنني والبنات ،تأليف /اإلمام احلجة
عبداهلل بن محزة(ع) ت614هـ.
-26الرسالة الصادعة بالدليل يف الرد عىل صاحب التبديع والتضليل ،تأليف/
اإلمام احلجة /جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي 1332 #هـ -
1428هـ.
-27إيضاح الداللة يف حتقيق أحكام العدالة ،تأليف /اإلمام احلجة جمدالدين
بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-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(ع) 1343هـ.

رب العباد ،تأليف /السيد العالمة حممد بن احلسن
-30سبيل الرشاد إىل معرفة ّ
بن اإلمام القاسم بن حممد(ع)1010هـ 1079 -هـ.
-31اجلواب الكاشف لاللتباس عن مسائل اإلفريقي إلياس  -ويليه /اجلواب
الراقي عىل مسائل العراقي ،تأليف /السيد العالمة احلسني بن حييى بن
احلسني بن حممد (ع) (1358هـ 1435 -هـ).
-32أصول الدين ،تأليف/اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني(ع)245هـ 298 -هـ.

-33الرسالة البديعة املعلنة بفضائل الشيعة ،تأليف /القايض العالمة عبداهلل بن
زيد العنيس ¦ 667 -هـ.
-34العقد الثمني يف معرفة رب العاملني ،تأليف األمري احلسني بن بدرالدين
حممد بن أمحد(ع) 663هـ.
-35الكامل املنري يف إثبات والية أمري املؤمنني(ع) ،تأليف /اإلمام القاسم بن
إبراهيم الريس (ع) 246هـ.
كتاب الت رَّحرِ ريرِ  ،تأليف /اإلمام الناطق باحلق أيب طالب حييى بن
ُ -36
احلسني اهلاروين(ع) 424 -هـ.
-37جمموع فتاوى اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلسيني(ع) 1319هـ.
-38القول السديد رشح منظومة هداية الرشيد ،تأليف /السيد العالمة احلسني
بن حييى بن احلسني بن حممد (ع) (1358هـ 1435 -هـ).
-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 املتقني من أدعية سيد املرسلني ،مجعه السيد العالمة /حممد بن
عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-42االختيارات املؤ َّيدية ،من فتاوى واختيارات وأقوال وفوائد اإلمام احلجة/
َجم ردالدر رين 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 رشح 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 َعم،
َّ
تأليف /اإلمام احلجةَ /جم ردالدر رين بن حممد بن منصور املؤيدي . #
-46األساس لعقائد األكياس ،تأليف/اإلمام القاسم بن حممد (ع).
-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 احلسني بن
القاسم بن إبراهيم(ع) 245هـ 298 -هـ.
-49املختار من(كنز الرشاد وزاد املعاد ،تأليف/اإلمام عزالدين بن احلسن(ع)ت900هـ).
-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 (ع).
-53سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة املبتدئني /اجلزء األول احلروف
اهلجائية ،إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-54سلسلة تعليم مبادئ احلساب /اجلزء األول األعداد احلسابية من ( 1إىل ،)10
إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-55تسهيل التسهيل عىل متن اآلجرومية ،إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-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(ع) 1319-هـ.

-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 املبتدئني /اجلزء الثاين احلركات وتركيب
الكلامت ،إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-62سلسلة تعليم مبادئ احلساب /األعداد احلسابية اجلزء الثاين ،إصدارات
مكتبة أهل البيت (ع).
-63املركب النفيس إىل أدلة التنزيه والتقديس ،تأليف السيد العالمة /حممد عبداهلل
عوض حفظه اهلل تعاىل.
-64املناهل الصافية رشح 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.
احلجة/
 -67جممع الفوائد املشتمل عىل بغية الرائد وضالة الناشد ،تأليف اإلمام ّ
جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي 1332 #هـ 1428 -هـ.
احلجة /جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي
احلج والعمرة ،تأليف اإلمام ّ
 -68كتاب ّ
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.
 -73متن غاية السؤل يف علم األصول للسيد العالمة احلسني بن اإلمام القاسم بن حممد
(ع) ت (1050هـ).
 -74درر الفرائد من خطب املساجد ،تأليف السيد العالمة عبد اهلل بن صالح العجري
رمحه اهلل تعاىل.
 -75الكاشف األمني عن جواهر العقد الثمني ،تأليف الفقيه العالمة حممد بن حييى
مداعس (ت 1252هـ).
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(ع) ومفاخرهم ،وصاحب الفضل يف نرش تراث
أهل البيت(ع) وشيعتهم األبرار .¤
وأدعو اهلل تعاىل بام دعا به (ع) فأقول :اللهم ر
صل عىل حممد وآله ،وأمتم علينا
الدار رين ،واكتب لنا رمحتك التي تكتبها لعبادك املتقني؛ اللهم ع ّلمنا ما
نعمتك يف َ
َ
ْ
ْ َ
ذَ
ينفعنا ،وانفعنا بام ع ّلمتنا ،واجعلنا هداة مهـتدين؛ ﴿ َربنا اغ ِف ْر َنلا َو ِ ِِلخ َوان ِنا

ٌ
َ َْ َ ْ
ُُ َ ا ذ َ َُ ذَ ذ َ
ذ َ َ َُ َ ْ َ
ِين َءامنوا َربنا إِنك َر ُءوف
ان َوَل َتعل ِِف قلوبِنا غَِل ل َِّل
يم
اِل ِ
اَّلِين سبقونا ب ِ ِ
َرح ٌ
هلل أسأل أن
ِيم [ ﴾10احلرش] ،نرجو اهلل التوفيق إىل أقوم طريق بفضله وكرمه ،وا َ

يصلح العمل ليكون من السعي املتق ّبل ،وأن يتداركنا برمحته يوم القيام ،وأن خيتم
لنا ولكافة املؤمنني بحسن اخلتام ،إنه ويل اإلجابة ،وإليه منتهى األمل واإلصابة،
َ ِّ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ذ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ادل ذي َوأ ْن أ ْع َم َل َص ِ ً
﴿رب أو ِزع ِِن أن أشكر ن ِعمتك ال ِِت أنعمت ذ
اْلا
لَع ولَع و ِ
َ ْ َ ُ ََ ْ ْ
ُ ِّ ذ ِّ ُ ْ ُ َ ْ َ
ك َوإ ِِّّن م َِن ال ْ ُم ْسل َ
مي﴾ [األحقاف.]15
ِل
إ
ت
ب
ت
ِّن
إ
ِت
ي
ر
ذ
ِف
ِل
ِح
ِِ
ترضاه وأصل ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وصىل اهلل عىل س ّيدنا حممد وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين.
مدير املكتبة/

[مقدمة التحقيق]


احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيد املرسلني ،وعىل أخيه عيل
بن أيب طالب أمري املؤمنني ،وعىل آهلام الطيبني الطاهرين:
ف ُمت َ
وحم َ رق ٌق فيه ،وقد ال
ف مؤ رل ٌ
وبعد ،فإ َّنه إذا أ َّل َ
ص يف َفنره و ِع رل ِمهُ ،
َخ رص ٌ
رني أو ثالثةَّ ،
وبعض يف َفن ر ِ
فإن كتابه يكون له أمهيته يف املكتبة
حي ِس ُن معه شي ًئا،
ٌ
ُر
ٍ
ف هو إمام العلوم غري مدافع ،ورئيس
بكتاب يؤ رل ُفه مؤ رل ٌ
اإلسالمية ،فام بالك

الفنون غري معارض ،إمام يف التفسري ،واحلديث والسنَّة النبوية ،وإما ٌم يف
األسانيد والرتاجم والرواة والرجال والطبقات ،وإما ٌم يف علوم احلديث
ٍ
وأدب ونقد،
بأنواعها ،إما ٌم يف اللغة وعلومها من نحو ورصف ،ومعاين وبيان،
ومعرفة تا َّمة بالعروض والقوايف ،و ُم رف َردات اللغة ،وغريها ،وإما ٌم ذو با ٍع عريق
جدًّ ا يف ِع رل ِم ُأصول الفقه ،وإما ٌم للفقهاء املجتهدين ،والن َّظار املحققني ،وإما ٌم
الس َري والتاريخ.
للمتكلمني ،وإما ٌم يف ر

َب يف ِ
تصورت أ َّنه متخصص فيه
أحد هذه الفنون
حتى أ َّنه ُ َ
َ
خي َّيل لك أ َّنه إذا َكت َ

تراجعت عن تصورك األول.
قرأت له كال ًما يف غريه
ال ُحيسن غريه ،حتى إذا ما
َ
َ
ف َيت ََح َّىل َبأ َمانة املحدر ث ،و َيسرتشد بعقل َّية األُصو ريل البارع،
كتاب يؤ رل ُف ُه مؤ رل ٌ

وحي رر ُر َ
ُ
وي
و َي
بذ رو ِق األَ ِ
ديب ال َبليغ ،والل َغ ر
ستنبط بمقدرة الفقيه املجتهد املط َلقَ ُ ،
املؤرخ الكبري ،وفوق
والس َري ب َِخ رل ِف َّية
القدير ،املالك ألزمة اللغة ،ويروي التاريخ ر
ِ
َّص
هذا وذاك عقلية مباركة تستيضء بالكتاب والسنة ،تعرف معرفة كاملة الن َّ
من ال َّظ ِ
املبني ،واملحك ََم
اخلاص ،املط َل َق من املق َّيد،
اهر ،والعا َّم من
ّ
املجم َل من َّ
َ

ضمري
أيضا َيكرم ُن ورا َءها
من املتشابه ،والناسخ من املنسوخ ،مع عقل ّي ٍة مباركة ً
ٌ
احلق وإن
ونفس َأبِ ري ٌة مطمئن ٌة ال َترى َّإال قول ر
والصدر ق،
ٌ
حي ُينَادي باملوضوع َّية ر
ٌّ
ٍ
احلق ،وجيهر به عىل رؤوس األشهاد،
صادق َيت ََح َّر ُق عىل ر
شق ،ومه ُة َر ُج ٍل
َّ
اخلاص والعامَ ،أ َمام الكبري والصغري ،ال ُيبايل بقعقعة ،وال
ويدعو إليه َأمام
ر

ُيدَ ِ
احلق.
اهن َأ َحدً ا يف سبيل إظهار ر

الرشف ،
مؤ رل ٌ
ف له َّ
مه ٌة عالية ،ونفس رشيفة كبرية ،تتوقل يف َم َعارِ ِج َّ َ
رش َف ِ
ات ال ِع رز .
و َتت ََس َّو ُر ُ ُ

ف يدعو إىل االجتهاد والبحث والنَّ َظر ،وينهى عن التقليد املذموم،
مؤ رل ٌ

وحيذر منه ،ويدعو إىل االعتصام بالكتاب الكريم ،والسنَّة الرشيفة اجلامعة،
والعمل بام فيهام ،وما َد َّل َتا عليه ،وما َأ َش َار َتا إليه.
ف يرغب  -بحمد اهلل تعاىل وفضله – يف البحث واملذاكرة ،ويدعو
مؤ رل ٌ
وطلب
أهل ال ِع رلم يف السؤال واالسرتشاد،
ِ
السالكة َمنهج ِ
للمراجعة واملناظرةَّ ،
الس َلف واخللف.
ّ
احلق ،مع استعامل آداب البحث املعهودة بني َّ
نفق أوقاته عىل بَ رث العلوم ،واستنرزف أيامه يف نرش منطوقها
ف َأ َ
مؤ رل ٌ
واملفهوم ،يف السهول واجلبال ،يف احلل والرتحال ،يف البكور واآلصال ،يف
التنقل َع َىل السيارة من بلدة إىل بلدة ،يف حال املرض والصحة ،يف حال األَ رم ِن

رت عن القراءة واملطالعة،
واخلَوف ،ال َيكاد يعرف عطل ًة عن العلم ،وال يكاد َي رف ُ ُ
ِ
العلم ونرشه
البحث واملراجعة ،والتدريس واملذاكرة ،أصبح
وال ينفك عن
ُ
شغ َل ُه َّ
الشاغل ،وهنمته الكربى ،وغذا َء ُه الروحي.

ف هبذه اخلصال الكريمة ،واخلصائص العظيمة
كل هذه جتعل مام يكتبه مؤ رل ٌ
( -)1مجع َم رع َر ٍج وهو املصعد.
ٍ
رش َفة -وهي أعىل اليشء.
( -)2يتسور :يعلو،
والرش َفات -مجع ُ ر
ُ
( -)3أي استفرغ.

جلدير بقراءة ما يؤلفه ومطالعته ،واالهتامم البالغ بذلك ،واالعتناء الكبري بام هنالك.

لإلمام احلجة َجمردالدر رين املؤيدي  #التصانيف الرائقة ،والكتب والرسائل
الفائقة ،واملؤلفات الباهرة ،والردود والتعاليق النرية املضيئة الزاهرة ،املدعمة
كم.
باحلجج القاطعة ،والرباهني الساطعة ،املليئة بأرسار
احل ِ
ِ
العلم ،وينابيع ر ُ
ومتتاز مؤلفاته َع َل ري ِه ا رل َّس َال ُم باألساليب الرائعة ،والطرائق النافعة ،واأللفاظ
املهذبة الفصيحة ،والعبارات املنقحة املليحة ،والسبك ا رل ُم رحكَم ،والكالم
ِ
املنطق والربهان ،واألدلة القاطعة ،واألجوبة
املنظمَ ،وفصاحة اللسا ِن ،وحالوة
ـم َج ريل يف
السابق يف هذا امليدان ،وا رل ُ
النافعة عن ُش َبه املخالفني ،ما يقيض بأ َّنه َّ
حلبة الربهان.
(فكالمه  ،#عليه َم رس َح ٌة من ال ِع رل ِم اإل َ ِِهل ريَ ،و َج رذ َو ٌة ِم َن الك ََال ِم النَّ َبوِ ري)،
اجل َشمي ريض اهلل عنه يف اإلمام أيب طالب حييى بن احلسني
كام قال احلاكم ر ُ
اهلاروين .ŉ
وهذه إشارة إىل مؤلفاته (ع):
 لوامع األنوار ،يف جوامع العلوم واآلثار ،وتراجم أويل العلم واألنظار. التحف الفاطمية رشح الز َلف اإلمامية. كتاب احلج والعمرة.واجل رهرِ ببسم اهلل الرمحن الرحيم ،وإثبات
 كتاب املنهج األقوم يف الرفع والضم َحي َع َىل َخ ر ِري ا رل َع َم ِل يف التأذين ،وغري ذلك من الفوائد التي هبا ال َّن رف ُع َ
األ َع ّم.
َّ
 عيون املختار من فنون األشعار واآلثار. كتاب اجلواب الكايف ،املسمى عيون الفنون. -كتاب اجلامعة املهمة ألسانيد كتب األئمة.

املحمدي يف سرية السيد اإلمام املؤيدي
 كتاب النسيم العلوي والروضّ
(ترمجة لوالده .)ŉ
 كتاب البالغ النَّاهي عن الغناء وآالت املالهي.ض َ
ِيع َ
َاب ِد ري َوا ِن ِ
األ رفنَا ِن
احلك َرم ِة وا ِ
ور رو ِ
 ِكت ُاأل رعيا ِن َ
إل ري َما ِن ،ا رل ُم رش َت ِم ِل عىل َرب ِ
وصدَ َر إليه و ِم رن ُه .#
مام َو َر َد َ
 كتاب جممع الفوائد املشتمل عىل بغية الرائد وضالة الناشد ،وهو هذا الذيبني يديك ،وقد اشتمل القسم األول منه عىل ثالث عرشة رسالة ،وهي:
َ -1ف رص ُل ِ
َاب.
ض عىل الكِت ِ
اب يف َت رف ِس ر ِري َخ َ ِرب ال َع رر ِ
اخل َط ِ

اح الدَّ ال َل ِة يف َ رحت ِق ري ِق َأ رحكَا ِم ال َعدَ ا َل ِة.
 - 2إِ ري َض ُ
إل ري َما ِن.
الر رد لِام َأ رو َر َد ُه اب ُن األَ ِم ر ِري عىل َح ِق ري َق ِة ا ِ
بالرب َها ِن يف َّ
 - 3ال َف َل ُق ا رل ُمنِ ر ُري ُ ر
احل َج ُج ا رل ُمنِ ر َري ُة عىل األُ ُص رو ِل اخلَطِ ر َري ِة.
ُ -4
الر رد عىل َص ِ
ب ال َّت رب ِد ري ِع والت رَّضلِ ري ِل.
اح ِ
الر َسا َل ُة َّ
الصا ِد َع ُة بالدَّ لِ ري ِل يف َّ
 -5ر
ب الن ِ
َّـاص َب ِة.
الصا ِئ َب ُة لِك ََوا ِذ ِ
ب َّ
 - 6ال َّث َوا ِق ُ
 - 7الدَّ لِ ري ُل ال َقاطِ ُع املانِ ُع لل َّتن َُاز ِع.
ِ -8
ب.
ب يف ا ِ
إل ري َما ِن بال َغ ري ِ
للر ري ِ
املاحي َّ
اجل رفرِ .
 - 9إِ ري َض ُ
اح األَ رمرِ يف ِع رل ِم َ

َ - 10ف رص ُل ِ
اخل َصا ِم يف َم رس َأ َل ِة اإل رِح َرا ِم.
َ - 11ر رف ُع املال ِم يف َر رف ِع ال َيدَ ري ِن ِعنردَ َت ركب ر َِري ِة اإل رِح َرا ِم.
إل َما ِم.
اب التَّام يف َم رسأ َل ِة ا ِ
اجل َو ُ
َ - 12

ابات ا رل ُمهِ َّم ُة ِم رن َم َسائِ ِل األَئِ َّم ِة.
اجل َو ُ
َ - 13
احلا ِك َم ِة.
َت رعلِ ري ٌق عىل ر
الر َسا َل ِة َ

ِعت بَ رع ُض َها ُم رس َت ِق َّل ًة.
وقد ُطب ر

ات وردو ٍد وبحو ٍ
واشتمل القسم الثاين من كتاب جممع الفوائد عىل َتعلِي َق ٍ
ث
ُ ُر ُ ُ ر
ر ر

ات:
اع ال ُع ُل رو ِم ،منها َو َق َف ٌ
يف َشتَّى َأ رن َو ِ

ابن حجر ال َع رس َقالين يف َفت ِرح ال َبارِ ي.
 مع ِ -ومع ابر ِن تيمية.

 ومع ابن الق ريم يف َزا ِد ا رل َم َعا ِد.احلق عىل اخل رل ِق.
حممد بن إبراهيم الوزير يف إيثار ّ
 ومع الس ّيد احلافظ َّ ومع أيب بكر ال َعا ِمرِ ّي يف َ رهب َج ِة ا رل َم َحافِ ِل.الوازِ َع ِة.
الر َسال ِة َ
 ومع اإلمام حييى بن محزة يف ر ومع اإلمام القاسم بن حممد يف رِ َسا َل ِة الت رَّح ِذ ريرِ .رش ِح الت رَّجرِ ري ِد.
 -ومع اإلمام املؤيد باهلل يف َ ر

السال ِم.
حممد بن إسامعيل األمري يف ُس ُب ِل َّ
 ومع الس ّيد َّالس ريد اإلمام أمحد بن يوسف َزبَ َار َة يف َتتِ َّم ِة اال رعتِ َصا ِم.
 ومع َّحممد ابن لقامن يف (رشح الكافل).
 ومع السيد العالمة أمحد بن َّالضالل.
اجل َال ِل يف كتاب ال ِع رص َم ِة عن َّ
احل َس ِن َ
 -ومع السيد َ

ض ّ
اع.
اجل َال ِل يف َف ري ِ
الش َع ِ
 ومع َالش روكاين يف ال ِع رق ِد ال َّث ِ
 ومع َّمني يف إثبات وصاية أمري املؤمنني ،ومع
االجتِها ِد
الشوكاين يف َفت ِرح ال َقد ريرِ  ،ومع الشوكاين يف ال َق رو ِل امل ِف ري ِد يف أ ِد َّل ِة ر

وال َّت رقلِ ري ِد.

ض النَّضريِ.
الر رو ِ
الس َّيا ِغي يف كتاب َّ
 ومع القايض احلافظ احلسني بن أمحد َّ ومع السيد الع ّباس بن أمحد يف َتتِ َّم ِة الروض النضري. ومع السيد حممد بن احلسني بن اإلمام القاسم بن حممد صاحب ُمنرت ََهىرش ِح آ َي ِ
ات األَ رحكَا ِم.
ا رل َم َرا ِم يف َ ر

آل بَ ري ِ
ب ِ
ت النَّبي صىل اهلل
حممد عبده يامين يف كتابهَ :ع رل ُموا أوال َدك رُم ُح َّ
 ومع َّعليه وآله وسلم.
 ومع اإلمام املهدي أمحد بن حييى املرتىض عليهم السالم يف (ال َب رحرَِّ
الزخار).
 ومع اإلمام املهدي أمحد بن حييى املرتىض عليهم السالم يف ا رل ُمنر َي ِة واألَ َم ِليف رشح كتاب ا رل ِم َل ِل والن َرح ِل.
باإلضافة إىل َفتَاوى و بحو ٍ
ث فِ رقهِ َّي ٍة َعظِ ري َم ٍة ِمن َرها:
ُ ُ ر
َ
ات النَّافِ َعة بِاألَ ِد َّل ِة ا رل َقاطِ َعة.
اجل َوابَ ُ
 رَ ومسائل السيد العالمة حممد بن منصور املؤيدي إىل اإلمام املنصور حممدبن حييى محيد الدين رضوان اهلل عليهم.
 و ِم رن َج َوابَ ِالـمن ُرصورِ باهللِ حممد بن حيى محيد الدين َع َىل َش ري ِخ ِ
آل
ات ا ِ
إل َما ِم َ
ول ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
الر ُس ِ
املؤ َّي ِدي
ور املؤيدي ريض اهلل عنهمَ ،والِ ِد اإل َما ِم جمدالدر رين َ
َّ
 ،#واختيارات العالمة حممد بن منصور املؤيدي ريض اهلل عنه.
أ َّما التَّعاليق املفيدة الفريدة ،فمنها:
 عىل جار اهلل الزخمرشي يف كتابه َّالكشاف.
 ومنها عىل شفاء األمري احلسني بن بدر الدين.# ومنها عىل الشايف لإلمام احلجة عبداهلل بن محزة.# ومنها عىل كتاب االعتصام لإلمام املنصور باهلل القاسم بن حممد .# ومنها عىل كتاب جمموع اإلمام األعظم أمري املؤمنني ،زيد بن عيل .% ومنها عىل كتاب البدور املضيئة جوابات األسئلة الضحيان َّية ،وكذا كتاباملوعظة احلسنة ،وهذان الكتابان جلده ألُ رم ِه اإلمام املهدي حممد بن القاسم.%
وله َت َعالِ ري ُق َكثِ ر َري ٌة عىل:

 أمايل اإلمام أمحد بن عيسى .# وعىل كتاب البساط ،لإلمام النارص األطروش.# وعىل كتاب رشح األزهار للعالمة ابن مفتاح رمحه اهلل. وعىل كتاب ال َّث َم َرات للفقيه يوسف رمحه اهلل تعاىل. وعىل كتاب جالء األبصار للحاكم اجلشمي رمحه اهلل تعاىل. وعىل كتاب طبقات الزيدية الكربى للسيد العالمة /ابراهيم بن القاسمرمحه اهلل.
 وعىل كتاب العقد الثمني يف تبيني أحكام األئمة اهلادين ،لإلمام املنصورباهلل عبداهلل بن محزة .#
وعىل كتاب ينابيع النصيحة ،لألمري احلسني بن بدر الدين حممد .ŉوعىل كتاب األحكام ،وكتاب املنتخب ،لإلمام اهلادي حييى بناحلسني.%
وله فتاوى وبحوث عديدة جد ًا ،يصعب حِصها ،فإن أكثر املؤلفات التي
كان يطالعها ما منها من كتاب َّإال وله تعليق عليه ،أو تصحيح ملا فيه ،أو تنبيه
لبعض معانيه.
قال السيد العالمة /احلسن بن حممد الفييش رمحه اهلل :وله  #غري هذه من
واملراسالت وا ُمل َط را َر َح ِ
ِ
ات األ َد ِب َّية،
احلك ِرم ،وال َفت ََاوى
غرائب ال ِع رل ِم و َن َواب ِِغ ُ

بم َح ِ
ات وا ُمل َذاك ََر را ِ
اج َع ِ
اس ِن
الغض ِة الند َّية ،وكُلها خالِ َي ٌة من ا ِ
ت َّ
واملر َ
إل رلغَازِ َ ،ح رالِ َي ٌة َ
َ
احل ِق ري َق ِة وا َمل َجازِ  ،بال َّطرا ِئ ِق ر
املسا ِم َع،
املمت ََاز ِة امل رط ُب رو َع ِةُ ،ت َشن ُ
رف َ
املأ ُلو َف ِة ،وال َّل ره َج ِة ر
َ
هلل من ك ُّل َح ِ
اس ٍد َم َعا ِند،
وع َل ري ِه ِمن َرها له َش َو ِاهدُ ،أ ِع ري ُذها با ِ
والسا ِم َعَ ،
و ُت رطرِ ُب القَارِ َئ ّ
الص رف َو ِة ،و َي رن ُب رو ِع ِ
ض َم َعا ِد ِن ال ِع رص َم ِة ،قد
احلك َرم ِة ،و َف ري ِ
الص ِة َّ
وال َغ رر َو فهي من ُخ َ
القدر َر ِةُ { ،ي رؤ ِيت رِ
رت ِة ،و َم َس َح رت عليها َيدُ ُ
احلك َرم َة َم رن َي َشا ُء َو َم رن
َار ال ِع ر َ
بار َكت َرها َأ رفك ُ
َ

ت رِ
اج َعل ال ِع رل َم يف َع ِقبي،
ويت َخ ر ًريا َكثِ ًريا[ }269البقرة]،
ُي رؤ َ
((اللهم ر
احلك َرم َة َف َقدر ُأ ِ َ
َّ
وز رر ِعي َو َز رر ِع َز رر ِعي)).
ب َع ِقبيَ ،
َ
وع ِق ِ
َّص إىل فقرات ،والفقرات إىل مجل ،مستخد ًما عالمات الرتقيم
 َق َّط رع ُت الن َّاملتعارف عليها.
ً
تسهيال للبحث.
 قمت بوضع عناوين؛وختريج ر
جيه إىل مصدره.
كل ما
قمت بِ َع رز ِو
ُ
 ُاستطعت َع رز َو ُه وختر َ
ِ
قمت بعزو بعض التخاريج إىل الكتاب الذي نقل منه املؤلف(ع). أكتفي أحيان ًا بذكر بعض املصادر من باب عدم إثقال الكتاب باهلوامش؛ َّإالما تدعو احلاجة إليه.
 هناك بعض من الكتب واملصادر التي ُي رع َزى إليها الرواية إ َّما مفقودة ،أو يفـما تطبع إىل اآلن ،أو طبعت وليست يف متناول يدي
حكم املفقودة ،أو َل َّ
سهوا أو َع رمدً ا ُح ِذ َفت،
حال البحث والتحقيق ،أو سقطت من الطبعة إ َّما ً
فأقوم إ َّما بال َع رزو إىل كتب التخريج املختصة بذلك ،كجمع اجلوامع (اجلامع
الكبري واجلامع الصغري ،والزيادات) ،أو (الدر املنثور) ،أو كتاب (إحياء
امليت بفضائل أهل البيت) ،وغريها من مؤلفات احلافظ السيوطي ،أو كتاب
(فيض القدير) ،أو (التيسري) وهام للحافظ املناوي ،وهام رشح اجلامع
الصغري للسيوطي ،أو (كنز العامل) ،للمتقي اهلندي ،أو (املطالب العالية)،
أو (فتح الباري) ،أو (اإلصابة) وغريها من مؤلفات احلافظ األكرب ابن
حجر ،أو (جممع الزوائد) للحافظ اهليثمي ،وإ َّما للكتب التي تتحدث عن
الفضائل واملناقب أو غري ذلك ،ككتاب (االعتصام) لإلمام القاسم بن حممد
 ،%و(اهلداية رشح الغاية) لولده احلسني بن اإلمام القاسم  ،ŉأو

(ودالئل السبل األربعة) ،حلفيده عيل بن عبداهلل بن القاسم  ،%أو (تفريج
الكروب) ،إلسحاق بن يوسف بن املتوكل عىل اهلل إسامعيل بن القاسم %
أو (ختريج الشايف) ،لعالمة العِص األوحد ،نجم آل حممد ،احلسن بن
احلسـني بن حممد  %أو (كتاب تنبيه الغافلني) للحاكم اجلشمي رمحه اهلل
تعاىل ،أو (كتاب مناقب أمري املؤمنني) ملحمد بن سليامن الكويف رضوان اهلل
تعاىل عليه ،أو (كتاب شواهد التنزيل) للحاكم احلسكاين رضوان اهلل تعاىل
عليه ،أو (مقدمة املقصد احلسن) ،أو كتاب (مطلع البدور) ،وهام البن أيب
الرجال رمحه اهلل تعاىل ،أو كتاب (النصائح الكافية) ،أو (تقوية اإليامن) ،أو
(العتب اجلميل) ،وهي للسيد العالمة حممد بن َع ِقيل رمحه اهلل تعاىل ،أو
كتاب (الروضة الند َّية رشح التحفة العلوية) للسيد العالمة الكبري حممد بن
إسامعيل األمري ،أو (رشح هنج البالغة) للعالمة املحقق ابن أيب احلديد ،أو
(مسند فاطمة الزهراء عليها السالم) للسيوطي ،أو كتاب (العقد الثمني يف
إثبات َوصاية أمري املؤمنني) للقايض الشوكاين ،أو (جواهر العقدين)
للرشيف السمهودي ،أو (استجالب ارتقاء ال ُغ َرف) ،للحافظ السخاوي ،أو
(الصواعق املحرقة) للشيخ ابن حجر اهليتمي ،أو (كفاية الطالب يف مناقب
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب) للكَنجي ،أو كتاب (ذخائر العقبى يف مناقب
ذوي القربى) للمحب الطربي الشافعي ،أو (مناقب أمري املؤمنني )#
للخوارزمي ،وغري ذلك مام سيجده املطلع الكريم إن شاء اهلل تعاىل.
متس احلاجة إليه،
 قد أنقل حال االستشهاد أو التخريج من كالم املخالفني ما ّأو يكون موضع الشاهد فقط؛ طل ًبا لالختصار.
 قد َأ رحتَج يف دراسة أسانيد طرق بعض األحاديث بكالم املحدثني يف احلكمعىل الرجال من تعديل أو توثيق أو جرح أو ذ ٍّم من باب االحتجاج عىل

اخلصم بكالم علامئه وأسالفه.
جتنبت يف كيف ّية الصالة َع َىل رسول اهلل ÷ الصالة البرتاء املنهي عنها،
ُ
الصال َة كامل ًة،
حتى لو كانت يف املصدر املنقول عنه ناقصة فإين ُأمتها و َأ رذك ُُر َّ
ُ
رسول اهلل ÷ يف احلديث الذي روته طوائف األمة ،وتناقله
كام َع َّل َمنَا
األئمة ،عندما قال(( :قولوا :اللهم ر
صل عىل حممد وعىل آل حممد.))...
والعجب من أكثر العلامء حتى تواصوا عن ٍ
يدَ ،ع َىل َه رجرِ الصالة النبوية
الكاملة ،وقد أفاد وأجادَ ،
وأمل َّ باملراد ،السيد العالمة الكبري ،حممد بن
الس َالم) ( ،)192/1ط( :دار الفكر)،
(س ُبل َّ
إسامعيل األمري ،عندما قال يف ُ

و( ،)553/1ط( :مكتبة املعارف):
الص َال ِة َع َىل راآل ِلَ ،و ره َو َق رو ُل راهلا ِديَ ،وا رل َق ِ
اس ِم،
وب َّ
«و َي رقت َِيض َأ ري ًضا ُو ُج َ
َ
َ
الص َال ِة َع َل ري ِه َص َّىل ال َّل ُه َع َل ري ِه
ـم رن َق َال ب ُِو ُج ِ
وب َّ
َو َأ رمحَدَ بر ِن َحنر َب ٍلَ ،و َال ُع رذ َر لِ َ
احل ِد ِ
ور بِ ِه
ـم رأ ُم ُ
وهبا َع َىل راآل ِل؛ إ رذ ا رل َ
يث ِم رن ا رل َق رو ِل ب ُِو ُج ِ َ
َوآ َل ُه َو َس َّل َم ُم رست َِد ًّال ِ َهب َذا ر َ

َو ِ
الص َال َة َع َىل راآل ِل َمنردُ وبَ ٌةَ ،غ ر ُري
احدٌ َ ،و َد رع َوى الن ََّو ِو ري َو َغ ر ِري ِه راإل ر َ
اع َع َىل َأ َّن َّ
ِمج َ
ُم َس َّل َم ٍة ،بَ رل َن ُق ُ
الص َال ُة َع َل ري ِه َص َّىل ال َّل ُه َع َل ري ِه َوآ َل ُه َو َس َّل َم َال َتتِم َو َيك ُ
ُون
ولَّ :
السائِ ُل:
ا رل َع ربدُ ُُم ر َتثِ ًال ِ َهباَ ،حتَّى َي رأ ِ َ
يت ال َّل رف ُظ النَّ َبوِ ي ا َّل ِذي فِي ِه ِذك ُرر راآل ِل؛ ِألَ َّن ُه َق َال َّ

الص َال ُة َع َل ري ِه َو َع َىل آلِ ِهَ ،ف َم رن َمل َي رأ ِ
ت
« َك ري َ
ف ُن َص ريل َع َل ريك» َف َأ َجابَ ُه بِا رل َك ري ِف َّي ِةَ ،أ َّهنَا َّ
ر
ُون ُُم ر َت ِث ًال لِ ر َ
أل رمرِ َ ،ف َال َيك ُ
بِا رآل ِل َف َما َص َّىل َع َل ري ِه بِا رل َك ري ِف َّي ِة ا َّل ِتي ُأ ِم َر ِ َهباَ ،ف َال َيك ُ
ُون

احل ِد ِ
يث ِم رن َق رولِ ِه(( :ك ََما
ُم َص رل ًيا َع َل ري ِه َص َّىل ال َّل ُه َع َل ري ِه َوآ َل ُه َو َس َّل َم؛ َوك ََذلِ َك بَ ِق َّي ُة ر َ
َص َّل ري َت َإىل ِ
آخرِ ِه)) َ ِ
ـم رأ ُمورِ ِ َهبا.
جي ُ
ب إ رذ ُه َو ِم رن ا رل َك ري ِف َّي ِة ا رل َ
ني َأ رل َف ِ
ب بَ رع ِض َها َف َال َدلِ َيل َل ُه
َو َم رن َف َّر َق بَ ر َ
اب بَ رع ِض َها َو َندر ِ
جي ِ
اظ َه ِذ ِه ا رل َك ري ِف َّي ِة بِإِ َ

( -)1أي قوله ÷(( :قولوا :اللهم ر
صل عىل حممد وعىل آل حممد.))...

َع َىل َذلِ َك».
ف َل رف ِ
ُب
«و ِم رن ُهنَا َن رع َل ُم َأ َّن َح رذ َ
الص َال ِة ك ََما َي َق ُع ِيف ُكت ِ
ظ راآل ِل ِم رن َّ
إىل أن قالَ :
احل ِد ِ
يماَ ،ف َأ َج رب ُت َأ َّن ُه َقدر َص َّح
يث َل ري َس َع َىل َما َينر َب ِغيَ ،و ُكنرت ُسئِ رل ُت َعنر ُه َق ِد ً
رَ

احل ِد ِ
يث
ِعنردَ َأ ره ِل ر َ
اُتا
َو َس َّل َم َو ُه رم ُر َو ُ َ

الص َال ِة َع َىل النَّب رِي َص َّىل ال َّل ُه َع َل ري ِه َوآ َل ُه
ب َِال َريبَ :ك ري ِف َّي ُة َّ
ـما ك َ
َان ِيف الدَّ رو َل ِة راألُ َموِ َّي ِة
َ ،وك ََأ َّهنُ رم َح َذ ُف َ
وها َخ َط ًأ َت ِق َّي ًة؛ َل َّ

َّاس ُمتَابَ َع ًة ِم رن راآل ِخرِ لِ ر َ
أل َّو ِلَ ،ف َال
است ََم َّر َع َل ري ِه َع َم ُل الن ِ
َم رن َيك َرر ُه ِذك َرر ُه رمُ ،ث َّم ر
اب ِيف َح َو ِ
رش ِح ا رل ُع رمدَ ِة بَ رس ًطا َشافِ ًيا» انتهى.
اجل َو َ
اِش َ ر
َو رج َه َل ُهَ ،وبَ َس رط ُت َه َذا ر َ

ونحو هذا انظر يف (مجع الشتيت) البن األمري (ص( )21/ط :)3/ط (دار
اإليامن -املدينة املنورة).
وحتريت – شهد اهلل -الصحة والدقةَّ ،إال َّ
أن السهو واخلطأ
بذلت اجلهد
 قدُ
ُ
والذهول والنسيان من صفات البرش ،فمن علم شي ًئا من ذلك فأصلحه
معرتف بقِص الباع ،وق ّلة املتاع.
ٌ
فإين
فأجره عىل اهلل ،ر
ً
تسهيال للباحثني،
قمت -يف أكثر املوارد -بتتبع أكثر إحاالت املؤ رلف (ع)؛
 ُوتقري ًبا للمحققني.
قسم التحقيق  -مكتبة أهل البيت(ع)

السالم) مع هذا الكالم املتني من ابن األمري
(-)1والعجب أ َّن أهل هاتني الطبعتني (لسبل َّ
واستدالالته الواضحة عىل وجوب ذكر اآلل يف الصالة َّإال َّأهنم مِصون عىل حذف اآلل .%


الكاتب والكتاب
والسالم عىل املبعوث رمح ًة للعاملني ،وعىل
احلمد هلل ّ
رب العاملني ،والصالة َّ
وطهرهم تطهري ًا ،وبعد:
الغر اهلداة امليامني ،الذين
الر رجس ّ
َ
أذهب اهلل عنهم ر
آله ّ
فقد اشتمل هذا السفر اجلليل عىل قسمني:
القسم األول :ويشتمل عىل مباحث ِع رل ِم َّية وأجوبة وتعليقات عىل شكل
رسائل مستق َّلة معنر ٍ
ونة بعناوين ُم َّيزة.
َُ
القسم الثاين :عبارة عن تعليقات وردود ،وفتاوى فقهية ،وبحوث يف
جماالت متعدر دة.
وأما مؤ رل ُفه فقد َت رر َج َم له مجل ٌة من علامء عِصنا من أقرانه وتالمذته ،منهم:
* سيدي املوىل العالمة جامل اإلسالم ،ونرباس العلامء األعالم ،عيل بن
حممد بن حييى املؤيدي العجري املتوىف سنة 1407هـ ريض اهلل عنهم
ٍ
كتاب له ما لفظه:
وأرضاهم ،قال يف
«سيدي املوىل َّ
احلجة القائمة يف نجد وُتامة،
الفهامة،
َّ
العالمة ،املجتهد َّ
َ
والعالمة ،زينة امل ّت ِقني ،جمدر ُد الدين جمدالدين بن حممد
والعني الناظرة يف اآلل
املؤ ّيدي أ َّيده اهلل تعاىل بالذكر املبني ،وأطال بقاه ِحل رف ِ
ظ رشيعة س ري ِد املرسلني ،من
عقائد ومذاهب اآلل األكرمني ،وأعا َد عليه السال َم األسنى ،ورمحة اهلل إفراد ًا
ومثنى.
الر ِخيم
للسالم بعد أن ُأ رل ِق َي إ َّيل كتابُكم الكريم ،وخطابكم ال َع رذ ُب َّ
صدَ َرت َّ

َ
واملسات علينا وعليكم،
إسبال اخلريات
محدُ اهلل إليكم ،ونسأله
الفخيم ،وأنا َأ ر َ
َّ

وأن يم َّن بالفرج العام عىل املؤمنني وكا ّفة املسلمني».

....إىل قوله« :ويف هذا ُح رسن نظركم ،فأنتم َم رر ِج ُعنا وبركتنا و ُقدر َو ُتنا ،وال
مه رم َت ٍ
بأمر ....إىل
يقع إال ما حتبون ،ومع ذلك فال خيفاكم حديث(( :إذا َ َ
آخره)) ،ونسأله لنا ولكم التوفيق وحسن اخلتام ،وأنتم و َم رن َحوى مقا ُمكم من
بأو َفرِ السالم وأفضله وأجزله .حرر  /26جامدى
اإلخوان واألوالد متحفون ر
اآلخرة سنة 1397هـ من الفقري إىل اهلل :عيل بن حممد العجري و َّفقه اهلل.
وقال يف كتاب آخر:


س ّيدي املوىل ع َلم العلامء األعالم ،وتاج العرتة الكرام ،مغناطيس أصحاب
الرشيعة النبو ّية ،الغائص يف بحر العلوم األدب ّية والعقل ّيةَ ،ش رمس مشكالت
النوازِ ل ،زينة عِصنا وجمدر د أوانِنا ،ضياء الدين
املسائِل ،ومفتاح ُم رع ِضالت َ
مهمات نوائب
جمدالدين بن حممد املؤيدي حرسه اهلل تعاىل بأ رم القرآن ،وكفاه ّ
وح ِف َظ به مآثر الفضائل ،وأحيا به ما أماته اجلاهلون من علوم آبائنا
ّ
الزمانَ ،
مح ِة َأ رو َس َعها ،ومن
الر ر َ
األوائل ،وأعا َد عليه من السالم َأ ر َحت َف ُه و َأ رهنَاه ،ومن َّ
الربكات َأ رط َي َبها .
نبي الرمحة ،وعىل آله كاشفي ر
كل ُغ ّمة ،صدورها
والصالة والسالم عىل ّ
للسالم بعد أن ُأ رل ِق َي إ َّيل كتابُكم الكريم ،وخطابكم الوسيم ،فابر َت َه رج ُت به
وزا َدين ِغ رب َطة وحبور ًا؛ إ رذ كان من َجنَابِكم العزيز َم رسطور ًا ،وإ َّيل
ُرسور ًاَ ،
مصدور ًا».
المة ا ُمل َحدر ُ
* ومنهم شيخنا الع ّ
ث حممد بن احلسن بن حييى العجري رمحه اهلل

حيث يقول:
«أ َّما َش ري ِ
خي فهو الس ريدُ العامل الع ّ
الفهامة ،أبو احلسنني ،رئيس
رب ّ
احل ر ُ
المةَ ،
احلق
رت ِش ِدين ،اجلا ِم ُع ملا تش َّت َت من علو ِم اآلل ،وا ُمل رعلِ ُن َّ
املجتهدين ،و َك رعبة ا ُمل رس َ ر
الغدو واآلصال ،ع ّ
المة عِصه ،وال ُقدر َو ُة يف ُق رطرِ ه ،ضياء الدين ،وعون صدق
يف
ر
للمؤمنني ،جمدالدين بن حممد بن منصور بن أمحد بن عبداهلل بن حييى بن احلسن
بن حييى بن عبداهلل بن عيل بن صالح بن عيل بن احلسني بن اإلمام املؤمتن
عزالدين بن احلسن بن اإلمام عيل بن املؤيد.
اهلادي إىل احلق أيب احلسن ّ
ب ،وله التآليف
روى علوم آل حممد عن والده ،وقرأ عىل والده
الكثري الط ري َ
َ
الز َل ِ
ف ال َفا ِ
ضمن فيها ¥
(التح ُ
الواسعة ،منها:
رش ُح ّ
َ
ف اإلمام َّية)َّ ،
ط ِم ّية َ ر

ِص ملك اليمن اإلمام حييى محيد الدين ،وفيها ما ُينربِي عىل
ِس َ َري األئمة إىل َع ر ِ
غزارة ِع رل ِم ِه َو ِس َع ِة ا رطالعه وطول بَا ِعه يف علوم آبائه.
ِ
األحاديث
أكثر
ضمن فيها َ
ومنها( :لوامع األنوار وجوامع العلوم واآلثار) َّ
وسنَدَ علو ِمهم وكتبهم وشيعتهم مع ما ُيكا ِفح فيها
الوارِ َد ِة يف آل حممد َ ،%
يتم بل
من الرد عىل املخالفني ،وقد انتهى إىل اآلن يف جم َّلدين ضخمني ومل ّ
ٍ
أتوسل أن يعينه عىل التامم.
هو  ¥يف َع َملِه ،اهللَ أسأل وبمحمد ÷ َّ
ولعمري َّ
مج َع فيه من
إن هذا الكتاب
جدير بأن ُي َس َّمى َخ رز َنة آل حممد ،ملا َ َ
ٌ
علومهم.

وله غري هذين الكتابني ،وهو َ ¥ح َس ُن الشعر ،عارف لقوانينهُ ،م ري ٌز
للكامل من الوافر ،والطويل من القصري.
رسها ،ال زال ُي رقرِ ُئ الطلبة يف ر
كل يوم من الصباح
ومع حتصيل هذه العلوم َبأ ر ِ
العيش إىل أكثر الليل،
إىل وقت الظهرية ،ثم من بعد الظهرية إىل الغروب ،ثم
ّ
ب األوقات .
هكذا يف َأ رغ َل ِ

ومع هذه ِ
اخل ِ
الل املحمودة ،فلم َأ َر يف عِصي ِم رث َله من ُح رس ِن أخالقه،
الغريب ا رن َب َس َط له حتى يظن الرائِي َّ
أن
ومعارشته ألرفاقه ،إنه  ¥إذا أتى
ُ
بَ رينَهام معرفة قديمة ،وما ذلك إال لكونه َح َس َن ر
الش ريمة.
عز آل حممد ورئيسهم ،العابد الزاهد،
وأما والده وشيخه فهو الس ّيد العالمة ّ
املبتىل الصابر ،حممد بن منصور املؤيدي ،وقد تقدّ م نسبه يف نسب ولده .
والتمسك بمذهب
كان رمحه اهلل بالغاية القصوى من العلم والزهد والورع
ّ
العرتة الطاهرة ،قرأ و َلدُ ه عليه املقروءات الواسعة ،وكان من أعيان أصحاب
اإلمام املهدي  #اآليت ِذ رك ُره ،واملنارصين له ،وقرأ عىل اإلمام املهدي #
مقرواءت واسعة.
تويف رمحة اهلل عليه ورضوانه يف جامدى األوىل سنة ستني وثالثامئة وألف
بمدينة اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني _.
احلجة أمري املؤمنني املهدي لدين اهلل رب
وأما اإلمام املهدي فهو اإلمام
ّ
العاملني ،حممد بن القاسم بن حممد بن إسامعيل بن احلسن بن حممد بن احلسني
بن عيل بن عبداهلل بن أمحد بن عيل بن احلسني بن عيل بن عبداهلل بن حممد بن
اإلمام املؤيد باهلل حييى بن محزة بن عيل بن إبراهيم بن يوسف بن عيل بن إبراهيم
بن حممد بن أمحد بن إدريس بن جعفر الزكي بن عيل التقي بن حممد اجلواد بن
اإلمام عيل الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن س ريد
وص رسول رب
العابدين عيل بن احلسني السبط بن اإلمام أمري املؤمنني
ّ
العاملني عيل بن أيب طالب ،صلوات اهلل عليهم وسالمه.
املحسن بن أمحد ’ سنة ثامن وتسعني
كان قيامه _ بعد وفاة اإلمام
ّ
ومائتني وألف ،فدعا اخللق إىل كتاب اهلل وإحياء سنّته ،ول ّبى دعا َء ُه علام ُء األ ّمة،
وأعالم األئمة ،ملا َق َر َع أسامعهم وجوب طاعته ،وحت ّتم واليته ،وشهر سيوف اهلل

إلزهاق الباطل ،حام ً
رب األرباب.
ال للكتاب ،مب ّين ًا لفرائض ّ
العلم جمتهدوا عِصه ،والعلام ُء األعالم من أبناء دهره .هكذا
واغرتف منه
َ
ذكره موالنا وشيخنا الع ّ
المة جمدالدين بن حممد أ ّيده اهلل يف التحف الفاطمية
رشح الزلف اإلمامية .
وكانت وفاته _ يف سنة تسع عرشة وثالثامئة وألف ،ومشهده بجبل
برط مشهور مزور ،فصلوات اهلل عليه ورمحته ورضوانه» .
* ومنهم :السيد العالمة إسامعيل بن أمحد املختفي رمحه اهلل حيث يقول:


الغني ،إسامعيل بن أمحد بن عبداهلل بن عيل بن
يقول العبد الفقري إىل مواله
ّ
حييى بن أمحد بن عيل بن أمري املؤمنني زاهد آل حممد املؤيد باهلل حممد بن
إسامعيل بن املجدد للرشيعة القاسم بن حممد األملحي ،أعاد اهلل علينا من
تم نسخ البدور املضيئة ،والنجوم الظاهرة البه ّية ،اجلواب عىل
بركاُتم « :قد ّ
األسئلة الضحيان ّية ،وكان نساختها بعناية س ّيدي األخ العالمة علم اهلدى
والدين القاسم بن أمحد بن أمري املؤمنني ،املهدي لدين اهلل حممد بن القاسم
احلسيني حفيد اإلمام ،وواسطة عقد النظام ،طلب منّي نساختها ونحن وهو
بنجران بعوائلنا يف أيام هذه الفتنة العا ّمة ،وكان كثري ًا ما يطلبني زيادة نساخة
فوائد نافعة.
ولضيق الصدر بام نعانيه ونقاسيه من َأ َملِ ال ُغ رربَ ِة ولزوم ال ُك رربة -مل نستطع أن
ُن رس ِع َفه بمطلوبه ،ولكنّا سنجعل له حتفة وذكرى ،تاريخ شيخنا السيد العالمة
السا ِم َي ِة يف ترمجة
رشنا إىل حرضته َّ
جمدالدين بن حممد املؤيدي حفظه اهلل؛ إ رذ قد َأ َ ر
املؤ رلف للجوابات نق ً
املسمى بالتحف الفاطم ّية
ال عن مؤ َّلف ا َمل رجد حفظه اهلل
َّ

تتضمن تعداد األئمة األطهار منذ وفاة الرسول
والزلف اإلمام ّية ،وهي
َّ
حي يرزق ،ويرشد
األعظم ÷ إىل عند شيخنا جمد آل حممد ،وهو إىل اآلن ّ
ويسعى يف طاعة اهلل يف سنة (1387هـ).

أما اسمه الكريم ونسبه فهو  :جمدالدين بن حممد بن منصور بن أمحد بن
عبداهلل بن حييى بن احلسن بن حييى بن عبداهلل بن عيل بن صالح بن عيل بن
احلسني بن اإلمام املؤمتن اهلادي إىل احلق عزالدين بن احلسن .
وبق ّية النسب أشهر من نار عىل َع َلم ،املؤ ّيدي اليحيوي اهلادوي احلسني
العلوي الفاطمي.

مولده :أفادين بقلمه أن مولده يوم السبت  /26شهر شعبان /سنة 1332هـ
اثنني وثالثني وثالثامئة وألف من هجرة س ّيد البرش ،هبجرة برط.
وأمه :الرشيفة التق ّية الطاهرة أمة اهلل بنت اإلمام املهدي حممد بن القاسم،
فهو احلفيد لإلمام من جهة األم.
..إىل قوله  :حدث هبجرة برط يف أحضان اخلالفة النبو ّية ،وأبوه يومئذ َأ َحدُ
معروف بالعلم والورع
ٌ
العيون النَّاظرة لإلمام ،القائمني برشائع اإلسالم ،وهو
والزهد ،سيدي حممد بن منصور رمحه اهلل.
أدركت شيئ ًا من عمره يف سنة 1358هـ بصعدة املحم ّية حينام هاجرت إىل
ُ
احل رم ِد املذكور بصعدة رج ً
ال
صعدة من بلدي شهارة املحم ّية،
ُ
فعرفت َش ري َب َة َ

ال ،عامل ًا َو ُق رور ًا ،عازف ًا عن الدنياُ ،مبايِن ًا ألرباب الوالياتِ ،
فاض ً
وسنر ري يوم َع َر رف ُته
يف اخلامسة عرشة من ِسنري فقط ،وأما بق ّية أجداد املوىل الكرام فهم َم رن ال ُي َشق

هلم غبار.

صفة جمد اآلل اخلَلقية :طويل القامة ،إىل االعتدال أقرب ،بني النحافة
والس َمن ،أقنى األنف ،أبر َلج الوجهَ ،أ َز ّج العينني ،أقرب إىل شهلة ،تا ّم اللحية مع
ر
احلواس ،كان
ِخ َّف ٍة يف العارِ َضني ،ال عاهة به أبد ًا ،صحيح األطرافَ ،سلِيم
ّ
َي رع َ ِرت ريه مرض يف أذنيه ال ُ ِ
خي ّل بسمعه أبد ًا.
صفته اخلُ ُلقية  :حسن األخالق ،رلني اجلناب ،لطيف الشامئل ،متواضع سهل
ٍ
بأحد يتعدَّ ى حدو َد اهلل ،أو خيالف أوامر
الطبيعةَ ،ي رع َ ِرت ري ِه بعض َن َز ٍق حيث يسمع
اهلل ،ال تأخذه يف اهلل لومة الئم.
حالته االقتصادية :مل يكن ُم ررتف ًا ،وال مشغوالً بالرفاهية؛ ألنه نشأ يف الزهد
ٍ
األرا ِذ ُل ر
ألحد منهم ،وال مثري ًا
فيخلق وجهه
والع ّفة ،ال فقري ًا فقر ًا ُمدر ِقع ًا َي رز َدرِ يه َ
مههم املأكول واملرشوب ،والروح
ثرا ًء مبطر ًا كمن نشاهده من أبناء الدنيا الذين ّ
والراحة.

رش ٍه وال ِهن ٍم ،وال م ٍ
بال بام يفتتن به أبناء
الزاد بام يقيم ُص رل َبه ،غري َ ِ
يقنع من َّ
ُ
َ

الزمان من اللحم السمني والطعام األنيق كالشوي والسبايا الذ رين هام بعِصنا
وحق
هيمه اكتساب الدرهم والدينارّ ،
مشهور املخبوزات ،ال يبايل بالزمان ،وال ّ
له أن يتمثل له بقول جده عيل : #
ومــا ِهــ َي إال َج رو َعــ ٌة َقــدر َســدَ رد ُُتا

ُ
بــني َجنر َب ريــ َك َو را ِحــدُ
وكــل َط َعــا ٍم َ

متقشف ،مل خيالط الدّ رولة ،ومل يقم بوظيفة ّ
ّ
قط
ف،
ورعه وزهدهَ :ورِ ٌع َع ِف ري ٌ

سوى تدريس العلم ،وهكذا وجدناه منذ اجتامعنا واعرتافنا به من سنة
1358هـ إىل التاريخ سنة 1387هـ ،مل يقم بقض ّية ت ّت ِص ُل بالدولة إال نافع ًا أو
ٍ
لضعيف ُظلِم ،فهو يتش َّفع عند ذوي األمر مع َك َر َاه ِة ُو ُل رو ِج ِه َعل ريهم ،لوال
شافع ًا
خشي ُته من اهلل أن ُي رس َأل عن َج ِ
اهه.
الرجوع إليهَ :م رر ِج ٌع ديني حقيقة ،فال أعلم يف أرض صعدة ونواحيها
بمشكلة أو حادثة جيب البحث عنها من قبائل مدينة صعدة أو سكان املدينة
َ رحتدُ ُ
ث عليهم حادثة إالّ ويقول  :سنسأل س ّيدي جمدالدين ،هكذا قبول عظيم،
وبحب شديد ُمن عرفنا هناك.
ّ
صاحب َذ رو ٍق سليم
ذوقه وفهمه السليم :مل َأ ِجدر منذ َع َر رف ُت من أبناء دهري
َ
كسيدي العالمة جمدالدين ،فهو تصدَّ ر وصار صدر ًا يف إبّان شبابه بذوقه وفهمه
املنقاد ،ونظره الثا ِقب.
نعم ،من ذلك أ َّنا كنّا بمدرسة صعدة املحم ّية شعبة سبعة عرش شخص ًا،
فلام رأينا سيدي جمدالدين كان َي رط َل ُع اجلا ِم َع املقدّ س بصعدة جامع اإلمام
اهلادي  #اجتمع َر رأ ُي شعبتنا ملا رأينا خلق جمدالدين وأنظاره وجواباته
مج ِع
وتفهيامته وتفكيكه لعويص املشكالت  -اجتمعنا وتعاهدنا أنه ال بُدَّ من َ ر
وح َّر ررنا
دروسنا عند هذا الشاب البارِ ع املتفنرن
الذكي ،وتعاهدنا عىل ذلكَ ،
ّ
شيكة ملدير املدرسة القايض العالمة أمحد بن عبدالواسع الواسعي حفظه اهلل،
بإجامعنا ّ
ب دروسنا من سنة 1363هـ .
أن هذا شيخناَ ،فر َّت َ
َ
املهمات العظيمة :رشح الغاية من فاحتته
وإليك
َ
الكتب التي َد َر رسناها وهي ّ
إىل خامتته ،البحر ّ
الزخار من فاحتته إىل خامتته ،مغني اللبيب من فاحتته إىل خامتته،

ّ
الكشاف ،يف الرشح الصغري ،يف البيان ،يف دروس كثرية ،منها يف رشح
يف
التجريد لإلمام املؤيد باهلل  ،#وأمايل املرشد باهلل  ،#واجلامع الكايف،
ت عنها حلوادث الزمان.
ورشح هنج البالغة ،وغريها َس َه رو ُ
ِ
املرتجم له ،والس ّيد العالمة صارم الدين
ومن نجوم األعالم اآلخذين عنه:
ّ
املحققني عيل بن إسامعيل
الويل إبراهيم بن عيل الشهاري ،والقايض العالمة نرباس
احلشحوش امللقب املتعيش ،والقايض العالمة رشف اإلسالم احلسني بن عيل
حابس  ،¤هؤالء اشرتكوا يف قراءات عدّ ة منها  :رشح الغاية يف األصول
قراءة بحث وتدقيق باجلامع املقدّ س اليحيوي بصعدة حرسه اهلل تعاىل ،والسيد
العالمة البدر الفهامة صالح بن حممد بن إبراهيم اهلاشمي ،والقايض العالمة فخر
األعالم ويل العرتة الكرام عبداهلل بن إسامعيل احلشحوش ،والسيد العالمة حليف
الفضل واالستقامة احلسن بن عيل بن عباس  ،¤هؤالء وغريهم اشرتكوا يف
قراءة الشايف ورشح التجريد وغريهام باجلامع اهلادي بصعدة.
وُمن أخذ عنه واستجاز  :السادة األعالم بدور آل حممد الكرام عبداملجيد
وأمحد وعبدالعظيم وعبدالرحيم واحلسني أبناء احلسن بن احلسني احلوثي،
وبدرالدين بن أمري الدين بن احلسني احلوثي ،وأخواه الشهيد عبدالكريم
ومحيد الدين.
ومنهم :األخوان العاملان  :حممد واحلسني ابنا حييى بن احلسني احلوثي،
واألخوان العاملان الفاضالن :احلسن وأمحد ابنا قاسم احلوثي ،والسيد العالمة
األوحد حممد بن احلسن العجري ،والسيد العالمة عامد الدين حييى بن عبداهلل
راويه ،والسيد العالمة الويل حممد بن أمحد أبو عيل احلوثي ،والسيد العالمة عيل
بن عبداهلل ساري احلوثي ،والسيد العالمة علم اإلسالم القاسم بن أمحد بن

اإلمام املهدي ،والسيد العالمة أمحد بن صالح اهلادي القاسمي ،وأخوه حممد.
وُمن أخذ عنه واستجاز منه :السيد العالمة األوحد عيل بن عبدالكريم
الفضيل ،والسيد العالمة األجمد حممد بن إبراهيم بن اهلادي رشف الدين،
والسيد العالمة الفاضل الويل محود بن عباس املؤيد ،والسيد العالمة صالح بن
حسن نور الدين ،والسيد العالمة اهلامم علم اإلسالم قاسم بن صالح عامر
وأخوه العالمة وجيه الدين عبدالرمحن بن صالح ،والسيد العالمة األوحد
األبر أمحد بن حييى بن أمحد
عبداهلل بن حممد املفضيل احلميل ،والسيد العالمة ّ
حجر ،وغريهم كثري.
والذي أذكر من زمالئي :األخ العالمة إسحاق بن عيل إسحاق بن القاسم،
والقايض عبداهلل بن حممد بن أمحد العنيس الربطي ،واألخ عبداللطيف رشويد
املؤيدي ،واألخ أمحد بن أمحد اخلمييس اهلاروين ،والقايض العالمة عيل بن قاسم
النّ رجم ،والفقيه فيصل بن عطية الفهد ،هؤالء شعبة املدرسة .
ثم انضوى إلينا من ر
االخ ِتيارِ ري رني وهم أصغر منّا ،ثم بَزوا األقران  :األخ
العالمة حسن بن حممد بن أمحد الفييش ،األخ عبدالكريم العجري ،األخ حسن
بن عيل احلمران ،الفقيه صالح بن أمحد فليتة ،الفقيه الشيخ عيل بن حييى شيبان،
الشيخ سامل قعبان القطابري.
حجة الدين بجامع الذويد راهنَ َال عليه طل َب ُة العلم من ر
كل
ثم ملا مت ّكن املوىل ّ

أحق أن
ُق رطر من هذه اجلهات سيام من خوالن وجامعة ،والفييش وفليتة هام ّ
ُي َس َّميا َص ِ
اح َب ري ِه كام ُي رذ َك ُر أبو حنيفة وصاحباه ،فلهام من الفهم الو َّقاد والذكاء
يبهر العقول ،كام ُع رينَّا يف سنة 1369هـ للوظائف الشتغالنا بالعوائل
العجيب ما ُ
رتفا مع َم رن معهام من البحر
مل نرجع سنة 1373هـ إال وهذان العالِ َما ِن قد ا رغ َ َ
أنواع العلوم ،وح َّققا منطوقها واملفهوم.
اخلضم
َ
ّ

حجة
وقد بلغنا أن األخ احلسن بن حممد بن أمحد الفييش استوىف تاريخ املوىل ّ
فسهل يف االستقصاء.
اآلل َّ
ُ
شيخه اخلاص املالزم له والده العالمة حممد بن منصور،
مشائخه وجميزوه:
واملوىل العالمة سيف اإلسالم عبداهلل بن اإلمام اهلادي احلسن بن حييى املؤيدي
رمحهام اهلل ،واملوىل العالمة احلسن بن احلسني بن حممد احلوثي ،فهؤالء كام أفاد
مشائخه وأكثر مأخوذاته عىل والده.
أجازنا هبا فقد َح َّرر فيها ما يغني ،و َأ رسنَدَ علمه إىل والده
أما اإلجازة التي
َ
ي ّت ُ
عز
صل باإلمام املهدي ،وذكر إجازاته ،منها :إجازة موالنا العالمة البدر املنري ّ
اإلسالم حممد بن إبراهيم بن عيل بن احلسني بن حورية املؤيدي رمحه اهلل الذي
لبث بصنعاء حمبوس ًا ثالثني سنة ،قال فيها أرجوزته َذ َك َر َّأوهلا:
الو َلـــــدَ الع َّ
ال َمـــــ ره
َوبَ رعـــــدُ إ َّن َ

..إلخ

خترجي من شيخي املوىل جمدالدين
وعند اتصايل به يف صنعاء سنة 1369هـ بعد ّ
اتفقت عند سيدي حممد بن إبراهيم وفاء ثالثة أشهر ،فأجازين إجازة عا ّمة قابَ رل ُتها
ُ
فوجدر ُُتا سواء سواء يف املقروءات واملسموعات واملجازات
عىل ما َ
أجاز به شيخي َ
وغري ذلك ،وقد جعل يف ذلك يل منظومة منها قوله رمحه اهلل:
ـت َظـ ِ
وإن ل ّق ُبـ َ
اه ٌر
وك املختفــي أنـ َ

االسـ ِم
وبالضدر قد ُيـدر َعى لتعظــي ِم ذي ر

مجة منهم :الوالد العالمة عيل بن عبداهلل
أما احلقري فقد قرأ عىل مشائخ ّ
الشهاري رمحه اهلل ،وسيدنا حييى بن حسني سهيل ،وسيدنا حسن بن حممد
سهيل ،وسيدنا حممد بن أحسن املتم ّيز ،وسيدنا عيل بن إسامعيل املتع ّيش،
وسيدنا أمحد بن حممد مرق ،وسيدنا عيل بن عيل اهلمداين ،والقايض حسني بن

عيل حابس ،وسيدنا أمحد الواسعي ،وغريهم.
أحب
ولكن العلوم الط ّيبة واألسفار اجلليلة هي عىل موالنا جمداآلل ،و ُكنر ُت
ّ
التنبيه عىل رحلته من صعدة ومهاجرنا مجيع ًا يف شهر جامدى األوىل سنة
1382هـ ،ولكن إن ا َّط َل رعنا عىل تاريخ األخ حسن الفييش مستوفي ًا فال بأس
وإال فسنُ َب رينُه.
كام معي اآلن نبذة ملن هاجر من صعدة ،صدرت األعالم منهم سيدي
جمدالدين حفظه اهلل ،واآلن َت َع َّينَّا لالستئناف ،وهو مع بعثة بالبلد السعودية
لطباعة كتب آل حممد ،وهو َرئِ ري ُسهم والعني الناظرة فيهم ،ومل َندر رِ ماذا قد
َح َّصلوا من املطلوبات ،وقد َو َعدَ نا ُ
شيخنا حفظه اهلل بأنه سيجعل لنا نسخة من
ر
كل ِشء ُطبِ َع كالشايف والشفاء واالعتصام وأنوار التامم واجلامع الكايف وغريه ّن
من كتب أهل البيت . %
هذا ،و ُكنر ُت أريد بسط ًا يف صفات موالنا احلجة جمدالدين بن حممد حفظه
اهلل ،ولكن ّ
ف يف أعالم الرشيعة كتاب ًا ُأ َس رط ُره باسمه الكريم ،واستيفاء
لعيل أؤ رل ُ
تارخيه من ّ
كل دقيقة وجليلة .
وله من الولد اآلن :احلسن بن جمدالدين ،والولد احلسني بن جمدالدين ،بارك
اهلل فيهام وأصلح أحواهلام ،وجعلهام ُم رق َت ِف َي ر ِ
األبر حفظه اهلل .حترير ًا
ني َ
هنج الوالد ّ
بنجران يوم  /24شهر ربيع األول /سنة 1387هـ.
إسامعيل بن أمحد املختفي و ّف َقه اهلل
ت يف  /6شهر املحرم /سنة 1343هـ بقرية املحلة من سريان الغريب
ُو ِجدر ُ
األهنوم ،فشيخي تقدَّ مني بإحدى عرشة سنة فقط ،وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا
حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين .تم نقل هذه بعون اهلل يوم الثالثاء املوافق
 /23شهر رجب األصب /سنة 1388هـ بنجران ،حمل عويرة ،بالد األرشاف.

يس اهلل بعدهام  :علي ًا وإبراهيم وإسامعيل أبناء جمدالدين بارك اهلل فيهم،
وقد ّ
وله من األحفاد :حممد وعبدالوهاب وعبداهلل وأمحد وطه واملؤيد واحلسن أبناء
احلسن بن جمدالدين ،وحممد وعبداهلل وحييى وعيل واحلسن أبناء احلسني بن
جمدالدين ،وحممد واحلسن واحلسني أبناء عيل بن جمدالدين ،وحممد وأمحد ابنا
إبراهيم بن جمدالدين ،وحممد وعبداهلل واحلسن أبناء إسامعيل بن جمدالدين،
وأمحد وعيل وحيي وعقيل(تويف) ويس وعقيل أبناء حممد بن احلسني بن
جمدالدين ،وعبداهلل بن حممد بن احلسن بن جمدالدين ،واحلسن بن عبدالوهاب
بن احلسن بن جمدالدين ،وحممد وإبراهيم ابنا عبداهلل بن احلسن بن جمدالدين،
وجمدالدين وحييى وحممد واحلسن أبناء أمحد بن احلسن بن جمدالدين ،وحممد بن
طه بن احلسن بن جمدالدين ،وحيى وحممد ابنا املؤيد بن احلسن بن جمدالدين،
وجربيل بن احلسن بن احلسن بن جمدالدين ،وحممد وحييى واحلسن أبناء عبداهلل
بن احلسني بن جمدالدين ،وحممد وإبراهيم ابنا حييى بن احلسني بن جمدالدين،
وحممد بن احلسن بن احلسني بن جمدالدين ،وعيل بن حممد بن عيل بن جمدالدين،
وحممد بن أمحد بن حممد بن احلسني بن جمدالدين ،وحممد بن عبداهلل بن حممد بن
احلسن بن جمدالدين ،بارك اهلل فيهم ورزقهم العلم والعمل به ،إنه عىل كل ِشء
قدير.

القسم األول

فـصــل الـخـطــاب يف تفسري خرب العرض على الكتاب
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ِكرا ِم َك ،و َأ َج َّل
َص َل َواتِ َك ،و َأ رج َز َل حتياتِ َك وبركاتِ َك ،و َأك َرم َل َس َال ِم َك وإ َ
ني ،و َأ ِم رينِ َك الذي
إِجاللِ َك وإِعظا ِم َكَ ،ع َىل رسولِ َك الذي أرسل َت ُه رمح ًة للعالـَ ِم ر َ
وح َّجتِ َك َع َىل ِعبا ِد َك إىل يوم الدين،
َ
أرشدت به الغاوينَ ،
وهدَ ري َت به الضالنيُ ،
ـما َس َب َق من َأ ِ
نباء ساموا ِت َكَ ،و َع َىل
ـما ا رن َغ َل َق من رساالتك ،واخلاتم لِ َ
الفا ِت ِح لِ َ

وباب مدين ِة ِع رل ِمه ،الذي َن َّزلته منه َمنرزِ َل َة
وابن َع رمه و َن ِج ري ِه وول ريه،
أخيه ووص ريهِ ،
ِ
ِ
الزكِ َّي من َغ رر ِس ِه،
َ
امليض من َش رم ِسهَ ،و َغ رر َس ُه
نور ُه
الباسق َّ
نفسه ،واشتقق َت َ
َّ

بذي ال َف َقار َف َق َر ِ
ات

ِص َته بِ َع رز ِم ِه املايضِ ،
املاح ِق
وأ َّيدر َت ُه بسيفه القاضب  ،و َن َ ر
ِ
والقاطف ب ُِح َسا ِم ِه الب َّتارِ َأ َ
عناق الناكثني والقاسطني واملارقني ،التايل
الكافرين،

رتتِ ِه الذين َق َر رنت َُهم
له يف َم َقا ِم ِه و َع ره ِده ،والقائ ِم بدينه يف ُأ َّمتِ ِه ِمن بَ رع ِده ،و َع َىل ِع ر َ
باب
بكتاب َِك ،و َأ َق رمت َُهم َ َ
مح َل ًة لوحيك ،وترامج ًة ِخل َطاب َِك ،فهم َسفين ُة نوح ،وبابُ َك ُ

الس رل ِم املفتوحَ ،أ رو َر رثت َُهم ِخ َال َف َة َجدر هم يف األَ ررض ،و َأ َّه رلت َُهم للقيام بالسنَّة
ر
وج َع رلت َُهم َأ َما ًنا ملن استمسك هبم إىل يوم ال َع ررض ،وبعد:
وال َف ررضَ ،

ف َق ِ
يبَ :ق َّطا ٌع» .متت من (املصباح املنري).
«سير ٌ
ب َو َق ِض ٌ
اض ٌ
(َ -)1
َ
َ
ً
ُ
َ
وحما ُه حتَّى مل يبر َق منه ِش ٌء .وقال اب ُن األعرايب :امل رح ُق :أن
يم َحق ُه َحمرقا :أبرطله َ
كمنَعه -ر
(« -)2حمَ َقه – َ
ححۡ ح ح ۡ ح
ح
َٰ
ب اليش ُء كُله حتى ال ُي َرى منه َِش ٌء .قال اهلل تعاىل﴿ :ويمحق ٱلكفّرّين[ ﴾١٤١آل عمران]،
َ
يذه َ
ِ
َ
وحيبِط أعامهلم» .متت من (تاج العروس).
يستأصلهم ُ ر
أي :ر

فاعلم أهيا األخ وفقنا ال َّل ُه تعاىل وإياك واملؤمنني إىل َم َر ِ
ف بنا
اشد اهلدايةَ ،و َل َط َ
عن ُسلوك َمدَ ِ
َ
َ
استمسك بالعروة الوثقى ،واعتصم
نكون ُِمَّن
احض ال ِغ َوا َي ِة حتَّى

باحلبل املتني األَقوىَّ ،
ركائب
احضت فيه األَ رقدَ ا ُم ،وتزامحت عنده
أن ُِمَّا َتدَ
ر
ُ
((س ُيك َرذ ُب َع َ َّيل ك ََما ك ُِذ َب َع َىل األَ رن ِب َي ِ
األَعالم َ
اء
قول
ِ
صاحب الرشيعة ÷َ :

هو ِمنري،
ِم رن َق ِبيلَ ،ف َما َأ َتاك رُم َعنري َفا رعرِ ُضو ُه َع َىل كِت ِ
َاب ال َّل ِه َف َ
َاب ال َّل ِهَ ،ف َما َوا َف َق كِت َ
يس ِمنريَ ،و َمل ر َأ ُق رل ُه)).
َو َأ َنا ُقل ُت ُهَ ،و َما َخا َل َ
َاب ال َّل ِه َف َل َ
ف كِت َ

ِ
بن القاس ِم بر ِن إبراهيم
احلق القويم حييى بر ُن
أخرجه اإلما ُم اهلادي إىل ر
احلسني ِ

َّارص لدين ال َّله أبو
عليهم الصال ُة والتسليم يف (كتاب السنَّة)  ،واإلما ُم الن ُ
ِ
رسول ال َّل ِه ÷ أ َّنه
ال َفت ِرح الدَّ ري َل ِمي يف (كتاب الربهان تفسري القرآن) عن
َاب ال َّل ِه َع َّز َو َج َّل،
((س َيك ُث ُر َع َ َّيل الك ََّذابَ ُةَ ،ف َما َأ َتاكُم َعنري َفاعرِ ُضو ُه َع َىل كِت ِ
قالَ :
َاب ال َّل ِه َف ُردو ُه)).
َاب ال َّل ِه َف ُخذو ُهَ ،و َما َخا َل َ
ف كِت َ
َف َما َوا َف َق كِت َ

النبي ÷ أ َّنه قال:
وأخرج الطرباين يف (الكبري) عن َثوبان عن
ر
َاب ال َّل ِه َف َما َوا َف َق ُه َف ره َو ِمنري َو َأ َنا ُق رل ُت ُه)).
((ا رعرِ ُضوا َح ِديثِي َع َىل كِت ِ
ذكره السيوطي يف (اجلامع الصغري) .
النبي ÷ َأ َّنه قال:
وروى ً
أيضا يف (الكبري) عن عبداهلل بن ُع َمر عن ر
وسى َف َأ رك َث ُروا فِي ِهَ ،و َزا ُدوا َو َن َّق ُصوا َحتَّى َك َف ُرواَ ،و ُسئِ َل ِ
((سئِ َل ِ
ت
ت ال َيهو ُد َع رن ُم َ
ُ
الر ُج ُل
احل َّج ُة َد رح ًضا ِ -م رن بَ ِ
اب نَ َف َع :-بَ َط َل رت َو َأ رد َح َض َها ال َّل ُه ِيف التَّ َعدر يَ ،و َد َح َض َّ
(َ « -)1د َح َض رت ر ُ
زَ لِ َق» .من (املصباح).
(( -)2كتاب تفسري معاين السنة) املطبوع ضمن جمموع اإلمام اهلادي إىل احلق(ع) (ص،)480/
ط( :مؤسسة اإلمام زيد بن عيل(ع)).
(( -)3املعجم الكبري) للطرباين ( ،)97/2رقم (.)1429
(( -)4املعجم الصغري) للسيوطي ( ،)74/1رقم (.)1151
(( -)5املعجم الكبري) للطرباين ( ،)316/12برقم (.)13224

يسى َف َأ رك َث ُروا فِي ِهَ ،و َزا ُدوا َو َن َّق ُصوا َحتَّى َك َف ُرواَ ،وإ َّنه َس َي رفشو َعنري
الن ََّص َارى َع رن ِع َ
َأ َحا ِد ُ
َاب ال َّل ِه
ربو ُهَ ،ف َما َوا َف َق كِت َ
يث َف َما َأ َتاك رُم ِم رن َح ِديثِي َفا رق َر ُؤوا كِت َ
َاب ال َّل ِه َوا رعتِ ِ ُ
َاب ال َّل ِه َف َل رم َأ ُق رل ُه)).
َف َأ َنا ُق رل ُت ُهَ ،و َما مل ُي َوافِ رق كِت َ

قلت :أراد بام مل يوافق مع املخالفة كام سيأيت.
((س َي رأتِيك رُم
النبي ÷َ :
وذكر قايض القضاة ما لفظه« :وقد روي عن ر
َاب ال َّل ِه َو ُسنَّتِي َف ره َو ِمنريَ ،و َما ك َ
َعنري َح ِد ٌ
َان خمُ َالِ ًفا لِ َذلِ َك
يث خمُ ر َتلِ ٌ
فَ ،ف َما َوا َف َق كِت َ
َف َل ري َس ِمنري))» .

ات األَئِ َّم ِة ا رلكِ َرام ،كام َن َق َل ُه عنهم اإلما ُم الذي َأ رح َيا ال َّل ُه
َو ره َو ُِمَّا ا رعت ََمدَ ُه َسا َد ُ
تعاىل ِب ِع رل ِم ِه َم َع ِ
املنصور باهلل
أمري املؤمنني
ُ
امل َ اإلسالم ،و َأ رفنَى بسي ِف ِه طغا َة ال َّط َغامُ ،
حممد القاسم بن ٍ
أبو ٍ
َّ
املتوىف (سنة تسع وعرشين وألف)
حممد رضوان اهلل عليهم
ُ ر ُ
يف كتابه (االعتصام) .
رأسا إليه،
ـما مل َيت َِّض رح لبعضهم املعنى فيه ،مل ُي َع رر رج عليه ،ومل َي رر َف رع ً
و َل َّ
ـمر ُء عَدُ و َما َجهِ َل ُهَّ ،
وإال فعند التحقيق ملعناه :ال ُيت ََص َّو ُر ر
أن َي ُر َّد ُه ذو ِع رل ٍم وال
وا رل َ
يأباه.
احم َ ِ
ات لِ َط ِ
اح عن الت ََّجش َم ِ
ات األَ روهام  ،و َن َّز َل ُه َع َىل
اح عنه ال رل َثام ،و َأ َر َ
وقد َأ َز َ
ِ
ِ
ما ُي َطاب ُِق َ
املعقول واملنقول:
محا ِة
قول
الرسول ÷ ،ويوافِ ُق َع َم َل األَئِ َّم ِة ُ َ
( -)1عبد اجلبار بن أمحد يف كتابه (طبقات املعتزلة) (ص )193/ط( :الدار التونسية).
( -)2ورواه اإلمام املتوكل عىل اهلل أمحد بن سليامن  ŉيف (حقائق املعرفة) (ص.)452/
أيضا ( ،)24/1ط( :مكتبة اليمن الكربى).
( -)3االعتصام بحبل اهلل املتني ( ،)21/1وانظر ً
ني -وج َشام ًة :تَ َك َّل رفتُه ع ََىل م َش َّقةٍ.
بَ -ج رش ًما َ -ساكِ َن ر
(َ -)4ج ِش رم ُت راألَ رم َر ِ -م رن بَ ِ
ُ
اب تَ ِع َ
َ
الش ِ َ َ َ
اليش ِء َي رط َم ُح –بِ َفت َرحت ر ِ
ف َل ُهَ ،و َأ رص ُل ُه َق رو ُ ُهل رمَ :جبَ ٌل َطا ِم ٌح:
َرش َ
و َط َم َح بِبَ َ ِ
َنيُ -ط ُم ً
وحا :ر
است ر َ
ِص ِه نَ رح ُو َّ ر
َأ ري ع ٍ
ف .من (املصباح).
رش ٌ
َال ُم ر ِ

أمري املؤمنني،
ـما ا رندَ َر َس ِم رن ُرسو ِم ر
اإلما ُم
األعظم ،املجدر ُد لِ َ
ُ
احلق األَقومُ ،
احل َسيني احلوثي
املهدي لدين اهلل ر
رب العاملني ،أبو القاس ِم حممدُ بر ُن القاس ِم ُ

َّ
املتوىف (سنة تسع عرشة وثالثامئة وألف).
رضوان اهلل عليهم،
ضَ ،ف َقدر َر َوا ُه َأ ِئ َّم ُتنَا  %رِ
اجل َّل ُة ِمن ُره رم َو َص َّح َحو ُه،
قال َ « :¥أ َّما َح ِد ري ُث ا رل َع رر ِ
((س ُيك َرذ ُب َع َ َّيل ِم رن بَ رع ِدي ك ََما
َو راست رَش َهدُ وا َع َىل ِص َّح ِت ِه ب َِما َأ َفا َد ُه َم رت ُن ُه؛ ِأل َّنه َق َالَ :
ك ُِذ َب َع َىل َ
السابق -إىل أن قال:
رب ال َع رر ِ
ض َّ
وروى َخ َ َ
األ رن ِب َي ِاء ِم رن َق رب ِيل))»َ -
إن ك َ
كون َص ِح ري ًحا َأ رو ال ،ر
ال َخيرلو إ َّما َأ رن َي َ
« َقالواَ :ف َ
وب،
ـم رط ُل ُ
َان األَ َّو ُل َفهو ا رل َ
َان الثاين َلزِ َم ِمنر ُه ِص َّح ُت ُه؛ ألَ َّن ُه َقدر ك ُِذ َب َع َىل َر ُس ِ
َوإ رِن ك َ
ول ال َّل ِه ÷.
ـم رعنَى ا رل َّص ِح ري ُح ال َّظ ِ
َاب َوا رلسنَّ َة
اه ُر فِ ري ِه ُهوَ :أ َّن ا رلكِت َ
وأ َّما َك ري ِف َّي ُة ا رل َع َم ِل بِ ِهَ ،فا رل َ
إن َختَا َل َفا ُر َّد ِ
ررب؛ وألَ َّن السنَّة بَ َي ٌ
تخا َل َفا ِنَ ،ف ر
ال َي َ
ان َل ُه.
ت ا رلسنَّ ُة إليه؛ أل َّنه ال َّث َق ُل األَك َ ُ
وإن َخا َل َف ِ
ر
احل ِد ري َث
َاب ِم رن ك رُل َو رج ٍه ُر َّد ر
اآلحا ِد َّي ُة ا رلكِت َ
ت ا رلسنَّ ُة َ
تَ ،و ُحكِ َم َبأ َّن ر َ
وع .-و َقد ر
ض َع َىل َأ رن َحاء.
اخ ُتلِ َ
ف يف َك ري ِف َّي ِة ال َع رر ِ
وب َ -أي َم رو ُض ٌ
َمك ُرذ ٌ
ٍ
ب ؛ إِ رذ بَ رع ُض األَ رحكَا ِم
َف ِق ري َل :الَ بُدَّ ِم رن َع رر ِ
ض ك رُل َح ِد ريثَ ،و َه َذا َي رص ُع ُ
ت ِمن ا رلسنَّة َف َقط.
ُأ ِخ َذ ر
اجل رم ِ ّيل َو َم رعنَى َفال َيأبَا ُه ا رل ِ
اسة.
ـم َرا ُد :ا رل َع رر ُ
كت ُ
َاب َو ُي رو َجدُ َل ُه ِف ري ِه َم َّ
َو ِق ري َل :ا رل ُ
ض رُ
ح
ٓ ح
ض َولو َع َىل َق رولِ ِه َت َع َاىل ﴿ :حما حءاتىَٰكم ٱ َلرسول فخذوه﴾ [احلرش.]7
َو ِق ري َل :بَ رل ُي رع َر ُ
ٍ
الر ُس ِ
ول ÷ َم َع عَدَ ِم ُم َع َار َضتِ ِه
رت ُط َّإال ِص َّح ُة ك رَونِ ِه َع ِن َّ
َو ِح رينَئِذ َفال ُي رش َ َ
ٍ
اجل رم ُع ِيف ا رل َّظنر َّي ِ
ات.
لِ رل َقاطِ ِع ِم رن ك رُل َو رجه ،و َأ رم َك َن ر َ
ست املخا َل َف ُة باملغا َي َرة كام سبق ،ويدل ع ََىل َأ َّن ذلك هو املراد قو ُل ُه :إذ بعض
( -)1أي إ رن ُف ر َ
األحكام ...إلخ .متت من املؤلف(ع).

مخ َس ِة َأ رق َسا ٍم:
َفت ََح َّص َل َأ َّن َما ِيف ا رلسنَّة َع َىل َ ر
َاب َت رف ِص ري ًالَ ،و َهذا الَ إ رِشك َ
َال ِيف ِص َّحتِ ِه».
[األول]َ :ما َأ رم َك َن َع رر ُض ُه َع َىل ا رلكِت ِ
َ
بموجبِ ِه؛ أل َّنه قد
إشكال يف ِص َّح ِة ال َع َم ِل
قلتَ :و ُم َرا ُد اإلما ِم  #أ َّنه ال
ُ
َ

ُ
َاب ،ومل َي ُك رن َّإال مؤ ركدً ا له ر
احلديث فال ثق َة
صح ،فأ َّما
ُعرِ َ
ف ُحك ُرم ُه من الكِت ِ
إن َّ
به َّإال ب ِِص َّح ِة َطرِ ي ِق ِه.

ظاهر اخلَ َ ِرب َّ
صحيح من غري َن َظ ٍر يف طريقه؛
الكتاب فهو
أن َما َوا َف َق
نعم!
ٌ
َ
ُ
خمصوص باألدل ِة
َاب ال َّل ِه َف ره َو ِمنري َو َأ َنا ُق رل ُت ُه)) ،لكنَّ ُه
ٌ
لقولهَ (( :ف َما َوا َف َق كِت َ
وجل ﴿ :حو حَل تح ۡر حكن ٓوا إ حل ٱ ََّل ح
ِ
َّ
ّين
املوج َب ِة للنَّ َظر يف ُط ُرق األَخبارِ مثل قولِ ِه َع َّز
ّ
ح ح
ٓ
ح ح
ح
ظلموا﴾ [هود ،]113وقوله تعاىل﴿ :إّن حجا حءك ۡم فاسّق بّن حبإ ف حتبح َين ٓوا﴾ [احلجرات.]6
الض رب ِ
ُ
ط وال َعدَ ا َل ِة يف النَّ َق َلةَ :أ رم ٌر ُم َّت َف ٌق عليه يف اجلم َلة.
واشرتاط َّ

وحيتمل ر
رب
أن ُخت ََّص َ
ص تلك األدلة بعموم ذلك اخلرب  ،فيكونَ :م رن َأ رخ َ َ
كافرا أو فاس ًقا ،-ويكون إعال ًما من اهلل
ب َِما يوافق الكتاب صاد ًقا -وإن كان ً
الكتاب َّإال وهو َح ٌّق ِ
اب.
ررب بام يوافق
وص َو ٌ
وصدر ٌق َ
َ
تعاىل أ َّنه ال ُخي َ ُ
َ
اجل رم ُع بينهام بِت ر
باآلخر،
مها
َخ ِص ري ِ
ص َأ َح ِد ِ َ
فهذا ِن ُعموما ِن َت َع َار َضا ُ ،ي رمكِ ُن ر َ
االحتامل ِ
َ
الرت ِجيح ،فنقول وال َّل ُه َأعلمَّ :
رجوح ؛
اآلخ َر َم
إن
ٌ
فري َج ُع فيهام إىل َّ ر
ُر

( -)1املوجبة للنظر يف طرق األخبار.
( -)2أي حديث العرض.
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
املوجبِة
خمصوص باألدلة
َاب ال َّله ))...عا ٌّم
( -)3العموم األول :حديث
العرض (( َف َما َوا َف َق كت ِ
ٌ
حح حۡ ح
ح ٓح ۡ ح
ٓ
للنظر يف طرق األخبار مثل﴿ :وَل تركنوا ،﴾ ...و﴿إّن جاءكم فاسّق.﴾...
ح ح ح
ٓ
ح
خمصوص
العموم الثاين :العكس ﴿ :حوَل ت ۡركن ٓوا ،﴾...و﴿إّن حجا حءك ۡم فاسّق ﴾...عا ٌّم،
ٌ
َاب ال َّل ِه.))...
بحديث العرض (( َف َما َوا َف َق كِت ِ
ص تلك األدلة املوجبة للنظر يف طرق األخبار بعموم ذلك اخلرب.
( -)4وهو أ رن ُخت ََّص َ

وج ُب ُه ِح َيا َط ُة الدر ين ،و ُت رلزِ ُم ُه محِاي ُة َس رو ِح ا رل َّت َثب ِ
ألن الذي ُت ِ
َّ
رس ِح اليقنيَ :ت رر َك
ت َو َ ر
ِ
العمومات َع َىل باهبا ،والتخصيص هلذا العموم هبا؛ لكوهنا َأقوى،
تلك
واالعتام ِد عليها َأ رح َرى ،هذا هو الذي َتقتضيه َم َسالِ ُك األُصول ،و َمدَ ارِ ُك
ِ
املعقول واملنقول.
«إال ِص َّحة ك رَونِ ِه َع رن َر ُس ِ
وقد أشار إليه اإلما ُم  #بقولهَّ :
ول ال َّل ِه ÷».
عدنا إىل كال ِم اإلما ِم  ،#قال:
الص ِح ري ُح ِص َّح ُت ُهِ ،م رث ُل
«و َما َأ رم َك َن َع رر ُض ُه َع َل ري ِه ُ ر
مج َل ًةَ ،
وه َذا َّ
[القسم الثاين]َ :
ـم رج َم ِ
بَ َيا َن ِ
الو ِ
اج َب ِةَ ،و َنحو َذ َ
لك.
الت َ
ات ا رل ُ
ٍ
آحا ِد ًّيا».
وال ِقسم الثالثَ :ما َع َار َ
َاب ِم رن ك رُل َو رجه َم َع ك رَونِ ِه َ
ض ا رلكِت َ
ـم َت َل َّقى
ُ
قلت :قو ُل ُهَ :م َع ك رَونِ ِه َ
ـمت ََوا ِترِ وا رل ُ
آحا ِد ًّيا؛ أل َّنه َال ُيت ََص َّو ُر ذلك يف ا رل ُ
بال َقبول كام ذلك معلوم.
«و َه َذا َال إ رِشك َ
واحل رك ِم ب َِو رض ِع ِه.
قال َ :#
َال ِيف َر رد ِه ،ر ُ
َاب بِال َّت رع ِم ري ِم َوا رلت ر
ص،
اجل رم ُع بَ رينَ ُه َوبَ ر َ
َّخ ِص ري ِ
ني ا رلكِت ِ
َوا رل ِق رس ُم َّ
الراب ُِعَ :ما َأ رم َك َن ر َ
َواإل رط ِ
الق َوال َّت رقيِ ري ِد».
جي َرى يف ك ٍُّل ب َِح َسبِ ِه يف ا رل ِع رل ِم َّيات وا رل َع َملِ َّيات،
ُ
قلتَ :و َم رق َصدُ اإلما ِم  #أ َّنه ُ ر
ص العمو ُم يف األَ َّو ِل  :بال ِع رل ِمي ،ويف ال َّث ِاين  :بال ِع رل ِم ري وال َّظنري؛ َّ
ألن
ف ُي َخ َّص ُ
( -)1ال ِع رل ِميَّات.
( -)2ال َع َملِيَّات.

وإن ك َ
العمو َم يف ال َع َملِ َّيات -ر
ـمت ِرن -فهو ظني الدَّ اللة؛ الحتاملِه.
َان
قطعي ا رل َ
َّ
ُ
االحتامل؛ َّ
ألن الظ َّن َيكفي يف األَعامل.
وإ َّنام َت َط َّر َق إليه

وهذا إ َّنام هو َع َىل ُم رقت ََضـى ال َق رو ِل بجوازِ
باآلحا ِد
الكتاب واملتواترِ
ختصيص
ِ
ِ
َ

ِ
وستقف َع َىل املختارِ قري ًبا ر
إن شاء ال َّل ُه تعاىل.
ُ
ونحوهام كالقياس،
التخصيص هبا يف ال ِع رل ِم َّي ِ
رت ِة و َم رن وافقهم؛
فأ َّما
ُ
ات فال َي ِصح ا رت َفا ًقا بني ال ِع ر َ
ح
لِل َّت َعب ِد فيها باالعتقاد ،وبقاؤها َع َىل األَ رص ِل ِم رن ك رَو ِن ال ِع رل ِم فيها هو املرا ُد ﴿ ،حوَل
ح
حۡ
ح ح
ۡ َ َ ۡ ح ح ۡ ح ح ح ۡ ح ح ل حى ح ح ح ح ۡ
ص حوٱلفؤاد ك أولئّك َكن عنه
تقف حما ل ۡي حس لك بّهّۦ عّلم إّن ٱلسمع وٱل
ۡ ٗ
َ َ ح ۡ
ح ۡح ح ۡ
ل ّق شيا﴾ [يونس.]36
حمسوَل[ ﴾٣٦اإلرساء]﴿ ،إّن ٱلظ َن َل يغ ّن مّن ٱ
ومل َي رب َق حتت الن رَّهي َّإال َم َسا ِئ ُل األُصولَّ ،
وإال َعرِ َي رت عن الفائدة ،وذلك
ِ
اع ال َّظ رن و َيذمه َلنَا ثم َي َت َع َّبد َنا به؟
خالف
ُ
املعقول واملنقول ،فكيف َينرهى عن ا رت َب ِ
َت َع َاىل ال َّل ُه عن هذا املقول.
ولإلما ِم رِ رض َو ُ
قيق يف هذا املقامُ ،ي رستش َفى به ِمن األُ َوام ،
ان ال َّل ِه َع َل ري ِه َحت ٌ
َأورده يف جواباته َع َىل علامء َض رح َيان ،ويف أثناء الدعوة املسامة( :باملوعظة
احلسنة).
نعم! والتحقيق َّ
املطلوب يف األُصول والفروع ،كام َد َّلت عليه
أن ال ِع رل َم هو
ُ
ِ
ب ال ِع رل ِم يف بعض املسائل
أدل ُة
املعقول واملسموع ،وقد ُخ رص َص رت بعدم َط َل ِ

ـما ُعلِ َم َّ
أن الرسول ÷ كان َي رب َع ُث
ال َع َملِ َّية التي مل َي ُق رم عليها قاطِ ٌع؛ لِ َ
باآلحا ِد يف تبليغها ،و َع ِم َل الصحاب ُة هبا مستندين إليها ،وفيهم هادي األُ َّم ِة
َ
احل رق والقرآن،
وولي َها،
والقائم بام قام به َنبِي َهاُ ،
ُ
باب مدينة ال ِع رلمَ ،م رن هو َم َع َ
(خمتار الصحاح).
بالضمَ :-حر ا رل َع َطش .من
( -)1األُ َوا ُم –
َ
ر

ح حۡ
ُ
والقرآن معهُ ،
ص بتلك ال َع َملِ َّيات نحو قوله تعاىل ﴿ :حوَل تقف حما
واحلق
فخ رص َ
ۡ
ح
ح ح
ل ۡي حس لك بّهّۦ عّلم﴾.
ومح ُل ُه َما َع َىل ِخ ِ
الف حقيقتهام لغ ِري دليل؛ فإ َّنه بال
و َأ َّما تأويل ال ِع رل ِم وال َّظ رن َ ر
اق بيننا وبينهم يف ال ِع رل ِم َّي ِ
ٍ
ُ
ٌ
والعقل َي ُرده ،واال رت َف ُ
حيجه.
وتبديل،
حتريف
ٌ
ريب
ات َ ُ

يتحقق لديه
ُ
ب والت رَّق ِل ريدُ رِ َّق ُه ،فال
َه َذاَ ،و َم رن َأ رع َطى ال َّن َظ َر َح َّقه ،ومل َي رم ِل ِك ال َّت َعص ُ
ٍ
ليشء ِم َن َ
َأ َّن َّ
األحكام ،وال ُم رعت ََمدً ا يف َح ٍّل وال إِبر َرام،
الشارِ َع َج َع َل ال َّظ َّن َمنَا ًطا
َ َ ح ۡ
ح ۡح ح ۡ
َ
ل ّق شيا﴾ [يونس]36؛ إِذ ال
واأل رص ُل :بقاؤه َع َىل عمومه؛ ﴿إّن ٱلظ َن َل يغ ّن مّن ٱ
ُم ِ
ب لإلخراج.
وج َ
باآلحا ِد ونحوِ َها ُي ِ
ب االعتام َد عليه  ،وإن كان الظن
وليس ا رل َّت َعبدُ
وج ُ
َ
ُ
القاطع َع َىل ال َع َم ِل هبا يف ا رل َع َملِ َّيات ،سواء
الدليل
مالز ًما هلا يف األَ رغ َلب ،بل قام
ُ
ِ
التصـريح وكافرِ ِه إجام ًعا ،وال
فاسق
رب
َح َص َل الظن أم الَ ،أ َال َترى أ َّنه ال ُي رق َب ُل َخ َ ُ
ِ

احلق ِم رن ك رَو ِن عَدَ ِم ال َعدَ ال ِة َس رلب َأ رهلِ َّية  -ر
وجيب
وإن َأ َفا َد ا رل َّظ َّن،
التأويلَ -،ع َىل ر
ُ
ِ
ِ
َق ُ
الضابط ،ر
صل الظن- ،وإن كان بَعيدً ا ،-واملقصو ُد:
بول َخ َ ِرب ال َعدر ِل
وإن مل َحي ِ

وإال فلو كان بينهام تالز ٌم ذايت مل ُي ِ
َ
تصوير االنفكاكَّ ،
ب َّ
التعويل َع َىل
أن
وج ر
ُ
ال َّظ رن  ،بل َع َىل ذلك املظنون  ،وبينهام َف رر ٌق يعرفه العاملون.
( -)1أي القياس .متت حاشية عىل األصل.
( -)2أي عىل الظن.
( -)3وقد أفرد موالنا اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي  #هلذه املسألة مؤل ًفا مستقالً هو (إيضاح
الداللة يف حتقيق أحكام العدالة) ،وهو الرسالة الثانية من رسائل هذا القسم.
َ
( -)4ألنا لو َقدَّ رنا َّ
ِ
اإلجامع
التِصيح وكافرِ ِه ،مع َأ َّن
فاسق
التعويل ع ََىل الظ رن للزم َقبول َخ َ ِرب
أن
َ
ِ
قائم ع ََىل عَدَ ِمه.
ٌ
( -)5الذي هو خرب العدل.

كتاب اهلل َذك ََر ال َّظ َّن َّإال
سمعت
بثاقب َن َظرِ َك ،وصايف ِفكررك هل
وانظر
َ
ِ
َ
ر
ٗ
ح
َ
ح
ح
بالنَّعي َع َىل َأ رهلِ ِه َّ
ِ
اليقني وال ِع رلم﴿ ،إّن ِّف ذَٰل ّك ٓأَليحة ل ّق ۡوم
غري
والذم ،وهل َط َل َ
ب َ
ح ح
حي ۡعلمون[ ﴾٥٢النمل].
فإن الظ َّن مأخو ٌذ به يف َأ ٍ
فإن قيلَّ :
ر
بواب َال ُي رس َتنَدُ فيها َّإال إىل َأ َمارات،
ـم رت َل َفات.
َ
كمواضع من القياس ،وتقديرِ ُأروش اجلنايات ،و َتقوي ِم ا رل ُ
ِ
اجلواب َّ
حصول األَمارات ،ال
الشارع َع َّلق األَحكا َم فيها َع َىل
أن
قيل :يمكن
َ
ُ

ألَ رج ِل ال َّظ رن.

القاطع َّ
أن األَ رحكَا َم ُم َع َّل َق ٌة فيها َع َىل ال َّظ رن َفت َ
ُخص
الدليل
َس َّل رمنَاَ ،ف َم َع ِقيا ِم
ِ
ِ

دليل العموم ،فتأمل.
غري َها ،و َي رب َقى ما عَدَ اها َع َىل ُم رقت ََىض ِ
هي ال ُ
رجعنا إىل كالم اإلمام ،قال :#
ح ح
ّي ل َ
«وه َذا  :ا رلص ِحيح األَ رخ ُذ بِ ِه عرضا ع َىل َقولِ ِه تع َاىلِ﴿ :لّ حب ح
ّلن ّ
اس ما ن ّزل
َ َ
َر ً َ ر ََ
َّ ر ُ
ّ
إ ح ۡله ۡ
نوع ِم َن ال َب َيا ِن اللغَوِ ي».
والتخصيص
والتعميم
،
]
44
[النحل
﴾
م
ٌ
ُ
ُ
ّ ّ
حتى قال« :وا رل ِق رس ُم ر
َاب
وجدُ ِيف ا رلكِت ِ
اخلَا ِم ُسَ :ما ال ُي رمكِ ُن َع رر ُض ُه َوال ُي َ
ا رل َعزِ ريزِ ما ُي ربطِ ُل ُه َوال ما ُي ِصحه».
قلتَ :أرا َد اإلما ُم  #أ َّن ُه مل ُيوافِ رق؛ َّ
ـم َشا َك َل ُة،
ُ
ـم َما َث َل ُة َوا رل ُ
ـم َوا َف َق َة :ا رل ُ
ألن ا رل ُ
ف؛ َّ
ـمنَا َق َض ُة.
ومل ُخيَالِ ر
ـم َع َار َض ُة وا رل ُ
ـم َخا َل َف َة :ا رل ُ
ألن ا رل ُ

ِ
حي ِس ِن النَّ َظ َر يف َم رعنَى اخلربِ
ِص ما يف ا رلسنَّ ِة َع َىل
و َم رن مل ُ ر
الرشيف َت َو َّه َم َح ر َ
ني ا رل ِ
صَ ،واإل رط ِ
الق َوال َّت رق ِي ري ِد.
اجل رم ُع َب ري َن ُه َو َب ر َ
َاب بِالت رَّع ِم ري ِم َوا رلت رَّخ ِص ري ِ
كت ِ
( -)1أي القسم الرابع ،وهو َما َأ رم َ
كَن ر َ

ـم َما َث َل ِة وال
ُم َوا َف َق ِة
يت؛ أل َّنه َ َ
ِ
الكتاب أو خمُ َا َل َفتِ ِه ،و ِم رن هنا ُأ ِ َ
ـم َوا َف َق َة َع َىل ا رل ُ
مح َل ا رل ُ
ـم َغا َي َرة ،فلم َي رب َق له ِعنردَ ُه يف ا رلسنَّة َث َم َرة؛ أل َّنه ر
إن
إشكالَ َ ،
ـم َخا َل َف َة َع َىل ا رل ُ
ومح َل ا رل ُ

احل رك ِم الذي يف الكتاب-فليس َّإال مؤ ركدً ا ،ر
ف-
وإن َخا َل َ
َوا َف َق -أي َأ َتى ب رِمثِ ِل ر ُ
أي مل ِ
يأت بِ ِم رثلِ ِه -كان مردو ًدا ،و َلزِ َم َع َىل كال ِم ِه هذا ر
أن ال ُت ِف ريدَ ا رلسنَّ ُة ُحك ًرما
مؤس ًسا.
ر

الص َباح،
وقد َأ َز َال اإلما ُم َص َل َو ُ
ات ال َّل ِه َع َل ري ِه ما كان ُم رل َتب ًِسا ب ُِح َججٍ ُم رشـرِ َق ِة َّ
ُم رس ِف َرة املصباح.
ٓ ح
«و َه َذا  :ا رل َّص ِح ري ُح َق ُب رو ُل ُه؛ لِ َق رولِ ِه َت َع َاىل ﴿ :حو حما حءاتىَٰكم ٱ َلرسول
قال َ :#
ح
ح
ح ح
حۡ
ح
ض ُر
اجل رم ِ ريل،
فخذوه حوما ن حهىَٰك ۡم عنه فٱنتهوا﴾ [احلرشَ ،]7وهو َن رو ٌع ِمن ا رل َع رر ِ
حح ح ح ح
َاب َو ِم رث َل ري ِه))َ ،ولِ َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :لق ۡد َكن لك ۡم
َولِ َق رولِ ِه ÷ُ (( :أ رعطِ ُ
يت ا رلكِت َ
َ
ح
ول ٱلِلّ أ ۡس حوة حح حس حنة﴾ [األحزاب ،]21إ َِىل َغ ر ِري َذلك ،»...إلخ كال ِم ِه .#
ِّف رس ّ
َاب ال َّل ِه َف َما َوا َف َق ُه َف ره َو
فإن قيل :قد وردَ (( :ما ُر ِو َي َعنري َفاعرِ ُضو ُه َع َىل كِت ِ
ِمنريَ ،و َما َمل ُي َوافِ رق ُه َف َل ري َس ِمنري)) ،فإذا ُمحِ َل ِ
ـم َما َث َل ِة َلزِ َم َأن ال
ـم َوا َف َق ُة َع َىل ا رل ُ
ت ا رل ُ
ر

ُ
ُ
َ
األول الذي
القول
يكون مث ُل ُه يف الكتاب ،وهذا هو
ُي رق َب َل ِش ٌء من ا رلسنَّة َّإال َأ رن
واحتج َع َىل ُسقوطِ ِه َّ
بعض األَحكام ُأ ِخ َذت ِم َن ا رلسنَّ ِة فقط.
َحكَا ُه اإلما ُم،
بأن َ
َّ
قيل :ر
ومح ُل هذا اخلربِ َع َىل
رب األَ َّو ُل َأ رش َهر  ،واألَ رخ ُذ به هو األَ رظ َهر َ ،ر
اخلَ َ ُ

َاب ا رل َعزِ ريزِ ما ُيبرطِ ُل ُه َوال ما
وجدُ ِيف ا رلكِت ِ
( -)1أي القسم اخلامس ،وهو َما ال ُي رمكِ ُن ع رَر ُض ُهَ ،وال ُي َ
ُيصحه.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
َ
ر
َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
يس منري،
َاب الله ف ره َو منريَ ،وأنَا قلتُ ُهَ ،و َما خال َ
َاب الله فل َ
ف كت َ
( -)2الذي لفظه ،...(( :ف َما َواف َق كت َ
َومل َأ ُق رل ُه)).

ٓ ح
ظاهرِ ِه يؤدي إىل إهدارِ َأ رك َثرِ ا رلسنَّة ،وقد قال تعاىل ﴿ :حو حما حءاتىَٰكم ٱ َلرسول
ح
ۡ حۡ ح ح
حح حح
ب ال ُعدُ ُ
ول إىل
فخذوه وما نهىَٰكم عنه فٱنتهوا﴾ ،ومل َي رف ِصل الدليلَ ،ف َو َج َ
التأويل.

ب الوجوه ،فنقول:
ـمكِ ٌن َع َىل َأ رق َر ِ
ُ
واجلمع بينهام ُم ر
((و َما َمل ر ُي َوا ِف رق ُه َف َل ري َس ِمنري))َ ،ع َىل التجوزِ بعد ِم
حي َم ُل قو ُل ُه ÷َ :
ُر
ـم َخا َل َفة.
ـم َوا َف َق ِة عن ا رل ُ
ا رل ُ
َ
ولك يف توجيه هذا املجازِ وجهان:
َ
ـما َت َقدَّ م قو ُل ُهَ (( :ف َما َوا َف َق ُه))...
أحدهامَ :أ رن
ـم َشا َك َل ِة ،وهو َأ َّنه َل َّ
يكون من ا رل ُ
((و َمامل ُي َوا ِف رق ُه)) ،وال َعال َق ُة بني عدم املوافقة واملخالف ِة:
إلخَ ،شا َك َل ُه بقولهَ :
االطالق وال َّت رقييدُ ؛ َّ
ُ
ألن عدم املوافقة َي رصدُ ُق باملغايرة مطل ًقا ،سواء كان َث َّم مباينة
ـم َبا َينَ ِة واملعارضة.
ومعارضة أم ال ،واملخالفة ال َت رصدُ ُق َّإال باملغايرة مع ا رل ُ
ـم رر َس ِل» من أول وهلة ،وال َع َال َق ُة ما بينهام
وثانيهام :أن يكون من «املجازِ ا رل ُ
من اإلطالق والتقييد.
أهل البيان.
فهذان طريقان مسلوكان يف اللسان ،مأهوالن عند ِ
وإن ُر رم َت النَّ َظ َر يف إِ رع َم ِ
مقتىض قواعد األصول ،فلك أن َ
ر
تقول:
ال اخلَ َ ِرب َع َىل َ
ـم َصا َد َم ِة
قو ُل ُه ÷َ :
((و َما مل ُي َوافِ رق ُه َف َل ري َس ِمنري))ُ ،م رط َل ٌق؛ أل َّنه صا ِد ٌق َم َع ا رل ُ

((و َما َخا َل َف ُه)) ُم َق َّيدٌ ؛ أل َّنه ال َي رصدُ ُق َّإال َم َع
وعد ِم َها ،وقو ُل ُه ÷َ :
ـم رط َل ُق َع َىل املق َّي ِد.
ـم َصا َد َمة ،ف ُي رح َم ُل ا رل ُ
ا رل ُ
وكذا ما َو َر َد ِمن هذا الباب ،فإ َّنه ِمن َن رس ِج ذلك ِ
اجل رل َباب.

ف له يف
حل رك ِم الكتاب ،فإ َّنه خمُ َالِ ٌ
َفإ رِن ِق ري َلَ :ف َماذا ُي َق ُال يف الن ِ
َّاسخ من ا رلسنَّة ِ ُ

مباحث األُ
ِ
ِ
السال ُم؟.
الظاهر كام َق َّر َر ُه يف
صول َأئِ َّم ُتنَا َع َل ريهِم َّ
والفروع َع َىل
ـمت ِرن والدَّ َال َل ِة يف األُصول
قيلُ :ك َّل َما ِيف
ِ
الكتاب قطعي ا رل َ
ِ
الصحيح.
وقد ُعلِ َم َأ َّنه ال ُين َرس ُخ القطعي َّإال بمثلِ ِه.

رب َن ِ
الكتاب َأ َفاد ال ِع رلم ،وما َأفاد ال ِع رل َم َف ٌ
ر
فإن َت َوا َت َر َم َث ً
محال
حل رك ِم
ِ
ال َخ َ ٌ
اس ٌخ ِ ُ
ِ
مح ُل ِ
َأ رن َي َ
الرسول ÷ َع َىل َما َخا َل َف ُه ِمن اآلحاد.
قول
كون َمكذوبًا،
فيجب َ ر
ُ

«وإ رِن َخا َل َف ِ
ُ
اآلحا ِد َّي ُة
وقد َأ َفاده اإلما ُم (بمفهوم ا رل رص َف ِة)
ت ا رلسنَّ ُة َ
حيث قالَ :

ت».
ُر َّد ر

جيوز َن رس ُخ ُهَ ،ع َىل َأ َّن الن رَّس َخ ليس ب ُِم َخا َل َف ٍة َع َىل
الكتاب ما ال
نعم ،ويف
ُ
ِ
احلك َرم ِة يف بَ َق ِ
ِ
النتهاء رِ
احلقيقة ،وإ َّنام هو بَ َي ٌ
احلكرم.
ان
اء ر ُ
ِ
رش ِع ٍّي ،و َم َع
طريق لنا إىل
َ
ف يف الظاهر؛ إذ ال
بَ َىل! هو خمُ َالِ ٌ
االنتهاء َّإال بإعال ٍم َ ر
ُ
ُ
ُ
ودليل انتهائِ ِه مظنون،
مقطوع به،
ودليل بقائِ ِه
يكون بيا ًنا،
عَدَ ِم ال ِع رل ِم ال
ٌ

ُ
واملظنون ال ُي َق ِ
او ُم املقطوع.

الظني لل َق رط ِعي.
الرشعي يف عَدَ ِم َن رس ِخ
ـمدر َر ُك َّ
ر
وهذا هو ا رل َ

وإ َّنام قلنا :ر
فإن َت َوا َت َر َم َث ًال ،إلخ؛ أل َّنه مل َي رث ُب رت عندنا َن رس ُخ ا رلسنَّ ِة للكتاب ،وهو
ِ
ِ
ِ
وحفيد ِه اإلما ِم
حممد بر ِن القاسم،
وولد ِه
املروي عن اإلما ِم القاس ِم بر ِن إبراهيم،

ظاهر
احل َسيني ،وهو
اهلادي إىل احلق ،واإلما ِم النارص لدين ال َّل ِه
احلسن ِ
ِ
ُ
عيل ُ
بن ٍّ
رواي ِة اإلما ِم [املهدي حممد بن القاسم] عن اإلما ِم األَعظ ِم ِ
عيل .¢
زيد بر ِن ٍّ
وهذا ر
ـما َأ رس َل رفنَا َ
لك ِم رن
رب ُح َّج ٌة قائمةَ ،
وحم َ َّج ٌة الزمة َع َىل عَدَ ِم وقو ِع ِه؛ لِ َ
اخلَ َ ُ

ِ
َّ
أن الن رَّس َخ
ـم َخا َل َفة ،وقد قال ÷َ :
ظاهر ُه ا رل ُ
ُ
((و َما َخا َل َف ُه َف َل ري َس منري َو َمل ر
َأ ُق رل ُه)).
ِ
وال ُي َق ُالَّ :
غري مستقيم؛ أل َّنه ليس إ َّال يف
االحتجاج
إن
بحديث ال َع رر ِ
َ
ض ُ
ض.
القطعيات فال َيت ََأ َّتى فيها
ال َّظنر َّيات ،وأ َّما
ُ
الكذب ،فال َع رر َ
ُ

ِ
ُ
ف
الرسول ÷ َما ُخيَالِ ُ
ض َأ َّنه ال يأيت من
أل َّنا نقول :قد َأ َفا َد
حديث ال َع رر ِ
الق رط ُع َّ
فيجب َ
َ
ُ
الناسخ ال
بأن
ف ال يتواتر،
ـم َخالِ ُ
القرآن،
ُ
والناسخ ُخمَالِف ،وا رل ُ

النسخ أو َم رن ُع ُه ،فتأمل.
االحتجاج يف َحمَ رل النزاع ،وهو َج َو ُاز
يتواتر ،فمن هنا َيت ََق َّر ُر
ُ
ِ
ض الوقوع؛ َّ
الوقوع َف رر ُع اجلواز ،وقد َقدَّ منا
ألن
و َما كال ُمنَا املتقدر ُم َّإال َع َىل َف رر ِ
َ
ٌ
َ
القاطع َمكذوبًا َع َىل الشارع ،ولو
يكون
وحمال َأ رن
أ َّنه لو َو َق َع مل يكن َّإال بقاطع،
ُ
َو َق َع الرتفع التنازع.
ِ
هِم ِص َّح ُة َن رس ِخ القرآ ِن
قول
ويف
ِ
يض ال َّل ُه َعن ُرهم« :-و ُف َ
بعض ُع َلام ِئنَا َر ِ َ
اس ِم ،وابرنِ ِه ُحم َ َّم ِد بر ِن ال َق ِ
ـمت ََواتِرِ ِم َن ا رلسنَّ ِةِ ،خال ًفا لل َق ِ
َّارص ،وابر ِن
اسم ،والن ِ ِ
با رل ُ
ٍ
َحنر َب ٍلَ ،وكَذا اهلاديَّ ،
َاب،
ب ال ِع رل َم كَا رلكِت ِ
والشافِ ِعي ِيف رِ َواية؛ إ رذ ِهي ُح َّج ٌة ُت رو ِج ُ
تسامح يف احلكايةَ ،
وخ َل ٌل يف
َاب» انتهى كالمه-
َف َي ُج ُ
َاب بِا رلكِت ِ
وز كَا رلكِت ِ
ٌ

االحتجاج.
فإهنُم ال يقولونَّ :
إن املتواتر من ا رلسنَّة ال َين َرس ُخ الكتاب ،و َم َعا َذ
أ َّما احلكاي ُة َّ
الكتاب بالسنَّة ،فال يمك ُن َأ رن
ال َّل ِه من ذلك ،وإ َّنام يقولون :إ َّنه ال َي ِصح أن ُين َرس َخ
ُ
ٌ
ناسخ من السنَّة.
تواتر عندهم
َي َ
فإهنُم يقولون ب ُِم رو َجبِ ِه ،أيَّ :أهنَا إذا َأ َفادت ال ِع رل َم فهي ُح َّج ٌة،
و َأ َّما
ُ
االحتجاج َّ
ٌ
ناسخ من السنَّة للكتاب ،فهم َيمنعون
يتواتر
ولكنَّهم يذهبون إىل أ َّنه ال جيوز أن
َ
والوقوع م ًعاَ ،فأ َّما لو َو َق َع الرتفع اخلالف ،وكان االئتالف.
اجلواز
َ
َ

ُ
ـمن ِرع ب ُِح َّج ٍة واضح ِة
االحتجاج لو َص َّح
ستقيم
وإ َّنام َي
ُ
النسخ ،أو بَ َط َل رت َأدل ُة ا رل َ
ُ
املنهاجُ ،مت ََج رل َي ِة ال ِف َجاج.
_

الكتاب والسنَّة،
وسنحكي كال َم إما ِم األَئِ َّمة ،وهادي األُ َّمة ،و ُت ررجام ِن
ِ
َ
ُ
ر
بن
الرسول  :-÷-اهلادي إىل ر
املبشـرِ به َجد ُه
بن احلسني ِ
احلق القويم حييى ِ
هِم َأ رف َض ُل َص َل َو ِ
ات ال َّل ِه َوالت رَّسلِ ري ِم.
القاس ِم بن إبراهي َم َع َل ري ر
قال _ يف (كتاب معاين ا رلسنَّة) :
ٍ
حل رك ٍم ِم رن َأ رحكَا ِم ِهَ ،وال َأ رم ٍر ِم رن
«وا رلسنَّ ُة َف َل رم ُت َعارِ ِ
ض الكِت َ
َاب َأبَدً ا بإبر َطال ِ ُ
َأ رمرِ ِه».
«وال َر رد َِش ٍء ِم رن َمن ُرس رو ِخ ِهَ ،وال َن رس ِخ َِش ٍء ِم رن ُم رث َبتِ ِه» .حتى قال:
إىل أن قالَ :
((س ُيك َرذ ُب َع َ َّيل ك ََما ك ُِذ َب َع َىل َ
قول َر ُس ُ
«و ِيف َذلِ َك َما َي ُ
األ رن ِب َي ِاء
َ
ول ال َّل ِه ÷َ :
َاب ال َّل ِه َف ره َو ِمنري َو َأ َنا
ِم رن َق رب ِيلَ ،ف َما َأ َتاك رُم َعنري َف ر
اعرِ ُضو ُه َع َىل ِكت ِ
َاب ال َّل ِهَ ،ف َما َوا َف َق ِكت َ
َاب ال َّل ِه َف َل ري َس ِمنري َومل َأ ُق رل ُه))» ،إلخ كالمه .#
ُق رل ُت ُهَ ،و َما َخا َل َ
ف ِكت َ

وكان َع َىل الناقلني ألَدل ِة املخالفني كابن اإلمام ŉ
ات ال َّل ِه َع َل ري ِه.
احتج به اهلادي إىل ر
ُح َج ِج املانعني كام
احلق َص َل َو ُ
َّ

حي رر ُروا هذا يف
َأ رن ُ َ

وما استدلوا به عىل الوقوع كنسخ املتعة والوصية فليس بوارد؛ َّ
ألن املرا َد
باملتع ِة املذكور ِة يف القرآن  :النكاح ،فال َن رسخ ،وأ َّما الوصي ُة فالن ُ
َّاسخ آي ُة
(( -)1كتاب تفسري معاين السنَّة) مطبوع ضمن جمموعه(ع) (ص.)479/
( -)2أي السيد اإلمام احلسني بن اإلمام املنصور باهلل القاسم بن حممد(ع).
ح َ ح ح
يض ٗة حو حَل ج حن ح
( -)3يف قوله تعاىل ﴿ :حف حما ٱ ۡس حت ۡم حت ۡعتم بهّۦ م ّۡنه َن ح ح
اح حعلح ۡيكمۡ
فاتوه َن أجورهن ف ّر
ّ
حۡ ۡح ح
ح ح ح
لِل حَك حن حعل ّيما ححك ٗ
يضةّ إ َن ٱ َ ح
ّيما[ ﴾٢٤النساء].
ّيما ت حرَٰض ۡيتم بّهّۦ مّن بع ّد ٱلف ّر
ف
ّ
ح
ۡ
ۡ
ۡ
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ۡ
ۡ
ح
ح
ح
ح
ح
ۡ
ح
َ
ح
ۡ
ۡ
ح
ح
ح
( -)4حيف قوله تعاىل﴿ :كت ّب عليكم إّذا حَض أحدكم ٱلموت إّن ترك خيا ٱلوصّ ية ل ّلو َٰ ِّلي ّن
ح ًّ ح ح
ح ۡ ۡح ح ۡ
َع ٱل ۡم َتق ح
ّّي[ ﴾١٨٠البقرة].
وف حقا
ّي ب ّٱل حم ۡعر ّ
وٱلقرب ّ

املواريث .
ني
(وبَ ر َ
فإن قيل :قد َو َر َد يف كالم أمري املؤمنني  #املروي يف النهج قوله َ :
م رثب ٍ
َاب َف رر ُض ُهَ ،و َم رع ُلو ٍم ِيف السنَّ ِة َن رس ُخ ُه).
ت ِيف ا رلكِت ِ
ُ َ
حي َم َل الن رَّس ُخ َع َىل التخصيص ،أو َّ
قلنا :جيب تأوي ُل ُه لقيا ِم الدليل ،إ َّما ر
بأن
بأن ُ ر
املراد يف ا رلسنَّة َم َع الكتاب َن رس ُخ ُه.

والتخصيص لديكم ِم رن ٍ
باب واحد؟.
فإن قيل :أليس الن رَّس ُخ
ُ

ُ
وقوع التخصيص،
القاطع َع َىل
الدليل
قيل :ال َش َّك يف ذلك ،ولكنَّه قد قام
ُ
ِ
اإلجامع عليه دون الن رَّس ِخَ ،ف ُي َقر ذلك َع َىل ما َو َرد.
َو َو َق ُع
ُ
خلالف املخالِ ِ
ِ
ف يف هذا وال َجدر َوى؛ إذ مل
اخلارج
واعلم أ َّنه ال ثمر َة يف
ِ
َيت ََح َّقق ا رلن رَّس ُخ با رلسنَّ ِة للكتاب ،وإ َّنام هو ُجم َ َّر ُد دعوى.
َ
واعلم َّ
التخصيص والن رَّس ِخ
والقول األَوفق أ َّنه مل َيظهر بني
احلق األَحق،
أن َّ
ِ
الرت ِ
النسخ ،وعَدَ ِم ِه يف التخصيص.
اخي يف
َف رر ٌق ِسوى لزو ِم َّ َ
ِ

فغري ُمت َِّضحٍ ؛ أل َّنه ر
التخصيص بَ َي ٌ
إن كان باعتبارِ
ان ،
قوهلم:
وأ َّما
ُ
ُ
ُُ
فالتخصيص ٌ
ـم رخ َر ِج ِمن األَعيان،
االنكشاف :فكالهام بَ َيان،
ُ
بيان لِ َعدَ ِم إراد ِة ا رل ُ

بيان لِ َعدَ ِم إراد ِة ما بعد الن ِ
والن رَّس ُخ ٌ
َّاس ِخ ِمن األَزمان.

غري ُم َظ ِ
اهر.
وإن كان باعتبارِ الظاهر :فكالهام ُم َعارِ ٌ
ض ُ
فالناسخ معارض للحكم السابق ،ألن ظاهره االستمرار ،واملخصص

معارض للعام فيام تناوله باالضطرار.
َ ٓ حۡ ح ۡ َ ح ۡ ح ۡ ححۡ
ّي﴾ ،إىل آخر اآليات.
( -)1قوله تعاىل﴿ :يوصّ يكم ٱلِل ّ
ِف أولَٰدّكم ل ّذلكرّ مّثل ح ّظ ٱلنثي ّ
( -)2رشح هنج البالغة (.)117/1
( -)3رشح الغاية ( ،)440/2كافل الطربي (.)256/2

واضح املنَار ،ال َخيفى َع َىل ذوي األَبصار.
وهذا َأ رم ٌر
ُ
وما قيل ِمن َّ
مج ٌع بينهام  ،ال َي رص ُل ُح ،بل فيه َد رف ٌع
أن ال َع َم َل بالتخصيص َ ر
لبعض الدَّ اللة ،واألَ ُ
صل بقاؤها فيهام.
ِ
الكتاب واألَخبارِ القطعي ِة
َصص عموم
ِ
فإن قلت :يلز ُم َك َع َىل هذا َأ رن ال ُخت َ
با رلسنَّ ِة اآلحادية.
مذهب ِ
وحكَى اإلما ُم [املهدي حممد بن القاسم] عَدَ َم
قلت :هو
ُ
بعضهِمَ ،
ُ
جوازِ ذلك عن اإلما ِم األَعظ ِم ِ
عيل .ŉ
زيد بر ِن ٍّ
ذهب قويم ،ومنهج مستقيم.
وأنا أقول :ل َع رمري إ َّنه لـ ََم ٌ
ِ
واعلم َأ رر َشدَ َنا ال َّل ُه وإ َّي َ
الثابت ال َقدَ م -فأ َّما َمن َق َعدَ به
الراس ُخ ال َف رهم،
اك َأهيا
ُ
القصور ،فهو معذور ،وليس عنده من جني األَثامرِ َّإال القشور.
َِ
جتــل َعــ ِن الــدَّ ِق ِ
يق ُف ُهــو ُم َقــ رو ٍم

ـم ِد رق
لم ِجــ رل َعــ َىل رالــ ُ
َفــت رَحك ُُم لِ ُ

َّ
ً
يعلم ما َق َصدر نا إليه من اخلطابَّ -
أصال َأ َّصلوه،
أن هنا
وجل
وال َّل ُه َع َّز
ُ
ُ
جيب فيه إ ُ
الباحث يف
يقف
ِمعان النَّ َظر الدقيق ،حتى َ
و َم رس َلكًا َن َقلوه و َت َق َّب ُلوهُ ،
حقيق بذلك
ٌ
احلق والتحقيق ،فهو
ض ر
وسنَّ ِة نبيئه ÷ َع َىل َحم ر ِ
ِ
كتاب ربر ِه تعاىل ُ
َأي حقيق ،و ُم َل َّخ ُص ُه ومعناهُ ،
يعلم ذلك ذو اإل رطالع
الص ُت ُه ومؤ َّداه -كام
وخ َ
ُ
أن ك َُّل َما َأ رم َك َن َأ رن َي رصـرِ َف ُه ٌ
واالنتقاد ،امليل باإلصدار واإليراد -هوَّ :
دليل َع َّما

بعض َمدلوالتِ ِه ،أو ُي َع رينَ ُه يف َأ َح ِد موضوعاتِ ِه فهو:
ُو ِض َع له ،أو َي رق ِص َـر ُه َع َىل
ِ
َظ ِ
قطعي املتن ،فهو ظني
ـما َد َّل عليه ،وإن كان
َّ
اه ٌر ُحمرت ََم ٌل ،ال ُي رق َط ُع بتناولِ ِه لِ َ
َ
يكون يف مسائل األصول عند أئمتِنَا  ،%وأتبا ِعهِ م الفحول.
املدلولَّ ،إال َأ رن

( -)1رشح الغاية (.)440/2
( -)2البن الرومي ،كام يف ديوانه ( ،)486/2ط( :دار الكتب العلمية) ،ولفظ املطبوع :تضل عن
الدَّ ِقير ِق ُع ُق ُ
ول َق رومٍ.

ِ
والتقييد للعمو ِم واملط َل ِق من
التخصيص
جواز
اجلمهور
و َع َىل هذا بَنَى
َ
ِ
ُ
والقياس الظني.
الكتاب واملتواترِ باآلحا ِد
ِ
ِ
النس ِخ كام قال به البعض؛ إذ ال فَارِ َق ك ََما َس َبق ،وهذا
ويلز ُم َع َىل ذلك
ُ
جواز ر
ٍ
َأ رم ٌر ُ
جليل ر
ب عليه َأي َأ َثر.
رت َّت ُ
اخلَ َطر ،ذو ُشجون و َن َظرَ ،ي َ َ
واستفراغ هناي ِة الطاقة َّ
أن
الو رسع،
والذي َن ِدي ُن ال َّل َه تعاىل به بعد
إبالغ غاي ِة ُ
ِ
ِ
هذا ٌ
أصل خمتل األركانُ ،من َره ِد ُم البنيان ،مل َت ُق رم عليه ُح َّجة ،ومل َينرتَهِ رج إليه برهان.
يليق هبذا املقام يف مسألة (اخلصوص والعموم)؛ إذ عليها
ولنوج ِه الكال َم بام ُ
ر

معظم مدارِ (املنطوق واملفهوم) ،فأقول ،وبامدة ريب َأصول:
ُ

َّ
مجيع أفرا ِد
الو رض ِع -باال رتفاقَ -دالل ُة ِص َي ِغ العمو ِم َع َىل
إن املعلوم من َ
ِ
ِ
االطالق َع َىل سبيل االستغراق.
مدلوالُتا َداللة ُم َطابَ َقة عند
َِ
فيتعني الكال ُم عليه باألدل ِة القاطع ِة واإلجامع ،وقد
وليس هذا َحم َ َّل الن َرزاع،
ُ

َت َق َّر َر يف َم رو ِض ِع ِه.

ٍ
والشـرع عند ال ِع رل ِم بإ رط ِ
اخلطاب من
الق
العقل
حينئذ ب ُِح رك ِم
فيجب ال َق رط ُع
ِ
ِ
ُ
ِ
ٍ
مدلوالُتا ،و َأ َرا َد َّ
الُتا ،و َما
مجيع
احلكي ِم أ َّنه َق َصدَ
كل َف ررد من َأ رف َرا ِد ُم َتن َ
َ
َاو ِ َ
َِ

َتستلز ُم ُه ِمن األَزمن ِة واألَمكن ِة واألَ رح َوال ،بال ٍ
ريب يف ذلك وال احتاملَّ ،إال َأ رن
ب لنا َع َىل خالفِ ِه دليل ،أو ُينرت ََه َج إىل إِراد ِة غ ِري ما َد َّلنَا عليه سبيل َ ،رحتك ُُم -
ُين َرص َ

ُ
ويزول َع َّمن َط َر َق َس رم َع ُه ذلك الشك واالرتياب،
احل رك ِم -به األَلباب،
كهذا ر ُ
ۡ
َ ح ح
ح
ٍ
وأي َر ري ٍ
رت َّد ُد و َي رع َتلِ ُج ﴿إّن هَٰذا ٱلق ۡر حءان حي ۡهدّي
ب بعد ذلك َ ر
خي َتلِ ُج ،أو احتامل َي َ َ
ح
ح ۡ
حۡ
ه أ ح ۡق حوم﴾ [اإلرساء ﴿ ،]9حَل يحأۡتّيهّ ٱ ۡل ح
ل َّلت ّ ح
َٰ
ّي يح حديۡهّ حوَل م ّۡن خلفّهّۦ
ب
ّن
م
ل
ط
ب
ّ
ّ
ّ
ٓ
ح
ح
ح
ح
تزنّيل م ّۡن ححكّيم َحّيد[ ﴾٤٢فصلت] ﴿ ،حو حما حءاتىَٰكم ٱ َلرسول فخذوه حو حما
حن حهىَٰك ۡم حع ۡنه فحٱ ح
نتهوا﴾.

و َلئِ رن ُت ُط رر َق إىل ما هذا شأ ُن ُه االحتامل -لشبه ِة أ َّنه قد َك ُث َر فيه التخصيص،
يتطر َق َّن إىل ر
النصوص من عمو ٍم
كل
ِ
والقاطع بام دل عليه ُأ ِ َ
ُ
يت من ِق َب ِل َن رف ِس ِهَ -ل َّ
ٍ
ِ
ٌ
وخصوص ،و َيرِ د ما قاله الرازيَّ :
ألمور
حمتمل
األلفاظ النَّص ،وهو
أرصح
«إن
َ
كثرية كالتحريم للنسخ ،والتجوز ،واالشرتاك ،واإلضامر ،والتخصيص ،وغري
الرشع.
ذلك» ،انتهى كالمه ،فريتفع القطع ،بجميع خطابات َّ
فإن قيل :يلز ُم َأ رن ال جيوز َت َراخي التخصيص ونحوه َع ِن اخلطاب.
مذهب اإلما ِم أيب طالب الن ِ
َّاطق باحلق ،واإلما ِم
قلنا :ذلك ُم رلت ََز ٌم ،وهو
ُ
املهدي أمحدَ بر ِن حييى املرتىض  ،%وغريهام.
ِ
ثبت َّإال
وقد قلنا به مجي ًعا يف ال ِع رل ِمي بال ارتياب ،وكلام َأبدوه من
الفوارق ال َي ُ
احل َّجة َع َىل ما َأ َّصلوه يف هذا الباب.
بعد قيا ِم ر ُ
ِ
عيل
إبراهيم بر ُن
النارص لدين ال َّله
ول َّل ِه اإلما ُم
ُ
حممد بر ِن َأمحدَ بر ِن ِع رز الدي ِن بر ِن ر
ُ
ِ
احلسن  %حيث يقول يف (الروض احلافل)
الدين بر ِن
احلسني بر ِن اإلما ِم ِع رز
بر ِن
ِ
ِ
التخصيص والنسخ)« :و َدالل ُة العا رم َع َىل َأفرا ِد ِه
عند الكالم َع َىل (ال َف رر ِق بني
ِ
ُ
يكون بالعكس ف َت َعادال،
ظن َّي ٌة عند األَكثر ،وإن كان َم رتنُ ُه َم رق ُط رو ًعا به ،واخلاص قد

وهذا اإليرا ُد وارِ ٌد مع القول َّ
بأن َدالل َة العا رم ظاهرة ،وأ َّما إذا مل نقل به -وهو
احلق -فال ورود» .انتهى.
ُ
لطف ال َل ِه بر ُن ال َغ َياث يف (رشحه َع َىل
ُ
الشيخ العالمة املحقق
وقال
الفصول) :
( -)1انظر :حواِش رشح الغاية (.)314/2

ٍ
غري ظاهرِ ِه يف ال ِع رل ِمي مثل
«واحتجوا بأ َّنه ال ُ
جيوز َأ رن خياطِ َ
ب بشـيء ويريدَ به َ

عموم الوعد والوعيد َّ
وإال كان ُم َع رم ًيا و ُم َل رب ًساَ ،ف َقدر َث َب َت َّ
أن دالل َة العمو ِم قطعية.
كذا يف رشح املقدمة للن رّجرِ ي.
ُ
مي وال َع َم َّيل ،ف ُينر َظ ُر ما
قال [الشيخ لطف اهلل] :وهذا
الدليل كام َت َرى َي ُعم ال ِع رل َّ
ص بال ِع رلمي» .إلخ.
وجه
املخص ِ
ر
قلت :هلل أنت ،ال وج َه له َّإال أ َّنه قد بَدَ ا هلم فيه االحتامل -بزعمهم -لكثر ِة
ُ
التخصيص ،وهو الز ٌم هلم يف ال ِع رل ِم ري َع َىل َسواء.

الس َل ِ
التخصيص باآلحاد .
ف َع َىل
استدلوا َع َىل ذلك
ِ
باإلجامع من َّ
وقد ر
ِ
ُ
واجلوابَّ :
بأهنُم َخ َّصصوا
أن ُم رس َتنَدَ ُهم يف حكايته كام َق َر َّرو ُه
االستدالل عليه َّ
َ ح
ٓ ح
نحو قولِ ِه تعاىل ﴿ :حوأحّل لكم َما حو حرا حء ذَٰل ّك ۡم﴾ [النساء ،]24بحديث النهي عن
ورا ُجم ر َم ًعا َع َىل
نكاح املرأ ِة َع َىل َع َّمتِ َها وخالتها  ،وعدَّ دوا من هذا ال َقبيل ُص ً
ِ
ِ
طريق إىل ك رَو ِن التخصيص هبا وحدها.
َ
ختصيص َها ِمن عموم الكتاب  ،وال
ِ
ُ
ِ
تكون
بطريق اآلحاد؟ ،ومل ال
للسلف
س َّل رمنَا ،فمن أين هلم َأ َّهنَا ُر ِو َي رت
متواتر ًة هلم ،ومتلقا ًة بال َقبول؟.
( -)1والبحث مستوىف يف رشح الغاية (.)312/2
ِ
ِ
َ
َيل يف جمموعه الرشيف (صَ ،)306/ع رن أبِيهَ ،ع رن َجدر هَ ،ع رن
( -)2روى اإلمام
ُ
األعظم زَ ريدُ بر ُن ع ِ ٍّ
ِ
ِ
ِ
َ
ول ال َّله ÷َ :
َيل َ %ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
((ال تَتَزَ َّو ُج الـ َرم ررأ ُة ع ََىل ع ََّمت َها َو َال ع ََىل َخا َلت َهاَ ،و َال ع ََىل
ع ِ ٍّ
ُربى ع ََىل الصغ َررى)).
ابرنَ ِة َأ ِخ َ
ُربىَ ،و َال الك ر َ
يهاَ ،و َال ع ََىل ابرنَ ِة ُأ رختِ َهاَ ،ال الصغ َررى ع ََىل الك ر َ
( -)3من ذلك :آيات املواريث؛ فإهنا خمصوص ٌة بام جاء يف السنة من (موانع اإلرث) نحو(( :ال يرث
القاتل شيئًا)) ،ويف رواية(( :ليس لقاتل مرياث)).
ومن ذلك حديث(( :ال يرث الكافر املسلم ،وال املسلم الكافر)) ،وغري ذلك.
والبحث يف هذا مستوىف يف رشح الغاية ( ،)313/2وكافل الطربي (.)227/2

التخصيص بغريها َلنُ ِق َل.
ألهنَا لو كانت متواتر ًة وكان
ُ
وال يقالَّ :

ض لالستدالل
أل َّنا نقول:
اإلجامع قد َأ رس َق َط َمؤو َن َة َن رقلِ َها ،و َأغنى عن ال َّت َعر ِ
ُ
وجوب ال َب رح ِ
ث َعن
احل رك ِم َس َق َط
ُ
ِ َهبا وبغريها ،وقد َن َّ
ص الكل بأ َّنه إذا ُأ رمجِ َع َع َىل ر ُ

ـم رس َتنَد.
ا رل ُ

التخصيص مستندين إليها وهي آحاد.
فإن قيلَّ :إهنُم َأمجعوا َع َىل
ِ

فهلم الدليل ،وليس إليه من سبيل،
غري َمسموعة،
َّ
قيل :هذه دعوى ُمنوعة ُ
ً
فضال عن ال ِع رلم ،وقد بَ رينَّا َأ َّن أص َل َها ُمن َره ٌار ،ومل
حكايات ال تفيدُ الظ َّن
غايت َُها
ٌ

َي رث ُب رت له ِع َما ٌد وال َق َرار.

ِ
العمومات ال َع َملِ َّية ،والظن َيكفي
ات يف
ـم َخ رص َص ُ
بأهنَا َك ُث َرت ا رل ُ
واستدلواَّ :
يف ال َع َمل.
واجلوابَّ :
أن الكثر َة ال ُختررِ ُج َها عن القطعية كام أسلفناَ ،ع َىل أ َّنه الزِ ٌم هلم يف
ال ِع رل ِم َّية ،وهم ال يقولون به.
فإهنَا ر
وإن ُس رل َم أ َّنه َيكفي
و َأ َّما ك رَو ُهنَا يف ال َع َمل َّيات ،والظن َيكفي يف ال َع َملَّ ،
َ
تكون َأ ِد َّلت َُها كُل َها ظني ًة َع َىل َسنَن ،بل ال َع َمل بال َّظ رن
فيها الظن فال َيقتيض َأ رن

الص َف ِة َع َىل املوصوف  ،وليست َمقصور ًة عليه كام ذلك
َم
ِص ر
ٌ
قصور عليها َق ر َ
معروف.

( -)1ال ع ََم َل بالظ رن إالَّ يف اآلحا ِد.
( -)2أي ليست أدلة ختصيص العمومات العملية مقصورة عىل اآلحاد.

%

كثريا من
ومام َي رعضدُ هذا
َ
املذهب و ُي َق رويه ،و َي رش َهدُ له بالـ َرمتَا َن ِة عند ناظريه َأ َّن ً
الكتاب َع َىل بابِ ِه مع إِ رمكَا ِن
رت ُك ُعمو َم
خبار
ِ
َّ
اخلاص َة ،و َي ر ُ
َأئمتنا َ %يت ََأ َّو ُل األَ َ
التخصيص.
اخلاص.
تأويل
ختصيص ال َعا رم َأ رو َىل ِم رن
والقاعدةَ :أ َّن
ر
ِ
َ
ُ
حديث اخلرضوات يف الزكاة .
من ذلك:
القليل
قال اإلما ُم املؤيد باهلل  #يف (رشح التجريد) بعد َأ رن َت َأ َّو َل ُه َع َىل
ِ
جتب فيه الزكاة :ر
اس َت رع َم رلتُم
الذي ال ُ
«فإن ِق ري َلَ :ما َأ رنك رَر ُتم َع َىل َم رن َق َال َلك رُم إِ َذا ر

الس َما ُء ال ُع رش ُـر)) ،وقو َل ُهَ (( :ل ري َس ِيف اخلُ رض َـر َو ِ
يما َس َق ِ
ات
رب ِ
ت َّ
ين -أعني(( :فِ َ
اخلَ َ َ
يما َس َق ِ
اخلُ رض َـر َو ِ
َصدَ َق ٌة)) ،-ب َِأ رن َج َع رلتُم َح ِد ري َث ر
ت
ات َخ ًّ
اصاَ ،وبَ َّق ريتُم َق رو َل ُه(( :فِ َ
رش)) َع َىل ُع ُمو ِم ِه إ َِّال ِيف ا رلـ ِم رقدَ ارِ ا َّل ِذي َذك رَر ُتم.،...،
َّ
الس َما ُء ال ُع ر ُ
استِ رع َما ُلنَا؛ بِ ُق َّو ِة َخ َ ِربنا؛ إِ رذ الَ إ رِشك َ
يما
َال َأ َّن َق رو َل ُه ÷(( :فِ َ
ِق ري َل َل ُهُ :ي َر َّج ُح ر
رض َو ِ
رش)) َأ رق َوى َو َأ رث َب ُت ِم رن َح ِد ري ِ
َس َق ِ
ث ر
ات» .انتهى.
اخلُ ر َ
ت ا رل َّس َما ُء ال ُع ر ُ
َو َغ ر ُري ذلك ُِمَّا راشت ََم َل رت عليه قواعدُ ُهم املعروفة ،وطرائ ُق ُهم املألوفة ،و َغ َر ُضنَا

ُ
التمثيل ال التطويل.
ِ
ب ِمن َ
اخلالف يف
َ
كيف َمل ر َينرسب
احلسني بر ِن القاسم َ ! ŉ
املوىل
وال َع َج ُ
للكتاب واملتواترِ إ َِّال عن (احلنابل ِة) بحكاي ِة َأيب اخلَ َّطاب ،و َعن
التخصيص
َجواز
ِ
ِ
ٍ
ٍ
بحكاية عن ابر ِن
طائفة من املتكلمني والفقهاء
(املعتزلة) بحكاية الغزايل ،وعن
َيل يف جمموعه الرشيف (صَ )196/ع رن َأبِي ِهَ ،ع رن َجدر ِهَ ،ع رن
( -)1روى اإلما ُم األعظم زَ ريدُ بر ُن ع ِ ٍّ
رض َو ِ
َيل َ %ق َالَ (( :لير َس ِيف ر
ات َصدَ َق ٌة)).
اخلُ ر َ
ع ِ ٍّ
( -)2رشح التجريد (.)101/2
( -)3رشح الغاية ( ،)311/2وكذا الطربي كام يف (رشح الكافل) (.)220/2

ٍ
ِ
خلالف وال ِد ِه اإلما ِم القاس ِم #
أهل العراق ،ومل َي رر َفع
بُ رر َهان ،وعن طائفة من ِ
بأسا ،وهو َي رمن َُع من
رأسا ،وال َر َأى يف إلغائِ ِه عن احلكاي ِة مع ُ ر
مج َل ِة املخالفني ً
ً
رصح بذلك يف كتابه (االعتصام).
ذلك َأ َشدَّ املنع ،كام َ َّ

ـم َو رف ُقَ :أ َّن ا رل ُق َ
رآن َم رع ُلو ُم
وقال يف
ِ
اجل َو ُ
اجلواب عىل اخلصومَ :
اب َوال َّل ُه ا رل ُ
«و ر َ
ب ا رلت ََّمس ُك ِب َظ ِ
ـمت ِرنَ ،و َ ِ
َاو ُل ُه َحتَّى ُي رع َل َم
احل رم ُل َع َىل َمجِ ري ِع َما َي َتن َ
جي ُ
ا رل َ
اهرِ ِهَ ،و ر َ
اآلحا ِدي َل ري َس َم رعنَا ُه َوالَ
ص َل ُهَ ،و َ ِ
ب ا رل َب رح ُث َع رن َذ َ
احل ِد ري ُث َ
جي ُ
ـم َخ رص ُ
ا رل ُ
لكَ ،و ر َ

َل رف ُظ ُه ك ََذلِ َك» ،إىل أن قال:
« َقا ُلوا :ا رل َّظن ك ٍ
َاف ِيف ِص َّحتِ ِه .
َ َ
لظ َن حَل ي ۡغن م حّن ٱ ۡ ح
ل ّق
ُق رلنَا َوبِال َّل ِه ا رلت رَّو ِف ري ُقَ :ذلِ َك َم رر ُد رو ٌد ِب َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :إّن ٱ
ّ
ۡ
َ
َ
ح
ح ۡ
شيا﴾ [يونسَ ،]36و َق َال َت َع َاىل﴿ :إّن حب ۡعض ٱلظ ّن إّثم﴾ [احلجراتَ ،]12ف َأ َّنى َ ُهل رم َأ َّن
ا رل َّظن ك ٍ
َافَ ،وا رل ُق ُ
رآن َ ِ
جي ُ
َّ
ب ا رلت ََّمس ُك بِ ِهَ ،و َذلِ َك َم رع ُلو ٌم ِمن الدر ري ِن َ ُ
رض رو َرةًَ ،ما َمل ر
احل ِد ري ِ
َي رظ َهرِ ا رلن ِ
اآلحا ِد ري َأ رو َىل ِمن
ث َ
ـم َخ رص ُ
َّاس ُخ َوا رل ُ
صَ ،و َ رحتكِ ري ُم ا رل ُقرآ ِن َع َىل ر َ

رض رو َرةًَ ،و َأ َّن ُه ُِمَّا َأ رن َز َل ال َّل ُه َت َع َاىل:
ا رل َعك ِ
رس؛ ألَ َّن ُه ُِمَّا ُعلِ َم ِم رن ِد ري ِن النَّب رِي ÷ َ ُ
ح
ۡ ح
ح
ح ٓ ح ح َ ح حى ح
حح َۡ حۡ
﴿ومن لم يكم بّما أنزل ٱلِل فأولئّك هم ٱلكَٰفّرون ﴾٤٤اآل َي َة [املائدة]

احل ِد ري ُث
َو َن رح َو َها؛ َوألَ َّن ُه إِ َذا َت َع َار َ
ـم رظن رُو ِن –ب َِز رع ِم ر
ض َم رعنَى ا رل ُقرآ ِن ا رل َ
هِمَ -و ر َ
رض رو َر ًة َأ َّن َم رعنَى ا رل ُقرآ ِن الـ َرم رذك رُورِ َأ رر َج ُح،
َ
اآلحا ِدي ا رل َ
ـم رظن رُونَ ،فا رل َع رق ُل َي رق ِضـي َ ُ

َو َت رر ِج ري ُح َما َذلِك رُم َشأ ُن ُه ُجم َ َّر ُد َ َحتك ٍم» .ا رنت ََهى ك ََال ُم ُه .#
ِ
و َأقولَّ :
استدالالت أعال ِم األَ ِئ َّمة ،وهدا ِة هذه األُ َّم ِة كاإلما ِم
إن َم رن َت َص َّف َح
آل الرسولِ ،
القاس ِم نج ِم ِ
احلق  ،¢وا َّط َلع َع َىل َم ِع ر ِ
ني
وس رب ِط ِه اهلادي إِىل ر
لسبيل َن ِم رري ِِهم املكنونَ ،ع ِل َم َأ َّهنُم خمُ َ ري ُم َ
ون َع َىل
ِع رل ِمهِم املخزون ،و َت َر َّوى من َس
ِ
ِ
ِ
َ
الكتاب ُ
صوصه ،قد َأ رمكَنوه زِ َما َمهم،
واقفون عند إشاراتِ ِه و ُن
صوصه،
وخ
ُعمو ِم
ِ

( -)1أي صحة العمل بموجبه.

ُ
ُ
حيث َن َزل ،كام قال
حيث َح ّل ،و َينرزلون
وجعلوه رائدَ ُهم وإما َم ُهمَ ،حيلون
ون َعنر ُه ِح َو ًالَ ،وال َي رب َت ُغ َ
بمعناه والدُ ُهم س ريدُ الوصيني  ، ¢فهم :ال َي رب ُغ َ
ون
ض.
اؤ ُه َو ُأ َمن ُ
بِ ِه بَدَ الًَ ،وال َغ رر َو َف ُه رم ُق َر َن ُ
احل رو ِ
َاؤ ُهَ ،و َل رن َي رف َ ِرت َقا َحتَّى َيرِ َدا َع َىل َ

ِ
علامء ال َع رِص
كثريا من
ـما َص َّح يف هذا األَ رصل
ُ
نعم! وبعدَ التقريرِ لِ َ
باحثت ً
ُ
يميل إىل كال ِم اجلمهورِ َّإال املوىل العالم َة األوحدَ إما َم
األغلب
فوجدت
ُ
َ
ِ
احلسني
رشف الدين الو َّيل بر َن الو ريل احلس َن بر َن
َ
رباب التدقيق،
التحقيق،
ونرباس َأ ِ
َ
فإين راجع ُت ُه يف ذلكَ ،ف َق َّر َر ما بَ َّينر ُت ُه يف هذا األَ رصل.
محا ُه ال َّل ُه َت َع َاىل ،ر
احلوثي َ َ
َّ
ٍ
كل َع ر ٍ
املذهب عن ِ
طائفة يف ر
محاة التنرزِ يل،
قول
ب هذا
ِص من ُ َ
ُ
و َم َعا َذ ال َّل ِه َأ رن َي رذ َه َ

َو ُو َعاة التأويل ،وإن كان قد قال بخالفه ُث َّل ٌة من شموس اهلداية ،وأقامر الدراية.
ِ
َ
اآليات القرآنية ،وقد ال
صون
ض َع َىل ذلك َأ َّهنُم ك ّلهم ُخي رَص
رت ُ
وال ُي رع َ َ
ٍ
َ
طريق إىل ك رَو ِن
َ
بخرب أو نحوِ ِه ال يفيدُ ال َق رطع؛ ألَ َّنا نقول :ال
يستدلون َّإال
التخصيص [هو] ر
ادي َع َىل ا رن ِف َرا ِده ،ثم ِمن َأين لكم ال ِع رل ُم بأ َّنه عندهم
ِ
اآلح ر
باخلَ َ ِرب َ
احلك َرم إذا كان
غري معلوم ،بل َيكفي يف َق رط ِع َّيتِ ِه َت َل رق ري ِه بني ا رل ِع ر َ
رت ِة واألُ َّمةَ ،ع َىل َأ َّن ر ُ
ُ

َ
سبحان
ُجم ر َم ًعا عليه مل ُي رب َح رث عن َسن َِد ِه ك ََما َأسلفناه لك ،وهو ُم َق َّر ٌر مرسوم ،فيا
ال َّله ،ما بَا َل ُه َض َّل عن هذه القاعد ِة اخلصوم؟.
بدليل قاطع ،وال ب ٍ
ٍ
و َع َىل اجلمل ِةَّ :
رهان ساطع،
إن هذا األَ رص َل مل َي َت َق َّرر
ُ
الثاقب الصحيح ،ال َت ُر رو ُع ُه ال َق رع َق َع ُة با رل َّشنَان،
احلق الصـريح ،بالنَّ َظرِ
وطالب ر
ِ
ُ
ٍ
ُ
يمني إىل
الرجال من
او َل ُة ال ُف ررسان ،و ُمن ََاز َل ُة األَ رق َران ،وال َمت ِ ري ُل به
وال َ ُُت رو ُل ُه ُجم َ َ
شامل ،فيكون ِمن ِد ري ِن ال َّل ِه َع َىل َأ رع َظ ِم َز َوال.

حيل َحير ُث َح َّل
( -)1ولف ُظ ُه يف َمترنِ النهج املطبوعَ ( :قدر َأ رم َك َن ا رلكِت َ
َاب ِم رن ِز َما ِم ِه َف ُه َو َقائِدُ ُه َوإِ َما ُم ُهُ َ ،
َث َق ُل ُهَ ،و َينرزِ ُل َحير ُث كَا َن َمنرزِ ُل ُه).
( -)2وهو عدم صحة التخصيص للعمومات من القرآن ،واملتواترِ من السنَّة ب َأخبا ِر اآلحا ِد
الصحيحة ،وستقف عىل رجوع موالنا اإلمام املؤ رلف (ع) عنه قريبًا.

اعلم أ َّن ُه بَ رعدَ إِ َعا َد ِة النَّ َظر ،و َتكررِ ريرِ ال َب رح ِ
ث َو َتتَب ِع األَ َثرَ :ت َق َّرر ِعندي ِص َّح ُة
ر
ِ
مومات من القرآن ،واملتواترِ من السنَّةَ :بأخبارِ اآلحا ِد
التخصيص لل ُع
ِ

ِ
بتبليغ اآلحا ِد يف ذلك؛ إذ قد تواترت
الشارع
اكتفاء
ـما ُعلِ َم ِمن
الصحيحة؛ لِ َ
ِ
ِ
َ ح
ِ
العمومات القرآني ِة ،كقولِ ِه تعاىل ﴿ :حوأحّل لكم
لبعض
التخصيصات باآلحاد
ُ
ِ
ٓ ح
نكاح املرأ ِة َع َىل َع َّمتِ َها َأو خالتِ َها،
َما حو حرا حء ذَٰل ّك ۡم﴾ [النساء ،]24ب َِما َو َر َد ِمن حتري ِم
ِ
ح
ۡ
حٗ
وكقولِ ِه تعاىل﴿ :خذ م ّۡن أ ۡم حوَٰل ّ ّه ۡم حص حدقة ﴾ [التوبة ،]103ونحوِ َها ُِمَّا ُيفيدُ العمو َم يف
القليل والكث ِري بخرب األَ رو َساق  ،و َأ رن ِص َب ِ
وح رو ِل
اء الذهب والفضة َ ،
ِ
وس ِ
قوط الزكاة عن املال غ ِري املرجو ،وعن اخلضـروات  ،وغري
احلول ُ ،
َيل  ŉيف (املجموع) (صَ ،)196/ع رن َأبِي ِهَ ،ع رن َجدر ِهَ ،ع رن
( -)1روى اإلمام األعظم زَ ريدُ بر ُن ع ِ ٍّ
ٍ
يما َأ رخ َر َج ِ
رش َصدَ َق ٌة ِم رن َمت ر ٍرَ ،و َال زَ ب ٍ
ِيبَ ،و َال ِحنر َطةَ ،و َال
ض ا رل ُع ُ ِ
ت َأ رر ُ
َيل َ ،%ق َالَ ( :ل ري َس فِ َ
ع ِ ٍّ
ٍ
الو رس ُق ِستو َن َصاعًاَ ،فإِ َذا بَ َل َغ َذلِ َك
الصن ُ
رف ِم رن َذلِ َك َمخ َرس ُة َأ رو ُس ٍقَ ،
َش ِع ٍريَ ،و َال ُذ َرةَ ،حتَّى َي ربلُغَ ر
الصدَ َق ُةَ :ف َما َس َق ِ
رشَ ،و َما ُس ِق َي
َج َر ر
ت فِي ِه َّ
ت َّ
الس َما ُء ِم رن َذلِ َك َأ رو ُس ِقي َفت ًرحا َأ رو َس ري ًحا َف ِفي ِه ا رل ُع ُ ُ
ٍ
رش)).
ب َأ رو َدالِ َية َف ِفي ِه نِ رص ُ
ف ا رل ُع ُ ِ
بِا رلغ رَر ِ
كثري من أئمتنا  ،%منهم اإلمام أمحد بن عيسى يف (األمايل-مع رأب
وحديث األوساق رواه ٌ
الصدع) ( ،)551/1واإلمام اهلادي إىل احلق يف (األحكام) ( ،)181/1واإلمام املؤيد باهلل يف
(رشح التجريد) ( ،)103/2واإلمام الصوام القوام املتوكل عىل اهلل أمحد بن سليامن يف (أصول
األحكام) ( ،)315/1والسيد اإلمام احلسني بن بدر الدين يف (الشفا) (.)516/1
ِ
َيل  ŉيف (املجموع) (صَ )192/ع رن َأبِي ِهَ ،ع رن َجدر هَ ،ع رن
( -)2روى إما ُم األئمة زَ ريدُ بر ُن ع ِ ٍّ
َت ِما َئت ر ِ
يما ُدو َن ا رلـ ِما َئت ر ِ
يها َمخ َرس ُة
َني ِم َن ا رل َور ِِق [الفضة] َصدَ َق ٌةَ ،فإِ َذا بَ َلغ ر
َني َف ِف َ
َيل َ ( :%لير َس فِ َ
ع ِ ٍّ
ت َفب رِ
َت
يما ُدو َن ا رل ِع ر ِ
رشينِ ِمثر َقاالً [أي الذهب] َصدَ َق ٌةَ ،فإِ َذا بَ َلغ ر
َد َرا ِه َمَ ،فإِ رن زَ ا َد ر
ِاحل َس ِ
ابَ ،و َل ري َس فِ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف مثر َقالَ ،ف َما زَ ا َد َفب ر
اب) .ورواه اإلمام اهلادي إىل احلق القويم
رشي َن ِمثر َقاالً َففي َها ن رص ُ
ِع ر ِ
ِاحل َس ِ
حييى بن احلسني بن اإلمام القاسم بن إبراهيم(ع) يف (األحكام) (.)171/1
َيل  ŉيف (املجموع) (صَ )192/ع رن َأبِي ِه َع رن َجدر ِه َع رن
( -)3روى اإلمام األعظم زَ ريدُ بر ُن ع ِ ٍّ
ـم ِ
حي َ
احل رو ُل ُمن ُرذ َأ َفدر تَ ُهَ ،فإِ َذا َح َال
ال ا َّل ِذي تَ رستَ ِفيدُ ُه زَ كَا ٌة َحتَّى َ ُ
َيل َ %ق َالَ ( :لير َس ِيف ا رل َ
ول َع َلير ِه ر َ
ع ِ ٍّ
ِ
ِ
احل رو ُل َفزَ ركه).
َع َليره ر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َيل
َيل  ŉيف (املجموع) (صَ )196/ع رن أبِيهَ ،ع رن َجدر هَ ،ع رن ع ٍّ
( -)4روى اإلما ُم األعظم زَ ريدُ بر ُن ع ٍّ
رض َو ِ
ٌ
َ
َ %ق َالَ ( :لير َس ِيف ر
ات َصدَ قة).
اخلُ ر َ

ذلك مام َي رك ُث ُر َت رعدَ ا ُده .
الدليل َع َىل َق ِ
َ
اآلحا ِد من ُ
مع َّ
اإلجامع
حيث هو:
أن
قطعي ،وال َي رب ُعدُ
ُ
بول َخ َ ِرب َ
ٌّ
ُ
َع َىل التخصيص هبا ،حتى َّ
وحيتمل َأ َّهنُم
أن املانعني من ذلك قد َخ َّصصوا هبا،
َر َجعوا َعن املنع ،وهذا هو التحقيق ،واهلل تعاىل ويل التوفيق.
ِ
ِ
العمومات ال َع َملِ َّي َة ظن َّي ٌة -ر
ر
وإن
القول َبأ َّن
الطريق املرضي ُة َع َىل
ُ
قلتَ :ما
فإن َ
التخصيص َ
متوهنَا قطعية -يف جوازِ
النسخ باآلحاد ،وقد َت َق َّرر َأ َّهنُام
دون
ِ
كانت ُ
ِ
ٍ
من ٍ
واحد ،وبَ َط َل ال َف رر ُق بينهام باإلِجامعَ ،ع َىل جوازِ
التخصيص ك ََما َم َّر يف
واد
ِ
ذلك النزاع؟.
التخصيص،
ـم ِض ري ِق هي أ َّنه مل َي رك ُث رر عندهم َّإال
ُ
قلت:
ُ
ُ
الطريق إىل ُعبورِ هذا ا رل َ
ُ
بعض ما َد َّل
االحتامل َّإال يف َأفرا ِد
َاو َل ُه العمو ُم ،فلم يكن
إخراج
وهو
ِ
ِ
بعض ما َتن َ
ُ
عليها َع َىل سبيل ال َبدَ ِل من غري تعيني ،وهلذا كانت َدال َل ُت ُه َع َىل كل َف رر ٍد بعينه
حمتم َل ًة ظنية؛ جلوازِ عَدَ ِم إرادتِ ِه.

ٍ
غري ُم َت َع ّنيَ ،أال تراهم
وأ َّما َدال َل ُت ُه َع َىل
بعض منها فهي معلوم ٌة قطعي ٌة لكنَّه ُ
الس َبب  ،ما ذلك َّإال لِ َت َعينِ ِه وال َق رط ِع َع َىل إرادتِ ِه،
يقولون :ال َي ِصح
ُ
ختصيص َّ

( -)1كأنصباء اإلبل والبقر والغنم ،فإنَّه ال بدَّ فيها من استكامل النصاب ،وكاألوقاص وهي ما بني
الفريضتني ،فإنَّه معفو عنها ،وكقول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب صلوات اهلل تعاىل عليه:
ِص،
ِصَ ،وعَنِ ا رل َغنَ ِم تَكُو ُن ِيف ا رلـ ِم ر ِ
إلب ِِل ا رل َع َوا ِم ِل تَكُو ُن ِيف ا رلـ ِم ر ِ
( َع َفى َر ُسو ُل ال َّل ِه ÷ عَن ا ِ
الر ِق ِيقَ ،و ر
ربا ِذينِ َ ،وا رلكِ رس َو ِة،
َفإِ َذا َرع ر
احل ِم ِريَ ،وا رل َ َ
َت َو َجبَ رت فِي َها الزَّ كَاةَُ ،وعَنِ الدو ِرَ ،و َّ
اخلَير ِلَ ،و ر َ
ِ
ِ
ِ
َوا رليَا ُق ِ
وتَ ،والز ُمردَ ،ما مل تُرِ رد بِه َجت َارةً) ،رواه اإلمام األعظم يف (املجموع) (ص.)192/
وروى نحوه اإلمام اهلادي إىل احلق األقوم يف (األحكام)(.)176/1
ِ
ر
ٌ
َ
وكقول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب َ ( :#لير َس ِيف ا رلبَ َقرِ ر
احلَ َوا ِم ِل َوال َع َوام ِل َصدَ قةَ ،وإِنَّ َما
الرا ِعيَة) ،رواه اإلمام زيد بن عيل  ŉيف (املجموع)(ص ،)190/وغري ذلك.
ا رل َّصدَ َق ُة ِيف َّ
( -)2انظر حتقيق املسألة يف رشح الغاية (.)222/2

استمرار ر
ومن هنا ُي رع َل ُم الفارق؛ َّ
َ
كل َما أفاده اخلطاب ،فال َحمَا َل َة
النسخ َي رر َف ُع
ألن
َ
ُ
ُ
ويكون قد ُن ِس َخ
ويزول ُحك ُرم َها بال ارتياب،
َتدر ُخ ُل تلك الدالل ُة القاطعة،
املنهج الرشعي.
خالف
ُ
القطعي بالظني ،وهو
ِ
و َأ رما َما َحكَاه اب ُن اإلما ِم  ŉيف (الغاية)

التخصيص َأ ره َو ُن ِمن
ِمن َأ َّن
َ

والنسخ َر رف ًعا ر
للكل ،هذا معناه ،فذلك
التخصيص َد رف ًعا للبعض،
الن رَّسخ؛ لكو ِن
ِ
ِ
تأثري للقوة وعد ِم َها؛ جلوازِ
جي ِدي؛ ألَ َّهنُام مهام كانا ُمت ََوارِ َد ري ِن َع َىل ٍّ
ال ُ ر
ظني فال َ
ٍ
واحد ُحك ًرما مظنو ًنا،
رب
ظني للظنيَ ،أال َت َرى أ َّن ُه َي ِصح َأ رن َين َرس َخ َخ َ ُ
َن رس ِخ ال ر
التخصيص؛
و َي ِصح َأ رن ُين َرس َخ بمثلِ ِه َأحكا ٌم كثري ٌة َما مل تكن قطعي َة املتون ،وكذا
ُ
ٍ
ص بمثلِ ِه ر
ص َ
أكثر
بخ َ ِرب
واحد َف رر ٌد من َأفرا ِد العمومُ ،
وإن َأ َ
وخي ََّص ُ
فإ َّنه ُخي ََّص ُ
خرج َ
مدلوالتِ ِه ،مع كو ِن األَ َّو ِل أهون ،فتبني لك َأ َّنه ال ُحك َرم ل َ
أل ره َون ،إذا مل َخيرجا عن
دائر ِة الظن.

ض ال خيلو ر
إن َشا َء ال َّله تعاىل عن فائدة.
ولنرجع إىل املقصود ،وهذا عارِ ٌ
فنقول :قد ظهر لك  -ر
إن ُكن َرت ُِمَّ رن َأ رل َقى ا رل َّس رم َع وهو َشهِ ريد -مؤ َّدى َخ َ ِرب
الرسول ÷ ،و ُم َرا ُد َ
ِ
ـما َو َر َد عن
األ ِئ َّم ِة َص َل ُ
وات ال َّل ِه َع َل ريهِ رم يف َع رر ِضهِ م لِ َ

وأن ِه رج ر َري ُاهم وما َحي َ
َجدر ِهمَّ ،
ومون حو َل ُه َرد َما ك ُِذ َب َع َىل ال َّل ِه تعاىل ورسولِ ِه ِم رن
رت َي ِ
ـم رر ِجئة ،وغريِ ِهم ِمن َم َر َد ِة الرب َّية.
واحل َشوِ رية ،وا رل ُ
ُم رف َ َ
واجل ر ِرب َّية ،ر َ
ات املش رب َهة ،ر َ
اإلمام [املهدي حممد بن القاسم] يف هذه َ
وا َّت َض َح َ
األقسام ،التي ال
لك َما َق َّر َره
ُ
األنام ،وما َأبرزه يف ذلك من َ
حدها ما َو َر َد عن َس ري ِد َ
خيرج عن َأ ِ
األدلة َع َىل ما يؤخذ
ُ

( -)1رشح الغاية (.)315/2
( -)2أي عادُتم .متت من املؤلف(ع).

منها وما ال يؤخذَّ ،
اح ذلك ك َّله يف
وأن
الكتاب وا رلسن ََّة متحالفان ال يتخالفان ،و َأ َز َ
َ
ِ
األلفاظ القصرية ،املتضمن ِة للمعاين البالغ ِة الكثرية.
هذه
وهكذا كال ُم اإلما ِم يف ر
كل مقام ،وهلل القايض العالم ُة صار ُم اإلسالم ،وخاتم
إبراهيم بن عبداهلل الغالبي ريض اهلل عنهام حيث يقول يف َو رص ِ
ف كال ٍم
األعالم،
ُ
لإلمام:
نتهي إىل ما ال خيطر َع َىل
رب ُح
الناظر مستخرِ ًجا للد رر احلسان ،إىل َأ رن َي َ
ُ
«فال َي ر َ
األَسامع واألَذهان »...يف كالم طويل .
واإلجياز التي ال يشق هلا غبار ،وال ُي رل َح ُق ِ َهبا آثار ،وكم ِم رن
فهذه هي البالغ ُة
ُ
ٍ
ويصات َص َّ َري َها ُم رشـرِ َق َة البيانُ ،مؤنق َة الربهان ،وكم ِم رن ُح َّج ٍة
وامض و َع
َغ َ
أقامهاٍ َ ،
اب
اب العلوم ،و ُل َب ِ
فإهنَا نابع ٌة من ُع َب ِ
ََ
وحم َ َّجة َأ رو َض َح أعال َم َها ،وال َغ رر َو َّ

ِ
وارتشفت
اغرتفت من إِفاضتِ ِه علام ُء األُ َّمة،
املنطوق واملفهوم ،الذي
ر
ر
الربَّ ِاين،
َف َضا َلتِ ِه َأعال ُم األَئِ َّمة ،وماذا يقال يف كال ٍم :عليه َم رس َح ٌة من ال ِع رل ِم َّ
وج رذ َو ٌة ِمن الكال ِم النَّ َبوِ ّي.
َ

من

والـم َجدر ُد
القائم بحجة ال َّل ِه تعاىل َع َىل األنام،
كيف ال؟! وصاح ُب ُه اإلما ُم
ُ
ُ
االهنِدَ ام.
رش َ
ف َع َىل ر
لدين ال َّله إذ َأ ر َ
أهل ِ
بيت النبو ِة مل َي َز ِل ال َّل ُه َت َع َاىل ُي ِق ري ُم ل ُ
وكذلك ُ
أل َّم ِة يف ك رُل َق رر ٍن منهم َمن
وجي ُلو َغ َي ِ
ب الظ رل َمة.
َيك ِرش ُ
اه َ
ف ال ُغ َّم َة َ ،ر
إبراهيم الوزير حيث يقول:
الس ريدُ اإلما ُم حممدُ بر ُن
َ
ول َّل ِه َّ
ك ََفــ ِاين ِع رلــ ُم َأ رهــ ِل ال َب ريــ ِ
وال َو َمن ُرقــــ ـ َ
َم رع ُقــــ ـ ً
وال
ت

( -)1جتده يف آخر كتاب (البدور املضية جوابات األسئلة الضحيانية) (ص.)126-125/
ـم ِ
اإلنَ ِ
ِ
اء بِال َّش َفت رَنيَ ،و ره َو
الر رش ُ
«ر َش َ
رشبِ ِه َف َل رم ُيبر ِق َشيرئًا ِيف ر ِ
فَ :أ رخ ُذ ا رل َ
اءَ ،و َّ
ف َر رش ًفا :ر
(َ -)2
استَ رق ََص ِيف ُ ر
ر
بتِصف.
ـم ر
َف رو َق ال َ
ص»( .املصباح) ّ

َف َأ َّمـــا َغـــ ر ُري َمـــا َقـــا ُلوا

َف َلـــ رن َأ رر َب ِبـــ ِه َقـــ َ
وال

وحيث يقول:
َم ـع َأ َّننِـي َال َأ رر َت ِض ــي
َال ِســــ َّي َما َع َّال َم َتــــ ري

إ َِّال َم َقــ َاال ِ
ت ا رل َفــ َواطِ رم
حي َيــى َو َق ِ
اســ رم
َســا َداتِنَا َ ر

ب
ب ُِمَّن عَدَ اهم التدقيق َّإال َمن ُس ِل َ
فهل َيرجو ُِم َّ رن ِسواهم التحقيق ،أم َي رط ُل ُ
اهلداية والتوفيق.
سأل ،وبجاللِ ِه أ َت َو َّس ُل َأ رن ُي َص ر َيل َع َىل رسولِ ِه ِ
فال َّل َه َأ ُ
وآل رسولِه ،و َأ رن ُي َو رف َقنَا
ح
َ ح ح
ص حر َٰ ِّط
عصمنَا عن خمُ َا َل َف ِة َق رولِ ِه يف ُحم ر َك ِم َتنرزِ ريلِه ﴿ ،حوأن هَٰذا ّ
اع َسبيله ،و َي َ
ال رت َب ِ
ح
ل ح ح ح ح
حَ
ۡ ح ٗ ح َ
ح
لسبل ف حتف َرق بّك ۡم عن حسبّيلّهّۦ﴾ [األنعام،]153
يما فٱتب ّعوه حوَل تتبّعوا ٱ
مستقّ
َو َص َّىل ال َّل ُه َو َس َّل َم َع َىل َس ري ِد َنا ُحم َ َّم ٍد َوآلِ ِه.
قال يف األم :كتب املفتقر إىل ال َّله سبحانه املستمد لصالح الدعاء من كافة
إخوانه :جمدالدين بن حممد بن منصور اليحيوي املؤيدي عفا ال َّله تعاىل عنهم،
وكان حتريره هبجرة موالنا ووالدنا إمام اليمن حميي الفرائض والسنن اهلادي إىل
احلق القويم حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم عليهم أزكى الصالة
والتسليم ،وفرغ من تأليفه يوم اإلثنني لعله  9شهر ربيع آخر سنة ( 1358هـ)،
وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.

إيضاح الداللة يف أحكام العدالة



َع ع حّبادّه ّ ٱ ََّل ح
﴿ٱ ۡ ح
ل ۡمد ّ َلِلّ حو حس حلَٰم ح ح َٰ
ّين ٱ ۡص حط ح ى
ف﴾ ،وبعد.
نيَ -ك َّث َر ال َّل ُه َت َع َاىل
يمَ ،أ رو َر َد ُه بَ رع ُض اإل رِخ َوا ِن األَك َرر ِم َ
َفإِ َّن ُه َو َر َد ُس َؤ ٌال كَرِ ٌ
ب بَ َي َ
الـم َسائِ ِل،
عَدَ َد ُه رمَ ،و َي َّس َـر َمدَ َد ُه رم َ ،-و َط َل َ
الـم رخت َُار ِيف تِ رل َك َ
ان َما ُه َو ُ
اح َما َع َل ري ِه ِم َن الدَّ َالئِ ِل.
َوإِ ري َض َ

ابَ ،ف ِمنر ُه َيت َِّض ُح الس َؤ ُالَ ،و َين َرحل -إ رِن َشا َء ال َّل ُه َت َع َاىل-
اجل َو ِ
َو َقد ا رك َت َف رينَا ب َِر رس ِم َ

اإل رِشك ُ
َالَ ،و ره َو َه َذا.
جي َع َل ُه ِم َن األَ رع َم ِ
الـم رق ُبو َل ِةَ ،واآلثَارِ
ال َ
َو َأ رر ُجو ال َّل َه َت َع َاىل َأ رن َينر َف َع بِ ِهَ ،و َ ر
الـم ركتُوبَ ِة؛ إِ َّن ُه َع َىل َما َي َشا ُء َق ِد ٌير.
َ

الـم َسا ِئ َل ا َّلتِي
اجل َو ُ
اب ،واهللُ َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق إ َِىل َأ رق َو ِم َطرِ ري ٍقَ :أ َّن َه ِذ ِه َ
رَ
الـم رو ِق ِع َواألَ َثرِ ِ ،م رن َأ َج رل َم َعالِـ ِم األُ ُص ِ
ت َجلِ ري َل ُة ر
ول،
َأ رو َر رد َ
اخلَ َطرِ َ ،عظِ ري َم ُة َ
ان النَّ َظرِ َ ،و َقدر َك ُث َر فِ ري َها ر ِ
َو َأ رع َظ ِم َم َسالِ ِ
الـمنر ُق ِ
ب فِ ري َها إِ رم َع ُ
ول ،ا َّلتِي َ ِ
ف،
اخل َال ُ
جي ُ
ك َ

و َق َّل ِعنردَ َها ِ
ف.
اال رئتِ َال ُ
اح ِ
َو َع َىل ال َب ِ
اجل ِ
ب الدَّ لِ ري ِل،
اه ِد ِيف َ رحت ِص ريلِ ِه َو َ رحت ِص رينِ ِهَ ،أ رن َي رع ِد َل إ َِىل َجانِ ِ
ث لِ ِد رينِ ِه ،ر َ
َو َال َي ِم ري َل َم َع ال َق ِ
او ُيلَ ،و َال َت ُرو َع ُه األَ َق ِ
ال َوال ِق ري ِلَ ،و َال ُت رفزِ َع ُه الت ََّه ِ
احلق
او ُيلَ ،ف ر َ
َو َأ ره ُل ُه َقلِ ري ٌل َو َأي َقلِ ريل؟!.

ـمدَ ُد –بِ َفت َرحت ر ِ
اجلير ُشَ ،و َأ رمدَ ردتُ ُه ب َِمدَ ٍدَ :أ َعنرتُ ُه َو َق َّو ريتُ ُه بِ ِه» .متت من (املصباح).
(« -)1ا رل َ
َني :-ر َ

اكَ -أ َّن ُع َل َما َء األُ ُص ِ
إِ َذا َت َق َّر َر َه َذاَ ،فا رع َل رم َ -و َّف َقنَا ال َّل ُه َت َع َاىل َوإِ َّي َ
ول ِيف َم رس َأ َل ِة
ني َقا ِئ َل ر ِ
ني ِيف
ني ،ك ََما بُ ر َ
ب األَ رهلِ َّي ِة َأ رو َم َظنَّ ِة الت ره َم ِة بَ ر َ
ال َعدَ ا َل ِةَ ،وا رع ِت َبارِ َس رل ِ

َم َو ِ
اض ِع ِه .
اغ ال َّطا ِق ِةَ -ما
َوا َّل ِذي َت َر َّج َح و َن ِد ري ُن ال َّل َه َت َع َاىل بِ ِه -بَ رعدَ إِبر َال ِغ ُ
الو رس ِعَ ،و ر
استِ رف َر ِ
الـم َت َأ رخرِ ي َن ِمن ُره رم َ %و َم رن َوا َف َق ُه رمَ ،و ره َو
َذ َه َ
ب إِ َل ري ِه ُقدَ َما ُء َأئِ َّمتِنَاَ ،و َطائِ َف ٌة ِم َن ُ
رش َط َق ُب ِ
الو ُث ُ
وق َو َال
جي ُ
وز ُ
ول َأ رخ َبارِ َ
حياَ ،و َأ َّن ُه َال َ ُ
اآلحا ِد ال َعدَ ا َل ُة َت رصـرِ ر ً
األَ َّو ُلَ ،و َأ َّن َ ر
الض رب ِ
الرك ُ
ـم ِح رق رني.
ُون ِيف الدر ري ِن إ َِّال َع َىل َأ ره ِل ال رث َق ِة َو َّ
ط ِم َن ا رل ُ
ح
هِريةٌَ ،ساطِ َع ٌة ُمنِ ر َريةٌِ ،من َرها َق رو ُل ُه َع َّز َو َج َّل ﴿ :حوَل
َواألَ ِد َل ُة َع َىل َذلِ َك َكثِ ر َري ٌة َش ر َ
ّين حظلحموا﴾ [هود ،]113و رهو َعام لِك رُل رك ٍ
تح ۡر حكن ٓوا إ حل ٱ ََّل ح
ُونَ ،و َأ ري ُظ رل ٍم.
ّ
َ َ ٌّ
ُ
ٓ
ح
ح
ح
َو َق رو ُل ُه َع َّز َو َج َّل﴿ :إّن حجا حءك ۡم فاسّق بّن حبإ ف حتبح َين ٓوا﴾ [احلجراتَ ،]6و َمل ر َي رف ِص رل.
َو َن رح ُو َق رو ِل َص ِ
وات ال َّل ِه َع َل ري ِه َوآ َل ُه -فِ ري َما َر َوا ُه ِم رن َأئِ َّمتِنَا
ب َّ ِ
الرش ري َع ِة َ -ص َل ُ
اح ِ
إل َما ُم َأبُو َطالِ ٍ
ب (( : #ال ِع رل ُم ِد ري ٌن َفا رن ُظ ُروا َع َّم رن َت رأ ُخ ُذ َ
ون ِد رينَك رُم َعنر ُه)).
ا ِ

َو َغ ر ُري َذلِ َك َكثِ ٌريَ ،ج ٌّم َغ ِف ٌري.
ـم َّس َك بِ ِه َأ ره ُل ال َق رو ِل ِ
اعَ ،وك رَو ُن َمدَ ارِ ال َق ُب ِ
ول
اآلخرِ َ :د رع َوى اإل ر َ
َو َأ َشف َما َت َ
ِمج ِ
ُح ُص َ
ول ال َّظ رن.

احلكَا َي ِ
اعَ ،ف ِم َن رِ
َو َن ُق ُ
ات الفَارِ َغ ِة ا َّلتِي َال َي رع َت ِمدُ َع َل ري َها
ولَ :أ َّما َد رع َوى اإل ر َ
ِمج ِ
ث َو ِ
اب ال َب رح ِ
اآلحا ِد -
النَّاظِ ُر النَّ َّقا ُدَ ،و َال َتن ُ
رفق ِعنردَ َأ رربَ ِ
اال ررتِ َيا ِدَ ،و ره َي ِم رن رِ َوا َي ِة َ
(« -)1الت ره َم ُة -ب ُِسكُو ِن راهل ِ
اء َو َفت ِرح َهاَّ :-
الريبَ ُةَ ،و َأ رص ُل َها ا رل َو ُاو ِألَ َّهنَا ِم رن ا رل َو رهم» .من
الشك َو ر
َ
(املصباح).
( -)2انظر :الفصول اللؤلؤية (ص ،)292/رشح الغاية (.)71/2
( -)3أمايل اإلمام أيب طالب ( #ص ،)205/رقم (.)143

َوإ رِن ك َ
الـم رس َأ َل ُة ُأ ُصولِ َّي ٌةَ ،ال ُي رعت ََمدُ
ِصدَ ارِ َوا ِ
َان َقدر َن َق َل َها بَ رع ُض َذ ِوي اإل ر
إل ري َرا ِدَ ،-و َ
فِ ري َها إ َِّال الدَّ َال َل ُة ال َق رط ِع َّي ُة.
اع َع َىل ُن ُجو ِم ِ
مح َل ِة
ف َر
َو َك ري َ
اب َ َ
خي َفى اإل ر َ
وس الدر َرا َي ِةِ ،م رن َأ رق َط ِ
اهلدَ ا َي ِةَ ،و ُش ُم ِ
ِمج ُ
َاب.
الكِت ِ
الـمدَ َار :ال َّظنَ ،ف َغ ر ُري ُم َس َّل ٍم ،بَ رل ُت ُع ربدر َنا ب َِخ َ ِرب ال َعدر ِل ِيف َذلِ َك ك ََما
َو َأ َّما َأ َّن َ
َأ َفا َد رت ُه األَ ِد َّل ُة ال ُق ررآنِ َي ُةَ ،واألَ رخ َب ُار النَّ َبوِ َّي ُة.
يح َو َف ِ
ـمدَ ُار ال َّظ َّن َل َلزِ َم َق ُب ُ
َم َع َأ َّن ُه َل رو ك َ
اس ِق ِه،
َان ا رل َ
ول َأ رخ َبارِ كَافِرِ الت رَّصـرِ ِ

ب لِ َ
ـمت ََح رر َج ر ِ
س
ني َع ِن الك َِذ ِ
ـم ُرو َء ِة؛ َفإ َِّن ِمن ُره رم َم رن ُي رؤثِ ُر بَ رذ َل النَّ رف ِ
أل َن َف ِة ِمنر ُه َوا رل ُ
ا رل ُ
ٍ
ٍ
َع َىل الد ِ
اع.
مها َم رر ُدو َد ٌة بِاإل ر َ
خول ِيف َن ِق ري َصة َأ رو َر ِذ ري َلةَ ،و َأ رخ َب ُار ُ َ
ِمج ِ

الـمدَ َار ال َّظن؟ واهللُ ُس رب َحا َن ُه َقدر َهنَى َع ِن ا رت َبا ِع ِهَ ،و َمل ر َي رذك رُر ُه
َو ِم رن َأ ري َن َ ُهل رم َأ َّن َ
َ َ ح ۡ
َ ح
ح ۡح ح ۡ
َو َأ ره َل ُه إ َِّال ب َّ
ل ّق شيا﴾ [يونس﴿ ،]36إّن يحتبّعون
ِالذ رم﴿ :إّن ٱلظ َن َل يغ ّن مّن ٱ
ح ح
ح ح ح ح
َ َ
حح َ
إَّل ٱلظ َن﴾ [األنعام ﴿ ،]116حوأن تقولوا َع ٱلِلّ حما َل ت ۡعلمون[ ﴾١٦٩البقرة].
اآلحا ِد ري ِيف ال َع َم ِل َّي ِ
ص؛ َفإ َِّن األَ ِد َّل َة ال َقا ِئ َم َة َع َىل َق ُب ِ
ب لِلت ر
ات
َّخ ِص ري ِ
ول َ
َو َال ُم رو ِج َ
الش رـر ِع َّي ِ
ِم رن بَ رع ِ
الر ُس ِ
ول ÷ لِ َت ربلِ ري ِغ َّ
حيا َع َىل
حيا َو َال َت رلوِ ر ً
ات َمل ر َتدُ َّل َت رصـرِ ً
ث َّ
ا رعتِ َما ِد ال َّظ رن يف ِو رر ٍد َو َال َصدَ ر؛ ِألَ َّن ُه َوإ رِن ك َ
ب
َان َي رل َز ُم ِعنردَ َها ال َّظن ِيف األَ رغ َل ِ
الذ ِ
اب َّ
َف َل ري َس ب ُِم رعت َ ٍَربَ ،و َّ
وق َوالنَّ َظرِ .
الـم رل ُزو ِم  ،ك ََما َي رع َل ُم ُه َأ رربَ ُ
الالزِ ُم َغ ر ُري َ
َو رس َط الن ََّهارِ َفـ َذ َ
اك َحم ر ُصـ ُ
َو َّ
ول ال َع َمـى
الش رم ُس إ رِن َخ ِف َيـ رت َعـ َىل ِذي ُم رق َلـ ٍة

بَ رل َو َر َد ا رل َّت َعبدُ ِم رن َغ ر ِري ُم َال َح َظ ِة ال َّظ رن َو َال عَدَ ِمه.
ح
ح حۡ
ح ح
ص ِ َهب َذا َن رح ُو َق رولِ ِه َت َع َاىل ﴿ :حوَل تقف حما ل ۡي حس لك بّهّۦ
َوإِ َّن َما ُخي ََّص ُ
( -)1أي بعث اآلحاد.
( -)2أي الظن.
( -)3أي خرب العدل.

ۡ
رش ِع َّي ٌةَ ،ال ِع رل ِم َّي ٌة َو َال َظنر َّية،
عّلم﴾ [اإلرساء]36؛ لِك رَونِ ِه َمل ر َي رعت ِ ر
َرب فِ ري ِه ال ِع رلم ،بَ رل َطرِ ٌيق َ ر
َأ رو َص َل رت إِ َل ري َها األَ ِد َّل ُة ال َق رط ِع َّية.
َه َذاَ ،و َأ َّما الدَّ َال َل ُة ال َع رقلِ َّي ُة َع َىل َق ُب ِ
ب َع َىل
رت َّت ُ
الـم رظنُو ِنَ ،فإِ َّن َما ُه َو فِ ري َما َال َي َ َ
ول َ
الـم رس ُمو ِمُِ ،مَّا ُي َر رج ُح ال َع رق ُل
األَ رخ ِذ بِ ِه َخ َط ٌرَ ،ن رحو َما َم َّث ُلوا بِ ِه ِم َن اإل رِخ َبارِ بِال َّط َعا ِم َ

َق ُبو َل ُهَ -و َل رو ك َ
إل رقدَ ا ِم َع َىل َ رجتوِ يزِ ك رَونِ ِه
حيا-؛ لِ ِع َظ ِم ا ِ
رب َص ِب ًّيا َأ رو كَافِ ًرا َ ِ
رص ر ً
ـم رخ ِ ُ
َان ا رل ُ
َص ِح ري ًحا.
الش رـر ِعَ ،ف َقدر َقا َم ِ
َف َأ َّما َما َينر َبنِي َع َل ري ِه َأ رع َظ ُم َم َوا ِق ِع َّ
ت األَ ِد َّل ُة ال َقاطِ َع ُة َع َىل
الـمن ِرع.
َ
اب ِيف ( َف رص ِل ِ
ض
رش ِح َخ َ ِرب ال َع رر ِ
اخل َط ِ
َو َقدر َح َّق رق ُت َما ِعن ِردي ِيف َه َذا ال َب ِ
اب َ ر
َاب)َ ،ن َف َع ال َّل ُه َت َع َاىل بِ ِه.
َع َىل الكِت ِ

رش ُت رم إِ َل ري ِه ِم رن َق ُب ِ
يلَ ،فا رع َل رم
اجل رر ِح َوال َّت رع ِد ِ
ول اخلَ َ ِرب َ
اآلحا ِد ري ِيف َ
َه َذاَ ،و َأ َّما َما َأ َ ر
اك بِ ُل رط ِف ِه َو َت رس ِد ِ
اك بِت رَأيِ ري ِد ِهَ ،و َأ َمدَّ َنا َوإِ َّي َ
َأ َّيدَ َنا ال َّل ُه َت َع َاىل َوإِ َّي َ
يد ِهَ ،أ َّن َه َذا األَ رص َل َال
يم إ َِّال بَإ رِحكَا ِم َأ َس ٍ
الـم َعا َدا ِةَ ،وال َّت رك ِف ِري
الـم َو َاال ِة َو ُ
اسَ ،و ره َو َأ رص ٌل ِيف ُ
َي رس َت ِق ُ
ٍ
ـم َها َم ِه َ ،هائِ ٍم ِيف َم َه ِ
َوال َّت رف ِس ِ
اوي تِ رل َك ال َّطرِ ِيقَ ،ض ٍّال
يقَ .فك رَم ِم رن َخابِط يف ا رل َ
احل رق َوالت رَّح ِق ِيق.
َع ِن َ
س؛
سَ ،و َي رك ُث ُر ال َّن َظ ُر ِف ري ِه َح َال ال ِق َرا َء ِة َوالدَّ رر ِ
رت َّد ُد ال َب رح ُث َه َذا ِيف ال َّن رف ِ
َو َمل ر َي َز رل َي َ َ
َِ
أل َّن َك ِل َم ِ
ني ِف ري ِه َت رض َطرِ ُب َو َت َتنَا َق ُضَ ،و َأ َق ِ
او ري َل ُهم ِعنردَ ُه َ ر
ض.
خت َت ِل ُ
ف َو َت َت َع َار ُ
الـم َؤ رل ِف َ
ات ُ
َني ،كُل َو ِ
ب ِ
ابَ :أ َّن ُه َو َق َع َخ رل ُط َم رس َأ َلت ِ
احدَ ٍة ِمن ُره َما ُم َبايِنَ ٌة
اال رن ِض َـر ِ
َو َس َب ُ
لِ ُ
رتاء.
امهاِ :ع رل ِم َّي ٌةَ ،واألُ رخ َرىَ :ع َملِ َّي ٌة ب َِال ا رم ِ َ
أل رخ َرى ،إ رِحدَ ُ َ

(قاموسا).
الـم رق ِف ُر (ج)َ :م َها ِم ُه .متت
الـم ره َم ُه
ً
الـم َفازَ ُة البَعيدَ ةُ ،والبَ َلدُ ُ
والـم ره َم َه ُةَ :
َ
(َ -)1

الـم رع ِص َي ِة بِك رَو ِهنَا َت رقت َِضـي ال ُك رف َر َأو ال ِف رس َقَ ،و َه ِذ ِه
احلك ُرم َع َىل َ
األُ رو َىل ِمن ُره َماُ :
ِع رل ِم َّي ٌة ب َِال ك ََال ِم.

َو ُ
األ رخ َرى :ك رَو ُن َه َذا َّ
َب َما ُي َف َّس ُق ِب ِه َأ رو ُي َك َّف ُرَ ،و َه ِذ ِه َع َم ِل َّي ٌة
الش رخ ِ
ص َم َث ًال رار َتك َ
ب؛ ِ َ
ب َِال َر ري ٍ
الـم َعا َم َل ُة َظ ِ
اآلحا ُد َو َن رح ُو َها .
اه ًراَ ،فت رُق َب ُل ِف ري َها َ
الـم رق ُصو َد ُ
أل َّن َ
خيلِ ُط الك ََال َم َخ رل ًطا
خيب ُِط ِيف َه َذا َخ رب ًطا َعظِ ري ًماَ ،و َ ر
ني َ ر
الـم َؤ رل ِف َ
َو َت َرى َكثِ ر ًريا ِم َن ُ
ـما راش َت َب َه َع َل ري ِه -ب ُِح رك ِم ال َّثانِ َي ِة.
امها –لِ َ
حيك ُُم َع َىل إ رِحدَ ُ َ
َج ِس ري ًماَ ،و َ ر

الوا ِق َع ِ
الـم َقا َم ِ
َوك رَم َ ِ
ات
ات ِعنردَ رِ َوا َي ِة ُصدُ ورِ بَ رع ِ
ض َ
جتدر ُه رم ِيف َكثِ ٍري ِم َن ُ
ض َع َىل َأ رحدَ ِ
الص َحابَ ِةَ ،ي ُقو ُل َ
ـم َت َب ر ِ
ونَ :ه َذا
ني ُحك ُرم َها َال ِس َّي َما ِيف اخلَ رو ِ
اث َّ
ا رل ُ
اآلحا ُد،
جي َ
وزا ِن إ َِّال ِب َقاطِعٍَ ،و َال ُي رق َب ُل ِف ريهِ َما َ
مها َال َ ُ
َي رقت َِضـي ال َّت رك ِف ر َري َوال َّت رف ِس َيقَ ،و ُ َ
نيَ ،ف َال َننر َت ِق ُل َعنر ُه إ َِّال بِ َي ِق ٍ
اهن رِم َع َىل َي ِق ٍ
َأ روَ :ن رح ُن ِم رن إِ ري َم ِ
نيَ ،أ رو َما َأ رش َب َه َه ِذ ِه ال ِع َب َارة.
الـم َعا َدا ِة َم ربنِ َّي ٌة َع َىل ال َّظ ِ
اهرِ َ ،و َأ َّن ُه َال
َو َل رو َن َظ َر َل َعلِ َم َأ َّن َمجِ ري َع َأبر َو ِ
الـم َو َاال ِة َو ُ
اب ُ
سبِي َل إ َِىل ال َق رطع َع َىل م ِغي ِ ٍ
ربوا ب َِحالِ ِه.
الـم رع ُصو ِم َ
َ ر
َ ر
نيَ ،أ رو َم رن َأ رخ َ ُ
ب َأ َحد َغ ر ِري َ
ِ
َان األَ رم ُر َع َىل َذلِ َك َلك َ
َو َل رو ك َ
َان َي رل َز ُم َأ رن َال ُي رق َب َل فِ ري َم رن ُعلِ َم ُك رف ُر ُه َأ َّن ُه َأ رس َل َم إ َِّال
بِ َقاطِعٍ.
ض َأ ره ِل
ب إ َِّال لِ ُصدُ ورِ ِه ِم رن بَ رع ِ
بَ ،و َال َع َج َ
َو َل َقدر َك ُث َر َل َع رم ُر ال َّل ِه ِم رن َذلِ َك ال َع َج ُ
ِصدَ ارِ .
ني بِا ِ
الـم ِل ري َ
إل ري َرا ِد َواإل ر
األَ رنظَارِ َ ،
َف َأ َّما َم رن َمل ر َي ُع َّض ب ِِض رـر ٍ
احل ُال فِ ري ِه ك ََما َق َال:
رض َب ب َِس ره ٍم َنافِعٍَ ،ف ر َ
س َقاطِعٍَ ،و َال َ َ
َو رابــ ُن ال َّل ُبــو ِن إِ َذا َمــا ُلــ َّز ِيف َقــ َر ٍن
يس
َمل ر َي رس َتطِ رع َص رو َل َة ال ُب رز ِل ال َقنَا ِع ِ

( -)1ك ُط ُرق َّ
الشهادة.
( -)2جلرير كام يف ديوانه( ،ص ،)250/ط( :دار بريوت).
َ
َ
َ
َ
«اب ُن ال َّلبُو ِنَ :و َلدُ النَّا َق ِة إذا َ
استَك َرمل َسنَت ر ِ
َني و َد َخل يف العا ِم
واستَك َرمل ُه ،أو إذا ر
كان يف ال َعا ِم الثَّاين ر
الثَّالِ ِ
ث.
السنَ ِة الت ِ
َّاس َع ِةَ ،ف ُه َو بَ ٌ
وبَزَ َل ا رلبَ ِع ُري بُزُ ً
ازِلَ ،ي رستَوِ ي فِي ِه
وال ِ -م رن بَ ِ
اب َق َعدَ َ :-ف َط َر نَابُ ُه؛ بِدُ ُخولِ ِه ِيف َّ
=

َو َق َال َ
آخر:

َف َض َحترــــــ ُه َشــ ـ َو ِ
اهدُ اال رمتِ َحــ ــا ِن
ــــو فِيــــ ِه
َمــ رن َت َز َّيــا ب َِغــ ر ِري َمــا ُه َ
وجـرى يف الع ُلـوم جـري سـ َكي ٍ
َخ َّل َف رتــــ ُه رِ
الر َهـــــا ِن
ت
ُ ِ َ ر َ ُ ر
اجل َيـــا ُد َيـــ رو َم ر
َ َ َ
حۡ ح ح
ح
َع حو ۡج ّههّۦٓ أهد ى
ول احلكِي ِم ال َعلِي ِم﴿ :أ حف حمن حي ۡم ّش مك ًّّبا ح ح َٰ
ى أ َمن
َو َح رس ُب َك بِ َق ِ َ
ح ح
ص حرَٰط لم ۡس حت ّقيم[ ﴾٢٢امللك] ﴿ ،حه ۡل ي ح ۡس حتوي ٱ ََّل ح
حي ۡم ّش حسو ًّيا ح ح َٰ
ّين حي ۡعلمون
َع ّ
ّ
ّ
ح َ ح ح
ح
ح
ّين َل حي ۡعلمون﴾ [الزمر.]9
وٱَّل
ŉ

َن َعم! َو َقدر َو َق رف ُت َع َىل َ رحت ِق ٍ
الـم َقا ِمُ ،ي رست رَش َفى بِ ِه ِم َن األُ َوام ،
يق ِيف َه َذا ُ
الـمب ِ
ِني َأ ِيب
الـمدَ رق ِق َ
الـم َح رق ِق َ
احل رق ُ
نيَ ،و َع َل ِم َأ رع َال ِم ُ
لِ َوالِ ِد َنا إِ َما ِم ُ
اهلا ِدي إ َِىل َ
نيَ ،
ني .%
الـم رؤ ِمنِ َ
احل َس ِن بر ِن َأ ِم ِري ُ
احل َس ِن ِع رز الدر ري ِن بر ِن َ
َ
ف ال ُك رف ُر
«(وإِ َّن َما ُي رع َر ُ
اج) َ :
اج) ِعنردَ َق رولِ ِه ِيف (الـ ِمن َره ِ
َق َال ِيف (الـ ِم رع َر ِ

ب َّ
ِـي ال َي رع ُل ُم ُه إ َِّال ال َّل ُهَ ،أ رو َم رن َع َّل َم ُه بِ َت رعلِي ِم ِه َع َىل
ِالش رـر ِع)َ ،و َذلِ َك ِألَ َّن ُه َأ رم ٌر َغ ريب ٌّ
الـم َع ِ
اص ِيف ك رَو ِهنَا ُك رف ًراَ ،أ رو ك رَو ِن بَ رع ِض َها
او ُ
لِ َسا ِن َنبِ ري ِئ ِهَ ،وك ََذلِ َك َال ُي رع َل ُم َت َف ُ
ت َ
الرش ِع.
أشدّ ِعقابًا ِم َن ال َب رع ِ
ض إ َِّال ِم رن ِج َه ِة َّ ر

َّ
اجل رم ُع :بَ َواز ُِل َوبُزَّ ٌل.
الذك َُر َو راألُنرثَىَ ،و ر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس:
يم َّ
الض رخ ُم ،و ُي َقال :نا َق ٌة قنر َع ٌ
يس مجع قنر َعاس -بالك رَسـرِ  :-هو م َن اإل ِ
وال َقناع ُ
ِبل :ال َعظ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
رعاس:
اجل َم ُل ،وهو من صفات الذكُو ِر ،عند أ ِيب ُعبَيد .والقن ُ
َطوِ ي َل ٌة َعظ َ
يم ٌة َسنم ٌة ،وكذل َك َ
ِ
الر ُج ُل َّ
ـمني ُع.
الش ِديدُ ا رل َ
َّ
ٍ
ٍ
ِ
َ
ُ
ُ
عري رينِ إذا ُقرِ نَا يف َق َرن واحد :قد لزَّ ا ،وكذلك َوظيفا البع ِري ُيلزَّ ان يف ال َقيرد ،إذا ُضير َق».
و ُي َقال للبَ َ
انتهى بتِصف من (تاج العروس) و(املصباح).
( -)1ر
ش» .متت من (املختار).
«األُ َوا ُم –ب َّ
ِالض رمَ :-حر ا رل َع َط ِ
(( -)2املعراج) لإلمام األعظم عز الدين بن احلسن (ع) (رشح املنهاج) للعالمة حييى بن احلسني
القرِش ¦ (.)80/4

َو َأ ِد َّل ُة َّ
إل ركفَارِ َو َال
َّوع َال ُي رؤ َخ ُذ بِ ِه ِيف ا ِ
مها َظن ٌّريَ ،و َه َذا الن ُ
الش رـر ِع َن رو َعا ِنَ :أ َحدُ ُ َ
ال َّت رف ِس ِ
الـم رس َت رع َم َل َة ِيف ال َّت رك ِف ِري َوال َّت رف ِس ِيق َال
يق؛ ِألَ َّن اإل ر َ
ِمج َ
اع ُمنر َع ِقدٌ َع َىل َأ َّن األَ ِد َّل َة ُ
يل م رظن ٍ
َتك ُ
ُون».
جي ُ
ُون إ َِّال َقاطِ َع ًة؛ ِألَ َّن اإل رِس َال َم َم رق ُط ٌ
وز إِبر َطا ُل ُه بِدَ لِ ٍ َ
وع بِ ِه َف َال َ ُ
«ال ُي َق ُالَ :أ َل ري َس َم رن َقا َم ِ
إ َِىل َأ رن َق َالَ :
الش َها َد ُة َع َىل ُك رفرِ ِهَ ،أ رو َأ َقا َم ِيف َدارِ
ت َّ
ٍ
ٍ
حيك َُم ِب ُك رفرِ ِهَ ،و ُي رع َت َقدُ ك رَو ُن ُه كَا ِف ًراَ ،و َال
ـم ري ٍز لِنَ رف ِس ِه ِب َع َال َمة إ رِس َال ِم َّية ُ ر
ال ُك رفرِ َغ ر َري ُم َ

ُي ِف ريدُ َذلِ َك إ َِّال ال َّظ ّن؟.
ِألَ َّنا َن ُق ُ
ولَ :ل ري َس َّ
مها ال َّطرِ ُيق إ َِىل ُك رفرِ ِه ،بَل
ُورةَُ ،وعَدَ ُم الت رَّميِيزِ ُ َ
الـم رذك َ
الش َها َد ُة َ
إل رك َف ُار ِعنردَ ُح ُص ِ
اع ال َقاطِ ُع َع َىل َأ َّن ُه َ ِ
وز
با ِ
جي ُ
اإل ر َ
جي ُ
ِمج ُ
ول َأ َح ِد األَ رم َر ري ِن إ َِّال َأ َّن ُه َال َ ُ
س األَ رمرِ  ،بَ رل ِيف َظ ِ
الرش ِع.
كافرا ِيف َن رف ِ
ا رعتِ َقا ُد ك رَونِ ِه ً
اهرِ َّ ر
وز إ رِج َرا ُء َأ رحكَا ِم ال ُكفَّارِ ب َِما َال ُي ِف ريدُ إ َِّال ال َّظ ّن ِم َن األَ ِد َّل ِة،
جي ُ
َوالت رَّح ِق ُيقَ :أ َّن ُه َ ُ

اآلحا ِدَ ،و ِم َن الط ُر ِق ك َّ
ور باهللِ -#-
َالش َها َد ِةَ ،و َقدر َذك ََر ُه ا ِ
ك ََأ رخ َبارِ َ
الـمن ُرص ُ
إل َما ُم َ

َو ر
اخت ََار ُه.

ني؛ ِ َ
الـم رر َتدر ب َِش َها َد ِة
جي ُ
الـم َح رص ِل َ
َق َال ال َف ِقي ُه ُ َ
مح ريدٌ َ :و ره َو َم رذ َه ُ
وز َقت ُرل ُ
أل َّن ُه َ ُ
ب ُ
الش ُهو ِدَ ،م َع عَدَ ِم ُح ُص ِ
ِلت ِيف َذلِ َك َأ رخ َب ُار اآلحاد ِيف َع رصـرِ ِه ÷،
ول ال ِع رل ِمَ ،و ُقب ر

الولِ ريدُ بر ُن ُع رق َب َة ِب ُك رفرِ ِهمَ ،حتَّى َن َز َل َق رو ُل ُه َت َع َاىل﴿ :إّن
رب ُه َ
َو ِ َهل َذا َه َّم ِب َغ رز ِو َق رو ٍم َأ رخ َ َ
أل رج ِل ِف رس ِق ِهَ ،ال ِ َ
حجا ٓ حءك ۡم حفاسّق [ب ّ حن حبإ حف حت حب َين ٓوا]﴾ [احلجراتَ ،]6فا رم َتن ََع ÷ ِ َ
أل رج ِل

ك رَو ِن ِه َو ِ
احدً ا» .ا رنت ََهى ك ََال ُم ُهَ ،ع َل ري ِه رِ رض َو ُ
ان ال َّل ِه َو َس َال ُم ُه.
ٍ
ٍ
جيتَنى ِم رن َأك َرما ِم ِه َيانِ ُع ال َّث َمر ،و ُي رل َت َق ُط ِم رن
َو ره َو َشاف َواف ُم رش َت ِم ٌل َع َىل ُغ َرر ُ ،ر
َم َعايِنِ ِه َن َفائِ ُس الد َرر.
َه َذا ،وال َّل َه َأ رس َأ ُلَ ،وب َِج َاللِ ِه َأ َت َو َّس ُل َأ رن ُي َص ر َيل َع َىل ُحم َ َّم ٍد َوآلِ ِهَ ،و َأ رن ُي ِف ري َض َع َل رينَا
َو َع َل ريك رُم َأ رن َو َار ِ
اهلدَ ا َي ِةَ ،و ُي رفرِ َغ َلنَا َو َلكُم الت رَّو ِف َيق ِيف البِدَ ا َي ِة َوالن َرها َي ِة.
َق َال ِيف األُ رمَ :ت َّم َن رق ًال َع رن َخ رط ِه َ ،¥ق َال فِ ري ِهُ :ح ررر ُغ َّر َة َشوال سنة
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ٍ
الـم َؤ َّي ِدي َ -ع َفا ال َّل ُه َت َع َاىل
َكت َ
الـم رف َت ِق ُر إ َِىل ال َّل ِه َت َع َاىلَ :جم ردالدر رين بر ُن ُحم َ َّمد ُ
َب ُ
نيَ ،-و َص َّىل ال َّل ُه َع َىل ُحم َ َّم ٍد َوآلِ ِهَ ،و َال َح رو َل َو َال ُق َّو َة
َعن ُره َماَ ،و َغ َف َر َ ُهل َما َولِ رل ُم رؤ ِمنِ َ
إ َِّال بِال َّل ِه ا رل َع ِ ريل ا رل َعظِ ري ِم.

الفلق املنري بالربهان

ـما ا َّط َل َع َع َىل (ال َف َلق
ومام قاله القايض العالمة حممد بن حييى ُم رر ُغم َ ¥ل َّ
املنري):
ب ا رل َعـ ِايل
ـم رذ َه ُ
احلق َو ره َو رالـ َ
َه َذا ُه َو ر َ
ني ك ََم ـا
ـم رر َسلِ ر َ
ـع رال ـ ُ
َو َع ـ رن إ َِم ـا ِم َمجِيـ ِ
َع رنــ ُه َو َعــ رن ِآلــ ِه األَ رخ َيــارِ َقاطِ َبــ ًة
َّللـــ ِه َدر ُ ِجم ريـــ ٍ
ب َصـــا َغ َع رســـ َجدَ ُه

ين َس ـ ريدُ َنا
َوك رَي ـ َ
ف َال َو ره ـ َو َجم رـدُ الــدر ِ
محا َي ِتـــ ِه
الرب َايـــا َعـــ رن ِ َ
َجـــ َازا ُه َرب َ َ

َع رن ُمنرزِ ِل ر
التـ ِايل
الذكررِ َال َ ر
خي َفى َعـ َىل َّ
ات َخــ ر ُري َأ رقــ َو ِ
ال
َأ َتــ رت ِبــ ِه ُم رســنَدَ ٌ
َد رع َمـ ـ رن َي ُشـ ـذ إِىل َأ رقـ ـ َو ِ
ال ُضـ ـ َّال ِل

جل َّهـــ ِ
ال
يف َق َالـــ ِ
احلـــ رق إ رِر َغ ً
امـــا ِ ُ
ب رَ
اآلل ِيف َحـــ ٍّل َو َت رر َحـــ ِ
َو ُع رمـــدَ ُة ِ
ال
لِلـــدر ري ِن َخـ ـ ر َري َم َقـ ـا ٍم َبـ ـا ِذخٍ َعـ ـ ِ
ال

انتهىَ ،و َص َّىل ال َّل ُه َو َس َّل َم َع َىل ُحم َ َّم ٍد َوآلِ ِه.



َو َص َّىل ال َّل ُه َو َس َّل َم َع َىل ُحم َ َّم ٍد َوآلِ ِه
رت ِة ال َّط ِ
الـم رو َىل ال َع َّال َم ُة لِ َس ُ
اه َر ِة ِض َيا ُء اإل رِس َال ِم َوالدر ري ِنَ :جم ردالدر رين
ان ال ِع ر َ
َق َال َ
بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
ف َأ رج َر ُه ُ ِجم ري ًبا َع َىل ابر ِن
ـم َؤ َّي ِدي َأ رج َز َل ال َّل ُه َث َوابَ ُهَ ،و َضا َع َ
ور ا رل ُ
األَ ِم ر ِري ِف ري َما َح َّر َر ُه َع َىل َح ِ
اش َي ِة ال َغا َي ِة:

احلمد هلل ،اعلم أ َّنه قد َك ُث َر الت ََّح ُ
ِصدارِ
ِ
أهل هذه
التعاليق يف اإل ر
امل ِم رن ِ
كأهنُم مل َي رق َر رع َس رم َع ُه رم قو ُل ُه َع َّز َّ
وجل:
السدَ ادَّ ،
اج َّ
واإليراد ،والت ََّج ِايف َع رن ِمن َره ِ
ح
ۡ
ۡ
ۡ
حۡ
ح
ح
ح ۡ
حى ح ۡ ح ۡ ح
ون ٱ ح
ون ٱ ح
َٰ
ل َق حوأنت ۡم
ل َق ب ّٱل حبَٰ ّط ّل حوتكتم
ب ل حّم تلبّس
ّت
﴿يأهل ٱلك ّ
ح ح ح
ت ۡعلمون[ ﴾٧١آل عمران].

بمثل قولِ ِه َع َّز َّ
وجل:
وملا َأ َخ َذ ال َّل ُه تعاىل ِم َن ال َب َيان ،و َأ َم َر به يف ُحم ر َك ِم القرآنِ ،
ۡ ح
ح ح ٓ َ ح حۡ حح ح
حى ح ل ح َ
ح ََٰ ح ۡ
ۡ
ح
ح
ح
ح
ى
﴿۞يأيها ٱَّلّين ءامنوا كونوا قومّّي ب ّٱلقّس ّط شهداء ّلِلّ ولو َع أنفسّ كم أوّ
ح
ۡ ح ح ح َ
ٱ ۡل حو َٰ ّ حِليۡن حوٱ ۡلح ۡق حرب ح
ّين أوتوا ٱ ۡلك حّتَٰ ح
ّيثَٰ حق ٱ ََّل ح
ب
ّي﴾ [النساءِ﴿ ،]135إَوذ أخذ ٱلِل م
ّ
ّ
حح
ح
ۡ
ح
حِلبحين َنهۥ ل َ
ّلن ّ
حل َّج ِة ال َّل ِه َت َع َاىل،
ني
اس وَل تكتمونه﴾ [آل عمرانَ ،]187ت َع َّ َ
ُ
ّ
اإليضاح ِ ُ
واإلفصاح بكلم ِة ال َّل ِه َت َع َاىل.
ُ
َ
الكال َم يف ِم رث ِل هذا املقا ِم ب َِما ُي رش ِفي األُ َوام ،و ُي ر ِربي
وقد َق َّر َر أئم ُتنَا %
محا ُة
الس َقام ،و َأبَانوا ُح َج ًجا ُم رشـرِ َق َة املنار ،متجلي َة الش
موس واألَقامر ،وهم ُ َ
ِ
ر

احلق ،وقاد ُة اخللق.
َ

ـما َز رخ َر َفه الواضعون ال سيام يف هذا األَ رمرِ
حي ُس ُن َت رر ُك ال َّت َعر ِ
ض لِ َ
ولك رن ال َ ر
ِ
الس ريد العالمة
اخلطري ،ويف
ـم رورِ ِد هلا َّ
االستدالل بآي ِة التطهري ،وال َي رمن َُع ك رَو ُن ا رل ُ

الناس َح َسنَة ،وهي من ِ
َ
بيت النبو ِة
إسامعيل األمري ،فاحلسن ُة ِمن
الكبري حممد بن
ِ

َّاس َسيئ ٌة وهي من ِ
وب َح رل
بيت النبو ِة َأ رش َني؛ لِ ُو ُج ِ
َأ رح َسن ،والسيئ ُة ِم َن الن ِ
الش رب َهة ،فقد َتنر َق ِد ُح َع َىل َمن مل يكن له ُم رس َك ٌة .
يف َم رس َل ِ
ض
ض
ك ال َغ ري َأ رو يف َق رلبِ ِه َم َر ُ
َو َي رط َمئِن إِل ري َها َمــرن َلــ ُه َغـ َر ُ
ِ
َفأ َّما َمن ك ََر َع ِم رن ُف َر ِ
التسديد والتوفيق ،فليس
والح َظ رت ُه ِعنَا َي ُة
ات التحقيق،
َ
له عليها َت رعرِ ريج ،وال َيتِم عليه التموي ُه والرتويج.

ني اإلنصاف ،و َط رر َح اهل َوى ِ
الـم َّطلِ ُع النَّ َظ َر بِ َع ر ِ
َ
واال رعتِ َساف،
وعليك َأهيا األَ ُخ ُ
َ
ح
املنهج القويم﴿ ،أ حف حمن حي ۡم ّش مك ًّّبا ح ح َٰ
َع
فهذه طريق ُة َم رن َث َّب َت ُه ال َّل ُه َت َع َاىل َع َىل
ِ
حۡ ح ح
ح ًّ ح ح
ح
ل
َ
ۡ
ح
ۡ
ح
َٰ
حو ۡج ّههّۦٓ أهد ى
َٰ
صرط مستقّيم[ ﴾٢٢امللك].
ى أمن يم ّش سوّيا َع ّ
احلال من االختصار ،ونتجنب ما ال َ
ولنتكلم بام حيتمله ُ
طائل حتته من اللغو
واإلكثار ،فأقول وبامدة ريب أصول:

قوله « :األَ رو َىل َع َىل رأيه

َأ َّنه ُ :
َ
فاعل الواجبات ؛ َّ
املسنون طاع ٌة،
ألن

ان ِم َن ال ِغ ِ
ـم رس َك ُة -بالضم :-ما ُيت ََم َّس ُك به ،وما ُي رم ِس ُك األَبردَ َ
ذاء
( -)1قال يف (القاموس)« :ا رل ُ
ِ
اب ،أو َما ُيتَبَ َّل ُغ به منهام ،وال َع رق ُل الواف ُر» .وقال ابن سيده يف (املحكم)« :ورجل ذو
َّ
والرش ِ
ُم رسكة ،ومسك :أي رأي وعقل يرجع إليه».
ٍ
الر َم َقَ ،و َل ري َس
الرش ِ
وقال يف (املصباح)َ :
اب َما ُي رم ِس ُك َّ
«وا رل ُ
ـم رس َك ُة -وِ زَ ا ُن غ رُر َفةِ -م َن ال َّط َعا ِم َو َّ َ
ِألَ رمرِ ِه ُم رس َك ٌةَ :أ ري َأ رص ٌل ُي َع َّو ُل َع َل ري ِهَ .و َل ري َس َل ُه ُم رس َك ٌةَ :أ ري َع رق ٌلَ .و َل ري َس بِ ِه ُم رس َك ٌةَ :أ ري ُق َّوةٌ».
ِ
(« -)2كَر َع يف ِ
كمنَ َع -وهو األ ركثَ ُر ،وفي ِه ُل َغ ٌة ثانِيَ ٌة :كَرِ َع ،مثل َس ِم َع ك رَرعًا -
املاء ،أو يف
اإلناءَ - ،
ٍ
َري أ رن َي رش َـر َب ب َك َّفير ِه وبإناء» .اهـ من
َاو َله ب ِفي ِه من َم رو ِضع ِه م رن غ ر ِ
بال َفترح ،-وك ُُروعًاَّ -
بالض رم :-تَن َ
(تاج العروس) (.)116/22
( -)3أي ابن األمري حممد بن إسامعيل.
( -)4أي ابن اإلمام ،وهو إمام املحققني احلسني بن اإلمام األعظم القاسم بن حممد (ع).
( -)5أي املؤمن.
( -)6ألن ابن اإلمام(ع) قال يف تعريف املؤمن رشعًا(« :ورشعًا املطيع) أي فاعل الطاعات،
وجمتنب املقبحات مع التصديق».

ٍ
ـم َصنرف »...إلخ ما يف (ج/1ص.)248
غري
مؤمن عند ا رل ُ
وال ُي َعد تار ُك ُه َ
ِ
ـم َق َّب َحات.
اجلواب :املرا ُد
بالطاعات :الواجبات ،بقرين ِة مقابَ َلتِ َها با رل ُ

َ
وترك الطاعات َ
طول عمرِ ِه
«وخي ُرر ُج عن احلدر َمن ارتكب املقبحات،
قوله َ :

اج َل ُه املوت »...إلخ ما يف ذلك الصفح [.]248/1
ثم تاب و َع َ
جي َع َل َها طري ًقا إىل
اجلواب :هذه َحا َل ٌة نا ِد َر ٌة َف رر ِض َّي ٌة ال َي ُ
ليق لذي َقدَ ٍم َأ رن َ ر
بالواجب عليه ،وانتهى عن القبيح ،وهو املراد.
النَّ رقضَ ،ع َىل َأ َّن ُه قد َأ َتى
ِ
ُ
رف
الدليل الذي استدل به املصن ُ
وقوله « :هذا
اجتناب املقبحات ،وال يف الدَّ رع َوىَ :و َج ُل القلب ،وزياد ُة
أل َّن ُه ليس فيه ِذك ُرر
ِ
ال ُي َس ِ
اوي الدَّ رع َوى ؛

ُ
اإليامن عند تالوة اآليات ،فلم ُي َس ِ
الدليل الدعوى »...الخ ما يف ذلك الصفح
او
[.]248/1
إل ري َما ِن َي رش َم ُل ُه َما الت رَّص ِد ري ُق ،و َأ َّما َت رر ُك
ب وزِ َيا َد ُة ا ِ
اجلوابُ :ي َق ُالَ :و َج ُل ال َق رل ِ
ـم َق َّب َح ِ
ـم َق َّب َحات.
ات َف ِم َن املعلو ِم َأ َّن َم رن َح َص َل رت فيه هذه األَ رو َص ُ
اف َت َر َك ا رل ُ
ا رل ُ
ُ
َ
القول بأ َّن ُه
اإليامن اعتقا ٌد و َع َملَ ،ف َب َط َل
َع َىل َأ َّهنَا قد َد َّلت اآلي ُة َدالل ًة قاطع ًة َأ َّن
التصديق ال غري ،وإذا بَ َط َل ذلك َث َبتَت الدعوى؛ إذ ال َ
َ
اإليامن:
قائل من األُ َّم ِة َأ َّن
ُ
واإلتيان هبذه األَ
ِ
ُ
وصاف املذكور ِة يف اآلي ِة فقط ،وهذا واضح.
التصديق
ُ
َو َلكِن ََّها األَ ره َوا ُء َع َّم رت َفأ رع َم ِ
ت .

( -)1أي ابن األمري حممد بن إسامعيل.
( -)2أي ابن األمري حممد بن إسامعيل.
ۡ ح ح ۡ ح
ح
َ ۡ ۡ
ّين إ حذا ذك حّر ٱ َلِل حوجلح ۡ
ون ٱ ََّل ح
ت حعل ۡي ّه ۡم
ت قلوبهم ِإَوذا تل ّي
ّن
( -)3وهي قو ُله تعاىل﴿ :إّن ح حما ٱلمؤم
ّ
ّ
ح َ ح
ۡ
ح
ح ح ۡ ۡ ح َٰ ٗ ح ح َٰ ح ۡ ح ح ح َ ح
ح
ون ٢ٱ ََّل ح
لصل ح َٰوةح حوم َّما حر حزق حنَٰه ۡم ينفّقون٣
ّين يقّيمون ٱ
حء ح ىايَٰتهۥ زادت ۡهم إّيمنا و َٗع َ رب ّ ّهم يتوَّك
ۡ
ح
ۡ
ح
ح
ح
ۡ
ح
ح
ح
ح
ح
ۡ
ح
ح
ۡ
أولئّك هم ٱلمؤمّنون حقا لهم درجَٰت عّند رب ّ ّهم ومغف حّرة ورّزق كرّيم[ ﴾٤األنفال].
( -)4أي تعريف ابن اإلمام  ŉللمؤمن رشعًا.
( -)5أي الدليل.
( -)6عَجزُ ٍ
ِ
ِ
ِ
ـمنِ راهتَدَ ى.
بيت،
ر
صدر ُهَ :و َهنر ُج َسبِيريل َواض ٌح ل َ
ُ
وهو البن الفارض كام يف ديوانه (ص ،)32/ط( :دار املعرفة-بريوت).

تاج معه إىل املغفرة لقوله
قوله « :دلت عىل أهنم يأتون من املقبحات ما ُحي ُ
ٍ
لذنب كبري؛ إذ الصغرية ُم َك َّف َر ٌة يف جنب اجتناب
هلم مغفرة؛ فإ َّنه ال مغفر َة َّإال
الكبائر ،فال تفتقر إىل املغفرة »...إلخ.
ۡ ح ح َ
اجلوابُ :ي َق ُالَ :ف َما َت رصن َُع بقولِ ِه َع َّز َو َج َّلّ ﴿ :لحغ ّف حر لك ٱلِل حما
ح ح
ك حو حما تحأح َخ حر﴾ [الفتح﴿ ،]2قح حاَل حر َب حنا حظلح ۡم حنا ٓ أحنف حس حنا ِإَون لَمۡ
ذنب ّ
ح حۡ
حوت ۡرَح حنا﴾ [األعراف. ]23
قلوبه ۡم

حح
تق َد حم مّن
ح
حۡ
تغفّ ۡر َلحا

َح ۡ ۡ ح َ ح ح
ح َ
ٱلِل حوج حل ۡ
ت
ّين إّذا ذكّر
﴿إّنما ٱلمؤمّنون ٱَّل
ّ

﴾

قوله « :ولك َأ رن َ
تقول :اآلي ُة

دخول األَ ِ
ِ
عامل يف اإليامن»...
ال َتدُ ل َع َىل

( -)1أي ابن األمري حممد بن إسامعيل.
ۡ
ح
ح
ح
ح
ۡ
ح
ح
َ
ح
ح
ح
َ
ۡ
ب ٱغفّر ّل ول ّو َٰ ِّلي ول ّمن دخل بي ّ ح
ت
( -)2وكذا نبي اهلل نوح عليه
الصالة والسالم عندما َقال﴿ :ر ّ
َ َٰ
ح
ۡ ٗ ح ۡ ۡ ح ح ۡ ۡ ح َٰ ح ح ح
ح
ح
ح
ت وَل ت ّزدّ ٱلظل ّ ّمّي إَّل تبارا[ ﴾٢٨نوح].
مؤمّنا ول ّلمؤ ّمن ّّي وٱلمؤمّن ّ
وموسى كليم اهلل عليه الصالة والسالم ﴿قح حال حرب ٱ ۡغف ّۡر ل حولح ِّخ حوأح ۡدخ ّۡل حنا ِف حر ۡ ح
َحت حّك حوأحنتح
ّ ّ
ّ
ّ
أ ح ۡر ححم ٱ ََٰلر َّح ح
ّّي[ ﴾١٥١األعراف].
ح ح
ح ۡ
حۡ
ححح ح َ
ۡح
ح ح ح
ب إ ّ ّّن ظل ۡمت نف ِّس فٱغف ّۡر ّل فغف حر ل ٓۥ إّنهۥ ه حو ٱلغفور
وقال موسى ً
أيضا﴿ :قال ر ّ
ٱ َلرحّيم[ ﴾١٦القصص].
حح
ۡٗ َ
وكذا نبي اهلل سليامن عليه الصالة والسالم ﴿قح حال حرب ٱ ۡغف ّۡر ل حو حه ۡ
ب ّل ملك َل يحن حب ِّغ ّلحد
ّ
ّ
حۡ ٓ َ ح ح ح ۡ َ
نت ٱل حوهاب [ ﴾٣٥ص] ،وغري ذلك كثري.
مّن بعدّي إّنك أ
( -)3أي ابن األمري حممد بن إسامعيل.
ح َ ح ح
َح ۡ ۡ ح َ ح ح
ۡ
ۡ
( -)4أي قوله تعاىل﴿ :إّنما ٱلمؤمّنون ٱَّلّين إّذا ذكّر ٱلِل و ّجلت قلوبهم﴾ ،إىل آخر اآليات الكريمة.
دخول األَ ِ
ِ
وهذا نص كالم ابن األمري« :ولك َأ رن َ
عامل يف اإليامن ،قال:
تقول :اآلي ُة ال َتدُ ل ع ََىل
ح ح
اد ۡته ۡم إ ح
يم َٰ ٗنا﴾َّ ،
فدل َ
ثابت هلم قبل هذه األوصاف ،ودلت عىل َأ َّن هذه
﴿ز
عىل َأ َّن أصل اإليامن ٌ
ّ
ِ
َ
ِ
ِ
َّ
ًّ
ف» .إىل قوله:
ف فيها بام ُوص َ
صفات املؤمنني حقا ،وأن اإليامن ثابت بغري َم رن ُوص َ
الصفات
ُ
ِ
ِ
َ
َّ
َّ
ُ
ر
«دلت عىل من رشط املتصف به أن جيل قلبُ ُه عند ذكر اهلل وهو املراد كلام ذك َر الل ُه َوجل قلبُ ُه،
ح ح ح َٰ ح ۡ ح ح ح َ ح
ون﴾ وغريه ،واملعلوم يقينًا َّ
أن هذا ال جيده كل
وجيري مث ُل ُه يف قوله تعاىل﴿ :وَع رب ّ ّهم يتوَّك
ٍ
مؤمن عن نفسه كلام ُذكِر اهللُ.
=

إلخ ما يف (ج/1صفح .)249
ُ
اجلواب :أ َّنى َ
ثابت عند تالو ِة اآليات ،ومعلو ٌم
لك ذلك؟ إنام هذا
الشـرط ٌ
ُ
ورسوخ الثبات ،وهذه ال َعالو ُة تدل
وضوح اليقني،
أ َّنه عند سام ِع َها يزدا ُد هبا
ُ
ح ح
ٍ
َع َىل زياد ِة التعامي ،و َف رر ِ
ُ
إيامن غري َح ٍّق حمال﴿ ،ف حماذا حب ۡع حد
فحصول
ط الغباوة،
ۡح َ َ ح
ل ّق إَّل ٱلضلَٰل﴾ [يونس.]32:
ٱ
يتبني تالِش كال ِم ِه ُك رله ،و َن رق ُض َم َرا ِم ِه وح رله،
الو َج ِل ُ
وبام َذك رَر َنا من معنى َ
َ
و َيتَّضح َّ
االستدالل يف غاي ِة االستقامة ،وهناي ِة املتانة ،ولكن:
أن
َو َم رن َي ُك َذا َفـ ٍم ُمـ ٍّر َمـرِ ري ٍ
ض

َِ
ـما َء رالـز َالال
جيدر ُم ًّرا بِـ ِه رالـ َ

ح
ح ٓ
ۡ
ح ح ح
﴿إ َن َ ح
ٱلِل حَل حي ۡغ ّفر أن ي ۡ ح
ۡش حك بّهّۦ حو حيغ ّفر حما دون ذَٰل ّك ل حّمن يحشاء﴾
ّ

َّ
ب اإليامن »...إلخ ما يف
قوله:
ـم رن كان يف َأعىل ُر َت ِ
جي رو ُز َأ َّهنَا لِ َ
«ألن سام َعها ُ َ
ذلك الصفح [.]249/1
ِ
اآليات فال ؛ إذ البشار ُة عا َّم ٌة ر
لكل
بِصيح
اجلوابَ :أ َّما مع تصدي ِق ِه
ِ
املؤمنني.
ح
ح
ۡ
ح
وجل﴿ :إ َن ٱ َ ح
لِل َل حي ۡغفّر أن ي ۡ ح
* و َأ َّما قو ُل ُه َع َّز َّ
ۡش حك بّهّۦ حو حيغفّر حما دون
ّ
يم َ
الص َالةَ ،ويؤتون الزكاة [كذا،
ون َّ
مر ًة يف عمره ،فكذلك قولهُ :ي ِق ُ
وإن ُأريد َأ َّنه قد جيل قل ُب ُه ولو َّ
ح َ ح
ۡ
ح
ح
ح
ح
َ
ۡ
ح
ح
لصل َٰوة ومّما رزقنَٰهم ينفّقون ]﴾٣يكفي يف صدق ا رتصافه هبا االتيان
ولعله يقصد﴿ :يقّيمون ٱ
حتكما وتفري ًقا بني قرائن اآلية بال دليل فيها».
هبا ولو َم َّرةً ،وإ َّال كان
ً
( -)1أليب الطيب املتنبي ،كام يف ديوانه (( )198/2مع رشح الربقوقي) ،ط( :دار الكتاب العريب).
ب اإليامن.
ـم رن كان يف َأعىل ُر َت ِ
جي روزُ َأ َّهنَا لِ َ
( -)2أي فال ُ َ
( -)3نص كالم ابن األمري ً
العفو لسامعه قوله تعاىل:
كامال« :إذ مرتكب املعصية غري الشـرك يرجو
َ
ح
ح ح َٰ ح ح ح ح ٓ
ححۡ
ح
ح
﴿إ َن ٱ َ ح
لِل حَل حي ۡغفّر أن ي ۡ ح
ۡشك بّهّۦ ويغفّر ما دون ذل ّك ل ّمن يشاء﴾؛ فريجو أ َّنه تعاىل يعفو عنه،
ّ
حۡ ح
ح
ح
ح
ۡ
ح
ً
وجيوز عد َم العفو فال تشمله؛ فيبقى راجيًا خائفا فهو ﴿يذر ٱٓأۡلخّرة ويرجوا
فتشمله البشـرى ،ر
=

ٓ
ح
ذَٰل حّك ل حّمن ي ح حشاء﴾ [النساءَّ ،]116
وجينر ُب ُه
فإن َم رن ُي َث رب ُت ُه ال َّل ُه تعاىل َع َىل منهاج اإلنصافَ ُ ،
غني
ركوب
ـم َب َّ َ
ِ
َ
ني إىل املحت ََمل ،والتقييدُ لآلي ِة بالتوب ِة ٌّ
كاهل االعتساف ،ال َي ُرد ا رل ُ

ِ
وإبطال غريه.
عن إبطالِ ِه

تفسري َها من َحم َ رله ،بل املرا ُد بقولِ ِه َع َّز َو َج َّل:
ولو َج َرى َع َىل َسن َِن أهلِه ،ألَ َخ َذ
َ
ح ٓ
ۡ
ح ح ح
ِ
املوض َحات
اآليات
﴿ حو حيغ ّفر حما دون ذَٰل ّك ل حّمن يحشاء﴾ :أهل الصغائر؛ ببيا ِن
ر

َ
للمؤاخذ ِة َع َىل الكبائر؛ َّ
مغفور ملن يشاء،
الشـرك
ت َأ َّن ما عدا
ألن اآلي َة َأ َفا َد ر
ٌ
واملشيئة ُجم ر َم َلة ليست مق َّيد ًة بالتوبة؛ إذ هي ُم َك رف َر ٌة للرش ِك وغ ِري ِه.
حۡ ح
حۡحح
ح
َحة حربّهّۦ﴾
قوله« :فيبقى راج ًيا خائ ًفا فهو ﴿يذر ٱٓأۡلخ حّرة حو حي ۡرجوا ر

[الزمر »...]9إلخ (ج/1صفح.)350

حمض اإلرجاء كام حققه نجوم
اجلواب :بل ُم رر ِج ًيا متمن ًّيا ،فهذا الرتد ُد هو ُ
ۡح
ح
ح ح
اهلدى ،ورجوم ال ِعدَ ى ،وعليه ُ
قول ال َّل ِه تعاىل ﴿ :حو حءاخرون م ۡر حج ۡون ّلم ّر
َ
ٱلِلّ﴾ [التوبة.]106
التكذيب بال مراء.
و َأ َّما القطع بخلف الوعيد فهو
ُ
ح
ح ح
وحم َ َّل ُه بمثل قوله تعاىل﴿ :ف حمن َكن يح ۡرجوا
ني ال َّل ُه تعاىل أه َل ُه َ
الر َجا ُء فقد بَ َّ َ
و َأ َّما َّ
ح
ح
ح ۡ ح ۡ ح ۡ ح ح ٗ ح َٰ ٗ ح ح ۡ ۡ
حٓح ح
ۡشك بّعّ حبادة ّ حربّهّۦٓ أ حح حدا[ ﴾١١٠الكهف]،
ل ّقاء ربّهّۦ فليعمل عمل صل ّحا وَل ي ّ
َ
اجروا حو ح
ّين حه ح
ج َٰ حهدوا ِف ح
ّين حء حامنوا حوٱ ََّل ح
وجل﴿ :إ َن ٱ ََّل ح
وقولِ ِه َع َّز َّ
ب
س
يل ٱلِلّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حح ح ح ح
َ ح
حى ح ح ۡ ح ح ۡ ح ح َ
ت ٱلِلّ حوٱلِل غفور َرحّيم [ ﴾٢١٨البقرة]﴿ ،لق ۡد َكن لك ۡم ِّف
أولئّك يرجون رَح
ۡ
ح
لِل حوٱلح ۡو حم ٱٓأۡلخ حّر حو حذك حر ٱ َ ح
حرسول ٱ َلِلّ أ ۡس حوة حح حس حنة ل حّمن حَك حن يح ۡرجوا ٱ َ ح
لِل
ّ
ح
َ
يا[ ﴾٢١األحزاب] ،وقال تعاىل﴿ :إ َن حر ۡ ح
َح ح
حكث ّ ٗ
ت ٱلِلّ ق ّريب م حّن
ّ
حۡحح
َحة حربّهّۦ﴾ ،وتأويل اآلية بر ردها إىل التقييد بالتوبة قد بينَّا نحن وغرينا بطالنَه يف حمَ َ رله».
ر

ح حۡح ح ح ۡ َ ح ۡ ح ح ۡ
ٱل ۡم ۡحسّ ن ح
شء ف حسأكتب حها
ّّي[ ﴾٥٦األعراف] ،وقال تعاىل﴿ :ورَح ّت وسّعت ك
ح
َ ح حَ ح ح ۡ ح
ۡ
ح
ون ٱ َلز حك َٰوةح حوٱ ََّل ح
ّين هم َِٔبيَٰت ّ حنا يؤمّنون[ ﴾١٥٦األعراف] ،إلخ.
ل ّذلّين يتقون ويؤت
ارتكب اجلرائم ،و َأ ِم َن العظائم فقد َأ َح َّل الرجا َء يف غري َحمَ رلهَ ،و َو َض َع ُه
و َأ َّما َم ِن
َ
ح ۡ
ح
ۡح
ۡح ۡ ح ل ح ۡ
صون[ ﴾٢٠٢األعراف].
ِغ ث َم َل يق ّ
يف غري َأ ره ِلهِ﴿ ،إَوخوَٰنهم يمدونهم ِّف ٱل ّ
ح
و َقد َق َط َع ال َّل ُه تعاىل أماين املتمنني بام َحك ََم به يف ُحم ر َك ِم كتابه﴿ :ل ۡي حس
ح
ۡ ح ح ٓ ح ح ح ۡ ۡ ح َٰ ح ح ۡ ح ۡ ٓ ٗ ۡ
ح
ح
ب من يعمل سوءا يز بّهّ﴾[النساء،]123:
بّأمانّيّكم وَل أم ّ ّ
اّن أه ّل ٱلكّت ّ
ۡ
ل
ٓ
حۡ
ۡ
ح ح
وقال تعاىل ﴿ :حونف حخ ِف ٱ ل
لصورّ ذَٰل ّك يح ۡوم ٱل حوعّي ّد ٢٠حو حجا حءت ك نفس َم حع حها
ّ ّ
حۡ ح
ٓ ح
ح ح ح ح ح ۡ ح ح
حسآئق حو حشهيدَ ٢١ل حق ۡد ك ح
نت ِّف غفلة م ّۡن هَٰذا فكشف حنا عنك غ حّطا حء حك ف حب حص حك
ّ
ّ
ح َٰح
ح ح ح
ح َ ح ح ٓ ح ۡ ۡح
ۡ ح ح
كن
ٱلح ۡوم حدّيد[ ﴾٢٢إىل قوله تعاىل]۞﴿ :قال ق ّرينهۥ ربنا ما أطغيتهۥ ول ّ
ح
ۡ
ح
ح ح
ح ح
ح ح ح حۡ
ح ح
َكن ِّف ضلَٰل بحعّيد ٢٧قال َل ت حت ّصموا حِل َي حوق ۡد ق َد ۡمت إ ّ ۡلكم ب ّٱل حوعّي ّد ٢٨حما
ٓ ح
ح
ح َ
َ َٰ ۡ
ۡ
ي حب َدل ٱل حق ۡول حِل َي حو حما أنحا ب ّ حظلم ل ّل حعبّي ّد[ ﴾٢٩ق] ،وقال َع َّز َّ
وجل﴿ :يح ۡو حم حي حتذكر
ۡ
ح ح ح َٰ ح ح َ ح ح ح َٰ ح ح ح ح ۡ ح ح َٰ ح
ح
ت ٱ ۡح
ٱ ّل ح َٰ
نسن حما حس ح َٰ
حيم ل ّمن يرى ٣٦فأما من طِغ ٣٧وءاثر ٱليوة
ع ٣٥حوب ّرز ّ
ل ّ
ح َ ۡ ح ح ح ۡ ح ۡ ح َٰ ح ح َ ح ۡ ح ح
ۡ
ح ح
لۡ
اف حم حق ح
ام حربّهّۦ حونه ٱَلَف حس
حيم ّه ٱلمأوى ٣٩وأما من خ
ٱِلن حيا ٣٨فإّن ٱل ّ
ۡ ۡ
ح
ى ٤٠فحإ َن ٱ ۡ ح
ل َن حة ّ ح
َٰ
حعن ٱل ۡ حه حو َٰ
ه ٱل حمأوى[ ﴾٤١النازعات].
ّ
ّ
َ حۡ ح
ۡ ح ح َٰح
وهذا َعا ٌّم يف ر
كل َمن َط َغى ،فمن َح َّر َفه فقد بَ َغى﴿ ،ت ّلك ءايت ٱلِلّ نتلوها
َح
ح
ۡ
ح
ۡ
حۡ ح َ حح ح
ح حۡ ح
ون ٦حو ۡ
لق فحبأي ح
ح
َٰ
ّك أفاك
ل
ل
ي
ّن
م
ؤ
ي
ۦ
ّ
ه
ت
اي
ء
و
لِل
ٱ
د
ع
ب
ّيث
د
ح
ّ
ّ
عليك ب ّٱ ّ ّ ّ
ّ
ح
َ ۡح ح حۡ َ ل ۡ ح ۡ
حۡ ح ح ح
ك ٗ
با حكأحن ل َ ۡم ي ح ۡس حم ۡع حها فحبح ّ ۡ
َٰ
َٰ
ۡشه
ت
س
م
ص
ي
م
ث
ّ
ه
ي
ل
ع
ل
ت
ت
لِل
ٱ
ت
اي
ء
ع
م
س
ي
٧
ّيم
ث
أ
ّ
ّ
ّ
ّ
ح ح ح
بّعذاب أ ّلم[ ﴾٨اجلاثية].
ُ
ُ
املذهب َع َىل معتقد ،تار ًة
واحلشوية عند َحدّ  ،وال استقرت يف
املرجئة
ومل تقف
ِ
(ال إِله إ َِّال ال َّله) ٍ
يقولونُ :
كاف ،ومرةً :إ َّنه ال وعيد َع َىل أهل القبلة .و ُأخرى :إ َّنه
ُ
قول َ َ
ر
فيخرج كام ترى ،وتار ًة يسوون بني املؤمنني والفاسقني.
إن َد َخ َل النار
ُ

خالف ما جاء به القرآن ،وسنَّ ُة َس ري ِد َو َل ِد عدنان.
ُ
وكل هذا

كتاب ال َّل ِه تعاىل،
ف
ات اختلقوها  ،فام َخا َل َ
وهلم
روايات َل َّف ُقوها ،و ُت َّر َه ٌ
ٌ
َ
وأهل ِ
بيت نبيئِ ِه ÷ مام افرتاه ُ
َ
الو رضع ،فهو
وسنَّ َة رسوله،
أهل البِدَ ِع من َ
ح
َ
ۡ
ۡ
ح
ح ح ح ٓ ۡ حح ۡ ح ح ح ح َ
َح
اب أن ٱلقوة
الس رمع ﴿ ،حول ۡو يح حرى ٱَّلّين ظلموا إّذ يرون ٱلعذ
مطرو ٌد عن َم َقا ِع ِد َّ
ۡح ح
ح َ ح َ
َ ح ٗ حح َ َح ح
ۡ ححَح َ ح ل
ّين ٱت حبعوا
ّين ٱتبّعوا مّن ٱَّل
اب ١٦٥إّذ تبأ ٱَّل
ذ
ع
ل
ٱ
ّيد
د
ش
ّلِلّ َجّيعا وأن ٱلِل
ّ
ح
ح
ۡ
حح ح َ ح َ
ح حح ۡح ح ح ح حح
حۡ َ حح ح َٗ
ۡ
ۡ
ح
َ
ح
ح
ورأوا ٱلعذاب وتقطعت ب ّ ّهم ٱلسباب ١٦٦وقال ٱَّلّين ٱتبعوا لو أن َلا كرة
حح
َ ح ۡ ح
ح ح ح
بأ ح م ّۡنه ۡم حك حما تح ح َ
حف حن حت ح َ
بءوا م َّنا كذَٰل ّك ي ّري ّهم ٱلِل أع حمَٰله ۡم حح حس حرَٰت عل ۡي ّه ۡم حو حما
ح
خَٰرج ح
ّي م حّن ٱَلَارّ[ ﴾١٦٧البقرة].
هم ب ّ ّ ّ
حصـر أول آية استدل هبا
وقوله« :يقال عليه احلصـر هنا قد عارض
َ
للمدَّ َعى؛ فإنه ُح ِصـر املؤمنون هناك َع َىل ما عرفتَه من املعاين ،وهنا عىل
ُ

غريها »...إلخ (ج /1صفح.)250
يتوج ُه كال ُم ُه هنا ً
الص َف ِة َع َىل
اجلواب :ال
أصال؛ أل َّنه يف اآليات من َق رصـرِ ر
َّ
ِ
الص َفة ،كام َيعرف ذلك ُ
أهل املعرفة ،فإذا
املوصوف ،ال من َق رصـرِ
املوصوف َع َىل ر
َ
يكون موصو ًفا بغريها،
الص َف َة َع َىل موصوفِ َها فال يقتضـي أن ال
َ
قصـرت ر
وهذا بَ رني .
وقوله « :فلم تتم َداللة تلك اآلية عىل املدعى »...إلخ.
ب َعنر َها ،ا رل َو ِ
استُ ِع َري
«الرت َه ُ
اجلا َّد ِة تَت ََش َّع ُ
ات :الط ُر ُق ر
يس ُم َع َّر ٌب ُث َّم ر
الصغ ُ
(َّ -)1
َري ر َ
َار غ ر ُ
احدَ ةُ( :تُ َّر َه ٌة) فَارِ ِ ٌّ
ِ
ا).
(خمتار
متت
».
ل
ط
ِيف ا رل َبا ِ
ً
ح َ
ح
َح ۡ ۡ
َ
َع أحمرۡ
ح
ح
ح
ح
ح
ِإَوذا حَكنوا حم حعهۥ ح ح ى
( -)2إشارة إىل قوله تعاىل﴿ :إّنما ٱلمؤمّنون ٱَّلّين ءامنوا ب ّٱلِلّ ورس ّ
ولّۦ
َ
ت ي ح ۡس ح ۡ
حجامّع ل ۡم يح ۡذ حهبوا حح َ َٰ
تذّنوه﴾ [النور ]62اآلية.
َح ۡ ۡ
ّين إ حذا ذك حّر ٱ َلِل حوجلح ۡ
ح َ ح
ت قلوبه ۡم﴾ اآليات.
( -)3وهي قوله تعاىل﴿ :إّنما ٱلمؤمّنون ٱَّل ّ
ّ
والش رعر ً
( -)4كام إذا قلت :إ َّنام العامل زيدٌ  ،فإ َّنه ال َيقتيض أن ال يكون موصو ًفا باألدب والكتابة ر
مثال.
كامال« :فإن أجيبَّ :
( -)5كالم ابن األمري ً
بأن املراد هنا بـ(املؤمنون) القائمون ب َِما ذكر يف األوىل،
و ُيزا ُد عليه هنا :كوهنم إذا كانوا مع الرسول يف َأ رمرِ جام ٍع مل يذهبوا َّإال عن إذنه .فيقال :فلم تتم
داللة تلك اآلية ع ََىل املدَّ عَى» إلخ.

ـم َق َّب َحات ،ويأيت هنا مث ُل ُه ،وهو
اجلواب :قد بَ رينا وج َه َداللتها آن ًفا عىل َترك ا رل ُ
ُ
َّأهنَا من ُ
تكون دال ًة َع َىل البعض اآلخر؛ إذ
بعض األَركان
حيث كوهنا دال ًة َع َىل
ِ

َال َف رص َل بينها.

كوهنا غري ٍ
دالة َع َىل ر
ُ
بطالن َداللتِ َها مع غريها عليه .
الكل
ثم إ َّنه ال يلز ُم من ِ َ َ
طريق
ٌ
نفس العبار ِة ال غري ،فليس له
يتوج ُه َع َىل
ِ
وإنام كال ُم ُه هذا -لو َص َّحَّ -

مسرتوح َ
فكتاب ال َّل ِه تعاىل وسنَّ ُة رسولِ ِه ÷
حول ما حيوم،
إىل ما يروم ،وال
ُ
ٌ
ُ
شاهدان ناطقان َّ
والقول باللسان ،وال َع َم ُل
باجلنَان،
ُ
بأن اإليامن:
التصديق َ
ح
َ
ۡ
ح
ح ۡح
ح
ۡ
ون ١ٱَّل ح
ّين ه ۡم ِّف حصلت ّ ّه ۡم
باألركان ،قال َع َّز وج َّل﴿ :ق ۡد أفل حح ٱلمؤمّن
َۡ
ح
ح
حى ح
ح
ح
ون ٢حوٱ ََّل ح
ّين ه ۡم ع ّن ٱللغوّ م ۡع ّرضون ﴾٣إىل قوله﴿ :أولئّك هم
خَٰشّ ع
ۡ
ح
ح
َ ح ح ح ۡ ۡحۡ ح ۡ ح ح
ّيها خ َٰ ِّلون[ ﴾١١املؤمنون].
ٱل حوَٰرّثون 10ٱَّلّين ي ّرثون ٱلفّردوس هم ف
ِص إ رِر َ
ث اجلن ِة عليهم.
َف َأ رو َض َح املؤمنني بصفاُتم ،و َق َ َ
ح
َ
ح
ۡ ۡ
ح
َ
ون ٱ ََّل ح
ّين حء حامنوا ب ّٱلِلّ حو حرس ّ
ولّۦ ث َم ل ۡم يح ۡرتابوا
وقال تعاىل﴿ :إّن حما ٱلمؤمّن
ح
َ حى ح
حو ح
ج َٰ حهدوا بأح ۡم حوَٰلّه ۡم حوأحنفسّ ه ۡم ِف ح
ك هم ٱ َ َٰ
لصدّقون[ ﴾١٥احلجرات].
يل ٱلِلّ أول ّئ
ب
س
ّ
ّ
ّ ّ ّ ّ
الر َضا عن آبائِ ِه :¢
عيل بر ِن موسى ر
ومام رواه املنصور باهلل عن اإلمام ر
إل ري َم ُ
بَ ،وإِ رق َر ٌار بِال رل َسا ِنَ ،و َع َم ٌل بِاألَ رركَا ِن).
(ا ِ
ان َم رعرِ َف ٌة بِال َق رل ِ
حي ََص ،قد ُم َلئت به األَ رس َفار ،و َد َّو َن رت ُه األَئِ َّم ُة األَطهار.
وغري ذلك مام ال ُ ر
املتمس ِ
* و َأ َّما ِ
ُ
َاج
فبطالن
اب يف ﴿مّنك ۡم﴾ ،
حيت َ
اخل َط ُ
ك به َأ رو َض ُح من َأ رن ُ ر
َّ

إىل بَ َيان.

( -)1أي أركان اإليامن.
( -)2أي عىل اإليامن.
الر َضا بن موسى الكاظم  ŉاملطبوعة مع
( -)3الشايف ( ،)89/4وهو يف صحيفة اإلمام عيل ر
جمموع اإلمام األعظم زيد بن عيل ( %ص.)443/
ٗ
حۡ حۡح َ َ ح ح َ ح
ّين يحت حسللون مّنك ۡم ل حّواذا ﴾ [النور ]63:اآلية.
( -)4يف قوله تعاىل﴿ :قد يعلم ٱلِل ٱَّل

ّين حء ح
﴿ َٱَّل ح
امنوا حم حعه﴾

وقوله« :وأجيب عن اآلية بأن املراد بـ﴿ٱ ََّل ح
ّين حء حامنوا حم حعه﴾

الصحابة ال

كل مؤمن »...إلخ ما يف (ج/1صفح.)250

اجلوابُ :
احلق الصـريح،
وخروج عن ر
يقال :هذا إِبر َط ٌال للعموم الصحيح،
ٌ
ختصيص العمو ِم يف األُصول َّإال بقاطع؛ َّ
ألن دالل َت ُه َع َىل ما
جيوز
وقد َت َق َّر َر َأ َّنه ال ُ
ُ

مسائل االعتقا ِد:
املطلوب يف
وأيضا
َاو َل ُه قطعية ،كام هو الذي ُي رو ِج ُب ُه ال َو رضعً ،
ِ
ُ
َتن َ
َ
ُ
غري ُمبيح ﴿ ،حو حما يحتبّع
القطع؛ إذ
الدخول فيها بغ ِري العل ِم قبيح ،وال َّل ُه َت َعاىل له ُ
ۡ
َ
ح
ح ًّ َ َ
ح ۡ
لق حش ۡيا﴾ [يونس﴿ ،]36:إ ۡن ع ح
ك حَثه ۡ
لظ َن َل ي ۡغن م ح
ح
ّندكم
ٱ
ّن
ٱ
ن
إ
ا
ن
ظ
َل
إ
م
أ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ح
ح
ۡ
ح ح
ح ح ح ح
حٓ ح
َ
مّن سل حطَٰن ب ّ حهَٰذا أتقولون َع ٱلِلّ حما َل ت ۡعلمون[ ﴾٦٨يونس] ،فكيف َي ُذم ُه لنا
ثم َي َت َع َّبدُ َنا به َت َع َاىل؟!.
العلم بام ال
ف عبا َد ُه
فاحلكيم سبحانه ال ُي َك رل ُ
العلم،
املطلوب:
وإذا كان
ُ
َ
ُ
َ
ُيفيدُ هم.
فلو َأ رط َل َق العام وأراد اخلاص ِمن دون بي ٍ
ان َقا ِ
ط ٍع ِم رثلِ ِه لكان تكلي ًفا بام ال
ََ
ر
َّ
َ
َّ
ُي َط ُ
ب.
اق ،وال َّل ُه يتعاىل عنه ،فتأمل ُت ِص ر

َ ح حح ح ۡ
َ ح
ار فق ۡد أخ حز ۡي حته﴾
﴿إّنك حمن ت ۡدخ ّّل ٱَل

وقوله« :أقول :اآلية وارد ٌة يف الكفارِ  ،وسيا ُق َها فيهم »...إلخ.
ِ
ِ
اجلواب :اعلم َّ
واألحاديث
االستدالل باملفاهيم،
مدار كال ِم ِه هنا َع َىل
أن
َ
ۡ حۡ ح حۡ ح ح
حۡح ح ۡ
ِب حوٱ ََّل ح
يزي ٱ َلِل ٱَلَ َ
ّين حء حامنوا حم حعهۥ نورهم يس َٰ
ّي أيۡدّي ّه ۡم
عب
( -)1حيف قوله تعاىل﴿ :يوم َل
ّ
ّ
ح ح َ ح ٓ ح ۡ ۡ ح ح ح ح ح ۡ ۡ ح ح ٓ َ ح ح َٰح
ح ۡ ح
ح ۡح ۡ ح
ك شء قدّير[ ﴾٨التحريم].
وبّأيمَٰن ّ ّهم يقولون ربنا أت ّمم َلا نورنا وٱغفّر حَلا إّنك َع ّ
َ ح حح ۡ
َ ح
ار فق ۡد أخ حز ۡي حته﴾ [آل عمران ]192اآلية.
( -)2أي قوله تعاىل﴿ :إّنك حمن ت ۡدخ ّّل ٱَل

ِ
اآليات القاطعة ،ومتواترِ السنَّ ِة الساطعة.
رصايح
املختل َق ِة يف ُم َع َار َض ِة
ِ

َوبَ رينَنَا ُحمرك َُم اآل َي ِ
رب َهـ ُ
ان ُمت َِّضـ ٌح
ات َوا رلسـ َورِ
احلق َأبر َلـ ُج َوا رل ُ ر
َو ر َ
َ ۡ ۡ ح ۡحۡح ح ل ٓح حح ۡ ح
كَٰفّر ح
حي َم ُل إِ َّما
* قو ُل ُه تعاىل﴿ :إّن ٱلّزي ٱلوم وٱلسوء َع ٱل
ين[ ﴾٢٧النحل] ،رُ
ّ
َع َىل ِ
زي الكامل ،أو َي ُ
ني هنا كو ُن ُهَ :ق رل ًبا ،وهو
ـم َت َع َّ ُ
اخل ِ
كون َق رص ًـرا إضاف ًّيا ،وا رل ُ
َأ َحدُ أقسامه  ،باعتبار املخاطبني.
َ ح حح ح ۡ
َ ح
ِ
ُ
ار فق ۡد أخ حز ۡي حتهۥ حو حما
منطوق قولِ ِه تعاىل﴿ :إّنك حمن ت ۡدخ ّّل ٱَل
ب هلذا
واملوج ُ
ح
َ َٰ
ّي م ّۡن أ ح
ّلظلّم ح
نصار[ ﴾١٩٢آل عمران].
ل
ّ
ۡ
ح
ۡ
فاحلكيم سبحانه ال تنَا ُق َض يف ٍ
ِ
وكالمه ﴿َل يحأتّيهّ ٱل حبَٰ ّطل مّن
ِشء من ُح َج ِج ِه
َ
ُ
ح
ۡ
ح
ح
ح
ح
ۡ
بح ۡ ح ح ۡ ح
زنيل م ّۡن حكّيم َحّيد[ ﴾٤٢فصلت].
ّ
ّي يديهّ وَل مّن خلفّهّۦ ت ّ
التصديق بكال ِم احلكي ِم
ُ
فهيهات هيهات ،دو َن ُه
اخلروج من النَّار،
* و َأ َّما
َ
ُ
ح
ح
َ ۡ َ ح ح
ح
اجلبار﴿ :أفحأ ح
حيم١٤
نت تنقّذ حمن ِّف ٱَلَارّ[ ﴾١٩الزمر]ِ﴿ ،إَون ٱلفج
ار ل ّف ج ّ
يح ۡصلح ۡو حن حها يح ۡو حم ٱِلّين ١٥حو حما ه ۡم حع ۡن حها ب حغآئب ح
ّي[ ﴾١٦اإلنفطار] ﴿ ،حو حمن حي ۡع ّص َ ح
ٱلِل
ّ ّّ
ّ
ح
حو حرسول﴾ [النساء ،]14إلخ.
وكم ٍ
ٌ
َ
مبسوط يف مواضعه.
ـم َىل ،والكال ُم َع َىل هذا
آيات ُتت َرىل،
وأحاديث ُت ر
َو َلـ ري َس َي ِصـح يف األَ رذ َهـا ِن َِش ٌء
يــل
اج الن ََّهــ ُار إِىل َدلِ ِ
اح َتــ َ
إِ َذا ر
أهيا النَّاظِر:
َف َت َث َّب رت َ

َال َي رســــتَزِ ل َك َأ رقــــ َوا ٌم ِبــــ َأ رق َو ِ
ال

ات حرِ يــ ٍ
م َلـــ َّف َق ٍ
ات بِإ رِبـــ َط ِ
ال
َ َّ
ُ

( -)1للسيد اإلمام صارم الدين الوزير(ع) ،وهو من أبيات البَ َّسا َمة.
ِص اإلضايف؛ ألنَّه ثالثة أقسامَ :ق رلب ،وإِفراد ،وتعيني ،وسيأيت إن شاء اهلل
( -)2أي أحد أقسام ال َق ر ِ
تعاىل بيانه ورشحه لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي  #يف (القسم الثاين) يف التعاليق عىل
(الروض النضري).
( -)3أليب الطيب املتنبي كام يف ديوانه (( )117/2رشح الربقوقي) ،وفيه( :األفهام) بدل (األذهان).
( -)4لإلمام الواثق باهلل(ع) ،وجتد بعضها يف (الفصل السادس) من (لوامع األنوار) لإلمام احلجة
=

َ
والز َلل .آمني.
وإياك يف القول وال َع َمل ،و َع َص َمنَا عن
وفقنا ال َّل ُه تعاىل
الزيغ َّ
ِ

اجل رم ِع »...إلخ.
وقوله« :فال بُدَّ من َ
ۡ
ۡ
اجلواب :قد و َضح -فيام َأس َل رفنَا -املراد بقولِ ِه﴿ :إ َن ٱلّ ۡز حي ٱلح ۡو حم حوٱ ل
لس ٓو حء
ّ
ُ
َ َ
ر
حح ۡ ح
َ ح
كَٰفّر ح
ِ
منطوق قولِ ِه تعاىل﴿ :إّنك
ين[ ﴾٢٧النحل] ،فال تنايف بني مفهومه وبني
َع ٱل
ّ
ح
َ ح حح ۡ
ار فق ۡد أخ حز ۡي حته﴾ [آل عمران.]192
حمن ت ۡدخ ّّل ٱَل
ِ
ِ
فغري الزم ،بل ال يمك ُن
الروايات وبني
اجلمع بني ُم رف َت َع ِل
* و َأ َّما
ُ
اآليات ُ
اجلمع بني هذه اآلية والرواية
احلق والباطل ،ولئن ُت ُص رو َر
اجلمع بني ر
ُ
ُ
حي َصـى كثر ًة كتابًا وسنَّة .ا َّت َس َع ر
الرا ِقع.
اخلُ رر ُق َع َىل َّ
َأ رم َك َن بينها وبني ما ال ُ ر

ـما
َل َ

األمري يف هذا البحث بام ال طائل حتته ،واعتامده َع َىل ِص َّح ِة َما رووه
وقد َط َّو َل
ُ
ِ
ِ
وإجامع
والروايات،
اآليات
عرفت بُطال َنه؛ ملصا َد َمتِ ِه
أهل النار ،وقد
من
َ
َ
خروج ِ
ِ

اء القرآن ،و ُأ َمن ِ
ُق َر َن ِ
َاء الرمحن.

رش ًطا يف ك ََم ِ
َ
اآليات
رص َحت به
ُ
ال اإليام ِن فقط
وج رع ُل ُه
ُ
* َ
خالف ما َ َّ
األعامل َ ر

كام َت َرى.

ٍ
ِ
تصديق ،إلخ
خروج َم رن يف قل ِب ِه َأ رد َنى
أحاديث
* وما رواه من
ِ
(ج/1صفح.)251-250
جمدالدين املؤيدي ( #ط( ،)63/2/1ط 2ح( ،)76/2/ط.)77/2/3
َ ح حح
ۡ
َ ح
ار فق ۡد أخ حز ۡي حته﴾ مع األحاديث التي يستدلون هبا عىل
( -)1قوله تعاىل﴿ :إّنك حمن ت ۡدخ ّّل ٱَل
دخول بعض املؤمنني النار.

اب به
اجلواب :قد َت َقدَّ َمت اإلِشار ُة إىل بطال ِن هذا ،ويكفي يف اجلواب ،ما َأ َج َ
حح ح حح َ ح َ َٓ
الكتاب يف ُحم ر َك ِم الكتاب﴿ :وقالوا لن تمسنا ٱَلار إَّل
أهل
ِ
َرب األرباب َع َىل ِ
ح
ح
ۡ
ح َ ح ٗ ح
حٗ ۡ ح َح
ۡ ح
ح
ۡ ح
َ ح
حأيَ ٗ
ّند ٱلِلّ ع ۡهدا فلن يل ّف ٱلِل ع ۡه حده ٓۥ أم تقولون
اما َم ۡعدودة قل أتذت ۡم ع
حح
حح َ ح ح حۡ ح ح
ب حسي حئ ٗة حوأ ح ح
ح َٰ حط ۡ
ت بهّۦ حخ ّط ٓ ح
ل حمن حك حس ح
َٰ
يتهۥ
ب
٨٠
ون
َع ٱلِلّ ما َل تعلم
ّ
ّ
ح
ۡ ح ح
ح حى ح
ك أ ح ۡص ح
ّيها خ َٰ ِّلون[ ﴾٨١البقرة].
حَٰب ٱَلَارّ هم ف
فأولئ ّ
ِ
جواز
مسلمني  ،فإ َّنا مل نمنع
مؤمنني  ،وال َقت َرىل
الطائفتني
و َأ َّما تسمي ُة
َ
َ
َ
القاطع عن إرادته  ،كام ذلك معلو ٌم
املانع
جتوزا مع قيا ِم
استعاملِ ِه يف غري
املطيع ً
ِ
ِ
ِ
من البيان عند ذوي العرفان.
و َأ َّما ا رل ِق رس َم ُة يف سورة (الواقعة) و(الليل)

ر
املحل:
يليق هبذا
فجوابُ ُه الذي ُ

حح
ّّي ٱ ۡق حت حتلوا فحأح ۡصل ّحوا بح ۡي حنه حما فحإن حب حغ ۡ
( -)1يف قوله تعاىلِ﴿ :إَون حطآئ حف حتان م حّن ٱل ۡم ۡؤ ّمن ح
ت إ ّ ۡح حدىَٰه حما َع
ّ ّ
ّ
ح ح
َ
َ
ٱ ۡل ۡخ حر َٰ
ف حء إ ّ ى
ت تح ّ ٓ
ى فح حقَٰت ّلوا ٱل ّت حت ۡب ِّغ حح َ َٰ
ل أ ۡم ّر ٱلِلّ﴾ اآلية.
الـم رقت ُ
ُول ِيف النَّارِ .))...
هِما َفال َقاتِ ُل َو َ
الـم رسلِ َما ِن ب َِس ري َف ري َ
( -)2يف احلديث(( :إِ َذا التَ َقى ُ
( -)3مع َّ
أن تسميتهم مؤمنني ومسلمني باعتبار ما كانوا عليه .قال اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد
املؤيدي  #يف كتابه لوامع األنوار :قال اإلمام املنصور حممد بن عبد اهلل الوزير(ع) يف
(الفرائد)« :وقد علم َّ
أن منهم الناكثني والقاسطني وأمثاهلم؛ ولو مل يكن إال آية البغاةِ﴿ :إَون
ح
ح ٓ حح
ۡ ۡ ح
اهم مؤمنني ح باعتبار األصل ،قال﴿ :فإّن
ان م حّن ٱلمؤ ّمن ّّي﴾ إلخ [احلجراتَ ،]9:ف َس َّم ُ
طائّفت ّ
ۡ
ح
ح
َ
َ
حب حغ ۡ
ت إ ّ ۡح حدىَٰه حما حَع ٱل ۡخ حر َٰ
ف حء إ ّ ى
ت تح ّ ٓ
ى فح حقَٰت ّلوا ٱل ّت حت ۡب ِّغ حح َ َٰ
ل أ ۡمرّ ٱلِلّ﴾ َف َس َّمـاها َو َو َص َف َها
اهم بالفئة
اهم النَّبِي ÷ بالناكثني والقاسطني واملارقنيَ ،و َس َّم ُ
بالبغي حتى تَ رر ِج َع؛ َو َس َّم ُ
ٍ
ِ
َ (( :¥يدر ع ُ
ُوه ر حم إ َِىل حاجلَنَّة ح َ ،حو َي َدر عُونَ ُه إ َ ِۡىل حالنَّارِ)) .ح ح ح ح ۡ
الباغية يف حديث ع ََّمار ح ح
َ
َ
ل
ح
َأ َال تَرى إىل قوله تعاىل﴿ :يىأيها ٱَّل ح
ّين حءامنوا من ي ۡرتد مّنكم عن دّينّهّۦ فس ۡوف يأ ِّت ٱلِل﴾
َ
َ
اهم أ َّو ًال مؤمنني؟ فهل بعد الردة ُي َس َّم َ
ون مؤمنني؟ وكم يف القرآن
اآلي َة [املائدة ،]54:كيف َس َّم ُ
من التسمية باملؤمنني؛ ثم تعقب ذلك بوصف آخر ،وحديث عامر  ¥قطعي عند املوالف
واملخالف؛ فام بقي بعد هذا التِصيح؟» إلخ كالمه.
انظر (الفصل التاسع) من (لوامع األنوار) (ط( ،)548/2/1ط( ،)610/2/2ط.)726/2/3
( -)4فإ َّن ال َّل َه َّ
وأصحاب اليمني،
جل جال ُله ذكر يف سورة الواقعة أقسا ًما ثالثة :السابقون،
َ
وأصحاب الشامل ،ويف سورة (الليل) ذكر قسمني :ميس لليسى ،وميس للعسى.

تكون ال ِق رس َم ُة مستوفي ًة ل َ
َ
َّ
حميص له من
أل رق َسام ،مع أ َّنه ال
أن غاي َة ما فيها َأ رن ال
َ
ح
ح ۡ
ألن يف َأ رو َص ِ
ِ
ذلك؛ َّ
الشامل َأ َّهنُم كانوا يقولون﴿ :أئّذا مّت حنا حوك َنا
أصحاب
اف
ِ
إنكار ال َب رعث ،فلم َي رش َم رل َ
الكتاب وال
أهل
ت حر ٗابا﴾ [الواقعة ]47إلخ ،وهو َيقتضـي
ِ
َ
أهل
غريهم من الكفارِ املقرين؛ إلقرارهم به ،فام أجاب به فيهم َأ َج ربنَا بِ ِه يف ِ
َ
ويتجاوز َحدَّ املعقوالت فال كالم.
خيرج عن الضـرورات،
َ
الكبائرَّ ،إال أن َ

* و َأ َّما َأ َّنه مل يثبت يف القرآن إ َّ
ُ
مؤمن وكافر  ،فقد َو َض َحت الدَّ ُ
القاطعة
اللة
ال
ٌ
َ
ـم َق َّب َح ِ
ِ
َ
ألعذارِ املتمنني َّ
ات،
مقصور َع َىل َم رن َأ َتى
اإليامن
أن
بالواجبات ،واجتنب ا رل ُ
ٌ

و َأ َّنه متى َأ َخ َّل بيشء من ذلك فليس من املؤمنني ،فال خيلوِ :إ َّما أن ُي رل ِح َق ُهم
بالكافرين ،أو ُي رثب َِت املنزلة بني املنزلتني ،و َأ َّيام اختار فال نقض عىل ما نحن فيه.
وهذا البحث ال يتسع البسط ،وفيام ذكرنا إن شاء ال َّل ُه تعاىل كفاي ٌة ملن أل َقى
السمع وهو شهيد.
َ
انتهى ما أجاب به يف هذا املوضع -عىل ابن األمريِ  -موالنا اإلمام احلجة
وضاعف حسناته ،و َأحسن مآبه.
َ
جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع)َ ،أ رج َز َل ال َّل ُه ثوابَه،
َت َّم َزبر ُر َها ،وهلل احلمد ،لع َّله بعد العِص (/4شعبان/سنة  1368هـ).

احلجة جمدالدين املؤيدي  #بام نصه:
ومام أجاب به موالنا اإلمام ّ
األمري يف (ج/1صفح « :)218وبعد معرفتِ َك هلذا تعرف َأ َّن
( :)1قال
ُ
( -)1ألن ابن األمري قال« :مل يثبت يف القرآن َّإال مؤم ٌن وكافر».

ُ
احللول ،وال ُي َوافِ ُق َأ رص َل ُه ِمن
شارح الغاية َق َّر َر قاعد َة َم رن ُخيَالِ ُف ُه يف َأ َّن القيا َم :هو
َ
القول بِ َعدَ ِم َخ رل ِق األَفعال ،وكأ َّنه ما َتنَ َّب َه لِ َغائِ َل ِة هذه القاعدة »...إلخ كالمه.
املؤلف  #قاعد َة َم رن ُخيَالِ ُف ُهَ ،و ِم رن
ُ
اجلواب واهلل اهلادي نقول :كال ،مل ُي َق ررر
لك ذلك؟ ر
َأين َنت ََج َ
جواب األَشاعرة كام َن َّب َه َع َىل
دت أ َّنه ِم رن سكوتِ ِه َع َىل
إن َق َص َ
ِ

لوضوح الر رد.
ُت َّإال
ذلك (سيالن ) فلم َي رسك ر
ِ
(اسم الفاعل) َّإال ملن قام به
ثم َلئِ رن َف َر رضنَا ِص َّح َة ُمدَّ َعاهم وأ َّنه ال ُي رشتَق
ُ
املعنى ،فال يلز ُم عنه َخ رل ُق األَفعال ً
أصال.

بصحة اشتقاق اسم الفاعل لغري َمن قام به املعنى
أردت َأ َّن يف قوهلم
وإن
َ
ّ

بأن نسبة أفعال املخلوقني إليهم إ َّنام هي لقيامها هبم ،وحلوهلا فيهمَّ ،
تسليما َّ
وأن
ً
ال َّل َه اخلالق هلا ،فهذا ال يؤخذ من كالمهم ،وال حيوم حول مرامهم؛ َّ
ألن من قال
وصدَ َر عنه،
ـمن َأوجدهَ ،
بصحة االشتقاق لغري ذي املعنى يقول ال يشتق َّإال لِ َ
ذكرت أم ال.
رصيح عباراُتم ،سواء ُف رس َـر القيا ُم باحللول كام
كام هو
َ
ُ
وغائل ُة (حدو ِد ابن احلاجب) يف (اسم الفاعل) ونحوه إِنام َي ُ
نشأ عنها أ َّنه ال
الص َف ِة الكالم َّية ،وإ رِن كان ال
ـم رن َقا َم به املعنى ،و َمرا ُم ُه هبذا:
ُ
إثبات ر
ُي رشتَق َّإال لِ َ
َ
ٌ
جي ِد ري ِه ذلك ،وال َينرت ُُج منهَّ :
اختيار له فيه،
خملوق فيمن قام به ،وأ َّنه ال
الفعل
أن
َ
ُر
إ ًذا للزم األَشعرية يف أفعال الباري تعاىل؛ لقوهلم :إ َّنه ُي رشتَق له لقيام املعنى به،

تعاىل عن أن تكون أفعاله خملوقة ،و َأ َّنه غري خمُ رت ٍ
َار سبحانه وتعاىل ،وذلك ال يقول
ُ
ب أهيا النَّاظِرَ ،و َف َّقنَا ال َّل ُه تعاىل وإياك واملؤمنني.
به قائل ،فتأمل ُت ِص ر

( -)1هو العال مة املحقق احلسن بن حييى سيالن ،صاحب احلاشية املطبوعة بأعىل هامش هداية
العقول رشح غاية السؤل.
( -)2يف املخطوطة :اسم الفاعل واحللول.

ومام أجاب به موالنا اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي  #عىل
األمري يف حاشيته املذكورة ما نصه:
( :)2قال األمري يف (اجلزء األول صفح:)313/
ٌ
علمت َّ
ختليط ال
أن ِذك َرر العاجل واآلجل واإلثابة والعقاب
عرفت هذا
«إذا
َ
َ
يليق بِمصن ٍ
رف ر
أن َي ُض َّم ُه إىل حمل النرزاع فيام يدرك العقل ،»...إىل قوله:
ُ َ
ِ
َ
واآلج ِل يف حمل النزاع
والعاجل
والعقاب
الثواب
إدخال
عرفت أن
«إذا
َ
ِ
ِ
ِ
النقص هي ال ُق ربح،
احل رسن ،وصف َة
باطل ،وقد
َ
ِ
علمت َأ َّن صف َة الكام ِل هي ر ُ
العقل هلام »...إلخ كالمه.
وخصم ُه َع َىل إدرا ِك
عرفت أ َّنه قد ا َّت َف َق املعتزيل
َ
ِ
ُ

اجلواب :اعلم أهيا امل ّطلع وفقنا ال َّله تعاىل وإياك َّ
أن َم رن َذك ََر العاجل واآلجل
مل يقصد َّإال َّ
ثابت َع َىل جهة االستمرار والدوام ،ومل يريدوا
أن االستحقاق ٌ
ِ
َ
َ
باعتبار اآلخرةَّ ،
والثواب
أحوال اجلن ِة والنارِ ،
تفصيل
العقل ُيدر رِ ُك
وأن
ِ
والعقاب ،هذا ال َت َت َط َّر ُق إليه األَ رو َهام ،وال يقو ُل ُه عاقل.
األمري ،و َم رن حذا
ني لك عدم ورود ما كرره يف هذا املقا ِم:
إذا
َ
عرفت هذا َت َب َّ َ
ُ
ِ
هذا احلذو من الناظرينَّ ،
ِ
احلسني و َمن َس َل َك هذا
وولد ِه
وأن كال َم اإلما ِم القاس ِم
َ
َ
االتفاق بني العدل َّي ِة واجلربية يف
صحيح ال ُغ َب َار عليه ،و َأ َّن دعوى األَم ِري
املسلك
ٌ
وج ره ٌل أو
زاع يف املعلوم الضـروريَ ،
احل رس ِن وال ُق ربح العقلينيَ ،و َر رف َع اخلالف نِ ٌ
رُ

ِ
ٌ
أقواهلم املعلو َم ِة ،وال َّل ُه تعاىل ويل التوفيق.
جتاهل بصـرائح

( :)3قال األمري يف (ج/1صفح« :)320أقول :إن كان االعتام ُد َع َىل هذا
( -)1وهو َّ
أن امتناع الكذب عليه تعاىل إ َّنام هو خلرب النبي ÷ ،وذلك يعلم بالرضورة من
الدين .قال اإلجيي يف (املواقف) والرشيف يف (الرشح) (( :)117/8وعليه االعتامد) لصحته
وداللته عىل الصدق يف الكالم النفيس واللفظي م ًعا.

َد َّل َع َىل نفي ما أثبتوه من إدراك العقل صف َة النقص؛ أل َّنه مل ُيلجئهم إىل هذا
قرروه
ُ
اجلواب َّإال عَدَ ُم التفرقة بني ال ُق رب ِح العقيل وصف ِة النقص ،وهذا
ِ
خالف ما َّ
العقل صف َة النقص »...إلخ كالمه.
من اال رتفاق من إدرا ِك
ِ

علم بُ ُ
مجيع ما
ُ
اجلواب :بل هذا
خالف ما َق َّر رر َت ُه َ
أنت أهيا األمري ،ومنه ُي ُ
طالن ِ
ِ
ُتدَ رن ِد ُن حو َله من اال رتفاقَّ ،
بخالف املعلو ِم من
وأن حا َل َك يف تفس ِري كال ِمهِم
ِ
للنقوالت الصحيح ِة عنهم أحق بقوله:
َم َرا ِمهِمَ ،و َر َّد َك
ت ُم َغ رربًـا
رص ُ
َص َار ر
رش َق ًة َو ِ ر
ت ُم َ ر

َش ـت َ
ب
َّان بَ ـ ر َ
ني ُم َش ــ رر ٍق َو ُم َغ ـ رر ِ

ِ
مذاهب هلم ،وهم ال
ِلزامات التي َت رل َز ُم ُهم فجعلت ََها
مدت إىل اإل
و َأ َّنك إنام َع َ
َ
بيح العقليني  ،وهذا ال
َيرتضوهناَّ ،
احل َس ِن وال َق ِ
فإهنُم ُم َص رـر ُحون رضور ًة بنفي ر َ
حيتاج إىل تطويل.
ِ
والكامل فإ َّنام ذلك منهم ُم َغا َل َط ٌة و ُم َر َاو َغة.
ص
إثباُتم صف َة النَّ رق ِ
و َأ َّما ُ ُ
الكذب لِك رَونِ ِه َن رق ًصا؛ َّ
الكذب
ألن
الرب تعاىل عَن
ِ
َ
( -)1قال اجلويني« :ال ُي رمكِ ُن الت ََّمس ُك يف َتنرزِ ري ِه ر
عندنا ال َي رق ُب ُح لِ َع رينِ ِه» .حكاه عنه يف (رشح املقاصد) ( ،)117/3و(املسامرة) (ص.)177/
الشارع عنه
قبح لنهي
قال اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي  #يف (لوامع األنوار) :أي إنام َي ُ
ِ
احل رس َن وال ُقبر َح ً
عقال.
عندهم؛ لنفيهم ر ُ
الكذب نقص؛ إن كان عقل ًّيا ،كان قوالً ب ُِح رسنِ األَ ِ
َّ
ر
شياء
ن
بأ
رم
ك
«احل
(التلخيص):
وقال صاحب
َ
ُ ُ
و ُق رب ِح َها عقالً ،وإن كان سمع ًّيا لزم الدَّ رور» ،حكاه عنه يف (رشح املقاصد) (،)117/3
للح رسنِ وال ُقبر ِح
و(املسامرة) (ص .)117/وقال اجلويني يف (اإلرشاد) (ص« :)108/ال معنى ُ
نص
َّإال نفس ورود األَمر والنهي .»...وانظر (كتاب األربعني) للرازي ( ،)237-236/1ومام َّ
بح من اهلل تعاىل ِشء».
قبح َّإال بالرشع ،وعىل هذا األصل فإ َّنه ال َي رق ُ
عليه هناك« :أ َّن القبيح ال َي ُ
وقال بعضهم« :ال يتم استحالة النقص عىل اهلل تعاىلَّ ،إال عىل رأي املعتزلة ،القائلني بالقبح
العقيل» حكاه التفتازاين يف (رشح املقاصد) ( ،)116/3واب ُن اهلامم يف (املسايرة) (ص.)177/
كم َّ
قبيح يف ُحكرم اهلل
بأن الفعل َح َس ٌن أو ٌ
وقال يف (رشح املقاصد) (« :)208/3العقل ال َحي ُ
تعاىل ،بل ما ورد األمر به فهو َح َس ٌن ،وما ورد النَّهي عنه فقبيح ،من غري أن يكون للعقل جهة
حمُ رَسنَة أو ُم َقبر َحة يف ذاته ،وال بحسب جهاته واعتباراته ،حتى لو َأمر بام َهنَى عنه صار َح َسنًا،
يضا (رشح املواقف) للرشيف اجلرجاين ( ،)202/8وكذا (املسامرة
وبالعكس» .انتهى.وانظر أ ً
رشح املسايرة) (ص .)156/وكذا (النهاية) للشهرستاين (ص ،)208/و(األبحاث املسددة)
للمقبيل (ص.)491/

ِ
كالرشيف وغ ِري ِه املناقضة ك ََما َت َرى .
وقد َألزمهم حمققوهم
باحل َس ِن والقبيح ،كيف وهم
وذلك ال َيقتضـي َأ َّهنُم قد صاروا عدل َّي ًة
َ
قائلني َ
َ
ُم ِصـر َ
منكرون له َأ َشدَّ اإلنكار ،قد مألوا بكال ِمهِم فيه
ون َع َىل خالفه؟،

ِ
واحتجاجهِ م بُ ُط َ
ون األَ رس َفار.
اه َت ِة يف البدهيياتُ ،
نسأل ال َّل َه
ـم َب َ
و َع َىل اجلمل ِةَ :أ َّن املنازع َة يف هذا َت رل َح ُق با رل ُ
السدَ ا َد .
تعاىل َّ
( :)4قال األمري يف (ج/1صفح« :)322وقوله  :العبد جمبور يف أفعاله،
ِ
للقبيح
إثبات إدرا ِك ال َع رق ِل
يقال :لو كان كذلك بَ َط َل ما ات ِف َق عليه من
ِ
واحل َس ِن »...إلخ كالمه.
رَ
النزاع
اجلواب :احلمدُ ل َّل ِه َع َىل رجو ِع َك إىل ُم َوافق ِة األُ َّم ِة املحمد َّية ،من َ َحتق ِق
ِ
واجل ر ِرب َّية ،وإدراكِ َك ِ
بنفس َك مناقض َة كال ِمك.
بني العدل َّي ِة ر َ
فيقال لك :األَمر عندهم كذلك معلو ٌم قط ًعا.

ِ
ني
وبمثل هذا من ُن
صوصاُتِم املعلوم ِة َي رب ُط ُل ما ا َّد َع َ
يت من اال رتفاق  ،و َي َت َب َّ ُ
ِ

والرشيف اجلرجاين يف (الرشح) ((« :)115/8واعلم
ُ
( -)1قال العضد اإلجيي يف (املواقف)،
ص يف األَ ِ
ر
َّ
ُ
فعال هو
ق
ن
َّ
(ال
فإن
فيه؛
)
العقيل
ح
ب
ق
ال
وبني
الفعل،
ص يف
َأ َّنه مل يظهر يل َف رر ٌق بني النَّ رق ِ
َ
ر ِ
ر
ختتلف العبارةُ) دون املعنى ،فأصحابنا املنكرون لل ُقبر ِح العقيل،
ُ
ال ُقبر ُح العقيل بعينه) فيها؛ (وإنَّ َما
أيضا:
كيف َيت ََم َّسكون يف َد رف ِع الكذب عن الكالم اللفظي بلزوم النقص يف أفعاله تعاىل» .وانظر ً
(رشح املقاصد) للتفتازاين (.)116/3
وقال القايض العالمة إسحاق ال َعبر ِدي ¦ يف (إبطال العناد) (ط/1ص )37يف َر رد ِه ع ََىل
ٍ
ِ
القول بال ُقبر ِح العقيل ،ألنَّا نسأهلم :أين َحكَموا َّ
بأن
الكذب صف َة
األشاعرة« :جعلهم
نقص عنيُ
َ
ص حتى يمتن َع عليه تعاىل؟ ،وال يمكنهم اجلواب َّإال بأن يقولوا بالفرق بني الكذب
الكذب نق ٌ
َ
نبغ.»...
والصدق ،وهو خالف مذهبهم ،وأ َّما نحن فذلك ما كنا ِ
( -)2وقد استوىف موالنا اإلمام احلجة جمَ ردالدر رين املؤيدي  #البحث يف هذا وغريه يف (الفصل
الثاين) من (لوامع األنوار) (ط( ،)232/1/1ط( ،)302/1/2ط.)476/1/3
( -)3أي ابن اإلمام  ŉحكاية عن األشاعرة.
( -)4انظر ً
مثال (كتاب األربعني) للرازي ( ،)222-221/1وانظر (ص ،)228/ط( :دار اجليل)،
=

َ
َّ
نشأت من مناقضتِهِم
ختيالت
طائل حتته ،وإنام هي
لت به ال
ر
ٌ
أن ما َط َّو َ
ِ
الوذُتِم ،التي أدركها املحققون.
و ُم
وهي ال َ ر
خت َفى عىل ذي َن َظ ٍر صحيح ،واهلل تعاىل املوفق للصواب ،وإليه املرجع
واملآب.
َ
إَّل حو ۡج حهه﴾

ل ح ۡ ح
شء هال ّك
﴿ك

معرتضا َع َىل املوىل العالمة رشف اآلل :احلسني بن القاسم
األمري
( :)5قال
ً
ُ
بن حممد  %يف عبارته يف قوله :
«ومن ال َع َال ِ
رس ال ُك رل َّية ،كَا رل َع ر ِ
ب ،وهي جز ٌء منه،
الر ِق ري ِ
قات :اجلزئي ُةَ ،عك ُ
ني يف َّ
َ
ل ح ۡ ح
شء هال ّك إَّل حو ۡج حهه﴾ [القصص ]88أي ذاته».
ومنه قوله تعاىل﴿ :ك
ِ
ِ
بالوج ِه عن
رب
استعامل
فقال األمري« :أقول :أي من
ر
اجلزء وإراد ِة الك رُل؛ فإ َّنه َع َّ َ
ٍ
متعال عن ا رت ِ
الذات ،وال َخيفى َّ
صاف ذاتِ ِه
جيوز يف َح رق ِه تعاىل؛ إذ هو
أن هذا ال ُ
باألَجزاء ،فهذه َز َّل ُة َق َل ٍم َتابَ َع فيها املؤلفني».

احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي  #بام لفظه:
أجاب عليه اإلمام ّ
رصح الرازي بلزوم اجلرب ،وانظر (رشح املقاصد) للتفتازاين ( ،)163/3ومام قال
حيث َّ
التفتازاين يف ذلك البحث:
«وهلذا ذهب املحققون إىل أ َّن املآل هو اجلرب ،وإن كان يف احلال االختيارَّ ،
وأن اإلنسان مضطر يف
صورة خمتار» ،وكذا يف (املسامرة رشح املسايرة) (ص ،)117/وانظر (اإلرشاد) للجويني
(ص ،)98/وكذا (رشح املواقف) للرشيف اجلرجاين (.)205/8
احل رس َن وال ُق رب َح ليسا عقليني (وجهان):
وهذا لفظ املواقف مع الرشح(« :لنا) عىل أ َّن ُ
(األول :أن العبد جمبور يف أفعاله ،وإذا كان كذلك مل حيكم العقل فيها بحسن وال قبح)؛ َّ
ألن ما
ليس ً
فعال اختيار ًّيا ال يتصف هبذه الصفات (اترفا ًقا) ،منا ومن اخلصوم.»...
ُ
( -)1هذه من رمز ( )258من (اجلزء األول) من (الغاية) (طبع صنعاء) (الطبعة األوىل) فتأمل.
متت من حاشية عىل األصل.

املؤلف  #أجل من َأ رن َخيفى عليه ما هو أدق من هذا ،وإنام َس َل َك طري ًقا
ُ
رب
َأشار إليها املحققون  ،وهو َأ َّنه َيكفي ُث ُب ُ
وت ال َعالق ِة يف اجلملة ،وليس املعت ُ
خصوص املا َّدة.
َ
ِ
َ
َأال َت َرى َّ
ـما كانت سب ًبا فيها شاهدً ا ،وقد
مح ِة َع َىل
أن
األفعال ٌ
الر ر َ
جمازَ ،ل َّ
إطالق َّ
ُأ رط ِل َق رت َع َىل َأ ِ
فعال الباري مع َأ َّهنَا ليست َس َب ًبا يف أفعالِ ِه سبحانه؛ إذ هي يف َح رقه
ِ
ِ
الشاهد ب َعال َق ِة
الذات يف
ـما كان الوج ُه ُي رط َل ُق َع َىل
مستحيل ٌة ،فهنا كذلكَ ،ل َّ
رشيف
ٌ
اجلزئي ِة ُأ رطلِ َق َع َىل الباري تعاىل؛ وإن كانت يف َح رق ِه ُمنر َت ِف َي ًة ،وهذا كال ٌم
فليكن َع َىل ُذك ٍرر منك .

تم اجلواب ،واحلمد هلل سبحانه بعناية سيدي العالمة املؤلف حفظه ال َّله
ّ
وأبقاه يف يوم اإلثنني  17شهر رجب سنة  1370هـ.
بقلم الفقري إىل ال َّله املنّان عيل بن حييى شيبان وفقه ال َّله.

( -)1انظر ً
مثال( :احلاشية) للرشيف اجلرجاين عىل (املطول) للتفتازاين (ص )359/ط( :دار
الكتب العلمية).
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ُ
ُ
رس)؛
(ُ -)2ي َق ُال :اجع رله من َرك ع ََىل ذكررَ ،وذكرر ،بمعنى .و(ما زال مني ع ََىل ذكرر) –بالضم( -و ُيك َ ُ
والضم َأع َرىل (أي تَ َذك ٍر) .انتهى باختصار من (تاج العروس رشح جواهر القاموس)
َّ
(.)380/11

احلجج املنرية على األصول اخلطرية



َو َص َّىل ال َّل ُه َع َىل ُحم َ َّم ٍد َوآلِ ِه
ۡح ۡ َ َ ٓ ح ح ح ح ح
َع ع حّبادّه ّ ٱ ََّل ح
﴿ٱ ۡ ح
َعَٰ
ل ۡمد ّ َلِلّ حو حس حلَٰم ح ح َٰ
ّين ٱ ۡص حط ح ى
ف﴾ ﴿ٱلمد ّلِلّ ٱَّلّي أنزل
ۡ
َ
ح
َ ۡ
ح
ح ٗ
ۡ ح َٰ ح ح ح ۡ
ب حول ۡم ي حعل لۥ ع حّو حجا  ١قي ّ ٗما ّلنذ حّر بحأ ٗسا شدّيدا مّن ِلنه
ع ۡب ّده ّ ٱلكّت
ح ح ح ۡ ۡ ح
ـم رر َس ِل
ويب ّۡش ٱلمؤ ّمن ّّي﴾ ،والصال ُة والسال ُم َع َىل َخاتِ ِم َأنبيائِ ِه األَكرمني ،ا رل ُ
رتتِ ِه َو َر َث ِة ر
الذكررِ املبني.
َر ر َ
مح ًة للعا َلـ ِم رنيَ ،و ُح َّج ًة َع َىل ال ِع َبا ِد إىل يو ِم الدر رينَ ،و َع َىل ِع ر َ
َاب كريمِ ،
وخ َط ٍ
الع َع َىل كِت ٍ
اب َو ِس ريمُ ،م رش َت ِم ٍل َع َىل
وبعد :فإ َّنه َو َق َع اال رط ُ
ٍ
سؤالُ ،م َت َط رل ٍ
ب َح َّل إ رِشكَالَ ،ن ِ
َ
الص َـر َ
احلق
سبيل ر
وعابر
اط املستقيم،
اهجٍ ر

اهل ِدي النَّ َبوِ ري
احل رك ِم ال َع َلوِ ري َم رن َن َس َماتِهَ ،و َي ُف رو ُح َن ر ُ
ال َقويمَ ،ي ُض رو ُع َعب ر ُِري ر ُ
رش ر َ
فهي ُذ رر َّي ٌة بَ رع ُض َها ِم رن بَ رع ٍ
ضَ ،وال َّل ُه َس ِم ري ٌع َعلِ ري ٌم ،ولفظه:
َم رن َن َف َحاتِه ،فال َغ رر َو َ



ِ
ٌ
النبي ÷
سؤال َعن
ـي رمحه ال َّل ُه عن ر
احلديث الوارد يف إرشاد ال َعن ِرس ر
كل ص ٍ
اإلخالص مائ َة َ ٍ
لفظه أو معناهَّ :
الة َأ َتى يو َم
أن َم رن َق َر َأ سور َة
ِ
رشف بعد ر َ
َ
وجربيل ِ
الص َـر ِ
ُ
آخ ٌذ
اط ،وعن يمينه َأ رربَ َع ُة َأ رذ ُرعٍ ،وعن َي َسارِ ِه كذلك،
القيامة َع َىل ر

اح رت َرائِ َحتُ ُهَ ،وتَ َض َّو َع ك ََذلِك» .متت من
(َ -)1
وع َض روعًا ِ -م رن بَ ِ
اب َق َالَ :-ف َ
اليش ُء َي ُض ُ
«ضا َع َّ ر
(املصباح املنري).
ِ
َ
َّ
ُ
َ
ُ
اح إال ِيف
َرش ر
حي ُهَ .قالواَ :وال ُي َقالَ :ف َ
وح َف رو ًحاَ ،و َيف ُ
اح ا رلـ ِم رس ُك َي ُف ُ
(َ « -)2ف َ
ت ِر ُ
يح َفير ًحا أ ري ًضا :إ َذا انرت َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ر
ر
ُ
َ
َ
َ
َ
ر
َ
ً
َّ
حي َها» .من (املصباح).
ـمنرتنَة :ف َ
يح الطيربَة َخ َّ
اح ،بَل ُيقالَ :هبَّ رت رِ ُ
اصةَ ،وال ُيقال ِيف اخلَبِيثة َوال ُ
ر
الر ِ
(( -)3اإلرشاد إىل نجاة العباد) للعالمة عبد اهلل بن زيد العنيس ¦ (ص.)351/
( -)4أي مائ َة َم َّرة.

ٍ
رش ٍك َأ رخ َر َجه.
ب ُِح رج َزتِ ِهَ ،و َم رن ر َأى فيها َد َخ َل َها
بذنب غ ِري ِ ر
ٍ
هيهات َح رص ُـر َها ،نازحة َأطرا ُف َها.
لنصوص كثرية،
ض
َ
فهذا ُم َعارِ ٌ
ِ
ِ
واألحاديث الصحيحة ،فام
اآليات الصـرحية،
وإن كان ُي رمكِ ُن َرد ُه إىل
غري ُه؟.
ُحك ُرم ُه؟ هل
ٌ
موضوع أو ُ

َ
َو َع ُظ َم اإلِشكال؛ َّ
األحاديث الصحيحة.
صدر عنه َّإال
ألن راو َي ُه ُِم َّ رن ال َي ُ
اهب ُه ِمن األَ
ـمؤ ِذ َن ِة ب َِج ر ٍرب أو تشب ٍيه ،أو ُخ رل ِ
ِ
ف َو رع ٍد أو
حاديث ا رل ُ
و َما ُحك ُرم َما َش َ َ
ٍ
وعيد؟.

َأنقذونا من َف ٍ
املصيب فيها ٌ
كثري هالك،
الة َض ري َق ِة املسالك،
ُ
قليل واملخطي ٌ
كيف وهي َأ ُ
صل مسأل ِة الوعيد.

َف َيا َم رن َف َ
ف ِم رن َر ِح ري ِق ُع ُلو ِم آبَائِ ِه َوإ رِخ َوانهَ ،موالنا َو َس ريدَ َنا
رت َ
اق َأ رق َرا َنه ،وا رغ َ َ
مج َ
الدين ب َن
وح ِل ري َ
ف ُسنَّ ِة الرمحن ،الويل التقي املربور :جمدَ
ِ
وبَ َر َك َتنَا ُت رر ُ َ
ان القرآنَ ،
العفو
اض عليه
حممد بن منصور املؤيدي أ َّيدَ ه ال َّل ُه بسـربال الرضوان ،و َأ َف َ
َ
والغفرانَ ،أزِ رل َعنَّا ال َغ َي ِ
اهب  ،و َأ رو ِض رح لنا ِم رن ُز ِ
الل ِع رل ِم َك َما نكمدُ به اجلرح،
وسال ُم ُه ،ورمح ُت ُه وبركا ُته.
وهذا ُ
دأب َمن َ َحت َّم َل ِع رل ًما ،وصال ُة ال َّل ِه عليكم َ
اجلواب واهلل اهلادي إىل منهج الصواب:
َّ
رب الذي ذكرمتوه ليس يف إرشاد ال َعن ِرسـي وحدَ ه ،بل هو مأخو ٌذ مام هو
أن اخل َ

َأ َجل من هذا الكتاب ،وأبعدُ عن َّ
الش رك واالرتياب( :كتاب علوم آل حممد أمايل
اها اإلما ُم املنصور ُبال َّل ِه عبدُ ال َّل ِه ب ُن
اإلما ِم أمحدَ بر ِن عيسى  )ŉالتي َس َّم َ
محز َة ( ŉبدايع األنوار) ،ولف ُظهَ « :أ رخربنا ُحمَمد بن ر ِ ٍ
احل َّب ُالَ ،ق َالَ :حدَّ َثنِي
ُ
َ َ َ َّ ر ُ َ
اشد ر َ
ِع ري َسى بر ُن َع رب ِد ال َّل ِهَ ،ع رن َأ ِب ري ِهَ ،ع رن َجدر ِهَ ،ع رن ُع َم َر بر ِن َع ِ ٍّيلَ ،ع رن َع ِ ٍّيل َ ،%ق َال:
ب) إِ َذا راشتَدَّ َس َوا ُده» .متت (خمتار
ب) ُي َق ُالَ :ف َر ٌس ( َغير َه ٌ
اجل رم ُع (ا رل َغيَا ِه ُ
((«-)1ا رل َغير َه ُ
ب) :الظ رل َم ُةَ ،و ر َ
الصحاح).
( -)2أمايل اإلمام أمحد بن عيسى (مع رأب الصدع) (.)275/1

ۡ
َق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷َ (( :م رن َق َر َأ يف ُدبُرِ ك رُل َص َال ٍة َم ركتُوبَ ٍة ِم َئ َة َم َّر ٍة ﴿قل ه حو
َ
ٱلِل أ ح ح
ر
ِص َ
اط َي رو َم ال ِق َيا َم ِة َو ره َو َع رن َي ِمينِ ِه َث َمانِ َي ُة َأ رذ ُرعٍَ ،و َع رن ِش َمالِ ِه
ل
ا
از
ج
﴾
د
ح
َ
َ
ر َ

َث َمانِ َي ُة َأ رذ ُرعٍَ ،و ِج ر ِرب ُيل ِ
آخ ٌذ ب ُِح رج َزتِ ِه َو ره َو ُم َت َط رل ٌع ِيف النَّارِ َي ِمينًا َو ِش َما ًال َم رن َر َأى
يها َد َخ َل َها ب َِذ رن ٍ
رش ٍك َأ رخ َر َج ُه)) .انتهى».
فِ َ
ب َغ ر ِري ِ ر
وقد َس َب َق إىل الكال ِم عليه َأعال ُم ِ
املبطلني
الدين احلنيف ،و َذا َد ُة
آل حممد ،قاد ُة
َ
ِ

الزيغ والتحريف.
ِمن
ِ

يليق باملقام إىل ُأ ٍ
وينبغي َ
صول ُي ربنَى
قبل الكال ِم َع َىل املقصو ِد اإلشار ُة بحسب ما ُ
عالم ُ
عليهاَ ،و ُي َرد َما َش َّذ إليهاَ ،ق َّر َرها َ
ومصابيح
األ َمم،
ُ
األ ِئ َّم ُة اهلداةُ ،س ُف ُن النجاةَ ،أ ُ
اس َها ،و َأبر َر ُموا َأ رم َر َاس َها  ،ب ُِح َج ٍج بَ رين ٍَة لِ َذوي
الظ َلم،
ُ
ومفاتيح ا رل ُب َهم ،و َأحكموا َأ َس َ
الشموس َ
َ
واألقامر ،كيف ال؟ وهم ُح َج ُج ال َّل ِه َت َع َاىل
األبر َصارُ ،مت ََج رل َي ِة املنارُ ،م رشـرِ َق ِة
ِ
ُ
اج ا رل َغ َرق.
املنجية عند
يع ا رل ِف َرق ،وسفين ُت ُه
ِ
َع َىل مج ِ
اضطراب َأ رم َو ِ
ِ
صول الدين،
فمن تلك األصولَ :أ َّنه ال ُي رعت ََمدُ َّإال َع َىل ال ِع رل ِم يف َم َسائِ ِل ُأ
ِ
ِ
ِ
صول الرشيعةَ ،ع َىل ما هو ُم َف َّص ٌل يف مواض ِعه.
صول الفقه ،و ُأ
وقواعد ُأ
خبار اآلحا ِد فيها َّإال ُمؤ ركدَ ًة لغريها.
و ِمن هنا َمل َيقبلوا َأ َ

ُ
الرسول ÷ باآلحاد؛ لقيا ِم األَدل ِة
وها َمع ذلك جلواز َأ َّنه َيكتفي
وإ َّن َما َقبِ ُل َ
املعلوم ِة ِم رن غريها.
ِ
ملعقول واملنقول.
اس اخلطري من ا
صل الكبري ،واألَ َس ِ
واحل َّج ُة َع َىل هذا األَ ِ
ُ

ض .مجعه :مرس بغري ٍ
س ُق َواه بَ رع ِضها عىل بَ رع ٍ
ومج ُرع
هاءَ ،
الـم َر َس ُة – ُحم ََّر َك ًة :-احلبر ُل؛ لت ََمر ِ
ََ ٌ
(َ -)1
َ
اس .انتهى بتِصف من (تاج العروس).
اجلَ رم ِع :أ رم َر ٌ

ٍ
ُ
ُ
جزئيات
العمل عليه َّإال يف
حي ُس ُن
َأ َّما املعقول :فإ َّنه َي رق ُب ُح
الوثوق بالظ رن ،وال َ ر
ٍ
ٍ
ـم رخ َ ِرب بِك رَونِ ِه
َرت ِك الطعا ِم ا رل ُ
يسرية ليس االعتام ُد عليها يف ِشء من اخلطر ،ك َ ر

مسمو ًما ،ونحوِ ذلك مام ُي رك َت َفى فيه َبأ رد َنى َأ َمارة ،بل لو مل ُي ِف ِد ر
رب
اخلَ َ ُ
ـم َقدَّ ر.
الرضرِ ا رل ُ
حل ُس َن َت رر ُك ُه؛ لِ ِع َظ ِم َّ َ
ََ
ح حۡ
فإن ال َّله َع َّز سلطانه ،و َتع َاىل َعن ك رُل َش ٍ
أن َشأ ُنه يقول ﴿ :حوَل تقف
ر
ُ َ َ
َو َأ َّما املنقولَ َّ :
ۡ
ح
َ َ ح ۡ
ح ۡح ح ۡ
ح ح
ٱل ّق شيا﴾ [يونس،]36
حما ل ۡي حس لك بّهّۦ عّلم﴾ [اإلرساء﴿ ،]36إّن ٱلظ َن َل يغ ّن مّن
ح ح ح ح
ح ح
حح َ
﴿ حوأن تقولوا َع ٱلِلّ حما َل ت ۡعلمون[ ﴾١٦٩البقرة].
ِ
ُ
وخالف
ُ
حتريف وتبديل،
ٌ
بإخراجهِ َما عن حقيقتِهِ َما:
والتأويل لل ِع رل ِم وال َّظ رن
ح
َ حۡ ۡ ح ٗ
ح
ما قام عليه الدليل ﴿ ،حوم حّن ٱَلَ ّ ح
ي عّلم حوَل هدى حوَل
اس من يجَٰدّل ِّف ٱلِلّ بّغ ّ
َ
اّن ع ۡ
ض َل حعن ح
ك حّتَٰب لمن ّي ٨ثح ّ ح
يل ٱلِلّ﴾ [احلج].
ب
س
ل
ّ
ۦ
ّ
ه
ف
ّط
ّ
ّ
ّ
ّ
اع هلا قط ًعا
ُ
يضا :فم َن املعلو ِم رضور ًة
و َأ ً
اختالف الظنون ،فيلز ُم اال رت َب ُ
حَ ح ح
االختالف وال َّت َفر َق الذي َهنَى عنه َرب العاملني .قال َج َّل جال ُل ُه ﴿ :حوأن هَٰذا
َ
ل ح ح ح ح
ح حَ
ۡ ح ٗ ح َ
ح
ٱلسبل ف حتف َرق بّك ۡم عن
يما فٱتب ّعوه حوَل تتبّعوا
ص حر َٰ ِّط مست ّق
ّ
ح
ح َ ح ححَ ح ۡحح
ح ۡ ح ح حٓ
ح
حسبّيلّهّ﴾ [األنعام ﴿ ،]153حوَل تكونوا كٱَّلّين تفرقوا وٱختلفوا مّن بع ّد ما جاءهم
ۡ
حى ح ح ح ح
ح
ٱلحي ّ حنَٰت حوأولئّك له ۡم عذاب ع ّظيم [ ﴾١٠٥آل عمران].
الظ َّن

ومنها َ :أ َّن ل َّل ِه تعاىل َع َىل ِعبا ِد ِه حججا الزم ًة ،وبين ٍ
َات قائمة.
َر
َ ُ َ ً
ف التوحيدُ وال النبو ُة وال ال َعدر ل.
ـما ُعرِ َ
ولواله َل َ
( -)1بأ َّن يف الطعا ِم ُس ًّما َمثَ ًال.
( -)2أي من تلك األصول.

الباطل من بني يديه وال من َخ رل ِف ِه ٌ
ُ
تنزيل ِم رن َحكِ ري ٍم محيد.
الذي ال يأتيه
ٍ
سادات ِ
ض ر
مجيع ما
آل
ب
ُ
حممد ÷ َع رر َ
وقد َأ رو َج َ
كل ما َو َر َد عليهَ ،و َر َّد ِ
ۡح
َ ح َٰ ح ۡ ۡ ح ح
ان حي ۡهدّي ل َّلت ّ ح
ِ
ه أق حوم﴾ [اإلرساء.]9
لقول ال َّل ِه تعاىل﴿ :إّن هذا ٱلقرء
ُن ِق َل إليه؛
ّ
ِ
ُ
ف ال ُغ َّمة،
وكاش ُ
رسول ال َّل ِه ÷ فيام رواه إِما ُم األَئِ َّمة ،وهادي األُ َّمة،
قال
ُ
ِ
أفضل الصال ِة والتسليم :
احلسني بر ِن القاس ِم بر ِن إبراهيم ،عليهم
حييى بر ُن

((س ُيك َرذ ُب َع َ َّيل ك ََما ك ُِذ َب َع َىل األَ رنبِ َي ِ
اء ِم رن َق رب ِيلَ ،ف َما َأ َتاك رُم َعنري َفأ رعرِ ُضو ُه
َ
َاب ال َّل ِه
َاب ال َّل ِه َف ره َو ِمنري َو َأ َنا ُق رل ُت ُهَ ،و َما َخا َل َ
َع َىل كِ َت ِ
ف كِت َ
اب ال َّل ِهَ ،ف َما َوا َف َق كِت َ
َف َل ري َس ِمنري َومل َأ ُق رل ُه)).

النارص أبو الفتح الدَّ ري َل ِمي يف كتابه (الربهان يف تفسري القرآن)
وروى اإلِما ُم
ُ
((س َي رك ُث ُر َع َ َّيل الك ََّذابَ ُةَ ،ف َما َأ َتاك رُم َعنري
عن رسول ال َّله ÷ أنه قالَ :

َّ
ف
َاب ال َّل ِه َف ُخ ُذو ُهَ ،و َما َخا َل َ
َاب ال َّل ِه َع َّز
َفأ رعرِ ُضو ُه َع َىل كِت ِ
وجل َف َما َوا َف َق كِت َ
َاب ال َّل ِه َف ُردو ُه)).
كِت َ

َ
النبي ÷ أنه قال:
عن
وأخرج الطرباين يف (الكبري) عن
ثوبان ِ
ر
َاب ال َّل ِهَ ،ف َما َوا َف َق ُه َف ره َو ِمنري َو َأ َنا ُق رل ُت ُه)).
((ا رعرِ ُضوا َح ِد ريثِي َع َىل كِت ِ
وذكره األسيوطي يف (اجلامع الصغري) .
النبي ÷
أيضا يف (الكبري) عن عبدال َّله ِ
وروى [الطرباين] ً
بن ُع َم َر عن ر
(( -)1كتاب تفسري معاين السنة) املطبوع ضمن جمموع اإلمام اهلادي إىل احلق املبني #
(ص.)480/
(( -)2املعجم الكبري) للطرباين ( ،)97/2رقم (.)1429
(( -)3املعجم الصغري) للسيوطي ( ،)74/1رقم (.)1151
(( -)4املعجم الكبري) للطرباين ( ،)316/12برقم (.)13224

وسى َف َأ رك َث ُروا فِي ِه َو َزا ُدوا َو َن َّق ُصوا َحتَّى َك َف ُروا،
((سئِ َلت ال َي ُهو ُد َع رن ُم َ
أنه قالُ :
يسى َف َأ رك َث ُروا فِي ِه َو َزا ُدوا َو َن َّق ُصوا َحتَّى َك َف ُرواَ ،و َس َت رفشو
َو ُسئِ َلت الن ََّص َارى َع رن ِع َ

َعنري َأ َحا ِد ُ
َربو ُهَ ،ف َما َوا َف َق
يث َف َما َأ َتاك رُم ِم رن َح ِديثِي َفا رق َر ُؤوا كِت َ
َاب ال َّل ِه َوا رعت ِ ُ
اب ال َّل ِه َف َل رم َأ ُق رل ُه)).
َاب ال َّل ِه َف َأ َنا ُق رل ُت ُهَ ،و َما مل ُي َوافِ رق كِ َت َ
كِت َ

((س َي رأتِيك رُم
وذكر قايض القضاة ما لفظه :وقد روي عن النبي ÷َ :
َاب ال َّل ِه َو ُسنَّتِي َف ره َو ِمنريَ ،و َما ك َ
َعنري َح ِد ٌ
َان خمُ َالِ ًفا لِ َذلِ َك
يث خمُ ر َتلِ ٌ
ف َف َما َوا َف َق كِت َ
َف َل ري َس ِمنري)).

ِ
املنصور
أمري املؤمنني
وقد استوىف الكال َم يف هذا
ُ
البحث اإلما ُم املجدر ُد للدين ُ
باهلل رب العاملني القاسم بن ٍ
حممد . ŉ
ُ ر ُ
َ ر
قلت :وعند التحقيق مفاد أحاديث العرض ال يأباه أحدٌ ِم رن ُع ِ
لامء اإلسالم،

ِ
والوقوف َع َىل حقيقته و َم رر َماه،
اخلالف فيه ِم رن عَدَ ِم التدبرِ ملعناه،
ُ
وإنام َن َش َأ
خالف املقصو ِد ِمن املوافق ِة واملخالفةَ ،ف َح َملوا
ُ
وذلك َأ َّنه َت َبا َد َر إىل َأ رذ َها ِن الكث ِري

ف)) َع َىل املغاير ِة َوعَدَ ِم املامثلةَ ،ف َلزِ َم عندهم َأن ال ُي رق َب َل ِمن
((و َما َخا َل َ
قو َل ُهَ :
ا رلسنَّ ِة َّإال ما كان يف القرآ ِن مث ُل ُه ،فلم َت رب َق ا رلسنَّ ُة َع َىل مقتضاه َّإال ُمؤ ركدَ ة ،وذلك

خالف املعلوم.
ُ
ُ
ُ
ُ
املعارضة واملناقضة.
املخالفة:
املوافقة :املامثلة ،و
األمر كام َت َص َّو ُروه ،بل
وليس ُ
هذا الذي َتقتضيه العربي ُة.
َ
ض مل َ رحت ُص رـر ما يف ا رلس َّن ِة َع َىل املوافق ِة واملخالفة ،و َأ َّن
ومنه ُي رع َل ُم َأ َّن َأ
حاديث ال َع رر ِ
ٍ
بموافقة وال خمالفةَ ،ف َما َص َّح منه ُأ ِخ َذ؛ لدالل ِة نحوِ قولِ ِه
ف
َث َّم َة ِق رس ًما ثال ًثا ال ُي رو َص ُ
حۡ ح
ح
ح
تعاىل ﴿ :حو حما ٓ حءاتحىَٰكم َ
ٱلرسول فخذوه حو حما ن حهىَٰك ۡم عنه فٱ حنتهوا﴾ [احلرش.]7
( -)1عبد اجلبار بن أمحد يف كتابه (طبقات املعتزلة) (ص ،)193/ط( :الدار التونسية).
أيضا ( ،)24/1ط( :مكتبة اليمن الكربى).
( -)2يف (االعتصام بحبل اهلل املتني) ( ،)21/1وانظر ً

وخلصت ما
تكلمت يف (فصل اخلطاب يف خرب العرض عىل الكتاب)،
وقد
ُ
ُ
َ َحت َّص َل بام فيه كفاي ٌة إن شا َء ال َّل ُه تعاىل.

ِ
ِ
أيضا ر
البيت عليهم
أهل
أن ليس مقصو ُد
َو ُي رع َل ُم ً
الرسول ÷ و َأئِ َّم ِة ِ
ٍ
وحينئذ فهو ما
ض َّإال َر َّد َما ك ُِذ َب َع َىل ال َّل ِه تعاىل ورسولِ ِه،
السالم ِمن ال َع رر ِ
ِ
املرج ُع واملفزع ﴿ حو حمن
فكتاب ال َّله تعاىل
َق َض رت به احلجج ،و َن َط َق رت به الدالئل،
ُ
ۡ ح َٰ ح
ح ٓ ح ح ح َ ح حى ح
َ حۡ
ل ۡم يكم بّما أنزل ٱلِل فأولئّك هم ٱلكفّرون[ ﴾٤٤املائدة] اآليات.
ِ
اهلمداين قال:
احلارث
الفتح الديلمي  #عن
النارص أبو
روى اإلما ُم
ِ
ر
ُ
خيوضون يف األَ
ِ
ِ
َ
فدخلت َع َىل َأمريِ
حاديث،
الناس
مررت يف
كنت
ُ
ُ
ُ
املسجد فإذا ُ

الناس قد خاضوا
عيل بن أيب طالب ،#
ُ
أمري املؤمنني َأال َت َرى َ
فقلت :يا َ
املؤمنني ر
سمعت
وها؟) فقلت :نعم .قالَ ( :أ َما رإين
ُ
يف األَحاديث؟ فقالَ ( :أ َو َقدر َف َع ُل َ

َ
رسول ال َّل ِه ÷ يقولَ (( :أ َما إ َِّهنَا َس َتك ُ
ـم رخ َر ُج ِمن َرها
ُون ِف رت َن ٌة))،
ُ
فقلتَ ( :ف َما ا رل َ
َ
رب َما بَ رعدَ ك رُم،
يا
رسول ال َّله؟) ،قالِ (( :كت ُ
َاب ال َّل ِه َع َّز َو َج َّلِ ،ف ري ِه َن َب ُأ َما َق رب َلك رُمَ ،و َخ َ ُ

ِاهل رز ِلَ ،م رن َت َر ُك ُه ِم رن َج َّب ٍار َق َص َم ُه ال َّل ُهَ ،و َمن
َو ُحك ُرم َما بَ ري َنك رُمَ ،ف ره َو ا رل َف رص ُل َل ري َس ب ر َ
احل ِ
ك ري ُم،
ـم ِت ر ُ
اهلدَ ى ِم رن َغ ر ِري ِه َأ َض َّل ُه ال َّل ُهُ ،ه َو َح رب ُل ال َّل ِه ا رل َ
نيَ ،و ره َو ا رل رذك ُرر ر َ
ابر َت َغى ر ُ
ِص ُ
يمَ ،و ره َو ا َّل ِذي َال َتزِ ُ
يغ ِب ِه األَ رهوا ُءَ ،و َال َت رل َتب ُِس ِب ِه األَ رل ِس َن ُةَ ،و َال
ـم رس َت ِق ُ
اط ا رل ُ
َوا رل ر َ
ِ
ِ
خي َل ُق ِعنردَ َك رث َر ِة ر ر ِ
َت رش َب ُع ِم رن ُه ال ُع َل َما ُءَ ،و َال َ ر
الرت َدادَ ،و َال َت رن َقيض َع َجائ ُب ُهُ ،ه َو الذي َمل ر
حۡ ٓ ح لۡ
َ
ح
َت رل َبث رِ
ٱلرش ّد
اجلن ِإ رذ َس ِم َع رت ُه َحتَّى َقا ُلوا﴿ :إّنا حس ّم ۡع حنا ق ۡر حءانا ع حج ٗبا ١يهدّي إّل
ف ح
حح
ام َنا بّهّ﴾ [اجلن]َ ،م رن َق َال ِب ِه َصدَ َقَ ،و َم رن َع ِم َل ِب ِه ُأ ِج َرَ ،و َم رن َحك ََم ِب ِه عَدَ َلَ ،و َم رن
د َعا إِلي ِه ُه ِدي إِىل ِرص ٍ
اط ُم رس َت ِقي ٍم)) ُخ رذ َها ِإ َل ري َك َيا َأ رع َو ُر).
َ
َ
َ
وغري ذلك مام هو معلوم ،والقصد اإلشارة.
( -)1أي َيبر َىلَ ،
وخ ُل َق الثوب –بالضم :-إذا بَيل ،فهو َخ َلق –بفتحتني -مثل َح ُس َن فهو َح َسن .متت
إمالء اإلمام املؤ ّلف(ع).

ح
المها ﴿ ،حو حما ٓ حءاتحىَٰكم َ
ٱلرسول فخذوه حو حما
َر َف َع ال َّل ُه تعاىل َأ رحكَا َم َهاَ ،و َأ َن َار َأ رع َ َ َ
ۡ
َ ۡ
حن حهىَٰك ۡم حع ۡنه فح ح
ٱنتهوا﴾ [احلرش ﴿ ،]7حو حما يحن ّطق حعن ٱل ۡ حه حو ى
ى ٣إّن ه حو إَّل حوح
ّ
ي ح َٰ
وح[ ﴾٤النجم].
ـمن ََّز ِل
وراب ُع َهاَ :ما َص َّح عن َأخيه واب ِن َع رمه ،ووص ري ِه
ِ
وباب مدين ِة ِع رل ِمه ،ا رل ُ
منه تار ًة بمنزل ِة ِ
نفسه ،كام َن َط َق به القرآن ،يف سورة (آل عمران) ،وتار ًة بمنزل ِة
َ
الكتاب
َص
ِ
هارون ِم رن موسى ،أم ِري املؤمنني ،وو ريل املسلمني ،وموالهم بِن ر
ِ
بمشهد
الكائن يف َح َّج ِة الوداع
وتبليغ خاتم املرسلني ،كام يف خربِ الغديرِ ،
املبني،
ِ
ِ
اجلم ال َغ َف رري.
ر

أل َّم ِة َشأ َنه ،و ُي َو رض ُح ل ُ
ني ل ُ
ُ
أل َّم ِة َمكَا َنه ،و َأ َّنه ثانيِ ِه يف
ومل َي َز ِل
الرسول ÷ ُي َب ر ُ
ِ
ابتداء البعث ِة إىل انتها ِئ َهاَ ،م رن
َم َقا ِم ِه َو َع ره ِده ،و َتالي ِه يف القيا ِم ب ُِح َّج ِت ِه ِم رن بَ رع ِده ،من

ـم رن َس ِم َعهُ ،
ُ
ُ
قاتل الناكثني
والقرآن معه ،ك ََما قال
يدور احلق
الرسول ÷ لِ َ
ُ
والقاسطني واملارقنيَ ،م رن َط َّو َق ال َّل ُه تعاىل ب َِوالَ َيتِ ِه األَ رعنَاقَ ،و َج َع َل َم َو َّد َت ُه َعال َم َة
اإليامن ،وبُ رغ َض ُه َعال َم َة النفاقَ ،م رن َأ َّيدَ ال َّل ُه تعاىل ب َِس ري ِف ِه َو ِع رل ِم ِه نبو َة َأخيهَ ،و َم َّهدَ
هبام قواعدَ اإلسالمَ ،و َأ رو َر َث ُه ِع رل َم أنبيائِ ِه َو ُر ُسلِ ِه ال ِ
ِ
رسول
وج َع َل َأبنا َء ُه َأبنا َء
ك َرامَ ،

الكتاب يف آية (املباهلة) ،وغريها من األدلة املتواترة ،فهم ُح َّج ُت ُه َع َىل
بنص
ِ
ال َّل ِه ر

مجيع األنام.
ِ
الذكرر ،و ُأ رو ِيل األَ رمرِ ،من ِ
أهل ر
الرسول ÷َ ،و َر َث ِة
آل
وخامس َها:
إجامع ِ
ُ
ُ
ض من استئصال
وح َج ِج ال َّل ِه تعاىل َع َىل َذوي األَلباب ،و َأ َما ِن َأ ره ِل األَ رر ِ
الكتابُ ،

ـم َو َّد ِة وال َّت رطهِ رري،
ِمجا ِعهِمَ ،و ِع رص َم ِة َ َ
ال َع َذاب ،املشهو ِد ب ُِح رج َي ِة إ ر َ
مجا َعتَهِم بآي ِة ا رل َ

ث ا رلكِ َس ِ
و َأ َحا ِد ري ِ
اء َوا رلت ََّمسك ،وخربي السفين ِة .
الدليل ال
ض اإلشار ُة إىل
وسنَّ ًة ،وال َغ َر ُ
ِ
وغ ِري ذلك مام ال ُحيصـى كثرةً ،كتابًا ُ
التطويل.
رت ِة َع َىل التحقيق ،ولذا قال قائ ُل ُهم :
و َأ َّما إ ر َ
ِمج ُ
ـمدَ ُار َع َىل ا رل ِع ر َ
اع األُ َّم ِة فا رل َ
َأ رق َوى َدلِ ٍ
ب ُتنربِيـ ِه
اع َو رهـ َو َلــــ ُه
ِمجا ُعنَا ُح َّج ُة اإل ر َ
إرَ
يل َع َىل َمـا ا رلك رُتـ ُ
ِمجـ ِ

الر ِص رينَة ،واألَ ِد َّل ِة
هذاَ ،ف َما َخا َل َ
احل َج ِج َّ
ف ِمن اآلحا ِد املعلو َم ِم رن هذه ُ
ضـروب به َو رجه ناقلِه،
الراسخ ِة املتينة ،ومل ُي رمكِ رن تأوي ُل ُه فهو َمردو ٌد َع َىل قائِلِ ِهَ ،م
ٌ
الس رمع.
موسو ُم َ
بالو رضع ،مطرو ٌد عن َم َقا ِع ِد َّ
َ
َ
القاضية بالتشبي ِه واجلربِ واإل رِر َجاء.
األحاديث املحشو َة
وهلذا َر َّد ُآل ُحمَ َّم ٍد %
ض فيها وال َتنَا ُق َض؛ َّ
وإنام َق َّيدنا ذلك (باآلحاد)؛ َّ
ألن
ألن
القواطع ال َت َع ُار َ
َ
وص َف ُة َن رق ٍ
الف احلكم ِةِ ،
العليم ال ُينَا ِق ُض ُح َج َج ُه؛ َّ
ص،
ـمنَا َق َض َة ِخ ُ
احلكيم
ألن ا رل ُ
َ
َ
( -)1خربي السفينة ،األول :عن رسول اهلل ÷ ،وهو قولهَ (( :أ ره ُل بَيرتِي فِيرك رُم ك ََس ِفيرنَ ِة نُ روحٍ َ ،م رن
َركِبَ َها نَ َجاَ ،و َم رن َ َ
ف َعنر َها غَرِ َق َو َهوى)) ،وخترجيه والكالم عليه مستوىف يف (الفصل األول)
خت َّل َ
من (لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي ( #ط( ،)93/1/1ط،)132/1/2
(ط.)183/1/3
وص رسول اهلل ÷ أمري املؤمنني ،وإمام املتقني عيل بن أيب طالب صلوات اهلل
والثاين :عن
ّ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
َّاس ا رع َل ُموا أ َّن الع رل َم ا َّلذي أنرزَ َل ُه ال َّل ُه ع ََىل األنربِياء م رن َقبرلك رُم ِيف
تعاىل عليه ،وهو قوله( :أهيا الن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
السفيرنَةَ ،ه َ
ؤالء مثر ُل َها فيركُم،
ب أ رص َح ِ
رت ِة نَبِيرك رُمَ ،ف َأي َن ُيتَا ُه بِك رُم َع رن ِع رل ٍم تُنُوس َخ م رن أ رص َال ِ
اب َّ
ِع ر َ
اب ال َك ره ِ
َو ُه رم كَا رل َك ره ِ
اب ِح َّط َة
ف ِأل رص َح ِ
الس رل ِم كَا َف ًةَ ،و ُه رم بَ ُ
فَ ،و ُه رم بَ ُ
الس رل ِمَ ،فا رد ُخلوا ِيف ر
اب ر
ٍ
ِ ِ
اع:
َم رن َد َخ َل ُه ُغ ِف َر َل ُهُ ،خذوا َعنّي َع رن َخات ِم ا رل ُم رر َسلِ ر َ
اهلا ِيف َح َّج ِة َ
الو َد ِ
نيُ ،ح َّجة م رن ذي ُح َّجةَ ،ق َ َ
رت ِيت َأ ره َل بَيرتِي ،إ َّن
((إ رِين تَا ِر ٌك فِيرك رُم َما إ رِن َمت َ َّس ركت رُم بِ ِه َل رن تَ ِضلوا ِم رن بَ رع ِدي َأبَدً ا :كِت َ
َاب ال َّل ِه َو ِع ر َ
ض)) .انتهى.
اللطِير َ
احل رو ِ
َيل َ
ف اخلَب ر َِري نَبَّ َأ ِين َأ َّهنُ َما َل رن َي رف َ ِرت َقا َحتَّى َيرِ َدا ع َ َّ
انظر (التحف رشح الزلف) (ط/1ص( ،)19ط/2ص( ،)32ط/3ص( ،)48ط/4ص.)90
( -)2اإلمام الكبري رشف الدين بن شمس الدين بن اإلمام املهدي أمحد بن حييى املرتىض  %يف
قصيدته ( َقصص احلق).

َ ح
ۡ حٗ
حۡ
ح حۡ ح ح ۡ
ي ٱلِلّ ل حو حجدوا ّفي ّه ٱختّلَٰفا
وال َّل ُه َي َت َع َاىل عنها﴿ ،ولو َكن مّن عّن ّد غ ّ
َ حۡ
حۡ ح ح ۡ ح ح ۡ ح ۡ
ۡ
ح
ح ٗ
َٰ
ّي يدي ّه وَل مّن خل ّف ّه﴾ [فصلت،]42:
كثّيا[ ﴾٨٢النساءَ﴿ ،]82:ل يأتّي ّه ٱلب ّطل مّن ب ّ
ح ح ح ح ۡ ح ۡح َ َ ح
ٱل ّق إَّل ٱلضلَٰل﴾ [يونس.]32
﴿فماذا بعد
و َأما ما َأم َكن فيه التأويل ،والرد بغري َتعس ٍ
فالصحيحَ :قبو ُل ُه،
ف إىل الدليل،
ُ
َ
َ َّ َ ر َ
كام ُق رر َر ذلك يف األصول.
ِ
ِ
الضبط والعدالة.
رشوط الرواي ِة من
هذا مع َتكَا ُم ِل

ُ
ـما استقام دليل ،وهلذا َمدَ َح ال َّل ُه تعاىل َأ ره َل ُه بالرسوخ ،وقال
ولوال
التأويل َل َ
ح
ۡ
َ
ح
ح
ح
ح حۡ ح ل
ِإَول أول ٱل ۡمر م ّۡنه ۡم لح حعل حّمه ٱَّل ح
َ
ّين ي ح ۡس حتنبّطونهۥ
تعاىل﴿ :ولو ردوه إّل ٱلرس ّ
ول ى ّ
ّ
ۡ
مّنه ۡم﴾ [النساء.]83:
ُ
عيل
وقال
عيل عن آبائه ،عن ٍّ
رسول ال َّل ِه ÷ -فيام رواه اإلما ُم زيدُ بر ُن ٍّ
((حي ِم ُل َه َذا ا رل ِع رلم ِمن ك رُل َخ َل ٍ
ف عُدُ و ُل ُهَ ،ينر ُف َ
يف
ون َعنر ُه َ رحترِ َ
َ ر
عليهم السالم َ : -ر
اجل ِ
ني)).
اهلِ ر َ
ـم ربطِلِ ر َ
ال َغالِ َ
نيَ ،وا رنتِ َح َال ا رل ُ
نيَ ،و َت رأ ِو َيل َ
استوفيت ُط ُر َق هذا اخلربِ وغ ِري ِه من األَخبار يف (لوامع األنوار) .
وقد
ُ
ولنعد إىل املقصود ،بعون ِ
امللك املعبود.

رب من ال ِق رس ِم الثاين َ -أعني ما َأمك َن تأوي ُل ُه،
إذا َت َق َّر َر هذا فنقول :هذا اخل ُ
ُ
العدول إىل التأويل.
فيجب
وص َّح رت طري ُق ُه-
ُ
َ
ِ
الو رع ِد والوعيد.
صول
واملسأل ُة التي َو َر َد فيها من ُأ
مسائل َ
ِ
وقد ُعلِ َم ِمن هناك خلو ُد َم رن َد َخ َل النار -أعاذنا ال َّل ُه تعاىل منها -بآ ِ
يات
( -)1جمموع اإلمام األعظم زيد بن عيل ( ŉص.)383/
( -)2يف (الفصل الثامن) من (لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي#
(ط( ،)447/2/1ط( ،)492/2/2ط.)545/2/3

الرسول ÷ ُق َر َن ِ
ِ
وإجامع ِ
اء
آل
وقواطع السنَّ ِة النبوي ِة،
القرآ ِن احلكيم،
ِ
ِ
ح
َ ح حح
ۡ
ٓ َ ح
ار فق ۡد أخ حز ۡي حتهۥ حو حما
التنزيل ،و ُأ َمنَاء التأويل ﴿ ،حر َب حنا إّنك حمن ت ۡدخ ّّل ٱَل
َ ۡح
َ ۡ َ ح ح
َ َٰ
ح ح
ّي م ّۡن أ ح ح
ّلظلّم ح
ار ل ّف
نصار[ ﴾١٩٢آل عمران]﴿ ،إّن ٱلبۡ حر حار ل ّف نعّيمِ ١٣إَون ٱلفج
ل
ّ
حجحيم ١٤يح ۡصلح ۡو حن حها يح ۡو حم ٱِلّين ١٥حو حما ه ۡم حع ۡن حها ب حغآئب ح
ّي[ ﴾١٦اإلنفطار] ﴿ ،حو حمن
ّ
ّ ّّ
ّ
ح
حح
َ ح ح ح ح ح َ ح ح ح ح ح َ ح ح َٰ ح ح ٓ
ّيها أبحدا[ ﴾٢٣اجلن]﴿ ،فل
حي ۡع ّص ٱلِل ورسولۥ فإّن لۥ نار جهنم خ ِّلّين ف
ۡ ح
َحٓ حح ٓ ح حۡ
حَ
حح ۡ ح ح
حۡ
نصون[ ﴾٨٦البقرة]ُ﴿ ،كما أرادوا أن يرجوا
يفف عنهم ٱل حعذاب وَل هم ي
ۡ
ج ۡ
ّيها﴾ [احلـجُ﴿ ،]22:كَ حما نحض ح
م ّۡن حها م ّۡن حغم أعّيدوا ف ح
ت جلودهم بح َدل حنَٰه ۡم جلودا
ّ
ح َ َٰ
حۡحح
ّلظلّم ح
َح حح ۡ
ت ز ۡد حنَٰه ۡم حسعّ ٗ
ّي م ّۡن
يا[ ﴾٩٧اإلرساء]﴿ ،ما ل
ّ
غيها﴾ [النساءُ﴿ ،]56:كما خب ّ
ح ح
ح
َحّيم حوَل ش ّفيع ي حطاع[ ﴾١٨غافر].
ِ
ِ
واخلصوصات الساطعةُ ،من ال ُي َبدَّ ُل
العمومات القاطعة،
وغري ذلك من
ُ
القول لديه وليس َّ
بظال ٍم للعبيد.
ُ
حيث
الكتاب عن َأ ره ِل الكتاب،
و َك َفى يف هذا الباب ،بام َق َّص ُه ال َّل ُه تعاىل يف
ِ
ح
ح
ح
ح حح َ ح َ َٓ َ ٗ َ ۡ ح
ود ٗة ق ۡل أ َتح ۡذت ۡم ع ح
ُ
ّند
اسمه ﴿ :حوقالوا لن تمسنا ٱَلار إَّل أياما معد
يقول َج َّل ُ
ح
َ ح ٗ حح ۡ ح
ح حح َ ح ح حۡ ح ح
ۡ ح
َ ح
ون ٨٠بح ح َٰ
ل
ٱلِلّ ع ۡهدا فلن يل ّف ٱلِل ع ۡه حده ٓۥ أم تقولون َع ٱلِلّ ما َل تعلم
ح حى ح
ك أ ح ۡص ح
ب حسي حئ ٗة حوأ ح ح
ح َٰ حط ۡ
ت بهّۦ حخ ّط ٓ ح
حَٰب ٱَلَار ه ۡم ف ح
حمن حك حس ح
ّيها
ئ
ل
و
أ
ف
ۥ
ه
ت
ي
ّ
ّ
ّ
ّ
ح
ح
خ َٰ ِّلون[ ﴾٨١البقرة].
ش حب حه ۡ
الذاهب إىل ذلك يف قوله هم اليهود﴿ ،ت ح ح َٰ
ت قلوبه ۡم﴾ [البقرة،]118:
فسلف
ُ
ِ
وحس ُب َك يف إكذابِ ِه وإبطالِ ِه َق رو ُل ِ
امللك املعبود.

ŉ

ـمتَا َنتِ ِه ،وعَدَ ِم ال َّت َعس ِ
ف فيه
هذا َو َأ َصح َما َو َق رفنَا عليه من
ِ
تأويل هذا اخلربِ ؛ لِ َ
لدين ال َّل ِه َر رب العاملني
أمري املؤمنني املهدي
أو َل ُه به والدُ نا اإلما ُم
ِ
ما َت َّ
ُ
األعظم ُ

حممدُ بر ُن القاس ِم احلوثي احلسيني يف جواباته عىل علامء َض رح َيا َن.
ٍ
ُ
َ
كثرية من األَماليات واإلرشاد .
هوامش
التأويل يف
وقد ُن ِق َل ذلك
والبد من إيراد السؤال واجلواب بلفظهام؛ ملا فيهام من اإلفادة ،والتعرض
للزيادة ،وال بأس بإيضاح ُح َّجة ،وبيان َحم َ َّجة.
ُ
واحلافظ املجتهد ،صار ُم
قال السائل -وهو القايض العالم ُة املنتقد،
اإلسالم ،وخاتم املحققني األعالم ،إما ُم الشيعة ،وواحدُ َأ َساطِ ر ِ
ني الشـريعة،
إبراهيم بر ُن ِ
عبدال َّل ِه الغالبي ،ريض ال َّله عنهام -يف سياق السؤال،
الويل بر ُن الويل:
ُ
أخذنا املقصود منه :
وي يف َأ َم ِايل َأ رمحَدَ بر ِن ِع ري َسى بِرِ َوا َي ِة ِع ري َسى بر ِن عبد ال َّل ِه َع رن َأ ِب ري ِه َع رن
«ثم َما ُر َ
ح
ۡ
َ
عيل َ (( :%م رن َق َر َأ ﴿قل ه حو ٱلِل أ ححد﴾ ِما َئ َة َم َّر ٍة
َجدر ِه َع رن ُع َم َر بر ِن َع ٍّيل َع رن ٍّ
اط َيو َم ال ِق َيا َم ٍة َو َع رن َي ِمينِ ِه َو ِش َمالِ ِه َث َمانِ َي ُة َأ رذ ُرعٍَ ،و ِج ر ِرب ُيل ِ
الِص ِ
آخ ٌذ
َج َاز َع َىل ر َ
يها َد َخ َل َها ب َِذ رن ٍ
رش ٍك
بِ ُح رج َزتِ ِهَ ،و ره َو ُم َت َط رل ٌع ِيف النَّارِ َي ِمينًا َو ِش َم ًاال َم رن َر َأى فِ َ
ب َغ ر ِري ِ ر
ِ
َأ رخ َر َج ُه)) ،فهذا ُم رش ِ
قواعد اآلل ،ر
إن قلنا ب َِر رد ِه َم َع هذا
ك ٌل َغا َية اإلشكالَ ،ع َىل
السن َِد َلزِ َم الت رَّشكِ ري ُك يف َمجِ ري ِع َأ َحا ِد ري ِ
ث ا رلكِتَاب ،وهو َأ رع َظ ُم ُم رعت ََم ِد َأئ ََّمتِنَا ،ر
وإن
َّ
وب ُ -جزِ ريت رُم َخ ر ًريا.»-
اب َم رط ُل ٌ
واجل َو ُ
قلنا بِ َق ُبولِ ِه َف ِف ري ِه َما فِ ري ِه ،ر َ

اب اإلما ُم  #عن هذا بام َنصه من َأ ِ
ثناء كال ٍم:
و َأ َج َ
َ حح
ۡ
«و ِم رث ُل َح ِد ري ِ
ث ﴿قل ه حو ٱلِل أحد﴾ َم َع ك رَونِ ِه َظنر ًيا َال ُي رع َم ُل ِب ِه يف َم َسائِ ِل
َ
األُ ُص ِ
ـم َرا َدَ :م رن َرآ ُه ِيف َر َفا َقتِ ِه ِمن َأ ره ِل
ول َّإال ُمؤ ريدً ا لِ َغ ر ِري ِهُ ،ي رمكِ ُن َتأوي ُل ُه ب َِأ َّن ا رل ُ
اط ِعنردَ ِ
اجل َوازِ َع َىل ا رل رص َـر ِ
ا رل َك َبائِرِ َأ رخ َر َج ُه ِم رن ُم َرا َف َقتِ ِه ِيف َح ِ
اال رطال َِع َع َىل النَّار؛
ال ر َ

( -)1أي أمايل اإلمام أمحد بن عيسى .%
( -)2إرشاد العالمة عبد اهلل بن زيد العنيس ¦.
( -)3وهو السؤال الثاين من األسئلة الضحيانية التي أجاب عنها اإلمام املهدي حممد بن القاسمŉ
بالبدور املضية (ص.)71-63/

اجلنَّ ِة.
ـم رق ُصو ُد [بالِصاط] :ال َّطرِ ري ُق ا رل ُ
ألَ َّن ُه ِيف ِس َيا ِق ِهَ ،وا رل َ
ـم رو ِص َل ُة إ َِىل ر َ
ب َغ ِري ِ ٍ
رش َك َال َي رط َم ُع ِيف ُم َرا َف َقتِ ِه ِم رن َأ َّو ِل
ـم ر ِ
رشك))؛ ألَ َّن ا رل ُ
َو َق رو ُل ُه(( :ب َِذ رن ٍ ر ر
َو ره َل ٍة.
ح ۡ
ٓ
ح ۡ
ُيؤ ريدُ َه َذا الت َ
جعوا حو حرا حءك ۡم فٱِلح ّمسوا
َّأويل َق رو ُل ُه َت َع َاىل﴿ :قّيل ٱر ّ
ن ٗ
ورا﴾ [احلديدَ .]13:و َن رحو َذلِ َك ِمن الت رَّأ ِو ري َال ِ
الر رد».
ت ا َّل ِتي ِه َي َأ رو َىل ِمن َّ
ب َرد ُه ،ك ََما ِه َي ال َقا ِعدَ ُة
«وإ رِن َو َر َد َما َال ُي رمكِ ُن َت رأ ِو ري ُل ُه َو َج َ
إىل َأ رن قال َ :#

ـم َق َّر َرةُ.
ا رل ُ

اخل َط ُأ َوالن ررس َي ُ
ان َوا رل َو َه ُم َ ُجت رو ُز َع َىل
َو َال َي رقدَ ُح َذلِ َك ِيف َنا ِق ِل ِه َو َال ِكتَا ِب ِهَ ،أ َّما َنا ِق ُل ُه َف ر َ
ال َب َشـرِ َ ،وإ َّن َما ُهو َنا ِق ٌل َر َوى َما َس ِم َعَ ،و ِإ َّن َما َي رقدَ ُح َما ك َ
َان َع رمدً اَ ،و ِ َهل َذا
َق َال ÷َ (( :م رن ك ََذ َب َع َ َّيل ُم َت َع رمدً ا َف رل َي َت َب َّو رأ َم رق َعدَ ُه ِم َن النَّارِ )) َ ،ف َق َّيدَ ُه بِا رل َع رم ِد.
َو َكثِ ر ٌري ِم رن َأ رف َرا ِد األَ َحا ِد ري ِ
ث ُن رظ َر َع َل ري َهاَ ،و ُحكِ َم بِ َعدَ ِم ِص رحتِ َهاَ ،و َمل ر ُي َعدَّ َذلِ َك
َقا ِد ًحا ِيف النَّا ِق ِل َو َال ِيف كِتَابِ ِه.
َاب َف ِل َب َق ِ
رش ِ
و َأ َّما ا رل ِ
اء ا رل َّظ رن ب َِص َّح ِت ِهَ ،وك ََم ِ
الر َوا َي ِة ِيف بَا ِق ري ِه» .انتهى
كت ُ
وط ر
ال ُ ُ
املرا ُد من كال ِم اإلما ِم .#

السمع وهو شهيد.
وفيه كفاي ٌة وافية ،وهداي ٌة شافية ملن َأ رل َقى
َ
ُ
احلمل
وقد أشار بقوله « :#ونحو ذلك من التأويالت» إىل َأ َّن املقصو َد
تأويل ُُم ر ِ
ِ
ٍ
ك ٍن؛ َّ
فإن ال َق َرا ِئ َح وا رل ِف َط َن متباين ٌة ،واألَنظ َار
بأي
َع َىل
خالف الظاهرِ ر

رجح منه عَدَ َل إليه ،و َم رن َت َع َّذ َر كل
غري ُه َأ َ
متفاوتة ،فمن مل َي ُس رغ َل ُه هذاَ ،أو َر َأى َ
َ
ح
َ حۡ
ح
اح ُه ،كام تقدَّ َم بيا ُنهَ﴿ ،ل يكل ّف ٱلِل نفسا إَّل
ب عليه ا رط َر ُ
ذلك عليه َف َقدر َو َج َ
و ۡس حع حها﴾ [البقرة.]286:
( -)1استوعب احلافظ السيوطي يف (مجع اجلوامع) ختريج هذا احلديث الرشيف فارجع إليه موفق ًا.

ح ٓ
َ ۡ
ح ح ح ۡ
وهي ِمن ٌَح ربانية ،و ِق َس ٌم إهلية﴿ ،ذَٰل ّك فضل ٱلِلّ يؤتّيهّ حمن يحشاء﴾
ح ٓ
حۡ
ي حت لص ب حر ۡ ح
َحتّهّۦ حمن يحشاء﴾ [آل عمران.]74:
﴿
ّ
َص ال َّل ُه تعاىل َأ ره َل ِ
ر
وقد ر
والنصيب
باحلظ األوفر،
بيت نبيئه ÷
ِ
اخت َّ
ـما َأ َه َّل ُهم ال َّل ُه تعاىل ِمن ِوراث ِة كتابِ ِه ،وحامي ِة دينِ ِه ،و َنا َلت ُرهم دعو ُة
األكربَ ،ل َّ

[املائدة]54:

اج َعل ال ِع رل َم َو رِ
ب َع ِقبِيَ ،و َز رر ِعي
احلك َرم َة يف َع ِقبِي َو َع ِق ِ
َجدر هم ÷(( :ال َّل ُه َّم ر
َو َز رر ِع َز رر ِعي)) .
وت َُم َ ِايت َو َي رس ُك َن َجنَّ َة عَدر ٍن
حي َيا َح َي ِايت َو َي ُم َ
رس ُه َأ رن َ ر
وك ََما َق َال ÷َ (( :م رن َ َّ
التي َوعَدَ ِين َر ريب َف رل َيت َّ
َول َعلِ ًّيا َو ُذ رر َّي َت ُه ِم رن بَ رع ِديَ ،و رل َيت ََو َّل َولِ َّي ُهَ ،و رل َي رقت َِد ب َِأ ره ِل بَ ريتِي
رت ِيتُ ،خلِ ُقوا ِم رن ِ
طينَتيَ ،و ُرزِ ُقوا َف ره ِمي َو ِع رل ِمي)) اخلرب .
َفإ َِّهنُ رم ِع ر َ
جعلنا ال َّل ُه تعاىل ُمن اقتدى بآثارِ ِهم ،واهتدى بأنوارِ ِهم.

يقدح ذلك يف
نعم ،وقد أفا َد اإلما ُم  #فائد ًة جليل ًة بام َسا َق ُه من قوله« :وال
ُ
َ
االستدالل عليه ،وهي مهم ٌة ُعظمى ،وفائد ٌة
وضح
الناقل وال يف كتابِه» ،و َأ
َ
ِ

ِ
ِ
احل رل َوا رل َع رق ِد ِمن َأ ِ
الرجال الراسخ ِة
هؤالء
مثال
كربى َق َّل َم رن َي َتنَّ َب ُه هلا َّإال َأ ره ُل َ
كل مقال ،و َلدَ ى ر
َأفها ُم ُهم ،والثابت ِة أقدا ُم ُهم يف ر
كل َجمَال.

عض َع َىل العلو ِم ب ِِض رـر ٍ
رض َب يف الفنو ِن
كثريا ُِمَّن َمل َي َّ
َف َ َ
س قاطع ،وال َ َ
رتى ً
بِ َف ره ٍم نافعَ ،يدر ُم ُج اإل رِشك َ
َال ُعمو ًما ،و ُي َص َّ ُري املعلو َم َموهو ًما ،فإذا َأ رشك ََل عليه يف
املؤ َّل ِ
ـم رسكَة ،
باجل ررح ،وذلك لِ َعدَ ِم ا رل ُ
ف ِش ٌء َر َما ُه بال َقدر حَ ،و َس َار َع إىل ُمؤ رل ِف ِه َ

( -)1رواه اإلمام املرشد باهلل  #يف (األمايل اخلميسية)َّ ،إال أنَّه قد سقط لفظ هذا احلديث
ثابت يف النسخ اخلطية ،وعليه فيكون موقعه يف املطبوعة
الرشيف من املطبوعة ،وهو
ٌ
َ
ِ
َ
َّ
ُ
َ
َارِهبا َفل رم
( ،)156/1بعد حديثَ (( :قال ِيل ج ر ِربيل َ :#يا ُحم ََّمدُ َقلبر ُت َم َشا ِر َق األ رر ِ
ض َو َمغ َ َ
ب َخ ر ًريا ِم رن بَنِي َه ِ
َأ ِجدر َو َلدَ َأ ٍ
فليصحح ،واهلل تعاىل املوفق.
اش ٍم))،
ّ
( -)2انظر ديباجة كتاب لوامع األنوار لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي . #
ان ِم َن ال ِغذاءِ
ـم رس َك ُة -بالضم :-ما ُيت ََم َّس ُك به ،وما ُي رم ِس ُك األَبردَ َ
(-)3قال يف (القاموس)« :ا رل ُ
اب ،أو َما ُيتَبَ َّل ُغ به منهام ،وال َع رق ُل الوافِ ُر».
َّ
والرش ِ
=

ـم َلكَة ،وال َلو َم عليه يف ذلك.
و ُف رقدَ ا ِن ا رل َ

حي ِج ُم َّإال عن بَصرية؛ َّ
فإن األَ رم َر
الورع
صاحب
ولك َّن
َ
الشحيح ال ُي رق ِد ُم وال ُ ر
ِ
ِ
َح
ح
ح
ح
َع حو ۡج ّههّۦٓ أ ۡه حد ى
ال سيام يف هذا الشأ ِن عظيم﴿ ،أ حف حمن حي ۡم ّش مك ًّّبا ح َٰ
ى أمن
حي ۡم ّش حسو ًّيا ح ح َٰ
ص حرَٰط لم ۡس حتقّيم[ ﴾٢٢امللك].
َع ّ
ّ
الكالم بام ساقت إليه َ
ولكن
ررج عن املقام،
وقد َت َط َاو َل
َّ
األبحاث ،حتى كاد َخي ُ
ُ
َ
احلديث ذو شجون ،وال خيلو إن شا َء ال َّل ُه تعاىل عن فوائدَ ُ َحت رق ُق للراغبني ما َيرجون،

ِ
و ُي َ
وع َّما َشا َك َل ُه من تلك الغصون ،ومن ال َّل ِه تعاىل
اجلواب عن هذا
ؤخ ُذ
السؤال َ
ُ
ِ
قريب جميب.
َأ رس َت ِمد ُح رس َن
التوفيق واهلداي ِة يف البداي ِة والنهاية؛ إ َّنه ٌ
وعليكم السال ُم اجلزيل ،واإلكرا ُم والتبجيل ،يف ر
كل بُك َرر ٍة و َأ ِص ريل.
قال يف األم :حرر بتارخيه :شهر رجب سنة1365 /هـ.
كتبه املفتقر إىل ال َّله سبحانه :جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي عفا ال َّله
عنهم.
زبرا يف يوم األحد  24شهر رجب سنة  1370هـ،
تم بحمد ال َّله وإعانته ً
بقلم أسري الذنوب راجي رمحة عالم الغيوب عيل بن حييى شيبان لطف ال َّله به يف
الدارين آمني.
قال يف األم املنقول عليها هذه النسخة ما لفظه:


الِص ِ
اط املستقيم.
َ
وص َّىل ال َّل ُه َو َس َّل َم َع َىل ر
النبي الكريم ،وآلِ ِه اهلدا ِة إىل ر َ
وقال ابن سيده يف (املحكم)« :ورجل ذو ُم رسكَة ،ومسك :أي رأي وعقل يرجع إليه».
ٍ
َ
الر َم َقَ ،ولير َس
الرش ِ
وقال يف (املصباح)َ :
اب َما ُي رم ِس ُك َّ
«وا رل ُ
ـم رس َك ُة -وِ زَ ا ُن غ رُر َفةِ -م َن ال َّط َعا ِم َو َّ َ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ٌ
ر
ٌ
ِألَ رمرِ ِه ُم رس َك ٌةَ :أ ري َأ رص ٌل ُي َع َّول َعليرهَ .ولير َس ل ُه ُم رس َكة :أ ري َعقلَ .ولير َس بِه ُم رس َكة :أ ري ق َّو ٌة».

الكتب العظيم ِة النافع ِة وسام ُع َها َع َىل مؤلفها َأ َّيدَ ه
ـما َت َّم يل نساخ ُة هذه
ِ
نعمَ ،ل َّ
قويما ،إلخ كالمه ،و َذك ََر فيه أبيا ًتا
ورصا ًطا
ورأيت ِع رل ًما
ال َّل ُه بتأييده،
ُ
ً
ً
عظيماَ ِ ،
صدرها:
اض رت ِ َهبا ا رلنر َع ُم
اض ا َّلتِي َف َ
َه ِذي ا رل رر َي ُ

بُ رشـ َرى َف َم رط َل ُع َهـا األَ رنـ َو ُار َوا رل َكـ َر ُم

يف ثامنية عشـر بيتًا قد ُذكِرت يف (ديوان احلكمة) .
قال الناقل عن خطه :إىل قوله :املفتقر إىل ربه أسري ذنبه صالح بن أمحد بن
عبد ال َّله فليتة عفا ال َّله عنه آمني.

((-)1ديوان احلكمة واإليامن) ملوالنا اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي ( #ص.)84/

الرسالة الصادعة بالدليل

احل َّج ُة
َت َو َّىل َ ر
مج َع َها َموال َنا اإل َما ُم ر ُ

بمعاونة املوىل العالمة جامل الدين
عيل بن عبد ال َّله الشهاري
والقايض العالمة رشف اإلسالم
حسن بن حممد سهيل
وتقرير موالنا العالمة رشف امل ّلة اإلسالمية ،وصفوة الساللة العلوية
احلسن بن احلسني احلوثي
ني ،آمني،
ـم رسلِ ِم ر َ
يض ال َّل ُه َعن ُرهمَ ،و َن َف َع بِ ُع ُلو ِمهِم ا رل ُ
َر ِ َ
َو َص َّىل ال َّل ُه َع َىل ُحم َ َّم ٍد َوآلِ ِه َو َس َّل َم


َو َص َّىل ال َّل ُه َع َىل ُحم َ َّم ٍد َوآلِ ِه َو َس َّلم.
ۡ ۡ
ۡ
ح
ٱدع إ ح َٰل ح
ـمب ر ِ
يل حربّك بّٱل ّك حمةّ
ب
س
ِني﴿ :
ّ
ّ
احل رمدُ لِ َّل ِه ال َقائِ ِل ِيف كِتَابِ ِه ا رل ُ
رَ
حّ
ح
ۡح ح ح ح ح ۡ
َ
ۡ ح
َ
ح ۡحۡ ح
ح
ح َ ح
ٱلت ّ ح
َٰ
ه أ ۡح حسن إّن حر َبك ه حو أعلم ب ّ حمن ضل عن
ب
م
ه
ّل
د
ج
و
ة
ّ
ن
س
ٱل
ة
ّ
ّظ
وٱلموع
ّ
ّ
ح
ۡ
ح
ح ح ۡ
ح
ۡح ح
س َع ِن األَ رش َبا ِه والنَّ َظائِر،
ـم َقدَّ ِ
سبّيلّهّۦ وهو أعلم ب ّٱلمهتدّين[ ﴾١٢٥النحل] ،ا رل ُ
ـمن ََّـز ِه َع رن َأ رن ُ ِ
الض َما ِئرَ ،أ رمحَدُ ُه َع َّز َو َج َّلَ ،و َأ رش َهدُ َأن ال إِ َل َه
وب َو َّ
حت ري َط بِ ِه ال ُق ُل ُ
ا رل ُ

الس َـرائِ ُرَ ،خالِ َص ًة َع َّما
إِالَّ ال َّل ُه َو رحدَ ُه ال َ ِ
رش ري َك َل ُهَ ،ش َها َد ًة ُمدَّ َخ َر ًة إ َِىل َي رو ِم ُت رب َىل َّ
ِرشا ِك َو ُم روبِ َق ِ
ِاحل رق
الر َذائِلُ ،م َط َّهر ًة َع رن َد َن ِ
وهبا ِم َن َّ
َي ُش ُ َ
ات الدَّ َغائِلَ ،صا ِد َع ًة ب ر َ
س اإل ر َ
َع َىل َر رغ ِم ك رُل َج ِ
اح ٍد َو َغافِل.
ـم َب رل ُغ
الوا ِق ُ
َو َأ رش َهدُ َأ َّن ُحم َ َّمدً ا َع ربدُ ُه َو َر ُسو ُله ،الدَّ ا ِعي إ َِىل َسبِ ريلِهَ ،
ف ِعنردَ ِق ريلِه ،ا رل ُ
ح
حى ۡ ح ۡ ح
لِ ِد رينِ ِه ِيف َو رحيِ ِه َو َتنرزِ ريلِه ،ا َّل ِذي ِمنر ُه ِيف ر
ب ل حّم
الذكررِ ا رل َ
ـم ركنُون﴿ :يأهل ٱلكّتَٰ ّ
ح
ۡ
حۡ
ح ح ح
ح
ح
ح ۡ
ون ۡ ح
ون ٱ ۡ ح
ٱل َق حوأنت ۡم ت ۡعلمون[ ﴾٧١آل عمران]َ ،ص َّىل ال َّل ُه
ل َق بّٱل حبَٰ ّط ّل حوتكتم
تلبّس
َع َل ري ِه َو َع َىل آلِ ِه ُق َر َن ِ
اء ر
اهلدَ ى،
ـمب رِنيَ ،س ِف رينَ ِة الن ََّجا ِة لِ رل ُمت ََم رسكِ ر َ
الذكررِ ا رل ُ
نيَ ،و ُنجو ِم ُ
ين:
ني َع ِن الدر ِ
الر َدى ،النَّا ِف ر َ
ض ِم َن َّ
َو ُر ُجو ِم ا رل ِعدَ ى َ ،و َأ َما ِن َأ ره ِل األَ رر ِ
الضال َل ِة َو َّ
اجل ِ
اهلِ رني.
َ رحترِ ري َ
ف ال َغالِ رنيَ ،وا رنتِ َح َال ا رل ُ
ـم ربطِلِ رنيَ ،و َت رأ ِو ري َل َ

()1ـ « ِعد ًى –بِا رلك رَسـرِ َوا رل َق رصـرِ َ -قا ُلواَ :و َال نَظِ َري َل ُه ِيف الن ُع ِ
اب فِ َع ٍل وِ زَ ا ُن ِعن ٍ
َص
َب خمُ رت ٌّ
وت؛ ِألَ َّن بَ َ
ب رِاألَ رس َم ِ
الص َف ِ
اءَ ،و َمل َي رأ ِ
ات َّإال َق رو ٌم ِعد ًىَ ،و َضم ا رل َع ر ِ
وى
ني ُل َغ ٌةَ ،و ِمثر ُل ُه ِسو ًى َو ُسو ًى َو ُط ً
ت ِمنر ُه ِيف ر
ر
ِ
الض رم َفيُ َق ُال :عُدَ اةٌ» .متت من (املصباح).
اهلا ُء َم َع َّ
َوطو ًىَ ،وتَثربُ ُت ر َ

يع وال َّت رك ِف ر ِري
ـمت ََض رمنَ ُة للت رَّضلِ ِ
الر َسا َل ُة ا رل ُ
َوبَ رعدُ َ :فإ َِّهنَا َو َص َل رت إِ َل رينَا ر
يل وال َّت رب ِد ِ
َّاج َية ،وال ِع َصابَ ِة اهلا ِد َية ِم رن َأ ره ِل ال َب ِ
لل ِف رر َق ِة الن ِ
ـم َط َّهرِ ي َن َع ِن األَ رر َجاس،
يت ا رل ُ
َ
ـمت ََم رس ِ
ني ِ َهبدر ِهي رِم.
كر َ
الراكِب ر َ
ـم َف َّضلِ ر َ
ِني َس ِف رينَت َُهم ،ا رل ُ
ني َع َىل كَا َّف ِة النَّاسَ ،و َأ رش َيا ِعهِم َّ
ا رل ُ
ان ساطِع ،و َال س رل َط ٍ
ٍ
ان َقاطِع،
َ ُ
الدَّ ا َّل ُة َع َىل إ رقدَ ا ِم ُمن ِرش ري َها َع َىل َذلِ َك ِب َغ ر ِري بُ رر َه َ
َ حۡ
ح
و ِم رث ُل َذلِ َك َأمر َكبِري ،و َخ رطب َخطِري ﴿ ،حوم حّن ٱَلَ ّ ح
ي
ٌ
رٌ ر َ
َ
ر
اس من يجَٰدّل ِّف ٱلِلّ بّغ ّ
ح
ح
ۡ
ٗ
ح
عّلم حوَل هدى حوَل كّتَٰب لمن ّي[ ﴾٨احلج]َ ،زا ِع ًما َأ َّن ُه َن ٍاه َع ِن البِدَ ِع َوفِ ري َها َو َقع،
آج ِن َكدَ رِ َها َو ِ
َو رار َت َب َك ِيف َض َال ِ َهلا َو َر َتعَ ،و ِم رن ِ
آس ِن ُم َت َغ رري َِها ك ََرع َ ،فت ََحت ََّم َع َل رينَا
الساب،
اح ُة َما ِ َهبا ِم َن الش َب ِه َّ
ب إ َِز َ
اجل َوابَ ،و َو َج َ
الضئِ ري َل ِة ا َّلتِي ِه َي َأ رش َب ُه بِ َل رم ِع َّ َ
رَ
الص َوابَ ،فت رُو ِق ُع ُه -لِ َض رع ِ
ني ر
ف
ـما ال ُي رؤ َم ُن َأ رن َي َّطلِ َع َع َل ري َها َم رن َال ُي َم ري ُز بَ ر َ
اخلَ َطإِ َو َّ
لِ َ

احل ر َري ِة َو َّ
ـما َأ َخ َذ ال َّل ُه َت َع َاىل ِم َن ال َب َيا ِن ِيف
االرتِ َياب ،لِ َ
الش رك َو ر
ال َب ِص ر َري ِة -يف ر َ
ح حٓ ح حۡ
ۡ
ال َقولِ ِه َتع َاىل﴿ :إ َن َٱَّل ح
نزَلحا م حّن
ّين يحكتمون ما أ
ّ
ُحم ر َك ِم ال ُقرآ ِن َوالسنَّ ِة ِم رن َأ رم َث ِ ر َ
ۡ ح
ت حوٱلۡه حد َٰ
ى ﴾...اآل َي َة [البقرة.]159
ٱلحيّنَٰ ّ
َولِ َق رولِ ِه ÷(( :إِ َذا َظ َه َر ِ
ت ا رلبِدَ ُع َو َمل ر ُي رظهِ رِ ال َع ِ
امل ُ ِع رل َم ُه َف َع َل ري ِه َل رعنَ ُة ال َّل ِه
ني))َ ،ولِ َق رولِ ِه ÷َ (( :م ِن ا رنت ََه َر َص ِ
ب بِدر َع ٍة َم َ َ
أل
مج ِع ر َ
َّاس َأ ر َ
ـم َالئِ َك ِة َوالن ِ
اح َ
َوا رل َ

()1ـ ر
رض َب َو َد َخ َلَ ،و َحكَى
ـما ُءِ ،م رن بَ ِ
َري ال َّط رع ِم َوال َّل رو ِنَ ،و َقدر ( َأ َج َن) ا رل َ
«(اآل ِج ُن) :الـ َرما ُء ا رل ُ
اب َ َ
ـمتَغ ر ُ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
اب َطرِ َب َف ُه َو (أ ِج ٌن) ع ََىل َفعل».
ا رليَزِ يدي (أ ِج َن) م رن بَ ِ
ـم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
 ررض َب َو َد َخ َلَ ،و(أس َن) َف ره َو (أس ٌن)
اء مثر ُل راآل ِجنِ َ ،و َقدر (أ َس َن) م رن بَ ِ
«(اآل ِس ُن) ِم َن ا رل َ
اب َ َ
ِ
ِ
اب َطرِ َب ُل َغ ٌة فيه».
ِم رن بَ ِ
ٍ
ـم ِ
َري َأ رن َي رش َـر َب بِ َك َّفير ِه َو َال بِإِنَاءَ ،وبَابُ ُه َخ َض َع،
َاو َل ُه بِ ِفي ِه ِم رن َم رو ِض ِع ِه ِم رن غ ر ِ
اء :تَن َ
«(ك ََر َع) ِيف ا رل َاب َف ِه َم» .متت من (خمتار الصحاح).
َوفِي ِه ُل َغ ٌة ُأ رخ َرى ِم رن بَ ِ
(ح ر ًريا) -ب ُِسكُو ِن ا رليَ ِ
(ح ر َري ُ
ان)َ ،و َق رو ٌم
َري ِيف َأ رمرِ ِه َف ُه َو َ
(ح ر َريةً) َو َ
حي ُار َ
()2ـ َ
اء فِ َ
«(ح َار) َ َ
يهِماَ :-حت َّ َ
(حيَ َارى).
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر
ٌ
ُ
ٌ
ر
َ
َ
َ
ب
يشءَ .و(احل َريةُ) –بِالك ر ِ
َسَ :-مدينَة بِق رر ِ
(ح َّ َري ُه فت ََح َّ َري)َ ،و َر ُجل َ
َو َ
(حائ ٌر) بَائ ٌر إِذا مل ر َيتَّج ره ل َ ر
ِ
َ
ا رلكُوفة» .متت من (خمتار الصحاح).

ِيما ًنا)) َ ،و َقدر َق َال ÷(( :إ َِّن ِعنردَ ك رُل بِدر َع ٍة ُيكَا ُد ِ َهبا
ال َّل ُه َق رل َب ُه َأ رمنًا َوإ َ
احل َّق َو ُين رَو ُر ُهَ ،و َي ُرد َك ريدَ الكَائِ ِد ري َن،
اإل رِس َال ُم ِم رن بَ رع ِدي َولِ ًّيا ِم رن َأ ره ِل بَ ريتيُ ،ي رعلِ ُن ر َ
َربوا َيا ُأ رو ِيل األَبر َصارِ َ ،و َت َو َّك ُلوا َع َىل ال َّل ِه)) .
َفا رعت ِ ُ
ول َوبِال َّل ِه َت َع َاىل التَّوفِيقَ ،و َن رس َأ ُل ُه ِ
َفنَ ُق ُ
اهلدَ ا َي َة إ َِىل َأ رق َو ِم َطرِ يق:
الص َال ِة َع َىل النَّب رِي َوآلِ ِه ÷:-
َق َال -بَ رعدَ َ ر
مح ِد ال َّل ِه َو َّ

ـم رحدَ َث ِة ا َّلتِي َص َار ا ِال رستِ رم َر ُار
« َأ َّما بَ رعدُ َ :ف َه ِذ ِه ُن رب َذ ٌة ِيف َت رضلِ ري ِل بَ رع ِ
ض ا رلبِدَ ِع ا رل ُ
ف ِ َهبا َوالن ُشو ُء َع َل ري َها َص َّ َرياها َح َسنَ ًة َ -وإ رِن كَا َن رت َقبِ ري َح ًة-
إل رل ُ
َع َل ري َها ُسنَّ ًة ُم َّت َب َعةَ ،وا ِ
ص ال ُق ُبورِ َو َر رف ِع َهاَ ،والبِن ِ
َاء َع َل ري َها َو َز رخ َر َفتِ َها ،و َت رسـرِ ري ِج
َ ،و ره َيَ :م رس َأ َل ُة َ رجت ِص ري ِ

االستِ َغا َث ِة».
الس ُـر ِج َع َل ري َها َو َف رر ِش َهاَ ،و َّ
الص َال ِة فِ ري َهاَ ،والت َرال َو ِة ِعنردَ َهاَ ،والت ََّرض ِعَ ،و ر
الص َوابَ :أ َّما الد َعا ُء َوالت َرال َو ُة َف َل رم ُيورِ رد
ـمن َره ِج َّ
ـم َو رف ُق لِ َ
اجل َوابَ ،وال َّل ُه ا رل ُ
َو ر َ

َص ِ
ـمن َرع َعن ُره َما ،بَ رل ِيف ِس َي ِ
استَدَ َّل بِ ِه َما ُي ِف ريدُ
اح ُ
اق َما ر
الر َسال ِة شي ًئا ُِمَّا َي رقت َِيض ا رل َ
ب ر
رش ِع َّي َة الد َع ِ
ف َع َل ري ِه إ رِن َشا َء ال َّل ُه َت َع َاىل.
اء ك ََما َس َت ِق ُ
َر

رش ِع َّي ِة ال رتال ََو ِة ِعنردَ ال ُق ُبورِ َأ ِد َّل ٌةِ ،من َرها:
َو َلنَا َع َىل َ ر
الر َضا ب َِسن َِد آبَائِ ِه َ %ع رن َع ِ ٍّيل َ ،#ق َال:
َما َر َوا ُه ا ِ
إل َما ُم َع ِيل بر ُن ُم رو َسى ر
()1ـ (مسند الشهاب) للقضاعي ( )318/1رقم (.)537
()2ـ رواه اإلمام أبو طالب  #يف (األمايل) (ص )178/ط( :مؤسسة اإلمام زيد بن عيل(ع)).
ورواه اإلمام املرشد باهلل  #يف (األمايل) ( ،)307/2والديلمي يف (الفردوس) ()186/1
رقم ( ،)697وأبو ُن َع ري ٍم يف (حلية األولياء) ( ،)434/10رقم ( )15759بلفظ(( :إ َِّن لِ َّل ِه ِعنردَ
ٍ
ـم َجالِس،
ك رُل بِدر عَة تَكِيدُ راإل رِس َال َم َو َأ ره َل ُهَ :م رن َي ُذب َعنر ُهَ ،و َيتَ َك َّل ُم بِ َع َال َماتِ ِهَ ،فا رغتَنِ ُموا تِ رل َك ا رل َ
الذ َّب عَنِ الض َع َف ِ
َو َّ
اءَ ،وتَ َو َّك ُلوا ع ََىل ال َّل ِهَ ,و َك ِفى بِال َّل ِه َوكِيالً)).
الس رجزي يف (اإلبانة) .انظر( :مجع اجلوامع)
وعزاه السيوطي يف (مجع اجلوامع) إىل أيب نصـر ر
( ،)611/2رقم (( ،)6955منشورات األزهر).
( )3ـ صحيفة اإلمام عيل بن موسى الرضا ( %ص ،)445/املطبوعة مع جمموع اإلمام األعظم
زيد بن عيل  ،ŉط( :دار مكتبة احلياة).

َ ح
ۡ
َق َال َر ُس ُ
ـم َقابِرِ َو َق َر َأ ﴿قل ه حو ٱلِل أ ححد﴾
ول ال َّل ِه ÷َ (( :م رن َم َّر َع َىل ا رل َ
ات ُأ رعطِ َي ِم َن األَ رجرِ بِ َعدَ ِد األَ رم َو ِ
أل رم َو ِ
ب َأ رج َر ُه لِ َ
ات)).
إ رِحدَ ى َع رش َـر َة َم َّرةًُ ،ث َّم َو َه َ

اجه َ ،وابر ُن ِح َّبان ،
ـم رسن َِد) َ ،و َأبُو َداو َد َ ،وابر ُن َم َ
َو َأ رخ َر َج َأ رمحَدُ ِيف (ا رل ُ
َع رن َم رع ِق ِل بر ِن َي َس ٍ
ار َعنر ُه ÷(( :ا رق َر ُؤوا َع َىل َم رو َتاك رُم
احلاكِ ُم
َو َ
﴿يحس﴾)) .
ـم رو ِ
ت،...،
الص ِغ ر ِري « :أي َمن َح َض َـر ُه ُم َقدَّ َم ُ
اجلا ِم ِع َّ
ات ا رل َ
رش ِح َ
َق َال ِيف َ ر
بعض ُهم بِ َظ ِ
اهرِ ر
اجل رم ُع َع َم ً
ال
و َأ َخ َذ ُ
اخلَ َ ِربَ ،ف َص َّح َح َأ َّهنَا ُتقر ُأ بَ رعدَ َم روتِ ِه ،واألَ رو َىل :ر َ
ِاختِ َص ٍ
ني» .ا رنت ََهى ِمنر ُه ب ر
بال َق رو َل ر ِ
ار.
الصارِ ِ
ف .
ـم َت َع َّ ُ
ِاحل ِق ري َق ِة؛ لِ َعدَ ِم َّ
ُق رل ُت :ا رل ُ
ني :األَ رخ ُذ ب ر َ

( -)1مسند أمحد برقم ( ،)20178ورقم ( ،)20179و( ،)20192ط( :دار احلديث) حتقيق:
وح َّس َن إسنا َد احلديثني اآلخرين.
(محزة الزين)َ ،
( -)2سنن أيب داود ( ،)191/3رقم (.)3121
( -)3سنن ابن ماجه برقم (.)1448
( -)4صحيح ابن حبان ( ،)269/7رقم (.)3002
( -)5مستدرك احلاكم النيسابوري ( ،)753/1رقم (.)2074
أيضا :أبو داود الطيالـيس يف (املسند) ( ،)244/2رقم ( ،)973وابن أيب
( -)6وهذا احلديث رواه ً
شيبة يف (املصنف) ( ،)114/7رقم ( ،)10958والنسائي يف (السنن الكربى -كتاب عمل
اليوم والليلة) ( ،)265/6رقم ( ،)10913ورقم ( ،)10914والطرباين يف (الكبري)
( ،)220-219/20رقم ( ،)510و( ،)511والبيهقي يف (السنن الكربى) ( ،)383/3ويف
ب) ( ،)94-92/4رقم ( )2230و( ،)2231والبغوي يف (رشح السنة) (،)295/5
(الش َع ِ
ُ
واحلديث َح َّسن ُه :السيوطي يف (اجلامع الصغري) ( ،)84/1رقم (،)1344
رقم (.)1464
أيضا يف (اجلامع الصغري) ( ،)538/2برقم (.)8937
وص َّح َح ُه ً
َ
حسنَه الشوكاين يف (إرشاد السائل إىل دالئل املسائل) (مع الفتح الرباين) (.)4502/9
وكذا َّ
(( -)7الساج املنري) للعزيزي رشح (اجلامع الصغري) للسيوطي ( ،)262/1ط( :املطبعة اخلريية).
( -)8قال السيد العالمة حممد بن إسامعيل األمري يف (سبل السالم) ( )119/2بعد أن روى
احلديث« :وهو شامل للميت ،بل هو احلقيقة فيه».
وقال القايض الشوكاين – كام يف (الفتح الرباين) (« :-)3172/6هذا جماز ال جيوز املصري إليه
َّإال ل َع َال َق ٍة وقرينة ،فأين هام؟ حتى خيرج عن املعنى احلقيقي للفظ األموات».

َق َال ِيف َح َو ِ
ـم َرا ِم« :الَ بَ رأ َس بِ ِق َرا َء ِة ُ
ني
ـم رو َتى ،ك ََما بَ َّ َ
الق ررآ ِن َع َىل ا رل َ
وغ ا رل َ
اِش بُ ُل ِ
احلا ِف ُظ ابر ُن َ
وح) َ ،فا رن ُظ رر ُه،
الق ري ِم ِيف ِكتَا ِب ِه (الر ِ
َذلِ َك ب َِأ ِد َّل ِت ِه َ
ني) » .ا رنت ََهى ِم رن (صفح( )107/طبع سنة
ـم ِت ر َ
ـم رح َك َم ا رل َ
َوا رن ُظ رر ِكتَابَنَا (ا رل ُ
1372هــ).
ٍ
الس َم رر َقن ِردي ِيف َف َضائِ ِل
س ال َغرِ ري ِ
َق َال األَ ِم ر ُري ِيف ( َت رأنِ ري ِ
ب) َ « :أ رخ َر َج َأبُو ُحم َ َّمد َّ
َ ح
ح
﴿ق ۡل ه ح
ِ
ِ
ـم َقابِرِ َ ،و َق َرأَ
ر
َّ
ر
يل
ع
ن
ع
﴾:
د
ح
أ
ٱلِل
و
َ
َ
ر
يض الل ُه َت َع َاىل َعنر ُهَ :م رن َم َّر َع َىل ال َ
َ
َ
ٍّ
ۡ ح َ ح ح
أل رم َو ِ
ب َأ رج َر ُه لِ َ
ات ُأ رعطِي ِم َن
﴿قل هو ٱلِل أحد﴾ إ رِحدَ ى َع رش َـر َة َم َّر ًة ُث َّم َو َه َ
األَ رجرِ بِ َعدَ ِد األَ رم َو ِ
ات».
الر َضا ب َِسن َِد آبَائِ ِه ِب َل رفظِ ِه-ك ََما َس َب َق .-
ُق رل ُتَ :و َأ رخ َر َج ُه ا ِ
إل َما ُم َع ِيل بر ُن ُم رو َسى ر
الرافِ ِعي ِيف َتارِ ر ِ
خي ِه َ ،والدَّ َار ُق رطنِي َع رن َع ِ ٍّيل  #بِ َل رفظِ ِه .
َو َأ رخ َر َج ُه َّ

( )1ـ كتاب (الروح) البن ال َقيرم (ص ،)17/ط( :دار الكتب العلمية).
((-)2الرد املحكم املتني عىل كتاب القول املبني) (ط( )2/ص )258/للسيد احلافظ عبد اهلل بن
احل َسني.
ّ
الصديق َ
((-)3تأنيس الغريب) (مخ) للسيد حممد بن إسامعيل األمري الصنعاين.
وانظر( :رشح الصدور بشـرح حال املوتى والقبور) (ص )311/للسيوطي ،ط( :دار املدين)،
و(ص )418/ط( :مؤسسة اإليامن ،ودار الرشيد).
( -)4صحيفة اإلمام عيل بن موسى الرضا ( %ص ،)445/املطبوعة مع جمموع اإلمام األعظم
زيد بن عيل .ŉ
(( -)5التدوين يف أخبار قزوين) للرافعي (.)297/2
ـم ِحب ال َّط َربِي يف (غاية اإلحكام) (.)39/4
( -)6حكاه عن الدَّ َار قطني :ا رل ُ
َاوى احلديثية) (ص ،)193/ط( :دار املأمون)« :يمكن َأنَّ
َ
الس َخاوِ ي يف (الفت َ
وقال احلافظ َّ
َ
ِ
ِ
(سنَنه) ،واهلل أعلم».
ختريج الدارقطني له يف (األفراد)؛ ألنَّه ال ُوجو َد له يف ُ
( -)7ورواه الديلمي يف (مسنَد الفردوس) ،كام حكاه عنه املحب الطربي يف (غاية اإلحكام)
أيضا :اخلالل احلنبيل يف
( ،)39/4والسخاوي يف (الفتاوى احلديثية) (ص ،)192/ورواه ً
(فضائل سورة اإلخالص)(مخ) ،والسلفي كام حكاه عنه القرطبي يف (التذكرة) (.)97/1
أيضا يف
ورواه القايض أبو يعىل ابن الفراء -شيخ احلنابلة يف زمانه ،-كام حكاه عنه السخاوي ً
الربين يف (كتاب انتفاع
وإبراهيم ب ُن املظفر احلنبيل املعروف بابن
(الفتاوى) (ص،)192/
ر
ُ
األموات بإهداء التالوات والصدقات وسائر القربات) (ص.)61/

[ َق َال]َ :و َأ رخ َر َج َأبُو ال َق ِ
الز رن َج ِاين ِيف َف َوا ِئ ِد ِه َع رن َأ ِيب
اس ِم َس رعدُ [بر ُن َع ِ ٍّيل] َّ
ُه َر ري َر َة َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َاب،
ـم َقاب َِر ُث َّم َق َر َأ َف ِ َ
احت َة الكِت ِ
ول ال َّل ِه ÷َ (( :م رن َد َخ َل ا رل َ
َ ح
ۡ ح َ ح ح
حۡح
اب
الله َّم إ رِين َج َع رل ُت َث َو َ
َو﴿قل هو ٱلِل أحد﴾َ ،و﴿ألهى َٰكم ٱِلكثر﴾ُ ،ث َّم َق َالُ :
ـم رؤ ِمن ِ
َات ،كَا ُنوا َل ُه ُش َف َعا َء
َما َق َر رأ ُ
ـم رؤ ِمنِ َ
ني َوا رل ُ
ـم َقابِرِ ِم َن ا رل ُ
ت ِم رن ك ََال ِم َك ِألَ ره ِل ا رل َ
إ َِىل ال َّل ِه)).
َو َأ رخ َر َج َع ربدُ ال َعزِ ري ُز َص ِ
ـخ َّال ِل ب َِسن َِد ِه َع رن َأ َن ٍ
س َأ َّن َر ُس َ
ب ا رل َ
ول ال َّل ِه ÷
اح ُ
ف ال َّل ُه َعن ُره رمَ ،وك َ
َان َل ُه ِب َعدَ ِد َم رن
ور َة (يس) َخ َّف َ
ـم َقاب َِر َف َق َر َأ ُس َ
َق َالَ (( :م رن َد َخ َل ا رل َ

َات)) .
ِف ري َها َح َسن ٌ
ـم ِحب ال َّط َ ِربي َ ،و ِيف (اإل رِح َي ِ
احل رق
اء) لِ رل َغ َز ِ ر
َقال ا رل ُ
ايل َ ،و(ال َعا ِق َب ِة) لِ َع رب ِد ر َ
َاب،
ـم َقاب َِر َفا رق َرأوا بِ َفا ِ َحت ِة ا رلكِت ِ
َع رن َأ رمحَدَ [بر ِن َحنر َبل] َق َال :إِ َذا َد َخ رلتُم ا رل َ
ۡ ح َ
ٱلِل أ ح ح
َ
ِ
ِ
ر
ُ
َ
ـم َع رو َذ َت ر ِ
َ
ـم َقابِرِ ؛ َفإِ َّن ُه َي ِص ُل
ل
ا
ل
ه
أل
ك
ل
ذ
وا
ل
ع
اج
و
﴾،
د
ح
نيَ ،و﴿قل هو
ر
ِ
َ
ر
َ
َ
َوا رل ُ
إِ َل ريهِم .

( -)1انظر ترمجته يف( :سري أعالم النبالء) للذهبي (.)385/18
( -)2انظر( :رشح الصدور) للسيوطي (ص.)311/
( -)3انظر( :كتاب انتفاع األموات) (ص ،)62/وكتاب (رشح الصدور) للسيوطي (ص.)312/
( -)4ورواه الثعلبي املفس يف تفسريه (الكشف والبيان) (.)119/8
وانظر (املغني) البن قدامة وهو يف فقه احلنابلة (.)519/3
(( -)5غاية اإلحكام) للمحب الطربي ( ،)40/4وقال« :أخرجه احلافظ أبو منصور [عبد اهلل بن
الوليد] يف جامع الدعاء الصحيح» .وانظر( :رشح الصدور) للسيوطي (ص.)312/
(( -)6إحياء علوم الدين) للغزايل (.)476/4
( -)7عبد احلق اإلشبييل املالكي يف كتابه (العاقبة يف ذكر املوت) .انظر( :التذكرة) للقرطبي
(( ،)96/1رشح الصدور) (ص.)312/
أيضا :القرطبي يف (التذكرة) (.)96/1
( -)8ورواه عن أمحد بن حنبل ً
ر
ِ
ِ
ِ
ر
ر
َ
َ
َ
وِ
ِ
«وال بَأ َس بِالق َرا َءة عنردَ الق رربَ ،وقدر ح ُر َي َع رن
وقال ابن ُقدَ ا َمة احلنبيل يف (املغني) (َ :)518/3
ۡ
َ
ح
ٍ
ح
يسَ ،و َث َال َ
ث َم َّرات ﴿قل هو ٱلِل أحد﴾ُ ،ث َّم
َأ رمحَدَ َأ َّن ُه َق َال :إ َذا َد َخ رلت رُم ا رل َ
ـم َقاب َِر ا رق َر ُءوا آ َي َة ا رلك رُر ِ ر
أيضا :املرداوي احلنبيل يف كتابه
ـم َقابِرِ ».ونقل هذه الرواية ً
ُق رل :ال َّل ُه َّم إ َّن َف رض َل ُه ِألَ ره ِل ا رل َ
(اإلنصاف)(.)559/2

َو َأ َّما الت ََّضـر ُع َو ِ
خي ُلو :إِ َّما َأ رن َيك َ
ـم رق ُصو ُد ب َِذلِ َك ُجم َ َّر َد
اال رستِ َغا َث ُة َف َال َ ر
ُون ا رل َ
ال َق ر ِربَ ،أ رو َم رن فِ ري ِه؛ ِال رعتِ َقا ِد َأ َّن ُه َينر َف ُع َو َي ُضـر ِم رن ُدو ِن ال َّل ِه َت َع َاىلَ ،ف َال َش َّك ِيف ُق رب ِح ِه،
َو َذلِ َك َغ ر ُري َوا ِق ٍع فِ ري َما َن رع َل ُم ُه ِيف َه ِذ ِه األَ رقطَارِ َ ،و َل رو َظ َه َر ُو ُقو ُع ُه َألُ رنكِ َر َع َىل َفا ِعلِ ِه.
َوإ رِن ك َ
ـم رق ُصو ُد :الد َعا َء إ َِىل ال َّل ِه َو رحدَ ُهَ ،والت ََّوس َل بِاألَ رخ َيارِ َ ،ف َذلِ َك َغ ر ُري
َان ا رل َ
ورة.
رشوعَ ،واألَ ِد َّل ُة َع َىل َذلِ َك َم رس ُطور ٌة َم رش ُه َ
َم ر
ـمنُو ٍع بَ رل َم ر ُ
ت َص ِ
َو َمل َي رأ ِ
الر َسا َل ِة ب َِما َي رمن َُع ِم رن َذلِ َك َال ُح َّج ًة َو َال ُش رب َهةَ ،ف َيت ََو َّجه
اح ُ
ب ر
ر
ٍ
رِ
رش فِ ري ِه بِدَ لِ ري ٍل َو َال ُش رب َهة َق ّط.
اخل َط ُ
اب َع َل ري ِهَ ،وك ََذلِ َك َف رر ُش َها َمل ر ُي ِ ر

َو َقدر َو َر َد ِيف الت ََّوس ِل ِم رن رِ َوا َي ِة ال َقو ِم ا َّل ِذ ري َن ُه رم ُع رمد ُة اخلَ رص ِمَ ،ف ره َو ُح َّج ٌة َع َل ري ِه
رش ِ
ط ال ُب َخارِ ري
احلا ِك ُم َ ،و َق َالَ :
«ص ِح ري ٌح َع َىل َ ر
َي رل َز ُم ُه الت رَّس ِل ريم َ َهلاَ :ما َأ رخ َر َج ُه ر َ

ب»َ ،والن ََّسا ِئي َ ،وابر ُن
«ح َس ٌن َص ِح ري ٌح َغرِ ري ٌ
الرت ِم ِذي َ ،و َق َالَ :
َو ُم رسلِ ٍم»َ ،و ر ر
رب ِاين ِم رن َح ِد ري ِ
ث ُع رث َم َ
ان
َم َ
اجه َ ،وابر ُن ُخ َز ري َم َة ِيف َص ِح ري ِح ِه َو َص َّح َح ُهَ ،وال َّط َ َ
رش ِ
«ح ِد ٌ
يح َ
ط
يث َص ِح ٌ
( -)1رواه احلاكم يف (املستدرك) ( ،)458/1رقم ( ،)1180وقالَ :
عَىل َ ر
الش ري َخ ر ِ
ني» .وقال الذهبي يف التلخيصَ :
َّ
أيضا يف ( ،)700/1رقم (،)1909
هِما» .ورواه ً
رش ِط َ
«عَىل َ ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ر
ٌ
يح» .و( ،)707/1رقم ( ،)1929وبرقم
يح اإل رِسنَاد» ،وقال الذهبيَ « :صح ٌ
«حديث َصح ُ
وقالَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ر
ر
ٌ
َ
َ
َ
َ
ارِي».
خ
ب
ل
ا
ط
رش
«عَىل
الذهبي:
وقال
»،
ارِي
خ
ب
ل
ا
ط
رش
عَىل
يح
ح
ص
يث
د
«ح
وقال:
)،
(1930
َ
َ
ر
ُ
ر
ُ
َ ٌ
َ
ر
ر
( -)2سنن الرتمذي ،رقم ( ،)3578وقالَ « :ح ِد ٌ
يب».
يح غَرِ ٌ
يث َح َس ٌن َص ِح ٌ
وصححه األلباين يف (صحيح سنن الرتمذي) ( ،)469/3ط( :مكتبة املعارف).
( -)3السنن الكربى للنسائي (كتاب عمل اليوم والليلة) ( ،)168/6بأرقام ()10494
و( ،)10495و(.)10496
( -)4سنن ابن ماجه برقم ( ،)1385وصححه األلباين يف (صحيح ابن ماجه) ( ،)412/1رقم (.)1404
( -)5صحيح ابن خزيمة ( ،)225/2رقم ( ،)1219ط( :املكتب اإلسالمي).
قال املحقق (األعظمي)« :إسناده صحيح».
( -)6رواه الطرباين يف (املعجم الصغري) ( ،)306/1رقم ( ،)508وقال« :احلديث صحيح».
=

ب ِن حنَي ٍ
ف َ ¥أ َّن َأ رع َمى َأ َتى النَّب َِّي ÷ َف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِه ا رد ُع ال َّل َه َأ رن
ر ُ ر
ف ِيل َع رن بَ َصـرِ يَ .ف َق َالَ (( :أ رو َأ َد ُع َك؟))َ .ف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِه َّإين َقدر َش َّق
َيك ِرش َ
اب بَ َصـرِ يَ .ق َالَ (( :فا رن َطلِ رق َفت ََو َّض رأ َو َص رل َر رك َعت ر ِ
َنيُ ،ث َّم ُق رل :ال َّل ُه َّم إ رِين
َع َ َّيل َذ َه ُ
ٍ
مح ِةَ ،يا ُحم َ َّمدُ إ رِين َأ َت َو َّج ُه ب َِك إ َِىل َر ريب ِيف
الر ر َ
َأ رس َأ ُل َك َو َأ َت َو َّج ُه إِ َل ري َك ب ُِم َح َّمد َنب رِي َّ

اجتِي َه ِذ ِه لِ ُت رق َىض ِيل ال َّل ُه َّم َف َش رف رع ُه ِ َّيف)).
َح َ
َان َه َذا ر
ـما ك َ
يح ُح َّج ًة َدا ِم َغ ًةَ ،وبَ رينَ ًة َقاطِ َعةَ ،أبر َل َغ
الصـرِ ُ
الص ِح ري ُح َّ
رب َّ
اخلَ َ ُ
و َل َّ
اجل ِ
احدُ َ
رص ري ِح َل رفظِ ِه
ون لِ َش رـر ِع َّي ِة الت ََّوس ِل ك َُّل ِح ري َلة ،و َت َوصلوا لِت رَحرِ ي ِف ِه َو َر رد َ ِ
َ
َو َم رعنَا ُه بِك رُل َو ِس ري َلة.

الر ُس ِ
ول ÷ الد َعا َء.
(ِ -)1م رن َذلِ َكَ :أ َّن األَ رع َمى إِ َّن َما َس َأ َل ِم َن َّ
الر ُس ِ
ول ÷ َال بِ َق رو ِل األَ رع َمى؛
ابَ :أ َّنا إِ َّن َما ر
اجل َو ُ
احت ََج رجنَا بِ َق رو ِل َّ
َو َ
َفإِ َّن ُه ÷ َع َّل َمه الت ََّوس َل َح ري ُث َق َال َل ُهُ (( :ق رل :ال َّل ُه َّم إ رِين َأ رس َأ ُل َك َو َأ َت َو َّج ُه إِل ري َك
ٍ
اجتِي َه ِذ ِه لِ ُت رق َىض ِيل)).
الر ر َ
مح ِةَ ،يا ُحم َ َّمدُ إ رِين َأ َت َو َّج ُه ب َِك إ َِىل َر ريب ِيف َح َ
ب ُِم َح َّمد َنب رِي َّ
ب،
رص ُح ِم رن َه َذا ِيف َأ َّن ُه َع َّل َم ُه َأ رن َيت ََو َّس َل بِ ِهَ ،و َأ رن ُينَا ِد َي ُه َو ره َو َغائِ ٌ
َف َه رل َِش ٌء َأ ر َ
ـم ري ِ
ت ب َِال َف ررق .
َو ره َو َكنِدَ ِاء ا رل َ
ورواه الطرباين يف (الكبري) ( ،)17/9رقم ( ،)8311وقال املحقق (السلفي)« :ال َش َّك يف صحة
أيضا :عَ ربدُ بن ُمحَيد يف (املسند) برقم ( ،)379وأمحد بن حنبل يف
احلديث املرفوع» .قلت :ورواه ً
(املسند) ( ،)478/28بأرقام ( ،)17240و( ،)17241و( ،)17242ط( :الرسالة) ،وصحح
املحققون ملسند أمحد هلذه الطبعة أسانيدها .ورواه البخاري يف (التاريخ الكبري) (،)209/6
واحلافظ البيهقي يف (دالئل النبوة) ( ،)166/6وقال« :ورويناه يف كتاب الدعوات بإسناد صحيح».
ورواه احل ُ
افظ أبو ُنعيم يف (معرفة الصحابة) بأرقام ( )4926و( )4927و( )4928و(،)4929
واب ُن السني يف (عمل اليوم والليلة) برقم ( ،)628واحلافظ عبد احلق اإلشبييل يف (األحكام
بالنبي ÷».
وبوب له« :باب الدعاء إىل اهلل والتوسل إليه
الشـرعية الكربى) (َّ ،)550/3
ر
ُ
«فاحلديث
وصححه السيوطي كام يف (اجلامع الصغري) ( ،)194رقم ( .)1508وعىل اجلملة:
احل َّف ِ
اظ ،ال َم رط َع َن فيه وال َمغ َرمزَ » .كذا قال بعض املحققني.
ٌ
صحيح ِبإ ِ
ِجامع ُ
َ
َ
الرسول ÷ َدعَا لألعمى ،بل
( -)1وليس يف ِشء من روايات احلديث -ع ََىل تعدد طرقها -أ َّن
=

ـم رق ُصو َد ب َِق رولِ ِهَ (( :أ َت َو َّج ُه ب َِك))َ :أ ري بِدُ َعا ِئ َك.
(َ -)2و ِم رن َذلِ َك َما َز َع ُمو ُه َأ َّن ا رل َ
الر ُس َ
ف بِ َع رينِ ِهَ ،و َح َ
ول ÷ َأ رن ُي َل رغ َز َه َذا
ابَ :أ َّن َه َذا ُه َو الت رَّحرِ ري ُ
اجل َو ُ
اشا َّ
َو ر َ

خي َتلِ ُف َ
ون فِ ري ِه.
َّاس َما َ ر
ا ِ
ـم َب ر ُ
ني لِ رلن ِ
إل رل َغازَ ،و ُي َع رم َي َه ِذ ِه ال َّت رع ِم ريةَ ،و ره َو ا رل ُ
ني
الصـرِ ري َح ب َِال َدلِ ري ٍل َقاطِ ٍع ُه َو َع ر ُ
َوإ َِّن َت رق ِد ري َر ِم رث ِل َه َذا ا َّل ِذي ُخيررِ ُج ا رل َك َال َم َّ
َت َو َ رحترِ ري َف ِ
ني َت رأ ِو ريال ِ
الت رَّحرِ ري ِ
ات الص رو ِف َّي ِة َوال َباطِنِ َّية.
ف َوال َّت رب ِد ري ِلَ ،و َال َف رر َق بَ رينَ ُه َوبَ ر َ
َو َل رو َسا َغ ِم رث ُل َه َذا َل َب َط َل ِ
ت الن ُصوصَ ،و َمل ر َي رب َق ثِ َق ٌة لِ ُع ُمو ٍم َو َال ُخ ُصوص.
ُون َق رو ُل َ
ال َع َىل الت رَّق ِد ريرِ ِيف ك ََال ِم َر ُس ِ
ف َيك ُ
األ رع َمى« :ا رد ُع ال َّل َه ِيل» َدلِ ري ً
ول ال َّل ِه
َو َك ري َ
ح َح ح
حي َت ِم ُل ُه َو َال ُي ِش ر ُري ِإ َل ريهَ ،ف رض ً
ال َع رن َأ رن َيدُ َّل َع َل ريه؛ ﴿فإّنها َل
÷ َّ
ـما َال َ ر
الصـرِ ري ِح لِ َ
ۡح
ح
ٱلبۡ حصَٰر حو حلَٰكن حت ۡع حم ۡٱلقلوب َٱلت ِف ل
ور[ ﴾٤٦احلج].
د
ٱلص
ت ۡع حم
ّ
ّ ّ
ّ
َو َما َر َوا ُه ال ُب َخارِ ي

اس َ ¥ع رم َر ُس ِ
ول ال َّل ِه
است رَس َقوا بِا رل َع َّب ِ
َأ َّن َّ
الص َحابَ َة ر

«الله َّم إِ َّنا َنت ََو َّس ُل إِ َل ري َك بِ َع رم َنبِ ريئنَا »...ر
رب.
÷َ ،و َق َال ُع َم ُرُ :
اخلَ َ َ
َو َغ ر ُري َذلِ َك َكثِ ر ٌري .

رشكًاَ ،و َس َوا ٌء ك َ
َان ب َِح ٍّي َأ رو
رش ِع َي ُت ُه َمل ر َي رق ُب رحَ ،و َمل ر َي ُك رن َم رع ِص َي ًة َو َال ِ ر
َوإِ َذا َث َب َت َ ر
ٍ
ـم ري ِ
ـم رق َت ِيض َو ِ
ت ِعنردَ ال َّل ِه َت َع َاىل بَا ِق َي ٌة َثابِ َت ٌة َمل ر َيرِ رد َما
احدٌ َ ،و ُح رر َم ُة ا رل َ
َم ريت؛ إِذ ا رل ُ

رصيح التوسل بذاته ÷ إىل اهلل تعاىل.
فيها مجي ًعا أنَّه ÷ قد َع َّل َمه هذا الدعاء الذي فيه
ُ
( -)1صحيح البخاري ،برقمي ( ،)1010و( ،)3710ط( :املكتبة العِصية).
ِ
ِ
( -)2منها ما رواه ابن أيب شيبة يف (املصنف) برقم ( )32665بإسناده عن َمالك الدَّ ارَِ - ,وك َ
َان
َّاس َق رح ٌط ِيف زَ َمنِ ع َُم َرَ ,ف َجا َء َر ُج ٌل إ َِىل َق ر ِرب
اب الن َ
َخا ِز َن ع َُم َر ع ََىل ال َّط َعا ِمَ ,-ق َالَ :أ َص َ
النَّب رِي ÷َ ,ف َق َالَ :يا َر ُس َ
است رَس ِق ألُ َّمتِ َك َفإ َِّهنُ رم َقدر َه َلكُوا ،إلخ القصة.
ول ال َّل ِه ,ر
قال احلافظ ابن حجر يف (فتح الباري) («:)629/2بإسناد صحيح».
ورواها البيهقي يف (دالئل النبوة) ( .)47/7قال ابن كثري يف (البداية والنهاية) ()74-73/10
خرجها من طريق البيهقي« :وهذا إسناد صحيح».
ط( :هجر) بعد أن َّ
ورواها اخللييل يف (اإلرشاد) ( ،)314-313/1وأفادَّ :
أن مالك الدار موىل عمر بن اخلطاب ،تابعي
أيضا ابن عبد الرب يف (االستيعاب) (.)1149/3
قديم متفق عليه ،أثنى عليه التابعون ،ورواها ً

َي رق َط ُع َها َق رط ًعا.
َوإِ َذا ك َ
ـمنرزِ َل ِة ِعنردَ ال َّل ِه َت َع َاىل
احل رر َم ِة َوا رل َ
َان ا رل َ
ـم رق ُصو ُد :الت ََّوس َل ب َِما َل ُه ِم َن ر ُ
وس رم ًعا.
احلي َوا رلـم ري ُت َس َواءَ ،ال فَارِ َق بَ رين َُه َما ِيف َذلِ َك َع رق ًال َ
َف ر َ
ب النَّ رف ِع َوالض رـرَ ،و ر
َوإ رِن ك َ
اخلَ ر ِري َو َّ
الش رـر ا َّل ِذي َال َي رق ِد ُر َع َل ري ِه إ َِّال
ـم َرا ُدَ :ط َل َ
َان ا رل ُ

ـم ري ُت َع رق ً
ال
احلي َوا رل َ
ال َّل ُه َت َع َاىل َف ره َو َق ِب ريحَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َل ُه َغ ر ُري ُم ِب ريحَ ،س َوا ٌء ِيف َذلِ َك ر َ
َ
ۡ ح ۡ ح
ٱلۡش حك لظلم ع ّظيم[ ﴾١٣لقامن].
رش ًعا؛ ﴿إّن ّ
َو َ ر
ِ
(جم ر َم ِع ال َف َوائِ ِد) َما َر َوا ُه َّ
(اجلزء ال َّث ِاين)
الش ري ُخ ابر ُن َت ري ِم َّي َة ِيف
َو َقدر َذك رَر ُ
ت ِيف َ
«و َر َوى َأبُو
َاوى) (ص( )150/ال َّط رب َعة األُ روىلَ -سنَ َة 1381هـ) َ :
ِم َن (ال َفت َ

احلافِ ُظ ِيف َد َالئِ ِل الن ُب َّو ِةَ ،و ِم رن َطرِ ِيق َّ
اجل روزِ ري]َ ،حدَّ َثنَا
الش ري ِخ َأ ِيب ال َف َر ِج ِ
[ابن ر َ
ُن َع ري ٍم ر َ
ُس َل ري َم ُ
رب ِاينَ ،-حدَّ َثنَا َأ رمحَدُ بر ُن رِ رش ِد رينَ ،حدَّ َثنَا َأ رمحَدُ بر ُن َس ِع ري ٍد
ان بر ُن َأ رمحَدَ –ال َّط َ َ
مح ِن بر ِن َز ري ِد بر ِن َأ رس َل َم،
الر ر َ
ـمدَ ِينَ ،ع رن َع رب ِد َّ
إس َما ِع َيل ا رل َ
ا رل ِف رهرِ يَ ،حدَّ َثنَا َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن ر
ابَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
اب آ َد ُم
اخل َّط ِ
ـما َأ َص َ
َع رن َأ ِب ري ِهَ ،ع رن ُع َم َر بر ِن ر َ
ول ال َّل ِه ÷َ (( :ل َّ
اخل ِطي َئ َة َر َف َع َر رأ َس ُه َف َق َالَ :يا َر رب ب َِح رق ُحمَ َّم ٍد إ َِّال َغ َف رر َت ِيلَ ،ف َأ رو َحى ِإ َلي ِهَ :و َما ُحمَ َّمدٌ ؟
رَ
ـما َأ رمت َ رم َت َخ رل ِقي َر َف رع ُت َر رأ ِيس إ َِىل َع رر ِش َك ِف ِإ َذا َع َل ري ِه
َو َم رن ُحمَ َّمدٌ ؟ َف َق َالَ :يا َر رب ِإ َّن َك َل َّ
ُوبَ :ال ِإ َل َه إ َِّال ال َّل ُه ُحمَ َّمدٌ َر ُس ُ
ول ال َّل ِهَ ،ف َع ِل رم ُت َأ َّن ُه َأك َرر ُم َخ رل ِق َك َع َل ري َك؛ ِإ رذ َق َر رن َت
َم ركت ٌ
راس َم ُه َم َع راس ِم َكَ ،ق َالَ :ن َع رم َقدر َغ َف رر ُت َل َك)) »...إلخ.
ُق رل ُتَ :و َه َذا ر
ُب َأ ِئ َّم ِتنَا .
رب َم رر ِو ٌّي ِيف ُكت ِ
اخلَ َ ُ

( -)1يف (القسم الثاين).
( -)2وهو يف ( ،)95/2من الطبعة الثالثة (1426هــ) ،ط( :دار الوفاء).
( -)3انظر منها( :ينابيع النصيحة) لألمري احلسني ( #ص ،)458/ط( :بدر) ،و(رشح األساس
الصغري) املسمى (عدة األكياس) للسيد اإلمام أمحد بن حممد بن صالح َّ
الشـريف %
( ،)370/2وحممد بن سليامن الكويف ¦ يف (املناقب) ( ،)547/1والشهيد ُمحَيد ¦ يف
=

ـم رن َي رز ُع ُم َأ َّن َم رعنَى َما َو َر َد ِم َن الت ََّوس ِلُ :ه َو
َو ِيف َه َذا َر ٌّد َ ِ
رص ري ٌح ُم رف ِح ٌم لِ َ
الت ََّوس ُل بِدُ َعائِ ِه.
َو ره َو َوإ رِن ك َ
َان ِم َن الت رَّأ ِو ري ِل ال َباطِ ِل َف َقدر ُي رمكِ ُن ال َّت رلبِ ري ُس بِ ِه َع َىل َم رن َال َقدَ َم َل ُه

اس ٌخَ ،أما َه َذا َف َال ُيت ََص َّور فِ ري ِه ب َِح ٍ
َر ِ
ال؛ إِ رذ ُه َو َق رب َل ُو ُجو ِد ِهَ ،و ره َو َأبر َل ُغ ِم َن الت ََّوس ِل
ُ
َّ
اء َواألَ رولِ َي ِ
ـم رو َتى ِم َن األَ رن ِب َي ِ
اء َو َن رحوِ ِه رم؛ إِ رذ َقدر ُو ِجدُ وا.
بِا رل َ
ِ
(اجلزء ال َّثالِ ِ
اق ُح ُق ِ
ث -صِ )276/يف ِس َي ِ
وق َر ُس ِ
ول ال َّل ِه
َو َق َال َأ ري ًضا ِيف
«وك ََذلِ َك ُِمَّا ُي رش َـر ُع :الت ََّوس ُل بِ ِه ِيف الد َع ِ
احل ِد ري ِ
ث
÷ َما َل رف ُظ ُهَ :
اء ،ك ََما ِيف ر َ
الرت ِم ِذي َو َص َّح َح ُه َأ َّن النَّب َِّي ÷ َع َّل َم َش رخ ًصا َأ رن َي ُق َ
ول:
ا َّل ِذي َر َوا ُه ر ر
ٍ
مح ِةَ ،يا ُحم َ َّمدٌ َيا َر ُس َ
ول ال َّل ِه
الر ر َ
ُ
((الله َّم إ رِين َأ رس َأ ُل َك َو َأ َت َو َّس ُل إِل َي َك بِنَبِ ري َك ُحم َ َّمد َنب رِي َّ
اجتِي »))...إلخ اخلَ َ ِرب ا َّل ِذي َس َب َق.
إ رِين َأ َت َو َّس ُل ب َِك إ َِىل َر ريب ِيف َح َ
ـمكَا َن ِة ِعنردَ ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه
َو َه َذا َ ِ
ـما َل ُه ِم َن ا رل َ
رص ري ٌح ِيف الت ََّوس ِل ب َِذا ِت ِه ÷؛ لِ َ
ِص ري ٌح ِم َن َّ
الش ري ِخ ابر ِن َت ري ِم َّي َة ِيف َج َوازِ َذلِ َك.
َو َت َع َاىلَ ،و َت ر ِ

خ َال ِ
اخلَ َ ِرب النَّ َبوِ ري بِ ِ
ون َن رح َو َه َذا ر
ـمن ِرعَ ،و َيت ََأ َّو ُل َ
ف
َف َه ُؤ َال ِء ا َّل ِذ ري َن َي رمنَ ُعو َن ُه َأ َشدَّ ا رل َ
ون لِ َصـرِ ري ِح السنَّ ِة النَّ َبوِ َّي ِة ِيف َه َذا ر
الص ِح ري ِح َو َن رحوِ ِهَ ،وخمُ َالِ ُف َ
َح ِق ري َقتِ ِه :خمُ َالِ ُف َ
ون
اخلَ َ ِرب َّ
كثريا من تلك الروايات اإلمام الكبري النارص
(احلدائق الوردية) ( ،)14/1وغريهم .وقد ذكر ً
لدين اهلل تعاىل :احلس ُن بن عيل بن داود بن احلسن بن اإلمام اهلادي عيل بن املؤيد  %يف كتابه
(أسنى العقائد) (مخ) .واحلاكم اجلشمي يف (تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبيني) (ص)36/
عن اإلمام أيب طالب  #بإسناده عن ابن عباس قصة استشفاع آدم  #بأهل الكساء صلوات
ح ح َٰ ح ح ح ح َ
حححَ ى ح
اب حعل ۡيهّ إّنهۥ ه حو
َّق حءادم مّن َربّهّۦ ُك ّمت فت
اهلل عليهم وآهلم يف الكالم عىل قوله تعاىل﴿ :فتل
ٱ َِل َواب ٱ َلرحّيم[ ﴾٣٧البقرة].
( -)1وهو يف طبعة (دار الوفاء) (.)172/3
ِ
ِ
ٌ
َ
يح غَرِ يب».
( -)2سنن الرتمذي ،رقم ( ،)3578وقالَ :
«هذا َحديث َح َس ٌن َصح ٌ
وصححه األلباين يف (صحيح سنن الرتمذي) (.)469/3

لِ رل َّش ري ِخ ا َّل ِذي ُه َو ُع رمدَ ُ ُُتمَ ،و َع َل ري ِه ُي َع رو ُل َ
ون.

الشـرِ ِ
است رَو َف ري ُت ُط ُر َق َه َذا ر
اخلَ َ ِرب َّ
يف َوخمُ َ رر ِج ري ِه َوالك ََال َم َع َىل الت ََّوس ِل
َو َقد ر
(ب َِش رـر ِح الز َل ِ
ف) (ص( )164/الطبعة األوىل) (ص( ،)251/الطبعة الثانية)
(ص( ،)347/الطبعة الثالثة) .
َو ُق رلنَا ُهنَالِ َك بَ رعدَ ِذكررِ اآل َي ِ
ات الدَّ ا َّل ِة َع َىل الت ََّوس ِل بِ ِه ÷ َما َل رف ُظ ُه:
جي َع َل َذلِ َك كَالت ََّوس ِل َو ِ
اع
ـم رؤ ِم ٍن بِالِ َّل ِه َو َر ُسولِ ِه َأ رن َ ر
َف َال َي ُسو ُغ لِ ُ
اال رستِ رش َف ِ
َ حۡ ح ح ح ح
ۡ ح ح
بِاألَ رو َثا ِنَ ،وا رعتِ َقا ِد َت رقرِ ريب َِها إ َِىل ال َّل ِه ُز رل َفى﴿ ،ت ّلك حءايَٰت ٱلِلّ نتلوها عل ۡيك
ۡ ح ح
ح
ۡ
َ
ح
ۡ
ح
ح
ح
ح
ح
ب ح
ِ
َٰ
َ
ٱل ّق فبّأ ّي حدّيث بعد ٱلِلّ وءايتّهّۦ يؤمّنون[ ﴾٦اجلاثية] ،إ َِىل ق رولنَا:
ّ
َوك ََذلِ َك َأ ِذ َن ال َّل ُه َت َع َاىل َأ رن ُت رر َف َع َمجِ ري ُع بُ ُيوتِ ِهَ ،و ره َي ِح َج َار ٌة َال َت ُضـر َو َال َتنر َفع،
رشكًا َل ُه َت َع َاىلَ ،و َال ِع َبا َد ًة لِ َغ ر ِري ِه َو َال َقبِ ري ًحا؛
َو َال ُت رب ِص ُـر َو َال َت رس َمعَ ،ف َل رم َي ُك رن َذلِ َك ِ ر
خ َال ِ
ـما َأ ِذ َن ال َّل ُه َت َع َاىل بِ ِه ،بِ ِ
اف َح رو َ َهلا ِم َن
ف َت رعظِ ري ِم األَ رصنَامَ ،وطِ َياف ِة َم رن َط َ
َل َّ
ـما ك َ
َان ُِمَّا َمل ر َي رأ َذ ِن ال َّل ُه َت َع َاىل
اجل َال ِل َوا ِ
إلك َررام؛ َل َّ
األَ َنامَ ،وا رعتِ َقا ِد َش َفا َعتِ َها ِعنردَ ِذي ر َ
اجع.
بِ ِه َو َمل ر َي رش َـر رع ُه .إلخَ ،و ره َو ك ََال ٌم ُم ِف ريدٌ َف رل ُ َري َ
&

رب ِاين ِيف (ال َكب رِريِ) َو َ
(األ رو َس ِ
ط) َ ،وابر ُن ِح َّب َ
احلا ِك ُم
َه َذاَ ،و َأ رخ َر َج ال َّط َ َ
انَ ،و ر َ
َو َص َّح ُحو ُه َع رن َأ َن ٍ
ـما َما َت رت َفا ِط َم ُة ِبن ُرت َأ َس ٍد َد َخ َل َع َل ري َها
س َ ،ق َالَ « :ل َّ
َر ُس ُ
مح ِك ال َّل ُه َيا ُأ رمي بَ رعدَ ُأ رمي،»))...
((ر ِ َ
ول ال َّل ِه ÷ َف َج َلس ِعنردَ َر رأ ِس َها َف َق َالَ :

ِرب ِد ِهَ .-ق َالُ « :ث َّم َد َعا َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷ ُأ َسا َم َة َو َأبَا
 َو َذك ََر َثنا َء ُه َع َل ري َهاَ ،و َت رك ِف رين ََها ب ُ روب َ
حي َ
رب َها َف َل َّما
اخل َّط ِ
األ رن َصارِ َّيَ ،و ُع َم َر بر َن ر َ
َأي َ
فرونَ ،ف َح َف ُروا َق ر َ
ابَ ،و ُغ َال ًما َأ رس َو َد َ ر
( -)1ويف (ط/4ص.)358/
( -)2املعجم الكبري ( ،)351/24رقم (.)871
( -)3املعجم األوسط ( ،)67/1رقم (.)189
( -)4ورواه أبو نُ َعيم يف (احللية) (.)121/3

ول ال َّل ِه ÷ ِب َي ِد ِهَ ،ف َّل َما َف َر َغ َد َخ َل َر ُس ُ
بَ َل ُغوا ال َّل رحدَ َح َف َر ُه َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷
اغ ِف رر ُ
وت ،ر
أل رمي
اض َط َج َع ِف ري ِهُ ،ث َّم َق َال(( :ال َّل ُه ا َّل ِذي ُ رحييِي َو ُي ِم ري ُت َو ره َو َح ٌّي َال َي ُم ُ
َف ر

رت َأ َسدَ ،و َل رقن َرها ُح َّجت ََهاَ ،و َو رس رع َع َل ري َها ُمدر َخ َل َها ب َِح رق َن ِب ري َك َو َ
َفا ِط َم َة ِبن ِ
األ رن ِب َي ِاء ا َّل ِذ ري َن
ِم رن َق رب ِيل))».
احلاكِ ُم َ ،و َأبُو ُن َع ريم َ ،وال َب ري َه ِقي
رب ِاين ِيف َّ
َو َما َأ رخ َر َج ُه ال َّط َ َ
(الص ِغ رريِ) َ ،و ر َ
ِم رن َت َوس ِل آ َد َم ب ُِم َح َّم ٍد ÷َ ،و َقدر َم َّر.

ِ
َاوا ُه) (ص( )209/الطبعة
َو َق َال ابر ُن َت ري ِم َّي َة ِيف
(اجلزء األَ َّو ِل) ِم رن ( َفت َ
ٍ
اجه
«و َقدر َجا َء ِيف َح ِد ريث َر َوا ُه َأ رمحَدُ ِيف ُم رسن َِد ِه َ ،وابر ُن َم َ
األُ رو َىل) َما َل رف ُظ ُهَ :
أيضا يف (املعجم األوسط)
(( -)1املعجم الصغري) للطرباين ( ،)182/2رقم ( .)992ورواه ً
( ،)313/6رقم (.)6502
ِ
ِ
«ه َذا َحد ٌ
يح راإل رِسنَاد».
(( -)2املستدرك) للحاكم النيسابوري ( ،)672/2رقم ( ،)4228وقالَ :
يث َصح ُ
خمتصـرا ،وعزاه إليه احلافظ السيوطي يف (الدر املنثور)
(( -)3حلية األولياء) أليب نُ َعيم ()53/9
ً
( )313/1ط( :هجر).
(( -)4دالئل النبوة) للبيهقي ( .)488/5قلت :ورواه ابن عساكر يف (تاريخ دمشق) (-436/7
 ،)437واآلجري يف كتاب (الشـريعة) ،برقم ( ،)956ونحوه برقم ( .)950وانظر (الدر املنثور)
للحافظ السيوطي ( )313/1ط( :هجر).
( )5ـ ويف طبعة (دار الوفاء) (.)153/1
( )6ـ مسند أمحد ( ،)68/10رقم ( ،)11099ط( :دار احلديث) ،حتقيق (محزة الزين) :وقال:
«إسناده َح َسن».
( )7ـ سنن ابن ماجه برقم ( .)778قلت :ورواه الطرباين يف كتاب (الدعاء) برقم ( ،)421واب ُن
السني يف (عمل اليوم والليلة) برقم ( ،)85والبغوي يف (اجلعديات) برقم (.)2118
«ر َوا ُه ابر ُن ُخزَ ري َم َة
وعزاه البوصريي يف (احتاف اخلرية املهرة) ( )166/2إىل أمحدَ بنِ َمنِيع ،وقالَ :
يح ِه ِم رن َطرِ ِيق ُف َض ري ِل بنِ مرزُ ٍ
ِيف َص ِح ِ
يح ِعنردَ ُه».
وقَ ،ف ُه َو َص ِح ٌ
ر َر
ورواه احلافظ الكبري اب ُن أيب شيبة يف (املصنَّف) ( ،)106/15رقم ( ،)29812حتقيق( :ع ََّوامة)
ٍ
حيك َُم برتجيح رفع احلديث عىل
وقال بعد بحث له يف ترجيحه بني رفع احلديث أو وقفه« :وهبذا ُ ر
=

رِي َع ِن النَّب رِي ÷ َأ َّن ُه َع َّل َم ر
َع رن َعطِ َّي َة ال َع رو ِ ريف َ ،ع رن َأ ِيب َس ِع ري ٍد ر
اخلَارِ َج إ َِىل
اخلُدر ر
الص َال ِة َأ رن َي ُق َ
اي َه َذا؛
السائِ ِل ر َ
ني َع َل ري َكَ ،وب َِح رق َُم ر َش َ
ول ِيف ُد َعائِ ِهَ :
َّ
((و َأ رس َأ ُل َك ب َِح رق َّ
رشا َو َال بَ َط ًرا َو َال رِ َيا ًء َوال ُس رم َع ًة))» ،إ َِىل َق رو ِل َّ
الش ري ِخ ابر ِن َت ري ِم َّي َة
فِإ رِين َمل ر َأ رخ ُر رج َأ َ ً

َما َل رف ُظ ُه:

ؤال ب َِح رق األَ رنبِ َي ِ
ـم َع َّظ ِم كَالس ِ
َّاس َم رن
«و ِم َن الن ِ
اء» .إ َِىل َق رولِ ِهَ :
َ
«و ره َو الس َؤ ُال با رل ُ
جي رو ُز َذلِ َكَ ،فنَ ُق ُ
السائِ ِل لِ َّل ِه َت َع َاىلَ :أ رس َأ ُل َك ب َِح رق ُف َال ٍن َو ُف َال ٍن ِم َن
ولَ :ق رو ُل َّ
َُ
ـم َالئِ َك ِة َواألَ رنبِ َي ِ
الص ِ
ني َو َغ رري ِِه رمَ ،أ رو ب َِجا ِه ُف َال ٍنَ ،أ رو ب ُِح رر َم ِة ُف َال ٍن:
احل ر َ
اء َو َّ
ا رل َ
َي رقت َِضـي َأ َّن َه ُؤ َال ِء َ ُهل رم ِعنردَ ال َّل ِه َجا ٌهَ ،و َه َذا َص ِح ري ٌح؛ َفإ َِّن َه ُؤ َال ِء َ ُهل رم ِعنردَ ال َّل ِه
َمنرزِ ل ٌة َو َجا ٌه َو ُح رر َمة» ،إلخ ك ََال ِم ِه.
ـم ِج ريزِ ري َن لِ رلت ََّوس ِل بِاألَ رنبِ َي ِ
الص ِ
ني.
احل ر َ
ُق رل ُتَ :و َه َذا ُه َو َغ َر ُ
اء َو َّ
ض ا رل ُ
ـمنركِ ُر َ
ـمانِ ُع َ
ـمدَّ ُع َ
اب َّ
ون َع َىل
َف َأ رص َح ُ
ون لِ َذلِ َكَ ،وا رل ُ
ـمتَابَ َعتِ ِه ،ا رل َ
ون لِ ُ
الش ري ِخ ا رل ُ
احل ُال إ َِىل َأ رن َي ُقو ُلواُ :ه َو ِم َن ر
الش رـر ِك
َم رن َأ َج َاز ُه َأ َشدَّ ا ِ
إل رنكَارِ  ،بَ رل َقدر َي رب ُل ُغ ِهبِم ر َ
َاب ال َّل ِه َت َع َاىلَ ،و ُسنَّ ِة َر ُسولِ ِه ÷َ ،وخمُ َالِ ُف َ
ررب ،خمُ َالِ ُف َ
األَك َ ِ
ون
ـما َو َر َد ِيف كِت ِ
ون لِ َ
الش ري ِخ َه َذاَ ،و َي رل َز ُم ُهم َت رك ِف ر ُري ُهَ ،وإ رِن ك َ
َان َّ
لِك ََال ِم َّ
الش ري ُخ َي َت َل َّو ُن ِيف ك ََال ِم ِهَ ،فا رل ُع رمدَ ُة

وقفه ،ال كام قال أبو حاتم [يف] (العلل) البنه ( :)2048املوقوف أشبه ،واهلل أعلم ،ع ََىل أ َّنه من
َ
احلديث
الواضح من ألفاظ احلديث أ َّن مثله ال يقال بالرأي ،فاملوقوف كاملرفوع .وقد َح َّس َن
جامع ٌة من األئمة :احلافظ عبد الغني املقديس ،أدخله يف جزئه (النصيحة يف األدعية الصحيحة)،
ُ
ـمنرذري ،نَ َق َل ذلك عنه يف (الرتغيب) (،)459-458/2
ـم رق ِد ِيس
شيخ ا رل ُ
وأبواحلسن ا رل َ
والدمياطي يف (املتجر الرابح) ( ،)1325ولفظهَ :ح َسن إن شاء اهلل ،والعراقي يف (ختريج
اإلحياء) ( ،)323/1وابن َح َجر يف (نتائج األفكار) ( .»)272/1انتهى.
اجلدَ ِيل ،أبو احلسن الكويف ،عن أيب سعيد وجابر وابن عباس
( )1ـ «عطية بن سعيد بن ُجنَا َد َة ال َع رو ِيف ر َ
َ
وابن عمر وزيد بن أرقم وأنس وغريهم ،وعنه :األعمش ،وحجاج [بن أرطأة] ،وسفيان،
و[عبد الرمحن] ابن أيب ليىل ،ومالك بن ِمغ َرولَ ،و َخ رل ٌق ،قال ابن معني :صالحَ ،و َح َّس َن له
َ
احتج به البخاري يف (األدب) ،واألربع ُة َّإال
أحاديثِ ،عدَ ا ُده يف ثقات حمدثي الشيعة،
الرتمذي
َّ
ّ
النسائي ،تويف سنة إحدى عشـرة ومائة» .أفاده يف (اجلداول).
َّ

ِ
السبِ ريل .
اهلا ِدي إ َِىل َس َو ِاء َّ
الدَّ ل ريلَ ،وال َّل ُه َ
اجل رم َل ِة :الت ََّوس ُل ِعنردَ ُع َل َم ِ
وع َغ ر ُري َُمرنُوعٍَ ،و َمل ر ُينركِ رر ُه
ـم رسلِ ِم ر َ
ــر ٌ
ني َم رش ُ
اء ا رل ُ
َو َع َىل ر ُ
رضابُ ُه ،ا َّل ِذ ري َن َح َذا َح رذ َو ُهم َص ِ
الر َسا َل ِة؛ َفإ َِّن َغالِ َب َها
إ َِّال ُم َؤ رل ُ
اح ُ
ب ر
ف َه ِذ ِه َو َأ ر َ
هِم بِال َّل رف ِ
َمنر ُق ٌ
ظ.
ول ِم رن رِ َسا َل ِت ر
رش ِح ِعدَّ ِة رِ
َق َال ال َق ِ
الش روك ِ
(حت َف ِة َّ
ايض َّ
احل ِصني)
َاين ِيف ُ ر
احل رص ِن ر َ
الذاكِرِ رين َ ر
رب األَ رع َمى َو َذك ََر َم رن َص َّح َح ُه:
(صفحة ، )36/بَ رعدَ َأ رن َر َوى َخ َ َ
احل ِد ري ِ
ثَ :دلِ ري ٌل َع َىل َج َوازِ
احل ِد ري َث َه َؤ َال ِء األَ ِئ َّم ُةَ ،...،و ِيف ر َ
« َف َقدر َص َّح َح ر َ
الت ََّوس ِل ب َِر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷ إ َِىل ال َّل ِه َع َّز َو َج َّل َم َع ا رعتِ َقا ِد َأ َّن ال َفا ِع َل ُه َو ال َّل ُه
ـمانِ ُع» ،إِلخ ك ََال ِم ِه.
ـم رعطِي ا رل َ
ُس رب َحا َن ُه َو َت َع َاىلَ ،و َأ َّن ُه ا رل ُ
ف ( ِعدَّ ِة رِ
َو َقدر َس َب َق َق رو ُل ُم َؤ رل ِ
اجل َزرِ ري ِيف (صفحة:)37-
احل ِص رني) ر َ
احل رص ِن ر َ
الص ِ
ني.
احل ر َ
«و ُيت ََو َّس ُل إ َِىل ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه ب َِأ رنبِ َيا ِئ ِه َو َّ
َ

رب َ
ولَ :و ِم َن الت ََّوس ِل ب َ
َاين َ :أ ُق ُ
الش روك ِ
َف َق َال َّ
األ رع َمىُ ،ث َّم َق َال:
ِاأل رن ِب َي ِاءُ ،ث َّم َس َاق َخ ر َ
ِالص ِ
است رَس َقوا
احل ر َ
الص ِح ري ِح َأ َّن َّ
ني ِف ِمنر ُه َما َث َب َت ِيف َّ
َو َأ َّما الت ََّوس ُل ب َّ
الص َحابَ َة ر

اس َ ¥ع رم َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷َ ،و َق َال ُع َم ُر :ال َّل ُه َّم َنت ََو َّس ُل إِ َل ري َك بِ َع رم
بِال َع َّب ِ
َنبِ رينَا» ،إلخ .
أيضا كام يف (كتاب التوسل والوسيلة) املطبوع ضمن(جمموع الفتاوى)( ،)188/1ط:
( -)1وقال ً
ٍ
ِ
َ
محة ÷] َونَ رح ُو ُه
الر ر َ
(دار الوفا)َ :
«ه َذا الدعَا ُء [وفيه :ال َّل ُه َّم رإين أتَ َو َّج ُه إ َلير َك بِنَبِير َك حمُ ََّمد نَب رِي َّ
ِ
ِ
ِ
َ
ٍ
ُ
َ
َ
فَ ،ونُقل َع رن أ رمحَدَ برنِ َحنربَل ِيف َمن َرسك املروذي الت ََّوسل بِالنَّب رِي ÷
السل ُ
َقدر ُروِ َي َأنَّ ُه َدعَا بِه َّ
ِيف الدع ِ
ٍ
حنبل بجواز
َاء .»...قلت :وسيأيت إن شاء اهلل تعاىل زيادة البحث يف تِصيح أمحدَ بنِ
التوسل.
( -)2وهو يف (حتفة الذاكرين) للشوكاين (رشح عدة احلصن احلصني) للجزري (ص ،)180/ط:
(مؤسسة الكتب الثقافية).
( -)3حتفة الذاكرين (ص.)50/
أيضا يف كتاب (الدر النضيد) (ص ،)19/ط( :دار ابن خزيمة):
( -)4وقال الشوكاين ً
=

ص ُ
الق ُبورِ َ ،وا رل ِبنَا ُء َع َل ري َهاَ ،و َز رخ َر َفت َُهاَ ،و َت رسـرِ ري ُج ا رلس ُـر ِج َع َل ري َها،
َه َذا َو َأ َّما َ رجت ِص ري ُ
اع َل رم َو َّف َقنَا ال َّل ُه َت َع َاىل َو ِإ َّي َ
اك َأ َّن َه ِذ ِه َم رس َأ َل ٌة ِف رقهِ َّي ٌة َن َظرِ َّي ٌة َال َي رن َب ِغي َأ رن
الص َال ُة ِف ري َهاَ ،ف ر
َو َّ
ُي َض َّل َل ِ َهباَ ،ف رض ًال َع رن َأ رن ُي َف َّس َق َأ رو ُي َك َّف َرَ ،ف َغا َي ُة َ
األ رمرِ َأ َّن ِيف َذلِ َك َهنر ًياَ ،و َقدر َص َّح َأ َّن
رص ُف ُه َع رن َظ ِ
الن رَّه َي َظ ِ
اهرِ ِه َف َال
اه ٌر ِيف الت رَّحرِ ري ِم َو َل ري َس َن ًّصاَ ،و ِإ َذا َع َار َض ُه َما َي رقت َِضـي َ ر

ب :إ رِع َم ُال َ
الو ِ
َن.
اجل رم ُع بَ رين ََها َما َأ رمك َ
اج ُ
َح رج َر َو َال َمن َرعَ ،و َ
األ ِد َّل ِة َو ر َ

« َأ َّن الت ََّوس َل به ÷ يكون يف حياته وبعد موته ،ويف حضـرته ومغيبه .وال خيفاك أنَّه قد َث َب َت
التوسل به ÷ يف حياته ،وثبت التوسل بغريه بعد موته بإجامع الصحابة إجامعًا سكوتيا؛
لعدم إنكار أحد منهم ع ََىل ع َُم َر (رض) يف تَ َوسلِ ِه بالعباس .¥
وعندي أنه ال وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي ÷ كام زعمه الشيخ عز الدين بن عبد
السالم ألمرين :األول :ما عرفناك به من إجامع الصحابة ريض اهلل عنهم.
ِ
والثاينَ :أ َّن التوس َل إىل ال َّل ِه ب َأ ره ِل ال َف رض ِل وال ِع رلم هو يف التحقيق تَ َوس ٌل بأعامهلم الصاحلة،
ُ
ُ
الفاضل فاضالً َّإال ب َأعامله.
يكون
ومزاياهم الفاضلة؛ إذ ال
فإذا قال القائل :اللهم رإين أتوسل إليك بالعامل الفالين فهو باعتبار ما قام به من العلم ،وقد ثبت يف
ٍ
النبي ÷ َحكَى عن الثالثة الذين انطبقت عليهم الصخرة َأ َّن َّ
واحد
كل
الصحيحني وغريهام َأ َّن َّ
عَم ٍل عَم َل ُه ،فارتفعت الصخرةُ ،فلو كان التوسل باألعامل الفاضلة غري
منهم َت َو َّس َل إىل اهلل ب َأعر َظ ِم َ
رشكًا كام يزعمه املتشددون يف هذا الباب كابن عبد السالم ،ومن قال بقوله من أتباعه مل
جائز ،أو كان ِ ر
كَت النبي ÷ عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم.
حتصل اإلجابة من اهلل هلم ،وال َس َ
وهبذا تعلم أ َّن ما يورده املانعون من التوسل إىل اهلل باألنبياء والصلحاء من نحو قوله تعاىل﴿ :ماح
َ
ٓ ح
ۡ
حح ح
َ ح ٗ
حن ۡعبده ۡم إَّل ّل حق ّربونحا إّل ٱ َلِلّ زل ح ى
ف﴾ ،ونحو قوله تعاىل﴿ :فل ت ۡدعوا حم حع ٱلِلّ أ ححدا﴾ ،ونحو
ح
ح
ح
لق حوٱ ََّل ح
قوله تعاىل ﴿ :حلۥ حد ۡع حوة ٱ ۡ ح
ون لحهم ب ّ ح ۡ
شء﴾ ليس بوارد،
جيب
ّين يح ۡدعون مّن دونّهّۦ َل ي ح ۡس حت
ّ
ّ
َ ح حٓ ح
ح
أجنبي عنه؛ فإ َّن قوله ﴿ :حما ن ۡعبده ۡم إَّل ّلق ّربونا إّل
بل هو من االستدالل عىل حمل النزاع بام هو
ٌّ
ۡ
ِ
ٱ َلِلّ زل ح ى
بالعاملِ َمثَالً َمل َي رع ُبدر ُه ،حبل َعلِ َم َأ َّن له مزي ًة عند
واملتوس ُل
ِص ٌح ب َأ َّهنم َع َبدُ وهم لذلك،
ف﴾ ُم
ر
َ
ر
حح ح
ٗ
َ
فتوس َل به لذلك ،وكذلك قوله﴿ :فل ت ۡدعوا حم حع ٱلِلّ أ ححدا﴾ فإنَّه َهنَى عن َأ رن
اهلل بحمله العلم َّ
ِ
واملتوس ُل بالعاملِ َمثَالً مل َيدر ُع إالَّ ال َّل َه ،وإنَّ َما َو َق َع
ُيدر عَى مع ال َّل ِه غريه ،كأن يقول :يا أل َّل ُه ويا فالن،
ر
بعض عباده ،كام توسل الثالثة الذين انطبقت عليهم
منه التوس ُل إليه بِ َع َم ٍل صالِحٍ عَم َله
ُ ُ ح َ
ح
ۡ
ح
ح
الصخرة بصالح أعامهلم ،وكذلك قوله﴿ :وٱَّلّين يدعون مّن دونّهّۦ﴾ اآليةَّ ،
فإن هؤالء َدعَوا
ِ
بالعاملِ َمثَالً مل َيدر ُع إالَّ ال َّل َه،
واملتوس ُل
ستجيب هلم،
ستجيب هلم ،ومل َيدر عُوا َر َّ ُهبم الذي َي
َم رن ال َي
ُ
ُ
ر
غريه معه» ،إلخ كالمه.
َري ُه دونه ،وال دعا َ
ومل َيدر ُع غ ر َ

ني
ـم رسلِ ِم ر َ
َفا رل َع َج ُ
ب ِم رن َج رع ِل َذلِ َك َطرِ ري َق ًة إ َِىل ال َّت رف ِس ري ِق َوال َّت رك ِف رريَِ ،و َت رضلِ ري ِل ا رل ُ
ب َِما َال َيت ََح َّق ُق فِ ري ِه ال َّظنَ ،ف رض ًال َع ِن ال َق رط ِع.
اآلل َخ َل ًفا َعن س َل ٍ
ني َظ ره َر َاين َأئِ َّم ِة ِ
ف ِم رن ُدو ِن َنكِ ر ٍري ِم رن َأ َح ٍد،
َو َقدر َو َق َع َذلِ َك بَ ر َ
ر َ
ني.
ـم رسلِ ِم ر َ
َوك ََذا َسائِر ا رل ُ

ـم َش ِ
رب النَّبِي ÷ ِيف بَ ريتِ ِه ب َِأ رمرِ ِهَ ،و ره َو َم ربنِ ٌّي
اه ِد َوا رل ِق َب ِ
اب َف َقدر ُق ِ َ
َو َأ َّما بِنَا ُء ا رل َ
اع ِ
آل
ُم َس َّق ٌ
الص َحابَ ِةَ ،و َع َىل َذلِ َك إ ر َ
ِمج ُ
الو ِص َو َم رن َم َع ُه ِم َن َّ
فَ ،و َق َّر َر َذلِ َك َ
ُحم َ َّم ٍد ÷َ ،و ُع َل َم ِ
ني .¤
ـم رسلِ ِم ر َ
اء ا رل ُ
اآلل ِيف َ رجت ِد ري ِد َما ا رندَ َر َس ِم رن ُق ُبورِ َأ َهالِ ريهِ رم َو َم َش ِ
َو َال َز َال َأئِ َّم ُة ِ
اه ِد ِه رم.
َو َم ِن ا َّط َل َع َع َىل ِس َري ِِهم َعلِ َم َذلِ َك.

َو َل ري َس ب ُِم َج َّر ِد البِن ِ
ـم ربنِي َم رس ِجدً ا؛ إِ ًذا َل َلزِ َم َأ رن َتك َ
وت
ُون ال ُب ُي ُ
َاء َي ِص ر ُري ا رل َ
ات َو َغ ر ُري َها َم َس ِ
اجدَ َ ،و َال َقائِ َل بِ ِه.
احل َّما َم ُ
َو ر َ

ـم َرا َد الن رَّه ُي َع رن بِن ِ
ـم َس ِ
اج ِد َع َىل ال ُق ُبورِ َو َأ رن َل ري َس
َف َع َىل َف رر ِ
َاء ا رل َ
ض َأ َّن ا رل ُ
ـم رق ُصو ُد بِبِن ِ
اج ِد َف رو َق َها ر
الختَا ِذ َها ِه َي َم َس ِ
ـم َس ِ
اجدَ ،ف َغا َي ُت ُه َ :رحترِ ري ُم َأ رن ُي ربنَى
َاء ا رل َ
ا رل َ

اجدَ َ ،و َال ُي ِف ريدُ َ رحترِ ري َم ُجم َ َّر ِد البِن ِ
لِ َذلِ َك ال َغ َرضَ ،و َ رحترِ ري ُم َج رعلِ َها َم َس ِ
َاء؛ إِ رذ َل ري َس كُل
ٍ
ـم َش ِ
اهدُ َم َس ِ
رش ًعاَ ،و َال
بِنَاء َم رس ِجدً ا َق رط ًعاَ ،ف َال ُت َس َّمى ال ِق َب ُ
اب َوا رل َ
اجدَ َال ُل َغ ًة َو َال َ ر

ُون َم َس ِ
بُنِ َي رت لِ َتك َ
اجدَ َأ رص ًال.
َف َما َه َذا ال َّت ركثِ ر ُري َوالت رَّهوِ ري ُل ِب َغ ر ِري َدلِ ري ٍلَ ،و َه َذا َو ِ
الس رم َع
ـم رن َأ رل َقى َّ
اض ٌح لِ َ
َو ره َو َشهِ ريدٌ .
لص َال ِة.
َف َأ َّما البِنَا ُء َح رو َ َهلا َف َل ري َس َم رس ِجدً ا َم َامل ر ُي رق َصدر َت رسبِ ري ُل ُه لِ َّ

َ
جدا﴾
مس ّ

حح ح
ححَ ح َ ح ح
ح ح َ ح حح
خذن علي ّهم
ت
َل
ّم
ه
ر
م
ّ
﴿قال اَّلّين غلبوا َع أ ّ

حۡ ۡ ححَ ح َ
خذن
أم ّرهّم َلت ّ

و َأي ًضا َف َقدر ورد ِيف َقولِ ِه َتع َاىل﴿ :قح حال َٱَّل ح
ّين حغلحبوا ح ح ى
َع
َ
ر
ََ َ
َ ر
حعلح ۡيهم َم ۡ
ج ٗدا[ ﴾٢١الكهف]َ ،و َمل ُينر ِ
كر ال ُق رر ُ
هِم.
س
ّ
آن َع َل ري ر
ّ
ر
َو َال ُيت ََص َّو ُر َأ رن َيك َ
رش ري َعتِنَا َمن ُرس ً
وخا بِ َق رولِ ِه ÷َ (( :ل َع َن ال َّل ُه ال َي ُهو َد
ُون ِيف َ ِ
هِم َم َس ِ
رش َع َال َيك ُ
ُون
ـما َقدر ُ ِ
اجدَ ))؛ ألَ َّن الن رَّس َخ لِ َ
ور َأ رنبِ َيائِ ر
َوالن ََّص َارى َّاخت َُذوا ُق ُب َ
بِال َّل رع ِن َع َل ري ِهَ ،وإِ َّن َما َيرِ ُد الن رَّس ُخ بِا رنتِ َه ِ
اء بَ َيا ِن رِ
احلك َرم ِة ِيف َذلِ َك ال ِف رع ِل.
وز َأ رن ُي َق َالَ :ل َعن َُهم ال َّل ُه ر
س َأ رو َن رح َو ُه ِق رب َل ًة ،ك ََما
جي ُ
ـم رق ِد ِ
الختَا ِذ ِه رم بَ ري َت ا رل َ
َف َال َ ُ

َذلِ َك َم رع ُلو ٌم.
ني َما َو َر َد ِيف السنَّ ِة ِم َن ال َّل رع ِن لِ رل ُم َّت ِ
ـم َس ِ
اجدَ
اجل رم ِع بَ رينَ ُه َوبَ ر َ
خ ِذ ري َن ا رل َ
َف َال بُدَّ ِم َن ر َ
َع َىل ال ُق ُبورِ .
ـم رس ِج ِد
ـم َرا ُد ب َِما َو َر َد ِيف ال ُق ررآ ِن راختَا ُذ ا رل َ
اجل رم ُع ِيف َذلِ َك ب َِأ رن ُي َق َال :ا رل ُ
َو ر َ
ـم َرا ُد ب َِما َو َر َد ِيف السنَّ ِة :بِنَا ُء
هِم َو ُ ِحم ري ًطا ِهب رِمَ ،ال َع َىل ال ُق ُبورِ َأ رن ُف ِس َهاَ .وا رل ُ
َح َوا َل ري ر
ـم َس ِ
اج ِد َع َل ري َها َأ رن ُف ِس َها .
ا رل َ
ـم َس ِ
اجدَ
ـم رسلِ ِم ر َ
ني؛ ألَ َّن ُه َال َي ربنِي ا رل َ
َو َال ُي َق ُال :إ َِّن الـ ُرم َرا َد بِا َّل ِذ ري َن َغ َل ُبواَ :غ ر ُري ا رل ُ
ـم رسلِ ُم َ
ون .
إ َِّال ا رل ُ
َو َه َذا َو ِ
احل َّج َة ِيف َع َم ِل
اين ال ُق ررآ ِن َوا رلسنَّ ِةَ ،و َع َر َ
اض ٌح لِ َ
ف رُ
ـم رن َع َق َل َو َتدَ بَّ َر َم َع ِ َ

ُ
نفس ُه
القبور نفسها مساجدَ  ،بحيث
( -)1أي َأ َّن معنى اختاذ القبور مساجد َأ رن تُت ََّخ َذ
رب ُ
يكون الق ُ
ُ
ِ
اسم ملكان السجود الذي ُي رس َجدُ فيه« ،كمنزِ ل» للمكان الذي
ُم َص َّىل ُي َص َّىل عليه؛ أل َّن
«مسجدً ا» ٌ
ر
ر
َ
َ
جيل ُس فيه .فمعنى اختَاذ القرب مسجدً ا اختَاذه مكانًا للسجود
ُينرزَ ُل فيه ،و«جملِس» للمكان الذي ُ ر
ُيسجد فيه .أفاده بعض العلامء.
حح ح
ح ح َ ح حح
ۡ
ۡ
ى
َّ
(الكشاف)﴿« :قال ٱَّلّين غلبوا َع أم ّرهّم﴾ من املسلمني
()2ـ قال جار اهلل الزخمشـري يف
ححَ ح َ
ٗ
ۡ
ح
جدا﴾ ُي َص ريل فيه
َو َملِكِهِم وكانوا أوىل هبم وبالبناء عليهم ﴿َلتخّذن﴾ عىل باب الكهف ﴿مس ّ
املسلمون ،ويتربكون بمكاهنم».

ـم َعا ِد َي ِة ألَ رح َي ِ
اخلَ َل ِ
الس َل ِ
ف َو ر
اء
ـم رسلِ ِم ر َ
ـم ربت َِد َع ِة ،ا رل ُ
ف َق رب َل َه ِذ ِه ال َّطائِ َف ِة ا رل ُ
ني َّ
ا رل ُ
ني َو َأ رم َو ِاُت رِم.
ـم رسلِ ِم ر َ
ا رل ُ
َون َت َك َّل ُم َع َىل َما َأ رو َر َد ُه َص ِ
الر َسا َل ِة ُم َف َّص ً
ال بِإِ َعا َن ِة ال َّل ِه َت َع َاىل:
اح ُ
ب ر

ت لِ َر ُس ِ
احل َب َش ِة،
ت َعائِ َش ُة َأ َّن ُأ َّم َس َل َم َة َذك ََر ر
َق َالَ « :ف َر َو ر
ول ال َّل ِه َكنِ ري َس ًة ب َِأ رر ِ
ض رَ
إ َِىل َأ رن َقا َل رتَ :ق َال َر ُس ُ
ات ِفيهِم ال َع ربدُ
ول ال َّل ِه ÷ُ (( :أو َل ِئ َك َق رو ٌم إِ َذا َم َ

الصالِ ُح بَنَوا َع َىل َق ر ِرب ِه َم رس ِجدً اَ ،و َص َّو ُروا فِي ِه تِ رل َك الص َور،
الر ُج ُل َّ
َّ
الصالِ ُحَ ،أوَّ :
رش ُار ر
اخلَ رل ِق ِعنردَ ال َّل ِه))».
ُأو َلئِ َك ِ َ
احل ِد ري ُث ُم َص رـر ٌح
اجل َو ُ
ابَ :ل ري َس فِ ري ِه َِش ٌء ُِمَّا ا َّد َعا ُه َّ
السا ِئ ُلَ ،و ر َ
َ
هِم ِمن راختَا ِذ َق ر ِرب ِه َم رس ِجدً ا َم َع َت رصوِ ريرِ ا رلص َورِ فِ ري ِهَ ،فنَ ُق ُ
ول ب ُِم رو َج ِب ِه
فِ رعلِ ر

بِ ِع َّل ِة إِ رنكَارِ
؛ َفإ َِّن َأ ره َل

ت َ %و ِش ري َعت َُه رم َو َم رن بَ رين َُه رم َال َي َّت ِ
ال َب ري ِ
ون َش ري ًئا ِم َن ال ُق ُبورِ َم َس ِ
خ ُذ َ
اجدَ َ ،و َال
َي رر َض َ
ون بِالت رَّصوِ ريرِ .
ان َع رن َمن ُرص ٍ
ور َع رن ُجم َ ِ
«و َر َوى ابر ُن َجرِ ٍير بِإ رِسنَا ِد ِه َع رن ُس رف َي َ
اه ٍد يف قولِ ِه
َق َالَ :
ب -بِ َفت ِرح رِ
اجلي ِمَ :-ما َي رقت َِضي ِه
وج ِ
ـم َ
( -)1قال القرايف املالكي يف (الفروق) (« :)88/4ا رل َق رو ُل بِا رل ُ
يل َم َع بَ َق ِ
اع بِ َأ رن
الدَّ لِ ُيلَ ،و-بِك ر ِ
يم ُم رقت ََىض الدَّ لِ ِ
َس َها :-الدَّ لِ ُيلَ .و ره َو ِعنردَ راألُ ُصولِيرنيَ  :تَ رسلِ ُ
اء النرزَ ِ
اع.
استِ رلزَ ا ِم ِه الدَّ لِ َيل لِ َ
َي رظ َه َر عَدَ ُم ر
ـم َح رل النرزَ ِ
ح َ ۡ
ح
َ
ح
َو َشا ِهدُ ُه َأ ري الدَّ ال ع ََىل ا رعتِبَا ِر ِه َق روله تَ َع َاىل﴿ :و ّلِلّ ٱلعّزة ول ّرس ّ
اب
ول﴾ [املنافقونِ ]8 /يف َج َو ِ
ح ۡ ح َ ۡ ح ح ل ۡ ح ۡ ححَ
ِ
ر
ر
يح َذلِ َكَ ،لكِ رن ُه ُم راألَ َذل،
ل
ا
ن
ع
ي
ك
ح
ـم
ل
ا
﴾
ل
﴿لخ ّرجن ٱلعز مّنها ٱلذ
َ
ـمنَافِ ِقنيَ َأ ري َص ِح ٌ
ر
ر
ُ
ر
َ
يل َو ُم رقت ََضا ُه َم َع بَ َق ِ
اع ِيف راألَعَزر
َو َال َّل ُه َو َر ُسو ُل ُه راألَعَزَ ،و َقدر َأ رخ َر َج ُ
ب الدَّ لِ ِ
وج ُ
اه رم َف َقدر َسلِ َم ُم َ
اء النرزَ ِ
َم رن ُه َوَ ،و راألَ َذل َم رن ُه َو.»...،
( -)2تفسري ابن جرير الطربي ( )523/22ط( :مؤسسة الرسالة).
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ت
ل
ي
َان
ك
:
ال
ق
،
[النجم]
﴾
١٩
ى
ز
ع
ٱل
و
ت
ٱلل
م
ت
ي
ء
ر
َت َع َاىل﴿ :أف
َ َ
ُ ُ َّ ر
َ
َف َع َك ُفوا َع َىل َق ر ِرب ِه.
َو َعن ابر ِن َع َّب ٍ
اس :ك َ
اج».
للح ر
السوِ ري َق َ
َان َي ُلت َّ
ك ُر ِع َبا َد َة َ
ال ُي رن ِ
ان ال َّل ِه ِم رن ِإ ري َرا ِد َه َذاَ ،و َم ِن ا َّل ِذي َ
ابَ :يا ُس رب َح َ
األ رو َثا ِن
اجل َو ُ
َ
َو ُ
ُوف َع َل ري َها لِ ِع َبا َد ِ َُتا؟.
الق ُبورِ َ ،وا رل ُعك َ
وم َص ِ
َار ُه؟!.
اح ُ
الر َسا َل ِة إِ رنك َ
ب ر
َو َأ ري َن َه َذا ُِمَّا َي ُر ُ
ب ِع َبا َد ِة بَ رع ِ ِ
اآلهل ِة إِ َّن َما كَا َن رت ِم رن َت رعظِ ري ِم ُق ُبورِ ِهم،
َق َالَ « :ف َقدر َظ َه َر َأ َّن َس َب َ
ض َ
ـم َس ِ
َو َه ِذ ِه ا رل ِع َّل ُة ِه َي ا َّلتِي ألَ رجلِ َها َهنَى َّ
اج ِد َع َىل ال ُق ُبورِ ِ ،ه َي
الشارِ ُع َع ِن راختَا ِذ ا رل َ
ِرشا ِك األَك َ ِ
الرش ِكَ ،فإ َِّن
رربَ ،أ رو فِ ري َما ُدو َن ُه ِم َن ر ر
ا َّل ِتي َأ رو َق َعت َك ِث ر ًريا ِم َن األُ َم ِم إِ َّما ِيف اإل ر َ
الر ُج ِل ا َّل ِذي ُي رع َت َقدُ َص َال ُح ُه »...إلخ.
الرش َك بِ َق ر ِرب َّ
رر

ِ
ابَ :ه َذا ِ
اال رستِنر َب ُ
آهل ًة ،ك ََما َت َقدَّ َم الت رَّصـرِ ري ُح
اجل َو ُ
َ
اط َغ ر ُري ُم َس َّل ٍم ،بَ رل ُه َو راختَا ُذ َها َ
ٍ
اهدَ ،و ره َو ا َّل ِذي ِس ري َق ِ
ال ِم ُجم َ ِ
بِ ِه ِيف َك َ
ت اآل َي ُة ألَ رجلِ ِه.
ات َل ري َس َع َل ري َها َدالَ َل ٌة َوالَ َأ َم َارةٌَ ،و َي َت َف َّر ُع َع َل ري ِه
جي ٌ
السائِ ُل َختررِ ر َ
َف َج ِم ري ُع َما َر َّت َب ُه َّ

السائِ ُل.
إِبر َط ُال َمجِ ري ِع َما َشن ََّع بِ ِه َّ
ِاالضطِ َرارِ ِم رن ِد ري ِن َر ُس ِ
ول
مج ُعوا َع َىل َما َعلِ ُموه ب ر
ني َقدر َأ ر َ
ـم رسلِ ِم ر َ
َق َالَ « :فإ َِّن ا رل ُ
رهِي َعن َرهاَ ،و َأ َّن ُه َل َع َن َم ِن َّاخت ََذ َها َم َس ِ
الص َ
اجدَ ».
ال َّل ِه ÷ َأ َّن َّ
ال َة ِعنردَ ال ُق ُبورِ َمن ٌ
َاج إ َِىل َ رحت ِق ري ٍقَ ،والَ َتنر َب ِغي
ـم رسلِ ِم ر َ
ابَ :ما َن َق رل َت ُه ِم رن إ ر َ
حيت ُ
اجل َو ُ
ني َ ر
اع ا رل ُ
ِمج ِ
َ
اع.
ـم َج َاز َف ُة بِدَ رع َوى اإل ر َ
ا رل ُ
ِمج ِ
َو ر ِ
الص َ
ورَ ،و َقدر ُت ُك رل َم َع َىل َذلِ َك ِيف
اخل َال ُ
ف ِيف َّ
ور َم رزبُ ٌ
ال ِة َع َل ري َها َو ِعنردَ َها َم رش ُه ٌ
َم َو ِ
اض ِع ِه ِم َن ال ِف رق ِه .

(َ « -)1ل َّت الرج ُل السوِ َيق َلتًّا ِ -من باب َقت ََل :-ب َّله ب َِش ٍ
ـم ِ
اءَ ،و ُه َو َأ َخف ِم رن ا رلبَ ّس» .متت
ر َ ِ
َ ُ
َّ ُ
ـيء ِم رن ا رل َ
ر
َّ
من (املصباح).
( -)2وليت شعري أمل تكن عائشة تصيل يف حجرُتا؟ ،واملعلوم َّ
أن قرب رسول اهلل ÷ وقرب أيب بكر
=

َو َل ري َس َذلِ َك ِم َن ر
ـم َحا َّد ِة لِ َّل ِه
الش رـر ِك ِيف َِش ٍءَ ،ف َك ري َ
ف َت رق َط ُع ب َِأ َّن َه َذا ِم َن ا رل ُ
اع ِد ري ٍن َمل ر َي رأ َذ رن بِ ِه ال َّل ُه.
َولِ َر ُسولِ ِهَ ،وا رل ُ
ـم َخا َل َف ِة لِ ِد رينِ ِهَ ،وابرتِدَ ِ
ـم رحدَ َث ِ
اب ر
الص َال ُة ِعنردَ َهاَ ،و راختَا ُذ َها
ات َو َأ رس َب ِ
الش رـر ِكَّ :
َق َالَ :
«و ِم رن َأ رع َظ ِم ا رل ُ
ـم َس ِ
اج ِد َع َل ري َها.
َم َسا ِجدَ َ ،وبِنَا ُء ا رل َ
وص َع ِن النَّب رِي ÷ بِالن رَّه ِي َع رن َذلِ َكَ ،وال َّت رغلِ ري ِ
َو َقدر َت َوا َت َر ِ
ظ فِ ري ِه».
ت الن ُص ُ
الشـر ِك َحيتَاج إ َِىل بر َه ٍ
ابَ :أ َّن َج رع َل َذلِ َك ِم َن الـ ُرم رحدَ َث ِ
ان
ات َو َأ رس َب ِ
ر ُ
اجل َو ُ
ُر
اب ر ر
َ

َقاطِعٍ.

ود رعوى التَّوا ُترِ م رف َت ِقر ٌة إ َِىل بي ٍ
ان.
ََ
َ َ َ
َ ُ َ
ب بر ِن َع رب ِد ال َّل ِه ال َب َج ِ ريل َق َالَ :س ِم رع ُت
قالَ « :ف ِفي َص ِح ري ِح ُم رسلِ ٍم َع رن ُجنردَ ِ
ول ِيف ح ِدي ٍ
وت ب َِخ رم ٍ
س َو ره َو َي ُق ُ
َر ُس َ
ثَ -ف َسا َق ُه إ َِىل َأ رن
ول ال َّل ِه ÷ َق رب َل َأ رن َي ُم َ
َ ر
هِم َو َص ِ
َان َق رب َلك رُم كَا ُنوا َي َّت ِ
خ ُذ َ
َق َالَ (( :-أ َال َوإ َِّن َم رن ك َ
احل ريهِم
ور َأ رنبِ َيائِ ر
ون ُق ُب َ
اجدَ َ ،أ َال َفال َت َّت ِ
ور َم َس ِ
َم َس ِ
اجدَ ؛ َفإ رِين َأ رهنَاك رُم َع رن َذلِ َك)).
خ ُذوا ال ُق ُب َ

ُث َّم َحكَى بَ رعدَ َذلِ َك ِم رن َح ِد ِ
يث ابر ِن َع َّب ٍ
اسَ ،و َعائِ َش َةَ ،و َأ ِيب ُه َر ري َرةََ ،وابر ِن
مسع ٍ
ود.
َ ر ُ
ِص َح ٌة بِالن رَّه ِي َع ِن راختَا ِذ ال ُق ُبورِ َأ رن ُف ِس َها
اجل َوابَ :أ َّو ًال :إ رِن ُس رل َم ِص َحت َها َف ره َي ُم َ ر
َ

وعمر كان يف تلك احلجرة ،فعائشة كانت تصيل عند القبور بإجامع األمة .واملعلوم بالضـرورة َّ
أن
املسلمني عىل اختالف مذاهبهم وآرائهم من سنة ثامن وثامنني هجرية تقري ًبا بعد توسعة املسجد
النبوي وإدخال احلجرة الشـريفة يف املسجد الشـريف -وفيهم بقايا الصحابة ،وأئمة أهل
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املسجد النبوي الرشيف إىل يومنا هذا ،وإىل أن تقوم الساعة إن شاء اهلل تعاىل ،ومل ينقل عن ٍ
أحد منهم
ُ
إنكار أو إبطال للصالة .وروى احلاكم النيسابوري يف (املستدرك) ( ،)533/1رقم ()1396
ٍ
احل َس ر ِ
عَن َأبِي ِهَ ( :أ َّن َفا ِط َم َة ِبن َرت ال َّنب رِي ÷
ني ،ر
عَن َأبِي ِه ،ر
عَن َج رع َفرِ برنِ ُحم ََّمد ،ر
بإسناده ر
عَيل برنِ ر ُ
عَن ِ ر
ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُ
ر
َ
َ
َ
ر
عَن
ه
ت
ا
و
ر
يث
د
احل
ا
ذ
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قال
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ه
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ت
ف
ة
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رب
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ور
ردَ
َ
كَا َن رت تَزُ ُ ر َ ر َ َ رزَ
َ
ُ َ ُُ ر
ُ
َ َ َر
َُُ
َ
ِ
احل رث َ
يبَ ،ولِ َي رع َل َم
آخرِ ِه رم ِث َق ٌ
الرت ِغ ِ
عَىل زِ َي َار ِة ا رل ُق ُبورِ َحت رَر ًيا لِ رل ُم َش َاركَ ِة ِيف َّ ر
اتَ ،و َق ِد راست رَق َص ري ُت ِيف ر َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
يح ِب َذن ِبه أ َّ َهنا ُسن ٌَّة َم رسنُو َن ٌةَ ،و َص َّىل ال َّل ُه َ
َّ
مجعنيَ ».
عَىل ُحم ََّمدَ ،وآله أ ر َ
الشح ُ
( -)1صحيح مسلم برقم ( ،)1188ط( :العِصية).

ول ب ُِم رو َجبِ ِهَ ،و َلكِ رن َأ ري َن َذلِ َك ُِمَّا َي ُرو ُم ُه َص ِ
َم َس ِ
اجدَ َ ،و َن ُق ُ
الر َسا َل ِة؟!.
اح ُ
ب ر
الذم ر
ُون َذلِ َك ال َّل رع ُن َو َّ
حيت ََم ُل َأ رن َيك َ
الختَا ِذ َها َم رع ُبو َد ًة ِم رن ُدو ِن ال َّل ِه
َم َع َأ َّن ُه ُ ر
((الله َّم َال َ رجت َع رل َق ر ِربي َو َثنًا
ِص ًحا بِ ِه ِيف َق رولِ ِه ÷:
ُ
َت َع َاىل ،ك ََما َو َر َد َذلِ َك ُم َ َّ

ور َأ رنبِ َيائِهِ رم َم َس ِ
ب ال َّل ِه َع َىل َق رو ٍم َّ َ
اجدَ )).
ُي رع َبدُ  ،راشتَدَّ َغ َض ُ
اخت ُذوا ُق ُب َ
ب ال َّل رع ِن ب َِذلِ َك َج رع ُل ُه رم َ َهلا َأ رو َثا ًنا ُت رع َبدُ  ،ك ََما َقدر َر َوى
َو ِيف َه َذاَ :تنر ِب ري ٌه َع َىل َأ َّن َس َب َ
َذلِ َك َص ِ
الر َسا َل ِة.
اح ُ
ب ر
َو ره َو َينر ُق ُض َج رع َل َك َ َهلا ذَرِ ري َع ًة ِيف َك َ
ال ِمكَ ،ف ره َو ُح َّج ٌة َع َل ري َك َال َل َك.
إل َما ُم األَ رع َظ ُم َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل  ŉب َِسن َِد
ـم رق ُصو َد بِالن رَّه ِي َما َر َوا ُه ا ِ
َو َقدر َأ َفا َد ا رل َ
ٍ
آبَا ِئ ِه َ %ع ِن النَّب رِي ÷َ ،ق َال ِيف َأ رثن ِ
((و َهنَ ري ُتك رُم َع رن زِ َي َار ِة ال ُق ُبورِ ،
َاء َح ِد ريثَ :

ِعنردَ َهاَ ،و َين َرح ُر َ
وهنَا َف َي رعكِ ُف َ
ون ِعنردَ َها،
ون
ـم ر ِ
رشكِ ر َ
ني كَا ُنوا َي رأ ُت َ
َو َذلِ َك َأ َّن ا رل ُ
ون ُه رج ًرا ِم َن ال َق رو ِلَ ،ف َال َت رف َع ُلوا َك ِف رعلِهِ رمَ ،و َال بَ رأ َس بِإِ رت َي ِ
َو َي ُقو ُل َ
اهنَا؛ َفإ َِّن ِيف
اهنَا ِع َظ ًة َما َمل َت ُقو ُلوا ُه رج ًرا))َ ،ف َ َّ َ
ِ
ِ
إِ رت َي ِ
اهل رجرِ .
ر
ِص َح بِأ َّن الن رَّه َي ل رل ُعكُوف َوالن رَّحرِ َو ر ُ
ت إِ َل ري ِه ِيف َت رف ِس ر ِري ُجم َ ِ
اه ٍد ا َّل ِذي َر َو ري َت ُه.
َوا رل ُعك ُ
رش َ
ُوف َع َل ري َهاُ :ه َو ال ِع َبا َد ُة ك ََما َأ َ ر
ول ال َّل ِه ÷ َزائِ َر ِ
«و َع ِن ابر ِن َع َّب ٍ
اس َق َالَ :ل َع َن َر ُس ُ
ات ال ُق ُبورِ ،
َق َالَ :
ـم َّت ِ
ـم َس ِ
السج».
خ ِذ ري َن َع َل ري َها ا رل َ
َوا رل ُ
اجدَ َو ُ
ب .انتهى بتِصف من (خمتار الصحاح).
ـم رط َل ُ
ـم َرا ُم) :ا رل َ
اليش َءَ :ط َل َب ُهَ ،وبَابُ ُه َقالَ .و(ا رل َ
(َ -)1
(را َم) َّ ر
( -)2جمموع اإلمام األعظم زيد بن عيل ( ŉاملسنَد) (ص )246-245/يف (باب األكل من حلوم
األضاحي).
ف عنه َو رج َهه .وقيل:
ِص ُ
ف و َي رعك ُ
َف عليه َي رعكِ ُ
(َ «-)3عك َ
ُفَ ،ع رك ًفا ح َو ُعكُو ًفاَ :أ رق َب َل علي ِه ُمواظِ ًبا ال َي ر ِ
ح ححى ۡ ح َ
ۡ
ح
ۡ
َري ِ
عاص ٍم:
َأقا َم ،ومنه قو ُل ُه تعاىل﴿ :يعكفون َع أصنام لهم﴾َ ،أيُ :ي ِق ُ
يمون .و َق َر َأ الكُوفِيو َن غ ر َ
ح
ِ
بض رمها» .متت من (تاج العروس).
﴿ حي ۡعكّفون﴾ بكس
الكافَ ،والبَا ُقو َن َ
اب َقت ََلَ ،وفِي ِه ُل َغ ٌة ُأ رخ َرىَ :أ ره َج َر ِيف
اهل رج ُر –ب َّ
اس ٌم ِم رن َه َج َر َ رهي ُج ُرِ ،م رن بَ ِ
ِالض رم :-ا رل ُف رح ُشَ ،و ره َو ر
( -)4ر ُ
َمنرطِ ِق ِه ب رِاألَلِ ِ
اوزَ َما ك َ
َان َيتَ َك َّل ُم بِ ِه َقبر َل َذلِ َك .من (املصباح).
ف إ َذا َأ ركثَ َر ِمنر ُه َحتَّى َج َ

ابَ :أ َّما زِ َي َار ُة الن َرس ِ
ـم ُؤو َن َة ب َِما َأ رو َر َد ُه َص ِ
ب
اح ُ
اجل َو ُ
اء لِ رل ُق ُبورِ َف َقدر َك َفا َنا ا رل َ
َو ر َ
الر َسا َل ِة ِم رن رِ َوا َي ِة ُم رسلِ ٍم َع رن َعائِ َش َة َأ َّن ِج ر ِرب ري َل َ #أ َتا ُه َف َق َال :إ َِّن َربَّ َك ،إ َِىل َأ رن
ر

الس َال ُم َع َىل َأ ره ِل الدر َيارِ  ))...إلخَ ،و َه َذا
َق َال ِ -يف َت رعلِ ري ِم َعائِ َش َة لِ رل رز َي َار ِةُ (( :-ق رو ِيل َّ
الزائِ َر ِ
ف َ رحتتَج ِهب َِما؟ .
اتَ ،ف َك ري َ
ض َما َر َو ري َت ُه ِم رن َل رع ِن َّ
ُي َعارِ ُ
َو َأ َّما راختَا ُذ َها َم َس ِ
اجدَ َف َقدر َأ َج ربنَا َعنر ُه.

احل ِق ري َق ُة:
الس ِج َع َل ري َهاَ ،ف َغا َي ُت ُه َ :رحترِ ري ُم َج رع ِل الس ُـر ِج َع َىل ال ُق ُبورِ َ ،و ر َ
َو َأ َّما راختَا ُذ ُ
ارش ًة َع َل ري َهاَ ،ال َ رحترِ ري َم الت رَّسـرِ ري ِج َح رو َ َهلا َوبَ ِع ريدً ا َعن َرهاَ ،وإ َِّال َلزِ َم
ُت ِف ريدُ َو رض َع َها ُم َب َ َ
الر ِ
هِم –
اض ر َ
ني بِ ِف رعلِ ر
ـم رس ِج ِد النَّ َبوِ ريَ ،واآل ِمرِ ري َن َ ُهل رمَ ،و َّ
ك رَو ُن َسدَ َن ِة ا رل َ
ني ِيف ال َّل رع ِن ُمن ُرذ ِ
هِم َهل رمَ -د ِ
ِ
ت فِ ري ِه الس ُـر ُج إ َِىل ال َي رو ِم َو َما بَ رعدَ ُه.
اخت َذ ر
اخلِ ر َ
لِ ُ
ـم َش َار َكت ر ُ
ات ال َّل ِه
َو َال خمَ ر َر َج َ ُهل رم ِم رن َذلِ َك؛ ألَ َّن الت رَّسـرِ ري َج ِعنردَ ال َق ر ِرب النَّ َبوِ ري َص َل َو ُ
الز َمان.
َو َس َال ُم ُه َع َىل ُم َش رـر ِف ِه َوآلِ ِه َو َح رو َل ُه َم رع ُلو ٌم بِا رل َع َيا ِن َع َىل ُم ُرورِ َّ
ٍ
ٍ
إحدَ َاها :ع ََىل َف ُعو َل ٍة -بِ َفت ِرح ا رل َف ِ
اجل رم ُع
ـمؤُ ونَ ُة :الثر رق ُلَ ،وفِي َها ُلغ ٌ
َات ،ر
(« -)1ا رل َ
اء َو ِ َهب رمزَ ة َم رض ُمو َمةَ -و ر َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ات ع ََىل َل رفظِ َهاَ .والل َغ ُة الثَّانِ َي ُةُ :مؤر َن ٌة َ ِ -هب رمزَ ة َساكِنَةَ -و َر
اجل رم ُع ُمؤَ ٌنِ ،مثر ُل غ رُر َفة َوغ َُرف.
َمئُو َن ٌ
ٍ
ورة َو ُس َو ٍر» .متت من (املصباح) بتِصف.
اجل رم ُعُ :م َونِ ،مثر ُلُ :س َ
َوالثَّالِثَ ُةُ :م رو َنة –بِا رل َواوِ َ -و ر َ
( -)2صحيح مسلم بأرقام ( )2255و( )2256و(( )2257باب ما يقال عند دخول القبور
والدعاء ألهلها).
عمها محزة بن
( -)3وقد تقدَّ م زيارة سيردة نساء العاملني فاطمة الزهراء عليها السالم لقرب ر
عبداملطلب ّ #
كل مجعة.
أقبلت
وقال احلافظ العراقي يف (ختريج أحاديث اإلحياء) (« :)474/4حديث ابن أيب ُم َلير َك َة:
ر
ِ
أقبلت؟ قالت :من قرب أخي عبد الرمحن.
فقلت :يا ُأ َّم املؤمنني من أين
عائش ُة يو ًما من املقابر،
ُ
ُ
رسول اهلل ÷ َهنَى عنها؟ قالت :نعم ،ثم أمر هبا[ .أخرجه] ابن أيب الدنيا
قلت :أليس كان
يف (القبور) بإسناد َجيرد» .قلت :ورواه أبو يعىل يف (املسند) ( )284/8رقم ( ،)4871قال
املحقق (حسني أسد)« :إسناده صحيح» .ورواه احلاكم يف (املستدرك) ( )532/1رقم
( ،)1392وقال الذهبي يف التلخيص« :صحيح» .واألدلة يف هذا كثرية.
ٍ
السادن :اخلادم .وا رل َو ِ
َس:-
السدَ انَ ُة –بِا رلك ر ِ
اجل رم ُع َسدَ نَ ٌةِ ،مثر ُل :كَافِ ٍر َو َك َف َرةَ .و ر
(َّ -)4
احدُ َسا ِد ٌنَ ،و ر َ
رِ
اخلدر َم ُة.

ف َو ر
َّس ري َج ِعنردَ َها؛ لِ رل رز َي َار ِة َوالت َرال َو ِة.
اخلَ َل ُ
الس َل ُ
ف الت ر ِ
َف َقدر َع ِم َل َّ
احل ِد ري ُث َف ُي رح َم ُل َع َىل َو رض ِع الس ُـر ِج َع َل ري َهاَ ،أ رو َأ رن َيك َ
ُون الن رَّه ُي
َفإ َِّن َص َّح ر َ
ِال رق ِ َ ِ ِ ِ
َّس ري ِج.
ـم رط َل ِق الت ر ِ
اهل رجرِ ِعنردَ َهاَ ،ال لِ ُ
رتانه ِبع َبا َد ِ َُتا َو َق رو ِل ر ُ
ـم َحا َّد ِة لِ َّل ِه َو َر ُسولِ ِه ÷.
احل ِد ري َث َ
آحا ِد ٌّي َال ُي ِف ريدُ َما ا َّد َعا ُه ِم َن ا رل ُ
ُث َّم إ َِّن َذلِ َك ر َ
َق َال« :ويف ال ُب َخارِ ري
رب».
رب ال َق ر َ
َق ر ٍربَ ،ف َق َال :ال َق ر َ

اب ر َأى َأنس بن مالِ ٍ
َّ
ك ُي َص ريل ِعنردَ
َ َ ر َ َ
أن ُع َم َر بر َن اخل َّط ِ َ

ابَ :أ َّن فِ رع َل َأ َن ٍ
ِمجا ِع َع َىل النَّهِ يَ ،و َق رو ُل ُع َم َر َال
س َينر ُق ُض َما ا َّد َع ري َت ُه ِم َن اإل ر َ
اجل َو ُ
رَ
ُح َّج َة فِ ري ِه َو َال َد َال َلة .
اخلُدر رِ يَ :ق َال َر ُس ُ
«و َق َال َأبُو َس ِع ري ٍد ر
ض كُل َها
ول ال َّل ِه ÷(( :األَ رر ُ
َق َالَ :
احل َّما َم))».
ـم رق َ َ
َم رس ِجدٌ إ َِّال ا رل َ
رب َة َو ر َ
ـم َقابِرِ
ابَ :ه َذا َينر ُق ُض َع َل ري َك َما َخ َّر رج َت ُه ِم رن َأ َّن الن رَّه َي َع ِن َّ
اجل َو ُ
الص َال ِة ِعنردَ ا رل َ
رَ
ِاحل َّما ِمَ ،و َال ُيت ََو َّه ُم فِ ري ِه َذلِ َك.
ِرشا ِك؛ إِ رذ َقدر َق َر َهنَا ب ر َ
لِإل ر َ
ـما
ـم َرا َد -ب رِاختَا ِذ َها َم رس ِجدً اَّ -
الص َال ُة َع َل ري َهاَ ،وفِ ري ِه َن رق ٌض لِ َ
َو ره َو ُي ِف ريدُ َأ َّن ا رل ُ
َأبر َر رم َت.
الص َال ِة إ َِىل ال َق ر ِربَ ،ف َال َيك ُ
ني
رب بَ ر َ
«و َأبر َل ُغ ِم رن َه َذا َأ َّن ُه َهنَى َع ِن َّ
َق َالَ :
ُون ال َق ر ُ
اجلا ِهلِيَّ ِة،
( -)1صحيح البخاري (ص )91/ط( :العصـرية) يف (باب َه رل تُنربَ ُش ُقبُ ُ
ور ُم رشـرِ كِى ر َ
َاهنَا َم َس ِ
اجدَ ).
َو ُيت ََّخ ُذ َمك ُ
( -)2قال احلافظ ابن حجر يف (فتح الباري) ( )690/1يف الكالم عىل أثر ع َُم َر هذا« :الدَّ ال ع ََىل َأنَّ
استَنربَ َط ُه ِم رن َمتَا ِدي
(و َمل ر َي رأ ُم رر ُه بِا ِ
الصالَ ِةَ ،...،و َق رو ُل ُهَ :
النَّ ره َي َع رن َذلِ َك الَ َي رقت َِضـي َف َسا َد َّ
إلعَا َد ِة) :ر
َأنَ ٍ
الصالَ ِةَ ،و َل رو ك َ
ف».
استَ رأنَ َ
س ع ََىل َّ
َان َذلِ َك َي رقت َِيض َف َسا َد َها َل َق َط َع َها َو ر

ول ال َّل ِه ÷ َق َالَ :
ـم َص ريل َوا رل ِق رب َل ِةَ ،ف ِفي َص ِح ري ِح ُم رسلِ ٍم َ :أ َّن َر ُس َ
((ال
ا رل ُ
َ رجتلِ ُسوا َع َىل ال ُق ُبورِ َو َال ُت َصلوا إِل ري َها))».
احل ِد ري ِ
ث َ -و ره َو قو ُل ُهَ :
ف
((ال َ رجتلِ ُسوا َع َىل ال ُق ُبورِ ))ِ -خ َال ُ
اجل َو ُ
ابَ :أ َّن َم َفا َد ر َ
رَ

ُمدَّ َع َ
الض َـرارِ ،
رت ُم َو َال ُت َع َّظ ُم ،ك ََما َس َي رأ ِيت َل َك َت رشبِ ري ُه َها ب َِم رس ِج ِد ر
اك ِم رن َأ َّهنَا َال ُ رحت َ َ

«و َ ِ
ب َهدر ُم َها َو َط رم ُس َها».
جي ُ
َو َق رو ُل َكَ :
الص َال ِة فِ ري َها ألَ رج ِل
«و ِيف َه َذا إِبر َط ُال َق رو ِل َم رن َز َع َم َأ َّن الن رَّه َي َع ِن َّ
َو َأ َّما َق رو ُل َكَ :
اس ِة».
الن ََّج َ
اس ِةَ ،فلِ َم َال َيك ُ
جل رعلِ َها
اجل َو ُ
ابَ :أ َّنا َل رو َس َّل رمنَا َأ َّن الن رَّه َي َل ري َس ألَ رج ِل الن ََّج َ
ُون ِ َ
َف ر َ
((ال َت َّت ِ
ِق رب َل ًة كَا رل َو َث ِنَ ،و ره َو َم رعنَى َق رولِ ِهَ :
خ ُذوا َق ر ِربي َو َثنًا ُي رع َبدُ )).

َه َذا َو َقدر َظ َه َر ِم رن ك ََال ِم َص ِ
هِم َأ َّن َت رعلِ ري َل
اح ِ
الر َسا َل ِة ُهنَا َوفِ ري َما َس َي رأ ِيت َأ َّن ُه َف َ
ب ر
ارش ِةَ ،و َل ري َس ك ََذلِ َك ،بَ رل َل رو ُج ِع َل َذلِ َك
اس ِة َل ري َس إ َِّال ألَ رج ِل ا رل ُ
الن رَّه ِي بِا رلن ََّج َ
ـم َب َ َ

ال ِع َّلة َلك َ
ارش َها.
َان ِألَ رج ِل ال ُق رر ِ
ب ِمن َرها َتنرزِ ر ًهيا َوبُ رعدً اَ ،و َل رو َمل ر ُي َب ِ ر
َف َيا ُس رب َح َ
ارش َة ِيف
ان ال َّل ِه! َك ري َ
ـم رن َع َّل َل بِالن ََّج َ
ف يت ََو َّه ُم َأ َّن ُه َمل ر َي رظ َه رر لِ َ
اس ِة َأ َّن ُه َال ُم َب َ َ
احل َوائِ َل ا رل َكثِ ري َف َة َمانِ َع ٌة َع رن َذلِ َك.
َذلِ َكَ ،م َع َأ َّن ر َ
«و ِمن َرها َأ َّن ُه ÷ َل َع َن ال َي ُهو َد َوالن ََّص َارى َع َىل راختَا ِذ ُق ُبورِ َأ رنبِ َيائِهِ رم
َق َالَ :
َم َس ِ
اس ِة».
اجدَ َ ،و َم رع ُلو ٌم َق رط ًعا َأ َّن َه َذا َل ري َس ألَ رج ِل الن ََّج َ
ابَ :ن ُق ُ
رش َنا إِ َل ري َها َسا ِب ًقا ِم رن َج رعلِ َها
ب َما َذك رَر َ
ول ب ُِم رو َج ِ
اجل َو ُ
ت؛ ألَ ّن ال ِع َّل َة َما َأ َ ر
رَ

َو َثنًا ُت رع َبدُ .
اس ِة ِيف ُق ُبورِ األَ رنبِ َي ِ
اء َحتَّى َتنر ُق َض ب َِذلِ َك َع َل ري ِه.
َو َأ ري ًضا َال َن رع َل ُم َأ َحدً ا َع َّل َل بِالن ََّج َ
وت َما ا َّد َع ري َتَ ،مل ر َال َيك ُ
ُون
اس ِة ُث ُب ُ
َو َأ ري ًضا َال َي رل َز ُم ِم رن عَدَ ِم ِص َّح ِة ال َّت رعلِ ري ِل بِالن ََّج َ
( -)1صحيح مسلم برقم (.)2250

اه ُر األَ َحا ِد ري ِ
الص َال ِة َع َل ري َها َوإِ رل َي َها ،ك ََما ُه َو َظ ِ
ثَ ،أ رو َيك ُ
ُون ُحك ًرما َت َعب ِد ًّيا َال
ألَ رج ِل َّ
ِع َّل َة َل ُه َظ ِ
اه َرة؟.

«و ِمن َرهاَ :أ َّن َم ِ
وض َع َم رس ِج ِد ِه ك َ
ور ُهم
َان َم َقاب َِر لِ رل ُم رشـرِ كِ ر َ
َق َالَ :
نيَ ،فنَ َب َش ُق ُب َ
اب».
الرت َ
َو َس َّو َاهاَ ،و َّاخت ََذ ُه َم رس ِجدً اَ ،و َمل ر َينر ُق رل َذلِ َك َ
اس ِة؛ إِذ النَّ رب ُش ُي ِف ريدُ إ َِزا َل َة
اجل َوابَ :ه َذا َال ُي ِف ريدُ َم رط ُلوبَ َك ِم رن َمن ِرع ال َّت رعلِ ري ِل بِالن ََّج َ
رَ
َما فِ ري َها.

َو َق رو ُل َكَ :
اس ِة
الرت َ
حي َت َم ُل َز َو ُال الن ََّج َ
اب»َ ،ال َدلِ ري َل َع َل ري ِهَ ،م َع َأ َّن ُه ُ ر
«مل ر َينر ُق رل َذلِ َك َ
لإل رِستِ َحا َل ِةَ ،م َع َأ َّن َذلِ َك ِحكَا َي ُة َت رر ٍك.

«و ِمن َرهاَ :أ َّن فِ رتنَ َة ر
اهبة ُع َّبا ِد األَ رو َثا ِن َأ رع َظ ُم
الش رـر ِك ب َّ
َق َالَ :
ِالص َال ِة ِيف ال ُق ُبورِ َو ُم َش َ َ
ِص َوال َف رجرِ َ ،فإِ َذا َهنَى َع رن َذلِ َك َسدًّ ا لِ َذرِ ري َع ِة
بِ َكثِ ر ٍري ِم رن َم رف َسدَ ِة ال َّص َال ِة بَ رعدَ ال َع ر ِ

خت َط ُر بِ َب ِ
ف ِ َهب ِذ ِه َّ
الت ََّشب ِه ا َّلتِي َال َتكَا ُد َ ر
الذرِ ري َع ِة ال َقرِ ري َب ِة ا َّلتِي َكثِ ر ًريا َما
ـم َص ريل َف َك ري َ
ال ا رل ُ
الش رـر ِكَ ،و ُد َع ِ
َيدر ُعو َص ِ
اح َب َها إ َِىل ر
احل َوائِ ِج،
هِمَ ،و َط َل ِ
استِ َغا َثتِ ر
ـم رو َتى َو ر
اء ا رل َ
ب رَ
ـم َس ِ
اج ِد ُِمَّا
َوا رعتِ َقا ِد َأ َّن َّ
الص َال َة ِعنردَ ُق ُبورِ ِه رم َوالد َعا َء َوالت َرال َو َة َأ رف َض ُل ِمن َرها ِيف ا رل َ
ُه َو ُحمَا َّد ٌة َظ ِ
اه َر ٌة لِ َّل ِه َو َر ُسولِ ِه».
ابَ :يا ُس رب َح َ
ـمج ُه األَ رس َماعَ ،و َتنر ِف ُر َعنر ُه
ان ال َّل ِه ِم رن َه َذا ا ِ
اجل َو ُ
إل ري َرا ِد ا َّل ِذي َت ُ
رَ
ال رط َباعَ ،و ُي َق ُال:

الص َال ِة بَ رعدَ ال َع رصـرِ َ ،وال َف رجرِ ذَرِ ري َع ًة إ َِىل ر
الش رـر ِك َحتَّى
ِم رن َأ ري َن َل َك َأ َّن ِيف َّ
اس َه َذا َع َل ري ِه؟.
ُي َق َ
ف ِ َهب ِذ ِه َّ
الذرِ ري َع ِة ال َقرِ ري َب ِة »...إلخ.
َو َأ َّما َق رو ُل َكَ « :ف َك ري َ
وع َذلِ َك ا َّل ِذي ا َّد َع ري َت َك رث َر َت ُه؟ َو ُِم َّ رن َو َق َع؟.
َف ُي َق ُالِ :م رن َأ ري َن َل َك ُو ُق ُ
اجل رم َل ِةَ :ف َغ ر ُري ُم َس َّل ٍم ال َّت رعلِ ري ُل بِك رَونِ ِه ذَرِ ري َع ًة ك ََما َس َب َق َ رحت ِق ري ُق َذلِ َك.
َو َع َىل ر ُ

ـم رن َال َي رع ِق ُل َف َل ري َس كُل ذَرِ ري َع ٍة َ ِ
ِرتكِ َهاَ ،أ َال
جي ُ
ب َسد َها ب َ ر
َو َل رو ُس رل َم ك رَو ُن ُه ذَرِ ري َع ًة لِ َ
ح
ح
َ ح
َح ح
ح ح ح
ٱلصل َٰوة ّ ٱتذوها هز ٗوا حولعّ ٗبا﴾ [املائدة]،
َت َرى إ َِىل َق رولِ ِه َت َع َاىلِ﴿ :إَوذا ناد ۡيت ۡم إّل

َو َمل ر َي رمن رَع ِم َن النردَ ِاءَ ،و َأ رم َث ُال َذلِ َك.

َو َأ َّما َق رو ُل ُهُ « :د َع ِ
استِ َغا َثتِهِم»َ ،فإ رِن ك َ
ب النَّ رف ِع
َان َذلِ َك لِ َذ َو ِاُتِم َو َط َل ِ
ـم رو َتى َو ر
اء ا رل َ
ِمن ُره رم َف َال َش َّك ِيف ُق رب ِح ِهَ ،و َل ري َس َذلِ َك ب َِوا ِق ٍع ُِمَّن َر َم ريت َُهم بِ ِهَ ،وإ رِن َظ َه َر َِش ٌء ِم رن
َذلِ َك ُأ رنكِ َر َع َىل َفا ِعلِ ِه.

َوإ رِن ك َ
ت بِ ِه األَ رخ َب ُار
َان َذلِ َك لِ رلت ََّوس ِل ِهب رِم إ َِىل ال َّل ِه َت َع َاىل َف َال بَ رأ َس بِ ِه ،ك ََما َو َر َد ر
َواآل َثار.
الص َال َة ِعنردَ ُق ُبورِ ِه رم َوالدَّ َعا َء َوالت َرال َو َة َأ رف َض ُل ِمن َرها
َو َأ َّما َق رو ُل َك« :إ َِّن ا رعتِ َقا َد َأ َّن َّ
اج ِد ُِمَّا ُه َو ُحمَا َّد ٌة َظ ِ
ـم َس ِ
اه َر ٌة لِ َّل ِه َو َر ُسولِ ِه».
ِيف ا رل َ

الص َال ُة َف َقدر َت َقدَّ َم ا رلك ََال ُم َع َل ري َها.
ابَ :أ َّما َّ
اجل َو ُ
َف ر َ
َو َأ َّما الد َعا ُء َوالت َرال َوةَُ ،فإ رِن ك َ
وع َغ ر ُري َُمرنُوعٍ ،بَ رل ِيف
َان لِ رل رز َي َار ِة َف ره َو َم رش ُـر ٌ
الز َي َار ِة َوالد َع ِ
ـم َس ِ
اج ِد
األَ رخ َبارِ َواآلثَارِ ِيف ر
اء َما ُي ِف ريدُ َأ رف َضلِ َّي َة َذلِ َك َع َىل فِ رعلِ ِه ِيف ا رل َ
َو َن رحوِ َها ك ََما َس َب َق ا رلك ََال ُم فِ ري ِهَ ،و َس َي رأ ِيت ِيف ك ََال ِم َك.

َوإ رِن ك َ
اع َما َيدُ ل َع َىل
َان لِ َغ ر ِري ر
الز َي َار ِة َف َال َدلِ ري َل َع َىل ا رل َ
ـمن ِرع ،بَ رل َو َر َد ِيف البِ َق ِ
َأ رف َضلِ َّي ِة بَ رع ِض َها َع َىل بَ رع ٍ
ض .
ب ِم رن َج رعلِ َك ُم رعتِ َقدَ َذلِ َك ُحمَا ًّدا لِ َّل ِه َو َر ُسولِ ِه.
ب كُل ا رل َع َج ِ
َفا رل َع َج ُ
َف َه َذا ُه َو ر
ـم َج َاز َف ُةَ ،ال ُق َّو َة إ َِّال بِالِ َّل ِه.
اخلَ رب ُط َوا رل ُ

ٍ
هذا َخ ر ٌري ِم رن َأ رل ِ
((صالَ ٌة ِيف َم رس ِج ِدي َ
ـم رس ِجدَ
( -)1كقوله ÷َ :
يما ِس َوا ُه ،إ َِّال ا رل َ
ف َصالَة فِ َ
احل َرا َم)) ،وكالذي ورد يف فضل الصالة يف مسجد بيت املقدس وقباء ،ونحو ذلك.
رَ

«و ُِمَّا َيدُ ل َع َىل َأ َّن النَّب َِّي ÷ َق َصدَ َمن َرع َه ِذ ِه األُ َّم ِة بِال ِف رتنَ ِة بِال ُق ُبورِ  ،ك ََما
َق َالَ :
ـم َّت ِ
ـم َس ِ
اجد».
خ ِذ ري َن َع َل ري َها ا رل َ
ا رف َت َت َن ِ َهبا َقو ُم ُنوحٍ َو َم رن بَ رعدَ ُهمِ ،م رن َأ َّن ُه َل َع َن ا رل ُ

ابَ :أ َّن َه َذا َدلِ ري ٌل َع َىل َأ َّن َك َ ر
ختب ُِط َخ رب َط َع رش َوا َء  ،بَ رين ََما َأ رن َت َت رست َِدل بِ ِه
اجل َو ُ
َف ر َ
ـم َش ِ
الص َال ِة ِعنردَ َها؛ لِك رَو ِهنَا ُو رص َل ًة؛ إِ رذ َن َق رض َت َذلِ َك بِن رَص َك َع َىل
اه ِد َو َّ
َع َىل َمن ِرع ا رل َ
َأ َّن النَّب َِّي ÷ َق َصدَ َمن َرع َه ِذ ِه ا رل ِف رتنَ ِة بِا رل ُق ُبورِ  ،ك ََما ا رف َت َت َن ِ َهبا َقو ُم ُنوحٍ َ ،و َأي َِش ٍء
َو َق َع ِم رن َقو ِم ُنوحٍ َغ رري ِع َبا َد ِ َُتاَ ،و َج رعلِ َها َأ رو َثا ًنا؟!.
ني ُم َّت ِ
ـم َس ِ
اج ِد َع َل ري َهاَ ،و ُمو ِق ِدي الس ُـر ِج
«و ِمن َرها َأ َّن ُه َق َر َن ِيف ال َّل رع ِن بَ ر َ
َق َالَ :
خ ِذ ا رل َ
«و َم رع ُلو ٌم َأ َّن إِ ري َقا َد الس ُـر ِج َع َل ري َها إِ َّن َما ُل ِع َن َفا ِع ُل ُه لِك رَونِ ِه
َع َل ري َها» ،إ َِىل َأ رن َقا َلَ :
ـم َس ِ
اج ِد َع َل ري َهاَ ،و ِ َهلذا َق َر َن بَ رين َُه َما».
َو ِس ري َل ًة إ َِىل َت رعظِ ري ِم َهاَ ،فك ََذا راختَا ُذ ا رل َ
اس َت َفدر َت ُه؟
اجل َو ُ
ابِ :م رن َأ ري َن ُعلِ َم َذلِ َك؟ بَ رل َال ُي َظن َذلِ َكَ ،وب َِأ ري ُط ُر ِق ال ِع رل ِم ر
رَ
رت َن رت بِ ِه ِمن راختَا ِذ َها َم َس ِ
َف َل ري َس َل َك إ َِّال َحم ر ُض الدَّ رع َوىِ ،مل َ َال َتك ُ
اجدَ
ُون ال ِع َّل ُة َما ا رق َ َ
َأ ري َأ رو َثا ًنا.

َو َقدر َس َب َق ِ
اال رستِدر َال ُل َع َل ري ِهَ ،و َس َي رأ ِيت َقرِ ري ًبا إ رِن َشا َء ال َّل ُه َت َع َاىل.
ب
«و ِمن َرهاَ :أ َّن ُه ÷ َق َال(( :ال َّل ُه َّم َال َ رجت َع رل َق ر ِربي َو َثنًا ُي رع َبدُ  ،راشتَدَّ َغ َض ُ
َق َالَ :
هِم َم َس ِ
ب َق رولِ ِه(( :ال َّل ُه َّم َال
اجد))َ ،ف ِذك ُرر َذلِ َك َع ِق ري َ
ور َأ رنبِ َيائِ ر
ال َّل ِه َع َىل َق رو ٍم َّاخت َُذوا ُق ُب َ

حل ِ
وق ال َّل رع ِنَ ،و ره َو َت َوص ُل ُه رم ب َِذلِ َك
َ رجت َع رل َق ر ِربي َو َثنًا ُي رع َبدُ )) َتنربِ ري ٌه ِمنر ُه َع َىل َس َب ِ
ب ُُ
إ َِىل َأ رن َت ِص ر َري َأ رو َثا ًنا ُت رع َبدُ ».

خيب ُِط َخ رب َط ع رَشوا َءَ ،
اجل رو َهرِ ي :وهي النَّا َق ُة ا َّلتِي يف بَ َصـرها
( -)1قال يف (تاج العروس)ُ « :فال ٌن َ ر
قال َ
ختب ُِط إِذا َم َش رت ال َتت ََو َّقى شيئًا ،وهو َجمازٌ َ .
ف َر
قال زُ َه ر ٌري:
َض رع ٌ
ُمت ِ رتـ ـ ُه َو َمـ ـ رن ُخت ِ
رطـ ـ َُ ُي َع َّمـ ـ رر ف َي رهـ ـ َر ِم
ب
ـمنَا َيا َخ رب َط ع رَشوا َء َم رن ُت ِص ر
َر َأ ري ُت ا رل َ
ٍ
ِ
حديث
بج َها َلة .ويف
إىل أن قالَ :و ِمثر ُل ذلك :فال ٌن َ ر
ب َ
ب َما َركِ َ
خيب ُِط يف ع رَميا َء :إِذا َركِ َ
اط ع ََشو ٍ
(خبَّ ُ
عيل َ :¥
خيب ُِط يف ال َّظال ِم ،وهو ا َّلذي َي رميش يف ال َّلير ِل بال ِم رص ٍ
باح
ات)َ ،أي َ ر
َ
ٍّ
ٍ
ِ
فيَت ََح َّ ُري و َيضل ُفربَّام تَ َر َّدى يف بِئرر» .انتهى.

ب ر
الختَا ِذ َها
احل ِد ري َث ُم َص رـر ٌح ب َِما َقدَّ رمنَا ُه ِم رن َأ َّن ال َّل رع َن َوا رل َغ َض َ
اجل َو ُ
ابَ :أ َّن ر َ
رَ
ت ِم َن الت ََّوص ِل َواإل َِش َار ِة.
َأ رو َثا ًنا ُت رع َبدُ َ ،و َل ري َس فِ ري ِه َتنربِ ري ٌه َع َىل َما َذك رَر َ
ِاجل رم َل ِة َف َم رن َل ُه َم رعرِ َف ٌة ب ر
هِم َع ِن
َق َالَ :
ِالش رـر ِك َو َأ رس َبابِ ِه َو َذ َرائِ ِع ِهَ ،و َف َ
«وب ر ُ
ول ÷ َم َق ِ
الر ُس ِ
ـم َبا َل َغ َة ِمنر ُه
حي َت ِم ُل النَّ ِق ري َض َأ َّن َه ِذ ِه ا رل ُ
اصدَ ُه َج َز َم َج رز ًما َال َ ر
َّ
بِال َّل رع ِن َوالن رَّهي ب ِِص ري َغ ِةَ :
((ال َت رف َع ُلوا))َ ،و ِص ري َغ ِة(( :إ رِين َأ رهنَاك رُمَ ،))...ل ري َس ألَ رج ِل
الش رـر ِك َّ
اس ِة ر
َب َما َعنر ُه
الال ِح َق ِة ب َِم رن َع َصاهَ ،و رار َتك َ
اس ِة ،بَ رل ُه َو ألَ رج ِل َن َج َ
الن ََّج َ

َهنَاهَ ،و َمل ر َخي َرش َربَّ ُه َو َم رو َاله».
اجل رز ُم ب َِذلِ َك؟ َفإِ َّن ُه َمل ر َيدُ َّل َع َل ري ِه َدلِ ري ٌل َو َال َأ َم َارةٌ.
اجل َو ُ
ابِ :م رن َأ ري َن َل َك ر َ
رَ
َو َأ ري ًضا َال َمانِ َع َأ رن َتك َ
ِص فِ ري َما ا َّد َع ري َت ُه؟.
احل ر ِ
ُون ال ِع َّل ُة َغ ر َري َما َذك رَر َ
تَ ،ف َما َدلِ ري ُل ر َ
خ َال ِ
َع َىل َأ َّن ُه َقدر َقا َم الدَّ لِ ري ُل بِ ِ
ت ِم رن َج رعلِ َها ُو رص َل ًةَ ،و ره َو َما َن َّب َه َع َل ري ِه
ف َما َذك رَر َ
س راختَا ِذ َها َأ رو َثا ًنا ُت رع َبدُ َ ،ف َب َط َل رت َد رع َو َ
احل رِص.
النَّص ِم رن َن رف ِ
اك ر َ
احل رق َ -ع َىل َغ ر ِري َق رص ٍدِ -يف َق رولِ َك« :بَ رل ُه َو
َو َقدر َر َج رع َت ب َِح رم ِد ال َّل ِه َت َع َاىل إ َِىل ر َ
الش رـر ِك َّ
اس ِة ر
َب َما َعنر ُه َهنَاهَ ،و َمل ر َخي َرش َربَّ ُه
الال ِح َق ِة ب َِم رن َع َصاهَ ،و رار َتك َ
لِن ََج َ
َو َم رو َاله».

الرش ُك
َق َالَ « :ف َه َذا َو َأ رم َثا ُل ُه ِم َن النَّب رِي ÷ ِص َيا َن ٌة ِحل َمى الت رَّو ِح ري ِد َأ رن َي رل َح َق ُه ر ر
َو َي رغ َشاهَ ،و َ ِ
ب لِ َربر ِه َأ رن ُي رعدَ َل بِ ِه ِس َواه».
جت رريِدٌ َل ُه َو َغ َض ٌ
ت إِ َل ري ِه بِ َق رولِ َكَ « :ف َه َذا »...إِلخَ ،ما َو َر َد
ابَ :ال َ ر
رش َ
اجل َو ُ
خي ُلو إِ َّما َأ رن ُترِ ريدَ ب َِما َأ َ ر
رَ
اس ِة
رش َ
ت إِ َل ري ِه بِ َق رولِ َك« :بَ رل ُه َو لِن ََج َ
الن رَّه ُي َعنر ُه ِم ِن راختَا ِذ َها َأ رو َثا ًنا َو َن رح َو ُه ك ََما َأ َ ر

ر
اع فِ ري ِه.
الش رـر ِك »...إلخَ ،ف ره َو َم رع ُلو ٌم ُم َس َّل ٌم َو َال نِ َز َ
الز َي َار ِة َوالد َع ِ
اء َوال رتال ََو ِة َو َن رحوِ َذلِ َك ُِمَّا َندَ َب إِ َل ري ِه
َوإِ َّما َأ رن ُترِ ريدَ ِ َهبا َمن َرع ر

ـم رس ِل ُم َ
َّ
ُوع.
ون َح َسنًاَ ،ف ره َو َُمرن ٌ
الش رـر ُعَ ،و َرآ ُه ا رل ُ

مه َكَ ،و َت َط َّر َق ِإ َل ري ِه َف ره ُم َك ِيف ُم َصا َد َم ِة َما َو َر َد ِب ِه َّ
ب َما َ َ
الش رـر ُع
َف َك ري َ
ف َتن ِرص ُ
خت َّي َل ُه َو ر ُ
َّ
احلنِ ريف؟!.
الشـرِ ريفَ ،و راست رَح َس َن ُه َأ ِئ َّم ُة الدر ري ِن ر َ

الص ِ
نيَ ،ول َع رم ُر ال َّل ِه ِم رن َه َذا بِ َع رينِ ِه
احل ر َ
َق َالَ « :ف َأبُوا َو َقا ُلوا :بَ رل َه َذا َت رعظِ ري ٌم لِ ُق ُبورِ َّ
وث َو َي ُع َ
َد َخ َل َع َىل ُع َّبا ِد َي ُغ َ
وق َو َنسـرر َ ،و ِمنر ُه َد َخ َل َع َىل ُع َّبا ِد األَ رصنَا ِم ُمن ُرذ كَا ُنوا

إ َِىل َيو ِم ال ِق َيا َم ِة».

ابَ :ما َت رق ِصدُ بِ َق رولِ َكِ « :م رن َه َذا»؟ َفإ رِن ُكن َرت ُترِ ريدُ راختَا َذ َها َأ رو َثا ًناَ ،وا رعتِ َقا َد
اجل َو ُ
رَ
رشك َ
ب ِيف َ رحترِ ري ِم
ـم ر ِ
ُون َف َال َر ري َ
َت رأثِ رري َِها النَّ رف َع َوالض َّـر ِم رن ُدو ِن ال َّل ِه َت َع َاىل ك ََما َف َع َل ُه ا رل ُ

َذلِ َك.

آل ُحم َ َّم ٍد ُق َر َن ِ
ني َظ ره َر َاين ِ
اء ا رلكِتَاب،
َو َك ري َ
ارس َع َىل نِ رس َب ِة فِ رع ِل َذلِ َك بَ ر َ
ف َتت ََج َ ُ
َو ُأ َم ِ
ض ِم َن ال َع َذاب؟.
ناء َر رب األَ رربَابَ ،و َأ َما ِن َأ ره ِل األَ رر ِ
الذاب َ
احلنِ ريفَّ ،
احلا ُم َ
ف ُي ِقر َ
ون
َأ رم َك ري َ
ون ِحل َمى الدر ري ِن ر َ
ون َع َىل ِم رث ِل َذلِ َكَ ،و ُه ُم ر َ
ون َأ رن ُف َس ُه رم ِيف إ رِح َي ِ
اء َم َع ِ
َعنر ُه ك َُّل َز ري ٍغ َو َ رحترِ ريف ،ال َبا ِذ ُل َ
الش رـر ِع َّ
املِ َّ
الشـرِ ريف؟!.
ُس رب َحا َن َك ال َّل ُه َّم َه َذا ُ رهبت ٌ
َان َع ِظ ري ٌم.

الز َي َار ِةَ ،والت َرال َو ِةَ ،والد َع ِ
َوإ رِن ُكن َرت ُترِ ريدُ َت رعظِ ري َم َها ب َِما َندَ َب إِ َل ري ِه َّ
اء
الشارِ ُع ِم َن ر
الر َّد
َف َقدر َركِ رب َت َم رت َن َع رم َياءَ ،و َخ َب رط َت َخ رب َط َع رش َواءَ ،و َأ رخ َط َ
السبِ ريلَ ،و رار َت َك رب َت َّ
أت َّ
ٍ
ـما ا رقت ََضا ُه الدَّ لِ ريل.
بِ َغ ر ِري ُح َّجة لِ َ

()1ـ أسامء أصنام قو ِم نُوحٍ .#

«وكُل َم رن َش َّم َأ رد َنى َرائِ َح ٍة ِم َن ال ِع رل ِم َوال ِف رق ِه َي رع َل ُم َأ َّن ِم رن َأ َه رم األُ ُمورِ َسدَّ
َق َالَ :
َّ
ـم رح ُذورِ ».
الذرِ ري َع ِة إ َِىل َه َذا ا رل َ

ت ر
الش رـر َك
ت َسدَّ ذَرِ ري َعتِ ِه؟ إ رِن َأ َر رد َ
ور ا َّل ِذي َأ َر رد َ
اجل َو ُ
ـم رح ُذ ُ
ابُ :ي َق ُالَ :ما َه َذا ا رل َ
رَ
الز َي َار ِة َوالد َع ِ
َف َل ري َس ِيف َِش ٍء ُِمَّا َو َر َد ِب ِه َّ
اء َوالت َرال َو ِة ذَرِ ري َع ٌة إ َِىل َذلِ َك
الش رـر ُع ِم َن ر

َأ رص ًال.

الش رـر ُعَ ،و َج َرى َع َل ري ِه َأ ره ُل ال َب ري ِ
ـم رح ُذورِ َما َندَ َب إِ َل ري ِه َّ
ت
َوإ رِن َأ َر رد َ
ت بِا رل َ
ـم رع ُر ِ
وع ُمنرك ًَرا
وراَ ،وا رل َ
وف َحم ر ُذ ً
َو ِش ري َعت ُُه رم ب َِال َمنرعٍَ ،ف َيا َع َج َبا ُه ِم رن َت رصي ر ِِري ا رل َ
رش ِ
ـم ر ُ

ورا.
َو َحم ر ُظ ً

َيـا َنـا ِع َي اإل رِسـال ِم ُقـ رم َفا رن َع ــ ُه

ف َوبَـدَ ا ُمن َرك ـ ُر
ات ُع ـ رر ٌ
َق ـدر َم ـ َ

( )

ني ُسنَّ ِة َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷ ِيف ال ُق ُبورَِ ،و َما َأ َم َر بِ ِه َو َما َهنَى
مج َع بَ ر َ
َق َال« :و َم رن َ َ
َعنر ُهَ ،و َما ك َ
مها ُمنَا ِق ًضا
َان َع َل ري ِه َأ رص َحابُ ُه َوبَ ر َ
ني َما َع َل ري ِه َأ رك َث ُر الن ِ
َّاس ال َيو َم َر َأى َأ َحدَ ُ َ
لِ َ
جي َت ِم َعا ِن َأبَدً ا».
آلخرِ ُ ،م َضا ًّدا َل ُه ب َِح ري ُث َال َ ر

الر ُس ُ
ابَ :قدر َس َب َق ا رل َك َ
ول ÷ َو َهنَى َعنر ُه.
اجل َو ُ
ال ُم فِ ري َما َأ َم َر بِ ِه َّ
رَ
ني َما َأ َم َر بِ ِه َو َهنَى َعنر ُه ِيف َحا َل ٍة ُم رست ِ
َح ريلَ ،ف ِفي ا رل ِع َب َار ِة َق َل ٌق.
اجل رم ُع بَ ر َ
َو ر َ
الر ُس ُ
َو َن ُق ُ
ول :بَ رل إ َِّن َم رن َن َظ َر ِيف َم َوارِ ِد َّ
ول ÷َ ،و َما
الش رـر ِعَ ،و َما َأ َم َر بِ ِه َّ
ون َخ َل ًفا َعن س َل ٍ
ـم رسلِ ُم َ
احل َ
َك َ
فَ ،وفِ ري َما َن َش َأ ألَ ره ِل
ان َع َل ري ِه َّ
ر َ
ونَ ،و َما َرآ ُه ا رل ُ
الص ِ ُ
ـم َو رح ِد رينَ ،و رار َت َك ُبو ُه ِم رن َت رضلِ ري ِل َط َوائِ ِ
ف
األَ ره َو ِاء َوالبِدَ ِعَ ،و َما َن َس ُبو ُه إ َِىل ا رل ُ
الر ُس ِ
مها ُمنَا ِف ًيا
ول األَ ِم رنيَ -ر َأى َأ َحدَ ُ َ
اهلا ِد رين ُذ رر َّي َة َّ
ـم رسلِ ِم رني ِ -سيام ال ِع ر َ
ا رل ُ
رت َة َ
َ
ِ
ِ
لِ َ
آلخرِ ُمنَاق ًضا َل ُهَ ،ف َج َع َل ُه ُم ال َّل ُه َت َع َاىل َو َر ُسو ُل ُه َسف رينَ َة الن ََّجاَ ،و َحك ََم بِأ َّهنُ رم َمل ر
( -)1لِ َع َّمار بن يارس رضوان اهلل تعاىل عليهام ،انظر( :رشح هنج البالغة) ( ،)55/9و(.)266/12
وانظر (البدء والتاريخ) للبلخي ( ،)212/2ط( :دار الكتب العلمية).

ُخيررِ جوكُم ِمن ُهدَ ى ،و َلن يدر ِخ ُلوكُم ِيف ردىِ ،يف آي ٍ
ات ُتت َرىلَ ،و َأ رخ َب ٍ
ار ُمت ر َىلَ ،و َأ رن َت
َ
ر َ َ
َ ر ُ
ُ ر ر
ني َع ِن
َعك رَس َت ال َق ِض َّي َةَ ،و َأ رخ َط رأ َ
السوِ َّيةَ ،ف َج َع رلت َُه رم َخارِ ِج ر َ
الر ِم َّيةَ ،وعَدَ رل َت َع ِن َّ
ت َّ

راهلدَ ىَ ،د ِ
الض َ
الر َدى.
ني ِيف َّ
اخلِ ر َ
ال َل ِة َو َّ
ُ
احل رذ ِو َح رذ َو ُهمَ ،والت ََّمس ِ
الر ُس ُ
ك ِ َهبدر ِهيِم،
َو َأ َم َر َّ
ول ÷ بِال َّت َعل ِم ِمن ُرهمَ ،و ر َ
رت ِ َهب ِدي َأعردَ ائِهِم.
ت ِم رن َغ رري ِِهمَ ،و َت َع َّل رم َت ِم رن ُخ ِصو ِمهِ مَ ،و َمت َ َّسك َ
َو َأ رن َت َأ َخ رذ َ
هِمَ ،ف َق َالَ :
َو َهنَى َر ُس ُ
((ال
هِمَ ،والت ََّأخرِ َعن ُره رم َوخمُ َا َل َفتِ ر
ول ال َّل ِه ÷ َع رن َش رت ِم ر
وه رم َف َت رك ُف ُروا))َ ،و َأ رن َت
وه رم َفت َِضلواَ ،و َال َت رشت ُُم ُ
َت َأ َّخ ُروا َعن ُره رم َف َت رهلِكُواَ ،و َال ُختَالِ ُف ُ

ت َعن ُرهمَ ،و َخا َل رفت َُه رمَ ،و َشت رَمت َُهم.
َت َأ َّخ رر َ
َو َمل َي رر َت ِ
ـمن ِ
الز ِك َّي ِة َما رار َت َك ُبو ُه
رت ِة َّ
َاصب ر َ
ك ِ
ب رَ
ِني لِ رل ِع ر َ
اخل َوارِ ُج َو َم رن َح َذا َح رذ َو ُه رم ِم َن ا رل ُ
ر
ٍ
إ َِّال ِم رن َه ِذ ِه ال َّطرِ ري َق ِة َّ
الشنِ ري َعة ،ا َّل ِتي َأ رو َص َلت ُره رم بِالت رَّح ِق ري ِق ِإ َىل ك رُل َم َقا َلة َف ِظ ري َعة.
ۡ
ح
حح
ون ٱَلَ ح
َف َما بَا ُل َك َتن َرهى َع ِن َّ
اس
الذ َرائِعَ ،و َأ رن َت ِيف ُس رو ِحها َراتِع ۞﴿ ،أتأمر
ح
ح
ۡ حح ح ح ح
ۡ
ح
ح
ح َٰ ح ح ح
حۡ ح
ب أفل ت ۡعقّلون[ ﴾٤٤البقرة].
نس ۡون أنف حسك ۡم حوأنت ۡم تتلون ٱلكّت
ب وت
بّٱل ّ ّ
رب ِةَ ،و َه َ
َق َالَ « :فن ََهى َر ُس ُ
الص َ
ؤال ِء َص َّلوا ِعنردَ َهاَ ،و َهنَى
ول ال َّل ِه َع ِن َّ
ـم رق َ َ
ال ِة ِيف ا رل َ
ـم َس ِ
َع ِن راختَا ِذها َم َس ِ
اجدَ َ ،و َه َ
ؤال ِء َي ربن َ
اجدَ ».
ُون َع َل ري َها ا رل َ
«و َهنَى َع رن إِ ري َقاد الس ُـر ِج َع َل ري َها».
إ َِىل َق رولِ ِهَ :

ِص.
ابَ :ت َقدَّ َم ا رلك ََال ُم َع َىل َذلِ َك ب َِما فِ ري ِه كِ َفا َي ٌة لِ رل ُم رس َت رب ِ ِ
اجل َو ُ
رَ

«و َأ َم َر بِت رَسوِ َيتِ َها ك ََما ِيف َص ِح ري ِح ُم رسلِ ٍم .
َق َالَ :
احة :الن ِ
باحتُها( .ج:
احل ري)،
()1ـ
ّاحي ُة ،و) ِه َي َأ ً
وساح ُة الدّ ا ِرَ :
َ
«(الس َ
َّ
يضا ( َف َضا ٌء) يكون (بَني ُدو ِر َ
ٍ
ٍ
ٍ
َ
ٌ
َ
وخ َشبَة ُ
اجلوهرِ ّي :مثل بَدَ نَة وبُدر نَ ،
حية».
ات) .قال
اح ٌ
َ
وس َ
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وح َ
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َق َالَ « :ق َال َع ِيل برن َأ ِيب َطالِ ٍ
ب  ،#إ َِىل َق رولِ ِهَ ( :أ رن َال َتدَ َع ِمت ر َث ًاال إ َِّال َط َم رس َت ُه،

رش ًفا إ َِّال َس َّو ري َت ُه) ،إ َِىل َأ رن َق َال:
ربا ُم ر ِ
َو َال َق ر ً
ض الرو ِم
«وفِ ري ِه َع رن ُث َما َم َة [بر ِن ُش َف ّي] َق َالُ :كنَّا َم َع َف َضا َل َة بر ِن ُع َب ري ٍد ب َِأ رر ِ
َ
(ب ُِرو ِد َس) َفت ُُو ر َيف َص ِ
ب َلنَاَ ،ف َأ َم َر َف َضا َل ُة بِ َق ر ِرب ِه َف ُس رو َيُ ،ث َّم َق َالَ :س ِم رع ُت
اح ٌ
َر ُس َ
ول ال َّل ِه ÷ َي رأ ُم ُر ِبت رَسوِ َي ِت َها.
َق َالَ :و َه َ
ؤال ِء ُي َبالِ ُغ َ
احل ِد ري َث ر ِ
ض
وهنَا َع ِن األَ رر ِ
نيَ ،و َي رر َف ُع َ
ون ِيف خمُ َا َل َف ِة َه َذ ري ِن ر َ
كَال َب ري ِ
تَ ،و َي رع ِقدُ َ
اب».
ون َع َل ري َها ا رل ِق َب َ
اآلحا ِد َّيا ِن َال َي رب ُل ُغ ِهب َِما َأ رن ُي َك َّف َر َأ رو ُي َف َّس َق ب ُِم َخا َل َف ِة
احل ِد ري َثا ِن َ
اجل َو ُ
ابَ :ه َذا ِن ر َ
رَ
َم رض ُم ِ
ـم َخا َل َف ِة.
وهن َِما ،بَ رل َو َال ُي َض َّل َل َع َىل َف رر ِ
وع ا رل ُ
ض ُو ُق ِ
َامها.
َو َينر َب ِغي َأ َّو ًال النَّ َظ ُر ِيف َم رعن ُ َ

الرش َف ِ
ـما فِ ري ِه ِم َن
َف َأ َّما الت رَّشـرِ ري ُ
ات َع َل ري َهاَ ،فن ََهى َع رن َذلِ َك؛ لِ َ
فَ ،ف ُي رحت ََم ُل َج رع ُل ُ
ف الت ََّذك َر َو ِ
اال رعتِ َبارِ .
الز رينَ ِة ا َّلتِي ُختَالِ ُ
ر
ف َ :و ره َو ِ
ُون َم رأ ُخو ًذا ِم َن ا رل َّش َـر ِ
حيت ََم ُل َأ رن َيك َ
اعَ ،و ره َو ِم َن األُ ُمورِ
اال ررتِ َف ُ
َو ُ ر
الن ررسبِ َّي ِة ال َقابِ َل ِة لِ رل َق َّل ِة َوا رل َك رث َر ِةَ ،ف َل َع َّل َذلِ َك فِ ري َما َو َق َع رارتِ َفا ًعا ُجم َ ِ
او ًزا.
حيت ََم ُل َأ رن َيك َ
ُون فِ ري َما ُرفِ َع َو َل ري َس ب َِأ ره ٍل لِ َذلِ َك.
َو ُ ر

( -)1أي يف صحيح مسلم( ،برقم .)2242
ِ
( -)2ثاممة بن ُش َف ري اهلمداين ،ويقال :األَ رصبَحي ،أبو عيل املصـري ،سكن اإلسكندرية .روى عن
اجل َهني ،و َف َضالة بن ُعبَيد األنصاري ،روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن
ُع رقبَ َة بنِ عامر ر ُ
ِ
ر
ماجه .انظر (ُتذيب الكامل) للحافظ الـمزر ي ( ،)404/4رقم (.)853
ِ
ِ
الراء ،وك رَسـرِ الدّ ال :-بِبَ رحرِ
بضم
( -)3قال يف (تاج العروس) (َ :)119/16
«جزِ َير ُة ُرو ِد َس  -ر
الرو ِم ِحيَ َال اإل رِس َكنردَ ِر َّي ِة».
ـمكا ُن ا رل َع ِايل ،نَ َق َل ُه اجلَ رو َهرِ ي .وقال شمرَّ :
(َّ -)4
ف :كُل نَ رش ٍز
الش َـر ُ
«الش َـر ُ
ف – ُحم ََّرك ًة :-ا رل ُع ُلو وا رل َ
َ
َ
َ
رشف ع ََىل َما َح رول ُه» .انتهى بتِصف من (التاج) (.)492/23
ِمن األ رر ِ
ض ،قد أ ر َ

اجل ِ
حيت ََم ُل َأ رن َيك َ
ب ا رل َع ره ِد.
اهلِ َّي ِة لِ ُق رر ِ
َو ُ ر
ُون فِ ري َما ُرفِ َع ِم رن ُق ُبورِ ر َ
اجل ِ
ون َع َل ري َهاَ ،و َنحو َذلِ َك ِم رن َأ رف َع ِ
َأ رو َل َع َّل َذلِ َك لِك رَو ِهن رِم َي رعكِ ُف َ
اهلِ َّي ِةَ ،ولِ َذلِ َك
ال ر َ

س الت ررم َث ِ
ال.
َق َر َن ُه بِ َط رم ِ
ـم رفرِ ِ
ات ك ََما َس َب َقَ ،أ رو إ َِزا َل ُة ِ
َو َأ َّما الت رَّسوِ َي ُةَ ،ف ُي رحت ََم ُل إ َِزا َل ُة الش ُـر َف ِ
ط،
اع ا رل ُ
اال ررتِ َف ِ
َفلِ َذا َق َال(( :إ َِّال َس َّو ري َت ُه))َ ،و َمل ر َي ُق رل :إ َِّال َهدَ رم َت ُه.
ـم رس َأ َل ُة َن َظرِ َّي ٌة ،لِلنَّاظِرِ فِ ري َها َن َظ ُر ُه.
َوا رل َ
ص ال َق ر ِربَ ،وال ِبن ِ
َاء َع َل ري ِه ،ك ََما َر َوى َأبُو َداو َد ،
«و َهنَى َع رن َ رجت ِص ري ِ
َق َالَ :
الرت ِم ِذي ِيف ُسنَنِهِ َما َع رن َجاب ٍِر »...إلخ.
َو ر ر
ص َوالكِتَابَ ِة َوالبِن ِ
ض ِص َّح ِة
َاء ُحمرت ََم َل ٌة َع َىل َف رر ِ
ابَ :و َما َأ رو َر َد ُه ِم َن الت رَّج ِص ري ِ
اجل َو ُ
رَ

األَ َحا ِد ري ِ
رش َنا إِ َل ري ِهَ ،و َم َع ِص َّحتِ َها َوعَدَ ِم َما ُي َعارِ ُض َها
ثَ ،قابِ َل ٌة لِ رلت رَّأ ِو ري ِل ك ََما َأ َ ر
ـم رس َأ َل ُة َظنِ َّي ٌةَ ،و ره َي ب َِم َر ِ
اح َل َع ِن ال َّت رك ِف ر ِري َوال َّت رف ِس ري ِق َوالت رَّضلِ ري ِل.
ا رل َ
ـم َش ِ
َو َمل ر َي َز ِل األَئِ َّم ُة ِم رن ِ
جيدر ُد َ
آل ُحم َ َّم ٍد ÷ َي ربن َ
ون َما
اهدَ َوال ِق َب َ
ابَ ،و ُ َ
ُون ا رل َ
ض َو َمغَارِ ِ َهباَ ،و َي رك ُت ُب َ
اه رم،
ا رندَ َر َس ِمن َرها ِيف َم َشارِ ِق األَ رر ِ
ون ِيف الص ُخورِ َأ رس َما َء َم رو َت ُ
ٍ
ف ب َِح ِ
نيَ ،حتَّى َن َش َأ
َوال َّت رعرِ ري َ
ـم رسلِ ِم ر َ
اهل رم ،ب َِال َتنَاك ٍُر ِمن ُرهم َو َال ِم رن َأ َحد ِم َن ا رل ُ

ـم َخالِ ُف َ
است رَه َوو ُه ِم رن َط َغا ِم
است ََما ُلو ُه ِم رن َأ رت َبا ِعهِمَ ،و ر
ون َو َم رن َح َذا َح رذ َو ُه رم ُِمَّن ر
ا رل ُ
الر ُس ِ
رش َف ُة
ول ÷ َو ُق َّب ُت ُه ا رل ُ
َر َعا ِعهِمَ ،و َل رو َمل ر َي ُك رن ِم رن َذلِ َك ُك رل ِه إ َِّال َم رش َهدُ َّ
ـم َ َّ
ـم َخالِ ُف َ
ون َحم ر َو آثَارِ َهاَ ،و َال َط رم َس َمنَارِ َها.
ا َّلتِي َمل ر َي رس َتطِ ِع ا رل ُ
َو َقدر بَ َل َغ ب َِخ َ ِرب األَ رث َب ِ
اين ،ك ََما
ات ُحم َ َ
او َلت ُُه رم لِ َذلِ َكَ ،ف ُمنِ ُعوا ب َِأ رم ٍر إ َ ِِهل ّيَ ،و َمانِ ٍع َربَّ ِ ّ
هِم َمل ر َينَا ُلوا
ُمنِ َع ِم رن َهدر ِم ا رل َك رع َب ِة َأ رص َح ُ
اب ال ِف ري ِلَ ،ف َك َبت َُهم ال َّل ُه َت َع َاىلَ ،و َر َّد ُه رم بِ َغ ريظِ ر

( -)1سنن أيب داود ( )216/3رقم (.)3225
( -)2سنن الرتمذي برقم ( )1052وصححه.

ح ح ح َ ۡ ۡ ح ۡ ح ح حح ح َ
ٱلِل قحو ًّيا حعز ٗ
يزا[ ﴾٢٥األحزاب].
َخ ر ًريا﴿ ،وكف ٱلِل ٱلمؤ ّمن ّّي ٱل ّقتال وَكن
ّ
ّ
الز َي َار ِة َت رقت َِضـيَ :ندر بِ َّي َة
رش ِع َّي ِة ر
َأ َّما الكِتَابَ ُة ِيف الص ُخورِ َو َن رحوِ َهاَ :ف َأ ِد َّل ُة َ ر
ال ِم َها ب َِما َيت ََم َّي ُز بِ ِه بَ رع ُض َها َع رن بَ رع ٍ
إِ رع َ
ض.
ان ب ِن م رظع ٍ
َو َقدر َأ رع َل َم َر ُس ُ
ون ِ ¥يف ال َب ِق ري ِع ب َِح َج ٍر،
رب ُع رث َم َ ر َ ُ
ول ال َّل ِه ÷ َق ر َ

ك ََما َص َّح َذلِ َك .

اح َمل ر َت ُك رن ُهن َ
َاكَ ،ف ُي رح َم ُل َما َو َر َد ِم َن الن رَّه ِي َع ِن
ُب؛ ألَ َّن األَ رل َو َ
َوإِ َّن َما َمل ر َي ركت ر
حي ُس ُن ،ك ََما ِيف َق رولِ ِه ÷ُ (( :كن ُرت
الكِتَابَ ِة -إ َِّن َص َّح َذلِ َكَ -ع َىل كِتَابَ ِة َما َال َ ر

َهنَ ري ُتك رُم  ))...إلخ ر
ـم رار.
اخلَ َ ِرب ا رل َ
اخلَ َل ِ
الس َل ِ
ف َو ر
ف.
ب لِ َذلِ َكَ :ما َذك رَر َنا ُه ِم رن َأ ِد َّل ِة ر
ـم رو ِج ُ
الز َي َار ِةَ ،وفِ رع ِل َّ
َوا رل ُ
ـم رق ُصو ُد َأ َّن َه َ
ـم رو ِق ِد ري َن َع َل ري َها الس ُـر َج
ـم َع رظ ِم ر َ
َق َالَ :
ني لِ رل ُق ُبورِ ا رل ُ
ؤال ِء ا رل ُ
«وا رل َ
ـم َس ِ
ـما َأ َم َر بِ ِه َر ُس ُ
اب ُمنَا ِق ُض َ
ا َّل ِذ ري َن َي ربن َ
ول ال َّل ِه ÷
اجدَ َوا رل ِق َب َ
ون لِ َ
ُون َع َل ري َها ا رل َ
«وألَ َّن فِ ري ِه َت رضيِ ري ًعا لِ رل َم ِ
ُحمَاد َ
ال ِم رن َغ ر ِري َفائِدَ ٍة،
ـما َجا َء بِ ِه ،»...إ َِىل َق رولِ ِهَ :
ون لِ َ
َوإِ رف َرا ًطا ِيف َت رعظِ ري ِم ال ُق ُبورِ َأ رش َب ُه بِ َت رعظِ ري ِم األَ رصنَا ِم».
إل رط ِ
ف
القَ ،و ره َو ِخ َال ُ
ابَ :أ َّن ك ََال َم َك َي رقت َِضـي َمن َرع َت رعظِ ري ِم ال ُق ُبورِ َع َىل ا ِ
اجل َو ُ
َ
( -)1رواه أبو داود يف (السنن) ( )212/3رقم ( ،)3206والبيهقي يف (السنن الكربى)
( ،)412/3وابن شبة يف (تاريخ املدينة) ( ،)102/1عن كَثري بن زيد املدين عن املطلب ،واب ُن
ٍ
مالك ،بلفظَ « :أ َّن َر ُس َ
ول ال َّل ِه ÷
خمتصـرا عن أنس بن
ماجه يف (السنن) برقم ()1561
ً
ٍ
ان بنِ م رظع ٍ
ون ب َِص رخ َرة».
رب ُعثر َم َ ر َ ُ
َأ رع َل َم َق ر َ
وحسنه احلافظ اب ُن حجر يف (التلخيص) ( )696/2رقم ( ،)794وابن امللقن يف (البدر املنري)
َّ
( ،)325/5واأللباين يف (صحيح سنن أيب داود) برقم (.)3206
ِ
احلديث من الفقهَ :ج َوازُ َو رض ِع احلجار ِة
وقال العيني يف (رشح سنن أيب داود) (« :)157/6ويف
ٍ
ونحوِ ها عند القرب لل َع َالمة ،وجوار مجع الرجل موتاه يف حظرية واحدة ،ويف هذا املعنى ما يفعله
الناس من وضع األلواح عىل القبور ،ونصبها عند رؤوس املوتى لل َع َال َمة.»...
ب
الرش ِق إ َِىل ا رلغ رَر ِ
وقال احلاكم النيسابوري يف (املستدرك) (« :)525/1إِ َّن َأئِ َّم َة ا رل ُ
ـم رسلِ ِمنيَ ِم َن َّ ر
الس َل ِ
ُوب ع ََىل ُقبُورِ ِه رمَ ،و ره َو ع ََم ٌل َأ َخ َذ بِ ِه ر
ف».
اخلَ َل ُ
َم ركت ٌ
ف عَنِ َّ

ِالز َي َار ِة َوالد َع ِ
الر ُس ِ
اء َوالت َرال َو ِةَ ،و َأ رمرِ ِه
ول ÷ ِم رن َق رص ِد َها ب ر
َما َو َر َد َع ِن َّ
ف ِم رن
ف َواخلَ َل ُ
الس َل ُ
اجل ُل ِ
وس َع َل ري َهاَ ،و َما َج َرى َع َل ري ِه َّ
بِإِ رع َال ِم َهاَ ،و َهنريِ ِه َع ِن ُ
الر ُس ِ
ـم َج رم ِع َع َل ري ِه ِم رن
ول ÷ ا رل ُ
َت رعظِ ري ِم َها ب َِذلِ َكَ ،لو َمل ر َي ُك رن إ َِّال َت رعظِ ري ُم َق ر ِرب َّ
َمجِ ري ِع َط َوائِ ِ
الو ري ُل َ -رجت َع ُل َفا ِع َل َذلِ َك ُمنَا ِق ًضا
ـم َح َّم ِد َّي ِةَ ،ف َك ري َ
ف َ -يا َل َك َ
ف األُ َّم ِة ا رل ُ
ـما َأ َم َر َر ُس ُ
ـما َجا َء بِ ِهَ ،ل َقدر ِج رئ َت َشي ًئا َفرِ ًّيا.
ول ال َّل ِه ÷ ُحمَا ًّدا لِ َ
لِ َ
املس ِ
َّس ري ُج َف َقدر َت َقدَّ َم الك ََال ُم َع َل ري ِه.
اج ِد َوالت ر ِ
َو َأ َّما بِنَا ُء َ
َو َأ َّما َقو ُل َك« :إ َِّن فِ ري ِه َت رضيِ ري ًعا لِ رل َم ِ
ال ِم رن َغ ر ِري َفا ِئدَ ٍة »...إلخَ ،ف َأي َفا ِئدَ ٍة َأ رع َظ ُم ِم َن
اإل َِعا َن ِة َع َىل َما َندَ َب ِإ َل ري ِه َّ
الز َي َار ِة.
الشارِ ُع ِم َن الت َرال َو ِة َوالد َع ِاء َو ر
الق ُبورِ َأ رش َب ُه ِب َت رع ِظ ري ِم َ
َو َق رو ُل َك« :إ َِّن ِيف َذلِ َك ِإ رف َرا ًطا ِيف َت رع ِظ ري ِم ُ
األ رصنَا ِم»ُ ،جمَ َاز َف ٌة،
اجل ِ
اه ِل َّي ِة؟!.
َك ري َ
ِرش ِع ِه ُِمَّا ُذ ِك َر َك ِف رع ِل َ
ف َ رجت َع ُل َما َأ رق َر رر َت ب َ ر

ِ
الر ُس ُ
اآلخ َر ِة،
ول ِعنردَ زِ َي َار ِة ال ُق ُبورِ إِ َّن َما ُه َو َت َذك ُر
َق َالَ :
رش َع ُه َّ
«وا َّل ِذي َ َ
ان إ َِىل الـ َرم ُزورِ بِالد َع ِ
الرتح ِم َع َل ري ِه َو ِ
اال رستِ رغفَارِ َ ،و ُس َؤ ِ
َواإل رِح َس ُ
ال ال َعافِ َي ِة،
اء َو َّ َ

ـم ري ِ
َف َيك ُ
ت.
ُون َّ
الزائِ ُر ُحم ر ِسنًا إ َِىل َن رف ِس ِه َوإ َِىل ا رل َ
ررج ِم رن ِ
َان َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷ ُك َّل َما ك َ
َقا َل رت َعائِ َش ُة :ك َ
آخرِ ال َّل ري ِل
َان َل ري َلت َُها َخي ُ
إ َِىل ال َب ِق ري ِع َف َي ُق ُ
ننيَ ،و َأ َتاك رُم َما ُتوعَدُ َ
ون َغدً ا،
ول:
((الس َال ُم َع َل ريك رُم َد َار َق رو ٍم ُم رؤ ِم َ
َّ
ونَ ،وإِ َّنا إ رِن َشا َء ال َّل ُه بِك رُم َال ِح ُق َ
ُم َؤ َّج ُل َ
يع ال َغ رر َق ِد))،
ونُ ،
الله َّم ا رغ ِف رر ألَ ره ِل بَ ِق ِ
َر َوا ُه ُم رسلِ ٌم .
يت َأ ره َل
َو ِيف َص ِح ري ِح ِه َعن َرها َأ ري ًضا :إ َِّن ِج ر ِرب َيل َأ َتا ُه َف َق َال :إ َِّن َربَّ َك َي رأ ُم ُر َك َأ رن َت رأ ِ َ

( -)1صحيح مسلم برقم ( .)2255ورواه النسائي يف (السنن الكربى) ( ،)656/1رقم
( ،)2166وابن حبان (التعليقات احلسان) ( ،)130/5رقم ( ،)3162والبيهقي يف (السنن
الكربى) ( ،)79/4واحلافظ عبد احلق اإلشبييل يف (األحكام) ( ،)547/2وغريهم.
( -)2صحيح مسلم برقم ( ،)2256ورواه النسائي يف (السنن الكربى) ( ،)655/1رقم (.)2164

ول َ ُهل رم َيا َر ُس َ
ف َأ ُق ُ
ويل
يع َفت رَس َت رغ ِف َر َ ُهل رمَ .قا َل رتُ :ق رل ُت َك ري َ
ول ال َّل ِه؟ َق َالُ (( :ق ِ
ا رل َب ِق ِ
ني
ـم رس َت رق ِد ِم َ
ـم رسلِ ِم َ
ـم رؤ ِمنِ َ
نيَ ،و َي رر َح ُم ال َّل ُه ا رل ُ
ني َوا رل ُ
الس َال ُم َع َىل َأ ره ِل الدر َيارِ ِم َن ا رل ُ
َّ
ون)) ،إ َِىل ِ
ـم رست رَأ ِخرِ ي َنَ ،وإِ َّنا إ رِن َشا َء ال َّل ُه بِك رُم َلال َِح ُق َ
آخرِ َما َأ رو َر َد ُه ِيف
ِمنَّا َوا رل ُ
الز َي َار ِة َوالد َع ِ
اء ِعنردَ َها َو ِ
اال رستِ رغ َفار.
ر
ت َسا ِب ًقا ِم رن َمن ِرع الد َع ِ
اء ِعنردَ َهاَ ،و َج رع ِل
ـما َذك رَر َ
اجل َو ُ
ابَ :ه َذا ُمنَا ِق ٌض لِ َ
رَ

الر ُس ُ
ـما َجا َء بِ ِهَ ،ف َأ رن َت َ
اآلن َت رست َِدل
ول ُحمَا ًّدا لِ َ
ـما َأ َم َر بِ ِه َّ
ُم َع رظ ِم َها ب َِذلِ َك ُمنَا ِق ًضا لِ َ
رش ِع َّي ِة الد َع ِ
الس َل ِ
اءَ ،و َ ر
ـم رو ِض ِع بِ ِف رعلِ ِه فِ ري ِه.
خت ِص ري ِ
ص َذلِ َك ا رل َ
بِا رلسنَّ ِة َوفِ رع ِل َّ
ف َع َىل َ ر
َو ِيف َق رو ِل َعائِ َش َةُ :ك َّل َما ك َ
َان َل ري َلت َُها َخي ُرر ُج ،...إلخَ ،دلِ ري ٌل َع َىل َتكَررِ َذلِ َك ِم َن
الر ُس ِ
ول ÷ َو َت رأ ِك ري ِد ِه َلدَ ري ِه.
َّ

ت َع َىل َن رف ِس َك ب َِما َح َّر رر َت ُه
الر رد َع َل ري َكَ ،و َر َد رد َ
َف َقدر َك َف ري َتنَا ب َِذلِ َك ال َب رحث َمؤو َن َة َّ
بِ َيدَ ريكَ ،و َما َأ رح َس َن َق رو َل ُه:
خيطِي َو َما َد َرى
يـب َو َما َيدر رِ ي َو ُ ر
ُي ِص ُ

َو َلــ ري َس َي ُكــ ُ
اجل رهــ ُل إ َِّال َكــ َذلِ َك
ون ر َ

ت َفنَ َق رض َت َما َأبر َر رم َتَ ،و َن َك رث َت َما َأ رحك رَم َت ِب َق رولِ َك فِ ري َما َس َي رأ ِيت:
َو َقدر عُدر َ
«و ُحم َ ٌال َأ َّن َيك َ
ُون الد َعا ُء ِعنردَ ُه رم َم رش ُـرو ًعاَ ،و َع َم ً
احلا».
َ
ال َص ِ ً
َو َه َذا َال َينر َب ِغي َأ رن َي رصدُ َر ِم رث ُل ُه َع رن َناظِ ٍر.
اعَ ،و ُي رع ِمي األَب َص َار ﴿ ،حو حمن حَك حن ِّف حهَٰ ّذه ّۦٓ
َ
اهل َوى ُي ِصم األَ رس َم َ
ر
ح َو َال َش َّك أ َّن َ
ح
ح
ٗ
ح ل
ۡ ح ح
م فه حو ِّف ٱٓأۡلخ حّرة ّ أ ۡع ح َٰ
أع َٰ
م حوأضل حسبّيل[ ﴾٧٢اإلرساء].
محوا َجانِ َب ُهَ ،حتَّى ك َ
َان َأ َحدُ ُه رم
الس َل ُ
الصالِ ُح الت رَّو ِحيدَ َ ،و َ َ
ف َّ
َق َالَ :
«و َل رقدَ َج َّر َد َّ
اس َت رق َب َل ال ِق رب َل َة َو َج َع َل َظ ره َر ُه إ َِىل ِجدَ ارِ
إِ َذا َس َّل َم َع َىل النَّب رِي ÷ ُث َّم َأ َرا َد الد َعا َء ر
ال َق ر ِرب ُث َّم َد َعا».

اجلوابَ :أ َّن َك َنا َق رض َت ِ َهب َذا َما َس َب َق َل َك ِم رن َمن ِرع الد َع ِ
اء ِعنردَ ال ُق ُبورِ ؛ ألَ َّن َك
ب الت رَّو ِح ِ
الس َل َ
يد ب َِما َح َك ري َت ِم رن فِ رعلِهِم الد َعا َء ِعنردَ
ف ََ
محوا َجانِ َ
َح َك ري َت ُهنَا َأ َّن َّ

َق ر ِرب النَّب رِي ÷ .
«و َمل ر َي رف َع ُلوا ِعنردَ ال ُق ُبورِ إ َِّال َما َأ ِذ َن فِ ري ِه َر ُس ُ
الس َال ِم
َق َالَ :
ول ال َّل ِه ÷ ِم َن َّ
اهباَ ،و ِ
الرتح ِم َع َل ريهِ م».
اال رستِ رغفَارِ َ ُهل رمَ ،و َّ َ
َع َىل َأ رص َح ِ َ
ُوعَ ،ف َقدر َت َقدَّ َم َل َك َما َي رقت َِضـي
ابَ :أ َّن َح رص َـر َك َما َأ ِذ َن فِ ري ِه فِ ري َما َذك رَر َ
ت َُمرن ٌ
اجل َو ُ
رَ
ُد ُخول الد َع ِ
الزا ِئرِ َو َغ ر ِري ِه ،ك ََما ِيف َح ِد ري ِ
((و َي رر َح ُم ال َّل ُه
س َّ
اء لِنَ رف ِ
ث َعائِ َش َةَ :
املست رَأ ِخرِ ي َن)).
املس َت رق ِد ِم َ
ني ِمنَّا َو ر
ر
َو ِيف َح ِد ري ِ
ث ُس َل ري َم َ
ان بر ِن بُ َر ريدَ َة َع رن َأبِ ري ِه ِيف َت رعلِ ري ِم النَّب رِي ÷ َ ُهل رمَ (( :ن رس َأ ُل
ال َّل َه َلنَا َو َلكُم ال َعافِ َي َة)) .
َو ِيف َح ِد ري ِ
ث ابر ِن َع َّب ٍ
اسَ (( :ي رغ ِف ُر ال َّل ُه َلنَا َو َلك رُم َو َن رح ُن باألَ َثرِ )) .
رب َفت َُو ريل َظ ره َر َك ا رل ِقبر َل َة،
( -)1قال ابن ُقدَ ا َم َة احلنبيل يف كتابه (املغني) (ُ «:)466/5ث َّم تَ رأ ِيت ا رل َق ر َ
َوتَ رستَ رقب ُِل َو َس َط ُهَ ،وتَ ُق ُ
مح ُة ال َّل ِه َوبَ َركَاتُ ُه ،...،ال َّل ُه َّم إنَّ َك ُق رل َت
الس َال ُم َع َليرك َأ َهيا النَّبِي َو َر ر َ
ولَّ :
َ
﴿و َل رو َأ َّهنُ رم إ رذ َظ َل ُموا أنر ُف َس ُه رم َجا ُء َ
الر ُس ُ
ول
احلقَ :
استَ رغ َف َر َ ُهلم َّ
استَ رغ َف ُروا ال َّل َه َو ر
وك َف ر
َو َق رو ُل َك ر َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ويبُ ،م رست رَشف ًعا ب َِك َإىل َر ريبَ ،فأ رسأ ُلك َيا
يما﴾َ ،و َقدر أتَيرتُك ُم رستَ رغف ًرا م رن ُذنُ ِ
َل َو َجدُ وا ال َّل َه تَ َّوابًا َرح ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َر رب َأ رن تُ ِ
َ
ر
َّ
اج َعل ُه أ َّول َّ
الشافعنيَ ،
ـم رن أتَا ُه ِيف َحيَاته ،الل ُه َّم ر
وج َ
ـم رغف َرةَ ،ك ََما أ رو َجبرت َها ل َ
ب ِ َيل ا رل َ
الر ِ
امحِنيَ .»...،
السائِلِنيَ َ ،و َأك َرر َم راآل ِخرِ ي َن َو راألَ َّولِنيَ  ،ب َِر ر َ
محتِك َيا َأ رر َح َم َّ
َو َأنر َج َح َّ
( -)2روى أمحد بن حنبل يف مسنده من ٍ
طرق ،منها ( ،)23039( )147/37ط( :الرسالة) بإسناده
ان برنِ بُ َر ريدَ ةََ ،ع رن َأبِي ِهَ ،ق َال :كَا َن َر ُس ُ
عن ُس َلير َم َ
ـم َقابِرِ
ول ال َّل ِه ÷ ُي َع رل ُم ُه رم إِ َذا َخ َر ُجوا إ َِىل ا رل َ
َي ُق ُ
ـم رسلِ ِمنيَ َ ،وإِنَّا إ رِن َشا َء ال َّل ُه بِك رُم َل َال ِح ُق َ
ون،
ول:
ـمؤر ِمنِنيَ َوا رل ُ
((الس َال ُم َع َليرك رُم َأ ره َل الدر َيا ِر ِم رن ا رل ُ
َّ
َأنرت رُم َلنَا َف َر ٌط َونَ رح ُن َلك رُم تَبَ ٌعَ ،فن رَس َأ ُل ال َّل َه َلنَا َو َلك رُم ا رل َعافِيَ َة)) .قال حمققوا هذه الطبعة« :إسناده
صحيح عىل رشط مسلم ،رجاله ثقات».
ورواه ابن أيب شيبة يف (املصنَّف) ( ،)356-355/7رقم ( ،)11909ومسلم برقم (،)2257
والنسائي يف (السنن الكربى) ( ،)657/1رقم ( ،)2167وابن ماجه برقم ( ،)1547وابن
حبان ( )446-445/7رقم ( ،)3173والبيهقي يف (السنن الكربى) ( ،)79/4واحلافظ عبد
احلق اإلشبييل يف (األحكام) ( ،)546/2وغريهم.
( -)3روى الرتمذي يف سننه برقم (َ )1053ع رن ابرنِ َع َّب ٍ
اس َق َالَ :م َّر َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷ بِ ُق ُبورِ
((الس َال ُم َع َل ريك رُم َيا َأ ره َل ا رل ُق ُبو ِر َي رغ ِف ُر ال َّل ُه َلنَا َو َلك رُمَ ،أ رنت رُم
ـم ِدينَ ِة َف َأ رق َب َل َع َل ريه رِم ب َِو رج ِه ِه َف َق َال:
َّ
ا رل َ
يث ابرنِ َع َّب ٍ
اس َح ِد ٌ
«ح ِد ُ
يب».
يث َح َس ٌن غَرِ ٌ
َس َل ُفنَاَ ،و َن رح ُن ب رِاألَ َثرِ )) ،قال الرتمذيَ :
ورواه الطرباين يف (املعجم الكبري) ( ،)107/12رقم ( ،)12613والضياء يف (املختارة)
( ،)541/9رقم ( ،)532قال املحقق« :إسناده َح َسن».

َو َما َأ رو َر َد ُه ِيف َه َذا ال َب رح ِ
ث َقدر َم َىض ا رلك ََال ُم فِ ري ِه.
اق ِيف َمغَازِ ري ِه َع رن َخالِ ِد بر ِن ِد رين ٍ
«و َقدر َذك ََر ُحم َ َّمدُ بر ُن إ رِس َح َ
َار َق َالَ :حدَّ َثنَا
َق َالَ :
ِ
رس ري ًرا َع َل ري ِه
اهل رر ُم َزا ِن َ ِ
َأبُو ال َعالِ َي ِةَ ،ق َالَ :ل َّ
ـما َفت رَحنَا ( ُت رس َرت) َو َجدر َنا ِيف بَ ريت َم َال ر ُ
ف َف َح َم رلنَا ُه إ َِىل ُع َم َر بر ِن
ـم رص َح َ
َر ُج ٌل َم ري ٌتِ ،عنردَ َر رأ ِس ِه ُم رص َح ٌ
فَ ،ف َأ َخ رذ َنا ا رل ُ
ر
ب َق َر َأ ُهَ ،ق َر رأ ُت ُه
ابَ ،فدَ َعا َل ُه َك رع ًبا َفن ََس َخ ُه بِال َع َربِ َّي ِةَ ،ف َأ َنا َأ َّو ُل َر ُج ٍل ِم َن ال َع َر ِ
اخلَ َّط ِ

ِم رث َل َما َأ رق َر ُأ ال ُق رر َ
آن.
حل ُ
َف ُق رل ُت ِألَ ِيب ال َعالِ َي ِةَ :ما ك َ
ون َك َ
ال ِمك رُم،
َان فِ ري ِه؟ َق َالِ :س ر َري ُتك رُمَ ،و ُأ ُم ُ
ورك رُمَ ،و ُ ُ
َو َما ُه َو كَائِ ٌن بَ رعدُ .

ربا ُم َت َف رر َق ًة،
ِالر ُج ِل؟ َق َالَ :ح َف رر َنا َل ُه بِالن ََّهارِ َث َال َث َة َع رش َـر َق ر ً
ُق رل ُتَ :ف َما َصنَ رعت رُم ب َّ
َف َل َّما ك َ
َّاس َال َينرب ُِشو َن ُه.
ور ُك َّل َها؛ لِنُ َع رم َي ُه َع َىل الن ِ
َان ال َّل ري ُل َد َفنرا ُهَ ،و َس َّو رينَا ال ُق ُب َ

ون ِمنر ُه؟ َق َال :كَا َن ِ
ُق رل ُتَ :و َما َي رر ُج َ
السـرِ ري َر
الس َما ُء إِ َذا ُحب َِس رت َعن ُره رم َأبر َر ُزوا َّ
ت َّ
َف ُي رم َط َ
رون.
َف ُق رل ُتَ :م رن ُكنرت رُم َت ُظن ُ
الر ُجل؟ َق َالَ :ر ُج ٌل ُي َق ُال َل ُه َدا رن َيال.
ون َّ
ات؟َ .ق َالُ :من ُرذ َث َالثامئ ِة َسنَة.
َف ُق رل ُتُ :من ُرذ ك رَم َو َجدر ُمتُو ُه َم َ

حلو َم األَ رنبِ َي ِ
ُق رل ُتَ :ما ك َ
اء
َان َت َغ َّ َري ِمنر ُه َِش ٌء؟ َق َالَ :ال ،إ َِّال ُش َع ر َري ٌ
ات ِم رن َق َفاه ،إ َِّن ُ ُ
اع.
َال ُت ربلِ ري َها األَ رر ُ
ضَ ،و َال َت رأ ُك ُل َها ا رل رس َب ُ

ـم َه ِ
اج ُر َ
ون َواألَ رن َص ُار ِم رن َت رع ِم َي ِة َق ر ِرب ِه لِ َئ َّال َي رف َتتِ َن بِ ِه
َف ِفي َه ِذ ِه ا رل ِق َّص ِة َما َف َع َل ُه ا رل ُ
رب ُزوا لِ رلد َع ِ
اء ِعنردَ ُه َوالت ََّرب ِك بِ ِه.
الن ُ
َّاسَ ،و رمل َي ر ُ

(( -)1السرية النبوية) البن إسحاق ( ،)116/1ط( :دار الكتب العلمية).
َ
كجنردَ ٍ
وزِستَان ،قالهَ
ُ
وحكِ َي َضم ال َف رو ِقيَّ ِة الثانِي ِة َأ ً
ب)ُ ،
رتُ ،
يضا ،وهو ِمن ك َُور األهواز بخ ر
((« -)2تُ رس َ ُ
اب ُن األَثِري» .انتهى من (تاج العروس) بتِصف (.)284/10

جلا َلدُ وا َع َل ري ِه بِا رلس ُي ِ
ـمت ََأ رخ ُر َ
وفَ ،و ُه رم َقدر َّاخت َُذوا َم رن ُه َو
َو َل رو َظ ِف َر بِ ِه ا رل ُ
ون َ َ
ـم رس ِج ِد».
ُد رو َن ُهَ ،و َأ َقا ُموا َل ُه َسدَ َن ًةَ ،و َج َع ُلوا َل ُه َم رس ِجدً اَ ،و َع َّظ ُمو ُه َأ رع َظ َم ِم َن ا رل َ
ض ِص رحتِ ِهَ -ال ُح َّج َة فِ ري ِهَ ،و ِم رن َأي َن َل َك
اجل َوابَ :أ َّن َه َذا األَ َث َر َ -ع َىل َف رر ِ
رَ

ور ُه لِ رل ُم َه ِ
اجرِ ري َن َواألَ رن َصارِ َو َت رقرِ ري ُر ُهم َل ُه َف رض ًال َع َّما ا َّد َع ري َت َأ َّهنُم َف َع ُلوهَ ،و ره َي
ُظ ُه ُ
ِحكَا َي ُة فِ رع ٍل لِ َب رع ٍ
ض ِمن ُرهم.
ـما َظ َه َر َهل رم ِمن ا رفتِت ِ
اب األَ رو َثا ِن؛
َاهن رِم بِ ِه ك ََما َي رف ُع ُل ُه َأ رص َح ُ
َو َل َع َّل َت رع ِم َيت َُهم َل ُه لِ َ
ُ
لِك رَو ِهن رِم َقرِ ريبِـي َع ره ٍد بِا رل ُك رفرِ .

رص َح بِال ِع َّل ِة ِيف إ رِخ َفائِ ِه بِ َق رولِ ِهَ :
«ال َينرب ُِشو َن ُه»َ ،و َه َذا َم رق َصدٌ َصالِ ٌح؛
َو َأ ري ًضا َف َقدَ َ َّ
وعَ ،ف َمتَى َمل َي ُك رن َذلِ َك إ َِّال بِاإل رِخ َف ِ
اء
جي ُ
ـم رش ُـر ُ
وزَ ،وال َّت رقب ر َِري ُه َو ا رل َ
ألَ َّن النَّ رب َش َال َ ُ
ر
َِ
اهلدَ ى ِعنردَ َخ رش َي ِة َن رحوِ َذلِ َكَ ،أ َّو ُ ُهلم إِ َما ُم ُهم األَ رع َظم،
َص َار َح َسنًا ،ك ََما َف َع َل ُه أئ َّم ُة ُ
ات
الو ِص ري رنيَ ،و َأ ُخو َس ري ِد النَّبِيئني َص َل َو ُ
ـم رؤ ِمنِ رنيَ ،و َس ريدُ َ
ـم َقدَّ مَ ،أ ِم ر ُري ا رل ُ
َو َس ريدُ ُهم ا رل ُ
ِ
رب ُه ب َِو ِص َّي ٍة ِمنر ُه َحتَّى ا رن َق َض رت َس رط َو ُة
آهل رم َو َس َال ُم ُه؛ َفإِ َّن ُه ُأ رخ ِف َي َق ر ُ
ال َّله َع َل ريهِم َو َ ُ
اجل َّبارِ ري َنَ ،و َأ رظ َه َر ُه َأ رو َال ُد ُه َأ ِئ َّم ُة ِ
آل ُحم َ َّم ٍد؛ ألَ َّن ُه ك َ
ف
الس َل ُ
ور ُه َّ
َان َم رع ُلو ًما َلدَ رهيِمَ ،ي ُز ُ
رَ
َو ر
احل َس ُن بر ُن َع ِ ٍّيل األُ ُط ُ
روش :ŉ
اخلَ َل ُ
ف ِمن ُرهم ،ك ََما َق َال ا ِ
َّارص لِ رل َح رق ر َ
إل َما ُم الن ِ ُ
َفـــإِ َذا ِج رئـــ َت ال َغرِ َّيـــــا

َف رابــــ ِ
ك َم رو َال َنــــا َعلِ َّيــــا

َو َق َال:
( -)1ومام يؤكد ذلك ما رواه الدارمي يف (السنن) ( )227/1رقم ( ،)93ط( :دار املغني) بإسناده
س برنِ َعبر ِد ال َّل ِهَ ،ق َالُ « :ق ِح َط َأ ره ُل الـ َرم ِدينَ ِة َق رح ًطا َش ِديدً اَ ،ف َشك رَوا إ َِىل عَائِ َش َة
اجل روزَ ِاء َأ رو ِ
إىل َأيب ر َ
الس َم ِ
الس َم ِ
اء َحتَّى َال َيك َ
اء
ُون بَ رينَ ُه َوبَ ر َ
رب النَّب رِي ÷ َف ر
ني َّ
اج َع ُلوا ِمنر ُه كُو ًى إ َِىل َّ
َف َقا َل رت :ا رن ُظ ُروا َق ر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
إلب ُِل َحتَّى تَ َفتَّ َق رت م َن َّ
الش رح ِم،
َس رق ٌ
بَ ،و َسمنَت ا ِ
فَ .ق َالَ :ف َف َع ُلوا َف ُمط ررنَا َم َط ًرا َحتَّى نَبَ َت ا رل ُع رش ُ
ر
َ
ثقات».وبوب له الدارمي (باب َما
َف ُس رم َى عَا َم الفت ِرق» .قال املحقق (حسني سليم أسد)« :رجاله
َّ
َأك َرر َم ال َّل ُه َت َع َاىل َنبِ َّي ُه ÷ بَ رعدَ َم روتِ ِه) .قال يف (مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح)
(« :)96/11قيل :إنَّه ÷ كان ُيستشفع به عند اجلدب فتمطر السامءَ ،فأ َمرت عائش ُة (رض)
ِ
اب».
بكشف قربه مبالغ ًة يف االستشفاع به ،فال َيبر َقى بينه وبني
السامء ِح َج ٌ

َمــدَ ائِ َن الك َ
ُوفــ ِة تِ ري ًهــا َعــ َىل

َف َلــ رو َأ َرا َد َّ
اللــ ُه ُســ رو ًءا ِ َهبـــا

ض ِ َهبـ ـا َت رف َخـ ـ ُر
َمـ ـدَ ائِ ِن األَ رر ِ
َمــا َكــ َ
ورا ِ َهبــا َح ريــدَ ُر
ان َم رق ُبــ ً

الز ره َراءَ ،س ريدَ ُة نِ َس ِ
اء الد رن َيا َواألُ رخ َرىَ ،و َخا ِم َس ُة َأ ره ِل ا رلكِ َساء،
َوك ََذا َفاطِ َم ُة َّ
ٍ
رض َها َّ
الش ري َخا ِن ،ك ََما َص َّح
رب َها َ
الو ِصَ ،و َد َفن ََها َل ري ًال ب َِو ِص َّية ِمن َرها؛ لِ َئ َّال َ ر
َأ رخ َفى َق ر َ
حي ُ َ
نيِ ،من ُرهم َأ ره ُل ِص َح ِ
آل ُحم َ َّم ٍد َ %ورِ َوا َي ِ
َذلِ َك بِرِ َوا َي ِ
ات ِ
احهِ م
ـم َخالِ ِف ر َ
ات ا رل ُ
ال ُب َخارِ ي َو َغ ر ُري ُه َ ،ف َال بَ رأ َس ِبإ رِخ َفا ِئ َها ِعنردَ ُحدُ ِ
وث ِم رث ِل َه َذاُ ،ث َّم ِإ رظ َهارِ َها ِعنردَ َز َو ِ
ال

يم َش رأ ِهنَا.
ـم رو ِج ِ
بَ ،ف ره َو ِم رن ِح رف ِظ َهاَ ،و َت رع ِظ ِ
ا رل ُ
ت ب ِِس َي ِ
اق َه ِذ ِه ال ِق َّص ِة؟ َأ ُترِ ريدُ َأ رن ُت َع رم َي َو َتن َ
ور
َو َل ري َت ِش رعرِ ي َما َأ رر َد َ
ربش ُق ُب َ
ور األَئِ َّم ِة
رش َع َ ُهل رم َأ رن ُي َعموا َ ِ
ـم رسلِ ِم ر َ
ـم رر َسلِ رنيَ ،و ُق ُب َ
رض ري َح َس ري ِد ا رل ُ
ا رل ُ
نيَ ،و َت ر َ
الز َي َار ِة َهلاَ ،والد َع ِ
اء ِعنردَ َها،
اهلا ِدين؟ َف َذلِ َك َينر ُق ُض َأ رخ َب َار َك ا َّلتِي َر َو ريت ََها َأ رن َت ِيف ر
َ
َ
الس َل ِ
ف َو ر
اخلَ َلف.
َو ِخ َال ُ
ف َما َع َل ري ِه َأ ره ِل اإل رِس َال ِم ِم َن َّ

الس َل ِ
بَ ،و َأ َّهنُ رم
ـم ر ِ
ني َه ُؤ َال ِء َما بَ ر َ
ف َوبَ ر َ
«وا رع َل رم َأ َّن بَ ر َ
ـم رغرِ ِ
َق َالَ :
رش ِق َوا رل َ
ني ا رل َ
ني َّ
ٍ
ف َع َىل َِش ٍء.
الس َل َ
َع َىل َِشء َو َّ
ٍ
َشتـ َ
ب
ــت ُم َغ رربًــــــا
رش َقـ ًة َو ُر رح ُ
َّـان بَ ر َ
ــر ِ
َر َ
ني ُم َشـ رـرق َو ُم َغــ ر
اح رت ُم َ ر
َع رن ُأ رم الدَّ رر َد ِاء َقا َل رتَ :د َخ َل َع َ َّيل َأبُو الدَّ رر َد ِاء ُم رغ َض ًباَ ،ف ُق رل ُتَ :ما َل َك؟َ .ف َق َال:
هِم َش ري ًئا ِم رن َأ رمرِ ُحم َ َّم ٍد ÷ إ َِّال َأ َّهنُ رم ُي َصل َ
ون َمجِ ري ًعا.
َوال َّل ِه َما َأ رعرِ ُ
ف فِ ري ر
( -)1البخاري برقم ( )4240و( )4241ط( :املكتبة العِصية) ،ومسلم ،رقم ( )4580ط:
(املكتبة العِصية) .ورواه عبد الرزاق الصنعاين يف (املصنَّف) ( )472/5رقم (،)9774
خمتصـرا يف ( )521/3رقم ( ،)6556ورواه ابن حبان ( )153-152/11رقم
ونحوه
ً
( ،)4823وأبو ع ََوانَ َة ( )251/4رقم ( ،)6679والبيهقي يف (السنن الكربى) (،)489/6
وأبو جعفر الطحاوي يف (رشح مشكل اآلثار) ( )137/1رقم ( ،)143وغريهم.

َو َق َال الز رهرِ يَ :د َخ رل ُت َع َىل َأ َن ٍ
س ب ِِد َم رشقَ ،و ره َو َي ربكِيَ ،ف ُق رل ُت َل ُهَ :ما ُي ربكِ ري َك؟.
الص َ
الص َال ُة َقدر ُض ري َع رت.
َف َق َالَ :ما َأ رعرِ ُ
ف َش ري ًئا ُِمَّا َأ رد َرك ُ
الةََ ،و َه ِذ ِه َّ
رت إ َِّال َه ِذ ِه َّ
و ِيف َل رف ٍ
ف َش ري ًئا ِيف َع ره ِد َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷ إ َِّال َقدر َأ رنك رَر ُت ُه
ظَ :ما ُكن ُرت َأ رعرِ ُ
َ
ال َي رو َم.
مح َك ال َّل ُه َل رو َأ َّن
احل َس ُن ال َب ر ِ
ِصيَ :س َأ َل َر ُج ٌل َأبَا الدَّ رر َد ِاءَ ،ف َق َالَ :ر ِ َ
َو َق َال ر َ

َر ُس َ
ني َأ رظ ُهرِ َنا َه رل ك َ
ب َو راشتَدَّ
ول ال َّل ِه ÷ بَ ر َ
َان ُينركِ ُر َش ري ًئا ُِمَّا َن رح ُن َع َل ري ِه؟ َف َغ ِض َ
َغ َض ُب ُهَ ،و َق َالَ :و َه رل ك َ
ف َش ري ًئا ُِمَّا َأ رنت رُم َع َل ري ِه؟.
َان َي رعرِ ُ

اجل رم َع َة َو َج َل َس َف َبكَى،
َو َق َال ا رل ُ
احل َس ُن [ال َب رصـرِ ي] ر ُ
ـم َب َار ُك بر ُن َف َضا َل َةَ :ص َّىل ر َ
َف ِق ري َل َل ُهَ :ما ُي رب ِ
ك ري َك َيا َأبَا َس ِع ري ٍد؟.

َف َق َالَ :ت ُلو ُمو َننِي َع َىل ا رل ُبك ِ
ـم َه ِ
َاء؟! َو َل رو َأ َّن َر ُج ً
اب
اجرِ ري َن ا َّط َل َع ِم رن بَ ِ
ال ِم َن ا رل ُ
َان َع َىل َع ره ِد َر ُس ِ
ف َش ري ًئا ُِمَّا ك َ
ول ال َّل ِه ÷ َأ رنت ُُم ال َي رو َم َع َل ري ِه إ َِّال
َم رس ِج ِدك رُم َما َع َر َ

ِق رب َل َتك رُم َه ِذ ِه.
َو َه ِذ ِه ِه َي ا رل ِف رتنَ ُة ال ُع رظ َمى.
اجل رع َفرِ ريَ ،ق َال :ك َ
َو َع رن [ َع رب ِد ال َّل ِه] ابر ِن إ رِس َح َ
احل َس ِن
َان َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن ر َ
اق ر َ
وس إ َِىل َربِ ري َع َةَ ،ق َالَ :فت ََذاكَروا َي رو ًما السنَ َنَ ،ف َق َال
اجل ُل َ
[ا رلكَا ِم ُل] ُ ¥ي ركثِ ُر ر ُ
َر ُج ٌل ك َ
سَ :ل ري َس ا رل َع َم ُل َع َىل َه َذا.
ـم رج ِل ِ
َان ِيف ا رل َ
احل َّج ُة َع َىل
احلكَّام َف ُهم ر ُ
اجل َّه ُال َحتَّى َيكُو ُنوا ُه ُم ر ُ
َف َق َال َع ربدُ ال َّل ِهَ :أ َر َأ ري َت إ رِن َك ُث َر ر ُ
ا رلسنَّ ِة؟!.
َاء األَ رنبِ َي ِ
َف َق َال َربِ ري َع ُةَ :أ رش َهدُ َأ َّن َه َذا ك ََال ُم َأبرن ِ
اء.
َن َعمَ ،فا رل َو ِ
بَ :هدر ُم َذلِ َك ُك رل ِهَ ،و َحم ر ُو َأ َثرِ ِه ،ك ََما َأ َم َر النَّبِي ÷ َعلِ ًّيا ¥
اج ُ
ض».
ـم ر ِ
رش َف ِةَ ،و َت رسوِ َي ِت َها بِاألَ رر ِ
ِ َهبدر ِم ال ُق ُبورِ ا رل ُ
رت رس ُل.
ابَ :ها ُهنَا َأ رع َظ ُم ال َع َج ِ
اجل َو ُ
ـم َ َ
ب ِمن َرك َأ َهيا ا رل ُ
رَ

َق رو ُل َكَ « :أ َم َر النَّبِي ÷ َعلِ ًّيا َ ِ ¥هبدر ِم ال ُق ُبورِ ».
ابَ :مل ر َيرِ رد َه َذا ال َّل رف ُظ ِيف َأ ري رِ َوا َي ٍةَ ،و َال لِ رل َهدر ِم ِذك ٌرر ِيف َأ ري َخ َ ٍرب ،إِ َّن َما ُه َو
اجل َو ُ
رَ
رص ري ِح ِ
رت ِاء َوالز رورِ .
ِم رن َ ِ
اال رف ِ َ
ض» ِم َن ا رل ِ
ك ريس ،لِ َيتِ َّم ا رل َّت رغرِ ري ُر
ض» زِ َيا َد ُة «بِاألَ رر ِ
«و َت رسوِ َيت َُها بِاألَ رر ِ
َو َق رو ُل َكَ :
َوال َّت رلبِ ريسَ ،و َل ري َس َ َهلا ِيف ر
ب؛ لِت رَسوِ َي ِة
ض ا رلك َِذ ِ
اخلَ َ ِرب َأي َأ َث ٍر ،إِ َّن َما ِه َي ِم رن َحم ر ِ
الوكِ ري ُل.
ـم رذ َهبَ ،ف َح رس ُبنَا ال َّل ُه َونِ رع َم َ
ا رل َ
الس َل ِ
فَ ،و َش َّن رع َت َع َىل ُخمَا َل َف ِتهِ رمَ ،و َج َع رل َت
َو َم َع َه َذا َف ِإ َّن َك َأ َّو ًال ر
احت ََج رج َت ِب ِف رع ِل َّ
بُ ،ث َّم َح َك ري َت بَ رعدَ َذلِ َك اآل َث َار
ـم ر ِ
ني َه ُؤ َال ِء َما بَ ر َ
ال ُب رعدَ بَ رين َُه رم َوبَ ر َ
ـم رغرِ ِ
رش ِق َوا رل َ
ني ا رل َ
الس َل ِ
الدَّ ا َّل َة َع َىل ُح ُص ِ
ني.
الص َحابَ ِة َوالتَّا ِب ِع ر َ
ف ِم َن َّ
ول ال َّت رغي ر ِِري َوال َّت رب ِد ري ِل ِيف َع ره ِد َّ
َف َل ري َت ِش رعرِ ي َم رن ُترِ ريدُ بِا رل َّس َل ِ
ت َأ َّهنَا َحدَ َث رت ِيف َأ رع َصارِ ِه رم
ف َغ ر َري ا َّل ِذ ري َن َذك رَر َ

ات األَ َضالِ ريل؟!.
ُم ربتَدَ َع ُ

ف ُت َشن ُرع َع َىل َه ُؤ ِ
الضآ رل رنيَ ،و َ رجت َع ُل ُهم فِ ري َما ُه رم َع َل ري ِه ُم ربت َِد ِع رني،
َف َك ري َ
الء ب ُِم َخا َل َف ِة َّ
احل رق َمائِلِ رني؟!.
َو َع ِن ر َ
ُث َّم بَ رعدَ َه َذا ُك رل ِه َف َل ري َس َل َك ِيف َمجِ ري ِع َما َأ رو َر رد َت ُه َم رأ َخ ٌذ َو َال ُمت ََم َّس ٌكَ ،ف َأ ري َن َأ رن َت
ـم َخا َل َف ِة َو ِ
االبر ِتدَ اع؟.
ِم رن َحم َ رل ا رلن َرزاعَ ،و َما َن َس رب َت ُه إ َِىل َم رن َر َم ريت َُه رم بِ ِه ِيف ا رل ُ

َو َل َع رم ُر ال َّل ِه إ َِّن َه َذا ُِمَّا َمتُج ُه األَ رس َماعَ ،و َتنر ِف ُر َعنر ُه ال رط َباع.
َو َي رظ َه ُر ِ َهب َذا َو َغ ر ِري ِه َأ َّن َك َت َت َك َّل ُم َو َت ُصولَ ،و َأ رن َت َال َتدر رِ ي َما َت ُقولَ ،وك ََأ َّن َك
ت َع رن فِك ٍرر َر ِد ٍّي،
ت بِ َغ ر ِري َتدَ ب ٍر َو َال َر ِو َّيةَ ،و َ رُت ِذي ب َِما َأ رو َر رد َ
َتنر ُق ُل َما َو َجدَ َ
ات َشي َطانِية ،و َخياالَ ٍ
ون َز َغ ٍ
ت َأ رش َعبِ َّيةَ ،و َت ُرو ُم ب َِذلِ َك َت رضلِ َيل ُخ َال َص ِة األُ َّم ِة
ََ
ر َّ َ َ
الز ري ِد َّية.
هِم َّ
رت ِة َّ
الزكِ َّيةَ ،و ِش ري َعتِ ُ
ـم َح َّم ِد َّي ِة ِم َن ا رل ِع ر َ
ا رل ُ
َو َما َأ َح َّق َك بِ َق رولِ ِه:

َي ـ رر ِوي َأ َحا ِد ريــ َث َو َي ـ رر ِوي َن رق َضـــــا

احلــ ِد ري ِ
ث بَ رع َضــا
خمُ َالِ ًفــا بَ رعــ َض ر َ

َوبِ َق رو ِل َ
آخ َر :
هنــ رم َلــ ري َس َيــدر ُر َ
َلــ ري َس َيــدر ُر َ
ون
ون َأ َّ ُ
احلــ ِد ري ِ
اه رم
ث َو َهــ ُ
َو َت َســ َّموا َأ رهــ َل ر َ

اجل رهـ ـ ُل َع َّم ُهـ ـ رم َت رورِ َيثـ ـا
َبـ ـ ِل ر َ
ون َي رف َق ُهــ َ
َال َي َكــا ُد َ
ون َحــ ِدي َثا
%

َو َل رو َأ رم َعن َرت النَّ َظرَ ،و َأ َج رل َت ا رل ِفكَرَ ،ل َعلِ رم َت َأ َّن ال َّت رغي ر َِري َوال َّت رب ِد ري َل َمل ر َي ُك رن بدر ُؤ ُه
إ َِّال ِم رن خمُ َا َل َف ِة َس َل ِف َك -ا َّل ِذ ري َن ُر رم َت ِ
اج ِهبِمِ -
آلل ُحم َ َّم ٍد ÷ الـ َرم رأ ُمورِ
اال رحتِ َج َ

ني َوال َق ِ
بِالت ََّمس ِ
ـمارِ ِق رني،
اسطِ ر َ
هِم ك ََما َو َق َع ِم َن النَّاكِثِ ر َ
ني َوا رل َ
ك ِهب رِمَ ،و ُل ُزو ِم َس ِف رينَتِ ر
اء الس ِ
َو َم رن َح َذا َح رذ َو ُه رم ِم رن ُع َل َم ِ
ـم ِض رل رنيَ ،وك ََر َع ِم رن ِ
آج ِن َض َال َلتِهِم
وء ا رل ُ
الر ِد َّيةَ ،وبِدَ ِع َأ رش َيا ِعهِم الن ِ
َّاصبِ َّيةَ ،و َسائِرِ ال ِف َر ِق الغَوِ َّية.
َّ

َو َأ َّما َق رو ُل َكَ « :فا رل َو ِ
ب َهدر ُم َذلِ َك ُك رل ِهَ ،و َحم ر ُو َأ َثرِ ِه »...إلخ.
اج ُ
ولَ :ه َذا ُحك ٌرم َصا ِد ٌر َع رن َغ ر ِري َد َال َل ٍة َو ِ
َفنَ ُق ُ
اض َحةَ ،و َال َأ َم َار ٍة َالئِ َحةَ ،ف َل رم َيرِ رد ِيف
مه َت ُه ِم رن َحمروِ آثَارِ َهاَ ،و َت رسوِ َيتِ َها
األَ رخ َبارِ ا َّل ِتي َأ رو َر رد َ َُتا َو َال َغ رري َِها َما َت َو َّ ر
ض َأ رص ًال.
بِاألَ رر ِ

اب َع َىل َما َأ رو َر رد َت ُه ِم َن ا رلش َب ِه ِيف َذلِ َك.
اجل َو ُ
َو َقدر َت َقدَّ َم ر َ
ب ِم رن نِ رس َب ِة األَ رحكَا ِم إ َِىل َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷ ا َّلتِي َمل ر َي ُق رل ِ َهباَ ،و َمل ر َيدُ َّل
َفا رل َع َج ُ
َع َل ري َها َدلِ ري ٌل َو َال َأ َم َارةٌَ ،و َقدر َق َال ÷َ (( :م رن ك ََذ َب َع َ َّيل ُم َت َع رمدً ا َف رل َي َت َب َّو رأ َم رق َعدَ ُه
ِم َن النَّارِ )).

( -)1هو السيد العالمة أبو بكر بن شهاب احلسيني ،كام يف ديوانه (ص.)104/

«و َقدر َأ َم َر َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷ ِ َهبدر ِم َم رس ِج ِد ا رل رض َـرارِ َ ،ف ِفي َه َذا َدلِ ري ٌل َع َىل
َق َالَ :
ـم َس ِ
ـم ربنِ َّي ِة َع َىل ال ُق ُبورِ َ ،فإ َِّن ُحك َرم
اج ِد ا رل َ
َهدر ِم َما ُه َو َأ رع َظ ُم َف َسا ًدا ِمنر ُه ،كَا رل َ

َ
ِاهلدر ِم ِم رن َم رس ِج ِد
اإل رِس َال ِم َأ رن ُ رُتدَ َم كُل َها َحتَّى ُت َس َّوى بِاألَ رر ِ
ضَ ،و ره َي أ رو َىل ب ر َ
اب ا َّلتِي َع َىل ال ُق ُبورِ َ ِ
ب َهدر ُم َها ُك رل َها؛ ألَ َّهنَا ُأ رس ِس رت َع َىل
جي ُ
ا رل رض َـرارِ َ ،وك ََذلِ َك ا رل ِق َب ُ
ول؛ ألَ َّن ُه َقدر َهنَى َع ِن ا رلبِن ِ
الر ُس ِ
َاء َع َىل ال ُق ُبورِ ك ََما َت َقدَّ َم.
َم رع ِص َي ِة َّ
ِاهلدر ِم ِم رن بِن ِ
َ
َاء
َفبِنَا ٌء ُأ رس َس َع َىل َم رع ِص َيتِ ِه َوخمُ َا َل َفتِ ِه َفبِنَا ٌء َغ ر ُري ُحم ر َ َ
رت ٍمَ ،ف ره َو أ رو َىل ب ر َ
ال َغ ِ
ب َق رط ًعا.
اص ِ
رساجٍ َع َىل َق ر ٍرب َو َط رفيِ ِهَ ،فإ َِّن َفا ِع َل َذلِ َك َم رل ُع ٌ
َوك ََذلِ َك َ ِ
ون بِ َل رعنَ ِة
جي ُ
ب إ َِزا َل ُة ك رُل ِ َ

َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷ »...إِلخ.

ان ال َّل ِه ِم رن َه َذا ِ
ابَ :ن ُق ُ
ولُ :س رب َح َ
اال رستِدر َالل ،ا َّل ِذي ُه َو ب َِم رعزِ ٍل َع ِن
اجل َو ُ
َ
الت رَّح ِق ري ِق َو ِ
ـم َش ِ
اال رعتِدَ الَ ،ك ري َ
ـم َقدَّ َس ِة -ا َّلتِي ِمن َرها َم رش َهدُ
ف ُي َس َّوى بَ ر َ
اه ِد ا رل ُ
ني ا رل َ
الر ُس ِ
ول األَ ِم رني َص َّىل ال َّل ُه َع َل ري ِه َو َع َىل آلِ ِه األَك َرر ِم رني ا َّل ِذي َق َال فِ ري ِه ÷َ (( :ما
َّ

اجلنَّ ِة)) َ ،و َم َش ِ
رتتِ ِه ا َّلتِي ِه َي َع َىل
بَ ر َ
ني َق ر ِربي َو ِمن َ ِرربي َر رو َض ٌة ِم رن رِ َي ِ
اهدُ ِع ر َ
اض ر َ
( -)1روي هذا احلديث الشـريف بلفظ ((قربي)) عن عدة من الصحابة :منهم أم املؤمنني أم سلمة
رضوان اهلل تعاىل وسالمه عليها ،رواه عنها :الطحاوي يف (رشح مشكل اآلثار) ( )315/7رقم
( ،)2872ط( :الرسالة) قال املحقق (شعيب األرنؤوط)« :إسناده صحيح عىل رشط مسلم».
ومنهم :أبو هريرة ،رواه عنه أبو بكر بن أيب شيبة يف (املصنَّف) ( )399/16رقم ( ،)32316وقال
(عوامة)« :إسناد املصنف صحيح» ،وقد أشبع املحقق هناك ختريج احلديث وتصحيحه.
املحقق َّ
ورواه ابن أيب عاصم يف كتاب (السنة -مع ظالل اجلنة لأللباين) رقم ( ،)731قال األلباين:
«إسناده صحيح عىل رشط الشيخني».
ومنهم :أبو سعيد اخلدري ،رواه عنه :أمحد بن حنبل يف (املسند) ( )154-153/18رقم
( )11610قال املحقق« :حديث حسن» ،وأبو يعىل يف (املسند) ( )496/2رقم (،)1341
والطحاوي يف (رشح مشكل اآلثار) ( )319-318/7رقم ( ،)2879وأبو نُ َعيم يف (أخبار
أصبهان) ( ،)92/1واخلطيب البغدادي يف (تاريخ بغداد) (.)403/4
=

رش َع ال َّل ُه َت َع َاىل َع َىل
ال َّت رق َوى ُم َؤ َّس َسة ،ا َّلتِي ُأ رمجِ َع َع َىل ر
اح ِ َ
رتا ِم َها َو َم رن َف ري َهاَ ،و َقدر َ َ
ني
ـم رس ِل ِم ر َ
لِ َسا ِن َر ُسولِ ِه زِ َي َار َ َُتا َوالت َرال َو َة َوالد َعا َء ِعنردَ َها ِألَ رهلِ َها َو َّ
للزائِرِ َولِ َسائِرِ ا رل ُ

ك ََما َت َقدَّ َم ِ
الض َـرار ا َّل ِذي
ني َم رس ِج ِد ر
اج َع َىل َذلِ َك فِ ري َما َأ رو َر رد َت ُه َو َغ ر َري ُهَ - ،وبَ ر َ
اال رحتِ َج ُ
ُأسس َع َىل َش َفا جر ٍ
ف َه ٍ
ارِ ،
نيَ ،وإ رِر َصا ًدا
ـم رؤ ِمنِ ر َ
رض ًارا و ُك رف ًرا َو َت رفرِ ري ًقا بَ ر َ
ر َ
ني ا رل ُ
ُُ
واخت َذ ِ َ
ـم رن َح َار َب ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه.
لِ َ

ـم َتنَا ِق َض ِ
ات ِيف َذلِ َك
مج رع َت بَ ر َ
ب ب َِك الت ََّجارِ ي ك َُّل َم رذ َهبَ ،و َ َ
َل َقدر َذ َه َ
ني ا رل ُ
َان األَ َحق َأ رن َت ِق ري َس َها َع َىل بَ ري ِ
ـم رط َلبَ ،فك َ
احل َرا ِم ب َِجا ِم ِع ك رَو ِهنَا ِم رن َش َعائِرِ
ا رل َ
ت ال َّل ِه ر َ

إلك َررام.
اجل َال ِل َوا ِ
اإل رِس َالمَ ،و َما ُق ِصدَ بِ ِه إ رِح َيا ُء َطا َع ِة ِذي ر َ
ـم َس ِ
ـم َرا ُد بِ ِهَ ،و َت َقدَّ َم الك ََال ُم
اج ِد َع َل ري َهاَ ،و َما ا رل ُ
َو َقدر َت َقدَّ َم الك ََال ُم ِيف راختَا ِذ ا رل َ
َأ ري ًضا ِيف ِبن ِ
اب َو ِ
إل َعا َد ِت ِه.
اج َع َل ري َهاَ ،ف َال َو رج َه ِ
َاء ال ِق َب ِ
اال رح ِت َج ِ

رشو َع ًة -ك ََما َقدَّ رمنَاَ -ف َال َو رج َه ِ َهلدر ِم َها.
َوإِ َذا كَا َن رت َم ر ُ
«وك ََذلِ َك َ ِ
رساجٍ َع َىل َق ر ٍرب َو َط رفيِ ِهَ ،فإ َِّن َفا ِع َل َذلِ َك
جي ُ
قولهَ :
ب إ َِزا َل ُة ك رُل ِ َ
َم رل ُع ٌ
ون »...إلخ.
وزَ ،و َما ك َ
ـم َج َاز َف ُة
جي ُ
َان َينر َب ِغي َل َك الت ََّج رري َوا رل ُ
َقدر َت َقدَّ َم الك ََال ُم ِف ري ِه َو َما َ ُ
بِال َّل رع ِن.

َو َطرِ ري َق ُة ال ُع َل َم ِ
خي رطئوا ب َِما َمل ر َي ِص َّح ِعنردَ ر
اخلَ رص ِم ُِمَّا
ني َأ رن َال ُي َؤ رثموا َو َال ُ َ
اء ال َعا ِملِ ر َ
ال َّطرِ ري ُق فِ ري ِه َغ ر ُري َم رع ُلو َم ٍة َ -وإ رِن َص َّح ِعنردَ ُهمَ ،-ف َه ِذ ِه ُجم َ َاز َف ٌة.

اهلدر ِم.
ب ِيف ُو ُج ِ
اس َك َع َىل ال َغ رص ِ
َو َأ َّما ِق َي ُ
وب ر َ
َفنَ ُق ُ
ـم َل رو َس َّل رمنَا –
الـم رع ِص َي ُةُ ،ث َّ
ولَ :أ َّو ًالَ :ال ُن َس رل ُم ُو ُجو َد ال ِع َّل ِة ا َّلتِي ِه َي َ
ومنهم :عبد اهلل بن ع َُم َر ،رواه عنه :الطرباين يف (الكبري) ( )294/12رقم ( ،)13156ويف
(األوسط) ( )192/1رقم ( ،)610و( )223/1رقم ( ،)733والطحاوي يف (رشح مشكل
اآلثار) ( )316/7رقم (.)2874

رقوض ٌة ب َِما بُنِ َي
احلكرم؟ َم َع َأ َّهنَا َمن َ
َف رر ًضاُ -و ُجو َد َها َف ِم رن َأ ري َن َل َك َأ َّهنَا ال ِع َّل ُة ِيف ر ُ
ُم َف َ
وس رم َع ًة و ُمكَا َث َرة؟.
اخ َر ًة ُ
فَ ،و َال َ ِ
حيل إِ رث َبا ُت ُه َو َتنر ِف ري ُذ ُه».
الو رق ُ
«و َال َي ِصح َه َذا َ
َو َأ َّما َق رو ُل َكَ :
الز َي َار ِة لِ رل ُق ُبورِ َوالت َرال َو ِة ِعنردَ َها َوالد َع ِ
َفنَ ُق ُ
اء ك ََما َس َب َق،
رش ِع َّي ُة ر
ولَ :قدر َث َبت رَت َ ر
ب.
الو رق ُ
وب إِ َل ري َها ك ََسا ِئرِ ا رل ُق َر ِ
ـمنردُ ِ
َف َ
ـما ِيف َذلِ َك ِم َن ال ُق رربَ ِة ا رل َ
ف َص ِح ري ٌح؛ لِ َ

رت رس ُل ِم َن الت رَّشنِ ري ِع َوال َّت رب ِد ريعَ ،والت رَّضلِ ري ِل
َوبَ رعدَ َه َذاَ ،ف َقدر َأ رك َث رر َ
ـم َ َ
ت َأ َهيا ا رل ُ
الر رم ِي لِ َط َوائِ ِ
احل رق ب َِما َمل ر َي رع َت ِقدُ وهَ ،و َمل ر َي رف َع ُلوهَ ،و َمل ر َي رر َضوهَ ،و َمل ر ُي َقاروا َع َل ري ِه،
َو َّ
ف رَ
َو َت رشبِ ريهِ هِم بِال َي ُهو ِد َوالن ََّص َارى بِ َغ ر ِري َد َال َل ٍة َو َال بُ رر َهانَ ،و ِح َسابُ َك ِيف َذلِ َك ُك رل ِه َع َىل
ـم ِل ِ
ك الدَّ َّيان.
ا رل َ

ان بِ ُل رط ِ
الش ري َط َ
ـم رق ُصو ُد َأ َّن َّ
حي رس ُن الد َعا َء ِعنردَ ال َق ر ِربَ ،و َأ َّن ُه
َق َالَ :
ف َك ري ِد ِه ُ َ
«وا رل َ
َأ رر َج ُح ِمنر ُه ِيف بَ ريتِ ِه َو َم رس ِج ِد ِه َو َأ رو َق ِ
ات األَ رس َحارِ  »...إلخ.

ول ÷ َقدر َندَ َب إ َِىل الد َع ِ
الر ُس َ
اء ِعنردَ ال ُق ُبورِ ،
اجل َو ُ
ابَ :قدر َت َقدَّ َم ِم َر ًارا َأ َّن َّ
رَ
ف َو ر
ف،
اخلَ َل ُ
الس َل ُ
ني َك ري َ
َو َف َع َل ُه ُم َؤ َّخ َر ال َّل ري ِلَ ،وبَ َّ َ
ف ُي َق ُال فِ ري ِه ك ََما َر َو ري َت ُهَ ،و َف َع َل ُه َّ

ـم رس َت َع ُ
ني َذلِ َك إ َِىل َّ
ان.
َف َك ري َ
ب َ رحت ِس ر َ
ف َتن ِرس ُ
الش ري َطا ِن؟ ال َّل ُه ا رل ُ
ان ب ُِخ رب ِ
َو َن ُق ُ
ول :ا رع َل رم َأ َّن ال َّش ري َط َ
ـما
الز ري ِغ ا ِ
حي رس ُن ِألَ ره ِل البِدَ ِع َو َّ
َار لِ َ
إل رنك َ
ث َك ري ِد ِه ُ َ
ص ال َّل ُه َت َع َاىل بِ ِه َأ ره َل ال َب ري ِ
ت َ ،%و َر َف َع ِمن َقدر رِ ِهم ،فإذا َت َق َّر َر َذلِ َك َلدَ هيِم
َخ َّ
ٍ
هِم إ َِىل ِ
ـما
ـم َخا َل َف ِة لِ َ
اع َوا رل ُ
َأ رد َح َض ُهم إ َِىل َم َز َّلة ُأ رخ َرىَ ،و ره َي نِ رس َبت ُُهم َو ِش ري َعتِ ر
االبرتِدَ ِ
الر ُس ُ
وهبم َن َق َل ُهم إىل
رشبَ ُه ُق ُل َ ُ
َأ َم َر بِ ِه َّ
ول و ِف رع ِل َما َهنَى َعنر ُهَ ،فإِ َذا َخ َّي َل َ ُهلم َذلِ َك َو َأ ر َ
حيكُموا ب َِض َال ِل َأ ره ِل َّ ِ ِ َ ِ
َد َر ٍك َ
اهلدَ ا ِةَ ،و َر رميِهِم
آخ َرَ ،و ره َيَ :أ رن َ ر
السف رينَة َوأ رت َباعهِم ُ
ني َم َع َع ِ ٍّيل .#
ِرشا ِكَ ،و َت رشبِ ريهِ هِم بِال َي ُهو ِد َوالن ََّص َارى َوال َغالِ ر َ
بِاإل ر َ

س َأ ره ِل الش َب ِه َواألَ ره َواءَ ،و َه ِذ ِه ِح َبا َل ُة
ِاحل ِق ري َق ِة َال َأ رع َظ َم ِم رن َد َسائِ ِ
َفب ر َ

إل رغ َواء.
ا َّلتِي َّاخت ََذ َها ل ِ

إِبرلِ ري َس

الض َال ِل َوال ِغ َوا َيةَ ،و َث َّب َتنَا َع َىل الدر ري ِن
ني َع رن ُط ُر ِق َّ
َع َص َمنَا ال َّل ُه َت َع َاىل َوالـ ُرم رؤ ِمنِ ر َ
الص َـر ِ
َ
كَو َن َم َع َخ ر ِري
احل رق َو ِاهلدَ ا َيةَ ،و َر َز َقنَا الت رَّو ِف ريقَ ،وا رل ر
القوِ ريمَ ،و ر
اط ا رل ُ
ـم رس َت ِق ري ِم َس ِب ري ِل َ
محا ِة الدر ري ِن إ َِىل َي رو ِم َح رشـرِ ال َعا َل ِ
ـم رني .آمني.
َفرِ ريقَ ،و َص َّىل ال َّل ُه َت َع َاىل َع َىل ُحمَ َّم ٍد َوآلِ ِه ُ َ
قال يف األُ رمُ :ح ررر ( ُغ َّرة َش َ
الو ِس ريم -سنة  1369هــ).
عبان َ
ف ا رلـ ِم َّل ِة اإل رِس َال ِم َّيةَ ،و َص رف َو ُة الس َال َل ِة ال َع َلوِ َّية
رش ُ
َو َل َّ
ـما ا َّط َل َع َم رو َال َنا ال َع َّال َم ُةَ َ ،
احل َس ر ِ
الر َسا َل ِة َّ
الشافِ ري ِةَ ،ق َال َما َل رف ُظ ُه:
احل روثِي َح ِف َظ ُه ال َّل ُه َع َىل َه ِذ ِه ر
ني ر ُ
احل َس ُن بر ُن ر ُ
رَ



َو َص َّىل ال َّل ُه َو َس َّل َم َع َىل ُحم َ َّم ٍد َوآلِ ِه.
اب َّ
ب َو َأ َفا َد،
اجل َو ِ
ـم ِج ري ُ
الش ِايفَ ،ف َل َقدر َأ َجا َد ا رل ُ
ا َّط َل رع ُت َع َىل َه ِذ ِه ر
الر َسا َل ِة َو َ
ور َم رن َن َص َـر ُهم ،خمَ ر ُذ ٌ
ول
ـم رظ ُلو َم ِة َخ ًرياَ ،ول َي رع َلم َأ َّن ُه َمن ُرص ٌ
رت ِة ا رل َ
َف َج َزا ُه ال َّل ُه َع ِن ا رل ِع ر َ

رت ِة َح َسدً ا وبَ رغ ًيا ِم رن َأ َّيا ِم
َم رن َخ َذ َ ُهلمَ ،و َأ َّن األَ رص َل ِيف َه َذا ِشدَّ ُة الت ََّحا ُم ِل َع َىل ال ِع ر َ
هِم ِم َن اآل َي ِ
ات َواألَ رخ َبارِ ِم َن
ـما َظ َه َر فِ ري ر
النَّب رِي ÷ إ َِىل َيو ِم ال ِق َيا َم ِة؛ لِ َ
النَّب رِي ÷ الدَّ ا َّل ِة َع َىل َأ َّهنُم َخلِ ري َف ُت ُه ÷ ِيف ُأ َّم ِت ِهَ ،و َأ َّهنُ ُم األَ َم ُ
الض َال ِل،
ان ِم َن َّ

َاس ِةَ ،ولِ َذا َق َال
َو َأ َّهنُم َأئِ َّم ُة األُ َّم ِةَ ،ف َبا َل َغ ال َق رو ُم ِيف َط رم ِ
للرئ َ
س آثَارِ ِهم؛ ُح ًّبا ر
ٍ
ٍ
رض َب ِيل الدَّ ره ُر َحتَّى
(رض َب َيل الدَّ ره ُر َحتَّى ُقرِ رن ُت بِ ُف َالن َوبِ ُف َالنُ ،ث َّم َ َ
َع ِ ٌّيل َ َ :#
ُقرِ رن ُت ب ُِم َع ِ
اص).
او َي َة َو َع رمرِ و بر ِن ال َع ِ

الش َـر ُك َو َن رح ُو ُهَ ،و َمج ُرع ر ُ
الصا ِئ ِد –بِا رلك رَسـرِ َ -و ر ُ
األ َ
ِالض رمِ -م رث ُل ُهَ ،و ِه َي َّ
وىلَ :ح َبا ِئ ُل،
األ رح ُبو َل ُة –ب َّ
(ِ -)1ح َبا َل ُة َّ
اح َت َب رل ُت ُه :إ َذا ِصدر ُت ُه ب رِ
ِاحل َبا َل ِة .متت من (املصباح).
َو َمج ُرع ال َّثا ِن َي ِةَ :أ َحاب ُِيلَ .و َح َب رل ُت ُه َح رب ًال ِم رن بَ ِ
اب َقت ََلَ ،و ر

الوا ِق ِدي -لِ َبنِي َه ِ
اش ٍم ( :إ َِّن ال َق رو َم َعا َد روك رُم بَ رعدَ
َو َق َال َيو َم الدَّ ارِ -فِ ري َما َر َوا ُه َ
ِالس ري ِ
النَّب رِي ÷ عَدَ َاو َ ُُت رم إِ َّياك رُم يف َح َياتِ ِهَ ،و َال َوال َّل ِه ُينِي ُب َ
ف).
ون إ َِّال ب َّ

(و َّد ُم َع ِ
او َي ُة َأ َّن ُه َمل ر َي رب َق ِم رن
احلد إِىل َق رص ِد إِبَا َد ُِت رِمَ ،ولِ َذا َق َال َع ِ ٌّيلَ :
ُث َّم َ َجت َ
او َز ِ ُهب ُم ر َ
اش ٍم نافِ ُخ َ ٍ
رت ِيت َس َت رل َقى ِم رن ُأ َّمتِي
بَنِي َه ِ َ
رض َمة) ِ ،م رصدَ َاق َق رولِ ِه ÷(( :إ َِّن ِع ر َ
َ

َقت ًرال َو َت رشـرِ يدً ا)) .

رش َد إ َِىل رِ
اجل ري ِل َوالدَّ ري َل ِمَ ،وبَ رع ٌض إ َِىل ال َي َم ِن،
رش ُد ُ
َف َق َت ُل ُ
وهمَ ،ف َب رع ٌض ُ ر
وهم َو َ َّ
ض َّ
ض
الشا ِم َف َع َل ريك رُم ب َِأ رر ِ
َوك ََأ َّن ُه لِ َق رولِ ِه ÷(( :إِ َذا َح َّلت ال ِف رتنَ ُة ب َِأ رر ِ
ال َي َم ِن)) َ ،ف َو َجدَ ِ
هِم ِم َن اإل رِج َال ِل
رت ُة ِش ري َع ًة َن َص ُـر ُ
وه رمَ ،و َقا ُموا ب َِح رق ر
ت ا رل ِع ر َ
وهنُمَ ،و ُي َبالِ ُغ َ
ون ِيف َق رص ِد
الس َالطِ ر ُ
حيارِ بُ َ
ني ُ َ
َوال َّت رعظِ ري ِم ألَ رح َيائِهِم َو َأ رم َو ِاُتِمَ ،و َال َز َال َّ

( -)1انظر( :رشح هنج البالغة) البن أيب احلديد (.)54/9
النار.
( -)2قال ابن األثري يف (النهاية يف غريب احلديث واأل َثر) (َّ :)803/2
«الض َـر َم ُة -بالتَّحريكُ :-
ـم َبالغ ِة يف راهل َالك؛ َ
الص ِغ َري َي رن ُف َخ ِ
َ
النار إذا أ رو َقدَ ها».
أل َّن ال َكب ر َِري َو َّ
أرض َم َ
وهذا ُيقال عندَ ا رل ُ
ان الن ََّار .و ر َ
َ
ُ
رض َمة ،أي :ما هبا أحد».
نافخ
بالدار
)«:وما
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يف
احلديد
وقال ابن أيب
َ َ
قلت :وهذا األثر ذكره عن أمري املؤمنني  #كثري من أهل اللغة وغريب احلديث واملعاجم
والتواريخ ،منهم :ابن قتيبة يف (عيون األخبار) ( ،)181-180/1واملسعودي يف (مروج
الذهب) ( ،)28/3وابن األثري يف (النهاية) ( ،)803/2والزخمشـري يف (الفائق) ()338/2
وامليداين يف (جممع األمثال) برقم ( ،)3848وابن أيب احلديد يف (رشح هنج البالغة) ()221/5
و( ،)129/19وابن منظور يف (لسان العرب) ( ،)63/3والثعالبي يف (ثامر القلوب)
(ص )588/رقم ( ،)974وغريهم.
( -)3رواه احلاكم يف (املستدرك) ( ،)534/4رقم ( )8500بلفظ(( :إ َّن َأ ره َل بَ ريتِي َس َي رل َق رو َن ِم رن
«ح ِد ٌ
يح اإل رِسنَا ِد ».
بَ رع ِدي ِم رن ُأ َّمتِي َقت ًرال َوتَ ر ِ
يث َص ِح ُ
رش ريدً ا ،))...وقالَ :
ابن أيب عاصم يف كتاب (السنة) ( ،)619/2رقم ( ،)1499واحلاكم يف (املستدرك)
ورواه ُ
( )511/4رقم (- ،)8434واللفظ له -عَن عَ ب ِد ال َّل ِه بنِ مسع ٍ
ود َ ،¥ق َالَ :أ َت رينَا َر ُس َ
ول ال َّل ِه
ر َر ُ
ر ر
ف السور ِيف وجهِ ِهَ ،فما س َأ رلنَاه عَن َِش ٍ
َ
َّ
ر
رب َنا ِب ِهَ ،و َال َسكَ رت َنا
خ
أ
ِال
إ
ء
ر
ُ
رشا ُي رع َر ُ ُ ُ َ ر
ََ
َ َ
ر
÷ َف َخ َر َج ِإ َل رينَا ُم رس َت رب ِ ً
إ َِّال ابرتَدَ َأ َناَ ،حتَّى َم َّر رت ِف رت َي ٌة ِم رن بَنِي َه ِ
اهن َم َل رت عَ رينَا ُه،
احل َس ر ُ
نيَ ،ف َل َّما َر ُآه ُم ا رلتَزَ َم ُه رم َو ر َ
احل َس ُن َو ر ُ
اش ٍم ِفيهِ ُم ر َ
ٍ
َف ُق رلنَاَ :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِه َما َنزَ ُال َن َرى ِيف َو رج َ
كرر ُه ُهَ ،ف َق َالِ (( :إ َّنا َأ ره ُل َب ريت راخت ََار ال َّل ُه َلنَا راآل ِخ َر َة
هِك َش ريئًا َن َ
َ
ابن أيب شي َبة يف
عَىل الد رن َياَ ،و ِإ َّن ُه َس َي رل َقى َأ ره ُل َب ري ِتي ِم رن َب رع ِدي َت رطرِ يدً ا َو َت ر ِ
رشيدً ا ِيف ا رلب َِال ِد)) .ورواه ُ
وابن ماجه يف (السنَن) برقم (.)4082
(املصنَّف) ( ،)336/21برقم (ُ ،)38882
( -)4انظر( :نثر الدر املكنون من فضائل اليمن امليمون) للسيد حممد بن عيل األهدل (ص،)68/
ط( :الدار اليمنية).

إِ رط َف ِ
ور ُه.
اء َأ رن َوارِ ِه رمَ ،و َي رأبَى ال َّل ُه إ َِّال َأ رن ُيتِ َّم ُن َ
َو َت َق َّر َب ُف َق َها ُء الس ِ
ون لِ رل َح َيا ِة الد رن َيا َع َىل ِ
وء الـ ُرم رؤ ِث ُر َ
اآلخ َر ِة ب َِو رض ِع َأ َحا ِد ري َث
او ًة
ُم َطابِ َق ًة ِألَ رغ َر ِ
هِمَ ،و َط َم ًعا فِ ري َما َلدَ رهي رِمَ ،وبَ رع ُض ُه رم َش َق َ
الس َالطِ رني؛ َت َقربًا إِ َل ري ر
اض َّ
ب َِما ك ََس َبت َأ ري ِد رهي رِمَ ،و ِخلُ رب ِ
ني ال َعا َّم ِة ِم رن َأ َّن َأئِ َّم َة
ث ا رلـ ِم ري َال ِدَ ،حتَّى َق َّر ُروا َ ُهل رم َوبَ ر َ
وهنُ رم َو ِش ري َعت َُه رم َر َوافِ َضَ ،حتَّى
اهدُ ُ
ـما َج َ
وهمَ -خ َوارِ ُجَ ،و َت َار ًة َي ُعد َ
رت ِة – َل َّ
ا رل ِع ر َ
رشكًاِ :م رن
َ َجت َ
هِم ِم رن ِش ري َع ِت ر
احلد إ َِىل عَدر َما َي ِص ُل إِ َل ري ر
هِم ِم َن اإل رِج َال ِل ِ ر
او َز ِهبِم ر َ
اال رن ِحن ِ
زِ َي َار ُِت رِمَ ،و ِ
هِمَ ،و َي ُعد َ
ِالص َال ِة َع َل ريهِ رم بِدر َع ًة،
اجل ره َر ب َّ
َاء بِالت رَّسلِ ري ِم َع َل ري ر
ون ر َ
الس َال ُم ِخ َتا ٌم.
احلك َُم ال َّل ُهَ ،و َّ
َو َلكِ َّن ا رل َ
ـم رو ِعدَ ال ِق َيا َم ُةَ ،ونِ رع َم ر َ
احل ِق رريَ :ح َس ُن ب ُن ُح َس ر ٍ
بِ َتارِ ر ِ
ني َ -و َّف َق ُه
خي ِه( :شوال-سنة  1369هـ)َ .و َكت َ
ر
َب ر َ ُ
ال َّل ُه.-

نيَ ،و َص َّىل ال َّل ُه َع َىل ُحم َ َّم ٍد َوآلِ ِه ال َّط ِ
اهرِ ري َن.
احل رمدُ لِ َّل ِه َر رب ال َعا َلـ ِم ر َ
َت َّم َن رق ًالَ ،و ر َ
ـم رف َت ِقرِ إ َِىل َع رفوِ
نساخته -يوم األربعاء ( -27رجب 1370 -هـ) بِ َق َل ِم ا رل ُ

ـملِ ِ
حي َيى َش ري َبان.
ـمنَّانَ :ع ِ ريل بر ِن َ ر
ك ا رل َ
ا رل َ

الثواقب الصائبة لكواذب الناصبة


وباهلل نستعنيَ ،و َص َّىل ال َّل ُه َو َس َّلم َع َىل رسولِ ِه املص َط َفى ،وآلِ ِه احلنفا ،وريض
َ
فاستمسك بالعروة الوثقى،
ال َّل ُه عن َم رن ب ِِد رينِهِم ا رعت ََصم ،وهبدهيم التزم،

باحل رب ِل املتني األَقوىَ ،د رع عنك َم رن َل َّب َس َع َىل ال ِع َباد بالتدليس ،واقتعد
ر
واس َت رع َص َم ر َ
ُ
الضالل ب َِم َق ِ
او ِد اهلوى فصار من حزب إبليس.
َمقا ِعدَ التدريس ،وقد اقتا َده
وأنت خري مس َتع ٍ
اذ-
اللهم إ َّنا نسأ ُل َك
التثبت يف القول وال َع َمل ،ونعوذ بك َ -
َ
ُ ُ ر َ
َّ
والز َلل.
ِم َن
الزيغ َّ
ِ
اعلم أهيا األَ ُخ َأيدنا ال َّل ُه تعاىل وإياك بتوفيقه ،و َأ َمدَّ َنا باللطف للزوم منهاج
ح
أن ال َّله ج َّل شأ ُنه ،و َع َّز سلطا ُنه يقول﴿ :يحىأ لي حها ٱ ََّل ح
ّين حء حامنوا كونوا
ر
احلق وطريقهَ َ َّ ،
ُ
ح
قح ََٰوم ح
ّّي ب ّٱ ۡلقّ ۡس ّط ش حه حدا ٓ حء ّ َلِلّ حول ح ۡو ح ح ى
َع أنفسّ ك ۡم﴾ [النساء ،]135:ويقول َع َّز َّ
وجل:
ح ح َ
ۡ ح ح ح
حح ح ۡ ح
ۡ ح ح ح َ
َ
َ
ح
ح
َٰ
َٰ
﴿ِإَوذ أخذ ٱلِل مّيثق ٱَّلّين أوتوا ٱلكّتب ِلبيّننهۥ ل ّلن ّ
اس وَل تكتمونه﴾ [آل
عمران.]187:
فلمثل هذه األوامر القرآنية ،والزواجر اإلهلية من الكتاب الكريم والسنَّة
باحلق َوإ رِن َش َّق.
وح َّق الصدع ر
النبوية حتت ََّم َ
ـما ُن رمليه عليه
وال َش َّك أ َّنا َال نعدم من َيمج َما ُن رل ِقيه إليه َس رم ُعه ،و َي ُ
ضيق لِ َ
ِ
ِ
الكرباء ،الذين قد صاروا
أشياخ ِه وقادتِ ِه
النقم َع َىل
توجه
َذ رر ُعه  ،وال سيام إذا َّ
ُ
اف
حل ٌ
(« -)1ا رلـ ِم رق َو ُد -بِا رلك ر ِ
اجل رم ُعَ :مقَاوِ ُدَ .وا رل ِقيَا ُدِ :مثر ُل ا رلـ ِم رق َو ِدَ ،و ِمثر ُل ُه ِ َ
احلبر ُل ُي َقا ُد بِ ِهَ ،و ر َ
َس :-ر َ
اإل رذعَا ِنَ .وانر َقا َد ُف َال ٌن لِ رألَ رمرِ َ ،و َأ رع َطى ا رل ِقيَا َد:
َو ِم رل َح ٌ
فَ ،وإِزَ ٌار َو ِمئرزَ ٌرَ ،و ُي رستَ رع َم ُل ب َِم رعنَى ال َّطا َع ِة َو ر ِ
إ َذا َأ رذ َع َن َط روعًا َأ رو ك رَر ًها» .متت من (املصباح املنري).
«ض َ
اق ب رِاألَ رمرِ َذ ررعًاَ :ش َّق َع َلير ِهَ ،و راألَ رص ُلَ :ضا َق َذ رر ُع ُه َأ ري َطا َقتُ ُه َو ُق َّوتُ ُهَ ،ف ُأ رسنِدَ ا رل ِف رع ُل َإىل
(َ -)2
=

ني يف دينه ُأ َم َراء.
ُحم َ َّك ِم ر َ
َّ
وجل:
َوب َِم رن ال َّل ِه تعاىل وإفضالِ ِه ال نقول هلذا وأمثاله َّإال كام قال َع َّز
ح
ح
ح
ح ح
َۡ
اط حبهم ۡٱل ح
ِإَوذا حخ ح
جَٰ ّهلون قالوا حسل َٰ ٗما[ ﴾٦٣الفرقان]ِ﴿ ،إَوذا حم لروا ب ّٱللغوّ حم لروا
﴿
ك حّر ٗاما[ ﴾٧٢الفرقان].

ونقول له من باب إبالغ احلجة ،وإزالة الشبهة ما قاله َس ريد الوصيني _:
ِالر َج ِ
الر َج َال ُي رع َر ُف َ
ون
احل َّق ال ُي رع َر ُ
ـم رل ُب ٌ
الَ ،و َلكِ َّن ر
فب ر
(إِ َّن ُه َل َ
وس َع َل ري َك؛ إ َِّن ر َ

ِاحل رقَ ،فا رعرِ ِ
ف َأ ره َل ُه).
احل َّق َت رعرِ ر
ف َ
ب َ

ِيل
واعلم َأ َّن ِمن َأ رع َظ ِم َما َك َّل َ
ف ال َّل ُه تعاىل به اخللق ،و َد َعاهم به إىل َسب ِ
إخالص الطاع ِة ألَ ره ِل ِ
ِ
بيت رسولِ ِه،
نجاُتِم ،و َد َّ ُهلم َع َىل َهنر ِج سالمتهم:
َ
َ
رتتِ ِه يف ُحم ر َك ِم قولِ ِه حتى َق َر َهنُم بكتابِ ِه ،وجعلهم من
وإصداق الوالي ِة لورثتِ ِه و ِع ر َ
وحج ريتَهِم بآية
ـم َط َّهرِ ري َن عن الرجس ،املشهود لعصمتهم
ر
كل الورى أدرى به ،ا رل ُ
التطهري ،واملو َّدة ،وأخبار الكساء ،وأحاديث الت ََّمسك ،وخربي السفينة ،وغريها
احلج ُة لذوي األبصار.
مام طفحت به األَسفار ،ووضحت به َّ
فال حاجة بنا هنا إىل رسد الدالئل القطعية ،واحلجج املنرية اجلل َّية من الكتاب
ٍ
العزيز ،والسنَّة النبوية َع َىل وجوب الت ََّمس ِ
حممد صلوات ال َّله عليه وآله،
ك بآل

والكو ِن معهم ،ومو َّد ُِتِم ،وتقد ري ِمهِم َع َىل الكافة ،و َأ َّنه ال َي رف ُض ُل ُه رم َأ َحدٌ من
وح َج ُج ال َّل ِه تعاىل َع َىل ذوي
اخلالئق غريه ÷ ،و َأ َّهنُم ورث ُة الكتابُ ،
ۡ
ح ح ح
ح ٓ
ح حۡ
ۡ
ٱل ح ح
ّية﴾ [القصص،]68
األلباب ﴿ ،حو حر لبك يلق حما يحشاء حو حيخ حتار حما َكن لهم
ب َّ
َّ
الذ رر ُع ع ََىل الت رَّميِيزِ » .من (املصباح).
الش رخ ِ
صَ ،ونُ ِص َ

ِ
رت َة الرسولُ ،خلِقوا من حلمه ودمه ،وأوتوا ِع رل َمه و َف رهمه ،واملدعو هلم
وكوهنِم ِع ر َ
بجعل ال ِع رل ِم ِ
ب َع ِقبِه ،فال نجا َة َّإال
واحلكرمة يف َز رر ِع ِه َو َز رر ِع َز رر ِعه ،و َع ِقبِ ِه َو َع ِق ِ
ح ۡ
ح ح ۡ
ح ح ح
بتسليم األَ رمرِ هلل ،والنزول عند ُح رك ِمه ﴿ ،حو حما َكن ل ّمؤمّن حوَل مؤم حّنة إّذا قض
ح
ح ح
ۡ
ح ح
َ
ٱل ح ح
ّية م ّۡن أ ۡم ّره ّۡم﴾ [األحزاب.]36:
ٱلِل حو حرسول ٓۥ أ ۡمرا أن يحكون لهم
ف ال َّل ُه تعاىل احلاكمني بغري ما أنزل ال َّل ُه بالظاملني والفاسقني
وقد َو َص َ
والكافرين.
فهذا ُحك ُرم ال َّل ِه تعاىل َع َىل َمجِ ري ِع بَرِ َّيتِه ،وقضاؤه يف كافة خليقتِه ،ال ُي َعارِ ُضه
معارِ ض ،وال ُينَا ِق ُضه مناقض.
ِ
ألهنُم أعلم ،واملنَّ ُة هلل تعاىل
و َأ َّن َف رر َض ُه َع َىل
العلامء َأ رقدَ مُ ،
وحك َرم ُه هلم ألزم؛ َّ
ولرسوله ÷ عليهم أعظم ،فكلام َت َضا َع َف ِ
ت النعم ُة له من ِع رل ٍم و َع َم ٍل
ترادفت ِ
موج َبات الشكر هلل تعاىل ولرسوله عليهم فيها.
وقد َج َع َل ال َّل ُه تعاىل ذلك ُك َّل َه يف َم َو َّد ِة َأ ره ِل ال َب ِ
يت.
بعض َمن ساعد اهلوى ،وغلبت عليه حمبة الرتأس يف
و َما األمر كام َيت ََص َّو ُر ُه ُ

الدنيا أ َّنه قد َس َق َط عليه مو َّد ُة ذوي القربى.
واجب عليه هلم يف نفس ما استفاده من
الشكر
يعلم َأ َّن
ٌ
َ
ويا سبحان ال َّل ِه أمل ر

العلم إن كان ِم رن ِع رل ِمهِ مَّ ،
األرض  ،وا َّت َب َع هواه ،و َفرِ َح
وإال فهو ُمن َأ رخ َلدَ إىل
ِ
ب َِما عنده من ال ِع رلم.
نعوذ باهلل تعاىل ِمن اهلوى ،ولزوم الشقا.
ح ۡح ح ۡح
ح
ٍ
( -)1ر
كَن ِإ َل ري ِهَ ،و ِم رن ُه َق رو ُل ُه َت َع َاىل ﴿ :حولَٰك َّنه ٓۥ أخ حِل إّل ٱلر ّض﴾» .متت من (خمتار
«أخ َلدَ إ َِىل َفالنَ :ر َ
الصحاح).

املذاهب أحدٌ ُِمَّن َيتَدَ َّي ُن بوالية ِ
آل
ذهب إِىل هذه
ِ
هذا ،وربام َي رس َت رب ِعدُ ُم رس َت رب ِعدٌ َأ َّنه َي ُ
ٍ
حممد صلوات ال َّل ِه عليه وعليهم ،فنقول له :ر
إن َق َصدر َت َأ َّهنُم ال ُيصارِ حون به

ُم َص َار َح ًة ،و ُي ِ
كاشفون به ُمك َ
جل َمت ُرهم عن ذلك
َاش َف ًةَ :ف َن َعم ،و َأ َّنى هلم وقد َأ ر َ
َات ،التي هي َأ رش َه ُر ِمن َف َل ِق الصباح،
الدالالت ،و َك َظ َمترهم عن
التصـريح به الب رين ُ
ُ
ِ
الر َعاع
نور ِمن بَراح  ،وإ ًذا لكانوا قد خلعوا القناع ،وكيف وهم قد َغ َّمروا عىل َّ
و َأ ُ
أهنم من خالصة األشياع واألتباع ،وإنام يظهر هذا منهم يف األفعال ،وإن كانوا عىل
خالف تلك األقوال ،والعامل بام يقوله ويوجبه الدليل قليل.
َ ح
ۡ
ح
ثم نقول له :والذي يقول يف كتابه املجيد ﴿ :حما يحلفّظ مّن ق ۡول إَّل حِليۡهّ
ح
احلجة وبيان
بإيضاح
النصح
مح َل َع َىل هذا َّإال
حرقّيب عتّيد[ ﴾١٨ق] ،ما َ َ
َّ
ُ
ِ
ـم َح َّجة ،بعد َأ رن َعلِ رمنَا َأ َّن ال َّل َه سبحانه وتعاىل ال َي رر َب بالسكوت ِمنَّا ،و َأ َّن
ا رل َ
اإلقرار عليه قبيحَّ ،
وأن ال َّل َه سبحانه وتعاىل له غري ُمبِيح ،ثم شأنك وخالص
َ
ـما ُين ِرج ري َك عند حلول َر رم ِس َك .
نفسك ،والنظر لِ َ

كنت ال َترب ب َقبوله ،فتلك َشكَا ٌة َظ ِ
اه ٌر عنك َع ُار َها.
فإن َ
َ ٍ
ص كام َع ِل َم
وإِ َّنا بحمد ال َّله تعاىل ال ُن ِحب
هالك َأ َحد من عباد ال َّله ،و َن رحرِ ُ
ٓ ح ۡ ح
اس حول ح ۡو حح حر ۡص ح
ال َّل ُه تعاىل َع َىل هداية مجيع خلق ال َّله ﴿ حو حما أكَث ٱَلَ ّ
ت
بم ۡؤ ّمن ح
ّّي[ ﴾١٠٣يوسف].
ّ

والبعري كُظو ًما:
والباب :أ رغ َل َق ُه ،والنَّ ره َر واخلَ رو َخ َةَ :سدَّ ُهام،
وحبَ َس ُه،
َ
(َ « -)1ك َظ َم َغير َظ ُه َي ركظِ ُمهَ :ر َّد ُه َ
ُ
احل رل ُق أو ال َف ُم أو َخم َرر ُج
َظيم و َمكرظو ٌمَ :مك ٌ
أ رم َس َك عن اجلِ َّر ِةُ .
رروب .وال َك َظ ُم – َّ
ورج ٌل ك ٌ
حمرك ًةَ :-
َت» .متت من (القاموس).
سَ .و ُكظِ َم ك ُعنِ َي كُظو ًماَ :سك َ
النَّ َف ِ
( -)2أي الشمس.
رب .من (القاموس)
الر رم ُس :ا رل َق ر ُ
(َّ -)3

رصاطِه املستقيم ،و ِمن َره ِ
اجه القويمَ ،أ َّن
نعم ،واعلم َث َّب َتنَا ال َّل ُه تعاىل وإ َّياك َع َىل ِ َ
باجلنَان
عدم الن ُزول عند ُح رك ِم ال َّل ِه تعاىل يف هذا الشأن ،واالمتثال ألَ َوا ِمرِ ِه ر َ

واألَركانَ :أ رص ُل ر
ب ك رُل ِحمرنة.
وس َب ُ
كل فِ رتنَةَ ،
الشيطان َأ َّو ُل َم رن َس َ
ُ
خط َأ َم َر ال َّل ِه َو َر َّد َق َضا َءه ،ثم َت ِب َع ُه
َوعَدُ و ال َّل ِه تعاىل َوعَدُ و َنا
كل َمن َن َف َخ يف َأ رن ِف ِه واقتاد له وألقى إليه زِ َمامه وملك َح َّله وإبرامه ،فأنزل ال َّله
ب ما لديه من النعمة ،و َأ َح َّل عليه اللعنة ،ومل ُي رغ ِن عنه ما
وس َل َ
تعاىل به سوء النقمةَ ،
َت َع َّل َل به من َ
الس َوابق الكبار ،وقد َع َبدَ ال َّل َه ِست ََّة
األعذار ،ومل َي رن َف رعه ما َس َل َ
ف له من َّ
آالف َسن ٍَة َال ُيدر َرى َأ ِم رن ِسنري الدنيا َأ رم ِم رن ِسنري ِ
ِ
اآلخ َر ِة ،كام قال الوص _.

وجله باستكباره عن امتثال ٍ
فبطل ذلك كله ،واضمحل ِدقه ِ
أمر واحد.
يس َي رس َل ُم َع َىل ال َّل ِه بِ ِم رث ِل َم رع ِص َيتِ ِه،
قال أمري املؤمنني _َ ( :ف َم رن َذا بَ رعدَ إِبرلِ َ
ك ََّال َما ك َ
َان ال َّل ُه لِ ُيدر ِخ َل اجلنَّ َة بَ َرش ًا ب َِأ رم ٍر -أي مع أمرَ -أ رخ َر َج بِ ِه ِمن َرها َم َلكًاَ ،وإ َِّن
الس َم ِ
ض َل َو ِ
ني َأ َح ٍد ِم رن َخ رل ِق ِه
ني ال َّل ِه َوبَ ر َ
احدٌ َ ،و َما بَ ر َ
اء َو َأ ره ِل األَ رر ِ
ُحك َرم ال َّل ِه يف َأ ره ِل َّ
ني) .انتهى.
مح ًى َح َّر َم ُه َع َىل ال َعا َلـ ِم َ
اح ِة ِ َ
َهوا َد ٌة يف إِبَ َ
%

هذا وليس املقصود بام َأثبته ال َّل ُه تعاىل ألهل بيت نبيئه ÷ من مل يكونوا
من املعارصين ،ومل ينتظموا يف سلك احلارضينَّ ،
كال فإهنم َص رف َو ُة ال َّل ِه تعاىل يف
ومح َل ُة ُح َّجتِ ِه يف ر
ر
وحمرك َُم
كل َز َمان ،كام أفاد رت ُه
نصوص السنَّةُ ،
كل َأ َوانَ َ ،
ُ
رب ِة َأ رو ِيف ر ِ
((«-)1الزر َما ُم) :ر
اش ُث َّم ُي َشد ِيف َط َر ِف ِه ا رلـ ِم رق َو ُدَ ،و َقدر ُي َس َّمى
اخل َش ِ
اخلَ ري ُط ا َّل ِذي ُي َشد ِيف ا رل ُ َ
َرب َف ره َو
الس ر ِريَ .وزَ َّم بِ َأنر ِف ِه تَك َّ َ
ا رلـ ِم رق َو ُد ِز َما ًماَ ،و(زَ َّم) ا رلبَ ِع َريَ :خ رط َم ُهَ ،وبَابُ ُه َر َّدَ .وزَ َّم َأ ري تَ َقدَّ َم ِيف َّ
(زَ ا ٌّم)» .متت من (خمتار الصحاح).
ِ
ِ
(«-)2الدَّ ِق ُيق ِضد ا رل َغلِ ِ
َ
َ
ِ
ِ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ِالض رمَ .-وق رو ُهل رم :أخذ جل ُه َودق ُه أ ري َكث َري ُه َوقليل ُه».
يظَ ،وك ََذا (الدقاق) –ب َّ
بتِصف من (املختار).

القرآن (( :إ رِين َتارِ ٌك فِيك رُمُ (( ،))...ك َّل َما َأ َف َل َن رج ٌم َط َل َع َن رج ٌم(( ،))...إ َِّن ِعنردَ
ك رُل بِدر َع ٍة َتك ُ
احل َّق
ُون ِم رن بَ رع ِدي ُيكَا ُد هبا اإل رِس َال ُم َولِ ًّيا ِم رن َأ ره ِل بَ ريتِي ُي رعلِ ُن ر َ
ويل األَبر َصارِ َ ،و َت َو َّك ُلوا َع َىل ال َّل ِه))،
َربوا َيا ُأ ِ
َو ُين رَو ُر ُهَ ،و َي ُرد َك ريدَ الكَائِ ِدي َنَ ،فا رعت ِ ُ
((حي ِم ُل َه َذا ال ِع رلم ِمن ك رُل َخ َل ٍ
ف عُدُ و ُل ُهَ ،ينر ُف َ
نيَ ،وا رنتِ َح َال
ون َعنره َ رحترِ َ
يف ال َغالِ َ
َ ر
َر
اجل ِ
وسنَّ ًة.
اهلِ َ
الـم ربطِلِ َ
حي َصـى َك رث َر ًة كتابًا ُ
ني))  ،إىل ما ال ُ ر
ُ
نيَ ،و َت رأ ِو َيل َ
ني يف َسالِ ِ
ف األُ َمم من ِعصيا ِن َأ رك َثرِ اخللق ل َ
وقد َم َض رت ُسنَّ ُة األَ َّولِ ر ِ
ألنبياء،
حل َج ِج ال َّل ِه
وبَغيهم َع َىل األَوصياءَ ،
وح َس ِدهم لذراري األَنبياء ،وعَدَ ِم انقيا ِد ِهم ِ ُ
تعاىل ،ووقوفِهِم عند حدود ال َّله تعاىل.
حۡ
َّ
وجل بمثل قوله تعاىل﴿ :أم
وقد َحكَى ال َّل ُه عنهم ذلكَ ،و َوبَّ َخ ُهم َع َّز
ح ۡ
ح َ ح ح ح َٰ ٓ ح
َ
حۡ
َع حما حءاتىَٰهم ٱلِل مّن فضل ّه﴾ [النساء.]54:
يسدون ٱَلاس
وه َلكَت يف مهاوي تلك املهالك.
َف َس َلكَت هذه األُ َّمة تلك املسالكَ ،
عيل األطروش §:
قال اإلمام السابق احلسن بن ٍّ

ت عَــدَ َاو َتنَـــــا
َو َأ َّن ُأ َّمت ََنـــا َأ ربـــدَ ر
إِ َذا ُذكِ رر َنــا بِ َف رضــ ٍ
ـل َأ رو ب َِعـــارِ َف ٍة

َأ رن َخ َّصنَا ِمـ رن َع َطـ ِ
اء َّ
اللـ ِه َت رف ِضـ ري ُل

ـاروا َكـ َأ َّهنُم ِمـ رن َغـ ريظِهِم ُحـ ُ
ول
َص ُ

َح َّظ َها َأ رخ َط َأتَ ،و ُر رشدَ َها َأ َض َّل رت ،وكيف ال؟! وقد َف َار َق رت ِخ ر َري َة ال َّل ِه تعاىل
إبراهيم اخلليلَ ،م رن َك َّللهم ال َّل ُه تعاىل
ومح َل َة ُح َّجتِ ِه من ذؤابة
ِم رن ُساللة إسامعيلَ َ ،
َ
حۡح ۡ
(﴿-)1إ َن حما يريد ٱ َلِل ّل ۡذه ح ح
ۡ
ت حوي حطه حرك ۡم حت ۡطه ٗ
يا[ ﴾٣٣األحزاب]﴿ ،قل
ّب عنكم ٱلرّج حس أهل ٱلح ۡي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ۡ ۡ ح
ۡ ح حۡ ح ۡ َ ۡح حَ
َٓ حۡ
ح
ح
َٰ
َل أسلكم عليهّ أجرا إَّل ٱلمودة ِّف ٱلقرب﴾ .متت حاشية عىل األصل.
( -)2جمموع اإلمام زيد بن عيل ’ (املسنَد) (ص ،)383/ط( :دار مكتبة احلياة) ،ورواه اإلمام
عبداهلل بن محزة  #يف الشايف ( )506/3ط مكتبة أهل البيت(ع) بلفظ(( :إن عند كل خلف
من أهل بيتي عدول موكلون ،ينفون عن هذا الدين انتحال املبطلني ،وتأويل اجلاهلني)).
وف ،كال ُع رر ِ
حاح)
الـم رع ُر ُ
فّ -
بالض رمُ -يقالَ :أ رو َال ُه عا ِر َف ًةَ :أي َم رع ُرو ًفا ،كام يف ر
(«-)3العارِ َف ُةَ :
(الص ِ
ِف املعارِف)» .متت من (تاج العروس).
ِف) ،ومنه َس َّمى الس ره َر َو رر ِدي كتابه (عَوار َ
(ج :عَوار ُ

رسبَ َل ُهم بسابيل اإلمامة يف االنتهاء.
َبأكَالِ ري ِل النبوة يف االبتداءَ ،و َ ر
حي ُص ُل به ال َّت رغرِ ري ُر والتزوير ،ويكون منه التأثري الكبري:
واعلم َأ َّن ِم رن َأ رع َظ ِم َما َ ر
أهل التقوى واليقني ،والت ََّمس ِ
َت رع ِم َي َة َم رن َي َت َل َّب ُس بالدر رين ،و ُي ِ
ك باألَ ِئ َّم ِة
وه ُم َأ َّنه ِمن ِ
اهلادين.
ـما َو َل ري َس بِ َع ِ
(و َ
املٍَ ،فا رق َت َب َس
قال الوص _َ :
آخ ُر َقدر َس َّمى َن رف َس ُه َعالِ ً
َج َهائِ َل ِم َن ُج َّه ٍ
رشاكًا ِم رن َح َبائِ ِل
ب لِلن ِ
الَ ،و َأ َضالِ َيل ِم رن ُض َّال ٍلَ ،و َن َص َ
َّاس َأ ر َ
ول ُز ٍ
ُغ ُر ٍ
ورَ ،و َق ِ
احل َّق َع َىل َأ ره َوائِ ِهُ ،ي َؤ رم ُن
َاب َع َىل َآرائِ ِهَ ،و َع َط َ
ورَ ،و َقدر َ َ
مح َل الكِت َ
ف رَ
ف ِعنردَ الش ُب َه ِ
يها َو َق َعَ ،و َي ُق ُ
اجل َرائِ ِمَ ،ي ُق ُ
ول
ول َأ ِق ُ
ات َوفِ َ
ِم َن ال َع َظايِ ِمَ ،و ُ َهي رو ُن َكب َِري ر َ
اض َط َج َع) .انتهى.
يها ر
َأ رعتَزِ ُل البِدَ َع َوفِ َ
ولقد َن َز َغ رت يف زماننا هذا نواز ُغ اجلهاالت ،وبَ َز َغت فيه بواز ُغ
ت َش َق ِ
الضالَالت ،ومل َت َز رل كذلك يف ر
اش ُق
كل َز َمانَّ ،إال َأ َّهنَا ُك َّل َما َهدَ َر ر
َ
الشيطان َ ،ق َط َعت َرها بَ َواتِ ُر ُق َرناء القرآن.
ِاحلق
أمري املؤمنني _( :ال َقائِ ُل فِي ِه ب ر
ونحن َأصبحنا يف َد ره ٍر كام قال ُ

َقلِ ٌيلَ ،وال رل َس ُ
الصدر ِق َكلِ ٌيل).
ان َع ِن ر

وهلل السيد العالمة اهلادي بن إبراهيم الوزير حيث يقول :
ٍ
(خمتارا).
َّاج إِ ركلِ ًيال» .متت
( -)1ر ِ
ِاجل رو َهرِ َ .و ُي َس َّمى الت ُ
ً
«(اإل ركلِ ُيل)ِ :شبر ُه ِع َصابَة تُزَ َّي ُن ب ر َ
ِ
«الرش ُك :ما ُي رص َطا ُد بِه» .متت من (الديباج الويض) (.)651/2
(َ َّ -)2
ِ
َ
(«-)3نَزَ َغ َّ
اب نَ َف َع :-أ رف َسدَ » .من (املصباح).
الشير َطا ُن بَ ر َ
ني ا رل َق رو ِم نَزر غًا -م رن بَ ِ
َ
َتَ :طل َع رت.
( -)4بَزَ غ ر
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
( -)5ر
اج» .متت من (الديباج الويض).
َالر َئة خت ُرر ُج م رن َف رم البَع ِري إِ َذا َه َ
حل َم ٌة ك ر
«الش رقش َق ُة َ :ر
( -)6البواتر :السيوف القاطعة.
( -)7انظر القصيدة بتاممها يف كتاب (هناية التنويه بإزهاق التمويه) للسيد اإلمام اهلادي بن إبراهيم
الوزير ( ŉص ،)48/ط( :مكتبة أهل البيت(ع)).

الز َمــا ِن َن َو ِ
او ُ
َأ َق ِ
ـم
يــل َغــ ٍّي يف َّ
اجــ ُ
آلل ُحمَمـــــ ٍ
ــد
َو ُم رسـ ـ َ ِرت ٌق َسـ ـ رم ًعا ِ َّ
هِم
حلــ رر ِ
ب ُع ُلــو ِم ر
َو ُم رســت رَو ِقدٌ َنــ ًارا ِ َ
اق َال ِعـ ٍ
ض فِيهِ رم بِ ِم رخ َر ِ
ب
َو ُم رع َ ِرت ٌ

ـــــو ٍم َأ َكــــارِ ٍم
َو ُجمرت َِهــــدٌ يف َذ رم َق
ر

ب
حل ًم ـا َ ُهل ـ رم َو ره ـ َو َث رع َل ـ ٌ
و ُم رن ـتَهِ ٌش َ ر

ِالضــ َال ِل َهــ َو ِ
اج ُم
َو َأ رو َهــا ُم َج رهــ ٍل ب َّ
َفـــ َأ ري َن ِكـــ َرا ٌم ِبـــالن ُجو ِم َر َو ِ
اجـــ ُم

الز ِ
ات ر
اخلَ َضـارِ ُم
اخـ َر ُ
َفـ َأ ري َن الب َِحـ ُار َّ
الصــ َوارِ ُم
َفــ َأ ري َن الســ ُي ُ
البــا ِت َر ُ
ات َّ
وف َ
الســابِ ُق َ
ون األَ َكــارِ ُم
َفــ َأ ري َن األُ َبــا ُة َّ
َف َأ ري َن ُ
الضـ َـرا ِغ ُم
خلا ِد َر ُ
ات َّ
األ ُسو ُد ا َ
%

فام أشبه الليلة بالبارحة ،والقضية الغادية بالرائحة ،من ذلك َأ رين َو َق رف ُت َع َىل
الكتاب املسمى تراجم الرجال املذكورين يف رشح األزهار املنسوب إىل القايض
والت َع َىل بعض العرتة املطهرة .¢
أمحد بن عبد اهلل اجلنداري ،وإذا فيه َت َق
ٌ
ً
إجامال ،وبعضهم ع َّينَه
منها :أ َّنه َع َزا اإلرجاء إىل بعض األَ ِئ َّمة ،هكذا

ف عن ِ
ً
رت بِ ِه ُم رغرِ ب.
ني الك رَش ُ
تفصيال  ،فحينئذ َت َع َّ َ
الكذب ،لئال َي رغ َ َّ
أهل بيت
املجم َلة ،فاملعلوم من ِد ري ِن
فنقولَ :أ َّما اجلواب عن حكايته
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
الوعد والوعيد ،ونفي
وصدق
القول بال َعدر ل والتوحيد،
الرسول ÷

حيك َ
ُمون ب َِما َحك ََم ال َّل ُه تعاىل به نحو قوله َع َّز
للر َجاء ،و َأ َّهنُم َ ر
ـم َباي ِِن َّ
اإل رِر َجاء ا رل ُ

(«-)1الـ ِم رخ ُ
يب ،وأنر َشدَ :
رض َب ب ِه َأو ُي َفزَّ ع .عن ابنِ األَعررا ر
راق :الـ ِمن ِرد ُيل َأو ُ
نحوه ُي َلف ليُ ر َ
َ
راق ِ
بالسـير ِ
ف ِخم رـ ُ
ب
ـارسا
العـ ِ
كأ َّن َيـ ِدي َّ
احل ِد َيقـ ِة حـ ِ ً
ُأجالِدُ ُهم يو َم َ
الصبريا ُن من ِ
الـمخارِ ُيق ِ -
واحدُ ها ِخم ٌ
الـمفتُو َل ِة .قال ع رَم ُرو
ب به ر
رراق :-ما َي رل َع ُ
اخل َر ِق َ
غريهَ :
وقال ُ
ب ُن كُلثُوم:
بينـ ـا
َخمـ ـارِ ٌيق ب َأ ريـ ـ ِدي ال ِع َ
َكــ َأ َّن ُســيُو َفنَا ِم َّنــا َو ِمــنر ُهم
ِ
اب
ويف
الس َح َ
الـمالئِ َك ُة َّ
(الرب ُق َخما ِر ُيق املالئِ َك ِة)َ ،أي :آ َلة يزر جي هبا َ
حديث عيل  َ :¥ر
و َتسوقه» .انتهى من (تاج العروس رشح جواهر القاموس) للزبيدي.
اخ ٌل يف ِ
ينَ ،د ِ
يم يف عَرِ ٍ
اخلدر رَ .
وخدَ َر يف عَرِ ينِه» .اهـ من (تاج العروس).
(َ (« -)2أ َسدٌ َخا ِد ٌر)َ ،أي ُم ِق ٌ
( -)3تراجم رجال رشح األزهار (ص )38/املطبوع مع اجلزء األول من (رشح األزهار).

حۡ ۡ ح
وجل يف حم ركم كتابه﴿ :لح ۡي حس بأح حمانّيك ۡم حو حَلٓ أ ح ح
َٰ
َّ
ب حمن
ّت
ك
ٱل
ل
ه
أ
اّن
م
َُ ِ
ّ ّ
ّ
ّّ ّ
ۡ
س ٓو ٗءا ي حز بّهّ﴾ [النساء ،]123:ونحو قوله تعاىل يف التهديد بالوعيد ﴿ :حما
ۡح ح
ٓ ح ح ح َ َٰ ۡ
ٱلق ۡول حِل َي حو حما أنا بّظلم ل ّل حعبّي ّد[ ﴾٢٩ق] ،وسواهام من حجج العقل والنقل.

ۡ
حي ۡع حمل
ي حب َدل

ŉ

و َأ َّما اجلواب َع َّمن َع َّينَهم ،فمنهم :السيد اإلمامَ ،ع َل ُم األَعالم يف العرتة
مح ريدَ ُ
ان بن حييى
الكرام ،حميي علوم اآلل ،وماحي رسوم الضالل :أبو عبد ال َّله ُ َ
عيل
بن محيدان بن القاسم بن احلسن بن إبراهيم بن سليامن بن اإلمام القاسم بن ر
بن رسول ال َّله ÷.
فمن رصيح كالمه ،وصحيح إعالمه قوله : #
«واملسألة اخلامسة :إخالف الوعد والوعيد ،وذلك ألن املرجئة يزعمون أن
ال َّله خيلف وعيده ألهل النار باخللود فيها ،واحتجوا عىل ذلك من املتشابه
والش َب ِه مام ال حجة هلم فيه ،»...إىل أن قال« :واجلواب :أن هذه اآليات وما
واملجمل.»...
أشبهها من مجلة املتشابه
َ
قال« :وحتكيم املحكم املبني عىل املتشابه واجب ال جيوز خالفه».
ثم أورد طر ًفا من الرد عليهم ،فهذا ما هو معلوم من دينهَ ،ينرطِ ُق بافرتائه
َو َم رينِ ِه َ ،و َي رفتِ ُق عىل ناقله ما َي رر ُت ُق بشامله ويمينه.
واإلرجاء حيصل بتجويز إخالف الوعيد سواء كان بشفاعة أو غريها؛ إذ مآل
( -)1هذا من ر رفع الن ََّسب كام هو معلوم.
(( -)2تنبيه الغافلني عىل مغالط املتومهني) املطبوع ضمن جمموعه ( #ص.)94/
مج ُع ُه ُم ُي ٌ
(خمتارا).
ونُ .ي َق ُالَ :أ ركثَ ُر الظنُو ِن ُم ُيو ٌن» .متت
ني :ا رلك َِذ ُب َو َ ر
ـم ر ُ
ً
(« -)3ا رل َ
(خمتارا).
ِصَ ،و َفتَّ َق ُه َت رفتِي ًقا ِمثر ُل ُهَ ،فا رن َفت ََق َو َت َفت ََّق .متت
ً
اليش َءَ :ش َّق ُهَ ،وبَابُ ُه َن َ َ
(َ « -)4فت ََق َّ ر
ح حح ح ۡٗ
ِصَ -ف رار َتت ََق َأ ِي ا رل َت َأ َمَ ،و ِمنر ُه َق رو ُل ُه َت َع َاىلَ﴿ :كنتا رتقا
«الر رت ُقِ :ضد ا رل َفت ِرقَ ،و َقدر َر َت َق ِ -م رن بَ ِ
(َّ -)5
اب َن َ َ
حح ۡ
ح
ح
(خمتارا).
فف حتقنَٰهما﴾ [األنبياء »]30 :متت
ً

ذلك تأخري األعامل ،واالتكال عىل اآلمال ،وعدم الوثوق بام أخرب به ذو اجلالل؛
ألن وعيده :إخبار بام يؤول إليه احلال.
وليس كالمنا فيمن أنكر الوعيد عىل أهل القبلة؛ أل َّنه إ َّنام َحكَى عن هؤالء َ
األ ِئ َّم ِة
جتويز الشفاعة للفاسق ،فقد أثبتوا الوعيد واستحقاق العذاب.
َ
ومن كالم هذا السيد اإلمام قوله -جوابًا عىل بعض شبه املرجئة وهي قوهلم:
«إنه حيسن إخالف الوعيد يف الشاهد»« :-واجلواب :أن ذلك ال حيسن َّإال ألجل
قرائن ال جيوز إضافتها إىل ال َّله تعاىل نحو ال َبدَ ا والنَّدَ م »...إلخ كالمه .#
باحلق َع َىل اخللق ،مل َت َزل
ر
وأقوا ُل ُه ومؤلفا ُت ُه معلوم ٌة عند األُ َّمة ،ناطق ٌة ساطع ٌة
ِ
بنورِها ،وتعزي ما َت ِد ري ُن به إىل َن رري ِ
شموس َها وبدورِ َها .
ات
األَ ِئ َّم ُة ُتتدي
َ
ŉ

هذا وُمن رماهم باإلرجاء؛ -لزعمه أهنم جيوزون الشفاعة للفاسق :-السيد
اإلمام السابق ،جمدد املآثر ،ومؤيد الدين الداثر ،البدر املنري ،والبحر الغزير:
اهلادي بن إبراهيم الوزير .ŉ
فمن َع رق ِد كالمه الذي ال حيل َحل إبرامه قوله يف قصيدته يف أصول الدين
الس ريدُ العالمة عبد الكريم بن
ورش َحها َّ
رش َحها هوَ َ ،
املسامة (درة الغواص) ،التي َ َ
(( -)1تنبيه الغافلني) (ص.)95/
( -)2قال اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي #يف (التحف رشح الزلف) يف الكالم عىل جمموع
السيد اإلمام محيدان « :#وملا ا َّطلع عىل (جمموعه) اإلما ُم أمحدُ بن احلسني َأثنى عليه ،وقال ما
معناه :هو احلق الصحيح ،والدي ُن الِصيح ،وإِنَّه ُم رعتَ َقدُ آل الرسول .وكذا :اإلمام املنصور باهلل
احلسن بن بدر الدين ،واإلمام املطهر بن حييى ،وولده اإلمام حممد بن املطهر ،واإلمام القاسم
بن حممد  ،%قالوا مجي ًعا :هو معتقدهم الذي َي ِدينون اهللَ به ،حتى قال اإلمام القاسم :ما كان
يف (األساس) ُخمَالِ ًفا له َف ُ َريد إليه »...،إلخ .انظر( :التحف) (ص( )112/الطبعة األوىل)،
(ص( )175/الطبعة الثانية)( ،ص( )257/الطبعة الثالثة)( ،ص( )275/الطبعة الرابعة).

عبد ال َّله أبو طالب :¥
الو ِع ِ
يد بِ ُك رفرِ ِه
َو َم رن َم َ
ات ِم رن بَ رع ِد َ

ات َع ِ
كَذ َ
َ
اصـ ًيا
اك ِم َن ال ُف َّس ِاق َم رن َم َ
اهبــــا
ُخي رَل ـدُ ُه َ
الب ـارِ ي ِ َهب ـا ِيف َع َذ ِ َ

ب َِذلِ َك َجـا َء ا رلنَّص َو رهــَو ُم َؤ َّيـدٌ

النـارِ َأ رع ُظ ُمـ ُه َتـ ر ِربي
َفـإ َِّن َجـ َزا َء َّ
اجل رمــرِ
َفــإ َِّن َلــ ُه َنــ ًارا ُم َو َّج َجــ َة ر َ

رض
َو َما إ رِن َل ُه يف النَّارِ ُيك َرش ُ
ف ِم رن ُ ر
يق بر َه ٍ
ان ِمـ َن ا رلك َِلـ ِم ا رل ُغـ رر
بِت رَح ِق ِ ُ ر

إىل أن قال:
ومـ رذ َهبنَا َأ َّن ا رل َّشـ َفا َع َة يف َغـــ ٍ
ــد
َ َ ُ
َو َل ري َس رت لِ ِذي ِف رس ٍق ِوإ رِن َق َال َق ِائـ ٌل

املؤ ِمن َ
رش
احل ر ِ
َ َهلا َي َت َل َّقى ر
ُون ُض َحى ر َ
َص ِمـ َن رالـ رذكررِ
بِ ِه َف ره َو َم رر ُدو ٌد بِـن ٍّ

فهذه رصائح أقواله ،تنادي برد ذلك النقل وإبطاله.
حي َم ُل َع َىل َأ َّن له ً
وليس لقائل َأ رن َ
قوال آخر.
يقول ُ :ر
َ
ٍ
أصاح أم سكران؟ ،أتدري َأ َّنك يف َأ رص ٍل
أل َّنا نقول له :أين أنت يا َو رسنَان ؟
الوقوف َع َىل حقيقة ال ِع رر َفان؟،
َ
ف ال َّل ُه تعاىل ِع َبا َده فيها
من أصول األديان ،التي َك َّل َ

ُ
ُ
مها عن غري بُرهان؛
فمثل هذا اإلما ِم ال يكون له فيها قوالن؛ إذ
يكون قد َصدَ َر َأحدُ ُ َ
وبحر الدر َراية الزاخر.
إذ ال ِع رل َمان ال يتناقضان ،وحاشاه وهو قمر اهلداي ِة الزاهر،
ُ
مح َل ِة
وهذا
الكتاب َأ َقل ِمن َأ رن ُي رو َث َق به يف هذا الباب ،أو ُي َصدَّ َق يف قوله َع َىل َ َ
ُ
ٍ
وح َّج ٍة قطعية،
الكتاب ،مع َأ َّنه ال جيوز اإلقدام يف هذا املقام َّإال
بطريق رشعيةُ ،
حح حۡ
ح حۡ ح ح ح
ك بهّۦ ع ّۡلم إ َن َ
ً
ً
ٱلس ۡم حع
معقوال
ثابت
وذلك ٌ
ّ
ومنقوال﴿ ،وَل تقف ما ليس ل ّ
ح ۡ ح ح ح ح ۡ ح ح ل حى ح ح ح ح ۡ ح ۡ ٗ
وٱلص وٱلفؤاد ك أولئّك َكن عنه مسوَل[ ﴾٣٦اإلرساء].
ٍ
رت بِ ِه ،فلقد كان
الشيخ
انحراف هذا
ُ
رض
بكثري ُمن َأ َخ َذ عنه ،وا رغ َ َّ
ِ
ولقد َأ َ َّ
َسَ -ي رو َس ُن َو َسنًا َف ره َو َو رسنَان( .خمتار
الر ُج ُل -بِا رلك ر ِ
الس َن ُة :الن َع ُ
اسَ ،و َقدر َو ِس َن َّ
( -)1ا رل َو َس ُن َو ر
الصحاح).

املتوكل حني َي َرى
املنصور حممد بن حييى محيد الدين يقول لولده اإلما ِم
اإلما ُم
ِ
ُ
ت يا حييى)؛ أل َّنه من مشائخه.
(جتنردَ َر ر
منه َ
بعض املخا َل َفاتَ َ :
أكثر (أهل األهنوم) وغريهم إىل أقوال من َيتسمون بالسنر َّية.
ولقد َح َّو َل َ
ت ُم َذاك ََر ٌة بيني وبني الوالد العالمة حممد بن حسن الوادعي (ناظرة
وقد َج َر َ
َّ
السن ََّارة)
الشام)
املتوىف (سنة 1369هـ) عن ( 77سنة) ،وكان ذلك (بحصن ر
فتمثل بقول الشاعر:
مهـا
ــم َوال َّطبِ ري ُ
ب كِ َال ُ َ
ـمن رَج ُ
َق َال ا رل ُ
إ رِن َص َّح َق رو ُلك َُما َف َل ري َس ب َِضـائِرِ ي

ــت :إِ َليك َُما
َل رن ُي رب َع َث ال َّث َق َال ِن ُق رل ُ
الوبَـ ُال َع َل ريك َُمـا
ــح َق رويل َف َ
َأ رو َص َّ

معرش الوعيدية:-
فأجبت بام معناه-:ونحن نقول
َ
إ رِن َص َّح َق رو ُلك ُُم َف َل ري َس َي ُضــر َنا

الوبَـ ُال َع َلـ ريك ُُم
َأ رو َص َّح َق رويل َف َ

فأجاب بقول العالمة هاشم بن حييى الشامي:
ٍ
بِت رَو ِح ِ
للو ِعيـ ِ
الله َّم ِيف ر
اخلُ رلـ ِد َم رسـ َكنَا
ـد ري َأبرتَنِـي
يد َك ُ
َع ـ َىل َر رغ ـ ِم َأ رن ـف َ
رــــت بَ َّو ًابــا َع َل ري َهــا َف ُر َّد َنــا
إِ َذا ُكن
َو َم ـ رن َي َت ـ َأ َّو رل َم ـ رن َي َش ـا ُء َف ُق ـ رـل َل ـ ُه
َ
وأشار إ َّيل بيده.
ۡح
ۡ ح ح ٓ حح
حح
حۡ ح
اّن أه ّل
فقلت له :قال ال َّل ُه سبحانه وتعاىل﴿ :ليس بّأمانّيّكم وَل أم ّ ّ
ٗ ح
حح ح ۡ ح
ح حۡ حۡ
َ
ٓٗ ۡ
ۡ ح
يح
َٰ
ون ٱلِلّ حو ّلا حوَل
َل
و
ّۦ
ه
ب
ز
ا
ء
و
س
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م
ع
ي
ن
م
ب
ّت
يد لۥ مّن د ّ
ّ
ّ
ٱلك ّ
ح
ح
نح ّص ٗ
يا[ ﴾١٢٣النساء] ﴿ ،حو حما ه حو بّق ۡو ّل شاعّر﴾ [احلاقة ،]41:فقام من مكانه ،إلخ
املذاكرة.
كثري من أهل التواريخ كالقايض حسني ال َع َر ِِش يف
وُمن ا رغ َ َّ
رت هبذا الشيخ ٌ

(بلوغ املرام) ،حيث قال « :و َع َار َضه

املهدي حممدُ ب ُن القاس ِم احلوثي

احل َسيني من بقية أهل ضحيان وحوث ومن قال بقوهلم ،»...إىل قوله:
ُ
«فرأى حممد بن القاسم َأ َّن األحس َن متابعتهم ،مع ما هو عليه من ال ِع رلم
الغزير ،والتقوى ،ومالزمة األَئِ َّم ِة السابقني »...إلخ كالمه يف جانب اإلمام
وعلامء اإلسالم.
والوالد حممد بن حممد َزبَ َارة ،والقايض عبد الواسع بن حييى الواسعي ،ولقد
عاتبت ُُه َما يف بعض النقوالت الباطلة عن األَئِ َّمة ،فاعتذرا َأ َّهنُام اعتمدا َع َىل تاريخ

الشيخ املذكور.
وقد كان

ال ُي َبايل بام َت َق َّو َل به من خالف الواقع املعلوم ،ومن ذلك قوله يف

منظومته:
اك ال َق ِ
ُث َّم َد َعا ِم رن بَ رع ِد َذ َ
اسـ ِمي
اضــ َط َربَ رت ِبــ ِه ِبــ َال ُد ا رل ِق رب َلــ ره
َف ر
َأ َشــ َار َقــ رو ٌم ب ُِو ُصــ ِ
ول ال ُع َل َمــا
اب َقـ َال ا رث َنـ ر ِ
امـ ره
ني يف ا ِ
َأ َج َ
إل َم َ

ان فِ َ َ
َو َكـــ َ
َاهلـــائِ ِم
يهـــا أ َّو ًال ك ر َ
َو رهــ َي إِىل َ
اآلن بِتِ رلــ َك ا رل ِع َّلــ ره
َف َو َصـــ ُلوا َو َكـــا َت ُبوا َو ُك ّل َمـــا
وز َهــ َذا َمــ رذ َهبِي َمتَامــ ره
جيــ ُ
َُ

زور
وقد ك ََّذبَه و َع َّل َق َع َىل كال ِم ِه اإلِما ُم اهلادي  ،¥وأفاد َأ َّن هذا ٌ
وهب ٌ
احلرب
جائزا فلِم قامت
تان عليه ،ومل يقل بجواز إمامني ،ولو كان ذلك
ً
ُ
ُ

بينهام ،و ُقتل فيها قتىل كثري؟!.

فانظر إىل سخافة كالمه وعباراته ،املزرية َبأئِ َّم ِة اهلدى ،والعلامء العاملني.
ك رِ
رش ِح ِم رس ِ
اخلتَا ِم) للقايض حسني العرِش (ص.)79/
(( -)1كتاب بُ ُل ِ
وغ املرام يف َ ر
( -)2أي اهلادي رشف الدين(ع).
( -)3أي اجلنداري.
( -)4أي اإلمام اهلادي احلسن بن حييى القاسمي(ع).

ومن ذلك قوله يف اإلمام األعظم املهدي لدين ال َّل ِه حممد بن القاسم احلوثي
احلسيني:
َو َقدر َد َعا ر ُ ِ
اهلـا ِدي
احل روثي بَ رعدَ َ

َو َمل ر َي ُقــ ـ رم ب َِو ِ
ب رِ
اجل َهــ ـا ِد
اجــ ـ ِ

وهذا من اإلفرتاء العظيم ،فاإلما ُم املهدي لدين ال َّل ِه مل يزل ِ
جماهدً ا يف سبيل
الناس يتهافتون
ال َّله تعاىل ،وإ َّن َما َح َج َز ُه عن احلرب يف آخر ُمدَّ تِه :ا رل َو َر ُع ،وك رَو ُن
ِ

ب واألَطامع.
َع َىل الن رَّه ِ

الناس باملدافعة فقط.
فكان يأمر َ
ولو َأ َرا َد َس رف َك الدر َماءَ ،
مهاء َل َب َل َغ ما ُيريدُ ؛ إذ كان أعال ُم اليمن يف
وخ رو َ
ض الدَّ ر َ
رش َط َع َىل اإلمام املنصورِ
طاعته،
ُ
وأكثر األُ َّمة يف َواليته ،وحتت رايته ،وهلذا َ َ

ـما َوالَّه َع َىل جهاد األتراك َأ رن يكون لديه من اجلنود ما َي رمن َُع َ
أهل الفسا ِد عن
َل َّ

التعدي حلدود ال َّله ،كام ذلك مذكور يف توليته له.
أخربنا هبذا والدي والعلامء  ¤املعارصون لإلمام ،وقد ذكرنا ذلك يف
غري هذا املوضع.
ŉ

ف هذا الشيخ بتهجمه َع َىل َأئِ َّم ِة اهلدى ،و َأعالم االقتداء من األولني
وقد ُعرِ َ

واآلخرين كام سبق ،فقد قال يف ترمجة اإلمام املهدي لدين ال َّله عيل بن حممد
ما لفظه :

«ومن الناس من يزعم َأ َّنه غري جمتهد ،واهلل أعلم».
وقد كفانا الرد عليه ما ذكره األَ ِئ َّم ُة األعال ُم يف ترمجة اإلمام َع ريل بن حممد،
( -)1أي اإلمام اهلادي رشف الدين(ع).
( -)2أي اإلمام املنصور حممد بن حييى محيد الدين (ع).
(( -)3تراجم رجال رشح األزهار) (ص.)25/

منها (كاشفة ال ُغ َّمة) للسيد اإلمام اهلادي بن إبراهيم الوزير ،وكذلك ما يف
(خمتصـر الطبقات) حيث قال« :اإلمام املهدي لدين ال َّله عيل بن حممدَ ،ن َش َأ َع َىل
طريقة آبائه األعالم يف العلم والعمل واالجتهاد ،»...إىل قوله:
«كان َع َىل طريقة آبائه َ
األعالم يف السعي يف أسباب الكامل والتامم ،حتى بَ َّر َز يف
فن من الفنو ِن وعلو ِم اإلسالم ،وصارت ُت َشد َع َىل ُع رق َو ِت ِه َ
ر
األك َروار ،القتباس
كل ٍّ
ال َفت ََاوى وتنفيذ األحكام من املغرب واملشـرق والشام واليمن ،»...إىل قوله:
« ُي َرى َأ َّنه َأ َز َال َسبع عرشة دول ًة ظاملة».
وكم َن ُعد من هذا ال َقبيل ،وحسبنا ال َّل ُه ونِ رع َم الوكيل.

ومام ُن ِق َل عن هذا الشيخ يف حواِش رشح الغاية املطبوعة َأ َّن قدماء أهل
ۡ
ح ح ح
َّ
وجل ﴿ :حو حيغ ّفر حما دون ذَٰل ّك ل حّمن
البيت خيصصون آية الوعيد بقوله َع َّز
ح ٓ
يحشاء﴾ [النساء ،]116/48:فنقول:
علمت هذا أهيا الفقيه عنهم ،وهذه
سبحانك اللهم هذا هبتان عظيم ،من أين
َ

ومقاالُتم املعلوم ُة عند كافة األمة بلزوم الوعيد َع َىل مجيع
كت ُب ُهم شاهد ٌة ناطقة،
ُُ
العصاة َّإال التائبني متطابقة.
املبني إىل
لعلمت َأ َّهنُم ال َي ُردون
كنت أهيا الفقيه ُمن َي رع ِق ُل
َ
ولو َ
الصـريح َّ َ
َ
ـم رج َمل املحت ََمل ،ولكان يف بطالن َأمثال هذه األَقاويل ما َي َز ُع َك عن نسبته
ا رل ُ

محاة التنزيلَ ،و ُو َعا ِة التأويل.
إىل ُ َ

( -)1وهو قوله يف (اجلزء الثاين/ص« :)429بل كثري من أصحابنا من خيصص آيات الوعيد
باملشيئة ،وهم قدماء اآلل وبعض متأخرهيم».
( -)2أي يمنعك.

*و َلكِن ََّها األَ ره َوا ُء َع َّم رت َف َأ رع َم ِ
ت*
َ

بعض العلامء املعارصين من َأعالم
الر َّد عليه يف هذا املوضع ُ
وقد َح َّر َر َّ
الشيعة ،وكِ َرام ُح َّف ِ
اظ الشـريعة كثر ال َّله فوائدَ هم ،و َي َّس َـر ِصالُتم
وعوائدَ هم ،فقد كفونا املؤونة يف هذا املقام ،فنكتفي بإيراده ،ففيه كفاية وافية
لذوي األفهام ،وهو ما لفظه:


وص َّىل ال َّله وس َّلم َع َىل سيدنا ٍ
حممد و َع َىل آله الطيبني الطاهرين ،وبعد.
َ ر
َ
ُ َ َ
ـما َو َق رفنَا َع َىل َما َت َق َّو َل به القايض أمحدُ بن عبد ال َّل ِه رِ
اجلنردَ ارِ ي َع َىل ُقدماء
فإ َّنه َل َّ

ِ
ِ
وسادات األنام ،يف (اجلزء الثاين) من (رشح غاية السؤل) يف
اآلل الكرام،
(الصافح األيسـر) (رمز ( ،)429الطبعة الثانية)( ،سنة 1401هـ)[ ،ط]:
(املكتبة اإلسالمية)َ ،ع َّن َلنَا ر
ـما َغ َّر َر به
أن ُن ِج ري َ
ب عليه بام لدينا من البيان َد رف ًعا لِ َ

و َد َّلس عىل َأ رغ َمار العِص.
ۡ
ـم َح َّجة ﴿ِإَوذ
احل َّجة ،وإيضاح ا رل َ
وذلك لِ َ
ـما َأ َخ َذ ال َّل ُه َع َىل العلامء من نسق ر ُ
ح ح َ
ۡ ح ح ح
ح ح ح
َ
َ
َ
ح
ح
َٰ
َٰ
أخذ ٱلِل مّيثق ٱَّلّين أوتوا ٱلكّتب ِلبيّننهۥ ل ّلن ّ
اس﴾ [آل عمران ]187:اآل َي َة،
رب .
و(( َم رن َكت ََم ِع رل ًما ))...اخل َ
( -)1عَجزُ ٍ
بيتَ ،صدر ُرهَ :و َهنر ُج َسبِيريل َو ِ
اض ٌح لِ َمنِ راهتَدَ ى .وهو البن الفارض .انظر ديوانه
ر
(ص ،)32/ط( :دار املعرفة-بريوت).
( -)2هام القايض العالمة املحقق عبداهلل بن إسامعيل احلشحوش ،والقايض العالمة الويل حممد بن
ِ
املوجب .متت من املؤلف(ع).
ترجيا أال أذكرهام يف حياُتام ،وقد زال
حييى مرغم ،وقد َّ
ٍ
ِ
ِ
َ
ِ
َّ
ر
ر
( -)3حديث (( َم رن َكت ََم عل ًما أجلَ َم ُه الل ُه بِل َجا ٍم م رن نَار)) بألفاظه وأطرافه :رواه اإلمام املرشد
باهلل  #يف (األمايل اخلميسية) ( ،)51/1وأبو يعىل يف (املسند) برقم ( ،)2585والطرباين يف
(الكبري) ( )10845عن ابن عباس .واإلمام املرشد باهلل  ،)54/1( #وأمحد بن حنبل يف
(املسند) بروايات كثرية ،منها رقم ( )7571و( ،)10597وابن ماجه يف (السنن) برقم (،)266
=

ۡ
ح ح ح
«إن قدماء اآلل  %يقولونَّ :
قالَّ :
إن قوله تعاىل ﴿ :حو حيغ ّفر حما دون ذَٰل ّك
ح حح ٓ
خمصصة آليات الوعيد».
ل ّمن يشاء﴾ [النساء ]116/48:ر
واجلواب عليه :أ َّنه َر َماهم بام ليس عندهم ،و َد َهاهم بام مل يكن من معتقدهم،

وال سبب لذلك َّإال االعرتاض عىل َهدر ِهيم ،وعدم التدبر لصحيح مقاهلم ،فنعوذ
باهلل من َغ َل َبة األهواء ،واالنقياد حلكم اهلوى.
والذي يغلب يف الظن َأ َّنه إ رنام ا َّط َلع َع َىل كالم عامل آل حممد :عبد ال َّل ِه بن
احلسني § يف كتابه (الناسخ واملنسوخ)  -حيث قالَّ :
إن آية املشيئة
َۡح َ ح حۡ ح ح
حۡ
ون َ
ٱلس ح
ٌ
ات ﴾...اآلية
ت ٱِلوبة ل ّذلّين يعمل
ي ّ
ناسخة لقوله تعاىل ﴿ :حولي حس ّ
ّ
ـما َش َّق ذلك َع َىل املسلمني فتشاكوا ُأنزلت آية املشيئة.
[النساء ،]18:و َأ َّنه َل َّ
وقال « :#ال أعلم بني الناس اختال ًفا يف َّ
أن هذه اآلية ناسخة ملا قبلها»-مل
النسخ َع َىل التخصيصَّ ،
َ
وإال فمرا ُم
يظهر له مرام موالنا َ ،#ف َح َمل
أن ال َّل َه تعاىل زاد يف َأ َج ِل التوبة إىل وقت الغرغرةُ ،
اإلمام َّ #
فأول الكال ِم
وأوس ُط ُه َيدُ ل َع َىل َأ َّن اآلية يف التوبة؛ فإ َّنه قال : #
«وأرجأ أهل الذنوب ،فلم خيص أحدً ا منهم لرتك قبول توبته إذا تاب ،وهذه
آي ٌة ُم رب َه َم ٌة ،أخرب ال َّل ُه فيها عن ُقدر َرتِه ،وأ َّنه يغفر ما شاء ملن يشاء ،غري أ َّنه ال يشاء
ر
يغفر ألهل الكبائر الذين يموتون عليها».
أن َ

واب ُن حبان يف (الصحيح) برقم ( )95وغريهم عن أيب هريرة .واإلمام املرشد باهلل #
( )57/1عن ابن مسعود.واإلمام أبو طالب  #يف (األمايل) (ص ،)205/واب ُن ماجه يف
(السنن) برقم ( )265عن أيب سعيد اخلدري .وابن حبان برقم ( ،)96واحلاكم يف (املستدرك)
برقم ( ،)346وصححه هو والذهبي ،عن عبد اهلل بن ع رَمرو.وابن ماجه يف (السنن) برقم
( )264عن أنس بن مالك.
( -)1الناسخ واملنسوخ (ص.)141/
( -)2الناسخ واملنسوخ (ص.)140/

قال «:ولعمري َّ
إن من مات عىل غري توبة من أهل الوعيد».
فالفقيه َن َظ َر يف كالمه ،ومل يتدبر مرامه ،وال خيلو من أحد أمرين :إ َّما أ َّنه َق َِّص
ـما َر َأى قو َلهَّ :
إن اآلية منسوخة،
يف النَّ َظر ،وهذا
قصور ال يليق بالعلامءَ ،أو أ َّنه َل َّ
ٌ
ينسب إىل اآلل َأ َّهنُم ُخي رَص ُص َ
ون آي َة املشيئة بآية الوعيد؛ لينِص مذهبه
أراد أن
َ
الواهي.
نذكر شي ًئا من أقوال اآلل  %إما ُمهم وص رسول ال َّل ه ÷ ،
ولكنَّا
ُ
وجي ـ رزِ ُم
فإ َّن املعلو َم ملن اطَّ َل ع َع َىل ُخ طَ بِ ِه ورسائله ومواعظه أَ نَّ ه َحير ُك ُم َ
بخلود مرتكب الكبرية -الذي مل يتب منها  -يف نار جهنم خال ًد ا فيها
خمُ َلَّ ًد ا ،ويتلوه أوالده إما ًم ا بعد إمام.
قال اهلادي _ يف جمموعه يف سياق صاحب الكبرية :
ٍ
مستغفر فإ َّنه من أهل النار خالدً ا
غري ناد ٍم وال
ِصا عليها َ
«و َأ َّنه إذا مات ُم ِ ًّ
فيها خملدً ا ال خيرج أبدً ا منها».
وكذلك القاسم الريس _ له كالم بمعناه يف جمموعه  ،وكذا النارص
يف بساطه .#
وروى اإلمام أمحد بن سليامن  ، #واإلمام األواه املنصور باهلل عبد ال َّله
( -)1الناسخ واملنسوخ (ص.)140/
( -)2والصواب :أهنم خيصصون آية الوعيد بآية املشيئة .متت من املؤلف(ع).
( -)3كتاب املنزلة بني املنزلتني املطبوع ضمن جمموعه ( #ص.)173/
( -)4منها قوله  #يف (كتاب العدل والتوحيد) املطبوع ضمن جمموعه ( :)614/2فإن مات
عليها غري تائب منها ،كان من أهل النار ،خالد ًا فيها وبئس املصريُ ،ي ربني ذلك ُ
قول اهلل تبارك
َ ۡح
َ ۡ َ ح ح
ح ح
ح
حيم ١٤يح ۡصلح ۡو حن حها يح ۡو حم ٱِلّين ١٥حو حما همۡ
وتعاىل﴿ :إّن ٱلبۡ حر حار ل ّف نعّيمِ ١٣إَون ٱلفج
ار ل ّف ج ّ
ّ
حع ۡن حها ب حغآئب ح
ّي[﴾١٦اإلنفطار] ،ومن مل َي ِغب من النار فليس منها بخارج ،ومن لزمه الفسق
ّ ّّ
َّ
والفجور من كان فهو من أهل النار ،إال أن يتوب.
( -)5حقائق املعرفة (ص ،)528/وانظر( :ص( )229/فصل :يف الكالم بني املنزلة واملنزلتني).

بن محزة  ،#واإلمام القاسم بن حممد  ،والقايض حممد بن أمحد الديلمي
إجامع أهل البيت يف َّ
ِصا َع َىل معصية فإ َّنه خمُ َ َّلدٌ يف النار ،وكذلك
أن من مات ُم ِ ًّ
غري ُهم من علامء اآلل وشيعتهم .%
ُ

غري مغمورة؛ بل هي بِصائح الكتاب
وهذه مسأل ٌة مشهورة ،وأدلت َُها ُ
وقواطع السنَّ ِة معمورة.
ِ
وقد دار فيها اخلالف والنزاع بني أهل العدل ومن خالفهم من املرجئة،
وأوضح ُ
اآلل وشيعت ُُهم فيها األدل َة التي ال َختفى َّإال َع َىل غبي ،أو ُم َعانِ ٍد َغوي.
ِ
َ
مؤلفاُتِم.
والعبور يف طريقتهم ،فليطالع
السلوك يف منهاجهم،
فمن أراد
َ
ض الدليل ،فإ َّنه ال
َّب عن َس َواء السبيل ،و َع َّرج َع َىل الش رب َهة َو َر رف ِ
وأ َّما من َتنَك َ
يزال طال ًبا للتأويل ،وجمتهدً ا يف التحويل والتبديل.
حاشيتك عىل رشح الثالثني املسألةَّ :
َ
بأن
ب وقد َح َّق رق َت يف
فكيف َتنر َقلِ ُ
خي َّلدُ يف العذاب الدائم ،و َن َق رل َت َن ري ًفا َع َىل عرشي َن حدي ًثا َتقيض
صاحب الكبرية ُ َ
َ
بخلود صاحب الكبرية ،وعندك َأ َّهنَا من َأ رح َس ِن الط ُر ِق.
ولكن ََّك قد ِم رل َت إىل كتب أهل البدعة الذين َيطلبون هلم املعاذير ،وال يبالون
بام َي رقدُ مون عليه من املناكري.
وقد َس َب َق َك َمن َأبطل الزيادة الثابتة يف قول النبي ÷َ (( :م رن َق َال َال إِ َل َه
ور َّج َح األخبار اخلالية عن
إ َِّال ال َّل ُه َد َخ َل اجلنَّ َة)) ،الثابتة يف رواية زيد بن أرقمَ ،
تلك الزيادة.
ُ
وساق إىل أن قال :معتمدً ا َع َىل ما َص َّح َحه ُ
َ
األحاديث
نحمل
أهل ُسنَّتِ ِه من أ َّنا

وقلتَّ :
تفسريا لقوله
يصلح
التلفيق
َ
إن هذا
َع َىل َأ َّهنُم داخلون حتت املشيئة،
َ
ُ
ً
( -)1انظر( :رشح األساس الصغري) (عدة األكياس) (.)320/2
( -)2يف (قواعد عقائد آل حممد) (مخ) (ورقة  )160من نسخة اإلمام جمدالدين املؤيدي .#

ح ٓ
ۡ
ح ح ح
تعاىل ﴿ :حو حيغ ّفر حما دون ذَٰل ّك ل حّمن يحشاء﴾ [النساء.]116/48:

ِ
واألخذ عنهم
رجعت إىل هداتك الذين َأ َم َر َك ال َّل ُه بالرجوع إليهم،
ولو
َ
َ
الصـراط املستقيم.،...
وه ِد ري َت
َ
الستبنت املنهج القويمُ ،

ويا سبحان ال َّله َّ
كأن هذه الزيادة مل ُت رر َو َّإال من طريق زيد بن أرقم،
أشهر من ٍ
والنبوي ما
القطعي ال ُق َرآين
الدليل
نار َع َىل َع َلمَ ،ع َىل َأ َّنه قد َث َب َت ب
وهي
ر
ِ
ر
ُ
ُي رب َط ُل حدي َثكم الذي تروونه عن أيب َذ ٍّر وغريه ،وحاشا َأبا َذ ٍّر َأ رن ُي َز رو َر َع َىل
رسول ال َّله ÷ ،وهو ُمن مل تأخذه يف ال َّله لومة الئم.
ـم رق َب ِ ريل يف َأ َّن املرجئة الذين
كذلك قد سبق يف صالة اجلامعة َن رق ًال عن ا رل َ
رأسا.،...،
يقولون :ال وعيد عىل أهل الصالة ،ويؤخروهنم عن الوعيد ً
ُ
رسول ال َّله ÷ اجلواب يف الرد عليكم و َع َىل أهل ُسنَّتِكُم.
وقد كفانا
وأ َّما املقبيل فقد َس َّل اإلما ُم املنصور باهلل حممد بن عبد ال َّله الوزير ¥
سيف دليلِ ِه عليه ،فكفانا من َأ رن َن ُر َّد عليه ،وكفى ال َّل ُه املؤمنني القتال ،وباهلل
َ
التوفيق .انتهى كالمهم.
ـما ساق البحث إىل الكالم يف هذا األصل الكبري ،واملطلب
هذا واعلم َأ َّنه َل َّ
َ حۡ ۡ ح ٗ
ح ح
ح
املهم اخلطري ﴿ ،حوم حّن ٱَلَ ّ ح
ي عّلم حوَل هدى حوَل كّتَٰب
ر
اس من يجَٰدّل ِّف ٱلِلّ بّغ ّ
ٍ
قطع أعذار املتمنني،
لمن ّي ﴾٨اآل َي َة [احلج]،
ُ
رأيت إيرا َد َط َرف من التبينيُِ ،مَّا َي ُ
و ُيدر ِح ُض ُشبه َة املتعللني ،حسبام يليق هبذا املقام ،ومن ال َّل ِه تعاىل نستمد اإلعانة
والعصمة يف اإلقدام واإلحجام.
فأقول ،وباهلل تعاىل َأصولَ :
بعض َأ ِئ َّم ِة اآلل َّ :¢إهنَا مل َت ِق ِ
ف
األمر كام قال ُ

واملرجئة عند َحد ،وال استقرت يف املذهب َع َىل معتقد ،فمر ًة يقولونَّ :
ُ
إن
احلشو َّي ُة
شاملة جامعةَّ ،
ٌ
والرمحة واسعةَّ ،
َ
الر َجاء
وإن املغفرة
العفو
َ
وإن ما يدينون به من َّ

وليس باإلرجاءَّ ،
وإن العبدَ حتت املشيئة.
رأسا.
و ُأخرى :إ َّنه ال وعيد َع َىل أهل ال ِقبلة ً
إن (ال إله إال ال َّله) ٍ
وتار ًة يقولونَّ :
كاف.
ُ
ٍ
شفاعة أو نحوِ ها.
بسبب
النار
ِ
و ُأخرىَّ :إهنُم ال َيدخلون َ
النار ثم خيرجون منها.
و َم َّرةًَّ :إهنُم َيدخلون َ
إن اإليام َن ٌ
و ُأخرىَّ :
قول بال َع َمل.

وسن َُّة س ري ِد ولد عدنان اجلامعة غري املفرقة.
ُ
وكل هذا
خالف ما جاء به القرآنُ ،
خالف كتاب ال َّل ِه وسن ََّة
َ
ات اختلقوها ،فام
وهلم
روايات َل َّف ُقوها ،و ُت َّر َه ٌ
ٌ

رسولِه ÷ مام افرتاه ُ
الو رضع ،فهو مطرو ٌد عن َم َقا ِع ِد السمع،
أهل البِدَ ع من َ
ح
ح
ح حۡ حح َ ح ح ح ٓ ۡ حح ۡ ح ۡ ح ح ح َ ۡ َح َ ح ٗ ح َ َ ح ح
لِل شدّيد
﴿ولو يرى ٱَّلّين ظلموا إّذ يرون ٱلعذاب أن ٱلقوة ّلِلّ َجّيعا وأن ٱ
ۡ ححَح
ۡح ح
اب حو حت حق َط حع ۡ
ّين َٱت حبعوا حو حرأحوا ۡٱل حع حذ ح
ّين ٱتلبعوا م حّن َٱَّل ح
بأ َٱَّل ح
ت ب ّ ّهم
ت
ذ
إ
١٦٥
اب
ذ
ّ
ّ
ٱلع ّ
ح
ح
ح
َ
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح ح
بأ م ّۡنه ۡم ك حما تح ح َ
ّين َٱت حبعوا ل ۡو أ َن َلحا ك َر ٗة حف حن حت ح َ
ۡٱل ۡس حباب ١٦٦حو حقال ٱَّل ح
بءوا م َّنا كذَٰل ّك
ح
خرج ح
يريهم ٱ َلِل أح ۡع حمَٰ حله ۡم حح حس حرَٰت حع حل ۡيه ۡم حو ح
ّي م حّن َ
َٰ
ار[ ﴾١٦٧البقرة].
ٱَل
ب
م
ه
ا
م
ّ ّّ
ّ
ّ ّ
ّ

فأ َّما قوهلمَّ :
إن العفو والرمحة ...إلخ .فنقول :هذا هو َحمر ُض التمني واإلرجاء،
عالم االقتداء ،وعليه قو ُل ُه َع َّز َّ
وجل:
كام حققه نجوم اهلدى،
ورجوم العدى ،و َأ ُ
ُ
حح
حح ح ح ۡ ح ۡ ح حۡ َ
ٱلِلّ إ َما ي حعذّبه ۡم َ
ِإَوما حيتوب عل ۡي ّه ۡم﴾ [التوبة.]106
﴿وءاخرون مرجون ّلم ّر
ّ
و َأ َّما ال َق رط ُع ب ُِخ رل ِ
التكذيب بال ِم َراء.
ف الوعيد ،فهو
ُ
ح
ح ح
ني ال َّل ُه تعاىل َأ ره َل ُه َو َحمَ َّل ُه بمثل قوله تعاىل﴿ :ف حمن َكن يح ۡرجوا
الر َجا ُء فقد بَ َّ َ
و َأ َّما َّ
ح
ح
ح ۡ ح ۡ ح ۡ ح ح ٗ ح َٰ ٗ ح ح ۡ ۡ
ل حّقا ٓ حء ح
ۡشك ب ّ ّع حبادة ّ حرب ّ ّه ٓۦ أ حح حدا[ ﴾١١٠الكهف] ،وقولِ ِه
ي
َل
و
ا
ّح
ل
ص
ل
م
ع
ل
م
ع
ي
ل
ف
ۦ
ه
ّ
ب
ر
ّ
ّ
َ
َ
َ
َ
حى ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح َٰ ح
ح ح
ح ح
َع َّز َّ
يل ٱلِلّ أولئّك
وجل﴿ :إّن ٱَّلّين ءامنوا وٱَّلّين هاجروا وجهدوا ِّف سبّ ّ
حۡ ح ح ۡح ح َ ح َ ح
َ
َ
حح ۡ ح ح ح ۡ ح
ول ٱلِلّ
يرجون رَحت ٱلِلّ وٱلِل غفور رحّيم[ ﴾٢١٨البقرة]﴿ ،لقد َكن لكم ِّف رس ّ
ٱلِل حكثّ ٗ
ٱل ۡو حم ٱٓأۡلخ حّر حو حذ حك حر َ ح
أ ۡس حوة حح حس حنة ل حّمن حَك حن يح ۡرجوا َ ح
ٱلِل حو ۡ ح
يا[ ﴾٢١األحزاب] ،وقال

َ حۡح ح َ ح
ححۡح
ح ۡ ۡ
َحت حوس حّع ۡ
ح
ت
ال َّله تعاىل﴿ :إّن رَحت ٱلِلّ ق ّريب مّن ٱلمحسّ نّّي[ ﴾٥٦األعراف]﴿ ،ور ّ
َ ح ۡ ح ح ح ۡ ح َ ح ح َ ح ح ۡ ح َ ح َٰ ح ح َ
ّين هم َِٔب حيَٰتناح
ح
ك شء فسأكتبها ل ّذلّين يتقون ويؤتون ٱلزكوة وٱَّل
ّ
ۡ ح
يؤمّنون[ ﴾١٥٦األعراف].
الر َجا َء يف غري َحمَ رله،
فأ َّما َمن رار َتكَب اجلرايم ،و َأ ِم َن من العظايم ،فقد َأ َح َّل َّ
ح ۡ
ح
ۡ ح َٰ ۡ ح ل ح
ۡح
ونه ۡ
صون[ ﴾٢٠٢األعراف]،
ٱل
ِف
م
َو َو َض َع ُه لغري أهلهِ﴿ ،إَوخونهم يمد
ِغ ث َم َل يق ّ
ّ
ّ
ۡ
ٓ
ٓ ۡ ل حۡ
ح
ح ح
ح ح
ل
ور ذَٰل ّك يح ۡوم ٱل حوعّي ّد ٢٠حو حجا حءت ك نفس َم حع حها حسائّق حوش ّهيد٢١
﴿ون ّفخ ِّف ٱلص ّ
ح ۡ ح ۡ ح َٰ ح ح ح ح ۡ ح ح ح
َل حق ۡد ك ح
نك غ حّطا ٓ حء حك حف حب حص حك ۡ ح
ٱل ۡو حم ححدّيد﴾٢٢
نت ِّف غفلة مّن هذا فكشفنا ع
ح ح
ح
ح ح
ح ح ح
ح ح
َح ح ٓ حۡ ح
كن َكن ِّف ضلَٰل بح ّعيد ٢٧قال
[إىل قوله]۞﴿ :قال ق ّرينهۥ حربنا ما أطغ ۡيتهۥ حولَٰ ّ
ۡح ح
ح
ۡ
ح
ح ح
ح حۡ
ٓ حح
َل ت حت ّصموا حِل َي حوق ۡد ق َد ۡمت إّ ۡلكم بّٱل حوعّي ّد ٢٨حما ي حب َدل ٱلق ۡول حِل َي حو حما أنا
حۡح حح ح َ ۡ
ح
ح َ َٰ ۡ ح
ٱل ح َٰ
نسن حما حس ح َٰ
ت
ع ٣٥حوب ّرز ّ
بّظلم لّلعبّي ّد[ ﴾٢٩ق] ،وقال تعاىل﴿ :يوم يتذكر ّ
ح ح ح َٰ ح ح َ ح ح ح
ٱل حي َٰو حة ل
ح ح
ٱِل ۡن حيا ٣٨حفإ َن ۡ ح
ِغ ٣٧حو حءاثح حر ۡ ح
ۡح
يم ّ ح
َٰ
ه
ط
ن
م
ا
م
أ
ف
٣٦
ى
ر
ي
ن
ّم
ل
يم
ح
ٱل
ٱل ّ
ّ
ّ
ۡ
ۡ ح ۡ ح َٰ ح ح َ ح ۡ ح ح
ح
ح
َ
َ
اف حم حق ح
ام حربهّۦ حو حن حه ٱَلَ ۡف حس حعن ٱل ۡ حه ح
ى ٤٠فإن ح
ٱلنة ّ ح
َٰ
ه
و
ٱلمأوى ٣٩وأما من خ
ّ
ّ
ّ
ۡ
ٱل ۡ حمأ حو َٰ
ى[ ﴾٤١النازعات] ،وهذا عا ٌّم يف ر
كل َمن َط َغى ،فمن َح َّر َفه فقد بَ َغى.
ِ
الوعيد باجلملة َع َىل أهل الصالة والقبلة فهو َر ٌّد لِصيح الكتاب،
إنكار
و َأ َّما
ُ
حۡ ح
ـما ُعلِ َم من الدين رضور ًة بال َش ٍّك وال ارتياب ﴿ ،حو حم ۡن أظلم م َّم ّن
وإنكار لِ َ
ٌ
ح
ح
ح
ح
َ
ۡ
ح
َ
َٰح
ٱف ح ح
َت َٰ
ى َع ٱلِلّ كذّبا أ ۡو كذ حب َِٔبيتّهّۦ﴾ [األنعام.]21:
ح
ات والعامات ا رلـمصدَّ رات بـ﴿يحىأ لي حها َٱَّل ح
اخلاص ِ
ّين
وماذا يصنعون باآليات
َّ
ُ َ َ
َّ
حء حامنوا﴾ ،نحو آي ِة الربا  ،وآي ِة الفرار من الزحف  ،وآي ِة املواريث  ،واآلي ِة
ح ح ح َٰ ح ح
ٓ
ح
ح
( -)1وهي قوله تعاىل ﴿ :حوأ ح حح َل ٱ َلِل ٱ ۡلح ۡي حع حو حح َر ح
ه فلهۥ
لر حب َٰوا ف حمن حجا حءهۥ حم ۡوعّظة مّن َربّهّۦ فٱنت
ٱ
م
حى ح ّ
حح ح
ح ح
ح
ۡ ح ح
ح
ح َ
ك أ ۡص ح
ّيها حخَٰ ِّلون[ ﴾٢٧٥البقرة].
حَٰب ٱَلَارّ هم ف
حما حسلف حوأ ۡمره ٓۥ إّل ٱلِلّ حو حم ۡن حَعد فأولئ
ّ
ح
حح ٓ
حر ٗفا لّق حّتال أ ۡو م حت ح
ح ٓ َ ح ح
حح ح ۡ حۡح
ح ّّيا إ ّ َٰل ف حّئة فق ۡد بحا حء
( -)2وهي قوله تعاىل﴿ۡ :ومن يول ّ ّهم يومئ ّ ۡذ دبرهۥ إَّل مت ّ
ۡ
َ
ح ح
بّغضب م حّن ٱلِلّ حو حمأ حوىَٰه حج حه َنم حوبّئ حس ٱل حم ّصي[ ﴾١٦األنفال].
َح ح ح ح
ۡ
َ
ح
( -)3فإنَّه َج َّل جال ُل ُه بعد أ رن َذك ََر أحكا َم املواريث قال﴿ :ت ّلك حدود ٱلِلّ حو حمن يطّعّ ٱلِل ورسولۥ
=

ح
القاطع ِة ألَ َماين املتمنني ،النازل ِة يف شأ ِن الكافرين واملسلمني ،وهي﴿ :ل ۡي حس
ح
ۡ ح ح ٓ ح ح ح ۡ ۡ ح َٰ ح ح ۡ ح ۡ ٓ ٗ ۡ
ح
ح
ب من يعمل سوءا يز بّهّۦ﴾ [النساء.]123:
بّأمانّيّكم وَل أم ّ ّ
اّن أه ّل ٱلكّت ّ

جياب عليه َّإال بام قال ذو اجلالل واإلكرام:
ومن بَ َل َغ رت ُم َب َ
اه َت ُت ُه إىل هذا احلال ،ال ُ َ
ل ۡ ح ۡ ٗ حح
ح
َ ۡح حح
حَ
ح
حۡ
حۡ
ت ٱلِلّ تت َٰ
ص مستك ّبا كأن
ل عل ۡيهّ ث َم ي ّ
ّك أفاك أثّيم ٧يس حمع حءاي َٰ ّ
﴿ وي ل ل ّ
ح
ح
َ حۡ ح ح ح ح
ۡ ح ح
ل َ ۡم ي ح ۡس حم ۡع حها فحبح ّ ۡ
ۡشه ب ّ حعذاب أ ّلم[ ﴾٨اجلاثية]﴿ ،ت ّلك حءايَٰت ٱلِلّ نتلوها عل ۡيك
ۡ ح ح
ح
ۡ
حۡ ح َ حح ح
ح
ب ح
َٰ
ٱل ّق فبّأ ّي حدّيث بعد ٱلِلّ وءايتّهّۦ يؤمّنون[ ﴾٦اجلاثية].
ّ
(ال إله إ َِّال اهلل) ٍ
اإليامن ٌ
َ
كافَّ ،
قول بال
وإن
وقد َد َخ َل اجلواب عن قوهلم :إ َِّن َ َ
ِ
دخوهل م
ف ،وفيام سيأيت إن شاء ال َّل ُه تعاىل ،وكذلك ال َق رط ُع بِعدَ ِم
َع َم ٍل فيام َس َل َ
ِ
ِ
وخروج ِهم ،والرتدد يف ذلك.
دخوهل م
النار ،أو
َ
ح
َٰ
ح
ح َ
ح
ّلظلّم ح
وأَ َّما َّ
ّي م ّۡن َحّيم حوَل شفّيع
الش َفا َع ُة فإ َّن ال َّله َج َّل و َع ال يقول﴿ :ما ل
ّ
حح حۡ ح ح َ
ض﴾ [األنبياء﴿ ،]28:أحفحأح ح
ون إَّل ل حّم ّن ٱ ۡرتح ح َٰ
نت تنقّذ حمن
ي حطاع[ ﴾١٨غافر]﴿ ،وَل يشفع
َ ۡح
َ ۡ َ ح ح
ح ح
ح
حيم١٤
ِّف ٱَلَارّ[ ﴾١٩الزمر]﴿ ،إّن ٱلبۡ حر حار ل ّف نعّيمِ ١٣إَون ٱلفج
ار ل ّف ج ّ
يح ۡصلح ۡو حن حها يح ۡو حم ٱِلّين ١٥حو حما ه ۡم حع ۡن حها ب حغآئب ح
ّي[ ﴾١٦اإلنفطار].
ّ ّّ
ّ
اب به َع َىل َأ ره ِل الكتاب:
اجلواب
وقد َأغنى عن
ِ
جواب َر رب األرباب ،بام َأ َج َ
ُ
حٗ
﴿ حوقحالوا لحن حت حم َس حنا ٱَلَار إ ََلٓ حأيَ ٗ
اما َم ۡعدودة﴾ [البقره ]80:إىل آخر اآلية.
ّ
َوأ َّما التخصيص آلي الوعيد بآي املشيئة أو آي الوعد ،فنقول:

فيجب
ني فيها َمن املرا ُد باإلخراج،
َأ َّما آي املشيئة فهي ُجمر َم َل ٌة رضورةً؛ َأ َّهنَا مل َي َت َب َّ ر
ُ
ني ذلك يف
َرد
املبني ،واملتشاب ِه إىل املحكَم ،وهذا واضح املنهاج ،وقد َت َب َّ َ
املجمل إىل َّ
َ
ح
حۡ ح ح ۡ ح ح
ك حعن بحي ّ حنة حو حي ۡح ح َٰ
كتابه َّ
ي
جل وعال ،وعىل لسان رسوله املصطفى ﴿ ّلهلّك من هل
ۡ
حم ۡن ح َ
ح حعن بحي حنة﴾ [األنفالَ ﴿ ،]42:ما حف َر ۡط حنا ِّف ٱلك حّتَٰب مّن ح ۡ
شء﴾ [األنعام.]38:
ّ
ّ
ۡ
حۡ
حۡ
ّيها حو حذَٰل حّك ٱ ۡل حف ۡوز ٱ ۡل حعظّ يم  ١٣حو حمن حي ۡع ّص ٱ َ ح
ّين ف ح
تت حّها ٱ ۡلحنۡ حهَٰر حخ َٰ ِّل ح
لِل
ي ۡدخّله حج َنَٰت ت ّري مّن
ح
ح
ۡ
ح
ح
ودهۥ ي ۡدخّله نحارا حخ َٰ ّ ِٗلا ف ح
ّيها حولۥ حعذاب لم ّهّي [﴾١٤النساء].
حو حرسولۥ حو حي حت حع َد حد

ِ
ملت من
التخصيص
و َأ َّما
للوعيد بالو َعد ،واحتامل إخراج بعض َمن َش ر
ُ
ف له الوعدُ بام َع ِم َل من
العبيد :إ َّما لك رَونِ ِه من أهل الصالة ،أو ألَ َّنه قد َس َل َ
خمصوصا لتلك السابقات ،أو بغري ذلك مام يتعلق به ُ
أهل
الصاحلات فيكون
ً
الرت َهات.
اجلهاالت من َّ
ض
ــر ُ
َو َي رط َمئِن إِ َل ري َهــا َم رن َل ُه َغ َ

يف َم رس َل ِ
ك َ
ض
الغـ ري َأ رو يف َق رل ِبـ ِه َمـ َر ُ

جامع قاطع ،وهو الذي َن َط َق رت به السنَّ ُة والكتاب،
جواب
قلنا :يف ذلك
ٌ
ٌ
بلحوق الوعيد ،بمن ارتكب أي ك ٍ
ِ
َ
َبرية من
احلك ُرم
وشهِ دَ ر
َّ
ت له َأ ِد َّل ُة األَلباب ،هو :ر ُ
توب إىل مواله عن قريب ،ويأت َي ُه
العبيد ،وحلولِ ِه يف العذاب الشديدَّ ،إال َأ رن َي َ
ٍ
بقلب منيب ،و َأ َّنه ال َين َف ُع ُه ر
إن كان قد َقدَّ َم ما َقدَّ َمه من الصاحلات؛ أل َّنه أضاعه

َع َىل نفسه بام ارتكب من املحبِ َطات ،وكان كام َش َّب َه ُه ال َّل ُه تعاىل بِنَاكِ َث ِة ا رل َغ رز ِل بعد
وز َّل رت َقدَ ُم ُه بعد ُث ُب ِ
آي
ا رل ُق َّوةَ ،
اهل َّوة -أعاذنا ال َّل ُه تعاىل منها ،-و َأ َّن َ
وُتِا يف تلك ر ُ
مقصور َع َىل
َاو ُل َّإال َمن يأتِ ِه مؤمنًا قد َع ِم َل الصاحلات ،و َأ َّن األَ رم َن
الو رع ِد ال َتن َ
َ
ٌ
َ
ۡ
ح
ين حء حامنوا حول ۡم يحلبس ٓوا إ ح
ٱَّل ح
يم َٰ حنهم
َم رن َق َص َـر ُه ال َّل ُه تعاىل عليه بقوله َع َّز قائالًّ ﴿ :
ّ
ّ
ۡ
حى ح ح ۡ ح ۡ ح ل ۡ ح ح
بّظلم أولئّك لهم ٱلمن وهم مهتدون[ ﴾٨٢األنعام].

ُ
والدالئل َع َىل هذا ُك رله ُم رشـرِ َق ُة الـمنار ،متجلي ُة الشموس واألقامر ،ولنورد
ـما َس َبقُِ -مَّا فيه ر
إن شاء ال َّل ُه تعاىل ُغنر َية عن اإلكثار ،مستعينني
َط َر ًفا -تأكيدً ا لِ َ
باهلل الواحد القهار.
ُ
القول
منهاَ :أ َّن آي الوعيد التي هي يف مقام الزجر والتهديدُ ،من ال ُي َبدَّ ُل
خمص َص ًة بغري التائب وذوي الصغائر من
لديه وليس بظال ٍم للعبيد ،لو كانت َّ
العصيا ِن ،لكان ذلك َن رق ًضا ِ
ـما فيه من إِغرائهم َع َىل القبائح ،و َل َس َق َط
للحك َرمة؛ لِ َ

ِ
التحفظ املعلوم من الدين رضور ًة َع َّما ال َي رر َضاه من ال ِع رصيان
وجوب
ُ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٓ
سن ح
والفضائح ،وناقض۞﴿ :إ َن ٱ َ ح
لِل يحأمر بّٱل حع ۡد ّل حو ّ ۡ ح َٰ
ِإَويتاي ذّي ٱلق ۡر ح َٰ
ب
ّ
ٱلح ّ

ح َ
حح َ ح
ح ح ۡ ح َٰ ح ۡ ح ۡ ح ٓ ح ۡ ح ح ۡ ح ۡ
ِغ يح ّعظك ۡم ل حعلك ۡم تذكرون[ ﴾٩٠النحل].
وينه ع ّن ٱلفحشاءّ وٱلمنك ّر وٱل ّ
التخصيص متص ً
ال عند تالو ِة َما َي َشا ُء من عمومها،
الناظر لو َقدَّ َر
ولينظر
َ
ُ

ويعرضه َع َىل ما َأراد ِمن منطوقها ومفهومها ،ليعلم مضا َّد َته لقصد احلكيم،

ومناقض َت ُه ملصدر الوعيد من العزيز العظيم.
ِ
ومن املعلو ِم عند ذوي األَنظار السليمة ،واألَفكارِ القويمة َّ
التكليف
أن بقا َء
ال يستقيم مع عَدَ ِم التخويفَّ ،
صدور َأ ّي إِطام ٍع ينايف حكم َة اخلب ِري اللطيف.
وأن
َ
كيف وقد َأ َم َر ِخ ر َري َته ÷ من ذوي العصمة ر
ني َخو َفه من العذاب من
أن ُي َب ر َ
ُ
القليل بام فيه
أي ُح رر َمة ،و َت َوعَّدَ ه َع َىل
ُم رط َل ِق العصيان ،مع َأ َّنه ال جيوز عليه
ِ
انتهاك ر
ۡ
ح ح َٰ ح ۡ ح ۡ
ٗ َ ح ح ۡ ح َٰ ح ۡ ح
ح
ح
غاية ال َّنك ِ
ُ
ّ
ات﴾ [اإلرساء.]75:
م
م
ٱل
ف
ع
ض
و
ة
و
ي
ٱل
ف
َال والنقمة﴿ ،إّذا لذقنك ّضع
ّ
ّ

وقد َعلِ َم ال َّل ُه سبحانه َأ َّنه َسينظر يف َو رع ِده ووعيده ذووا َّ
الذ رو ِق والنَّ َظر،
ص وا رل ِفكَر ،فانظروا هل استثنى
اب ال َف رح ِ
ص عن تصـرحيها وتلوحيها َأ رربَ ُ
و َي رف َح ُ

ِ
التائب
غري
ال َّل ُه تعاىل يف ِشء من آي
ِ
الوعيد باخللود يف العذاب الشديدَ ،
ۡح ٗ
ّك
ِ
وصاحب الصغرية أحدً ا من العبيد ،وهو يف مقام البيان﴿ ،ت ّبيَٰنا ل ّ
ۡ
ح
ح
ح
ح
َ َۡ ح
ۡ ح
ح ۡ
ب
ت
﴿
،
]
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[النحل:
﴾
ء
ش
زنيل مّن حكّيم َحّيد[ ﴾٤٢فصلت]﴿ ،ما فرطنا ِّف ٱلكّتَٰ ّ
ّ
مّن ح ۡ
شء﴾ [األنعام.]38:
نصوصا بَ رينَ ًة جل َّي ًة َع َىل إ رِح َب ِ
اط َأ ِ
عامل املؤمنني إن
ص
ً
ص و َن َّ
ومنهاَ :أ َّنه قد َق َّ
غري خمُ ررِ َج ٍة من امللة قط ًعا.
ارتكبوا
معاص َ
َ
ور رف ِع الصوت فام بالك بام َفوقها من
وإذا كانت ُ رحت َب ُط
ـم رن واألَذى َ
أعامهلم با رل َ
ُُ
او َز ِة احلدو ِد واالعتداء؟!
ُجم َ َ
ح
َ
وجل﴿ :يحىأ لي حها ٱَّل ح
َّ
ّين
بل َش َّب َه ُهم ال َّل ُه تعاىل باخلارجني عن امللة بقوله َع َّز
ۡ ح ح ۡ ح ح َٰ ح َ
ح
ح
حٓ
ح
ى كٱَّلّي ين ّفق حمالۥ رّئا حء ٱَلَ ّ
اس
حء حامنوا َل ت ۡب ّطلوا حص حدقَٰتّكم بّٱلم ّن وٱلذ
حح
َ ۡ
حح
ۡ
ح ح
ح ح
ح ۡ
ح
ح
ح
حوَل يؤمّن بّٱلِلّ حوٱلح ۡو ّم ٱٓأۡلخ ّّر ف حمثلهۥ ك حمث ّل حصف حوان عل ۡيهّ ت حراب فأصابهۥ وابّل

َ ح
ۡ
حححح
ۡحۡح ۡ ح
ك َٰ ّفر ح
ين[ ﴾٢٦٤البقرة].
َتكهۥ حص ِٗلا﴾ ،إىل قوله ﴿ :حوٱلِل َل حي ۡهدّي ٱلقوم ٱل
ف
ّ

ضياع
أعامهلم َد َّل َع َىل ختصيص آي الوعد التي فيها عَدَ ُم
حبطت
وإذا
ر
ِ
ُُ
ِ
أعامهلم ،وعَدَ ُم ُك رف َرا ِن َس رعيِهم ،و َكتربها هلم.
الكالم فيمن قد َس َب َق له ذلك ،و َد َّل َع َىل شمول آي الوعيد هلم
هذا إن كان
ُ
َح حح ح
ولۥ حفإ َن حلۥ نح ح
ار حج حه َن حم
وجلميع العصاة بنحو قوله تعاىل ﴿ :حو حمن حي ۡع ّص ٱلِل ورس
ّ
حٓ ح
َح حح ح
ح
ۡ
َ
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
حخَٰ ِّل ح
ص ٱلِل ورسولۥ ويتعد حدوده﴾ [النساء]14:
ّين فّيها أبدا[ ﴾٢٣اجلن]﴿ ،ومن يع ّ
ني َأ َّهنَا َت رب ُطل
اآل َي َة ؛ إذ ليس املوجب لتخصيصها َّإال الوعد عىل أعامهلم ،وقد َت َب َّ َ

أعظم ٍ
دليل َع َىل َأ َّهنُم عصا ٌة مؤاخذون ،داخلون يف ِض رم ِن قولِ ِه
وتضمحل ،فذلك
ُ
وجل ﴿ :حو حمن حي ۡع ّص َ ح
اآليةُ ،د ُخ ً
َع َّز َّ
ٱلِل﴾ َ
قطوعا به َد َال ًلة وإِرادةً.
وال َم
ً
ٍ
ِ
قاعدة ُأصول َّية ،وهيَّ :
أن ال َعا َّم يف
ب َع َىل
إذ الكال ُم يف
أمثال هذا املقام ُم َر َّت ٌ

َ
احتامل فيه،
قطوع بداللته عىل مجيع أفراده ،وإرادُتا ،ال
األُصول املقطوع بمتنه َم
ٌ
خيص إالَّ بقاط ٍع مثله؛ َّ
ب لنا عليه َّإال
ألن
فال ُ َ
احلكيم ال ُي َك رل ُفنَا بال ِع رل ِم وال َين ِرص ُ
َ

ِ
دلي ً
التكليف بام ال ُي َطاق ،وال َّل ُه سبحانه يتعاىل عنه ،وقد َذ َّم الظ َّن
ال ظن ًّيا؛ للزوم
ۡ
ح
ح
ح ح ۡ ح حح
حۡ
ۡ
َ َ
ح ح ح ۡ
ٱل ّق شيا﴾ [يونس ﴿ ،]36 :حوَل تقف ما ليس لك
وقال﴿ :إّن ٱلظ َن َل يغ ّن مّن
ۡ
بّهّۦ عّلم﴾ [اإلرساء.]36:
وال حيتمل التأويل -بإخراج ال ِع رلم وال َّظ رن عن حقيقتهام من التحريف
ُ
الدليل القطعي َع َىل ُق رب ِح االعتامد َع َىل
والتبديل -؛ إذ هو لغري دليل ،بل قام
الرشعي َع َىل
الدليل
الظ رن يف األصول قط ًعا ،وا رت َفا ًقا بني أهل ال َعدر ل ،مع قيام
ِ
ر
ح ح
ح
ۡ ح
ح
ح
( -)1واآلية بتاممها ﴿ :حو حمن حي ۡع ّص ٱ َ ح
ّيها حولۥ
لِل حو حرسولۥ حو حي حت حع َد حدودهۥ ي ۡدخّله نارا خَٰ ّ ِٗلا ف
ح
حعذاب لم ّهّي﴾١٤
ِ
()2ـ أي َّ
وخالف ما قام عليه الدليل.
ُ
حتريف وتبديل،
ٌ
هِما:
أن التأويل لل ِع رل ِم وال َّظ رن
هِما عن حقيق ِت َ
بإخراج َ

الو رض ُع ،كام َق َّر َره املحققون.
ذلك؛ وأل َّنه الذي يوجبه َ
والعمل الصالح ،وقد َخرجوا
نعم ،مع َأ َّن الوعدَ ُم َع َّل ٌق َع َىل الوصف باإليام ِن
ِ

رب َم ِة
ـم ر َ
عن اإليام ِن بعد الكبري من ال ِعصيان؛ لقيام األدل ِة املحكم ِة األساس ،ا رل ُ
ُ
ـم َق َّب َحات ،من
اإلتيان بالواجبات،
َع َىل َأ َّن اإليامن:
األَ رم َراس
ُ
واجتناب ا رل ُ
ح حۡح
ح
َ ۡ ۡ
ون َٱَّل ح
ِ
أمثال قولِ ِه َع َّز َّ
ّين[ ﴾...األنفال ]2:إلخ ﴿ ،ق ۡد أفل حح
وجل﴿ :إّن حما ٱلمؤمّن
ح
ۡ ۡ
االستدالل هبا َأئِ َّم ُة ِ
َ
مح َل ُة
ٱلمؤمّنون[ ﴾١املؤمنون] ،إلخ  ،كام َق َّر َر
اآلل َ َ ،¢

نجم ِ
ُ
وشيخ أسباط الوص والبتول
آل الرسول،
املعقول واملنقول ،منهم
ُ
ُ
إبراهيم عليه و َع َىل َس َل ِف ِه َ
أفضل الصال ِة والتسليم.
وخ َل ِف ِه
القاسم ب ُن
أبو حممد
َ
ُ
َ
ابن اإلما ِم
وقد اعرتض السيدُ حممد بن إسامعيل األمري يف (الدراية)
استدالل ِ
يف (رشح الغاية) هبذه اآلية وغريها.
ت عليه ما فيه إن شاء ال َّل ُه تعاىل الكفاية ،ألُ رو ِيل احلجا واهلداية،
وقد َح َّر َر ُ
ۡ
ۡ
ح
ۡ
ۡ
ح ح
َٰ ح
ك بٱل ّۡك حمةّ حوٱل حم ۡوع حّظةّ ح
ً
ٱل حس حنةّ
امتثاال لقوله
يل رب ّ ّ
تعاىل﴿ :ٱدع إّل سب ّ ّ
ح
ح ح ۡ
َ
ٱلت ّ ح
ه أ ۡح حسن﴾ [النحل.]125:
وجَٰدّلهم ب ّ ّ
َاها:
فمن أرا َد مراجعت ََها فهي ُم رف َر َد ٌة مستق ّل ٌة هنالك يف ذلك املقام ،وقد َو َس رمن َ
بـ(الفلق املنري بالربهان يف الرد ملا أورده ابن األمري عىل حقيقة اإليامن).
ض .مجعه مرس -بغري ٍ
س ُق َواه بَ رع ِضها ع ََىل بَ رع ٍ
ومج ُرع
هاءَ ،-
ـم َر َس ُة – ُحم ََّر َك ًة :-احل رب ُل؛ لت ََمر ِ
ََ ٌ
()1ـ ا رل َ
اس .انتهى بتِصف من (تاج العروس).
اجل رم ِعَ :أ رم َر ٌ
َ
ح َ ح ح
ۡ ح
ح َ ح ح
َح ۡ ۡ
ِإَوذا تل حّي ۡ
ۡ
ت حعلح ۡيهمۡ
م
ه
وب
ل
ق
ت
ل
ج
و
لِل
ٱ
ّر
ك
ذ
ا
ذ
إ
ّين
َّل
ٱ
ون
ّن
م
ؤ
م
ل
ٱ
ا
م
ن
إ
﴿
بتاممها:
واآليات
(-)2
ّ
ّ
ح ح ۡ ۡ ح ٗ ح ّ ح ح َٰ ح ۡ ح ح ح َ ح ّ َ
ح َ َٰح
ۡ
ح
ح
ح
ح
ح
َ
ۡ
ح
ح
ح
حءايَٰتهۥ زادتهم إّيمَٰنا وَع رب ّ ّهم يتوَّكون ٢ٱَّلّين يقّيمون ٱلصلوة ومّما رزقنَٰهم ينفّقون٣
ح
ۡ
ح
ۡ ۡ
حى ح
ون حح ٗقا لَه ۡم حد حر ح
جَٰت ع ح
ّند حرب ّ ّه ۡم حو حمحغف حّرة حورّ ۡزق ك ّريم.﴾٤
أولئّك هم ٱلمؤمّن
ح
حۡ ۡحح ۡ ۡ ح
َ
ون ١ٱ ََّل ح
ّين ه ۡم ِّف حصلت ّ ّه ۡم
ّيم قد أفلح ٱلمؤمّن
( -)3واآليات بتاممها ﴿مۡسِب ٱ ّ
لِل ٱ َلرنَٰمۡح ٱ َلرح ّ
َ
َ
ح
َ
ۡ
ح ح ح ۡ َ َٰ ح َٰ ح
ح
ح
ون ٤حوٱَّل ح
ون ٢حوٱ ََّل ح
ّين ه ۡم لّفرو ّج ّه ۡم
 ٣وٱَّلّين هم ل ّلزكوةّ فعّل
ّين ح ه ح ۡم حع ّن ٱلل حغ ّو م ۡع ّرضون
خَٰشّ ع
ح
َ
ح
ٓ
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
َع أ ۡز حوَٰجه ۡم أ ۡو حما حملك ۡت أ ۡي حمَٰنه ۡم فإ َنه ۡم غ ۡي حملوم ح
ون  ٥إَّل ى
ّّي ٦ف حم ّن ٱ ۡب حت ح َٰ
ِغ حو حرا حء ذَٰل ّك
ححَٰف ىّظ
ّ
ّ ّ
ح
ح
َ
َ
ۡ
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ّين ه ۡم ّلمَٰنَٰتّه ۡم حوع ۡه ّده ّۡم حرَٰعون ٨حوٱَّل ح
حفأو حلئك هم ٱل حعادون  ٧حوٱَّل ح
ّين ه ۡم َٰ
َع حصل حوَٰت ّ ّه ۡم
ّ
ّ
َ
ۡ
ح ح ح ۡ ح ۡ ح ۡ ح ح َٰ ح
ۡ ح َٰ ح
ح
حى ح
ح
ياف ّظون ٩أولئّك هم ٱلو ّرثون 10ٱَّلّين ي ّرثون ٱلفّردوس هم فّيها خ ِّلون.﴾١١

وعسى ال َّله تعاىل أن ينفع به ،وجيع َله من السعي املربور ،وال َع َم ِل املشكور،
فقد َو َق َع إبال ُغ اجلدّ  ،وبَ رذ ُل اجلهد؛ َّ
األصل
ض هلذا
ألن هذا السيدَ احتفل يف النَّ رق ِ
ِ
العظيم الشأن ،القويم البنيان ،بغاي ِة اإل رمكَانَ ،م َع متكنه من اإليرادات،

ِ
رض ًرا َع َىل
وتِصيف العبارات ،ومتوي ِه اإلشكاالت ،ومث ُل ُه َأ ُ
عظم َخ َط ًرا ،و َأ َشد َ َ
َمن مل يكن ذا َقدَ ٍم ثابت ،و َم َلك ٍَة راسخة.
الو رع ِد با ِجلنَان.
نعم ،وإذا َخ َر ُجوا عنه بَ َط َل ما ُع رل َق عليه و ُع رلل به من َ
والتخصيص بتقدير ما مل َيدل عليه دليل ،وال َينرتَهِ ُج إليه
اإلخراج
و َأ َّما حماول ُة
ِ
ِ
سبيل؛ فإ َّنه بال ٍ
اخلطاب َع َىل غري ما ُع رل َق
حتريف وتبديل ،السيام ب َِج رع ِل
ٌ
ريب
ِ
ِ
متناس ٍ
ب
غري متالئ ٍم َن رظ ُمه ،وال
عليه ،أو ُم رق َ ِرت ًنا بام مل ينسق إليه ،حتى
يصري َ
َ

ُ
الباطل من بني يديه وال ِم رن َخلفه،
ُحك ُرمه ،فحاشا كال َم احلكي ِم الذي ال يأتيه
أو ر
العزيز اجلبار،
بأن َيصري إىل القول باخلروج من النار ،الذي قد َحكَاه و َأبر َط َله
ُ
ب سيئ ًة و َأ َحا َط رت به َخطيئا ُت ُه َع َىل َر رغ ِم ِ
آناف
وحك ََم َج َّل جال ُل ُه َع َىل ك رُل َم رن ك ََس َ
َ

اليهود ،وغري ِِهم من أهل الزيغ والعنود.
ِ
ِ
ُ
الوعيد بأهل
حلوق
الرسول ÷ رضور ًة
ومنهاَ :أ َّنه قد ُع ِل َم ِمن ِد ري ِن
اإليامن املرتكبني بعده بام ال ُخيررِ ُج عن امللة من العصيان ،بإقامته عليه وآله
ب ِ
قتال الناكثني
أهل اإلسال ِم عليهم احلدود ،وإجيا ِ
الصالة والسالم وإقامة ِ
ِ
وعداوُتِم و َط رر ِد ِهم إ رِن َأ َرصوا َع َىل العنود.
منهم،

ومعلو ٌم َأ َّن يف ذلك غاي َة اإلهانة ،وهناي َة الذل ِة واالستكانة ،وأ َّنه مل َي رب َق هلم
عند ال َّل ِه تعاىل وال عند رسولِ ِه أي َمكَا َنة.
ِ
اإلمهال
دار
ولو كان هلم ِش ٌء ينف ُع ُهم يف اآلخرة َلنَ َف َع ُهم يف الدنيا ،التي هي ُ

واإلمالء ،ولكانوا ُم َهانني ملعونني فاسقني باغني حماربني ،كام َو َر َد يف القرآن،
( -)1عن الوصف باإليامن والعمل الصالح.

ني لِ َما َت َقدَّ م هلم من اإليامن ،ويف ذلك من
ني ُمك َرر ِم ر َ
دار املتقنيُ ،م َع َّظ ِم ر َ
مستحقني َ
التناقض واإلحال ِة ما ال خيفى عىل ذوي التمييز َف رض ًال عن ذوي العرفان.
ِ
ومنهاَ :أ َّنه معلوم متحقق مرسوم عند من َأ رع َطى النَّ َظر َح َّقه ،ومل َي رملِك
اإلهلي شمول اس ِم الكافرين والفاسقني
الو رض ِع واخلطاب
التعصب رِ َّقه من َ
ُ
ر
ُ
والقرآن
والظاملني وغريِها من َأسامء الذم للعاصني من املوحدين وامللحدين،
ۡ ح
ِ
إطالق اسم الكفر َع َىل َم رن َأ َخ َّل بالشكر ،نحو قوله تعاىل﴿ :قل أطّيعوا
ُملو ٌء من
ح
َ
ۡ
ح
ح
ل
ح حح ۡ ح َ َح
ح
َح ح َ
ِص َح ٌة
ٱلِل وٱلرسول فإّن تولوا فإّن ٱلِل َل يّب ٱلكَٰفّ ّرين[ ﴾٣٢آل عمران]؛ فإهنا ُم َ ر
بتسميتهم كافري َن عن ر
التويل عن الطاعة.
ـم رض َمرِ
ويف إقامة الظاهر مقام ا رل ُ

ما ال خيفى من النعي عليهم والشناعة.

وكم يف ر
الذكررِ املبني من التصـريح باختصاص النار بالكافرين ،ومعلو ٌم
خارجا عن امللة من
بنص الكتاب اخللود فيها -نعوذ باهلل تعاىل منها -ملن مل يكن
ً
ر
العاصني.
الو رض ِع وهو ال يلز ُمنَا؛ َّ
ألن
ـمن ِرع عن اخلروج َعن َأ رص ِل َ
وهذا َت َرب ٌع بمستند ا رل َ

األَ َ
صل معنا.

ح
ح
التغاير من نحو قوله تعاىل ﴿ :حوك َرهح إ ّ ۡلكم
كثريا ما يوجب
َ
ولع َّل ُه َّ
غر ً
ۡ
ۡ
ۡ ۡ
ح
ح
ٱلكف حر حوٱلفسوق حوٱلعّ ۡص حيان﴾ [احلجرات ،]7:وليس ذلك بضائر ،فهو ُم َس َّل ٌم َأ َّهنَا

رتا ِد َفة ،بل خمتلفة املفاهيم ،متعددة املعاين ،لكن ال ُن َس رل ُم عد َم جوازِ
غري ُم َ َ
ُ
اجتامعها يف صاحب املعصية من الكبائر؛ َّ
فإن املعصية الواحد َة ُي رط َل ُق عليها
حيث كوهنا خمالف ًة ل َ
ُ
أل رمرِ
َأسامء كثرية متغايرة؛ الختالف االعتباراتَ ،م َث ًال ِم رن

ً
وه ُل َّم َج َّرا.
ُت َس َّمى عصيا ًنا ،و ِم رن حيث كوهنا
إخالال بِ ُشكررِ املن ِع ِم ُت َس َّمى كفرا ًناَ ،

( -)1فإنه مل يقل :فإن تولوا َّ
فإن اهلل ال حيبهم لكفراهنم ،بل عَدَ ل عنه باالتيان باالسم الظاهر
(الكافرين).

ِ
ِ
ِ
وال َف ُ
وغريهم
والقول بنفي املنزل ِة بني املنزلتني من اخلوارج
القول
رق بني هذا
اختالف األَحكا ِم وعد ُم َها.
ُ
اختالف
ُ
االصطالحات احلادث ُة فال ُختررِ جها عن أصل الوضع ،وكذلك
فأ َّما
ُ
األَحكا ِم واملعا َم ِ
الت يف الرشع.
معامالت ،وللذميني
فللحربيني
الكافرين باال رت َفاق،
أحكام
وقد اختلفت
ٌ
َ
َ
ُ
خروجهم عن التسمية ،وعد ِم االشرتاك ،وحينئذ َي ُعمهم
كذلك ،ومل ُيوجب ذلك
َ
الوعيدُ بإبطال مجيع األعامل ،واخللود يف العذاب ،والنكال بال ريب وال إشكال.
و َع َىل اجلملة َّ
أن َم رن َأ رم َع َن النَّ َظر يف مواضع التنزيل ،وك ََّر َر ال َب َص َـر يف مواقع
حد من خلقه يف انتهاك ٍ
التأويلَ :علِم َأنه ال هواد َة بني ال َّل ِه تعاىل وبني َأ ٍ
ِشء من
َ َّ
كب ِري ُحدوده وحمار ِمه ،و َأ َّنه ال ينفع ُم رر َتكِ َبها ِش ٌء وإن كان َع َىل أفضل طاعاتِ ِه
و َأ َج رل َمكَارِ ِمه.
أرفع
وكفى بام َحكَى ال َّل ُه تعاىل يف كتابه عن أنبيائِ ِه ورسلِ ِه  ¢الذين هم ُ
شأ ًنا ،و َأ رع َىل مكا ًنا.

مني وحيه من قوله َّ
جل
خاطب ال َّل ُه تعاىل به
وحس ُب َك ما
خاتم رس ِله ،و َأ َ
َ
َ
ح
ح ح َ
ح
ح ۡ ح ۡ ح حٓ ۡ ح
ت حو حمن تح ح
اب حم حعك حوَل ت ۡطغ ۡوا إّنهۥ ب ّ حما
شأ ُنه ،وتعاىل سلطا ُنه﴿ :فٱستقّم كما أمّر
ح
حح حۡ ح ٓ ح َ ح ح ح
ح
ح
ح
ّين ظلموا ف حت حم َسكم ٱَلَار حو حما لكم
ت ۡع حملون بح ّصي  112وَل تركنوا إّل ٱَّل
ۡ حۡ حٓح َ ح
ح ح
َ
َ
ون ٱلِلّ مّن أو ّلاء ثم َل تنصون[ ﴾113هود] ،حتى َو َر َد يف اآلثار أ َّهنا
مّن د ّ

َش َّي َب رت به ÷ .

()1ـ قال السيوطي يف مجع اجلوامع ( ،)50/5ط( :دار الكتب العلمية):
 َاُتا)) (الطرباين عن عقبة بن عامر ،وعن أيب جحيفة).
((شيَّبَترنِي ُه رو ٌد َو َأ َخ َو ُ َ
((شيبتني هو ٌد ،والواقعة ،واملرسالت ،وعم يتساءلون ،وإذا الشمس كورت))( ،الرتمذي،=

ـما يرتدد و َي رع َتلِج ؛ َّ
فإن الوعيدَ فيها
ـما َخيتلج  ،حاسم ٌة لِ َ
فهي قاطع ٌة لِ َ
ٍ
ِ
وبإمساس
ـما ُأمروا به وعصيان،
الصادق بأدنى
ُم َص رـر ٌح َع َىل الطغيان،
ِ
جتاوز لِ َ
النَّارِ َع َىل الركون -وهو :امليل اليسري -إىل َمن َصدَ َر منه الظلم ،دع عنك الظامل
ِ
دخول النار َأ َّنه ليس هلم من دون ال َّل ِه تعاىل أولياء وأهنم ال
ب َع َىل
نفسه ،ثم َع َّق َ
َ

وانقطاع األَسباب ،فهل َي رب َقى بعد
ُينصـرون ،وهو يقتضـي اخللو َد يف العذاب،
َ

املرجع
وح رس َن
ذلك أي َش ٍّك وارتياب ،فنسأل ال َّل َه تعاىل العصم َة والسال َمة ُ
ِ
واملآب ،وهو حسبنا ونعم الوكيل.
%

ٍ
الـم َز َّو َر ِة
الر رد لألقوال ُ
هذا وقد تكلمنا يف (التحف الفاطمية) َع َىل َط َرف من َّ
والس ريد العالمة
كالس ريد العالمة محيدان بن حييى َّ ،ŉ
َع َىل بعض علامء العرتةَّ ،
سبط اإلمامة والزعامة ورشف الساللة من أبناء الوصاية والرسالة احلسني بن
اإلمام القاسم بن حممد  %فإ َّنه نسب إليه يف بعض الرتاجم القولَّ :
بأن
اخلالف يف األُصول لفظي.
ِ
وهدر ُم دليل ال َع رق ِل والنقل ،فيا سبحان ال َّله!
ويف هذا َن رق ُض
التوحيد وال َعدر لَ ،
كيف وهو ِ
الغراء ،وأقواله
عامل ُ بني الزهراء،
والقائم بتأييد ُح َج ِجهم القاطع ِة َّ
ُ
بحمد اهلل تعاىل معلومة.

احلاكم عن أيب بكر) .انتهى .وقد استوىف
وقال :حسن غريب ،واحلاكم عن ابن عباس،
ُ
السيوطي يف جامعه ،واملتقي اهلندي يف (كنز العامل) ( ،)573/1ط( :مؤسسة الرسالة) ختريج
ذلك.
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
ر
َ
ر
َ
اختَل رجتُ ُه مثل ُهَ ،و َخاجلرتُ ُه :نَازَ رعتُ ُهَ ،و ر
اب قتَل :-انرتَزَ رعتُ ُهَ ،و ر
اختَل َج
اليش َء َخل ًجا -م رن بَ ِ
(َ -)1خ َل رج ُت َّ ر
اض َط َر َب .متت من (املصباح).
ا رل ُع رض ُو :ر
َ
اهلم يف َصدر رِه ،عىل ا َملثَ ِل يف
( -)2من املجاز :ا رعتَ َلجت األ ُ
مواج :ا رلتَ َط َم رت ،وكذلك :ا رعتَ َل َج َ
َ
ِ
َ
مواج .متت من (تاج العروس).
الر ري ِ
ب :هو منه ،أو من ا رعتَ َل َجت األ ُ
احلديث :ونَ َفى ُم رع َ
تلج َّ

وقد نقلنا هناك ما يكفي ،فلينظر فيها إن شاء ال َّل ُه تعاىل.
ِ
فألهل ِ
أعظم إسوة،
بيت النبو ِة هبم
أنبياء ال َّل ِه ورسلِ ِه ،¢
وقد ك ُِذ َب َع َىل
ِ
ُ

بل قد ك ُِذ َب عىل ال َّل ِه َع َّز وجل و َعال ،سبحانه وتعاىل عام يصفون.
ِ
للمرء يف عقائده وأصول تعبداته إحكا ٌم
ُيل ،وهو َأ َّنه إذا مل يكن
وها هنا َأ رم ٌر ك ر ٌّ
يكون َع َىل ٍ
َ
ثبات من دينه ،ورسوخٍ يف يقينه ،جتاذبَ رت ُه
أساس ،وإبرا ُم َأ رم َراس حتى
ٍ
خيال الئح ،فهو
ور َّو َع ُه َأ رد َنى قادح ،و َأ رف َز َع ُه كل
األوهام،
َ
واختلج رت ُه الشكوكَ ،
ٍ
يعلم أهو َأ رو َىل َأم هم يف ذلك باحلق،
ال َجيز ُم
ِ
بتضليل َأ َحد من ال ِف َرق؛ أل َّنه ال ُ
فحاله كام قال :
ت كِ ـال َ
الف ـ رر َج ر ِ
ب َأ َّن ـ ُه
َف َغ ـدَ ر
ني َ رحت ِس ـ ُ

ـم َخا َف ِة َخ رل ُف َهــا َو َأ َما ُم َهــا
َمــ رو َىل رالــ َ

الر َج ِ
ال،
وهلذا ورد عن سيد البشـر ÷َ (( :م رن َأ َخ َذ ِد رينَ ُه َع رن َأ رف َوا ِه ر
ني إىل ِشم ٍ
الر َج ُال ِم رن َي ِم ٍ
الَ ،وك َ
ين ال َّل ِه َع َىل َأ رع َظ ِم
َان ِم رن ِد ِ
َ
َو َق َّلدَ ُه رم فِي ِه َما َل رت بِ ِه ر
ٍ
الر َو ِ
ايس َومل
َز َوالَ ،و َم رن َأ َخ َذ ِد رينَ ُه َع ِن ال َّت َفكرِ يف َآال ِء ال َّل ِهَ ،والتَّدَ برِ لِ ُسنَّتِي َزا َل رت َّ

َي ُز رل))  .انتهى.

ٍ
َب صاح ُب ُه يف النهي
ولقد ا َّط َل رع ُت َع َىل
تعليق لبعض الواضعني يف وقتنا َأ رطن َ
ِ
والتكلف للجمع بني
التأويل لِ ِف َر ِق الضالل،
عن ا رل ِغ ري َب ِة حتى َخ َر َج به احلال إىل
ِ

( -)1لبيد بن ربيعة العامري من معلقته املشهورة ،كام يف ديوانه (ص ،)173/ط( :دار صادر).
دت [من ا رل َعدر وِ ] .أخرب َّأهنا
قال التربيزي يف (رشح املعلقات العرش) (ص :)184/ويروىَ :ف َع ر
[أي البقرة] خائفة من كِ َال جانبيها ،من خلفها وأمامها .وال َف رر ُج :الواسع من األرض ،وال َف رر ُج
أيضا :الثغر ،والثغر :موضع املخافة.
ً
وموىل املخافة ،معناه :ويل املخافة ،أي املوضع الذي فيه املخافة ،...،وخل ُف َها :مرفوع عىل أنَّه
بَدَ ٌل من َم رو َىل ،وأما ُم َها :معطوف عليه ،وجيوز أن يكون موىل مرفوعًا باالبتداء ،وخل ُف َها خربه،
ٍ
ٍ
حمذوف؛ كأنَّه
ابتداء
واجلملة خرب أ َّن ،وجيوز أن يكون خل ُف َها وأما ُم َها مرفوعني ع ََىل َّأهنام خرب
قال :هام خل ُف َها وأما ُم َها .انتهى بتِصف يسري.
( -)2أمايل اإلمام أيب طالب ( #ص )215/رقم (( )164الباب التاسع :يف فضل العلم واحلث عليه).

االعرتاض َع َىل
فجرأ ُه ذلك إىل
الباطل املختلق،
وفضائح
رصائح احلق،
ِ
ِ
َّ
ِ
أو َل هلم،
رسول ال َّله ÷ فيام ا َّت َف َقت عليه األ َّم ُة من َذ رم ِه لل َقدَ رِ َّي ِة الذين َت َّ

ِ
بالسيف والسنان ،والقلم واللسان يف مجيع
مباراُتم هلم
و َع َىل كاف ِة األَئِ َّمة؛ إذ
ُُ

تاج إىل بيان.
األزمان ،ال َحي ُ
ۡ
ۡ
ح ح ح حۡ ح ح َ َ
ٱلض حلَٰل﴾ [يونس ﴿ ،]32:حولحو َٱت حب حع ح
ثم َّ
ٱل لق
إن ال َّل َه يقول﴿ :فماذا بعد ٱل ّق إَّل
ّ
َ ح ح ح ۡح
ح ۡ حٓح ۡ حح
ح
ح
َٰ
َٰ
ت ٱلسموت وٱلرض﴾ [املؤمنون.]71:
أهواءهم لفسد ّ
ستفرتق إىل ني ٍ
َ
ُ
ورسول ال َّله ÷ أخرب َّ
ف وسبعني فِ رر َق ًة ،ك ّل َها
بأن ُأ َّم َت ُه
َر
هالكة َّإال فرقة ،وكم آي ٍ
ات ُتت َرىل ،و َأ ٍ
خبار ُمت ر َىل.
َ
رش َع يف اغتياب
ومن عجيب الزيغ وغريب اخلذالن أ َّنه يف موض ٍع له آخر َ َ
ض ال َّل ُه تعاىل طا َعتَهم َع َىل األمة ،وما بلغ به ذلك َّإال َأ رن
بعض األَئِ َّم ِة الذين َف َر َ
ِ
ب ال َّل َه سبحانه بإضافة
ك ََش َ
ب َم رن َس َّ
ف ال َّل ُه تعاىل قناع تقشفه ،حيث َتن ََّز َه َعن َس ر
ب ال َّل ُه تعاىل مو َّد َ ُُتم عليه.
القبائح إليه ،ثم َو َق َع فيمن َأ رو َج َ
ُ
أبسط لسا ًنا ،و َأ َشد أركانا.
فأ َّما األئم ُة فلم َيرضهم َم رن هو
آل ُحمَمـــ ٍ
َوإ رِن َينر َب ُحــوا َســا َد ِ
ب َو ِ
ــد
اجـ ُم
َف َه رل َق َم ٌر ِم رن َن رب َح ِة ال َك رل ِ
ات ِ َّ

نفسه بجرأته عىل ال َّل ِه تعاىلَ ،
وجوب
وخ رو ِض ِه فيام ال َي رع َلم ،ولوال
ُ
وقد َك َفا َنا َ
ري باخلوض يف
التغرير لكان
َر رف ِع ما قد يقع َع َىل اجلاهل به
جديرا َأن ال َجي َ
ً
ُ
َه َذ َي ِ
قلم وال تصديرَ ،أطنني أجنحة الذباب تضري؟.
اهنِم ٌ
ولكن قد ابتيل َمن هو فوقنا بمن هو دوهنم.
( -)1عطف عىل قوله االعرتاض عىل رسول اهلل ÷.
( -)2للسيد اإلمام اهلادي بن إبراهيم الوزير  ŉمن قصيدته الذائعة الصيت التي أوهلا:
ِالضـ ـ َال ِل َهـ ـ َو ِ
يــل َغــ ٍّي يف الزَّ َمــا ِن َن َو ِ
َأقَاوِ ُ
اج ُم
ـم
َو َأ رو َهـ ـا ُم َج رهـ ـ ٍل ب َّ
اجــ ُ
رش َحها بكتابه املسمى (هناية التنويه) مطبوع ضمن مطبوعات (مكتبة أهل البيت(ع)).
وقد َ

ومن العجائب -والعجائب مجة -ما قاله العالمة حممد بن عيل األكوع يف
مقدمة كتاب (كشف أرسار الباطنية وأخبار القرامطة ) ،ما لفظه:
«و َأ َّما ما ُي رر َوى َأ َّن أبا ٍ
بكر قال(( :األَئِ َّم ُة ِم رن ُق َر ري ٍ
ٌ
رب ال
ش)) ،و َأ َّنه
حديثَ ،ف َخ َ ٌ
َي ِصح ،ر
وإن َر َواه َمن رواه».
والتكذيب واجلحو ُد لِ ُسنَّ ِة
الرد
ُ
و َأقول :هكذا هكذا وإال فال ال ،هكذا يكون َّ

ِ
فبمقتضـى كال ِم ِه َأ َّنه ال ُي رق َب ُل وإن َتواتر ،كام هو الواقع َأ َّنه
رسول ال َّله ÷،
َ
متواتر ملن بحث.
ِ
ُ
الشيطان من املس:
املتخبط كالذي يتخبطه
ثم استشهد بقول إمامهم نشوان،
إل َما َم َة يف ُق َر ري ٍ
ش َم رع َش ٌـر
ِص ا ِ
َح َ َ
ِص ال َي ُهو ُد َض َال َل ًة
َج ره ًال ك ََما َح َ َ

ِحلــ ِ
اق
ُهــ رم ِبــال َي ُهو ِد َأ َحــق بِاإل ر َ

َأ رمــ َر الن ُبــ َّو ِة يف بَ ِنــي إ رِســ َح ِ
اق

أهل البيت ،و َع َىل املهاجرين واألنصار ،و َع َىل
األبيات ،التي أقذع فيها َع َىل ِ
سائر علامء األمة كاألَئِ َّم ِة األربعة ،واملسلمني العاملني بمقتىض اخلرب النبوي

((األَئِ َّم ُة ِم رن ُق َر ري ٍ
ش)).

ِ
وعلامء اإلسالم باليهود ما
فال ُي رس َتنرك َُر بعد َأ رن َش َّب َه َآل رسول ال َّله ÷

قيل يف َح رقه:
َن رش َو ُ
ان ِش ري ِع ٌّي إِ َذا َأ رر َضـ ري َت ُه

َو ره َو َ ُهيو ِد ٌّي إِ َذا َمـا َغ ِضـ َبا

وال ُن َبايل َأ رن َي ُس َّبنَا أعدا ُء الدين ،فلنا أسوة برسول ال َّل ِه ÷.
وأقول ر ًّدا عليه:
(( -)1كشف أرسار الباطنية وأخبار القرامطة) ملحمد بن مالك احلامدي ،حتقيق( :حممد عيل
األكوع) (ط-1ص )12/ط( :مركز الدراسات والبحوث اليمني).

امـ َة َكـالن ُب َّو ِة َم رع َشـ ٌـر
َح َص َـر ا ِ
إل َم َ
اهلــدَ ى
يف َأ ر َ
محــ ٍد َوبَنِيــ ِه َأ رر َبــ ِ
اب ر ُ
مح ـ ٍد
َق ـا ُلوا األَئِ َّم ـ ُة ِم ـ رن ُس ـ َال َل ِة َأ ر َ
َهـ ـ ِذي َم َق َالـ ـ ُة َآ ِل بَ ريـ ـ ِ
ت ُحم َ َّمـ ـ ٍد

البـارِ ي َذووا امل ري َثـ ِ
اق
ُه رم َصـ رف َو ُة َ
ِرش ِ
ب َِأ ِد َّلــ ـ ٍة ك َّ
اق
َالشــ ـ رم ِ
س يف اإل ر َ
َو َأئِ َّمــ ِة اإل رِســ َال ِم ِذي اإل رِشــ َف ِ
اق

ايل َو َال َز رع َطــــ َ
ان َأ رو
ال يف َحــــ َو َ ّ

الطــا ِم ِع ال َع َّفـ ـ ِ
ان َقـ ـ رو ُل َّ
َف رل َتــ َ
اق

َو َأبَى الن ََّو ِ
ب َوال َي ُهـو ُد َضـ َال َل ًة
اص ُ

َد ُانـــوا ب ِ
اخلـــ َّال ِق
ِخـــ ر َري ِة َربر َنـــا َ

ـم َّر ِ
اق
َو َم ـ ِن اِ رق َت ـدَ ى ِ ِهب ـ ُم ِم ـ َن رال ـ ُ

َ
البحث عليه ،و َع َىل القايض األكوع يف (لوامع األنوار) ،ويف
استوفيت
وقد
ُ
(اجلامعة املهمة).
ِ
مناقضات نشوان قو ُل ُه يف أهل البيت:
ومن
ت َآل ُحم َ َّمـ ـ ٍد َو ِو َدا ُد ُهـ ـ رم
اب ُم َؤ َّك ـدُ
َو َذ َكـ ـ رر ُ
َف ـ رر ٌ
ض َع َل ري َن ـا ِيف الكِ َت ـ ِ
ـمن ِ
َو َّ
اللـ ـ ُه َي رشـ ـ َهدُ َو َ ِ
َاض ُل ِضدَّ ك رُم َع رن ِدينِك رُم
الرب َّيـ ـ ُة َت رشـ ـ َهدُ
َو َأ َنا ا رل ُ
ين َز ريــ ٍد َغــ َري ُه
اس ال َع رسـ َجدُ
يض ِبــ ِد ِ
َال َأ رســ َت ِع ُ
اس ِب ِه ُي َق ُ
َل ري َس الن َح ُ
وقوله:
َســ َال ُم َّ
اح َيــ رو ٍم
اللــ ِه ُكــ َّل َصــ َب ِ

َعـــ َىل َخـــ ر ِري َ ِ
مج ِع َينـــا
الرب َّيـــ ِة َأ ر َ

بَ ِنــي ب رِنــ ِ
الر ُســ ِ
ول إ َِال َم ُكــ ٌّل
ت َّ

ُونـا
َي ُظن بِك رُم ِمـ َن َّ
النـ ِ
اس الظن َ

اج ِح ِم رن ُقـ َر ري ٍ
اجل َح ِ
ش
َع َىل ا رل ُغ رر ر َ

َأئِ َّمتِ َنـــا َّالـــ ِذي َن ِ ِهبـــ رم ُهـــ ِد رينَا

ومن ذلك قول نشوان يف احلسني بن القاسم بن حممد بن جعفر بن اإلمام
القاسم بن عيل العياين:
اللــــ ِه َو َّ
َو َّ
اللــــ ِه ال َع ِظــــي ِم إِلِ َّيــــ ًة
ـم رض ِم ٌر
إ رِين ِلـ ـوِ رد َك َيـ ـا ُح َسـ ـ ٌ
ني َلـ ـ ُ
إىل قوله:

َ رهي َتــز َعــ رر ُش َّ
اللــ ِه ِمن َرهــا األَ رع َظــ ُم
ِيف َّ
اللــ ـ ِه ُأبر ِديــ ـ ِه َو ِح ري ًنــ ـا َأ ركــ ـت ُُم

َو ِلــوِ رد َسـ ـائِرِ َأ رهـ ـ ِل بَ ريـ ـ ِ
ت ُحم َ رمـ ـ ٍد

َقــ رو ٌم َأ ِديــ ُن ِبــ ِد رينِهِ رم َوب ُِح رك ِم ِهــ رم
ب َوإ رِن َو َشى
ـم ِح ر
ـم ِحب ابر ُن ا رل ُ
َو َأ َنا ا رل ُ

ض َلــدَ َّي َو َم رغــن َُم
َو ِو َدا ُد ُهــ رم َفــ رر ٌ
َو ُن ُص ِ
هم ُأ رفتِ ـي األَ َن ـا َم َو َأ رح ُك ـ ُم
وص ـ ر
َو ٍ
اش َو َر َّجـــ َم ِبـــالظنُو ِن ُمـــ َر رج ُم

ومن مناقضات القايض األكوع قوله يف هذا البحث :
األنصار يف سقيفة بني ساعدة فتشاوروا فيمن ييل األمر بعد رسول ال َّله،
«جت َّم َع
ََ
ُ

وعىل رأسهم حامل لواء املعارضة سيد اخلزرج سعد بن عبادة .فقالوا :إهنم َأ رو َىل،
ٌ
وقولة نرية.
مستدلني َأ َّهنم آووا ونِصوا وتبوؤا الدار ،وهي حجة دامغة،
بينام أبو بكر وصحبه من قريش كعمر بن اخلطاب وأيب عبيدة بن اجلراح ،قالوا:
ٌ
اخلالفة يف قريش .حمتجني َّ
مقولة
العرب ال َتدين لغري هذا احلي من قريش ،وهي
أن
َ
صادقة؛ َّ
ألن ً
قريشا يف ذلك احلني حازت أمرين عظيمني :األول :أن البيت احلرام
العرب كل العرب
املعمور يف ُع رقرِ دارهم مكة املكرمة منذ القدم ُتوي إليه أفئد ُة
ِ
والناس املسلمني ،وحتج إليه َّ
كل عام مام جعل ً
قريشا تفتخر بذلك.
ِ
وثاين األمرينَّ :
أن نبينا حممدً ا بُ ِع َث منهم ،فأضاف إِلف ًة إىل تلك اإلِلفة».
وأقول :تأمل أهيا الناظر هلذه املناقضة ،فكيف تكون حج ُة األنصار دامغة،
وذلك يقتيض َّ
احلق هلم ،وحج ُة قريش صادقة ،وهو املعنى الذي َأنكره
أن َّ
ب من رسول ال َّله ÷ .إىل آخر كالمه املتهافت املتناقض.
بال ُق رر ِ
ثم قال « :وهناك أمور أخرى ليس موضوعها هنا».
أقول :والذي يظهر َّ
احتجاج أم ِري
أن األمور التي َط َوى ذكرها هي
ُ
املؤمنني  ،#ومنها قول أمري املؤمنني ( :#اِ رحتَجوا ب َّ
ِالش َج َر ِةَ ،و َأ َضا ُعوا
(( -)1كشف أرسار الباطنية) (ص.)11/
(( -)2كشف أرسار الباطنية) (ص.)12/

ال َّث َم َرةَ) ،وقوله  #خماط ًبا أليب بكر:
ور ُه رم
َفإ رِن ُكن َرت بِـال ُق رربَى َم َل ركـ َت ُأ ُمـ َ
يم ُه رم
ورى َح َج رج َت َخ ِص َ
َوإ رِن كُ ن َرت بِالش َ

َف َغــــ ر ُري َك َأ رو َىل ِبــــالنَّب رِي َو َأ رقــــ َر ُب
ـم ِش ُري َ
ب
َفك رَيــ َ
ون ُغ َّيــ ُ
ف ِ َهبــ َذا َو رالــ ُ

احلجج هي الدامغ ُة الصادق ُة التي مل يستطع األكوع ر
أن َي َت َك َّل َم هبا ،وقال:
فهذه
ُ
َ
َ حۡ
ٱلِل حلۥ ن ٗ
ورا
«ليس موضوعها هنا»؛ ألهنا تنقض كال َمه ك َّله ﴿ ،حو حمن ل ۡم ي حع ّل
ح ح
ل
ف حما لۥ مّن نور[ ﴾٤٠النور] ،وإىل ال َّله ترجع األمور.
ومن استهزاء األكوع بخرية ال َّله تعاىل قوله « :ال يف فالن ،وال يف العنصـر

الفالين ،وال من الساللة الفالنية ،ومن بيت زعطان ،وال من بيت فلتان».
أهل ِ
قلت :وجوابُ ُه َع َىل ال َّل ِه تعاىل ،فقد َق َصدَ بذلك َ
بيت رسول ال َّله ÷
َ َح ۡ ح حى ح ح
اد حم حون ٗ
وحا حو حء حال إبۡ حرَٰهّ ح
يم
وخري َت ُه من خلقه ،كقوله تعاىل۞﴿ :إّن ٱلِل ٱصطف ء
ّ
ح
َ
ح
ۡ
َ ۡ
ح حح ۡح ح ح
ميع عل ّيم[ ﴾٣٤آل
حو حءال ع ّۡم حرَٰن َع ٱلعَٰل ّمّي ٣٣ذرّية حبعض حها مّن حبعض حوٱلِل حس ّ
ۡ
ح ح ح
ح ٓ
ح حۡ
ۡ
ٱل ح ح
ّية﴾ [القصص ،]68:يف آيات
عمران] ﴿ ،حو حر لبك يلق حما يحشاء حو حيخ حتار حما َكن لهم
تتىل ،وأخبار متىل.

األكوع نسختَه هذه إ َّيل .قال فيها ما لفظه:
وقد أهدى
ُ
«بسم ال َّله الرمحن الرحيم ،لألخ العالمة جمدالدين بن حممد بن منصور
املؤيدي حفظه ال َّل ُه وبارك يف أيامه ،مع أطيب التحيات ،حرر بتاسع ربيع األول
سنة  1416هـ .من أخيه حممد بن عيل األكوع احلوايل».
خوتنا للمؤمنني ك ََس َل ِ
ف األكوع الذين خرج عن
أقول :نحن ال ننكر ُأ َّ
ِمن َره ِ
اجهِ م ،وسلك غري أدراجهم.
(( -)1كشف أرسار الباطنية) (ص.)12/
ح ۡ
َح ۡ ۡ
ح
( -)2التي حِص اهلل تعاىل املؤمنني عليها مبالغة بقوله تعاىل﴿ :إّنما ٱلمؤمّنون إّخوة﴾ [احلجرات.]10
متت من املؤ رلف(ع).

فهذا ما جيب علينا من البيان ،ويلزم من الرد عىل حسب اإلمكان ،ومرجع
دارا للمعاد ،ومقا ًما
الشأن إىل امللك الديان ،فقد أعد للعباد بعد دار التكليف ً
للفصل بني أهل الرشاد منهم وأرباب الفساد ،وإنام هذه الدنيا ُ
حمل ابتالء و َمنرزِ ُل
أوضح ال َّله َّ
جل وعال فيها الدليل ،وأهنج لسالكها َس َواء السبيل ،ومل
التواء ،وقد
َ
أهل ِ
جيع رل َها سبحانه ُن ُزالً ألوليائه ،ومل ِ
يرتض َها منزالً ألصفيائه ،فرتى َ
بيت النبوة
َص َربوا َع َىل ما َص َربوا عليه ،و َم َضوا إىل ال َّله ُقدُ ًما ُقدُ ًما ال تأخذهم يف ال َّله لومة
الئم ،فتالهم أوليا ُء ال َّله الذين جاهدوا يف سبيله ،وبذلوا أنفسهم ونفيسهم بني
هِم سطو ُة ظامل ،وال بَ رط َش ُة غاشم ،فهم الذين أنزهلم ال َّل ُه
يدي أبناء رسوله ،مل ُي رثنِ ر
رضبوا بالسيوف مل يزدادوا هلم َّإال ُح ًّبا.
تعاىل أدنى املنازل منهم قربًا ،حتى لو ُ ِ
وأجل بركاتِ ِه َع َىل ٍ
َّ
َ
بحق جالله َأ رن جي َ
فال َّل َه ُ
حممد وآلِه،
أفضل صالتِ ِه،
عل
نسأل ر
وأن يوفقنا وإخوا َننَا املؤمنني إىل سلوك منهاجهم ،ولزوم أدراجهم ،ر
وأن جينبنا
ًّ ح ح
حح
ۡ
ح
ح
َعَٰ
وحماج الردى ،فكم ٍ
عاثر عليها مقيم ﴿أفمن يم ّش مكّبا
معارج اهلوى،
َّ
َ
ح
ح
ح
ح
ى أ َمن حي ۡم ّش حسو ًّيا َٰ
حو ۡج ّههّۦٓ أ ۡه حد ى
ص حرَٰط لم ۡس حتقّيم[ ﴾٢٢امللك].
َع ّ
ّ
انتهى واحلمد هلل ،وصىل ال َّله عىل سيدنا حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين.
املؤلف أيده ال َّله تعاىل وأبقاه ،وحفظه وكاله ،وحامه ووقاه،
ُ
وهبذا تم ما َزبَ َر ُه
بحق َجدر ه األواه وآلِ ِه ُس ُف ِن النجاة ،آمني ،اللهم آمني ،وصىل ال َّله عىل حممد وآله
وسلم ،واحلمد هلل كثري ًا.
تم بحمد ال َّله تعاىل زبر هذا املؤ َّلف اجلليل قبل السحر ،ليلة اخلميس ثاين
عرش شهر رجب سنة  1370للهجرة بقلم املفتقر إىل ال َّله امللك املنان عيل بن
حييى شيبان نور اهلل قلبه باإليامن ،بعناية مؤ رلفه موالنا العالمة زينة الدهر ،ونخبة
العِص ،حرب العلوم ،مغناطيس منطوقها واملفهوم ،الويل الريض جمدالدين بن

حممد املؤيدي اليحيوي أيده اهلل وأحياه حياة ط ريبة.
*******

¦
حي س ريدنا العالمة الويل حسني بن عيل حابس رمحه اهلل رمحة األبرار
ومام قاله ّ
تقريضا (للثواقب الصائبة):
ً

ُخـــ رذ ُن رصـــ َح َفـــ ٍّذ َســـ ري ٍد
ت ُن رص ًحا َوإنـــرـــ
َف َل َقدر َح َو ر
الَ َغــ ـ رر َو ِســ ـ ري ِد َي َأ رنــ ـت ُُم

َو رالــ َو رع ِ
ظ َوا رلن رصــ ِح َّالــ ِذي
َأ رنـــت رُم َأ َمـــ ٌ
ان َأ رنـــت ُُم الــــــ

َو َل ُك ـ رم ِم ـ َن َّ
الل ـ ِه ا رلكَرِ ريـــــ
َمـ ـا َخ َّصـ ـك رُم إ َِّال لِ ِع رلـــــــ

ب
َوا رن ُظ رر بِ ِف ركـرِ َك ِيف ا رل َّث َو ِاقـ ر
ب
ـصا ًفاَ ،فـدُ رو َنك ُُم ا رل َع َجائِـ ر
َ
ـم َف ِ
ب
ـمنَا ِق ر
اخرِ َو رالـ َ
َأ ره ُل رالـ َ
ب
َت ـ رر َب ِبــ ِه َأ ره ـ ُل ا رل َّر َغ ِائــ ر
ـب
َّسا َد ُ
ات َيـا َن رجـ َل األَ َطايـ ر
ب
ـم َراتِ ر
ــــ ِم َمزِ َّيـ ٌة َفـ رو َق رالـ َ
ـب
ــــ ٍمَ ،ل ـ ري َس َذلِ ُك ـ ُم بِ َغائـ ر

الدليل القاطع املانع للتنازع
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﴿ٱ
ِ
ّ
ّ
ِ
ُ ر
ّ
حّ ّ
ح
ۡ
ۡ
ۡح
َ
ح
ٱل ّۡك حم ّة حوٱل ۡ حم ۡوع حّظ ّة ح
ٱل حس حن ّة حو حجَٰدّلۡهم ب ّ َٱلت ّ ح
ه أ ۡح حسن إّن حر َبك ه حو أعلم ب ّ حمن
بّ
ّ
ح
ح َ ح ح
ح ح ۡح ۡ ۡح ح
الس َال ُم َع َىل َخا َت ِم
ضل عن سبّيلّهّۦ وهو أعلم بّٱلمهتدّين[ ﴾١٢٥النحل]َ ،و َّ
الص َال ُة َو َّ
الـم رر َس ِل َ ِ َ
احل رق لِ ُي رظهِ َر ُه َع َىل الدر ري ِن ُك رل ِه
ال َّن ِب ري َ
نيَ ،و ِإ َما ِم ُ
ِاهلدَ ى َو ِد ري ِن َ
ني ،ا َّلذي أ رر َس َل ُه ب ُ
رشك َ
الر رج َس،
الـم ر ِ
رت ِت ِه َأ ره ِل بَ ري ِت ِه ا َّل ِذين َأ رذ َه َ
ب ال َّل ُه َت َع َاىل َعن ُره ُم ر
ُونَ ،و َع َىل ِع ر َ
َو َل رو كَرِ َه ُ
ول ÷ ب َِأ رخ َبارِ ال ِ
الر ُس ُ
الـم رع ُلو َم ِة ،ا َّل ِتي َر َو ر َُتا
ك َس ِاء َ
َو َط َّه َر ُهم َت رطهِ ًرياَ ،و َأبَ َاهنُ ُم َّ

ف ُ
األ َّمةَ ،و َج َع َل َم َو َّد َ ُُت رم َأ رج َر رِ َسا َل ِت ِهَ ،و َأ رن َز َل ِيف َذلِ َك ُق ررآ ًنا ُيت َرىلَ ،ف َق َال َج َّل
َط َوا ِئ ُ
ح
ح
َ ۡ
ۡ
َٓ
ح
َل أ ۡ ح
سلك ۡم حعل ۡي ّه أ ۡجرا إَّل ٱل حم حو َد حة ِّف ٱلق ۡر ح َٰ
ب﴾ [الشورى.]23:
َو َع َال﴿ :قل
َاب ال َّل ِه َت َع َاىل َع َىل ُأ َّمتِه َح ري ُث َق َال(( :إ رِين َتارِ ٌك فِيك رُم َما إ رِن
َو َخ َّل َف ُه رم َم َع كِت ِ
رت ِيت َأ ره َل بَ ريتِي)).
َمت َ َّس ركت رُم بِ ِه َل رن َت ِضلوا ِم رن بَ رع ِدي َأبَدً ا كِت َ
َاب ال َّل ِه َو ِع ر َ

َو ره َو ِ َهب َذا ال َّل رف ِ
ُب اإل رِس َال ِم َع رن ب رِض ٍع
ظ َو َما ِيف َم رعنَا ُهُ :متَوِ اتِ ٌرَ ،و َم رر ِو ٌّي ِيف ُكت ِ
ني َع ِ ٌّيل َ ، #و َأبُو َذ ٍّرَ ،و َجاب ٌِر،
الـم رؤ ِمنِ َ
َو ِع رشـرِ ري َن َص َحابِ ًّياِ ،من ُره رم َأ ِم ُري ُ
احلجة
املخرجني ألخبار الثقلني
( -)1قد استوىف البحث يف
والتمسك بام ال مزيد عليه موالنا اإلمام ّ
ّ
ّ
جمدالدين بن حممد املؤيدي  #يف كتابه لوامع األنوار ج/83/1ط 2وما بعدها ،ج100/1
وما بعدها/ط ،3فراجعه هناك مو ّفق ًا..
اق :أخربنا َأبُو عَا ِمرٍ
َ
(-)2قال احلافظ ابن حجر العسقالين يف (املطالب العالية)َ « :و َقال إ رِس َح ُ
ٍ
َيلَ ،ع رن َأبِي ِهَ ،ع رن ع ٍِّ
َيل َ ¥ق َال :إِنَّ
ا رل َع َق ِديَ ،ع رن َكثِ ِري برنِ زَ ريدَ ،ع رن حمُ ََّم ِد برنِ [ع َُم َر] برنِ ع ِ ٍّ
الش َج َر َة ب ُِخ ٍّمُ ،ث َّم َخ َر َج ِ
رض َّ
َيل َ ¥ق َالَ (( :أ َل رست رُم تَ رش َهدُ و َن أ َّن اهللَ
آخ ًذا بِيَ ِد ع ِ ٍّ
النَّب َِّي ÷ َح َ َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
تَبَ َار َك َوتَ َع َاىل َربك رُم؟)) .قالوا :بَ َىل .قال ÷(( :أل رست رُم تَ رش َهدُ ون أن الل َه َو َر ُسول ُه أ رو َىل بِك رُم
=

َو ُح َذ ري َف ُةَ ،و َز ريدُ بر ُن َأ رر َق َمَ ،و َأبُو َرافِ ٍع .¤

َو َقدر َأ رخ َر َج ُه َأ رمحَدُ َ ،و ُم رسلِ ٌم ِيف َص ِح ري ِح ِه َ ،و َأبُو َداو َد َ ،و َع ربدُ بر ُن
مح ري ٍد َ ،و َغ ر ُري ُه رم بِ َل رف ِ
((و َأ ره ُل بَ ريتِي ُأ َذك ُرركُم ال َّل َه ِيف َأ ره ِل بَ ريتِي)) َث َال ًثا.
َُ
ظَ :
ك ََما َذلِ َك َو ِ
ني بَ ِص ر َريتِ ِه.
ب َع ر َ
اهل َوى َوال َّت َعص ُ
اض ٌح لِ َ
ـم رن َمل ر ُي رع ِم َ

ِم رن َأ رن ُف ِسك رُم َو َأ َّن اهللَ تَ َع َاىل َو َر ُسو َل ُه َأ رولِ َياؤُ ك رُم؟))َ .ف َقا ُلوا :بَ َىلَ .ق َالَ (( :ف َم رن ك َ
َان ال َّل ُه َو َر ُسو ُل ُه
رت فِيك رُم َما إِ رن َأ َخ رذتُ رم بِ ِه َل رن تَ ِضلوا :كتاب اهلل تعاىلَ ،س َب ُب ُه بيدي،
َم رو َال ُه َفإِ َّن َه َذا َم رو َال ُهَ ،و َقدر تَ َرك ُ
يح» .وقال البوصريي يف
َو َس َب ُب ُه بِ َأ ري ِديك رُمَ ،و َأ ره ُل بَ ريتِي))» .قال ابن حجرَ « :ه َذا إ رِسنَا ٌد َص ِح ٌ
«ر َوا ُه إ رِس َح ُ
اق ب َِسن ٍَد َص ِح ٍ
يح» .ورواه ابن جرير الطربي
(االحتاف) ( ،)279/9رقم (َ :)8974
وص َّححه ،كام ذكره اهلندي يف (كنز ال ُع َّمال) ( )379/1رقم ( )1650ط( :الرسالة).
َ
ِ
«سنَدٌ َجيردٌ » .وانظر:
ه:
َد
ن
س
عن
)،
238
(ص/
العقدين)
(جواهر
يف
السمهودي
الرشيف
وقال
َ
َ
وقوى األلباين يف (السلسلة الصحيحة) إسنا َده ،وو َّثق
(االستجالب) للسخاوي (صَّ ،)71/
رجا َله.
( -)1مسند أمحد ( ،)448/4رقم ( ،)19285عن زيد بن أرقم.
( -)2صحيح مسلم ( ،)1492/4رقم ( ،)2408ط( :دار ابن حزم).
ِ
ِ
َ
الر ُج ِل َي ُق ُ
ول ِيف ُخ رطبَته :أ َّما
( -)3سنن أيب داود ( )294/4رقم (-)4973
خمتِصا« -بَ ٌ
اب ِيف َّ
ً
َ
«حدَّ َثنَا َأبُو بَكررِ بر ُن َأ ِيب َشيربَ َةَ ،حدَّ َثنَا ُحم ََّمدُ بر ُن ُف َضير ٍلَ ،ع رن أ ِيب َحيَّ َ
انَ ،ع رن َيزِ يدَ برنِ
بَ رعدُ » ،قالَ :
َ
َ
َ
َحيَّا َنَ ،ع رن زَ ري ِد برنِ أ رر َق َم أ َّن النَّب َِّي ÷ َخ َطبَ ُه رم َف َق َال« :أ َّما بَ رعدُ » .قال األلباين« :صحيح».
( -)4املنتخب من مسند عبد بن ُمحيد ( ،)114/1رقم ( ،)265ط( :عامل الكتب-مكتبة النهضة
العريبة).
( -)5كالنسائي يف (السنن الكربى) ( ،)51/5رقم (( ،)8175كتاب املناقب) ،وابن خزيمة يف
(صحيحه) ( ،)62/4رقم ( ،)2357وابن حبان يف (صحيحه) ( ،)330/1رقم ( ،)123ط:
(مؤسسة الرسالة) ،واحلاكم النيسابوري يف (املستدرك) ( ،)160/3رقم (،)4711
( ،)118/3رقم ( ،)613/3( ،)4577رقم ( ،)6272والدارمي يف (السنن) (-321 /2
 ،)322رقم ( ،)3316وابن جرير الطربي كام ذكره عنه يف (كنز العامل) (،)641-640/13
والبيهقي يف (السنن الكربى) ( ،)148/2ط( :دار الفكر) ،وابن أيب عاصم يف كتاب (السنة)
(رقم ،)1550وغريهم.
احلجة
املخرجني ألخبار الثقلني
وقد استوىف البحث يف
والتمسك بام ال مزيد عليه موالنا اإلمام ّ
ّ
ّ
جمدالدين بن حممد املؤيدي  #يف كتابه لوامع األنوار ج/83/1ط 2وما بعدها ،ج100/1
وما بعدها/ط ،3فراجعه هناك مو ّفق ًا.

َو َج َع َل ُهم األَ َم َ
ان ك ََما ِيف َأ رخ َبارِ الن ُجو ِم ،ا َّلتِي ِمن َرهاَ (( :فإِ َذا َخا َل َفت ُره رم َقبِي َل ٌة
ر
يس)).
اخ َت َل ُفوا َف َص ُاروا ِح رز َب إِبرلِ َ
َ ِ
َ
َ
احل رق ِيف
اهلا ِدي إ َِىل َ
َو َقدر أ رخ َر َج أ رخ َب َار الن ُجو ِم َواأل َمان إِ َما ُم ال َي َم ِن َ
الر َضا ب َِسن َِد ِه
َاب َم رعرِ َف ِة ال َّل ِه) َ ،وا ِ
(األَ رحكَا ِم) َو(كِت ِ
إل َما ُم َع ِيل بر ُن ُم رو َسى ر
إل َما ُم َأبُو َطالِ ٍ
إل َما ُم
الـم َو َّف ُق بال َّل ِهَ ،وا ِ
ب َ ،وا ِ
الـمت َِّص ِل َع رن آبَا ِئ ِه َ ،وا ِ
إل َما ُم ُ
ُ
َّ
(الش ِايف)
ور بال َّل ِه ِيف
إل َما ُم
الـم رر ِشدُ بال َّل ِه ِيف (األَ َم ِايل) َ ،وا ِ
الـمن ُرص ُ
َ
ُ
ب َِأ َسانِ ري ِد ِه رم.
َو َص ِ
(ج َو ِ
اهرِ ال ِع رقدَ ري ِن) َع رن َس َل َم َة بر ِن األَك َرو ِعَ ،و َق َال:
ب َ
اح ُ
َ ،و َأبُو َي رع َىل

« َأ رخ َر َج ُه ُم َسدَّ ٌد َ ،وابر ُن َأ ِيب َش ري َب َة
َع رن َس َل َم َة َأ ري ًضا.
الـم ِحب ال َّط َ ِربي ِيف ( َذ َخائِرِ ال ُع رق َبى)
َو َأ رخ َر َج ُه ُ
َو َص ِ
اهرِ ) َأ ري ًضا َع رن َأ َن ٍ
(اجل َو ِ
سَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷:
اح ُ
ب َ
».

احلجة
( -)1قد استوىف البحث يف
املخرجني ألخبار النجوم واألمان بام ال مزيد عليه موالنا اإلمام ّ
ّ
جمدالدين بن حممد املؤيدي  #يف كتابه لوامع األنوار ج/100/1ط 2وما بعدها ،ج131/1
وما بعدها/ط ،3فراجعه هناك مو ّفق ًا.
( -)2األحكام (ط/2ج/1ص.)41
(( -)3كتاب معرفة اهلل) املطبوع ضمن جمموع اإلمام اهلادي إىل احلق ( #ص)63/
( -)4الصحيفة (ص )463/املطبوعة مع جمموع اإلمام األعظم زيد بن عيل .ŉ
( -)5يف (األمايل) (ط /1ص ،)191ط( :مؤسسة اإلمام زيد بن عيل الثقافية).
( -)6األمايل اخلميسية (.)153 -152/1
( -)7يف مواضع كثرية ،منها ( ،)171/1ط( :مكتبة أهل البيت .)%
(( -)8جواهر العقدين) للرشيف السمهودي (ص ،)259/ط( :دار الكتب العلمية).
( -)9وانظر (املطالب العالية) للحافظ ابن حجر ( ،)287/9رقم (.)4402
( -)10املصدر السابق بنفس الرقم.
( -)11املصدر السابق بنفس الرقم.
(( -)12ذخائر العقبى) للمحب الطربي (ص.)17/
( -)13جواهر العقدين (ص.)259/

الس َم ِ
اءَ ،و َأ ره ُل بَ ريتِي َأ َم ٌ
((الن ُجو ُم َأ َم ٌ
ضَ ،فإِ َذا َه َل َك َأ ره ُل
ان ِألَ ره ِل األَ رر ِ
ان ألَ ره ِل َّ
ض ِم َن اآل َي ِ
ات َما ُيوعَدُ َ
ون)).
بَ ريتِي َجا َء َأ ره َل األَ رر ِ

الـم َظ َّفرِ ِم رن َح ِد ِ
يث َع رب ِد ال َّل ِه بر ِن إِبر َر ِ
اه ري َم ال ِغفَارِ ري».
َو َق َال َ « :أ رخ َر َج ُه ابر ُن ُ
َو َع رن َع ِ ريل بر ِن َأ ِيب َطالِ ٍ
ب َ ¥ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷(( :الن ُجو ُم َأ َم ٌ
ان

الس َم ِ
اءِ ))...ب َل رف ِ
ظ َما َت َقدَّ َم.
ألَ ره ِل َّ
ب) َ - ،و ره َو ِيف ( َذ َخا ِئرِ ال ُع رق َبى) ِب َل رف ِظ ِه.
(الـمنَا ِق ِ
َو َأ رخ َر َج ُه َأ رمحَدُ بر ُن َح رن َب ٍل ِيف َ
َق َال  :و َعن َقتَاد َة َعن َع َط ٍ
اء َع ِن ابر ِن َع َّب ٍ
اس َ ¤ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه
َ ر َ ر
ض ِم َن ال َغ َر ِقَ ،و َأ ره ُل بيتي َأ َم ٌ
÷(( :الن ُجو ُم َأ َم ٌ
ان ألُ َّمتِي ِم َن
ان ألَ ره ِل األَ رر ِ
االخ ِت ِ
ب ر
ر
اخ َت َل ُفوا َف َص ُاروا ِح رز َب َّ
الش ري َطا ِن)).
الفَ ،فإِ َذا َخا َل َفت َرها َقبِي َل ٌة ِم َن ال َع َر ِ
«ه َذا َح ِد ري ٌث َص ِح ري ُح اإل رِسنَا ِد».
احلاكِ ُم ِيف
(الـم رستَدر َر ِك) َ ،و َق َالَ :
ُ
َأ رخ َر َج ُه َ

احلافِ ُظ ُحم َ َّمدُ بر ُن
حي َصـى َك رث َرةً ،ك ََما َق َال َّ
إ َِىل َغ ر ِري َذلِ َك ُِمَّا َال ُ ر
الس ريدُ ال َع َّال َم ُة َ
إِبر َر ِ
الوزِ ُير : ¥
اه ري َم َ
َ ُهلـ ـ ُمَ ،ف َمـ ـا َأ َحـ ـدٌ َكـ ـ ِ
آل ُحم َ َّمـ ـ ِد
َو ُأ ِحــب َآل ُحم َ َّمــ ٍد َن رف ِســـي ا رل ِفــدَ ا
اب ِح َّط َة َو َّ ِ
ني ب َِم رر َصـ ِد
اهلـدَ ى
يهِمَ ،و ُهـ رم لِل َّظالِــ ِم ر َ
ُه رم بَ ُ
فِ ر
السـفينَ ُة َو ُ
َو ُهـ ُم الر ُجـو ُم لِ ُكـ رل َمـ رن َمل ر َي رع ُبـ ِد
خلـــ ر ٍري ُم َت َع ربـــ ٍد
َو ُهـــ ُم الن ُجـــو ُم ِ َ

( -)1أي صاحب اجلواهر.
(( -)2فضائل الصحابة) ألمحد بن حنبل (زيادات ال َقطيعي) ( ،)835/2رقم (.)1145
( -)3ذخائر العقبى (ص.)17/
( -)4أي صاحب اجلواهر.
(( -)5املستدرك) للحاكم النيسابوري ( ،)162/3رقم (.)4715
ُ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ب أ رهل بَيرتي
((و َأ ره ُل بَيرتِي أ َما ٌن أل َّمتيَ ،فإِ َذا َذ َه َ
ورى نحوه يف ( ،)486/2رقم ( ،)3676بلفظَ :
اه رم َما ُيوعَدُ و َن)) .وقال« :صحيح اإلسناد» ،وبرقم (.)5926
َأتَ ُ
السير ِد احلافظ عن املخالفات كام ح ّققناه يف (رشح الزلف) ،و(لوامع األنوار)،
( -)6قد َص َّح رجو ُع َّ
من رواية اإلمام حممد بن عبد اهلل الوزير وغريه ،واهلل تعاىل ويل التوفيق .متت من املؤلف(ع).

َو ُه ُم األَ َم ُ
السـ َما
ان لِك رُل َم رن َ رحت َت َّ

محـــدَ ُود ُهـــ رم َف َتـــ َو َّد ِد
َو َجـــ َزا ُء َأ ر َ

َوا رل َق رو ُم َوا رل ُق رر ُ
ف َقـدر َر ُه رم
آن َفـا رعرِ ر
رش ًف ـا َو َجم ر ـدً ا بَا ِذ ًخ ـا
َوك ََف ـى َ ُهل ـ رم َ َ

رش ُع ا رل َّصــ َال ِة َ ُهلــ رم ب ُِكــ رل َت َشــه ِد
َر

َو َ ُهل رم َف َضائِ ُل َل رس ُت ُأ رح ِصـي عَدَّ َها

َث َقـــال ِن لِل َّث َق َلـــ ر ِ
ني َنـــص ُحم َ َّمـــ ِد
ب َمل ر َتت ََعــدَّ ِد
َمــ رن َرا َم َعــدَّ الشــ ره ِ

يم َت رذك ُُر فِ ري ِهُ :و ُص َ
ول َم رن َو َص َل إ َِىل
َوبَ رعدُ َ ،فإِ َّن ُه َو َص َلنَا كِتَابُ َك َأ َهيا األَ ُخ الكَرِ ُ
(ب َِال ِد آل َأ ِيب ج َب َارةَ) لإل رِر َشا ِد.
َفنَ ُق ُ
مح ُة ال َّل ِه َوبَ َركَا ُت ُهَ ،وإِ َّنا ب َِح رم ِد اهللِ َت َع َاىل َو َف رضلِ ِه
الس َال ُم َو َر ر َ
ولَ :و َع َل ريكُم َّ
َ ُهيمنَا ك َُّل ِ
اال رهتِ َما ِم إ رِر َشا َد ال ِع َبا ِدَ ،و َن رش َـر َم َع ِ
املِ الدر ري ِن ِيف الب َِال ِدَ ،وبَ رذ َل الن َِّص ري َح ِة

ِ ٍ
ِ
ِ
اس ِة ا َّلتِي ِه َي
الس َي َ
اهل َوىَ ،ن ِق َّي ًة َع ِن ال ِغ رش ،بَ ِع ريدَ ًة َع ِن ر
لك رُل َحارض َوبَادَ ،خال َي ًة َع ِن َ
ِ
صول الت ر
ب َوال َف َساد.
ِم رن ُأ
َّخرِ ري ِ
ِالـم رع ُر ِ
وفَ ،والن رَّه ِي َع ِن
َو َي رع َل ُم ال َّل ُه َت َع َاىل َأ َّنا َمل ر َن ُأل ُج رهدً ا ِيف اإل رِر َشا ِدَ ،واألَ رمرِ ب َ
احل ُال ِيف َه ِذ ِه األَ رز َما ِن ك ََما َجا َء
ب ال َّطا َق ِة َوا ِ
الـمنركَرِ َح رس َ
ُ
إل رمكَا ِنَ ،و َلكِنَّ ُه َقدر َص َار َ
ح
َ
ح
ح
ني ÷ ِيف َت رف ِس ِري َقولِ ِه َتع َاىل﴿ :يحىأ لي حها ٱَّل ح
الر ُس ِ
ول األَ ِم ِ
ّين حء حامنوا عل ۡيك ۡم
ر َ
َع ِن َّ
ح
ح
ح َ ح ۡ
َ
ٱلِلّ حم ۡرجعك ۡم حَج ٗ
َضكم َ
ٱه حت حد ۡيت ۡ
أحنف حسك ۡم َل يح ل
ّيعا
ل
إ
م
ا
ذ
إ
ل
ض
ن
م
ّ
ّ
ّ
ح ح
ح
ح
فينبّئكم ب ّ حما كنت ۡم ت ۡع حملون[ ﴾١٠٥املائدة].
اب
َق َال ÷(( :إِ َذا َر َأ ري َت َه ًوى ُم َّت َب ًعاَ ،و ُش ًّحا ُم َطا ًعاَ ،و ُد رن َيا ُم رؤ َث َرةًَ ،وإِ رع َج َ

اص ِة َن رف ِس َك)) .
ك رُل ِذي َر رأ ٍي ب َِر رأيِ ِه َف َع َل ري َك ب َِخ َّ

( -)1قال السيوطي يف (الدر املنثور) (« :)565/5وأخرج الرتمذي وصححه ،وابن ماجه ،وابن
جرير ،والبغوي يف معجمه ،وابن املنذر ،وابن أيب حاتم ،والطرباين ،وأبو الشيخ ،وابن مردويه،
اينَ ،ق َالَ :أ َت ري ُت َأبَا َث رع َل َب َة ر
واحلاكم وصححه ،والبيهقي يف الش َعب عن َع رن َأ ِيب ُأ َم َّي َة َّ
اخلُ َشنِ َّي
الش رع َب ِ ر
حى ح ل ح َ
ح
ح
ح
ف تَ رصنَ ُع ِيف َِه ِذ ِه راآل َي ِة؟ َق َالَ :أ َّي ُة آ َي ٍة؟ َق َالَ :ق رو ُل ُه تَ َع َاىل﴿ :يأيها ٱَّلّين ءامنوا
َف ُق رل ُت َل ُهَ :كير َ
=

رب َنا ُمنر َتظِرِ ي َن لِ َف َر ِج ال َّل ِه َت َع َاىل َع َىل ِع َبا ِد ِهَ ،و((ا رنتِ َظ ُار ال َف َر ِج ِع َبا َدةٌ)) .
َف َص َ ر
ب لِ رلسك ِ
ت إِ َل ري ِه ِم رن َأ َّن
رش َ
الـم رو ِج ِ
ُوت؛ َج َوابًا لِ َ
َو َه َذا َكإِ ري َضاحٍ لِ رل ُع رذرِ ُ
ـما َأ َ ر
احل َّج َة َع َل رينَا َقائِ َم ٌة ِإلبر َال ِغ َما َأ َم َر ال َّل ُه َت َع َاىل بِإِبرال ِغ ِه.
ُ
َن َع رم،

اجل ِ
اه ِل،
َ

رس رر َنا ِجدًّ ا ب ُِو ُص ِ
ني َأ رن َيك َ
يم
َو َقدر ُ ِ
ول َم رن َذك رَر َ
ت آ ِم ِل َ
ُون َمه ُهم َت رعلِ َ
الض ِ
َوإ َ
ِحلا ِدَ ،وإ َِزا َل َة َما َع َّم ِم َن
ِرشا َد َّ
الَ ،و ُد َعا َء ال ِع َبا ِد إ َِىل ُحم َ َاربَ ِة اإل ر َ

ال َف َساد.
ب
ـم َجانِ ُ
َو ِعنردَ َأ رن َو َص َل رتنَا رِ َسا َلت َُك َوالس َؤ ُال ا َّل ِذي َو َّج َه ُه إِ َل رينَا بَ رع ُض ُهم ا رل ُ
لِ َطرِ ري ِق َأ ره ِل ال ِع رل ِم َو ِ
اب األَ َم ُلَ ،ح ري ُث
رت َشا ِد َع ِج ربنَا َغا َي َة ال َع َج ِ
بَ ،و َخ َ
اال رس ِ ر
ب َذلِ َك اإل رِر َشا ُد إ َِىل ِ
الر رد ِيف َم َسائِ ِل
َس ال َع َم ُلَ ،فا رن َق َل َ
ا رن َعك َ
اال رستِنركَارِ َ ،واألَ رخ ِذ َو َّ
ِ
اال رجتِ َها ِد ،ا َّلتِي َقد ا َّت َف َق ُع َل َما ُء اإل رِس َال ِم َقاطِ َب ًة َع َىل عَدَ ِم النَّكِ ر ِري فِ ري َها.
َو َال ُيثِ ر ُري ِ
َار َح رو َ َهلا إ َِّال َم رن َي رس َعى لِ َب رذرِ ال ُف رر َق ِة بَ ر ِ
الـم َح َّم ِد َّي ِة.
ني األُ َّم ِة ُ
اال رستِنرك َ
الـم َشائِ ِخ َواألَ رع َيا ِن َواألَ رف َرا ِد َأ رن
َفأ َم ُلنَا فِ ريك رُم َو َمن ا َّط َل َع َع َىل رِ َسا َلتِنَا َه ِذ ِه ِم َن َ
رتوا ب َِز َخارِ ِ
ف األَ رق َو ِ
ـمن َره ِج ال ِع رل ِم
الـم َجانِ َب ِة لِ َ
ال ُ
َي رث ُبتُوا َو َال َين َرخ ِد ُعواَ ،و َال َي رغ َّ ُ

َو َأ رهلِ ِهَ ،ف ِفي اخلَ َ ِرب النَّ َبوِ ري َع َىل َص ِ
الس َال ِمَ (( :م رن َأ َخ َذ
احبِ ِه َوآلِ ِه َأ رف َض ُل َّ
الص َال ِة َو َّ
ني إىل ِشم ٍ
الر َج ُال ِم رن َي ِم ر ٍ
الر َج ِ
الَ ،وك َ
َان
َ
الَ ،و َق َّلدَ ُه رم فِي ِه َذ َه َب رت بِ ِه ر
ِد رينَ ُه َع رن َأ رف َوا ِه ر

ح َ ح ۡ
حعلح ۡيك ۡم أحنف حسك ۡم حَل يح ل
َضكم َمن ضل إّذا ٱه حت حد ۡيت ۡم﴾َ .ق َالَ :أ َما َوال َّل ِه َل َقدر َس َأ رل َت َعن َرها َخب ًِريا،
ـم رع ُر ِ
َس َأ رل ُت َعنر َها َر ُس َ
ـمنركَرِ َ ،حتَّى
وفَ ،وتَن َ
َاه روا َع رن ا رل ُ
ول ال َّل ِه ÷َ ،ف َق َال(( :بَ رل ا رئتَ ِم ُروا بِا رل َ
اص ِة
اب ك رُل ِذي َر رأ ٍي ب َِر رأيِ ِهَ :ف َع َلير َك ب َِخ َّ
رج َ
إِ َذا َر َأ ري َت ُش ًّحا ُم َطاعًاَ ،و َه ًوى ُمتَّبَ ًعاَ ،و ُدنريَا ُمؤر َث َرةًَ ،وإِع َ
ض ع ََىل
الصاب ُِر فِيهِ َّن ِمثر ُل ا رل َقابِ ِ
نَ رف ِس َكَ ،و َد رع َعن َرك َأ رم َر ا رل َع َوا رم؛ َفإ َِّن ِم رن َو َرائِك رُم َأ َّيا َم ا رل َّص ر ِربَّ .
اجل رمرِ  ،لِ رل َعا ِم ِل فِي ِه َّن ِمثر ُل َأ رجرِ َمخ ِرسنيَ َر ُج ًال َي رع َم ُلو َن ِمثر َل ع ََملِك رُم))».
رَ
( -)1هذا احلديث هبذا اللفظ وأطرافه أخرجه :اإلمام املرشد باهلل  #يف (األمايل اخلميسية)
( ،)228/1واب ُن أيب الدنيا يف (ال َف َرج بعد الشدة) (ص )12-10/برقم ( ،)2-1والقضاعي يف
(الشهاب) عن ابن ع َُمر( )62/1رقم ( ،)46وعن ابن عباس ( ،)63/1رقم ( )47والبيهقي
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ِم رن ِد ري ِن ال َّل ِه َع َىل َأ رع َظ ِم َز َو ٍ
ال)) .
الـم ره ِد ري لِ ِد ري ِن ال َّل ِه
ـم َط َّه ُر بر ُن ا ِ
وهللِ ال َقائِ ُلَ -و ره َو ا ِ
إل َما ُم َ
إل َما ِم َ
الواثِ ُق بال َّل ِه ا رل ُ
حي َيى :%
ُحم َ َّم ِد بر ِن ا ِ
الـمت ََوك ِ
ـم َط َّهرِ بر ِن َ ر
رل َع َىل ال َّل ِه ا رل ُ
إل َما ِم ُ
ات حرِ يـــ ـ ٍ
م َل َّف َقـــ ـ ٍ
ات ِبإِبر َطـــ ـ ِ
َال َي رســــتَزِ ّل َك َأ رقـــ ـ َوا ٌم ِبـــ ـ َأ رق َو ِ
ال
ال
َ َّ
ُ
َال َت رر َتضـِي َغـ ر َري ِ
اآلل َكــ ِ
اآلل َحــ ٌّق َو َغــ ر ُري ِ
َفــ ُ
املصـ َط َفى َو َز ًرا
اآلل
آل ر
ـو رد َوال َّت رط ِهــ ـ ِري ُأ رنزِ َل َتــ ـا
َف َآيــ ـ ُة الـــ ُ

يهِم َف َمـا َ ُهلـ ُم
َو َه رل َأ َتـى َقـدر َأ رتـى فِـ ر
مح َلـ رت
َو ُهـ رم َسـ ِفينَ ُة ُنـوحٍ ُكـل َمـ رن َ َ
ـم رص َط َفى َق َال إ َِّن ا رل ِع رل َم ِيف َع ِقبِي
َوا رل ُ

كَما َقـدر َر َووا ِمـ رن َغـ ر ِري إ رِشـ ِ
كَال
يهِم َ
ِف ر
ِمــ َن اخلَ َال ِئــ ِق ِمــ رن ِنــدٍّ َو َأ رشــك ِ
َال
َأ رن َج رتــ ُه ِمــ رن َأ رز ِل َأ رهــ َو ٍاء َو َأ رهــ َو ِ
ال
َفا رط ُل رب ُه َثـ َّمَ ،و َخـ رل الن ِ
ب َ
القـ ِايل
َّاصـ َ

ت َأ َّن ُه َأ رو َر َد َع َل ري َك.
اب َع َىل َما َذك رَر َ
اجل َو َ
َه َذا َوإِ َل ري َك َ
ŉ

وح َج ُجه».
َأ َّما َق رو ُل ُه« :إ َِّن ا ِ
اج ُه َقوِ ٌّي ُ
إل َما َم َز ريدَ بر َن َع ِ ٍّيل ِ #من َره ُ
َفنَ ُق ُ
احل َس ر ِ
ني بر ِن َع ِ ٍّيل َ %ف َف رض ُل ُه َو ِع رل ُم ُه
ولَ :أ َّما ا ِ
إل َما ُم األَ رع َظ ُم َز ريدُ بر ُن َع ِ ريل بر ِن ُ
اجتِ َها ُد ُه َم رع ُلو ٌم لِ ُ
َاكر ِيف َذلِ َك.
َو ِج َها ُد ُه َو ر
الـم َح َّم ِد َّي ِةَ ،ال َتن َ
أل َّم ِة ُ

الز ري ِد َّي َة،
ب إِ َل ري ِهَ ،و َأ رظ َه َر َّ
اجت ََهدَ ِيف َن رشـرِ َم رذ َهبِ ِهَ ،وا رنت ََس َ
َو َأ رع َظ ُم َم رن َجدَّ َو ر
ِ
احل َس ر ِ
ني بر ِن
َو َس َل َك ِمن َره َ
احل رق َ ر
اج ُه إِ َما ُم ال َي َم ِن َ
حي َيى بر ُن ُ
اهلا ِدي إ َِىل َ
الـم ري ُمونَ :
مها ِم رن َأ ره ِل بَ ري ِ
ال َق ِ
اس ِم بر ِن إِبر َر ِ
الر َسا َل ِة.
ت الن ُب َّو ِةَ ،و َم رع ِد ِن ر
يم َ ،%وكِ َال ُ َ
اه َ

( -)1رواه اإلمام أبو طالب  #يف (األمايل) (ص )216-215/رقم (.)164
( -)2أي الساب .متت من املؤلف(ع).

للر ُس ِ
إل َما ِم َز ري ٍدَ ،وخمُ َالِ ُف َ
َو َأ َّما َق رو ُل ُه« :إِ َّننَا خمُ َالِ ُف َ
ول ÷».
ون ل ِ
ون َّ
الـم َخا َل َف ُة لِ َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷َ ،فن َُق ُ
اللهم َه َذا ُ رهبت ٌ
َان َع ِظ ري ٌم،
ولُ :س رب َحا َن َك
َّ
َفأ َّما ُ
الر ُس ِ
ول ÷.
َك ري َ
ف َو ِإ َّن َما َي رط ُل ُ
يح اإل رِس َال ِم َما َي ِصح َل ُه َعن َّ
ب كُل ُم رس ِل ٍم َص ِح ِ
الـم َت َع َّمدَ ِة إ َِىل َأ َح ٍد ِم رن ُع َل َم ِ
اء الدر ري ِن ِيف َمسائِ ِل
َو َال َ ُجت ُ
الـم َخا َل َف ِة ُ
وز نِ رس َب ُة ُ
ني ُع َل َم ِ
اخل َال ِ
ِ
ني.
الـم رسلِ ِم َ
ف بَ ر َ
اء ُ
اخل َال ِ
َو َمل َي رسب رِق ِألَ َح ٍد ِمن ُرهم إِ رط َال ُق ِ
ف َع رمدً ا لِ َر ُس ِ
ـم َج َّر ِد
ول ال َّل ِه ÷؛ لِ ُ
ر
اخل َال ِ
ِ
االجتِ َها ِد َّي ِة.
الـم َسائِ ِل ال َف رر ِع َّي ِة ر
ف ِيف َ
ـم رعتَد ِهب رِم.
ـما َع َل ري ِه ُع َل َما ُء اإل رِس َال ِم ا رل ُ
َف َطرِ ري َق ُت ُه َه ِذ ِه خمُ َالِ َف ٌة لِ َ
مح ِن
الر ر َ
الر رف ِع َو َّ
اجل رهرِ بِـ(ب رِس ِم ال َّل ِه َّ
است رَو َف رينَا الك ََال َم َع َىل َم رس َأ َل ِة َّ
َو َقد ر
الض رم َو ر َ
الـمهِ َّم ِة ِيف
الر ِح ري ِم)َ ،والت رَّأ ِذ ري ِن َ
الـم َسائِ ِل ُ
بـ(ح َّي َع َىل َخ ر ِري ال َع َمل) َو َغ ر ِري َذلِ َك ِم َن َ
َّ

ِـ(الـمن َره ِج األَ رق َو ِم).
الـم َس َّما ِة ب
َ
رِ َسا َلتِنَا ُ
وها.
َو َقدر َأ رر َس رلنَا إِ َل ريك رُم ِمنر ُه بِن رُس َخ ٍة ،ا َّطلِ ُعوا َع َل ري َها َو َت َأ َّم ُل َ

ŉ

َان َي ُضمَ ،و ُي َؤ رم ُنَ ،و َال َي ُق ُ
إل َما ُم َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل  #ك َ
(ح َّي َع َىل
َو َأ َّما َق رو ُل ُه« :ا ِ
ولَ :

خري ال َع َمل)».

َفكُل َه َذا َغ ر ُري َص ِحيحٍ َ ،و َال َأ رص َل َل ُهَ ،ف َل رم َي رث ُب رت َعنر ُه َأ َّن َه َض َّمَ ،وإِ َّن َما َت َو َّه َم
الق األَ رنبِ َي ِ
ث ِم رن َأ رخ ِ
بَ رع ُض ُهم ِم رن رِ َوا َي ِةَ (( :ث َال ٌ
رب.
اء ))...اخلَ َ َ
(الـمن َره ِج األَ رق َو ِم).
َو َقدر َت َك َّل رم ُت َع َىل َذلِ َك ِيف
َ
حل َّي َع َىل َخ ر ِري ال َع َم ِل َع رن َأبِ ري ِه َز ري ِن
َو َمل ر ُينر َق رل َعنر ُه الت رَّأ ِم ر ُ
ني َأ رص ًالَ ،و ره َو َّ
الر ِاوي ِ َ
ال َعاب ِِدي َن . ŉ

( -)1البحث يف هذا مستوىف يف (املنهج األقوم) لإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي ،#
=

وز َأ رن ُيدر َعى َأ َحدٌ بِ َل رف ِ
ظ( :يا سيدي)».
جي ُ
َو َأ َّما َق رو ُل ُه« :إِ َّن ُه َال َ ُ
ظ (السيد) َع َىل ٍ
وز ِإ رط َال ُق َل رف ِ
خل رل ِقَ ،ف ره َو َر ٌّد
جي ُ
أحد ِم َن ا َ
َ
َّ ر
َفإ رِن َأ َرا َد َأ َّن ُه َال َ ُ
ح ٗ
لقرآ ِن الكَرِ يمَ ،ف َقدر َق َال سبحانه وتع َاىل ﴿ :حو حسي ٗدا حو ححص ٗ
ورا حونبّيا م حّن
ُ ر َ َُ َََ
ِ
ّ
لِ ُ ر
َ
ٱلصلّح ح
ّي[ ﴾٣٩آل عمران].
َٰ ّ
الشـرِ ري َف ِة َح ري ُث َق َال َر ُس ُ
َو َر ٌّد لِلسنَّ ِة َّ
ول ال َّل ِه ÷ ُم ِش ر ًريا إ َِىل َو َل ِد ِه
ني فِ َئت ر ِ
ني))،
الـم رسلِ ِم َ
احل َس ِن (( :#إ َِّن ابرنِي َه َذا َس ريدٌ َ ،و َس ُي رصلِ ُح ال َّل ُه بِ ِه بَ ر َ
َني ِم َن ُ
َ
َأ رخ َر َج ُه ال ُب َخارِ ي َ ،و َغ ر ُري ُه .

ني َع ِ ٍّيل َ (( :#أ رن َت َس ريدٌ ِيف الد رن َياَ ،و َس ريدٌ ِيف
الـم رؤ ِمنِ َ
َو َق رو ُل ُه ÷ ِألَ ِم ِري ُ
ِ
اآلخ َر ِة)).
احلاكِ ُم
َأ رخ َر َج ُه َأ رمحَدُ َ ،و َ
الش ري َخ ِ
َّ
ني».

رش ِ
َع ِن ابر ِن َع َّب ٍ
ط
«ص ِح ٌ
اسَ ،و َق َالَ :
يح َع َىل َ ر

فارجع إليه موف ًقا.
( -)1البخاري ،بأرقام ( ،)2704و( ،)3746و( ،)7109ط( :العِصية).
( -)2رواه أبو داود الطيالسـي يف (املسند) ( ،)203/2رقم ( ،)915وعبد الرزاق الصنعاين يف
(املصنَّف) ( ،)452/11رقم ( ،)20981واب ُن أيب شيبة يف (املصنَّف) ( ،)160/17رقم
ُ
وإسحاق بن راهويه يف (املسند) ( ،)131/4برقم ( ،)1899وعيل بن اجلعد يف
(،)32842
(املسند) برقم ( ،)3299واحلميدي يف (املسند) ( ،)25/2رقم ( ،)811وأمحدُ بن حنبل يف
(املسند) ( ،)33/34رقم ( ،)20392وبرقم ( ،)20499و( ،)20516وأبو داود السجستاين
ٌ
«حديث َح َس ٌن
يف (السنن) ( ،)216/4رقم ( ،)4662والرتمذي برقم ( ،)3872وقال:
صحيح» ،ورواه النسائي يف (السنن الكربى) ( ،)531/1رقم ( ،)1718واحلاكم يف
ٌ
(املستدرك) ( ،)192/3رقم ( ،)4809وبرقم ( ،)4810وابن حبان ( ،)418/15برقم
( ،)6964والطرباين يف (الكبري) ( ،)21/3رقم ( ،)2588ويف (األوسط) ( ،)147/2رقم
( ،)1531ويف (الصغري) ( ،)52/2رقم ( ،)766والبزار يف (املسند) ( ،)109/9رقم
( ،)3656و( ،)3657والبيهقي يف (السنن الكربى) ( ،)165/6والبغوي يف (رشح
السنة)( ،)135/14رقم ( ،)3934وغريهم.
( -)3فضائل الصحابة (زيادات ال َقطِيعي) ( ،)796/2رقم (.)1092
( -)4املستدرك ( ،)138/3برقم (.)4640

وز َم َع اإل َِضا َف ِة َك َل رف ِ
ظ( :سيدي وسيدنا ونحوهام)َ ،ف َقدر
َوإ رِن َق َال :إ َِّهنَا َال َ ُجت ُ
َق َال َر ُس ُ
ول ال َّله ÷َ (( :أ َنا َس ريدُ َو َل ِد آ َدم)) .
اب َأ ره ِل اجلنَّ ِة)).
َو َق َال ÷:
احل َس ُ
ني َس ريدَ ا َش َب ِ
((احل َس ُن َو ُ
َ
رب ُمت ََواتِ ٌر ُجم ر َم ٌع َع َىل ِص َّحتِ ِه .
َو َه َذا َخ َ ٌ

((و َل ِد آ َد َم))َ ،وإ َِىل َ
الس ريد
((ش َب ِ
َوإ َِضا َف ُت ُه إ َِىل َ
اجلنَّ ِة)) َأبر َل ُغ ِم رن إ َِضا َف ِة َّ
اب َأ ره ِل َ
الـم َت َك رل ِمَ ،أ رو إِ َل ري ِه َم َع َغ ر ِري ِهَ ،ف َج َو ُاز ُه بِاألَ رو َىل.
إ َِىل َن رف ِ
س ُ
ول ال َّل ِه ÷ُ (( :قوموا إ َِىل سي ِدكُم)) ،مرِ يدً ا به سعدَ بن مع ٍ
َو َقدر َق َال َر ُس ُ
اذ
َ ر ر َ َُ
ُ ر
َ ر
ُ
يحَ ،ر َوا ُه َأ ره ُل السن َِن كَال ُب َخارِ ري َ ،و َأ ره ُل ا رل رس َريِ.
رب َص ِح ٌ
َ ،¥و ره َو َخ َ ٌ
( -)1جزء (( َأ َنا َس ريدُ َو َل ِد آ َدم)) أخرجه كثري من أرباب الصحاح ،وأهل السنن واملسانيد من املحدثني
وغريهم ،وُمن أخرجه :أبو داود الطيالسـي يف (مسنده) برقم ( ،)2834وعبد الرزاق الصنعاين يف
(املصنف) برقم ( ،)5246وابن أيب شيبة يف (املصنف) برقم ( ،)32386وإسحاق بن راهويه يف
(مسنده) برقم ( ،)184وأمحد بن حنبل يف (مسنده) بأرقام ( )15و( )2546و()2692
و( )10972و( )10987و( )23295و( )23296و( ،)23297ط( :مؤسسة الرسالة)،
ومسلم برقم ( ،)5940ط( :العصـرية) ،وأبو داود يف (السنن) برقم ( ،)4673ط( :العصـرية)،
ٌ
والرتمذي يف (السنن) برقم ( ،)3624وابن ماجه يف (السنن) برقم ( ،)4308وأبو يعىل يف
(مسنده) برقم ( ،)4305وابن حبان يف (صحيحه) ( ،)6242واحلاكم يف (املستدرك) برقم
( ،)4189وصححه ،والبغوي يف (رشح السنة) برقم ( ،)3625وغريهم كثري جدًّ ا.
(( -)2الساج املنري) للعزيزي رشح (اجلامع الصغري) للسيوطي (( ،)218/2املطبعة امليمنية).
ـمنَاوي ( ،)507-506/1وكذا( :فيض
وانظر (التيسري بشـرح اجلامع الصغري) للحافظ ا رل ُ
للمناوي ( ،)415-414/3حديث رقم ( .)3820وذكره السيوطي يف كتابه (قطف
القدير) ُ
نفسا .وكذا ذكره
األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة) (ص ،)286/رقم ( ،)105عن ستة عشـر ً
املحدث الكتاين يف (نظم املتناثر من احلديث املتواتر) (ص ،)207/رقم ( ،)235وقال« :ونقل
أيضا يف فيض القدير ،ويف التيسري عن السيوطي أ َّنه متواتر» انتهى .وقال املقبيل يف (أبحاثه)
ً
(ص« :)348/جمموع رواياته متواتر معنى» .وقال األلباين« :وباجلملة فاحلديث صحيح بال
ريب ،بل هو متواتر كام نقله املناوي» .انظر( :السلسلة الصحيحة) ( ،)423/2رقم (.)796
والبحث مستوىف يف (الفصل التاسع) من (لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي #
(ط( ،)521/2/1ط( ،)584/2/2ط ،)689/2/3ويف اجلزء الثالث منه (ط/1ص،)34
(ط/2ص( ،)31ط/3ص.)47
( -)3رواه البخاري يف عدة مواضع ،بأرقام ( ،)3043و( ،)3804و( ،)4122و( ،)6262ط:
=

احل ِد ِ
وز ال ِق َيا ُم لِ رل َع ِ
جي ُ
يثَ :د َال َل ٌة َع َىل بُ رط َال ِن َق رولِ ِه« :إِ َّن ُه َال َ ُ
املِ
َو ِيف َه َذا َ
الوافِ ِدي َن».
َو َ
ص ال ُع َل َما ُء َع َىل َأ َّن ُه ُي رست ََحب ال ِق َيا ُم لِ رل َقا ِد ِم ِم رن َأ ره ِل ال َف رض ِلَ ،و َمل ر َي ِص َّح
َو َقدر َن َّ
الن رَّه ُي.

َو َلكِ َّن ال ِف رتنَ َة ك َُّل ال ِف رتنَ ِة َأ رن َيت ََصدَّ َر لِ َت رعرِ ِ
يف السنَّ ِة َم رن َل ري َس َل ُه ِيف ال ِع رل ِم َقدَ ٌم.
َه َذا َو َق َال َر ُس ُ
بَ -سا َد ُة َأ ره ِل
ـم َّطلِ ِ
ول ال َّل ِه ÷َ (( :ن رح ُن َ -و َلدَ َع رب ِد ا رل ُ
اجلنَّ ِة)) ر
رب.
اخلَ َ َ
مح َز َة  ŉب َِسن َِد ِه إ َِىل َأ َن ٍ
س .
َأ رخ َر َج ُه ا ِ
ور باهللِ َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن َ ر
الـمن ُرص ُ
إل َما ُم َ
رش ِ
احلا ِك ُم َع رن َأ َن ٍ
ط ُم رس ِل ٍم».
س َ ،و َق َالَ :
«ص ِح ري ٌح َع َىل َ ر
َو َأ رخ َر َج ُه َ

السيَ ،وال َّط َ ِربي .
اجه َ ،وابر ُن َّ ِ
َو َأ رخ َر َج ُه ابر ُن َم َ

(املكتبة العِصية) .ورواه أبو داود الطيالسـي ( ،)684/3برقم ( ،)2354ط( :دار هجر)،
واب ُن سعد يف (الطبقات) ( ،)391/3وسعيد بن منصور يف (السنن) برقم ( ،)2964وابن أيب
شيبة يف (املصنَّف) ( ،)370/20رقم ( ،)37951ط( :دار قرطبة) ،وأمحدُ بن حنبل يف
(املسند) ( ،)259/17رقم ( ،)11168و( ،)215/18برقم ( ،)11680و( ،)29/42رقم
( ،)25097ط( :الرسالة) ،و َعبردُ بن ُمحَيد (ص ،)307/برقم ( ،)995ط( :عامل الكتب)،
ومسلم يف صحيحه برقم ( ،)4596و( ،)4597ط( :العصـرية) ،وأبو داود السجستاين يف
(السنن) ( ،)355/4رقم ( ،) 5215وبوب له( :باب ما جاء يف القيام) ،والنسائي يف (الكربى)
( ،)62/5رقم ( ،)8222وأبو يعىل يف (املسند) ( ،)405/2رقم ( ،)1188ط( :دار املأمون)
وابن حبان ( ،)496/15رقم ( ،)7026ط( :الرسالة) ،والطرباين يف (املعجم الكبري) (،)6/6
برقم ( ،)5323ونحوه برقم ( ،)5324ط( :مكتبة ابن تيمية) ،وأبو ُن َعيم يف (احللية)
( ،)201-200/3برقم ( ،)3700ط( :دار الكتب العلمية) ،وقال« :هذا حديث صحيح
أيضا يف (دالئل النبوءة)
متفق عليه» ،ورواه البيهقي يف (السنن الكربى) ( ،)58-57/6ورواه ً
( ،)18/4ويف (شعب اإليامن) ( ،)269/11رقم ( ،)8528ورقم ( ،)8529حتتَ ( :ف رص ٌل ِيف
ـم رر ِء لِ َص ِ
رب) ،ط( :مكتبة الرشد) ،والبغوي يف (رشح السنَّة)
احبِ ِه ع ََىل َو رج ِه ر ِ
اإلك َررا ِم َوا رل ِ ر
ِق َيا ِم ا رل َ
( ،)91/11ط( :املكتب اإلسالمي) ،وغريهم.
( -)1الشايف ( ،)261/1ط( :مكتبة أهل البيت(ع)).
(( -)2املستدرك) للحاكم ( ،)233/3رقم ( ،)4940وقال« :حديث صحيح عىل رشط مسلم».
( -)3سنن ابن ماجه رقم (.)4087
( -)4املحب الطربي يف (ذخائر العقبى) (ص ،)89/ورواه عن ابن السي.

َو َق َال َر ُس ُ
مح َز ُة ب ُن َع رب ِد
((س ريدُ الش َهدَ ِاء ِعنردَ ال َّل ِه َي رو َم ال ِق َيا َم ِة َ ر
ول ال َّل ِه ÷َ :
يض ال َّل ُه َعن ُره َما،
احلاكِ ُم
الـم َّطلِ ِ
ُ
َع رن َجابِرِ بر ِن َع رب ِد ال َّل ِه َر ِ َ
ب))َ .أ رخ َر َج ُه َ
رب ِاين َع رن َع ِيل ِ ،#يف َأ رخ َب ٍ
ار َكثِ َري ٍة.
َوال َّط َ َ
ٍّ
الـم َت َك رل ِم.
َو َه ِذ ِه َأ ري ًضا َأبر َل ُغ َو َأ رع َظ ُم ِم َن اإل َِضا َف ِة إ َِىل ُ
َو َأ َّما َق رو ُل ُه« :إ َِّن َر ُس َ
ول ال َّل ِه ÷ َهنَى َح ري ُث َد َعو ُهَ :يا َس ريدَ َنا»َ ،فك َ
َان َع َل ري ِه
اح ُه ِم رن َأ رو ُج ِه
َأ رن ُي َو رض َح َطرِ َيق رِ َوا َيتِ ِهَ ،ورِ َج َال َسن َِد ِهَ ،و َت رع ِد ري َل ُه رمَ ،و َما َي رل َز ُم إِ ري َض ُ
ِ
اال رستِ َ
اصَ ،أ رو ُم رط َل ٌق َأ رو
الـم َت َع رل َق ِة ب َِسن َِد ِه َو َم رتنِ ِه َو َم رعنَا ُهَ ،و َه رل ُه َو َعا ٌّم َأ رو َخ ٌّ
دال ِل ُ
نيَ ،أ رو َن ِ
اس ٌخ َأ رو َمن ُرس ٌ
َّهي لِ رلت رَّحرِ ي ِم َأ رو لِ رل َّتنرزِ ري ِه؟.
ُم َق َّيدٌ َ ،أ رو ُجم ر َم ٌل َأ رو ُم َب َّ ٌ
وخَ ،و َهل الن ُ
اب ال َّن َظرِ َو ِ
َو َل ِ
إل ري َرا ِد.
اال رج ِت َها ِد ،ا َّل ِذ ري َن ُه رم َأ ره ٌل لإل رِصدَ ارِ َوا ِ
ك رن َه َذا ُه َو َش رأ ُن َأ رربَ ِ

الر َوا َي ِ
ني ال َع َوا رمَ ،فإ َِّهنُ رم َي رذ ُر َ
ات َذ رر ًوا،
ِهيا َمَ ،وال َق رع َق َع َة بَ ر َ
ون ر
َأ َّما ا َّل ِذ ري َن َمه ُهم اإل ر َ
الـم َق َاال ِ
خيبِ ُط َ
ت َه ًّذاَ ،ف َ رري َك ُب َ
َو َهيذ َ
ون َخ رب َط َع رش َواء.
ون َم رت َن َع رم َياءَ ،و َ ر
ون َ

ني بِ َل رف ِ
ص اهل ِ
َو َمل ر َينر َفرِ رد َأ ره ُل ال َي َم ِن بِت ر ِ
الس َيا َد ِةَ ،ف َسبِ ري ُل ُهم َسبِ ري ُل
اش ِم ري ر َ
ظ ر
َخص ري ِ َ
ٍ
اص ،ك ِ
َاحل َجازِ َو ِم رصـَر
َغ ر ِري ِه رم ِم َن الش ُع ِ
ـميِ ريزِ ِه رم ب َِو رصف َخ ٍّ
وب اإل رِس َال ِم َّي ِة ِيف َت ر

َوال ِع َر ِ
ب َو َغ رري ِِه رم.
الـم رغرِ ِ
اق َوالسو َدا ِن َو َ
ول ÷ َأ رو ََص ب ِ
الر ُس َ
ِاخل َال َف ِة لِ َع ِ ٍّيل َ #و َخا َل ُفوه
َو َأ َّما قو ُل ُهَ « :ل رو َأ َّن َّ
َل َك َف ُروا».
ابَ :أ َّن ك ََال َم ُع َل َم ِ
الـم رس َأ َل ِة َم رع ُلو ٌمَ ،و َه َذا إِ رل َزا ٌم بَاطِ ٌل
اجل َو ُ
اء اإل رِس َال ِم ِيف َه ِذ ِه َ
َف َ
َل ري َس َع َل ري ِه َأ َث َار ٌة ِم رن ِع رل ٍم .

( -)1املستدرك ( ،)131-130/2رقم ( ،)2557وقال« :صحيح اإلسناد» .ورواه يف (،)215/3
أيضا برقم ( ،)4900وقال« :صحيح
رقم ( ،)4884وقال« :صحيح اإلسناد» .ورواه ً
اإلسناد» ،وقال الذهبي يف التلخيص« :صحيح».
( -)2املعجم الكبري ( ،)165/3رقم (.)2957
(َ « -)3أ َث َار ٌة ِم رن ِع رل ٍم :بَ ِقيَّ ٌة ِمنره» .من (خمتار الصحاح).

ٍ
الص َل َو ِ
ب َأ ره ِل بَ ري ِ
ات
هِم َأ رف َض ُل َّ
َّاس كَا َّف ًة َم رذ َه َ
َو َقدر َعلِ َم الن ُ
ت ُحم َ َّمد َع َل ري ِه َو َع َل ري ر
ف ِيف ِ
ِاخل َال ِ
الص َحابَ َة َو َال َغ ر َري ُه رم ب ِ
اخل َال َف ِة.
َوالت رَّسلِي ِمَ ،و َمل ر َي ُقو ُلوا إ َِّهنُ رم َك َّف ُروا َّ
ٍ
س
َوإِ َث َار ُة ِم رث ِل َه َذا َو َن رش ُـر ُه َل ري َس ِم َن اإل رِر َشا ِد ِيف َِشء ،بَ رل ُه َو ِم رن َق رص ِد ال َّت رلبِ ري ِ
ني َط َوائِ ِ
ف ال ِع َبا ِدَ ،فإِ َّنا لِ َّل ِه َوإِ َّنا إِ َل ري ِه َر ِ
اج ُع َ
ون.
َوا ِ
إل رف َسا ِد ،وبَ رذرِ ال ُف رر َق ِة بَ ر َ
(رش ِح الز َل ِ
ف)،
َو َأ َّما َق رو ُل ُه :إِ َّن ُه ا َّط َل َع َع َىل َكلِ َم ٍة ِيف َف رض ِل ا ِ
اهلا ِدي ِ #يف َ ر
إل َما ِم َ
(الـم ِ
ب)َ ،ف َينر َب ِغي َأ رن
َف َقدر َأ َج ربنَا َع َل ري ِه بِرِ َسا َل ٍة ُم رس َت ِق َّل ٍة
ب ِيف ا ِ
إل ري َما ِن بِال َغ ري ِ
احي لِ رل َّر ري ِ
َ
َت َّطلِ ُعوا َع َل ري َهاَ ،و َتت ََأ َّم ُلوا فِ ري َها.
(رش ِح الز َل ِ
ف) :إِ َّن ُه ُيرِ يدُ ِص َّح َة َما َق َّر رر َنا ُه فِ ري َهاَ ،فن رَح ُن ب َِح رم ِد
َو َأ َّما َق رو ُل ُه ِيف َش رأ ِن َ ر
ال َّل ِه َت َع َاىل َقدر َأ رو َض رحنَا فِ ري َها األَ ِد َّل َة ِم َن اآل َي ِ
ات ال ُق ررآنِ َّي ِةَ ،والسنَّ ِة النَّ َبوِ َّي ِة بِ ُط ُر ِق َها

إل رن َص ِ
يم
الص ِح ري َح ِة ،ب َِما إ رِن َت َأ َّم َل ُه َذ ُووا ال ِع رل ِم َوا ِ
َّ
اف َمل ر َي َس رع ُه رم إ َِّال الت رَّسلِ َ
َو ِ
احت َ
حل رل َما َأ رشك ََل َع َىل ك رُل ُم َّطلِ ٍع فِ ري َها َع َىل َطرِ ِيق
رت َ
افَ ،و َن رح ُن َف ِ ُ
ون ُصدُ َ
اال رع ِ َ
ور َنا ِ َ
اال رعتِ َس ِ
ِني لِ رل َه َوى َو ِ
اف.
الـم َجانِب َ
َأ ره ِل ال ِع رل ِمُ ،
َو َأ َّما َق رو ُل ُه ِيف َح ِ
رب َم رع ُلو ٌم
ديث (( َم رن ُكن ُرت َم رو َال ُه َف َع ِ ٌّيل َم رو َال ُه ))...إلخَ ،فاخلَ َ ُ
أل َّم ِةَ ،و َم َعانِي ِه َو َأ رس َبابُ ُه َو ِ
لِ ُ
اض َح ٌة .
و َقدر كَرره ÷ ِيف م َقام ٍ
ف َكثِ َري ٍةَ ،و َمل ر َينر ُق رل َنا ِق ٌل ِم َن
ات َع ِديدَ ٍةَ ،و َم َوا ِق َ
َّ َ ُ
َ
َ َ
ني الن َرس ِ
ال ُع َل َم ِ
الص رب َيا ِن) َو َما َأ رش َب َه
اء َو َال َغ رري ِِه رم َأ َّن َس َب َب ُه َق رو ُ ُهل رم( :إِ َّن ُه َت َر َك ُه بَ ر َ
اء َو ر
يم.
يمَ ،و َخ رب ٌط َج ِس ٌ
َذلِ َكَ ،ف َه َذا َج ره ٌل َعظِ ٌ
( -)1وقد استوىف موالنا اإلمام جمدالدين بن حممد املؤيدي  #البحث يف هذا يف (الفصل األول)
من (لوامع األنوار) (ط( ،)37/1/1ط( ،)66/1/2ط.)73/1/3

(رش ِح الز َل ِ
ف)
َو َقدر َأ رو َض رحنَا ُط ُر َق َه َو ُر َوا َت ُه َو َما َقا َل ُه ُع َل َما ُء األُ َّم ِة ِفي ِه ِيف َ ر
(ص( )226/الطبعة األوىل)( ،ص( )325/الطبعة الثانية)( ،ص)432/
(الطبعة الثالثة) .
الـم رذكُورِ اآل َي ِ
ات ال ُق ررآنِ َّي َةَ ،والسنَّ َة النَّ َبوِ َّي َة كَآ َي ِة
َو َقدر َأ رو َر رد َنا ِيف الكِت ِ
َاب َ
ت ب َِأ رخ َبارِ الكِ َس ِ
وهلا ِيف َأ ره ِل ال َب ري ِ
ِ
اُتا َوخمُ َ رر ِج ري َها
اءَ ،م َع ِذكررِ ُر َو ِ َ
ال َّت رطهِ ريَِ ،وبَ َيان ُن ُز َ
الو َال َي ِةَ ،و َغ ر ِري َذلِ َكَ ،و َذلِ َك ِيف ِ
آخرِ َف رص ٍل
ِم رن ُكت ِ
الـم َو َّد ِةَ ،وآ َي ِة َ
ُب اإل رِس َال ِمَ ،وآ َي ِة َ
ِمن َرها (ص( )216/الطبعة األوىل)( ،ص( )313/الطبعة الثانية)( ،ص)419/

الس رم َع َو ره َو َشهِ يدٌ َ ،و َل ُه َم َع َذلِ َك
ـم رن َأ رل َقى َّ
(الطبعة الثالثة)َ ،فت ََأ َّم ُلو ُهَ ،ف ِفي ِه كِ َفا َي ٌة لِ َ
الو ِك ُيل.
َتو ِف ٌيق ِم َن ال َّل ِه َو َت رس ِديدٌ َ ،و َح رس ُبنَا ال َّل ُه َونِ رع َم َ
ض َما َذك رَر ُت رم ُِمَّا َال َث َم َر َة
ض ِيف بَ رع ِ
َف َه َذا َما َت َي َّسـَر إِ ري َرا ُد ُهَ ،و َقدر َأ رع َر رضنَا َع ِن اخلَ رو ِ
فِي ِه َو َال َطائِ َل.

يع التَّوفِ َيقَ ،و ِ
جي َم َع ال َكلِ َم َة
اهلدَ ا َي َة إ َِىل َأ رق َو ِم َطرِ ٍيقَ ،و َأ رن َ ر
َو َن رس َأ ُل ال َّل َه َت َع َاىل لِ رل َج ِم ِ
ني.
الـم رسلِ ِم َ
َع َىل َما ِفي ِه َص َال ُح اإل رِس َال ِم َو ُ

احل َرا ِم (سنة-
َت َّم ب َِح رم ِد اهللِ َو َمنر ِه َن رق ُل َه َذا لِ ُ
احل َّج ِة َ
ـم َؤ رل ِفه ُغ َّر َة َش رهرِ َ
الص َل َو ِ
1395هجرية) َع َىل َص ِ
الس َال ِم.
احب َِها َوآ َل ُه َأ رف َض ُل َّ
ات َو َّ
حي َيى بر ِن َأ رمحَدَ بر ِن َع رب ِد الكَرِ ي ِم َح َجر َو َّف َق ُه ال َّل ُه
َك َت َب ُه ال َف ِق ُري إ َِىل ال َّل ِهَ :أ رمحَدُ بر ُن َ ر

لِ َصالِ ِح األَ رع َم ِ
ال.

( -)1ويف (ط/4ص.)434
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حح حۡ ح
ح
ح
ل ۡمد ّ َلِلّ حر ۡ ح ح ح
ۡحۡ
﴿ٱ ۡ ح
ب حف حل ي ۡظ ّهر َٰ
َع غيبّه ّٓۦ أحدا ٢٦
ّ
ب ٱلعَٰل ّمّي﴾﴿ ،عَٰلّم ٱلغي ّ
َ
ح ۡ
ح َ
حۡ
حۡ
َ
إَّل حم ّن ۡٱرتح ح َٰ
ّي يح حديۡ ّه حوم ّۡن خل ّفهّۦ
ض مّن رسول فإّنهۥ يسلك مّن ب ّ
ح ح ٗ
الـمن َرز ِل
مح ًة لِ رل َعا َلـ ِم َ
الس َال ُم َع َىل َم رن َأ رر َس َل ُه ال َّل ُه َر ر َ
رصدا[ ﴾٢٧اجلن]َ ،و َّ
نيُ ،
الص َال ُة َو َّ
ح
ٗ
ۡ َ ح
َ ح ۡ ح ۡحۡ
َع َل ري ِه ِم َن ر
ب حوي ّقيمون
الذكررِ ُ
الـمبِني ﴿هدى لّلمت ّقّي ٢ٱَّلّين يؤمّنون بّٱلغي ّ
ۡ
ح
َ ح ح
ون[ ﴾٣البقرة]َ ،و َع َىل آلِ ِه ال َّط ِ
ينَ .وبَ رعدُ :
ٱلصل َٰوة حوم َّما حر حزق حنَٰه ۡم ين ّفق
اهرِ َ
ني َص ِ
اس َم ُهَ ،و َمل ر ُي ِ
َان اال رط َال ُع َع َىل الس َؤ ِ
ـما ك َ
وض رح
ال ا َّل ِذي َمل ر ُي َب ر ر
اح ُب ُه فِ ري ِه ر
َفإِ َّن ُه َل َّ
ُمورِ ُد ُه َر رس َم ُه ،بَ رل َمل َي رذك رُر فِ ري ِه َ ِ
الس َال ِم ،ا َّلتِي ِه َي ُسنَّ ُة َأ ره ِل اإل رِس َال ِم.
حت َّي َة َّ
ر

ب ِيف ال َب رح ِ
السالِ َك ِة َمن َره َج
َوإِ َّنا ب َِح رم ِد اهللِ َت َع َاىل َو َف رضلِ ِه َلن رَر َغ ُ
الـم َذاك ََر ِةَّ ،
ث َو ُ
اب ال َب رح ِ
ال َو ِ
استِ رع َم ِ
َأ ره ِل ال ِع رل ِم ِيف الس َؤ ِ
ث
ال آ َد ِ
رت َشا ِدَ ،و َط َل ِ
احل رقَ ،م َع ر
اال رس ِ ر
ب َ

ف َواخلَ َل ِ
الس َل ِ
ف.
الـم رع ُهو َد ِة بَ ر َ
ني َّ
َ
َف َأ ُق ُ
ول َوباهللِ َت َع َاىل التَّو ِف ِيق:
ŉ

(رش ِح الز َل ِ
احل ِد ِ
ف)
يثَ »...ي رعنِي ا َّل ِذي َر َو رينَا ُه ِيف َ ر
َأ َّما َق رو ُل ُهَ « :أ َّو ًالَ :م رن َر ِاوي َ
الر ُس ُ
رب .
ول ÷ بِ َي ِد ِه إ َِىل ال َي َم ِن ...اخلَ َ َ
ِيف (صفحَ ،)63 -و َل رف ُظ ُهَ :و َأ َش َار َّ
الر ُس ُ
((سيَ رخ ُر ُج َر ُج ٌل ِم رن
ول ÷ بِيَ ِد ِه إ َِىل اليَ َمنِ َ ،و َق َالَ :
( -)1لفظ التحف رشح الزلفَ :و َأ َش َار َّ
=

احل ِد ري َث َه َذا َر َوا ُه َكثِ ٌري ِم رن
الـم َو رف ُق إ َِىل َمن َره ِج َّ
اجل َو ُ
اب ،وال َّل ُه ُ
الص َوابَ :أ َّن َ
َف ر َ
ٍ
َأ رع َال ِم َأ ره ِل بَ ري ِ
هِم رِ رض َو ُ
ف َذلِ َك َم رن
ان ال َّل ِه َع َل ريهِم ك ََما َي رعرِ ُ
ت ُحم َ َّمد ÷ َو َأ رولِ َيائِ ر

هِم َو ُم َؤ َّل َف ِاُتِم.
َل ُه ا رط َال ٌع َع َىل ُع ُلو ِم ر
َو ُِم ر رن َر َوا ُه :ال َق ِ
ايض ال َع َّال َم ُة َت ِقي الدر ري ِن َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن َأ ِيب الن رَّج ِم ،
ٍ
َّارص َحافِ ُظ
َوا ِ
الـمن ُرص ُ
إل َما ُم َ
احل َس ُن بر ُن ُحم َ َّمد بَدر رِ الدر ري ِن َ ،واألَ ِم ُري الن ِ ُ
ور باهللِ َ
ور باهللِ ال َق ِ
اس ُم بر ُن ُحم َ َّم ٍد ،
ني بر ُن بَدر رِ الدر ري ِن َ ،وا ِ
احل َس ر ُ
الـمن ُرص ُ
إل َما ُم َ
ال ِع ر َ
رت ِة ُ
َو َغ ر ُري ُه رم .
َو َقدر َر َو ري ُت ُه بَ رعدَ ُث ُب ِ
وت ِص َّحتِ ِه َلدَ َّي.
احلافِ ِ
ظ ،ك ََما ُه َو َم رع ُلو ٌم ِيف األُ ُص ِ
ان َع َىل َق ُب ِ
الرب َه ُ
ول.
َو َقدر َقا َم ُ ر
ول َخ َ ِرب ال َعدر ِل َ
الشـرِ ِ
ُن ا رل َق رصدُ لِرِ َوا َي ِة َه َذا اخلَ َ ِرب َّ
ُن
يف إِ رل َزا َم اخلَ رص ِمَ ،و َمل ر َيك ِ
ـما َمل ر َيك ِ
َو َل َّ
ا رلـم َقام م َقام ِخ َال ٍ
ف َو ُمن ََاز َع ٍة َمل ر ُأ َخ رر رج ُهَ ،و َمل ر َأ رذك رُر ُر َوا َت ُه ،ك ََما َخ َّر رج ُت األَ رخ َب َار
َ ُ َ َ
الـم رر ِو َّي َة فِ ري َها،
الـم رحت ََّج ِ َهبا ِيف َذلِ َك الكِت ِ
اُتاَ ،وال ُكت َ
ُب َ
َابَ ،و َأ رو َض رح ُت ُر َو َ َ
ُ
ك َس ِ
ك ََأ رخ َبارِ ال ِ
الـمنرزِ َل ِةَ ،وال َّث َق َل ِ
احل َّج ِة.
ني َو َغ رري َِهاِ ،م َّ
اءَ ،و َ
ـما ال َق رصدُ بِ ِه إِ َقا َم ُة ُ
رب َّ
ض فِ ري ِه َذلِ َك َف َقد ا رك َت َف ري ُت فِ ري ِه
الشـرِ ُ
يف َو َن رح ُو ُه ُِمَّا َل ري َس ال َغ َر ُ
َأ َّما َه َذا اخلَ َ ُ
ال ،ك ََما ُه َو َش رأ ُن ُع َل َم ِ
بِاإل رِر َس ِ
ف ِيف َذلِ َك،
اء اإل رِس َال ِم؛ إِ رذ َال ُي رو َجدُ بَ رين َُه رم ِخ َال ٌ

َوإِ َّن َما ِ
الر َوا َي ُة َف َال ك ََال َم ِيف َج َوازِ َهاَ ،و َال
اخل َال ُ
ف ِيف ُو ُج ِ
ـم رر َس ِلَ ،أ َّما ر
وب ال َع َم ِل با رل ُ
الرش ِع.
َيدُ ل َع َىل َمنر ِع َها َدلِ ري ٌل َال ِم َن ال َع رق ِلَ ،و َال ِم َن َّ ر

َو َل ِدي ِيف َه ِذ ِه رِ
حييِي اهللُ بِ ِه الدر ري َن)).
اهلا ِدي ُ ر
اس ُم ُه َ ر
اجل َه ِة ر
حييَى َ
( -)1يف (درر األحاديث النبوية) (ص ،)192/ط( :األعلمي).
( -)2يف (أنوار اليقني) (مخ) (.)323/2
( -)3يف (ينابيع النصيحة يف العقائد الصحيحة) (ص ،)418/ط( :دار احلكمة اليامنية).
( -)4رشح األساس الصغري (عدة األكياس) (.)378/2
ومحَيد
( -)5كالسيد اإلمام اهلادي بن إبراهيم الوزير  ŉيف (هداية الراغبني) (صُ ،)250/
الشهيد ¦ يف (احلدائق الوردية) (.)27/2

َاب ِم رن
ـم رر َس َال ُ
الـم رس ِل ِم َ
نيَ ،ال ُي رع َل ُم َأ َّن ُه ُي رو َجدُ كِت ٌ
ت َم رش ُحو َن ٌة ِ َهبا ُكت ُ
ُب ُ
َوا رل ُ
الـم َو َّط ُأ َوال ُب َخارِ ي
ـمنر َقطِ َع ُ
ـم َع َّل َق ُ
ات َُم ر ُلو ٌء ِ َهبا ُ
ات َوا رل ُ
ِهِم َخالِ ًيا ِم رن َذلِ َكَ ،وا رل ُ
ُك ُتب ر
ُب ُع َل َم ِ
ني.
الـم رسلِ ِم َ
َو ُم رسلِ ٌمَ ،و َسائِ ُر ُكت ِ
اء ُ
اال رستِنركَارِ َع َىل َذلِ َك َو ِ
َو َمل ُي رس َب رق إ َِىل ِ
اض إ َِّال َأ رن َيك َ
ُون َه َذا ِم َن ال ِع رل ِم
رت ِ
اال رع ِ َ
ر
اجل ِد ِ
يد َف َال ك ََالم.
َ

وب َق ُب ِ
الس ري ِد
ـم رر َس ِلَ ،و َأ رو َر رد ُ
احل َّج َة َع َىل ُو ُج ِ
ت ك ََال َم َّ
ول ا رل ُ
َو َقدر َأ رو َض رح ُت ُ
احلافِ ِ
ظ ُحم َ َّم ِد بر ِن إِبر َر ِ
الوزِ يرِ َ ،ع ِن
اه ري َم َ
ال َع َّال َم ِة ُحم َ َّم ِد بر ِن إ رِس َما ِع ري َل األَ ِم ِري َ ،ع ِن َ
الس َل ِ
ف َع َىل َق ُبولِ ِهَ ،و َذلِ َك ِيف (صفح/
ال َع َّال َم ِة ُحم َ َّم ِد بر ِن َجرِ ري ٍر ال َّط َ ِرب ري ِيف إ ر َ
ِمجا ِع َّ
(رش ِح الز َل ِ
ف) (الطبعة األوىل) ،ويف (صفح )312/يف (الطبعة
ِ )215م رن َ ر
الثانية) ،ويف (صفح( )418/الطبعة الثالثة)

.

ابَ :أ َّن ُه َقدر َأ رغنَى َع رن َه َذا الس َؤ ِ
ال الس َؤ ُال األَ َّو ِلَ ،و َأ رغنَى َج َوابُ ُه َع رن
اجل َو ُ
َف َ
احل ِد ِ
يث َطرِ ري ُق ُه.
َج َوابِ ِهَ ،ف َال َم رعنَى لِل َّتكررِ يرِ َ ،ف َسنَدُ َ
ُب َأ ره ِل ال َب ري ِ
ابَ :أ َّن ُه َم رر ِو ٌّي ِيف ُكت ٍ
ت َو َأ رولِ َيائِهِ رم ،¤
ُب َكثِ ر َري ٍة ِم رن ُكت ِ
اجل َو ُ
َف َ
ِمن َرها( :األَ َسانِ ريدُ ال َي رح َيوِ َّي ُة)َ ،و( َأ رن َو ُار ال َي ِق ِ
اس)،
ني)َ ،و( َينَابِ ري ُع الن َِّص ري َح ِة)َ ،و(األَ َس ُ
َو َغ ر ُري َها.

ض َأ َّي َدلِ ٍ
َاب
رب النَّ َبوِ ي َقدر َر َوا ُه األَئِ َّم ُة َ ،و َمل ر ُي َعارِ ر
يل َال ِم َن الكِت ِ
َو َه َذا اخلَ َ ُ
َاب
َو َال ِم َن ا رلسنَّ ِةَ ،و َل ري َس فِ ري ِه إ َِّال الب َِش َار ُة بِا ِ
الـم رحيِي لِكِت ِ
الـم َجدر ِد لِلدر ري ِنُ ،
إل َما ِم ُ

(( -)1رشح التحفة العلوية) البن األمري (ص.)225/
( -)2ويف (ط/4ص.)420/
( -)3قد رواه أئمة اهلدى ،نخ.

ني َص َّىل ال َّل ُه َع َل ري ِه َو َع َىل َأ ره ِل ِه ال َّط ِ
الر ُس ِ
ول األَ ِم ِ
اهرِ ري َن،
ال َّل ِه َت َع َاىلَ ،و ُسنَّ ِة َجدر ِه َّ
ني
الـم رؤ ِمنِ َ
الـم ري ُمو ِن ِم رن َأ رر َج ِ
الـم رف ِس ِدي َنَ ،أ ِم ِري ُ
الـم رل ِح ِدي َن َو ُ
اس ُ
ـم َط رهرِ لِ رل َي َم ِن َ
ا رل ُ
ني بر ِن ال َق ِ
اس ِم بر ِن إِبر َر ِ
احل َس ر ِ
الـمب ِ
اه ري َم َع َل ريهِم َأ رزكَى
ِني َ ر
احل رق ُ
حي َيى بر ِن ُ
اهلا ِدي إ َِىل َ
َ
َّح َّي ِ
الت ِ
ات َوا رلت رَّسلِ ريم.

اال رستِ رف َسارِ َو ِ
ب ِ
اال رستِنركَارِ ؟.
َف َما ُه َو ُم رو ِج ُ
ُب َأ ره ِل ال َب ري ِ
ت َو َأ رولِ َيا ِئهِم .¤
ور ِة َغ َري ُكت ِ
السا ِئ َل ُيرِ ريدُ بِال ُكت ِ
الـم رش ُه َ
ُب َ
َو َل َع َّل َّ
َاب ال َّل ِه َت َع َاىلَ ،و َال ِم رن ُسنَّ ِة َر ُسولِ ِه ÷،
ابَ :أ َّن ُه َمل ر َيرِ رد َدلِ ري ٌل ِم رن كِت ِ
اجل َو ُ
َف َ

ني َأ َّن ُه َال ُي رق َب ُل إ َِّال َما َر َوا ُه ُف َال ٌن َو ُف َال ٌنَ ،أ رو َطائِ َف ٌة
الـم رسلِ ِم َ
َو َال إ ر َ
ِمجا ٍع ِم َن ُ
اط ب ُِسنَّ ِة َر ُس ِ
ُب َأ َّن ُه َأ َح َ
ول ال َّل ِه ÷.
وص ٌةَ ،و َمل ر َيدَّ ِع َأ َحدٌ ِم رن َأ ره ِل ال ُكت ِ
خمَ ر ُص َ
ِمها ب َِما َم رعنَا ُهَ :أ َّن ا َّل ِذي
الـم َحدر ثِ َ
ني كَال ُب َخارِ ري َو ُم رسلِ ٍم َو َغ رري ِ َ
رص َح كِ َب ُار ُ
َو َقدر َ َّ

احل ِد ِ
يح َأ رك َث َر ِم َن ا َّل ِذي َر َوو ُه .
يث َّ
الص ِح ِ
َت َركُو ُه ِم َن َ
(الـمن َره ِج األَ رق َو ِم) ِيف (صفحةَ ،)18 /ف رل ُيت ََأ َّمل.
است رَو َف ري ُت َه َذا ِيف
َ
َو َقد ر

الـم َؤ رل ِ
ب إ َِىل َيو ِم ال ِق َيا َم ِةَ ،أ رو
ف ِيف ا َّل ِذي َيدَّ ِعي ِع رل َم ال َغ ري ِ
َو َأ َّما َق رو ُل ُهَ « :ما َر رأ ُي ُ
َيدَّ ِعي َذلِ َك لِل َغ رريِ؟».
الو رح ِي َع َىل َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷
ابَ :أ َّما َد رع َوى ِع رل ِم ال َغ ري ِ
ب ِم رن َغ ر ِري َطرِ ِيق َ
اجل َو ُ
َف َ
َفدَ رع َوى بَا ِط َل ٌةَ ،و َص ِ
ـما َأ رن َز َل ال َّل ُه َت َع َاىل.
اح ُب َها ُم رف َ ٍرت ك ََّذ ٌ
ابَ ،و َرا ٌّد لِ َ
وب
َو َأ َّما الت رَّص ِد ُيق ب َِما َأ رن َز َل ال َّل ُه َت َع َاىل َع َىل َر ُس رولِ ِه ÷ ِم رن ِع رل ِم ال ُغ ُي ِ

( -)1قال احلافظ ابن حجر يف( هدي الساري مقدمة فتح الباري رشح البخاري) (ص )7/ط:
(دار الكتب العلمية)« :وروى اإلسامعييل عنه -أي البخاري -قالَ :مل ُأ َخ رر رج يف هذا الكتاب َّاال
تركت من الصحيح أكثر».
صحيحا ،وما
ُ
ً
والكالم يف هذا وفيام خيص الصحيحني مستوىف يف (لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين بن
حممد املؤيدي  #ج /1الفصل الثاين.

الـم ِ
إل ري َما ِنَ ،و َم رن ك ََّذ َب ب َِشـي رء ِمنر ُه َف ره َو كَافِ ٌر
رص ري ُح ا ِ
الـم رس َت رق َب َل ِة َف ره َو َ ِ
اض َي ِة َو ُ
َ
ح
ح
بال َّل ِه َت َع َاىلَ ،ج ِ
رض رو َرةًَ ،و َقدر َق َال َت َع َاىل﴿ :ذَٰل ّك م ّۡن
احدٌ َرا ٌّد لِ َ
ـما ُعلِ َم ِم َن الدر ري ِن َ ُ
ح ح
نبآءّ ۡٱل حغ ۡ
أح ح
ب نوحّيهّ إ ّ ۡلك﴾ [يوسف.]102:
ي
ّ
حي َصـىِ ،م رن َذلِ َكَ :ق رو ُل ُه َع َّز
رب ال َّل ُه َت َع َاىل ِم رن ِع رل ِم ال ُغ ُي ِ
وب ب َِما َال ُ ر
َو َقدر َأ رخ َ َ
حۡ حح ۡ ح حۡ ح
ونِ ٣ف ب ۡضعّ ّسن ح
ّّي﴾ [الروم]َ ،و َق رو ُل ُه:
َو َج َّل ﴿ :حوهم مّن بع ّد غلب ّ ّهم سيغل ّب
ّ ّ
حح
ۡ
ل ح
َع ٱِلّين ُك ّهّۦ﴾ [الفتحَ ،]28:و َق رو ُل ُه  ﴿ :حسي ۡه حزم ۡ ح
ٱل ۡمع حوي حولون
﴿ ّلظ ّه حرهۥ
ّ
ل
ٱِلب حر[ ﴾٤٥القمر] .
ول ال َّل ِه ÷ َق رو ُل ُه لِ َع َّم ٍ
َو ِيف ُسنَّ ِة َر ُس ِ
ار َ (( :¥ت رق ُت ُل ُه ا رل ِف َئ ُة ا رل َبا ِغ َي ُة،
رِوا َي ٍة لِ رل ُب َخارِ ريَ (( :-يدر ُع رو ُه رم إ َِىل ال َّل ِه ،و َيدر ُع رو َن ُه إ َِىل
اجلنَّ ِة)) َ -و ِيف َ
َيدر ُع رو ُه رم إ َِىل ر َ

النَّارِ )) ،ر
الـم رج َم ُع َع َىل ِص َّحتِ ِه .
الـمت ََواتِ ُر ُ
رب ُ
اخلَ َ ُ
ني َوال َق ِ
ني
ني :#
َو َق رو ُل ُه ÷ ِألَ ِم ِري
اسطِ َ
((س ُت َقاتِ ُل النَّاكِثِ َ
الـم رؤ ِمنِ َ
َ
ُ
ني)) .
َواملارِ ِق َ
َو َق رو ُل ُه ÷ لِ رلزبَ ر ِري بر ِن ال َع َّوا ِم ُم ِش ر ًريا إ َِىل َع ِ ٍّيل َ (( :#ل ُت َقاتِ َلنَّ ُه َو َأ رن َت َل ُه

( -)1قال احلافظ السيوطي يف (الدر املنثور) ( )86/14ط( :هجر)« :أخرج ابر ُن أيب شي َبةَ ،وابرن
ل ح
منيع ،وابن جريرَ ،واب ُن ا رلـمنرذ ِرَ ،وابن مر َد َو ريه عَن ابن َعبَّاس ِيف َق روله ﴿ :حسي ۡه حزم ٱ ۡ ح
ل ۡمع حوي حولون
ر ر
ُ
ر
ر
حۡ ح
ل ح
ٱ لِلب حر[ ﴾٤٥القمر]َ ،ق َال :ك َ
ص﴾َ ،فنزلت َه ِذه راآل َية...
َان َذلِك َي روم بدر َقا ُلوا﴿ :نن َجّيع منت ّ
الدرع َي روم بدر
َوأخرج ابرن أيب شيبَةَ ،وابرن جرير عَن ِعكررِ َمة َأن َر ُسول اهلل ÷ كَا َن يثب ِيف ر
اجل رم ُع َو َو َّلوا الدبُر...
َو َي ُقولُ :هزِ َم ر َ
( -)2املعدود من أعالم نبوته .انظر لزيادة البحث والتخريج( :الفصل السابع) من (لوامع األنوار)
لإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي ( #ط( ،)400/2/1ط،)439/2/2
(ط.)484/2/3
َ
مستوىف يف (الفصل التاسع) من (لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين
( -)3ختريج هذا احلديث
بن حممد املؤيدي ( #ط( ،)504/2/1ط( ،)563/2/2ط.)657/2/3

َظ ِ
املٌ)) .
رضبُ ُه َأ رش َقى ِ
اآلخرِ ي َن .
ني َأ َّن ُه َي ر ِ
الـم رؤ ِمنِ َ
َو َق رو ُل ُه ÷ ِألَ ِم ِري ُ
حي ُ
اط بِ ِه َك رث َر ًة .
َو َغ ر ُري َذلِ َك ُِمَّا َال ُ َ
السائِ َل َت َو َّه َم َأ َّن ُه ُي رس َت َفا ُد ِم رن َق رولِ ِهِ ( :ع رلم َما َيك ُ
ب
ُون)ِ ،ع رلم ال َغ ري ِ
َو َي رظ َه ُر َأ َّن َّ
َع َىل ال ُع ُمو ِم َح ِق ري َق ًةَ ،و ره َو َغ ر ُري َص ِح ريحٍ ؛ َفإ َِّن َل رف َظ ال َعا رم َقدر َال ُي َرا ُد بِ ِه َمجِ ري ُع َما

َي رص ُل ُح َل ُه َف َال َي ُك ُ
ون َشا ِم ًال .
َو َقدر َق َّس َم َأ ره ُل ال َع َربِ َّي ِة ال ُع ُمو َم إ َِىلَ :ح ِق ري ِق ٍّي َو ُع رر ِ ٍّيف َ ،و َقدر َق َال َت َع َاىل:

( -)1هبذا اللفظ رواه ابن أيب شيبة يف (املصنَّف) ( ،)400-399/21رقم ( ،)38982وقريب منه برقم
ف.
ِص َ
( ،)38983ولفظهَ (( :ف َوا ِ
رض َب الزبَ ر ُري َو رج َه َدابَّ ِت ِه َفا رن َ َ
هلل َل ُي َقا ِت َلن ََّك َي رو ًما َو ُه َو َل َك َظ ِاملٌ))َ ،ق َالَ :ف َ َ
وروى احلديث :إسحاق بن راهويه كام يف (املطالب العالية) ( ،)57/10ط( :قرطبة) برقم
أيضا برقم ( ،)4921وأبو يعىل يف (املسند)
( ،)4920وبرقم ( ،)4922وابن َمنيع كام يف (املطالب) ً
( ،)30-29/2رقم ( ،)666واحلافظ البيهقي يف (دالئل النبوة) ( ،)415-414/6وغريهم.
وروى احلاكم يف (املستدرك) ( ،)413/3رقم ( )5574بلفظُ (( :ت َقا ِت ُل ُه َو َأ رن َت َل ُه َظ ِامل)) .قال
«ه َذا َح ِد ٌ
يح» .وقال الذهبي يف (التلخيص)َ « :ص ِح ري ٌح».
احلاكمَ :
يث َص ِح ٌ
كثريا من طرقه ابن عساكر يف (تاريخ دمشق) ( ،)412-406/18وكذا الشيخ األلباين
واستوىف ً
ُ
بعضهاَ ،و َص َّح َح أخرى ،وقال يف
وح َّس َن َ
يف (السلسلة الصحيحة) ( ،)339/6برقم (َ )2659
َ
ُ
حيح عندي لطرقه كام تَقدَّ م».
هناية بحثه« :وباجلملة:
فحديث الرتمج ِة ص ٌ
انظر لوامع األنوار لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي  ، #ترمجة الزبري بن العوام ج.3
( -)2انظر البحث املستوىف يف (الفصل التاسع) من (لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين بن
حممد املؤيدي ( #ط( ،)580/2/1ط( ،)644/2/2ط.)782/2/3
( -)3كإخباره ÷ باخلوارج ،وقتال أمري املؤمنني عيل  #هلم ،وبقتله  #لذي الثدَ َّية،
وكإخباره بقتل ابنه اإلمام احلسني بن عيل بن أيب طالب  ،%وما يالقيه أهل البيت  %من
بعده من قتل وترشيد ،وغري ذلك.
( -)4انظر :رشح الغاية (.)262/2
ح َٰ ۡ
َ
ح
ح
ح
ۡ
ح
ب وٱلشهَٰدة ّ﴾ ،أي كل غائب وشاهد.
( -)5العموم احلقيقي :نحو قوله
تعاىل﴿ :عل ّم ٱلغي ّ
َ ۡ ح َٰ ح ح
ۡ
ٍ
ونحو قوله سبحانه﴿ :إّن ٱ ّلنسن ل ّف خس ،﴾٢أي كل إنسان ،بدليل االستثناء بعده.
الصا َغ َة ،فإن املرا َد صاغ ُة بلده أو ُملكته ال صاغة الدنيا.
وال ُع رر ِيف :نحو :مجع
األمري َّ
ُ

َ
﴿ حوأوت حّي ۡ
ك ح ۡ
ت مّن ك ح ۡ
شء﴾ [األحقاف.]25:
شء﴾ [النملَ ،]23:و﴿ت حدمّر
ّ
َو َمل ر ُيرِ رد ب َِذلِ َك ال ُع ُمو َم َح ِق ري َق ًة؛ لِ ِق َيا ِم ال َقرِ رينَ ِة ال َع رقلِ َّي ِة.
الـم َرا ُدَ :ما َي َت َع َّل ُق بِاألَ رحدَ ِ
َاج إ َِىل
حيت ُ
اث َوا رل ِفت َِن َو َن رحوِ َهاَ ،و َما ُ ر
َو َه َذا ك ََذلِ َكُ ،
ت رِ
ال ِع رل ِم بِ ِه ُِمَّا ا رقت ََض ِ
احلك َرم ُة ا رط َال َع َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷ َع َل ري ِه.

َو َقدر َو َر َد ِيف الس َّن ِة ال َّن َبوِ َّي ِة ُم َطاب ًِقا لِ رل َف ِ
رب ِين
ظ ا َّل ِذي ُروينَا ُهَ ،ق َال ُح َذ ري َف ُة َ « :¥أ رخ َ َ
َر ُس ُ
اع ُة»َ .أ رخ َر َج ُه ُم رس ِل ٌم .
الس َ
وم َّ
ول ال َّل ِه ÷ ب َِما ُه َو كَا ِئ ٌن إ َِىل َأ رن َت ُق َ
َو َق َال ُح َذ ري َف ُة َأ ري ًضاَ « :قا َم فِينَا َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷ َم َقا ًما َف َما َت َر َك َش ري ًئا َيك ُ
ُون ِيف
السا َعة إ َِّال َحدَّ َ
ث بِ ِهَ ،ح ِف َظ ُه َم رن َح ِف َظ ُهَ ،و َن ِس َي ُه َم رن َن ِس َي ُه»،
َم َقا ِم ِه َذلِ َك إ َِىل ِق َيا ِم َّ

َأ رخ َر َج ُه ال ُب َخارِ ي َ ،و ُم رسلِ ٌم َ ،و َأبُو َداو َد .
«ص َّىل ِبنَا َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷ ا رل َف رج َر،
ب األَ رن َصارِ يَ :
َو َق َال َع رم ُرو بر ُن َأ رخ َط َ
ررب َف َخ َط َبنَا َحتَّى َح َض َـر ِ
ررب
ت الظ ره ُرَ ،فن ََز َل َف َص َّىلُ ،ث َّم َص ِعدَ ا رلـ ِمن َ َ
َو َص ِعدَ ا رلـ ِمن َ َ
َف َخ َط َبنَا َحتَّى َح َض َـر ِ
ررب َف َخ َط َبنَا َحتَّى
ت ا رل َع رص ُـرُ ،ث َّم َن َز َل َف َص َّىلُ ،ث َّم َص ِعدَ ا رلـ ِمن َ َ

َغ َربَ ِ
رب َنا ب َِما ك َ
ت َّ
َان َوب َِما ُه َو كَائِ ٌنَ ،ف َأ رع َل ُمنَا َأ رح َف ُظنَا»،
الش رم ُسَ ،ف َأ رخ َ َ
َأ رخ َر َج ُه ُم رسلِ ٌم .
ح
السا ِئ ُل ِف ري َم رن ك ََّذ َب ب َِما َأ رو َحى ال َّل ُه َت َع َاىل ِب ِه إ َِىل َن ِب ري ِه ÷؟ ﴿يحىأ لي حها
َف َما َت َرى َأ َهيا َّ
ح ٗ
حۡ ح
ح
ۡ
ٗ
ّين حء حامنوا َٱتقوا َ ح
َٱَّل ح
ٱلِل حوقولوا ق ۡوَل حسدّيدا ٧٠ي ۡصل ّۡح لك ۡم أع حمَٰلك ۡم حو حيغ ّف ۡر
َح حح ح حح ۡ ح ح ح
ح
حلك ۡم ذن ح
از ف ۡوزا ع ّظيما[ ﴾٧١األحزاب].
وبك ۡم حو حمن يطّعّ ٱلِل ورسولۥ فقد ف
( -)1صحيح مسلم برقم ( ،)7265ورقم ( ،)7266ط( :املكتبة العِصية).
( -)2صحيح البخاري برقم ( ،)6604ط( :العِصية) ،ولفظهَ :
«خ َط َبنَا النَّبِي ÷ ُخ رط َب ًةَ ،ما
السا َع ِة إِالَّ َذك ََر ُهَ ،علِ َم ُه َم رن َعلِ َم ُهَ ،و َج ِه َل ُه َم رن َج ِه َل ُه».
تَ َر َك فِي َها َشيرئًا إ َِىل ِقيَا ِم َّ
( -)3صحيح مسلم برقم ( ،)7263ورقم (.)7264
( -)4سنن أيب داود ( ،)94/4برقم (.)4240
( -)5صحيح مسلم برقم (.)7267

الـم رو َىل ،ونِ رع َم الن َِّص ر ُري.
َو َح رس ُبنَا ال َّل ُه َونِ رع َم َ
الوكِ ري ُلَ ،ونِ رع َم َ
ـم َؤ رل ِفه َح ِف َظ ُه ال َّل ُه َو َأبر َقا ُه َم رو َالنا َو َش ري ِ
خنَا ُم رفتِي
َت َّم ب َِح رم ِد ال َّل ِه َو َمنره َن رق ُل َه َذا لِ ُ
الـم َؤ َّي ِد ري َأ َّيدَ ُه ال َّل ُه َت َع َاىل
الو ِ ريل بر ِن َ
ال َي َم ِن َ
الو ِ ريل جمدالدين بر ِن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرصورِ ُ
آمني.
حي َيى بر ِن َأ رمحَدَ بر ِن َع رب ِد الكَرِ ي ِم َح َجر
ِب َق َل ِم تِ رل ِم ري ِذ ِه ال َف ِق ِري إ َِىل ال َّل ِهَ :أ رمحَدَ بر ِن َ ر
َو َّف َق ُه ال َّل ُه.

إيضاح األمر يف علم اجلفر


السيد العالمة جمدالدين املؤيدي حفظه ال َّل ُه.
السالم عليكم ورمحة ال َّله وبركاته وبعد:
فنرجو الفتوى عن املسائل اآلتية:
ً
اجل رفرِ  ،وملاذا ُس رمي بذلك ،وهل َيت ََم َّك ُن صاح ُب ُه من معرفة
أوال :ما هو ِع رل ُم ر َ
كل َغ ري ٍ
ر
ب يف املستقبل ،وهل بقي منه ِشء؟.
مسلما َخا َل َفه يف َف رر ٍع من ُف ُروع الدين؟
يليق ملسل ٍم ُي َف رس ُق
ثاني ًا :هل ُ
ً

ألي َم رذ َه ٍ
ب
-هل تصح إمام ُة املسل ِم املتبع للمذهب الزيدي للمسلم املتبع ر

آخر مثل الشافعي واحلنفي واملالكي؟
َ
وهل تصح إمام ُة املسل ِم من املذاهب األربعة للمسل ِم من املذهبالزيدي؟.
ولفظ السؤال هذا لألستاذ عبداملجيد الزنداين.


اجل رفرِ ُ :ه َو ِع رل ٌم
اهلا ِدي إ َِىل َمن َره ِج َّ
اجل َوابَ ،وال َّل ُه ا رل ُ
الص َوابَ :أ َّن ِع رل َم ر َ
َ
ـم َو رف ُق َو َ
ـم َغ َّي َب ِ
َأ رو َحا ُه ال َّل ُه َت َع َاىل إىل َر ُسولِ ِه ÷ ب َِما َيك ُ
ات ،ك ََما َق َال َت َع َاىل:
ُون ِم َن ا رل ُ
ح ح
﴿ حذَٰل حّك م ّۡن أحن حبآءّ ٱ ۡل حغ ۡ
ب نوحّيهّ إ ّ ۡلك﴾ [يوسف.]102:
ي
ّ

ني عيل بر ُن َأ ِيب َطالِ ٍ
ب رِ رض َو ُ
َو َقد ر
ان ال َّل ِه َع َل ري ِه ،ك ََما
ـم رؤ ِمنِ َ
اخت َّ
ُص بِ ِه َأ ِم ر ُري ا رل ُ
ر
ني ك ََما ُه َو َم رع ُلو ٌم.
ـمنَافِ ِق َ
اخت َّ
ُص ُح َذ ري َف ُة بر ُن ال َي َما ِن  ¥بِ ِع رل ِم ا رل ُ
َو َما َز َال ُي َتنَا َق ُل ِعنردَ َأ ره ِل ا رل َب ري ِ
احل رق
ت َ %حتَّى َو َص َل إِ َىل ا ِ
اهلا ِدي إِىل َ
إل َما ِم َ
احل َس ر ِ
يض ال َّل ُه َعن ُره َما.
َر
ني َر ِ َ
حي َيى بر ِن ر ُ
ٍ
ض
ـم َل َك ُة لِ َب رع ِ
حيت ُ
َاج إ َِىل ُق َّو ِة َم َلكَة لِ َف ره ِم َم َعانِ ري ِهَ ،وكَا َن رت تِ رل َك ا رل َ
ـما كان َ ر
َو َل َّ
ُص بِ ِه ،ك ََما ُي َق ُال ِيف َسائِرِ ال ُع ُلو ِم :ر
األَ رف َرا ِدِ ،ق ري َل :ر
ُص ُف َال ٌن بِ رعلِ ِم الن رَّحوِ
اخت َّ
اخت َّ
َم َث ًالَ ،أ رو ِع رل ِم ا رل ِف رق ِهَ ،أ رو َن رحوِ ِه ُِمَّا َيك ُ
ُون َل ُه فِ ري ِه َم َل َك ٌة َزائِدَ ةٌ.
ني َأ ره ِل ا رل ِع رل ِم َو َغ رري ِِه رمَ ،و ِ َهل َذا َق َال ا رل َع َّال َم ُة ُحم َدر ُ
ث ال َي َم ِن
َو ره ِي ِع َب َار ٌة ُمتَدَ َاو َل ٌة بَ ر َ
ٍ
إِبر َر ِ
احل رق :¤
الوزِ ري ُر ِيف ا ِ
اه ري ُم بر ُن ُحم َ َّمد َ
إل َما ِم اهلا ِدي إِىل ر َ
ِاجل رفرِ ِمـ رن َأبر َنـ ِ
َو ِذي ا رل َفقَارِ َو َم رن َأ رر َوى َظ َمى ا رل ِف َقرِ
اء َفاطِ َمـ ٍة
َم رن ُخ َّ
صب رَ

اجل رفرِ َكثِ ر ٌري ِم رن ُع َل َم ِ
اخلَ َل ِ
الس َل ِ
ف َو ر
ف َو َص َّح ُحوا
ـم رسلِ ِم ر َ
ني َّ
اء ا رل ُ
َو َقدر َذك ََر ِع رل َم ر َ
ُو ُج رو َد ُه.

(رش ِح الت رح ِفة)
َق َال َّ
الس ريدُ ا رل َع َّال َم ُة ا رل َبدر ُر ُحم َ َّمدُ بر ُن إ رِس َما ِع ري َل األَ ِم ر ُري ِيف َ ر
ـم َغ َّي َب ِ
ِس َي ِ
ات َما َل رف ُظ ُه:
الـم رؤ ِمنِ ر َ
ني َع ِ ٍّيل  #بِا رل ُ
اق إ رِخ َبارِ َأ ِم ر ِري ُ
ٍ
«و َم رع ُلو ٌم َأ َّهنَا َال َتك ُ
َّفي ِيف َأ َّنه َما َخ َّص ُه
َ
ُون إ َِّال بِت رَو ِق ريف»َ ،حتَّى َق َال« :إ َِّن الن َ
ول ال َّل ِه ÷ ب َِش ٍ
َر ُس ُ
ـيء َعائِدٌ إِىل َأ رخ َبارِ األَ رحكَا ِم َو َّ
الش َـرائِ ِع؛ َفإ َِّهنَا ا َّلتِي ُي َب رل ُغ َها
الش ِ
َر ُس ُ
السوِ ري ِةَ ،و َي رأ ُم ُر َأ رن ُي َب رل َغ َها َّ
ب.
ول ال َّل ِه ÷ إ َِىل الن ِ
اهدُ ال َغائِ َ
َّاس َع َىل َّ
ِيف

اها ا رل َو ِص .،...،#
َف َه ِذ ِه ِه َي ا َّلتِي َن َف َ

( -)1رشح التحفة العلوية (ص.)118/

ات و َأ رخبار ا رلـم َال ِحم َف َال مانِع ِمن َأ رن ُخيَص ب َِش ٍ
ـيء منِ َها ُد رو َن
َّ
َ َ ر
ِ
ـم َغ َّي َب ُ َ َ ُ َ
َو َأ َّما ا رل ُ
ـما َعلِ َمه ال َّل ُه َو َر ُسو ُل ُه
َغ ر ِري ِه؛ إِك َررا ًما ِم َن ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه َو َت َع َاىل َو َر ُسولِ ِه ÷َ ،ولِ َ

ِ
ِ
َال ال َّث َال ِ
ِمن ا رمتِ َحانِ ِه بِ ِقت ِ
اهلا َو ِص َفا ِ َُتا.،...،
ث ا رل ِف َر ِق َ ،و َأ َّن ُه ُحمرت ٌ
َاج إ َِىل ع رل ِم َح َ
ص َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷ ُح َذ ري َف َة بر َن ا رل َي َما ِن
َص ب َِذلِ َكَ ،و َقدر َخ َّ
َو َال َغ رر َو َأ رن ُخي َّ
ٍ
الوا ِع َي ِة َمل ر َين َرس
ـما َخ َّص َه ال َّل ُه بِاألُ ُذ ِن َ
َو َغ ر َري ُه َبأ رع َال ٍم َكثِ ررية ُِمَا َعلِ َم ِب ِه؛ َلكِ رن َل َّ
َشي ًئا ُِمَّا َس ِم َع ُه.، ...،
ـم َال ِح ِمَ ،و َع رن ُأ َم َرا َء ب َِأ رع َي ِ
اهن رِم،
ص َ #أ رخ َب ٌار َكثِ ر َري ٌة ِم َن ا رل َ
َو َقدر َث َب َت َع ِن ا رل َو ِ ر

َكإ رِخ َبارِ ِه بِ ُع َم َر بر ِن َع رب ِد ا رل َعزِ ريزِ  ¥فِ ري َما َأ رخ َر َج ُه َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن َأ رمحَدَ بر ِن َحنر َب ٍل ِيف
اج» ،
(الز رهد) ،إِىل َق رولِ ِهَ :
ِاحل َّج ِ
«وإ رِخ َبارِ ِه ب ر َ

( -)1هم الناكثون ،والقاسطون ،واملارقون.
( -)2أي أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
( -)3قال احلافظ السيوطي يف (الدر املنثور) ( ،)667/14ط( :هجر)َ «:أ رخ َر َج َس ِعيدُ بر ُن َمن ُرصورٍ،
حح ححٓ
رح ٍ
ـما نَزَ َل رت ﴿وتعّيها
مر َد َو ري ِه عَن َمك ُ
ولَ ،ق َالَ :ل َّ
ـمنرذرِ َ ،وابر ُن َأ ِيب َحاتِ ٍمَ ،وابر ُن ر
َوابر ُن َجرِ ٍيرَ ،وابر ُن ا رل ُ
ح ح
َيل))َ ،فك َ
عيل
((س َأ ُ
لت َر ريب َأ رن َ ر
أذن وَٰعّية[ ﴾١٢احلاقة]َ ،ق َال َر ُسول اهلل ÷َ :
جي َعل َها ُأ ُذ َن ع ِ ٍّ
َان ٌّ
عت ِم رن َر ُس ِ
ول اهللِ ÷ َشيرئًا َفن َِسيرتُ ُه).
َي ُقولَ ( :ما َس ِم ُ
ـم رعرِ َف ِة)ِ ،م رن َطرِ ِيق َمك ُ ٍ
َو َأ رخ َر َج َس ِعيدُ بر ُن َمن ُرص ٍ
َيل
مر َد َو ري ِهَ ،و َابُو نُ َعير ٍم ِيف (ا رل َ
ورَ ،وابر ُن ر
رحول َع رن ع ِ ر
ٓ
ح
برنِ ِأيب َطالِ ٍ
ب ِيف َق رولِ ِه ﴿ حوتع حّي حها أذن حوَٰع حّيةَ ،﴾١٢ق َالَ :ق َال ِيل َر ُس ُ
لت ال َّل َه َأ رن
((س َأ ُ
ول اهللِ ÷ َ
عت ِم رن َر ُس ِ
ول اهللِ ÷ َشيرئًا َفن َِسيرتُ ُه).
عيل َي ُقولَ ( :ما َس ِم ُ
جي َع َ
َر
لها ُأ ُذنَ َك َيا ع ِ ّ
َيل))َ .فكان ٌّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
مر َد َو ريهَ ،وابر ُن ع ََساك َرَ ،وابر ُن الن ََّّجا ِر َعن
َوأ رخ َر َج ابر ُن َجريرَ ،وابر ُن أ ِيب َحات ٍمَ ،و َ
الواحديَ ،وابر ُن ر
ِ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ِ
بُ َر ريدَ ةََ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللِ ÷ لِ َع ِ ٍّيل(( :إِ َّن اهللَ أ َم َر ِين أ رن أ ردنيَ َكَ ،و َال أ رقصيَ َكَ ،وأ رن أ َع رل َم َك،
حح ححٓ
ح
ح
َو َأ رن تَ ِع َي َو ُح َّق َل َك َأ رن تَ ِع َي))َ ،فنَزَ َل رت َه ِذه راآل َي ُة ﴿وتعّيها أذن وَٰعّيةَ .﴾١٢و َأ رخ َر َج َأبُو نُ َعيرم ِيف
رِ
َيل َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َيل إِ َّن اهللَ َأ َم َر ِين َأ رن ُأ ردنِيَ َك َو ُأ َع رل َم َك لِتَ ِع َي،
ول اهللِ ÷َ (( :يا ع ِ ّ
(احل رلي ِة) َع رن ع ِ ٍّ
ٓ
ح
َف ُأنرزِ َل رت َه ِذه راآل َية ﴿ حوتع حّي حها أذن حوَٰع حّيةَ ،﴾١٢ف َأنر َت ُأ ُذ ٌن َوا ِع َي ٌة لِ ِع رل ِمي))».
( -)4قال العالمة املحقق اب ُن أيب احلديد يف (رشح هنج البالغة) ( :)289/2روى عثامن بن سعيد،
عن حييى التيمي ،عن األعمش ،عن إسامعيل بن رجاء ،قال :قام أعشى باهلة- ،وهو غالم
يومئذ َحدَ ٌ
خيطب ويذكر املالحم ،فقال :يا أمري املؤمنني ،ما أشبه هذا
عيل  ،#وهو
ُ
ث -إ َِىل ٍّ
َ
فرماك اهللُ بغالم
قلت يا غالم،
كنت آثام فيام َ
احلديث بحديث خرافة! فقال عيل ( :#إِن َ
ثقيف) ،ثم سكت ،فقام رجال فقالوا :ومن غالم ثقيف يا أمري املؤمنني؟ قال( :غالم يملك
=

اجلا ِم ِع ا رل َكب رِريَِ ،و َسا ِئرِ ُمؤ َّل َف ِ
رب بِ ِه ِم َن
ات الن ِ
إِىل َق رولِ ِهَ :
َّاس َك ِث ر ٌري ُِمَّا َأ رخ َ َ
«و ِيف ر َ
ـم َغ َّي َب ِ
ـم َال ِح ِم  .ر
اس َت رع َم َل ُه الش َع َرا ُء ،ك ََما َق َال
اتَ ،حتَّى ر
اجل رف ُر ِيف ا رل ُ
ا رل َ
واشت ََهر َعنر ٌه ر َ
ـم َع رري:
َأبُو ال َع َال ِء ا رل َ

ـمــا
َل َقدر َع ِج ُبوا ِألَ ره ِ
ـل ال َب ريـِت َل َّ

اه رم ِع رل ُم ُهــ رم يف َم رســ ِ
ك َج رفــرِ
َأ َتــ ُ

 ،»...إ َِىل ِ
هِم ُم ِف ريدٌ .
آخرِ ك ََال ِم ِهَ ،و ره َو بَ رح ٌث ُم ٌّ
ب ِيف ِج رل ِد َج رف ٍر  ،ك ََما َذك ََر َذلِ َك َأبو
ـما َذا ُس رم َي ب َِذلِ َك؟ َفأل َّنه ُكتِ َ
َو َأ َّما لِ َ
رض ُب ُعن َُق هذا الغالم بسيفه) ،فقالوا :كم يملك يا
بلدتكم هذه ال يرتك هللِ ُح رر َم ًة َّإال انتهكهاَ ،ي ر ِ
أمري املؤمنني؟ قال( :عرشين إن بلغها) ،قالوا :فيقتل ً
قتال أم يموت موتًا؟ قال( :بل يموت
حتف أنفه بداء البطن ،يثقب رسيره؛ لكثرة ما خيرج من جوفه).
ُ
رأيت بعينى أعشى باهلة ،وقد أحرض يف مجلة األرسى الذين
قال إسامعيل بن رجاء :فواهلل لقد ُ
ُأ ِرسوا من جيش عب د الرمحن بن حممد بن األشعث بني يدى احلجاج ،فقرعه ووبخه ،واستنشده
ض فيه عبدَ الرمحن ع ََىل احلرب ،ثم رضب عنقه يف ذلك املجلس.
حي رر ُ
ِش رعره الذي ُ َ
وينَ ،ف َوا َّل ِذي نَ رف ِيس بِيَ ِد ِه َال تَ رس َأ ُل ِ
وين َقبر َل َأ رن تَ رف ِقدُ ِ
(اس َأ ُل ِ
وين َع رن
( -)1قال - #كام يف هنج البالغة :-ر
َ ٍ
السا َع ِةَ ،و َال َع رن فِئ ٍَة َ رُت ِدي ِما َئ ًةَ ،و ُت ِضل ِما َئ ًة إ َِّال َأ رن َب رأ ُتك رُم بِنَا ِع ِق َها َو َقائِ ِد َها
يما بَ رينَك رُم َوبَ ر َ
ني َّ
ِشء فِ َ
ر
َاهباَ ،وحمَ رَط ر َِح ِ
ِ
ِ
ِ
وت ِمنر ُه رم َم روتًا) .وقال
ك
ر
َاخ
ن
م
و
ا،
ه
ق
ئ
ا
س
ِ
اهلاَ ،و َم رن ُي رقت َُل ِم رن َأ رهلِ َها َقت ًرالَ ،و َم رن َي ُم ُ
َ
َ
َ
َو َ
ُ ِ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
َ
وين َقبر َل أ رن تَ رفقدُ ِ
َّاس َس ُل ِ
الس َماء أ رع َل ُم منري
 -#كام يف النهج ً
أيضا(:-أ َهيا الن ُ
وينَ ،ف َألنَا بِ ُط ُرق َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر
َ
َ
ٌ
ِ
ر
ب ِب َأ رح َال ِم َق رو ِم َها) .وروى اب ُن
ه
ذ
ت
و
ا،
ه
م
ا
ط
خ
يف
أ
ط
ت
،
ة
ن
َ
ت
ف
ا
ه
ل
ج
ِرِ
ب
َر
غ
ش
ت
ِب ُط ُر ِق راألَ رر ِ
ضَ ،ق رب َل َأ رن َ َ ر َ ر َ
َ ََ َ ُ
(س ُل ِ
وين؛
أيب شيب َة يف (املصنَّف) (
َيل َ :#
 )343-341/21رقم ( )38889بإسناده عن ع ِ ٍّ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َفإِنَّك رُم َال تَ رس َأ ُل ِ
السا َعةَ ،و َال َع رن فئَة َ رُتدي مئَ ًةَ ،وتُضل مئَ ًة ،إِ َّال
يما بَيرنَك رُم َوبَ ر َ
ني َّ
ِشء ف َ
وين َع رن َ ر
َحدَّ رثتُك رُم بِنَا ِع ِق َها َو َقائِ ِد َها َو َسائِ ِق َها.)...
وروى ُن َعيم بن محَّاد يف (ال ِفتَن) ( ،)40/1رقم ( ،)45بإسناده عن ِز رر بنِ ُح َبيشَ ،س ِم َع
وين؛ َف َوال َّل ِه َال تَ رس َأ ُل ِ
(س ُل ِ
وين َع رن فِئ ٍَة َخ َر َج رت تُ َقاتِ ُل ِمائ ًة ،أو َ رُت ِدي ِمائ ًة إ َِّال
عَليًّا  ¥يقولَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
السا َعة) .وعن أمري املؤمنني عيل  #قال:
أنربَأتُك رُم ب َِسائِ ِق َها َو َقائِ ِد َها َونَاعق َها َما بَيرنَك رُم َوبَ ر َ
ني قيَا ِم َّ
ٍ
يم بن
( َما ِم رن َث َالثامئة َخت ُرر ُج إ َِّال َو َل رو ِشئ ُرت َس َّم ري ُت َسائِ َق َها َو َنا ِع َق َها إ َِىل َيو ِم ال ِق َيا َم ِة) ،أخرجه ُن َع ُ
َمحَّاد يف (ال ِفتَنِ )( )34/1رقم ( .)28قال احلافظ السيوطي يف (مجع اجلوامع) ( ،)112/17رقم
(« :)46وسنده صحيح».
«اجل رفر -ب َفترحٍ َفسك ٍ
ِ
ِ
ر
ر
ّ
ـمحكَم)
ل
(ا
يف
واقتصـر
حاح،
الص
يف
كام
اء
والش
عزِ
ـم
ل
ا
د
أوال
من
:
ُون
ّ
ُ
َ
َ
ُ
( -)2ر َ ُ
ِ
ر
عىل َّ
واستك َرر َش،
بعض ُهم :ر
الشاء ،وتَبِ َعه املصنرف [صاحب القاموس] ،وزاد ُ
والضأ ِن :ما َع ُظم ر
وج َف َر َجنرباه أي اتَّ َس َع.
َ
=

مها .
ب ا رلكَاتِ ِ
َاب ( َأ َد ِ
ال َع َال ِء ِيف ِش رعرِ ِهَ ،وابر ُن ُق َت ري َب َة ِيف كِت ِ
ب) َ ،و َغ ر ُري ُ َ

ابُ :س رب َح َ
ان ال َّل ِه! َال َي رع َل ُم ك َُّل َذلِ َك إ َِّال ال َّل ُه ُس رب َحا َن ُهَ ،وإِ َّن َما ُيت ََم َّك ُن ِم رن
اجل َو ُ
َف ر َ
احل ِقي ِقي َغري م رقص ٍ
ودَ ،وإ رِن َو َق َع ِيف
رُ َ ُ
َم رعرِ َف ِة َما ُذكِ َر فِ ري ِه ِمن ا رل ِع رل ِم َال َغ ر َريَ ،فا رل ُع ُمو ُم ر َ ر
ٍ
َظ ِ
الو ِ
رش ًعا.
جي ُ
ب َر
اج ُ
اهرِ ِع َب َارة َف َ
مح ُل َها َع َىل َما َ ُ
وز َو ُي رمكِ ُن َع رق ًال َو َ ر

َاب ال َّل ِه َت َع َاىلَ ،و ُسنَّ ِة َر ُسولِ ِه ÷َ ،و َال
ت ُع ُمو َم ٌ
َو َقدر َو َر َد ر
ات َكثِ ر َري ٌة ِيف كِت ِ
َ
ح
احل ِق ري ِقي ،كَما َق َال َت َع َاىل﴿ :ت حدمّر ك ۡ
شء﴾ [األحقاف،]25:
َ
ُي َرا ُد ِ َهبا ا رل ُع ُمو ُم ر َ
﴿ حوأوت حّي ۡ
شء﴾ [النملَ ،]23:و﴿ حخَٰل ّق ك ح ۡ
ت مّن ك ح ۡ
شء﴾ [األنعام.]102:
ّ
ّ
اح َأ َّن َر ُس َ
رب ُه رم فِ ري َها ب َِما
ول ال َّل ِه ÷ َخ َط َ
َو َقدر ُر ِو َي ِيف ّ
ب ُخ رط َب ًة َأ رخ َ َ
الص َح ِ
ُه َو كَائِ ٌن إِىل َي رو ِم ال ِق َيا َم ِة.
رب ِين َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷ ب َِما ُه َو كَائِ ٌن إ َِىل َأ رن َت ُقو َم
َق َال ُح َذ ري َف ُة َ « :¥أ رخ َ َ
السا َع ُة»َ ،أ رخ َر َج ُه ُم رسلِ ٌم .
َّ
َو َق َال ُح َذ ري َف ُة َأ ري ًضاَ « :قا َم فِينَا َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷ َم َقا ًما َف َما َت َر َك َش ري ًئا َيك ُ
ُون ِيف

الرع ِري .قا َله
اجل رف ُر :هو إذا بَ َل َغ َو َلدُ ا رل ِم رعزَ ى أربَ َع َة َأ رش ُه ٍر َ
وج َف َر َجنربَاه و ُف ِص َل عن ُأ رمه و َأ َخ َذ يف َّ
أو َ
أبو ُعبيدٍ.
َر
ٍ
َ
ِ
ِ
يب :إنام ألربعة أشهر أو مخسة من يوم ُولدَ » .انتهى من (تاج العروس).
وقال ابن األعرا ر
( -)1كذا عزاه الدمريي يف (حياة احليوان الكربى) ( )642/1ط( :دار البشائر) إىل كتاب (أدب
الكاتب) البن قتيبة ،وإنَّام ذكره اب ُن قتيبة يف كتابه (تأويل خمتلف احلديث) (ص )155/ط( :دار
ابن القيم -دار ابن عفان).
(( -)2حياة احليوان الكربى) (( ،)642/1وفيات األعيان) البن َخ رلكان ( )240/3ط( :صادر).
( -)3صحيح مسلم برقم ( ،)7265ورقم ( ،)7266ط( :املكتبة العِصية).

السا َعة إِالَّ َحدَّ َ
ث بِ ِهَ ،ح ِف َظ ُه َم رن َح ِف َظ ُهَ ،و َن ِس َي ُه َم رن َن ِس َي ُه».
َم َقا ِم ِه َذلِ َك إ َِىل ِق َيا ِم َّ

َأ رخ َر َج ُه ال ُب َخارِ ي َ ،و ُم رسلِ ٌم َ ،و َأبو َداو َد .
ب َ
«ص َّىل ِبنَا َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷ ا رل َف رج َرَ ،و َص ِعدَ
األ رن َصارِ يَ :
َو َق َال َعمرو بر ُن َأ رخ َط َ
رربَ ،ف َخ َط َبنَا َحتَّى َح َض َـر ِ
ررب َف َخ َط َبنَا َحتَّى
ت الظ ره ُر َفن ََز َل َف َص َّىلُ ،ث َّم َص ِعدَ ا رلـ ِمن َ َ
ا رلـ ِمن َ َ
ررب َف َخ َط َبنَا َحتَّى َغ َربَ ِ
َح َض َـر ِ
ت َّ
الش رم ُس،
ت ا رل َع رص ُـرُ ،ث َّم َن َز َل َف َص َّىل ُث َّم َص ِعدَ ا رلـ ِمن َ َ
رب َنا ب َِما ك َ
َان َوب َِما ُه َو كَا ِئ ٌنَ ،ف َأ رع َل ُمنَا َأ رح َف ُظنَا»َ ،أ رخ َر َج ُه ُم رس ِل ٌم .
َف َأ رخ َ َ
جي َه ُل ُه َأ َحدٌ ِم رن ُأ رو ِيل ا رل ِع رل ِم.
َو َه َذا َكثِ ر ٌري َال َ ر
ـمن رَج ُم َ
س ِمنر ُه
ون َوا رلك ََهنَ ُة َف َل ري ِ
اجل َو ُ
اب :ا رل ِع رل ُم لِ َّل ِه ُس رب َحا َن ُهَ ،و َأ َّما َما َيدَّ ِع ري ِه ا رل ُ
َف ر
ٍ
ون َد َّجا ُل َ
رت َ
ونَ ،و َقدر َو َر َد فِ ري َم رن َصدَّ َق ُه رم فِ ري َما َقا ُلو ُه َما َو َر َد،
ِيف َِشءَ ،وإ َّن َما ُه رم ُم رف َ ُ
و َال يع َلم ا رل َغيب َّإال ال َّله تع َاىل ،كَما َق َال تع َاىل ﴿ :حعَٰل ّم ۡٱل حغ ۡ
ب فح حل ي ۡظ ّهر ح ح َٰ
َع
ي
ََ
ُ ََ
َ َر ُ ر َ
َ
ّ
َ
ۡح ح
حۡ
ض مّن َرسول فحإنَهۥ ي ح ۡ
حغ ۡيبهّۦٓ أ ح ححدا ٢٦إَل ح
َٰ
ّي يح حديۡهّ حوم ّۡن
ب
ّن
م
ك
ل
س
ت
ٱر
ن
م
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ح ۡ
ٗ
خلفّهّۦ حر حصدا[ ﴾٢٧اجلن].

حيل ال َّت رف ِسي ُق وال َّت رك ِفري َّإال بِرب َه ٍ
وز َو َال َ ِ
ان
جي ُ
ر َ
اجل َو ُ
ُر
اب َوبِال َّل ِه الت رَّوفِ ري ُق :أ َّن ُه َال َ ُ
رُ
َف ر َ
ول ÷ِ :
الر ُس ُ
ـم رسلِ ِم ُف ُس ٌ
وقَ ،و ِقتَا ُل ُه ُك رف ٌر)).
((س َب ُ
اب ا رل ُ
َقاطِعٍَ ،و َقدر َق َال َّ
( -)1البخاري برقم ( ،)6604ط( :العصـرية) ،ولفظهَ :
يها
(خ َطبَنَا النَّبِي ÷ ُخ رطبَ ًةَ ،ما تَ َر َك فِ َ
َ
السا َع ِة إ َِّال َذك ََر ُهَ ،علِ َم ُه َم رن َعلِ َم ُهَ ،و َج ِه َل ُه َم رن َج ِهل ُه).
َشيرئًا إ َِىل ِقيَا ِم َّ
( -)2مسلم برقم ( ،)7263ورقم (.)7264
( -)3سنن أيب داود ( ،)94/4برقم ()4240
( -)4مسلم برقم (.)7267

َّارص األُ رط ُر ُ
مها .
َأ رخ َر َج ُه ا ِ
وش َ ،وا رل ُب َخارِ ي َ ،و َغ ر ُري ُ َ
إل َما ُم الن ِ ُ

نيَ ،و َأ َّن
ـمؤ ِمنِ ر َ
ـم رسلِ ِم ر َ
وز َت رفرِ ري ُق َ َ
جي ُ
اجل َو ُ
ني ا رل ُ
مجا َع ِة ا رل ُ
ـم َو رف ُقَ :أ َّن ُه َال َ ُ
اب َوال َّل ُه ا رل ُ
َف ر َ
َ
ب األُ رل َف ُةَ ،وإ رِص َال ُح َذ ِ
ا رل َو ِ
ات ا رل َب ر ِ
ني ،ك ََما َق َال َت َع َاىل﴿ :إّن حما
ني الـ ُرمؤ ِمنِ ر َ
ني بَ ر َ
اج َ
ح
ح َ
ح ۡ
ۡ ۡ
ح ح
ٱتقوا َ ح
ٱلِل حوأ ۡصل ّحوا ذات بح ۡين ّك ۡم﴾ [األنفال،]1 :
ٱلمؤمّنون إّخ حوة﴾ [احلجرات﴿ ،]10:ف
ح ٗ
ٗ
﴿ َٱتقوا َ ح
ٱلِل حوقولوا ق ۡوَل حسدّيدا[ ﴾٧٠األحزاب].
الر ِ
َّب َما َل ري َس ُم رف ِسدً ا َت رر ُك ُهَ ،و َال َي َرى ُو ُجوبَ ُه،
اج ُحَ :أ َّن ُه َي رن َب ِغي لِ ِ
إل َما ِم َأ رن َيت ََجن َ
َو َّ
ـمؤ َّت ُم َي َرا ُه ُم رف ِسدً ا؛ َق رصدً ا ل ُ
الر ُس ُ
ول ÷:
أل رل َف ِةَ ،و ر
اع ا رل َك ِل َم ِةَ ،و َقدر َق َال َّ
َوا رل ُ
اج ِت َم ِ

اهلدر َي)) َ ،أ رو ك ََما َق َال.
(( َلو راست رَق َب رل ُت ِم رن َأ رمرِ ي َما راستَدر بَ رر ُت َل َ
ـما ُس رق ُت ر َ
ـما َش َّق
ابَ ،و َلكِ رن ِال رستِ َطابَ ِة ُن ُف ِ
احلق َوا رل َّص َو ُ
وس َأ رص َحابِ ِه َل َّ
َوا َّل ِذي َف َع َل ُه ُه َو ر َ
َع َل ريهِ رم.

ـمن َره ِج األَ رق َو ِم).
َو َقدر َق َّر ُ
رت ا رل َب رح َث ِيف َه َذا ِيف (ا رل َ

( -)1البساط (ص ،)96/و(ص.)99/
( -)2البخاري برقم (( ،)48كتاب اإليامن) ،وبرقم (( )6044كتاب األدب) ،ط( :العِصية).
( -)3كأيب داود الطيالسـي يف (املسند) برقم ( ،)256وأمحد بن حنبل يف (مسنده) برقم (،)3647
و( ،)3903و( ،)4345ط( :مؤسسة الرسالة) ،ومسلم برقم ( )221و( ،)222ط:
«ح ِد ٌ
يح» ،والنسائي يف (الكربى)
يث َح َس ٌن َص ِح ٌ
(العِصية) ،والرتمذي برقم ( ،)1983وقالَ :
( ،)313/2بأرقام من ( )3567إىل ( ،)3578وابن ماجه برقم ( ،)69وابن حبان يف
(صحيحه) ( )266/13برقم ( ،)5939ط( :مؤسسة الرسالة) ،وغريهم كثري.
( -)4رواه أبو داود الطيالسـي يف (املسند) برقم ( ،)1644و( ،)1781وابن أيب شيبة يف
(املصنف) برقم ( ،)16027و( ،)16028وإسحاق بن راهويه يف (املسند) برقم (،)1099
وأمحد بن حنبل يف (املسند) برقم ( ،)2287و( ،)2348والبخاري بأرقام (،)7229
و( ،)7230ورقم ( ،)1651و( ،)1785ط( :العصـرية) ،ومسلم برقم ( ،)2943وأبو داود
يف (السنن) ( ،)154/2رقم ( ،)1784والنسائي يف (السنن الكربى) ( ،)342/2رقم
( ،)3692وبرقم ( )3705وابن ماجه يف (السنن) برقم ( ،)3074وغريهم كثري.

هِمَ ،و َو َّف َق ُه رم لِرِ َضا ُه َو َت رق َوا ُه.
نيَ ،و َأ رص َل َح َذ َ
مج َع ال َّل ُه َت َع َاىل َش رم َل الـ ُرمؤ ِمنِ ر َ
ََ
ات بَ رينِ ر
احل َرا ِم َسنَ َة ( 1395هجرية) َع َىل َص ِ
احب َِها َوآ َل ِه َأ رف َض ُل
احل َّج ِة ر َ
ُح رر َر َن رق ُل ُه َش ره َر ر َ

الص َل َو ِ
الس َال ِم.
َّ
ات َو َّ
حي َيى بر ِن َأ رمحَدَ بر ِن َع رب ِدا رلكَرِ ي ِم َح َجرَ ،و َّف َق ُه
َكت َ
َب ال َف ِق ُري إ َِىل ال َّل ِه َت َع َاىلَ :أ رمحَدُ بر ُن َ ر
ال َّل ُه لِ َصالِ ِح األَ رع َم ِ
ال.

فصل اخلصام يف مسألة اإلحرام


الـم رح ُمو ِد َع َىل ك رُل َحال،
اجل َاللَ ،
احل رمدُ لِ َّل ِه ال َكبِ ِري ا رل ُ
ـم َت َعالِ ،ذي ا رل ِع َّز ِة َو ر َ
رَ
ول للت رَّس ِد ِ
يد ِيف األَ رق َو ِ
الـم رس ُؤ ِ
ـم رس َت َعا ِن بِ ِه ِيف َمجِ ري ِع األَ رع َمال،
ال َواألَ رف َعال ،ا رل ُ
َ
الز ري ِغ َو ر ِ
والس َال ُم َع َىل
ـم رس َت َعا ِذ بِ ِه ِم َن َّ
اخل رذ َال ِن َوالت رَّضلِ ري ِل َواإل رِض َاللَ ،و َّ
الص َال ُة َّ
ا رل ُ
َم رن ُختِ َم رت بِ ِه الن ُبو ُة َواإل رِر َسال ،الدَّ ا ِعي إ َِىل َسبِ ري ِل َربر ِه ب رِ
ـم رو ِع َظ ِة
ِاحلك َرم ِة َوا رل َ

ب َم َو َّد َ ُُتم ِيف ر
ـمب رِني،
اجل َاللَ ،و َع َىل آلِ ِه ا َّل ِذ ري َن َأ رو َج َ
الذكررِ ا رل ُ
احل َسنَ ِة ك ََما َأ َم َر ُه ُذو ر َ
رَ
الزكَاة،
الس ِف رينَ ِة َوالن ُجو ِم َوال َّث َق َل رنيَ ،و َح َّر َم َع َل ريهِم َّ
َوالت ََّمس َك ِهب رِم ك ََما ِيف َأ رخ َبارِ َّ

الص َال ِة ،ك ََما ِيف َأ رخ َبارِ ال َّت رعلِ ري ِم َوال َّت رل ِق رنيَ ،وبَ رعدُ .
هِم ِيف َّ
َو َأ َم َر ب َّ
ِالص َال ِة َع َل ري ر
اال َّط َال ُع َع َىل رِ سا َل ٍة م رش َت ِم َل ٍة َع َىل نِس َب ِة َأ رق َو ٍ
َان ِ
َف َقدر ك َ
الوا ِق ِع،
ال ِه َي ِخ َال ُ
ف َ
ر
ُ
َ
ُمت ََض رمن ٍَة لِ رل َف َسا ِد ِيف ِ
اجَ ،و َما ُكنَّا ُن َقدر ُر َأ رن َت رصدُ َر ُِم َّ رن َل ُه ِيف ا رل ِع رل ِم َقدَ ٌم
اال رحتِ َج ِ
َر ِ
اس ٌخَ ،و ِم َن ال َّت رق َوى َو َر ٌع َح ِ
رشها؛
مح َل ُه َع َىل َن ر ِ
اج ٌزَ ،أ رو َينر َقا َد لِ َّل ِذي َل َّف َق َها َل ُهَ ،و َ َ
ب ال َّت رطوِ ريل،
ـم رس َأ َل َة فِ رقهِ َّي ٌة َف رر ِع َّي ٌةَ ،ال َت رست رَو ِج ُ
ـما ُه َو َع َل ري ِه ِم َن ال ُغ ُرورِ َ ،م َع َأ َّن ا رل َ
لِ َ

َو َال َك رث َر َة ال َق ِ
ال َوا رل ِق ريل.
ٍ
َو َل رو َأبردَ ى فِ ري َها َر رأ َي ُه بِدُ و ِن َت َعر ٍ
ض لِ َ
ـما
أل رع َر ِ
اضَ ،ونِ رس َب ِة َأ رق َوال َال َأ رص َل َ َهلا َل َ
َان َقدر َأ رنك ََر َذلِ َكَ ،و َق َال« :إ َِّن ِ
َان َع َل ري ِه َم َال ٌمَ ،وإ رِن ك َ
ك َ
ِالر رأي».
اال رجتِ َها َد َال َي رث ُب ُت ب َّ
اب.
اجل َو ِ
َو َل رو َال ُو ُج ُ
وب ال َب َيا ِنَ ،و َر رف ُع ال َّت رغرِ ريرِ ؛ َألَ رع َر رضنَا َع ِن ر َ

َو َقدر ُكن ُرت َت َو َّق رف ُت َع ِن اإل َِجابَ ِة َحتَّى َيك َ
احل َّج ِةَ ،وك ََر َاه ِة
ُون ا ِ
إل رع َذ ُار؛ لِت رَأكِ ري ِد ر ُ
ـم رورِ ِ
الو ِيل إِبر َر ِ
اجلدَ ِ
رِ
اه ري ُم بر ُن َع ِ ٍّيل
الس ريدُ ال َع َّال َم ُة َ
ث لِ رل ُف رر َق ِة ،فت ََو َّج َه إِ َل ري ِه َّ
ال ا رل ُ
ّ
الر َسا َل ِة ُه َو َو َغ ر ُري ُه
الش َهارِ ي َح ِف َظ ُه ال َّل ُه َت َع َاىل؛ لِ َق رص ِد الن رص ِح بَ رعدَ َأ رن َت َّأمل َ ِم رن َه ِذ ِه ر
ِم َن ال ُع َل َم ِ
اء األَ رخ َيارِ َ ،حتَّى ا َّل ِذ ري َن َج َرى بَ رينَنَا َوبَ رين َُهم ر ِ
ـم رس َأ َل ِة،
اخل َال ُ
ف ِيف َه ِذ ِه ا رل َ

ني ال ُع َل َم ِ
نيَ ،ف َو َص َل إِ َل ري ِه َو َأبر َل َغ
َو َلكِنَّ ُه ِخ َال ٌ
ـمن ِرص ِف ر َ
ـم رأ ُلو َف ِة بَ ر َ
اء ا رل ُ
ف َع َىل ال َّطرِ ري َق ِة ا رل َ
ف َو ِ
رب ُه َأ َّن ُه َي رل َز ُم ال َب َي ُ
انَ ،ف َأ َم َر ُه
ـم رج ُهو َد ِيف الن رص ِحَ ،ف َأ رظ َه َر الت ََّأس َ
اال رستِ رغ َف َارَ ،ف َأ رخ َ َ
ا رل َ
بِكِتَابَ ِة َذلِ َكُ ،ث َّم بَ رعدَ َذلِ َك َأ رو َص َل إِ َل ري ِه َو َرق ًة فِ ري َها بَ َي ُ
الر َسا َل ِة،
وع َع رن تِ رل َك ر
ان الر ُج ِ
َبَ ،وبَ رعدَ َذلِ َك َأ رر َس َل رِ َسا َل ًة فِ ري َها َت رقرِ ري ٌر
رض َب َع َّما َكت َ
َف َوا َف َق َع َىل َذلِ َكُ ،ث َّم َأ ر َ
لِ ُ
مجا َع ٍة ِم َن
اب ب َِما ا رقت ََضا ُه َن َظ ُر ُهَ ،و َأ َّن ُه َأبردَ ى َر رأ َي ُهَ ،و َأ َّن ُه َق رو ُل َ َ
أل رو َىلَ ،و َأ َّن ُه َأ َج َ
ض ال ُع َل َم ِ
ال ُع َل َم ِ
اء َ
اآلنَ ،ق َال:
ـم َت َقدر ِم ر َ
ـمت ََأ رخرِ ري َنَ ،و َع َل ري ِه ال َع َم ُل ِم رن بَ رع ِ
ني َوا رل ُ
اء ا رل ُ

ات ُت رو ِه ُم بَ رع َض اإل رِخ َوا ِن ال ُع َل َم ِ
ض َأ رل َف ِ
اء َأ َّن
اب ِع َب َار ٌ
اجل َو ِ
«و َقدر َو َق َع ِيف بَ رع ِ
َ
اظ ر َ
اجل َوازِ  »...إلخ.
َذلِ َك َت رعرِ ري ٌض ب َِم رن َي رلتَزِ ُم ِخ َال َ
ف َه َذاَ ،و ِذكرر عَدَ ِم ر َ

ات ُت رو ِه ُم »...إ َِىل ِ
ف َي ُق ُ
آخرِ ِهَ ،و ره َي
ومل ُي رظهِ رر فِ ري ِه َأ َّي ُر ُجوعٍَ ،و َك ري َ
ولِ « :ع َب َار ٌ
ات بِنِس َب ِة َأ رق َو ٍ
ـم َّطلِ ُع.
َت ر ِ
ال إ َِىل ال َقائِلِ ر َ
نيَ ،مل ر َي ُقو ُلوا ِ َهبا ك ََما َي َر َاها ا رل ُ
حي ٌ ر
ِص ر َ
ض ال ُع َل َم ِ
اء.
َو َمل ر ُننركِ رر َع َل ري ِه َما َن َس َب ُه إ َِىل َن رف ِس ِه َأ رو إ َِىل بَ رع ِ
«ال زِ رل ُت َو َل رن َأ َز َال إ رِن َشا َء ال َّل ُه َت َع َاىل ُم رقت َِد ًيا ب ِ
َو َأ َشف َما فِ ري َها َأ َّن ُه َق َالَ :
ِآل
َر ُس ِ
وت َع َىل
ول ال َّل ِهُ ،م رق َت ِف ًيا آ َث َار ُه رمُ ،م َّتبِ ًعا َآرا َء ُه رمَ ،ال َأ رع ِد ُل ِهب رِم ِس َو ُاه رمَ ،و َس َأ ُم ُ
َذلِ َك إ رِن َشا َء ال َّل ُه».

َو َن ُق ُ
بَ ،ف َما عَدَ ا ُِمَّا
ـم رذ َه ِ
ـمنَا َما َو َق َع إ َِّال أ َّن َك ِم رن َأ ره ِل َه َذا ا رل َ
ول :إِ رن ُه َمل ر ُيؤلِ ر

بَدَ ا؟.

ُث َّم َق َالَ « :فإ رِن ك َ
َان َقدر َو َق َع ِمنري َخطِ ري َئ ٌة ِيف َه َذا َأ رو َغ ر ِري ِه َف َأ َنا َأ رس َت رغ ِف ُر ال َّل َه ال َعظِ ري َم
ٍ
وب إِ َل ري ِه ِم رن ك رُل َذ رن ٍ
رت رفت َُها ِألَ ري َأخٍ
الر ِح ري َمَ ،و َأ ُت ُ
الت ََّّو َ
ب َأ رذ َن رب ُت ُهَ ،أ رو َسيئة ا رق َ َ
اب َّ
اض َع َىل َمن ا َّت َب َع َما
رت َ
الـم رس َأ َل ُة َفللِنَّاظِرِ َن َظ ُر ُهَ ،و َال ا رع ِ َ
ُم رسلِ ٍمَ ،ص ِغ ر ٍري َأ رو َكب ر ٍِريَ ،أ َّما َ

اخت ََار َت رقلِ ريدَ ُه ِم َن ال ُع َل َم ِ
َظ َه َر َل ُه َت رر ِج ري ُح ُهَ ،أ رو َق َّلدَ َمن ر
اء األَ رع َال ِمَ ،ف َه َذا َما َأ ِد ري ُن ال َّل َه
ِب ِه َو َأ رع َت ِقدُ ُه »...إ َِىل ِ
آخرِ ِه.
وع َع َّما فِ ري َها ِم َن
َو َه َذا ك ََال ٌم َسلِ ري ٌمَ ،و َق رو ٌل َقوِ ٌ
ِص رح فِ ري ِه بِالر ُج ِ
يم ،إ َِّال َأ َّن ُه َمل ر ُي َ ر

األَ رق َو ِ
ـما َمل ر َي ُقو ُلو ُهَ ،ف َلزِ َم ال َب َي ُ
ان
الر َوا َي ِة َع ِن ال َقائِلِ َ
الـم َخالِ َف ِة لِ َ
ني لِ َ
لوا ِق ِعَ ،و ر
ال ُ
لِ رل َح رق.
َأ َّما ُه َو َفإ رِن ك َ
ب َع َىل َأ رمرِ ِهَ ،أ رو ِعنردَ ُه َأ َّن ُه َقدر َأ َّدى
َان ِيف ِع رل ِم ال َّل ِه َت َع َاىل َأ َّن ُه َقدر ُغلِ َ
َما َع َل ري ِهَ ،و َأبر َل َغ ُج رهدَ ُه َ
احلك ُرم ل َّل ِه ال َع ِ ريل ال َكبِريِ.
فال ُي َك رل ُ
ف ال َّل ُه َن رف ًسا َّإال ُو رس َع َهاَ ،و ر ُ
ب َأ رن َأ َت َك َّل َم لِت رَح ِق ِ
ـما ِيف َذلِ َك
َو َو َج َ
الـم َرا ُد-؛ لِ َ
الـم رس َأ َل ِةَ -وإ رِن َمل ر َت ُك رن ِه َي ُ
يق َ
الـمن ُرشو َد ِةَ ،و ِألَ َّن ُه َقدر َس َأ َلنِي بَ رع ُض ال ُع َل َم ِ
اء
الـم رق ُصو َد ِةَ ،وال َّث َم َر ِة َ
ِم َن ال َفائِدَ ِة َ
نيَ ،ف َأ ُق ُ
ول َوباهللِ الت رَّوفِ ِيق إ َِىل َأ رق َو ِم َطرِ ٍيق:
ال َعا ِملِ َ
ت ِمنَّا ال َفت َروى َع َىل ُم رقت ََىض َما َد َّل رت َع َل ري ِه
األَ رص ُل ِيف َه َذا الن َرزاعَ :أ َّهنَا َصدَ َر ر
اخلَ َل ِ
الس َل ِ
ف َو ر
الـم رع َت ِم َر َمتَى
احل َّ
اج َو ُ
الـم رع ُلو َم ُةَ ،و َج َرى َع َل ري ِه َع َم ُل َّ
األَ ِد َّل ُة َ
فَ :أ َّن َ

الـم َوا ِق ري ِ
الرش ِع َّي ِة ا َّلتِي َو َّقت ََها َر ُس ُ
ـم رن َح َّج َأو
ول ال َّل ِه ÷ لِ َ
َو َص َل إ َِىل َأ َح ِد َ
ت َّ ر
او ُز ُه إ َِّال َو َقدر َأ رح َر َم.
ا رعت ََم َر َأ رح َر َم ِمنر ُهَ ،و َال َيت ََج َ

َان َأ ره ُل ال َي َم ِن َيت ََو َّج ُه َ
ـما ك َ
ون لِ رل َح رج ِيف
الـمدَّ ِة ال َي ِس َري ِة األَ ِخ ر َري ِة َل َّ
َو ِيف َه ِذ ِه ُ
ٍ
س
احلدُ و ِد َر َأى ال َب رع ُض ِمن ُره رم َ -م َع َت َي ِ
َو رقت ُمت َِّسعٍ؛ َخ رو ًفا ِم رن إِ رغ َال ِق ُ

ِالس َّي َار ِ
اص َال ِ
ات ا َّل ِذي َو َّق َت ُه
او َز الـ ِم ري َق َ
اتَ -أ رن ُي َقدر َم ر
الز َي َار َة َو َيت ََج َ
الـم َو َ
ت ب َّ
ُ
َر ُس ُ
ض َع َىل َق رولِ ِه ِيف (األَ رز َهارِ ):
ول ال َّل ِه ÷ بِدُ و ِن إ رِح َرا ٍم؛ ا رعتِ َما ًدا ِم َن ال َب رع ِ

الز َي َار ِةَ ،و َي ُق ُ
احل َّج إ َِّال بَ رعدَ ر
احل َر ِم»َ ،و ِم َن ال َب رع ِ
ض َع َىل َأ َّن ُه َمل ر َي رق ِصد َ
«إ َِىل ر َ
ول :إِ َّن ُه َمل ر
َي رق ِصد ب َِس ر ِري ِه َه َذا الد ُخ َ
احل رجَ ،و َأ َّن ُه َال ُيرِ يدُ اإل رِح َرا َم َ
اآلن.
احل َر ِم َأ ِو َ
ول إ َِىل َ
او َز ُة الـ ِم ري َق ِ
الرش ِع ري
جي ُ
وز َ ُهل رم ُجم َ َ
َف َأ رف َت رينَا َم رن َس َأ َلنَا َع رن َق رولِنَا ِيف َذلِ َك :إِ َّن ُه َال َ ُ
ات َّ ر
ا َّل ِذي َو َّق َت ُه َ ُهل رم َر ُس ُ
اجا َأ رو
ول ال َّل ِه ÷ َو َو َص ُلوا إِ َل ري ِه َأ َّو ًال َم ره َما كَا ُنوا ُح َّج ً
ض األَ رل َف ِ
احل ِ
اظ النَّ َبوِ َّي ِة.
احل َّج ،ك ََما ُه َو ِيف بَ رع ِ
ال ُِم َّ رن َأ َرا َد َ
ُم رع َت ِمرِ ري َن؛ ِألَ َّهنُ رم ِيف تِ رل َك َ

َو ُه رم ِيف َح ِ
رش ُع َ ُهلم اإل رِح َرا ُم
ات ا َّل ِذي ُ ِ
او ُزوا الـ ِم ري َق َ
ال َس رري ِِه رم لِ رل رز َي َار ِة َقدر َج َ
ِمنر ُه ُمرِ ري ِد ري َن لِ رل َح رج ِمنر ُهَ ،ف َل رم َينر َقطِ رع َس ر ُري ُه رم لِ رل َح رج َوإ َِرا َد ُ ُُتم َل ُه -ا َّلتِي ِه َي ِيف اخلَ َ ِرب

ِص ًحا ِ َهبا ِ
الز َي َارةََ ،و َم ره َما كَا ُنوا ِيف َذلِ َك
احلج)) إلخ -بِ َق رص ِد ِه رم ر
((ُمَّن َأ َرا َد َّ
ُم َ َّ
رش ًعا،
هِم ُح َّج ٌ
الس َفرِ ا َّل ِذي َسا َف ُروا لِ رل َح رج َف ره َو ُي رط َل ُق َع َل ري ر
َّ
اج َق رط ًعا ُل َغ ًة َو ُع رر ًفا َو َ ر

َو َال ُخيررِ ُج ُهم ال َق رصدُ لِ رل رز َي َار ِة .
َو َقدر َو َّق َت َر ُس ُ
ـم رن َح َّج
ول ال َّل ِه ÷ َذلِ َك الـ ِم ري َق َ
ات ا َّل ِذي َو َص ُلوا إِ َل ري ِه لِ َ
َأو ا رعت ََم َر.

ـم رن َح َّج َأو ا رعت ََم َرَ ،))...م رن َف َع َل ُه َما َق رط ًعا،
الـم َرا ُد بِ َق رولِ ِه ÷(( :لِ َ
َو َل ري َس ُ
ات َأ رع َم ِ
اش ًيا إِ َل ريهِ َماُ ،م َز ِاو ًال ُم َقدر َم ِ
َوإِ َّن َما ُه َو َم رن َأ َرا َد ُهام َم ِ
اهل َما ،ك ََما ِيف َق رولِ ِه
ح
ح ح ح ۡ ح ۡ
َ ح
ۡ
ح
ح ح
ٱلصل َٰوة ّ
َت َع َاىل﴿ :فإّذا ق حرأت ٱلق ۡر حءان فٱ ۡس حتعّذ[ ﴾...النحلَ ،]98:و﴿إّذا ق ۡمت ۡم إّل
ح ۡ
ت ال ِق َرا َءةََ ،و َأ َر رد ُتم ال ِق َيا َمَ ،ف ِلإل َِرا َد ِة َم َع الت ََّوج ِه
[فٱغسّ لوا][ ﴾...املائدةَ ،]6:أ ريَ :أ َر رد َ
لِ رل ِف رع ِل َت رأثِ ر ٌري َق رط ًعا.
ـم رن َأ َرا َد اإل رِح َرا َم؛ ِألَ َّن َذلِ َك
ـم رن َح َّج َأو ا رعت ََم َر)) ،لِ َ
الـم َرا ُد بِ َق رولِ ِه(( :لِ َ
َو َال ُ

رش ًعا.
َل ري َس َم رعنَا ُه َال ُل َغ ًة َو َال َ ر

ـم رن َح َّج))َ ،أ رو
احل رجَ ،واألَ رخ َب ُار(( :لِ َ
َو َل ري َس اإل رِح َرا ُم إ َِّال ُج رز ًءا ِم رن َأ رج َز ِاء َ
احل َّج)).
(( َأ َرا َد َ
احل َّج َأو ال ُع رم َر َة إ َِّال
َو َي رل َز ُم َع َىل ال َق رو ِل َه َذا َأ َّن َم رن َو َص َل الـ ِم ري َق َ
اتَ ،و ره َو ُيرِ ريدُ َ
َأ َّن ُه َال ُيرِ ريدُ اإل رِح َرا َم ِم َن الـ ِم ري َق ِ
ات َوإِ َّن َما ُيرِ ريدُ اإل رِح َرا َم بَ رعدَ ُد ُخ ِ
ول َم َّك َة َأ َّال َي رل َز َم ُه
ـم رن َأ َرا َد اإل رِح َرا َم.
اإل رِح َرا ُم؛ ِألَ َّن ُه َما َقدر َأ َرا َد اإل رِح َرا َمَ ،و َل ري َس ِم ري َقا ًتا إ َِّال لِ َ
ات ِم َن
الـم رع ُلو ِم ِعنردَ األُ َّم ِةَ ،و ِخ َال ُ
َو َه َذا ِخ َال ُ
ف َما َر َوا ُه األَ رث َب ُ
الـم رف ُهو ِم َ
ف َ
ات ا َّل ِذي َي ِص ُل ُه
او َز َة الـ ِمـ ري َق َ
جي ُ
اإل ر َ
احل َّج َأو ال ُع رم َر َة ُجم َ َ
وز لِ َ
اع َع َىل َأ َّن ُه َال َ ُ
ِمج ِ
ـم رن َأ َرا َد َ

إ َِّال بِإ رِح َرا ٍم.

اجا.
( )1ـ أي ال خيرجهم القصد للزيارة عن كوهنم ُح َّج ً

َو َأ ري ًضا َي رل َز ُم َأ َّال َيك َ
َاج إ َِىل
حيت ُ
ُون لِ رلت ََّمت ِع َث َم َر ًة َأ رص ًال؛ ِألَ َّن ُه َع َىل َه َذا ال َق رو ِل َال َ ر
اإل رِح َرا ِم ِم َن الـ ِم ري َق ِ
ات ،بَ رل َي رك ِف ري ِه َأ َّال ُيرِ ريدَ اإل رِح َرا َم ِمنر ُه ،بَ رل ُيرِ ريدُ َت رأ ِخ ر َري ُه إ َِىل َي رو ِم

َع َر َف َة َم َث ًالَ ،و َي رب َقى ِيف َم َّك َة ُمت ََم رت ًعا بِدُ و ِن إ رِح َرا ٍم إ َِىل َو رق ِ
ت إ َِرا َدتِ ِه اإل رِح َرا َم.
الـم َوا ِق ري ِ
اج َأ رو
جي ُ
ت َو ره َو َح ٌّ
ـم رن َو َص َل َأ َّي َ
وز لِ َ
الـم رع ُلو ُم ِعنردَ األُ َّم ِة َأ َّن ُه َال َ ُ
َو َ
او َز ُه َد ِ
اخ ًال إ َِّال ِبإ رِح َرا ٍم.
ُم رع َت ِم ٌرَ -أ ريُ :مرِ ريدٌ َ ُهل َماَ -أ رن َيت ََج َ
الـم رف ُهو ُم ِم َن الت رَّو ِق ِ
يت َال َم رعنَى َل ُه إ َِّال َذلِ َكَ ،وإ َِّال ك َ
ات
َان الـ ِم ري َق ُ
َو َه َذا ُه َو َ
و َغريه َع َىل سو ٍاء ،متَى َأراد اإلِحرام َأحرم ِمن َأي مك ٍ
َانَ ،فك ََأ َّن ُه َق َالَ :م رن َأ َرا َد َأ رن
َ رُُ
َ َ رَ َ رَ َ ر ر َ
َ َ َ
حيرِ َم ِم َن الـ ِم ري َق ِ
ات َف رل ُي رحرِ رم ِمنر ُه.
ُر
ات ،بَ رل َي رك ِفي َأ رن َي ُق َ
َو َأ ري ًضا َال َم رعنَى َع َىل َه َذا َأ رن َيك َ
ول:
ُون ِألَ ره ِل ك رُل ِج َه ٍة ِم ري َق ٌ
الـم َوا ِق ري ُت لِك رُل َم رن َأ َرا َد اإل رِح َرا َم ِم رن َأ ري ِج َه ٍةَ ،ف َي ِصح لِ رل َمدَ ِ رين َأ رن َيدر ُخ َل ِم رن
َه ِذ ِه َ

الس ري ِل» َم َث ًال؛ ِألَ َّن ُه َال ُيرِ ريدُ
حيرِ ُم إ َِّال ِم رن َ
«وا ِدي َّ
احل َل ري َف ِة» ُمرِ ريدً ا لِ رل َح رج َو َال ُ ر
« ِذي ر ُ
اإل رِح َرا َم إ َِّال ِم رن ُهن َ
َاك.
ٍ
ون َم َوا ِق ريت َُه رم ُمرِ ري ِد ري َن لِ رل َح رج َو ُي َؤ رخ ُر َ
او ُز َ
ون اإل رِح َرا َم
َوك ََذا َأ ره ُل ك رُل ِم ري َقات َيت ََج َ
إ َِىل ِمي َق ٍ
ات َ
ـم رن َأ َرا َد اإل رِح َرا َم ِمنر ُه.
ر
اُت رم َل ري َس ِم ري َقا ًتا إ َِّال لِ َ
آخ َر؛ ِألَ َّن ِم ري َق َ ُ

احل َّج؛ ِألَ َّن ُه -ك ََما َس َب َقُ -ي رط َل ُق َع َل ري ِه
َو َل ري َس ك ََذلِ َك َم رن َأ َرا َد ب َِس َفرِ ِه َأ رو َم رشيِ ِه َ
الـم َرا ُد َم رن
احل ر
ـم رن َح َّج))؛ إِ رذ َل ري َس ُ
اجَ ،و َأ َّن ُه َح َّجَ ،و َقدر َد َّل َع َل ري ِه َق رو ُل ُه(( :لِ َ
ر
اس ُم َ

خ َال ِ
رض رو َرةًِ ،ب ِ
الرش ُع َأ َّن ُه َأ رح َر َم َو َال َأ َّنه
ف اإل رِح َرا ِمَ ،ف َل رم ُي رطلِ رق َع َل ري ِه َّ ر
احل َّج َ ُ
َف َع َل َ
رض رو َرةًَ ،فتَدَ بَّ رر.
احلج َف َقدر َأ رط َل َق ُه َع َل ري ِه َق رب َل فِ رعلِ ِه َ ُ
ُحمررِ ٌم إ َِّال بَ رعدَ فِ رعلِ ِهَ ،و َأ َّما َ
او َزتِ ِه َل ُه َغ ر ُري َق ِ
اص ٍد ب َِذلِ َك الد ُخ َ
ول
َو َال ُي َق ُال :إِ َّن ُه بِدُ ُخولِ ِه الـ ِم ري َق َ
ات َو ُجم َ َ
احل ّج.
الـم َج َ
َو ُ
او َز َة َ
الر ُس ُ
ِألَ َّنا َن ُق ُ
ات ا َّل ِذي َو َص رل َت إِ َل ري ِه َف َمتَى
ول ÷ َه َذا الـ ِم ري َق َ
ولَ :قدر َو َّق َت َّ
او َز ُت ُه َو َت َعدر ي ِه بِ َغ ر ِري إ رِح َرا ٍم؛ ِألَ َّن َه َذا َم رعنَى َج رعلِ ِه َل َك
جي ُ
وز َل َك ُجم َ َ
َو َص رل َت ُه َح ًّ
اجا َف َال َ ُ

احل ِ
ـم رن َح َّج َق رط ًعا؛ إِ رذ
ال ِم َّ
ِم ري َقا ًتا َمتَى َح َج رج َت َال َم رعنَى َل ُه َغ ر َري ُهَ ،و َأ رن َت ِيف َه ِذ ِه َ
احلج ،بَ رلَ :م رن َف َع َل ُم َقدر َماتِ ِهَ ،م َع
الـم َرا ُد ب َِم رن َح َّجَ :م رن َأك َرم َل َّ
َقدر ُعلِ َم َأ َّن ُه َل ري َس ُ
الـم َط َّه َر َة َو َس رري َ
ِك إِ َل ري َها َمل ر َينر َقطِ رع َس ر ُري َك لِ رل َح رج ِيف تِ رل َك
الـم ِد رينَ َة ُ
َأ َّن َك بِ َق رص ِد َك َ
اآلن ِم رن ُهن َ
احل ِ
احل َّج َ
الز َي َار ِةَ ،وإ َِّال َلزِ َم
َاكَ ،ف َس ر ُري َك َه َذا ُه َو لِ رل َح رج َو ر
ال؛ ِألَ َّن َك ُترِ ريدُ َ
َ
َأ َّن من م َشى ِألَي ح ٍ
الـم َوا ِق ري ِ
اج ِ
يش لِ رل َح رج بَ رعدَ ُد ُخ ِ
ت،
احل َ
ر َ َ
ول َ
ات َغ ر َري َ
َ َ
الـم ر ِ
اجة ِم َن َ
ال كَمن يتَوجه إ َِىل م رطع ٍم َأو َحم َ رل مبِي ٍ
ت
َ ر
َ َ ر
احل ِ َ ر َ َ َّ ُ
َأ رو َق رب َل َأ رن َينر َقطِ َع َس ر ُري ُه لِ رل َح رج ِيف تِ رل َك َ
َأ رو لِ َق َض ِ
احل َر ِم.
احل َ
اج ِة؛ ِألَ َّن َذلِ َك َّ
احل رج َأو ر َ
الس ر َري َل ري َس إ َِىل َ
اء َ
اع َس ر ِري ِهَ ،و َال َيك ُ
ُون
ـم رذ َه ِ
َو َع َىل َه َذا َف َال َي ِصح َحج األَ ِج ر ِري َع َىل ا رل َ
ب؛ ِال رن ِق َط ِ
احل ِ
احلا رج؛ ِخلُ ُر ِ
اج.
لِ رل َح ر
ال َع ِن ر
احل ِ
اس ِم َ
وج ِه ِيف ِت رل َك َ
اج ِيف َذلِ َك َأ رج ُر َ

او َز ُة الـ ِم ري َق ِ
احل رج؛ ِألَ َّن ُه َال بُدَّ ِم ِن
َو َأ ري ًضا َف َال ُي رمكِ ُن ُجم َ َ
احل َر ِم َأ رو إ َِىل َ
ات إ َِىل َ
احل رجَ ،ف َال َي رل َز ُم اإل رِح َرا َم َّإال َم رن َال ُي َع رر ُج َع َىل َأ ري
راشتِ َغالِ ِه بِ َغ ر ِري َ
الـم ر ِ
احل َر ِم َو َ
يش إ َِىل َ
ح ٍ
احل ّجَ ،و َه َذا ُحم َ ٌال.
َ َ
يش َ
اجة َغ ر َري َ
الـم ر ِ
احل َر َم َأ ِو َ
الـم رق ُصو ِد بِ ِه َ
خ َال ِ
ات َي ِس ر ٌري ،بِ ِ
اج ِ
الـم ِد رينَ ِة َف َك ِث ر ٌري.
احل َ
الس ِري إ َِىل َ
ف َّ
َال ُي َقال :إ َِّن َ
يش لِ ِت رل َك َ
الـم ر َ
ِألَ َّنا َن ُق ُ
يل َم ره َما َمل ر ُخيررِ رج ُه
ولَ :ل ري َس َث َّم َة َدلِ ٌيل َق ّط َع َىل ال َف رر ِق بَ ر َ
ني ال َكثِ ِري َوال َقلِ ِ

اس ِم َم رن َح َّج.
احل ر
اجَ ،و ر
َذلِ َك َع ِن ر
اس ِم َ
السنَ ِة َو ره َو مرِ ريدٌ لِ رل َح رج ِ
آخ َر َهاَ ،أ رو
َال ُي َق ُالَ :ف َي رل َز ُم َأ َّن َم رن َو َص َل الـ ِم ري َق َ
ات َأ َّو َل َّ
بَ رعدَ َأ رن َي ِص َل إ َِىل ِ
ِص َأ رو َلنردَ َن َأ َّن ُه َ ِ
حيرِ َم.
جي َ
ب َع َل ري ِه َأ رن ُ ر
اهلن ِرد َأ رو ِم ر َ

ِألَ َّنا َن ُق ُ
ولَ :م رن ك َ
اجَ ،و َال إِ َّن ُه َسائِ ٌر لِ رل َح رجَ ،و َال ُم َسافِ ٌر
َان ك ََذلِ َك َال ُي َق ُال َل ُه َح ٌّ
اج َع َل ري ِهَ ،و َي ِصح َأ رن ُي َق َال :إِ َّن ُه
احل ر
َل ُهَ ،و َال َي رل َز ُم اإل رِح َرا َم إ َِّال َم رن َي ِصح إِ رط َال ُق ر
اس ِم َ
ـم رن ك َ
َان ك ََذلِ َكَ ،ف َال ُي رط َل ُق َع َل ري ِه
ـم رن َح َّج َال لِ َ
الرش َع َج َع َل التَّو ِق ري َت لِ َ
َح َّج؛ ِألَ َّن َّ ر
احل رج،
احل رجَ ،و َال ُه َو ب َِصدَ ِد َ
رش ًعاَ ،ف َل ري َس ِيف َس َفرِ َ
َأ َّن ُه َح َّج َال ُل َغ ًة َو َال ُع رر ًفا َو َال َ ر
اجا َل ُعدَّ َس ِ
ان ال َّل ِه َأ ري َن َه َذا ِم رن َذ َ
اخ ًرا ُم رست رَهزِ ًءاَ ،ف َيا ُس رب َح َ
اك؟.
َو َل رو َس َّما ُه َأ َحدٌ َح ًّ

اح َما ِعن ِردي ِيف
َو َل َقدر َأ رطنَ رب ُت ِيف َذلِ َك؛ لِ َق رص ِد ا ِ
إل َفا َد ِة بِ َت رقرِ ريرِ َ
الـم رس َأ َل ِةَ ،وإِ ري َض ِ
َذلِ َكَ ،ف َم رن ك َ
ـم َعا َناتِ ِه.
َان َقاب ًِال َف َأ َقل ِم رن َه َذا َي رك ِف ري ِهَ ،و َم رن َال َي رق َب ُل َف َال َم رعنَى لِ ُ

َار َع َىل َم رن َت َق َّر َر ِعنردَ ُه ِم رن َأ ره ِل النَّ َظرِ
َو َمل ر َأ رق ِصدر -ك ََما َعلِ َم ال َّل ُه َت َع َاىل -ا ِ
إل رنك َ
ول كَما َق َال ال َّله َتع َاىل﴿ :فحبح ّ ۡ
ۡش ع حّبادّ ١٧ٱ ََّل ح
ّين
يح ِخ َال َ
ُ َ
ف َه َذاَ ،و َأ ُق ُ َ
َو َّ ر
الرت ِج ِ
ح
ح ۡح ح ح َ ح
ي ح ۡس حت ّمعون ٱلق ۡول ف حيتبّعون أ ۡح حس حنه﴾ [الزمر.]18-17:
حيدُ َ
َو َما ك َ
اج َمتَى
ث ِيف َه َذا ِخ َال ٌ
احل َّ
ف؛ لِ َ
َان ُي َقدَّ ُر َأ رن َ ر
ـما َع َل ري ِه األُ َّم ُة ِم رن َأ َّن َ
ث ِ
ني َحدَ َ
اج َع ُة
اخل َال ُ
َو َص َل الـ ِم ري َق َ
او رز ُه إ َِّال بِإ رِح َرا ٍمَ ،و ِح ر َ
الـم َر َ
ات َمل ر َيت ََج َ
ف َمل ر َت َز ِل ُ
ني ال ُع َل َم ِ
ني ال ُع َل َم ِ
اء ِيف
الـم رأ ُلو َف ِة بَ ر َ
الـم َذاك ََر ُة بَ رينَنَا َوبَ ر َ
اء األَ رع َال ِم َع َىل ال َّطرِ ري َق ِة َ
َو ُ
ٍ
اخل َال ِ
َم َسائِ ِل ِ
اوى بَاطِ َل ٍة،
ف بِدُ و ِن ُجمَا َفاةَ ،و َال َد َع َ
َّاس َما
حيكِي لِ رلن ِ
الـم رس َأ َل ِة َ ر
َحتَّى إ َِّن بَ رع َض األَ رع َال ِم ِم َن ا َّل ِذ ري َن َمل ر ُي َوافِ ُقوا ِيف َه ِذ ِه َ
َأ رف َت رينَا بِ ِهَ ،و َي ُق ُ
َّواض ُع
إل رن َص ُ
«ه َو األَ رح َو ُط َواألَ رو َىل»ِ ،يف ك ََال ٍم فِ ري ِه ا ِ
اف َوالت ُ
ولُ :

َو ِ
اال رت َز ُ
ان.
ف ال َف رض ِل َو ِ
اب َعن َرها ال َق ِ
اال رستِ َقا َم ِةَ ،ص َال ُح
ايض ال َع َّال َم ُةَ ،حلِ ري ُ
َه َذا َو َقدر َأ َج َ
اإل رِس َال ِم َص َال ُح بر ُن َأ رمحَدَ َفلِ ري َت َة َح ِف َظ ُه ال َّل ُه َو َت َو َّال ُهَ ،و ره َو ِم َن ال ُع َل َم ِ
ني
الـم َوافِ ِق ر َ
اء ُ

حي َيى
رت ِة األَك َرر ِم ر َ
نيِ ،ع َما ُد الدر ري ِن َ :ر
الس ريدُ ال َع َّال َم ُةَ ،ن رج ُم ال ِع ر َ
َع َىل َما َأ رف َت ري ُت بِ ِهَ ،و ِمن ُرهم َّ
الس ريدُ ال َع َّال َم ُة ،بَدر ُر ِ
آل ُحم َ َّم ٍد األَ رع َال ِم :بَدر ُر الدر ري ِن بر ُن
بر ُن َع رب ِد ال َّل ِه َر ِاو َيهَ ،و ِمن ُرهم َّ
الس ريد ال َع َّال َم ُةَ ،صارِ ُم اإل رِس َال ِم :إِبر َر ِ
احل َس ر ِ
اه ري ُم بر ُن َع ِ ٍّيل
حل روثِيَ ،و َّ
ني ا ُ
َأ ِم ر ِري الدر ري ِن بر ِن ُ
الش َهارِ يَ ،و ِ
ّ
مج ُال اإل رِس َال ِمَ :ع ِيل بر ُن
القايض ال َع َّال َم ُةُ ،ع رمدَ ُة
نيَ َ ،
الـم َح رق ِق ر َ
ُ
الس ريدُ ال َع َّال َم ُةَ ،ص َال ُح اإل رِس َال ِمَ ،وبَدر ُر األَ رع َال ِمَ ،ص َال ُح
ـم َت َع ريشَ ،و َّ
إ رِس َما ِع ري َل ا رل ُ

اه ري َم اهل ِ
بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن إِبر َر ِ
اش ِميَ ،ف َقدر َو َص َل إِ َّيل َو َأ َفا َد َأ َّن ُه َت َق َّر َر ِعنردَ ُه َأ َّن َما َأ رف َت رينَا بِ ِه
َ
بَ ،و َغ ر ُري َه َ
ؤال ِء.
الـم رذ َه ِ
ُه َو ك ََال ُم َأ ره ِل َ

ض ال ُع َل َم ِ
َوإِ َّنام َذك رَر ُ ُُتم لِ َن رق ِل َص ِ
احلق َأ َحق
الر َسا َل ِة َع رن بَ رع ِ
اح ِ
ب ر
اءَ ،وإ َِّال َف َ

ب َأ رن َيك َ
احلق َم َع ال َقلِ ري ِل.
اعَ ،س َوا ٌء َق َال بِ ِه َقلِ ري ٌل َأ رم َكثِ ر ٌري ،بَل األَ رغ َل ُ
بِاال رت َب ِ
ُون َ
ٍ
اب ِخ َال َف ُه
َو َل رسنَا َن رست رَو ِح ُش ب َِح رم ِد ال َّل ِه َت َع َاىل ِيف َجانِ ِ
احل رق لِ ِق َّلةَ ،و َال َهنَ ُ
ب َ
لِ َك رث َر ٍة.
ـم ري ِل
ت ال َفت َروى َو َأ َنا َأ رعرِ ُ
َو َل َقدر َأ رصدَ رر ُ
الرت ِخ ِ
يص ال َكثِ ُري؛ لِ َ
ف أ َّنه َس َي رع ِد ُل إ َِىل َّ ر
رس ري َع َة ِ
وس إ َِىل َما ِف ري ِه الت ر
َاج إ َِىل
َّخ ِف ري ُ
فَ ،ولِكَو ِن الش رب َه ِة َ ِ
الن ُف ِ
احَ ،و َال َ رحتت ُ
اال رن ِقدَ ِ
َاج إ َِىل َن َظ ٍر َو َ رحت ِق ريق ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ريق.
حيت ُ
َن َظ ٍرَ ،وإِ َّن َما ِخ َال ُف َها ُه َو ا َّل ِذي َ ر
ولَ :ق َال َص ِ
َه َذا َف َأ ُق ُ
السائِ َل ِيف َف ره ِم َما َق َصدَ ُه ِم رن
اح ُ
الر َسا َل ِة« :إِ َّن ُه َي رك ِفي َّ
ب ر

َ رحت ِق ِ
ص َع َىل :عَدَ ِم ُل ُزو ِم اإل رِح َرا ِم ،»...إ َِىل
الـم رس َأ َل ِة َ ِ
رص ري ُح (األَ رز َهارِ )؛ َفإِ َّن ُه َن َّ
يق َ
ِ
آخرِ ِه.
َو َأ ُق ُ
«الِص ري ِح
ني َّ ِ
ب ِم رن َه َذا الك ََال ِمَ ،ف َه رل َه َذا ك ََال ُم َم رن ُي َم ري ُز بَ ر َ
ول :ياهللِ ال َع َج ُ
َّص َوال َّظ ِ
«الـمنر ُط ِ
اهرِ ».
ني
َو َغ ر ِري َّ ِ
الـم رف ُهو ِم»َ ،وبَ ر َ
الِص ري ِح»َ ،و ُي َف رر ُق بَ ر َ
ني «الن ر
وق َو َ
َ

ِص ري ٌح َقط َع َىل عَدَ ِم ُل ُزو ِم اإل رِح َرا ِمَ ،وإِ َّن َما فِ ري ِه النَّص َع َىل
َل ري َس ِيف (األَ رز َهارِ ) َت ر ِ
احل َر ِم».
الـم َج َ
عَدَ ِم َج َوازِ ُ
او َز ِة لِآل َفا ِق ري ،إ َِىل َق رولِ ِه« :إ َِىل َ

الرش َ
وط.
ـم رن َمل ر َ ر
الـم َخا َل َف ِةَ -ج َو ُاز َها لِ َ
َو ُي رف َه ُم ِمنر ُه -ب َِم رف ُهو ِم ُ
جي َم ِع ُ
َِّص ري ُح َو َأ ري َن النَّص؟ َو َلكِ رن َهك ََذا َي رصن َُع َم رن َيك ُ
ُون َمه ُه ِ
اجلدَ ال،
َف َأ ري َن الت ر ِ
َو َت ركثِ َري ال ِق ري ِل َوال َقال.

الـم رف ُهو َم َف ره ًما َم رغ ُلو ًطا -ك ََما َس َب َق َت رو ِض ري ُح ُه،-
َو َم َع َه َذا َف َقدر َفهِ َم َه َذا َ
احل رج َق ِ
ـما
احل رج َو ر
اصدٌ لِ رل َح رج َو ر
الز َي َار ِة َل َ
َف َّ
الز َي َار ِةَ ،و َل رو َال َق رصدُ َ
السائِ ُر لِ رل رز َي َار ِة َق رب َل َ

فَ ،-ف ره َو
رض رب َعنر ُه -ك ََما َس َل َ
الـم ِد رينَ ِةَ ،ف َل رم َينر َقطِ رع َس ر ُري ُه لِ رل َح رجَ ،و َمل ر ُي ر ِ
َس َار إ َِىل َ
احل َل ري َف ِة»َ ،و َق ِ
اصدٌ َل ُه.
َعازِ ٌم لِإل رِح َرا ِم ِم رن « ِذي ر ُ

َف َس ر ُري ُه إِ َل ري َها ك ََس ر ِري ِه ِم رن بيتِ ِه إ َِىل الـ ِم ري َق ِ
ض ال ُق َرى ا َّلتِي
ات األَ َّو ِلَ ،و َل رو َم َّر ِم رن بَ رع ِ
احل َّج ،ا َّل ِذي
َل ري َس رت ِيف َو َس َط ال َّطرِ ري ِق َل َ
ـما َخ َر َج َع رن ك رَونِ ِه ُِم ر رن َح َّجَ ،و ُِم َّ رن َأ َرا َد َ

او َز ِة لِ رل ِم ري َق ِ
ب َّ
ات ا َّل ِذي َي ِص ُل إِ َل ري ِه إ َِّال بِإ رِح َرا ٍم؛
الـم َج َ
َر َّت َ
الشارِ ُع َع َل ري ِه عَدَ َم َج َو َاز ُ
الرض رورِ َّي ِ
ات.
إِ رذ َال َم رعنَى لِت رَو ِق ريتِ ِه َل ُه إ َِّال َذلِ َكَ ،فإِ رنك ُ
َار َه َذا َشبِ ري ٌه بِإِ رنكَارِ َّ ُ
َّاس
وب بَ رع ِ
السائِ ُل َأ َّهنَا َمل ر َت رقدَ رح َه ِذ ِه الش رب َه ُة ِيف ُق ُل ِ
ض الن ِ
ُث َّم َق َالَ :
«وا رع َل رم َأ َهيا َّ
َّاس َي ُعد َ
نيَ ،وإ َِّال َفك َ
إ َِّال ِم رن َق رب ِل َن رحوِ َعا َم ر ِ
ون َذلِ َك ُف رر َص ًة لِ َيدر ُخ ُلوا
َان الن ُ

الـم ِد رينَ ِة ،»...إ َِىل ِ
آخرِ ِه.
َ
َف َأ ُق ُ
رسَ ،و َذلِ َك َأ َّن
الـم رع ُلو َم ُة :ال َعك ُ
احل ِق ري َق ُة َ
ولَ :ه َذا َع ِج ري ٌ
الوا ِق َع ُة َ
ب ،بَل َ
اإلح َرا ِم ِم َن الـ ِم ري َق ِ
ـم رن َد َخ َل ُه ِم َن
اح الش رب َه ِة ُه َو ِيف َت رر ِك
ر
ا رن ِقدَ َ
الرش ِع ري لِ َ
ات َّ ر
اجَ ،و َه ِذ ِه الش رب َه ُة ِه َي ا َّلتِي َحدَ َث رت ِم رن َقرِ ري ٍ
ب.
احل َّج ِ
رُ

َّاس َي ُعد َ
َو َق رو ُل ُهَ « :فك َ
الوا ِق ِع َق رط ًعا؛ َفإ َِّن
ون َذلِ َك ُف رر َص ًة»َ ،ه َذا ِخ َال ُ
ف َ
َان الن ُ
ون ِم َن الـ ِم ري َق ِ
اتَ ،و َما كَا ُنوا َي ُز رو ُر َ
حيرِ ُم َ
ون إ َِّال
احل َّج َ
الن َ
اج ِمن ُره رم ُ -ر
َّاس كَا ُنوا َ -أ ري ُ

احل رج ِم رن َقرِ ري ٍ
احل رجَ ،وإِ َّن َما َحدَ َ
ب.
ث ال َع رز ُم لِ رل رز َي َار ِة َق رب َل فِ رع ِل َ
بَ رعدَ َ
الـم ِ
اض َي ِة كَا ُنوا ُي َقدر ُم َ
الز َي َار َة َو َال
ون ر
احل َّج َ
اج ِيف األَ رع َصارِ َ
َف ِفي ك ََال ِم ِه إ ر َِهيا ٌم َأ َّن ر ُ
حيرِ ُم َ
الوا ِق ِع َق رط ًعا.
ونَ ،و ره َو ِخ َال ُ
ف َ
ُر

او َز ِة الـ ِم ري َق ِ
ات َ -و َل رو إ َِىل
«و َال َ ر
خي َفى َأ َّن ال َقائِلِ ر َ
ني بِ ُل ُزو ِم اإل رِح َرا ِم ِعنردَ ُجم َ َ
ُث َّم َق َالَ :
ني ب َِما َي رف َع ُل ُه َغ ر ُري ُهم َ
احل رج ُجم َ ِ
اوزِ ري َن
اآلن ِم َن ر
احل َر ِم -كَا ُنوا ُمت ََم رسكِ ر َ
الز َي َار ِة َق رب َل َ
َغ ر ِري َ

ات بِ َغ ر ِري إ رِح َرا ٍمَ ،ف َما عَدَ ا ُِمَّا بَدَ ا؟»
الـ ِم ري َق َ
َف َأ ُق ُ
اللهم َه َذا ُ رهبت ٌ
يمَ ،ف َل رم َي رسب رِق َلنَا الت ََّمس ُك ب َِذلِ َكَ ،و َال
ولُ :س رب َحا َن َك
َان َعظِ ٌ
َّ
ال َع َم ُل بِ ِه.
صَ ،أ رو َي ُق َ
َفإ رِن َق َصدَ َغ ر َري َنا َفك َ
ول ال َب رعضَ ،و َال َي رأ ِيت بِ ِع َب َار ٍة ُت ِف ريدُ
َان َع َل ري ِه َأ رن ُخي رَص َ
الك َُّل.
ض َأ َّن ال َب رع َض ك َ
َان َي رع َم ُل َذلِ َك ُث َّم َر َج َع َعنر ُه َف َما ِيف َه َذا ِم رن
َو َم َع َه َذا َفإ رِن ُفرِ َ
صَ ،ف َه َذا َش رأ ُن َأ ره ِل النَّ َظرِ َو ِ
اض ٍة َأ رو َن رق ٍ
اال رجتِ َها ِدَ ،ي رر ِج ُع َ
ون َع ِن ال َق رو ِل َمتَى
َغ َض َ

َت َر َّج َح َ ُهل رم ِخ َال ُف ُهَ ،و َقدر َعدوا َذلِ َك َد َال َل ًة َع َىل َغ َز َار ِة ال ِع رل ِمَ ،وإِ رم َعا ِن النَّ َظرِ .
رش ًعا.
َفالت رَّص ِم ري ُم َع َىل َما ُعرِ َ
ف َأ َّن ُه َخ َط ٌأ ُه َو َ
الـم رذ ُمو ُم َع رق ًال َو َ ر

َف ِ َ
ارصي األَ رف َها ِمَ ،أ َف َه ِذ ِه
ِهيا ُم َع َىل َق ِ ِ
أل ري َم رعنًى َي رأ ِيت ِ َهب ِذ ِه ال ِع َب َار ِة ا َّلتِي فِ ري َها اإل ر َ
َطرِ ري َق ُة ال ُع َل َم ِ
اء األَ رع َال ِم؟!.
َان لِ َر رأ ٍي َف ِ
ُث َّم َق َالَ « :فإ رِن ك َ
ِالر رأ ِي».
اال رجتِ َها ُد َال َي رث ُب ُت ب َّ
َأ ُق ُ
ول :ا رن ُظ رر َأ َهيا النَّ َّقا ُدَ ،و َه رل َي رصدُ ُر َه َذا ُِم َّ رن َل ُه ُم رس َك ٌة َأ رو َم رعرِ َف ٌة ب َِح ِق ري َق ِة
ٍ
اال رجتِ َها ِدَ ،و َهل ِ
ِ
اال رجتِ َها ُد َيك ُ
«و َأ رجتَهِ دُ
ِالر رأ ِيَ ،و ره َو َ ِ
رص ري ُح َخ َ ِرب ُم َعاذَ :
ُون إ َِّال ب َّ
َر رأيِي».
رش ِع ٍّي.
الر رأ َّي ُ
الـم رذ ُمو ُم إ َِّال َّ
َو َل ري َس َ
الـم َج َّر َد ا َّل ِذي َال َي رس َتنِدُ إ َِىل َأ رص ٍل َ ر
َان لِدَ لِ ري ٍل َف َّ
«وإ رِن ك َ
الالزِ ُم إِبر َر ُاز ُه».
ثم َقا َلَ :
َّ

الـم رع ُلو َم ُة ِيف َت رو ِق ري ِ
ول :الدَّ لِ ري ُل َو ِ
ت َر ُس ِ
َو َن ُق ُ
ول ال َّل ِه
اض ٌح َوبَارِ ٌزَ ،و ره َو األَ رخ َب ُار َ
احل َّج.
الـم َوا ِق ري َت لِ َ
÷ َ
ـم رن َح َّج َأو ا رعت ََم َرَ ،و َم رن َأ َرا َد َ

الز َي َار ِة.
احل َّج بَ رعدَ ر
َفإ رِن َق َال :إِ َّن ُه إِ َّن َما ُيرِ ريدُ َ
َ
اآلن لِ رل َح رجَ -وإ رِن ُكن َرت ُترِ يدُ َت رأ ِخ ر َري اإل رِح َرا ِم إ َِىل بَ رع ِد
ُق رلنَاَ :ف َأ رن َت إِ ًذا ُمرِ ريدٌ
ات إ َِىل َأي مك ٍ
ول ِم َن الـ ِم ري َق ِ
وز الد ُخ ُ
َان َدا ِخ َل
جي َ
ر
ر َ
الز َي َار ِةَ ،-وإ َِّال َف َي رل َز ُم َأ رن َ ُ
الـم َوا ِق ري ِ
ت إ رِن ك َ
احل َّج إ َِّال بَ رعدَ تِ رل َك
َان ِيف َع رز ِم ِه َأ َّال ُ ر
َ
حيرِ َم إ َِّال بَ رعدَ َأ َّيا ٍم؛ ِألَ َّن ُه َال ُيرِ ريدُ َ
الـمدَّ ِةَ ،ف ره َو َك َق رولِك رُم :إِ َّنك رُم َال ُترِ ريدُ َ
الز َي َار ِة َس َواء َس َواءَ ،و َال
احل َّج إ َِّال بَ رعدَ ر
ُ
ون َ
َف رر َق ِعنردَ َم رن َيتَدَ بَّ رر.

الص ِح ري ِح ِم رن َأ َّن ُه َال َي رل َز ُم اإل رِح َرا َم إ َِّال َم رن َق َصدَ
بَ رل َي رل َز ُم َأ رن َيدر ُخ َل َم َّك َة َ -ع َىل َّ
َنيَ -ح ري ُث َيك ُ
َأ َحدَ الن ُسك ِ
ُون َعازِ ًما َع َىل َت رأ ِخ ِري اإل رِح َرا ِم َأ َّيا ًما ،ك ََم رن َي ِص ُل َق رب َل َي رو ِم

ُون َق ِ
َع َر َف َة ب َِأ َّيا ٍم؛ ِألَ َّن ُه َ -ع َىل َق رولِك رُمَ -ال َيك ُ
حيرِ َم َع َىل
اصدً ا لِ رل َح رج إ َِّال َمتَى َأ َرا َد َأ رن ُ ر
ال َف رورِ َق رب َل َأ رن َي رع َم َل َأ َّي َع َم ٍلَ ،أ َّما َو ِيف َع رز ِم ِه َأ رن َي رع َم َل َأ َّي َع َم ٍل َق رب َل اإل رِح َرا ِم

احل رج إ َِّال بَ رعدَ َذلِ َك ال َع َمل.
َف َل ري َس َعازِ ًما َع َىل َ
َفت ََأ َّم رل َأ َهيا النَّاظِ ُر َو َفك ررر َ ِ
ت ِ َهب َذا إ َِّال الن َِّص ري َح ِة،
احل ِق ري َق ِةَ ،و َما َأ َر رد ُ
جتدر َه َذا َع ر َ
ني َ
واهللُ َو ِيل الت رَّس ِد ِ
يد.
هِم َأ رن َيتَدَ َاركُوا َما َلزِ َم ُه رم ِم َن الدر َم ِ
«وك َ
اء».
ُث َّم َق َالَ :
َان َع َل ري ر
َأ ُق ُ
ولَ :قدر َقدَّ رم ُت الك ََال َم َع َىل َأ َّن َه َذا َمل ر َي َق رع ِمنَّاَ ،وإ رِن ك َ
َان َق رصدُ ُه ال َغ ر َري َف ره َو ِم َن
ِهيا ِم َوال َّت رغرِ يرِ ُ ،ث َّم إ َِّن َه َذا َغ َل ٌط َو ِ
ات إ َِّال
او َز الـ ِم ري َق َ
اض ٌحَ ،ف َال َي رل َز ُم الد َم َم رن َج َ
اإل ر َ
احل َر ِمَ ،و َه ِ
إِ َذا َمل َي ُعدر إ َِىل الـ ِم ري َق ِ
ات َق رب َل اإل رِح َرا ِم َأ رو ُد ُخ ِ
ؤالء َقدر َأ رح َر ُموا ِم َن
ول َ
ر
الـ ِم ري َق ِ
اتَ ،ف َال َد َم َع َل ريهِ رم.
َو َأ ري ًضا َف َم رن َع ِم َل ب َِذلِ َك ِم رن َأ ره ِل ِ
اال رج ِت َها ِد َف َقدر َع ِم َل ب َِما َأ َّدى إِ َل ري ِه َن َظ ُر ُهَ ،و َال

َار ِيف َم َسائِ ِل
َد َم َع َل ري ِهَ ،و َم رن َوا َف َق ُه ِم َن ال َعا َّم ِة َفك ََذلِ َك َال َد َم َع َل ري ِهَ ،و َال إِ رنك َ
ِ
اال رجتِ َها ِد.
ـمرِ ِ
يد َأ َح ِد الن ُسك ِ
َني،
ـم َح َّر ُم بِاإل ر َ
الـم َج َ
او َز ُة ب َِال إ رِح َرا ٍم لِ ُ
اع ُه َو ُ
َو َأ ري ًضا َفا رل ُ
ِمج ِ

َو َأ َّما ُل ُزو ُم الدَّ ِم َف ِف ري ِه ك ََال ٌم َ
احل رج َوال ُع رم َر ِة).
آخر ،ك ََما َأ رو َض رح ُت ُه ِيف (كِت ِ
َاب َ
ور ِ
َو َق رو ُل ُهِ :
ِاجل ره ِل».
«ألَ َّن َحم ر ُظ َ
ات اإل رِح َرا ِم ِجنَا َي ٌة َال َت رس ُق ُط ب َ

ِمها ِم رن َأئِ َّم ِة
ُي َق ُالَ :ه َذا ِخ َال ُ
إل َما ِم الن ِ ِ
اهلا ِديَ ،وا ِ
ف ك ََال ِم ا ِ
َّارصَ ،و َغ رري ِ َ
إل َما ِم َ
رت ِةَ ،و َغ رري ِِه رم.
ال ِع ر َ
ض َح َو ِ
اِش األَ رز َهارِ  »...إ َِىل
«وك ََأ َّهنُ رم َمل ر َي َّطلِ ُعوا َع َىل َما َذك ََر ُه ِيف بَ رع ِ
َو َأ َّما َق رو ُل ُهَ :
ِ
آخرِ ِه.
َف َأ ُق ُ
احل رج َوال ُع رم َر ِة)َ ،و َلكِ رن
ول :بَ رل َقد ا َّط َل رعنَا َع َىل َذلِ َكَ ،و َذك رَر َنا ُه ِيف (كِت ِ
َاب َ
َه َذا ِم رن َذ َ
اك ،إِ َّن َما ُه َو فِ ري َم رن َمل ر َي ُك رن َل ُه َق رصدٌ لِ رل َح رج َأ رو لِ رل ُع رم َر ِةَ ،وك ََال ُمنَا ِيف
ال َق ِ
اص ِد.
ب» ،إ َِىل َق رولِ ِه« :إ َِّهنُ رم َأ رف َر ُطوا ِيف الدَّ رع َوى َحتَّى
ب كُل ال َع َج ِ
«وال َع َج ُ
ُث َّم َق َالَ :

َض َّل ُلوا َغ ر َري ُه رمَ ،و َقا ُلوا بِ ُب رط َال ِن َأ رع َم ِ
اهل رمَ ،و َه َذا َيدُ ل َع َىل َت َعص ٍ
ب َما ك َ
َان َينر َب ِغي
ال َق رو ُل بِ ِه »...إ َِىل ِ
آخرِ ك ََال ِم ِه.
َف َأ ُق ُ
اللهم َه َذا ُ رهبت ٌ
يمَ ،ف َل رم َي رصدُ رر ِمنَّا َت رضلِ ٌيل َو َال إِبر َط ٌال،
ولُ :س رب َحا َن َك
َان َعظِ ٌ
َّ
َان َق رصدُ ُه َغ ر َري َناَ ،ف َأ َّو ًال :ك َ
َان َق رصدُ ُه نِ رس َب َة َه َذا إِ َل رينَاَ ،وإ رِن ك َ
َه َذا إ رِن ك َ
َان َع َل ري ِه َأ رن

َي رر َف َع ال ّل رب َس ب َِأ رن َي رذك َُر َأ َّن ُه َمل ر َي رق ِصدر َنا؛ ِألَ َّن ا َّل ِذي َي َّطلِ ُع َع َىل رِ َسا َلتِ ِه َال َي َت َبا َد ُر ِذ رهنُ ُه
حلك ََم ال َّل ُهَ ،وإِ َّنا هللِ َوإِ َّنا إِ َل ري ِه َر ِ
اج ُع َ
ون،
إ َِّال إِ َل رينَا؛ ِال رشتِ َهارِ َذلِ َك َعنَّاَ ،و َلكِ َّن ا ر َ
الوكِ ري ٌلَ ،و َص َّىل ال َّل ُه َع َىل ُحم َ َّم ٍد َوآلِ ِه َو َس َّل َم.
َو َح رس ُبنَا ال َّل ُه َونِ رع َم َ
اب َع رن َخ رط َم رو َال َنا ُح َّج ِة
اب ب َِح رم ِد ال َّل ِه الكَرِ ي ِم الت ََّّو ِ
اجل َو ِ
َت َّم َن رق ُل َه َذا َ
إل رس َال ِمَ ،و َص رف َو ِة ال ُع َل َم ِ
ك َال ِ
الـم رش ِ
تَ ،وال َفا ِت ِح
حل رل
اء األَ رع َال ِم،
ا ِ
ُ
َ
الـم رر ِج ِع ِ َ
ٍ
الـم رب َه َم ِ
الـم َؤ َّي ِد ري َح ِف َظ ُه ال َّل ُه
الو ِ ريل بر ِن َ
ات َ
الو ِ ريلَ :جم ر ِدالدر ري ِن بر ِن ُحم َ َّمد ُ
ـم رغ َل ِق ُ
لِ ُ
ني ،آمني اللهم آمنيَ ،و َص َّىل ال َّل ُه َع َىل ُحم َ َّم ٍد َوآلِ ِه
الـم رسلِ ِم َ
َو َأبر َقا ُه لِإل رِس َال ِم َو ُ
نيَ ،و َال َح رو َل َو َال ُق َّو َة إ َِّال باهللِ ال َع ِ ريل ال َعظِي ِم.
األَك َرر ِم َ
حرر/5 :شهر صفر/سنة  1408هـ َ .ك َت َب ُه ال َف ِق ر ُري إ َِىل َربر ِه َر ِ
اجي َع رف َو ُه
للم رؤ ِم َنني.
َو َم رغ ِف َر َت ُهَ :ص َال ُح بر ُن َأ رمحَدَ َفلِ ري َت َة َ -و َّف َق ُه ال َّل ُهَ ،و َغ َف َر َل ُه َولِ َوالِدَ ري ِه َو ُ
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احل رمدُ ل َّل ِه َو رحدَ ُه.
رَ
إل َما ِم ال َق ِ
َح ِ
اس ِم بر ِن ُحم َ َّم ٍد رِ رض َو ُ
ان ال َّل ِه َع َل ريهِ َما ِيف
اش َي ٌة ُم ِف ريدَ ٌة ِم رن َق رو ِل ا ِ
«و َر رف ُع األَ ري ِدي َح َال َت ركب ر َِري ِة اإل رِح َرا ِم
(االعتصام) (ج/1صفح  )356سطر (َ :)2

َمن ُرس ٌ
وخ».
قول :اع َل رم َ -و َّف َقنَا ال َّل ُه َت َع َاىل َوإِ َّي َ
َأ ُ
احل رق
اك بِالت رَّس ِد ري ِد َوالت رَّوفِ ريقَ ،و َهدَ انا َسبِ ري َل ر َ
وخ ال َيس َت ِق ريم ب َِح ٍ
َوالت رَّح ِق ريقَ -أ َّن ال َق رو َل ب َِأ َّن َر رف َع ال َيدَ ري ِن َمن ُرس ٌ
ال.
ر ُ
ني رِ َوا َي ِ
ات ُث ُبوتِ ِه ِعنردَ َت ركب ر َِري ِة اإل رِح َرا ِمَ ،ورِ َوا َي ِة
ض َأ رص ًال بَ ر َ
َأ َّما َأ َّو ًالَ :ف َال َت َع ُار َ
جي رو ُز ال ُعدُ ُ
ول إ َِىل الن رَّس ِخ
الن رَّهي َع رن َر رف ِع ال َيدَ ري ِن ؛ ِألَ َّنه َعا ٌّم واألَ َّو َل َخ ٌّ
اصَ ،والَ َ ُ
ـم َق َّر ُر.
اجل رم ِع ك ََما ُه َو ا رل ُ
َم َع إِ رمكَا ِن ر َ

الس َ
ال ِم .
َه َذا َم َع َأ َّن الن رَّه َي َو َر َد ِيف اإل َِش َار ِة بِاألَ ري ِدي ِعنردَ َّ

ـمؤَ َّي ِدي  #يف كيفيّة اجلمع
( -)1تأمل أهيا املطلع ر َمزَ ات كالم موالنا اإلمام احلجة َجم ردُ الدر ينِ ا رل ُ
بني الروايات.
( -)2روى
مسلم يف جامعه املسمى (بالصحيح) برقم ( ،)968ط( :املكتبة العِصية) َع رن َجابِرِ برنِ
ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َس ُم َرةََ ،ق َالَ :خ َر َج َع َليرنَا َر ُس ُ
اب
ول ال َّله ÷ َف َق َالَ (( :ما ِيل أ َراك رُم َرافعي أ ريديك رُم كَأ َّهنَا أ رذنَ ُ
ِ
َخير ٍل ُش رم ٍ
الص َالة)).
اس ُكنُوا ِيف َّ
س ،ر
أيضا برقم (َ )970ع رن َجابِرِ برنِ َس ُم َرةََ ،ق َالُ :كنَّا إِ َذا َص َّليرنَا َم َع َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷
وروى مسلم ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اجلانبَ ر ِ
نيَ ،-ف َق َال
الس َال ُم َع َليرك رُم َو َر ر َ
الس َال ُم َع َليرك رُم َو َر ر َ
مح ُة ال َّلهَّ ،
ُق رلنَاَّ :
مح ُة ال َّلهَ -وأ َش َار بِيَده إ َِىل ر َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ٍ
ٍ
َر ُس ُ
اب َخيرل ُش رمس؛ إِنَّ َما َي ركفى أ َحدَ ك رُم أ رن
ول ال َّله ÷(( :ع ََال َم تُومئُو َن بِأ ريديك رُم َكأ َّهنَا أ رذنَ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ر
َي َض َع َيدَ ُه ع ََىل َفخذهُ ،ث َّم ُي َسل ُم ع ََىل أخيه َم رن ع ََىل َيمينه َوش َماله)).
انظر (املنهج األقوم يف الرفع والضم) لإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي.#
(فائدة) :قال جار اهلل الزخمشـري يف (أساس البالغة) (ص« :)241/ودابة َش ُموس ،وخيلٌ
تستقر» .وقال ابن األثري يف (النهاية) (« :)727/2هي مجع َش ُموس ،وهو
شمس :ال تكاد
ٌ
ّ
ِ
ِ
واب الذي ال يستَق ّر َ
لشغَبه وحدَّ ته».
النَّ ُفور م َن الدَّ ر

ِاحل َر َك ِة فِ ري ِه
َو َق رو ُل ُه:
((اس ُكنُوا ِيف ا رل َّص َال ِة)) ،ا رل ُ
ر
ـم َرا ُد :فِ ري َما َمل ر َيرِ د ا رل َّش رـر ُع ب ر َ
ٍ
احل َرك ِ
َق رط ًعاَ ،وك ََذا ر
رشو َع ِة
وع َوا رل ُقن ُ
اخلُ ُش ُ
َات ا رل َ
ـم ر ُ
ُوت َال َيت ََو َّج ُه إ َِىل َت رر ِك َِشء ِمن ر َ

ُوع َوالس ُجو ِد.
كَالرك ِ
الص َال ِةَ ،و ِيف األَ رخ َبارِ :
َع َىل َأ َّن َر رف َع ال َيدَ ري ِن ِعنردَ َت ركب ر َِري ِة اإل رِح َرا ِم َل ري َس ِيف َّ
ون َأ ِ
الص َال ِةَ ،ف َيك ُ
الت رَّصـرِ ري ُح ب َِأ َّهنُم َرا ِف ُع َ
ُوع
يد َ ُهيم ِيف َّ
ُون ا رل َ
ـم رق ُصو ُد ِب ِه ِعنردَ الرك ِ
ني ُ ( :#ث َّم َمل ر َي رر َف رع ُه َماُ ،ث َّم َال َي ُعو ُد).
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َوالس ُجو ِد ك ََما َي رأ ِيت َع رن َأ ِم ر ِري ا رل ُ
اه ري َم ُ « :-ŉيك َرر ُه َأ رن َي رر َف َع َيدَ ري ِه ِيف َر رف ٍع َو َخ رف ٍ
َو ِيف َق رو ِل ال َق ِ
اس ِم بر ِن إِبر َر ِ
ض بَ رعدَ
حي ٌة.
ال َّت ركب ر َِري ِة األُ رو َىل»َ ،و َذك ََر َع ِن النَّب رِي ÷ َأ َّن ُه َهنَى َع رن َذلِ َك َ -د َال َل ٌة َ ِ
رص ر َ
ابَ ،و َال َيرِ ُد
َو َأ َّما َثانِ ًيا :فالن رَّه ُي َو َر َد ب ِِص ري َغ ِة ا ِ
إل رنكَارِ َوالت رَّش ِب ري ِه ب َِأ رذ َن ِ
اب الدَّ َو ر
رش َع ُه ال َّل ُه ُس رب َحا َن ُه
لالستِنركَارِ لِ َ
احلكِ ري ِم ب َِذلِ َك؛ إِ رذ َال َم رعنَى ر
ـما َقدر َ َ
الـن رَّس ُخ ِم َن ر َ

َو َر ُسو ُل ُه ÷ ،وإ َّنام َيرِ ُد بِت رَو ِض ري ِح ا رنتِ َه ِ
احل رك ِمَ ،ك َق رولِ ِه ÷ُ (( :كن ُرت
اء ر ُ
حي ِد ُ
ث ِم رن َأ رمرِ ِه َما َي َشا ُء )).
َهنَ ري ُتك رُم َع رن زِ َي َار ِة ا رل ُق ُبورِ )) َو((إ َِّن ال َّل َه ُ ر

( -)1أي اإلمام القاسم بن إبراهيم .ŉ
( -)2رواه حممد بن منصور املرادي ريض اهلل عنه يف (أمايل اإلمام أمحد بن عيسى) )236/1( ŉ
(مع رأب الصدع) ،ورواه عنه اإلمام املنصور باهلل القاسم بن حممد  ŉيف كتابه (االعتصام
بحبل اهلل املتني) (.)356/1
( -)3رواه اإلمام األعظم زيد بن عيل  ŉيف (املجموع) (ص ،)171/واإلمام املوفق باهلل احلسني
بن إسامعيل اجلرجاين  ŉيف كتاب (االعتبار) (ص ،)341/واإلمام املؤيد باهلل حييى بن
محزة  ŉيف (االنتصار)( ،)737/4واإلمام املنصور باهلل أمحد بن هاشم  ŉيف (السفينة
املنجية) (ص.)148/
ورواه الشافعي يف (املسند) (ص ،)361/وأمحد بن حنبل يف (املسند) ( )181/1ط( :دار
الكتب العلمية) ،ورواه مسلم ( ،)560/2ط( :دار ابن حزم) ،والرتمذي يف (جامعه)
( ،)1054وأبو داود يف (السنن) ( ،)218/3وابن ماجه رقم ( ،)1571واحلاكم يف
(املستدرك) ( ،)530/1والطرباين يف (املعجم الصغري) ( ،)42/2وابن حبان يف (صحيحه)
(مج ،)163/2واحلافظ البيهقي يف (السنن الكربى) ( ،)76/4وغريهم.
ِ
ث ِم رن َأ رمرِ ِه َما َي َشا ُءَ ،وإِ َّن ال َّل َه َقدر َأ رحدَ َ
حي ِد ُ
الصالَة)).
ث َأ رن الَ تَ َك َّل ُموا ِيف َّ
( -)4حديث ((إ َِّن ال َّل َه ُ ر
=

رت ِة َو َغ ر ِري ِه رم ِم رن ُع َل َم ِ
ِ َِ ِ
ٍ
َ
اء
اهلدَ ى ِم َن ا رل ِع ر َ
َوأ َّما َثال ًثاَ :ف َقدر َص َّح ب َِال َر ريب بِرِ َوا َية أئ َّمة ر ُ
الـمن ُرس َ
وخ؛ ألَ َّن ُه َم َع
ـم رؤ ِمنِ ر َ
است ََم َّر َع َىل فِ رعلِ ِهَ ،و ره َو َال َي رف َع ُل َ
ني  #ر
األُ َّم ِة َأ َّن َأ ِم ر َري ا رل ُ

احل رقَ ،و ره َو ُم َق َّر ٌر ِعنردَ َأ رع َ
إل َطا َل َة فِ ري ِه.
ب لِ ِ
رت ِة َ ،%ف َال ُم رو ِج َ
ال ِم َأئِ َّم ِة ال ِع ر َ
رَ
ِالر رف ِع ِعن ِرد َت ركب ر َِري ِة اإل رِح َرا ِم
الص ِح ري َح ُة َّ ِ
الر َوا َي ُ
ات َّ
حي ُة ب َّ
الِص ر َ
إِ َذا َع َر رف َت َه َذا َف ر
ُب َأ ره ِل ال َب ري ِ
إل َما ِم َز ري ِد بر ِن
وع) ل ِ
َثا ِب َت ٌة ِيف َمجِ ري ِع ُكت ِ
ـم رج ُم ُ
ـم رعت ََمدَ ِةَ ،أ َّو ُ َهلا (ا رل َ
ت  %ا رل ُ
نيَ ،وال َّثالِ ِ
ث بِرِ َواي ِة َأ ِيب َحنِ ري َف َة َع رن َر ُس ِ
َع ِ ٍّيل ِ ŉيف َم رو ِض رع َ ِ
اع
ول ال َّل ِه ÷ ب َِس َم ِ
إل َما ِم األَ رع َظ ِم َو َت رقرِ ريرِ ِه .
ا ِ

ـم َس رل َس ِل النَّ َبوِ ري َع رن َع ِ ريل بر ِن َأ ِيب
السن َِد ا رل ُ
الر َوا َي ِة األُ رو َىل َ ِ -هب َذا َّ
َو َل رف ُظ ر
َطالِ ٍ
ب َ -%أ َّن ُه ك َ
وع ُأ ُذ َن ري ِهُ ،ث َّم َال َي رر َف ُع ُه َما
َان َي رر َف ُع َيدَ ري ِه ِيف ال َّت ركب ر َِري ِة األُ رو َىل إ َِىل ُف ُر ِ
ـي َص َ
ال َت ُه).
َحتَّى َي رق ِض َ
َو رل َف ُظ ال َّثانِ َي ِة َ ( :أ َّن ُه ك َ
َان َي رر َف ُع َيدَ ري ِه ِيف ال َّت ركب ر َِري ِة األُ رو َىل ُث َّم َال َي ُعو ُد).
%

ول ِعنردَ َأ ره ِل ال َب ري ِ
ـم َت َل َّقى بِا رل َق ُب ِ
ت .%
ـم رج ُم ُ
وع) ُه َو ا رل ُ
َو(ا رل َ
وع ُم َت َل َّقى بِا رل َق ُب ِ
ول
َق َال ا ِ
ـم رج ُم ُ
احل َس ِن َ :ŉ
«وا رل َ
اهلا ِدي ِعز الدر ري ِن بر ُن ر َ
إل َما ُم َ
ِعنردَ َأ ره ِل ال َب ري ِ
ت َ ،%و ره َو َأ َّو ُل كِت ٍ
َاب ُمجِ َع ِيف ا رل ِفق ِه» .انتهى.
عزاه السيوطي يف مجع اجلوامع ( )258/2ط( :األزهر) إىل :الشافعي يف السنن ،والطياليس،
وعبد الرزاق ،وأمحد ،وابنِ أيب شيبة ،وأيب داود ،والنسائي ،والبيهقي عن ابن مسعود.
( -)1أي كون أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #عىل احلق ،والبحث يف هذا مستوىف يف (لوامع
األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي ( #الفصل األول) (ط،)143/1/1
(ط( ،)201/1/2ط.)287/1/3
( -)2جمموع اإلمام األعظم زيد بن عيل ( ŉاملسند) (ص( )103/باب استفتاح الصالة).
( -)3جمموع اإلمام األعظم زيد بن عيل ( ŉاملسنَد) (ص( )100/باب التكبري يف الصالة).
( -)4املجموع (ص( )168/كتاب اجلنائز -باب الصالة عىل امليت).

«:و َال َي رم َ ِرتي َأئِ َّم ُتنَا ِيف عَدَ الِ ِة
الس ريدُ َصارِ ُم الدر ري ِن ِيف (علوم احلديث)
َ
َو َق َال َّ
ٍ
ِهِمَ ،و َقدر َر َوى َعنر ُه اهلا ِدي #
َأ ِيب َخالِد َو ِصدر ِق ِه َوثِ َقتِ ِهَ ،و َأ َحا ِد ري ُث ُه ِيف َمجِ ري ِع ُك ُتب ر

ب رِض ًعا َو ِع رشـرِ ري َن َح ِد ري ًثا» ،إ َِىل َأ رن َق َال:
«و ره َو ُم َس رل ِس ُل األَ َحا ِد ري ِ
ث النَّ َبوِ َّي ِة ب َِسن َِد ا رل رس رل ِس َل ِة َّ
الذ َهبِ َّية» .انتهى.
َ
اع األُ َّم ِة َع َىل ُث ُبوتِ ِهَ ،فإ َِّن َم رن َقدَ َح
اُتمَ ،و َال َي رب ُعدُ إ ر َ
ِمج ُ
َو َأ رخ َب ُار ُه َُم ر ُلو َء ٌة ِ َهبا ُمؤ َّل َف ُ ُ
ِم َن ال َعا َّم ِة إِ َّن َما َقدَ َح َيف َأيب َخالِ ٍدَ ،ف َقد ا َّت َف َق الكُل َع َىل ُث ُبوتِ ِه َع رن َأ ِيب َخالِ ٍد،
َو َأبو َخالِ ٍد ُ ¥جم ر َم ٌع َع َىل عَدَ ا َلتِ ِه ِعنردَ ِ
آل ُحم َ َّم ٍد َع َل ريهِم ا رل َّص َال ُة َوا رل َّس َال ُم.
ٍ
إل َما ُم ال َق ِ
«وك ََذلِ َك َط َعنُوا َع َىل َأ ِيب َخالِ ٍدَ ،و َقدر عَدَّ َل ُه
َق َال ا ِ
اس ُم بر ُن ُحم َ َّمد َ :ŉ
َِ
اهلدَ ى .»%
أئ َّم ُة ر ُ
«وا َّل ِذي َقدَ َح َع َل ري ِه الن ََّو ِ
ب».
اص ُ
َو َق َالَ :
إل َما ِم َأ رمحَدَ بر ِن ِع ري َسى) َف ره َو
َورِ َوا َي ُت ُه ُم رعت ََمدَ ٌة ِيف َمجِ ري ِع ُمؤ َّل َف ِاُتِمِ ،من َرها ( َأ َمايل ا ِ
إل َما ِم األَ رع َظ ِمَ ،و(الب َِس ُ
وشَ ،و َقدر َر َوى َعنر ُه
اط) للن ِ ِ
ا رل َّطرِ ري ُق إ َِىل َجدر ِه ا ِ
َّارص األُ رط ُر ِ
احل رق  #يف (األَ رحكَام) َأ رخ َب ًارا َكثِ ر َريةً ،بَ رل َأ رخ َب ُار ُه النَّا ِف َع ُة ِم رن
ا ِ
إل َما ُم اهلا ِدي إِىل ر َ

للم ِ
الر ِاوي إل رِحدَ ى ُط ُر ِق ِه األَ رربَ ِع إ َِىل
ؤيد بِال َّل ِهَ ،و ره ُو َّ
(رش ُح الت رَّجرِ ريد) ُ
َطرِ ري ِق ِهَ ،و َ ر
(رش ُح الت رَّحرِ رير) ألَ ِيب َطالِ ٍ
(اجلا ِم ُع الك َِايف)،
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َأ ِم ر ِري ا رل ُ
ب َ ،#و ر َ
ني َ ،#و َ ر

ات)َ ،و( ُأ ُص ُ
ول األَ رحكَام)َ ،و َّ
(الش ِايف) لِ رل َمن ُرصورِ بِال َّل ِه َ ،#صدَّ َر بِ ِه
َو(األَ َمالِ َّي ُ
اجتِ ِهَ ،و ر
(الش َفا ُء)َ ،و(اال رن ِت َص ُار)َ ،و(ال َب رح ُر)،
وع ِيف ِد ري َب َ
َسنَدَ ُه إِ َل ري ِه لِرِ َوايِتِ ِه لِ رل َم رج ُم ِ

َو(اال رعتِ َصا ُم).

ف ِم رن َأ ره ِل ال َب ري ِ
ف َو ر
ت َ %و َأ رولِ َيائِهِ رم ُي َصدر ُر َ
ون َأ َسانِ ريدَ ُه رم إ َِىل
اخلَ َل ُ
َوا رل َّس َل ُ
الرش ري ِ
ف) ِيف َمجِ ري ِع َم رر رو َي ِاُت رِم َو َأ َسانِ ري ِد ِه رم.
وع َّ ِ
(ا رل َ
ـم رج ُم ِ
( -)1الفلك الدوار (علوم احلديث) (ص.)228/
( -)2أي جمموع اإلمام األعظم زيد بن عيل .ŉ

و َمجِيع رواتِ ِه ِمن َأئِم ِة ا رل ِع ررت ِة و َأولِيائِهِم األَبرارِ ي َت َل َّقونه َخ َل ًفا َعن س َل ٍ
فَ ،و َقدر
رَ َ ر َ ُ
َ َ ر َ
َ رُ ُ َ
ر َ
ر َّ
ُب اإل رِس َ
احل ِق ري ُق َأ رن ُي َق َال فِ ري ِه :إِ َّن ُه
وع) ِم رن ُكت ِ
ُخ رر َج رت َأ رخ َب ُار (ا رل َ
ـم رج ُم ِ
ال ِمَ ،ف ره ُو ر َ

َأ َصح كِت ٍ
َاب ال َّل ِه َع َىل الت رَّح ِق ري ِق.
َاب بَ رعدَ كِت ِ
اجلا ِم ِع ا رلك َِايف،
الر رف ُع َم رر ِو ٌّي ِيف َأ َم ِايل ا ِ
نعم! َو َّ
إل َما ِم َأ رمحَدَ بر ِن ِع ري َسى َ ،ŉو ِيف ر َ
احل رق َع رن َأ ِب ري ِه َع رن َجدر ِه َع رن َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷ :
َو ِيف َأ رحكَا ِم ا ِ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ِم َ
ٍ
ِ
اجلن ََاز ِةَ ،و ره َي ِم رن ُ ر
مج َل ِة َّ
أ َّن ُه َ
((ر َف َع َيدَ ري ِه ِيف َأ َّو ِل َت ركب ر َِرية)) ِيف َصال ِة َ
الص َل َواتَ ،و َمل ر
اص ِ َهبا.
َي ُق رل ُه َو َوالَ َغ ر ُري ُه إِ َّن ُه َخ ٌّ
ـمنرت َ
ويت ِيف َذلِ َك َأ رخ َب ٌار َكثِ ر َري ٌة َع ِن
ب) َق َال َ «: #قدر ُر ر
َخ ِ
َو ِيف (ا رل ُ
ني َأ ِو ر
النَّب رِي ÷ َأ َّن ُه ك َ
ب األُ ُذ َن ر ِ
اخلَدَّ ري ِن
َان َي رر َف ُع َيدَ ري ِه ِيف ال َّت ركب ر َِري ِة األُ رو َىل إ َِىل َقرِ ري ِ
ني »...إِىل ِ
ـمنركِ َب ر ِ
آخرِ ِه.
َأ ِو ا رل َ
َو ِ َهب َذا َو َن رحوِ ِه َي رس ُق ُط ال َق رو ُل ب َِأ َّن ُه (فِ رع ٌل َج ِ
آل َر ُس ِ
اه ِ ٌّيل)َ ،أ رو ( َأ َّن ُع َل َما َء ِ
ول ال َّل ِه َال
جي ري ُز رو َن ُه)؛ ألَ َّن ُه َل رو ك َ
ُِ
َان ك ََذلِ َك َمل ر َي ِص َّح َأ رن ُي رف َع َل ِيف َأ ري َص َال ٍة.

الر رف ِع ِيف َت ركب ر َِري ِة
(ج ِ
الرازِ ي) َف َي ِج ُ
الر َوا َي ُة ِيف َ
ب َأ رن ُ رحت َم َل َع َىل َّ
واب َّ
َو َأ َّما ر
«هنَى َعنر ُه ِيف َخ رف ٍ
ض َو َر رفعٍ»،
ُوع َوالس ُجو ِدَ ،و ره َو ا َّل ِذي َن َّ
ص َع َل ري ِه بِ َق رولِ ِهَ :
الرك ِ
َو َه َذا ُي ِف ريدُ ب َِم رف ُهو ِم ِه عَدَ َم الن رَّه ِي ِيف َغ ر ِري َذلِكَ ،و َل ري َس إ َِّال ِيف ال َّت ركبِ ر َري ِة األُ رو َىل.
ب َأ رع َال ِم ِ
آل ُحم َ َّم ٍد
إِ َذا َع َر رف َت َه َذاَ ،ف َر رف ُع ال َيدَ ري ِن ِعنردَ ال َّت ركب ر َِري ِة األُ رو َىل ُه َو َم رذ َه ُ
إل َما ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيلَ ،و َأ رمحَدَ بر ِن ِع ري َسىَ ،و َع رب ِد ال َّل ِه بر ِن
الس َال ُم :ا ِ
َع َل ريهِم ا رل َّص َال ُة َو َّ
الـم َؤ َّي ِد بِال َّل ِه،
وشَ ،وا ِ
إل َما ِم الن ِ ِ
حي َيىَ ،وا ِ
َّارص األُ رط ُر ِ
إل َما ِم ُ
احل َس ِن بر ِن َ ر
ُم رو َسىَ ،و ر َ
(( -)1األحكام) ،لإلمام اهلادي إىل احلق املبني .)159/1( #
(( -)2املنتخب) لإلمام اهلادي إىل احلق املبني ( #ص.)38/
( -)3جمموع اإلمام األعظم اهلادي إىل احلق األقوم حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم %
(ص.)600/

حي َيىَ ،و َغ رري ِِه رم .
َوا ِ
إل َما ِم َ ر
اه ري َم ِيف رِ َوا َي ِة ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
إل َما ِم ال َق ِ
اس ِم بر ِن إِبر َر ِ
ور َعنر ُه ِيف
َو ره َو َق رو ُل ا ِ
(األَ َم ِايل).
مخ ٍ
س َو ِع رشـرِ ري َن َسنَ ًةَ ،و ره َو ا َّل ِذي
ـم َقا ِم ِه ُمدَّ َة َ ر
َو ُي َر َّج ُح رِ َوا َي ُت ُه َعنر ُه؛ ألَ َّن ُه ُمالَزِ ٌم لِ َ
الساب ُِق« :بَ رعدَ ال َّت ركب ر َِري ِة األُ رو َىل».
ُي ِف ريدُ ُه َق رو ُل ُه َّ

ـمن ِرع ِيف ال َّت ركب ر َِري ِة
الر َوا َي َة َعنر ُه ِيف (األَ رحكَا ِم) َل ري َس رت َ ِ
حي ًة بِا رل َ
رص ر َ
َو َم َع َأ َّن ر
ني رِ َوا َي ِة (األَ رحكَا ِم) َعنر ُه ِيف
مج ًعا بَ رين ََها َوبَ ر َ
ب َأ رن ُ رحت َم َل َع َىل َغ رري َِها َ ر
األُ رو َىلَ ،ف َي ِج ُ
(اجلنَائِزِ ) َ ،ورِ َوا َي ِة ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
ور ؛ لِ ُث ُب رو ِ َُتاَ ،و َه َذا َو ِ
ـم رن َتدَ بَّ َر.
اض ٌح لِ َ
رَ

احل رق َّ #إال لِ َض رـر ٍ
أي :إِ َّما
َو َما عَدَ َل َعنر ُه ا ِ
الر ِ
ب ِم َن َّ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ُم َ
ال رختِال ِ
ل ِ
ـمنرت َ
ب) َ ،و َلكِ رن َال َي ُضـر؛ ألَ َّنه
َخ ِ
َف ِيف َحم َ رل ِه ك ََما ُت رفهِ ُم ُه ِع َب َار ُت ُه ِيف (ا رل ُ

( -)1قال السيد اإلمام أبو عبد اهلل العلوي  #يف (اجلامع الكايف) ما لفظه(« :مسألة :صفة رفع
اليدين يف التكبرية األوىل) :قال أمحد [بن عيسى] ،والقاسم [بن إبراهيم] ،واحلسن [بن حييى بن
اإلمام احلسني بن اإلمام زيد بن عيل] ،وحممد [بن منصور] :ومن السنة أن يرفع الرجل يديه يف
مفرج ًة
التكبري يف أول الصالة .قال حممد :رأيت أمحد يرفعهام إىل دون أذنيه ويستقبل هبام القبلة
َ
أصابعه .وقال إسامعيل بن إسحاق :صليت خلف أمحد  #فرفع يديه حني افتتح الصالة
فكانتا بحيال وجهه .وقال القاسم  -فيام روى داود عنه  :-يرفع يديه إذا كرب حذاء منكبيه أو
شحمة أذنيه» .انتهى.
( -)2أي عن اإلمام القاسم بن إبراهيم  ŉالتي يف األحكام (( )92/1كتاب الصالة) ،ولفظها:
«قال حييى بن احلسني صلوات اهلل عليه :حدثني أيب عن أبيه أنَّه قال :ال تُ رر َفع اليدان عند التكبري،
ولتسكن األطراف.»...
َ
( -)3األحكام (( )159/1كتاب اجلنائز) ،ولفظها :حدثني أيب ،عن أبيه ،أنَّه سئل عن التكبري عىل
اجلنايز كم هو؟ وبامذا يدعا يف ر
كل تكبرية؟ وهل يرفع يديه يف كل تكبرية أم ال؟ فقال :أما
َ
التكبري عىل اجلنايز عن آل رسول اهلل ÷ فخمس تكبريات ،وقد ذكر عن النبي ÷ أنَّه
اِش َمخ ًرساَ ،و َر َف َع يديه يف َأ َّو ِل تكبرية ،وبعد ذلك ُي َس رك ُن َأ رط َرا َف ُه كتسكينها يف
ك َّ َ
َرب ع ََىل الن ََّج ِ ر
الصالة.»...
ض بَ رعدَ التَّ ركب ر َِريةِ
( -)4ولفظها عن اإلمام ال َق ِ
اس ِم برنِ إِبر َرا ِهير َم ُ « :ŉيك َرر ُه َأ رن َي رر َف َع َيدَ ري ِه ِيف َر رف ٍع َو َخ رف ٍ
األُ رو َىلَ ،و ُذكِ َر عَنِ النَّب رِي ÷ َأنَّ ُه َهنَى َع رن َذلِ َك».
(( -)5املنتخب) لإلمام اهلادي إىل احلق املبني ( #ص.)38/

ض ِيف األَ رف َع ِ
حي َم ُل َع َىل الت ر
الَ ،أ رو لِ َّئال ُيؤ ِد َّي إ َِىل
الص َحة؛ ألَ َّنه َال َت َع ُار َ
َّخي ر ِِري َم َع ر
ُر
الر رف ِع َو ر
ضَ ،أ ِو َن رحوِ َذلِ َك.
اخلَ رف ِ
ـمنرهِ ري َعنر ُه ِعنردَ ُه ِم َن َّ
الر رف ِع ِيف ا رل َ
َّ
ٍ
ـم َج َّر ِد
الر َوا َي ُ
جي ُ
الص ِح ري َح ُة َّ
ات َّ
حي ُة لِ ُ
الصـرِ ر َ
وز َأ رن ُت رط َر َح ر
َو َع َىل ك رُل َحال َال َ ُ
اجتِ َها ِد ُجمرتَهِ ٍد كَائِنًا َم رن ك َ
لو َال َي رر َب بِ ِه َن رف ُس ُه،
َانَ ،ه َذا ُخ رل ٌ
ف ِم َن ال َق رو ِلَ ،و ُغ ٌّ
ر

َاب َوا رلسنَّ ِةَ ،و رِ
َو َح َ
االجتِ َها ِد.
اع ا رلكِت ِ
اجل َها ِد َو ر
اشا ُهَ ،ف ره َو الدَّ ا ِعي إ َِىل ا رت َب ِ
َو َن ُق ُ
ني،
ول ل ِ
احل رق َ :#قدر َر َو ري َت َلنَا َأ رن َت َ -و َأ رن َت ال رث َق ُة األَ ِم ر ُ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ِم َ
َوا رل َعدر ُل ا رل َ ِ
اجلا ِم َع ر ِ
ني:
اهلدَ ىَ -ر رف َع ال َيدَ ري ِن ِيف ال َّت ركب ر َِري ِة األُ رو َىل ِيف ر َ
ـم رريضَ ،وإِ َما ُم ر ُ
ب) َم َع َو رص ِف َك َ َهلا بِا رل َك رث َر ِةَ ،فن رَح ُن َن ُ
ـمنرت َ
أخ ُذ بِرِ َوا َيتِ َك َورِ َوا َي ِة
َخ ِ
(األَ رحكَا ِم َوا رل ُ
َغ رري َ
ـم رس َأ َل ُة
ِك ِم َن األَئِ َّم ِة َواألُ َّم ِةَ ،و َهذا ُه َو ا َّل ِذي َك َّل َفنَا ال َّل ُه َت َع َاىل ِب ِه بِاإل ر َ
اعَ ،وا رل َ
ِمج ِ
ني َأ ره ِل ال َب ري ِ
اجتِ َها ِد َّي ٌةَ ،و ر ِ
ت َ ،%و َال َي ُق ُ
وب
اخلال ُ
َف َوا ِق ٌع بَ ر َ
ِوج ِ
ول َأ َحدٌ ِمن ُرهم ب ُ
ر

ا رت َباع إِ َما ٍم ُم َع َّ ٍ
ني .#
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ني بَ رعدَ َأ ِم ر ِري ا رل ُ
اس ُم بر ُن ُحم َ َّم ٍد  ŉيف (اإل رِر َشا ِد ) ِيف (ال َف رص ِل ال َّثالِ ِ
إل َما ُم ال َق ِ
ث
َو َقدر َر َوى ا ِ
ـم ِ
ني َأ ره ِل ال َب ري ِ
االخ ِتال ِ
وع ر
ؤيد بِال َّل ِه َ #ما َل رف ُظ ُه:
َف بَ ر َ
ت َ %ع رن ا رل ُ
ِيف ُو ُق ِ
ف
ـم َسائِ ِلَ ،و َال ِخ َال َ
وز َأ رن ُ ر
خيطِ َي ا ِ
جي ُ
َ
جيتَهِ دُ ِم َن ا رل َ
إل َما ُم َو َي رس ُه َو فِ ري َما ُي رفتِي َو َ ر
«و َ ُ
إل َما ِم َّي ِة».
ِيف َذلِ َك إ َِّال َع ِن ا ِ

السائِ ِلَ :ه رل ُينر َق ُض
َق َال فِ ري ِه َ «:ق َال ا ِ
ور بِال َّل ِه َ :#و َأ َّما َق رو ُل َّ
ـمن ُرص ُ
إل َما ُم ا رل َ
اب َذلِ َك؛ لِ ِع َظ ِم َحالِ ِه» ،إ َِىل َق رولِ ِه« :بَ رل َن ُق ُ
ول :الَ َي رم َتنِ ُع
اهلا ِدي؟ َفن رَح ُن َهنَ ُ
ُح رك ُم َ
ـم رس َأ َل ِة َو َأ رش َب ِ
يما َع َىل ِم رثلِ ِه َ ،#فإ َِّن َكثِ ر ًريا ِمن َرها
ُو ُق ُ
اه َها َال ِس َ
وع ا رل َّس رهوِ ِيف ا رل َ
َأ رم َال َها َو ره َو َع َىل َظ رهرِ َف َر ِس ِه ِ َجتا َه ا رل َعدُ رو» ،إ َِىل ِ
آخرِ ِه.
احل رق َ #ع رن َق رولِ ِه؛ لِ ُظ ُهورِ َدلِ ري ٍل َمل ر َي رظ َه رر َل ُه
َو َكثِ ر ًريا َما َي رر ِج ُع ا ِ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ُم َ

( -)1اإلرشاد إىل سبيل الرشاد (ص.)69/
( -)2اإلرشاد إىل سبيل الرشاد (ص.)71/

اجل َبا ِئرِ ؛ َفإِ َّن ُه َأ رنك ََر َها ِيف (األَ رحكَا ِم)َ ،و َأ رث َبت ََها ِيف
ِم رن َق رب ُل ،كَا رل َ
ـم رس ِح َع َىل ر َ
ـمنرت َ
ب).
َخ ِ
(ا رل ُ
ـم َت َقدر ُم َغ ر ُري َص ِح ريحٍ ؛ َفإِ َّن ُه ابرتَدَ َأ ِيف َت رألِ ري ِ
ـمنرت َ
ف
َخ َ
ب) ُه َو ا رل ُ
َوا رل َق رو ُل ب َِأ َّن (ا رل ُ
(األَ رحكَا ِم) َق رب َل ُخ ُر ِ
ـمنرت َ
ب) كُل ُه ِيف ال َي َم ِنَ ،ف َال َق رط َع بِال َّت رق ِد ري ِم
َخ ُ
وج ِه ال َي َم َنَ ،و(ا رل ُ
إل رط َال ِق.
َع َىل ا ِ

َو َال َي رب ُعدُ ِعن ِردي َأ رن ُي َ
اهلا ِدي ِ -#م رن رِ َوا َيتِ ِه لِ َّلر رف ِع ِيف ال َّت ركب ر َِري ِة
ؤخ َذ ل ِ
إل َما ِم َ
األُ رو َىل َع رن َأبِ ري ِه َع رن َجدر ِه َع رن َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷ َو َت رقرِ ريرِ ِه -ا رل َق رو ُل بِ ُث ُبوتِ ِه ِعنردَ َم رن

ف َط َرائِ َق ُهَ ،و َم َار َس َأ َسالِ ري َب ُه.
َع َر َ
َو ر ِ
ب
اخل َال ُ
ف بَ ر َ
ـم َّي َز ِب ِه َم رذ َه ُ
حي َص َـرَ ،و َه َذا ُه َو ا َّل ِذي َت َ
رت ِة َأ رك َث ُر ِم رن َأ رن ُ ر
ني َأ ِئ َّم ِة ا رل ِع ر َ
ٍ
ِ
ـم رجتَهِ ِد ال َّت رقلِ ريدَ َ ،وال َّل ُه
اب ر
آل ُحم َ َّمد  ،%ا َّل ِذي َفت ََح بَ َ
االجتِ َها ِدَ ،و َح َّر َم َع َىل ا رل ُ
ح ۡح ح ح َ ح ح
ول﴿ :فحبح ّ ۡ
ۡش ع حّبادّ ١٧ٱ ََّل ح
َي ُق ُ
ّين ي ح ۡس حت ّمعون ٱلق ۡول ف حيتبّعون أ ۡح حس حنه﴾ [الزمر].
اع؛ ألَ َّن ُه
الص َال ُة بِاإل ر َ
َو َأ َّما األَ رح َو ُطَ ،ف َال َم رعنَى َل ُه ُهنَاَ ،أ َّو ًالَ :أ َّن ُه َال َت رف ُسدُ بِ ِه َّ
ِمج ِ
رش رع.
فِ رع ٌل َي ِس ر ٌريَ ،وإِ َّن َما ُي رف ِسدُ ا رل َكثِ ر ُري ُِمَّا َمل ر ُي ر َ
َثانِ ًياَ :أ َّن األَ رخ َذ بِاألَ رح َو ِ
ط إِ َّن َما َيك ُ
ُون فِ ري َما َي رش َتبِ ُهَ ،أ َّما َما َص َّح َدلِ ري ُل ُهَ ،وا َّت َض َح
ـم َخالِ ِ
فَ ،ف ِ
َسبِ ري ُل ُهَ ،فا رل َو ِ
ف َال
خ َال ُ
ف َف ري ِه َم رن َخا َل َ
ب :ا رل َع َم ُل بِ ِهَ ،وإ رِن َخا َل َ
اج ُ
ف ا رل ُ
ب َط رر َح َما َص َّح َعن ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُهَ ،و َع رن َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷؛ ِألَ رج ِل ِخ َالفِ ِه.
ُي رو ِج ُ

َع َىل َأ َّن ُه َم َع َذلِ َك َقدر َال َتتَأ َّتى َص َ
احت َة
ال ٌة ُجم ر َم ٌع َع َل ري َهاَ ،أ َال َت َرى َأ َّن َم رن َمل ر َي رق َرأ ال َف ِ َ
الص َال َت ر ِ
ِيف ك رُل َر رك َع ٍة َأ رو ِيف األَ َّو َلت ر ِ
الس َفرِ ِيف
نيَ ،و َم رن َ َ
مج َع بَ ر َ
َنيَ ،وك ََذا َم رن َ َ
ني َّ
مج َع ِيف َّ
ف ِيف َص َالتِ ِه،
اجل َما َع ِة خمُ ر َت َل ٌ
َغ ر ِري َع َر َف َة َو ُم رز َدلِ َفةَ ،و َم رن َص َّىل ُف َرا َدى َم َع َت َ
ـمكنِ ِه ِم َن ر َ
اخل َال َف ِ
إ َِىل َغ ر ِري َذلِ َك ِمن ر ِ
الو ِ
ب ال َع َم ُل بِالدَّ لِ ريلَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َي ُق ُ
احل َّق
اج ُ
اتَ ،ف َ
ول ر َ

الس ِب ريل.
َو ره َو َ رهي ِدي َّ

ـم رس َأ َل ِةَ ،وال َّل ُه َو ِيل
َو َقد َط َال ا رلك ََال ُم؛ لِ َق رص ِد ا ِ
إل َفا َد ِة َال ب ُِخ ُص ِ
وص َه ِذ ِه ا رل َ

الت رَّوفِ ري ِق َوالت رَّس ِد ري ِد.
ـم رف َت ِق ُر إ َِىل ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه َو َت َع َاىل :جمدالدين بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
الـم ِ
ؤيدي
ور ُ
ا رل ُ
ني .آمني.
للم رؤ ِمنِ ر َ
َغ َف َر ال َّل ُه َت َع َاىل َ ُهلم َو ُ
قال يف النسخة املنقول عليها:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل رسوله األمني وآله املطهرين،
وبعد.
فقد َت َّم َن رق ُل هذه احلاشي ِة املفيد ِة من َخ رط َوإ ِ
احلجة ،مفتي
ِمالء موالنا العالمة َّ
جي َارى يف ِمضامر،
اليمن ،واملحيي لِ َما اندرس من معامل الكتاب والسننَ ،من ال ُ َ

رت ِة النبوية ،والسالل ِة املصطفوية أيب
وال ُي َشق له ُغ َبار ،البقية الباقية من ال ِع ر َ
ِ
احلسنني جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي َأ َّيدَ ه ال َّل ُه تعاىل ،ونفع بعلومه
اإلسالم واملسلمني ،ولقد َأ َفا َد و َأ َجاد ،و َأ َمل َّ باملراد ،فجزاه ال َّل ُه تعاىل عن اإلسالم

واملسلمني خري جزاه .آمني.

بقلم تلميذه الفقري إىل عفو ال َّله :قاسم بن صالح بن حييى عامر الشهيد غفر
ال َّل ُه هلم أمجعني.
طالب الدعاء واملساحمة:
سري ذنوبه ،الراجي عفو ربره الكريم،
ُ
َكت َ
َب هذا َأ ُ
عبدُ الرمحن بن صالح بن حييى بن عامر الشهيد غفر ال َّل ُه له ولوالديه وللمؤمنني
وص َّىل ال َّل ُه
واملؤمنات أمجعني .آمني ،وال حول وال قوة َّإال بال َّل ِه العيل العظيمَ ،
َو َس َّل َم َع َىل َس ريدَ َنا ُحم َ َّم ٍد َوآلِ ِه.
وهذا بعناية موالنا وشيخنا العالمة الكبري ،وحيد عصـره ،وفريد دهره،
صاحب األَنظار املضيئة ،واألقوال املنرية ،شيخ اإلسالم واملسلمني :جمدالدين
بن حممد بن منصور املؤيدي َأ َّيدَ ُه ال َّل ُه تعاىل ،وحفظه ونفع بعلومه ،وأشاد
بمؤ ّلفاته ،وزادنا ال َّله تعاىل من بركاته ،وآجره ال َّل ُه أجر املتقني األبرار يف العاجل

واآلجل ،وصىل ال َّل ُه وسلم عىل سيدنا حممد وآله.
حرر بدار املهجر بنجران لعله (/21شهر جامدى األوىل /سنة
1408هـجرية) عىل صاحبها وآله أفضل الصالة والتسليم ،آمني آمني.
*******

ِ
املؤيد بِال َّل ِه ِ #يف (اجلزء
إل َما ِم
* َق َال َأ َّيدَ ُه ال َّل ُه َت َع َاىل ُ -م َع رل ًقا َع َىل َق رو ِل ا ِ
ـم رس ِجدَ
األول/صفحَ ، )167ع رن َجابِرِ بر ِن َس ُم َرةَ ،قالَ :د َخ َل النبي ÷ ا رل َ
َو ُه رم َرافِ ُع َ
اب
الص َال ِة َف َق َالَ (( :ما يل َأ َراك رُم َرافِ ِعي َأ ري ِديك رُم ك ََأ َّهنَا َأ رذ َن ُ
ون َأ ري ِد َ ُهيم ِيف َّ

َخ ري ٍل ُش رم ٍ
الص َال ِة ))...إلخ:-
اس ُكنُوا ِيف َّ
س ،ر
َه َذا َدلِ ري ٌل َع َىل َأ َّهنُم َف َع ُلوا َر رف ًعا َمل ر ُي رش َـر رع َق ّطَ ،و َال ُيت ََص َّو ُر َأ َّن ُه َن رس ٌخ لِ َيش ٍء َقدر
رش َع.
ـم رع ُلو ُم َأ َّن َر رف َع ال َيدَ ري ِن َقدر ُ ِ
ُ ِ
رش َعَ ،وا رل َ
الر رف َع ِمن ُرهم ك َ
الص َال ِةَ ،و َر رف ُع ال َيدَ ري ِن ِعنردَ ال َّت ركب ر َِري ِة األُ رو َىل
َان ِيف َّ
َو َدلِ ري ٌل َأ ري ًضا َأ َّن َّ
ول ِف ري َهاَ ،أ َّما بَ رعدَ الد ُخ ِ
ُه َو َق رب َل الد ُخ ِ
ول ِف ري َها َفإ َّن َما َيك ُ
ُون اإل رِر َسال.

اهبا،
َو َأ ري ًضا :الت رَّشبِ ري ُه َي رقت َِضـي َأ َّهنُم َأ َما ُل َ
وها َي رمنَ ًة َو َي رس َـر ًة َك ِف رع ِل اخلر َي ِل ب َِأ رذ َن ِ َ
ب الـ َرم رر ِو َّي ِم رن َأ َّهنُم كَا ُنوا ُي ِش ر ُري َ
الس َال ِم َي رمنَ ًة
حي رق ُق ا رل َّس َب َ
ون ِهب َِما ِعنردَ َّ
َو َذلِ َك ُ َ
ـم رار َع رن َجابِرِ بر ِن َس ُم َرةََ ،فت ََأ َّم رل
َو َي رس َـرةًَ ،و ره َو ا َّل ِذي َر َوا ُه ا ِ
إل َما ُم َق رب َل ا رل َف رص ِل ا رل َ
َف َذلِ َك َو ِ
اض ٌحَ ،وال َّل ُه َو ِيل الت رَّو ِف ريق.
* ِم رن (صفح/167اجلزء األول)َ ،ق رو ُل ُه «: #إِ َّن ُه ÷ َهنَى َع رن َر رف ِع
ال ِة ِم رن َغ ر ِري َأ رن َيك َ
الص َ
اس َت رثنَى ِمن َرها َم رو ِض ًعا ِم رن َم رو ِضعٍَ ،فا رقت ََىض
األَ ري ِدي ِيف َّ
ُون ر
َذلِ َك :الن رَّه َي َع رن َر رف ِع األَ ري ِدي فِ ري َها َعا ًّما ِم رن َغ ر ِري َخت ِرص ري ٍ
ص» إلخ كَال ِم ِه.
َق َال َأ َّيدَ ه ال َّل ُه َت َع َاىل :إ رِن ك َ
ب َخت ِرص ري ُص ُه ب َِما َص َّح َو َث َب َت ِم رن َر رف ِع
َان َعا ًّما َف َي ِج ُ

( -)1وهو يف املطبوعة من (رشح التجريد) (( )409/1مسألة :يف رفع اليدين عند التكبري) ط:
(مركز الرتاث والبحوث اليمني).
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رت ِة َ %و َسا ِئرِ ُع َل َم ِ
اء األُ َّم ِةَ ،حتَّى
ال َيدَ ري ِن ِعنردَ ال َّت ركب ر َِري ِة األُ رو َىل بِرِ َوا َي ِة َأ ِئ َّم ِة ا رل ِع ر َ
اهلا ِدي إ َِىل ر
احلَ رق َع رن َأبِ ري ِه َع رن َجدر ِه َع رن َر ُسو ِل ال َّل ِه ÷ ِيف َص َال ِة
رِ َواي ِة ا ِ
إل َما ِم َ
اجلن ََاز ِة.
رَ

َو َل رو ك َ
وب ُسكُو ِن ال َيدَ ري ِن َثاب ٌِت ِيف ال َّت ركب ر َِري ِة األُ رو َىل
الر رف ُع َمنرهِ ًّيا َعنر ُهَ ،و ُو ُج ُ
َان َّ
ٍ
ص َسا ِئ َر
ب َأ رن َن ُخ َّ
اجلن ََاز ِة َو َج َ
َو َغ رري َِها َمل ر َ ُجت رز ِيف َأ ري َص َالةَ ،وإ رِن ُخ رص َص رت َص َال ُة ر َ
ا رل َّص َل َو ِ
وت فِ رع َل َها ِيف األُ رو َىل.
ات بِ ِم رث ِل َما ُخ َّص رت بِ ِهَ ،و ره َو ُث ُب ُ
ـم َص ريل َيدَ ري ِهَ ،و َال
َو َأ ري ًضاَ :ي رل َز ُم إ رِن َمل ر ُخي ََّص ِ
رش ًعا َأ َّال َي رر َف َع ا رل ُ
ص َّ
الر رف ُع ب َِما َث َب َت َ ر

ُوع َو َال لِلس ُجو ِدَ ،و َال لِ رل ِق َيا ِمَ ،و َال لِت رَسكِ ر ِ
ني َما ُي رؤ ِذيِه.
َيت ََح َّر َك لِ رلرك ِ
ور ِة.
َفإ رِن ِق ري َلَ :ذلِ َك خمَ ر ُص ٌ
ِالرض َ
وص َق رط ًعا ب َّ ُ

ِالر َوا َي ِ
ـم رج َم ِع َع َىل
ُق رلنَاَ :وك ََذلِ َك ُه َو خمَ ر ُص ٌ
ات ا رل َّص ِح ري َح ِة ا رل ُ
وص َق رط ًعا ب ر
ِص َّحتِ َها ِعنردَ ال َّت ركب ر َِري ِة األُ رو َىل.
ح
ح
ح حۡح ۡ ۡ
ون  ١ٱ ََّل ح
ّين ه ۡم ِّف حصلت ّ ّه ۡم
* َو َأ َّما اآل َي ُةَ ،و ره َي﴿ :ق ۡد أفل حح ٱلمؤمّن
ح
ح
ون[ ﴾٢املؤمنون] إلخَ ،ف َر رف ُع ال َيدَ ري ِن ِعنردَ َت ركب ر َِري ِة اإل رِح َرا ِم َال ُين َِايف ر
وع.
خَٰشّ ع
اخلُ ُش َ
َو َل رو ك َ
َان ُمنَافِ ًيا َل ُه لـ ََما َث َب َت َع ِن َّ
الشارِ ِع ِيف َأ ري َص َال ٍةَ ،ال َجن ََاز ٍة َو َال َغ رري َِها،
َو َال ِعنردَ الد َع ِ
الص َال ِة.
اء ِيف َغ ر ِري َّ
استِدر َاللِ ِه ب َِح ِد ري ِ
إل َما ِم األَ رع َظ ِم
ثا ِ
ب ِم َن ا ِ
َوا رل َع َج ُ
ـم َؤ َّي ِد بِال َّل ِه ِ #يف ر
إل َما ِم ا رل ُ
َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيل َع رن آبَائِ ِه ِ %يف الن رَّه ِي َع ِن ال َع َب ِ
الص َال ِة َ ،و َال َي رست َِدل بِرِ َوا َي ِت ِه
ث ِيف َّ
استَدَ َّل
ـم َقا ِمَ ،م َع َأ َّن ُه َقد ر
الر رف ِع ِعنردَ ال َّت ركب ر َِري ِة األُ رو َىل ِيف َه َذا ا رل َ
َع رن آبَائِ ِه ِ %يف َّ
الر رف ِع ِعنردَ ال َّت ركب ر َِري ِة األُ رو َىل فِ ري َما َس َي ِأيت يف (ص:
بِرِ َوا َي ِة ا ِ
إل َما ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيل ِ %يف َّ
ٍ
إل َما ُم َز ريدُ بر ُن
 )245بِ َق رولِ ِه
ـما َر َوا ُه ا ِ
َ
«:و ُق رلنَا :إِ َّن ُه َي رر َف ُع َيدَ ري ِه ِيف َأ َّو ِل َت ركب ر َِرية؛ لِ َ
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َع ِ ٍّيل َع رن آبَائِ ِهَ ،ع رن َع ِ ٍّيل َ %أ َّن ُه (ك َ
َان َي رر َف ُع َيدَ ري ِه ِيف ال َّت ركب ر َِري ِة األُ رو َىل ُث َّم َال َي ُعو ُد)».
إل َما ِم
َو رقدَ َع َّل رق ُت َع َل ري ِه بِ َق رو ِيلِ :ق ر
ـم َؤ َّي ِد بِال َّل ِه َ #عن ا ِ
ف َع َىل رِ َوا َي ِة ا ِ
إل َما ِم ا رل ُ

َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيلَ ،ع رن آبَائِ ِهَ ،ع رن َع ِ ٍّيل َ %أ َّن ُه ك َ
َان َي رر َف ُع َيدَ ري ِه...إلخ.
الص َل َو ِ
اتَ ،و َه َذا َيدُ ل َع َىل َأ َّن ُه َثاب ٌِت َغ ر ُري َمن ُرسوخٍ َ ،ف َما َت َقدَّ َم َل ُه
َو ره َو ِيف َمجِ ري ِع َّ
ٍ
رش َنا إ َِىل
استِدر َال ٌل لِ رل َم رذ َه ِ
َغ ر ُري ُم رعت ََمد ِعنردَ ُهَ ،وإِ َّن َما ُه َو ر
ب ب َِما ُي رمكِ ُن َأ رن ُي َق َال ك ََما َأ َ ر
َذلِ َك ك ََما َس َب َق ...إلخ.
الر رف ِع َم َع َأ َّن َم رذ َه َب ُه
َوا رل َع َج ُ
االستِدر َال ِل َع َىل َت رر ِك َّ
ب َأ ري ًضا ِم رن ُم َبا َل َغتِ ِه ِ #يف ر

ب َأ رع َال ِم َأ ره ِل ال َب ري ِ
إل َما ُم
ت َ ،%و ِمن ُرهم ا ِ
ُث ُبو ُت ُه ِيف ال َّت ركب ر َِري ِة األُ رو َىلَ ،و ره َو َم رذ َه ُ
اجلن ََاز ِةَ ،و ره َي
احل رق َع َىل َّ
الص ِح ري ِح ِم رن ُر ُجو ِع ِه إِ َل ري ِه؛ لِرِ َوا َيتِ ِه َل ُه ِيف َص َال ِة ر َ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
َ
مج َل ِة ا رل َّص َل َو ِ
وص ِ َهباَ ،و َال ُيت ََص َّو ُر َأ رن
ِم رن ُ ر
ات ِعنردَ ُهَ ،و َمل ر َي ُق رل ُه َو َو َال َغ ر ُري ُه إِ َّن ُه خمَ ر ُص ٌ
َي رر ِو َ َهيا َو ُي َق رر َر َها َو ره َي َغ ر ُري َثابِت ٍَة ِعنردَ ُه.
َو َعىل ك رُل َح ٍ
ال :ا رل َو ِ
ب َع َىل َأ ره ِل النَّ َظرِ َأ رن َي رع َم ُلوا ب َِما َص َّح ِم َن األَ ِد َّل ِةَ ،وإ رِن
اج ُ
فَ ،ف َل ري َس َق رو ُل َأ َح ٍد َع َىل ا رن ِف َرا ِد ِه ُح َّج ًة إ َِّال َق رو َل َع ِ ٍّيل َ ،#ه َذا
ف َم رن َخا َل َ
َخا َل َ

اع َأ ره ِل ال َب ري ِ
ت .%
بِإ ر َ
ِمج ِ
َو َح َ
احل رق َ #أ رن ُيرِ ريدَ ِم رن َأ َح ٍد َأ رن َي رع َم َل بِ َق رولِ ِه َوإ رِن
اشا ا ِ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما َم َ
مه َ
ـم َغا ُل َ
ون َذلِ َك؛ لِ َعدَ ِم ال َب ِص ر َري ِةَ ،وإ َِّهنُم
ون ِيف ال َّت رقلِ ري ِد ُي رو ِ ُ
َص َّح َل ُه ِخ َال ُف ُهَ ،وإِ َّن َما ا رل ُ
َل َي رجن َ
ِاجتِ َها ِد ِهَ ،فإِ َّنا لِ َّل ِه
ـم رذ َه ِ
ـم رجتَهِ ِد َأ رن َي رع َم َل ب ر
ب ا َّل ِذي َأ رو َج َ
ب َع َىل ا رل ُ
ُون َع َىل ا رل َ
َوإِ َّنا إِ َل ري ِه َر ِ
اج ُع َ
ون.
******
الوارِ َد ُة ِيف
* ِم رن (صفح( )168 :اجلزء األول) َ ،ق رو ُل ُه َ « :#ف َأ َّما األَ رخ َب ُار َ
( -)1رشح التجريد (.)410/1

َر رف ِع ال َيدَ ري ِن ِعنردَ ال َّت ركب ر َِري ِ
ات َف ره َي ِعنردَ َنا َمن ُرس َ
وخ ٌة بِ َق رولِ ِه ÷َ (( :م ِايل َأ َراك رُم
َرافِ ِعي »))...إلخ.
َق َال َأ َّيدَ ُه ال َّل ُه َت َع َاىل :ا رع َل رم َو َّف َقنَا ال َّل ُه َت َع َاىل َوإِ َّي َ
اك لِ رل َح رق َوالت رَّح ِق ري ِق َأ َّن َد رع َوى
النَّسخ لِر رفع ال َيدَ ري ِن ِعنردَ َت ركبِري ِة اإل رِحرام َال َيس َت ِق ريم ب َِح ٍ
ال.
ر ُ
َ ِ
ر ِ َ ِ
رَ
َِ ِ
َ َ
است ََم َّر
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ني  #ر
اهلدَ ى َو َغ رري ِِهم َأ َّن َأ ِم ر َري ا رل ُ
أ َّما أ َّو ًالَ :ف َقدر َص َّح بِرِ َوا َية أئ َّمة ر ُ
َع َىل فِ رعلِ ِه بِ َق رو ِهلم( :ك َ
َان) .
احل رق.
َو ره َو َال َي رس َت ِمر َع َىل فِ رع ِل ا رل َ
ـمن ُرس ِ
وخ؛ ِألَ َّن ُه َم َع ر َ
ٍ
َو َه َذا ُم َق َّر ٌر ِعنردَ َأ رع َال ِم ِ
ب
الس َال ُمَ ،ف َال ُم رو ِج َ
آل ُحم َ َّمد َع َل ري ِه َوآ َل ُه َّ
الص َال ُة َو َّ
إل َطا َل ِة.
لِ ِ

االستِ ره َجا ِن
االستِنركَارِ َو ر
احلكِ ري ِم َال َي رصدُ ُر ب ِِص ري َغ ِة ر
َو َأ َّما َثانِ ًياَ :فا رلن رَّس ُخ ِم َن ر َ
رش َع ُه َق رط ًعا.
َوالت رَّشبِ ري ِه بِاألَ رذ َن ِ
اب لِ َ
ـما َقدر َ َ
حي َم َل الن رَّه ُي
جي ُ
اجل رم ِعَ ،ف َي ِج ُ
ب َأ رن ُ ر
َو َأ َّما َثالِ ًثاَ :ف َال َ ُ
احلك ُرم بِالن رَّس ِخ َم َع إِ رمكَا ِن ر َ
وز ر ُ
است ََم َّر َع َل ري َها َأ ِم ر ُري
َواألَ رم ُر بِا رلسكُو ِن َع َىل َغ ر ِري ال َّت ركب ر َِري ِة األُ رو َىل ا َّلتِي َث َب َت فِ رع ُل َهاَ ،و ر
ني َ #و َأ رو َال ُد ُه ا َّل ِذ ري َن ُه رم َأ رق َر ُب إِ َل ري ِه.
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ا رل ُ
ِالر رف ِع ِعنردَ َت ركب ر َِري ِة اإل رِح َرا ِم َثابِ َت ٌة ِيف َمجِ ري ِع
الر َوا َي ُ
ات َّ
الص ِح ري َح ُة ب َّ
إِ َذا َع َر رف َت َه َذا َف ر
ُب َأ ره ِل ال َب ري ِ
إل َما ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيل) َع رن آبَائِ ِه َع رن َع ِ ٍّيل %
وع ا ِ
ـم رعت ََمدَ ِةَ :
ُكت ِ
ت ا رل ُ
(جم ر ُم ِ
ِيف َث َال َث ِة َم َو ِ
اض َع:

الر َوا َي ِة األُ رو َىل َ ( :أ َّن ُه ك َ
وع ُأ ُذ َن ري ِه،
َل رف ُظ ر
َ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).
ُث َّم َال َي رر َف ُع ُه َما َحتَّى َي رق ِ َ
َيل َ %أنَّ ُه (ك َ
َان َي رر َف ُع َيدَ ري ِه ِيف
( -)1أي الذي َر َوا ُه ا ِ
َيل َع رن آبَائِ ِهَ ،ع رن ع ِ ٍّ
إل َما ُم األَ رع َظ ُم زَ ريدُ بر ُن ع ِ ٍّ
التَّ ركب ر َِري ِة األُ رو َىل ُث َّم الَ َي ُعو ُد).
( -)2جمموع اإلمام األعظم زيد بن عيل ( ŉاملسنَد) (ص( )100/باب التكبري يف الصالة).

َو رل َف ُظ ال َّثانِ َي ِة َ ( :أ َّن ُه ك َ
َان َي رر َف ُع َيدَ ري ِه ِيف ال َّت ركب ر َِري ِة األُ رو َىل ُث َّم َال َي ُعو ُد).
َوال َّثالِ َث ِة  :بِرِ َوا َي ِة َأ ِيب َحنِ ري َف َة َع رن َر ُس ِ
إل َما ِم َز ري ٍد #
اع ا ِ
ول ال َّل ِه ÷ ب َِس َم ِ
َو َت رقرِ ريرِ ِه.
ول ِعنردَ َأ ره ِل ال َب ري ِ
ـم َت َل َّقى بِا رل َق ُب ِ
ت .%
ـم رج ُم ُ
وع) ُه َو ا رل ُ
َو(ا رل َ
وع ُم َت َل َّقى بِا رل َق ُب ِ
ول ِعنردَ َأ ره ِل
َق َال ا ِ
ـم رج ُم ُ
احل َس ِن َ :ŉ
«وا رل َ
إل َما ُم ِعز ا رلدر ري ِن بر ُن ر َ
ال َب ري ِ
ت َ ،%و ره َو َأ َّو ُل كِت ٍ
َاب ُمجِ َع ِيف ا رل ِفق ِه».
ٍ
ث ال َي َم ِن إِبر َر ِ
َو َق َال ُحم َدر ُ
يض ال َّل ُه َعن ُره َما:
اه ري ُم بر ُن ُحم َ َّمد َ
الوزِ ري ُر َر ِ َ
«و َال َي رم َ ِرتي َأئِ َّم ُتنَا ِيف عَدَ الِ ِة َأ ِيب َخالِ ٍد َو ِصدر ِق ِه َوثِ َقتِ ِهَ ،و َأ َحا ِد ري ُث ُه ِيف َمجِ ري ِع
َ
ِهِمَ ،و َقدر َر َوى َعنر ُه اإل َما ُم اهلا ِدي  #ب رِض ًعا َو ِع رشـرِ ري َن َح ِد ري ًثا» ،إ َِىل َق رولِ ِه:
ُك ُتب ر
«و ره َو ُم َس رل ِس ُل األَ َحا ِد ري ِ
ث النَّ َبوِ َّي ِة ب َِسن َِد ا رل رس رل ِس َل ِة َّ
الذ َهبِ َّية» .انتهى من (علوم
َ
احلديث) .

ٍ
ٍ
إل َما ُم ال َق ِ
«و َقدر عَدَّ َل ُه َأئِ َّم ُة اهلدى،
َو َق َال ا ِ
اس ُم بر ُن ُحم َ َّمد ِ ŉيف َأ ِيب َخالِدَ :
َوا َّل ِذي َقدَ َح ِف ري ِه الن ََّو ِ
ب» .انتهى.
اص ُ
ُق رل ُتَ :فا َّل ِذ ري َن ُي َش ركك َ
ُون فِ ري ِه ِم رن َأ ره ِل ا رل َغ رف َل ِة َوا رل ُق ُصورِ َقدر بَ َاركُوا ك ََال َم
الن ََّو ِ
ُب ِ
آل ُحم َ َّم ٍد
وهم بِا رل َقدر ِح َيف َأ َص رح َو َأ رص َل ِح َو َأ ر َ
مج ِع َو َأ رن َف ِع ُكت ِ
اص ِ
بَ ،و َساعَدُ ُ
ات َوالت رَّسلِ ري ُم.
َع َل ري ِه َو َع َل ريهِم ا رل َّص َل َو ُ
ۡ ۡ َٓ
حح
َو َما َقدَ َح ِف ري ِه الن ََّو ِ
ب إ َِّال ِألَ َّن ِف ري ِه َما َي رق َط ُع َداب َِر ُه رم ﴿ ،حو حما نقموا مّنهم إَّل
اص ُ
ۡ
َ ۡ
ح ۡ
ح
ح
يز ٱل ّمي ّد[ ﴾٨الربوج].
أن يؤمّنوا ب ّٱلِلّ ٱلع ّز ّ

( -)1املجموع (ص( )168/كتاب اجلنائز -باب الصالة عىل امليت).
( -)2جمموع اإلمام األعظم زيد بن عيل ( ŉاملسند) (ص( )103/باب استفتاح الصالة).
( -)3الفلك الدوار (علوم احلديث) (ص.)228/

إل َما ِم َأ رمحَدَ بر ِن
َورِ َوا َيا ُت ُه
ُم رعت ََمدَ ٌة ِيف َمجِ ري ِع ُم َؤ َّل َف ِاُت رِمِ ،من َرها ( َأ َم ِايل ا ِ
اهلا ِدي  ،#بَ رل َأ رخ َب ُار ُه النَّافِ َع ُة فِ ري ِه ِم رن َطرِ ري ِق ِه،
ِع ري َسى َ ،)ŉو( َأ رحكَا ُم) ا ِ
إل َما ِم َ
َو(ب َِس ُ
إل َما ِم
(رش ُح ا رلت رَّجرِ ري ِد) لِ ِ
إل َما ِم الن ِ ِ
اط) ا ِ
احل َس ِن بر ِن َع ِ ٍّيل َ ،ŉو َ ر
َّارص لِ رل َح رق ر َ
إل َما ِم َأ ِيب َطالِ ٍ
ب ،ŉ
(رش ُح ا رلت رَّحرِ ريرِ ) ل ِ
ا رل ُ
ـمؤ َّي ِد بِال َّل ِهَ ،و ره َو َأ َحدُ ُط ُر ِق ِه األَ رربَ ُعَ ،و َ ر
ات)َ ،و( ُأ ُص ُ
(الش ِايف)َ ،و ر
ول األَ رحكَا ِم)َ ،و َّ
(الش َفا ُء)،
(اجلا ِم ُع ا رلك َِايف)َ ،و(األَ َمالِ َّي ُ
َو ر َ
َو(ا رل َب رح ُر)َ ،و ِ
(اال رعتِ َصا ُم) ،كُل َها َم رش ُحو َن ٌة ب َِأ رخ َبارِ ِهَ ،فا رل َقدر ُح فِ ري ِه َقدر ٌح ِيف َمجِ ري ِع َها.

ف َو ر
ف ُي َصدر ُر َ
رت ِة
اخلَ َل ُ
َوا رل َّس َل ُ
ون َأ َسانِ ريدَ ُه رم إِ َل ري ِه َ ،و َمجِ ري ُع ُر َواتِ ِه َم رن َأ رع َال ِم ا رل ِع ر َ
إل َما ِم
األَبر َرارِ َ ،و َأ رولِ َيائِهِم األَ رخ َيارِ ِ ،م رن َلدَ رينَا إ َِىل إِ َما ِم األَئِ َّم ِةَ ،و َها ِدي ُهدَ ا ِة األُ َّم ِة ،ا ِ

احل َس ر ِ
ني بر ِن َع ِ ٍّيل .%
الو ِ ريل بر ِن َ
األَ رع َظ ِمَ ،
الو ِ ريل َز ري ِد بر ِن َع ِ ريل بر ِن ر ُ
ُب اإل رِس َ
احل ِق ري ُق ب َِأ رن ُي َق َال فِ ري ِه :إِ َّن ُه
َو َقدر ُخ رر َج رت َأ رخ َب ُار ُه ِم رن َسائِرِ ُكت ِ
ال ِمَ ،ف ره َو ر َ
َأ َصح كِت ٍ
َاب ال َّل ِه َت َع َاىل.
َاب بَ رعدَ كِت ِ

(اجلا ِم ِع
الر رف ُع َم رر ِو ٌّي ِيف َأ َم ِايل ا ِ
َن َعمَ ،و َّ
إل َما ِم َأ رمحَدَ بر ِن ِع ري َسى َ ،ŉو ِيف ر َ
احل رق َ ،ع رن َأبِ ري ِهَ ،ع رن َجدر ِهَ ،ع رن
ا رلك َِايف)َ ،و ِيف ( َأ رحكَا ِم) ا ِ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ِم َ
َر ُس ِ
((ر َف َع َيدَ ري ِه ِيف َأ َّو ِل َت ركب ر َِري ٍة)) ِيف َص َ
اجلن ََاز ِةَ ،و ره َي ِم رن
ول ال َّل ِه ÷ َأ َّن ُه َ
ال ِة ر َ
مج َل ِة ا رل َّص َل َو ِ
وص ِ َهبا.
ُر
ات ِعنردَ ُهَ ،و َمل ر َي ُق رل ُه َو َو َال َغ ر ُري ُه إِ َّن ُه خمَ ر ُص ٌ
َو َل رو َأ َّن ُه (فِ رع ٌل َج ِ
جي رز ِيف َأ ري َص َال ٍة.
اه ِ ٌّيل) َأ رو ( ُم رس َتنرك ٌَر) َمل ر َ ُ

ِ
ِ
َو َل رو َأ َّن ُه ( َمن ُرس ٌ
اهلا ِدي ُ ŉم َق رر َر ري ِن َل ُه.
وخ) َمل ر َي رر ِوه ال َقاس ُم َو َ
َف َذلِ َك َدلِ ري ٌل َو ِ
ِالر رف ِع ،ك ََما
اض ٌح ِيف َأ َّن ا ِ
اهلا ِدي َ #قدر َر َج َع إ َِىل ا رل َق رو ِل ب َّ
إل َما َم َ
اجل َبائِرِ .
َر َج َع إ َِىل ا رل َق رو ِل بِا رل َ
ـم رس ِح َع َىل ر َ

( -)1أي روايات أيب خالد الواسطي ¦.
( -)2أي جمموع اإلمام األعظم زيد بن عيل .ŉ
احلق املبني ( )159/1( #كتاب اجلنائز).
(( -)3األحكام) لإلمام اهلادي إىل ر

ـمؤ َّيدُ بِال َّل ِه َ #ق رو َل ُه األَ ِخ ر َريَ ،و ره َو ِيف
ـم رس َح -ا ِ
إل َما ُم ا رل ُ
َو َقدر َج َع َل ُه َ -أي ا رل َ
ـمنرت َ
ويت ِيف َذلِ َك َأ رخ َب ٌار َكثِ ر َري ٌة َع ِن النَّب رِي ÷ َأ َّن ُه
َخب)َ ،و َق َال فِ ري ِه َ « :قدر ُر ر
(ا رل ُ

ني َأ ِو ر
ك َ
ـمنركِ َب ر ِ
ب األُ ُذ َن ر ِ
ني»...
َان َي رر َف ُع َيدَ ري ِه ِيف ال َّت ركب ر َِري ِة األُ رو َىل إ َِىل َقرِ ري ِ
اخلَدَّ ري ِن َأ ِو ا رل َ
إِىل ِ
آخرِ ِه.

الر َوا َي َة َل ُهَ ،و َو َص َف َها بِا رل َك رث َر ِةَ ،ف َال ُي رمكِ ُن َأ رن ُي َق َال فِ ري ِه :إِ َّن ُه فِ رع ٌل
َف َقدر َأ رث َب َت ر
َج ِ
اه ِ ٌّيل.
الر رف ِع ِعنردَ َت ركب ر َِري ِة
(ج َو ِ
الرازِ ي) َ ،ف َي ِج ُ
الر َوا َي ُة ِيف َ
ب َأ رن ُ رحت َم َل َع َىل َّ
اب َّ
َو َأ َّما ر
ـم َخا َل َفتِ َها لِ رل َم رع ُلو ِمَ ،و ره َو
ُوع َوا رلس ُجو ِدَ ،و َال َي ِصح َأ رن ُ رحت َم َل َع َىل َغ ر ِري َذلِ َك؛ لِ ُ
الرك ِ
(و َهنَى َعنر ُه َيف َخ رف ٍ
ض َو َر رفعٍ)َ ،و َه َذا ُي ِف ريدُ ب َِم رف ُهو ِم ِه عَدَ َم
ص َع َل ري ِه ِب َق رولِ ِهَ :
ا َّل ِذي َن َّ
الن رَّه ِي ِيف َغ ر ِري َذلِ َكَ ،و َل ري َس إ َِّال ِيف األُ رو َىل.
ب َأ رع َال ِم ِ
آل ُحم َ َّم ٍد
إِ َذا َع َر رف َت َه َذاَ ،ف َر رف ُع ال َيدَ ري ِن ِعنردَ ال َّت ركب ر َِري ِة األُ رو َىل ُه َو َم رذ َه ُ
إل َما ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيلَ ،و َأ رمحَدَ بر ِن ِع ري َسىَ ،و َع رب ِد ال َّل ِه
الس َال ُم :ا ِ
َع َل ري ِه َو َع َل ريهِم َّ
الص َال ُة َو َّ
ـمؤ َّيد بِال َّل ِهَ ،وإ رِن َذك ََر
حي َيىَ ،والن ِ ِ
َّارص األُ رط ُر ِ
وشَ ،وا رل ُ
احل َس ِن بر ِن َ ر
بر ِن ُم رو َسىَ ،و ر َ
الن رَّس َخ ُهنَا َف ره َو َال َي ُق ُ
ـم رذ َهبِ ِهَ ،و َقدر َأ رل َم َح لِ رل ُمت ََأ رم ِل بِ َق رولِ ِهِ ( :عنردَ
ول بِ ِه لِ َ

ات) َأي ُك رل َها َال بَ رع ِض َهاَ ،وإ رِن َر َج َع ِيف ِ
ال َّت ركب ر َِري ِ
آخرِ ا رلك ََال ِم إ َِىل األُ رو َىل َف َقدر
الر رف ِع.
َص َّح َح رِ َوا َي َة َّ
الض رع ِ
ـم رق ُصو ُد إ َِّال َأ َّن ُه
اس ِتدر َال ُل ُه ِب َق رولِ ِهُ ( :ث َّم َمل ر َي ُعدر ) ِيف َغا َي ِة َّ
ف؛ إِ رذ َل ري َس ا رل َ
َو ر
الر َوا َي ِ
َمل َي ُعدر ِيف َسائِرِ ال َّت ركب ر َِري ِ
اتُ ( :ث َّم َال َي رر َف ُع ُه َما
ات ،ك ََما ُه َو َّ ِ
الِص ري ُح ِيف َسائِرِ ر
ر
( -)1املنتخب لإلمام اهلادي إىل احلق املبني ( #ص.)38/
( -)2جمموع اإلمام األعظم اهلادي إىل احلق األقوم حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم %
(ص.)600/
َ
َ
ِ
ِ
ر
َ
ر
الوارِ َد ُة ِيف َرف ِع اليَدَ رينِ عنردَ التَّ ركب ر َِريات...
( -)3الذي َسبَ َق ذكره ،وهو قوله  :#فأ َّما األخبَ ُار َ
( -)4أي استدالل اإلمام املؤيد باهلل  #بقولهُ ( :ث َّم َمل ر َي ُعدر ) عىل النسخ .رشح التجريد (.)411/1

يض َص َال َت ُه).
َحتَّى َي رق ِ َ

إل َما ِم ُ #س ُق ُ
وط َذلِ َكَ ،و َلكِنَّ ُه ُي رورِ ُد َما ُي رمكِ ُن َأ رن ُي َق َالَ ،وإ رِن
َو َال َ ر
خي َفى َع َىل ا ِ
َان َال َي ُق ُ
ك َ
ول بِ ِه.

إل َما ِم ال َق ِ
اس ِم بر ِن إِبر َر ِ
اه ري َم ِ ،%يف
ب َجدر ِه ا ِ
الر رف ُع ِيف األُ رو َىل ُه َو َم رذ َه ُ
َن َعمَ ،و َّ
رِ َوا َي ِة ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
مخ ٍ
س َو ِع رشـرِ ري َن َسنَ ًةَ ،و ره َو
ـم َالزِ ُم َل ُه ُمدَّ َة َ ر
ور َعنر ُهَ ،و ره َو ا رل ُ

ا َّل ِذي ُي ِف ريدُ ُه َق رو ُل ُهُ « :يك َرر ُه َأ رن َي رر َف َع َيدَ ري ِه ِيف َر رف ٍع َو َخ رف ٍ
ض بَ رعدَ ال َّت ركب ر َِري ِة األُ رو َىل»،
ات َل ُه فِ ري َها.
َو َذك ََر َأ َّن النَّب َِّي ÷ َهنَى َع رن َذلِ َك -إِ رث َب ٌ

ِالر رف ِع َو ر
ِمها.
اخلَ رف ِ
ـم رف ُهو ِم ِيف َغ رري ِ َ
ض رِ َوا َي ٌة لِ ُث ُبوتِ ِه بِا رل َ
َو َت رقيِ ريدُ الن رَّه ِي ب َّ
احل رق .#
َو َقدر َس َب َق َأ َّن ُه ال َق رو ُل األَ ِخ ر ُري لِ ِ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ِم َ
ٍ
ـم َج َّر ِد
ات ا رل َّص ِح ري َح ُة ا رل َّ ِ
الر َوا َي ُ
جي ُ
حي ُة لِ ُ
ِص ر َ
وز َأ رن ُت رط َر َح ر
َو َع َىل ك رُل َحال َال َ ُ
اجتِ َها ِد ُجمرتَهِ ٍد كَائِنًا َم رن ك َ
احل رق ،#
َانَ ،ه َذا ُغ ُل ٌّو َال َي رر َب بِ ِه ا ِ
ر
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ُم َ

اجل َها ِد َو ِ
َاب َوا رلس َّن ِة َو رِ
َو َح َ
اال رجتِ َها ِد،
اع ا رلكِت ِ
اشا ُه َف ره َو ِم رن َأ رع َظ ِم الد َعا ِة إ َِىل ا رت َب ِ
الر َشا ِد.
السدَ ا ِد إ َِىل َس ربي ِِل َّ
َوال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق َو َّ

( -)1رواه حممد بن منصور املرادي ريض اهلل عنه يف أمايل اإلمام أمحد بن عيسى )236/1( ŉ
(مع رأب الصدع) ،ورواه عنه اإلمام املنصور باهلل القاسم بن حممد  ŉيف كتابه االعتصام
بحبل اهلل املتني (.)356/1

اجلواب التام يف حتقيق مسألة اإلمام


َو َّصىل ال َّل ُه َع َىل ُحم َ َّم ٍد َوآلِ ِه َو َس َّل َم.
جلاللِهَ ،و َصال ُت ُه َو َ
احل رمدُ ل َّل ِه ك ََما َ ِ
سال ُم ُه َع َىل َرسولِ ِه ُحم َ َّم ٍد َوآلِه ،وبعد:
جي ُ
ب َِ
رَ
الو ِس ريم ،و َما
رشفِكُم الكريمُ ،
وحم َ َّررِ كُم ال َع رذ ِ
ب َ
فإ َّنه َو َق َع اإل رط ُ
الع َع َىل ُم َ َّ
اشتمل عليه من األَسئلة:
األَول :عن قوله تعاىل﴿ :إ َن حما حو ّ للكم ٱ َلِل حو حرسولۥ حوٱ ََّل ح
ّين حء حامنوا
ّ
َّ
َ
ح
َ
نفي إمام ِة احلسنني و َم رن
ا
ه
ظاهر
«أليس
قلتم:
،
ة
اآلي
]
55
[املائدة:
﴾...
ّين
َّل
ٱ
يفيدُ
ُ َ
َ
بعدهام»...؟ إلخ.
أقول :اجلواب ،وال َّل ُه اهلادي إىل َمن َره ِج الصوابَ :أ َّهنَا إذا ُمحِ َلت الوالي ُة َع َىل

ِ
ك الت ََِّص ِ
ِم رل ِ
الالت القاطعة َع َىل إرادتِ ِه املعلوم ِة من
ف -ك ََما هو املعلو ُم من الدَّ
ِ
حتقيقيَ ،
ً
املقامات ً
ثبوت
وال ُينَافيه
حقيقي
ِص
قوال
تلك
ُ
ٌّ
ٌّ
فاحل ر ُ
وحاال و ِف رع ًالَ ،-
ك الت ََِّص ِ
وت الوالي ِة و ِم رل ِ
اإلمام ِة لِ َم رن بعده ¢؛ إذ ال ُي َرا ُد وال ُي رف َه ُم من ُث ُب ِ
ف
اخلَ رل ُق بِ ُث ُب ِ
ات ال َّل ِه َع َل ري ِه ،و َأ رن َي ِد ري َن ر
وت ذلك بعد
َّإال يف َع ر ِ
ِص ِه و َأ َّيا ِم َح َياتِ ِه َص َل َو ُ

وفاتِ ِه.

ـم رمكِنَ ِة فال َش َّك يف ُث ِ
بوت بَ ِ
عض َها لغريه ،#
مجيع معانيها ا رل ُ
وإ رِن ُمحِ َلت َع َىل ِ
ُ
ُ
الكامل يف ذلك.
ِص باعتبارها حقيق ًّيا ا رد َعائ ًّيا؛ ألَ َّنه ال َف رر ُد
فيكون ال َق ر ُ
للجواب عن ال َّط َر ِ
ف هذاَ :شارِ ُح األساس . #
ض
وقد َت َع َّر َ
ِ
ص_ك َ
َخ َ ِرب ال َغديرِ
ظاهر َها
نعم!
وظاهر سائرِ األَدل ِة َع َىل إِ َما َم ِة َ
ُ
ُ
الو ِ ر

( -)1رشح األساس الصغري (عدة األكياس) للسيد اإلمام أمحد بن حممد بن صالح َّ
الش َـر ِيف %
(.)147/2

ك الت ََِّص ِ
بوت ِم رل ِ
الر ُس ِ
ات ال َّل ِه َع َل ري ِه َو َس َال ُم ُه
ول َص َل َو ُ
واملنزل ِة ُث ُ
ف له  #يف َأ َّيا ِم َّ
واإلجامع َع َىل
ف َع َىل األُ َّم ِة يف َع ره ِد ِه ÷ لغريه،
َوآله ،واملعلو ُم َأ َّنه َال َت َِص َ
ُ

ب  #بِ ُث ُب ِ
إل َما ُم َأبو َطالِ ٍ
ذلك َّإال يف َح ِ
وت ذلك
ال َغ ري َبتِ ِه ÷ ،فقد قال ا ِ
ني َ ،#و َال َمانِ َع ِمنر ُه.
املؤ ِمنِ ر َ
ألَ ِم ر ِري ر
ُ
فتكون خمُ َ َّص َص ًة َ -أي أحوال حضورِ
النبي ÷ -مستثنا ًة من تلك
هذا،
ر
احل َسن ر ِ
وص خمُ ر َر ٌج منه َأ َّيام
َني § خمَ ر ٌص ٌ
األدلة ،ك ََما َأ َّن الن َّ
َّص َع َىل إ َما َم ِة ر َ
ِ
ات ال َّل ِه َع َل ريهِ َما َوآهلام مثل ذلك.
الرسول
والوص َص َل َو ُ
ر

ِ
ِ
قول ال َّل ِه تعاىل:
السؤال الثاين يف شأ ِن
اجلواب عن
يتضح
نعم! وهبذا
ُ
ُ
ح
ح
ح
َ ح
َ
ول حوأول ٱ ۡل ۡ
ح
ۡ
ح
ُ
ثبت له
أ
ن
م
فكل
،
]
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[النساء:
﴾
م
ّنك
م
ر
م
س
لر
ٱ
وا
ّيع
ط
أ
و
لِل
ٱ
وا
ّيع
ط
﴿أ
َ
َ
ّ
ّ
ً
داخال يف عمومها ،واملقصود :طاع ُت ُه والقيا ُم بواجب َح رق ِه
مر منهم كان ُم َرا ًدا
األَ ُ

َأيا َم َواليته.

وال تنايف َ
َ
وال تعارض للتخصيص بام تقدَّ م ،وهو معلو ٌم فال حيتاج إىل
اإلطالة.
*******
ني إِ َما َما ِن َقا َما َأ رو َق َعدَ ا)) ،فلم َي َز رل أئم ُتنَا %
رب:
احل َس ر ُ
َو َأ َّما َخ َ ُ
((احل َس ُن َو ر ُ
رَ
وشيعتُهم  ¤يستدلون بِ ِه َع َىل إِمامتِهِ ما َخ َل ًفا عن س َل ٍ
ف .
ُ
َ
َ َ َ
احلسني ب ُن بدر الدين  ŉيف (ينابيع
األمري النارص للحق أبو طالب
قال
ُ
ُ
اخلَ َ ِرب ُِمَّا َت َل َّق رت ُه األُ َّم ُة بِا رل َق ُب ِ
«والَ ُش رب َه َة ِيف ك رَو ِن َه َذا ر
ولَ ،وبَ َل َغ َحدَّ
النصيحة) َ :
َ
البحث يف هذا بام ال مزيد عليه يف (الفصل التاسع) من (لوامع
( -)1قد استوىف موالنا املؤلف(ع)
األنوار) (ط( ،)522/2/1ط( ،)584/2/2ط.)690/2/3
( -)2ينابيع النصيحة (ص ،)372/ط( :دار احلكمة اليامنية).

رص ري ٌح ِيف إِ َما َمتِهِ َماِ ،و َ
إش َار ٌة إِىل إِ َما َم ِة
ص َ ِ
اج بِ ِهَ ،و ره َو َن ٌّ
االحتِ َج ُ
الت ََّوا ُترِ َ ،و َص َّح ر
َأبِ ريهِ َما ،»...إلخ كال ِم ِه .#

احلسن  ŉيف
احلق أبو احلسن ِعز الدين ب ُن
وقال اإلما ُم املؤمتن اهلادي إِىل ر
ِ
أن َه َذا ر
«وا رع َل رم َّ
رب ُِمَّا ا َّد َعى بَ رع ُض ُهم َت َوا ُت َر ُهَ ،وبَ رع ُض ُهم ا َّد َعى
(املعراج)َ :
اخلَ َ َ
اع َع َىل ِص َّحتِ ِه َي ُقو ُم َم َقا َم َت َوا ُترِ ِه ِيف ا رل َق رط ِع ب َِأ َّن
ِمجا َع َع َىل ِص َّحتِ ِهَ ،واإل ر َ
اإل ر َ
ِمج ُ
رت ِة َع َىل ِص َّحتِ ِه».
مح ريدٌ إ ر َ
النَّب َِّي ÷ َقا َل ُهَ ،و َحكَى ال َف ِق ري ُه ُ َ
ِمج َ
اع ال ِع ر َ
ٍ
َار ُه» ،إىل أن قال:
«و َقدر َظ َه َر بَ ر َ
قالَ :
ني األُ َّم ِةَ ،و َمل ر ُي رع َل رم ِم رن َأ َحد ِمن ُرهم إِ رنك ُ
وت إِمامتِهِ ما ِيف ك رُل َزم ٍ
انَ ،ف َيكُو َنا ِن إِ َما َم ر ِ
ني
َ
َ
«و َال َي رقدَ ُح ِيف َذلِ َك َأ َّنه َي رل َز ُم ِمنر ُه ُث ُب ُ َ َ َ
ِيف َز َم ِن َأ ِب ريهِ َماَ ،و َي ُ
احل َس ِن.
احل َس ر ُ
ني إِ َما ًما ِيف َز َم ِن ر َ
كون ر ُ
الو ِ
ُ
ب َت رأ ِو ري ُل ُه َأ َّهنُ َما َس َي ِص ر َريا ِن إِ َما َم ر ِ
ني َو رق َت َو َال َيتِهِ َما؛ َفإِ َّن ُه َوإِ ِن
اج ُ
ويقالَ :
اع األُ َّم ِة َع َىل َأ َّن ُه َال َأ رم َر َ ُهل َما ِيف
ات ا َّلتِي ُذكِ َر ر
ا رقت ََىض َذلِ َك َفاألَ رو َق ُ
ت َخارِ َج ٌة بِإ ر َ
ِمج ِ

َز َم ِن َأبِ ريهِ َماَ ،و َال لِ رل ُح َس ر ِ
احل َس ِن» .إىل أن قال:
ني ِيف َز َم ِن َ
ول َعن َظ ِ
ني إِ َذا بُوي َِع َ ُهل َما َف ُعدُ ٌ
اهرِ ر
مح ُل ُه َع َىل َأ َّهنُ َما َس َي ِص ر َريا ِن إِ َما َم ر ِ
اخلَ َ ِرب،
«و َأ َّما َ ر
َ
َف َال ُي َص ُار إِ َل ري ِه ،»...إلخ.
وقال َس ريدُ املحققني َّ
الرشيف يف (رشح األساس) :
العالمة أمحدُ ب ُن حممد َّ َ
«و َه َذا ر
ور بِال َّل ِه َ #و َغ ر ُري ُه ِم رن
رب ُِمَّا َأ ر َ
َ
ـمن ُرص ُ
مج َع رت َع َل ري ِه األُ َّم ُةَ ،ذك ََر ُه ا رل َ
اخلَ َ ُ

َأئِ َّم ِة َأ ره ِل ا رل َب ري ِ
ت َ ،%و َغ ر ُري ُهم» ،إىل آخر كالمه .#

وكال ُم غريِهم َع َىل ذلك املنوال ،ال َل رب َس فيه وال إشكال.
واضح املنارُ ،مت ََج ريل األَنوار.
رصيح
ص
فهو َن ٌّ
ُ
ٌ

ِ
الطرق املعترب ِة عند األُ َّم ِة يف إثبات اإلمام ِة معلوم ٌة يف َح رقهام من
مجيع
َع َىل َأ َّن َ

( -)1رشح األساس الصغري (عدة األكياس) (.)183/2
( -)2الشايف ( ،)202/4ط( :مكتبة أهل البيت(ع)).

رت ِة َع َىل إِ َما َمتِهِ َما
رت ِة  ،%وإ ر َ
الن ر
اع ال ِع ر َ
َّص هذا ،واألدل ِة الدال ِة َع َىل إِ َما َم ِة ال ِع ر َ
ِمج ِ
َرب ِمن
َوإِ َما َم ِة َأبيهام َص َل َو ُ
ات ال َّل ِه َع َل ريهِم َو َس َال ُم ُه ،والدعو ِة َم َع الزياد ِة َع َىل ما ُي رعت َ ُ

الك ِ
باب اإلمام ِة وال َع رق ِد واالختيارِ ِعنردَ َم رن َق َال بِ ِه.
َامل يف ِ
ِ
ات ال َّل ِه َع َل ريهِ ام ،فهام العرت ُة املطهرة
قوهل ُم َا َص َل َو ُ
و َع َىل اجلملة فلو مل يكن َّإال ُ
ات ال َّل ِه َع َل ريهِ َما و َع َىل َس َل ِفهِ َما َ
وخ َل ِفهِ ام.
املعصومة يف حال إمامتهام َص َل َو ُ
*******
%

ُ
ِ
احلسنني  ،%و َأ َّن َأصحابَنَا
ِص اإل َما َم ِة يف َأوال ِد
و َأ َّما
السؤال َع َىل َح ر ِ
وازِها يف
باإلجامع َع َىل َج َوازِ َها فيهم ،وعَدَ ِم
يستدلون َع َىل ذلك
الدليل َع َىل َج َ
ِ
ِ
ِ
غريهم مع ِ
بخالف اإلمام َّية؛ أل َّنه ال َ
دليل
كوهنَا رشع َّي ًة ،ويقولون :ال اعتدا َد

هلمَّ ،
مذهبِهِم بأ َّنه َأ رخ ٌذ َبأ َق رل َما قيل؛ لعدم جوازها يف
ولعل اإلمامي َة حيتجون َع َىل َ

غري االثني عرش.
هر َأ َّنه ال بُدَّ ألصحابنا من ٍ
ِ
دليل َع َىل بُطال ِن ِ
إبطال
قول اإلمامية غري
وهبذا َيظ ُ
َن رصهِم ،إلخ كالم السائل أيده ال َّل ُه تعاىل.
فاجلواب وال َّل ُه ويل التوفيق:
ً
ِ
ـمدَ ِدَ ،ن ر َري ُة الربهان،
ِص يف
أوالَ :أ َّن أدلة ال َق ر ِ
البطنني كثري ُة ال َعدَ ِد ،واسع ُة ا رل َ
ح
ح
ح
وجل﴿ :أطّيعوا ٱ َ ح
راسخ ُة البنيان ،من ذلكم قو ُل ُه َع َّز َّ
لِل حوأطّيعوا ٱ َلرسول حوأو ّل
ۡح
ٱل ۡم ّر مّنك ۡم﴾ [النساء ،]59:مع إجام ِعهِم َع َىل كوهنم املرادين ،وإجام ُع ُهم ُح َّج ٌة
ُ
الدالئل الن ر ََّريةُ.
ك ََما َق َض رت به
ح
ۡح ۡ
ّين حء حامنوا حو َٱت حب حع ۡته ۡم ذر َيتهم بإ ح
وقو ُله تعاىل ﴿ :حو َٱَّل ح
لق حنا ب ّ ّه ۡم
يمَٰن أ
ُ
ّّ
ّ
ح
ۡ
ح ۡ ۡ حۡ ح
ذ َح ۡ
َ
اآلية ،وقو ُل ُه تعاىل ﴿ :حوأولوا ٱل ۡر حح ّام بعضهم أو َٰل
ريتهم﴾ [الطور]21
ّ
ۡ
ح
خبار ال َّث َق ِ
فإهنَا َق َض رت:
لني والت ََّمس ِك ،والسفين ِة،
َّ
بّبعض﴾ [األنفال ،]75و َأ ُ

قام َمن است رَخ َل َف ُهم يف ر
كل َما له َّإال ما
باالستخالف ،فيكونون قائمني َم َ
ُ
الدليل .
َخ َّص ُه
وبوجوب الت ََّمس ِ
إل َما َم ُة.
مج َلتِ ِه ا ِ
ك هبم يف ك رُل ِشء ،و ِم رن ُ ر
ِ
الراكب لغري َسفينتهم هالكًا يف ر
كل ِشء.
وكو ِن
ِ
ساس َأركا ِن
وهي تفيدُ االقتدا َء واإلمام َة قط ًعا ،بل هي
معظم ذلك ،وعليها َأ ُ
ُ
الدين ،وهبا َتتِم مصالِ ُح اإلسال ِم واملسلمني.

والنصوص كثري ٌة َت ُ
وه رم َو َال َت َقدَّ ُموا
بلغ َحدَّ التواتر معنى ،نحوَ (( :قدر ُم ُ
ُ
هِم)) ،و((إ َِّن ِعنردَ ك رُل بِدر َع ٍة َتك ُ
ُون ِم رن بَ رع ِدي ُيكَا ُد ِ َهبا اإل رِس َال ُم َولِ ًّيا ِم رن َأ ره ِل
َع َل ري ر
َربوا َيا ُأويل األَبر َصارِ َو َت َو َّك ُلوا
احل َّق َو ُين رَو ُر ُهَ ،و َي ُرد َك ريدَ الكَا ِئ ِدي َنَ ،فا رعت ِ ُ
بَ ريتِي ُي رعلِ ُن ر َ
َع َىل ال َّل ِه)) ،و(( َأ ره ُل بيتي َأ َم ٌ
ض ،))...و(( َم رن َس ِم َع َوا ِع َي َتنَا َأ ره َل
ان ِألَ ره ِل األَ رر ِ
ت)) ،و(( َم رن َأ َم َر بِامل رع ِ
ال َب ري ِ
روف َو َهنَى َع ِن املنركَرِ ِم رن ُذ رر َّيتِي َف ره َو َخلِي َف ُة ال َّل ِه،

احت ََّج به إما ُم األَئِ َّمة ،وهادي األُ َّمة:
رب الذي ر
َو َخلِي َف ُة َر ُسولِ ِهَ ،و َخلِي َف ُة كِتَابِ ِه)) ،اخل ُ
ِ
وت
حييى بر ُن
حي َيا َح َي ِايتَ ،و َي ُم َ
رس ُه َأ رن َ ر
احلسني  ، ŉوقولِ ِه ÷َ (( :م رن َ َّ
مي َتتِيَ ،و َيدر ُخ َل َجنَّ َة عَدر ٍن التي َوعَدَ ين َر ريب َف رل َيت ََو َّل َع ِ َّيل بن َأيب َطالِ ٍ
ب َوذُرِ َّي َت ُه
َِ
ِ
اب
اهلدَ ىَ ،و َم َصابِ ري َح الد َجا ِم رن بَ رع ِدي؛ َفإ َِّهنُم مل ُخيررِ ُجوك رُم ِم رن بَ ِ
ال َّطاهري َن ،أئ َّم َة ر ُ
الض َال َل ِة)).
اب َّ
اهلدَ ى إِىل بَ ِ
رُ
هذا من رواية آل حممد . ¢
( -)1البحث يف حديث التمسك بالثقلني مستوىف يف (الفصل األول) من (لوامع األنوار) لإلمام
احلجة /جمدالدين بن حممد املؤيدي ( #ط( ،)51/1/1ط( ،)83/1/2ط.)100/1/3
ّ
( -)2عطف عىل قوله :قضت.
( -)3كتاب (معرفة اهلل عز وجل) املطبوع ضمن جمموع رسائله ( #ص.)63/
(( -)4األَمايل اخلميسية) لإلمام املرشد باهلل ( ،)136/1( #الشايف) لإلمام احلجة املنصور
باهلل .)426-425/4( #

ومن رواي ِة ال َعا َّم ِة ما َأخرجه األسيوطي يف (اجلامع الكبري)
يف ِ
ابن َع َّب ٍ
وت
حي َيى َح َي ِايتَ ،و َي ُم َ
احل رل َية  ،والرافعي عن ِ
رس ُه َأ رن َ ر
اسَ (( :م رن َ َّ
َُم َ ِايتَ ،و َي رس ُك َن َجنَّ َة عَدر ٍن التي َغ َر َس َها َر ريب َف رل َيت ََو َّل َعلِ ًّياَ ،و رل َيت ََو َّل َولِ َّي ُهَ ،و رل َي رقت َِد
رت ِيتُ ،خلِ ُقوا ِم رن طِ رينَتِيَ ،و ُرزِ ُقوا َف ره ِميَ ،و َو ري ٌل
ب َِأ ره ِل بَ ريتي ِم رن بَ رع ِدي؛ َفإ َِّهنُم ِع ر َ
ني ِف ر ِ ِ
ِني ِب َف رضلِهِ رم ِم رن ُأ َّم ِتي ،ال َقا ِ
َ
اهل رم ال َّل ُه َش َفا َع ِتي)).
ط ِع َ
لِ رل ُمك رَذب َ
يهِم ص َلتيَ ،ال أ َن َ ُ
ب ب َِس ري ِف ِه َأ َما َم ذريتي ،وغري ذلك جم غفري،
ونحوَ :خ َرب التجديد ،و َّ
الضارِ ِ
روى أبو ُن َع ري ٍم

ومجع كثري ،والوامض اليسري يدل عىل الن رَّو املطري.
األخبار يف (لوامع األنوار).
وقد َخ َّر رجنَا هذه
َ
ِص َها
الصدر رِ األَ َّو ِل و َم رن بَ رعدَ ُه َع َىل َح ر ِ
ـم َح َّق ُق املعلو ُم ِمن َّ
ثاني ًا :إجام ُع ُهم ا رل ُ
فيهم.
ِ
ِص َها فيهم ،نحو قوله:
الوص
احتجاجات
ويكفي
واحلسنني َ ¢ع َىل َق ر ِ
ُ
ر
(احتَجوا ب َّ
ِالش َج َر ِةَ ،و َأ َضا ُعوا ال َّث َم َرةَ) .
ر
وقوله _( :يف َه َذا ا رل َب رط ِن ِم رن َه ِ
اش ٍم ال َت رص ُل ُح َع َىل ِس َو ُاه رمَ ،وال َت رص ُل ُح
ُ
والقرآن معه.
احلق والقرآ ِن ،واحلق
الوال ُة ِم رن َغ رري ِِه رم)  ،وهو مع ر
ُ

ِ
وقول ِ
ويف ÷
احلسن
ولد ِه
ِ
السبط املعصو ِم امل َط َّهرِ عن الرجسَ « :ف َل َّما ُت ر َ
اؤ ُه» .إىل قوله:
رس ُت ُه َو َأ رولِ َي ُ
َتن ََاز َعت ُس رل َطا َن ُه ال َع َر ُبَ ،ف َقا َل رت ُق َر ري ٌشَ :ن رحن َقبِ ري َل ُت ُه َو ُأ ر َ

« َف َر َأ ِ
احل َّج َة ِيف َذلِ َك َع َىل َم رن
ت ال َع َر ُب َأ َّن ال َق رو َل ك ََما َقا َل رت ُق َر ري ٌشَ ،و َأ َّن ر ُ
ٍ
اج رجنَا
َن َاز َع َها َأ رم َر ُحم َ َّمد ÷َ ،ف َأ رن َع َم رت َ ُهل رم ال َع َر ُبَ ،و َس َّل َمت َذلِ َكُ ،ث َّم َح َ
( -)1اجلامع الكبري ( ،)174/7رقم ( ،)22092ط( :دار الكتب العلمية).
( -)2حلية األولياء ( ،)128/1رقم (.)268
(( -)3التدوين يف أخبار قزوين) للرافعي (.)485/2
( -)4انظر( :رشح هنج البالغة) البن أيب احلديد (.)4/6
( -)5رشح هنج البالغة (.)84/9

اج َج ِ
رب
ت ا رل َع َر َب َف َل رم ُتن ِرص رفنَا ُق َر ري ٌش إِ رن َص َ
اف ا رل َع ِ
َن رح ُن ُق َر ري ًشا بِ ِم رث ِل َما بِ ِه َح َ
َ َهلا ،»...إلخ كال ِم ِه _.
ِ
ِ
انحصار َها
وأفعاهلم الدَّ ال ِة َع َىل اعتقا ِد ِهم
أقواهلم
ايح
َ
رص ِ
وذلك معلو ٌم من َ َ
فيهم أوهلم وآخرهم.
ِ
رسول ال َّل ِه ÷ حيث
بن
ول َّل ِه اإلما ُم
املنصور باهلل عبدُ ال َّل ِه بر ُن محز َة ِ
ُ
يقول:
ـاء الن َِّب ـي ُحمَمــ ٍ
َأ ِم ـ رن َغ ـ ر ِري َأبر َن ـ ِ
ــد
او رلـ َت َن رقـ َل َشـ َما ِم
إِ َما ٌم َل َقدر َح َ
ر َّ
ـك ب َِأبرنَــ ِ
زِ َمــا ٌم ِلــ ِ
ـم َّس ـ ر
ين َّ
ـم
اللــ ِه َأي زِ َمــــا ِم
ـد ِ
ــاء الن َِّب ـ ري َفإ َِّهنُـ ر
َت َ
النـ ِ
إِ َذا ِق َ
وبـ ٍق
لِ َتن ُرجو َم َع َّ
ني ِمـ رن ُكـ رل ُم ِ
اج َ
يــل لِ رل َو رفــ ِد ا رد ُخ ُلــوا ب َِســ َال ِم
هِم
جلـ َزا ِبإ َِمـ ِام ر
َف ُيدر َعى ا رل َو َرى َيـ رو َم ا ر َ

تعــد رد لِ َقــ رو ِل َّ
اللــ ِه َخــ ر َري إ َِمــا ِم
َف ر

الدليل َع َىل غري ِِهم
ِجامع األُ َّم َة َع َىل َجوازِ َها فيهم َو َعد ِم
ِ
ثال ًثاَ :ما َذك رَر ُتم ِم رن إ ِ
َاوهلا َّإال بِدَ ٍ
ٍ
اهلا َع َىل ُأ ُم ٍ
ِ ِ
فاحلِص يف
اللة قطعية،
ور
رشعية ال َجي ُ
ُ
وز َتن ُ َ
َم َع راشت َم َ
الدليل َع َىل ِس َواهم ،هكذا َق َّرروه.
ِجامع َوعَدَ ِم
ِ
احلقيق ِة ُم َرك ٌ
َّب ِمن اإل ِ
(جبَل) لِبا ِه َلةَ ،قا َله نَ رِصَ .و َق َال
( -)1قال يف (تاج العروس)َ :ش َمام (ك ََس َحاب) ،و ُي رر َوى َك َقطامَ :
راب ُن بَ رر ّي :بال َعالِيَةَ .و َأنر َشدَ اجلَ رو َهرِ ي جلرير:
ِ
َطـــ ر ٌري تُغـــاوِ ُل ِيف َشـــ َما َماِ ُ
ورا
عـــال ك ََأ َّهنـــا
الر
وكـــ َ
عا َي رنـــ ُت ُم رشـــ ِع َل َة ر
يث َي ُ
يح َأ َّن البَير َت لألَ رخ َطلَ ،ق َالَ :وقد َأعربَه َجرِ ير َح ُ
قول:
الص ِح ُ
َق َال راب ُن بَ رر ّيَّ :
ِ
ِ
ب َذ َ
عـــــال
َشـــــ َما ًما والــــــم َق َّر إ َِىل ُو
اك فانر ُقــ رل
َفــإِن َأ رصــبَ رح َت تَ رط ُلــ ُ
اجل رو َهرِ يَ :وله َر رأ َسان ُي َس َّميَان رابن رَي َشاممَ ،ق َال َلبِيد:
َق َال ر َ
َ
ِ
َعـــ َىل األ رحـــدَ اث إ َِّال رابر َنـــ ري َشـــ َما ِم
َف َهـــ رل نُبر رئـــ َت َعـــ رن َأ َخـــ َو رينِ َد َامـــا
َق َال راب ُن بَ رر ّيَ :وقد َر َوى راب ُن َمحرزَ ة َ
هذا ال َب ريت:
َ
ِيــــك إ َِّال را َبنــــ ري َشــــ َما ِم
َل َع رمــــ ُر َأب
َو ُكــــــل َأخٍ ُمفارِ ُقــــــ ُه َأ ُخــــــو ُه
قال ابن منظور يف (لسان العرب)َّ :
الشام ُم :جبل له ر رأسا ِن ُي َس َّميا ِن ابرن رَي َشاممٍ ،وبُ رر َق ُة َش َّما َء :جبل
معروفَ ،
وش َما ٌم اسم جبل.

نعمَ ،ف َما َذك رَر ُتم ِم رن إِيرا ِد ِخ ِ
الف اإلمام َّي ِة ،فاجلواب:
ٍ
وإجامع ِ
ً
ٌ
حممد ÷
آل
باإلجامع ال َعا رم،
مسبوق
أوالَ :أ َّن ِخ َال َف ُهم
ِ
ِ
خصوصا ،فاملعلوم َأ َّهنُم كانوا ُي رطبِقون َع َىل إمام ِة القائ ِم منهم ِم رن َأ ري ال َب رطن ر ِ
َني
ً
كان.
ِ
ف يف إمام ِة اإلما ِم األعظ ِم ِ
وولد ِه حييى ،%
عيل
ف خمُ َالِ ٌ
ومل ُخيَالِ ر
زيد ِ
بن ٍّ
ِ
ُ
جعفر
الصادق
بن عبد ال َّل ِه وإخوتِ ِه األَئِ َّم ِة  ،%بل بَا َي َع
والنفس الزك َّي ِة
حممد ِ
ِ
ُ
ٍ
الكاظم وعبدَ ال َّله
خرج معه ولديه موسى
بر ُن ُحم َ َّمدُ :حم َ َّمدَ بر َن عبد ال َّل ِه  ،%و َأ َ
َ
[األفطح]  ،ŉوهام من االثني عرش.
َ
صاحب َف ٍّخ .%
عيل
الكاظم :اإلما َم
وبَا َي َع موسى
َ
َ
ُ
احلسني بر َن ٍّ
خبار ُهم.
ـمن َع َر َ
ف ِس َ َري ُهم و َأ َ
وذلك معلو ٌم من أحواهلم رضور ًة لِ َ

َم َع َأ َّنه كام قال اإلمام ِعز الدين ب ُن احلسن  ŉيف (املعراج) ما معناه :ليس
خال ًفا يف حمل النزاع ،وهو عَدَ ُم جوازِ اإلمام ِة يف غ ِري َأوال ِد احلسنني ،بل هم
موافقون ،وإ َّنام بَالغوا فيه َف َق َِصوا َع َىل بَ رع ِضهِم.

ثان ًياَّ :
َّص قط ًعا ،فإذا َث َب َت بطال ُن ُه
أن اإلمامي َة إِ َّن َما بَنَوا َق رو َ ُهل رم َع َىل َد رع َوى الن ر
ارتفع اخلالف ،وهذا ال َقدر ر ٍ
كاف يف املقصود.
َ
ُ

اإلجامع َع َىل ذلك َّإال َمع َف رق ِد الدليل َع َىل جوازها يف
ثال ًثاَ :أ َّنه مل َت ُق رم ُح رج َّي ُة
ِ
ِ
غريهم ،ومل يتم هذا َّإال يف َح رق سائر األُ َّمة ،و َأ َّما َأ ُ
قامت
هل البيت  %فقد
األَدل ُة كام أرشنا إليها َع َىل جوازها فيهم ،بل َق رِصها عليهم.
*******

آل ٍ
اإلجامع اخلاص من ِ
حممد ÷.
( -)1أي
ِ
( -)2أي جعفر الصادق ،وموسى الكاظم .ŉ

ُ
السؤال الوار ُد َع َىل االستدالل َّ
رش ٌط يف إقامة
هذا ،و َأ َّما
بأن اإلمام َة َ ر
احلدود ،...،إلخ.
است ُِد َّل به َع َىل
ُ
فاجلواب ،وال َّل ُه
املوفق إىل َمن َره ِج الصواب :نعم! من مجل ِة ما ر

رش ٌط فيها ،وقد ُع ِل َم
كوهنَا َو َر َدت
ٌ
ِ
وجوب اإلمام ِة ُ
واجبات ُم رط َل َق ٌة ،واإلمام ُة َ ر
ـم َقدَّ َم ِ
ات
م َن القاعدة األُصول َّيةَ « :أ َّن َما َو َر َد ُم رط َل ًقا َف َما ال َيتم َّإال بِ ِه ِمن ا رل ُ
ُ
ـم رمكِنَ ِة َيك ُ
إجياب احلدود مطل ًقا وهي
الدليل َع َىل
ُون ُحك ُرم ُه ُحك َرم ُه» ،وقد َد َّل
ِ
ا رل ُ
رش ُط َأ َداء.
رضوري ٌة ،واألَ ِئ َّم ُة فيها َ ر

الوال ِة:
اس ُت ِد َّل َع َىل ذلك
بإجامع األُ َّم ِة ،وبقوله ÷َ (( :أ رربَ َع ٌة إ َِىل ُ
وقد ر
ِ
ات)).
الصدَ َق ُ
اجل ُم َع ُ
اتَ ،وال َفي ُءَ ،و َّ
احلدُ و ُدَ ،و ر ُ
رُ
(مخ َس ُة
عيل  َ : ¢ر
عيل ،عن أبيه ،عن َجدر ِه ،عن ٍّ
َو َر َوى اإلما ُم زيدُ بر ُن ٍّ
َأ رشي ٍ
اتَ ،واحلدُ و ُدَ ،وال َق َضا ُء،
اء إىل ا ِ
الصدَ َق ُ
اجلم َع ِة َوال ِعيدَ ري ِنَ ،و َّ
َ
إل َما ِمَ :صال ُة ُ
اص) .
َوال ِق َص ُ
ِ
ِ
اشرتاط اإلما ِم فيها،
غري صحيحٍ َع َىل
االستدالل َأ َّن
َو ُأورِ َد َع َىل هذا
َ
اإلجامع ُ
فاخلالف ِ
ظاه ٌر ،ر
آحادي ال يفيد.
رب
ُ
ٌّ
واخلَ َ ُ
نجم ِ
آل الرسول القاسم بن إبراهيم ،وأبو
استَدَ َّل هبذه الطريق ِة اإلما ُم ُ
وقد ر

عيل ،وأبو هاشم ،واعتمده الرازي ،وقد َعرفتم ما ُأورِ َد عليه ،وهو إيرا ٌد وارِ ٌد.
استَدَ َّل به من
أعلمَ -أ َّن اإلما َم
ظهر -وال َّل ُه
القاسم _ و َمن ر
َ
ُ
والذي َي ُ
االستظهار وإلزا َم اخلصمَّ ،
وإال فمث ُل ُه ال تقو ُم به احلج ُة
املحققني إ َّنام ُيريدون به
َ

القاطع ُة املطلوب ُة يف هذا الباب.
( -)1جمموع اإلمام زيد بن عيل ( ŉاملسند) (ص)297/
( -)2وقد استوىف البحث يف هذا بام ال مزيد عليه :اإلمام حييى بن محزة  ŉيف كتاب (التمهيد يف
معامل العدل والتوحيد) (.)541/2

وجوب اإلمام ِة كثري ٌة شهريةٌ؛ َّ
الو رج ِه
واألدل ُة َع َىل
ِ
فإن اإلما َم َة ثاني ُة النبو ِة يف َ
نجم ِ
إبراهيم : %
القاسم بر ُن
آل الرسول
َ
ُ
الذي َو َج َب رت له ،كام قال ُ
ِض الَ َت ُق رو ُم إ َِّال
ض َو َأ رو َكدَ َها َف رر ًضا ا ِ
«إ َِّن َأ رف َر َ
إل َما َم ُة؛ ألَ َّن َمجِ ري َع ا رل َف َراي ِ
ض ال َف َرائِ ِ
ِ َهبا ،»...إلخ كال ِم ِه .

ستقيم ِح رف ُظ َم َعامل اإلسالم ،و َد رف ُع امل َظاملِ بني األَنام َّإال
و ِم َن املعلو ِم َأ َّنه الَ َي
ُ
والعقل يؤيدُ َ
ُ
وجوهباَّ ،
ِرتكِ َها َ ر
الرش ِع َع َىل
باإلمام،
خيتَل النظا ُم ،و َي رفسدُ
فإن ب َ ر
َِ
دليل َّ ر
ٍ
اخلاص والعام ،وهلذا مل ُي رس َم رع ُ
طائفة ِمن
الرئيس يف ُأ َّم ٍة ِمن األُ َمم ،وال
إهامل
َأ رم ُر
ِ
ر
ب وال َع َجم.
مجيع ال َع َر ِ
الطوائف ِم رن ِ
كل َع ر ٍ
ِ
ِ
رسول ال َّل ِه ÷ ،ويف ر
فإهنُم
مجعت األُ َّم ُة َع َىل ذلك بعد
وقد َأ
ِص َّ

ُ
يب وفاتِ ِه َه ٌّم َّإال إقام َة َ
آخرَّ ،إال
َي رف َزعون إىل إقام ِة اإلمام ،وال
يكون هلم َع ِق َ
ب الظاملنيَ ،و َمن ِرع اجلبارينُ ،علِ َم ذلك قط ًعا ِم رن ِ
حاهلمَ ،و َأ َّن
ـمان ٍع ِم رن َت َغل ِ
لِ َ

فِ رع َل ُهم ذلك َع َىل طريق ِة اعتقا ِد الوجوب.
مقر َر ٌة مرسوم ٌة ،ال ُحيتاج إىل إيرادها هنا ،وال َّل ُه
و َأدل ُة
اإلجامع معلوم ٌةَّ ،
ِ
ح ٗ ح ح
ح
كل َ
ّلن ّ
اما قال حومّن ذرّ َي ّت
اس إّم
يم _﴿ :إ ّ ّّن حجاعّل
ُس رب َحا َن ُه يقول يف إبراه َ
ح
ح
ۡ
ٗ
َ َٰ
ح
ح
ۡ
ح ح ح ح
لظلّم ح
ح ۡ
ّي[ ﴾١٢٤البقرة] ﴿ ،حو حج حعل حنا مّنه ۡم أئ ّ َمة حي ۡهدون بّأ ۡم ّرنا
قال َل حينال عهدّي ٱ ّ
ح
َح ح
ح
َ ح
ل ح َما حص حبوا﴾ [السجدة﴿ ،]24:يحىأ لي حها َٱَّل ح
ٱلرسول حوأو ّل
ٱلِل حوأطّيعوا
ّين حء حامن ٓوا أطّيعوا
ۡح
ٱل ۡم ّر مّنك ۡم﴾ [النساء.]59:
وجوب طاعتِهِم.
استمرار
وهي ُت ِفيدُ
ِ
َ
ات ِم ري َت ًة
ات َو َمل ر َي رعرِ ر
ف إِ َما َم ُه َم َ
ومن السنَّة نحو قوله ÷َ (( :م رن َم َ

( -)1يف كتاب (اإلمامة) املطبوع ضمن جمموعه .)208/2( #
الفرائض فريضةٌ
( -)2وقال يف كتاب (اإلمامة) املطبوع ضمن جمموعه « :)169/2( #وليس من
ِ
عظم َخ َط ًرا ،من اإلمام الذي يقوم مقام نبيه عليه وآله السالم» ،إلخ كالمه.
أكرب َقدر را ،وال َأ ُ

َج ِ
اهلِ َّي ًة)) ،قالوا  :وهذا اخلرب ُم َت َل َّقى بال َق ُبول.
اؤ ُه
(وإِ َّن َما األَئِ َّم ُة ُق َّوا ُم ال َّل ِه َع َىل َخ رل ِق ِهَ ،و ُع َر َف ُ
أمري املؤمنني _َ :
قال ُ
َع َىل ِع َبا ِد ِهَ ،ال َيدر ُخ ُل اجلنَّ َة إ َِّال َم رن َع َر َف ُه رم َو َع َر ُفو ُهَ ،و َال َيدر ُخ ُل الن ََّار إ َِّال َم رن
َأ رنك ََر ُه رم َو َأ رنك َُرو ُه).

ـما َس ِم َع َ
(ه ِذ ِه َكلِ َم ُة َح ٍّق
وقال ً
قول اخلوارج( :ال ُحك َرم إِالَّ هلل)َ :-
أيضاَ -ل َّ
ُي َرا ُد ِ َهبا بَاطِ ٌل ،إِ َّن ُه ال ُحك َرم إِالَّ ل َّل ِهَ ،و َلكِ َّن َه ِ
ؤالء َي ُقو ُل َ
ون :إِ َّن ُه ال َأ رم َرَ ،وأ َّن ُه ال بُدَّ
ات ال َّل ِه َع َل ري ِه َو َس َال ُم ُه ،وغري ذلك.
َّاس ِم رن َأ ِمري ،)...إلخ كال ِم ِه َص َل َو ُ
لِلن ِ
واألَدل ُة َع َىل هذا األَ رص ِل َمرشوح ٌة ُم رست رَو َفا ٌة يف مباحثها.
*******
ُ
ر
اج ُة الناس إليها مل َجتب
«فإن قالوا:
و َأ َّما قو ُلكُم:
الدليل َع َىل اإلمام ِةَ :ح َ
املانع من َت رر ِك رشعيتِ َها ابتال ًء »...إلخ كال ِمه.
احلاج ِة ،وما
رشعيت َُها ألَ رج ِل
ُ
َ

فنقولَّ :
ـما ال يتم َّإال هبا ،وإذا ُع ِل َم
ـمدَّ َعى َأ َّن احلاج َة إليها يف الدين لِ َ
إن ا رل ُ
فاحلكيم ال ُي رلزِ ُم ُهم ما ال يتم من الدين َّإال
حاجت ُُهم إليها يف الدين كذلك
ُ
باإلمام ،وال يوج ُب ُه وال ُي َب رينُ ُه.

هذا ما َظ َه َر َو َت َي َّس ،و َح رس ُبنَا ال َّل ُه َونِ رع َم الوكيلُ.

قال يف األم :تم هذا نق ً
ال عن خطه  ¥وحفظه بحفظه ،ورعاه بلطفه،
وس َّلم عىل حممد وآلِ ِه.
وصىل ال َّل ُه َ
وكان الفراغ من َزبررِ هذا بحمد ال َّل ِه وإعانته ولطفه وإحسانه عند ارتفاع
النهار يوم األربعاء  17شهر رجب األصب سنة ( 1370هـ).
نقل هذا عن خط القايض العالمة عيل بن حييى شيبان .¥
( -)1انظر لزيادة البحث يف هذا وما جاء يف تأويل أئمة أهل البيت  %هلذا اخلرب :رشح األساس
الصغري (عدة األكياس) (.)109/2

اجلوابات املهمة من مسائل األئمة



َع ع حّبادّه ّ ٱ ََّل ح
﴿ٱ ۡ ح
ل ۡمد ّ َلِلّ حو حس حلَٰم ح ح َٰ
ّين ٱ ۡص حط ح ى
ف﴾ ،وبعد:
ف َأ رع َمال،
فإهنَا َو َص َل رت َه ِذ ِه األَ رسئِ َل ُة اآلتِ َي ُةَ ،و َصا َد َف رت َت َو ُار َد َأ رش َغالَ ،و َت َرا ُد َ
َّ
َو َت َب رل ُب َل بَالَ ،فكَا َن ِ
احلالَ ،و ِم َن ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه َأ رس َت ِمد
اجل َوابَ ُ
ات ب َِح َس ِ
ب ُم رقت ََىض َ
ت َ
ِ
اهلدَ ا َي َة َوالت رَّو ِف َيق إ َِىل َأ رق َو ِم َطرِ ريق.
ني َّ ِ ِ
اهلا َد ِو َّية؟َ ،و َما ُه َو َر رأ ُي
السؤال األَ َّو ُلَ :ما ُه َو ا رل َف رر ُق بَ ر َ
الز ريد َّية َو ر َ
ـمدر َر َست ِ
احلكرم؟.
رني ِيف ا رل رس َي َ
ا رل َ
اس ِة َونِ َظا ِم ر ُ
ِني إ َِىل
اس ٌم َعا ٌّم لِ رل ُمنرت َِسب ر َ
لص َوابَ :أ َّن َّ
اهلا ِدي إ َِىل َمن َره ِج ا َّ
الز ري ِد َّي َة :ر
َ
اجل َوابَ ،وال َّل ُه َ
ني بر ِن َع ِ ٍّيل َ ،%و ُه رم َأئِ َّم ُة َأ ره ِل ال َب ري ِ
احل َس ر ِ
ت%
ا ِ
إل َما ِم األَ رع َظ ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ريل بر ِن ر ُ
ِ
ِ
ِ ِ َ
ـمنرت َِس ُب َ
ـم َجدر ِد
ون إ َِىل ا ِ
إل َما ِم ا رل ُ
اهلا َد ِو َّي ُةَ ،و ُهم ا رل ُ
م رن بَ رعدهَ ،وأ رت َبا ُع ُهم ،ومن ُرهم ر َ
ني بر ِن ال َق ِ
ِ
اس ِم بر ِن إِبر َر ِ
احل َس ر ِ
احل رق الـ ُرمب ر ِ
اه ري َم بر ِن
ِني َ ر
حي َيى بر ِن ر ُ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
ل رلدر ري ِن ر َ
احل َس ِن ا رل رس رب ِ
إ رِس َما ِع ري َل بر ِن إِبر َر ِ
ني َع ِ ريل بر ِن َأ ِيب
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ط بر ِن َأ ِم ر ِري ا رل ُ
احل َس ِن بر ِن ر َ
اه ري َم بر ِن ر َ

َطالِ ٍ
ب .%

َو َال َف رر َق بَ رين َُهمَ ،و َال ر
أي َم رس َأ َل ٍة ِم رن
اختِ َال َ
ـح رك ِمَ ،و َال ِيف ر
ف ِعنردَ ُهم ِيف نِ َظا ِم ا رل ُ
َم َسا ِئ ِل ُأ ُص ِ
ول ا رلدر ري ِن.
َوإِ َّن َما ُس رم ري ِ
إل َما ِم األَئِ َّم ِة َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيل ِ %يف
ـم َوا َف َقتِهِم ِ
ت َّ
الز ري ِد َّي ُة َز ري ِد َّي ًة؛ لِ ُ
ـم رع ُر ِ
ـمنركَرِ ،
الت رَّو ِح ري ِدَ ،وال َعدر ِلَ ،وا ِ
وفَ ،والن رَّه ِي َع ِن ا رل ُ
إل َما َم ِةَ ،واألَ رمرِ بِا رل َ

َوا رل ُ
اجل رورِ
ـخ ُر ِ
وج َع َىل َأئِ َّم ِة ر َ
الزكِ َّي ُة َ « :%أ َما َوال َّل ِه َل َقدر
َّ

إل َما ُم ُحم َ َّمدُ بر ُن َع رب ِد ال َّل ِه النَّ رف ُس
َوالظ رل ِم ،ك ََما َق َال ا ِ
نيَ ،و َأ َقا َم
َأ رح َيا َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل َما َد َث َر ِم رن َسن َِن الـ ُرم رر َسلِ ر َ

َع ُمو َد الدر ري ِن إِذ ا رع َو َّجَ ،و َل رن َنن ُرح َو إ َِّال َأ َث َر ُهَ ،و َل رن َن رق َتب َِس إ َِّال ِم رن ُن رورِ ِهَ ،و َز ريدٌ إِ َما ُم
احل َس ر ِ
إل َما ُم
ني بر ِن َع ِ ٍّيل َ .»%أ رخ َر َج ُه ا ِ
األَئِ َّم ِةَ ،و َأ َّو ُل َم رن َد َعا إ َِىل ال َّل ِه بَ رعدَ ر ُ
َأبُو َطالِ ٍ
ب ِيف ( َأ َمالِ ري ِه) (صفحة .)186

َو َما َو َر َد فِ ري ِه ِم َن الب َِش َار ِ
ات َع رن َر ُس ِ
ني،
ول ال َّل ِه ÷َ ،و َع رن َأ ِم ر ِري الـ ُرم رؤ ِمنِ ر َ
الس رب ِ
احل َس ر ِ
ـم َقا ُم ِذك َرر ُه.
ط َ %ال َي َس ُع ا رل َ
ني ر
َو َع ِن ر ُ
وط ِيف األَ َمالِ َّي ِ
َو ره َو َم رب ُس ٌ
َاب َّ
اجل ِ ريل)،
اتَ ،و(كِت ِ
الش ِايف)َ ،و ِيف (ا رلـ ِمن َره ِ
اج ر َ
َو( َق َوا ِع ِد َع َقائِ ِد ِ
آل ُحم َ َّم ٍد)َ ،و َغ ر ِري َها . 1
اهاَ ،ال َي رم َ ِرتي ِيف َذلِ َك َأ َحدٌ ِم رن ُع َل َم ِ
اء اإل رِس َال ِم.
َو َف َضائِ ُل ُه كَا رل َّش رم ِ
س َو ُض َح َ
(

)

اب إِ َل ري ِه؛ لِ َفت ِ
اخت ََار َأ ره ُل ال َب ري ِ
َوإِ َّن َما ر
رح ِه
يض ال َّل ُه َت َع َاىل َعن ُره رم اال رنتِ َس َ
ت َو َأ رت َبا ُع ُهم َر ِ َ
اجل َها ِد ِيف َسبِ ري ِل ال َّل ِه َت َع َاىلَ ،وإ رِح َي ِ
اب رِ
رش ِع ِه.
بَ َ
اء ِد رينِ ِهَ ،و َ رجت ِد ري ِد َ ر

است رَحك ََم ِ
ت ال ِف رتنَ ُةَ ،و َع ُظ َم ِ
َو َقدر كَا َن رت راشتَدَّ ِ
ت الظ رل َم ُة،
ت ا رلـ ِم رحنَ ُةَ ،و ر
اجلنَّ ِة ِس رب ِ
َو َت َراك ََم ِ
ط
استِ رش َها ِد َس ري ِد َش َب ِ
ت ال ُغ َّم ُة َع َىل َه ِذ ِه األُ َّمة ،بَ رعدَ ر
اب َأ ره ِل ر َ

عيل َ ،ŉو َظ َه َر ِ
َر ُس ِ
احل َس ر ِ
ت البِدَ ُع َوا رل ِفتَن،
ول ال َّل ِه ÷ َو َر ر َ
ني بر ِن ٍّ
حيا َنتِ ِه ر ُ
َوا رن َط َم َس ِ
ت األَ َع َال ُم َوالسنَ ُن؛ َف َل َّما َأبَ َ
ـم َح َّج َة إِ َما ُم األَئِ َّم ِة
احل َّجةَ ،و َأ رو َض َح ا رل َ
ان ر ُ
وهنُ رم إِ َل ري ِه ِم رن
َز ريدُ بر ِن َع ِ ٍّيل َ ŉج َع ُلو ُه َع َل ًما بَ رين َُهم َوبَ ر َ
ني األُ َّم ِة؛ لِ ُي رعلِ ُم ُ
وه رم َما َيدر ُع َ
الزكِ َّي ِة .ŉ
َأ َّو ِل َو ره َل ٍة ،ك ََما َأ َفا َد َذلِ َك ك ََال ُم ا ِ
س َّ
إل َما ِم ُحم َ َّم ِد بر ِن َع رب ِد ال َّل ِه النَّ رف ِ
( -)1وانظر كذلك (أنوار اليقني) لإلمام احلسن بن بدر الدين  ،ŉو(مقاتل الطالبيني)
(ص( ،)130/الروض النضري رشح جمموع الفقه الكبري) للحافظ السياغي ¦ ،و(تاريخ
دمشق) البن عساكر ( ،)458/19و(مجع اجلوامع) للسيوطي ( )31-30/20ط( :األزهر)،
و(كنز العامل) للمتقي اهلندي ( ،)397/13حديث رقم ( ،)37068ط( :الرسالة).

َّاس
احل َس ِن « :%ا رل َع َل ُم بَ رينَنَا َوبَ ر َ
ني الن ِ
وك ََما َق َال َوالِدُ ُه الكَا ِم ُل َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن ر َ
َع ِيل بر ُن َأ ِيب َطالِ ٍ
ني ر
الش ري َع ِة َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل».
ب ،وا رل َع َل ُم بَ رينَنَا َوبَ ر َ
َو َه َذا ك ََال ٌم َحكِ ري ٌم َص ِح ري ٌحَ ،ف َلو َق َال :ال َع َل ُم َر ُس ُ
باع
ول ال َّل ِه ÷َ ،أو :ا رت ُ
َاب َوالسنَّ ِة مل ُي َم ري رز؛ ألَ َّن ك َُّل َم رن يدَّ ِعي اإل رِس َال َم ِم رن َمجِ ري ِع ال ِف َر ِق َيدَّ ِعي َذلِ َك.
الكِت ِ

ـمدَّ ُع َ
ـما َ
ني فِ َر ًقا ُم َت َعدر َد ًة َم َّي َز َذلِ َك بِال َع َل ِم
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ـمتَابَ َع ِة َأ ِم ر ِري ا رل ُ
ون لِ ُ
كان ا رل ُ
و َل َّ
الص رف َو ِة.
ب إِ َل ري ِه إ َِّال ُخ َال َص ُة َّ
ال َّث ِاين؛ َفإِ َّن ُه َمل ر َينرت َِس ر
َو َع َىل َه َذا َو َر َد ِ
ت السنَّ ُة النَّ َبوِ َّي ُة ِيف َق رص ِد الت رَّميِ ريزِ َ ،أ َال َت َرى إ َِىل َق رو ِل

((ال ُ ِ
الر ُس ِ
نيَ :
حيب ُه َّإال ُم رؤ ِم ٌنَ ،و َال ُي رب ِغ ُض ُه َّإال
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ول ÷ ِيف َأ ِم ر ِري ا رل ُ
َّ
اظ َكثِري ٍة ،و ِيف م َقام ٍ
منَافِ ٌق)) ،وكَرر َذلِ َك و َقرره ب َِأ رل َف ٍ
ات َع ِد ريدَ ٍة.
َ َّ َ ُ
رَ َ َ َ
َ َّ َ
ُ
هِم
الص َحابَ ِةُ :كنَّا َن رعرِ ُ
ـمنَافِ ِق ر َ
َو َص َار َذلِ َك َم رع ُلو ًما َحتَّى َق َال بَ رع ُض َّ
ني بِ ُب رغ ِض ر
ف ا رل ُ
َع ِ َّيل بر َن َأ ِيب َطالِ ٍ
ب .

َو َل رو َق َالَ :ال ُ ِ
حيبنِي إ َِّال ُم رؤ ِم ٌنَ ،و َال ُي رب ِغ ُضنِي إ َِّال ُمنَافِ ٌق َمل ر ُي َم ري رز ك َُّل الت رَّميِيزِ ؛ ِألَ َّن
خ َال ِ
ك َُّل َم رن َيدَّ ِعي اإل رِس َال َم َيدَّ ِعي ُح َّب ُه ،بِ ِ
ف َع ِ ٍّيل .#
َوا رن ُظ رر إ َِىل َ
(خ َ ِرب ال َّث َق َل ر ِ
الص ِح ري ِحَ ،و َسائرِ
ـم رر ِو ري ِيف َّ
ني) ا رل َ
رش ري َن َص َحابِ ًّياَ ،و َقدر َأ رو َض رح ُت الكَال َم َع َل ري ِه ِيف ( َل َوا ِم ِع
َو ِع ر ِ

السن َِن َع رن ب رِض ٍع
األَ رن َوارِ ) َ ،و ِيف

(رش ِح الز َل ِ
ف) (صفحة( )223-الطبعة األوىل) ،ويف (ص( )321/الطبعة
َر
الثانية) ِ ،ب َل رف ِ
رت ِيت َأ ره َل بَ ري ِتي)).
ظ(( :كِت َ
َاب ال َّل ِه َو ِع ر َ
مح ري ٍدَ ،و َغ رري ِِهمُ (( :أ َذك ُرركُم ال َّل َه
َو ِيف َص ِح ري ِح ُم رسلِ ٍمَ ،و ُسن َِن َأ ِيب َداو َدَ ،و َع رب ِد بر ِن ُ َ
( -)1البحث يف هذا مستوىف يف (الفصل العارش) من (لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين
املؤيدي ( #ط( ،)657/2/1ط( ،)720/2/2ط.)898/2/3
(( -)2لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي ( #ط( ،)51/1/1ط،)83/1/2
(ط ،)100/1/3والبحث فيه مستوىف هناك فارجع إليه مو ّفقا..
( -)3ويف (ط/3ص ،)428/و(ط/4ص.)429/

ِيف َأ ره ِل بَ ريتِي)) َث َال ًثا.
ـم رع ُلو ِم إ َِىل َل رف ِ
َف َعدَ َل األَ رك َث ُر َع رن َه َذا ال َّل رف ِ
((و ُسنَّتِي))َ ،و ره َي
ظَ :
ظ َّ
الص ِح ري ِح ا رل َ
الص ِح ري ِحَ ،و َال ِيف َِش ٍء ِم َن األُ َّم َه ِ
الس رت َّإال ِيف
رِ َوا َي ٌة َشا َّذةٌَ ،مل ر ُخت ََّر رج ِيف َّ
ات ر
ـم َو َّطأِ) بَ َال ًغا ُم رر َس َل ًة .
(ا رل ُ
َف َال َت َر ُاه رم َي رذك ُُر َ
ـم رر ِو َّي َة ِم َن الط ُر ِق
ـم رع ُلو َم َة َّ
الص ِح ري َح َة ا رل َ
الر َوا َي َة ا رل َ
ون ِت رل َك ر
ال َكثِ ر َري ِة ب َِأ ري ِذك ٍرر َال ِيف كِتَابَ ٍةَ ،و َال ِيف َخ َطابَ ٍةَ ،و َال َأ ري َم َقا ٍم؛ بَ رل َأ رع َر ُضوا َعن َرها
وها َن رس ًيا َمن ِرس ًّيا؛ ِألَ َّن ب ِِذكررِ َها َيت َِّض ُح األَ رم ُر،
َص رف ًحاَ ،و َط َووا ُد رو َهنَا ك رَش ًحاَ ،و َص َّ ُري َ
ف ال َّل رب ُس.
َو َينرك َِش ُ
رت َك ٌةَ ،ال َي رع َج ُز َعن َرها َأ َحدٌ ُِم َّ رن َيدَّ ِعي اإل رِس َال َم.
َو َأ َّما (السنَّ ُة) َف ره َي َد رع َوى ُم رش َ َ
امها َو ِ
الر َوا َيت ر ِ
احدٌ ؛ َفلِ َذا ا رك َت َفى
َن َعمَ ،و َال ُمنَا َفا َة بَ ر َ
َنيَ ،فا رلكِت ُ
َاب َوالسنَّ ُة ُم َؤ َّد ُ َ
ني ر

الص ِح ري َح ِة ،بَ ِل الـ ُرمت ََواتِ َر ِة.
الر َوا َي ِة َّ
ب ِِذكررِ ِه ِيف ر
ف
رت ِيت))َ ،ف َقدر َخا َل َ
َف َم ِن ر
((و ُس َّن ِتي)) لِ َق رص ِد إِل َغ ِاء رِ َوا َي ِة َ
اعت ََمدَ َع َىل رِ َوا َي ِة َ
((و ِع ر َ
اهل َوى.
ِمجاعٍَ .ن ُعو ُذ بِال َّل ِه ِم َن َّ
السن ََّة َق رط ًعاَ ،و َه َج َر َما ُع ِل َم َأ َّن ُه ِم َن الس َّن ِة بِاإل ر َ
الز ري ِغ َو ر َ
الز ري ِد َّي ِة ُك رلهِم َق ِ
ارص َّي ٍة ،
اس ِم َّي ٍة َ ،و َها َد ِو َّي ٍة َ ،و َن ِ ِ
ني َّ
َه َذاَ ،و َل ري َس بَ ر َ
( -)1موطأ مالك ( ،)280/4رقم ( ،)1773ط( :جمموعة الفرقان).
( -)2نسبة إىل اإلمام املجدر د للدين ،نجم آل الرسول ،وإمام املعقول واملنقول ،واملربز يف أصناف
العلوم أيب حممد القاسم بن إبراهيم بن إسامعيل بن إبراهيم ر
الش ربه بن اإلمام احلسن الرضا ،بن
اإلمام احلسن السبط املجتبى بن أمري املؤمنني وسيد الوصيني عيل بن أيب طالب(ع).
انظر سريته يف كتاب التحف رشح الزلف لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي /178 #ط.4
( -)3نسبة إىل اإلمام املجدر د للدين ،إمام األئمة اإلمام اهلادي إىل احلق املبني أيب احلسني حييى بن
احلسني احلافظ بن اإلمام القاسم بن إبراهيم .%
انظر سريته يف كتاب التحف رشح الزلف لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي /196 #ط.4
( -)4نسبة إىل اإلمام املجدر د ،اإلمام األعظم النارص للحق األقوم احلسن بن عيل بن احلسن بن عيل
ِ
رشف بن ِ
بن ع َُم َر األَ ِ
ِ
السبط بن أمري املؤمنني عيل .%
احلسني
عيل بن اإلما ِم
سيد العابدين ر
=

ف ِيف األُ ُص ِ
اس الدر ري ِن
َو ُم َؤ َّي ِد َّي ٍة ِخ َال ٌ
ول الدر رينِ َّي ِة ،ا َّلتِي ِه َي ُع رمدَ ُة اإل رِس َال ِمَ ،و َأ َس ُ
احلنِ ري ِ
ف.
رَ
ـم َسائِ ُل ال َف رر ِع َّي ُة ِ
اجتِ َها َدا ُت ُهُ ،ي َوافِ ُق ُه فِ ري َها
اال رجتِ َها ِد َّي ُة َفلِك رُل إِ َما ٍم َأ رن َظ ُار ُه َو ر
َو َأ َّما ا رل َ
َم رن َأ َرا َد ُم َوا َف َق َت ُهَ ،وكُل ُهم ُن ُجو ُم ُهدىَ ،و َأ رع َال ُم ا رقتِدَ اء.
َم رن َت رل َق ِمن ُره رم َت ُقـ رل ال َق ريـ ُت َسـ ريدَ ُه رم

السـارِ ي
ِم رث ُل الن ُج رو ِم ا َّل ِتي َي ر ِ
سي ِ َهبا َّ

َف َم ره َما ك َ
ِاحل رب ِل
َان ا رل ُ
ـمتَاب ُِع ُم رقت َِد ًيا بِآثَارِ ِهمُ ،م رهت َِد ًيا ب َِأ رن َوارِ ِهمَ ،ف َقد ا رعت ََص َم ب َ
الو رث َقى آل َي ِ
الو َال َي ِةَ ،و َخ َ ِرب
ـم َو َّد ِة َو َ
عر َو ِة ُ
ات ال َّت رطهِ ر ِري َوا رل َ
است رَم َس َك بِا رل ر
األَ رق َوىَ ،و ر

ال َّث َق َل ر ِ
ـم رج َم ِع َع َىل ِص َح رت ِهَ -،و ِم رن َأ رل َفاظِ ِه َما َأ رخ َر َج ُه ُم رسلِ ٌم ِيف َص ِح ري ِح ِه :
ني ا رل ُ
ني َأ َّو ُهل َما كِت ُ ِ ِ ِ
ِ
َ
َاب
ورَ ،ف ُخ ُذوا بِكِت ِ
اهلدَ ى َوالن ُ
َاب ال َّله ،ف ريه ر ُ
((أال َوإ رِين َتارِ ٌك ف ريك رُم َث َق َل ر ِ ُ
((و َأ رهل
است رَم ِسكُوا بِ ِه))؛ َف َح َّث َع َىل كِت ِ
ب فِ ري ِهُ ،ث َّم َق َالَ :
َاب ال َّل ِهَ ،و َر َّغ َ
ال َّل ِه َو ر
بَ ريتِيُ ،أ َذك ُرركُم ال َّل َه ِيف َأ ره ِل بَ ريتِيُ ،أ َذك ُرركُم ال َّل َه ِيف َأ ره ِل بَ ريتِيُ ،أ َذك ُرركُم ال َّل َه ِيف َأ ره ِل

ني ب َِأ رل َفاظِ ِه َو ِس َيا َقاتِ ِهَ ،-و َأ رخ َبارِ
بَ ريتِي)) َث َال ًثاَ ،و َأ رخ َر َج ُه َسائِ ُر الـ ُرم َحدر ثِ ر َ

الس ِف رينَ ِة
َّ

انظر سريته يف كتاب التحف رشح الزلف لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي /211 #ط.4
( -)1نسبة إىل اإلمام املجدد ،اإلمام األواه املؤيد باهلل أيب احلسني أمحد بن احلسني بن هارون بن
احلسني بن حممد بن هارون بن حممد بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن السبط بن عيل بن
أيب طالب .%
انظر سريته يف كتاب التحف رشح الزلف لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي /235 #ط.4
( -)2من قصيدة ذكرها أبو عيل القايل يف (أماليه) ( ،)239/1ط( :دار الكتب العلمية) ،قال:
«وأنشدنا أبو بكر ،قال أنشدنا أبو حاتم ،عن أيب عبيدة لل َع َر رندَ س َأ َح ِد بني بكر بن كالب يمدح
يب يمدح َغنَوِ ًّيا!:
بني عَمرو ال َغنَوِ ريني .قال :وكان
األصمعي يقول :هذا املحال ،كال ّ
ّ
ٍ
يســ ـارِ
َهينـــو َن َلينـــو َن َأ ري َســـ ٌار َذوو َكـــ َر ٍم
ُســ ـ َّو ُ
اس َمك ُرر َمــ ـة َأبر َنــ ـا ُء َأ َ
اجل رهــد ُأ ردرك مــنهم طِ ريــب َأ رخ َبــارِ
إِ رن ُي رس ـ َأ ُلوا اخلَ ـ ر َري ُي رع ُط ـو ُه َوإِ رن ُخ ـ ِربوا
يف َ
أيضا يف
وذكره أبو هالل العسكري يف كتاب (ديوان املعاين) ( ،)127-126/1وأعاد ذكرها ً
ٍ
أبيات قيلت».
أمدح
( ،)156/1وقال« :وهي عىل احلقيقة
ُ
( -)3صحيح مسلم ( ،)1492/4رقم ( ،)2408ط( :دار ابن حزم).
( -)4عطف عىل قوله :وخرب الثقلني.

حي ُ
احلافِ ُظ ُحم َ َّمدُ بر ُن
اط بِ ِه َك رث َر ًة كِتَابًا َو ُسنَّ ًة ،ك ََما َق َال َّ
َوالن ُجو ِمَ ،و َما َال ُ َ
الس ريدُ ر َ
إِبر َر ِ
الوزِ ري ُر :
اه ري َم َ
َوا رل َقو ُم َوال ُق ُ
ف َقدر َر ُه رم
رآن َفا رعرِ ر
َو َ ُهل رم َف َضائِ ُل َل رس ُت ُأ رح ِِص عَدَّ َها

َث َقــال ِن لِل َّث َق َلــ ر ِ
ني َنــص ُحم َ َّمــ ِد
ب َمل ر َتت ََع ـدَّ ِد
َم ـ رن َرا َم َع ـدَّ الش ـ ره ِ
ŉ

إل َما ِم األَ رع َظ ِم َز ري ِد بر ِن َع ٍّيل ُ ŉجم ر َم ٌع
الزكِ َّي ِة إ َِىل ا ِ
نس َب ُة َه ِذ ِه ال َّطائِ َف ِة َّ
َه َذاَ ،و ر
(رش ِح ُم رس ِل ٍم) َ ،وابر ُن األَ ِث ر ِري ِيف
َع َل ري َها بَ ر َ
ني األُ َّم ِة ،ك ََما َذك ََر َذلِ َك الن ََّو ِوي ِيف َ ر

َاين ِيف (ا رلـ ِم َل ِل والن َرحل) َ ،و َص ِ
الش رهرِ رست ِ
(الكامل) َ ،و ّ
ب (القاموس) ،
اح ُ
َو َغ ر ُري ُهم .
الش ري ُخ ابر ُن َت ري ِم َّي َة ِيف (األَ َّو ِل) ِم رن ( ِمن َره ِ
َق َال َّ
اج ِه) (صفحةَ )21-ما َل رف ُظ ُه:
ني .إ َِىل َق رولِ ِهَ :وك َ
احل َس ر ِ
َان
الرا ِف َض ِة إِ َّن َما َظ َه َر َل َّ
« َل رف ُظ َّ
ـما َر َف ُضوا َز ريدَ بر َن َع ِ ريل بر ِن ر ُ
اض ِل َأ ره ِل ا رل َب ري ِ
ِم رن َأ َف ِ
تَ ،و ُع َل َمائِهِ رم.
«و َس َّمى َم رن َمل ر َي رر ُف رض ُه ِم َن ر
ب
ـما ُصلِ َ
َق َالَ :
الشي َع ِة َز ري ِد ًّيا؛ ال رنتِ َس ِاهب رِم إِ َل ري ِهَ ،و َل َّ

( -)1انظر هذه القصيدة يف (عيون املختار من فنون األشعار واآلثار) ملوالنا اإلمام احلجة جمدالدين
املؤيدي ( #ص ،)115/ويف مقدمة التحقيق من (العواصم والقواصم) (.)32/1
َري ُه:
(( -)2رشح مسلم) للنووي ( ،)93/1ط( :دار الكتب العلمية) ،وفيهَ « :ق َال راألَ رص َم ِعي َوغ ر ُ
رتكُو ُه».
َيل َف َ َ
ُسموا َرافِ َض ًة؛ ِألَ َّهنُ رم َر َف ُضوا زَ ريدَ برن ع ِ ٍّ
( ،)452/4( -)3ط( :دار الكتب العلمية) ،و( )266/4ط( :دار الكتاب العريب).
(( -)4ا رلـ ِم َلل والنر َحل) للشهرستاين ( ،)153/1ط( :دار الكتب العلمية).
(( -)5القاموس املحيط) للفريوزآبادي (ط/5ص ،)830ط( :مؤسسة الرسالة).
( -)6البحث يف هذا مستوىف يف لوامع األنوار لإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي #
ج/276/1ط ،2ج/433/1ط .3وانظر كتاب التحف رشح الزلف له(ع) /105ط 4وما
بعدها.
( – )7أي اإلمام ،فهو مبني للفاعل ،متت من املؤلف(ع).

ون ِعنردَ َها »...إىل ِ
كَا َن ِ
ت ا رل ُع َّبا ُد َت رأ ِيت إ َِىل َخ َش َبتِ ِه بِال َّل ري ِل َف َي َت َع َّبدُ َ
آخرِ ِهَ ،ت َأ َّم رل َه َذا.
ِ
«و َت َّ
وال ُه َق رو ٌم َف ُسموا َز ري ِد َّي ًة؛ ِال رنتِ َس ِاهب رِم
َو َق َال ِيف
(اجلزء ال َّث ِاين) (صفحةَ :)67-
والش َجا َع ِة .إ َِىل ِ
والصدر ِق َّ
آخرِ ك ََال ِم ِه.
إِ َل ري ِه»ُ ،ث َّم َو َص َف ُهم بال ِع رل ِم ر
ـم رذ َهبِ َّي ِة ،ا َّلتِي َم َفا ُد َها ال َّت رقلِ ريدُ
ُق رل ُتَ :و َه ِذ ِه الن رّس َب ُة َل ري َس رت ك ََسائِرِ الن َرس ِ
ب ا رل َ
ـم َذ ِ
ب األَ رربَ َع ِةَ ،و َغ رري ِِه رمَ ،وإِ َّن َما ِه َي
اه ِ
ـم َسا ِئ ِل ال َف رر ِع َّي ِة ،ك ََأ ره ِل ا رل َ
ـمتَابَ َع ُة ِيف ا رل َ
َوا رل ُ
وز ال َّت رقلِ ريدُ فِ ري َهاَ ،و َال ر ِ
لِال رت َف ِ
اق ِيف َم َسائِ ِل األُ ُص ِ
ف ،ك ََما َس َب َق.
اخل َال ُ
جي ُ
ول ،ا َّلتي َال َ ُ

حي رق رق َه َذا َخ َب َط َخ رب َط َع رش َواء ،ك ََما َو َق َع ِم رن َف ِق ري ِه ر
اخلَارِ َق ِةَ ،و َقدر َر َّد َع َل ري ِه
َو َم رن َمل ر ُ َ
مح َز َة ِيف َّ
الس ري ِد
ا ِ
ور بِال َّل ِه َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن َ ر
(الش ِايف) َ ،وك ََما َج َرى ِم َن َّ
إل َما ُم الـ َرمن ُرص ُ
ال َع َّال َم ِة ُحم َ َّم ِد بر ِن إ رِس َما ِع ري َل األَ ِم ر ِري
ِ
اال رجتِ َها ِد َّي ِة.

ـم َسا ِئ ِل
ِيف إِ رنكَارِ ِه لِ رل ُم َخا َل َف ِة ِيف بَ رع ِ
ض ا رل َ

ـمن َره ِج األَ رق َو ِم).
َو َقدر َأ رو َض رح ُت ا رلك ََال َم َع َل ري َها ِيف (ا رل َ
ب َو َما ِع رش َت َأ َر َ
اك الدَّ ره ُر َع َج ًبا َما َقا َل ُه ُحم َ َّمدٌ األَك َرو ُع ِيف َموضو ٍع َل ُه
َو ِم َن ال َع َج ِ
َس َّما ُه (اليمن اخلرضاء) (صفحةَ )103-ما َل رف ُظ ُه:
احل َس ر ِ
ني بر ِن َع ِ ريل
«وإِ َّن َما ُسموا َز ري ِد َّي ًة ،نِ رس َب ًة إ َِىل ا ِ
َ
إل َما ِم األَ رع َظ ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ريل بر ِن ر ُ
بر ِن َأ ِيب َطالِ ٍ
اهلا ِدي
اع ا ِ
اب (ال َّت رغلِ ري ِ
ب ِ ¤م رن بَ ِ
ب)َ ،وإ َِّال َف ُه رم َها َد ِو َّي ٌةَ ،أ رت َب ُ
إل َما ِم ر َ
ـم رش ُهورِ ؛ إِ رذ ُهم ُخيَالِ ُف َ
احل َس ر ِ
ون َز ريدَ  -كذا يف كتابه بغري ألفَ ،و ره َو
ني ا رل َ
َر
حي َيى بر ِن ر ُ
ون َز ريدَ بر َن َع ِ ٍّيل ِيف َث َال ِ
ُحمرت ََم ٌل  -قالَ :ع َىل ُط ِ
ول ر
اخلَ رطَ ،وإِ َّن َما ُي َوافِ ُق َ
ث َم َسائِ َل:
وب ر
وج َع َىل ال َّظ َل َم ِةَ ،و ُحم َ َاربَت ُُهم ألَ رج ِل َذلِ َك.
األُ رو َىلِ :يف ُو ُج ِ
اخلُ ُر ِ

( -)1يف مواضع كثرية ،انظر منها ( ،)243/3( ،)352/2و( ،)631/3و(.)318/4
( -)2يف كتابه (املسائل املرضية يف بيان اتفاق أهل السنة عىل سنن الصالة والزيدية) املطبوع ضمن
جمموع رسائله (ص ،)147/ط( :الفاروق احلديثة).
( -)3عىل لغة (ربيعة) يف الوقف عىل املنصوب.

َثانِ ريهِ َما  :ال َق رو ُل بِا رل َعدر ِل َوالت رَّو ِح ري ِد ِيف ُأ ُص ِ
ول الدر ري ِن.
احل َس ر ِ
إل َما َم ِةَ ،أ َّهنَا َال َت ِصح إ َِّال ِيف ال َب رطن ِ ِ
ني ابرنَي َع ِ ريل
َو َثالِ ُث ُه َما ِ :يف ا ِ
احل َس ِن َو ر ُ
َني ر َ
ب  ،»¤إ َِىل ِ
بر ِن َأ ِيب َطالِ ٍ
آخرِ ك ََال ِم ِه.

َو َن ُق ُ
ولَ :أ َّما َأ َّو ًالَ :ف َه ِذ ِه ال َّث َال ُ
ـم َسائِ ُل ا َّلتِي َأ َرا َد األَك َرو ُع َت رقلِ ري َل َها -ك ََما ُه َو
ث ا رل َ
ـم رف ُهو ُم ِم رن ِع َب َار ِت ِهِ -ه َي ُأ ُص ُ
ول اإل رِس َال ِمَ ،و ُع رمدَ ُة الدر ري ِنَ ،و َمل ر َي رب َق إ َِّال َم َسا ِئ ُل
ا رل َ
اب ِ
اال رجتِ َها ِد ،بَ رل َ ِ
ب َع َىل ك رُل ُجمرتَهِ ٍد َأ رن
جي ُ
وز ال َّت رقلِ ريدُ فِ ري َها ِألَ رربَ ِ
جي ُ
وع ،ا َّلتِي َال َ ُ
ال ُف ُر ِ
اجتِ َها ُد ُهَ ،و ُي َؤ ردي إِ َل ري ِه َن َظ ُر ُه.
َي رع َم َل ب َِما ُيو ِص ُل ُه إِ َل ري ِه ر
ب فِ ري َها الوِ َف ُ
ـم َسائِ ِل ا َّلتِي َ ِ
وز
َفإِ ًذا َقدر َوا َف ُقوا ا ِ
جي ُ
جي ُ
اقَ ،و َال َ ُ
إل َما َم األَ رع َظ َم ِيف ا رل َ

فِ ري َها ال َّت رقلِ ريدُ َو َال ِ
ف.
اال رختِ َال ُ
ون َز ريدَ َع َىل ُط ِ
ول اخلَ رطَ ،وإِ َّن َما ُي َوافِ ُق َ
ثان ًياَ :أ َّن قو َل ُه إ َِّهنُم ُخيَالِ ُف َ
ون َز ريدَ بر َن َع ِ ٍّيل
ث َم َسائِ َل َغ ر ُري َصحيحٍ ؛ َف َل رم ُخيَالِ ِ
يف َث َال ِ
ف اإل َما َم األَ رع َظ َم َز ريدَ بر َن َع ِ ٍّيل َ ŉمجِ ري ُع
ٍ
مج َع ِ
الز ري ِد َّي ُة َع َىل ُم َوا َف َقتِ ِه ِيف َكثِ ر ٍري ِم َن
ت َّ
ـم َسائِ ِل َق ّط ،بَ رل َأ ر َ
َّ
الز ري ِد َّي ِة ِيف َم رس َأ َلة ِم َن ا رل َ
ـم رع ُلو َم ِة األُ ُصول َّي ِة ك ََما ُه َو َم رع ُلو ٌم.
ـم َسا ِئ ِل ا رل َ
ـم َسا ِئ ِل ال َف رر ِع َّي ِةَ ،م َع ا رل َ
ا رل َ
َو َسائِ ُر الـ َرم َسائِ ِل ِمن َرها َما ُي َوافِ ُق ُه َ #أ رك َث ُر األَئِ َّم ِة  %و َأ رت َبا ِعهِ مَ ،و ِمن َرها َما

ُي َوافِ ُق ُه َطائِ َف ٌة ِمن ُره رم.
اجل رم َل ِة َال ُت رو َجدُ َم رس َأ َل ٌة َو ِ
احدَ ٌة ِم رن َم َسائِلِ ِه َمل ر َي ُق رل ِ َهبا َأ َحدٌ ِم رن َأئِ َّم ِة
َو َع َىل ُ
الز ري ِد َّي ِة.
َّ

ـم رس َأ َل ِة األَ ِخ ر َري ِة َقدر َ َحت َّج ُروا َشي ًئا
َن َعمَ ،ق َال األَك َرو ُعَ :
«والَ َش َّك َأ َّهنُ رم ِيف َه ِذ ِه ا رل َ
َ
إل رن َص ِ
َو ِ
اس ًعاَ ،و َمل ر َينر ُظ ُروا بِ َع ر ِ
استَدَ َّل َع َل ريهِ رم بِ َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :ق ّل ٱلله َم
ني ا ِ
اف»ُ ،ث َّم ر
ح ح ۡ ۡ
حح ح ح ۡ ح ل ۡ َ َح ح
ٱلِل ق ۡد
ك﴾ اآل َي َة [آل عمرانَ ،]26:و َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :وقال لهم نبّيهم إّن
مَٰل ّك ٱلمل ّ

( -)1كذا يف كتابه ،وهو غلط ،والصواب :ثانيها .متت من املؤلف(ع).
( -)2كذا يف كتابه ،وهو غلط ،والصواب :ثالثها .متت من املؤلف(ع).

َ َح ۡ ح ح ح
ح ح
ٗ
ح
ٱص حطفىَٰه عل ۡيك ۡم﴾ اآل َي َة
حب حعث لك ۡم حطالوت حمل ّك﴾ ،إ َِىل َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :إّن ٱلِل
[البقره ،]247:إىل ِ
آخرِ ك ََال ِمه.
ۡ
َ
ح
ح
ۡ حۡ ح
ح َ ح حۡ
كن ت ۡع حم ٱلقلوب ٱل ّت
َو َصدَ َق ال َّل ُه ال َعظِ ري ُم﴿ :فإّن حها َل تع حم ٱلبص َٰر حول َٰ ّ
ِف ل
ٱلصدورّ[ ﴾٤٦احلج].
ّ
ِص َح ِة ب ر
اص ال َّل ِه
ِاخ ِت َص ِ
َها َتا ِن اآل َيتَا ِن ُح َّجتَا ِن َع َل ري ِه َال َل ُهَ ،ف ُه َما ِم َن األَ ِد َّل ِة ا رل ُ
ـم َ ر
َّاس َأ رم
يض الن ُ
ُس رب َحا َن ُه َو ر
ـم رن َي َشا ُء ِم رن ِع َبا ِد ِه َأ رن ُيؤتِ َي ُه ا رل ُ
اصطِ َفائِ ِه لِ َ
ـم رل َكَ ،س َوا ٌء َر ِ َ
اختِ َي ٍ
كَرِ ُهوا ِم رن َغ ر ِري ر
ـم رعنَى ا َّل ِذي َأ رنك ََر ُه،
استِ رفتَاءَ ،و ره َو ا رل َ
ورىَ ،و َال ر
ارَ ،و َال ُش َ
ٗ ح ح
َ ح
َ حۡ
ورا ف حما لۥ
احل ر َري ِةَ ،و َع َمى ال َب ِص ر َرية ﴿ ،حو حمن ل ۡم ي حع ّل ٱلِل لۥ ن
َفنَ ُعو ُذ بِال َّل ِه ِم َن ر َ
ل
مّن نور[ ﴾٤٠النور]َ ،وإ َِىل ال َّل ِه ُت رر َج ُع األُ ُمور.
(جم ر َم ِع ال َف َوائِ ِد ) ا َّل ِذي ال َع َم ُل َ
َوا رلك ََال ُم ِيف َه َذا َم رب ُس ٌ
مج ِع ِه،
اآلن ِيف َ ر
وط ِيف َ

إل َعا َن َة َع َىل إ رِمتَا ِم ِه.
َن رس َأ ُل ال َّل َه ا ِ

*******

ـم رف ُض ِ
ول َم َع ال ُع رذرِ
اجل َو ُ
ابَ ،وبِال َّل ِه الت رَّوفِ ريقَ :أ َّهنَا َت ِصح ِعنردَ األَ رك َثرِ إِ َما َم ُة ا رل َ
رَ
ـمانِ ِع ِم رن ِق َيا ِم األَ رف َض ِل.
ا رل َ

حي َيى ِ ŉيف (ال َق َالئِ ِد) َ :و َ ِ
ب ك رَو ُن ُه َأ رف َض َل
َق َال ا ِ
جي ُ
ـم ره ِدي َأ رمحَدُ بر ُن َ ر
إل َما ُم ا رل َ
األُ َّم ِةَ ،أ رو كَاألَ رف َض ِل إ َِّال لِ ُع رذ ٍر ،ك ََأ رن َيك َ
ُون األَ رف َض ُل بِ ِه آ َفة .إلخ.

( -)1يف (القسم الثاين).
(( -)2كتاب القالئد يف تصحيح العقائد) املطبوع يف مقدمة (البحر الزخار) لإلمام املهدي أمحد بن
حييى املرتىض .)92/1( %

ُث َّم َق َال :إِ َذا ك َ
َان َغ ر ُري األَ رف َض ِل َأ رص َل َح َج َاز؛ إِذ األَ رص َل ِح َّي ُة َال ُي َعارِ ُض َها
إل َما َم ِة .انتهى .
ـم رق ُصو ُد ِم َن ا ِ
ُم َعارِ ٌ
ض؛ ألَ َّهنَا ا رل َ

ف ِيف
ـم رق ُصو ِدَ ،ف َال ِخ َال َ
ُق رل ُتَ :وألَ َّن األَ رص َل َح َي ِص ر ُري َأ رف َض َل ِيف َذلِ َك الـ َرم رعنَى ا رل َ
احل ِق ري َق ِةَ ،وال َق رو ُل ب َِذلِ َك َقوِ ٌّيَ ،و َمل ر َي رظ َه رر َمانِ ٌعَ ،و َقدر َج َرى ال َع َم ُل َع َل ري ِه ِيف َأ َّيا ِم َكثِ ر ٍري
رَ
الرش ِ
ِ َِ ِ
ـم رف ُض ُ
رت ُط َأ رن َيك َ
وط ا َّلتِي
ُون ا رل َ
اهلدَ ىَ ،لكِ رن ُي رش َ َ
ول كَا ِم ًال ِيف ُ
م رن أئ َّمة ر ُ
إل َما َم ِة.
الرش ُع ِيف ِص َّح ِة ا ِ
ا رعت َ َ
َرب َها َّ ر
*******
ب َّ ِ
اهلا َد ِو ري
ـم رذ َه ِ
السؤال الثالثَ :ه رل ُي رو َجدُ َن ٌّ
ص َي رس َتنِدُ إ َِىل َدلِ ري ٍل ِيف ا رل َ
الز ريد ري َ
إل َما َم ِة ِم رن ِق َب ِل االبر ِن َأو األَ ِخ َأو ابر ِن ال َع رم
با ِ
َي رق ِيض بِت رَحرِ ري ِم َأ رو َمن ِرع ِو َرا َث ِة َمن ِرص ِ

رش ِ
ـم رط ُلوبَ ِة؟.
ال َقرِ ري ِ
وط ا رل َ
ب َم َع ِح َي َاز ُِت رِم لِ رل ُ
إل َما َم ُة إ َِىل َأبرن ِ
َ
ف َو َص َل ِ
هِم،
َو َك ري َ
َاء ا ِ
تا ِ
اهلا ِدي ِ #م رن بَ رع ِد َأبِ ري ر
إل َما ِم األ رع َظ ِم َ
إل َما ِم ال َق ِ
اس ِم [بر ِن ُحم َ َّم ٍد]َ ،و َمل ر َينر َت ِقدر ُهم ُع َل َما ُء األُ َّم ِة؟.
َوك ََذا َأبرنَا ُء ا ِ
ـم َح َّم ِد َّي ِة َال ُت رست ََحق
ابَ :أ َّن ا ِ
إل َما َم َة ِعنردَ َمجِ ري ِع َّ
اجل َو ُ
الز ري ِد َّي ِة َو َسائِرِ األُ َّم ِة ا رل ُ
َ
ث ال َق رو ُل بِا رلوِ َرا َث ِة َأ َّيا َم ال َع َّب ِ
بِا رلوِ َرا َث ِةَ ،وإِ َّن َما َحدَ َ
ني؛ َت َقربًا إِ َل ريهِ رمَ ،و ره َو بَاطِ ٌل،
اس ري ر َ
الص َحابَ ِة.
َو َمل ر َي ُق رل بِ ِه َأ َحدٌ ِم َن َّ
َو َما َز َال َعم َر ُس ِ
ب َيدر ُعو إ َِىل ابر ِن َأ ِخ ري ِه
ـم َط رل ِ
ول ال َّل ِه ÷ ال َع َّب ُ
اس بر ُن َع رب ِد ا رل ُ
ني َ ،#وك ََذلِ َك َأ رو َال ُد ُه َ ،%و َذلِ َك َم رع ُلو ٌم.
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َأ ِم ر ِري ا رل ُ

َو َقدر ك َ
الز ِك َّي َة ،ŉ
ور ا ِ
إل َم َام ُحمَ َّمدَ بر َن َع رب ِد ال َّل ِه ال َّن رف َس َّ
ـمن ُرص ُ
َان بَا َي َع َأبُو َج رع َف ٍر ا رل َ

ذكرُتا يف (عيون الفنون)
(-)1قلت :كتابه هكذا؛ وألنه هو املنصوص عليه يف القوانني اخلطية ،وقد
ُ
(صفحة ،)10-9-متت من املؤلف(ع).

َو َسا ِئ ُر بَنِي َه ِ
ني) َ ،و َغ ر ِري ِه.
اش ٍم ،ك ََما ِيف ( َم َقا ِت ِل ال َّطالِ ِب ري ر َ
ـمدَّ ِعيَ ،واألَ رص ُل عَدَ ُم
احل ِق ري َق ِة َع َىل ال َقائِ ِل بِا رلوِ َرا َث ِة؛ إِ رذ ُه َو ا رل ُ
َوالدَّ لِ ري ُل ِيف ر َ
ِ
اال رستِ رح َق ِ
رش ِع ٍّي .
اق ِ َهباَ ،وا ِ
رش ِع َّي ٌة َال َت رث ُب ُت إ َِّال بِدَ لِ ري ٍل َ ر
إل َما َم ُة َ ر

إل َما َم ِة إ َِىل َأبرن ِ
إل َما ِم ال َق ِ
َو َأ َّما ُو ُص ُ
اهلا ِدي إ َِىل ر
اس ِم بر ِن
احلَ رق َوا ِ
َاء ا ِ
ول ا ِ
إل َما ِم َ
ٍ
َِ ِ
ِ
الص ِح ري َح ِة
الرش ِع َّي ِة َّ
اهلدَ ى ِم رن َأبرنَائِهِ َما إ َِّال بِال َّطرِ ري ِق َّ ر
ُحم َ َّمد َ %ف َل رم َتص رل إ َِىل أئ َّمة ُ
ِ ِ
رش ِ
وط ا ِ
إل َما َم ِةَ ،وإ ر َ
بَ رعدَ َ ر
ِمج ِ
اع َم رن ُي رعتَد بِ ِه ِم رن َذوي َ
مج ِع ُ ُ
احل رل َوا رل َع رقدَ ،و َهل َذا َمل ر
َينر َت ِقدر ُهم ِم رن ُع َل َم ِ
اء األُ َّم ِة َأ َحدٌ .
إل َما َم ُة ب ُِم َح َّر َم ٍة َع َىل َوارِ ِ
َو َل ري َس ِ
ال ا رلك ََم ِ
َان َجا ِم ًعا ِخل َص ِ
إل َما ِم إِ َذا ك َ
ال،
ثا ِ
تا ِ
الو ِ
ض.
ني َع َل ري ِه ال َف رر ُ
ب َع َل ري ِه ال ِق َيا ُم َح ري ُث َي َت َع َّ ُ
اج ُ
بَل َ
*******

إل َمام ِة َع َىل َأبرن ِ
السؤال الرابع :لِ َ َ
احل َسن ر ِ
َني ،%
ِص ا ِ
َاء َ
اهلا َد ِو َّي ُة َح ر َ
ـما َذا أ َق َّر َ
وها َع َىل َسائِرِ اهل ِ
ني،
ـم رسلِ ِم ر َ
ني َوال ُق َر ِش ري ر َ
اش ِم ري ر َ
ني َوبَ ِق َّي ِة بُ ُطو ِن ال َع َر ِ
َو َمنَ ُع َ
ب ِم َن ا رل ُ
َ
إل َما َم ِة ِيف ُذ رر َّي ِة إِ َما ٍم ُم َع َّ ٍ
الو رق ِ
ني؟.
ت َر َف ُضوا َم ربدَ َأ الوِ َرا َث ِة لِ ِ
َوبِنَ رف ِ
س َ
َ
الز ري ِد َّي ِة َو َم رن َم َع ُهم ِم رن فِ َر ِق ر
ِص
الش ري َع ِة َقا ُلوا ب َِح ر ِ
اهلا َد ِو َّي َة َو َمجِ ري َع َّ
اجلواب :أ َّن َ
إل َما َم ِة ِيف ال َب رطن ر ِ
ـم َح َّم ِد َّي ِة ِم رن َحنَ ِف َّي ٍة َو َشافِ ِع َّي ٍة
ا ِ
َنيَ ،و َقدر َوا َف َق ُه رم َسائِ ُر فِ َر ِق األُ َّم ِة ا رل ُ
إل َما َم ِة ِيف ُق َر ري ٍ
ش ِم رن ُدو ِن بَ ِق َّي ِة بُ ُطو ِن
ِص ا ِ
َو َمالِكِ َّي ٍة َو َحنر َبلِ َّي ٍة َو َغ رري ِِه رم َع َىل َح ر ِ
َّص النَّ َبوِ ري(( :األَئِ َّم ُة ِم رن ُق َر ري ٍ
ش)).
ال َع َر ِ
ب َوال َع َج ِم؛ لِلن ر
هِم ِم َن الدر ري ِن
َو َمل ر ُخيَالِ ر
ـم ُرو ِق ر
رب َة ِهب رِم؛ لِ ُ
ف ِيف َذلِ َك إ َِّال اخلَ َوارِ ُجَ ،والَ ِع ر َ

(( -)1مقاتل الطالبيني) (ص.)206/
( -)2انظر( :الشايف) لإلمام احلجة املنصور باهلل عبد اهلل بن محزة  ،)255/4( ،)328/2( ŉط:
(مكتبة أهل البيت(ع)).

وص النَّ َبوِ َّي ِة .
بِالن ُص ِ
ـم َخالِ ُف َ
الرش ري َع ِة
ون ِيف َه ِذ ِه األَ رع َصارِ َف ُه رم َغ ر ُري ُم َت َق ري ِد ري َن ب ُِحدُ و ِد َّ ِ
َو َأ َّما ا رل ُ
الرش ِع َّيةَ ،و ر ِ
اخل َال َف َة
اإل رِسال ِم َّي ِةَ ،قدر ُفتِنُوا بِ َت َعالِ ري ِم ا رلـ ِم َل ِل ا رل ُك رفرِ َّي ِةَ ،و َأ رنك َُروا ا ِ
إل َما َم َة َّ ر
مج َع رت َع َل ري َها األُ َّم ُة
النَّ َبوِ َّي َة ،ا َّلتِي َن َط َق رت ِهب َِما اآل َي ُ
ات ال ُق ررآنِ َّي ُةَ ،واألَ رخ َب ُار النَّ َبوِ َّي ُةَ ،و َأ ر َ
َرش
ا رل ُ
ـم َح َّم ِد َّي ُةِ ،م رن َصدر رِ اإل رِس َال ِم إ َِىل َه ِذ ِه األَ َّيا ِم ،ا َّل ِتي َظ َه َر ِف ري َها ال َف َسا ُدَ ،وا رنت َ َ
ِحلاد.
ا رل ُك رف ُر َواإل ر َ
بَ ،وإِ َّن َما ِ
رت ُ
ِص َها َع َىل َأ رو َال ِد
اخل َال ُ
ف ِيف َح ر ِ
ـمن ِرص ِ
اط ا رل َ
رش ًعا راش ِ َ
َف َقدر َت َق َّر َر َ ر
احل َسن ر ِ
َني.
رَ

َوا َّل ِذي َيدُ ل َع َىل َذلِ َكَ :أ َّن ال ِع َّل َة ا َّل ِتي َأ رو َج َب ِ
ِص ِيف ُق َر ري ٍ
ش إِ َّن َما ِه َي
احل ر َ
ت رَ
ال ُق رر ُب ِم رن َر ُس ِ
اج َأ ِيب بَك ٍرر َو َم رن َم َع ُه ِم َن
ول ال َّل ِه ÷ ،ك ََما ِيف ر
احتِ َج ِ
ـم َه ِ
احل َّجة.
اجرِ ري َن َع َىل األَ رن َصارِ َي رو َم َّ
ا رل ُ
الس ِق ري َف ِةَ ،و َس َّل َم رت َ ُهلم األَ رن َص ُار تِ رل َك ر ُ

(احتَجوا
ـم رؤ ِمنِ ر َ
اج َأ ِيب بَك ٍرر َو َم رن َم َع ُه :ر
احتِ َج ُ
ـما بَ َل َغ ُه ر
ني َ #ل َّ
َو َقدر َق َال َأ ِم ر ُري ا رل ُ
بِا رل َّش َج َر ِةَ ،و َأ َضا ُعوا ال َّث َم َرةَ)َ ،و َق َال ُمت رَم ًما لِ َق رولِ ِه ÷(( :األَ ِئ َّم ُة ِم رن ُق َر ري ٍ
ش))
َما َل رف ُظ ُه(ِ :يف َه َذا ال َب رط ِن ِم رن َها ِش ٍم) .إ َِىل ِ
آخرِ ِه.
احل ُال.
َو َث َّم َة رِ َوا َي ٌ
ات َكثِ ر َري ٌة َال َي َس ُع َها ر َ

مج َع ِ
ت األُ َّم ُة َأ َّن ُه ا َّد َعى َأ َّن ُه َأ َحق بِاألَ رمرِ َ ،وا رم َتن ََع ِم رن
َو َم ره َما َي ُك رن ِم رن َأ رم ٍر َف َقدَ َأ ر َ
بَ ري َع ِة َأ ِيب بَك ٍرر.
ب َم رو ِ
َو َر َو ِ
ت َفاطِ َم َة
احل َة َأ ِيب بَك ٍرر بَ رعدَ ِس َّت ِة َأ رش ُه ٍر َع ِق ري َ
ت ال َعا َّم ُة َأ َّن ُه َط َل َ
ب ُم َص َ َ
َس َال ُم ال َّل ِه َع َل ري َهاَ ،ر َوى َذلِ َك ال ُب َخارِ ي َو َغ ر ُري ُه َ ،و َأ َّن ُه َمل ر ُي َباي رِع ُه َو َو َال َأ َحدٌ ِم رن

احل رق َسا َع ًة َو ِ
بَنِي َه ِ
احل رق،
اش ٍم تِ رل َك ا رل ُ
احدَ ةً؛ ألَ َّن ُه َم َع ر َ
ـمدَّ ةَ ،و ره َو ال َيت ََأ َّخ ُر َع ِن ر َ
بعضا منها يف (القسم الثاين) يف الكالم (مع ابن تيمية).
( -)1سيأيت ً
( -)2تقدم خترجيه.

ك ََما َق َض رت ب َِذلِ َك األَ رخ َب ُار النَّ َبوِ َّي ُةَ ،و ره َو ب َِمنرزِ َل ِة َه ُار َ
ون ِم رن ُم رو َسىَ ،و ره َو َم رو َىل
ني َو َولِي ُهم.
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ا رل ُ

احل ُة إ رِش َفا ًقا َع َىل اإل رِس َال ِمَ ،و ِح َيا َط ًة لِ رلدر ري ِنَ ،م َع َس َال َم ِة
َو َقدر َج َر ر
ت ِمنر ُه ا رل ُ
ـم َص َ َ
ني.
ـم َت َقدر ِم ر َ
ـم رسلِ ِم ر َ
ني ِيف َأ َّيا ِم ا رل ُ
ُأ ُمورِ ا رل ُ
إل َما َم ِة ِيف ُق َر ري ٍ
ب َأ رن َتك َ
شَ ،و َأ َّن ُه َ ِ
َاس
رت َ
ِص ا ِ
ف ب َِح ر ِ
ُون ِيف َأ رف َض ِل األَ رجن ِ
جي ُ
َو َقدر ا رع َ َ
َّ
َاوى) (الطبعة األُوىل)
الش ري ُخ ابر ُن َت ري ِم َّي َةَ ،ح ري ُث َق َال ِيف (اجلزءِ )19-م َن (ال َفت َ

(صفحة )29-ما َل رف ُظ ُه:
ص بَنِي َه ِ
الزكَا ِة
ص ُق َر ري ًشا ب َِأ َّن ا ِ
اش ٍم بِت رَحرِ ي ِم َّ
هِمَ ،و َخ َّ
«و َلكِ رن َخ َّ
َ
إل َما َم َة فِ ري ر
هِمَ ،و َذلِ َك ألَ َّن ِجن َرس ُق َر ري ٍ
ب َأ رن َيك َ
إل َما َم ُة ِيف
ُون ا ِ
ـما كَا ُنوا َأ رف َض َل َو َج َ
ش َل َّ
َع َل ري ر
إل رمكَا ِن».
َاس َم َع ا ِ
َأ رف َض ِل األَ رجن ِ
َّ
((إن ال َّل َه
«و َقدر َث َب َت َعنر ُه ÷ َأ َّن ُه َق َال:
(ص رف َح ِةَ )29-ما َل رف ُظ ُهَ :
َو َق َال ِيف َ
اص َط َفى بَنِي
اص َط َفى ُق َر ري ًشا ِم رن كِنَا َن َةَ ،و ر
إس َما ِع َيلَ ،و ر
ر
اص َط َفى كِنَا َن َة ِم رن بَنِي ر

اص َط َف ِاين ِم رن بَنِي َه ِ
َه ِ
اش ٍم ِم رن ُق َر ري ٍ
اش ٍمَ ،ف َأ َنا َخ ر ُريك رُم َن رف ًساَ ،و َخ ر ُريك رُم َن َس ًبا)).
شَ ،و ر
ور ا رل ُع َل َم ِ
ب َخ ر ٌري ِم رن َغ رري ِِه رم ،ك ََما َأ َّن ِجن َرس
[ َقا َلَ :و ُ ر
اء َع َىل َأ َّن ِجن َرس ا رل َع َر ِ
مج ُه ُ

ش َخ ر ٌري ِم رن َغ رري ِِه رمَ ،و ِجن َرس بَنِي َه ِ
ُق َر ري ٍ
اش ٍم َخ ر ٌري ِم رن َغ رري ِِه رم]َ ،و َقدر َث َب َت ِيف
َّاس َم َعا ِد ُن ك ََم َعا ِد ِن َّ
ب َوا رل ِف َّض ِة،
الذ َه ِ
يح َعنر ُه ÷ َأ َّن ُه َق َال(( :الن ُ
َّ
الص ِح ِ
اجل ِ
اهلِ َّي ِة ِخ َي ُار ُه رم ِيف اإل رِسال ِم إ َذا َف ُق ُهوا))».
ِخ َي ُار ُه رم ِيف ر َ
اس» ُه َو َق ُ
ب َأ رن َتك َ
ول َأ ره ِل
ُون ا ِ
إل َما َم ُة ِيف َأ رف َض ِل األَ رجنَ ِ
«و َج َ
َف َقو ُل ُهَ :

اح ُجنُو ٌد ُجمَنَّدَ ة) .ط:
اب راألَ رر َو ُ
الص َل ِة َو راآل َداب -بَ ُ
رب َو ر
( -)1صحيح مسلم رقم (( )6709كتاب ا رل ِ ر
(العِصية).

ـم رع ُلو َم َأ َّن بَنِي َه ِ
ال َب ري ِ
اش ٍم َأ رف َض ُل ُق َر ري ٍ
شَ ،و َأ َّن
ت َ %و َم رن َتبِ َع ُه رم؛ ألَ َّن ا رل َ
َني َ %و ُذ رر َّيت َُهم َأ رف َض ُل بَنِي َه ِ
الر ُس َ
احل َسن ر ِ
اش ٍم َق رط ًعا.
َّ
ول ÷ َو َعلِ ًّيا َو ر َ

اع األُ َّم ِة َع َىل ِص َّحتِ َها فِ ريهِمَ ،و ر
إل َما َم ُة
اختِ َالفِهِم ِيف َغ رري ِِه رمَ ،وا ِ
َو َه َذا َم َع إ ر َ
ِمج ِ
وز الد ُخ ُ
ول فِ ري َها إ َِّال بِدَ َال َل ٍةَ ،و َال َدلِ ري َل َع َىل َج َوازِ َها ِيف َغ ر ِري َم رن ُذكِ َر.
جي ُ
رش ِع َّي ٌة َال َ ُ
َر

اجل ِم ري ِع.
رش ِع َّيت َُها -ا ِ
إل َما َم ُةَ -دلِ ري ُل ِص َّحتِ َها ِيف ر َ
َال ُي َق ُال َ :ر
ألَ َّنا َن ُق ُ
َّاس بِاألَ رخ َبارِ النَّ َبوِ َّي ِةِ ،من َرها:
ولَ :قدر بَ َط َل ال َق رو ُل ب َِج َوازِ َها ِيف َمجِ ري ِع الن ِ
رت ِ
((األَئِ َّم ُة ِم رن ُق َر ري ٍ
بَ ،و َأ َّن ُه
ش))َ ،وإ ر َ
ـمن ِرص ِ
ِمج ُ
اط ا رل َ
اع َم رن ُي َعتَد بِ ِه ِم َن األُ َّم ِة َع َىل راش ِ َ

(جم ر َم ِع ال َف َوائِ ِد) .
َق رر َي ٌش ك ََما َس َب َقَ ،وك ََما َأ رو َض رح ُت ُه ِيف َ
رب ((األَ ِئ َّم ُة ِم رن ُق َر ري ٍ
ش))؛ لِ َق رو ِل ُع َم َرَ «:ل رو
َفإِ رن ِق ريل :إ َِّن بَ رع َض األَئِ َّم ِة َض َّع َ
ف َخ َ َ
َان َس ِ
ك َ
رت فِ ري ِه»َ ،و َمل ر ُينرك رَر.
امل ٌ َح ًّيا َما َش َكك ُ
رب ِم رن ُط ُر ِق َأ ره ِل ال َب ري ِ
ِق ري َلَ :ال َم رعنَى لِت رَض ِع ري ِف ِهَ ،ف َقدر َص َّح ر
وع
اخلَ َ ُ
ت  %ك ََم رج ُم ِ
اجلا ِم ِع الك َِايفَ ،و َغ رري َِهاَ ،و ِم رن
ا ِ
إل َما ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيل َ ، %و َهنر ِج ال َبال َغ ِة َ ،و َ
اح َو َغ رري َِها.
ُط ُر ِق َسائِرِ األُ َّم ِة ك ّ
َالص َح ِ
(جم ر َم ِع ال َف َوائِ ِد) .
ـم رذكُورِ آنِ َف ًا َ
َو َقدر َ َ
مج رع ُت َط َر ًفا كَافِ ًيا ِمن َرها ِيف ا رلكِت ِ
َاب ا رل َ
َو ره َو ُم َت َل َّقى بِال َق ُب ِ
(رش ِح ال َقالئِ ِد)َ ،و َغ ر ِري ِه.
ول ك ََما َذك ََر ُه ِيف َ ر
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الس ِق ري َف ِةَ ،وك َ
َاع
احت ََّج بِ ِه َأبُو بَك ٍرر ب َِم رح َ ِ
َو َقدر ر
اجل رم ِع َي رو َم َّ
َان ُع رمدَ َ ُُتم ِيف إِ رقن ِ
رض ر َ
األَ رن َصارِ .
َان َس ِ
َو َأ َّما َق رو ُل ُهَ « :ل رو ك َ
ض ِص َّحتِ ِهَ ،ف َل ري َس ب ُِح َّج ٍةَ ،و ره َو ِم رن
املٌَ »...ع َىل َف رر ِ

َكلِ َماتِ ِه ا َّلتِي ك َ
ب ال َّطبِ ري َع ِة.
َان ُي رر ِس ُل َها ب ُِم رو َج ِ
هِم إ َّيا ُه َع َىل َما عَهِ دُ وا ِمنر ُهَ ،و َّإال
َو ُسك ُ
حل رملِ ر
ُوت َم رن َس ِم َع َها َال ُح َّج َة ِف ريهَ ،و ِ َ
اع األُ َّم ِة َأ َّن ِعنردَ ُه َم رن ُه َو َأ رو َىل َو َأ رف َض ُل ِم رن َس ِ
املٍَ ،فك َ
َان َي رل َز ُم
ـم رع ُلو ُم ب ر َ
َفا رل َ
ِإمج ِ
َت رف ِض ري ُل ُه َع َل ريهِ مَ ،و َال َقائِ َل بِ ِه.
َو َل رو ك َ
َان َق رو ُل ُه
ض.
بِالنَّ رق ِ

إل َما ِم
ِص ِم رن َأ رصلِ ِهَ ،و َعا َد َع َىل ا ِ
َو ُسك ُ ُ
احل ر ُ
ُوُتم ُح َّج ًة ل َب َط َل ر َ

اخل َال َف ُة ِيف بي ٍ
ت َو ِ
َو ِم رن َكلِ َماتِ ِهَ ،ق رو ُل ُهَ :ال َ رجت َت ِم ُع الن ُب َّو ُة َو ر ِ
اح ٍدَ ،و َما ِيف َم رعنَى َه َذا
َر
ح ٓ ح
حح
اجتِ َما َع ُه َماَ ،ق َال َع َّز َو َج َّل﴿ :فق ۡد حءات ۡي حنا حءال
ص ال ُق ررآ ِن ُي ِف ريدُ ر
ُِمَّا ك ََّر َر ُهَ ،م َع َأ َّن َن َّ
ۡح ح ۡ ح ح ح ۡ ۡ
ك حم حة حو حء حات ۡي حنَٰهم لم ۡلك حع ّظ ٗ
يما[ ﴾٥٤النساء]َ .ف ُه َما ِيف َأ َّو ِل
إّبرَٰهّيم ٱلكّتَٰب وٱل ّ
ٍ
ٍ
اح ٍد.
َد َر َجة يف بَ ريت َو َ
احلدَ ريبِ َي ِةَ .و َغ ر ُري َذلِ َك َكثِ ر ٌري.
َو ِمن َرهاَ :ما َج َرى ِمنر ُه َي رو َم ر ُ
ب الت رَّض ِع ري ِ
ِص ِيف ال َب رطن ر ِ
َنيَ ،و ره َو ُم َؤ ريدٌ َل ُه،
َو َما َس َب ُ
احل ر َ
ف إ َِّال َت َوه ُم َأ َّن ُه ُين َِايف ر َ
اه َر ُه ِيف ُع ُمو ِم ُق َر ري ٍ
َغا َي ُت ُهَ :أ َّن َظ ِ
شَ ،و َقدر بَ َّينَ رت ُه األَ رد َل ُة.
ف ِيف ِ
إل َما ُم َع ِن الت رَّض ِع ري ِ
آخرِ ك ََال ِم ِه.
َو َقدر َر َج َع َذلِ َك ا ِ

هِمَ :أ رخ َب ُار الت ََّمس ِ
الو ِ
ك بِال َّث َق َل ر ِ
ـمت ََواتِ َر ِة،
اض َح ِة َع َىل َح ر ِ
َو ِم َن األَ ِد َّل ِة َ
ني ا رل ُ
ِص َها فِ ري ر
ُون َم رت ُبو ًعا َغ ر َري َتابِعٍَ ،و َل رو كَا َن ِ
ب َأ رن َيك َ
ـمت ََم َّس ُك بِ ِه َ ِ
ت اإل َما َم ُة َت ِصح ِيف
جي ُ
َوا رل ُ
ني بِا رل َغ رريِ،
ني ُمت ََم رسكِ ر َ
هِم َطا َع ُة َغ رري ِِهم َو ُمتَابَ َع ُت ُهَ ،ف َكا ُنوا َتابِ ِع ر َ
َغ رري ِِه رم َل َو َج َب رت َع َل ري ر

( -)1أي عمر بن اخلطاب.

َو ره َو َتنَا ُق ٌض.
َو ِمن َرهاَ :ما َو َر َد ِيف ُن ُص ٍ
وص َكثِ ر َري ٍة َدا َّل ٍة َع َىل َذلِ َك.
اع َأ ره ِل ال َب ري ِ
ت.
َو ِمن َرها :إ ر َ
ِمج ُ
اب التَّا رم).
(اجل َو ِ
َو َقدر َذك رَر ُ َُتا ِيف ( َل َوا ِم ِع األَ رن َوارِ )َ ،و ِيف ر َ
ِمجا َع ُهم ُح َّج ٌة ،ك ََما َس َب َق ِ
َو َقدر َق َض ِ
ت اإل َِش َار ُة إِ َل ري ِه.
ت األَ ِد َّل ُة َع َىل َأ َّن إ ر َ
ف َّ
الش ري ُخ ابر ُن َت ري ِم َّي َة ب َِذلِ َك .
رت َ
َو َقدر ا رع َ َ

إل رن َصافَ ،وا َّط رر َح راهل َوى َو ِ
ـم رن َن َظ َر بِ َع ر ِ
اال رن ِح َرافَ ،وال َّل ُه
ني ا ِ
َو ِيف َه َذا كِ َفا َي ٌة لِ َ
َ
َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.
*******

السؤال اخلامس :إِ َذا كَا َن ِ
ت ِيف ُذ رر َّي ِة َر ُج ٍل
إل َما َم ُة ُش رو َر ِو َّي ًةَ ،ف َك ري َ
تا ِ
ِص ر
ف ا رن َح َ َ
و ِ ٍ
ني ك ََّر َم ال َّل ُه َو رج َه ُه؟.
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َ
احد ُه َو َأ ِم ر ُري ا رل ُ

ب رِ
 َو َما ُه َو َو رج ُه الت رَّحرِ ريم لِدَ رع َو ِة ُم َع ِاخل َال َف ِة؟.
او َي َة بِوِ َرا َث ِة َمن ِرص ِ
 َو َه رل َث َار َأ ره ُل ال َب ري ِني ِيف
ـم رسلِ ِم ر َ
ت َع َىل َخ َل ِف ِه لِ َذلِ َكَ ،أ رم ألَ َّهنُم َظ َلموا ا رل ُ
هِم؟.
َو َال َيتِ ر

ِص ِيف َأبرن ِ
َاء
احل ر ِ
ـمن َره ِج َّ
اجل َو ُ
الـم َو رف ُق لِ َ
ابَ ،وال َّل ُه ُ
الص َوابَ :قدر َس َب َق َدلِ ري ُل ر َ
َ
احل َسن ر ِ
َني .%
رَ
َو َأ َّما َو رج ُه الت رَّحرِ ي ِم لِدَ رع َو ِة ُم َع ِ
ـمت ََواتِرِ ِيف َخ َ ِرب
او َي َةَ ،ف َك َفى بالن ر
َّص النَّ َبوِ ري ا رل ُ
َع َّم ٍ
ار رِ رض َو ُ
َّاس َقاطِ َب ًة
َ
مجعت َع َىل ِص َّحتِ ِه األُ َّم ُةَ ،و
ان ال َّل ِه َع َل ري ِه ا َّل ِذي َأ ر
اعرتف به الن ُ

َحتَّى ُم َع ِ
اسَ ،و َحك ََم ب َِأ َّن فِ َئ َت ُه
او َي ُة َو َع رم ُرو بر ُن ال َع ِ
اصَ ،ف َقدر َأبر َط َل َد رعو َت ُه ِم َن األَ َس ِ
( -)1انظره يف (جمموع الفتاوى) البن تيمية ( ،)493/28ويف طبعة (دار الوفا) (.)269/28

احل ِد ري ِ
((و ري َح
احَ ،و َسا ِئرِ ُكت ِ
ثَ :
ال ِف َئ ُة ال َبا ِغ َي ُة ،الدَّ ا ِع َي ُة إِىل النَّارِ َ ،و َل رف ُظ ُه ِيف ر
الص َح ِ
ُب َ
َع َّم ٍ
اجلنَّ ِةَ ،و َيدر عو َن ُه إ َِىل النَّارِ )) ،ب َِج ِم ري ِع َأ رل َفاظِ ِه
ارَ ،ت رق ُت ُل ُه ال ِف َئ ُة ال َبا ِغ َي ُةَ ،يدر ُع ُ
وه رم إ َِىل ر َ

ا َّلتِي َال َخت ُرر ُج َع رن َه َذا الـ َرم رعنَى.
ـم رع ِج َز ِ
ات
َو َه َذا النَّص النَّ َبوِ ي ِم رن َأ رع َال ِم الن ُب َّو ِةَ ،فلِ َه َذا عَدّ ُو ُه ِم رن َأ رع َظ ِم ا رل ُ
النَّ َبوِ َّي ِة .
الرب ِ
ات ال َّل ِه
اه رني ال َقاطِ َع ِة َع َىل ا ِ
إل َما َم ِة ال َع َلوِ َّي ِة َص َل َو ُ
َو ره َو َأ ري ًضا ِم رن َأ رو َض ِح َ َ
َو َس َال ُم ُه َع َىل َص ِ
احب َِها.
ـما ُص ِد َم ُم َع ِ
او َي ُة بِ ِهَ ،وا رن َق َط َع رت ُح َّج ُت ُهَ ،و ُد ِح َض رت ُش َب ُه ُهَ ،وبَ َط َل رت
َو ِ َهل َذا َل َّ
ـمكَابَ َر ِةَ ،ف َق َال :إِ َّن َما َق َت َل ُه َم رن َجا َء ِب ِه.
ـم رخ َر َق ِة وا رل ُ
جل َأ إ َِىل ا رل َ
َم َعا ِذ ري ُر ُه َ َ
ُون َر ُس ُ
ني َ #أ رن َيك َ
حل رم َز َة
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َف َأ رل َز َم ُه َأ ِم ر ُري ا رل ُ
ول ال َّل ِه ÷ ُه َو ال َقاتِ ُل ِ َ
رِ رض َو ُ
ان ال َّل ِه َع َل ري ِه .
ـم َج َارا ِةَ ،وك رَش ِ
اب بِك ََال ِم ِه ِم َن
َ
ـم رن َع َسى َأ رن َي رر َت َ
َاع لِ َ
وه َذا ِم َن ا رل ُ
ف ال ِقن ِ
ب ا َّل ِذ ري َن ك َ
الس َّذ ِج ،ا َّل ِذ ري َن َال َن َظ َر َل ُه َو َال َف ره َم َو َال َمتييز ،ك ََما ك َ
َان
َان َع َىل َذلِ َك َأ رغ َل ُ
الرت َه ِ
او َي ُة ب َِأ رم َث ِ
ص ُع رث َم َ
َي ُقو ُد ُهم ُم َع ِ
انَ ،و َأ َصاب ِِع ا رم َرأتِ ِه،
ات ِم رن َق ِم ري ِ
ال َه ِذ ِه َّ
ح
ح
ۡ حۡ ح
ح َ ح حۡ
كن ت ۡع حم
وص؛ ﴿فإّن حها َل تع حم ٱلبص َٰر حول َٰ ّ
وهنَا َع َىل َرصائِ ِح الن ُص ِ
َف ُيؤثِ ُر َ
ٱ ۡلقلوب ٱ َلت ِف ٱ ل
لصدورّ[ ﴾٤٦احلج].
ّ ّ
( -)1انظر ج( 2الفصل السابع) من (لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي #
(ط( ،)400/2/1ط( ،)439/2/2ط.)484/2/3
ستعار
الـم َم ّو ُهَ ،و ره َو ُم
هار اخلُ رر ِق؛ توص ًال اىل ِحي َل ٍةَ ،وقد َخم َرر َق.
ٌ
والـم َم رخرِ ُقُ :
ُ
ـم رخ َر َق ُة :إ رظ ُ
(« -)2ا رل َ
من َخم ِ
«مج ُرع ِخم َرر ٍاقَ ،و ره َو ِيف راألَ رص ِلَ :ث رو ٌب
الصبيان» .متت من (تاج العروس) ،واملخاريقَ :
اريق ر
ِ
ُ
الصبيان بَ رع ُض ُه رم بَ رع ًضا» .متت من (النهاية).
ُي َلف و َي ر ِ
رض ُب بِه ر
( -)3والبحث يف هذا مستوىف يف (الفصل السابع) من (لوامع األنوار) (ط،)400/2/1
(ط( ،)439/2/2ط.)484/2/3

%

َو َقدر َث َار َأ ره ُل ال َب ري ِ
نيَ ،و َت رعطِ ريلِهِ م َأ رحكَا َم
ـم رسلِ ِم ر َ
ت َ %ع َىل َخ َل ِف ِه؛ لِ ُظ رل ِمهِم ا رل ُ
ۡ
ح
اس ِت َجابَ ًة ألَ رم َث ِ
ال َق رولِ ِه َع َّز َو َج َّل ﴿ :حوِلحكن مّنك ۡم أ َمة يح ۡدعون
الكِت ِ
َاب َوالسنَّ ِة؛ ر
ۡ
ححۡحۡ ح ح ۡ ح
ح ۡ ۡ
ح ۡح ۡ
نكر﴾ [آل عمرانِ ،]104:يف آي ٍ
ات
ي حو حيأمرون ب ّٱل حمعر ّ
َ
إّل ٱل ّ
وف وينهون ع ّن ٱلم ّ
َكثِ ر َريةَ ،و ُسن ٍَن ُمنِ ر َرية.
َو َمل َي ُق رم َقائِ ٌمَ ،و َال َث َار َثائِ ٌر ِم رن َأ ره ِل ال َب ري ِ
ت َ %ع َىل َأ ري َحاكِ ٍم َت رظ َه ُر ِمنر ُه
ر
اهدٌ بذلك ،و َك َفى ب ُِسك ِ
نيَ ،وال َّتارِ ري ُخ َش ِ
ُوت َأم ِري
ـم رسلِ ِم ر َ
ال َعدَ ا َل ُة ِيف ُأ ُمورِ ا رل ُ
ني َ #أ َّيا َم اخلُ َل َف ِ
اء ال َّث َال َث ِةَ ،و َل رقدَ َق َال َكلِ َم َت ُه الـ َرم َأ ُثو َرةَ( :ألُ رسلِ َم َّن َما
املؤ ِمنِ َ
ني).
ـم رسلِ ِم َ
َسلِ َم رت ُأ ُمو ُر ا رل ُ
ومل َي ُق رم َأ َحدٌ ِمن ُرهم َأ َّيا َم ُع َم َر بر ِن ِ
عبد ال َعزِ ريزِ ؛ لِ ِس ر َريتِ ِه ال َعا ِد َل ِةَ ،وك ََذا َأ َّيا َم
َر
ص .
النَّا ِق ِ
بَ رل َقدر َال َي ُقو ُم ال َقائِ ُم ِمن ُرهم َحتَّى َي رظ َه َر َل ُه ال ُك رف ُر ،ك ََما َو َق َع َذلِ َك ِم رن إِ َما ِم
ب َر ُس ِ
احل َس ر ِ
ول ال َّل ِه ÷ يف
ني َ ،%ح ري ُث َس ِم َع َس َّ
األَئِ َّم ِة َز ري ِد بر ِن َع ِ ريل بر ِن ُ
إل َما ُم ِ #م رن
ب ِه َشا ٌمَ ،ف َخ َر َج ا ِ
اب ا ِ
َجم ر ِل ِ
إل َما ُمَ ،ف َغ ِض َ
الس َّ
س ِه َشا ٍمَ ،فا رنت ََه َر َّ
ِعن ِرد ِهَ ،و ره َو َي ُ
قول:
مح ِن
اعـ ُة الـ َّـر ر َ
اب َو َط َ
ُحك ُرم ا رلكِ َتـ ِ

اخلــ َّوا ِن
اجلــائِرِ ر َ
َف َر َضــا ِج َهــا َد ر َ

ورَ ،و َه َذا َم رع ُلو ٌمَ ،ولِ رلك ََال ِم َع َل ري ِه َم َقا ٌم َ
آخر.
ك ََما َذلِ َك َم رأ ُث ٌ
*******
ـملِ ِ
ك برنِ َم رر َو َ
اجلن ِردَ ،قا َم
ص ُه َوَ :يزِ ريدُ بر ُن َ
( -)1النَّا ِق ُ
الولِير ِد برنِ َعبر ِد ا رل َ
انُ .س رم َي نَا ِق ًصا؛ لِنَ رق ِص ِه َأ رعطِيَ َة ر ُ
ك ،فِ ررع رَو َن َه ِذ ِه األُ َّم ِة ،ال َف ِ
الولِير ِد برنِ َيزِ ريدَ برنِ َعبر ِد ا رل َملِ ِ
اس ِق
غ ََضبًا لِ َّل ِه ُسبر َحانَ ُه ع ََىل ابرنِ ع رَم ِه َ
اح ِمنر ُه ا رل ِعبَا َد
ـم َحا ِر ِم ال َّل ِه ُسبر َحانَ ُه ،الكَافِرِ بِال َّل ِه َج َّل َجالَ ُل ُهَ ،ف َقتَ َل ُه َو َأ َر َ
ـم رست َِح رل لِ َ
ـمت ََهت ِرك ا رل ُ
ا رل ُ
َوا رلبِالَ َدَ ،وك َ
ب عَدر لِيًّا .متت من املؤلف(ع).
ـم رذ َه ِ
َان النَّا ِق ُ
ص َه َذا تَ ِقيًّا َح َس َن ا رل َ

ب َّ ِ
اهلا َد ِو ري ُينَ رظ ُم َطرِ ري َق َة
ـم رذ َه ِ
السؤال السادسَ :ه رل ُي رو َجدُ َن ٌّ
ص يف ا رل َ
الز ريد ري َ
اال رختِ َال َف ِ
يوع ِ
إل َما َم ِة ِعنردَ ُهم ِم رن َش رخ ٍ
ا رنتِ َق ِ
آلخ َرُ ،د َ
ص َ
ات ا َّلتِي
با ِ
ال َمن ِرص ِ
ون ُش ِ

ك الدر َم ِ
ُت َؤ ردي إ َِىل َس رف ِ
إل َما َم ِة ال ُع رظ َمى؟.
اء َوال ِفت َِنَ ،و َ رُت ِد ري ِد َم ربدَ أِ ا ِ
اهلا ِديَ :أ َّن ا َّل ِذي ُينَ رظ ُم َطرِ ري َق َة ا رنتِ َق ِ
إل َما َم ِة ِعنردَ ُهم ِم رن
ال ا ِ
اجلوابَ ،وال َّل ُه َ
َش رخ ٍ
ص إ َِىل َ
َاب َوالسنَّ ِة،
ـم رست ََمدر ِم َن ا رلكِت ِ
الرش ِع ري ،ا رل ُ
آخ َر ُه َو ا رقتِ َفا ُء ال َّتنرظِ ري ِم َّ ر
ح
ۡ ح
ح
َ
﴿ حو حم ۡن أ ۡح حسن م حّن ٱلِلّ حك ٗما ل ّق ۡوم يوق ّنون[ ﴾٥٠املائدة].

ٍ
احل رل ِم َن
َف َمتَى ا رنت ََه رت إِ َما َم ُة إِ َما ٍم ب َِم روت َأ رو َن رحوِ ِه َو َج َ
ب َع َىل َذ ِوي ال َع رق ِد َو ر َ
ۡ
ح
األُ َّم ِة َأ رن َينر ُظروا َم رن َي رص ُل ُح لِ رل ِق َيا ِم؛ لِ َق رولِ ِه َت َع َاىل ﴿ :حوِلحكن مّنك ۡم أ َمة يح ۡدعون
ح ۡح ۡ ح ۡ
ححۡحۡ ح ح ۡ ح
ح
ون بٱل ۡ حم ۡ
نكر﴾ [آل عمران﴿ ،]104:كنت ۡم حخ ۡ ح
ي
م
ٱل
ن
ع
ن
و
ه
ن
ي
و
وف
ر
ع
ر
م
ي حويأ
ّ
ّ
إّل ٱل ّ
ّ
ّ
ۡ
حۡ ح ح ۡ ح
ح
تل َ
ح ۡ ۡ
أ َمة أ ۡخر حج ۡ
ّلن ّ
وف حوتن حه ۡون ع ّن ٱلمنك ّر﴾ [آل عمران.]110:
اس تأمرون بّٱل حمعر ّ
ّ
ب َع َىل ال َعارِ ِ
َّارص ال ِق َيا ُم.
ف ِم رن َن رف ِس ِه األَ رهلِ َّي َة َو ُو ُجو َد الن ِ ِ
َو َو َج َ
اع َم رن ُي رعتَد بِ ِه ِم َن األُ َّم ِة َع َىل إِ َما ٍم َث َبت رَت إِ َما َم ُت ُهَ ،و َو َج َب رت َطا َع ُت ُه َما
َفإ رِن َت َّم إ ر َ
ِمج ُ
ح
اع ال َّل َه َت َع َاىلَ ،و َح ُر َم رت خمُ َا َل َف ُت ُه فِ ري َما َأ رم ُر ُه إِ َل ري ِه؛ لِ َق رو ِل ال َّل ِه َع َّز َو َج َّل﴿ :أطّيعوا
َأ َط َ
ح
ح
ۡ
َ ح
َح
ٱلرسول حوأو ّل ٱل ۡم ّر مّنك ۡم﴾ [النساء ،]59:ولقوله تعاىل ﴿ :حو حمن
ٱلِل حوأطّيعوا
َ ح
ح
ي حسبيل ٱلۡم ۡؤ ّمن ح
ّي حل ٱلۡه ح
ول مّن حب ۡع ّد حما حت حب َ ح
ى حو حيتَب ۡع حغ ۡ ح
َٰ
ّّي ن حو ّلّۦ حما
د
يشاق ّّق ٱلرس
ّ
ّ ّ
ح َ
ٓ ۡ
ت حو َٰل حون ۡصلّهّۦ حج حه َن حم حو حسا حءت حم ّصيا[ ﴾١١٥النساء].
ب لِ رل َب رس ِ
ط ِف ري َها.
َواألَ ِد َّل ُة َع َىل َذلِ َك ُم َق َّر َرةٌَ ،ال ُم رو ِج َ

اعَ ،و َو َق َع ر
َاب َوالسنَّ ِة ،ك ََما َق َال َع َّز
اختِ َال ٌ
َوإ رِن َمل ر َيتِ َّم إ ر َ
ب َ رحتكِ ري ُم ا رلكِت ِ
ف َو َج َ
ِمج ٌ
ح ۡ ح ۡ
ح
ۡ حۡ
ح َ
شء فحكمه ٓۥ إّل ٱلِلّ﴾ [الشورى﴿ ،]10:فإّن
َو َج َّل ﴿ :حو حما ٱخ حتلفت ۡم فّيهّ مّن
ح َ ۡ
ۡ
شء فحر لدوه إ حل ٱ َلِلّ حو َ
تح حنَٰ حز ۡعت ۡم ِّف ح ۡ
ول إّن كنت ۡم تؤمّنون بّٱلِلّ حوٱلح ۡو ّم ٱٓأۡلخ ّّر
س
ٱلر
ّ
ّ
حۡ
ح
ح ح ح
ذَٰل ّك خ ۡي حوأ ۡح حسن تأوّيل[ ﴾٥٩النساء].
الرد إِ َىل َر ُس ِ
الرد
ول ال َّل ِه ÷ ُه َو َّ
الرد إ َِىل كِتَابِ ِهَ ،و َّ
الرد إ َِىل ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه ُه َو َّ
َو َّ

إ َِىل ُسنَّتِ ِه.

اال رختِ َال ِ
َو َه َذا ُه َو َأ رق َر ُب َِش ٍء لِ َر رد ِع ِ
الرت ردي ِيف إِ َث َار ِة ال ِفت َِن،
ف َوال َف رو َب َو َّ َ
ك الدر َم ِ
َو َس رف ِ
اء.
اخل َال ِ
او َل ُة َق رط ِع ر ِ
اع بِا رل ُك رل َّي ِة َف َال َسبِ ري َل إِ َل ري ِه ب َِأ ري
َأ َّما ُحم َ َ
ف بِاألَ َصا َل ِةَ ،و َمن ِرع الن َرز ِ
َتنرظِ ري ٍمَ ،أ رو َأ ري َو ِس ري َل ٍةَ ،أ رو َأ ري ِد رست ٍ
ُور؛ ألَ َّن ر ِ
رش ،ك ََما
اخل َال َ
اع ال َب َ ِ
ف َوالن َرز َ
اع ِم رن طِ َب ِ
َ
حح حح ح ۡ
ح
م حتلّف ح
ّي ١١٨إَّل حمن َرح حّم حر لبك﴾ [هود].
َق َال َع َّز َو َج َّل﴿ :وَل يزالون
ّ
الو رض ِع َّي ُة ب َِمانِ َعة؛ بَ رل ُحدُ ُ
وث
ات ال َب َ ِ
َف َال ال َّتنرظِ ري َم ُ
رش َّي ُة ب َِرا ِد َعةَ ،و َال ال َق َوانِ ر ُ
ني َ

ال َف َسا ِد فِ ري َهاَ ،و ر
ت إ َِىل
اختِ َال ُل َأ رمرِ ال ِع َبا ِد ِ َهبا َأ َمر َو َأ رد َهىَ ،و َأ َرض َو َأ رط َغىَ ،وإ رِن َأ َّد ر
استِ رق َرارِ األَ رمرِ ُمدَّ ًة َي ِس ر َري ًة َم َع َك رب ِ
س َع َ
ان
ور ِة ا رل َ
ـم رق ُه َ
ت ال ِف َئ ِة ا رل َ
ر
ـم رغ ُلوبَ ِة َع َىل َأ رمرِ َها َف ُ ر
ـم َوازِ رين،
اج ال ِفت َِنَ ،و َتنر َقلِ ُ
وج َأ رم َو ُ
ورَ ،و َيت ََح َّط ُم النر َظا ُمَ ،و َمت ُ ُ
ب ا رل َ
الرش ُ
َما َت َت َف َّج ُر ُ

َو َهك ََذا َد َوا َل ري َك ُ ،ك َّل َما َغ َل َب ِ
ت َد رو َر َهاَ ،ف َال َي رس َت ِقر َق َر ٌار.
ت ال ُق َّو ُة َأ َخ َذ ر
احلنِ ريفَ ،و َتنرظِ ري ِم َأ رح َك ِم
الرش ِع َّ ِ
َفالر ُج ُ
الرش ريفَ ،و َق َوانِ رني الدر ري ِن ر َ
وع إ َِىل َت َعالِ ري ِم َّ ر
نيَ :أ رحك َُم َو َأ رس َل ُمَ ،و َأبر َعدُ َع ِن ال َف َسا ِدَ ،و َه َال ِك ال ِع َبا ِد َوالب َِال ِد.
احلا ِك ِم ر َ
رَ

َو َلو َمل ر َي ُك رن إ َِّال َأ َّن َسبِ ري َل راهلدَ ى فِ ري ِه َو ِ
وف الَئِ ٌح،
الض َال ِل َمك ُرش ٌ
اض ٌحَ ،و َسبِ ري َل َّ
ُ
ح ۡ ح ح ۡ ح ح ح ح ح ح ح ح ۡ ح َٰ ح ۡ ح َ ح
ح
ح
﴿ ّلهل ّك من هلك عن بيّنة ويحي من ح عن بي ّنة﴾ [األنفال.]42:
احل رق ك َ
الصا ِد ِق رنيَ ،و َم رن َقا َت َل
َان ِم رن ِح رز ِ
َف َم رن َج َ
ب ال َّل ِهَ ،و ِيف َس ِب ري ِل ال َّل ِه َم َع َّ
اهدَ َم َع ر َ
الش ري َطانَ ،و ِيف َس ِب ري ِل ال َب رغ ِي َوا رل ُعدر َوا ِن َم َع راهلالِ ِ
َم َع ال َبا ِط ِل ك َ
ب َّ
ك رني.
َان ِم رن ِح رز ِ
َ

*******
ني رِ َج ِ
السؤال السابع :إِ َذا ك َ
ال ال ِع رل ِم َأ َّن
ـم َت َع َار َف ِة بَ ر َ
َان ِم َن ال َق َوا ِع ِد ال ِف رقهِ َّي ِة ا رل ُ
ب ا رلـمنر َفع ِة؛ َفه رل يمكِن التَّوص ُل إ َِىل اجتِه ٍ
اد فِ رقهِ ٍّي
رض ِة ُم َقدَّ ٌم َع َىل َج رل ِ
ر َ
َ َ َ ُر ُ َ
َد رف َع ا رل َ
ـم َ َّ
ِ
الكاف،
اسما مع
داو ٌل بعدَ تَ ُ
مداو َل ًة عىل األمرِ  ،أو تَ ُ
(َ -)1د َوا َلير َك :أي َ
داو ٍل ،وقد تَدر ُخ ُله رأل َفيُ رج َع ُل ً
ُ
يقال :الدَّ وا َليرك .من (القاموس).

ال الس رل َط ِة ِم رن َش رخ ٍ
ِد رس ُتورِ ّي ُم رس َتنِ ٍد إ َِىل َأ ِد َّل ِة َتنرظِ ري ِم ا رنتِ َق ِ
ص َ
آلخ َر؟.
الساب ُِق َف رل ُيت ََأ َّم رل فِ ِف ري ِه كِ َفا َي ٌة.
اجل َو ِ
اجل َو ُ
ُ
اب َّ
اب ر َ
اجلوابَ :أ َّن ُه َقدر َأ رغنَى َع ِن ر َ
*******
ـمدَ نِ َّي َة
مج َع رت َن َظرِ َّي ُة ا ِ
السؤال الثامنَ َ :
إل َما َم ِة الس رل َط َة الدر رينِ َّي َة َوا رل َع رسكَرِ َّي َة َوا رل َ
ص َو ِ
است ََح َال َع َىل َش رخ ٍ
اح ٍد ُُمَا َر َس ُة
إل َما ِمَ ،و َن َظ ًرا لِ َت َغ ِري ا رل َع ر ِ
ـمالِ َّي َة ِيف َي ِد ا ِ
ِص ر
َوا رل َ
اف الدَّ ِقي َق َع َليهاَ ،فه رل ِمن اجتِه ٍ
َه ِذ ِه الس ُل َط ِ
اد ُينَ رظ ُم ال َف رص َل
ِرش َ
ر ر َ
رَ َ
ر
ات َأ رو َحتَّى اإل ر َ
ني َه ِذ ِه الس ُل َط ِ
ات؟.
بَ ر َ
إل َما َم َ -وإ رِن ك َ
ب ا رل ُو َال َة
ابَ :أ َّن ا ِ
الوال َي ُة ال َعا َّم ُةَ -فإ َِّن َع َل ري ِه َأ رن َين ِرص َ
َان َل ُه َ
اجل َو ُ
رَ
احلكَّا َمَ ،و ُي َش ِ
ف إ َِّال َما َي رس َتطِ ري ُع ال ِق َيا ُم
احل رلَ ،وال ُي َك َّل ُ
او ُر َذ ِوي ال َع رق ِد َو ر َ
َوا رل ُك َفا َة َو ر ُ
َ
ح
َ حۡ
ح
اف َع َل ري ِهَ﴿ ،ل يكل ّف ٱلِل نفسا إَّل و ۡس حع حها﴾ [البقرة.]286:
ِرش ُ
بِ ِهَ ،واإل ر َ
َفإ رِن َأبَى إ َِّال َأ رن َيت ََو َّىل ك َُّل َد ِق ري ٍق َو َجلِ ري ٍل َو ره َو َغ ر ُري ُم رس َتطِ ري ٍع لِ َذلِ َكَ ،و َال ُم رض َطلِ ٍع

بِ ِهَ ،ف ره َو ِم رن ُم رو ِج َب ِ
اختِ ِ
ات ر
ـما فِ ري ِه ِم َن ال َف َسا ِد ال َعا ّم،
الل َو َال َيتِ ِهَ ،وبُ رط َال ِن إِ َما َمتِ ِه؛ لِ َ
ني َواإل رِس َالم.
ـم رسلِ ِم ر َ
ِرضارِ بِا رل ُ
َواإل ر َ
ور ِيف َأ َّيا ِم الن ُب َّو ِة َو ر ِ
اس َت َقا َم ِ
الرش ِع َّي ِة َع َىل َأ رح َس ِن نِ َظا ٍم،
ت األُ ُم ُ
َو َقدر ر
اخل َال َف ِة َّ ر
حيك ُُم ُه
َوكَا َن رت َأ رو َس َع نِ َطا ًقاَ ،و َأبر َعدَ َأ رط َرا ًفاَ ،و َأ َع َّم َو َال َي ًةَ ،و َأ رك َث َر َم َها ًّماَ ،فا َّل ِذي َ ر
ني َد رو َل ًة كَا َن رت َ رحت َت َو َال َي ِة َخلِ ري َف ٍة َو ِ
َ
اح ٍد.
اآلن َح َو ِايل َأ رربَ ِع ر َ
*******
ف َن َّص ِ
السؤال التاسعَ :هل الش رو َرى ِيف اإل رِس َال ِم ُم رلزِ َم ٌة َأم ر
ت
اختِ َيارِ َّي ٌة؟ َو َك ري َ
ب َّ ِ
ـم َذ ِ
اهلا َد ِو َّي؟ َهك ََذا ال ِع َب َارةُ،
ـم رذ َه َ
ب َع َىل َذلِ َكَ ،خ َّ
اه ُ
اص ًة ا رل َ
ا رل َ
الز ريد َّي َ
اب :إ َِّال املذهب الزيدي ..إلخ.
الص َو ُ
َو َّ
الش رو َرى؟َ .ه رل َر رأ ُي َمجِ ري ِع ُع َل َم ِ
س َكلِ َم ُة ُ
اء األُ َّم ِةَ ،أ رم َغالِبِ َّيتِهِم؟َ ،م َع
َو َك ري َ
ف ُت َف َّ ُ

َت َعد ِد ِه رم ِيف األَ رم َصارِ َ ،أ رم َجم ر َمو َعة ِمن ُره رم ِيف ِم ر ٍ
ِص َو ِ
اح ٍد؟.
ربوا
ني ب َِأ َّن الش رو َرى َطرِ ري ُق ا ِ
ابَ :أ َّن ال َقائِلِ ر َ
اجل َو ُ
وهنَا ُم رلزِ َم ًةَ ،و َقدر َع َّ ُ
جي َع ُل َ
إل َما َم ِة َ ر
َ
َعن َرها (بِا رل َع رق ِد َو ِ
اال رختِ َيارِ ).
اخ َت َل ُفوا ِيف َت رف ِسري َِهاَ ،ف ِقيلَ :ال بدَّ ِمن َع رق ِد َ ر ٍ
ُث َّم ر
ارض ري َن،
احل ِ ِ
ُ ر
ر ِ
ر
مخ َسة ِم رن ُف َض َال ِء َ
اش ٍمَ ،و َق ِ
ول َأ ِيب َع ِ ٍّيلَ ،و َأ ِيب َه ِ
َو َه َذا َق ُ
ـم رعتَزِ َل ِة.
ايض ال ُق َضا ِةَ ،و ُ ر
مج ُهورِ ا رل ُ

َأ َخ ُذوا َذلِ َك ِم رن َع رق ِد ال َعا ِق ِد ري َن ألَ ِيب بَك ٍررَ ،قا ُلواَ :و ُه رمُ :ع َم ُرَ ،و َأبُو ُع َب ريدَ ةَ،
مح ِن بن َعو ٍ
فَ ،و َأ ِس ريدُ بر ُن ُح َض رريَِ ،وبَ ِش ر ُري بر ُن َس رع ٍد.
الر ر َ ر ُ ر
َو َع ربدُ َّ
هِمَ ،و ُه رمَ :ع ِ ٌّيلَ ،و ُع رث َم ُ
ان،
ورى إِ َل ري ر
َو ِق ري َلِ :ستَّة ،كَا َّل ِذ ري َن َج َع َل ُع َم ُر الش َ
مح ِن بن َع ٍ
َو َط رل َح ُةَ ،والزبَ ر ُريَ ،و َس رعدُ بر ُن َأ ِيب َو َّق ٍ
وف.
الر ر َ ر ُ
اصَ ،و َع ربدُ َّ
مخ َس ٌة لِ َسا ِد ٍ
س ِيف الص رو َر َت ر ِ
ني ال َق رو َل ر ِ
ني إ َِّال
ني َد ِق ري ٌق؛ إِ رذ َقدر َع َقدَ َ ر
ُق رل ُتَ :وال َف رر ُق بَ ر َ
َأنه ِيف األُو َىل َمل يعت َِرب َأبا بك ٍرر ِيف الشورى ،و ِيف ال َّثانِي ِة كُل و ِ ٍ
الس َّت ِة َد ِ
اخ ٌل ِيف
َ
َ
َ
َّ ُ
احد ِم َن ر
َ
ر رَر ر َ َ
ورىَ ،ف َل َع َّل َه َذا ُه َو ال َف رر ُق.
الش َ
الش َها َد ِ
َو ِق ري َلَ :ي رك ِفي ا رثنَا ِن ،ك ََسا ِئرِ َّ
ات.

َو ِعنردَ َأ ره ِل ال َب ري ِ
إل َما َم ِة.
ت َ %و َم رن َوا َف َق ُه رم َأ َّهنَا َل ري َس رت َطرِ ري ًقا إ َِىل ا ِ
الر ُس ِ
ول ÷؛
َو َقدر َو َق َع اإل ر َ
ِمج ُ
اع َع َىل عَدَ ِم ا رعتِ َبارِ َها َطرِ ري ًقا إِ َل ري َها بَ رعدَ َو َفا ِة َّ

َّص َف َظ ِ
اه ٌرَ ،و َأ َّما ِعنردَ َغ رري ِِه رم فِ َ
أل َّن بَ ري َع َة َأ ِيب بَك ٍرر َمل ر َت ُك رن
َأ َّما ِعنردَ َم رن َأ رث َب َت الن َّ
بِم َش ٍ
ورى.
ُ َ
او َرةَ ،وإِ َّن َما بَا َد َر بِا رل َب ري َع ِة َل ُه ُع َم ُر بِدُ و ِن ُش َ
رص َح ُع َم ُر َن رف ُس ُه ب َِأ َّن بَ ري َع َة َأ ِيب بَك ٍرر كَا َن رت َف رل َت ًة ،ك ََما َر َوى َذلِ َك َأ ره ُل
َو َقدر َ َّ
اح َو َغ ر ُري ُه رمُ ،ث َّم عَهِ دَ ِ َهبا َأبُو بَك ٍرر إ َِىل ُع َم َر بِدُ َ
ورىَ ،و َمل ر ُينرك رَر َع َل ريهِ َما
ر
ون ُش َ
الص َح ِ

ورى ب ُِخ ُص ِ
وص َها.
َت رر ُك الش َ

ِني األَئِ َّم ِةَ ،و ُخ َل َف ِ
ف َو ر
ورى ِيف َت رعي ر ِ
اء
اخلَ َل ُ
الس َل ُ
ف َغ ر َري َعا ِملِ ر َ
ني بِالش َ
ُث َّم َمل ر َي َز ِل َّ
اجل رم ُهورِ َّي ِة.
األُ َّم ِةَ ،و َال ِس َّي َما َع َىل َه ِذ ِه ال َك ري ِف َّي ِة ا َّلتِي َي رز ُع ُم َها َأ ره ُل األَ رنظِ َم ِة ر ُ

ـم َذ ِ
ب اإل رِس َال ِم َّي ِة ِه َي ُش رو َرى َأ ره ِل
اه ِ
ورى ا َّلتِي ُي رثبِت َُها بَ رع ُض َأ ره ِل ا رل َ
َوإِ َّن َما الش َ
اال رختِ َال ِ
ب ِ
الساب ِِق ِيف
ـم رسلِ ِم ر َ
هِم َع َىل َح َس ِ
ف َّ
ني َو ُع َل َمائِ ر
احل رل ِم رن َأ رع َيا ِن ا رل ُ
ال َع رق ِد َو ر َ
َك ري ِف َّيتِ َها.
َو ُع رمدَ ُ ُُتمِ :
اال رستِ َ
ورى.
الس ِق ري َف ِةَ ،و َيو ُم الش َ
دال ُل ب َِما َج َرى َي رو ُم َّ
رش ِع ٌّي.
َو َل ري َس ِيف َذلِ َك َدلِ ري ٌل َ ر

رض رو َرةً.
َأ َّما َما َيدَّ ُعو َن ُه ِم َن اإل ر َ
اعَ ،ف َ
ِمج ِ
الوا ِق ُع ِخ َال ُف ُه َ ُ
َو َقدر َتنَا َق َض ِ
ف اخلَلِ ري َف ِة َأ ِيب بَك ٍرر
ف َم رو ِق ُ
احتَجوا ِ َهباَ ،و َقدر ُعرِ َ
ت ال َق َضا َيا ا َّل ِتي ر
َرب َهاَ ،وإِ َّن َما َج َع َل َها
َرب َهاَ ،وعَهِ دَ ِ َهبا إ َِىل ُع َم َرَ ،و ره َو ك ََذلِ َك َمل ر َي رعت ِ ر
ِمن َرهاَ ،و ره َو َأ َّن ُه َمل ر َي رعت ِ ر
ٍ
ورى .
ِيف ِست ٍَّة َمع َف رر ِ
ـمنَا َفا ِة لِ رلش َ
ض ُق ُيود َع َل ريهِ رم ُمنَافِ َي ٌة كُل ا رل ُ
اع ُع َل َم ِ
اء األُ َّم ِة َع َىل إِ َما ٍم َفإِ َّن ُه َيك ُ
َّص َأ رق َوى
َو َال َش َّك َأ َّن ُه َمتَى َو َق َع إ ر َ
ُون بَ رعدَ الن ر
ِمج ُ
َطرِ ري ٍق.
ورى َع َىل َح ِق ري َقتِ َها إ َِّال ِيف بَ ري َع ٍة َو ِ
َو َمل َي رث ُب رت َذلِ َكَ ،و َمل َت رث ُب ِ
احدَ ٍة ِه َي بَ ري َع ُة
ت الش َ
ر
ر
احل َج ِج،
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َّصَ ،و َلكِ رن َأ َرا َد َ #ت َظ ُ
ني َ ،#م َع َأ َّن إِ َما َم َت ُه َثابِ َت ٌة بِالن ر
َأ ِم ر ِري ا رل ُ
اه َر ر ُ

نيَ ،و َق رس ِ
ـما َي رع َل ُم ُه ُِمَّا َي رس َت رقبِ ُل ُه ِم رن َنك ِ
ط
رث النَّاكِثِ ر َ
ـم َعا ِذ ريرِ ؛ لِ َ
َو َق رط َع ا رل َ
ال َق ِ
ني َ ،و ُم ُر ِ
ـم رعرِ َف ِة َ َحتت ِم
نيَ ،ولِ َق رص ِد ِه َ ر
ـمارِ ِق ر َ
اسطِ ر َ
مج َع َكلِ َم ِة األُ َّم ِةَ ،ولِ َ
وق ا رل َ

والس َري ،منهم ابن جرير الطربي يف تارخيه.
( -)1وقد ذكرها أصحاب التواريخ ر
َ
ِ
ِ
َ
َ
ر
َ
َ
َ
ً
ُ
رض َبَ -وق ُسوطاَ :ج َار َوعَدَ ل أ ري ًضا ،ف ره َو م َن األ رضدَ اد .قال ُه ابر ُن
(َ « -)2ق َس َط َق رس ًطا ِ -م رن بَ ِ
اب َ َ
ف :-عَدَ َلَ ،و ِ
اعَ .و َأ رق َس َط –ب رِاألَلِ ِ
اجل رم ُع:
اال رس ُم :ا رل ِق رس ُط بِا رلك ر ِ
َسَ .وا رل ِق رس ُط :الن َِّص ُ
ا رل َق َّط ِ
يبَ ،و ر َ
ٍ
َأ رق َس ٌ
اطِ ،مثر ُلِ :مح ٍرل َو َأ رمحَال».متت من (املصباح).
ِ
بالض رم:-
رض َبَ -ق رس ًطا -بال َفت ِرح -و ُق ُسو ًطا – َّ
وقال يف (تاج العروس)َ :
«و َق َس َط َي رقس ُط -من َحدر َ َ
ٍ
َ
ِ
َ
َ
اجل رو َهرِ ي َه َ
َ
َّ
ر
ر
كَذا،
ه
ل
ق
ن
و
،
ر
و
اجل
و
ه
ق
ر
احل
ل
ع
ال
ن
أل
؛
ري
س
ف
ت
ف
ُ
ط
احل رقَ ،و ره َو عَ
َ
َ در عَنِ َ ُ َ َ ر ُ َ ُ َ
َج َار َوعَدَ َل عَنِ َ
الـم رصدَ رِ ا َ
لغة ِ
اجل رور ٌ
َِص َ
واحدَ ةٌَ :ق َس َط
عَىل ِذكررِ َ
أل ِخريِ َ ،ف ِفي ال َعدر ِل ُل َغتَا ِنَ :ق َس َط و َأ رق َس َطَ ،و ِيف َ
وا رقت َ َ
ِ
ِ
ِ
َ
تعاىل :وأ َّما القاس ُط َ
بغريِ َألِفَ ،ومنره َق رو ُله َ
اجلائ ُرون الكُ َّف ُار.
ون فكَا ُنوا جلِ َ َهن ََّم َح َط َب ًا َ .ق َال ال َف ّرا ُء :هم َ
ت ب ِقتَال النَّاكِثِنيَ وال َق ِ
َو ِيف َح ِد ِ
اسطِنيَ َوالـام ِر ِقنيَ ) ،النَّاكِثُونَ :أ ره ُل اجلَ َم ِل؛
َيل ُ ( :¥أ ِم رر ُ
يث ع ٍّ
ِ
والقاس ُطونَ :أ ره ُل ِص رفني؛ ألَ َّهنُم َج ُاروا ِيف احلُ رك ِم ،وبَغ رَوا َع َلير ِه ،والـام ِر ُقون:
ألَ َّهنم نَ َكثُوا بَير َعتَهم،
الر ِميَّة.»...،
الس ره ُم من َّ
اخلَ َوارِ ُج؛ ألَ َّهنُ رم َم َر ُقوا من الدر رينِ  ،ك ََما َي رم ُر ُق َّ

ِص ِة.
الو ُج ِ
ُ
وب َع َل ري ِه ب ُِو ُجو ِد الن ر َ
اع ِم رن َسا َد ِ
ـم َه ِ
احل رل َوال َع رق ِد.
َفكَا َن رت بَ ري َع ُت ُه بِاإل ر َ
ات ا رل ُ
ِمج ِ
اجرِ ري َن َواألَ رن َصارِ َأ ره ِل ر َ
ني َ #و َدا َف َع ُه رم َف َل َّما َأبَوا َق َال َ ُهل رم( :إ َِّن بَ ري َعتِي َال
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َو َل رقدَ َما َن َع ُه رم َأ ِم ر ُري ا رل ُ
ـم رس ِج ِدَ ،و َال َتك ُ
َتك ُ
ف رِ َتاجٍ ) .
ُون َخ رل َ
ُون إ َِّال ِيف ا رل َ

َو ُر ِو َي َأ َّن ُه َق َال :إ رِن كَرِ َه ُه َو ِ
َّاس َمل ر َيدر ُخ رل ِيف َه َذا األَ رمرِ .
احدٌ ِم َن الن ِ
ف َعنره َعبدُ ال َّل ِه بن ُعمر ،وسعدُ بن مالِ ٍ
َفإ رِن ُق رل َت :إِ َّن ُه َقدر َ َ
كَ ،و ُأ َسا َم ُة،
خت َّل َ ُ ر
ر ُ ََ َ َ ر ر ُ َ

َو َغ ر ُري ُه رم.

خت َّل ُفوا َع ِن ال ِقت ِ
خت َّل ُفوا َع ِن ال َب ري َع ِةَ ،وإِ َّن َما َ َ
الص ِح ري ُح َأ َّهنُ رم َما َ َ
َال؛ ألَ رع َذ ٍار
ُ
قلتَّ :
احل ِد ري ِد] َشارِ ُح الن رَّه ِج َح ري ُث َق َال ِيف
ا رعتَلوا ِ َهبا ،ك ََما َذك ََر َذلِ َك ال َع َّال َم ُة [ابر ُن َأ ِيب َ

اك اإلِبر ِل ر ِ
رش ِح َق رولِ ِه َ ( :#فتَدَ اكوا َع َ َّيل َتدَ َّ
اهل ري ِم َي رو َم
(ا رل ُ
ـم رج َّل ِد األَ َّو ِل) ِيف َ ر
ِو رر ِد َها) َما َل رف ُظ ُه:
ِ
« َف َأ َّما َأ رص َحابُنَا َفإ َِّهنُ رم َي رذك َ
الر ره َط إِ َّن َما ا رعت ََذ ُروا ب َِما
ِهِم َأ َّن
هؤالء َّ
ُرون ِيف ُك ُتب ر

ب َأ رص َح ِ
حل رر ِ
ـما َندَ َ ُهب رم إ َِىل الش ُخ ِ
ا رعت ََذ ُروا بِ ِه َل َّ
اب ر َ
وص َم َع ُه ِ َ
اجل َم ِلَ ،و َأ َّهنُ رم َمل ر
َيت َ
َخ َّل ُفوا َع ِن ال َب ري َع ِة.
احل َس ر ِ
ـما ا رعت ََذ ُروا ِ َهب ِذ ِه األَ رع َذارِ
ني ِيف (ا رل ُغ َررِ ) َأ َّهنُ رم َل َّ
َق َالَ :و َر َوى َش ري ُخنَا َأبُو ر ُ
ٍ
بَ ،أ ِعنردَ ك رُم َش ٌّك ِيف بَ ري َعتِي)؟ َقا ُلوا :الَ ،ق َالَ :فإِ َذا
َق َال َ ُهل رمَ ( :ما كُل َم رفتُون ُي َعا َت ُ
ب».
احل رر ِ
بَا َي رعت رُم َف َقدر َقا َت رلت رُمَ ،و َأ رع َف ُ
اه رم َع رن ُح ُضورِ ر َ
ف ابر ُن ُع َم َر َع َىل َت رر ِك ِقت ِ
َال ال ِف َئ ِة ال َبا ِغ َي ِة َم َع َع ِ ٍّيل .#
َو َقدر َت َأ َّس َ
تاج ،ككِت ٍ
ـم رغ َل ُق)َ ،وقد
(الرتَ ُج) – ُحم ََّر َك ًة:-
َاب (و) قيلُ :
(ه َو البَ ُ
ُ
اب ا رل ُ
الباب العظِ ُ
(َّ « -)1
يم ،كا رل رر ِ
َ
َ
ً
ً
َ
اب ،إِذا أ رغلقه إِغالقا وثيقا» .انتهى من (تاج العروس).
َأ ررتَ َج البَ َ
( -)2أمحد بن حنبل يف (فضائل الصحابة) ( )708/2رقم ( ،)969ابن جرير الطربي يف (تاريخ
األمم وامللوك) ( )427/4ط( :دار املعارف-مِص) .
( -)3تداكوا :أي ازدمحوا ،ر ِ
واهليم :ال ِع َطاش ،ويوم وِ رر ِدها :يوم رشهبا املاء.

مها .
َر َوا ُه َعنر ُه ا ِ
إل َما ُم َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن َ ر
رب َ ،و َغ ر ُري ُ َ
مح َز َة َ ،وابر ُن َع رب ِد ا رل َ ر
َو َأ رظ َه َر َس رعدُ بر ُن َأ ِيب َو َّق ٍ
َار َع َىل ُم َع ِ
رش
اص ا ِ
او َي َةَ ،وا رل ُ
إل رنك َ
ِاحل رقَ ،و َن َ َ
ـم َص َار َح َة ب ر َ
مها .
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ني َ .#أ رخ َر َج َذلِ َك ال ُب َخارِ ي َو ُم رسلِ ٌمَ ،و َغ ر ُري ُ َ
َف َضائِ َل َأ ِم ر ِري ا رل ُ

ـم رستَدر َر ِك) لِ رل َحاكِ ِم ِم رن (صفحة )11-من (اجلزء الثالث) طبع
َو ِيف (ا رل ُ
ني
ـم رؤ ِمنِ َ
احلاكِ ُمَ :
«ه ِذ ِه األَ رخ َب ُار ا رل َوارِ َد ُة ِيف بَ ري َع ِة َأ ِم ِري ا رل ُ
(1302هـ) َما َل رف ُظ ُهَ :ق َال ر َ
كُلها ص ِحيح ٌة ُجمرمع َع َليهاَ ،ف َأما َقو ُل من َز َعم َأ َّن َعبدَ ال َّل ِه بن ُعمر ،و َأبا مسع ٍ
ود
َ َ ر ُ
ر
َ ٌ رَ
َ
َ َ
ر َ ََ
َّ ر َ ر َ
األَ رن َصارِ َّيَ ،و َس رعدَ بر َن َأ ِيب َو َّق ٍ
وسى األَ رش َعرِ َّيَ ،و ُحم َ َّمدَ بر َن َم رس َل َم َة
اصَ ،و َأبَا ُم َ
ٍ
جي َحدُ َح ِقي َق َة تِ رل َك
األَ رن َصارِ َّيَ ،و ُأ َسا َم َة بر َن َز ريد َق َعدُ وا َع رن بَ ري َعتِ ِهَ ،فإ َِّن َه َذا َق رو ُل َم رن َ ر
األَ رح َو ِ
ال.
َو َس َ
ت ِيف َن رف ِيس ِم رن
اق إ َِىل َق رولِ ِهَ :و َأ رق َب َل َع َل رينَا َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن ُع َم َر َف َق َالَ « :ما َو َجدر ُ
ت ِيف َن رف ِيس َأ رين َمل ر ُأ َقاتِ رل َه ِذ ِه ا رل ِف َئ َة ا رل َبا ِغ َي َة ك ََما َأ َم َر ِين
ِش ٍء ِيف َأ رمرِ َه ِذ ِه اآل َي ِة َما َو َجدر ُ
َ ر

ال َّل ُه َع َّز َو َج َّل».
مجا َع ٌة ِم رن كِ َبارِ
اب َكب ٌِري َقدر َر َوا ُه َع رن َع رب ِد ال َّل ِه بر ِن ُع َم َر َ َ
احلا ِك ُمَ :ه َذا بَ ٌ
َق َال َ
ني ،انتهىَ ،و َقدر َأ َق َّر ُه َّ
الذ َهبِي َع َىل َمجِ ري ِع َه َذا.
التَّابِ ِع َ
ني؟.
َّص َف َك ري َ
ـم رسلِ ِم ر َ
َرب ال َب ري َع َةَ ،و َ
َفإ رِن ُق رل َت :إ َِّن إِ َما َم َت ُه َث َبت رَت بِالن ر
رِضا ا رل ُ
ف ا رعت َ َ

( -)1انظر( :حديقة احلكمة النبوية) لإلمام املنصور باهلل عبد اهلل بن محزة ( ŉص،)59/
(احلديث السادس).
(( -)2االستيعاب) البن عبد الرب ( ،)953/3بطرق كثرية.
ٍ
َ
آسى َ
ِشء إ َِّال
عُم َر َق َالَ :مل ر أ ِجدر ِين َ
( -)3قال احلافظ اهليثمي يف (جممع الزوائد) (« :)245/7عَنِ ابرنِ َ
عَىل َ ر
ِ
يح».
رِج ُال َّ
رِجا ُل ُه َ
رب ِاين ِب َأ َسا ِنيدَ َ ،و َأ َحدُ َها َ
عَيلَ .ر َوا ُه ال َّط َ َ
الصح ِ
َأ رين َملر ُأ َقا ِت ِل ا رل ِفئ ََة ا رل َبا ِغ َي َة َم َع ِ ٍّ
( -)4هذا باب واسع جدًّ ا -أعني نرش سعد بن أيب وقاص لفضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب  ،-#فقد روى أحاديث كثرية ،منها :حديث املنـزلة ،والغدير ،والكساء ،والراية،
عيل  ،#وحديث (( َم رن آ َذى َعلِيًّا
وبعثه بسورة براءة (التوبة) ،وحديث سدر األبواب َّإال باب ٍّ
َف َقدر آ َذ ِاين)) ،وغريها كثري ،وهذه األبحاث مستوفاة يف كتاب (لوامع األنوار) لإلمام احلجة
جمدالدين املؤيدي  #فارجع إليها هناك مو ّفق ًا.

َرب َذلِ َك ِيف َ َحتت ِم ال ِق َيا ِم َع َل ري ِه؛ إِذ َال َ ِ
َّارص ،ك ََما
ب إ َِّال ب ُِو ُجو ِد الن ِ ِ
جي ُ
قلت :إِ َّن َما ا رعت َ َ
َّارص ألَ رل َق ري ُت َح رب َل َها
احل َّج ِة ب ُِو ُجو ِد الن ِ ِ
حل ِ ِ
َق َال َ ( :#ل روال ُح ُض ُ
ارضَ ،و ِق َيا ُم ر ُ
ور ا ر َ

َع َىل غَارِ ِ َهباَ ،و َل َس َق ري ُت ِ
س َأ َّو ِ َهلا).
آخ َر َها بِك رَأ ِ
َوال َب ري َع ُة فِ ري َها َت رأكِ ريدٌ َعظِ ري ٌمَ ،و ِ َهل َذا بُوي َِع لِ َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷ ِم َر ًاراَ ،ق َال َع َّز
ح ح َ
ح
ون ٱ َ ح
وج َّل﴿ :إ َن ٱ ََّل ح
لِل﴾ اآل َي َة [الفتح.]10:
ّين ي حبايّعونك إّن حما ي حبايّع
ّ
َ َ
ني رِ رض َو ُ
ان ال َّل ِه
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ـم َح رق ِق ر َ
ني :إ َِّن َق رو َل ال َع َّب ِ
اس ألَ ِم ر ِري ا رل ُ
َو ِ َهل َذا َق َال بَ رع ُض ا رل ُ
ول ال َّل ِه ÷« :ا رمدُ رد َيدَ َك ُأبَايِ رع َك»َ ،دلِ ري ٌل َع َىل ُث ُب ِ
َع َل ريهِ َما بَ رعدَ َو َفا ِة َر ُس ِ
وت
ورىَ ،و َال الدَّ رع َوةََ ،و َمل ر ُينركِ رر
َّص َع َل ري ِه َ #ح ري ُث َمل ر َي رعت َِرب الن رَّص َ
الن ر
بَ ،و َال الش َ
ور.
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ني َ ،#و َال َغ ر ُري ُه ُِم َّ رن بَ َل َغ ُهَ ،وإِ َّن َما ا رعت ََذ َر ب َِما ُه َو َم رأ ُث ٌ
َذلِ َك َع َل ري ِه َأ ِم ر ُري ا رل ُ
َو َأ َّما َق رو ُل ُه ِيف الس َؤ ِ
الر رأ ِي
َرب َم رو ِق ُ
ورى ِيف َح ر ِ
ِص َّ
ف اخلَلِ ري َف ِة ُع َم َر ُش َ
الَ :و َه رل ُي رعت َ ُ
ٍ
الر ُس ِ
الختِ َيارِ َخلِ ري َف ٍة َم َع َأ َّن ُه ك َ
الص َحابَ ِة ر
ول
َع َىل ِستَّة ِم َن َّ
َان ُي رو َجدُ ِيف َص َحابَ ِة َّ
الس َّت ِة؟.
َرب َأ رف َض َل ِم رن بَ رع ِ
ض ر
ال َعظِ ري ِم ÷ َم رن ُي رعت َ ُ
اجلوابَ :أ َّن َذلِ َك إِ َّن َما ُه َو َر رأ ٌي َرآ ُه ُع َم ُرَ ،مل ر َيدُ َّل َع َل ري ِه َدلِ ري ٌل.
اع َع َل ري ِه َال َح ِق ري َق َة َل ُه.
َو َما ا َّد َعو ُه ِم َن اإل ر َ
ِمج ِ
ف َو َأ ره ُل بَ ري ِ
ت ُحم َ َّم ٍد ÷ كُل ُهم َو َم رن َتبِ َع ُه رم خمُ َالِ ُف َ
ون فِ ري ِه.
َك ري َ
ني َم َع ُه رم؛ ألَ َّن َل ُه َأ رن َيت ََو َّص َل إ َِىل َح رق ِه ب َِأ ري َو ِس ري َل ٍة،
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َوإِ َّن َما َد َخ َل َأ ِم ر ُري ا رل ُ
اخل َال َف َة َال َ رجت َت ِمع ِيف بي ٍ
ت َو ِ
َوألَ َّن ُه َأ َرا َد النَّ رق َض لِدَ رع َوى ُع َم َر َأ َّن الن ُب َّو َة َو ِ
اح ٍد ك ََما
ُ َر
رص َح ب َِذلِ َك.
َ َّ

ض
رت َ
َو َقدر بَ َّ َ
ورى َمتَى ا رع َ َ
ورى َه ِذ ِه َح ري ُث َق َالَ ( :ف َيا َل َّل ِه َولِلش َ
َار ُه لِ رلش َ
ني إِ رنك َ
ت ُأ رقر ُن إ َِىل َه ِذ ِه النَّ َظائِرِ )ِ ،يف َأ رق َو ٍ
ال َكثِ ر َري ٍة،
الر ري ُ
رص ُ َ
َّ
ب ِ َّيف َم َع األَ َّو ِل ِمن ُره رم َحتَّى ِ ر
ور ٍة َعنر ُه.
َم رأ ُث َ
*******

وز َن رق ُض َها؟.
جي ُ
الرت ِه ري ِ
ِالرت ِغ ري ِ
بَ ،و َال َ ُ
ب َو َّ ر
السؤال العارشَ :و َه رل َتنر َع ِقدُ ال َب ري َع ُة ب َّ ر
ف ب َِم رن بَا َي َع ُمك َرر ًها ُث َّم َخ َر َج َع َىل
ـمك َرر ٍه؟ َو َك ري َ
َو َك ري َ
ف بِال َق رو ِلَ :ال بَ ري َع َة لِ ُ

ال َب ري َع ِةَ ،ه رل َيك ُ
ُون بَا ِغ ًيا؟ َو َما ُحك ُرم ُه؟.
ـم ِد رينَ ِة؟ َه رل ِألَ َّن ُه َل رو
احل َس ر ُ
ـم َّل َ
ني بر ُن َع ِ ٍّيل ِ ŉم َن ال َب ري َع ِة لِ َيزِ ريدَ بِا رل َ
ـما َذا َت َ
َولِ َ
ص رُ
ب ِمنرهَ -أ َّن بَ ري َع َت ُه كَا َن رت َس َتنر َع ِقدُ لِ َيزِ ريدَ ؟.
ـما ُط ِل َ
بَا َي َع َ -ل َّ

ابَ :أ َّهنَا َال َتنر َع ِقدُ ال َب ري َع ُة ب َِذلِ َكَ ،و َقدر ُرفِ َع َع ِن األُ َّم ِة ر
اخلَ َط ُأ َوالن ررس َي ُ
انَ ،و َما
اجل َو ُ
رَ
اس ُتكررِ ُهوا َع َل ري ِه ،ك ََذا ِيف ر
اخلَ َ ِرب النَّ َبوِ ري َو َما ِيف َم رعنَا ُهَ ،و َقدر َأ َّيدَ ُه ال ُق رر ُ
آن الكَرِ ري ُم:
ر
ۡ ح ل ۡ
َ ح ۡ ۡ ح ححۡ
ح
﴿إَّل من أك ّره وقلبهۥ مطمئّن ب ّٱ ّليم َٰ ّن﴾ [النحل.]106:
َان َأبُو َحنِ ري َف َة َو َمالِ ُك بر ُن َأ َن ٍ
َّاس ب ر
َو َقدر ك َ
وج َم َع َأ ِئ َّم ِة َأ ره ِل
س ُي رف ِت َيا ِن الن َ
ِاخلُ ُر ِ

ال َب ري ِ
ف.
ـم َخالِ ُ
ـم َوالِ ُ
ف َوا رل ُ
َربا ِن بَ ري َع َة ال َّظ َل َم ِة ،ك ََما َن َق َل ُه َعن ُره َما ا رل ُ
ت َ ،%و َال َي رعت ِ َ
اخلُ َل َف ِ
الس ُيوطِي ِيف كِتَابِ ِه ( َتارِ ري ِخ ر
اء) (صفحة: )243-
َق َال ّ
وج األَ َخ َو ري ِن ُحم َ َّم ٍد َوإِبر َر ِ
مخ ٍ
ني ك َ
اه ري َم ابرنِي َع رب ِدال َّل ِه
س َو َأ رربَ ِع ر َ
«و ِيف َسنَّ ِة َ ر
َان ُخ ُر ُ
َ
احل َس ِن بر ِن َع ِ ريل بر ِن َأ ِيب َطالِ ٍ
ب.
بر ِن َح َس ِن بر ِن ر َ

ور َخ رل ًقا ِم َن ال ُع َل َم ِ
اء ُِم َّ رن َخ َر َج َم َع ُه َماَ ،أ رو َأ َم َر
ـمن ُرص ُ
إ َِىل َق رولِ ِهَ :وآ َذى ا رل َ
ب ر
احل ِم ري ِد بر ُن َج رع َف ٍر ،
ِاخلُ ُر ِ
رضبًا َو َغ ر َري َذلِ َكِ ،من ُره رمَ :أبُو َحنِ ري َف َةَ ،و َع ربدُ ر َ
وج َقت ًرال َو َ ر

َوابر ُن َع رج َال َن .
ٍ
ـمن ُرصورِ َمالِ ُك بر ُن َأ َن ٍ
َو ُِم َّ رن َأ رفتَى ب َِج َوازِ ر
مح ُه ال َّل ُه،
س َر ِ َ
وج َم َع ُحم َ َّمد َع َىل ا رل َ
اخلُ ُر ِ
نيَ ،و َل ري َس َع َىل
َو ِق ري َل َل ُه :إ َِّن ِيف َأ رعنَا ِقنَا بَ ري َع ًة لِ رل َمن ُرصورِ ؟ َف َق َال :إِ َّن َما بَا َي رعت رُم ُمك َرر ِه ر َ
ني» .انتهى.
ُمك َرر ٍه َي ِم ر ٌ
( -)1ويف (ص )210/من طبعة (دار الكتب العلمية).
( -)2بعد املائة.
( -)3انظر ترمجته يف (سري أعالم النبالء) ( ،)20/7ط( :الرسالة) للذهبي.
(الس َري) ( )317/6للذهبي.
( -)4انظر ترمجته يف ر

َوك ََذا َأئِ َّم ُة َأ ره ِل ال َب ري ِ
ني بر ُن َع ِ ٍّيل ŉ
ت َ %ع َىل َذلِ َكَ ،و َقدر َد َعا ا ِ
احل َس ر ُ
إل َما ُم ر ُ
األُ َّم َة َقاطِ َب ًة إ َِىل ال ِق َيا ِم َم َع ُه َم رن بَا َي َعَ ،و َم رن َمل ر ُي َباي رِع.

َوك ََذا َأئِ َّم ُة َأ ره ِل ال َب ري ِ
ـم َح َّم ِد َّي ِة.
ت ِم رن بَ رع ِد ِهَ .و َل َع َّل َه َذا إ ر َ
ِمج ُ
اع األُ َّم ِة ا رل ُ
َو َم رن َمن ََع ر
استِ رحكَا ِم َأ رمرِ ِه رم َف َل رم َي رمن رَع ألَ رج ِل ال َب ري َع ِة،
اخلُ ُر َ
وج َع َىل ال َّظ َل َم ِة بَ رعدَ ر
ـما ُي َؤ ردي إِ َل ري ِه ِيف َن َظرِ ِه ِم َن ال ِف رتنَ ِة.
بَ رل لِ َ
ٍ
الس َال ُم َو ُف َض َال ُء ُ
األ َّم ِة َع َىل ِخ ِ
الف َذلِ َك،
َو َقدر َأ ر َ
مج َع ُآل ُحمَ َّمد َع َل ريهِ م َّ
الص َال ُة َو َّ
ُم رس َتنِ ِد ري َن إ َِىل اآل َي ِ
ـم رو ِج َب ِة لِ َ
ات ُ
ـم رنكَرِ َع َىل
ـم رع ُرو ِفَ ،والن رَّه ِي َع ِن ا رل ُ
أل رمرِ بِا رل َ
الق ررآ ِن َّي ِة ا رل ُ
َ َٰ
لظلّم ح
ح ح حۡ
ّي[ ﴾١٢٤البقرة] ﴿ ،حو حما كنت
ا ِ
إل رط َال ِقَ ،و َن رحوِ َق رولِ ِه َت َع َاىلَ﴿ :ل حينال عهدّي ٱ ّ
َ ح ۡ
حح حۡ ح ٓ ح َ ح ح ح
ح ح ٗ
ّين ظلموا﴾ [هود.]113:
ّّي عضدا[ ﴾٥١الكهف]﴿ ،وَل تركنوا إّل ٱَّل
خذ ٱلم ّضل
مت ّ
َوالرك ُ
هِمَ ،و ُم َسا َندَ ِة
ِجي ِ
اب َطا َعتِ ر
ـم ري ُل ال َي ِس ر ُريَ .و َأي َم ري ٍل َأ رع َظ ُم ِم رن إ ر َ
ُونُ :ه َو ا رل َ

َو َال َيتِهِ رم.

اض َي ُة ب َِأ َّن ُه َال َطا َع َة لِـم رخ ُل ٍ
وص السنَّ ِة النَّ َبوِ َّي ِة ال َق ِ
وق ِيف َم رع ِص َي ِة ر
اخلَالِ ِق.
َو ُن ُص ُ
َ
هِم ُم رس َت رلزِ ٌم لِ َذلِ َك َق رط ًعا؛ َو َ
ون َو ُي رف ِسدُ َ
أل َّن َت ررك َُه رم َي ِع ري ُث َ
َو َ
ون
وب َط َ
الق رو ُل ب ُِو ُج ِ
اع ِت ر

ون َ
ون َ
ِيف َ
األ رم َو َالَ ،و ُي َغ ر ُري َ
ُون الدر َما َءَ ،و َين َره ُب َ
ضَ ،و َي رس ِفك َ
َام ،ب َِال َت رغي ر ٍِري َو َال
األ رر ِ
األ رحك َ
َن ِ
ب َع َل ري ِه
اب ال َّط َ
ِجي ِ
رت َّت ُ
اع ِةَ ،و َت رقرِ ريرِ َ
الو َال َي ِة َأ رع َظ ُم َو َأ َّط ُمَ ،و َي َ َ
ك ر ٍري بَ رل َم َع اإل َِعا َن ِة َ ُهل رم ِبإ ر َ
ـم َف ِ
ِص َل ُه َو َال ِهنَا َي َة َو َال َغا َي َة.
ِم َن ا رل َ
اس ِد ال َع رق ِل َّي ِة َوالن رَّق ِل َّي ِةَ ،ما َال َح ر َ
الس رب ِ
احل َس ر ِ
ط ِ #م َن ال َب ري َع ِة لِ َيزِ ريدَ َف َل ري َس ألَ َّن ُه َل رو بَا َي َع كَا َن رت
ني ر
َو َأ َّما َت َ
ـمن ُع ر ُ
ٍ
وز الد ُخ ُ
ول فِ ري َها َم ره َما َأ رم َك َن.
جي ُ
َس َتنر َع ِقدُ  ،بَ رل ألَ َّهنَا بَ ري َع ُة َض َال َلة َال َ ُ
وز َل ُه؛ َ ر
خت ِف ري ًفا ِم َن ال َّل ِه َع َّز َو َج َّل َو ُر رخ َص ًةَ ،و َل ري َس رت ب َِأبر َل َغ ِم َن
جي ُ
ـمك َرر َه َ ُ
َلكِ َّن ا رل ُ
َ
حۡ
ۡ
إلك َررا ِه﴿ ،إَّل حم ۡن أك ّرهح حوقلبهۥ م ۡط حمئ ّ لن
ا رل ُك رفرِ بِال َّل ِه َع َّز َو َج َّلَ ،و َقدر ُأبِ ري َح َم َع ا ِ
ب ۡٱل ح
يم َٰ ّن﴾ [النحل.]106:
ّ ّ
َو َم رن َأ َخ َذ بِا رل َعزِ ري َم ِة َو َت َر َك َذلِ َك َف ره َو َأ رف َض ُل.

احل َس ر ِ
ني بر ِن َع ِ ٍّيل َ ŉو َغ ر ِري ِهَ ،ف َل رو بَا َي َع َ -و َل رو ُمك َرر ًها-
َو َأ ري ًضا َف َال َس َوا َء بَ ر َ
ني ر ُ
ني ب َِح رز ٍم َو َع رز ٍم.
احل َس ر ُ
َلكَا َن رت ُش رب َه ًة ك ر َ
ُربىَ ،و ِ َهل َذا َدا َف َع َها ر ُ
َوك َ
ِني ،ا َّل ِذي َق َىض َع َىل
ـمب ر ُ
َِّص ال َعظِ ري ُمَ ،وال َفت ُرح ا رل ُ
َان ِيف ِج َها ِد ِه َو ر
استِ رش َها ِد ِه الن ر ُ
الدَّ رو َل ِة األُ َموِ َّي ِةَ ،و َز رل َز َل ُس رل َط َ
ان الظ رل ِمَ ،و َهدَّ َم َأ رركَا َن ُهَ ،و َث َّل ُع ُر َ
وش الط رغ َيا ِن،

َفك َ
اجل رورِ َوال َف َسا ِد إ َِىل َي رو ِم ال ِق َيا َم ِة.
َان ُقدر َو ًة لِ رل َّثائِرِ ري َن َع َىل ر َ
ني َأ َجل َو َأ رف َض ُل ِم رن َذلِ َك،
ـم رسلِ ِم ر َ
َف َأي إِ رع َز ٍاز لِ رلدر ري ِنَ ،وإ رِص َالحٍ لِإل رِس َال ِم َوا رل ُ
ات ال َّل ِه َو َسال ُم ُه َوإِك َررا ُم ُه َع َىل ُر رو ِح ِه ال َّط ِ
اح الش َهدَ ِاء األَبر َرارِ
َص َل َو ُ
اه َر ِةَ ،و َع َىل َأ رر َو ِ
ِم رن َأ ره ِل بَ ريتِ ِهَ ،و َأ رولِ َيائِهِم األَ رط َهارِ .
ض ِش ري َع ِة َيزِ ريدَ َو ِح رز ِب ِه َص َّو َب
َو َع َىل ِذكررِ َه َذا َأ رذك ُُر ُك َت ري ًبا َظ َه َر ِيف َه ِذ ِه األَ َّيا ِم لِ َب رع ِ
اجلنَّ ِة ِس رب َط َر ُس ِ
حيا َن َت ُه
فِ ري َه َيزِ ريدَ َ ،و َخ َّط َأ َس ريدَ َش َب ِ
ول ال َّل ِه ÷ َو َر ر َ
اب َأ ره ِل ر َ
احل َّر ِة ِم رن َأبرن ِ
ـم َه ِ
اح َت ُه
احل َس َ
استِ َب َ
اجرِ ري َن َواألَ رن َصارِ َ ،و ر
َاء ا رل ُ
نيَ ،و َص َّو َب َق رت َل ُه ألَ ره ِل ر َ
رُ

ـم َف ِ
ـم َط َّه َر ِةَ ،و َما َج َرى ِيف َح َر ِم َر ُس ِ
اس ِد ال ِع َظا ِم،
ول ال َّل ِه ÷ ِم َن ا رل َ
لِ رل َم ِد رينَ ِة ا رل ُ
الز َنا َوالدر َما َء َواألَ رم َو َال.
اح ِت ِه ر
اس ِت َب َ
َو ر

َو َما ك َ
الر َّد.
َان ِم رث ُل ُه َل َي رصدُ ُر ُِم َّ رن َيدَّ ِعي اإل رِس َال َمَ ،و ِم رث ُل ُه َال َي رستَوِ ِج ُ
ب َّ
الش ري ِخ ا َّل ِذي َيدَّ ِعي َص ِ
ب ُمتَابَ َع َت ُهَ ،ف َأ ُق ُ
َالم َّ
ول:
ب ا رل ُك َت ري ِ
اح ُ
َو َقدر َر َأ ري ُت َأ رن ُأ رورِ َد ك َ
ِ
َق َال َّ
َاوى) (الطبع ِة
الش ري ُخ ابر ُن َت ري ِم َّي َة ِيف
(اجلزء ( )27صفحةِ )471-م َن (ال َفت َ

األُ رو َىل) ِيف ِس َي ِ
احل َس ر ِ
«و َو َق َع ا رل َقت ُرل َحتَّى َأك َرر َم ال َّل ُه
ني َ #ما َل رف ُظ ُهَ :
اق ِق َّص ِة ر ُ
اه رمَ ،و َأ َه َ
ني َو َم رن َأك َرر َم ُه ِم رن َأ ره ِل بَ ريتِ ِه ب َّ
ان
احل َس ر َ
يض ال َّل ُه َعن ُره رم َو َأ رر َض ُ
ِالش َها َد ِة َر ِ َ
رُ

است ََح َّل ُه ِم رن
هِمَ ،و ر
بِا رل َب رغ ِي َوالظ رل ِم َوا رل ُعدر َوا ِن َم رن َأ َها َن ُه ب َِما ا رنت ََه َك ُه ِم رن ُح رر َمتِ ر
َ ح ح
ۡ
ح ٓ
َ َح ۡ
ٱلِل حيف حعل حما يحشاء۩ .﴾١٨
ِد َمائِهِ رم ﴿ ،حو حمن ي ّه ّن ٱلِل ف حما لۥ مّن لمك ّرم إّن
( -)1ويف طبعة (دار الوفا) (.)248/27

ِ
ِِ ِ
َوك َ
احل َس ر ِ
َان َذلِ َك ِم رن ِن رع َم ِة ال َّل ِه َع َىل ر ُ
ني َوك ََرا َمته َل ُه ل َين ََال َمنَازِ َل الش َهدَ اء َح ري ُث َمل ر
جي َع رل َل ُه ِيف َأ َّو ِل اإل رِس َال ِم ِم َن االبر ِت َال ِء َواال رم ِت َحا ِن َما ُج ِع َل لِ َسا ِئرِ َأ ره ِل بَ ري ِت ِه،
ُر
َجدر ِه ÷ َو َأبِي ِه َو َع رم ِه َو َع رم َأبِي ِه ¤؛ َفإ َِّن بَنِي َه ِ
اش ٍم َأ رف َض ُل ُق َر ري ٍ
ش،
ك َ
بَ ،وا رل َع َر َب َأ رف َض ُل بَنِي آ َد َم ،ك ََما َص َّح َذلِ َك َع ِن ال َّنب رِي ÷
َو ُق َر ري ًشا َأ رف َض ُل ا رل َع َر ِ
احل ِد ِ
َّ
يم بَنِي
يح :
((إن ال َّل َه ر
يث َّ
اص َط َفى ِم رن َو َل ِد إبر َر ِاه َ
الص ِح ِ
ِم رث ُل َق رولِ ِه ِيف ر َ
اص َط َفى
اص َط َفى ُق َر ري ًشا ِم رن ِكنَا َن َةَ ،و ر
إس َما ِع َيلَ ،و ر
إس َما ِع َيلَ ،و ر
اص َط َفى ِكنَا َن َة ِم رن بَنِي ر
ر
اص َط َف ِاين ِم رن بَنِي َه ِ
بَنِي َه ِ
اش ٍم ِم رن ُق َر ري ٍ
اش ٍم)).
شَ ،و ر
يح ُم رس ِل ٍم َعنر ُه َأ َّن ُه َق َال َي رو َم َغ ِديرِ ُخ ٍّمُ (( :أ َذك ُررك رُم ال َّل َه ِيف َأ ره ِل بَ ريتِي،
َو ِيف َص ِح ِ
ُأ َذك ُررك رُم ال َّل َه ِيف َأ ره ِل بَ ريتِيُ ،أ َذك ُررك رُم ال َّل َه ِيف َأ ره ِل بَ ري ِتي)).

اسَ :أ َّن بَ رع َض ُق َر ري ٍ
وهنُ رم َف َق َال:
َو ِيف السن َِن َ :أ َّن ُه َشكَا إ َل ري ِه ا رل َع َّب ُ
حي رق ُر َ
ش َُ
اجلنَّ َة َحتَّى ُ ِ
((و َا َّل ِذي َن رف ِيس بِ َي ِد ِه َال َيدر ُخ ُل َ
حيبوك رُم لِ َّل ِه َولِ َق َرابَتِي)).
َ
ون ر َ
اخلَ رل ِق َف َال َر ري َ َ َ
اهل رم َأ رف َض ُل األَ رع َم ِ
َوإِ َذا كَا ُنوا َأ رف َض َل ر
الَ ،وك َ
َان َأ رف َض ُل ُه رم
ب أ َّن أ رع َم َ ُ
اض ُل ُه رم َأ رف َض ُل ِم رن ك رُل َف ِ
رشَ ،ف َف ِ
َر ُس َ
اض ٍل
ول ال َّل ِه ÷ ا َّل ِذي َال عَدر َل َل ُه ِم َن ا رل َب َ ِ
ِم رن َسائِرِ َق َبائِ ِل ُق َر ري ٍ
مح َز ُة
إرسائِ َيل َو َغ رري ِِه رمُ ،ث َّم َع ِ ٌّيل َو َ ر
ش َوا رل َع َر ِ
ب ،بَ رل َو ِم رن بَنِي ر َ
احلارِ ِ
ـم َه ِ
اجرِ ي َنَ ،ف ُه رم
ني األَ َّولِ َ
السابِ ِق َ
ني ِم رن ا رل ُ
ث ُه رم ِم رن َّ
َو َج رع َف ٌر َو ُع َب ريدَ ُة بر ُن ر َ
َأ رف َض ُل ِم َن ال َّط َب َق ِة ال َّثانِ َي ِة ِم رن َسائِرِ ا رل َق َبائِ ِل.
ـما ك َ
ـما بَ َر َز ُع رت َب ُة بر ُن
ـم َب َار َز ِة َل َّ
َان َي رو ُم بَدر ٍر َأ َم َر ُه رم النَّبِي ÷ بِا رل ُ
َو ِ َهل َذا َل َّ

ٍ
بإسناد صحيح عىل رشط
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َربِي َع َةَ ،و َش ري َب ُة بر ُن َربِي َع َةَ ،وا رل َولِيدُ بر ُن ُع رت َب َة ،إىل قوله:
ۡ
و َقدر َثب َت ِيف الص ِحيح َأ َّن فِيهِم ن َز َل َقو ُله ۞﴿ :حهَٰ حذ ح ۡ ح
ان ٱخ حت حصموا
ر َ
ر ُ
َّ
َ
َ
ان خصم ّ
ّ
ِ
ِّف حرب ّ ّه ۡم﴾ [احلج ]19 :اآل َي َة.
ـما ك َ
اجلنَّ ِة -كَا َنا َقدر ُولِدَ ا بَ رعدَ
احل َس ر ُ
ني َ -س ريدَ ا َش َب ِ
قالَ :و َل َّ
اب َأ ره ِل ر َ
احل َس ُن َو ر ُ
َان ر َ
رِ
ب،
اهل رج َر ِة ِيف ِع رز اإل رِس َال ِمَ ،و َمل ر َينَ رل ُه َما ِم َن األَ َذى َوا رل َب َال ِء َما َن َال َس َل ُف ُه َما ال َّط ري ُ
َف َأك َرر َم ُه َما ال َّل ُه ب َِما َأك َرر َم ُه َما بِ ِه ِم َن االبرتِ ِ
الء؛ لِ َ رري َف َع َد َر َج ِاُت َِماَ ،و َذلِ َك ِم رن ك ََرا َمتِهِ َما
مح َز َة َو َعلِ ًّيا َو َج رع َف ًرا َو ُع َم َر َو ُع رث َم َ
ان
َع َل ري ِهَ ،ال ِم رن َه َو ِاهن َِما ِعنردَ ُه ،ك ََما َأك َرر َم َ ر

َو َغ ر َري ُه رم ب َّ
ِالش َها َد ِة.
إ َِىل َق رولِ ِهَ :و َقدر َعلِ َم ال َّل ُه َأ َّن ُم ِصي َب َت ُه ُت رذك َُر َع َىل ُط ِ
الز َما ِن.
ول َّ
إ َِىل َق رولِ ِهَ :و َطائِ َف ٌة ِم َن ا رل ُع َل َم ِ
اء َي رل َعن َ
ني َك َيزِ ريدَ بر ِن ُم َع ِ
او َي َة...
ـم َع َّ َ
ُون ا رل ُ
[إ َِىل َق رولِ ِه]َ :و َيزِ يدُ بر ُن ُم َع ِ
احل َّرة...
او َي َةَ :قدر َأ َتى ُأ ُم ً
ورا ُمنرك ََرةًِ ،من َرهاَ :و رق َع ُة ر َ
احل ِد َ
يث َع رن َيزِ يدَ ؟ َف َق َالَ :ال َو َال
[إ َِىل َق رولِ ِه]َ :و ِ َهل َذا ِق َيل لِ ِ
إل َما ِم َأ رمحَدَ َ :أ َت ركت ُ
ُب ر َ
احل َّر ِة َما َف َع َل.
ك ََرا َم َةَ ،أ َو َل ري َس ُه َو ا َّل ِذي َف َع َل ب َِأ ره ِل ر َ
حتب َيزِ يدَ ؟ َف َق َالَ :و َه رل ُ ِ
َو ِق َيل َل ُهَ :أ َما ُ ِ
حيب َيزِ يدَ َأ َحدٌ ُي رؤ ِم ُن بِ َال َّل ِه َوا رل َي رو ِم
اآلخرِ ؟ .إ َِىل ِ
ِ
آخرِ ك ََال ِم ِه.

ب.
اليش ُء ب َّ
ضَ ،و َّ
َو َه َذا َعارِ ٌ
ـم رر ُء َم َع َم رن َأ َح َّ
رش ا رل َ
ِاليش ِء ُي رذك َُرَ ،و ُ ر
حي َ ُ
*******

( -)1البخاري يف (صحيحه) ط( :املكتبة العِصية) برقم (. )3968
انظر لوامع األنوار لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي  #ج 3ترمجة محزة بن عبداملطلب .#

ب ال َب ري َع ِة َهل رم َم َع ِ
اال رستِ رح َق ِ
الرش ِع ري َف ره َو َص ِح ري ٌحَ ،و َع َل ري ِه
اجلوابَ :أ َّما َط َل ُ
اق َّ ر
ُ
اع األُ َّم ِة.
إرَ
ِمج ُ
ـم رن َي رأ ِيت ِم رن بَ رع ِد ِه رم َف َال َدلِ ري َل َع َل ري ِهَ ،و َأ َّو ُل َم رن َأ َخ َذ َها ك ََذلِ َك ُم َع ِ
او َي ُة بر ُن
َو َأ َّما لِ َ
ـم ُل ُ
َأ ِيب ُس رف َي َ
وك.
ان كَا َف َأ ُه ال َّل ُه بِ َع َملِ ِهُ ،ث َّم َتبِ َع ُه َع َىل َذلِ َك ا رل ُ
*******
ـم رع ُر ِ
ـمنركَرِ ِم رن ُأ ُص ِ
ول الدر ري ِن
وفَ ،والن رَّه ُي َع ِن ا رل ُ
السؤال الثاين عرش :األَ رم ُر بِا رل َ
ِص َنا َمل ر َي ُعدر ُُمركِنًا ُُم َ َار َس ُت ُه ب َِشك ٍ
رل َغ ر ِري ُمنَ َّظ ٍمَ ،ف َه رل َي ِصح َأ رن َت َض َع
اعَ ،و ِيف َع ر ِ
بِاإل ر َ
ِمج ِ
ٍ
حيدر ُد َم رن َي ُقو ُم ب َِذلِ َك؟.
َت رصوِ ري ًرا َيت ََح َّو ُل إ َِىل َقا ُنون ُ َ
ابَ :أ َّن ِم رث َل َه َذا َر ِ
اج ٌع إ َِىل َن َظرِ َم رن َ ُهل ُم النَّ َظ ُر فِ ري َما َيك ُ
ُون َم َع ُه الت ََّمك ُن ِم رن
اجل َو ُ
رَ
ني ،و َقدر َق َال ال َّله سبحانه﴿ :فحٱ َتقوا ٱ َ ح
إِ َقا َم ِة َه َذ ري ِن الر ركن ر ِ
لِل حما
ُ ُ ر َ َُ
َني ال َعظِ ري َم ر ِ َ
ٱ ۡس حت حط ۡعت ۡم﴾ [التغابن.]16:
*******
وص
اجتِ َها ٌد َغ ر ُري َصالِحٍ ُي َصا ِد ُم الن ُص َ
السؤال الثالث عرشَ :ه رل َو َال َي ُة ال َع ره ِد ر
وز ِ
ـم رف َسدَ ة؟.
جي ُ
ـم ِف ريدَ ِة لِدَ رر ِء ا رل َ
اال رجتِ َها ُد ب ِِص َّحتِ َها ا رل ُ
ال َقاطِ َع َة؟ َأ رم َأ َّن ُه َ ُ
الرش ِع َّي لِ ُث ُب ِ
إل َما َم ِة إِ َّن َما
وت ا ِ
اب َوبِال َّل ِه الت رَّوفِ ري ِقَ :أ َّن ال َّطرِ ري َق َّ
اجل َو ُ
الص ِح ري َح َّ ر
َ
اع َأ ره ِل ال َب ري ِ
رش ُ
ت%
وط ا ِ
إل َما َم ِة؛ إل ر َ
ِمج ِ
ُه َو النَّص َأ ِو الدَّ رع َو ُة ُِم َّ رن ك َُم َل رت فِ ري ِه ُ ُ

َع َىل َذلِ َك.
رش ِع ٌّي َع َىل ِص َّحتِ ِه.
َو َما ِس َوى َه َذ ري ِن َمل ر َي رث ُب رت َدلِ ري ٌل َ ر

ت  %بِا رل َع رق ِد َو ِ
َو َقدر َق َال َغ ر ُري َأ ره ِل ال َب ري ِ
اال رختِ َيارِ ك ََما َس َب َق ُم رس َتنِ ِد ري َن إ َِىل َما
الس ِق ري َف ِة َو َي رو َم الش رو َرىَ ،و َقدر َس َب َق ا رلك ََال ُم َع َىل َذلِ َك ب َِما فِ ري ِه
َج َرى ِم َن ال َع رق ِد َي رو َم َّ

ا رلكِ َفا َي ُة.
رش ِع ٌّيَ ،و َمل ر َي رظ َه رر لِ ِ
ال رجتِ َها ِد فِ ري َها َأ رص ٌل
َو َأ َّما َو َال َي ُة ا رل َع ره ِد َف َل رم َي رث ُب رت َع َل ري َها َدلِ ري ٌل َ ر
َتنر َبنِي َع َل ري ِهَ ،و َما ك َ
َان ك ََذلِ َك َف ره َو َغ ر ُري َص ِح ريحٍ .
وص ال َق رط ِع َّي َةَ ،ف َما َمل ر َي ُق رم َع َل ري ِه
الص َّح ِة َأ رن ُت َصا ِد َم الن ُص َ
رت ُط ِيف عَدَ ِم ر
َو َال ُي رش َ َ
اجت ََهدَ
َدلِ ري ٌل َف ره َو َغ ر ُري َص ِح ريحٍ َ ،س َوا ٌء َصا َد َم َن ًّصا َق رط ِع ًّيا َأ رم َالَ ،ف َو َال َي ُة ال َع ره ِد إِ ِن ر
اجتِ َها ُد ُه.
ـم رر َس َل ِةَ -ف َال َي رل َز ُم األُ َّم َة ر
ـم َصالِ ِح ا رل ُ
فِ ري َها ُجمرتَهِ دٌ َ -ن َظ ًرا إ َِىل ا رل َ

اع.
َو ِم رث ُل َه َذا األَ رص ِل ال َعظِ ري ِم َال َي رث ُب ُت إ َِّال بِدَ لِ ري ٍل َي رق َط ُع الن َرز َ
اجل ره ِد
َو َال َمانِ َع ِم رن َأ رن ُي ِش ر َري ا ِ
احلا لِ رل ِق َيا ِم بَ رعدَ ُه َم َع إِبر ِ
الغ ر ُ
إل َما ُم ب َِم رن َي َرا ُه َص ِ ً
ني ِم رن َغ ر ِري َأ رن َيك َ
ُون ُم رلزِ ًما بِ َب ري َع ٍة َوال َغ رري َِها.
َوإ رِخ
الص الن َِّص ري َح ِة لِ َّل ِه َولِ رل ُم رسلِ ِم ر َ
ِ
ـم رف َسدَ ِة َه ِذ ِه ا َّلتِي َيت ََص َّو ُر َها ال َب رع ُض َقدر ُت َعارِ ُض َها َم َف ِ
اسدُ َال َي رع َل ُم
َو َد رر ُء ا رل َ
َمدَ َاها إ َِّال ال َّل ُه ُس رب َحا َن ُه ك ََما ُعلِ َم َذلِ َك َو ُج رر َب ،بَ رل َقدر ك َ
اب الدَّ رو َل ِة
َان َس َب ًبا ِيف َذ َه ِ
ص َو ِ
اض ُع ال َع ره ِد َع َىل بَ َقائِ َها.
ا َّلتِي َحرِ َ
الفَ ،وا رن َق َس َم ِ
اخل ِ
الرش ِع َّي ِة ُم رع َظ ُم ِ
ب َع َىل عَدَ ِم الت ََّوق ِ
ت
َو َقدر َت َر َّت َ
ف َع َىل الط ُر ِق َّ ر
نيَ ،فرِ ري ٌق ُينركِ ُر ال َع رقدَ َو ِ
األُ َّم ُة إ َِىل َفرِ ري َق ر ِ
اال رختِ َيارِ َو َو َال َي َة ال َع ره ِد.
َو َه َذا ال َفرِ ري ُق َال َي ِقل َع رن َش رطرِ األُ َّم ِة إ رِن َمل ر َي ُك رن ُم رع َظ َم َها ك ََما َي رع َل ُم َذلِ َك َذووا
ِ
اال رختِ َبارِ .
َو َفرِ ري ٌق ُي ِقر َذلِ َكَ -أي ال َع رقدَ َو ِ
اال رختِ َي َارَ -و ُ ِ
الص َف ِة
جي ري ُز اإل رِش َار َة َوال َّت رعي ر َ
ِني َع َىل ر
ت ِم رن َأ ِيب بَك ٍرر لِ ُع َم َر.
ا َّلتِي َج َر ر

َاج َه َذا ال َفرِ ري ُق لِت رَص ِح ري ِح َم رذ َه ِب ِه إ َِىل َد رع َوى َو ِ
اض َح ِة ال ُب رط َال ِنَ ،و ره َي
احت َ
َو َقدر ر
ـم َخالِ ِ
ف.
َد رع َوى إ ر َ
اع األُ َّم ِة َع َىل َذلِ َكَ ،وعَدَ ِم اال رعتِ َبارِ ب َِش رطرِ َها ا رل ُ
ِمج ِ

الس رب ِ
احل َس ر ِ
َو َقدر عَهِ دَ ُم َع ِ
ط ،#
او َي ُة إ َِىل ابرنِ ِه َيزِ ريدَ َ ،و َت َر َّت َ
ني ر
ب َع َل ري ِه َوا ِق َع ُة ر ُ
احل َّر ِةَ ،و َه ُل َّم َج َّرا ِم رن َم ِ
ـم ُل ُ
وك
اس َت رع َم َل َذلِ َك ا رل ُ
آيس األُ َّم ِة اإل رِسال ِم َّي ِةُ ،ث َّم ر
َو َوا ِق َع ُة ر َ

ونَ ،وك َ
األُ َموِ ي َ
حي َيى %
َان ِم رن َج َّرائِ ِه َوا ِق َع ُة ا ِ
إل رما ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيلُ ،ث َّم َو َل ِد ِه َ ر
ت الدَّ رو َل ُة األُ َموِ َّي ُةَ ،و َت َلت َرها ال َع َّب ِ
َحتَّى َزا َل ِ
اس َّي ُةَ ،و َج َرى فِ ري َها َما َج َرى َع َىل َأ ره ِل
ال َب ري ِ
ني.
ـم رس ِل ِم ر َ
ت َ %و َسائِرِ ا رل ُ
َو َل رو ُترِ ك ِ
احلكِ ري ِم ال َعلِ ري ِم
الرش ري ُ
الرش ُع َّ ِ
ف َّ
َت األُ ُم ُ
الصا ِد ُر ِم َن ر َ
ور َع َىل َما َو َر َد بِ ِه َّ ر
ت َع َىل َأ رح َس ِن َسن ٍَنَ ،وألَ َك ُلوا ِم رن َف رو ِقهِ رمَ ،و ِم رن َ رحت ِ
هِمَ ،و َلكِ رن
جل َر ر
ت َأ رر ُجلِ ر
ََ

ك ََما َق َال:

رت ُقوا
َاس ِة َأ رط َغى الن َ
َّاس َفا رف َ َ
ُحب الرِ ئ َ

ِح رر ًصا َع َل ري َها َو ُه رم ِمن َرها َعـ َىل َصـدَ رِ

وكام قيل:
ت َع رن فِ رتنَ ِة الـ َرم ِ
ال َأ رن ُفـ ٌس
رب ر
َلئِ رن َص َ َ
السال َم َة.
َن رس َأ ُل ال َّل َه َت َع َاىل َّ

ت َع رن فِ رتنَ ِة الن رَّه ِي َواألَ رمـرِ
رب ر
ـما َص َ َ
َل َ

*******
ـم رسلِ ِم َم رصدَ َر الس ُل َط ِ
السؤال الرابع عرشَ :ه رل ُي رمكِ ُن ا رعتِ َب ُار َّ
ات
الش رع ِ
ب ا رل ُ
بَ رعدَ ال ِ
َاب َوالسنَّ ِة؟ َو َما ُه َو الدَّ لِ ري ُل؟.
كت ِ
رش ًعا إ رِج َرا ُء ا رنتِ َخابَ ِ
ات ُُم َ رث ِيل َّ
اهل ري َئ ُة
الش رع ِ
َو َه رل َي ِصح َ ر
ب ُي رط َل ُق َع َل ريهِ م ر َ
ون ِم رن َغ ر ِري ُع َل َم ِ
ـم َم رث ُل َ
َّرش ري ِع َّيةَ ،حتَّى َو َل رو ك َ
اء الدر ري ِنَ ،وإِ َّن َما ُه رم
الت ر ِ
َان هؤالء ا رل ُ
ُع َلماء ا رقتِص ٍ
اد َو َهنردَ َس ٍة َو َتارِ ريخٍ َ ،و ِم رن ُو َج َه ِ
اء ال َق رو ِم؟.
َ ُ َ
ح
رش ري ِع ا رل ِ
رش ريعٍ ﴿ :حما ف َر ۡط حنا ِّف
َاب َوالسنَّ ِة َما ُي رغنِي َع رن ك رُل َت ر ِ
ابَ :أ َّن ِيف َت ر ِ
كت ِ
اجل َو ُ
َ
ح
ٱ ۡلك حّتَٰب مّن ۡ
شء﴾ [األنعام.]38:
ّ
ونَ ،و َع َىل ِص َّح ِة ِ
ـم رسلِ ُم َ
اال رجتِ َها ِد ِم رن َأ رهلِ ِه
َو َقدر َد َّال َع َىل ِص َّح ِة َما َأ ر َ
مج َع َع َل ري ِه ا رل ُ
ۡح
ح
االجتِها ِدي ِةَ ،ق َال َتع َاىل ﴿ :حول ح ۡو حر لدوه إ حل َ
ول ى
ِإَول أو ّل ٱل ۡم ّر
س
ٱلر
ّ
ّ
َ
ِيف الـ َرم َسائِ ِل ِ ر َ َّ

ح
ۡ
م ّۡنه ۡم لح حعل حّمه َٱَّل ح
ّين ي ح ۡس حتنبّطونهۥ مّنه ۡم﴾ [النساء.]83:
ني ،ك ََما َق َال َت َع َاىل:
َو ُِمَّا َ
ـم رسلِ ِم ر َ
ـم َش َ
او َر ُة ِيف ُأ ُمورِ ا رل ُ
رش َع ُه ال َّل ُه َت َع َاىل ا رل ُ
َ
ۡح
ح
﴿ حوشاوّ ۡره ۡم ِّف ٱل ۡم ّر﴾ [آل عمران.]159:
الر ُس ُ
ـم َرا ُد ِيف َم رن َتك ُ
ول
ـم رسلِ ِم ر َ
ُون َل ُه َ
ني؛ إِ ِذ َّ
الو َال َي ُة ال َعا َّم ُة َع َىل ا رل ُ
َو َل ري َس ا رل ُ
هِم.
األَ رع َظ ُم ÷ ُه َو َو ِيل َأ رمرِ ِه رمَ ،و ره َو َأ رو َىل ِهب رِم ِم رن َأ رن ُف ِس ر

وم ب َ
ِاأل رمرِ ِم رن بَ رع ِد ِه؛ ِإ رذ َمل ر ُي َش ِ
اعا؛ بَ رل ِيف َغ ر ِري
ِمج ً
او رر ُه رم ِيف َذلِ َك َق رط ًعا َوإ ر َ
َو َال ِف ري َم رن َي ُق ُ
ات َوال َع َال َق ِ
الس رل ِم َوا رل ِب رع َث ِ
َذلِ َك ِم رن َأ رع َم ِ
اص ِةَ ،و َما َأ رش َب َه َذلِ َك،
احل رر ِ
خل َّ
ات ا َ
ب َو ر
ال ر َ
ني ﴿ :حوأح ۡمره ۡم ش ح
ور َٰ
َوك ََما َق َال ُس رب َحا َن ُه ِيف َو رص ِ
ى بح ۡي حنه ۡم﴾ [الشورى.]38:
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ف ا رل ُ
الرش ُعَ ،و َق َىض ِف ري ِهَ ،ف َل ري َس ِف ري ِه ُش رو َرىَ ،وال ر
اخ ِت َي ٌار ألَ َح ٍد،
َف َأ َّما ِف ري َما َقدر َو َر َد ِب ِه َّ ر
ح
ح
ح ح
ح ۡ
ح ح ۡ
ح ح ح
َ
﴿ حو حما َكن ل ّمؤمّن حوَل مؤم حّنة إّذا قض ٱلِل حو حرسول ٓۥ أ ۡمرا أن يحكون لهم
ح
ۡ
ح ح ح
ح ٓ
ح حۡ
ۡ
ٱل ح ح
ّية م ّۡن أ ۡم ّره ّۡم﴾ [األحزاب ﴿ ،]36:حو حر لبك يلق حما يحشاء حو حيخ حتار حما َكن لهم
ۡ
َ َ ح ح ۡ ۡ
ۡ
ۡ ۡ ح ح حح ٓ حح
ٱل ح ح
َٰ
زنع
ت
و
ء
ا
ش
ت
ن
م
ك
ل
م
ٱل
ت
ؤ
ت
ك
ل
م
ٱل
ّك
ل
م
م
ه
ٱلل
ل
ق
﴿
،
]
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[القصص:
﴾
ة
ّي
ّ
ّ
ّ
ّ
حح ٓ
ۡ ۡ ح
ٱلملك م َّمن تشاء﴾ [آل عمران.]26:
َوالـ ُرم َرا ُد بِإِ ريت ِ
ـم رل ِ
ـم ِن ر
اخت ََار ُه ِم رن َأ رنبِ َيائِ ِه
احلك ُرم بِ ِه لِ َ
َاء ا رل ُ
ك َم رن َي َشا ُء ُه َو :ر ُ

هِمَ ،ال َت َسل ُط ال َّظ َل َم ِة َوالط َغا ِةَ ،ف َل ري َس َذلِ َك ِم َن ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه َو َت َع َاىل؛
َو ُخ َل َفائِ ر
َ ح
ل ۡح ح ح
اد[ ﴾٢٠٥البقرة] ﴿ ،حو حَل يح ۡر ح َٰ
ض لّعّ حبادّه ّ
ألَ َّن ُه ِم َن ال َف َسا ِد ﴿ ،حوٱلِل َل يّب ٱلفس
ۡ ۡ
َ
س حو حَل يريد بكم ۡٱلع ۡ ح
ٱلِل بكم ۡٱلي ۡ ح
س﴾ [البقرة.]185:
ٱلكف حر﴾ [الزمر﴿ ،]7:ي ّريد
ّ ّ
ّ
ِص َح ِة بِإ ِ
َو ِم َن اآل َي ِ
خيت َُار ُه لِ َذلِ َكَ ،وعَدَ م ا رعتِ َبارِ
ـم رل َك َم رن َ ر
ِيتاء ال َّل ِه ا رل ُ
ـم َ
ات ا رل ُ
ر
ح َ ح ح ح َٰ ٓ ح
َ
حۡ حۡ
ر
اختِ َيارِ ال ِع َبا ِدَ :ق رو ُل ال َّل ِه َج َّل َج َ
َع حما حءاتىَٰهم ٱلِل
ال ُل ُه﴿ :أم يسدون ٱَلاس
ۡ
لۡ
ۡ
ۡ ح
ح
ّيم ٱلك حّتَٰ ح
مّن فح ۡضلّهّۦ حف حق ۡد حءاتح ۡي حنا ٓ حء حال إبۡ حرَٰه ح
ب حوٱل ّك حمة حو حءات ۡي حنَٰهم ملك
ّ
ح
ح ۡ ۡ ح ح ۡ ح ح ۡح
َ
ح
حع ّظ ٗ
يما[ ﴾٥٤النساء]َ ،و َق رو ُل ُه َع َّز َو َج َّل﴿ :قال ٓوا أ َٰ
ّن يحكون ل ٱلملك علينا ونن
ح ح ل ۡ ۡ
ۡ ححۡ ۡ ح
لِل ۡ
ت حس حع ٗة م حّن ٱل ۡ حمال قح حال إ َن ٱ َ ح
ٱص حط حفىَٰه حعلح ۡيكمۡ
ك مّنه ولم يؤ
أحق بّٱلمل ّ
ّ
ّ

ۡ ۡ ح ۡ
ح ٓ
ۡ ح
ح ح ح حۡ ح ٗ
َ ۡ
َ
ٱل ۡس ّم حوٱلِل يؤ ّت ملكهۥ حمن يحشاء حوٱلِل حوَٰسّع
وزادهۥ بسطة ِّف ٱل ّعل ّم و ّ
ح
عل ّيم[ ﴾٢٤٧البقرة].
َو َمل ر َي ُق رل ُس رب َحا َن ُه :إِ َّن ُه ر
ورىَ ،أ ِو
اخت ََار ُه َأ َحدٌ ِم َن الن ِ
َّاسَ ،أ رو َع َقدَ َل ُه َأ ره ُل الش َ

ا رنت َ
َخ َب ُه َّ
ب.
ورَ ،أ ِو األَ رغ َل ُ
الش رع ُ
اجل رم ُه ُ
ب ،أو َر ِض َي ُه ر ُ
ح
ح
ح ح
ٗ
ح
ۡ ۡ
و َق َال َت َع َاىل ﴿ :حو حج حعل حنا مّنه ۡم أئ ّ َمة حي ۡهدون بّأ ۡم ّرنا ل َما حص حبوا﴾ [السجدةَ ،]24:و َ رمل
َ ح ح ح
ح َ
ّين خل ۡوا مّن
ـما َن َص َب ُهم َأ ره ُل الش رو َرىَ ،أ رو َع َقدُ وا َ ُهل رم﴿ ،س َنة ٱلِلّ ِّف ٱَّل
َي ُق رلَ :ل َّ
َ ح ٗ
حۡ حح ح
ت حد ل ّس َنةّ ٱلِلّ ت ۡبدّيل[ ﴾٦٢األحزاب].
قبل ولن ّ
ون الت رَّأ ِو ري َلَ ،يت ََم َّسك َ
ون ال َّتنرزِ ري َلَ ،وال َي رف َق ُه َ
اجل َه َل َة ال َّط َغ َام ا َّل ِذ ري َن ال َي رف َه ُم َ
ُون
َو َت َرى َ
ۡح
ح ح ل ح ۡ ح ح ۡح
ب َِق رو ِل ِب رل ِق ري َس َح َال ُك رفرِ َها﴿ :يىأيها ٱلملؤا أفتون ّ ٓ
وب
ِف أم ّري﴾ [النملَ ،]32:ع َىل ُو ُج ِ
ّ
ۡ
ح
ح
ح ح
ا رلربلـَمانَ ،أو جم ِلس الشيوخَ ،أو الشورى ،وب َِقو ِهلا﴿ :إ َن ٱلمل ح
وك إّذا دخلوا ق ۡر حية
ّ
َر ِ ُ ِ ر
رَ
َر َ
َ ر َ
حۡ ح ح
الرش ِع َّيةَ ،و ر ِ
وها﴾ اآل َي َة [النملَ ،]34:ع َىل إِبر َط ِ
اخل َال َف ِة ال َّن َبوِ َّي ِةَ ،و َال
أفسد
ال ا ِ
إل َما َم ِة رَّ
الربَّا ِن َّيةَ ،
رصا ِئ ِح اآل َي ِ
َي رل َت ِفت َ
واأل رخ َبارِ ال َّن َبوِ َّية.
ات َّ
ُون إ َِىل َ َ
َو ِم َن ال َبلِ َّيـ ِة َعـ رذ ُل َمـ رن ال َي رر َعـوي

اب َمـ رن ال َي رف َهـ ُم
َع رن َغ ري ِهَ ،و ِخ َطـ ُ

()1

*******
ـملِ ِ
ك؟.
وز َت رس ِم َي ُة ا ِ
السؤال اخلامس عرشَ :ه رل َجي ُ
إل َما ِم بِا رل َ
ۡ
ح
آل إِبر َر ِ
اجلوابَ :مل ر َيرِ رد َما َي رمن َُع َذلِ َكَ ،و َقدر َق َال َت َع َاىل ِيف ِ
اه ري َم ﴿ :حو حءات ۡي حنَٰهم لملك
ح ح
ح
حع ّظ ٗ
إل َما َم ُة ،ك ََما َق َال َت َع َاىل﴿ :قال إ ّ ّّن حجاعّلك
يما[ ﴾٥٤النساء]َ ،و ره َو الن ُب َّو ُة َوا ِ
ح ٗ ح ح
ل َ
ّلن ّ
اما قال حومّن ذرّ َي ّت﴾ [البقرة.]124:
اس إّم
*******
ات َع َىل ِه ِذه الس َؤ َاال ِ
ت َع َىل َك رث َر ِة َش َوا ِغل ،وا رع ِت َوارِ َع َوا ِمل،
اجل َوابَ ُ
وهبذا َمتَّت َ
( -)1أليب الطيب املتنبي ،كام يف ديوانه (( ،)397/1برشح الربقوقي).

اجلميع ُمهِ َّم ِ
اج ِل َو ِ
ات ال َع ِ
اآلجلَ ،و َال َح َ
ول َو َال ُق َّو َة إ َِّال بال َّل ِه ال َع ِ ريل
َك َفى ال َّل ُه
َ
ال َعظِ ري ِم.
ـم رف َت ِق ُر إ َِىل ال َّله ُس رب َحا َن ُه :جمدالدين بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرصورِ بر ِن َأ رمحَدَ
َك َت َب ُه ا رل ُ

ني.
ـم َؤ َّي ِديَ ،غ َف َر ال َّله َت َع َاىل َ ُهل رم َولِ رل ُم رؤ ِمنِ ر َ
ا رل ُ
اهل رج َر ِة (ب َِس رو َدان  -بَنِي ُم َعاذ ِ )-م رن َض َو ِ
ُح ررر بِدَ ارِ ِ
(ص رعدَ ة)ُ ،غ َّر َة
احي َمدين ِة َ
َش رهر (ربيع ِ
اآلخر) سن َة (1399هـ).

تعليق على (الرسالة احلاكمة)

تعليق على (الرسالة احلاكمة)


ِ
املبعوث رمح ًة للعاملنيَ ،و ُح َّج ًة باقي ًة إىل يو ِم الدين،
والصال ُة والسال ُم َع َىل
مجيع الناسَ ،أئِ َّم ِة
َو َع َىل آلِ ِه الذين َط َّه َرهم ال َّل ُه من األَ رر َجاس ،و َف َّض َلهم َع َىل
ِ
ومصابيح الد َجى ،والعروة الوثقى.
اهلدى،
ِ

ـما
وبعد ،فهذه املقدم ُة ملوالنا وشيخنا شيخ اإلسالم واملسلمني ،واملجدر ِد لِ َ
جيارى يف ِم رض َمار ،وال ُي َشق له ُغبار اإلمام أيب
اندرس من علو ِم الدينَ ،من ال ُ َ
احلسنني جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي أيده ال َّل ُه تعاىل تعليق َع َىل الرسالة
جيب العمل بِ ِه يف شأن
اآلتية املسامة :بالرسالة احلاكمة ،وقد بَ َّ َ
ني أ َّيدَ ُه ال َّل ُه ما ُ

املعارضة بني َأئِ َّم ِة اهلدى ،ونجوم االقتداء.
َع ع حّبادّه ّ ٱ ََّل ح
قال َأ َّيدَ ُه ال َّل ُه تعاىل﴿ :ٱ ۡ ح
ل ۡمد ّ َلِلّ حو حس حلَٰم ح ح َٰ
ّين ٱ ۡص حط ح ى
ف﴾.
ف هذه الرسالة هو القايض شيخ اإلسالم ،وأستاذ األَئِ َّم ِة األعالم:
ُم َؤ رل ُ

عبدُ ال َّله بن عيل الغالبي الضحياين ريض ال َّله عنهام فيام َش َج َر من الن َرزاع بني اإلمام
األَ َّواه املنصور باهلل حممد بن عبد ال َّله الوزير ،وبني اإلمام األَجمد املتوكل َع َىل ال َّله
املحسن بن أمحد َس َ
ال ُم ال َّل ِه َع َل ريهِم ،و َم رن يف جانبي اإلمامني من األَعالم.
ر
ـما كان اإلمامان من َأئِ َّم ِة اهلدى ،و َأ رت َبا ُع ُه َما من َأعال ِم االقتداء،
واعلم َأ َّنه َل َّ

وخ ر َري ُة ر ِ
الز َمنِ ،
قطاب ال َي َمن،-
اخل رري ِة من َأ
بل هم َص رف َو ُة الصفو ِة يف ذلك َّ
ِ
وسنَّ ِة َنبِ ري ِه ÷،
ومقصدُ ُهم مجي ًعا :الدعا ُء إىل ال َّل ِه تعاىل ،وإحيا ُء كتابِ ِهُ ،

وإصالح البالد بال َم ري ٍل إىل اهلوى ،وال َت رعرِ يجٍ َع َىل الدنيا ،وإ َّنام
وإرشا ُد ال ِع َباد،
ُ

ِ
اجلميع َع َىل
مح ُل
اختالف
ُ
اخلالف:
َ
ب
ب َر
اآلراء ،و َت َع ُار ُ
ض األنظارَ -و َج َ
َأ رو َج َ
ِ
السالمة ،وعَدَ ُم اإلِقدا ِم َع َىل الت ََّور ِ
ـم َح َّر َم ر ِ
ني قط ًعا،
الس ر
ـمال َمة ،ا رل ُ
ب وا رل َ
ط يف َّ

الصحيحِ :
ً
الح ُه ،ففي اخلربِ
اب
النبوي
((س َب ُ
ر
عقال ورش ًعا يف َح رق َم رن َظ َه َر َص ُ
ِ
ـم رس ِل ِم ُف ُس ٌ
وقَ ،و ِقتَا ُل ُه ُك رف ٌر)) .
ا رل ُ
وهدَ ا ِة األَنام ،ومل َي رظ َه رر من َأ َح ٍد من
ُ
ومل َي َز ِل
اخلالف هذا بني األَئِ َّم ِة األَعال ِمُ ،
َ
ب منهم ألَ َح ٍد أو تفسيق؛ َّ
املسائل التي
ألن
أهل ر
احلق أو التحقيق ،أي َس ٍّ
ِ
ِ
رضوريات الدين ،وال مام َو َض َحت يف أحد اجلانبني
َخيتلفون فيها ليست من
األَدل ُة القاطع ُة والرباهني.
املنصوص عليهم ليست قطع َّي ًة َع َىل الصحيح،
وثبوت اإلمام ِة يف األَ رف َراد بعد
ُ
ِ

رص َح به اإلما ُم حممد بن عبد ال َّله الوزير ريض ال َّله عنهام يف هامش الورقة
كام َ َّ
«و َال ُن َس رل ُم َقطعي َة إِ َما َم ِة ك رُل إِ َما ٍمَ ،
ومل َ ر َينرتَهِ رض
الرابعة من هذه الرسالة حيث قالَ :
إل َما َم ِة َال َأ رف َرا ُد األَئِ َّم ِة »...إىل آخر كال ِم ِه.
َع َىل َذلِ َك َدلِ ري ٌلَ ،وإ َّن َما ا رل َق رط ِعي َأ رص ُل ا ِ
اخلالف يف ر
التكفري
قطعي
كل
ُ
كوهنَا قطعية ،فليس
َو َلو ُس رل َم
ُ
ٍّ
ُ
يوجب ح ۡ َ
حح
ح
حٓ ۡ
يما أخ حطأتم
والتفسيق ،وال َّل ُه سبحانه وتعاىل يقول ﴿ :حول ۡي حس عل ۡيك ۡم ج حناح فّ
َ
ح
ح
َ حۡ
ح
ۡ
ح
كن َما ت حع َم حدت قلوبك ۡم﴾ [األحزابَ﴿ ،]5:ل يكل ّف ٱلِل نفسا إَّل
بّهّۦ حول َٰ ّ
و ۡس حع حها﴾ ،ومل يفصل.
ب أو تفسيق،
وكال ُم هذا العاملِ القدو ِة
ِ
صاحب الرسالة ليس فيه َأي َس ٍّ
واملقا ُم ال َحي ُ
تمل البسط ،وال َّل ُه ويل التسديد والتوفيق.

أوضحت هذا الكالم يف (صفحة )144 :من رشح الزلف يف (الطبعة
وقد
ُ
األوىل) ،ويف (الطبعة الثانية) (صفحة ،)221-220 :ويف (الطبعة الثالثة)
(صفحة.)309 :
ـما.
( -)1جواب َل َّ
( -)2تقدم يف (إيضاح األمر يف علم اجلفر).

كتبه املفتقر إىل ال َّله تعاىل جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي غفر ال َّله
تعاىل هلم آمني سنة ( 1406هـ).
بخط املفتقر إىل عفو ال َّله تعاىل -نق ً
ال عن خط موالنا احلجة اإلمام أيب احلسنني
أيدهم ال َّله تعاىل :-قاسم صالح حييى عامر غفر ال َّله تعاىل له ولوالديه وللمؤمنني.
قول القايض العالمة ِ
ص هذه الرسال ِة -أي احلاكمةُ -
عيل
عبد اهلل ِ
َو ِم رن َن ر
بن ٍّ
ِ
علامء صنعاء عافاهم ال َّل ُه ،وكبريهم
ـما َن َظ رر َنا ما َج َرى بني
الغالبي ما لفظه« :هذا و َل َّ
األخ العالمة الصفي أمحد بن إسامعيل ا رل ُع َل ِفي عافاه ال َّل ُه ،وبني اإلمام املنصور باهلل
حممد بن عبداهلل حفظه ال َّل ُه ،وبعد خروجه من صنعاء ،»...إىل قوله:
« َط َل ربنَاهم الرجوع إىل كتاب ال َّل ِه ،وسنَّ ِة رسول ال َّل ِه ÷ ُحك ٌرم َمريض،
فإن َقبلوا ذلك ورحبوا به ففي كتاب ال َّل ِه وسنَّ ِة رسولِ ِه ِش َفاء ك رُل ٍ
ر
داء ،ونجا ٌة ِم رن
ِ
َ َ َّ ُ
ُ
ُ
ك رُل ٍ
فتنة عمياء ،و َأ َّنه ر
مها و َأبَى َ
اآلخر -واختار البقاء َع َىل َه َوا ُه
إن َقبِ َل ُه أحدُ ُ َ
واعتقاده -فقد َخ َر َج من األُ ُخ َّو ِة يف ال َّل ِه ،وبَ َط َلت ُح َّج ُت ُه ،وكان هو املخطَ،
أهل ِج َهاتِنَا ال خيافون يف ال َّل ِه
وأرسلناها مع ثالث ِة ُأ َمنَا َء من عندنا ،هم َأعردَ ُل ِ
لومة الئم ،وال ينخدعون ،وال يميلون عن احلق ر
إن مال عنه مائلَ ،مع ِع رل ِمهِم،

وح رس ِن معرفتهم ،وهم َس ريدي ال ِع َماد العالمة حييى بن عيل القاسمي
ُ
وس ريدي العالمة حييى بن أمحد ال ِع رجرِ ي املؤيدي  ،والولد العالمة
املؤيدي َ ،
( -)1يف األصل بدون نون ،واإلعراب يقتيض ثبوت النون يف الثالثة األفعال [خيافون ،ينخدعون،
يميلون] ،فهي مرفوعة لعدم الناصب واجلازم ،و(ال) فيها نافية ،وقد ورد يف لفظ املضارع حذف
النون مع ال النافية يف اخلرب النبوي قوله(( :ال تُؤر ِمنُوا َحتَّى َحتَابوا)) .متت إمالء املؤ رلف(ع).
( -)2هو والد اإلمام اهلادي احلسن بن حييى املؤيدي  .¤متت من املؤ رلف(ع).
( -)3هو والد األربعة األعالم :أمحد وعيل وعبد اهلل وإبراهيم ،وأخيهم اخلامس حممد بن حييى بن
أمحد  ،¤وهو والد األخ العالمة عيل بن حممد العجري .متت عن املؤ رلف(ع).

َشك ََر ال َّل ُه َس رع َيهم ،و َكتَب يف صحائف
املجاهد ُع َمري بن ِع ري َظة ُع َريج
ِ
الصالح أو
أجر ُهم ،وقد َت ِعبوا ودأبوا ،ومل يألوا جهدً ا يف السعي يف
احلسنات َ
ِ
مجيع ُع َل ِ
والر رو َضة) الذين هم
املحاكمة ،و َع َرضوا ما رشحناه َع َىل
امء (صنعاء َّ
ِ

ِ
االختالف
املشار إليهمَ ،و َص َّوبوا ما ر َق رمنَاه ،و َأمجعوا َع َىل َأ َّن املحاكم َة عند
ُ
طريق ُة ِ
بعضهم قال :إ َّن ُه رضوري ،و َأمجعوا
اآلل واإلِسالم ،و َأ َّن ذلك
قطعي ،بل ُ
ٌّ
َأ َّن َمن َأبَى َف رقد َأ َ
خطأ ،وا َّت َبع اهلوى ،وبَ َط َلت ُح َّج ُت ُه عند ال َّل ِهِ ،
آخ ُرهم َس ريدي
ورش َط يف بيعته
ال َع َلم قاسم بن أمحد عافاه ال َّل ُه قد كان بَا َي َع َس ريدي احلسام َ َ ،
محاه ال َّل ُه ،فقد كان
املحاكمة ،وكذلك َس ريدي العالمة أمحد بن حممد الكِ رب ِسـي َ َ

اجلميع ما َت َض َّمنَ رت ُه رسال ُتنَا ،فهذه
وص َّو َب
ُ
بَا َي َع ورشط يف بيعت ِه املحاكمةَ ،
ألفا ُظ ُهم ل ُ
أل َمنَاء.
ِ
العلامء ،فأبى
ثم َو َصل األُمنا ُء إىل القايض أمحدَ [العلفي] ،و َذكَروا له كال َم
ِ
بالعلامء َأ َّهنُم
وس ريدي احلسا ُم عافاه ال َّل ُه ،وقد كانوا َأ َّوالً اعتلوا
من املحاكمة هو َ

إذا قالوا طريق ُة اآلل فخرجنا فأبوا بعد ذلك ،ثم وصلوا إىل اإلمام املنصور باهلل
عافاه ال َّل ُه فامتثل َو َو َض َع َيدَ ُه َع َىل ِ
رأس ِه ،وقال :مرح ًبا عند َح َك ٍم يرضونه

وص َّوب علام َء صنعاء».
األُ َمنَا ُءَ ،

وصول ُ
ِ
ُ
ُب
ب ذلك بعد
ورسائل القايض أمحدَ
األ َمن َِاء لدينا ُكت ُ
إىل قوله« :ثم َت َع َّق َ
ب ذلك فقد َأحيا ُسن ََّة معاوية،
املنع من املحاكمة ،و َأ َّن َمن َط َل َ
[العلفي]َ ،ت َض َّمنَت َ
كتاب َس ريدي احلسام عافاه ال َّل ُه ،وهي لدينا بخطوطهم ،هذا ومن رقم
وكذلك
ُ
( -)1هو العالمة الفاضل صاحب املسجدين املنسوبني إليه ،مسجدي عمري أحدهام بقرية ال َّط رل ِح،
واآلخر بمدينة العنان بجبل بَ َرط ،وهو من مشايخ أهل الطلح من قبائل سحار .متت من
املؤ ّلف(ع).
( -)2أي املتوكل عىل اهلل املحسن بن أمحد .متت من املؤ ّلف(ع).
( -)3سيأيت التنبيه عىل هذه اللغة .متت من املؤ رلف(ع).

عالمته من العلامء يف ذلك املرقوم الذي فيه َ
القدر ُح َع َىل املنصور باهلل قد اختل ِس رل ُك
فرأس ُهم يف ذلك هو َس ريدي العالمة أمحد بن حممد الكبيس عافاه ال َّل ُه،
ذلك النظامُ ،
وقد َأ رر َس َل إلينا برسالته ،وكتب إلينا بخ رطه بإقراره بالنكث لبيع ِة اإلما ِم املنصورِ

تعجيل
ظهر توبتَه ،ومحد ال َّل َه َع َىل
ِ
رب َأ من ذلك ،و َأ َ
بال َّل ِه ُِمَّا َقدَ حوا به يف حاله ،و َأ َّنه َت َ َّ
ٌ
مغرورَ ،غ َّر ُه القايض أمحد ،و َذك ََر يف
عقوبة ،و َأ َّنه
عقوبت ِه يف الدنيا ،و َأ َّن َما َو َقع فيه
ٌ
املنصور بال َّل ِه هو ُح َّج ُة ال َّل ِه ،و َأ َّنه َعا ِمل ُ ِ
رسالته َّ
وع َّر َفنَا َن ُبث ذلك
اإلمام
أن
آل ُحمَ َّم ٍدَ ،
َ
َ
يف البالد ،وإظهار توب ِت ِه ،وكذلك العالمة املرجع ُمن أعلم يف املرقوم اعرتف
باخلطأ ،و َأ َّنه ُمك َرر ٌه عىل ال َع َالمة».
إىل قوله« :وهذا األخ العالمة الصفي [القرِش العلفي] أكثر ما ُي َع رو ُل عليه
يف إمامة َس ريدي ُحم َ رسن األهنضيةَّ ،
وأن َس ريدي ُحم َ رسن َأ رهنَ ُض ،وجيب َع َىل املنصور
َأ رن ُي َس رل َم َها إىل األَهنضَّ ،
رض َب َع َّما يف املرقوم ،وليت
وإال اختلت عدال ُت ُه ،و َأ ر َ

شعري من أين هذه األهنض َّية مع عدم النارص».
وس رل عنه فتكات ِه يف
إىل قوله« :ومن َأ رهنَ ُض من املنصور عند وجود النارصَ ،
ُ
ملوك
الشام واليمن مام ال حيتاج إىل بيان ،وأخذه للمعاقل التي ال َيقدر عليها

العجم ،واجلبابر ُة من ملوك العرب.
هذا مضمون ذلك العامل وهو املحسوس املعلوم ،فقد َع َر رف َت َّ
أن هؤالء عمدة
العلامء ،وغريهم أتباعهم ما خال الصنو العالمة [العلفي] فقد اختل نظام ذلك
املرام بال ٍّ
شك وال ريب.
ثم ال خيفى ما َك َّث َره القايض يف ُك ُت ِب ِه ورسالته من َأ َّن مسألة اإلمام قطع َّية
( -)1يعني القايض شيخ اإلسالم أمحد بن إسامعيل العلفي القرِش ،وهو املقصود بمثل هذه العبارة
يف هذه الرسالة ،وقد ذكره بقوله :األخ العالمة الصفي أمحد بن إسامعيل العلفي عافاه اهلل تعاىل.
من خط موالنا اإلمام املؤلف (ع) من هامش املخطوطة.

فمسلم ،وليس حمل النزاع كام ستعرف ،وإن كان حمل النزاع كام تومهه وأومهه
فليست عقلية كمسائل االعتقاد يف التوحيد والعدل ،بل هي قطعي ٌة رشعي ٌة ،وإ َّنام
لرتتب أحكامها َع َىل ال ِع رلم كمسألة الشفاعة ،فهي
َد َخ َلت يف علم األصول
ِ
فرعي ٌة ترتبت عىل ِع رل ِمي ،وهلذا ال جيوز التقليد فيها.
ويوضح ذلك َّ
ب اإلمامة َع َىل األمة بدليل إجامع
القطعي
أن
وجوب َن رص ِ
ُ
َّ
النبي ÷ بال نكري.
الصحابة يف املبادرة إليه قبل ُم َواراة ر
اعتبار الشـروط يف اإلمام قطعية؛ َّ
قائم مقام الرسول ،فال
وكذلك
ألن اإلما َم ٌ
ُ
ٍ
بد ر
ألحد
وز
عامي وال عاملٍ َأ رن يعتقدَ
وز صفاته َّإال الوحي ،وكذلك ال جي ُ
أن َحي َ
ٍّ
ِجامع العلامء،
إمامته َّإال بعد ثبوت تلك املزايا والصفات له؛ إ َّما بالتواتر ،أو إ ِ
َ
حيصل له ال ِع رل ُم با رت َصافِ ِه هبا.
أو االختبارِ حتى

وقر َره
هذا
ظاهر كالم األئِ َّم ِة يف اإليراد واإلصدار ،ذكره الفقيه ابن سليامنَّ ،
ُ

رصح به قاسم بن حسن
العالمة عيل بن حممد البكري ،واإلمام عز الدين ،وقد َ َّ
رش َع للعوام التقليدُ للعلامء فيه؛ لعدم معرفتهم،
َّإال يف مسألة ال ِع رلم ،فإ َّنه ُ ِ
فيعملون بقول العلامء َّ
إن اإلما َم قد َأ رح َر َز ال َقدر َر املعترب فيه بخالف سائر الرشوط
فال بُدَّ له من ال ِع رل ِم هبا.

وهبذا قال اإلما ُم أمحدُ بن حييى [املرتضـى] #؛ فإ َّنه َذك ََر َأ َّنه جيب َع َىل
العوام معرف ُة ما عدا ال ِع رلم من الرشائط ر ِ
رب ِة أو التواتر.
باخل ر َ
العامي َأ َّن اعتقا َد ُه َصدَ َر ال عن دليل فال َش َّك يف لزوم
وإذا َع َرف اإلما ُم من
ر

اإلنكار إلقدا ِم ِه َع َىل َقبيحَ .ذك ََر ذلك اإلمام ِعز الدين ،وعيل ب ُن حممد البكري.
ٍ
جي رو َز التقليدَ يف املسائل الفرعية القطعية الظنية ،ألَ َّنا نقول :ال
وليس
لقائل َأ رن ُ َ
جيوز ذلك فيام كان منهام َع َم ِيل يرتتب َع َىل ِع رل ِم ٍّي ،كمسائل الشفاعة واملواالة.
ومسأل ُة اإلما ِم إ َّما ِع رل ِم َّية كاعتقاد إمامته ،أو َع َملية ترتتب َع َىل ِع رل ِم ٍّي كتسليم

ِص ِت ِه ،وهي مرتتب ٌة عىل ال ِع رل ِم باستجامعه
احلقوق إليه،
ِ
ووجوب طاعتِ ِه و ُن ر َ
للرشوط.
وقد َأرضب األخ الصفي عن ما بناه وبَنوه األَئِ َّم ُة ،بل ال يزال َي رب َع ُث
ٍ
وتسليم احلقوق إليه إىل العامل
الناس اعتقا َد إمام ِة َس ريدي ُحم َ رسن،
بواحد ُي رلزِ ُم
َ
َ
ض عدم تقدم ُجمَاب،
واجلاهل ،وهو عني القبيح ،وطل ًبا لتقليده ،وهذا َع َىل َف رر ِ
وإالَّ فال جيوز له وال لغريه االعتقاد.
حمض َط َل ٍ
َ
سبحان اهلل.
الناس َع َىل اعتقاده فيا
وهذا منه ُ
ب َأ رن ُي َق رلدوه ُ
و َأ َّما قول األخ الصفي :إِ َّنه ال َ َحتاك َُم يف هذه املسألة؛ ألَ َّنه ال َ َحتاك َُم َّإال يف
ب املحاكمة
املسائل الظنية ،و َذك ََر ذلك يف الرسالة الواصلة إلينا بخطه ،و َم رن َط َل َ
ـمنَا َظ َرةُ.
ُ
فقد أحيا سنَّة معاوية ،وإنام
الطريق :ا رل ُ
فنقول :قد َخ َل َط َ
َ
املسائل القطع َّي َة عقل َّي َها ورشع َّي َها ،وليس كذلك؛
األ ُخ الصفي
َ
َّ
مسائل ال ِع رل ِم العقل َّية كمعرفة الصانع وصفاته ،ومسائل التوحيد والعدل عقلية
فإن

ُ
ُ
ُ
الشـرع
الشـرعية أعني التي دلي ُل َها
القطعية
املسائل
ليس فيها َّإال املناظرة فقط ،و َأ َّما
ُ
ِ
والقياس.
واإلجامع،
الكتاب ،والسن َُّة،
فمرج ُع َها:
الشـريف ال العقل،
ُ
ُ
ُ
وقد أمجعت األُ َّم ُة -وفيها ُ
الش َجارِ
للح رك ِم ،و َف رص ِل ر
احلكَّا ِم ُ
اآللَ -أ َّن َن رص َ
ب رُ

قطعي كآي املواريث
والظني ،وكم يف املعامالت من
القطعي
بني الناس يف
ٍّ
ر
ر
وغريها ،ولو كان كام ذكره القايض الصفي إ َّنام هو يف الظني ال القطعي ،للزم كل
وه َواهم،
ينظر يف القضايا فام َو َجدَ ُه قطع ًّيا َخ َّىل املتشاجرين َع َىل فتنتهم َ
حاك ٍم َأ رن َ

مث ً
حيك ُُم يف مرياث الزوجة ،وال يف مرياث الزوج وال األوالد وال اإلخوة
ال ال َ ر
ٍ
كتاب وسنَّة ،وهذا ال ُ
يقول به َأ َحدٌ من
ألم ،وما َث َب َت يف الفرائض بالقطع من
حيك ُُم فيام َق ِد َم عليه من اخلصومات قطعيها وظنيها،
العلامء وال غريهمَّ ،إال َأ َّنه َ ر

( -)1عىل لغة أكلوه الرباغيث .متت من املؤ رلف(ع).

ظاهرا ال باطنًا ،ولو كان
فإن كان ظن ًّيا َص َار َما َحك ََم به يف الظني قطع ًّيا َينر ُف ُذ
ً
ظاهرا
خالف مذهب اخلصم ،و َأ َّما القطعي فذاك ُحك ُرم ُه يف نفوذه احلكم به
ً
َ
القول َ
وخ رر َق ُه لإلجامع.
فعرفت هذا
وباطنًا ،وال ينقض حكمه العلمي فقط،
َ

َ
الدليل َع َىل ثبوت التحاك ِم يف هذه املسألة ،وهي معارض ُة اإلما ِم أو
ولنذكر

ألهل الشـريعة
طريق
ٌ
اخلروج عن بيعته بعد صحتها وغريها ،و َأ َّن املحاكم َة
ِ
احلاكم واإلما َم ال حيكم لنفسه ،وال يرد عند االختالف
وإجامع األُ َّم ِة َأ َّن
ال َغ َّراء،
ُ
َ
إىل اهلوى ،ويتبع ّ
كل َأ َح ٍد هوى نفسه ،و َأما رشع نصب األَئِ َّم ِة واحلكام لفصل
اخلصومات ،ودفع املظاملات وردع املعتدين ويعني املظلومني.
فأو ًال يف خصوص حمل النزاع :حماكمة الوص أمري املؤمنني ،ومعلوم َأ َّنه
َّ
اإلما ُم قط ًعا عند املوالف واملخالف ،واحلال َأ َّن إمام َت ُه قطعية يف تلك احلال،
ني
وكتاب اهلل كله له ،ومل يفعلها معاوية اللعني َّإال خديعة ،و َن َش َـر املصاحف َف َب َّ َ
ُ
حيك َُم
أمري املؤمنني ألصحابه ذلك ومل َي ُر َّد املحاكمة ،بل َق ِب َل َها ،بشـرط َأ رن َ ر
ُ
احلكم َمرض ًّيا وهو عبد اهلل بن ال َع َّباس
احلكامن بكتاب اهلل ،واشرتط َأ رن يكون
ُ

رب ر
اخلوارج ،وقالوا :أبا موسى،
ـمكَّار [ َع رمرو بن العاص]َ ،ف َأبَى
ُ
َجن َ
اخلَدَّ اع ا رل َ
الوص الذي امتنع من بيعة أمري املؤمنني ،و َث َّب َط َ
أهل الكوفة من بيعته،
وهو عدو
ر
وأكرهوه عليه ،ثم بعد ذلك مرقت املارقة ،واعرتضوا عليه َأ َّو ًال بأ َّنه َحك ََّم

َ
وأمري
فاحتج عليهم عبدُ اهلل بن العباس ،¥
الرجال ،وال ُحك َرم َّإال ل َّل ِه،
َّ
ُ
إن ال َّل َه َّ
املؤمنني  #بنفسه ،وقالوا يف احلجة عىل اخلوارجَّ :
جل جال ُل ُه قد َحك ََّم
حۡ
ٍ
للم رحرِ ِم ،فقال﴿ :يكم
الرب ُ
الرجال يف ُربر ِع دينار ،أو أربعة ،ونحوها من صيد َ ر
ح ۡ ح
ح
ح ح
َ
الرجال يف املرأة
بّهّۦ ذ حوا ع ۡدل مّنك ۡم ه ۡديحا حبَٰل ّغ ٱلك ۡع حبةّ﴾ [املائدةَ ،]95 :و َحك ََّم
ح ح حٗ ۡ حۡ حٓ
ح حٗ ۡ حۡ
حيث قال﴿ :فح ۡ
ٱب حعثوا حكما مّن أهلّهّۦ وحكما مّن أهل ّها﴾ [النساء.]35:
أمري املؤمنني عليًّا  #ع ََىل أيب موسى األشعري.
( -)1أي َأك َرر َه
ُ
اخلوارج َ

أمري املؤمنني َق رو َل
فكان َع َىل ُمقتىض قول القايض أمحدَ [العلفي] َأ رن ُي َق رر َر ُ
اخلوارج :إ َّنه ال ُحك َرم يف اإلمامة للرجال ،وال حيكم ويقول الوص :صدقتم،
َ
واحتج عليهم َّ
بأن التحكيم يف هذا وغريه ُسنَّ ُة اهلل،
قوهلم
َّ
وإنام أكرهوين .بل َر َّد َ ُ
ولن جتد لسنَّ ِة اهلل تبدي ً
ال.
والرجوع إىل كتاب اهلل عند االختالف ُحمي ًيا لِ ُسنَّة
حلك ِرم اهلل
وإ رِن كان
ُ
ِ
الطالب ِ ُ

معاوية فيا سبحان اهلل! فاألخ الصفي قد َأحيا بإنكارِ
واإلمام
التحاكم ُسن ََّة املارقني،
ِ
ُ
َ ح ح
وس َل ِف ِه من األ ِئ َّم ِة السابقني﴿ :إّن حما َكن
املنصور باهلل أحيا ُسن ََّة َجدر ِه أمريِ املؤمنني َ
ُ
ح
ح ح ۡ
ح
ۡ
َ
ولّۦ ّ حل ۡحك حم بح ۡي حنه ۡم أحن حيقولوا حسم ۡعناح
ح
ق ۡول ٱلمؤ ّمنّّي إّذا دع ٓوا إّل ٱلِلّ حو حرس ّ
ّ
ح
ح ۡ ح ۡ
ۡ حۡ
ح َ
شء فحكمه ٓۥ إّل ٱلِلّ﴾ [الشورى،]10:
حوأ حط ۡع حنا﴾ [النور ﴿ ،]51:حو حما ٱخ حتلفت ۡم فّي ّه مّن
﴿ حفإن تح حنَٰ حز ۡعت ۡم ِف ح ۡ ح ل ح َ ح َ
ول﴾ [النساء.]59:
ّ
شء فردوه إّل ٱلِلّ وٱلرس ّ
ّ
والرد إىل اهلل هو الرد إىل كتاب اهلل ،والرد إىل الرسول هو الرد إىل ُس َّن ِت ِه ÷.
َّ
ح
وعموم ﴿مّن ۡ
املخصص الشـرعي كهذه
والظني فام
القطعي
شء﴾ َأ رد َخ َل
ُ
َّ
َّ
ُ
ح
ح
ح
ح
ح
ۡ
ح
ت يحكّم ح
ّيما ش ح
وك ف ح
املسألة؟ ،وقوله تعاىل﴿ :فل حو حربّك َل يؤمّنون حح َ َٰ
ج حر
ح
ح
حۡح ۡ َ ح ح
ۡ ح ح ٗ َ ح ح
ۡ
ٗ
ح
ح
ۡ
ح
يدوا ّ ٓ
ِف أنفسّ ّهم حرجا مّما قضيت ويسل ّموا تسل ّيما[ ﴾٦٥النساء].
بينهم ثم َل ّ
وانظر إىل عموم قوله﴿ :مّن ح ۡ
شء﴾ ،وما املخصص الرشعي؟!.
حح
ح ۡ ۡ ح ۡ
ح ٓ حح
ّّي ٱق حت حتلوا فأ ۡصل ّحوا بح ۡي حنه حما
ان مّن ٱلمؤ ّمن
وهلل َدر
ِ
كتاب اهللِ﴿ :إَون طائّفت ّ
ح
ح ح ح ۡ ۡ ح َٰ ح ح ح
ح
َ
َ ح
َع ۡٱل ۡخ حر َٰ
ف حء إ ّ ى
ت تح ّ ٓ
ى فح حقَٰتّلوا ٱل ّت حت ۡب ِّغ حح َ َٰ
ل أ ۡم ّر ٱلِلّ فإّن
فإّن بغت إّحدىهما
ح
حٓ ۡ حح
حۡح ح ۡح ۡ ح ۡ ٓ َ َح ل ۡ ۡ
ۡ
ح
فا حءت فأصل ّحوا بينهما بّٱلعد ّل وأقسّ طوا إّن ٱلِل يّب ٱلمقسّ ّطّي[ ﴾٩احلجرات].

وهذا يف حمل النزاع.
وال ِق رس ُط :ال َعدر ل ما ورد يف كتاب اهلل وسنَّة رسوله ÷.

ول ال َّل ِه ÷ َي ُق ُ
وروينا عن أمري املؤمنني  #قالَ :س ِم رع ُت َر ُس َ
ول:
ُون فِ رتنَ ٌة))َ ،ف ُق رل ُتَ :يا َر ُس َ
((س َتك ُ
َاب ال َّل ِه:
ـم رخ َر ُج ِمن َرها؟ قال(( :كِت ُ
ول ال َّل ِه ف َما ا رل َ
َ

ِاهلز ِل،
رب َم رن بَ رعدَ ك رُمَ ،و ُحك ُرم َما بَينَك رُم ،هو ال َف رص ُل َل ري َس ب ر
فِ ري ِه َن َب ُأ َم رن َق رب َلك رُمَ ،و َخ َ ُ
نيَ ،و ر
احلكِ ري ُم،
احل رب ُل ا رل َمتِ ر ُ
الذك ُرر ر َ
َم ِن ا َّت َب َع اهلدَ ى ِم رن َغ ر ِري ِه َأ َض َّل ُه ال َّل ُهَ ،و ره َو ر َ

الص َـر ُ
يمَ ،و ره َو الذي ال َتزِ ُ
يغ بِ ِه األَ ره َوا ُءَ ،وال َت رل َتب ُِس بِ ِه األَ رل ِسنَ ُة،
َو ر
اط الـ ُرم رس َت ِق ُ
الر ردَ ،وال َتنر َق ِضـي َع َجائِ ُب ُه)).
َوال َت رش َب ُع ِمنر ُه ال َع َل َما ُءَ ،وال َ ر
خي َل ُق َع َىل َك رث َر ِة َّ
ويف روايةَ (( :م رن َق َال ِب ِه َصدَ َقَ ،و َم رن َحك ََم ِب ِه عَدَ َلَ ،و َم رن َع ِم َل ِب ِه ُأ ِج َرَ ،و َم رن
َج َع َل ُه َأ َما َم ُه َقا َد ُه إىل اجلنَّ ِةَ ،و َم رن َج َع َل ُه َخ رل َف ُه َسا َق ُه إىل النَّارِ )).

َ
ت
وروي عن جابر َ ¥أ َّن
امح َّر ر
ب رَ
رسول ال َّل ِه ÷ كان إذا َخ َط َ
َع رينَا ُه ،و َع َال َص رو ُت ُه ك ََأ َّن ُه ُمن ِرذ ُر َج ري ٍ
شَ ،ي ُ
((ص َّب َحك رُم َو َم َّساك رُم)) ،ويقول:
قولَ :

السا َع ُة ك ََها َت ر ِ
ني)) ،ويفرق بني أصابعه السبابة والوسطى ،ويقول:
((بُ ِع رث ُت َأ َنا َو َّ
ث كِت ُ ِ
احل ِد ري ِ
اهلدر ِي َهدر ُي ُحم َ َّم ٍد .))-÷-
(( َأ َّما بَ رعدُ َفإ َِّن َخ ر َري ر َ
َاب ال َّلهَ ،و َخ ر َري ر َ
رشحناه.
فهذه القطعية وما دلت عليه فهو
ُ
إجامع األمة ك ََما َ َ
اختالف األَئِ َّم ِة،
َ
قطعي ،وقد َنصوا َأ َّن
رزاع
وهذا َع َىل
ِ
ٌّ
فرض َأ َّن َحم َ َّل الن ِ

ظني ال
واملعارض َة بينهام ،وك رَو َن ُه هل :يصح إمامان يف ُق رط َر ري ِن،
وغري ذلكٌّ ،
َ
ُ
فتكون املحاكم ُة واجب ًة قطعي ًة عند األخ العالمة
فاألمر َأ ره َو ُن،
قطعي،
ٌّ
ُ
[العلفي].
كثري التمويه َع َىل من ال معرفة له بمسائل اإلمامة ،ك ََما
ولك َّن األَ َخ العالمة ُ

هو ُ
شأن األكثر من أهل الفقه ال َيعرفون َّإال ما يف (رشح األزهار).
َو َحمَل بحثهاِ ،
ُ
تاج
وسع ُة أدلتِ َها،
وذيوهلا يف كتب األصول ،ويف مسائِلِ َها ِد َّق ٌة َحت ُ
إىل َن َظ ٍر ث ٍ
اقب؛ لكثرة اخلالفات والتشكيكات.
والواجب َع َىل العامل والعامي معرفت َُها بأصوهلا وأدلتها وفروعها للحاجة
ُ
( -)1روي هذا احلديث بألفاظ متقاربة ،وُمن رواه اإلمام املرشد باهلل  #يف األمايل اخلميسية
(.)257/2

املاسة إليها ،وال ُي رع َذ ُر َأ َحدٌ عن جهلها كام ذكره علام ُء ِ
آل رسول اهلل ÷».
إىل قوله« :والذي نعتقده و َندين به نحن و َم رن قد َص َّح رت له إمام ُة اإلما ِم
وإجامع العلامء بكامله لرشوط اإلمامة ،مع معرفتي هلا منه
املنصور باهلل بالتواتر
ِ
ملالزمتي له من أيام القراءة يف ا رلـ ِم رع َال َم ِة إىل اآلن ،واختباره يف بالد (خوالن

الشام) بكامله يف الشجاعة وجودة الرأي ،كان إذا َرجعنا إىل مشورتِ ِه وتبعناها
وحت ٍري َع َىل ما يرتتب عىل الرتك،
الربكَة ،وإن تركناها وقعنا يف ِض ري ٍق َ َ
وقع فيها َ َ

َيرى بنور اهلل ،والكرم والسياسة ،وعلو اهلمة ،والعفة ،وصالبته يف دين اهلل ،ال
خياف لوم َة الئم ،وغضبه عند خمالفة األمور الرشعية أشد الغضب ،وأحكامه
ُ
التي فيها َف رص ُل اخلطاب ،وجواباته ورسائله التي تدل عىل سعة علمه ،وفصاحته
التي ال ُتنركَر ،وقد أبلينا العذر ،وتعبنا وأتعبنا يف النظر ،والرجوع للمشككني إىل
كتاب اهلل ،فأبوا فبقينا َع َىل ِع رلمنا ،وقد َت َو َّض َح بحمد اهلل عَدر ُم ِص َّح ِة ما َقدَ حوا به
قادحا بام رقمناه عنهم ،وهلل احلمد».
مام َعدوه ً
*******
تم القسم األول من جممع الفوائد
ّ
واحلمد هلل رب العاملني

القسم الثاني


********
(مع ابن حجر يف فتح الباري)

َع ع حّبادّه ّ ٱ ََّل ح
﴿ٱ ۡ ح
ل ۡمد ّ َلِلّ حو حس حلَٰم ح ح َٰ
ّين ٱ ۡص حط ح ى
ف﴾
رش ِح ال ُب َخارِ ي) (صفحَ )71/ما
(اجل رز ِء َّ
الساب ِِع) ِم رن ( َفت ِرح ال َبارِ ي َ ر
َق َال ِيف ر ُ
َل رف ُظ ُه:
« َق َال َأ رمحَدُ َ ،وإ رِس َما ِع ري ُل ال َق ِ
ايض َ ،والن ََّسائِيَ ،و َأبُو َع ِ ريل النَّ ري َسابُورِ ي :
ٍ
الص َحابَ ِة بِاألَ َسانِ ري ِد رِ
اجل َيا ِد َأ رك َث ُر ُِمَّا َجا َء ِيف َع ِ ٍّيل» .
ـم َيرِ رد ِيف َح رق َأ َحد ِم َن َّ
َل ر
( -)1ويف (ط )89/7( )2ط (دار الكتب العلميَّة) ،و(ط )89/7( )1ط( :دار الريان للرتاث).
( -)2أي :أمحد بن حنبل.
( -)3ستأيت ترمجته يف الكالم عىل حديث َسدر األبواب َّإال باب عيل - #إن شاء اهلل تعاىل.-
( -)4انظر ترمجته يف (تذكرة احل َّفاظ) ( )902/3رقم الرتمجة (.)869
أيضا« :وقد روينا عن اإلمام أمحد قال :ما ب َل َغنَا عَن َأحدٍ
ابن حجر يف (فتح الباري) (ً )93/7
ر َ
( -)5وقال ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
عَيل برنِ أ ِيب َطالب» .ورواه ابن حجر عنه يف (ُتذيب التهذيب) يف ترمجة أمري
الص َحابَة َما بَل َغنَا ر
ِم َن َّ
عَن ر
ٍ
«مل ُي رر َو ِ َ
الص َحا ِب ِة ِم َن ال َف َضا ِئ ِل َما ُروِ َي
أل َحد ِم َن َّ
املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،)288/7( #ولفظه َ :ر
ابن حجر يف (اإلصابة) ( .)565/4ورواه احلاكم يف (املستدرك) ()116/3
لِ َعِ ٍّيل» .وكذا رواه ُ
ٍ
بن حنبل يقولَ :ما َجا َء ِ
أل َحد ِم رن
«س ِم رع ُت َأ رمحَدَ َ
بإسناده عن حممد بن منصور الطويس يقولَ :
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
اب َر ُس ِ
َ
ول ال َّل ِه ÷ ِم َن ال َف َضا ِئ ِل َما َجا َء ل َع ريل برنِ أ ِيب طالب  ،»¥ورواه الذهبي يف
َأ رص َح ِ
=

«و ُي َؤ ريدُ ُه َما َر َوا ُه
َو َق َال ِيف [ج( ]7صفحِ )58/منر ُه بَ رعدَ ك ََال ٍم َما َل رف ُظ ُهَ :
ا رلب َّزار َع ِن اب ِن مسع ٍ
ودَ ،ق َالُ « :كنَّا َنت ََحدَّ ُ
ـم ِد رينَ ِة َع ِيل بر ُن َأ ِيب
ر َ ر ُ
ث َأ َّن َأ رف َض َل َأ ره ِل ا رل َ
َ ُ

َطالِ ٍ
ب» رِ َجا ُل ُه ُم َو َّث ُق َ
ون» .ا رنت ََهى .
«و َق َال َأ رمحَدُ بر ُن َحنر َب ٍل،
رب ِيف
(االستِ ري َع ِ
اب)َ :
ر
احلافِ ُظ ابر ُن َع رب ِد ا رل َ ر
ُق رل ُتَ :و َق َال ر َ
ٍ
اق ال َق ِ
َوإ رِس َما ِع ري ُل بر ُن إ رِس َح َ
الص َحابَ ِة بِاألَ َسانِ ري ِد
ايضَ :مل ُي رر َو ِيف َف َضا ِئ ِل َأ َحد ِم َن َّ
رِ
وي ِيف َف َضائِ ِل َع ِ ريل بر ِن َأ ِيب َطالِ ٍ
ب بر ِن َع ِ ريل
بَ ،وك ََذلِ َك َأ رمحَدُ بر ُن ُش َع ري ِ
احل َسا ِن َما ُر َ

(اجل رز ِء ال َّثالِ ِ
اب)
ث) يف
الن ََّسائِي َر ِ َ
(االستِ ري َع ِ
ر
مح ُه ال َّل ُه» .ا رنت ََهى ِم رن (صفحِ )51/من ر ُ
يب) (بريوت)
(طبعة سنة 1358هـ)َ ،و ره َو ك ََذلِ َك ِيف ( َط رب َع ِة َدارِ ا رلكِت ِ
َاب ا رل َع َر ِ ّ
الساب ِِع) .
(الس رطرِ َّ
َّ
انَ ،و َأ ِيب َذ ٍّرَ ،وا رلـ ِم رقدَ ا ِدَ ،و َخ َّب ٍ
«و ُر ِو َي َع رن َس رل َم َ
اب،
َو َق َال (َ :)27/3

«و َت َت َّب َع الن ََّسا ِئي َما
(السري) ( ،)628/2ط( :دار الفكر) .وقال ابن حجر يف (اإلصابة) (َ :)565/4
الص َح َاب ِة َف َج َم َع ِم رن َذلِ َك َشيئًا َك ِث ر ًرياِ ،ب َأ َسا ِن ريدَ َأ رك َث ُر َها ِج َيا ٌد» .وروى احلافظ ابن
ص ِب ِه ِم رن ُدو ِن َّ
ُخ َّ
ِ
َ
«سم رع ُت أ ِيب
اجلوزي احلنبيل يف (مناقب أمحد) (ص )220/عن عبد اهلل بن أمحد بن حنبل قالَ :
ول :ما َ ٍ
الص َح َاب ِة ِم َن ال َف َضا ِئ ِل بِا َ
اح ِم رث َل َما لِ َع ِ ٍّيل  .»¥وانظر (رشح
أل َسا ِن ري ِد ر
أل َحد ِم َن َّ
َي ُق ُ َ
الص َح ِ
التحفة العلو َّية) للسيد العالمة ابن األمري (ص.)370/
( -)1ويف ( )72/7ط( :دار الريان) ،ويف ( )72/7ط( :دار الكتب العلمية).
( -)2مسند البزار ( ،)55/5رقم (.)1616
( -)3ورواه أمحدُ بن حنبل يف (فضائل الصحابة) ( ،)747/2رقم ( .)1033قال املحقق (عباس):
«إسناده صحيح» ،وبرقم ( .)1097قال املحقق« :إسناده صحيح» ،وقال الشوكاين يف (در
السحابة) (ص )214/رقم (« :)75وأخرج البزار ٍ
بسند رجاله ثقات عن ابن مسعود .»...إلخ.
وانظر زيادة ختريج هذا األثر ملحقق (فضائل الصحابة) .وروى احلاكم يف (املستدرك)
( ،)145/3رقم ( ،)4656بإسناده إىل ُش رعبَ َةَ ،ع رن َأ ِيب إ رِس َح َ
الر رمحَنِ برنِ َيزِ يدَ َ ،ع رن
اقَ ،ع رن َعبر ِد َّ
ـم ِدينَ ِة ع َِيل بر ُن َأ ِيب َطالِ ٍ
َع رل َق َم َةَ ،ع رن َعبر ِد ال َّل ِه َق َالُ « :كنَّا نَت ََحدَّ ُ
ب  .»¥قال
ث َأ رن َأ رق َىض َأ ره ِل ا رل َ
رش ِ
«ه َذا َح ِد ٌ
الشير َخ ر ِ
ط َّ
ني» .وقال ابن حجر يف (فتح الباري رشح
احلاكمَ :
يث َص ِح ٌ
يح ع ََىل َ ر
ِ
يح».
«صح ٌ
البخاري) (َ :)93/7
( -)4وهو يف ( )1115/3من طبعة( :دار اجليل).
( -)5أي ابن عبد الرب .انظر (االستيعاب) ( ،)1090/3ط( :دار اجليل).

اخلُدر رِ ريَ ،و َز ري ِد بر ِن َأ رر َق َمَ :أ َّن َع ِ َّيل بر َن َأ ِيب َطالِ ٍ
َو َجاب ٍِرَ ،و َأ ِيب َس ِع ري ٍد ر
ب َ ¥أ َّو ُل َم رن
ـؤ َال ِء َع َىل َغ ر ِري ِه» .
َأ رس َل َمَ ،و َف َّض َل ُه َه ُ
ِالسن َِد إ َِىل ابر ِن َع َّب ٍ
يض ال َّل ُه َعن ُره َما َق َالُ « :كنَّا
َوفِ ري ِه -أي االستيعاب  -ب َّ
اس َر ِ َ
ـم َن رع ِد رل بِ ِه» .ا رنت ََهى.
إِ َذا َأ َتا َنا ا رل َّث رب ُت َع رن َع ِ ٍّيل َل ر

الساب ِِع) ِم رن ( َفت ِرح ال َبارِ ي) (صفحَ «: )73/ف َقدر َر َوى ابر ُن
(اجل رز ِء َّ
َو ِيف ر ُ
سع ٍد بِإسن ٍ
ابن َع َّب ٍ
ـم
َاد َص ِح ريحٍ َع ِن ِ
َ ر
اس َق َال :إِ َذا َحدَّ َثنَا ثِ َق ٌة َع رن َع ِ ٍّيل بِ ُف رت َيا َل ر
ر
او رز َها » .ا رنت ََهى.
َنت ََج َ
*******
ني
ـم رؤ ِمنِ ر َ
الساب ِِع)( ،صفحِ )138/يف َف َضائِ ِل ُأ رم ا رل ُ
(اجل رز ِء َّ
َو ِيف (ال َفت ِرح) ر ُ
ٍ
«و ِيف ِذكررِ ال َب ري ِ
جي َة بِن ِ
ت َم رعنَى َ
آخر؛ ِألَ َّن َم رر ِج َع َأ ره ِل
رت ُخ َويلِد & َما َل رف ُظ ُهَ :
َخ ِد ر َ
َ
َ
بَ ري ِ
ـما َث َب َت ِيف َت رف ِس ر ِري َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :إّن حما ي ّريد ٱلِل
ت النَّب رِي ÷ إِ َل ري َها؛ لِ َ
ح
ۡح ۡ
ۡ ح ح
ۡ
ـما َن َز َل رت
ّلذه
ّب عنكم ٱلرّج حس أهل ٱلح ۡي ّ
ت﴾ [األحزابَ ،]33قا َل رت ُأم َس َل َم َةَ :ل َّ
ني َفج َّل َلهم بِكِس ٍ
اءَ ،ف َق َال:
َ
احل َس ر َ َ ُ ر
احل َس َن َو ر ُ
َد َعا النَّبِي ÷ َفاطِ َم َة َو َعلِ ًّيا َو ر َ
احل ِد َ
الرت ِم ِذي َو َغ ر ُري ُه».
((ال َّل ُه َّم َه ُ
يثَ ،أ رخ َر َج ُه ر ر
ـؤ َال ِء َأ ره ُل بَ ريتِي)) ر َ
( -)1البحث يف هذا مستوىف يف (لوامع األنوار لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي  -#الفصل
الثاين) (ط( )216/1/1ط( )284/1/2ط.)443/1/3
( -)2االستيعاب ( )1104/3ط( :دار اجليل).
( -)3ويف ( )92/7ط( :دار الريان) ،ويف ( )92/7ط( :دار الكتب العلمية).
( -)4طبقات ابن سعد ( ،)292/2ط( :اخلانجي).
ِش ٌء تَ َك َّل َم بِهِ
( -)5ورواه البيهقي يف (املدخل إىل السنن الكربى) (ص )131/بلفظ« :إِ َذا بَ َل َغنَا َ ر
ع َِيل ِ ¥من ُفتريا َأو َق َض ٍ
(الس َري) ()628/2
اء َو َثبَ َت َمل ر نُ َجاوِ زر ُه إ َِىل غ ر ِ
ر َ ر
َري ِه» ،ورواه الذهبي يف ر
ٌّ
ٍ
َ
ط( :دار الفكر) ،والسيوطي يف (تاريخ اخللفاء) (ص ،)135/ولفظهَ :وأ رخ َر َج ابر ُن َس رعد عَنِ
ابرنِ َعبَّ ٍ
وها».
َيل بِ ُفتريَا َال نَ رعدُ َ
اسَ ،ق َال« :إِ َذا َحدَّ َثنَا ثِ َق ٌة َع رن ع ِ ٍّ
( -)6ويف ( )172/7ط( :دار الريان) ،ويف ( )173/7ط( :دار الكتب العلمية).

ُق رل ُتَ :و َأ رخ َر َج ُه َمالِ ٌكَ ،و َو ِك ري ٌعَ ،و َأ رمحَدُ بر ُن َحنر َب ٍلَ ،وإ رِس َح ُ
اقَ ،و ُم رسلِ ٌمَ ،و َأبو
نيَ ،و َأ ره ُل ال َب ري ِ
ت .%
ـم َحدر ثِ ر َ
َداو َدَ ،و َعا َّم ُة ا رل ُ
(رش ِح الز َل ِ
ف) (صفح( )234/الطبعة األوىل)
َو َقد ر
است رَو َف ري ُت َذلِ َك ِيف َ ر
(ص( )334/الطبعة الثانية) (ص( )442/الطبعة الثالثة) .
ـؤ ِ
«و َم رر ِج ُع َأ ره ِل ا رل َب ري ِ
احل َسن ر ِ
َني
ت َه ُ
َق َالَ -أ ري ابر ُن َح َجرَ :-
الء إ َِىل َخ ِد ر َ
جي َة؛ ِألَ َّن ر َ
ِم رن َفاطِ َم َةَ ،و َفاطِ َم َة بِنرت َُهاَ ،و َع ِ ٌّيل َن َش َأ ِيف بَ ري ِ
جي َة َو ره َو َص ِغ ر ٌريُ ،ث َّم َت َز َّو َج بِنرت ََها
ت َخ ِد ر َ
وع َأ ره ِل ا رل َب ري ِ
جي َة ُد رو َن َغ رري َِها».
بَ رعدَ َهاَ -أي بَ رعدَ َم رو ِ َُتاَ -ف َظ َه َر ُر ُج ُ
ت النَّ َبوِ ري إ َِىل َخ ِد ر َ
ٍ
اجلنَّ ِة.
ا رنت ََهى ا رل ُ
ـم َرا ُدَ ،و ره َو ِيف ِذكررِ الب َِش َار ِة َ َهلا َع َل ري َها َس َال ُم ال َّل ِه َورِ رض َوا ُن ُه بِ َب ريت ِيف ر َ
ـم رف َت ِق ُر إ َِىل ال َّل ِه َت َع َاىل :جمدالدين بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
ـم َؤ َّي ِدي َغ َف َر
ور ا رل ُ
َك َت َب ُه ا رل ُ

ني.
ال َّل ُه َت َع َاىل َ ُهلم ولِ رل ُم رؤ ِمنِ َ
حي َيى بر ِن َأ رمحَدَ َح َجر
َن َق رل ُت ُه ِم رن َخ رط ِه َوإِ رم َالئِ ِهَ .كت َ
َب ال َف ِق ر ُري إ َِىل ال َّل ِهَ :أ رمحَدُ بر ُن َ ر
َو َّف َق ُه ال َّل ُه.
*******

ني  #ك َ
(فائدة)َ :و ُِمَّا َيدُ ل َع َىل َّ
خي رطيء َم رن َخا َل َف ُه ِم َن
َان ُ َ
ـمؤ ِمنِ ر َ
أن َأ ِم ر َري ا رل ُ
وص النَّ َبوِ َّي ِة َما َأ رو َر َد ُه ابر ُن َت ري ِم َّي َة ِيف
احل َّق َم َع ُه ،ك ََما َو َر َد ِيف الن ُص ِ
َّ
الص َحابَ ِة؛ ِألَ َّن ر َ

َاوا ُه) َ :و َق َال َع ِ ٌّيل ِيف ِق َّص ِة
(اجل رز ِء( )20صفح )24/يف (الطبعة األُ رو َىل) ِم رن ( َفت َ
رُ
مح ِن بن َعو ٍ
ـما َق َال َل ُه ُع رث َم ُ
ف:
الر ر َ ر ُ ر
ان َو َع ربدُ َّ
ا َّلتِي َأ رر َس َل إِ َل ري َها ُع َم ُر ف َأ رس َق َط رتَ -ل َّ
( -)1ويف(ط/4ص ،)441/والبحث مستوىف يف (الفصل األول) من (لوامع األنوار) لإلمام
احلجة جمدالدين املؤيدي ( #ط( )54/1/1ط( ،)87/1/2ط.)110/1/3
( -)2سيأيت بعض منها يف الكالم مع السيد العباس بن أمحد يف (تتمة الروض النضري) إن شاء اهلل تعاىل.
( -)3وهو يف ( ،)18/20ط( :دار الوفا).

اجت ََهدَ ا
اجت ََهدَ ا َف رقدَ َأ رخ َطآَ ،وإ رِن َمل ر َيكُو َنا ر
َأ رن َت ُمؤ رد ٌب َو َال َِش َء َع َل ري َك(: -إ رِن كَا َنا ر

َف َقدر َغ َّش َ
اك) .

*******
الساب ِِع) َما َل رف ُظ ُه:
(اجل رز ِء َّ
ِيف ( َفت ِرح ال َبارِ ي) (صفحِ )14/م َن ر ُ
ف َظ ِ
ـم رس ِج ِد َأ َحا ِد ُ
اه ُر َها
يث ُخيَالِ ُ
«( َتنْبِي ٌه)َ :جا َء ِيف َسدر األَبر َو ِ
اب ا َّلتِي َح رو َل ا رل َ

َح ِد َ
اب».
يث ا رل َب ِ
ُق رل ُتَ :أي ا َّل ِذي ِيف ال ُب َخارِ ي بِ َل رف ِ
اب َأ ِيب بَك ٍرر)).
اب إ َِّال بَ َ
((سدوا األَبر َو َ
ظُ :
يث َس رع ِد بر ِن َأ ِيب َو َّق ٍ
َق َال َ -أ ري َص ِ
ب ال َفت ِرحِ « :-من َرها َح ِد ُ
اصَ ،ق َالَ :أ َم َر َنا
اح ُ
َر ُس ُ
اب َّ
اب َع ِ ٍّيلَ .أ رخ َر َج ُه
ـم رس ِج ِدَ ،و َت رر ِك بَ ِ
ول ال َّل ِه ÷ ب َِسدر األَبر َو ِ
الشارِ َع ِة ِيف ا رل َ
َأ رمحَدُ َ ،والن ََّسائِيَ ،وإ رِسنَا ُد ُه َقوِ ٌّي.
ٍ
َ ِ
الز َيا َد ِةَ -ف َقا ُلوا:
اهلا ِث َق ٌ
ات ِ -م َن ر
َو ِيف رِ َوا َية لِل َّط َ َ
رب ِ ر
اين ِيف (األ رو َسط) رِ َج ُ َ
َيا َر ُس َ
ت َأبر َوابَنَاَ ،ف َق َالَ (( :ما َأ َنا َسدَ رد ُ َُتاَ ،و َلكِ َّن ال َّل َه َسدَّ َها)) .
ول ال َّل ِه َسدَ رد َ
عَن َم َط ٍر ا رل َو َّر ِاق،
عَن َم رع َم ٍر ،ر
( -)1ورواه احلافظ عبد الرزاق يف (املصنَّف) ( )458/9رقم ( )18010ر
ِ
بلفظ( :إ رِن كَا ُنوا َقا ُلوا ب َِر رأ ِهي رِم َف َقدر َأ رخ َط َأ َر رأ ُ ُهي رمَ ،وإ رِن كَا ُنوا َقا ُلوا ِيف َه َو َ
اك َف َل رم
َو ر ِ
احل َسنِ
غَري ِه ،عَنِ ر َ
َين َرص ُحوا َل َك) ،ورواه احلافظ البيهقي يف (السنن الكربى) ( ،)123/6بلفظ( :إ رِن َ
اجت ََهدَ َف َقدر
كَان ر
َأ رخ َط َأَ ،و ِإ رن َمل ر َ رجيتَهِ در َف َقدر َّ
أيضا يف (معرفة السنن واآلثار) (.)342/8
غَش) ،ورواه البيهقي ً
وانظر (مجع اجلوامع) للسيوطي ( )144/18رقم ( )1750ط( :األزهر).
( -)2وهو يف ( )18/7ط( :دار الريان للرتاث) ،ويف ( )17/7ط( :دار الكتب العلمية).
( -)3ورواه اآلجري يف كتاب (الرشيعة) عن سعد ،برقم ( ،)1571ط( :دار الوطن) ،بلفظَ (( :ما
َأنَا َأ رخ َر رجتُك رُم َو َأ رد َخ رلتُ ُهَ ،و َال َأ رد َخ رلتُ ُه َو َأ رخ َر رجتُك رُم ،بَل ال َّل ُه عَزَّ َو َج َّل َأ رخ َر َجك رُم َو َأ رد َخ َل ُه)).
قال املحقق (الدميحي)« :إسناده صحيح» ،ورواه النسائي يف (اخلصائص) برقم ( )38حتقيق
(احلويني) ،وقال« :إسناده صحيح» ،ورواه البزار يف (املسند) ( )34/4برقم ( .)1195قال
ات» ،وقال الشوكاين يف (در
«ر َوا ُه ا رلبَزَّ ُارَ ،ور َِجا ُل ُه ثِ َق ٌ
اهليثمي يف (جممع الزوائد) (َ :)118/9
ِ
َ
ات».
السحابة) (ص )202/رقم (« :)20إ رِسنَا ُد ُه ثق ٌ
=

َو َع رن َز ري ِد بر ِن َأ رر َق َم َق َال :ك َ
ـم رس ِج ِد،
الص َحابَ ِة َأبر َو ٌ
َان لِنَ َف ٍر ِم َن َّ
اب َشارِ َع ٌة ِيف ا رل َ
َف َق َال َر ُس ُ
اس ِيف
اب َع ِ ٍّيل))َ ،ف َت َك َّل َم َن ٌ
اب إ َِّال بَ َ
((سدوا َه ِذ ِه األَبر َو َ
ول ال َّل ِه ÷ُ :
َذلِ َكَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ت َش ري ًئا َو َال َفت رَح ُت ُهَ ،و َلكِ رن
ول ال َّل ِه ÷(( :إ رِين َوال َّل ِه َما َسدَ رد ُ
تب َ ٍ
ات .
احلاكِ ُمَ ،ورِ َجا ُل ُه ثِ َق ٌ
ِيشء َفا َّت َب رع ُت ُه))َ ،أ رخ َر َج ُه َأ رمحَدُ َ ،والن ََّسائِيَ ،و ر َ
ُأ ِم رر ُ ر

َو َع ِن ابر ِن َع َّب ٍ
اس َق َالَ :أ َم َر َر ُس ُ
ت إ َِّال
ـم رس ِج ِد َف ُسدَّ ر
ول ال َّل ِه ÷ ب َِأبر َو ِ
اب ا رل َ
اب َع ِ ٍّيل.
بَ َ
اب َع ِ ٍّيلَ ،فك َ
ـم رس ِجدَ َو ره َو
اب َغ ر َري بَ ِ
َو ِيف رِ َوا َي ٍةَ :و َأ َم َر ب َِسدر األَبر َو ِ
َان َيدر ُخ ُل ا رل َ
ِ
َ
َ
ات .
اهل َما ثِ َق ٌ
ُجن ٌ
ُب َل ري َس َل ُه َطرِ ٌيق َغ ر ُري ُه .أ رخ َر َج ُه َما أ رمحَدُ َ ،والن ََّسائيَ ،ورِ َج ُ ُ
َو َع رن َجابِرِ بر ِن َس ُم َر َة َق َالَ :أ َم َر َنا َر ُس ُ
اب ُك رل َها َغ ر َري
ول ال َّل ِه ÷ ب َِسدر راألَبر َو ِ
رب ِاين.
بَ ِ
اب َع ِ ٍّيلَ ،ف ُربَّ َما َم َّر فِي ِه َو ره َو ُجن ٌ
ُبَ .أ رخ َر َج ُه ال َّط َ َ
ول ِيف َز َم ِن َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷َ :ر ُس ُ
َو َع ِن ابر ِن ُع َم َر َق َالُ :كنَّا َن ُق ُ
ول ال َّل ِه ÷
ث ِخ َص ٍ
ال َ َ
َّاسُ ،ث َّم َأبُو بَك ٍررُ ،ث َّم ُع َم ُرَ ،و َل َقدر ُأ رع ِط َي َع ِيل بر ُن َأ ِيب َطالِ ٍ
ب َث َال َ
أل رن
َخ ر ُري الن ِ
ُون ِيل َو ِ
محرِ ال َّن َع ِمَ :ز َّو َج ُه َر ُس ُ
َتك َ
ول ال َّل ِه ÷ ابر َن َت ُه
احدَ ٌة ِمن ُره َّن َأ َحب إ َ َِّيل ِم رن ُ ر
َو َو َلدَ رت َل ُهَ ،و َسدَّ َ
ربَ .أ رخ َر َج ُه
األبر َو َ
الرا َي َة َي رو َم َخ ري َ َ
ـم رس ِج ِدَ ،و َأ رع َطا ُه َّ
اب إ َِّال بَابَ ُه ِيف ا رل َ
َأ رمحَدُ َ ،وإ رِسنَا ُد ُه َح َس ٌن .

أيضا :الفسوي يف (املعرفة والتاريخ) ( ،)125/2وأبو الشيخ يف (طبقات املحدثني
ورواه ً
بأصبهان) ( ،)217/2وأبو نُ َعيم يف (أخبار أصبهان) ( ،)177/2واخلطيب البغدادي يف
(تارخيه) (.)239/5
َ
َ
رب ِاين ِيف
«ر َوا ُه أ رمحَدُ َ ،وأبُو َي رع َىلَ ،وا رل َبزَّ ُارَ ،وال َّط َ َ
( -)1وقال اهليثمي يف (جممع الزوائد) (َ :)117/9
رَ
ِ
َ
(األ رو َس ِط)َ ،وزَ ا َدَ « :قا ُلواَ :يا َر ُس َ
عَيل»َ .ق َالَ (( :ما أ َنا َسدَ رد ُت
ول ال َّل ِهَ ،سدَ رد َت َأبر َوابَنَا ُك َّل َها إ َِّال بَ َ
اب ٍّ
َأبر َوابَك رُم َو َل ِ
ك َّن ال َّل َه َسدَّ َها))َ .وإ رِسنَا ُد َأ رمحَدَ َح َس ٌن» ،ورواه احلاكم يف (املستدرك) ( )135/3رقم
«ح ِد ٌ
«ص ِح ري ٌح».
يح راإل رِسنَا ِد» ،وقال الذهبي يف (التلخيص)َ :
يث َص ِح ُ
( ،)4631وقالَ :
( -)2سيأيت خترجيه -إن شاء اهلل تعاىل -يف الكالم مع ابن القيم.
( -)3روى أمحد يف (املسند) ( ،)402/4رقم ( ،)4797ط( :دار احلديث) ،واللفظ له ،وأبو يعىل يف
الث ِخ َص ٍ
ال َ َ
ويت ابر ُن َأ ِيب َطالِ ٍ
ب َث َ
أل رن
عُم َر ،قالَ « :و َل َقدر ُأ ِ َ
(املسند) ( ،)452/9رقم ( )5601عن ابنِ َ
=

و َأ رخرج النَّسائِي ِمن َطرِ ِيق ا رلع َال ِء ب ِن َعر ٍار –بِمهم َال ٍ
تَ -ق َالَ :ف ُق رل ُت البر ِن
َ
ر
ُر َ
ر َ
َ َ َ َ
احل ِد َ
رب ِين َع رن َع ِ ٍّيل َو ُع رث َم َ
يثَ ،وفِي ِهَ :-و َأ َّما َع ِ ٌّيل َفال َت رس َأ رل َعنر ُه
ُع َم َرَ :أ رخ ِ ر
انَ -ف َذك ََر ر َ
َأ َحدً اَ ،وا رن ُظ رر إ َِىل َمنرزِ َلتِ ِه ِم رن َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷ َقدر َسدَّ َأبر َوابَنَا ِيف الـ َرم رس ِج ِد َو َأ َق َّر

حي َيى ب ُن َم ِع ٍ
نيَ ،و َغ ر ُري ُه .
بَابَ ُهَ .ورِ َجا ُل ُه رِ َج ُال َّ
يح إ َِّال ا رل َع َال َءَ ،و َقدر َو َّث َق ُه َ ر ر
الص ِح ِ
َو َه ِذ ِه األَ َحا ِد ُ
اج،
يث ُي َق روي بَ رع ُض َها بَ رع ًضاَ ،وكُل َطرِ ٍيق ِمن َرها َصالِ ٌح لِ ر
الحتِ َج ِ
َف رض ًال َع رن َجم ر ُمو ِع َها.

ـم رو ُضو َع ِ
احل ِد َ
ات) َ ،أ رخ َر َج ُه ِم رن
يث ِيف (ا رل َ
اجل روزِ ري َه َذا ر َ
َو َقدر َأ رو َر َد ابر ُن ر َ
يث َس رع ِد بر ِن َأ ِيب َو َّق ٍ
َح ِد ِ
ض
اصَ ،و َز ري ِد بر ِن َأ رر َق َمَ ،وابر ِن ُع َم َرُ ،م رقت َِص ًـرا َع َىل بَ رع ِ

ـما
ُط ُر ِق ِه َعن ُره رمَ ،و َأ َع َّل ُه بِ َب رع ِ
ض َم رن ُت ُك رل َم فِي ِه ِم رن ُر َواتِ ِهَ ،و َل ري َس َذلِ َك بِ َقا ِدحٍ ؛ لِ َ
أل َحا ِد ِ
ف لِ َ
يح ِة ال َّثابِ َت ِة ِيف
ت ِم رن َك رث َر ِة الط ُر ِقَ ،و َأ َع َّل ُه َأ ري ًضا ب َِأ َّن ُه خمُ َالِ ٌ
َذك رَر ُ
الص ِح َ
يث َّ
اب َأ ِيب بَك ٍرر .إ َِىل َق رولِ ِهَ :و َأ رخ َط َأ ِيف َذلِ َك َخ َط ًأ َشنِي ًعا؛ َفإِ َّن ُه َس َل َك ِيف َذلِ َك َر َّد
بَ ِ
يح ِة بِت ََو ِ
األَ َحا ِد ِ
ني ا رل ِق َّصت ر ِ
ـمكِ ٌن،
اجل رم َع بَ ر َ
الص ِح َ
يث َّ
َني ُم ر
مه ِه ا رل ُ
ـم َع َار َض َةَ ،م َع َأ َّن ر َ

كُون ِيل َو ِ
ب إ َ َِّيل ِم رن ُمحررِ ال َّن َع ِم زَ َّو َج ُه َر ُس ُ
َت َ
ول ال َّل ِه ÷ راب َن َت ُه َو َو َلدَ رت َل ُهَ ،و َسدَّ
احدَ ٌة ِمن ُره َّن َأ َح ّ
َ
ِ
رب» .قال احلافظ اهليثمي يف (جممع الزوائد)
األ رب َو َ
الرا َي َة َي رو َم َخ ري َ َ
ـم رس ِجدَ ،و َأعر َطا ُه َّ
اب إ َِّال َب َاب ُه ِيف ا رل َ
يح» ،وقال الشوكاين يف (در السحابة)
اهل َما رِ َج ُال ا َّ
)«:ر َوا ُه َأ رمحَدُ َو َأ ُبو َي رع َىلَ ،و َ
(َ 123/9
لص ِح ِ
رِج ُ ُ
ِ
َ
َ
َ
يح» .وقال (الشيخ أمحد
رِج ُال َّ
رِجا ُل ُه َ
(ص )218/رقم («:)85أ رخ َر َج أ رمحَدُ َوأ ُبو َي رع َىلَ ،و َ
الصح ِ
شاكر) حمقق (مسند أمحد)« :إسنا ُد ُه صحيح» ،وقال (حسني سليم) حمقق (مسند أيب يعىل)« :إسناده
َح َس ٌن» ،وصححه اهليتمي يف (املنح املكية) (ص .)583/ورواه ابن أيب عاصم يف (كتاب السنَّة)
عَيل ،ثنا :عَ ربدُ ال َّل ِه رب ُن
( ،)555/2رقم (( ،)1999مع ظالل اجلنة) لأللباين ،قالَ :
ِص رب ُن ِ ٍّ
«حدَّ َثنَا َن ر ُ
ٍ
ٍ
ثقات
عُم َر .قال األلباين« :إسنا ُد ُه ج ريد ،ورجاله ٌ
عَن ِه َشا ِم ربنِ َس رعد ،ر
َد ُاو َد ،ر
عُم َر ربنِ ُأ َس ريد ،عَنِ رابنِ َ
عَن َ
رجال البخاري غري هشام.»...
ٍ
َ
( -)1قال ابن حجر يف (التقريب)« :ال َعال ُء ب ُن ع ََرار -بمهمالت -اخلَا ِر ِيف -بمعجمة ،وراء
مكسورة ،ثم فاء -الكويف :ثقة» ،وأفاد أ َّن النسائي روى له .وانظر (ُتذيب الكامل)
( )528/22رقم (.)4580
(( -)2كتاب املوضوعات) البن اجلوزي احلنبيل ( )363/1ط( :دار الفكر).

َو َقدر َأ َش َار إ َِىل َذلِ َك ا رل َب َّز ُار ِيف ُم رسن َِد ِهَ ،ف َق َال َ -و َس َ
اجل رم ُع
اق كَال َم ا رل َب َّزارِ  -إ َِىل َق رولِ ِهَ :ف ر َ
يث َأ ِيب س ِع ٍ
يد ر
بَ رين َُه َما ب َِما َد َّل َع َل ري ِه َح ِد ُ
الرت ِم ِذي َأ َّن
اخلُدر رِ ري َي رعنِي ا َّل ِذي َأ رخ َر َج ُه ر ر
َ
ٍ
((ال َ ِ
النَّب َِّي ÷ َق َالَ :
ـم رس ِجدَ ُجنُ ًبا َغ رريِي
حيل ألَ َحد َأ رن َي رط ُر َق َه َذا ا رل َ
َو َغ ر ُري َك)) ،إ َِىل َق رولِ ِه:
َو ُي َؤ ريدُ َذلِ َك َما َأ رخ َر َج ُه إ رِس َما ِع ُيل ا رل َق ِ
ايض ِيف ( َأ رحكَا ِم ا رل ُق ررآ ِن) ِم رن َطرِ ِيق
ب بر ِن َع رب ِد ال َّل ِه بر ِن َحنر َط ٍ
ـم َي رأ َذ رن ألَ َح ٍد َأ رن َي ُم َّر ِيف
ـم َّطلِ ِ
بَ :أ َّن النَّب َِّي ÷ َل ر
ا رل ُ
ُب إ َِّال لِ َع ِ ريل بر ِن َأ ِيب َطالِ ٍ
ب.
ـم رس ِج ِد َو ره َو ُجن ٌ
ا رل َ
ـم َق َال :ألَ َّن بَ ري َت ُه ك َ
ـم رس ِج ِد».
َان ِيف ا رل َ
ُث َّ
ون لِ َص رـر ِ
ف َيت ََم َّح ُل َ
ف ا رل َف َضا ِئ ِل
ف ا رن ُظ رر َك ري َ
ـمن ِرص ُ
ُق رل ُت :بِال َّل ِه َع َل ري َك َأ َهيا ا رل ُ
الر ُس ُ
ا رل َّشهِ ر َريةَ ،و ُيدَ افِ ُع َ
ول ÷ َأ َّن
رص َح َّ
ون ِيف َأ رو ُج ِه الدَّ َالئِ ِل ا رل ُ
ـمنِ ر َريةَ ،و َقدر َ َّ

َه ِذ ِه ُخ ُص ِ
ص َر ُسو َل ُه ÷ بِ َق رولِ ِه:
وص َّي ٌة َو َف ِض ري َل ٌة َخ َّص ُه ال َّل ُه َت َع َاىل ِ َهبا ،ك ََما َخ َّ
ٍ
((ال َ ِ
َ
ـم رس ِجدَ ُجنُ ًبا َغ رريِي َو َغ ر ُري َك))َ ،وبِ َق رولِ ِه ÷:
حيل ألَ َحد َأ رن َي رط ُر َق َه َذا ا رل َ

ت
(( َما َأ َنا َسدَ رد ُ َُتاَ ،و َلكِ َّن ال َّل َه َسدَّ َها))َ ،وبِ َق رولِ ِه ÷(( :إ رِين َوال َّل ِه َما َسدَ رد ُ
ِيش ٍء َفا َّت َب رع ُت ُه)).
َش ري ًئا َو َال َفت رَح ُت ُهَ ،و َلكِ رن ُأ ِم رر ُ
تب َ ر
«ه َذا َح ِد ٌ
يب».
( -)1سنن الرتمذي برقم ( ،)3736وقالَ :
يث َح َس ٌن غَرِ ٌ
وقال ابن حجر يف (أجوبة املشكاة) (« :)316/3وورد حلديث أيب سعيد شاهدٌ نحوه من
حديث سعد بن أيب وقاص ،أخرجه البزار من رواية خارجة بن سعد ،عن أبيه ،ورواته ثقات».
ورواه أبو يعىل يف (مسنده) ( ،)311/2رقم (.)1402
( -)2قال الذهبي يف (تذكرة احلفاظ) ( ،)625/2رقم (« :)652أبو إسحاق إسامعيل بن إسحاق
بن إسامعيل بن ُحمَدر ث البِصة محَّاد بن زيد األزدي ،موالهم ،البِصي ثم البغدادي املالكي
ـما ُمتر ِقنًا
احلافظ ،صاحب التصانيف ،وشيخ مالكية العراق وعاملهم .قال اخلطيب :كان عالِ ً
واحتج له وصنف املسند ،وصنف يف علوم القرآن .مات فجاءة يف
فقي ًها .رشح مذهب مالك،
َّ
ذي احلجة سنة اثنتني وثامنني ومائتني» .متت بتِصف.
(( -)3أحكام القرآن) للقايض إسامعيل بن إسحاق املالكي (ص )126/رقم (.)138
ٌ
َ
«ه َذا ُم رر َسل قوِ ٌّي».
قال ابن حجر يف (القول املسدَّ د) (ص ،)19/ويف (النكَت) (صَ :)158/

الص َحابَ ُة َو َعلِ ُمو ُه .
َو َقدر َفهِ َم َذلِ َك َّ
اك بَ ري ُت ُهَ ،أ رو َس ُط بُ ُي ِ
َق َال ابر ُن ُع َم َرُ :ه َو َذ َ
وت النَّب رِي ÷َ .أ رخ َر َج ُه ال ُب َخارِ ي.
َق َال ِيف (ال َفت ِرح) َ « :أ ري َأ رح َسن َُها بِنَا ًءَ .و َق َال الدَّ ُاو ِديَ :م رعنَا ُه َأ َّن ُه ِيف َو َسطِ َها،
َو ره َو َأ َصح.
َو َو َق َع ِعنردَ الن ََّسا ِئ ري ِم رن َطرِ ِيق َع َط ِ
بَ ،ع رن َس رع ِد بر ِن ُع َب ريدَ َة ِيف َه َذا
السائِ ِ
اء بر ِن َّ
يثَ ،ف َق َال -أي ابر ُن ُع َم َر :-ال َت رس َأ رل َع رن َع ِ ٍّيلَ ،و َلكِ ِن ا رن ُظ رر إ َِىل بَ ريتِ ِه ِم رن بُ ُي ِ
احل ِد ِ
وت
رَ
النَّب رِي ÷.
َو َل ُه ِم رن رِ َوا َي ِة ا رل َع َال ِء بر ِن َع َر ٍار َ .ق َالَ :س َأ رل ُت ابر َن ُع َم َر َع رن َع ِ ٍّيل َف َق َال :ا رن ُظ رر
( -)1حتى األلباين مل ُي رع ِج رب ُه كالم ابن حجر هذا ومل َي ُر رق له ،فقال يف (الث ُمر املستطاب) (:)492/1
لعيل (رض) يف إبقاء بابه ،طاملا أنَّه مل يكن له غريه،
«وفيه نَ َظ ٌر بَ ر ٌ
ني عندي؛ ألنَّه ع ََىل هذا ال منقبة ٍّ
فمن أين يدخل وخيرج؟ فهو مضطر ،فإذنُ ُه عليه [وآله] الصالة والسالم له يكون للرضورة،
وال فرق حينئذ بينه  ¥وبني غريه إذا كان يف مثل بيته ،مع َّ
أن األحاديث املتقدمة تفيد َّأهنا
منقبة لعيل  ،¥حتى إن ابن عمر (رض) َمتَنَّى أن تكون له هذه املنقبة كام َسبَ َق» .إلخ.
( -)2فتح الباري (.)91/7
(( -)3خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب) للنسائي رقم ( .)107قال حمقق (اخلصائص)
طبعة (املعال)« :إسناده حسن ،واحلديث صحيح» ،وقال حمقق طبعة (دار الكتب العلمية):
«إسناده صحيح» ،وقال حمقق طبعة (املكتبة العِصية)« :إسنا ُد ُه َح َس ٌن» .قلت :ورواه اب ُن أيب
شيبة يف (املصنَّف) ( )96/17رقم ( ،)32730عن جرِ ي ٍر ،عن َع َط ٍ
اء ،به.
َ ر
ورواه البخاري يف برقم (َ ،)3704ع رن َأ ِيب َح ِص ٍ
ِ
نيَ ،ع رن َس رعد برنِ ُعبَيردَ ةََ ،ق َالَ :جا َء َر ُج ٌل إ َِىل ابرنِ
َيل َف َذك ََر حمَ ِ
َاس َن ع ََملِ ِهَ ،ق َالُ :ه َو َذ َ
ع َُم َر َف َس َأ َل ُه َع رن ُعثر َم َ
اك بَيرتُ ُه،
ان ،إىل أن قالُ :ث َّم َس َأ َل ُه َع رن ع ِ ٍّ
َأ رو َس ُط بُيُ ِ
وت النَّب رِي ÷ُ ،ث َّم َق َالَ :ل َع َّل َذ َ
اك َي ُسو ُء َك؟ َق َالَ :أ َج رلَ ،ق َالَ :ف َأ ررغ ََم ال َّل ُه بِ َأنر ِف َك،
َري بن عبد اهلل عن نافع
َيل َج رهدَ َك ،وروى البخاري نحوه برقم ( )4514عن بُك ر ِ
انر َطلِ رق َف ر
اج َهدر ع َ َّ
أ َّن رجالً َأتَى اب َن ع َُم َر ،إلخ.
( -)4أي للنسائي .انظر (اخلصائص) رقم ( ،)106وصحح حمققوا طبعات اخلصائص هذه إسناده.
قلت :ورواه أمحد بن حنبل يف (الفضائل) برقم ( )1012عن عبد الرزاق ،عن َم رع َم ٍر ،عن أيب
َ
السبِير ِعي ،عن ال َع َالء بن ع ََرار ،به .قال حمقق الفضائل« :إسناده صحيح».
إسحاق َّ
َ
وروى مثل ُه عبدُ الرزاق ( )232/11رقم ( ،)20408وكذا النسائي يف (اخلصائص) من طريقني
َ
إسحاق ،وعن زُ َه ر ٍري عن أيب إسحاق.
بإسنادين صحيحني برقمي ( )105( )104عن ُش رع َب َة عن أيب
( -)5يف (فتح الباري) :العالء بن عيزار ،والتصحيح من خصائص النسائي.

ـم رس ِج ِد َغ ر ُري بَ ريتِ ِه» ا رنت ََهى.
إ َِىل َمنرزِ لِ ِه ِم رن َنب رِي ال َّل ِه ÷ َل ري َس ِيف ا رل َ
استِ رح َقا ِق ِه
َو َقدر َس َب َق َ ُهل رم فِ ري َما َر َوو ُه ِم رن بَ ِ
اب َأ ِيب بَك ٍرر َق رو ُ ُهل رم فِ ري ِه إ َِش َار ٌة َقوِ َّي ٌة إ َِىل ر
خ َال َف ِة ،بَ رل َق َال َص ِ
لِ رل ِ
اب كِنَا َي ٌة َع ِن
ب ا رلكِت ِ
«و َقد ا َّد َعى بَ رع ُض ُهم َأ َّن ا رل َب َ
َاب َ :
اح ُ
رِ
اخل َال َف ِة »...إلخ.
الر َوا َي َة -إ رِن َص َّح رتِ -يف ِق َّص ِة َأ ِيب بَك ٍررَ ،فإِ َّن َما ِه َي ِيف
َم َع َأ َّن َ
الوا ِق َع َأ َّن ر
ر
هِم ب َِذلِ َك.
رتافِ ر
(اخلَ رو َخ ِة) ك ََما َس َي ِأيت ِمن ا رع ِ َ
اجل رم ِع َأ َّن األَ رم َر ب َِسدر
َق َال ِيف (ال َفت ِرح) يف (ج-7صفحَ : )15/
«و ُحم َ َّص ُل ر َ
اب َو َق َع َم َّر َت ر ِ
نيَ ،ف ِفي األُ َ
ـما َذك ََر ُه».
األَبر َو ِ
اس ُت رثنِ َي َع ِ ٌّيل؛ لِ َ
وىل ر
ـم رع ُلو َم ِةَ ،و َه َذا
ُق ْل ُ
ـم َخالِ َف ُة لِلن ُص ِ
ت :أي ال ِع َّلة ا َّل ِتي َذك َُر َ
وص ا رل َ
وها  ،ا رل ُ
إل رن َص ِ
اف.
ك ََال ُم َأ رق َر ِهب رِم إ َِىل ا ِ

حي َم َل َما ِيف
َق َالَ :
اس ُت رثنِ َي َأبُو بَك ٍررَ ،و َلكِ رن َال َيتِم َذلِ َك إ َِّال ب َِأ رن ُ ر
«و ِيف األُ رخ َرى ر
ـم َجازِ ري،
احل ِقي ِق ريَ ،و َما ِيف ِق َّص ِة َأ ِيب بَك ٍرر َع َىل ا رل َب ِ
ِق َّص ِة َع ِ ٍّيل َع َىل ا رل َب ِ
اب ا رل َ
اب ر َ
ـم َرا ُد بِ ِه ر
ـما ُأ ِم ُروا ب َِسدر
رص َح بِ ِه ِيف بَ رع ِ
ض ُط ُر ِق ِهَ ،وك ََأ َّهنُ رم َل َّ
َوا رل ُ
اخلَ رو َخ ُة ،ك ََما ُ ر
ون الد ُخ َ
وها َو َأ رحدَ ُثوا ِخ َو ًخا َي رس َت رقرِ بُ َ
ـم رس ِج ِد ِمن َرهاَ ،ف ُأ ِم ُروا
األَبر َو ِ
اب َسد َ
ول إ َِىل ا رل َ

بَ رعدَ َذلِ َك ب َِسدر َها».

ون الد ُخ َ
ُق رل ُتَ :ق رو ُل ُهَ « :ي رس َت رقرِ بُ َ
اب)؛
ول»َ ،ت َوص ٌل إ َِىل َج رعلِ َها ِيف َم رعنَى (ال َب ِ
لِت رَم ِش َي ِة رِ َوا َيتِ ِهَ ،ولِ َتك َ
اب َع ِ ٍّيل َ ،#و َذلِ َك َال َي ِصح َأ رص ًالَ ،ف َلو
ُون ُمقَارِ بَ ًة لِ َب ِ

َان ل َ
َان َي ُق ُ
اب َث َم َر ٌة َأ رص ًالَ ،و َلك َ
ـما ك َ
ول بِت رَص ِغ ر ِري
أل رمرِ ب َِسدر األَبر َو ِ
كَا َن رت ك ََذلِ َك َل َ
اب َال ب َِسدر َها.
األَبر َو ِ
( -)1أي ابن حجر صاحب الفتح (.)18/7
( -)2ويف ( )19/7ط( :دار الريان للرتاث) ،ويف ( )18/7ط( :دار الكتب العلمية).
( -)3من كون بيته داخل املسجد .متت من املؤلف (ع).

احل ِدي َث ر ِ
احل ِدي َث ر ِ
ني
مج َع بَ ر َ
نيَ ،و ِ َهبا َ َ
اجل رم ِع بَ ر َ
ني ر َ
ني ر َ
َق َالَ « :ف َه ِذ ِه َطرِ ي َق ٌة َال بَ رأ َس ِ َهبا ِيف ر َ
اوي ِيف ( ُم رشكِ ِل اآلثَارِ ) َ ،و ره َو ِيف َأ َوائِ ِل الث ُل ِ
ُور ري ِن َأبُو َج رع َف ٍر ال َّط َح ِ
ث
الـ َرم رذك َ

ال َّثالِ ِ
رص َح ب َِأ َّن بَ ري َت َأ ِيب
ث ِمنر ُهَ ،و َأبُو بَك ٍرر ا رلك ََالبَا ِذي ِيف ( َم َع ِاين األَ رخ َبارِ ) َ ،و َ َّ
ـم رس ِج ِد َو َخ رو َخ ٌة إ َِىل َد ِ
بَك ٍرر ك َ
ـم رس ِج ِدَ ،وبَ ري ُت َع ِ ٍّيل
َان َل ُه بَ ٌ
اخ ِل ا رل َ
اب ِم رن َخارِ ِج ا رل َ

اب إ َِّال ِم رن َد ِ
ـم رس ِج ِدَ ،وال َّل ُه َأ رع َل ُم».
ـم َي ُك رن َل ُه بَ ٌ
اخ ِل ا رل َ
َل ر
الر َوا َي ِ
َاب ( َل َوا ِم ِع
ُق ْل ُ
ات َوا رلك ََال َم َع َىل َذلِ َك َو َغ ر ِري ِه ِيف كِت ِ
است رَو َف ري ُت ر
تَ :و َقد ر
االستِك َرم َال
األَ رن َوارِ ) َ -ن َف َع ال َّل ُه َت َع َاىل بِ ِهَ ، -و َما َه ِذ ِه َّإال ُع َجا َل ُة َس َف ٍرَ ،ف َم رن َأ َرا َد ر
اب َو َغ ر ِري ِه َف رل ُ َري ِ
الرائِدَ ،و َضا َّل ُة
ِيف َه َذا ال َب ِ
اج رع ُه إ رِن َشا َء ال َّل ُه َت َع َاىلَ ،ف ِف ري ِه بُ رغ َي ُة َّ
الن ِ
َّاشد .

(( -)1رشح مشكل اآلثار) للطحاوي (.)190/9
(( -)2بحر الفوائد) املشهور (بمعاين األخبار) أليب بكر الكَالباذي ( .)227/1ط( :دار السالم)،
و(ص .)104/ط( :دار الكتب العلمية).
(( -)3لوامع األنوار) (الفصل األول) (ط( ،)116/1/1ط( ،)162/1/2ط.)230/1/3
( -)4وقال ابن حجر يف (القول املسدد)« :فهذه الطرق املتظاهرة من روايات الثقات تدل عىل أن
ـم َحدر ِ
الوضع عىل
ث ،...فكيف يدَّ عي [ابن اجلوزي]
َ
احلديث صحيح داللة قوية ،وهذه غاية نظر ا رل ُ
َ
ا َ
ِ
ِ
ِ
ألحاديث الصحيحة؛ بمجرد هذا التوهم ،ولو ُفت َح هذا الباب ل َر رد األحاديث الدعي -يف كثري من
األحاديث الصحيحة -البطالن ،ولكن يأبى ال َّل ُه ذلك واملؤمنون» ،وقال ابن حجر يف (أجوبته عن
ٍ
كثرية صحيحة َّ
أحاديث املصابيح) (« :)1890/3وقد َو َر َد من ُط ُر ٍق
ـما َأ َم َر ب َِسدر
النبي ÷ َل َّ
أن َّ
ٍ
عيلَ ،ف َش َّق َ
األبواب َّ
بعض من الصحابة ،فأجاهبم بعذره يف ذلك.
عَىل
ِ
الشارِ عَ ِة إىل املسجد َّإال َ
باب ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
طويل البن عَ َّباس ،أخرجه أمحد ،والطرباين بإسناد َج ريد».
وقد َو َر َد ذلك يف حديث
وقال احلافظ الكتاين يف (نظم املتناثر من احلديث املتواتر) (ط( ،)2ص« :)204/وقال [السيوطي يف
ِ
األحاديث الصحيح ِة بل املتواتر ِة َأ َّنه ÷ َمن ََع ِم رن َفت ِرح ٍ
باب َشارِ عٍ إىل
(احلاوي)]َ :ث َب َت هبذه
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
املسجد ،ومل ر
اسَ ،و َال أليب بَكرر إ َِّال ل َع ٍّيل .»...إلخ.
يأذن يف ذلك ألحد ،وال ل َع رمه ال َع َّب ِ
كثريا من كالم ابن حجر الذي يف (فتح
وقال الشوكاين يف (الفوائد املجموعة) بعد أن ذكر ً
حيكم ببطالنه ،وله ٌ
ُ
طرق كثري ٌة جدًّ ا».
ثابت ،ال حيل ملسل ٍم أن
الباري)« :وباجلملة
فاحلديث ٌ
َ
وقال السيد احلافظ عبد اهلل الغامري يف (جزء فيه الرد عىل األلباين) (ص« :)57/حديث
صحيح .أخطأ ابن اجلوزي بذكره يف (املوضوعات) ،ور َّد عليه احلافظ يف (القول املسدد).»...
والبحث مستوىف يف الفصل األول من (لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي #
=

احلق َأبر َل ُج َما ُ ِ
خت ري ُل َسـبِ ري ُل ُه
َو ر َ

احلــق َي رعرِ ُفــ ُه ُأ ُ
اب
ولــوا األَ رل َبــ ِ
َو ر َ

َوال َّل ُه َو ِيل الت رَّس ِد ري ِد َوالت رَّوفِ ريق.
اهل رج َر ِة النَّ َبوِ َّي ِة َع َىل َص ِ
ف) (/29شعبان/سنة ِ )1393م َن ر ِ
ُح رر َر (بِال َّطائِ ِ
احب َِها
الص َل َو ِ
ات َوالت رَّسلِ ري ِم.
َوآلِ ِه َأ رف َض ُل َّ

الشـرِ ري ِ
َان الن ُـز ُ
َوك َ
اجل ُم َع ِة (َ 2
(احل َر ِم َّ
/ش رهر ال َّل ِه
ف) لِ رل ُع رم َر ِة َي رو َم ر ُ
ول إ َِىل ر َ
َان الت ََّوج ُه ِم رن ِجدَّ َة إ َِىل َن رج َر َ
ان ا رلكَرِ ري ِم)ُ ،ث َّم ك َ
ـم َع َّظم َر َم َض َ
إل َقا َم ِة ِيف
ان َدارِ ا ِ
ا رل ُ

ـمدَّ ِة َأ َيام ر ِ
اهل رج َر ِة َي رو َم اال رثن ر ِ
َني َخا ِمس َّ
ـم َب َار ِك ا رلكَرِ ري ِم.
الش رهرِ ا رل ُ
َه ِذ ِه ا رل ُ
ان ال َّل ِه ا رل َع ِظ ري ِم َوب َِح رم ِد ِهُ ،س رب َح َ
ُس رب َح َ
ان ال َّل ِه ا رل َع ِظ ري ِمَ ،و َال َح رو َل َو َال ُق َّو َة إ َِّال
بِال َّل ِه ا رل َع ِ ريل ا رل َع ِظ ري ِم.
*******
ني
ـم رق َت ِف ر َ
احل رمدُ لِ َّل ِه َو رحدَ ُهَ ،وا رل َّص َال ُة َوا رل َّس َال ُم َع َىل َم رن َال َنب َِّي بَ رعدَ ُهَ ،وآ َل ُه ا رل ُ
رَ
َأ َث َر ُه.
ِ
رش ِح
رش ِح ال ُب َخارِ ي) (صفح )75/من
(اجلزء َّ
السابِع) ِيف َ ر
ِيف ( َفت ِرح ال َبارِ ي َ ر

ُون ِمنري ب َِمنرزِ َل ِة َه ُار َ
ـمنرزِ َل ِة) َما َل رف ُظ ُهَ « :ق رو ُل ُهَ (( :أ َما َت رر َب َأ رن َتك َ
َ
ون ِم َن
(خ َ ِرب ا رل َ
وسى))َ ،أ ري َنازِ ًال ِمنري َمنرزِ َل َة َه ُار َ
وسىَ ،وا رل َبا ُء َزا ِئدَ ةٌ.
ون ِم رن ُم َ
ُم َ
ٍ
َو ِيف رِ َوا َي ِة َس ِع ِ
يت)،
يت َر ِض ُ
(ر ِض ُ
ـم َس َّي ِ
ب َع رن َس رعدَ ،ف َق َال َع ِ ٌّيلَ :
يد بر ِن ا رل ُ
َأ رخ َر َج ُه َأ رمحَدُ .
(ط( ،)116/1/1ط( ،)162/1/2ط.)230/1/3
( -)1ويف ( )92/7ط( :دار الريان للرتاث) ،ويف ( )92/7ط( :دار الكتب العلمية).
(( -)2املسند) ألمحد بن حنبل ( )239/2رقم ( ،)1509ط( :دار احلديث) .قال املحقق (الشيخ أمحد
أيضا يف (املسند) ( )232-231/2رقم ( )1490نحوه،
شاكر)« :إسناده صحيح» .وروى أمحد ً
=

َو ِالبر ِن َس رع ٍد ِم رن َح ِد ِ
رب ِاءَ ،و َز ري ِد بر ِن َأ رر َق َم ِيف َن رحوِ َه ِذ ِه ا رل ِق َّص ِةَ ،ق َال:
يث ا رل َ َ
(بَ َىل َيا َر ُس َ
ول ال َّل ِه)َ ،ق َالَ (( :فإِ َّن ُه ك ََذلِ َك)).
الس َال ُم َق َال لِ َع ِ ٍّيلَ :
يم
َو ِيف َأ َّو ِل َح ِديثِهِ َما َأ َّن ُه َع َل ري ِه َوآ َل ُه َّ
((ال بُدَّ َأ رن ُأ ِق َ
الص َال ُة َو َّ
يم))َ ،ف َأ َقا َم َع ِ ٌّيل ،إ َِىل َق رولِ ِهَ :وإ رِسنَا ُد ُه َقوِ ٌّي.
َأ رو ُت ِق َ

َو َو َق َع ِيف رِ َوا َي ِة َعا ِمرِ بر ِن َس رع ِد بر ِن َأ ِيب َو َّق ٍ
الرت ِم ِذ ري َق َال:
اص ِعنردَ ُم رسلِ ٍم َ ،و ر ر
ٍ
ب َأبَا ُت َر ٍ
َق َال ُم َع ِ
اهل َّن َل ُه
اب؟ َق َالَ :أ َّما َما َذك رَر ُ
او َي ُة لِ َس رعدَ :ما َمنَ َع َك َأ رن َت ُس َّ
ت َثال ًثا َق َ ُ
َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷ َف َل رن َأ ُس َّب ُه.

الرا َي َة َغدً ا َر ُج ًال ُ ِ
احل ِد َ
حيب ُه ال َّل ُه َو َر ُسو ُل ُه))،
يث ،وقو َله(( :ألُ رعطِ َ َّ
ني َّ
َف َذك ََر َه َذا ر َ
ح
ح
ٓ
ٓ ح
ح ۡ ح ح ح
ـما َن َز َل رت﴿ :فقل ت حعال ۡوا ن ۡدع أ ۡب حنا حءنا حوأ ۡب حنا حءك ۡم﴾ [آل عمرانَ ،]61فدَ َعا
وقولهَ :ل َّ
ـؤ ِ
الء َأ ره ِيل)).
ني َف َق َال(( :ال َّل ُه َّم َه ُ
احل َس َ
احل َس َن َو ر ُ
َعلِ ًّيا َو َفاطِ َم َة َو ر َ
َو ِعنردَ َأ ِيب َي رع َىل َع رن َس رع ٍد ِم رن َو رج ٍه َ
آخ َر َال بَ رأ َس بِ ِه َق َالَ :ل رو ُو ِض َع ا رلـ ِمن َرش ُار
(ب َىل َيا َر ُس َ
ُون ِمنري ب َِمنرزِ َل ِة َه ُار َ
وفيهَ « :ف َق َالَ (( :أ َما َت رر َب َأ رن َتك َ
ول ال َّل ِه)َ .ق َال:
ون ِم رن ُم َ
وسى))َ .ق َالَ :
َ
ِ
سعًا َك َأ رين َأ رن ُظ ُر إ َِىل غُ َبارِ َقدَ َم ريه َي رس َط ُع» .قال املحقق (شاكر)« :إسناده صحيح».
عَيل ُم ر ِ
َفأ رد َب َر ِ ٌّ
(( -)1الطبقات الكربى) البن سعد (.)22/3
( -)2أي الرباء وزيد بن أرقم رمحة اهلل تعاىل عليهام ،عند ابن سعد.
( -)3مسلم ( ،)1490/4رقم ( ،)2404ط( :دار ابن حزم).
حس ٌن صحيح غريب» .ورواه النسائي يف
( -)4سنن الرتمذي ،رقم ( ،)3733وقال« :حديث َ
(اخلصائص) برقم ( ،)11ط (:املكتبة العِصية) ،قال املحقق« :إسناده صحيح» .والبزار يف (املسند)
( ،)324/3برقم ( ،)1120واحلاكم يف (املستدرك) ( ،)117/3رقم ( .)4575وقال احلاكم:
رش ِ
رش ِ
«ح ِد ٌ
الش ري َخ رني» .وقال الذهبيَ :
ط َّ
يح َ
ط ُم رس ِل ٍم فقط» .ورواه ابن ماجه يف
يث َص ِح ٌ
َ
«عَىل َ ر
عَىل َ ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َح َّجاتهَ ،فدَ َخ َل عَ َل ريه َس رعدٌ َ ،ف َذك َُروا
(السنن) رقم ( ،)121ط( :الرسالة) بلفظَ :قد َم ُم َعاوِ َي ُة ِيف بَ رع ِ
ِ
ول ال َّله ÷ َي ُق ُ
ول َه َذا لِ َر ُج ٍل َس ِم رع ُت َر ُس َ
ب َس رعدٌ َ ،و َق َالَ :ت ُق ُ
ولَ (( :م رن ُكن ُرت
عَ ِل ًّياَ ،فن ََال ِم رن ُهَ ،فغ َِض َ
َم رو َال ُه َف َع ِ ٌّيل َم رو َال ُه))َ ،و َس ِم رع ُت ُه َي ُق ُ
ولَ (( :أ رن َت ِمنري ب َِمنرزِ َل ِة َه ُار َ
وسى إ َِّال َأ َّن ُه َال َنب َِّي بَ رع ِدي))،
ون ِم رن ُم َ
حيب ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه))؟ .قال املحقق (ا َ
ولُ َ :
الرا َي َة ا رل َي رو َم َر ُج ًال ُ ِ
َو َس ِم رع ُت ُه َي ُق ُ
ألرنؤوط):
((ألعر ِط َ َّ
ني َّ
«حديث صحيح ،وهذا سند رجاله ثقات» .وصححه األلباين يف (صحيح ابن ماجه) ،وغريهم كثري.
( -)5مسند أيب يعىل ( ،)114/2رقم ( ،)777قال اهليثمي يف (املجمع) («:)133/9إ رِسنَا ُد ُه
َح َس ٌن» ،وقال الشوكاين يف (در السحابة) (ص )224/رقم (« )110بإسناد حسن» .ورواه
=

ب َعلِ ًّيا َما َس َب رب ُت ُه َأبَدً ا.
َع َىل َم رفرِ ِقي َع َىل َأ رن َأ ُس َّ
اب ُد َ
يث َ -أ رعنِي َح ِد َ
احل ِد ُ
الز َيا َد ِةُ -ر ِو َي َع ِن النَّب رِي ÷
ون ر
يث ا رل َب ِ
َو َه َذا ر َ
َع رن َغ ر ِري َس رع ٍد ِم رن َح ِد ِ
يث ُع َم َر َو َع ِ ٍّيل َن رف ِس ِه َو َأ ِيب ُه َر ري َر َة َوابر ِن َع َّب ٍ
اس َو َجابِرِ بر ِن َع رب ِد
ال َّل ِه وا رلرب ِاء و َزي ِد ب ِن َأر َقم و َأ ِيب س ِع ٍ
يد َو َأ َن ٍ
يش بر ِن ُجنَا َد َة
َ ََ َ ر ر ر َ َ
َ
س َو َجابِرِ بر ِن َس ُم َر َة َو ُح رب ِ ر
او َي َة َو َأ رس َما َء ِبن ِ
رت ُع َم ري ٍ
َو ُم َع ِ
س َو َغ رري ِِه رم.
مج ِة َع ِ ٍّيل.
ب ُط ُر َق ُه ابر ُن َع َساكِ َر ِيف َت رر َ َ
است رَو َع َ
َو َق ِد ر
احل ِد ِ
يث َجابِرِ بر ِن َس ُم َرةََ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ـم رعنَى َح ِد ُ
ول
َو َقرِ ٌ
يث ِيف ا رل َ
يب ِم رن َه َذا ر َ
ني))؟ َق َالَ ( :عا ِق ُر النَّا َق ِة)َ .ق َالَ (( :ف َم رن
ال َّل ِه ÷ لِ َع ِ ٍّيلَ (( :م رن َأ رش َقى األَ َّولِ َ

ِ
اآلخرِ ي َن))؟ َق َال( :ال َّل ُه َو َر ُسو ُل ُه َأ رع َل ُم)َ .ق َالَ (( :قاتِ ُل َك))َ ،أ رخ َر َج ُه
َأ رش َقى
يث َع َّمارِ بر ِن َي ِ ٍ
ارس ِعنردَ ( َأ رمحَدَ ) َ ،و ِم رن َح ِد ِ
اهدٌ ِم رن َح ِد ِ
رب ِاين َ ،و َل ُه َش ِ
يث
ال َّط َ َ
ب ِعنردَ (ال َّطرب ِاين)  ،و َعن َع ِيل ن رف ِس ِه ِعنردَ ( َأ ِيب يع َىل) بِإِسن ٍ
َاد َل ر ٍ
ُص َه ري ٍ
ني.
َ ر ٍّ َ
َر
ر
ََ ر

النسائي يف (اخلصائص) برقم (.)92
(( -)1املعجم الكبري) للطرباين ( )247/2رقم (.)2037
( -)2روى أمحد بن حنبل يف (املسند) ( )256/30رقم ( )18321ط( :مؤسسة الرسالة) عن عامر
ول ال َّل ِه ÷ لِ َع ِ ٍّيلَ (( :يا َأبَا تُ َر ٍ
بن يارس رضوان اهلل تعاىل وسالمه عليهام .قالَ « :ق َال َر ُس ُ
اب))؛
ول ال َّلهِ.
ني))ُ .ق رلنَا :بَ َىل َيا َر ُس َ
َّاس َر ُج َل ر ِ
الرت ِ
ابَ .ق َالَ (( :أال ُأ َحدر ُثك َُما بِ َأ رش َقى الن ِ
ـما ُي َرى َع َلير ِه ِم رن َ
لِ َ
رضبُ َك َيا ع َِيل ع ََىل َه ِذ ِهَ -ي رعنِي َق ررنَ ُهَ -حتَّى تُبَ َّل ِمنر ُه
َق َالُ (( :أ َحير ِم ُر َث ُمو َد ا َّل ِذي َع َق َر النَّا َق َةَ ،وا َّل ِذي َي ر ِ
«ح َس ٌن لغريه ،دون قوله ((يا أبا تراب)) فصحيح
حليَتَ ُه))» .قال حمققوا هذه الطبعةَ :
َه ِذ ِهَ -ي رعنِي ِ ر
من قصة أخرى» ،ورواه أمحد يف (فضائل الصحابة) ( ،)854/2رقم ( )1172بنفس اإلسناد.
قال املحقق (عباس)« :إسناده َح َس ٌن مت َِّصل».
رش ِ
«ه َذا َح ِد ٌ
ط
ورواه احلاكم يف (املستدرك) ( ،)151/3رقم ( ،)4679وقالَ :
يث َص ِح ٌ
يح ع ََىل َ ر
ُم رسلِ ٍمَ ،و َمل ُخي رَر َجا ُه ِ َهب ِذ ِه الزر َيا َد ِة ،إِنَّ َما اتَّ َف َقا ع ََىل َح ِد ِ
يث َأ ِيب َحا ِزمٍَ ،ع رن َس ره ِل برنِ َس رع ٍدُ (( ،ق رم أبَاَ
ر
رش ِ
تُ َر ٍ
ط ُم رسلِ ٍم».
اب))» ،وقال الذهبي يف (التلخيص)« :ع ََىل رَ
( -)3املعجم الكبري ( )45/8رقم (.)7311
( -)4مسند أيب يعىل ( )377/1رقم ( ،)485ونحوه يف ( )430/1رقم (.)569
َ
«حدَّ َثنَا َأبُو َخ ري َث َم َةَ ،حدَّ ثنَا َجرِ ٌير ،عَنِ
وروى أبو يعىل ً
أيضا يف (املسند) ( ،)443/1رقم (َ -)590
رَ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ٍ
َ
َّ
َ
َ
ر
َ
َ
عَن عَ ربد الله برنِ َس ُبعٍ ،قال :خط َبنَا عَيل بر ُن أ ِيب
عرم ِ
اجل رعد ،ر
عَن َس َل َمة برنِ ك َُه ريل ،ر
ش ،ر
األ َ
عَن َس ِ
امل برنِ أ ِيب َ
=

و ِعنردَ (ا رلب َّزارِ ) بِإِسن ٍ
َاد َج ري ٍد.
َ
َ
ر
اق َع ِ ٍّيل لِ رل ِ
است ُِد َّل بِ َح ِد ِ
استِ رح َق ِ
خ َال َف ِة ُد َ
الص َحابَ ِة؛
يث ا رل َب ِ
ون َغ ر ِري ِه ِم َن َّ
اب َع َىل ر
َو ر

ون ك َ
َفإ َِّن َه ُار َ
وسى.
َان َخلِي َف َة ُم َ
يب :ب َِأ َّن َه ُار َ
وسى إ َِّال ِيف َح َياتِ ِه َال بَ رعدَ َم روتِ ِه؛ ألَ َّن ُه
َو ُأ ِج َ
ـم َي ُك رن َخلِي َف َة ُم َ
ون َل ر
ات َق رب َل موسى بِا رت َف ٍ
اقَ ،أ َش َار إ َِىل َذلِ َك ر
اخلَ َّط ِايب.
َم َ
ُ َ
احل ِد ِ
يث َأ َّن ُه ُمت َِّص ٌل ِيب َنازِ ٌل ِمنري َمنرزِ َل َة َه ُار َ
وسى،
ون ِم رن ُم َ
َو َق َال ال رطيبِيَ :م رعنَى ر َ
ف َأ َّن اال رت َص َال
َوفِي ِه َت رشبِي ٌه ُم رب َه ٌم بَ َّينَ ُه بِ َق رولِ ِه(( :إ َِّال َأ َّن ُه َال َنب َِّي بَ رع ِدي))َ ،ف ُعرِ َ
وهنَا َو ره َو ر ِ
ـما
اخل َال َف ُةَ ،و َل َّ
ُور بَ رين َُه َما َل ري َس ِم رن ِج َه ِة الن ُب َّو ِة بَ رل ِم رن ِج َه ِة َما ُد َ
ـم رذك َ
ا رل َ
ـم َش َّب ُه ِب ِه إِ َّن َما ك َ
َان َه ُار ُ
ك َ
يص
وسى َد َّل َذلِ َك َع َىل َخت ِرص ِ
َان َخلِي َف ًة ِيف َح َيا ِة ُم َ
ون ا رل ُ

ِخ َال َف ِة َع ِ ٍّيل لِلنَّب رِي ÷ ب َِح َياتِ ِهَ ،وال َّل ُه َأ رع َل ُم».
احل َّف ُ
وص َع َىل
رت َ
ف َه ُ
اظ ب َِو رج ِه َد َال َل ِة الن ُص ِ
احل رمدُ لِ َّل ِه َو رحدَ ُهَ ،قد ا رع َ َ
ـؤ َال ِء ر ُ
ُق رل ُت :ر َ
اخل َال َف ِة ك ََما َي ُقو ُل ُه َأ ره ُل ال َب ري ِ
رِ
ت َ %و َم رن َوا َف َق ُهم.
َو َما َذك َُرو ُه ِم رن َو َفا ِة َه ُار َ
ون َ #ال َي رص ُل ُح ُش رب َه ًة َف رض ًال َع رن ُح َّج ٍة؛ َفإ َِّن َم رو َت ُه
رش َكتِ ِه ِيف األَ رمرِ ،
َق رب َل ُم رو َسى َ #ال ُيؤ رث ُر ِيف ر
استِ رح َقا ِق ِه ِخل َال َفتِ ِه َق رط ًعاَ ،و ُ ر
َان َأ َح َّق ر
رش ري َك ُه ِيف َأ رمرِ ِهَ ،و َح ري ُث ك َ
اخلَ رل ِق
آين َح ري ُث َج َع َل ُه َ ِ
ـم رع ُلو ُم بِالن ر
َوا رل َ
َّص ال ُق رر ِ ر
االستِ رح َق ِ
اش َلك َ
ب َِم َقا ِم ِهَ ،أ َّن ُه َل رو َع َ
اق،
َان ُه َو َخلِ ري َف َت ُهَ ،و َقدر َن َّز َل َعلِ ًّيا ِ #يف َه َذا ر

َو ِيف َه ِذ ِه ا رل َف ِض ري َل ِة َمنرزِ َل َت ُه.

َطالِ ٍ
حل َي َت ُه ِم رن َد ِم َر رأ ِس ِه.»)-
بَ ،ف َق َالَ :
احل َّب َة َوبَ َر َأ الن ََّس َم َة َلت َُخ َّض َب َّن َه ِذ ِه ِم رن َه ِذ ِهَ - ،ي رعنِي ِ ر
(وا َّل ِذي َف َل َق ر َ
قال (حسني سليم) حمقق (مسند أيب يعىل)« :إسناده حسن».
َري َعبردِ
ِ
ُ
ُ
رِجال ُه ر َِجال َّ
«ر َوا ُه َأ رمحَدُ َو َأبُو َي رع َىلَ ،و َ
وقال اهليثمي يف (املجمع) (َ :)140/9
الصح ِ
يح غ ر َ
ال َّل ِه برنِ ُسبَيرعٍَ ،و ره َو ثِ َق ٌة».
َ
مستوىف يف (املاحي للريب) (القسم األول) من (جممع الفوائد) ،ويف (الفصل
( -)1البحث يف هذا
التاسع) من (لوامع األنوار) (ط( ،)580/2/1ط( ،)644/2/2ط.)783/2/3

االستِ رثن ِ
ِاستِ رثنَائِ ِه لِلن ُب َّو ِة،
َاءَ ،و َقدر َأ َّكدَ كَو َن ُه ِيف َمجِ ري ِع َمنَازِ لِ ِه ب ر
َو ره َو َل رف ٌظ َعا ٌّم بِدَ َال َل ِة ر
َان بَ رعدَ ُه َص َّىل ال َّل ُه َع َل ري ِه َوآ َل ُه َنب ٌِّي َلك َ
َو َقدر َد َّل َد َالل ًة َقاطِ َع ًة َأ َّن ُه َل رو ك َ
َان َع ِ ٌّيل َنبِ ًّيا،

وز َأ رن َي رست ِ
َح َّق َم َقا َم ُه ÷ َغ ر ُري ُه؟! َو َه َذا َو ِ
اض ٌحَ ،و َل َع رم ُر ال َّل ِه إ َِّن ِم رث َل
َف َك ري َ
جي ُ
ف َُ
ـؤ ِ
الء النظَّارِ َ ،و َلكِ رن:
َذلِ َك َال َ ر
خي َفى َع َىل َه ُ
رس ري َر ٌة َال ُت رع َل ُم
وس َ ِ
ِ َهل َوى الن ُف ِ
رب َه ـ ُ
ان ُمت َِّض ـ ٌح
احل ـق َأبر َل ـ ُج َوا رل ُ ر
َو ر َ

َوبَ رينَنَا ُحم ر َكـ ُم ا رل َّتنرزِ ريـ ِل َوا رلسـ َورِ

ب َع ِ ٍّيل َأ رش َيا َء ِيف
ـم َصن ُ
نعمَ ،ق َال ِيف (ال َفت ِرح)
رف ِم رن َمنَا ِق ِ
َ
«:و َقدر َأ رخ َر َج ا رل ُ
ـم رو ِض ِعِ ،من َرهاَ :ح ِد ُ
يث ُع َم َرَ « :ع ِ ٌّيل َأ رق َضا َنا»َ ،و َس َي رأ ِيت ِيف َت رف ِس ِري ا رل َب َق َر ِة.
َغ ر ِري َه َذا ا رل َ
ٍ
يح ِم رن َح ِد ِ
َو َل ُه َش ِ
احلاكِ ِم .
اهدٌ َص ِح ٌ
يث ابر ِن َم رس ُعود ِعنردَ ر َ
يث َأ ِيب س ِع ٍ
يث ِقتَالِ ِه ا رل ُب َغاةََ ،و ره َو َح ِد ُ
َو ِمن َرهاَ :ح ِد ُ
يد (( َت رقت ُُل َع َّم ًارا ا رل ِف َئ ُة
َ
احل ِد ِ
َان َع َّم ٌار َم َع َع ِ ٍّيلَ ،و َقدر َت َقدَّ َم ِ
ا رل َبا ِغ َي ُة))َ ،وك َ
ـم رذكُورِ ِيف
يث ا رل َ
ت راإل َِش َار ُة إ َِىل ر َ

الص َال ِة.
َّ
يث َأ ِيب س ِع ٍ
يد ِيف َع َال َم ِ
اخلَ َوارِ َجَ ،و َقدر َت َقدَّ َم ِم رن َح ِد ِ
يث ِقتَالِ ِه ر
َو ِمن َرهاَ :ح ِد ُ
ات
َ
الن ُب َّو ِة.
ف بِال َّتتَب ِع.
َو َغ ر ُري َذلِ َك ُِمَّا ُي رع َر ُ

( -)1للسيد اإلمام صارم الدين إبراهيم بن حممد الوزير  ،ŉوهو من أبيات (البَ َّسا َمة) .انظر
رشحها (مآثر األبرار) (.)221/1
( -)2فتح الباري رشح البخاري (ط )93/7( )1ط( :دار الريان للرتاث) ،ويف (ط)93/7( )2
ط( :دار الكتب العلمية).
( -)3أي البخاري.
َ
( -)4روى احلاكم يف (املستدرك) ( ،)145/3رقم ( ،)4656بإسناده إىل ُش رعبَ َةَ ،ع رن أ ِيب إ رِس َح َ
اق،
ِ
الر رمحَنِ برنِ َيزِ يدَ َ ،ع رن َع رل َق َم َةَ ،ع رن َعبر ِد ال َّل ِه َق َالُ « :كنَّا نَت ََحدَّ ُ
ـم ِدينَ ِة عَيل
ث َأ رن َأ رق َىض َأ ره ِل ا رل َ
َع رن َعبر ِد َّ
رش ِ
بر ُن َأ ِيب َطالِ ٍ
«ه َذا َح ِد ٌ
الشير َخ ر ِ
ط َّ
ني».
ب  .»¥قال احلاكمَ :
يث َص ِح ٌ
يح ع ََىل َ ر
وسيأيت زيادة البحث حول هذا يف التعاليق عىل (تتمة الروض النضري).

مج َع َمنَا ِق َب ُه ِم َن ر َ
األ َحا ِد ِ
يث رِ
ص).
ب َم رن َ َ
(اخل َصا ِئ ِ
اجل َيا ِد :الن ََّسا ِئي ِيف ِكت ِ
َاب ر َ
َو َأ رو َع ُ
َو َأ َّما َح ِد ُ
الرت ِم ِذي
يث (( َم رن ُكن ُرت َم رو َال ُه َف َع ِ ٌّيل َم رو َال ُه))َ ،ف َقدر َأ رخ َر َج ُه ر ر
است رَو َع َب َها ابر ُن ُع رقدَ َة ِيف كِت ٍ
َاب ُم رف َر ٍد،
َوالن ََّسائِيَ ،و ره َو َكثِ ُري الط ُر ِق ِجدًّ ا َ ،و َق ِد ر
َو َكثِ ٌري ِم رن َأ َسانِ ِ
اح َو ِح َس ٌ
ان.
يد َها ِص َح ٌ
ٍ
الص َحابَ ِة َما بَ َل َغنَا َع رن
َو َقدر ُروينَا َع ِن ا ِ
إل َما ِم َأ رمحَدَ َق َالَ :ما بَ َل َغنَا َع رن َأ َحد ِم َن َّ
َع ِ ريل بر ِن َأ ِيب َطالِ ٍ
ب».

السابِ َق ر ِ
ب
نيَ ،وا رل َق رصدُ ال َّت رقرِ ري ُ
ـمكَا ِن َوال َّتارِ ري ِخ َّ
ـم َرا ُد َن رق ُل ُه ِيف ا رل َ
ا رنت ََهى ا رل ُ
اح ِ
لِ رل َب ِ
ثَ ،وال َّل ُه ُس رب َحا َن ُه َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.
ٍ
ـم َؤ َّي ِدي
ـم رف َت ِق ُر إ َِىل ال َّل ِه َت َع َاىل :جمدالدين بر ُن ُحم َ َّمد ا رل ُ
َق َال ِيف األَ رص ِلَ :ك َت َب ُه ا رل ُ

ني.
َغ َف َر ال َّل ُه َت َع َاىل َ ُهل َما ولِ رل ُم رؤ ِمنِ َ

*******

( -)1والبحث يف هذا مستوىف يف (لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي ( #الفصل
األول) (ط( ،)37/1/1ط( ،)66/1/2ط.)73/1/3

(مع ابن تيمية)


ر
احلَ رمدُ ل َّل ِه َو رحدَ ُه.
َاوا ُه) (ال َّط رب َع ِة
َق َال ابر ُن َت ري ِم َّي َة يف (اجلزء الثالث عشـر -صفحِ )31/م رن ( َفت َ
األُ رو َىل) (سنة1381-هـ) ِيف ِذكررِ اخلَ َوارِ ِج َما َل رف ُظ ُهَ « :قدر َث َب َت َع ِن النَّب رِي
÷ َأ َحا ِد ري ُث َص ِح ري َح ٌة ِيف َذ رمهِ م ،واألَ رمرِ بِ ِقت ِ
َاهلم »...إلخ.
أخ ُذ َ
ُق رل ُتَ :و َلكِن َُّهم َي رق َب ُل َ
ون َح ِد ري َث ُهمَ ،و َي ُ
ون َعن ُرهم؛ ِألَ َّهنُم َل ري ُسوا ب ِِش ري َع ٍة،
ون :إ َِّن َم َق ِ
الر ُس ُ
ول ÷ َّإهنُم (( َي رم ُر ُق َ
َو َي ُقو ُل َ
ون
احل ٌة َ ،وإ رِن َق َال َّ
اصدَ ُه رم َص ِ َ
الر ِم َّي ِة)) َ ،و َّإهنُم ((كِ َال ُب النَّارِ )) َ ،و َّإهنُم
ِم َن الدر ري ِن ك ََما َي رم ُر ُق ا رل َّس ره ُم ِم َن َّ
( -)1وهو يف ( )20/13ط( :دار الوفا).
باع القرآن».
ت
ا
وا
( -)2قال ابن تيمية يف اخلوارج« :إنام َق َص
دُ
ر َ
ِ
ب َ
بالضمَ :-
اآلخرِ )،
الر ِميَّة) َم رر ًقا َو( ُم ُرو ًقا) –
(خ َر َج) َط َر ُف ُه (من اجلان ِ
ر
الس ره ُم ِم َن َّ
(َ (« -)3م َر َق َّ
وسائِ ُره يف جوفِها( ،وبه) ُس رميت (اخلَوا ِرج ما ِر َقة؛ خلُ ِ
روجهم عَنِ الدر رينِ ) ،وهو َجمازٌ  ،ويف حديث
الر ِميَّ ِة))،
ري َ ¥و َذك ََر اخلَ َ
أيب َسعيد اخلُدر ّ
الس ره ُم ِم َن َّ
وارجَ (( :ي رم ُرقو َن ِم َن الدر رينِ ك ََما َي رم ُر ُق َّ
ر
ُ
ُ
عيل
حديث
ويف
منه،
ج
رر
وخي
به
مي
ر
ـم
ل
ا
م
ه
الس
ق
رِ
خي
ا
َم
ك
،
ه
ن
و
ت
ي
و
ه
ن
و
ق
ررِ
خي
َعدَّ
َ
َ
أيَ :جيوزونَ ُه َو َ
َ
َ
ُ
ر
ُ
َ
ُ
َّ ُ َ ر َّ
َ
ٍّ
ت ب ِق ِ
تال املارِ قني) ي رعني اخلَوا ِر َج» ،انتهى من (تاج العروس) (.)383/26
ُ ( :¥أ ِم رر ُ
ِ
ِ
واحل َميدي يف (املسند)
واحلديث رواه أبو داود ال َّطيَاليس يف (املسند) برقمي ( ،)449( )163ر ُ
برقم ( ،)1271( )749وعبدُ الرزاق يف (املصنَّف) بأرقام ()18676( )18650( )18649
( .)18677واب ُن أيب شيبة يف (املصنَّف) بأرقام ()30824( )30822( )30821( )30820
( ،)39038( )39037وغ ِري ذلك .ورواه أمحدُ يف (املسند) ط( :الرسالة) بأرقام ()672
( ،)1346( )1255( )1086( )706والبخاري برقم ( ،)3611( )3610( )3344ومسلم
بأرقام ( ،)2456( )2455( )2452( )2451( )2450( )2499وغري ذلك كثري جدًّ ا.
((اخلوارج كِ َال ُب النَّارِ)) رواه كثري من املحدثني ،منهم :الطياليس رقم (،)860
( -)4حديث
ُ
ِ
َ
ٌ
«حد ريث َح َس ٌن» ،ورواه ابن أيب شيبة رقم
حتقيق( :الرتكي) ،عن ابن أيب أوىف ،وقال املحققَ :
=

اخلَ رل ِق َو ر
اخلَلِ ري َق ِةَ ،ي رق ُت ُل ُهم َخ ر ُري ر
اخلَ رل ِق َو ر
((رش ر
اخلَلِ ري َق ِة)) .
َ
( ،)39039وعنه ابن ماجه يف (السنن) رقم ( ،)173وصححه األلباين يف (صحيح ابن ماجه)،
ورواه أمحد يف (املسند) رقم ( )19415ط( :الرسالة) ،واحلاكم رقم ( ،)6435قال اهليثمي يف
ات».
رِج ُال َأ رمحَدَ ثِ َق ٌ
رب ِاينَ ،و َ
)«:ر َوا ُه َأ رمحَدُ َ ،وال َّط َ َ
(املجمع) (َ 233/5
ِ
ُ
اهلا َثالَ ًثاَ -رش
ورواه الطياليس ( )455/2برقم ( )1232عن أيب أمامة بلفظ(( :ك َال ُب النَّارِ َ - ،ق َ َ
رت ظِ رل َّ ِ
«ح ِد ري ٌث
َقت َرىل ُقتِ ُلوا َحت َ
اهلا َثالَ ًثا .قال املحققَ :
الس َماءَ ،خ ر ُري َقت َرىل َم رن َقتَ َل ُه رم َو َقتَ ُلو ُه))َ .ق َ َ
ـم َصن ِ
رف َح َس ٌن» ،ورواه أمحد برقم ( )22151ط( :الرسالة) ،وقال حمققوا
َص ِح ري ٌحَ ،وإ رِسنَا ُد ا رل ُ
هذه الطبعة« :حديث صحيح ،»....وابن ماجه يف (السنن) برقم ( ،)176وقال األلباين« :حسن
رش ِ
ط
صحيح» ،واحلاكم يف (املستدرك) برقم ( ،)2654وبرقم ( ،)2655وصححه احلاكم ع ََىل َ ر
ُم رسلِ ٍم ،ووافقه الذهبي ،ورواه الطرباين يف (الكبري) بطرق كثرية ،انظر بعضها بأرقام ()8033
ات» ،وصححه السيوطي
( ،)8035( )8034وقال اهليثمي يف (املجمع) («:)237/6ر َِجا ُل ُه ثِ َق ٌ
يف (اجلامع الصغري) برقم (.)4148
( -)1روى حممد بن سليامن الكويف رمحه اهلل تعاىل يف (املناقب) ( ،)361/2رقم ( ،)839وابن املغازيل
َ
رسول ال َّل ِه ÷ يقول:
سمعت
يف (املناقب) (ص ،)54/رقم ( )79باإلسناد إىل عائشة قالت:
ُ
اخل ِل ري َق ِةَ ،و َأ رق َر ُ ُهب رم ِعنردَ ال َّل ِه َو ِس ري َلة َي رو َم ال ِق َيا َم ِة)).
ُ
اخل رل ِق َو ر َ
اخل ِل ري َق ِةَ ،ي رق ُت ُل ُهم َخ ر ُري ر َ
اخل رل ِق َو ر َ
((ه رم َرش ر َ
وروى الطرباين يف (األوسط) ( ،)210/7رقم ( )7295بإسناده إىل أيب سعيد الرقاِش ،قال:
قلت :يا ُأ َّم املؤمنني إِنَّا
«دخلت عىل عائشة ،فقالت :ما بال أيب َح َس ٍن َي رقت ُُل َأ رص َحابَ ُه ال ُق َّرا َء؟ قالُ :
ُ
اه ِد زُ ورٍ،
ِ
ِ
ِ
ِ
الش َها َدة مثر ُل َش ِ
َو َجدر نَا ِيف ال َقت َرىل َذا الثدَ َّية َف َش ِه َق رت َأ رو تَنَ َّف َس رتُ ،ث َّم َقا َل رت :إ َِّن كَات َم َّ
سول ال َّل ِه ÷ َي ُق ُ
َس ِم رع ُت َر َ
العصابَ َة َخ ر ُري ُأ َّمتِي))».
ولَ (( :ي رقت ُُل َه ِذ ِه َ
احل ِد ِ
ُ
وع
وقال
يث َّ
احلافظ اب ُن حجر يف (فتح الباري) (َ :)354/12
يح ا رل َ
ـم رر ُف ِ
الص ِح ِ
«و َقدر َثبَ َت ِيف ر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
اخلَ رل ِق َو ر
رش ُار ر
ِعنردَ ( ُم رسلِ ٍم) م رن َحديث أ ِيب َذ ٍّر ِيف َو رصف ر
محدَ )
اخلَلِي َقة))َ ،وعنردَ (أ ر َ
اخلَ َوا ِر ِجُ :
((ه رم َ
الش رعبِي َع رن مس ٍ
ب َِسن ٍَد َجير ٍدَ -ع رن َأنَ ٍوق َع رن عَائِ َش َة
س َم رر ُفوعًا ِمثر َل ُهَ ،و ِعنردَ (ا رلبَزَّ ارِ) ِم رن َطرِ ِيق َّ ر
َرُ
َقا َل رتَ :ذك ََر َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷ ر
رش ُار ُأ َّمتِي َي رقتُ ُل ُه رم ِخيَ ُار ُأ َّمتِي))َ ،و َسنَدُ ُه
اخلَ َوا ِر َج َف َق َالُ :
((ه رم ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخلَلي َقة َي رقتُ ُل ُه رم َخ ر ُري ر
اخلَ رل ِق َو ر
((ه رم َرش ر
اخلَ رل ِق
اين) م رن َه َذا ا رل َو رجه َم رر ُفوعًاُ :
َح َس ٌنَ ،و ِعنردَ (ال َّط َ َ
رب ِ ر
يث َأ ِيب س ِع ٍ
اخلَلِي َق ِة))َ ،و ِيف َح ِد ِ
َو ر
((ه رم َرش ا رل َ ِرب َّي ِة))َ ،و ِيف ِر َوا َي ِة ُعبَير ِد ال َّل ِه برنِ َأ ِيب
يد ِعنردَ ( َأ رمحَدَ )ُ :
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
ِ
َض َخ رل ِق ال َّله إِ َليره))َ ،و ِيف َحديث َعبرد ال َّله برنِ َخبَّاب َي رعني
َيل عنردَ ( ُم رسل ٍم)(( :م رن أبرغ ِ
َرافِ ٍع َع رن ع ٍّ
ض))َ ،و ِيف َح ِد ِ
يث َأ ِيب ُأ َما َم َة
اين)َ :
الس َما ُءَ ،و َأ َق َّلت ُره ُم راألَ رر ُ
((رش َقت َرىل َأ َظ َّلتر ُه ُم َّ
َع رن َأبِي ِه ِعنردَ (ال َّط َ َ
رب ِ ر
محدَ َ ،وابرنِ َأ ِيب َشيربَ َة) ِم رن َح ِد ِ
((رش ر
يث َأ ِيب بَ ررزَ َة َم رر ُفوعًا ِيف ِذكررِ ر
اخلَ رل ِق
اخلَ َوارِ ِجَ :
نَ رح ُو ُهَ ،و ِعنردَ ( َأ ر َ
َو ر ِ
وهلا َث َال ًثاَ ،و ِعنردَ (ابرنِ َأ ِيب َشيربَ َة) ِم رن َطرِ ِيق ع َُم ر ِري برنِ إ رِس َح َ
((ه رم
اق َع رن َأ ِيب ُه َر ري َرةَُ :
اخلَلِي َقة)) َي ُق ُ َ
َرش ر
اخلَ رل ِق)) .قال ابن حجرَ :و َه َذا ُِمَّا ُيؤَ ريدُ َق رو َل َم رن َق َال بِ ُك رفرِ ِه رم »...إلخ.
كثريا منها:
واألحاديث الواردة بذم اخلوارج ووجوب قتاهلم ،وفضل من يقتلهم ،قد استوىف ً
موالنا اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي  #يف كتابه (لوامع األنوار) يف (الفصل التاسع) وكذا
العالمة السعيد ُمحَيد الشهيد يف (حماسن األزهار) (ص ،)265/والسيد األمري الصنعاين يف
=

ان َح ِ
َهك ََذا َي ُق ُ
ول لِ َس ُ
رصائِ َح ك ََال ِمهِم.
اهلم ،ك ََما َي رع َل ُم َذلِ َك َم رن َت َص َّف َح َ َ
*******
الص رف ِحُ « :ث َّم ر
ـم َيكُن ا َّل ِذي ابرتَدَ َع الت ََّشي َع
َق َال ِيف َذلِ َك َّ
ـما َحدَ ُثوا َل ر
الشي َع ُة َل َّ
َان َغ َر ُض ُه َف ِ
اسدً اَ ،و َقدر ِق َيل :إ َّن ُه ك َ
َق رصد ُه الدر ين؛ بَ رل ك َ
َان ُمنَافِ ًقا زِ رن ِدي ًقا» إلخ.

ني َو َأ ره ِل بَ ريتِ ِه َ ،%و َت رف ِض ري ُل ُه َع َىل
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ُق رل ُتِ :ألَ َّن الت ََّشي َع َأ رص ُل ُه َحم َ َّب ُة َأ ِم ر ِري ا رل ُ
ني َو َغ ر ِري ِهم.
ـم َحدر ثِ ر َ
َغ ر ِري ِه ،ك ََما َذك ََر ُه ُع َل َما ُء األُ َّم ِة ِم َن ا رل ُ
َٓ
َاب ال َّل ِه َت َع َاىل بِ ِم رث ِل َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :قل َل
َو ره َو ا رل ِف رط َر ُة ا َّلتِي َق َضـى ِ َهبا كِت ُ
ح ح
َ ۡ
ۡ
َ
أح ۡ ح
سلك ۡم حعل ۡيهّ أ ۡجرا إَّل ٱل حم حو َدةح ِّف ٱلق ۡر ح َٰ
ب﴾ [الشورىَ ،]23و َن رحوِ َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :إّن حما
ۡ ح حۡح ۡ
َ
ۡ ح ح
ت حوي حطه حرك ۡم حت ۡطه ٗ
ۡ
ح
يا[ ﴾٣٣األحزاب]،
ي
ل
لرجس أهل ٱ ّ
ّ
ّ
ي ّريد ٱلِل ّلذهّب عنكم ٱ ّ
ح
ح
ح
َو َق رولِ ِه َت َع َاىل ﴿ :حفق ۡل حت حعال ۡوا نح ۡدع أ ۡب حنا ٓ حءنحا حوأ ۡب حنا ٓ حءك ۡم﴾ اآل َي َة [آل عمرانَ ،]61:و َق رولِهِ
َتع َاىل﴿ :إ َن حما حو ّ للكم ٱ َلِل حو حرسولۥ [ حوٱ ََّل ح
ّين حء حامنوا][ ﴾...املائدة.]58:
ّ
َ

َو ُسنَّ ُة َر ُسولِ ِه ÷ بِ ِم رث ِل َ
رب)
ـمنرزِ َل ِة) َو َخ َ ِرب ( َفت ِرح َخ ري َ َ
(خ َ ِرب ا رل َغ ِد ريرِ ) َو(ا رل َ
َو(بَ َرا َءةَ) َو َخ َ ِربَ (( :ال ُ ِ
حيب َك َّإال ُمؤ ِم ٌنَ ،و َال ُي رب ِغ ُض َك إ َّال ُمنَافِ ٌق))َ ،و َغ ر ِري َذلِ َك ُِمَّا
اخلَاص َوا رل َعا ّمَ ،وا رم َت َ
َع َر َفه ر
ت بِ ِه َد َو ِاو ري ُن اإل رِس َالم.
أل ر
َفلِ َهذا َي رر ُم رو َهنُ رم َمجِ ري ًعا بِك رُل َفا ِق َر ٍةَ ،وبِك رُل َح َج ٍر َو َمدَ ٍرَ ،و َي ُق َ
ولونَ :ل ري َس
اض ُهم َف ِ
اسدَ ةٌ.
َق رصدُ ُهم الدر ري َنَ ،وإ َِّن َأ رغ َر َ
اس ُم ر
الش ري َع ِة ك ََما َذك رَر َنا،
َو َل ري َس ا رل َغ َر ُ
ـم رق ُصو ُد ا رل ُغ َالة ،بَ رل َم رن ُي رط َل ُق َع َل ري ِه ر
ض َوا رل َ
ني ر
اب َأ رو َال ِد ِه ،بَ رل
ـم رؤ ِمنِ ر َ
صَ ،و َأ رص َح ُ
اخلُ َّل ُ
لِ َيدر ُخ َل ِيف َذلِ َك َأ رص َح ُ
اب َأ ِم ر ِري ا رل ُ

َو َأ رو َال ُد ُه َأ رن ُف ُسهم؛ ِألَ َّن َه َذا َم رذ َه ُب ُهم َمجِ ري ًعا ،بَ رل َو َأبر َر ُار َص َحابَ ِة َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷
َك َع َّم ٍ
ار َو َس رل َم َ
ان َوا رلـ ِم رقدَ ا ِد َو َأ ِيب َذ ٍّر ¤؛ ِألَ َّهنُم ِم َن ر
ني بِ َت رف ِض ريلِ ِه
الش ري َع ِة ال َقائِلِ ر َ
(رشح التحفة العلوية) (ص ،)102/واحلافظ اهليثمي يف (املجمع) ( ،)228/6واحلافظ ابن
حجر يف (املطالب العالية) ( ،)69/10واملتقي اهلندي يف (كنز العامل) ( ،)137/11وغريهم.

اجل ِم ري ُعَ ،ح ري ُث َقا ُلوا :إ َّن ُه َحم َ َّب ُة
بِإ ر َ
ِمج ِ
اع األُ َّم ِة؛ ِألَ َّهنُم َقدر َحدوا الت ََّشي َع ب َِحدٍّ َيدر ُخ ُل فِ ري ِه ر َ
َع ِ ٍّيل َو َت رف ِض ري ُل ُه َع َىل َغ ر ِري ِه ،ك ََما َحدَّ ُه بِ ِه ابر ُن َح َج ٍر َو َغ ر ُري ُه .
ان َم ِ
قاهلمُ ،س رب َحا َن َك ال َّل ُه َّم َه َذا ُ رهبت ٌ
ِص ُح بِ ِه لِ َس ُ
َان َعظِ ري ٌم.
َهك ََذا ُي َ ر

*******
هِم -أي الشيعةَ -م ربنِ َّي ٌة َع َىل
َقا َل ابر ُن َت ري ِم َّي َة ِيف َذلِ َك َّ
الص رف ِحَ « :ف َأ رص ُل بِدر َعتِ ر
ا رلك َِذب».
ُق رل ُت :لِرِ َوا َيتِهِ رم َف َضائِ َل َأ ره ِل ال َب ري ِ
ت .%

يب األَ َحا ِد ِ
يح ِة».
«و َتك ِرذ ِ
الص ِح َ
يث َّ
َق َالَ :
ـم َع ِ
اجل ر ِرب
رضا ِب ِهَ ،ورِ َوا َي ُ
ُق رل ُتَ :أ ري ا َّلتي ُو ِض َع رت لِ ُ
احل َشوِ َّي ِة لِ رلت رَّش ِب ري ِه َو ر َ
ات ر َ
او َي َة َو َأ ر َ

َو َن رحوِ َها.

وجدُ فِ ريهِم».
وجدُ ِيف فِ َر ِق األُ َّم ِة ِم َن ا رلك َِذ ِ
ب َأ رك َث ُر ُِمَّا ُي َ
«و ِ َهل َذا َال ُي َ
َق َالَ :
ُق رل ُت :لِ َك رث َر ِة َما َر َوو ُه ِيف َتنرزِ ري ِه ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه َو َت َع َاىلَ ،و َف َضائِ ِل َأ ره ِل ال َب ري ِ
ت .%
«و ر
الشي َع ُة َال َيكَا ُد ُيو َث ُق بِرِ َوا َي ِة َأ َح ٍد ِمن ُره رم ِم رن
َو َق َال ِيف (صفحَ :)32/
ُش ُي ِ
وخهِم».

الر ُس َ
إل ري َما ِن َ -أ رعنِي ر
الش ري َع َة
ول ÷ َقدر َشهِ دَ َ ُهل رم بِا ِ
ُق رل ُتِ :ألَ َّن َّ
ني -بِ َق رولِ ِه ÷ ِيف َع ِ ٍّيل َ (( :#ال ُ ِ
حيب ُه َّإال ُمؤ ِم ٌنَ ،و َال ُي رب ِغ ُض ُه َّإال
ـم رخلِ ِص ر َ
ا رل ُ
اح َو َغ ر ُري ُهم .
ُمنَافِ ٌق))َ ،أ رخ َر َج ُه َأ ره ُل ر
الص َح ِ

( -)1قال ابن حجر يف مقدمة (الفتح) (ص« :)640/والتشيع حمبة عيل وتقديمه ع ََىل الصحابة؛
فمن َقدَّ َم ُه ع ََىل أيب بكر وعمر فهو ٍ
غال يف تشيعه ،و ُي رط َل ُق عليه رافيضَّ ،
وإال فشيعي».
( -)2قد استوىف موالنا اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي  #الر َّد عليهم يف هذا البحث يف (لوامع
األنوار) ،منها يف (ط( ،)193/1/1ط( ،)257/1/2ط.)402/1/3
وكذا السيد العالمة ابن األمري الصنعاين يف (ثمرات النظر يف علم األثر) مطبوع مع (نخبة
الفكر) البن حجر (ص ،)94/ط( :دار ابن حزم).
( -)3قد استوىف خترجيه اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي  #يف كتابه لوامع األنوار الفصل
=

َف َال ُي رو َث ُق بِرِ َوا َي ِة َأ َح ٍد ِمن ُرهم ِيف ُح رك ِم َّ
رضابِ ِه ِم رن َأ ره ِل َح َّران
الش ري ِخ ابر ِن َت ري ِم َّي َة َو َأ ر َ
ِص.
َو َأ رت َبا ِعهِ مَ ،فا رعت ِ ر
َرب إ رِن ُكن َرت ُِم َّ رن ُي رب ِ ُ

يحَ ،ف َال َي رر ِوي
«و ِ َهل َذا َأ رع َر َ
ض َعن ُره رم َأ ره ُل َّ
َق َال ِيف َذلِ َك الصفح [َ :]32
الص ِح ِ
ا رل ُب َخارِ ي َو ُم رسلِ ٌم َأ َحا ِد َ
احل َس ر ِ
ني،
احل َس ِن َو ر ُ
يث َع ِ ٍّيل َّإال َع رن َأ ره ِل بَ ريتِ ِه ،ك ََأ رو َال ِد ِه ِم رث ِل ر َ

احلنَ ِف َّي ِةَ ،وكَاتِ ِب ِه ُع َب ري ِد ال َّل ِه بر ِن َأ ِيب َرافِعٍ» إلخ.
َو ِم رث ِل ُحم َ َّم ِد بر ِن ر َ
ني األُ َّم ِة،
ـم َي رس َتطِ ري ُعوا ا رل َقدر َح فِ ريهِم َخ رش َي َة ا رل َف ِض ري َح ِة بَ ر َ
ُق رل ُتَ :ه ُ
ـؤ َال ِء ا َّل ِذ ري َن َل ر
َو َلكِ رن َقدر َقدَ ُحوا ِيف َمجِ ري ِع َأ رص َح ِاهب رِم َوالر َوا ِة َعن ُرهم إ َِّال َم رن َر َوى َما ُي َوافِ ُق َه َو ُاه رم.
نيَ ،و َع رن َأ رو َال ِد ِه ،إ َِّال رِ َوا َي َة
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َوب َِذلِ َك َسدوا ال َب َ
اب َع ِن األَ رخ ِذ َع رن َأ ِم ر ِري ا رل ُ
َأ رخ َب ٍ
ض َم َذ ِ
اه َب ُهم.
ار َي ِس ر َري ٍة َال ُت َعارِ ُ

احل َس ِن ا رلكَا ِم ِل،
ـم َي ررووا َع ِن ا ِ
َو ِ َهل َذا َل ر
إل َما ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيلَ ،و َال َع رن َع رب ِد ال َّل ِه بر ِن ر َ
الزكِ َّي ِةَ ،و َال َع رن
الصا ِد ِقَ ،و َال َعن ا ِ
س َّ
إل َما ِم ُحم َ َّم ِد بر ِن َع رب ِد ال َّل ِه النَّ رف ِ
َو َال َع رن َج رع َف ٍر َّ
إ رِخ َوتِ ِه األَئِ َّم ِة.

ٍ
حي َيى بر ُن َس ِع ري ٍد ا رل َق َّط ُ
ان:
بَ رل َقدر َقدَ ُحوا ِيف َج رع َفرِ بر ِن ُحم َ َّمد َّ
الصا ِد ِقَ ،ف َق َال َ ر
«جمَالِدٌ َأ َحب إِ َّيل ِمنر ُه» َ ،وا رل َق َّط ُ
ان َش ري ُخ َم َشائِ ِخ ال ُب َخارِ ي.
ُ
الزكِ َّي ِة ُحم َ َّم ِد بر ِن َع رب ِد ال َّل ِهَ ،ف َق َال ال ُب َخارِ يَ :
«ال ُيتَابَ ُع
َو َقدَ ُحوا ِيف ا ِ
س َّ
إل َما ِم النَّ رف ِ

َع َىل َح ِد ريثِ ِه» .
ـم َي ررووا َع رن َأ َح ٍد ِم رن
ـما َأ رم َكنَت ُرهم ا رل ُف رر َص ُة ب ُِم َساعَدَ ِة الدَّ رو َل ِة َ ُهلمَ ،و َل ر
َو َذلِ َك َل َّ

التاسع (ط( ،)560/2/1ط( ،)623/2/2ط.)750/2/3
( -)1انظر (ُتذيب الكامل) للحافظ املزي ( ،)470/1و(امليزان) للذهبي ( ،)414/1و(سري
أعالم النبالء) للذهبي ( )439/6ط( :دار الفكر) ،و(ُتذيب التهذيب) البن حجر (.)93/2
والبحث مستوىف يف لوامع األنوار لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي  #ج/233/1ط،2
ج/342/1ط.3
( -)2انظر( :ميزان االعتدال) للذهبي ( .)591/3ط( :دار الفكر).

اء ُن رورِ ِهمَ ،وإ رِخ َف ِ
رتكُوا ُج رهدً ا ِيف إِ رط َف ِ
اء ِذكررِ ِهمَ ،و َحمروِ َأ َثرِ ِهم.
ـم َي ر ُ
رض ِاهب رِمَ ،و َل ر
َأ ر َ
ان َح ِ
َهك ََذا َينرطِ ُق لِ َس ُ
ور ُه .
اهلمَ ،و َيأبَى ال َّل ُه إ َِّال َأ رن ُيتِ َّم ُن َ
*******
«و َقا َم َق رو ٌم ِم رن َأ ره ِل ا رل ِف رتنَ ِة َوالظ رل ِم َف َق َت ُلوا ُع رث َم َ
ان،
الص رف ِحَ :
َو َق َال ِيف َذلِ َك َّ
ـم رسلِ ُم َ
ون بَ رعدَ َم رقت َِل ُع رث َم َ
ـم رسلِ ُم َ
ون ب ِِص رف رنيَ ،وا َّت َف ُقوا
ـما ا رق َتت ََل ا رل ُ
انَ ،و َل َّ
َف َت َف َّر َق ا رل ُ
ني َخ َر َج ِ
ني َع ِ ريل بر ِن َأ ِيب َطالِ ٍ
ت ر
َع َىل َ رحتكِي ِم َحك ََم ر ِ
ب
ـم رؤ ِمنِ َ
اخلَ َوارِ ُج َع َىل َأ ِم ِري ا رل ُ

َو َف َار ُقو ُه »...إلخ.
ُق رل ُتَ :أ َّما ا َّل ِذ ري َن َقتَلوا ُع رث َم َ
ان َف ِم رن َأ ره ِل ا رل ِف رتنَ ِة َوالظ رل ِم!.
احل َسن ر ِ
َني ،ŉ
ني  #ب ِِص رف ر َ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َو َأ َّما ا َّل ِذ ري َن َقا َت ُلوا َأ ِم ر َري ا رل ُ
نيَ ،و َقا َت ُلوا ر َ
هِمَ ،و َقتَلوا َع َّم َار بر َن َي ِ ٍ
ارس ا َّل ِذي َت َوا َت َر ِ
ت األَ رخ َب ُار َأ َّهنَا َت رق ُت ُل ُه ال ِف َئ ُة
َو َحرِ ُصوا َع َىل َق رتلِ ر
اجلنَّ ِة ،ويدر ُعونه إ َِىل النَّارِ  ،و َقتَلوا ُخ َزيم َة بن َثاب ٍ
ِت َذا
رَ ر َ
ََ رَُ
ال َبا ِغ َي ُةَ ،يدر ُع رو ُه رم إ َِىل ر َ
الش َها َد َت ر ِ
َّ
نيَ ،ف ُه رم
نيَ ،واألُ ُل َ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
يس ا رل َق َر ِ َّين َس ريدَ التَّابِ ِع ر َ
نيَ ،و ُأ َو َ
ـم َؤ َّل َف َة ِم َن ا رل ُ
وف ا رل ُ
َ
ون ُجمرتَهِ دُ َ
الش ري ِخ َو َأ رص َحابِ ِه ُم رسلِ ُم َ
ِعنردَ َّ
ـما ا رق َتت ََل
أج
ون َم ُ
ورونَ ،و ِ َهل َذا َق َال« :و َل َّ
ـم َي ُق رل ك ََما َق َال َيف َق َت َل ِة ُع رث َم َ
ـم رسلِ ُم َ
ان إ َِّهنُم َأ ره ُل
ون» لِ َي ُع َّم ُهم َمجِ ري ًعا ب َِذلِ َكَ ،و َل ر
ا رل ُ
اهل َوى ب َِأ رهلِ ِه ،إِ َّنا لِ َّل ِه َوإِ َّنا إِ َل ري ِه َر ِ
اج ُع َ
فِ رتن ٍَة َأ رو ُظ رل ٍمُ .س رب َح َ
ون .
ان ال َّل ِه! َك ري َ
ف َي رصن َُع ر َ
*******
الش ري َع َة َث َال ُ
َو َذك ََر َأ َّن ر
ف-:
ث َط َوائِ َ
َق َالَ « :طائِ َف ٌة َت ُق ُ
هِم َأ رح َر َق ُه رم بِالنَّارِ ».
ـما َظ َه َر َع َل ري ر
ول :إِ َّن ُه إ َل ٌهَ ،و َه ُؤ َال ِء َل َّ
( -)1البحث يف هذا مستوىف يف (ديباجة لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي .#
( -)2ونحوه ما قاله يف (املنهاج) (« :)234/8ا َّل ِذي َن َخ َر ُجوا ع ََىل ُعثر َم َ
َّاس،
اش الن ِ
ان َطائِ َف ٌة ِم رن َأ روبَ ِ
الص َحابَ ِة َوالتَّابِ ِعنيَ َقاتَ ُلوه».
السابِ ِقنيَ راألَ َّولِنيَ َمل ر َيتَّبِ ُعو ُه َو َمل ر ُيبَايِ ُعو ُهَ ،و َكثِ ٌري ِم َن َّ
َيل َف َكثِ ٌري ِم َن َّ
َو َأ َّما ع ِ ٌّ

ُق رل ُتَ :ه ِذ ِه ال َّطائِ َف ُة َال ُت َعد ِم رن فِ َر ِق ر
الش ري َع ِة َع َىل الت رَّح ِق ري ِقَ ،و ره َي َخارِ َج ٌة َع ِن
اع األَ َنا ِم.
اإل رِس َال ِم بِإ ر َ
ِمج ِ

«و َقدر َر َوى ا رل ُب َخارِ ي ِيف َص ِح ِ
َع ِن ابر ِن
يح ِه
ـم َق َال ِيف (صفحَ :)33-
ُث َّ
ٍ
َع َّب ٍ
ـم ُأ َح رر رق ُه رم؛ لِن رَه ِي
اسَ ،ق َالُ :أ ِ َ
يت َع ِ ٌّيل ب َِز َنا ِد َقة َف َح َّر َق ُه رم بِالنَّارِ َ ،و َل رو ُكن ُرت َأ َنا َل ر
رضبر ُت َأ رعنَا َق ُه رم؛ لِ َق رولِ ِهَ (( :م رن بَدَّ َل ِد رينَ ُه
النَّب رِي ÷ َأ رن ُي َع َّذ َب بِ َع َذ ِ
اب ال َّل ِهَ ،و َل َ َ

َفا رق ُت ُلو ُه)) » .إلخ.
ف ا رن ُظ رر َما َأ َرا َد ابر ُن َت ري ِم َّي َة ِبن رَق ِل َه َذا َع ِن
ـمن ِرص ُ
ـم َطالِ ُع ا رل ُ
ُق رل ُت :بِال َّل ِه َع َل ري َك َأ َهيا ا رل ُ
يض ال َّل ُه َعن ُره َماَ ،و ره َو َخارِ ٌج َع ِن ال َب رح ِ
ابر ِن َع َّب ٍ
ـم رق ُصو ِد؛ ِإ رذ ك َ
َان
ث ،بَ ِع ريدٌ َع ِن ا رل َ
اس َر ِ َ
اض ٌحَ ،ما َأ َرا َد ب ِِذكررِ َه َذا َ
َقدر َأ َت َّم ِذك َرر َه ِذ ِه ال َّطا ِئ َف ِةَ ،ف َ
األ رثرِ َع ِن ابر ِن َع َّب ٍ
األ رم ُر َو ِ
اس إ َِّال
َر
ني  ،#ا َّل ِذي َق َال ِف ري ِه َأ ُخو ُه
الو ِص ري ر َ
ـم َّت ِق ر َ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
نيَ ،و َس ري ِد َ
نيَ ،و ِإ َما ِم ا رل ُ
خت ِط َئ َة َأ ِم ر ِري ا رل ُ

ول َ
ني َص َّىل ال َّل ُه َع َل ري ِه َو َع َىل آلِ ِه ال َّط ِ
الر ُس ُ
احل رق َوا رل ُقرآ ِن،
اهرِ ري َن َو َس َّل َمَ :
األ ِم ر ُ
َّ
((ع ِ ٌّيل َم َع ر َ
احلق َوا رل ُق ُ
احل َّق َم َع ُه َح ري ُث َما َد َار)).
رآن َم َع ُه))َ ،و َق َال ِف ري ِه(( :ال َّل ُه َّم َأ ِدرِ ر َ
َو ر َ
َو َق َال فِ ري ِهَ (( :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
اخ ُذ رل َم رن َخ َذ َل ُه))َ ،و َم رن ُه َو ِمنر ُه ب َِمنرزل ِة َه ُار َ
ِص ُهَ ،و ر
ون ِم رن
ِص َم رن َن َ َ
َعا َدا ُهَ ،وا رن ُ ر
اب َم ِد رين ِة ِع رل ِم ِهَ ،و َأ رقضـَى األُ َّم ِةَ ،و َال ُ ِ
حيب ُه َّإال
ُم رو َسى إ َِّال َأ َّن ُه َال َنب َِّي بَ رعدَ ُهَ ،و َج َع َل ُه بَ َ
حي ََص َك رث َر ًة كِتَابًا َو ُسنَّ ًة.
ُم رؤ ِم ٌنَ ،و َال ُي رب ِغ ُض ُه َّإال ُمنَافِ ٌق ،إ َِىل َما َال ُ ر
ان ال ُق ررآ ِن ابر َن َع َّب ٍ
يض ال َّل ُه َعن ُره َما ِم رن َذ َ
مج َ
َو َح َ
اك
رب األُ َّم ِةَ ،و ُت رر ُ َ
اشا َح ر َ
اس َر ِ َ

( -)1صحيح البخاري برقم ( ،)6922وطرفه برقم ( ،)3017ط( :العِصية).
( -)2وذكره يف (منهاج سنته) ( )536/7ط( :الدكتور حممد رشاد سامل).

ـم ِ
قال .
ا رل َ
ان َأ رت َب َع ِالبر ِن َع رم ِه ِم رن ظِ رل ِهُ ،م رؤ َّمتًا بِ ِهُ ،جم َ ِ
َو َقدر َك َ
ني َيدَ ري ِهُ ،م رقت َِد ًيا ب َِأ َثرِ ِه،
اهدً ا بَ ر َ
ـم َن رع ِد رل بِ ِه»،
ُم َّتبِ ًعا لِ َق رولِ ِه َوفِ رعلِ ِهَ ،و ره َو ا رل َقائِ ُلُ « :كنَّا إِ َذا َأ َتا َنا ا رل َّث رب ُت َع رن َع ِ ٍّيل َل ر
ـم َحدر ُ
رب .
ث ا رل َكب ر ُِري ابر ُن َع رب ِد ا رل َ ر
َأ رخ َر َج ُه ا رل ُ
احلافِ ُظ ابر ُن َح َج ٍر
َوال َقا ِئ ُل« :إِ َذا َحدَّ َثنَا ِث َق ٌة َع رن َع ِ ٍّيل ِب ُف رت َيا َمل ر َنت ََج َ
او رز َها»َ ،أ رخ َر َج ُه ر َ
(اجل رز ِء السابِع) َ ،ق َال َفي ِه« :بِإِسن ٍ
َاد َص ِح ريحٍ ».
ر
ر
َّ ِ
ِيف ( َفت ِرح ال َبارِ ي) ِيف ر ُ
الص َحابَ ِة ِيف َذلِ َك إِ َل ري ِه َم رع ُلو ٌم
وع َّ
َو ُر ُج رو ُع ُه إِ َل ري ِه ِيف ا رل َق َضا َيا َواألَ رحكَا ِمَ ،و ُر ُج ُ
ني األُ َّم ِةَ ،و ُِمَّا َت َوا َترَ « :ل رو َال َع ِ ٌّيل َهل َ
لك ُع َمر» .
بَ ر َ

(-)1عىل أ َّن هذا االعرتاض املروي عن ابن عباس إنام هو من رواية عكرمة الرببري اخلارجي،
وسنذكر شيئًا مام نقله عنه احلافظ الذهبي يف (سري أعالم النبالء) ( )20/5يف ترمجته -بتِصف
حيدر ُ
يسري-؛ لتقف عىل حقيقة األمر يف حالهَ « .ق َال ابر ُن َ ِهلير َع َةَ :وك َ
ِي،
احل ُر رور ر
َان ُ َ
ث ب َِر رأ ِي نَ رجدَ َة َ
اسَ ،ف َس َّل َم َف َق َال ابر ُن َعبَّ ٍ
َو َأتَا ُهَ ،ف َأ َقا َم ِعنردَ ُه ِستَّ َة َأ رش ُه ٍرُ ،ث َّم َأتَى ابر َن َعبَّ ٍ
اسَ :قدر َجا َء اخلَبِير ُثَ .ق َال
ٍ
بَ ،فاخلَ َوارِ ُج ا َّل ِذ ري َن
الـمغررِ ِ
ِصَ ،ونَزَ َل َه ِذ ِه الدَّ َارَ ،و َخ َر َج إ َِىل َ
َر
حييَى ب ُن بُك رَريَ :ق ِد َم ِعكررِ َم ُة ِم ر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ر
َ
َ
ر
َ
.و َقال أ رمحَدُ
ِالـمغررِ ِ
ِي َ
احل ُر رور ر
ب َعنر ُه أ َخ ُذواَ .قال عَيل ب ُن ال َ
ب َ
ـمد رين ري :كَا َن عكررِ َم ُة َي َرى َرأ َي نَ رجدَ َة َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ر
ُ
َ
َّ
َ
ر
َ
ُ
ـم َوطأ)  -قال:
حييَى ب َن َمع رني َيق رول :إِنَّ َما مل ر َيذك رُر َمال ٌك عكررِ َمة َ -ي رعني ِيف (ال ُ
ب ُن زُ َه رريَ :سم رع ُت َ ر
ِ
ِ
ر
ُ
ر
ألَ َّن ِعكررِ َم َة كَا َن َينرتَحل َرأ َي الصفرِ َّية.....إلخ كالم الذهبي.
( -)2يف االستيعاب ( )1104/3ط( :دار اجليل).
( -)3عن طبقات ابن سعد .انظر الفتح ( )92/7ط( :دار الريان) ،ويف ( )92/7ط( :دار الكتب
العلمية).
( -)4قال السيد احلافظ حممد بن إبراهيم الوزير يف (العواصم والقواصم) (« :)285/1إِ َّن َعليًّاِ
َ #أ رع َل ُم َه ِذ ِه األُ َّم ِة ع ََىل ا ِ
ـمؤر ِمننيَ
إل رط َال ِق»َ ،و َق َال َأ ري ًضا (َ « :)444/1أنَّ ُه َقدر َثبَ َت َأ َّن َأ ِم ر َري ا رل ُ
َعلِ ًّيا َ #أ رع َل ُم َه ِذ ِه األُ َّم ِة بَ رعدَ َر ُس ِ
ول اهللِ ÷» .انظر لوامع األنوار لإلمام احلجة جمدالدين
املؤيدي  #ج/157/2ط ،2ج/169/2ط.3
ٍ
ِ
َ
ِ
عيل  ،#حتى قال عمر« :آه م رن ُم رعض َلة َلير َس َ َهلا أبُو
قلت :وكان اخللق حيتاجون إىل علم ٍّ
َح َس ٍن» .أفاده اب ُن اجلوزي احلنبيل يف كتاب (التبِصة) .وقال احلافظ املناوي يف (فيض القدير
الـم َعا ِدي
الـم َخالِ ُ
رشح اجلامع الصغري) (َ :)46/3
فَ ،و ُ
ـموافِ ُق َو ُ
«و َقدر َش ِهدَ َل ُه بِاألَ رع َل ِميَّ ِة ا رل ُ
َان ع َُم ُر َي رس َأ ُل ُه ع ََّما َأ رشكَلَ
ب َي رع َ ِرت ُفو َن َل ُه ب َِذلِ َكَ ،وك َ
الـم َحالِ ُ
الص رح ِ
فَ ،...،و َقدر كَا َن َأكَاب ُِر َّ
َو ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ـم
َع َلير ِهَ ،...،و َص َّح َعنر ُه م رن ط ُرق أنَّ ُه كَان َيتَ َع َّوذ م رن ق رو ٍم لير َس ُه َو فيرهِ م َحتَّى أ رم َس َك ُه عنردَ ُهَ ،ول ر
ُيو رل ِه َشيرئًا ِم َن البُ ُع ِ
ـم رشكِ ِل».
ـم َش َ
او َرتِ ِه ِيف ا رل ُ
وث؛ لِ ُ
=

حي رق ُق َو رض َع َه َذا الـ َرم َق ِ
الر ُس َ
ول ÷ َقدر َه َّم بِت رَحرِ ري ِق
ال الـ ُرم رص َطن َِعَ :أ َّن َّ
َو ُِمَّا ُ َ
ـمت َ
ِاجلائِزِ ؛
َخ رل ِف ر َ
ا رل ُ
اجل َما َع ِة ،ك ََما ُه َو َم رر ِو ٌّي ِعنردَ ا رلكَا َّف ِة َ ،و ره َو َال َ ُهيم َّإال ب ر َ
ني َع ِن ر َ

لِ رل ِع رص َم ِة.
الر ُج َل ا َّل ِذي ك َ
ـم ررأ ُة ب َِأ رمرِ َأ ِيب
َو َقدر َأ رح َر َق َخالِدُ بر ُن َ
َان ُي رؤ َتى ك ََما ُت رؤ َتى ا رل َ
الولِ ري ِد َّ
ِإح َرا ِق ِه.
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ني َع ِ ٌّيل  #ب ر
است ََش َار َّ
الص َحابَ َةَ ،ف َأ َش َار َع َل ري ِه َأ ِم ر ُري ا رل ُ
بَك ٍرر ،بَ رعدَ َأ ِن ر
َاب (الدَّ ِاء َوالدَّ َو ِاء) َ ،و َق َالَ « :ث َب َت» َذلِ َك.
َر َوا ُه ابر ُن ال َق ري ِم ِيف كِت ِ
وروى ابن أيب الدنيا يف كتابه (مقتل عيل) ( #ص )91/بإسناده عن ِس َما ِك برنِ َح رر ٍ
عمر
ب أن َ
كان يقول لعيل بن أيب طالب -عندما يسأله من األمر فيفرجه عنهَ :-
«ال َأبر َق ِاين اهللُ بَ رعدَ َك َيا َأبَا
احل َسنِ » ،وروى ابن عبد الرب يف (االستيعاب) ( )1102/3عن سعيد بن املس ّيب ،قال« :ك َ
َان
َ
عُمر يتَعو ُذ بِال َّل ِه ِمن مع ِض َل ٍ
الـم رجنُو َن ِة ا َّلتِي َأ َم َر ب َِر ر ِ
ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
مج َهاَ ،و ِيف ا َّلتِي
يف
ال
ق
و
.
ن
س
ح
و
ب
أ
ا
هل
س
ي
ل
ة
َ
ر ُر
َ ُ َ َ َّ
َ
ر َ َ ُ َ َ
ح
حۡ
َ
مج َهاَ -ف َق َال َل ُه ع ٌِّ
ِ
ِ
ِ
َ
َيل :إ َِّن اهللَ َت َع َاىل َي ُق ُ
َ
ر
ول ﴿ :حوَحلهۥ حوف ّصَٰلهۥ
ر
ر
ُم
ع
د
ا
ر
أ
ف
ر،
ه
ش
أ
ة
ت
س
ل
َو َض َع رت
َّ
َ َ َُ َ رَ
ُ
ح
حح ح
ۡ
يثَ ،فك َ
الـم رجنُو ِن )...احلَ ِد َ
َان ع َُم ُر
ثلَٰثون شهرا ﴾...احلَ ِد ري َثَ .و َق َال َل ُه( :إِ َّن اهللَ َر َف َع ال َق َل َم عَنِ َ
َي ُق ُ
َيل َ َهل َل َك ع َُم ُر» ،وروى يف (طبقات الفقهاء) اليب إسحاق الشريازيَ ،ه َّذبَه اب ُن
ولَ :ل رو َال ع ِ ٌّ
اب النَّب رِي ÷ لِ َي رست َِش ر َري ُه رم،
منظور (ص )42/عن احلسنِ أ َّن ع َُم َر ب َن
ِ
اخلطاب َمج ََع َأ رص َح َ
َيلَ ،ف َق َالُ « :ق رل َف َأ رن َت َأ رع َل ُم ُه رم َو َأ رف َض ُل ُهم» ،حتى قال النووي يف (ُتذيب األسامء
َوفِ ري ِهم ع ِ ٌّ
«و ُس ُ
الـم َواطِنِ
ؤال كِ َبا ِر َّ
واللغات) (َ :)346/1
الص َحابَ ِة َل ُهَ ،و ُر ُجوع ُُهم إ َِىل َفتَاوِ ري ِه َو َأ رق َوالِ ِه ِيف َ
ـم رع ِض َال ِ
ور».
ت َم رش ُه ٌ
الـم َسائِ ِل ال ُ
ال َكثِ َري ِةَ ،و َ
الـملِ ِ
ك بر ُن ُس َل ري َم َ
ان َق َال:
قال احلافظ املناوي يف (فيض القدير) (َ :)47/3
احلافِ ُظ َع ربدُ َ
«و َأ رخ َر َج ر َ
ٍ
احل َر رايلَ :قدر َعلِ َم األَ َّو ُل َ
ون
الص رح ِ
ُذكِ َر لِ َع َطاء َأكَا َن َأ َحدٌ ِم َن َّ
َيل؟ َق َالَ :ال َوال َّل ِهَ .ق َال ر َ
ب َأ رف َق َه ِم رن ع ِ ٍّ
َو ِ
اب ،ا َّل ِذي
َيلَ ،و َم رن َجه َِل َذلِ َك َف َقدر َض َّل عَنِ ال َب ِ
اآلخ ُرو َن َأ َّن َف ره َم كِت ِ
ِص إ َِىل ِع رل ِم ع ِ ٍّ
َاب اهللِ ُمن َرح ِ ٌ
ف ا رل ِغ َط ِ
َري بِك رَش ِ
وب ِ
اء».
ِم رن َو َرائِ ِه َي رر َفع اهللُ عَنِ ال ُق ُل ِ
احل َجابَ ،حتَّى َيتَ َح َّق َق ال َي ِقنيُ ا َّل ِذي َال َيتَغ َّ َ
انظر لوامع األنوار لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي  #ج/601/2ط ،2ج/711/2ط.3
( -)1روى البخاري برقم ( ،)644واللفظ له ،ومسلم برقم ( ،)1481وغريهام عنه ÷ أ َّنه
مه رم ُت َأ رن آ ُم َر ب َِح َط ٍ
ِالص َال ِةَ ،ف ُيؤَ َّذ َن َ َهلاُ ،ث َّم
بُ ،ث َّم آ ُم َر ب َّ
بَ ،ف ُي رح َط َ
قالَ :
((وا َّل ِذي َن رف ِيس بِ َي ِد ِه َل َقدر َ َ
ٍ
وُت رم.))...
َّاسُ ،ث َّم ُأ َخالِ َ
ف إ َِىل َ
آ ُم َر َر ُج ًال َف َيؤُ َّم الن َ
رِجالَ ،ف ُأ َح رر َق َع َل ري ِه رم بُ ُي َ ُ
( -)2كتاب (الداء والدواء) (ص ،)262/ط( :دار ابن اجلوزي) ،وقال املحقق هناك« :رواه
َّ
(املحىل)
اآلج رري يف (حتريم اللواط) (رقم ،)29والبيهقي يف (السنن) ( ،)232/8وابن حزم يف
ُ
(.»)380/11
وعزاه احلافظ السيوطي يف (مجع اجلوامع) (مسند عيل)  )142/13( #رقم ( )6164ط:
(دار الكتب العلمية) إىل ابن أيب الدنيا يف (ذم املالهي) ،وابن املنذر ،وابن برشان ،و(السنن
=

ـمت َ
ني َع رن
َخ رل ِف ر َ
َم َع َأ َّن ُه َل رو َص َّح الن رَّه ُي َع ِن الت رَّحرِ ري ِق َف ره َو خمَ ر ُص ٌ
وص ب َِخ َ ِرب َ رحترِ ري ِق ا رل ُ
اب األَ رو َىل.
اجل َما َع ِةَ ،و َم رن َف َع َل َما َي رربُو َع َىل فِ رعلِهِم ِم رن بَ ِ
َص َال ِة ر َ

ني َل َك -إ رِن ُكن َرت ذا َن َظ ٍر َثا ِق ٍ
اح َما َل ري َس ب َِص رحيِحٍ ،
َو َه َذا ما ُي َب ر ُ
بَ -أ َّن ِيف ر
الص َح ِ
ـمتَابَ َع ِة َوال َّت رقلِ ري ِد.
ك ََما َي رعرِ ُ
االجتِ َها ِد َوالت رَّح ِق ري ِقَ ،ال َأ رربَ ُ
ف َذلِ َك َذووا ر
اب ا رل ُ
ٍ
رص َح ابر ُن َح رز ٍم ب َِو رض ِع
َو َقد ا رن َت َقدَ الدَّ َار ُق رطنِي َع َىل ال ُب َخارِ ي ِما َئتِي َح ِد ريثَ ،و َ َّ
ض َأ َحا ِد ري َث ِيف ال ُب َخارِ ي َو ُم رسلِ ٍم.
بَ رع ِ
َاب ( َل َوا ِم ِع األَ رن َوارِ ) َ ،وال َّل ُه َو ِيل
است رَو َف ري ُت ال َب رح َث ِيف َه َذا ِيف كِت ِ
َو َقد ر
الت رَّوفِ ري ِق.
*******

الرافِ َضة َف َه َذا ال َّل رف ُظ َأ َّو ُل َما َظ َه َر
َو َق َال اب ُن َت ري ِم َّي َة ِيف (صفحَ :)35 /
«و َأ َّما َل رف ُظ َّ
احل َس ر ِ
ني ِيف َأ َوائِ ِل ا رلـ ِما َئ ِة ال َّثانِ َي ِة ِيف ِخ َال َف ِة
ِيف راإل رِس َال ِم َل َّ
ـما َخ َر َج َز ريدُ بر ُن َع ِ ريل بر ِن ر ُ

ـملِ ِ
ك َوا َّت َب َع ُه ر
مها َو َت َر َّح َم
الشي َع ُة َف ُسئِ َل َع رن َأ ِيب بَك ٍرر َو ُع َم َر َفت ََو َّال ُ َ
ِه َشا ِم بر ِن َع رب ِد ا رل َ
وين َر َف رضت ُُم ِ
َع َل ريهِ َما َف َر َف َض ُه َق رو ٌم َف َق َالَ :ر َف رضت ُُم ِ
الرافِ َض َة.
وينَ ،ف ُسموا َّ
الز ري ِد َّي ُة َيت ََو َّل رو َن َز ريدً اَ ،و ُين َرس ُب َ
ون
الرافِ َض ُة َتت ََو َّىل َأ َخا ُه َأبَا َج رع َف ٍر ُحم َ َّمدَ بر َن َع ِ ٍّيلَ ،و َّ
َف َّ
إ َل ري ِهَ ،و ِم رن ِحينَئِ ٍذ ا رن َق َس َم ِ
ت ر
الشي َع ُةَ :إىل َز ري ِد َّي ٍةَ ،و َرافِ َض ٍة إِ َما ِم َّي ٍة »...إلخ.
ُق رل ُتَ :و َل ِ
ض َن َق ُلوه إ َِىل
ـما َع ِل ُموا َأ َّن ِ َهب َذا َخت ُرر ُج َّ
الر رف ِ
اس ِم َّ
الز ري ِد َّي ُة َع ِن ر
كن َُّهم َل َّ
َم رعنًى َ
آخ َر؛ لِ َي ُع َّم ال َفرِ ري َق ر ِ
الرافِ ِيضَ :م رن ُي َف رض ُل َعلِ ًّيا َع َىل َغ ر ِري ِه ،ك ََما
نيَ ،ف َقا ُلواَّ :
رص َح ب َِذلِ َك َّ
الذ َهبِي تِ رل ِم ري ُذ َّ
مها.
الش ري ِخ ابر ِن َت ري ِم َّي َةَ ،وابر ُن َح َج ٍرَ ،و َغ ر ُري ُ َ
َ َّ

الكربى) للبيهقي.
(( -)1لوامع األنوار – الفصل الثاين) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي ( #ط-190/1/1
و( ،)457ط -253/1/2و( ،)501ط.)392/1/3

ٍ
بَ رل َج َع َل بَ رع ُض ُهم َت رف ِض ري َل َع ِ ٍّيل َ #ع َىل ُع رث َم َ
ض.
الر رف ِ
ان َأ َّو َل َد َر َجة ِم َن َّ
َو َمل ر ُي َب ِ
اع األُ َّم ِة،
احل ِق ري َق ِةَ ،و ِخ َال َ
ال بِك رَو ِن َذلِ َك ِخ َال َ
ض بِإ ر َ
الر رف ِ
وع َّ
ِمج ِ
ف َم رو ُض ِ
ف رَ
ان ،واب ِن مسع ٍ
الص َحابَ ِة األَبر َرارِ َك َع َّم ٍ
َو َال بِك رَونِ ِه َس َيدر ُخ ُل فِ ري ِه َأ رع َي ُ
ود،
ارَ ،و َس رل َم َ َ ر َ ر ُ
ان َّ
احل ِد ري ِ
َو َخ َّب ٍ
ث َو َغ ر ُري ُهم
ابَ ،و َأ ِيب َذ ٍّرَ ،وا رلـ ِم رقدَ ا ِدَ ،و َجاب ٍِرَ ،و َغ رري ِِه رم ُِم َّ رن َن َق َل َأ ره ُل ر َ
الساب ِِع) ِم رن ( َفت ِرح ال َبارِ ي) :
(اجل رز ِء َّ
َأ َّهنُم كَا ُنوا ُي َف رض ُلو َن ُهَ .ق َال ابر ُن َح َج ٍر ِيف ر ُ
«روى ا رلب َّزار َع ِن اب ِن مسع ٍ
ود َق َالُ « :كنَّا َنت ََحدَّ ُ
ـم ِد رينَ ِة َع ِيل
ر َ ر ُ
َ َ
ث َأ َّن َأ رف َض َل َأ ره ِل ا رل َ
َ ُ
بر ُن َأ ِيب َطالِ ٍ
ب» رِ َجا ُل ُه ُم َو َّث ُق َ
ون» .انتهى.
َو َه َذا َيدُ ل َأ َّن َذلِ َك ك َ
َان َم رع ُلو ًما َلدَ رهيِم َمجِ ري ًعا ؛ إِ رذ َق رو ُل ُهُ « :كنَّا» َيدُ ل َع َىل َذلِ َك،

اج.
َو َيدُ ل َع َىل َأ َّن َذلِ َك ِم َن ا رلسنَّ ِة؛ إِ رذ َأ رو َر َد ُه َم رورِ َد ر
االحتِ َج ِ

الص َح ِايبُ :كنَّا َوكَانواَ ،م رع ُلو ٌم ِيف األُ ُص ِ
ول .
َوا رلك ََال ُم َع َىل َق رو ِل َّ
وي َع رن َس رل َم َ
انَ ،و َأ ِيب َذ ٍّر،
رب ِيف
(االستِ ري َع ِ
«و ُر َ
اب) َ :
ر
َو َق َال ابر ُن َع رب ِد ا رل َ ر
َوا رلـ ِم رقدَ ا ِدَ ،و َخ َّبابَ ،و َجاب ٍِرَ ،و َأ ِيب َس ِع ري ٍد ر
اخلُدر رِ ريَ ،و َز ري ِد بر ِن َأ رر َق َمَ :أ َّن َع ِ َّيل بر َن َأ ِيب
َطالِ ٍ
ـؤ َال ِء َع َىل َغ ر ِري ِه».
ب َ ¥أ َّو ُل َم رن َأ رس َل َمَ ،و َف َّض َل ُه َه ُ
ـم َقا ُم .
َو َغ ر ُري َذلِ َك ُِمَّا َال َي َس ُع ُه ا رل َ
ت ُحمَ َّم ٍد ÷؛ ِ َ
مج ري ُع َأ ره ِل بَ ري ِ
َو َس َيدر ُخ ُل ِف ري ِه َأ ري ًضا َ ِ
وم ِم رن
ـم رع ُل ُ
أل َّن َذلِ َك ا رل َ
ول َ
ني ُ
الر ُس ُ
األ رع َظ ُم ÷ َ -و َح َاشا ُهَ ،-وإ رِن ك َ
َان
ِهِم بَ ر َ
األ َّم ِة ،بَ رل َس َيدر ُخ ُل ِف ري ِه َّ
َم َذ ِاهب ر
َغري م رقص ٍ
ٍ
ٍ
ود؛ ِ َ
ِص.
رَ َ ُ
أل َّن ُه َقدَّ َم ُه َ #ع َىل ا رلك رُل ِيف َأ رق َوال َو َأ رف َعال َال ُ رحت ََص َو َال ُ رحت َ ُ

(-)1انظر( :فتح الباري) (ط )72/7/1ط (دار الريان) ،و(ط )72/7/2ط (دار الكتب
العلمية).
( -)2أي الصحابة.
(-)3انظر (توضيح األفكار) البن األمري (رشح تنقيح األنظار) البن الوزير (.)273/1
( -)4ويف (.)1090/3
( -)5وقد تقدَّ م استيفاء البحث يف هذا يف الكالم مع ابن حجر العسقالين.
( -)6أي تعريف الرافضة عند الشيخ وأرضابه .متت من املؤلف(ع).

اهلمَ ،ف ره َو َت رعب ر ٌِري َع رن لِ َسا ِن َح ِ
اهلم َو َأ رف َع ِ
َف َه َذا ُم رقت ََىض َأ رق َو ِ
اهلم.

*******
َو َقدر َق َال ابر ُن َت ري ِم َّي َة يف (صفحِ )34/يف َت رق ِس ري ِم ر
الش ري َع ِة ا َّل ِذ ري َن َذ َّم ُه رم َذلِ َك ا رل َّذ َّم
َّ
ـم َف رض َل ُة،
الشنِ ري َع َع َىل َو رج ِه ال َّت رع ِم ري ِم َما َل رف ُظ ُهَ :
السابَّ ُة .إ َِىل َق رولِ ِهَ :وال َّثالِ َث ُة :ا رل ُ
«وال َّثا ِن َي ُةَّ :
ين ُي َف رض ُلو َن ُه َع َىل َأ ِيب بَك ٍرر َو ُع َم َر »...إلخَ .ه َذا ك ََال ُم ُه ِيف (ال َفت ََاوى).
ا َّل ِذ َ
إل رط َال ِقَ ،و َ رجي َع ُل َ
ون َي ُذم َ
ني َال َي َزا ُل َ
ون ر
ون
الش ري َع َة َع َىل ا ِ
ـم َخالِ ِف ر َ
َو ر
اع َل رم َأ َّن َك ِث ر ًريا ِم َن ا رل ُ
راس َم ر
َاب ال َّل ِه َت َع َاىلَ ،و ُس َّن ِة َر ُسولِ ِه ÷،
الش ري َع ِة راس َم َذ ٍّمَ ،و ره َو ِخ َال ُ
ف َما َو َر َد ِيف ِكت ِ
ح
َ
ِإَون مّن ح
شّيعتّ ّهۦ لبۡ حرَٰه ح
ّيم[ ﴾٨٣الصافات]َ ،و َق َال ُس رب َحا َن ُه:
َو َقدر َق َال ال َّل ُه َت َعا َىل﴿ :
ّ
حح َ
ح
﴿ حفٱ ۡس حت حغَٰ حثه ٱ ََّلّي مّن ح
شّيعتّ ّهۦ َع ٱَّلّي م ّۡن عد ّوه ّۦ﴾ [القصصَ ،]15ف َقدر َقابَ َل ال َّل ُه
ٍ
الش ري َع ِة َو َ
ُن ِم رن ِش ري َع ِة َأ ره ِل بَ ري ِ
ني ر
هِم
َت َع َاىل بَ ر َ
األعردَ ِاءَ ،ف َم رن َمل ر َيك ر
ت ُحمَ َّمد َع َل ري ِه َو َع َل ري ُ
ض َو َل ُه بَ رح ٌث.
ا رل َّص َال ُة َوا رل َّس َال ُم َف ره َو ِم رن عَدُ رو ِه رمَ .و َه َذا َعارِ ٌ
َو َه ِذ ِه األَبر َح ُ
اث َقد ا رست رَو َف ريت َُها ِيف ( َل َوا ِم ِع األَ رن َوارِ ) َ ،و َأ رو َض رح ُت ُهنَالِ َك
ـم رن ك َ
الس رم َع َو ره َو َشهِ ريدٌ .
َان َل ُه َق رل ٌ
ب َأ رو َأ رل َقى َّ
ب َِح رم ِد ال َّل ِه َت َع َاىل َما فِ ري ِه ِذك َررى لِ َ

ف َّ
ضَ ،و َأ َّن
رت َ
الر َوافِ ِ
الش ري ُخ ابر ُن َت ري ِم َّي َة ب َِأ رص ِل َت رس ِم َي ِة َّ
َه َذا َو َم َع َذلِكُم َف َقد ا رع َ َ
اه رم؛ ِألَ َّهنُم َر َف ُضو ُه.
اه رم بِ ِه ا ِ
إل َما ُم األَ رع َظ ُم َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل َ ،ŉو َأ َّن ُه َس َّم ُ
ا َّل ِذي َس َّم ُ

إل َما َم ِة َأي ِذك ٍررَ ،و َال
َو َمل ر َينر ُق رل ُه َو َو َال َغ ر ُري ُه َأ َّن ُه َج َرى لِل َّت رف ِض ري ِل َأ ِو ال َّت رق ِد ري ِم َأ ِو ا ِ
فو ِ ٍ
ٍ
ض.
الر رف ِ
َن رق ُل َح رر َ
اس َم َّ
احد ُِمَّا َن َق ُلوا إِ َل ري ِه ر
هِم
رت َ
رت َ
ف َأ ري ًضا ب َِأ َّن ُه َال ُي رط َل ُق َع َىل َّ
ف بِ ِع رل ِمهِ رم َو ِصدر ِق ر
الز ري ِد َّي ِةَ ،وا رع َ َ
َوا رع َ َ

(( -)1لوامع األنوار – الفصل الثاين) (ط( ،)207/1/1ط( ،)274/1/2ط.)431/1/3

اج) (صفح: )67/
(اجل رز ِء ال َّث ِاين) ِم َن (ا رلـ ِمن َره ِ
َو َش َجا َعتِهِ رمَ ،ح ري ُث َق َال ِيف ر ُ
احل َس ر ِ
ني بِا رلك رُو َف ِة ِيف ِخ َ
ال َف ِة ِه َشا ٍم،
َ
«وإِ َّن َما ُسموا َرافِ َض ًة َل َّ
ـما َخ َر َج َز ريدُ بر ُن َع ِ ريل بر ِن ر ُ

رت َّح َم َع َل ريهِ َما َف َر َف َض ُه َق رو ٌمَ .ف َق َالَ :ر َف رضت ُُم ِ
وين
َف َس َأ َل ُه ا رل رش ري َع ُة َع رن َأ ِيب بَك ٍرر َو ُع َم َر َف َ َ
وينُ ،ف ُسموا َرافِ َض ًةَ ،و َت َّ
َر َف رضت ُُم ِ
وال ُه َق رو ٌم َف ُسموا َز ري ِد َّي ًة؛ ال رنتِ َس ِاهب رِم إِ َل ري ِهَ ،و ِم رن
ِحينَئِ ٍذ ا رن َق َس َم ِ
ت ر
وز ري ِد َّي ٍة .إىل قولهَ :فا رل َّز ري ِد َّي ُة َخ ر ٌري ِم َن
الشي َع ُة َإىلَ :رافِ َض ٍة إ َما ِم َّي ٍةَ ،
الرا ِف َض ِةَ :أ رع َل ُم َو َأ رصدَ ُق َو َأ رز َهدُ َو َأ رش َج ُع» .انتهى املراد.
َّ
اج) (صفح: )21/
(اجل رز ِء األَ َّو ِل) ِم َن (ا رلـ ِمن َره ِ
َو َق َال ابر ُن َت ري ِم َّي َة َأ ري ًضا ِيف ر ُ
احل َس ر ِ
ني ِيف ِخ َال َف ِة ِه َشا ٍم،
الرافِ َض ِة إِ َّن َما َظ َه َر َل َّ
« َل رفظ َّ
ـما َر َف ُضوا َز ريدَ بر َن َع ِ ريل بر ِن ر ُ
احل َس ر ِ
رشي َن،
ني كَا َن رت بَ رعدَ ا رل ِع رشـرِ ي َن َو ِمائ ٍَةَ ،سنَ َة إ رِحدَ ى َو ِع ر ِ
َو ِق َّص ُة َز ري ِد بر ِن َع ِ ريل بر ِن ر ُ
رشي َن َو ِمائ ٍَة ِيف ِ
َأ ِو ا رثنَت ر ِ
آخر ِخ َال َف ِة ِه َشا ٍم.
َني َو ِع ر ِ

احل َس ر ِ
ني بِا رلكُو َف ِة
قال ابر ُن َت ري ِم َّي َة َ :ق َال َأبُو َحاتِ ٍم ا رل ُب رستِيُ :قتِ َل َز ريدُ بر ُن َع ِ ريل بر ِن ر ُ
ٍ
اض ِل َأ ره ِل ا رل َب ري ِ
َان ِم رن َأ َف ِ
ب َع َىل َخ َش َب ٍةَ ،وك َ
َسنَ َة (ا رثنَت ر ِ
ت،
َني َو ِع ر ِ
رشي َن َو ِمائَة)َ ،و ُصلِ َ

ت ا رل رشي َع ُة َتنرت ِ
هِمَ ،وكَا َن ِ
َح ُل ُه.
َو ُع َل َمائِ ر
ٍ
رت َق ِ
ُ
ت ر
الشي َع ُة إ َِىل:
قال -أي
وج َز ريد ا رف َ َ
الشيخ ابر ُن َت ري ِم َّي َةَ :-و ِم رن َز َم ِن ُخ ُر ِ
ٍ
ٍ
رت َّح َم َع َل ريهِ َما َر َف َض ُه َق رو ٌم،
ـما ُسئِ َل َع رن َأ ِيب بَك ٍررَ ،و ُع َم َرَ ،ف َ َ
َرافِ َضةَ ،و َز ري ِد َّيةَ ،فإِ َّن ُه َل َّ
َف َق َال َ ُهل رمَ :ر َف رضت ُُم ِ
هِم إِ َّيا ُهَ ،و َس َّمى َم رن َمل ر َي رر ُف رض ُه ِم َن
وينَ ،ف ُسموا َرافِ َض ًة؛ لِ َر رف ِض ر
ب كَا َن ِ
ر
ت ا رل ُع َّبا ُد َت رأ ِيت إ َِىل َخ َش َبتِ ِه بِال َّل ري ِل
ـما ُصلِ َ
الشي َع ِة َز ري ِد ًّيا؛ ال رن ِت َس ِاهب رِم إِ َل ري ِهَ ،و َل َّ
آخرِ ِهَ .و َت َأ َّم رل َق رو َل ُه« :كَا َن ِ
ون ِعنردَ َها ...إ َِىل ِ
َف َي َت َع َّبدُ َ
ت ا رل ُع َّبا ُد َت رأ ِيت» إلخ .
( -)1ويف ( )96/2ط( :مؤسسة قرطبة).
( -)2ويف ( ،)34/1ط( :مؤسسة قرطبة).
(.)35/1( -)3
ِ
(-)4وقال أبو حاتم ابن ح َّبان يف كتابه (مشاهري علامء األمصار) (ص )104/يف ترمجة اإلمام األعظم
اض ِل َأ ره ِل ال َب ري ِ
َان ِم رن َأ َف ِ
«:وك َ
ت َوعُ َّبا ِد ِهمُ ،ق ِت َل بِا رلكُو َف ِة َسن ََة ِث رنت ر ِ
ين َو ِمائ ٍَة،
َني َو ِع ر ِ
رش َ
زيد بن عيل َ ŉ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ب َ
الر رس ُم عنردَ ُهم
َو ُص ِل َ
عَىل َخ َش َبة ،فكَان ال ُع َّبا ُد َيأوون إ َِىل خ َش َبته بالليل َي َت َع َّبدُ ون عنردَ َهاَ ،وبَقي ذل َك َّ
=

احل َس ر ِ
ني ُ %ه َو ا َّل ِذي
َواألُ َّم ُة ُجم ر ِم َع ٌة َع َىل َأ َّن ا ِ
إل َما َم األَ رع َظ َم َز ريدَ بر َن َع ِ ريل بر ِن ر ُ
الرافِ َض َة؛ ألَ َّهنُم َر َف ُضو ُهَ ،وإِ ِن ر
ب ا َّل ِذي ألَ رجلِ ِه َر َف ُضو ُه،
اخ ُتلِ َ
الس َب ِ
َس َّم ُ
ف ِيف َّ
اهم َّ
الص َحابَ ِة َع َىل
َو َمل ر َينر ُق رل َنا ِق ٌلَ ،و َال َر َوى َر ٍاو َأ َّن ُه َج َرى لِل َّت رق ِد ري ِمَ ،أ ِو لِ َت رف ِض ري ِل بَ رع ِ
ض َّ
بَ رع ٍ
ض ِذك ٌرر.
رت ٍاء َو ُز ٍ
ف لِ رل َك ِل ِم
ورَ ،و َ رحترِ ري ٌ
الر رف ِ
ض إ َِىل َم رن َقدَّ َم َأ رو َف َّض َل ُجم َ َّر ُد ا رف ِ َ
اس ِم َّ
َفنَ رق ُل ر

َع رن َم َو ِ
احل َس ر ِ
ني بر ِن َع ِ ٍّيل %
اع ا ِ
اض ِع ِهَ ،و َر رم ُي َأ رت َب ِ
إل َما ِم األَ رع َظ ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ريل بر ِن ر ُ
االس ِم ا َّل ِذي َس َّمى بِ ِه َأعردَ ا َء ُه ُ رهبتَا ٌن َعظِ ريمَ ،وإ رِج َرا ٌم
َو ُخ َّل ِ
ص َأ رولِ َيائِ ِه َو َأ رن َصارِ ِه ِ َهب َذا ر
ح
َ
ح ح
ح ح ح
ح
ح ح
ّين ظلم ٓوا أ َي منقلب يحنقل ّبون[ ﴾٢٢٧الشعراء].
َج ِس ريم ﴿ ،حو حس حي ۡعلم ٱَّل
*******

َاوى) (صفح( )150/ال َّط رب َع ِة األُ رو َىل)
(اجل رز ِء ال َّث ِاين) ِم َن (ال َفت َ
َق َال ابر ُن َت ري ِم َّي َة ِيف ر ُ
َاب ( َد َال ِئ ِل الن ُب َّو ِة)َ ،و ِم رن َطرِ ِيق
احلا ِف ُظ ِيف ِكت ِ
َسنَة 1381هـ) َ :
«و َر َوى َأبُو ُن َع ري ٍم ر َ

الش ري ِخ َأ ِيب ا رل َف َر ِجَ ،حدَّ َثنَا ُس َل ري َم ُ
َّ
ان بر ُن َأ رمحَدَ َ ،حدَّ َثنَاَ :أ رمحَدُ بر ُن رِ رش ِد رينَ ،حدَّ َثنَا:
ٍ
مح ِن بر ِن
الر ر َ
إس َما ِع َيل الـ َرمدَ ِ ّينَ ،ع رن َع رب ِد َّ
َأ رمحَدُ بر ُن َس ِعيد ا رل ِف رهرِ يَ ،حدَّ َثنَاَ :ع ربدُ ال َّل ِه بر ُن ر

ابَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷:
اخل َّط ِ
َز ري ِد بر ِن َأ رس َل َمَ ،ع رن َأبِي ِهَ ،ع رن ُع َم َر بر ِن ر َ
اخل ِطي َئ َة َر َف َع َر رأ َس ُه َف َق َالَ :يا َر رب ب َِح رق ُحمَ َّم ٍد َّإال َغ َف رر َت ِيل،
اب آ َد ُم ر َ
ـما َأ َص َ
(( َل َّ

ـما َأ رمت َ رم َت َخ رل ِقي َر َف رع ُت
َف َأ رو َحى إ َل ري ِهَ :و َما ُحمَ َّمدٌ ؟ َو َم رن ُحمَ َّمدٌ ؟ َف َق َالَ :يا َر رب إ َّنك َل َّ
ُوبَ :ال ِإ َل َه إ َِّال ال َّل ُه ُحمَ َّمدٌ َر ُس ُ
ول ال َّل ِهَ ،ف َع ِل رم ُت َأ َّن ُه
َر رأ ِيس إ َِىل َع رر ِش َك َف ِإ َذا َع َل ري ِه َم ركت ٌ
اس ِم َكَ .ف َق َالَ :ن َع رمَ ،قدر َغ َف رر ُت َل َكَ ،و ره َو
اس َم ُه َم َع ر
َأك َرر ُم َخ رل ِق َك َع َل ري َك؛ إ رذ َق َر رن َت ر

هلل ِعنردَ َم رو ِض ِع َ
ب َل ُه».
اج ٍة َفدَ عَا ا َ
اخلش َب ِة إ َِّال راست ُِج ري َ
حل َ
بَ رعدَ َأ رن َ
حدر عَ ن َرها َحتَّى َق َّل َم رن َق َصدَ َها ِ َ
( -)1وهو يف ( ،)95/2من الطبعة الثالثة (1426هــ) ،ط( :دار الوفاء).
( -)2الطرباين .متت .من املؤ ّلف(ع).

األ رن ِب َي ِ
آخ ُر ر َ
اء ِم رن ُذ رر َّي ِت َكَ ،و َل رو َال ُه َما َخ َل رقت َُك))» إ َِىل ِ
ِ
آخرِ ِه.
ـم رن َي رز ُع ُم َأ َّن َم رعنَى َما َو َر َد ِم َن الت ََّوس ِل ُه َو
ُق رل ُتَ :و ِيف َه َذا َر ٌّد َ ِ
رص ري ٌح ُم رف ِح ٌم لِ َ
الت ََّوس ُل بِدُ َعائِ ِه .
َو ره َو َوإ رِن ك َ
َان ِم َن الت ِ
ف
َّأو ري ِل ال َباطِ ِل ،ا َّل ِذي َال َدلِ ري َل َع َل ري ِهَ ،وا َّل ِذي ُه َو ِخ َال ُ
ك ُن ال َّت رل ِب ري ُس ِب ِه َع َىل َم رن َال َقدَ َم َل ُه َر ِ
وق ِب ِه؛ َفإِ َّن ُه َقدر ُي رم ِ
ـمنر ُط ِ
اس ٌخَ ،أ َّما َه َذا ر
رب
اخلَ َ ُ
ا رل َ

َف َال ُيت ََص َّور َذلِ َك فِ ري ِه ب َِح ٍ
ال؛ إِ رذ ُه َو َق رب َل ُو ُجو ِد ِهَ ،و ره َو َأبر َل ُغ َو َأ رد َخ ُل ِم َن الت ََّوس ِل
ُ
ـم رو َتى ِم َن األَ رنبِ َي ِ
اء َ %و َن رحوِ ِه رم؛ إِ رذ َقدر ُو ِجدُ وا.
بِا رل َ
*******
ِ
(اجلزء ال َّثالِ ِ
ث) (ص)176/
َو َق َال َأ ري ًضا ِيف

اق ُح ُق ِ
ِيف ِس َي ِ
وق َر ُس ِ
ول ال َّل ِه

يتقوى به ويعتضد ،وهو ما َذك ََره اب ُن تيمية يف (الفتاوى) ( )150/2من الطبعة
( -)1وله شاهدٌ َّ
ِ
َ
احل َس ر ِ
ني بر ُن برشان م رن َطرِ ِيق
األوىل ،وهو يف ( )95/2من (طبعة دار الوفا) ،قالَ « :قدر َر َوا ُه أبُو ر ُ
ٍ
َ
َّ
ـم رص َط َفى ÷)َ :حدَّ َثنَا أبُو َج رع َفر حمُ ََّمدُ بر ُن
اجل روز ر
ِي ِيف (الوفا بِ َف َضائِ ِل ا رل ُ
الشير ِخ َأ ِيب ا رل َف َر ِج ابرنِ ر َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ر
إس َح َ
اق برنِ َصال ٍحَ ،ثنَا حمُ ََّمدُ بر ُن َصال ٍحَ ،ثنَا ُحم ََّمدُ بر ُن سنَان ال َع َوقيَ ،ثنَا
ع رَمروَ ،حدَّ َثنَا أ رمحَدُ بر ُن ر
ِ
ِ
َّ
سةََ ،ع رن َعبرد الله برنِ
إبر َرا ِه ُ
يم بر ُن َط ره َمانَ ،ع رن َيزِ يدَ [كذا يف املطبوعة :والصواب :بُدَ ريل] برنِ َمير َ َ
سةََ ،ق َالُ :ق رلتَ :يا
ُس رفيَا َن [كذا يف املطبوعة ،وهو تصحيف ،والصواب :بن َش ِقيرق]َ ،ع رن َمير َ َ
الس َم ِ
َر ُس َ
اء َف َس َّو ُاه َّن َسبر َع
ـما َخ َل َق ال َّل ُه راألَ رر َ
است ََوى َإىل َّ
ض َو ر
ول ال َّل ِه َمتَى ُكن َرت نَبِيًّا؟ َق َالَ (( :ل َّ
ٍ
ول ال َّل ِه َخاتَ ُم راألَنربِيَ ِ
َب ع ََىل َس ِ
شُ :حم ََّمدٌ َر ُس ُ
اءَ ،و َخ َل َق ال َّل ُه
اق ا رل َع رر ِ
َس َم َوات َو َخ َل َق ا رل َع رر َشَ :كت َ
اب َو ر ِ
ني
اخليَا ِم َوآ َد ُم بَ ر َ
اب َو راألَ رو َر ِاق َوا رل ِقبَ ِ
اس ِمي ع ََىل راألَبر َو ِ
اجلنَّ َة ا َّلتِي َأ رس َكنَ َها آ َد َم َو َح َّوا َء َف َكت َ
َب ر
رَ
رب ُه ال َّل ُه َأنَّ ُه َسيردُ َو َل ِدك،
اجل َس ِدَ ،ف َل َّما َأ رحيَا ُه ال َّل ُه تَ َع َاىل نَ َظ َر َإىل ا رل َع رر ِ
اس ِمي َف َأ رخ َ َ
ش َف َر َأى ر
الر ِ
وح َو ر َ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ر
َّ
ُ
السيرد عبد اهلل الغامري يف (الرد
ِاسمي إليره))» .قال احلافظ َّ
استَشف َعا ب ر
مها الشيرطان تَابَا َو ر
َف َل َّما غ ََّر َ
ٍ
وقفت عليه حلديث
املحكم املتني) (ص« :)139/إسناد هذا احلديث قوي ،وهو أقوى شاهد
ُ
)«:ه َذا َح ِد ريثٌ
عبد الرمحن بن زيد» ،وقال احلافظ الذهبي يف (سري أعالم النبالء) (َ 431/13
السن َِد» ،وقال احلافظ ابن حجر يف (اإلصابة) (« :)240/6وهذا َسنَدٌ قوي» .وروى
َصالِ ُح َّ
احلاكم يف (املستدرك) رقم ( )4209بسنده إىل َم ري َس َـر َة ا رل َف رجرِ َ ،ق َالُ :ق رل ُت لِ َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷:
يح راإل رِسنَا ِد» ،وقال
((وآ َد ُم بَ ر َ
«ص ِح ُ
اجل َس ِد)) .قال احلاكمَ :
َمتَى ُكن َرت َنبِ ًّيا؟ َق َالَ :
ني الر ِ
وح َو ر َ
«ص ِح ري ٌح».
الذهبي يف (التلخيص)َ :
النبي ÷ .متت من املؤ رلف .#
( -)2أي طلب الدعاء من ر
( -)3وهو يف طبعة (دار الوفاء) (.)172/3

«وك ََذلِ َك ُِمَّا ُي رش َـر ُع :الت ََّوس ُل بِ ِه ِيف الد َع ِ
احل ِد ري ِ
ث
÷ َما َل رف ُظ ُهَ :
اء ،ك ََما ِيف ر َ
النبي ÷ َع َّل َم َش رخ ًصا َأ رن َي ُق َ
ول:
الرت ِم ِذي َو َص َّح َح ُه َأ َّن
َّ
ا َّل ِذي َر َوا ُه ر ر
ٍ
مح ِةَ ،يا ُحم َ َّمد َيا َر ُس َ
ول ال َّل ِه
الر ر َ
((ال َّل ُه َّم إ رِين َأ رس َأ ُل َك َو َأ َت َو َّس ُل إِ َل ري َك بِنَبِ ري َك ُحم َ َّمد َنب رِي َّ
اجتِي لِ َي رق ِض َي َها ،ال َّل ُه َّم َف َش رف رع ُه ِ َّيف)) إلخ».
إ رِين َأ َت َو َّس ُل ب َِك إ َِىل َر ريب ِيف َح َ
ـمكَا َن ِة ِعنردَ
ُق رل ُتَ :و َه َذا َ ِ
ـما َل ُه ِم َن ا رل َ
رص ري ٌح َأ ري ًضا ِيف الت ََّوس ِل ب َِذا ِت ِه ÷؛ لِ َ

ِص ري ٌح ِم َن َّ
الش ري ِخ ابر ِن َت ري ِم َّي َة ِيف َج َوازِ َذلِ َك.
ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُهَ ،و َت ر ِ
خ َال ِ
اخلَ َ ِرب النَّ َبوِ ري بِ ِ
ون َن رح َو َه َذا ر
َأو ُل َ
ف
َف َه ُ
ـمن ِرعَ ،و َيت َّ
ـؤ َال ِء ا َّل ِذ ري َن َي رمنَ ُع رو َن ُه َأ َشدَّ ا رل َ
الشـرِ ري َف ِة النَّ َبوِ َّي ِة ِيف َه َذا ر
َح ِق ري َقتِ ِه خمُ َالِ ُف َ
ون لِ َصـرِ ري ِح ا رلسنَّ ِة َّ
الص ِح ري ِح
اخلَ َ ِرب النَّ َبوِ ري َّ
لش ري ِخ ا َّل ِذي ُه َو ُع رمدَ ُ ُُتمَ ،و َع َل ري ِه ُي َع رو ُل َ
الصـرِ ري ِحَ ،وخمُ َالِ ُف َ
ون لِ َّ
ون.
َّ

فَ ،وا رلك ََال َم َع َىل الت ََّوس ِل ِيف َأ َو ِ
الشـرِ ري ِ
است رَو َف ري ُت ُط ُر َق َه َذا ر
اخلَ َ ِرب َّ
اخرِ
َه َذا َو َقد ر
(رش ِح الز َل ِ
ف) (صفح  -164الطبعة األوىل) ،ويف (الثانية -ص،)250
َر
و(الثالثة -ص. )347
َن َعمَ ،و ِيف َق رولِ ِهَ :يا ُحم َ َّمدُ َيا َر ُس َ
بَ ،و َال
ول ال َّل ِه ،إِلخ :الت رَّصـرِ ري ُح بِنِدَ ِاء ال َغائِ ِ
ت ب َِح ٍ
ني الـرم ري ِ
الَ ،فتَدَ بَّ ررَ ،وال َّل ُه ُس رب َحا َن ُه َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.
َف رر َق بَ رينَ ُه َوبَ ر َ

*******
رب ِاين ِيف (ا رل َكب رِريِ) َ ،و(األَ رو َس ِ
ط) َ ،وابر ُن ِح َّب َ
احلاكِ ُم،
َأ رخ َر َج ال َّط َ َ
انَ ،و ر َ
ـما َما َت رت َفا ِ
َو َص َّح ُحو ُه َع رن َأ َن ٍ
ط َم ُة ِبن ُرت َأ َس ٍد َد َخ َل َع َل ري َها َر ُس ُ
ول
س َ ،ق َالَ « :ل َّ
«ه َذا َح ِد ٌ
يب».
( -)1سنن الرتمذي ،رقم ( ،)3578وقالَ :
يح غَرِ ٌ
يث َح َس ٌن َص ِح ٌ
وصححه األلباين يف (صحيح سنن الرتمذي) ( ،)469/3ط( :مكتبة املعارف).
( -)2ويف (ط/4ص.)358/
( -)3املعجم الكبري ( ،)351/24رقم (.)871
( -)4املعجم األوسط ( ،)67/1رقم (.)189
( -)5ع ََىل رشط ابن حبان واحلاكم.

مح ِ
ك ال َّل ُه َيا ُأ رمي بَ رعدَ ُأ رمي-»))...
((ر ِ َ
ال َّل ِه ÷ َف َج َل َس ِعنردَ َر رأ ِس َها َف َق َالَ :
ِرب ِد ِه.-
َو َذك ََر َثنَا َء ُه َع َل ري َهاَ ،و َت رك ِف رين ََها ب ُ ر
َق َالُ « :ث َّم َد َعا َر ُس ُ
وب األَ رن َصارِ َّيَ ،و ُع َم َر بر َن
ول ال َّل ِه ÷ ُأ َسا َم َة َو َأبَا َأي َ
رب َها َف َل َّما بَ َل ُغوا ال َّل رحدَ َح َف َر ُه َر ُس ُ
ر
حي ُف َ
ول
اخلَ َّط ِ
رونَ ،ف َح َف ُروا َق ر َ
ابَ ،و ُغال ًما َأ رس َو َد َ ر
ال َّل ِه ÷ ِب َي ِد ِهَ ،ف َّل َما َف َر َغ َد َخ َل َر ُس ُ
ـم َق َال:
ول ال َّل ِه ÷ َف ر
اض َط َج َع ِف ري ِهُ ،ث َّ
وت ،ا رغ ِف رر ألُ رمي َفاطِ َم َة بِن ِ
رت َأ َس ٍد،
حييِي َو ُي ِم ري ُت َو ره َو َح ٌّي َال َي ُم ُ
((ال َّل ُه ا َّل ِذي ُ ر
َو َل رقن َرها ُح َّجت ََهاَ ،و َو رس رع َع َل ري َها ُمدر َخ َل َها ب َِح رق َنبِ ري َك َواألَ رنبِ َي ِ
اء ا َّل ِذ ري َن ِم رن َق رب ِيل))».
احلاكِ ُم َ ،و َأبُو ُن َع ري ٍم َ ،وال َب ري َه ِقي
رب ِاين ِيف َّ
َو َما َأ رخ َر َج ُه ال َّط َ َ
(الص ِغ رريِ) َ ،و ر َ
ِم رن َت َوس ِل آ َد َم ب ُِم َح َّم ٍد ÷.
*******

ٍ
الس َم رر َقن ِردي ِيف
س ال َغرِ ري ِ
َه َذاَ ،ق َال األَ ِم ر ُري ِيف ( َت رأنِ ري ِ
ب) َ :
«و َأ رخ َر َج َأبُو ُحم َ َّمد َّ
َ ح
ح
َف َضائِل ﴿ق ۡل ه ح
ِ
ِ
ر
َّ
َ
َ
َ
ـمقابِرِ ،
ر
يل
ع
ن
ع
﴾
د
ح
أ
لِل
ٱ
و
َ
َ
ر
ِ
يض الل ُه َت َعاىل َعنر ُهَ ( :م رن َم َّر َعىل ال َ
َ
َ
ٍّ
َ حح
ۡ
ح
أل رم َو ِ
ب َأ رج َر ُه ل َ
ات ُأ رعطِ َي ِم َن
إحدَ ى َع رش َـر َة َم َّر ًة ُث َّم َو َه َ
َو َقر َأ ﴿قل هو ٱلِل أحد﴾ ر
األَ رجرِ بِ َعدَ ِد األَ رم َو ِ
ات)».
( -)1ورواه أبو ُن َعيم يف (احللية) (.)121/3
((-)2املعجم الصغري) ( )182/2رقم ( ،)992ورواه يف (األوسط) ( )313/6رقم (.)6502
«ه َذا َح ِد ٌ
يح راإل رِسنَا ِد».
(( -)3املستدرك) للحاكم ( ،)672/2رقم ( ،)4228وقالَ :
يث َص ِح ُ
خمتِصا ،وعزاه إليه السيوطي يف (الدر) ( )313/1ط( :هجر).
((-)4احللية) أليب نُ َعيم ()53/9
ً
(( -)5دالئل النبوة) للبيهقي ( .)488/5قلت :ورواه ابن عساكر يف (تاريخ دمشق) (-436/7
 ،)437واآلجري يف كتاب (الرشيعة) ،برقم ( ،)956ونحوه برقم ( .)950وانظر (الدر
املنثور) للحافظ السيوطي ( )313/1ط( :هجر).
(( -)6تأنيس الغريب) (مخ) للسيد حممد بن إسامعيل األمري الصنعاين.
وانظر( :رشح الصدور) للسيوطي (ص )311/ط( :دار املدين) ،و(ص )418/ط( :مؤسسة
اإليامن ،ودار الرشيد).

الر َضا ب َِسن َِد آبَائِ ِه بِ َل رفظِ ِه .
ُق رل ُتَ :و َأ رخ َر َج ُه ا ِ
إل َما ُم َع ِيل بر ُن ُم رو َسى ر
الرافِ ِعي َع رن َع ِ ٍّيل  #بِ َل رفظِ ِه .
َو َأ رخ َر َج ُه َّ

َق َالَ :و َأ رخ َر َج َأبو ال َق ِ
الز رن َج ِاين ِيف َف َوائِ ِد ِه َع رن َأ ِيب
اس ِم َس رعدُ [بر ُن َع ِ ٍّيل] َّ
ُه َر ري َر َة َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َاب،
ـم َقاب َِر ُث َّم َق َر َأ َف ِ َ
احت َة ا رلكِت ِ
ول ال َّل ِه ÷َ (( :م رن َد َخ َل ا رل َ
ح
َ ح
ۡ
َ ح
ۡ
ح
ح
َٰ
ر
َّ
َ
َ
َ
ُ
اب
و
ث
ت
ل
ع
ج
ِين
إ
م
ه
ل
ال
:
ال
ق
م
ث
﴾،
ر
ث
ك
ِل
ٱ
م
ك
ى
ه
ل
أ
﴿
و
﴾،
د
ح
َو﴿قل ه حو ٱلِل أ
ُ َّ ر َ َ ُ َ َ
َ
َّ
ني َوالـ ُرم رؤ ِمن ِ
َات ،كَا ُنوا َل ُه ُش َف َعا َء
َما َق َر رأ ُ
ـم رؤ ِمنِ َ
ت ِم رن ك ََال ِم َك ألَ ره ِل الـ َرم َقابِرِ ِم َن ا رل ُ
إِىل ال َّل ِه)).

َو َأ رخ َر َج َع ربدُ ا رل َعزِ ريزِ َص ِ
اخلَ َّال ِل ب َِسن َِد ِه َع رن َأ َن ٍ
س َأ َّن َر ُس َ
ب ر
ول ال َّل ِه ÷
اح ُ
َق َال(( :من د َخ َل ا رلـم َقابِر َف َقر َأ سور َة ( ٓ
ف ال َّل ُه َعن ُره رمَ ،وك َ
َان َل ُه ِب َعدَ ِد َم رن
يس) َخ َّف َ
َ ر َ
َ َ َ ُ َ

َات)) .
هِم َح َسن ٌ
فِ ري ر
احل رق َع رن
َق َال ا رل ُ
ـم ِحب ال َّط َ ِربي َ ،و ِيف (اإل رِح َي ِاء) لِ رل َغ َز ِايل َ ،و(ا رل َعا ِق َب ِة) لِ َع رب ِد ر َ

( -)1صحيفة اإلمام عيل بن موسى الرضا ( ŉص )445/املطبوعة مع جمموع اإلمام األعظم
زيد بن عيل .ŉ
(( -)2التدوين يف أخبار قزوين) للرافعي (.)297/2
( -)3ورواه الديلمي يف (مسنَد الفردوس) ،كام حكاه عنه املحب الطربي يف (غاية اإلحكام) (،)39/4
أيضا :الدارقطني ،كام حكاه عنه املحب
والسخاوي يف (الفتاوى احلديثية) (ص ،)192/ورواه ً
الطربي يف (غاية اإلحكام) ( ،)39/4ورواه :اخلالل احلنبيل يف (فضائل سورة اإلخالص) (مخ)،
والس َل ِفي كام حكاه عنه القرطبي يف (التذكرة) ( ،)97/1ورواه القايض أبو يعىل ،كام حكاه عنه
ر
وابن املظفر احلنبيل يف (كتاب انتفاع األموات) (ص.)61/
الس َخاوِ ي (صُ ،)192/
َّ
ِ
ِ
ِ
َ
َيل الزَّ نر َج ِاين ،الص رو ِيفُ .ولدَ :
( -)4أفاد الذهبي يف (السري) ( )385/18أنَّ ُه :أبُو ال َقاس ِم َس رعدُ ب ُن ع ر
ِ
ني َو َث َال ِ
َ
َ
ث مائَة تَ َقرِ ريبًاَ .حدَّ َ
الـم َظ َّفرِ
َسنَ َة َث َمانِ ر َ
ث َعنر ُهَ :أبُو بَك ٍرر اخلَطِير ُ
ررب منر ُه َ ،-وأبُو ُ
ب َ -و ره َو أك َ ُ
ني َو َأ رربَ ِع مائَةَ ،و َل ُه تِ رس ُع رو َن عَا ًما.
الس رم َع ِاين .تُ ُو ر َيف َأ ّول َسنَ ِة إ رِحدَ ى َو َسبر ِع ر َ
اجلبَّارِ َّ
َمن ُرص رو ُر ب ُن َعبر ِد َ
( -)5انظر( :رشح الصدور) للسيوطي (ص.)311/
( -)6انظر( :كتاب انتفاع األموات) (ص ،)62/وكتاب (رشح الصدور) للسيوطي (ص.)312/
( -)7ورواه الثعلبي يف تفسري (الكشف والبيان)( ،)119/8وانظر (املغني) البن قدامة (.)519/3
(( -)8غاية اإلحكام) للمحب الطربي ( ،)39/4وقال« :أخرجه احلافظ أبو منصور [عبد اهلل بن
الوليد] يف جامع الدعاء الصحيح» .وانظر :رشح الصدور (ص.)312/

ۡ
ـم َقاب َِر َفا رق َرأوا ِب َفا ِ َحت ِة ا رل ِ
ـم َع رو َذ َت ر ِ
نيَ ،و﴿قل
كت ِ
َابَ ،وا رل ُ
َأ رمحَدَ بر ِن َح رن َب ٍل َق َالِ :إ َذا َد َخ رلت ُُم ا رل َ
َ ح
ح
ح
َ
ِ
َ
ُ
ر
ُ
َ
َ
َ
اج َعلوا ذ َ
ـمقابِرِ ؛ ف ِإ َّن ُه َيصل ِإل ريهِ م .
هو ٱلِل أحد﴾َ ،و ر
لك أل ره ِل ال َ

*******
ِ
َاوى) (ص( )209/ال َّط رب َعة
َق َال ابر ُن َت ري ِم َّي َة ِيف
(اجلزء األَ َّو ِل) ِم رن (ال َفت َ
ٍ
اجه
«و َقدر َجا َء ِيف َح ِد ريث َر َوا ُه َأ رمحَدُ ِيف ُم رسن َِد ِه َ ،وابر ُن َم َ
األُ رو َىل) َما َل رف ُظ ُهَ :
اخلُدر رِ ري َع ِن النَّب رِي ÷ َأ َّن ُه َع َّل َم ر
َع رن َعطِ َّي َة ا رل َع رو ِ ريف َع رن َأ ِيب َس ِع ري ٍد ر
اخلَارِ َج إ َِىل

الص َال ِة َأ رن َي ُق َ
اي َه َذا؛
السائِلِ ر َ
ني َع َل ري َكَ ،وب َِح رق َُم ر َش َ
ول ِيف ُد َعائِ ِهَ :
َّ
((و َأ رس َأ ُل َك ب َِح رق َّ
رشا َو َال بَ َط ًرا َو َال رِ َيا ًء َو َال ُس رم َع ًةَ ،و َلكِ رن َخ َر رج ُت ا رت َقا َء َس َخطِ َك
فِإ رِين َمل ر َأ رخ ُر رج َأ َ ً
َوابرتِ َغا َء َم رر َضاتِ َك)) .
َق َالَ :فإ رِن ك َ
ني َع َل ري ِه َأ رن ُ ِ
جيي َب ُه رمَ ،و َحق ا رل َعاب ِِدي َن َل ُه
السائِلِ َ
َان َه َذا َص ِح ً
يحا َف َحق َّ
الصالِ ِح
ِيما ِن َوا رل َع َم ِل َّ
َأ رن ُيثِ ري َب ُه رمَ ،و ره َو َح ٌّق َأ رو َج َب ُه َع َىل َن رف ِس ِه َ ُهل رم ،ك ََما ُي رس َأ ُل ب رِاإل َ
ا َّل ِذي َج َع َل ُه َس َب ًبا ِإل َِجابَ ِة الد َع ِ
ني َأ َّن َق رو َل ا رل َقائِ ِلَ :أ رس َأ ُل َك
اء .إ َِىل َق رولِ ِهَ :ف َقدر َت َب َّ َ
بَ .ف َقدر َتك ُ
ُون لِ رل َق َس ِمَ ،و َقدر َتك ُ
بِك ََذاَ ،ن رو َعا ِنَ :فإ َِّن ا رل َبا َء َقدر َتك ُ
ُون َق َس ًما
لس َب ِ
ُون لِ َّ

بِ ِه َع َىل ال َّل ِهَ ،و َقدر َتك ُ
ُون ُس َؤ ًاال ب َِس َببِ ِه.

(( -)1إحياء علوم الدين) للغزايل (.)476/4
( -)2عبد احلق اإلشبييل املالكي يف كتابه (العاقبة يف ذكر املوت) .انظر( :التذكرة) للقرطبي
( ،)96/1رشح الصدور (ص.)312/
ٍ
ُ
أيضا :القرطبي يف (التذكرة) ( ،)96/1وقال ابن قدَ ا َمة احلنبيل يف
حنبل ً
( -)3ورواه عن أمحدَ برنِ
«و َال بَ رأ َس بِا رل ِق َرا َء ِة ِعنردَ ا رل َق ر ِربَ ،وقدرَ
(املغني) -وهو من أهم معتمدات احلنابلة يف الفقه َ :)518/3( -
َ ح
ۡ
ح
ٍ
ح
يسَ ،و َث َال َ
ث َم َّرات ﴿قل هو ٱلِل أحد﴾،
ُروِ َي ر
ـم َقاب َِر ا رق َر ُءوا آ َي َة ا رل ر
عَن َأ رمحَدَ َأ َّن ُه َق َال :إ َذا َد َخ رلت رُم ا رل َ
كُر ِ ر
َ
ِ
ر
َ
َّ
ُث َّم ُق رل :الل ُه َّم َّ
أيضا املرداوي احلنبيل يف (اإلنصاف) (.)559/2
ـم َقابِرِ » ،ونقلها ً
إن َف رضل ُه أل ره ِل ال َ
( -)4ويف طبعة (دار الوفاء) (.)153/1
( -)5مسند أمحد رقم ( ،)11099ط( :دار احلديث) ،حتقيق (محزة الزين) :وقال« :إسناده َح َسن».
( -)6سنن ابن ماجه برقم (.)778
( -)7تقدم يف الرسالة الصادعة يف القسم األول من جممع الفوائد.

ـم رخ ُلو َق ِ
ـم رخ ُل ِ
ف َع َىل
وق َف َك ري َ
جي ُ
وز َع َىل ا رل َ
ات َال َ ُ
َف َأ َّما األَ َّو ُلَ :فا رل َق َس ُم بِا رل َ
ر
اخلَالِ ِق؟.
ال ب َِح رق األَ رنبِ َي ِ
ـم َع َّظ ِم ،كَالس َؤ ِ
اع،
اءَ ،ف َه َذا فِي ِه نِ َز ٌ
َو َأ َّما ال َّث ِاينَ ،و ره َو الس َؤ ُال بِا رل ُ

جي رو ُز َذلِ َك.
جي ُ
وز َذلِ َكَ ،و ِم رن الن ِ
َّاس َم رن ُ َ
َو َقدر َت َقدَّ َم َع رن َأ ِيب َحنِي َف َة َو َأ رص َحابِ ِه َأ َّن ُه َال َ ُ
ٍ
ٍ
ـم َالئِ َك ِة َواألَ رن ِب َي ِ
َفنَ ُق ُ
اء
السائِ ِل لِ َّل ِه َت َع َاىلَ :أ رس َأ ُلك ب َِح رق ُف َالن َو ُف َالن ِم َن ا رل َ
ولَ :ق رو ُل َّ
الص ِ
ني َو َغ رري ِِه رمَ ،أ رو ب َِجا ِه ُف َال ٍنَ ،أ رو ب ُِح رر َم ِة ُف َال ٍن َي رقت َِضـي َأ َّن َه ُؤ َال ِء َ ُهل رم ِعنردَ
احل َ
َو َّ
يح؛ َفإ َِّن َه ُؤ ِ
الء َ ُهل رم ِعنردَ ال َّل ِه َمنرزِ َل ٌة َو َجا ٌه َو ُح رر َم ٌة ،إلخ
ال َّل ِه َجا ٌهَ ،و َه َذا َص ِح ٌ
ك ََال ِم ِه.
ـم ِج ريزِ ري َن لِلت ََّوس ِل بِاألَ رن ِب َي ِ
الص ِ
ني.
احل ر َ
ُق رل ُتَ :و َه َذا ُه َو َغ َر ُ
اء َو َّ
ض ا رل ُ
ـم رن ِ
ك ُر َ
ـما ِن ُع َ
ـمدَّ ُع َ
اب َّ
ون َع َىل َم رن
َف َأ رص َح ُ
ون لِ َذلِ َكَ ،وا رل ُ
ـمتَابَ َع ِت ِه ،ا رل َ
ون لِ ُ
الش ري ِخ ا رل ُ
الش رـر ِك َ
األك َ ِ
احل ُال إ َِىل َأ رن َي ُقو ُلواُ :ه َو ِم َن ر
ررب،
َأ َج َاز ُه َأ َشدَّ ا ِ
إل رنكَارِ  ،بَ رل َقدر َي رب ُل ُغ ِهبِم ر َ
وخمَالِ ُف َ
ُخمَالِ ُف َ
َاب ال َّل ِه َت َع َاىلَ ،و ُس َّن ِة َر ُسولِ ِه ÷ُ ،
ون َل ُه.
ـما َو َر َد ِيف ِكت ِ
ون لِ َ

(رش ِح
(الر َسا َل ِة َّ
َو َقدر بَ َس رط ُت ا رلك ََال َم َع َىل َذلِ َك ِيف ر
الصا ِد َع ِة بِالدَّ لِ ري ِل)َ ،و ِيف َ ر
الز َل ِ
ف) (صفح -164/الطبعة األُوىل) ،و(الطبعة الثانية -صفح،)250/
و(الثالثة -صفحَ ، )347/وال َّل ُه َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.
*******


(مبحث يف اخلرب النبوي(( :األَئِ َّم ُة ِم رن ُق َر ري ٍ
ش)) ،وما يف معناه من كتب
( -)1ويف (ط/4ص.)358/

املحدثني)
َو َقد ر
ُب
رت ُ
رش ِح ِه (ال َف رت ِح)؛ لِك رَو ِهن َِما َأ رش َه َر ُكت ِ
اخ َ ر
ت النَّ رق َل َعن (ال ُب َخارِ ي) َو َ ر
ال َعا َّم ِةَ ،و ره َو ُم رست رَو َىف ِم رن ُط ُر ِق َأ ره ِل ال َب ري ِ
َّ
(رش ِح
ت ِ %يف
(الش ِايف) َ ،و َ ر
الشـرِ ري ِ
وع َّ
(اجلا ِم ِع ا رلك َِايف)،
ـم رج ُموع) ؛ إِ رذ ُه َو ِم رن َأ رخ َبارِ ا رل َ
ا رل َ
ـم رج ُم ِ
فَ ،و ر َ

(هنر ِج ال َب َال َغ ِة) َ ،و َغ رري َِها.
َو َ
ث ا رل َكب ر ِِري ابر ِن َح َج ٍر ألَئِ َّم ِة َأ ره ِل ال َب ري ِ
ـم َحدر ِ
ت  %بِال َي َم ِن.
رت ُ
اف ا رل ُ
َوفِ ري ِه :ا رع ِ َ
إل َما َم َة ِيف ( ُق َر ري ٍ
ش) إ َِّال َم رن َال ُي رع َتد بِ َق رولِ ِه ك ر
َاخلَ َوارِ ِج.
اع األُ َّمة َع َىل َأ َّن ا ِ
َو َن رق ُل إ ر َ
ِمج َ
إل رنكَارِ َع َىل َأئِ َّم ِة َأ ره ِل ال َب ري ِ
ت َ ،%و َيف
ـم رف ِح ُم َع َىل َم رن َيت ََشدَّ ُق بِا ِ
الرد ا رل ُ
َوفِ ري ِهَّ :

احل رق رِ رض َو ُ
إل َما َم ِة.
با ِ
ُم َقدَّ َمتِهِم ا ِ
ان ال َّل ِه َع َل ريهِم ِيف َق رو ِهل رم ب َِمن ِرص ِ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ِم َ
َغا َي ُة األَ رمرِ  :ر ِ
ف ِيف ك رَو ِهنَا ِيف َمجِ ري ِع ُق َر ري ٍ
ش َأ رم ِيف ال َب رطن ر ِ
َنيَ ،ف َقدر بَ َط َل َق رو ُل
اخل َال ُ
ح حۡ
ـؤ ِ
ـم َح َّم ِد َّي ِة ﴿ ،حو حر لبك يلق
وص النَّ َبوِ َّي ِةَ ،وإ ر َ
ـم ربت َِد ِع ر َ
َه ُ
ني بِالن ُص ِ
اع األُ َّم ِة ا رل ُ
الء ا رل ُ
ِمج ِ
ح
ۡ
ح
ح
ح َ ح ح َٰ ح ٓ
ۡ حۡ
حما ي ح حشآء حو حي ۡخ حتار حما حَك حن لهم ٱلّ ح ح
ية﴾ [القصص﴿ ،]68:أم يسدون ٱَلاس َع ما
ۡ ۡ ح
ح
ّيم ٱ ۡلك حّتَٰ ح
حءاتحىَٰهم ٱ َلِل مّن فح ۡضلّهّۦ حف حق ۡد حءاتح ۡي حنا ٓ حء حال إبۡ حرَٰه ح
ب حوٱل ّك حمة حو حءات ۡي حنَٰهم
ّ
لم ۡلك حع ّظ ٗ
يما[ ﴾٥٤النساء].



َع ع حّبادّه ّ ٱ ََّل ح
﴿ٱ ۡ ح
ل ۡمد ّ َلِلّ حو حس حلَٰم ح ح َٰ
ّين ٱ ۡص حط ح ى
ف﴾.
ول ال َّل ِه ÷َ :
ِيف ال ُب َخارِ ي ب َِسن َِد ِه إ َِىل ابر ِن ُع َم َر َق َال َر ُس ُ
((ال َي َز ُال َه َذا األَ رم ُر
( -)1يف كذا موضع من (الشايف) ،منها (.)257/4
( -)2رشح جمموع اإلمام زيد بن عيل ( )17/5( ŉتتمة الروض النضري) للسيد العباس بن
أمحد .ط( :مكتبة املؤيد) .ورواه اإلمام األعظم زيد بن عيل  ŉيف (كتاب تثبيت اإلمامة)
(املطبوع ضمن جمموع كتبه ورسائله ( )#ص.)191/
(( -)3رشح هنج البالغة) البن أيب احلديد (.)84/9

ش َما بَ ِق َي ِمن ُره ُم ا رثنَا ِن))َ ،و َقد ُت رر ِج َم بِ َل رف ِ
ظ( :بَا ٌب :األُ َم َرا ُء ِم رن ُق َر ري ٍ
ِيف ُق َر ري ٍ
ش).
َق َال ابر ُن َح َج ٍر ِيف ( َفت ِرح ال َبارِ ي) ِيف (اجلزء( )13/صفح ،)230/طبع
(1387هـ) (بمِص) َما َل رف ُظ ُه:
ٍ
وب بر ُن ُس رف َي َ
رب ِاين
الرت َ َ
مج ِة َل رف ُظ َح ِديث َأ رخ َر َج ُه َي رع ُق ُ
َ
انَ ،و َأبُو َي رع َىلَ ،وال َّط َ َ
«و َل رف ُظ َّ ر
َني بر ِن َع رب ِد ا رل َعزِ يزِ َ ،حدَّ َثنَا َس َّي ُار بر ُن َس َال َم َة َأبُو ا رلـ ِمن َره ِ
ِم رن َطرِ ِيق ُسك ر ِ
الَ ،ق َال:
احل ِد َ
يث ا َّل ِذي َأ َّو ُل ُه :إ رِين َأ رص َب رح ُت
َد َخ رل ُت َم َع َأ ِيب َع َىل َأ ِيب بَ رر َز َة راألَ رس َل ِم ريَ ،ف َذك ََر ر َ
اخ ًطا َع َىل َأ رح َي ِ
ش ،...إىل قوله َ :و ِيف ِ
َس ِ
اء ُق َر ري ٍ
آخرِ ِه َس ِم رع ُت َر ُس َ
ول ال َّل ِه ÷
ٍ
ول(( :األُ َم َرا ُء ِم رن ُق َر ري ٍ
اين :ر
َي ُق ُ
((األَئِ َّم ُة))
احل ِد ري َث .إىل قولهَ :و ِيف َل رفظ لِل َّط َ َ
رب ِ ر
ش)) ،ر َ
بَدَ َل ر
((األُ َم َرا ُء)).
اهدٌ ِم رن َح ِد ِ
يث َع ِ ٍّيل َر َف َع ُهَ (( :أ َال إ َِّن راألُ َم َرا َء ِم رن ُق َر ري ٍ
َو َل ُه َش ِ
ش َما َأ َقا ُموا َث َال ًثا))
احل ِد َ
رف ِيف
ـم َصن ُ
رب ِاينَ ،و َأ رخ َر َج ُه ال َّط َيالِ ِسـيَ ،وا رل َب َّز ُارَ ،وا رل ُ
يثَ ،أ رخ َر َج ُه ال َّط َ َ
رَ

س بِ َل رف ِ
((األَئِ َّم ُة ِم رن ُق َر ري ٍ
يمَ ،ع رن َأ َن ٍ
يخ)ِ ،م رن َطرِ ِيق َس رع ِد بر ِن إِبر َر ِ
ظ :ر
ش َما
اه َ
(ال َّتارِ ِ
احل ِد َ
يث.
إِ َذا َحك َُموا َف َعدَ ُلوا ))...ر َ
يخ)َ ،و َأبُو َي رع َىل ِم رن َطرِ ِيق بُك ر ٍ
َري
َو َأ رخ َر َج ُه الن ََّسائِيَ ،وا رل ُب َخارِي َأ ري ًضا ِيف (ال َّتارِ ِ
اجل َزرِ ري َع رن َأ َن ٍ
س.
رَ
س بِ َل رف ِ
اين ِم رن رِ َوا َي ِة َقتَا َد َة َع رن َأ َن ٍ
َو َل ُه ُط ُر ٌق ُم َت َعدر َد ٌة َع رن َأ َن ٍ
ظ:
سِ ،من َرها :لِل َّط َ َ
رب ِ ر

ـم رل َك ِيف ُق َر ري ٍ
احل ِد َ
يث.
((إ َِّن ا رل ُ
ش)) ر َ
يث َأ ِيب ُه َر ري َرةََ ،و ِم رن َح ِد ِ
َِصا َع َل ري ِه ِم رن َح ِد ِ
يث َأ ِيب
َو َأ رخ َر َج َأ رمحَدُ َه َذا ال َّل رف َظ ُم رقت ِ ً

( -)1وهو يف (اجلزء/13صفح )114طبعة أخرى باملكتبة السلفية ،قال فيها :قام بإخراجه حمب
الدين اخلطيب .متت من املؤلف (ع) .وهو يف ( )101/13من (الطبعة األوىل املريية ببوالق -
سنة 1301هـ) ،و( )143/13من طبعة (دار الكتب العلمية).
( -)2أي قول ابن حجر.
( -)3أي البخاري.

ديق بِ َل رف ِ
((األَئِ َّم ُة ِم رن ُق َر ري ٍ
ظ :ر
الص ِ
يحَ ،لكِ رن ِيف
ش))َ ،ورِ َجا ُل ُه رِ َج ُال َّ
بَك ٍرر ر
الص ِح ِ
يث َع ِ ٍّيل ِ َهب َذا ال َّل رف ِ
احلاكِ ُم ِم رن َح ِد ِ
ظ راألَ ِخريِ.
َسن َِد ِه ا رن ِق َط ٌ
اعَ .و َأ رخ َر َج ُه ال َّط َ َ
رب ِاينَ ،و ر َ

ـم َق َال يف (صفح )235/ما لفظهَ :فإ َِّن بِا رلب َِال ِد ا رل َي َمنِ َّي ِة َو ره َي الن ُجو ُد ِمن َرها
ُث َّ
 َأ ري َصنر َعا َء َو َص رعدَ َة َو َن َو ِاحل َس ِن بر ِن َع ِ ٍّيلَ ،مل ر َت َز رل َُم ر َل َك ُة
اح َي ُه َماَ -طائِ َف ًة ِم رن ُذ رر َّي ِة ر َ
تِ رل َك ا رلب َِال ِد َم َع ُه رم ِم رن َأ َو ِ
اخرِ ا رلـ ِما َئ ِة ال َّثالِ َث ِة».
َِ ِ
اهلا ِدي إ َِىل
ُق رل ُت :أي َسنَ َة مائتني َو َأ رربَ َع ٍة َو َث َمانِ َ
نيَ ،و ره َو َع رص ُـر إِ َما ِم األئ َّمة َ

َّح َّي ِ
اه ري َم َع َل ريهِم َأ رزكَى الت ِ
ني بر ِن ال َق ِ
اس ِم بر ِن إِبر َر ِ
احل َس ر ِ
احلق الـ ُمب ِ
ات
ر
ِني َ ر
حي َيى بر ِن ُ
َوالت رَّسلِ ريم ،ك ََما ُه َو َم رعلو ٌم.
«و َأ َّما َم رن ب رِ
احل َس ِن بر ِن َع ِ ٍّيل َو ُه رم ُأ َم َرا ُء َم َّك َةَ ،و ُأ َم َرا ُء َينر ُب َع،
َق َالَ :
ِاحل َجازِ ِم رن ُذ رر َّي ِة ر َ
ـم ِدينَ ِة؛ َفإ َِّهنُ رم َوإ رِن كَا ُنوا ِم رن َص ِمي ِم ُق َر ري ٍ
احل َس ر ِ
ش
ني بر ِن َع ِ ٍّيل َو ُه رم ُأ َم َرا ُء ا رل َ
و ِم رن ُذ رر َّي ِة ر ُ
ِص َّي ِةَ ،ف َب ِق َي راألَ رم ُر ِيف ُق َر ري ٍ
ش
َلكِن َُّه رم َ رحت َت ُح رك ِم َغ رري ِِه رم ِم رن ُم ُلو ِك الدر َيارِ ا رلـ ِم ر ِ

اجل رم َل ِة.
بِ ُق رط ٍر ِم َن راألَ رقطَارِ [أي ال َي َمن] ِيف ر ُ
اإل َما َم َة فِيهِ رم إ َِّال َم رن
اإل َما ُمَ ،و َال َيت ََو َّىل ر ِ
َو َكب ُِري ُأو َل ِئ َك َأ ري َأ ره ُل ا رل َي َم ِن ُي َق ُال َل ُه ر ِ
َيك ُ
ـما ُمت ََح رر ًيا لِ رل َعدر ِل.
ُون َعالِ ً
ان َع رن ُو ُجو ِد َخلِي َف ٍة ِم رن ُق َر ري ٍ
الز َم ُ
ب
َو َق َال ا رلكِ رر َم ِاينَ :مل ر َخي ُرل َّ
ـم رغرِ ِ
ش؛ إِ رذ ِيف ا رل َ
ِص.
َخلِي َف ٌة ِمن ُره رم َع َىل َما ِق َيلَ ،وك ََذا ِيف ِم ر َ
َق َال ابر ُن َح َجرُ :ق رل ُت :ا َّل ِذي ِيف ِم رص َـر َال َش َّك ِيف ك رَونِ ِه ُق َر ِش ًّيا؛ ِألَ َّن ُه ِم رن ُذ رر َّي ِة
اسَ ،وا َّل ِذي ِيف َص رعدَ َة َ -أي إمام اليمن اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني
ا رل َع َّب ِ

احل َس ِن بر ِن
وذريته َ -%و َغ رري َِها ِم َن ا رل َي َم ِن َال َش َّك ِيف ك رَونِ ِه ُق َر ِش ًّيا؛ ِألَ َّن ُه ِم رن ُذ رر َّي ِة ر َ
َع ِ ٍّيل.
( -)1وهو يف الطبعة األخرى (ج/13ص )117متت من املؤلف(ع) .قلت :ويف (طبعة بوالق
األوىل) ( ،)104/13ومن طبعة (دار الكتب العلمية) (.)147/13

اس َأ رخ َر َج ُه ا رل َب َّز ُار بِ َل رف ِ
اهدٌ ِم رن َح ِد ِ
حل ِد ِ
يث ابر ِن َع َّب ٍ
يث ابر ِن ُع َم َر َش ِ
ظ:
إىل قولهَ :و ِ َ
اص ًبا َما بَ ِق َي ِم رن ُق َر ري ٍ
((ال َي َز ُال َه َذا الدر ري ُن َو ِ
َ
رش َ
ون َر ُج ًال)).
ش ِع ر ُ

َو َق َال الن ََّو ِويُ :حك ُرم َح ِد ِ
يث ابر ِن ُع َم َر ُم رس َت ِم ٌّر إ َِىل َي رو ِم ا رل ِق َيا َم ِة َما بَ ِق َي ِم َن
َّاس ا رثنَا ِنَ .و َقدر َظ َه َر َما َقا َل ُه ÷َ ،ف ِم رن َز َمنِ ِه إ َِىل راآل َن َمل َت َز ِل ر ِ
اخل َال َف ُة ِيف
الن ِ
ر
ش ِمن َغ ِري م َز َ َ ٍ
ـم رل ِ
ك ِب َطرِ ِيق َّ
الشـرِ َك ِة َال
امحة َ ُهل رم َع َىل َذلِ َكَ ،و َم رن َت َغ َّل َ
ب َع َىل ا رل ُ
ُق َر ري ٍ ر ر ُ
ُينركِ ُر َأ َّن ر ِ
اخل َال َف َة ِيف ُق َر ري ٍ
شَ ،وإِ َّن َما َيدَّ ِعي َأ َّن َذلِ َك بِ َطرِ ِيق النر َيابَ ِة َعن ُره رم .ا رنت ََهىَ .ق َال
ِاخل َال َف ِة َو ِ
اخلَ َوارِ َج ِيف َز َم ِن بَنِي ُأ َم َّي َة َت َس َّم روا ب ر ِ
ابر ُن َح َجرَ :و َقدر ُأ رورِ َد َع َل ري ِه َأ َّن ر
احدً ا
ٍ
شَ ،وك ََذلِ َك ا َّد َعى ر ِ
بَ رعدَ َو ِ
اح ٍد َو َمل ر َيكُو ُنوا ِم رن ُق َر ري ٍ
ب َ ُهل رم
اخل َال َف َة بَنُو ُع َب ريدَ ،و ُخطِ َ
الشا ِم َو رِ
هِم بِا رل ِع َر ِ
ِص َو َّ
اق َأ ري ًضا .إىل قوله:
احل َجازِ َ ،ولِ َب رع ِض ر
ِب ِم ر َ
اب َعنر ُهَ :أ َّما َع رن بَنِي ُع َب ري ٍد َفإ َِّهنُ رم كَا ُنوا َي ُقو ُل َ
احل َس ر ِ
ني بر ِن
اجل َو ُ
ون إ َِّهنُ رم ِم رن ُذ رر َّي ِة ر ُ
َو ر َ

َع ِ ٍّيلَ ،و َمل ُي َبا َي ُعوا إ َِّال َع َىل َه َذا ا رل َو رص ِ
فَ ،وا َّل ِذي َن َأ رث َبتُوا نِ رس َبت َُه رم َل ري ُسوا بِدُ و ِن َم رن
ر
َن َفا ُه»
الرش ري ِ
ور ِة :
ُق رل ُتَ :و َ ُهل رم ُح َّج ٌة َع َىل إِ رث َباتِ ِه َق رو ُل َّ ِ
ـم رش ُه َ
يض ِيف َأبر َياتِ ِه ا رل َ
ف َّ
الر ِ ر
َوبِ ِم رصــ َـر ر
اخلَلِ ري َفــــ ُة ال َع َلــوِ ي
َأ رمحِ ُل ا رل َّض ري َم ِيف ِبـ َال ِد األَ َعـا ِدي
فَ ،و َل ري َس ر ِ
ب.
اخل َال ُ
َف ره َو َأ َخص َو َأ رع َر ُ
ب َن رف َي الن ََّس ِ
ـم رذ َه ِ
ب ُي رو ِج ُ
ف ِيف ا رل َ
َان ُم َصا َن َع ًة للدَّ رو َل ِة ال َع َّب ِ
َو َقد ا َّت َض َح َأ َّن َن رف َي َن َسبِهِم ك َ
اس َّيةَ .فتَدَ بَّ رر .
(( -)1رشح هنج البالغة) البن أيب احلديد (( ،)37/1اتعاظ احلنفا) للمقريزي ( ،)124/1ط:
(دار الكتب العلمية).
( -)2وهكذا عمالء الدول ،املعارضني ألهل البيت  ،%ال يزالون يقدحون يف أنساهبم متى
علو شأهنم ،وارتفاع
غلبوهم وقهروهم ،يلجؤن إىل نفي النسب؛ خو ًفا منهم ،وهذا يدل عىل ّ
مكاهنم ،كام قال الشاعر:
جي َر ُحــوا
وب َج َال َلــ ٌة
َلــ رو َمل َي ُك ـ رن َل ـ َك ِيف ال ُق ُلــ ِ
َمل َي رقــدَ ِح األَ رعــدَ ا ُء فِ ريــ َك َو َ ر
فمثل هذا القدح ال قيمة له .متت من والدنا املؤ ّلف(ع).

ب َ
الق َرا ِم َط ِة ال َبا ِطنِ َّي ِة ِب ُط ُر ٍق َص ِح ري َح ٍة،
ب ِإ َل ريهِ رم ِم رن َم رذ َه ِ
َو َمل ر َي رث ُب رت َعن ُره رم َما ُين َرس ُ
الوال َي َة ِمن ُرهمَ ،ول ِ
ون َ
هِمَ ،و َقدر كَا ُنوا َي رستَمد َ
َو َال ُي َصدَّ ُق َ
كن َُّهم كَا ُنوا
رتا ِئهِ رم َع َل ري ر
ون ِيف ا رف ِ َ
اجلن َِايب َص ِ
ِحلا َد َواإلِبَ ِ
ب
اح ُ
اح َّي َة ،ك ََما َف َع َل ر َ
َمتَى َمت َ َّكنُوا َن َب ُذوا َو َال َيت َُه رمَ ،و َأ رظ َهروا اإل ر َ
مها ِيف َسا ِئرِ َ
ابن َف رض ٍل ُ
األ رق َطارِ .
احل َسا ،وك ََما َف َع َل ُ
الق رر ُم ِطي بِال َي َم ِنَ ،و َغ ر ُري ُ َ
رَ

َو َقدر َت َك َّل َم ا رل َع َّقا ُد ِيف كِتَا ِب ِه َع رن َه َذا َّ
الشأ ِن.
ب ال َع َلوِ ريَ :ن رف ُي األَئِ َّم ِة األَ رث َب ِ
إ َِّال أ َّن ُه ُي رشكِ ُل َع َىل إِ رث َب ِ
ات َأ ره ِل اال رط َال ِع
ات الن ََّس ِ
ـمت ََوك ُرل َع َىل ال َّل ِه َأ رمحَدُ بر ُن ُس َل ري َم َ
إل َما ُم
انَ ،وا ِ
َوا رل َو َر ِع لِنِ رس َبتِهِمِ ،من ُرهم ا ِ
إل َما ُم ا رل ُ
إل َما ُم ال َق ِ
اس ُم بر ُن ُحم َ َّم ٍد َ ،%و َغ ر ُري ُهم.
مح َزةََ ،وا ِ
ور بِال َّل ِه َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن َ ر
ـمن ُرص ُ
ا رل َ
الرش ري ِ
(رش ِح الن رَّه ِج) أ َّن ُه َأ رنك ََر َها.
ات َّ ِ
َو َأ َّما َأبر َي ُ
ف َّ
يض َف َقدر َر َوى ِيف َ ر
الر ِ ر
ِالو َال َي ِة،
َو َأ َّما َن رف ُي َم رذ ِه ِ
ب ال َباطِنِ َّي ِة َعن ُرهم َف ُي رشكِ ُل َع َل ري ِه َأ َّهنُم كَا ُنوا َي ُمد رو َهنُم ب َ

ِ َِ ِ
اهلا ِدي َ ،#حتَّى
اهلدَ ى ِيف ال َي َم ِن ِم رن َأ َّيا ِم ا ِ
َو ُي ِع رين َ
إل َما ِم َ
ُوهنُم َع َىل ُحم َ َاربَة أئ َّمة ر ُ
مح َز َة بر َن َأ ِيب َه ِ
اش ٍم.
َقتَلوا ا ِ
إل َما َم َأبَا ال َفت ِرح الدَّ ري َل ِم َّيَ ،واألَ ِم ر َري َ ر
احل َج َر األَ رس َو َدَ ،و َقت ََل
اجلن ِ ر
َو ِكت ُ
َاب ُع َب ري ِد ال َّل ِه ا رل َ
َايب ا َّل ِذي َأ َخ َذ ر َ
ـم ره ِد ري إ َِىل ر َ
اج :إِ َّن َك َح َّق رق َت ا رل ُك رف َر َع َل رينَاَ ،يدُ ل َع َىل ر
ب،
األُ ُل َ
ـم رذ َه ِ
رتا ِك ِيف ا رل َ
االش ِ َ
احل َّج ِ
وف ِم َن ر ُ

َوال َّل ُه َأ رع َل ُم.

ِني،
ـم َت َغ رلب ر َ
َق َال [ابر ُن َح َجر]َ :
«و َأ َّما َسائِ ُر َم رن ُذكِ َرَ ،و َم رن َمل ُي رذك رَر َف ُه رم ِم َن ا رل ُ
رب َة ِهبِم.
َو ُحك ُرم ُهم ُحك ُرم ال ُب َغا ِةَ ،ف َال ِع ر َ
احل ِد ُ
إل َما َم ُة
رشو ِع َّي ِةَ ،أ ري َال َتنر َع ِقدُ ا ِ
رب َع ِن ا رل َ
يث َخ َ ٌ
ـم ر ُ
َو َق َال ا رل ُق رر ُطبِيَ :ه َذا ر َ
ِش َم ره َما ُو ِجدَ ِمن ُره رم َأ َحدٌ .
ا رلك ر َ
ُربى إ َِّال لِ ُق َر ِ ٍّ
رب ب َِم رعنَى األَ رمرِ َ ،و َقدر َو َر َد األَ رم ُر ب َِذلِ َك ِيف َح ِد ِ
يث ُج َب ر ِري
َوك ََأ َّن ُه َجن ََح إ َِىل َأ َّن ُه َخ َ ٌ

( -)1يف كتابه (فاطمة الزهراء والفاطميون) (ص ،)62/ط( :هنضة مِص).
( -)2رشح النهج (.)38/1

وها))َ ،أ رخ َر َج ُه ا رل َب ري َه ِقي.
بر ِن ُم رط ِع ٍم َر َف َع ُهَ (( :قدر ُموا ُق َر ري ًشا َو َال َت َقدَّ ُم َ
بَ ،و ِم رن َح ِد ِ
اين ِم رن َح ِد ِ
يث َع رب ِد ال َّل ِه بر ِن َحنر َط ٍ
يث َع رب ِد ال َّل ِه بر ِن
َو ِعنردَ ال َّط َ َ
رب ِ ر
ب ِم رث ُل ُهَ .و ِيف ُن رس َخ ِة َأ ِيب ا رل َي َما ِن َع رن ُش َع ري ٍ
ب َع رن َأ ِيب ُه َر ري َر َة َع رن َأ ِيب بَكررِ بر ِن
السائِ ِ
َّ
ُس َل ري َم َ
الشافِ ِعي ِم رن َو رج ٍه َ
ان بر ِن َأ ِيب َح رث َم َة ُم رر َس ًال َأ َّن ُه بَ َل َغ ُه ِم رث ُل ُهَ .و َأ رخ َر َج ُه َّ
آخ َر َع ِن
ابر ِن ِش َه ٍ
اب َأ َّن ُه بَ َل َغ ُه ِم رث ُل ُه.
َّاس َت َب ٌع لِ ُق َر ري ٍ
اب َح ِد ُ
ش ِيف َه َذا َّ
الش رأ ِن))،
َو ِيف ا رل َب ِ
يث َأ ِيب ُه َر ري َر َة َر َف َع ُه(( :الن ُ

يح ر ِ
مح ِنَ ،و ُم رس ِل ٌم َأ ري ًضا ِم رن رِ َوا َي ِة
الر ر َ
الص ِح َ
َأ رخ َر َجا ُه ِيف َّ
ـم ِغ َري ِة بر ِن َع رب ِد َّ
ني ِم رن رِ َوا َي ِة ا رل ُ
مها َع ِن َ
ب ُق َر ري ٍ
ُس رف َي َ
ش).
األ رع َر ِج َع رن َأ ِيب ُه َر ري َرةََ ،و َت َقدَّ َم ِيف ( َمنَا ِق ِ
ان بر ِن ُع َي رين ََةِ ،ك َال ُ َ

مها ٍم َع رن َأ ِيب ُه َر ري َرةَ.
َو َأ رخ َر َج ُه ُم رسلِ ٌم َأ ري ًضا ِم رن رِ َوا َي ِة َ َّ
َوألَ رمحَدَ ِم رن رِ َوا َي ِة َأ ِيب َس َل َم َة َع رن َأ ِيب ُه َر ري َر َة ِم رث ُل ُه َلكِ رن َق َالِ :
((يف َه َذا األَ رمر)).
اين ِم رن َح ِد ِ
َو َش ِ
يث َس ره ِل بر ِن
اهدُ ُه ِعنردَ ُم رسلِ ٍم َع رن َجاب ٍِر كَاألَ َّو ِلَ ،و ِعنردَ ال َّط َ َ
رب ِ ر
َس رع ٍد.
َو ِعنردَ َأ رمحَدَ َ ،وابر ِن َأ ِيب َش ري َب َة ِم رن َح ِد ِ
يث ُم َع ِ
او َي َة».
رت ُط فِ ري ِه ال َعدَ ا َل ُة ،بَ رل َو َال اإل رِس َال ُم ك ََما ُه َو َم رع ُلو ٌم.
ُق رل ُتَ :والت ََّوا ُت ُر َال ُت رش َ َ
«و ِعنردَ ا رل َب َّزارِ ِم رن َح ِد ِ
يث َع ِ ٍّيل .إ َِىل َق رولِ ِه:
الص رف ِحَ :
َق َال ابر ُن َح َجر ِيف َه َذا َّ
احل ِد ِ
يص ُق َر ري ٍ
ش
يث َل ري َس ِم رن ِج َه ِة َخت ِرص ِ
َق َال ابر ُن ا رل ُ
ـمنِريَِ :و رج ُه الدَّ َال َل ِة ِم َن ر َ
ُون َم رف ُهو َم َل َق ٍ
ِالذكررِ ؛ َفإِ َّن ُه َيك ُ
ب ر
احل َّج ُة
ـم َح رق ِق َ
بَ ،و َال ُح َّج َة فِي ِه ِعنردَ ا رل ُ
نيَ ،وإِ َّن َما ر ُ

ـم ربتَدَ أِ ُم َع َّر ًفا ب َّ
ِالال ِم رِ
اهنَا ُه َو األَ رم ُر
ِاحل ِقي َق ِة َه ُ
ُو ُق ُ
اجلن ِرس َّي ِة؛ ِألَ َّن ا رل ُ
وع ا رل ُ
ـم ربتَدَ َأ ب ر َ
ف إ َِّال ب رِ
رس.
وص ُ
ِاجلن ِ
ا رل َوا ِق ُع ِص َف ًة ِ َهل َذاَ ،و َه َذا َال ُي َ
شَ ،ف َي ِص ُري ك ََأ َّن ُه َق َالَ :ال َأ رم َر إ َِّال ِيف ُق َر ري ٍ
رس األَ رمرِ ِيف ُق َر ري ٍ
ش،
ِص ِجن ِ
َف ُم رقت ََضا ُه َح ر ُ

ـم ُي رق َس رم)).
يما َل ر
َو ره َو َك َق رولِ ِه(( :الش رف َع ُة فِ َ
َان بِ َل رف ِ
اخلَ َ ِرب َف ره َو ب َِم رعنَى األَ رمرِ  ،ك ََأ َّن ُه َق َال ا رئتَموا بِ ُق َر ري ٍ
ظ ر
يث َوإ رِن ك َ
احل ِد ُ
ش
َو ر َ

احل ِد ِ
الص َحابَ َة ا َّت َف ُقوا َع َىل
يث ُت َؤ ريدُ َذلِ َكَ ،و ُي رؤ َخ ُذ ِمنر ُه َأ َّن َّ
َخ َّ
اص ًةَ ،وبَ ِق َّي ُة ُط ُر ِق ر َ
ـم رن َأ رنك ََر َذلِ َك.
ـم رف ُهو ِم لِ رل َح ر ِ
ِص ِخال ًفا لِ َ
إِ َفا َد ِة ا رل َ
إل َما ِم َأ رن َيك َ
ُون ُق َر ِش ًّياَ ،و َق َّيدَ َذلِ َك
رش َط ا ِ
ب ُر
َوإ َِىل َه َذا َذ َه َ
مج ُه ُ
ور َأ ره ِل ا رل ِع رل ِم َأ َّن َ ر

ض ُق َر ري ٍ
وز إ َِّال ِم رن َو َل ِد َع ِ ٍّيلَ .و َه َذا َق رو ُل
َط َوائِ ُ
جي ُ
ف بِ َب رع ِ
شَ ،ف َقا َل رت َطائِ َف ٌةَ :ال َ ُ
ر
الشي َع ِة.
إ َِىل َق رولِ ِهَ :و َقا َل ِ
ت ر
وز َأ رن َيك َ
إل َما ُم َغ ر َري
ُون ا ِ
جي ُ
ـم رعتَزِ َل ِةُ َ :
اخلَ َوارِ ُجَ ،و َطائِ َف ٌة ِم َن ا رل ُ
ِش.
ُق َر ِ ٍّ

ـم رسلِ ُم َ
ون َع َىل َه َذا ا رل َق رو ِل بَ رعدَ
ـم َق َالَ :و َق َال َأبُو بَكررِ بر ُن ال َّط ري ِ
ـم ُي َع رر ِج ا رل ُ
بَ :ل ر
ُث َّ
[ح ِد ِ
ُث ُب ِ
يث] ((األَئِ َّم ُة ِم رن ُق َر ري ٍ
ـم رسلِ ُم َ
ون ِب ِه َق رر ًنا بَ رعدَ َق رر ٍن،
وت َ
ش))َ ،و َع ِم َل ا رل ُ
اع َع َىل ا رعتِ َبارِ َذلِ َك َق رب َل َأ رن َي َق َع ر
ف.
االختِ َال ُ
َوا رن َع َقدَ اإل ر َ
ِمج ُ
ب ا رل ُع َل َم ِ
رت ُ
اء كَا َّف ًةَ ،و َقدر
اط ك رَو ِن ا ِ
إ َِىل َق رولِ ِهَ :و َق َال ِع َي ٌ
إل َما ِم ُق َر ِش ًّيا َم رذ َه ُ
اض :راش ِ َ
ٍ
الس َل ِ
فَ ،وك ََذلِ َك
يها ِخ َال ٌ
وها ِيف َم َسائِ ِل اإل ر َ
َعد َ
ف فِ َ
ـم ُينر َق رل َع رن َأ َحد ِم َن َّ
اعَ ،و َل ر
ِمج ِ
يع األَ رم َصارِ .
َم رن بَ رعدَ ُه رم ِيف َمجِ ِ
َق َالَ :و َال ا رعتِدَ ا َد بِ َق رو ِل ر
ـما فِي ِه ِم رن خمُ َا َل َف ِة
ـم رعتَزِ َل ِة لِ َ
ارِج َو َم رن َوا َف َق ُه رم ِم َن ا رل ُ
اخلَ َو ِ
ـم َرا ُد َن رق ُل ُه.
ـم رسلِ ِم َ
ني» .ا رنت ََهى ا رل ُ
ا رل ُ

(اجل ِ
زء الت ِ
َّاسع َع َش َـر) ِم َن (ال َفت ََاوى) (ص( )29/الطبعة
َق َال ابر ُن َت ري ِم َّي َة ِيف ر ُ
«و َقدر َث َب َت َع رن ُه ÷ َأ َّن ُه َق َال(( :إ َِّن ال َّل َه
األوىل) (سنة 1382هـ) َما َل رف ُظ ُهَ :

اص َط َفى بَنِي َه ِ
اش ٍم
اص َط َفى ُق َر ري ًشا ِم رن ِكنَا َن َةَ ،و ر
إس َما ِع َيلَ ،و ر
ر
اص َط َفى ِكنَا َن َة ِم رن بَنِي ر
اص َط َف ِاين ِم رن بَنِي َه ِ
ِم رن ُق َر ري ٍ
اش ٍمَ ،ف َأ َنا َخ ر ُريك رُم َن رف ًساَ ،و َخ ر ُريك رُم َن َس ًبا)).
شَ ،و ر
( -)1وهو يف (ط )19/19( )3ط( :دار الوفاء).

ور ا رل ُع َل َم ِ
ب َخ ر ٌري ِم رن َغ رري ِِه رم ،ك ََما َأ َّن ِجن َرس
َق َالَ :و ُ ر
اء َع َىل َأ َّن ِجن َرس ا رل َع َر ِ
مج ُه ُ
ش َخ ر ٌري ِم رن َغ رري ِِه رمَ ،و ِجن َرس بَنِي َه ِ
ُق َر ري ٍ
اش ٍم َخ ر ٌري ِم رن َغ رري ِِه رمَ ،و َقدر َث َب َت ِيف

َّاس َم َعا ِد ُن ك ََم َعا ِد ِن َّ
ب َوا رل ِف َّض ِة،
الذ َه ِ
يح [ َعنر ُه ÷ َأ َّن ُه َق َال](( :الن ُ
َّ
الص ِح ِ
اجل ِ
اهلِ َّي ِة ِخ َي ُار ُه رم ِيف راإل رِس َال ِم إ َذا َف ُق ُهوا ))».
ِخ َي ُار ُه رم ِيف ر َ
ص بَنِي
ص ُق َر ري ًشا ب َِأ َّن ا ِ
يهِمَ ،و َخ َّ
«و َلكِ رن َخ َّ
َو َق َال ِيف (صفحَ :)30/
إل َما َم َة فِ ر
َه ِ
هِم؛ َو َذلِ َك ألَ َّن ِجن َرس ُق َر ري ٍ
ب
اش ٍم بِت رَحرِ ي ِم َّ
ـما كَا ُنوا َأ رف َض َل َو َج َ
ش َل َّ
الزكَا ِة َع َل ري ر

َأ رن َتك َ
إل رمكَان» .ا رنت ََهى ك ََال ُم ُه.
َاس َم َع ا ِ
ُون ا ِ
إل َما َم ُة ِيف َأ رف َض ِل األَ رجن ِ
إل َما َم ُة ِيف ( َأبرن ِ
ب َأ ره ُل ال َب ري ِ
ت َ %و َم رن َتبِ َع ُه رم َأ رن َتك َ
َاء
ُون ا ِ
ُق رل ُتَ :و ِ َهل َذا َأ رو َج َ
احل َسن ر ِ
َني).
رَ
ف األُ َّم ِة ِم رن َحنَ ِف َّي ٍة َو َشافِ ِع َّي ٍة َو َمالِكِ َّي ٍة َو َحنر َبلِ َّي ٍة َو ِمج ري ِع فِ َر ِق
مج َع رت َط َوائِ ُ
َو َقدر َأ ر َ
إل َما َم ِة ِيف ( ُق َر ري ٍ
األُ َّم ِة إ َِّال ر
َّص النَّ َبوِ ري:
با ِ
ش) لِلن ر
اخلَ َوارِ َج َو َم رن َتبِ َع ُه رم َأ َّن َمن ِرص َ

((األَئِ َّم ُة ِم رن ُق َر ري ٍ
ش)).
نيَ ،و َما َسا َق ُه ِيف ( َفت ِرح
ـم َحدر ثِ ر َ
َو َقدر َأ رو َر رد َنا األَ رخ َب َار النَّ َبوِ ري َة ِيف َذلِ َك ِم رن ُط ُر ِق ا رل ُ
اع َع َىل َذلِ َك ِيف ال َب رح ِ
رش ِح ال ُب َخارِ ي) ِم رن َختررِ ر ِ
ث
جي َهاَ ،و َحكَا َيتِ ِه لإل ر َ
ِمج ِ
ال َبارِ ي َ ر
الساب ِِق.
َّ

َني َأ رف َض ُل بَنِي َه ِ
َوالـ َرم رع ُلو ُم َأ َّن بَني َه ِ
اش ٍم َأ رف َض ُل ُق َر ري ٍ
احل َسن ر ِ
اش ٍم
شَ ،و َأ َّن َأبرنَا َء ر َ
بَ رعدَ َأبَ َو رهيِم َر ُس ِ
ات ال َّل ِه َو َس َال َم ُه َع َل ريهِم؛
ول ال رل ِه َو َو ِص ري ِه َو ُأ رمهِ م َص َل َو ُ
الختِ َص ِ
الر ُس ِ
اصهِ رم ب َ
ر
الص َال ُة
ص َو َّ
الز ره َر ِاء َع َل ريهِ ُم َّ
ِوال َد ِة َّ
ول ÷َ ،وا رل َو ِ ر

َوا رل َّس َال ُمَ ،و ُه رم َأ رف َض ُل بِني َه ِ
إل رط َال ِقَ ،و َه َذا
اش ٍم َق رط ًعا ،بَ رل َأ رف َض ُل ال َب َشـرِ َع َىل ا ِ
اح ُجنُو ٌد ُجمَنَّدَ ة).
الص َل ِة َو راآل َداب -بَاب :راألَ رر َو ُ
رب َو ر
( -)1مسلم رقم (( )6709كتاب ا رل ِ ر
بالض رم فيهام :-إذا َص َار َف ِقي ًهاَ ،و َف ِق َه -بالكسَ -ي رف َق ُه -بالفتح :-إِ َذا َعلِ َم».
الر ُج ُل َي رف ُقه َّ -
(َ « -)2ف ُق َه َّ
رشح ُم رسنَد َّ
متت من َّ
الشافِعي) البرنِ األثِري (.)527/5
(الش ِايف يف َ ر

وب الت ََّمس ِ
ك ِهبِم ،ك ََما ِيف َأ رخ َبارِ ال َّث َق َل ِ
ـمت ََواتِ َر ِة،
َم َع َما َو َر َد ِم رن ُو ُج ِ
ني ا رل ُ
ـمت ََم رس ِ
ك َق رط ًعاَ ،وك رَو ُهنُم َس ِف رينَ َة ُن روحٍ َوالن ُجو َم
َوالـ ُرمت ََم َّس ُك بِ ِه َأ رف َض ُل ِم َن ا رل ُ
َواألَ َمانَ ،و َغ ر ُري َذلِ َك ِم َن األَ رخ َبارِ النَّ َبوِ َّي ِة ،ا َّلتِي ِيف بَ رع ِض َها الت رَّصـرِ ري ُح بِإ َما َمتِهِم ك ََما

َاها ِيف ( َل َوا ِم ِع األَ رن َوارِ).
َأ رو َض رحن َ
االح ِتكَارِ َ ،و َال ا رل ُعن ُرصـرِ َّي ِة ،بَ رل ُه َو ا رم ِت َث ٌال
َو َل ري َس َذلِ َك ِم َن الت ََّحجرِ لِ رل َو ِاس ِعَ ،و َال ر
ح
ۡ
ـما َحك ََم ال َّل ُه َت َع َاىل ِب ِه ِيف ِكتَا ِب ِهَ ،و ُس َّن ِة َن ِب ري ِه ÷َ ،ق َال َع َّز َو َج َّل﴿ :ث َم أ ۡو حرث حنا
لِ َ
ح ٓ
ح حۡ
ۡ
ح
ح
ٱ ۡلك حّتَٰ ح
ب ٱ ََّل ح
ّين ٱ ۡص حطف ۡي حنا م ّۡن ع حّبادّنا﴾ [فاطر ﴿ ،]32/حو حر لبك يلق حما يحشاء حو حيخ حتار حما
حَك حن لحهم ٱ ۡلّ ح ح
ات ال َّل ِه
ية﴾ [القصص ،]68/ك ََما راخت ََار ال َّل ُه ُس رب َحا َن ُه َأ رن ِب َيا َء ُه َو ُر ُس َل ُه َص َل َو ُ
ح ح ۡ ح حۡحٓ
ح ۡ
ح َ ح ح ح َٰ ٓ ح
َ
حۡ حۡ
َع حما حءاتىَٰهم ٱلِل مّن فضلّ ّهۦ فقد ءاتينا
َو َس َال ُم ُه َع َل ريهِ م﴿ ،أم يسدون ٱَلاس
ح ٓ
ح
ب حوٱ ۡل ّ ۡك حم حة حو حء حات ۡي حنَٰهم لم ۡلك حع ّظ ٗ
ّيم ٱ ۡلك حّتَٰ ح
حء حال إبۡ حرَٰه ح
يما[ ﴾٥٤النساء]﴿ ،ف حمن شا حء
ّ
ۡ
ٓ
ح ح ۡ
حۡ ۡ
فليؤمّن حو حمن شا حء فل حيكف ۡر﴾ [الكهف.]29/
اجلو ِيف
ض ا رل ُكت ِ
اب َع َىل بَ رع ِ
جي ُ
ؤوس ُه رم َل َّ
َّاب ا َّل ِذ ري َن َأ رط َل ُعوا ُر َ
َو ِ َهب َذا ُ َ
ـما َخ َال َ ُهلم ر َ
الش َم ِ
ـم رم َتلِ َئ ِة بِاألَ رحدَ ِ
اثَ ،أ رم َث ِ
(حم َ َّم ٍد األَك َرو ِع)َ ،و( َع رب ِدال َّل ِه َّ
اح ري).
الُ :
َه ِذ ِه األَ َّيا ِم ا رل ُ
َق َال األَ َّو ُل ِيف َم رو ُضو ِع ِه (ال َي َمن ر
رضاء) (صَ )103/ما َل رف ُظ ُه:
اخلَ ر َ
احل َس ر ِ
ني بر ِن َع ِ ريل
«وإِ َّن َما ُسموا َز ري ِد َّي ًة ،نِ رس َب ًة إ َِىل ا ِ
َ
إل َما ِم األَ رع َظ ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ريل بر ِن ر ُ
بر ِن َأ ِيب َطالِ ٍ
اهلا ِدي
اع ا ِ
اب (ال َّت رغلِ ري ِ
ب ِ ¤م رن بَ ِ
ب)َ ،وإ َِّال َف ُه رم َها َد ِو َّي ٌةَ ،أ رت َب ُ
إل َما ِم ر َ
ون َزيدَ -ك ََذا ِب َغ ِري َألِ ٍ
احل َس ر ِ
ف ِيف كِتَا ِب ِه.-
ـم رش ُهورِ ؛ إِ رذ ُهم ُخيَالِ ُف َ ر
ر
ني ا رل َ
َر
حي َيى بر ِن ر ُ
ون َز ريدَ بر َن َع ِ ٍّيل ِيف َث َال ِ
َو َق َالَ :وإِ َّن َما ُي َوافِ ُق َ
ث َم َسائِ َل:
وب ر
وج َع َىل ال َّظ َل َم ِةَ ،و ُحم َ َاربَت ُُهم ألَ رج ِل َذلِ َك.
األُ رو َىلِ :يف ُو ُج ِ
اخلُ ُر ِ
ابَ :و َثانِ ري َها َو َثالِ ُث َها .متت:-
الص َو ُ
َثانِيهام -ك ََذا ِيف كِتَابِ ِه ب َِض ِم ر ِري ال َّت رثنِ َي ِةَ ،و َّ
ال َق رو ُل بِا رل َعدر ِل َوالت رَّو ِح ري ِد ِيف ُأ ُص ِ
ول الدر ري ِن.

احل َس ر ِ
إل َما َم ِةَ ،أ َّهنَا َال َت ِصح إ َِّال ِيف ال َب رطن ِ ِ
ني ابرنَي َع ِ ريل
َو َثالِ ُث ُه َماِ :يف ا ِ
احل َس ِن َو ر ُ
َني ر َ

بر ِن َأ ِيب َطالِ ٍ
ب .»¤
ُق رل ُتَ :و َه ِذ ِه ال َّث َال ُ
ـم رف ُهو ُم ِم رن
ـم َسائِ ُل ا َّلتِي َأ َرا َد األَك َرو ُع َت رقلِ ري َل َها ك ََما ُه َو ا رل َ
ث ا رل َ
ِع َب َارتِ ِه ِه َيُ :أ ُص ُ
وع ،ا َّلتِي
ول ا ِ
إل رس َال ِمَ ،و ُع رمدَ ُة الدر ري ِن ُك رل ِهَ ،و َمل ر َي رب َق إ َِّال َم َسائِ ُل ال ُف ُر ِ
االجتِ َها ِد ،بَ رل َ ِ
ب َع َىل ك رُل ُجمرتَهِ ٍد َأ رن َي رع َم َل ب َِما
جي ُ
وز ال َّت رقلِ ريدُ فِ ري َها ألَ رربَ ِ
جي ُ
اب ر
َال َ ُ
اج ِت َها ُد ُهَ ،و َأ َّدى إِ َل ري ِه َن َظ ُر ُه.
َأ رو َص َل ُه إِ َل ري ِه ر
ب فِ ري َها ا رلوِ َف ُ
ـم َسائِ ِل ا َّلتِي َ ِ
وز
َفإِ ًذا َقدر َوا َف ُقوا ا ِ
جي ُ
جي ُ
اقَ ،و َال َ ُ
إل َما َم األَ رع َظ َم ِيف ا رل َ
فِ ري َها ال َّت رقلِ ريدُ َو َال ر
َف.
االختِال ُ

إل َما ِم األَ رع َظ ِم ِ #يف
اب إ َِىل ا ِ
ب اال رنتِ َس َ
ب ا َّل ِذي َأ رو َج َ
الس َب َ
َو َقدر َأ رو َض رح ُت َّ
(رش ِح الز َل ِ
ف) (صَ ،)28/و ِيف (ال َّط رب َع ِة ال َّثانِ َي ِة) (صَ ،)46/و ِيف (ال َّط رب َع ِة
َر
مح َز َة
ال َّثالِ َث ِة) (ص ، )67/ك ََما َأ رو َض َح ُه ا ِ
ور بِال َّل ِه َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن َ ر
ـمن ُرص ُ
إل َما ُم ا رل َ

ِ ŉيف َّ
ـمهِ َّمة) (ص.)71/
(اجلا ِم َع ِة ا رل ُ
(الش ِايف) َ ،و َن َق رل ُت ُه ِيف ر َ
ـم رس َأ َل ِة األَ ِخ ر َري ِة َقدر َ َحت َّج ُروا َشي ًئا
َه َذا َق َال األَك َرو ُعَ :
«و َال َش َّك َأ َّهنُ رم ِيف َه ِذ ِه ا رل َ
إل رن َص ِ
َو ِ
اس ًعاَ ،و َمل ر َينر ُظ ُروا بِ َع ر ِ
اف».
ني ا ِ
َ ح ح ۡ ۡ
ك﴾ اآل َي َة [آل عمران،]26:
هِم بِ َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :ق ّل ٱلله َم مَٰل ّك ٱلمل ّ
استَدَ َّل َع َل ري ر
ُث َّم ر
ح ح
ٗ
حح ح ح ۡ ح ل ۡ َ َح ح
ح
لِل ق ۡد حب حعث لك ۡم حطالوت حمل ّك﴾ إ َِىل َق رولِ ِه:
َو َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :وقال لهم نبّيهم إّن ٱ
ح حح
﴿إ َن ٱ َ ح
لِل ٱ ۡص حطفىَٰه عل ۡيك ۡم﴾ اآل َي َة [البقرة.]247:
ّ
ِص َح ِة ب ر
اص ال َّل ِه
ِاخ ِت َص ِ
َواآل َيتَا ِن ُح َّجتَا ِن َع َل ري ِه َال َل ُهَ ،ف ُه َما ِم َن األَ ِد َّل ِة ا رل ُ
ـم َ ر

ـم رعنَى ا َّل ِذي َأ رنك ََر ُهَ ،فنَ ُعو ُذ بِال َّل ِه
ُس رب َحا َن ُه َو ر
ـم رن َي َشا ُء ِم رن ِع َبا ِد ِهَ ،و ره َو ا رل َ
اصطِ َفائِ ِه لِ َ
احل ر َري ِة َو َع َمى ال َب ِص ر َرية.
ِم َن ر َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ني #
ـم رؤ ِمنِ ر َ
استَدَ َّل َأ ري ًضا بِرِ َوا َية َم رو ُضو َعة َغ ر ِري َثابِتَة َو َال َم رع ُرو َفة َع رن َأ ِم ر ِري ا رل ُ
َو ر

( -)1ويف (ط/4ص.)105/
( -)2يف مواضع كثرية ،انظر منها ،)243/3( ،)352/2( :و( ،)631/3و(.)318/4

ني َص ِ
َأ َّن ُه َق َالَ :تك ُ
ني .قالَ :أ رو َم رعنَى َه َذا.
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ُون ُش رو َرى بَ ر َ
احلي ا رل ُ
ب ال َب ري ِ
ني َ #م رع ُلو َم ٌة َم رر ُسو َم ٌةَ ،و َص ِ
ت َأ رد َرى
ُق رل ُتَ :و َأ رق َو ُال َأ ِم ر ِري الـ ُرم رؤ ِمنِ ر َ
اح ُ
بِا َّل ِذي فِ ري ِه.
الر َوا َي ِة َف َل ري َس فِ ري َها ُح َّج ٌة؛ إِ رذ ُه َو َي رع َل ُم َأ َّن َص ِ
احلي
َو َلو ُس رل َم ُث ُب ُ
وت تِ رل َك ر
ون َغ ر َري ِس رب ِ
ط َر ُس ِ
خيت َُار َ
اب َأ ره ِل
ني َال َ ر
ـم رؤ ِمنِ ر َ
حيا َنتِ ِه َو َس ري ِد َش َب ِ
ول ال َّل ِه ÷ َو َر ر َ
ا رل ُ

اجلنَّ ِةَ .ف ُه رم َال َي رع ِد ُل َ
ون َع َّم ِن ر
اخت ََار ُه ال َّل ُه ُس رب َحا َن ُه َو َر ُسو ُل ُه ÷َ ،وألَ ِم ر ِري
رَ
ال َواألَ رف َع ِ
ني ِم رن َص ِح ري ِح األَ رق َو ِ
ـم رج ُهو َل ُة
ـم رؤ ِمنِ ر َ
الر َوا َي ُة ا رل َ
ال َما َال ُت َوازِ ُن ُه َه ِذ ِه ر
ا رل ُ
ـم رص َطنَ َع ُة.
ا رل ُ

يني -ب ُِم رقت ََضـى َذلِ َكَ ،و ره َو َأ رن َيك َ
ُون
اجل رم ُهورِ َ
ُث َّم ُي َق ُالَ :و َه رل َع ِم رلت رُم َ -م رع َش َـر ر ُ
ني َص ِ
اجل رم ُهورِ َّي ِة َأ رن َيك َ
ني
ُون بَ ر َ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
األَ رم ُر ُش رو َرى بَ ر َ
ني ،ك ََّال ،بَ رل َم رو ُض ُ
احلي ا رل ُ
وع ر ُ

ِ
َمجِ ري ِع َّ
اب
الش رع ِ
اعَ ،و َأ ره ُل ال َف َسا ِد َوالط رغ َيا ِنَ ،و َأ رربَ ُ
الر َع ُ
اهل َم ُج َّ
بَ ،ي رش َ ِرت ُك ف ري َها ر َ
اجل ره ِل َوا رل َّس َف ِه َوا رل ُف ُس ِ
وق َوا رل ُك رف َرانَ ،ف َتك ُ
ُون ال َغ َل َب ُة َ ُهل رم ب ُِح رك ِم األَ رك َثرِ َّي ِة؛ إِ رذ ُه ُم
رَ
ح
ح ۡ
ك حَثه ۡم ل ّۡل ح
ح ّق
وص ال ُقرآ ِن﴿ :وأ
ـم رش ُهو ُد َل ُه بِن ُُص ِ
ـم رع ُلومَ ،وا رل َ
األَ رك َث ُر ك ََما ُه َو ا رل َ
ح
ح
ححٓ ۡ
ح
ت بم ۡؤ ّمن ح
ك حَث ٱَلَ ّ ح ح ۡ ح ح ۡ ح
ّّي[ ﴾١٠٣يوسف]،
ك َٰ ّرهون[ ﴾٧٠احلج]﴿ ،وما أ
اس ولو حرص ّ
ۡح
ح ح َ ح ح ۡح ل ح ۡ ٓ
حح ح
تٱ َ
لس حم َٰ حوَٰت حوٱلرض﴾ [احلج.]71:
﴿ولوّ ٱتبع ٱ
لق أه حوا حءه ۡم لف حسد ّ
ـم َخالِ ُ
اجت ََهدَ
ف لِنِ َظا ِم اإل رِس َال ِم ُه َو ا َّل ِذي َس َعى َو َكدَ َح َو َجدَّ َو ر
َف َه َذا النر َظا ُم ا رل ُ
الش َم ِ
حيارِ بُ َ
ِيف إِ َقا َمتِ ِه َأ رم َث ُال األَك َرو ِع َو َّ
رش َع َها ال َّل ُه
ون ا ِ
اح ريَ ،و َص ُاروا ُ َ
إل َما َم َة ا َّلتِي َ َ
ـم رسلِ ُم َ
ون ِم رن َع رصـرِ
ُس رب َحا َن ُه ِيف كِتَابِ ِهَ ،و ُسنَّ ِة َر ُسولِ ِه ÷َ ،و َأ ر َ
مج َع َع َل ري َها ا رل ُ

الر ِ
َرش ا رل ُك رف ُر
َّ
الص َحابَ ِة َّ
اش ِد ري َن إ َِىل َه َذا ال َّتارِ ري ِخ ،ا َّل ِذي َظ َه َر فِ ري ِه ا رل َف َسا ُدَ ،وا رنت َ َ
ِحلا ُد.
َواإل َ َ
اجل ِ
اجل ره َالءَ ،وا رل ُق ُرو ِن
َو َل َقدر َص َار ُجل َف رخرِ ِ َ
اهلِ َّي ِة ر َ
مها ِيف َم رو ُضو َع ِاُت َِما بِل كُل ُه ِب ر َ
ا رلكَافِ َر ِة األُ رو َىلَ ،و ره َو ا رل َف رخ ُر ا َّل ِذي َأ رنك ََر رت ُه ا رل َّشـرِ ري َع ُة اإل رِس َال ِم َّي ُةَ ،وا رلـ ِم َّل ُة

مح َريَ ،و َأ رش َبا ِه كِ رس َـرى َو َق ري َصـرَ ،ع َىل َأ ره ِل بَ ري ِ
ـم َح َّم ِد َّي ُةَ ،ي رف َت ِ
ت
خ َرا ِن ب َِس َبأٍ َو ِ ر
ا رل ُ
الر َسا َل ِةَ ،و َم ره َب ِ
الو ِحي.
ط َ
الن ُب َّو ِةَ ،و َم رع ِد ِن ر
ول َما َق َال األَ َّو ُل :فِ َخ ُار َنا ب َِر ُس ِ
َو َن ُق ُ
ول ال َّل ِه َي رك ِف رينَا .إلخَ ،ول َّل ِه ال َقائِ ُل:
إِ َذا ا رفت َ
ت ُأ َم َّيــ ـت ُُه رم َع َل ري َنــ ـا
َخــ ـ َر ر
ـم َطا َيا
َأ َل رست رُم َخـ ر َري َمـ رن َركِـ َ
ب رالـ َ
اه رم ب َِمـ ـا َقـ ـدر ِق ريـ ـ َل فِ ري َنـ ـا
َأ َج رب َنـ ـ ُ

جلــدر ك رُم ِيف َّ
اللــ رو ِح ِذ ركــ ٌر
َأ َلــ ري َس ِ َ
َو َمــ رن َقــ َ
امــ ُة ِيف ِس َو َانـــا
ـال :ا ِ
إل َم َ

اح
ب َِقـــ رو ِل َجرِ ريرِ َهـــا ِيف اال رم ِتـــدَ ِ
ني بُ ُطـ ـ َ
اح
َو َأ رنـ ـدَ ى ا رل َع َالـ ــ ِم ر َ
ون َر ِ

اح
َو ِيف آبَائِ َنـــ ـا ِصـــ ـ ري ِد ا رلب َِطـــــ ِ
الل ـ ِه َال َي رم ُح ـو ُه َم ـ ِ
َم ـ رع ا رس ـ ِم َّ
احي
ك ََمــ رن َقــ َ
ـاح
ـال :الن ُبــ َّو ُة يف َس َجــ ِ

احل رق.
َأ ري ِيف ا رل ُب رط َال ِن َوخمُ َا َل َف ِة ر َ
َل ري َس َلنَا َف رخ ٌر إ َِّال بِال َّل ِه َج َّل َج َال ُل ُهَ ،وب َِر ُسولِ ِه ÷َ ،و َأ ره ِل بَ ريتِ ِه ،%
َو َأ رص ِف َيائِ ِهَ ،و َأ رولِ َيائِ ِه.
و ُكــل إِنــ ٍ
اء ب َِّالــ ِذي فِ ريــ ِه َين َرضــ ُح
ت بَ رين ََنـــا
او ُ
َ
َ
َو َح رســـ ُبك ُُم َهـــ َذا الت ََّفـــ ُ
ح ح ح
ح ح
ح ح
﴿ حو حس حي ۡعلحم ٱ ََّل ح
ّين ظلم ٓوا أ َي منقلب يحنقل ّبون[ ﴾٢٢٧الشعراء]َ ،و َح رس ُبنَا ال َّل ُه َونِ رع َم
ـم رو َىل َونِ رع َم الن َِّص ر ُري.
ا رل َو ِك ري ُلَ ،ونِ رع َم ا رل َ
*******

الش ري ُخ ابر ُن َت ري ِم َّي َة ِيف (ا رقتِ َض ِ
الِص ِ
َه َذاَ ،و َق َال َّ
ـم رس َت ِق ري ِم) ِم رن
اط ا رل ُ
اء ر َ
رس
«وا رلدَّ لِ ري ُل َع َىل َف رض ِل ِجن ِ
(صَ )150/و َما بَ رعده (الطبعة الثانية) َما َل رف ُظ ُهَ :
( -)1من طبعة (السنة املحمدية – القاهرة) (سنة  ،)1369-وهو يف (ص( )145/الطبعة األوىل)
ط( :دار الكتب العلمية).

الرت ِم ِذي ِم رن َح ِد ري ِ
رس بَنِي َه ِ
رس ُق َر ري ٍ
ث
ا رل َع َر ِ
شُ ،ث َّم ِجن ِ
بُ ،ث َّم ِجن ِ
اش ٍمَ ،م َار َوا ُه ر ر
ٍ
ٍ
احلارِ ِ
ثَ ،ع ِن
إ رِس َما ِع َيل بر ِن َأ ِيب َخالِدَ ،ع رن َيزِ يدَ بر ِن َأ ِيب زِ َيادَ ،ع رن َع رب ِد ال َّل ِه بر ِن ر َ

ب َ ¥ق َالُ :ق رل ُت َيا َر ُس َ
ول ال َّل ِه إ َِّن ُق َر ري ًشا َج َل ُسوا
ـم َّطلِ ِ
ا رل َع َّب ِ
اس بر ِن َع رب ِد ا رل ُ
ضَ .ف َق َال
اهب رم بَ رين َُه رمَ ،ف َج َع ُلوا َم َث َل َك ك ََم َث ِل َن رخ َل ٍة ِيف َك رب َو ٍة ِم َن األَ رر ِ
َفت ََذاك َُروا َأ رح َس َ ُ
النَّبِي ÷(( :إ َِّن ال َّل َه َخ َل َق ر
هِمُ ،ث َّم َخ َّ َري ا رل َق َبا ِئ َل
اخلَ رل َق َف َج َع َلنِي ِيف َخ ر ِري ِف َر ِق ر
وت َف َج َع َلنِي ِيف َخ ر ِري بُ ُي ِ
وُت رِمَ ،ف َأ َنا َخ ر ُري ُه رم
َف َج َع َلنِي ِيف َخ ر ِري َقبِي َل ٍةُ ،ث َّم َخ َّ َري ا رل ُب ُي َ
َن رف ًساَ ،و َخ ر ُري ُه رم بَ ريتًا)) .
احلارِ ِ
الرت ِم ِذيَ :ه َذا َح ِد ٌ
ث ُه َو ابر ُن َن رو َف ٍل .
َق َال ر ر
يث َح َس ٌنَ .و َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن ر َ

اب ا َّل ِذي ُي ركن َُس ِم َن
َسَ ،وا رل َق ر ِ
ا رلكِ َبا -بِا رلك ر ِ
الرت ُ
َاس ُةَ ،و َ
ِصَ -وا رل َك رب َوةُ :ا رل ُكن َ
ا رل َب ري ِ
ت...
ـم رعنَىَ :أ َّن الن رَّخ َل َة َط ريب ٌة ِيف َن رف ِس َهاَ ،وإ رِن ك َ
رب
َان َأ رص ُل َها َل ري َس ب َِذاكَ ،فأ رخ َ َ
َوا رل َ

÷ َأ َّن ُه َخ ر ُري ُهم َن رف ًسا َو َن َس ًبا»ُ ،ث َّم َس َ
ـم رعنَى،
ـم رقت َِض َي ِة ِ َهل َذا ا رل َ
اق ِيف األَ رخ َبارِ ا رل ُ
ـم َح َّب َة لِ َبنِي َه ِ
اش ٍمُ ،ث َّم
«و َقدر بَ َّ َ
ني ÷ َأ َّن َه َذا ال َّت رف ِض ري َل ُي رو ِج ُ
إ َِىل َق رولِ ِهَ :
ب ا رل َ
لِ ُق َر ري ٍ
ب».
شُ ،ث َّم لِ رل َع َر ِ
الرت ِم ِذ ري
ربا ِم َن ر ر
ُث َّم َر َوى َخ َ ً

احلارِ ِ
ث بر ِن
ـم َّطلِ ِ
ب َِسن َِد ِه إ َِىل ا رل ُ
ب بر ِن َربِي َع َة بر ِن ر َ

( -)1سنن الرتمذي برقم (.)3616
ِ
ِ
ِ
ِ
( -)2الرواية يف سنن الرتمذي املطبوع بلفظ(( :إِ َّن ال َّل َه َخ َل َق ر
اخلَ رل َق َف َج َع َلني م رن َخ ر ِريه رم ،م رن َخ ر ِري
ٍ
ِ
ِ
فِ َر ِق ِه رمَ ،و َخ ر ِري ا رل َفرِ ي َق ر ِ
ت َف َج َع َلني م رن َخ ر ِري
َري ا رلبُيُو َ
َري ا رل َقبَائِ َل َف َج َع َلنِي ِم رن َخ ر ِري َقبِي َلةُ ،ث َّم َخت َّ َ
نيُ ،ث َّم َخت َّ َ
بُيُ ِ
وُت رِمَ ،ف َأنَا َخ ر ُري ُه رم نَ رف ًساَ ،و َخ ر ُري ُه رم بَيرتًا)).
(« -)3عبد اهلل بن احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم ،عن :عيل ،والعباس ،وولده عبد
وابن
[السبيعي]ُ ،
اهلل ،وأم الفضل ،وميمونة ،وغريهم ،وعنه :ابناه إسحاق وعبد اهلل ،وأبو إسحاق َّ
ُجدر عَ َ
وغريهم ،وثقه ابن معني وابن املديني وأبو زرعة ،تويف سنة أربع وثامنني ،احتج به اجلامعة».
انُ ،
أفاده املوىل العالمة فخر اإلسالم عبداهلل بن اإلمام اهلادي القاسمي ريض اهلل عنهم يف (اجلداول).
وانظر (ُتذيب الكامل) ِ
للمزر ري ( )396/14رقم (.)3216
( -)4سنن الرتمذي برقم (.)3767

ب َد َخ َل َع َىل َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷
ـم َّط ِل ِ
ـم َّطلِ ِ
ب َأ َّن ا رل َع َّب َ
اس بر َن َع رب ِد ا رل ُ
َع رب ِد ا رل ُ
ُم رغ َض ًبا ،قال َ -و َأ َنا ِعنردَ ُهَ (( :-ما َأ رغ َض َب َك؟))َ .ف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِه َما َلنَا
ال َقوا بِوج ٍ
َولِ ُق َر ري ٍ
وه ُم رب َش َـر ٍةَ ،وإِ َذا َل ُقو َنا َل ُقو َنا بِ َغ ر ِري َذلِ َك.
ش إِ َذا َت َال َق روا بَ رين َُه رم َت َ ر ُ ُ
ب َر ُس ُ
((وا َّل ِذي َن رفسـِي
ول ال َّل ِه ÷ َحتَّى ر َ
ـم َق َالَ :
َق َالَ :ف َغ ِض َ
امح َّر َو رج ُه ُهُ ،ث َّ
ان َحتَّى ُ ِ
ِيم ُ
حي َّبك رُم لِ َّل ِه َولِ َر ُسولِ ِه)) .إ َِىل َق رولِ ِه:
ِب َي ِد ِه َال َيدر ُخ ُل َق رل َ
ب َر ُج ٍل اإل َ

الرت ِم ِذيَ :ه َذا َح ِد ٌ
يح.
يث َح َس ٌن َص ِح ٌ
َق َال ر ر
ـم رسن َِد) ِم رث َل َه َذا ِم رن َح ِد ري ِ
ث إ رِس َما ِع ري َل بر ِن َأ ِيب َخالِ ٍد .إ َِىل
َو َر َوى َأ رمحَدُ ِيف (ا رل ُ
احل ِمي ِد]َ ،عن يزِ يدَ ب ِن َأ ِيب زِ ي ٍ
َق رولِ ِهَ :و َر َوا ُه َأ ري ًضا ِم رن َح ِد ري ِ
اد،
َ
ر َ
ث َجرِ ريرِ [بر ِن َع رب ِد ر َ ر
ر
ان َحتَّى ُ ِ
اق ر
ِيم ٌ
ـم َس َ
حي َّبك رُم
((وال َّل ِه َال َيدر ُخ ُل َق رل َ
ـم َق َالَ :
ب ا رمرِ ٍئ إ َ
ربَ ،و ِف ري ِهُ :ث َّ
اخلَ َ َ
ُث َّ

ـم َس َ
ـم رس َأ َل ِة َما َر َوا ُه َأ رمحَدُ ،
اق إ َِىل َق رولِ ِهَ :و ِم رث ُل ُه َأ ري ًضا ِيف ا رل َ
لِ َّل ِه َولِ َق َرابَتِي)) ُ ،ث َّ
ث األَو َزا ِعي َعن َشدَّ ٍ
اد َأ ِيب َع َّم ٍ
ارَ ،ع رن َواثِ َل َة بر ِن
ر ر
الرت ِم ِذي ِم رن َح ِد ري ِ ر
َو ُم رسلِ ٌم َ ،و ر ر
ول ال َّل ِه ÷ َي ُق ُ
األَ رس َق ِعَ ،ق َالَ :س ِم رع ُت َر ُس َ
اص َط َفى كِنَا َن َة ِم رن
ول(( :إ َِّن ال َّل َه ر
ش بَنِى َه ِ
اص َط َفى ِم رن ُق َر ري ٍ
اش ٍم،
اص َط َفى ُق َر ري ًشا ِم رن ِكنَا َن َةَ ،و ر
َو َل ِد إ رِس َما ِع َيلَ ،و ر

اص َط َف ِاين ِم رن بَنِى َه ِ
اش ٍم)).
َو ر
إ َِىل َق رولِ ِه ِيف (صفحَ :)154/وا رع َل رم َأ َّن األَ َحا ِد ري َث ِيف َف رض ِل ُق َر ري ٍ
شُ ،ث َّم ِيف

( -)1مسند أمحد ( ،)295-294/3رقم ( ،)1772ط( :الرسالة).
( -)2مسند أمحد ( ،)295/3رقم (.)1773
( -)3انظر ختريج هذا احلديث يف (الفصل العارش) من (لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين
املؤيدي ( #ط( ،)622/2/1ط( ،)687/2/2ط.)849/2/3
ٍ
بإسناد صحيح عىل رشط مسلم ،كام
( -)4مسند أمحد ( )193/28رقم ( )16986ط( :الرسالة)،
ذكره حمققوا هذه الطبعة.
( -)5مسلم برقم ( ،)5938ط( :املكتبة العِصية).
ِ
ِ
ٌ
يح».
( -)6سنن الرتمذي برقم ( ،)3614وقالَ :
«ه َذا َحديث َح َس ٌن َصح ٌ
ِ
ِ
ٌ
يب».
يح غَرِ ٌ
«حديث َح َس ٌن َصح ٌ
ورواه الرتمذي من طريق أخرى برقم ( ،)3615وقالَ :

َف رض ِل بَنِي َه ِ
اش ٍم فِ ري َها َك رث َرةٌ.
ص
ـم ريزوا ِ َهباُ ،ث َّم َخ َّ
إ َِىل َق رولِ ِهَ :ق َالَ :فإ َِّن ال َّل َه َخ َّ
ص ا رل َع َر َب َولِ َس َاهنُم ب َِأ رحكَا ٍم ُت ُ
هِم ِم رن ِخ َال َف ِة الن ُب َّو ِة َو َغ ر ِري َذلِ َك ِم َن
ُق َر ري ًشا َع َىل َسائِرِ ا رل َع َر ِ
ب ،ب َِما َج َع َل فِ ري ر
اق ِقس ٍ
ص بَنِي َه ِ
ر
ط ِم َن ال َفي،
اخلَ َصائِ ِ
صُ ،ث َّم َخ َّ
استِ رح َق ِ ر
اش ٍم بِت رَحرِ ري ِم ا رل َّصدَ َق ِةَ ،و ر
إ َِىل َغ ر ِري َذلِ َك ِم َن ر
صَ ،ف َأ رع َطى ال َّل ُه ُس رب َحا َن ُه ك َُّل َد َر َج ٍة ِم َن ا رل َف رض ِل ب َِح َسب َِها،
اخلَ َصا ِئ ِ
ٗ
ۡ حى ح
َ
َوال َّل ُه َعلِ ري ٌم َحكِ ري ٌم ﴿ٱلِل يح ۡص حط ّف م حّن ٱل حملئّكةّ رسل حوم حّن ٱَلَ ّ
اس﴾ [احلج،]75:
حۡ
﴿ٱ َلِل أ ح ۡعلحم حح ۡ
ي حعل ر حس حاِلح
َ
ُ
ِ
االستِدر َال ِل بَ رح ًثا
يف
اق
س
م
ث
»،
]
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[األنعام:
﴾
ه
ث
ي
ر
َّ َ
ّ
استِك َرما َل ُه.
احل ُال ر
َن ِف ري ًسا َال َي َس ُع ر َ
اجل ِ
الش ري ِخ ِب َت رف ِض ري ِل بَنِي َه ِ
رت ِ
اف َّ
اح ِد ري َن
اش ٍمَ ،و َّ
َو ِف ري َما ُذ ِك َر ِك َفا َي ٌة ِيف ا رع ِ َ
الر رد َع َىل ر َ
الش ري ِخ َو َأ رم َثالِ ِهَ ،و ِ َهل َذا ر
ـمتَابَ َع ِة َّ
ت َن رق َل ك ََال ِمهَ ،وال َّل ُه َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق
رت ُ
ـمدَّ ِع ر َ
اخ َ ر
ني لِ ُ
ا رل ُ
االستِ َقا َمة.
َو ر
ٍ
ـم َؤ َّي ِدي َغ َف َر
ـم رف َت ِق ُر إ َِىل ال َّل ِه َت َع َاىل :جمدالدين بر ُن ُحم َ َّمد ا رل ُ
َق َال ِيف األُ رمَ :ك َت َب ُه ا رل ُ
ني.
ال َّل ُه َت َع َاىل َ ُهلم َولِ رل ُم رؤ ِمنِ ر َ
*******

احل رمدُ ل َّل ِه َو رحدَ ُهَ :ه َذا بَ رح ٌث َأ رن ُق ُل فِ ري ِه ك ََال َم َّ
ص
الش ري ِخ ابر ِن َت ري ِم َّي َة َيف َم َسائِ َل َن َّ
رَ
َع َىل َأ َّن ال َق رو َل ِ َهبا ِم َن ر
اع
ـم َسائِ ِل ا َّلتِي َو َق َع فِ ري َها الن َرز ُ
ـم رغفُورِ َ ،و ره َي َأ َهم ا رل َ
اخلَطأِ ا رل َ
ني َأ ره ِل ال َب ري ِ
ني َغ رري ِِه رم ِم رن
الز ري ِد َّي ِةَ ،و َسائِرِ ال َعدر لِ َّي ِة ِم رن ِج َه ٍةَ ،وبَ ر َ
هِم ِمن َّ
بَ ر َ
ت َو َأ رت َبا ِع ر
ـم َّطلِ ُع َأ َّن ا َّل ِذ ري َن ُينركِ ُر َ
ون
َسائِرِ األُ َّم ِة ِم رن ِج َه ٍة ُأ رخ َرىَ ،أ رح َب رب ُت إِ ري َرا َد ُه لِ َي رعرِ َ
ف ا رل ُ
الرا ِف َض ِة،
َأ َشدَّ ا ِ
إل رنكَارِ َع َىل ال َقا ِئلِ ر َ
وهنُ رم َو َين ِرس ُب رو َهنُ رم إ َِىل ال َقدَ رِ َّي ِة َو َّ
ني ِ َهباَ ،و َي ُسب َ

روهنُمَ ،و َم َع َذلِ َك َيدَّ ُع َ
ون َأ َّهنُم ُم َوافِ ُقون ِ َهل َذا َّ
الش ري ِخ،
َوخمُ َا َل َف ِة ا رلسنَّ ِة ،بَ رل َقدر ُي َك رف َ
ون َل ُهَ ،ج ِ
اه ُل َ
ف َأ َّهنُ رم خمُ َالِ ُف َ
ون لِك ََال ِم ِه َوك ََال ِم َأ رم َثالِ ِه ِم رن َأئِ َّمتِهِم ا َّل ِذ ري َن ُه رم
لِ َي رعرِ َ

ُقدر َو ُ ُُتم َو ُم رعت ََمدُ ُهمَ .ف َأ ُق ُ
ول ِوبِال َّل ِه الت رَّوفِ ري ُق:
ِ
رش ري َن) (صفح( )33/الطبعة ُ
األ رو َىل) ِم رن ( َفت ََاوا ُه)(َ )1ما َل رف ُظ ُه:
َق َال ِيف
(اجلزء ا رل ِع ر ِ
ور ِيف ِ
اخل َ ِرب َّي ِة َوا رل ِع رل ِم َّي ِة،
ـم َسا ِئ ِل ر َ
« َف رص ٌلَ :و ر َ
اال رج ِت َها ِد ُه َو ِيف َن رو َع ري ا رل َ
ـم رغ ُف ُ
اخل َط ُأ ا رل َ
وت َِش ٍء لِدَ َال َل ِة آي ٍة َأو ح ِد ٍ
يثَ ،وك َ
َان
ك ََما َقدر بُ ِس َط ِيف َغ ر ِري َم رو ِضعٍ ،ك ََم ِن ر
َ ر َ
اعت ََقدَ ُث ُب َ ر
اعت ََقدَ َأ َّن َّ
إس َح ُاق؛
ـم َرا َد َو َمل ر َي رعرِ رف ُهِ ،م رث َل َمن ر
لِ َذلِ َك َما ُي َعارِ ُض ُه َو ُي َب ر ُ
الذب َ
ِيح ر
ني ا رل ُ
ح
ح
ۡ ح
ِحل ِد ٍ
اعت ََقدَ َأ َّن ال َّل َه َال ُي َرى؛ لِ َق رولِ ِهَ﴿ :ل ت ۡدرّكه ٱلبۡصَٰر﴾،
اعت ََقدَ ُث ُبو َت ُهَ ،أو ر
يث ر
َ
ح ح َ َ ح ۡ ح
حح ح ح ح ح ح
ح حٓ
ح
ۡ
َولِ َق رولِ ِه﴿ :وما َكن ل ّبۡش أن يكل ّمه ٱلِل إَّل وحيا أو مّن وراي حّجاب﴾ ،ك ََما
ني اآل َيت ر ِ
احت ََّج رت َعا ِئ َش ُة ِ َهبا َت ر ِ
َني َع َىل ا رن ِت َف ِاء الر رؤ َي ِة ِيف َح رق ال َّنب رِي ÷َ ،و ِإ َّن َما َيدُ َّال ِن
ر
سوا َق رو َل ُه﴿ :وجوه
ض التَّا ِب ِع َ
ِب َطرِ ِيق ا رل ُع ُمو ِمَ ،وك ََما ُن ِق َل َع رن بَ رع ِ
ني َأ َّن ال َّل َه َال ُي َرىَ ،و َف َّ ُ
ح ح ح ح
يح ۡو حمئذ نَ ّ ح
اب َر ر َهبا ،ك ََما ُن ِق َل َع رن
اِضة  ٢٢إ ّ َٰل ربّها ناظ حّرة [ ﴾٢٣القيامة] ،ب َِأ َّهنَا َت رن َت ِظ ُر َث َو َ
ّ
ُجمَ ِ
اه ٍدَ ،و َأ ِيب َصالِ ٍح .
الع ِت َقا ِد ِه َأ َّن
رش ري ٌح؛ ر
ب ،ك ََما ر
إىل قولهَ :أو ر
اعت ََقدَ َأ َّن ال َّل َه َال َي رع َج ُ
اعت ََقدَ [ َذلِ َك] ُ َ
ب إ َّن َما َيك ُ
اجل ره ِل.
الس َب ِ
ا رل َع َج َ
ُون ِم رن َج ره ِل َّ
بَ ،و َال َّل ُه ُمن ََّز ٌه َع ِن ر َ

(( -)1سنة1382-هـ) ،وهو يف (ط ،)22/20( )3ط( :دار الوفا).
( -)2قال املوىل العالمة فخر اإلسالم عبد اهلل بن اإلمام اهلادي القاسمي ريض اهلل عنهم يف (اجلداول):
ـم ِ
س
السا ِئ ِ
السا ِئ ِ
ـم رقرِ ي ا رل ُ
كي ا رل ُ
اج ا رل َ
ب ربنِ َّ
« ُجم َِاهدُ رب ُن َج ر ٍربَ ،م رو َىل َّ
احل َّج ِ
ـم َف ر ُ
ب [املخزومي]َ ،أ ُبو ر َ
َص ِ
ب ال َعدر ِل َوالت رَّو ِح ِيد ،عن :رابنِ عَ َّب ٍ
ص
اسَ ،و ُأ رم َس َل َم َةَ ،و َجاب ٍِرَ ،وعَ ا ِئ َش َةَ ،و ُأ رم َه ِاينَ ،وعَنِ َ
اح ُ
الو ِ ر
ٍ
احلك َُم رب ُن عُ َت ري َب َةَ ،وا َ
كُه ٍ
يلَ ،و َو َلدُ ُه عَ ربدُ
عرم ُشَ ،و َس َل َم ُة رب ُن َ
أل َ
َ ،#و َخ رلقَ ،وعَ رن ُه :عَ َطا ٌءَ ،و َقتَا َدةَُ ،و ر َ
تا ُ
مج َع ِ
أل َّم ُة َ
عَىل ِإ َما َم ِت ِه
ابَ ،و َأبُو إ رِس َح َاقَ ،و َخ رل ٌقَ ،ق َال ال ُب رس ِتيُ :جم َِاهدٌ ِث َق ٌة ب َِال ُمدَ ا َف َع ٍةَ ،أ ر َ
الو َّه ِ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اجل َم ُ
اعَة» .انتهى.
ويف َسن ََة أ رربَعٍ َومائة ،ر
اج ِبهُ ،ت ر َ
َواال رحت َج ِ
احت ََّج ِبه ر َ
ِ
ِ
ِ
(الس َري):
وقال ابن حجر يف (التقريب)« :ث َق ٌة إِ َما ٌم ِيف التَّ رفس ِري َو ِيف الع رل ِم» ،وقال الذهبي يف ر
َ
س ري َنَ ،...،ر َوى عَنِ ابرنِ َعبَّ ٍ
ابَ ،-و َعنر ُه أ َخ َذ
الـم َف ر ِ
«ا ِ
اسَ -ف َأ ركثَ َر َو َأ َط َ
إل َما ُمَ ،شير ُخ ال ُق َّر ِاء َو ُ
ِ
ِ
ال ُق ررآ َنَ ،والتَّ رفس ر َريَ ،والف رق َه...،
الس َّمان الزيات املدين .قال ابن حجر يف (التقريب)
وأبو صالح - ،هوَ :ذك َروان أبو صالح َّ
(« :)167/1ثِ َق ٌة َثبر ٌت» ،وقال الذهبي يف (السري)« :ال ُقدر َوةُ ،احلَافِ ُظ ،احلُ َّج ُة» .وقالَ « :ذك ََر ُه
َّاس َو َأ رو َث ِقهِ م»...
ا ِ
إل َما ُم َأ رمحَدُ َ ،ف َق َال :ثِ َق ٌة ثِ َق ٌةِ ،م رن َأ َج رل الن ِ

الع ِت َقا ِد ِه ِص َّح َة َح ِد ري ِ
ث ال َّط ر ِري؛ َو َأ َّن ال َّنب َِّي
الص َحابَ ِة؛ ر
َأو ر
اعت ََقدَ َأ َّن َع ِل ًّيا َأ رف َض ُل َّ
اخل رل ِق إ َل ري َك؛ َي رأك رُل َم ِعي ِم رن َه َذا ال َّطا ِئرِ )) .
ب رَ
÷ َق َال(( :ال َّل ُه َّم ا رئ ِتنِي ب َِأ َح ر
اخل َل ِ
الس َل ِ
اص؛
ف َو ر َ
ف َأ َّن ال َّل َه ُيرِ يدُ ا رل َ
إىل قولهَ :وك ََما َأ رنك ََر َطا ِئ َف ٌة ِم َن َّ
ـم َع ِ َ
الع ِت َقا ِد ِه رم َأ َّن َم رعنَا ُه َأ َّن ال َّل َه ُ ِ
حيب َذلِ َك َو َي رر َضا ُه َو َي رأ ُم ُر ِب ِه.
ر
اخل َل ِ
الس َل ِ
اص؛ لِك رَو ِهن رِم َظنوا َأ َّن
ف َو ر َ
ف َأ َّن ال َّل َه ُيرِ يدُ ا رل َ
َو َأ رنك ََر َطا ِئ َف ٌة ِم َن َّ
ـم َع ِ َ
خل رل ِق َها» .إ َِىل ِ
اإل َِرا َد َة َال َتك ُ
آخرِ ك ََال ِم ِهَ ،فت ََأ َّم رل ُهَ ،وال َّل ُه َو ِيل
ـم ِشي َئ ِة ِ َ
ُون َّإال ب َِم رعنَى ا رل َ
الت رَّو ِف ري ِق.
*******
َق َال ابر ُن َت ري ِم َّي َة ِيف (اجلزء( )27/صفحِ )410/يف بَ رح ِ
الص َال ِة َع َىل َغ ر ِري
ث َّ
الر ُس ِ
ـمتَابَ َع َة ِ َهل َذا
ـمدَّ ِع ر َ
ني ا رل ُ
ول ÷ ُمنر َفرِ ًداَ - ،و َقدر َأ رنك ََر ُه ال َب رع ُض ِم َن ا رل ُ
َّ
َّ
وص َأ رمحَدَ ِيف َغ ر ِري
الش ري ِخَ ،فلِ َه َذا َأ رو َر رد ُت ُهَ -ما َل رف ُظ ُهَ « :أ َّن َذلِ َك َجا ِئ ٌزَ ،و ره َو َمن ُرص ُ

ور َأ رص َحابِ ِه كَا رل َق ِ
ايض َأ ِيب َي رع َىلَ ،وابر ِن َع ِق ٍ
يلَ ،و َّ
الش ري ِخ
َم رو ِضعٍ .إ َِىل َق رولِ ِهَ :و َع َل ري ِه ُ ر
مج ُه ُ
حيتَج ب ر
ِاخلَلِي َفت ر ِ
َني
َع رب ِد ا رل َقا ِدرِ َ ،و َمل ر َي رذك ُُروا ِيف َذلِ َك نِ َزا ًعا ،إ َِىل َق رولِ ِهَ :و َم رن َج َّو َز َذلِ َك َ ر
الر ِ
َاب َوالسنَّ ِة َهنر ٌي َع رن َذلِ َك؛ َلكِ رن َال َ ِ
ب
اشدَ ري ِن ُع َم َر َو َع ِ ٍّيل؛ َوب َِأ َّن ُه َل ري َس ِيف ا رلكِت ِ
جي ُ
َّ
يص ُه ك َ
ب ِيف َح رق النَّب رِي ÷َ ،فت ر
َذلِ َك ِيف َح رق َأ َح ٍد ك ََما َ ِ
َان بِاألَ رمرِ
َخ ِص ُ
جي ُ
اب.
َوا ِ
االستِ رح َب ِ
جي ِ
ِاجل َوازِ َو ر
إل َ
ابَ ،ال ب ر َ
يح َّ :
((إن
ـم رؤ ِمنِ َ
ني ك ََما ِيف َّ
ـم َالئِ َك َة ُت َص ريل َع َىل ا رل ُ
َقا ُلواَ :و َقدر َث َب َت َأ َّن ا رل َ
الص ِح ِ

وخمرجيه يف (لوامع األنوار – الفصل الثامن)
( -)1البحث مستوىف حول هذا احلديث
ّ
(ط( ،)460/2/1ط( ،)508/2/2ط ،)567/2/3فارج إليه مو ّفق ًا.
(( -)2سنة1383 -هـ) ،ويف طبعة (دار الوفا) (.)217/27
ِ
احلدَ ِ
ِ
الـم رسجد).
الصالَ ِة -بَ ُ
َاب َّ
( -)3البخاري برقم (( )445كِت ُ
ث ِيف َ
اب َ

َان ال َّل ُه َو َم َالئِ َك ُت ُه ُي َصل َ
الـ َرم َالئِ َك َة ُت َص ريل َع َىل َأ َح ِدك رُم َما َدا َم ِيف ُم َص َّال ُه))َ ،فإِ َذا ك َ
ون
ـم رؤ ِمن َ
ُون؟».
جي ُ
وز َأ رن ُي َص ر َيل َع َل ري ِه ا رل ُ
َع َىل ا رلـ ُم رؤ ِم ِن َفلِ َما َذا َال َ ُ

«و ُه رم َال ُي َصل َ
ون َع َىل ك رُل
ص بِا رل َّص َال ِة َعلِ ًّيا _َ ،ف َق َالَ :
ـم َذك ََر َم رن َخ َّ
ُث َّ
ٍ
اش ٍم ِم َن ا رل َع َّب ِ
َأ َح ٍد ِم رن بَنِي َه ِ
احل َس ر ِ
ني،
اس ري َ
احل َس ِن َو ر ُ
نيَ ،و َال َع َىل ك رُل َأ َحد ِم رن َو َل ِد ر َ
َو َال َع َىل َأ رز َو ِ
يح (( :ال َّل ُه َّم َص رل َع َىل ُحم َ َّم ٍد َو َع َىل
اج ِهَ ،م َع َأ َّن ُه َقدر َث َب َت ِيف َّ
الص ِح ِ
َأ رز َو ِ
اج ِه َو ُذ رر َّيتِ ِه)).
ٍ
ون َسا ِئرِ َأ ره ِل ا رل َب ري ِ
ِالص َال ِة بَ رع َض َأ ره ِل ا رل َب ري ِ
ت ُد َ
ت،
ص ب َّ
ـم رن َخ َّ
َف ِحي َن ِئذ َال ُح َّج َة لِ َ
ـما ك َ
َو ُد َ
ـم َق َال َم رن
ـم رؤ ِمنِ َ
َان ال َّل ُه َت َع َاىل َأ َم َر ب َّ
الس َال ِم َع َل ري ِه ُث َّ
ِالص َال ِة َو َّ
نيَ ،و َل َّ
ون َسا ِئرِ ا رل ُ
ٍ
اجل َو رينِي،
الصال َة َع َىل َغ ر ِري ِه َُمرن ٌ
َق َال :إ َِّن َّ
ُوع ِمن َرهاَ ،ط َر َد َذلِ َك َطا ِئ َف ٌةِ ،من ُره رمَ :أبُو ُحمَ َّمد ر ُ
ٍ
نيَ ،و َأ رك َث ُر
َف َقا ُلواَ :ال ُي َس َّل ُم َع َىل َغ ر ِري ِهَ ،و َه َذا َمل ر ُي رع َر ر
ـمت ََقدر ِم َ
ف َع رن َأ َحد ِم َن ا رل ُ
وع .»...إىل ِ
آخرِ ِه .
رش ٌ
ـمت ََأ رخرِ َ
ين َأ رنك َُرو ُه؛ َفإ َِّن َّ
ا رل ُ
الس َال َم َع َىل ا رل َغ ر ِري َم ر ُ
(رش ِح الز َل ِ
ف) .
َو رقد ر
است رَو َف رينَا ا رلك ََال َم َع َىل َه َذا ِيف َ ر
*******
َاوى) (الطبعة
َق َال ابر ُن َت ري ِم َّي َة ِيف (اجلزء( )27/صفحِ )471/م َن (ال َفت َ
األوىل) ِيف ِس َي ِ
احل َس ر ِ
«و َو َق َع ا رل َقت ُرل َحتَّى َأك َرر َم ال َّل ُه
ني َ #ما َل رف ُظ ُهَ :
اق ِق َّص ِة ر ُ
اه رمَ ،و َأ َه َ
ني َو َم رن َأك َرر َم ُه ِم رن َأ ره ِل بَ ري ِت ِه ب َّ
ان بِا رل َب رغ ِي
احل َس ر َ
ِالش َها َد ِة َ ¤و َأ رر َض ُ
رُ
َاب الدَّ ع ََو ِ
َري النَّب رِي ÷).
اب َه رل ُي َص َّىل ع ََىل غ ر ِ
ات -بَ ُ
( -)1البخاري برقم (( )6360كِت ُ
يضا يف (الفتاوى) ( ،)496/4ويف طبعة (دار الوفا) ( )303/4عن
(( -)2فائدة) :وقال ابن تيمية َأ ً
ب
عيل  #منفر ًداَ « :قدر تَنَازَ َع ا رل ُع َل َما ُء ِيف َذلِ َك ،إىل أن قالَ :و َذ َه َ
ُح رك ِم َّ
الص َال ِة ع ََىل أمري املؤمنني ٍّ
ر
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ر
َ
َ
َ
َ
َ
«و َهذا الق رول أ َصح َوأ رو َىل.»...
ا ِ
إل َما ُم َأ رمحَدُ َوأ ركث ُر أ رص َحابِه َإىل أنَّ ُه ال بَأ َس بِذلك».ثم قالَ :
( -)3التحف رشح الزلف (ط/2ص( ،)22/ط/3ص( ،)37/ط/4ص.)81/
(( -)4سنة 1383هـ) ،ويف طبعة (دار الوفا) ( ،)248/27ويف ( .)473/27ط( :جممع امللك
فهد-املدينة املنورة).

هِم،
است ََح َّل ُه ِم رن ِد َمائِ ر
هِمَ ،و ر
َوالظ رل ِم َوا رل ُعدر َوا ِن َم رن َأ َها َن ُه؛ ب َِما ا رنت ََه َك ُه ِم رن ُح رر َمتِ ر
َ ح ح
ۡ
ح ٓ
َ َح ۡ
لِل حيف حعل حما يحشاء۩[ ﴾١٨احلج].
﴿ حو حمن ي ّه ّن ٱلِل ف حما لۥ مّن لمك ّرم إّن ٱ
َوك َ
احل َس ر ِ
ـم
ني َوك ََرا َم ِت ِه َل ُه؛ لِ َين ََال َمنَازِ َل الش َهدَ ِاء َح ري ُث َل ر
َان َذلِ َك ِم رن ِن رع َم ِة ال َّل ِه َع َىل ر ُ

َجدر ِه
جي َع رل َل ُه ِيف َأ َّو ِل اإل رِس َال ِم ِم َن االبر ِت َال ِء َواال رم ِت َحا ِن َما َج َع َل لِ َسا ِئرِ َأ ره ِل بَ ري ِت ِه ،ك َ
َر
÷ َو َأبِي ِه َو َع رم ِه َو َع رم َأبِي ِه ¤؛ َفإ َِّن بَنِي َه ِ
اش ٍم َأ رف َض ُل ُق َر ري ٍ
شَ ،و ُق َر ريش ًا َأ رف َض ُل
بَ ،وا رل َع َر َب َأ رف َض ُل بَنِي آ َد َم ،ك ََما َص َّح َذلِ َك َع ِن ال َّنب رِي ÷ ِم رث ُل َق رولِ ِه ِيف
ا رل َع َر ِ
احل ِد ِ
اص َط َفى
إس َما ِع َيلَ ،و ر
يح (( :إ َِّن ال َّل َه ر
يث َّ
يم بَنِي ر
اص َط َفى ِم رن َو َل ِد إبر َر ِاه َ
الص ِح ِ
رَ

اص َط َفى بَنِي َه ِ
اش ٍم ِم رن
اص َط َفى ُق َر ري ًشا ِم رن ِكنَا َن َةَ ،و ر
إس َما ِع َيلَ ،و ر
ِكنَا َن َة ِم رن بَنِي ر
اص َط َف ِاين ِم رن بَنِي َه ِ
ُق َر ري ٍ
اش ٍم)).
شَ ،و ر
يح ُم رسلِ ٍم َعنر ُه َأ َّن ُه َق َال َي رو َم َغ ِديرِ ُخ ٍّمُ (( :أ َذك ُررك ُُم ال َّل َه ِيف َأ ره ِل بَ ريتِي،
َو ِيف َص ِح ِ
ُأ َذك ُررك ُُم ال َّل َه ِيف َأ ره ِل بَ ريتِيُ ،أ َذك ُررك ُُم ال َّل َه ِيف َأ ره ِل بَ ريتِي)).
اس َأ َّن بَ رع َض ُق َر ري ٍ
وهنُ رمَ ،ف َق َال:
َو ِيف السن َِن َ :أ َّن ُه َشكَا إ َل ري ِه ا رل َع َّب ُ
حي رق ُر َ
ش َُ
اجلنَّ َة َحتَّى ُ ِ
((وا َّل ِذي َن رف ِيس بِ َي ِد ِه َال َيدر ُخ ُل َ
حيبوك رُم لِ َّل ِه َولِ َق َرابَتِي)).
َ
ون ر َ

ٍ
بإسناد صحيح عىل رشط
( -)1رواه أمحد يف (املسند) ( )193/28رقم ( ،)16986ط( :الرسالة)،
مسلم ،كام ذكره حمققوا هذه الطبعة ،ومسلم برقم ( ،)5938ط( :املكتبة العِصية) ،والرتمذي
«ه َذا َح ِد ٌ
يح» ،ومن طريق أخرى برقم ( ،)3615وقال:
برقم ( ،)3614وقالَ :
يث َح َس ٌن َص ِح ٌ
«ح ِد ٌ
يب» ،وغريهم.
يح غَرِ ٌ
يث َح َس ٌن َص ِح ٌ
َ
(( -)2صحيح مسلم) ( ،)1492/4رقم ( ،)2408ط( :ابن حزم).
( -)3انظر لوامع األنوار -الفصل العارش لإلمام احلجة/جمدالدين بن حممد املؤيدي #
(ط( )622/2/1ط( )687/2/2ط.)849/2/3
«و َقدر ُروِ َي َع رن النَّب رِي ÷
وقال الشيخ ابن تيمية ً
أيضا كام يف (جمموع الفتاوى) (َ :)269/28
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َّ
((و َالذي نَ رفيس بِيَده ال َيدر ُخل َ
اجلنَّ َة َحتَّى ُحيبوك رُم م رن
ِم رن ُو ُجوه ِح َسان َأنَّ ُه َق َال َع رن أ ره ِل بَيرتهَ :
ون ر َ
ٍ
ِالص َال ِة ع ََىل ِ
الصدَ َق ِة -ا َّلتِي ِه َي َأ رو َس ُ
َّاس -
اخ الن ِ
آل حمُ ََّمدَ ،و َط َّه َر ُه رم ِم رن َّ
َأ رج ِيل))َ ،و َقدر َأ َم َرنَا ال َّل ُه ب َّ
َو َج َع َل َ ُهل رم َح ًّقا ِيف ر
اص َط َفى بَنِي
اخلُ ُم ِ
يح(( :إ َّن ال َّل َه ر
يما َثبَ َت ِيف َّ
س َوا رل َف ري ِءَ ،و َق َال ÷ فِ َ
الص ِح ِ
اص َط َفى بَنِي َه ِ
اش ٍم
اص َط َفى ُق َر ري ًشا ِم رن كِنَانَةَ ،و ر
إس َما ِع َيلَ ،و ر
إس َما ِع َيلَ ،و ر
اص َط َفى كِنَانَ َة ِم رن بَنِي ر
ر
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ر
َ
ِ
َ
َ
ُ
ٍ
َ
َ
اصطفاين م رن بَني َهاشم ،فأنَا خ ر ُريك رُم نَف ًساَ ،وخ ر َريك رُم نَ َسبًا))».
ِم رن ق َر ريشَ ،و ر

اخلَ رل ِق َف َال َر ري َ َ َ
اهل رم َأ رف َض ُل األَ رع َم ِ
َوإِ َذا كَا ُنوا َأ رف َض َل ر
الَ ،وك َ
َان َأ رف َض ُل ُه رم
ب أ َّن أ رع َم َ ُ
اض ُل ُه رم َأ رف َض ُل ِم رن ك رُل َف ِ
رشَ ،ف َف ِ
َر ُس َ
اض ٍل
ول ال َّل ِه ÷ ا َّل ِذي َال عَدر َل َل ُه ِم رن ا رل َب َ ِ
ِم رن َسائِرِ َق َبائِ ِل ُق َر ري ٍ
مح َز ُة
إرسائِ َيل َو َغ رري ِِه رمُ ،ث َّم َع ِ ٌّيل َو َ ر
ش َوا رل َع َر ِ
ب ،بَ رل َو ِم رن بَنِي ر َ

احلارِ ِ
ـم َه ِ
اجرِ ي َنَ ،ف ُه رم
ني األَ َّولِ َ
السابِ ِق َ
ني ِم َن ا رل ُ
ث ُه رم ِم َن َّ
َو َج رع َف ٌر َو ُع َب ريدَ ُة بر ُن ر َ
َأ رف َض ُل ِم َن ال َّط َب َق ِة ال َّثانِ َي ِة ِم رن َسائِرِ ا رل َق َبائِ ِل.
ـما ك َ
ـما بَ َر َز ُع رت َب ُة بر ُن
ـم َب َار َز ِة َل َّ
َان َي رو ُم بَدر ٍر َأ َم َر ُه ُم النَّبِي ÷ بِا رل ُ
َو ِ َهل َذا َل َّ
مح َزةُُ ،ق رم
َربِي َع َةَ ،و َش ري َب ُة بر ُن َربِي َع َةَ ،وا رل َولِيدُ بر ُن ُع رت َب َةَ ،ف َق َال النَّبِي ÷ُ (( :ق رم َيا َ ر
رب َز َإىل ال َّث َال َث ِة َث َال َث ٌة ِم رن بَنِي َه ِ
اش ٍمَ .و َقدر َث َب َت ِيف
َيا ُع َب ريدَ ةُُ ،ق رم َيا َع ِ ّيل))َ ،ف َ َ
ح ح
ۡ
ح ۡ ح
ان ٱخ حت حصموا ِّف حرب ّ ّه ۡم﴾ اآل َي َة
َّ
ان خصم ّ
يح َأ َّن فِيهِ رم َن َز َل َق رو ُل ُه﴿ :هَٰذ ّ
الص ِح ِ
[احلجَ ،]19/وإ رِن ك َ
َان ِيف اآل َي ِة ُع ُمو ٌم.
ـما ك َ
اجلنَّ ِة-كَا َنا َقدر ُولِدَ ا بَ رعدَ
احل َس ر ُ
ني َ -س ّيدا َش َب ِ
َو َل َّ
اب َأ ره ِل ر َ
احل َس ُن َو ر ُ
َان ر َ
رِ
ب،
اهل رج َر ِة ِيف ِع رز راإل رِس َال ِمَ ،و َمل ر َينَ رل ُه َما ِم َن األَ َذى َوا رل َب َال ِء َما َن َال َس َل ُف ُه َما ال َّط ري ُ
َف َأك َرر َم ُه َما ال َّل ُه ب َِما َأك َرر َم ُه َما بِ ِه ِم َن االبرتِ َال ِء؛ لِ َ رري َف َع َد َر َج ِاُت َِماَ ،و َذلِ َك ِم رن ك ََرا َمتِهِ َما
مح َز َة َو َعلِ ًّيا َو َج رع َف ًرا َو ُع َم َر َو ُع رث َم َ
ان
َع َل ري ِهَ ،ال ِم رن َه َو ِاهن َِما ِعنردَ ُه ،ك ََما َأك َرر َم َ ر

َو َغ ر َري ُه رم ب َّ
ِالش َها َد ِة.
إ َِىل َق رولِ ِهَ :و َقدر َعلِ َم ال َّل ُه َأ َّن ُم ِص ري َب َت ُه ُت رذك َُر َع َىل ُط ِ
الز َما ِن.
ول َّ
إ َِىل َق رولِ ِه [صَ : ]475/و َطائِ َف ٌة ِم رن ا رل ُع َل َم ِ
اء َي رل َعن َ
ني َك َيزِ ريدَ .
ـم َع َّ َ
ُون ا رل ُ
إ َِىل َق رولِ ِه [صَ : ]478/و َيزِ يدُ بر ُن ُم َع ِ
ورا ُمنرك ََرةًِ ،من َرهاَ :و رق َع ُة
او َي َةَ :قدر َأ َتى ُأ ُم ً
( -)1رواه البخاري برقم ( ،)3968ط( :املكتبة العِصية) .وقد تقدّ م يف (اجلوابات املهمة) من
(القسم األول) من (جممع الفوائد).
( -)2من الطبعة األوىل القديمة (سنة 1383هـ) ،ويف ط( :دار الوفا) (.)250/27
( -)3من الطبعة القديمة ،ويف ط( :دار الوفا) (.)251/27

احل ِد َ
يث َع رن َيزِ يدَ ؟ َف َق َالَ :ال َو َال
احل َّر ِة .إ َِىل َق رولِ ِهَ :و ِ َهل َذا ِق ري َل لِ ِ
إل َما ِم َأ رمحَدَ َ :أ َت ركت ُ
ُب ر َ
رَ
احل َّر ِة َما َف َع َل.
ك ََرا َم َةَ ،أ َو َل ري َس ُه َو ا َّل ِذي َف َع َل ب َِأ ره ِل ر َ
حتب َيزِ يدَ ؟ َف َق َالَ :و َه رل ُ ِ
َو ِق َيل َل ُهَ :أ َما ُ ِ
حيب َيزِ يدَ َأ َحدٌ ُي رؤ ِم ُن بِ َال َّل ِه َوا رل َي رو ِم
ِ
اآلخرِ ؟ َف ِق َيلَ :فلِ َما َذا َال َت رل َعنُ ُه؟ َف َق َالَ :و َمتَى َر َأ ري َت َأبَاك َي رل َع ُن َأ َحدً ا.

إ َِىل َأ رن َق َال ابر ُن َت ري ِم َّي َة ِيف ِذكررِ َيزِ ريدَ َل َعنَ ُه ال َّل ُه َت َع َاىل [ص: ]480/
َلكِنَّ ُه َم َع َذلِ َك َما ا رن َت َق َم ِم رن َقاتِلِي ِهَ ،و َال َعا َق َب ُه رم َع َىل َما َف َع ُلوا؛ إ رذ كَا ُنوا َق َت ُلو ُه
ت  ،»¤إ َِىل ِ
ني َو َأ ره ِل ا رل َب ري ِ
ِحل رف ِ
ظ ُم رلكِ ِه ا َّل ِذي ك َ
احل َس ر ِ
آخرِ
َان َخي ُ
َاف َع َل ري ِه ِم َن ر ُ

ك ََال ِم ِهَ ،و ره َو ك ََال ٌم َن ِف ري ٌسَ .وفِ ري ِه َر ٌّد َو ِ
ـمتَابَ َع ِة
ـمدَّ ِع ر َ
ـم َخالِ ِف ر َ
ني لِ ُ
ني ا رل ُ
اض ٌح َع َىل ا رل ُ
َّ
ـم رذكُورَ ،وإِىل ال َّل ِه ُت رر َج ُع األُ ُمور.
الش ري ِخ ا رل َ
******
اع َأ ره ِل ا رل َب ري ِ
الش ري ُخ ابر ُن َت ري ِم َّي َة َي ُق ُ
َو َّ
ص َع َل ري ِه ِيف ( َفت ََاوا ُه) .
ول ب َِأ َّن إ ر َ
ت ُح َّج ٌةَ .ن َّ
ِمج َ
******

ا رع َل رم َأ َّن ا َّل ِذي َس َب َق ِم َن النَّ رق ِل َع ِن ابر ِن َت ري ِم َّي َة ُِمَّا َيدُ ل َع َىل ُم َوا َف َقتِ ِه إِ َّن َما ُه َو ِم رن
احل رق َع َىل َأ رل ِسنَ ِة ر
هِم َف َسا ًدا،
اخلُ ُصو ِمَ ،و َّإال َف ره َو ِم رن َأ َشدر ِه رم ِعنَا ًداَ ،و َأبر َينِ ر
إ رِخ َر ِ
اج ر َ
ٍ
الر رد َع َل ري ِه َو َع َىل َأ رم َثالِ ِه بِاألَ ِد َّل ِة
ررب بُ رر َهان َع َىل َذلِ َكَ ،م َع بَ َيا ِن َّ
َو َس َأ رن ُق ُل ُهنَا َما فِ ري ِه َأك َ ُ
الساطِ َعةَ .ف َأ ُق ُ
ول َوبِال َّل ُه الت رَّوفِ ري ُق:
ـمنِ ر َري ِة َّ
احل َج ِج ا رل ُ
ال َقاطِ َعةَ ،و ر ُ
( -)1من الطبعة القديمة ،ويف ط( :دار الوفا) (.)253/27
«و َقدر تَنَازَ َع ا رل ُع َل َما ُء
( -)2جمموع الفتاوى ( ،)493/28ويف طبعة (دار الوفا) ( ،)269/28ولفظهَ :
اخلُ َل َف ِ
ٌ
َاع ر
ِب ا رت َباع َُها؟
جي
ة
ج
اإل َما ِم َأ رمحَدَ َوغ ر ِ
اب ر ِ
اء َو ِيف ر
َري ِه رم ِيف ر
ِم رن َأ رص َح ِ
رت ِة َه رل ُه َو ُح َّ َ ُ
َاع ا رل ِع ر َ
إمج ِ
إمج ِ
ِ
هِما ُح َّج ٌة».
الص ِح ُ
َو َّ
يح َأ َّن ك َلير َ

ِ
(اجلزء األَ َّو ِل) (صَ ، )269/ما َل رف ُظ ُه:
اج) ِيف
َق َال ابر ُن َت ري ِم َّي َة يف (ا رلـ ِمن َره ِ
ني َهل رم َأ َّن َه َذا راألَ رم َر ِيف ُق َر ري ٍ
ـمن ََاز َع َة .إ َِىل َق رولِ ِهَ :و َمل ر َي ُق رل
ش َق َط ُعوا ا رل ُ
« َف َل َّما َت َب َّ َ ُ
َأ َحدٌ َقط :إ رِين َأ َحق ِ َهب َذا ِم رن َأ ِيب بَك ٍررَ ،و َال َقا َل ُه َأ َحدٌ ِيف َأ َح ٍد بِ َع رينِ ِه :إ َِّن ُف َال ًنا َأ َحق
ِ َهب َذا األَ رمرِ ِم رن َأ ِيب بَك ٍررَ ،وإِ َّن َما َق َال َم رن فِي ِه َأ َث ُر َج ِ
اهلِ َّي ٍة َع َربِ َّي ٍة َأ رو فَارِ ِس َّي ٍة :إ َِّن بَ ري َت

ت الر َؤ َس ِ
اهلِ َّيتِ َها ُت َقدر ُم َأ ره َل بَ ري ِ
ول َأ َحق بِا رل َو َال َي ِة؛ ألَ َّن ا رل َع َر َب ِيف َج ِ
الر ُس ِ
اء،...،
َّ
َو َص ِ
ض ِيف َع ِ ٍّيل ،بَ رل ك َ
اس ِعنردَ ُه ب ُِح رك ِم َر رأيِ ِه
الر رأ ِي َمل ر َي ُك رن َل ُه َغ َر ٌ
َان ا رل َع َّب ُ
اح ُ
ب َه َذا َّ
َأ رو َىل ِم رن َع ِ ٍّيل.

ِيم َ
ب،
ان َوال َّت رق َوى َع َىل الن ََّس ِ
َوإ رِن ُقدر َر َأ َّن ُه َر َّج َح َعلِ ًّيا ب َِأ َّن اإل رِس َال َم ُي َقدر ُم اإل َ
اجل ِ
حيك ُُم َ
ون إ َِّال
جي َم َع بَ ر َ
اهلِ َّي ِة َواإل رِس َال ِمَ ،ف َأ َّما ا َّل ِذي َن كَا ُنوا ال َ ر
َف َأ َرا َد َأ رن َ ر
ني ُح رك ِم ر َ
ف ِمن ُره ُم
خي َتلِ ر
ِيما ِن َوال َّت رق َوىَ ،ف َل رم َ ر
ـم رح ِ
يم بِاإل َ
ضَ ،و ره َو ال َّت رق ِد ُ
ب ُِح رك ِم اإل رِس َال ِم ا رل َ

ا رثنَا ِن ِيف َأ ِيب بَك ٍرر» .إلخ.
َاب َقد ا رم َت َ
أ َق ُو ُل َوبِال َّل ِه الت رَّوفِ ري ُق :ا رع َل رم َو َّف َقنَا ال َّل ُه َت َع َاىل َوإِ َّي َ
أل
اكَ ،أ َّن َه َذا ا رلكِت َ
اتَ ،و َال بَ رأ َس بِ َل رف ِ
الض ُـرور َّي ِ
ـم رع ُلو َم ِ
رتا َء ِ
ت َن َظرِ
اتَ ،و َر رد َّ
اتَ ،وإِ رنكَارِ ا رل َ
بِاإل رف ِ َ
النَّاظِرِ إ َِىل بَ رع ٍ
ف َذ ُووا األَ رل َباب ،إِ َىل َأ ري َم رب َل ٍغ بَ َل َغ ِيف َه َذا ال َباب.
ض ِم رن َذلِ َك ،لِ َي رعرِ َ
ني َهل رم َأ َّن َه َذا األَ رم َر ِيف ُق َر ري ٍ
ـمن ََاز َع َة.
َف َّ
ش َق َط ُعوا ا رل ُ
أو ًالَ :ق رو ُل ُهَ :ف َل َّما َت َب َّ َ ُ
ش ا َّل ِذ ري َن ُه رم َق َرابَ ُة النَّب رِي ÷ َأ َث َر َج ِ
َان األَ رم ُر ِيف ُق َر ري ٍ
ُي َق ُالَ :و َه رل ك َ
اهلِ َّي ٍة
َع َربِ َّي ٍة َأ رو فَارِ ِس َّي ٍة؟.
َان ِيف َأ ره ِل بَ ري ِ
ُون َأ َث َر َج ِ
الر ُس ِ
اهلِ َّي ٍة َأ رو فَارِ ِس َّي ٍة إ َِّال إِ َذا ك َ
َأ رم َال َيك ُ
ول ÷
ت َّ

اص ًة؟.
َخ َّ

( -)1وهو يف ( ) 269/3من (الطبعة األوىل باملطبعة الكربى األمريية ببوالق) سنة (1322هـ)،
و( )455/6ط( :مؤسسة قرطبة).

ِرش ِ
ب ا رل َع َم ُل بِ َق رولِ ِه ÷(( :األَئِ َّم ُة ِم رن ُق َر ري ٍ
َف َع َىل َه َذا َ ِ
ط َأ رن َال
جي ُ
ش)) ،ب َ ر
ُون ِيف َع ِ ٍّيل َأ رو ِيف بَنِي َه ِ
َيك َ
اش ٍم.

ُث َّم ُي َق ُال َل ُهَ :ما َذا َت رصن َُع بِ َق رولِ ِه َت َع َاىل َحاكِ ًيا َع رن إِبر َر ِ
اه ري َم ر
ات ال َّل ِه
اخلَلِ ري ِل َص َل َو ُ
َ
ح
اج َع رل ِم رن ُذ رر َّيتِي َأئِ َّم ًةَ ،أ َيك ُ
ُون ِذلِ َك
َع َل ري ِه َوآ َل ُه﴿ :ومّن ذرّي ّت﴾ [البقرةَ ،]124:أيَ :و ر
َأ َث َر َج ِ
اهلِ َّي ٍة َأ رو فَارِ ِس َّي ٍة؟!.
ۡ
ۡ
ۡ ح
ّيم ٱلك حّتَٰ ح
وك ََذا َقو ُل ال َّل ِه سبحا َنه ﴿ :حف حق ۡد حءاتح ۡي حنا ٓ حء حال إبۡ حرَٰه ح
ب حوٱل ّك حمة
ّ
ُ ر َ ُ
ر
َ
ح ح ح ۡ ح َٰ ل ۡ ح
ٗ
وءاتينهم ملك ع ّظيما[ ﴾٥٤النساء].
ُون َأ َث َر َج ِ
َأ َيكُو ُن َذلِ َك َأ َث َر َج ِ
اه ِل َّي ٍة َأ رو فَارِ ِس َّي ٍة؟َ ،أ رم َال َيك ُ
اه ِل َّي ٍة َأ رو فَارِ ِس َّي ٍة إ َِّال إِ َذا
َان ِيف ِ
ك َ
آل ُحم َ َّم ٍد ÷؟.
ُث َّم ا رن ُظ رر إ َِىل َما ك ََّر َر ُه ِيف َه َذا ا رل َب رح ِ
ورةً،
ث ِم َن ا ِ
رض َ
اجل رح ِد لِ َ
لم رع ُلو ِم َ ُ
إل رنكَارِ َو ر َ
اس َو َمجِ ري َع بَنِي
ـم رسلِ ِم ر َ
َوبِإ ر َ
اح َو َغ رري َِهاَ ،أ َّن َعلِ ًّيا َوا رل َع َّب َ
نيَ ،وبِرِ َوا َي ِة ر
اع ا رل ُ
ِمج ِ
الص َح ِ
اش ٍم َوالزبَ ر َري بر َن ال َع َّوا ِم َو َغ ر َري ُه رم ِم رن َسا َد ِ
َه ِ
ـم َه ِ
اجرِ ري َن َواألَ رن َصارِ َقا ُلوا :إ َِّن
ات ا رل ُ
َعلِ ًّيا َ #أ َحق ِ َهب َذا األَ رمرِ .
َو َقدر َر َوى ال ُب َخارِ ي َو ُم رس ِل ٌم َأ َّن َع ِل ًّيا َمل ُي َباي رِع َأبَا بَك ٍررَ ،و َال َأ َحدٌ ِم رن بَنِي َه ِ
اش ٍم
ر
ُون ِيف َه ُؤ َال ِء َأ َث ُر َج ِ
َحتَّى َما َت رت َفاطِ َم ُة &َ ،و َه رل َيك ُ
اهلِ َّي ٍة َأ رو فَارِ ِس َّي ٍة؟!.
ِيم َ
ان َوال َّت رق َوى
َوا رن ُظ رر إ َِىل َق رولِ ِهَ :وإ رِن ُقدر َر َأ َّن ُه َر َّج َح َعلِ ًّيا ب َِأ َّن اإل رِس َال َم ُي َقدر ُم اإل َ
اجل ِ
اه ِل َّي ِة َواإل رِس َال ِم .إلخَ ،ف ِف ري ِه الت رَّصـرِ ري ُح
جي َم َع بَ ر َ
َع َىل الن ََّس ِ
بَ ،ف َأ َرا َد َأ رن َ ر
ني ُح رك ِم ر َ
اجل ِ
اهلِ َّي ِة َواإل رِس َال ِم؛
ب َِأ َّن َت رق ِد ري َم َع ِ ٍّيل  #ألَ رج ِل ا ِ
مج ًعا بَ ر َ
إل ري َما ِن َوال َّت رق َوى َ ر
ني ُح رك ِم ر َ
ألَ رج ِل َن َسبِ ِه.

اخلَلِ ري َف ُة َأ رق َر َب إ َِىل َر ُس ِ
ُون ر
َف َع َىل َه َذا َال َي ِصح َأ رن َيك َ
ول ال َّل ِه ÷َ ،وإ رِن بَ َل َغ ِيف
االس ِت رح َق ِ
إل ري َما ِن َوال َّت رق َوى َوا رل ِع رل ِم َوا رل َف رض ِل َأ َّي َم رب َلغٍ؛ ألَ رج ِل َق َرابَ ِت ِه ِم رن
اق ِم َن ا ِ
ر

َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷.
َف َقدر َص َار ِ
ت ال َق َرابَ ُة ِم رن َر ُس ِ
ص َع َل ري َها
ول ال َّل ِه ÷ َمانِ َع ًة ِم َن ا ِ
إل َما َم ِةَ ،و َل رو َن َّ

ٍ
َان َذلِ َك َأ َثر ج ِ ٍ
الر ُس ُ
ول ÷ َلك َ
رضابِ ِه.
َ َ
َّ
اهلِ َّية َأ رو فَارِ ِس َّية ِيف ُح رك ِم ابر ِن َت ري ِم َّي َة َو َأ ر َ
ُس رب َحا َن َك ال َّل ُه َّم َه َذا ُ رهبت ٌ
َان َعظِ ري ٌم.

«و َص ِ
الر رأ ِي َمل ر َي ُك رن
َوا رن ُظ رر إ َِىل ُم َب َ
اح ُ
ور ِة ِيف َق رولِ ِهَ :
ب َه َذا َّ
اه َتتِ ِه َوإِ رنكَارِ ِه لِ رل َّض ُـر َ
ض ِيف َع ِ ٍّيل ،بَ رل ك َ
اس ِعنردَ ُه ب ُِح رك ِم َر رأيِ ِه َأ رو َىل ِم رن َع ِ ٍّيل».
َل ُه َغ َر ٌ
َان ا رل َع َّب ُ
ٍ
ـم ُعلو ُم ِم رن َمجِ ري ِع
رب ٍرَ ،فا رل َ
رتا ٌء َحم ر ٌضَ ،ل ري َس َل ُه َأي ُش رب َهة َأ رو ُم َ ر
َف َه َذا ك َِذ ٌب َوا رف ِ َ

اس َ ¥مل ر َي ُق رل َو َال َغ ر ُري ُه إِ َّن ُه َأ رو َىل بِاألَ رمرِ ِم رن َع ِ ٍّيل .#
األُ َّم ِة َأ َّن ال َع َّب َ
ٍ
َ ِ
ِ
َوا رل َ
ـم رع ُلو ُم ك ََذل َك َأ َّن َس رعدَ بر َن ُع َبا َد َة ا َّد َعى َأ َّن ُه َأ رو َىل بِاأل رمرِ م رن َأ ِيب بَكررَ ،و َأ َّن ُه َمل ر
ف َي ُق ُ
«و َمل ر َي ُق رل َأ َحدٌ َقط إ رِين َأ َحق ِ َهب َذا ِم رن َأ ِيب بَك ٍرر؟».
ويفَ ،ف َك ري َ
ولَ :
ُي َباي رِع َحتَّى ُت ِ َ
اجل رم َل ِة َف َه َذا ا رلك ََال ُم َغنِ ٌّي َع ِن الت ََّصدر ي لِ َر رد ِه َوإِبر َطالِ ِهَ ،و َح رس ُبنَا ال َّل ُه َونِ رع َم
َو َع َىل ر ُ
الوكِ ري ُل .
َ
*******

ِ
(اجلزء ال َّث ِاين) ِم رن ( ِمن َره ِ
اج ِه) (ص)230/
َق َال ابر ُن َت ري ِم َّي َة كَا َفا ُه ال َّل ُه َت َع َاىل ِيف
وس َواألَ رم َو ِ
جي َع ُل َه َذا
الَ ،ف َك ري َ
َِص َ
ف ِيف الن ُف ِ
«و َع ِ ٌّيل ُي َقا ِت ُل لِ ُي َط َ
َما َل رف ُظ ُهَ :
ف ُر
اع َو َيت َ َّ

ض ال َّل ُه؛
ِقت ًَاال َع َىل الدر ري ِن؟ َو َأبُو بَك ٍرر ُي َقاتِ ُل َم ِن رار َتدَّ َع ِن اإل رِس َال ِمَ ،و َم رن َت َر َك َما َف َر َ
لِ ُيطِ ري َع ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه َف َقط »...إلخ.

َأ ُق ُ
ف َج َع َل ِج َها َد َع ِ ٍّيل  #لِ رل ُكفَّارِ
ـم َّط ِل ُع ا رن ُظ رر َك ري َ
ول :بِال َّل ِه َع َل ري َك َأ َهيا ا رل ُ
بَ ،وابر ُن َع رمهِ َما ُع َب ريدَ ُة
ـم ر ِ
رشكِ ر َ
ـم َّطلِ ِ
احل رم َز ُة بر ُن َع رب ِد ا رل ُ
َوا رل ُ
نيَ ،و ره َو َو َعم ُه َأ َسدُ ال َّل ِه ر َ
( -)1وانظر (لوامع األنوار  -الفصل الثاين) لإلمام احلجة /جمدالدين بن حممد املؤيدي #
ط/239/2ج( ،1ط( )3ج.)355/1
( -)2وهو يف (اجلزء الرابع) (ص )230/من (الطبعة األوىل باملطبعة الكربى األمريية ببوالق)،
و( )329/8ط( :مؤسسة قرطبة).

احلارِ ِ
ث َ %أ َّو ُل َم رن بَ َار َز لِ رل ِج َها ِد ِيف َسبِ ريل ال َّل ِه َت َع َاىلَ ،و ِج َها َد ُه ِيف بَدر ٍر َو ُأ ُح ٍد
بر ُن ر َ
رب َو ُحن ر ٍ
َو ر
ني ا َّل ِذ ري َن ُه ُم ال ِف َئ ُة ال َبا ِغ َي ُة
ني َوا رل َقا ِسطِ ر َ
َنيَ ،و ِقتَا َل ُه لِ رلنَّاكِثِ ر َ
اخلَنردَ ِق َو َخ ري َ َ
الدَّ ا ِع َي ُة إ َِىل النَّارِ  ،ال َقاتِ َل ُة لِ َع َّم ٍ
ني ا َّل ِذ ري َن ُه ُم ر
ار رِ رض َو ُ
اخلَ َوارِ ُج
ان ال َّل ِه َع َل ري ِهَ ،ولِ رل َمارِ ِق ر َ
الـ َرمارِ ُق َ
ون َع ِن الدر ري ِنَ ،و ره َو رِ
اجل َها ُد َوال ِقت َُال ا َّل ِذي َث َّب َت ال َّل ُه َت َع َاىل بِ ِه َق َوا ِعدَ

وس َواألَ رم َو ِ
ال.
اع َو َيت ََص َّـر َ
ف ِيف الن ُف ِ
اإل رِس َال ِمَ ،ج َع َل َذلِ َك ُك َّل ُه لِ ُي َط َ
َت َأ َّم رل بِال َّل ِه َع َل ري َك َه رل َي ُق ُ
ول َه َذا َم رن ُي رؤ ِم ُن بِال َّل ِه َت َع َاىل َو َر ُسولِ ِه ÷ َوال َي رو ِم

ِ
اآلخرِ ؟!.

((ال ُ ِ
ني ÷َ :
الر ُس ُ
حيب ُه إ َِّال ُم رؤ ِم ٌنَ ،و َال ُي رب ِغ ُض ُه إ َِّال
ول األَ ِم ر ُ
َو َصدَ َق َّ
ُمنَافِ ٌق)) .
*******
ِ
اج ِه) (صِ - )74/يف ِس َي ِ
(اجلزء ال َّث ِاين) ِم رن ( ِمن َره ِ
اق َج رح ِد ِه
َق َال ابر ُن َت ري ِم َّي َة ِيف
ٍ
ني  ،#كَآي ِة ﴿إ َن حما حو ّ للكم ٱ َلِل حو حرسولۥ حوٱ ََّل ح
لِن ُُز ِ
ّين
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َ ّ
ول آ َيات ِيف َأ ِم ر ِري ا رل ُ
ح
ح َ ح ح ۡ ح
ح ح
حء حامنوا ٱ ََّل ح
لصل َٰوة حويؤتون ٱ َلزك َٰوة حوه ۡم حرَٰكّعون[ ﴾٥٥املائدة]َ -ما َل رف ُظ ُه:
ّين ي ّقيمون ٱ
اجل رم ِع َال ُي َرا ُد ِ َهبا ا رثنَا ِن َف رقط؛ ال رت َف ِ
َّاس ،بَ رل إ َّما ال َّث َال َث ُة َف َصا ِعدً اَ ،و ِإ َّما
اق الن ِ
َ
«و ِص ري َغ ُة ر َ
َني َف َق رط َف ِ
اال رثنَا ِن َف َصا ِعدً اَ ،أ َّما إ َِرا َد ُة اال رثن ر ِ
ـم َرا ُد.
خ َال ُ
ف اإل ر َ
اع» .ا رنت ََهى ا رل ُ
ِمج ِ
َو َأ ُق ُ
ب لِ رل رصدر ِق ِم رن َه َذا َّ
الش ري ِخ َال َين َرح ِص َـرا ِنَ ،لكِ رن
ول :إ َِّن ا رلك َِذ َب َوال َّتك ِرذ ري َ
آينَ ،ف َقدر َأ رط َل َق ال َّل ُه َت َع َاىل ِص ري َغ َة
اب؛ بِالن ر
ُأرِ ريدُ َأ رن ُأ َو رض َح َل َك ُهنَا َأ َّن ُه ك ََّذ ٌ
َّص ال ُق رر ِ ر
وبا ٓ إ حل ٱ َلِلّ حف حق ۡد حص حغ ۡ
َني َف َقطَ .ق َال تع َاىل﴿ :إن حتت ح
اجل رم ِعَ ،و َأ َرا َد اال رثن ر ِ
ت
ّ
ّ
ََ
رَ

( -)1البحث مستوىف يف لوامع األنوار لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي  #ج/242/1ط،2
ج/366/1ط.3
( -)2وهو يف ( )272/7ط( :مؤسسة قرطبة).

ح
وب َع َىل َق رل َب ر ِ
ني َق رط ًعا.
اجل رم ِعَ ،و ره َي ُق ُل ٌ
قلوبكما﴾َ ،ف َأ رط َل َق ِص ري َغ َة ر َ
َواآل َي ُة َنازِ َل ٌة ِيف َح رف َص َة َو َعائِ َش َة ب َِال َر ري ٍ
ب .
احتِم ٍ
ال.
آين َ ِ
َف َه َذا َن ٌّ
رص ري ٌح ِيف َتك ِرذ ريبِ ِه ب َِال ر َ
ص ُق رر ِ ٌّ
للص ِح ريح َ ،رهل َج ًة
ب َّ
الصـرِ ريحَ ،وال َّتك ِرذ ري ُ
َو َما َه َذا ِم رن َغ ر ِري ِهَ ،ف َقدر َص َار ا رلك َِذ ُب َّ
ٍ
ابَ ،و َال ِم رك َي ٍ
ف ِ َهبا بَ َال عَدَ ٍد َو َال ِح َس ٍ
اصن رَع
جيازِ ُ
ال َو َال ِم ري َزانَ ،وإِ َذا َمل ر َت رست َِح َف ر
َل ُه ُ َ
َما ِش رئ َت.
ات إ َِّال لِ َش رأ ٍن.
َو َما َحك ََم ُع َل َما ُء َع ر ِ
ِص ِه بِ َت رك ِف ر ِري ِه َو َز رندَ َقتِ ِه َو ُس ِج َن َحتَّى َم َ
الوزِ ريرِ َح ري ُث َأ رثنَى َع َل ري ِه ِيف
ب َغا َي َة ا رل َع َج ِ
ب ِم رن ُحمَ َّم ِد بر ِن إِبر َر ِاه ري َم َ
َو َل َقدر ُكن ُرت َأ رع َج ُ

إل ريثَارِ )َ ،حتَّى َو َق رف ُت َع َىل ك ََال ِم ِه ِف ري ِه َأ َّن ُه َمل ر ي َّط ِل رع َع َىل ( ِمن َره ِ
اج ِه) َ ،ف َه َّو َن َذلِ َك َع َ َّيل،
(ا ِ
إل ري َمان) َأ َّن ُه َمل ر َيكُن
َوك ََذا ابرن َع ِق ري ٍل ِيف (الن ََّصا ِئح) ُ ،ث َّم َذك ََر ِيف ِكتَا ِب ِه ( َت رقوِ َي ِة ا ِ
ا َّط َل َع َع َىل ( ِمن َره ِ
الو ِك ري ُل.
الر ردَ ،و َح رس ُبنَا ال َّل ُه َو ِن رع َم َ
اج ِه) َه َذاَ ،و َر َّد َع َل ري ِه َأبر َل َغ َّ
ٍ
اهل ري َت ِمي ِيف ( َفت ََاوا ُه)(َ )5ما َل رف ُظ ُه« :ابر ُن َت ري ِم َّي َة َع ربدٌ َخ َذ َل ُه ال َّل ُه َت َع َاىل
َق َال ابر ُن َح َجر ر َ
رص َح َ
األ ِئ َّم ُة ا َّل ِذ ري َن بَ َّينُوا َف َسا َد َأ رح َوالِ ِه،
َو َأ َض َّل ُهَ ،و َأ رع َما ُه َو َأ َص َّم ُه َو َأ َذ َّل ُه ،ب َِذلِ َك َ َّ
ـم َّت َف ِق َع َىل
َوك َِذ َب َأ رق َوالِ ِهَ ،و َم رن َأ َرا َد َذلِ َك َف َع َل ري ِه ب ُِم َطا َل َع ِة ك ََال ِم ا ِ
ـم رجتَهِ ِد ا رل ُ
إل َما ِم ا رل ُ
احل َس ِن ا رلس رب ِ
َّاجَ ،و َّ
الش ري ِخ
ِإ َما َم ِت ِه َو َج َال َل ِت ِه َوبُ ُلو ِغ ِه َم رر َت َب ِة ر
ك ريَ ،و َو َل ِد ِه الت ِ
االج ِت َها ِد َأ ِيب ر َ
ـمالِ ِ
ِص ِه ِم َن َّ
احل َن ِف َّي ِة».
اع َةَ ،و َأ ره ِل َع ر ِ
ا ِ
مج َ
إل َما ِم ا رل ِع رز بر ِن َ َ
الشا ِف ِع َّي ِة َوا رل َ
ك َّي ِة َو ر َ
احل ِ
اص ُل َأ َّن ُه َال ُي َقا ُم لِك ََال ِم ِه َو رزن ،بَ رل ُي رر َمى بِ ِه ِيف ك رُل َو رع ٍر َو َح رزن،
إ َِىل َق رولِ ِهَ :
«و ر َ

اه ٌل َغ ٍ
َو ُي رع َت َقدُ فِ ري ِهَ :أ َّن ُه ُم ربت َِد ٌع َض ٌّال َج ِ
الَ -عا َم َل ُه ال َّل ُه َت َع َاىل بِ َعدر لِهَ ،و َأ َج َار َنا ِم رن
( -)1انظر (الدر املنثور) للسيوطي ( )366/6يف تفسري سورة (التحريم).
(( -)2إيثار احلق عىل اخللق) (ط/1ص ،)120ط( :دار الكتب العلمية).
(( -)3النصائح الكافية) (ص ،)70/وكذا (ص.)156/
(( -)4تقوية اإليامن) (ص ،)114/وكذا (ص ،)101/و(ص .)159/ط( :دار البيان العريب).
(( -)5الفتاوى احلديثية) البن حجر اهليتمي املكي (ص.)114/

[و َع ِق ريدَ تِ ِه] َوفِ رعلِه -آمني».
ِم رث ِل َطرِ ري َقتِ ِه َ
َاب ِ
(ج َالء ال َع رين رَني ِيف ُحمَاك ََم ِة األَ رمحَدَ رين)َ ،ي رعنَي :ابر َن َح َج ٍر
ا رنت ََهى ِم رن كِت ِ
احللِ ري ِم ابر َن َت ري ِم َّي َة ،ل َ
الرابِ َعة) .
يس ِم َن َّ
(الص رف َح ِة َّ
أل ُل رو ِ ر
اهل ري َت ِم َّيَ ،و َأ رمحَدَ بر َن َع رب ِد ر َ
رَ
*******


نيَ ،و َع َىل َأ ره ِل
ـم رر َسلِ ر َ
احل رمدُ لِ َّل ِه َر رب ال َعا َلـ ِم ر َ
نيَ ،و َّ
الس َال ُم َع َىل َس ري ِد ا رل ُ
الص َال ُة َو َّ
رَ
ِني ال َّط ِ
اهرِ ري َن.
بَ ريتِ ِه ال َّط ريب َ

(َ -)1ق َال ابر ُن َت ري ِم َّي َة ِيف ( َمن َرسكِ ِه) (صَ « :)9/فإ َِّن النَّب َِّي ÷ َأ َم َر بِا رل َق رط ِع
َأو ًالُ ،ثم ر َّخص بعدَ َذلِ َك ِيف َعر َف ٍ
ـم رن َمل ر َ ِ
جيدر َإز ًارا،
ات ِيف ُل رب ِ
الس َـر ِاو ِ
َّ َ َ َ ر
َّ
يل لِ َ
س َّ
َ

س ر
جيدر َن رع َل ر ِ
اخلُ َّف ر ِ
ـم رن َمل ر َ ِ
ني.»...
ص ِيف ُل رب ِ
َو َر َّخ َ
ني لِ َ
ـم َؤ َّي ِدي : #
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة جمدالدين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ

رب َق ّط بِ َل رف ِ
رب ابر ِن َع َّب ٍ
يض اهللُ َعن ُره َما
الرت ِخ ِ
يصَ ،وإِ َّن َما َ
الوارِ ُد َخ ر ُ
ظ َّ ر
َمل ر َيرِ رد َخ َ ٌ
اس َر ِ َ
خي ُطب بِعر َف ٍ
َق َالَ :س ِم رع ُت َر ُس َ
اتَ (( :م رن َمل ر َ ِ
جيدر إ َِز ًارا َف رل َي رل َب رس
ول اهللِ ÷ َ ر ُ َ َ
ني َف رل َي رل َب رس ُخ َّف ر ِ
جيدر َن رع َل ر ِ
رس ِاو َيلَ ،و َم رن َمل ر َ ِ
ني))ُ .م َّت َف ٌق َع َل ري ِه .
ََ
ـم ِ
َو َل ري َس فِ ري ِه ِذك ُرر ال َق رط ِعَ ،و ره َو ُم رط َل ٌق ُم َق َّيدٌ ب ر
ب لِ رل َق رط ِع
وج ِ
ِاخلَ َ ِرب َّ
يح ا رل ُ
الص ِح ِ

َع ِن ابر ِن ُع َم َر َو َغ ر ِري ِه .

( -)1وهو يف (ص )22/من (الطبعة األوىل) ط( :املكتبة العِصية).
( -)2رواه البخاري برقم ( ،)1841و( ،)1843و( ،)5804ط( :املكتبة العِصية) ،ورواه مسلم
اخل َّف ِ
ـم رن َملر َجي ِِد ال َّن رع َل ر ِ
ني)).
ـم رن َمل ر َجي ِِد راإلِزَ َارَ ،و ر ُ
ان لِ َ
((الساوِ ُيل لِ َ
( ،)2794ط( :العِصية) بلفظَ َّ :
( -)3روى اإلمام األعظم زيد بن عيل يف جمموعه الرشيف يف (باب اللباس للمحرم) ،عن أبيه ،عن
عيل  ،%قالَ :
رساوِ َيلَ ،و َال ُخ َّف ِ
نيَ ،و َال ِع َما َم ًةَ ،و َال
(ال َي رلبَ ُس ا رل ُ
ـم رحرِ ُم َق ِمير ًصاَ ،و َال َ َ
جدر ه ،عن ٍّ
=

يص إ َِىل َر ُس ِ
ب ِم َن َّ
ول اهللِ ÷َ ،وإِ َّن َما ُه َو
الرت ِخ َ
َفا رل َع َج ُ
الش ري ِخ ِيف نِ رس َبتِ ِه َّ ر
ن َظر ،و رهو َغري س ِد ٍ
يد.
َ ٌ َ َ رُ َ
الر ِاوي
وقوله« :ك ََما َر َوا ُه ابر ُن ُع َم َر»َ ،غ َل ٌطَ ،فابر ُن ُع َم َر ُه َو ِم َن الر َوا ِة لِ رل َق رط ِعَ ،و َّ

ـم رط َل ِق ُه َو ابر ُن َع َّب ٍ
وي َع رن َجاب ٍِر . ¥
اسَ ،وك ََذا ُر َ
لِ رل َخ ر ِرب ا رل ُ
س ُع َّ
ف إ َِىل نِ رس َب ِة السنَّ ِة َأو البِدر َع ِة ب َِال َدلِ ري ٍلَ ،ف َت َث َّب رت
الـم َؤ رل ُ
الش ري ُخ ُ
َو َكثِ ٌري َما َي َت َ َّ
ـم َّطلِ ُع َو ُخ رذ َو َد رعَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل التَّوفِ ِ
يق .
َأ َهيا ا رل ُ
الـم رف َت ِق ُر إ َِىل اهللِ َت َع َاىل :جمدالدين بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
ـم َؤ َّي ِدي َغ َف َر ال َّل ُه
ور ا رل ُ
َك َت َب ُه ُ
ني.
َت َع َاىل َ ُهلم َولِ رل ُم رؤ ِمنِ ر َ
«و َل رو َق ِد َم ِ
ف
ـم رر َأ ُة َحائِ ًضا َمل ر َت ُط ر
(َ -)2ق َال ابر ُن َت ري ِم َّي َة (صَ :)19/
ت ا رل َ
َاس ِ
ـمن ِ
بِا رل َب ري ِ
اف؛
ض َّإال ال َّط َو َ
تَ ،لكِ رن َت ِق ُ
احل ري ِ
ف بِ َع َر َف َةَ ،و َت رف َع ُل َسائِ َر ا رل َ
ك ُك رل َها َم َع ر َ
ت َإىل ال َّط َو ِ
َفإ َِّهنَا َتنر َت ِظ ُر َحتَّى َت رط ُه َر  -ر
اف
إن َأ رم َكن ََها َذلِ َكُ ،-ث َّم َت ُط ُ
اض ُط َّر ر
وفَ ،وإِن ر
يح ِم رن َق رو َ ريل ا رل ُع َل َم ِ
اء».
َف َطا َف رت َأ َج رز َأ َها َذلِ َكَ ،ع َىل َّ
الص ِح ِ
ف َما َص َّح َع ِن
ـم َؤ َّي ِدي ِ : #ألَ َّن ُه ِخ َال ُ
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة جمدالدين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
وف بِا رل َب ري ِ
الر ُس ِ
رت َك ا رل ُع رم َر َة لِ َذلِ َك
ول ÷ ِم رن َأ رمرِ ِه َعائِ َش َة َأن َال َت ُط َ
ت َ ،و َأ رن َت ر ُ
َّ

ٍ
َق َلن ُرسوةًَ ،و َال َث روبًا َم رص ُبوغًا ب َِو رر ٍ
ني َلب َِس ُخ َّف ر ِ
ـم رحرِ ُم َن رع َل ر ِ
ني
سَ ،و َال زَ رع َف َرانَ .ق َالَ :وإِن َمل ر َجي ِِد ا رل ُ
َني َأ رس َف َل ِم َن ا رل َك رع َب ِ
َم رق ُطوع ر ِ
رساوِ َيل؛ َفإِ رن َمل ر َ ِ
نيَ ،وإِ رن َمل ر َ ِ
جيدر رِ َدا ًء َو َو َجدَ َق ِم ري ًصا
جيدر إِزَ ًارا َلب َِس َ َ
رارتَدَ ا ُه َو َمل ر َيتَدَ َّر رع ُه)) .وروى البخاري ( ،)366واللفظ له ،ومسلم ( )2791عَنِ ابرنِ ع َُم َرَ ،ق َال:
الـم رحرِ ُم؟ َف َق َالَ :
َس َأ َل َر ُج ٌل َر ُس َ
يص َو َال
((ال َي رلبَ ُس ال َق ِم َ
ول ال َّل ِه ÷َ ،ف َق َالَ :ما َي رلبَ ُس ُ
الرب ُن َسَ ،و َال َث روبًا َم َّس ُه الزَّ رع َف َر ُ
س اخلُ َّف ر ِ
انَ ،و َال َو رر ٌسَ ،ف َم رن َمل ر َجي ِِد النَّ رع َل ر ِ
ني،
ني َف رل َي رل َب ِ
الساوِ َيلَ ،و َال ُ ر
َّ َ
ِ
َ
َو رليَ رق َط رع ُه َما َحتَّى َيكُونَا أ رس َف َل م َن ال َك رعبَ ر ِ
ني)).
( -)1روى مسلم برقم (َ )2797ع رن َجاب ٍِر َ ،¥ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
جيدر نَ رع َل ر ِ
ول اهللِ ÷َ (( :م رن َمل ر َ ِ
ني،
َف رل َي رل َب رس ُخ َّف ر ِ
نيَ ،و َم رن َمل ر َ ِ
رساوِ َيل)).
جيدر إِزَ ًاراَ ،ف رل َي رل َب رس َ َ
( -)2وقد نبه عىل هذا اإلمام جمدالدين بن حممد املؤيدي  #يف (كتاب احلج والعمرة).
ِ
الـمن ِ
ر
اف بِالبَيرت)
َاس َك ُك َّل َها إ َِّال ال َّط َو َ
( -)3روى البخاري (كتاب احليض -بَ ٌ
اب :تَ رق ِيض احلَائِ ُض َ
برقم ( ،)305ومسلم برقم ( ،)2919عن عَائِ َش َة َقا َل رتَ :خ َر رجنَا َم َع النَّب رِي ÷ َال َن رذك ُُر إ َِّال
َيل النَّبِي ÷ َو َأنَا َأبركِيَ ،ف َق َالَ (( :ما ُيبركِ ِ
يك؟)).
رس َ
احل َّجَ ،ف َل َّما ِجئرنَا َ ِ
ف َط ِمثر ُتَ ،فدَ َخ َل ع َ َّ
َ
ت؟))ُ .ق رل ُت :نَ َع رمَ ،ق َالَ (( :فإِ َّن َذلِكِ
ك نَ ِف رس ِ
ت َوال َّل ِه َأ رين َمل َأ ُح َّج ال َعا َمَ ،ق َالَ (( :ل َع َّل ِ
ُق رل ُتَ :ل َو ِ
د
د
ُ
ر
ر
=

اض رت .
ـما َح َ
َل َّ
*******

ويف بِا رل َب ري ِ
ِش ٌء َكتَ َب ُه ال َّل ُه ع ََىل بَن ِ
َري َأ رن الَ َت ُط ِ
ت َحتَّى َت َّط َّهرِ ي» ،ويف
احلاج ،غ ر َ
َات آ َد َمَ ،فا رف َع ِيل َما َي رف َع ُل َ
َ ر
ِ
ِ
((حتَّى تَ رغتَسيل)).
رواية ملسلم برقم (َ :)2918
«((حتَّى َت َّط َّهرِ ي))َ - ،و ره َو ِب َفت ِرح
ابن حجر يف (فتح الباري رشح البخاري) (:)644/3
َ
قال احلافظ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
اهلاء أ ري ًضا ،أ رو ُه َو َ
عَىل َح رذف إ رِحدَ ى التَّا َء رينِ َ ،وأ رص ُل ُه:
ـم ره َم َلة ا رل ُ
الت َِّاء َوال َّط ِاء ا رل ُ
ـم َشدَّ َدةَ ،و َت رشديد ر َ
يث َظ ِ
احل ِد ُ
ض عَنِ
احلا ِئ ِ
« َت َت َط َّهرِ ي»َ ،و ُيؤَ ريدُ ُه َق رو ُل ُه ِيف رِ َوا َي ِة ُم رس ِل ٍمَ :
اه ٌر ِيف َ رهن ِي ر َ
((ح َّتى َت رغت َِس ِيل))َ .و ر َ
اف َحتَّى َين َرق ِط َع َد ُم َها َو َت رغت َِس َل؛ ِ َ
أل َّن الن رَّه َي ِيف ا رل ِع َبا َد ِ
ال َّط َو ِ
ات َي رقت َِيض ا رل َف َسا َدَ ،و َذلِ َك َي رقت َِيض بُ رط َال َن
ال َّط َو ِ
ـم رح ِد ُ
اجل رم ُهورِ .»...،
احلا ِئ ِ
اجلن ُُب َوا رل ُ
ثَ ،و ره َو َق رو ُل ر ُ
ض :ر ُ
اف َل رو َف َع َل رت ُهَ ،و ِيف َم رعنَى ر َ
اض ِ
اض رت) برقم (َ )1757ع رن
الـم رر َأ ُة بَ رعدَ َما َأ َف َ
وروى البخاري يف (كتاب احلج -بَاب :إِ َذا َح َ
ت َ
ت َذلِ َك لِ َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷،
اض رتَ ،ف َذك رَر ُ
عَائِ َش َةَ ،أ َّن َص ِفيَّ َة بِن َرت ُحيَ ٍّي  -زَ رو َج النَّب رِي ÷َ -ح َ
اض رت [أي طافت طواف اإلفاضة]َ .ق َالَ (( :ف َال
َف َق َالَ (( :أ َحاب َِستُنَا ِه َي؟))َ .قا ُلوا :إ َِّهنَا َقدر َأ َف َ
مسلم برقم (.)3225
إِ ًذا)) .ورواه
ٌ
مسلم يف هذا الباب روايات كثرية ،منها :برقم ( )2910عن عائشة َّأهنا قالتَ « :ف َق ِد رم ُت َمكَّ َة
( -)1روى
ٌ
ف بِا رل َب ري ِ
ـم رر َو ِةَ ،ف َشك رَو ُت َذلِ َك إ َِىل َر ُس ِ
هلل ÷َ ،ف َق َال:
ول ا ِ
َو َأ َنا َحا ِئ ٌضَ ،ملر َأ ُط ر
تَ ،و َال َب ر َ
ني َّ
الص َفا َوا رل َ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِاحل رج َو َدعي ا رل ُع رم َرةَ))َ .قا َل رتَ :ف َف َع رل ُت».
((ا رن ُق ِيض َر رأ َس ِك َوا رمتَشطي َوأه ريل ب ر َ
وبرقم ( )2911قالتَ « :ف ِح رض ُتَ ،ف َلم َأزَ رل حائِ ًضا حتَّى كَا َن يوم عَر َف َة ،و َمل ُأ رهلِ رل إ َِّال بِعمرةٍ،
َ
َ
ُرَ
َر ُ َ
ر
َ ر
ِ
َ
ُ
َ
ِ
َ
ر
َّ
َف َأ َم َر ِين َر ُس ُ
َ
ول اهللِ ÷ َأ رن َأنر ُق َض َر رأ ِيسَ ،وأ رمتَشطَ ،وأهل ب َِح ٍّجَ ،وأتر ُرك ال ُع رم َرةَ».

(مع ابن القيم يف زاد املعاد)

ـم َعا ِد):
َق َال ابر ُن ال َق ري ِم ِيف (صفحِ )56/م َن (اجلزء الثاين) ِم رن َ
(زا ِد ا رل َ
ِ
آخى َر ُس ُ
« َف رص ٌلُ :ث َّم َ
اآلل َع َىل
الص َال َة َع َىل
ول ال َّل ِه ÷َ - ،و َمل ر َي رذكُرِ َّ
ـم َه ِ
اجرِ ي َن َو راألَ رن َصارِ  .إ َِىل َق رولِ ِهَ :و َقدر ِق َيل :إِ َّن ُه َ
ني
آخى بَ ر َ
َعا َد ُِت رِمَ -ق َال :بَ ر َ
ني ا رل ُ
هِم َم َع بَ رع ٍ
ـم َه ِ
ض ُم َؤ َ
يها َعلِ ًّيا َأ ًخا لِنَ رف ِس ِه.
اخا ًة َثانِ َي ًةَ ،و َّاخت ََذ فِ َ
اجرِ ي َن بَ رع ِض ر
ا رل ُ
ـم َه ِ
َّاس ب ُِأ ُخ َّوتِ ِه َأ َحب ر
اجرِ ي َن ك َ
إ َِىل َق رولِ ِهَ :و َل رو َ
اخلَ رل ِق
آخى بَ ر َ
َان َأ َح َّق الن ِ
ني ا رل ُ
إ َل ري ِهَ ،و َر ِفي ُق ُه ِيف ر ِ
الص َحابَ ِةَ ،و َأك َرر ُم ُه رم َع َل ري ِه َأبُو
يس ُه ِيف ا رلغَارِ َ ،و َأ رف َض ُل َّ
اهل رج َر ِةَ ،و َأنِ ُ

بَك ٍرر ا رل رصدّ ُيقَ ،و َقدر َق َالَ (( :ل رو ُكن ُرت ُم َّت ِ
ت َأبَا
ض َخلِ ًيال َال ّخت رَذ ُ
خ ًذا ِم رن َأ ره ِل األَ رر ِ
بَك ٍرر َخلِ ًيالَ ،و َلكِ رن ُأ ُخ َّو ُة اإل رِس َال ِم َأ رف َض ُل))» ،إ َِىل ِ
آخرِ ِه.
ح
ۡ
ح
ح
ون حر ۡ ح
َح ح
رص ري ٌح ِيف َأ َّن
اب﴿ :أه ۡم حيقسّ م
ت حربّك﴾ [الزخرفَ ،]32:ه َذا َ ِ
اجل َو ُ
رَ

َوهنَا َت َض َّمنَت راختَا َذ ُه ÷ َعلِ ًّيا َ #أ َخا ُه
الر َوا َيات َّ
ُم رو َج َ
ِالص ِح ري َح ِة ك ُ
ب َر رد ر
ُد َ
بَ ،ف ُي َق ُال لِ رل َّش ري ِخ:
ون َأ ِيب بَك ٍررَ ،و ره َو ِخ َال ُ
ـم رذ َه ِ
ف ا رل َ
* َما َذا َت ُق ُ
ول ِيف ر
ـمت ََواتِرِ ا َّل ِذي َأ رخ َر َج ُه ال ُب َخارِ ي َو ُم رسلِ ٌمَ ،و َأ رخ َر َج ُه كُل
اخلَ َ ِرب ا رل ُ
نيَ (( :أ رن َت ِمنري ب َِمنرزِ َل ِة َه َ
ارون ِم رن ُم رو َسى ،إ َِّال َأ َّن ُه َال َنب َِّي بَ رع ِدي))،
ـم َحدر ثِ ر َ
ا رل ُ

مج رعت َُها ِيف ( َل َوا ِم ِع األَ رن َوارِ ) َ ،ف َب َل َغ رت
ب َِأ رل َفاظِ ِهَ ،و ِس َيا َقاتِ ِهَ ،و َم َقا َماتِ ِه؟! ا َّلتِي َقدر َ َ
زِ َيا َد ًة َع َىل ا رثنَي َع َش َـر َم َقا ًماِ ،س َوى َم َقا ِم َت ُب َ
وك.
(( -)1لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي ( #الفصل األول) (ط،)98/1/1
(ط( ،)136/1/2ط.)190/1/3

َِ
َو َه ُ
ارون َأخو ُم رو َسىَ ،و َوزِ ُير ُه َو َ ِ
َص ا رلكِت ِ
رش ري ُك ُه ٍيف َأ رمرِ ِه بِن ر
َابَ ،أ َت ُرد ُه أل َّن ُه َمل ر
َي ُق رلَ :أبُو بَك ٍرر ِمنري ...إِلخ؟!.
ني َو َغ رري ِِه رم ِيف َو رج ِه َد َال َلتِ ِه ِيف
َو َقدر َذك رَر ُ
ـم َحدر ثِ ر َ
ت َما َقا َل ُه ُع َل َما ُء اإل رِس َال ِم ِم َن ا رل ُ
(رش ِح الز َل ِ
ف) (صفح( )229/ال َّط رب َع ِة األُ رو َىل)َ ،و(ص( )328/ال َّط رب َع ِة ال َّثانِ َي ِة)،
َر

(جم ر َم ِع ال َف َوائِ ِد) َه َذا.
َو(ص( )435/ال َّط رب َع ِة ال َّثالِ َث ِة) َ ،و ِيف َ
* َو َما َذا َت رصن َُع بِ َق رولِ ِه ÷َ (( :م رن ُكن ُرت َم رو َال ُه َف َع ِ ٌّيل َم رو َال ُه ،ال َّل ُه َّم َو ِ
ال َم رن
اخ ُذ رل َم رن َخ َذ َل ُه)؟! ،ر
ِص ُهَ ،و ر
ـمت ََواتِ ُر
رب ا رل ُ
اخلَ َ ُ
ِص َم رن َن َ َ
َو َاال ُهَ ،و َعا ِد َم رن َعا َدا ُهَ ،وا رن ُ ر
ا رلـ َم رع ُلو ُم ،ا َّل ِذي َأ َق َّر َّ
الذ َهبِي بِا رل َق رط ِع ِب ِه ،بَ رعدَ َأ رن َ َهب َر رت ُه ُط ُر ُق ُه .

است رَو َف ري ُت ك ََال َم ُع َل َم ِ
اء اإل رِس َال ِم َع َل ري ِه ِيف ( َل َوا ِم ِع
َو َقدر َأ رو َض رح ُت َذلِ َكَ ،و ر
(رش ِح الز َل ِ
ف) (صفح( )226/ال َّط رب َع ِة األُ رو َىل)َ ،و(ص)325/
األَ رن َوارِ ) َ ،و َ ر
(ال َّط رب َع ِة ال َّثانِ َي ِة)َ ،و(ص( )432/ال َّط رب َع ِة ال َّثالِ َث ِة) .
( -)1ويف (ط/4ص.)434
( -)2قال الذهبي يف (سري أعالم النبالء) ( )227/14ط( :الرسالة) يف ترمجة ابن جرير الطربي:
«مج َع ُط ُر َق َح ِد ري ِ
به َر ِين َس َع ُة رِ َوا َياتِ ِهَ ،و َجزَ رم ُت
ََ
ث (غ َِد رير ُخ ٍّم) ِيف َأ رربَ َع ِة َأجزَ اءَ ،ر َأ ري ُت َش رط َر ُه َف َ
ب ُِو ُقوع َذلِ َك» .وقال الذهبي يف (تاريخ اإلسالم) (« :)338/14تَ َواتَ َر َع رن نَبِيرنَا ÷َ (( :م رن
أيضا يف (تذكرة احلفاظ) ( ،)713/2يف ترمجة ابن جرير
ُكن ُرت َم رو َال ُه َف َع ِ ٌّيل َم رو َال ُه))» .وقال ً
ـما بَ َل َغ ُه [ابن جرير] َأ َّن ابر َن َأ ِيب َداو َد َت َك َّل َم ِيف َح ِد ِ
َاب
يث غ َِديرِ ُخ ٍّم َع ِم َل كِت َ
الطربيَ :
«و َل َّ
احل ِد ِ
يث.
ال َف َضائِ ِلَ ،وتَ َك َّل َم ع ََىل تَ رص ِح ِ
يح ر َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلديث ال ربنِ َجرِ ير َفا رندَ َه رش ُت َل ُهَ ،ولكَ رث َرة ت رل َك الط ُر ِق».
قال الذهبيَ :و َقدر َر َأ ري ُت ُجمَ َّلدً ا ِم رن َطرِ ِيق ر َ
«ه َذا
(الس َري) ً
أيضا ( ،)335/8ط( :الرسالة) يف ترمجة املطلب بن زيادَ :
وقال الذهبي يف ر
يث َح َس ٌن ع ٍ
َح ِد ٌ
َال ِجدًّ اَ ،و َمترنُ ُه َف ُمت ََواتِ ٌر».
ِ
َ
«وأ َّما َحد ُ
يث (( َم رن ُكن ُرت
وقال يف (تذكرة احلفاظ) ( )1043/3يف ترمجة احلاكم النيسابوريَ :
لك َأي ًضا»َ ،أي بمصن ٍ
َّف.
َم رو َال ُهَ ،))...ف َل ُه ُط ُر ٌق َجيردَ ةٌَ ،و َقدر َأ رف َر رد ُ
ت َذ َ ر
احل ِد ِ
ول ال َّل ِه ÷ َقا َل ُهَ ،و َأ َّما ((ال َّل ُه َّم َو ِ
يث ُمت ََواتِ ٌرَ ،أ َت َي َّق ُن َأ َّن َر ُس َ
ال َم رن
وقال ً
أيضاَ « :و َصدر ُر ر َ
َو َاال ُه))َ ،فزِ َيا َد ٌة َقوِ َّي ُة راإل رِسنَاد»  .حكاه عنه تلميذه ابن كثري الدمشقي يف (البداية والنهاية)
( )233/5ط( :دار إحياء الرتاث العريب).
(( -)3لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي  #يف (الفصل األول) (ط،)37/1/1
(ط( ،)67/1/2ط.)73/1/3
( -)4ويف (ط/4ص.)432

َأ َت ُرد ُه ألَ َّن ُه َمل ر َي ُق رلَ :ف َأبُو بَك ٍرر َم رو َال ُه؟!.
إخ َر ِ
اه َلتِ ِه ÷َ ،و ر
هِم ا رل َّص َال ُة
* َو َما َت َرى ِيف ُم َب َ
اج ِه لِ َع ِ ٍّيل َوابرنَ ري ِه َوابرنَتِ ِه َع َل ري ُ
اهى.
َوا رل َّس َال ُم ب ر َ
اع األُ َّم ِة؟ َو ره َي َف ِض ري َل ٌة َال ُتدَ ا َنى َو َال ُت َض َ
ِإمج ِ
إل رن َس ُ
ان َال َيدر ُعو َن رف َس ُه،
ـم رق ُصو ُد ب َِأ رن ُف ِسنَا؛ إِذ ا ِ
َف َقدر َج َع َل َع ِل ًّيا َن رف َس ُه؛ أل َّنه ا رل َ

مج َع نِ َسا َء َناَ ،و َمل ر َي ُك رن إ َِّال َفاطِ َم ُة َع َل ري َها ا رل َّس َال ُم،
مج َع ُه َت رعظِ ري ًما َو َتكررِ ري ًما ،ك ََما َ َ
َو َ َ
احل َسنَا ِن ابرنَا ُه َ .أ ُتنركِ ُر ُه ألَ َّن ُه َمل ر ُخيررِ رج َأبَا بَك ٍرر َو ره َو َأ َحق ِعنردَ َك ِمن ُرهم؟! .
َو ر َ
ـؤ ِ
* َو َما َت رف َع ُل ب َِخ ر ِرب ا رلكِ َس ِ
الء َأ ره ُل
اء ا َّل ِذي َل َّف ُه َع َل ريهِمَ ،و َقا َل(( :ال َّل ُه َّم َه ُ
الر رج َس َو َط ره رر ُه رم َت رطهِ ر ًريا))؟ ر
ـم رع ُلو ُم ا َّل ِذي َأ رخ َر َج ُه
بَ ريتِيَ ،ف َأ رذ ِه ر
رب ا رل َ
اخلَ َ ُ
ب َعن ُره ُم ر
اح َو َغ ر ُري ُهم.
َأ ره ُل ر
الص َح ِ

َأ َ رجت َحدُ ُه ألَ َّن ُه َمل ُيدر ِخ رل َأبَا بَك ٍرر ِيف ا رلكِ َس ِ
اء َو َال َعائِ َش َةَ ،و َقدر َط َل َب رت ُه ِه َي َو َغ ر ُري َها
ر
ِم رن ُأ َّم َه ِ
ني؟!.
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ات ا رل ُ

الرا َي َة َغدً ا َر ُج ًال ُ ِ
* َو َما َت ُق ُ
حيب ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه،
الرا َي ِة(( :ألُ رعطِ َ َّ
ني َّ
ول ِيف َخ َ ِرب َّ
َو ُ ِ
اس َيدُ وك َ
ُون َل ري َلت َُه رم َأ ُهي رم
حيب ُه ال َّل ُه َو َر ُسو ُل ُه ،ك ََّر ٌار َغ ر ُري َف َّر ٍار))َ ،ف َب َ
ات النَّ ُ
ح
ٓ
ح ٓ ح ح ٓ
ٓ ح
ح ۡ ح ح ح
( -)1ح يف حاشية :اآلية هي﴿ :فقل ت حعال ۡوا ن ۡدع أ ۡب حنا حءنا حوأ ۡب حنا حءك ۡم حون حّسا حءنا حون حّسا حءك ۡم حوأنف حس حنا
ح
ۡ
ح
ۡ َ حۡح ۡ حح ۡ ح َۡح ح َ ح
ك َٰ ّذب ح
ّي[ ﴾٦١آل عمران].
ت ٱلِلّ َع ٱل
حوأنف حسكم ثم نبت ّهل فنجعل لعن
ّ
قلت :واملراد بأنفسنا هو اإلمام عيل وحده ،فالرسول هو الداعي ،وهو ال يدعو نفسه بل يدعو
غريه ،واجلمع يف أنفسنا للتكريم والتعظيم ،وهو زيادة عىل التعظيم يف جعل اإلمام نفس النبي،
فسالم اهلل عليه يوم ولد ،وسالم اهلل عليه يوم مات ،وسالم اهلل عليه يوم يبعث َحيًّا ،حرشنا اهلل
تعاىل يف زمرته ،وسقانا بك ّفه .متت من والدنا املؤ رلف(ع).
«و َقدر
( -)2قال احلاكم النيسابوري يف (معرفة علوم احلديث) (ص )50/ط( :دار الكتب العلمية)َ :
ت األَ رخبَ ُار ِيف التَّ َف ِ
تَ َواتَ َر ِ
اس ر ِري َع رن َعبر ِد اهللِ برنِ َعبَّ ٍ
اس َوغَريِ ِه َأ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ÷ َأ َخ َذ َيو َم
اه َل ِة بِ َي ِد ع َِيل َو َح َس ٍن َو ُح َس ٍ
((ه َ
ؤال ِء َأبرنَاؤُ َنا َو َأ رن ُف ُسنَا
ني َو َج َع ُلوا َفاطِ َم َة َو َرا َء ُه رمُ ،ث َّم َق َالَ :
الـم َب َ
ُ
ٍّ
َونِ َساؤنَاَ ،ف َهلموا َأنر ُف َسكُم َو َأبرنَا َءك رُم َونِ َسا َءك رُم ،ح ُث َّم نَبرتَه رِل َفن رَج َعل َّل رعنَ َة ال َّل ِه ع ََىل ا رلكَا ِذبِنيَ ))».
ٓ ح
ۡحٓحح
ني ﴿ ،حون حّسا حءنا﴾ َفاطِ َم َة
احل َس ر َ
احل َس َن َو ر ُ
قال ح البغوي يف تفسريه (معامل التنزيل)﴿« :أبناءنا﴾ :ر َ
﴿ حوأنف حس حنا﴾ َعنَى َن رف َس ُه َو َعلِ ًّيا .»¥
ـما يف ذلك من الفضل العظيم الذي تتقارص عنه
( -)3هكذا يف الصحاحَ ،و َد َّوكُوا َلير َلتَ ُه رم؛ لِ َ
الفضائل ،والرشف الرفيع الذي تتضاءل دونه املنازل .متت من والدنا املؤ رلف (ع).

ارص َعنر ُه
ُي رع َط َ
اهاَ ،هك ََذا ِيف ر
اح ،لِ َ
الص َح ِ
ـما ِيف َذلِ َك ِم َن ال َف رض ِل ال َعظِ ري ِم ،ا َّل ِذي َت َت َق َ ُ
ا رل َف َضائِ ُلَ ،وا رل َّش َـر ِ
رب
ـمنَازِ ُلَ .و ره َو ك ََذلِ َك َخ َ ٌ
الرفِ ري ِع ا َّل ِذي َتت ََضا َء ُل ُدو َن ُه ا رل َ
ف َّ
ني األُ َّم ِةَ .أ َت رقدَ ُح فِ ري ِه؛ ألَ َّنه َمل ُي رع ِ
ط َأبَا بَ رك ٍرَ ،و ره َو َأ َحق ِعنردَ َك؟!.
ُمت ََواتِ ٌر ُجم ر َم ٌع َع َل ري ِه بَ ر َ
ر
حي ُ
اط بِ ِه َك رث َر ًة كِتَابًا َو ُسنَّ ًة.
َو َغ ر ِري َذلِ َك ُِمَّا َال ُ َ

ِشيبا بِمـ ٍ
ـمكَارِ ُم الَ َق رع َبا ِن ِمـ رن َلـ َب ٍن
اءَ ،ف َعـا َدا بَ رعـدُ َأبرـ َو َاال
َه ِذي ا رل َ
رَ َ
﴿فحإ َن حها حَل حت ۡع حم ٱ ۡلحبۡ حصَٰر حو حلَٰكن حت ۡع حم ٱ ۡلقلوب ٱ َلت ِف ٱ ل
لصدورّ[ ﴾٤٦احلج].
ّ
ّ ّ
ّ
َو ره َي ُِمَّا ا َّت َف َق رت َع َل ري َها األُ َّم ُةَ ،و َت َطابَ َق رت َع َىل َن رقلِ َها النَّ َق َل ُة.
َف َأ َّما َق رو ُل ُهَ « :أ َحب ر
رب َها ِن.
اخلَ رل ِق إِ َل ري ِه»َ ،فدَ رع َوى ُجم َ َّر َد ٌة َع ِن ا رل ُ ر

«رفِ ري ُق ُه ِيف ر ِ
ـمبِ ري ُت َع َىل
اهل رج َر ِة»َ ،ف َص ِح ري ٌحَ ،و َلكِ َّن َأ رف َض َل ِم رن َذلِ َك ا رل َ
َو َأ َّما َ
فِ َر ِ
اش ِه؛ لِ ِفدَ ائِ ِه بِنَ رف ِس ِه .
اوى ا َّل ِتي َمل ر َت ُق رم َع َل ري َها
الص َحابَ ِة َو َأك َرر ُم ُه رم َع َل ري ِه»َ ،ف ِم َن الدَّ َع َ
َو َأ َّما « َأ رف َض ُل َّ
رب َه ُ
َاب َوا رلسنَّ ِة.
ان َقائِ ٌم َع َىل ِخ َالفِ َها ِم َن ا رلكِت ِ
َد َالل ٌة ،بَل ا رل ُ ر
ني  #إ َِىل اإل رِس َال ِمِ ،م رن َغ ر ِري َأ رن َي َت َقدَّ َم ُه ُك رف ٌر
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َو َلو َمل ر َي ُك رن إ َِّال َس رب ُق َأ ِم ر ِري ا رل ُ
بِال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه َط رر َف َة َع ر ٍ
خ َال ِ
اع األُ َّم ِة ،بِ ِ
ف َغ ر ِري ِه.
ني بِإ ر َ
ِمج ِ
و ِجهاده ِيف س ِبيل ال َّل ِه َتع َاىل ا َّل ِذي َال يدَ انِي ِه مدَ ٍ
ان بِا رت َف ِ
اق اخلر َال ِئ ِق .
َ
َ َ ُُ َ ر ِ
ُ ر ُ

الص رل ِ
( -)1قال أبو الفرج يف (األغاين) :ر
ت ال َّث َق ِف ري ،وقيل :بل هو للنابغة
«الش رع ُر ألُ َميَّ َة بنِ َأيب َّ
ٍ
َ
البيت الثاين من هذه األبيات يف قصيدة له ع ََىل
اجل رع ِدي ،وهذا خط ٌأ من قائله ،وإنَّ َما َأ رد َخ َل النابغ ُة
َ
َ
الص رل ِ
ت بنِ أيب ربيع َة
جهة (التضمني)» .انتهى .وعزاه السيوطي يف (املزهر) ( )145/1إىل أيب َّ
الثقفي ،والد ُأ َميَّ َة ،وقال« :ترويه بنو عامر للنابغة ،والرواة ُجممعون َّ
أن أبا الصلت َقا َل ُه».
( -)2انظر (لوامع األنوار) (ط.)16/3/3
ِ
َ
ُ
ِيل اهللَِ :ف َم رعلو ٌم عنردَ
)«:وأ َّما اجلِ َها ُد ِيف َسب ِ
( -)3قال ابن أيب احلديد يف (رشح هنج البالغة) (َ 24/1
ِ
َّاس إ َِّال َل ُه! ،...وهذا ال َف رص ُل الَ
الـم َجا ِه ِدي َنَ ،و َهل اجلِ َها ُد ِألَ َح ٍد م َن الن ِ
َص ِدي ِق ِه َوعَدُ رو ِه َأنَّ ُه َسيردُ ُ
الـم رع ُلو َم ِ
َم رعنَى لِ ِ
مها».
ال رطن ِ
ِص َونَ رحوِ ِ َ
َاب فِير ِه؛ ِألَنَّ ُه ِم َن َ
الرضو ِر َّي ِة ،كَا رل ِع رل ِم ب ُِو ُجو ِد َم رك َة َو ِم ر َ
ات َّ ُ
ٍ
رب َو َأ ركثَرِ
وقال املحب الطربي يف (ذخائر العقبى) (صَ :)98/
«و ُش ره َر ُة إِبر َالئِ ِه بِبَدر ٍر َو ُأ ُحد َو َخير َ َ
=

َو ِع رل ُم ُه ا َّل ِذي َر َج َع رت إِ َل ري ِه َمجِ ري ُع ُع َل َم ِ
الص َحابَ ِةَ ،و ُِمَّا راشت ََهرَ « :ل رو َال َع ِ ٌّيل َ َهل َل َك
اء َّ

ُع ُمر».

َوأ َّما َق رو ُل ُهَ (( :ل رو ُكن ُرت ُم رت ِ
خ ًذا َخلِ ري ًال)) إِلخَ ،ف َه َذا ر
اآلحا ِدي ،ا َّل ِذي َينر ُق ُض
رب َ
اخلَ َ ُ
َأ َّو َل ُه ِ
((و َلكِ رن ُأ ُخ َّو ُة اإل رِس َال ِم َأ رف َض ُل))َ ،ف َف َّض َل َها َع َىل ر
اخلُ َّل ِة .
آخ ُر ُهَ ،ح ري ُث َق َالَ :

َه َذا ر
ني ُ #ه َو ِيف
ـم رؤ ِمنِ ر َ
رب ا َّل ِذي َال َي رب ُل ُغ َع ِش ر َري ِم رع َشار َما َو َر َد ِيف َأ ِم ر ِري ا رل ُ
اخلَ َ ُ
ِس َي ِ
اب َع ِ ٍّيلَ ،و ره َي َم رع ُلو َم ٌة ِعنردَ األُ َّم ِة.
اق َخ َ ِرب َسدر األَبر َو ِ
اب َّإال بَ َ
َو َقدر َس َ
اق َطائِ َف ًة ِمن َرها َنافِ َع ًة َشارِ ُح ال ُب َخارِ ري (ابر ُن َح َج ٍر ا رل َع رس َق َال ِين)َ ،و َأ رو َض َح
اب) ِيف َخ َ ِرب َع ِ ٍّيل ،#
ِص َحت ََّهاَ ،و َ َ
ـم َرا َد (ال َب ُ
مج َع بَ رين ََها ب َِما ُخ َال َص ُت ُهَ :أ َّن ا رل ُ
َو ر
ت َمجِ ري َع َذلِ َك ِيف ( َل َوا ِم ِع األَ رن َوارِ ) .
(اخلَ رو َخ ُة) ِيف َخ َ ِرب َأيب بَك ٍررَ ،و َقدر َأ رو َر رد ُ
ف ِيف رِ َج ِ
اب َأ ِيب بَك ٍرر) ُهنَالِ َك.
َو َأ رو َض رح ُت الت رَّض ِع ري َ
ال رِ َوا َي ِة (بَ ِ

احلــق َأبر َلــ ُج َمــا ُ ِ
خت ريــ ُل َســبِ ري ُل ُه
َو ر َ

احلـــق َي رعرِ ُفـــ ُه ُأ ُ
اب
ولـــوا األَ رل َبـــ ِ
َو ر َ

اخا ِة َكثِ ر َري ٌة َشهِ ر َريةٌَ ،وكَا َن ِ
ـم َؤ َ
ـم َؤ َ
اخا ُة َم َّر َت ر ِ
نيِ ،يف كِ رل َت ريهِ َما
ت ا رل ُ
َه َذاَ ،و َأ رخ َب ُار ا رل ُ
الر ُس ُ
ول ÷ َعلِ ًّيا َأ َخا ُه.
َج َع َل َّ

َو َقدر َأ رخ َر َج ُه باِل َّل رف ِ
ور بِال َّل ِه َع ربدُ ال َّل ِه ِيف َّ
(الش ِايف):-
ظ ا َّل ِذي َذك ََر ُه ا ِ
ـمن ُرص ُ
إل َما ُم ا رل َ
(اجل ِ
زء ال َّثالِ ِ
(( َأ رن َت َأ ِخي ِيف ا رلد رن َيا َو ِ
ث)
احلا ِك ُم ِيف (صفحِ )14/م َن ر ُ
اآلخ َر ِة)) -ر َ
رش ِ
الش ري َخ ر ِ
ني َص ِح ري َح ر ِ
ـم رستَدر َر ِك) َع ِن ابر ِن ُع َم َر ِم رن َطرِ ري َق ر ِ
ط َّ
ني،
ِم َن (ا رل ُ
ني َع َىل َ ر

ٍ
الـم َش ِ
ِالرض رو َر ِة؛ ب َِحير ُث َال
َت َحدَّ الت ََّواتُرِ َ ،حتَّى َص َار ر
اه ِد َقدر بَ َلغ ر
َ
ت َش َجا َعتُ ُه َم رع ُلو َم ًة لِك رُل َأ َحد ب َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُي رمكنُ ُه َد رف َع َذل َك َع رن نَ رفسه».
َ
َ
( -)1أي َف رض ٍل يف هذا احلديث -لو صح -بعد ما َج َعلت الرواي ُة أخو َة اإلسال ِم أفضل ،وهو أ رم ٌر ال
يمتاز به أبو بكر؟ .متت من املؤلف(ع).
(( -)2لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي ( #الفصل األول) (ط،)116/1/1
(ط( ،)162/1/2ط.)230/1/3

الذ َهبِي ِيف َت رل ِ
َو َأ رخ َر َج ُه َّ
الرت ِم ِذي فِ ري َما َن َق َل ُه ابر ُن
خ ري ِص ِه ُم رع َ ِرت ًفا ب ِِص َّحتِ ِهَ ،و َأ رخ َر َج ُه ر ر
ٍ
(ص َوا ِع ِق ِه).
[اهل ري َت ِمي] ِيف (صفحِ )73/م رن َ
َح َجر ر َ
((ه َذا َأ ِخيَ ،وابر ُن َع رميَ ،و ِص رهرِ يَ ،و َأبُو َو َل ِدي))َ .أ رخ َر َج ُه
َو َق َال ÷َ :
اب)َ ،وابر ُن الن ََّّجارِ َع ِن ابر ِن ُع َم َر .
ا رل رش ر َريازِ ي ِيف (األَ رل َق ِ
َو َق َال َل ُه ÷َ (( :أ رن َت َأ ِخي َو َص ِ
احبِي)).
اب) ب َِسن َِد ِه إ َِىل ابر ِن َع َّب ٍ
اس.
رب ِيف
(االستِ ري َع ِ
ر
َأ رخ َر َج ُه ابر ُن َع رب ِد ا رل َ ر
((و َأ َّما َأ رن َت َيا َع ِ ّيل َف َأ ِخيَ ،و َأبُو َو َل ِديَ ،و ِمنري َوإ َ َِّيل)).
َو َق َال َل ُه ÷َ :
(اجل ِ
زء ال َّثالِ ِ
ف َّ
الذ َهبِي ب ِِص َّحتِ ِه.
رت َ
ث) َ ،وا رع َ َ
احلاكِ ُم ِيف ر ُ
َأ رخ َر َج ُه ر َ

َو َق َال َل ُه ÷َ (( :أ رن َت َأ ِخي َو َوزِ يرِ يَ ،ت رق ِضـي َد رينِيَ ،و ُتن ِرج ُز َم رو ِع ِدي،
رب ِاين ِيف (ا رل َكب رِريِ) َع ِن ابر ِن ُع َم َر.
َو ُت ر ِرب ُئ ِذ َّمتِيَ .))...،أ رخ َر َج ُه ال َّط َ َ
َان َع ِ ٌّيل َ #ي ُق ُ
َوك َ
ررب,
ولَ ( :أ َنا َع ربدُ ال َّل ِهَ ,و َأ ُخو َر ُسولِ ِهَ ,و َأ َنا ا رل رصدر ُيق األَك َ ُ
وهلا بَ رع ِدي إ َِّال كَا ِذ ٌب)َ ،أ رخ َر َج ُه الن ََّسائِي ِيف ر
احلاكِ ُم ،
(اخلَ َصائِ ِ
ص) َ ،و ر َ
َال َي ُق ُ َ

«آخى َر ُس ُ
( -)1روى الرتمذي يف (السنن) برقم ( )3729عَنِ ابرنِ ع َُم َرَ ،ق َالَ :
ني
ول ال َّل ِه ÷ بَ ر َ
ِ
َيل تَدر َم ُع َعيرنَا ُهَ ،ف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِه َ
ني
اخ بَيرني َوبَ ر َ
آخير َت بَ ر َ
ني َأ رص َحاب َِك َو َمل ر تُؤَ ِ
َأ رص ٍ َحابِ ِه َف َجا َء ع ِ ٌّ
ول ال َّل ِه ÷َ (( :أنر َت َأ ِخي ِيف الدنريَا َو ِ
َأ َحدَ ،ف َق َال َل ُه َر ُس ُ
اآلخ َر ِة))».
«ه َذا َح ِد ٌ
يب» ،وعزاه السيوطي يف (اجلامع الصغري) برقم
قال الرتمذيَ :
يث َح َس ٌن غَرِ ٌ
َيل
( ،)5589واهلندي يف (كنز العامل) برقم ( )32907إىل
ر
(الطرباين) عن ابنِ ع َُم َر مرفوعًا ((ع ِ ٌّ
َأ ِخي ِيف الد رن َيا َو ِ
وحسنه السيوطي.
اآلخرِ ِة))،
َّ
( -)2عزاه املتقي اهلندي يف (كنز العامل) برقم ( )32947إىل (الشريازي ،وابنِ الن ََّّجار).
عُم َر،
ورواه الطرباين يف (األوسط) ( )300/6رقم ( )6468بإسناده إىل َنا ِفعٍ ،عَنِ رابنِ َ
عَىل َم رن ِ
ول ال َّل ِه ÷ َي ُق ُ
«س ِم رع ُت َر ُس َ
عَىل َنا َق ِت ِهَ ،و َيدُ ُه َ
اعَ ،و ُه َو َ
عَيل:
ك ِ
َق َالَ :
ول َو ره َو ِيف َح َّج ِة ا رل َو َد ِ
ب ِ ٍّ
ِ
ُب َم رن عَا َدا ُه ِيف النَّارِ))».
رت ،ال َّل ُه َّم َه رل َب َّلغ ُ
((ال َّل ُه َّم َه رل َب َّلغ ُ
عَمي َو َأ ُبو َو َلدي ،ال َّل ُه َّم ك َّ
رتَ ،ه َذا راب ُن ر
( -)3االستيعاب ( .)1098/3ط( :دار اجليل).
ِ
ِ
رشط ُم رسل ٍم ،ووافقه الذهبي.
( -)4املستدرك .رقم ( ،)4957وصححه احلاكم ع ََىل َ ر
(( -)5املعجم الكبري) للطرباين ( ،)420/12رقم ( ،)13549ط( :مكتبة ابن تيمية).
(( -)6اخلصائص) برقم (.)7
(( -)7املستدرك) للحاكم ( ،)120/3رقم (.)4584

َوابر ُن َأ ِيب َش ري َب َة َ ،وابر ُن َأ ِيب َع ِ
اص ٍم َ ،و َأبُو ُن َع ري ٍم .
(وال َّل ِه إ رِين َألَ ُخو ُهَ ،و َولِي ُهَ ،وابر ُن َع رم ِهَ ،و َوارِ ُ
ث ِع رل ِم ِهَ ،ف َم رن
َو َق َال َع ِ ٌّيل َ :#
ـم رستَدر َر ِك)َ ،و َّ
الذ َهبِي ُم َس رل ًما ب ِِص َّحتِ ِه .
َأ َحق بِ ِه ِمنري؟)َ .أ رخ َر َج ُه ِيف (ا رل ُ
«آخى َر ُس ُ
اب) َ :
ني
رب ِيف
ول ال َّل ِه ÷ بَ ر َ
(االستِ ري َع ِ
ر
َق َال ابر ُن َع رب ِد ا رل َ ر
اجرِ ري َن َواألَ رن َصارِ َ ،و َق َال ِيف ك رُل َو ِ
ـم َه ِ
ـم َه ِ
اجرِ ري َنُ ،ث َّم َ
احدَ ٍة ِمن ُره َما
آخى بَ ر َ
ني ا رل ُ
ا رل ُ
لِ َع ِ ٍّيلَ (( :أ رن َت َأ ِخي ِيف الد رن َيا َو ِ
اآلخ َر ِة))».
الر ُس ِ
ـم َ
ات ال َّل ِه َع َل ريهِ َما
ني َع ِ ٍّيل َص َل َو ُ
ول َوبَ ر َ
ؤاخا ِة بَ ر َ
ني َّ
َو رُم رن َأ رخ َر َج َأ رخ َب َار ا رل ُ
ب َ ،وابر ُن َع َساكِ َر ِيف َتارِ ر ِ
خي ِه ،
ـمنَا ِق ِ
آهل َما َو َس َال ُم ُهَ :أ رمحَدُ بر ُن َحنر َب ٍل ِيف ا رل َ
َو َ ُ
ـم رعرِ َف ِةَ ،وابر ُن
رب ِاين َ ،وال َبغَوِ ّي
ِيف ُم رع َجميهامَ ،وال َب َ
او رر ِدي ِيف ا رل َ
َوا رل َّط َ َ
َع ِد ٍّي َ ،و َغ ر ُري ُهم .

(( -)1املصنَّف) البن أيب شيبة ( )106/17رقم (.)32747
(( -)2السنة) البن أيب عاصم ( )584/2رقم (( )1324معه ظالل اجلنة).
(( -)3معرفة الصحابة) أليب نُ َعيم ،برقم ( ،)339ط( :دار الوطن).
(( -)4املستدرك) ( )136/3رقم ( ،)4635ورواه الطرباين يف (الكبري) ( )107/1رقم (.)176
يح».
قال اهليثمي يف (املجمع) (« :)137/9ر َِجا ُل ُه ر َِج ُال َّ
الص ِح ِ
( -)5االستيعاب (.)1098/3
(( -)6فضائل الصحابة) ألمحد بن حنبل ( )740/2رقم ( ،)1019و ( )764/2برقم (.)1055
(( -)7تاريخ دمشق) البن عساكر (.)62-50/42
( -)8رواها الطرباين يف كثري من كتبه ،انظر( :املعجم الكبري) رقم ( ،)11092ويف (األوسط) رقم
(( ،)7894مسند الشاميني) ( )315/4رقم (.)3411
ِ
َ
ُ
وقال اهليثمي يف (جممع الزوائد) (َ « )115/9ع رن َأ ِيب أ َما َم َة :أ َّن َر ُس َ
ول ال َّله ÷ َ
ني
آخى بَ ر َ
َّاسَ ،و َ
رب ِاين.»...،
آخى بَيرنَ ُه َوبَ ر َ
الن ِ
َيل َ ،»¥ر َوا ُه ال َّط َ َ
ني ع ِ ٍّ
( -)9أبو القاسم عبد اهلل بن حممد البغوي يف (معجم الصحابة) ( )531-528/2رقم ( )908عن زيد
بن أيب أوىف .البيهقي يف (دالئل النبوة) ( ،)339/4وعزاه السيوطي يف (الدر املنثور) إىل ابرنِ أيب
اينَ ،و َأيب ا رل َق ِ
عَسا ِك َر ،عَن زيد بن أيب أوىف.
اس ِم ا رل َبغَوِ ريَ ،وابرنِ َم رر َد َو ريهَ ،وابرن َ
َحا ِت ٍمَ ،وال َّط َ َ
رب ِ ر
(( -)10الكامل) البن عدي ( ،)67/6ط( :دار الكتب العلمية).
مهام الصنعاين يف (املصنف) ( )485/5رقم (،)9781
( -)11منهم :احلافظ الكبري عبد الرزاق بن َّ
ر
(السفرِ الثاين من
وابن سعد يف (الطبقات الكربى) ( ،)20/3واحلافظ ابن أيب خيثمة يف ر
=

احلا ِك ُم
إل َما ُم َأ رمحَدُ ِيف ُم رسن َِد ِه َ ،وا ِ
َو َأ رخ َر َج ا ِ
إل َما ُم الن ََّسائِي ِيف َخ َصائِ ِص ِه َ ،و ر َ
الذ َهبِي ِيف َت رل ِ
ِيف ُم رستَدر َركِ ِه َ ،و َّ
اب
خ ري ِص ِه ُم رع َ ِرت ًفا ب ِِص َّحتِ ِهَ ،و َغ ر ُري ُه رم ِم رن َأ رص َح ِ
السن َِن بِ ُطر ٍق ُجمرم ٍع َع َىل ِصحتِهاَ ،عن َعمرِ و ب ِن ميم ٍ
ون َع ِن ابر ِن َع َّب ٍ
يض
َّ َ
ر ر ر َرُ
َ
ُ
اس َر ِ َ
ال َّله َعنرهما َأنه ÷ َق َال ِيف ح ِدي ٍ
ث َطوِ ري ٍلَ :
ب ِ َهباَ -أي براءة -إ َِّال
((ال َي رذ َه ُ
َ ر
ُ ُ َ َّ ُ
َر ُج ٌل ُه َو ِمنري َو َأ َنا ِمنر ُه)).
َو َأ َّن ُه َق َال َل ُه ÷َ (( :أ َما َت رر َب َأ رن َتك رُو َن ِمنري ب َِمنرزِ َل ِة َه ُار َ
ون ِم رن ُم رو َسى إ َِّال
ب إ َِّال َو َأ رن َت َخلِ ري َفتِي)).
َأ َّن ُه َل ري َس بَ رع ِدي َنب ٌِّي؛ إِ َّن ُه َال َينر َب ِغي َأ رن َأ رذ َه َ
َو َأ َّن ُه َق َال َل ُه ÷َ (( :أ رن َت َولِ ريي ِيف الد رن َيا َو راآل ِخ َر ِة)).
َو َأ َّن ُه َق َال َل ُه ÷َ (( :أ رن َت َو ِيل ك رُل ُم رؤ ِم ٍن بَ رع ِدي َو ُم رؤ ِمن ٍَة)).
َوفِ ري ِهَ ،ق َال ابر ُن َع َّب ٍ
اسَ :و َسدَّ َر ُس ُ
اب
ـم رس ِج ِد َغ ر َري بَ ِ
ول ال َّل ِه ÷ َأبر َو َ
اب ا رل َ

تارخيه) ،واحلافظ أبو حاتم ابن حبان البستي يف (السرية النبوية) (ص ،)80/واحلاكم
النيسابوري يف ( )15/3برقم ( ،)4288و( ،)4289والبالذري يف (أنساب األرشاف)
( ،) 145-144/2واحلافظ أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي يف (مصابيح السنة ) (من
ِ
احل َسا ِن) ( )173/4رقم ( ،)4769وابن األعرايب يف (معجمه) ( )105/2رقم (،)1366
وصحح إسنا َده حمققا هذه الطبعة.
أيضا :ر ِ
اخل َل ِعي يف (الفوائد املنتقاة) (ص -93/اجلزء الرابع) بأرقام (-229-228
ورواه ً
 ،)230وأبو بكر الشافعي يف (الغيالنيات) (ص )78/برقم ( ،)121واب ُن األثري يف (أسد
والسري) ( ،)321/1وغريهم
الغابة) ( ،)395/3واب ُن سيرد الناس يف (عيون األثر يف املغازي ر
كثري جدًّ ا.
(( -)1مسند أمحد) ( )331/3رقم ( ،)3062ط( :دار احلديث) .قال الشوكاين يف (در السحابة)
يح».
رِج ُال َأ رمحَدَ ِث َق ٌ
ات» ،وقال أمحد شاكر حمقق (املسند)« :إ رِسنَا ُد ُه َص ِح ٌ
(ص )216/رقم (َ « :)83و َ
أيضا يف (فضائل الصحابة) ( ،)849/2برقم ( .)1168وقال (عباس) حمقق الفضائل:
ورواه أمحد ً
ٍ
ِ
«إ رِسنَا ُد ُه َح َس ٌن» ،وقال يف موضع آخر يف الكالم عىل حديث رقم (ِ « :)985بإ رِسنَاد َصح ٍ
يح».
(( -)2اخلصائص) (ص ،)36/رقم ( ،)24وقال احلويني يف حتقيق (اخلصائص)« :إ رِسنَا ُد ُه َح َس ٌن».
«ه َذا َح ِد ٌ
يح راإل رِسنَا ِد».
(( -)3املستدرك) ( ،)143/3رقم ( ،)4652قال احلاكمَ :
يث َص ِح ُ
وقال الذهبي يف (التلخيص)َ « :ص ِحير ٌح».
( -)4ابن أيب عاصم يف (كتاب السنة) ( )588/2رقم( )1351ومعه (ظالل اجلنة) لأللباين ،ط:
(املكتب اإلسالمي) ،والطرباين يف (املعجم الكبري) ( ،)97/12رقم (..)12593

َع ِ ٍّيلَ ،فك َ
ـم رس ِجدَ ُجنُ ًباَ ،و ره َو َطرِ ري ُق ُه َل ري َس َل ُه َطرِ ري ٌق َغ ر ُري ُه.
َان َيدر ُخ ُل ا رل َ
َو َأ َّنه َق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷َ (( :م رن ُكن ُرت َم رو َال ُه َفإ َِّن َم رو َال ُه َع ِ ٌّيل)).

احل ِد ري ُث َطوِ ري ٌل ر
َّاس
الرا َي ِةَ ،و َأ َّن ُه َأ َّو ُل الن ِ
رب َّ
اخت ََص رـر ُت ُهَ ،و َقدر َذك ََر فِ ري ِه َخ َ َ
َو ر َ
رب ا رلكِ َس ِ
اشَ .و َش َو ِ
اهدُ ُه َال
رش ِاء َع ِ ٍّيل َن رف َس ُه َل ري َل َة َنا َم َع َىل ا رل ِف َر ِ
إ رِس َال ًماَ ،و َخ َ َ
اءَ ،و ِ َ

ُ رحت ََص.

َّ
اس َم ُعوا َل ُه
َو َق َال ÷:
((إن َه َذا َأ ِخي َو َو ِصيي َو َخلِ ري َفتِي َفيِك رُمَ ،ف ر
ب ِيف َ
(خ َ ِرب اإل رن َذارِ ).
ـم َّطلِ ِ
َو َأطِ ري ُعوا)) ،خمُ َاطِ ًبا لِ َبنِي َع رب ِد ا رل ُ
َأ رخ َر َج ُه ِ َهب ِذ ِه األَ رل َف ِ
اظ :ابر ُن إ رِس َح َ
اق َ ،وابر ُن َجرِ ري ٍر َ ،وابر ُن َأ ِيب َحاتِ ٍم ،

َوابر ُن َم رر َدوي ِه َ ،و َأبُو ُن َع ري ٍم َ ،وا رل َب ري َه ِقي ِيف ُسنَنِ ِه َو َد َالئلِ ِه .
(س رو َر ِة الش َع َر ِاء) ِم رن َت رف ِس ر َري رهي َِماَ ،وال َّط َ ِربي َأ ري ًضا
َوال َّث رع َلبِي َ ،وال َّط َ ِربي ِيف ُ

(( -)1السرية النبوية) البن إسحاق ( ،)187/1ط( :دار الكتب العلمية).
ِ
َ
ِ
ورواه البغوي يف تفسريه (معامل التنزيل) عن ابن اسحاق بلفظ(( :إ َِّن َه َذا أخي َو َوصيري
اس َم ُعوا َل ُه َو َأطِي ُعوا)).
َو َخلِي َفتِي فِيك رُمَ ،ف ر
( -)2سيأيت ختريج كتب ابن جرير الطربي.
( -)3تفسري ابن أيب حاتم الرازي ( ،)2826/9برقم (( )16015تفسري سورة الشعراء).
( -)4عزاه إىل (ابنِ مردويه) :السيوطي يف (مسند عيل بن أيب طالب) من (مجع اجلوامع)
( )421-420/13ط( :دار الكتب العلمية).
(( -)5دالئل النبوة) أليب نُ َعيم ( )425/2رقم ( ،)331ط( :دار النفائس).
أيضا (.)180-178/2
(( -)6السنن الكربى) للبيهقي ( ،)7/9و(دالئل النبوة) له ً
ختريج هذا احلديث-كام ذكرهم موالنا اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي  :-#احلافظُ
وقد نَ َق َل
َ
السيوطي يف (مجع اجلوامع) (مسند عيل)  ،)162-161/13( #رقم ( )6285ط( :دار
الكتب العلمية) ،واملتقي اهلندي يف (كنز العامل) ( ،)131/13رقم ( ،)36419ط( :الرسالة).
أيضا( :الدر املنثور) ( )181/5للسيوطي.
وانظر ً
( -)7تفسري (الكشف والبيان) للثعلبي ( ،)182/7ط( :دار إحياء الرتاث العريب).
( -)8تفسري ابن جرير الطربي ( )410/19ط( :الرسالة) ،وهو يف (مج( )9/ص )483/برقم
( )26806ط( :دار الكتب العلمية).

(اجل ِ
زء األَ َّو ِل) ِم رن َتارِ ر ِ
ض
خي ِه (صفحَ ، )217/و َأبُو َج رع َف ٍر اإل رِسك َِايف ِيف ( َن رق ِ
ِيف ر ُ
احل َلبِي َ ،و َغ ر ُري ُهم .
ال ُع رث َمانِ َّي ِة) ُم َص رح ًحا َل ُه َ ،و ر َ

انَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َو َأ رخ َر َج ال َّط َ َرب ِاين ِيف (ا رلكَ ب ر ِِري) ب َِسن َِد ِه إ َِىل َس رل َم َ
ول ال َّل ِه ÷:
رسيَ ،و َخ ر َري َم رن َأ رت ُر ُك َب رع ِديُ ،ين ِرج ُز ِعدَ ِيتَ ،و َي رق ِيض ِد َا رينِي:
((إ َِّن َو ِص رييَ ،و َم رو ِض َع ِ ر
َعِيل رب ُن َأ ِيب َطالِ ٍ
ب)).
و َأ رخرج ُحمَمدُ بن ُ َ ٍ
الرازِي َع رن بُ َر ريدَ َة َع رن َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷(( :لِك رُل
َ َ َ َّ ر ُ
مح ريد َّ
ثَ ،وإ َِّن َو ِص ريي َو َوارِ ثِي َع ِيل بر ُن َأ ِيب َطالِ ٍ
ص َو َوارِ ٌ
ب)).
َنب ٍِّي َو ِ ٌّ

( -)1وهو يف تارخيه ( )543/1ط( :دار الكتب العلمية) ،ورواه يف (ُتذيب اآلثار -مسند عيل)
( #ص )62/برقم (.)127
(تنبيه) :لفظ رواية تفسري الطربي يف تينك الطبعتني من تفسريهَ (( :فأيك رُم ُيؤَ ا ِز ُرين عَىل َه َذا
األَ رمرِ  ،عَىل أ رن َي ُكو َن َأ ِخي َوك ََذا َوك ََذا؟)) ،بينام هو يف تارخيه وُتذيبه بنفس اإلسناد واأللفاظ
بلفظَ (( :فأيك رُم ُيؤَ ا ِز ُرين عَىل َه َذا األَ رمرِ  ،ع ََىل أ رن َيكُو َن َأ ِخي َو َو ِصيري َو َخلِير َفتِي فِيرك رُم)).
(( -)2نقض العثامنية) املطبوع مع (كتاب العثامنية) للجاحظ (ص )303/وانظر( :رشح هنج
البالغة) البن أيب احلديد (.)244/13
(( -)3السرية احللبية) ( ،)406/1ط( :دار الكتب العلمية).
( -)4ورواه ابن عساكر يف تاريخ (دمشق) ( .)49-48/42وروى نحوه أمحدُ بن حنبل يف (املسند)
ط( :دار احلديث) ( )164/2رقم ( )1371بلفظَ (( :ف َأيك رُم ُيبَايِ ُعنِي ع ََىل َأ رن َيك َ
ُون َأ ِخي
َو َص ِ
يح» ،وقال اهليثمي يف (جممع الزوائد)
احبِي)) ،قال الشيخ أمحد شاكر« :إ رِسنَا ُد ُه َص ِح ٌ
أيضا ( )545/1برقم ( ،)883بلفظ:
«ر َوا ُه َأ رمحَدُ َ ،ور َِجا ُل ُه ثِ َق ٌ
ات» .وروى أمحد ً
(َ :)305/8
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
اجلنَّة َو َيك ُ
ُون َخلي َفتي ِيف أ رهيل)) .قال الشيخ
(( َم رن َي رض َم ُن َعنري َد ريني َو َم َواعيدي َو َيكُو ُن َمعي ِيف ر َ
َ
«ر َوا ُه أ رمحَدُ َ ،وإ رِسنَا ُد ُه َجيردٌ »،
شاكر« :إسناده حسن» .وقال اهليثمي يف (املجمع) (َ :)116/9
ٍ
وقال الشوكاين يف (در السحابة) (ص )213/رقم (« :)72بِإ رِسنَاد َجيرد» .قلت :ورواه اب ُن
وصححه ،كام ذكره عنه يف (كنز العامل) للمتقي اهلندي ( )129/13رقم
جرير الطربي
َّ
َ
( ،)36408ط( :الرسالة) .ورواه البزار يف (املسند) ( )105/2رقم ( ،)456بلفظ(( :أيك رُم
«ور َِج ُال َأ رمحَدَ َ ،و َأ َحدُ إ رِسنَا َد ِي
َي رق ِيض َعنري َد رينِي؟)) .قال اهليثمي يف (املجمع) (َ :)306/8
رش ٍ
يك َو ره َو ثِ َق ٌة» .ورواه النسائي يف (اخلصائص) برقم (،)66
َري َ ِ
ا رلبَزَّ ا ِر :ر َِج ُال َّ
الص ِح ِ
يح غ ر َ
بلفظَ (( :أنر َت َأ ِخي َو َص ِ
احبِي َو َو ِر ريثِي َو َوزِ ريرِ ي)).
(( -)5املعجم الكبري) ( )221/6رقم ( ،)6063ط( :مكتبة ابن تيمية).
( -)6كام يف (ميزان االعتدال) للذهبي ( .)273/2قلت :واحلديث أخرجه احلافظ البغوي يف
(معجم الصحابة) ( )363/4برقم (.)1820

الش ِايف) لِ َش ري ِ
اخا ِة َوا رل َو ِص َّي ِة َكثِ ر َريةٌ ،ا رن ُظرِ ا رل َب َسائِ َط ( َكت ر
ـم َؤ َ
يج َّ
خنَا
َو َأ رخ َب ُار ا رل ُ
َخرِ ِ
احل َس ر ِ
يض ال َّل ُه َعن ُره َما.
َع َّال َم ِة ا رل ِع ر َ
احل روثِ ري َر ِ َ
ني ر ُ
احل َس ِن بر ِن ر ُ
رت ِة ر َ
است رَو َف رينَا َذلِ َك ِيف ( َل َوا ِم ِع األَ رن َوارِ ) .
َو ر

ني  :#ال َق ِ
ف ِيف إِ رث َب ِ
ايض ال َع َّال َم ُة ُحم َ َّمدُ بر ُن
َو َقدر َأ َّل َ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ات َ
الو ِص َّي ِة ألَ ِم ر ِري ا رل ُ
َاين َص ِ
الش روك ِ
َع ِ ٍّيل َّ
ني)َ ،و َقدر ُطب َِع ِيف
ب ( َن ري ِل األَ روطَارِ ) ُمؤ َّل ًفا َس َّما ُه (ال ِع رقدَ ال َّث ِم ر َ
اح ُ

(الر َسائِ ِل ال َي َمنِ َّي ِة) .
ِض رم ِن َّ
وي ِيف ال ُب َخارِ ري َو ُم رسلِ ٍم َع رن َعائِ َش َة َ ،و َل رف ُظ َما َر َو َيا ُهُ :ذكِ َر ِعنردَ
َو َر َّد َع َىل َما ُر َ
ف َأ رو ََص
َعائِ َش َة َأ َّن النَّب َِّي َأ رو ََص إ َِىل َع ِ ٍّيل َ .¥ف َقا َل رتَ :م رن َقا َل ُه؟ إ َِىل َق رو ِ َهلاَ :ف َك ري َ
إ َِىل َع ِ ٍّيل.
الش ري َخ ر ِ
رت ِةَ :قدر َت رع َل ُم َأ َّن َّ
ارِي َو ُم رسلِ ًماَ -ر َو َيا ِيف
ني َ -ي رعني ال ُب َخ َّ
َق َال بَ رع ُض ا رل ِع ر َ
احل ِد ري ِ
ث َو ِص َّي َة النَّب رِي ÷ إ َِىل َع ِ ٍّيل ِم رن َح ري ُث َال َي رق ِصدَ ان؛ َفإ َِّن ا َّل ِذ ري َن
َه َذا ر َ
ني ِم َن األُ َّم ِة ،بَ رل كَا ُنوا ِم َن
َذكَروا َيو َمئِ ٍذ َأ َّن النَّب َِّي َأ رو ََص إ َِىل َع ِ ٍّيل َمل ر َيكُو ُنوا َخارِ ِج ر َ
ني .إ َِىل ِ
آخرِ ك ََال ِم ِه.
الص َحابَ ِة َأ ِو التَّابِ ِع ر َ
َّ
ُق رل ُتَ :و َه َذا َو ِ
احل َّق َع َىل َأ رل ِسنَ ِة ُمنركِرِ ري ِه.
اض ٌحَ ،و َيأبَى ال َّل ُه َت َع َاىل إ َِّال َأ رن ُخيررِ َج ر َ
و ِم رث ُل َهذا ما روياه َعن َط رلح َة ب ِن مصـر ٍ
ف َ ،ق َالَ :س َأ رل ُت َع ربدَ ال َّل ِه بر َن َأ ِيب
ر
َ َ ََ
َ
َ ر ُ َ ر
َأ رو َىفَ :ه رل ك َ
َّاس
َان النَّبِى ÷ َأ رو ََص؟ َق َالَ :الُ .ق رل ُتَ :ك ري َ
ب َع َىل الن ِ
ف ُكتِ َ

( -)1لوامع األنوار لإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي  #منها يف (الفصل التاسع)
(ط( ،)511/2/1ط( ،)572/2/2ط.)671/2/3
ِ
َ
ب َعليرنَا
الواج ُ
«و َ
كثريا من األدلة عىل ذلك ،ومام قال هناكَ :
( -)2وهو الرسالة الثانية ،وقد ذكر فيه ً
إل ري َما ُن ب َِأ َّن َعلِيًّا َ #و ِص َر ُس ِ
ول اهللِ ÷.»...،
ا ِ
( -)3البخاري برقمي ( ،)2741و( ،)4459مسلم رقم ( ،)4231ط( :العِصية).
( -)4البخاري بأرقام ( ،)5022()4460()2740مسلم برقمي(.)4228()4227ط(العِصية).

َاب ال َّل ِه!.
ا رل َو ِص َّي ُة ُث َّم َت َرك ََها؟ َق َالَ :أ رو ََص بِكِت ِ

اها.
ا رن ُظ رر َك ري َ
الو ِص َّي َة بَ رعدَ َأ رن َن َف َ
احل َّج ُةَ ،أ رث َب َت َ
ف َتنَا َق َض ك ََال ُم ُه؛ َل َّ
ـما َصدَ َم رت ُه ر ُ
مح َز َة ِ ŉيف
ور بِال َّل ِه َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن َ ر
ـمن ُرص ُ
ـمنَا َق َض ِة ا رل َ
َو َقدر َن َّب َه َع َىل َه ِذ ِه ا رل ُ

(الش ِايف) َ ،وال َق ِ
الش روك ِ
َاين ِيف (ا رل ِع رق ِد ال َّث ِم ر ِ
ايض َّ
َّ
ني) .
احل ـق َأبر َل ـ ُج َم ـا ُ ِ
اب
خي ري ـ ُل َســبِ ري ُل ُه
احلــق َي رعرِ ُفــ ُه ُأ ُولــوا األَ رل َبــ ِ
َو ر َ
َو ر َ

(اجل ِ
زء األَ َّو ِل) (ص( )143/ال َّط رب َع ِة ال َّثانِ َي ِة)
(رش ِح الن رَّه ِج)
رُ
َق َال ِيف َ ر
اس ب ِ
ني َ :#
ِآل ُحم َ َّم ٍد ِ $م رن
ـم رؤ ِمنِ ر َ
(ال ُي َق ُ
رش ِح َق رو ِل َأ ِم ر ِري ا رل ُ
(1385هـ)ِ -يف َ ر

ين،
َه ِذ ِه األُ َّم ِة َأ َحدٌ َ ،و َال ُي َس َّوى ِهب رِم َم رن َج َر ر
اس الدر ِ
ت نِ رع َمت ُُه رم َع َل ري ِه َأبَدً اُ ،ه رم َأ َس ُ
َو ِع َما ُد ا رل َي ِق ِ
ص َح رق
هِم َي ِفي ُء ا رل َغ ِايلَ ،و ِهب رِم ُي رل َح ُق الت َِّايلَ ،و َ ُهل رم َخ َصائِ ُ
ني ،إِ َل ري ر
يهِم ا رل َو ِص َّي ُة َوا رلوِ َرا َث ُةَ ،
احلق إ َِىل َأ رهلِ ِهَ ،و ُن ِق َل إ َِىل ُمنر َت َقلِ ِه)-
ا رلوِ ال َي ِةَ ،وفِ ُ
اآلن إِ رذ َر َج َع ر َ

َما َنص ُه:
ـم ُق ِ
ص
ول ِيف َصدر رِ اإل رِس َال ِم ا رل ُ
َو ُِمَّا ُر ِو رينَا ُه ِم َن ا رل رش رعرِ ا رل َ
ـمت ََض رم ِن ك رَو َن ُه َ #و ِ َّ
احلارِ ِ
َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷ َق رو ُل َع رب ِد ال َّل ِه بر ِن َأ ِيب ُس رف َي َ
ب:
ـم َّطلِ ِ
ث بر ِن َع رب ِد ا رل ُ
ان بر ِن ر َ
َو َص ـ ِ
َو ِم َّنـــا َعـــ ِ ٌّيل َذا َك َصـــ ِ
ب بَ ـدر ٍر َي ـو َم َس ـا َل رت َكتَائِ ُب ـ ره
ب َخ ريـــ َ ٍرب
اح ُ
اح ُ
َف َمـ ـ رن َذا ُيدَ انِ ريـ ـ ِهَ ،و َمـ ـ رن َذا ُيقَارِ ُبـ ـ ره
ـم رص َط َفى َوابرـ ُن َع رمـ ِه
َو ِص ا رلنَّب رِي رالـ ُ
مح ِن بر ُن ُج َع ريل:
الر ر َ
َو َق َال َع ربدُ َّ

َل َع رمــرِ ي َل َقــدر َبــا َي رعت ُُم َذا َح ِف ري َظــ ٍة

وف ا رل َع َفـ ِ
اف ُم َو َّف َقـا
َع َىل ا رلدر ري ِن َم رعـ ُر َ

(( -)1الشايف) (.)321-315/1
(( -)2العقد الثمني) من (جمموع الرسائل اليمنية) (ص.)5/

ـم رص َط َفى َوابر َن َع رمـ ِه
ص ا رل ُ
َعلِ ًّيا َو ِ َّ

َو َأ َّو َل َم رن َص َّىل َأ َخـا رالـدر ري ِن َوالت َقـى

َ
اهل ري َث ِم بر ُن ا رل َّت ري َها ِنَ ،وك َ
َان بَدر رِ ًّيا:
َو َق َال أبُو ر َ
ُقــ رل لِلــزبَ ر ِري َو ُقــ رل لِ َط رل َحــ َة إِ َّن َنــا
ت ُق ـ َر ري ٌش فِ رع َل َن ـا
َن رح ـ ُن َّال ـ ِذ ري َن َر َأ ر

ك َُّنــ ـا ِشــ ـ َع َار َن ِب ري َنــ ـا َو ِد َثــ ـ َار ُه
ص إِ َما ُم َنــــا َو َولِي َنــــا
إ َِّن
َ
الــــو ِ َّ

َن رح ُن َّالـ ِذ ري َن ِشـ َع ُار َنا األَ رن َصـ ُار
ب ُأو َلئِ ـ َك ا رلك َُّف ـ ُار
َي ـ رو َم ال َق ِل ري ـ ِ

َي رف ِد ري ـ ِه ِم َّن ـا رال ـر رو ُح َواألَبر َص ـ ُار
احـ ِ
بَـرِ َح ر
رس ُار
اخلَ َفـا ُء َوبَ َ
ت األَ ر َ

َو َق َال ُع َم ُر بر ُن َحارِ َث َة األَ رن َصارِ ي ،...،إ َِىل َق رولِ ِه:

َأ َبــا َح َســ ٍن َأ رنــ َت َف رصــ ُل األُ ُمــورِ
الر َجــ ـ َال َعــ ـ َىل َر َايــ ـ ٍة
ََ
مج رعــ ـ َت ر
ـم رر ُء ِم ـ رن َض ـ رع ِف ِه
َو َمل ر َي ـنرك ِ
ُص رال ـ َ

َف َقـــ ـ َال ُرويـــــدً ا َو َال َت رع َج ُلـــ ـوا
َف َأ رع َج رل َتـــــ ُه َوا رل َف َتـــــى ُجم ر ِمـــــ ٌع

ص
َســـ ِمي ا رلن َِّبـــ ري َو ِشـــ رب ُه رالـــ َو ِ ر
اجل َم ِل:
َو َق َال َر ُج ٌل ِم َن األَ رز ِد َي رو َم ر َ

هـــو رالـــ َو ِص
َهـــ َذا َعـــ ِ ٌّيل َو َ

ني ِبــ َك رِ
ـم رح َر ُم
َي ِبــ ر ُ
احلــل َو رالــ َ
ِ َهب ـا ابر ُن ـ َك َي ـو َم رال ـ َو َغى ُم رق َح ـ ُم
َو َل ِ
كــ ـ رن َت َو َالــ ـ رت َلــ ـ ُه َأ رســ ـ ُه ُم
َفـــــإ رِين إِ َذا َر َشـــــ ُقوا ُم رقـــــ ِد ُم
ـم رح ِج ُم
ب َِمــا َي ركــ َر ُه ا رل َو ِجــ ُل رالــ ُ

هنـــــا ا رل َع رنـــــدَ ُم
َو َرا َي ُتـــــ ُه َل رو ُ َ
َ
آخــا ُه َيــ رو َم ا رلن رَّجــ َو ِة ا رلن َِّبــي

( -)1يف رشح النهج طبعة (دار اجليل) :من َخير َف ٍة.
( -)2أي احلالل واحلرام .متت من املؤلف(ع).
( -)3أي حممد بن احلنفيَّة .#
َ
ِ
ِ
ر
ر
َ
ر
ر
أيضا(« :البَ َّق ُم) :صبرغٌ
( -)4يف (خمتار الصحاح)(« :ال َعنردَ ُم) البَ َّق ُمَ ،وقيلَ :د ُم األ َخ َو رينِ » ،وفيه ً
يب ُه َو؟ َف َق َالُ :م َع َّر ٌب».
َم رع ُر ٌ
َيل ا رل َف َسوِ ريَ :أع ََر ِ ٌّ
وفَ ،و ره َو ا رل َعنردَ ُمَ .و ُق رل ُت ِألَ ِيب ع ِ ٍّ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُ
َ
َّ
ب َش َج ُر ُه عظا ٌمَ ،و َو َرق ُه ك ََو َرق الل روزِ ،
ويف (القاموس املحيط)« :البَق ُم ُ -م َشدَّ َد َة القافَ :-خ َش ٌ
اح ِ
أمح َُرُ ،ي رصبَ ُغ بِ َطبِير ِ
الـمنربَ ِع َث ِم رن َأ ري ع رُض ٍو كَانَ،
َو َسا ُق ُه ر
خ ِهَ ،و ُي رل ِح ُم اجلِ َر َ
اتَ ،و َي رق َط ُع الدَّ َم ُ
ٍ
وحَ ،و َأ رص ُل ُه َسم َساعَة».
جي رف ُ
ف ال ُق ُر َ
َو ُ َ

َو َقـــ َال َهـــ َذا بَ رعـــ ِد َي رالـــ َو ِيل

ـي َّ
الشــ ِقي
َو َعــا ُه َوا ٍع َو َن ِســ َ

اب ُم رعلِ ٌم ِم رن َع رسكَرِ َعائِ َش َةَ ،و ره َو
اجل َم ِل ُغ َال ٌم ِم رن بَنِي َض َّب َة َش ٌّ
َو َخ َر َج َي رو َم ر َ
َي ُق ُ
ول:
َن رحــ ُن بَ ِنــي َضــ َّب َة َأ رعــدَ ا ُء َعــ ِيل

َذ َ
ف ِق ـدر ًما ِب ـا رل َو ِص
اك َّال ـ ِذي ُي رع ـ َر ُ

َلكِن َِّنــي َأ رن َعــى رابــ َن َع َّفــ َ
ان الت َِّقــي

ب َثـــ َأر رالـــ َو ِيل
إ َِّن رالـــ َو ِ َّيل َط ِالـــ ٌ

س ر
اخلَ ري ـ ِل َع ـ َىل َع ره ـ ِد ا رلن َِّب ـي
َو َف ـارِ ِ

َم ـا َأ َن ـا َع ـ رن َف رض ـ ِل َع ـ ِ ٍّيل ِب ـا رل َع ِمي

ِ
ٍ
اجل َم ِلَ ،وك َ
َان ِيف َع رسكَرِ َع ِ ٍّيل :#
اهل رمدَ ِاين َي رو َم ر َ
َو َق َال َسع ريدُ بر ُن َق ريس ر َ
َأ َّي ـ ُة َح ـ رر ٍ
رض َم ـ رت نِ ر َري ُاهنَ ـا
ب ُأ ر ِ

ص َأ رق َب َلـ رت َق رح َط ُاهنَـا
ُق رل لِ رلـ َو ِ ر

ت َيـ رو َم رالـ َو َغى ُم َّر ُاهنَـا
َوك ُِس َـر ر

مهـ ـدَ ا ُهنَا
َفـ ـا رد ُع ِ َهبـ ـا َت رك ِف ريك ََهـ ـا َ ر

اهنـ ـا
ــم بَن َ
ُوهـ ـا َو ُهـــ ُ
ُهــــ ُ
ــم إ رِخ َو ُ َ
ٍ
اجل َم ِلَ ،وك َ
اب َع ِ ٍّيل :#
َان ِم رن َأ رص َح ِ
َو َق َال زِ َيا ُد بر ُن َلبِ ريد األَ رن َصارِ ي َي رو َم ر َ

ب
َك ري َ
ف َت َرى األَ رن َص َار ِيف َي رو ِم ا رل َكلِ ر
ب
ص َمـ رن َغ ِضـ ر
َو َال ُن َبـ ِايل ِيف الـ َ
ـو ِ ر
ب
ـم َّطلِ ر
َه ـ َذا َع ـ ِ ٌّيل َوابر ـ ُن َع رب ـ ِد رال ـ ُ

ب
اس َال ُن َبـ ـ ِايل َمـ ـ رن َع ِطـ ـ ر
إ َِّنـ ـا ُأ َنـ ـ ٌ
ب
َوإ َّن َمـــا األَ رن َصـــ ُار ِجـــدٌّ َال َل ِعـــ ر
الي ـ رو َم َع ـ َىل َم ـ رن َق ـدر َك ـ َذ رب
َنن ُرص ـ ُـر ُه َ

ب
َم رن َيك ِرس ِ
ب ا رل َب رغ َي َفبِ رئ َسـ َما ا ركت ََسـ ر
َو َق َال ُح رج ُر بر ُن َع ِد ٍّي الكِن ِردي ِيف َذلِ َك ال َي رو ِم َأ ري ًضا :
َي ـا َربَّ َن ـا َس ـ رل رم َل َن ـا َعلِ َّي ـا

ـم ِض َّيا
ـم َب َار َك رالـ ُ
َس رل رم َلنَا ا رل ُ

(« -)1املع ِلم-بكس الالم :-الذي علم مكانه يف احلرب بعالمة أعلمها» متت من حمقق رشح النهج.
اح الصلبة .واحدهُ :م َّرانَة .متت من املؤلف(ع).
الر َم ُ
ـم َّران :ر
( -)2ا رل ُ
( -)3انظر كتاب (وقعة صفني) (ص.)381/

ـم َو رحدَ ال َّت ِق َّيا
ـم رؤ ِم َن ا رل ُ
ا رل ُ
بَ رل َها ِد ًيـا ُم َو َّف ًقـا َم رهـ ِد َّيا
فِ ري ـ ِه َف َق ـدر َك ـ َ
ان َل ـ ُه َولِ َّي ـا

أي َو َال غَوِ َّي ـا
َال َخطِ ـ َل الـ َّـر ِ

اح َفـ ِ
ظ النَّب َِّيـا
اح َف رظ ُه َر ريب َو ر
َو ر
ُثــ َّم رار َت َضــا ُه بَ رعــدَ ُه َو ِصــ َّيا

و َق َال ُخ َزيم ُة بن َثاب ٍ
نيَ -وك َ
الش َها َد َت ر ِ
ِت األَ رن َصارِ ي ُذو َّ
اجل َم ِل
رَ ر ُ
َ
َان بَدر رِ ًّياِ -يف َي رو ِم ر َ

َأ ري ًضا:

احلـ رر
َل ري َس بَ ر َ
ني األَ رن َصارِ ِيف َج رح َمـ ِة ر َ
ب ا رلب رِيـــ
اع ا رلك َُمــا ِة بِا رل ُق ُضــ ِ
َو ِقــ َر ُ
َفا رد ُع َها َت رست ِ
ب َف َلـ ري َس ِمـ َن ر
اخلَـ رز
َج ر
ص ا رلن ِرب ـ ري َق ـدر َأ رج َل ـ ِ
احل ـ رر
ت رَ
َي ـا َو ِ َّ

ور ِس َوى ا رل َّشـ
اس َت َقا َم رت َل َك األُ ُم ُ
َو ر
َح رســ ُب ُه رم َمــا َر َأوا َو َح رســ ُب َك ِم َّنــا

ني ا رل ِعــدَ ا ِة إ َِّال ا رل رط َعــ ُ
ان
ب َو َبــ ر َ
ِ
ـم َّر ُ
ان
ِ
ــــض إِ َذا َمـــا َ َحت َّطـــ َم رالـــ ُ

س َيــ ـا َعــ ـ ِ ٌّيل َج َبــ ـ ُ
ان
َر ِج َواألَ رو ِ
ُب األَ َعــا ِدي َو َســ َار ِ
ت األَ رظ َعــ ُ
ان
إل رذ َعــ ُ
ان
ـــا ِم َو ِيف ا رل َّشــا ِم َي رظ َهــ ُر ا ِ
َه َكــ َذا َن رحــ ُن َح ريــ ُث ك َُّنــا َو َكــا ُنوا

ٍ
اجل َم ِل:
َو َق َال ُخ َز ري َم ُة بر ُن َثابِت َأ ري ًضا ِيف َي رو ِم ر َ

َأ َعــائِ َش َخــ ريل َعــ رن َعــ ِ ٍّيل َو َع ري ِبــ ِه

ب َِم ـا َل ـ ري َس فِ ري ـ ِه إِ َّن َم ـا َأ رن ـ ِ
ت َوالِ ـدَ ره
َو َأ رن ِ
اك َشـ ِ
َان ِم رن َذ َ
ت َع َىل َما ك َ
اهدَ ره

َو َلــ ري َس َســ َما ُء َّ
اللــ ِه َقــاطِ َر ًة َد ًمــا

لِ َذ َ
ض ا رل َف َضـا ُء ب َِمائِـدَ ره
اك َو َما األَ رر ُ

َو ِص َر ُسـ ِ
ول َّ
اللـ ِه ِمـ رن ُد رو ِن َأ رهلِـ ِه

َو َح رسـ ُب ِ
ك ِم رنـ ُه بَ رعـ ُض َمـا َت رع َل ِم ري َنـ ُه
إِ َذا ِق ريــ َل َمــا َذا ِع ربــ ِ
ت ِم رنــ ُه َر َم ري ِتــ ِه

ك َل رو َمل َت رع َل ِمي َغـ ر ُري َو ِ
َو َي رك ِف ري ِ
احـدَ ره
ر
ب َِخ رذ ِل اب ِن َع َّفـ ٍ
ان َو َمـا تِ رلـ َك ِآبـدَ ره
ر

َو َق َال ابر ُن بُدَ ري ِل بر ِن َو رر َقاء ر
اجل َم ِل َأ ري ًضا:
اخلُ َزا ِعي َي رو َم ر َ
(« -)1اجلحمة :شدة تأجج النار ،ومنه اجلحيم ،وجحم وجهه من شدة الغضب ،استعارة من
جحمة النار ،وذلك من ثوران حرارة القلب .ذكره الراغب» .انتهى من (التعاريف) للمناوي.
«و َج ِ
بَ :أ َشد َم رو ِض ٍع فِير َها».
اح ُم احلَ رر ِ
وقال يف (الفروق اللغوية)َ :

َيا َق رو ُم لِ رل ُخ َّط ِة ا رل ُع رظ َمى ا َّلتِي َحـدَ َث رت
ال َف ِ
رضبَـ رت
احلك َرم بِال َّت رق َوى إِ َذا َ َ
اص ُل ر ُ

ب ِمـ رن ِ
آيس
ص َو َما لِ رل َح رر ِ
َح رر ُب ا رل َو ِ ر

اس
تِ رلـ َك ال َق َب ِائـ ُل َأ ر َ
اسـا ِألَ رسـدَ ِ
مخ ً

احل َس ِن بر ِن َع ِ ٍّيل  ŉبَ رعدَ ُخ رط َب ِة
اجل َم ِل ِيف ُخ رط َب ِة ر َ
َو َق َال َع رم ُرو بر ُن ُأ َح ري َح َة َي رو َم ر َ
َع رب ِد ال َّل ِه بر ِن الزبَ رريِ:
اخلـــ ر ِري َيـــا َشـــبِ ري َه َأب رِيـــ ِه
َح َســـ َن ر َ
ِاخلُ رط َب ـ ِة ا َّل ِت ـي َص ـدَ َع َّ
ُق رم ـ َت ب ر
الل ــ

اع َفا َّت َضــ َح األَ رمـــ
َوك ََشــ رف َت ال ِق َنــ َ
جل َلـجٍ ِيف َ
القـ رو
َل رس َت َكـابر ِن الــزبَ ر ِري َ ر
َو َأ َبــى َّ
اللــ ُه َأ رن َي ُقــو َم ب َِمــا َقـــا
ني الن َِّبـ ريَ -لـ َك ر
اخلَــ
إ َِّن َش رخ ًصا بَـ ر َ

ب
ُق رمــ َت فِ ري َنــا َم َقــا َم َخــ ر ِري َخطِ ريــ ِ
وب
ــ ُه ِ َهب ـا َع ـ رن َأب رِي ـ َك َأ ره ـ َل ا رل ُع ُي ـ ِ
اسـدَ ِ
ُـرَ ،و َأ رص َل رح َت َف ِ
وب
ات ال ُق ُلـ ِ
اطــأ ِع َنــ ٍ
ِل َو َط َ
ب
ان َف رســ ٍل ُمرِ ريــ ِ

ب
ص َوابرـ ُن الن َِّج ري ـ ِ
َم ِب ـ ِه ابرـ ُن الـ َ
ـو ِ ر
وب
ـريَ -وبَـ ر َ
ص َغـ ر ُري َم ُشـ ِ
ني الـ َ
ـو ِ ر
رُ

َو َق َال َز رح ُر بر ُن َق ري ٍ
اجل َم ِل َأ ري ًضا:
اجل رع ِفي َي رو َم ر َ
س رُ
رضبُ ُكـ ـ رم َح َّتـ ـى ُت ِقـ ـروا لِ َعـ ـ ِيل
َأ ر ِ

َمــ رن َز َانــ ُه َّ
الــو ِص
اللــ ُه َو َســ َّما ُه َ

َخ ـ ر ِري ُق ـ َر ري ٍ
ش ُك رل َه ـا بَ رع ـدَ الن َِّب ـي
الــو ِيل
الــو ِ َّيل َحــافِ ٌظ َظ رهــ َر َ
إ َِّن َ

الغـوِ ّي َتـاب ٌِع َأ رمـ َر َ
ك ََما َ
الغـوِ ي
َذك ََر َه َذ ِه األَ رش َع َار َواألَ َر ِ
مج ِع َها َأبو ِخمرنَف ُل ُ
(و رق َع ِة
اج ري َز ب َِأ ر َ
حي َيى ِيف كِت ِ
َاب َ
وط بر ُن َ ر
ٍ
إل َما َم ِة ب ر
ِاالختِ َيارِ َ ،و َل ري َس
نيَ ،و ُِم َّ رن َي َرى ِص َّح َة ا ِ
ـم َحدر ثِ ر َ
اجل َم ِل)َ ،و َأبُو ِخمرنَف ِم َن ا رل ُ
رَ
[خريم بن فا ِت ٍ
ك
( -)1أي َحت ََّريوا يف األمر ،ومل يدروا كيف رضب أخامس ألسداس ،كام قال الشاعر ُ َ ر ُ ُ
األَ َس ِدي ،كام يف (تاج العروس] يف أيب موسى األشعري:
رض ُب َأ رمخ ٍ
اس
َلكِ رن َر َم روك رُم ب َِش ريخٍ ِم رن َذوي َي َم ٍن
َاس بِ َأ رسـدَ ِ
َمل ر َيدر ِر َما َ ر
فسه املحقق لرشح النهج بام اليتناسب مع املعنى ،وكذا يف (جممع األمثال) ،واهلل ويل
وقد َّ
التوفيق .متت سامعًا عن اإلمام احلجة جمَ ردالدر رين بن حممد املؤيدي(ع).

ِ
ِ
ِم َن ر ِ
اهلا.
الش ري َعةَ ،و َال َم رعدُ و ًدا م رن رِ َج َ
َو ُِمَّا ُر ِو رينَا ُه ِم رن َأ رش َعارِ ِ
صَ ،ما َذك ََر ُه
(ص رف ر َ
ني) ا َّلتِي َتت ََض َّم ُن َت رس ِم َي َت ُه  #بِا رل َو ِ ر
احل ِد ري ِ
َن رص ُـر بر ُن ُم َز ِ
ني)َ ،و ره َو ِم رن رِ َج ِ
ث.
َاب ِص رف ر َ
اح ِم بر ِن َي َسارِ ا رلـ ِمنر َقرِ ي ِيف (كِت ِ
ال ر َ
ِص بر ُن ُم َز ِ
اح ٍمَ :ق َال َز رح ُر بر ُن َق ري ٍ
اجل رع ِفي :
س رُ
َق َال َن ر ُ
ـملِ ري ِ
َر ُس ِ
ك َمتَا ِم ا رلنر َع رم
محــ ٍد
َف َصــ َّىل اإل َِلــ ُه َعــ َىل َأ ر َ
ول ا رل َ
ـم ِل ري ِ
َر ُس ِ
ـمدَّ َع رم
ك َو َم رن بَ رعـدَ ُه
َخ ِل ري َفتِ َنـا ا رل َقـائِ ِم رالـ ُ
ول ا رل َ
ص الن َِّبــ ري
َعلِ ًّيــا َعن رَيــ ُت َو ِ َّ

ُن َجالِ ـدُ َع رن ـ ُه ُغ ـ َوا َة األُ َم ـ رم

وب إ َِىل األَ رش َع ِ
ث بر ِن َق ري ٍ
ِصَ :و ِم َن ر
س:
ـمن ُرس ِ
الش رعرِ ا رل َ
َق َال َن ر ٌ
ول َر ُســ ُ
الر ُســ ُ
ول اإل َِمــا ِم
َأ َت َانــا َّ
َر ُســـ ُ
ص الن َِّبـــ ري
ول
َ
ص َو ِ ر
الـــو ِ ر

ـم رسلِ ُمو َنا
َفســ ـ َـر ب َِم رقدَ ِمــ ـ ِه رالــ ـ ُ
ـمؤ ِمنِ رينَا
السـ رب ُق َوا رل َف رضـ ُل ِيف رالـ ُ
َل ُه َّ

وب إ َِىل األَ رش َع ِ
َو ِم َن ر
ث َأ ري ًضا:
ـمن ُرس ِ
الش رعرِ ا رل َ
ول َر ُس ـ ُ
الر ُس ـ ُ
ص
ول الـ َ
َأ َت َان ـا َّ
ـو ِ ر
َوزِ ريــــ ُر الن َِّبــــ ري َو ُذو ِصــــ رهرِ ِه

ـم َه َّذ ُب ِمــ رن َه ِ
اشــ ِم
َعــ ِيل رالــ ُ
َو َخـــ ر ُري َ ِ
الرب َّيـــ ِة َوا رل َع َالــــ ِم

ِص بر ُن ُم َز ِ
ني :
ني ِ #يف ِص رف ر َ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
اح ٍمِ :م رن ِش رعرِ َأ ِم ر ِري ا رل ُ
َق َال َن ر ُ
ِكــ رذبًا َعــ َىل َّ
ب ا رل َّشــ َع َرا
َيــا َع َج ًبــا َل َقــدر َســ ِم رع ُت ُمن َركــ َرا
اللــ ِه ُي ِشــ ري ُ
َمـا َكـ َ
رتا
ربا
ان َيـ رر َب َأ ر َ
َأ رن ُي رقرِ ُنــــوا َو ِصــــ َّي ُه َواألَ ربــــ َ َ
محـدٌ َلـو ُأ رخـ ِ َ

( -)1والذي يف كتاب (وقعة صفني) (صَّ )22/أهنا جلرير بن عبد ال ّله البجيل ضمن عرشة أبيات.
متت من املؤ رلف(ع).
( -)2يف كتاب (وقعة صفني) (ص :)23/أتانا الرسول رسول عيل.
وخ رري الرب َّي ِة يف َ
( -)3يف كتاب (وقعة صفني) (صَ :)24/
العاملِ
( -)4كتاب (وقعة صفني) (ص.)43/

ول َو ِ
الر ُس ِ
ني األَ رخـ َز َرا
اللعـ ر َ
َش ِاين َّ
ربا
ت َثــ رو ِيب َو َد َعــ رو ُ
َشــ َّم رر ُ
ت َق رنــ َ َ
َال ريــدَ َف ُع رِ
احلــ َذ ُار َمــا َقــدر ُقــدر َرا
اهل َمــا َم األَ رز َهــ َرا
َأ رو َ ر
مح ـ َز َة ا رل َقــ رر َم ر ُ

ت َد َنـــا َو َح َضـــ َـرا
إ رِين إِ َذا الـ ــ َرم رو ُ

َقـــدر رم ِلـــ َوائِي َال ُتـــ ر
ؤخ رر َحـــ َذ َرا
َل رو َأ َّن ِعن ِردي َيا ابر َن َحـ رر ٍ
ب َج رع َفـ َرا

ت ُقـ ـ َر ري ٌش َن رجـ ـ َم َل ريـ ـ ٍل َظ َهـ ـ َرا
َر َأ ر

الس رم ِ
ط
َو َق َال َجرِ ري ُر بر ُن َع رب ِد ال َّل ِه ال َب َج ِيلَ -كت َ
َب ِ َهب َذا ا رل رش رعرِ إ َِىل رشحبيل بر ِن ر
اب ُم َع ِ
او َي َة:-
س ال َي َمانِ َّي ِة ِم رن َأ رص َح ِ
ا رلكِن ِرد ري َرئِ ري ِ
ِ
اهل َوى
َن َص رحت َُك َيا راب َن ا رل رس رمط َال َت رت َب ِع َ

رش َغ َايــ ٍة
َو َال َتــ ُك َك رالــ ُ
ـم رج َرى إ َِىل َ ر
َم َقــ ُال رابــ ِن ِه رنــ ٍد ِيف َعــ ِ ٍّيل َع ِضــ ري َه ٌة
َو َمـــا َكـــ َ
ان إ َِّال َالزِ ًمـــا َق رعـــ َر بَ ري ِتـــ ِه
َو ِص َر ُســ ِ
ول َّ
اللــ ِه ِمــ رن ُد رو ِن َأ ره ِلــ ِه

َف َما َل َك ِيف الد رن َيا ِم َن ا رلدر ري ِن ِمـ رن بَـدَ رل
اس َتن َرو َق ر
اجلَ َم رل
َف َقدر ُخرِ َق ا رل رس رـربَ ُال َو ر
َو َل َّل ُه ِيف َصـدر رِ ابرـ ِن َأ ِيب َطالِـ ٍ
ب َأ َجـ ّرل
إ َِىل َأ رن َأ َتــى ُع رث َمــ َ
ان ِيف بَ ري ِتــ ِه األَ َجــ رل

ـم َث رل
احلا ِمي بِ ِه ُي رضـ َـر ُب رالـ َ
َوفَارِ ُس ُه ر َ

َو َق َال الن رع َم ُ
ان بر ُن َع رج َال َن األَ رن َصارِ ي :
ف ا رلت ََّف ـر ُق َو رال ـ َو ِص إِ َما ُم َن ـا
ك رَي ـ َ
َال َت رغ ِبــنُ َّن َع ُقــ رو َلك رُم َال َخــ ر َري ِيف
َو َذ ُروا ُم َع ِ
او َيــ َة َ
الغــوِ َّي َو َتــابِ ُعوا

ف إ َِّال َحـــ ر َري ًة َو َ َ
ختـــا ُذ َال
َال ك رَيـــ َ

َم رن َمل ر َي ُك رن ِعنرـدَ ال َب َال ِبـ ِل َعـا ِق َال
ص لِت رَح َمــدُ وه ِ
آجــ َال
ِد ريــ َن رالــ َو ِ ر

مح ِن بر ُن ُذ َؤيب األَ رس َل ِمي:
الر ر َ
َو َق َال َع ربدُ َّ

او َيـــ َة ربـــ َن َحـــ رر ٍ
َأ َال َأبر ِلـــ رغ ُم َع ِ
ب

اب
َف َم َال ـ َك َال َ َُت ـش إ َِىل ر
الض ــ َر ِ

َفــإ رِن َت رســ َل رم َو َت ربــ َق رالــدَّ ره َر َي رو ًمــا

اب
ـرت ِ
َنــ ُز رر َك ب َِج رح َفــ ٍل َعــدَ َد الــ َ

( -)1يف كتاب وقعة صفني (ص :)48/رشحبيل يا ابن السمط ال تتبع اهلوى.
( -)2يف كتاب وقعة صفني (ص :)365/النَّرض بن عجالن.
( -)3يف (وقعة صفني) (ص :)382/أما لك ال تُنيب إىل الصواب.

َي ُقــو ُد ُه ُم رالــ َو ِص إِ َل ريــ َك َح َّتــى

اب
َيـ ـ ُر َّد َك َعـ ـ رن َضـ ـ َال ٍل َو رارتِ َيـ ـ ِ

احلارِ ِ
ب:
ـم َّطلِ ِ
ث بر ِن َع رب ِد ا رل ُ
َو َق َال ا رل ُ
ـم ِغ ر َري ُة بر ُن ر َ

ـم رو ِ
ربا َال َ ُهيـ رو ُلك ُُم
ت َصـ ر ً
َيا ُع رص َب َة رالـ َ
خيــالِ ُفك رُم
َو َأ ري ِق ُنــوا َأ َّن َمــ رن َأ رضــ َحى ُ َ
ِفــ ريك رُم َو ِص َر ُســ ِ
ول َّ
اللــ ِه َق ِائــدُ ك رُم

َج ري ُش ابر ِن َح رر ٍ
احل َّق َقدر َظ َهـ َرا
ب َفإ َِّن ر َ
َأ رض َحى َش ِق ًّيا َو َأ رم َسى َن رف َسـ ُه َخ ِسـ َـرا

اب َّ
اللــ ِه َقــدر ُن ِشــ َـرا
َو ِصــ ره ُر ُه َوكِ َتــ ُ

ب :
ـم َّطلِ ِ
َو َق َال َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن َع َّب ِ
اس بر ِن َع رب ِد ا رل ُ

َو ِص َر ُســ ِ
ول َّ
اللــ ِه ِمــ رن ُد رو ِن َأ ره ِلــ ِه
َفدُ رو َن َكــ ُه إ رِن ك رُنــ َت َت رب ِغــي ُم َهــ ِ
اج ًرا

َوفَارِ ُس ـ ُه إِ رن ِق ري ـ َل َه ـ رل ِم ـ رن ُم َنــازِ ِل
الس ري ِ
ف َع ر َري َح َال ِح ِل
َأ َش َّم َكن رَص ِل َّ

َواألَ رش َع ُار ا َّلتِي َتت ََض َّم ُن َه ِذ ِه ال َّل رف َظ َة َكثِ ر َري ٌة ِجدًّ اَ ،و َلكِنَّا َذك رَر َنا ِمن َرها َها ُهنَا بَ رع َض
احل رربَ ر ِ
امها َفإِ َّن ُه َ ِ
احل رصـرِ َ ،و َي رع ُظ ُم َع ِن
نيَ ،ف َأ َّما َما عَدَ ُ َ
جيل َع ِن ر َ
َما ِق ري َل ِيف َه َذ ري ِن ر َ
اإل رِح َص ِ
ـم َال َل ِة َواإل رِض َجارِ َل َذك رَر َنا ِم رن َذلِ َك َما َي رم ُ
أل
اء َوا رل َعدر َ ،و َل رو َال َخ رو ُ
ف ا رل َ
(رش ِح الن رَّه ِج).
َأ رو َرا ًقا َك ِث ر َريةً .ا رنت ََهى ِم رن َ ر

ـم َقا ِم َل ُس رق ُت ِم َن األَ رخ َبارِ النَّ َبوِ َّي ِةَ ،و َأ رق َو ِ
ني
الص َحابَ ِة َوالتَّابِ ِع ر َ
ال َّ
َو ر
لو َال ِض ري ُق ا رل َ
ـمآب.
ـم رر ِو َّيةَ ،ما َي رق َط ُع َر ري َ
ـم رر ِج ُع َوا رل َ
ب ك رُل ُم رر َتابَ ،وإ َِىل ال َّل ِه َت َع َاىل ا رل َ
ا رل َ

َح ِ
اش َي ٌة َع َىل َق رو ِل ابر ِن ال َق ري ِم ِيف (ج/3ص( )230ط ،)1ويف (ج/3ص)466
وض) .
(الر ِ
(طَ « :)2فا رل َعا ِق ُل َال َيبِ ري ُع َه ِذ ِه ب َِو رز ِهنَا ِم رن ِجن ِرس َها »...إلخِ ،م َن َّ
( -)1كذا يف (رشح النهج) ،ويف كتاب (وقعة صفني) (ص )416/نَ َسبَ َها إىل الفضل بن العبَّاس.
احل ِ
الس ريدُ يف
َري القوم :س َّيدُ ُهم،
بضمه ،-وهو َّ
الحل  -ر
واحلالحل -بفتح َّأولِه -مجع ر ُ
َ
(« -)2ع ر ُ
ِ
ني يف جملسه» .انتهى من حمقق كتاب (وقعة صفني).
عَشريته،
الرك ر ُ
ُ
الشجاعَّ ،
( -)3وانظر كال َم ابنِ القير ِم يف كتابه (إعالم املوقعني) (( )405/3فصل :حكمة إباحة العرا َيا
=


احل رمدُ ل َّل ِه َو رحدَ هَ ،أ ُ
قول َوبِال َّل ِه التَّوفِ ريق:
رَ
ت َوا رل َّت َف رل ُس َف ِ
إ َِّن ِم رث َل َه ِذ ِه ال َّت َخي َال ِ
ابَ ،ال َي ِصح
الس َـر ِ
ات ا َّلتِي ِه َي َأ رش َب ُه بِ َل رم ِع َّ
وص ا رلسنَّ ِة النَّ َبوِ َّي ِةَ ،و ُحمرك َُم ا رل ِ
كتَابَ ،و َال َتنر ُف ُق ِيف ُس ِ
وق
َأ رن ُي َع َار َ
ض ِ َهبا ُن ُص ُ

اب ال َف ره ِم َوالتَّدر ِق ريق ِم رن َذوي األَ رل َباب.
الت رَّح ِق ريقَ ،ع َىل َأ رربَ ِ
ـمصنُو ُغ َو رِ
إن كَا َن رت ِصنَا َع ُت ُه ُحم َ َّر َم ًة ك ر
احل رل َي ُة ر
َاآلنِ َي ِة ُح رر َم بَ ري ُع ُه
َأ َّما َق رو ُل ُه «:ا رل َ
ب ِِجن ِرس ِه َو َغ ر ِري ِجن ِرس ِهَ ،وبَ ري ُع َه َذا ا َّل ِذي َأ رنك ََر ُه ُع َبا َد ُة َع َىل ُم َع ِ
او َي َة؛ َفإِ َّن ُه َيت ََض َّم ُن ُم َقابَ َل َة
َآال ِ
وز ك َ
ـم َال ِهي» .إلخ .
جي ُ
ر
ت ا رل َ
الصنَا َع ِة ب رِاألَ رث َما ِن َو َه َذا َال َ ُ

الشارِ ُح ¦ َو َأ َفا َدَ ،وإ رِن ك َ
اساتِ ِه ر
اب َع َل ري ِه َّ
الش رعرِ َّية.
َف َقدر َأ َج َ
َان َقدر َت َأ َّث َر بِ ِق َي َ
«و َأ َّما ر
اح ًة  -ك َ
َخا َت ِم ا رل ِف َّض ِةَ ،و ِح رل َي ِة
الصنَا َع ُة ُم َب َ
إن كَا َن رت ر
َو َأ َّما َق رو ُل ُه َ :
الن َرس ِ
الس َال ِح َو َغ ر ِري َهاَ ،-فا رل َعا ِق ُل َال َيبِ ري ُع َه ِذ ِه ب َِو رز ِهنَا ِم رن
اءَ ،و َما ُأب َ
ِيح ِم رن ِح رل َي ِة ر

لصنر َع ِةَ ،و َّ
الشارِ ُع َأ رحك َُم ِم رن َأ رن ُي رلزِ َم األُ َّم َة ب َِذلِ َك».
ِجن ِرس َها؛ َفإِ َّن ُه َس َف ٌه َوإ َِضا َع ٌة لِ َّ
ُي َق ُال :إ َِّن َّ
ُوع بِ َغ ر ِري
ـم رصن َ
الشارِ َع َمل ر ُي رلزِ ِم األُ َّم َة ب َِذلِ َكَ ،و َقدر َأ َج َاز َل ُه َأ رن َيبِ ري َع ا رل َ
ِجن ِرس ِهَ ،م َث ًالَّ :
ف َشا َءُ ،ث َّم َي رش َرتي ب َِذلِ َك ِم َن
رسَ ،ك ري َ
ب بِا رل ِف َّض ِةَ ،أ ِو ا رل َعك ُ
الذ َه ُ
َّ
الربَا ا َّل ِذي
الذ َه ِ
ُوع إ رِن َشا َء َف َي رست رَو ِيف ِق ري َم َة َصنر َعتِ ِهَ ،و َخي ُرر ُج ِم َن ر
ب َغ ر ِري ا رل َ
ـم رصن ِ
ونحوها) ط( :دار ابن اجلوزي).
( -)1أي ابن القيم.
ظاهر إِنركَا ِر ُعبَا َد َة إنَّام هو للتفاضل يف بيع
«قلت :فيه نظر؛ أل َّن
( -)2قال الشارح [السياغي]:
ُ
َ
ٍ
َ
فتحريم َها ألمر آخر ،ولو
كوهنَا صناع ًة حمرم ًة
ُ
الفضة بجنسها ،ومل يعتد بام فيها من الصنعة .وأ َّما ُ
وأيضا ففتوى ابنِ ع َُم َر ال
وسبرك َُها ،أو نحو ذلكً .
كان مراده ذلك لقال :جيب عليكم تغيريها َ
ر
َّ
ً
تساعد ما ذكره ،وكذلك قول عمر ملعاوية :ال تبع ذلك إال مثال بمثل» .انتهى من املؤلف(ع).
( -)3أي السياغي شارح (الروض النضري).
( -)4أي ابن القيم.

الرش ُع َو َعلِ َم رِ
اجل ِ
اه ُل َ
ون.
احلك َرم َة ِيف إِبر َطالِ ِهَ ،وإ رِن َمل ر َي رع َل رم َها ر َ
َح َّر َم ُه َّ ر
الِص ري ُح.
َو َي رل َز ُم ِم رث ُل َما َذك ََر ُه فِ ري َما َو َر َد فِ ري ِه النَّص َّ ِ

اوي َصا َع ر ِ
اجل ريدَ ا َّل ِذي ُي َس ِ
الر ِدي
الص َ
َف ُي َق ُال َل ُهَ :وا رل َعا ِق ُل َال َيبِ ري ُع َّ
ني ِم َن َّ
اع ر َ
ب َِصا ٍع ِمنر ُه؛ َفإِ َّن ُه َس َف ٌه َوإ َِضا َع ٌة لِ رل َج رو َد ِةَ ،س َوا ٌء َس َواء.
ف ب َِأ رن َي ِب ري َع ا َّل ِذي َم َع ُه َو َي رش َ ِرت َي ِب َث َمنِ ِه ِم َن َ
اآلخرِ ،
الرش ري ُ
الرش ُع َّ ِ
َو َقدر َأ رر َشدَ َنا َّ ر

ص.
َو َال َح َر َج َع َل ري ِه َو َال َن رق َ

َو َق رو ُل ُهَ :و َمل ر َي رب َق إ َِّال َ رحترِ ري ُم بَ ري ِع َها إ َِّال ب ِِجن ٍ
رس َ
احل َر ِج َما َتنر ِف ري ِه
آخ َرَ ،و ِيف َه َذا ِم َن ر َ
َاج َ
رت َ
َّ
ون ِم رن َذلِ َك،
الشـرِ ري َع ُة؛ َفإ َِّن َأ رك َث َر الن ِ
حيت ُ
َّاس َل ري َس ِعنردَ ُه رم َذ َه ٌ
ون بِ ِه َما َ ر
ب َي رش َ ُ

ِ
ِ ٍ َ ِ ٍ
َ
اهل َذ َيا ِن ا َّل ِذي َال َم رعنَى َل ُه ِيف
َوال َبائِ ُع َال َي ِب ري ُع ُه ب ُ ٍّ
ِرب َم َث ًال ،أ رو َشع رري أ رو ث َياب .إ َِىل آخرِ ر َ
الرش ُع.
إِبَ َ
اح ِة َما َح َّر َم ُه َّ ر
َو َن ُق ُ
ف َيك ُ
ص َع َل ري ِه
ولَ :ل ري َس ِيف َذلِ َك َأي َح َرجٍ َو َال َس َف ٍهَ ،و َك ري َ
ُون ك ََذلِ َك َو َقدر َن َّ
َّ
الر ِد َّي و َي رش َ ِرت َي بِ َث َمنِ ِه
احلكِ ري ُم ،و َأ رر َشدَ َع َىل لِ َسا ِن َر ُسولِ ِه ÷ َأ رن َيبِ ري َع َّ
الشارِ ا ُِع ر َ
ر
َاس َك ِث ر َريةٌ.
اجل ريدَ َ ،واألَ رجن ُ
ُوع ِم َن َّ
رس َ
ب َأو ا رل ِف َّض ِة ب رِ
اآلخرِ َ ،وك ََذا
الذ َه ِ
ِاجلن ِ
ـم رصن َ
َو َأي َح َرجٍ ِيف َأ رن َيبِ ري َع ا رل َ
َاسَ ،ف َل ري َس ب ُِم َت َع رذ ٍر َو َال ُم َت َع ر ٍ
س ،بَ رل ُم َت َي رس.
َسائِ ُر األَ رجن ِ

الر ُس ُ
َو َلو ك َ
الر ِدي بِ َغ ر ِري ِجن ِرس ِه ،بَ رل
ول ÷ بِ َب ري ِع الت رَّمرِ َّ
ـما َأ َم َر ُه َّ
َان ك ََذلِ َك َل َ
ـم َش َّق ُة ُه َو الد ُخ ِ
الز َناَ ،و رفيِه
واع ر
ول ِيف ر
احل َر ُج َوا رل َ
الربَا ا َّل ِذي ُه َو َأ َشد ِم رن َأ رقبِح َأ رن ِ
رَ
الد ُخ ُ
ب ال َّل ِه َت َع َاىل.
ول ِيف َح رر ِ

«و رِ
الرش ِع».
َو َق رو ُل ُهَ :
احل َي ُل بَاطِ َل ٌة ِيف َّ ر
الرش ُع ِم َن رِ
احل َي ِل َك ِب ري ِع َذلِ َك ِب َغ ر ِري ِجن ِرس ِه َف َأي بُ رط َال ٍن ِف ري ِه؟.
ُي َق ُالَ :أ َّما َما َن َّ
ص َع َل ري ِه َّ ر
ف ُي َق ُال :رِ
رش َع َها ال َّل ُه ُس رب َحا َن ُه َو َت َع َاىلَ ،و َر ُسو ُل ُه ÷؟!.
َو َك ري َ
احل َي ُل بَا ِط َل ٌةَ ،و َقدر َ َ
ف ُي َق ُال :رِ
الض رغ ِ
احل َي ُل
َاب ال َّل ِه َت َع َاىلَ .ف َك ري َ
َو ِح ري َل ُة ر
وص َع َل ري َها ِيف كِت ِ
ث َمن ُرص ٌ

الرش ِع؟!.
بَاطِ َل ٌة ِيف َّ ر
َوإِ َّن َما ال َباطِ ُل َما ك َ
َان
تَ ،وك ََه ِذ ِه رِ
الس رب ِ
احل ري َل ِة ِيف
َّ

فِ ري ِه

ف ،ك ِ
الشـرِ ري ِ
لش رـر ِع َّ
ُم َع َار َض ٌة لِ َّ
اب
َح ري َل ِة َأ رص َح ِ
َّ
الصنر َع ِةَ ،م َع َأ َّن
الذ َه ِ
ب ب َِأ رك َث َر ِمنر ُه َذ َه ًبا ب ِِح ري َل ِة َّ

بَ ري ِع
الو ِ
الر َدا َء َة ِيف رِ
َّ
الِص ري ِح .
َّص َّ ِ
اجلن ِ
اح ِد ِم َن الت رَّمرِ بِالن ر
رس َ
اجل رو َد َة َو َّ
الش رـر َع َمل ر َي رعت ِ َِرب ر َ
اجل رو َد ِة ِعنردَ ك رُل َعا ِق ٍل.
َو َال َف رر َق َق رط ًعا بَ ر َ
ني َّ
الصنر َع ِة َو ر َ

رص ري ٌح ِيف
الوارِ َد ُة َع ِن النَّب رِي ÷ َل ري َس فِ ري َها َما ُه َو َ ِ
وص َ
«والن ُص ُ
َو َأ َّما َق رو ُل ُهَ :
ـمن ِرعَ ،و َغا َيت ُُهاَ :أ رن َتك َ
ص ال َعا رمَ ،و َت رقيِ ريدُ
ُون َعا َّم ًة َأ رو ُم رط َل َق ًةَ ،و َال ُينرك َُر َخت ِرص ري ُ
ا رل َ

اجل ِ ريل».
ـم رط َل ِق بِا رل ِق َي ِ
ا رل ُ
اس ر َ

ُوع َو َغ ر ُري ُه ب َّ
ُي َق ُال :إِ َّن ُه َوإ رِن َمل ر َي ُق رلَّ :
ُوع َو َغ ر ِري ِه- ،
ِالذ َه ِ
ـم رصن ُ
الذ َه ُ
ب ا رل َ
ب ا رل َ
ـم رصن ِ
ص َع َىل َذلِ َك بِا رل ُع ُمو ِم؛ َفإ َِّن َّ
ب َعا ٌّم لِك رُل
الذ َه َ
َه َذا ُه َو ا َّل ِذي ُيرِ ريدُ ُهَ ،-ف َقدر َن َّ

وز َأ رن َخي ُرر َج َع ِن ال ُع ُمو ِم إ َِّال ب ُِم َخ رص ٍ
ص
جي ُ
ـم رصن ُ
ُوع َو َغ ر ُري ُهَ ،و َال َ ُ
َأ رن َوا ِع ِهَ ،س َوا ٌء ا رل َ
مه ِ
َّخي َال ِ
َص ِح ريحٍ َ ،ال ب ُِم َج َّر ِد الت َ
ات.
ت َوالت ََّو َ

الِص ِ
ف َم َع ا رل َكير ِل َوا رل َوزر ِن)َ ،ع رن
َيل  ŉيف (جمموعه) يف (بَاب َّ ر
(َ -)1ر َوى اإل َما ُم األ رع َظ ُم زَ ريدُ بر ُن ع ِ ٍّ
َيل َ %ق َالُ ( :أ ره ِد َي لِ َر ُس ِ
ـم ٌر َف َل رم َي ُر َّد ِمنر ُه َشيرئًاَ ،ف َق َال
ول ال َّل ِه ÷ تَ ر
َأبِي ِهَ ،ع رن َجدر ِهَ ،ع رن ع ِ ٍّ
لِب َِال ٍلُ (( :دونَ َك َه َذا الت رَّم َر َحتَّى َأ رس َأ َل َك َعنر ُه)).
كَان ِم َن ا رلغ َِد َق َال َر ُس ُ
ني َو َأ َخ َذ ِم رث ًالَ ،ف َل َّما َ
َق َالَ :فا رن َط َل َق ب َِال ٌل َف َأعَ َطى الت رَّم َر ِم رث َل ر ِ
ول ال َّل ِه ÷(( :ائ ِتنَا
ب َِخبِي َئ ِتنَا ا َّل ِتي راست رَخ َب رأ َن َ
اك))َ ،ف َل َّما َجا َء ب َِال ٌل بِالت رَّمرِ َق َال َل ُه َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷َ (( :ما َه َذا ا َّل ِذي
راست رَخ َب رأ َن َ
رب ُه بِا َّل ِذي َصن ََعَ .ف َق َال َل ُه َر ُس ُ
احل َر ُام ا َّل ِذي َال َي رص ُل ُح
ول ال َّل ِه ÷َ :
اك؟!))َ ،ف َأ رخ َ َ
((ه َذا ر َ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َاع))ُ ،ث َّم َق َال َر ُس ُ
عَىل َصاح ِبه َو ُم رر ُه أ رن َال َيب رِع َه َ
َأ رك ُل ُه ،ا رن َطل رق َف رار ُد رد ُه َ
ول ال َّله ÷:
كَذا َو َال ُي ربت ُ
ب ب َّ
َّ
رب ِم رث ًال ِب ِم رث ٍلَ ،والذ َر ُة بِالذ َر ِة ِم رث ًال
ِالذ َه ِ
((الذ َه ُ
ب ِم رث ًال ب ِِم رث ٍلَ ،وال ِف َّض ُة بِا رل ِف َّض ِة ِم رث ًال ِب ِم رث ٍلَ ،وا رل ُرب بِا رل ُ ر
ٍ
الش ِع ُري ب َّ
ِب ِم رث ٍلَ ،و َّ
ِالش ِعريِ ِم رث ًال ب ِِم رث ٍل َيدً ا ِب َيدَ ،ف َم رن زَ ا َد َأ رو ازر َدا َد َف َقدر َأ رر َبى)) .ورواه اإلمام اهلادي إىل
احلق  #يف (األحكام) (.)38/2
ٍ
ِ
خلدر رِ ري ،¥
وروى البخاري برقم ( ،)2312واللفظ له ،ومسلم برقم ( ،)4083عن أيب َسعيد ا ُ
ٌ
َ
«جا َء ب َِال ٌل إ َِىل ال َّنب رِي ÷ ِبت رَم ٍر بَ رر ِ ٍّينَ ،ف َق َال َل ُه ال َّنبِي ÷ِ (( :م رن َأ ري َن َه َذا؟))َ ،قال ب َِالل:
َق َالَ :
ك َ
ـم ٌر َر ِد ٌّيَ ،ف ِب رع ُت ِم رن ُه َصاعَ ر ِ
ني ب َِصاعٍ ،لِ ُن رط ِع َم ال َّنب َِّي ÷َ ،ف َق َال ال َّنبِي ÷ ِعنردَ َذلِ َك:
َان ِعنردَ َنا َت ر
الربَاَ ،ال َت رف َع رلَ ،و َل ِ
ك رن ِإ َذا َأ َر رد َت َأ رن َت رش َ ِرت َي َفب ِِع ال َّت رم َر ِب َب ريعٍ َ
آخ َرُ ،ث َّم راش َ ِرت
الربَا ر ُ
(( َأ َّو ره َأ َّو ره ،ر ُ
عَني ر
عَني ر
ِب ِه))» .واألخبار يف هذا الباب كثرية.

َّ
ب
ُوع ِم رن ُع ُمو ِم
((الذ َه ُ
ـم رصن َ
َو َأ ري َن ال ِق َي ُ
اجل ِيل ا َّل ِذي َأ رخ َر رج َت بِ ِه ا رل َ
اس ر َ
ب َّ
ب))؟!
ِالذ َه ِ
الزكَا ِة ِيف َّ
ب َوال ِف َّض ِة،
وب َّ
الذ َه ِ
وص ُو ُج ِ
«و ره َي ب َِمنرزِ َل ِة ُن ُص ِ
َو َأ َّما قو ُل ُهَ :
ونَ :مل َتدر ُخ رل ِيف َذلِ َك رِ
ور َي ُقو ُل َ
احل رل َي ُة».
اجل رم ُه ُ
َو ر ُ
اجل رم ُهورِ َل ري َس َدلِ ري ًال َأ رو ُح َّج ًة.
ُي َق ُالَ :ق رو ُل ر ُ

الص ِح ري ُحَ :أ َّن رِ
احل رل َي َة َ ِ
وهبا ِيف
الزكَاةَُ ،و َقدر َو َر َد ر
ب فِ ري َها َّ
ت ُن ُص ٌ
جت ُ
َو َّ
وص ِيف ُو ُج ِ َ
رِ
ـم رعت ََمدُ الدَّ لِ ري ُل َال َتتَبع األَ َق ِ
او ريل.
احل رل َي ِةَ ،وا رل ُ

َف َق رو ُل ُهَ « :فت ِ
ص
ب َّ
الربَا ِيف بَ رع ِ
ض ُص َورِ ِه َال ِيف ُك رل َها»َ ،خت ِرص ري ٌ
َج ُ
جيرِ ي ر
الزكَا ُة َو َ ر
لِ َغ ر ِري خمُ َ رص ٍ
الرش ِع.
ص ِم َن َّ ر

الر رأ ِي ا َّل ِذي َمل ر َي رس َتنِدر فِ ري ِه إ َِىل َدلِ ري ٍل ،إِ َّن َما َم َع ُه َأ َّن ُه َق رو ُل
َوإِ َّن َما ُه َو ب ُِم َج َّر ِد َّ
اجل رم ُهورِ .
رُ
ُث َّم َس َ
الرش ِع َّي ِة.
اق ك ََال َم ُه ا َّل ِذي َل ري َس فِ ري ِه َأي ُح َّج ٍة ،بَ رل َذلِ َك خمُ َالِ ٌ
ف لِلن ُص ِ
وص َّ ر
ت َو ر ِ
وص
اس ٌ
َو ِم رث ُل َذلِ َك تـ ََمح َال ٌ
ات َمترثِ ريلِ َّيةِ ،يف ُم َقابَ َل ِة الن ُص ِ
مه َّيةَ ،و ِق َي َ
الرش ِع َّية.
َّ ر
الر ُس ُ
ول ÷ ا رل َف رص َل ِيف َخ َ ِرب ال ِق َال َد ِة َو ره َي َم رصنُو َع ٌة ؛
َو َقدر َأ رو َج َ
ب َّ
لِ َي َت َي َّق َن الت ََّس ِ
ِالزكَا ِة .
اويَ ،و َأ َم َر َذ َ
الس َو َار ري ِن ب َّ
ات ر

( -)1وهو ما رواه مسلم برقم ( )4076وأبو داود يف (السنن) برقم (َ ،)3352ع رن َف َضا َل َة برنِ ُعبَير ٍد،
َق َال :ر
يها َأ ركثَ َر
ب َو َخ َرزٌ َف َف َّص رلت َُهاَ ،ف َو َجدر ُ
ت فِ َ
َرش ِدين ًَارا فِي َها َذ َه ٌ
رت ري ُت َي رو َم َخير َ َ
«اش َ َ
رب ِق َال َد ًة بِا رثنَي ع َ َ
ِ
ِ
ِ
ت َذل َك للنَّب رِي ÷َ ،ف َق َالَ :
اع َحتَّى تُ َف َّص َل))».
َرش دين ًَاراَ ،ف َذك رَر ُ
((ال تُبَ ُ
ِمنِ ا رثنَي ع َ َ
ٍ
ٍ
ب َو َخ َرزٌ َ -ق َال
رب بِ ِق َال َدة فِي َها َذ َه ٌ
ويف لفظ أليب داود برقم (ُ « )3351أ َ
يت النبي ÷ عَا َم َخير َ َ
َأبُو بَك ٍرر َوابر ُن َمنِيعٍ :فِي َها َخ َرزٌ ُم َع َّل َق ٌة ب َِذ َه ٍ
ب -ابرتَا َع َها َر ُج ٌل بِتِ رس َع ِة َدنَانِ َري َأ رو ب َِسبر َع ِة َدنَانِ َريَ ،ف َق َال
ت رِ
النَّبِي ÷َ :
احل َج َارةََ .ف َق َال النَّبِي ÷:
((الَ ،حتَّى ُمتَيرزَ بَيرنَ ُه َوبَيرنَ ُه))َ .ف َق َال :إِنَّ َما َأ َر رد ُ
َ
((الَ ،حتَّى ُمتَيرزَ بَيرنَ ُه َما))َ .ق َالَ :ف َر َّد ُه َحتَّى ُميرزَ بَيرنَ ُه َما».
( -)2استوىف البحث يف هذا اإلمام املؤيد باهلل  #يف (رشح التجريد) ( ،)21/2واإلمام حييى  #يف
=

ون رِ
َق رو ُل ُه« :كَا ُنوا َي َّت ِ
خ ُذ َ
اع ب َِو رز ِهنَا» .
«و َم رع ُلو ٌم َأ َّهنَا َال ُت َب ُ
احل رل َي َة» .إ َِىل َق رولِ ِهَ :
َه َذا كُله ِمن ا رل َق رطع بِا رل ِع رلم وا رلـمعرِ َف ِة ب َِال دلِي ٍل ،ود رعوى ب َِال بر َه ٍ
ان.
َ ر َ َ
ِ َ َ ر
ُ َ
ُر
ِ
االس ِتنَا ِد إ َِىل ِم رث ِل َه ِذ ِه ا رلش َب ِه ا َّل ِتي ِه َي َأ رو َه ُن ِم رن َن رس ِج
َف َيا لِ َّل ِه ا رل َع َج ُ
ب ِم َن ر
ا رل َع رن َك ُبوت.
الر َج ِ
احلرِ ريرِ َو َّ
الَ ،و َأ َّن ُه ُأ ِب ري َح ِمنر ُه َما
الذ َه ِ
ب َع َىل ر
ُث َّم َق رو ُل ُه ِيف ا رل َع َرا َياَ :و َ رحترِ ري ُم ر َ

اج ُة .
احل َ
َتدر ُعو إِ َل ري ِه ر َ
ُي َق ُالَ :مل ُي َب رح ِمنر ُه َّإال َما ُأبِ ري َح بِن ُُص ٍ
الرش ِع َص ِح ري َح ٍةَ ،و َال ك ََال َم فِ ري َما َو َر َد
وص ِم َن َّ ر
ر
فِ ري ِه النَّص.
اح َ ِ
اج ِة،
احل َ
ـم رط َل َق ِة َف َي رل َز ُم ِم رن ُه َأ رن ُي َب َ
ِاحل َ
واع ر
اج ِة ا رل ُ
مج ري ُع َأ رن ِ
الربَا ب ُِم َج َّر ِد ر َ
َو َأ َّما َت رع ِل ري ُل ُه ب ر َ
وز َل ُه َأ رن َي رش َ ِرت َي ُه ب َِأ رك َث َر ِم رن ُه َر ِديَ ،وك ََذا َ ِ
َاج إ َِىل َذ َه ٍ
اع
ب َج ري ٍد َ ُجي ُ
احت َ
َف َم ِن ر
مج ري ُع َأ رن َو ِ
الربَوِ َّي ِا ِ
َاج ِإ َل ري ِه َع َىل َق رولِ ِه َه َذا؛ ِإ رذ َقدر َج َع َل
حيت ُ
الربَا إ َِّال َما َال ُ ر
تَ ،و َمل ر َي رب َق َم رعنى لِت رَحرِ ري ِم ر
ر
ـم رنكُوس.
ـم رعك ِ
الرش ُع ِ َهب َذا ال ِق َي ِ
احل َ
ُوسَ ،وال َّن َظرِ ا رل َ
اس ا رل َ
اج َة ُم ِب ري َح ًة لِ َ
ـما َح َّر َم ُه َّ ر
رَ
َفإِ َّنا لِ َّل ِه َوإِ َّنا إِ َل ري ِه َر ِ
اج ُع َ
ون.
(االنتصار) ( ،)97/5واحلافظ السياغي رمحه اهلل تعاىل يف (الروض النضري) ( ،)415/2وغريهم.
عَن ُأ رم َس َل َم َة َقا َل رت:
روى اإلمام املؤيد باهلل  #يف (رشح التجريد) ( )21/2عن سنن أيب داود ر
احا ِم رن َذ َه ٍ
ب َف ُق رل ُتَ :يا َر ُس َ
كري
« ُكن ُرت َأ رل َب ُس َأ رو َض ً
ول ال َّل ِه َأكَ نرزٌ ُه َو؟ َف َق َالَ (( :ما َبلَغَ َأ رن تُؤَ َّدى زَ كَ ا َت ُه َفزُ َ
[الو َض ُح ً -
خل رلخال .من القاموس] .قلت:
حمركةَ :-ح ر ٌيل من ال ِف َّضة .ج:
أوضاح ،وا َ
ٌ
َف َل ري َس ِب َكن ٍرز))»َ .
وهو يف سنن أيب داود ( )95/2برقم ( .)1564ورواه البيهقي يف (السنن الكربى) (،)140/4
رش ِ
«ح ِد ٌ
يح َ
ارِي»،
ط ا رل ُب َخ ر
يث َص ِح ٌ
واحلاكم يف (املستدرك) ( )547/1برقم ( ،)1438وقالَ :
عَىل َ ر
رش ِ
وقال الذهبي يف (التلخيص) َ
ط ا رل ُب َخارِ ري».
«عَىل َ ر
ِ
ِ
ِ
ر
ر
َ
َ
ر
َ
ُ
َّاس ع ََىل َع رهد نَبِيره رِم ÷ كَانُوا َيتَّخذون احلليَةَ ،وكَان الن َرسا ُء َيلبَ رسن ََها،
( -)1لفظ ابن القيمَ « :أ َّن الن َ
ور ِة َأنَّ ُه ك َ
يج،
َان ُي رعطِ َ
ِالرض َ
َو ُك َّن َيت ََصدَّ رق َن ِ َهبا ِيف راألَ رعيَا ِد َوغ رَري َِها؛ َو ِم رن ا رل َ
يها لِ رل َم َحاوِ ِ
ـم رع ُلو ِم ب َّ ُ
وهنَا؛ َو َم رع ُلو ٌم َق رط ًعا َأ َّهنَا َال تُبَا ُع ب َِوزر ِهنَا؛ َفإِنَّ ُه َس َف ٌه.»...
َو َي رع َل ُم َأ َّهنُ رم َيبِي ُع َ
ال ُح رر َم لِ َسدر ذَرِ ي َع ِة الت رَّشبِي ِه بِالن َرس ِ
الر َج ِ
( -)2قال ابن القيمَ :
يم َّ
ـم رل ُعو ِن
الذ َه ِ
اء ،ا رل َ
احلرِ يرِ ع ََىل ر
«حتررِ ُ
ب َو ر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اح بَير ُع ر
ـم ُصو َغة ِصيَا َغ ًة
اج ُةَ ،وك ََذل َك َينربَغي َأ رن ُيبَ َ
احل َ
َفا ِع ُل ُهَ ،و ُأب َ
احل رليَة ا رل َ
ِيح ِمنر ُه َما تَدر عُو إ َليره ر َ
اج َة تَدر عُو َإىل َذلِ َك.»...
احل َ
ُمبَ َ
اح ًة بِ َأ ركثَ َر ِم رن َوزر ِهنَا؛ ِألَ َّن ر َ

ـم َؤ رل ِ
ـمت ر
َأخرِ ري َن.
ف َ :و َقدر َت َع َّق َب ُه بَ رع ُض ا رل ُ
َو َأ َّما َق رو ُل ا رل ُ
ـم َؤ رل ِ
َن ُق ُ
ول :ك َ
ب.
ف َأ رن َي رذك َُر ال َّت رع ِق ري َ
َان َع َىل ا رل ُ

ص
ـما راشتَدَّ ر
اج ُة الن ِ
َّاس إ َِىل ال َع َم ِل بِ ِه .إ َِىل َق رولِ ِهَ :و َال َن َّ
ت َح َ
ُث َّم َق رو ُل ُه :إ َِّال أ َّنه َل َّ
ُخيَالِ ُف َها ك َ
َان لل َفت َروى ب َِذلِ َك َو رج ٌه َو ِج ري ٌه.
َّ
ب
ف َه ِذ ِه ال َفت َروىَ ،و ره َو َق رو ُل ُه:
ُي َق ُال :بَ رل َقدر َو َر َد النَّص بام ُخيَالِ ُ
((الذ َه ُ
الِص ري ُح ِيف الت رَّمرِ ر
ب َّ
ف ُي َق ُال:
ِالر ِديَ ،ف َك ري َ
ب ،))...إِلخَ ،وك ََذا النَّص َّ ِ
ِالذ َه ِ
اجل ري ِد ب َّ

ص ُخيَالِ ُف َها؟.
َو َال َن َّ

اب َط َو ِ
اف
ُث َّم َق رو ُل ُهَ :و َقدر َت َقدَّ َم َنظِ ر ُري َذلِ َك فِ ري َما َن َق رلنَا ُه َع ِن ابر ِن ال َق ري ِم ِيف بَ ِ
الز َي َار ِة.
ر
ِالر رأ ِي ال َف ِ
ُي َق ُال :ا رلك ََال ُم َع َل ري ِه ُهن َ
ف
اس ِدَ ،ك ري َ
َاك كَا رلك ََال ِم ُهنَا؛ َف ِإ َّن ُه إِبر َط ٌال لِ رلن ر
َّص ب َّ

اض رت،
َو َقدر َق َال ÷ يف ر
ُن َقدر َأ َف َ
حق َص ِف َّي َةَ (( :أ َحاب َِس ُتنَا ِهي؟))َ ،أ ري إ رِن َمل ر َتك ر
الر ُس َ
ول ÷ َو َم رن
وز َأ رن َت ُط َ
جي ُ
وف َو ره َي َحا ِئض؛ لِ َّئال َ رحتب َِس َّ
َو َمل ر َي ُق رلَ :ال بَ رأ َسُ َ ،
احل ِج ري ِج ،ك ََما َأ َج َاز ُه ابر ُن َ
الر رأ ِي ا َّل ِذي
الق ري ِمَ ،و َخ َّص َ
وم ِب ُم َج َّر ِد َّ
ص ال ُع ُم َ
َم َع ُه ِم َن ر َ
َال َدلِ ري َل َع َل ري ِه.
ـم رذكُورِ َ ،ف َال
ـم َؤ رل َ
ف َر ِ َ
ِالر رأ ِي ا رل َ
مح ُه ال َّل ُه َت َع َاىل َقدر َت َأ َّث َر ب َّ
َو َه َذا َيدُ ل َك َأ َّن ا رل ُ

َح رو َل َو َال ُق َّو َة إ َِّال بِال َّل ِه ا رل َع ِ ريل ا رل َعظِ ري ِم.

*******

السيَّاغي ¦.
( -)1أي احلافظ َّ
السيَّاغي ¦.
( -)2أي احلافظ َّ

(مع ابن الوزير يف إيثار احلق على اخللق)

(ِ -)1م رن (صفحِ )271/يف َط رب َع ِة (1318هـ -ال َّط رب َعة األُ رو َىل):
َق رو ُل ُه« :ا َّت َف َق َأ ره ُل ا رلسنَّ ِة ِم رن َأ ره ِل األَ َثرِ َوالنَّ َظرِ َواألَ رش َعرِ َّي ِة َع َىل َأ َّن اإل َِرا َد َة َال
وجدُ ».
َي ِصح َأ رن ُت َضا َّد ا رل ِع رل َمَ ،و َال ُيرِ ريدُ ال َّل ُه َت َع َاىل َو ُجو َد َما َقدر َعلِ َم َأ َّن ُه َال ُي َ

رش ًعا َأ َّن ال َّل َه
ُق رل ُتُ :ي َق ُالَ :ال َت َضا َّد ِيف َذلِ َك َأ رص ًالَ ،ف َقدر ُعلِ َم َق رط ًعاَ ،ع رق ًال َو َ ر
ۡ
حح ح حۡ
َت َع َاىل ُمرِ ريدٌ لِل َّطا َع ِ
ل َن
ـم َك َّل ِف ر َ
ني؛ لِ َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :وما خلقت ٱ ّ
ات ِم رن َمجِ ري ِع ا رل ُ
نس إ ََل ّلح ۡ
حوٱ ۡل ح
ِ
ـم َع َّز َو َج َّل َأ َّهنَا َال َت َق ُع إ َِّال ِم َن
ل
ا
ع
و
ه
و
،
[الذاريات]
﴾
٥٦
ون
د
ب
ع
َ
ر
ّ
َ َ
ّ
ٌ
ّ
استِ َحا َل ِة َذلِ َك َأ رصالَ ،ال َع رق ًال َوالَ َن رقال.
الـ ُرم رؤ ِمنِ ر َ
نيَ ،و َال َدلِ ري َل َيدُ ل َع َىل ر
َاع َها ِم رثل َأ رن ُنرِ ريدَ ِم َن ال َّل ِه َت َع َاىل َما َي رق ِد ُر َع َل ري ِه
َو َأ َّما َق رو ُل ُهَ « :ف ِإ َّنا ُندر رِ ُك ِم رن َأ رن ُف ِسنَا ا رم ِتن َ
اجلن ََّة ِم رن
ُس رب َحا َن ُهُِ ،مَّا َن رع َل ُم َأ َّن ُه َال َي رف َع ُل ُهِ ،م رث َلَ :أ رن َال ُي ِذ ري َقنَا ا رل َ
ـم رو َت َأبَدً اَ ،و َأ رن ُيدر ِخ َلنَا ر َ
َغ ِري مو ٍ
ت َو َال َح رش ٍـرَ ،م َع ُقدر َر ِة ال َّل ِه َت َع َاىل َع َىل َذلِ َكَ ،و َحمَ َّب ِتنَا لِ َذلِ َك» ،إلخ.
ر َر
او َل ُة لِ َذلِ َك َال اإل َِرا َدةَُ ،ف ره َي ُُمركِنَ ٌة َو َوا ِق َع ٌة ،ك ََما َق َال
ـم َح َ
ـمدر َر ُك ُه َو ا رل ُ
َفإِ َّن َما ا رل َ

َّ
الشا ِع ُر :
اب َي ُعـ ـو ُد َي رو ًمـ ـا
َأ َال َل ريـ ـ َت ا رل َّشـ ـ َب َ

ب
ـم ِش ري ُ
رب ُه ب َِمـ ـا َصـ ـن ََع رالـ ـ َ
َفـ ـ ُأ رخ ِ َ

َع َىل َأ َّن ُه ُي َق ُال بَ رعدَ َه َذا ُك رل ِه :إ َِّن إ َِرا َد َة ال َّل ِه َت َع َاىل خمُ َالِ َف ٌة ِإل َِرا َد ِة َخ رل ِق ِه ،إِ َّن َما ِه َي ِيف
ِاش ِت َم ِ
َح رق ِه َج َّل َج َال ُل ُه :إِ َّما ا رل ِع رل ُم ب ر
ـم رعنَى
ال َّ
ـم رص َل َح ِةَ ،و َه َذا ا رل َ
اليش ِء َع َىل ا رل َ
( -)1أبو العتاهية ،كام يف ديوانه (ص .)46/ط( :دار بريوت).

َح ِ
ـم رص َل َح َة ال َعا َّم َة.
اص ٌل َق رط ًعا؛ َفإِ َّن ِيف َطا َع ِة ا رل ِع َبا ِد ا رل َ
ب
َوإِ َّما ب َِم رعنَى األَ رمرِ لِ رل ِع َبا ِدَ ،و َقدر َو َق َع َق رط ًعاَ ،و َما ِس َوى َذ رينِ َك بَاطِ ٌلَ ،وإ رِن َذ َه َ
إِ َل ري ِه َذ ِ
ب.
اه ٌ
ِ ِ
ت رِ
َو َأ ري ًضا َف َل ري َس ِ
ِ ِ
وهلا ،بَ رل إِ َقا َم ُة
احلك َرم ُة ِيف َط َل ِ
ب ال َّطا َعات م َن ال ُع َصاة ه َي ُح ُص ُ َ
ـم رم ِ
ـم َح َّج ِةَ ،وال َّت رعرِ ري ُض َع َىل ر
ك ِن ا َّل ِذي َال َي رمن َُع ِمنر ُه
احل َّج ِةَ ،وإِ ري َض ُ
اخلَ ر ِري ا رل ُ
اح ا رل َ
رُ

َمانِ ٌعَ ،و ره َو َح َس ٌن َق رط ًعاَ ،وإ رِن ُعلِ َم َأ َّن ُه َغ ر ُري َوا ِقعٍ.
اب
َوإِ َذا َت َأ َّم رل َت َه َذا َح َّق الت ََّأم ِل ا َّت َض َح َل َك َأ َّن َمجِ ري َع َما َط َّو َل بِ ِه ِيف َه َذا ال َب ِ
َت رطوِ ري ٌل ب َِال َطائِ ٍل.
ني َعلِ رمنَا َأ َّن َذلِ َك َح ِق ري َق ُة َق رو ِهلم »
(َ -)2و ِم رن (صفحَ ،)276/ق رو ُل ُهَ « :ف ِح ر َ
إلخ.

ت ِيف َمجِ ري ِع َت َصـر َف ِاُت رِم بِ ِ
خ َالفِ ِهَ ،ف ِم رن َأ ري َن
رص ُحوا ك ََما َأ َفدر َ
ُق رل ُتُ :ي َق ُالَ :قدر َ َّ
رص َح َو ِ
رست ِ
احدٌ ِمن ُرهمَ ،و ره َو َّ
َاين ِيف َم َقا ٍم
الش ره ر
َعلِ رم َت َأ َّن َه َذا َح ِق ري َق ُة َق رو ِهلمَ .وإِ َّن َما َ َّ
َو ِ
اح ٍد؟.
رص َح َن رفس ُه ب َِأ َّن فِ رع َل ا رل َع رب ِد
َف ِم رن َأ ري َن َص َّح َ ر
مح ُل َمجِ ري ِع َت رصـرِ ر َ
حي ِاُتِم َع َل ري ِهَ ،م َع َأ َّن ُه َ َّ
َخ رل ٌق لِ َّل ِه َت َع َاىل؟.
احلافِ ِ
ب َأبر َحاثِ ِه
ظ ِيف َأ رغ َل ِ
َو َه ِذ ِه ال َّطرِ ري َق ُة ِيف (ال َّت رل ِف ري ِق) ِه َي َطرِ ري َق ُة َّ
الس ري ِد َ

( -)1وهو قوله (صَ « :)275/أ َّما موافقة األشعرية وأهل األثر هلم يف أن اهلل تعاىل ال يريد
َّص منهم واإلقرار ،ال باإللزام واالستنباط ،وذلك َأ َّن إمام علومهم
املعاص؛ فإ َّن ذلك َثبَ َت بالن ر
ِ
َ
صاحب (هناية األقدام) املعروف بالشهرستاين َذك ََر يف كتابه هذا أ َّن إراد َة ال َّله تعاىل
العقليَّة
َ
َ
َّ
َّ
عندهم ال يصح أ رن تَ َعل َق إال بأفعاله سبحانه دون كسب العباد ،سواء كان طاع ًة أو معصيةَّ ،
وأن
معنى قولنا :إن الطاعات مرادة وحمبوبة ومرضية هو أ َّن اهلل تعاىل يريد أفعاله التي تعلق هبا ،وهي
األمر وال ثناء يف الدنيا ،والثواب والثناء يف اآلخرة ،ومعنى قولنا :إن املعاص مكروهة
ومسخوطة هو أن اهلل تعاىل يريد أفعاله املتعلقة هبا ،وهي النهي والذم يف الدنيا ،والعقاب والذم
يف اآلخرةَ ،و َط َّو َل يف هذا.»...

اص ِم ِه َو َق َو ِ
َوإِ ري َرا َداتِ ِه ِيف ( َع َو ِ
اص ِم ِه) َو(إِ ريثَارِ ِه)َ ،أ َّن ُه َي َت َل َّم ُس َأ َّي ِع َب َار ٍة ِألَ َح ِد
ٍ
ـما َي ُرو ُم نِ رس َب َت ُه إ َِىل إ رِحدَ ى ال َّط َوائِ ِ
فُ ،ث َّم َي ربنِي
ـم َخالِ ِف ر َ
ني فِ ري َها َأ رد َنى َرائِ َحة لِ َ
ا رل ُ
ض بَ رعدَ َذلِ َك َع رن
َع َل ري َهاَ ،و ُي ِض ري ُ
ف إِ َل ري َها ُم َوا َف َق َة َمجِ ري ِع َأ ره ِل تِ رل َك ال َّطائِ َف ِةَ ،و ُي رعرِ ُ
رص ري ِح ُن ُص ِ
حي ِ
اُتِم ا َّلتِي َال َ رحت َت ِم ُل الت رَّأ ِو ري َلَ ،و ره َي َطرِ ري ٌق َأ رو َهى ِم رن
وصهِم َو َت ر ِ
َ ِ
ِص ر َ

َن رس ِج ا رل َعنر َك ُب ِ
وت.
يض ال َّل ُه
َو َقدر َأ َفا َد َما َذك رَر َنا ُه :ا ِ
ور بِال َّل ِه ُحم َ َّمدُ بر ُن َع رب ِد ال َّل ِه َ
ـمن ُرص ُ
إل َما ُم ا رل َ
الوزِ ري ُر َر ِ َ
ـم َؤ رل ِ
ف.
َعن ُره َما ِيف ( َف َرائِ ِد الآليل)َ ،ف َقدر َأ رطن َ
الر رد َع َىل ا رل ُ
َب ِيف َّ
ني الـ َرم ِ
اء َوالنَّارِ َ ،و ره َو َش ِ
اهدٌ ِم رن َأ رهلِ ِهَ ،و ره َو
جي َم َع بَ ر َ
َو ُِمَّا َو َص َف ُه بِ ِه َأ َّن ُه ُيرِ ريدُ َأ رن َ ر
ف ِب ِهَ ،ف َم رن َأ َرا َد الت رَّح ِق ري َق َف َع َل ري ِه ب ُِم َطا َل َع ِت ِه.
َأ رع َر ُ

الر َجال ِيف ( َم رط َل ِع ال ُبدُ ور) ِيف
َوك ََذا ال َع َّال َم ُة ا رلـ ِم رف َضال َأ رمحَدُ بر ُن َصالِ ِح بر ِن َأ ِيب ر
ـم َؤ رل ِ
ف .
َت رر َ َ
مج ِة ا رل ُ

حيا َل ري َس
ب ِم رن َتنرظِ ر ِري ِه لِ َذلِ َك بِ َت رف ِس ر ِري َّ
َوا رل َع َج ُ
رص َح َت رصـرِ ر ً
الزخمَ ر َشـرِ ري ا َّل ِذي َ َّ
بَ رعدَ ُه َت رصـرِ ري ٌح ب َِأ َّن َذلِ َك َجم َ ٌاز َ ،وكِتَابُ ُه َم رش ُح ٌ
ون ب َِذلِ َك.

َو َل َقدر َن َق َض َت رأ ِو ري َل ُه َه َذا ا َّل ِذي َق َصدَ ُه َهلم ب َِق رولِ ِهَ « :و َل ِ
جل ٍ
اج،
ك َّن َه َذا ِمن ُرهم ُجمَ َّر ُد ِ َ
ُ
َو ِشدَّ ُة ِم َر ٍاء َو َجدَ ل »...إِلخ.
َّخلِ ري ِ
َّخب ِ
ط َوالت ر
َفتَدَ بَّ رر َو ُك رن َع َىل َح َذرِ -م رن ِم رث ِل َه َذا الت َ
ط ال َع ِج ريبَ ،-و ُخ ِذ
ال َّث َمرَ ،و َخ رل ال ُع رو َد لِلنَّارِ َ ،وال َّل ُه َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق إ َِىل َأ رق َو ِم َطرِ ريق.

مكتبة أهل البيت(ع).
( -)1مطلع البدور ( )139/4رقم الرتمجة ( )1074ط
ح
ّيها فح ح
ح َق حعلح ۡيهاح
ّيها حف حف حسقوا ف ح
َتف ح
ِإَوذا ٓ أح حر ۡدنحا ٓ أحن لن ۡهل حّك قح ۡر حية أ ح حم ۡرنحا م ۡ ح
( -)2يف تفسريه لقوله تعاىل﴿ :
ٱ ۡل حق ۡول فح حد َم ۡر حنَٰ حها تح ۡدم ٗ
ّيا .﴾١٦

«و ُهنَا َ رحت ِق ٌيق بَالِ ٌغَ ،و ره َو َأ َّن ُم َرا َد َأ ره ِل السنَّ ِة
(َ -)3و ِم رن (صفحَ )277/ق رو ُل ُهَ :
ُون ال َّل ُه َغالِ ًبا َغ ر َري َم رغ ُل ٍ
ِيف َم رس َأ َل ِة اإل َِرا َد ِةَ :أ رن َيك َ
وب».

ـم َخالِ ُف َ
ون َما
ف فِ ري ِه ُم رسلِ ٌمَ ،و َل رو َو َق َ
ُق رل ُتُ :ي َق ُالَ :أ َّما َه َذا َف َال ُخيَالِ ُ
ف َع َل ري ِه ا رل ُ
اعَ ،و َلكِن َُّهم َف َّر ُعوا َع َل ري ِه َما َال َيدُ ل َع َل ري ِهَ ،و َال َي رل َز ُم َعنر ُهَ ،و ره َوَ :أ َّن ك َُّل
َو َق َع الن َرز ُ
وا ِق ٍع ِيف العا َلـم ِمن حس ٍن و َقبِيحٍ  ،و َخ ٍري و َرش ،و َطا َع ٍة ومع ِصي ٍة ،وإِيم ٍ
ان َو ُك رف ٍر
َ ِ ر َ َ َ ر َ ر َ ٍّ َ
َ
َ َر َ َ رَ
وق ،وص َالحٍ و َفس ٍ
اد ،و ُظ رل ٍم وإِحس ٍ
ان َوعُدر َوانَ ،ف ره َو بِإ َِرا َد ِت ِه َو َم ِش ري َئ ِت ِه،
َ
َو ُف ُس ٍ َ َ
َ ر َ
َ َ

ِالرض رو َر ِة.
َو َق َضائِ ِه َو َقدَ رِ ِهَ ،و َأ َّن ُه َع َّز َو َج َّل َال َي رق ُ
بح ِمنر ُه َقبِ ري ٌحَ .ه َذا َم ُعلو ٌم َعن ُرهم ب َّ ُ
ٍ
ـم َؤ َّل ِ
َوك رَم لِ رل ُم َؤ رل ِ
ف َو َغ ر ِري ِه لِ َت رل ِف ري ِق الوِ َف ِ
اق ،بِت ََصي ِد
ف ِم رن ُحم َ َ
او َالت ِيف َه َذا ا رل ُ
ات و َف َلت ٍ
ٍ
ض ِمن ُرهم َال َتدُ ل َع َىل اال رت َف ِ
اقَ ،و َل رقد َأ َّدا ُه
َات لِ رل َب رع ِ
ِع َب َاراتَ ،وبِ َت رل ِف ري ِق َكلِ َم َ
خت ِل ري ِ
ـمنَا َق َضاتَ ،و َ ر
ـم َق َاالت.
ط ا رل َ
َذلِ َك إ َِىل ا رل ُ
ُث َّم ُي َق ُال َل ُه :إ رِن ك َ
هِم فِ ري َما
َان األَ رم ُر ك ََما َذك رَر َ
ِالر رد َع َل ري ر
ت َف َما َم رعنَى َت رطوِ ريلِ َك ب َّ
َس َب َق ِم َن األَبر َح ِ
اث َو َما ي رِأ ِيت؟.

«و َأ َّما األَ رش َعرِ َّي ُة َف َقدَ ُحوا ِيف
َو َأ ري َن َما َس َب َق َل َك ِيف (صفحِ )216/م رن َق رولِ َكَ :
رس َها» إ َِىل ِ
رِ
آخرِ ِه؟َ .فإِ َّنا لِ َّل ِه َوإِ َّنا إِ َل ري ِه َر ِ
اج ُع َ
ون .ا رنت ََهى.
احلك َرم ِة ب َِأ ر ِ

ب
«و ِرس َه َذا الت رَّح ِق ري ِق َأ َّن ُه َال ِخ َال َ
ف َأ َّن َس َب َ
(َ -)4و ِم رن (صفحَ ،)278/ق رو ُل ُهَ :
ـم َع ِ
فَ ،لكِنَّ ُه َل ري َس ب َِج ر ٍرب
نيَ ،وال َّت ركلِ ري ُ
اص ُم َرا ٌدَ ،و ره َوَ :خ رل ُق ا رل ُقدر َر ِةَ ،وا رلت رَّمكِ ر ُ
ا رل َ

َحم ر ٍ
ض ،بَل ال َّظ ِ
ب َّ
رش.
اه ُر ِيف َس َب ِ
الش رـر َأ َّن ُه َ ٌّ
احلكرم َة َق َالُ :هو مراد لِنَ رف ِس ِه ،ومن َأ رثبتَها َق َالَ :ال بدَّ ِمن مر ٍ
اد َ
آخر،
َ َ ر َ َ
َ َُ ٌ
ُ ر َُ
َف َم رن َن َفى رِ َ

اجلنَّ ُة ِيف َح رق
ـم َرا َد األَ َّو َل و َغ َر َ
ض ال َغ َر ِ
ـم َس َّمى :ا رل ُ
َو ره َو ا رل ُ
ضَ ،ف َم رن َق َالُ :ه َو ر َ
ب َو ُح ُص ِ
ول َما َعلِ َم َأ َّن ُه َال
ب َي رمن َُع ِم رن َط َل ِ
ـم ا رل َغ ري ِ
ا رل ُكفَّارِ َ ،و َر َد َع َل ري ِه َأ َّن َعالِ َ
حي ُص ُل».
َر

بَ ،أ َمل ر َي رأ ُمرِ ال ُع َصا َة بِال َّطا َع ِة؟ َأ َمل ر َي رأ ُم رر إِبرلِ ري َس بِالس ُجو ِد؟
ُق رل ُتُ :ي َق ُالَ :ه َذا َع ِج ري ٌ
َأ َو َل ري َس األَ رم ُر َط َل ًبا َو َأ َّي َط َل ٍ
ب؟.
ـمآب.
َو َقدر َس َب َق ال َّتنربِ ري ُه َع َىل َّ
ـم رر ِج ُع َوا رل َ
الص َوابَ ،وإ َِىل ال َّل ِه َت َع َاىل ا رل َ

اجل ر ِربَ ،و َع َىل
اجل ِم ري ُع َقد ا َّت َف ُقوا َع َىل َن رف ِي ر َ
( -)5ومن (صفح )278/قولهَ « :فإ َِّهنُم ر َ
االخ ِت َيار» إ َِىل ِ
ُث ُب ِ
وت ر
آخرِ ِه.

ِاس ِم َأ ره ِل ا رلسنَّ ِة؛ َفإ َِّهنُم
ـم َؤ رل ُ
فب ر
ُق رل ُتُ :ي َق ُالَ :أ َّما األَ رش َعرِ َّي ُة َوا َّل ِذ ري َن ُي َس رم ريهِم ا رل ُ
َوإ رِن َوا َف ُقوا ِيف ال َّل رف ِ
ظَ ،ف َل رم ُي َوافِ ُقوا ِيف الـ َرم رعنَىَ ،و َما ُم َوا َف َقت ُُهم تِ رل َك إ َِّال ُم َر َاو َغ ٌة ُِمَّا

اجل ر ِربَ ،و ره َي ُم َر َاو َغ ٌة َال ُ رجت ِد رهيِم َشي ًئا؛ َف َّإهنُم ُجم ر ِم ُع َ
ون َع َىل َأ َّن َأ رف َع َال ا رل ِع َبا ِد
َلزِ َم َأ رهل ر َ
بح ِمنر ُه َقبِ ري ٌح .
خمَ ر ُلو َق ٌة لِ َّل ِه َت َع َاىلَ ،و َأ َّن ُه َت َع َاىل ُمرِ ريدٌ لِك رُل ال َق َبائِ ِحَ ،و َأ َّن ُه َال َي رق ُ

ب ا َّل ِذي َأ رث َبتُو ُه َل ري َس َل ُه َم رعنَى َع َىل الت رَّح ِق ري ِقَ ،وك ََذا ِت رل َك ُ
ـم رو ِج َب ُة،
َوا رلك رَس ُ
القدر َر ُة ا رل ُ
لضدَّ ري ِنَ ،و ره َي ا َّل ِتي َي رعن َ
ُون ب ر
ِاالخ ِت َيارِ .
ـمقَارِ َن ُة لِ رل َم رقدُ ورِ  ،ا َّل ِتي َال َت رص ُل ُح لِ ر
ا رل ُ

ف َو َما َي رأ ِيت َما ُينَا ِق ُض َه ِذ ِه ال َّت رل ِف ري َق ِ
لم َؤ رل ِ
ات ا َّلتِي َي َت َك َّل ُف َهاَ ،و َي رك ِف ري َك
َوفِ ري َما َم َّر لِ ُ
اُتا ِم رن َأ ره ِل ا رلبِدر َع ِة،
َق رو ُل ُه ِيف (صفحَ :)372/
«و َت َس َّموا بِا رلسنر َّي ِةَ ،وا َّت َس ُموا ب ُِح َم ِ َ

َف َس َّل ُموا ِألَعردَ ِاء اإل رِس َال ِم نِ رس َب َة ك رُل َقبِ ريحٍ َم رذ ُمو ٍم إ َِىل ال َّل ِه َت َع َاىلَ ،و َأ َّن ُه ِمنر ُه َال ِم رن
ت ِمنر ُه لِ َغ ر ِري ِحك َرم ٍةَ ،و َال َعا ِق َب ٍة َمحِ ريدَ ٍةَ ،و َأ َّن ُه َال
َغ ر ِري ِهَ ،و َأ َّن َذلِ َك َو َمجِ ري َع َأ رف َعالِ ِه َصدَ َر ر

( -)1والبحث يف هذا مستوىف يف (لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي ( #الفصل
الثاين) (ط( )235/1/1ط( )306/1/2ط.)483/1/3

ني ِألَ رج ِل اإل رِح َسا ِن ،بَ رل
ـم رح ِسنِ ر َ
ـم رع ِص َي ِةَ ،و َال ُي ِث ري ُ
ُي َعا ِق ُ
ب ا رل ُ
ب ا رل ُع َصا َة ِألَ رج ِل ا رل َ
ـم ِ
ـم رع ُل َ
ات
وج َب ِة َ َهلاَ ,واال رت َفا ِق َّي ُ
وال ُ
ت َع رن ِع َللِ َها ا رل ُ
َت رصدُ ُر َأ رف َعا ُل ُه َعنر ُه ك ََما َت رصدُ ُر ا رل َ
ـم َح ِ
َو ر
الَ ،و َأ َّن ُه
ـم َجانِ رنيَ ،و َأ َّن ُه َقدر َو َق َع ِمنر ُه َت ركلِ ري ُ
االختِ َيارِ َّي ُ
ف ا رل ُ
ات ِم َن ا رل رص رب َيا ِن َوا رل َ

َل ري َس ُه َو َأ رو َىل بِ ِه ِم رن َت ركلِ ري ِ
ـم َال ِحدَ ُة
ـم َتك ِ
ُن ا رل َ
ـم رمكِ ِنَ ،و َأ رم َثال َه َذا ُِمَّا َل ر
ف ا رل ُ
َت رط َم ُع َأ رن َي رم ِيض َهل رم َط رر َف َة َع ر ٍ
ـؤ ِ
احل َما ِة َع ِن
نيَ .ف َقدر َص َار َذلِ َك ِم رن آك َِد َع َقائِ ِد َه ُ
الء ر ُ
َ ُ
َِص ِ
مه َ
ا رلسنَّ ِة َواإل رِس َال ِمُ ،ي رو ُص َ
ون َأ َّن
ـم رسلِ ِم َ
نيَ ،ف ُي رو ِ ُ
ات ُع ُمو َم ا رل ُ
ون بِ ِه ِيف ا رل ُ
ـم رخت َ َ
َذلِ َك ِم رن َأ رركَا ِن اإل رِس َال ِمَ ،ف َل َ
وال َأ َّن َه َذا َقدر َو َق َع ِمن ُرهم َما ك َ
َان ا رل َعا ِق ُل ُي َصدر ُق

ني
ب ُِو ُقو ِع ِه ُِم َّ رن ُه َو ُد رو َهنُمَ ،فن رَس َأ ُل ال َّل َه َت َع َاىل ا رل َعافِ َي َة» .ا رنت ََهىَ ،فتَدَ بَّ ررَ ،ف َه َذا ُه َو َع ر ُ
الت رَّح ِق ريقَ ،وال َّل ُه َو ِيل الت رَّوفِ ريق.
ـم رعتَزِ َل ِة َز َع ُموا َأ َّن ال َّل َه َت َع َاىل
(َ -)6و ِم رن (صفح )291/قولهَ :
«و َلكِ َّن َأ رك َث َر ا رل ُ
ني َوالل رط ِ
ف ِهب رِم ،بَل ا رع َت َقدُ وا َأ َّن
ـم َك َّل ِف ر َ
ُمرِ ريدٌ لِ ِف رع ِل َمجِ ري ِع َما َي رق ِد ُر َع َل ري ِه ِم رن ِهدَ ا َي ِة ا رل ُ
َذلِ َك َو ِ
ـم َي رف َع رل ُه َأ َّن ُه َغ ر ُري
ب َع َل ري ِهَ ،و ِألَ رج ِل ا رعتِ َقا ِد ِه رم ُو ُج روبَ ُه َع َل َي ِه َق َط ُعوا ِح ر َ
اج ٌ
ني َل ر

َقا ِد ٍر َع َل ري ِه »...إلخ.

وب َمجِ ري ِع َما ُي رمكِ ُن ِم َن األَ رل َط ِ
اف ُه رم َطائِ َف ٌة
ُق رل ُت :ا رع َل رم َأ َّوالً َأ َّن ا رل َقائِ َل ب ُِو ُج ِ
الوا ِق ُع َأ َّهنُم َل ري ُسوا
ـم َؤ رل ُ
ف َأ َّهنُم َأ رك َث ُر ُهمَ ،و َ
ـم رعتَزِ َل ِة َال كُل ُهمَ ،و َقدر َذك ََر ا رل ُ
ِم َن ا رل ُ

ب َِأ رك َثرِ ِهم.

الوا :ب َِأ َّن ُه َغ ر ُري َقا ِد ٍر َع َل ري ِه،
َو َال َم رعنَى لِلت رَّهوِ ري ِل َوالت رَّشنِ ري ِع َع َل ريهِم ب َِأ َّهنُم َق ُ
ف َينر َف ُع فِ ريهِ م َل َف َع َل ُه،
ـم رع ُلو ُم َأ َّهنُم إِ َّن َما َقا ُلوا :إ َِّن ال َّل َه َت َع َاىل َل رو َعلِ َم َأ َّن الل رط َ
َوا رل َ

ف َل ري َس ُم رو ِج ًبا لِ رلهِ دَ ا َي ِةَ ،وإِ َّن َما َيك ُ
ُون
َوإِ َّن َما َال َينر َف ُع فِ ريهِ م؛ ِألَ َّهنُم َال َي رق َب ُلو َن ُهَ ،والل رط ُ
ف َم َع ُه َ :أ رق َر َب إ َِىل َأ َد ِاء َما ُك رل َف ُه.
ـم َك َّل ُ
ا رل ُ
( -)1أي مع اللطف.

َو َقدر َد َّل ِ
ات َع َىل َأ َّن ُه َال َينر َف ُع ِف ريهِم َِش ٌءَ ،ل رو َمل ر َي ُك رن إ َِّال َق رو ُل ُه َت َع َاىل:
ت اآل َي ُ
ٗ
ح ح ۡ ح َ ح ح َ ۡ ح ٓ ح ۡ ۡ ح حى ح ح ح ح َ
ۡ ح ۡ ح َٰ ح ح ح ۡ ح ح ح ۡ ۡ َ ح
ح
ۡ
﴿۞ولو أننا نزَلا إّل ّهم ٱلملئّكة وَّكمهم ٱلموت وحۡشنا علي ّهم ك شء قبل
ح ل ح
ح
ۡ
َٓ ح ح ٓ َ
َما َكنوا ّلؤمّن ٓوا إَّل أن يحشا حء ٱلِل﴾ [األنعامَ ،]111و َق رو ُل ُه َت َع َاىل ﴿ :حول ۡو ردوا ل حعادوا
حۡ
ل حّما نهوا عنه﴾ [األنعامَ ،]28و َغ ر ُري َذلِ َك َكثِ ر ٌري.
ول الل رط ِ
ون َق ُب َ
خيت َُار َ
است ََح َال َأ رن َينر َف َع فِ ريهِم إ َِّال َع َىل ِج َه ِة
َو َمتَى كَا ُنوا َال َ ر
ف ر
ح
َٓ
حح ٓح َ
ـم َيكُو ُنوا خمُ ر َتارِ ري َن،
رب ُهم َل ر
اإل رِج َبارِ َ ،و ره َو َم رعنَى ﴿إَّل أن يشاء ٱلِل﴾َ ،فإ رِن َأ رج َ َ

وراَ ،ف َما بَ ِق َي
ـم َح ُال َال ُي رو َص ُ
ف ِبك رَو ِن ِه َم رقدُ ً
َو ُحمَ ٌال َأ رن َيكُو ُنوا ُخمر َتارِ ري َن ُجمر َ ِرب ري َنَ ،وا رل ُ
حۡح
َجع ح
ح ح ٓ ح ح
ّي[ ﴾٩النحل]َ ،ع َىل
َع َىل َه َذا إ َِّال َت رأ ِو ُيل َن رحوِ َق رولِ ِه َت َع َاىل ﴿ :حول ۡو شا حء ل حهدىَٰك ۡم أ ّ
ِجل ِاء.
َم ِش ري َئ ِة اإل ر َ
االخ ِتيارِ َ ،ف َقدر َشاء َذلِ َك َق رطعا بِدَ َال َل ِة َأو ِل اآلي ِة ﴿ :حس حيقول ٱ ََّل ح
ّين
َ
َّ
ً
َو َأ َّما َم ِش ري َئ ُة ر َ
َ
ح
حۡ ح ٓح َ ح ٓ ح ۡ ح ۡ
أۡ ح
شك حنا﴾ [األنعام ]148:؛ َفإ َِّن ال َّل َه َت َع َاىل َقدر َأبر َط َل َق رو َ ُهلم،
شكوا لو شاء ٱلِل ما أ
َو َن َفى َأ رن َيك َ
صَ ،و ره َو ا رلك َِذ ُب،
اخل رر ِ
ُون ِعنردَ ُهم ِع رل ٌمَ ،و َح َص َـر ُهم َو َق َص َـر ُهم َع َىل ر َ
ح
َ ح ح
شكوا ل ح ۡو حشا ٓ حء ٱ َلِل حما ٓ أ ۡ ح
ّين أ ۡ ح
ش ۡك حنا حو حَلٓ حءابحآؤنحا حو حَل حح َر ۡم حنا مّن ح ۡ
شء
( -)1اآلية بتاممها ﴿ :حس حيقول ٱَّل
ۡ
ححٓ
ۡ
ۡ
ح
ۡ ۡ ح ۡ
ت ذاقوا بحأ حس حنا قل حهل ع ح
حك حذَٰل حّك حك َذ حب ٱ ََّل ح
ّين مّن حق ۡبل ّ ّه ۡم حح َ َٰ
ّندكم مّن عّلم فتخ ّرجوه َلا إّن
ح
َ حۡ
ۡ
ح
حَ ح َ َ
تتبّعون إَّل ٱلظ َن ِإَون أنت ۡم إَّل ترصون .﴾١٤٨
قال القايض العالمة جعفر بن أمحد بن عبد السالم ريض اهلل عنه يف (خالصة الفوائد)« :وهذه
اآلية تدل عىل فساد مذهب املجربة من مخسة أوجه :أحدها :أن اهلل تعاىل حكى رصيح مذهبهم
ح
عن املرشكني ،ورد عليهم وك ََّذهبم؛ بقوله ﴿ :حك حذَٰل حّك حك َذ حب ٱ ََّل ح
ّين مّن ق ۡبل ّ ّه ۡم﴾.
ۡ َ
ح َ َٰ ح
ت ذاقوا بحأ حس حنا﴾ ،والبأس :العذاب ،والعذاب ال يستحق إال عىل فعل الباطل
والثاين :قوله﴿ :ح
ححٓ
ۡ حۡ
ۡ ۡ ح ۡ
ح
والنطق به .والثالث :قوله﴿ :قل هل عّندكم مّن عّلم فتخ ّرجوه َلا﴾ ،وهذا ال يقال إال
للمبطل؛ ألن املبطل يقول ما ال يعلمه.
حَ ح َ َ
ورابعها :قوله﴿ :إّن تتبّعون إَّل ٱلظ َن ح﴾ ،وال شك َأ َّن َه َذا َذ ٌّم هلم با رت َبا ِعهم ال َّظ َّن ا َّل ِذي َال ُي رغنِي
َ حۡ
ۡ
ح
ِم َن ر
احلَ رق َشيئًا .وخامسها :قولهِ﴿ :إَون أنت ۡم إَّل ترصون ﴾ ،أي تَك ِرذبُون ،يدل عليه قوله تعاىل:
ۡ
ح
ح
ح
﴿قت ّل ٱل ََٰرصون[ ﴾10الذاريات] معناهُ :ل ِع َن َّ
الكذابون.
رب َة َي ُقو ُل َ
ون ب َِذلِ َك...الخ.
ـم رج ِ َ
فيدل ذلك عىل عظم خطأ من يقول بمثل مقالتهم.وال َش َّك َأ َّن ا رل ُ

ِرشاك َُهم َف َقدر َشا َء ِهدَ ا َيت َُهم .
ِرشاك َُهمَ ،و ِإ َذا َمل ر َي َش رأ إ ر َ
َو ره َو ُي ِف ريدُ َق رط ًعا َأ َّن ُه َمل ر َي َش رأ إ ر َ
اها ِ َهب رف َو ِة
ُربى»َ ،و ُم َقابَ َل ُت ُه إِ َّي َ
َو َأ َّما َق رو ُل ُهَ :
ـم رعتَزِ َل ِة ا رلك ر َ
ـم رسأ َل ُة َه رف َو ُة ا رل ُ
«و َه ِذ ِه ا رل َ
اجل ر ِرب َّي ِة ِيف َن رفي ر
ب ِجدًّ اَ ،و َمتَى َت َأ َّم رل َت َما َذك رَر َنا َع َر رف َت َأ َّن ُه َال َم رعنَى
االختِ َيارِ َ ،ف َع ِج ري ٌ
رَ
لِ َذلِ َك.

ـم َقا ُم َي رقت َِيض
ـم رعتَزِ َل ِةَ ،و ره َو لِ َب رع ِضهِم َغ ر ُري َال ِئ ٍق؛ إِذ ا رل َ
َو َأ ري ًضا نِ رس َب ُت ُه إ َِىل ا رل ُ
الت رَّح ِق ري َق ِيف نِ رس َب ِة األَ َق رو ِ
ال.
ف َه َذا ال َب رح َث ُك َّل ُه بِ َق رولِ ِه ِيف (صفحُ « :)293/ث َّم إ َِّن
ـم َؤ رل ُ
َو َل رقد َن َق َض ا رل ُ

ـم رعتَزِ َل َة َر َج ُعوا إ َِىل َق رو ِل َأ ره ِل ا رلسنَّ ِة ِيف َه َذا بَ رعدَ ال َّت َعس ِ
الش ِد ري ِد ِيف َت ِ
ف َّ
أو ري ِل
ا رل ُ
اجت ََم َع ِ
احل ِق ري َق ِة َع َىل َأ َّن ال َّل َه َت َع َاىل َع َىل ك رُل َِش ٍء
ال ُق ررآ ِن َوا رلسنَّ ِةَ ،و ر
ت ا رل َكلِ َم ُة َيف ر َ
ني َأ ره ِل ا رلك ََال ِم»...
َق ِد ري ٌر ،و َع َىل ما َي َشا ُء َلطِ ري ٌ
اج ِيف ا رلـ ِم َر ِاء بَ ر َ
فَ ،و َما بَ ِقي َّإال ال رل َج ُ
إلخ ك ََال ِم ِه.

احل َو ِ
السا ِد َس
ـم رغرِ ِ
اجلم َع ِة َّ -
اِش َو رق َت َأ َذا ِن ا رل َ
َت َّ
ب َي رو َم ر ُ
ـم ب َِح رم ِد ال َّل ِه َن رق ُل َه ِذ ِه ر َ
احل رق َع َىل
احل َرامَ -سنَ َة (1395هـ)َ ،و ره َي ُم ِف ريدَ ٌة َع َىل (إِ ريثَارِ ر َ
احل َّج ِة ر َ
َع َش َـرَ -ش ره َر ر َ
ر
اخلَ رل ِق).

حي َيى بر ِن َأ رمحَدَ بر ِن َع رب ِد ا رلكَرِ ري ِم َح َجرَ ،و َّف َق ُه
َك َت َب ُه ال َف ِق ر ُري إ َِىل ال َّل ِه َت َع َاىلَ :أ رمحَدُ بر ُن َ ر
ال َّل ُه لِ َصالِ ِح األَ رع َم ِ
ال .آمني.

حح
( -)1ويف نسخة خطيّة من خط املؤلف(ع) -يف هذا املوضعَ [ :-ف َل رم َيبر َق إ َِّال َمح ُرل َقولِ ِه تَ َع َاىل﴿ :فل ۡو
ح ٓح حح ح
ۡ
الـم رق ُصو َد :بَيَ ُ
ان َأنَّ ُه َقا ِد ٌر ع ََىل إ رِجبَارِ ِه رمَ ،و َلكِنَّ ُه َلو
شاء لهدىَٰكم﴾ ع ََىل َم ِشيرئَ ِة اإل رِجبَا ِرَ ،و َأ َّن َ
رب ُهم َلبَ َط َل رت ِحك َرم ُة التَّ ركلِ ِ
يف].
َأ رج َ َ

(مع العامري يف بهجة احملافل)

«و َرأى َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷ َربَّ ُه
( -)1من (صفح( )131/ج ، )1قولهَ :
ِرس ِاء بِ َع رينَي َر رأ ِس ِه».
َل ري َل َة اإل ر َ

ـم رقت َِض َي َة لِ رل َّت ركيِ ري ِ
ف ُُم ر َتنِ َع ٌة َع َىل ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه َو َت َع َاىل
ُق رل ُت :ا رع َل رم َأ َّن الرؤ َي َة ا رل ُ
بِاال رت َف ِ
ني ا رل َعدر لِ َّي ِة َو َغ رري ِِهم.
اق بَ ر َ

ون :ب َِال َك ريفَ ،و ِهل َذا َق َال َص ِ
ُوها ِم َن األَ رش َعرِ َّي ِة َي ُقو ُل َ
ب
َوا َّل ِذ ري َن َأ رث َبت َ
اح ُ
َ
(ا رلك ََّش ِ
اف) َرا ًّدا َع َل ريهِم :
اعــ ٌة َســ َّموا َهــ َو ُاه رم ُســنَّ ًة
مج َ
َو َ َ
َقــدر َشــ َّب ُهو ُه ب َِخ رل ِقــ ِهَ ،و َخت ََّو ُفــوا

محــ ٌر َل َع رمــرِ ي ُم روك ََفــ ره
اعــ ٌة ُ ر
مج َ
َو َ َ
رتوا بِا رل َب رلك ََفـ ره
ُشن َرع َ
الو َرىَ ،فت ََسـ َّ ُ

َأ ري َقا ُلوا :ب َِال َك ريف.
إل رد َر ُ
وز َع َىل ال َّل ِه َج َّل َج َال ُل ُه
َوا ِ
جي ُ
الر رأ ِ
احل َو ر
اس َال َ ُ
اك بِ َع رينَي َّ
س َأ رو بِإ رِحدَ ى ر َ
رش ًعا.
َق رط ًعاَ ،ع رق ًال َو َ ر
أل َّن ُه َي رست ِ
َأ َّما ا رل َع رق ُلَ :ف ِ َ
َح ري ُل ُرؤ َي ُة َغ ر ِري رِ
ض؛ ِألَ َّن ُه َال ُي َرى إ َِّال
اجل رس ِم َوا رل َع َر ِ

ـم ِ
اء َأو ا رلـ ِم ررآ ِة.
ـم َقاب ِِلَ ،و ره َو َما ِيف ا رل َ
الـ ُرم َقاب ُِل َأ رو َما ِيف ُح رك ِم ا رل ُ
ـمك َ
فَ ،و َذلِ َك ِم رن َل َوازِ ِم
َان َوال َّت ركيِ ري َ
ـم َقابَ َل ُة َو َما ِيف ُح رك ِم َها َت رقت َِضـي :ا رل َ
َوا رل ُ

ـم رست رَو ِج َب ِة لِ رل ُحدُ ِ
وث.
األَ رج َسا ِم َواألَ رع َر ِ
اض ا رل ُ

( -)1من طبعة (املكتبة العلمية باملدينة املنورة) النارش (حممد سلطان النمنكاين) ،وهو يف (ط)1
( )151/1ط( :دار الكتب العلمية).
ح ح
( -)2يف الكالم عىل قوله تعاىل ﴿لن ت حرى َٰ ّن﴾ ،من (سورة األعراف).

ٍ
احل ِ
َو َلو ك َ
احل َواس َسلِ ري َم ٌة،
ال؛ إِذ َ
َان ُي َرى ِيف َحال َل َر َأ رينَا ُه َج َّل َو َع َال ِيف َ
ـم َوانِ ُع ُم رر َت ِف َع ٌة .
َوا رل َ
ح
ۡح ح
ۡح ح
َو َأ َّما َّ
الش رـر ُعَ :ف َق رو ُل ُه َج َّل َشأ ُن ُهَ﴿ :ل ت ۡدرّكه ٱلبۡصَٰر حوه حو ي ۡدرّك ٱلبۡص َٰ حر حوه حو
ٱ َللطيف ٱ ۡ ح
لبّي[ ﴾١٠٣األنعام].
ّ
ِص ري َن بِاألَبر َصارِ
ـم رب ِ ِ
ـم َما ِد ِح اإل َ ِِهل َّي ِة عَدَ َم إِ رد َرا ِك ا رل ُ
َف َقدر َج َع َل ال َّل ُه َت َع َاىل ِم َن ا رل َ
َل ُه .
( -)1ذكر اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي  #دليلني من األَدلة العقلية عىل نفي رؤية الباري
تعاىل ،هام دليل املقابَلة ،ودليل املوانع ،أ َّما دليل املقابلة فتحريره كام ذكره ،وأما دليل املوانع،
فكام قال شارح (العقد الثمني)« :وحترير دليل املوانع مبني عىل أصلني :أحدهام :لو كان الباري
تعاىل ُي َرى يف ٍ
حال من األحوال لرأيناه اآلن ،الثاين :أنَّا ال نَ َراه اآلن.
أما األصل األول :وهو أنه لو رؤي يف حال من األحوال فتصحيحه مبني عىل ثالثة رشوط قد
حصلت ،وهي :أن احلواس سليمة ،واملوانع مرتفعة ،والباري موجود .أما َّ
احلواس سليم ٌة،
أن
َّ
حاس ِة البَ َِص.
فمعلو ٌم أ َّن َأ َحدَ نَا َع َىل الصفة التي معها َيرى املرئيات ،وهي سالم ُة َّ
و َأ َّما َأ َّن املوان َع مرتفع ٌة؛ فألَ َّن املوان َع ثامني ٌة ،جيم ُع َها ُ
قول اإلما ِم املهدي :#
ٍ
حمــا َذات ُح ُلــ ٌ
ول بِبَ رع ِضــ َها
اب َوبُ رعـــدٌ رِ َّقـــ ٌة َو َل َط َافـــ ٌة
َو َف رقــدُ ُ َ
ِح َجـــ ٌ
ٍ
ليل َفا رع َن ب ِِح رفظِ َهـا
َو َسـ ـا ِب ُع َها ُقـ ـ رر ٌب َك ِم ريـ ـ ٍل ب ُِم رق َلـ ـة
َو َف رقدُ ا رل رض َيا كَا َّل ِ
ُ
وكون املرئي لطيف
رب املفرِ ُط :كامليل يف العني ،وا رلبُ رعدُ  :املفرط،
احلجاب :الكثيف ،وال ُق ُ
اجلسم :كاجلوهر ال َف رر ِد ،أو رقيقه كاملالئكة  ،%وكونه غري مقابل للرائي ،وكونه َح ًّاال يف أحد
هذه املذكورات كاللون فيام قرب أو بعد أو نحوهام ،والثامن :فقد الضياء املناسب للعني
:كالظلمة .والذي يدل ع ََىل ارتفاعها َّأهنا ال تصح إال يف األجسام ،واهلل ليس بجسم .وأما َّ
أن
ُ
األصل األول .وأما األصل
صح
الباري موجو ٌد فمعلو ٌم ،فكملت الثالثة الرشوط ،وبكامهلا َّ
الثاين :وهو أنَّا ال نراه اآلن ،فذلك معلوم ،وال منازع فيه .فثبت أنه تعاىل ال ُيرى يف اآلخرة؛
لعدم رؤيته اآلن ،فهذا دليل املوانع» انتهى.
( -)2أي أ َّن اهلل تعاىل متدَّ ح بأ َّن املبِصين باألبصار ال ُيدر ِركُونه ،أي ال َيرونه ،وإنَّام ذكر موالنا اإلمام
جمدالدين املؤيدي  #املبِصين باألبصار ،ر ًّدا ع ََىل الرازي وغريه يف معنى األبصار يف اآلية
األبصار ،وكون هذا من املامدح
الكريمة .واعلم أهيا املسرتشد الكريم أن نفي اهلل تعاىل أل رن تَ َرا ُه
ُ
املضافة إىل الذات ،املستلزم إثبات نقيضها إثبات النقص والذم له تعاىل :هو عىل جهة العموم
والشمول لكل األحوال واألوقات واألزمنة واألمكنة ،واستغراق مجيع األفراد ر
ألن تراه
ح
ۡح ح
ف باأللف والالم فيعم و َي ُ
شمل
األبصار مج ٌع ُم َع َّر ٌ
األبصار ،فقالَ﴿ :ل ت ۡدرّكه ٱلبۡصَٰر﴾؛ أل َّن
َ
مجي َع األَفراد يف الطرفني :األوقات واألشخاص بال خمصص ،قال يف (العقد الثمني) ورشحه
=

ون َح ٍ
ـر ِيف َح ٍ
الَ ،أ رو ُيدر رِ ُك ُه أي ُم رب ِص ٍ
َان ُيدر رِ ُك ُه َأي بَ َص ٍ
ال ُد َ
َف َل رو ك َ
ـما
ـر َل َ
َص َّح ؛ إِ رذ َغ ر ُري ُه َج َّل َو َع َال ك ََذلِ َكَ ،ف َال ُخ ُص ِ
وص َّي َة .
ب ا رل ُع ُموم  ،ك ََما ُه َو َم رع ُلوم.
بَ ،ال َس رل ِ
َف ره َو ِم رن ُع ُمو ِم ا رل َّس رل ِ

الـم َك َّل ِفنيَ َولِـ] مجيع
يع ُ
(الكاشف األمني)َ [« :فنَ َفى] بذلك َأن تدر َك ُه األبصار [نَ رفيًا عَا ًّما جلِ َ ِم ِ
ات الدنريَا َو ِ
[ َأ رو َق ِ
اآلخ َر ِة] فاقتىض ذلك العموم والشمول جلميع األفراد يف الطرفني :األشخاص،
واألوقات من حيث أن حرف النفي إذا دخل عىل الفعل املضارع نفاه عىل سبيل اإلطالق من
دون تقييد بوقت دون وقت ،وكذا أل التعريف إذا دخلت ع ََىل اسم اجلمع أفادت العموم جلميع
أفراده ،وهذا ال ينكره اخلصوم» ،انتهى.
( -)1أي التمدح.
ِ
َّ
ر
َّ
املبِص ري َن
بعض
ِ
صح أن َي َرا ُه ُ
( -)2يقصد موالنا اإلمام جمدالدين املؤيدي  #أن الل َه تعاىل لو َّ
َّ
ر
أي َحالَ ،لـام َص َّح ذلك الت ََّمدح؛ أل َّن شأن املدائح اإلهلية أن ال يشارك الل َه تعاىل
باألَبصار يف ر
ٍ
أي مدح يف اآلية ،أل َّن َّ
كل َأ َحد من اخللق كاملالئكة
فيها مشا ِر ٌك ،وهذا الذي قالوه ال يدل ع ََىل ر
عليهم الصالة والسالم ،واجلن ،بل والبرش ،واألَحجار ،وأكثر املرئيات ال تُدر َر ُك يف ر
كل وقت
لكل بَ َ ٍ
بعض األَ ِ
ر
املدح الذي َمتَدَّ َح
ِص ،إنَّام تُدر َر ُك يف
ِ
وقات واألَحوال لبعض األبصار فيبطل هبذاُ :
ال َّل ُه تعاىل به ،لعدم اختصاصه جل جالله بذلك الوصف ،وهذا معلوم.
وقال موالنا السيد العالمة نجم آل حممد الكرام :احلسن بن احلسني بن حممد رضوان اهلل تعاىل
وسالمه عليهم يف (التعليق الوايف يف ختريج الشايف) لإلمام احلجة املنصور باهلل « : #واعلم
بأ َّن األشعرية يتأولون اآلية عىل معنى :ال ُتدركه مجي ُع األبصار يف ر
بعض األبصار
كل وقت ،بل ُ
ِ
ِ
وإلغاء فائدة كالم احلكيم؛ فإ َّنه ع ََىل
التحريف،
يف بعض األوقات ،وال خيفى ما يف تأويلهم من
ٍ
َ
يشار ُك ُه فيها حتى اجلامداتَّ ،
اجلبال
فإن
َق َو ِد تأويلهم يكون ال َّل ُه تعاىل َمتَدَّ َح َو َو َص َ
نفسه بصفة ُ
ف َ
ٍ
كل ٍ
بأي ٍ
بكل ٍ
بِص يف ر
ال ُتدر َر ُك ر
أي وقتَّ ،
وأن
وقت رضورةً ،فلم َ
بِص يف ر
يبق َّإال أ َّنه ال ُيدر َر ُك ر
ۡح
حۡ ح ح ۡ
شأنَ ُه ذلك؛ لكونه ﴿ليس ك ّمثلّهّۦ شء﴾ [الشورى .]11/انتهى .فتأمل رمزات موالنا اإلمام
جمدالدين املؤيدي . #
أن هذه اآلية من باب سلب العموم ،بمعنىَّ :
كثري من القائلني بالرؤية َّ
أن هذا احلكم
( -)3ا َّدعى ٌ
يدل عىل توجه النفي إىل الشمول ،وإثبات بعض األفراد ،وقد بالغ الفخر الرازي يف ذلك ،وتبعه
الشيخ ابن تيمية وابن القيم وغريهام فيام هنالك.
قال اإلمام احلجة جمَ ردالدر رين املؤيدي(ع) يف حاشية له عىل (الشايف) (ط )233/2/1ما لفظه:
َ َح ح
َ ح
«يقال :أ َّما ً
لِل َل ي لّب ك خ َوان
أوال :فهذه القاعدة ليست بِ ُك رلية كام ذكروا يف ﴿إّن ٱ
ح
كفور[ ﴾٣٨احلج]ُِ ،مَّا ُي رع َل ُم قط ًعا أ َّن املراد عموم السلب ال سلب العموم .وأ َّما ثانيًا :فلكون
العلة تقتيض العموم.
َوأ َّما ثالثًا :فالقاعدة املذكورة فيها نزاع طويل ،وقد خالف فيها سيبويه والشلوبني وابن مالك،
=

ف بِال َّل ِه
ـما َس َأ َل لِ َق رو ِم ِه َال َل ُهَ ،ف ره َو َأ رع َر ُ
ـم رو َسى َ - #ل َّ
َو َق رو ُل ُه َع َّز َو َج َّل لِ ُ
ح ح
َت َع َاىلَ ،وك َ
إل رذ ِنَ ،فلِ َه َذا َش َارك َُه رم ِيف ا رل ُع ُقوبَ ِة﴿ :-لن ت حرى َٰ ّن﴾،
َان َذلِ َك َق رب َل ا ِ
ـم َح ِ
اجل َب ِل َح َال َد رك ِه.
الَ ،و ره َو ر
َو َع َّل َق ُه َع َىل ا رل ُ
استِ رق َر ُار ر َ
ۡ
ۡ
ۡ ح َٰ ح َٰ ح ل ۡ
َوا رلدَّ لِ ري ُل َع َىل َأ َّن ا رلس َؤ َال ك َ
وَس لن نؤم حّن
َان لِ َق رو ِم ِه َق رو ُل ُه َت َع َاىلِ﴿ :إَوذ قلتم يم
ح
ٗ حح ح حۡ
َ َٰ ح ح ح
ح ح
ت نح حرى ٱ َ ح
ك حح َ َٰ
لص ّعقة حوأنت ۡم تنظرون[ ﴾٥٥البقرة]َ ،و َق رو ُل ُه
لِل حج ۡه حرة فأخذتكم ٱ
ل
ح
ح
َ ۡ ح ح ح ح حۡ ۡ ح ۡ ح ۡ
ححَٓ ح حۡ
ك حتهم مّن حق ۡبل َ َٰ ح
ِإَوي
ب لو شّئت أهل
َت َع َاىل﴿ :فلما أخذتهم ٱلرجفة قال ر ّ
حح ۡ ح ح
ٓ
ح ۡ ح ح ححح ل ح ٓ
لسف حهاء م َّنا﴾ اآلي َة [األعرافَ ،]155:و َق رو ُل ُه َت َع َاىل﴿ :فقد سألوا
أتهل ّكنا بّما فعل ٱ
ح
ح
ۡ
ٗ ح ح حۡ
َ َٰ ح
ح ى ح ۡ
ب مّن حذَٰل حّك حف حقال ٓوا أرنحا ٱ َ ح
كحح
لصعّقة بّظل ّم ّه ۡم]﴾،
لِل حج ۡه حرة [فأخذتهم ٱ
موَس أ
ّ
اآلي َة [النساء.]135:
ب ال َّل ُه َت َع َاىل ا رلس َؤ َال لِ َق رو ِم ِه .
َف ِفي ك رُل َه َذا َين ِرس ُ
َف َقدر َندَّ َد ال َّل ُه ُس رب َحا َن ُه ِهب رِمَ ،وك ََّر َر َت روبِ ري َخ ُهم َع َىل َذلِ َك الس ِ
ؤالَ ،ف َل ري َس إ َِّال ِألَ َّهنُم

وقالوا يف قول أيب النجم:
َق ـدر َأ رص ـ َب َح رت ُأم ر ِ
َعــ ـ َ َّيل َذ رن ًبــ ـا ك ُّلــ ـ ُه َمل ر َأ رصــ ـن َِع
اخل َي ـا ِر َت ـدَّ ِعي
ال فرق بني نصب (كل) ورفعه ،قال سيبويه :رفع (كله) قبيح مثله يف غري الشعر ،إذ النصب ال
يكس النظم ،وال خيل املعنى .ووجه قبحه عنده :أن فيه ُتيئة العامل للعمل ،وقطعه عنه ،مع أنه
ب أفاد سلب العموم ،وإن رفع أفاد عموم السلب ،وذلك واضح ،واحلمد هلل تعاىل».
إ رن نَ َص َ
انتهى .وانظر كتاب التحف رشح الزلف لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي ،409 #ط.4
أي أ َّن موسى َ #مل يسأل الرؤي َة لنفسه ،بل عن سؤال قومه-
عىل ذلك -
( -)1ومن األدلة الدالة ح
ح ح حۡ ح ح ح ۡ ح
ح
حۡ حح حح
ۡ
ح
َ
ح
ح
َٰ
ما حكاه اهلل تعاىل﴿ :أم ت ّريدون أن تسلوا رسولكم كما سئّل موَس مّن قبل ومن يتبد ّل
ٱ ۡلك ۡف حر بٱ ۡل ح
يمَٰن حف حق ۡد حض َل حس حوا ٓ حء ٱ َ
.
يل[ ﴾١٠٨البقرة]
ب
لس
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ح
ح
عَن َقتَا َدةََ :ق ح رو ُل ُه﴿ :أ ۡم ت ّريدون
منها:
ذلك،
عىل
تدل
كثرية
ا
آثار
(تفسريه)
يف
الطربي
جرير
حروى ابن
ر
ً
ح
ح
ح
ح
ح َح ح ۡ حٗ
ح
ۡ
أن ت ح ۡ ح
ح
ۡ
ح
سلوا رسولكم كما سئّل م َٰ
وَس مّن قبل﴾َ ،وك َ
وسى َي رس َأ ُل َف ِق َيل َل ُه﴿ :أ ّرنا ٱلِل جهرة﴾.
َان ُم حَ
ح
ح
ح
ون أحن ت ح ۡ ح
سلوا حرسولحك ۡم ك حما سئ ّ حل م ح َٰ
وَس مّن ق ۡبل ﴾ َأ رن ُيرِ َ ُهي ُم
ومنها :عَنِ السدر ري﴿ :أ ۡم ترّيد
ال َّل َه َج ره َرةًَ ،ف َس َأ رل ِ
ت ا رل َع َر ُب َر ُس َ
ول حال َّل ِه ÷ ح َأ رن َي رأ ِت َي ُه ُم بِال َّل ِه َف َ َري رو ُه َج ره َرةً.
ح
ح
ح
ح
ح
ۡ
ح
ۡ
ح
ۡ
ح
ح
ۡ
ح
َاه ٍدِ :يف َق رو ِل ال َّل ِه﴿ :أم تريدون أن تسلوا رسولكم كما سئ ّل م َٰ
ومنهاَ :ع رن ُجم ِ
وَس مّن قبل﴾:
ّ
َأ رن ُيرِ َ ُهي ُم ال َّل َه َج ره َرةً .ثم ذكر طريقني َ
آخرين عن جماهد يف ذلك.

وز َع َىل ال َّل ِه سبحانه و َتع َاىل ،وما ُهو من ٍ
َاف لإل َ ِِهل َّي ِة.
َس َأ ُلوا َما َال ُجي ُ
ُ ر َ َُ َ َ
َ َ َ ُ
َان َجائِ ًزا َأ رن ُيدر رِ َك ُه مدر رِ ٌكَ ،أ رو ُي رب ِِص ُه م رب ِِص ِيف َأ ري َح ٍ
َف َل رو ك َ
الَ ،ما َن َز َل ِهب رِم َما
ُ
َ ُ ٌ
ـم رن َع َقل.
َن َزلَ ،و َه َذا َم رعلو ٌم لِ َ
و َقدر رووا ِيف َذلِ َك رِ واي ٍ
اتَ ،ف َما َمل ر َي ِص َّح ِمن َرها َف ره َو َم رر ُدو ٌدَ ،و َما َص َّح َف ره َو
َ َ
َ َ َ
ُمت ََأ َّو ٌل ِبإِ رط َال ِق الرؤ َي ِة َع َىل ا رل ِع رل ِم ،لِ َ
ـم رس َأ َل ُة َم رب ُسو َط ٌة ِيف
أل ِد َّل ِة ال َع رق ِل َّي ِة َوالنَّ رق ِل َّي ِةَ ،وا رل َ
ـم َو رف ُق.
َحم َ رل َهاَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل ا رل ُ
وب ا َّلتِي
احل ُر َ
(ِ -)2م رن (صفح( )9/جَ ، )2ق رو ُل ُهَ :
«و ِ َهل َذا ا رعت ََز َل ُأ َسا َم ُة ر ُ
الص َحابَ ِةَ ،ف َل رم ُخيَالِ رط َش ري ًئا ِمن َرها.
َج َر ر
ت بَ ر َ
ني َّ
َق َال َّ
الص َحابَ ِةُ :حم َ َّمدُ بر ُن َم رس َل َم َةَ ،و َأبُو بَك َررةََ ،و َع ربدُ
الشارِ ُحَ :و ُِمَّن ا رعت ََز َ َهلا ِم َن َّ
ال َّل ِه بر ُن ُع َم َرَ ،و َأبُو َذ ٍّرَ ،و ُح َذ ري َف ُة» .إلخ.

ويف َأبُو
احل ُر ِ
وبُ ،ت ر َ
يض ال َّل ُه َعن ُره َماَ ،ف ُه َما َما َتا َق رب َل ر ُ
ُق رل ُتَ :أ َّما َأبُو َذ ٍّر َو ُح َذ ري َف ُة َر ِ َ
ني بَ رعدَ َم رقت َِل ُع رث َم َ
َذ ٍّر َعا َم ا رثن ر ِ
ني َل ري َل ًة،
ان ب َِأ رربَ ِع ر َ
نيَ ،و ُح َذ ري َف ُة َعا َم ِست ٍَّة َو َث َالثِ ر َ
َني َو َث َالثِ ر َ
حيث َأ رص َحابَ ُه َع َىل ال َّل َح ِ
ني َ ،#و َأ َم َر َو َلدَ يِ ِه َص رف َو َ
َوك َ
ان
ـم رؤ ِمنِ ر َ
اق ب َِأ ِم ر ِري ا رل ُ
َان َ ُ

َو َس رعدً ا بال َّل َح ِ
يض ال َّل ُه َعن ُره َما.
ص َ ،#ف ُقتِ َال ب ِِص رف ر َ
ني َر ِ َ
اق بِا رل َو ِ ر
وج َّ
الذ َهب) .
رب ِيف
(االس ِت ري َعاب) َ ،وا رل َ
ر
َأ َفا َد ُه ابر ُن َع رب ِد ا رل َ ر
ـم رس ُعو ِدي ِيف ( ُم ُر ِ

الق ِ
اع ِت َز َال ِقت ِ
ني َو َ
ني لِ رلس َّن ِة َي رست رَح ِسن َ
ني
اس ِط ر َ
َال النَّا ِك ِث ر َ
ُون ر
ـمدَّ ِع ر َ
اع َل رم َأ َّن َه ُ
َو ر
ـؤ َال ِء ا رل ُ
وص ا رل ُق ررآ ِن َّي َةَ ،و َ
اض َي ٌة ِب ِقت ِ
ـمت ََوا ِتر َة ا رل َّن َبوِ َّي َة َق ِ
َاهل رم،
ـمارِ ِق ر َ
نيَ ،م َع َأ َّن الن ُص َ
األ رخ َب َار ا رل ُ
َوا َل َ
( -)1ويف ( )11/2ط( :دار الكتب العلمية).
( -)2االستيعاب ( )335/1ط( :دار الفكر).
( -)3مروج الذهب ( )394/2ط( :املكتبة العِصية).

ح ح
َ
َ
ف حء إّ ى
ت تح ّ ٓ
َق َال ال َّل ُه َت َع َاىل ﴿ :حف ح َٰقتّلوا ٱل ّت حت ۡب ِّغ حح َ َٰ
ل أ ۡم ّر ٱلِلّ﴾ [احلجرات.]9
ول ال َّل ِه ÷ َق َال لِ َع َّم ٍ
مج َع ِ
ت األُ َّم ُة َأ َّن َر ُس َ
ارَ (( :ت رق ُت ُل َك ا رل ِف َئ ُة ال َبا ِغ َي ُة،
َو َقدر َأ ر َ

اجلنَّ ِةَ ،و َيدر ُع رو َن َك إ َِىل النَّارِ )).
َتدر ُع ُ
وه رم إ َِىل ر َ
ول ÷ َي ُق ُ
الر ُس ُ
احل َّق َم َع ُه
َو َّ
احلق َم َع َع ِ ٍّيل ،ال َّل ُه َّم َأ ِدرِ ر َ
احل رقَ ،و ر َ
ولَ (( :ع ِ ٌّيل َم َع ر َ
ول ÷َ (( :م رن ُكن ُرت َم رو َال ُه َف َع ِ ٌّيل َم رو َال ُه ،ال َّل ُه َّم َو ِ
َح ري ُث َما َد َار))َ ،و َي ُق ُ
ال َم رن
ِص ُهَ ،و ر
اخ ُذ رل َم رن َخ َذ َل ُه)) ،إ َِىل َغ ر ِري َذلِ َك ُِمَّا
ِص َم رن َن َ َ
َو َاال ُهَ ،و َعا ِد َم رن َعا َدا ُهَ ،وا رن ُ ر
حي ُ
اط بِ ِه َك رث َرةً.
َال ُ َ
ـمدَّ ُع َ
ني #
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َواألُ َّم ُة ُجم ر ِم َع ٌة َ -و ِمن ُرهم َه ُ
ون لِ رلسنَّ ِةَ -أ َّن َأ ِم ر َري ا رل ُ
ـؤ َال ِء ا رل ُ
َص ِ
وب ُك رل َها .
احل ُر ِ
اح ُ
اهلدَ ى ِيف تِ رل َك ر ُ
ب رَ
احل رقَ ،وإِ َما ُم ر ُ
َف َك ري َ
نيَ ،و َس ريدَ
احل َّق َو َأ ره َل ُهَ ،و َخ َذ َل َأ ِم ر َري الـ ُرم رؤ ِمنِ ر َ
ف ُر
حي َمدُ َم ِن ا رعت ََز َل ر َ
ني؟!َ ،ن ُعو ُذ بِال َّل ِه َت َع َاىل ِم َن ر ِ
اخل رذ َال ِن.
ـم َّت ِق ر َ
ـم رسلِ ِم ر َ
نيَ ،وإِ َما َم ا رل ُ
ا رل ُ

احلا ِف ُظ راب ُن عَ رب ِد
ابن األمري الصنعاين يف (التوضيح) (َ « :)448/2ق َال الزّ ركيشَ :و َقدر َصن َ
( -)1قال ُ
َّف ر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
احلد ُ
يث م رن أ رخ َبارِ ال َّنب رِي ÷
رب ُجزر ًءا َس َّما ُه (اال رست رظ َهار ِيف َطرِ ِيق َحديث َّ
ا رل َ ر
عَمار)َ ،و َق َالَ :ه َذا ر َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
احلد ُ
َيبَ ،وأ َ
الرافعي
بِا رلغ ِ
يث ر
احت ََّج ِبه َّ
عرال ِم ُن ُب َّوتهَ ،و ره َو م رن أ َص رح األ َحاديثُ .ث َّم َق َال الزركيشَ :و َه َذا ر َ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
عَم ًارا َ
عَيل َ ،¥و َق َت َل ُه
نيَ ،و َال خ َال َ
ِ
إل رط َال ِق ال ُع َل َماء ِبأ َّن ُم َعاوِ َي َة َو َم رن َم َع ُه كَا ُنوا َباغ ر َ
ف أ َّن َّ
كَان َم َع ر
اب ُم َعاوِ َي َة.
َأ رص َح ُ
َيل ك ََّر َم اهللُ َو رج َه ُه ك َ
احل َر َم ر ِ
َان إِ َما ًما َح ًّقا ِيف َو َال َيتِ ِهَ ،و ُم َقاتِ ُلو ُه كَانُوا
َو َق َال إِ َما ُم ر َ
ني ِيف (اإل رِر َشا ِد)َ :وع ِ ٌّ
احل ِد ريثِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
مج َع ُف َق َها ُء ر
األستَا ُذ َعبردُ ال َقاهرِ البَ رغدَ ادي :أ ر َ
بُغَاةًَ ،...و َق َال ر
احل َجا ِز َوا رلع َر ِاق ُم َّ رن تَ َك َّل َم ِيف ر َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
الر رأ ِيِ ،منر ُهمَ :مال ٌكَ ،و َّ
ني
ـمتَ َك رلم ر َ
ور األ رع َظ ُم م َن ا رل ُ
اجل رم ُه ُ
َو َّ
الشافعيَ ،وأبُو َحنير َف َةَ ،واأل روزَ اعيَ ،و ر ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
اجل َم ِلَ ،وأ َّن ا َّلذ ري َن َقاتَ ُلو ُه
ب ِيف قتَاله أل ره ِل ص رف ر َ
ني ،ك ََما أ َص َ
َأ َّن َعليًّا ُ #مصير ٌ
اب ِيف قتَاله أ ره َل ر َ
يث ع ََّم ٍ
حل ِد ِ
مج ُعوا ع ََىل َذلِ َك.
ارَ ،و َأ ر َ
بُغَاةَ ،ظالِـ ِمنيَ َل ُه؛ ِ َ
عَيل بر َن َأ ِيب َطالِ ٍ
ب َف ره َو
َو َن َق َل ال َعبا ِدي ِيف ( َط َب َقا ِت ِه)َ :ق َال ُحم ََّمدُ بر ُن إ رِس َح َاق ُ
[ابن ُخزَ ري َم َة] :كُل َم رن َنازَ َع ِ َّ
اخينَاَ ،و ره َو َق ُ
يس َ -ي رعنِي َّ
عَىل َه َذا عَهِ در ُت َ
بَاغٍَ ،
الشا ِف ِع َّي .-انتهى بلفظه من ختريج
مش ِ َ
ول ابرنِ ِإ ردرِ َ
َ
خزيمة :احلاكم النيسابوري يف (معرفة علوم
الزركيش» .انتهى من (التوضيح) .قلت :ونقلها عن ابن
ُ
واحلافظ البيهقي يف (االعتقاد) (ص ،)219/ط( :دار ابن حزم).
احلديث) (ص،)84/
والبحث مستوىف يف (الفصل السابع) من (لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي #
(ط( ،)400/2/1ط( ،)439/2/2ط.)484/2/3

ـم َح ريش) ِم رن َتأ ِو ري ِل اآل َي ِة ب َِما َل ري َس َع َل ري ِه َدلِ ري ٌل؛
رت ب َِما َز رخ َر َف ُه (ا رل ُ
َه َذا َو َال َت رغ َ َّ
َفإ َِّن َذلِ َك ِم رن ِق رس ِم الت رَّحرِ ري ِ
الوكِ ريل.
ف َوال َّت رب ِد ريلَ ،و َح رس ُبنَا ال َّل ُه َونِ رع َم َ

«و ِمن َرها ِه رج َر ُ
ان َأ ره ِل ا رلبِدَ ِع
(ِ -)3م رن (صفح( )42/جَ ، )2ق رو ُل ُهَ :
ـم َع ِ
اص ال َّظ ِ
اه َر ِةَ ،و َت رر ُك ا رل َّس َال ِم َع َل ريهِ رم َ رحت ِق ر ًريا َ ُهل رم َو َز رج ًرا» .إلخ .
َوا رل َ
((و َما ُيدر رِ ري َك َل َع َّل ال َّل َه ا َّط َل َع َع َىل َأ ره ِل بَدر ٍر،
ربَ :
ُق رل ُتَ :و ِمن َرها ُي رؤ َخ ُذ َأ َّن َخ َ َ

َف َق َال :ا رع َم ُلوا َما ِش رئت رُم))َ ،غ ر ُري َص ِح ري ِح َ -وإ رِن ك َ
احَ ،-أ رو َأ َّن ُه َل ري َس َع َىل
َان ِيف ر
الص َح ِ
َظ ِ
الص َغائِرِ َ ،أ ري :إ رِن
اهرِ ِهَ ،أ رو َأ َّن ُه َخ ٌّ
اص بِا رل َّص َغائِرِ َ ،أ ري :ا رع َم ُلوا َما ِش رئت رُم ِم َن َّ
بَ ،و َذلِ َك ِألَ َّن َص ِ
اخلَ َطأِ ِيف الت رَّأ ِو ري ِل ،ك ََما ِيف ِق َّص ِة َحاطِ ٍ
وها َع َىل َسبِ ري ِل ر
اح َبي
َع ِم ُل َ
َك رع ٍ
ب ِم رن َأ ره ِل بَدر ٍرَ .و َه َذا ُه َو ا رل َو ِ
رص ري َح
احل رم َل َع َىل َما ُذكِ َر؛ ِألَ َّن َ ِ
اج ُ
بَ ،أ ري :ر َ

َاب َوا رلسنَّ ِة َق ِ
ـم َؤ َ
رش ِك بِال َّل ِه
ا رلكِت ِ
اض َيا ِن بِالنَّارِ َوا رل ُ
اخ َذ ِة َع َىل َأ ره ِل ا رل َك َبائِرِ  ،كَا رل ر ر
َت َع َاىلَ ،و ُع ُق ِ
س َق ِةَ ،و َن رحوِ َها.
الز َناَ ،وا رل َّ ِ
ـم رؤ ِم ِنَ ،و ر
وق َ
الوالِدَ ري ِنَ ،و َقت ِرل ا رل ُ
وص ا رل َقاطِع ِةِ -خل ٍرب آحا ِدي ُحمرتَم ٍل ،خمُ َالِ ٍ
ف َظ ِ
اه ُر ُه
َو َال َي رع ِد ُل َع رن تِ رل َك ا رلن ُص ِ
َ َ َ ٍّ
َ
َ

ـم رع ُصو ِم -إ َِّال َم رن ُه َو
الز رجرِ َع ِن ا رل َك َبائِرِ َ ،و ُم رس َت رلزِ ٍم لِ ِ
ِحلك َرم ِة َّ
إل رغ َر ِاء َيف َح رق َغ ر ِري ا رل َ
ِيف َض َال ٍل ُمب ر ٍ
الو ِك ري ُل.
ِنيَ ،و َح رس ُبنَا ال َّل ُه َونِ رع َم َ
ح ح ح ح َ ح
ح ۡ ۡ ۡ ٗ لحح ٗ ح ح ٓ
ح َ ح
ب ٱلِل حعل ۡيهّ
ض
( -)1أي يف حقوله تعاىل ﴿ :حومن حيقتل مؤمّنا متع ّمدا فج حزاؤهۥ ج حهنم خَٰ ّ ِٗلا فّيها وغ ّ
حولح حع حنهۥ حوأ حع َد حلۥ حع حذابا حع ّظ ٗ
يما[ ﴾٩٣النساء].
( -)2ويف (ط( )1ج/2ص .)47ط( :دار الكتب العلمية).
( -)3وكالم العامري هذا من فوائده من حديث كعب بن مالك وصاحبيه هالل بن أمية ،و ُمرارة
بن الربيع ،الذين ختلفوا عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل ح آله وسلم ،ونزل فيهم قوله تعاىل:
ح حح
ح
ت حو حضاقح ۡ
ت حعلح ۡيهم ٱ ۡلرض ب حما حرح حب ۡ
ت إ حذا حضاقح ۡ
َع ٱثلَ حل َٰ حثةّ ٱ ََّل ح
ّين خل ّفوا حح َ ى
ت حعل ۡي ّه ۡم
ح﴿و
ّ
ّ
ّ
ح
ح
َ حۡ
ۡ حح
ح َ َ ٓ حۡ َ ح ح ح حۡ ۡ ح ٓ َ َ
ل
ح
ح
َ
َ
ح
ٓ
أنفسهم وظنوا أن َل ملجأ مّن ٱلِلّ إَّل إّلهّ ثم تاب علي ّهم ّلتوبوا إّن ٱلِل هو ٱِلواب
ٱ َلرحّيم[ ﴾١١٨التوبة].

ني َع ِ ريل بر ِن َأ ِيب َطالِ ٍ
ب .#
ـم رؤ ِمنِ ر َ
(( -)4ج/2صِ ،)79يف ا رلك ََال ِم َع َىل َأ ِم ر ِري ا رل ُ
احل ِ
ـم ِت ر ِ
الز َها َد ِة ِيف
اجزِ َ ،و َّ
«و َقد ر
َق َال ال َعا ِمرِ يَ :
اجت ََم َع ِف ري ِه ِم َن ا رلدر ري ِن ا رل َ
نيَ ،وا رل َو َر ِع ر َ
امع ال َف َضا ِئ ِل َما َمل َ رجي َت ِم رع ِ َ
أل َح ٍد ِس َوا ُه».
الد رن َياَ ،و ِج ِ
ر
احلق
ُق رل ُتَ :ه َذا َت رف ِض ري ٌل ألَ ِم ر ِري الـ ُرم رؤ ِمنِ ر َ
ني َ #ع َىل َمجِ ري ِع َّ
الص َحابَ ِةَ ،و ره َو ر َ

رب ِ
ـم َو رف ُق.
اه ر ُ
ال َي ِق ر ُ
نيَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل ا رل ُ
ني ،ا َّل ِذي َد َّل رت َع َل ري ِه ا رل َ َ
احل ِد ري َثا ِن ِم رن َأ َد رل الدَّ َالئِ ِل
(ِ -)5م رن (صفح( )101/جَ ، )2ق رولهَ :
«وه َذا ِن ر َ
َع َىل ِخ َال َف ِة َأ ِيب بَك ٍرر».

تَ -أ رن
مه رم ُت َ -أ رو َأ َر رد ُ
مها َما َر َوو ُه َأ َّن ُه ÷ َق َال لِ َعائِ َش َةَ (( :ل َقدر َ َ
احل ِد ري َثا ِن ُ َ
َو ر َ
ُأ رر ِس َل إ َِىل َأبِى بَك ٍرر َوابرنِ ِه َف َأ رع َهدَ َأ رن َي ُق َ
ـمت ََمن َ
ول ا رل َقا ِئ ُل َ
ونُ .ث َّم ُق رل ُت
ونَ ،أ رو َيت ََمنَّى ا رل ُ

ـم رؤ ِمن َ
ـم رؤ ِمن َ
ُون))َ ،ر َو ُاه ال ُب َخارِ ي .
ُونَ ،أ رو َيدر َف ُع ال َّل ُه َو َي رأبَى ا رل ُ
َي رأبَى ال َّل ُه َو َيدر َف ُع ا رل ُ
َو َر َوى ُم رسلِ ٌم َأ ري ًضا َع رن َعائِ َش َة َقا َل رتَ :ق َال ِيل َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷ ِيف َم َر ِض ِه:

اف َأ رن َيت ََمنَّى ُمت ََم ٍّنَ ،و َي ُق َ
ول
ُب كِتَابًا؛ َفإ رِين َأ َخ ُ
((ا رد ِعي ِيل َأبَا بَك ٍرر َو َأ َخا ِك َحتَّى َأ ركت َ
ـم رؤ ِمن َ
ُون إ َِّال َأبَا بَك ٍرر)) ،إلخ.
َقا ِئ ٌلَ :أ َنا َأ رو َىلَ ،و َي رأبَى ال َّل ُه َوا رل ُ
ُق رل ُتُ :ي َق ُالَ :لو ك َ
الس ِق ري َف ِةَ ،ف َقدر
َان ِم رن َه َذا َِش ٌء َال رحت ََّج بِ ِه َأبُو بِك ٍرر َو ُع َم ُر َي رو َم َّ
اج ِة إ َِىل َذلِ َكَ ،و َقدر كَا َد ِ
حيت ََّج َأبُو بَك ٍرر إ َِّال
احل َ
ورَ ،و َمل ر َ ر
ت ا رل ِف رتنَ ُة َأ رن َت ُث َ
كَا َنا ِيف َأ َم رس ر َ

الر ُس ِ
(احتَجوا
بِال ُق رر ِ
الو ِص  :#ر
ورَ ،و ِ َهل َذا َق َال َ
ول ÷ ك ََما َذلِ َك َمأ ُث ٌ
ب ِم َن َّ
ب َّ
ِالش َج َر ِةَ ،و َأ َضا ُعوا ال َّث َم َرةَ).

ني َ ،#وكَا َّف ُة بَنِي َه ِ
َو َل رو ك َ
اش ٍم،
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َان ِم رن َه َذا َِش ٌء َما َت َأ َّخ َر َأ ِم ر ُري ا رل ُ
احلق
السابِ ِق ر َ
ني َع رن بَ ري َعتِهِم َي رو َم َّ
َو َأ رع َال ُم َّ
احل رق َوال ُق ررآ ِنَ ،و ر َ
الس ِق ري َف ِةَ ،و ره َو َم َع ر َ
( -)1ويف ( )110/2ط( :دار الكتب العلمية).
( -)2البخاري برقم ( ،)5666وبرقم ( ،)7217ط( :العِصية).
( -)3مسلم برقم ( ،)6181ط( :العِصية).

َوا رل ُق رر ُ
ـم َّت َف ِق َع َل ري ِه .
آن َم َع ُه ،ك ََما ُه َو َم رع ُلو ٌم بِالن ر
َّص النَّ َبوِ ري ا رل ُ
حل َظ ًة َو ِ
َو َل رو ك َ
ف َو َقد ا رعت ََز َ ُهلم ِس َّت َة َأ رش ُه ٍر
احدَ ةًَ ،ك ري َ
َان ِم رن َه َذا َِش ٌء َما َت َأ َّخ َر َ ر
الرت َه ِ
اتَ ،و ُد َّس رت
بِرِ َوا َي ِة ال ُب َخارِ ري َو ُم رسلِ ٍم َ ،و َلكِن ََّها َمل ر َت ُك رن َقدر ُل رف َق رت ِم رث ُل َه ِذ ِه َّ

اح.
ِيف ر
الص َح ِ
ـم رر ِو َّيا ِن َع رن َعائِ َش ِة َال ُي َق ِ
او َما ِن ُع رش َـر ِم رع َشارِ
احل ِد ري َثا ِن َ
اآلحا ِد َّيا ِن ا رل َ
َو َه َذا ِن ر َ
ني َ ،#ال رِ َوا َي ًة َو َال َد َال َل ًة ،ك َ
ـمتَواتِرِ  ،ا َّل ِذي
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ا َ
َخ َ ِرب ا رل َغ ِد ريرِ ا رل ُ
لوارِ ِد ِيف َأ ِم ر ِري ا رل ُ
الر ُس ُ
اعَ ،و َخ َط َب ُهم فِ ري ِهَ ،وبَ َّل َغ ُه رم َع َىل
ََ
احل ِج ري َج ِيف َح َّج ِة َ
مج َع فِ ري ِه َّ
الو َد ِ
ول ÷ ر َ
وس األَ رش َها ِدَ ،و َق َالَ (( :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 ُه،
ُر ُؤ ِ
ِص ُهَ ،و ر
اخ ُذ رل َم رن َخ َذ َل ُه)) ،بَ رعدَ َأ رن َق َالَ (( :أ َل رس ُت
ِص َم رن َن َ َ
َو َعا ِد َم رن َعا َد ُاهَ ،وا رن ُ ر
ني ِم رن َأ رن ُف ِسهِ رم))؟ َقا ُلوا :بَ َىل).
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َأ رو َىل بِا رل ُ
ٍ
ـم رق َب ِيل  :إِ َّن ُه َال َأ رو َض ُح ِمنر ُه َد َال َل ًة
َف َه رل بَ رعدَ َه َذا ال َب َيا ِن ِم رن بَ َيانَ ،و ِ َهل َذا َق َال ا رل َ
َورِ َوا َيةَ .و َق َال َ :فإ رِن ك َ
َان َه َذا َم رع ُلو ًما َوإ َِّال َف َما ِيف الد رن َيا َم رع ُلو ٌم.
َو َق َال َّ
الذ َهبِي َ -ع َىل ِشدَّ ِة ا رن ِح َرافِ ِه َو َن رصبِ ِهَ َ : -هب َر رتنِي ُط ُر ُق ُه َف َق َط رع ُت بِ ِه.
ف ِيف ِذكررِ َف رض ِل َأ ره ِل ال َب ري ِ
لم َؤ رل ِ
ت (صفحَ ، )400/و ره َو
َو َست َِأيت رِ َوا َي ُت ُه لِ ُ

( -)1بني الفريقني الشيعة والسنة.
اخلمس) ،وغري
فرض
(كتاب
)،
3092
(
وبرقم
املغازي)،
(كتاب
( -)2البخاري برقم (،)4240
ُ
ذلك ،ط( :املكتبة العِص ّية) .مسلم برقم (( ،)1759كتاب اجلهاد والسري) ،ط( :دار ابن
حزم) ،وبرقم ( )4580من طبعة (العِصية) .ورواه أمحد بن حنبل يف (املسند) ( ،)179/1رقم
( ،)25حتقيق( :شاكر) ،واب ُن حبان يف ( ،)152/11برقم ( ،)4823حتقيق( :األرنؤوط) ،ط:
(مؤسسة الرسالة) ،والبيهقي يف (السنن الكربى) ( ،)300/6وغريهم.
انظر لوامع األنوار الفصل الثاين لإلمام احلجة /جمدالدين املؤيدي  #ج/267/1ط،2
ج/420/1ط.3
( -)3يف (اإلحتاف حاشية عىل الكشاف) (مخ).
(( -)4األبحاث املسددة) للمقبيل (ط /1ص.)336-334
( -)5قد تقدَّ م ذكر نصوص الذهبي حول حديث الغدير يف (الكالم مع ابن القيم) فارجع إليه.
( -)6ويف ( )442/2ط( :دار الكتب العلمية).

َأ رو َض ُح ِم رن َف َل ِق الن ََّهارِ .
َو َلــ ري َس َي ِصــح ِيف األَ رذ َهــا ِن َِش ٌء

اج الن ََّهــ ُار إ َِىل َدلِ ريــ ِل
اح َتــ َ
إِ َذا ر

الر ُس ُ
ول ÷ فِ ري ِهَ (( :أ رن َت ِمنري ب َِمنرزِ َل ِة َه ُار َ
َوك َ
ون
ـمنرزِ َل ِة ،ا َّل ِذي َق َال َّ
َخ َ ِرب ا رل َ
ِم رن ُم رو َسى ،إ َِّال َأ َّن ُه َال َنبي َء بَ رع ِدي)).

است رَو َف رينَا ُط ُر َق رِ َوا َيتِ ِه َو َغ ر ِري ِهَ ،و َأ رو َض رحنَا َأ َّن ُه ÷ َقا َل ُه لِ َع ِ ٍّيل ِ #يف
َو َقد ر
رش َم َقا ًماَ ،ال ِيف َغ رز َو ِة َت ُب َ
وك َف َح رسبِ ،يف ( َل َوا ِم ِع األَ رن َوارِ ) َ ،و َقدر َر َوا ُه
ا رثنَي َع َ َ

اح َوا رلسن َِن َو َغ رري ِِه رم.
َمجِ ري ُع َأ ره ِل ر
الص َح ِ

إل َما َم ِة ك ََما َت ُقو ُل ُه ر
الش ري َع ُةَ ،ق َال:
رت َ
ف ابر ُن َح َجر ال َع رس َق َال ِين بِدَ َال َلتِ ِه َع َىل ا ِ
َوا رع َ َ
َل رو َال َأ َّن َه ُار َ
ات َق رب َل ُم رو َسى .ŉ
ون َم َ
ض:
ب َع َل ري ِه ب َِما ِف ري ِه ِك َفا َي ٌةَ ،و َأ َّن َذلِ َك َال َي ُمت إ َِىل الدَّ َال َل ِة ب ِِص َل ٍة؛ إِذ ال َغ َر ُ
َو َقدر ُأ ِج ري َ
االس ِت رح َق ِ
ُون ك ََه ُار َ
جل ِم ري ِع َمنَازلِ ِه ِم رن ُم رو َسىَ ،ال َأ رن َيك َ
بَ َي ُ
ون ِم رن ك رُل َو رج ٍه.
ان ر
اق ِ َ
ِو رمن َمنَازِ لِ ِه َأ َّن ُه َأ َحق بِاألَ رمرِ َ ،و َأ رف َض ُل األُ َّم ِة ،إ َِىل َغ ر ِري َذلِ َك ُِمَّا َأ َفا َد ُه ُع ُمو ُم

االستِ رثن ِ
َاء.
ـمنرزِ َل ِة ،لِدَ َال َل ِة ر
ا رل َ
اف َ ،و ره َي ِم رن ِص َي ِغ ال ُع ُمو ِم ،ك ََما ُق رر َر ِيف األُ ُص ِ
ول.
َو ِألَ َّهنَا ِجن ٌرس ُم َض ٌ
((و ره َو َولِيك رُم ِم رن
إ َِىل َغ ر ِري َذلِ َك ِم َن األَ رخ َبارِ النَّ َبوِ َّي ِةَ ،ك َق رولِ ِه ÷َ :
بَ رع ِدي)) .

( -)1أليب الطيب املتنبي كام يف ديوانه (( )117/2رشح الربقوقي) ،وفيه( :ا َ
ألفهام) بدل (األذهان).
(( -)2لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي ( #الفصل األول) (ط،)98/1/1
(ط( ،)136/1/2ط.)190/1/3
( -)3ذكره يف (فتح الباري رشح البخاري) ،وقد تقدَّ م الكالم عليه حتت بحث (خرب املنزلة وداللته
عىل خالفة أمري املؤمنني  ،)#فارجع إليه موف ًقا.
هارون.))...
( -)4أي يف قولهَ (( :منرزِ َل ِة
َ
( -)5أمحدُ ب ُن حنبل يف (املسند) ( ،)497/16رقم ( ،)22908ط( :دار احلديث) ورواه يف
(فضائل الصحابة) ( ،)856/2رقم (. )1175أمحدُ يف (مسنده) ( ،)154/33رقم
=

ت َواإل َِش َار ِ
َو رغ ِري َذلِ َك ِم رن َسائِرِ الدَّ َال َال ِ
حي ُ
اط بِ ِه َك رث َرةً ،كِتَابًا َو ُسنَّ ًة.
اتُِ ،مَّا َال ُ َ
الء ال ُع َل َم ِ
ـؤ ِ
خت َفى َع َىل َأ رم َث ِ
َو َل َع رم ُر ال َّل ِه إ َِّهنَا ال َ ر
اءَ ،و َلكِ رن ك ََما ِق ري َل:
ال َه ُ
ض َع رنـ ُه
َن رعـرِ ُ
احلـ َّق ُثـ َّم ُن رعـرِ ُ
ف رَ

َو َنـــ َرا ُه َو َن رحـــ ُن َع رنـــ ُه َن ِم ريـــ ُل

رس ريـ َر ٌة َال ُت رع َلـ ُم
وس َ ِ
ِ َهل َوى الن ُف ِ
ـم رو َىل َونِ رع َم الن َِّص ر ُري.
احلك ُرم لِ َّل ِه ال َع ِ ريل ال َكب رِريِ ،نِ رع َم ا رل َ
َف ر ُ
الص ِح ري َح ر ِ
ني
ـم رر ِو ري ِيف َّ
ـم رع ُلو ِم ا رل َ
احل ِد ري َثا ِن ُِمَّا ُو ِض َعا ُم َع َار َض ًة لِ رل َخ َ ِرب ا رل َ
َو َه َذا ِن ر َ
ُب َ ُهل رم كِتَابًا َل رن َي ِضلوا ِم رن بَ رع ِد ِه ،ف َق َال ُع َم ُر:
ِمها ِم رن َط َلبِ ِه ÷ َأ رن َي ركت َ
َو َغ رري ِ َ
َر ُ
سول ال َّل ِه ÷ َقدر َغ َل َب ُه ا رل َو َج ُعَ ،و ِعنردَ ك ُُم ا رل ُق رر ُ
َاب ال َّل ِهَ .ف َل َّما
آنَ ،ح رس ُبكُم ِكت ُ
َأ رك َث ُروا ال َّل َغ َط َو ِ
ف َق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷ُ (( :قو ُموا َعنري)).
اال رختِ َال َ
َان ابر ُن َع َّب ٍ
ني َر ُس ِ
اس َي ُق ُ
َوك َ
ول ال َّل ِه ÷،
الرزِ َّي ِة َما َح َال بَ ر َ
الرزِ َّي َة ك َُّل َّ
ول :إ َِّن َّ
َابُ .ث َّم بَكَى ابر ُن َع َّب ٍ
احل ََصَ .ه ِذ ِه
َوبَ ر َ
ُب َ ُهل رم َذلِ َك ا رلكِت َ
ني َأ رن َي ركت َ
اس َحتَّى بَ َّل َد رم ُع ُه ر َ
(َ ،)19928ع رن ِع رم َرا َن برنِ ُح َص ر ٍ
ني .ورواه أمحد يف (الفضائل) ( )749/2رقم ( ،)1035وقال
وح َّسن
املحقق (عباس)« :إ رِسنَا ُد ُه َح َس ٌن» .ورواه ال َقطِيعي يف (زوائد الفضائل) برقم (َ ،)1060
املحقق إسناده .ورواه أبو داود الطياليس يف (املسند) ( )168/2رقم ( )868قال املحقق
(الرتكي)« :إ رِسنَا ُد ُه َح َس ٌن» .وقال البوصريي يف (إحتاف اخلرية املهرة) ( )245/9رقم
ٍ
ـم َصنَّف)
«ر َوا ُه َأبُو َداو َد ال َّطيَالِ ِيس ب َِسنَد َص ِحيحٍ » ،ورواه ابن أيب شيبة يف (ا رل ُ
(َ :)8911
( )130/17رقم ( ،)32784وصحح السيوطي إسناده يف (مجع اجلوامع) ،ورواه ابن جرير
الطربي وصححه ،كام يف (كنز العامل) ( ،)142/13رقم ( ،)36444ورواه الرتمذي برقم
«ح ِد ٌ
يب» ،وصححه األلباين يف (صحيح الرتمذي) رقم
يث َح َس ٌن غَرِ ٌ
( ،)3721وقالَ :
( .)2929احلافظ ابن حجر يف (اإلصابة) ( .)569/4ورواه النسائي يف (اخلصائص) برقم
خمتِصا برقم ( ،)68ورواه أبو يعىل ( ،)293/1برقم
( ،)89ورواه النسائي يف الفضائل
ً
( .)355ورواه ابن حبان يف (صحيحه -التعليقات احلسان) ( )67/10رقم ( .)6890قال
«ه َذا َح ِد ٌ
يح ع ََىل
يح» ،ورواه احلاكم ( ،)119/3رقم ( ،)4579وقالَ :
يث َص ِح ٌ
«ص ِح ٌ
األلباينَ :
رش ِ
ط ُم رسلِ ٍم» ،وصححه األلباين يف (الصحيحة) ( ،)261/5برقم (.)2223
َر
انظر (لوامع األنوار -الفصل احلادي عرش) لإلمام احلجة /جمدالدين بن حممد املؤيدي #
ج( 3ص )197/ط.3

رِ َوا َي ُة ال ُب َخارِ ري َ ،و ُم رس ِل ٍم .
ول ÷ ِم َن التَّأكِ ري ِد بِ ِ
الر ُس ِ
رص َح بِ ِه
هِم ُع َم ُر ُم َرا َد َّ
َو َل َقدر َف َ
خ َال َف ِة َأ ِخ ري ِه ،ك ََما َ َّ
ُع َم ُر ِيف رِ َوا َي ٍة َص ِح ري َح ٍة .

اع ُع َم ُر َو َال َغ ر ُري ُه
اس َت َط َ
ـما ر
َو َل رو َال َأ َّن ُه ÷ َقدر بَ َّل َغ ُهم ِيف َي رو ِم ال َغ ِد ريرِ َو َغ ر ِري ِه َل َ
َأ رن َي رمنَ ُعو ُه ِم رن َت ربلِ ري ِغ َما َأ َم َر ُه ال َّل ُه َت َع َاىل ِب ِه.
َو ُِمَّا َيدُ ل َك َع َىل َو رض ِع َه َذ ري ِن ر
رب ري ِن َما فِ ريهِ َما ِم رن َأ َّن ُه َه َّم َأ رن ُي رر ِس َل إ َِىل َأ ِيب بَك ٍرر
اخلَ َ َ

ُون ُح َّج ُة ال َّل ِه َت َع َاىل َع َىل ر
ف َتك ُ
اخلَ رل ِق ِيف ِخ َال َفتِ ِه َع َىل
َوابرنِ ِهَ ،ف َي رع َهدُ إِ َل ريهِ َماَ ،ف َك ري َ
ـم َس َّار ِة ألَ ِيب بَك ٍرر َوابرنِ ِه؟!.
ِج َه ِة ا رل ُ
الر ُس ُ
وس األَ رش َها ِد ِيف َخ َ ِرب ال َغ ِد ريرِ
ول ÷ َع َىل ُر ُؤ ِ
َف َأ ري َن َه َذا ُِمَّا بَ َّل َغ ُه َّ
خي َفى َع َىل َم رن َل ُه َأ رد َنى ُم رسك ٍَة ِم َن الت رَّميِ ريزِ .
َو َغ ر ِري ِه؟!َ .ه َذا َم رع ُلو ٌم َال َ ر
احلق َأبر َل ُج َمـا ُ ِ
خت ريـ ُل َسـبِ ري ُل ُه
َو ر َ

اب
احل ـق َي رعرِ ُف ـ ُه َذووا األَ رل َب ـ ِ
َو ر َ

(( -)6ج/2صِ )109يف ِس َي ِ
الز ره َر ِاء & ِعنردَ َما َس َأ َلت َرها
اق رِ َوا َي ِة َفاطِ َم َة َّ
ول ÷َ .ف َقا َل رت َعائِ َش ُةَ :ع َز رم ُت َع َل ري ِ
الر ُس ُ
ك
ررب َها ب َِما َس َّار َها ِب ِه َّ
َعائِ َش ُة َأ رن ُخت ِ َ

ـما َحدَّ رثتِ رينِي َما َق َال َل ِ
ب َِما ِيل َع َل ري ِ
ك َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷.
احل رق َل َّ
ك ِم َن ر َ
ُق رل ُت :إ رِن كَا َن ِ
َاها
ت ال َيا ُء الت رَّحتِ َّي ُة َثابِ َت ًة ِيف األَ رص ِلَ ،ف َقدر َجا َء ر
ت َع َىل ُل َغ ٍةَ ،حك َ
َس ِة الت ِ
الر ِيض َ ،و ره ِي لِت رَمكِ ر ِ
است رَش َهدَ َع َل ري َها بِ َق رو ِل
َّاء ال َف رو ِق َّي ِةَ ،و ر
َن رج ُم الدر ري ِن َّ
ني ك ر َ
َّ
الشا ِعرِ :
أيضا بأرقام ( )4431( )114( )4432ط (العِص َّية).
( -)1البخاري برقم ( ،)7366ورواه ً
( -)2مسلم بأرقام ( ،)4232و( ،)4233و( ،)4234ط( :املكتبة العِص َّية).
( -)3انظرها يف (رشح هنج البالغة) البن أيب احلديد (.)20/12
وروى نحوها ابن جرير الطربي يف (تارخيه) ( ،)222/4وابن األثري يف (الكامل) (.)458/2
(ر َميرتِيره)
( -)4انظر (رشح الكافية) ( )23/3ط( :دار الكتب العلمية) ،والشاهد يف البيت يف قولهَ :
حيث حلقت اليا ُء تا َء الفاعلة املؤنثة ،مع ضمري مت ٍ
َّصل بعدها هو اهلاء .أفاده حمقق رشح الكافية.

َر َم ريتِ ريـــ ِه َف َأ رق َصـــدر ِ
ت

َو َم ـا َأ رخ َط ـ َأ ِ
الر رم َي ـ ره
ت َّ

َان َع َىل َأبِ ري ِ
اتَ (( :أ َر َأ ري ِ
ض رِ َوا َي ِ
ت َل رو ك َ
ك َد ري ٌن َف َق َض ريتِ ري ِه))،
َو َقدر َو َر َد ر
ت ِيف بَ رع ِ
َوال َّل ُه َأ رع َل ُم.
ان بن َثاب ٍ
ِت َشا ِع ُر ال َّنب رِي ÷
(ِ -)7م رن (صفح( )122/جَ « : )2ق َال َح َّس ُ ر ُ
َي رر ِث ري ِه :
هنـــا
َمـــا َبـــ ُال َع ري ِنـــ َك َال َت َنـــا ُم ك ََأ َّ َ

ك ِ
ُحـ ـ ِل األَ رر َمـ ـ ِد
ُح َلـ ـ رت َأ َما ِق ري َهـ ـا بِك ر

َلــ رو َي رع َل ُمــوا َأ َّن رالــ َو ِص ِمــ رن بَ رعــ ِد ِه

محـــ ـ ِد
َأ رو ََص َو ُن رط َف ُتــــ ُه َق ِســـ ـ ري َم ُة َأ ر َ

ُنــ رو ًرا َأ َضــا َء َعــ َىل َ ِ
الرب َّيــ ِة ُك رل َهــا

ـم َب َار ِك َ رهي َتـ ـ ِد
َمـ ـ رن ُ رهيـ ـدَ لِلنـ ـ رورِ رالـ ـ ُ

إ َِىل َأ رن َق َال:

ُنــ رو ًرا َتن ََّقــ ُل ِمــ رن ُخ َال َصــ ِة َه ِ
اشــ ٍم

إِذ َبــ ـا َي ُعو ُه ُهــ ـدُ وا ِلــ ـ ِد ري ِن ُحم َ َّمــ ـ ِد

ُق رل ُتِ :يف َه َذا َت رصـرِ ري ٌح بِا رل َو َصا َي ِةَ ،واألَ رخ َب ُار فِ ري َها َواآل َث ُار َأ رش َه ُر ِم رن َف َل ِق الن ََّهار،
َقد ا رم َت َ
ـم َه ِ
اجرِ ري َن َواألَ رن َصار .
أل ر
ت ِ َهبا األَ رس َفارَ ،و َحف َل رت ِ َهبا َأ رش َع ُار ا رل ُ

َو ِيف َه ِذ ِه األَبر َي ِ
ات َأ ري ًضا إ َِش َار ٌة إ َِىل ر
اخلَ َ ِرب النَّ َبوِ ري ِيف (النورِ ).
رش ري َف ِة(( :إ َِّن ال َّل َه َع َّز َو َج َّل َأ رن َز َل ِق رط َع ًة ِم رن ُن رو ٍرَ ،ف َأ رس َكن ََها ِيف
َو ِم رن َأ رل َفاظِ ِه ا رل َّ ِ
ب آ َد َمَ ،ف َسا َق َها َحتَّى َق َس َم َها ُج رزئ ر ِ
ب َع رب ِد ال َّل ِهَ ،و ُج رز ًءا
َنيَ ،ف َج َع َل ُج رز ًءا ِيف ُص رل ِ
ُص رل ِ
ب َأ ِيب َطالِ ٍ
إل َما ُم
ب؛ َف َأ رخ َر َجنِي َنبِ ًّياَ ،و َأ رخ َر َج َعلِ ًّيا َو ِص ًّيا))َ .أ رخ َر َج ُه ا ِ
ِيف ُص رل ِ
( -)1ويف ( )131/2ط( :دار الكتب العلمية).
( -)2انظر (ديوان حسان بن ثابت) (ص ،)65/ط( :دار الكتب العلمية).
( -)3كذا يف ديوان حسان ،والذي يف (هبجة املحافل) :أضاء عىل املدينة.
( -)4وقد تقدَّ م من ذلك يف هذا القسم يف الكالم (مع ابن القيم يف زاد املعاد) ما فيه بغية املرتاد،
واهلل تعاىل املوفق للحق والسداد.

مح َز َة ِيف َّ
الش ِايف َ ،و َأ رخ َر َج َن رح َو ُه ِم رن ُم رسن َِد َأ رمحَدَ بر ِن
ور بِال َّل ِه َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن َ ر
ـمن ُرص ُ
ا رل َ
(الس ِف رينَ ِة)َ ،و َغ ر ُري ُهم .
َحنر َب ٍل َ ،و ِم َن (ا رل ِف رر َد رو ِ
اجل َش ِمي ِيف َّ
احلاكِ ُم ر ُ
س) َ ،و ر َ
است رَو َف رينَا ا رلك ََال َم َع َل ري ِه ِيف ( َل َوا ِم ِع األَ رن َوار) .
َو َقد ر
ـم َضارِ ِع بِ َلو ،ك ََما ِيف َق رو ِل َّ
َن َعمَ ،و ِيف َه َذا ر
الشا ِعرِ :
الش رعرِ َج رز ُم ا رل ُ
َال ِح ُق اآل َط ِ
َلــ رو َي َشــ رأَ ،طــ َار ِبــ ِه ُذو َم ري َعــ ٍة
ال َهنردٌ ُذو ُخ َصـ رل

«و َل رقدَ َأ رح َس َن َص ِ
رب َد ِة
اح ُ
(ِ -)8م رن (صفح( )212/ج )2قولهَ :
ب ا رل ُ ر
ف آ َي ِ
ول ِيف َو رص ِ
َح ري ُث َي ُق ُ
ات ال ُق ررآ ِن ال َعظِ ري ِمَ ،و ِيف َ رحت ِق ري ِق َم رعنَى َما َقدَّ رمنَا ُه َأ ري ًضا:
مح ِن ُحم ردَ َثـ ٌة
آ َي ٌ
ات َح ٍّق ِم َن الـ َّـر ر َ

ـم رو ُص ِ
وف بِا رل ِقـدَ ِم
َق ِد ري َم ٌة ِص َف ُة ا رل َ

إلخ.
( -)1الشايف (.)329/1
( -)2عزاه إىل (مسند أمحد ،والفضائل) :اب ُن أيب احلديد يف (رشح النهج) ( ،)171/9وهو يف
(فضائل الصحابة) (زيادات ال َقطيعي) ( )823/2برقم (.)1130
ريض ال َّل ُه تعاىل عنه ،ولفظه:
(( -)3الفردوس) للديلمي ( )191/2رقم ( )2952عن سلام َن
َ
ِ
َيل ِم رن ُن رو ٍر َو ِ
ُ
آالف عَامٍَ ،ف َل َّما َخ َل َق ال َّل ُه آ َد َم
خي ُل َق ال َّل ُه آ َد َم ب َِأ رربَ َع ِة
اح ٍد َق رب َل َأ رن َ ر
((خلِ رق ُت َأ َنا َوع ِ ٌّ
ٍ
ٍ
َّب َذلِ َك الن رو َر ِيف ُص رلبِ ِه َف َل رم َيزَ رل ِيف َِشء َو ِ
بَ ،ف ِف َّي
ب َع رب ِد الـ ُرم َّطلِ ِ
رت َقا ِيف ُص رل ِ
َرك َ
احد َحتَّى ا رف َ َ
َيل ر ِ
اخل َال َفة)).
الن ُب َّوةَُ ،و ِيف ع ِ ٍّ
( -)4كابن املغازيل يف (املناقب) (ص ،)75-74/رقم (.)130
( -)5منها يف (الفصل التاسع) (ط( ،)511/2/1ط( ،)572/2/2ط.)671/2/3
( -)6قال يف حاشية (رشح الكافية) ( )488/4يف رشح هذا البيت« :اللغة :ذو ميع ٍة :ذو ن َشاطٍ
َ
َرَ
وج َلد .آطال :مجع إطل :اخلارصة .هند :مرتفعُ .خ َصل :شعر جمتمع .املعنى :لو أراد النجاة،
َ
لنجا بفرسه الضامرة البطن ،الطويلة َّ
كأهنا تطري ال متيش».
الش رعرِ  ،القوية النشاط ،فهي لسعتها َّ
( -)7ويف ( )229/2ط( :دار الكتب العلمية).
َ
الرسول األعظم ÷ ،املسامة :بالكواكب الدرية يف مدح خري
( -)8للبوصريي يمدح فيها
الربيةَّ ،أوهلا:
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َمزَ رجــ َت َد رم ًعــا َجــ َرى مــ رن ُم رق َلــة ِبــدَ ِم
َأ ِم ـ رن َت ـ َذكرِ ِج ـ َريان ِب ـذي َس ـ َل ِم

ُق رل ُت :ا رع َل رم َأ َّن ال َق رو َل ب َِأ َّن ال ُق رر َ
الص َف َة َو ِس َّت
آن ِص َف ٌة لِ َّل ِه َت َع َاىل َذاتِ َّي ٌةَ ،و َأ َّن تِ رل َك ر
ٍ
ٍ
احل َيا ُة
ِص َفات َأ ري ًضا َق ِد ري َمات َم َع ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه َو َت َع َاىلَ ،-و ُه َّن :ا رل ِع رل ُم وا رل ُقدر َر ُة َو ر َ

َوا رل َّس رم ُع َوا رل َب َص ُـر َواإل َِرا َدةَُ ،و َأ َّن َّ
ات ال َّثا ِمنَ ُةُ -ه َو َق رو ُل األَ رش َعرِ َّي ِة َو َم رن َوا َف َق ُه رم
الذ َ
ني َو َغ رري ِِهم.
ـم َحدر ثِ ر َ
ِم َن ا رل ُ
رص ري ٌح ِيف َت َعد ِد ال ُقدَ َم ِ
اء َم َع ال َّل ِه َت َع َاىلَ ،و ره َو َي رقت َِضـي َت َعد َد ِ
اآلهل ِة؛
َو ره َو َ ِ
َ
ٍ
ٍ
الص َف ِة َّ
لِ ر
ـم َش َار َك َة ِيف
ـم َش َار َك ُة ِيف ِص َفة َذاتِ َّية ُت رو ِج ُ
رتا ِك ِيف ر
ب ا رل ُ
الذاتِ َّي ِة؛ إِذ ا رل ُ
الش ِ َ
الذ ِ
َمجِ ري ِع ا رل رص َف ِ
رت َ
اك ِيف َّ
ات َّ
الذاتِ َّي ِةَ ،و ر
رض رو َرةً.
االش ِ َ
ات َ ُ
ـما ك َ
اس َت َح َال َأ رن ُي رع َق َل
َان ِص َف ًة َذاتِ َّي ًة لِ رل ِج رس ِم ر
َأ َال َت َرى َأ َّن الت ََّحي َز َ -م َث ًالَ -ل َّ
الص َف ِ
ات َّ
الذاتِ َّي ِة.
ِج رس ٌم َغ ر ُري ُمت ََح ري ٍزَ ،أ رو َغ ر ُري َشا ِغ ٍل لِ رل َم َح رل ،إ َِىل َغ ر ِري َذلِ َك ِم َن ر
َواإل َ ِِهل َّي ُة لِ َّل ِه َت َع َاىل ِص َف ٌة َذاتِ َّي ٌة َق رط ًعاَ ،ف َي رست ِ
َح ري ُل َأ رن ُي رو َجدَ َق ِد ري ٌم َغ ر ُري إِ َل ٍه.

ـما َمل ر َي ُك رن َ ُهل رم ُم رس َك ٌة ِيف ِع رل ِم الت رَّو ِح ري ِد َواألُ ُصولَ ،و َال َت رعوِ ري َل
َو َلكِ َّن َه ُ
ـؤ َال ِء َل َّ
ـم رع ُقول ،ا َّلتِي ِه َي ال َّطرِ ري ُق إ َِىل إِ رث َب ِ
ـمنر ُقولَ ،ال ُي َبا ُل َ
ون ب َِما َو َق ُعوا
ات ا رل َ
َع َىل َد َالئِ ِل ا رل َ

االرتِ َباكَ ،والت ََّور ِ
ِرشاك.
فِ ري ِه ِم َن ر
ط ِيف َح َبائِ ِل اإل ر َ
الر ُس ِ
ول األَ ِم ر ِ
ني َص َّىل
َه َذاَ ،و َقدر َق َال َأ ِم ر ُري الـ ُرم رؤ ِمنِ ر َ
ـم َو رح ِد ري َنَ ،و ِص َّ
نيَ ،وإِ َما ُم ا رل ُ
ال َّل ُه َع َل ري ِه َوآ َل ُه ال َّط ِ
(وإِ َّن َما ك ََال ُم ُه ُس رب َحا َن ُه فِ رع ٌل ِمنر ُه َأ رن َش َأ ُه َو َم َّث َل ُهَ ،مل ر َي ُك رن ِم رن
اهرِ ري َنَ :
َان إ َِهلا َثانِ ًيا) ،إ َِىل ِ
َق رب ِل َذلِ َك كَائِنًاَ ،و َل رو ك َ
آخرِ ِه.
َان َق ِد ً
يما َلك َ ً
س َع ِن األَ رش َبا ِه ،ب َِم رعنَىَ :أ َّن ُه
ـم رقدَّ ِ
َف ِص َفا ُت ُه َج َّل َو َع َال إِ َّن َما ِه َي َت رعب ر ٌِري َع رن َذا ِت ِه ا رل ُ

ـم ب َِذاتِ ِهَ ،قا ِد ٌر ب َِذاتِ ِهَ ،و َل ري َس َل ُه َع َّز َو َج َّل َم رعنًى َغ ر ُري ُه.
َعالِ ٌ
َه َذا ُه َو َق رو ُل ُع َل َم ِ
اء الت رَّو ِح ري ِد َوال َعدر ِل.

اين ك ََما ِه َي َثابِ َت ٌة ِيف
َو َأ َّما َغ ر ُري ُهم َف َقد ا رن َق َس ُموا َط َوائِ َ
فَ :ف ِمن ُره رم َم رن َأ رث َب َت َم َع ِ َ
ـم رخ ُل ِ
ـم ِب ِع رل ٍم َغ ر ِري َذا ِت ِهَ ،و َقا ِد ٌر ِب ُقدر َر ٍة َغ ر ِري َذا ِت ِه إ َِىل
وقَ -،أ رعنِي َأ َّن ال َّل َه َت َع َاىل َعالِ ٌ
ا رل َ

ِ
آخرِ ِهُ ،-ث َّم َ َ
خت َّب ُطوا بَ رعدَ َذلِ َك:

ِ ِ
َف ِمن ُرهمَ :م رن َج َع َل َها َم َع ِ َ ِ
ـؤ َال ِء.
اآلهل ِةَ ،و ُه رم َه ُ
اين َقد ري َم ًةَ ،و َمل ر ُي َبالوا بِ ُل ُزو ِم َت َعدد َ
َو ِمن ُرهمَ :م رن َأ رث َبت ََها ُحم ردَ َث ًةَ ،و َمل ُي َبا ُلوا بِ ُل ُزو ِم ُحدُ ِ
اجل َال ِلَ ،وكُل َذلِ َك
وث ِذي ر َ
ر
ـم رر ِديَ ،ن ُعو ُذ بِال َّل ِه َت َع َاىل ِمنر ُه.
لِ رل َج ره ِل ا رل ُ
َو َم َع َه َذاَ ،ف َقدر َقا ُموا ب ُِمن ََاز َع ِة ال ُع َل َم ِ
اء ا َّل ِذ رين َق َر َن ال َّل ُه َت َع َاىل َش َها َد َ ُُتم ب َِش َها َدتِ ِه،
َ حَ حٓ ح َ
ۡ ۡ حٓ
ۡ حى ح
ح
َح ري ُث َق َال﴿ :ش ّه حد ٱلِل أنهۥ َل إّل َٰ حه إَّل ه حو حوٱل حملئّكة حوأولوا ٱل ّعل ّم قائ ّ حما
ۡ
ب ّٱلقّ ۡس ّط﴾ اآل َي َة [آل عمرانَ ،]18:و َمل َي رر َضوا بِالسك ِ
ُوت َع َىل َما ُه رم َع َل ري ِه ِم َن َر
اجل َها َل ِة.
ر
وزَ ،و َأ َّن ال َق َ
َو ريز ُع ُم َ
احل َّق ا َّل ِذي ُه َو
جي ُ
ون َأ َّن َذلِ َك ِم َن اخلَ رو ِ
ض فِ ري َما َال َ ُ
ول ر َ
ـما َمل َي رف َه ُموا َّإال ِص َف ِ
ـم رخ ُلو ِق ر َ ِ
ات
َح ِق ري َق ُة الت رَّو ِح ري ِد َوال َّتنرزِ ري ِه َع رن َش َب ِه ا رل َ
ني َت رعط ري ٌلَ ،ل َّ ر
ني.
ـم رخ ُلو ِق ر َ
ا رل َ
رب ِو َّيةَ ،ح ري ُث َقا َل رتُ :س رب َح َ
ان ال َّل ِه َق رب َل ال َّل ِه،
َو َما َأ رش َب َه َتنرزِ ر َهي ُه رم َه َذا بِت رَسبِ ري ِح ا رل َ َ
ُس رب َح َ
ان ال َّل ِه بَ رعدَ ال َّل ِه.

الض َال َال ِ
اجل َه َاال ِ
ت.
ت َو َّ
َو َغ رري َذلِ َك ِم َن ر َ
َو َمل ر ُي رثب رِت ُع َل َما ُء الت رَّو ِح ري ِد إ َِّال َما َد َّل رت َع َل ري ِه َأ ِد َّل ُة ال َع رق ِل َوالنَّ رق ِل،
خي َتلِ ُف َ
ون
ني َ ُهل رم َما َ ر
ـم َب ر ُ
ِيف َذلِ َك بَ ُ
اب َم ِد رينَ ِة ا رل ِع رل ِمَ ،و ِيل األُ َّم ِةَ ،وا رل ُ
َأ ِخ ري ِه ÷.

َوإِ َما ُم ُهم
فِ ري ِه بَ رعدَ

(وك ََم ُال َت رو ِح ِ
ص َل ُه َن رف ُي
ص َل ُهَ ،وك ََم ُال اإل رِخ َال ِ
يد ِه اإل رِخ َال ُ
َق َال َ : #
وف ،و َشهاد ِة ك رُل موص ٍ
ٍ
الص َف ِ
وف َأ َّن ُه
َر ُ
ـم رو ُص ِ َ َ َ
ر
ات َعنر ُه؛ لِ َش َها َد ِة ك رُل ِص َفة َأ َّهنَا َغ ر ُري ا رل َ
ف ال َّل َه ُس رب َحا َن ُه َف َقدر َق َر َن ُهَ ،و َم رن َق َر َن ُه َف َقدر َثنَّا ُهَ ،و َم رن َثنَّا ُه
الص َف ِةَ ،ف َم رن َو َص َ
َغ ر ُري ر

َف َقدر َج َّز َأ ُهَ ،و َم رن َج َّز َأ ُه َف َقدر َجهِ َل ُه).

(( -)1الديباج الويض) رشح هنج البالغة لإلمام حييى بن محزة ( ،)122/1( ŉرشح هنج
البالغة) البن أيب احلديد (.)72/1

َان إ َِهلا حيا ب َِال حي ٍ
اة).
ََ
َو َق َال ( : #ك َ ً َ ًّ

َو َق َال َ ( :م رن َو َص َف ُه َف َقدر َش َّب َه ُهَ ،و َم رن َمل ر َي ِص رف ُه َف َقدر َن َفا ُهَ ،و ِص َف ُت ُه َأ َّن ُه َس ِم ري ٌع
َو َال ِص َف َة لِ َس رم ِع ِه).
هِم َخ رل ًقا) ،إلخ.
َو َق َال ( : #بَا َين َُه رم ب ِِص َفتِ ِه َربًّا ،ك ََما بَا َينُو ُه ب ُِحدُ روثِ ر
َاب ( َل َوا ِم ِع األَ رن َوارِ ) َ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل
است رَو َف رينَا ا رلك ََال َم ِيف َه َذا ِيف ِكت ِ
َو َقد ر
الت رَّوفِ ريق.
ِ
(ِ -)9م رن (ص( )277/جَ :)2ق رو ُل ُه« :ك َ
اهلا -أي
َان ÷ ُحمرتَوِ ًيا َع َىل ك ََم َ
َ
احل ِم ريدَ ةَ ،-جمر ُب ً
وال َع َل ري َها ِيف َأ رص ِل ِخ رل َق ِت ِهَ ،و َأ َّو ِل ِف رط َر ِت ِه».
األ رخ َال َق ر َ

ُ ِ
َ
ات ال َّل ِه َع َل ري ِه َوآ َل ُه َو َس َال ُم ُه َع َىل
ب َص َل َو ُ
وهلا ك ََما َس َب َقَ ،وا ركت ََس َ
ُق رل ُت :أ ري َع َىل أ ُص َ
ِت رل َك ُ
اتَ ،و َأ رق ََص ال َغا َي ِ
ول َما راست ََح َّق ِب ِه َأ رع َىل الدَّ َر َج ِ
األ ُص ِ
اتَ ،و ِ َهلذا َمدَ َح ُه ال َّل ُه َج َّل
َ ح ح
ح
ك ل حع ح َٰ
ل خلق ع ّظيم[ ﴾٤القلم].
َج َال ُل ُه ب َِق رولِ ِه َت َع َاىلِ﴿ :إَون
الر رج َل ر ِ
ني ِب َغ ر ِري
(( -)10ج/2ص ،)297قولهَ « :و ُربَّ َما َث َّل َث ِيف ا رلك رُلَ ،و َغ َس َل ر
عَدَ ٍد».
ُق رل ُتُ :ي رن َظ ُر ِيف ِص َّح ِة َه َذاَ ،ف َقدر ُي َزا ُد َع َىل ال َّث َال ِ
ث إ رِن ك َ
َان ب َِال عَدَ ٍد َو ره َو بِدر َع ٌة ك ََما

َت َق َّر َر.

( -)1أمايل اإلمام أيب طالب ( #ص ،)292/رقم (.)263
(( -)2التِصيح باملذهب الصحيح) للسيد اإلمام محيدان بن حييى القاسمي ( ŉص)228/
املطبوع ضمن جمموعه .وانظر (رشح األساس الكبري) للسيد اإلمام الرشيف .)384/1( #
(( -)3التِصيح باملذهب الصحيح) (ص(،)227/رشح األساس الكبري) (.)384/1
(( -)4لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي ( #الفصل السادس) (ط،)158/2/1
(ط( ،)184/2/2ط.)199/2/3

«وك َ
ـم رس ِح،
(( -)11ص/297جَ ،)2ق رو ُل ُهَ :
َان ÷ َي ُعم َمجِ ري َع َر رأ ِس ِه بِا رل َ
ٍ
ـم رس ِح
َِص َع َىل بَ رع ِض ِه لِ ِع َما َمة َو َن رحوِ َها ك ََّم َل بِا رل َ
َو ُي رقب ُِل بِ َيدَ ري ِه َو ُيدر ب ُِرَ ،و َح ري ُث َما ا رقت َ َ

َع َل ري َها» إِلخ.

ف
ـم رس ُح َع َىل ال ِع َما َم ِة َونحوِ َها ِخ َال ُ
ُق رل ُت :اال رقتِ َص ُار َع َىل ال َب رع ِ
ض َمل ر َي ِص ّح ،وا رل َ
ٍ
وع)  .ا رنت ََهى.
َما َأ ر َ
مج َع َع َل ري ِه ُآل ُحم َ َّمد  ،%ك ََما َأ َفا َد ُه ِيف (ا رل َ
ـم رج ُم ِ

اع ٌة ِم رن َأ رص َحا ِبنَا َج َو َاز
مج َ
(ِ -)12م رن (صفح/298ج )2قولهَ « :و َقدر َص َّح َح َ َ
س َأ رس َف ُل ُهِ ،إ َذا َد َل َك ُه ب َ
ني» إلخ.
اخل ر
ب ا رل َع ر ُ
ِاأل رر ِ
ف ا رلـ ُم َتن رَج ِ
ض َحتَّى َت رذ َه َ
الص َال ِة ِيف ر ُ
َّ
ح ۡ
ك َّن الدَّ لِ ري َل َي رق ِيض ِب ِ
ُق رل ُتَ :ل ِ
خ َال ِف ِهَ ،ق َال ال َّل ُه َت َع َاىل ﴿ :حوٱ للر ۡج حز فٱهج ۡر[ ﴾٥املدثر].
الر َوا َي ِةَ :أ َّن ُه َن َز َل ِج ر ِرب ري ُل َ #ع َىل َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷َ ،و َأ َم َر ُه ب َِخ رل ِع َن رع ِل ِه؛
َو ِيف ر
ُون َغ ر َري َن ِج ٍ
حيت ََم ُل َأ رن َيك َ
ـم َح َّق َق ِة!.
سَ ،ف َك ري َ
اس ِة ا رل ُ
ف بِالن ََّج َ
ألَ َّن فِ ري َها َق َذ ًراَ ،و ره َو ُ ر
الص َالةَ.
َال ُي َق ُال :إِ َّن ُه َمل ُي ِع ِد َّ
ألَنه ي َق ُالُ :حيتَم ُل ماسب َق َ -أي َأهنا َغري نج ٍ
حيت ََم ُل َأ َّن ُه ُي رع َفى َم َع عَدَ ِم
ر َ َ َ َ
َّ ُ ُ
اسةَ ،-و ُ ر
ر َّ َ ر ُ َ َ َ
ا رل ِع رل ِمَ ،و ره َو األَ رظ َه ُرَ ،أ رو َأ َّن َذلِ َك ِيف َأ َّو ِل ُن ُز ِ
ف َق رب َل ال َّت رب ِل ري ِغ؛
احل رك ِمَ ،و َال َت رك ِل ري َ
ول ر ُ

ف ب َِما َال ُي رع َل ُم ،وال َّل ُه َت َعاىل َأ رع َلم.
ألَ َّن ُه َت ركلِ ري ٌ

َيل يف جمموعه الرشيف يف (باب املسح عىل اخلفني واجلبائر)
( -)1روى اإلما ُم
ُ
األعظم زَ ريدُ بر ُن ع ِ ٍّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ر
ِ
َيل  ،ŉقال( :إِنَّا َ -ولدَ فاط َمة & -ال نَ رم َس ُح ع ََىل
احل َسني برنِ ع ٍّ
(صَ )80/ع رن أبِيهَ ،ع رن َجدر ه ُ
َارَ ،و َال ِج َه ٍ
نيَ ،و َال ِع َما َم ٍةَ ،و َال ك رُمةَ ،و َال ِمخ ٍ
ر
اخلُ َّف ر ِ
از).
ويف (اجلامع الكايف)« :وقال احلسن بن حييى [بن اإلمام احلسني بن اإلمام األعظم زيد بن عيل
َ :]%أ رمج ََع ُآل َر ُس ِ
ـم رس ِح ع ََىل ر
اخلُ َّف ر ِ
ول ال َّل ِه ÷ ع ََىل غ رَس ِل ال َقدَ َم ر ِ
ني،
نيَ ،وع ََىل النَّهي عَن ا رل َ
ـم رس ِح ع ََىل ال َقدَ َم ر ِ
ُيزِ ي
نيَ ،وا ِخل َمارَ ،وال ِع َما َمةَ ،والك َُّمة ،وأ َّن َذلِ َك ُك َّل ُه ََل ُ ْ
َوع ََىل النَّ رهي عَنِ ا رل َ
الر َج ِ
ال َوالن َرساء» ،انتهى من (الروض).
املتطهر ِعنردَ ُه رم ِمن ر
( -)2ويف ( )325/2ط( :دار الكتب العلمية).

َار ُهَ « :فك َ
َان ÷ ُي َس رمي
(ِ -)13م رن (صفح( )299/ج )2قوله :أ َّما َأ رذك ُ
ت َأ َحا ِد ري ُث َتدُ ل َع َىل الت ََّحت ِم ِيف الت رَّس ِم َي ِةَ ،وكُل َها ُم َؤ َّو َل ٌة َأ رو
ال َّل َه َأ َّو َل ُهَ ،و َو َر َد ر

َض ِع ري َف ٌة» .إلخ.
ف ال َّظ ِ
ول َعنر ُهَ ،فا رل َو ِ
ب لِ رل ُعدُ ِ
ب ال َع َم ُل
ُق رل ُتَ :ت رأ ِو ري ًال ِخ َال َ
اج ُ
اهرِ َ ،و َال ُم رو ِج َ
ب َِذلِ َك.
وبَ ،ق رو ُل ُه ÷َ :
ـم رن َال ُو ُضو َء َل ُهَ ،و َال
الو ُج ِ
َف ِم َن األَ ِد َّل ِة َع َىل ُ
((ال َص َال َة لِ َ
(رش ِح
اس َم ال َّل ِه َع َل ري ِه))َ ،أ رخ َر َج ُه ا ِ
إل َما ُم ا رل ُ
ـم رن َمل ر َي رذكُرِ ر
ُو ُضو َء لِ َ
ـم َؤ َّيدُ بِال َّل ِه ِيف َ ر
ني .#
ـم رؤ ِمنِ ر َ
الت رَّجرِ ريد) َع رن َأ ِم ر ِري ا رل ُ
احلاكِ ُم ِم رن َح ِد ري ِ
ث َأ ِيب ُه َر ري َرةَ.
َو َص َّح َح ُه ر َ
ابَ :عن َأ ِيب س ِع ٍ
يد،
ض الن َِّض رريِ) َ :ق َال ابر ُن َح َج ٍر َ :و ِيف ا رل َب ِ
(الر رو ِ
ر
َ
َق َال ِيف َّ
ٍ
ٍ
َو َس ِع ِ
ربةََ ،و َع ِ ٍّيلَ ،و َأ َن ٍ
س.
ربةََ ،و ُأ رم َس ر َ
يد بر ِن َز ريدَ ،و َعائِ َش َةَ ،و َس ره ِل بر ِن َس رعدَ ،و َأ ِيب َس ر َ
ُث َّم َذك ََر َح ِد ري َث ك رُل َو ِ
اح ٍد ِمن ُرهمَ ،و ره َو َح ِد ري ُثَ :
ـم رن َال ُو ُضو َء
((ال َص َال َة لِ َ
وع األَ َحا ِد ري ِ
َل ُه)) ،إلخَ ،و ِيف ك ٍُّل ِمن َرها َم َق ٌالَ .و َق َال بَ رعدَ َذلِ َك َ :وال َّظ ِ
ث
اه ُر َأ َّن َجم ر ُم َ
حيدُ ُ
ث ِمن َرها ُق َّو ًة َتدُ ل َع َىل َأ َّن َل ُه َأ رص ًال.
َر
ـم َرا ُد .
ق َا َل َأبُو بَكررِ بر ُن َأ ِيب َش ري َب َةَ :ث َب َت َلنَا َأ َّن النَّب َِّي ÷ َقا َل ُه .ا رنت ََهى ا رل ُ

( -)1ويف ( )325/2ط( :دار الكتب العلمية).
( -)2رشح التجريد (.)153/1
ِ
يح اإل رِسنَا ِد»
ح
«ص
وقال:
)،
519
(
رقم
)،
246
/
1
(
النيسابوري
(( -)3املستدرك) للحاكم
َ ُ
( -)4الروض النضري ( ،)148/1ط( :دار اجليل).
(( -)5تلخيص احلبري) البن حجر ( )109/1حديث رقم (.)70
( -)6أي ابن حجر.
( -)7وقال احلافظ ابن الصالح« :ثبت بمجموعها ما يثبت به احلديث احلسن» حكاه عنه احلافظ
ابن حجر يف (نتائج األفكار) ( .)235/1وقال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب) ()144/1
َ
شك َّ
ط( :مكتبة املعارف)« :وال َّ
ت فيها- ،وإن كان ال َيسلم ِش ٌء ِمنرها
أن
األحاديث ا َّلتِي ور َد ر
=

ُق رل ُتَ :والت ِ
ف
حي َم َل َع َىل َن رفي ا رل َف ِض ري َل ِةَ ،و ره َو ِخ َال ُ
َّأو ري ُل ا َّل ِذي َذكَرو ُه ُه َو َأ رن ُ ر
الو ُض ِ
ال َّظ ِ
رش ِع ٌّي،
اهرِ ب َِال َدلِ ري ٍل َي رمن َُع ِم رن َ ر
احل ِق ري َق ِة ا َّلتِي ِه َي َن رف ُي ُ
وء؛ إِ رذ ُه َو َ ر
محلِ ِه َع َىل ر َ
َأ رو َن رف ُي ا رل رص َّح ِة؛ ألَ َّهنَا َأ رق َر ُب َِش ٍء إ َِىل ا رل َعدَ ِم ،ك ََما ُق رر َر ِيف َحم َ رل ِه ِم َن األُ ُص ِ
ول.
ـم َف َّر ُق َع َىل األَ رع َض ِ
اء َف َقد ا َّد َعى
(َ ،)300/2( -)14ق رو ُل ُهَ :
«و َأ َّما الد َعا ُء ا رل ُ
استُدر رِ َك َع َل ري ِه ِيف َه ِذ ِه ا رل ِع َب َار ِةَ ،ف َقدر
ا ِ
إل َما ُم الن ََّو ِوي َر ِ َ
مح ُه ال َّل ُه َأ َّن ُه َال َأ رص َل َل ُهَ .و ر

ان َح ِد ري ًثا ِم رن ِج َه ِة َع َّبا ِد بر ِن ُص َه ري ٍ
َر َوى ابر ُن ِح َّب َ
بَ ،و َقدر َق َال َأبُو َداو َد فِ ري ِه :إِ َّن ُه
َصدُ ٌ
وقَ .وال َّل ُه َأ رع َل ُم».
إل َما ِم َأ رمحَدَ بر ِن ِع ري َسى)  ŉب َِسن َِد ِه إ َِىل
رب ِيف ( َأ َم ِايل ا ِ
ُق رل ُتَ :و َقدر ُر ِو َي فِ ري ِه َخ َ ٌ
ني .ŉ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
احلنَ ِف َّي ِةَ ،ع رن َأ ِم ر ِري ا رل ُ
ُحم َ َّم ِد بر ِن ر َ

(ِ -)15م رن (صفح( )300جَ )2ق رو ُل ُه ِيف ال َّت َيم ِمَ « :ع رن َع َّمارِ بر ِن َي ِ ٍ
ارس َق َال:
اج ٍة َف َأ رجنَ رب ُت َف َل رم َأ ِج ِد الـ َرما َء .إ َِىل َأ رن َق َال:
بَ َع َثنَا النَّبِي ÷ ِيف َح َ
ـم َأ َت ري ُت َر ُس َ
ت َذلِ َك َل ُهَ ،ف َق َال(( :إِ َّن َما َي رك ِف ري َك َأ رن
ول ال َّل ِه ÷ َف َذك رَر ُ
ُث َّ
رضبَ ًة َو ِ
احدَ ًة ُث َّم َم َس َح
رض َب بِ َيدَ ري ِه األَ رر َ
ض َ ر
َت رضـرِ َب بِ َيدَ ري َك َهك ََذا))ُ ،ث َّم َ َ

ٍ
قوة» ،وقال ابن ال َقيرم يف (املنار املنيف)
فإهنا
عن
َ
تتعاضدُ بِ َك رث َر ِة ُط ُر ِقها ،وتكتسب َّ
مقالَّ -
(ص ) 80/عن أحاديث التسمية عىل الوضوء بأهنا« :أحاديث حسان» ،وقال ابن كثري يف
بعضا فهو حديث حسن أو صحيح» ،حكاه عنه الشوكاين يف
(اإلرشاد)« :طرقه يشد بعضها ً
(السيل اجلرار) (ص )50/ط( :دار ابن حزم) .وقال السيد العالمة ابن األمري يف (سبل
بعضا ،فال ختلو عن قوة» ،وقال الشيخ أمحد
السالم) (« :)52/1هذه الروايات يقوي بعضها ً
شاكر يف (رشحه عىل سنن الرتمذي) (« :)38/1إ رِسنَا ٌد َج ريدٌ َح َس ٌن» ،وصححه األلباين يف
(صحيح اجلامع) برقم (.)7573
(( -)1أمايل اإلمام أمحد بن عيسى ( )ŉمع رأب الصدع) ( )65/1رقم (.)67
( -)2ويف ( )327/2ط( :دار الكتب العلمية).

ني َو َظ ِ
الش َم َال َع َىل ا رل َي ِم ِ
ر
اه َر َك َّف ري ِه َو َو رج َه ُه.
ٍ
ضَ ،و َن َف َخ فِيهِ َما،
رض َب بِ َيدَ ري ِه األَ رر َ
َو ِيف رِ َوا َية َ ُهل َما-أي البخاري ومسلمَ :-و َ َ
ُث َّم َم َس َح ِهب َِما َو رج َه ُه َو َك َّف ري ِه.
احل ِد ري ِ
رت ُط َف رو َق َذلِ َك .
ث َأ َدل َدلِ ري ٍل َع َىل َأ َّن ُه َال ُي رش َ َ
َف ِفي َه َذا ر َ
ٍ
رضبَت ر ِ
َني.»...
إ َِىل َأ رن َق َالِ :ق ري َلَ :و َال ُي رع َل ُم ِيف َح ِد ريث ُي رق َط ُع ب ِِص َّح ِت ِه راش ِ َ
رتا ُط َ ر

إلخ.
رت ُ
ُق رل ُتَ :قدر َص َّح ر
رضبَتَا ِن،
ـم رؤ ِمنِ ر َ
اط َع رن َأ ِم ر ِري ا رل ُ
االش ِ َ
ني  #بِ َق رولِ ِه( :ال َّت َيم ُم َ ر
رضبَ ٌة لِ ر
ني إ َِىل ا رلـ ِم رر َف َق ر ِ
لذ َرا َع ر ِ
إل َما ُم األَ رع َظ ُم َز ريدُ بر ُن
ني)َ ،أ رخ َر َج ُه ا ِ
رضبَ ٌة لِ رل َو رج ِهَ ،و َ ر
َ ر

احل َس ر ِ
ني َع رن آبَائِ ِه َ %عنر ُه . #
َع ِ ريل بر ِن ر ُ
اجل َوا ِم ِع) ِيف ( ُم رسن َِد َع ِ ٍّيل) . #
الس ُيوطِي ِيف َ ر
َو َر َوا ُه ّ
(مج ِع ر َ
رضبَ ٌة
رضبَتَا ِن َ ،ر
احلاكِ ُم َع رن َجاب ٍِر َع ِن النَّب رِي ÷(( :ال َّت َيم ُم َ ر
َو َأ رخ َر َج ر َ
رضبَ ٌة لِ رل َيدَ ري ِن إ َِىل ا رلـ ِم رر َف َق ر ِ
ني)).
لِ رل َو رج ِهَ ،و َ ر

ِ
ِ
اهلا ِدي #
َو َأ رخ َر َج ا ِ
إل َم ُام ا رل ُ
ـم َؤ َّيدُ بِال َّل ِه ِ #يف َ ر
(رش ِح ال َّت رجرِ ريد) م رن َطرِ ري ِق َ
ِإسنَا ِد ِه إ َِىل َع ِ ٍّيل َ #ق َالَ ( :أ رع َضا ُء ال َّت َيم ِم :ا رل َو رج ُه َوا رل َيدَ ا ِن إ َِىل ا رلـ ِم رر َف َق ر ِ
ني).
ب ر
التيم ِم و َت َع َار َضت َك َ
ـما ر
ان
اخ َت َلفت اآل َث را ُر يف َك ريف َّي ِة
ّ
رب َ :ل َّ
َق َال ابر ُن َع رب ِد ا رل َ ر
الو ِ
ابَ ،
رضبَ ِ
للو رج ِه
ب يف َذلِ َك الر ُج رو ُع إىل َظ را ِهرِ الكِ َت ِ
تنيَ :
اج ُ
َ
وهذا يدُ ل عىل َ ر
الو ُض ِ
املر َف َق ِ
ـم َرا ُد.
قياسا عىل ُ
وء» .ا رنت ََهى ا رل ُ
ني؛ ً
رضبَ ٌة ،ولليدَ ري ِن ُأ رخرى إىل ر
َ ر

ارِض َما َص َّح ِمن الزر َيا َد ِة .متت من موالنا اإلمام جمدالدين املؤيدي .#
( -)1لكنَّه ال ُي َع ُ
( -)2املجموع (املسند) (ص.)86/
(( -)3مجع اجلوامع -مسند عيل بن أيب طالب) للسيوطي ( )256/13رقم ( ،)6883ط( :دار
الكتب العلمية).
(املستدرك) للحاكم ( ،)287/1رقم (.)634
(-)4
َ
( -)5رشح التجريد (.)222/1
(( -)6التمهيد) البن عبد الرب ( ،)287/19ط( :وزارة الشئون اإلسالمية باملغرب).

«و َال الت ََّحتم ِيف ال َّت َيم ِم لِك رُل
(ِ -)16م رن (صفح( )301ج )2قولهَ :
َفرِ ري َض ٍة» .
إل َما ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيل َ ، %ق َال ُحم َ َّمدُ
إل َما ِم َأ رمحَدَ بر ِن ِع ري َسى بر ِن ا ِ
ُق رل ُتِ :يف َأ َم ِايل ا ِ
ِصَ ،ع رن َخالِ ِد ب ِن ِع ري َسىَ ،ع رن ُح َص ر ٍ
بر ُن َمن ُرص ٍ
ني بر ُن َن ر ٍ
نيَ ،ع رن
«حدَّ َثنَا ُح َس ر ُ
ورَ :
ر

اح ِد َّإال َص َال ٌة َو ِ
الو ِ
َج رع َف ٍرَ ،ع رن َأبِ ري ِهَ ،ق َالَ :ج َر ِ
احدَ ٌة
ت ا رلسنَّ ُة َأ َّال ُي َص َّىل بِال َّت َيم ِم َ
َو َنافِ َلت َُها».
وعَ ،ف ِم رث ُل َه َذا ال َّل رف ِ
حي َم ُل َع َىل ُسنَّ ِة َر ُس ِ
ول ال َّل ِه
ظ ُر
ُق رل ُتَ :و َه َذا َل ُه ُحك ُرم ا رل َ
ـم رر ُف ِ
÷ ،ك ََما ُق رر َر ِيف األُ ُص ِ
ول.
ات األَ رث َب ِ
َوالر َوا ُة َمجِ ري ُع ُه رم ِم َن ال رث َق ِ
رت ِة .%
ات ِعنردَ ا رل ِع ر َ
يسَ -ع رن َق ِ
اس ِم بر ِن إِبر َر ِ
اه ري َمَ ،ق َالُ :ي َص ريل
َوفِ ري ِه
َ
«:و َحدَّ َثنَا َج رع َف ٌر َ -ي رعنِي الن ر َُّري رو ِ َّ
احدَ ًة بِا رل َّت َيم ِمَ ،و َي َت َي َّم ُم لِ َو رق ِ
ـم َت َي رم ُم َص َال ًة َو ِ
ت ك رُل َص َال ٍة» .
ا رل ُ
ٍ
ـم
َو ِيف ُسن َِن ال َب ري َه ِق ري بِإ رِسنَا ِد ِه إ َِىل ابر ِن ُع َم َر َق َالَ « :ت َي َّم رم لِك رُل َص َالة َوإ رِن َل ر
ُ رحت ِد ر
ث»َ .ق َال« :إ رِسنَا ُد ُه َص ِح ري ٌح».
َو َحكَى ِيف (ال َّت رل ِ
الص َحابَ ِة».
«و َال َن رع َل ُم َل ُه ُخمَالِ ًفا ِم َن َّ
خ ريص) َع ِن ال َب ري َه ِق ريَ ،ق َالَ :
َو َقدر ُر ِو َي َع رن َع ِ ٍّيلَ ،و َع ِن ابر ِن َع َّب ٍ
اس.

( -)1ونص (هبجة املحافل) هكذا« :قيل :وال ُي رع َلم يف حديث يقطع بصحته اشرتاط رضبتني ،وال
جماوزة الكفني يف املسح ،وبلوغ املرفقني ،وال التحتم يف التيمم لكل فريضة» ،إلخ.
( -)2األمايل (مع رأب الصدع) ( ،)164/1رقم (.)198
( -)3األمايل ( ،)163/1رقم (.)197
( -)4ويف املجموع الرشيف (ص« :)87/قال زيد بن عيل  :ŉيتيمم لكل صالة ،ويصيل بكل
تيمم صالته تلك ونافلتها».
ر
( -)5سنن البيهقي الكربى (( .)221/1باب التيمم لكل فريضة) ط( :دار الفكر).
( -)6انظر( :تلخيص احلبري) البن حجر العسقالين ( )242/1ط( :نزار الباز).

رب َنا ُه َش ري ٌم،
الر َوا َي ُة َع رن َع ِ ٍّيل َأ رخ َر َج َها بِإ رِسنَا ِد ِه إ َِىل َأ ِيب بَكررِ بر ِن َأ ِيب َش ري َب َة َ «:أ رخ َ َ
َو ر
احلارِ ِ
َع رن َح َّجاجٍ َ ،ع رن َأ ِيب إ رِس َح َ
ثَ ،ع رن َع ِ ٍّيل ،قالُ ( :ي َت َي َّم ُم لِك رُل َص َال ٍة)».
اقَ ،ع ِن ر َ

الر َوا َي ُة َع ِن ابر ِن َع َّب ٍ
[احل َس ِن]
ِإسنَا ِد ِه إ َِىل َع رب ِد َّ
اس َأ رخ َر َج َها ب ر
َو ر
الر َّز ِاق َ ،ع ِن ر َ
اه ٍدَ ،ع ِن ابر ِن َع َّب ٍ
احل َك ِمَ ،ع رن ُجم َ ِ
اسَ ،ق َالِ :م َن ا رلسنَّ ِة َأ َّال ُي َص ر َيل
ابر ِن ُع َم َارةََ ،ع ِن ر َ

الر ُج ُل بِال َّت َيم ِم إ َِّال َص َال ًة َو ِ
ض
(الر رو ِ
احدَ ةًُ ،ث َّم َي َت َي َّم ُم لِ َّ
لص َال ِة األُ رخ َرىَ .أ َفا َد ُه ِيف َّ
َّ
الن َِّض رريِ) .
ٍ
ض الر َوا ِة َ ،ف ره َو لِ رل ُم َخا َل َف ِة ِيف
هِم لِ َب رع ِ
رب َة بِت رَض ِع ري ِف ر
احل َّج ِةَ ،و َال ِع ر َ
َو َه َذا كَاف ِيف ر ُ
بَ ،و ره َو َغري م رق ُب ٍ
ول بِاال رت َف ِ
اقَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.
ـم رذ َه ِ
رُ َ
ا رل َ

( -)1انظر (املصنف) للحافظ ابن أيب شيبة ( )190/2رقم (ِ )1703
(يف التَّيَم ِم ك رَم ُي َص َّىل بِ ِه ِم رن
ٍ
ٍ
ٍ
«حدَّ َثنَا َأبُو ُأ َسا َم َةَ ،ع رن ُجمَالِدَ ،ع رن عَا ِمرَ ،ق َالَ :ال
َص َالة) .قلت :وروى برقم ( ،)1704قالَ :
ُي َص َّىل بِالتَّيَم ِم إ َِّال َص َال ٌة َو ِ
«حدَّ َثنَا ع َُم ُر بر ُن َه ُارو َنَ ،ع رن َث رو ٍرَ ،ع رن
احدَ ةٌ» .وبرقم ( )1708قالَ :
ولَ ،ق َال ،...:و َال تُص َّىل ص َالتَا ِن بِتَيم ٍم و ِ ٍ
رح ٍ
«حدَّ َثنَا َأبُو ُأ َسا َم َة
احد» .وبرقم ( )1709قالَ :
َ َ
َ
َ
َ
َمك ُ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َ
َع رن َسعيد َع رن َقتَا َدةََ ،ق َال :كَا َن ُي رع ِجبُ ُه أ رن َيتَيَ َّم َم لك رُل َص َالة».
ٍ
ِ
اب ك رَم ُي َص ّىل بِتَيَم ٍم َواحد).
( -)2انظر (املصنَّف) للحافظ عبد الرزاق ( )214/1رقم (( )830بَ ُ
ِ
ٍ
ِيَ ،ع رن َر ُج ٍل ،عَنِ ابرنِ َعبَّاس َق َالُ « :يتَيَ َّم ُم لك رُل
قلت :وروى عبد الرزاق برقم ( )831عَنِ الثَّ رور ر
ٍ
ٍ
ِ
ِ
يم مثر َل ُه.
احل َك ِمَ ،و َمن ُرصورَ ،ع رن إِبر َراه َ
احل َسنِ برنِ ع َُم َارةَ ،عَنِ ر َ
َص َالة» .وبرقم ( )832عَنِ ر َ
اص َق َال« :نُ رح ِد ُ
ث لِك رُل َص َال ٍة تَيَم ًما»َ .ق َال
وبرقم (َ )833ع رن َم رع َم ٍرَ ،ع رن َقتَا َدةََ ،أ َّن ع رَم َرو بر َن ا رل َع ِ
«وكَا َن َقتَا َد ُة َي رأ ُخ ُذ بِ ِه».
َم رع َم ٌرَ :
( -)3الروض النضري (.)323/1
( -)4كاحلارث األعور ،وهو احلارث بن عبداهلل اهلمداين ،أبو زهري الكويف ،األعور ،املتوىف سنة
مخس وستني .قال السيد صارم الدين [يف الفلك الدوار (علوم احلديث) (ص :])82/كان أفقه
الناس ،وأفرض الناس ،وأحسب الناس .وقد نال منه طائفة ،وقد بسط يف (الطبقات) و(علوم
احلديث) مانالوه به .قال يف الطبقات :وذكره السيد صارم الدين ،وابن حابس ،وابن ُمحَيد يف
(التوضيح) يف ثقات حمدثي الشيعة .إىل قوله :وقال السيد أمحد بن عبداهلل الوزير :ال يمرتي أهل
البيت (ع) يف عدالة احلارث ،وجاللته وفضله .وقال غريه :هو صاحب عيل (ع) ،وأحد شيعته.
انتهى من (لوامع األنوار – الفصل الثاين) لإلمام احلجة /جمدالدين املؤيدي #
ج/250/1ط ،2ج/384/1ط.3

«وك َ
َان َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن الزبَ ر ِري إِ َذا
(ِ -)17م رن (صفح( )307/جَ ، )2ق رو ُل ُهَ :
سجدَ َتنرزِ ُل ا رلعصافِري َع َىل َظهرِ ِهَ ،ال َ رحت ِسبه إِالَّ ِج رذم حائِ ٍ
ط ِم رن ُط رو ِل الس ُجو ِد».
َ َ
ُُ
ر
َ َ
َ َ رُ
ٍ
ُق رل ُتَ :ن رو ٌم َع َىل َي ِق ٍ
الر ُس ُ
ول ÷
ني َخ ر ٌري ِم رن ِع َبا َدة َع َىل َش ٍّكَ ،و َما َي رن َف ُع ُه َذلِ َكَ ،و َّ
((ال ُ ِ
ول ِيف َع ِ ٍّيل َ :#
َي ُق ُ
حيب ُه إ َِّال ُم رؤ ِم ٌنَ ،و َال ُي رب ِغ ُض ُه إ َِّال ُمنَا ِف ٌق))َ ،و َقدر ك َ
َان ِم رن َأ َشدر
ني َ ( :#ما َز َال الزبَ ر ُري َر ُج ًال
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ـم َقا ِت ِل ر َ
ـم رب ِغ ِض ر َ
ني َل ُهَ ،و َقدر َق َال َأ ِم ر ُري ا رل ُ
ني َل ُهَ ،وا رل ُ
ا رل ُ
ِمنَّا َأ ره َل ا رل َب ري ِ
وم َع ربدُ ال َّل ِه َفأ رف َسدَ ُه).
ـم رش ُئ ُ
ت َحتَّى َن َش َأ َو َلدُ ُه ا رل َ
ح ح َ
ح ح
ح
اص حبة٣
َف َما َأ َح َّق ُه َو َأ رم َثا َل ُه بِ َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :وجوه يح ۡومئّذ خَٰشّ عةَ ٢عمّلة ن ّ
ٗ
ح ۡ ح َٰ ح
ل نارا ححام حّية [ ﴾٤الغاشية].
تص
َان ر
َو َل َقدر ك َ
اخلَ َوارِ ُج َأ َشدَّ ِع َبا َد ًة ِمنر ُه َو ُن ُسكًاَ ،و َما َن َف َع ُه رم َذلِ َك ،بَ رل َم َر ُقوا ِم َن

الر ِم َّي ِة ،ك ََما َو َر َد ِيف ر
ات ال َّل ِه
اخلَ َ ِرب النَّ َبوِ ري َص َل َو ُ
الس ره ُم ِم َن َّ
الدر ري ِن ك ََما َي رم ُر ُق َّ
اخلَ ِ
َو َس َال ُم ُه َع َىل َص ِ
اح ِب ِه َوآلِ ِه َ ،فن رَس َأ ُل ال َّل َه َت َع َاىل الت رَّوفِ ري َق َو ُح رس َن ر
امت َ ِة.

«وا رع َل رم َأ َّن َر رف َع ال َيدَ ري ِن ِعنردَ
(ِ -)18م رن (صفح ( )324جَ ، )2ق رو ُل ُهَ :
الر رف ِع ِمنر ُه ُسنَّ ٌة َثابِ َت ٌة» إلخ.
ُوع َو َّ
الرك ِ
ُق رل ُتَ :ر رف ُع ال َيدَ ري ِن ِعنردَ َت ركب ر َِري ِة اإل رِح َرا ِم ُه َو ا رلسنَّ ُة ال َّثابِ َت ُة ا َّل ِتي َر َو َاها ال َعدَ ُد

اجلم ال َغ ِف ر ُري ِم رن َأ ره ِل ال َب ري ِ
إل َما ُم األَ رع َظ ُم َز ريدُ بر ُن
ت ِ ،%من ُرهم ا ِ
ال َكثِ ر ُريَ ،وا رعت ََمدَ َها ر َ
ول ال َق ِ
اس ُم بر ُن إِبر َر ِ
الر ُس ِ
إل َما ُم َن رج ُم ِ
احل َس ر ِ
الر ريس،
ني بر ِن َع ِ ٍّيلَ ،وا ِ
اه ري َم َّ
آل َّ
َع ِ ريل بر ِن ر ُ
ني بر ِن ال َق ِ
َِ ِ
ِ
ِ
احل َس ر ِ
اس ِم ِيف
احل رق َ ر
حييى بر ُن ر ُ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
َر َوى َذل َك َعنر ُه َحف ريدُ ُه إِ َما ُم األئ َّمة ر َ
( -)1وهو يف ( )334/2ط( :دار الكتب العلمية).
ٍ
بعض من ذلك يف الكالم (مع ابن تيمية -حول الشيعة والتشيع).
( -)2وقد تقدَّ م ذكر
( -)3ويف ( )352/2ط( :دار الكتب العلمية).

ني َغ ر ِري َها َق رط ًعا.
اجلن ََاز ِة)َ ،و َال َف رر َق بَ رين ََها َوبَ ر َ
كِت ِ
َاب (األَ رحكَام) ِيف َ
(ص َال ِة ر َ
ـم رو ِض َع ر ِ
ف َكثِ ر ٌري.
ُور ري ِن َف ِف ريهِ َما ِخ َال ٌ
ـم رذك َ
ني ا رل َ
َو َأ َّما ِيف ا رل َ

إل َما ُم َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل َع رن آبَائِ ِه َع رن َع ِ ٍّيل َ %أ َّن ُه ك َ
َان َي رر َف ُع َيدَ ري ِه ِيف
َو َقدر َر َوى ا ِ
يض َص َال َت ُه.
ال َّت ركب ر َِري ِة األُ رو َىل إ َِىل ُف ُر ِ
وع ُأ ُذ َن ري ِه ُث َّم َال َي رر َف ُع ُه َما َحتَّى َي رق ِ َ
ني  ،ك ََما َأ رو َض رح ُت ُه ِيف (الـ َرمن َره ِج األَ رق َو ِم).
ـم َحدر ِث ر َ
َو َر َوا ُه َغ ر ُري ُه ِم َن ا رل ُ

(ِ -)19م رن (صفح( )404/جَ ، )2ق رو ُل ُه إ َِّن َر ُس َ
ول ال َّل ِه ÷ « َق َال:
نيَ ،ال َي رق َب ُل
مج ِع ر َ
َّاس َأ ر َ
ـم َالئِ َك ِة َوالن ِ
(( َم رن َس َّ
ب َأ َحدَ َأ رص َح ِايب َف َع َل ري ِه َل رعنَ ُة ال َّل ِه َوا رل َ
رص ًفا َو َال عَدر ًال))» ،إلخ.
ال َّل ُه ِمنر ُه َ ر
ُق رل ُت :ا رع َل رم َأ َّن ُم َع ِ
اه ُه رم َأ َّو ُل
او َي َة َو َع رم َرو بر َن ال َع ِ
ـم ِغ ر َري َة بر َن ُش رع َب َة َو َأ رش َب َ
اص َوا رل ُ
َد ِ
ني،
السابِ ِق ر َ
الس ر
ب َأ َّو َل َأ رص َحابِ ِه َّ
اخ ٍل ِيف َه َذا ال َّل رع ِن النَّ َبوِ ري؛ ِألَ َّهنُ رم َس ّبوا َأ رع َظ َم َّ
الر ُس ِ
اع األُ َّم ِة ،بَ رل َق َّر ُروا َس َّب ُه َع َىل
ول األَ ِم رني ÷ ،بِإ ر َ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
نيَ ،و َأ َخا َّ
َأ ِم ر َري ا رل ُ
ِمج ِ

(( -)1األحكام) لإلمام اهلادي إىل احلق املبني .)159/1( #
الر رف ِع ِمنر ُه.
ُوع َو ِعنردَ َّ
( -)2أي َر رف َع اليَدَ رينِ ِعنردَ الرك ِ
( -)3جمموع اإلمام األعظم زيد بن عيل ( ŉص( )100/باب التكبري يف الصالة).
ٍ
يض ال َّل ُه عَ رن ُه َق َالَ « :أ َال ُأ َص ريل َلك رُم َص َال َة َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷َ ،ق َالَ :ف َص َّىل َف َل رم
( -)4عَنِ رابنِ َم رس ُعود َر ِ َ
َي رر َف رع َيدَ ري ِه إ َِّال َم َّر ًة َو ِ
احدَ ةً»َ ،أ رخ َر َج ُه َأ رمحَدُ بن حنبل يف (املسند) ( ،)203/6رقم ( ،)3681ط:
(مؤسسة الرسالة) ،حتقيق( :األرنؤوط وآخرين) وقالوا« :رجاله ثقات رجال الشيخني غري عاصم
بن كليب ،فمن رجال مسلم»َ ،ورواه َأبُو َد ُاو َد يف (السنن) ( ،)199/1رقم ( ،)748وصححه
«ح ِد ُ
يث ابنِ
الرت ِم ِذي برقم ( ،)257و َق َالَ :
األلباين يف (صحيح أيب داود) رقم (َ ،)748ورواه ر ر
ول غَ ري و ِ ٍ
مسع ٍ
ِ
ِ
َ
ود َح ِد ٌ
اب ال َّنب رِي ÷ َوالتَّا ِبعني،
لم م رن أ رص َح ِ
احد ِم رن َأ ِ
يث َح َس ٌنَ .وب ِه َي ُق ُ ُ َ
َر ُ
هل ال ِع ِ
ِ
َ
ُ
َو ره َو َقول ُسف َي َ
هل الكُو َفة».
ان َوأ ِ
والبحث مستوىف يف (املنهج األقوم يف الرفع والضم) لإلمام احلجة /جمدالدين بن حممد املؤيدي
( #ص )52/ط( :مكتبة أهل البيت(ع).
( -)5ويف ( )446/2ط( :دار الكتب العلمية).

ٍ
الو ِع ري ِد َو َأ رم َثالِ ِه.
ـمنَابِرِ َ ،ف ُه رم َأ َّو ُل ُم َراد ِ َهب َذا َ
وع ا رل َ
ُف ُر ِ
ـم رن َيدَّ ِعي ا رلسنَّةَ ،و َي رقصدُ َّ
الو ِع ري ِد
الذ َّب َع رن َه ُ
ـؤ َال ِء بِت رَو ِج ري ِه َ
َف َيا َع َج َبا ُه لِ َ
الوارِ ِد َع َليهِم -ا َّل ِذين ُهم َأو ُل م رقص ٍ
ود بِ ِهَ ،و َد ِ
اخ ٍل فِ ري ِه -إ َِىل َم رن َت َك َّل َم فِ ريهِم.
ر َ ر َّ َ ُ
َ
ر ر
ح ح َۡ
ف ﴿ومن لم
ـمن ِرص ُ
حل ري ٌ
ـم رؤ ِم ُن ا رل ُ
ف َش ِد ريدٌ َ ،و َز ري ٌغ َعظِ ري ٌمَ ،فتَأ َّم رل َأهيا ا رل ُ
إ َِّن َه َذا َ َ
ٗ ح ح
َ ح
ل
حۡ
ورا ف حما لۥ مّن نور[ ﴾٤٠النور]َ ،وإ َِىل ال َّل ِه ُت رر َج ُع األُ ُمور.
ي حع ّل ٱلِل لۥ ن

(ِ -)20م رن (صفح( )404/جَ ، )2ق رو ُل ُهَ « :ق َال َر ُج ٌل لِ رل ُم َع َاىف بر ِن ِع رم َر َ
ان:
اب النَّب رِي
اس ب َِأ رص َح ِ
بَ ،و َق َالَ :ال ُي َق ُ
َأ ري َن ُع َم ُر بر ُن َع رب ِد ا رل َعزِ ريزِ ِم رن ُم َعاوي َة؟ َف َغ ِض َ

َأ َحدٌ ُ ،م َعاوي ُة َص ِ
اح ُب ُه َو ِص ره ُر ُه َوكَاتِ ُب ُه َو َأ ِم رينُ ُه َع َىل َو رحي ال َّل ِه َع َّز َو َج َّل».
ب ُِم َّ رن َيدَّ ِعي ال ِع رل َمَ ،و َي ُق ُ
ول إِ َّن ُه ُم َّتب ٌِع لِ رلسنَّ ِةَ ،و َي َت َك َّل ُم
احل رمدُ لِ َّل ِه ،ال َع َج ُ
ُق رل ُت :ر َ
بِ ِم رث ِل َه ِذ ِه األَ رق َو ِ
ض ِ َهبا
احل رق َشيِ ًئاَ ،و ُيرِ ريدُ َأ رن ُي َعارِ َ
ال ا رل ُ
ـم َل رب َس ِة ،ا َّلتِي َال ُت رغنِي ِم َن ر َ

َاب ال َّل ِه َت َع َاىل َو ُسنَّ َة َر ُسولِ ِه ÷َ ،فنَ ُق ُ
ول:
كِت َ
او َي ُة عَدُ و ال َّل ِه َت َع َاىل َوعَدُ و َر ُسولِ ِه؛ لِ َق رولِ ِه ÷ لِ َع ِ ٍّيل ِ #يف ر
 ُم َع ِاخلَ َ ِرب
ـمت ََوا ِترِ (( :ال َّل ُه َّم َو ِ
ِص ُه)).
ا رل ُ
ِص َم رن َن َ َ
ال َم رن َو َاال ُهَ ،و َعا ِد َم رن َعا َدا ُهَ ،وا رن ُ ر
ـم رج َم ِع َع َل ري ِهَ :
او َي ُة ُمنَافِ ٌق؛ لِ َق رولِ ِه ÷ لِ َع ِ ٍّيل ِيف ر
 ُم َع ِ((ال
ـم رع ُلو ِم ا رل ُ
اخلَ َ ِرب ا رل َ

ُِ
حيب ُه َّإال ُم رؤ ِم ٌنَ ،و َال ُي رب ِغ ُض ُه إ َِّال ُمنَافِ ٌق)).
أس ا رل ُب َغا ِة ا رلد َعا ِة إ َِىل النَّارِ ؛ لِ َق رولِ ِه ÷ لِ َع َّم ٍ
 ُم َع ِارَ (( :ت رق ُت ُل َك ا رل ِف َئ ُة
او َي ُة َر ُ
اجلنَّ ِةَ ،و َيدر ُع رو َن َك إ َِىل النَّارِ )) ،ر
ـمت ََواتِ َر.
رب النَّ َبوِ َّي ا رل ُ
اخلَ َ َ
ال َبا ِغ َي ُةَ ،تدر ُع رو ُه رم إ َِىل ر َ
او َي ُة َقاتِ ُل َع َّمارِ بر ِن َي ِ ٍ
ارسَ ،و ُح رجرِ بر ِن َع ِد ٍّيَ ،واألُ ُل ِ
 ُم َع ِـمؤ َّل َف ِة ِم َن
وف ا رل ُ
حح حۡ ۡ ۡ ٗ لحح ٗ ح ح ٓ
ج حزاؤهۥ حج حه َنم
نيَ ،و َقدَ َق َال ال َّل ُه َت َع َاىل﴿ :ومن يقتل مؤمّنا متع ّمدا ف
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ا رل ُ
ح
ح
ح ح
ح
ب ٱ َلِل حعلح ۡيهّ حولح حع حنهۥ حوأ حع َد لۥ حع حذابا حع ّظ ٗ
ض ح
يما[ ﴾٩٣النساء].
خ َٰ ّ ِٗلا ف
ّيها حوغ ّ

( -)1ويف ( )447/2ط( :دار الكتب العلمية).

او َي ُة ُم رست ِ
 ُم َع ِف ب ِِص َفتِ ِهَ ،ك َق رولِ ِه َع َّز
َح ٌّق لِ رل َو ِع ري ِد بِك رُل آ َي ٍة ُل ِع َن فِ ري َها َم ِن ا َّت َص َ
ح
حح ۡ ح َۡح ح َ حح
َ حح
َ َٰ
ح حۡح
لظلّم ح
ت ٱلِلّ َع
ّي[ ﴾١٨هود]﴿ ،فنجعل لعن
َو َج َّل﴿ :أَل لعنة ٱلِلّ َع ٱ ّ
ح ح
ۡ ح
ح
ۡ
َ
ح
ك َٰ ّذب ح
ّي[ ﴾٦١آل عمران]﴿ ،فبّأ ّي ححدّيث حب ۡع حد ٱلِلّ حو حءايَٰتّهّۦ يؤمّنون[ ﴾٦اجلاثية].
ٱل
ّ

ـمدَ افِ ُع َ
ـمت ََول َ
ون َعنر َه ا رل َو ِع ريدَ َّ
الش ِد ريدَ بِ ِم رث ِل َق رولِ ِه
ون َل ُهَ ،وا رل ُ
است ََح َّق ا رل ُ
َو َقد ر
ۡ
ح ح
ح
حٓل ح
ح
ۡ
َ
ون حم ۡن ححا ٓ َد ٱ َ ح
لِل
تد ق ۡو ٗما يؤمّنون ب ّٱلِلّ حوٱلح ۡو ّم ٱٓأۡلخ ّّر يواد
َت َع َاىلَ﴿ :ل ّ
ح ح ح
حح حححَ
ۡ ح َ
ۡ ۡ
رش
((حي َُ
ورسولۥ﴾ [املجادلة﴿ ،]22:ومن يتولهم مّنكم فإّنهۥ مّنهم﴾ [املائدةَ ،]51:و ُ ر
ب)) َ ،ف َ
رت َأ َهيا النَّاظِ ُر بِ َق رع َق َع ِة ُع رم ِي األَبر َصارِ ُ ،ص رم
ـم رر ُء َم َع َم رن َأ َح َّ
ال َت رغ َ َّ
ا رل َ
َاب ال َّل ِه َت َع َاىل َو ُسنَّ ِة َر ُسولِ ِه ÷ إ َِّال َع َىل
اعَ ،ف َل رم َيرِ ِد ال َّثنَا ُء ِيف كِت ِ
األَ رس َم ِ
ور ا َّل ِذي ُأ رنزِ َل َم َع ُهَ ،و َمل ر َينر َقلِ ُبوا َع َىل َأ رع َق ِاهبِم،
َّ
الص َحابَ ِة ا َّل ِذ ري َن آ َمنُوا ِب ِهَ ،وا َّت َب ُعوا الن َ
ح
ح
ح ح َٰ ح ۡ
َ ح ح َ
َو َمل ر َي رر َتدوا َع َىل َأ ردبَارِ ِهم﴿ ،ف حمن نكث فإّن حما يحنكث َع نفسّ هّۦ﴾ [الفتح.]10:
الر ُس ُ
ض إ َّن ُه َال َين ُرجو ِمن ُره رم إ َِّال ك ََه رم ِل
احل رو ِ
َو َقدر َق َال َّ
ول ÷ ِيف َأ رخ َبارِ ر َ
النَّ َع ِم َ ،و َأ َّن ُه َي ُق ُ
ـم رن َغ َّ َري َوبَدَّ َل.
ول َ ُهل رمُ :س رح ًقا ُس رح ًقا لِ َ
ـم رس َت َع ُ
ـم رس َت َعا ُذ
َو ره َي َم رر ِو َّي ٌة ِيف ر
ان َوا رل ُ
اح َو َغ رري َِها ُ ،جمر َم ٌع َع َل ري َهاَ ،وال َّل ُه ا رل ُ
الص َح ِ

( -)1عدَّ ه احلافظ السيوطي من األحاديث املتواترة ،ذكره يف (قطف األزهار املتناثرة يف األخبار
املتواترة) (ص ،)168/رقم ( ،)62ط( :املكتب اإلسالمي) ،وقال احلافظ الكتاين يف (نظم
املتناثر من احلديث املتواتر) (ص ،)213/ط( :دار الكتب العلمية)« :قال [احلافظ ابن حجر]
ـم رحبُوبِنيَ )َ ،وبَلَغَ عَدَ ُد
يف (الفتح)َ َ :
احلافِ ُظ ُط ُر َق َه ِيف (كِت ُ
ـم ِحبرنيَ َم َع ا رل َ
َاب ا رل ُ
مج َع َأبُو نُ َعير ٍم َ
ب))َ ،و ِيف بَ رع ِض َها بِ َل رفظِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ر
ر
َ
ِ
الص َحابَ ِة فِي ِه نَ رح َو الع ر ِ
ـم رر ُء َم َع َم رن أ َح َّ
َّ
رشي َنَ ،ويف ر َِوا َية أ ركثرِ ه رم(( :ال َ
ِ
ِ
َح ِ
َ
َ
َ
ٍ
ر
(رش ِح
ه
ش
م
ِ):
ري
س
ي
ت
(ال
ويف
اهـ،
))،
ت
ب
ب
ح
أ
ن
م
ع
م
ت
ن
أ
((
:
س
ن
أ
يث
د
ورَ ،أ رو ُمت ََواتِ ٌر .اهـَ .و ِيف رَ
َّ
َ
َ
َ
ر
ر َ َ َ ر ر َر
َ ُ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ور ِجدًّ ا ،أ رو ُمت ََوات ٌر عَنِ النَّب رِي ÷؛ ل َكثر َرة ُط ُرقه .اهـَ .وال َّل ُه ُسبر َحانَ ُه َوتَ َع َاىل
اإل رِحيَاء)ُ :ه َو َم رش ُه ٌ
َ
َأ رع َل ُم» .انتهى كالم الكتاين .وخترجيه مستوىف يف (الفصل العارش) من (لوامع األنوار) لإلمام
احلجة جمدالدين املؤيدي ( #ط( ،)631/2/1ط( ،)695/2/2ط.)863/2/3
(مه َل)ِ :يف َح ِد ِ
احل روضَ (( :ف َال
( -)2قال ابن األثري يف (غريب احلديث واألثر) (َ َ «:)1546/4
يث َ
ِ
اإلب ِِلِ ،
َ
ٌ
َّ
َّاجي من ُرهم
َر
اهل َم ُلَ :ض َوال ر ِ
خي ُل ُ
واحدُ هاَ :هامل .أ ري إِن الن َ
ص ِمنر ُه رم إ َِّال ِمثر ُل َ َ
مه ِل النَّ َعم)) ،ر َ
الضا َّل ِة».
َقلِ ٌيل ِيف ِق َّل ِة النَّ َع ِم َّ
( -)3أحاديث (احلوض) هذه التي أشار إليها موالنا اإلمام /جمدالدين املؤيدي  #قد أوردها
بأبحاثها وخترجيها يف كتابه لوامع األنوار – الفصل الثاين ص  320ط ،3وهي بألفاظها
=

ِ
األ َّو ِل) ِم رن ( َل َوا ِم ِع َ
(اجلزء َ
ِب ِه ِم َن ر ِ
اب َع َىل
اخل رذ َال ِنَ ،و َقد َس َب َق ِيف
اجل َو ِ
األ رن َوارِ ) ِيف ر َ
ـم َؤ رل ِ
ـم رن ك َ
ب َأ رو َأ رل َقى ا رل َّس رم َع َو ره َو َشهِ ريدٌ .
َان َل ُه َق رل ٌ
ف َما ِف ري ِه ِك َفا َي ٌة لِ َ
َن ِص ري َح ِة ا رل ُ
*******

وأطرافها وسياقاُتا رواها البخاري يف (الصحيح) ط( :املكتبة العِصية) يف (باب احلوض)
ٍ
ٍ
كثرية جدًّ ا جتدها حتت أرقام ( )6576و( )6582و( )6583و( )6584و()6585
بطرق
و( )6586و( )6587و(.)6593
أيضا يف (الصحيح) ،ط( :املكتبة العِصية) يف (كتاب الطهارة) بأرقام ( )582و()583
ومسلم ً
ٌ
و( ،)584ويف (كتاب الفضائل) بأرقام ( )5968و( )5969و( )5970و( )5972و()5973
و( )5974و( )5975و( )5978و( )5979و( )5980و( ،)5981واب ُن حبان يف (صحيحه)
رش ِ
ط ُم رسلِ ٍم».
ط( :الرسالة) برقم ( )1046قال املحقق (األرنؤوط)« :إ رِسنَا ُد ُه َص ِح ٌ
يح ع ََىل َ ر
واب ُن خزيمة يف (صحيحه) ط( :املكتب اإلسالمي) يف (كتاب الوضوء) برقم ( ،)6ورواها عبد
مهام الصنعاين يف (املصنف) برقم ( )20854و( ،)20855وابن أيب شيبة يف
الرزاق بن َ َّ
(املصنف) بأرقام ( ،)38334( )38333( )38332( )32331و َعبردُ بن ُمحيد يف (املسند)
برقم ( ،)1213وأمحد بن حنبل يف (املسند) ط( :الرسالة) بطرق كثرية جدًّ ا ،جتد بعضها حتت
أرقام ( ،)23337( )20507( )20494( )9856( ،)9292( )7993( ،)4332وإسحاق
بن راهويه يف (املسند) برقم ( )403و( ،)2002وأبو يعىل برقم ( ،)6502والنسائي يف (السنن
الكربى) برقم ( ،)2214و( ،)11460وابن ماجه يف (السنن) برقم ( ،)4296وغريهم .وانظر
خترجيه يف (جممع الزوائد) للهيثمي ( ،)367/10و(مجع اجلوامع) للسيوطي ،و(كنز العامل)
َُ
للمتقي اهلندي ( )417/14ط( :الرسالة).
( -)1انظر (لوامع األنوار) (الفصل الثاين) (ط( ،)162/1/1ط( ،)220/1/2ط.)320/1/3

(مع اإلمام حييى بن محزة [عليهما السالم] يف الرسالة الوازعة)

مح َز َة : ŉ
الوازِ َع ِة) ل ِ
حي َيى بر ِن َ ر
(الر َسا َل ِة َ
إل َما ِم َ ر
(ِ -)1يف (صفحِ )13/م َن ر
ـم رس َل ُك األَ َّو ُلَ -و َس َ
اق فِ ري ِه إ َِىل َأ رن َق َالَ :-و َال َش َّك َأ َّن ال َّت رك ِف ر َري َوال َّت رف ِس ري َق ِم رن
«ا رل َ
َأ رع َظ ِم األَ رحكَا ِمَ ،فإِ َذا َمل ر َت ُك رن فِ ريهِ َما َد َال َل ٌة َقاطِ َع ٌةَ ،و َال بُ رر َه ٌ
ف».
ب الت ََّوق ُ
ان بَ ر ٌ
ني َو َج َ
الو ِ
ب .اهـ.
ُق رل ُتُ :ي َق َالَ :فلِ َم َمل ر َتت ََو َّق ر
ف َأ َهيا ا ِ
اج ُ
إل َما ُم ك ََما َق َض ري َت َأ َّن ُه َ
ـم َو َاال ِة».
«و ُج ُ
(َ -)2ق رو ُل ُه ِيف (صفحُ :)14/
وب ا رل ُ

إل َما ِم ِ #يف
ُق رل ُتُ :ي َق ُالَ :قدر َس َب َق َق رو ُل ُه ُو ُجوب الت ََّوقفَ ،و َس َي رأ ِيت ل ِ
ف َأ رو َىلَ ،و ره َو َال َي َّت ِف ُق َم َع َه َذاَ ،و َس َي رأ ِيت َل ُه َأ َّن َد َال َل َة إِ َما َم ِة
(صفحَ )35/أ َّن الت ََّوق َ

احلق فِ ري َها َو ِ
احدٌ َ ،و َأ َّهنَا َل ري َس رت ِم رن َم َسائِ ِل
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َأ ِم ر ِري ا رل ُ
ني َ #قاطِ َع ٌةَ ،و ر َ
ـم َخا َل َفتِ ِه لِلدَّ َال َل ِة ال َقاطِ َع ِة.
ر
االجتِ َها ِدَ ،و َأ َّن َم رن َخا َل َف َها خمُ رطَِ؛ لِ ُ

ـم َو َاال ِة؟!.
َف َك ري َ
ف َي ِصح َم َع َه َذا َأ رن َن رب َقى َع َىل األَ َّو ِل َو ره َو ُو ُج ُ
وب ا رل ُ
لص َغرِ َوا رل ِ
َو َغا َي ُة َما ُي رم ِ
ف
ب الت ََّوق َ
ك َ ِربَ ،و َذلِ َك ُي رو ِج ُ
ـم رع ِص َي َة ُحمرت ََم َل ٌة لِ ر
ك ُن َأ َّن ا رل َ
َال ا رل َق رط َع َع َىل ا رل رص َغرِ ؛ إِ رذ َال َدلِ ري َل َع َل ري ِهَ ،و َال ال َب َقا َء َع َىل األَ رص ِل؛ لِ ُو ُجو ِد النَّا ِق ِل

الر َوا َي ِ
ـم َل َّف َق ِة
إل رن َص ُ
احلق َوا ِ
افَ ،و َال ُي رغنِي َ ر
ات ال َباطِ َل ِة ا رل ُ
مج ُع ر
َعنر ُهَ ،فت ََأ َّم رلَ ،ف َه َذا ُه َو ر َ

([ -)1املطبوع ضمن الرسائل اليمنية (الرسالة األوىل) ،ط( :املنريية)].
كثري َّ
ومعروف َّ
الذ رب عن
ٌ
هذه الرسال ُة نُ ِسبَت إىل اإلمام حييى بن محزة ،ŉ
أن اإلما َم حييى كان َ
ٍ
خصوصا الشيخنيَّ ،إال َّ
جاهل
أن هذه الرسالة احتوت عىل مناقضات ال تصدر عن
الصحابة،
ً
ً
فضال عن صدورها ع ََّمن مثله يف العلم .واحتوت كذلك عىل خمالفات للمعروف عن اإلمام
حييى يف مجيع كتبه .والناظر املتأمل يف كالم اإلمام حييى  #بام يتعلق باإلمامة يقطع َّ
بأن هذه
الرسال َة ك َّلها مدسوس ٌة عليه ،أو أنَّه قد ُد َّس فيها الكثري .متت من املؤلف(ع).

َوا رل َق رع َق َع ِة َواإل رِر َجافَ ،وال َّل ُه َي ُق ُ
السبِ ري َل.
احل َّق َو ره َو َ رهي ِدي َّ
ول ر َ
ـم رس َل ِ
«و َما ك َ
َان ِمنر ُه ِ #م َن
الراب ِِعَ :
(َ -)3و َق رو ُل ُه ِيف َّ
ك َّ
ـم رذكُورِ ِيف ا رل َ
الص رف ِح ا رل َ
اضدَ ِة ِألَ ِيب بَك ٍرر ِيف َأ َّيا ِم ِقت ِ
الر َّد ِة ،» ...إلخ.
ـم َع َ
َال َأ ره ِل ر
َارص ِة َوا رل ُ
ا رل ُ
ـمن َ َ

الر َّد ِة َف َقدر ك َ
َان ِقت ًَاال َع رن َح رو َز ِة اإل رِس َالمَ ،ف ره َو
ُق رل ُتُ :ي َق ُالَ :أ َّما ِقت َُال َأ ره ِل ر
ب َع َىل ك رُل مسلِ ٍمَ ،و ِيف ك رُل َح ٍ
َو ِ
الَ ،و َم َع إِ َما ٍم َو َغ ر ِري إِ َمامَ ،و َع ِ ٌّيل ُ #ه َو إِ َما ُم
اج ٌ
ُ ر
احلنِ ريف؟!.
اهلدَ ىَ ،ف َك ري َ
ف َال َي ُذب َع ِن الدر ري ِن ر َ
رُ
ت بِ َل رفظِ َها ِيف رِ َوا َي ِة
احل َة ال َق رو ِم ا َّلتِي َو َر َد ر
َو َذلِ َك ُه َو ا َّل ِذي َأ رو َج َ
ب ُسك رُو َت ُه َو ُم َص َ َ
رت َي ِدي
احل َة َأ ِيب بَك ٍرر ...إلخَ ،و ِ َهل َذا َق َالَ ( :ف َأ رم َسك ُ
ال ُب َخارِ ري َو َغ ر ِري ِهَ :ف َط َل َ
ب ُم َص َ َ
َحتَّى َر َأ ري ُت َر ِ
اج َع َة اإل رِس َال ِم َر َج َع رت) إلخ .

(َ -)4و ِيف (صفحَ )15/ق رو ُل ُهَ :
«خ ر ُري َه ِذ ِه األُ َّم ِة بَ رعدَ َنبِ ري َها َأبُو بَك ٍرر َو ُع َم ُر».
ـمت ََواتِ َر ِة
ـم َخا َل َف ِت ِه لِ رلن ُص ِ
وص ا رل ُ
ُق رل ُت :ا رع َل رم َأ َّن َه َذا َو َأ رم َثا َل ُه َال َي ِصح؛ لِ ُ
ـم رع ُلو َم ِة ،ال َق ِ
ني َ #خ ر ُري َه ِذ ِه األُ َّم ِة
ـم رسلِ ِم ر َ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
نيَ ،و َس ريدَ ا رل ُ
اض َي ِة ب َِأ َّن َأ ِم ر َري ا رل ُ
ا رل َ

َو َأ رف َض ُل َهاَ ،و َأ رع َظ ُم َها ِعنردَ ال َّل ِه َت َع َاىل َمنرزِ َل ًة.
ني #
ـما َس َب َق ل ِ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
حي َيى َ #و َي رأ ِيت ِم رنَ « :أ َّن َأ ِم ر َري ا رل ُ
إل َما ِم َ ر
َو ره َي ُمنَا ِق َض ٌة لِ َ

( -)1هذا النص من ضمن كتاب ألمري املؤمنني عيل  #إىل أهل مِص مع مالك األشرت ¦
ـما واله إمارُتا ،وفيهَ ( :أ َّما بَ رعدُ َ ،فإِ َّن ال َّل َه ُسبر َحانَ ُه بَ َع َث ُحم ََّمد ًا ( ) نَ ِذير ًا لِ رل َعا َلـ ِمنيَ َ ،و ُم َهير ِمن ًا
َل َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم رسل ُمو َن األ رم َر م رن بَ رعدهَ ،ف َوال َّله َما ك َ
َان ُي رل َقى ِيف
ـم رر َسلنيَ َ ،ف َل َّما َم َىض ( )#تَنَازَ َع ا رل ُ
ع ََىل ا رل ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
خي ُط ُر بِبَ ِايل أ َّن ا رل َع َر َب تُزر ع ُج َه َذا األ رم َر م رن بَ رعده ( ) َع رن أ ره ِل بَيرتهَ ،وال أ َّهنُ رم ُمنَحو ُه
ُرو ِعيَ ،وال َ ر
ٍ
رت َي ِدي َحتَّى َر َأ ري ُت َر ِ
اج َع َة
َّاس ع ََىل ُفالن ُيبَايِ ُعونَ ُهَ ،ف َأ رم َسك ُ
َعنري ِم رن بَ رع ِد ِهَ ،ف َما َرا َعنِي إِالَّ انرثِيَ ُال الن ِ
ٍ
َّاس َقدر َر َج َع رت عَنِ اإل رِسال ِمَ ،يدر ع َ
ِص اإل رِسال َم
يت إ رِن َمل ر َأنر ُ ِ
ُون إ َِىل َحم ِرق َد رينِ ُحم ََّمد ( ) َف َخ ِش ُ
الن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
َّ
ر
ر
َ
َ
ُ
ُ
َ
ر
َيل أ رعظ َم م رن ف روت وِ ال َيتك ُُم التي إِنَّ َما ه َي
َو َأ ره َل ُه أن أ َرى فيه ثل ًما ،أ رو َهدر ًما تَكُون ال ُ
ـمصيبَة بِه ع َ َّ
ول ِمنر َها َما كَا َن ك ََما َيزُ ُ
َمتَا ُع َأ َّيا ٍم َقالئِ َلَ ،يزُ ُ
ابَ ،فن ََه رض ُت ِيف
الس َح ُ
الس ُ
ابَ ،أ رو ك ََما َيتَ َق َّش ُع َّ
ول َّ َ
تِ رل َك األَ رحدَ ِ
اح ا رلبَاطِ ُل َوزَ َه َقَ ،وا رط َم َأ َّن الدر ي ُن َوتَنَ رهنَ َه.)...
اث َحتَّى زَ َ

ِـما َخ َّص ُه ال َّل ُه َت َع َاىل ِم َن ا رل َف َضائِ ِل ال َّظ ِ
اخلَ رل ِق بَ رعدَ َر ُس ِ
َأ رف َض ُل ر
اه َر ِة
ول ال َّل ِه ÷؛ ب َ
ٍ
َّص َع َل ري ِه،
حي رز َها َأ َحدٌ بَ رعدَ ُهَ ،و َال كَا َن رت ِألَ َحد َق رب َل ُهَ ،و َأ َّن إِ َما َم َت ُه َثابِ َت ٌة بِالن ر
ا َّلتِي َمل ر َ ُ
س» ،إ َِىل ِ
الص َحابَ ِة َأ رظ َه ُر ِم رن ُن رورِ َّ
آخرِ
الش رم ِ
َو َع َىل َو َلدَ ري ِهَ ،و َأ َّن َف رض َل ُه َع َىل َغ ر ِري ِه ِم َن َّ
إل َما َم بَ رعدَ َر ُس ِ
ول
«احلك ُرم األَ َّو ُلَ :أ َّن ا ِ
ا رلكِ َال ِم َّ
الساب ِِقَ ،و رق َولِ ِه ِيف (صفح :)24/ر ُ
ب» إ َِىل ِ
ال َّل ِه ÷ ُه َو َع ِيل بر ُن َأ ِيب َطالِ ٍ
آخرِ ِه.
احل َّق فِ ري َها َو ِ
احدٌ َ ،و َل ري َس رت ِم رن َم َسائِ ِل
«احلك ُرم ال َّث ِاينَ :أ َّن َد َال َل َة إِ َما َمتِ ِه َقاطِ َع ٌةَ ،و ر َ
رُ
ـم َخا َل َفتِ ِه لِ رلدَّ َال َل ِة ال َقاطِ َع ِة» إ َِىل
ر
االجتِ َها ِدَ ،ف َم رن َخا َل َف َها َف َال َش َّك َأ َّن ُه خمُ رطَِ؛ لِ ُ

ِ
آخرِ ِه.

الر َوا َي ِ
ـمت ََهافِ َت ِة َال ُت َق ِ
ـم رع ُلو َم َة ِم َن
او ُم األَ ِد َّل َة ا رل َ
ـم َل َّف َق ِة ا رل ُ
ات ا رل ُ
ُق رل ُتَ :ف ِم رث ُل َه ِذ ِه ر
اب َوا رلسنَّ ِة.
ا رلكِ َت ِ
ابَ ،ع َىل َأ ره ِل
َو َل ري َس َذلِ َك ُِمَّا َ ر
خي َفى َع َىل ا ِ
حي َيىَ ،وإِ َّن َما َأ َرا َد النَّكِ ر َري َواإل رِر َه َ
إل َما ِم َ ر
اب بِ َغ ر ِري َدلِ ري ٍل.
الس َب ِ
اجل رر َأ ِة َو ر
رُ
إل َما ِمَ ،ف َح َ
ـمنَا َق َض ِة ،ا َّلتِي
َوا َّل ِذي َي رظ َه ُر َأ َّن فِ ري َها َد ًّسا َع َىل ا ِ
اشا ُه َع رن ِم رث ِل َه ِذ ِه ا رل ُ
الوكِ ري ُل .
َال َت رصدُ ُر َع رن َم رن َل ُه َأ رد َنى َن َظرَ ،و َح رس ُبنَا ال َّل ُه َونِ رع َم َ

مح َز َة :ŉ
الوازِ َع ِة) َأ ري ًضا ل ِ
حي َيى بر ِن َ ر
(الر َسا َل ِة َ
إل َما ِم َ ر
(َ -)5و ِيف (صفحِ )16/م َن ر
صَ ،و َل ِ
ص َر ُس ُ
َ
َّاس َخ ر ًريا َف َس َي رج َم ُع ُه رم َع َىل
ول ال َّل ِه َف ُأ رو ِ
«مل ر ُي رو ِ
ك رن إ رِن َأ َرا َد ال َّل ُه بِالن ِ
َخ رري ِِه رم» إلخ.
ني ِ #عنردَ َك
ُق رل ُتُ :ي َق ُالَ :ك ري َ
ف َي ِصح َه َذا َأ َهيا ا ِ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
إل َما ُم؟! َوإِ َما َم ُة َأ ِم ر ِري ا رل ُ

( -)1حتى لو احتملنا ً
جدال أ َّن اإلمام اعتقد بذلك ولكن هل هو من السذاجة بمكان بحيث ال
يستطيع أن يقيم برهانًا عىل اعتقاده من غري اخلوض يف مثل هذه املناقضات الِصحية .أمل يكن
من فرسان الكالم؟! .متت من املؤ ّلف(ع).

َو ِعنردَ َمجِ ري ِع َأ ره ِل بَ ري ِ
ت ُحم َ َّم ٍد ÷ َق رط ِع َّي ٌة.
الس ِق ري َف ِة،
َو َك ري َ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ني َ #أ رنك ََر َما َف َع ُلو ُه َي رو َم َّ
ف َي ِصح َه َذا؟! َو َأ ِم ر ُري ا رل ُ
اع األُ َّم ِة.
َوا رعت ََز َ ُهل رم بِإ ر َ
ِمج ِ
ِص َح ٌة َأ َّن ُه َمل ُي َباي رِع َال ُه َو َو َال َأ َحدٌ ِم رن بَنِي َه ِ
اش ٍم ِس َّت َة
َورِ َوا َي ُ
ات ر
الص َح ِ
اح ُم َ ر
ر
احل َة َأ ِيب بَك ٍررَ ،ه ِذ ِه رِ َوا َي ُة ال ُب َخارِ ري َو َغ ر ِري ِه .
َأ رش ُه ٍرَ ،وبَ رعدَ َها َط َل َ
ب ُم َص َ َ
َو ِعنردَ َأ ره ِل بَ ري ِ
ت ُحم َ َّم ٍد َص َّىل ال َّل ُه َع َل ريهِم َو َس َّل َم َأ َّن ُه َمل ر ُي َباي رِع َأ رص ًال.
احلق َم َع ُه؟.
َك ري َ
احل رقَ ،و ر َ
ف َو ره َو َم َع ر َ

اع َأ ره ِل ال َب ري ِ
ف ُت رن ِ
ت ،%
َو َك ري َ
وص ال َّن َبوِ َّي ِةَ ،وإ ر َ
الو ِص َّي َة؟! َو ره َي َثا ِبت ٌَة بِالن ُص ِ
ك ُر َ
ِمج ِ
ول ال َّل ِه ÷ ِيف َ ِ
ولَ :و ِص َر ُس ِ
إل َم ُام ِمن ُرهم ،بَ رل َال َت َز ُال َت ُق ُ
مج ري ِع
َو َأ رن َت َأ َهيا ا ِ

ُك ُتب َِك .
ف َي ِصح َذلِ َك؟ َو ره َو َي ُق ُ
ول خمُ َاطِ ًبا ِألَ ِيب بَك ٍرر :
َو َك ري َ
ـم ِش ر ُري َ
ب؟
َفك رَيـ َ
رت ُأ ُم رو َر ُه رم
َفإ رِن ُكن َرت بِا رلش رو َرى َم َلك َ
ون ُغ َّي ـ ُ
ف ِ َهب ـ َذا َو رال ـ ُ
َف َغــــ ر ُري َك َأ رو َىل ِبــــالنَّب رِي َو َأ رقــــ َر ُب
َوإ رِن كُ ن َرت بِا رل ُق رر َبى َح َج رج َت َخ ِص ري َم ُه رم
ـما فِ ري َها ِم َن
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ني #؛ لِ َ
َم َع َأ َّن َه ِذ ِه ال ِع َب َار َة َال َي ِصح ِم رث ُل َها َع رن َأ ِم ر ِري ا رل ُ
احتِ َم ِ
الش رك ِيف إ َِرا َد ِة ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه ر
َّ
ني
ال َأ رن َال ُيرِ ريدَ ِمن ُرهم َذلِ َكَ ،و ره َو َع ر ُ
اخلَ ر َريَ ،و ر
ۡ ۡ ح ح
َ
س حوَل
اجل ر ِربَ ،ت َع َاىل ال َّل ُه َع رن َذلِ َكَ ،و ره َو ال َقائِ ُل ُس رب َحا َن ُه﴿ :ي ّريد ٱلِل بّكم ٱلي
رَ
اخلمس)
( -)1انظر :البخاري برقم (( ،)4240كتاب املغازي) ،وبرقم (( ،)3092كتاب فرض ُ
وغري ذلك .ط( :املكتبة العِص ّية) ،مسلم برقم (( )1759كتاب اجلهاد والسري) ،ط( :دار ابن
حزم) .مسند أمحد ( )179/1رقم ( )25حتقيق(:شاكر) ،صحيح ابن حبان ( )152/11برقم
( .)4823ط( :مؤسسة الرسالة) ،وغريها ،وانظر (السنن الكربى) للبيهقي يف (.)300/6
( -)2ولإلمام حييى  #كتاب (الديباج الويض يف الكشف عن أرسار كالم الوص).
(( -)3رشح هنج البالغة) البن أيب احلديد ( ،)416/18ديوان أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب #
(ص )19/ط( :دار املعرفة-بريوت).

ّي لحك ۡم حو حي ۡهدّيحك ۡم س ح ح
س﴾ [البقرة﴿ ،]185:يريد ٱ َلِل ّل حب ح
َن ٱ ََّل ح
يريد بكم ٱ ۡلع ۡ ح
ّين
ّ
ّ ّ
ّ
ح
حۡ
ۡ حح ح ح ۡ ۡ
حي ََص ِم َن األَ ِد َّل ِة َع رق ًال َو َن رق ًال.
مّن قبل ّكم ويتوب عليكم﴾ [النساء ،]26:إ َِىل َما َال ُ ر
ـمت ََهافِ ِ
حي رق ُق
ور ُه َعنر ُه َ ،#و ره َو ُِمَّا ُ َ
ت َال ُي رمكِ ُن ُصدُ ُ
َف ِم رث ُل َه َذا ا رلك ََال ِم ا رل ُ
حي َة َحتَّى ِيف َه ِذ ِه
وص ُه َّ ِ
الر َسا َل ِةَ ،و ره َو ُينَا ِق ُض ُن ُص َ
َ
الِص ر َ
الو رض َع ِيف َكثِ ر ٍري ِم رن َه ِذ ِه ر

الر َسا َل ِة َن رف ِس َها.
ر

*******

(مع اإلمام القاسم بن حممد [عليهما السالم] يف رسالة التحذير)

«و َأ َّما َق رو ُ ُهلمَ :ي رل َز ُم َأ رن ُي َس َّمى ال َّل َه َت َع َاىل
ِم رن (صفحِ )19-يف (رِ َسا َل ِة الت رَّح ِذ رير) َ
ـم ِ
ض ب َِأ َّن ُه
عاص؛ ِ
اس َت َعا ُنوا بِ ِه َع َىل ُظ رل ِمهِ رمَ ،ف ُم َع َار ٌ
إل رع َطائِ ِه َ ُهل رم َما ر
ُم ِع رينًا َع َىل ا رل َ
ـم رع ِص ري ِة؛ ِألَ َّن ُه َخالِ ُق ا رل ُق َوى لِ رل َع ِ
ني
اص ر َ
َي رل َز ُم ُهم َأ رن ُي َسموا ال َّل َه ُم َق رو ًيا َع َىل ا رل َ
َو َغ رري ِِه رمَ ،و َال َ ِحم ريدَ َ ُهل رم َعنر ُهَ ،ح ري ُث َج َع ُلوا ِش رب َه َذلِ َك َالزِ ًما.
جي َرى َل ُه ِم َن األَ رس َم ِ
َو َأ َّما َن رح ُن َفنَ ُق ُ
اء إ َِّال َما
جي ُ
وز َأ رن ُ ر
ول :إ َِّن ال َّل َه ُس رب َحا َن ُه َال َ ُ
َت َض َّم َن َمدر ًحا».

اجلوابَا ِن َغ ر ُري ُم رقنِ َع ر ِ
ض
نيَ ،أ َّما األَ َّو ُلَ :و ره َو َق رو ُل ُهَ « :ف ُم َع َار ٌ
ُق رل ُتُ :ي َق ُالَ :ه َذا ِن ر َ
ب َِأ َّن ُه َي رل َز ُم ُهم َأ رن ُي َسموا ال َّل َه ُم َق رو ًيا»َ ،ف ره َو إِ رل َزا ِم ٌّي َغ ر ُري ُم ِف ري ٍد لِ رل َح رل .
َو َأ َّما ال َّث ِاينَ :و ره َو َق رو ُل ُهَ « :أ َّما َن رح ُن َفنَ ُق ُ
جي َرى َل ُه
جي ُ
وز َأ رن ُ ر
ول :إ َِّن ال َّل َه ُس رب َحا َن ُه َال َ ُ
ِم َن األَ رس َم ِ
اء إ َِّال َما َت َض َّم َن َمدر ًحا» .إلخ.

ُق رل ُتَ :فنَ ُق ُ
ول :إ َِّن ال َّل َه ُ -س رب َحا َن ُه َو َت َع َاىلَ -ي َت َع َاىل َع رن فِ رع ِل ال َقبِ ري ِحَ ،س َوا ٌء راشت َُّق
اس ٌم َأ رم َال.
َل ُه ِمنر ُه ر

احللُ :ه َو َما َأ َش َار إِ َل ري ِه َ #سابِ ًقا ِيف (صفح )12-بِ َق رولِ ِهِ :
ني
ـمكِ ر َ
«ألَ َّن َت ر
َو ر َ
ب ال َّطا َع ُة لِ رل ُمطِ ري ِع» إ ِِىل ِ
ال َّل ِه ال ُع َصا َة إِ َّن َما ك َ
آخرِ ِه.
َان لِ َي ِص َّح ال َّت ركلِ ري ُ
فَ ،و ُتن َرس َ
َن َعمَ ،ف َل َّما كَا َن ِ
إل َعا َن ِةُ ،ر رج َح رت َعل ري َها،
ـم رص َل َح ُة َأ رع َظ َم ِم رن َم رف َسدَ ِة ا ِ
ت ا رل َ

الض رار،
ب الدَّ َو ِاء َّ
رش ِ
َو َص َّ َري ر َُتا َم رص َل َح ًة َخالِ َص ًةَ ،و َذلِ َك َك َق رط ِع ال َي ِد ا رل ُ
ـمتَآكِ َل ِةَ ،و ُ ر
ـم ِ
رب َما فِ ري َها ِم َن
رضارِ ب َِجن ِ
َوا رلكَيَ ،وا رل َف رص ِدَ ،مل ر ُي رعتَدَّ ب َِما فِ ري َها ِم َن ا رل َ
فاس ِد َواألَ ر َ
(« -)1اجلواب اإللزامي :هو الذي مل ّ
ً
مفصال ،واجلواب التحقيقي
يتبني فسا ُدها
تنحل به الشبهة ومل َّ
بخالفه» .متت من حواِش (رشح الغاية) (.)317/1

ـم َف ِ
اس ِد ا رل َكب ر َِري ِة.
ـم َصالِ ِح ا رل َعظِ ري َم ِةَ ،و َد رف ِع ا رل َ
ا رل َ
وص ا رل ِ
َاب
كت ِ
امل ِبن ُُص ِ
َوا َّل ِذي َي رظ َه ُر َوال َّل ُه َأ رع َل ُم َأ رن ُي َق َالَ :قدر ُع ِل َم َ رحترِ ري ُم إ َِعا َن ِة ال َّظ ِ ِ
َوا رلس َّن ِةَ ،س َوا ٌء ُق ِصدَ ِ
ت اإل َِعا َن ُة َأ رم َالَ ،م ره َما َو َق َع ال ِف رع ُلَ ،و ُع ِل َم َأ َّن ِف ري ِه إ َِعا َن ًة.
ـم َع ِ
رت ُط النر َّي ُة إ َِّال ِيف ال َّطا َع ِ
رت ُط فِ ري َها النر َّي ُةَ ،ف َم رن
اص َف َال ُت رش َ َ
اتَ ،أ َّما ا رل َ
َو َال ُت رش َ َ
اخلَ رم َر لِ َي َت َق َّوى ِ َهبا َف ره َو َع ٍ
رش َب ر
ـم رع ِص َي َة.-
َ ِ
اص َ -وإ رِن َمل ر َي رق ِص ِد ا رل َ
َو َم رن َقت ََل ُم رؤ ِمنًا لِ ُي َج رر َب ِس َال َح ُه َف ره َو َقاتِ ٌلَ -وإ رِن َمل ر َي رق ِصدر َق رت َل ُه لِك رَونِ ِه ُم رؤ ِمنًا،-
ـم ِ
عاص.
َو َه ُل َّم َج َّرا ِيف َمجِ ري ِع ا رل َ
إل َما ُم ال َق ِ
رت ُط فِ ري َها ا رل َق رصدُ ب َِما فِ ري ِه
اس ُم َ #ع َىل َأ َّن ا ِ
استَدَ َّل ا ِ
إل َعا َن َة َال ُي رش َ َ
َو َقدر ر
ا رلكِ َفا َية.

ض األَ رف َع ِ
ـما
ـم رسلِ ِم ر َ
َه َذا َو َقدر ُعلِ َم َج َو ُاز بَ رع ِ
ني؛ لِ َ
ال ا َّلتِي فِ ري َها إِ َعا َن ٌة َال َت ُضـر بِا رل ُ
ح ۡ
َص ال ُق ررآ ِن ا رلكَرِ ري ِمَ ،ن رحو َق رولِ ِه َت َع َاىلَ﴿ :ل حين حهىَٰكم
ـم َصالِ ِح ا رل َكب ر َِري ِة بِن ر
فِ ري َها ِم َن ا رل َ
ۡ
ّين ل ح ۡم ي حقَٰتّلوك ۡم ِف ٱِلّين﴾ ،إ َِىل َقولِ ِه﴿ :أحن تح ح ل
ٱ َلِل حعن ٱ ََّل ح
بوه ۡم حوتقسّ ط ٓوا
ّ
ر
ّ
ّ
َ
ح
إ ّ ۡل ّه ۡم﴾ [املمتحنةَ ،]8:و َق رولِ ِه َت َع َاىل ﴿ :حو حط حعامك ۡم حّل له ۡم﴾ [املائدة.]5:
إل رق َس ِ
اط إِ َل ريهِم َوإِ رط َعا ِمهِم ال َّط َعا َم إِ َعا َن ًة َ ُهل رم َو َمنر َف َع ًة.
رب َوا ِ
ـم رع ُلو ُم َأ َّن ِيف ا رل ِ ر
َوا رل َ
الر ُس ُ
ول ÷ ب ُِم َعا َم َلتِ ِهم بِا رلبَير ِع َو ر
ري َذل ِ َك
ـر ِاء َوإِ رط َعا ِم ِهم َو َغ ر ِ
الش َ
َو َع ِم َل َّ

نيَ ،و َكإِ رع َط ِ
رض َب ال َّل ُه تَ َع َاىل َ ُهل رم
ـم رسلِ ِم ر َ
ـم َؤ َّل َف ِة ُق ُل ُ ُ
اء ا رل ُ
ُِمَّا َال َي ُضـر بِا رل ُ
وهبم َحتَّى َ َ
َس ره ًما ِيف ال ُق ررآ ِنَ ،وإِ رن كَانَ رت ِيف َذل ِ َك إِ َعانَ ٌة َهلمَ ،ف ره َي َي ِس ر َري ٌة ُم رض َم ِ
رب
ح َّل ٌة ِيف َجن ِ
ُ
اجلَ ِسير َمة؛ بِ ِقت ِ
ـم َصال ِ ِح ر
نيَ ،أ رو
ـم رسلِ ِم ر َ
َاهلم َم َع ا رل ُ
ـمنَافِ ِع ال َعظِير َمةَ ،وا رل َ
َما ِ َهبا ِم َن ا رل َ

رض ِر ِه رم.
َد رف ِع َ َ
َو ِهلذا َق َص َـر َأئِ َّم ُة َأ ره ِل ال َب ري ِ
الس َال ِح
اع َو ر
ت الت رَّحرِ ري َم ِيف ال َب ري ِع ِمن ُرهم َع َىل الك َُر ِ
َ
نيَ ،و ُي رس َت رثنَى ِم رن َه َذا َما َو َر َد النَّص َع َل ري ِه
ـم رسلِ ِم ر َ
ِرض ٌار بِا رل ُ
َو َن رحوِ ِه ُِمَّا فِ ري ِه إ ر َ
جي َم ُع ر
اخلَير َل .متت من (خمتار الصحاح).
اس ٌم َ ر
(( -)1ا رلك َُرا ُع) :ر

ب ُِخ ُص ِ
وص ِه ك رِ
إل َما ٍم
مها ِ
ـمن ُرص ِ
وص َع َل ريهِ ا بِ َق رولِ ِه ÷َ (( :م رن َج َبى ِد رر َ ً
َاجل َبا َي ِة ا رل َ
َجائِ ٍر َك َّب ُه ال َّل ُه َع َىل ِمن َرخرِ ِه ِيف النَّارِ )) .
َوك ََذا َت رسلِ ري ُم األَ رم َو ِ
اجل ِس ري َم ِة ا َّلتِي ِ َهبا َت رس َت ِق ري ُم َد رو َل ُة ال َّظ َل َم ِةَ ،و َال ِس َّي َما َأ رم َو َال
ال ر َ
ـم َصارِ ِ
الرش ِع َّي ِةَ ،و َج َع َل
ـم َساكِ رنيَ ،و َسائِرِ ا رل َ
ال َّل ِه َت َع َاىل ا َّلتِي َج َع َل َها لِ رل ُف َق َر ِاء َوا رل َ
ف َّ ر

ني.
ـم رسلِ ِم ر َ
َو َال َيت ََها إ َِىل َم رن َو َّال ُه ال َّل ُه َت َع َاىل َأ رم َر ا رل ُ
َفإ َِّن إِ رع َطا َء َها ال َّظ َل َم َة َ -م َع ال ِع رل ِم َأ َّهنُم َي رس َت ِع رين َ
ض
ُون ِ َهبا َع َىل ال َف َسا ِد ِيف األَ رر ِ
احل رقَ ،و َقت ِرل َأ رولِ َي ِ
احل رر ِ
َوالط رغ َيا ِنَ ،و ِقت ِ
ث َوالن رَّس ِل،
اء ال َّل ِه َت َع َاىلَ ،وإ رِه َال ِك ر َ
َال َأ ره ِل ر َ
اع َم َع ِ
ب ر
رش ًعا.
رش ِ
اخلُ ُمورِ َ ،و َسائِرِ َأ رن َو ِ
اص ال َّل ِه َت َع َاىلَ -قبِ ري ٌح َع رق ًال َو َ ر
َو ُ ر
إل رث ِم َوا رل ُعدر َوان ،بَ رل ُم َش َار َك ٌة َ ُهلم ِيف ال َف َسا ِد
َو ِيف َذلِ َك َأ رع َظ ُم إِ َعا َن ٍة َ ُهل رم َع َىل ا ِ
َوالط رغ َيانَ ،و ره َو ِم رن َأ رع َظ ِم الركُو ِن إِ َل ريهِم ،ا َّل ِذي َهنَى ال َّل ُه َت َع َاىل َعنر ُه ِيف كِتَابِ ِه بِ َق رولِ ِه
حح حۡ ح ٓ ح َ ح ح ح ح
ّين ظلموا ف حت حم َسكم ٱَلَار﴾ [هود.]113/
َت َع َاىل﴿ :وَل تركنوا إّل ٱَّل
َوالرك ُ
ـم ري ُل ال َي ِس ر ُري.
ُونُ :ه َو ا رل َ
اجلزِ ري َل َة ا َّلتِي ِ َهبا َيتِم إِ َقا َم ُة َد رو َلتِهِم،
َو َأي َم ري ٍل َأ رع َظ ُم ِم رن إِ رع َطائِهِم األَ رم َو َال ر َ
ض؟!.
َوبَ رغ ُي ُهم ِيف األَ رر ِ
ح ح
ـم َوا َّد ُة َ ُهلمَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َي ُق ُ
َو ِيف إِ رع َطائِهِ م األَ رم َو َال ب ر
تد
ولَ﴿ :ل ّ
ِاالختِ َيارِ ا رل ُ
ح َ ۡ
ح
ح
حٓل ح
ۡ
ون حم ۡن ححا ٓ َد ٱ َ ح
لِل حو حرسول﴾ [املجادلة ]22:اآل َي َة.
ق ۡو ٗما يؤمّنون ب ّٱلِلّ حوٱلح ۡو ّم ٱٓأۡلخ ّّر يواد
احل َشوِ َّي ُة ِم َن َ
األ رخ َبارِ ُم َعارِ َض ٌة لِ رل ِ
اع َأ ره ِل ال َب ري ِت .%
َاب َوا رلس َّن ِة َوإ ر َ
كت ِ
ِمج ِ
َو َما َر َو رت ُه ر َ
إلك َررا ِه َواإل رِج َبارِ َال ب ر
ِاالختِ َيارِ .
َوإِ َّن َما َأ َج َاز بَ رع ُض ُهم الدَّ رف َع إِ َل ريهِم بِا ِ
َ َِ ِ
الزكَا ِة َع َىل َم رن َد َف َع َها إ َِىل ال َّظ َل َم ِة َف ره َو ِألَ رج ِل
اهلدَ ى بِإِ َعا َد ِة َّ
َوأ َّما عَدَ ُم أ رمرِ أئ َّمة ر ُ
إلك َرراه.
ا ِ

( -)1رواه إمام األئمة اإلمام األعظم اهلادي إىل احلق املبني  #يف (كتاب األحكام) (.)538/2

ف ُي َق ُال :إ َِّن ال َّل َه ُس رب َحا َن ُه َو َت َع َاىل َأ َم َر بِدَ رف ِع َأ رم َوالِ ِه إِ َل ريهِمَ ،و َقدر َأ َم َر بِ ِقت ِ
َاهلم
َو َك ري َ
ح
ح
َ
َ
ف حء إ ّ ى
ت تح ّ ٓ
بِ َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :فح حقَٰتّلوا ٱل ّت حت ۡب ِّغ حح َ َٰ
ل أ ۡم ّر ٱلِلّ﴾ [احلجراتَ ،]9:و َق َال
َ َٰ
لظلّم ح
ح ح ح ۡ
ّي[ ﴾١٢٤البقرة].
َت َع َاىلَ﴿ :ل حينال عهدّي ٱ ّ
َو َأي َع ره ٍد َأ رع َظ ُم ِم رن َأ رمرِ ال ِع َبا ِد َأ رن َيدر َف ُعوا إِ َل ريهِم األَ رم َو َال ا َّلتِي ِ َهبا َيتِم ُس رل َط ُاهنُم

َو ُط رغ َي ُاهنُم.
اف ك ََما ُه َو َم رع ُلو ٌم.
َوا رل َع رهدُ َعا ٌّم ؛ ِألَ َّن ُه ِجن ٌرس ُم َض ٌ
ـمن ِرع َغ ر ُري َص ِح ريحٍ َ ،و َأ َّن الت رَّميِ ري َز
الرت ِخ ري ِ
ص َأ رو ِيف ا رل َ
َو ِ َهب َذا ُي رع َل ُم َأ َّن ال َّت رع ِم ري َم ِيف َّ ر
ـم َف ِ
اجلائِزِ َر ِ
ف
ـم َك َّل ُ
بَ ر َ
اس ِدَ ،و َي رر ِج ُع ا رل ُ
ـم َض رار َوا رل َ
اج ٌع إ َِىل ا رل َ
ني ا رل ُ
ـم َح َّر ِم ِم رن َذلِ َك َو ر َ
ِيف َذلِ َك إ َِىل ِع رل ِم ِه َو َمتريِ ريزِ ِه َو ِد رينِ ِه.

ـمن ُرع إ َِّال َما ُعلِ َم َخت ِرص ري ُص ُه ُِمَّا َل ري َس فِ ري ِه
اجل رم َل ِة :األَ رص ُل الت رَّحرِ ري ُم َوا رل َ
َو َع َىل ر ُ
الو ِ
ـما ِيف َذلِ َك ِم َن ر
االحتِ َي ُ
اخلَ َطرِ ،
ـم رسلِ ِم ر َ
ب ر
اج ُ
نيَ ،و َ
اط َوالت ََّح رري؛ لِ َ
ِرض ٌار بِا رل ُ
إر َ

ون ِعنردَ الش ُب َه ِ
ُون َو َّقا ُف َ
ـم رؤ ِمن َ
اتَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ريق.
َوا رل ُ
احلجة جمدالدين بر ِن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
ور
ـم رت ِم رن َأ رنظَارِ َم رو َال َنا اإلمام
ّ
َت َّ
ـم َؤ َّي ِد ري. #
ا رل ُ
*******

َ َٰ
لظلّم ح
ح ح حۡ
ّي .﴾١٢٤
()1ـ يف قوله تعاىلَ﴿ :ل حينال عهدّي ٱ ّ

[مع اإلمام املؤيد باهلل  #يف (شرح التجريد)]

الو رترِ ،
«و َقدر َذك رَر َنا ِيف َم رس َأ َل ِة َ
(ِ -)1م رن (صفح( )169-جَ ، )1ق رو ُل ُه َ :#
َما َو َر َد ِيف ُقن ِ
رت َنا َأ رن َيك َ
الو رترِ َ ،وبَ َّينَّا ِمن َرها ا رل َو رج َه ا َّل ِذي ِم رن َأ رجلِ ِه ر
ُوت
ُون ال ُقن ُ
ُوت َ
اخ َ ر

ُوعَ .و َح ِد ري ُث َأ َن ٍ
ِص ُح ب َِذلِ َك َ ،وك ََذلِ َك َح ِد ري ُث ابر ِن ُض َم ر َري َة َع رن
بَ رعدَ الرك ِ
س ُي َ ر
َع ِ ٍّيل .» #
إل َما ُم األَ رع َظ ُم َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل َ ،ع رن َأبِي ِهَ ،ع رن
َق َال َأ َّيدَ ُه ال َّل ُه َت َع َاىل :قلتَ :ر َوى ا ِ

َجدر ِهَ ،ع رن َع ِ ٍّيل َ %أ َّن ُه ك َ
ُوع،
ُوعَ ،و ِيف ا رل َو رترِ بَ رعدَ الرك ِ
َان َي رقن ُُت ِيف ا رل َف رجرِ َق رب َل الرك ِ
ُوع.
ُث َّم َقن ََت بِا رلكُو َف ِة ِيف ا رل َو رترِ َق رب َل الرك ِ
ٍ
إل َما ِم َأ رمحَدَ بر ِن ِع ري َسى
يض ال َّل ُه َعنر ُه ِيف ( َأ َم ِايل ا ِ
َو َر َوى ُحم َ َّمدُ بر ُن َمن ُرصور َر ِ َ
ُوع ِيف ا رل َف رجرِ َوا رل َو رترِ ).
 )ŉب َِسن َِد ِه َع رن َع ِ ٍّيل َ #أ َّن ُه َق َال( :ال ُقن ُ
ُوت َق رب َل الرك ِ
احلارِ ِ
ث َع رن َع ِ ٍّيل .#
َر َوا ُه َع ِن ر َ
َو َر َوى ب َِسن َِد ِه َع رن َج رع َفرِ بر ِن ُحم َ َّم ٍد َع رن َأبِ ري ِه َع رن َع ِ ٍّيل َ ،%و َع رن َأ ِيب إ رِس َح َ
اق
( -)1وهو (( )413/1مسألة :يف حكم القنوت وموضعه) طبعة (مركز الرتاث والبحوث اليمني).
( -)2وهو ما رواه بإسناده عن أنس ،قال :رأيت رسول اهلل ÷ يف صالة الصبح يكرب ،حتى إذا فرغ،
كرب ،فركع ،ثم رفع رأسه فسجد ،ثم قام يف الثانية ،فقرأ حتى إذا فرغ ،كرب ،فركع ،ثم رفع رأسه فدعا.
( -)3وهو ما رواه بإسناده عن ابن ُض َمرية ،عن أبيه ،عن جدر ه ،عن عيل  ،#أنَّه كان يقنت يف
الوتر والصبح ،يقنت فيهام يف الركعة األخرية حني يرفع رأسه من الركوع.
( -)4جمموع اإلمام األعظم زيد بن عيل ( ŉص .)136/قلت :ورواه عنه  #يف أمايل اإلمام
أمحد بن عيسى ( ŉمع رأب الصدع) ( )282/1برقم (.)401
( -)5أمايل اإلمام أمحد بن عيسى ( ŉمع رأب الصدع) ( ،)295/1برقم (.)441
( -)6األمايل ( )291/1برقم ( )424و(.)425

احلارِ ِ
ُوت ِيف ا رل َف رجرِ َوا رل َو رترِ بَ رعدَ ا رل ِق َرا َء ِة َو َق رب َل
ث َع رن َع ِ ٍّيل َ #ق َال( :ال ُقن ُ
َع ِن ر َ
ات ال رث َق ِ
ال األَ رث َب ِ
الر َج ِ
ات.
ُوع)َ .وكُل َذلِ َك بِرِ َوا َي ِة ر
الرك ِ
إل َما ِم َأ رمحَدَ بر ِن ِع ري َسى َ :ŉو َأ َّما َأ َنا َف َأ رقن ُُت َق رب َل
(اجلا ِم ِع ا رلك َِايف) َع ِن ا ِ
َو ِيف ر َ
ُوعَ ،ث َب َت َلنَا َذلِ َك َع رن َع ِ ٍّيل َ ،#و رعن َأ ِيب َج رع َف ٍر َ ،و َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيل .ا رنت ََهى.
الرك ِ
َو َقدر َث َبت ِ
ُوع َوبَ رعدَ ُه ،إ َِّال َأ َّهنَا َق رب ُل َأ رك َث ُر َو َأ رر َج ُح
الر َوا َي ُة َّ
َت ر
الص ِح ري َح ُة ِب ِه َق رب َل الرك ِ
اجل َما َع ِة ِألَ رج ِل َّ
نيَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ريق .
الال ِح ِق ر َ
َال ِس َّي َما ِيف ر َ

(ِ -)2م رن (صفح( )193-جَ ، )1ق رو ُل ُه َ « :#فإ رِن ِق ري َلَ :ر َوى َع َطا ُء بر ُن
َي َس ٍ
ار َع رن َأ ِيب َس ِع ري ٍد َع ِن النَّب رِي ÷ َق َالِ (( :إ َذا َص َّىل َأ َحدُ ك رُم َف َل رم َيدر رِ َث َ
ال ًثا َص َّىل
َأ رم َأ رربَ ًعاَ ،ف رل َي رب ِن َع َىل ا رل َي ِق ر ِ
نيَ ،ول َيدَ ع َّ
الش َّك))» ،إلخ.
إل َما ُم َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل َ ،ع رن َأبِ ري ِهَ ،ع رن َجدر ِهَ ،ع رن َع ِ ٍّيل ِ %يف
ُق رل ُتَ :ر َوى ا ِ
ال ًثا َأ رم َأ رربَ ًعا َف رل ُيتِ َّم َع َىل ال َّث َال ِ
(الر ُج ِل َهي ُِم ِيف َص َالتِ ِه َف َال َيدر رِ ي َأ َص َّىل َث َ
ث؛ َفإ َِّن ال َّل َه
َّ

الص َال ِة).
َت َع َاىل َال ُي َع رذ ُب ب َِما َزا َد ِم َن َّ
ٍ
اجه .
رب َأ ِيب َس ِع ريدَ :ر َوا ُه ُم رس ِل ٌم َ ،و َأبُو َداو َد َ ،وال َّن َسا ِئي َ ،وابر ُن َم َ
َو َخ َ ُ

( -)1أي الباقر حممد بن عيل .ŉ
( -)2واألدلة مستوفاة يف أمايل اإلمام أمحد بن عيسى ( ŉمع رأب الصدع) ( )282/1فام بعدها،
ويف الروض النضري.
( -)3وهو يف ( )465/1من طبعة (مركز الرتاث).
( -)4جمموع اإلمام األعظم زيد بن عيل ( ŉص.)130/
ِ
ِ
َ
( -)5صحيح مسلم ،برقم ( ،)1272ط( :العِصية) ،ولفظه(( :إِ َذا َش َّك أ َحدُ ك رُم ِيف َص َالته َف َل رم َيدر رِ
ك رَم َص َّىل َث َال ًثا َأ رم َأ رربَ ًعاَ ،ف رليَ رط َر ِح َّ
استَير َق َن)).
الش َّكَ ،و رليَبرنِ ع ََىل َما ر
( -)6سنن أيب داود ( ،)269/1برقم ( ،)1024ولفظه(( :إ َذا َش َّك َأ َحدُ ك رُم ِيف َص َالتِ ِه َف رليُ رل ِق َّ
الش َّك،
َو رليَبرنِ ع ََىل ا رليَ ِق ِ
ني)).
( -)7سنن النسائي الكربى ( ،)205/1رقم ( ،)584ط( :دار الكتب العلمية).
( -)8سنن ابن ماجه برقم (.)1210

َو َأ رخ َر َج ا رل َب ري َه ِقي َ ،و َأبُو َداو َد
َخ َ ِرب َأ ِيب َس ِع ري ٍد ر
رِيَ .و َغ ر ُري َذلِ َك.
اخلُدر ر

اء بر ِن َي َس ٍ
َع رن َع َط ِ
ار َع ِن النَّب رِي ÷ ِم رث َل

ُق رل ُتَ :ف َه َذا ر
رص ري ٌح
إل َما ُم األَ رع َظ ُمَ ،ع رن آبَائِ ِه ِ َ %
الص ِح ري ُح ا َّل ِذي َر َوا ُه ا ِ
رب َّ
اخلَ َ ُ
ِيف البِن ِ
َاء َع َىل ال َي ِق ر ِ
ني.

رب الت ََّح رري ا َّل ِذي َال َي رب ُل ُغ َه ِذ ِه الدَّ َر َج َة َأ رو َىل ب َِأ رن ُيت ََأ َّو َل َع َىل َو رج َه ر ِ
ني:
َو َخ َ ُ
اب ،ك ََما ُه َو ِيف َل رف ِ
ظ ر
اخلَ َ ِرب:
الص َو ُ
مهاَ :أ َّن ُه َيت ََح َّرىَ :أ ري َي رق ِصد ا َّل ِذي ُه َو َّ
َأ َحدُ ُ َ
اب))َ ،و ره َو البِنَا ُء َع َىل ال َي ِق ر ِ
ني.
الص َو ِ
(( َف رل َينر ُظ رر َأ رح َرى َذلِ َك إ َِىل َّ
ح حى ح ح
َو َقدر َو َر َد الت ََّح رري ب َِم رعنَى ال َي ِق ر ِ
ني ك ََما ِيف َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :فأولئّك تح َر ۡوا
ح ٗ
حرشدا[ ﴾١٤اجلن].
ابَ ،والبِنَا ُء
ِالص َو ِ
مها ب َّ
َو َم رعنَى الت ََّح رريُ :ه َو َط َل ُ
ب َأ رح َرى األَ رم َر ري ِنَ ،أ ريَ :أ رو َال ُ َ

َع َىل ال َي ِق ر ِ
حي ِة ا َّلتِي َال َ رحت َت ِم ُل الت رَّأ ِو ريل.
َص األَ رخ َبارِ َّ ِ
ني ُه َو َأ رص َو ُ ُهب َما ،بِن ر
الِص ر َ
َو َق ُ
ب ال َّظ رن ُد َ
ون
ول ا ِ
وب بِالت ََّح رري ُه َو َغالِ ُ
ـم رط ُل َ
إل َما ِم «: #ألَ َّن ا رل َ
ال َي ِق رني».
ح
ح ٗ
ُق رل ُتَ :غ ر ُري ُم َس َّل ٍم َأ َّن ُه َم رعنَا ُه ِيف َمجِ ري ِع َم َوارِ ِد ِه ،بِدَ لِ ري ِل اآل َي ِة ﴿تح َر ۡوا حرشدا﴾.
ـم رس َأ َل ِة »...إلخ.
َو َقو ُل ُه « #إِ َّن ُه الَ َ ر
خيتَص ِ َهب ِذ ِه ا رل َ
ـم رس َأ َل ِة َو َغ ر ِري َهاَ ،و َال َي رل َز ُم َأ رن
ُق رل ُتُ :ي َق ُالَ :قدر ُأ ِج ري َ
ب َع َل ري ِه ب َِما ُي ِف ريدُ ُه ِيف َه ِذ ِه ا رل َ
ـم رس َأ َل ِة ِب َع رينِ َها ،بَ رل ِيف َذلِ َك زِ َيا َد ُة َفائِدَ ٍة.
جي َ
اب ب َِما َي رقت َِص ُـر َع َىل ا رل َ
َُ
الز َيا َد ِة ك ََما ُأ ِخ َذ َع َل ري ِه َت رر ُك الن رق َصا ِن،
َف َق رو ُل ُه « :#إِ َّن ُه َقدر ُأ ِخ َذ َع َل ري ِه َت رر ُك ر
الز َيا َد ُة ُت رف ِسدُ َها ك ََما ُي رف ِسدُ َها الن رق َص ُ
الو ُجو ِه».
َو ر
ان َع َىل بَ رع ِ
ض ُ
( -)1سنن البيهقي الكربى ( ،)331/2ط( :دار الفكر).
( -)2سنن أيب داود ( )269/1برقم (.)1026
( -)3أي اإلمام املؤيد باهلل  .#انظر( :رشح التجريد) (.)466/1

ان ُي رف ِسدُ َها َع َىل ك رُل َح ٍ
ُق رل ُتُ :ي َق ُالَ :ال َس َواء؛ َفإ َِّن الن رق َص َ
ص َع رمدً ا
الَ ،س َوا ٌء َن َّق َ
الز َيا َد ُة َفإِ َّن َما ُت رف ِسدُ َها َم َع ا رل َع رم ِدَ ،وا َّل ِذي َو ِه َم َمل ر َي َت َع َّم ِد
َأ رم َس ره ًوا َو َمل ر َي رف َع رل ُهَ ،ف َأ َّما ر
الو ِ
الز َيا َد َة بَ رعدَ َذلِ َك َمل ر ُي رف ِسدر َها
بَ ،وإِ َّن َما َأ َرا َد إ رِمتَا َم ُهَ ،ف َلو َت َي َّق َن ر
ر
اج ِ
الز َيا َد َة َع َىل َ

بَاال رت َف ِ
اق.

الو ُجو ِه».
رت َس ا ِ
إل َما ُم َ #ع رن َذلِ َك ِب َق رولِ ِهَ « :ع َىل بَ رع ِ
ض ُ
َو َقدر ر
اح َ َ
ب َع َىل َه َذا َأ رن َيك َ
َو َق رو ُل ُهَ :ف َال َ ِ
ض َح رس َب َما
ُون ال َب ِاين َع َىل األَ َق رل ُم َؤ رد ًيا لِ رل َف رر ِ
جي ُ
ُأ ِم َر بِ ِه َع َىل ال َي ِق ر ِ
ني.

الص ِح ري َح ِة.
ُق رل ُتُ :ي َق ُال :بَ رل َقدر َأ َّدا ُه َع َىل َما ُأ ِم َر بِ ِه ِيف األَ رخ َبارِ َّ
ب َع َىل َه َذا»َ ،فت ََأ َّم رل َر َم َز ِ
إل َما ُم ِ #ب َق رولِ ِهَ « :ف َال َ ِ
ات
رت َس ا ِ
جي ُ
َو َقد ر
اح َ َ
إل َما ِم  #ر
اخلَ ِف َّي َة.
ا ِ
ـم َرا َد بِال َي ِق ر ِ
الص َال ِة ِيف َح رق َم رن َت َع َّذ َر
«استِ رئن ُ
َو َت رأ ِو ري ُل ا ِ
َاف َّ
ني :ر
إل َما ِم  #ب َِأ َّن ا رل ُ
َاف َليس بِبِن ٍ
َاء َو َال َمتَا ٍم.
االستِ رئن َ ر َ
َع َل ري ِه الت ََّح رري»َ ،ال َي ِصح؛ ألَ َّن ر
َف َم رعنَى البِن ِ
االس ِت رم َر ُار َع َىل َما َس َب َق قط ًعا.
َاء :ر
اهدٌ لِ رلبِن ِ
ربَ (( :د رع َما ُيرِ ري ُب َك))َ ،ش ِ
َو ر
َاء َع َىل ال َي ِق ر ِ
ني َال َع َىل َغ ر ِري ِه.
اخلَ َ ُ
ض الت رَّسلِ ري ِم َأ َّن ُه َال ُي َرا ُد بِ ِه البِنَا ُء َع َىل
ـم َرا َد بِالت ََّح رري َ -ع َىل َف رر ِ
َثانِ ريهِ َماَ :أ َّن ا رل ُ
نيُ :-ه َو ِيف َح رق َم رن َال َي رس َتطِ ري ُع َأ رن َي ربنِ َي َع َىل ال َي ِق ر ِ
ال َي ِق ر ِ
ني ،بَ رل ُك َّل َما َزا َد َت َشك َ
َّك،
ب َع َل ريهِم األَ رو َها ُم َوالشك ُ
مح ُلو ُه َع َىل
ك ََما ُه َو َم رع ُر ٌ
ُوك ،ك ََما َ َ
وف ِيف َكثِ ر ٍري ُِم َّ َن َت رغلِ ُ

َم رن َت َع َّذ َر َع َل ري ِه الت ََّح رري.
َفا رلبِنَا ُء َع َىل ال َي ِق ر ِ
الص ِح ري َح ِة،
ـما فِ ري ِه ِم َن ا رل َع َم ِل بِاألَ رخ َبارِ َّ
ني ُه َو َأ رو َىل َو َأ رح َو ُط؛ لِ َ
ب بِ َي ِق ر ٍ
الو ِ
ـم َت َع َّمدَ ِة َغ ر ُري ُم رف ِسدَ ٍة،
نيَ ،م َع َأ َّن ر
اج ِ
وج َع رن ُع رهدَ ِة َ
الز َيا َد َة َغ ر َري ا رل ُ
َولِ رل ُخ ُر ِ
َو َال َم رعنَى لِ رلنَّ َظرِ بَ رعدَ ُو ُرو ِد األَ َثرِ .
ـم َؤ َّي ِد بِال َّل ِه ِ #م رث ُل َه َذاَ ،و َلكِنَّ ُه ك ََما َذك رَر َنا
َو َال َ ر
خي َفى َع َىل ا ِ
إل َما ِم ا رل ُ

َان َغ ر َري َر ِ
َقدر َي رست َِدل ب َِما َأ رم َك َنَ ،وإ رِن ك َ
الف َم رذ َهبِ ِهَ ،ه َذا
اجحٍ ِعنردَ ُهَ ،و ِخ َ
الص َوابَ ،وإ َِىل ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه
َم رع ُلو ٌم َال َش َّك فِ ري ِهَ ،و َما ال َق رصدُ إ َِّال ال َّتنربِ ري ُه َع َىل َّ
ـمآب.
ـم رر ِج ُع َوا رل َ
ا رل َ
*******

(مع ابن األمري يف سبل السالم)

اش َي ٌة َع َىل َق رو ِل َ
«و َه َذا ِم رن ُشؤ ِم َت رب ِد ري ِل ال َّل رف ِ
(َ -)1ح ِ
ظ
الس َالم)َ :
(س ُب ِل َّ
األ ِم ر ِري ِيف ُ
ال َّن َبوِ ري ِب َغ ر ِري ِه؛ َف ِإ َّن ُه َو َر َد ِبت رَحرِ ري ِم َ
ب َف َقطَ ،ف َعدَ ُلوا َع رن ِع َب َار ِت ِه إ َِىل
الرش ِ
األك ِ
رل َو ر
ال ،و َهجروا ال ِعبار َة ال َّنبوِ ي َة ،وجاءوا ِب َل رف ٍ
ظ َع ٍّام ِم رن ِت رل َق ِاء َأ رن ُف ِسهِ م »...إلخ،
َ َ َ َّ َ َ ُ
االس ِت رع َم ِ َ َ ُ
ر
(صفحَ ( ،)29-ق رب َل ِ
آخرِ َس رط ٍر ب َِس رب َع ِة َأ رس ُط ٍر) ،يف (طبع سنة 1357هـ)( ،اجلزء
رشح َح ِد ري ِ
ث ُح َذ ري َف َةَ :
رشبُوا ِيف آ ِن َي ِة َّ
ب َوال ِف َّض ِة))(.)1
الذ َه ِ
((ال َت ر َ
األول) َ ر
احل رل َواإلِبر َرامَ ،و ُح َّف َ
ُق رل ُتُ :ي َق ُالَ :ح َ
رش ري َع ِة
اظ َ ِ
اشا ُع َل َما َء اإل رِس َالمَ ،و َذ ِوي ر َ
َس ري ِد األَ َنامَ ،ع رن َت رب ِد ري ِل ال َّل رف ِ
ظ النَّ َبوِ ري ِب َغ ر ِري َم رعنَا ُهَ ،أ ِو ا رل ُعدُ ِ
ول َع رن ِع َب َار ِت ِهَ ،و َه رجرِ
جيي ُئوا بِ َل رف ٍ
ظ ِم رن تِ رل َق ِ
اء َأ رن ُف ِسهِ م.
ال ِع َب َار ِة النَّ َبوِ َّي ِةَ ،و َأ رن َ ِ ر
َف ِم رث ُل َه ِذ ِه ال َق رع َق َعةَ ،والت رَّشنِ ري َع ِ
ب األَ رع َال ِم
ـم رص َطنَ َعةَ ،ل ري َس ِم رن َد رأ ِ
ات ا رل ُ
ارصي األَ رف َها ِم َو َذ ِوي ال ُغ ُفول.
ال ُف ُحولَ ،و َال َتنر ُف ُق إ َِّال َع َىل َق ِ ِ
احل ِق ري َق ُة ِ -عنردَ َم رن َل ُه َأ رد َنى بَ ِص ر َري ٍةَ -أ رن َل ري َس األَ رم ُر ك ََما َذكَرِ ،م َن
َو َ
الوا ِق ُع َو ر َ
ِ
االستِ رع َم ِ
ال ُه َو َأ َحدُ َأ رم َر ري ِن:
اهل رجر ،بَ رل ُم رس َتنَدُ َم رن َق َضـى بِت رَحرِ ري ِم ر
ال َّت ربد ري ِل َو ر َ
االستِ رع َم َاال ِ
ب ،ب َِجا ِم ِع ر
اخلُ َي َال ِء ،ك ََما
الرش ِ
ت َع َىل األَك ِ
األَ َّو ُلِ :ق َي ُ
اس َسائِرِ ر
رل َو ر
الرش ري ِ
ف.
الرش ِع َّ ِ
اس َطرِ ري ٌق ِم رن ُط ُر ِق ر
رص َح بِ ِه ِيف َن رقلِ ِهَ ،وال ِق َي ُ
االج ِت َها ِد ِيف َّ ر
َقدر َ َّ
بَ ،ن رح ُو َح ِد ري ِ
َوال َّث ِاين :ب َِما َو َر َد ِم رن َ رحترِ ري ِم َّ
ني َ #أ َّن ُه
ـم رؤ ِمنِ ر َ
الذ َه ِ
ث َأ ِم ر ِري ا رل ُ

( -)1رواه البخاري برقم ( ،)5426بلفظَ :
رشبُوا ِيف آنِيَ ِة
احلرِ َير َو َال الدر ريبَ َ
اجَ ،و َال تَ ر َ
((ال تَ رلبَ ُسوا َ
ِ
ِ
َّ
ب َوال ِف َّض ِةَ ،و َال تَ رأ ُك ُلوا ِيف ِص َحافِ َها؛ َفإ َِّهنَا َ ُهل رم ِيف الدنريَا َو َلنَا ِيف اآلخ َرة)) ،وبرقم (.)5633
الذ َه ِ
ورواه مسلم برقم ( ،)5400ونحوه برقم ( )5394وغري ذلك.

(خ َر َج َر ُس ُ
َق َالَ :
بَ ،و ِيف األُ رخ َرى َحرِ ري ٌر،
ول ال َّل ِه ÷ َو ِيف إ رِحدَ ى َيدَ ري ِه َذ َه ٌ
إل َناثِ َها))َ ،ر َوا ُه ِيف ر
(الش َفا) .
((ه َذا ِن َح َرا ٌم َع َىل ُذكُورِ ُأ َّمتِيِ ،ح ٌّل ِ
َف َق َالَ :

َو َأ رخ َر َج ُه َأبو َداو َد َ ،والن ََّسائِي َعنر ُه بِدُ و ِن ِذكررِ ِ :
إل َناثِ َها)).
((ح ٌّل ِ
اجلا ِم ِع ا رلك َِايف) َق َال ُحم َ َّمدٌ ُ :رو رينَا َع ِن النَّب رِي ÷َ ،و َع رن َكثِ ر ٍري ِم َن
َو ِ(يف ر َ
الص َحابَ ِةَ ،و َع ِن ال ُع َل َم ِ
آل َر ُس ِ
اء ِم رن ِ
ول ال َّل ِه ÷ َأ َّهنُم َقا ُلوا :إ َِّن النَّب َِّي ÷
َّ

َّ
هِم)).
َق َال:
احلرِ ري ُر َح َرا ٌم َع َىل ُذكُورِ ُأ َّمتِيَ ،ح َال ٌل ِ ِ
ب َوالدر ري َب ُ
((الذ َه ُ
إل َناثِ ر
اج َو ر َ
َو ِيف َذلِ َك َأ رخ َب ٌار َكثِ ر َري ٌة .

َو َه ِذ ِه َم رس َأ َل ٌة َم رع ُر رو َف ٌة ِيف ُأ ُص ِ
ول ال ِف رق ِه َ ،و ره َو َأ َّن الت رَّحرِ ري َم َو َن رح َو ُه َال ُت رع َق ُل
(( -)1شفاء األُ َوام) لألمري احلسني .)183/3( #
( -)2سنن أيب داود ( )50/4رقم (.)4057
أيضا عبد بن
( -)3سنن النسائي الكربى ( )436/5بأرقام من ( )9445إىل ( .)9448قلت :ورواه ً
ُمحيد يف (املسند) برقم ( ،)80وأمحد بن حنبل يف (املسند) ط( :الرسالة) برقم ( ،)750وبرقم
( ،)935وأبو يعىل يف (املسند) برقم ( ،)272عن أمري املؤمنني .#
( -)4أي احلافظ حممد بن منصور املرادي رضوان اهلل تعاىل عليه.
( -)5روى اب ُن أيب شيبة يف (املصنف) ،ط( :قرطبة) برقم (- ،)25149ومن طريقه -اب ُن ماجه يف
(السنن) برقم ( ،)3595عن أمري املؤمنني  #بلفظ(( :إِ َّن َه َذ رينِ َح َرا ٌم ع ََىل ُذكُورِ ُأ َّمتِيِ ،ح ٌّل
إلنَاثِهِ رم)) ،وروى َعبردُ بر ُن ُمحيد برقم ( ،)546واب ُن أيب شيبة يف (املصنف) برقم (،)25135
ِ
يح»،
«ح َس ٌن َص ِح ٌ
وأمحد بن حنبل واللفظ له ،والرتمذي يف (السنن) برقم ( ،)1720وقالَ :
((احلَرِ ُير َو َّ
ر
إلنَاثِهِ رم)) ،ونحوه رواه
وغريهم عن أيب موسى:
ب َح َرا ٌم ع ََىل ُذكُو ِر ُأ َّمتِي َو ِح ٌّل ِ ِ
الذ َه ُ
النسائي يف (الكربى) ( )437/5برقم ( .)9449وروى أبو داود الطياليس يف (املسند) ،ط:
(هجر) برقم ( ،)2367واللفظ له ،وابن ماجه يف (السنن) برقم ( )3597عن عبد اهلل بن
ع رَمروَ :أ َّن َر ُس َ
((ه َذا ِن ُحم ََّر َما ِن ع ََىل ُذكُورِ ُأ َّمتِي
ب َف َق َالَ :
ول ال َّل ِه ÷ َخ َر َج َو َم َع ُه َحرِ ٌير َو َذ َه ٌ
إلنَاثِ ِه رم)) .وصححه حمقق مسند الطياليس ب َِش َوا ِه ِد ِه ال َكثِ َري ِة.
َح َال ٌل ِ ِ
(-)6انظر لزيادة البحث( :صفوة االختيار) (ص( ،)133/الفصول اللؤلؤية) (ص،)200/
(رشح الغاية) (( ،)347/2مرقاة الوصول) (ص ،)198/و(رشح ابن لقامن) (ص،)370/
ط( :بدر)( ،رشح الطربي) (( ،)235/2املصفى) (ص.)658/

الص َّح ُة ال َع رقلِ َّي ُة َت رقت َِيض ُم َقدَّ ًرا ِم رن َأ رف َعالِنَاَ ،ف ِمن ُرهمَ :من
إ َِضا َف ُت ُه إ َِىل األَ رع َيا ِن َ ،ف ر
ر
ـم َقدَّ ٍر ُد رو َن ُم َقدَّ ٍر إ َِّال بِدَ لِ ري ٍلَ ،ف ُي َقدَّ ُر ِيف ِم رث ِل َه َذا
اخت ََار ك رَو َن ُه َعا ًّما؛ إِ رذ َال خمُ َ رص َ
ص لِ ُ

االستِ رع َم َاال ِ
رش ٍ
ب َو ُل رب ٍ
كُل َأ رف َعالِنَا ِم رن َأك ٍ
ت إ َِّال َما
س َو َغ ر ِري َذلِ َكَ ،ف َيدر ُخ ُل كُل ر
رل َو ُ ر
َخ َّص ُه َدلِ ري ٌل.
ح ۡ حح
وم َ ،ف َي ُق ُ
ت عل ۡيكم
ول ِيف ِم رث ِل﴿ :ح ّرم
ـم َت َع َار َ
ـم رف ُه َ
ف ا رل َ
َو ِمن ُرهمَ :م رن ُي َقدر ُر ا رل ُ
ح ۡ حح
ۡحۡح
ـم َرا ُدَ :
ت عل ۡيك ۡم أ َم حهَٰتك ۡم[ ﴾...النساء،]23
األك ُرلَ ،و﴿ح ّرم
ٱلميتة﴾ [املائدة ،]3ا رل ُ
َاحَ ،و َهك ََذا.
ـم َرا ُد :ال رنك ُ
ا رل ُ
ب إ َِّال ُم َقدَّ ًرا َو ِ
احدً اَ ،و َال
الرض رو َر ُة َال ُت رو ِج ُ
َو ِمن ُرهم َم رن َق َال :إ َِّن َذلِ َك ُجم ر َم ٌل؛ إِذ َّ ُ
ص.
خمُ َ رص َ
ف َو َال َت رغي ر َِري،
ب َذلِ َكَ ،و َال ُش رؤ َم َو َال َت رب ِد ري َلَ ،و َال َ رحترِ ري َ
َف َه َذا ُه َو ا َّل ِذي َأ رو َج َ
مح ُل ُع َل َم ِ
الو ِ
الس َال َم ِة.
ـم رسلِ ِم ر َ
ب َر
اج ُ
َو َ
ني َع َىل َّ
اء ا رل ُ
الر رأ ِي ِم رن ُد رو ِن إ رِز َر ٍاء َو َال َت رب ِد ريعٍَ ،و َال َت رضلِ ري ٍل لِ ُع َل َم ِ
اء
َو َال َح َر َج ِيف إِبردَ ِاء َّ
نيَ ،و ُن رس َب ِة َأ رش َيا َء إِ َل ريهِم ُه رم َعن َرها َبرآء.
ـم رس ِل ِم ر َ
ا رل ُ

ب َف َقط».
الرش ِ
َو ِم َن ا رل َع َج ِ
ب َق رو ُل ُهَ « :فإِ َّن ُه َو َر َد بِت رَحرِ ري ِم األَك ِ
رل َو ر
َاخلَ َ ِرب ا َّل ِذي َس َب َق ِ
َم َع َأ َّن ُه َقدر َو َر َد َغ ر ُري َذلِ َك ،ك ر
ت اإل َِش َار ُة إِ َل ري ِهَ ،وك َ
َخ َ ِرب َ رحترِ ري ِم
بَ ،م َع َق رولِ ِه ِيف ر
َّخت ِم ب َّ
الت َ
اخلَ َ ِرب َن رف ِس ِه ا َّل ِذي َر َوا ُه ُح َذ ري َف ُةَ (( :فإ َِّهنَا َ ُهل رم ِيف الد رن َيا،
ِالذ َه ِ
اآلخ َر ِة))ُ ،ي رؤ َخ ُذ ِمنر ُه ال ُع ُمو ُم؛ إِ رذ َقدر ُق ِص َـر ِحل َها َلنَا ِيف ِ
َو َلك رُم ِيف ِ
اآلخ َر ِةَ ،ف ُي رف َه ُم
َاج إ َِىل ُم َقدَّ ٍر.
حيت ُ
ِمنر ُه َ رحترِ ري ُم َها َع َل رينَا ِيف الد رن َياَ ،والت رَّحرِ ري ُم َ ر

( -)1حتريم الذهب هو من حتريم األعيان؛ أل َّن الذهب عني ،وكذلك حتريم امليتة من حتريم
حتريم ُه هو الفعل الذي هو هنا استعامل
األعيان ،ومثله حتريم األُمهات ،وإنام الذي ُي رع َق ُل
ُ
احلجة/جمدالدين املؤيدي .#
الذهب ،وأكل امليتة ،ونكاح األمهات .متت من والدنا اإلمام ّ
احلجة /جمدالدين املؤيدي  ،#وهو مذكور يف (االختيارات املؤيدية).
( -)2وهو اختيار اإلمام ّ

ِ
الس َال ِم)( ،طبع مِص-
(َ -)2و ِم رن (صفح)53-
(س ُب ِل َّ
[اجلزء األَ َّو ِل]ِ ،م رن ُ
رش ِح َح ِد ري ِ
اجلارِ َي ِةَ ،و ُي َرش ِم رن بَ رو ِل
ثُ (( :ي رغ َس ُل ِم رن بَ رو ِل ر َ
سنة 1357هـ) ِيف َ ر

«ولِ رل ُع َل َم ِ
اء ِيف َذلِ َك َث َال َث ُة َم َذ ِ
ب:
اه َ
ا رل ُغ َال ِم)) َ ،ق رو ُل ُهَ :
اس ِ
ـمالِكِ َّي ِةَ :أ َّن ُه َ ِ
ات؛
جي ُ
ب َغ رس ُل ُه َما ك ََسائِرِ الن ََّج َ
احلنَ ِف َّي ِة َوا رل َ
األَ َّو ُل :لِ رل َها َد ِو َّي ِة َو ر َ
اس ِ
اس
اتَ ،و َت َأ َّو ُلوا األَ َحا ِد ري َثَ ،و ره َو َت رق ِد ري ٌم لِ رل ِق َي ِ
اسا [لِ َب رو ِهل َما] َع َىل َسائِرِ الن ََّج َ
ِق َي ً

َّص ،»...إلخ.
َع َىل الن ر
الوارِ ِد ِيف َخ َ ِرب َع َّم ٍ
ار ،ا َّل ِذي َص َّح َح ُه
َّص َ
يم لِ رل َع َم ِل بِ ُع ُمو ِم الن ر
ُق رل ُت :بَ رل َت رق ِد ٌ
َح ِد ري ِ
ث
اس ِة ال َب رو ِل َع َىل ال ُع ُمو ِم ،ك َ
رت ِة َ ،%و َسائِرِ األَ ِد َّل ِة الدَّ ا َّل ِة َع َىل َن َج َ
َأئِ َّم ُة ا رل ِع ر َ
اجل رم َل ِةَ ،و َت َأ َّو ُلوا َه ِذ ِه األَ رخ َب َار
اب ا رل َق ر ِربَ ،واإل ر َ
َع َذ ِ
اع َع َىل َن َج َ
ِمج ِ
اس ِة ال َب رو ِل ِيف ر ُ
االحتِ َي ُ
ف
اطَ ،و َال َو رج َه ِ َهل َذا ال َّت رطلِ ريح ،ك ََما َي رعرِ ُ
َّ
الض ِع ري َف َةَ ،و َذلِ َك ُه َو ا َّل ِذي َي رقت َِض ري ِه ر
الر ِج ريح.
الص ِح ريحَ ،والل ر
َذلِ َك ُذو النَّ َظرِ َّ
ب َّ

(َ -)3ح ِ
َّص» ِم رن
«و ره َو َت رق ِد ري ٌم لِ رل ِق َي ِ
اس َع َىل الن ر
اش َي ٌة ُأ رخ َرى َع َىل َق رولِ ِهَ :
رش ِح َح ِد ري ِ
(س ُب ِل ا رل َّس َال ِم).
ث َأ ِيب ا رل َّس رم ِحِ ،يف ُ
(صفحِ )53-يف َ ر
استَدَ لوا بِاألَ رخ َبارِ
ُق رل ُتُ :ي َق ُالَ :ل ري َس ُع رمدَ ُ ُُتم ِيف َذلِ َك ا رل ِق َياس َأ رص ًالَ ،وإِ َّن َما ر
ص؛ لِ َض رع ِ
اس ِة ال َب رو ِل َع َىل ال ُع ُمو ِمَ ،و َمل ر َي ِص َّح َ ُهل ُم الت ر
ف َسن َِد ِه،
َّخ ِص ري ُ
الدَّ ا َّل ِة َع َىل َن َج َ

احتِ َمالِ ِه.
َو ر

َع َىل َأ َّن َكثِ ر ًريا ِم رن ُع َل َم ِ
رت ِة ِ - %م رن َس َل ِ
اء األُ ُص ِ
ف
ول َال ِس َّي َما ُقدَ َما َء َأئِ َّم ِة ا رل ِع ر َ

( -)1رواه أبو داود ( )102/1برقم ( ،)376والنسائي يف (الكربى) ( )129/1رقم (،)293
واحلاكم ( ،)271/1برقم ( )589وصححه هو والذهبي ،والبيهقي
واب ُن ماجه برقم (،)527
ُ
ر
وغري ُهم عن أيب ال َّس رم ِح خاد ِم رسول اهلل ÷.
يف (الكربى) ()415/2
ُ

ـم َؤ رل ِ
اه ُل ُم َؤ َّل َف ِاُتِمَ ،و َ رحت ِق ري َق َم َذ ِ
اهبِهِمَ -ي ُقو ُل َ
وب َت رأ ِو ري ِل
ون ب ُِو ُج ِ
ف ا َّل ِذ ري َن َيت ََج َ
ا رل ُ
اص إِ َذا ك َ
َان ال َعام َق رط ِع َّي ا رل َّسن َِد.
اخلَ ر

َو َقدر بَ َس رط ُت ا رلك ََال َم َع َىل َذلِ َك ِيف ( َف رص ِل ر ِ
ـم َقام،
اخل َط ِ
حي َت ِم ُل ُه ا رل َ
اب) ب َِما َال َ ر
ـم رس َأ َل ُة ُم رست رَو َفا ٌة ِيف َحم َ رل َها ِم َن األُ ُص ِ
ول.
َوا رل َ

إل َما ُم األَ رع َظ ُم
اب ال َق ر ِرب ِم َن ال َب رو ِلَ ،و َقدر َر َو َاها ا ِ
َوا رل ُع ُمو َم ُ
ات ِه َي َأ َحا ِد ري ُث َع َذ ِ
ـم َو َّط َأ .
الس َّت ُة إ َِّال ا رل ُ
َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل َ ، ŉو ر
ٍ
ف َص رف ًحا ،
ـم رؤ رل ُ
يض ال َّل ُه َت َع َاىل َع رن ُه  ،ا َّل ِذي َأ رع َر َ
ض َع رن ُه ا رل ُ
َو َخ َ ُ
رب َع َّمار َر ِ َ
َو َط َوى ُد رو َن ُه ك رَش ًحا ؛ ِ َ
ـم َي رأ ُتوا َع َىل َذلِ َك ب ُِح َّج ٍة،
أل َّن بَ رع َض ا رل َق رو ِم َقدر َقدَ َح ِف ري ِهَ ،و َل ر
بَ ،و ره َو َم رر ُدو ٌد ِب ِإ رق َرارِ ِهم،
ـم رذ َه ِ
ـم َخا َل َف ِت ِه َ ُهلم ِيف ا رل َ
الر ِاو َي ؛ لِ ُ
َو ِإ َّن َما َج َر ُحوا َّ
َيلَ ،ع رن َأبِي ِه،
( -)1جمموع اإلمام األعظم زيد بن عيل ( ŉص ،)72/ولفظهَ :حدَّ َثنِي زَ ريدُ بر ُن ع ِ ٍّ
ٍ
يم ِة)).
َيل َ %ق َال(( :ع ََذ ُ
اب ا رل َق ر ِرب ِم رن َث َال َثةِ :م َن ا رلبَ رو ِل َوالدَّ رينِ َوالنَّ ِم َ
َع رن َجدر ِهَ ،ع رن ع ِ ٍّ
( -)2روى البخاري برقم ( ،)1378واللفظ له ،ومسلم برقم ( ،)677وأمحدُ بن حنبل برقم
«ح ِد ٌ
يح»،
يث َح َس ٌن َص ِح ٌ
( ،)1980وأبو داود برقم ( ،)20والرتمذي برقم ( )70وقالَ :
َ
ر
شَ ،ع رن
والنسائي برقم ( ،)27ورواه كذلك اب ُن ماجه برقم ( )69بإسنادهم مجي ًعا إىل األع َرم ِ
ٍ
س ،عَنِ ابرنِ َع َّب ٍ
او ٍ
رب رينِ َ ،ف َق َال(( :إ َِّهنُ َما َل ُي َع َّذبَا ِن
جمُ َا ِهدَ ،ع رن َط ُ
اس َ ،¤م َّر النَّبِي ÷ ع ََىل َق ر َ
مها َفك َ
مها َفك َ
َان َال
يم ِةَ ،و َأ َّما َأ َحدُ ُ َ
َان َي رس َعى بِالنَّ ِم َ
َو َما ُي َع َّذبَا ِن ِم رن َكب ٍِري))ُ ،ث َّم َق َال(( :بَ َىل َأ َّما َأ َحدُ ُ َ
َرت ِم رن بَ رولِ ِه)) .قلت :ويف الباب أحاديث كثرية .وقال السيد ابن األمري يف (سبل السالم)
َي رست ِ ُ
( )82/1ط( :دار الفكر) -بعد أن روى بعض األحاديث يف عذاب القرب من البول ونحوها:-
اس ِة البَ ِ
ول».
َ
«وفِير ِه َد َال َل ٌة ع ََىل نَ َج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ر
َ
َّ
ُ
ـماء الذي ِيف َرك َروت َك،
( -)3وهو قول ُه ÷َ (( :يا ع ََّم ُارَ ،ما نُ َخا َمت َُك َو ُد ُم ُ
وع َعيرنَيرك إِال ب َِمنرزِ لة ال َ
ـمنِ ري ِم َن الـ َرم ِ
إِ َّن َما َتغ ِرس ُل َث روبَ َك ِم َن ا رل َب رو ِلَ ،وا رلغَائِ ِ
اء األَ رع َظ ِمَ ،والدَّ ِمَ ،وا رل َق ري ِء)).
طَ ،وا رل َ
اجل رم ُع ِركَا ٌء».
قال يف (املصباح)َّ :
«الرك َروةَُ :م رع ُرو َف ٌة َو ِه َي َد رل ٌو َص ِغ َريةٌَ ،و ر َ
واحلديث أخرجه أبو يعىل ( ،)185/3رقم ( ،)1611والدارقطني يف (السنن) برقم (،)458
والبزار يف (املسند) ،بلفظَ (( :يا ع ََّم ُار ،إِنَّ َما ُيغ َرس ُل الثَّ رو ُب ِم َن ا رلغَائِ ِ
ط َوا رل َب رو ِلَ ،وا رل َق ري ِءَ ،والدَّ ِم)).
ض َعنر ُه َوتَ َر َك ُه» .متت من (خمتار الصحاح).
«رض َب َعنر ُه َص رف ًحاَ :أع َرر َ
(َ َ -)4
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ر
ر
ر
ر
ٌ
َ
ُ
َ
ر
ر
َ
الضل ِع اخلَلف ريَ .وط َوى فالن َعنري ك رَش َح ُه أ ري
ارصة إ َِىل ر
سَ :-ما بَ ر َ
((« -)5ا رلك رَش ُح) -ب َِوزر ن الفل ِ
ني اخلَ َ
َق َط َعنِيَ .و(ا رلك ِ
اب َق َط َع،
َاش ُح) :ا َّل ِذي ُي رض ِم ُر َل َك ا رل َعدَ َاوةَُ ،ي َق ُال( :ك ََش َح) َل ُه بِا رل َعدَ َاو ِة ِم رن بَ ِ
َو(ك َ
َاش َح ُه) ب َِم رعنًى» .متت من (خمتار الصحاح).
ٍ
( -)6وهو َثاب ُِت بر ُن َمحَّاد .قال املوىل العالمة عبد اهلل بن اإلمام اهلادي القاسمي  ŉيف (اجلداول):
=

رت ِة َ ،%و َ
الق رو ُل َما َقا َل رت َح َذا ِم.
اجل رر ِح َت رع ِد ري ُلَ ،و َقدر َق ِب َل ُه َأ رع َال ُم ا رل ِع ر َ
َوبَ رع ُض ر َ
ـم َؤ رل ِ
إل َما ِم
وع ا ِ
ف َم رع ُلو َم ٌة ِيف ُجمَا َن َب ِت ِهَ ،ف َال َت َرا ُه َي رر ِوي َخ َ ً
َو َطرِ ري َق ُة ا رل ُ
ربا ِم رن َجمر ُم ِ
َ
احل َس ر ِ
إل َما ِم َأ رمحَدَ بر ِن
ني بر ِن َع ِ ٍّيل َ ،%و َال ِم رن ( َأ َم ِايل ا ِ
األ رع َظ ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ريل بر ِن ر ُ
إل َما ِم
(رش ِح الت رَّجرِ ري ِد) ل ِ
ِع ري َسى)َ ،و َال ِم رن ( َأ رحكَا ِم ا ِ
احل رق)َ ،و َال ِم رن َ ر
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ِم َ
إل َما ِم َأ ِيب َطالِ ٍ
بَ ،و َال ِم رن ( َأ َمالِ َّي ِاُت رِم)َ ،و َال
(رش ِح الت رَّحرِ ريرِ ) ل ِ
ا رل ُ
ـم َؤ َّي ِد بِال َّل ِهَ ،و َال ِم رن َ ر
ِم رن َغ رري َِها ِم رن َم رر ِو َّي ِاُتِم َ ،%ال ُ ِ
رش ِح ِه َه َذا َو َال َغ ر ِري ِه ِم رن ُم َؤ َّل َفا ِت ِه ِذك ًررا،
حتس َ َهلا ِيف َ ر
()1
ني َع رن ُع ُلو ِمهِم،
ـم رعرِ ِض ر َ
َو َال َت رس َم ُع َ َهلا ِعنردَ ُه رِ ك ًرزا ؛ َم رش ًيا َع َىل َمن َره ِج ُخ ُصو ِمهِ م ،ا رل ُ
الو ِك ري ُل.
رب َع َل ري ِه َأ رع َظمَ ،و َح رس ُبنَا ال َّل ُه َو ِن رع َم َ
َوال َّل رو ُم َل ُه َأ رل َزمَ ،وال َعت ُ
(َ -)4و ِيف (صفح( )80-طبع مِص)َ ،ق رو ُل ُهَ « :فاألَ رح َس ُن َأ رن ُي َق َال :إ َِّن َق رو َل
الو ُضو َء َأ ري َغ رس َل َما َت َر َك ُه ،»...إلخ.
الر ِاوي َأ َم َر ُه َأ رن ُي ِع ريدَ ُ
َّ

ُب
ـم َؤ رل ُ
ف إ َِىل ُكت ِ
ُق رل ُتَ :مل ر َي رذك رُر َدلِ ري ًال ُي رو ِج ُ
ُورَ ،و َل رو َن َظ َر ا رل ُ
ـم رذك َ
ب الت رَّأ ِو ري َل ا رل َ
تَ -ل َو َجدَ َما ُي رغنِ ري ِه َع ِن ال َّتكَل ِ
َأ رهلِ ِه َ -أ ره َل ال َب ري ِ
إل َما ِم
(رش ِح الت رَّجرِ ري ِد) لِ ِ
فَ ،ف ِفي َ ر
الص ِح ري ِح إ َِىل َج رع َفرِ بر ِن ُحم َ َّم ٍد َع رن آبَائِ ِه َع رن َع ِ ٍّيل َ ،%ق َال:
ـم َؤ َّي ِد بِال َّل ِه بِا رل َّسن َِد َّ
ا رل ُ
(بَ رينَا َأ َنا َو َر ُس ُ
ـم رس ِج ِد؛ إِ رذ َأ رق َب َل َر ُج ٌل ِم َن األَ رن َصارِ
ول ال َّل ِه ÷ َجالِ َسا ِن ِيف ا رل َ
ـم رس ِج ِد لِ ُي َص ر َيلَ ،ف َر َأى
َحتَّى َس َّل َمَ ،و َقدر َت َط َّه َر َو َع َل ري ِه َأ َث ُر الط ُهورِ َ ،ف َت َقدَّ َم َيف ُم َقدَّ ِم ا رل َ
ور َوى عن ابنِ ُجدر ع َ
َان،
«ثابت بن حامد الشيباين ،عن الضحاك بن مزاحم ،وعنه :أبو سفيانَ ،
ويونس ،هو راوي حديث ع ََّمارَ ،أنكروا عليه تفر َده به .قال املوىل العالمة :قد توبع عليه،
ب الراي ِة) توثيقه» .انتهى .قلت:انظر (نصب الراية ألحاديث اهلداية)
وروى يف (نَ رص ِ
(.)211/1
اخل ِفي ،و ِمنره َقو ُله َتع َاىل﴿ :أ ح ۡو ت ح ۡس حمع لحه ۡم ر ۡك ح
ر
(الر َكازُ ) -
و
،
[مريم]
﴾
٩٨
ا
ز
ت
و
الص
):
ُ
(الر ركزُ
َ ُ ر ُ َ
َ
َّ ر
َ ر
( « -)1ر
ّ
َ
َ
ِ
ِ
ض» .متت من (خمتار الصحاح).
بِا رلك ر ِ
اجلا ِهلِيَّة ،كَأنَّ ُه ُر ركزَ ِيف راأل رر ِ
َسَ :-دفنيُ َأ ره ِل ر َ
( -)2رشح التجريد ( ،)142/1وهو يف أمايل اإلمام أمحد بن عيسى ( )61/1( ŉمع رأب الصدع).

َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷ َجانِ ًبا ِم رن َع ِقبِ ِه َجا ًّفاَ ،ف َق َال ِيلَ (( :يا َع ِيل َه رل َت َرى َما َأ َرى؟))
ول ال َّل ِه ÷َ (( :يا َص ِ
ُق رل ُتَ :ن رعمَ .ف َق َال َر ُس ُ
الص َال ِة ،إ رِين َأ َرى َجانِ ًبا ِم رن
ب َّ
اح َ

ض ِيف َص َالتِ َكَ ،وإ رِن ُكن َرت َمل ر ُمت ر ِس رس ُه
ـما َء َفا رم ِ
َع ِقب َِك َجا ًّفا؛ َفإ رِن ُكنر َت َأ رم َس رس َت ُه ا رل َ
الص َال ِة))َ .ف َق َالَ :يا َر ُس َ
ـما َء َف ر
ف َأ رصن َُعَ ،أ رس َت رقب ُِل الط ُه رو َر؟
ول ال َّل ِه َك ري َ
اخ ُر رج ِم َن َّ
ا رل َ
((ال ،بَل ا رغ ِس رل َما بَ ِق َي))َ .ف ُق رل ُتَ ( :يا َر ُس َ
َق َالَ :
ول ال َّل ِه َل رو َص َّىل َهك ََذا كَا َن رت

َم رق ُب رو َل ًة)؟َ .ق َال ÷َ :
((الَ ،حتَّى ُي ِع ريدَ َها)).
(ر َأى َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷ َر ُج ًال
(اجلا ِم ِع ا رلك َِايف) َع رن َع ِ ٍّيل َ ،#ق َالَ :
َو ِيف ر َ
اق ر
ُي َص ريلَ ،و َس َ
ور؟ َف َق َال ÷َ (( :ال ،بَل ا رغ ِس رل
رب ،إ َِىل َق رولِ ِهَ :أ رس َت رقب ُِل الط ُه َ
اخلَ َ َ
َما بَ ِق َي)) ،ا رنت ََهى.

(اجل ِ
«و ره َي
زء ال َّث ِاين)ِ ،يف (صفحَ :)19-
(س ُب ِل َّ
(َ -)5و َق رو ُل ُه ِيف ُ
الس َال ِم) ر ُ
ف ك رُل بَ ٍّار َو َف ِ
اج ٍر ،إ َِّال َأ َّهنَا ُك َّل َها
الص َال ِة َخ رل َ
َأ َحا ِد ري ُث َكثِ ر َري ٌة َدا َّل ٌة َع َىل ِص َّح ِة َّ
َض ِع ري َف ٌةَ ،و َقدر َع َار َض َها َح ِد ري ُثَ :
((ال َي ُؤ َمنَّك رُم ُذو ُج رر َأ ٍة ِيف ِد رينِ ِه))َ ،و َن رح ُو ُهَ ،و ره َي
َأ ري ًضا َض ِع ري َف ٌة».

ُق رل ُتُ :ي َق ُالَ :أ َّما َح ِد ري ُثَ :
َّكَم ُذو ُج رر َأ ٍة ِيف ِد رينِ ِه))َ ،ف َقدر َر َوا ُه َش ري ُخ اإل رِس َال ِم
((ال َي ُؤ َمن ُ
ُحمَ َّمدُ رب ُن َمن ُرص ٍ
الس ري ِد ا ِإل َما ِم َأ ِيب ال َّط ِ
اهرِ ال َع َلوِ ري َأ رمحَدَ  ،رب ِن
ـم َرا ِدي َ ،ع ِن َّ
ور ا رل ُ

(( -)1أمايل اإلمام أمحد بن عيسى ( )302/1( )ŉمع رأب الصدع).
( -)2قال املوىل العالمة فخر اإلسالم عبد اهلل بن اإلمام اهلادي القاسمي رضوان اهلل تعاىل وسالمه
عليهام يف (اجلداول الصغرى خمتِص الطبقات الكربى)َ « :أ رمحَدُ بر ُن ِعير َسى برنِ َعبر ِد اهللِ برنِ حمُ ََّم ِد برنِ
َيل برنِ َأ ِيب َطالِ ٍ
احل َس ر ِ
ني برنِ زَ ري ٍد،
ب ،أبو ال َّطا ِهرِ َ ،ع رنَ :أبِير ِه َع رن آبَائِ ِهَ ،والنَّ رف ِ
س الزَّ كِيَّ ِةَ ،و ر ُ
ع َُم َر برنِ ع ِ ر
احل َس ر ِ
إل َما ِم األَ رع َظ ِم زَ ري ِد برنِ َع ِ ٍّيل]،
َوابرنِ َأ ِيب ُفدَ يكَ ،وغ ر ِ
ني برنِ ا ِ
احل َس ُن بر ُن َ ر
حي َيى [برنِ ر ُ
َري ِهمَ .و َعنر ُه :ر َ
َوحمُ ََّمدُ بر ُن َمن ُرص ٍ
َري ُهمَ .و َقدر تَ َك َّل َم فِيرهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـمنرذ ِرَ ،و ُح َس ر ُ
ني بر ُن َعبرد َ
حييَى برنِ ا رل ُ
ورَ ،و َأ رمحَدُ بر ُن َ ر
الواحدَ ،وغ ر ُ
ب َك َعا َد ُِتِم ِيف َأ ره ِل َه َذا البَير ِ
الن ََّو ِ
ت َو ِشير َعتِ ِهمَ ،و َال َض ر َري؛ َفإِ َّن ال َعدُ َّو َال َي رأ ُلو ِيف عَدُ رو ِه».
اص ُ

ِع ري َسى  ،رب ِن َع رب ِد ال َّل ِه  ،رب ِن ُحمَ َّم ِد  ،رب ِن ُع َم َر  ،رب ِن َع ِ ريل رب ِن َأ ِيب َطالِ ٍ
ب.
( -)1قال املوىل العالمة عبد اهلل بن اإلمام اهلادي القاسمي رضوان اهلل تعاىل وسالمه عليهام يف
عَيل ربنِ َأ ِيب َطالِ ٍ
بَ ،أ ربو َأ رمحَدَ َ ،و ُي َس َّمى
(اجلداول)ِ « :ع ري َسى رب ُن عَ رب ِد ا ِ
هلل ربنِ ُحم ََّم ِد ربنِ َ
عُم َر ربنِ ِ ر
ِ
َ
وبَ ،و َح َس ُن رب ُن ُح َس ر ِ
ني
عَنَ :آبا ِئ ِهَ ،وعَ رن ُهَ :و َلدُ ُه أ رمحَدُ رب ُن ع ري َسىَ ،وعَ َّبا ُد رب ُن َي رع ُق َ
(الـ ُرم َب َارك) .ر
كُرباءِ
ا َ
ِ
ِ
ِ
ً
ً
َ
غَري ُهمَ .وكَان َس ريدً ا َ ِ
ـما َن َّسابَة َم رعدُ و ًدا ِيف َ َ
رش ريفا عال ً
أل رن َصارِ يَ ،وإِبر َراه ري ُم بر ُن ُحم ََّمد برنِ َم ري ُمونَ ،و ر ُ
ا َ
ات إ َِىل َما َقا َل ُه الن ََّو ِ
ب ِف ري ِه؛ َف َقدر َت َك َّل ُموا ِف ري َم رن ُه َو َأعر َظ ُم ِم رن ُه».
أل ِئ َّم ِة َو ُف َض َال ِئهِ مَ ،و َال ا رل ِت َف َ
اص ُ
بَ ،أبو حمُ َمدٍ،
ِ
ِ
ِ
ٍ
َيل برنِ َأ ِيب َطال
ُ َّ
( -)2قال املوىل العالمة يف (اجلداول)َ « :عبردُ اهللِ بر ُن ُحم ََّمد برنِ ع َُم َر برنِ ع ر
ُ
َ
َري ُهمَ .قالَ
َ
َيلَ ،والبَا ِقرِ َ ،و َعنر ُه :ابرنُ ُه ِعير َسىَ ،وابر ُن الـ ُرمبَ َار ِكَ ،وأبُو أ َسا َمةَ ،وغ ر ُ
َع رنَ :أبِي ِهَ ،وزَ ري ِد برنِ ع ِ ٍّ
ات ال ُع َل َم ِ
يثَ ،و َّث َق ُه ابر ُن ِح َّبا َن .قال املوىل العالمةُ :ه َو ِم َن األَ َماثِ ِل الثر َق ِ
احل ِد ِ
اء
بَ رع ُض ُهمَ :صالِ ُح َ
رش ِ
اف َال َيتَ َك َّل ُم فِير ِه إ َِّال نَ ِ
اصب ٌِّيَ .ق َال َم رو َالنَا [السيد اإلمام إبراهيم بن القاسم]ُ :ه َو ُِمَّ رن َو َّث َق ُه
األَ ر َ
الـ ُرمؤَ َّيدُ بِال َّل ِه .تُ ر
احت ََّج بِ ِهَ :أبُو َداو َد َوالن ََّسائِي».انتهى .قلت :قال احلافظ ابن
ويف ِيف َأ َّيا ِم الـ َرمن ُرصو ِر .ر
احل َس ِ
كَر ُه راب ُن
نيَ ،ذ َ
عَيل ربنِ ر ُ
حجر يف (ُتذيب التهذيب) ( )18/6رقم (ُ « :)3715أم ُه َخ ِد َجي ُة ِبن ُرت ِ ر
ان ِيف (ال رث َق ِ
ِح َّب َ
ـم ِد رينِ ريُ :ه َو َو َس ٌط».
ات)َ ،و َق َال َي رع ُ
قوب رب ُن َش ري َب َة عَنِ رابنِ ا رل َ
ِ
ِ
احل َس ر ِ
ني،
احل َس ر ُ
عَيل ربنِ ر ُ
ني رب ُن زَ ريد ربنِ ر
وقال الدارقطني كام يف (سؤاالت الربقاين) برقم (ُ « :)85ق رل ُت َل ُه :ر ُ
ِ
ات» .وقال
عَن عَ رب ِد ا ِ
عَيل؟ َف َق َال :كُل ُه رم ث َق ٌ
عَن َجدر ِه ،ر
عَن َأ ِب ري ِه ،ر
عَيل ،ر
ر
هلل ربنِ ُحم ََّم ِد ربنِ َ
عَن ِ ٍّ
عُم َر ربنِ ِ ٍّ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلديث»،
احل َّفاظَ :صال ُح ر َ
الصفدي يف (الوايف بالوفيات) ( )229/17رقم (َ « :)6329ق َال َب رع ُض ر ُ
واحتج به ابن خزيمة يف (صحيحه) برقم ( ،)2167وكذا ابن حبان يف (صحيحه) برقم (،)3616
َّ
احلاكم النيسابوري يف (املستدرك) انظر ً
مثال رقم ( ،)809وقال الذهبي يف (الكاشف)
وص َّح َح له
َ
ُ
ِ
رقم (« :)2964ث َق ٌة» ،وقال احلافظ ابن حجر يف (تلخيص احلبري) -عقب حديث رواه أبوداود يف
(املراسيل) ،وهو حديث ر
ات َم َع
«رِجا ُل ُه ِث َق ٌ
رش القرب عىل املاء رقم ( ،)792وهو من طريقهَ :-
شعيب
وقوى إسنا َد ُه
ٌ
وص َّح َح له الشيخ أمحد شاكر يف حتقيقه (ملسند أمحد) رقم (َّ ،)1143
رإر َسالِ ِه»َ ،
األرنؤوط يف (صحيح ابن حبان) برقم ( .)3616وبناء عىل هذا ،فقول احلافظ ابن حجر فيه يف
(تقريب التهذيب)َ « :م رق ُب ٌ
ول» ،غري مقبول ،بل هو ثقة.
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
َ
َ
ر
ِ
َ
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و
،
ه
ي
ب
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ن
ع
،
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رش
أل
ا
ح
أ
،
ين
ـم
ل
ا
ِ،
هلل
ا
د
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ط
يب
أ
ب
ر
ِ
دُ
دَ
َ ر ر َ رنِ
َيل رنِ ِ
َ
ُ َر
َ
َ
(« -)3حمُ ََّمدُ بر ُن ع َُم َر برنِ ع ِ ر
ِ
ِ
َ
احل َس ر ِ
نيَ ،و ُعبَيرد اهللِ برنِ أ ِيب َرافعٍَ ،و َعنر ُه :بَنُو ُهُ :عبَيردُ اهللَِ ،و َعبردُ اهللَِ ،وع َُم ُرَ ،وابر ُن
َيل برنِ ر ُ
احلنَ ِفيَّ ِةَ ،وع ِ ر
رَ
ٍ
ٍ
َ
وبَ ،و َأبُو َخالِد ع رَم ُرو بر ُن َخالِدَ ،و َمجَا َع ٌةَ .و َّث َق ُه ابر ُن ِح َّب َ
َّ
جٍ
انَ ،ق َال
ي
أ
ن
ب
ى
ي
حي
و
،
ِي
ر
و
ث
ال
و
،
ي
ر
َ
َ رَ ر ُ ّ َ
ُج َ ر َ ر
[الذهبي] ِيف (ا رلـ ِميرزَ ا ِن)َ :ما َعلِ رم ُت بِ ِه بَ رأ ًساَ ،و َال َر َأ ري ُت َ ُهل رم فِير ِه ك ََال ًماَ ،و َق َال ابر ُن ال َق َّطا ِنَ :ح ِد ريث ُهُ
َرش ر
ـمؤَ َّيدُ بِال َّل ِه .تُ ر
احت ََّج بِ ِه األَ رربَ َع ُة [أبو
ويف َيف ع ر ِ
اخلَ رم ِس رني َوا رلـ ِمائ ِة ،ر
َح َس ٌنَ ،ق َال َم رو َالنَاَ :و َّث َق ُه ا رل ُ
داود ،والرتمذي ،والنسائي ،وابن ماجه]» .أفاده عبداهلل بن اإلمام اهلادي القاسمي رضوان اهلل
تعاىل وسالمه عليهام يف (اجلداول) .قلت :وحس َّن له الرتمذي يف (السنن) رقم ( ،)171ووثقه
الدار قطني كام يف (سؤاالت الربقاين) ،وقال الذهبي يف (الكاشف) برقم (« :)5073ثِ َق ٌة».
ات بَنِي َه ِ
وقال يف (تاريخ اإلسالم) (ِ « :)531/8م رن َسا َد ِ
اش ٍمَ ،و َق َال ُج َو ريرِ َي ُة بر ُن َأ رس َما َء :ك َ
َان
ِ
يض ال َّل ُه َعنر ُه» ،وقال ابن حجر يف
الن ِ
َيل ُي رشبِ ُه َجدَّ ُه َعلِيًّا َر َ
َّاس َي ُقو ُلو َن :إِ َّن حمُ ََّمدَ بر َن ع َُم َر برنِ ع ِ ٍّ
ٌ
وص َّح َح له أمحد شاكر يف حتقيقه (ملسند أمحد) رقم ( ،)828وو َّث َقه
»،
وق
«ص
(التقريب):
َ دُ
َ
األلباين يف يف (السلسلة الصحيحة) ( )357/4رقم (.)1761

َق َالَ :حدَّ َثنِي َأ ِيبَ ،ع رن َأبِ ري ِهَ ،ع رن َجدر ِهَ ،ع رن َع ِ ٍّيل َ %ع رن َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷.
(رش ِح الت رَّجرِ ري ِد) .
َو َأ رخ َر َج ُه ا ِ
إل َما ُم ا رل ُ
ـم َؤ َّيدُ بِال َّل ِه ِيف َ ر
رب َع َلوِ ٌّي َن َبوِ ٌّي ُم رسنَدٌ َص ِح ري ٌحَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.
َف ره َو َخ َ ٌ

الس َال ِم) آخر (صفحِ )40-م رن
(اجل رز ِء ال َّث ِاين) ِم رن كِت ِ
(س ُب ِل َّ
َاب ُ
(َ -)6و ِيف ر ُ
«و َأ َّما َح ِد ري ُث ابر ِن َع َّب ٍ
ني الظ رهرِ َوا رل َع رصـرِ ،
مج َع بَ ر َ
اس ِعنردَ ( ُم رسلِ ٍم)َ :أ َّن ُه َ َ
َق رولِ ِهَ :
اء بِا رلـم ِدينَ ِة ِمن َغ ِري َخو ٍ
ب َوا رل ِع َش ِ
ف َو َال َم َط ٍر ،إ َِىل َق رولِ ِهَ :ف َال َي ِصح
ـم رغرِ ِ
ر
َ ر
ر ر
َوا رل َ
ٍ
جل رم ِع ال َّت رق ِدي ِم َوالت رَّأ ِخ رريِ ،ك ََما ُه َو َظ ِ
اه ُر رِ َوا َي ِة
االحتِ َج ُ
ر
اج بِ ِه؛ ِألَ َّن ُه َغ ر ُري ُم َع رني ِ َ
ِني َو ِ
اح ٍد ِمن َرها َ َحتك ٌم ،»...إلخ.
ُم رسلِ ٍمَ ،و َت رعي ر ُ
َاج إ َِىل ال َّت رعي ر ِ
مها َف َقدر بَ َط َل ال َق رو ُل
حيت ُ
ِني؛ ِألَ َّن ُه إِ َذا َث َب َت َأ َحدُ ُ َ
ُق رل ُتُ :ي َق ُالَ :ال ُ ر

وب الت رَّو ِق ري ِ
وب الت رَّو ِق ري ِ
اجل رم ِعَ ،ف َال
تَ ،و َمل ر َي رب َق إ َِّال ال َق رو ُل بِ َعدَ ِم ُو ُج ِ
ب ُِو ُج ِ
ت َو َج َوازِ ر َ
االح ِت َم ُال.
َي ُرض َه َذا ر
«و َقدر َأ َّو َل بَ رع ُض ُه رم َح ِد ري َث ابر ِن َع َّب ٍ
اجل رم ِع
َو َق رو ُل ُه ِيف (صفحَ :)41-
اس ِيف :ر َ
الص رورِ ري».

َيل برنِ َأ ِيب َطالِ ٍ
مها ،ك َ
َان َذا
َري ُ َ
ب األَك َ ُ
رربَ ،ع رنَ :أبِير ِهَ ،و َعنر ُه :بَنُو ُهُ :حم ََّمدٌ َ ،و َعبردُ اهللَِ ،وغ ر ُ
( -)1ع َُم ُر بر ُن ع ِ ر
ٍ
ٍ
إل َفا َد ِة)َ ،و َو َّث َق ُه ا رل ِع رج ِيلَ ،و َلير َس ب َِص ِح ٍ
يح
ـمؤَ َّيدُ بِال َّل ِهَ ،ذك ََره ِيف (ا ِ
ِس ٍّن َو َف رض ٍل َو ُجود َو ِع َّفةَ .و َّث َق ُه ا رل ُ
َأنَّ ُه ُقتِ َل َم َع ُم رص َع ٍ
(مخ ٍ
ب ،تُ ر
(سنَ َة َسبر ٍع َو ِسترنيَ )َ ،و ِقير َلَ :
احت ََّج بِ ِه األَ رربَ َع ُة .أفاده
رس) .ر
ويف بَيَنربُع َ
يف(اجلداول) بتِصف .قلتُ :أمه الصهباء بنت ربيعة ،ويقال :بنت عباد من بني تغلب .أفاده يف
(ُتذيب الكامل) ،وذكره ابن سعد يف الطبقة األُوىل من أهل املدينة .وحس َّن له الرتمذي يف
(السنن) رقم ( ،)171ووثقه الدار قطني كام يف (سؤاالت الربقاين) ،وقال العجيل« :تَابِ ِع ٌّي
ثِ َق ٌة» ،وذكره اب ُن حبا َن يف كتاب (الثقات) ،وقال ابن حجر يف (التقريب)« :ثِ َق ٌة» ،وصحح له
أمحد شاكر يف حتقيقه (للمسند) رقم ( ،)828وقال« :تَابِ ِع ٌّي ثِ َق ٌة» ،ووثقه األلباين يف كذا موضع،
منها يف (الصحيحة) ( )357/4رقم (.)1761
( -)2رشح التجريد (.)428/1

الص َال َت ر ِ
ني إِ َذا ُأ رطلِ َق ِيف َّ
الش رـر ِع َمل
اجل رم َع بَ ر َ
ني َّ
ُق رل ُتُ :ي َق ُالَ :ي ُرد َه َذا الت رَّأ ِو ري َل َأ َّن ر َ
ني ِيف َو رق ِ
الص َال َت ر ِ
امها.
رش ًعاَ ،و ره َو َ ر
مج ُع َّ
ت إ رِحدَ ُ َ
اجل رم ُع ا رل َ
ـم رع ُهو ُد َ ر
ُي رف َه رم ِمنر ُه َّإال ر َ

الش رع َث ِ
َو َظن َأ ِيب َّ
اء َال ُح َّج َة فِ ري ِه .
ـم رر ُفو َع ُة َع ِن ابر ِن َع َّب ٍ
اس فِ ري َها َن َظ ٌر .
الر َوا َي ُة ا رل َ
َو ر
ـم َسافِرِ ك ََما ِق ري َل َف َو َه ٌم؛ ِألَ َّن ال ِع َّل َة ِيف
احل ِ ِ
«و َأ َّما ِق َي ُ
َو َق رو ُل ُهَ :
ارض َع َىل ا رل ُ
اس ر َ
األَصل ِهي الس َفر ،و رهو َغري موج ٍ
ِص َوال ِف رطرِ ».
ود ِيف ال َف رر ِعَ ،وإ َِّال َلزِ َم ِم رث ُل ُه ِيف ال َق ر ِ
ر ِ َ َّ ُ َ َ ر ُ َ ر ُ
ٍ
الس َف ُر،
ُق رل ُتُ :ي َق ُالَ :ل ري َس ِم َن ال ِق َي ِ
اس ِيف َِشء؛ إِ رذ َال َدلِ ري َل َع َىل َأ َّن ال ِع َّل َة َّ
ـم َسافِرِ .
احل ِ ِ
احل َ ِ
ارض َوا رل ُ
رض َو َّ
الس َفرِ ُح َّج ٌة َع َىل ر َ
َو َأ رف َعا ُل ُه ÷ ِيف ر َ
«حدَّ َثنَا ع َِيل بر ُن َع رب ِد ال َّل ِهَ ،ق َال:
( -)1وهو ما ورواه البخاري برقم ( ،)1174ط( :العِصية) ،قالَ :
الش رعثَ ِ
اء َجاب ًِراَ ،ق َالَ :س ِم رع ُت ابر َن َعبَّ ٍ
َحدَّ َثنَا ُس رفيَ ُ
انَ ،ع رن ع رَم ٍرو ،بهَ .ق َالَ :س ِم رع ُت أبَا َّ
يض ال َّل ُه
اس َر ِ َ
الش رعثَاءِ،
مجي ًعاَ ،و َسبر ًعا َ ِ
ول ال َّل ِه ÷ َث َمانِيًا َ ِ
«ص َّلير ُت َم َع َر ُس ِ
مجي ًعا» ُق رل ُتَ :يا َأبَا َّ
َعن ُره َماَ ،ق َالَ :
ـمغررِ َبَ ،ق َالَ :و َأنَا َأ ُظن ُه».
ِصَ ،وع َّ
َأ ُظن ُه َأ َّخ َر الظ ره َرَ ،وع َّ
َج َل ال ِع َشا َءَ ،و َأ َّخ َر ا رل َ
َج َل ال َع ر َ
«حدَّ َثنَا َأبُو بَكررِ بر ُن َأ ِيب َشيربَ َةَ ،حدَّ َثنَا ُس رفيَ ُ
ان بر ُن
ورواه
مسلم برقم ( ،)1633ط( :العِصية) قالَ :
ٌ
ٍ
ِ
ٍ
ُعيَيرنَ َةَ ،ع رن ع رَمروَ ،ع رن َجابِرِ برنِ زَ ريد [ َأ ِيب ا رل َّش رعثَاء] ،عَنِ ابرنِ َعبَّ ٍ
«ص َّلير ُت َم َع النَّب رِي
اس ،بهَ .ق َالَ :
الش رعثَ ِ
َ
÷ َث َمانِيًا َمجِي ًعاَ ،و َسبر ًعا َمجِي ًعا»ُ ،ق رل ُتَ :يا َأبَا َّ
ِصَ ،وأ َّخ َر
اء َأ ُظن ُه َأ َّخ َر الظ ره َرَ ،وع َّ
َج َل ا رل َع ر َ
َج َل ا رل ِع َشا َءَ ،ق َالَ :و َأنَا َأ ُظن َذ َ
اك».
ـمغررِ َبَ ،وع َّ
ا رل َ
ورواه احلافظ الكبري اب ُن أيب شيبة يف (املصنف) برقم ( ،)8312واحلافظ عبد الرزاق برقم
( ،)4436وأمحد بن حنبل يف (املسند) ( )450/2رقم ( ،)1918ط( :دار احلديث) قال الشيخ
يح» ،وغريهم.
أمحد شاكر« :إ رِسنَا ُد ُه َص ِح ٌ
(فائدة) :أبو الشعثاء هو جابر بن زيد األزدي ،عن :ابن عباس وابن عمر ،وعنه :قتادة وأبوعبيدة
وأيوب وغريهم ،روى له اهلادي يف (املنتخب) ،واحتج به اجلامعة ،تويف سنة ثالث وتسعني ،وقيل
ثالث ومائة ،أفاده عالمة العِص عبد اهلل بن اإلمام اهلادي القاسمي  ŉيف (اجلداول).
ربنَا ُقتَيربَ ُة بر ُن
( -)2وهي ما رواه النسائي يف (السنن الكربى) ( )156/1برقم ( )376قالَ « :أ رخ َ َ
س ِع ٍ
يدَ ،ق َالَ :حدَّ َثنَا ُس رفيَا ُنَ ،ع رن ع رَم ٍروَ ،ع رن َجابِرِ برنِ زَ ري ٍد [أيب الشعثاء] ،عَنِ ابرنِ َعبَّ ٍ
اسَ ،ق َال:
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ر
َ
ر
َّ
ِص،
ـمدينَة َث َمانيًا َمجي ًعاَ ،و َسبر ًعا َمجي ًعا ،أ َّخ َر الظ ره َرَ ،وع َّ
َ
«صلير ُت َم َع َر ُسول اهللِ ÷ بِال َ
َجل ال َع ر َ
ِ
َ
َ
ر
ر
َ
ر
َ
ر
ـمغررِ َب،
َجل الع َشا َء» .قلت :قوله« :أ َّخ َر الظ ره َرَ ،وع َّ
ـمغررِ َبَ ،وع َّ
ِصَ ،وأ َّخ َر ال َ
َو َأ َّخ َر ال َ
َجل ال َع ر َ
نص عىل ذلك األلباين يف (صحيح النسائي) ( )197/1رقم
َج َل ا رل ِع َشا َء» ُمدر َر ٌج ،كام َّ
َوع َّ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
«و َوه َم بَ رع ُض ُرواة الن ََّسائ ري فأ رد َر َج ُه ِيف
( ،)588وقال األلباين ً
أيضا يف (اإلرواء) (َ :)36/3
احل ِد ِ
يث».
َ

ِ
ِ
َ
َو ِهل َذا ر َ
احل رق  %ب َِذلِ َك َع َىل
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
احت ََّج أ رع َال ُم أ ره ِل ال َب ريت كَال َقاس ِم َو َ
َ

اجل َوازِ ُم رط َل ًقا .
رَ

إل رل َزا ُم بِا رل َق رصـرِ َوا رل ِف رطرِ ِيف َغا َي ِة الس ُق ِ
وط؛ إِ رذ َقدر َث َب َت النَّص ال ُق رر ِآين ب َِأ َّن
َوا ِ
الس َفرِ َال َغ ر ِري ِهَ ،و َه َذا َو ِ
ـم رن َأ رم َع َن النَّ َظ َرَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.
اض ٌح لِ َ
َذلِ َك ِيف َّ

الس َال ِم) ِيف َح ِد ري ِ
ث:
(س ُب ِل َّ
(اجل رز ِء ال َّث ِاين) ِم رن ُ
(َ -)7و ِيف (صفحِ )246-م َن ر ُ
ال َث ِة َم َس ِ
َ
الر َح ُال إ َِّال إ َِىل َث َ
اجدَ )).
((ال ُت َشد ر

َق رو ُل ُه« :ب َِض رم الدَّ ِ
ـم ره َم َل ِةَ ،ع َىل َأ َّن ُه َن رف ٌيَ ،و ُي رر َوى ب ُِسك رُو ِهنَا َع َىل َأ َّن ُه َهنر ٌي».
ال ا رل ُ
ف َال َي ِصح َت رس ِ
ك ري ُن ُهَ ،و َال َي رس َت ِق ري ُم؛
ـم َض َّع َ
ُق رل ُتُ :ي َق ُالَ :ه َذا َو َه ٌم َع ِج ري ٌ
ب؛ َفإ َِّن ا رل ُ
َنيَ ،وإ رِن ك َ
السا ِكن ر ِ
السا ِكن ر ِ
َنيَ ،أ رو ُي رفت َُح
رس لِ رلت ََّخل ِ
ص ِم َن َّ
ال رل ِت َق ِاء َّ
َان َهنر ًيا؛ َف ِإ َّن َما ُيك َ ُ
ـم َض َّع ِ
لِ رلت رَّخ ِف ري ِ
فَ ،وإ رِن ك َ
اعِ ،م رث ُلَ :مل ر َي ُمد.
َان َما َق رب َل ا رل ُ
ف َم رض ُمو ًما َج َاز َضم ُه لال رت َب ِ
الر َح ِ
ال »...إلخ .
احل ر ِ
الص رف ِحَ :
َو َق رو ُل ُه ِيف َذلِ َك َّ
حي ُر ُم َشد ر
ِص َأ َّن ُه َ ر
«و َد َّل ب َِم رف ُهو ِم ر َ

إل رع َم ِ
ال ال َب ِع ري ِد
االستِدر َاللَ ،و َه َذا ا ِ
ب كُل ا رل َع َج ِ
ُق رل ُتُ :ي َق ُال :ا رل َع َج ُ
ب ِم رن َه َذا ر
َع ِن الت رَّح ِق ري ِق َواال رعتِدَ الَ ،و ُي َق ُال َع َل ري ِه:
الر َوا َي ُة ال َّظ ِ
َأ َّوالً :إ َِّن ر
اه َر ُة -ب َِض رم
رب ُحم ر َت ِم ٌل لِ رلنَّ رف ِي ك ََما َس َب َق َل َك ،بَ رل ُه َو ر
اخلَ َ َ
الدَّ ِ
الَ ،-و َم َع َذلِ َك َف َال َد َال َل َة َع َىل الت رَّحرِ ي ِم َأ رص ًالَ ،و َيك ُ
ـم رعنَى فِ ري ِه:
ُون ا رل َ

ـم َس ِ
الر َح ِ
اج ِد
احل ر ِ
ال إ َِىل َغ ر ِري ال َّث َال َث ِة ا رل َ
ِص اال رد َعائِ ريَ ،فك ََأ َّن َشدَّ ر
ا رل ُ
ـم َبا َل َغةَ ،ف ره َو ِم َن ر َ
ك ََال َشدّ َ ،ف َيك ُ
ُون لِنَ رف ِي ك ََمالِ ِه ِيف ال َف ِض ري َل ِة َأ رو َن رحوِ َذلِ َك.
( -)1وسيأيت زيادة بحث إن شاء اهلل تعاىل حتت عنوان (فتاوى وبحوث).
ِ
ِ
ِ
َ
الر َح ِ
َ
الصاحلنيَ أ رح َيا ًء
ال لِ َق رص ِد ر ِ
احل ر ِ
غَري ال َّث َالثة ،كَزِ َي َارة َّ
( -)2نص كالمهَ :
ِص َأ َّن ُه َ رحي ُر ُم َشد ر
«و َد َّل ب َِم رف ُهو ِم ر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ر
َ
َ
َ
َ
َ
الصالة ف ري َها» ،إلخ.
ـم َواض ِع الفاضلة؛ لق رصد الت ََّربك ِ َهبا َو َّ
َو َأ رم َوا ًتا؛ لِ َق رص ِد التَّقر ِبَ ،ولق رصد ال َ

ـما َس َي رأ ِيت.
وز َ ر
جي ُ
مح ُل ُه َع َىل َأ َّن ُه ِيف َم رعنَى الن رَّه ِي؛ لِ َ
َو َال َ ُ
استِدر َال َل ب ُِم رحت ََمل.
َثانِ ًياَ :و َأ َّن ُه َوإ رِن ُفرِ َ
ض ر
احتِ َما ُل ُه لِ رلن رَّه ِيَ ،ف َال ر
َان لِ رلن رَّه ِي َف ره َو َحم ر ُم ٌ
َثالِ ًثاَ :أ َّن ُه َوإ رِن ك َ
الر َح ُال إ َِىل َِش ٍء ِم َن
ول َع َىل َأ َّهنَا َال ُت َشد ر
ـم َس ِ
إل رط َال ِق َوال ُع ُمو ِم إ َِّال إ َِىل
الر َح ُال َع َىل ا ِ
اج ِد إ َِّال إِىل ال َّث َال َث ِةَ ،ال َأ َّهنَا َال ُت َشد ر
ا رل َ

اجل َها ِدَ ،وإ َِىل ر ِ
َث َال َث ِة َم َس ِ
الر َح ُال إ َِىل رِ
اهل رج َر ِة ُو ُجوبًا،
ـما ُعلِ َم َق رط ًعا َأ َّهنَا ُت َشد ر
اجدَ ؛ لِ َ
رض َو َرة.
َوإ َِىل َغ رري ِ َ
ِمها َج َو ًازاَ ،ه َذا َم رع ُلو ٌم ِم َن الدر ري ِن َ ُ
ني» ،إ َِىل ِ
الص ِ
آخرِ ِه.
احل ر َ
َوا رن ُظ رر إ َِىل تـ رَمثِ ريلِ ِه بِ َق رولِ ِه« :كَزِ َي َار ِة َّ
ٍ
ٍ
ـما ُذكِ َرَ ،و َأ رن َيك َ
احل ِد ري ُث
ـم َخ رص ُ
ص لِ َ
ُق رل ُتَ :ما ُه َو ا رل ُ
ُون لِ َق رصد َولِ َق رصدَ ،و ر َ
الر ُس ِ
ول ÷،
الرت ِغ ري ِ
ُي ِف ريدُ ال ُع ُمو َمَ ،واألَ رخ َب ُار َ
ب َع َىل زِ َي َار ِة َّ
احل رث َو َّ ر
الوارِ َد ُة ِيف ر َ
الص ِ
ِصَ -وإ رِن َأ رنك ََر َها بَ رع ُض
احل ر َ
َوزِ َي َار ِة َّ
ني َأ رح َيا ًء َو َأ رم َوا ًتا َأ رك َث ُر ِم رن َأ رن ُ رحت َ َ
ـمنركِرِ ري َنَ ،-و َل رو َمل ر َي ُك رن ِم رن َذلِ َك إ َِّال فِ رع ُل ُه ÷ ِيف زِ َي َار ِة َأ ره ِل ال َب ِق ري ِعَ ،و َأ ره ِل
ا رل ُ
ٍ
اح ال َعا َّم ِة،
ـم َخ َّر َج ِة ِيف ُكت ِ
ُب ا رل ِع ر َ
ُأ ُحدَ ،و َت رعلِ ري ُم ُه ÷ لِ رلز َي َار ِة ا رل ُ
رت ِةَ ،و ِص َح ِ

َو َق رو ُل ُه ÷ ِيف ال ُق ُبورِ َ (( :أ َال َف ُز رو ُر رو َها)) ،ر
اع.
الص ِح ري َح بِاإل ر َ
رب َّ
اخلَ َ َ
ِمج ِ
ب ُِمَّ رن َي رز ُع ُم ك ََر ِاه َي َة الت رَّصـرِ ري ِح بِزِ َي َار ِة َ
الق ر ِرب َم َع ُو ُرو ِد الت رَّصـرِ ري ِح ِب ِه ِيف
َوا رل َع َج ُ
َ
األ رل َف ِ
اح َو َغ رري َِهاَ ،و َذلِ َك َي رص ُل ُح
ـم رر ِو ري ِيف ر
اخل َ ِرب َّ
اظ ال َّن َبوِ َّي ِة ،ك ََه َذا ر َ
الص ِح ري ِح ا رل َ
الص َح ِ
َان َل ُه َظ ِ
اآلحا ِد ري َع رن َظ ِ
اهرِ ِه َل رو ك َ
اه ٌرَ ،و َين َره ُض لِت رَأ ِو ري ِل ِه.
اخل َ ِرب َ
لِ َص رـر ِف َذلِ َك ر َ
خي َفى َع َىل َأ رم َث ِ
ال َه َذا ال َعالِـ ِم النَّظَّارِ َ ،و َلكِ رن:
َوإ َِّن ِم رث َل َه َذا َال َ ر
رس ري َر ٌة َال ُت رع َل ُم
وس َ ِ
ِ َهل َوى الن ُف ِ

َوال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّو ِف ري ِق.
*******

َّ ِّ
[مع السيد اإلمام أمحد بن يوسف ربارة رمحه اهلل يف (تتمة
االعتصام)]

ـم َؤ َّي ِدي : #
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
ـم َجدر ُد لِ رلدر ري ِن جمدالدين ا رل ُ
احل َّج ُة ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
احل رمدُ لِ َّل ِه َو رحدَ ُهَ :ح ِ
«و ُشدَّ
اش َي ٌة َع َىل َق رولِ ِه ِيف ( َأ رن َوارِ الت ََّما ِم) (َ :)170/3
رَ
الر رح َل إ َِىل زِ َي َارتِ ِه» ،إلخ.
َّ

الر رح ِل
َق رو ُل ُهَ :
الر رد َع َىل َم رن َمن ََع َشدَّ َّ
الر رح َل إ َِىل زِ َي َارتِ ِه» إ َِش َار ٌة إ َِىل َّ
«و ُشدَّ َّ
لِ رلز َي َار ِة؛ ُحمرت ًَّجا ب َِما ُر ِوي ِم رن َق رولِ ِه ÷َ :
الر َح ُال َّإال إ َِىل َث َال َث ِة
((ال ُت َشد ر

َم َس ِ
اجدَ )) ،إلخ.
الض رع ِ
فَ ،وال ُب رع ِد َع رن َف ره ِم َم رعنَى ر
اخلَ َ ِربَ ،ف َأ َّو ًالَ :ل ري َس
اج ِيف َغا َي ِة َّ
احتِ َج ٌ
َو ره َو ر
ـم َس ِ
الر َح ِ
اج ِد َق رط ًعا
ال َع َىل ا رل ُع ُمو ِم َّإال إ َِىل ال َّث َال َث ِة ا رل َ
الـم رق ُصو ُد ِمنر ُه َمن َرع َشدر ر
َ
ِمجا ًعا؛ إِ رذ ِه َي ُت َشد لِ رل ِج َها ِد َو ر ِ
ب َوالت ََّزو ِج َو َغ ر ِري َذلِ َك.
َوإ ر َ
اهل رج َر ِة ُو ُجوبًاَ ،ولِ رلك رَس ِ
ـم َس ِ
ـم َس ِ
اج ِد،
اج ِد َع َىل َغ رري َِها ِم َن ا رل َ
َثانِ ًياَ :أ َّن ُه ِيف َصدَ ِد َت رف ِض ري ِل ال َّث َال َث ِة ا رل َ
ٍ
ـم َس ِ
اج ِد؛ لِ َق رص ِد زِ َي َار ِ َُتا إ َِّال إ َِىل
الر َح ُال إ َِىل َِشء ِم َن ا رل َ
ـم رعنَىَ :أ َّن ُه َال ُت َشد ر
َفا رل َ
الر رح ُل إ َِىل َغ ر ِري ال َّث َال َث ِةَ ،و َأ َّن َّ
الشدَّ إِ َىل
ال َّث َال َث ِةَ ،ف ره َو ِيف َم رعنَىَ :أ َّن ُه َال َينر َب ِغي َأ رن ُي َشدَّ َّ
َغ رري َِها ك ََال َشدّ .
ـم َح رق ِقنيَ َ :ق رو ُل ُه(( :إ َِّال إ َِىل َث َال َث ِة
( -)1قال ابن حجر يف (فتح الباري) (َ «:)85/3ق َال بَ رع ُض ا رل ُ
وفَ ،فإِما َأ رن ي َقدّ ر عَاما َفي ِصريَ :ال تُ َشد الرح ُال إ َِىل مك ٍ
َان ِيف َأ ري َأ رمرٍ
َم َس ِ
ر َ
َ
ـم رستَثرنَى ِمنر ُه حمَ ُرذ ٌ َّ
اجدَ )) ا رل ُ
ُ َ ًّ َ َ
الس َفرِ لِلت َرج َار ِة،
ص ِم رن َذلِ َكَ .ال َسب َِيل إ َِىل راألَ َّو ِل؛ ِ ِ
إل رف َضائِ ِه إ َِىل َسدر بَ ِ
كَا َن إ َِّال إ َِىل الثَّ َال َث ِةَ ،أ رو َأ َخ َّ
اب َّ
َاسبَ ًةَ ،و ره َو:
ب ا رل ِع رل ِمَ ،وغ رَري َِهاَ ،فتَ َع َّ َ
الر ِح ِمَ ،و َط َل ِ
ني الثَّ ِاينَ ،و راألَ رو َىل َأ رن ُي َقدَّ َر َما ُه َو َأ ركثَ ُر ُمن َ
َو ِص َل ِة َّ
ٍ
الر َح ِ
ال إ َِىل
الر َح ُال إ َِىل َم رس ِجد لِ َّ
لص َال ِة فِي ِه إ َِّال إ َِىل الثَّ َال َث ِةَ ،فيَبر ُط ُل ب َِذلِ َك َق رو ُل َم رن َمنَ َع َشدَّ ر
َال تُ َشد ر
الص ِ
الشـرِ ِ
ِز َي َار ِة ا رل َق ر ِرب َّ
احلنيَ َ ،وال َّل ُه َأ رع َل ُم».
يف َوغ ر ِ
َري ِه ِم رن ُقبُو ِر َّ

(مع السيد العالمة أمحد بن حممد ابن لقمان رمحه اهلل يف (شرح
الكافل)

(( -)1ص( )35/السطر الثاين) من (كتاب الكاشف لذوي العقول) من
قوله يف ذكر خصائصه ÷« :والض َحى»:
ـم َؤ َّي ِدي : #
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة جمدالدين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
ف
ـم ُي َص رلهِ َما َّإال ِيف َفت ِرح َم َّك َةَ .ف َك ري َ
الص ِح ُ
ُينر َظ ُر ِيف َق رولِ ِهَ :والض َحىَ ،ف َّ
يح َأ َّن ُه َل ر
ـم ُي َالزِ رم َها،
ُي َق ُال :إ َِّهنَا ِم رن َخ َصائِ ِص ِهَ ،و َأ ري ًضاَ :ف َل رم ُي َص رلهِ َما َع َىل َأ َّهنُ َما ُسنَّ ٌة؛ ِألَ َّن ُه َل ر

َو َال َأ َم َر ِ َهباَ .وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ِ
يق.

ص».
ـما ُخي ََّص ر
(السطر الثاين)َ :
«و َل َّ
(( -)2صَّ )259/
ـم َؤ َّي ِدي : #
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة جمدالدين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ

األَو َىلَ :لـم ُخيَصص؛ ألَ َّن َلـما ُت ِفيدُ التَّوقع ،و رهو َغري مر ٍ
اد ُهنَا.
َ
َّ ر
ر َّ ر
ر
َ َ رُ َُ

(الس رطر الثالث من احلاشية رقم (« :)2ك ََما ُر ِو َي َع ِن ابر ِن
(( -)3صَّ )261/
ـما َس ِم َع َق رو َل ُه ÷».
ُع َم َر أ َّنه َل َّ
ـم َؤ َّي ِدي : #
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة جمدالدين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
إ رِن ك َ
السا ِم ِع.
الر ِاوي َال َّ
َان إِ َّن َما َس ِم َع ُه َف َال َي رص ُل ُح ِم َث ًاال؛ ِألَ َّن الك ََال َم ِيف َت رف ِس ِري َّ
*******

(( -)1توزيع مكتبة اليمن الكربى –صنعاء).

(مع اجلالل يف كتاب العصمة عن الضالل)
احل َس ِن بر ِن َأ رمحَدَ
َاب (ا رل ِع رص َم ِة َع ِن َّ
(ص رفحِ )13-م رن كِت ِ
َو ِيف َ
الض َالل) َّ
للس ري ِد ر َ

اجل َالل .
رَ
اجل ر ِربَ ،ف َقدر َلزِ َم ُه رم َما َه َربُوا ِمنر ُه،
َق رو ُل ُهَ :
«وا رع َل رم َأ َّن ا رل ُ
ـم رعتَزِ َل َة َوإ رِن َه َربُوا ِم َن ر َ
ف ،»...إلخ.
ـما َأ رو َج ُبوا الل رط َ
َو َذلِ َك َل َّ
ون األَ رص َل َح ِم َن الل رط ِ
ون ِمن ُرهم الَ ُي رو ِج ُب َ
ُق رل ُتُ :ي َق ُالَ :أ َّو ًال :ا رل َكثِ ر ُري َ
فَ ،ف َال َيرِ ُد
س َوال َّت رغرِ ريرِ .
َع َل ريهِم َه َذا ا ِ
ِهيا ِم َوال َّت رلبِ ري ِ
إل ري َرا ُد ِم رن َأ رصلِ ِهَ ،فإِ رل َزا ُم ُه لِ رل ُم رعتَزِ َل ِة ِم َن اإل ر َ

وب الل رط ِ
ـم َقا َل َةَ ،و َال ُي َر رت ُب َ
ف َال َي ُقو ُل َ
ون َه َذا
َثانِ ًياَ :أ َّن ال َقائِلِ ر َ
ني ب ُِو ُج ِ
ون َه ِذ ِه ا رل َ
بَ ،وإِ َّن َما َي ُقو ُل َ
ف َم ربنِ ٌّي َع َىل ر
االخ ِت َيارِ َ ،ف َم رن َعلِ َم ال َّل ُه َت َع َاىل ِمنر ُه
ون :إ َِّن الل رط َ
الرت ِت ري َ
َّ ر

خيت َُار ِعنردَ ُه
ف بِ ِهَ ،و َم رن َعلِ َم َأ َّن ُه َال َ ر
خيت َُار ِعنردَ ُه فِ رع َل َما ُك رل َف ُه َل َط َ
َأ َّن ُه َي رق َب ُل ُه َو َينر َت ِف ُع بِ ِه َو َ ر
جي َع رل َل ُه ُل رط ًفا؛ ِألَ َّن ُه َال َم رعنَى َل ُه.
َذلِ َكَ ،و َال َي رل َتطِ ُ
فَ ،مل ر َ ر
َف َال َم رعنَى لِ رلت رَّهوِ ري ِل بِ َق رولِ ِهَ :خ َل َق ُه َع َىل بُنر َي ٍة َال َت رق َب ُل ،إلخ ،بَ رل َخ َل َق ُه َع َىل بُنر َي ٍة
ُون َم َع َها ُمت ََم ركنًا ِم َن ال َق ُب ِ
َيك ُ
ول َوعَدَ ِم ِه .ا رنت ََهى.
*******

( -)1وهو (الرسالة الثالثة) املطبوعة يف (جمموعة الرسائل اليمنية).

(مع اجلالل يف فيض الشعاع)

اجل َالل .
َو ِيف (صفحِ )4-م رن ( َف ري ِ
ض الش َعاع) لِ رل َح َس ِن بر ِن َأ رمحَدَ ر َ
اع َع َىل ُح رر َم ِة ال َّت َفر ِق ِيف الدر ري ِن».
َق رو ُل ُهَ « :و َق َع اإل ر َ
ِمج ُ

ـم َح َّر ُم ِيف الدر ري ِن ُه َو :ال َّت َفر ُق ِيف ُأ ُص ِ
ول الدر ري ِنَ ،و ره َو
ُق رل ُتُ :ي َق ُال :ال َّت َفر ُق ا رل ُ
ا َّل ِذي َأ رر َس َل ال َّل ُه َت َع َاىل بِ ِه ُر ُس َل ُهَ ،و َأ رن َز َل بِ ِه ُك ُت َب َهَ ،و َمل ر َ ر
الرشائِ ُع اإل َ ِِهل َّي ُة،
خت َتلِ ر
ف فِ ري ِه َّ َ
إل ري َم ُ
الس َم ِ
ان بِ ِه َوب َِم َالئِ َكتِ ِه َو ُك ُتبِ ِه
او َّي ُةَ ،و ره َو َت رو ِح ريدُ ال َّل ِه َت َع َاىل َوعَدر ُل ُه َوا ِ
َوا رل ُكت ُ
ُب َّ
َو ُر ُس ِل ِه َوال َي رو ِم ِ
اآلخرِ .
اع َو َال
وع َّ ِ
االجتِ َها ِد ال َّظنر َّي ِةَ ،ف َال ُح رر َم َة َو َال إ ر َ
ِمج َ
الرش ري َع ِةَ ،و َم َسائِ ِل ر
َو َأ َّما ِيف ُف ُر ِ
ـم رجتَهِ ِد إ َِّال إِبر َ
اجل ره ِد ِيف النَّ َظرِ .
ُف رر َق َة ِيف الدر ري ِنَ ،واألُ َّم ُة ُجم ر ِم َع ٌة َأ رن َل ري َس َع َىل ا رل ُ
ال ُغ ر َ

االختِ َال ِ
ـم رعتَد ِ َهبا ُجم ر ِم َع ٌة َع َىل عَدَ ِم الت رَّأثِ ري ِم ِيف ر
ـم َسائِ ِل النَّ َظرِ َّي ِة،
ف ِيف ا رل َ
َواألُ َّم ُة ا رل ُ
ٍ
احل َّق َو ِ
َوإِ َّن َما ر
ف َل ُه
ـم َخالِ َ
االختِ َال ُ
ف ِيفَ :أ َّن ك َُّل ُجمرتَهِ د ُم ِص ري ٌ
احدٌ َ ،وا رل ُ
بَ ،أ روَ :أ َّن ر َ
ور.
َم رع ُذ ٌ

إِ َذا َح َّق رق َت َه َذا ا َّت َض َح َل َك ال ُب رط َال ُن َو ِ
ـم َح رق ُق
ـما َق رع َق َع بِ ِه َو َل َّف َق ُه ا رل ُ
اال رختِ َالل ،لِ َ

اجل َالل.
احل َس ُن ر َ
ال َع َّال َم ُة ر َ
َو َق رو ُل ُه َأ ري ًضاَ « :لزِ َم ُح رر َم ُة ك رُل َما َأ رو َص َل إِ َل ري َها» .إ َِىل ِ
آخرِ ِه.
استِ ره َز ِاء ا رل ُك َّفارِ
ـم رو ِص ُل إ َِىل ر
حي َّر ِم النردَ ا ا رل ُ
ُق رل ُتُ :ي َق ُالَ :ه َذا َغ ر ُري َص ِح ريحٍ َ ،ف َل رم ُ َ
ح
َ ح
َح ح
ح ح ح
لصل َٰوة ّ ٱتذوها هز ٗوا
ـم َح َّر ُم َق رط ًعاَ ،ح ري ُث َق َال َت َع َاىلِ﴿ :إَوذا ناد ۡيت ۡم إّل ٱ
ا رل ُ
( -)1وهو (الرسالة الرابعة) املطبوعة يف (جمموعة الرسائل اليمنية).

ح
حول ّع ٗبا﴾

[املائدة]58:

ِ َهبا ُك رف ًرا.

اآل َي َةَ ،و َمل ُ َحت َّر رم تِ َال َو ُة آ َي ِ
ات ال َّل ِه َت َع َاىل َع َىل ا َّل ِذ ري َن َي رز َدا ُد رو َن
ر

حي َّر رم إِ رن َز ُال اآل َي ِ
ات ا َّلتِي
ررباَ ،و َمل ر ُ َ
ـم رن ُي َو ريل ب َِس َببِ ِه ُم رس َتك ِ ً
حي َّر ِم الد َعا ُء لِ َ
َو َمل ر ُ َ
ح
ح
ح
ح
ٗ ۡ َٓ
ح ح ح َ
ح
َي رز َدا ُد َ
نزل إ ّ ۡلك مّن
ون ِ َهبا ُك رف ًرا ،ك ََما َق َال َت َع َاىل﴿ :ول ّ
ّييدن كثّيا مّنهم ما أ ّ
ۡ
ح ۡ
َربّك طغ حيَٰ ٗنا حوكف ٗرا﴾ [املائدة.]64:
ـم رص َل َح ِة.
َو ِإ َّن َما ُح رر َم ِم َن َ
ـم رف َسدَ ُة ا َّل ِتي َ رحت ُص ُل ِب ِه َأ رك َث َر ِم َن ا رل َ
الو ِسا ِئ ِل َما َيك رُو ُن ا رل َ
اق ُع َل َم ِ
«و َح َّق َق إِ رط َب َ
اء ا رل ُع ُصـرِ األَ ِخ ر َري ِة َع َىل ُم َق َار َفتِ َها َما
َو َق رو ُل ُه َأ ري ًضاَ :
ـمت ََأ رخرِ ري َن َل ري َس ب ُِح َّج ٍة »...إلخ.
ب إِ َل ري ِه بَ رع ُض ُهم ِم رن َأ َّن إ ر َ
ِمج َ
َذ َه َ
اع ا رل ُ
اع األُ َّم ِة ُح َّج ٌة
مه َت ُه َح َرا ًما َغ ر ُري َص ِح ريحٍ ؛ إِ رذ إ ر َ
ِمج ُ
ُق رل ُتُ :ي َق ُال :بَ رل َ َحت َّق َق َأ َّن َما َت َو َّ ر

ِمجاعٍ.
ِيف األَ رع ُ ِ
ِمجا ٍع َوإ ر َ
ني إ ر َ
ِص األَ َّو َل ِة َواألَ ِخ ر َري ِة؛ إِ رذ َمل ر َت رف ِص ِل األَ ِد َّل ُة بَ ر َ
ُث َّم ُي َق ُال :إ َِىل َأ ري األَ رع ُصـرِ َيك ُ
اع ُح َّج ًة؟ َو ِم رن َأ ري َن َحد األَ رع ُصـرِ
ُون اإل ر َ
ِمج ُ
ِص األَ ِخ ر َري ِة؟.
األَ ِخ ر َري ِة؟ ُث َّم ب َِما َذا ُتن َرس ُخ ُح َّج ُة األَ رع ُ ِ

ني ال ُب رط َالنَ ،و ُِمَّا َمل ر ُينرزِ ِل ال َّل ُه َت َع َاىل بِ ِه ِم رن ُس رل َطانَ ،و َل ري َس ِم رث ُل ُه ُِمَّا
إ َِّن َه َذا َل رب ر ُ
خي َفى َع َىل َه َذا ال َع َّال َم ِة النَّ َّظارَ ،و َلكِنَّ ُه ِم رن َظ َف َراتِ ِه ال َع ِج ري َبةَ ،و َن َظ َراتِ ِه ال َغرِ ري َبة ،ا َّلتِي
َر

َس ٍ
اب بِ ِق ري َعة.
ُي َم رو ُه ِ َهبا َع َىل َذ ِوي ا رل َ
ـمبا ِديء َواألَ رفكَارِ ال َقرِ ري َبةَ ،و َما ِه َي إ َِّال ك َ َ

اس».
َو ِيف (صفحِ )5-منر ُه َأ ري ًضاَ ،ق رو ُل ُه« :ا رل َع رم ُل بِا رل ِق َي ِ
اس َأ َحدُ األَ ِد َّل ِة ا َّلتِي َد َّل َع َىل ُح رج َيتِ َهـا َوا رل َع َم ِل بِـهـَا:
ُق رل ُتُ :ي َق ُال :ال ِق َي ُ
وط ِيف َحم َ رل ِه ِم َن األُ ُص ِ
َاب َوا رلسنَّ ُةَ ،وكُل َذلِ َك َم رب ُس ٌ
ول.
ا رلكِت ُ
( -)1ا رل ُع ُِص :مجع ع رَِص.
( -)2فاعل حقق.

َوك َ
ِاآلحا ِد ِم َن ا رلسنَّ ِة،
حي رر َم ا رل َع َم َل ب َ
َان َع َل ري ِه َع َىل ُم رقت ََضـى َت رأ ِص ريلِ ِه َه َذا َأ رن ُ َ
َواألَ رخ ِذ بِالدَّ َال َال ِ
َاب ،بَ رل َوال َب رح َث َع رن َم َع ِاين ا رلكِتَاب؛ ِألَ َّن
ت ال َّظنر َّي ِة ِم َن ا رلكِت ِ
االختِ َال ِ
َذلِ َك ُِمَّا ُي رف ِيض إ َِىل ر
وج الدَّ َّجالَ ،ع َىل َه َذا
ف ،لِ َي ِص َّح إِ رغ َال ُق ال َبابَ ،و ُخ ُر ُ
الو رق ِ
ف َع َوا ِم ِل األَ رش َغ ِ
ا رلـ ِمن َرو ِ
ال َع رن
ت َو َت َرا ُد ُ
اجل َاللَ ،و َل رو َال ِض ري ُق َ
ال ِم رن َظ َف َرات ر َ

اجلدَ الَ ،لك َ
استِ ري َفا ُء الك ََالم؛ لِت رَس َت ِق َي َ -أ َهيا النَّاظِ ُر ِب َع ر ِ
َت رو ِس ري ِع َدائِ َر ِة رِ
ني ال َب ِص ر َرية-
َان ر
ِم َن النَّ ِم ر ِري الز َاللَ ،ع َص َمنَا ال َّل ُه َت َع َاىل َوإِ َّي َ
الض َالل.
الز ري ِغ َو َّ
ني ِم َن َّ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
اك َوا رل ُ
«وا رلكِتَابَ ُة َوإ رِن كَا َن رت ُِمَّا َي رر ِج ُع إ َِىل بِدر َع ِة الت ِ
َّأص ري ِل».
َو َق رو ُل ُه َأ ري ًضاَ :

ُق رل ُتُ :ي َق ُال:
مهـا ُم َد َخ رلـ َت فِ ريــ ِه
َف َم َالـ َك َيـا ُ َ

َك ـ َأ َّن ُد ُخ ـو َلك رُم ِم ـ رن َغ ـ ر ِري نِ َّي ـ رة

ـم ري ِ
ِاحل ِ
َوك ََذلِ َك رِ
ت؛ ِألَ َّن َك
اص ِل ِم رن َذلِ َكَ ،و َأ ري ًضا الد َعا ُء إ َِىل َت رقلِ ري ِد ا رل َ
اجلدَ ُال ب ر َ
ُترِ ريدُ َق رط ًعا َأ رن ُت َّت َب َع َو ُت َق َّلدَ ِيف َأ رنظَارِ َك َه ِذ ِهَ ،وإِالَّ َفلِ َما َذا َأ رم َل ريت ََها؟.
بَ ،وا رن َسدَّ ِ
ـم َذ ِ
ـم َسالِ ُك.
اه ُ
ت ا رل َ
َو َل َقدر َأ رع َي رت َع َل ري ِه ا رل َ
احلق َأبر َل ُج َما ُ ِ
خت ري ُل َسـبِ ري ُل ُه
َو ر َ

اب
احلق َي رعرِ ُف ُه َذووا األَ رل َبـ ِ
َو ر َ

«و ِألَ َّن ُح َّج َة ا رل ُكفَّارِ إِ َّن َما
َو ِيف (صفحِ )43-منر ُه َأ ري ًضا (سطرَ ،)12-ق رو ُل ُهَ :
ور ِة :ال َب ِد ر ِهي َّية.
َتنرتَهِ ُض َل رو َأ َر رد َنا بِا رل َّض ُـر َ
و َأما ِإ َذا ُق رلنَا :إِهنا َرضور ٌة متَو رق َف ٌة َع َىل َرش ٍ
ات إ َِىل َد َال َل ِة
ط َعا ِد ٍّيُ ،ه َو ا ِإل رل ِت َف ُ
َّ َ ُ ر َ ُ َ
َ َّ
ر
َ
اع َأ رخ َبارِ الت ََّوا ُترِ ،
كَما َيت ََو َّق ُ
األ رن ُف ِ
ـم رع ِج َزاتَ ،
س َواآل َف ِاق َوا رل ُ
ف ال ِع رل ُم الت ََّوا ُترِ ي َع َىل َس َم ِ
َف َال َي رل َز ُم َذ ِل َك؛ ِ َ
الرش ِ
ط» .إلخ.
أل َّ ُهنم ُي رؤ َت رو َن ِم رن ِج َه ِة َأ رن ُف ِسهِ م ِيف عَدَ ِم َ رحت ِص ري ِل َّ ر
( -)1ذكره ابن أيب الرجال رمحه اهلل تعاىل يف (مطلع البدور) ( )214/4ط مكتبة أهل البيت(ع)
الض َم ِدي ر َّد فيها عىل بعض الشافعية يف مسألة
ضمن قصيدة طويلة للعالمة البليغ حممد بن أمحد َّ
النسيئة.

ُق رل ُتُ :ي َق ُالَ :و ِ َهب َذا َي رب ُط ُل ُك َّل َما َز رخ َر َفهَ ،و َي رض َم ِحل َمجِ ري ُع َما َر َّو َق ُه َو َز َّي َفهَ ،ف َقدر
السلِ ريم.
َعا َد إ َِىل َت رسلِ ري ِم ر
اج إ َِىل اال رستِدر َال ِل بِا رل َع رق ِل ال َقوِ ريمَ ،والنَّ َظرِ َّ
االحتِ َي ِ

رش ٌط َعا ِد ٌّيَ ،أ رو َل ري َس بِ َب ِد رهي ٍِّي َال ُ رجت ِدي َش ري ًئا؛ إِ رذ َقدر َس َّل َم
َو ُم َال َو َذ ُت ُه  :ب َِأ َّن ُه َ ر
االستِدر َال ِل.
االحتِ َي َ
ر
اج إ َِىل ر
اع األَ رخ َبارِ ِيف الت ََّوا ُترِ بَا ِ
ِالض ُـر رو َر ِة،
ط َل ٌة ب َّ
رش ٌط َعا ِد ٌّي ك ََس َم ِ
َو َد رع َوا ُه َأ َّن َذلِ َك َ ر

الش رـر ِ
ني َّ
ني
احلدَ َق ِةَ ،وبَ ر َ
ـم رع ُلو ِم بَ ر َ
اع األَ رخ َبارِ َ ،و َت رقلِ ري ِ
لِ رل َف رر ِق ا رل َ
ط ال َعا ِد ري ك ََس َم ِ
ب رَ
اقَ .و َذلِ َك َو ِ
س َواآل َف ِ
الس رم َع َو ره َو
االستِدر َال ِل بِدَ َال َل ِة األَ رن ُف ِ
ـم رن َأ رل َقى َّ
اض ٌح لِ َ
ر
َشهِ ريدٌ .

ب ِم رن َ َُتا ُف ِ
ت َأ رنظَارِ َذ ِوي األَ رن َظارِ ،م رثل َه َذا ال َع ِ
املِ النَّ َّظار،
َويا لِ َّل ِه ا رل َع َج ُ
الوكِ ريل.
َو َح رس ُبنَا ال َّل ُه َونِ رع َم َ
االستِدر َال ُل ب ُِح رك ِم ِهَ -أ ري ال َع رقلَ -حتَّى َن رع َل َم َأ َّن
َو َق رو ُل ُه َأ ري ًضاَ « :ف َال َي ِصح ر

َخالِ َق ُه عَدر ٌل »...إلخ.
الس رف َس َط ُة َوالت رَّشكِ ري ُك ِيف
ـم َغا َل َط ُة ،بَل َّ
ُق رل ُتَ :و ِم رن ُهنَا ُي رع َل ُم َأ َّن ا رل َق رصدَ ِ َهب َذا ا رل ُ
الرض رورِ َّي ِ
ـما
رض رو َر ًة َأ َّن َد َال َل َة ال َع رق ِل َال َتت ََو َّق ُ
ف َع َىل َذلِ َكَ ،وإ َِّال َل َ
اتَ ،فا رل َ
ـم رع ُلو ُم َ ُ
َّ ُ
ٍ
رش ُع َأ رص ًال.
ـما ُعرِ َ
استَدَ َّل بِ ِه ال ُع َق َال ُء َع َىل َِشء َأ رص ًال ،و َل َ
ر
ف ال َّ ر
ح ح َۡ
اجل ِميع ب َِال َع رق ٍل و َال ِمي َز ٍ
ان»﴿ ،ومن لم
َ ر
َو َقدر ُعلِ َم بُ رط َال ُن َذلِ َك بِ َق رولِ ِهَ « :ف َي ُعو ُد ر َ ر ُ
ٗ ح ح
َ ح
ل
حۡ
ورا ف حما لۥ مّن نور[ ﴾٤٠النور].
ي حع ّل ٱلِل لۥ ن
ـما ك ََّر َر
َو َل رو َمل ر َيك ِ
ُن ا رل َع رق ُل ُح َّج َة ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه َو َت َعا َىل ا رل ُع رظ َمى َع َىل ِع َبا ِد ِه َل َ
بعض
( -)1قال يف (تاج
س ٌ
الـم َال َو َذ ُة وال رل َوا ُذُ :
العروس)ُ :
الـم َر َاو َغ ُة كال َّل َوا َذانِ َّي ِة – ُحم ََّرك ًة ،-وبه َف َّ َ
حح ح َ
ۡ ح ٗ
ح
السيرد يف ال َف ررق؛ فإِنه قالَ :ال َو َذ
قو َل ُه تَ َع َاىل﴿ :يتسللون مّنكم ل ّواذا﴾ ،ومثله يف كتاب ابن َّ
الـم َال َو َذة وال رلوا ُذِ :
اج اآلي َة َأي ُخيَالِفون َخ َال ًفا.
اخل َال ُ
ف ،وبه َف َّس الزَّ ح َّج ُ
ُفالَ ٌنَ :را َغ عنك َ
وحا َدُ .
حۡح ۡ ح َ
ح
ح
ح
ۡ
ۡ
ح
ّ
الـمال ََو َذ ُة وال رل َوا ُذَ :أن
قال :ودليل ذلك قوله عزّ
وجل﴿ :فليحذرّ ٱَّلّين يال ّفون عن أمرّه ّ﴾ُ .
ِ
ٍ
ر
َي ُلو َذ َأي َي رستَرتبَ رع ُضهم بِبَ رعض كالتَّل َواذ -بالفتح.-

ححح
ح
ح
اج بِ ِهَ ،و َم َ
أل ب َِذلِ َك ال ُق رر َ
آن﴿ ،أفل يحنظرون﴾ [الغاشية ﴿ ،]17:حما لك ۡم
االحتِ َج َ
ر
ح
ح
َ
ح
ح
ح
ح ح
ح ح ۡ
ك ۡيف تكمون[ ﴾١٥٤الصافات]﴿ ،إّن ِّف ذَٰل ّك ٓأَليَٰت ل ّق ۡوم حي ۡعقّلون[ ﴾٤الرعد].
َاج إِىل بُ رر َهان،
حيت َ
ِالرض رو َر ِة َأ رو َض ُح ِم رن َأ رن َ ر
احلل ا َّل ِذي َذك ََر ُه َ ،ف ُب رط َال ُن ُه ب َّ ُ
َو َأ َّما ر َ

َو َل رو ك َ
ـما ر
ف فِ ري ِه ال ُع َق َال ُءَ ،و َحكَى ال َّل ُه ُس رب َحا َن ُه َو َت َع َاىل َع رن
اخ َت َل َ
َان ك ََذلِ َك َل َ
االرتِ َيابَ ،و َلك َ
إل ري َما ِن َو َّ
ورا،
َأ رك َثرِ ِهم عَدَ َم ا ِ
َان كُل كَافِ ٍر بَ رعدَ ا رل ِع رل ِم َم رع ُذ ً
الش رك َو ر
إل رتي َ
ـما َق َالِ﴿ :إَون كنت ۡم ِّف حر ۡيب ﴾﴿ ،إّن كنت ۡم
ـما َحتَدَّ ُاهم بِا ِ
ِان بِ ِم رثلِ ِهَ ،و َل َ
َو َل َ
ِّف حشك ﴾َ ،و َال ك َ
َان لِ َذلِ َك َم رعنَى.
إل رن َعام.
ـم َقامَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق َوا ِ
َو َه َذا َتنربِ ري ٌه ب َِح َس ِ
ب َما َي رقت َِض ري ِه ا رل َ
«و َقدر َط َال َه َذا ال َب رح ُث »...إلخ.
َو ِيف (صفحِ )46-منر ُهَ ،ق رو ُل ُهَ :
ٍ
ـم رع ُلو ُم
اب َّ
الس َـر ِ
الزائِلَ ،فا رل َ
ُق رل ُتَ :و َلكِنَّ ُه بِ َغ ر ِري َطائِل ،بَ رل ُه َو َأ رش َب ُه َِشء بِ َل رم ِع َّ
ٍ
حي ُص ُل ال ِع رل ُم بِ ِه
ـم رع ِج َز َال َ ر
ِالرض رو َر ِة ا َّلتِي َال َتنر َت ِفي ب َِش ٍّك َو َال ُش رب َهة َأ َّن ا رل ُ
ب َّ ُ

ـما ر
ف فِ ري ِه ا رل ُع َق َال ُءَ ،و َال ك ََّذ َب بِ ِه َأ رك َث ُر األُ َم ِم.
اخ َت َل َ
الرض رورِ يَ ،وإ َِّال َل َ
َّ ُ
الصانِ ِع َع َّز َو َج َّل
َو َل ُو ُفرِ َ
اس ِت َحا َل ِت ِهَ -أ َّن ُه َيدُ ل َع َىل ُو ُجو ِد َّ
ض َو ُقدر َر َ -ع َىل ر
رض رو َر ًة َف َال َيدُ ل َق رط ًعا َع َىل عَدر لِ ِه َو ِحك َرمتِ ِهَ ،و َال َع َىل ِصدر ِق َو رع ِد ِه َو َو ِع ري ِد ِه.
َ ُ
ـما َو َج َب ِ
ـم رعرِ َف ُة َع َىل ر
َو َل ُو ك َ
الرض رورِ َّي ُة ِم رن
ت ا رل َ
ِالرض رو َر ِة َل َ
اخلَ رل ِق؛ إِذ َّ ُ
َان َيدُ ل ب َّ ُ
ـما َج َاز َت َوج ُه ال َّل رو ِم َع َىل كَافِ ٍر بِال َّل ِه َت َع َاىل لِ َعدَ ِم ِع رل ِم ِه
فِ رع ِل ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه َو َت َع َاىلَ ،و َل َ

َأ رص ًال.

(-)1وهو قو ُله( :احلل)« :أن العلم بكون املعجزة دال عىل الصدق يتوقف عىل العلم بكون فاعلها
ال خيلقها إال للصادق» إلخ.
ح ۡ حح ح ۡ ح حۡ
ۡ
ح ۡ
ۡ
َ
ح
ح
َ
ح
َٰ
( -)2قال تعاىلِ﴿ :إَون كنت ۡم ِّف ريب مّما نزَلا َع عبدّنا فأتوا بّسورة مّن مّثلّهّۦ وٱدعوا
ش حه حدا ٓ حءكم مّن دون ٱ َلِلّ إن كنت ۡم حص َٰ ّ ح
.
دق ّّي[ ﴾٢٣البقرة]
ّ
ّح
ح
ّين حت ۡ
( -)3قال تعاىل﴿ :ق ۡل يحىأ لي حها ٱَلَاس إن كنت ۡم ِف حشك مّن دّين فح حلٓ أح ۡعبد ٱ ََّل ح
ون
د
ّن
م
ون
د
ب
ع
ّ
ّ
ّ
ۡ ح ّ ۡ حۡ ح
َ ح
َح َ حححَ
ح ۡ
ح ح ۡ ۡ
ح
َٰ
ٱلِلّ حولَٰك ّۡن أعبد ٱلِل ٱَّلّي يتوفىكم وأمّرت أن أكون مّن ٱلمؤ ّمن ّّي[ ﴾١٠٤يونس].

رف لِ رلت َ
«و َأ َّما إِ َذا
ـم َصن ُ
َّخل ِ
ص ِم رن َه َذا َح ري ُث َق َال ِيف (صفحَ :)43-
َو َقدر َال َو َذ ا رل ُ
ُق رلنَا إِهنا َرضور ٌة متَو رق َف ٌة َع َىل َرش ٍ
س َواآل َف ِ
اق
ط َعا ِد ٍّي ُه َو اال رلتِ َف ُ
ات إ َِىل َد َال َل ِة األَ رن ُف ِ
َّ َ ُ ر َ ُ َ
ر

ـم رع ِج َز ِ
ات» ...إلخ.
َوا رل ُ
ُق رل ُتَ :و َلكِن َُّها ُم َال َو َذ ٌة َغ ر ُري خمُ َ رل َص ٍة.
ب»...إلخ.
«و َل رو ُس رل َم بَ َقا ُء َ رجتوِ ريزِ ا رلك َِذ ِ
الص رف ِحَ :
َوك ََذا َق رو ُل ُه ِيف َه َذا َّ
ف َتك ُ
ف
ُون ال رث َق ُة َوا رل َق رط ُع بِا رل رصدر ِق َم َع الت رَّجوِ ريزِ ِخل َالفِ ِه؟ َو َك ري َ
ُق رل ُتُ :ي َق ُالَ :ف َك ري َ
ات ال َّل ِه
ُي رو َص ُ
ف بِا ِ
إل ري َما ِن َم رن َل ري َس ِعنردَ ُه َج رز ٌم ِم رن َت رص ِد ري ِق ال َّل ِه َت َع َاىل َو ُر ُسلِ ِه َص َل َو ُ
َو َس َال ُم ُه َع َل ريهِم؟.
ف كَا َفا ُه
ـم َؤ رل ُ
َو َهك ََذا ِعنردَ الت رَّح ِق ري ِق َيت َِّض ُح بُ رط َال ُن َأ رك َثرِ َما َه َذى ِب ِه َو َق رع َق َع ا رل ُ
ال َّل ُه َت َع َاىلَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.
احلق َأبر َل ُج َما ُ ِ
خت ري ُل َسـبِ ري ُل ُه
َو ر َ

اب
احلق َي رعرِ ُف ُه َذووا األَ رل َبـ ِ
َو ر َ

َو ِمنر ُه َأ ري ًضا (صفحَ ،)52-ق رو ُل ُهَ :
«ال ُينركِ ُر ُم رسلِ ٌم َأ َّن ا رلكِتَابَ َة ِم رن َأ رع َظ ِم النر َع ِم.
ح
ـم رعنَى ا َّل ِذي راشت ََم َل َع َل ري ِه َق رو ُل ُه َت َع َاىل ﴿ :حوَل
ـمنرك َُر َأ رن ُي ركت َ
َب ِ َهبا ا رل َ
إ َِىل َق رولِ ِه :إِ َّن َما ا رل ُ
ح
ۡ ح
ۡ ح
ح
ح
كذ ح
ّب﴾»إلخ اآل َي ِة [116النحل].
تقولوا ل حّما ت ّصف ألسّ نتكم ٱل
استِ رق َر َار
ـم َت ُق رل َق رب َل َه َذا ب َِأ رس ُط ٍر [ص« :]51/إِ َذا َ َحت َّق رق َت ر
ُق رل ُتُ :ي َق ُالَ :أ َل ر
ِ
ِ
رب ك ََال ِم َر ُس ِ ِ
اخل َال ِ
رِ
اهل َوى»،
ف ِيف َج َوازِ َكت ِ
ول ال َّله ÷ ا َّلذي َال َينرط ُق َع ِن ر َ
ـم ُت َق رر رر َق رب َل َذلِ َك بَ َقا َء الن رَّه ِي َع ِن ا رل ِ
كتَابَ ِةَ ،و ُت َض رعف الت ر
ص َو َت ُر ّد
َّخ ِص ري َ
إلخ؟!َ .أ َل ر
شء ع ح
اع؟ ﴿إ ّ َن حهَٰ حذا ل ح ح ۡ
جاب[ ﴾٥ص].
اإل ر َ
ِمج َ
*******

(مع الشوكاني يف العقد الثمني يف [إثبات] وصاية أمري املؤمنني)

َو ِيف (صفحِ )5-م َن (ال ِع رق ِد ال َّث ِم رني ِيف إِ رث َب ِ
ـم رؤ ِمنِ رني)
ات َو َصا َي ِة َأ ِم ر ِري ا رل ُ
َاين .
لِ رل َّش روك ِ ر
َاب ال َّل ِه َت َع َاىل» َال َيتِم َم َع ُه َق رو ُل ُه:
«و َأ رن َت َت رع َل ُم َأ َّن َق رو َل ُه َ « :أ رو ََص بِكِت ِ
َق رو ُل ُهَ :

احل ِد ري ِ
َ
ث».
(ال)ِ ،يف َأ َّو ِل ر َ

ـمنَا َق َض ِة ِيف َك َ
إل َما ُم
ال ِم ابر ِن َأ ِيب َأ رو َىف :ا ِ
ُق رل ُت :يقالَ :قدر َس َب َق إ َِىل إِ ري َرا ِد َه ِذ ِه ا رل ُ
مح َز َة ِ ŉيف َّ
ِالر رد
ور بِال َّل ِه َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن َ ر
(الش ِايف) َ ،و َر َّد َع َل ري ِه ب َّ
ـمن ُرص ُ
األَ رع َظ ُم ا رل َ
الو ِايفَ .و َأ َفا َد َأ َّن ُه ك َ
ني .#
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ـمن َرحرِ فِ ر َ
َ
ني َع رن َأ ِم ر ِري ا رل ُ
َان ِم َن ا رل ُ

خي َفى.
َو َأ َّما َعائِ َش ُة َفاألَ رم ُر فِ ري َها َأ رو َض ُح ِم رن َأ رن َ ر
احل َج ُج َع َىل إِ رث َب ِ
الو ِص ري رنيَ ،و َأ ِخي َس ري ِد
ـم رؤ ِمنِ رنيَ ،و َس ري ِد َ
ات َ
الو ِص َّي ِة ِ -ألَ ِم ر ِري ا رل ُ
َو ر ُ
مج ِع رنيَ -أ رك َث ُر ِم رن َأ رن ُ رحت ََص.
ني َص َل َو ُ
ات ال َّل ِه َع َل ريهِم َأ ر َ
النَّبِ ري ر َ
َو ِيف َت َع ٍ
حي ُسدُ َّ
نورهــا
الشـ رم َس َ
ب َم رن َ ر

ب
جي َهــدُ َأ رن َيــ َأيت َ َهلــا ب َِضـــرِ ري ِ
َو َ ر

( -)1وهو (الرسالة الثانية) املطبوعة يف (جمموعة الرسائل اليمنية).
( -)2أي عبد اهلل بن أيب َأ رو َىف.
( -)3الشايف ( ،)320/1ط( :مكتبة أهل البيت(ع)).
( -)4أليب الطيب املتنبي كام يف ديوانه (( ،)118/1برشح الربقوقي).
(و ِيف تَ َع ٍ
حي ُسدُ ) :مبتدأ َ
رب ُم َقدَّ ٌم ،و(نُ رو َر َها) :بدل من
مؤخرَ ،
ب)َ :خ َ ٌ
وقال يف رشحهَ (« :م رن َ ر
ٍ
لـ(حي ُسدُ ) ،وأسك َن اليا َء من (يأيت) للرضورة ،وأكثر ما يكون ذلك يف
الشمس ،أو مفعول ثان َ ر
الياء والواو.
َ
ِ
س بنظري ،وهذا يف تَ َعبٍ
َ
ُ
ُ
ر
َ
َ
يت َّ
َّ
للش رم ِ
والرضيب :النظري .يقولَ :مثل ُح َّسادك َم َع َك َمثل َم رن ُيرِ يدُ أن يأ َ
َ
ِ
ٍ
َ
نظري لك كالشمس» .اهـ.
الزب؛ ألنَّه ُيعال ُج املحال ،وكذلك ُح َّسا ُدك؛ ألنَّه ال َ

ُب ِألُ َّمتِ ِه َم ركتُوبًا
(ص رفحِ )7-م َن (ا رل ِع رق ِد)َ « :ن َعمَ ،قدر َأ َرا َد ÷ َأ رن َي ركت َ
َو ِيف َ
ني َما ُهنَالِك».
ِعنردَ َم روتِ ِه .إ َِىل َق رولِ ِهَ :و ِح ري َل بَ رينَ ُه َوبَ ر َ
ني َذلِك.
ب َم رن َح َال بَ رينَ ُه َوبَ ر َ
ُق رل ُتُ :ي َق ُال :ال َّل ُه َح رس ُ
*******

(مع الشوكاني يف فتح القدير)

ح
(اجل رز ِء ال َّث ِاين -صفحةِ )39-يف ِس َي ِ
اق َت رف ِس ر ِري َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :ي ّريدون
(ِ -)1يف ر ُ
ح َٰ ح ۡ ح ح ح ۡ ح ح
ح حۡ
ل
ح
ح
َ
ح
ِ
جّي مّنها ولهم عذاب مقّيم [ ﴾٣٧املائدة] ،م رن
أن يرجوا مّن ٱَلارّ وما هم بّخ ّر ّ
الص ِح ري ِح،
َال ُي َف رر ُق بَ ر َ
ني َأ َص رح َّ

َق رو ِل َّ
ب ِم رن َر ُج ٍل
«و َيا ل َّل ِه ا رل َع َج ُ
َاينَ :
الش روك ِ ر
ب».
ب ا رلك َِذ ِ
َو َأك َرذ ِ
بَ رل َن ُق ُ
ني َما َث َب َت
الر ُجلَ ،ح ري ُث َال ُت َف رر ُق بَ ر َ
ولَ :يا ل َّل ِه ا رل َع َج ُ
ب ِمن َرك َأ َهيا َّ
َاب ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُهَ ،و َت َوا َت َر ِم رن ُسنَّ ِة َر ُس ِ
ني َما َر َو رت ُه
ول ال َّل ِه ÷َ ،وبَ ر َ
وص كِت ِ
بِن ُُص ِ
احل َشوِ َّي ُة.
َو َل َّف َق رت ُه ر َ

ـم رؤ ِم ِن
َو َه رل بَ رعدَ َما َو َر َد ِيف كِت ِ
َّص َّ
َاب ال َّل ِه ال َعزِ ريزِ بِالن ر
الصـرِ ري ِح ِيف َقاتِ ِل ا رل ُ
َع رمدً ا ب ر
مح َل ُه
ب ا رل ُك رف َر بِال َّل ِه ُس رب َحا َن ُهَ ،فإ رِن َ َ
ِاخلُ ُلو ِد ِيف النَّارِ َت رصـرِ ري ٌحَ ،وال َقت ُرل َال ُي رو ِج ُ

اج لِ رل َو ِع ري ِد َع َىل ال َقت ِرل.
َع َىل الكَافِرِ اخلَارِ ِج َع ِن ا رلـ ِم َّل ِة َف ره َو َ رحترِ ري ٌ
فَ ،وإ رِخ َر ٌ
الز ِاين َت َوعَدَّ ُه ال َّل ُه َت َع َاىل ب ر
رش ِك َوال َقاتِ ِلَ ،ق َال َت َع َاىل:
ـم ر ِ
َوك ََذا َّ
ِاخلُ ُلو ِد َم َع ا رل ُ
ح َ ح ح حۡ ح ح ح َ ح ح ح ح حح حۡ ح َۡ ح َ ح َ ح َ َ
﴿وٱَّلّين َل يدعون مع ٱلِلّ إّلَٰها ءاخر وَل يقتلون ٱَلفس ٱل ّت حرم ٱلِل إَّل
ح ۡ ح ۡ ح
ۡح ح ح ح ۡ ح
ون حو حمن حي ۡف حع ۡل حذَٰل حّك يح ۡل حق حأثح ٗ
اما ٦٨يض َٰ حعف ل ٱل حعذاب يح ۡو حم
ب ّٱل ّق وَل يزن
ٱ ۡلقّ حيَٰ حمةّ حو حي ۡخ ۡ
ِل فّيهّۦ م حهانا[ ﴾٦٩الفرقان].
ِالز ِاين :الكَافِ َرَ ،لك َ
َو َل رو ك َ
الز َنا َوال َقت ِرل َال َم رعنَى َل ُه؛ ِألَ َّن
َان ِذك ُرر ر
ـم َرا ُد ب َّ
َان ا رل ُ
الو ِع ريدَ َع َىل ال ُك رفرِ َ ،و َلك َ
ـما َء
رش َك بِال َّل ِه َو َ ِ
َ
رش َب ا رل َ
َان ب َِم َثابَ ِة َم رن َق َالَ :م رن َأ ر َ

( -)1يعني الزخمرشي .متت من املؤلف(ع).

َأ رو َع َصـى َم رع ِص َي ًة َص ِغ ر َري ًة َف ره َو َخالِدٌ ِيف النَّارِ .
اجل رم َل ِةَ :فا رل َق رو ُل ب ر
َو َع َىل ر
ب ال َي ُهو ِد ،ا َّل ِذ ري َن َر َّد ال َّل ُه
وج ِم َن النَّارِ ُه َو َم رذ َه ُ
ِاخلُ ُر ِ
ُ
حٗ ۡ
تع َاىل ع َليهِ م ِيف كِتَاب ِه حي ُث َقا ُلوا﴿ :لحن حت حم َس حنا ٱَلَار إ ََلٓ حأيَ ٗ
اما َم ۡعدودة قل
ّ
ِ َر
َ ر
ََ
ح
َ
ح حح َ ح ح
ح َ ح ٗ حح
ح حۡ
ۡ ح
ۡ ح
َ ح
ّند ٱلِلّ ع ۡهدا فلن يل ّف ٱلِل ع ۡه حده ٓۥ أم تقولون َع ٱلِلّ ما َل
أتذت ۡم ع
حۡح ح
ح حى ح
ك أ ح ۡص ح
ب حسي حئ ٗة حوأ ح ح
ح َٰ حط ۡ
ت بهّۦ حخ ّط ٓ ح
ل حمن حك حس ح
ون ٨٠بح ح َٰ
حَٰب
يتهۥ فأول ّئ
تعلم
ّ
ّ
ۡ ح ح ٓ حح
حح
ح
ۡ ح ح
حۡ ح
َ
اّن
ٱَلارّ هم فّيها خ َٰ ِّلون[ ﴾٨١البقرة]َ ،و َق َال َت َع َاىل﴿ :ليس بّأمانّيّكم وَل أم ّ ّ
ٗ ح
حح ح ۡ ح
َ
ح ۡ ۡ ح َٰ ح ح ۡ ح ۡ ٓ ٗ ۡ
يح
ون ٱلِلّ حو ّلا حوَل
َل
و
ۦ
ّ
ه
ب
ز
ب من يعمل سوءا
يد لۥ مّن د ّ
ّ
ّ
أه ّل ٱلكّت ّ
نح ّص ٗ
يا[ ﴾١٢٣النساء].
ـم َؤ رل ِ
ف َو َأ رم َثالِ ِه َع َل ريهِم.
َو َال َي ُرض َأ ِئ َّم َة ا رل ِع رل ِم َ َُتج ُم ا رل ُ
َمــا َي ُضـــر رالــ َي ّم بَ رحــ ًرا َز ِ
اخــ ًرا

َأ رن َر َمـــى فِ ريـــ ِه َســـ ِف ري ٌه ب َِح َجـــ رر

ب َو ِائــ ٍل َأ َه َج رو َ َُتــا
رض َت رغ ِلــ َ
َمــا َ َّ

َأ رم بُ رل َت َح ري ُث َت َنـا َط َح ال َب رحـ َرا ِن

َواألَ ِد َّل ُة ُم رست رَو َفا ٌة ِيف َحم َ رل َها َ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.
اشي ٌة َع َىل َت رف ِس ِري َقولِ ِه َتع َاىل﴿ :إ َن حما حو ّ للكم ٱ َلِل حو حرسولۥ حوٱ ََّل ح
ّين
ّ
َ
ر ر
(َ -)2ح ِ َ
ح ح
(اجل ِ
زء ال َّث ِاين) (صِ )51-م َن
ءامنوا﴾ اآل َي َة ( -55املائدة) ِيف ( َفت ِرح ال َق ِد ريرِ ) ،ر ُ

احل ِ
ال».
اج َّ
(الس رطرِ ِ )26 -م رن َق رولِ ِهَ :
َّ
«و َيدر َف ُع ُه عَدَ ُم َج َوازِ إ رِخ َر ِ
الزكَا ِة ِيف تِ رل َك ر َ

( -)1تغلِب -بكس الالم :-أبو قبيلة؛ والنسبة إليه بال َفتح ،أفاده يف القاموس .متت من
املؤلف (ع) .قلت :وانظر (تاج العروس) ( .)492/3والبيت للفرزدق َيرد عىل جرير يف
هجائه األخطل .انظر ديوانه (ص.)639/
احلجة
( -)2انظر يف ذلك( :الفلق املنري بالربهان) ،يف القسم األول من (جممع الفوائد) ،لإلمام
ّ
جمدالدين بن حممد املؤيدي . #

َأ ُق ُ
الوا ِق ُعَ ،و ره َو َأ َّن ُه َت َصدَّ َق ب َِخ َامت ِ ِه َو ره َو َراكِ ٌع َح ري ُث َأ َش َار بِ َي ِد ِه
ول :بَ رل ُي َص رح ُح ُه َ
الر َوا َي ِ
ـمت ََواتِ َر ِة.
ات ا رل ُ
السائِ ِل َف َأ َخ َذ ُه ،ك ََما َث َب َت ِيف ر
إ َِىل َّ
ٍ
الش روك ِ
الص َال ِة ،ك ََما َت َو َّص َل إِ َل ري ِه َّ
َاين؛
َو َل ري َس رت بِ َك ري ٍل َو َال َو رزن َحتَّى َال َي ِصح ِيف َّ
الز ري ِغ َو ر ِ
الو ِ
اض ِحَ ،و َح رس ُبنَا ال َّل ُه
ب ِم َن َّ
ـما ِيف ال َق رل ِ
اخل رذ َال ِن َ
احل ِق ري َق َة َ
الوا ِق َع َة لِ َ
لِ َ ُري َّد ر َ
الو ِك ري ُل .
َونِ رع َم َ
الر َوا َي ِ
آخرِ ال َب رح ِ
َو َقدر َأ َتى ِيف ِ
ات ِيف ُن ُز ِ
ول اآل َي ِة ِيف َأ ِم ر ِري
ث بِ َب رع ِ
ض ر
ني . #
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ا رل ُ

ِ
(َ -)3ح ِ
(س رو َر ِة ال ِق َيا َم ِة) َت رف ِس ر ِري
اش َي ٌة ِيف ( َفت ِرح ال َق ِد ريرِ )
(اجلزء اخلَا ِم ِ
س) ِيف ُ
ح
ح
َقولِ ِه َتع َاىل﴿ :وجوه يح ۡو حمئذ نَ ّ ح
اِضة ٢٢إ ّ َٰل حرب ّ حها ناظ حّرة( ﴾٢٣صفحة)240-
َ
ر
ّ
اس َت رب َعدَ َها ب َِيش ٍء َي رص ُل ُح لِ رلت ََّمس ِ
ك
«و َمل ر َيت ََم َّس رك َم رن َن َف َ
(سطرِ ،)21-م رن َق رولِ ِهَ :
اها َو ر
َاب ال َّل ِهَ ،و َال ِم رن ُسنَّ ِة َر ُسولِ ِه».
بِ ِهَ ،ال ِم رن كِت ِ
ح
ۡ ۡ ح
ح ۡ
َأ ُق ُ
َاب ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه؟!
ولَ :أ َل ري َس َق رو ُل ُه َت َع َاىلَ﴿ :ل تدرّكه ٱلبصَٰر﴾ ِم رن كِت ِ
ح ح
َاب ال َّل ِه َت َع َاىل؟!
َو َق رو ُل ُه َت َع َاىل﴿ :لن ت حرى َٰ ّن﴾ [األعرافِ ،]143:م رن كِت ِ
ـم َح ِ
اجل َب ِل َح َال َتدَ ركدُ كِ ِه؟.
الَ ،و ره َو ر
َو َت رعلِ ري ُق ُر رؤ َيتِ ِه َت َع َاىل بِا رل ُ
استِ رق َر ُار ر َ
( -)1انظر لوامع األنوار – الفصل األول ج/144/1ط ،2ج/204/1ط – 3وانظر كتاب
التحف رشح الزلف لإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي /429 #ط.4
«وإخراج الزَّ كا ِة يف حال اإلشتغال
( -)2قال اإلمام حييى بن محزة  ŉيف (االنتصار) (:)486/3
ُ
ح َ ح َٰ ح ح ۡ ح َ ح
ح
ح
ح
ۡ
ح
بالصالة جائزٌ ؛ لقوله تعاىل﴿ :ٱ ََّل ح
َٰ
َٰ
ّين يقّيمون ٱلصلوة ويؤتون ٱلزكوة وهم ركّعون﴾ ،وهذه
اآلي ُة نَزَ َل رت يف أمري املؤمنني ك ََّر َم ال َّل ُه َو رج َه ُه َف َأ رثنَى عليه بإخراجها يف حال الصال ِة ،فلو كان
اإلخراج ع ََم ٌل ٌ
َّ
املباح
وألن
الر َداء؛
ُم رف ِسدً ا للصالة مل ُي رمدَ رح عليه؛ وأل َّن
َ
َ
قليل فجاز فِ رع ُل ُه ،كتسوي ِة ر
إذا كان ال ُي رف ِسدُ ها َف َع َم ُل ال َّطا َع ِة َأ َحق ب َِأ َّال ُي رف ِسدَ َها ،وقد َمح ََل الر ُ
سول بِن َرت َأيب العاص ع ََىل عَاتِ ِق ِه
ٍ
مفس ٍد ،فإخراج الزكاة غري ِ
يف حال قيا ِم ِهَ ،و َو َض َع َها عند سجوده ،فإذا كان هذا غري ِ
مفسد َأ َحق
وأوىل» انتهى.

ِص َّي َة ،ك ََما ُه َو
َو َق رو ُل ُه َت َع َاىل َر ًّدا َع َىل ال َي ُهو ِد ا َّل ِذ ري َن َس َأ ُلوا ُم رو َسى الر رؤ َي َة ال َب َ ِ
حح ح حۡ
َ َٰ ح
ب ر
احل َشوِ َّية﴿ :فأخذتهم ٱلصعّقة﴾ [النساء]153:؟.
َم رذ َه ُ
َ
ح
ح
ۡ حۡ ح
ح َ ح حۡ
كن ت ۡع حم
َاب ال َّل ِه َع َّز َو َج َّل؟ ﴿فإّن حها َل تع حم ٱلبصَٰر حول َٰ ّ
َأ َل ري َس َه َذا ِم رن كِت ِ
ٱ ۡلقلوب ٱ َلت ِف ٱ ل
لصدورّ[ ﴾٤٦احلج].
ّ ّ
است رَو َف رينَا ال َب رح َث ِيف ( َل َوا ِم ِع األَ رن َوارِ ) َو َغ ر ِري ِه.
َو َقد ر
﴿
﴾

االستِدر الَ ِل َع َىل َج َوازِ الر رؤ َي ِةَ ،و َقدر
ب ا رل َع َج ِ
َو ِم رن َأ رع َج ِ
الرازِ ي ِيف ر
ب َما َذك ََر ُه َّ
َر َأ ري ُت َأ رن َأ رن ُق َل ُهنَا َك َ
(احل رق الدَّ ا ِمغ)َ ،ح ري ُث َق َال:
اب َع َل ري ِه ِم رن كِت ِ
اجل َو َ
َاب ر َ
ال َم ُهَ ،و ر َ

ـما َح َص َل الت ََّمد ُح
الرازِ ي َف َقدر َق َالَ :ل رو َمل ر َي ُك رن َت َع َاىل َجائِ َز الر رؤ َي ِة َل َ
َو َأ َّما ا رل َف رخ ُر َّ
ح
ح
ۡ ح
بِ َق رولِ ِهَ﴿ :ل ت ۡدرّكه ٱلبۡصَٰر﴾.
الر َوائِ ُح
ـم رعدُ و َم َال َت ِصح ُر رؤ َي ُت ُهَ ،وا رل ُع ُلو ُم َوا رل ُقدر َر ُة َواإل َِرا َد ُة َو َّ
َأ َال َت َرى َأ َّن ا رل َ
َوالط ُعو ُم الَ َي ِصح ُر رؤ َي ُة َِش ٍء ِمن َرهاَ ،و َال َمدر َح لِ َيش ٍء ِمن َرها ِيف ك رَو ِهنَا ب َِح ري ُث الَ َت ِصح
ُر رؤ َيت َُها.
ح
ۡ ۡ ح
ح ۡ
ـمدر َحَ ،و َث َب َت َأ َّن َذلِ َك إِ َّن َما ُي ِف ريدُ
َف َث َب َت َأ َّن َق رو َل ُهَ﴿ :ل تدرّكه ٱلبصَٰر﴾ ُي ِف ريدُ ا رل َ
ح
ـمدر َح َل رو ك َ
َان َص ِح ري َح الر رؤ َي ِةَ ،و َه َذا َيدُ ل َع َىل َأ َّن َق رو َل ُه َت َع َاىلَ﴿ :ل ت ۡدرّكه
ا رل َ
ۡح ح
ٱلبۡصَٰر﴾ ُي ِف ريدُ ك رَو َن ُه َت َع َاىل َجائِ َز الر رؤ َي ِة.
الشـي َء إِ َذا ك َ
َو َمتَا ُم الت رَّح ِق ري ِق ِف ري ِهَ :أ َّن َّ
َان ِيف َن رف ِس ِه ب َِح ري ُث َي رم َتنِ ُع ُر رؤ َي ُت ُه َف ِحينَئِ ٍذ َال
ليش ٍءَ ،أ َّما إِ َذا ك َ
َان ِيف َن رف ِس ِه َجائِ ُز الر رؤ َي ِةُ ،ث َّم
َي رل َز ُم ِم رن عَدَ ِم ُر رؤ َيتِ ِه َمدر ٌح َو َت رعظِ ري ٌم لِ َّ
ب األَبر َصارِ َع رن ُر رؤ َيتِ ِه َو َع رن إِ رد َراكِ ِه ،كَا َن رت َه ِذ ِه ال ُقدر َر ُة الكَا ِم َل ُة
إِ َّن ُه َقدَ َر َع َىل َح رج ِ
(( -)1لوامع األنوار) (الفصل الثاين) (ط( ،)230/1/1ط( ،)301/1/2ط.)470/1/3

ـمدر ِح َوا رل َع َظ َم ِةَ .ف َث َب َت َأ َّن َه ِذ ِه اآل َي َة َدا َّل ٌة َع َىل َأ َّن ُه َت َع َاىل َجائِ ُز الر رؤ َي ِة
َدا َّل ًة َع َىل ا رل َ
ب َذاتِ ِه.
ب َِح َس ِ

ني َي َر رو َن ُه َي رو َم ال ِق َيا َم ِة.
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َوإِ َذا َث َب َت َه َذا َو َج َ
ب ال َق رط ُع ب َِأ َّن ا رل ُ
َوالدَّ لِ ري ُل َع َل ري ِهَ :أ َّن ال َقائِ َل َقائِ َ
ني
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ال ِنَ ،قائِ ٌل َق َال :ب َِج َوازِ الر رؤ َي ِة َم َع َأ َّن ا رل ُ
وز ُر رؤ َي ُت ُه َم َع
وز ُر رؤ َي ُت ُهَ ،ف َأ َّما ال َق رو ُل ب َِأ َّن ُه َت َع َاىل َ ُجت ُ
َي َر رو َن ُهَ ،و َقائِ ٌل َق َالَ :ال َي َر رو َن ُه َو َال َ ُجت ُ
ني َف ره َو َق رو ٌل َمل ر َي ُق رل بِ ِه َأ َحدٌ ِم َن األُ َّم ِةَ ،فك َ
َان بَاطِ ًال.
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َأ َّن ُه َال َي َرا ُه َأ َحدٌ ِم َن ا رل ُ
َف َث َب َت ب َِما َذك رَر َنا َأ َّن َه ِذ ِه اآل َي َة َتدُ ل َع َىل َأ َّن ُه َت َع َاىل َجائِ ُز الر رؤ َي ِة ِيف َذاتِ ِهَ ،و َث َب َت َأ َّن ُه
َمتَى ك َ
ني َي َر رو َن ُهَ .ف َث َب َت ب َِما َذك رَر َنا َد َال َل ُة
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َان األَ رم ُر ك ََذلِ َك َو َج َ
ب ال َق رط ُع ب َِأ َّن ا رل ُ
َه ِذ ِه اآل َي ِة َع َىل ُح ُص ِ
ف ِم رن َه ِذ ِه اآل َي ِة .
استِدر َال ٌل َلطِ ري ٌ
ول الر رؤ َي ِةَ .و َه َذا ر
ٍ
الس ُؤ َال َع رن
الرازِ ي َت رعلِ ري ٌق ِألَ َحد ،إِالَّ َّ
َو رل َيس بَ رعدَ َه َذا ال َق رو ِل ا َّل ِذي َقا َل ُه ال َف رخ ُر َّ

( -)1قال القايض العالمة ابن مداعس يف (الكاشف األمني رشح العقد الثمني) ص/272ط
مكتبة أهل البيت(ع) يف الرد عىل الرازي بعد كالم طويل« :وحتقيق املسألةَّ :
أن املدح والتمدح
بالنفي إن كان راجعا إىل نفي وص ٍ
إثبات ِ
الح ُظ يف ذلك
ف عن الذات ،كان
ُ
نقيض ِه نَ رقص ًا ،وال ُي َ
ِ َ ر
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لسنَة َوالنَّو ِم
الو َلد َو َ
هل َي رق ِد ُر عىل االتر َصاف بذلك أو ال َي رقد ُر عليه؟ كالت ََّمد ِح بِنَفي َ
الصاحبَة َوا ر
قادرا عىل فعله،
بنفي فِ رع ٍل فال يكون نفيُ ُه ً
مدحا َّإال إذا كان املمدوح ً
ونحوِ ذلكَ .وإن كان ِ
كاملدح بنفي الظلم والعبث والكذب ونحوه .فام ذكره الرازي من االعرتاض مغالطة ،واألمر
كام قيل:
ر
ِ
ِ
ِ
َمل ر َيــأت فير َمــا َق َالــ ُه ِبــدَ لير ِل
َم رن َمل ر َي ُكـ رن ُآل ا رلن َِّبـ ري ُهدَ َاتـ ُه
ِ
َو َم َق َالـ ٌة تُن ِربـي َعـنِ التَّضـلير ِل
َبــ رل ُشــبر َه ٌة َو َتــ َوه ٌم َو َخيَ َالــ ٌة
أيضاَّ :
«أن ذلك متدح ًا راجع ًا إىل ذاته فهو معلوم ،ونعني بذلك أن هذا التمدح
وقال الشارح ً
ف،
مرجعه نفي وصف يتعلق بذاته من حيث أنه ال يرى فصار كالوصف بأنه ال ُي َمثَّ ُل ،وال ُي َكيَّ ُ
ُ
تأخذ ُه سن ٌة وال نو ٌم ،وليس من باب التمدح بأمر راجع إىل فعله ككونه تعاىل ال
وال ُي رط َع ُم ،وال
يظلم وال ُيظهر عىل غيبه أحدً ا ،وال ُحيب اجلهر بالسوء من القول.
والفرق بينهام :أ َّن ما كان مرجعه التمدح به إىل الذات؛ فإنه ال يصح نقيضه بأي حال كان ،وما
كان مرجع التمدح به إىل الفعل؛ فإنه قد يصح نقيضه أو ضده ،ولذلك صح االستثناء بقوله
َ
َ
تعاىل﴿ :إَّل حم ّن ٱ ۡرتح ح َٰ
ض مّن َرسول﴾ [اجلن﴿ ،]27:إَّل حمن ظل حّم﴾ [النساء ،]148:بخالف الوصف
بأنه ال ُي َمثَّ ُل ونحوه مام يعود إىل الذات ،فال يصح فيه استثناء وال غريه مام يرفع ذلك الوصف
نفيًا كان كام يف اآلية ،أو إثباتًا كوصفه بأنه قادر وعامل وحي ،وهذا واضح».

الرش ري ِ
اليش ِء
الو َل ِد َو َّ ِ
جي َع ُل ِم رن َن رفي َّ
َع ِق ريدَ تِ ِه ِيف َو رحدَ انِ َّي ِة ال َّل ِهَ ،و َن رف ِي َ
ك َعنر ُهَ ،ما َدا َم َ ر
َدلِ ري ً
ال َع َىل إِ رث َباتِ ِه.

ني َأ رن َينرتَزِ ُعوا ِم رن َق رولِ ِه َت َع َاىل:
ـم ر ِ
رشكِ ر َ
َوب ُِم رو َج ِ
ب َه َذا ال َق رو ِل َفإ َِّن لِلن ََّص َارى َوا رل ُ
َ
َ
ح
ۡ ۡ
ح
ل ۡمد ّ َلِل ٱَّلّي ل ح ۡم حي َ
خ ۡذ حو ِٗلا حول ح ۡم يح
﴿ حوقل ٱ ۡ ح
ك﴾ َدلِ ري ًال
ۥ
ل
ن
ك
ت
ّ
شيك ِّف ٱلمل ّ
ّ
ّ
ّ
الص ِ
اح َب ِة َل ُه
َقاطِ ًعا ب َِأ َّن َل ُه ُس رب َحا َن ُه َو َلدً ا َو َ ِ
رش ريكًاَ ،و َأ رن ُي ِض ري ُفوا إ َِىل َذلِ َك إِ رث َب َ
ات َّ
وب َوالظ رل ِم
َت َع َاىل ،بَ رل َوإِ رث َب َ
ات ك رُل َما َن َفا ُه َعنر ُه ِم َن ا رل رسنَ ِة َوالن رَّو ِم َوا رل َغ رف َل ِة َوالل ُغ ِ
إل رث َب ِ
ال َقا ِ
اجل رورِ َ ،ما َدا َم النَّ رف ُي َدلِ ري ً
ات.
إل رمكَا ِنَ ،وبِالت َِّايل َع َىل ا ِ
ط ًعا َع َىل ا ِ
َو ر َ
ح
ب َأ رن َيك َ
ُون ال َف رخ ُر ا َّل ِذي َّاخت ََذ ِم رن َق رولِ ِه َت َع َاىلَ﴿ :ل ت ۡدرّكه
ب َف َع َج ٌ
َوإ رِن َت رع َج ر
ۡح
ٱلبۡ حصَٰر﴾ ُس َّل ًما إ َِىل ال َق رط ِع بِ ُث ُب ِ
وت الر رؤ َي ِة؛ َق رل ًبا لِ رل َح ِق ري َق ِةَ ،و َعك ًرسا لِ رل ُح َّج ِةُ ،ه َو
التِ ِه ب َِأ َّن َدالَئِ َل األَ رل َف ِ
ا َّل ِذي َي ُق ُ
ول ِيف َت رأ ِص ري َ
او ُز ال َّظ َّن،
ـم َع ِاين الَ َتت ََج َ
اظ َع َىل ا رل َ
رص ري ٌح ِيف َق رولِ ِهَ :دالَ َل ُة األَ رل َف ِ
اظ َع َىل َم َعانِ ري َها َظنر َّي ٌة؛ ِألَ َّهنَا َم رو ُق رو َف ٌة َع َىل َن رق ِل
ك ََما ُه َو َ ِ
ات َوالت رَّصـرِ ري َف ِ
إل رع َرابَ ِ
الل َغ ِ
اتَ ،م َع َأ َّن َأ َّو َل َأ رح َو ِ
ني َأ َّهنُ رم
اتَ ،و َن رق ِل ا ِ
ال تِ رل َك النَّا ِقلِ ر َ
اآلحا ِد َال ُت ِف ريدُ إ َِّال ال َّظ َّن.
آحا ًداَ ،ورِ َوا َي ُة َ
كَا ُنوا َ
َو َأ ري ًضاَ ،ف ِت رل َك الدَّ َال ِئ ُل َم رو ُق رو َف ٌة َع َىل عَدَ ِم ر
ـم َجازِ َ ،وعَدَ ِم
رتا ِكَ ،وعَدَ ِم ا رل َ
االش ِ َ

مج ِ
الَ ،وعَدَ ِم الت ر
ض ا رل َع رق ِ ريل؛ َفإ َِّن بِ َت رق ِد ريرِ
النَّ رق ِلَ ،وعَدَ ِم ا ِ
إل ر َ
ـم َعارِ ِ
َّخ ِص ري ِ
صَ ،وعَدَ ِم ا رل ُ
ـم َقدر َم ِ
ف ال َّل رف ِ
ُح ُصولِ ِه َ ِ
ات
رص ُ
جي ُ
ـم َجازِ َ ،و َال َش َّك َأ َّن ا رعتِ َقا َد َه ِذ ِه ا رل ُ
ظ إ َِىل ا رل َ
ب َ ر

ف َع َىل ال َّظ رن َأ رو َىل َأ رن َيك َ
ُون َظنًّا.
ـم رو ُق رو ُ
َظ ٌّن َحم ر ٌضَ ،وا رل َ
جي َع ُل ال َف رخ ُر َدالَ َل َة األَ رل َف ِ
وضو َع ِة َ َهلا َظنر َّي ًة،
َفا رن ُظ رر َك ري َ
ـم ُ
ـم َع ِاين ا رل َ
اظ َع َىل ا رل َ
ف َر
ـم َع ِاين َق رط ِع َّي ًة.
َم َع َج رعلِ ِه َد َال َلت ََها َع َىل ِضدر ِت رل َك ا رل َ
اخلُ َال َص ُة ِم رن ك رُل َما َت َقدَّ َمَ :أ َّن َد َال َل َة اآل َي ِة ا رلكَرِ ري َم ِة َع َىل ا رنتِ َف ِ
َو ر
اء ُر رؤ َيتِ ِه َت َع َاىل ِيف
خ َال ِ
ون بِ ِ
الد رن َيا َو ِ
اآلخ َر ِة َدالَ َل ٌة َق رط ِع َّي ٌةَ ،وك َُّل َما َت َع َّل َق بِ ِه ال َقا ِئ ُل َ
او ُز
ف َذلِ َك َال َيت ََج َ

( -)1انظر( :املحصول يف علم أصول الفقه) للرازي ( .)390/1ط( :مؤسسة الرسالة).

ِرش ِ
َأ رن َيك َ
احل ِق ري َقة.
اق َش رم ِ
ُون َض َبابًا ِم َن َ
س رَ
الو َه ِمَ ،ال َي رل َب ُث َأ رن َيت ََال َشى بِإ ر َ
حۡ
َ
َو ُي َؤ ريدُ َن رص َّيت ََها َع َىل َذلِ َك َت رذيِ ري ُل َها بِ َق رولِ ِه َت َع َاىل ﴿ :حوه حو ٱلل ّطيف ٱلبّي﴾؛ َفإ َِّن
َقو َله﴿ :ٱ َللطيف﴾ كَالتعلِيل لِ َقولِ ِه ﴿ :حَل ت ۡدركه ٱ ۡلحبۡ حصَٰر﴾ ،و َقو َله﴿ :ٱ ۡ ح
لبّي﴾،
ّ
َ ر ُ
َّ ر ر ِ ر
ر ُ
ّ
ح
ۡ
ح
ۡ
ۡ
كَال َّت رعلِ ري ِل لِ َق رولِ ِه ﴿ :حوه حو يدرّك ٱلبص َٰ حر﴾.
ـم رذك رُو َر َتا ِن ِم رن ِص َف ِ
ات َذاتِ ِه َت َع َاىل َال َت َت َبدَّ الَ ِن َأ َز ًال َو َأبَدً اَ ،أ َّما
َو ر
الص َفتَا ِن ا رل َ
الذ ِ
اخلَب ر ُِريَ ،فك رَو ُن ُه ِم رن ِص َف ِ
ات َظ ِ
ف؛ َف َ
ر
ات َّ
أل َّن ُه ك ََما
اه ٌر؛ ِألَ َّن ُه كَا رل َع ِل ري ِمَ ،و َأ َّما ال َّل ِط ري ُ
ات َذ ِ
اش رورِ :ص َف ٌة ُم َش َّب َه ٌة َتدُ ل َع َىل ِص َف ٍة ِم رن ِص َف ِ
َي ُق ُ
إل َما ُم ابر ُن َع ُ
ات ال َّل ِه َت َع َاىل،
ول ا ِ
ول ب َِم ِ
َو ره َي ِص َف ُة َتنرزِ ر ِهي ِه َت َع َاىل َع رن إ َِحا َط ِة ال ُع ُق ِ
اس ب َِذاتِ ِه
احل َو ر
اه َّيتِ ِهَ ،أ رو إ َِحا َط ِة ر َ
َو ِص َفا ِت ِه.
الو رص ِ
َف َيك ُ
ُون ر
ب ال َّل ِه َت َع َاىل ُه َو ُمنرت ََهى
ف ِيف َجانِ ِ
اخ ِت َي ُار َها لِل َّت رعب ر ِِري َع رن َه َذا َ
الر َشا َق ِة ِيف ا رل َكلِ َم ِة؛ ِألَ َّهنَا َأ رق َر ُب َما َّد ٍة ِيف الل َغ ِة ا رل َع َربِ َّي ِة ُت َق رر ُب َم رعنَى
الص َـر َ
َّ
اح ِة َو َّ
سب َما ُو ِض َع رت َل ُه الل َغ ُة ِم رن ُم َت َع َار ِ
َّاس.
َو رصف َذا ِت ِه َت َع َاىل ب َِح ِ
ف الن ِ
ح ح
ـم رو َسى ﴿ :#لن ت حرى َٰ ّن﴾ [األعراف]143:؛ َفإِ َّن ُه َن رف ٌي ُم رط َل ٌق َغ ر ُري
َق رو ُل ُه َت َع َاىل لِ ُ
ت الر رؤي ُة ِيف َأي و رق ٍ
م َقي ٍد ب َِزم ٍ
ات ال َّل ِهَ ،ف َلو َح َص َل ِ
انَ ،و َال َت رب ِد ري َل لِ َكلِ َم ِ
ت ِم رن َأ رز َما ِن
ر َ
َ
ُ َّ َ
الد رن َيا َأ ِو ِ
َان َذلِ َك ُمنَا ِف ًيا لِ ِصدر ِق َه َذا ر
اآلخ َر ِةَ ،لك َ
اخلَ َ ِرب.

اجل َب ِل ا َّل ِذي ُع رل َق ِ
ت الر رؤ َي ُة
َو َتت ََأ َّكدُ َد َال َل ُة َه َذا الن ر
َّص َع َىل َه َذا ا رل َ
ـم رعنَى بِا رن ِدكَا ِك ر َ
استِ رق َرارِ ِه ا رن ِدكَاكًا َها ِئ ًال ،لِ َيك َ
ـم َت َط ِ
ني َع َىل
اولِ ر َ
ُون آ َي ًة بَ رينَ ًة َت رست رَأ ِص ُل َأ رط َم َ
اع ا رل ُ
َع َىل ر

ـمنري َما َي رست ِ
َح ري ُل َع َل ري ِهَ ،و َي َتن ََاىف َم َع كِ ر ِرب َيائِ ِه.
ال َّل ِه بِ َط َل ِ
ب َأ رو َت َ
َو َقدر َو َض َح لِك رُل ِذي َع رين ر ِ
اجل َب ِلَ ،ف َال َم رط َم َع ِيف
احل رق بِ َعدَ ِم ر
اس ِت رق َرارِ ر َ
َني ُص رب ُح ر َ
َح ري َال ِ
ـم رست ِ
ِ
ت .ا رنت ََهى.
وهلا؛ ِألَ َّهنَا إ رِحدَ ى ا رل ُ
ُح ُص َ
اس ِتدر َال ٌل َر ِص رنيَ ،و رِ
ـم رؤ ِمنَ ،وال َّل ُه
احلك َرم ُة َضا َّل ُة ا رل ُ
ُق رل ُتَ :و َه َذا ك ََال ٌم َم ِت رنيَ ،و ر
َت َع َاىل َو ِيل ِ
اهلدَ ا َي ِة َوالت رَّو ِف ريق.
******

[مع الشوكاني يف (القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد)]


نيَ ،و َع َىل َأ ره ِل
ـم رر َسلِ ر َ
احل رمدُ لِ َّل ِه َر رب ال َعا َلـ ِم ر َ
نيَ ،و َّ
الس َال ُم َع َىل َس ري ِد ا رل ُ
الص َال ُة َو َّ
رَ
َِ ِ
ِ
اهلدَ ىَ ،و َم َصابِ ري ِح الد َجى إ َِىل َي رو ِم الدر ري ِن.
بَ ريتِ ِه ال َّط ريب َ
ِني ال َّطاهرِ ري َن ،أئ َّمة ر ُ
(َ -)1ح ِ
اش َي ٌة ِم رن َق رو ِل َّ
َاين ِيف كِتَابِ ِه (ال َق رو ِل
الش روك ِ ر
ح
ۡح
الرشي َف َة [﴿فح ۡ ح
سل ٓوا أهل
السطرَ « : )12أ َّن َه ِذ ِه اآل َي َة َّ ِ ر
حۡح ح
ٍ
َ
ِ
ارِ
اص» .إلخ َك َ
ال ِم ِه.
خ
ال
ؤ
س
يف
ة
د
و
]
[النحل]
﴾
٤٣
ون
تعلم
ٌ
َ
ٍّ
َ َ
ُ

ـم ِف ري ِد) (ص-18
ا رل ُ
ح
ۡ
ٱَّلّك ّر إّن كنت ۡم َل

ِص َع َىل
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة جمدالدين ا رل ُ
ـم َؤ َّي ِدي  : #ا رل َعام َال ُي رق َ ُ
إل َما ُم ر ُ
َس َببِ ِه ،ك ََما ُه َو ُحم َ َّق ٌق ِيف األُ ُص ِ
ول.
َاين (ص -19السطرِ : )10-
الش روك ِ
ـم َرا َد َأ َّهنُ رم َي رس َأ ُل َ
(َ -)2ق َال َّ
ون
«ألَ َّن ا رل ُ
ني َأ رن َي ُقو ُلواَ :ق َال ال َّل ُه ك ََذا،
ـم رس ُئولِ ر َ
اجل َو ُ
اب ِم َن ا رل َ
َأ ره َل ا رل رذكررِ ؛ لِ ُي رخ ِ ُ
رب رو ُه رم بِ ِهَ ،ف ر َ
السائِ ُل َ
ـم رست َِدل بِاآل َي ِة
ـم َق رلدُ ا رل ُ
ون ب َِذلِ َكَ ،و َه َذا ُه َو َغ ر ُري َما ُيرِ ريدُ ُه ا رل ُ
َف َي رع َم ُل َّ
الر َج ِ
استَدَ َّل ِ َهبا َع َىل َج َوازِ َما ُه َو فِ ري ِه ِم َن األَ رخ ِذ ب َِأ رق َو ِ
الِ ،م رن
ال ر
ا رلكَرِ ري َم ِة؛ َفإِ َّن ُه إِ َّن َما ر
ُدو ِن س َؤ ٍ
ال َع ِن الدَّ لِ ري ِل؛ َفإ َِّن َه َذا ُه َو ال َّت رقلِ ريدُ َ ،و ِ َهل َذا َر َس ُمو ُه ب َِأ َّن ُهَ :ق ُب ُ
ول َق رو ِل ا رل َغ ر ِري
ُ
ِم رن ُدو ِن ُم َطا َل َب ٍة ب ُِح َّج ٍة» .
ـم رع ُلو ُم َق رط ًعا َأ َّن
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
ـم َؤ َّي ِدي  :#ا رل َ
احل َّج ُة جمدالدين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ

( -)1وهو يف (ص ،)29/ط( :مكتبة الساعي).
(( -)2ص ،)30/ط( :مكتبة الساعي).
(( -)3ص ،)30/ط( :مكتبة الساعي).

ِ َِ ِ
الر ِ
جي ري ُب َ
اهلدَ ى كَا ُنوا ُ ِ
السائِ َل ب َِأ َّن ُه
اش ِد ري َن َوالتَّابِ ِع ر َ
َّ
ون َّ
الص َحابَ َة َّ
ني َ ُهل رم َو َمج ري َع أئ َّمة ر ُ
رش ُح َ
ب َع َل ري ِه ك ََذاَ ،أ رو َي رل َز ُم َكَ ،أ رو َال َ ِ
َِ
ون َل ُه األَ ِد َّل َة ِم َن
جي ُ
جي ُ
ب َع َل ري ِه ك ََذاَ ،و َال َي ر َ

استِنر َب َ
اط األَ رحكَا ِمَ ،ف َال َفائِدَ َة ِعنردَ ُه ِيف ِذكررِ َها،
ا رلكِت ِ
َاب َوا رلسنَّ ِة؛ إِ رذ ُه َو َال َي رس َتطِ ري ُع ر
رض رو َرةً.
َه َذا َم رع ُلو ٌم َ ُ
َو َأ ري ًضاَ :م َسا ِئ ُل ِ
َاب َوا رلسنَّ ِة.
وص ِم َن ا رلكِت ِ
اال رجتِ َها ِد َل ري َس رت َع َل ري َها ُن ُص ٌ
احلك َرم ا َّل ِذي َحك ََم ال َّل ُه
َوا رل َوا ِق ُع َأ رن َل ري َس َغ َر ُ
ـم ِج ري ِ
السائِ ِل َو َال ا رل ُ
ض َّ
ب إ َِّال ر ُ
رش َع ال َّل ُه َت َع َاىل َل ُه
َّص ِيف ا رلكِت ِ
َاب َوا رلسنَّ ِةَ ،أ رو ب ر
َت َع َاىل بِ ِه ،إِ َّما بِا رلن ر
ِاجتِ َها ِد َم رن َ َ
ِ
اال رجتِ َها َد.

ون َغ ر َري َذلِ َك ِم َن ِ
َفالدَّ رع َوى َع َل ريهِم ِب َأ َّهنُم ُيرِ ريدُ َ
رت ِاء َوا رل ُب رهتَا ِن ا رل َعظِ ري ِم.
اال رف ِ َ
الش رو ِ
(َ -)3ق َال َّ
اب َأ َّن ُه َملر ُي رر ِشدر ُه رم ÷
اجل َو ُ
كَاين (ص -20السطر َ : )14
«و ر َ

ث َص ِ
ِيف َح ِد ري ِ
الر َج ِ
ب ا رلش َّج ِة إ َِىل ا رلس َؤ ِ
ال» ،إِلخ كَ ال َِم ِه.
اح ِ
ال َع رن َآر ِاء ر
ـم َؤ َّي ِدي ُ :#ي َق ُالَ :ما ُترِ ريدُ ب َِآر ِاء
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة جمدالدين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
ت َآرا َء ُهم ا َّلتِي َال ُم رس َتنَدَ َهلا ِم رن كِت ٍ
الر َج ِ
َاب َو َال ُسن ٍَّةَ ،ف َم رع ُلو ٌم َأ َّن ُه
ال؟! إ رِن َق َصدر َ
ر
َ
َال ُي رس َأ ُل َع َل ري َهاَ ،و َأي ُم رسلِ ٍم َي ُق ُ
ول َذلِ َكَ ،أ رو َيدر ُعو إِ َل ري ِه؟!
مح َل ُظ رل ًما َو ُز رو ًرا.
هِم َأ َّهنُ رم َق َصدُ وا َذلِ َك َف َقدر َ َ
َو َم ِن ا َّد َعى َع َل ري ر

َاب ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه،
َوإ رِن ُكن َرت ُترِ ريدُ َآرا َء ُهم ا َّلتِي َ َحت َّص َل رت َ ُهل رم ِم َن النَّ َظرِ ِيف كِت ِ
ـم رس ُئ ُ
رش ِع َّي ٌة ك َّل َف ُه ُم ال َّل ُه
َو ُسنَّ ِة َر ُسولِ ِه ÷ َف ره َي ا رل َ
ول َعن َرها َق رط ًعاَ ،و ره َي َأ رحكَا ٌم َ ر
( -)1ويف (ص ،)31/ط( :مكتبة الساعي).
( -)2حديث صاحب الش َّجة رواه كثري من املحدثني ،منهم :أبو داود يف سننه ( ،)93/1رقم
( ،)336ط( :املكتبة العِص َّية) ،عن جابر قالَ :
اب َر ُجالً ِمنَّا َح َج ٌر َف َش َّج ُه
«خ َر رجنَا ِيف َس َف ٍر َف َأ َص َ
احتَ َل َمَ ،ف َس َأ َل َأ رص َحابَ ُه َف َق َالَ :ه رل َ ِ
جتدُ و َن ِيل ُر رخ َص ًة ِيف التَّيَم ِم؟ َف َقا ُلواَ :ما نَ ِجدُ َل َك
ِيف َر رأ ِس ِهُ ،ث َّم ر
ُر رخ َص ًة َو َأ رن َت تَ رق ِد ُر ع ََىل ا رل َم ِ
رب ب َِذلِ َكَ ،ف َق َال:
اءَ ،فا رغت ََس َل َف َم َ
اتَ ،ف َل َّما َق ِد رمنَا ع ََىل النَّب رِي ÷ ُأ رخ ِ َ
(( َقتَ ُلو ُه َقتَ َل ُه رم ال َّل ُهَ ،أال َس َأ ُلوا إِ رذ َمل ر َي رع َل ُمواَ ،فإِنَّ َما ِش َفا ُء ا رل ِع ري السؤَ ُال.»))...

ُس رب َحا َن ُه ِ َهباَ ،و َر ُسو ُل ُه ÷َ ،ف ِ َ
أل ري َِش ٍء َه ِذ ِه ا رل َق رع َق َع ُة َوالت رَّهوِ ري ِل ،بِ َغ ر ِري ُح َّج ٍة
َو َال َدلِ ري ٍل.
الش روك ِ
(َ -)4ق َال َّ
ـم َق رلدُ ك ََما َع َر رف َت َسابِ ًقا َال
السطرَ : )4
«وا رل ُ
َاين (صَّ -21
َيك ُ
ُون ُم َق رلدً ا إ َِّال إِ َذا َمل ر َي رس َأ رل َع ِن الدَّ لِ ري ِلَ ،أ َّما إِ َذا َس َأ َل َعنر ُه َف َل ري َس ب ُِم َق رل ٍد» ،إِلخ
َك َ
ال ِم ِه.
ـم َؤ َّي ِدي  :#إ َّن َما َقا ُلوا ِيف َحدر ال َّت رقلِ ري ِد:
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة جمدالدين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
ٍ
ٍ
ُون ُم َطالِ ًبا لِ رل َم رس ُئ ِ
ـم َق رلدَ َال َيك ُ
ول بِ َب َيا ِن ُح َّجتِ ِه؛ إِ رذ
ِم رن ُدو ِن ُم َطا َل َبة ب ُِح َّجةَ .أ ري َأ َّن ا رل ُ

ف ِ
ـم رق ُصو ُد َأ َّن ُه ُيرِ ريدُ ُحك ًرما َال َدلِ ري َل َع َل ري ِه ِم رن
ُه َو َال َي رعرِ ُ
اال رستِدر َال َلَ ،و َل ري َس ا رل َ
ِكت ٍ
َاب َو َال ُسن ٍَّة.
ب ِم َن الز رورِ َو ِ
رت ِاء َوا رل ُب رهتَا ِن
َفت رَصوِ ري ُر َأ َّن َذلِ َك َغ َر ُض ُهَ ،أ رو َغ َر ُ
ـم ِج ري ِ
اال رف ِ َ
ض ا رل ُ
َِ ِ
ني.
ـم رسلِ ِم ر َ
اهلدَ ىَ ،و َأ رع َال ِم ا رل ُ
َع َىل أئ َّمة ر ُ
َف َل ري َس ا رلـم رق ُصو ُد َق رط ًعا لِك رُل سائِ ٍل َأ رو مس ُئ ٍ
ول ِم رن ُع َل َم ِ
هِم
ـم رسلِ ِم ر َ
ني َو َع َوا رم ر
اء ا رل ُ
َ ر
َ
َ
َاب ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُهَ ،و ُسنَّ ِة َر ُس رولِ ِه ÷.
إ َِّال ا رل َب رح َث َع رن َما ِيف ِكت ِ
َت ال َف ِ
الو ِ
اض َحةَ ،والت َ
ـم رق ُصو ُد ِ َهبا َت رضلِ ري ُل
َّخيال ُ
ـم َغا َل َط ُ
ات َ
اض َحة ،ا رل َ
َو َه ِذ ِه ا رل ُ
َأئِ َّم ِة الدر ري ِنَ ،و ُع َل َم ِ
نيَ ،ال َ ر
خت َفى َع َىل َم رن َل ُه َأ رد َنى َم رعرِ َف ٍة َو َي ِق رنيَ ،و َال
ـم رسلِ ِم ر َ
اء ا رل ُ

ـم َح رق ِق رني.
َتنر ُف ُق ِيف ُس رو ِق ا رل ُ

الش روك ِ
(َ -)5ق َال َّ
«و َلكِنَّ ُه َقدر َأ َق َّر َع َىل َن رف ِس ِه
َاين (ص -22السطر األول) َ :
ب َِأ رن َال َي رس َأ َل إ َِّال َع رن َر رأ ِي إِ َما ِم ِه».

ـم َؤ َّي ِدي ُ #م َع رل ًقا َع َل ري ِه :ا َّل ِذي َأ َخ َذ ُه
َف َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة جمدالدين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
َاب َوا رلسنَّ ِة.
ِم َن ا رلكِت ِ

(( -)1ص ،)32/من ط( :مكتبة الساعي).
(( -)2ص( ،)32/مكتبة الساعي).

َاينَ :
الش روك ِ
ـم َق َال َّ
رِوا َيتِ ِه».
«ال َع رن َ
ُث َّ
َاهاَ ،و َال ُت ِف ريدُ ُه َم رعرِ َف ُة َل رفظِ َها َش ري ًئا.
َف َق َال َم رو َال َنا ا ِ
إل َما ُم :ا َّلتِي َال َي رف َق ُه َم رعن َ
(َ -)6ق َال َّ
«و َأ ري ًضا َغا َي ُة َما ِيف َذلِ َك َت رق ِل ريدُ
الش روكَا ِين (ص -24السطر األول) َ :
ٍ
اب َع َىل
ـم َسا ِئ ِل ا َّل ِتي َ ر
الص َو ُ
خي َفى ِف ري َها َّ
ُع َل َم ِاء َّ
الص َحابَ ِة ِم رن َم رس َأ َلة ِم َن ا رل َ
ـم رجتَهِ ِد .»....إ َِىل َق رولِ ِهَ « :ف َل ُو َس َّل رمنَا َأ َّن َذلِ َك َت رق ِل ريدٌ ِم رن ُع َم َر ك َ
َان َدلِ ري ًال لِ رل ُم رجتَهِ ِد
ا رل ُ
ٍ
ـم رجتَهِ ِد ري َن ِ
ك رن ُه ِ
ِإ َذا َمل ُي رم ِ
اال رج ِت َها َد ِف ري َها» ،إ َِىل
اال رج ِت َها ُد ِيف َم رس َأ َلةَ ،و َأ رمك َ
َن َغ ر ُري ُه ِم َن ا رل ُ
ر
ِ
ـم رعرِ َف ِةَ ،أ رو ُم رسك ٌَة ِم َن ا رل ِع رل ِم.
آخرِ َه َذ َيا ِن ِه ا َّل ِذي َي رعرِ ُ
ف بُ رط َال َن ُه كُل َم رن َل ُه َذ َّر ٌة ِم َن ا رل َ
ٍ
ـم َؤ َّي ِدي َ :#ف ُي َق ُال َل ُهَ :
اآلن
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة جمدالدين بر ُن ُحم َ َّمد ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
الص َوابَ ،وبَ َط َل َمجِ ري ُع َما َق رع َق رع َت ِب ِه َو َم َّو ره َت ُه ِم َن اإل رِر َهابَ ،فإِ َذا َج َاز
َر َج رع َت إ َِىل َّ
ٍ
ال َّت رقلِيدُ ِيف مس َأ َل ٍة و ِ ٍ
اجتِ َها ِد َّي ٍة؛ إِ ِذ ا رل َف رر ُق َ َحتك ٌمَ ،وإِ َذا
احدَ ة َج َاز ِيف ك رُل َم رس َأ َلة ر
َ
ر
َ ر
ت لِ رل ُم رجتَهِ ِد َأ رن ُي َق رلدَ إِ َذا َمل ُي رمكِنر ُه ِ
ـم َق رلدُ
َأ َج رز َ
اال رجتِ َها ُدَ ،فبِاألَ رو َىل َواألَ رح َرى ا رل ُ
ر
ا َّل ِذي َال َيت ََم َّك ُن ِم َن ِ
اال رجتِ َها ِد.
ـم َسا ِئ ِلَ ،و ره َي ُش رب َه ٌة َأ رو َه َي ِم رن َن رس ِج
َو َما بَ ِق َي َل َك ُش رب َه ٌة إ َِّال َأ َّن ُه ِيف َمجِ ري ِع ا رل َ

ا رل َعنر َك ُب ِ
ني ال َّت رقلِ ري ِد ِيف َقلِ ري ٍل َأ رو َكثِ ر ٍري
َاب َو َال ا رلسنَّ ِة بَ ر َ
وتَ ،ف َال ُي رو َجدُ َف رر ٌق َقط ِيف ا رلكِت ِ
وز ال َّت رقلِ ريدُ فِ ري ِه.
جي ُ
ُِم َّا َ ُ
َو َأ َّما ال َّت رلبِ ري ُس ب رِاختَا ِذ األَ رح َبارِ َوالر ره َبا ِن َف َأ رعظِ رم ب َِذلِ َك َع َل ريهِ رم فِ رر َية؛ َفإ َِّن
ُأ َ
ولئك َأ َحلوا َ ُهل رم َما َح َّر َم ال َّل ُه ُس رب َحا َن ُهَ ،و َح َّر ُموا َما َأ َح َّل.
الص َحابَ ِة َو َغ رري ِِه رم َف ِم َّما َال بُ رر َه َ
ان َل ِد ري ِه َق ّط؟.
َو َأ َّما َد رع َوى ال َف رر ِق بَ ر َ
ني َّ

(( -)1ص.)34/
( -)2أليب بكر يف مسألة الكاللة.
َّ
( -)3قال الشوكاين (ص« :)35/فإن هذا هو عنيُ اختاذ األحبار والرهبان أربابًا».
خاصا بتقليد علامء
( -)4قال الشوكاين (ص:)35/
ً
«وأيضا لو فرض ما زعموه من الداللة ،لكان ًّ
الصحابة يف مسألة من املسائل ،فال يصح إحلاق غريهم هبا» ،إىل آخر كالمه.

الص َحابَ ِة ُد َ
ون َغ رري ِِه رمَ ،و َقدر ا َّد َع ري َت َأ َّن ُه ِمن راختَا ِذ األَ رح َبارِ
َو َك ري َ
جي ُ
وز َذلِ َك ِيف َّ
ف َُ
ِالص َحابَ ِة ُد َ
ون َغ رري ِِه رم؟!
جي ُ
رش َك ب َّ
رش ٌكَ ،ف َه رل َ ُ
وز َأ رن ُي ر َ
َوالر ره َبا ِن َأ رربَابًاَ ،و ره َو ِ ر
ُس رب َحا َن َك ال َّل ُه َّم َه َذا ُ رهبت ٌ
َان َعظِ ري ٌم.

الش روك ِ
(َ -)7ق َال َّ
َاين (ص-2السطرَ «: )3ف َتتَابَ َع ا رل َق رو ُم َع َىل َما َق َال ُع َم ُر» .
ني األَ رخ ِذ ِب َق رو ِل
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة جمدالدين بر ُن ُحم َ َّم ٍد َ : #ال َف رر َق بَ ر َ
إل َما ُم ر ُ
آلر ِاء.
َأ ِيب بَك ٍررَ ،أ رو َق رو ِل ُع َم َرِ ،يف َأ َّن َذلِ َك ا رت َب ٌ
اع لِ َ

ـمتَابَ َع ِة -إ رِن كَا َن رت ب َِال َدلِ ري ٍلَ -وال َّت رقلِ ري ِد ُم َغا َل َط ٌة َو ِ
اض َح ٌة،
َو َد رع َوا ُه ا رل َف رر َق بَ ر َ
ني ا رل ُ
ـمتَابَ َع ُة َد ِ
اخ َل ٌة ِيف َح ِق ري َق ِة ال َّت رقلِ ري ِد
ـمتَابَ َع ِة ب َِال َدلِ ري ٍل ،بَ ِل ا رل ُ
َف َل ري َس ال َّت رقلِ ريدُ َأ رك َث َر ِم َن ا رل ُ
َق رط ًعا.

َو َقدر َس َب َق لِ رل ُم َؤ رل ِ
حيا ك ََما َس َب َق َل ُه ِيف (صفحة)20-
اآلر ِاء َ ِ
رص ر ً
اع َ
ف إِ رنك ُ
َار ا رت َب ِ
«و َمل ر َي رس َأ ر ُهل رم َع رن َآرائِهِ رم
الر َج َال »َ ،و ِيف (صفحةَ )21-ق رولِ ِهَ :
َق رولِ ِهَ « :ع رن َآر ِاء ر
َو َم َذ ِ
ِهِم» َ ،و َقدر َس َّل َم ِيف (صفحةَ )24-أ َّن َذلِ َك َت رقلِ ريدٌ َ ،و َأ َّن ُه لِ َعدَ ِم الت ََّمك ِن
اهب ر
(( -)1ص( ،)36/مكتبة الساعي).
( -)2روى احلميدي يف (اجلمع بني الصحيحني) ( )96/1رقم ( )17عَن َط ِ
ارق بن ِش َهاب َق َال:
ٍ
«جا َء َوفدُ بُزَ َ
ـم رجلِيَ ِة،
َ
احل ررب ا رل ُ
اخ َة من أسد و َغ َط َفان إ َِىل أيب بكر يسألونه الص رلحَ ،ف َخ َّ َري ر
هم بَني ر َ
ـم رخزِ َيةَ ،ف َقا ُلوا َه ِذه املجلية قد عرفناهاَ ،ف َما املخزية؟ َق َال :نَنرزَ ُع ِمنركُم ر
احلل َقة
َوا رل رسلم ا رل ُ
والك َُراع ،ونغنم َما أص ربنَا ِمنركُم ،وتردون علينا َما أص ربتُم منا ،وتدون لنا َقترال َناَ ،و َتكون َقترالك رُم
ِيف النَّار ،إىل أن قالَ :فعرض َأبُو ٍ
بكر َما َق َال عىل ا رل َق رومَ .ف َقا َم عمر بن ر
اخلطاب َف َق َال :قد َر َأ ريت
ذكرتَ ،و َما
السلم املخزية َفنِ رع َم َما
َ
احل ررب املجلية َو ّ
َرأيا وسنشري َع َليركَ .ف َأما َما ذكرت من ر َ
ذكرت َأن نغنم َما أصبرنَا ِمنركُم وتردون َما أصبرتُم منا َفنعم َما ذكرتَ .وأما َما ذكرت :تدون
َ
َقت َرال َنا َو َتكون َقت َرالك رُم ِيف النَّارَ ،فإِن َقت َرال َنا َقا َتلت فقتلت عىل َأمر اهلل ،أجورها عىل اهللَ ،ل ري َس َ َهلا
ديات ،فتتابع ا رل َق روم عىل َما َق َال عمر.
ٌ
ِ
ِ
ِ
َ
قال احلميدي :ر
املخرج عىل
الرب َق ِاين ِيف كتَابه
َّ
َِص ُه البُ َخارِيَ ،...،وأخرجه بِ ُطوله أبُو بكر َ ر
اخت َ َ
يح ر ِ
ني».
الص ِح َ
َّ
(( -)3ص.)31/
((-)4ص ،)32/والكالم فيه حول احلديث الذي رواه البخاري (برقم )2695واللفظ له ،ومسلم
=

ِم َن ِ
ـم َسا ِئ ِل .
اال رجتِ َها ِد ُ ،ث َّم َال َو َذ ب َِأ َّن َذلِ َك ِيف بَ رع ِ
ض ا رل َ
اب َو َل ري َس بِ َت رقلِ ري ٍد َ ،م َع َأ َّن ُع َم َر َقدر
استِ رص َو ٌ
َو َر َج َع ُهنَا ُي َغالِ ُط ب َِأ َّن َذلِ َك ر
رص َحَ ،و َال َف رر َق بَ رين َُه َما إ َِّال بِال َّل رف ِ
ظَ ،م َع َأ َّن ُه َقدر َأ رك َث َر ُه َو
رص َحَ ،و ره َو ك ََذلِ َك َ َّ
َ َّ
ـمتَابَ َع َة.
ا رل ُ
ِص ري ِح ُع َم َر ب َِأ َّن َر رأ َي ُه
اجتِ َها َد ُه» َ ،م َع َت ر ِ
َوا رن ُظ رر إ َِىل َق رولِ ِهَ « :أ َّن ُع َم َر َق َّر َر َما َوا َف َق ر
لِ َر رأيِ ِه َت َب ٌع.

وب،
احل ُر ِ
َو َت رسلِ ري ُم ُه ُه َو ب َِأ َّن َذلِ َك َت رقلِ ريدٌ َ ،وك ََذا ُم َال َو َذ ُت ُه ب َِأ َّن َذلِ َك ِيف َ
اآلر ِاء َو ر ُ
ـم َعا َم َل ِة
ِاحل رر ِ
الرش ِع َّي ِة ِيف ا رل ُ
ب َوا رل رس رل ِم َف ره َي ِم َن األَ رحكَا ِم َّ ر
َوا رل َوا ِق ُع َأ َّن ُه َوإ رِن َت َع َّل َق ب ر َ
َق رط ًعا.

ص ِم َن ِ
َف َل َّما َأ رع َيا ُه األَ رم ُرَ ،و َمل ر َي رس َتطِ ِع الت َ
الص َحابَ ِة ب َِآر ِاء
اج بِ َع َم ِل َّ
َّخل َ
اال رحتِ َج ِ
ـم رس َكنَ ِة َوا رل َق رو ِل ب َِأ َّن َذلِ َك َال ُي رس ِم ُن َو َال ُي رغنِي ِم رن
الر رم ِي بِا رل َ
هِم َر َج َع إ َِىل َّ
بَ رع ِض ر

ُج رو ِعَ ،و َن رحوِ َذلِ َك

ِم َن ا رل َك َ
ال ِم ا َّل ِذي َال َطائِ َل َ رحت َت ُهَ ،و َال َجدر َوىَ ،وإِ َّن َما ُه َو

ٍ
ايب،
اجل َهنِ ريَ ،قاالََ :جا َء َأع َرر ِ ٌّ
( ،)4435ط( :العِصية) وغريهام َع رن َأ ِيب ُه َر ري َرةََ ،وزَ ري ِد برنِ َخالِد ُ
َف َق َالَ :يا َر ُس َ
َاب ال َّل ِه،
ض بَ رينَنَا بِكِت ِ
َاب ال َّل ِهَ ،ف َقا َم َخ رص ُم ُه َف َق َالَ :صدَ َق ،ا رق ِ
ض بَ رينَنَا بِكِت ِ
ول ال َّل ِه ،ا رق ِ
جريا] ع ََىل َه َذاَ ،فزَ َنى بِا رم َر َأتِ ِهَ ،ف َقا ُلوا ِيل :ع ََىل ابرنِ َك
َف َق َال األَع َرر ِايب :إِ َّن ابرنِي كَا َن ع َِسي ًفا [أي َأ ً
ٍ
الر رج ُمَ ،ف َفدَ ري ُت ابرنِي ِمنر ُه بِ ِمائ ٍَة ِم َن ال َغنَ ِم َو َولِيدَ ةُ ،ث َّم َس َأ رل ُت َأ ره َل ال ِع رل ِمَ ،ف َقا ُلوا :إِ َّن َما ع ََىل ابرنِ َك
َّ
ٍ
ِ
ر
يب عَامٍ...
ررِ
غ
ت
و
،
َة
ئ
ا
م
ل
َج
دُ
ََ
ُ
( -)1يف قوله (ص« :)34/وباجلملة فلو سلمنا أ َّن ذلك تقليد من عمر كان دليالً للمجتهد إذا مل
يمكنه االجتهاد يف مسألة ،وأمكن غريه من املجتهدين االجتهاد فيها :أنَّه جيوز لذلك املجتهد أن
يقلد املجتهد اآلخر ،ما دام غري متمكرن من االجتهاد فيها.»...
خاصا بتقليد علامء الصحابة يف مسألة من املسائل ،»...وقد تقدم.
( -)2يف قوله (ص« :)35/لكان ًّ
( -)3يف قوله (ص« :)36/فال شك أ َّن املتابعة يف بعض ما رآه أو يف ك رله ليست من التقليد يف ِشء،
بل من االستصواب ،ما جاء به يف اآلراء واحلروب ،وليس ذلك بتقليد».
(( -)4ص( ،)36/مكتبة الساعي).
( -)5يف قوله (ص« :)36/وباجلملة فاستدالل َمن استدل بمثل هذا -عىل جواز التقليد -تسلية
هلؤالء املساكني من املق رلدة بام ال ُيسمن وال ُيغني من جوع».

ِجدَ ٌال َو ِم َراءَ ،و َال َح رو َل َو َال ُق َّو َة إ َِّال بِال َّل ِه ا رل َع ِ ريل ا رل َعظِ ري ِم.

امل ُ ُي َوافِ ُق ا رل َع ِ
َاين (صفحة -27السطر األول) َ « :فا رل َع ِ
الش روك ِ
(َ -)8ق َال َّ
امل َ ِيف
َأ رك َث َر ُِمَّا ُخيَالِ ُف ُه».

حي ٌة ب َِأ َّهنُ رم َيدَ ُع َ
ون
ات َ ِ
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
الر َوا َي ُ
رص ر َ
ـم َؤ َّي ِدي  : #ر
إل َما ُم جمدالدين ا رل ُ
ني ال َّت رقلِ ِ
َق رو َ ُهل رم لِ َق رو ِل َث َ
يدَ ،و ره َو َيدَّ ِعي ب َِأ َّن َذلِ َك ُم َوا َف َق ٌة َال َت رقلِ ريدٌ َ ،ف ره َل
ال َث ٍةَ ،و ره َو َع ر ُ
ف َوالت رَّزيِ ري ِ
خي َفى ِم رث ُل َه َذا الت رَّحرِ ري ِ
ـم َغا َل َط ِة َع َىل َم رن َل ُه َأ رد َنى
َر
ـم َال َو َذ ِة َوا رل ُ
فَ ،وا رل ُ
َم رعرِ َف ٍة َأ رو َمتريِ ري ٍز.

اع إ َِّال ِيف ُجم َ َّر ِد ال َّل رف ِ
ظَ ،فإ رِن ُس رم َي رت ُمتَابَ َع ًة َف ره َي َجائِ َزةٌ،
َو َع َىل َه َذا َف َل رم َي رب َق الن َرز ُ
َوإ رِن ُس رم َي رت َت رقلِ ريدً ا َف ره َي َح َرا ٌم؛ ِألَ َّن ك َُّل ُح َّج ٍة َمترن َُع ِم َن ال َّت رقلِ ري ِد ِه َي ُح َّج ٌة ِيف َمن ِرع

ـمتَابَ َع ِة ب َِال َدلِ ري ٍلَ ،و َمل َيرِ رد ِيف َل رف ِ
َاب َو َال ُسنَّ ٌة.
ظ ال َّت رقلِ ري ِد ُح َّج ٌة َو َال ُش رب َه ٌةَ ،ال كِت ٌ
ا رل ُ
ر
الص َحابَ ِة إِ َذا َظ َه ر
( -)9ثم َق رو ُل ُه « :كَا ُنوا َمجِ ري ًعا ُه رم َو َسائِ ُر َّ
رت َ ُهلم ا رلسنَّ ُة َمل ر
رتك رُو َها لِ َق رو ِل َأ َح ٍد كَائِنًا َم رن ك َ
َان».
َي ر ُ
ـم َؤ َّي ِدي ُ :#ي َق ُالَ :و َم رن َي ُق ُ
رت ُك
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
ولُ :ت ر َ
احل َّج ُة جمدالدين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
ا رلسنَّ ُة لِ َق رو ِل َقائِ ٍل؟.
َف َج ِم ري ُع ُع َل َم ِ
وصا َأئِ َّم َة َأ ره ِل ا رل َب ري ِ
ِص ُح َ
ون ب َِأ َّن َم رن
اء األُ َّم ِة َو ُخ ُص ً
ت ُ %م َ ر
َاب ال َّل ِه َت َع َاىلَ ،و ُسنَّ ِة َر ُسولِ ِه ÷ َح ُر َم َع َل ري ِه ال َّت رقلِ ريدُ ،
َمت َ َّك َن ِم َن النَّ َظرِ ِيف كِت ِ
ـم رن َمل َيت ََم َّك رن ِم َن ِ
ِ
ـم رع ُلو ُم َأ َّن ال َعا ِم َّي إِ َذا
اال رج ِت َها ِدَ ،وا رل َ
َوإِ َّن َما َأ َج ُازوا ال َّت رقلِ ريدَ ل َ ر
اخلَ َ ِرب النَّ َبوِ ري َال َي ِص ر ُري ب َِذلِ َك ُجم رتَهِ دً ا ُمت ََم ركنًا ِم رن َم رعرِ َف ِة ر
ف َل رف َظ اآل َي ِة َو ر
اص
َع َر َ
اخلَ ر
نيَ ،والن ِ
ـم َب َّ ِ
وخ ،إ َِىل
َّاس ِخ َوا رل َ
ـم رج َم ِل َوا رل ُ
ـمق َّي ِدَ ،وا رل ُ
ـم رط َل ِق َوا رل ُ
َوا رل َعا رمَ ،وا رل ُ
ـمن ُرس ِ
ِ
َابَ ،ف َل ري َس َل ُه إ َِّال األَ رخ ُذ
آخرِ َهاَ ،فإِ ًذا ُه َو ُِم َّ رن َمل ر َت رظ َه رر َل ُه ا رلسنَّ ُةَ ،و َال َم رعنَى ا رلكِت ِ

(( -)1ص( ،)36/مكتبة الساعي).
(( -)2ص( ،)37/مكتبة الساعي).

بِ َق ِ
ول َم رن َأ رفتَا ُهَ ،س َوا ٌء َذك ََر َل ُه الدَّ لِ ري َل َأ رم َالَ ،و َس َوا ٌء ُس رم َي َذلِ َك َت رقلِ ريدً ا َأ رو ُمتَابَ َع ًة،
ـم َق رل ِد ري َن.
اج ا رل ُ
َف َل رم َي رب َق َم َع َك إ َِّال َما َ ُحتو ُم َح رو َل ُه ِم رن إ رِخ َر ِ

الش روك ِ
(َ -)10ق َال َّ
ف َي ُسو ُغ َلك رُم َأ رن
َاين (ص -28السطرَ « : )21ف َك ري َ
َت رست َِدلوا ِ َهب َذا ا َّل ِذي َو َر َد فِ ري ِه ا رلنَّص َع َىل ا َّل ِذي َمل ر َيرِ رد فِ ري ِه؟».
ـم َؤ َّي ِدي  :#بِال َّل ِه َع َل ري َك َأ َهيا النَّا ِ
ظ ُر
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة جمدالدين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ

الو ِ
بَ ،والت ر
اض َح َة،
ـم َغا َل َط َة َ
َّخلِ ري َط ال َغرِ ري َ
بَ ،ت َأ َّم رل َه َذا ال َّتنَا ُق َض ال َع ِج ري َ
ال َّلبِ ري ُ
بَ ،وا رل ُ
ـم َر َاو َغ َة ال َف ِ
الر َج ِ
ال َع َىل
اض َح َة ،بَ رين ََما ُه َو َي رمن َُع ِم َن ال َّت رقلِ ري ِد َواألَ رخ ِذ ب َِآر ِاء ر
َوا رل ُ
ا رل ُع ُمو ِم
ُي َس رو ُغ ُه

إل رطال َِقَ ،و َأ َّن ُه َح َرا ٌمَ ،و ِمن راختَا ِذ األَ رح َبارِ َوالر ره َبا ِن ...إِلخ ،إِ َذا ُه َو
َوا ِ
اخلُ َل َف ِ
حل ِد ري ِ
الر ِ
جي رو ُز ُه ِيف َح رق ر
َ
ث
اء َّ
اآلن َو ُ َ
اش ِد ري َنَ ،و َأ ِيب بَك ٍرر َو ُع َم َرَ ِ ،

اخلُ َل َف ِ
اش ِد ري َن))َ ،و َح ِد ري ِ
الر ِ
(( َع َل ريك رُم ب ُِسنَّتِي َو ُسنَّ ِة ر
ث ((ا رقتَدُ وا بِال َّل َذ ري ِن ِم رن
اء َّ
اآلحا ِد َّي ِة ب ِ
بَ رع ِدي [ َأ ِيب بَك ٍرر َو ُع َم َر]))َ ،و َن رحوِ َها ِم َن األَ َحا ِد ري ِ
ِاال رت َف ِ
اق.
ث َ
األَ رخ َبارِ
اآلحا ِد َّي ِة
َ
ـمت ََواتِ َر ِة
النَّ َبوِ َّي ِة ا رل ُ

الش ري ُخ ُ ِ
ُث َّم ُي َق ُال َل ُه بَ رعدُ  :إِ َذا ُكن َرت َأ َهيا َّ
جت ري ُز َذلِ َك ِ َهل ِذ ِه
جت ري ُز ُه لِآل َي ِ
ـم رخ َت َل ِ
ف فِ ري َهاَ ،فلِ َم َال ُ ِ
ات ا رل ُق ررآنِ َّي ِة َ ،واألَ رخ َبارِ
ا رل ُ
ـم رج َم ِع َع َل ري َهاَ ،و َل رو َمل ر َي ُك رن إ َِّال َق رو ُل ُه ÷(( :إ رِين َتارِ ٌك فِ ريك رُم َما إ رِن َمت َ َّس ركت رُم بِ ِه
ا رل ُ
رت ِيت.))...
َل رن َت ِضلوا ِم رن بَ رع ِدي َأبَدً ا :كِت َ
َاب ال َّل ِهَ ،و ِع ر َ
الس ِف ري َن ِة َ ،والن ُجو ِم َواألَ َما ِنَ ،و َغ رري َِها ا َّلتِي ِه َي َأ َصح
َد رع َعن َرك َأ رخ َب َار َّ

الذي ورد فيه النص عىل ما مل يرد فيه.
(( -)1ص ،)38/وفيها:
ۡ
ح ۡ ح ٓ حۡح
ۡ ح حۡح ح
( -)2كقوله تعاىل﴿ :فسلوا أهل ٱَّلّكرّ إّن ح كنتم َل تعلمون[ ﴾٤٣النحل] ،وآية التطهري ،واملودة،
لص ّدق ح
ّين حء حامنوا ٱ َتقوا ٱ َ ح
لِل حوكونوا حم حع ٱ َ َٰ
واالجتباء ،واالصطفاء ،وقوله تعاىل ﴿يحىأ لي حها ٱ ََّل ح
ّّي﴾١١٩
[التوبة] ،وغري ذلك.
ِ
ِ
ِ
( -)3حديث السفينة هذا من األخبار املعلومة لدى أهل البيت  ،%ال خيتلفون يف ص َّحته أبدً ا،
رب العاملني القاسم بن حممد  %يف كتاب
وأ َّن
األمر يف هذا كام قال اإلمام احلجة املنصور باهلل ر
َ
أيضا عند علامء آل
(األساس) (ط/1ص – )207بعد أن رواه « :-وهذا اخلرب ُجم َرم ٌع عىل صحته ً
الرسول صلوات اهلل عليهم ،وشيعتهم ،وأهل التحقيق من غريهم».
=

ت.
رص ُح ُِمَّا َذك رَر َ
َو َأ ر َ
َأ َل ري َس ِيف َذلِ َك َما ُي ِف ريدُ ا رل َع َم َل ب َِما َسنو ُه َو ِ
اال رقتِدَ ا َء بِ ِه؟! بَ َىل َوال َّل ِهَ ،و َلكِ رن:
رس ري َر ٌة َال ُت رع َل ُم
وس َ ِ
ِ َهل َوى الن ُف ِ
َفلِ َم َال َت رقت َِدي َأ َهيا َّ
الش ري ُخَ ،و َمت ر َتثِ ُل ب َِأ رق َوالِ ِه تِ رل َك ك ََما َز َع رم َت َأ َّن َك َت رقت َِدي َو َمت ر َتثِ ُل
بِ َق رولِ ِهَ (( :ع َل ريك رُم ب ُِسنَّتِي)) ،إلخ.
جي ِد ري ِه َن رف ًعا،
َو َمجِ ري ُع َما َط َّو َل بِ ِه بَ رعدَ َذلِ َك ِم َن ا رل َف رر ِق بَ ر َ
ني َّ
الص َحابَ ِة َو َغ ر ِري ِه رم َال ُ ر
احل َّج ُةَ ،ف َقد ا رن ُت ِق َض َع َل ري ِه
َوإِ َّن َما ُه َو ِم َن ا رل ُ
ـم َغا َل َط ِة ا َّلتِي ُي َر ِاو ُغ ِ َهبا ِعنردَ َأ رن َت رق َه َر ُه ر ُ
الر َج ِ
ال.
ـمتَابَ َع ِةَ ،واألَ رخ ِذ ب َِآر ِاء ر
ال َق رو ُل بِت رَحرِ ري ِم ال َّت رقلِ ري ِد َوا رل ُ

الش روك ِ
(َ -)11ق َال َّ
َاين (ص -29السطر« : )10بَ ِل الن رس َب ُة بَ رينَ ُه َوبَ رين َُه رم
ني ال َّث َرى َوالث َر َّيا» ،إ َِىل ِ
آخرِ َك َ
ال ِم ِه.
كَالن رس َب ِة بَ ر َ
رب الت ََّمس ِ
ك
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
ـم َؤ َّي ِدي َ :#أ َل ري َس َخ َ ُ
احل َّج ُة جمدالدين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
نيَ ،وا رلكِ َس ِ
الس ِف رينَ ِة َوالن ُجو ِمُ ،ت ِف ريدُ َما َأ َفا َد ُه َه َذا ر
بِال َّث َق َل ر ِ
اآلحا ِدي؟!.
رب َ
اخلَ َ ُ
اءَ ،و َّ

َاب ال َّل ِه تَ َع َاىلَ ،و ُسنَّ ِة
الر رم ِي لِكِت ِ
أَ َلير َس َر رف ُض َها َو َع دَ ُم النَّ َظرِ فِير َها ِم َن َّ
احل َائِ ِ
َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷ َو َرا َء ر
ط؟!.
اخلُ َل َف ِ
اخلُ َل َف ِ
الر ِ
اش ِد ري َن َع َىل ر
ِص ر
اء األَ رربَ َع ِة َو رحدَ ُه رم ُِمَّا َمل ر َي ُق رم َع َل ري ِه
اء َّ
َم َع َأ َّن َق ر َ
بُ رر َه ٌ
ت بِ ِه ُسنَّ ٌة َو َال ُق ررآن.
انَ ،و َال َو َر َد ر
ِ ِ
ِ
َو َع َىل ر ُ ِ
اب
اهل َذ َيا ِنَ ،م َع َأ َّن ُه ِعنردَ ُأ رو ِيل األَ رل َب ِ
اجل رم َلة َف َقدر َس َق َط َمج ري ُع َما َق رع َق َع بِه م َن ر َ
اب.
الس ِ
َأ رش َب ُه بِ َل رم ِع َّ َ

وقد استوىف خترجيه اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي  #يف (لوامع األنوار -الفصل
األول) (ط( ،)93/1/1ط( ،)132/1/2ط.)183/1/3
(( -)1ص( ،)38/مكتبة الساعي).

«و َل ري َتك رُم َق َّلدر ُتم ر
الش روك ِ
(َ -)12ق َال َّ
اخلُ َل َفا َء
َاين (ص -29السطرَ : )13
الر ِ
اش ِد ري َن ِ َهل َذا الدَّ لِ ريل».
َّ
ِص ري ٌح ب َِج َوازِ
ـم َؤ َّي ِدي َ :#ه َذا َت ر ِ
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة جمدالدين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ

ال َّت رقلِ ري ِد ا َّل ِذي َمنَ َع ُه َو َح َّر َم ُه َو َج َع َل ُه ِمن راختَا ِذ األَ رح َبارِ َوالر ره َبا ِن ،إ َِىل ِ
آخرِ ِه.
اع ِعنردَ ُه إ َِّال ِيف َم رن َيك ُ
ـم َق َّلد.
َو َمل ر َي رب َق الن َرز ُ
ُون ا رل ُ
ِاخلُ َل َف ِ
الر ِ
ـما َذا َال َي رل َح ُق ب ر
اش ِد ري َن -ا َّل ِذ ري َن َث َب َت ِعنردَ َك َج َو ُاز
اء َّ
َو ُي َق ُال َل ُه َأ َّو ًال :لِ َ
اح ٍد آحا ِدي خمُ ر َت َل ٍ
ف ِيف ِص َّحتِ ِهَ -م رن َو َر َد ِ
َت رقلِ ري ِد ِه رم ِألَ رج ِل َخ َ ٍرب َو ِ
ت األَ رخ َب ُار
َ ٍّ
وب الت ََّمس ِ
ك ِهب رِم،
الص ِح ري َح ُة َّ ِ
ـم رج َم ُع َع َىل ِص َّحتِ َها ب ُِو ُج ِ
َّ
ـمت ََواتِ َر ُة ا رل ُ
حي ُة ا رل ُ
الِص ر َ
حي ُ
اط ِب ِه َك رث َر ًة ِكتَابًا َو ُسنَّ ًة.
هِم ب َِس ِف رينَ ِة ُن روحٍ َ ،و َن رحوِ َذلِ َكُِ ،مَّا َال ُ َ
َو َت رش ِب ريهِ ر

اخلُ َل َف ِ
الر ِ
َوبَ رعدَ َه َذا ُك رل ِه َفإِ َذا َقدر َث َب َت َج َو ُاز َت رقلِ ري ِد ر
اش ِد ري َن َث َب َت َج َو ُاز َت رقلِ ري ِد
اء َّ
اع؛ إِ رذ َمل ر َي ُق رل َقائِ ٌل ِم رن ُأ َّم ِة ُحم َ َّم ٍد ÷ ب َِج َوازِ َت رقلِ ري ِد
َسائِرِ ا رلـ ُم رجتَهِ ِد ري َن بِاإل ر َ
ِمج ِ
اخلُ َل َف ِ
الر ِ
ر
اش ِد ري َن ُد َ
ـمن َُع ِم َن ال َّت رقلِ ري ِد َق رط ًعا،
ون َغ رري ِِه رمَ ،ف َق ِد ا رن َت َق َض ب َِذلِ َك ا َل ر
اء َّ
ـمن ِرع ِمنر ُه.
َوبَ َط َل رت َمجِ ري ُع الش َب ِه ا َّل ِتي َمت َ َّسك َ
رت ِ َهبا ِيف ا رل َ
اش ِد ري َن َعا ٌّم َشا ِم ٌل لِك رُل َخلِ ري َف ٍة َر ِ
الر ِ
َم َع َأ َّن ر
اش ٍد إ َِىل َي رو ِم الدر ري ِن.
اخلُ َل َفا َء َّ
َّخب ِ
ب ِم رن َه َذا ال َّت َلو ِن َوالت َ
ط ا َّل ِذي َال َي رصدُ ُر ِم رث ُل ُه ُِم َّ رن َل ُه ُم رس َك ٌة ِم َن
َف َيا لِ َّل ِه ا رل َع َج ُ
ا رل ِع رل ِم َوالدر ري ِنَ ،وإِ َّنا لِ َّل ِه َوإِ َّنا إِ َل ري ِه َر ِ
اج ُع َ
ون.

(َ -)13ق َال ا رل َّش روك ِ
َاين (ص -31السطرَ « : )2فإ رِن ك َ
َان َما ُت َق رلدُ و َن ُه ِمن ُرهم
احت رَجنَا إ َِىل ا رلك ََال ِم َم َعك رُمَ ،وإ رِن ك َ
َان َم رن ُت َق رلدُ و َن ُه ِم رن َغ ر ِري ِه رمَ ،فا رت ُركُوا َما َل ري َس
ر

احل ِد ري َث
َلك رُمَ ،و َد ُعوا ا رلك ََال َم َع َىل َمنَا ِق ِ
ب َخ ر ِري ا رل ُق ُرو ِن ،»...إ َِىل َق رولِ ِهَ « :فإ َِّن َه َذا ر َ
(( -)1ص( ،)38/مكتبة الساعي).
(( -)2ص.)39/
( -)3وهو حديث ((أصحايب كالنجوم.))...،

َان األَ رخ ُذ ب َِأ رق َو ِ
َل رو َص َّح َلك َ
الص َحابَ ِة َل ري َس إ َِّال لِك رَونِ ِه ÷ َأ رر َشدَ َنا إ َِىل َأ َّن
ال َّ
ِ
اال رقتِدَ ا َء ب َِأ َح ِد ِه رم َأ رهدَ ىَ .فن رَح ُن إِ رن َما ا رم َت َث رلنَا إ رِر َشا َد َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷َ ،و َع ِم رلنَا
َع َىل َق رولِ ِهَ ،و َتبِ رعنَا ُسنَّ َت ُه.»...،

ـم َؤ َّي ِدي ُ :#ي َق ُال :إِ َّن َك َج َع رل َت
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة جمدالدين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
َاب َوا رلسنَّ ِة،
ال َّت رقلِ ريدَ َم رذ ُمو ًما َع َىل ا رل ُع ُمو ِمَ ،و َُمرنُو ًعا َع َىل ا ِ
إل رط َال ِقَ ،و َأ َّن ُه َه رج ٌر لِ رلكِت ِ
ني َت رقلِ ري ٍد َو َت رقلِ ري ٍد.
َف َال َم رعنَى بَ رعدَ َذلِ َك إلِبردَ ِاء َأ ري ال َف َوارِ ِق بَ ر َ
ـم َق رلدُ َ ِ َ ِ ِ
اهلدَ ى َي ُقو ُل َ
ونَ :و َن رح ُن إِ َّن َما ا رم َت َث رلنَا إ رِر َشا َد
َوبَ رعدَ َه َذاَ ،فا رل ُ
ون ألئ َّمة ر ُ
ح حۡ ح ل ح
َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷ بِا رل َّر رد إ َِىل ُأ رو ِيل األَ رمرِ َ ،ح ري ُث َي ُق ُ
ول ُس رب َحا َن ُه﴿ :ولو ردوه إّل
ح
ح
ح
ۡ
ِإَول أول ٱ ۡل ۡمر م ّۡنه ۡم لح حعل حّمه ٱ ََّل ح
َ
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ب النَّ ِف ر َري َوال َّت َفق َه َع َىل
ّين حو ّلنذّروا ق ۡومه ۡم﴾ [التوبةَ ،]122:ف َل رم ُي رو ِج ِ
ّلتفقهوا ِّف ٱِل ّ
اجل ِم ري ِع ،بَل ا رك َت َفى لِ رلنَّ ِف ر ِري ال َّطائِ َفة.
رَ
ول ال َّل ِه ÷ بِالت ََّمس ِ
َوا رم َت َث رلنَا إ رِر َشا َد ال َّل ِه َت َع َاىلَ ،و َر ُس ِ
ك بِال َّث َق َل ر ِ
َاب
ني :ا رلكِت ِ
رت ِة ،ك ََما ُه َو ِيف ر
ب َأئِ َّم ِة اإل رِس َ
ال ِمَ ،و َأ رخ َر َج ُه
ـمت ََواتِرِ  ،ا َّل ِذي َر َوا ُه َأ رغ َل ُ
اخلَ َ ِرب ا رل ُ
َوا رل ِع ر َ
مس ِلم و َأبو داود و َغري ُمها َعن ني ٍ
ف ب َِذلِ َك ابر ُن
رت َ
ف َو ِع ر ِ
ُ ر ٌ َ ُ َ َ َ رُ َ ر َر
رش ري َن َص َحابِ ًّيا ،ك ََما ا رع َ َ

ٍ
(الص َوا ِع ِق) َو َغ ر ُري ُه.
[اهل ري َت ِمي] ِيف َّ
َح َجر ر َ
حل ِد ري َث الت ََّمس ِ
ك
َق َال ِيف َص َوا ِع ِق ِه (ص -150السطرُ « :)14ث َّم ا رع َل رم َأ َّن ِ َ
ت َعن ني ٍ
رش ري َن َص َحابِ ًّيا» ،إ َِىل َق رولِ ِه:
ف َو ِع ر ِ
ب َِذلِ َك ُط ُر ًقا َكثِ ر َري ًة َو َر َد ر ر َ ر
اعَ ،و ِيف ُأ رخ َرىَ :أ َّن ُه َقا َل ُه
«و ِيف بَ رع ِ
ض تِ رل َك الط ُر ِق َأ َّن ُه َق َال َذلِ َك ب َِح َّج ِة َ
َ
الو َد ِ
أل ِ
ـم ِد رينَ ِة ِيف َم َر ِض ِهَ ،و َقد ا رم َت َ
احل رج َر ُة ب َِأ رص َحا ِب ِهَ ،و ِيف ُأ رخ َرىَ :أ َّن ُه َق َال َذلِ َك
بِا رل َ
ت رُ
ِصافِ ِه ِم َن ال َّطائِ ِ
ف ك ََما َم َّر.
بِ َغ ِد ريرِ ُخ ٍّمَ ،و ِيف ُأ رخ َرىَ :أ َّن ُه َق َال َل َّ
ـما َقا َم َخطِ ري ًبا بَ رعدَ ا رن ِ َ

ـم َواطِ ِن َو َغ رري َِها راهتِ َما ًما
هِم َذلِ َك ِيف تِ رل َك ا رل َ
َايف؛ إِ رذ َال َمانِ َع َأ َّن ُه ك ََّر َر َع َل ري ر
َو َال َتن ِ َ
رت ِة ال َّط ِ
اه َر ِة.
ب َِش رأ ِن ا رلكِت ِ
َاب ا رل َعزِ ريزِ َوا رل ِع ر َ
ٍ
اين َع ِن ابر ِن ُع َم َر ِ :
آخ ُر َما َت َك َّل َم بِ ِه النَّبِي ÷
َو ِيف رِ َوا َية ِعنردَ ال َّط َ َ
رب ِ ر
((اخ ُل ُف ِ
ر
وين ِيف َأ ره ِل بَ ريتِي)).

الش ري ِخ (( :إ َِّن لِ َّل ِه َع َّز َو َج َّل َث َال َ
اين َ ،و َأ ِيب َّ
ث
َو ِيف ُأ رخ َرى ِعنردَ ال َّط َ َ
رب ِ ر
ٍ
حي َف ِ
ظ ال َّل ُه ُد رن َيا ُه
حي َف رظ ُه َّن َمل ر َ ر
ُح ُر َمات َف َم رن َح ِف َظ ُه َّن َح ِف َظ ال َّل ُه ِد رينَ ُه َو ُد رن َيا ُهَ ،و َم رن َمل ر َ ر

َو َال ِ
آخ َر َت ُه)).

ُق رل ُتَ :ما ُه َّن َيا َر ُس َ
((ح رر َم ُة اإل رِس َال ِمَ ،و ُح رر َمتِيَ ،و ُح رر َم ُة
ول ال َّل ِه؟ َق َالُ :
َر ِمحِي)).
ٍ
َّاس رار ُق ُبوا ُحم َ َّمدً ا
الصدّ ري ِق ِم رن َق رولِ ِهَ ( :يا َأ َهيا الن ُ
َو ِيف رِ َوا َية لِ رل ُب َخارِ ري َع ِن ر
وه رم.
هِم َف َال ُت رؤ ُذ ُ
÷ ِيف َأ ره ِل بَ ريتِ ِه)َ ،أ ري :ر
اح َف ُظو ُه فِ ري ر
ٍ
((است رَو ُصوا ب َِأ ره ِل
ـم َّال ِيف ِس ر َريتِ ِه َ :أ َّن ُه ÷ َق َال :ر
َو َأ رخ َر َج أبرو َس رعدَ ،وا رل ُ

بَ ريتِي َخ ر ًريا؛ َفإ رِين ُأ َخ ِ
اص ُمك رُم َعن ُره رم َغدً اَ ،و َم رن َأ ُك رن َخ رص َم ُه َأ رخ ِص ُم ُهَ ،و َم رن َأ رخ ِص ُم ُه
َد َخ َل الن ََّار)).
َو َأ َّن ُه َق َالَ (( :م رن َح ِف َظنِي ِيف َأ ره ِل بَ ريتِي َف َقد َّاخت ََذ ِعنردَ ال َّل ِه َع رهدً ا)).
اجلنَّ ِةَ ،و َأ رغ َص ُاهنَا ِيف الد رن َياَ ،ف َم رن
َو َأ رخ َر َج األَ َّو ُل َ (( :أ َنا َو َأ ره ُل بَ ريتِي َش َج َر ٌة ِيف ر َ

( -)1املعجم األوسط ( ،)157/4رقم (.)3860
أيضا يف األوسط
( -)2املعجم الكبري ( ،)135/3رقم ( ،)2881ط( :مكتبة ابن تيمية) ،وأخرجه ً
( ،)72/1رقم (.)203
أيضا( :اجلواهر) للرشيف السمهودي (ص( ،)241-240/االستجالب) للسخاوي
( -)3وانظر ً
(ص.)103/
( -)4البخاري برقم ( ،)3713ط( :العِصية).
( -)5وانظر( :الذخائر العقبى) للمحب الطربي.
( -)6أي أبو سعد.

َشا َء َّاخت ََذ إ َِىل َربر ِه َسبِ ري ًال)).
((يف ك رُل َخ َل ٍ
ف ِم رن ُأ َّمتِي عُدُ ٌ
ول ِم رن َأ ره ِل بَ ريتِي َينر ُف َ
َوال َّث ِاين َح ِد ري َثِ :
ون َع رن
اجل ِ
نيَ ،أ َال َوإ َِّن
َه َذا الدر ري ِن َ رحترِ ري َ
اهلِ ر َ
ـم ربطِلِ ر َ
الضا رل ر َ
ف َّ
نيَ ،وا رنتِ َح َال ا رل ُ
نيَ ،و َت رأ ِو ري َل ر َ
َأئِ َّم َتك رُم َو رفدُ كُم إ َِىل ال َّل ِه َع َّز َو َج َّلَ ،فا رن ُظ ُروا َم رن ُت روفِدُ َ
ون)).

احلك َرم َة فِ رينَا َأ ره َل ال َب ري ِ
((احل رمدُ لِ َّل ِه ا َّل ِذي َج َع َل رِ
ت)).
َو َأ رخ َر َج َأ رمحَدُ َخ َ َ
رب :ر َ
َو ِيف َخ َ ٍرب َح َس ٍنَ (( :أ َال إ َِّن َع ري َبتِي َوك رَر ِِش َأ ره ُل بَ ريتِي َواألَ رن َص ُارَ ،فا رق َب ُلوا ِم رن
هِم))»  .اهـ.
ُحم ر ِسنِهِ رمَ ،و َجت َ
او ُزوا َع رن ُم ِس ريئِ ر

حي ُ
اط بِ ِه َك رث َرةًَ ،أ َف َال ُت رثب ُِت َ ُهل رم بِ ِم رث ِل
الس ِف رينَ ِة َوالن ُجو ِم َو َغ ر ُري َذلِ َك ُِمَّا َال ُ َ
َو َأ رخ َب ُار َّ
َذلِ َك َمزِ َّي ًة؟!.

اع َ ُهل رم ا رت َبا ًعا َو َع َم ًال ب ُِسنَّ ِة َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷؟!.
َأ َو َل ري َس اال رت َب ُ
مج َل ِة َما آ َتا َنا
َأ َو َل ري َس تِ رل َك اآل َي ُ
ات ال ُق ررآنِ َّي ُةَ ،واألَ رخ َب ُار النَّ َبوِ َّي ُة ِم رن ُ ر
الر ُس ُ
ول ÷؟!.
َّ
الربَّانِ َّي ِةَ ،واألَ رخ َبارِ النَّ َبوِ َّي ِة ِم رن َأ ِئ َّم ِة الدر ري ِن ِم رن َأ ره ِل بَ ري ِ
َأ َو َال َت رث ُب ُت بِاآل َي ِ
ت
ات َّ
ني ÷َ ،ولِ َسائِرِ ُع َل َم ِ
الر ُس ِ
ول األَ ِم ر ِ
ني َمزِ َّي ٌة؟!.
ـم رسلِ ِم ر َ
اء ا رل ُ
َّ

ُون األَ رخ ُذ ِ َهبا ِم َن ِ
رت ِاء َوال َّت َقو ِل؟ ُس رب َحا َن َك ال َّل ُه َّم َه َذا ُ رهبت ٌ
َأ رم َيك ُ
َان َعظِ ري ٌم،
اال رف ِ َ
َو َح رس ُبنَا ال َّل ُه َونِ رع َم ا رل َوكِ ري ُل.

َاين (ص -32السطرَ « : )11ف ِ
(َ -)14ق َال ا رل َّش روك ِ
اال رقتِدَ ا ُء ِهب رِم ُه َو ا رقتِدَ ا ٌء

ـم َّال.
( -)1أي ا رل ُ
(( -)2فضائل الصحابة) ألمحد بن حنبل ( )812/2رقم (.)1113
ٍ
ِ
َ
ني بر ُن ُح َر ريثَ ،قالَ :حدَّ َثني
احل َس ر ُ
( -)3روى الرتمذي يف (السنَن) برقم ( )3904قالَ :
«حدَّ َثنَا ُ
ٍ
ِ
َ
ِي ،عَنِ النَّب رِي ÷
وسىَ ،ع رن زَ كَرِ َّيا برنِ َأ ِيب زَ ائِدَ ةََ ،ع رن َعطِيَّ َةَ ،ع رن أ ِيب َسعيد اخلُدر ر ر
ال َف رض ُل بر ُن ُم َ
هِمَ ،وا رقبَ ُلوا
ِش األَنر َص ُارَ ،فا رع ُفوا َع رن ُم ِسيئِ ر
َق َالَ (( :أ َال إِ َّن َعيربَتِ َي ا َّلتِي آوِ ي إِ َلير َها َأ ره ُل بَيرتِيَ ،وإِ َّن كَرِ ِ َ
اب َع رن َأنَ ٍ
«ه َذا َح ِد ٌ
س».
يث َح َس ٌنَ ،و ِيف البَ ِ
ِم رن ُحم ِرسنِهِ رم))» .قال الرتمذيَ :
(( -)4ص( ،)40/مكتبة الساعي).

ول ال َّل ِه ÷َ ،و ِ
َان ب ُِسنَّ ِة َر ُس ِ
ب َِر ُس ِ
استِن ٌ
اال رستِن ُ
ول ال َّل ِه ÷».
هِم ُه َو ر
َان ب ُِسنَّتِ ر
إِلخ كَال ِم ِه.
ررب! َه َذا إِ رغ َر ٌاق
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
ـم َؤ َّي ِدي  :#ال َّل ُه َأك َ ُ
احل َّج ُة جمدالدين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
او ٌز لِ رل َحدر َ ،مل َي ُق رل بِ ِه َق رب َل ُه َقائِ ٌلَ ،والَ َس َب َق إِ َل ري ِه َأ َحدٌ ِم رن ُع َل َم ِ
َوإِ رف َر ٌ
اء
اطَ ،و ُغ ُل ٌّو َو َ َجت ُ
ر
اإل رِس َال ِم فِ ري َما َن رع َل ُم.
َف َع َىل َه َذا َأ َيك ُ
ُون ِعنردَ َك َأ َهيا َّ
الش ري ُخ ُك َّل َما َقا ُلو ُه َأ رو َف َع ُلو ُه ُسنَّ ًة َثانِ َية َع رن

َر ُس ِ
ت ال َق َ
رص ري ُح َك َ
ول
ول ال َّل ِه ÷؟!! .بَ رل ُه َو َ ِ
او رز َ
ال ِم َك َه َذاَ ،ف َقدر َج َ
بِ ِع رص َمتِ ره ِم بِ َكثِ ر ٍري.
ايب َو َخلِ ري َف ٍة َر ِ
اش ٍد َو ِف رع َل ُه
بَ رين ََما َأ رن َت ُ َحت رر ُم ال َّت رقلِ ريدَ إِ َذا ب َِك َ رجت َع ُل َق رو َل ك رُل َص َح ِ ٍّ

ال لِ َر ُس ِ
َق روالً َوفِ رع ً
ول ال َّل ِه ÷.
اج َب َة ِ
ُون ُسنَّ ًة َثانِ َي ًة َو ِ
َف َيك ُ
اع َع َىل ك رُل ُم رسلِ ٍم ِم رن ُجمرتَهِ ٍد َو َغ ر ِري ِه.
اال رت َب ِ
خيطِ َ
جيتَهِ دُ َ
خي رطي بَ رع ُض ُهم بَ رع ًضا ،
ئونَ ،و ُ َ
ون َو ُ ر
رض رو َر ًة َأ َّهنُ رم كَا ُنوا َ ر
َوا رل َ
ـم رع ُلو ُم َ ُ
هِمَ ،و َال ا َّد َعا ُه َ ُهل رم َغ ر ُري ُه رم َق رب َل َّ
الش ري ِخ ُِم َّ رن ُي رعتَد بِ ِه ِم رن َمجِ ري ِع
َو َمل ر َيدَّ ُعوا ِألَ رن ُف ِس ر
ني.
ـم رسلِ ِم ر َ
ا رل ُ
اجلدَ ُال بِا رل َباطِ ِل َ -ن ُعو ُذ بِال َّل ِه ِم َن ر ِ
َفا رن ُظ رر إ َِىل َأ ري َحدر َي رب ُل ُغ ب َِص ِ
احبِ ِه رِ
اخل رذالَ ِن.-
الش روك ِ
«وإِ َذا ر
(َ -)15ق َال َّ
اخ َت َل ُفوا ِيف َِش ٍء
َاين (ص -33السطر األَ َّول) َ :
الر رأي.»...،
الر َوا َي ِة الَ ِيف َّ
هِم ِيف ر
ِم رن َذلِ َك َف ره َو ِال رختِ َالفِ ر
ـم َؤ َّي ِدي َ :#ه َذا َينر ُق ُض َما َقدَّ رم َت،
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة جمدالدين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
ف ال َق َل ُم َع رن َق رولِ َك إ َِّهنُم َال َي رف َع ُل َ
َو َينرك ُ
ون
ف َي ِصح َذلِ َك َو َما َج َّ
ُث َما َأبر َر رم َتَ ،ك ري َ
ون َق رو ًال إ َِّال َع َىل َو رف ِق فِ رع ِل َر ُس ِ
فِ رع ًالَ ،و َال َي ُقو ُل َ
ول ال َّل ِه ÷ َو َق رولِ ِه؟.
( -)1قد تقدم النقل عن ابن تيمية يف ذلك ،فارجع إليه موف ًقا.
(( -)2ص( ،)41/مكتبة الساعي).

ت َ -وإ رِن ك َ
خي َتلِ ُفواَ ،أ رو
َان ِيف ال َّط رب ِع َغ َل ٌطَ -ف َه رل َي ِصح بَ رعدَ َذلِ َك َأ رن َ ر
َهك ََذا َأ َر رد َ
هِم؟!.
َي ُقو ُلوا ب َِآرائِ ر
الر رأي .
ُث َّم َك ري َ
ف َي ِصح َأ رن َي ُقو ُلوا َق رو ًال َ -وإ رِن َق َّل َع َىل َز رع ِم َك -ب َِم رح ِ
ض َّ
ت بَ رعدَ َذلِ َك إ َِىل ال َق رو ِل ب َِأ َّن ُه ÷ َأ َم َر َأ رص َحابَ ُه ا َّل ِذ ري َن َأ رث َب َّت َأ َّن
ُث َّم َقدر عُدر َ
الر ِ
ون -إ َِىل ِ
آخرِ ِهَ -أ رن َي َّت ِب ُعوا ر
َمجِ ري َع ُهم َال َي رف َع ُل َ
اش ِد ري َن.
اخلُ َل َفا َء َّ

ُث َّم َأ رث َب َّت لِ رل ُخ َل َف ِ
الر ِ
اش ِد ري َن َأ َّن َمجِ ري َع َما َي رصدُ ُر َعن ُره رم َصا ِد ٌر َع رن
اء َّ
َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷ .
ُث َّم َن َق رض َت َذلِ َك َو َأ رث َب َّت َهلم ِ
وصا
اجتِ َها َد إ َِّال فِ ري َما َمل ر َي ُك رن َمن ُرص ً
اال رجتِ َها َدَ ،و َال ر
ُ
َاب وا رلسنَّ ِةَ .ه َذا مع ُلوم لِك رُل َعارِ ٍ
ف َع ِ
املٍ.
َع َل ري ِه ِيف ا رلكِت ِ َ
َر ٌ
(َ -)16قا َل (ص -34السطرَ « : )7فإِ َّن ُه َال َطا َع َة لِ رل ُع َل َم ِ
اءَ ،و َال لِ ُ
أل َم َر ِاء إ َِّال
رش ري َعتِ ِه.»...،
إِ َذا َأ َم ُروا بِ َطا َع ِة ال َّل ِه َو رف َق َ ِ

رش ري َعتِ ِه َج َو ُاز
ـم َؤ َّي ِدي َ :#أ َل ري َس ِم رن َ ِ
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة جمدالدين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
ِ
وب الس َؤ ِ
ال َع َىل
ص ِف ري ِه؟َ ،و ِم رن َ ِ
رش ري َع ِت ِه َأ ري ًضاُ :و ُج ُ
اال رج ِت َها ِد ،بَ رل ُو ُجوبُ ُه ِف ري َما َال َن َّ

ـم رجتَهِ ِد؟.
َغ ر ِري ا رل ُ

الو ِ
ب َع َل ري ِه َأ رن ُي رفتِ َي ُه ب َِما َأ َّدى
اج ُ
السائِ ُل َأ َل ري َس َ
َفإِ َذا ر
ـم رجتَهِ دُ َ ،و َس َأ َل ُه َّ
اجت ََهدَ ا رل ُ
رش ري َعتِ ِه؟.
اجتِ َها ُد ُه؟َ ،فإِ َذا َع ِم َل بِ ِه َأ رل َيس َعا ِم ًال َع َىل َو رف ِق َ ِ
إِ َل ري ِه ر
ِالر َوا َي ِة
( -)17قال (ص -39السطرَ « : )3ف َي رع َم ُل ب َِذلِ َك ِم رن بَ ِ
اب ال َع َم ِل ب ر

( -)1قال الشوكاين (ص« :)41/و َق َّل أن جتدَ فعالً من تلك األفعال صادرا عن ٍ
ملحض
أحد منهم
ِ
َ
ً
ٍ
رأي رآه.»...
( -)2قال الشوكاين (ص«:)41/وعىل هذا فمعنى احلديث :أ َّن رسول اهلل ÷ خاطب أصحابَ ُه
فإهنم
أن يقتدوا ب َِما يشاهدونه بفعله من سنته ،وبام يشاهدون من َأفعال اخللفاء الراشدينَّ ،
صادر عنه».
املب رلغون عنه ،العارفون بسنته ،املقتدون هبا ،فكل ما َيصدر عنهم يف ذلك
ٌ
(( -)3ص( ،)42/مكتبة الساعي).
(( -)4ص( ،)46/مكتبة الساعي).

ِالر رأ ِي».
َال ب َّ

ٍ
َق َال َم رو َال َنا َن رج ُم ا رل ِع ر َ ِ
ـم َؤ َّي ِدي :#
اهلا ِد ري َن ا ِ
إل َما ُم جمدالدين بر ُن ُحم َ َّمد ا رل ُ
رتة َ
رب
اجتِ َها َد ِاُت رِم ،ا َّلتِي َل ري َس فِ ري َها َن ٌّ
َقدر كَا ُنوا ُي رفت رُو َن ُه ب َِآرائِهِ رم َو ر
آينَ ،و َال َخ َ ٌ
ص ُق رر ِ ٌّ
َن َبوِ ٌّي ،بَ رل َل ري َس ِ
اال رجتِ َها ُد إ َِّال ِيف َذلِ َك.
َو َقدر َس َب َق ِ
(ر رأ ُينَا لِ َر رأي َِك َت َب ٌع)َ ،و َه َذا
ت الت ر ِ
حي ُ
ِاآلر ِاءَ ،و ِمن َرها َق رو ُل ُع َم َرَ :
ات ب َ
َِّص ر َ
َم رع ُلو ٌم.

َو َع َىل ُم رقت ََىض َك َ
ص َي رر ُو رو َن ُه لِ رل َّسائِ ِل َف َال ُي رفتُو َن ُه.
ال ِم ِهَ :أ َّن َما َمل ر َي ُك رن فِ ري ِه َن ٌّ
ـم َسائِ ِل ِ
اال رجتِ َها ِد َّي ِة؟َ ،و َقدر َمنَ رع َت ال َّت رقلِ ريدَ َ ،و َمنَ رع َت ال َفت َروى
َفب َِما َذا ُي رع َم ُل ِيف ا رل َ
ض َأ َّن ُه َغ ر ُري ُجمرتَهِ ٍدَ ،و َأ َّن ُه َغ ر ُري َم رط ُل ٍ
وب ِمنر ُهَ ،ف َل رم َي رب َق َل ُه
ِالر رأ ِيَ ،وا رل َف رر ُ
َأ ري ًضا َوا رل َع َم َل ب َّ
ِعنردَ َك َطرِ ري ٌق.
َاب
(َ -)18ق َال (ص -54السطرِ « : )4ق ري َل ألَ ِيب َحنِ ري َف َة :إِ َذا ُق رل َت َق رو ًال َوكِت ُ
َاب ال َّل ِه.
ال َّل ِه ُخيَالِ ُف ُه؟َ .ق َال :ا رت ُركُوا َق رو ِيل بِكِت ِ

الر ُس ِ
َف ِق ري َل َل ُه :إِ َذا ك َ
ول ÷ ُخيَالِ ُف ُه؟.
رب َّ
َان َخ َ ُ
َق َال :ا رت ُركُوا َق رو ِيل ب َِخ َ ِرب َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷َ .ف ِق ري َل َل ُه :إِ َذا ك َ
ايب
الص َح ِ ر
َان َق رو ُل َّ
ايب».
الص َح ِ ر
ُخيَالِ ُف ُه؟َ .ف َق َال  :ا رت ُركُوا َق رو ِيل بِ َق رو ِل َّ

َاب ال َّل ِه
ـم َؤ َّي ِدي َ : #أي ُم رس ِل ٍم ُخيَالِ ُ
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
ف ِكت َ
احل َّج ُة جمدالدين ا رل ُ
إل َم ُام ر ُ
َاب ال َّل ِه َت َع َاىلَ ،أ رو ُس َّن ِة َر ُسولِ ِه ÷.
َت َع َاىل َع رمدً اَ ،أ رو َي رر َب ب َِأ رن ُي َقدَّ َم َق رو ُل ُه َع َىل ِكت ِ

ايب»َ ،ف َقدر َق َال َم رو َال َنا رِ رض َو ُ
ان ال َّل ِه َت َع َاىل
الص َح ِ ر
َو َأ َّما َق رو ُل ُه« :ا رت ُركُوا َق رو ِيل بِ َق رو ِل َّ
َع َل ري ِه:
ايب َع َىل َغ ر ِري ِهَ ،ف ره َو
َه َذا َن ٌّ
الص َح ِ ر
ص ِمنر ُه ب َِج َوازِ ال َّت رقلِ ري ِدَ ،وإِ َّنام ُي َر َّج ُح فِ ري ِه َت رقلِ ريدُ َّ
(( -)1ص( ،)60/مكتبة الساعي).

َينر ُق ُض َع َل ري ِه.
(َ -)19ق َال (ص -54السطرَ ، )12نا ِق ًال َع رن َمالِ ِ
ك بر ِن َأ َن ٍ
سَ :
«و َما َمل ر
َاب َوالسنَّ َة َفا رت ُركُو ُه».
ُي َوافِ ِق ا رلكِت َ
ني.
ـم رسلِ ِم ر َ
اع فِ ري ِه بَ ر َ
ـم َؤ َّي ِدي َ : #ه َذا َال نِ َز َ
ني ا رل ُ
َق َال اإلمام جمدالدين ا رل ُ
*******

(( -)1ص( ،)60/مكتبة الساعي).

َّ َّ
اغي يف كتاب
(مع القاضي العالمة احلافظ احلسني بن أمحد السي ِ
الروض النضري)


نيَ ،و َعـ َىل آلِـ ِه
الس َال ُم َع َىل َس ري ِد الــ ُرم رر َسلِ َ
احل رمدُ هللِ َر رب ا رل َعا َلـ ِم َ
نيَ ،و َّ
الص َال ُة َو َّ
رَ

ِني ال َّط ِ
اهرِ ي َن.
ال َّط ريب َ

(َ -)1ق َال ا َل َقـ ِ
السـ َّيا ِغي ¦ ِيف
ني برـ ُن َأ ر َ
احل َسـ ُ
محـدَ َّ
ايض ا رل َع َّال َمـ ُة احلــافظ ر ُ
(اجل رز ِء راألَ َّو ِل) (ص/81س)23
(الر رو ِ
َّ
رش ِح َجم ر ُم ِ
وع ال ِف رق ِه ال َكبِري) ِيف ر ُ
ض الن َِّضري َ ر

الز ري ِد َّي ِة َظـا ِه َر ٌة َمك ُرشـو َف ٌةَ ،فـ َال ُي رق َبـ ُل
الرافِ َض ِة َو َّ
«وا رل َعدَ َاو ُة بَ ر َ
(الطبعة الثانية)َ :
ني َّ
هِم َع َىل بَ رع ٍ
ض».
َق رو ُل َأ ره ِل راألَ ره َو ِاء بَ رع ِض ر

ـم َؤ َّي ِدي(ع):
َع َّل َق َع َلي ِه َم رو َال َنا ر ِ
اإل َما ُم َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
هِم َع َىل بَ رع ٍ
ض.
ـم رخ َتلِ ِف َ
الص َو ُ
َّ
ني بَ رع ِض ر
ابَ :ف َال ُي رق َب ُل َق رو ُل ا رل ُ
وض) (ط ،2ج ،1ص ،108س:)18
(الر ِ
(َ -)2و َق َال ِيف َّ
ين اهللِ
«و ِمن َرها َ :ما َر َوا ُه الدَّ ري َل ِمي ِيف ( ِم رشكَا ِة راألَ رن َوارِ )َ ،و ر ِ
ـم ره ِدي لِ ِد ِ
َ
اإل َما ُم ا رل َ
احلا ِك ُم ِيف ِ
اإل َما ُم َأبُو
(ج َال ِء راألَبر َصارِ )َ ،و ر ِ
ُحم َ َّمدُ بر ُن ا رل ُ
ـم َط َّهرِ ِيف (الـر ِمن َره ِ
اجل ِ ريل)َ ،و ر َ
اج ر َ
َطالِ ٍ
وين ِيف ر
ايل) ب َِسن َِد ِه إ َِىل َزا َذ َ
احل َس ِ
ان َي رر َف ُع ُه إ َِىل النَّب رِي
(األَ َم ِ ر
ب َر
اهل ُار ِ ّ
حي َيى بر ُن ر ُ
ني ر َ
(َ -)1أ ري ِم َن ا رلب َِش َار ِ
َيل .%
ات بِإِ َما ِم راألَئِ َّم ِة ِز ري ِد برنِ ع ِ ٍّ
( -)2أمايل اإلمام أيب طالب ( #ص )162/رقم (.)121

َّ
وب
÷ َأ َّن ُه َق َال:
ِاحل رق ِم رن َو َل ِدي ،الـ َرم رص ُل ُ
((الشهِ يدُ ِم رن ُذ رر َّيتِي ،ا رل َقا ِئ ُم ب ر َ
ـم َج ِ
نيَ ،ي رأ ِيت َي رو َم ا رل ِق َيا َم ِة
ـم َح َّجلِ َ
اه ِدي َنَ ،و َقائِدُ ا رل ُغ رر ا رل ُ
َاس ِة كُو َفان ،إِ َما ُم ا رل ُ
بِ ُكن َ

ـم َق َّربُ َ
ف َع َل ريك رُم
اجلنَّ َة َال َخ رو ٌ
َو َأ رص َحابُ ُه َت َت َل َّق ُ
ون ُينَا ُد َ
ـم َالئِ َك ُة ا رل ُ
اه ُم ا رل َ
وهنُمُ :ا رد ُخ ُلوا ر َ
َو َال َأ رنت رُم َ رحت َز ُن َ
ون))».
ـم َؤ َّي ِدي : #
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
اإل َما ُم َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
اإل َما ِم َأ ِيب َطالِ ٍ
ب َ ،#و ِيف ِج َال ِء راألَبر َصارِ ُم رسنَدٌ إ َِىل َأ ِم ِري
ايل ر ِ
ُه َو ِيف َأ َم ِ ر
وع؛ ِألَ َّن َطرِ َيق ِم رثلِ ِه ا رل َو رح ُي،
ـم رؤ ِمنِ َ
ني َ #غ ر ُري َم رر ُفوعٍَ ،و ره َو ِيف ُح رك ِم ا رل َ
ا رل ُ
ـم رر ُف ِ

ني ِألُ َّمتِ ِهَ ،والنَّاطِ ُق بِلِ َسانِ ِهَ ،وال َّل ُه
اب َم ِدي َن ِة ِع رل ِم ِهَ ،والـ ُرم َب ر ُ
ص  #بَ ُ
َو ِألَ َّن ا رل َو ِ َّ
اهلا ِدي.
َت َع َاىل ر َ
الز ري ِن
وض) (ط ،2ج ،1ص ،122سَ )3ن رق ًال لِك ََال ِم َّ
(الر ِ
(َ -)3و َق َال ِيف َّ
«و ِق َيلَ :أ َصح َاألر َسانِ ِ
يد َما َر َوا ُه ابر ُن ِش َه ٍ
ُورَ ،ع رن َز ري ِن
ا رل ِع َرا ِق ري َما َل رف ُظ ُهَ :
ـم رذك ُ
اب ا رل َ
نيَ ،ع رن َجدر ِه َع ِ ريل بر ِن َأ ِيب َطالِ ٍ
احل َس ر ِ
احل َس ِ
ب،
نيَ ،ع رن َأبِي ِه ر ُ
ا َل َعاب ِِدي َنَ ،و ره َو َع ِيل بر ُن ر ُ

الر َّز ِ
«:وابر ُن
اقَ ،و ُر ِو َي َأ ري ًضا َع رن َأ ِيب بَكررِ بر ِن َأ ِيب َش ري َب َةَ ،ف َق رو ُل ُه
َ
َو ره َو َق رو ُل َع رب ِد َّ
ِاحلَ ِد ِ
ِش َه ٍ
اب َعنر ُه بِ ره»َ ،أ ري َع رن َز ري ِن ا رل َعاب ِِدي َن ب ر
يث».
ـم َؤ َّي ِدي : #
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ

احل ِد ِ
يث،
ِالسن َِدَ ،أ ري َع رن َأبِي ِه َع رن َجدر ِه؛ ِألَ َّن ا رلك ََال َم ِيف َّ
َص َوابُ ُه :ب َّ
السن َِد َال ِيف ر َ

َو ره َو َو ِ
اض ٌح.

وض) (ط ،2ج ،1ص ،146س:)11
(الر ِ
(َ -)4و َق َال ِيف َّ
اجل ِ
« َق َال َأبُو ُع رث َم َ
احل َس ِ
خلارِ ِج َّي ِيف
ني َف َل رم َأ َر ا َ
اح ُظَ :أ َّما َع ِيل بر ُن ر ُ
ان َع رم ُرو بر ُن بَ رح ٍر ر َ
َالشي ِع ريَ ،و َمل ر َأ َر ر
َأ رمرِ ِه إ َِّال ك ر
ويس».
ـم رعتَزِ ِ ريلَ ،و َمل ر َأ َر ا رل ُ
الشي ِع َّي إ َِّال كَا رل ُ
ـم رعتَزِ ِ َّيل إ َِّال كَالن َُّاو ِ ر
(َ -)1أ ري َق رو ُل الزَّ رينِ ا رل ِع َرا ِق ري ِيف َأ رل ِفيَّتِ ِه (ص:)94/
َع رن َجدر ِه َوابرـ ُن ِشـ َه ٍ
اب ع رَنـ ُه ِبـ ره
َو ِقيـ َـل زَ ري ـ ُن ا َل َع ِاب ـ ِدي َن َع ـ رن َأ ِب ـ ره

وب إ َِىل
َع َّل َق َعلِ ري ِه َم رو َال َنا َ ِ
ـم َؤ َّي ِدي  #بِ َق رولِ ِهَ :من ُرس ٌ
احل َّج ُة جمدالدين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
َناوسَ ،ر رأ ٌس َ ُهل رمَ ،ز َع ُموا َأ َّن َج رع َف َر بر َن ُحم َ َّم ٍد َ ŉح ٌّي َمل ر َي ُم رتَ .مت َّ رت ِم َن (ا رلـ ِم َل ِل
َوالن َرح ِل ).
ض) (ط ،2ج ،1ص ،154س:)10
(الر رو ِ
(َ -)5و ِيف َّ
الذ َهبِي َح ِد َ
«و َأ رو َر َد َّ
احل َس ر ِ
ني بر ِن َوا ِق ٍد ،نا:
َ
يث َأ ِيب ُأ َما َم َةَ ،و َل رف ُظ ُهَ :ع ِيل بر ُن ر ُ
َأ ِيبَ ،ق َالَ :حدَّ َثنَا َأبُو َغالِ ٍ
بَ ،ع رن َأ ِيب ُأ َما َم َةَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللِ ÷ لِنِ َسائِ ِه:
َان َي رو َم ُأ رم َس َل َم َةَ ،فن ََز َل ِج ر ِرب ُيلَ ،ف َق َال َر ُس ُ
َ
((ال ُت َبكوا َه َذا))َ -ي رعنِي ُح َس رينًاَ -وك َ
ول

اهللِ ÷َ :
ني َف َبكَى َف َخ َّل رت ُه َيدر ُخ ُل،
((ال َتدَ ِعي َأ َحدً ا َيدر ُخ ُل َع َل رينَا))َ .ف َجا َء ُح َس ر ٌ
َفدَ َخ َل َحتَّى َج َل َس ِيف َح رجرِ َر ُس ِ
ول اهللِ ÷َ ،ف َق َال ِج ر ِرب ُيل  :#إ َِّن ُأ َّمت ََك
َس َت رق ُت ُل ُهَ ،ق َالَ (( :ي رق ُت ُلو َن ُه َو ُه رم ُم رؤ ِمن َ
ُون؟))َ ،ق َالَ :ن َع رمَ ،و َأ َرا ُه ُت رربَ َت ُه».
ـم َؤ َّي ِدي : #
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ

ان اللغَوِ ي ا َّل ِذي ُه َو الت رَّص ِد ُيق َ ،أ ري ُم َصدر ُق َ
ِيم ُ
ون بِرِ َسا َلتِي.
َأ ري راإل َ

ض) (ط ،2ج ،1ص ،215س:)12
(الر رو ِ
(َ -)6و ِيف َّ
اووا ِيف ال رث َق ِة
ـمت ََماثِ َ
اووا ِيف ال رث َق ِة َأ رو َالَ ،فإ رِن َت َس َ
لنيَ ،فإِ َّما َأ رن َيت ََس َ
َ
«و َأ َّما َغ ر ُري ا رل ُ
َفإ رِن ك َ
احلك ُرم َل ُه.
َان َم رن َو َص َل َأ رو َر َف َع َأ رح َف ُظ َف ر ُ

احلك ُرم لِ رل ُم رر ِس ِل َوا رل َوا ِق ِ
َوإ رِن ك َ
اووا ِيف ال رث َق ِة
فَ ،وإ رِن َمل ر َيت ََس َ
َان ا رل َعك ُ
رس َف ر ُ
احلك ُرم لِل رث َق ِة».
َف ر ُ
(( -)1الـملل والن َرحل) للشهرستاين ( )167/1ط( :دار الكتب العلمية).
أيضا( :التبصري يف الدين) لألسفراييني (ص )37/ط( :عامل الكتب).
وانظر عن هذه الفرقة ً
النبالء) ( .)289/3ط( :الرسالة) ،وقال« :إ رِسنَا ُد ُه َح َس ٌن».
( -)2يف (سري أعالم
ح ح ٓ ح ح ۡ َح ح حۡ َ ح
ح
َٰ
(َ -)3ك َق رولِ ِه تَ َع َاىل﴿ :وما أنت بّمؤمّن َلا ولو كنا ص ّدق ّّي[ ﴾١٧يوسف] ،ال اإليامن الذي يفيد املدح
والتعظيم الذي هو االتيان بالواجبات واجتناب املقبحات مع التصديق ،وعىل اجلملة :املسألة
مبسوطة يف (الفلق املنري بالربهان) يف القسم األول من (جممع الفوائد) فارجع إليه.

ـم َؤ َّي ِدي َ : #ص َوابُ ُهَ :ل ر َ
أل رو َث ِق؛ إِذ
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
ات.
ض َأ َّهنُ رم ثِ َق ٌ
ا رل َف رر ُ
ض) (ط ،2ج ،1ص ،219سَ « :)15ك َق رو ِل ا رل َف َر رز َد ِق :
(الر رو ِ
(َ -)7و ِيف َّ
َه رل َأ رن َت إ رِن َم َاتـ رت َأ َت ُانـ َك َر ِ
آل بِ رس َطا ِم بر ِن َقـ ري ٍ
إىل ِ
ب
ب
س خمُ َاطِـ ِ
اكـ ٌ

ب َِج رر خمُ َاطِ ٍ
او َر ِة َق ري ٍ
وع ِص َف ٌة لِ َراكِب».
سَ ،و ره َو َم رر ُف ٌ
ـم َج َ
ب لِ ُ
ـم َؤ َّي ِدي  #بِ َق رولِ ِه:
َع َّل َق َع َل ري ِه َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
ب) بِنَا ٌء َع َىل
بِنَا ٌء َع َىل َأ َّن ُه (خمُ َاطب) بِا رلـ ِمي ِمَ ،و ِيف ال َّط َ ِرب ري َع رط ٌ
(راكِ ٌ
ف َع َىل َ
َأ َّن ُه بِا رل َف ِ
اء َ .مت َّ رت.
وض) (ط ،2ج ،1ص ،222س:)13
(الر ِ
(َ -)8و َق َال ِيف َّ
ول اهللِ ÷ َت َو َّض َأ َف َغ َس َل)ُ ،ي رؤ َخ ُذ ِمنر ُه ُح ُص ُ
«(ر َأ ري ُت َر ُس َ
َرب ِة
ـم رعت َ َ
ول النر َّي ِة ا رل ُ
َ
ِيف راألَ رع َم ِ
ال؛ ِألَ َّن َم رعنَا ُه َأ َرا َد ا رل ُو ُضو َء َف َغ َس َل».

ُون ا رل َفا ُء لِ َع رط ِ
حيت ََم ُل َأ رن َتك َ
ف
َق َال اإلمام
احلجة َجم ردُ الدر ِ
َّ
ـم َؤ َّي ِدي  ُ : #ر
ين ا رل ُ
حح ح
حح ح
اد َٰ
ى نوح َر َبهۥ فقال﴾ [هود،]45/
ـم رج َم ِلَ ،ن رحو َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :ون
ال َّت رف ِص ِ
يل َع َىل ا رل ُ

َو ره َو َوارِ ٌد َكثِريَ ،و ره َو ال َّظ ِ
ـم َقا ِم.
اه ُر ِيف َه َذا ا رل َ
وب النر َّي ِة َم رع ُلو َم ٌة كِتَابًا َو ُسنَّ ًة،
َو َع َل ري ِه َف َال َم رأ َخ َذ ِم رن َذلِ َكَ ،و راألَ ِد َّل ُة َع َىل ُو ُج ِ
َوال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّو ِف ِ
يق.
ض الن َِّض ِري) (ط ،2ج ،1ص ،228س:)25
(الر رو ِ
(َ -)9و َق َال ِيف َّ
( -)1ديوان الفرزدق (ص . )88/ط( :دار الكتب العلمية).
( -)2يف الديوان املطبوع:
ِ
آل ب رِس َطا ِم برـنِ َقـير ٍ
إ َِىل ِ
ب
َأ َل رس َت إِ َذا ال َق رع َسـا ُء َأنر َسـ َل َظ ره ُر َهـا
س ب َِخاطـ ِ

(( -)3رشح الكافل) للعالمة عيل بن صالح الطربي ( )243/2ط( 1مكتبة أهل البيت(ع)).
( -)4أيَ :ف َخاطِب.

احل ِد ِ
يث
« ُي رؤ َخ ُذ ِ -م رن ر َ
ا رل ُو ُض ِ
وء».

وب الت رَّس ِم َي ِة ِيف
ـم َخا َل َف ِة -عَدَ ُم ُو ُج ِ
ب َِم رف ُهو ِم ا رل ُ

َق َال َم َ
ـم َؤ َّي ِدي : #
وال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
ـم رأ َخ ِذ َه َذاَ ،ف َل ري َس ِيف ر
اخلَ َ ِرب َما ُي ِفيدُ ُهَ ،غا َي ُت ُه عَدَ ُم ِذكررِ الت رَّس ِم َي ِة
ُينر َظ ُر ِيف ا رل َ
وهباَ ،وب َِأ ري َم رف ُهو ٍم ِم رن َم َف ِ
اهي ِم
َوك رَو ُهنَا َم رسك ٌ
ُوت َعن َرهاَ ،و َل ري َس ِيف َذلِ َك عَدَ ُم ُو ُج ِ َ
ـم َخا َل َف ِة؟!!.
ا رل ُ
ض) (ط ،2ج ،1ص ،234س:)11
(الر رو ِ
(َ -)10و ِيف َّ
الر ُج ِل َين َرسى َم رس َح
« َق َال َأبُو َخالِ ٍد َر ِ َ
مح ُه اهللَُ :و َس َأ رل ُت َز ريدَ بر َن َع ِ ٍّيل َ ŉع ِن َّ
َر رأ ِس ِه َحتَّى َ ِ
جيزِ ُؤ ُه َو َال ُي ِعيدُ ُو ُضو َء ُه.
جي َّ
ف ُو ُض ُ
وؤ ُهَ .ق َالُ :ي ِعيدُ َم رس َح َر رأ ِس ِه َو ُ ر
ُي رؤ َخ ُذ ِم رن ك ََال ِم ِه َ #م رس َأ َلتَا ِن:
يب ِيف ا رل ُو ُض ِ
راألُ َ
وء؛ لِك رَونِ ِه َمل ر َي رأ ُم رر بَ َغ رس ِل َما بَ رعدَ َم رس ِح
الرتتِ ِ
وىل :عَدَ ُم ُو ُج ِ
وب َّ ر
س َح ري ُث َق َالَ :و َال ُي ِعيدُ ُو ُضو َء ُه ».
الر رأ ِ
َّ
ـم َؤ َّي ِدي : #
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ

يح فِي ِه بِ َغ رس ِل رِ رج َل ري ِهَ ،ف َل َع َّل ُه َمل ر َي رغ ِس رل ُه َما،
ِيف راألَ رخ ِذ ِم رن َه َذا َن َظ ٌر؛ إِ رذ َال َت ر ِ
ِص َ
َو َأ َرا َد َأ َّن ُه َال ُي ِعيدُ ا رل ُو ُضو َء ِمن ابر ِتدَ ا ِئ ِه ،ك ََما ُه َو َظ ِ
اه ُر َق رولِ ِهُ :و ُضو َء ُهَ ،ف ُي رؤ َخ ُذ ِمنر ُه
ـم َو َاال ِة َال َغ رريَ ،و َذلِ َك َو ِ
اض ٌح لِ رل ُمت ََأ رم ِل.
عَدَ ُم ُو ُج ِ
وب ا رل ُ

وض) (ط ،2ج ،1ص ،239س:)13
(الر ِ
(َ -)11و َق َال ِيف َّ
كُن َأ رن َي رغ ِس ُلوا َأ َث َر ا رل َغا ِئ ِط َوا رل َب رو ِل؛ َفإ َِّن َر ُس َ
هلل ÷
ول ا ِ
اج َّ
« َق رو ُل َعا ِئ َش َةُ :م رر َن َأ رز َو َ
َ
الرت ِم ِذ َّيَ ،و َأ رخ َر َج ُه الن ََّسا ِئي ب َِم رعنَاه».
الست َُّة إ َِّال َّ ر
ِيهِمَ ،أ رخ َر َج ُه ر
كَان َي رف َع ُل ُه َو َأ َنا َأ رست رَحي ر
ـم َؤ َّي ِدي : #
َع َل َّق َع َل ري ِه َم رو َال َنا ر ِ
اإل َما ُم َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ

احل َس ِ
احل َس ِ
َيلَ ،ع رن َأ ِمريِ
ني برنِ ع ِ ٍّ
نيَ ،ع رن َجدر ِه ر ُ
َيل برنِ ر ُ
َيلَ ،ع رن َأبِي ِه ع ِ ر
(َ -)1و َل رف ُظ ُهَ :حدَّ َثنِي زَ ريدُ بر ُن ع ِ ٍّ
ول اهللِ ÷ تَ َو َّض َأ َفغ ََس َل َو رج َه ُهَ ،و ِذ َرا َعيرهِ
َيل برنِ َأ ِيب َطالِ ٍ
(ر َأ ري ُت َر ُس َ
ب َ %ق َالَ :
ا رل ُ
ـمؤر ِمنِنيَ ع ِ ر
َ
ً
َ
َ
ً
اس َتن َرش َق َث َال ًثا َث َال ًثاَ ،و َم َس َح ب َِر رأ ِس ِه َو ُأ ُذ َن ري ِه َم َّر ًة َم َّرةًَ ،وغ ََس َل َقدَ َم ري ِه َث َال ًثا).
و
ض
م
ض
مت
و
ا،
ث
ال
ث
ا
ث
َث َال
َ َر َ َ َ ر
ني راألَع َرضاءِ.
ِ
ِ
وب ا رل َو َالء بَ ر َ
(َ -)2والثَّانيَ ُة :عَدَ ُم ُو ُج ِ

الست َُّة ،...إ َِىل َق رولِ ِه :ب َِم رعنَاهَ ،و َج َع َل
رض ٌ
وب َع َىل َق رولِ ِهَ :أ رخ َر َج ُه ر
احل ِف ِيد َم ر ُ
ِيف ُن رس َخ ِة ر َ
الرت ِم ِذي َو َص َّح َح ُه(َ ،)1والن ََّسا ِئي(َ ،)2و َأ رخ َر َج ُه َأ رمحَدُ (،)3
بَدَ َل َه َذاَ :أ رخ َر َج ُه ر ر

()4
يحَ ،و َص َّح َح ُه ابر ُن ِح َّبان(َ .)5مت َّ رت.
الرت ِم ِذيَ :ح َس ٌن َص ِح ٌ
َوا رل َب ري َه ِقي َ ،و َق َال َّ ر
وض) (ط ،2ج ،1ص ،243سُ « :)24أم ُص َب َّي َة
(الر ِ
(َ -)12و َق َال ِيف َّ
اجل َهنِ َّي ُة».
رُ

اس ُم َها َخ رو َل ُة بِن ُرت َق ري ٍ
س،
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ـم َؤ َّي ِدي  : #ر
ين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
(جا ِم ِع راألُ ُص ِ
ول) .
َذك ََر ُه ِيف َ

ض (ط ،2ج ،1ص ،244س:)9
الر رو ِ
(َ -)13و ِيف َّ
«ما َأ رخرجه َأبو داود  ،والنَّسا ِئي ِبإِسن ٍ
َاد َص ِح ٍ
ب ال َّنب َِّي
يح َع رن َر ُج ٍل َص ِح َ
َ َ ُ ُ َ ُ َ
ر
َ َ
َ
((هنَى َر ُس ُ
الر ُج ِلَ ،أ رو َي رغت َِس َل
ول ا ِ
ـم رر َأ ُة ِب َف رض ِل َّ
هلل ÷ َأ رن َت رغت َِس َل ا رل َ
÷ َق َالَ :
مجي ًعا))َ ،و َقدر ُ ِ
ـم رر َأ ِةَ ،و رل َي رغ َ ِرت َفا َ ِ
ني َما َت َقدَّ َم ب َِأ رم َر ري ِن:
مج َع بَ ري َن ُه َوبَ ر َ
الر ُج ُل ِب َف رض ِل ا رل َ
َّ
«ح ِد ٌ
يح».
يث َح َس ٌن َص ِح ٌ
( -)1سنن الرتمذي رقم ( ،)19وقالَ :
َ
َ
اج ُك َّن أ رن
(( -)2السنن الكربى) للنسائي ( .)73/1ط( :دار الكتب العلمية) ،ولفظهُ « :م رر َن أزر َو َ
َي رستَطِيبُوا بِالـ َرم ِ
اء؛ َفإ رِين َأ رست رَحيِيه رِم ِمنر ُه؛ إ َِّن َر ُس َ
ول اهللِ ÷ ك َ
َان َي رف َع ُل ُه».
أيضا ( )135/43رقم ( )25994ط:
( -)3مسند أمحد ( )233/24رقم ( ،)25378ورواه ً
(الرسالة).
(( -)4السنن الكربى) للبيهقي ( .)105/1ط( :دار الفكر).
( -)5صحيح ابن حبان ( )290/4رقم ( .)1443ط( :الرسالة).
ِ
اجل َهنيَّة .وهي
(( -)6جامع األصول) البن األثري ( ،)355/12وفيهُ « :أم ُصبَيَّةَ :خو َل ُة ُ
بنت قيس ُ
َجدَّ ُة َخارج َة بنِ احلارث بن َرافِع بن َمكِيث .حديثها عند أهل املدينة .روى عنها :الن رعامن بن
َخ َّربُوذ».
( - )7سنن أيب داود ( )21/1رقم ( .)81ط (العِصية).
(( -)8السنن الكربى) للنسائي (.)117/1
ِ
(َ -)9وا َّل ِذي َت َقدَّ َم َأ ِد َّل ٌة ُت ِفيدُ َج َوازَ ُو ُض ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ر
ر
غُس ِل
ـم ررأةَ ،وك ََذل َك الغ رُسل ِب َف رض ِل ر
الر ُج ِل ِب َف رض ِل ُو ُضوء ال َ
وء َّ
اإل َما ِم ا رل َق ِ
اس ِم برنِ إِبر َر ِ
ُب.
ايل َع رن ر ِ
اجلن ِ
احلا ِئ ِ
اه َ
ـم رر َأ ِةِ ،من َرها رِ َوا َي ُة راألَ َم ِ ر
ا رل َ
ض َو ر ُ
يم َ :ŉو َال بَ رأ َس ب ُِسؤر رِ ر َ
َو َما َر َوا ُه ا رل َبغَوِ ي ِيف ( َم َصاب ِ
«اج َت َن رب ُت َأ َنا َو َر ُس ُ
هلل ÷ َفا رغت ََس رل ُت ِم رن
ول ا ِ
ِيح ِه) َع رن َم ري ُمو َن َة َقا َل رت :ر
َج رفن ٍَةَ ،و َف َض َل رت َف رض َل ٌةَ ،ف َجا َء ال َّنبِي ÷ لِ َي رغت َِس َل ِمن َرهاَ .ف ُق رل ُتَ :يا َر ُس َ
ول اهللِ :إ رِين َقدر اغر ت ََس رل ُت
=

يث الن رَّه ِي َع َىل َما َت َسا َق َط ِم َن راألَ رع َض ِ
مهاَ :أ رن ُ رحت َم َل َأ َحا ِد ُ
اء؛ لِك رَونِ ِه َقدر َص َار
َأ َحدُ ُ َ
ـم ِ
مج َع ر
اخلَ َّط ِايب».
اءَ ،وب َِذلِ َك َ َ
اجل َو ُاز َع َىل َما بَ ِق َي ِم َن ا رل َ
ُم رس َت رع َمالًَ ،و ر َ
ٍ
ـم َؤ َّي ِدي : #
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ين بر ُن ُحم َ َّمد ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ

َان ِخلُ ُص ِ
ـما ك َ
يف؛ إِ رذ َل رو ك َ
اجلن َرس ر ِ
وص َّي ِة َأ َح ِد رِ
ني بَ رعدَ راآل َخرِ
َه َذا َض ِع ٌ
َان ك ََذلِ َك َل َ
َفائِدَ ةٌَ .و َذلِ َك َو ِ
اض ٌح.
ِيع».
وض) (ط ،2ج ،1ص ،253س« :)11الر ُ
(الر ِ
كَني بر ُن َّ
(َ -)14و َق َال ِيف َّ
الرب ِ
ـم َؤ َّي ِدي : #
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ

َاف ُم َص َّغ ًرا َو ِ
َني-ب َِض رم َأ َّولِ ِهَ ،و َفت ِرح ا رلك ِ
ِيع بر ِن َع ِمي َل َة -
الرك ر ُ
آخ ُر ُه ُنون -بر ُن َّ
الرب ِ
ـم ره َم َل ِة -ا رل َف َزارِي ا رلك ِ
حي َيى بر ِن َي رع ُمرَ ،و َعنر ُه:
ُويفَ .ع رنَ :أبِي ِه َوابر ِن ُع َم َرَ ،و َ ر
ِب َفت ِرح ا رل ُ
ِيع بر ُن َس ره ٍلَ ،و ُش رع َب ُةَ .و َّث َق ُه َأ رمحَدُ َ ،والن ََّسائِي َ .خ َّر َج َل ُه ُم رسلِ ٌم،
الرب ُ
َح ِفيدُ ُه َّ
َو راألَ رربَ َع ُةَ ،و ُحم َ َّمدُ بر ُن َمن ُرص ٍ
ور .ا رنت ََهى ِم رن ( َط َب َق ِ
الز ري ِد َّي ِة) ب ر
ِاختِ َصار.
ات َّ
وض) (ط ،2ج ،1ص ،355س:)7
(الر ِ
(َ -)15و َق َال ِيف َّ
اإلمام َ ٍ
«و َظ ِ
احل ِد ُ
يث َأ َّن ُو ُجو َد ا رل َب َل ِل
َ
اه ُر ك ََال ِم ر ِ َ ِ
[ز ريد َ ، ]#و َما ُي ِفيدُ ُه ر َ
ـم ِ
اء الدَّ افِ ِق ُم ِ
ب لِ رل ُغ رس ِل َوإ رِن َمل ر َي َت َي َّق ِن َّ
الش ره َوةَ».
وج ٌ
ِم َن ا رل َ
اإل َما ُم جمدالدين  #بِ َق رولِ ِه :بَ رل َوإ رِن َمل ر َي ُظن َّها.
َع َّل َق َع َل ري ِه ر ِ
ٍ
جينُب))،
ـما َء َال َ ر
ـما َء َل ري َس َع َل ري ِه َجنَابَ ٌة))َ ،و ِيف رِ َواية(( :إ َِّن ا رل َ
ِمن َرهاَ ،فا رغت ََس َل ÷َ ،و َق َال(( :إ َِّن ا رل َ
الرت ِم ِذيَ ،وابر ُن ُخزَ ري َم َةَ .و َأ رخ َر َج ُم رس ِل ٌم ِم رن
ـم َرا ِم)َ ،و َق َالَ :ص َّح َح ُه ر ر
وغ ا رل َ
َو َأ رو َر َد ُه ب َِم رعنَاه ِيف (بُ ُل ِ
َح ِد ِ
يث ابرنِ عَ َّب ٍ
هلل َعن ُره َماَ :أ َّن ال َّنب َِّي ÷ ك َ
َان َي رغت َِس ُل ِب َف رض ِل َم ري ُمو َن َة.
يض ا ُ
اس َر ِ َ
أيضا :حييى بن معني ،وذكره ابن حبان يف (الثقات) ،وقال يعقوب بن سفيان« :كويف
( -)1ووثقه ً
ثقة» ،وقال أبو حاتم« :صالح» .انظرُ( :تذيب الكامل) للحافظ املزي ( ،)226/9رقم
( .)1925وقال ابن حجر يف (التقريب)« :ثقة».
ِ
َ
َ
الر ُج ِل َ ِ
جيدُ ا رلبَ َل َل َو َال َي رذك ُُر الرؤر َياَ ،قال  :#إِ َذا كَا َن َما ًء َداف ًقا ا رغت ََسل.
(َ -)2و ره َو َق رو ُل ُه ِ #يف َّ
ٍ
ِإسنَا ِد ِه عَنِ ال َق ِ
اس ِم برنِ حمُ ََّمدَ ،ع رن عَائِ َش َة،
(سنَنِ ِه) رقم ( )113ب ر
الرت ِم ِذي ِيف ُ
( -)3وهو ما َأ رخ َر َج ُه ر ر
َقا َل رتُ :سئِ َل َر ُس ُ
الر ُج ِل َ ِ
احتِالَ ًما؟ َق َالَ (( :ي رغت َِس ُل)) .إلخ
جيدُ البَ َل َل َو َال َي رذك ُُر ر
ول اهللِ ÷ عَنِ َّ
احل ِديث.
رَ

وض) (ط ،2ج ،1ص ،374س:)2
(الر ِ
(َ -)16و َق َال ِيف َّ
ني ما َت َقدَّ م َحيتَاج إ َِىل َتكَل ٍ
ف ،واهللُ َأ رع َل ُم ب ِِص َّحتِ ِه».
َ ر ُ
َ
اجل رم ِع بَ رينَ ُه َوبَ ر َ َ
«و َو رج ُه ر َ
ين الـ ُرم َؤ َّي ِدي : #
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
اإل َما ُم ر ُ

ايل َ ،ف ُه َما ِيف
لرتد ِد فِ َ
َأ َّما ر
وع َو راألَ َم ِ ر
يهاَ ،أ َّما رِ َوا َيتَا ا رل َ
الص َّح ُة َف َال َو رج َه لِ َّ َ
ـم رج ُم ِ
اجل رم ُع ُُم ركِ ٌنَ ،و َأ رظ َه ُر ُهَ :أ رن َيكُونا
الص َّح ِةَ ،و َال َت َع ُار َ
َأ رع َىل َم َراتِ ِ
ب ر
ض فِيهِ َماَ ،و ر َ

َوا ِق َعت ر ِ
رب ُه ِيف راألُ َ
وىلَ ،أ رو َن رحو َذلِ َك.
حي َم ُل َع َىل َأ َّن ُح َذ ري َف َة َغ َف َل َع َّما َقدر َأ رخ َ َ
َنيَ ،و ُ ر
ـم َو رف ُق.
واهللُ ا رل ُ

وض) (ط ،2ج ،1ص ،388س:)6
(الر ِ
(َ -)17و َق َال ِيف َّ
«و َر َوى ا رل َب َّز ُار ِ -بإ رِسنَا ٍد َص ِحيحٍ َ -ع ِن ابر ِن َع َّب ٍ
اس َق َالَ :ث َال َث ٌة َال َت رق َر ُ ُهب رم
َ
ِاخلَ ُل ِ
ـمت ََض رم ُخ ب ر
السك َرر ُ
وق».
اجلن ُ
انَ ،وا رل ُ
ُبَ ،و َّ
ا رل َ
ـم َالئِ َك ُة :ر ُ

ـم َؤ َّي ِدي : #
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
يبَ .ق َال بَ رع ُض ا رل ُف َق َه ِ
ر
اخلَ ُل ُ
وق- :ك ََر ُسول -ما ُيت َ
اءُ :ه َو َمائِ ٌع
َخ َّل ُق بِ ِه ِم َن ال رط ِ
اح).
َأ رص َفرَ .مت َّ رت ِم َن (ا رلـ ِم رص َب ِ
يجُ :م رس ِل ٌم ِيف ِ
آخرِ ال َّط َه َار ِة بَ رعدَ التَّ َيم ِم بِإ رِسنَا ِد ِه َع رن ُح َذ ري َف َة:
الر رو ِ
(َ -)1و َل رف ُظ ُه ِيف َّ
ضَ « :ق َال ِيف الت رَّخرِ ِ
ِ
َأ َّن َر ُس َ
ُبَ -ف َحا َد َعنر ُه َفا رغت ََس َلُ ،ث َّم َجا َء َف َق َال :إ رِين ُكن ُرت ُجنُبًا،
ول اهللِ ÷ َلقيَ ُه َ -و ره َو ُجن ٌ
ـم رسلِ َم َال َين ُرج ُس))» .إلخ.
َف َق َال(( :إ َِّن ا رل ُ
«و َأ رخ َر َج ِيف ر
(َ -)2ق َال َّ
ايل) [( )119/1رقم
الشا ِر ُح َر ِ َ
مح ُه اهللُ َت َع َاىل (ص ،373س ،15طَ :)2
(األَ َم ِ ر
ٍ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َما
َيل َم رعنَى َحديث راأل رص ِل بِزِ َيا َدة ُختَال ُ
( )139مع (رأب الصدع)] م رن َطرِ ِيق ر ِ
اإل َما ِم زَ ريد برنِ ع ٍّ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َيلَ ،ع رن
ِيف َش َوا ِه ِد ِهَ ،و َل رف ُظ ُهَ :حدَّ َثنِي َأ رمحَدُ بر ُن ِع َ
يسىَ ،ع رن ُح َس رنيَ ،ع رن أ ِيب َخالدَ ،ع رن زَ ريد برنِ ع ٍّ
َيلَ ،ق َال( :عَا َد َر ُس ُ
لص َال ِةُ ،ث َّم
ول اهللِ ÷ َو َأ َنا َم َع ُه َر ُجالً ِم َن راألَ رن َصارِ َفتَ َط َّه َر لِ َّ
آبَائِ ِهَ ،ع رن ع ِ ٍّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َخ َر رجنَا َفإِ َذا نَ رح ُن ب ُِح َذ ري َف َة برنِ ا رليَ َما ِنَ ،فأ رو َمأ َر ُس ُ
اع ُح َذ ري َف َة ليَدَّ ع َم َع َلير َها،
ول اهللِ ÷ إ َِىل ذ َر ِ
ِ
[و ِيف نُ رس َخ ٍةَ :ف َحبَ َس َها] ُح َذ ري َف ُةَ ،ف َأنرك ََر َذل َك َر ُس ُ
ول اهللِ ÷َ ،ف َق َالَ (( :ما َل َك َيا
َف َخن ََس َهاَ ،
ِ
ـمؤر ِم َن َل ري َس ِبن َِج ٍ
ر
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
س))ُ ،ث َّم
ل
ا
ن
إ
ِ
ف
؛
َك
ع
ا
ر
ذ
رِ
أب
ة
ف
ي
ذ
ح
ا
ي
((
:
ال
ق
ف
،
ُب
ن
ج
ِين
إ
:
ال
ق
ف
ُح َذ ري َف ُة؟))،
ر ُ ٌ
ُ
َ ُ ر ر زر َ
ـم رس ِج ِد.»)...
َو َض َع َك َّف ُه ع ََىل ِذ َرا ِع ِه َوإ َِّهنَا َل َرطِبَ ٌةَ ،فا َّدع ََم َع َلير َها َحتَّى انرت ََهى إ َِىل ا رل َ
( -)3البزار (كشف األستار) ( )355/3رقم (.)2930
ِ
ر
ُ
ُ
َ
َ
اس برنِ
يح خال ال َعبَّ ِ
)«:ر َوا ُه ا رلبَزَّ ُار َور َِجال ُه ر َِجال َّ
وقال اهليثمي يف (جممع الزوائد) (َ 75/5
الصح ِ
َأ ِيب َطالِ ٍ
ب َو ره َو ثِ َق ٌة».

الر َوا َي ِ
الز رع َف َر ُ
هلل َأ رع َلم.
ات( .)1وا ُ
ـم َرا ُد ِب ِه َّ
ِص ًحا ِب ِه ِيف بَ رع ِ
ض ر
َوا رل ُ
ان ،ك ََما َجا َء ُم َ َّ

وض) (ط ،2ج ،1ص ،411س:)4
(الر ِ
(َ -)18و َق َال ِيف َّ
ـم َؤ رذ ُن َ
َّاس َأ رعنَا ًقا)) ،إ َِىل َق رو ِل َّ
الشارِ ِح ¦:
ون َأ رط َو َل الن ِ
«و َق رو ُل ُهَ :
َ
((و َي رأ ِيت ا رل ُ

َوالت ََّجو ُز بِــ( َأ َعنَا ًقا) َع رنَ « :أ رص َوا ًتا» ُينر َظ ُر ِيف ِص َّحتِ ِهَ ،وال َّل ُه َأ رع َل ُم».
ـم َؤ َّي ِدي : #
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ

الص رو ِ
ين ِ #يف
ت ِم َن ا رل ُعن ُِقَ .أ َفا َد ُه ر ِ
اإل َما ُم ِعز الدر ِ
او َزةَ؛ ِألَ َّن خمَ ر َر َج َّ
ـم َج َ
َل َع َّل ا رل ُ

رش ِح ا رل َب رحرِ .
َر

وض) (ط ،2ج ،1ص ،501س:)7
(الر ِ
(َ -)19و َق َال ِيف َّ
الس ريدُ ا رل َع َّال َم ُة ُحم َ َّمدُ بر ُن إِبر َر ِ
ف ِيف َأ رم ٍر َ
يم ا رل َوزِ ي ُر]َ :و َقد ر
آخ َر
اخ ُتلِ َ
اه َ
« َق َال [ َأ ري َّ
ح حح ل ٓ َ ۡ ح َ ح
رب
هي َق رو ُل ُه َت َع َاىلَ﴿ :ل يمسهۥ إَّل ٱلمطهرون[ ﴾٧٩الواقعة]َ -ه رل ِه َي َخ َ ٌ
ِيف راآل َي ِة َ -و َ
َأ رو َأ رم ٌر؟».
اإل َما ُم (ع) بِ َق رولِ ِهَ :ص َوابُ ُهَ :أ رو َهنر ٌيَ .مت َّ رت.
َع َّل َق َع َل ري ِه َم رو َال َنا ر ِ

وض) (ط ،2ج ،1ص ،503س:)5
(الر ِ
(َ -)20و َق َال ِيف َّ
« َع ِن النَّب رِي ÷ َق َالَ (( :أ َقل َما َيك ُ
ب َث َال ًثا،
احل ري ُض لِ رل َجارِ َي ِة ا رلبِكررِ َوال َّث ري ِ
ُون ر َ
( -)1منها ما رواه البزار يف (مسنده) ( )238/4رقم ( )1402بإسناده َع رن ع ََّمارِ برنِ َي ِ ٍ
ارسَ ،ق َال:
ت ع ََىل َر ُس ِ
ايَ ،ف َخ َّل ُق ِ
ول
وين بِالزَّ رع َف َرا ِنَ ،ف َغدَ رو ُ
« َق ِد رم ُت ع ََىل َأ ره ِيل َلير ًال ِم رن َس َف ٍرَ ،و َقدر تَ َش َّق َق رت َيدَ َ
ب ِيبَ ،و َق َال(( :اغ ِرس رل َه َذا َعن َرك))َ ،ف َذ َهبر ُت
َيلَ ،و َمل ر ُي َر رح ر
ال َّل ِه ÷ َف َس َّل رم ُت َع َلير ِه َف َل رم َي ُر َّد ع َ َّ
ررض َجنَازَ َة
َفغ ََس رلتُ ُهُ ،ث َّم َر َج رع ُت إِ َل ري ِهَ ،ف َس َّل رم ُت َع َل ري ِه َف َر َّح َ
ب ِيبَ ،و َق َال(( :إ َِّن ا رل َ
ـم َالئِ َك َة َال َحت ُ ُ
ـمت ََض رم ِخ بِالزَّ رع َف َرا ِن))».
ا رلكَافِرِ َ ،و َال ا رل ُ
( -)2قال ابن األثري يف (النهاية يف غريب احلديث واألثر) ( )963/3ط( :دار إحياء الرتاث
العريب)((« :املؤ رذنو َن أ رط ُ
َّاس َأ رعنَا ًقا يو َم ا رل ِقيَا َم ِة))َ ،أ ري أ ركثَر أع َرم ًاالُ .ي َق ُال :لِ ُف َال ٍن ُعن ٌُق ِم َن
ول الن ِ
ٍ
َ
َ
ِ
ِ
َ
َّاس َي رو َمئذ ِيف الك رَربَ - ،و ُه رم ِيف
الرقاب ،أل َّن الن َ
اخلَريَ :أ ري ِق رط َعةَ .و ِق َيلَ :أ َرا َد ُطول األ رعنَاق أ ِي ر
ٍ
اجلنَّ ِةَ .و ِق َيلَ :أ َرا َد َأ َّهنُ رم َيكُونُ َ
ؤساء َسا َدة،
ون َي رو َمئِذ ُر َ
َّ
الر روحُ -متَ َط رلعون ِألَ رن ُيؤ َذن َ ُهل رم ِيف ُدخول ر َ
َ
ِ
ُ
اهل رمزَ ِةَ :-أ ري َأ ركث ُرَ
ً
ر
ُ
وال َع َرب تَص ُ
وروي(( :أط َول إِ رعنَاقا)) -بِك ر ِ
الساد َة بطول األ رعنَاقُ .
ف َّ
َس ر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
ً
َ
ر
رجل إ َِىل اجلَنَّةُ .يقال :أ رعن ََق ُي رعن ُق إِ رعنَاقا ف ره َو ُم رعن ٌقَ ،واال رس ُم :ال َعنَق –بالتَّحريك.»-
إرساعًا وأع َ
ر
وانظر( :تاج العروس) (.)209/26

رش َة َأ َّيا ٍمَ ،فإِ َذا َر رأ ِ
َو َأ رك َث ُر َما َيك ُ
هي
رش ِة َأ َّيا ٍم َف َ
ت الدَّ َم َأ رك َث َر ِم رن َع َ َ
احل ري ُض َع َ َ
ُون ر َ
اض ٌة))».
ُم رست ََح َ
ـم َؤ َّي ِدي َ #ع َىل َل رف َظ ِة ( َث َال ًثا):
َع َّل َق َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ

مح ُل ُه َع َىل َأ َّن ر
رب
رب َأ َقلَ ،و ُي رمكِ ُن َ ر
ك ََذا ِيف ُن َس ِخ راألَ َم ِايلَ ،وا رل ِق َي ُ
اخلَ َ َ
الر رف ُع َخ َ ُ
اس َّ
« َيك ُ
رب ُه .واهللُ َو ِيل الت رَّو ِف ِيق.
ُون» َأ رو َن رحو ُه َحم ر ُذو ًفاَ ،و َث َال ًثا َخ َ ُ
وض) (ط ،2ج ،1ص ،510س:)13
(الر ِ
(َ -)21و َق َال ِيف َّ
«و ِيف َح ِد ِ
اس] َت رأ ِخ ُري َغ رس ِل
ض َو راال رستِ َح َ
احل ري ِ
يث ا رل َب ِ
اض ِة َوالنر َف ِ
َ
اب [بَاب ر َ
نيَ ،و َقدر َت َقدَّ َم ِيف ا رل ُغ رس ِل ِم رن َح ِد ِ
الر رج َل ر ِ
يم َغ رسلِهِ َما ».
وع َت رق ِد ُ
يث ا رل َ
ر
ـم رج ُم ِ

ـم َؤ َّي ِدي : #
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
(ص رف َحةَ )195/ت رأ ِخ ُري َغ رسلِهِ َماَ ،و َح ِد ُ
يم
يث ا رل َب ِ
َت َقدَّ َم َ
اب َه َذا فِي ِه َت رق ِد ُ
رسَ ،و َل َع َّل ُه َس رب ُق َق َل ٍم.
اب ا رل َعك ُ
الص َو ُ
َغ رسلِهِ َماَ ،ف َّ
ض) (ط ،2ج ،1ص ،553س:)5
(الر رو ِ
(َ -)22و ِيف َّ
الص َال ِةَ ،و َع َىلَ :ح َّي َع َىل ا رل َف َال ِح».
«احل ري َع َل ُة َتنر َطلِ ُق َع َىلَ :ح َّي َع َىل َّ
رَ
اإل َما ُم (ع) بِ َق رولِ ِهَ :و َح َّي َع َىل َخ ر ِري ا رل َع َم ِل.
َع َّل َق َعلِي ِه َم رو َال َنا ر ِ
ض) َما َل رف ُظ ُهَ :حدَّ َثنِي َأبُو َخالِ ٍد
(الر رو ِ
( -)1ا َّل ِذي تَ َقدَّ َم ِيف ا رلغ رُس ِل (ج ،1ص ،339س ،19طِ )2م َن َّ
اجلنَابَ ِةَ ،ف َق َال :تَغ ِرس ُل َيدَ ري َك َث َال ًثاُ ،ث َّم
َر ِ َ
مح ُه اهللُ تَ َع َاىل َق َالَ :س َأ رل ُت زَ ريدً ا  #عَنِ ا رلغ رُس ِل ِم َن ر َ
ـما َء ع ََىل َسائِرِ بَدَ نِ َك
لص َال ِةُ ،ث َّم تَغ ِرس ُل َر رأ َس َك َث َال ًثاُ ،ث َّم تُ ِف ُ
تَ رستَن ِرجيَ ،وتَ َو َّضأ ُو ُضو َء َك لِ َّ
يض ا رل َ
َيل برنِ َأ ِيب َطالِ ٍ
ب  %عَنِ
َث َال ًثاُ ،ث َّم تَغ ِرس ُل َقدَ َمير َكَ .ق َالَ :حدَّ َثنِي ِ َهب َذا َأ ِيبَ ،ع رن َأبِي ِهَ ،ع رن َجدر ِه ع ِ ر
النَّب رِي ÷.
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اس)(ص ،508سَ :)11ف ُق رل ُت [ا رل َقائ ُل أم ُري
االست َح َ
(احلير ِ
َوا َّل ِذي ِيف بَ ِ
اضة َوالنر َف ِ
ض َو ر
اب ر َ
ـمؤر ِمنِنيَ َ :]#س َأ رلتَ ُه [ َأ ري ع َُم َر برن ر
اجلنَابَ ِةَ ،ف َق َال ÷(( :تَ ُصب
اخلَ َّط ِ
ا رل ُ
اب] -عَنِ ا رلغ رُس ِل ِم َن ر َ
رض ُب بِيَدَ ري َك إ َِىل َم َرا ِق َك َفتُنَ رقي َما َث َّمُ ،ث َّم
ـما َء ع ََىل َيدَ ري َك َقبر َل َأ رن تُدر ِخ َل ُه َما ِيف إِنَائِ َكُ ،ث َّم تَ ر ِ
ا رل َ
ـم ِ
اءُ ،ث َّم َمت َ رض َم ُض َوتَ رستَن ِرش ُق َوتَ رستَنرثِ ُر َث َال ًثاُ ،ث َّم
تَ ر ِ
رض ُب بِيَدَ ِك راألَ رر َ
ضُ ،ث َّم تَ ُصب َع َلير َها ِم َن ا رل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر
ر
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ً
َ
َ
ً
َ
َ
ـما َء ع ََىل
تَغ ِرسل َو رج َه َك َوذ َرا َعير َك ثالثا ثالثاَ ،ومت ر َس ُح ب َِرأس َكَ ،وتَغرسل قدَ َمير َك ،ث َّم تُف ُ
يض ال َ
ـما َء ع ََىل َجانِبَير َكَ ،وتَدر ُل ُك ِم رن َج َس ِد َك َما نَا َل رت َيدَ َ
اك…)).
َر رأ ِس َك َث َال ًثاَ ،وتُ ِف ُ
يض ا رل َ

ض) (ط ،2ج ،1ص ،579س:)4
(الر رو ِ
(َ -)23و ِيف َّ
ت ا رل َو ِ
ول اهللِ ÷ ِيف َه َذا ا رل َو رق ِ
«و َقدر َص َّىل َر ُس ُ
ِص ِعنردَ
َ
اح ِد الظ ره َر َوا رل َع ر َ
َز َو ِ
ال َّ
س».
الش رم ِ

ـم َؤ َّي ِدي : #
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
ب) ِعنردَ َز َو ِ
ـمنرت َ
ال َّ
اإل َما ِم
الر َوا َي َة َع ِن ر ِ
َخ ِ
الش رم ِ
سَ ،و ره َو ُي ِفيدُ ر
َهك ََذا ِيف (ا رل ُ
وع َذلِ َك ِم رن َغ ر ِري َح ِد ِ
يث ِج ر ِرب َيل  ،#واهللُ ُس رب َحا َن ُه َأ رع َلم.
اهلا ِدي #؛ لِ ُو ُق ِ
ََ
وض) (ط ،2ج ،1ص ،597س:)22
(الر ِ
(َ -)24و َق َال ِيف َّ
ب ا ر َهلا ِدي َ #و َمالِ ٌكَ ،و ره َو َق رو ٌل لِ َّ
ِه َي
لشافِ ِع ري إ َِىل َأ َّن ال َّثانِ َي َة
«و َذ َه َ
َ
يض ُةَ ،و راألُ َ
وىل ِه َي النَّافِ َل ُة.»...
ا رل َفرِ َ
ـم َؤ َّي ِدي : #
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
مجا َع ًة َف ُي َص ريل
ك ََال ُم ر ِ
ـم َص ريل َو رحدَ ُه ُث َّم َو َجدَ َ َ
اهلا ِدي  #إِ َذا َص َّىل ا رل ُ
اإل َما ِم ر َ
الص َال ِة َم َع َه ُؤ َال ِء ال َّظ َل َم ِة ا َّل ِذي َن ُي ِميت َ
َم َع ُه رمَ ،و َتك ُ
ُون
ُون ال َّثانِ َي ُة ِه َي َفرِ َ
يض ٌةَ ،ال ِيف َّ

الص َالةََ .ف ِفي ا رلك ََال ِم َه َذا إ َِهيا ٌم َفت ََأ َّم رلَ .مت َّ رت.
َّ

*******

(( -)1املنتخب) لإلمام األعظم اهلادي إىل احلق ( #ص )32/ط( .دار احلكمة اليامنية).
(َ -)2و َذ َهب ر َ
ـمن ُرصو ُر بِال َّلهِ
ك َر ُام ِم رن َأ ره ِل ا رل َب ري ِ
األ ِئ َّم ُة ا رل ِ
ـمؤَ َّيدُ با ِ
هلل َوا رل َ
َّارص َوا رل ُ
عَيل َوالن ِ ُ
ت  %زَ ريدُ بر ُن ِ ٍّ
يض ُةَ ،و ر ُ
إل َم ُام َ رحييى َ %و ِم َن ا رل ُف َق َه ِاء َأبُو َحنِي َف َة ¦ إ َِىل َأ َّن ر ُ
األ َ
األ رخ َرى ِه َي النَّا ِف َل ُة.
َوا ِ
وىل ِه َي ا رل َفرِ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ر
ر
ر
ر
َ
يضةُ
َ
َ
َّ
َّ
ر
ر
ـمؤَ َّيد ري  #أن األ َ
ـمخت َُار عنردَ َم روالنَا ِ
وىل أ رو الثانية ه َي الفرِ َ
اإل َما ِم احلُ َّجة جمَ ردالدر ينِ ال ُ
َوا رل ُ
إِ َذا كَانَ رت َمجَا َع ًة .واملسألة مذكورة يف (االختيارات املؤيدية) (ط( )1ص.)132/

وض) (ط ،2ج ،2ص ،20س:)6
(الر ِ
(َ -)1ق َال ِيف َّ
ض َوالن ََّوافِ ِل ِعنردَ ِق َرا َء ِة
وب ر ِ
اإل رت َيا ِن بِا رل َب رس َم َل ِة ِيف ا رل َف َرائِ ِ
ُو ُج ِ

مجا َع ٌة إ َِىل
ب ََ
« َف َذ َه َ
احت ِة َف رر ًضاَ ،و َال
ا رل َف ِ َ

الص َال ُة إ َِّال ِ َهباُ ،ث َّم ر
اجل رهرِ َّي ِة،
َت ِصح َّ
اجل رهرِ ِ َهبا ِيف ر َ
اخ َت َل ُفواَ :ف َذ َه َب رت َطائِ َف ٌة إ َِىل ر َ
الس َّي ِة» إلخ.
ِرسارِ ِ َهبا ِيف ر ر
َو راإل ر َ
ـم َؤ َّي ِدي َ :#قدر
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
ين َجم ردُ الدر ِ
ـم َجدر ُد لِلدر ِ
ين ا رل ُ
احل َّج ُة ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ

صَ -ع َىل ال َّت رقي ِ
ِرسارِ بِ ِق َرا َئتِ َها ِيف ال رس رـر َّي ِة-
َن َّ
اجل رهرِ َّي ِةِ ،و راإل ر َ
ِيد لِ رل َج رهرِ بِا رل َب رس َم َل ِة ِيف ر َ
ني :ر
ـمنرت َ
اجلا ِم َع ِ
ب )،
رِ
َخ ِ
(األَ رحكَا ِم )َ ،و(ا رل ُ
احل رق ِ #يف ر َ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
اإل َما ُم ر َ
(رش ِح الت رَّجرِ ِ
يد) .
َو ر ِ
اإل َما ُم الـ ُرم َؤ َّيدُ باهللِ ِيف َ ر
اق ُقدَ َم ِ
َوا َّل ِذي َي رظ َه ُرَ :أ َّن ُه إِ رط َب ُ
رت ِة .%
اء ا رل ِع ر َ

ض الن َِّضريِ) (ط ،2ج ،2ص ،31سَ ،...((« :)25و َم رن
(الر رو ِ
(َ -)2و َق َال ِيف َّ
ك َ
يها ب ُِأ رم
َان َم َع ر ِ
اإل َما ِم َف رل َي رق َر رأ ب ُِأ رم ا رل ُق ررآ ِن َق رب َل ُه إِ َذا َسك َ
َتَ ،و َم رن َص َّىل َص َال ًة َمل ر َي رق َر رأ فِ َ
الس ُيوطِي».
ا رل ُق ررآ ِن َف ره َي ِخدَ ٌ
اج))َ .أ رخ َر َج ُه ا رل َب ري َه ِقيَ ،و َص َّح َح ُه ّ
ـم َؤ َّي ِدي َ :#ق رو ُل ُهَ « :أ رخ َر َج ُه ا رل َب ري َه ِقي»:
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
ُربى بَ رعدَ ا رل َب رح ِ
ث .
َمل ر َأ ِجدر ُه ِيف ُسنَنِ ِه ا رلك ر َ
ـمنر ُظو َم ِة ؛ َفإِ َّن َّ
الشارِ َح َح َّص َل َه َذا ِمنر ُه.
َو َأ رص ُل ا رل َوه ِم ِيف َشارِ ِح ا رل َ

( -)1األحكام (( )91/1باب القول يف افتتاح الصالة وحتريمها وحتليلها).
( -)2املنتخب (ص.)39/
( -)3رشح التجريد (( )378/1مسألة :يف اجلهر بالبسملة).
( -)4أي هبذا اللفظ.
( -)5أي منظومة اهلدي النبوي للسيد العالمة احلسن بن إسحاق.
( -)6أي احلافظ السياغي شارح الروض.

َو ره َو ِفي ِه ِ َهب َذا ال َّل رف ِ
ـما َأ رخ َر َج ُه
ـمنر ُظو َم ِةَ ،ولِ َ
ظَ .و َل َع َّل ُه راش َت َب َه َع َىل َشارِ ِح ا رل َ
الر َّز ِ
ب)َ ،ف َو ِه َم
ـما َأ رخ َر َج ُه ا رل َب ري َه ِقي ِيف (الش َع ِ
اق ِيف ُم َصنَّ ِف ِه بــ«عب»َ ،و ره َو لِ َ
َع ربدُ َّ

اإل رط َال ِق .
َأ ري ًضا ِيف ر ِ
الر َّز ِ
َع ِن ابر ِن َع رم ٍرو،
اق
(اجلا ِم ِع ا رل َكبِريِ)
َمن ُرس ٌ
وب إ َِىل َع رب ِد َّ
َو ره َو ِيف ر َ
«:و ُح رس َن»َ ،و َمل ر ُي َص رح رح ُه.
َو َق َال(َ )4
ـم َيا ِثرِ )).
(الر رو ِ
((و َال َت رر ر
ض) (ط  ،2ج ،2ص ،44سَ :)11
كَب َع َىل ا رل َ
(َ -)3و ِيف َّ
حي َشى
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
ـم ُر ُ ر
ـم َؤ َّي ِدي َ : #ف رر ٌش َأ رح َ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
الس ِجَ .مت َّ رت ِ
(هنَا َية) َم رعنى .
ُق رطنًاَ ،و ُي َ
وض ُع َع َىل َّ
الر رح ِل َأ رو َّ ر

ض) (ط  ،2ج ،2ص ،50سَ « :)2ع رن َع ِ ٍّيل َ #ق َال:
(الر رو ِ
(َ - )4و َق َال ِيف َّ
(هنَ ِاين َر ُس ُ
ُوع َوالس ُجو ِدَ ،و َع ِن الت َ
َّخت ِم
َ
ول اهللِ ÷ َع ِن رال ِق َرا َء ِة ِيف الرك ِ
ب َّ
ـم َع رص َفرِ )».
ِالذ َه ِ
ـيَ ،و َع رن لِ َب ِ
بَ ،و َع رن لِ َب ِ
اس ا رل ُ
اس ا رل َق رس ر
يس) بِ َق رولِ ِه:
َع َّل َق َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
ـم َؤ َّي ِدي َ #ع َىل( :ا رل َق ر ر
اإل َما ُم ر ُ
احلرِ يرِ َمن ُرسوبَ ٌة إ َِىل َق ٍّس -بِ َفت ِرح ا رل َق ِ
ِص.
ثِ َي ٌ
افَ -م رو ِض ٌع ِم رن ب َِال ِد ِم ر َ
اب ِم َن َ َ

( -)1ألن رمز (عب) يعني :أخرجه عبد الرزاق يف (املصنَّف) ،ورمز (هب) يعني :أخرجه البيهقي
يف (شعب اإليامن) ،ورمز (ق) يعني :أخرجه يف (السنن الكربى).
(( -)2اجلامع الكبري) للسيوطي ( )478/9رقم ( )22137ط( :األزهر) ،وهو يف ( )200/7رقم
( )22358ط( :دار الكتب العلمية).
( -)3انظر (املصنَّف) للحافظ الكبري عبد الرزاق الصنعاين ( )133/2رقم ( ،)2787ولفظهَ :عبردُ
احَ ،ع رن ع رَمرِ و برنِ ُش َعير ٍ
بَ ،ع رن َأبِي ِهَ ،ع رن َعبر ِد ال َّل ِه برنِ ع رَم ٍروَ ،أ َّن
ـمثَنَّى برنِ َّ
الرزَّ ِاق ،عَنِ ابرنِ ا رل ُ
َّ
الصبَّ ِ
ٍ
ُ
ِ
ر
َ
َّاس َف َق َالَ (( :م رن َص َّىل َم ركتُوبَ ًة أ رو ُسبر َح ًة َف رليَ رق َرأ بِأ رم ا رل ُق ررآن َو ُق ررآن َم َع َها،
ب الن َ
النَّب َِّي ÷ َخ َط َ
ِ
َ
ر
َ
َ
َتَ ،ف َم رن َص َّىل
ت َعنر ُهَ ،و َم رن كَا َن َم َع ر ِ
اإل َما ِم َف رليَ رق َرأ َقبر َل ُه ،أ رو إِ َذا َسك َ
َفإِ ِن انرتَ َهى إ َِىل ُأ رم ا رل ُق ررآن أ رجزَ أ ر
اج))َ ،ث َال ًثا.
يها َف ره َي ِخدَ ٌ
َص َال ًة َمل ر َي رق َر رأ فِ َ
( -)4أي السيوطي صاحب (اجلامع الكبري).
(( -)5النهاية يف غريب احلديث واألثر) البن األثري (.)1460/4
ٍ
ر
َ
َ
ُ
اس ُم َمف ُعول».
(« -)6ا رل ُع رص ُف ُر :نَبر ٌت َم رع ُر ٌ
َص َف رر ُ
وفَ ،وع ر
ت الثَّ رو َبَ :صبَ رغتُ ُه بِا رل ُع رصفرِ  ،ف ُه َو ُم َع رصف ٌر ر
مصباحا.
متت
ً

احل ِد ِ
اف.
رس ا رل َق َ
يث َيك ِ ُ
َوبَ رع ُض َأ ره ِل ر َ
وب إ َِىل ا رل َق رز َ ،و ره َو َن رو ٌع ِم َن َاإلِبر َر ري َس ِم.
ني َأ رص ُل َها َّ
الس َ
ايَ ،من ُرس ٌ
الز ُ
َو ِق َيل :إ َِّن ر
َمت َّ رت ِ
(هنَا َية) .

َح ِد ِ
يث ُح َذ ري َف َة:
(َ -)5و َق َال ِيف (ا َّلر رو ِ
ض) (ط  ،2ج ،2ص ،51س« :)13ك َ
َأ َّن ُه َص َّىل َم َع َر ُس ِ
َان َي ُق ُ
ول ِيف ُركُو ِع ِهُ :س رب َح َ
ول اهللِ ÷ َفك َ
يب ا رل َع ِظي ِمَ ،و ِيف
ان َر ر َ

ُس ُجو ِد ِهُ :س رب َح َ
يب راألَ َع َىل».
ان َر ِ ّ

ـمنرت َ
ب)
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
َخ ِ
احل رق ِ #يف (ا رل ُ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
اإل َما ُم (ع)َ :و َر َوى ر َ
َان َي ُق ُ
ول ِيف ُركُو ِع ِهُ :س رب َح َ
ب َِسن َِد ِه إ َِىل َع ِ ٍّيل َ #أ َّن ُه ك َ
ان اهللِ ا رل َعظِي ِم َوب َِح رم ِد ِهَ ،و ِيف
(الش َف ِ
ُس ُجو ِد ِهُ :س رب َح َ
ان اهللِ راألَ َع َىل َوب َِح رم ِد ِهَ .و َر َوا ُه َعنر ُه ِيف ر
اء)  .متت.

احل رمدُ ِم رل َءاُ
(الر رو ِ
ض) (ط ،2ج ،2ص ،54سَ :)9
َو ِيف َّ
((ربَّنَا َل َك ر َ
الس َم َو ِ
ضَ ،و ِم رل َءاُ َما ِش رئ َت ِم رن َِش ٍء بَ رعد)).
اتَ ،و ِم رل َءاُ األَ رر ِ
َّ
الر رف ِع .ا رنت ََهى ِم رن
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
اإل َما ُم جمدالدين َ : #م رر ِوي بِالن رَّص ِ
بَ ،و َّ

ش املجتبى).
(ها ِم ِ
َ

احلم ِدَ ،أو َخرب مبتَدإٍ َحم ر ُذ ٍ
وفَ ،أ ري
ر َُ ُر
الن رَّص ُ
الر رف ُع َع َىل َأ َّن ُه ِص َف ُة ر َ ر
ب َع َىل ال َّظ ررفِ َّي ِةَ ،و َّ
ات ،إ َِىل ِ
الس َم َو ِ
ُه َو ِم ُ
آخرِ ِه.
أل َّ
ض) (ط  ،2ج ،2ص ،64س« :)19حديث ابن
(َ -)6و َق َال ِيف (ا َّلر رو ِ
الر رض ِ
َان َر ُس ُ
مسعود ك َ
الر رك َعت ر ِ
ف».
َني ك ََأ َّن ُه َع َىل َّ
ول اهللِ ÷ إِ َذا َج َل َس ِيف َّ
ـم َح َّماةَُ ،و ِ
ف :رِ
احدَ ُ َُتا َر رض َف ٌةِ ،م رث ُل
الر رض ُ
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َج َار ُة ا رل ُ
اإل َما ُم (ع)َّ :

( -)1أيَ :قزر ّي.
(( -)2النهاية يف غريب احلديث واألثر) البن األثري (.)1128/3
( -)3املنتخب (ص.)41/
(( -)4شفاء األُوام) لألمري احلسني .)288/1( #

ٍ
اح).
َمت ر ٍر َو َمت ر َرةَ .مت َّ رت ِم َن (ا رلـ ِم رص َب ِ

اإل َما ُم
«ر َو َاها ر ِ
(الر رو ِ
ض الن َِّضريِ) (ط  ،2ج ،2ص ،70سَ :)20
(َ -)7ق َال ِيف َّ
احلاكِ ُم».
احلافِ ُظ َأبُو َحاتِ ٍم ا رل ُب رستِيَ ،و ر ِ
اإل َما ُم ر َ
رَ
ـم ره َم َل ِةَ ،و َت رش ِد ِ
اإل َما ُم (ع)ُ :ه َو ابر ُن ِح َّب َ
ـم َو َّحدَ ِة
ان -بِك ر ِ
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
يد ا رل ُ
َس ا رل ُ

ا َّلتِي ِه َي ا رل َبا ُء.-
هلل  .إلخ.
احلاكِ ُم ُه َو َأبُو َع رب ِد ا ِ
َو ر َ

ٍ
ـم رس ِل ٍم ،
(الر رو ِ
ض) (ط ،2ج ،2ص ،70سَ :)21
«و ِيف َل رفظ لِ ُ
(َ -)8و َق َال ِيف َّ
يث َأ ِيب مسع ٍ
َو َأ ِيب َداو َد َ ،والن ََّسا ِئ ري ِم رن َح ِد ِ
ودَ ،ق َالَ :أ َتا َنا َر ُس ُ
هلل ÷
ول ا ِ
َ ر ُ
هلل َأ رن ُن َص ر َيل َع َل ري َك َيا
س َس رع ِد بر ِن ُع َبا َدةََ .ف َق َال َل ُه بَ ِش ُري بر ُن َس رع ٍدَ :أ َم َر َنا ا ُ
َو َن رح ُن ِيف َجمر ِل ِ
َر َ
ف ُن َص ريل َع َل ري َك؟».
سول اهللَِ ،ف َك ري َ

احلج ُة َجم ردالدر ين ا رلـم َؤي ِدي  : #و ِيف َل رف ٍ
ظ لِلن ََّسائِ ري ِم رن
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
َ
ُ َّ
ر
اإل َما ُم ر ُ َّ
ٍ
َح ِد ِ
الس َال ُم َف َقدر
يث َأ ِيب َم رس ُعود َأ ري ًضاَ « :أ َم َر َنا اهللُ َأ رن ُن َص ر َيل َع َل ري َك َو ُن َس رل َمَ ،ف َأ َّما َّ
ف ُن َص ريل َع َل ري َك؟».
َع َر رفنَا ُهَ ،ف َك ري َ
ض) (ط ،2ج ،2ص ،71سَ « :)8ف َضا َل ُة بر ُن ُع َب ري ٍد».
(الر رو ِ
(َ -)9و َق َال ِيف َّ

ـم َؤ َّي ِدي(ع)َ :ف َضـا َل ُة -ب َِفـت ِرح ا رل َفـ ِ
الضـا ِد
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
اءَ ،و َّ
اإل َما ُم َجم ردالدر رين رالـ ُ
(جا ِمع ُأ ُص ٍ
ـم رع َج َم ِةَ ،-و ُع َب ريدٌ -ب َِض رم ا رل َع ر ِ
ول) .
نيَ -مت َّ رت َ
ا رل ُ
( -)1احلاكم النيسابوري صاحب (املستدرك).
( -)2مسلم برقم ( .)907ط( :العِصية).
( -)3سنن أيب داود ( )258/1رقم (.)980
(( -)4السنن الكربى) للنسائي (كتاب عمل اليوم والليلة) ( )17/6رقم (.)9876
(( -)5السنن الكربى) للنسائي ( )18/6برقم (.)9878
(( -)6جامع األصول) البن األثري ( .)771/12قال اإلمام جمدالدين املؤيدي  #يف (لوامع
األنوار) (طَ « :)239/3( )3ف َضا َل ُة (بِ َفت ِرح َأ َّولِ ِه) بر ُن ُعبَير ٍد ُ -م َصغ ًَّراَ -أبُو ُحم ََّم ٍد األَنر َصارِيَ ،س َك َن
=

ض) (ط  ،2ج ،2ص ،71سَ « :)17أ َّن راال رستِدر َال َل
(َ -)10و َق َال ِيف (ا َّلر رو ِ
يث َأ ِيب مسع ٍ
ب َِح ِد ِ
ود ،إ رِن ك َ
ف ُن َص ريل َع َل ري َك
َان بِ َق رولِ ِهَ :أ َم َر َنا اهللُ َأ رن ُن َص ر َيل َع َل ري َك َف َك ري َ
َ ر ُ

ـم رأ ُمورِ ِ َهبا ،إِ َّنام ُه َو ُس َؤ ٌال َع رن
ِيف َص َالتِنَا؟َ ،ف َذلِ َك َال ُي َع ر ُ
الص َال َة لِ َّ
ني َّ
لص َال ِة ا رل َ
َك ري ِف َّي ِة َذلِ َك ا رل َو ِ
الص َال ِة».
اج ِ
ب إِ َذا ُأ رد َي ِيف َّ
ُن الس َؤ ُال َع ِن
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
ـم َؤ َّي ِدي ِ :#ألَ َّن ُه َل رو َمل ر َيك ِ
اإل َما ُم َجم ردالدر رين ا رل ُ
َان َحق ُه َأ رن َي ُق َ
ا رل َك ري ِف َّي ِة َلك َ
ولَ :ف َه رل ُن َص ريل َع َل ري َك ِيف َص َالتِنَا؟.

ض) (ط ،2ج ،2ص ،73سَ « :)20ق رو ُل ُه ÷ ِيف
الر رو ِ
(َ -)11و ِيف ( َّ
َح ِد ِ
اإل َما ُم َر رأ َس ُه.»))...
يث ابر ِن ُع َم َر(( :إِ َذا َر َف َع ر ِ

ـم َص ريل) ك ََذا ِيف
ـم رو َىل ر ِ
اإل َما ُم َجم ردُ الدر ِ
ـم َؤ َّي ِدي ِ #ب َق رولِ ِه( :ا رل ُ
ين ا رل ُ
َع َّل َق َع َل ري ِه ا رل َ
يح) ِم رن رِ َوا َي ِة ال َّط َح ِ
اوي .
(الت رَّو ِض ِ

ـم رعتَزِ ِيل».
(الر رو ِ
«احلاكِ ُم ا رل ُ
(َ -)12و ِيف َّ
ض) [ط ،2ج 2ص ،78س :]20ر َ
الز ري ِدي ،ك ََما َذلِ َك
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
ـم َؤ َّي ِدي ُ : #ث َّم َّ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ

وف َأ َّن ُه َر َج َع ِيف ِ
الز ري ِد َّي ِة.
َم رع ُر ٌ
ب َّ
آخرِ َأ رمرِ ِه إ َِىل َم رذ َه ِ
(رش ِح الز َل ِ
مجتِ ِه.
ف) ِيف َت رر َ َ
َو َقد َأ رو َض رح ُت َذلِ َك ِيف ( َل َوا ِم ِع راألَ رن َوارِ ) َ ،و َ ر
احل رو َر ِاء».
(الر رو ِ
(َ -)13و ِيف َّ
ض) (ط ،2ج ،2ص ،94سَ « :)12ع رن َأ ِيب ر َ

ٍ
ٍ
ـم َعاوِ َية .تُ ر
ـم رر ِشدُ بِال َّل ِه،
ويف َسنَ َة َث َمان َ -أ روَ :ث َالثَ -و َمخ ِرسنيَ َ .خ َّر َج َل ُه :ا رل ُ
ِد َم رش َقَ ،و َو ِ َيل َق َضا َء َها لِ ُ
أيضا يف (سري أعالم النبالء) للذهبي
اجل رر َج ِاينَ ،و ُم رسلِ ٌمَ ،واألَ رربَ َع ُة» .انتهى ،وانظر ترمجته ً
َو ر ُ
( )113/3ط( :الرسالة).
(( -)1توضيح األفكار رشح تنقيح األنظار) البن األمري الصنعاين (.)54/2
(( -)2رشح معاين اآلثار) أليب جعفر الطحاوي ( )275/1رقم (.)1640
(( -)3لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي ( #الفصل السادس) (ط،)12/2/1
(ط( ،)16/2/2ط.)14/2/3
احلجة/جمدالدين بن حممد املؤيدي ( #ط/1ص،)102/
((-)4التحف رشح الزلف) لإلمام
ّ
(ط/2ص( ،)162/ط/3ص( ،)236/ط/4ص.)256/

ِاحل ِ
اء،
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
احل رو َر ِاء- :ب ر َ
ـم َؤ َّي ِدي َ :#أبُو ر َ
اإل َما ُم ر ُ
ـمدر َ -و ره َو َربِي َع ُة بر ُن َش ري َب َ
ـم ره َم َلت ر ِ
ان.
َنيَ ،وبِا رل َ
الر ِاء ا رل ُ
َو َّ
اجل رو َز ِاء -ب رِ
ـمدر َأ ري ًضاَ -ف ره َو َأ رو ُس بر ُن َع رب ِد اهللِ،
ِاجلي ِمَ ،و َّ
الزايَ ،وبِا رل َ
َو َأ َّما َأبُو ر َ

ـمنِريِ) .
مها ثِ َق ٌةَ .أ َفا َد ُه ِيف (ا رل َبدر رِ ا رل ُ
َوكِ َال ُ َ
ِيح ُة ا رل َي رو ِمَ :أ َّو ُل ُه».
(الر رو ِ
«و َصب َ
ض) (ط ،2ج ،2ص ،117سَ :)7
(َ -)14و ِيف َّ
يم ٍة.
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
ِيح ُة -بِ َفت ِرح َّ
اإل َما ُم (ع)َ :صب َ
الصا ِد -بِزِ َن ِة كَرِ َ

ض) (ط ،2ج ،2ص ،119سَ ((« :)1أ َت ِاين َر ريب ِيف َأ رح َس ِن
(الر رو ِ
(َ -)15و ِيف َّ
ور ٍة.»))...
ُص َ
احل ِد ُ
يث َف ُي رح َم ُل َع َىل
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
اإل َما ُم َجم ردالدر رين ا رل ُ
ـم َؤ َّي ِدي  :#إ رِن َص َّح ر َ
ف م َض ٍ
افَ ،أ ريَ :ر ُس ُ
ول َر ريبَ ،أ رو َأ رم ُر َر ريبَ ،أ رو َن رحو َذلِ َك .
َح رذ ِ ُ
«و ِ َهل َذا َقدَّ َم
(الر رو ِ
ض) (ط ،2ج ،2ص ،121سَ :)18
(َ -)16و َق َال ِيف َّ
ني».
الص َال ِة َأبَا بَك ٍرر َع َىل ا رل َبا ِق َ
النَّبِي ÷ ِيف َّ

ـم َؤ َّي ِدي َ :#أ ره ُل ا رل َب ري ِ
ت َ %ال
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
َي ُقو ُل َ
لص َال ِةَ ،وإِ َّن َما ا َّل ِذي َقدَّ َم ُه َعائِ َش ُة ،ك ََما
ون إ َِّن النَّب َِّي ÷ َقدَّ َم َأبَا بَك ٍرر لِ َّ
وف ِعنردَ ُه رم.
َذلِ َك َثاب ٌِت َم رع ُر ٌ
َو َقدر َأ رنك ََر رِ َوا َي َة َت رق ِدي ِم َر ُس ِ
ول اهللِ ÷ َل ُه إِ َما ُم راألَئِ َّم ِة َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيلَ ،وكَا ِم ُل
احل َس ِن .%
ا رل ِع ر َ
رت ِة َع ربدُ اهللِ بر ُن ر َ
مح َز َة ِ ŉيف َّ
(الش ِايف) ،
َر َوى َذلِ َك ر ِ
ور باهللِ َع ربدُ اهللِ بر ُن َ ر
ـمن ُرص ُ
اإل َما ُم ا رل َ

(( -)1البدر املنري) البن امللقن ( ،)635/3ط( :دار اهلجرة).
احل ِد ِ
يث َو ُط ُر ُق ُه ُم رض َطرِ بَ ٌة.
اجلوزِي يف (ال ِع َلل املتناهية)َ « :أ رص ُل َه َذا ر َ
(َ -)2ق َال اب ُن ر َ
قال الدَّ ارقطني :كُل َأ َسانِ ِ
يح .وقال اب ُن اجلوزيَ :ق َال َأبُو بَك ٍرر
يد ِه ُم رض َطرِ بَ ٌة َلير َس فِي َها َص ِح ٌ
اف».
ا رلبَير َه ِقيَ :قدر ُروِ َي ِم رن َأ رو ُج ٍه ،كُل َها ِض َع ٌ
( -)3الشايف ( ،)479/4ط( :مكتبة أهل البيت(ع).

ب ا رل َب ري ِ
َو َغ ر ُري ُه َ ،و َص ِ
ت َأ رد َرى بِا َّل ِذي فِي ِه .واهللُ َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ِ
يق.
اح ُ
ض) (ط ،2ج ،2ص ،137سَ « :)7ف َق َال َأ َن ٌسَ :ف ُق رم ُت إ َِىل
الر رو ِ
(َ -)17و ِيف ( َّ
اس َو َّد ِم رن ُط ِ
ول َما ُلب َِس».
َح ِص ٍري َلنَا َقد ر
اش:
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
رت ِ
ـم َؤ َّي ِدي ُ : #ي رؤ َخ ُذ ِمنر ُه َأ َّن ُه ُي َق ُال لِ رال رف ِ َ
اإل َما ُم َجم ردالدر رين ا رل ُ

ُل رب ٌسَ ،و َل َع َّل ُه َجم َ ٌاز .واهللُ َت َع َاىل َأ رع َل ُم.

َّارص
(الر رو ِ
«و َذ َه َ
ض) (ط ،2ج ،2ص ،185سَ :)8
(َ -)18و َق َال ِيف َّ
ب الن ِ ُ
ض َوال َّن رف ِلَ ،و ره َو َظ ِ
اه ُر َ
َو َّ
كَال ِم
الس رهوِ ] ُسن ٌَّة ِيف ا رل َف رر ِ
الشا ِف ِعي إ َِىل َأ َّن ُه [ َأ ري ُس ُجو ُد َّ

اس ِمَ ،و ره َو َم ربنِ ٌّي َع َىل َأ َّن ر َ
ا رل َق ِ
بَ ،وزِ َيا َد ُة ا رل ُو ُجو ِب ُم رف َت ِق َر ٌة إ َِىل َدلِ ٍ
يل».
ـم رط َل ِق ال َّط َل ِ
األ رم َر لِ ُ
ـم َؤ َّي ِدي َ : #ال َدلِ َيل َع َىل َأ َّن ُه َم ربنِ ٌّي َع َىل َذلِ َك؛
َق َال ر ِ
اإل َما ُم َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
ٍ
ِال رحتِ َم ِ
ال َأ رن َيك َ
وب ،واهللُ َت َع َاىل َأ رع َل ُم.
رص َ
ف راألَ َم َر َه َذا َعن ا رل ُو ُج ِ
ُون لِ َصارِ ف َ َ
ض) (ط ،2ج ،2ص ،188سَ « :)9ق َال ِيف
الر رو ِ
(َ -)19و َق َال ِيف ( َّ
اإل َمام َز ريد َ ]#أ َّن َأ ِم َري
اج) َ :وا رل َف رر ُق بَ رين َُه َما َع َىل َأ رصلِ ِه َ [ #أ ري ر ِ
(ا رلـ ِمن َره ِ
ُوعَ ،و َل ري َس
ُوعَ ،فلِ َه َذا َأ َج َاز ا رل ُقن َ
ـم رؤ ِمنِ َ
ا رل ُ
ُوت بَ رعدَ الرك ِ
ني َقن ََت ِيف ا رل َو رترِ بَ رعدَ الرك ِ
ُوع».
ك ََذلِ َك ا رل َف رج ُر؛ َفإِ َّن ُه َمل ر َيرِ ِد َعنر ُه َ #أ َّن ُه َقن ََت بَ رعدَ الرك ِ

هلل َ #ع رن
ـم َؤ َّيدُ با ِ
َق َال ر ِ
احل َّج ُة َجمردُ الدر ِ
ـم َؤ َّي ِدي َ : #قدر َأ رخ َر َج ا رل ُ
ين ا رل ُ
اإل َم ُام ر ُ
كُوع.
َعِ ٍّيل َ :#أ َّن ُه َقن ََت ِيف ا رل َو رترِ َوالص رب ِح َب رعدَ َأ رن َر َف َع َر رأ َس ُه ِم َن الر ِ
َو َقدر َم َّر َأ َّن ُحم َ َّمدَ بر َن َمن ُرص ٍ
ور َأ رخ َر َج َع رن َع ِ ٍّيل  #أ َّن ُه َقن ََت ِيف الص رب ِح بَ رعدَ

َ
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ُوع َع َىل َج َوازِ ِه َق رب َل ُه َوبَ رعدَ ُه .
ُوعَ ،ف َيدُ ل َذلِ َك َم َع َما َس َب َق ِم رن ُقنُوتِ ِه َق رب َل الرك ِ
الرك ِ
ض) (ط ،2ج ،2ص ،246س:)10
(الر رو ِ
(َ )20و َق َال ِيف َّ

«و َو رج ُه ِ
اال رستِدر َال ِل بِ ِهَ :أ َّن َأ ره َل األُ ُص ِ
اج َع َة ب َِح رط َما
ـم َر َ
َ
ول َذك َُروا َأ َّن َه ِذ ِه ا رل ُ
ُذكِ َر َش ري ًئا َف َش ري ًئا َحتَّى ا رنت ََهى إ َِىل ر
يع َفك َ
َان َذلِ َك
ِجي ِ
اخلَ رم ِ
س َو َق َع رت بَ رعدَ إ ر َ
اجل ِم ِ
اب َ
َن رس ًخاَ ،و َت َق َّصوا َع ِن اإل رِشك ِ
الوارِ ِد ِيف ُل ُزو ِم الن رَّس ِخ َق رب َل إِ رمكَا ِن ال َع َم ِل ب َِأ رجوِ بَ ٍة
َال َ
وها »...إِ َلخ ك ََال ِم ِه.
َذك َُر َ

إل َما ُم األَ رع َظ ُم
ـم َؤ َّي ِدي َ : #ق َال ا ِ
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
رش ِح
ـم ره ِدي لِ ِد ِ
حي َيى بر ِن ا رل ُ
ين اهللِ َأ رمحَدُ بر ُن َ ر
ا رل َ
ـم رر َت َىض ِ %يف (ا رلـ ِمن َره ِ
اج َ ر
الـ ِم رع َيارِ ) :
ابَ :أ َّن َه َذا ر
اع الت رَّشبِ ري ِه َما َيدُ ل َع َىل َأ َّن
رب َ
اجل َو ُ
اخلَ َ َ
آحا ِد ٌّيَ ،و َيت ََض َّم ُن ِم رن َأ رن َو ِ
َو ر َ

وع.
َأ رك َث َر ُه َم ُ
وض ٌ
َو َأ ري ًضا؛ َفإ َِّن َذلِ َك َي رقت َِضـي الن رَّس َخ َق رب َل إِ رمكَا ِن فِ رعلِ ِهَ ،و َق رب َل إِ رمكَا ِن ال ِع رل ِم
بِال َّت رك ِل ِ
يف بِ ِهَ ،و ر
اخلَ رص ُم َي رمن َُع ِم رن َذلِ َك؛ ِألَ َّن ُه َج َع َل َفائِدَ َة الن رَّس ِخ َق رب َل إِ رمكَا ِن ال َع َم ِل
اب ال َع رز ِم َو ِ
ِالـم َّر ِة ِم رن ك رُل َو رج ٍهَ ،و َال
ِجي َ
اال رعتِ َقا ِد لِ ُو ُجوبِ ِهَ ،و َه َذا َي رر َف ُع ال َفائِدَ َة ب َ
إرَ
جي رو ُز ُه اخلَ رص ُم.
َُ

ض َما َزا َد َع َىل
ـم َي ُك رن َقدر َف َر َ
رب َع َىل َأ َّن ُه َت َع َاىل َل ر
حي َم َل اخلَ َ ُ
ُق رل ُتَ :و َينر َب ِغي َأ رن ُ ر
ر
ض َع َىل ُأ َّم ِت ِه
اجل رز ِم ،بَ رل َأ َم َر َن ِب َّي ُه َأ رن َي رعرِ َ
اخلَ رم ِ
سَ ،و َال َأ َم َر ِ َهبا َع َىل َسب ِ
احل رت ِم َو ر َ
ِيل ر َ

يف ب ر
هِمَ ،ف َأ َش َار ب َِما َأ َش َار
ال َّت ركلِ َ
ِاخلَ رم ِس َ
هِم َأ َّهنَا َت رث ُق ُل َع َل ري ر
رب ُم رو َسى َف َ
نيَ ،ف َل َّما َأ رخ َ َ
اهاَ ،يدُ ل َع َىل َذلِ َك َما ُر ِو َي ِيف ِ
آخرِ ر
َحتَّى َو َق َف رت َع َىل ر
اخلَ َ ِرب
اخلَ رم ِ
س َف َحت ََم َها َو َأ رم َض َ
( -)1قد تقدَّ م ذكر األدلة يف هذا يف (الكالم مع اإلمام املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد)
فارجع إليه.
(( -)2منهاج الوصول إىل معيار العقول يف علم األصول) لإلمام املهدي ( #ص.)443/

مخ ُس َ
ونَ ،و ره َو َحم ر َم ٌل َح َس ٌن .إ َِىل
مخ ٌسَ ،و ُه َّن َ ر
َأ َّن ُه َق َالَ :و َأ رم َض ري ُت َفرِ ري َضتِيِ ،ه َي َ ر
ِ
إل َما ِم .#
آخرِ ك ََال ِم ا ِ
ض َع َىل األُ َّم ِة َ ِ
الص َّح ِةَ -ع َىل َأ َّن ُه
حي َم َل– َع َىل َف رر ِ
ُق رل ُتَ :واألَ رم ُر بِا رل َع رر ِ
ض ر
جي ُ
ب َأ رن ُ ر
الر ُس ِ
احل رت ِم ،لِ َئ َّال َي ُعو َد اإل رِشك ُ
وف َع َىل ر
َال
َم رو ُق ٌ
ول ÷ َال َع َىل َسب ِ
اختِ َيارِ َّ
ِيل ر َ

ِب ُل ُزو ِم الن رَّس ُخ فِ ري ِه َق رب َل إِ رمكَا ِن ال َع َم ِلَ ،و َن رح ُو َذلِ َكَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل التَّوفِ ِ
يق.

ض) (ط ،2ج ،2ص ،282س:)19
(الر رو ِ
(َ -)21و ِيف َّ
« َق َال َر ُس ُ
((ص رل َقائِ ًماَ ،فإ رِن َمل ر َت رس َتطِ رع َف َقا ِعدً اَ ،فإ رِن َمل ر َت رس َتطِ رع
ول اهللِ ÷َ :
َف َع َىل َجن ٍ
ربَ ،وإ َِّال َف َأ رو ِمي))».
وزَ ،ف ره َو
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
ـم َؤ َّي ِدي َ : #أ رو َم َأَ :م ره ُم ٌ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
َجم ر ُزوم بِالسكُو ِن ،و ِيف نس َخ ِة َق َل ٍمَ « :أوم» بِدُ و ِن ي ٍ
اء َع َىل َأ َّن ُه ُم رعت ٌَّل َم ربنِ ٌّي َع َىل َح رذ ِ
ف
َ
َ ُر
ٌ
ر ِ
َح رر ِ
ف ا رل ِع َّل ِة.
احل ِد ِ
وز ٍة َع َىل ُل َغ ِة َم رن َق َال:
َق َال ِيف (الن َرها َي ِة) َ :و َقدر َجا َء ر
يث َغ ر ُري َم ره ُم َ
ت ِيف ر َ
تَ :ق َر ري ُت.
َق َر رأ ُ

ض) (ط ،2ج ،2ص ،289س:)16
(الر رو ِ
(َ -)22و َق َال ِيف َّ
ض إ َِّال َم َع
احلازِ ِمي]َ -أ َّن الن رَّس َخ َال ُي َص ُار إِ َل ري ِه ِعنردَ ال َّت َع ُار ِ
َ
«و َأ ري ًضا َذك ََر َ [-أ ري ر َ
يح ،ك ََما َقا َل ُه َأ ره ُل راألُ ُص ِ
ول».
َت َعذرِ َّ ر
الرت ِج ِ
ٍ
ـم َق َّر ُرَ :عك ُرس ُه،
َق َال ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ين بر ُن ُحم َ َّمد الـ ُرم َؤ َّي ِدي  : #بَ ِل ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
يخَ ،و َأ َّما َم َع
َو ره َو َأ َّن ُه َال ُي َص ُار إ َِىل َّ ر
يح إ َِّال ِعنردَ َت َعذرِ الن رَّس ِخ ب َِج ره ِل ال َّتارِ ِ
الرت ِج ِ

ني َفا رل َو ِ
ـم َت َعارِ َض ر ِ
اج ُ
ـمت ََأ رخرِ ِم رن َأ َح ِد ا رل ُ
إِ رمكَانِ ِه ب َِم رعرِ َف ِة ا رل ُ
ب رُ
احلك ُرم بِالن رَّس ِخ إ رِن َمل ر
اجل رم ُع بِالت ر
يح َم َع ُه .
َّخ ِص ِ
يص َو َن رحوِ ِهَ ،و َال َت رر ِج َ
َيمكُن ر َ

(( -)1النهاية) البن األثري (.)56/1
ً
( -)2ويف نسخة :فالواجب احلكم بالنسخ وال ترجيح أصال .متت.

ض) (ط ،2ج ،2ص ،297سِ )19يف ِس َي ِ
ب
اق َت رب ِش ِري َك رع ِ
(الر رو ِ
(َ -)23و ِيف َّ
ول اهللِ ÷ -ب َِر ُس ِ
بر ِن ُل َؤ ٍّي َ -جدر َر ُس ِ
«و َه َذا ِم رن فِ َط ِن
ول اهللِ ÷ َما َل رف ُظ ُهَ :
خت َّي َلت َرها ا رل ُع ُق ُ
راألَ ر َهلا ِم ا َّلتِي َ َ
وس َفت ََح َّق َق رت».
ول َف َصدَّ َق رتَ ،و َت َص َّو َر ر َُتا الن ُف ُ
ـم َؤ َّي ِدي َ : #ال ُي رمكِ ُن َأ رن َت رب ُل َغ فِ َط ُن راألَ ر َهلا ِم
َق َال ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
إ َِىل ِم رث ِل َه َذا ،بَ رل ُه َو ُِمَّا ُعلِ َم ِم َن ا رلب َِش َار ِ
ـم َت َقدر َم ِةَ ،ف رل ُيت ََأ َّمل.
ات ِيف ُكت ِ
ُب اهللِ َت َع َاىل ا رل ُ
ض) (ط ،2ج ،2ص ،307س:)2
(الر رو ِ
(َ -)24و َق َال ِيف َّ

«و َه ِذ ِه راألَ ِد َّل ُة َم َع َح ِد ِ
يث راألَ رص ِل
َ
َني ُث َّم َأ رربَ ًعاَ ،و َق َال بِ ِه ُس رف َي ُ
اجل ُم َع ِة ِستًّاَ :ر رك َعت ر ِ
ان ال َّث رورِ ي ».
رُ
ب ِيف راألَ رص ِلَ ،و ِيف
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
ـم َؤ َّي ِدي  : #ك ََذا بِالن رَّص ِ
اإل َما ُم َجم ردالدر رين ا رل ُ
اخلَ رط َّي ِةَ ،ف َل َع َّل ُه َع َىل َح رذ ِ
الن رس َخ ِة ر
ف َيك ُ
اجل رزئ ر ِ
َني َك َق رولِ ِه:
ُونَ ،أ رو َع َىل ُل َغ ِة َم رن َين ِرص ُ
ب رُ
ب إ َِىل َأ َّن ال َّت َطو َع بَ رعدَ
ُح َّج ُة َم رن َذ َه َ

اسنَا ُأ رسدَ ا».
«إ َِّن ُح َّر َ
ب ِ
احل ِ
َو َأ َّما َج رع ُل ر
ـم رعنَى
اجل ُم َع ِة»َ ،و َن رص ُ
ال َف َب ِعيدٌ ؛ إِذ ا رل َ
«ستًّا» َع َىل ر َ
اخلَ َ ِرب «بَ رعدَ ر ُ
َع َىل َأ َّن ُه ر
اخلَ َرب.

ض) (ط ،2ج ،2ص ،324س:)3
(الر رو ِ
(َ -)25و َق َال ِيف َّ
رن
ني الرك ِ
اجلا ِم ِع ا رلك َِايفَ :ق َال ُحم َ َّمدٌ  :بَ َل َغنَا َع ِن النَّب رِي ÷َ :أ َّن ُه َقا َم بَ ر َ
َ
«و ِيف ر َ
اجلمع ِة ِس َّت ركعا ٍ
(جمرمع الزَّ وائِ ِد) َعن َقتَاد َة َأ َّن ابن مسع ٍ
ود ك َ
تَ .ر َوا ُه
َ َ
َان ُي َص ريل بَ رعدَ ر ُ ُ َ
ر َ َ ر ُ
ر َ
(َ -)1و ِمنر َها َما ِيف َ َ ِ َ
رب ِاين ِيف (ا رل َكبِريِ).
ال َّط َ َ
اجل ُم َعةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َيل  %أنَّ ُه ك َ
(َ -)2و ره َو َما َل رف ُظ ُهَ :
َان ُي َص ريل بَ رعدَ ر ُ
َيل َع رن أبِيه َع رن َجدر ه َع رن ع ٍّ
«حدَّ َثني زَ ريدُ بر ُن ع ٍّ
ِ
َر رك َعت ر ِ
َني ُث َّم َأ رربَ ًعا ُث َّم َي رر ِج ُع َفيَق ُيل».
( -)3قال املوىل العالمة فخر اإلسالم عبد اهلل بن اإلمام اهلادي القاسمي رضوان اهلل تعاىل وسالمه
ٍ
الصا ِد ِقَ ،و َأ ِيب إ رِس َح َ
عليهام يف (اجلداول)ُ « :س رفيَ ُ
اق،
ان بر ُن َس ِعيد الثَّ رورِيَ ،أ َحدُ األَع َرال ِم ،عَنَّ :
ِ
ِ
ِ
َو َس َل َم َة برنِ ُك َه ٍ
َ
ر
حييى بر ُن
ـمبَ َاركَ ،و َوكي ٌعَ ،و َخ َالئ ُقَ .قال ُش رعبَ ُة َو َ ر
يل َو َخ رل ٍق .وعنهُ :ش رعبَ ُةَ ،وابر ُن ال ُ
َم ِع ٍ
احل ِد ِ
يث .قال املوىل العالمةُ :أ رمجِ َع ع ََىل َج َال َلتِ ِه َوإِتر َقانِ ِه
ني َو َمجَا َع ٌةُ :س رفيَا ُن َأ ِم ُري ا رل ُ
ـمؤر ِمنِنيَ ِيف ر َ
الشير َع ِةَ ،و ُع َل ِ
الو َر ِعَ ،أ َحدُ ثِ َق ِ
الضبر ِ
احل رف ِ
َم َع رِ
امء الزَّ ري ِد َّي ِة ،تُ ر
ات ر
ويف َسنَ َة
ظ َو َّ
ـم رعرِ َف ِة َوالز ره ِد َو َ
ط َوا رل َ
ٍ
ـم َرا ُد غَالِبًا».
إ رِحدَ ى َو ِست ر َ
اجل َما َع ُةَ ،و ُك َّل َما ُأ رطلِ َق ِيف ُكت ِ
رني َو ِمائة ،ر
ُب َأ رص َحابِنَا َف ره َو ا رل ُ
احت ََّج بِ ِه ر َ

ني َزا َل ِ
ت َّ
الش رم ُس َف َو َع َظ
اجل ُم َع ِة ِح َ
َوا رل َب ِ
اب َي رو َم َّ ر
الرت ِو َي ِة ِيف َح َّج ِة ا رل َو َد ِ
اع ِيف َي رو ِم ر ُ
اع ِمنرك رُم َأ رن ُي َص ر َيل الظ ره َر بِ ِمنَى
اس َت َط َ
َو َذك ََّرَ ،و َق َال(( :إِ َّنا ُن َص ريل الظ ره َر بِ ِمنَى َف َم ِن ر

َف رل َي رف َع رل))َ ،و َص َّىل َر ُس ُ
جي َم رع .اهـ.
ول اهللِ ÷ بِ ِمنَىَ ،و َمل ر َ ر
َو َم رعنَا ُه ِيف َح ِد ِ
ـم رش َت ِم ِل َع َىل َح َّج ِة
يث َجاب ٍِر ال َّطوِ ِ
ـم َّت َف ِق َع َل ري ِه ا رل ُ
يل ا رل ُ
َر ُس ِ
ول اهللِ ÷».
هنا حاشيتان/األُوىل :من قوله« :يف يوم اجلمعة».
اجل ُم َع َة َو َق َع رت ِيف َح رج
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
الص ِح ُ
اإل َما ُم (ع)ُ :ينر َظ ُر ِيف َه َذاَ ،ف َّ
يح َأ َّن ر ُ
َر ُس ِ
احل َّج ُة َثابِ َت ٌة ب َِذلِ َك.
ول اهللِ ÷ بِ َع َر َف َةَ ،ف ر َ

واحلاشية الثانية من قوله« :حديث جابر الطويل املتفق عليه».
ـم َؤ َّي ِدي ُ : #ينر َظ ُر ِيف َه َذاَ ،ف َه ِذ ِه
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
يح َأ َّن ُه َمل ر َي رر ِو َه َذا ر
رب إ َِّال
الص ِح ُ
ا رل ِع َب َار ُة ُت ِفيدُ ِعنردَ ُه رم رِ َوا َي َة ا رل ُب َخارِ ري َو ُم رسلِ ٍمَ ،و َّ
اخلَ َ َ
ُم رسلِ ٌم .
ض) (ط ،2ج ،2ص ،324س:)25
(الر رو ِ
(َ -)26و َق َال ِيف َّ
حل ِد ِ
يث
ـم َط ُر َوال رط ُ
َ
اجل ُم َع ِة -ا رل َ
ني َوالدَّ َح ُض؛ ِ َ
«و ِم رن َذلِ َك َ -أ ري َأ رع َذ ُار ر ُ
ا رل ُب َخارِ ري َو ُم رسلِ ٍم َع ِن ابر ِن َع َّب ٍ
ـم َؤ رذنِ ِه ِيف َي رو ٍم َمطِ ٍري :إِ َذا َق رل َت:
اس َأ َّن ُه َق َال لِ ُ

َأ رش َهدُ َأ َّن ُحم َ َّمدً ا َر ُس ُ
الص َال ِةَ ،ق رلَ :صلوا ِيف بُ ُيوتِك رُم.
ول اهللَِ ،ف َال َت ُق رلَ :ح َّي َع َىل َّ
اس َتنرك َُروا َذ َ
اكَ .ف َق َالَ :قدر َف َع َل َذا َم رن ُه َو َخ ر ٌري ِمنري ،إ َِّن
َق َالَ :فك ََأ َّن الن َ
َّاس ر
اجل ُم َع َة َع رز َم ٌةَ ،وإ رِين كَرِ ره ُت َأ رن ُأ رحرِ َجكُم َفت رَم ُش َ
ون ِيف ال رط ِ
ـم َطرِ ».
ني َوا رل َ
رُ

( -)1صحيح مسلم برقم (( )2950كتاب احلج -باب حجة النبي ÷) .ط( :العِصية).
الـم َطرِ ).
حي ُ ِ
( -)2البخاري برقم (( )901كتاب اجلمعة-بَ ُ
رض اجلُ ُم َع َة ِيف َ
اب الر رخ َص ِة إ رِن َمل ر َ ر
( -)3صحيح مسلم برقم (.)1604
ر
ِ
ض [الزَّ لق].
( -)4هكذا يف الروض النضري ،ويف الصحيحنيِ :يف الطني َوالدَّ َح ِ

ـم َؤ َّي ِدي َ #ع َل ري ِه َع َىل َق رولِ ِه:
َع َّل َق َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
وب َع رط ًفا َع َىل ُأ رحرِ َجَ ،و َر رف ُع ُه َع َىل راال رستِ رئن ِ
( َفت رَم ُش َ
َاف
ون)  :ا َّل ِذي َي رظ َه ُر َأ َّن ُه َمن ُرص ٌ

ـم رق ُصو ِد.
ِخ َال ُ
ف ا رل َ

سة َأ ِيب
(الر رو ِ
(َ -)27و َق َال ِيف َّ
ض) (ط ،2ج ،2ص ،332سَ « :)11م ري َ َ
َمجِي َل َة».

س ُة بر ُن
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
ـم َؤ َّي ِدي ُ : #ه َو َأبُو َمجِي َل َة َم ري َ َ
اإل َما ُم ر ُ
اء ،و َفترح ه ٍ
ٍ
ب إ َِىل ُط َه َّي َة ُأ رم َو َل ِد
اءَ ،وك ر ِ
وب الط َهوِ ّي -ب َِض رم َط َ ِ َ
َس َو ٍاوُ -ن ِس َ
َي رع ُق َ
ك بر ِن َحنر َظ َل َةَ ،أبُو َمجِي َل َةَ ،ص ِ
َما َل ِ
ب َرا َي ِة َع ِ ٍّيل .#
اح ُ
َر َوى َع رنَ :ع ِ ٍّيل َ ،#و َع رن ُع رث َم َ
ان.

بَ ،و َع ربدُ راألَ رع َىل ال َّت رغلِبِي.
السائِ ِ
َو َعنر ُه :ابرنُ ُه عبدُ اهللَِ ،و َع َطا ُء بر ُن َّ
َو َّث َق ُه ابر ُن ِح َّب َ
ـم َؤ َّيدُ باهللِ.
الرت ِم ِذ َّيَ ،و َخ َّر َج َل ُه ُحم َ َّمدٌ َوا رل ُ
انَ ،خ َّر َج َل ُه راألَ رربَ َع ُة إ َِّال َّ ر
اهـ ِم َن (ال َّط َب َق ِ
ات).
ض) (ط ،2ج ،2ص ،333سُ « :)17م َع ِ
او َية َر ِيض اهللُ
(الر رو ِ
(َ -)28و ِيف َّ
َعنر ُه».
الرت ِض َي ِة بِ َق رولِ ِه:
َع َّل َق َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ـم َؤ َّي ِدي َ #ع َىل هذه َّ ر
ين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
ف َأ َجل ِم رن َأ رن َت رصدُ َر ِمنر ُه.
ـم َؤ رل ُ
َه َذا ِم رن َأ ره ِل ال َّط رب ِعَ ،فا رل ُ

ض الن َِّضريِ) (ط ،2ج ،2ص  ،363س:)11
(الر رو ِ
(َ -)29و ِيف َّ
ف ب رِاآلثَارِ ال َّثابِ َت ِة َع رن َع ِ ٍّيل ِ #يف َأ َّن نِ َّي َة إِ َقا َم ِة ا رل َع رشـرِ َت رق َط ُع
« َفإ رِن ُق رل َتَ :ف َك ري َ
اب ُح َّج ٌة.
الس َفرِ ؟ َو َق رو ُل ُه ِعنردَ راألَ رص َح ِ
ُحك َرم َّ
وجدر َدلِ ٌيل َن َبوِ ٌّيَ ،أ رو ُو ِجدَ َو َمل ر ُي َعارِ رض ُه،
يب :ب َِأ َّن ُح رج َّي َة َق رولِ ِه  #إِ َذا َمل ر ُي َ
ُأ ِج َ

( -)1الذي يف مسلم :فتمشوا.

اع».
َو َقدر ُو ِجدَ الدَّ لِ ُيل ك ََما َع َر رف َتَ ،و ره َو َأ رو َىل ب رِاإل رت َب ِ
ـم َؤ َّي ِدي َ :#مل ر َت رف ِصل راألَ ِد َّل ُة الدَّ ا َّل ُة
َق َال َم رو َالنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
ٍ
خ َال ِ
يح بِ ِ
ف
َع َىل َأ َّن َق رو َل ُه ُ #ح َّج ٌة بَ ر َ
ني َحا َلة َو َحا َلةَ ،و َال َي ِصح َأ رن َيرِ َد َدلِ ٌيل َص ِح ٌ
احل َج ِج.
وز َت َع ُار ُ
جي ُ
احل َّج ِة؛ ِألَ َّن ُه َال َ ُ
ض رُ
َق رو ِل ر ُ
ف لِ َق رولِ ِه ُ #ي رع َم ُل فِي ِه ك ََما ُي رع َم ُل ِيف
َو َما ُر ِو َي َع ِن النَّب رِي ÷ َو ره َو خمُ َالِ ٌ
الر َوا َي ِ
ـم رخ َتلِ َف ِة َع ِن النَّب رِي ÷.
ات ا رل ُ
ر

َف ُينر َظ ُر َأ َّو ًال ِيف ِص َّح ِة الط ُر ِقَ ،و َمتَى َص َّح رت َ -ظ ِ
ني َما َأ رم َك َن
جي َم ُع بَ ر َ
اه ًرا ُ -ر
يصَ ،أو إِ رط َال ٍق و َت رقي ٍ
ِيدَ ،أ رو َن رسخٍ َأ رو َن رحوِ َذلِ َك ِم رن َأ رو ُج ِه
َ
اجل رم ُع فِي ِه :بِ َت رع ِمي ٍم َو َخت ِرص ٍ ر
رَ

ِش ٌء ِم رن َذلِ َك ُطرِ َح َو ُر ِج َع إ َِىل َغ ر ِري ِه،
اجل رم ِعَ ،أ ِو َّ ر
الرت ِج ِ
يحَ ،و َما َمل ر ُي رمكِ رن ِفي ِه َ ر
رَ
وط ِيف َحم َ رل ِه ِم رن ُأ ُص ِ
َو َذلِ َك َم رب ُس ٌ
ول ا رل ِف رق ِه.
ني #
ـم رؤ ِمنِ َ
َو ِيف َه ِذ ِه ا رلـ َم رس َأ َل ِة َمل ر ُي َعارِ ِ
الص ِح َ
الر َوا َي َة َّ
يح َة َع رن َأ ِم ِري ا رل ُ
ض ر
ول ÷؛ ِألَ َّن إِ َقا َم َت ُه بِ َت ُب َ
الر ُس ِ
وك َو َم َّك َة َمل ر ُي َص َّـر رح ِيف
ِش ٌء َ ِ
يح َص ِح ٌ
رص ٌ
يح َع ِن َّ
َ ر
َ ٍ
يها ،بَ رل َقدر َخ َر َج ِم رن َم َّك َة َق رط ًعا إ َِىل
ِشء ِمن َرها َأ َّن ُه َمل ر َخي ُرر رج َع ِن ال َب َل ِد ا َّل ِتي َأ َقا َم ِف َ
ر
َني ،و َليس ِيف َ ٍ
ات
الر َوا َي ُ
ُحن ر ٍ َ ر َ
ِشء ِمن َرها َأ َّن ُه َأ رز َم َع َع َىل إِ َقا َم ِة ا رل َع رشـرِ َف َما َزا َدَ .و َأ َّما ر
ر
الص َحابَ ِة َو َغ رري ِِه رم َف َل ري َس رت ب ُِح َّج ٍة.
َع رن َسائِرِ َّ
ني ُ #ح َّج ٌة َ -ك َق رولِ ِه ÷:
ـم رؤ ِمنِ َ
َو راألَ ِد َّل ُة الدَّ ا َّل ُة َع َىل َأ َّن َق رو َل َأ ِم ِري ا رل ُ
(رش ِح ا رل َغا َي ِة)
احل رق َوا رل ُق ررآ ِن))َ ،و َما ِيف َم رعنَى َذلِ َكُ -م رست رَو َفا ٌة ِيف َ ر
(( َع ِ ٌّيل َم َع ر َ

َو َغ رري َِها.

( -)1أي قِص الصالة يف السفر.
َ
ِ
َ
ر
َ
(َ « -)2ق َال ر
اخلَلِ ُيلَ ( :أزر َم َع) ع ََىل األ رمرِ  :ثبَ َت َعليره عَزر ُم ُه» .متت من (خمتار الصحاح).
( -)3رشح الغاية (.)544/1

مج رع ُت َما فِي ِه ا رلكِ َفا َي ُة ِيف ( َل َوا ِم ِع راألَ رن َوارِ )  ،واهللُ َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ِيق.
َو َقدر َ َ
ض) (ط  ،2ج ،2ص ،389س:)4
(الر رو ِ
(َ -)30و َق َال ِيف َّ
( )

الس َّيا ِغ ري
احل َس ُن [ا رل َب رصـرِ ي] َمل ر َي رس َم رع ِم رن َع ِ ٍّيل  ،»#إ َِىل َق رو ِل َّ
« ِق َيلَ :و ر َ
ب ال َّط َب َق ِ
وت َس َما ِع ِه ِمنر ُه  #ك ََما َن َق َل ُه َص ِ
¦ِ :
ات َع ِن
يح ُث ُب ُ
اح ُ
الص ِح َ
«ألَ َّن َّ
يح َذلِ َك».
ابر ِن َح َج ٍر ا رل َ
ـمك رري َ ،وبَ َس َط ا رل َق رو َل ِيف َت رص ِح ِ
ـم َؤ َّي ِدي َ : #و َأ رخ َر َج رِ َوا َي َة لِ َق ِ
اء
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
اق رِ َوا َي َت ُه َعنر ُه لِ رل َح ِد ِ
اإل َما ُم َأبُو َطالِ ٍ
ب ِيف ر
ايل) َ ،و َس َ
يل.
احل َس ِن :ر ِ
يث ال َّطوِ ِ
(األَ َم ِ ر
رَ

ض) (ط ،2ج ،2ص ،391س:)23
(الر رو ِ
(َ -)31و ِيف َّ
« َأ َّن َقدر َح ابر ِن ا رل َق ري ِم -ب َِما َذك ََر ُه ا رل َب ري َه ِقي َأ َّن َص ِ
حيت ََّجا ِب ِم رثلِ ِه-
اح َبي َّ
يح َال َ ر
الص ِح ِ
ورا َع َىل كِتَابَ ريهِ َماَ ،و َأ َّن ا رل َق رو َل ب َِذلِ َك ِم َن
َغ ر ُري َضائِ ٍر؛ إِ رذ َل ري َس كُل َص ِحيحٍ َم رق ُص ً

ـم رذ ُمو ِم» .إِ َلخ.
ا رل ُغ ُل رو ا رل َ

اإل َما ُم جمدالدين املؤيدي َ #ع َىل َق رولِ ِه َ
حيت ََّجا) بِ َق رولِ ِه :ك ََذا ِيف
َع َّل َق ر ِ
(ال َ ر
ـم َضارِ ِع بِدُ و ِن َجازِ ٍم ،ك ََما ِيف َق رولِ ِه ÷َ :
ر
((ال ُت رؤ ِمنُوا
اخلَ رط َّي ِةَ ،و َقدر َو َر َد َج رز ُم ا رل ُ

َحتَّى َ َحتابوا)).
ض) (ط ،2ج ،2ص ،397س:)2
(الر رو ِ
(َ -)32و ِيف َّ
الس َم ِ
اء ا َّلتِي ُي رس َتن َرز ُل ِ َهبا ا رل َق رط ُر».
يح َّ
« َل َقدر َط َل ربت ب َِم َجا ِد ِ

الس َم ِ
اءَ :أ رن َو ُاؤ َهاِ .م َن
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
اإل َما ُم جمدالدين املؤيدي َ : #جمَا ِد ُ
يح َّ
وس).
(ا رل َقا ُم ِ
(( -)1لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي ( #الفصل األول) (ط،)143/1/1
(ط( ،)201/1/2ط.)287/1/3
( -)2استوىف ابن حجر اهليتمي املكي البحث يف هذا يف (الفتاوى احلديثية) (ص.)176/
(( -)3األمايل) لإلمام أيب طالب ( #ص )255/رقم (( )242الباب الرابع عرش يف اخلطب
واملواعظ وما يتصل بذلك).

ض) (ط ،2ج ،2ص 397س:)13
(الر رو ِ
(َ -)33و ِيف َّ
ون َأ رر َدا َن ُهَ ،و َي ُقو ُل َ
اس َي رم َس ُح َ
ونَ :هنِي ًئا َل َك َسا ِق َي
َّاس بِا رل َع َّب ِ
«و َط ِف َق الن ُ
َ
احل َر َم ر ِ
ني».
رَ
وس).
قال َم رو َال َنا ر ِ
اإل َما ُم (ع) :الر رد ُن-ب َّ
ِالض رمَ :-أ رص ُل ا رلك رُمِ .م َن (ا رل َقا ُم ِ

ض) (ط ،2ج ،2ص ،405سَ « :)9مالِ ُك بر ُن ُس َع ر ٍري».
(الر رو ِ
(َ -)34و ِيف َّ
ـم َؤ َّي ِدي  : #بِالت رَّص ِغريِ َو ُم ره َم َلت ر ِ
َني َو َر ٍاء .ا رنت ََهى
َق َال ر ِ
اإل َم ُام َجمردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
( ُم رغنِي) .
ض) (ط ،2ج ،2ص ،414س:)11
(الر رو ِ
(َ -)35و ِيف َّ
« َعن َأ ِيب س ِع ٍ
يد َأ َّن النَّب َِّي ÷ َق َالَ (( :ما ِم رن ُم رسلِ ٍم َيدر ُعو اهللَ بِدَ رع َو ٍة َل ري َس
ر
َ
ث ِخ َص ٍ
يها إِ رث ٌم َو َال َقطِي َع ُة َر ِح ٍم إ َِّال َأ رع َطا ُه اهللُ ِ َهبا إ رِحدَ ى َث َال ِ
ال :إِ َّما َأ رن ُي َع رج َل َل ُه
فِ َ
ف َعنر ُه ِم َن الس ِ
وء ِم رث َل َها.
ِص َ
َد رع َو َت ُهَ ،وإِ َّما َأ رن َيدَّ ِخ َر َها َل ُه ِيف راآل ِخ َر ِةَ ،وإِ َّما َأ رن َي ر ِ

َقا ُلوا :إِ َذ رن ُن ركثِ ُرَ .ق َال :اهللُ َأ رك َثر))».
ـم َؤ َّي ِدي َ : #أ ري َأ رك َث َر إ َِجابَ ًة َأ رو َف رض ً
ال َأ رو َن رح َو َذلِ َك.
َق َال ر ِ
اإل َما ُم َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ

ض) (ط ،2ج ،2ص  ،425س:)23
(الر رو ِ
(َ -)36و َق َال ِيف َّ
قومسـي]َ :س َأ رل ُت ا رل َق ِ
« َق َال [ا رل ِ
اس َم بر َن إِبر َر ِ
يم َ #ع ِن ا رل ِق َيا ِم ِيف َش رهرِ
اه َ
َر َم َض َ
مجا َع ٍة َف َق َالَ :ال َن رعرِ ُف َهاَ ،و َذك ََر َع رن َع ِ ٍّيل َ ( :#أ َّن ُه َهنَى َع رن َذلِ َك)،
ان ِيف َ َ
مج َع ُآل َر ُس ِ
يح َل ري َس رت ب ُِسن ٍَّة
حي َيىَ :أ ر َ
الرت ِاو َ
ول اهللِ ÷ َع َىل َأ َّن َّ َ
احل َس ُن بر ُن َ ر
َو َق َال ر َ
ِم رن َر ُس ِ
نيَ ،و َأ َّن َعلِ ًّيا َقدر َهنَى َعن َرهاَ ،و َأ َّن
ـم رؤ ِمنِ َ
ول اهللِ ÷َ ،و َال ِم رن َأ ِم ِري ا رل ُ

يها
الص َال َة ِعنردَ ُه رم ُو رحدَ ا ًنا َأ رف َضلَ ،وك ََذلِ َك السنَّ ُة إ َِّال ِيف ا رل َفرِ َ
اجل َما َع َة فِ َ
َّ
يض ِةَ ،فإ َِّن ر َ

َأ رف َضل .اهـ.

(( -)1املغني يف الضعفاء) للذهبي ( )239/2رقم الرتمجة ( .)5142ط( :دار الكتب العلمية).
قال الذهبي(« :خ ت س ق)َ :مالِ ُك بر ُن ُس َعري بنِ ر ِ
اخل رمسَ :صدُ ٌ
ورَ ،ض َّع َف ُه َأبُو َد ُاو َد».
وق َم رش ُه ٌ

(اجلا ِم ِع
جي َم ُع بَ ر َ
الس َّياغي]َ :و َقدر ُ ر
[ َقال َّ
ني َه َذا َورِ َوا َي ِة راألَ رص ِل ب َِأ َّن َما َر َوا ُه ِيف ر َ
[الك َِايف]) ِ
اجتِ َها ِد ِه َ ،#و ُي رش ِع ُر ب َِذلِ َك َق رو ُل ُهَ :وإ َِّن َعلِ ًّيا َقدر َهنَى
آخ ُر راألَ رم َر ري ِن ِمن ر
اإل رذ ِن ِمنر ُه  #ب َِذلِ َك» .إِ َلخ.
َعن َرها؛ َفإِ َّن ُه ُي رف َه ُم ِمنر ُه َسابِ ِق َّي ُة ر ِ

ين بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
ـم َؤ َّي ِدي : #
َق َال ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ور ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
احلق ا َّل ِذي َع َل ري ِه
اجل رم ُع َال َي ِصح َع َىل ا رل َق رو ِل ب َِأ َّن َق رو َل ُه ُ #ح َّج ٌةَ ،و ره َو ر َ
َه َذا ر َ
الر ُس ِ
احل رق َوا رل ُق ررآ ِن))،
رت ِة َ %و َغ ر ُري ُه رم؛ لِ َق رو ِل َّ
ُقدَ َما ُء ا رل ِع ر َ
ول ÷َ (( :ع ِ ٌّيل َم َع ر َ

(رش ِح ا رل َغا َي ِة)،
َو َما ِيف َم رعنَا ُه ُِمَّا ُه َو َم رع ُلو ٌمَ ،و َقدر بَ َس َط راال رحتِ َج َ
اج َع َىل َذلِ َك ِيف َ ر
مج رع ُت راألَ ِد َّل َة َع َىل َذلِ َك ِيف ( َل َوا ِم ِع راألَ رن َوارِ ) َ ،ف َم رن َأ َرا َد راال رستِك َرم َال بَ َح َث
َو َ َ
احل ُال راال رستِك َرم َال.
َذلِ َكَ ،ف َال َي َس ُع ر َ
يح َأ َّو ًال
ـم رؤ ِمنِ َ
ني َ #ر َّخ َ
ص ِيف َّ َ
اجل رم ِع َأ رن ُي َق َال :إ َِّن َأ ِم َري ا رل ُ
الرت ِاو ِ
َو راألَ رو َىل ِيف ر َ
َان َال َي رست ِ
وها ُسنَّ ًة؛ ِألَ َّن ُه ك َ
اإل رط َال ِق،
الص َال ِة َع َىل ر ِ
َح ري ُث َمل ر َي رع َت ِقدُ َ
َج ُيز الن رَّه َي َع ِن َّ
الرك َع ِ
ات ا َّلتِي َمل ر ُت رش َـر رع ِعنردَ ُه
َو ِ َهل َذا َت َال َق رو َل ُه َت َع َاىل ِ -يف عَدَ ِم الن رَّهي َعن بَ رع ِ
ض َّ
حححۡ ح َ
حۡ ح ح َ
حۡح
َٰ
ب ُِخ ُص ِ
َ
ى
ُ
ف
ـما َع َر َ
ل
م
ث
،
[العلق]
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إ
ا
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وص َها﴿ :-أرءيت ٱ
ّ
َّ َّ
يما َل ري َس
َّأهنُ رم َقد َّاخت َُذ َ
وها ُسنَّ ًةَ ،و َت َع َّص ُبوا َع َل ري َها َهنَى َعن َرها؛ ِألَ َّن ا رعتِ َقا َد السنَّ ِة فِ َ
ب ُِسن ٍَّة بِدر َع ٌة.
َأ َّما َم َع عَدَ ِم ا رعتِ َقا ِد َأ َّهنَا ُسنَّ ٌة ِم رن َر ُس ِ
ول اهللِ ÷ َف َال َمانِ َع ِم رن فِ رعلِ َهاَ ،و ِ َهل َذا

ك َ
احل َس ِن.
َان َي رف َع ُل َها َع ربدُ اهللِ بر ُن ر َ
رت ِم رن َأ ره ِيل كَا ُنوا َي رف َع ُلو َن ُه.
وسى َ :%م رن َأ رد َرك ُ
َو َق َال َح ِفيدُ ُه َع ربدُ اهللِ بر ُن ُم َ

اس َص َال َة
َيل َ ( :%أنَّ ُه َأ َم َر ا َّل ِذي ُي َص ريل بِالنَّ ِ
َيل َع رن َأبِي ِه َع رن َجدر ِه َع رن ع ِ ٍّ
(َ -)1و َل رف ُظ ُهَ :حدَّ َثنِي زَ ريدُ بر ُن ع ِ ٍّ
ا رل ِقيَا ِم ِيف َش رهرِ َر َم َضا َن َأ رن ُي َص ر َيل ِهب رِم ِع رشـرِ ي َن َر رك َع ًة ُي َس رل ُم ِيف ك رُل َر رك َعت ر ِ
ني ك رُل َأ رربَ ِع
َنيَ ،و ُي َراوِ ُح َما بَ ر َ
ركع ٍ
الر ُج ُلَ ،و َأ رن ُيوتِ َر َهل رم ِم رن ِ
ات َسا َع ًة َف َ رري ِج ُع ُذو ر
ِصاف).
احلَ َ
َ َ
اج ِة َو َيت ََو َّض ُأ َّ
آخرِ ال َّلير ِل ِحنيَ راالنر ِ َ
ُ
(( -)2لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي ( #الفصل األول) (ط،)143/1/1
(ط( ،)201/1/2ط.)287/1/3

َو َق َال ا رل َق ِ
اس ُم بر ُن إِبر َر ِ
يم َ :ŉأ َنا َأ رف َع ُل ُهَ ،أ ري ُي َص ريل ب َِأ رهلِ ِهَ ،م َع َق رولِ ِه َ :#ال
اه َ
ف َأ َّهنَا ُسنَّ ٌةَ ،و َق َالَ :و ُذكِ َر َع رن َع ِ ٍّيل َ #أ َّن ُه َهنَى َع رن َذلِ َك َ -أ ري
َن رعرِ ُف َهاَ ،أ ري َال َن رعرِ ُ

َأ رن ُت رف َع َل َع َىل َأ َّهنَا ُسنَّ ٌةَ ،-وإ َِّال َتنَا َق َض َق رو ُل ُه َوفِ رع ُل ُه.
اع َأ ره ِل ا رل َب ري ِ
ت َ %ع َىل َأ َّهنَا
حي َيى  ŉإِ َّن َما َحكَى إ ر َ
ِمج َ
احل َس ُن بر ُن َ ر
َوك ََذلِ َك ر َ
َل ري َس رت ب ُِسن ٍَّة ِم رن َر ُس ِ
ني َ ،#و َأ َّن ُه َقدر َهنَى
ـم رؤ ِمنِ َ
ول اهللِ ÷َ ،و َال ِم رن َأ ِم ِري ا رل ُ
َعن َرها َ -أ ري ِيف ِ
ـما َعلِ َم َّأهنُ رم َقدر َقا ُلوا :إ َِّهنا ُسنَّ ٌة.
آخرِ راألَ رمرِ َ -ل َّ
الَ ،و ره َو َأ َّهنَا َغ ر ُري ُسن ٍَّة ِم رن َر ُس ِ
يحَ ،و ره َو َأعردَ ُل راألَ رق َو ِ
ول
الص ِح ُ
اجل رم ُع ُه َو َّ
َف َه َذا ر َ
اهللِ ÷َ ،و َأ َّن ُه َال َح َر َج َع َىل َم رن َف َع َل َها َغ ر َري ُم رع َت ِق ٍد َو َال َقائِ ٍل ب َِأ َّهنا ُسنَّ ٌة.
أل َّن ُه َقدر َص َّح بِا رت َف ِ
ول اهللِ ÷َ ،ف ِ َ
َأ َّما َّأهنَا َغ ر ُري ُسن ٍَّة ِم رن َر ُس ِ
يع َأ َّن ُه
اجل ِم ِ
اق ر َ

َت َرك ََهاَ ،و َم رن َأ رث َب َت َأ َّن ُه ÷ َص َّال َها َف َقدر َأ رث َب َت َأ َّن ُه َت َرك ََها بَ رعدَ َذلِ َكَ ،و َق َال َ ُهل رم:
الر ُج ِل ِيف بَ ريتِ ِه َأ رزكَى َل ُه))َ ِ ،هب َذا َأ رو َم رعنَا ُه بِرِ َوا َي ِة
َ
((صلوا ِيف بُ ُيوتِك رُمَ ،ص َال ُة َّ

ا رل ُب َخارِ ري َو َغ ر ِري ِه.
هِم.
َو َق رو ُ ُهل رم :إِ َّن ُه إِ َّن َما َت َرك ََها َخ رش َي َة َأ رن ُت رف َر َ
ض َع َل ري ر
َفنَ ُق ُ
الرت ِكَ ،و َال َي رل َز ُم ِيف ا رل ِع َّل ِة ا رل َبا ِع َث ِة َع َىل ر
احلُ رك ِم َأ رن
ول :إِ َّن َما َذلِ َك ا رل َبا ِع ُث َع َىل َّ ر

( -)1البخاري برقم ( ،)731ط( :العِصية) ولفظهَ :عن زَ ي ِد بنِ َثاب ٍ
ِت َأ َّن َر ُس َ
ول ال َّل ِه ÷ َّاخت ََذ
ر ر ر
ِ
ِ
ِ
ِ
اس م رن
ايل َف َص َّىل ب َِص َالته نَ ٌ
ُح رج َرةًَ .ق َالَ :ح ِسبر ُت َأنَّ ُه َق َال ِم رن َح ِص ٍري ِيف َر َم َضا َن َف َص َّىل ف َ
يها َليَ ِ َ
َأ رص َحابِ ِه َف َل َّما َعلِ َم ِهب رِم َج َع َل َي رق ُعدُ َف َخ َر َج إِ َلير ِه رم َف َق َالَ (( :قدر ع ََر رف ُت ا َّل ِذي َر َأ ري ُت ِم رن َصنِي ِعك رُم،
ـم ركتُوبَ َة)).
َّاس ِيف بُيُوتِك رُم؛ َفإِ َّن َأ رف َض َل َّ
َف َصلوا َأ َهيا الن ُ
الص َال ِة َص َال ُة الـ َرم رر ِء ِيف بَيرتِ ِه إ َِّال ا رل َ
عَن
ويف رواية أخرى برقم (( )6113كتاب األدب) (باب ما جيوز من الشدة والغضب ألمر اهلل) ر
ٍ
ول ال َّل ِه ÷ ُح َج ر َري ًة ُخم ََّص َف ًة َأ رو َح ِص ًريا َف َخ َر َج َر ُس ُ
احت ََج َر َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷
زَ ري ِد برنِ َثابِت َق َال :ر
رِج ٌال َو َجا ُءوا ُي َصل َ
رضواَ ،و َأبر َط َأ
ُي َص ريل ِف َيها َف َت َت َّب َع ِإ َل ري ِه َ
ون ب َِص َال ِت ِهُ ،ث َّم َجا ُءوا َل ري َل ًة َف َح َ ُ
َر ُس ُ
ابَ ،ف َخ َر َج ِإ َل ريهِ رم ُمغ َرض ًبا،
اُت رمَ ،و َح َص ُبوا ا رل َب َ
ول ال َّل ِه ÷ عَ ن ُره رم َف َل رم َخي ُرر رج ِإ َل ريهِ رمَ ،ف َر َف ُعوا َأ رص َو َ ُ
َف َق َال َ ُهل رم َر ُس ُ
كُم
ول ال َّل ِه ÷َ (( :ما زَ َال ِبك رُم َصنِي ُعك رُم َحتَّى َظ َنن ُرت َأ َّن ُه َس ُيكر ت ُ
كُمَ ،ف َع َل ري ر
َب عَ َل ري ر
مسلم برقم
ـمكر تُوبَ َة)) ،ورواه
ـم رر ِء ِيف بَ ري ِت ِه إ َِّال َّ
ب َّ
ٌ
الص َال َة ا رل َ
ِالص َال ِة ِيف بُ ُيو ِتك رُم؛ َفإ َِّن َخ ر َري َص َال ِة ا رل َ
ِ
َ
َ
ُ
كُم َما ق رمت رُم بِه)).
((ول رو كُ ت َ
( ،)1825و( ،)1826ط( :املكتبة العِصية) ،وزاد فيهَ :
ب عَ ل ري ر

ِ
اهلا.
َت رس َت ِم َّرَ ،و َال َي رل َز ُم َأ رن َي رر َت ِف َع ر ُ
احلك ُرم ب َِز َو َ
الر َم ِل ِيف ال َّط َو ِ
احلك ُرم،
رش ِع َّي ِة َّ
اف َقدر َز َالَ ،وبَ ِق َي ر ُ
َأ َال َت َرى َأ َّن ا رل َبا ِع َث َع َىل َ ر
احلك ُرم.
اجل ُم َع ِة َقدر َز َالَ ،وبَ ِق َي ر ُ
رش ِع َّي ِة ا رل ُغ رس ِل َي رو َم ر ُ
َوك ََذا ا رل َبا ِع ُث َع َىل َ ر

رت ُك إ َِّال ِيف َو رقتِ ِه ÷ ِال رحتِ َم ِ
َو َل رو ك َ
ض َل َق َال
ال َأ رن ُت رف َر َ
َان الـ ُرم َرا ُد َأ َّهنَا َال ُت ر َ
وها َو رحدَ ك رُمَ ،أ رو َن رحو َذلِ َك ﴿ ،حو حما
وها بَ رع ِدي؛ لِ ُي َب ر َ
ني بَ َقا َء ُسنر َيتِ َهاَ ،أ روَ :صل َ
َ ُهل رمَ :صل َ
ح ح ٗ
ح ح
َكن حر لبك نسّيا[ ﴾٦٤مريم].
احلك ُرم
اس َع َل ري َهاَ ،ال لِ َي رخت َّ
ب لِ ُي َق َ
احلك ُرم ِيف ا رل ِع َل ِل ا رل َبا ِع َث ِة إِ َّن َما ُت رط َل ُ
َص ر ُ
َو َه َذا ُه َو ر ُ

ب ُِو ُجو ِد َها.
مجا َع ًة ُ -ع َم ُر بر ُن ر
ابَ -أ َّهنَا
رص َح ا َّل ِذي َأ َم َر ُه رم ِبإِ َقا َمتِ َها َ َ
اخلَ َّط ِ
َم َع َأ َّن ُه َقدر َ َّ
ف ُي َق ُال بَ رعدَ َذلِ َك إ َِّهنَا ُسنَّ ٌة؟!.
الص َحابَ ِةَ ،ف َك ري َ
بِدر َع ٌة َ ،و َمل ر ُينركِ رر َع َل ري ِه َأ َحدٌ ِم َن َّ
الر َوا َي ُة َع رن َأ ِم ِري
َو َأ َّما َأ َّن ُه َال بَ رأ َس بِ ِف رعلِ َها َم َع عَدَ ِم ا رل َق رو ِل َو راال رعتِ َقا ِد إ َِّهنَا ُسنَّ ٌةَ ،ف ر
وعَ ،و َع رن ُقدَ َم ِ
اء َأ ره ِل ا رل َب ري ِ
ت  %بِ ِف رعلِ َها؛ َو ِألَ َّن
ـم رؤ ِمنِ َ
ني ِ #يف ا رل َ
ا رل ُ
ـم رج ُم ِ
الص َال َة َخ ر ُري َم رو ُضوعٍ.
َّ
الر َوا َي ِ
َف َه َذا ِعن ِردي َأعردَ ُل راألَ رق َو ِ
ات
احل رقَ ،و َال َو رج َه لِ َر رد ر
الَ ،و َأ رق َر ُ َهبا إ َِىل ر َ
اجل رم ِع .واهللُ َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ِيق.
الص ِح َ
َّ
يح ِة َم َع إِ رمكَا ِن ر َ

ين بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
ـم َؤ َّي ِدي َغ َف َر
ـم رف َت ِق ُر إ َِىل اهللِ ُس رب َحا َن ُهَ :جم ردُ الدر ِ
ور ا رل ُ
َك َت َب ُه ا رل ُ

( -)1روى مالك يف (املوطأ -مع تنوير احلوالك للسيوطي) (ص )137/عَنِ ابرنِ ِش َه ٍ
ابَ ،ع رن
ٍ
ِيَ ،أنَّ ُه َق َالَ :خ َر رج ُت َم َع ع َُم َر برنِ ر
اب ِيف
اخلَ َّط ِ
الر رمحَنِ برنِ َعبرد ا رل َقار ر
ع رُر َو َة برنِ الزبَ ر ِريَ ،ع رن َعبر ِد َّ
الر ُج ُل َفيُ َص ريل
ـم رس ِج ِدَ ،فإِ َذا الن ُ
الر ُج ُل لِنَ رف ِس ِهَ ،و ُي َص ريل َّ
َّاس َأ روزَ ا ٌع ُمتَ َف رر ُقو َنُ ،ي َص ريل َّ
َر َم َضا َن إ َِىل ا رل َ
ٍ
ٍ
ِ
َ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
مج رع ُت َهؤُ الء ع ََىل َقارِئ َواحد لك َ
َان أ رمثَل،
الر ره ُطَ .ف َقال ع َُم ُرَ :والله إ رِين أل َر ِاين ل رو َ َ
ب َِص َالتِ ِه َّ
يب برنِ َك رع ٍ
َّاس ُي َصل َ
ون ب َِص َال ِة قَارِ ئِهِ رم،
بَ .ق َالُ :ث َّم َخ َر رج ُت َم َع ُه َلير َل ًة ُأ رخ َرىَ ،والن ُ
َف َج َم َع ُه رم ع ََىل ُأ َ ر
ون» َي رعنِي ِ
َف َق َال ع َُم ُر «نِ رع َم ِ
ون َعنر َها َأ رف َض ُل ِمنِ ا َّلتِي تَ ُقو ُم َ
ت ا رلبِدر َع ُة َه ِذ ِهَ ،وا َّلتِي تَنَا ُم َ
آخ َر ال َّلير ِل،
َوك َ
َّاس َي ُقو ُمو َن َأ َّو َل ُه.
َان الن ُ
ورواه البخاري برقم (.)2009

ني.
اهللُ َت َع َاىل َ ُهل رم َولِ رل ُم رؤ ِمنِ َ

حي َيى بر ُن َع رب ِد اهللِ
(الر رو ِ
ض) (ط ،2ج ،2ص ،457سَ « :)19نا َ :ر
(َ -)37و ِيف َّ

بر ِن الزبَ رريِ».

ٍ
(رش ِح
َع َّل َق َع َل ري ِه ر ِ
اإل َما ُم َجم ردالدر ين َ
املؤ َّيدي  : #بر ُن َع َّبادَ ،هك ََذا ِيف َ ر
الت رَّجرِ ِ
يد) .

ض) (ط ،2ج 2ص 485س« :)22ا رل َبهِ ي».
(الر رو ِ
(َ -)38و ِيف َّ
ـم َؤ َّي ِدي  : #ا رل َبهِ ي ِ -ب َفت ِرح ا رل َب ِاء
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجمردالدر رين ا رل ُ
اإل َم ُام ر ُ
هلل َم َو َىل ُم رص َعب [بن الزبري]َ .ذك ََر ُه ِيف
ب َع رب ِد ا ِ
ـم َو َّحدَ ِةَ ،وك ر ِ
اهل ِاءَ -ل َق ُ
ا رل ُ
َس ر َ
ـم رغنِي).
(ا رل ُ
ض) (ط ،2ج ،2ص ،488س:)3
(الر رو ِ
(َ -)39و َق َال ِيف َّ
ول َ َ ٍ
«و ِم رن َذلِ َك َق ُب ُ
يس ر
اخلَ َوارِ ِج
ـم َحدر ثِ َ
ني كَا رل ُب َخارِ ري لِ َرئِ ِ
َ
مجا َعة ِم رن كِ َبارِ ا رل ُ
ان بر ِن ِح َّط َ
ِع رم َر َ
رضابِ ِه».
ان َو َأ ر َ

ـم َؤ َّي ِدي ُ : #ي َق ُال :إ رِن ُل رف َق َل ُه ا رل ُع رذ ُر ِيف َه َذا،
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
اإل َما ُم َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
 َو ره َو ُع رذ ٌر َأ رو َه ُن ِم رن َن رس ِج ا رل َعنر َك ُب ِني
ـمت ََه رتكِ َ
وتَ ،-ف َال َيتِم َذلِ َك ِيف رِ َوا َيتِ ِه َع ِن ا رل ُ

ـمت ََم رر ِدي َن ،ا َّت َس َع ر
ك ََم رر َو َ
الرا ِق ِعُ .ث َّم َما َذا
اخلُ رر ُق َع َىل َّ
رضابِ ِه ِم رن ا رل ُ
احل َك ِم َو َأ ر َ
ان بر ِن ر َ
ب راألَ رط َهارِ راألَبر َرارِ ِم رن َأ ره ِل ا رل َب ري ِ
َاإل َما ِم راألَ رع َظ ِم َز ري ِد
هِم ك ر ِ
ُي رعت ََذ ُر َل ُه ِيف َ َجتن ِ
ت َو َأ رولِ َيائِ ر

الزكِ َّي ِة،
احل َس ِن ا رلكَا ِم ِلَ ،و ر ِ
س َّ
اإل َما ِم ُحم َ َّم ِد بر ِن َع رب ِد اهللِ النَّ رف ِ
بر ِن َع ِ ٍّيلَ ،و َع رب ِد اهللِ بر ِن ر َ

( -)1رشح التجريد (( )558/1باب القول يف غسل امليت -مسألة :يف من يغسل ،ومن ال ُيغ َرسل)،
ف بر ُن
وس ُ
ـم رقرِ ئَ ،ق َالَ :حدَّ َثنَا ال َّط َحاوِ يَ ،ق َالَ :حدَّ َثنَا َف رهدٌ َ ،ق َال :ثنا ُي ُ
ربنَا َأبُو بَك ٍرر ا رل ُ
ولفظهَ :أ رخ َ َ
ُ رهب ُل ٍ
ولَ ،ق َال :ثنا َعبردُ اهللِ بر ُن إِ رد ِري َس ،عَنِ ابرنِ إ رِس َح َ
حييَى بر ُن َعبَّا ِد برنِ َعبر ِد اهللِ برنِ
اقَ ،ق َالَ :حدَّ َثنا َ ر
ٍ
الزبَ ر ِريَ ،ع رن َأبِي ِهَ ،ع رن َعبر ِد اهللِ برنِ الزبَ ر ِري « َأ َّن َر ُس َ
ِرب ِد ِه
ول اهللِ ÷ َأ َم َر َي رو َم ُأ ُحد ب َِح رمزَ َة َف ُس رج َي ب ُ ر
ٍ
وض ُعو َن ,فيُ َص ريل َع َليرهِ رم َو َع َلير ِه َم َع ُه رم».
يت بِا رل َقت َرىل ُي َ
َرب بِتِ رس ِع تَ ركب َِريات ُ ,ث َّم ُأ ِ َ
ُث َّم َص َّىل َع َلير ِه َ ,فك َّ َ
قلت :ورواه ال َّط َحاوِ ي يف (رشح معاين اآلثار) ( )503/1رقم ( ،)2887ط( :عامل الكتب).

الصا ِد ِقَ ،و َأ رم َث ِ
اهل رم .وهللِ ا رل َقائِل :
َو َج رع َف ٍر َّ
ـم ررزِ َي ره
َق ِضـــــ َّي ٌة َأ رشـــــ َب ُه ب رِالـــــ ُ
ــم رصدُ ِ
احـت ََّج
وق َمـا ر
ب َّ
ِالصا ِد ِق الـ َ

َهـــ َذا ا رل ُب َخـــارِ ي إ َِمـــا ُم ا رل ِف َئـــ ره
ِيف َصــ ِح ِ
ِالـــم رر ِج َئ ره
يح ِه َو ر
احــت ََّج ب ُ

َحتَّى َق َال:
الـــم رج َت َبى
الصــا ِد َق
إ َِّن راإل َِمــا َم َّ
ُ

ُق َال َمــــ ٌة ِمــــ رن ُظ رفــــرِ إ ر َِهب ِ
امــــ ِه

بِ َف رضــــلِ ِه راآل ري َأ َتــــ رت ُمنرب َِئــــ ره
َت رع ـ ِد ُل ِم ـ رن ِم رث ـ ِل ا رل ُب َخ ـارِ ي ِم َائ ـ ره

است رَو َف ري ُت ا رلك ََال َم ِيف ( َل َوا ِم ِع راألَ رن َوارِ ) َ ،و َح رس ُبنَا اهللُ َونِ رع َم ا رل َوكِ ري ُل.
َو َقدر ر
ض) (ط ،2ج ،2ص ،495س:)11
(الر رو ِ
(َ -)40و َق َال ِيف َّ

ف ]َ ،و َأ َّن ُه ِم رن َأ ره ِل
الص َال ِة َع َل ري ِه [ َأ ري راألَ رغ َل ُ
«وفِ ري ِه َ :دلِ ٌيل َع َىل َج َوازِ َّ
َ
يل َق ُبولِ ِه ÷ ِ َهل ِد َّيتِ ِهَ ،و َأ ركلِ ِه ِمن َرها».
ـم َو َاال ِة بِدَ لِ ِ
ا رل ُ
يل َص َالتِ ِه
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
ـم َؤ َّي ِدي  : #راألَ رو َىل :بِدَ لِ ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
ِ َ
اهل ِد َّي ُة َف َقدر َقبِ َل َها ÷ ِم َن ا رل ُكفَّارِ َ ،وإِ َّن َما َذك ََر َها ِيف راألَ رص ِل ِحكَا َي ًة
َع َل ريه ،أ َّما ر َ
استِ رط َرا ًدا.
لِ رل َوا ِق ِع َو ر

ض) (ط ،2ج ،2ص ،509س:)19
(الر رو ِ
(َ -)41و ِيف َّ
ث ح َثي ٍ
اها
ات َح َث َ
ب َل ُه َح َسنَ ٌة إ َِّال َث َال ُ َ َ
«و َع رن َأ ِيب ُأ َما َم َة َق َالُ :ت ُو ر َيف َر ُج ٌل َف َل رم ُت َص ر
َ
( -)1السيد العالمة أبو بكر بن شهاب احلسيني .انظر ديوانه (ط/1ص.)80
(( -)2لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي ( #الفصل الثاين) (ط،)173/1/1
(ط( ،)233/1/2ط.)342/1/3
َيل َ ،%ق َال:
َيل َع رن َأبِي ِهَ ،ع رن َجدر ِهَ ،ع رن ع ِ ٍّ
( -)3أي حديث املجموعَ ،و َل رف ُظ ُهَ :حدَّ َثنِي زَ ريدُ بر ُن ع ِ ٍّ
َابَ ،-ف َأ رس َل َم َو ره َو َأ رغ َلفَ .ف َق َال َل ُه
اب ِم رن َأ ره ِل ا رلكِت ِ
َأتَى َر ُج ٌل إ َِىل النَّب رِي ÷ َ -و ره َو َش ٌّ
َر ُس ُ
ول اهللِ ÷ :ر
َاف
اف ع ََىل نَ رف ِسـيَ ،ف َق َال ÷(( :إ رِن ُكن َرت َخت ُ
((اختَتِ رن))َ ،ف َق َال :إ رِين َأ َخ ُ
اتَ ،ف َص َّىل َع َل ري ِهَ ،و ُأ ره ِد َي َل ُه َف َأك ََل).
ع ََىل َن رف ِس َك َفاتر ُر رك))َ ،فك َّ
َفَ ،ف َم َ
( -)4قال يف (املنهاج)« :األغلف :الذي مل َخيتتن».

ت َل ُه ُذ ُنوبُ ُه».
َع َىل َق ر ٍرب َف ُغ ِف َر ر

اج َب ِ
ـم َؤ َّي ِدي َ : #أ ريَ :غ رري ا رل َو ِ
َاب
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
اجتِن ِ
اتَ ،و ر
اإل َما ُم َجم ردالدر رين ا رل ُ
ـم َق َّب َح ِ
ات.
ا رل ُ

ض) (ط ،2ج ،2ص ،512سَ « :)25ق َر َظ ُة بر ُن َك رع ٍ
ب».
(الر رو ِ
(َ -)42و ِيف َّ
َني وإِ رعجام َظ ٍ
ٍ
ٍ
اءَ .مت َّ رت.
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
اإل َما ُم (ع)ِ :ب َقاف َو َراء َم رفت َ
ُوحت ر ِ َ َ ِ
ض) (ط ،2ج ،2ص ،518س:)1
(الر رو ِ
(َ -)43و َق َال ِيف َّ
يح ر ِ
ني ِم رن
الص ِح َ
«و َأ رخ َر َج ا رل َب ري َه ِقي َ -وال َّل رف ُظ َل ُهَ ،-و َع َزا ُه َأ ري ًضا إ َِىل َّ
َ

َح ِد ِ
يث َجابِرِ بر ِن َع رب ِد اهللَِ :أ َّن َر ُس َ
ت بِ ِه َجن ََازةٌَ ،ف َقا َم َ َهلا َف ُق رلنَا:
ول اهللِ ÷ َم َّر ر
َيا َر ُس َ
اجلن ََاز َة
ـم رو َ
ول اهللِ إ َِّهنَا َجن ََاز ُة َ ُهيو ِد ٍّيَ .ف َق َال(( :إ َِّن ا رل َ
ت َف َز ٌع َ ،فإِ َذا َر َأ ريت ُُم ر َ
َف ُقو ُموا َ َهلا))».

الر َوا َي ِة َت رقيِيدَ
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
ـم َؤ َّي ِدي َ : #ي رعنِي َأ َّن ِيف َه ِذ ِه ر
اإل َما ُم َجم ردالدر رين ا رل ُ
يش َم َع َها.
راألَ رمرِ بِا رل ِق َيا ِم َ َهلا بِ َعدَ ِم ا رل َ
ـم ر ِ
َو ِس َيا ُق َها ِيف ا رل ُب َخارِ ري َهك ََذا(( :إِ َذا َر َأى َأ َحدُ ك رُم َجن ََازةًَ ،فإ رِن َمل َي ُك رن َم ِ
اش ًيا
ر
وض َع ِم رن َق رب ِل َأ رن ُ َ
خي رل َف َهاَ ،أ رو ُ َ
خت رل َف ُه)).
َم َع َها َف رل َي ُق رم َحتَّى ُ َ
خت رل َف ُهَ ،أ رو ُت َ
ض) (ط ،2ج ،2ص ،519س:)12
(الر رو ِ
(َ -)44و ِيف َّ

(( -)1السنن الكربى) للبيهقي ( )26/4ط( :دار الفكر).
(-)2صحيح البخاري برقم ( )1311ط (العِصية) .صحيح مسلم برقم ( )2222ط (العِصية).
ابن َح َجر يف (فتح الباري) ( )232/3ط( :دار الكتب العلمية)َ « :ق َال ا رل ُق رر ُطبِيَ :م رعنَا ُه
( -)3قال احلافظ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اإل رن َس ُ
ان عَ َىل ا رل َغ رف َلة بَ رعدَ
احلديث :أ رن َال َي رستَم َّر ر ِ
َأ َّن ا رل َ
ـم رو َت ُي رفزَ ُع م رن ُه؛ إ َِش َار ٌة إ َِىل راست رع َظامهَ ,و َم رق ُصو ُد ر َ
ـم ري ِ
ـم رو ِ
ـم رو ِ
ت ُم رس ِل ًما،
تَ ،ف ِم رن َث َّم راست ََوى ِفي ِه ك رَو ُن ا رل َ
ـما ُي رش ِع ُر َذلِ َك ِم َن الت ََّس ُاه ِل ِب َأ رمرِ ا رل َ
ت؛ لِ َ
ُرؤر َي ِة ا رل َ
ـم رو ِ
كَما ُي َق ُالَ :ر ُج ٌل عَدر ٌل.
غَري ُهَ :ج رع ُل َن رف ِ
ت َفزَ عًا ُم َبا َلغ ًَةَ ،
س ا رل َ
َأ رو ر
غَري ُم رس ِل ٍمَ .و َق َال ر ُ
َقا َل ا رلبَير َضاوِ يُ :ه َو َم رصدَ ٌر َج َرى َجم َررى ا رل َو رص ِ
ت ُذو َفزَ عٍ.
ـم رو ُ
ف لِ رل ُمبَا َل َغ ِةَ ،وفِي ِه تَ رق ِد ٌيرَ ،أ ِي ا رل َ
انرت ََهى».
ِ
ِ
ر
َ
َ
ر
ابَ :متَى َيق ُعدُ إِذا قا َم لل َجنَازَ ة؟).
( -)4البخاري برقم (( )1308كتاب اجلنائز -بَ ٌ

الز َوائِ ِد) َع رن َز ري ِد بر ِن َو ره ٍ
اجلن ََاز ِة
(جم ر َم ِع َّ
«و ِيف َ
َ
ب َق َالَ :ت َذاك رَر َنا ا رل ِق َيام ِعنردَ ر َ
ِعنردَ َع ِيل َ ،#ف َق َال :ابن مسع ٍ
ود َ -و ِيف ُن رس َخ ٍة َأبُوَ :-مازِ رلنَا َن رف َع ُل ُهَ .ف َق َال َع ِ ٌّيل:
ر ُ َ ر ُ
ٍّ

َصدَ رق َتَ ،ذ َ
اك َو َأ رنت رُم َ ُهيود».

اإلمام َجمردالدر ين ا رلـم َؤي ِدي ُ : #هو َأبو مسع ٍ
ود ا رل َبدر رِ ي ،ك ََما
َ ُ َ ر ُ
ُ َّ
ر
َق َال َم رو َال َنا ر ِ َ ُ
ـم َو ِ
اض ِع َ ،فتَدَ بَّ رر.
رص َح ِب ِه ِيف َك ِث ٍري ِم َن ا رل َ
ُ ر

ض) (ط ،2ج ،2ص ،529س:)8
(الر رو ِ
(َ -)45و ِيف َّ
َان َي رست ِ
«و َع رن إِبر َر ِ
َحب َ
يم َق َال :ك َ
رض.
َ
ون َأ رن ُي َو َّج َه ا رل َ
اه َ
ـم ري ُت َن رح َو ا رل ِق رب َل ِة إِ َذا َح َ َ
ٍ
احل َس ِن َن رح ُو ُهَ ،و َع رن َس ِع ِ
ـم ري ُت
ـم َس ري ِ
ب ك ََر َاه ُت ُهَ ،و َق َال :ا رل َ
يد بر ِن ا رل ُ
َو َع رن َع َطاء َو ر َ
ا رم َر ًأ ُم رس ِل ًما».
رب ( َيكُون) َحم ر ُذو ًفا.
َق َال ر ِ
اإل َما ُم احل ّجة جمدالدين املؤيدي َ :#و َل َع َّل ُه َخ َ ُ
ض) (ط ،2ج ،2ص ،552س:)1
(الر رو ِ
(َ -)46و ِيف َّ
«و َخالِدٌ َه َذا ُه َو َخالِدُ بر ُن َع رب ِد اهللِ بر ِن َيزِ يدَ بر ِن َأ َس ِد بر ِن ك رُرزِ بر ِن َعا ِم ٍر ا رل َب َج ِيل
َ
ا رل َق رسـرِ ي راألَ ِم ُريَ .ر َوى َل ُه ا رل ُب َخارِ ي ِيف ( َأ رف َع ِ
ال ا رل ِع َبا ِد)َ ،و َأبُو َد ُاو َد».

ـم َؤ َّي ِدي َ : #خالِدٌ َه َذا ابر ُن َع رب ِد اهللِ
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
ـم رر ِوي َعنر ُه بَ رع ُض َكلِ َم ِ
ِحلا ِدَ .ر َوا ُه
ـمارِ ُد ا رل َعنِيدُ  ،ا رل َ
ا رل َق رسـرِ ي ،راألَ ِم ُري ا رل َ
ات راإل ر َ

ور باهللِ َ ، #و َغ ر ُري ُه .
رِ
ـمن ُرص ُ
اإل َما ُم ا رل َ
ـملِ ِ
َوك َ
اإل َما ِم َز ري ِد
كَ ،و ره َو ا َّل ِذي ا َّد َعى الـ َرم َال ِعنردَ ر ِ
َان َوالِ ًيا ِهل َشا ِم بر ِن َع رب ِد ا رل َ
اجل َّبار
رت َ
ف بِك َِذ ِ
بر ِن َع ِ ٍّيل ُ ،ŉث َّم ا رع َ َ
ب َد رع َوا ُهَ ،و َقدر َس َّل َط اهللُ َت َع َاىل َع َل ري ِه َه َذا ر َ
رب ِاين ِيف (ا رل َكبِريِ)،
«ر َوا ُه ال َّط َ َ
(( -)1جممع الزوائد) للهيثمي (( )31/3باب القيام للجنازة) وقالَ :
َوإ رِسنَا ُد ُه َح َس ٌن».
( -)2انظر( :جممع الزوائد) (.)31/3
( -)3الشايف (.)655/3
( -)4انظر (سري أعالم النبالء) ( )425/5للذهبي.

ح
َ َٰ
ۡ ح
ح
ح ح ح
لظلّم ح
ـملِ ِ
ّي حب ۡعضا ب ّ حما َكنوا
ك ﴿ ،حوكذ َٰل ّك ن حو ّل حبعض ٱ ّ
ِه َشا َم بر َن َع رب ِدا رل َ
ح
ۡ
يحكسّ بون[ ﴾١٢٩األنعام]َ ،و َح رس ُبنَا اهللُ َونِ رع َم ا رل َوكِيل.
ضَ ،حدَّ َثنِي
ض) (ط ،2ج ،2ص :)551بَ را ُب ِع َيا َد ِة املرِ ري ِ
(الر رو ِ
(َ -)47و َق َال ِيف َّ

هلل ÷َ (( :م رن
عن َع ِ ّيل َ %ق را َلَ :ق را َل َر ُس رو ُل ا ِ
عيل َع رن َأ ِب ري ِه عن َجدر ِه ر
َز ريدُ ُ
بن ّ
ض َل ري َل ًة َو ِ
احدَ ًة َك َّف َر رت َع رن ُه ُذ ُن رو َب َسن ٍَة ،فإذا ُع رو ِ َيف املرِ ري ُض َ َحتا َّت رت َخ َطا َيا ُه كَام
َمرِ َ
اص ِ
ِس يف ال َي رو ِم ال َع ِ
ات َو َر ُق ّ
ف))........،إىل قوله صَ :552و َقدر َد ّل
َ َحت ّ
الش َجرِ ال َياب ِ
َح ِد ري ُث َ
األ رص ِل َعىل َّ
ض َخاررِ ٌج َع رن ُه،
ب لل َّت رك ِف ر ِري َف َقط ،و َل ري َس ِف ري ِه ِع َو ٌ
أن ا َمل َر َ
ض َس َب ٌ

.......إىل قولهَ :ول ِ
املر ِشدُ
ك َّن ُه ُي َعارِ ُض ُه َح ِد ري ُث ر
املج ُم رو ِع اآليت بَ رعدَ هذا َو َما َأ رخ َر َج ُه ر
«ع رن َعا ِئ َش َة َقا َل رتَ :ق َال َر ُس ُ
هلل ÷َ (( :ما ِم رن ُم رس ِل ٍم ُي ِصي ُب ُه
ول ا ِ
با ِ
هلل َأ ري َض ًاَ .........
ب َحتَّى َّ
هلل َل ُه َح َسن ًَةَ ،و ُ ِحم َي رت َع رن ُه َس ري َئ ًة))،
َب ا ُ
الش روك َُة ُي َشاك َُها إ َِّال َكت َ
ب َو َال َو َص ٌ
َن َص ٌ

َو َقدر ُ رجي َم ُع بَ رين َُه َما».

اجل رم ِع َو ِ
َق َال َم َ
اض ٌح:
وال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
ـم َؤ َّي ِدي َ : #و رج ُه ر َ
اإل َما ُم ر ُ
َو ره َو َأ َّن ُه َال َي رست ِ
َحق راألَ رج َر إ َِّال َع َىل راألَ رع َم ِ
ـم َرا ُد َع َىل
رص َح فِي ِه بِ ِه َفا رل ُ
الَ ،ف َما ُ ر

ض َن رف ِس ِه ،إِ رذ َال َي رست ِ
ض َال
َحق بِ ِه إ َِّال ا رل ِع َو َ
ـم َر ِ
َّ
ـم َرا ُد َع َىل ا رل َ
الص ر ِربَ ،و َما ُن ِف َي َفي ِه َفا رل ُ
يمَ ،و ره َو َي رق ُب ُح َع َىل َغ ر ِري َع َم ٍل؛ ِألَ َّن ُه
اب؛ لِت ََضم ِن ال َّث َو ِ
ال َّث َو َ
اب راإل رِج َال َل َوال َّت رعظِ َ

يم َم رن َال َي رست ِ
ِيح َع رق ًال ،واهللُ َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ِ
يق .
يمَ ،و ره َو َقب ٌ
َحق ال َّت رعظِ َ
َت رعظِ ُ

( -)1قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،ŉكام يف (هنج البالغة) لبعض َأصحابه يف ع ّلة اعت ّلها:
السيرئ ِ
(ج َع َل اهللُ َما كَا َن ِم رن َشك َرو َ
َات،
ـم َر َ
َ
حيط َّ
ض َال َأ رج َر فِي ِهَ ،ولكِنَّ ُه َ ُ
اك َح ًّطا لِ َسيرئَاتِ َك؛ َفإِ َّن ا رل َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
لسانَ ،وا رل َع َم ِل ب رِاأل ريدي َو راأل رقدَ ا ِمَ ،وإ َِّن اهللَ
حيت َها َح َّت راأل رو َراقَ ،وإِنَّ َما راأل رج ُر ِيف ا رل َق رول بِا رل َ
َو َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
اجلنَّ َة) .قال الريض :وأقول:
ُسبر َحانَ ُه ُيدر خل بِصدر ق النريَّة َو َّ ِ
الس َيرة َّ
احلة َم رن َي َشا ُء م رن َعبَاده ر َ
الص َ
ِ
ستح ّق عليه العوض؛ َّ
ض
ألن الع َو َ
صدق  ،#إ َّن املرض ال أجر فيه؛ ألنه ليس من َقبِيل ما ُي َ
ُيستحق ع ََىل ما كان يف مقابلة فعل اهلل تعاىل بالعبد ،من اآلالم واألمراض ،وما َجيري جمرى
ذلك ،واألجر والثواب يستحقان عىل ما كان يف مقابلة فعل العبد ،فبينهام فرق قد بَيَّنَه  ،#كام
يقتضيه علمه الثاقب ،ورأيه الصائب.

مح ٍ
اد ِيف
يم بر ُن َ َّ
(َ -)48و ِيف (ا َّلر رو ِ
ض) (ط ،2ج ،2ص ،574سُ « :)21ن َع ُ
َم رش َي َختِ ِه».
مج ٍع
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
اس ُم َ ر
ـم رش َي َخ ُة :ر
ـم َؤ َّي ِدي  : #ا رل َ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ

اح)َ :م رش َي َخ ٌة -بِ َفت ِرح ا رلـ ِمي ِم َوا رل َي ِ
لِ َّ
اء-
لش ري ِخ َ ،ر
مج ُع َهاَ :م َشاي ُِخِ .يف (خمُ ر َتارِ ر
الص َح ِ
رتبَة.
ب َِو رز ِن َم ر َ
ض) (ط ،2ج ،2ص ،577س:)1
(الر رو ِ
(َ -)49و َق َال ِيف َّ
« َقو ُل مع ٍ
يس َأ رو َلب ٍ
اب َمخِ ٍ
اذ ِألَ ره ِل ا رل َي َم ِن :آ ُت ِ
الصدَ َق ِة َمك َ
َان
ض ثِ َي ِ
وين بِ َع رر ِ
ِيس ِيف َّ
ر َُ
َّ
الش ِع ِري َوالذ َر ِة َأ ره َو ُن َع َل ريك رُم».
يث مع ٍ
َان َي ُق ُ
اذ ك َ
ول ِيف
َق َال ر ِ
احل َّج ُة جمدالدين املؤيدي َ :#و ِيف َح ِد ِ ُ َ
اإل َما ُم ر ُ
يس َأ رو َلب ٍ
وين ب َِخ ِم ٍ
ا رل َي َم ِن :آ ُت ِ
ِيس ُ
الصدَ َق ِة.
آخ ُذ ُه ِمنرك رُم ِيف َّ
ر
وس َأ ري ًضا.
يس :ال َّث رو ُب ا َّل ِذي ُطو ُل ُه َ ر
ـم رخ ُم ُ
اخلَ ِم ُ
مخ َس ُة َأ رذ ُرعٍَ ،و ُي َق ُال َل ُه :ا رل َ

مخس-
يسا؛ ِألَ َّن َأ َّو َل َم رن َع ِم َل ُه َملِ ٌك ِيف ا رل َي َم ِن ُي َق ُال َل ُه ِ ر
َو ِق َيلُ :س رم َي َمخِ ً
بالكس.-
اجل رو َهرِ ي  :ر ِ
اخل رم ُس :بُ رر ٌد ِم رن بُ ُرو ِد ا رل َي َم ِن.
َو َق َال ر َ
ِالصا ِد.-
يص -ب َّ
َو َجا َء ِيف ا رل ُب َخارِ ري َ :مخِ ٌ
َو ِق َيل :إ رِن َص َّح ِ
الر َوا َي ُة َف َيك ُ
ُون ُم َذك ًَّرا ِخلَ ِم ري َص ٍةَ ،و ره َي :كِ َسا ٌء َص ِغ ٌري،
ت ر
ب .ا رنت ََهى ِم َن (الن َرها َي ِة) .
اس َت َع َار َها لِل َّث رو ِ
َف ر
ض) (ط ،2ج ،2ص ،583س:)12
(الر رو ِ
(َ -)50و َق َال ِيف َّ
الر رف ِع».
ـم رو ُق َ
وف َع َىل َع ِ ٍّيل ِ #يف َه َذا ا رل َب ِ
َ
اب َل ُه ُحك ُرم َّ
«و َت َقدَّ َم َأ َّن ا رل َ
(( -)1الصحاح) للجوهري ( )924/3ط( :دار العلم للماليني  -بريوت).
ض ِيف الزَّ كَا ِة).
اب ال َع رر ِ
( -)2صحيح البخاري (كتاب الزكاة -بَ ُ
(( -)3النهاية) البن األثري (.)414/1

الجتِ َها ِد فِي ِه
قال ر ِ
اإل َما ُم َجم ردالدر ين َ
املؤ َّيدي  : #بَ رل َو َع َىل َغ ر ِري ِه ُِمَّا َل ري َس لِ ر
ـم َق َّر َر ُة ِيف َه َذا.
س ٌح ،ك ََما َق َض رت بِ ِه راألَ ِد َّل ُة ا رل ُ
َم ر َ

ض) (ط ،2ج ،2ص ،587سِ « :)18غ َذاء».
(الر رو ِ
(َ -)51و ِيف َّ
املؤيدي  : #ا رل ِغ َذاء :بِو رز ِن كِس ٍ
اء َورِ َد ٍاءَ .مت َّ رت
قال ر ِ
ُ َ
اإل َما ُم َجم ردالدر ين َ َّ
َ
ِ
(هنَا َية) .
ض) (ط ،2ج ،2ص ،594سُ « :)16م َب َار ٌك».
(الر رو ِ
(َ -)52و ِيف َّ

اإل َما ُم جمدالدين املؤيدي ُ : #م َب َار ُك بر ُن َح َّس َ
ان الس َل ِمي
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
ِصيَ ،نزِ ُيل َم َّك َة.
ا رل َب ر ِ
احلس ِن ،و َع َط ٍ
اءَ ،و َعنر ُه :ال َّث رورِي.
َع ِن :ر َ َ َ
ٍ
احل ِد ِ
يثَ .مت َّ رتُ .
(خ َال َصة) .
َو َّث َق ُه ابر ُن َم ِعنيَ ،و َق َال َأبُو َد ُاو َدُ :منرك َُر ر َ
ض) (ط ،2ج ،2ص ،600س:)18
(َ -)53و ِيف (ا َّلر رو ِ
«و ِه َشا ٌم ُه َو ابر ُن َح َّس َ
ويس».
َ
ان ا رل ُق رر ُد ِ ر

ـم َؤ َّي ِدي  #بِ َق رولِ ِهِ :ه َشا ُم بر ُن
َع َّل َق َع َل ري ِه َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
ويس -ب َِض رم ا رل َق ِ
َح َّس َ
افَ .-مت َّ رتُ .
(خ َال َصة) .
ان ا رل ُق رر ُد ِ ر

ض) (ط ،2ج ،2ص ،603سَ « :)14ف َقدر َث َب َت
(َ -)54و َق َال ِيف (ا َّلر رو ِ
بِالدَّ لِيل َأ َّن َقو َل َع ِيل  #م َقدَّ م َع َىل َغ ِري ِه ،وك ََذا َقو ُل َعب ِد اهللِ [ب ِن مسع ٍ
ود]َ ،و ره َو
ر َ ر ُ
ر ر
ر َ
ر
ِ
ُ ٌ
ٍّ

(( -)1النهاية) (.)988/3
(( -)2خالصة تذهيب ُتذيب الكامل) للخزرجي ( )70/3رقم الرتمجة ( )6834ط( :دار الكتب العلمية).
(( -)3اخلالصة) للخزرجي ( )203/3رقم (.)7671
َ
ِ
َ
ر
َ
ر
ِص ّي
قال فيها( :ع) ِه َشام بن حسان ال ُقردويس -ب َِضم ا رل َقاف -األزر د ّي َم روال ُهم أبُو عبد اهلل البَ ر ِ
أحد راألَع َرالم .عَنَ :ح رفصةَ ،وحمُ َّمدَ ،وأنس ابرن ِسريِ ينَ ،و َطائِ َفة.
َوعن ُه :الس رفيانَا ِن ،واحلَ َّمادانَ .ض َّع َفه ا رلق َّطا ُن عَن عَطاءَ .و َق َال عباد بن َمن ُرصورَ :ما َر َأ ريته ِعنرد
احلسن ّ
ر
قط .قال اخلزرجيَ :ح ِديثه عَن ُه ِيف (البخاري ومسلم)َ .ق َال َأبُو َحاتِمَ :صدُ وقَ .ق َال مكي
ات سنة َث َمان َو َأ رربَعني َو ِمائَة.
بن إِبر َرا ِهيمَ :م َ

وعَ .و َأ َّما َع َىل َما
ا َّل ِذي َي رس َت رع ِم ُل ُه ا رل َب ري َه ِقي ِيف ُسنَنِ ِه َكثِ ًريا ِعنردَ عَدَ ِم الدَّ لِ ِ
يل ا رل َ
ـم رر ُف ِ
َح َّق َق ُه َأ ره ُل راألُ ُص ِ
ول ِم رن َأ رص َحابِنَا َف َال إ رِشك َ
َال».
ٍ
ـم َؤ َّي ِدي َ :#أ ري ِم رن َأ َّن َق رو َل َع ِ ٍّيل #
َق َال ر ِ
اإل َما ُم َجم ردُ الدر ِ
ين بر ُن ُحم َ َّمد ا رل ُ
ـما َت َوا َت َر َم رعنًى ِم رن َن رحوِ َق رو ِل َر ُس ِ
حلق
ُح َّج ٌة؛ لِ َ
احل رقَ ،وا ر َ
ول اهللِ ÷َ (( :ع ِ ٌّيل َم َع ر َ
اب َم ِدينَ ِة
احل َّق َم َع ُه))(( ،ال َّل ُه َّم َث رب رت َق رل َب ُهَ ،و راه ِد لِ َسا َن ُه))َ ،وبَ ُ
َم َع ُه ،ال َّل ُه َّم َأ ِدرِ ر َ

اس ُل رك
ا رل ِع رل ِمَ ،و راألُ ُذ ُن ا رل َوا ِع َي ُةَ ،و((إِ َذا َس َل َك الن ُ
َّاس َوا ِد ًياَ ،و َس َل َك َع ِ ٌّيل َوا ِد ًيا َف ر
حي ُ
َوا ِد َي َع ِ ٍّيل))َ ،و (( َأ رن َت ِمنري ب َِمنرزِ َل ِة َه ُار َ
اط بِ ِه َك رث َرة.
وسى))َ ،و َما َال ُ َ
ون ِم رن ُم َ

ـم َؤ رل ِ
ف َه َذا َما ُي ِفيدُ َت رر ِج ري َح ُه لِ َذلِ َكَ ،ف َيك ُ
ُون ُر ُجو ًعا َع رن َما ُي ِفيدُ ُه
َو ِيف َق رو ِل ا رل ُ
ـم َخالِ ِ
ف َظ ِ
ـما ُذ ِك َر .واهللُ َت َع َاىل َو ِيل الت رَّو ِف ِ
يق.
اه ُر َها لِ َ
بَ رع ُض َكلِ َماتِ ِه ا رل ُ
ض) (ط ،2ج ،2ص ،613س:)6
(الر رو ِ
(َ -)55و ِيف َّ
ـم ره َم َل ِة.»-
الربَ ُ
َ
اب بِن ُرت ُص َل ري ٍع -ب َِض رم ا رل ُ
الراب ِِح ِه َيَّ :
«و ُأم َّ

اإل َما ُم جمدالدين املؤيدي  : #بِ َفت ِرح َر ٍاء َف ُم َو َّحدَ ٍة خمُ َ َّف َف ٍةَ ،و ُص َل ري ٌع
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
ب ُِم ره َم َلت ر ِ
ـم رغنِي).
َنيُ ،م َص َّغ ٌرَ ،أ َفا َد ُه (ا رل ُ
ض) (ط ،2ج ،2ص ،613س:)21
(الر رو ِ
(َ -)56و َق َال ِيف َّ
« َع رن إِبر َر ِ
ت ا رم َر َأ ُة َع رب ِد اهللِ إ َِىل النَّب رِي ÷ َف َقا َل رت :إ َِّن ِيف
يم َق َالَ :جا َء ر
اه َ
َح رجرِ ي بَنِي َأخٍ ِيل ك ََال َلةَ ،أ َف ُي رجزِ َئنِي َأ رن َأ رج َع َل َزكَا َة ُحلِ ريي فِيهِ رم؟ َق َالَ (( :ن َع رم)).
اجل رز ِم.
ُه َو ُم رر َس ٌلَ ،لكِنَّ ُه ب ِِصي َغ ِة ر َ
اع؛ إِذ َأ رو َال ُد راألَ ِخ ِم َن ا رل َع َص َب ِة ا َّل ِذي َن َت رل َز ُم َن َف َقت ُُه رم».
َو ره َو َن ٌّ
ص ِيف َم رو ِض ِع الن َرـز ِ

ص ِيف َذلِ َك
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
ـم َؤ َّي ِدي ُ : #ي َق ُالَ :ال َن َّ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
َو َال َظ ِ
ـم رق ُصو َد َأ رن َيك َ
ف َت رل َز ُم ُه النَّ َف َق ُةَ ،و ره َي َال َت رل َز ُم َها
الصارِ ُ
ُون َّ
اهر؛ ِألَ َّن ا رل َ

َن َف َقت ُُه رمَ ،و َل ري َس رت َوارِ َث ًة َ ُهل رم َو َال َع َص َب ًةَ ،وإِ َّن َما ِه َي َع َّم ٌة ِم رن َذ ِوي راألَ رر َحا ِمَ ،ف َال
َدلِ َيل ِفي ِهَ .فت ََأ َّم رل.

ض) (ط ،2ج ،2ص ،618سُ « :)5ع َب ريدَ ة».
(الر رو ِ
(َ -)57و ِيف َّ
ـم َؤ َّي ِدي  : #بِالت رَّص ِغريَِ ،و ره َو ابر ُن ُم َعت ٍ
رب
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
اإل َما ُم َجم ردالدر رين ا رل ُ
الض ربي.
َّ
«و ِيف َق رو ِل
(َ -)58و َق َال ِيف (ا َّلر رو ِ
ض) (ط ،2ج ،2ص ،645سَ :)14
ٍ
الصدَ َق َة َ ِ
ني
[بن
مخ ِس َ
ـم رن َال َي رملِ ُك َ ر
احل َس ِن [بن حييى]َ ،و ُحم َ َّم ِد ِ
منصور] :إ َِّن َّ
حتل لِ َ
رَ
رشي ٍ
ك َق َاالَ :ال َ ِ
ني
مخ ِس َ
ب َع َىل َم رن َي رملِ ُك َ ر
جت ُ
مهاَ .و َر َوى ُحم َ َّمدٌ َع رن َح َس ٍن َو َ ِ ر
ِد رر َ ً

مخ ُس َ
مها َف َف َّر َط َحتَّى َضا َع رت َف َع َل ري ِه
مهاَ .ق َال َ ِ
رش ري ٌكَ :و َم رن َأ رص َب َح َو َل ُه َ ر
ون ِد رر َ ً
ِد رر َ ً
َصدَ َق ُة ا رل ِف رطرِ ».
رشي ٍ
ـم َؤ َّي ِدي ُ : #ينر َظ ُرَ ،ف َظ ِ
ك:-
َق َال ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
اه ُر َق رو ِل َ ِ ر
ين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
مها» ،إ َِىل ِ
آخرِ ِهَ -أ َّهنَا َ ِ
مخ ُس َ
ني،
مخ ِس َ
ب َع َىل َم رن َي رملِ ُك َ ر
«و َم رن َأ رص َب َح َو َل ُه َ ر
جت ُ
َ
ون ِد رر َ ً
ف َ
(ال) .واهللُ َت َع َاىل َأ رع َل ُم.
اب َح رذ ُ
الص َو ُ
َف َّ
ض) (ط ،2ج ،2ص ،658س:)10
(الر رو ِ
(َ -)59و َق َال ِيف َّ

(و َال لِ َقوِ ٍّي) َل َع َّل ُه ك َ
(و َال لِـ ِذي ِمـ َّر ٍة
َان ِيف راألَ رص ِل ِع َو ًضا َع رن َق رولِـ ِهَ :
«و َق رو ُل ُهَ :
َ

مها ب َِم رعنَى ال َّث ِاينَ ،ف َج َم َع بَ رين َُه َما الن ِ
ـما ك َ
َّاس ُخ َس ره ًوا».
َان َأ َحدُ ُ َ
َسوِ ي)َ ،ل َّ
ـم َؤ َّي ِدي َ : #ال ُم ِ
ب ِ َهل َذا؛ َفإ َِّن ا رل َقوِ َّي َقدر
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
وج َ
اإل َما ُم َجم ردالدر رين ا رل ُ
َيك ُ
يح ا رل َبدَ ِن ا َّل ِذي ُه َو َم رعنَى ِذي ِم َّر ٍة َسوِ ّيَ ،ف َت َغا َير.
ُون َغ ر َري َص ِح ِ
*******

ض الن َِّضريِ) (ط ،2ج ،3ص ،17س:)8
(الر رو ِ
(َ -)1و َق َال ِيف َّ
يم ا َل َوزِ ُيرَ :ال ُي رع َل ُم َأ َحدٌ ِم رن َأ ره ِل ا رل َب ري ِ
احلافِ ُظ ُحم َ َّمدُ بر ُن إِبر َر ِ
ت َو َال
اه َ
« َق َال َّ
الس ريدُ ر َ
هِم َر َوى َح ِدي ًثا َو ِ
َف.»...
َف َع َىل ا رلك ر
ـمن ِرع ِم رن َو رض ِع ا رلك ر
احدً ا ِيف ا رل َ
ِم رن ِشي َعتِ ر
ـم َؤ َّي ِدي ُ : #ي َق ُالَ :م رن َعلِ َم ُح َّج ٌة
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
اإل َما ُم ُ

اهلا ِدي
ين اهللِ ُحم َ َّمدُ بر ُن ر ِ
َع َىل َم رن َمل ر َي رع َل رمَ ،ف َقدر َر َوى ر ِ
ـم رر َت َىض لِ ِد ِ
اإل َما ُم ا رل ُ
اإل َما ِم ر َ
َاب الن رَّهي َ ،و َر َوى َحافِ ُظ راآل ِل ُحم َ َّمدُ بر ُن َمن ُرص ٍ
ور الـ ُرم َرا ِدي
احل رق ِ %يف كِت ِ
إ َِىل ر َ
الـمن ِ
َاهي :الن رَّه َي َع رن َو رض ِع ا رل َي ِد َع َىل ا رل َي ِد ،ك ََما َأ رو َض رح ُت ا رل َب رح َث بِت ََما ِم ِه
ِيف كِت ِ
َاب َ
ـمن َره ِج راألَ رق َو ِم).
ِيف (ا رل َ
ـمن ُرس َ
حي َم َل َما ُر ِو َي َع َىل الن رَّس ِخ َك َغ ر ِري ِه ِم َن َّ
وخ ِةِ ،م رثل:
َف َي ِج ُ
الش َـرائِ ِع ا رل َ
ب َأ رن ُ ر
ال بَ ري ِ
استِ رق َب ِ
س.
ـم رق ِد ِ
ت ا رل َ
ر

رت ِة َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيلَ ،»...ف َل رم َي ِص َّح
«و َقدر َذ َه َ
َو ُينر َظ ُر ِيف َق رولِ ِهَ :
ب إِ َل ري ِه ِم رن َأئِ َّم ِة ا رل ِع ر َ
ايل
وع َه َذاَ ،و راألَ رحكَا ِمَ ،و َأ َم ِ ر
ـم رعت ََمدَ ِة كَا رل َ
ِهِم ا رل ُ
َذلِ َك َعن ُرهمَ ،و َمل ر ُينر َق رل ِيف ُك ُتب ُ
ـم رج ُم ِ
الر َوا َي ُة َعن ُره رم ُم رر َس َل ٌة.
يسىَ .وإِ َّن َما تِ رل َك ر
َأ رمحَدَ بر ِن ِع َ

الر َوا َي ُة َ ،و ره َي َال
َو ُم رس َتنَدُ ُه رم ِيف رِ َوا َيتِهِ رم َع ِن ر ِ
اإل َما ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيل َ ŉه ِذ ِه ر
َتدُ ل َع َىل َأ َّن ُه َف َع َل ُه َأ رص ًال.
الص َال ِةَ ،وإِ َّن َما َذك ََر َها
الر َوا َي َة ِيف َّ
َو َيدُ ل َك َع َىل َأ َّن ُه َل ري َس َم رذ َه َب ُه َأ َّن ُه َمل ر َي رذك رُر َه ِذ ِه ر
اس َت رط َر َد ِذك َرر ا رل َو رض ِع
يل ر ِ
الص َيا ِم لِ َب َيا ِن َف ِضي َل ِة َت رع ِج ِ
ِيف ر
الس ُحورِ َ ،و ر
اإل رفطَارِ َو َت رأ ِخ ِري َّ
رشائِ ِع راألَ رنبِ َي ِ
اء .%
ا رل َ
ـمن ُرس ِ
وخ ،ك ََما ُن ِس َخ َغ ر ُري ُه ِم رن َ َ

(( -)1كتاب املناهي) (املطبوع ضمن جمموع اإلمام املرتىض .)760/2( )#
ث ِم رن َأ َخ َال ِق راألَنربِيَ ِ
ر
ِ
(َ -)2و ره َيَ ( :ث َال ٌ
الس ُحورِ،
ات اهللِ َع َلير ِه رم :تَ رع ِج ُيل ر ِ
اء َص َل َو ُ
اإل رف َطا ِرَ ،وتَأخ ُري َّ
الس ِة).
ُف ع ََىل راألَك ر
َو َو رض ُع راألَك ر
ُف َحت َ
رت َّ

ـم َسائِ ِل ا رل َف رر ِع َّي ِة راال رجتِ َها ِد َّي ِة ا َّلتِي َ ِ
ب َع َىل
جي ُ
ـم رس َأ َل ُة َك َغ رري َِها ِمن ا رل َ
َو َه ِذ ِه ا رل َ
يها .واهللُ َت َع َاىل
اجتِ َها ُد ُهَ ،و َال َو رج َه لِلنَّكِ ِري فِ َ
يها ب َِما َأ َّدى إِ َل ري ِه ر
ـم رجتَهِ ِد َأ رن َي رع َم َل فِ َ
ا رل ُ
َو ِيل الت رَّوفِ ِيق.

الصائِ َم
(َ -)2و َق َال ِيف (ا َّلر رو ِ
«و َت رقرِ ُير ُه َأ َّن َّ
ض) (ط ،2ج ،3ص ،21سَ :)21
ب ،ك ََما َأ َّن ُه َمنرهِ ٌّي َع رن فِ رع ِل
رل َوالش رـر ِ
َمنرهِ ٌّي َع ِن رارتِك ِ
َاب َما ُي رف ِسدُ َص رو َم ُه ِم َن راألَك ِ
الص َال َة ِم َن ا رلك ََال ِم َو َن رحوِ ِهَ ،فإِ َذا َأك ََل َن ِ
َان الن ررس َي ُ
اس ًيا ك َ
ان ُع رذ ًرا َل ُه؛ إِ رذ ُه َو
َما ُي رف ِسدُ َّ

ور ِ
ـمنرهِ َّي ِ
ات ُد َ
ات.»...
ـم رأ ُم َ
ون ا رل َ
ِيف ا رل َ
ٍ
ني
َق َال َم رو َال َنا ا ر ِ
ـم َؤ َّي ِدي َ : #وا رل َف رر ُق بَ ر َ
إل َما ُم راألَ رع َظ ُم َجم ردُ الدر ِ
ين بر ُن ُحم َ َّمد ا رل ُ
ور ِ
ـمنرهِ َّي ِ
ور ِ
ات
ـم رأ ُم َ
ـم رق ُصو َد ِم َن ا رل َ
ـم رعنَىَ :أ َّن ا رل َ
ات ِم رن ِج َه ِة ا رل َ
ات َوا رل َ
ـم رأ ُم َ
ا رل َ
ـمنرهِ َّي ِ
إِ َقا َم ُة َم َص ِ
ب
ور َعن َرها؛ لِ َس َب ِ
ات َم رز ُج ٌ
حي ُص ُل إ َِّال بِ ِف رع ِل َهاَ ،وا رل َ
احل َهاَ ،و َذلِ َك َال َ ر
ك َف ِ
ف ب رِاال رن ِ
اس ِد َها؛ ا رم ِت َحا ًنا لِ رل ُم َك َّل ِ
َم َف ِ
اف َعن َرهاَ ،و َذلِ َك إِ َّن َما َيك ُ
ُون ِيف ا رل َع رم ِد
َاب الن رَّهيَ ،ف ُع ِذ َر ِيف
ـم َك َّل ُ
ف رارتِك َ
اجل َها َل ِة َمل ر َي رق ِص ِد ا رل ُ
ب رِارتِك ِ َ
َاهباَ ،و َم َع الن ررس َيا ِن َو ر َ
اجل ره ِل ِفي ِهَ .و َقدر َت َقدَّ َم َت رقرِ ُير َه ِذ ِه ا رل َقا ِعدَ ِة ِم َر ًارا .واهللُ ُس رب َحا َن ُه َو َت َع َاىل َأ رع َل ُم.
رَ

مح ُل َأ َحا ِد ِ
يث
«و َأ َّما َ ر
الر رو ِ
ض) (ط ،2ج ،3ص ،83سَ :)23
(َ -)3و َق َال ِيف ( َّ
الن رَّه ِي َع َىل َم رن َصا َم بِنِ َّي ِة ا رل َق رط ِعَ ،و َأ َحا ِد ِ
اب َع َىل َص رو ِم ِه بِنِ َّي ٍة َم رش ُـرو َط ٍة
يث راال رستِ رح َب ِ
يثَ ،و َأ رخ ًذا بِ َطرِ ي َق ِة راال رحتِ َي ِ
ني راألَ َحا ِد ِ
اط فِي ِهَ ،ف ُي َق ُال َ -ع َىل َت رسلِي ِم ِص َّح ِة النر َّي ِة
مج ًعا بَ ر َ
َر
اب َأ رص ًال
رشو َط ِةَ :-ال َم رل َج َأ إ َِىل َما َذك رَر ُت رم؛ إِ رذ َمل ر َي ُك رن َث َّم َة َدلِ ٌيل َع َىل راال رس ِت رح َب ِ
ا رل َ
ـم ر ُ
َاج إ َِىل الت رَّوفِ ِ
ني َغ ر ِري ِه.»...
يق بَ رينَ ُه َوبَ ر َ
حيت َ
ك ََما َع َر رف َت ُه َحتَّى ُ ر
رب ُأ رم َس َل َم َة
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ـم َؤ َّي ِدي  : #بَ ِل الدَّ لِ ُيل َخ َ ُ
ين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
حل رق َوا رل ُق ررآ ِن))،
يض اهللُ َعن َرها َ ،و َق رو ُل َع ِ ٍّيل َ ، #و َق رو ُل ُه ُح َّج ٌةَ (( ،ع ِ ٌّيل َم َع ا ر َ
َر ِ َ
يض
(َ -)1و ره َو َما َذك ََر ُه ر ِ
اإل َما ُم الـ ُرمؤَ َّيدُ باهللِ َ #ع رن َأ ِيب بَكررِ برنِ َأ ِيب َشيربَ َةَ ،أنَّ ُه َر َوى َع رن ُأ رم َس َل َم َة َر ِ َ
اهللُ تَ َع َاىل َعن َرهاَ :أ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ÷ كَا َن َي ُصو ُم َّ
الش َّك.
ان َأ َحب إ َ َِّيل ِم رن َأن ُأ رف ِط َر َي رو ًما ِم رن َر َم َض َ
وم َي رو ًما ِم رن َش رع َب َ
ان).
ات ا ِ
(َ -)2و ره َو َق رو ُل ُه َص َل َو ُ
هلل َت َع َاىل عَ َل ري ِهَ ( :أ ُص ُ

رت ِة َ .%ف َأي َدلِ ٍ
رب ُأ رم
((احلق َم َع َع ِ ٍّيل))َ ،وإ ر َ
ِمج ُ
يل بَ رعدَ َه َذا؟!َ .و َقدر َث َب َت َخ َ ُ
اع ا رل ِع ر َ
َو ر َ
الر َوا َي ِة.
َس َل َم َة بِرِ َوا َي ِة ر ِ
ـم َؤ َّي ِد بِال َّل ِه َ ،#و َك َفى بِ ِه ِيف ر
اإل َما ِم ا رل ُ
رب َة بِ َق رو ِهل رمَ :مل َي ُك رن ِيف ُم َصن ِ
ـم َؤ َّيدُ بِال َّل ِه #
َّف ابر ِن َأ ِيب َش ري َب َةَ ،ف ر ِ
اإل َما ُم ا رل ُ
َو َال ِع ر َ
ر
ـم َصن ِ
َّف).
َمل ر َين ِرس ِ
الر َوا َي َة إ َِىل (ا رل ُ
ب ر
ـم َصن ِ
َّف.
َف َعدَ ُم ُو ُجو ِد َها فِي ِه َال َيدُ ل َع َىل ا رل َعدَ ِم ِيف َغ ر ِري ِهَ ،ف َل ُه رِ َوا َي ٌ
ات َغ رري ا رل ُ

ـم رثب ُِت َأ رو َىل ِم َن الن َِّايفَ ،و َم رن َعلِ َم ُح َّج ٌة َع َىل َم رن َمل ر َي رع َل رم.
َوا رل ُ
ف َذلِك َع رن َع ِ ٍّيل َ #ف َ ُريد َها رِ َوا َي ُة َأ رو َال ِد ِه َ ،%و ُه رم
َو َأ َّما رِ َوا َيت ُُه رم ِخ َال َ
ب ا رل َب ري ِ
ف ب َِم رذ َهبِ ِهَ ،و َص ِ
ـم رس َت َع ُ
ان.
َأ رع َر ُ
اح ُ
ت َأ رد َرى بِا َّل ِذي فِي ِه ،واهللُ ا رل ُ

«و َق َال ُحم َ َّمدٌ ِيف
(َ -)4و ِيف (ا َّلر رو ِ
ض) (ط ،2ج ،3ص ،100سَ :)21
ر
ـم رط ُبو َع ِة-
ايل)َ :حدَّ َثنَا َج رع َف ُر بر ُن ُحم َ َّمد ( بن) َج رع َفرِ بر ِن َع رون»- .ك ََذا ِيف ا رل َ
(األَ َم ِ ر
ـم َؤ َّي ِدي َ #هك ََذاَ :ج رع َف ُر بر ُن ُحم َ َّم ٍد ( َع رن)
َف َأ رص َل َح َها َم رو َال َنا ر ِ
اإل َما ُم َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
ٍ
احل ِ
اش َي ِة بِ َق رولِ ِهَ :هك ََذا ِيف
يض اهللُ َت َع َاىل َعنر ُه ِيف ر َ
َج رع َفرِ بر ِن َع رونُ .ث َّم َع َّل َق َع َل ري َها َر ِ َ

ر
الرتاج ِم.
(األَ َمايل)َ ،و ره َو ا َّل ِذي ِيف ُكت ِ
ُب َّ َ

ـم رعتَزِ ِ ّيل».
(الر رو ِ
«احلاكِ ُم ا رل ُ
(َ -)5و ِيف َّ
ض) (ط ،2ج ،3ص ،115س :)21ر َ
الز ري ِديَ ،و َقدر َر َج َع إ َِىل
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
ـم َؤ َّي ِدي  :#بَ ِل َّ
اإل َما ُم َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ

الز ري ِد َّي ِة ك ََما ُه َو َم رع ُلو ٌم.
ب َّ
َم رذ َه ِ
َاحلاكِ ِم ابر ِن
ـم رعتَزِ ِ ّيل) راال رح ِ َ
َو َقدر َأ َرا َد بِ َق رولِ ِه( :ا رل ُ
احلكَّا ِم ،ك ر َ
رت َاز َع رن َغ ر ِري ِه ِم َن ر ُ
ا رل َب ري ِع َص ِ
َاين .
اح ِ
ب (ا رل ُ
احل رسك ِ ر
ـم رستَدر َر ِك)َ ،و ر ُ

ض) (ط  ،2ج  ،3ص  ،127س :)8
(الر رو ِ
(َ -)6و َق َال ِيف َّ
الر َز ِ
اق ِيف ُم رسن َِد ِه ِم رن رِ َوا َي ِة ابر ِن ُع َم َرَ ،ق َال( :إ َِّن اهللَ َت َع َاىل َينرزِ ُل
َ
«و َذك ََر ُه َع ربدُ َّ

( -)1صاحب (شواهد التنزيل لقواعد التفضيل).
(( -)2املصنَّف) لعبد الرزاق الصنعاين ( )14/5رقم (.)8830

إ َِىل َس َم ِ
اء الد رن َياَ ،ف ُي َب ِ
ـم َال ِئ َك َةَ ،ي ُق ُ
اؤ ِ
ربا،
ولَ :ه ُؤ َال ِء َج ُ
وين ُش رع ًثا ُغ ر ً
اهي ِهب ُِم ا رل َ
محتِيَ ،و َخيَا ُف َ
َي رر ُج َ
ف َل رو َر َأ رو ِين؟)».
ون َع َذ ِايبَ ،و َمل ر َي َر رو ِينَ ،ف َك ري َ
ون َر ر َ

ـم َؤ َّي ِدي  ُ :#رحت َم ُل الر رؤ َي ُة َع َىل ا رل ِع رل ِم
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
ف َ ُهل ُم ا رل ِغ َطا ُء َف َي رع َل ُم ِ
رضورِ ًّياَ ،-أ رو َع َىل
الض ُـرورِ ريَ - ،أ ري َمل ر ُيك َرش ر
َّ
وين ِع رل ًما َ ُ
ف م َض ٍ
ض ِص َّح ِة ر
اخلَ َ ِرب. -
افَ ،أ ري َو َمل ر َي رع َل ُموا َج َزا ِئي بَ رعدُ َ - ،ع َىل َف رر ِ
َح رذ ِ ُ
ـم ِ
استِ َحا َل ِة ُر رؤ َي ِة ا رل َب َصـرِ َع َىل
ب لِلت رَّأ ِو ِ
وج ُ
يلَ :ما َث َب َت ب رِاألَ ِد َّل ِة ا رل َقاطِ َع ِة ِم ِن ر
َوا رل ُ
ٍ
ـم َقابَ َل ِة َأ رو َما ِيف ُح رك ِم َها .
اهللِ َت َع َاىل؛ إِ رذ َال ُت رع َق ُل إ َِّال بِالت ََّحيزِ َ ،و ِيف ِج َهةَ ،وبِا رل ُ
حح ح ح ح
َاب ا رل َعزِ يزِ َ ،ق َال اهللُ َت َع َاىل﴿ :أل ۡم ت حر ك ۡيف
َوالر رؤ َي ُة ب َِم رعنَى ا رل ِع رل ِم َوارِ َد ٌة ِيف ا رلكِت ِ
ح ح ح ح ل ح ح ۡ ح َٰ ۡ
يل[ ﴾١الفيل]َ ،و َذلِ َك َك ِث ٌري .واهللُ َو ِيل الت رَّو ِف ِيقَ .مت َّ رت.
ف
ل
فعل ربك بّأصح ّ
بٱ ّ ّ
ض) (ط ،2ج ،3ص ،129س:)13
(َ -)7و َق َال ِيف (ا َّلر رو ِ
الص َف ُة َقائِ َم ٌة ب َِم رو ُصوفِ َها َال َتنر َفك َعنر ُه».
«و ر
َ
ـم َؤ َّي ِدي ُ : #ي َق ُالِ :يف ا رل ِع َب َار ِة رِ َّك ٌة؛
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
ولَ ،ف َال َي ِصح َذلِ َك إ َِّال ِيف ِص َف ِ
احل ُل َ
ات ر
ِألَ َّن ا رل ِق َيا َم ب َّ
اخلَ رل ِقَ .أ َّما
ِالش ر
ـي ِء ُي ِفيدُ ر ُ

هلل ُس رب َحا َن ُه َف َل ري َس رت َغ ر َري ُهَ ،وإِ َّن َما ُه َو َع ِ
امل ٌ ب َِذاتِ ِه ك ََما ُه َو َم رع ُلو ٌم ِيف
ات ا ِ
ِص َف ُ
راألُ ُص ِ
ول .
ض) (ط ،2ج ،3ص ،145س:)3
(الر رو ِ
(َ -)8و َق َال ِيف َّ
«و َيرِ ُد َع َل ري ِه إ رِشك ٌ
ـمك َّري َمتَا ُم ُع رم َرتِ ِه ِم رن ُد َو ري َر ِة
َ
َالَ :و ره َو َأ َّن ُه َي رل َز ُم ِمنر ُه َأ َّن ا رل َ
( -)1وهذا اخلرب رواه عبد الرزاق عن عبد الوهاب بن جماهد بن جرب ،وهو مقدوح فيه عند كثري من
املحدثني .انظر ذلك يف (ُتذيب الكامل) للحافظ املزي (.)517/18
ـم ِ
اء َأوِ ا رلـ ِم ررآ ِة.
(َ -)2و ره َو النَّ َظ ُر ِيف ا رل َ
احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي #
(َ -)3و ِيف َل َوا ِم ِع راألَنر َوا ِر-الفصل السادس لإلمام
ّ
يم ِيف ِص َف ِ
ات َر رب ا رل َعا َلـ ِمنيَ  ،فِي ِه
(ط()158/2/1ط()184/2/2ط )199/2/3بَ رح ٌث َعظِ ٌ
وف َع َلير ِه ِ
ـم َج رس ِمنيَ َ ،ح ِق ٌيق ع ََىل ا رلبَ ِ
ات إِ َلير ِه.
احثِنيَ ا رل ُو ُق ُ
ـم َو رح ِدي َن َو َحت ُ
واال رلتِ َف ُ
رف ا رل ُ
ُق َّر ُة ُعيُو ِن ا رل ُ
ـمؤر ِمننيَ ِ ( :%م رن َمتَا ِم
(َ -)4و ره َو َما َر َوا ُه ر ِ
َيل َع رن َأبِي ِه َع رن َجدر ِه َع رن َأ ِمريِ ا رل ُ
اإل َما ُم راألَ رع َظ ُم زَ ريدُ بر ُن ع ِ ٍّ
=

وص ب َِح ِد ِ
اع َقائِ ٌم َع َىل َأ َّن ُع رم َر َت ُه ِم َن رِ
يث
َأ رهلِ ِهَ ،و راإل ر َ
اب َعنر ُه ب َِأ َّن ُه خمَ ر ُص ٌ
جي ُ
ِمج ُ
احل رلَ .و ُ َ
ـم َّت َف ِق
الر ر َ
مح ِن َأ ِخ َ
يها ب َِأ رن ُي رع ِم َر َها ِم َن ال َّتنر ِعي ِم َ -و ره َو ِيف ا رل ُ
َعائِ َش َة ِيف راألَ رمرِ لِ َع رب ِد َّ

َع َل ري ِه َ -ف َي رب َقى ا رل ُع ُمو ُم ُم َتن ِ
ِاحل رج َف َق رطَ .وفِي ِه َن َظ ٌر؛ إِ رذ َي ِص ُري َم َع ُه
َاو ًال لِ رإل رِح َرا ِم ب ر َ
احل ِد ِ
يث».
َل رف ُظ ا رل ُع رم َر ِة َل رغ ًوا ِيف ر َ
ـم َؤ َّي ِدي ُ : #ينر َظ ُر ِيف َج رع ِل َذلِ َك َل رغ ًوا،
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
احلج ب ٍ
ـمك رريَ ،و َقدر َأ َفا َد َّ
الشارِ ُح
اق َع َىل ُع ُمو ِم ِهَ ،و ُع ُمو ُم ا رل ُع رم َر ِة خمَ ر ُص ٌ
وص بِا رل َ
بَ ِل ر َ َ

بِ َق رولِ ِه َف َي رب َقى ا رل ُع ُمو ُمَ .مت َّ رت َمنر ُقو َل ًة.

ض) (ط ،2ج ،3ص ،145س:)7
(الر رو ِ
(َ -)9و َق َال ِيف َّ
اخ َل ا رلـ ِمي َق ِ
َان َد ُار ُه َد ِ
مح ُل ُه َع َىل َم رن ك َ
َرب ِ َهبا،
«و َأ َّما َ ر
َ
ات َف َال َي رب َقى لِلت ََّما ِم َفائِدَ ٌة ُي رعت َ ُ
بَ ،و َأ ري ًضا َال َفائِدَ َة ِيف َخت ِرص ِ
بَ رل فِي ِه اال رقتِ َص ُار َع َىل َأ رص ِل ا رل َو ِ
احل رك ِم
اج ِ
يص ِه ِ َهب َذا ر ُ
يص َي رف َت ِق ُر إ َِىل َدلِ ٍ
ون َم رن ك َ
ُد َ
َان َخارِ ًجا َعنر ُهَ ،و َل رو ُس رل َم َفالت ر
يل».
َّخ ِص ُ
ـم َؤ َّي ِدي ُ : #ي َق ُال :ا رل َف رر ُق َو ِ
اض ٌح؛
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
َان َد ِ
اخ ًال َفإ َِّن الت ََّما َم ِفي ِه راال رق ِت َص ُار َع َىل ا رل َو ِ
بَ ،و َم رن ك َ
َفإ َِّن َم رن ك َ
َان َخارِ ًجا
اج ِ

«و َل رو ُس رل َم» .إِ َلخ.
الت ََّما ُم فِي ِه ب َِم رعنَى راألَ رف َضلَ ،ولِ َذا َق َالَ :
يص َي رف َت ِق ُر إ َِىل َدلِ ٍ
يلَ ،لك َ
َِص َع َىل َق رولِ ِه :الت ر
َان َأ رو َىلَ .مت َّ رت َمنر ُقو َلة.
َّخ ِص ُ
َف َلوِ ا رقت َ َ
ض) (ط ،2ج ،3ص ،220س:)5
(الر رو ِ
(َ -)10و َق َال ِيف َّ

ِص.
((إ رِح َرا ُم ا رل َ
ـم رر َأ ِة ِيف َو رجهِ َها)) ،إِ َلخَ ،و َل ري َس فِي ِه َح ر ٌ
حي َّق ُقَ ،ف َقدر َنصوا َع َىل َأ َّن
َع َّل َق َع َل ري ِه َم رو َال َنا ر ِ
اإل َما ُم َجم ردُ الدر ِ
ـم َؤ َّي ِدي َ ُ :#
ين ا رل ُ
ِص.
ـم َض َ
ـم رصدَ َر ا رل ُ
ا رل َ
احل ر َ
اف ُي ِفيدُ ر َ
ـم َؤ َّي ِدي : #
َو َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ

احل رج َوا رل ُع رم َر ِة َأ رن ُُت َِّل هب َِما َمجِي ًعا ِم رن ُد َو ري َر ِة َأ رهلِ َك) .اهـ.
رَ
( -)1البخاري برقم ( ،)1561مسلم برقم ( .)2910ط( :العِصية).

ـم َح رق ِق ِيف َه َذا ا رل َب رح ِ
احل رمدُ هللِ َو رحدَ ُه ،ا رع َلم َأ َّن ك ََال َم َّ
ث َغ ر ُري ُحم َ َّر ٍر،
الشارِ ِح ا رل ُ
رَ
اب.
رض ٌ
َف ِفي ِه َق َل ٌق َوا رن ِ َ
ِص.
َف َق رو ُل ُه« :إ رِح َرا ُم ا رل َ
ـم رر َأ ِة ِيف َو رجهِ َها» .إِ َلخَ ،ل ري َس فِي ِه َح ر ٌ
افَ ،و ره َو ِم رن َأ رل َف ِ
اظ ا رل ُع ُمو ِم ،ك ََما َذك َُرو ُه ِيف
ُق رل ُتُ :ي َق ُال :راإل رِح َرا ُم ِجن ٌرس ُم َض ٌ
راألُ ُص ِ
ِص.
ولَ ،فك ََأ َّن ُه َق َال :كُل إ رِح َرا ِم َها ِيف َو رجهِ َهاَ ،و َذلِ َك ُم ِفيدٌ لِ رل َح ر ِ

َو َق رو ُل ُه ِيف ال َّل رف ِ
«وال َّظ ِ
بَ ،و ره َو َح ِقي ِق ٌّي»َ ،ه َذا
اه ُر َأ َّن ا رل َق رص َـر فِي ِه لِ رل َق رل ِ
ظ ال َّث ِاينَ :
ف َيك ُ
ُون إِ َّيا ُه؟.
يم لِ رل َح ِقي ِق ريَ ،ك ري َ
ِص ا رل َق رل ِ
ايفَ ،و ره َو َق ِس ٌ
ب إ َِض ِ ٌّ
َغ ر ُري َص ِحيحٍ ؛ إِ رذ َق ر ُ

«حيت ََم ُل َأ َّن ا رل َق رص َـر لِل َّت رعي ِ
مهوا َأ َّن ُه َ ِ
ب َع َل ري َها
جي ُ
ِني َأ ري ًضا ِم رن َح ري ُث َت َو َّ ُ
َو َق رو ُل ُه ُ :ر
إل َف َرا ِد َال
ك رَش ُ
يب َأ ري ًضا؛ َفإ َِّن َذلِ َك ِم َث ٌال لِ ر ِ
الر رأ ِ
س َوا رل َو رج ِه».إِ َلخَ .و َه َذا َع ِج ٌ
ف َّ

لِل َّت رعي ِ
ِني.

ب بِال َّت رعي ِ
ني َأ رم َر ري ِن.
رت رد ُد بَ ر َ
َوإِ َّن َما ُخيَا َط ُ
ـم َ َ
ِني ا رل ُ
احل ِ
ايف.
اص ُلَ :أ َّن ا رل َق رص َـر َينر َق ِس ُم إ َِىلَ :ح ِقي ِق ٍّي َوإ َِض ِ ٍّ
َو ر َ
ٍ
ٍ
ايف إ َِىلَ :ق رل ٍ
احل ِقي ِق ّي َ :رحت ِقي ِق ٌّي َوا رد َعائِ ٌّي.
َو راإل َِض ِ ّ
ب َوإِ رف َراد َو َت رعيِنيَ .و ر َ
ٍ
ٍ
َو َه ِذ ِه ر
اخلَ رم َس ُة َم رض ُـروبَ ٌة ِيف ا رثن ر ِ
رس.
َنيَ :ق رص ُـر َم رو ُصوف َع َىل ِص َفةَ ،وا رل َعك ُ
رش ُة َأ رق َسا ٍم.
َه ِذ ِه َع َ َ

يم إ َِّال اهللَُ ،و َن رحوِ َذلِ َك.
احل ِقي ِقي الت رَّح ِقي ِقيَ ،ك َق رولِنَاَ :ال إِل َه إ َِّال اهللَُ ،و َال َق ِد َ
َف ر َ
َو راال رد َعا ِئيَ ،ن رح َو :إِ َّن َما ا رل َع ِ
ـم َبا َل َغ ِة.
امل ُ َز ريدٌ َ ،و َن رحوِ َذلِ َك ِم َن ا رل ُ
بَ ،فإِ ِن ا رع َت َقدَ َأ َّن ا رل َقائِ َم َز ريدٌ َال َع رم ٌرو،
ـم َخا َط ِ
َأ َّما راإل َِض ِايفَ ،ف ره َو بِا رعتِ َبارِ ا رل ُ
َف ُي َق ُال َل ُه :إِ َّن َما ا رل َقائِ ُم َع رم ٌرو َح ري ُث ك َ
ب.
َان ك ََذلِ َكَ ،و َه َذا ُه َو ا رل َق رل ُ
اإل رف َرا ُد.
مهاَ ،و َه َذا ُه َو ر ِ
َوإِن ا رع َت َقدَ َأ َّهنُ َما َقا َما َف ُي َق ُال َل ُه :إِ َّن َما ا رل َقائِ ُم َز ريدٌ َ ،أ ري َال ُ َ
َوإ رِن َت َر َّد َد ِيف ا رل َقا ِئ ِم ِمن ُره َما ِق َيل َل ُه :إِ َّن َما ا رل َقا ِئ ُم َز ريدٌ َ ،أ ري َال َع رم ٌروَ ،و َه َذا ُه َو

ِص ال َّت رعي ِ
ِني.
َق ر ُ

ـم رن َل ُه ِ َهب َذا ا رل َف رن إِلـ َرما ٌم،
ـم َقا ِمَ ،وإ َِّال َف ره َو َم رع ُر ٌ
َو َه َذا لِ َق رص ِد إ َ
وف لِ َ
اح ا رل َ
ِيض ِ
اإل رن َعا ِم.
واهللُ َو ِيل الت رَّوفِ ِيق َو ر ِ
ض) (ط ،2ج ،3ص ،230س:)9
(الر رو ِ
(َ -)11و ِيف َّ
او َي َة بر ِن ُق َّر َة َع رن َش ريخٍ ِم َن راألَ رن َصارِ َ ( :أ َّن ُه َحدَّ َث ُه َأ َّن َر ُج ًال ك َ
« َع رن ُم َع ِ
َان ُحمررِ ًما
ٍ
َع َىل َر ِ
اب ِم رن بَ ري ِض َها».
اح َلتِ ِهَ ،ف َأ َتى َع َىل ُأ رد ِح ري َن َعا َمة َف َأ َص َ
ـم َؤ َّي ِدي َ #ع َىل َق رولِ ِه ُ ( :أ ِ
دح ري):
َع َّل َق َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
يد ا رل َي ِ
احل ِ
اءَ ،و َت رش ِد ِ
ِ ِ
ِ
ا رل َ ِ
اء.-
اهل رم َز ِةَ ،وك ر ِ
َس ر َ
ـم روض ُع ا َّلذي ُت َّفرِ ُخ فيه -ب َِض رم ر َ
ض) (ط ،2ج ،3ص ،258س:)15
(الر رو ِ
(َ -)12و ِيف َّ
يح ِ
ط ري ٍ
ب َو ره َو ب َّ
ِالش َج َر ِة َف َق َال ُع َم ُرُِ :م َّ رن َه َذا؟ َف َق َال َك ِث ُري بر ُن
« َأ َّن ُع َم َر َو َجدَ رِ َ
الص رل ِ
رشبَ ٍة ِم َن
ت َر رأ ِيسَ ،و َأ َر رد ُ
تِ :منريَ ،ل َّبدر ُ
ت َأ رن َأ رحلِ َقَ ،ق َال :ا رذ َه ر
َّ
ب إ َِىل َ ر
الش رـربَ ِ
اتَ ،فا رد ر
َّ
لك َر رأ َس َك َحتَّى ُتنَ رق َي ُهَ ،ف َف َع َل َذلِ َك».
رشبَ ٍة- :بِ َفت ِرح
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
اإل َما ُم َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
رش ِح َق رولِ ِه َ :ر
ـم َؤ َّي ِدي ِ #يف َ ر

الش ِ
ر
ضَ .مت َّ رت.
َاحل رو ِ
ـما ُء ا رل ُ
ني :-ا رل َ
ـم رج َت ِم ُع َح رو َل الن رَّخ َل ُة ك ر َ

ض) (ط ،2ج ،3ص ،336س:)1
(الر رو ِ
(َ -)13و َق َال ِيف َّ

« َق َال َر ُس ُ
ول اهللِ ÷َ (( :م رن ك َ
َان َل ُه َذبر ٌح َي رذبَ ُح ُهَ ،فإِ َذا َأ َه َّل ِه َال ُل ِذي
احل َّج ِة َف َال َي رأ ُخ رذ ِم رن َش َعرِ ِهَ ،و َال ِم رن َأ رظفَارِ ِه َش ري ًئا َحتَّى ُي َض رحي))َ ،فال َّت رعلِ ُيق
رَ
وب».
ب رِاإل َِرا َد ِة َدلِ ٌيل َع رن عَدَ ِم ا رل ُو ُج ِ
احل ِد ِ
يث
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
ـم َؤ َّي ِدي َ : #ل ري َس ِيف َه َذا ر َ
اإل َما ُم ر ُ
ِذك ُرر راإل َِرا َد ِةَ ،فال َّظ ِ
الشارِ ِح َل رف ُظ ر
اه ُر َأ َّن ُه َس َب َق إ َِىل ِذ ره ِن َّ
اخلَ َ ِرب راآل ِيت ِيف ا رل َفائِدَ ِةَ ،و ره َو:

ت ا رل َع رش ُـر َف َأ َرا َد َأ رن ُي َض رح َي ،))...إ َِىل ِ
((إِ َذا َد َخ َل ِ
يض
آخرِ ِهَ ،و ره َو َع رن ُأ رم َس َل َم َة َر ِ َ
اهللُ َعن َرهاَ .مت َّ رت.
ض) (ط ،2ج ،3ص ،336س:)9
(الر رو ِ
(َ -)14و ِيف َّ

«((يا َأهيا النَّاس َع َىل َأ رهل ك رُل بي ٍ
ت ُأ رض ِح َي ٌةَ ،و َعتِ َريةٌَ .تدر ُر َ
ون َما ا رل َعتِ َريةُ؟ ِه َي
َر
ِ
ُ
َ َ
ا َّلتِي َي ُق ُ
الر َجبِ َّي ُة))».
ول الن ُ
َّاسَّ :
احلجة جمدالدين املؤيدي  :#ا رل َعتِ َريةَُ :شا ٌة ك َ
وهنَا
َق َال اإلمام ّ
َان ا رل َع َر ُب َي رذبَ ُح َ
هِم ِيف َش رهرِ َر َج ٍ
بَ .مت َّ رت.
ِآل ِ َهلتِ ر

ض) (ط ،2ج ،3ص ،344س:)9
(الر رو ِ
(َ -)15و َق َال ِيف َّ
مه َزةٌِ ،ألَ َّن ُه َمل ر ُي رع َرف ا رن ِق َال ُب َال ِم ِه َع رن َو ٍاو
«الدبَّا ُءَ .ق َال َّ
الزخمَ ر َشـرِ يَ :و َال ُم ُه َ ر
َأو ي ٍ
اء.
ر َ
ٍ
َ
َ
اهل رم َز َة َزائِدَ ةٌ.»...
اهل َر ِوي ِيف بَ ِ
اب َف َّعال َع َىل أ َّن ر َ
َوأ رخ َر َج ُه ر َ
اب َف رع َالء؛ لِك رَو ِن
َع َّل َق َع َل ري ِه َم رو َال َنا ر ِ
الص َو ُ
ـم َؤ َّي ِدي َّ : #
اإل َما ُم َجم ردالدر رين ا رل ُ
اهل رم َز ِة َزائِدَ ةَ .مت َّ رت.
رَ
ض) (ط ،2ج ،3ص ،348سِ )23يف بَ َيا ِن َ رحترِ يرِ َحم َ رل
(الر رو ِ
(َ -)16و ِيف َّ
احلنَ ِف َّي ِة]
اع بَ ر َ
ـم رسكِرِ َ :
اجل رم ُهورِ ِيف ا رل ُ
الن َرز ِ
احلد َف َي رث ُب ُت [ َع َىل ك ََال ِم ر َ
«و َأ َّما ر َ
احلنَ ِف َّي ِة َو ر ُ
ني ر َ

يل ر
اخلَ رمرِ َو َكثِ ِري ِه إ َِّال الد رر ِد َّي».
ِيف َقلِ ِ

الز ري ِ
ت َو َغ ر ِري ِهَ :ما بَ ِق َي ِيف
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
ـم َؤ َّي ِدي ُ : #د رر ِدي َّ
اإل َما ُم َجم ردالدر رين ا رل ُ
َأ رس َفلِ ِه.

ض) (ط ،2ج ،3ص ،400س:)2
(الر رو ِ
(َ -)17و َق َال ِيف َّ
اب
الص ريدُ َينر ِمي ِ -م رن بَ ِ
اجل رو َهرِ يِ -يف َما َّد ِة َن َمى َما َل رف ُظ ُهَ :و َن َمى َّ
َو َق َال َ -أ ري ر َ
ات ب َِح ري ُث َال َت َرا ُه .إ َِىل َق رولِ ِهَ :و َت َقدَّ َم َق رو ُل ُه (( :#ك رُل َما
اب َعن َرك َو َم َ
َر َمىَ :-غ َ
ات ب َِح ري ُث َمل ر َت َر ُه؛ ِألَ َّن َك َال
َأ رص َم ري َتَ ،و َد رع َما َأ رن َم ري َت))َ ،أ ري َال َت رأك رُل ك ََّل َما َم َ
س:
َتدر رِ ي َه رل َم َ
ات ب َِس ره ِم َك َو َك رلب َِك َأ رو َغ ر ِري َذلِ َكَ ،و َع َل ري ِه َق رو ُل ا رمرِ ئ ا رل َق ري ِ
َف رهــ َو َال َتن ِرمــي َر ِم َّي ُتــ ُه

َما َل ُه َال ُعـدَّ ِمـ رن َن َفـرِ ره

ظ د َع ٍ
اءَ ،و َم رعنَى ا رل َب ريت :إِ َذا َر َمى َال َي رقتُل» .اهـ.
ب ِم رن َض رع ِف ِه بِ َل رف ِ ُ
َت َع َّج َ

اب َأ َّن ُه
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
الص َو ُ
ـم َؤ َّي ِدي ُ : #ينر َظ ُرَ ،و َّ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
يب َعنر ُهَ ،و َل ري َس َم رعنَى َال َتنر ِميَ :ال
ب ِم رن إ َِصابَتِ ِه؛ ِألَ َّن َم رعنَى َال َتنرميَ :ال َي ِغ ُ
َت َع َّج َ

َي رقتُل .إِ َّن َما َم رعنَا ُه َأ َّن ُه ُي َش ِ
رس َما
ِصابَ ِة َف َي رق ُت ُل ُهَ ،و ره َو ُم َعايِ ٌن َل ُهَ ،ف ره َو َعك ُ
اهدُ ُه بَ رعدَ راإل َ
الشارِ ُحَ ،وإِ َّن َما ُه َو َس ره ٌو َو ِ
هِم َّ
اض ٌحَ .مت َّ رت.
َف َ

ض) (ط ،2ج ،3ص ،412س:)16
(الر رو ِ
(َ -)18و ِيف َّ
اخلُ َشنِي]َ :يا َر ُس َ
« َف َق َال [ َأبُو َث رع َل َب َة ر
ول اهللِ! َأ رفتِنِي ِيف َق رو ِيسَ .ق َال(( :كُل َما
ب َعن َركَ ،ما َمل ر َي ِص َّلَ ،أ رو َ ِ
جتدر فِي ِه َأ َث َر َغ ر ِري
َر َّد ر
ت َع َل ري َك َق رو ُس َكَ ،وإ رِن َت َغ َّي َ
َس ره ِم َك))».

رش ِح َل رف َظ ِة ( َي ِص َّل)- :
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
ـم َؤ َّي ِدي ِ #يف َ ر
اإل َما ُم ر ُ
ـم ره َم َل ِةَ ،و َت رش ِد ِ
بَ َفت ِرح َح رر ِ
يد َّ
الال ِمَ -أ ري َي َت َغ َّري.
ـم َض َار َع ِةَ ،وك رَسـرِ َّ
الصا ِد ا رل ُ
ف ا رل ُ

ـمنر َت َقى).
(رشح ا رل ُ
َمت َّ رت َ ر
ض) (ط ،2ج ،3ص ،417س:)23
الر رو ِ
(َ -)19و ِيف ( َّ
«((هنَى َر ُس ُ
ول اهللِ ÷ َع رن ك رُل ِذي ُهنر َب ٍةَ ،و َع رن ك رُل ِذي ُجم َ َّث َم ٍةَ ،و َع رن ك رُل
َ
ِذي َن ٍ
اع))».
اب ِم َن ر
الس َب ِ
اب
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
ـم َؤ َّي ِدي ِ : #يف (الن َرها َي ِة) ِيف (بَ ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
ٍ
اجلي ِم َم َع ال َّث ِ
رِ
ب َو ُي رر َمى لِ ُي رقت ََلَّ ،إال
ـم َج َّث َم ِةِ ،ه َي كُل َح َي َوان ُين َرص ُ
اء)َ :أ َّن ُه َهنَى َع ِن ا رل ُ
ضَ ،أ ري َي رل َز ُم َها،
جي ُث ُم ِيف راألَ رر ِ
َأ َّهنَا َت رك ُث ُر ِيف ال َّط ر ِري َو راألَ َرانِ ِ
بَ ،و َأ رش َبا ِه َذلِ َك ُِمَّا َ ر

إلب ِِل .ا رنت ََهى ِ
(هنَا َية).
ربو ِك لِ ر ِ
َو َي رلت َِص ُق ِ َهباَ ،و َج َث َم ال َّطائِ ُر ُج ُثو ًماَ ،و ره َو ب َِمنرزِ َل ِة ا رل ُ ُ

ض) (ط ،2ج ،3ص ،577س:)8
(الر رو ِ
(َ -)20و َق َال ِيف َّ
« َق َال ِيف الن َرها َي ِة  :بَ َغ ِ
ض
ـم رر َأ ُة َت رب ِغي بِ َغا ًء :إِ َذا َز َن رتَ ،فهِ َي بَ ِغ ٌّيَ ،و ِيف بَ رع ِ
ت ا رل َ
((و َع رن ا رل َف َو ِ
الز َناُ ،س رم َي ب َِذلِ َك
اجرِ َو َم رهرِ َها))ُ ،ه َو َما َت َعا َطا ُه َع َىل ر
ُن َس ِخ راألَ رص ِلَ :
ـم َجازِ اللغَوِ ري.»...
َع َىل َسب ِ
ورةًَ ،أ رو ا رل َ
ـم َجازِ  ،إِ َّما َع َىل َجمَازِ الت رَّشبِي ِه ُص َ
ِيل ا رل َ

ـم َؤ َّي ِدي َ : #أ ري َجم َ ٌاز ُم رر َس ٌلَ ،ع َال َق ُت ُه
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
الس َببِ َّي ُةَ ،أ ري ك رَو ُن ُه َس َب ًبا لِ رل َو رط ِء.
َّ
ض)( :ط ،2ج ،3ص ،580س:)20
(الر رو ِ
(َ -)21و َق َال ِيف َّ
ول راال ررتِ َف ِ
الس رعرِ َ ،و ُح ُص ِ
« َفإِ َذا ك َ
اقُ ،و ُع ُمو ِم
َان بَ ري ُع ا رل َبا ِدي َس َب ًبا إ َِىل ُر رخ ِ
ص ر
ِرضارِ ِهب رِم.»...
ا رل َ
ـم رص َل َح ِة ِألَ ره ِل ا رل َب َل ِد ،حرم َع َىل ا رل َبا ِدي َت رفوِ ي ُت ُه َد رف ًعا لِ رإل ر َ

ارضَ ،و ره َو
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
احل ِ ُ
ـم َؤ َّي ِدي َ : #ص َوابُ ُه ر َ
اإل َما ُم ر ُ
ِالذ ِ
اتَ ،وإ رِن ك َ
ـمنرهِ ي َأ َّوالً َوب َّ
َان َي رل َز ُم ِم رن َذلِ َك الت رَّحرِ يم َع َىل ا رل َبا ِدي؛ ِألَ رن َال
ا رل َ
ـم َح َّر ِم.
ُي َشارِ َك ُه ِيف ا رل َع َم ِل ا رل ُ
ض)( :ط ،2ج ،3ص ،587س:)8
(الر رو ِ
(َ - )22و ِيف َّ
ٍ
هِم ك َ
َان َح ًّقا َع َىل اهللُ َأ رن
ـم رسلِ ِم َ
ني لِ ُي رغلِ َي ُه َع َل ري ر
«(( َم رن َد َخ َل ِيف َِشء ِم رن َأ رس َعارِ ا رل ُ
ُي رق ِعدَ ُه بِ ُع رظ ٍم ِم َن النَّارِ َي رو َم ا رل ِق َيا َم ِة))».

َق َال اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي َ :#ع َىل َق رولِ ِه(( :بِ ُع رظ ٍم))- :ب َِض رم
ـم ره َم َل ِةَ ،و ُسكُو ِن ال َّظ ِ
ـم رع َج َم ِةَ -أ ري َمك ٌ
ا رل َع ر ِ
يم ِم َن النَّارِ َ .مت َّ رت ( َن ريل
َان َعظِ ٌ
اء ا رل ُ
ني ا رل ُ

راألَ روطَارِ ).

ض)( :ط ،2ج ،3ص ،610س:)4
(الر رو ِ
(َ - )23و َق َال ِيف َّ
اع
«س َأ رل ُت َز ريدَ بر َن َع ِ ٍّيل َ ŉع رن َر ُج ٍل َأ ِذ َن لِ َع رب ِد ِه بِالت َرج َار ِة ِيف َن رو ٍع بِ َع رينِ ِهَ ،ف َب َ
َ
وز َذلِ َك».
جي ُ
َو َّ َ
اجت َر ِيف َن رو ٍع َغ ر ِري ِهَ .ف َق َال َ :#ال َ ُ
اإل َما ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيل
حي َم ُل ك ََال ُم ر ِ
َق َال ر ِ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ـم َؤ َّي ِدي  ُ :#ر
ين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
َ ŉع َىل أ َّن ُه َمنَ َع ُه ِم َن الت ََّصـر ِ
ف ِيف َغ ر ِري َما َأ ِذ َن َل ُه فِي ِهَ ،ف َيك ُ
ـما ُر ِو َي
ُون ُم َوافِ ًقا لِ َ
َع رن َع ِ ٍّيل . #

(َ -)1و ره َو َما َر َوا ُه ا رل َق ِ
َيل َ #أ َّن َر ُج َل ر ِ
مهاَ :يا َأ ِم َري
ني رارتَ َف َعا إِ َلير ِهَ ،ف َق َال َأ َحدُ ُ َ
َري ُه َع رن ع ِ ٍّ
ايض زَ ريدٌ َوغ ر ُ
(ه رل ُكن َرت
ـمؤر ِمنِنيَ إِ َّن َعبر ِدي َه َذا ابرتَا َع ِم رن َه َذا َشيرئًا َف َر َد ردتُ ُه َع َلير ِهَ ،ف َأبَى َأ رن َي رقبَ َل ُهَ .ف َق َال َ :#
ا رل ُ
=

ض)( :ط ،2ج ،3ص ،620س:)4
(الر رو ِ
(َ - )24و ِيف َّ

جل) راإل َِش َار ُة إ َِىل َأ َّن َما ك َ
َان م رن َه ِذ ِه َم رع ُلو ٌم
«و َقدر َت َقدَّ َم ِيف بَ ِ
وع إ َِىل َأ ِ
َ
اب (ا رل ُب ُي ِ
حصو ُله ِيف و رق ٍ
ت ُم َع َّ ٍ
ني َج َاز الت رَّأ ِج ُيل إِ َل ري ِه.»...
ُ ُ ُ َ

رب ُم َقدَّ ٌم،
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
ـم َؤ َّي ِدي َ : #م رع ُلو ٌمَ :خ َ ٌ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
اإل َما ُم ر ُ
جل َازَ ،و َيك ُ
رب ك َ
رب
ُون َخ َ َ
اجل رم َل ُة َخ َ ُ
َانَ ،و َل رو ُن ِص َب رت َم رع ُلو ٌم َ َ
َو ُح ُصو ُل ُهُ :م ربتَدَ ٌأ ُم َؤ َّخ ٌرَ ،و ر ُ
ك َ
ب ا رل َفا ِع ِل.
َانَ ،و ُح ُصو ُل ُه ُم رر َت ِف ٌع بِ ِه َع َىل َأ َّن ُه َنائِ ُ
ض)( :ط ،2ج ،3ص ،629س:)16
(الر رو ِ
(َ - )25و ِيف َّ
«و َق َال ِيف ر
ايل)َ :حدَّ َثنَا َج رع َف ُر بر ُن ُحم َ َّم ٍدَ ،و ُحم َ َّمدُ بر ُن إ رِس َما ِع َيل ُ -ه َو
َ
(األَ َم ِ ر
انَ ،ع رن َمن ُرص ٍ
يعَ ،ع رن ُس رف َي َ
ور َع َّم رن َس ِم َع َعلِ ًّيا
راألَ ر َ
مح ِسـي ،ثِ َق ٌةَ -ق َاالَ :ناَ :وكِ ٌ
وال ِنَ ( :ق َضـى َر ُس ُ
َو َع ربدَ اهللِ َي ُق َ
ول اهللِ ÷ ب رِ
ِاجل َوارِ )».
ـم َؤ َّي ِدي َ #ع َىل َق رولِ ِهَ ( :ع َّم رن َس ِم َع َعلِ ًّيا َو َع ربدَ اهللِ)
َع َّل َق ر ِ
اإل َما ُم َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
بِ َق رولِ ِهِ :يف ر
احل َك ِم.
(األَ َم ِ ر
ايل)َ :ع ِن ر َ

احل ِد َ
َق َال َّ
يج  :رِ َجا ُل ُه رِ ِج ُال
يثَ :ق َال ِيف الت رَّخرِ ِ
الشارِ ُح ¦ بَ رعدَ إِي َرا ِد ِه ر َ
مح ِيس َو ره َو ِث َق ٌةَ ،ر َوى َل ُه ر َ
يح َما عَدَ ا ر َ
األ رربَ َع ُة إ َِّال َأبَا َداو َدَ ،و ِفي ِه َر ٍاو َمل ر ُي َس َّم...
األ ر َ
َّ
الص ِح ِ
اإل َما ِم
ايل ر ِ
َع َّل َق َعلِي ِه َم رو َال َنا ر ِ
اإل َما ُم جمدالدين املؤيدي َ : #قدر َس َّما ُه ِيف ( َأ َم ِ ر

احلك َُم.
َأ رمحَدَ بر ِن ِع َ
يسى)َ ،و ره َو ر َ

ض)( :ط ،2ج ،3ص ،630س:)3
(الر رو ِ
(َ - )26و ِيف َّ
ان بر ُن َأ ِيب َش ري َب َةَ ،ق َالَ :نا َه ِ
« َأ رو َر َد ُه ِيف ر
ايل) َف َق َالَ :حدَّ َثنَا ُع رث َم ُ
اش ٌم».
(األَ َم ِ ر
اإل َما ُم جمدالدين املؤيدي  #بِ َق رولِ ِهِ :يف ر
يم.
َع َّل َق َعلِي ِه ر ِ
ايل)ُ :ه َش ٌ
(األَ َم ِ ر
ض)( :ط ،2ج ،3ص ،630س:)4
(الر رو ِ
(َ - )27و ِيف َّ

رشا َء ُه).
تَبر َع ُث َعبردَ َك بِالدَّ َرا ِه ِم َي رش َرتِي َل َك ِ َهبا ال َّل رح َم؟) َق َال :نَ َع رمَ ،ق َالَ ( :ف َقدر َأ َجزر ُ
ت َع َلير َك ِ َ
( -)1صاحب التخريج هو السيد العالمة احلافظ أمحد بن يوسف بن احلسني بن احلسن بن أمري
املؤمنني املنصور باهلل القاسم بن حممد سالم اهلل عليهم.

« َق َال َر ُس ُ
((اجل ُار َأ َحق ب ُِش رف َع ِة َجارِ ِهَ ،ينر َتظِ ُر ِ َهبا إِ َذا ك َ
َان َغائِ ًبا
ول اهللِ ÷:
رَ
َان َطرِ ي ُق ُه َما َو ِ
إِ َذا ك َ
احدً ا))».
ـم َؤ َّي ِدي َ : #ل رف ُظ ر
((ج ُار الدَّ ارِ
َقا َل َم رو َال َنا ر ِ
ايل)َ :
(األَ َم ِ ر
اإل َما ُم َجم ردالدر رين ا رل ُ

َأ َحق ))...إِ َلخ.

ض) (ط ،2ج ،3ص ،644س:)14
(الر رو ِ
(َ - )28و ِيف َّ
يض اهللُ َعن َرها َق رب َل َأ رن
« َأ رخ َر َج َأبُو ُن َع ري ٍم َو َغ ر ُري ُه َأ َّن ُه ÷ َض َار َب َخ ِد َ
جي َة َر ِ َ
ِ
َيت ََز َّو َج َها ب َِش ره َر ري ِنَ ،و ِسن ُه إِ رذ َذ َ
رش َ
ِصى َّ
الشا ِم».
مخ ٌس َو ِع ر ِ
اك َ ر
اهلا إ َِىل بُ ر َ
ون َسنَ ًة ب َِم َ
ـم َحافِ ِل)َ :ق ربل َأ رن
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
(هب َج ِة ا رل َ
ـم َؤ َّي ِدي(ع)ِ :يف َ ر
اإل َما ُم َجم ردالدر رين ا رل ُ
رشي َن َي رو ًما .ا رنت ََهى.
َيت ََز َّو َج َها ب َِش ره َر ري ِن َو َأ رربَ َع ٍة َو ِع َ ِ
ض)( :ط ،2ج ،3ص ،644س:)23
(الر رو ِ
(َ - )29و َق َال ِيف َّ
احل ِد ُ
يث َيدُ ل َع َىل َأ رحكَا ٍم:
َ
«و ر َ
اع ِمنر ُه ِم رن َم ِ
ـم َض َاربَ ِة،
ـم َض َار َب -بِا رل َفت ِرحَ -ال َي رض َم ُن َما َض َ
ال ا رل ُ
راألَ َّو ُلَ :أ َّن ا رل ُ
ٍ
َف َتك ُ
ف َما ِيف
هو ِخ َال ُ
ُون َيدُ ُه َيدَ َأ َما َن ٍةَ .و ِفي ِه َدلِ ٌيل َع َىل َأ َّن َّ
اع َل ري َس بِ َت رفرِ يطَ ،و َ
الض َي َ

ُب ا رل ِف رق ِه ِم رن َأ َّن ُه َيك ُ
ُون َت رفرِ ي ًطا».
ُكت ِ

اع
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
ـم َرا ُد ب َّ
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
ـم َؤ َّي ِدي ُ :#ي َق ُال :ا رل ُ
ين ا رل ُ
ِالض َي ِ
اإل َما ُم ر ُ
ُب ا رل ِف رق ِه:
ني ِ #يف راألَ رص ِل ُه َو ال َّت َل ُ
ـم رؤ ِمنِ َ
فَ ،وا َّل ِذي ِيف ُكت ِ
ا َّل ِذي ِيف ك ََال ِم َأ ِم ِري ا رل ُ
ُهو َأ رن َت ِض َّل بِنِسي ٍ
انَ ،أ رو َن رحوِ ِهَ ،و ره َو ِعنردَ ُه رم َت رفرِ ٌ
يط ِيف ا رل َو ِدي َع ِة َو َغ ر ِري َها َع َىل َما ُه َو
ر َ
َ
ف .واهللُ َو ِيل الت رَّوفِ ِيق.
بَ ،ف َال ِخ َال َ
ُم َق َّر ٌر لِ رل َم رذ َه ِ
*******

ـم ُال،
ـم َض َار ِ
ب َي ِضي ُع ِمنر ُه ا رل َ
َيل ِ %يف ا رل ُ
َيل َع رن َأبِي ِه َع رن َجدر ِه َع رن ع ِ ٍّ
(َ -)1و َل رف ُظ ُهَ :حدَّ َثنِي زَ ريدُ بر ُن ع ِ ٍّ
ـم ِ
َف َق َال َ :#
ال).
اص َط َل َحا َع َلير ِهَ ،وا رل َو ِضي َع ُة ع ََىل َر رأ ِ
الربر ُح ع ََىل َما ر
س ا رل َ
(ال َض َما َن َع َلير ِهَ ،و ر

ض) (ط ،2ج ،4ص ،8س:)19
(الر رو ِ
(َ - )1و ِيف َّ
اوا ِة ،ك ََما َق َال :
ـم َس َ
ـم َف َ
َ
او َض ُة َف ره َي َم رأ ُخو َذ ٌة ِم َن ا رل ُ
«و َأ َّما ا رل ُ
رسا َة َ ُهل رم
َال َي رص ُل ُح ا رل َق رو ُم َف رو َب َال َ َ

اهل رم َســــا ُدوا
َو َال َ َ
رسا َة إِ َذا ُج َّهــــ ُ ُ

الس ِ
رس ّي.
مج ُع َ ِ
َق َال ر ِ
ني َ -ر
احل َّج ُة َجم ردُ الدر ِ
رساة -بِ َفت ِرح ر
ين ا رل ُ
ـم َؤ َّي ِدي(ع)َ َ :
اإل َما ُم ر ُ
مجع سارِ ي ،و َليس بِم رقص ٍ
الس ِ
ود.
َ ر َ َ ُ
نيَ -ف ره َو َ ر ُ َ
رساة -ب َِض رم ر
أ َّما ُ َ
ض) (ط ،2ج ،4ص ،27س:)20
(الر رو ِ
(َ - )2و ِيف َّ
« َق َال َر ُس ُ
ت َحتَّى ُت َؤ رد َي ُه)) ».
ول اهللِ ÷َ (( :ع َىل ا رل َي ِد َما َأ َخ َذ ر

احل ِد ِ
ف َع َىل َف ره ِم
يث ُمت ََو رق ٌ
َع َّل َق ا رل ُ
ـم َح ريش َع َل ري ِه بِ َق رولِ ِه« :ا رلك ََال ُم َع َىل َه َذا ر َ
ـم رعنَىَ :ع َىل ا رل َي ِد َض َم ُ
حيت ََم ُل َأ رن َيك َ
ت،
ان َما َأ َخ َذ ر
ُون ا رل َ
ـم رقت ََضـى َو َت رعيِينِ ِهَ ،فإِ َّن ُه ُ ر
ا رل ُ

ت.
تَ ،أ روَ :ع َىل ا رل َي ِد َت رأ ِد َي ُة َما َأ َخ َذ ر
َأ روَ :ع َىل ا رل َي ِد ِح رف ُظ َما َأ َخ َذ ر
احل رف ِ
يط ِيف رِ
لض َما ِن َم َع ال َّت َل ِ
فَ ،وال َّت رفرِ ُ
ظ َوالت رَّأ ِد َي ِة
وب لِ َّ
َو َع َىل راألَ ِخ َري ري ِنَ :ال ُو ُج َ
ني
َال َيدُ ل َع َل ري ِه ،إِ رذ َغا َي ُة َما ُهنَالِ َك ر ِ
وبَ ،فالت رَّض ِم ُ
ِرتكِ َهاَ ،و ره َو َم رعنَى ا رل ُو ُج ِ
اإل رث ُم ب َ ر

َاج إ َِىل َدلِ ٍ
يل َ
آخ َر.
ُحمرت ٌ
ني ا َّلتِي َأ َخ َذ ر َُتا ا رل َيدُ » .إ َِىل ِ
ب رِ
احل رف ُظ َو َال الت رَّأ ِد َي ُة لِ رل َع ر ِ
َو َع َىل راألَ َّو ِلَ :ال َ ِ
آخرِ
جي ُ

( -)1البيت لألَ رف َو ِه األَ رو ِد ري –كام يف ديوانه (ص )66/ط( :دار صادر) -من قصيدة له ُت َعد من
متضجرا من حال قومه ،مطلعها:
ِح َك ِم ال َع َرب وآداهبا ،قاهلا
ً
َوإِن بَنَى َقو ُم ُه رم َمـا َأ رف َسـدُ وا َعـا ُدوا
ـم َي رب ُنــوا لِ ِقــو ِم ِه ُم
عــارش َلــ ر
فِ ري َنــا َم ِ ُ
ـم ِ
اجلهـ ُـل ِم ري َعــا ُد
رش ِد ِه رم
َال َي رر ُشدُ و َن َو َل رن َي رر َعـوا لِـ ُ
َف ـالغَي ِم ـن ُه رم َم ًع ـا َو َ
ورسا ُة القوم :سادُتم ورؤساؤهم .واملعنى :البد ٍّ
لكل قو ٍم من سادة وزعامء ،وجيب أن يكون
ََ
َّ
هؤالء الزعامء من أصحاب الرأي واحلصافة ،وال حياة لقوم بال زعيم وإال عاشوا يف فوب،
وال حياة هلم إذا حتكَّم يف أمرهم ُج َّه ُ
اهلم .أفاده (حمقق ديوان األفوه).

ك ََال ِم ِه.
ـم َح ريشَ ،ف ره َو َع َىل
َق َال ر ِ
احل َّج ُة َجمردُ الدر ِ
حي َّق ُق ك ََال ُم ا رل ُ
ـم َؤ َّي ِدي َ ُ :#
ين ا رل ُ
اإل َم ُام ر ُ
احل رف ِ
وب رِ
َِ
الض َم َ
(ع َىل) ُم َق ريدٌ لِ َذلِ َك.
ظ َوالت رَّأ ِد َي ِةَ ،ف َل رف ُظ َ
يع الت ََّقا ِديرِ ُي ِفيدُ َّ
ان َو ُو ُج َ
مج ِ
ـم رقت ََىض َف َال إ رِشك َ
َالَ ،وإ رِن َمل ر َن ُق رل بِ ِه َف َي رل َز ُم
َو َ رحت ِقي ُق ُه َأ رن ُي َق َال :إ رِن ُق رلنَا بِ ُع ُمو ِم ا رل ُ
الض َم ُ
ان َأ رو َما ُي ِفيدُ ُه .واهللُ َت َع َاىل َو ِيل
ـم َت َع َار ُ
يحَ ،و ره َو ُهنَا َّ
ف َع َىل َّ
َأ رن ُي َقدَّ َر ا رل ُ
الص ِح ِ
الت رَّوفِ ِ
يق.
ض) (ط ،2ج ،4ص ،35س:)18
(الر رو ِ
(َ - )3و ِيف َّ
يج)َ :أبُو ال َّط ِ
« َق َال ِيف (الت ر
يسى بر ِن َع رب ِد اهللِ بر ِن ُحم َ َّم ِد بر ِن
اهرِ ُ :ه َو َأ رمحَدُ بر ُن ِع َ
َّخرِ ِ
ُع َم َر بر ِن َع ِ ريل بر ِن َأ ِيب َطالِ ٍ
بَ ،و ِفي ِه َو ِيف َأبِي ِه ك ََال ٌم».
يسى َو َأبُو ُه ِم رن َأ رع َال ِم آ ِل ُحم َ َّم ٍد
َق َال ر ِ
اإل َما ُم َجم ردُ الدر ِ
ـم َؤ َّي ِدي(ع)َ :أ رمحَدُ بر ُن ِع َ
ين ا رل ُ
هِم فِيهِ رم َغ ر ُري
هِم َّ
يع َم رر ِو َّي ِاُت رِمَ ،فك ََال ُم َأعردَ ائِ ر
الس َال ُم ا رل ُ
الص َال ُة َو َّ
َع َل ري ُ
ـم رعت ََمدَ ري ِن ِيف َمجِ ِ
م رق ُب ٍ
ول.
َ
َو َقدر َت َك َّل ُموا ِيف َأ َع َال ِم َأ ره ِل ا رل َب ري ِ
هِم .¤
ت َ %و َأ رولِ َيائِ ر
ب ِم رن َص ِ
يج ِيف َن رقلِ ِه ك ََال َم ُهم ا رل َباطِ َلَ ،وك ََذا ِم َن
اح ِ
َوا رل َع َج ُ
ب الت رَّخرِ ِ

الشارِ ِح َ ،م َع َأ َّن َعا َد َت ُه ال َّتنربِي ُه ِيف ِم رث ِل َه َذاَ ،فتَدَ بَّ رر واهللُ َو ِيل الت رَّوفِ ِ
َّ
يق .
ض) (ط ،2ج ،4ص ،37س:)14
(الر رو ِ
(َ - )4و ِيف َّ
«و َح ِد ُ
ض ُط ُر ِق ِه َما ُي ِفيدُ
ب َي ُعو ُد ِيف َق ري ِئ ِه))َ ،و َر َد ِيف بَ رع ِ
يث(( :ا رل َعا ِئدُ ِيف ِه َب ِت ِه كَا رل َك رل ِ
َ
يما ك َ
َان َع َىل َو رج ِه ا رل ُق رربَ ِة» .إلخ.
ـم َرا َد ِم َن الت رَّش ِد ِيد ِيف الت رَّشبِي ِه ُه َو الر ُج ُ
وع ِف َ
َأ َّن ا رل ُ

يح
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
اإل َما ُم َجم ردُ الدر ِ
الص ِح ُ
ـم رعنَى َّ
ـم َؤ َّي ِدي(ع)َ :ه َذا ُه َو ا رل َ
ين ا رل ُ

السيَّاغي.
( -)1أي َّ
( -)2قد تقدَّ م الكالم عن توثيق السيد اإلمام أيب الطاهر العلوي وآبائه الكرام  %يف (الكالم مع
ابن األمري يف سبل السالم).

احل ِد ِ
ا رل َو ِ
ب َي ُعو ُد ِيف َق ريئِ ِه))]َ ،و ره َو
يث [ َأ ري ((ا رل َعا ِئدُ ِيف ِه َبتِ ِه كَا رل َك رل ِ
اض ُح ِيف َم رعنَى ر َ
جي َم ُع َش رم َل راألَ ِد َّل ِة َفتَدَ بَّ رر .واهللُ َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ِ
يق.
ا َّل ِذي َ ر
ض) (ط ،2ج ،4ص ،118س:)5
(الر رو ِ
( َ - ) 5و ِيف َّ
« َق َال ِيف (ا رل َبدر رِ الت ََّما ِم)َ :وك َ
خيتَص الن رَّهيَ [-أ ري
َان راألَ رو َىل َأ رن ُي َق َال :إِ َّن ُه َ ر
ني
ني َص َل َوا ُ
ض بَ ر َ
ـم رؤ ِمنِ َ
ت اهللِ َت َع َاىل َع َل ري ِهَ (( :يا َع ِيل َال َت رق ِ
َق رو ُل ُه ÷ ِألَ ِم ِري ا رل ُ
ا رثن ر ِ
احل رق ِم َن ا رل َباطِ ِل،
َني َو َأ رن َت َغ رض َبان))] -ب َِما إِ َذا َأ َّدى ا رل َغ َض ُ
ب إ َِىل عَدَ ِم َمتريِيزِ ر َ
ب ُد َ
ب الن رَّه ِيَ ،وإ رِن ك َ
ون َذلِ َك.
َان ا رل َغ َض ُ
َف ره َو َس َب ُ

احل رك ِم َم َع َه َذا ك َ
ـم رط َل ِق؛ ِألَ َّن ُه ُمن َرضب ٌِط،
َان ا رعتِ َبار ا رل َغ َض ِ
ب ا رل ُ
َفإ رِن ُق رلنَا بِت رَحرِ ي ِم ر ُ
ٍ
ـمنَ رب ُه َأ رو َالَ ،ف َال
ـم َظنَّ ِةَ ،و َس َوا ٌء ُو ِجدَ َم َع َها ا رل ُ
احلك ُرم بِا رل َ
َو َه َذا َغ ر ُري ُمن َرضبِطَ ،ف َت َع َّل َق ر ُ
وجد
ِص َو ر ِ
ـم رعت َ َِرب لِ رل َق ر ِ
َف رر َق بَ ر َ
ب ا رل َغ َض ِ
ني َم َراتِ ِ
اإل رفطَارِ َوإ رِن َمل ر ُت َ
َالس َفرِ ا رل ُ
ب ك َّ
ـم َش َّق ُة» .اهـ.
ا رل َ
ـمنَ ربه) ،ك ََذا ِيف الن َس ِخ،
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
ـم َؤ َّي ِدي ( : #ا رل ُ
اإل َما ُم َجم ردالدر رين ا رل ُ

الس َف ُر ُه َو َم َظنَّ ُة
الص َو ُ
َو َّ
احل رق ِم َن ا رل َباطِ ِلَ ،وك ََذا َّ
اب( :ا رلـ ِم َئنَّ ُة)َ ،و ره َي :عَدَ ُم َمتريِيزِ ر َ
ـم َش َّق ِةَ ،و َل َع َّل ُه َغ َل ٌطَ .مت َّ رت.
ـم َش َّق ِةَ ،وا رلـ ِم َئنَّ ُة ُو ُجو ُد ا رل َ
ا رل َ
ض) (ط ،2ج ،4ص ،140س:)18
(الر رو ِ
(َ - )6و ِيف َّ
احل ِد ُ
ـمدَّ ِعي َم رق ُبو َل ٌةَ ،و َأ َّهنَا َأ رو َىل ِم رن َي ِم ِ
ني
َ
يث َيدُ ل َع َىل َأ َّن ا رل َب رينَ َة ِم َن ا رل ُ
«و ر َ
ـمنر ِ
اإل َما ُم َع ِ ٌّيل ِ #يف راألَ رص ِل».
كرِ َ ،ع َىل ُم رقت ََضـى َما َف َّس َـر ُه ِب ِه ر ِ
ا رل ُ

اب ا رل ِع َب َار ِةَ :ع َىل
َع َّل َق َع َل ري ِه َم رو َال َنا ر ِ
اإل َما ُم جمدُ الدر ين املؤ َّيدي  #بِ َق رولِ ِهَ :ص َو ُ
اإل َما ِم َع ِ ٍّيل .%
اإل َما ُم َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل ك ََال َم ر ِ
س بِ ِه ر ِ
َما َف َّ َ

َيل َ %ق َال( :ا رلبَيرنَ ُة ا رل َعا ِد َل ُة َأ رو َىل ِم َن
(َ -)1و َل رف ُظ ُهَ :
َيل َع رن َأبِي ِه َع رن َجدر ِه َع رن ع ِ ٍّ
«حدَّ َثنِي زَ ريدُ بر ُن ع ِ ٍّ
ني ا رل َف ِ
ا رليَ ِم ِ
الر ُج ِل،
حيلِ ُ
ف ع ََىل َح رق َّ
الر ُج ُل َ ر
َيل َع رن تَ رف ِس ِري َذلِ َكَ .ف َق َالُ :ه َو َّ
اج َر ِة)َ .س َأ رل ُت زَ ريدَ بر َن ع ِ ٍّ
ُث َّم تَ ُقو ُم ا رلبَيرنَ ُة لِ َص ِ
يض َل ُه ب َِذلِ َك» .اهـ.
احل رق ع ََىل َح رق ِهَ ،فيَنربَ ِغي لِ ر ِ
اح ِ
إل َما ِم َأ رن َي رق ِ َ
ب رَ

ض) (ط ،2ج ،4ص ،202س« :)19رِ َوا َي ُة َد ُاو َد َع ِن
(الر رو ِ
(َ -)7و ِيف َّ
ا رل َق ِ
اس ِم».

املؤ َّيديَ : #د ُاو َدُ :ه َو َد ُاو ُد ابر ُن ا رل َق ِ
اس ِم بر ِن إِبر َر ِ
يم
قال ر ِ
اإل َما ُم َجم ردالدر ين َ
اه َ
(اجلا ِم ِع ا رلك َِايف).
َ ،%أ رك َث َر ر
الر َوا َي َة َعنر ُه َع رن َأبِي ِه ِيف ر َ
«ع رن َخالِ ِد ب ِن ُح َص ر ٍ
ني».
ض) (ط ،2ج ،4ص ،239سَ :)20
(الر رو ِ
(َ -)8و ِيف َّ
ر

ض
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
اإل َما ُم َجم ردُ الدر ِ
الر رو ِ
ـم َؤ َّي ِدي َ : #تنربِي ٌه :ك ََذا ِيف ُن َس ِخ َّ
ين ا رل ُ
ابَ :ع رن َخالِ ٍد َع رن ُح َص ر ٍ
يسى ا رل َعك ِريل،
الص َو ُ
ـم رط ُبو َع ِةَ ،و َّ
ني؛ ِألَ َّن ُه َخالِدُ ابر ُن ِع َ
ا رل َ
الر ِاوي َع رن ُح َص ر ِ
ني بر ِن خمُ َارِ ٍق.
َو ره َو َّ
يسى َ ،)ŉو ره َو ا َّل ِذي
ايل ر ِ
اإل َما ِم َأ رمحَدَ بر ِن ِع َ
ـم َتك رَر ُر ِيف ( َأ َم ِ ر
السنَدُ ا رل ُ
َو َه َذا ُه َو َّ
ِيف ( َط َب َق ِ
الز ري ِد َّي ِة) َو َغ رري َِها.
ات َّ
ض) (ط ،2ج ،4ص ،434س:)8
الر رو ِ
(َ - )9و ِيف ( َّ
ـم رو ِض َع ر ِ
ني ».
«وا رنت ََص َ
َ
ب َق رو ُل ُهِ :ص َغ ًارا َأ رو كِ َب ًارا ِيف ا رل َ

ب َع َىل َخ َ ِرب َّي ِة ك َ
َان
َق َال َم رو َال َنا ر ِ
ـم َؤ َّي ِدي  : #ا رنت ََص َ
اإل َما ُم َجم ردالدر رين ا رل ُ
َو َح رذفِ َها َو َح رذ ِ
َان َع َم ُل ُه َخ ر ًريا َف َيك ُ
اس ِم َهاَ ،ك َق رولِ ِه :إ رِن َخ ر ًريا َف َخ ر ًرياَ ،أ ري :إ رِن ك َ
ُون
ف ر

َج َز ُاؤ ُه َخ ر ًرياَ ،و ُي َقدَّ ُر ُهنَا :إ رِن كَا ُنوا ِص َغ ًارا َف َيك ُ
يم ُه رم ِص َغ ًارا.
ُون َت رقوِ ُ

ض) (ط ،2ج ،4ص ،528س:)5
(الر رو ِ
(َ - )10و ِيف َّ
اإل رق َرارِ ب ر
ِاخلَ َط ِأ َتك ُ
ُون الدر َي ُة َع َىل ا رل َعا ِق َل ِةَ ،و َس َوا ٌء َصدَّ َق رت ُه َأ رم َال.
«و َم َع ر ِ
َ
َو ِق َيلَ :ال بُدَّ ِم رن َأ رن ُت َصدر َق ُه ا رل َعا ِق َل ُة َوإ َِّال ك َ
وب الدر َي ِة ُم رس َتنِدً ا إ َِىل
َان ُو ُج ُ
َيل َ :%أ َّن َأ َم ًة َأبَ َق رت إِ َىل ا رليَ َمنِ ،
الر َوا َي ِةَ :
(َ -)1و َل رف ُظ ر
َيل َع رن َأبِي ِه َع رن َجدر ِه َع رن ع ِ ٍّ
«حدَّ َثنِي زَ ريدُ بر ُن ع ِ ٍّ
َيل َ ( :#ي رأ ُخ ُذ َها
َفتَزَ َّو َج َها َر ُج ٌل َف َأ رو َلدَ َها َأ رو َال ًداُ ،ث َّم إِ َّن َسيردَ َها اع َ َ
ررت َف َها بِا رلبَيرنَ ِة ا رل َعا ِد َل ِةَ .ف َق َال ع ِ ٌّ
يمتُ ُه رم ع ََىل َقدر رِ َأ رسن ِ
َاراَ ،وكِبَ ًارا َفكِبَ ًارا،
َارا َف ِصغ ً
َاهن رِمِ ،صغ ً
َسيردُ َهاَ ،و َأ رو َال ُد َها َأ رح َر ٌارَ ،وع ََىل َأبِيه رِم ِق َ
َو َي رر ِج ُع ع ََىل ا َّل ِذي غ ََّر ُه ِ َهبا)» .اهـ.

رت ِ
يب ب َِأ َّن رِ
اجلنَا َي َة َو َق َع رت ب َِش َها َد ُِت رِم
رتا ًفاَ .و ُأ ِج َ
افَ ،و ره َي َال َ رحت ِم ُل ا رع ِ َ
راال رع ِ َ
وعَ ،وال َّل ُه َأ رع َل ُم».
بِإِ رقرِ ارِ ا رل َ
ـم رق ُط ِ
ـم َؤ َّي ِديُ :#ينر َظ ُرَ ،و َل َع َّل ُه َ
«ال
َع َّل َق َع َل ري ِه ر ِ
اإل َما ُم احلجة َجم ردُ الدر ِ
ين ا رل ُ
وع ُهنَاَ .مت َّ رت.
بِإِ رق َرارِ ِه رم»َ ،و َال َم رعنَى لِ ِذكررِ ا رل َ
ـم رق ُط ِ

َال

*******

َيل َ %أ َّن َش ِ
اهدَ رينِ َش ِهدَ ا ِعنردَ
الر َوا َي ِةَ :
(َ -)1و َل رف ُظ ر
َيل َع رن َأبِي ِه َع رن َجدر ِه َع رن ع ِ ٍّ
«حدَّ َثنِي زَ ريدُ بر ُن ع ِ ٍّ
رس َق ًة َف َق َط َع َيدَ ُهُ ،ث َّم َجا َءا ب َ
ِآخ ٍرَ ،ف َق َاالَ :يا َأ ِم َري
َأ ِم ِري ا رل ُ
رس َق ِ ر
َيل  #ع ََىل َر ُج ٍل َأنَّه َ َ
ـمؤر ِمنِنيَ ع ِ ٍّ
َ
َيل َ ( :#ع َليرك َُما ِد َي ُة راألَ َّو ِلَ ،و َال
ا رل ُ
ـمؤر ِمنِنيَ ! َغلِ رطنَاَ ،ه َذا ا َّل ِذي َ َ
رس َقَ ،و راأل َّو ُل بَرِ ئَ .ف َق َال ع ِ ٌّ
ُأ َصدر ُقك َُما ع ََىل َه َذا راألَ ِخريَِ ،و َل رو َأ رع َل ُم َأنَّك َُما تَ َع َّم ُ
دمتَا ِيف َق رط ِع َي ِد ِه َل َق َط رع ُت َأ ري ِد َيك َُما)» .اهـ.

(مع العباس بن أمحد يف تتمة الروض النضري)
رت ِة
َه ِذ ِه َت رعلِ ري َق ٌ
الر رو ِ
ض الن َِّض رريِ) ِم رن َأ رنظَارِ َم رو َال َنا ال َع َّال َم ِة َن رج ِم ا رل ِع ر َ
ات َع َىل ( َتتِ َّم ِة َّ
رش ِ
احل َس ر ِ
يض ال َّل ُه َعن ُره َماَ ،و ِم رن
ف اإل رِس َال ِم َ
ا رل ُ
احل رو ِث ري َر ِ َ
ني ر ُ
احل َس ِن بر ِن ر ُ
الو ِ ريل ر َ
ـم َط َّه َر ِة َ َ
ٍ
ـم َؤ َّي ِد ري(ع).
َأ رنظَارِ َم رو َال َنا اإلمام ّ
احلجة َجم ردالدر رين بر ِن ُحم َ َّمد ا رل ُ

«:و َد رع َوى َأ ِيب بَكررِ بر ِن ُجم َ ِ
وج َع َىل
(ِ -)1م رن َق رولِ ِه
اه ٍد اإل ر َ
ِمج َ
َ
اع َع َىل عَدَ ِم ا رخلُ ُر ِ
رش ِح َح ِد ري ِ
ال َّظ َل َم ِة [ك ََما َحكَا ُه َعنر ُه ال َق ِ
ات
ث (( َم رن َم َ
ايض ِع َي ٌ
اض بَاطِ َل ٌة»]ِ ،يف َ ر

ات ِم ري َت ًة َج ِ
اه ِل َّي ًة إِ َذا ك َ
إل َما ُم عَدر ًال بَ ًّرا َت ِق ًّيا])) ،إلخ ِيف
َان ا ِ
َو َل ري َس َل ُه إِ َما ٌم [ َم َ
(اجل ِ
(اجل رز ِء
زء َّ
الراب ِِع/صفحةَ ،)8-و ِيف (ال َّط رب َع ِة األَ ِخ ر َري ِة) ِيف ر ُ
(ال َّط رب َع ِة األُ رو َىل) ِيف ر ُ
س /صفحة.)13-
اخلَا ِم ِ

احل َس ر ِ
يض ال َّل ُه َعن ُره َما
َق َال َم رو َال َنا ال َع َّال َم ُة َن رج ُم ا رل ِع ر َ
احل روثِي َر ِ َ
ني ر ُ
احل َس ُن بر ُن ر ُ
رت ِة ر َ
آمني:
َف َيك ُ
الس رب ُطَ ،و َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيلَ ،و ُحمَ َّمدُ بر ُن َع رب ِد ال َّل ِهَ ،و َأ ُخو ُه إِبر َر ِاه ري ُم،
احل َس ر ُ
ني ر
ُون ر ُ
َِ ِ
ِ
اعُ ،س رب َحا َن َك ال ّل ُه َّم َه َذا ُ رهبت ٌ
َان َع ِظ ري ٌم.
اهلا ِد ري َنَ ،قدر َخ َر ُقوا اإل ر َ
ِمج َ
َو َن رح ُو ُهم م َن األئ َّمة َ
َو َال َث َم َر َة لِ َق رو ِل َّ
ض
ـم رص َط َفى »...إلخ  ،إِ رذ َال َغ َر َ
الشارِ ِحَ :
«و َقدر َق َّيدَ ا رل ُ
الص َال ِةَ ،و َي رب ُعدُ ِمن ُره ُم ر
وج ِم َن ا رلـ ِم َّل ِة إ َِىل ال َي ُه رو ِد َّي ِة
اخلُ ُر ُ
لِل َّظ َل َم ِة ِيف َت رر ِك إِ َقا َم ِة َّ
( -)1من قول السيد األمري الصنعاين يف (منحة الغفار) ،والسيد العباس بن أمحد ناقل منه.
َ
( -)2لفظ ابن األمري ً
الص َالةََ ،وب َِما مل ر نَ َر
اجل َو َر ِة ب َِما َأ َقا ُموا َّ
«و َقدر َق َّيدَ ر
كامالَ :
املص َط َفى ÷ َطا َع َة ر َ
احا».
ُك رف ًرا بَ َو ً

الش َه َو ِ
االهن َِم ُ
َوالن رَّص َـرانِ َّي ِة َف َيك ُ
اك ِيف َّ
ات ِم َن ال َّل رهوِ
ُون ُك رف ًرا بَ َو ً
احاَ ،وإِ َّن َما َغ َر ُض ُهم ر
االستِ ريثَارِ بِ َف ِ
نيَ ،و َال ُي َغ َّ ُري َع َل ريهِ مَ ،و َال ُي رؤ َخ ُذ َع َىل
ـم رسلِ ِم ر َ
رش ِ
يء ا رل ُ
ب اخلُ ُمورِ َ ،و ر
َو ُ ر
َأ ري ِد رهيِم؛ ِألَ َّن ُه َقدر ُو ِض َع َهل رم ِم َن األَ َحا ِد ري ِ
وب
َاست ُُهمِ ،م رن ُو ُج ِ
ث َما َت رس َت ِق ري ُم بِ ِه رِ ئ َ
ُ
احَ ،و َيك ُ
ني
مج ًعا بَ ر َ
ُون َه َذا َ ر
الصالَةَ ،و َم َامل ر َيك ِ
ُن ا رل ُك رف ُر ال َب َو ُ
َطا َعتِهِمَ ،ما َأ َقا ُموا َّ
األَ رخ َبارِ  ،ب َِز رع ِم َم رن َخ َذ َل ُه ال َّل ُهَ ،و َخ َر َج َع رن َس ِف رينَ ِة الن ََّجاةَ ،و َال َغ رر َو َفإ َِّهنَا َد رع َو ٌة

((و ر
اخ ُذ رل َم رن َخ َذ َل ُه)).
َن َبوِ َّي ٌةَ :
االختِ َال ِ
َولِ َذا َق َال ÷َ (( :أ ره ُل بَ ريتِي َأ َم ٌ
ان ِم َن ر
فَ ،فإِ َذا َخا َل َفت َرها َقبِ ري َل ٌة َص ُاروا
الش ري َطا ِن))َ ،أ رو َن رحو َه َذا ِم رن رِ َوا َي ِة ابر ِن َع َّب ٍ
ِح رز َب َّ
اس َ ،فإِ َّنا لِ َّل ِه َوإِ َّنا إِ َل ري ِه
َر ِ
ـم رس َت َع ُ
اج ُع َ
ان.
ونَ ،وال َّل ُه ا رل ُ
حيك َُم ب َِما َأ رن َز َل
(ح ٌّق َع َىل ا ِ
احل ِد ري ُث ِيف األَ رص ِل َع رن َع ِ ٍّيل َ :
إل َما ِم َأ رن َ ر
َو َس َي ِجيء ر َ
هِم َأ رن َي رس َم ُعوا َو َأ رن ُيطِي ُعوا،
الر ِع َّي ِة؛ َفإِ َذا َف َع َل َذلِ َك َف َح ٌّق َع َل ري ر
ال َّل ُهَ ،و َأ رن َي رع ِد َل ِيف َّ
َو َأ رن ُ ِ
حيك رُم ب َِما َأ رن َز َل ال َّل ُه َف َال َطا َع َة َل ُه) .
جيي ُبوا إِ َذا ُد ُعواَ ،وأي َما إِ َما ٍم َمل ر َ ر

ـم َب ر ِ
ني
جي َم ُع بَ ر َ
ـم ِد رينَ ِةَ ،وبَ ِ
ني األَ رخ َبارِ بِ َق رو ِل بَ ِ
اب ا رل ُ
ـح رك ِمَ ،وا رل ُ
اب ا رل َ
َف ِل َم َال َ ر
لِ ُ
ف َعلِ ًّيا))،
الضال َم رن َخا َل َف ُه؟!َ ،و َقدر َق َال ÷َ (( :ل َع َن ال َّل ُه َم رن َخا َل َ
أل َّم ِةَّ ،
َر َوا ُه ال َق ِ
اس ُم بر ُن إِبر َر ِ
اه ري َم َع رن َز ري ِد بر ِن َأ رر َق َم .
(-)1روى احلاكم يف (املستدرك) ( )162/3رقم ( )4715بإسناده عَنِ ابرنِ َعبَّ ٍ
يض ال َّل ُه َعنر ُه َما
اس َر ِ َ
َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ض ِم َن ا رلغ ََر ِقَ ،و َأ ره ُل بَيرتِي َأ َما ٌن ِألُ َّمتِي
ول ال َّل ِه ÷(( :الن ُجو ُم َأ َما ٌن ِألَ ره ِل راألَ رر ِ
ِ
ِ
اال رختِ َال ِ
ِم َن ِ
ِ
ب ر
يس)) .قال احلاكم:
فَ ،فإِ َذا َخا َل َفتر َها َقبِي َل ٌة م َن ا رل َع َر ِ
اختَ َل ُفوا َف َص ُاروا حزر َب إِبرل َ
«ه َذا َح ِد ٌ
يح راإل رِسنَا ِد».
َ
يث َص ِح ُ
( -)2جمموع اإلمام زيد بن عيل ( ŉاملسند) (ص.)362/
( -)3قال احلافظ السيوطي يف (مجع اجلوامع) ( )59/18رقم ( ،)1470ط( :األزهر) عن عيل،
فحق عىل الناس
قال( :حق عىل اإلمام أن حيكم بام أنزل اهلل ،وأن يؤدى األمانة ،فإذا فعل ذلك ٌّ
أن يسمعوا له ،وأن يطيعوا ،وأن جييبوا إذا دعوا) (الفريايب ،وسعيد بن منصور ،وابن أيب شيبة،
وابن زنجويه ىف (األموال) ،وابن جرير ،وابن املنذر ،وابن أيب حاتم).
(( -)4الكامل املنري) (ص.)90/

الرت ِم ِذي
َو َق َال فِ ري ِهَ ( :
(و َال ُختَالِ ُفو ُه ِيف ُح رك ِم ِه))َ ،ر َوا ُه ا رل َكن ِرجي َ ،و َأبُو ِع ري َسى ر ر
ان بر ِن ر
َع رن ِع رم َر َ
احل َص ر ِ
ني.
ُ
ح
ح ۡ ح
ح
و رهو اهلا ِدي بِالنَّص  ،و َقدر َق َال َتع َاىل﴿ :أ حف حمن حي ۡهد ٓ
ّي إّل ٱ ح
ل ّق أ حح لق أن
َ
َ
ر
َ حَ َ
ح
َ
ح
ح
ٓ
ۡ ح َٰ ح ح
ح
ح ۡ
يتَ حب حع أ َمن ََل يحهد ٓ
ى ف حما لك ۡم ك ۡيف تكمون[ ﴾٣٥يونس].
ّي إَّل أن يهد
ّ
ـم رسلِ ُم َ
َو َقدر َخ َر َج َع َىل ُع رث َم َ
الص َحابَ ِة ،بَ رل َق َال َع َّم ٌار:
ونَ ،و َمل ر ُتنركِ رر َسا َد ُ
ات َّ
ان ا رل ُ
ون بِا رل ِق رس ِ
ون اآل ِم ُر َ
احل َ
ط .
إِ َّن َما َق َت َل ُه َّ
الص ِ ُ

است رَأ َث َر بِا رل َف ِ
رت رك ُع رث َم ُ
يءَ ،و َظ َل َم َأبَا َذ ٍّر َو َغ ر َري ُه ،إ َِّال َأ رن
ان َّ
الص َالةَ ،إِ َّن َما ر
َو َمل ر َي ر ُ
احَ ،ف ر ِ
ُون َأ رف َع ُال ُع رث َم َ
َتك َ
ف َل رفظِ ٌّي.
اخل َال ُ
ان ِم َن ا رل ُك رفرِ ال َب َو ِ
وب ِج َها ِد ال َّظ ِ
الص َحابَ ِة ِيف َح رق ُع رث َم َ
املِ،
ان َي رقضـِي ِب َعدَ ِم ال َف رر ِق ِيف ُو ُج ِ
َف ِف رع ُل َّ

ني َأ رن َي رظلِ َم َو َي رست رَأثِ َر بِ َف ِ
الص َالةََ ،أ رو َيك َ
يء
احَ ،وبَ ر َ
بَ ر َ
ُون ا رل ُك رف ُر ال َب َو ُ
ني َأ َّال ُي ِق ري َم َّ
ني.
ـم رسلِ ِم ر َ
ا رل ُ
احلا ِم ِل َع َىل ر
وج َع َىل ُع رث َم َ
ان إِ َّن َما ُه َو
بَ رل َم رن َطا َل َع ر
اخلُ ُر ِ
الس َ َري َي رع َل ُم َأ َّن ُم رع َظ َم ر َ
ني ِعصي ٍ
ـم َخالِ ِ
ان
فَ ،فإِ ًذا الَ َف رر َق بَ ر َ ر َ
االستِ رئ َث ُار َو َن رح ُو ُه ُِمَّا َمل ر َي ُك رن ُك رف ًرا بَ َو ً
احا ِعنردَ ا رل ُ
ر
َو ِع رص َيان.
«و ر
وج َع َل ري ِه ُي َؤ ردي إ َِىل َما ُه َو َأ رنك َُر ُِمَّا ُه َو فِيه» ،يف
اخلُ ُر ُ
(َ -)2و ِم رن َق رولِ ِهَ :
ـم رذكُورِ .
َّ
الص رف ِح ا رل َ
ـم رف َسدَ ُة َح ِ
الص َال َة َأ رم َالَ ،و َس َوا ٌء ك َ
َان ُك رف ًرا
اص َل ٌةَ ،س َوا ٌء َأ َقا َم َّ
ُي َق ُالَ :ه ِذ ِه ا رل َ
احا َأ رم َالَ ،فلِ َم َج َاز ر
وج َم َع ُك رفرِ ِه؟ .اهـ.
اخلُ ُر ُ
بَ َو ً
(( -)1مناقب عيل بن أيب طالب) للكنجي (ص( )114/الباب التاسع عرش) ،وقال« :رواه أبو
أخرجناه».
عيسى احلافظ كام َ ح ٓ ح
حۡ ح
ح
ح
ّك قوم هاد[ ﴾٧الرعد] ،وسيأيت ختريج ذلك إن شاء اهلل
( -)2يف قوله تعاىل﴿ :إّنما أنت منذّر ول ّ
سبحانه وتعاىل.
( -)3انظر( :وقعة صفني) لنِص بن مزاحم املنقري (ص ،)319/ط( :دار اجليل).

(ِ -)3م رن َق رولِ ِهَ « :و َمل َي رأ َذ رن َلنَا بِ ِقت ِ
الص َال َةَ ،أ رو َر َأ رينَا
َاهل رم إِ َّال إِ َذا َأ َضا ُعوا َّ
ر
احا».
ُك رف ًرا بَ َو ً
ك الدر َم ِ
وج َع َل ري ِه َم َع َه َذا ُي َؤ ردي إ َِىل َما ُه َو َأ رنك َُر ِم رن َس رف ِ
ُي َق ُالَ :و ر
اء،
اخلُ ُر ُ

اع ال َف َسا ِد ،إ َِىل ِ
آخرِ َما َم َّرَ .ف ِم رن َأ ري َن َي رر َت ِف ُع َذلِ َك إِ َذا
َوإ رِخ َر ِ
اب الب َِال ِدَ ،وبَ رث َأ رن َو ِ

الص َالةَ .ا رنت ََهى.
َض َّي َع َّ
(ِ -)4م رن َق رولِ ِهَ « :و ِج َها ُد ر
ني َع ِن الدر ري ِن َال ُي َال َح ُظ فِ ري ِه زِ َيا َد ُة َم رف َسدَ ِة
اخلَارِ ِج َ
ِقت ِ
اجل ِد ريدَ ِة)َ ،و ِيف
َاهلم َع َىل َم رف َسدَ ِة ُك رفرِ ِهم» ،إلخ (صِ )14-يف (ال َّط رب َع ِة ر َ
احل َس ر ِ
ني
ـم رو َال َنا ال َع َّال َم ِة َ
الو ِ ريل َن رج ِم ا رل ِع ر َ
(ال َق ِد ري َم ِة -ص )8-لِ َ
احل َس ِن بر ِن ر ُ
رت ِة ر َ
يض ال َّل ُه َعن ُره َما.
احل روثِ ري َر ِ َ
رُ
ـم رف َسدَ ِةَ ،فلِ َم َال ُي َال ِح ُظ
َو ُي َق ُالَ :وا رل ِف رس ُق كَا رل ُك رفرِ ؛ َفإِ َّن ُه َال ُي َال َح ُظ فِ ري ِه زِ َيا َد ُة ا رل َ
النَّبِي ÷ بِاألَ رخ ِذ َع َىل َي ِد ال َّظ ِ
احل رق.
املَِ ،و َأ رطرِ ِه َع َىل ر َ
ـم رع ُر ِ
ب
رشو ًطاَ ،ف َمتَى َح َص َل رت َو َج َ
َو َال َش َّك َأ َّن لِ رل ِج َها ِد َواألَ رمرِ بِا رل َ
وف ُ ُ
رِ
ني ا رل ُك رفرِ َوا رل ِف رس ِق.
اجل َها ُد َواألَ رم ُر َوالن رَّه ُيَ ،و َال َف رر َق بَ ر َ
ـم َق َّيدَ ِة َال َي ِصح ال َّت رقيِ ريدُ بِ ِم رثلِ َها َم َع َض رع ِف َهاَ ،وك رَو ِهنَا ِم رن رِ َوا َي ِ
ات
َو ِم رث ُل اآلثَارِ ا رل ُ

رتة َال ُي َع رو ُل َ
ون َع َىل ِم رثلِ َها.
احل َشوِ َّي ِة َو َن رحوِ ِه رمِ ،س َّي َما َوا رل ِع ر َ
رَ
َّارصَ ،و ر
َو ُهم ُجم ر ِم ُع َ
وب رِ
وج َع َىل
إل رمكَا ِن ب ُِو ُجو ِد الن ِ ِ
اجل َها ِد َم َع ا ِ
ون َع َىل ُو ُج ِ
اخلُ ُر ِ
ال َّظ َل َم ِة.

ف ُت رق َب ُل آ َث ُار ُه رمَ ،و ُس ُف ُن الن ََّجا ِة َعن َرها ب َِم رعزِ ٍل؟!َ ،و َقدر َأ ِمنَّا َم َع الت ََّمس ِ
ك ِهبِم
َف َك ري َ
ني،
الض َال ِل ،بَ رل َال َ ر
خي َفى َأ َّن ِم رث َل َه ِذ ِه اآلثَارِ إِ َّن َما ُو ِض َع رت َ َحتي ًال لِ رل َّظالِـ ِم ر َ
ِم َن َّ

( -)1قال يف (تاج العروس)(« :األَ رطر)-ب َفت ٍرح فسك ٍ
اليش ِء) ،تَ رقب ُِض ع ََىل َأ َح ِد َط َر َف ري ِه
ُونَ (:-ع رط ُ
ُ
ُ
ف َّ ر
ِ
ِ
احل ِ
َ
ِ
َ
َّ
ر
َ
َ
َ
املعاص
و
ِرسائيل
إ
نو
ب
ا
ه
ي
ف
ت
ع
ق
و
ي
ت
ل
ا
امل
ظ
ـم
ل
ا
َر
ك
ذ
ه
ن
أ
÷
ديث عَن النَّب رِي
ر
َ
َ َ
َ َ
َ
فتُ َع رو ُجهَ ،و ِيف َ
َّ ُ َ َ َ
ر
ِ
ِ
ِ
((ال وا َّل ِذي نَ رفيس بِيَده َحتَّى تأ ُخ ُذوا ع ََىل َيدَ ي ال َّظ ِ
َف َق َالَ :
احل رق َأ رطر ًا))َ ،ق َال َأبو
املَِ ،وتَأ ُط ُرو ُه ع ََىل ر َ
ِ
ِ
أيضا (لسان العرب).
ع رَمروَ :أي تَ رعط ُفوه َع َليره» ،وانظر ً

ِ ِ
اهلا ِدي .اهـ.
َو َت رعم َي ًة؛ ل َّئ َال ُي َغ َّ َري َع َل ريهِ مَ ،وال َّل ُه َ
الس رب ِ
احل َس ر ِ
مح ُلوا َأ َحا ِد ري َث
(ِ -)5م رن َق رولِ ِه
ط َو َغ ر ِري ِه ُِم َّ رن ُذكِ َر َ َ
َ
ني ر
«:و َل َع َّل ِم رث َل ر ُ
َّارصَ ،أ رو َأ َّهنَا َمل ر َت رب ُل رغ ُهم تِ رل َك األَ َحا ِد ريث»،
َّ
الص ر َ
اجلائِرِ إِ َذا َمل ر ُي رو َج ِد الن ِ ُ
رب َع َىل َج رورِ ر َ
اجل ِد ريدَ ِة)َ ،و ِيف (ال َق ِد ري َم ِة:)9-
إلخ (صِ )14-يف (ال َّط رب َع ِة َ

ُق رل ُتَ :أ رو ِألَ َّهنَا َمل ر َت ُك رن َقدر ُو ِض َع رتَ ،أ رو َأ َّهنُم َع َر ُفوا َو رض َع َها َف َل رم َي رل َت ِفتُوا إِ َل ري َها،
ك ََما َقدر َشكَا ال َبا ِق ُر ِم رن َأ َّهنَا ُو ِض َع رت َأ َحا ِد ري ُث َمل ر َت ُك رن َو َمل ر ُ ر
خت َل رقَ ،وك ََما َق َال ابر ُن

َن رف َط َو ري ِه ُ :و ِض َع رت َأ َحا ِد ري ُث ُم َرا َغ َم ًة لِ َبنِي َه ِ
اش ٍم.
ـمدَ ائِنِيَ :أ َم َر ُم َع ِ
ـما ُر ِو َي ِيف َع ِ ٍّيل
او َي ُة ب َِو رض ِع َأ َحا ِد ري َث ُم َع َار َض ًة لِ َ
َوك ََما َق َال ا رل َ
َو َذ ِو ري ِهَ .ف َل َع َّل َه َذا ِم رن َذ َ
اك.
وب َطا َع ِة ال َّظ ِ
َو َم رن َمن ََع ِم َن ر
املَِ ،و َأ َّن َو َال َي َت ُه َثابِ َت ٌة
حيو ُم إ َِىل ال َق رو ِل ب ُِو ُج ِ
وج َ ُ
اخلُ ُر ِ
ِم َن ال َّل ِه َو َر ُسولِ ِهَ .و َما ُذكِ َر ُهنَا َفإِ َّن َما ُه َو ُم َال َح َظ ٌة لِ ُش ُـر ِ
وب ر
وج َأ رو
وط ُو ُج ِ
اخلُ ُر ِ

َج َوازِ ِه.

وز ر
ني َق رولِنَاَ :ال َ ِ
وج َم َع عَدَ ِم َتكَا ُم ِل
جي ُ
َو َف رر ٌق بَ ر َ
اخلُ ُر ُ
ب ا رخلُ ُر ُ
جي ُ
وجَ ،أ رو َال َ ُ
الش ُـر ِ
ب َطا َع ُة ال َّظ ِ
ني َق رولِنَاِ َ :
املِ.
وطَ ،وبَ ر َ
جت ُ
رش ِ
وب األَ رخ ِذ ِع َىل َي ِد ِه َو ر
ُون ُف رقدَ ُ
ف َيك ُ
اخلُ ُروج َع َل ري ِه َي رقتَضـِي
َو َك ري َ
وط ُو ُج ِ
ان ُ ُ

وب َطا َعتِ ِه؟ َو َقدر َق َال َع ِ ٌّيل َ ( :#أطِ ري ُع ِ
وين َما َأ َط رع ُت ال َّل َهَ ،فإِ َذا َع َص ري ُت ُه َف َال
ُو ُج َ
ني .
ـم َحدر ِث ر َ
َطا َع َة ِيل َع َل ريك رُم)َ .ر َوا ُه َك ِث ر ٌري ِم َن ا رل ُ
( -)1من قول السيد ابن األمري الذي يف (املنحة) ،والشارح السيد العباس بن أمحد ناقل منه.
( -)2انظر( :رشح هنج البالغة) البن أيب احلديد (.)46/11
( -)3روى السيد اإلمام أبو عبد اهلل العلوي  #يف (اجلامع الكايف) ،عن حممد بن منصور رضوان اهلل
ني بُو ِي َعَ ( :أ ِط ري ُع ِ
وين َما
عَيل َ -ص َّىل ا ُ
هلل عَ َل ري ِهَ -أ َّن ُه َق َال ِيف بَ ري َع ِت ِه ِح ر َ
تعاىل عليه وسالمه قال« :بَ َل َغنَا ر
عَن ِ ٍّ
هلل َف َال َط َ
ـم رن بَ رعدَ ُه».
عَص ري ُت ا َ
َأ َط رع ُت اهللَ؛ َف ِإ َذا َ
اعَة ِيل عَ َل ريك رُم) .قال حممدَ :ج َع َل َها ُسن ًَّة لِ َ
وروى عبد اهلل بن أمحد بن حنبل يف (زوائد املسند) ( )167/2رقم ( )1377بإسناده عن
َاب ال َّل ِه
وحى إ َ َِّيلَ ،و َلكِنري َأع َرم ُل بِكِت ِ
عيل  #أنه قال يف أثناء حديثَ ( :أ َال إِ رين َل رس ُت بِنَب ٍِّي َو َال ُي َ
=

مج ُع َش رم ِل األَ َحا ِد ري ِ
اجل رم ُع بِ َق رو ِل َع ِ ٍّيل ِ
اآليت ِيف
ِرش ُاقَ ،و َ ر
ث ُه َو ر َ
َفا َّل ِذي َي َق ُع بِ ِه اإل ر َ
ح
ح
إل َما ِم )...إلخَ ،ف ره َو الـ ُرم َطاب ُِق لِ رل ُق ررآ ِنَ﴿ :ل حي حنال ع ۡهدّي
(ح ٌّق َع َىل ا ِ
الو َر َق ِةَ :
َه ِذ ِه َ
َ َٰ
لظلّم ح
ّي[ ﴾١٢٤البقرة].
ٱ ّ
ني َما ُأ رر ِس رل ُت بِ ِه ِألُ َّمتِي))َ ،ر َوا ُه
ـم َب ر ُ
َو ِألَ َّن ُه َق َال ÷ ِيف َع ِ ٍّيلُ :
((ه َو ا رل ُ

الدَّ ري َل ِمي .
ني َ ُهل رم َما ر
اخ َت َل ُفوا فِ ري ِه ِم رن بَ رع ِدي))َ ،ر َوا ُه َأبُو ُن َع ري ٍم ،
((و ُت َب ر ُ
َو َقا َلَ :
ـم ِح ري ِ
َوا رل َكن ِرجي َ ،و ُحم َ َّمدُ بر ُن ُس َل ري َم َ
احل َس ر ِ
ط)،
ني ِيف (ا رل ُ
ان ا رلك رُو ِيف َ ،و َع ِيل بر ُن ر ُ
َو َغ ر ُري ُهم.
ٍ
احل ِد ري ِ
ث ِ
اآليت لِ رل َّشارِ ِح،
َو َقدر َع َّل رقنَا بَ رع َض َأ ِد َّلة َع َىل ك رَو ِن َق رو ِل َع ِ ٍّيل ُح َّج ًةَ ،ع َىل ر َ
ف ُأ َّمتِي ب ُِأ َّمتِي َأبُو بَك ٍرر)) ،إلخ.
َأ َّو ُل ُهَ (( :أ رر َأ ُ
وب َطا َع ِة ال َّظ ِ
املِ ،إِ َّن َما
جل رم ِع َال َي ِصح َم َع ُه إِ رط َال ُق ال َق رو ِل ب ُِو ُج ِ
َو َما َذك ََر ِيف ا ر َ
َيك ُ
وب َهنريِهِم َو ِج َها ِد ِهمَ ،و َقدر َق َال َع ِ ٌّيل ك ََّر َم ال َّل ُه َو رج َه ُه:
ُون ُع رذ ًرا ِيف عَدَ ِم ُو ُج ِ

احل رق.
( َفإِ َذا َع َص ري ُت ُه َف َال َطا َع َة ِيل َع َل ريكُم)َ ،و ره َو َم َع ر َ
َو َي رأ ِيت إِ رق َر ُار َّ
احل رق َو َال ُيفَارِ ُق ُه،
الشارِ ِح بِت ََوا ُترِ اآلثَارِ َم رعنًى َأ َّن َعلِ ًّيا َال َيزِ ري ُغ َع ِن ر َ

يما َأ رحبَبرت رُم
استَ َط رع ُتَ ،ف َما َأ َم ررتُك رُم ِم رن َطا َع ِة ال َّل ِه َف َح ٌّق َع َليرك رُم َطا َعتِي فِ َ
َو ُسنَّ ِة نَبِير ِه ÷ َما ر
َوكَرِ رهت رُم) .قال الشيخ أمحد شاكر حمقق (املسند)« :إسنا ُد ُه َح َس ٌن ،إ رِن َشا َء اهللُ».
أيضا يف زيادات (فضائل الصحابة) ( )888/2رقم ( ،)1222وذكره املحب الطربي يف
ورواه ً
(ذخائر العقبى) (ص ،)97/ورواه احلاكم يف (املستدرك) ( )132/3رقم ( ،)4622وقال:
(و َما َأ َم ررتُك رُم ب َِم رع ِصيَ ٍة َأنَا َوغ رَريِي َف َال َطا َع َة ِألَ َح ٍد ِيف َم رع ِصيَ ِة ال َّل ِه عَزَّ
«صحيح اإلسناد» ،بزيادةَ :
ِ
ـم رع ُروف).
َو َج َّل؛ إِنَّ َما ال َّطا َع ُة ِيف ا رل َ
(( -)1الفردوس) للديلمي ( )65/3برقم (.)4181
(( -)2حلية األولياء) أليب نُ َعيم ( ،)102/1رقم (.)192
(( -)3املناقب) للكنجي (ص( ،)211/الباب الرابع واخلمسون).
(( -)4املناقب) للكويف ( )312/1رقم ( ،)232و( )360/1رقم ( ،)290و( )391/1رقم
( ،)313و( )430/1رقم (.)335

اجلدر ) ِيف (صفحَ ،)82-و ِيف (ال َّط رب َع ِة ال َق ِد ري َمة) ِيف (صفح. )55-
ِيف (بَ ِ
اب ر َ
اح ِ
ـم َب ِ
ث َِش ٌء َم َع خمُ َا َل َف ِة َق رو ِل َع ِ ٍّيل .#
َو ِ َهب َذا َال َيتِم ِيف َه ِذ ِه ا رل َ
ٍ
الوا ِق ِدي َ :فإِ َذا َع َص ري ُت َف َال
إ َِىل َق رولِ ِهَ :و َق َال َأبُو بَك ٍرر ِيف ُخ رط َبة َل ُهَ ،و َر َوا ُه َ
َطا َع َة ِيل َع َل ريك رُمَ .و َر َوا ُه الزبَ رري بر ُن بَك ٍ
َّار  .ا رنت ََهى.
ُ
ٍ
ـم َؤ َّي ِدي َ #ع َىل َق رو ِل
(َ -)6و َق َال َم رو َال َنا اإلمام َّ
احلجة َجم ردالدر رين بر ُن ُحم َ َّمد ا رل ُ
الـ ُرم َؤ رل ِ
«ه َي ِيف َمجِ ري ِع ُق َر ري ٍ
فَ ،ف َق َالِ :
ش» -يف (آخر صفحَ ،)17-و ِيف ال َق ِد ري َم ِة)
(صفح:-)11-
ـم َّط ِل ُع َأ َّن َل رف َظِ َ :
وع ٌة َال َش َّك ِيف َذلِ َك َو َال ُش رب َهة،
«مج ري ِع» زِ َيا َد ٌة َم رو ُض َ
ر
اع َل رم َأ َهيا ا رل ُ
ٍ
ٍ
وع) َ
اخل رط َّي ِة
احل ِد ري َث ِة ،ر َ
َف ره َي َغ ر ُري َم رو ُجو َدة ِيف َِشء ِم رن ُن َس ِخ (ا رل َ
ـم رج ُم ِ
الق ِد ري َم ِة َو ر َ
ٍ
وع
وح (ا رل َ
َوا رل َ
رش ِح َجمر ُم ِ
ـم رج ُم ِ
وع) ،كَا رلـ ِمن َره ِ
رش ِ
اجل ِ ّيل َ ر
اج ر َ
ـم رط ُب رو َع ِةَ ،و َال ِيف َِشء ِم رن ُ ُ
( -)1وهو قوله« :أما عيل  #فاألحاديث متواترة معنًى بأنه ال يزيغ عن احلق وال يفارقه يف
دواوين اإلسالم».
ِ
ِ
ِ
ِ
ـمغَازِي».
«ر َوا ُه ا رل َواقدي ِيف آخرِ كت ِ
َاب ا رل َ
(-)2قال الزيلعي يف (ختريج الكشاف) (َ :)407/2
(( -)3األخبار املوفقيات) للزبري بن بكار (ص ،)464/ط( :عامل الكتب) .قلت :ورواه عبد
الرزاق الصنعاين من طريق معمر بن راشد يف (املصنَّف) ( )336/11رقم ( .)20702ورواه
الطرباين يف (األوسط) ( ،)267/8رقم ( ،)8597وابن إسحاق يف (السرية) ( ،)718/2وابن
هشام يف (السرية) (القسم الثاين ،)661/ط( :دار املعرفة) ،وابن جرير الطربي يف (تارخيه)
( ،)237/2ط (دار الكتب العلمية) والبالذري يف (أنساب األرشاف) ( )591-590/1رقم
( ،)1196ط( :دار املعارف) ،واب ُن حبان يف (الثقات) ( ،)157/2واملحب الطربي يف
(الرياض النرضة) ( ،)167/1والسهييل يف (الروض األنف) ( ،)450/4وابن األثري يف
(الكامل) ( ،)195/2وابن كثري يف (البداية والنهاية) ( ،)89/8وقال« :إسناد صحيح»،
والسيوطي يف (تاريخ اخللفاء) (ص ،)52/ط( :دار الكتب العلمية) .وانظر( :مجع اجلوامع)
للسيوطي ( ،)69/11و( ،)72/11و( ،)81/11ط( :دار الكتب العلمية).
انظر( :الفصل الثامن ) من (لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي #
(ط( ،)473/2/1ط( ،)524/2/2ط.)596/2/3
( -)4أي اإلمامة.

حي َيى .%
إل َما ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ّيل ،لِ ِ
ا ِ
ـم َط َّهرِ بر ِن َ ر
ـم ره ِد ري ُحمَ َّم ِد بر ِن ا رل ُ
إل َما ِم ا رل َ
ُب َأ ره ِل ال َب ري ِ
احل ِد ري ِ
َو َال ِه َي َم رر ِو َّي ٌة ِيف َأ ري كِت ٍ
ُب
تَ ،و َال ُكت ِ
ثَ ،ال ُكت ِ
َاب ِم رن ُكت ِ
ُب ر َ
ـما َع َل ري ِه ُآل ُحم َ َّم ٍد َمجِ ري ًعا.
َغ رري ِِهمَ ،و َم َع َه َذا َف ره َي خمُ َالِ َف ٌة لِ َ
ف فِ ري َها َأ َّيا َم ُو ُصولِ ِه إ َِىل َص رعدَ ةََ ،ف َغا َي ُة َما َأ َفا َد َأ َّن ُه َو َجدَ َها ِيف
ـم َؤ رل ُ
َو َقدر ُر رو ِج َع ا رل ُ
ت إ َ َِّيل ب َِح رم ِد ال َّل ِه َت َع َاىل
ُن رس َخ ٍة َق ِد ري َم ٍةَ ،و َكتَب َذلِ َك ِب َق َل ِم ِه ِيف ُن رس َخ ِت ِه ا َّل ِتي َص َار ر

ـم َؤ رل ِ
الو ِ
ِالش َـر ِاء ِم َن ال َق ِ
ب ر
ف.
اس ِع ريَ ،و َص َار ر
ايض َأ رمحَدَ َ
ِالرش ِاء ِم َن ا رل ُ
ت إ َِىل َوالِ ِد ِه ب ر َ
َو ِم رث ُل َه ِذ ِه الوِ َجا َد ِة َم رر ُد رو َد ٌة َال َأ رص َل َ َهلا.
إل َما َم ِةَ ،و َمل ر َي رذك رُر َها ُم َت َك رل ٌم َأ رص ًالَ ،و َل َقدر
اضوا ِيف َم رس َأ َل ِة ا ِ
َّاس َو َخ ُ
َو َقدر َت َك َّل َم الن ُ
كَا َن رت َأ رع َظ َم ُح َّج ٍة َع َىل َأ ره ِل ال َب ري ِ
ت َل رو ك َ
َان َ َهلا َأ رص ٌل ُي رع َل ُم.
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ِيف َح ِ
اش َي ٍة ُأ رخ َرى:
َزا َد َم رو َال َنا ال َع َّال َم ُة ر ُ
بَ رل ِه َي َم رو ُض رو َع ٌة ُم َصا ِد َم ٌة لِ َ
رت ِة
ـم رع ُل رو َم ِة ،ا َّلتِي فِ ري َها إ ر َ
ِمج ُ
اع ا رل ِع ر َ
أل ِد َّل ِة ا رل َ
ٍ
الرش ري ِ
ف) ،إلخ.
وع َّ ِ
النَّ َبوِ َّي ِة َ .%و َال ُت رو َجدُ ِيف ُن رس َخة ِم رن ُن َس ِخ (ا رل َ
ـم رج ُم ِ
ون ِألَ ره ِل ال َب ري ِ
ات ال َّل ِه َع َل ريهِم َلك َ
ـم َعارِ ُض َ
َان
ت َص َل َو ُ
إ َِىل َأ رن َق َالَ :و َل رو َظ ِف َر ِ َهبا ا رل ُ
َ ُهل رم َأ رع َظ َم ُح َّج ٍة.
َو َل َقدر َت َت َّب َع َف ِق ري ُه ر
ف) َح رر ًفا َح رر ًفا لِ ُي َص رح َح َد رع َوا ُه َع َىل
الرش ري َ
وع َّ ِ
ـم رج ُم َ
اخلَارِ َق ِة (ا رل َ
مجا َع ِة
ا ِ
يض ال َّل ُه َعن ُره َماَ ،و َع َىل َ َ
ـمن ُرصورِ بِال َّل ِه َع رب ِد ال َّل ِه بر ِن َ ر
إل َما ِم األَ رع َظ ِم ا رل َ
مح َز َة َر ِ َ

احل َس ر ِ
هِم
الز ري ِد َّي ِة خمُ َا َل َفت َُه رم لِ ِ
َّ
ني َس َال ُم ال َّل ِه َع َل ري ر
إل َما ِم األَ رع َظ ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ريل بر ِن ر ُ
َورِ رض َوا ُن ُهَ ،ف َل رم َي رذك رُر َه ِذ ِه الن رس َخ َة ا َّلتِي ك َ
َان َل ُه َأ رق َوى َدلِ ري ٍل .إلخ.
ـم َط َّهرِ  .إ َِىل
ـم رج ُم َ
ـم ره ِد ري ُحم َ َّم ِد بر ِن ا رل ُ
وع) َمل ر َي رذك رُر َها ،كَا رل َ
رش َح (ا رل َ
َوكُل َم رن َ َ
َأ رن َق َال:
ـم َت َل َّقا ِة
َف ُحك ُرم َه ِذ ِه الن رس َخ ِة ُحك ُرم ر
الز َيا َد ِة ِيف َسائِرِ ا رل ُكت ِ
ـم رع ُلو َم ِة ا رل ُ
ُب ا رل َ
بِا رل َق ُب ِ
ولَ ،و َم رع ُلو ٌم َأ َّن زِ َيا َد ًة ك ََه ِذ ِه َال ُت رق َب ُل.

اج َه ُة»َ ،فإ َِّن َم رو َال َنا
ُق رل ُت َ :واألَ رم َث ُال َ َهلا ُحك ُرم َهاُ ،ي َق ُال« :آ َف ُة ا رلك َِذ ِ
ـم َو َ
ب ا رل ُ
ٍ
ف ب َِجا ِم ِع َص رعدَ َة
ـم َؤ رل َ
ـما َال َقى ا رل ُ
ال َع َّال َم َة َجم ردالدر رين بر َن ُحم َ َّمد َح ِف َظ ُه ال َّل ُه َل َّ

سَ ،و َأ رل َز َم ُه ر
(مجِ ريع) َأ َجابَ ُه َأ َّهنَا ِيف
وج فِ ري َما َال َأ رص َل َل ُهَ ،و ره َي َل رف َظ ُةَ :
ـم َقدَّ ِ
اخلُ ُر َ
ا رل ُ
الر ِاوي؟
جل َأ ُه َم َّر ًة ُأ رخ َرى َأ رن ُي َع ر َ
بَ رع ِ
ني الن رس َخ َةَ ،و َم ِن ا رلكَاتِ ُ
ب؟َ ،و َم ِن َّ
ض الن َس ِخَ ،ف َأ ر َ
ض
ـم َؤ رل ُ
ـم َّطلِ ُع َأ َّن َل رف َظ َةَ :
(مجِ ري ِع) ِم رن بَ رع ِ
ف َو ُأ رح ِِصَ .و ِ َهب َذا َف رل َتثِ رق َأ َهيا ا رل ُ
َفا رن َق َط َع ا رل ُ
ض الوِ َف ِ
اق نِ َف ٌ
اق».
الوِ َفاق ،ا َّل ِذي ُي َق ُال فِ ري ِه«ِ :يف بَ رع ِ

ال َغ ِة) َما َي ُق ُ
ول َع ِ ٌّيل ِ #يف َه َذا َّ
(هنر ِج ال َب َ
الش رأ ِن(ِ :يف
َتنربِ ري ٌه َل َك :ا َّط ر
لع َع َىل َ
َه َذا ا رل َب رط ِن ِم رن َه ِ
احل َسن ر ِ
َنيَ ،فا رن ُظ رر َو َطالِ رع َو َتدَ بَّ رر ،إِ َّنا لِ َّل ِه َوإِ َّنا
اش ٍم) ُ ،م ِش ر ًريا إ َِىل ر َ

إِ َل ري ِه َر ِ
اج ُع َ
ون.

ف الدر ري ِن َ ،و ِض َي ِ
رش ِ
اء ا رلـ ِم َّل ِة َ ،ر ِح َم ال َّل ُه
َك َت َب ُه ُم َت َط رف ًال بَ رعدَ ال َب رح َر ري ِنَ َ -
ٍ
احل َس َنَ ،و َأبر َقى َلنَا َجم ردَ َنا بِ َب َق ِ
ـم َؤ َّي ِد ري َح ِف َظ ُه ال َّله
اء َم رو َال َنا َجم ردالدر رين بر ِن ُحم ر َّمد ا رل ُ
رَ

رل َع َىل ال َّل ِه إ رِس َما ِع ري َل،
ـمت ََوك ِ
ـم َؤ َّي ِد ُحم َ َّم ِد بر ِن ا رل ُ
َت َع َاىل :-إ رِس َما ِع ري ُل بر ُن َأ رمحَدَ بر ِن ا رل ُ
ـم رخ َت ِفي.
ـم َل َّق ُ
ب ا رل ُ
ا رل ُ

ـم ِح ري ِ
ني َص ِ
احل َس ر ِ
إل َما َم ِة) بِإ رِسنَا ِد ِهَ ،ق َالَ :د َخ َل َن َف ٌر
ط بِا ِ
اح ُ
ب (ا رل ُ
َو َر َوى َع ِيل بر ُن ر ُ
ِم َن ا رلك رُو َف ِة َع َىل َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيلَ ،و َس َ
اق إ َِىل َق رولِ ِهَ :ف َق َال َ -ي رعنِي َز ريدَ بر َن َع ِ ٍّيل :-ŉ
إِ َّن ُه َما ِم رن َق رر ٍن َين َرش ُأ إ َِّال بَ َع َث ال َّل ُه َع َّز َو َج َّل ِمنَّا َر ُج ًالَ ،أ رو َخ َر َج ِمنَّا َر ُج ٌل ُح َّج ٌة

َع َىل َذلِ َك ال َق رر ِنَ ،علِ َم ُه َم رن َعلِ َمَ ،و َجهِ َل ُه َم رن َجهِ َل.

( -)1القائل هنا هو السيد العالمة إسامعيل املختفي ¦.
ِ
ِ
( -)2قال أمري املؤمنني ( :#إِ َّن راألَئِ َّم َة ِم رن ُق َر ري ٍ
ُ
َ
ر
ش غُرِ ُسوا ِيف َه َذا البَ رطنِ م رن َهاش ٍم ،ال تَ رصل ُح ع ََىل
َري ِه رم).
ِس َو ُاه رم َو َال تَ رص ُل ُح ا رل ُو َال ُة ِم رن غ ر ِ
( -)3رشف الدين هو السيد العالمة نجم العرتة احلسن بن احلسني رضوان اهلل تعاىل وسالمه عليهام.
( -)4ضياء امللة :موالنا اإلمام احلجة املجدّ د للدين َجم ردالدر رين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع).

َو َر َوى َأبُو َج رع َف ٍر ال َّط َ ِربي ِيف َتارِ ر ِ
خي ِه َ ،وابر ُن األَ ِث ر ِري َ ،ع رن َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيل َأ َّن ُه
ول ِيف َأ ِيب بَك ٍرر َو ُع َم َر؟ :-إ َِّن َأ َشدَّ َما َأ ُق ُ
َق َال لِ َّل ِذ ري َن َر َف ُضو ُهَ -و َقدر َقا ُلوا َل ُهَ :ما َت ُق ُ
ول
فِ ري َم رن َذك رَر ُت رم َأ َّنا ُكنَّا َأ َح َّق ب ُِس رل َطا ِن َر ُس ِ
َّاس
ول ال َّل ِه ÷ ُِم َّ رن َذك رَر ُتمَ ،و ِم َن الن ِ
نيَ ،فدَ َف ُعو َنا َعنر ُهَ ،و َمل ر َي رب ُل رغ َذلِ َك ِهب رِم ُك رف ًرا.
مج ِع ر َ
َأ ر َ
احل َس ر ِ
احل روثِي َأ َّيدَ ُه ال َّل ُه
َف َه ِذ ِه رِ َوا َي ُة ال َعا َّم ِة ك ََما َأ َفا َد َذلِ َك ا رل َ
ني ر ُ
احل َس ُن بر ُن ر ُ
ـم رو َىل ر َ

َت َع َاىل.
ـم رس َت َع ُ
ف َي رع ِد ُل َع رن َه َذا َّ
ان .ا رنت ََهى.
َف َك ري َ
الش ُ
ارِحَ ،و َال َي َتنَ َّب ُه لِ َذلِ َكَ ،وال َّل ُه ا رل ُ
ٍ
الـم َؤ َّي ِدي َ - #ع َىل
احل َّج ُة َجم ردالدر رين بر ُن ُحم َ َّمد ُ
(َ -)7ق َال َم رو َال َنا اإلمام ُ
ـم َؤ رل ِ
ب َو َج َب رت َطا َع ُت ُه» ِم رن (صفحِ )22-يف (ال َّط رب َع ِة
فَ « :لكِنَّ ُه إِ َذا َت َغ َّل َ
َق رو ِل ا رل ُ

احل ِد ري َث ِة)َ ،و ِيف (ال َق ِد ري َم ِة:)14-
رَ
ح
َ َٰ
لظلّم ح
ح ح ۡ
ّي[ ﴾١٢٤البقرة]َ ،و َأي َع ره ٍد َأ رع َظ ُم ِم رن
ك ََّال َو َال ك ََرا َمة ﴿َل حينال عهدّي ٱ ّ
ب ال َّل ُه َت َع َاىل َطا َع َت ُه؟!.
َأ رن ُي رو ِج َ
و َق َال تع َاىل ﴿:حو حما كنت م َتخ حذ ٱل ۡمضل ح
ّّي حعض ٗداَ ،﴾٥١و َمتَى ك َ
ـما َف َقدر
ّ
ّ
ََ
َ
َان َظالِ ً
ف َيك ُ
ُون ُم َها ًنا َم رل ُعو ًنا َ -و ره َو َأ َشد ال َّط رر ِد،-
َل َعنَ ُه ال َّل ُه َت َع َاىل ِيف كِتَابِ ِه ال َعزِ ريزِ َ .ف َك ري َ
َو ِ
ف ِم َن ال َق رو ِل .
اج َب ٌة َطا َع ُت ُه؟َ .ه َذا َتنَا ُق ٌضَ ،و َخ رل ٌ
ـم رع ُر ِ
وف،
َو َأ ري َن آ َي ُ
ات األَ رمرِ بِا رل َ
ۡ
ا رلكَرِ يم ﴿ ،حوِلحكن مّنك ۡم أ َمة

ـم رم ُلو ُء ِ َهبا ال ُق رر ُ
آن
ـمنركَرِ  ،ا رل َ
َوالن رَّه ِي َع ِن ا رل ُ
ۡ
حۡ ح
ح ۡ ۡ
لۡ
ون إ حل ٱ ۡ ح
وف
يدع
ي حو حيأمرون ب ّٱل حمعر ّ
ّ
ّ

(( -)1تاريخ األمم وامللوك) للطربي ( ،)204 /4ط( :دار الكتب العلمية).
(( -)2الكامل يف التاريخ) البن األثري ( ،)452/4ط( :دار الكتب العلمية).
َ
ف -وِ زَ ا ُن َف رل ٍ
ر
ً
( -)3ر
َت َع رن
«اخلَ رل ُ
َت َأ رل ًفا َونَ َط َق َخلفا ،أ ري َسك َ
الر ِدي ُء ِم رن ا رل َق رو ِلُ .ي َق ُالَ :سك َ
سَّ :-
ٍ
ٍ
َأ رل ِ
(األَ رمثَ ِ
َاب ر
ال) :ر
الس َق ُط
اخلَ رل ُ
ف َكلِ َمة ُث َّم نَ َط َق ب َِخ َطإٍَ .و َق َال َأبُو ُعبَيرد ِيف كِت ِ
ف ِم رن ا رل َق رو ِلُ :ه َو َّ
َاخلَ رل ِ
الر ِدي ُء ،ك ر
مصباحا.
َّاس» .متت
ف ِم رن الن ِ
ً
َّ

ۡ ح
ح
ححۡحۡ ح ح
نكر﴾ اآلي َة [آل عمران﴿ ،]104/ل ّع حن ٱ ََّل ح
ك حفروا مّن بح ّ ٓ
ن
ّين
َ
وينهون ع ّن ٱلم ّ
ح
ۡ حى ح
ح
ح ح
ح
َع ل حّسان حداوۥ حد حوع ح
ّيل ح ح َٰ
ّيِس ٱبۡ ّن حم ۡر حي حم ذَٰل ّك ب ّ حما ع حصوا َوَكنوا حي ۡع حتدون٧٨
إّسء
ّ
ح
ح
ح
ححح ح
اه ۡو حن حعن لمنكر حف ح
ول ÷ َي ُق ُ
الر ُس ُ
َ
ولَ (( :م رن
و
،
[املائدة]
ة
ي
اآل
﴾
وه
ل
ع
ن
ت
ي
َل
وا
ن
َك
َ
َ
َّ
َر َأى ِمنرك رُم ُمنرك ًَرا َف رل ُي َغ ر رري ُه بِ َي ِد ِهَ ،فإ رِن َمل ر َي رس َتطِ رع َفبِلِ َسانِ ِه ))...ر
ف ُي َغ َّ ُري
ربَ .و َك ري َ
اخلَ َ َ

َع َىل َم رن َ ِ
ب َطا َع ُت ُه؟!.
جت ُ

َو ِيف ر
((:س َيك ُ
ُون َع َل ريك رُم ُأ َم َرا ُء ِم رن بَ رع ِدي َي رأ ُم ُرو َنك رُم ب َِما َت رعرِ ُفو َن،
اخلَ َ ِرب َ
ٍ
ون ب َِما ُتنركِ َ
َو َي رع َم ُل َ
رب ِاين َع رن ُع َبا َد َة
رونَ ،ف َل ري َس ُأو َلئِ َك َع َل ريك رُم ب َِأئِ َّمة))َ ،أ رخ َر َج ُه ال َّط َ َ
الصا ِم ِ
ت .
بر ِن َّ
ون َو ُتنر ِ
ك ُر َ
ُون ُأ َم َرا ُء َت رعرِ ُف َ
((س َيك ُ
َو ِيف َ
ونَ ،ف َم رن
آخ َرَ :
ا رعت ََز َ ُهلم َسلِ َمَ ،و َم رن َخا َل َط ُهم َه َل َك))َ ،أ رخ َر َج ُه ابر ُن َأ ِيب َش ري َب َة

َنابَ َذ ُهم َن َجاَ ،و َم ِن
رب ِاين َع ِن
َ ،وال َّط َ َ

ابر ِن َع َّب ٍ
يض ال َّل ُه َعن ُره َما.
اس َر ِ َ
يموا لِ ُق َر ري ٍ
َو ِيف َ
اس َت َقا ُموا َلك رُم؛ َفإِن َمل ر َي رس َت ِق ري ُموا َلك رُم َف َض ُعوا
ش َما ر
((اس َت ِق ُ
آخ َر :ر
(اجلا ِم ِع ا رلك َِايف)
ُس ُيو َفك رُم َع َىل َع َوا ِت ِقك رُمَ ،و َأبِيدُ وا َخ رض َـرا َء ُه رم ))َ ،أ رخ َر َج ُه ِيف ر َ
ِم رن َطرِ ري ِق ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
ورَ ،و َأ رمحَدُ بر ُن َحنر َب ٍل َ ،و ر
َع رن َث روبَ َ
ان،
ب
اخلَطِ ري ُ
(-)1عزاه إليه احلافظ اهليثمي يف (املجمع) (. )230/5
ُ
ُون أ َم َرا ُء تَ رعرِ ُف َ
(( -)2املصنَّف) البن أيب شيبة ( )348/21برقم ( ،)38898ولفظه(( :إ َِّهنَا َستَك ُ
ون
َوتُنركِ ُرو َنَ ،ف َم رن بَ َار َأ ُه رم نَ َجاَ ،و َمنِ ا رعتَزَ َ ُهل رم َسلِ َمَ ،أ رو َكا َدَ ،و َم رن َخا َل َط ُه رم َه َل َك)).
(( -)3املعجم الكبري) للطرباين ( )39/11رقم (.)10973
َ
ُ
ٍ
رضا ُءَ :س َوا ُد ال َق روم و ُم رع َظ ُم ُهم) َو ِمنر ُه َح ِد ُ
رضا ُء ُق َريش) أي َد رهامؤُ ُهم
يث ال َفت ِرح( :أبِيدَ ر
ت َخ ر َ
(( -)4اخلَ ر َ
ِ
َ
َ
َ
ررشي :أبا َد ال َّل ُه
رضا َء ُهم ،أي َس َوا َدهم و ُم رع َظ َمهمَ .و َق َال الزَّ خمَ َ ِ
َو َس َوا ُد ُهمَ .ومنر ُه َق رو ُ ُهلم :أبا َد ال َّل ُه َخ ر َ
ِ
َ
َ
َ
الـم َجازِ َ .و َقال ال َف َّرا ُء :أي ُدنريَاهمُ ،يرِ يد
رضا َء ُهم َأي َش َج َر َُتم ا َّلتِي ِمنر َها تَ َف َّرعُواَ ،
وج َعل ُه م َن َ
َخ ر َ
ِ
ِ
َ
َّ
َ
يم ُهم وخ رصبَ ُهم .انتهى بتِصف من (تاج العروس).
َري ُه :أ رذ َه َ
ب الل ُه نَع َ
احليَاةََ .و َقال غ ر ُ
َق َطع َعن ُرهم َ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
ُ
استَقا ُموا لك رُم)).
يموا لق َر ريش َما ر
((استَق ُ
(( -)5املسند) ألمحد ( ،)71/37رقم ( ،)22388بلفظ :ر
(( -)6تاريخ بغداد) للخطيب ( .)146/12( ،)367/3قلت :ورواه الطرباين يف (املعجم
األوسط) ( ،)15/8رقم ( ،)7815ط( :دار احلرمني) .قال اهليثمي يف (املجمع) (:)231/5
=

رب ِاين َع رن ُن رع َم َ
ان بر ِن بَ ِش ر ٍريَ .و َح َّسنَ ُه السيوطِي .
َوال َّط َ َ
((األَئِ َّم ُة ِم رن ُق َر ري ٍ
آخ َر :ر
َو ِيف َ
شَ ،ما إِ َذا َحك َُموا عَدَ ُلواَ ،وإِ َذا َق َس ُموا َأ رق َس ُطوا،
ـم َالئِ َك ِة
محوا َر ِ ُ
رت ِ ُ
محواَ ،ف َم رن َمل ر َي رف َع رل َذلِ َك ِمن ُره رم َف َع َل ري ِه َل رعنَ ُة ال َّل ِه َوا رل َ
اس ُ ر
َوإِ َذا ر
ٍ
(اجلا ِم ِع ا رلك َِايف).
مج ِع َ
َّاس َأ ر َ
َوالن ِ
ني))َ .أ رخ َر َج ُه َع رن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرصور ِيف ر َ
َو َر َوا ُه َأ رمحَدُ بر ُن َحنر َب ٍل بِزِ َيا َد ِة َ
ف َو َال عَدر ٌل )).
رص ٌ
((:ال ُي رق َب ُل ِمن ُرهم َ ر
ات».
ـمن ِرذرِي
«:و ُر َوا ُت ُه ثِ َق ٌ
َ
َق َال ا رل ُ

((األَئِ َّم ُة ِم رن ُق َر ري ٍ
آخ َر :ر
َو ِيف َ
ش؛ إ َِّن ِيل َع َل ريك رُم َح ًّقاَ ،و َ ُهل رم َع َل ريك رُم َح ًّقا ِم رث َل
اهدُ وا َو َف رواَ ،وإ رِن َحك َُموا عَدَ ُلواَ ،ف َم رن
محوا َر ِ ُ
رت ِ ُ
محواَ ،وإ رِن َع َ
اس ُ ر
َذلِ َك َ ،ما إِ ِن ر

ني))َ ،أ رخ َر َج ُه َأ رمحَدُ
مج ِع َ
َّاس َأ ر َ
َمل ر َي رف َع رل َذلِ َك ِمن ُره رم َف َع َل ري ِه َل رعنَ ُة ال َّل ِه َوالـ َرم َالئِ َك ِة َوالن ِ
َع رن َأ َن ٍ
س .

َاها َأ رخ َب ٌار َكثِ ر َريةٌ.
َو َقدر َس َب َق رتَ ،و ِيف َم رعن َ
َو ِيف َ
رب ِاين ،
ـم رن َعصـَى ال َّل َه َع َّز َو َج َّل))َ ،أ رخ َر َج ُه ال َّط َ َ
آخ َرَ (( :ف َال َطا َع َة لِ َ
الص ِغ ِري َواألَ رو َس ِ
ات».
الص ِغ ِري ثِ َق ٌ
طَ ،ور َِج ُال َّ
رب ِاين ِيف َّ
«ر َوا ُه ال َّط َ َ
َ
اين) :اهليثمي يف (جممع الزوائد) (.)231/5
( -)1عزاه إىل (الطرب ر
( -)2يف (اجلامع الصغري) ( ،)66/1رقم ( ،)996ط( :دار الكتب العلمية).
(( -)3املسند) ألمحد ( )311/32برقم ( )19541عن أيب موسى.
والِصف :التَّوبَة ،وقيل:
(-)4قال ابن األثري يف (جامع األصول)« :ال َعدر ل :ال ِفدر ية ،وقيل :ال َفرِ َ
يضةَّ .
النَّافِ َلة» .وقال الزبيدي يف (تاج العروس)َ :
ف َو َال عَدر ٌل)) :الت رَّوبَ ُة ،وال َعدر ُل:
رص ٌ
«((ال ُي رقبَ ُل ِمنر ُه َ ر
رح ٌ
رسَ ،أيَ :ال
ولَ .أوُ :ه َو النافِ َل ُة ،وال َعدر ُل :ال َفرِ َ
يض ُةَ .قا َله َأبو ُعبَير ٍدَ .أو بال َعك ِ
ال ِفدر َي ُةَ .قا َله َمك ُ
الوزر ُن ،وال َعدر ُل :ال َكير ُل.
ض َو َال تَ َطو ٌع .نَقله اب ُن ُد َر ري ٍد عَن
ُي رقبَ ُل ِمنر ُه َف رر ٌ
ِ
هل الل َغ ِةَ .أوُ :ه َو َ
بعض َأ ِ
ساب ،وال َعدر ُل :ال ِفدر َي ُة.»...
َأو ُه َو اال ركتِ ُ
(( -)5صحيح الرتغيب والرتهيب) لأللباين ( )522/2رقم ( ،)2190وقال« :صحيح لغريه».
( -)6لفظ (مسند أمحد) طبعة (الرسالة)(( :إِ َّن َ ُهل رم َع َليرك رُم َح ًّقاَ ،و َلك رُم َع َلير ِه رم َح ًّقا ِمثر َل َذلِ َك.))...
((-)7املسند) ألمحد بن حنبل ( )318/19برقم ( ،)12307ط( :الرسالة).
( -)8انظر (جممع الزوائد) للحافظ اهليثمي (.)229/5
ِ
وروى الطرباين يف (املعجم الكبري) ( .)171-170/18ط (ابن تيمية) نحوه عن عمران بن
=

الصا ِم ِ
ت.
احلا ِك ُم َع رن ُع َبا َد َة بر ِن َّ
َو ر َ
ـم رن َمل ر ُيطِ ِع ال َّل َه))َ ،أ رخ َر َج ُه َأ رمحَدُ َع رن َأ َن ٍ
آخ َرَ :
َو ِيف َ
س .
((ال َطا َع َة لِ َ
َأخ ُذ َّن َع َىل َي ِد ال َّظ ِ
احل رق َأ رط ًرا)) ،ر
آخ َرَ (( :لت ُ
َو ِيف َ
ربَ ،أ رخ َر َج ُه
اخلَ َ َ
املَِ ،و َلت رَأ ُط ُر َّن ُه َع َىل ر َ
َّارص األُ رط ُر ُ
وش َ ،و َغ ر ُري ُه .
الن ِ ُ
َو ِيف ا رل ِ
ُن إ َِّال َق رو ُل ُه َت َع َاىل۞﴿ :ٱ ۡحۡشوا
كت ِ
َاب َوا رلس َّن ِة ا رل َك ِث ر ُري ِم رن َه َذاَ ،ل رو َمل ر َيك ر
ح
ٍ
َ ح ح ح ح ۡح ح ۡ
اع ِة؟!.
ررب ِم َن ال َّط َ
ٱَّلّين ظلموا وأزوَٰجهم﴾ [الصافاتَ ،]22و ُه رم َأ رع َو ُاهنُمَ .و َأي إ َِعا َنة َأك َ ُ
رب ري ِن َأ رو َن رحوِ َذلِ َك؟!
َف َك ري َ
ف ُي رر َف ُض َه َذا كُل ُهَ ،أ رو ُي َردَ ،أ رو ُي َق َّيدُ ِألَ رج ِل َخ َ ٍرب َأ رو َخ َ َ
َي رقضـِي بِ ُب رط َال ِهنَا ال َع رق ُل َوالنَّ رق ُل.
ـم رع ُلو ُم َوا رل َوا ِق ُع َأ َّهنَا ُل رف َق رت ُم َساعَدَ ًة لِ رل َّظ َل َم ِةَ ،و ُم َصا َن َع ًة لِدُ َو ِل ا رل َف َسا ِد.
َوا رل َ
اح.
َفإ رِن ِق ري َل :إِ َّن ُه َقدر َر َو َاها َأ ره ُل ر
الص َح ِ

َابَ ،و َما َال
الص َح ِة ُي َع َار ُ
ُق رل ُتَ :أ َو ُك َّل َما ِيف ُكت ِ
ض بِ ِه ا رلكِت ُ
اح َم رع ُلو ُم ر
ُب ر
الص َح ِ
حي ََص َك رث َر ًة ِيف السنَّ ِة.
ُر
ٍ
َأ َو َل ري َس َقدر ُترِ َك ا رل َع َم ُل ب َِأ رخ َب ٍ
ص َأئِ َّم ُة النَّ رق ِل ِم رن
اح؟!َ ،و َن َّ
ار َكثِ ر َرية ِيف ر
الص َح ِ
َأ ره ِل السنَّ ِة َو َغ رري ِِه رم َع َىل َض رع ِ
ض األَ رخ َبارِ ِيف ال ُب َخارِ ري َو ُم رسلِ ٍم،
ف ،بَ رل َو َو رض ِع بَ رع ِ

ِيَ ،و ِع رم َر َ
ان بر َن
احلك ََم بر َن ع رَم ٍرو ا رل ِغ َفار َّ
احل َصني ،ويف (َ ،)185/18ع رن حمُ ََّم ِد برنِ ِس ِريي َن «إِ َّن ر َ
رُ
ٍ
ُح َص ر ٍ
ول اهللِ ÷َ :
مها لِ رآل َخرِ َ :أ َت رذك ُُر َي رو َم َق َال َر ُس ُ
((ال َطا َع َة ِألَ َحد ِيف
ني ا رل َت َق َيا َف َق َال َأ َحدُ ُ َ
ررب» .وانظر( :اجلامع الصغري) للسيوطي (.)287/2
َم رع ِص َي ِة اهللِ))َ .ق َال :اهللُ َأك َ ُ
(( -)1املستدرك) للحاكم ( ،)501/3رقم ( ،)5870وصححه احلاكم ،و َأ َّقره الذهبي.
(( -)2املسند) ألمحد ( ،)441/20رقم ( ،)13225ط( :الرسالة).
(( -)3البساط) لإلمام النارص للحق ( #ص ،)95/وقال « :#يأطروه عىل احلق :أي يعطفوه
عىل احلق عط ًفا».
( -)4رواه أبو داود يف (السنن) ( )121/4رقم ( ،)4336والرتمذي برقم ( ،)3047وقال:
«ح ِد ٌ
يب» ،وبرقم ( ،)3048وأمحد ( )5/4رقم ( ،)3713ط( :دار احلديث)،
يث َح َس ٌن غَرِ ٌ
َ
وابن ماجه برقم ( ،)4006والطرباين يف (الكبري) برقم ( )10264ونحوه برقم ()10267
و( )10268ويف (األوسط) برقم ( )519عن ابن مسعود .ورواه الطرباين عن أيب موسى .قال
يح».
رِج ُال َّ
رِجا ُل ُه َ
رب ِاينَ ،و َ
اهليثمي يف جممع الزوائد (َ « :)272/7ر َوا ُه ال َّط َ َ
الص ِح ِ

ـم رن َل ره َأ رد َنى ا رط َالع.
ك ََما َذلِ َك َم رع ُلو ٌم لِ َ
َو َقد ا رن َت َقدَ الدَّ َار ُق رطنِي َو َغ ر ُري ُه َع َىل َن رحوِ ِما َئتَي َخ َ ٍرب ِيف ال ُب َخارِ ري .
رب ري ِن ِيف ال ُب َخارِ ري َو ُم رسلِ ٍم .
َو َن َّ
ص ابر ُن َح رز ٍم َع َىل بُ رط َال ِن َخ َ َ
ـم َحل َال َي َس ُع ال َب رس َطَ ،و َقدر َأ رو َض رحنَا َذلِ َك ِيف ( َل َوا ِم ِع األَ رن َوارِ ) .
َو َه َذا ا رل َ
نيَ ،و َغ ر ِري ِه ِم رن َأ ِئ َّم ِة الدر ري ِن:
ـم رسلِ ِم ر َ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
نيَ ،و َس ري ِد ا رل ُ
َو َك َفى ِب َق رو ِل َأ ِم ر ِري ا رل ُ
( َأطِ ري ُع ِ
وين َما َأ َط رع ُت ال َّل َه)َ .فتَدَ بَّ رر َأ َهيا النَّاظِ ُرَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.
ٍ
ـم َؤ َّي ِدي َ #ع َىل َق رو ِل
(َ -)8و َق َال َم رو َال َنا اإلمام ّ
احلجة َجم ردالدر رين بر ُن ُحم َ َّمد ا رل ُ
ـم َؤ رل ِ
ـم َه ِ
اجرِ ري َن
اجتِ َم ُ
ـم َرا ُد :ر
فَ :
احل رل َوا رل َع رق ِد ِم َن ا رل ُ
«وا رل ُ
ا رل ُ
اع َأ َج رل َأ ره ِل ر َ

ـما َمت َّ رت بَ ري َع ُة َأ ِيب بَك ٍرر َم َع َت َأخرِ بَ ري َع ِة َع ِ ٍّيل ( ،»#صفح)27-
َواألَ رن َصارِ َ ،وإ َِّال َل َ
اجل ِد ريدَ ِة)َ ،و ِيف (ال َق ِد ري َم ِة) (ص:)18-
ِيف (ال َّط رب َع ِة ر َ
( -)1يف كتابه (اإللزامات والتتبع).
ِ
ٍ
«سم رع ُت
( -)2أ ّما احلديث الذي يف (البخاري) :فهو حديث َرشيك عن أنس يف (اإلرساء) ،وفيهَ :
ٍ
رس َي بِالنَّب رِي ÷ ِم رن َم رس ِج ِد ال َك رعبَ ِةَ :جا َء ُه َثالَ َث ُة نَ َف ٍرَ ،قبر َل َأنر
حيدر ُثنَا َع رن َلير َل ِة ُأ ر ِ
َأنَ َس بر َن َمالِكَ ُ ،
وحى إِ َلير ِه .»...،قال احلافظ ابن حجر يف (فتح الباري) (:)587/13
ُي َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ر
َ
َ
ُ
َ
ر
َ
ر
َ
اض،
«و َق رول ُه :قبرل أن ُيوحى إِليره أنرك ََر َها اخلَط ِايبَ ،وابر ُن َحزر مٍَ ،و َعبردُ احلَ رقَ ،والقايض عيَ ٌ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ر
َ
ِ
وِ
وِ
ِ
رشيك َ -ي رعني َهذه -أ رو َها ٌم أنرك ََر َها ال ُعل َما ُء .أ َحدُ َها:
َوالن ََّو يَ ،وعبَ َار ُة الن ََّو ريَ :وق َع يف ر َوا َية َ ِ
ِ
َ
َ
َ
ر
َ
َان َلير َلةَ
الص َال ِة ك َ
َ
َّ
مج َع ال ُعل َما ُء أن ف رر َ
وحى إِ َلير ِهَ ،و ُه َو َغ َل ٌط َمل ر ُي َوا َف رق َعليرهَ ،وأ ر َ
ض َّ
َق رو ُل ُهَ :قبر َل َأ رن ُي َ
ف َيكُو ُن َقبر َل ا رل َو رح ِي؟! انرت ََهى».
ِرس ِاءَ ،ف َكير َ
راإل ر َ
«حدَّ َثنَا َأبُو زُ َم ري ٍلَ ،حدَّ َثنِي
وأ َّما احلديث الذي يف (مسلم) :فهو حديث ِعكررِ َم َة برنِ ع ََّمار ،قالَ :
ِ
ابر ُن َعبَّ ٍ
ـم رسلِ ُمو َن َال َينر ُظ ُرو َن إ َِىل َأ ِيب ُس رفيَ َ
ان َو َال ُي َقا ِعدُ ونَ ُهَ ،ف َق َال للنَّب رِي ÷:
اسَ ،ق َال :كَا َن ا رل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
َيا نَب َِّي ال َّل ِه َث َال ٌ
مج ُل ُه ،أم َحبِيبَ َة بِن ُرت أ ِيب
ب َوأ ر َ
ث أ رعطني ِه َّنَ ،ق َال(( :نَ َع رم))َ .ق َال :عنردي أ رح َس ُن ا رل َع َر ِ
وضو ٌع َال َش َّك ِيف َو رض ِع ِهَ ،واآل َف ُة
«ه َذا َم ُ
ُس رف َيا َنُ ،أزَ رو ُج َك َهاَ ،ق َالَ (( :ن َع رم))» .إلخ .قال ابن حزمَ :
فِير ِه ِم رن ِعكررِ َم َة برنِ ع ََّم ٍ
ار» .أفاده احلافظ حممد بن إبراهيم الوزير .انظر (توضيح األفكار رشح
تنقيح األنظار) (.)129/1
(( -)3لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي ( #ط-114/2( )190/1/1و،)457
(ط-134/2( ،)253/1/2و( ،)505ط-141/2( )392/1/3و.)563

ُق رل ُتَ :يا ُس رب َح َ
ان ال َّل ِه! َو ِم رن َأ ري َن َمت َّ رت بَ ري َع ُة َأ ِيب بَك ٍرر؟ َو َما ُه َو الدَّ لِ ري ُل َع َىل َذلِ َك؟!
ب َِأ ري ِكت ٍ
ف َت ِتم بَ ري َع ٌة َ َ
احلق
خت َّل َ
َاب َأ رم ب َِأ َّي ِة ُسن ٍَّة؟َ .ك ري َ
احل رق َوا رل ُق ررآ ِنَ ،و ر َ
ف َعن َرها َم رن ُه َو َم َع ر َ

َص َر ُس ِ
َوا رل ُق رر ُ
ول ال َّل ِه ÷ َي رو َم ال َغ ِد ريرِ ،
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ني؛ ِبن ر
آن َم َع ُه؟! َم رن ُه َو َم رو َىل ا رل ُ
ـما ِئدَ ِةَ .م رن ُه َو ِم رن ُحمَ َّم ٍد ب َِمنرزِ َل ِة َه ُار َ
ون ِم رن ُم رو َسى َع َل ريهِ ُم ا رل َّص َال ُة
َو َولِي ُه رم؛ بِآ َي ِة ا رل َ

ِص َمنَا ِق ُب ُه.
َو َّ
الس َال ُمَ .م رن َال ُ رحت ََص َف َضا ِئ ُل ُهَ ،و َال ُ رحت َ ُ

ص َل َقدَّ َم ُه ا رل َف رض ُل
َو َل رو َمل ر َي ُك رن َن ٌّ
احل َسنَا ِنِ ،س رب َطا َر ُس ِ
َو َ َ
حيا َنتَا ُهَ ،و َس ريدَ ا
خت َّل َ
ول ال َّل ِه ÷َ ،و َر ر َ
ف َم َع ُه َأ ري ًضا ر َ
اجلنَّ ِةَ ،و َعم َر ُس ِ
اس َو َأ رو َال ُد ُهِ ،من ُره رم:
َش َب ِ
ول ال َّل ِه ÷َ ،وبَ ِق َّي ُة آبَائِ ِه ا رل َع َّب ُ
اب َأ ره ِل ر َ
اسَ ،و َمجِ ري ُع بَنِي َه ِ
مج ُ
اع
اش ٍمَ .ه َذا ِبإ ر َ
رب األُ َّم ِةَ ،و ُت رر ُ َ
ان ال ُق ررآ ِن َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن ا رل َع َّب ِ
َح ر ُ
ِمج ِ
احِ ،من ُرهم ال ُب َخارِ ي .
األُ َّم ِةَ ،ورِ َوا َي ِة َأ ره ِل ر
الص َح ِ

ـم َه ِ
َو َ َ
اجرِ ري َن َواألَ رن َصارِ ِ ،من ُرهم:
خت َّل َ
ف َم َع ُهم َأ ري ًضا َسا َد ُ
السابِ ِق ر َ
ني ِم َن ا رل ُ
ات َّ
َع َّم ُار بر ُن َي ِ ٍ
ان الفَارِ ِيس ا َّل ِذي ُه َو ِم رن َأ ره ِل ال َب ري ِ
ِاجلنَّ ِةَ ،و َس رل َم ُ
ت،
ارس ،ا رل َ
ـم رش ُهو ُد َل ُه ب ر َ

اشتِ َي ِ
ـم رش ُهو ُد َ ُهلم بِ ر
اجلنَّ ِة إِ َل ريهِمَ ،والزبَ ر ُري بر ُن ال َع َّوا ِم،
َو َأبُو َذ ٍّرَ ،وا رلـ ِم رقدَ ا ُد ،ا رل َ
اق ر َ
َو َس رعدُ بر ُن ُع َبا َدةََ ،و َو َلدُ ُهَ ،و َم رن َم َع ُه رم ِم َن األَ رن َصارِ .

اخلمس)،
( -)1انظر( :البخاري) برقم (( )4240كتاب املغازي) ،وبرقم (( )3092كتاب فرض ُ
وغري ذلك ،ط( :املكتبة العِص ّية) .و(مسلم) برقم (( )1759كتاب اجلهاد والسري) ،ط( :دار
ابن حزم)( .مسند أمحد) ( )179/1رقم ( )25حتقيق( :شاكر)( ،صحيح ابن حبان)
( ،)152/11برقم ( ) 4823ط( :مؤسسة الرسالة) ،وغريها ،وانظر ما قاله احلافظ البيهقي يف
(السنن الكربى) (.)300/6
انظر (الفصل الثاين) من (لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي #
(ط( ،)179/1/1ط( ،)240/1/2ط. )358/1/3
والبحث يف اللوامع أيض ًا حتت عنوان (املتخ ّلفون عن بيعة أيب بكر) ج/597/2ط،2
ج/706/2ط.3
كرر يومئذٍ:
ٍ
ِ
َ
َ
َّ
«و َ
ختل َ
ف ر
( -)2قال املحب الطربي الشافعي يف (الرياض النرضة) (َ :)167/1
عَن بَ ري َعة أ ِيب بَ َ َ
ٍ
اخلزر َر ِجَ ،و ِعَيل بر ُن َأ ِيب َطالِ ٍ
ِ
هلل ÷ َوبَنُو ُه
اس عَ م َر ُسول ا ِ
ب َوابرنَا ُه َوال َع َّب ُ
َس رعدُ بر ُن عُ َبا َد َة ِيف َطا ِئ َفة ِم َن ر َ
=

ت الن ُب َّو ِةَ ،أ َّو ُهلم َو ِ
مج ُع َأ ره ُل بَ ري ِ
آخ ُر ُهمَ ،و َسابِ ُق ُهم
َو َك ري َ
ف َت ِصح ال َب ري َع ُة؟ َو َقدر َأ ر َ
ُ
َو َال ِح ُق ُهم َع َىل عَدَ ِم ِص َّحتِ َهاَ ،وإِ َّن َما ر
اخ َت َل ُفوا ِيف الت رَّأ ِو ري ِل لِ رل َم َشاي ِِخ ال َّث َال َث ِةَ ،أ َّما َأ َّهنَا

ت ال َب ري َع ُةَ ،و َمت َّ ِ
َص َّح ِ
إل َما َم ُةَ ،ف َل رم َي ُق رل ب َِذلِ َك َأ َحدٌ ِمن ُرهم.
تا ِ
ف :إ َِّهنَا َمت َّ ِ
ـم َؤ رل ِ
ت ال َب ري َع ُةَ .فك َ
ني
ـمت ََخ رل ِف ر َ
َان َ ُجي ُ
َو َع َىل ُم رقت َ
وز ِقت َُال ا رل ُ
َـىض َق رو ِل ا رل ُ
نيَ ،و َأ ُخو َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷َ ،و َأ ره ُل بَ ري ِت ِه،
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ـم رذكُورِ ري َنَ ،و َع َىل َر رأ ِسهِ مَ ،أ ِم ر ُري ا رل ُ
ا رل َ
اجرِ ري َن َو َ
ـم َه ِ
األ رن َصارِ ا َّل ِذ ري َن َ َ
خت َّل ُفوا.
َو َسا َد ُ
ات ا رل ُ
ُس رب َحا َن َك ال َّل ُه َّم َه َذا ُ رهبت ٌ
َان َعظِ ري ٌم.

ف َو ُع َم ُر َن رف ُس ُهَ ،و ره َو َر رأ ُس ال َعا ِق ِد ري َن لِتِ رل َك ال َب ري َع ِة َي ُق ُ
ول َع َىل ا رلـ ِمن َ ِررب:
َو َك ري َ
كَا َن رت بَ ري َع ُة َأ ِيب بَك ٍرر َف رل َت ًة ،إلخ ،بِرِ َوا َي ِة ال ُب َخارِ ري َو َغ ر ِري ِه َ ،و َي ُق ُ
ول َأ ري ًضاَ :ف َم رن َعا َد
ِيف بنِي َه ٍ
عَم ٌار َو َأ ُبو َذ ٍّر َوا رل ِ
ـم َه ِ
اش ٍمَ ،والز َب ر ُري َو َط رل َح ُة َو َس رل َم ُ
ينَ ،و َخالِدُ
اجرِ َ
غَري ُه رم ِم َن ا رل ُ
ان َو َّ
َ
ـم رقدَ ا ُد َو ر ُ
رب ُن َس ِع ري ِد ربنِ ال َعاص.»... ،
انظر (الفصل الثاين) من (لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي #
(ط( ،)179/1/1ط( ،)240/1/2ط. )358/1/3
والبحث يف اللوامع أيض ًا حتت عنوان (املتخ ّلفون عن بيعة أيب بكر) ج/597/2ط،2
ج/706/2ط.3
( -)1وعىل َق َو ِد (نخ).
(( -)2صحيح البخاري) رقم (( ،)6830كتاب احلدود) ،ط( :املكتبة العِصية) .وانظر (فتح
الباري رشح البخاري) ( ،)175-174/12رقم ( ،)6830ط( :دار الكتب العلمية) .ورواه
ابن أيب شيبة يف (املصنف) ( ،)475/17وأمحد بن حنبل يف (مسنده) ( ،)327/1رقم ()391
حتقيق( :أمحد شاكر) ،بلفظ« :إِ َّن بَير َع َة َأ ِيب بَك ٍرر كَانَ رت َف رلتَ ًةَ ،أ َال َوإ َِّهنَا كَانَ رت ك ََذلِ َكَ ،أ َال َوإ َِّن ال َّل َه عَزَّ
رش َها» .قال املحقق« :إسناده صحيح» .ورواه ابن حبان ( )150/2رقم ()413
َو َج َّل َو َقى َ َّ
ٍ
َ
َ
( )415ط (الرسالة) ،ولفظ رقم (« :)413إِ َّن بَير َع َة أ ِيب بَكرر كَانَ رت َف رلتَ ًة ،أ َال َوإ َِّهنَا كَانَ رت َف رلتَ ًة إ َِّال
رش َها» .وصحح املحقق إسناده عىل رشط الشيخني.
َأ َّن ال َّل َه َو َقى َ َّ
وقال األلباين يف (التعليقات احلسان)« :صحيح» .ويف لفظ حديث رقم (« :)414إ َِّن بَير َع َة َأ ِيب
رش َها» .قال (األرنؤوط)« :إسناده
بَك ٍرر كَانَ رت َف رلتَ ًة َفت ََّم رتَ ،ف َقدر كَانَ رت َف رلتَ ًةَ ،و َلكِ َّن ال َّل َه َو َقى َ َّ
صحيح عىل رشط الشيخني» ،وقال األلباين« :صحيح» .ورواه البزار يف (مسنده) (-299/1
 )302رقم ( ،)194ونحوها روى النسائي يف (سننه الكربى) ( )272/4رقم ( ،)7151ورقم
( ،)7154وغريهم كثري.
=

إ َِىل ِم رثلِ َها َفا رق ُت ُلو ُه؟.

َو َقدر ُن رظ َم رت ِيف َذلِ َك األَ رش َع ُار ك ََما َق َال :

َف َب ري َعــ ُة َهــذا َأ رح َكــ ُم َّ
اللــ ُه َع رقــدَ َها

َوبَ ري َعـ ـ ُة َهـ ـ َذا َف رل َتـ ـ ٌة َقـ ـ َال َصـ ـ ِ
اح ُب ره

ون َع َىل َم رن َعا َد إ َِىل ِم رثلِ َها بِا رل َقت ِرلَ ،و َن ُق ُ
حيك ُُم َ
َف ُه رم ُي ِقر َ
ول
ون َأ َّهنَا كَا َن رت َف رل َت ًةَ ،و َ ر
احل رل َوا رل َع رق ِدَ ،و َال ا رع ِت َب َار ب َِم رن
َن رح ُن :بَ رل إ َِّهنَا َمت َّ رتَ ،وا رن َع َقدَ ر
ت ِبإ ر َ
ِمج ِ
اع ُج رل َأ ره ِل ر َ

ََ
ف َعن َرهاَ ،و َن رست َِدل ِ َهبا َع َىل ِص َّح ِة َما َو َق َع َع َىل ِم رثلِ َها!.
خت َّل َ
ف َحتَّى لِ رل َعا ِق ِد ري َن َأ رن ُف ِسهِم.
ـم َخالِ ٌ
ب ا رل َع َج ِ
إ َِّن َه َذا َألَ رع َج ُ
بَ ،وإِ َّن ُه َل ُ
ني ( :#إِ َّن ُه بَا َي َعنِي ا رل َق رو ُم ا َّل ِذي َن بَا َي ُعوا َأبَا بَ رك ٍر َو ُع َم َر
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َو َأ َّما َق رو ُل َأ ِم ر ِري ا رل ُ
َو ُع رث َم َ
اج َع َىل ُم َع ِ
او َي َةَ ،وإِ رل َزا ٌم لِ رل َخ رص ِم ب َِما َي رلتَزِ ُم ُه.
اح ِت َج ٌ
ان )...إلخ؛ َفإِ َّن َما ُه َو ر
اجرِ ي َن َواألَ رن َصارِ  ،)...إِىل ِ
ورى لِ رل ُم َه ِ
آخرِ ِهَ -ص ِح ري ٌح َأ َّهنُم
َو َق رو ُل ُهَ :
(وإِ َّن َما الش َ
أمج ُعوا َع َىل إِ َما َم ِة َأ ِيب بَك ٍرر َو ُع َم َر.
مج ُعوا ،إلخَ ،و َمل ر َي ُق رل إ َِّهنُم ر َ
َمتَى َأ ر َ
ف َي ُق ُ
ني!.
َو َك ري َ
ـم َخالِ ِف ر َ
ول َذلِ َك َأ رو َي رق ِصدُ ُهَ ،و ره َو َأ َّو ُل ا رل ُ

اج ر
اخلَ رص ِمَ ،وإِ رل َزا ِم ِه ب َِما
َوإِ َّنام ك ََال ُم ُه َ #ع َىل «األُ رس ُل ِ
احلكِ ري ِم» ِيف ر
استِدر َر ِ
وب ر َ
ـم َ
ون.
َي رلتَزِ ُم ُهَ ،و َما َي رع ِق ُل َها إ َِّال ا رل َعالِ ُ

ُث َّم ُي َق َال :إ رِن كَا َن ِ
ت ا رل َب ري َع ُة َقدر َمت َّ رت َفلِ َما َذا َمل ر َي َز رل َأبُو بَك ٍرر َو ُع َم ُر ُيتَابِ َعا ِن َأ ِم ر َري
ـمت َ
احل َت ُه بَ رعدَ ِس َّت ِة َأ رش ُه ٍر،
َخ رل ِف ر َ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ني َم َع ُه ِيف ا رل َب ري َع ِة َحتَّى َط َل َ
ني َ #وا رل ُ
ا رل ُ
ب ُم َص َ َ

مها؟!.
ك ََما َر َوى َذلِ َك ال ُب َخارِ ي َو ُم رسلِ ٌم َو َغ ر ُري ُ َ
ـم رن َال ا رعتِ َب َار بِ ِهَ ،و َال ُي رعتَد بِ ِ
خ َالفِ ِه؟.
ـمتَابَ َع ُة لِ َ
ـما َذا َه ِذ ِه ا رل ُ
لِ َ
َان َأ ره َو ُن لِ رل ُم َؤ رل ِ
او ُل َ
َل َقدر ك َ
ـم َح ِ
ون لِت رَص ِح ري ِح بَ ري َع ِة َأ ِيب
ف َأ رن َيدَّ ِع َي ك ََما ا َّد َعى ا رل ُ
انظر لوامع األنوار-الفصل الثامن لإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي  #ج/2
/523ط ،2ج/595/2ط.3
( -)1لل َهبَ ِل ¦ ،كام يف ديوانه (ص.)118/

ارسوا َع َىل ال َق رو ِل إ َِّهنَا َمت َّ رت َم َع
بَك ٍرر َأ َّهنَا َمت َّ رت بَ رعدَ ا رل َب ري َع ِة ا رل ُ
ـمدَّ َعا ِة ِمنر ُه َ ،#و َمل ر َيت ََج َ ُ
َت َأخرِ َع ِ ٍّيل َ ،#و َأ َّن ُه َال َي ُرض ِخ َال ُف ُه.
ـمدَّ َعا َة َغ ر ُري َص ِح ري َح ٍة،
اب بَ رعدَ َه َذا ب َِما َأ َج َ
جي ُ
رت ُة َأ َّن َه ِذ ِه ا رل َب ري َع َة ا رل ُ
اب بِ ِه ا رل ِع ر َ
ُو َ َ
اح.
ـم ٌة ،ك ََما َر َو َاها َأ ره ُل ر
احل ٌة َو ُم َسا َل َ
الص َح ِ
َوإِ َّن َما ِه َي ُم َص َ َ
احل َسنَا ِن َو َسا ِئ ُر َأ ره ِل ال َب ري ِ
ت َ %مل ر َي َزا ُلوا ُي َص رـر ُح َ
ون ِب َعدَ ِم
َو َك ري َ
ف َو ره َو َو ر َ
اع َم َع
ـم رسلِ ِم ر َ
َذلِ َكَ .و َلكِنَّ ُه َ #ر َأى َأ َّن َص َال َح اإل رِس َال ِم َوا رل ُ
ني ِيف َت رر ِك النرـ ََز ِ
الش ري َخ ر ِ
استِ َقا َم ِة ِس ر َري ِة َّ
ني،
ـم رسلِ ِم َ
ور ا رل ُ
ني ،ك ََما َق َال ( :#ألُ رسلِ َم َّن َما َسلِ َم رت ُأ ُم ُ
ر

ور.
اجل رو ُر َّإال َع َّيل َخ َّ
اص ًة)َ ،أ رو ك ََما َق َال َ ،وإ َِىل ال َّل ِه ُت رر َج ُع األُ ُم ُ
َو َمل ر َيكُن ر َ

احل َس ر ِ
احل روثِي
رت ِة ا رل ُ
(َ -)9و َق َال َم رو َال َنا ال َع َّال َم ُة َن رج ُم ا رل ِع ر َ
ني ُ
احل َس ُن بر ُن ر ُ
ـم َط َّه َر ِة ر َ
احل ِد ري ِ
ـم رؤ رل ِ
ث َد َال َل ٌة َو ِ
اض َح ٌة َأ َّن َز ريدَ
فَ :
يض ال َّل ُه َعن ُره َماَ -ع َىل َق رو ِل ا رل ُ
«و ِيف َه َذا ر َ
َر ِ َ
ٍ
احل ِد ري َث ِة)ِ ،و ِيف
الص َحابَ ِة بِا رل َف َرائِ ِ
بر َن َثابِت َأ رع َل ُم َّ
ض» (صفحةِ )40-يف (ال َّط رب َع ِة ر َ
(ال َق ِد ري َم ِة-صفحة:-)26-
ـمت ََواتِ َر ِة ِم رن َأ َحا ِد ري ِ
ث ال َّث َق َل ر ِ
رت َة ُهدَ ا ُة
ني َو َغ ر ِري َهاَ ،أ َّن ا رل ِع ر َ
َقدر َث َب َت بِاألَ ِد َّل ِة ا رل ُ
ـم رل ُح ُ
األُ َّم ِةَ ،واألَ َم ُ
وظ
ان ِم َن َّ
رت ِةَ ،وا رل َ
ـم رع ُلو ِم َأ َّن َعلِ ًّيا َر رأ ُس ا رل ِع ر َ
الض َال ِلَ .و ِم َن ا رل َ
األَ رع َظ ُم.

َو َقدر َو َر َد فِ ري ِه ب ُِخ ُص ِ
احل َّج َةِ ،م رث ُل َق رولِ ِه ÷ فِ ري ِه:
وص ِه َما ُي رع َل ُم بِ ِه ك رَو ُن ُه ر ُ
(( َفإِ َّن ُه َل رن ُخيررِ َجك رُم َع رن ُهدً ى ،))...إِلخِ ،م رن َح ِد ري ِ
ث َز ري ِد بر ِن َأ رر َق َم ،ا َّل ِذي َأ رخ َر َج ُه
ـما عزموا عىل بيعة عثامن ،والرواية بتاممهاَ ( :ل َقدر َعلِ رمت رُم َأ رين َأ َحق
( -)1قال  #هذا الكالم َل َّ
َيل
الن ِ
ـم رسلِ ِمنيَ َ ،و َمل ر َي ُك رن فِ َ
ور ا رل ُ
َّاس ِ َهبا ِم رن غ رَريِيَ ،و َوال َّل ِه ألُ رسلِ َم َّن َما َسلِ َم رت ُأ ُم ُ
يها َج رو ٌر إِالَّ ع َ َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر
َ
َ
َ
ً
ر
يما تَنَاف رست ُُمو ُه م رن زُ خ ُرفه َو ِزبررِ جه).
َخ َّ
اسا أل رجرِ ذل َك َوف رضلهَ ،وزُ رهدً ا ف َ
اصة؛ الت َم ً

رب ِاين َ ،و َأبُو ُن َع ري ٍم َ ،و ُحم َ َّمدُ بر ُن ُس َل ري َم َ
ان
احلاكِ ُم َ ،وا رل َكن ِرجيَ ،وال َّط َ َ
رَ
ا رلك رُو ِيف .
ٍ
يل(( :إِنَّ ُه َل رن َيدُ َّل َك َع َىل َر ًدىَ ،و َل رن ُخيررِ َج َك َع رن
َو َق رولِ ِه ÷ ل ِ َع َّمار ِيف َع ِ ٍّ
رب ِاينَ ،و ر
إل َما ُم َع ربدُ ال َّل ِه ب ر ُن
احلَاكِ ُم َ ،وا ِ
ُهدً ى)) َر َوا ُه الدَّ ري َل ِمي َ ،وال َّط َ َ
وب .
َر
مح َز َة َ . #و َر َوا ُه الدَّ ري َل ِمي َأ ري ًضا َع رن َأ ِيب َأي َ

ـم ِح ري ِ
ط)
احلق َم َع َع ِ ٍّيل))َ ،ر َوا ُه ِيف (ا رل ُ
احل رقَ ،و ر َ
َو َق رولِ ِه ÷َ (( :ع ِ ٌّيل َم َع ر َ
سَ ،ع رن َعائِ َش َة.
بِإ رِسنَا ِد ِه إ َِىل ابر ِن َأ ِيب ا رل َي َ ِ
ـمغَازِ ِ ريل ب َِسن َِد ِه إ َِىل ابر ِن َأ ِيب َس ِع ري ٍد.
َو َر َوا ُه ابر ُن ا رل ُ
ِم رن َح ِد ري ِ
ـمن َ
َاشدَ ِة َع رن َع ِ ٍّيل .#
َو َر َوا ُه َأ ري ًضا
ث ا رل ُ

َو َر َوا ُه َأبُو َطالِ ٍ
ب
َوا رل ُق رر ُ
آن َم َع َع ِ ٍّيل)).
احلاكِ ُم
َو َأ رخ َر َج ُه ر َ

َع رن ُأ رم َس َل َم َة بِ َل رف ِ
احلق
احل رق َوا رل ُق ررآ ِنَ ،و ر َ
ظَ (( :ع ِ ٌّيل َم َع ر َ

ـم َو َّطأِ
رب ِاين َ ،و َمالِ ٌك ِيف ا رل ُ
َ ،وال َّط َ َ

بِ َل رف ِ
ظَ (( :ع ِ ٌّيل َم َع

(( -)1املستدرك) للحاكم ( ،)139/3رقم ( ،)4642وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد».
(( -)2املعجم الكبري) للطرباين ( ،)194/5رقم (.)5067
(( -)3حلية األولياء) أليب نُ َعيم ( ،)387/4رقم (.)5962
(( -)4املناقب) للكويف ( ،)426/1برقم (.)332
( -)5ذكر اهلندي يف (كنز العامل)(َّ )614/11
عمار بن يارس ريض اهلل عنهام.
أن الديلمي رواه عن َّ
(( -)6تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبيني) للحاكم اجلشمي (ص.)181/
(( -)7الشايف) لإلمام احلجة املنصور باهلل عبد اهلل بن محزة .)591/3( ŉ
(( -)8الفردوس) للديلمي ( )384/5رقم ( ،)8501عن أيب أيوب األنصاري ولفظه:
َّاس؛
َيلَ ،و َد ِع الن َ
(( َيا ع ََّمار إِ رن َر َأ ري َت َعلِيًّا َقدر َس َل َك َوا ِد ًياَ ،و َس َل َك الن ُ
َري ُه َف ر
اس ُل رك َم َع ع ِ ٍّ
َّاس َوا ِد ًيا غ ر َ
ِ
اهلدَ ى)).
إِنَّ ُه َل رن َيدُ َّل َك ِيف َردىَ ،و َل رن ُخيررِ َج َك م َن ُ
(( -)9املناقب) البن املغازيل (ص ،)160/برقم (.)291
( -)10املناقب (ص )91-88/رقم (.)155
(( -)11أمايل اإلمام أيب طالب ( )#ط( )1ص ،)93/رقم (.)50
ِ
يح اإل رِسنَاد» .ووافقه الذهبي.
«ص ِح ُ
(( -)12املستدرك) للحاكم ( )134/3رقم ( ،)4628وقالَ :

ال ُق ررآ ِنَ ،وا رل ُق رر ُ
آن َم َع َع ِ ٍّيل))َ ،ع رن ُأ رم َس َل َم َة.
ض))َ ،ذك ََر ُه ِيف
احل رو َ
ك ََما َأ رخ َر َج ُه َو َزا َد فِ ري ِهَ :
((و َل رن َي رف َ ِرت َقا َحتَّى َيرِ َدا َع َ َّيل ر َ
ـم ِح ري ِ
ط).
(ا رل ُ

ص َع ِ ٍّيل َأ َّن َق رو َل ُه ُح َّج ٌةَ ،و َذلِ َك َق رو ُل َأ ره ِل ال َب ري ِ
ت َ %ال
َو َق َال فِ ري ِهَ :و ِم رن َخ َصائِ ِ
خي َتلِ ُف َ
ون ِف ري ِه.
َر

ِ
احل رقَ ،و ر َ
َو َق َال فِ ري ِهَ :ح ِد ري ُثَ (( :ع ِ ٌّيل َم َع ر َ
احلق َم َع َع ٍّيل))ُ ،ر ِو َي رِ َوا َي ًة َعا َّم ًة َمل ر
َيدر َف رع ُه َأ َحدٌ .
ـم ِح ري ِ
ط) َأ ري ًضا ب َِسن َِد ِه إ َِىل َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيل َ #ق َالَ :ن رح ُن َ -أ ره َل
َو َر َوى ِيف (ا رل ُ
ٍ
ال َب ري ِ
ني
ـم رؤ ِمنِ ر َ
تَ -مل ر َن رست رَو ِح رش إ َِىل َأ َحد ِم رن َه ِذ ِه األُ َّم ِة ،إِ َذا َث َب َت َلنَا األَ رم ُر َع رن َأ ِم ر ِري ا رل ُ
َمل ر َن رعدُ ُه إ َِىل َغ ر ِري ِه.
اسَ ،ق َال :إِ َذا ب َل َغنَا َِشء َعن َع ِيل ِمن َق َض ٍ
َو َر َوى َأ ري ًضا ب َِسن َِد ِه إ َِىل ابر ِن َع َّب ٍ
اء َأ رو
ٌ ر ٍّ ر
َ

ُف رت َيا َو َث َب َت َمل ر ُن َج ِ
او رز ُه إ َِىل َغ ر ِري ِه.
َان َر ُس ُ
احل َس ِنَ ،ق َال :ك َ
ول ال َّل ِه ÷
َو َر َوى َأ ري ًضا ب َِسن َِد ِه إ َِىل َع رب ِد ال َّل ِه بر ِن ر َ
ُون ِيف ُأ َّمتِ ِه َف َم َّر َع ِيل بر ُن َأ ِيب َطالِ ٍ
َي رذك ُُر ا رل ِف َت َن َو َما َيك ُ
بَ ،ف َق َالَ (( :يا ُح َذ ري َف ُةَ ،ه َذا
َو ِح رزبُ ُه راهلدَ ا ُة إ َِىل َي رو ِم ال ِق َيا َم ِةَ ،يا ُح َذ ري َف ُة َل رو َأ َخ َذ ِ
ت األُ َّم ُة َجانِ ًباَ ،و َأ َخ َذ َع ِ ٌّيل َجانِ ًبا
ُ
ك َ
احل رق)).
احلق َم َع َع ِ ٍّيلَ ،و َع ِ ٌّيل َم َع ر َ
َان ر َ
َو َر َوى ُحمَ َّمدُ بر ُن ُس َل ري َم َ
ان ا رلك رُو ِيف ب َِسن َِد ِه إ َِىل َس رع ٍدَ ،و ُأ رم َس َل َم َة َأ َّن ال َّنب َِّي ÷
( -)1يف (املعجم الصغري) ( )28/2رقم ( ،)720ويف (األوسط) ( )135/5رقم (.)4880
وحسنَه السيوطي يف (اجلامع الصغري) ،برقم (.)5594
َّ
( -)2عزاه إىل (موطأ مالك) :السيدُ العالمة حممد بن إسامعيل األمري يف كتابه (الروضة الند َّية رشح
التحفة العلو َّية) (ص ،)239/يف رشح البيت اخلامس واألربعني ،وهو قوله:
َد َارَ ،فا رع َل رمـــ ُه َحـــ ِد ريثًا َن َبوِ ّيـــا
احلــق َمعــ ُه َح ريثُ َمــا
َو َيــدُ ُ
ور ر َ
(( -)3املناقب) للكويف ( )423-421/1رقم (.)330

احلق َم َع ُه)).
َق َالَ :
احل رقَ ،و ر َ
((ع ِ ٌّيل َم َع ر َ
َو َر َوى َأ ري ًضا بِإ رِسنَا ِد ِه إ َِىل َس ره ِل بر ِن َس رع ٍد ا رل َّسا ِع ِد ريَ ،ق َالَ :س ِم رع ُت َر ُس َ
ول
ال َّل ِه ÷ َي ُق ُ
ب َعلِ ًّيا))َ ،و َس َ
احلق َم َع ُه،
ولَ (( :م رن َأ َح َّبنِي َف رل ُي ِح َّ
اق إ َِىل َق رولِ ِهَ (( :ف ر َ
احل رق)).
َو ره َو َح ري ُث ر َ
ول ال َّل ِه ÷ َي ُق ُ
َو َر َوى ب َِسن َِد ِه إ َِىل ُأ رم َس َل َم َةَ ،قا َل رتَ :س ِم رع ُت َر ُس َ
ول لِ َع ِ ٍّيل:

احلق َم َع َك)).
احل رقَ ،و ر َ
(( َأ رن َت َم َع ر َ
يل َ ،#ق َال َ :ق َال
يل َع رن آبَائِ ِه َع رن َع ِ ٍّ
َو َر َوى ب َِسن َِد ِه إ َِىل َز ري ِد ب ر ِن َع ِ ٍّ
َر ُس ُ
ف
ول ال َّل ِه ÷َ ((:يا َع ِيل ...؛ إِ َّن َك راهلَادِي لِـ َم رن تَبِ َع َكَ ،و َم رن َخا َل َ
َط رِ ري َق َك َض َّل إ َِىل َي رو ِم ال ِقيَا َم ِة)).
ٍ
احلا ِك ِم َعنر ُه َ -ع رن َجاب ٍِرَ ،عنر ُه ÷ َق َال
َّارص -بِرِ َوا َي ِة ر َ
َو ِيف َح ِد ريث َر َوا ُه الن ِ ُ
احل َّق َم َع َكَ ،و َع َىل لِ َسانِ ِ
ني َع رينَ ري َك)).
كَ ،و ِيف َق رلب َِكَ ،وبَ ر َ
ِيف َع ِ ٍّيلَ :
((و َأ َّن ر َ
احل َّق َع َىل
َو َق رولِ ِه ÷ لِ َع ِ ٍّيلَ (( :أ رن َت بَ ُ
احل َّق َم َع َكَ ،و ر َ
اب ِع رل ِميَ ،...،و َأ َّن ر َ

ني َع رينَ ري َك))َ ،أ رخ َر َج ُه ا رل َكن ِرجي َع رن َع ِ ٍّيل .
لِ َسانِ َكَ ،و ِيف َق رلب َِكَ ،وبَ ر َ
َو َأ رخ َر َج ال ُب َخارِ ي ِيف َص ِح ري ِح ِه َع رن َع ِ ٍّيل َ #ق َالَ :س ِم رع ُت َر ُس َ
ول ال َّل ِه ÷
احل َّق َم َع ُه َح ري ُث َد َار)) .
َي ُق ُ
ولَ :
((ر ِح َم ال َّل ُه َعلِ ًّيا ،ال َّل ُه َّم َأ ِدرِ ر َ
(( -)1املناقب) للكويف ( )474/2رقم (.)971
(( -)2املناقب) للكويف ( )423-421/1رقم (.)330
(( -)3املناقب) للكويف ( )555/2رقم (.)1067
للحق...
ر
(( -)4تنبيه الغافلني) للحاكم اجلشمي رمحه اهلل تعاىل (ص ،)172/وقال :روى النارص
(( -)5املناقب) للكنجي (ص.)264/
ِ
ِ
َّ
ف غريه ،وقد ُروي من
ف كام ُحذ َ
( -)6ليس موجو ًدا يف نُ َس ِخ البخاري املطبوعة ،ولعله مام ُحذ َ
طرق كثرية .ابحث يف (لوامع األنوار) .انتهى من املؤ ّلف(ع).
وقد عزا هذا احلديث إىل البخاري يف صحيحه يف كتاب (دالئل السبل األربعة) (مخ) ،وقال
معزوا إىل البخاري« :هكذا أخرجه َرزِ ري ُن ال َعبردَ ري يف
مؤلف الدالئل هناك بعد أن روى احلديث
ً
(اجلمع بني الصحاح الستة) ،يف باب مناقب أمري املؤمنني» .انتهى.
=

ـمغَازِ ِ ريل
احلاكِ ُم َ ،وابر ُن ا رل ُ
َو َق رولِ ِهَ (( :م رن َف َار َق َعلِ ًّيا َف َقدر َف َار َقنِي))َ ،أ رخ َر َج ُه ر َ
َأ ري ًضا َع ِن ابر ِن ُع َم َر.
َو َأ رخ َر ُج َأ رمحَدُ َن رح َو ُه بِ َل رف ِ
احلاكِ ُم ،
ظَ (( :م رن َف َار َق َك َف َقدر َف َار َقنِي))َ ،وك ََذا ر َ
مها َع رن َأ ِيب َذ ٍّر.
كِ َال ُ َ

احلق َم َع َذاَ -ي رعنِي َعلِ ًّياَ ،))-أ رخ َر َج ُه َأبُو
َو َق رولِ ِه ÷:
((احلق َم َع َذا ،ر َ
رَ
َي رع َىل َ ،و َس ِع ريدُ بر ُن َمن ُرص ٍ
ور َ ،ع رن َأ ِيب َس ِع ري ٍد.
ـمغَازِ ِ ريل َع رن َأ ِيب َس ِع ري ٍد َأ ري ًضا.
َو َر َوا ُه ابر ُن ا رل ُ

َو َق رولِ ِه ÷َ (( :أ َنا َو َه َذاَ -ي رعنِي َعلِ ًّياُ -ح َّج ٌة َع َىل ُأ َّمتِي))َ ،أ رخ َر َج ُه ابر ُن

أيضا السيد العالمة حممد بن إسامعيل األمري ،يف كتاب (الروضة الندية رشح
وعزاه إىل البخاري ً
التحفة العلو َّية) (ص ،)239يف رشح البيت اخلامس واألربعني.
رش ِ
«ح ِد ٌ
يح َ
ط
يث َص ِح ٌ
واحلديث هبذا اللفظ رواه احلاكم ( )134/3رقم ( ،)4629وقالَ :
عَىل َ ر
ُم رس ِل ٍم».
(( -)1املستدرك) ( ،)158/3برقم ( ،)4703عن أيب ذر ،وصححه.
ذر.
(( -)2املناقب) البن املغازيل (ص )159/رقم ( )287عن ابن ع َُمر ،وبرقم ( )288عن أيب ٍّ
(( -)3فضائل الصحابة) ( ،)704/2رقم (.)962
ِ
ِ
يح اإل رِسنَاد» .قلت :ورواه
«صح ُ
(( -)4املستدرك) للحاكم ( ،)133/3رقم ( ،)4624وقالَ :
البزار ( ،)455/9رقم ( ،)4066بإسناده َع رن َأ ِيب َذ ٍّر  .¥قال اهليثمي يف (جممع الزوائد)
ات» ،وقال الشوكاين يف (در السحابة) (ص )226/رقم
«ر َوا ُه البَزَّ ُارَ ،ور َِجا ُل ُه ثِ َق ٌ
(َ :)138/9
ِ
ات».
(«:)117ر َِجا ُل ُه ث َق ٌ
ورواه الطرباين يف (املعجم الكبري) ( ،)423/12رقم ( ،)13559بإسناده عن ابن عمر.
(( -)5املسند) أليب يعىل ( ،)318/2رقم ( )1052حتقيق( :حسني أسد) ،وقال املحقق« :صدقة
بن الربيع :وثقه ابن حبان واهليثمي ،وباقي رجاله ثقات .وقال :وذكره اهليثمي يف (جممع
الزوائد) ( ،)235-234/7وقال :رواه أبو يعىل ،ورجاله ثقات».
( -)6انظر( :مجع اجلوامع) للسيوطي ( ،)232/4رقم ( ،)11480ط( :دار الكتب العلمية)،
أيضا
و(كنرز العامل) ( ،)285/11رقم ( ،)33015ط( :دار الكتب العلمية) ،و(كنز العامل) ً
أيضا (ص،)1517/
( ،)621/11رقم ( ،)33018ط( :مؤسسة الرسالة) ،و(كنز العامل) ً
رقم ( ،)33018ط( :بيت األفكار) ،وانظر( :رشح التحفة العلوية) البن األمري (ص.)241/
(( -)7املناقب) البن املغازيل (ص ،)160/برقم (.)291

ب َع رن َأ َن ٍ
ـمغَازِ ِ ريل َ ،و ر
س.
اخلَ ِط ري ُ
ا رل ُ
رشبًاَ ،و َ ِهن رل َت ُه َهنر ًال))،
احل َس ِنَ ،ل َقدر َ ِ
رشبر َت ُه ُ ر
َو َق رولِ ِه ÷(( :لِ َي رهنِ َك ا رل ِع رل ُم َيا َأبَا ر َ
َأ رخ َر َج ُه َأبُو ُن َع ري ٍم َ ،وا رل َكن ِرجي َ ،و ر
اخلُ َو َار رز ِمي .

اب ا رلكِ َال ِيب َع رن َع ِ ٍّيل.
َو َأ رخ َر َج َن رح َو ُه َع ربدُ ا رل َو َّه ِ
َو َق رولِ ِه ÷َ (( :أ رع َل ُم ُأ َّمتِي ِم رن بَ رع ِدي َع ِ ٌّيل))َ ،أ رخ َر َج ُه الدَّ ري َل ِمي ،
انَ ،و َمل ر َي رذكُرِ ا رل َكن ِرجي َع رن َس رل َم َ
َوا رل َكن ِرجي َع رن َس رل َم َ
ان (( ِم رن بَ رع ِدي))َ .ق َال :
َ
اهل رمدَ ِاينَ ،و َتابَ َع ُه ر
اخلُ َو َار رز ِمي .
َو َر َوا ُه أبُو ا رل ُع َىل ر َ
َع ِن ال َق ِ
اس ِم َع رن َأ ِيب ُأ َما َم َة َعنر ُه ÷َ (( :أ رع َل ُم ُأ َّمتِي بِا رلسنَّ ِة
َو َأ رخ َر َج
َوا رل َق َض ِ
اء بَ رع ِدي َع ِيل بر ُن َأ ِيب َطالِ ٍ
ب)).
َو َق رولِ ِه ÷َ (( :ع ِ ٌّيل َع ري َب ُة ِع رل ِمي

)) َأ رخ َر َج ُه ابر ُن َع ِد ٍّي

َع ِن ابر ِن

(( -)1املناقب) البن املغازيل (ص( ،)48/رقم .)67
((-)2تاريخ بغداد) للخطيب ( ،)88/2وانظر (كنرز العامل) ( ،)620/11رقم (.)33013
(( -)3حلية األولياء) أليب نُ َعيرم ( ،)105/1رقم (.)199
(( -)4املناقب) للكنجي (ص( ،)209/الباب الثاين واخلمسون).
(( -)5املناقب) للخوارزمي (ص( ،)87/الفصل السابع).
(( -)6مسند الكاليب) املطبوع يف ذيل مناقب ابن املغازيل (ص )269/رقم (.)8
(( -)7الفردوس) للديلمي ( )370/1رقم (.)1491
(( -)8املناقب) للكنجي (ص( )332/الباب الرابع والستون).
( -)9أي الكنجي.
(( -)10املناقب) للخوارزمي (ص.)85/
( -)11أي الكنجي .انظر (املناقب) (ص.)332/
ر
اجل ررن يف لغة
الزر ُع ال َ
(« -)12ال َعيربَ ُة( :زَ ب ٌِيل) ك َأ ِمري ( ِم رن َأ َدم) –حمُ ََّركةُ -ينر َقل فيه ر
ـم رح ُصو ُد إِىل ُ
اب)َ ،ووِ عَا ٌء من َأ َدم َيك ُ
الر ُج ِل هو:
ـمت ُ
جي َع ُل فِيه الثريَ ُ
َاع .ال َعيربَ ُة ِمن َّ
ُون فيه ا رل َ
مهدَ ان .ال َعيربَ ُة ( :ما ُ ر
َر
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ر
َ
اصتي و َم روض ُع
ـمثل .ويف احلديث(( :األنر َص ُار َعيربَتي وكَرِ ِش)) ،أي َخ َّ
رسه عىل ال َ
َم روض ُع ّ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
بات بك رَس ففترح» .من (تاج العروس).
اب بالك رَس ،وعيَ ٌ
ب ،كبَدر رة وبِدَ ر ،وعيَ ٌ
رسي .ج :عيَ ٌ
ِر
(( -)13الكامل) البن عدي ( )161/5يف ترمجة (رضار بن رصد) برقم (.)950

َع َّب ٍ
اسَ ،وا رل َكن ِرجي َعنر ُهَ ،و َق َالَ :ر َوا ُه ابر ُن َع َسا ِك َر َهك ََذا.
ـم ِح ري ِ
ط) َع رن َأ ِيب
َو َق رولِ ِه ÷َ (( :أ رق َىض ُأ َّمتِي بِكِت ِ
َاب ال َّل ِه َع ِ ٌّيل))َ .ر َوا ُه ِيف (ا رل ُ
َطالِ ٍ
ب ب َِسن َِد ِه إ َِىل ابر ِن َع َّب ٍ
اس.

َو َر َوا ُه َعنر ُه ِيف َ
س األَ رخ َبارِ ) .
(ش رم ِ
«و َقدر َر َو ِ
ت ال َعا َّم ُة َو ر
اص ُة َأ َّن ُه ÷ َق َال:
اخلَ َّ
احل ِد ري ِد َ :
َو َق َال ابر ُن َأ ِيب ر َ
(( َأ رق َضاك رُم َع ِ ٌّيل))» .
َو َق رولِ ِه ÷ ِيف ُد َعائِ ِه لِ َع ِ ٍّيل(( :ال َّل ُه َّم ا رم ر
أل َق رل َب ُه ِع رل ًما َو َف ره ًما َو ُحك ًرما
اب ِيل فِ ري َك)).
است ََج َ
رب ِين َر ريب َع َّز َو َج َّل َأ َّن ُه ر
َو ُن رو ًرا))َ ،و َق َالَ (( :أ رخ َ َ
َر َوا ُه ا رل َكن ِرجي َع رن َع ِ ٍّيل .
َّاس َما
اب ِع رل ِميَ ،و ُم َب ر ٌ
ني لِ رلن ِ
احلافِ ُظ الدر َم رش ِقيَ :و َق رو ُل ُه ÷َ (( :ع ِ ٌّيل بَ ُ
َو َق َال ر َ
ُأ رر ِس رل ُت بِ ِه))َ ،أ رخ َر َج ُه الدَّ ري َل ِمي .
َو َق رولِ ِه ÷ ِيف َع ِ ٍّيلَ (( :ينرطِ ُق بِلِ َس ِاينَ ،و َي رق ِضـي ب ُِح رك ِمي))َ ،ر َوا ُه إِبر َر ِ
اه ري ُم

(( -)1املناقب) للكنجي (ص ،)198/الباب (الثامن واألربعون).
(( -)2تاريخ دمشق) البن عساكر (.)385-384/42
((-)3شمس األخبار) لعيل بن ُمحَيد ال ُق َرِش رمحه اهلل تعاىل (مع كشف األستار) للجالل (.)99/1
(( -)4رشح هنج البالغة) البن أيب احلديد (.)17/1
( -)5اب ُن أيب شيبة يف (املصنَّف) ( )510/15رقم ( . )30755ورواه أمحد يف (املسند) ()10/35
ط( :الرسالة) ،حتقيق (اآلرنؤوط وآخرين) ،برقم ( ،)21084وبرقم ( .)21085ورواه أمحد
برقم (،)21086
ورواه النسائي يف (السنن الكربى) (كتاب التفسري) ( )289/6رقم ( .)10995ورواه ابن
سعد يف (الطبقات الكربى) ( ،)293/2واحلاكم يف (املستدرك) ( )344/3رقم (،)5328
والبيهقي يف (دالئل النبوة) ( ،)155/7وأبو نُ َعيم يف (معرفة الصحابة) برقم ( ،)756ويف
(حلية األولياء) ( )105/1رقم ( .)202وابن حجر اهليتمي املكي يف (املنح املكية)
(ص .)583/واحلاكم يف (املستدرك) ( ،)145/3رقم ( ،)4656وانظر (املقاصد احلسنة)
(ص )83/ط( :دار الكتاب العريب).
((-)6املناقب) للكنجي (ص( )199/الباب الثامن واألربعون).
ِ
((و َم َو َّدتُ ُه عبَا َدةٌ)).
(( -)7الفردوس) للديلمي ( ،)65/3رقم ( ،)4181بزيادةَ :

الصنر َع ِاين َع ِن ال َبا ِقرِ َ ،ع رن آبَا ِئ ِه . %
َّ
((و ره َو بَ ِايب ا َّل ِذي ُأ رو َتى ِمنر ُه))َ ،ر َوا ُه ا رل َكن ِرجي َع ِن
َو َق رولِ ِه ÷ ِيف َع ِ ٍّيلَ :
ابر ِن َع َّب ٍ
اس .

َو َق رولِ ِه ÷ لِ َفا ِط َم َةُ (( :ث َّم َز َّو رجت ُِك َأ رك َث َر ُه رم ِع رل ًما))َ ،أ رخ َر َج ُه َأ رمحَدُ َ ،و َع ِيل
ـم ِح ري ِ
الص َّف ُار َ ،و ُحمَ َّمدُ بر ُن ُس َل ري َم َ
احل َس ر ِ
ان ا رلك رُو ِيف ،
ط)َ ،و َأبُو َع ِ ٍّيل َّ
ني ِيف (ا رل ُ
بر ُن ر ُ

ِ
ٍ َ
رب ِاين .
ـمغَازِ ِ ريل َ ،وال َّط َ َ
اهل رمدَ ِاينَ ،وابر ُن ا رل ُ
َوع ري َسى بر ُن َح رفصَ ،وأبُو ا رل ُع َىل ر َ
وبَ ،وبَ رع ُض ُهم َع رن َم رع ِق ِل بر ِن َي َس ٍ
ارَ ،وبَ رع ٌض َع رن َأ َن ٍ
س،
بَ رع ُض ُهم َع رن َأ ِيب َأي َ
َوبَ رع ٌض َع رن َز ري ِن ال َعاب ِِد ري َن.

رش األَ رن َصارِ َأ َال َأ ُدلك رُم َع َىل َما إ رِن َمت َ َّس ركت رُم ِب ِه َل رن
َو َق رولِ ِه ÷َ (( :يا َم رع َ َ
َت ِضلوا ،))...إلخ.
رب ِاين َ ،وا رل َكن ِرجي َ ،و ُحم َ َّمدُ بر ُن ُس َل ري َم َ
ان ا رلك رُو ِيف
َأ رخ َر َج ُه ال َّط َ َ
بر ِن َع ِ ٍّيل .#

احل َس ِن
َع ِن ر َ

( -)1انظر :االعتصام ( ،)46/1رشح الغاية (.)550/1
(( -)2املناقب) للكنجي (ص( ،)187/الباب الرابع واألربعون).
ني
((أو َما َت رر َض ر َ
(( -)3املسند) ألمحد بن حنبل ( )164/15برقم ( .)20185حتقيق( :الزين) ،ولفظهَ :
َأ رين زَ َّو رجت ُِك َأ رقدَ َم ُأ َّم ِتي ِس رل ًماَ ،و َأ رك َث َر ُه رم ِع رل ًماَ ،و َأعر َظ َم ُه رم ِح رل ًما)) .قال املحقق« :إسناده حسن».
(( -)4أمايل الصفار) (ص.)57/
(( -)5املناقب) للكويف ( )254-253/1رقم (.)168
(( -)6املناقب) البن املغازيل (ص )82-81/رقم (.)144
(( -)7املعجم الكبري) للطرباين ( )229/20برقم (.)538
(( -)8املعجم الكبري) للطرباين ( ،)90/3رقم ( ،)2749ط( :مكتبة ابن تيمية).
وروى الطرباين نحوه يف (األوسط) ( ،)127/2رقم ( ،)1468ولفظه :عن أنس بن مالك أن
رسول اهلل .قال(( :أنا سيردُ ِ
َ
ولد
أنت يا
ب؟)) ،قالواَ :
رسول اهلل ÷ قالَ (( :م رن َسيردُ ال َع َر ِ
وعيل َسيردُ العرب)).
آدم،
ٌّ
(( -)9املناقب) للكنجي (ص( ،)210-209/الباب الثالث واخلمسون).
(( -)10املناقب) للكويف ( ،)208/1رقم ( ،)128و( ،)129و( ،)512/2رقم (.)1012

ِ
َو َق رولِ ِه ÷َ (( :أ َنا ا رل ُ ِ
اهلا ِدي)) ،إِلخَ ،أ رخ َر َج ُه ابر ُن َجرِ ري ٍر ،
ـمنرذ ُرَ ،و َع ٌّيل َ
َوال َّث رع َلبِي َ ،والنَّ َّق ُ
اش .
ـم ِح ري ِ
ط) َع ِن ابر ِن َع َّب ٍ
احل َس ر ِ
اس.
ني ِيف (ا رل ُ
َو َأ رخ َر َج ُه َع ِيل بر ُن ر ُ
ـم ِح ري ِ
ط)
َّارص لِ رل َح رق َع رن َأ ِيب بَ رر َز َة األَ رس َل ِم ريَ ،و َن رح َو ُه ِيف (ا رل ُ
َو َأ رخ َر َج َن رح َو ُه الن ِ ُ
َع رن َع ِ ٍّيل َز ري ِن ال َعاب ِِد ري َن َم رو ُق رو ًفا.
احلاكِ ُم َأبُو ال َق ِ
اس ِم َع ِن ابر ِن َع َّب ٍ
اس ِم رن ِس رت ُط ُر ٍق َ ،و َع رن َأ ِيب بَ رر َز َة
َو َأ رخ َر َج ُه ر َ
ِم رن َثال ِ
َث ُط ُر ٍق َ ،و َع رن َأ ِيب ُه َر ري َر َة َ ،و َع رن َي رع َىل بر ِن ُم َّر َة َ ،و َع رن َع ِ ٍّيل ،
َو ُجم َ ِ
اه ٍد َ ،و َع رن َز رر َقا َء ا رلك رُوفِ َّي ِة .
َو َأ رخ َر َج َن رح َو ُه َع رن َع ِ ٍّيل ِم رن َثال ِ
َث ُط ُر ٍق َ ،و َع رن َأ ِيب بَ رر َز َة .
( -)1تفسري ابن جرير (سورة الرعد -اآلية السابعة) بإسناده عن سعيد بن جبري عن ابن عباس
رضوان اهلل تعاىل عليهم ،رقم ( ،)20161ط( :دار الكتب العلمية).
( -)2تفسري الثعلبي (الكشف والبيان) ( ،)272/5ط( :دار إحياء الرتاث العريب).
َ
( -)3قال احلافظ السيوطي يف (الدر املنثور) ( )87/4ط( :دار الكتب العلمية)« :وأخرج ابن
ـما
َجرير،
مردويه ،وأبو ُنعيم حيف املعرفة ،والديلمي ،وابن عساكر ،وابن النجار ،قالَ :ل َّ
وابن ح ٓ ح
َ
ح
ح
ح
ۡ
ُ
رسول اهلل ÷ يدَ ه عىل صدره،
ّك قوم هاد[ ﴾٧الرعد]َ ،و َض َع
نزلت﴿ :إّنما أنت منذّر ول ّ
ِ
ب عيل ريض اهلل عنه ،فقال(( :أنت اهلادي يا عيل ،بك
ـمن ِرذ ُر ،و َأوم َأ بيده إىل َمنرك ِ
فقالَ (( :أنَا ا رل ُ
َ
سمعت
خرج ابن مردويه عن َأيب برزة األسلمي ريض اهلل عنه:
ُ
هيتدي املهتدون من بعدي))َ .و حأ ٓ ح
ح
َ
رسول اهلل ÷ يقول﴿ :إّنما أنت منذّر﴾َ ،و َو َض َع يدَ ه عىل صدر نفسه ،ثم َو َض َعها عىل
حۡ ح
ّك قوم هاد﴾.
عيل ،ويقول﴿ :ل ّ
صدر ٍّ
( -)4شواهد التنرزيل ( ،)239/1أرقام (.)404( ،)403( ،)401( ،)400( ،)399( ،)398
( -)5شواهد التنرزيل ( ،)297/1رقم ( ،)405ص( ،)298رقم ( ،)407رقم (.)408
( -)6شواهد التنرزيل ( ،)297/1رقم (.)406
( -)7شواهد التنرزيل ( ،)298/1رقم (.)409
( -)8شواهد التنرزيل ( )300/1رقم ( ،)413وانظر ( )299/1رقمي ( ،)411-410وص
( )300رقم (.)412
( -)9شواهد التنرزيل ( ،)302/1رقم (.)416
( -)10شواهد التنرزيل ( ،)302/1رقم (.)415
( -)11تقدم خترجيه.
( -)12تقدم خترجيه.

َو َأ رخ َر َج ُه ابر ُن َع َسا ِك َر َع رن َع ِ ٍّيل .#
ب َأ رن َيت ََم َّس َك بِا رل ُع رر َو ِة ا رل ُو رث َق َى َف رل َي رأ َت َّم َعلِ ًّيا،))...
َو َق رولِ ِه ÷َ (( :م رن َأ َح َّ
احلاكِ ُم َأ ري ًضا َع رن َع ِ ٍّيل.
إِلخَ ،أ رخ َر َج ُه ر َ
الو ِ
الِص ُ
ـم رس َت ِق ري ُم))،
َو َق رولِ ِه ÷ لِ َع ِ ٍّيلَ (( :أ رن َت ال َّطرِ ري ُق َ
اط ا رل ُ
اض ُحَ ،و َأ رن َت ر َ
احلا ِك ُم َأ ري ًضا َع ِن ابن َع َّباس.
َأ رخ َر َج ُه ر َ

اهبا)) إِلخَ ،أ رخ َر َج ُه ابر ُن
َو َق رولِ ِه ÷َ (( :أ َنا َم ِد رينَ ُة ا رل ِع رل ِمَ ،و َع ِ ٌّيل بَ ُ َ
احلاكِ ُم َ ،و ر
ب َ ،وابر ُن َع ِد ٍّي َ ،وا رل ُع َق ري ِيل َ ،و َع ربدُ
اخلَطِ ري ُ
ا رل ُ
ـمغَازِ ِ ريل َ ،و ر َ
اب ا رلكِ َال ِيب َ ،ع ِن ابر ِن َع َّب ٍ
اس.
الو َّه ِ
َ

ربي
احلا ِك ُم َ ،وابر ُن َجرِ ري ٍر ال َّط َ َ
َو َص َّح َح ُه ر َ
احلاكِ ُم َع رن َجاب ٍِر َ ،و َن رح َو ُه ا رل َكن ِرجي َع رن َجاب ٍِر
َو َأ رخ َر َج ُه ر َ
اس َ ،وا رل َكن ِرجي َع رن َع ِ ٍّيل َوابر ِن َع َّب ٍ
ابر ِن َع َّب ٍ
اس .
.

رب ِاين َع ِن
َ ،وال َّط َ َ

(( -)1تاريخ دمشق) البن عساكر (.)359-358/42
( -)2شواهد التنزيل ( ،)130/1رقم (.)177
(( -)3املناقب) البن املغازيل (ص )71/رقم (.)121
(( -)4املستدرك) للحاكم النيسابوري ( ،)137/3رقم (.)4637
(( -)5تاريخ بغداد) للخطيب ( ،)348/4و( ،172/7و(.)48/11
(( -)6الكامل) البن عدي (.)311/1
(( -)7كتاب الضعفاء الكبري) لل ُع َقييل (.)150/3
(( -)8املسند) للكاليب (ص )267/رقم (.)2
يح راإل رِسنَادِ،
ِ
ِ
ٌ
َ
(-)9قال احلاكم النيسابوري بعد أن روى حديث ابن عباس السابقَ :
«هذا َحديث َصح ُ
أيضا من طريقني آخرين برقم (.)4639( )4638
َو َمل ر ُخي رَر َجا ُه» ،ورواه احلاكم ً
( -)10رواه ابن جرير الطربي يف (ُتذيب اآلثار) (مسند عيل ( )#ص ،)104/رقم (.)8
انظر (لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي  #ج 3ترمجة أمري املؤمنني(ع).
(( -)11املستدرك) للحاكم النيسابوري ( ،)138/3رقم  ،)4639وصححه.
(( -)12املناقب) للكنجي (ص( )221/الباب الثامن واخلمسون).
(( -)13املعجم الكبري) للطرباين ( )65/11رقم (.)11061
(( -)14املناقب للكنجي) (ص )220/عن عيل  ،#و(ص )222-221/عن ابن عباس
رضوان اهلل تعاىل وسالمه عليهام.

ـمغَازِ ِ ريل
((و ره َو بَ ُ
َو َق رولِ ِه ÷ ِيف َع ِ ٍّيلَ :
اب َم ِد رينَ ِة ِع رل ِمي))َ ،أ رخ َر َج ُه ابر ُن ا رل ُ
َع ِن ابر ِن َع َّب ٍ
اس.

احل رسك ِ
َاين
َو َق رولِ ِه ÷َ (( :أ َنا َم ِد رينَ ُة ا رل ِع رل ِمَ ،و َع ِ ٌّيل بَ ُ َ
احلاكِ ُم ر ُ
اهبا))َ ،ر َوا ُه ر َ
َع ِن ابر ِن َع َّب ٍ
اسَ ،و َع رن َع ِ ٍّيل.

احلاكِ ُم َأبُو ال َق ِ
اس ِم َع رن
َو َق رولِ ِه ÷َ (( :أ َنا َد ُار ا رل ِع رل ِمَ ،و َع ِ ٌّيل بَ ُ َ
اهبا))َ ،ر َوا ُه ر َ
رشي ٍ
ك ِم رن َث َال ِ
ث ُط ُر ٍق َع رن َس َل َم َة بر ِن ك َُه ري ٍلَ ،ع رن َأ ِيب َع رب ِد ال َّل ِه الصنَاب ِِح ريَ ،ع رن
َ ِر

َع ِ ٍّيل.

َو َق رولِ ِه ÷َ (( :أ َنا َد ُار رِ
ـمغَازِ ِ ريل ،
اهبا))َ .أ رخ َر َج ُه ابر ُن ا رل ُ
احلك َرم ِةَ ،و َع ِ ٌّيل بَ ُ َ
ـم ِح ري ِ
الرت ِم ِذي َ ،و َأبُو ُن َع ري ٍم َ ،وا رل َكن ِرجي َ ،و َص ِ
ط) َع رن َع ِ ٍّيلَ .و َغ ر ِري
اح ُ
ب (ا رل ُ
َو ر ر
حي ََص.
َذلِ َك ُِمَّا َال ُ ر
وز َأ رن َت رع ِد َل َع رن َه ِذ ِه األَ ِد َّل ِة ِخلَ َ ٍرب و َا ِهي األَ رركَا ِن؟! ُث َّم ُت َف رر ُع َع َل ري ِه ب َِأ َّن َعلِ ًّيا
جي ُ
َأ َ ُ
ٍ
ـم َوارِ ري ِ
ث؟!.
ِم رن َع َر ِ
ض َّ
الص َحابَ ِة ،بَ رل ُت َر رج ُح َع َل ري ِه َز ريدَ بر َن َثابِت ِيف ُح رك ِم ا رل َ
احلافِ ِ
ظ ِيف ِع رل ِم ال َعا َّم ِةِ ،س َّي َما
ـم رعرِ ِ
ض َع رن ُع ُلو ِم ا رل ِع ر َ
َه َذا َش رأ ُن ا رل ُ
رت ِة َوا رل َعدر لِ َّي ِةَ ،و ر َ
الش ري َط ُ
ـم َبا ِدئَ ،يك ُ
ُون كَا َّل ِذي َيت َ
َخ َّب ُط ُه َّ
ـم رس.
ان ِم َن ا رل َ
َذ ِوي ا رل َ

رب األَ رص ِلَ ( :-أ ري َن ا َّل ِذي َن َز َع ُموا
َولِ َذا َق َال َع ِ ٌّيل ِ #يف َر رد ِم رث ِل َه َذاَ - ،أ رعنَي َخ َ َ
الر ِ
اس ُخ َ
(هنر ِج ال َب َال َغ ِة) .
ون ِيف ا رل ِع رل ِم ُدو َننَا ك َِذبًا َوبَ رغ ًيا َع َل رينَا) ،إِلخ َما ِيف َ
َأ َّهنُ ُم َّ

(( -)1املناقب) البن املغازيل (ص )51-50/رقم (.)73
(( -)2شواهد التنزيل) للحاكم احلسكاين ( )80/1برقم (.)118
(( -)3شواهد التنزيل) ( )82/1بأرقام ( )119و( ،)120و(.)121
(( -)4املناقب) البن املغازيل (ص )74/برقم (.)128
(( -)5السنن) للرتمذي ،برقم (.)3732
(( -)6حلية األولياء) أليب نُ َعيم ( ،)103/1رقم (.)193
(( -)7املناقب) للكنجي (ص( )118/الباب احلادي والعرشون).
ِ
الر ِ
َ
َ
َ
ر
ً
ً
اس ُخ َ
ون ِيف ا رل ِع رل ِم ُدونَنَا كَذبا َو بَغريا َعليرنَا ،أن َرف َعنَا
( -)8واخلطبة بتاممهاَ ( :أ ري َن ا َّل ِذي َن زَ ع َُموا َأ َّهنُ ُم َّ
َ
َ
َ
اهلدَ ىَ ،و ُي رست رَج َىل ا رل َع َمى،
ال َّل ُه َو َو َض َع ُه رمَ ،وأ رع َطانَا َو َح َر َم ُه رمَ ،وأ رد َخ َلنَا َوأ رخ َر َج ُه رم ،بِنَا ُي رستَ رع َطى ر ُ
=

ابَ ،و ر
َو َق َال َ ( :ن رح ُن ر
وت
ابَ ،و َال ُت رؤ َتى ا رل ُب ُي ُ
اخلَ َز َن ُة َواألَبر َو ُ
الش َع ُار َواألَ رص َح ُ
اهبا ُس رم َي َسارِ ًقا) .
اهباَ ،ف َم رن َأ َت َ
اها ِم رن َغ ر ِري َأبر َو ِ َ
إ َِّال ِم رن َأبر َو ِ َ

ف َيك ُ
ُون َأبُو بَك ٍرر َأ رر َح َمَ ،و ُع َم ُر َأ َشدَّ َ ،و َأبُو ُع َب ريدَ َة َأ ِم رينًا؟! َو ُه رم َأ َّو ُل َم رن
َو َك ري َ
ٍ
ص َأ َس ِ
اس ِهَ ،م َعا ِد ُن ك رُل
َظ َل َم َآل ُحم َ َّمدَ ،و َغا َلت ُرهم الس ُب ُلَ ،و َن َق ُلوا ا رلبِنَا َء َع رن َر ر
ٍ
اب ك رُل َضارِ ٍ
ان َف َح َّم ُال ر
ب ِيف َغ رم َر ٍةَ ،و َأ َّما ُع رث َم ُ
اخلَ َطا َيا.
َخطِ ري َئةَ ،و َأبر َو ُ
َق َال َع َّم ٌار َو ُحم َ َّمدُ بر ُن َأ ِيب بَك ٍرر فِ ري ِهَ :أ َرا َد َأ رن ُي َغ ر َري ِد رينَنَاَ ،وبَدَّ َل ُحك َرم ال ُق ررآ ِن.

ـم َو رف ُق .ا رنت ََهى ب َِح رم ِد ال َّل ِه َو َمنر ِهَ ،و ُل رط ِف ِه َو َت رأيِ ري ِد ِه.
َوال َّل ُه ا رل ُ
ا رنت ََهى َن رق ُل َه ِذ ِه ال َعب َق ِة ا رلـ ِم رسكِ َّي ِةَ ،والنَّ رف َح ِة ال َعن َ ِررب َّي ِةِ ،م رن إِ َفا َد ِ
ـم رو َىل
ات ا رل َ

ش غُرِ ُسوا ِيف َه َذا ا رل َب رطنِ ِم رن َه ِ
إ َِّن األَئِ َّم َة ِم رن ُق َر ري ٍ
اش ٍم ،ال تَ رص ُل ُح ع ََىل ِس َو ُاه رمَ ،وال تَ رص ُل ُح ا رل ُو َال ُة
َري ِه رم).
ِم رن غ ر ِ
( -)1من خطبة له  #يذكر فيها فضائل أهل البيت  ،%ومنها( :في ِه رم ك ََرائِ ُم ا رل ُق ررآ ِنَ ،و ُه رم ُكنُوزُ
رض َع رق َل ُهَ ،و رليَ ُك رن
َّ
الر رمحَنِ  ،إِ رن نَ َط ُقوا َصدَ ُقواَ ،وإِ رن َص َمتُوا َمل ر ُي رسبَ ُقواَ ،ف رليَ رصدُ رق َرائِدٌ َأ ره َل ُهَ ،و رليُ رح ِ ر
ِم رن َأبرن ِ
َاء ِ
اآلخ َر ِة.)...
وين َقبر َل َأ رن تَ رف ِقدُ ِ
(اس َأ ُل ِ
وينَ ،ف َوا َّل ِذي نَ رف ِيس بِيَ ِد ِه َال
( -)2وهو  #القائل -كام يف هنج البالغة :-ر
وين َعن َ ٍ
ٍ
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
تَ رس َأ ُل ِ
السا َع ِةَ ،و َال َع رن فئَة َ رُتدي ما َئ ًةَ ،وتُ ِضل ما َئ ًة إ َِّال أنربَأتُك رُم
يما بَيرنَك رُم َوبَ ر َ
ني َّ
ِشء فِ َ
ر ر
َاهباَ ،و َحم رَط َ ِ
وت
اهلاَ ،و َم رن ُي رقت َُل ِم رن َأ رهلِ َها َقت ًرالَ ،و َم رن َي ُم ُ
َاخ ِرك ِ َ
بِنَا ِع ِق َها َو َقائِ ِد َها َو َسائِ ِق َهاَ ،و ُمن ِ
رِح َ
ِمنر ُه رم َم روتًا).
الس َم ِ
وينَ ،ف َ َ
وين َقبر َل َأ رن تَ رف ِقدُ ِ
َّاس َس ُل ِ
اء َأ رع َل ُم ِمنري
والقائل -كام يف النهج ً
أيضاَ (:-أ َهيا الن ُ
ألنَا بِ ُط ُر ِق َّ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب بِأ رح َال ِم َق روم َها).
بِ ُط ُر ِق راألَ رر ِ
ضَ ،قبر َل َأ رن تَ رشغ ََر بِرِ رجل َها فترنَ ٌة ،تَ َطأ ِيف خ َطام َهاَ ،وتَ رذ َه ُ
الص ر َري ِيف ،ثنا:
وروى احلاكم يف (املستدرك) ( ،)383/2رقم ( ،)3342بإسناده إىل أيب ُن َعيم ،ثنا َب َّس ٌام َّ
َ
(س ُل ِ
وينَ ،و َل رن َت رسأ ُلوا
َأ ُبو الط َف ري ِل عَا ِم ُر رب ُن َوا ِث َل َةَ ،ق َالَ :س ِم رع ُت عَ ِل ًّيا َ ،¥ق َام َف َق َالَ :
وين َق رب َل َأ رن َت رف ِقدُ ِ َ
يح عَ ٍ
الص ر َري ِيف ِم رن ِث َق ِ
«ه َذا َح ِد ٌ
ات
الر ر َ
بَ رع ِدي ِم رثِيل) .قال احلاكمَ :
محنِ َّ
يث َص ِح ٌ
الَ ،وبَ َّس ُام بر ُن عَ رب ِد َّ
«بسام ِم رن ِث َق ِ
ات ا رلكُو ِف رينيَ ».
ا رلكُو ِف رينيَ ُِمَّ رن ُ رجي َم ُع َح ِدي ُث ُه رم» .وقال الذهبيَّ :
أيضا ( ،)506/2رقم ( ،)3736وابن جرير الطربي يف (تفسريه) رقم (،)20792
ورواه احلاكم ً
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ر
ـمؤر مننيَ
«رأ ري ُت أم َري ال ُ
ط( :دار الكتب العلمية) بإسناده إىل أيب الط َفيل رضوان اهلل تعاىل عليه ،قالَ :
َ
ِ
ِ
ِ
عَيل بر َن َأ ِيب َطالِ ٍ
ُ
وين َق رب َل َأ رن َال َت رس َأ ُل ِ
(س ُل ِ
ب َ ¥ق َام َ
وينَ ،و َل رن َت رسألوا بَ رعدي م رثيل)
عَىل ا رلـ ِمن َ ِرربَ ،ف َق َالَ :
ِ َّ
«ه َذا َح ِد ٌ
يح».
» .قال احلاكمَ :
«ص ِح ٌ
يح راإل رِسنَا ِد» ،وقال الذهبيَ :
يث َص ِح ُ
والكالم مستوىف يف (الفصل التاسع) من (لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي #
(ط( ،)538/2/1ط( ،)600/2/2ط ،)710/2/3واهلل ويل اهلداية والتوفيق.

ـملِ ِ
رش ِ
ـم رلت ِ
احل َس ر ِ
ال َع َّ
ك
َجي إ َِىل ا رل َ
احل روثِ ري ،بِ َق َل ِم ا رل ُ
ني ُ
احل َس ِن بر ِن ر ُ
ف ا رلـ ِم َّل ِة :ر َ
ال َم ِة َ َ
حي َيى َش ري َبانَ ،ث َّب َت ُه ال َّل ُه بِا رل َق رو ِل ال َّثاب ِ
ِت.
ال َع ِ ّيل َع ِ ريل بر ِن َ ر

احل َس ر ِ
احل روثِي
رت ِة ا رل ُ
(َ -)10و َق َال َم رو َال َنا ال َع َّال َم ُة َن رج ُم ا رل ِع ر َ
ني ر ُ
احل َس ُن بر ُن ر ُ
ـم َط َّه َر ِة ر َ
الس رم َع َأ رخ َط َأَ ،ف َيك ُ
يض ال َّل ُه َعن ُره َما َ -ع َىل َق رولِ ِهَ [« :ق َال َّ
ُون َأ ِم ر ُري
الذ َهبِي]َ :ل َع َّل َّ
َر ِ َ

نيَ ،و َمل َي رضب ِ
ِ ِ
الراوي َما َس ِم َع» ِيف
ني َ #ق َالَ :ع َبدر ُ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ِط َّ
ا رل ُ
ت ال َّل َه َو ِيل َس رب ُع سن ر َ ر
رش ِح َح ِد ري ِ
ثُ ( :كن ُرت َأ َنا َو َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َن رر َعى َغن ًَما ) ،إلخ ،يف (صفحة)350-
َر

احل ِد ري َث ِة)َ ،و ِيف (ال َق ِد ري َم ِة) (صفحة:-)240-
ِيف (ال َّط رب َع ِة ر َ
ٍ
جل َوازِ َأ َّن ُه َ
فَ ،ف ِإ ًذا َ
ف َو َقدر ُر ِوي ِيف
الر ِاويَ ،ف َك ري َ
َه َذا َ رحترِ ري ٌ
ال َي رضب ُِط َّ
ال ُي رو َث ُق ب َِخ َرب؛ ِ َ
آخرَ .ف َر َوا ُه الن ََّسا ِئي َع رن َع رب ِد ال َّل ِه بر ِن َأ ِيب راهل َذ ري ِل(َ )2ع رن َع ِ ٍّيل ِب َل رف ِ
َطرِ ري ٍق َ
(ع َبدر ُت
ظَ :
ُ
ال َّل َه َق رب َل َأ رن َي رع ُبدَ ُه َأ َحدٌ ِم رن َه ِذ ِه ُ
ني)َ ،مت َّ رت ِم رن َ
(خ َصا ِئ ِص ِه).
األ َّم ِة ب َِس رب ِع ِسنِ ر َ

ان ا رلك رُو ِيف بِ َل رف ِ
َو َر َوا ُه ُحم َ َّمدُ بر ُن ُس َل ري َم َ
مخس))َ ،ع رن َس َل َم َة بر ِن
((س ربعَ ،أ رو َ ر
ظَ :
[حكِ ري ٍم َم رو َىل] َزا َذ َ
ان َع رن َع ِ ٍّيل .
ك َُه ري ٍلَ .و َر َوا ُه َأبُو َج رع َف ٍر اإل رِسك َِايف َع رن َ
َو َر َوا ُه َع رن َع َّبا ِد بر ِن َع رب ِد ال َّل ِه األَ َس ِد ري َع رن َع ِ ٍّيل .

ِف لِ َعبر ٍد
( -)1وحمل الشاهد يف حديث املجموع الرشيف قول أمري املؤمنني ( :#ال َّل ُه َّم إ رِين َال َأع َررت ُ
َري نَبِير َها ÷ -يردد ذلك ثالث مرات -ثم قالَ :وال َّل ِه َل َقدر َص َّلير ُت
ِم رن َه ِذ ِه األُ َّم ِة َعبَدَ َك َقبر ِيل غ ر َ
َم َع َر ُس ِ
رش َس رب َع ِسنِنيَ ) .رواه اإلمام األعظم زيد بن عيل عن أبيه
ول ال َّل ِه ÷ َق رب َل َأ رن ُي َص ر َيل بَ َ ٌ
عيل بن احلسني عن اإلمام السبط احلسني عن أمري املؤمنني  .%قلت :ورواه أمحد بن حنبل يف
(املسند) ( )501/1رقم ( ،)776ط( :دار احلديث) .ورواه أبو يعىل يف (املسند) ()348/1
خمتِصا .ورواه الطرباين يف (األوسط)( )207/2رقم ( ،)1746والبزار –
رقم (- ،)447
ً
«ر َوا ُه َأ رمحَدُ ،
خمتِصا )319/2(-رقم ( .)751وقال اهليثمي يف (جممع الزوائد) (َ :)105/9
ً
ِاختِ َص ٍ
(األَ رو َس ِ
رب ِاين ِيف ر
َو َأبُو َي رع َىل ب ر
ط)َ ،وإ رِسنَا ُد ُه َح َس ٌن» ،ورواه ال َّطياليس
ارَ ،وا رلبَزَّ ُارَ ،وال َّط َ َ
َّاس ِح َج ًجا) ،ورواه احلاكم يف
( )155/1رقم ( ،)184ولفظهَ ( :ل َقدر َر َأ ري ُتنِي َص َّل ري ُت َق رب َل الن ِ
(املستدرك) برقم (.)4585
(ُ( -)2تذيب خصائص النسائي) (ص )22/برقم (.)7
(( -)3املناقب) للكويف ( )256/1رقم (.)169
((-)4نقض العثامنية) لإلسكايف ،املطبوع مع (كتاب العثامنية) للجاحظ (ص.)291/
(( -)5نقض العثامنية) (ص.)290/

َو َر َوا ُه ال َّط َ ِربي ِيف َتارِ ر ِ
خي ِه َع رن َع َّبا ِد بر ِن َع رب ِد ال َّل ِه َع رن َع ِ ٍّيل.
احل رسك ِ
((و َأ رش ُه ًرا)).
َاين َع رن َأ ِيب َرافِ ٍع بِزِ َيا َد ِةَ :
احلاكِ ُم ر ُ
َو َر َوى َن رح َو ُه ر َ
َع رن َع ِ ٍّيلَ ( :ل َقدر َم َك َث ِ
ني َو َأ رش ُه ًرا َما
َو َر َوى َأ ري ًضا
ـم َالئِ َك ُة َس رب َع ِسنِ ر َ
ت ا رل َ
َ ح حۡ ح
ون إ َِّال لِ َر ُس ِ
َي رس َت رغ ِف ُر َ
ّين ي ّملون
ول ال َّل ِه َو ِيلَ ،وفِ رينَا َن َز َل رت َها َتا ِن اآل َيتَا ِن﴿ :ٱَّل
ٱ ۡل حع ۡر حش﴾ ،إ َِىل َق رولِ ِه﴿ :ٱ ۡل حعزيز ٱ ۡ ح
لكّيم[ ﴾٨غافر].
ّ
ـؤ ِ
الض رب ِ
حي َم ُل َّ
الذ َهبِي َع َىل َت َوغلِ ِه ِيف
الء َع َىل عَدَ ِم َّ
حي َم ُل ِم رث ُل َه ُ
طَ ،أ رم ُ ر
َه رل ُ ر
ب؟!.
الن رَّص ِ
ول ال َّل ِه ÷َ (( :ل َقدر َص َّل ِ
َم َع َأ َّن ُه َق َال َر ُس ُ
ـم َالئِ َك ُة َع َ َّيل َو َع َىل َع ِ ٍّيل َس رب َع
ت ا رل َ
نيَ ،و َذلِ َك َأ َّن ُه َمل ر ُي َص رل ِف ري َها َأ َحدٌ َغ رريِي َو َغ ر ُري ُه)).
ِسنِ ر َ
إل َما ُم َأبُو َطالِ ٍ
َّارص لِ رل َح رق َ ، #و ُحم َ َّمدُ بر ُن ُس َل ري َم َ
ان
َر َوا ُه ا ِ
ب َ ، #والن ِ ُ
وب ،كُل ُهم َي رر ُوو َن ُه َعنر ُه.
ـمغَازِ ِ ريل َ ،وا رل َكن ِرجي َ ،ع رن َأ ِيب َأي َ
ا رلك رُو ِيف َ ،وابر ُن ا رل ُ
الص َّف ُار
وب َ ،و َّ
َوك ََذا َر َوا ُه َأبُو َج رع َف ٍر اإل رِسك َِايف َع رن َأ ِيب َأي َ
احلاكِ ُم َأبُو ال َق ِ
َع رن َأ ِيب َذ ٍّرَ ،و َر َوا ُه َأ ري ًضا َع رن َأ َن ٍ
س
اس ِم
َو َر َوا ُه ر َ

.
.

( -)1تاريخ الطربي ( )310/2ط( :دار املعارف بمِص) ،و( )537/1ط( :دار الكتب العلمية).
(( -)2شواهد التنزيل) للحاكم احلسكاين ( )128-126/2برقم (.)820
أيضا.
(( -)3الشواهد) ( )124/2رقم ( ،)817وروى نحوه برقم ( )816عن عيل ً #
(( -)4أمايل اإلمام أيب طالب ( )#ص )119/رقم (.)85
احلاكم اجلشمي ¦ يف (تنبيه الغافلني) (ص.)197/
( -)5ذكره عنه :#
ُ
(( -)6املناقب) للكويف ( )183/1رقم ( ،)198و( )286/1رقم (.)203
(( -)7املناقب) البن املغازيل (ص )26-25/رقم (.)17
(( -)8املناقب) للكنجي (ص.)398/
(( -)9نقض العثامنية) لإلسكايف (ص.)292/
(( -)10األربعون يف فضائل أمري املؤمنني) (أمايل الصفار) (ص ،)53/عن َعبَّاد بن عبد اهلل عن
أمري املؤمنني .#
(( -)11شواهد التنزيل) للحاكم احلسكاين ( )125/2رقم (.)818
(( -)12شواهد التنزيل) ( )125/2رقم (.)819

ـمغَازِ ِ ريل َن رح َو ُه َع رن َأ َن ٍ
س .
َو َر َوى ابر ُن ا رل ُ
ـما َين َرش ُأ ِمن ُرهم ِم رث ُل
َو ِ َهب َذا ُي رع َر ُ
ـما َض َّع َف ُه ال َق رو ُمَ ،ف ره َو ب َِم َظنَّ ِة ر
الص َّح ِةَ ،وإِ َّن َ
ف َأ َّن َ
رت ِة ال َّط ِ
اه َر ِةَ ،لكِنَّا َن رست َِدل بِ ِه َع َىل نِ َفا ِقهِم َو ِخ رذ َالنِـهِم.
َه َذا لِ َب َغ َ
اض ِة ا رل ِع ر َ

الو ُث ُ
جير إ َِىل بِدر َعتِهِم
َف َك ري َ
جي ُ
وز ُ
ِـما َص َّح ُحو ُه ُِمَّا َ ُ
وق بِ َقدر ِحهِمَ ،أ رو ب َ
ف َُ
ـم رس َت َع ُ
ان.
َو َأ ره َوائِهِم؟! َوال َّل ُه ا رل ُ
وغَ ،و َص َّح َح ُه َّ
(َ -)11و َأ َّما َق رو ُل َّ
الذ َهبِي»:
الشارِ ِح َ ...«:ق رب َل ال ُب ُل ِ

َف َقدر َخ َص َم ÷ َّ
َّاس
الذ َهب َِّي؛ َفإِ َّن ُه ÷ َق َالَ (( :يا َع ِيلَ ،خت ِرص ُم الن َ
ف َخي ِرص ُم ُهم ب َِما َال ا رعتِدَ ا َد بِ ِه؟،
َّاس إِ ري َما ًنا ،))...إلخَ .ف َك ري َ
ب َِس ربعٍَ :أ رن َت َأ َّو ُل الن ِ

َو َق َال ÷َ (( :أ َّو ُلك رُم إ رِس َال ًما َع ِ ٌّيل)) ،إلخ .
َاج إ َِىل األَ ِد َّل ِة.
السابِ ِق ر َ
حيت ُ
نيَ ،و ِم رث ُل َه َذا الَ َ ر
َو ره َو َأ رف َض ُل َّ
الشارِ ِح ب ِِذكررِ َّ
وع َّ
الذ َهب رِيَ ،و ره َو َأ ره َو ُن ِم رن َأ رن ُي رذك ََر
َو َل ري َس ا رل َع َج ُ
ب إ َِّال ِم رن ُو ُل ِ
ُه َو َو َق رو ُل ُه.

احل ِد ري ِ
ث َع رن َع َّبا ِد بر ِن َع رب ِد ال َّل ِهَ ،ع رن َع ِ ٍّيل َأ َّن ُه َق َالَ ( :أ َنا َع ربدُ ال َّل ِه،
َو َت رأ ِيت رِ ِوا َي ُة ر َ
اب ُم رف َ ٍرتَ ،و َل َقدر
وهلا بَ رع ِدي إ َِّال ك ََّذ ٌ
َو َأ ُخو َر ُس رولِ ِهَ ،و َأ َنا ر
الصدر ري ُق األَك َ ُ
رربَ ،ال َي ُق ُ َ

ني).
َّاس ب َِس رب ِع ِسنِ ر َ
َص َّل ري ُت َق رب َل الن ِ

(( -)1املناقب) البن املغازيل (ص )26/رقم (.)19
ِ
ِ
َ
( -)2هو من كالم احلاكم يف (املستدرك) ()147/3؛ فإ َّن ُه بعد أن روى َحد َ
يث زَ ريد ربنِ أ رر َق َم (رض)،
ِ
ول ال َّل ِه ÷ ِعَيل بر ُن َأ ِيب َطالِ ٍ
َق َال« :إ َِّن َأ َّو َل َم رن َأ رس َل َم َم َع َر ُس ِ
«ه َذا َحد ٌ
يث
ب  ،»¥قالَ :
يح راإل رِسنَا ِدَ ،و ِإ َّن َما ر ِ
الر َج ِ
الصدر َيق (رض) َ
اخل َال ُ
ال ا رل َبالِ ِغنيَ
احل رر ِف َأ َّن َأبَا بَك ٍرر ّ
َص ِح ُ
كَان َأ َّو َل ر
ف ِيف َه َذا ر َ
إ رِس َال ًماَ ،و ِعَيل بر ُن َأ ِيب َطالِ ٍ
وغ» .واحلديث َص َّح َح ُه الذهبي.
ب َت َقدَّ َم إ رِس َال ُم ُه َق رب َل ا رل ُب ُل ِ
ان َق َالَ :أ َّو ُل َه ِذ ِه ر ُ
)«:عَن َس رل َم َ
األ َّم ِة ُو ُرو ًدا َ
عَىل
( -)3قال اهليثمي يف (جممع الزوائد) (105/9
ر
ِ
َن ِب ري َها ÷َ :أ َّو ُهلا إ رِس َال ًما ِعَيل بر ُن َأ ِيب َطالِ ٍ
ُ
ات».
رِجال ُه ث َق ٌ
رب ِاينَ ،و َ
ب  .¥قال اهليثميَ :ر َوا ُه ال َّط َ َ
َ
عَن زَ ري ِد برنِ َأ رر َق َم
وروى أمحد بن حنبل يف (فضائل الصحابة) ( ،)730/2رقم ( ،)1000بإسناده ر
ول ال َّل ِه ÷ ِعَيل بر ُن َأ ِيب َطالِ ٍ
َق َالَ :أ َّو ُل َم رن َأ رس َل َم َم َع َر ُس ِ
يح» .انظر
ب .قال املحقق« :إ رِسنَا ُد ُه َص ِح ٌ
(لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي  #ج/3ترمجة أمري املؤمنني(ع).

َأ رخ َر َج ُه ابر ُن َأ ِيب َش ري َب َة َ ،وابر ُن َأ ِيب َع ِ
احلاكِ ُم ،
اص ٍم  ،والن ََّسائِي َ ،و ر َ
َوال ُع َق ري ِيل َ ،و َأبُو ُن َع ري ٍم َ -م َّساك ُُم ال َّل ُه بِالنَّ ِع ري ِم.-
الص َّف ُار َع رن َع َّبا ِد بر ِن َع رب ِد ال َّل ِه َع رن َع ِ ٍّيل َق َال:
احل َس ُن بر ُن َع ِ ٍّيل َّ
َو َر َوى َأبُو َع ِ ٍّيل ر َ
ني) َل ُه ِيف ال َف َضائِ ِل.
َاب األَ رربَ ِع ر َ
َّاس َس رب َع ِسنِ ر َ
ني) ،ا رنت ََهى ِم رن (كِت ِ
( َل َقدر َص َّل ري ُت َق رب َل الن ِ
إل َما َم ِة) َع رن َش ري ِ
ـم ِح ري ِ
َو َر َوى َص ِ
خ ِه َأ ِيب َطالِ ٍ
بَ ،و َر َف َع ُه إ َِىل َع ِ ٍّيل،
ط بِا ِ
اح ُ
ب (ا رل ُ

(ص َّل ري ُت َم َع َر ُس ِ
ني َما ُي َص ريل َم َع ُه َأ َحدٌ َغ رريِي َو َغ ر ُري
ول ال َّل ِه ÷ َس رب َع ِسنِ ر َ
َق َالَ :
جي َة).
َخ ِد ر َ

((و َوارِ ُ
احل ِد ري َث ِة،
ث ِع رل ِم ِه)) ،إلخ َ
(َ -)12و َع َىل َق رولِ ِهَ :
(ص رف َحةِ [ )351-م َن ر َ
َو(صِ )241/م َن ال َق ِد ري َم ِة]:
اس بِ َل رف ِ
مها َع ِن ابر ِن َع َّب ٍ
ظ:
َأ رخ َر َج ُه الن ََّسائِي َ ،و َأبُو َع ِ ٍّيل َّ
الص َّف ُار  ،كِ َال ُ َ

(( -)1املصنَّف) البن أيب شيبة ( )106/17رقم ( ،)32747ورواه برقم (.)32742
((-)2السنة) البن أيب عاصم ( )584/2رقم ( ،)1324ورواه يف (اآلحاد واملثاين) برقم (.)178
(( -)3اخلصائص) للنسائي برقم (.)7
(( -)4املستدرك) للحاكم النيسابوري ( ،)120/3رقم (.)4584
(( -)5الضعفاء الكبري) لل ُع َقييل (.)137/3
أيضا أمحد يف (الفضائل)
(( -)6معرفة الصحابة) أليب نُ َعيم ،برقم ( ،)339ط( :دار الوطن).ورواه ً
( )735/2برقم ( ،)993وابن ماجه يف (السنن) (رقم .)120وقال احلافظ البوصريي يف
(مصباح الزجاجة) (« :)160/1هذا اإلسناد صحيح .رجاله ثقات».ورواه اب ُن جرير الطربي
يف (تارخيه) ( ،)537/1ط( :دار الكتب العلمية) .وانظر( :مجع اجلوامع) للسيوطي
( )116/17ط( :األزهر) ،و( )15/13رقم ( ،)5426ط( :دار الكتب العلمية) ،و(كنز
العامل) للهندي ( ،)122/13برقم ( ،)36389ط( :الرسالة).
(( -)7األربعون يف فضائل أمري املؤمنني) (أمايل الصفار) (ص.)53/
(العِصية)،
(( -)8خصائص أمري املؤمنني  )#للنسائي (ص )61/رقم ( ،)65ط:
ولفظه :عَنِ
َ ح حۡ ح
حح
ٍ
ول ِيف َح َيا ِة َر ُس ِ
ول اهللِ ÷( :إِ َّن اهللَ َي ُق ُ
اس « َأ َّن َعلِ ًّيا كَا َن َي ُق ُ
ول﴿ :أفإّين مات أو قت ّل
ابر حنِ ح ۡ َع َّب ۡ ح ح ح
ح
ۡ
ۡ
ٱنقلبتم ى
ب ع ََىل َأ رع َقا ِبنَا بَ رعدَ إِ رذ َهدَ ا َنا اهللَُ ،وال َّل ِه َلئِ رن
َع أعقَٰبّكم﴾ [آل عمرانَ ،]144:وال َّل ِه َال َننر َقلِ ُ
وتَ ،وال َّل ِه إ رِين َألَ ُخو ُهَ ،و َولِي ُهَ ،و َوا ِر ُث ُهَ ،وابر ُن ع رَم ِه،
ات َأ رو ُقتِ َل َألُ َقاتِ َل َّن ع ََىل َما َقا َت َل َع َل ري ِه َحتَّى َأ ُم َ
َم َ
َو َم رن َأ َحق بِ ِه ِمنري؟».
أيضا احلاكم يف
(( -)9األربعون يف فضائل أمري املؤمنني) (أمايل الصفار) (ص.)88/قلت :ورواه ً
=

((و َوارِ ُث ُه)).
َ
((و َوارِ ُ
َفإ رِن ك َ
ث ِع رل ِم ِه)) ،ك ََما َأ َش َار ِإ َل ري ِه ِيف (ال َّت رفرِ ري ِج)َ ،ح ري ُث َق َال :
َان َل رف ُظَ :
«((و َوارِ ُ
الس ِيف راخ ِت َيارِ َها ُهنَا.
َ
احلا ِك ِم» َ ،فت ََأ َّم رل ِيف ر ر
ث ِع رل ِم ِه)) ِم رن رِ َوا َي ِة ر َ
احل َس ر ِ
احل روثِي
احلافِ ُظ َش ري ُخ ا رل ِع ر َ
ني ر ُ
احل َس ُن بر ُن ر ُ
رت ِة :ر َ
(َ -)13و َق َال َم رو َال َنا ال َع َّال َم ُة َ
اخلُ َل َف ِ
ـم َؤ رل ِ
فَ « :ع َل ريكُم ب ُِسنَّ ِة ر
اء» ِيف
يض ال َّل ُه َعن ُره َماَ ،و َن َف َع ِب ُع ُلو ِمهِ َماَ ،ع َىل َق رو ِل ا رل ُ
َر ِ َ

(احل ِد ري َث ِة)َ ،و ِيف (ال َق ِد ري َم ِة:)246-
(صفحِ )358-يف ر َ
ـم رع ُلو َم ِة َأ َّن النَّب َِّي ÷ َأ رر َشدَ َنا إ َِىل َأ َّن َآل ُحم َ َّم ٍد ÷
َقدر َث َب َت بِاألَ ِد َّل ِة ا رل َ
الض َال ِل ،ك ََأ َحا ِد ري ِ
َطرِ ري ُق الن ََّجا ِةَ ،واألَ َم ُ
ث ال َّث َق َل ر ِ
ـمت ََواتِ َر ِة(( :إ رِين َتارِ ٌك
ان ِم َن َّ
ني ا رل ُ
ف ِف ريكُم)) إِلخَ (( ،أ ره ُل بَ ري ِتي ك ََس ِف رينَ ِة ُن روحٍ ))َ ((،أ ره ُل بَ ريتِي
ِف ريكُم)) إِلخ(( ،إ رِين خمُ َ رل ٌ
كَالن ُجو ِم))َ ،و َغ ر ِري َذلِ َك.
وص ِهِ ،م رث ُل َح ِد ري ِ
ث َأ َن ٍ
َوك ََذا َما َو َر َد ِيف َع ِ ٍّيل  #ب ُِخ ُص ِ
سَ (( :أ َال َأ ُدلك رُم َع َىل َما
((ه َذا َع ِيل بر ُن َأ ِيب َطالِ ٍ
بَ ،ف َأ ِحبو ُه
إ رِن َمت َ َّس ركت رُم بِ ِه َل رن َت ِضلوا؟)) َقا َلوا :بَ َىلَ .ق َالَ :
حل ربي ))...إلخ.
ُِ

(ملستدرك) ( )136/3رقم ( ،)4635والطرباين يف (املعجم الكبري) ( )107/1رقم (،)176
ومن طريق الطرباين :رواه أبو نُ َعيم يف (معرفة الصحابة) برقم ( ،)357ط( :دار الوطن) ،ورواه
ال َقطِي ِعي يف (زيادات الفضائل) البن حنبل برقم ( ،)1110وابن األعرايب يف (املعجم)
( )382/1رقم ( ،)734وابن أيب حاتم يف (تفسريه) ( )777/3رقم ( ،)4261وغريهم .وقال
يح».
رِج ُال َّ
رِجا ُل ُه َ
رب ِاينَ ،و َ
«ر َوا ُه ال َّط َ َ
اهليثمي يف (جممع الزوائد) (َ :)137/9
الص ِح ِ
( -)1أي صاحب (تفريج الكروب) ،وهو السيد العالمة إسحاق بن يوسف بن املتوكل عىل اهلل
إسامعيل بن اإلمام القاسم بن حممد .%
( -)2روى احلاكم النيسابوري يف (املستدرك) ( )136/3رقم ( )4635بإسناده عَنِ ابرنِ َع َّب ٍ
اس
ول﴿ :أحفحإين َم ح
ول ِيف َحيَا ِة َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷( :إِ َّن ال َّل َه َي ُق ُ
َيل َي ُق ُ
يض ال َّل ُه َعنر ُه َماَ ،ق َ
ات
ّ
حَر ِ َ
ال :كَا َن ع ِ ٌّ
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ۡ
ۡ
أ ۡو قت ّل ٱنقل ۡبت ۡم ى
ب ع ََىل َأ رع َقابِنَا بَ رعدَ إِ رذ َهدَ انَا ال َّل ُه،
َع أعقَٰبّكم﴾ [آل عمرانَ ،]144 :وال َّل ِه َال نَنر َقلِ ُ
وتَ ،وال َّل ِه إ رِين َألَ ُخو ُه َو َولِي ُهَ ،وابر ُن ع رَم ِه،
ات َأ رو ُقتِ َل َألُ َقاتِ َل َّن ع ََىل َما َقاتَ َل َع َل ري ِه َحتَّى َأ ُم َ
َوال َّل ِه َلئِ رن َم َ
َو َوار ُ
ِث ِع رل ِم ِهَ ،ف َم رن َأ َحق بِ ِه ِمنري؟).

َو َح ِد ري ِ
ب ا َّل ِذي َغ َر َس ُه ال َّل ُه،
ب َأ رن َيت ََم َّس َك بِا رل َق ِض ري ِ
ث َز ري ِد بر ِن َأ رر َقمَ (( :م رن َأ َح َّ
َف رل َيت ََو َّل َع ِ َّيل بر َن َأ ِيب َطالِ ٍ
ب؛ َفإِ َّن ُه َل رن ُخيررِ َجك رُم َع رن ُهدً ىَ ،و َل رن ُيدر ِخ َلك رُم ِيف
َض َال َل ٍة)).
َو ِيف رِ َوا َي ٍة َعنر ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ُه ÷َ (( :أ َال َأ ُدلك رُم َع َىل َما إِ رن َمت َ َّس ركت رُم
ِب ِه َل رن َت ِضلوا؟)) َقا ُلوا :بَىلَ .ق َال(( :ال َّل ُه َولِيك رُمَ ،و َع ِ ٌّيل إِ َما ُمك رُم)).
َوك ََذا َح ِد ري ُث َع َّم ٍ
َّاس َوا ِد ًيا)) ،إ َِىل َق رولِ ِهَ (( :ف َع َل ري َك ب َِوا ِدي
ار(( :إِ َذا َس َل َك الن ُ

َّاسَ ،يا َع َّم ُار إ َِّن َعلِ ًّيا َل رن َيدُ َّل َك َع َىل َر ًدىَ ،و َل رن ُخيررِ َج َك َع رن
َع ِ ٍّيلَ ،و َخ رل َع ِن الن ِ

ُهدً ى)).
َّاس َجانِ ًباَ ،و َع ِ ٌّيل َجانِ ًباَ ،لك َ
َان َع ِ ٌّيل َم َع
َو َح ِد ري ُث ُح َذ ري َف َةَ (( :ل رو َس َل َك الن ُ
احل رق)) ،إلخ .
رَ

احل رق َوا رل ُق ررآ ِن)) ،إلخ.
َو َق رو ُل ُه ÷َ (( :ع ِ ٌّيل َم َع ر َ
ِ
َو َق رو ُل ُه ÷َ (( :أ َنا ا رل ُ ِ
ـم رهتَدُ َ
ون)).
اهلا ِدي ،ب َِك َيا َع ِيل َ رهيت َِدي ا رل ُ
ـمنرذ ُرَ ،و َع ٌّيل َ
ِص ُهُِ ،مَّا َأ َفا َد ا رل ِع رل َم.
َو َما َال ُي رمكِ ُن َح ر ُ
اخلُ َل َف ِ
َف َما َم رعنَى َع َل ريكُم ب ُِسنَّ ِة ر
ض ال َق َواطِ ُع
اءَ ،ه رل ُي َرا ُد َم رن َت َقدَّ َم َعلِ ًّيا؟َ ،ف ُي َع َار ُ
ِآحا ِدي؟.
ب َ
احل ِد ري َث ِيف َم رن ُعلِ َم نِ َفا ُق ُهَ ،و ره َو ُم َع ِ
او َي ُة(( :ال َّل ُه َّم
َك ري َ
ف! َو َقدر َص َّح َح ر ر
الرت ِم ِذي ر َ
اج َع رل ُه َها ِد ًيا َم ره ِد ًّيا))؟.
ر
ب ال َّل ُهَ ،و َي رأ ُم ُر بِ ُظ رل ِم َأ ِخ ري ِه
ُث َّم َك ري َ
ب ابرنَ َت ُه ÷َ ،ف َي رغ َض ُ
ف َي رأ ُم ُر ب َِما ُي رغ ِض ُ

ٍ ٍ
عَن
( -)1قال احلافظ ابن حجر يف (فتح الباري رشح البخاري) (َ « :)107/13أ رخ َر َج ا رل َبزَّ ُار ب َِسنَد َج ريد ر
زَ ري ِد برنِ َو ره ٍ
رض ُب بَ رع ُض ُه رم ُو ُجو َه
ب َق َالُ :كنَّا ِعنردَ ُح َذ ري َف َة َف َق َالَ :ك ري َ
ف َأ رنت رُم َو َقدر َخ َر َج َأ ره ُل ِدينِك رُم َي ر ِ
ِالس ري ِ
بَ رع ٍ
وها؛ َفإ َّ َِهنا َ
عَىل
عَيل َفا رلزَ ُم َ
ض ب َّ
ف؟ َقا ُلواَ :ف َما َت رأ ُم ُر َنا؟ َق َال :ا رن ُظ ُروا ا رل ِف رر َق َة ا َّل ِتي َتدر عُو إ َِىل َأ رمرِ ِ ٍّ
ات».
رِجا ُل ُه ِث َق ٌ
«ر َوا ُه ا رل َبزَّ ُارَ ،و َ
احل رق» .وقال احلافظ اهليثمي يف (جممع الزوائد) (َ :)239/7
رَ
انظر (مسند البزار) ( ،)236/7رقم (.)2810

َو َو ِص ري ِهَ ،و َولِ ري ِه َو َخلِ ري َفتِ ِه َو َوزِ ريرِ ِه َو َوارِ ثِ ِه َو َن رف ِس ِه َف َتنرتَزِ ُع ُه ُس رل َطا َن ُهَ ،و َت رأ ُخ ُذ َح َّق ُه،
َو َتت ََو َّىل َع َل ري ِهَ ،و ره َو َولِينَا َو َم رو َال َناَ ،و َس ريدُ َنا َو َأ ِم ر ُري َناَ ،و َي رع ُس روبُنَا َوإِ َما ُمنَاَ -أ رعنِي
ني-؟!!.
ـم رسلِ ِم ر َ
ا رل ُ
است رَأ َث َرَ ،و َن َفى َأبَا َذ ٍّر؟!
َأ َي رأ ُم ُر َنا َو ُيغروِ رينَا ب ُِسنَّ ِة َم رن َغ َّ َري َو ر
ُس رب َح َ
اهل رمَ ،و َيت ََم رع َذ َر
ان ال َّل ِه! ُكنَّا َن َرى َأ َّن َم رن َم َال َوا رن َح َر َ
ف َي رك َت ِفي ب َِأ رن ُ َ
جي رم َل َح َ ُ
َ ُهل رم ُِمَّا َيك ُ
يت ب َِخ َ ٍرب ُي رغرِ رينَا ب َِأ رن
الو رق ُ
او َز إ َِىل َأ رن َي رأ ِ َ
ف ُه َو األَ رو َىلَ ،فإِ َذا َقدر َغ َال َو َ َجت َ
ُون َ
َن رس َت َّن ب ُِسنَّتِهِم؛ َفإِ َّنا لِ َّل ِه َوإِ َّنا إِ َل ري ِه َر ِ
اج ُع َ
ون.
رش ًعاَ ،و ُه رم َع ِ ٌّيل َوآ ُل ُهَ ،س َار َع َم رو َىل ر
ـم َرا َد :ر
اخلَ َ ِرب إ َِىل
َوإ رِن َت َأ َّو رلنَا ُه ب َِأ َّن ا رل ُ
اخلُ َل َفا ُء َ ر
َر رميِنَا بِال َّت َعس ِ
فَ ،لكِنَّا َن ُق ُ
اعَ ،وإ رِن
ولَ :يا َه َذا إ رِن َق ِب رل َت َه َذا الت رَّأ ِو ري َل ِمنَّا ا رن َق َط َع ا رلن َرز ُ
احل ِم رريَِ ،و ُن رتبِ ُع ُه ب َِح ِد ري ِ
ث
َأبَ ري َت َق َذ رفنَا ب َِح ِد ريثِ َك َه َذا إ َِىل َوا ِدي ر
الس َب ِ
اعَ ،ي رر َعى َم َع ر َ
ـملِ ِ
ك بر ِن ُع َم رري .
َع رب ِدا رل َ

(-)1قال املوىل العالمة فخر اإلسالم عبد اهلل بن اإلمام اهلادي القاسمي رضوان اهلل تعاىل وسالمه عليهام
يف (اجلداول الصغرى)« :عبد امللك بن عُمري ال َف َر ِيس ال َّل رخ ِمي ،أبو عُمر الكويف القبطي ،عن :أنس،
وعدي بن حاتم ،وابن أيب ليىل ،وعنه :سليامن ال َّت ري ِمي ،واألعمش ،والسفيانان [ابن عُيينة ،والثوري]
ورش ٌ
يك ،وغريهم ،قال النسائي :ليس به بأس .وقال أمحد :هو مضطرب .وقال ابن خراش :كان
َ
شعبة ال يرضاه .وقال الباقر :كان رشط ًّيا عىل رأس احلجاج ً
عامال لبني أمية.
وروى املرشد باهلل [يف األمايل اخلميسية ( ])172/1أ َّنه َأجهز َ
رضيع احلسني
عَىل عبد اهلل بن َي رق ُطر
ِ
أيضا أ َّنه كان َيمر بأصحاب عيل  #وهم جرحى
بن عيل  ،#واحتزَّ رأسه يف الكوفة .وحكي ً
فيقتلهم ،فعوتب عىل ذلك ،فقال :إ َّنام أردت أرحيهم .وقال أبو طالب :كان من أعوان بني أمية .رأى
الوص ،وعاش مائة وثالث سنني ،وتويف سنة ست وثالثني ومائة أو نحوها.
قال املوىل العالمة :هو راوي حديث ((اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر)) ،احتج به
وذب عنه الذهبي» .انتهى .قلت :وقال الذهبي يف (سري أعالم النبالء) ( ،)439/5ط:
اجلامعةَّ ،
ٍ
ِ
ِ
َ
ر
َ
(الرسالة)َ :و َر َوى :إ رِس َح ُ
احل َسنِ
اق الك رَو َس ُجَ ،ع رن َ ر
حييَى بنِ َمع رنيَ ،قالُ :خمَل ُطَ .و َقال عَيل ب ُن َ
ث ِجدًّ اَ ،م َع ِق َّلةِ
ك ب ُن ع َُم ر ٍري ُم رض َطرِ ُب احلَ ِد ري ِ
الـملِ ِ
ِ
ٍ
ُ
ُ
اهل ِسن َرج ِاينَ :س ِم رع ُت َأ رمحَدَ ب َن َحنربَل َيق رولَ :عبردُ َ
ٍ
ِر َوا َيتِهَ ،ما َأ َرى َل ُه َمخ َرس ما َئ ِة َح ِد ريثَ ،و َقدر َغلِ َط ِيف َكثِ ر ٍري ِمنر َهاَ .و َذك ََر إ رِس َح ُ
اق الك رَو َس ُجَ ،ع رن َأ رمحَدَ :
َأنَّ ُه َض َّع َفه ِجدًّ ا .انتهى بتِصف.

بح ِد ريثَ (( :أ رص َح ِايب
َق َال اإل َما ُم
احلجة جمدالدر ين املؤ َّيدي  :#ونتبعه َ
ّ
احل َّف ُ
اظ بُ رط َال َن ُه .
كَالن ُجو ِم ب َِأ رهيِم ا رقتَدَ ريتُم راهتَدَ ريتُم))َ ،و َقدر َأ رو َض َح ر ُ
است رَو َىف ا رل َك َ
الس ريدُ
ال َم ِيف َذلِ َك َّ
َو ر
ني بر ُن ال َق ِ
رش ِح ال َغا َي ِة
احل َس ر ُ
اس ِم ِيف َ ر
رُ

َت َعا َىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.

ُحم َ َّمدُ بر ُن إِبر َر ِ
إل َما ُم
الس ريدُ ا ِ
اه ري َم َ
الوزِ ري ُر َ ،و َّ
َ ،و ِيف َح َو ِ
اِش كَافِ ِل ابر ِن ُل رق َم َ
ان َ ،وال َّل ُه

ٍ
ـم َؤ َّي ِدي : #
(َ -)14و َق َال َم رو َال َنا اإلمام ّ
احلجة َجم ردالدر رين بر ُن ُحم َ َّمد ا رل ُ
«:وك َّ
ب ِيف َذلِ َك َأ َّن ُه َت َأ َّخ َر َو َو َق َع ر
وج
االخ ِت َال ُ
َق رو ُل ُه
ف ِيف َز َمانِ ِهَ ،و ُخ ُر ُ
الس َب َ
َ
َأن َّ
( -)1أي حديث (( َأ رص َح ِايب كَالن ُجو ِم  .))...قال احلافظ ابن عبد الرب يف (جامع بيان العلم وفضله)
النبي ÷» .وقال ابن حزم يف
(( )90/2الطبعة املنريية)« :وهذا الكالم ال َي ِصح عن
ر
(اإلحكام) ( )64/5عن هذا احلديث ،بأنه« :باطل مكذوب».
ُ
احلافظ اب ُن حجر يف (التلخيص) ( )1567/4برقم ( ،)2098ط( :الباز)
واستوعب طر َق ُه
ٍ
َ
ِ
ِ
ِ
فقالَ « :ح ِد ُ
محيرد ِيف ( ُم رسنَده) م رن
يثَ (( :أ رص َح ِايب كَالن ُجو ِم ،بِأ رهيِم ا رقتَدَ ريت رُم راهتَدَ ريت رُم))َ :عبردُ بر ُن ُ َ
ب
َطرِ ِيق َمحرزَ َة الن َِّصيب رِيَ ،ع رن نَافِعٍ ،عَن ابرنِ ع َُم َرَ ،و َمحرزَ ُة َض ِعي ٌ
ف ِجدًّ اَ .و َر َوا ُه الدَّ َار ُق رطنِ ّي ِيف (غ ََرائِ ِ
ك) ِمن َطرِ ِيق َمجِيل بنِ زَ ي ٍدَ ،عن مالِ ٍ
مالِ ٍ
كَ ،ع رن َج رع َفرِ برنِ ُحم ََّم ٍدَ ،ع رن َأبِي ِهَ ،ع رن َجاب ٍِرَ ،و َمجِ ٌيل َال
ِ ر ر
ر
ر َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
فَ ،و َال أ رص َل َل ُه ِيف َحديث َمالكَ ،و َال َم رن َف رو َق ُه.
ُي رع َر ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
بَ ،ع رن ع َُم َر،
ـم َسير ِ
الرحي ِم برنِ زَ ريد ا رل َع رم ريَ ،ع رن أبِيهَ ،ع رن َسعيد برنِ ا رل ُ
َو َذك ََر ُه ا رلبَزَّ ُار م رن ِر َوا َية َعبرد َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ٍ
ابَ ،و ِم رن َح ِديث أنَس أ ري ًضاَ ،وإ رِسنَا ُد ُه َواهَ .و َر َوا ُه ا رل ُق َضاعي ِيف ( ُم رسنَد ر
اب)
الش َه ِ
الر ِحي ِم ك ََّذ ٌ
َو َعبردُ َّ
َ
احدِ
إسنَا ِد ِه َج رع َف ُر بر ُن َعبردُ ا رل َو ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َل ُهِ ،م رن َحديث راألع َرم ِ
شَ ،ع رن أ ِيب َصال ٍحَ ،ع رن أ ِيب ُه َر ري َرةََ ،و ِيف ر
راهل ِ
اب.
اش ِميَ ،و ره َو ك ََّذ ٌ
َ
الض َّحا ِك برنِ ُمزَ ِ
َاب السنَّ ِة) ِم رن َح ِد ِ
َو َر َوا ُه َأبُو َذ ٍّر َر
اح ٍم
يث ِمنردَ ٍلَ ،ع رن ُج َو ري ِ ٍرب ،عَن َّ
اهل َروِ ي ِيف (كِت ِ
الض رع ِ
فَ .ق َال َأبُو بَك ٍرر ا رلبَزَّ ُارَ :ه َذا ا رلك ََال ُم َمل ر َي ِص َّح َع رن النَّب رِي ÷َ .و َق َال
ُمنر َقطِ ًعاَ ،و ره َو ِيف غَا َي ِة َّ
وب َم رو ُضو ٌع بَاطِ ٌل».
رب َمك ُرذ ٌ
ابر ُن َحزر مٍَ :ه َذا َخ َ ٌ
(( -)2العواصم والقواصم) البن الوزير (.)389/2
(( -)3رشح الغاية) (.)543/1
(( -)4رشح الكافل) للسيد العالمة أمحد بن حممد لقامن ( %ص ،)145/ط( :مكتبة اليمن
الكربى) ،وانظر (رشح الكافل) للعالمة عيل بن صالح الطربي رمحه اهلل تعاىل (.)150/1
( -)5هو قول ابن حجر يف (فتح الباري) ( ،)89/7والسيد العباس بن أمحد ٌ
ناقل منه.

َان َذلِ َك َس َب ًبا ال رنتِ َشارِ َمنَا ِقبِ ِه ِم رن َك رث َر ِة َم رن ك َ
َم رن َخ َر َج َع َل ري ِهَ ،فك َ
َان بَ رين ََها ِم َن
(احل ِد ري َث ِة)َ ،و ِيف
َّ
الص َحابَ ِة َر ًّدا َع َىل َم رن َخا َل َف ُه» ،إِلخ (صفحةِ )367-يف ر َ
(ال َق ِد ري َم ِة:)252-
ا رن ُظ رر إ َِىل َه َذا الت ََّمح ِل ال َباطِ ِل ،لِ َت رعلِ ري ِل ا رنتِ َشارِ َف َضائِ ِل إِ َما ِم األَبر َرارِ ب َِما ُه َو
َني األُ َموِ ري َة َوال َع َّب ِ
ـم رع ُلو ُم َأ َّن الدَّ رو َلت ر ِ
اس َّي َة َقا َمتَا ِبإِبر َال ِغ
ِخ َال ُ
احل ِق ري َق ِة َو َ
الوا ِق ِعَ ،فا رل َ
ف رَ

ـم َؤ رل ُف َ
ون َر رغ ًب ًة
صَ ،و َط رم ِ
اجل ره ِد ِيف َك رت ِم َف َضائِ ِل َ
س َمنَا ِقبِ ِهَ ،و َساعَدَ ُهم ا رل ُ
الو ِ ر
ك رُل ر ُ
َو َر ره َب ًةَ ،حتَّى كَا ُنوا َال َي رس َتطِ ري ُع َ
ِاس ِم ِه.
ون َأ رن َي رذك ُ
ُرو ُه ب ر

ف ِم رن آثَارِ َذلِ َكَ ،و َلكِ رن
ـم َت َع َّس َ
ـم َت َك َّل َ
فَ ،والت رَّأ ِو ري َل ا رل ُ
َو َأ َّن َه َذا ا رلك ََال َم ا رل ُ
ني َما َم َ َ
أل ر
اخلَافِ َق ر ِ
ـم ر ِ
ب َِح رم ِد ال َّل ِه َت َع َاىل َخ َر َج ِم رن بَ ر ِ
نيَ ،و َي رأبَى ال َّل ُه إ َِّال َأ رن
ني ا رلكَاتِ َ
ُيتِ َّم ُن رو َر ُهَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.

احلجة َجم ردالدر رين بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
ـم َؤ َّي ِدي : #
(َ -)15و َق َال اإلمام ّ
ور ا رل ُ
س األَ رمرِ َأ َّن لِك ٍُّل ِم َن األَ رربَ َع ِة ِم َن ا رل َف َضائِ ِل إِ َذا ُح رر َر
َق رو ُل ُه
«:وإ َِّال َفا َّل ِذي ِيف َن رف ِ
َ

اجل َما َع ِة َأ رص ًال»ِ ،يف الصفح املذكور
بِ ِم ري َزا ِن ال َعدر ِل َال َخي ُرر ُج َع رن َق رو ِل َأ ره ِل ا رلسنَّ ِة َو ر َ
احل ِد ري َث ِة ،و(صِ )252/م َن ال َق ِد ري َم ِة.
(صِ )367/م َن ر َ
مجا َع ُة َم رن؟! َي َ
اخ ري َب َة الدَّ ا ِعي
ُي َق ُالُ :سنَّ ُة َم رن؟!َ ،و َ َ

ـما َق َط َع ُع َم ُر
إ َِال َم َد َعا! َل َّ

( -)1كامتها خو ًفا ،أو كامتها حسدً ا.
( -)2هو تكملة قول ابن حجر السابق الذي يف (فتح الباري) (.)89/7
اب الرجل إذا مل ينل مطلوبه ،واخليبة :املصدر ،وتارة تكون
(َ -)3يا َخيربَ َة الدَّ ا ِعي إ َِال َم َدعَا!َ :خ َ
ٍ
ً
متصال هبا حرف
مرفوع ًة ع ََىل االبتداء ،كقولك :خيب ٌة لِزَ ريد ،وتارة تكون منصوبة عىل املصدرية،
النداء كقولك :يا خيب َة زيد ،ويا خيب َة الداعي ،واملنا َدى حمذوف ،أي ياقومي ،كقوله تعاىل:
ح ح ۡ ح حح ۡ
مصدر ،كقولك :خيب ًة ٍ
ٍ
لزيد ،كقوهلمَ :صدر عًا له َو َع رق ًرا.
وغري
سة َع ٱلع حّبادّ﴾ [يس،]30/
﴿يَٰح
َ
وما :استفهام وارد عىل جهة التعجب ،يف موضع جر باحلرف قبلها .متت بتِصف من (الديباج
الويض) لإلمام حييى بن محزة .ŉ

او َي َة َق َال َل ُه َع رم ُرو بر ُن ُش َع ري ٍ
مح ُه ال َّل ُه َت َع َاىل ُسنَّ َة ُم َع ِ
ب :ا رلسنَّ َة ا رلسنَّ َة.
بر ُن َع رب ِد ا رل َعزِ ريزِ َر ِ َ
َف َق َال َل ُهَ :ق َّب َح َك ال َّل ُه بَل البِدر َع ُةَ .ه َذا ُه َو األَ رص ُل ِيف الت رَّس ِم َي ِةَ ،وإ رِن َمل ر َي رق ِصدر ُه
ـمت ََأ رخ ُر َ
ون.
ا رل ُ
الس رب ُط ُم َع ِ
اجل َما َع ِة).
احل َس ُن ر
َو َل َّ
او َي َة َس َّموا َذلِ َك ال َعا َم ( َعا َم ر َ
ـما َصا َل َح ر َ
اجل َما َع ِة).
َو َع َىل َه َذا األَ َس ِ
اس ا رل ُ
ـمن َرهارِ َس َّم َوا َأ رن ُف َس ُهم ( َأ ره َل ا رلسنَّ ِة َو ر َ
الر ُس ِ
ني فِ َر ِق
رت َك ُة الدَّ رع َوى بَ ر َ
ول ÷َ ،و َ َ
احل رقَ ،ف ره َي ُم رش َ َ
َأ َّما ُسنَّ ُة َّ
مجا َع ُة ر َ
األُ َّم ِة.

َو َأ ره ُل بَ ري ِ
اه َل ِة،
ت الن ُب َّو ِة ،ا َّل ِذ ري َن َشهِ دَ ر
ـم َب َ
ت َ ُهلم ُ
ـم َو َّد ِةَ ،وا رل ُ
آي ال َّت رطهِ رريَِ ،وا رل َ
َو َأ رخ َب ُار ا رلكِ َس ِ
اءَ ،وال َّث َق َل ر ِ
الس ِف رينَ ِةَ ،أ رو َىل ب َِذلِ َك َق رط ًعا.
نيَ ،و َّ
ف ُيدَ افِ ُع َ
ون ُو ُجو َه
ـمتَدَ بر ُر ا رن ُظ رر َك ري َ
ـمن ِرص ُ
ف ا رل ُ
َوبِال َّل ِه َع َل ري َك َأ َهيا النَّاظِ ُر ا رل ُ

وص النَّ َبوِ َّي ِة ،بَ رل َواآل َي ِ
ات ال ُق ررآنِ َّي ِةَ ،و َي رعطِ ُف رو َهنَا َع َىل َق رو ِل َأ ره ِل ا رلسنَّ ِة
الن ُص ِ
ِ
ِ
َو ر َ ِ
اهل َوى َوا رل َع َصبِ َّي ِة.
اجل َما َعة –ب َِز رعمهِم ،-ب ُِم َج َّرد ر َ
ـم رعنَى َفإ َِّهنَا َوإ رِن بَ َل َغ رت َأ َّي َم رب َلغٍَ ،أ رو َد َّل رت َأ َّي َد َال َل ٍةَ ،أ رو َأ َق َّر َأ ِئ َّمت ُُهم َو ُقدر َو ُ ُُتم
َفا رل َ
ٍ
احل ِد ري ِ
ني ،#
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ثِ :إ َّن ُه َمل ر َيرِ رد ِيف َح رق َأ َحد َما َو َر َد ِيف َ
ص َأ ِم ر ِري ا رل ُ
الو ِ ر
ِيف ر َ
ون ا رل ِ
حي ُاش َ
َاب
َف َال ُيت ََص َّو ُر َأ رو ُي َقدَّ ُر َأ رن ُخيَالِ َ
اجل َم َ
كت َ
اع ِة ،ك ََأ َّهنُ رم ُ َ
ف َق رو َل َأ ره ِل ا رلس َّن ِة َو ر َ
اع ِتهِ م.
مج َ
َوا رلسن ََّة َع رن َأ رن َخت ُرر َج َع َّما َأ َّص ُلو ُه َو َأ َّس ُسو ُه َع َىل َط َب ِق ُس َّن ِتهِ م َو َ َ
َوكُل َذلِ َك ُِمَّا َمل ر َي ُق رم َع َل ري ِه بُ رر َهانَ ،و َال َأ رن َز َل ال َّل ُه َت َع َاىل ِب ِه ِم رن ُس رل َطان.

ٍ
َو َل ري َس ِيف َأ ري ِد رهي رِم َأي َد َال َل ٍة َال ِم رن كِت ٍ
س
الرتتِ ري ِ
ب َوالت رَّأ ِس ري ِ
َابَ ،و َال ُسنَّة َع َىل َه َذا َّ ر
ِيف ا رل َف رض ِل ،ا َّل ِذي ُه َو بِ َي ِد ال َّل ِه ُي رؤ ِت ري ِه َم رن َي َشا ُء.
َو ِإ َّن َما َص َن ُعو ُه ِم رن ِعن ِرد َأ رن ُف ِسهِ مَ ،و َج َع ُلو ُه ِم رن ُأ ُص ِ
الرش ري َع ِةُ ،ي َض رل ُل َ
ون
ول الدر ري ِن َو َّ ِ
الص َحابَ َة َمل َيدَّ ُعوا َذلِ َك ِ َ
أل رن ُف ِسهِ م.
َم رن َخا َل َف ُه رم ِف ري ِهَ ،و َي ُعد رو َن ُه ِم رن َأ ره ِل ا رلبِدَ ِعَ ،م َع َأ َّن َّ
ر

ب ِيف ر ِ
اخل َال َف ِة ُه َو
الرتتِ ري ِ
ب ِيف ا رل َف رض ِل َع َىل َح َس ِ
الرتتِ ري َ
ب َّ ر
َو َأ َّو ُل َم ِن ا َّد َعى َّ ر
ُم َع ِ
او َي ُة.
وف .
ني ب َِما ُه َو َم رع ُر ٌ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َو َقدر َأ َج َ
اب َع َل ري ِه َأ ِم ر ُري ا رل ُ
جوابا .قال الرشيف الريض  :#وهو من حماسن الكتبَ ( :أ َّما َب رعدُ ،
( -)1من كتاب له  ،#إىل معاوية ً
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ـم رن أ َّيدَ ُه م رن
َف َقدر َأ َت ِاين ِكت َُاب َك َت رذك ُُر ِفي ِه ر
اص ِط َفا َء ال َّله ُحم ََّمدً ا َص َّىل ال َّل ُه عَ َل ريه َوآ َل ُه لدينهَ ،و َتأيِيدَ ُه ِإ َّيا ُه ل َ
ررب َنا ِب َب َال ِء ال َّل ِه َت َع َاىل ِعنردَ َناَ ،و ِن رع َم ِت ِه عَ َل رينَا ِيف َن ِب رينَا،
َأ رص َحا ِب ِهَ ،ف َل َقدر َخ َّب َأ َلنَا الدَّ ره ُر ِمن َرك عَ َج ًباِ ،إ رذ َط ِف رق َت ُخت ِ ُ
َفكُ ن َرت ِيف َذلِ َك َكنَا ِق ِل الت رَّمرِ إ َِىل َه َج َرَ ،أ رو َدا ِعي ُم َسدر ِد ِه إ َِىل الن َرض ِ
َّاس ِيف
عَم َت َأ َّن َأ رف َض َل الن ِ
الَ ،وزَ ر
ص َملر َي رل َح رق َك َث رل ُم ُهَ ،و َما َأ رن َت
اإل رِس َال ِم ُف َال ٌن َو ُف َال ٌنَ ،ف َذك رَر َت َأ رم ًرا إ رِن َت َّم اعر تَزَ َل َك كُل ُهَ ،وإ رِن َن َق َ
َوا رل َف ِ
ـم رف ُض َ
ني
وس؟! َو َما لِلط َل َق ِاء َو َأ ربن َِاء الط َل َق ِاء َوالت رَّم ِييزَ َب ر َ
ـم ُس َ
السا ِئ َس َوا رل َ
ولَ ،و َّ
اض َل َوا رل َ
ين ا َ
ـم َه ِ
ات َل َقدر َح َّن ِقدر ٌح َل ري َس ِمن َرها،
يب َد َر َج ِاُت رِمَ ،و َت رعرِ َ
يف َط َب َق ِاُت رِم؟!َ .ه ري َه َ
أل َّولِنيَ َ ،و َت رر ِت َ
اجرِ َ
ا رل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
إل رن َس ُ
ان َ
ور َذ ررع َك،
عَىل َظ رلع َكَ ،و َت رعرِ ُ
احلك ُرم َ َهلا ،أ َال َت رربَ ُع أ َهيا ا ِ
ف ُق ُص َ
َو َطف َق َ رحيك ُُم ف َيها َم رن عَ َل ريه ر ُ
وبَ ،و َال َظ َف ُر ال َّظا ِفرِ َ ،و ِإ َّن َك َل َذ َّها ٌب ِيف التريهِ،
ـم رغ ُل ِ
َو َت َت َأ َّخ ُر َح ري ُث َأ َّخ َر َك ا رل َقدَ ُر؟! َف َما عَ َل ري َك غَ َل َب ُة ا رل َ
غَري ُخم ِ ٍررب َل َك َو َل ِ
ك رن ِبنِ رع َم ِة ال َّل ِه ُأ َحدر ُ
ِيل ال َّل ِه
ثَ ،أ َّن َق رو ًما راست رُشهِ دُ وا ِيف َسب ِ
َر َّوا ٌغ عَنِ ا رل َق رص ِدَ .أ َال َت َرى ر َ
ين َوا َ
ـم َه ِ
(س ريدُ الش َهدَ ِاء)،
اجرِ َ
أل رن َصارِ َ ،ولِك ٍُّل َف رض ٌلَ ،حتَّى ِإ َذا راست رُشهِ دَ َشهِيدُ َنا ِق َيلَ :
َت َع َاىل ِم َن ا رل ُ
َو َخ َّص ُه َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َص َّىل ال َّل ُه عَ َل ري ِه َوآ َل ُه ب َِس رب ِعنيَ َت ركب َِري ًة ِعنردَ َص َال ِت ِه عَ َل ري ِه؟َ .أ َو َال َت َرى َأ َّن َق رو ًما ُق رط َع رت
اح ِد َنا َما ُف ِع َل ب َِو ِ
كُل َف رض ٌلَ ،حتَّى ِإ َذا ُف ِع َل ب َِو ِ
ِيل ال َّل ِهَ ،ولِ ٍّ
اجل َّن ِة،
َأ ري ِدهي رِم ِيف َسب ِ
اح ِد ِه رم ِق َيل( :ال َّط َّي ُار ِيف ر َ
َاح ر ِ
وب
ـم رر ِء َن رف َس ُه َل َذك ََر َذا ِك ٌر َف َضا ِئ َل َ َّ
مج ًةَ ،ت رعرِ ُف َها ُق ُل ُ
اجلن َ
ني)َ ،و َل رو َال َما َهنَى ال َّل ُه عَ رن ُه ِم رن تَزر ِك َي ِة ا رل َ
َو ُذو ر َ
ـمؤر ِمنِنيَ َ ،و َال َمتُج َها آ َذ ُ
َّاس بَ رعدُ
الر ِم َّي ُةَ ،ف ِإ َّنا َصنَا ِئ ُع َربرنَاَ ،والن ُ
السا ِم ِعنيَ َ ،فدَ رع عَ ن َرك َم رن َما َل رت ِب ِه َّ
ان َّ
ا رل ُ
ركُم َأ َسدُ ا َ
ـم ر
أل رح َال ِف،
كَذ ُبَ ،و ِمنَّا َأ َسدُ ال َّل ِهَ ،و ِمن ر
َصنَا ِئ ُع َلنَا ......،إىل قوله (ع)َ :و ِمنَّا ال َّنبِيَ ،و ِم رنك ُُم ا رل ُ
ب،
احل َط ِ
َو ِمنَّا َس ريدَ ا َش َب ِ
اجل َّن ِةَ ،و ِم رنك رُم ِص رب َي ُة النَّارِ َ ،و ِمنَّا َخ ر ُري ِن َس ِاء ا رل َعا َلـ ِمنيَ َ ،و ِم رنك رُم َمحَّا َل ُة ر َ
اب َأ ره ِل ر َ
ِيف َك ِث ٍري ُِمَّا َلنَا َوعَ َل ريكُمَ ،فإِس َالمنَا َقدر س ِم َعَ ،و َج ِ
َاب ال َّل ِه َ رجي َم ُع َلنَا َما َش َّذ عَ نَّا،
اه ِل ح َّي ُتنَا َال ُتدر َف ُعَ ،و ِكت ُ
ر ر ح ُ ۡ ح ُۡح ح ۡ ۡ ۡ ح
َ
َ
ح
ۡ
ح
لِل﴾َ ،و َق رو ُل ُه َت َع َاىل﴿ :إّن
بٱ ّ
ح َو ُهح َو َق رو ُل ُه ُس رب َحا َن ُه َو َت َع َاىل﴿ :وأولوا ٱلرح ّام بعضهم أو َٰل بّبعض ِّف كّتَٰ ّ
ۡ ح َٰ ح ح َ ح َ ح ح ح َٰ ح َ ل ح َ ح ح ح ح َ ح ل ۡ ۡ
ح
أ ۡول ٱ ََل ّ
اس بّإّبرهّيم لذلّين ٱتبعوه وهذا ٱَل ِّب وٱَّلّين ءامنوا وٱلِل و ّل ٱلمؤ ّمنّّي[ ﴾٦٨آل عمران]،
َفن رَح ُن َم َّر ًة َأ رو َىل بِا رل َق َرابَ ِةَ ،و َت َار ًة َأ رو َىل بِال َّطاعَ ِة.
الس ِقي َف ِة ب َِر ُس ِ
ـم َه ِ
ول ال َّل ِه َص َّىل ال َّل ُه َع َلير ِه َوآ َل ُه َف َل ُجوا
ـما ر
اج ُرو َن ع ََىل األَنر َصا ِر َي رو َم َّ
احت ََّج ا رل ُ
َو َل َّ
َ
ِ
ِ
َريه َفاألنر َص ُار ع ََىل َدع َرو ُاه رم.
احلق َلنَا ُدونَك رُمَ ،وإِ رن َي ُك رن بِغ ر ِ
َع َليره رِمَ ،فإِ رن َي ُكنِ ا رل َف َل ُج بِهَ ،ف ر َ
اخلُ َل َف ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ر
َوزَ ع رَم َت َأ رين لِك رُل ر
تَ ،وع ََىل ُكل ِه رم بَ َغير ُتَ ،فإ رِن َي ُك رن َذل َك ك ََذل َك َفلير َست رِ
اجلنَا َي ُة
اء َح َسدر ُ
َع َلير َكَ ،فيَكُو َن ا رل ُع رذ ُر إِ َلير َك.
َار َها
َوتِ رل َك َشكَا ٌة َظا ِه ٌر َعن َرك ع ُ
ـم رخ ُش ُ
ت َأ رن تَ ُذ َّم
وش َحتَّى ُأبَاي َِعَ ،و َل َع رم ُر ال َّل ِه َل َقدر َأ َر رد َ
اجل َم ُل ا رل َ
َو ُق رل َت :إ رِين ُكن ُرت ُأ َقا ُد ك ََما ُي َقا ُد ر َ
ٍ
اضة ِيف َأ رن َيك َ
ـم رسلِ ِم ِم رن غ ََض َ
َف َمدَ رح َتَ ،و َأ رن تَ رف َض َح َفا رفت ََض رح َتَ ،و َما ع ََىل ا رل ُ
ُون َم رظ ُلو ًماَ ،ما َمل ر
=

الص َحابَ ُة َف َل رم َيدَّ ُعوا َذلِ َك َو َح َ
اهمَ ،و َقدر كَا ُنوا
اش ُ
َأ َّما َّ
ُي ِقر َ
ون بِ َت رف ِض ري ِل َع ِ ٍّيل َو َس رب ِق ِهَ ،و ِع رل ِم ِهَ ،و ِج َها ِد ِهَ ،و َق َرابَتِ ِهَ ،و ُِمَّا
َ َهل َ
لك ُع َمر.

َو َال ِس َّي َما ُع َم َر
راشت ََهرَ :ل رو َال َع ِ ٌّيل

ٍ
َو َما كَا ُنوا َي رعت َِذ ُر َ
رص َح
ون َع ِن ال َّت َقد ِم َع َل ري ِه إ َِّال ب َِأ رع َذارِ ،من َرهاِ :ص َغ ُر ِسنر ِه ،ك ََما َ َّ
ب َِذلِ َك ُع َم ُر َو َأبُو ُع َب ريدَ ةَ.

ور ا رل َكثِ ر ِري ُِم َّ رن َقدر َو َت َر ُه رم ب َِس ري ِف ِه ا َّل ِذي َقا َم ِب ِه َع ُمو ُد اإل رِس َال ِم،
َو ِمن َرهاُ :ن ُف ُ
َو َن رح ُو َذلِ َك.
ني ُي َف رض ُل َ
َو َل َقدر ك َ
ني َ #ع َالنِ َي ًة
ـم رؤ ِمنِ ر َ
السابِ ِق ر َ
َان َ َ
مجا َع ٌة ِم َن َّ
ون َأ ِم ر َري ا رل ُ
الص َحابَ ِة َّ
َع َىل َمجِ ري ِع األُ َّم ِةِ ،من ُرهمَ :ع َّم ُار بر ُن َي ِ ٍ
ارسَ ،و َس رل َم ُ
انَ ،و َأبُو َذ ٍّرَ ،وا رلـ ِم رقدَ ا ُدَ ،و ُخ َز ري َم ُة
بن َثاب ٍ
اس َع رم َر ُس ِ
الش َها َد َت ر ِ
ِت ُذو َّ
ول ال رل ِهَ ،و َو َل ِد ِه َع رب ِد ال َّل ِه َح ر ِرب األُ َّم ِة،
نيَ ،وكَا رل َع َّب ِ
ر ُ
َو َسائِرِ بَنِي َه ِ
اش ٍمَ ،و َغ ر ُري ُهم َكثِ ر ٌري.
ث ،ورووه َعن َ َ ٍ
رب
مجا َعة ِم َن َّ
احل ِد ري ِ َ َ َ ُ ر
الص َحابَ ِة ،كَابر ِن َع رب ِد ا رل َ ر
َو َقدر َأ َق َّر ب َِذلِ َك ُع َل َما ُء ر َ
(ص ِ
ِمها .
ِيف
ب الت رَّه ِذ ري ِ
اح ِ
(االستِ ري َع ِ
اب) َ ،و َ
ب) َ ،و َغ رري ِ َ
ر

ت َأنَّ ُه َلير َس ِيل َوألَ رص َح ِايب ِعنردَ َك
َي ُك رن َشاكًّا ِيف ِدينِ ِهَ ،وال ُم ررتَابًا بِيَ ِقينِ ِه ،... ،إىل أن قال َ :#و َذك رَر َ
استِ رعبَ ٍ
ب عَنِ األَعردَ ِاء نَاكِلِنيَ ،
السير ُ
فَ ،ف َل َقدر َأ رض َحك َ
ـم َّطلِ ِ
ارَ ،متَى َأ رل َفير َت بَنِي َعبر ِد ا رل ُ
رت بَ رعدَ ر
إ َِّال َّ
ِ
ِ
ِالسيرف ُخم ََّوفنيَ .
َوب َّ
ِ
اهلير َجا َمحَلر
ر
َف َلبر رث َقل ًيال َيل َح ِق ر َ
ـم َه ِ
اجرِ ي َن
َف َسيَ رط ُلبُ َك َم رن تَ رط ُل ُ
بَ ،و َي رق ُر ُب ِمن َرك َما تَ رستَبر ِعدُ َ ،و َأنَا ُم رر ِق ٌل نَ رح َو َك ِيف َج رح َف ٍل ِم َن ا رل ُ
ٍ
ٍ
ـم رو ِ
ت،
رساب َِيل ا رل َ
َسبِلِنيَ َ َ
َواألَنر َصا ِر َوالتَّابِ ِعنيَ َ ُهل رم بِإ رِح َسانَ ،ش ِديد ز َِحا ُم ُه رمَ ،ساطِ ٍع َقتَا ُم ُه رمُ ،مت َ ر
َأ َحب ال رل َق ِ
وف َه ِ
اش ِميَّ ٌةَ ،قدر ع ََر رف َت َم َوا ِق َع
اء إِ َلير ِه رم لِ َقا ُء َر رهب رِمَ ،و َقدر َص ِحبَتر ُه رم ُذ رر َّي ٌة بَدر رِ َّي ٌةَ ،و ُسيُ ٌ
ح ح ح ح َ َٰ
ح
ح
ِ ِ
اهلا ِيف َأ ِخ َ
يك َو َخالِ َكَ ،و َجدر َك َو َأ رهلِ َك﴿ ،وما ّه مّن ٱلظل ّ ّمّي بّبعّيد﴾ .انتهى كالمه .#
ن َص َ
( -)1االستيعاب (.)1090/3
( -)2ابن حجر العسقالين.
( -)3قد تقدَّ م الكالم واحلمد هلل تعاىل يف هذا البحث يف أول (القسم الثاين) من (جممع الفوائد)،
وانظر( :الفصل الثاين) من (لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي #
(ط( ،)216/1/1ط( ،)284/1/2ط.)443/1/3

ور ِم رث ِل َه َذا َع رن َأكَابِرِ ِهمَ ،و َأ رق َر ِهبِم إ َِىل
ب ك َُّل ا رل َع َج ِ
َوإ َِّن ا رل َع َج َ
ب ُصدُ ُ
اعَ ،و َس َع ِة ِ
إل رن َص ِ
اب
اال رط َال ِع كَابر ِن َح َج ٍر َه َذاَ ،ف َك ري َ
ا ِ
ف ب َِأ رربَ ِ
افَ ،و َذ ِوي ُق َّو ِة ال َب ِ
الو ِ
رب ،إِ َّنا لِ َّل ِه َوإِ َّنا إِ َل ري ِه َر ِ
اج ُع َ
ون.
اجل َها َل ِة َوا رل ِعنَا ِد َ
اس َت رع ِ ر
َرب َو ر
اع؟ َفا رعت ِ ر
اض ِح ِم َن األَ رت َب ِ
رَ

َوا رن ُظ رر َه َذا الت ََّمح َل ا رل َعظِ ريمَ ،والت رَّو ِج ري َه ا َّل ِذي ُه َو َغ ر ُري ُم رس َت ِق ريم.
َان َر ُس ُ
اجل َه َل ِة :ك َ
ول ال َّل ِه ÷ َع َىل
َوب َِح ٍّق إ َِّن َه َذا َل َش ِب ري ٌه ب َِم َقا َل ِة بَ رع ِ
ض رَ
ب َّ
الشافِ ِع ريَ ،أ رو ك ََما ِق ري َل.
َم رذ َه ِ

ان ا َّل ِذي َقدر َو َز ُنوا بِ ِه اآل َي ِ
َو َل ري َت ِش رعرِ ي َما ُه َو َه َذا ا رلـ ِم ري َز ُ
ات َواألَ رخ َب َار،
وها حتَّى َال َتزِ يدَ و َال َتنر ُقص ِم رث َق َال َذر ٍةَ ،فلِ َّل ِه دره ِمن ِمي َز ٍ
انَ ،ما َه َذا
َ ُ ر ر
َ
ر َ
َو َح َّر ُر َ َ
َّ
اإل رِحكَا ُم َواإل رت َق ُ
ات َواألَ رخ َب ُار،
ان؟َ ،و َل ريت َُهم َأبردَ ُوه َو َأ رو َض ُحو ُه؛ لِت رُو َز َن ِب ِه اآل َي ُ
َو َل َع رم ُر ال َّل ِه َت َع َاىل َل ري َس َذلِ َك إ َِّال ِم ري َز ُ
ب.
ب لِ رل َم رذ َه ِ
اهل َوى َوال َّت َعص ِ
ان ر َ
ربا َو ِ
َو َن ُق ُ
رب َه ُ
رب
احدً ا ،إِ َّما َخ َ َ
ان َأ َّن َخ َ ً
ولَ :تال َّل ِه َق َس ًما َصا ِد ًقا َي رش َهدُ َل ُه ا رل ُ ر
الص َحابَ ِة َما ُي َوازِ ُن ُه،
ـمنرزِ َل ِة َد رع َما ِس َو َاها َمل ر َيرِ رد ِيف َح رق َأ َح ِد َّ
رب ا رل َ
ـم َو َاال ِةَ ،أ رو َخ َ َ
ا رل ُ
ِ
َأ رو ُيقَارِ بُ ُهَ ،ف رض ًال َع رن َأ رن ُي َس ِ
اهل َوى ُي رع ِمي َو ُي ِصم.
او َي ُهَ ،و َلك َّن ر َ
رس ري َر ٌة َال ُت رع َل ُم
وس َ ِ
ِ َهل َوى الن ُف ِ

َك ـ رم َح ـ َار فِ ري َه ـا َع ـ ِ
امل ٌ ُم ـ َت َك رل ُم

ور.
احل رمدُ لِ َّل ِه ا رل َع ِ ريل ا رل َكب رِريَِ ،وإِ َل ري ِه ُت رر َج ُع األُ ُم ُ
َو ر َ

احلجة َجم ردالدر رين بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
ـم َؤ َّي ِدي : #
(َ -)16و َق َال اإلمام ّ
ور ا رل ُ
ض َش ري ًئا َمل ر ُي َقدر رر ُه ال َّل ُه َو َمل ر َي رق ِض ِه َو َمل ر َ ر
خي ُل رق ُه َف َقدر
َق رو ُل ُهَ « :فإ َِّن َم رن َز َع َم َأ َّن ِيف األَ رر ِ

ان ال َّل ِه َع َّما َي ُقو ُل َ
آخ َر َي رق ِيض َو ُي َقدر ُر ُس رب َح َ
َز َع َم َأ َّن َم َع ال َّل ِه إ َ ًِهلا َ
ون ُع ُل ًّوا َكب ر ًِريا» إِلخ
احل ِد ري َث ِة)َ ،و ِيف (ال َق ِد ري َم ِة) (ص:)253
(صفحةِ )369-يف (ال َّط رب َع ِة ر َ
ـم َّطلِ ُع َث َّب َتنَا ال َّل ُه َت َع َاىل َوإِ َّي َ
ف ُم رص َطن ٌَع َل ري َس
اك َأ َّن َه َذا ك ََال ٌم ُم َت َك َّل ٌ
ا رع َل رم َأ َهيا ا رل ُ
لو رض ِع
ـم رست ََمدر ِم رن ِم رشكَا ِة الن رورِ النَّ َبوِ ريَ ،وآ َث ُار ا َ
َع َل ري ِه َط َال َو ُة ا رلك ََال ِم ا رل َع َلوِ ري ،ا رل ُ
ٍ
وع)َ ،و َال َل ُه َأ رص ٌل ِيف
َع َل ري ِه بَ رينَ ٌةَ .و َل ري َس َل ُه ُو ُجو ٌد ِيف َأ ري ُن رس َخة ِم رن ُن َس ِخ (ا رل َ
ـم رج ُم ِ

ُب َغ رري ِِهم.
رت ِةَ ،و َال ِيف ُكت ِ
ُكت ِ
ُب ا رل ِع ر َ
اش َي ٍة لِ َش ري ِ
َو ِيف َح ِ
احل َس ر ِ
يض ال َّل ُه
خنَا ال َع َّال َم ِة ا رل َ
احل روثِ ري َر ِ َ
ني ُ
احل َس ِن بر ِن ر ُ
ـم رو َىل ر َ
احلا ِم ُل لِ رل َّشارِ ِح َع َىل َو رض ِع َه َذا؟ َه رل َت َقربًا إ َِىل
َعن ُره َما َما َل رف ُظ ُه :ال َّل ُه َأ رع َل ُم َما ُه َو ر َ
س َه ِذ ِه األُ َّم ِة؟.
ـم َخالِ ِف ر َ
ني؟ َأ رم ُه َو َي ِم ري ُل إ َِىل َم رذ َه ِ
بَ رع ِ
اجل ر ِرب َّي ِةَ ،جم ُ رو ِ
ض ا رل ُ
ب رَ
اس ِت رح َيا َء ُِم َّ رن َي َّطلِ ُع َع َل ري ِه ِم رن ُع َل َم ِ
اء ا رل ُق رطرِ ال َي َم ِاين؟!.
َأ َال ر
َان َل ُه َطرِ ري ٌق إ َِىل ِم رث ِل َه ِذ ِهَ ،ف َه َّال َج َع َل َها ِيف َأ رثن ِ
ُث َّم َل رو ك َ
رش ِح ِهَ ،فإِ َّن ُه َأ رو َس ُع َل ره
َاء َ ر
ني َال َيك ُ
ِم رن َأ رن ُي َغ رر َرَ ،ف ُذو ا رل َو رج َه ر ِ
ُون َو ِج ري ًها ِعنردَ ال َّل ِه.

َي َ
س َتا ُهَ ،أ َال َي رع َل ُم َأ َّن ُه َم َع َه َذا َت َت َط َّر ُق ِإ َل ري ِه الت ره َم ُة ِيف
اخ ري َبتَا ُه َو َيا َف ِض ري َحتَا ُهَ ،و َي َ
اح ر َ
ٍ
ٍ
َسا ِئرِ َما َزبَ َرَ .وإ رِن ك َ
وس،
ـمدر ُس ُ
َان َال َي رع َل ُم َو ِإ َّن َما َو َجدَ ُه ِيف ُن رس َخة َغرِ ري َبة ِف ري َها َه َذا ا رل َ
ب ِ
آل ُحمَ َّم ٍد َو َأ رت َبا ِعهِم ِم َن ال َعدر لِ َّي ِة.
َف َه َّال َأ رد َر َك َذلِ َك ِب ِفك َرر ِت ِهَ ،و َأ َّن ُه ب َِمن َرأ َع رن َم رذ َه ِ
ف إ رِن ك َ
َان َه َذا ُع رذ َر ُه َأ رن َي ربنِ َي َت رألِ ري َف ُه َع َىل ُن رس َخ ٍة َغرِ ري َب ٍة َغ ر ِري َم رأ ُن رو َس ٍةِ ،م رن
ُث َّم َك ري َ
ف َال ا رلبِنَا ُء َع َىل
ف َوالت رَّصنِ ري ُ
ُدو ِن َأ رن ُي َقابِ َل َها بِن رُس َخ ٍة َم رع ُرو َف ٍةَ ،ه رل َم َرا ُم ُه الت رَّألِ ري ُ
َأ َس ٍ
ف الت َه ِم َف َ
ال َي ُل رو َم َّن َم رن َأ َسا َء بِ ِه
ف َم َوا ِق َ
ابَ ،م رن َو َق َ
اس؟! إ َِّن َه َذا َل َيش ٌء ُع َج ٌ
ـم رس َت َع ُ
ان.
ال َّظنَ ،وال َّل ُه ا رل ُ
اب َع َىل ُم َؤ َّل َف ِ
رت ِة ،بَ رل َأعردَ ِاء ال َّل ِهَ ،ف َال بُدَّ ِم َن
َو َه َذا َش رأ ُن ا ِ
إل رك َب ِ
ات َأعردَ ِاء ا رل ِع ر َ
احل َذ َر.
ُ
احل ر َري ِةَ ،ف َو ري ٌل لِ َ
الو ُق ِ
احل َذ َر ر َ
ـم رن َخ َذ َ ُهلم َو َعا َندَ ُهمَ ،ف ر َ
وع ِيف ر َ
ٍ
الـم َؤ َّي ِدي َ #ع َىل
احل َّج ُة َجم ردالدر رين بر ُن ُحم َ َّمد ُ
(َ -)17و َق َال َم رو َال َنا اإلمام ر ُ

ـمؤ رلف:
َق رو ِل ا رل ُ

َ
َ
ۡ ح ح
«إ َِّال أ َّن ُه ُي َعك ُرر َع َل ري ِه َأ َّن ِس َي َ
ّب عنكم
اق َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :إّن حما ي ّريد ٱلِل ّلذه
ۡ ح ح ۡ ح ۡحۡ ح ح ح ۡ ح
ۡ
ٗ
ِ
ِ
ِ
ت ويط ّهركم تط ّهيا[ ﴾٣٣األحزاب] يف ن َساء النَّب رِي ÷َ ،و َما
ٱلرّجس أهل ٱلي ّ

الس َي ُ
ب؛ ِألَ َّن ُد ُخ رو َل ُه َق رط ِع ٌّي،
احل رك ِم كَا رل َّس َب ِ
اق َال َي ِصح إ رِخ َر ُ
َت َض َّمنَ ُه ر
اج ُه ِم َن ر ُ

َف رل ُيت ََأ َّمل» (صفحةَ )466-ج ِد ريدَ ة)َ ،و َق ِد ري َمة( )321-السطر :السابع عرش):
ك َ
ب
الس َب ُ
َّبَ ،فا َّل ِذي َال َي ِصح إ رِخ َر ُ
َان الت ََّأم ُلَ ،ف َظ َه َر َأ َّن َه َذا َو َه ٌم ُم َرك ٌ
اج ُه ُه َو َّ
ٍ
وح ِيف األُ ُص ِ
ول.
رش ٌ
ـمن ُرص ُ
ا رل َ
وص َع َل ري ِه َال َغ ر َريَ ،ع َىل ِخ َالف ِيف َذلِ َك ،ك ََما ُه َو َم ر ُ
اق َظنر َّي ٌةَ ،و ِيف َ رحتوِ ري ِل َض ِم ر ِري ر ِ
الس َي ِ
اب ِم َن
اخل َط ِ
َو َل ري َس ِيف اآل َي ِة َن ٌّ
صَ ،و َد َال َل ُة ر
ـم َؤ َّن ِ
الس َي ِ
ـم َذكَّرِ َت رصـرِ ري ٌح ب ر
الساب ِِق.
اق َّ
وج َع ِن ر
ث إ َِىل ا رل ُ
ا رل ُ
ِاخلُ ُر ِ

َوبَ رعدُ َ ،ف َأ رخ َب ُار ا رلكِ َس ِ
ـم َرا َد ر
ات ال َّل ِه َع َل ريهِم
اخلَ رم َس ُة َص َل َو ُ
اء -الن َّ
َّاص ُة َع َىل َأ َّن ا رل ُ
اج ُأ رم َس َل َم َة رِ رض َو ُ
اجَ ،وبِاألَ رو َىل
ان ال َّل ِه َع َل ري َها َو َسائِرِ األَ رز َو ِ
آهلمَ ،و َع َىل إ رِخ َر ِ
َو َ ُ
وز َق رط ًعا،
َغ رري ِِه َّنُ -مت ََواتِ َر ٌة َق رط ِع َّي ٌةَ ،ف َك ري َ
جي ُ
ف َت َت َع َار ُ
ض ال َق َواطِ ُع؟! َو َذلِ َك َال َ ُ
رش ًعا.
َع رق ًال َو َ ر

َو َظ ِ
الس َي َ
اه ُر ِع َب َار ِة َّ
ات َف َق رط ،ك ََما َقدر
ـم َرا َد ُ
اق َيدُ ل َع َىل َأ َّهنُ َّن ا رل ُ
الشارِ ِح َأ َّن ر
رص ري ٌح ِيف َر رد َأ رخ َبارِ ا رلكِ َس ِ
اء
ب إِ َل ري ِه بَ رع ُض َأ ره ِل ا رل ِعنَا ِدَ ،و َه َذا َأبر َعدُ َو َأبر َعدُ ؛ َفإِ َّن ُه َ ِ
َي رذ َه ُ
احل َسن ر ِ
رض رورِ ًّيا.
َني َ %ن ًّصا َ ِ
الن َّ
رص ر ً
حيا َم رع ُلو ًما َ ُ
َّاص ِة َع َىل َع ِ ٍّيل َو َفاطِ َم َة َو ر َ
اق َيدُ ل َع َىل إِ رد َخ ِ
الس َي َ
اص ًةَ ،لكِ َّن
اهل َّن َم َع ُهمَ ،ال َأ َّهنَا ِف ريهِ َّن َخ َّ
َو َل َع َّل ُه َأ َرا َد َأ َّن ر
ال ِع َب َار َة َال ُت ِف ريدُ ُهَ ،ف رل ُيتَدَ بَّ ررَ .وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.

احل َس ر ِ
احل روثِي ِ ¥يف َذلِ َك
ني ر ُ
احل َس ُن بر ُن ر ُ
(َ -)18و َق َال َم رو َال َنا ال َع َّال َم ُة ر َ
جل َما َع ِة الذكُورِ َ ،و َال َيدر ُخ ُل
الص رف ِحَ :لكِنَّ ُه ُي َق ُالَّ :
الض ِم ر ُري ِيف ﴿ َعنكُم﴾ ِخ َط ٌ
َّ
اب ِ َ
ب إ َِّال َم َع ِق َيا ِم الدَّ َال َل ِة َع َىل إ َِرا َد ِة ُد ُخ ِ
إل َن ُ
وهل َّنَ ،و َال َدلِ ري َل
ا ِ
اث إ َِّال َت رغلِ ري ًباَ ،و َال َت رغلِ ري َ
رص َح رت بِ ِه َأ َحا ِد ري ُث ا رلكِ َس ِ
َع َل ري َها ،بَ رل َقا َم الدَّ لِ ري ُل َع َىل إ رِخ َر ِ
اءَ ،أ َّن ُه َق َال
اجهِ َّن ،ك ََما َ َّ
ك إِ َّن ِ
ول ال َّل ِهَ ،ف َق َال ÷َ (( :مكَا َن ِ
ـما َقا َل رتَ :و َأ َنا َيا َر ُس َ
ك إ َِىل َخ ر ٍري،
ِألُ رم َس َل َم َة َل َّ

إِ َّن ِ
اج النَّب رِي))َ ،وك ََذا َقا َل ُه لِ َعائِ َش َة.
ك ِم رن َأ رز َو ِ
احل َسن ر ِ
ـم
اج ُه َو َال َغ ر َري ُه َّن ،بَ رل َل َّ
َو َمل ر َيدر ُع َأ رز َو َ
َنيُ ،ث َّ
ف َث روبَ ُه َع َىل َع ِ ٍّيل َو َفاطِ َم َة َو ر َ
رب :فأخبار الكساء.
( -)1متواترةَ ،خ َ ُ

((آل ُحم َ َّم ٍد))َ ،و ِيف بَ رع ٍ
الر َوا َي ِ
اتُ :
ض:
َق َال(( :ال َّل ُه َّم إ َِّن َه ُ
ـؤ َال ِء َأ ره ِيل))َ ،و ِيف بَ رع ِ
ض ر
رت ِيت)).
(( َأ ره ِيل َو ِع ر َ
ح
ّي ل َ
و َال ت رف ِسري َفو َق ت رف ِس ِري ِه ÷؛ َفإِنه ا رلـمبني ﴿ِلّ حب ح
ّلن ّ
اس حما ن ّزل
ُ َر ُ
َّ ُ
ّ
َ َ رَ ر َ ر
ح
ني إ َِّال َأ َّهنُم ُه َو ÷ َواألَ رربَ َع ُة.
إ ّ ۡل ّه ۡم﴾َ ،و َمل ر ُي َب ر ر
َو َقدر ُر ِوي ِم رن ُط ُر ٍق َع ِد ريدَ ٍة َع رن َأ ِيب َس ِع ري ٍدَ :أ َّهنَا َن َز َل ِ
مخ َس ٍة:
ت اآل َي ُة ِيف َ ر
نيَ .ف َر ِ
َر ُس ِ
احل َسن ر ِ
اج رع
َنيَ .ر َوا ُه َكثِ ر ٌري ِم َن الـ ُرم َحدر ثِ ر َ
ول ال َّل ِه ÷ َو َع ِ ٍّيل َو َفاطِ َم َة َو ر َ
َأ َحا ِد ري َث ا رلكِ َساءِ َ ،
جت ِد ر
الش َفاء .

الس َي ُ
ـما َت َوعَّدَ نِ َسا َء ُه ÷ َع َىل
جي ُ
وز َأ رن ُي َق َال :إ َِّن ال َّل َه َل َّ
اق َفلِ َم َال َ ُ
َو َأ َّما ر
اح َش ِةَ ،و َر َّغ َب ُه َّن ِبت رَض ِع ري ِ
ال َف ِ
الصالِ ِح َز رج ًرا َ ُهل َّن َو َت رر ِغ ري ًبا؛ لِ َّئ َال
ف األَ رجرِ َع َىل ال َع َم ِل َّ
بَ ،ف َأ َرا َد ال َّل ُه َأ رن َي رز ُج َر ُه َّن َو ُ َهيدر َد ُه َّن؛ لِك رَونِ ِه
َي رل َح َق ُحم َ َّمدً ا ÷ َو رص َم ٌة َأ رو َع ري ٌ
الر رج َس َعن ُرهمَ ،ف َال َي َق ُع ِمن ُرهم
رت َة َر ُسولِ ِه ،و ُي رذ ِه َ
ب ر
ُيرِ ريدُ َأ رن ُي َط ره َر َر ُسو َل ُه َو ِع ر َ
ٍ
ني؛ َفإ َِّهنُم َحرِ ري ُص َ
ون َع َىل
ـمنَافِ ِق ر َ
َكب ر َِريةٌَ ،و َال َي رل َح ُق ُهم َع ري ٌ
ب ِم رن َأ َحدِ ،س َّي َما ا رل ُ
ص َش رأنِ ِه ÷َ ،ولِ َذا َس َار ُعوا إ َِىل إ َِشا َع ِة َما ُر ِم َي رت بِ ِه َعائِ َش ُة .إ َِىل َق رولِ ِه:
َتنر ِق ري ِ
ٍ
ـم رعنَى َوبِ ِه َينر َتظِ ُم رارتِ َب ُ
اط آ َي ِة ال َّت رطهِ ر ِري َو َما
َو َأ رن َز َل ال َّل ُه ِيف بَ َرا َء ِ َُتا آ َياتَ ،فب َِه َذا ا رل َ
الو رع ِد لِ رل َّز رو َج ِ
ـم رن َتدَ بَّ َر.
اتَ .و َهذا بَ ر ٌ
الو ِع ري ِد َو َ
َق رب َل َها ِم رن ِذكررِ َ
ني لِ َ
الز رو َج ِ
ف ُي َعك ُرر َع َل ري ِه َما َذك ََر ُه َّ
الس ِق ري ِم ِم َن اآل َي ِة
َف َك ري َ
الشارِ ُح َفنُدر ِخ َل َّ
ات بِ َف ره ِمنَا َّ
الس َي ِ
اقَ ،و َن ُقول :إ َِّن ال َّل َه َأ رد َخ َل ُه َّنَ ،و َقدر َص َّح َأ َّن َر ُس َ
ول ال َّل ِه ÷ َأ رخ َر َج ُه َّن،
َو ر
ح
ح
ح
حۡ ح َ
ّي ٱلِلّ حورسلّهّۦ﴾.
َف َينر َتظِ ُمنَا َق رو ُل ُه َت َع َاىل﴿ :ي ّريدون أن يف ّرقوا ب
احل رمدُ ل َّل ِه.
َو َه َذا َما َسن ََح لِ رل َح ِق رريَِ ،فن رَس َأ ُل ُه ا رل ِع رص َم َة َوال َّت ري ِس رريَ ،و ر َ

( -)1والبحث يف هذا مستوىف يف (لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي #
(ط( ،)54/1/1ط( ،)87/1/2ط.)110/1/3
أيضا يف أول (القسم الثاين) من (جممع الفوائد) هذا حتت بحث (حديث الكساء) ،واهلل
وانظر ً
تعاىل املوفق.

َاب إِ َما ِم
رش ًحا لِكِت ِ
ـمنَا َق َش ِة ِيف َه َذا ا رلكِت ِ
احلا ِم ُل َع َىل ا رل ُ
َاب إ َِّال لِك رَونِ ِه َ ر
َو َل ري َس ر َ
ُب ال َعا َّم ِة َال َج َر َم َح َص َل ر
ـما ك َ
َان َّ
ر
اخلَ رب ُط
الش رـر ُح ُمنرت ََز ًعا ِم رن ُكت ِ
الش ري َع ِةَ ،و َل َّ
َّخلِ ري ُطَ ،و َقد ا َّت َس َع ر
َوالت ر
رت.
ـم رق ُصو ُد :ال َّتنربِ ري ُه لِ َّئال َي رغ َ َّ
الرا ِق ِعَ ،وا رل َ
اخلُ رر ُق َع َىل َّ
رت ُم رغ َ ٌّ
الرائِ َع ِة ،ا َّلتِي َأ رع َلن ِ
ا رنت ََهى َن رق ُل َه ِذ ِه ال َّت رعلِ ري َق ِ
الصـرِ ري َح،
احل َّق َّ
ـم ِف ريدَ ِة َّ
ات ا رل ُ
َت ر َ
اض َم َح َّل ِ َهبا َما ُهنَالِ َك ِم َن الت رَّحرِ ري َف ِ
ات
الص ِح ريحَ ،و َل َقد ر
رب َها ِن َّ
َو َأ َشا َد رت ُه بِا رل ُ ر
اخلُ َرا َف ِ
َوالت رَّأ ِو ري َال ِ
ت ال َباطِ َل ِةَ ،و ر
ني،
ـم ِض رل ر َ
ات ال َعاطِ َلة ،ا َّلتي ِه َي َس ِج َّي ُة ا رل ُ

ـم ر ِ
ـم َؤ َّيدَ ري ِن َأ رف َض َل
ـم رخدُ و ِع ر َ
ني ا رل ُ
ـمن َرحرِ فِ رنيَ .ف َج َزى ال َّل ُه َه َذ ري ِن ال َعالِ َ
ني ا رل ُ
َوا رل َ
ـما َقا َما بِ ِه ِم َن رِ
نيَ .و َل َقدر َصدَ َق فِ ريهِ َما
ـم رسلِ ِم ر َ
احل َما َي ِة َع ِن اإل رِس َال ِم َوا رل ُ
اجل َز ِاء؛ لِ َ
رَ
احل ِد ري ُث النَّ َبوِ ي(( :إ َِّن لِ َّل ِه ِعنردَ ك رُل بِدر َع ٍة ُيكَا ُد ِ َهبا اإل رِس َال ُم َولِ ًّيا ِم رن َأ ره ِل
رَ
ـم رس َت َع ُ
ـم رس َت َعا ُذ
ان َوا رل ُ
ورَ ،وال َّل ُه َو ِيل الت رَّوفِ ري ِقَ ،و ره َو ا رل ُ
ـم رش ُه َ
احل ِد ري َث ا رل َ
بَ ريتِي ،))...ر َ
بِ ِه ِم َن ر ِ
اخل رذ َال ِن.
قال يف األمَ :و ُح رر َر بتاريخ1390/4/15هـَ .ك َت َب ُهَ :ص َال ُح بر ُن َأ رمحَدَ َفلِ ريتَة
َو َّف َق ُه ال َّل ُه.

(مع [السيد حممد بن احلسني بن اإلمام القاسم بن حممد]
صاحب (منتهى املرام) يف شرح آيات األحكام)

احلجةَ /جم ردالدر رين بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
ـم َؤ َّي ِدي ِ ، #يف َت َعالِ ري َق
َق َال اإلمام َّ
ور ا رل ُ
َع َىل َص ِ
ـم َرام):
اح ِ
ب ( ُمنرت ََهى ا رل َ
ث َع َىل َض رع ِ
احل ِد ري ِ
ف َه َذا
(ِ -)1م رن َق رولِ ِه (صَ «: )61-قد ا َّت َف َق َأ ره ُل ر َ
احل ِد ري ِ
ول ال َّل ِه ÷ َع ِن ا رل ُع رم َر ِة َأ ره َي َو ِ
ث»َ ،و ره َو َأ َّن َر ُج ًال َس َأ َل َر ُس َ
اج َب ٌة؟ َق َال:
رَ

َ
((الَ ،و َأ رن َت رع َت ِم َر ُه َو َأ رف َض ُل)) ...،إلخ.-
إل َما ُم األَ رع َظ ُم َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل َ ،ع رن
ُق رل ُتُ :ي َق ُال :بَ رل ُه َو َص ِح ري ٌحَ ،ف َقدر َر َوا ُه ا ِ
آبَائِ ِه َع رن َع ِ ٍّيل  %بِ َل رف ِ
ظَ :
((الَ ،و َلكِ رن َأ رن َت رع َت ِم َر َخ ر ٌري َل َك)).
ُب ال َعا َّم ِةَ ،و َال ُي رم ِعن َ
اب ُيكِب َ
ُون النَّ َظ َر
ون َع َىل ُكت ِ
ب َأ َّن َكثِ ر ًريا ِم َن األَ رص َح ِ
َوا رل َع َج ُ
إل َما ِم
إل َما ِم األَ رع َظ ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيلَ ،و َأ رحكَا ِم ا ِ
وع ا ِ
ِيف ُكت ِ
ُب ا رل ِع ر َ
رت ِة  ،%ك ََم رج ُم ِ
ور َأ رو
احل رقَ ،و َأ َم ِايل ا ِ
إل َما ِم َأ رمحَدَ بر ِن ِع ري َسى َ ،%و َغ رري َِهاَ ،و َذلِ َك ُق ُص ٌ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
َ
ـم رس َت َع ُ
ان.
َت رق ِص ر ٌريَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل ا رل ُ
ات َ
رش ِح آ َي ِ
(َ -)2و َق َال َص ِ
األ رحكَا ِم) (ص: )94/
اح ُ
ب ( ُم رنت ََهى ا رل َ
ـم َرا ِم ِيف َ ر
( -)1ويف (ص )54/من طبعة (مكتبة اليمن الكربى).
( -)2املجموع الرشيف لإلمام األعظم زيد بن عيل  ŉاملطبوع باسم (املسند) (ص( )223/باب
ما يوجب احلج).
( -)3ويف (ص )87/من طبعة (مكتبة اليمن الكربى).

ني ِمنر ُه َما َأ رخ َر َج ُه ابر ُن َأ ِيب َش ري َب َة .إ َِىل َأ رن َق َالَ :ع رن
« ُق رل ُتَ :ح ِد ري ُث َم رع ِقلَ ،و َأبر َ ُ
ٍ
َعائِ َش َة َأ َّن َر ُس َ
َاح َها
ول ال َّل ِه ÷ َق َالَ (( :أي َما ا رم َر َأة ُنكِ َح رت بِ َغ ر ِري إِ رذ ِن َولِ ري َها َفنِك ُ

بَاطِ ٌل)) .إ َِىل َأ رن َق َالَ (( :فالس رل َط ُ
ان َو ِيل َم رن َال َو ِ َّيل َل ُه))» .إلخ.
إل َما ُم األَ رع َظ ُم َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل َ ،ع رن َأبِ ري ِه
ني َما َر َوا ُه ا ِ
الصـرِ ري ُح األَبر َ ُ
ُق رل ُتُ :ي َق ُالَّ :
َاح إ َِّال ب َِو ِ ٍّيل َو َش ِ
َع رن َجدر ِه َع رن َع ِ ٍّيل َ :%
اهدَ ري ِن).
(ال نِك َ

ف َي رع ِد ُل َع رن ِم رث ِل َه َذا؛ ِ َ
ني ،#
أل َّن ُه َم رو ُق ٌ
ـم َؤ رل َ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
وف َع َىل َأ ِم ر ِري ا رل ُ
َو َي رظ َه ُر َأ َّن ا رل ُ
وعَ ،أ رو ِ َ
ِإ َّما ِ َ
اج َع َىل ا رل َغ ر ِري ا َّل ِذ ري َن َال َي ُقو ُل َ
أل َّن
أل رج ِل ر
ون :ب َِأ َّن َل ُه ُحك َرم ا رل َ
ـم رر ُف ِ
االح ِت َج ِ

َم رذ َه َب ُه َذلِ َك.
مج ُهورِ
وعَ ،و ره َو َق رو ُل ُ ر
احلق َأ َّن َق رو َل َع ِ ٍّيل ُ #ح َّج ٌةَ ،ل ُه ُحك ُرم ا رل َ
ـم رر ُف ِ
َو ر َ
رت ِة %؛ لِ َ
احل رق))َ ،و ره َو
أل رخ َبارِ ا رل َ
ا رل ِع ر َ
ـم رع ُلو َم ِةَ ،ن رحوِ َق رولِ ِه ÷َ (( :ع ِ ٌّيل َم َع ر َ
َي ُعم األُ ُص َ
وع.
ول َوا رل ُف ُر َ

ني بر ُن ال َق ِ
ـم َؤ رل ِ
اس ِم ِ ŉيف
احل َس ر ُ
االحتِ َج َ
است رَو َىف ر
اج َع َىل َذلِ َك َوالِدُ ا رل ُ
َو َقد ر
ف رُ
(رش ِح ال َغا َي ِة) َ ،و َغ ر ُري ُه.
َر

اس َتك َرم رل ُت ال َب رح َث ِيف ( َل َوا ِم ِع األَ رن َوارِ ) َ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.
َو ر
احب َِها»َ - ،أ ري ِيفَ :أ رن ِ
احل ُال َق ريدٌ ِيف َص ِ
ت َطالِ ٌق
(َ -)3ق رو ُل ُه (ص)117/
َ
«:و ر َ
إ رِن َد َخ رل ِ
ت َراكِ َب ًة ...-إلخ.
الَ :د َخ رل ِ
ُق رل ُتَ :ص َوابُ ُهَ :ق ريدٌ ِيف ال َعا ِم ِلَ ،و ره َو ِيف ا رلـ ِم َث ِ
تَ ،فالد ُخ ُ
ول ُم َق َّيدٌ
ف لِ رل َّص ِ
بَ ،ق ريدٌ لِ رل َعا ِم ِلَ ،ك َق رولِ ِهَ :جا َء َز ريدٌ َراكِ ًبا،
احل ُال َو رص ٌ
اح ِ
بِالرك ِ
ُوبَ ،ف ر َ

( -)1املجموع الرشيف لإلمام األعظم زيد بن عيل ( ŉص( )304/باب الويل والشهود يف النكاح).
( -)2رشح الغاية (.)544/1
(( -)3لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي ( #الفصل األول) (ط،)143/1/1
(ط( ،)201/1/2ط.)287/1/3
( -)4ويف (ص )110/من طبعة (مكتبة اليمن الكربى).

ف لِ َز ري ٍد.
ُوب َق ريدُ لِ رل َم ِجيءَ ،و رص ٌ
َفالرك ُ
وف ِيف َق َوا ِع ِد الن رَّحوِ َ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.
ـم رع ُر ُ
َه َذا ُه َو ا رل َ
﴿
﴾

است ََح َّل َما َح َّر َم ال َّل ُه
(َ -)4ق رو ُل ُه (صَ : )117-
«و ِيف اآل َي ِة َدلِ ري ٌل َع َىل َأ َّن َم ِن ر
اع َ رحترِ ري ُم ُه ِف ري َهاَ ،أ َّن ُه َي رك ُف ُر ب َِذلِ ِ
ُس رب َحا َن ُه َو َت َ
ك»َ ،و ره َو
عاىل ُِمَّا ا َّت َف َق رت َع َل ري ِه األُ َّم ُةَ ،و َش َ
ح
ح حح حح
َق رو ُل ُه َت َع َاىل ﴿ :حف حمن حجا ٓ حءهۥ حم ۡوع حّظة مّن َربّهّۦ فٱنت َٰ
ه فلهۥ حما حسلفاَ .﴾...إلخ.
ُق رل ُتُ :ينر َظ ُر ِيف َد َال َل ِة اآل َي ِة َع َىل َذلِ َكَ ،فا رل َو ِع ريدُ َو ر
اخلُ ُلو ُد ِيف النَّارِ َ -ن ُعو ُذ بِال َّل ِه

ُورَ ،و ر
وج َع ِن ا رلـ ِم َّل ِة ،ا َّل ِذي َأ َش َار إِ َل ري ِه
اخلُ ُر َ
ـم رذك َ
َت َع َاىل ِمن َرهاَ -ال ُي ِف ريدَ ا ِن ا رل ُك رف َر ا رل َ
ـم رست ِ
َح رل َأ رص ًال.
ـم َؤ رل ُ
فَ ،و َال ِف ري َها َد َال َل ٌة َع َىل ا رل ُ
ا رل ُ
ـم رست ِ
َح َّل لـ َِما ُذكِ َر إ رِن ك َ
ور ًة كَافِ ٌرَ ،أ ري َخارِ ٌج
رض َ
َو َال َش َّك َأ َّن ا رل ُ
َان ُِمَّا ُعلِ َم َ ُ
ٍ
ـم َو رف ُق.
َع ِن ا رلـ ِم َّل ِةَ ،لكِنَّ ُه َغ ر ُري َم رأ ُخوذ ِم َن اآل َي ِةَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل ا رل ُ

اق ِق َّص ِة َحاطِ ٍ
(َ -)5ق رو ُل ُه ِيف (صِ )129-يف ِس َي ِ
بَ (( :ل َع َّل ال َّل َه ا َّط َل َع َع َىل
ٍ
اجلنَّ ُة)) ...إلخ.
َأ ره ِل بَدر ر َف َق َال :ا رع َم ُلوا َما ِش رئت رُم َف َقدر َو َج َب رت َلك ُُم ر َ
ـم ِ
َان ِم رن َحاطِ ٍ
حي َم ُل َه َذا َع َىل ر
ـم رع ُف رو َعنر ُه ،ك ََما ك َ
عاص
بَ ،ال ا رل َ
اخلَ َطأِ ا رل َ
ُق رل ُت ُ :ر

احلكِ ري ِم َأ رن ُيبِ ري َح َها َ ُهل رم؛ ِألَ َّن ُه َيك ُ
ُون إِ رغ َرا ًء،
جي ُ
ا رل َك َبا ِئرِ َو َال َّ
الص َغائِرَ ،ف َال َ ُ
وز ِم َن ر َ
َو ره َو َق ِب ري ٌحَ ،و َقدر َق َال َت َع َاىل لِ َر ُسولِ ِه ÷ َو َم رن َم َع ُه ِم رن َأ ره ِل بَدر ٍر َو َغ رري ِِهم:
ح
ح ح ح ح َ
ح
ح
ح ۡ ح ۡ ح حٓ ۡ ح
ت حو حمن تح ح
اب حم حعك حوَل ت ۡطغ ۡوا إّنهۥ ب ّ حما ت ۡع حملون بح ّصي 112حوَل
﴿فٱستقّم كما أمّر
( -)1ويف (ص )110/من طبعة (مكتبة اليمن الكربى).
( -)2ويف (ص )122/من طبعة (مكتبة اليمن الكربى).

َ حح ح
ح ٓ
َ
حۡ ح ٓ ح َ ح ح ح ححح َ
ون ٱلِلّ م ّۡن أ ۡو ّلحا حء ث َم
تركنوا إّل ٱَّلّين ظلموا فتمسكم ٱَلار وما لكم مّن د ّ
ح
ح ح
نصون[ ﴾113هود].
َل ت

َو َقدر َو َق َع ِ
ـم َؤ َ
اخ َذ ُة ِألَ ره ِل بَدر ٍر ك ََما ِيف ِق َّص ِة ال َّث َال َث ِة ا َّل ِذ ري َن ُخ رل ُفواَ ،و َأ َم َر
ت ا رل ُ
َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ِ َهب رجرِ ِه رم َحتَّى َتابُواَ ،و َغ ر ُري َذلِ َك.
ني  #لِ َط رل َح َة َوالزبَ ر ِري ب َِأ رمرِ َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷ َل ُه
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َوك ََذا ِقت َُال َأ ِم ر ِري ا رل ُ

ني َوال َق ِ
بِ ِقت ِ
ني.
ـمارِ ِق ر َ
اسطِ ر َ
َال النَّاكِثِ ر َ
ني َوا رل َ
َو َق رو ُل ُه ÷ لِلزبَ رريَِ (( :ل ُت َقاتِ َلنَّ ُه َو َأ رن َت َل ُه َظ ِ
املٌ)) َ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.

ني َه َذا ُه َو ابر ُن َع رب ِد ال َّل ِه بر ِن ُض َم ر َريةَ،
(َ -)6ق رو ُل ُه ِيف (ص)131-
«:و ُح َس ر ٌ
َ
َو ره َوَ :و ٍاه» .إلخ.
ات األَ رث َب ِ
ني بر ُن َع رب ِد ال َّل ِه بر ِن ُض َم ر َري َة ِم َن ال رث َق ِ
إل َما ُم
ات ،ا رع َت َمدَ ُه ا ِ
احل َس ر ُ
ُق رل ُت :ر ُ
( -)1هذا احلديث الرشيف من أعالم النبوة ،ومعجزات الرسالة ،رواه ابن أيب شيبة يف (املصنَّف)
( ،)400-399/21رقم ( ،)38982وقريب منه برقم ( ،)38983ولفظهَ (( :ف َواهللِ َليُ َقاتِ َلن ََّك
َي رو ًما َو ره َو َل َك َظ ِ
ف .وروى احلاكم يف (املستدرك)
ِص َ
رض َب الزبَ ر ُري َو رج َه َدابَّتِ ِه َفانر َ َ
املٌ))َ ،ق َالَ :ف َ َ
ت الزبَ ر َري
ييلَ ،ق َالَ :شهِ در ُ
( ،)413/3رقم ( )5574بإسناده إىل َأ ِيب َح رر ِ
ب برنِ َأ ِيب راألَ رس َو ِد الدر ِ ر
ول ال َّل ِه ÷ َي ُق ُ
َيل َأنر ُشدُ َك ال َّل َهَ :ه رل َس ِم رع َت َر ُس َ
ول(( :تُ َقاتِ ُل ُه َو َأنر َت
َخ َر َج ُيرِ يدُ َعلِيًّاَ ،ف َق َال َل ُه ع ِ ٌّ
َل ُه َظ ِ
«ه َذا َح ِد ٌ
يح» .وقال
املٌ))َ .ف َق َالَ :مل ر َأ رذك رُرُ ،ث َّم َم َىض الزبَ ر ُري ُمن َ ِ
رِص ًفا .قال احلاكمَ :
يث َص ِح ٌ
الذهبي يف التلخيص« :صحيح».
أيضا :إسحاق بن راهويه كام يف (املطالب العالية) ( ،)57/10ط( :قرطبة) برقم
وروى احلديث ً
أيضا برقم ( ،)4921وأبو يعىل يف (مسنده)
( ،)4920وبرقم ( ،)4922وابن َمنيع كام يف (املطالب) ً
( ،)30-29/2رقم ( ،)666واحلافظ البيهقي يف (دالئل النبوة) ( ،)415-414/6وغريهم.
كثريا من طرقه ابن عساكر يف (تاريخ دمشق) ( ،)412-406/18وكذا الشيخ األلباين
واستوىف ً
ُ
وص َّح َح أخرى ،وقال يف
يف (السلسلة الصحيحة) ( )339/6برقم (َ ،)2659و َح َّسن َ
بعض َهاَ ،
هناية بحثه« :وباجلملة :فحديث الرتمجة صحيح عندي لطرقه كام تقدم».
( -)2ويف (ص )124/من طبعة (مكتبة اليمن الكربى).

ال َق ِ
اس ُم بر ُن إِبر َر ِ
احل رق ِ %يف
إل َما ُم َأ رمحَدُ بر ُن ِع ري َسىَ ،وا ِ
اه ري َمَ ،وا ِ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ُم َ
ٍ
الو ِ
ـم رج َم ِع
ـم َخالِ ِف ر َ
هِم ِيف َأ ِيب َخالِد َ
اسطِ ري ،ا رل ُ
ني فِ ري ِه َكك ََال ِم ر
(األَ رحكَا ِم)َ ،فك ََال ُم ا رل ُ
ٍ
َع َىل عَدَ ا َلتِ ِه ِعنردَ ِ
الس َال ُم .
آل ُحم َ َّمد َع َل ري ِه َو َع َل ريهِ ُم َّ
الص َال ُة َو َّ
ـم َؤ رل ِ
ف َينر ُق ُل ك ََال َم ُهم َه َذا ال َباطِ َل َو َال َي ُرد ُهَ ،و َل َع َّل َه َذا
ف َك ري َ
َوا رل َع َج ُ
ب ِم َن ا رل ُ
الس رهوِ .
ِم َن َّ

الر ِ
إل َما ُم األَ رع َظ ُم َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل َع رن آبَائِ ِه
احلِ ِة َقدر َر َوا ُه ا ِ
السبِ ري ِل ب َّ
ِالزا ِد َو َّ
َو َت رف ِس ر ُري َّ
َع رن َع ِ ٍّيل ِ %يف َجم ر ُمو ِع ِه .
ـم رس َت َع ُ
ان.
َوإِ رغ َف ُال ِم رث ِل َه َذا ِم َن ا ِ
ـم َخالِ ِف ر َ
اب َع َىل ُكت ِ
إل رك َب ِ
نيَ ،وال َّل ُه ا رل ُ
ُب ا رل ُ

ـم رر ِوي َع رن َع ِ ٍّيل  .#إِلخ.
(َ -)7ق رو ُل ُه ِيف (صَ : )199-و ره َو ا رل َ
إل َما ُم األَ رع َظ ُم َز ريدُ بر ُن
ني َ #ما َر َوا ُه ا ِ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ُق رل ُتَّ :
الص ِح ري ُح َع رن َأ ِم ر ِري ا رل ُ
اخلَ رو ِ
ال ِة ر
َع ِ ٍّيل َ ،ع رن آبَائِ ِه َع رن َع ِ ٍّيل َ %أ َّن ُه َق َال ِيف َص َ
إل َما ُم َأ رص َحابَ ُه
فَ ( :ي رق ِس ُم ا ِ
أخ ُذ َ
َني؛ َف َت ُقو ُم َطائِ َف ٌة ُم َوازِ َي ٌة لِ رل َعدُ روَ ،و َي ُ
َطائِ َفت ر ِ
ون َأ رسلِ َحت َُه رمَ ،و ُي َص ريل بِال َّطائِ َف ِة ا َّلتِي
َم َع ُه َر رك َع ًة َو َس رجدَ َت ر ِ
الس رجدَ ِة ال َّثانِ َي ِة َف رل َيكُو ُنوا ِم رن
نيَ ،فإِ َذا َر َف َع ا ِ
إل َما ُم َر رأ َس ُه ِم َن َّ

(-)1قال املوىل العالمة فخر اإلسالم عبداهلل بن اإلمام اهلادي القاسمي ريض اهلل عنهم يف
(اجلداول) :احلسني بن عبد اهلل بن ُض َم ر َريةَ ،عن أبيه ،عن جدر ه ،وعنه :إسامعيل بن أيب ُأويس،
وابن أيب حييى ،وزيد احلباب ،وغريهم ،عداده يف ثقات حمدثي الشيعة ،روى عنه أئمة آل
الرسول القاسم واهلادي وأمحد بن عيسى وأبو طالب واملؤيد باهلل.
قال أمحد بن عبد اهلل الوزير :احلسني بن عبد اهلل من شيعة أهل البيت وموايل النبي ÷ ،قد
روى األئمة القاسم وأمحد واهلادي عنه ،وروايتهم عنه تنزهه عن الكذب ،وقد نالت منه
الناصبة كغريهّ ،
لعل وفاته بعد الستني واملائة تقريبًا.
(( -)2املجموع (املسند) (ص( )222/باب ما يوجب احلج).
( -)3ويف (ص )192/من طبعة (مكتبة اليمن الكربى).
( -)4املجموع (املسند) (ص( )153باب صالة اخلوف).

هِمَ ،و رلت رَأ ِ
َص َه ُؤ َال ِء َف َقا ُموا َم َقا َم
ت َطائِ َف ٌة ُأ رخ َرى َمل ر ُي َصلوا َف رل ُي َصلوا َم َع ُهَ ،و َنك َ
َو َرائِ ر
َأ رص َح ِاهب رِمَ ،ف ُي َص ريل بِال َّطائِ َف ِة ال َّثانِ َي ِة َر رك َع ًة َو َس رجدَ َت ر ِ
نيُ ،ث َّم ُي َس رل ُمَ ،ف َي ُقو ُم َه ُؤ َال ِء
ون ِيف َم رو ِق ِ
ونُ ،ث َّم َي ِق ُف َ
نيُ ،ث َّم ُي َس رل ُم َ
َف َي رق ُض َ
ون َر رك َع ًة َو َس رجدَ َت ر ِ
ف َأ رص َح ِاهب رِمَ ،و َ ِ
جيي ُء
نيَ ،و ُي َس رل ُم َ
َان بِإ َِز ِاء ال َعدُ رو َف ُي َصل َ
َم رن ك َ
ون َر رك َع ًة َو َس رجدَ َت ر ِ
ون) ،ا رنت ََهى.
حۡ
ٓ
اهرِ اآلي ِة﴿ :فحإ حذا حس ح
ـم َوا ِف ُق لِ َظ ِ
جدوا فل حيكونوا مّن حو حرائّك ۡم﴾،
َ
ّ
َو َه َذا ُه َو ا رل ُ

َفت ََأ َّم رل.

ف
الص َال ِة ِخ َال ُ
ـم َؤ رل ُ
ـم َرا َد بِ َق رولِ ِهَ :س َجدُ واَ ،ف َر ُغوا ِم َن َّ
ف ِم رن َأ َّن ا رل ُ
َو َما َذك ََر ُه ا رل ُ

ال َّظ ِ
اهرِ .

اج ِب َق رولِ ِهَ :مل ر ُي َصلواَ ،ل ري َس ب َِو ِ
اضحٍ ؛ ِألَ َّهنُم إِ َذا كَا ُنوا َقدر َص َّلوا بَ رع َض
االحتِ َج ُ
َو ر
ـم رن َمل ر َيدر ُخ رلَ :مل ر ُي َص رلَ ،و َم رف ُهوم َ
[مل ر ُي َصلوا] َأ َّن َغ ر َري ُه
َّ
الص َال ِةَ ،ف َقدر َص َّح َأ رن ُي َق َال لِ َ

الص َالةَ.
َقدر َص َّىل تِ رل َك َّ
َو َلكِ رن َما َر َوا ُه َأ ره ُل ال َب ري ِ
ت َع رن آبَائِهِ رم َأ َصحَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.
مج ري ًعا َمل ُت َص رل َو ِ
(َ -)8ق رو ُل ُه ِيف (صِ : )200-إ ِذ ال َّطا ِئ َفتَا ِن َ ِ
احدَ ٌة ِمن ُره َما .إلخ.
ر
الص َال ِةَ ،وال َّثانِ َي َة َما
ُق رل ُتُ :ي َق َالَ :ال َس َوا؛ ِألَ َّن ال َّطائِ َف َة األُ رو َىل َقدر َص َّل رت بَ رع َض َّ
َقدر َص َّل رت بَ رع َض َهاَ ،و َص َّح َأ رن ُي َق َال ِيف ال َّثانِ َي ِة َمل ر ُي َصلوا َال َح ِق ري َق ًة َو َال َجم َ ًازا.
ح ح
وم َأ َّن ُ
ال ِة ُي َعارِ ُض ُه َم رن ُط ُ
الص َ
وق﴿ :فإّذا حس حجدوا﴾؛ ِإ رذ
األ رو َىل َقدر َص َّل رت ك َُّل َّ
َو َم رف ُه ُ
ـم رن ُط ُ
ص ِيف َأ َّهنُ رم بَ رعدَ الس ُجو ِدَ ،و َيكُو ُن َ
وم.
ُه َو َن ٌّ
ـم رف ُه َ
وق ُي رب ِط ُل ا رل َ
ون ِم رن َو َرا ِئهِ رمَ ،وا رل َ
ني َ #و َع رن َغ ر ِري ِه َأ ري ًضا.
الص ِح ري َح ُة َّ ِ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
الر َوا َي ُة َّ
الِص ر َحي ُة َع رن َأ ِم ر ِري ا رل ُ
َو ُي َعارِ ُض ُه ر
الر َوا َي ِة
ـم رسنَدَ ُة بِاإل رِسنَا ِد ا َّل ِذي ُه َو ِيف َأ رع َىل َم َرا ِت ِ
ب ر
الص َّح ِة َأ رو َىل ِم َن ر
الر َوا َي ُة ا رل ُ
َو ر

َاج إ َِىل ال َّن َظرِ ِيف
ـم رؤ ِمنِ ر َ
الر َوا َي ِة ا َّل ِتي َ رحتت ُ
ني َ ،#و ِم َن ر
ـم رج ُهو َل ِة َع رن َأ ِم ر ِري ا رل ُ
ا رل َ
( -)1ويف (ص )193/من طبعة (مكتبة اليمن الكربى).

َت رص ِح ري ِح َها.

الر َوا َي َة األُ رخ َرىَ -فت رُح َم ُل َع َىل َج َوازِ األَ رم َر ري ِن،
َع َىل َأ َّهنَا إ رِن َص َّح رت َ -أ ري َه ِذ ِه ر
َو َأ َّن ا رلك َُّل َو ِ
اس ٌع.
الص َ
الِص ري ِح َع رن َأ ِم ر ِري
الص ِح ري ِح َّ ِ
جي ُ
ِالسن َِد َّ
وز َمن ُرع َّ
ال ِة ا َّلتِي ُر ِو َي رت ب َّ
َو َال َ ُ
ني .#
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ا رل ُ
ض ِيف األَ رف َع ِ
َو َه َذا ُه َو ا َّل ِذي َ ِ
ال ،ك ََما ُه َو
ـم ِص ر ُري إِ َل ري ِه؛ لِ َعدَ ِم ال َّت َع ُار ِ
جي ُ
ب ا رل َ
ـم َق َّر ُر ِيف األُ ُص ِ
ول.
ا رل ُ

ـم رر ِج ُع
َو َل ري َس ا رل َغ َر ُ
ض إ َِّال ال َّتنربِ ري َه َع َىل َّ
الص َوابَ ،وإ َِىل ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه ا رل َ
ـمآب.
َوا رل َ
االجتِ َها َد» .إلخ.
حي َت ِم ُل ر
(َ -)9ق رو ُل ُه ِيف (صُ «: )253-ق رلنَا َ :ر

الر ُس ِ
ول ÷:
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ُق رل ُتَّ :
ني ُ #ح َّج ٌة؛ لِ َق رو ِل َّ
الص ِح ري ُح َأ َّن َق رو َل َأ ِم ر ِري ا رل ُ
احل رق َوا رل ُق ررآ ِن))َ ،و ره َو َعا ٌّم ِيف األُ ُص ِ
وع.
ول َوا رل ُف ُر ِ
(( َع ِ ٌّيل َم َع ر َ
َو َقدر َق َّر َر َذلِ َك ِب َ
الق ِ
ـم َؤ رل ِ
إل َما ِم َ
اس ِم %
ني بر ُن ا ِ
احل َس ر ُ
ـم رع ُلو َم ِة َوالِدُ ا رل ُ
األ ِد َّل ِة ا رل َ
ف رُ
(رش ِح ال َغا َي ِة) ب َِما ِف ري ِه ا رل ِ
ك َفا َية.
ِيف َ ر
َو َه َذا ُه َو َق رو ُل ُقدَ َم ِ
اء َأ ره ِل ال َب ري ِ
ت َ ،%وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.

(َ -)10ق رو ُل ُه ِيف (صَ «: )255-فإ رِن َص َّح َه َذا َأ رو َح ِد ري ٌث ِم رث ُل ُه َف ِف ري ِه
ـم رف ُهو ِم».
ـم رق ُصو ِد بِالن رط ِق َوا رل َ
الت رَّصـرِ ري ُح بِالدَّ َال َل ِة َع َىل ا رل َ
َأيَ :ح ِد ري َث َع رمرِ و بر ِن ُش َع ري ٍ
ب َع رن َأبِ ري ِه َع رن َجدر ِه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷:

( -)1ويف (ص )246/من طبعة (مكتبة اليمن الكربى).
( -)2رشح الغاية (.)544/1
( -)3ويف (ص )248/من طبعة (مكتبة اليمن الكربى).

رش ِة َد َر ِ
َ
اه َم)).
((ال ُي رق َط ُع َّ
السارِ ُق ِيف َأ َق ّل ِم رن َع َ َ
إل َما ُم األَ رع َظ ُم َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل َ ،ع رن آبَائِ ِه َع رن َع ِ ٍّيل %
الص ِح ري ُح َما َر َوا ُه ا ِ
ُق رل ُتَّ :
رش ِة َد َر ِ
وع.
اه َم)َ ،و َل ُه ُحك ُرم ا رل َ
ـم رر ُف ِ
َأ َّن ُه َق َال( :الَ َق رط َع ِيف َأ َق ّل ِم رن َع َ َ
ف َما َع َل ري ِه
االجتِ َها ِد ك ََما َس َب َق َل ُهَ ،و ره َو ِخ َال ُ
ـم َؤ رل ُ
حي ِم ُل ِم رث َل َه َذا َع َىل ر
ف َر
َوا رل ُ

َعا َّم ُة َأ ره ِل ال َب ري ِ
ـم رعت ََمدُ الدَّ لِ ري ُلَ ،و َقدر
ت َ ،%أ رق َر ُ ُهبم إِ َل ري ِه َوالِدُ ُه َو َجد ُه َ ،ŉوا رل ُ
َس َب َق ِ
ت اإل َِش َار ُة إِ َل ري ِه.
ول ِألَ ره ِل ال َب ري ِ
ُب األُ ُص ِ
ت َ ،%و ِم رن
َو َم رن َأ َرا َد
االستِك َرم َال َف رل ُي َطالِ رع ُكت َ
ر

ـم َؤ رل ِ
احل َس ر ِ
إل َما ِم .ŉ
ني بر ِن ا ِ
َأ ر َ
(رش ُح ال َغا َي ِة) لِ َوالِ ِد ا رل ُ
ف :ر ُ
مج ِع َها َ :ر
َو َقدر ا رست رَو َف ري ُت األَ ِد َّل َة ِيف َذلِ َك َو َغ ر ِري ِه ِيف ( َل َوا ِم ِع األَ رن َوارِ) َ ،ف ِف ري ِه ب َِح رم ِد ال َّل ِه
الرائِدَ ،و َضا َّل ُة الن ِ
َّاشدَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.
َت َع َاىل بُ رغ َي ُة َّ

رض َو ِ
«:و َأ َّما َح ِد ري ُث ( َل ري َس ِيف ر
ات َصدَ َق ٌة)،
(َ -)11ق رو ُل ُه ِيف (ص)304-
َ
اخلُ ر َ

َف َقدر ُض رع َف رت ُط ُر ُق ُه».
إل َما ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيل َ ،ع رن آبَائِ ِه
ُق رل ُت :الت رَّض ِع ري ُ
ف َغ ر ُري َص ِح ريحٍ َ ،ف ره َو ِم رن رِ َوا َي ِة ا ِ
رض َو ِ
َع رن َع ِ ٍّيل  %بِ َل رف ِ
ظَ ( :ل ري َس ِيف ر
ات َصدَ َق ٌة).
اخلُ ر َ
َف ره َو ِيف َأ َص رح ُط ُر ِق َأ ره ِل ال َب ري ِ
ت .%

ـم َرا َدَ :م َامل َي رب ُل ِغ الن َرصابَ ،و ره َو َض ِع ري ٌ ِ َ
َو َقدر َت َأ َّو َل ُه َأ ره ُل الـ َرم رذ َه ِ
ب ب َِأ َّن ا رل ُ
ف؛ أل َّن َم َامل ر
ر

( -)1املجموع (املسند) (ص( )338/باب حدر السارق).
(( -)2لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي ( #الفصل األول) (ط،)143/1/1
(ط( ،)201/1/2ط.)287/1/3
( -)3ويف (ص )297/من طبعة (مكتبة اليمن الكربى).
( -)4املجموع الرشيف (املسند) (ص( )196/باب أرض العرش).

ات َو رغ َ ُري َهاَ .وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّو ِف ري ِق.
رض َو ُ
اب َال َزكَا َة ِف ري ِهَ ،سوا ٌء ر ُ
َي رب ُل ِغ الن َرص َ
اخل ر َ
«و ِعنردَ َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيل َ #و َأ ِيب َحنِ ري َف َة َال َِش َء
(َ -)12ق رو ُل ُه ِيف (صَ : )329-
حل ِد ري ِ
ث َع رمرِ و بر ِن ُش َع ري ٍ
ب َي رر َف ُع ُهَ :
((ال َزكَا َة ِيف َح َج ٍر))» ،إلخ.
فِ ري ِهَ ِ ،
إل َما ُم َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل َ ŉفدَ لِ ري ُل ُه َما َر َوا ُه َع رن َأبِ ري ِه َع رن َجدر ِه َع رن
ُق رل ُتَ :أ َّما ا ِ

ني َ ( :%ع َفى َر ُس ُ
إلب ِِل ا رل َع َوا ِم ِل َتك ُ
ُون ِيف
ول ال َّل ِه ÷ َع ِن ا ِ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َأ ِم ر ِري ا رل ُ
ِصَ ،و َع ِن ا رل َغنَ ِم َتك ُ
الزكَاةَُ ،و َع ِن
ُون ِيف ا رلـ ِم ر ِ
الـر ِم ر ِ
يها َّ
ِصَ ،فإِ َذا َر َع رت َو َج َب رت فِ َ
ربا ِذ ري ِنَ ،وا رلكِ رس َو ِةَ ،وا رل َيا ُق ِ
يقَ ،و ر
الر ِق ِ
وتَ ،والز ُمر ِد،
احل ِمريَِ ،وا رل َ َ
الدورِ َ ،و َّ
اخلَ ري ِلَ ،و ر َ
وت َو ِ
َما مل ُترِ رد بِ ِه ِ َجت َارة)َ ،و ُحك ُرم الل رؤ ُلؤِ َوال َيا ُق ِ
احدٌ .
إل َما ُم األَ رع َظ ُم َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل َ ŉمل َي رر ِو َع رن َع رمرِ و بر ِن ُش َع ري ٍ
َاج
َفا ِ
حيت ُ
بَ ،و َال َ ر
ر
لِرِ َوا َيتِ ِهَ ،و ره َو ِيف ِغنًى بِرِ َوا َياتِ ِه َع رن آبَائِ ِه َ %ع رن رِ َوا َي ِة َع رمرِ و بر ِن ُش َع ري ٍ
ب

رضا ِب ِه .
َو َأ ر َ
رب َه َذا َوإ رِن ك َ
س.
الزكَا ِة َف َل َع َّل ُه َ رجي َع ُل ا رل َع رف َو َعا ًّما ِيف َّ
َان َوارِ ًدا ِيف َّ
اخل ُم ِ
الزكَا ِة َو ر ُ
َو ر َ
اخل َ ُ
اس ٌم
حيت ََم ُل َأ رن ُي رستَدَ َّل ب َِما َس َب َق للمؤلف ِيف (صفحةِ )326-م رن َأ َّن ا رل َغنِ ري َم َة :ر
َو ُ ر
ب ،لِ َيدر ُخ َل َما
احل رر ِ
الص َو ُ
ـما ُأ ِخ َذ ِم َن ا رل ُكفَّارِ َف َقط ،ك ََذا َق َالَ ،و َّ
اب :لِ َ
لِ َ
ـما ُأ ِخ َذ ِيف ر َ
( -)1ويف (ص )322/من طبعة (مكتبة اليمن الكربى).
( -)2املجموع الرشيف (املسند) (ص( )192/باب زكاة الذهب والفضة).
( -)3هو عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،ترمجه الذهبي يف (امليزان)
( ،)263/3رقم ( ،)6383ومام ذكر هناك من اجلرح فيه« :قال أبو داود :سمعت أمحد بن حنبل
يقول :أهل احلديث إذا شاءوا احتجوا بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،وإذا شاءوا تركوه  -يعنى
لرتددهم يف شأنه .وقال أبو عبيد اآلجرى :قيل أليب داود :عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده:
حجة؟ قال :ال ،وال نصف حجة .وقال الذهبي :ما احتج به البخاري يف جامعه .وقال عبدامللك
امليمونى :سمعت أمحد بن حنبل يقول :عمرو بن شعيب له أشياء مناكري ،وإنام نكتب حديثه لنعترب
به ،فأما أن يكون حجة فال .وقال األثرم :سئل أمحد عن عمرو بن شعيب ،فقال :ربام احتججنا
بحديثه ،وربام وجس يف القلب منه .وقال معمر :كان أيوب إذا قعد إىل عمرو بن شعيب غ َّطى رأسه،
يعنى حياء من الناس .-وقال عيل :قال حييى القطان :حديث عمرو بن شعيب عندنا ٍواه» .وغريها
اختصارا فمن أرادها طلبها يف مظاهنا.
من عبارات ،تركناها
ً

ب بِ ِه ال ُب َغاةُ.
َأ رج َل َ
َو َه َذا إ رِن َص َّح ِ
إل َما ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيل َ ،ŉوال َّل ُه ُس رب َحا َن ُه َأ رع َل ُم.
الر َوا َي ُة َع ِن ا ِ
ت ر
حل ِد ري ِ
س َث َ
ث ابر ِن ُع َم َر َأ َّن
(َ -)13ق رو ُل ُه ِيف (ص«: )333-لِ رلفَارِ ِ
ال َث ُة َأ رس ُه ٍمَ ِ ،

َر ُس َ
ول ال َّل ِه ÷ َأ رس َه َم لِ رل َّر ُج ِل َولِ َف َر ِس ِه َث َ
ال َث َة َأ رس ُه ٍم» .إلخ.
إل َما ِم األَ رع َظ ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيل َ ،ع رن آبَائِ ِه
اج بِرِ َوا َي ِة ا ِ
ُق رل ُت :األَ رو َىل َت رق ِد ري ُم ر
االحتِ َج ِ
َع رن َع ِ ٍّيل َ ،%ق َالَ ( :أ رس َه َم َر ُس ُ
س َث َال َث َة َأ رس ُه ٍمَ ،س ره ٌم َل ُه
ول ال َّل ِه ÷ لِ رلفَارِ ِ
للر ِ
اج ِل َس ره ٌم).
َو َس ره َما ِن لِ رل َف َر ِ
سَ ،و َّ
ـم رس َت َع ُ
ان.
ـم َؤ رل َ
ـم َحدر ثِ ر َ
ف َكثِ ر ُري اال رعتِ َما ِد َع َىل ُكت ِ
نيَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل ا رل ُ
ُب ا رل ُ
َو َلكِ َّن ا رل ُ
رص ري ٌح ِيف َأ َّن ُه َغ ر ُري َتنر ِف ري ٍل؛ إِ رذ َال ُي َقا ُلَ :أ رس َه َم
حل رملِ ِه َع َىل ال َّتنر ِف ري ِل؛ َفإِ َّن ُه َ ِ
َو َال َو رج َه ِ َ

ِيف ال َّتنر ِف ري ِل.

الس َها ُم كُل َها لِ رل ُم رسلِ ِمَ ،ف ره َو
ـم رسلِ ِم؛ إِ ِذ ر
َو َل ري َس ِيف َذلِ َك َت رف ِض ري ٌل لِ رل َبهِ ري َم ِة َع َىل ا رل ُ
الر ِ
اج ِلَ ،وإِ َذا َو َر َد األَ َث ُر بَ َط َل النَّ َظ ُرَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل
َت رف ِض ري ٌل لِ رلفَارِ ِ
س َع َىل َّ
الت رَّوفِ ري ِق.

( -)1ويف (ص )326/من طبعة (مكتبة اليمن الكربى).
( -)2املجموع الرشيف (املسند) (ص( )354/باب قسمة الغنائم).

(مع حممد عبده مياني يف كتابه علموا أوالدكم حب آل بيت النبي)

احل رمدُ لِ َّل ِه ك ََما َ ِ
جل َاللِهَ ،و َص َال ُت ُه َو َس َال ُم ُه َع َىل َر ُس رولِ ِه َوآلِه.
جي ُ
ب َِ
رَ
ـم َّطلِ ُع ا رلكَرِ ري ُم َأ َّن َص ِ
رص َح
ب َه َذا ا رلكِت ِ
اح َ
ا رع َل رم َأ َهيا ا رل ُ
َاب َقدر َأ رف َص َح َو َ َّ
ـم رع ُلو َم ِة ِيف َأ ره ِل ال َب ري ِ
ت  ،%ا َّل ِتي َما ك َ
اح ِ َهبا
ارس َع َىل ا ِ
بِاألَ رخ َبارِ ا رل َ
إل رف َص ِ
َان َيت ََج َ ُ
نيَ ،م َع ِع رل ِمهِم ِ َهبا ،إِ َّما َخ رو ًفاَ ،وإِ َّما َح َسدً ا ،ك ََما َق َال
َوالت ر ِ
ـم َخالِ ِف ر َ
َِّص ري ِح َأ رغ َل ُ
ب ا رل ُ
ح
ح ح ۡ ٓ
عز وج َّل ﴿ :حو حج ح
حدوا ب ّ حها حوٱ ۡست ۡيق حنت حها أنفسه ۡم﴾ [النمل.]14:
َ َّ َ َ
ني إ َِّال بِ َل رف ِ
َاب ال َّل ِه َو ُسنَّتِي)) ،ر
رت ُاه رم َال َي رذك ُُر َ
رب ال َّث َق َل ر ِ
رب َّ
الشاذ
ظ(( :كِت َ
اخلَ َ ُ
ون َخ َ َ
َف َ َ
ٍ
ـم َو َّطأِ) بَ َ
ال ًغا
اآلحا ِدي ،ا َّل ِذي َمل ر ُي رر َو ِيف َِشء ِم َن ر
َ
اح ،بَ رل َذك ََر ُه ِيف (ا رل ُ
الص َح ِ
احلاكِ ُم ِم رن َطرِ ري ٍق َو ِ
احدَ ٍة .
ُم رر َس ًال َ ،و َر َوا ُه ر َ
رت ِيت)) ِم رن َث َال ِ
ث ُط ُر ٍق .
َو َر َوى َ :
((و ِع ر َ
َأ َّما ر
الص ِح ري ِح َو َسائِرِ السن َِنَ ،ع رن ب رِض ٍع َو ِع رشـرِ ري َن
ـم رر ِوي ِيف َّ
ـمت ََواتِ ُر ا رل َ
رب ا رل ُ
اخلَ َ ُ
َص َحابِ ًّيا بِ َل رف ِ
رت ِيت َأ ره َل بَ ري ِتي))َ ،ف َال َي رذك ُُرو َن ُه َأ رص ًالَ ،وك ََذا َغ ر ُري ُه
ظِ (( :كت َ
َاب ال َّل ِه َو ِع ر َ
ٍ
ٍ
اس َل ٍة.
ـم رع ُلو َم ِةَ ،ال ِيف َخ َطابَة َو َال ِيف َص َحا َفة َو َال ُم َر َ
ِم َن األَ رخ َبارِ ا رل َ
ـمنرزِ َل ِةَ ،وا رلكِ َس ِ
َف َال َ ِ
الس ِف رينَ ِة،
ـم َب َ
اه َل ِةَ ،و َّ
اءَ ،وا رل ُ
جتدُ ِألَ رخ َبارِ ال َغ ِد ريرِ َ ،وا رل َ
حي ُ
اط بِ ِه َك رث َر ًة ِعنردَ ُه رم َع رينًا َو َال َأ َث ًرا.
َوالن ُجو ِمَ ،و َما َال ُ َ

( -)1موطأ مالك ( ،)280/4رقم ( ،)1773ط( :جمموعة الفرقان).
(( -)2املستدرك ) للحاكم النيسابوري ( ،)171/1رقم ( ،)318و(ص ،)172/رقم (.)319
( -)3أي احلاكم النيسابوري يف (املستدرك).
( -)4انظر الطريق األُوىل يف (املستدرك) ( ،)118/3رقم ( ،)4576وقال« :حديث صحيح عىل
رشط الشيخني» .والثانية ( ،)118/3رقم ( ،)4577وقال عنها« :صحيح عىل رشطهام».
والثالثة ( ،)160/3رقم ( ،)4711وقال« :حديث صحيح اإلسناد عىل رشط الشيخني».
وقال الذهبي« :عىل رشط البخاري ومسلم».

ت َع َىل لِ َسانِ ِه ِيف َأ َق رل
ت ِم رن َأ َح ِد ِه رم َف رل َت ٌة ِيف َأ رندَ رِ النَّا ِدرِ َ ،أ رو َج َر ر
َوإ رِن َصدَ َر ر
ۡ ح ح ۡ ۡح
ح
ال َقلِيلَ ،ف َال ي رذكُرها َذاكِر ،ك ََأنه امتِ َث ٌال لِ َقولِ ِه تع َاىل﴿ :قل ََلٓ أ ۡ ح
سلكم عليهّ أجرا
َ ُ َ
ر ََ
ر ِ
ٌ َّ ُ ر
َ ۡ
ۡ
إَّل ٱل حم حو َدةح ِّف ٱلق ۡر ح َٰ
ب﴾ [الشورىَ ،]23:ولِ َق رولِ ِه ÷ُ (( :أ َذك ُررك ُُم ال َّل َه ِيف َأ ره ِل بَ ريتِي))

ني ِ َهب َذا ال َّل رف ِ
ال ًثا ،ك ََما َأ رخ َر َج ُه ِيف َخ َ ِرب ال َّث َق َل ر ِ
َث َ
ظَ :أ رمحَدُ َ ،و ُم رسلِ ٌم ِيف َص ِح ري ِح ِه ،
مح ري ٍد َ ،و َغ ر ُري ُهم .
َو َأبُو َداو َد َ ،و َع ربدُ بر ُن ُ َ

احل ِد ري َث ِة.
َف َه ِذ ِه ِه َي الـر ِم ري َز ُة ا َّلتِي ا رمت ََاز ِ َهبا َه َذا ا رلكِت ُ
َاب ِم رن ُك ُتب ر
ِهِم َه ِذ ِه ر َ
إل رق َب ُال؛ لِ َغ َرابَ ِة ُصدُ رورِ ِه ُِم َّ َن َصدَ َر ِمنر ُهَ ،و َلكِنَّ ُه َقدر
َو ِألَ رج ِل َه َذا َو َق َع َع َل ري ِه َه َذا ا ِ
دس فِي ِه سموم حي ٍ
ات َو َعقَارِ ب.
َ َّ ر ُ ُ َ َ َّ
احل َس ر ِ
ني
ِمن َرهاَ :ت رصـرِ ر ُ
ِاجل ر ِرب ،ك ََما ِيف (صفحةَ ،)157-ح ري ُث َج َع َل َقت َرل ر ُ
حي ُه ب ر َ
ط  #بِ َق َض ِ
الس رب ِ
إل ري َم ُ
اء ال َّل ِه َو َقدَ رِ ِه َو َحم َ َّبتِ ِه ،ا َّل ِذي َ ِ
الر َضا ُء بِ ِه.
با ِ
جي ُ
ان بِ ِه َو ر
ر
َو َي رق ِصدُ بِا رل َق َض ِ
اء َوا رل َقدَ رِ  :ر
رب ِة.
ـم رع ُلو ُم ِم رن َم رذ َه ِ
ـم رج ِ َ
ب ا رل ُ
اخلَ رل َق ،ك ََما ُه َو ا رل َ

ب
الص رف َح ِة (َ :)157و رل َي ُك رن َلنَا ِم رن ِصدر ِق ا ِ
إل ري َما ِنَ ،و َأ َد ِ
َق َال ِيف َه ِذ ِه َّ
ني بِ َق َض ِ
جي َع ُلنَا َر ِ
اء ال َّل ِه َو َقدَ رِ ِه .إ َِىل َق رولِ ِهَ :و َلو َشا َء ال َّل ُه َما َو َق َع
اض ر َ
ال َّت رفوِ ري ِ
ضَ ،ما َ ر

ُون .إ َِىل ِ
ف َما ُ ِ
َِش ٌء َع َىل ِخ َال ِ
ـم رؤ ِمن َ
آخرِ ِه.
حيب ُه ال َّل ُه َوا رل ُ
َف َع َىل َق رولِ ِه َه َذا َ ِ
اع
جي ُ
ب ر
الر َضا ب َِما َج َرى ِم رن إِبرلِ ري َس َو َأ رت َبا ِع ِهَ ،وب َِج ِم ري ِع َأ رن َو ِ

( -)1مسند أمحد ( ،)448/4رقم ( ،)19285عن زيد بن أرقم.
( -)2صحيح مسلم ( ،)1492/4رقم (.)2408
خمتِصا .قال األلباين« :صحيح».
( -)3سنن أيب داود ( )294/4رقم (-)4973
ً
( -)4املنتخب من مسند عبَدر ُبن ُمحيد ( ،)114/1رقم ( ،)265ط( :عامل الكتب).
( -)5سنن النسائي الكربى ( )51/5رقم ( ،)8175سنن الدارمي ( )322-321/2رقم
( ،)3316صحيح ابن خزيمة ( )62/4رقم ( ،)2357صحيح ابن حبان ( )330/1رقم
( ،)123ابن جرير الطربي كام ذكره يف (كنرز العامل) ( ،)641-640/13والبيهقي يف السنن
الكربى ( ،)148/2وغريهم.

اص ري ِه؛ ِألَ َّهنَا بِ َق َض ِ
ا رل ُك رفرِ بِال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه َو َم َع ِ
اء ال َّل ِه َت َع َاىل َو َقدَ رِ ِه َو َم ِش ري َئتِ ِه َو َحم َ َّبتِ ِه.
ـم َح َّب َة
َو َه َذا ُه َو َع ر ُ
الر َضا َء بِا رل ُك رفرِ ُك رف ٌرَ ،وا رل َ
ني ا رل ُك رفرِ بِال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه َو َت َع َاىل؛ َفإ َِّن ر

ني.
ـم رسلِ ِم ر َ
لِ رل ُك رفرِ ُك رف ٌر َق رط ًعاَ ،وبِإ ر َ
اع ا رل ُ
ِمج ِ

ارس َ
رب ُة َوإ رِن ك َ
ون َع َىل الت رَّصـرِ ري ِح بِ ِه
َان َه َذا ُم رقتَضـَى َم رذ َهب ر
َوالـرمـ رُج ِ َ
ِهِم َف َال َيت ََج َ ُ
َه َذا الت رَّصـرِ ريحَ ،وإِ َّن َما ُن رلزِ ُم ُه رم ِب ِه إِ رل َزا ًما؛ ِألَ َّن ُه َ ِ
الر َضا ُء ب َِما َقدَّ َر ُه ال َّل ُه َت َع َاىل
جي ُ
ب ر

اع األُ َّم ِة.
َو َر ِض َي ُه ب َِم َعنى َخ َل َق ُه بِإ ر َ
ِمج ِ
ون :إ َِّن َمجِ ري َع ا رلكَائِن ِ
َو ُه رم َي ُقو ُل َ
َات بِ َق َضائِ ِه َو َقدَ رِ ِهَ ،أ ري ب َِخ رل ِق ِه َوإ َِرا َدتِ ِهَ ،و ِم رن
اع ا رل ُك رفرِ َوا رل َف َسا ِدَ -ت َع َاىل ال َّل ُه َع رن َذلِ َك ُع ُل ًّوا َكب ر ًِريا.-
َذلِ َك َمجِ ري ُع َأ رن َو ِ
ـم ِش ري َئ َة َواإل َِرا َد َة ا َّلتِي َض َّل ِ
َو َن رح ُن َن ُق ُ
رب ُة
ـم رج ِ َ
ت ا رل ُ
ول :إ َِّن ا رل َق َضا َء َوا رل َقدَ َر َوا رل َ
َاب ال َّل ِه
ـم َعانِ ري َها ِيف كِت ِ
فِ ري َها ،ب َِس َب ِ
ب َج رهلِهِم بِ َعدر ِل ال َّل ِه َت َع َاىل َو ِحك َرمتِ ِهَ ،و َج رهلِهِ م لِ َ
بَ ،ف َلها مع ٍ
َاب ال َّل ِه َت َع َاىل.
ان َص ِح ري َح ٌة ِيف كِت ِ
َت َع َاىلَ ،و ُل َغ ِة ال َع َر ِ
َ ََ
ح
حح ح
ض ۡي حنا ٓ إ ّ َٰل بح ّ ٓ
ن
إل رع َال ِم ،ك ََما َق َال َت َع َاىل﴿ :وق
َفا رل َق َضا ُء َوا رل َقدَ ُر ب َِم رعنَى :ا رل ِع رل ِم َوا ِ
ۡح
ۡ حى ح
ۡ ح َٰ ح ۡ
َ
ح َ حۡ
ّ
ّي﴾ [اإلرساءَ ،]4:و َق َال ُس رب َحا َن ُه:
ت
ر
م
ض
ر
ب ِلفسّدن ِّف ٱل
ّ
إّسءّيل ِّف ٱلكّت ّ
حح
ح
ح
حح حۡح ح َ حٓ ح ٓح ح
ح
ح
َٰ
ُ
َ
زنل بّقدر
﴿وأنزَلا مّن ٱلسماءّ ماء بّقدر﴾ [املؤمنونَ ،]18:وق رول ُه َت َع َاىل﴿ :ول ّ
كن ي ّ
ح ٓ
َما يحشاء﴾ [الشورى.]27:
ان ب َِأ َّن ك َُّل َِش ٍء بِ َق َض ِ
إل ري َم ُ
ـم رعنَى َ ِ
اء ال َّل ِه َت َع َاىل َو َقدَ رِ ِهَ ،أ ري بِ ِع رل ِم ِه؛
با ِ
جي ُ
َو ِ َهب َذا ا رل َ
ِألَ َّن ُه ِبك رُل َِش ٍء َعلِ ري ٌم.
إل ري َم ُ
َو َال َ ِ
ان ِبك رُل َِش ٍء َق َضا ُه َو َقدَّ َر ُهَ ،أ ري َع ِل َم ُه َأ رو َأ رع َل َم
الر َضا ُء َوا ِ
جي ُ
جي ُ
وز ر
ب َو َال َ ُ

ِب ِه؛ ِ َ
ـم َع ِ
أل َّن ُِمَّا َع ِل َم ُه َو َأ رع َل َم ِب ِه َت َع َاىل :ا رل ُك رف َر َوا رل َف َسا َد َو َ ِ
اصَ ،و َال َي رر َضا ُه ال َّل ُه
مج ري َع ا رل َ
َ ح
ۡ ۡ
ُس رب َحا َن ُه َو َت َع َاىلَ .ق َال َع َّز َو َج َّل ﴿ :حو حَل يح ۡر ح َٰ
ض لّ ّع حبا ّده ّ ٱلكف حر﴾ [الزمر ﴿ ،]7:حوٱلِل َل
َ
ل ۡح ح ح
اد[ ﴾٢٠٥البقرة] ﴿ ،حو حما ٱ َلِل يريد ظ ۡل ٗما ل ّۡل حعَٰ حلم ح
ّي[ ﴾١٠٨آل عمران]﴿ ،ي ّريد ٱلِل
يّب ٱلفس
ّ
ّ
س حو حَل يريد بكم ٱ ۡلع ۡ ح
بكم ٱ ۡلي ۡ ح
س﴾ [البقرة.]185:
ّ ّ
ّ

ـم َع ِ
ب الن ََّار ،بَ رل ِم َن
َو َل ري َس ِم َن ا رل ُي ر ِ
اص ا َّلتِي ُت رو ِج ُ
س َأ رن ُيدر ِخ َلنَا ِيف ا رل ُك رفرِ َوا رل َ
س.
ا رل ُع ر ِ

ح ح َٰ َ َ ح ح َ ح ح
ِالر َضا ِ َهباَ ،و ره َو َع َّز َو َج َّل َي ُق ُ
ب إّ ۡلكم
كن ٱلِل حب
َوكَ ري َ
ول﴿ :ول ّ
ف َي رأ ُم ُر َنا ب ر
ۡ
ۡ
ۡ
ح
ح
ۡ
ح
ح
ٱ ۡل ح
يمَٰ حن حو حز َي حنهۥ ِّف قلوبّك ۡم حوك َر حه إّ ۡلكم ٱلكف حر حوٱلفسوق حوٱل ّع ۡص حيان﴾ [احلجرات.]7
ّ

اء بِا رل َقدَ رِ َوا رل َق َض ِ
الر َض ِ
َو َف رر ٌق َو ِ
اء ب َِم رعنَى ال ِع رل ِم
ني ا ِ
ـم رن َع َق َل بَ ر َ
إل ري َما ِن َو ر
اض ٌح لِ َ
الر َض ِ
ـم رع ُلو ِم ،ا َّل ِذي ُه َو ِم َن ا رل ِع َبا ِد.
ني ا ِ
َواإل رِخ َبارِ ِم َن ال َّل ِه َت َع َاىلَ ،وبَ ر َ
اء بِا رل َ
إل ري َما ِن َو ر
ان بِ ِهَ ،وا َّل ِذي ُه َو ِم َن ا رل ِع َبا ِد َما ك َ
إل ري َم ُ
َفا َّل ِذي ُه َو ِم َن ال َّل ِه َت َع َاىل َ ِ
َان َخ ر ًريا
با ِ
جي ُ

الر َضا ُء بِ ِهَ ،و َما ك َ
الر َضا ُء بِ ِه.
جي ُ
جي ُ
وز ر
رشا َال َ ُ
وز ر
َُ
َان َ ًّ
ٍ
ٍ
يض َو ُم َقدَّ ٌرَ ،أ ري َم رع ُلو ٌم َع َىل َه َذا
َوا رل َ
ـم رع ُلو ُم َل ري َس ِب َق َضاء َو َال َقدَ ر ،إِ َّن َما ُه َو َم رق ِ ٌّ
ـم رعنَى.
ا رل َ
ح ح ح حل ح حَ ح ۡ ٓ َ ٓ
َو ِم رن َم َع ِاين ا رل َق َض ِ
احلك ُرمَ ،ق َال َت َع َاىل﴿ :وق َٰ
ض ربك أَل تعبدوا إَّل
اء :األَ رم ُر َو ر ُ
إّيَاه﴾ [اإلرساءَ ،]23:و َق َال َت َع َاىل ﴿ :حوٱ َلِل حي ۡق ّض بٱ ۡ ح
ل ّق﴾ [غافر.]20:
ّ
ـم َع ِ
اصَ ،و ِم رن َأ رق َب ِح َها َقت ُرل
ـم رع ُلو ُم َق رط ًعا َوإ ر َ
ِمجا ًعاَ :أ َّن ال َف َسا َد َو َمجِ ري َع ا رل َ
َوا رل َ
ـم َح َّب ُة َهلاَ ،ف َل ري َس رت بِ َق َض ِ
الس رب ِ
احل َس ر ِ
اء ال َّل ِه
جي ُ
الر َضا ُء ِ َهبا َو َال ا رل َ
وز ر
ط َ #ال َ ُ
ني ر
رُ
َ
َت َع َاىل َو َقدَ رِ ِهَ ،أ ري َأ رمرِ ِه َو ُح رك ِم ِه.
حح ح
َو ِم رن َم َع ِاين ا رل َق َض ِ
اء َوا رل َقدَ رِ  :ر
اخلَ رل ُق َق َال َت َع َاىل﴿ :فقضىَٰه َن حس ۡب حع
حس حم َٰ حوات﴾ [فصلت.]12
ربةَُ ،ف َي ُقو ُل َ
ون :إ َِّن َمجِ ري َع َما ِيف
َو َه َذا الـ َرم رعنَى ُه َو ا َّل ِذي ُخيَالِ ُ
ـم رج ِ َ
ف فِ ري ِه ا رل ُ
الوجو ِد َفإ َِّن ال َّله سبحانه َخالِ ُقهَ ،فكُل ُك رف ٍر و َفس ٍ
اد بِ َق َض ِ
اء ال َّل ِه َت َع َاىلَ ،أ ري َخ رل ِقه.
ُ
َ ُ ر َ َُ
ُ ُ
َ َ

الر َضا ُء بِ َق َض ِ
الر َضا ُء ِب ِه؛ ِألَ َّن ُه َ ِ
اء ال َّل ِه َو َقدَ رِ ِه ِعنردَ َمجِ ري ِع
جي ُ
ب ر
َف َي رل َز ُم ُهم ر
ني.
ـم رسلِ ِم ر َ
ا رل ُ

َاب َوالسنَّ ُة
ـم ِش ري َئ ُة َو ِيف َم رعن َ
َاها اإل َِرا َدةَُ :فالت رَّح ِق ري ُق ا َّل ِذي َي رقت َِض ري ِه ا رلكِت ُ
َو َأ َّما ا رل َ

َوا رل َعدر ُل َوالنَّ رق ُل َوالل َغ ُة ال َع َربِ َّي ُة َأ َّهنَا َع َىل َو رج َه ر ِ
ني:
اختِ َي ٍ
س) َوإ رِج َب ٍ
َم ِش ري َئ ُة َح رت ٍم ( َق ر ٍ
ارَ ,و َم ِش ري َئ ُة رِ ًضا َو ر
ار.
احل رت ِم َواإل رِج َبارِ َ :ف َما َشا َء ال َّل ُه َت َع َاىل ك رَو َن ُه ك َ
ـم َرا ُد ِب َق رولِ ِه
َانَ ،و ره َي ا رل ُ
َف َأ َّما َم ِش ري َئ ُة ر َ
ح
ۡ
ل ح
ح حۡ ح ٓح ح ل ح
ك ح
ٓأَلم حن حمن ِّف ٱلر ّض ُكه ۡم َجّيعا﴾ [يونس.]99:
َع َّز َو َج َّل﴿ :ولو شاء رب
إل ري َما ِن آل َمنُوا كُل ُهمَ ،ولِ َذا َق َال َع َّز َو َج َّل:
َأ ري َل رو َشا َء َأ رن ُيكررِ َه ُهم َع َىل ا ِ
ۡ
كره ٱَلَ ح
ت يحكونوا م ۡؤ ّمن ح
﴿أحفحأح ح
اس حح َ َٰ
ّّي[ ﴾٩٩يونس]؛ ِألَ َّن ُه َال َي رق ِد ُر َع َىل
ت
نت
ّ
إِك َرر ِ
ـما
رب ُهم َل َب َط َل ال َّت ركلِ ري ُ
فَ ،و َل َ
ربا َو َق رس ًـرا إ َِّال ال َّل ُه ُس رب َحا َن ُهَ ،و َل رو َأ رج َ َ
اههِم َج ر ً
اب َو َال ا رل ِع َقاب.
است ََحقوا ال َّث َو َ
ر

إل ري َم َ
َو َأ َّما َم ِش ري َئ ُة ر
ان.
االختِ َيارِ َ :ف َقدر َشا َء ِم َن ا رل ِع َبا ِد ُك رلهِم ا ِ
حۡ ح ٓح َ ح ٓ ح ۡ ح ۡ ح ٓ ٓ ح
شك حنا حوَل حءابحاؤنا﴾ [األنعام،]148
ني َق رو َ ُهلم﴿ :لو شاء ٱلِل ما أ
ـم ر ِ
رش ِك ر َ
َو ِل َذا َر َّد َع َىل ا رل ُ
كُون ِعنردَ ُهم ب َِذلِ َك ِمن س رل َط ٍ
كَذ َ ُهبمَ ،و َن َفى َأ رن َي َ
َو َّ
ان.
ر ُ
َو َل َ
وال ر
ـم ِش ري َئتِ ر ِ
ني َل َتنَا َق َض ك ََال ُم ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه ،ا َّل ِذي َال َي رأتِ ري ِه ال َباطِ ُل
اختِ َال ُ
ف ا رل َ
ِم رن بَ ر ِ
ني َيدَ ري ِه َوالَ ِم رن َخ رل ِف ِه.
الس رب ِ
َفنَ ُق ُ
احل َس ر ِ
ط َ #و َغ ر ِري ِه
ني ر
ولَ :ل رو َشا َء َأ رن َي رمنَ َع ُهم َج ر ً
ربا َو َق رس ًـرا ِم رن َقت ِرل ر ُ
ـمنَ َع ُهم؛ ِألَ َّن ُه َع َىل ك رُل َِش ٍء َق ِد ري ٌرَ ،و َلكِ رن َق َض رت ِحك َرم ُت ُه
ِم رن َأ رنبِ َيائِ ِه َو َأ رولِ َيائِ ِه َل َ

بِالت ر
ـم َعا ِد.
َّخلِ َي ِة ِيف َه ِذ ِه الدَّ ارِ بَ ر َ
اجل َزا َء َ ُهلم إ َِىل َي رو ِم ا َل ر
ني ا رل ِع َبا ِدَ ،و َأ َّخ َر ر َ
اشا ال َّل َه َأ رن َي َشا َء َأ رو َي رر َب َأ رو ُ ِ
َو َح َ
ب َأ رو ُيرِ ريدَ َقت َرل َأ رولِ َيائِ ِه؛ ِألَ َّن َذلِ َك ِم َن
حي َّ
ح
الظ رلم وا رل َفسا ِد ﴿ حو حما ٱ َلِل يريد ظ ۡل ٗما ل ّۡل حعَٰلحم ح
ّي[ ﴾١٠٨آل عمران] ﴿ ،حوٱ َلِل َل ي ل
ّب
ّ
ِ َ َ
ّ
ۡح ح
ٱلف حساد[ ﴾٢٠٥البقرة].
ـم َف ِ
سَ ،ال َ ر
خت َفى َع َىل
اس ِد َوالدَّ َسائِ ِ
َو َقدر َت َض َّم َن َه َذا ا رلكِت ُ
َاب َغ ر َري َذلِ َك ِم َن ا رل َ

ِصَ ،فتَدَ بَّ رر َو ُك رن َع َىل َح َذرَ ،وال َّل ُه َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق َوالت رَّس ِد ريد.
ـم رس َت رب ِ ِ
ا رل ُ
ـم رف َت ِق ُر إ َِىل ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُهَ :جم ردالدر رين بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
ـم َؤ َّي ِدي
َق َالَ :كت َ
ور ا رل ُ
َب ا رل ُ
(سنَ َة  1412هـ)،
َغ َف َر ال َّل ُه َت َع َاىل َ ُهلم َولِ رل ُم رؤ ِمنِ ر َ
نيِ -23( -م رن َش رع َبان َ
الو ِس ريم) َ

الس َفرِ .
بِجدَّ ةُ ،ع َجا َل ًة َع َىل َظ رهرِ َّ

[مع القاضي البيضاوي يف تفسريه]
ۡ ۡ ۡ ح َٰ ح َٰ ح ل ۡ ح ح ح ح َ َٰ ح
ت ن حرى
( -)1ا رلكَال ُم َع َىل َق رولِ ِه َت َع َاىلِ﴿ :إَوذ قلتم يموَس لن نؤمّن لك ح
ح
ٗ حح ح حۡ
َ َٰ ح ح ح
ٱ َح
لصعّقة حوأنت ۡم تنظرون[ ﴾٥٥البقرة].
لِل حج ۡه حرة فأخذتكم ٱ

َق َال ال َق ِ
ايض ال َب ري َض ِ
رسارِ الت رَّأ ِو ري ِل) ،ط( :دار
اوي ح ِيف َت رف ِس ر ِري ِه ( َأ رن َوارِ ال َّتنرزِ ري ِلَ ،و َأ ر َ
الفكر) (ص﴿« :)11/فحأ حخ حذتۡكم ٱ َ َٰ
ط ا رل ِعنَا ِد َوال َّت َعن ِ
لص ّع حقة﴾؛ لِ َف رر ِ
ب
تَ ،و َط َل ِ

ـم رست ِ
َح ري ِل؛ َفإ َِّهنُم َظنوا َأ َّن ُه َت َع َاىل ُي رشبِ ُه األَ رج َسا َمَ ،و َط َل ُبوا ُر رؤ َي َت ُه ُر رؤ َي َة األَ رج َسا ِم ِيف
ا رل ُ
اجل َه ِ
رِ
ـم رمكِ ُن َأ رن ُي َرى ُر رؤ َي ًة
ـم َقابِ َل ِة لِ رل َّرائِيَ ،و ره َي ُحم َ ٌال ،بَل ا رل ُ
ات َواألَ رح َيازِ ا رل ُ
ُمن ََّز َه ًة َع ِن ا رل َك ري ِف َّي ِة »...إلخ.

احل َّج ُة َجم ردالدر رين الـ ُرم َؤ َّي ِدي : #
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
إل َما ُم ر ُ
َان ك ََذلِ َكَ ،ف ره َي َل ري َس ِ
إ رِن ك َ
ت الر رؤ َي َة ال َب َصـرِ َّي َةَ ،ف ره َي إِ َّما ب َِم رعنَى :ا رل ِع رل ِم ال َي ِق رني،
َف َ رري َت ِف ُع ر ِ
ني َ َهلاَ ،و َمل ر َي رب َق َم رعنَى لِ رل ِجدَ ِ
ال
اخل َال ُ
احل رق النَّا ِف ر َ
ني ُم رث ِب ِت َها َوبَ ر َ
ف بَ ر َ
ني َأ ره ِل ر َ
اهرِ َها َأ َفا َد ِ
اال رستِدر َال َال ِ
اعَ ،و ِ
ت بِاألَ رخ َبارِ ا َّلتِي إ رِن ُمحِ َل رت َع َىل َظ ِ
ت الر رؤ َي َة
َوالن َرز ِ
ـم رس َت رلزِ َم َة لِإل َِحا َط ِة َوإِ رث َب ِ
ات رِ
اجل َه ِة.
ـم َك َّي َف َة ا رل ُ
ا رل ُ
َوإ رِن ُت ُؤ رو َل رت َو ُمحِ َل رت َع َىل َم رعنَى ال ِع رل ِم رار َت َف َع ر ِ
اع.
اخل َال ُ
ف َوالن َرز ُ
َوإِ َّما ب َِم رعنَى َ
ات
ـم َك َّي َف ِةَ ،و َغ ر ِري الر رؤ َي ِة ب َِم رعنَى ال ِع رل ِمَ ،ف ره َو إِ رث َب ُ
آخ َر َغ ر ِري الر رؤ َي ِة ا رل ُ
ٍ
ص ِم رن إِ رث َب ِ
ـم َع ِاين ال َّث َال َث ِة:
َِشء َال ُي رع َق ُلَ ،و َال َم رعنَى َل ُهَ ،ف َال َ ِحم ري َ
ات َأ َح ِد ا رل َ

إِ َّما َأ رن ُ رجت َع َل الر رؤ َي ُة ب َِم رعنَى ال َّت ركيِ ري ِ
ـم رس َت رلزِ ِم لِ رلت رَّشبِ ري ِه َواإل َِحا َط ِة َو رِ
اجل َه ِة.
ف ا رل ُ
َو َأ ره ُل الت رَّح ِق ري ِق َحتَّى األَ رش َعرِ َّي ُة َو َن رح ُو ُه رم ُين رَز ُهو َن ُه َت َع َاىل َع رن َذلِ َكَ ،فلِ َذا

َي ُقو ُل َ
ون :ب َِال َك ريف.
ح
ح
ح
َوإِ َّما ب َِم رعنَى :ا رل ِع رل ِم ،ك ََما ُه َو َأ َحدُ َم َع ِاين الر رؤ َي ِة ،ك ََما ِيف َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :أل ۡم ت حر
ح ۡ ح ح ح ح ح ل ح ح ۡ ح َٰ ۡ
ِص َّي ُة.
ف
ل
يل[ ﴾١الفيل]َ ،و ره َي الر رؤ َي ُة ال َق رلبِ َّي ُة َال ال َب َ ِ
ّ
كيف فعل ربك بّأصح ّ
بٱ ّ

آخرَ ،ف ره َو َغري م رع ُق ٍ
ات َذلِ َك َج َها َل ٌة َال َم رعنَى
ول َو َال َم رف ُهو ٍمَ ،وإِ رث َب ُ
رُ َ
َوإِ َّما ب َِم رعنَى َ َ
ِص َّي ِة.
َل ُهَ ،و ره َو َم َع َذلِ َك ُم ربطِ ٌل لِ رلر رؤ َي ِة ال َب َ ِ

اج ب َِما ُي ِف ريدُ -إ رِن ُمحِ َل َع َىل َظ ِ
َف َأي َم رعنًى لِ ِ
ـم رج َم ِع َع َىل
اهرِ ِه -لِ رلر رؤ َي ِة ا رل ُ
ال رحتِ َج ِ
َن رفي َِهاَ ،فتَدَ بَّ رر ُت رب ِص رـرَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.
ـم رف َت ِق ُر إ َِىل ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُهَ :جم ردالدر رين بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
ـم َؤ َّي ِدي َغ َف َر
ور ا رل ُ
َك َت َب ُه ا رل ُ
ني.
ال َّل ُه َت َع َاىل َ ُهل رم َولِ رل ُم رؤ ِمنِ ر َ

ح
ۡ
َق َال ال َب ري َض ِ
اوي ِيف َت رف ِس ر ِري ِه (صِ )14/يف ا رل َك َ
ال ِم َع َىل َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :قالوا ٱدع
ح
ح َ ح
َ
حح حَ ح ح َح ح ح ح ح َ
ۡ ح
ه قال إّنهۥ حيقول إّن حها حبق حرة َل فارّض حوَل بّكر ع حوان
َلا ربك يب ّّي َلا ما ّ
حۡ ح ح ح ح ۡ
ح
ۡ
ّي ذَٰل ّك فٱف حعلوا حما تؤ حمرون[ ﴾٦٨البقرة]:
ب
ۡح ح ح
ني؛
ض َوا رلبِكررِ َ ،ولِ َذلِ َك ُأ ِض ري َ
ف إِ َل ري ِه بَ ر َ
«﴿بحّي ذَٰل ّك﴾ َأ ري بَ ر َ
ني َما ُذكِ َر ِم َن الفَارِ ِ
اف إ َِّال إ َِىل ُم َت َعدر ٍد.
َفإِ َّن ُه َال ُي َض ُ
ٍ
الص َف ِ
َو َع رو ُد َه ِذ ِه ا رلكِنَا َي ِ
ـم َرا َد ِ َهبا
ات َوإ رِج َرا ُء تِ رل َك ر
ات َع َىل بَ َق َرة َيدُ ل َع َىل َأ َّن ا رل ُ
ُم َع َّينَ ٌة.

ت رِ
َو َي رل َز ُم ُه َت رأ ِخ ر ُري ال َب َيا ِن َع رن َو رق ِ
اب».
اخل َط ِ

ـم َؤ َّي ِدي : #
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
ُوعَ :ت رأ ِخ ر ُري ُه َع رن َو رق ِ
ف َما َال
اج ِة؛ ِألَ َّن ُه َي رل َز ُم ِمنر ُه َت ركلِ ري ُ
احل َ
ـم رمن ُ
َال َمانِ َع؛ إِ َّن َما ا رل َ
ت رَ
اقَ ،و ره َو َقبِ ري ٌح ،ك ََما ُق رر َر ِيف األُ ُص ِ
ُي َط ُ
ول.
َق َال ال َب ري َض ِ
ـم َرا َد ِ َهبا بَ َق َر ًة ِم رن ِش رق ال َب َقرِ َغ ر ِري
اويَ :
«و َم رن َأ رنك ََر َذلِ َك َز َع َم َأ َّن ا رل ُ
خمَ رص ٍ
وص ًة ب ُِس َؤ ِ
اهل رمَ .و َي رل َز ُم ُه الن رَّس ُخ َق رب َل ال ِف رع ِل.»...
وصةَ ،ث َّم ا رن َق َل َب رت خمَ ر ُص َ
ُ َ
احل َّج ُة جمدالدين املؤيدي  : #الن رَّس ُخ َق رب َل ا رل ِف رع ِل َجائِ ٌز؛
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
إل َما ُم ر ُ

ُوع :الن رَّس ُخ َق رب ِل إِ رمكَا ِن ا رل ِف رع ِل؛ ِألَ َّن ُه َي رل َز ُم ِمنر ُه َأ َحدُ بَاطِ َل ر ِ
ني :إِ َّما ال َبدَ ا،
ـم رمن ُ
إِ َّن َما ا رل َ

مها
اجل ره ِلَ ،وا رل َع َب َث َقبِ ري ٌحَ ،و ُ َ
َوإِ َّما ا رل َع َب ُثَ ،وال َّل ُه َي َت َع َاىل َعن ُره َما؛ ِألَ َّن ال َبدَ ا َيدُ ل َع َىل ر َ
احلكِ ري ِمَ ،وا رلك ََال ُم ُم رست رَو َىف ِيف ِع رل ِم الت رَّو ِح ري ِد َوا رل َعدر ِلَ ،وال َّل ُه
َال َ ُ
جي رو َزا ِن َع َىل ا رل َعلِ ري ِم ر َ

َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.

ح
اوي (ص﴿« :)45/زي حن ل َّذل ح
ك حفروا ٱ ۡ ح
(َ -)3ق َال ال َب ري َض ِ
ل حي َٰوة
ّين
ّ
ۡ
وهب رِم َحتَّى َ َُتا َلكُوا
رشبَ رت َحم َ َّبت َُها ِيف ُق ُل ِ
ٱ لِلن حيا﴾ [البقرةَ ،]212ح ُسن رَت ِيف َأ رع ُينِ ره ِمَ ،و ُأ ر ِ
احل ِق ري َق ِة ُه َو ال َّل ُه َت َع َاىل؛ إِ رذ َما ِم رن َِش ٍء
َع َل ري َهاَ ،و َأ رع َر ُضوا َع رن َغ رري َِهاَ ،والـ ُرم َز ري ُن َع َىل ر َ
وه َو َفا ِع ُل ُه.»...
إ َِّال ر
ُب،
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة جمدالدين املؤيدي َ :#فلِ َما َذا َأ رن َز َل ا رل ُكت َ
إل َما ُم ر ُ
ـما َذا َأ َم َر َو َهنَى ا رل ِع َبا َد َو ره َو ال َفا ِع ُل؟!.
َو َأ رر َس َل الر ُس َل؟ َولِ َ
ني الظ رل ِم؟.
ـم ِيس َء َو َال فِ رع َل َل ُه؟َ .أ َل ري َس َه َذا َع ر َ
ـما َذا ُي َعا ِق ُ
ب ا رل ُ
َولِ َ
ح ٓ ح ح
ح ۡ
ح ح ح
ـما َذا َي ُق ُ
ولَ ﴿ :م ۡن ع ّمل صَٰل ّٗحا فل حّنفسّ هّۦ حو حم ۡن أ حسا حء ف حعل ۡي حها﴾ [فصلت.]46
َولِ َ
آن َوا رلسنَّ ُة َُم ر ُلو َءا ِن ِم رن إ َِضا َف ِة َأ رف َع ِ
َوا رل ُق رر ُ
هِم َح َسنِ َها َو َقبِ ري ِح َهاَ ،و َأ َّن
ال ا رل ِع َبا ِد إِ َل ري ر
ح
ح
ح
ۡ ۡ ح
ح َ ح حۡ
كن ت ۡع حم
اب َج َزا ٌء َع َىل َما َع ِم ُلوا﴿ ،فإّن حها َل تع حم ٱلبصَٰر حول َٰ ّ
اب َوال َّث َو َ
ال ِع َق َ
ٱ ۡلقلوب ٱ َلت ِف ٱ ل
لصدورّ[ ﴾٤٦احلج].
ّ ّ
ۡ ۡ
ح
ح
ح ح ح ۡ ح حۡ ح ٓ َ َ
ون حء حامناَ
ح
ح
َ
َٰ
َق َال َت َع َاىل﴿ :وما يعلم تأوّيلهۥ إَّل ٱلِل وٱلرسّخون ِّف ٱلعّل ّم يقول
ۡ حۡ
ح ح حح حَ َ َٓ
ح
َٰ
ب[ ﴾٧آل عمران].
ب
ل
ل
ٱ
وا
ل
و
أ
بّهّۦ ك م ّۡن عّن ّد ربّنا وما يذكر إَّل
ّ

ـم َؤ َّي ِدي  : #ا رل َو رق َفا ِن َثابِتَا ِنَ ،ف َع َىل
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
الو رق ِ
است رَأ َث َر ال َّل ُه َت َع َاىل بِ ِع رل ِم ِه ،ك ََم َع ِاين َأ َوا ِئ ِل
َ
ـمت ََشابِ ُه :ب َِما ر
اجل َال َل ِة ُي َف َّس ُـر ا رل ُ
ف َع َىل ر َ
ٓٓ
ٓٓ
احل ُر ِ
مح َل ِة
الزبَانِ َي ِةَ ،و َ َ
ـم َق َّط َع ِة ﴿الم﴾﴿ ،المر﴾َ ،و َن رحوِ َهاَ ،وعَدَ ِد َّ
وف ا رل ُ
الس َورِ ِذي ر ُ
ال ِ
اآلخ َر ِةَ ،و َن رحوِ َذلِ َك ُِمَّا َل ري َس َل ُه َظ ِ
شَ ،و َت َف ِ
اص ري ِل َأ رح َو ِ
اه ٌر ُي رو ِق ُع ِيف ُش رب َه ٍة
ا رل َع رر ِ

إ رِن ُمحِ َل َع َل ري ِه.
اس ِ
الر ِ
ني ِيف
خر َ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ني ِ #يف َت رف ِس ر ِري َّ
رص َح بِ ِه َأ ِم ر ُري ا رل ُ
َو َه َذا ُه َو ا َّل ِذي َ َّ
ِ
ِ
ِ
السابِ ُق َ
احل رق .%
ا رل ِع رل ِم َ ،واألَئِ َّم ُة َّ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
ون ال َقاس ُم بر ُن إِبر َراه ري َمَ ،و َحف ريدُ ُه َ
ۡ ۡ
الو رق ِ
ِ
َ
ر
َ
َ
ِ
َ
مح ُل ُه َع َىل
جي
ر
اه
ظ
ه
ل
ا
ِم
ب
:
ه
ب
ا
َش
ت
ـم
ل
ا
ـر
س
ف
ي
﴾
م
ل
ِ
ب َر
َ
ف َع َىل ﴿ٱلعّ
ّ
ُ
ُ َ ُ
َو َع َىل َ
ٌ
ُ َّ ُ ُ
طعٍ ،كَاآل َي ِ
ِخ َال ِف ِه لِدَ لِ ري ٍل َقا ِ
ات ا َّل ِتي َظ ِ
رب ،كَا رل َو رج ِه
جل ر َ
اه ُر َها ُي ِف ريدُ الت رَّش ِب ري َه َأ ِو ا ر َ

ـم رح َك ِم
رب َوا رل َي ِد َواإل رِض َال ِل َوا ِ
اجلن ِ
ـمت ََأ َّو َل ُةَ ،ف َي ِج ُ
ب َرد َها إ َِىل ا رل ُ
إل رغ َو ِاءَ ،و ره َي ا رل ُ
َو ر َ
مح ُلها َع َىل مع ٍ
ان َع َربِ َّي ٍة َقوِ ري َم ٍةُ ،م رس َت رع َم َل ٍة فِ ري َها ِعنردَ
ََ
ـم َطاب ِِق لِ رل َع رق ِل َوالنَّ رق ِلَ ،و َ ر َ
ا رل ُ
ُف َص َح ِ
ب ا َّل ِذ ري َن َن َز َل ال ُق رر ُ
هِم.
اء ال َع َر ِ
آن بِ ُل َغتِ ر
َو َقدر َأ رو َض رح ُت ا رلك ََال َم ب َِأ ِد َّلتِ ِه ِيف ( َل َوا ِم ِع األَ رن َوارِ ) َ -ن َف َع ال َّل ُه َت َع َاىل ِب ِه.-
﴿ حو حما ٱ َلِل يريد ظ ۡل ٗما ل ّۡل حعَٰلحم ح
ّي﴾
ّ
ّ

اوي ِيف ت رف ِس ِري ِه (ص ﴿« :)85/حو حما ٱ َلِل يريد ظ ۡل ٗما ل ّۡل حعَٰلحم ح
َق َال ال َب ري َض ِ
ّي﴾١٠٨
ّ
َ ر
ّ
َح ري ُل ا رلظ رل ُم ِمنر ُه؛ ِألَ َّن ُه َال َ ِ
[آل عمران]؛ إِ رذ َي رست ِ
حيق َع َل ري ِه َِش ٌء َف َي رظلِ َم بِنَ رق ِص ِهَ ،و َال ُي رمن َُع
ٍ
إل رط َال ِق.»...
ـمالِ ُك َع َىل ا ِ
َع رن َِشء َف َي رظلِ َم بِ ِف رعلِ ِه؛ ِألَ َّن ُه ا رل َ
َان ُم رست ِ
ـم َؤ َّي ِدي َ : #ل رو ك َ
َح ري ًال َع َل ري ِه
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
ـم رعنَىَ :أ َّن ال َّل َه َال َي رف َع ُل َما َي رست ِ
َح ري ُل
ـما َص َّح الت ََّمد ُح ِبنَ رفيِ ِهَ ،ف َي ِص ر ُري ا رل َ
ُس رب َحا َن ُه َل َ
َع َل ري ِه فِ رع ُل ُهَ ،و َال َيدر ُخ ُل ِيف َم رقدُ رورِ ِه.
َو َه رل يت ََمدَّ ُح ال َعا ِق ُل َ -ف رض ً
الضدَّ ري ِن
ني ر
جي َم ُع بَ ر َ
احلاكِ ِم ر َ
ني -ب َِأ َّن ُه َال َ ر
ال َع رن َأ رح َك ِم ر َ

اس ِ
الر ِ
رضوبَ ِة
خنيَ ِيف ا رل ِع رل ِم ُه ُم ا َّل ِذي َن َأ رغن ُ
( -)1يف قوله َ :#
َاه رم عَنِ ا رقتِ َحا ِم السدَ ِد ا رل َ
(وا رع َل رم َأ َّن َّ
ـم ر ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
ر
ر
ُ
َ
وبَ ،ف َمدَ َح الل ُه تَ َع َاىل
وب ا ِ
ـم رح ُج ِ
إل رق َر ُار ب ُِج رملة َما َج ِهلوا تَ رفس َري ُه م َن ال َغير ِ
ُدو َن ا رل ُغيُ ِ
ب ال َ
يما َمل ر ُي َك رل رف ُه ُم ا رلبَ رح َث
ررتا َف ُه رم بِا رل َع رجزِ َع رن تَن ُ
َاو ِل َما َمل ر ُحيِي ُطوا بِ ِه ِع رل ًماَ ،و َس َّمى تَ رر َك ُه ُم التَّ َعم َق فِ َ
اع ِ َ
َع رن ُكنر ِه ِه ُر ُس ً
وخا).
(( -)2لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي ( #الفصل السابع) (ط،)356/2/1
(ط( ،)392/2/2ط.)428/2/3

ح َ ح ح
ِص َم َسا ِق َط َأ رنظَارِ َه ِ
َوالنَّ ِق ري َض ر ِ
ؤالء النظَّارِ ؛ ﴿فإّن حها َل ت ۡع حم
ني؟َ .تدَ بَّ رر ُت رب ِ ر
ۡ حۡ ح
َٰ
ٱلبصر﴾.
ح
ح َۡ ح
ح
أ حصابحك مّن حسي ّ حئة ف ّمن نفسّك﴾

َٓ ح ح ح ح ۡ ح ح ح ح ح َ ححٓ
﴿ما أصابك مّن حسنة ف ّمن ٱلِلّ وما

ح َۡ ح
َق َال ال َب ري َض ِ
ب فِ ري َها؛
الس َب ُ
اوي ِيف َت رف ِس ر ِري ِه (ص﴿«:)119/ف ّمن نفسّ ك﴾؛ ِألَ َّهنَا َّ
َ
ـم َع ِ
اصَ ،و ره َو َال ُين َِايف َق رو َل ُه َت َع َاىل﴿ :ك م ّۡن عّن ّد ٱلِلّ﴾ [النساء]78؛
ِال رستِ رج َال ِ َهبا بِا رل َ

ان َوا رمتِ َح ٌ
احل َسنَ َة إ رِح َس ٌ
الس ري َئ َة ُجم َ َازا ٌة
انَ ،و َّ
َفإ َِّن الك َُّل ِمنر ُه إ ر َ
ِجيا ًدا َوإِ ري َص ًاالَ ،غ ر َري َأ َّن ر َ
ب
ب َو َال َن َص ٌ
َوا رن ِت َقا ٌم ،ك ََما َقا َل رت َعا ِئ َش ُة (رض)َ :ما ِم رن ُم رسلِ ٍم ُي ِص ري ُب ُه َو َص ٌ

اع ِش رس ِع َن رعلِ ِه إ َِّال ب َِذ رن ٍ
َحتَّى َّ
بَ ،و َما َي رع ُفو ال َّل ُه َأ رك َثر.
الش رو َك ُة ُي َشاك َُها َو َحتَّى ا رن ِق َط ُ
َواآل َيتَا ِن ك ََما َت َرى َال ُح َّج َة فِ ريهِ َما َلنَا َولِ رل ُم رعتَزِ َل ِة».

ـم َؤ َّي ِدي َ : #أ َّما َلك رُم َفنَ َعمَ ،ال ُح َّج َة
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
ـم رو ِجدُ َو ر
جل ِم ري ِع
َلك رُم ِف ريهِ َما؛ ِألَ َّن ال َّل َه ُس رب َحا َن ُه َو َت َع َاىل ِعنردَ ك رُم ُه َو ا رل ُ
اخلَالِ ُق ِ َ
األَ رع َم ِ
رش َها.
ال َح َسنِ َها َو َقبِ ري ِح َهاَ ،و َخ رري َِها َو َ ر
َو َأ َّما ال َعدر لِ َّي ُة -ا َّل ِذ ري َن َت َق ُ
احل َّج ُة ال ُع رظ َمى؛
ول َ ُهلم ا رل ُ
ـم رعتَزِ َل ُةَ ،-ف َل ُه رم فِ ريهِ َما ر ُ
ـم رع ُق ِ
ني فِ رع ِل ال َع رب ِد َوفِ رع ِل ال َّل ِه
ني ال ِف رع ِل َو َج َزائِ ِهَ ،وبَ ر َ
ول بَ ر َ
ـم رع ُلو ِم ا رل َ
لِ رل َف رر ِق ا رل َ

ُس رب َحا َن ُه.
َ
ض ،وقيل :األَ َمل ُ َّ
ب:
ائم،
ـم َر ُ
الو َص ُ
وقيلَ :
الو َص ُ
(َ -)1
الش ِديدُ  ،وقيل :األَمل الدَّ ُ
ب ُ -حم َّر َك ًة :-ا رل َ
والوصب :دوام الوجع ُو ُلزُ ومه ،وقال ابن دريدٍ:
ـم َر ُ
ر ُ َُر
ب :التَّ َع ُ
ض ،والن ََّّص ُ
ُ
ب وا رل َ
ا رل َ
ـم َش َّقةِ َ َ ُ َ ُ َ َ .
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
َ
َ
َ
ب :نُ ُح ُ
اب ع ََىل القيَاس ك ََم َرض وأ رم َراض.
ول اجلِ س ِم من تَ َعب أو َم َرض .ج :أ رو َص ٌ
الو َص ُ
َ
َ
َ
ِ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ب .وأ رو َصبَ ُه الدَّ ا ُء :أ رسق َم ُه ،وأ رو َصبَ ُه الل ُه تَ َعاىل :أ رم َر َض ُه.
الواحدُ َو َص ٌ
اب :األ رسقامَ ،
واأل رو َص ُ
.
العروس)
(تاج
من
بتِصف
انتهى
ح ح ح
َٓ ح ح ح ح ۡ ح ح ح ح ح َ ححٓ ح ح ح ح
ُ
( -)2األوىل هي قوله تعاىل﴿ :ما أصابك مّن حسنة ف ّمن ٱلِلّ وما أصابك مّن سيّئة ف ّمن
ح
َ
َۡ ح
سك﴾ [النساء ،]79والثانية﴿ :إّن ت ّص ۡبه ۡم حح حس حنة حيقولوا هَٰ ّذه ّۦ م ّۡن عّن ّد ٱلِلّ ِإَون ت ّص ۡبه ۡم
نف ّ
ح ۡ
ح
َ
ح
ح
ۡ
ۡ
َٰ
حسيّئة يقولوا ه ّذه ّۦ مّن عّندّك قل ك مّن عّند ٱلِلّ﴾ [النساء.]78:

ـم رو ِجدُ َو ر
الس ري َئ ِة،
ِاحل َسنَ ِة َو َّ
اخلَالِ ُق لِ رل َج َز ِاءَ ،وا رل ُ
َفال َّل ُه ُس رب َحا َن ُه ُه َو ا رل ُ
ـم َس َّمى ب ر َ
اجل َز ِاء.
الس َب ُ
ـم رو ِجدُ َوال َفا ِع ُل لِ رل َع َم ِل ا َّل ِذي ُه َو َّ
َوا رل َع ربدُ ُه َو ا رل ُ
ب ِيف ر َ
ح
َ ح
ح ح
ِض ۡبت ۡم ِف ح
اآلية﴿ :يحىأ لي حها ٱ ََّل ح
ّين حء حامن ٓوا إ حذا ح ح
يل ٱلِلّ ف حتبح َينوا حوَل تقولوا ل حّم ۡن
ب
س
ّ
ّ ّ ّ
حۡح ح
َ ح َٰ ح ح ۡ ح ۡ ٗ ح ۡ ح ح ح ح ح ۡ ح ح َٰ ل ۡ ح ح ح َ ح ح
أل ى
َّق إ ّ ۡلكم ٱلسلم لست مؤمّنا تبتغون عرض ٱليوة ّ ٱِلنيا ف ّعند ٱلِلّ مغان ّم
حۡ ح ح َ َ ح حۡ ۡ حححَ ٓ َ َح ح ح
ح ح ح ح ح
لِل َكن ب ّ حما
ية كذَٰل ّك كنتم مّن قبل فمن ٱلِل عليكم فتبينوا إّن ٱ
كث ّ
حۡ ح ح
ون حخب ٗ
يا[ ﴾٩٤النساء].
تعمل
ّ
ح
ح
َ َح ح ح
َق َال ال َب ري َض ِ
لِل َكن ب ّ حما ت ۡع حملون
اوي ِيف َت رف ِس ر ِري ِه (ص﴿« :)123/إّن ٱ
ح ٗ
احتَا ُطوا فِ ري ِه.
ـما بِ ِهَ ،وبِا رل َغ َر ِ
تها َفتُوا ِيف ال َقت ِرلَ ،و ر
ض ِمنر ُهَ ،ف َال َت َ
خبّيا﴾ َعالِ ً
رس َّي ًة لِ َر ُس ِ
اس؛
ُر ِوي َأ َّن َ ِ
ول ال َّل ِه ÷ َغ َز ر
ت َأ ره َل َفدَ كَ ،ف َه َربُوا َوبَ ِق َي ِم رر َد ُ

ٍ
ال ِم ِهَ ،ف َل َّما َر َأى ر
ثِ َق ًة بِإ رِس َ
اجل َب ِل َو َص ِعدَ َ ،ف َل َّما
جل َأ َغن ََم ُه إ َِىل َعا ُقول ِم َن ر َ
اخلَ ري َل َأ ر َ
(ال إِ َل َه إ َِّال ال َّل ُه ُحم َ َّمدٌ َر ُس ُ
َرب َو َن َز َل َو َق َالَ :
الس َال ُم
ول ال َّل ِه) َّ
َربوا ك َّ َ
َتال ََح ُقوا بِ ِه َوك َّ ُ
است َ
َاق َغن ََم ُهَ ،فن ََز َل رت.
َع َل ريك رُمَ .ف َق َت َل ُه ُأ َسا َم ُةَ ،و ر
َو ِق ري َلَ :ن َز َل رت ِيف ا رلـ ِم رقدَ ا ِدَ ،م َّر ب َِر ُج ٍل ِيف َغنَ ِم ِه َف َأ َرا َد َق رت َل ُهَ ،ف َق َالَ :
(ال إِ َل َه إ َِّال
ال َّل ُه) َف َق َت َل ُه ُأ َسا َم ُةَ ،و َق َالَ :و َّد َل رو َف َّر ب َِأ رهلِ ِه َو َمالِ ِه.

خيطََِ ،و َأ َّن َخ َط َأ ُه
ـم رجتَهِ دَ َقدر ُ ر
ـمك َرر ِهَ ،و َأ َّن ا رل ُ
َوفِ ري ِهَ :دلِ ري ٌل َع َىل ِص َّح ِة إِ ري َما ِن ا رل ُ
ُم رغ َت َف ٌر».

ـم َؤ َّي ِدي َ : #ال َدلِ ري َل فِ ري َها َع َىل ِص َّح ِة
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
َف َع َّم رن َأ رظ َه َر اإل رِس َال َمَ ،و ِ َهل َذا
وب ا رلك ر
ـمك َرر ِه؛ َوإِ َّن َما فِ ري َها َدلِ ري ٌل َع َىل ُو ُج ِ
إِ ري َما ِن ا رل ُ

«و َ
غنم ُه إ َِىل عاقول أيَ :سا َق َها ،والعاقول :الغار»،
(-)1قال الشهاب يف حاشيته عىل البيضاويَ :
أجلأ َ
ِ
وقال يف (القاموس)« :ال َعا ُق ُ
ف الوادي والن رَّهرِ  ،و َما التَبَ َس
ولُ :م رع َظ ُم البَ رحرِ  ،أو َم رو ُج ُه ،و َم رعط ُ
رض ال ُ رهيتَدَ ى هلا ،ونَبر ٌت».
من األُمورِ  ،واألَ ُ

اهب رم َع َىل ال َّل ِه)).
َق َال َ :$
((ه َّال َفت رَّش َت َع َىل ُس َو ريدَ ِاء َق رلبِ ِه))َ ،و َق َالَ :
((و ِح َس ُ ُ
َو َال َدلِ ري َل ِيف َه َذا َع َىل َأ َّن ر
إل رنكَارِ ،
اخلَ َط َأ ُم رغ َت َف ٌرَ ،ف َقدر َأ رنك ََر َع َل ري ِه َق رت َل ُه َغا َي َة ا ِ

ـم رست ِ
َح رق لِ رل ُم َطا َل َب ِة ِب ِه،
اصَ ،و َل َع َّل ُه لِ َعدَ ِم َ
ب َع َل ري ِه ال َق َص َ
َغا َي ُت ُهَ :أ َّن ُه َمل ر ُي رو ِج ر
الو ِ ريل ا رل ُ
َأ رو لِ رل َج ره ِل لِ َعدَ ِم َج َوازِ ال َقت ِرل لِـ ِم رث ِل َذلِ َكَ ،وإ رِن َمل َي ُك رن ُع رذ ًراَ ،ل ِ
كنَّ ُه ُش رب َه ٌة ِيف
ر
إ رِس َق ِ
اط ال َق َو ِد.
ـم رست ِ
َح رق َ َهلا ،كَا َّل ِذي ِم رن ُق رو ٍم عَدُ ٍّو َو ره َو َم رؤ ِم ٌن َو َل ري َس َ ُهل رم
َو َأ َّما الدر َي ُة َفلِ َعدَ ِم ا رل ُ
ِم ري َث ٌ
اقَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َأ رع َل ُم.
ٱ َللطيف ٱ ۡ ح
لبّي﴾
ّ

ح
ۡح ح
ۡح ح
﴿َلت ۡدرّكه ٱلبۡصَٰر حوه حو ي ۡدرّك ٱلبۡص َٰ حر حوه حو

ۡ حۡ ح
َٰ
ٍ
َق َال ال َب ري َض ِ
اس ُة
ح
و
ه
و
،
ِص
ب
ع
مج
﴾
ر
ص
اوي ِيف َت رف ِس ر ِري ِه (ص﴿« :)186/ٱلب
ر
َ
ر
ُ َ َ َ َ َ َّ
النَّ َظرِ َ ،و َقدر ُي َق ُال لِ رل َع ر ِ
ني ِم رن َح ري ُث َأ َّهنَا َحمَل َها.

إل رد َر ُ
اك
َاع الر رؤ َي ِةَ ،و ره َو َض ِع ري ٌ
ف؛ ِألَ َّن ُه َل ري َس ا ِ
استَدَ َّل بِ ِه ا رل ُ
َو ر
ـم رعتَزِ َل ُة َع َىل ا رمتِن ِ
ُم رط َل َق الر رؤ َي ِةَ ،و َال النَّ رف ُي ِيف اآل َي ِة َعا ًّما ِيف األَ رو َق ِ
ض
وص بِ َب رع ِ
ات َف َل َع َّل ُه خمَ ر ُص ٌ

اص؛ َفإِ َّن ُه ِيف ُق َّو ِة َق رولِنَاَ :ال كُل بَ َص ٍ
احل َاال ِ
ـر ُيدر رِ ُك ُهَ ،م َع َأ َّن
تَ ،و َال ِيف األَ رش َخ ِ
رَ
ب ِ
َاع».
اال رمتِن َ
النَّ رف َي َال ُي رو ِج ُ
إل رد َر ُ
اك
ـم َؤ َّي ِدي َ : #أ َّما إِ َذا ُأ ِض ري َ
فا ِ
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ

إ َِىل ال َب َصـرِ َف ره َو لِ رلر رؤ َي ِة .

مضاف إىل البِص،
ٌ
( -)1واإلدراك الذي متدح اهلل تعاىل بنفيه عنه يف هذه اآلية الكريمة املحكمة
ص أهل اللغة عىل ذلك.
فيكون بمعنى الرؤية البِصية ،وقد َن َّ
اجل َّصاص -إمام احلنفية يف زمانه -يف كتابه (أحكام القرآن) ( )6/3ط( :دار
قال أبو بكر َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ِصي َش رخ ًصاَ ،م رعنَا ُه:
الكتب العلمية)« :ال خال َ
رت بِبَ َ ِ
ني أ ره ِل الل َغة أن ق رول القائ ِل :أ رد َرك ُ
ف بَ ر َ
ِصيَ :أ ري
):
1582
/ص
4
/ج
4
(ط
(الصحاح)
يف
اجلوهري
ِصي» .وقال
«و َأ رد َر ركتُ ُه بِ َب َ ِ
َر َأ ريتُ ُه بِ َب َ ِ
َ
ِصيَ :ر َأ ريتُ ُه».
«و َأ رد َر ركتُ ُه بِبَ َ ِ
َر َأ ريتُ ُه » .وقال ابن منظور يف (لسان العرب) (ط/1جَ :)506/10
ِص ِهَ :أ ري َرآ ُه» .وقال الزبيدي يف (تاج العروس)
«و َأ رد َر َك ُه بِبَ َ ِ
ويف (خمتار الصحاح) (َ :)85/1
=

َوالنَّ رف ُي ُهنَا َعا ٌّم؛ ِألَ َّن ُه َمتَد ٌحَ ،ف ُي ِف ريدُ ُع ُمو َم األَ رو َق ِ
اص .
ات َواألَ رش َخ ِ
ـمدر ُح.
َو َال َي ِصح َخت ِرص ري ُص ُه َأ رص ًال؛ َوإ َِّال ا رن َت َق َض ا رل َ
َو ُي ِف ريدُ ِ
َاع؛ َوإ َِّال لـ ََما ك َ
َان لِ رلت ََّمد ِح َم رعنًى؛ إِ رذ َغ ر ُري ُه َت َع َاىل ك ََذلِ َكَ ،ال ُيدر َر ُك
اال رم ِتن َ

ت ِبك رُل بَ َص ٍ
احل َاال ِ
ـم رعنَى َع َىل َه َذاَ :أ َّن ُه َت َع َاىل َمتَدَّ َح ب َِأ َّن ُه ِم رث ُل ك رُل
ـرَ ،ف َي ِص ر ُري ا رل َ
ِيف ك رُل ر َ
ح
ح َ ح ح
ۡ ح
َِش ٍء َال ُيدر َر ُك ِيف ك رُل األَ رو َق ِ
اص؛ ﴿فإّن حها َل ت ۡع حم ٱلبۡصَٰر
ات لِك رُل األَ رش َخ ِ
حو حلَٰكن حت ۡع حم ٱ ۡلقلوب ٱ َلت ِف ٱ ل
لصدورّ[ ﴾٤٦احلج].
ّ
ّ ّ
ح
﴿ حول ۡو
ٗ
ۡ ح ۡ ح َٰ ح ح ح ۡ ح ح ح ۡ ۡ َ
ح
ك ح ۡ
شء قبل َما َكنوا
ٱلموت وحۡشنا علي ّهم
ح ۡ حح حۡ ح
َثه ۡم ي حهلون﴾١١١
أك

ۡ حى ح ح ح َ
حَ ح ۡ ٓ ح
أن حنا ن َزَلحا إ ّ ۡل ّهم ٱل حملئّكة حوَّك حمهم
ۡ ٓ َٓ ح حح ٓح َ حح
كنَ
َٰ
ّلؤمّنوا إَّل أن يشاء ٱلِل ول ّ

َ ح
ۡ ٓ
َق َال ال َب ري َض ِ
ـما َس َب َق
اوي ِيف َت رف ِس ر ِري ِه (ص﴿« :)187/ما َكنوا ّلؤمّنوا﴾ َل َّ
َع َل ريهِم ال َق َضا ُء بِا رل ُك رفرِ ».
ِرصارِ َع َىل
َق َال ا ِ
ـم َؤ َّي ِدي :#بَ رل لِ َ
إل َما ُم َجم ردالدر رين ا رل ُ
ـما ُه رم فِ ري ِه ِم َن اإل ر َ

ا رل ُك رفرِ .
ح
َٓ
حح ٓح َ
استِ رثنَا ٌء ِم رن َأ َع رم األَ رح َو ِ
َق َال ال َب ري َض ِ
الَ ،أ ريَ :ال
اوي﴿« :إَّل أن يشاء ٱلِل﴾ ر
ُون ِيف َح ٍ
ُي رؤ ِمن َ
ال إ َِّال َح َال َم ِش ري َئ ِة ال َّل ِه َت َع َاىل إِ ري َم َاهنُ رم».
س ُه رم
َق َال ا ِ
إل َما ُم َجم ردالدر رين ا رل ُ
ـم َؤ َّي ِدي  : #بَ رل إ َِّال َح َال َم ِش ري َئ ِة ال َّل ِه َت َع َاىل َق ر َ
َوإ رِج َب َار ُه رم.

«و ِق ري َلُ :منر َقطِ ٌعَ .و ره َو ُح َّج ٌة َو ِ
َق َال ال َب ري َض ِ
اض َح ٌة َع َىل الـ ُرم رعتَزِ َل ِة».
اويَ :
ـم َؤ َّي ِدي َ : #ال ُح َّج َة ِف ري ِه َع َىل ال َعدر لِ َّي ِة؛
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة َجمردالدر رين ا رل ُ
إل َم ُام ر ُ

ِصيَ :ر َأ ريتُ ُه».
«و َأ رد َر ركتُ ُه بِ َب َ ِ
(َ :)144/27
( -)1انظر البحث حتت عنوان ( بحث يف نفي الرؤية عن اهلل تعاىل) املتقدر م قريب ًا يف القسم الثاين من
احلجة جمدالدين املؤيدي .#
هذا الكتاب :جممع الفوائد لإلمام ّ

ان َأ َّن ُه َقا ِد ٌر َع َىل إ رِج َبارِ ِه رمَ ،و َل ِ
َو ِإ َّن َما ِف ري ِه بَ َي ُ
إل ري َما ِنَ ،ف ِف ري ِه:
ك َّن ُه َال َي َشا ُء إ رِج َب َار ُه رم َع َىل ا ِ
ان ُث َّم َخا َل َفو ُه َلك َ
إل ري َم َ
َان
ربةُِ ،م رن َأ َّن ُه َل رو َأ َرا َد ِمن ُرهم ا ِ
ـم رج ِ َ
َن رف ٌي لِ رل ُم َغا َل َب ِة ا َّل ِتي َت رز ُع ُم َها ا رل ُ

ربا َو َق رس ًـرا َ
رب ُهمَ ،و َل ِ
ك َّن ُه َأ َرا َد َأ رن
أل رج َ َ
َت َع َاىل َم رغ ُلوبًاَ ،ف َأبر َط َل َذلِ َك ب َِأ َّن ُه َل رو َشا َء ِمن ُرهم َج ر ً
احل َّج ُة ال َو ِ
اض َح ُة.
اجل َزا َءَ ،ف َه ِذ ِه ِه َي ر ُ
َيكُو ُنوا ُخمر َتارِ ري َن َحتَّى َي رست َِحقوا ر َ
﴿ حو حك حذَٰل حّك حج حع ۡل حنا ل ّك نحِب حعد ٗوا حش حيَٰط ح
ّي
ّ
ّ ّ
ح ۡ
ۡ
ح
ٗ ح ح ٓ
ح
ۡ ح ۡح
ح
ل ّن ي ّ
ورا حول ۡو شا حء حر لبك حما ف حعلوه
وح حب ۡعضه ۡم إ ّ َٰل حب ۡعض زخرف ٱلق ۡو ّل غر
ٱ ّل ّ
نس وٱ ّ
حح
ۡح ح
فذ ۡره ۡم حو حما حيفَتون﴾112

ح ح ٓ
ح
َق َال ال َب ري َض ِ
اوي (ص ﴿« :)188/حول ۡو شا حء حر لبك﴾ إِ ري َم َاهنُ رم».

رب ُه رم.
َق َال ا ِ
إل َما ُم جمدالدين املؤيدي  : #بَ رل َج ر َ
اوي ﴿« :حما حف حعلوه﴾َ ،أ ريَ :ما َف َع ُلوا َذلِ َكَ ،ي رعنِيُ :م َعا َدا َة األَ رنبِ َي ِ
َق َال ال َب ري َض ِ
اء،
ِحي ِ
اءَ ،أ ِو الز رخ ُر ِ
الز َخارِ ِ
وزَ :أ رن َيك َ
فَ ،أ ِو ال ُغ ُرورِ .
ُون َّ
جي ُ
ِحيا َء َّ
الض ِم ر ُري لِإل ر َ
فَ .و َ ُ
َوإ ر َ
ـم رعتَزِ َل ِة».
َو ره َو َأ ري ًضا َدلِ ري ٌل َع َىل ا رل ُ
إل َما ُمَ :ال َدلِ ري َل؛ ِألَ َّن ُه َمل ر ُيرِ رد إ َِّال بَ َي َ
ان ُقدر َرتِ ِه.
َق َال َم رو َال َنا ا ِ

ب ّٱٓأۡلخ حّرة ّ﴾

ح ح ۡ ح ى حۡ حۡ ح َ ح ح ۡ ح
ّين َل يؤمّنون
فدة ٱَّل
﴿وِلّ صِغ إّلهّ أ ّ

ح
ح ح ۡ ح ى حۡ حۡ ح َ ح ح ۡ
َق َال ال َب ري َض ِ
ّين َل يؤمّنون
فدة ٱَّل
اوي ِيف َت رف ِس ر ِري ِه﴿« :وِلّ صِغ إّلهّ أ ّ
ف َع َىل ﴿غر ٗ
ورا﴾ إ رِن ج ِع َل ِع َّل ًةَ ،أو م َتع رل ٌق بِمح ُذ ٍ
وفَ ،أ ري:
ب ّٱٓأۡلخ حّرة ّ﴾ َع رط ٌ
َ ر
ر ُ َ
ُ
ح ح ٗ
ُون َذلِ َك ﴿ حج حع ۡل ح
َولِ َيك َ
ّك ن ِّب عدوا﴾.
ل
ا
ن
ّ
اض ُطروا فِ ري ِه َقا ُلواَّ :
الال ُم َال ُم ال َعا ِق َب ِةَ ،أ روَ :ال ُم ال َق َس ِم،
ـما ر
ـم رعتَزِ َل ُة َل َّ
َوا رل ُ
ـما َمل ر ُي رؤك َِّد ال ِف رع ُل بِالنو ِنَ ،أ رو َال ُم األَ رمرِ َ ،و ُض رع ُف ُه َظ ِ
اه ٌر».
ك ُِس َـر ر
ت َل َّ
ـم َؤ َّي ِدي  : #بَل ال َّظ ِ
اجل ر ِرب
اه ُر ُض رع ُ
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
ف رَ
إل َما ُم ر ُ

َان َج َّل َو َع َال ُمرِ ريدً ا لِ رل َم َع ِ
اص َلك َ
ال ُن ُهَ ،و َل رو ك َ
َوبُ رط َ
ني؛ ِألَ َّن
َان َمجِ ري ُع ا رل ُع َصا ِة ُمطِ ري ِع ر َ
ف ُي َع رذ ُ ُهب رم َع َىل فِ رع ِل َما ُيرِ ريدُ ؟!.
اع َق رط ًعاَ .ف َك ري َ
ـم َط ُ
ال َّطا َع َة ِه َي :فِ رع ُل َما ُيرِ ريدُ ا رل ُ
ح
ح
ح ٓ
ت م ّۡث حل حما ٓ أ ح
ت ن ۡؤ َٰ
ِإَوذا حجا حء ۡته ۡم حءايحة قحالوا لن نل ۡؤم حّن حح َ َٰ
وت رسل ٱ َلِلّه
اآلية﴿ :
ّ
َ ح ۡ ح ح ۡ ح ۡ ح ح حح
ٱلِل أعلم حيث يعل رّساِلهۥۗ﴾ [األنعام.]124:
اجل َال َلت ر ِ
َني:
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
ـم َؤ َّي ِدي  : #الد َعا ُء بَ ر َ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
ني ر َ
إل َما ُم ر ُ

او رز َع ِن
«ال َّل ُه َّم َأ ِق ِل ا رل َع رث َرةََ ،وا رغ ِفرِ َّ
احل روبَ َة َ ،و َ َجت َ
الز َّل َةَ ،وا رق َب ِل الت رَّوبَ َةَ ،وا رغ ِس ِل ر َ
الر ِ
اخلَطِ ري َئ ِةَ ،و رار َح رم َم رن َل ري َس َل ُه َر ِ
اح ٌم ِس َو َ
ر
نيَ ،و َص رل ال َّل ُه َّم َع َىل
امحِ ر َ
اك َيا َأ رر َح َم َّ
ُحم َ َّم ٍد َوآلِ ِه َو َس رل َم».
ح
أۡ ح
ش ۡك حنا حو حَلٓ حءابحا ٓؤنحا حو حَل حح َر ۡم حنا مّن ح ۡ
شء﴾

ح
حۡ ح ٓح َ ح ٓ
﴿ حس حيقول ٱ ََّل ح
ّين أ ۡ ح
شكوا لو شاء ٱلِل ما

حۡ ح ٓح َ ح ٓ ح ۡ ح ۡ ح ٓ ٓ ح ح
َق َال ال َب ري َض ِ
شك حنا حوَل حءابحاؤنا حوَل حح َر ۡم حنا
اوي ِيف َت رف ِس ر ِري ِه﴿« :لو شاء ٱلِل ما أ
حح ح ٓ
ف َذلِ َك م ِشي َئ َة ارتِ َض ٍ
مّن ح ۡ
اءَ ،ك َق رولِ ِه﴿ :فل ۡو شا حء
شء﴾َ ،أ ريَ :ل رو َشا َء ِخ َال َ
َ ر ر
ۡ ح
ۡ
ح
ح
ح ح
ِ
َ
َ
اؤ َنا ،أ َرا ُدوا ب َِذل َك :أ َّهنُ رم َع َىل
ل حهدىَٰكم أَجعّّي[ ﴾١٤٩األنعام] ،لـ ََما َف َع رلنَا َن رح ُن َو َال آبَ ُ
يض ِعنردَ ال َّل ِهَ ،ال ِ
َاب َه ِذ ِه ال َق َبائِ ِح بِإ َِرا َد ِة
اال رعتِ َذ َار َع ِن رارتِك ِ
وع ا رل َ
احل رق ا رل َ
رش ِ
ـم رر ِ ر
ـم ر ُ
رَ

اها ِمن ُره رم َحتَّى َين َره َض َذم ُه رم بِ ِه َدلِ ري ًال لِ رل ُم رعتَزِ َل ِة».
ال َّل ِه إِ َّي َ
ـم َؤ َّي ِدي : #لـ ََّما َصدَ َم رت َه ِذ ِه اآل َي ُة
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
ـم رحك ََم ِ
ات ال َب رين ِ
رصائِ ِح اآل َي ِ
َ
َّ
رب َة ِم رن
اهلا ِ -م رن َ ِ
ـم رج ِ َ
ات -ا رل ُ
َات ا رل ُ
الشـرِ ري َف ُة َوأ رم َث ُ َ
ٍ
ٍ
ـم ربنِ ري َع َىل الت رَّحرِ ري ِ
خ ري ِ
الس ِ
ف،
ف ،ا رل َ
َج ره ِم َّية َو َأ رش َعرِ َّيه َو َن رحوِ ِه رم عَدَ ُلوا إ َِىل الت رَّأ ِو ري ِل َّ
إل رثم ,يف (التهذيب)َ :ر رب تَ َق َّب رل تَ روبَتِي ،واغ ِرس رل َح روبَتِي .قال َأبو عُبيدَ :ح روبَتِي َي رعنِي
«احل روبَ ُة :ا ِ
(َ -)1
ٗ ح
َ ح ح
ٗ
ِ
وج َّل﴿ :إّنهۥَكن حوبا كبّيا[ ﴾٢النساء] .قال:
احلاء ،وتُ َضم -وهو من قوله عَزَّ َ
ا رل َ
ـم رأ َث َم -بِ َفترح َ
ر
ِ
والواحدَ ُة ُحوب ٌة» .متت بتِصف من (تاج العروس).
وح رو ٌبَ ،
وب َ
وكُل َمأ َث ٍم ُح ٌ

ـم ِش ري َئ َة َواإل َِرا َد َة
جي ِد رهي رِم َن رف ًعا؛ ِألَ َّن ا رل َ
الر َضاَ ،و َذلِ َك َال ُ ر
بِ َأ َّن الـ ُرم َرا َد َن رف ُي َم ِش ري َئ ِة ر
والر َضا بِمعنَى و ِ ٍ
ني َو ُينر َفى ب َ
وز َأ رن ُي رث َب َت ب َِأ َح ِد ال َّل رف َظ ِ
ِاآلخرِ َ ،ف َال ُي َق ُال:
جي ُ
َ ر َ
احدَ ،ف َال َ ُ
َ ر
َر ِض ري ُت َه َذا َو َما ِش رئ ُت ُه َو َال َأ َر رد ُت ُهَ ،و َال ِش رئ ُت ُه َو َأ َر رد ُت ُه َو َما َر ِض ري ُت ُهَ ،و َل رو َق َال َذلِ َك َل ُعدَّ
ف ُي َق ُالِ :ه َي ُم َرا َد ٌة لِ َّل ِه ُس رب َحا َن ُه َو َغ ر ُري َم رر ِض َّي ٍة َل ُه.
ُمنَا ِق ًضاَ .ف َك ري َ

هِم لـ ََما ك َ
ـم رع ُلو ُم َع رق ًال َو َن رق ًال َأ َّن ُه َل رو ك َ
هِم
َان لِ َذ رم ر
رتائِ ر
َان ُمرِ ريدً ا لِ َض َال ِهل رم َوا رف ِ َ
َوا رل َ
الس ِ
َو َال َت روبِ ري ِ
ف َأ َّن ُه َت َع َاىل ُه َو ا َّل ِذي َخ َل َق َها-،
خ ري ُ
هِم َأي َم رعنًىَ ،ف َك ري َ
ف َو َم رذ َه ُب ُهم َّ
خ ر
اص َو َمجِ ري َع الظ رل ِم َوا رل ُك رفرِ َوال َف َسا ِد فِ ريهِمَ ،-و َأ َّن ُه َأ رر َس َل الر ُس َل َو َأ رن َز َل
َأ ري ا رل َ
ـم َع ِ َ

رب ُه رم َو َق َس َـر ُه رم َع َىل
ُب؛ لِ َي رأ ُم ُ
ا رل ُكت َ
روه رم ب َِما َال ُيرِ ريدُ َع َّز َو َج َّل ِمن ُره رم ،بَ رل ب َِما َأ رج َ َ
رب ُه رم َع َل ري ِه،
هِمَ ،و َأ رج َ َ
ِخ َالفِ ِهَ ،و َين َره رو ُه رم َع رن َما َأ َرا َد ُه ِمن ُره رم َو َشا َء ُه ِمن ُره رم َو َخ َل َق ُه فِ ري ر
ح
ح ح َٰ ح َٰ ح
ون عل ٗوا حكب ٗ
يا[ ﴾٤٣اإلرساء].
ل ع َما حيقول
ُث َّم ُي َع رذ ُ ُهب رم َع َىل َذلِ َك﴿ ،تع
ّ
اع ال َف َسا ِد ِم َن الظ رل ِم
َو َل رو ُن ِس َ
ب إ َِىل َأ َح ِد ال ُع َق َال ِء َأ َّن ُه ُيرِ ريدُ ا رل َ
اصَ ،و َمجِ ري َع َأ رن َو ِ
ـم َع ِ َ

َو ر
رب َأ ِم رن َذلِ َك َأ َشدَّ
الش رـر ِك َوال َقت ِرل َو ر
الز َنا َوإ رِه َال ِك ال ِع َبا ِدَ ،ل َقا َم رت ِق َيا َم ُت ُهَ ،و َت َ َّ
َّربيَ ،و َأبَا ُه َأ َشدَّ اإلِبَ ِ
َان َأ رر َذ َل ر
ف ب َِذلِ َك َلك َ
اخلَ رل ِق َو َأ رس َخ َف ُه رم،
رت َ
اءَ ،و َلو ا رع َ َ
الت َ ر
َو َل َس َق َط رت َمنرزِ َل ُت ُهَ ،و َص َار ُه َو َو َّ
ـم رف ِس ِد ري َن َع َىل َس َو ٍاء.
ـم َر َدة ا رل ُ
الش َياطِ رنيَ ،وا رل َ
الر ِ ِ
ف َين ِرس ُب َ
ني،
َف َك ري َ
امح ر َ
احلا ِك ِم ر َ
ون َذلِ َك إ َِىل َر رب ال َعا َلـ ِم ر َ
نيَ ،و َأ رر َح ِم َّ
نيَ ،أ رحك َِم ر َ
ح
ح
ۡ
َ
ل ح ح ح
اد[ ﴾٢٠٥البقرة] ﴿ ،حوَل يح ۡر ح َٰ
َ
ض لّ ّع حبا ّده ّ
ـمب رِني ﴿:حوٱلِل َل يّب ٱلفس
القا ِئ ِل ِيف ِكتَا ِب ِه ا رل ُ
ح ۡ
ح
ٱ ۡلك ۡف حر﴾ [الزمر ﴿ ،]7:حو حما ٱ َلِل يريد ظ ۡل ٗما ل ّۡل حعَٰ حلم ح
ّي[ ﴾١٠٨آل عمران] ﴿ ،حوَل حيظلّم حر لبك
ّ
ّ
ح
ۡ
ۡ
َ
ح حٗ
ۡ
ۡ
ح
ح
ح
أحدا[ ﴾٤٩الكهف]﴿ ،ي ّريد ٱلِل بّكم ٱليس وَل ي ّريد بّكم ٱلعس﴾ [البقرة،]185:
ح
ى ل حّمن حَك حن حلۥ حق ۡلب أح ۡو حأ ۡل حَّق ٱ َ
﴿إّ َن ِّف حذَٰل حّك حَّل ّۡك حر َٰ
لس ۡم حع حوه حو ش ّهيد[ ﴾٣٧ق].
َاب ( َل َوا ِم ِع األَ رن َوارِ ) َ -ن َف َع ال َّل ُه
است رَو َف ري ُت ال َب رح َث ِيف َه َذا َو َأ رم َثالِ ِه ِيف كِت ِ
َو َقد ر
(( -)1لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي ( #الفصل الثاين) (ط،)232/1( )1
(ط( ،)302/1( )2ط.)476/1( )3

َت َع َاىل بِ ِهَ ،-وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق َوالت رَّس ِد ري ِد.
َاب
َن َعمَ ،و َأ رو َر رد ُ
وص َت رف ِس ر ِري اآل َي ِة ا رل َكرِ ري َم ِة ِيف كِت ِ
ت بَ رح ًثا َنافِ ًعا ِيف ُخ ُص ِ
(رش ِح الز َل ِ
و(ص رف َحة( )300/ط،)2
(ص رف َح ِة( )205/ط،)1
ف) ِيف
َ
َ
َر

و(ص رف َحة( )406/ط. )3
َ
حٓ ح
قائّلون﴾٤

ح ح حۡح ۡح ح ح ح ٓ ح ۡ
ح
ح
جا حءها بحأس حنا بح حيَٰتا أ ۡو ه ۡم
﴿ حوكم مّن ق ۡرية أهلكنَٰها ف

ح
حٓ ح
َق َال ال َب ري َض ِ
ف َع َل ري ِه،
اوي ِيف َت رف ِس ر ِري ِه يف (ص﴿« :)199/أ ۡو ه ۡم قائّلون﴾ َع رط ٌ
ف الن ََّهارِ َ ،ك َقو ِم ُش َع ري ٍ
احل ِ
اس ِت رث َق ًاال؛
ني نِ رص َ
َأ ري َقا ِئلِ ر َ
ال ر
بَ ،وإِ َّن َما ُح ِذ َف رت َو ُاو ر َ
ٍ
ٍ
ِالض ِم رريِ؛
اس ُت ِع ر َري ر
ت لِ رل َو رص ِل َال ا ركتِ َفا ًء ب َّ
اع َح رر َيف َع رطف؛ َفإ َِّهنَا َو ُاو َع رطف ر
ِال رجتِ َم ِ
َفإِ َّن ُه َغ ر ُري َف ِص ريحٍ ».
آينَ ،و َقدر َس َب َق
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
إل َما ُم َجم ردالدر رين ا رل ُ
ـم َؤ َّي ِدي  : #بَ رل ُه َو َف ِص ري ٌح ُق رر ِ ٌّ
ح
َل ُه ِيف َق رولِ ِه َت َع َاىل ِيف ُس رو َر ِة ال َب َق َر ِة ﴿ :حب ۡعضك ۡم لّ ح ۡعض عدو﴾ [البقرةَ ،]36:أ َّن ُه
ِالض ِم رريَِ ،و َي رأ ِيت َل ُه ِيف َثالِ ِ
ث َو َر َق ٍة ُهنَا (ص.)202/
الو ِاو ب َّ
اس َت رغنَى فِ ري َها َع ِن َ
ر
ـم َو رف ُق.
َف َق رو ُل ُه« :إِ َّن ُه َغ ر ُري َف ِص ريحٍ » َغ ر ُري َص ِح ريحٍ َ ،وال َّل ُه َت َع َاىل ا رل ُ
ح ح ح ح ح
ح ح ح ح ح ح
ب أر ٓ
ن أنظ ۡر إ ّ ۡلك قال لن ت حرى َٰ ّن﴾
قال ر ّ ّ ّ

حَ
ح
﴿ حول ح َما حجا ٓ حء م ح َٰ
وَس ل ّ ّميقَٰت ّ حنا حوَّك حمهۥ حر لبهۥ

ح
ح ح ح ح
ح ح
ب أر ٓ
َق َال ال َب ري َض ِ
ن أنظ ۡر إ ّ ۡلك﴾:
اوي ِيف َت رف ِس ر ِري ِه يف (ص﴿« :)221/قال ر ّ ّ ّ
ِأن ُمت َ ركنَنِي ِم رن ُر رؤ َيتِ َكَ ،أ روَ :تت ََج َّىل ِيل َفا رن ُظ َر إِ َل ري َك َو َأ َر َ
َأرِ ِين َن رف َس َك؛ ب ر
اك.
َح ري ِل ِم َن األَ رن ِب َي ِ
ـم رست ِ
اء
اجل رم َل ِة؛ ِألَ َّن َط َل َ
ب ا رل ُ
َو ره َو َدلِ ري ٌل َع َىل َأ َّن ُر رؤ َي َت ُه َجا ِئ َز ٌة ِيف ر ُ

( -)1ويف (ط .)410/4

اجل ره َل بِال َّل ِه».
ُحم َ ٌالَ ،و ُخ ُص ً
وصا َما َي رقت َِضـي ر َ

ب لِ َغ ر ِري ِه،
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
ـم َؤ َّي ِدي ُ : #ي َق ُال :ال َّط َل ُ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
ح
ٗ
والدَّ لِي ُل َع َىل َذلِ َك َقو ُله تع َاىل ﴿ :حف حقال ٓوا أرنحا ٱ َ ح
لِل حج ۡه حرة﴾ [النساءَ ،]153:و َق رو ُل ُه :#
ر ُ ََ
َ ر
ّ
ح
ٓ
ٓ
ح
ح
ح
َ
ح
ح
ل
﴿أت ۡهل ّكنا ب ّ حما فعل ٱلسف حهاء مّنا﴾ [األعرافَ ، ]155:و َه َذا َو ِ
اض ٌحَ ،و َلكِ َّن َر
اجل ره َل
َوا رل ِعنَا َد ُي رع ِم َيا ِن ال َب َصائِ َر.
ح ح
َو َق رو ُل ُهَ :ولِ َذلِ َك َر َّد ُه بِ َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :لن ت حرى َٰ ّن﴾.

ُي َق ُال :إِ َذا ا رمتَن َع ِ
ت الر رؤ َي ُة َع َل ري ِه َفبِاألَ رو َىل َع َىل َغ ر ِري ِه.
ارص َع رن ُر رؤ َي ِت ِه؛ لِت ََوق ِف َها َع َىل ُم َعدٍّ
َو َق رو ُل ُهَ « :تنربِ ري ًها َع َىل َأ َّن ُه َق ِ ٌ
ُي رو َجدر ِف ري ِه بَ رعدُ ».

ِيف َّ ِ
الرائيَ ،و َمل ر

ـم رع ُقو َل ِة.
جي َع ُل َها َغ ر َري الر رؤ َي ِة ا رل َ
ُي َق ُالَ :ه َذا َ ر
ح
ٗ
ت َقو ِم ِه ا َّل ِذين َقا ُلوا﴿ :أرنحا ٱ َ ح
«و َج رع ُل الس َؤ ِ
لِل حج ۡه حرة﴾ َخ َط ٌأ»
ر َ
ال لِ َت ربكِ ري ِ ر
َو َق رو ُل ُهَ :
ّ

إلخ.

اب ِم َن ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه؛ لِ َيك َ
ُي َق ُال :إِ َّن ُه َق َصدَ َأ رن َيك َ
َاع ب َِأ رم ٍر إ َ ِِهل ٍّي؛
ُون ا ِ
إل رقن ُ
اجل َو ُ
ُون ر َ
لِ ِشدر ِة ِعنَا ِد ِه رم.

«و ِ
استِ َحا َلتِ َها َأ َشد َخ َط ًأ؛ إِ رذ َال َيدُ ل اإل رِخ َب ُار
ِاجل َو ِ
َو َق رو ُل ُهَ :
اب َع َىل ر
اال رستِدر َال ُل ب ر َ
َع رن عَدَ ِم ُر رؤ َيتِ ِه إِ َّيا ُه َع َىل َأ َّال َي َرا ُه َأبَدً ا ،رأو َأ َّال َي َرا ُه َغ ر ُري ُه َأ رص ًالَ ،ف رض ًال َع رن َأ رن َيدُ َّل
استِ َحا َلتِ َها».
َع َىل ر
ون و رق ٍ
ٍ
ت.
ُي َق ُال :بَ رل َيدُ ل؛ ِألَ َّن ُه َن َفا ُه َن رف ًيا ُم َؤبَّدً ا بِـ( َل رن)َ ،و َمل ر ُي َق ريدر ُه ب َِو رقت ُد َ َ
ـم رعنَى َو ِ
است ََحا َل ِ
احدٌ  ،بَ رل ِه َي
است ََحا َل رت َع َىل َغ ر ِري ِه؛ ِألَ َّن ا رل َ
ت الر رؤ َي ُة َع َل ري ِه ر
َوإِ َذا ر
َ َٰ ح
ٗ حح ح حۡ
ۡ ۡ ۡ ح َٰ ح َٰ ح ل ۡ ح ح ح
ت نح حرى ٱ َ ح
ك حح َ َٰ
لصعّقة
لِل حج ۡه حرة فأخذتكم ٱ
( -)1ح وكقوله تعاىلِ﴿ :إَوذ قلتم يموَس لن نؤمّن ل
ح
ح
حوأنت ۡم تنظرون[ ﴾٥٥البقرة].
قو ٌة خيلقها ال َّل ُه تعاىل فيه بحيث ينكشف له انكشا ًفا .أفاده يف حاشية
( -)2وهو الذي زعموه َأنَّه َّ
الشهاب عىل البيضاوي ( ،)214/4ط( :دار صادر).

َع َىل َغ ر ِري ِه بِاألَ رو َىل.
الو ِ
الس رم ِع إ َِّال
َوال َّت َعا ِمي َع ِن األَ ِد َّل ِة َ
الس رم ِع َّي ِةَ - ،و َل رو َمل ر َي ُك رن ِم َن َّ
اض َح ِة ال َع رقلِ َّي ِة َو َّ
ُربى ا َّلتي َتدُ ل
ـم َؤبَّ ِدَ ،وإِ رظ َه ُار َه َذ ِه اآل َي ِة ا رلك ر َ
ـم رقنِ ُع بِالنَّ رف ِي ا رل ُ
الرد ال َعظِ ري ُم ا رل ُ
َه َذا َّ
ور ُم رو َسى َ #ص ِع ًقا ِم رن َه رو ِ َهلاَ ،و َت روبَ ُت ُه إ َِىل ال َّل ِه
استِ َحا َل ِة َما َط َل ُبواَ ،و ُخ ُر ُ
َع َىل ر
ُس رب َحا َن ُه ِم رن ُس َؤالِ ِه لِ َق رو ِم ِه َق رب َل ِ
اال رس ِت رئ َذا ِن َل َك َفىَ -والت ََّمح ُل بَ رعدَ َذلِ َك ِإلِبر َط ِ
ال
تِ رل َك الدَّ َال َال ِ
اجل َها َل ُة ب َِأ ِد َّل ِة ال َع رق ِل َوالنَّ رق ِل.
ت ال َب رينَ ِة ُه َو ا رل ُ
ـمكَابَ َرةَُ ،أو ر َ
«و ِيف َت رعلِ ري ِق الر رؤ َي ِة ب ِ
اجل َوازِ  »...إلخ.
َو َق رو ُل ُهَ :
ِاال رستِ رق َرارِ َأ ري ًضا َدلِ ري ٌل َع َىل ر َ

استِ رق َر َار ُه ِيف َح ِ
ال َتدَ ركدُ كِ ِه ُحم َ ٌال،
اجل َوازِ ؛ ِألَ َّن ر
ُي َق ُال :بَ رل َدلِ ري ٌل َع َىل عَدَ ِم ر َ
ح َ ح
ـم َح ِ
الض َالل؛ ﴿فإّن حها َل
ال ُحم َ ٌالَ ،و َن ُعو ُذ بِال َّل ِه َت َع َاىل ِم َن ا رل َع َمى َو َّ
ـم َع َّل ُق َع َىل ا رل ُ
َفا رل ُ
ح
حت ۡع حم ٱ ۡلبۡ حصَٰر حو حلَٰكن حت ۡع حم ٱ ۡلقلوب ٱ َلت ِف ٱ ل
لصدورّ﴾.
ّ
ّ ّ
ۡح
َ ح
ٱلر ّض حوٱت حب حع ه حوىَٰه﴾

ح حۡ ۡ ح حح ح ۡ ح ح ح ح َ ٓ ح ۡ حح ح
ِل إّل
﴿ولو شّئنا لرفعنَٰه بّها ولَٰكّنهۥ أخ

ح َ ح ح ح ح َٰ
رت َض ِ
َق َال ال َب ري َض ِ
اء
اس ِ ر
اوي يف (ص﴿« :)229/وٱتبع هوىه﴾ ِيف إِ ريثَارِ الد رن َياَ ،و ر
ض َع رن ُم رقت ََضـى اآل َي ِ
اتَ ،وإِ َّن َما َع َّل َق َر رف َع ُه ب َِم ِش ري َئ ِة ال َّل ِه َت َع َاىلُ ،ث َّم
َق رو ِم ِهَ ،و َأ رع َر َ

ب لِ َر رف ِع ِه».
ـم رو ِج ِ
ـم ِش ري َئ َة َس َب ٌ
ب لِ ِف رعلِ ِه ا رل ُ
استَدر َر َك َعنر ُه بِ ِف رع ِل ال َع رب ِد؛ َتنربِ ري ًها َع َىل َأ َّن ا رل َ
ر
ب عَدَ ِم
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
ـم َؤ َّي ِدي  : #بَ رل َع َىل َأ َّن ِف رع َل ُه َس َب ُ
إل َما ُم َجم ردالدر رين ا رل ُ
ـم ِش ري َئ ِة لِ َر رف ِع ِهَ .ه َذا ُه َو ا َّل ِذي َي رقت َِض ري ِه ُحك ُرم ال َعدر ِل ِم َن ال َقائ ِم بِا رل ِق رس ِ
ط َع َّز َو َج َّل.
ا رل َ
ۡح
ح ۡ َ حۡح
َجع ح
ّي﴾٣٩
ٱلر ّض حولغوّ حينه ۡم أ ّ

حٓ ح ۡحۡح ح ح حَ ح
﴿قح حال ح
َن له ۡم ِّف
ب بّما أغويت ّن لز ّي
ر
ّ

ۡح
ح ح حَ ح
َق َال ال َب ري َض ِ
َن له ۡم ِّف ٱلر ّض﴾،
اوي ِيف َت رف ِس ر ِري ِه (ص﴿« :)347/لزي ّ
اص ِيف الد رن َيا ا َّلتِي ِه َي َد ُار
ـم رعنَىُ :أ رق ِس ُم بِإِ رغ َوائِ َك إِ َّي َ
اي َألُ َز رينَ َّن َ ُهل ُم ا رل َ
َوا رل َ
ـم َع ِ َ

ح ۡ حح ح ۡ ح
ِل إّل ٱلر ّض﴾ [األعراف.]176:
ال ُغ ُرورِ َ ،ك َق رولِ ِه﴿ :أخ
َو ِيف ا رن ِع َقا ِد ا رل َق َس ِم ب َِأ رف َع ِ
فَ .و ِق ري َل :لِ رل َّس َببِ َّي ِة.
ال ال َّل ِه َت َع َاىل ِخ َال ٌ
ب َل ُه ب َِأ رمرِ ِه إِ َّيا ُه بِا رلس ُجو ِد
ـم رعتَزِ َل ُة َأ َّو ُلوا ا ِ
إل رغ َوا َء بِا رلن ررس َب ِة إ َِىل ا رل َغ ريَ ،أو الت ََّسب ِ
َوا رل ُ
اجلنَّ ِة.
ِآل َد َم َ ،#أ رو بِاإل رِض َال ِل َع رن َطرِ ري ِق ر َ
َوا رعت ََذ ُروا َع رن إِ رم َه ِ
ب لِزِ َيا َد ِة َغ ري ِهَ ،-و َت رسلِ ريطِ ِه َل ُه َع َىل إِ رغ َو ِاء
ال ال َّل ِه َل ُه َ -و ره َو َس َب ٌ
ون َع َىل ا رل ُك رفرِ َ ،و َي ِص ر ُري َ
بَنِي آ َد َم ب َِأ َّن ال َّل َه َت َع َاىل َع ِل َم ِمنر ُه َو ُِم ر رن َي رت َب ُع ُه َأ َّهنُ رم َي ُمو ُت َ
ون إِ َىل

النَّارِ َأ رم َه َل َأ رو َمل ر ُي رمهِ رلَ ،و َأ َّن ِيف إِ رم َهالِ ِه َت رعرِ ري ًضا ب َِم رن َخا َل َف ُه ِال رستِ رح َق ِ
اق َمزِ ري ِد
اب».
ف َذلِ َك َال َ ر
ابَ ،و َض رع ُ
خي َفى َع َىل َذ ِوي األَ رل َب ِ
ال َّث َو ِ
ف ال َبا ِ
ط ُل
الض ِع ري ُ
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
ـم َؤ َّي ِدي  : #بَل َّ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ

الس ِ
نيَ ،و َج رع ُل إ َِرا َدتِ ِه َت َع َاىل َوإ َِرا َد ِة
خ ري ُ
ف نِ رس َب ُة ا ِ
احلاكِ ِم ر َ
َّ
إل رغ َو ِاء َح ِق ري َق ًة إ َِىل َأ رح َك ِم ر َ
إِبر ِل ري َس ُمت ََوا ِف َق ًة.
َو َل رو ك َ
اجلنَّ ِة.
ـما ر
َان ُه َو ا َّل ِذي َأ رغ َوا ُه َح ِق ري َق ًة َل َ
است ََح َّق َل رعنَ ُه َو َط رر َد ُه ِم َن ر َ
َان إل رِر َس ِ
ـمـا ك َ
َو َل رو ك َ
ال
َان ا ِ
ِحلا ُد ِمنر ُه َع َّز َو َج َّل َل َ
إل رغ َوا ُء َوا رل َف َسا ُد َوالظ رل ُم َواإل ر َ

الر ُس ِلَ ،وإِ رن َز ِ
ُب َث َم َر ٌة َو َال َم رعنًى.
ال ا رل ُكت ِ

َ َح حۡ
َق َال ال َب ري َض ِ
اوي ِيف َت رف ِس ر ِري َق رولِ ِه َت َع َاىل يف (ص﴿« :)364/إّن ٱلِل يأمر
ۡ
ـمت ََو رس ِ
ب ّٱل حع ۡد ّل﴾ [النحل ،]90:بِالت ََّوس ِ
ني
ط بَ ر َ
ط ِيف األُ ُمورِ ا رعتِ َقا ًدا كَالت رَّو ِح ري ِد ،ا رل ُ
ـمت ََو رس ِ
ال َّت رعطِ ري ِل َوالت رَّشـرِ ري ِ
اجل ر ِرب َوا رل َقدَ رِ ».
ط بَ ر َ
ني َحم ر ِ
كَ ،وا رل َق رو ِل بِا رلك رَس ِ
ب ،ا رل ُ
ض رَ

ب َل ري َس
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
ـم َؤ َّي ِدي  : #ا رل َق رو ُل بِا رلك رَس ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
اه رم
اجل ر ِربَ ،و َقدر َأ رع َي ُ
ُمت ََو رس ًطا ،بَ رل ُه َو :إِ َّما َِش ٌء َال ُي رع َق ُل َو َال َم رعنَى َل ُهَ ،وإِ َّما َحم ر ُض ر َ
َت رف ِسري ُه ب َِو رج ٍه َص ِح ريحٍ م رع ُق ٍ
ول.
َ
رُ
اجل ر ِرب ،ا َّل ِذي َم رعنَا ُه :إِبر َط ُال ال َّث َم َر ِة ِم رن
َوإِ َّن َما َق َصدَ بِ ِه األَ رش َعرِ ي ا رل ِف َر َار ِم رن َل َوازِ ِم ر َ

ال الر ُس ِلَ ،وإِ رن َز ِ
إ رِر َس ِ
اجل رورِ َوالظ رل ِم َوا رل َف َسا ِد َوك رُل َقبِ ريحٍ إ َِىل
ال ا رل ُكت ِ
ُبَ ،وإ َِضا َف ُة ر َ
ح
ۡ ح َٰ ح ح ح ح َٰ ح َٰ ح
ل ع َما يح ّصفون[ ﴾١٠٠األنعام].
ني ﴿سبحنهۥ وتع
احلاكِ ِم ر َ
َأ رح َك ِم ر َ
َوا رلك ََال ُم ِيف َه َذا َم رب ُس ٌ
است رَو َف ري ُت ال َب رح َث ب َِما فِ ري ِه ا رلكِ َفا َي ُة ِيف
وط ِيف َحم َ رل ِهَ ،و َقدر ر

( َل َوا ِم ِع األَ رن َوارِ ) َ -ن َف َع ال َّل ُه َت َع َاىل بِ ِهَ ،-وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق .

ح
ح ۡح حۡح َ حۡ
ح
ك ۡن
﴿ حول ۡو شّئنا ٓأَلتينا ك نفس هدى َٰ حها حول َٰ ّ
ححۡ ححَ ح حَح ح ۡ
حٓ
ح
حۡح ح ح
ح َ ۡحۡ
ل َنةّ حوٱَلَ ّ
ّي ١٣فذوقوا ب ّ حما نسّيت ۡم ل ّقا حء
اس أَجعّ
حق ٱلقول م ّّن لمَلن جهنم مّن ٱ ّ
ح ح ح ۡ ۡ
ح
ح
يح ۡومّك ۡم حهَٰ حذا ٓ إنَا نحس ح
ِل ب ّ حما كنت ۡم ت ۡع حملون﴾١٤
ّينَٰك ۡم حوذوقوا عذ
اب ٱل ّ
ّ

ححۡ ححَ ح حَح ح ۡ
َق َال ال َب ري َض ِ
ل َنةّ
اوي ِيف َت رف ِس ر ِري ِه يف (ص﴿« :)549/لمَلن جهنم مّن ٱ ّ
اس أ ح ۡ ح
ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر
ر
َ
َ
حوٱَلَ ّ
ب َع رن
ب
س
ـم
ل
ا
ة
ئ
ي
ش
ـم
ل
ا
م
ع
ل
؛
ِم
اهن
م
ي
إ
ِ
م
ع
ب
ح
ي
ِص
ت
ك
ل
ذ
و
﴾،
ّي
ع
َج
َ ر ِ ر ٌ ِ َ دَ ِ ر َ ر َ دَ ِ َ ر َ
ّ
ُ َ َّ ِ
َ
اب ُم َس َّب ًبا َع رن
احل رك ِم ب َِأ َّهنُ رم ِم رن َأ ره ِل النَّارِ َ ،و َال َيدر َف ُع ُه َج رع ُل َذ رو ِق ال َع َذ ِ
َس رب ِق ر ُ
حٓ
ح
ح
نِ رسي ِ
ِاهنِم ال َعا ِق َب َة َوعَدَ َم َت َفكرِ ِه رم فِ ري َها بِ َق رولِ ِه﴿ :فذوقوا ب ّ حما نسّ يت ۡم ل ّقا حء يح ۡومّك ۡم

(( -)1لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي ( #الفصل الثاين) (ط،)237/1/1
(ط( ،)309/1/2ط.)491/1/3
ُ
لطلب نف ٍع يعو ُد
إحداث الفعل؛
(-)2اعلم أهيا املسرتشد الكريم َأ َّن الكسب -عند أهل اللغة -هو:
ِ
ٍ
رضر عنه .وأ َّما يف االصطالح ،فاعلم َّ
الكسب غري اللغوي من ابتداعات
أن
لدفع
إىل الفاعل ،أو
َ
ِ
أيب احلسن األشعري ،وقد اضطرب رأيه ،ورأي أصحابه يف حتديد ماهية الكسب ،ومل يأتوا
بطائل يف هذا املقام ،وأن الكسب الذي َيدَّ عيه هو ومن وافقه من أصحابه األشاعرة ويتمعذرون
به ،إنَّام هو من الدعاوى الفارغة ،والتموهيات الساذجة التي ال حاصل هلا ،وال فائدة حتتها ،بل
قق هلا .قال يف (الكاشف األمني رشح العقد الثمني):
هو من األمور التي ال تُ رع َق ُل وال َحت َ
ٍ
«واعلم أ َّن العدلية مل يزالوا يف ر
واضحا ،فلم يأتوا له
صحيحا
كل عِص يطلبوهنم حيدونه َحدًّ ا
ً
ً
ُ
أقواهلم فيه اضطراب األرشية يف البئر،
بحدر صحيح ،وال برهان رصيح ،وإنام اضطربت
ف املاشية يف السري».
واختلفت اختال َ
ٍ
ر
وقال بعض العدلية :لوسئلوا عن كل ُجزء من أجزاء الفعل ،فإن كان من اهلل فهو اجلرب ،وتعطل
ِ
واجلزء اإلختياري ،وإن كان من العبد فهو مذهب أهل العدل ،فليس هلم جواب
معنى الكسب
ِ
َّ
باملحليَّة ،وما خرجوا عن زمرة
عن هذا السؤال ،إال باجلرب أو العدل ،وما زادوا عىل تفسريه
َ
اجلَ ر ِرب َّية.انتهى.

ح حٓ
الو َسائِ ِ
اب الـ ُرم رقت َِض َي ِة َل ُه».
ط َواألَ رس َب ِ
هَٰذا﴾َ ،فإِ َّن ُه ِم َن َ
ـم َؤ َّي ِدي  :#بَل ا َّل ِذي َي رقت َِض ري ِه َدلِ ري ُل
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
ـم ِش ري َئ َة ُم َس َّب َب ٌة َع رن عَدَ ِم إِ ري َم ِ
احل رك ِم
ال َع رق ِل َوالنَّ رق ِل َوال َعدر ِل َأ َّن ا رل َ
اهن رِمَ ،و َأ َّن َس رب َق ر ُ
ب َع رن نِ رس َي ِ
هِمَ ،أ ري َت ررك ُُه رم لِ رل َع َم ِل َل ُه.
ُم َس َّب ٌ
اهن رِم لِ َقا َء َي رو ِم ر
اجل َزا َء َع َىل ال َع َم ِلَ ،و ِ
َوال ُق رر ُ
آخ ُر اآل َي ِة ُم َص رـر ٌح ب َِذلِ َك ﴿ ،حوذوقوا
آن َُم ر ُلو ٌء ِم رن َأ َّن ر َ
ح ح ح ۡ ۡ
ح
ح
ِل ب ّ حما كنت ۡم ت ۡع حملون﴾.
اب ٱل ّ
عذ
اب لِ َغ ر ِري ُم رست ِ
احلكِ ري ُم ال َعلِ ري ُم ال َقائِ ُم بِا رل ِق رس ِ
َح رق ِهَ ،و ره َو
ط َال َي رسب ُِق ُحك ُرم ُه بِا رل َع َذ ِ
َو ر َ
ح
ح
ح ًّ
ۡ
ح
ۡ
ح
ول﴿ :فّلُك أ حخذنحا بّذنبّهّۦ﴾ [العنكبوتَ ،]40:و َي ُق ُ
َي ُق ُ
ول ﴿ :حوَل حيظل ّم حر لبك
أ ح حح ٗدا[ ﴾٤٩الكهف] ﴿ ،حو حما ٱ َلِل يريد ظ ۡل ٗما ل ّۡل حعَٰلحم ح
ّي[ ﴾١٠٨آل عمران].
ّ
ّ
احلكرم لِ َغ ِري استِ رح َق ٍ
و َأي َث َم َر ٍة لِ رل َو ِ
اق َو َال
الس َب ِ
بَ ،و َقدر َس َب َق ِمنر ُه ر ُ ُ ر ر
اس َط ِة َو َّ
َو ِ
اس َط ٍة َو َال َس َب ٍ
ب َ -ت َع َاىل ال َّل ُه َع َّما َي ُقو ُل َ
ون ُع ُل ًّوا َكب ر ًِريا.-
ت حوي حطه حرك ۡم حت ۡطه ٗ
أح ۡه حل ٱ ۡلح ۡ
يا﴾٣٣
ي
ّ
ّ
ّ

َ
ۡ ح ح
َح
لر ۡج حس
﴿إّنما ي ّريد ٱلِل ّلذهّب عنكم ٱ ّ

اوي ِيف ت رف ِس ِري ِه يف (ص﴿« :)557/إ َن حما يريد ٱ َلِل ّل ۡذه ح
َق َال ال َب ري َض ِ
ّب
ّ
َ ر
ّ
ح
لر ۡج حس﴾َّ :
ب الـ ُرمدَ رن َس لِ ِع رر ِضك رُمَ ،و ره َو َت رعلِ ري ٌل ِألَ رمرِ ِه َّن َو َهنريِهِ َّن
الذ رن َ
عنكم ٱ ّ
احلكرم﴿ ،أ ح ۡه حل ٱ ۡلح ۡ
اال رستِ رئن ِ
َع َىل ِ
ب َع َىل النردَ ِاءَ ،أ ِو
ص
ن
﴾:
ت
ي
ّ
َ ر ٌ
َافَ ،ولِ َذلِ َك َع َّم َم ر ُ َ
اص ﴿ حت ۡطه ٗ
ح ح ح ۡ
ـم َع ِ
يا﴾.
ّ
ـمدر ِح﴿ ،ويط ّهركم﴾ ِم َن ا رل َ
ا رل َ
الرت ِش ري ُح بِال َّت رطهِ ر ِري لِ رل َّتنر ِف ر ِري َعن َرها.
الر رج ِ
س لِ رل َم رع ِص َي ِةَ ،و َّ ر
استِ َع َار ُة ر
َو ر
الش ري َع ِة َأ ره َل ال َب ري ِ
ص ر
ـما ُر ِو َي َأ َّن ُه
َو َخت ِرص ري ُ
ت بِ َفاطِ َم َة َو َع ِ ٍّيل َوابرنَ ريهِ َما - ¤لِ َ
ات َغدر َو ٍة َو َع َل ري ِه ِم رر ٌط ُم َر َّح ٌل ِم رن َش َع ٍر
[وآ َل ُه] َخ َر َج َذ َ
الس َال ُم َ
َع َل ري ِه َّ
الص َال ُة َو َّ
ٍ
ـم ُر ِ
وط ،وهي َأ ٌ
صوف ،أو َخزٍّ كان ُيؤتزر هبا» .متت من
كسية من
(« -)1ا رلـ ِم رر ُط -بكس امليم :-واحد ا رل ُ
=

احل َس ُن
َأ رس َو َد َف َج َل َس َف َأ َت رت َفاطِ َم ُة َف َأ رد َخ َل َها فِ ري ِهُ ،ث َّم َجا َء َع ِ ٌّيل َف َأ رد َخ َل ُه فِ ري ِهُ ،ث َّم َجا َء ر َ
َ
َ
ۡ ح ح
لر ۡج حس
ٱ
م
نك
ع
ـم َق َال﴿ :إّن حما ي ّريد ٱلِل ّلذهّب
احل َس ر ُ
ني َف َأ رد َخ َل ُه َما فِ ري ِهُ ،ث َّ
ّ
ح َو ر ُ
أ ۡه حل ٱ ۡلح ۡ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
هِم ُح َّج ًة-
ع
ا
ِمج
إ
ن
َو
ك
و
،
م
ه
ت
م
ص
ع
ىل
ع
ك
ل
ِذ
ب
اج
ج
ت
ح
اال
و
﴾،
ت
ي
َ
ر
َ
ّ
ر
َ
ر
ر
ُ
َ
ر
َ
َ ِ
ر
ص ِهب رِم َال ُين ِ
ف؛ ِألَ َّن الت ر
احل ِد ري ُث
َض ِع ري ٌ
َاس ُ
َّخ ِص ري َ
ب َما َق رب َل اآل َي ِة َو َما بَ رعدَ َهاَ ،و ر َ
َي رقت َِيض َأ َّهنُ رم َأ ره ُل ال َب ري ِ
تَ ،ال َأ َّن ُه َل ري َس َغ رري ُه رم».
ف إِ رد َخ ُال
الض ِع ري ُ
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
ـم َؤ َّي ِدي  : #بَل َّ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
ول ÷ ُأ َّم َس َل َم َة َو َعائِ َش َةَ ،و َق رولِ ِه ÷(( :إِ َّن ِ
الر ُس ِ
ك َع َىل
َغ رري ِِه رمَ ،م َع َر رد َّ

َخ ر ٍري)) ،ك ََما ِيف األَ رخ َبارِ َ ،م َع َأ َّهنُ َّن َأ رق َر ُب َم رن ُيدّ َعى فِ ري ِه.
َاس ،بَ رعدَ َأ رن
َو َأ َّما َما َو َر َد ِيف بَ رع ِض َها َأ َّن ُه ÷ َأ رد َخ َل َها َم َع ُه رم َفإِ َّن َما ُه َو لِ ِ
إل رين ِ
ني َ َهلا َأ َّهنَا َل ري َس رت ِمن ُره رمَ ،و َقدر َقا َل رت ِه َي« :بَ رعدَ َما َق َضـى ُد َعا َء ُه لِ َبنِ ري ِه َوابر ِن َع رم ِه
بَ َّ َ
((ه ِ
ؤالء َأ ره ُل بَ ريتِي)) ،ا َّلتِي
هِم بِ َق رولِ ِه ÷َ :
احل رصـرِ َع َل ري ر
َوابرنَتِ ِه»َ ،و َم َع ِص ري َغ ِة ر َ
َح َذ َف َها ال َق ِ
ايض.
ِ ِ
ني َع َىل ر ِ ِ
اهلا َع َّما َق رب َل َها َو َما بَ رعدَ َها بِت رَذ ِك ر ِري
َو ِيف اآل َي ِة َدلِ ري ٌل بَ ر ٌ
است رق َال َهلا َوا رنف َص َ
رِ
اب.
اخل َط ِ
ايض َع َىل ِ
ب ال َق ِ
َو َمل ر ُ ِ
هِمَ ،و ره َو ُح َّج ٌة َقاطِ َع ٌة،
جي ِ
اال رستِدر َال ِل ب َِذلِ َك َع َىل ِع رص َمتِ ر
ان َو ِ
َوبُ رر َه ٌ
اض ٌح.
ص ،و َليس ِبك ٍ
َو َقدر ُيت ََو َّه ُم َأ َّن ُه َي رك ِفي ا رلك ََال ُم َع َىل الت ر
َافَ ،و َال َي َس ُع
َّخ ِص ري ِ َ ر َ
است رَو َف ري ُت ا رلك ََال َم َع َىل َذلِ َك ِيف ( َل َوا ِم ِع األَ رن َوارِ ) َ ،و ِيف
ـم َحل ا رل َب رس َطَ ،و َقدر ر
ا رل َ
ف) ب َِما فِ ري ِه ا رلكِ َفا َيةَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق َو ر ِ
(رش ِح الز َل ِ
اهلدَ ا َية.
َر

الر َح ِ
ال».
اوير ر
ـم َر َّحل :الذي قد ُن ِق َش فيه َت َص ُ
(خمتار الصحاح) ،ويف (النهاية) البن األثري «ا رل ُ
(( -)1لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي ( #الفصل األول) (ط،)54/1/1
(ط( ،)87/1/2ط.)110/1/3
(( -)2التحف (ط/1ص( ،)234/ط/2ص( ،)334/ط/3ص( ،)442/ط/4ص.)441/

ح
ح َ ح ح
ي حن﴾
كن َرسول ٱلِلّ حوخات حم ٱَلَب ّ ّ ۧ
حول َٰ ّ

َ ح ح حَ ححٓ
﴿ما َكن ُممد أبا

ح
أ ححد مّن رّ حجال ّك ۡم

ح ح ح ح ٓ ح
َق َال ال َب ري َض ِ
اوي ِيف َت رف ِس ر ِري ِه يف (صَ ﴿« :)559/ما َكن ُم َمد أبحا أ ححد مّن
ح
ۡ
الوالِ ِد َو َو َل ِد ِه ِم رن ُح رر َم ِة
احل ِق ري َق ِة َف َي رث ُب ُت بَ رينَ ُه َوبَ رينَ ُه َما بَ ر َ
ني َ
رّجال ّكم﴾ َع َىل ر َ

ب َوال َق ِ
اه َر ِة َو َغ ر ِري َهاَ ،و َال َينر َت ِق ُض ُع ُمو ُم ُه بِك رَونِ ِه َأبًا لِ رل َّط ِ
اس ِم
اهرِ َوال َّط ري ِ
ـم َص َ
ا رل ُ
َوإِبر َر ِ
الر َج ِ
اهل رم».
اه ري َم؛ ِألَ َّهنُ رم َمل ر َي رب ُل ُغوا َم رب َل َغ ر
الَ ،و َلو بَ َل ُغوا كَا ُنوا رِ َجا َل ُه َال رِ َج َ ُ

َان األَ رو َىل َأ رن َي ُق َ
ـم َؤ َّي ِدي  : #ك َ
ول:
َقا َل َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
َص ا رل ِ
احل َس ر ِ
َاب ِيف َق رولِ ِه َت َع َاىل:
كت ِ
ني  ŉابرنَ ري ِه بِن ر
احل َس ِن َو ر ُ
َو َال َينر َت ِق ُض بِك رَو ِن ر َ
ح
ح
ٓ
ح ٓ
ح ۡ
﴿فقل حت حعال ۡوا نح ۡدع أ ۡب حنا حءنحا حوأ ۡب حنا حءك ۡم﴾ اآل َي َة ِيف ِ
ان [َ ،]61و َمل ر َيدر ُع إِالَّ
آل ِع رم َر َ
َني ِم َن األَبرن ِ
احل َسن ر ِ
ومها ابرنَ ري ِه ِيف األَ رخ َبارِ
َاء بِإ ر َ
اع األُ َّم ِةَ ،و َمل ر َي َز َل ÷ َيدر ُع ُ َ
ِمج ِ
رَ
احل َس َن  ،#ك ََما
الـ َرم رع ُلو َم ِةَ ،و ِمن َرها َق رو ُل ُه ÷(( :إ َِّن ابرنِي َه َذا َس ريدٌ ))َ ،ي رعنِي ر َ

َر َوا ُه ال ُب َخارِ ي َ ،و َغ ر ُري ُه .
اب َه َو َما َذك ََر َأ َّهنُ َما ِم رن رِ َجالِ ِه َال رِ َج ِ
اهل رمَ ،و َمل ر َي رق ِصدر
اجل َو ُ
َو ر َ

اهل رم.
إ َِّال رِ َج َ ُ

( -)1البخاري ،بأرقام ( ،)7109( ،)3746( ،)2704ط( :العِصية).
وابن أيب شيبة يف
( -)2رواه عبد الرزاق الصنعاين يف (املصنَّف) ( )452/11رقم (،)20981
ُ
ُ
وإسحاق بن راهويه يف (املسند) ( )131/4برقم
(املصنَّف) ( )160/17رقم (،)32842
( ،)1899وعيل بن اجلعد يف (املسند) برقم ( ،)3299وأبو داود الطيالسـي يف (املسند)
( ،)203/2رقم ( ،)915واحلميدي يف (املسند) ( )25/2رقم ( ،)811وأمحدُ بن حنبل يف
(املسند) ( )33/34رقم ( )20392وبرقم ( )20499و( ،)20516وأبو داود السجستاين يف
(السنن) ( )216/4رقم ( ،)4662والرتمذي برقم ( ،)3872وقال« :حديث حسن صحيح»،
ورواه النسائي يف (الكربى) ( )531/1رقم ( ،)1718واحلاكم يف (املستدرك) ()192-191/3
رقم ( )4809وبرقم ( ،)4810وابن حبان ( )418/15برقم ( ،)6964والطرباين يف (الكبري)
( )21/3رقم ( ،)2588ويف (األوسط) ( )147/2رقم ( ،)1531ويف (الصغري) ( )52/2رقم
( ،)766والبزار يف (املسند) ( )109/9رقم ( ،)3656و( ،)3657والبيهقي يف (السنن الكربى)
( ،)165/6والبغوي يف (رشح السنة) ( )135/14رقم ( ،)3934وغريهم.
( -)3يف اآلية الكريمة.

حي ٌة ِيف َأ َّن الـ ُرم َرا َد َن رف ُي َأ رن َيك َ
ُون َز ريدُ بر ُن َحارِ َث َة ابرنًا َل ُه ÷؛
َواآل َي ُة َ ِ
رص ر َ
ٍ
الر ُس ُ
َب ا َّلتِي
ِألَ َّهنُ رم كَا ُنوا َيدر ُع رو َن ُه َ
ول ÷ ب َِز رين َ
«ز ريدَ بر َن ُحم َ َّمد»َ ،و ِ َهل َذا َت َز َّو َج َّ
ح
ح حح
ح ح
َع ٱل ۡم ۡؤ ّمن ح
ّّي حح حرج ّ ٓ
كَا َن رت َز رو َج ُه ،ك ََما َق َال َت َع َاىل﴿ :ل ۡ
ِف أ ۡز حو َٰ ّج
ّك َل يحكون
حۡ ٓ
أدع حّيائ ّ ّه ۡم﴾ [األحزاب.]37 :
ح ح ح ح ٓ ح
ـم رست َِد َّل ِب َق رولِ ِه َت َع َاىلَ ﴿ :ما َكن ُم َمد أبحا أ ححد مّن رّ حجال ّك ۡم﴾َ ،ع َىل
َوإ َِّن ا رل ُ
َن رفي َأبرن ِ
ول ال َّل ِه ÷ َال َي رست ِ
َاء َر ُس ِ
اب ال َّل ُه َت َع َاىل بِ ِه َع َل ري ِه
اجل َواب إ َِّال ب َِما َأ َج َ
َحق ح ر َ
ۡ ح
َ ح
ح
َو ره َو َق رو ُل ُه َع َّز َو َج َّل﴿ :إّن شان حّئك ه حو ٱلبَۡت[ ﴾٣الكوثر].
َني ِس رب َطي َر ُس ِ
احل َسن ر ِ
ني األُ َّم ِة.
ول ال َّل ِه ÷ ُمت ََواتِ ٌرَ ،و ُجم ر َم ٌع َع َل ري ِه بَ ر َ
َوك رَو ُن ر َ
رت َة َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷ ك ََذلِ َك
الو َلدُ َو َو َلدُ َ
الس رب ُطُ :ه َو َ
الو َل ِدَ ،وك رَو ُهنُ رم ِع ر َ
َو ر
ُمت ََواتِ ٌرَ ،و ُجم ر َم ٌع َع َل ري ِهَ ،و ِيف َأ رخ َبارِ ال َّث َق َل ر ِ
َاب
ني ((إ رِين َتارِ ٌك فِ ريك رُم َما إ رِن َمت َ َّس ركت رُم بِ ِه كِت َ

رت ِيت َأ ره َل بَ ريتِي)) ،ر
حي ُ
اط بِ ِه َك رث َرةً.
ـمت ََواتِ َرَ ،و َما َال ُ َ
رب ا رل ُ
اخلَ َ َ
ال َّل ِه َو ِع ر َ
است رَو َف ري ُت ا رلك ََال َم ِيف َه َذا َو َغ ر ِري ِه ِيف ( َل َوا ِم ِع األَ رن َوارِ ) َ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل
َو َقدر ر
الت رَّو ِف ري ِق.

ح ل ح حح
َ َ ح ح ح حى ح
كح
َع ٱَلَ
ِب
ون
ل
ص
ي
ۥ
ه
ت
﴿إّن ٱلِل وملئ ّ
ّّ

حى ح ل ح َ
ح ل حح
ح
ۡ
ح
ۡ
ح
ح
ح
ح
يأيها ٱَّلّين ءامنوا صلوا عليهّ وسل ّموا تسل ّيما﴾٥٦

ح
َق َال ال َب ري َض ِ
اوي ِيف َت رف ِس ر ِري ِه (ص ﴿« :)562/حو حسل ّموا ت ۡسل ّيما﴾َ ،و ُق رو ُلوا:
وب
الس َال ُم َع َل ري َك َأ َهيا النَّبِيَ .و ِق ري َلَ :وا رن َقا ُدوا ِألَ َوا ِمرِ ِهَ ،واآل َي ُة َتدُ ل َع َىل ُو ُج ِ
َّ
اجل رم َل ِةَ ،و ِق ري َلِ َ :
الص َال ُة ُك َّل َما َج َرى ِذك ُرر ُه؛ لِ َق رولِ ِه
ب َّ
جت ُ
َّ
الص َال ِة َو َّ
الس َال ِم َع َل ري ِه ِيف ر ُ

ت ِعنردَ ُه َف َل رم ُي َص رل َع َ َّيل))،
((ر ِغ َم َأ رن ُ
ف َر ُج ٍل ُذكِ رر ُ
الس َال ُم َ
َع َل ري ِه َّ
[وآ َل ُه]َ :
الص َال ُة َو َّ

(( -)1لوامع األنوار لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي - #الفصل السادس) (ط،)269/2/1
(ط( ،)303/2/2ط.)325/2/3

ت ِعنردَ ُه َف َل رم ُي َص رل َع َ َّيل َفدَ َخ َل الن ََّار َف َأبر َعدَ ُه ال َّل ُه)).
َو َق رولِ ِهَ (( :م رن ُذكِ رر ُ
استِ رق َال ًال؛ ِألَ َّن ُه ِيف ا رل ُع رر ِ
ف َص َار ِش َع ًارا
َو َ ُجت ُ
وز َّ
الص َال ُة َع َىل َغ ر ِري ِه َت َب ًعا َل ُهَ ،و ُتك َرر ُه ر
لِ ِذكررِ الر ُس ِلَ ،ولِ َذلِ َك كُرِ َه َأ رن ُي َق َالُ :حم َ َّمدٌ َع َّز َو َج َّلَ ،وإ رِن ك َ
َان َعزِ ري ًزا َجلِ ري ًال».
ف ُيك َرر ُه َما َث َب َت ِيف
ـم َؤ َّي ِدي َ : #ك ري َ
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
َ
حح
حى ح
َاب ال َّل ِه َت َع َاىل﴿ :ه حو ٱَّلّي ي حص ّل عل ۡيك ۡم حو حملئّكتهۥ﴾ [األحزاب ﴿ ،]43 :حو حص ّل
كِت ِ
ح
حعل ۡي ّه ۡم﴾ [التوبةَ ،]103:و ِيف ُسنَّ ِة َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷ بِ َك رث َر ٍة.
الصا ِد َق ِة ل َّل ِه َت َع َاىل
ـم َح َّب ِة َّ
َو َما َأ رو َج َ
ب َه َذا الت ََّمح َل ال َباطِل إ َِّال َأ َّن َأ ره َل ا رل َ

َولِ َر ُس رولِ ِه َ $و ِألَ ره ِل بَ ريتِ ِه ُي َصل َ
استِ رق َال ًالَ ،ف َش َّق َذلِ َك َع َىل َكثِ ر ٍري
هِم َت َب ًعا َو ر
ون َع َل ري ر
ـمن ِرع ِب ِم رث ِل َه ِذ ِه الش َب ِه ا َّلتِي ِه َي َأ رو َه ُن ِم رن
ـمن َرحرِ فِ ر َ
ني َعن ُره رم َف َت َش َّب ُثوا ِيف ا رل َ
ِم َن ا رل ُ
َن رس ِج ا رل َعنر َك ُب ِ
ف -ا َّل ِذي ر
اخت ُِص رصت رُم بِ ِه َأ رنت رُمَ -ما َو َر َد
ف ُي َص ر ُري ا رل ُع رر ُ
وتَ ،ف ُي َق ُالَ :ك ري َ
ورا.
ِيف كِت ِ
َاب ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُهَ ،و ِيف ُسنَّ ِة َر ُس رولِ ِه َ $مك ُررو ًهاَ ،أ رو َحم ر ُظ ً

اف َوالت رَّحرِ ري ِ
اال رن ِح َر ِ
ف َأ ره ِل ِ
ف بِ ُع رر ِ
ف؟!.
الرش ري ُ
الرش ُع َّ ِ
َأ ُين َرس ُخ َّ ر
ف َت ِق ري ُس َ
َاب َو َال ُسنَّ ٌة؟.
َو َك ري َ
ون َما َو َر َد ِيف ا رلكِت ِ
َاب َوالسنَّ ِة َع َىل َما َمل ر َيرِ رد بِ ِه ِكت ٌ
َف َه َذا ال َّل رف ُظ ا َّل ِذي َذك رَر َت ُه َو ره َو ( َع َّز َو َج َّل) َمل ر ُي رط َل رق َع َىل َغ ر ِري ال َّل ِه َع َّز َو َج َّل ِيف
كِت ٍ
َاب َو َال ُسن ٍَّة.
رس ري َر ٌة َال ُت رع َل ُم
وس َ ِ
ِ َهل َوى الن ُف ِ

الص َال ِة َع َىل َأ ره ِل ال َب ري ِ
استِ رق َال ًال ب َِأ َّن َذلِ َك
َه َذاَ ،و َقدر َمت َ َّح َل بَ رع ُض ُه رم إ َِىل َمن ِرع َّ
ت ر
هِم َص َار ِش َع ًارا
َص َار ِش َع ًارا لِ رل َّر َوافِ ِ
ـمن ُرع ِم َن َّ
الص َال ِة َع َل ري ر
ضَ ،ف ُي َق ُال َل ُهَ :وا رل َ
ار َم رذ ُمو ٍم إ َِىل ِش َع ٍ
ون َ -ع َىل َز رع ِمك رُمِ -م رن ِش َع ٍ
لِ رلن ََّو ِ
بَ ،فلِ َما َذا َت ِفر َ
ار َم رذ ُمو ٍم؟.
اص ِ
رتك َ
َاب َوالسنَّ ِة ألَ رج ِل َما َت رز ُع ُمو َن ُه ِم َن ر
الش َعارِ ؟
ُون ا رل َع َم َل بِا رلكِت ِ
ـما َذا َت ر ُ
َولِ َ
ح
﴿فحإ َن حها حَل حت ۡع حم ٱ ۡلبۡ حصَٰر حو حلَٰكن حت ۡع حم ٱ ۡلقلوب ٱ َلت ِف ٱ ل
لصدورّ﴾َ ،وإ َِىل ال َّل ِه
ّ
ّ ّ
ّ

ور.
ُت رر َج ُع األَ ُم ُ
َ ح حح
ح
ح
﴿ حوٱلِل خلقك ۡم حو حما ت ۡع حملون﴾٩٦

َ ح حح
ح
ح
َق َال ال َب ري َض ِ
اوي ِيف َت رف ِس ر ِري ِه (ص ﴿« :)594/حوٱلِل خلقك ۡم حو حما ت ۡع حملون﴾،
َأ ريَ :و َما َت رع َم ُلو َن ُه؛ َفإ َِّن َج رو َه َر َها ب َِخ رل ِق ِهَ ،و َش رك َل َها َ -وإ رِن ك َ
َان بِ ِف رعلِهِ رمَ ،ولِ َذلِ َك

ُج ِع َل ِم رن َأ رع َم ِ
ف َع َل ري ِه فِ رع ُل ُه رم ِم َن
اه رم َع َل ري ِهَ ،و َخ رل ِق ِه َما َيت ََو َّق ُ
اهل رمَ -فبِإِ رقدَ ارِ ِه إِ َّي ُ
الدَّ َوا ِعي َوا رل ُعدَ ِد.
ح
ح حۡ
َأ روَ :ع َم َلك رُم ،ب َِم رعنَى َم رع ُمولِ ِ
حتون[ ﴾٩٥الصافات].
ك رم؛ لِ ُي َطاب َِق ﴿ما تن ّ
احلدَ ِ
َان ب َِخ رل ِق ال َّل ِه َت َع َاىل فِ ريهِم ك َ
ث؛ َفإ َِّن فِ رع َل ُه رم إِ َذا ك َ
َان
َأ روَ :أ َّن ُه ب َِم رعنَى :ر َ
ـم رعنَى َمت َ َّس َك َأ رص َحابُنَا َع َىل
ـمت ََو رق ُ
ف َع َىل فِ رعلِهِ رم َأ رو َىل ب َِذلِ َكَ ،و ِ َهب َذا ا رل َ
وهلم ا رل ُ
َم رع ُم ُ ُ
ني؛ لِـما فِيهِ ما ِمن ح رذ ٍ
ف َأ رو َجم َ ٍ
َخ رل ِق األَ رع َم ِ
از».
الَ ،و َ ُهل رم َأ رن ُي َر رج ُحو ُه َع َىل األَ َّو َل ر ِ َ ر َ ر َ
ـم َج ُاز
احل رذ ُ
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
ف َوا رل َ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
ـم َؤ َّي ِدي ُ : #ي َق ُال :ر َ
إل َما ُم ر ُ
ب َُم ر ُلو ٌء ِمن ُره َما.
َاب َوا رلسنَّ ِةَ ،وك ََال ُم ا رل َع َر ِ
َوارِ َدا ِن ِيف ا رلكِت ِ

ف
ف لِ رل َع رق ِل َوالنَّ رق ِلَ ،ف َك ري َ
َو َلكِ رن َج رع ُل َع َملِهِم خمَ ر ُل رو َق ًة لِ َّل ِه ُس رب َحا َن ُه َو َت َع َاىل خمُ َالِ ٌ
ُينر ِ
ك ُر َع َل ريهِ رم ِع َبا َد َ َُتاُ ،ث َّم َي ُق ُ
ول :إ َِّن ِع َبا َد َ َُتا ِم رن َخ رل ِق ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه؟!.
هِم ِيف َِش ٍء َخ َل َق ُه ال َّل ُه َت َع َاىل فِ ريهِ م؟.
َف َأي ِص َّح ٍة لِ ِ
إل رنكَارِ َع َل ري ر
إل َنا َء ُث َّم ُينركِ ُر َع َىل َع رب ِد ِه ك رَس َـر ُهَ ،و َي ُق ُ
ول
الس ريدُ ا ِ
َف َه رل َه َذا إ َِّال ب َِم َثابَ ِة َأ رن َيك ِرس َـر َّ

ابَ ،و ُي َع رذبُ ُه
َس ُت ُه؟ُ ،ث َّم ُي َعا ِق ُب ُه َع َىل ك ر ِ
َس ِه َأ َشدَّ ال ِع َق ِ
َل ُهِ :مل َ َتك ِرس رـر ُهَ ،و َأ َنا ا َّل ِذي ك َ ر
نيَ ،و َأ رح َك ِم
ابَ .ه رل َي رف َع ُل َه َذا َعا ِق ٌل َحكِ ري ٌم؟!َ ،ف َك ري َ
ف ب َِر رب ال َعا َلـ ِم ر َ
َأ رع َظ َم ال َع َذ ِ
الر ِ
نيُ ،س رب َحا َن ُه َو َت َع َاىل َع َّما َي ِص ُف َ
ون .
امحِ ر َ
احلاكِ ِم ر َ
نيَ ،و َأ رر َح ِم َّ
رَ

( -)1وهلل َدر العالمة املحقق إسحاق العبدي ¦ حيث يقول يف (إبطال العناد) (ص:)78/
َ ح حح
ُ
إخوان اجلربية من األدلة القرآنية :قوله تعاىل ﴿ :حوٱلِل خلقك ۡم حو حما
«مام يتشبث به
ح
ح
ت ۡع حملون[ ﴾٩٦الصافات]  ،أي :خلقكم وخلق عملكم ،وهلم يف حترير االحتجاج هبا طرق خمتلفة،
=

ح ح َ ح ۡ ۡ ح ۡ حح َ
َق َال ال َب ري َض ِ
اوي ِيف َت رف ِس ر ِري ِه (صّ [﴿« :)611/لكفّر ٱلِل] عنهم أسوأ ٱَّلّي
ح
ص األَ رس َو َأ لِ رل ُم َبا َل َغ ِة؛ َفإِ َّن ُه إِ َذا ُك رفر ك َ
َان َغ ر ُري ُه َأ رو َىل ب َِذلِ َك.
ع ّملوا﴾ [الزمرَ ،]35:خ َّ

ون ُم رذنِ ُب َ
ون َأ َّهنُ رم ُم َق رص ُـر َ
حي ِس ُب َ
ون،
َأ رو لِإل رِش َعارِ ب َِأ َّهنُ رم ِال رستِ رع َظا ِمهِم الذ ُن َ
وب ِ ر
وز َأ رن َيك َ
الس ريَ،
الص َغائِرِ َأ رس َو ُأ ُذ ُن ِ
جي ُ
َو َأ َّن َما َي رف ُر ُط ِمن ُره رم ِم َن َّ
ُون ب َِم رعنَى َّ
وهب رِمَ ،و َ ُ
ص َواألَ َشج َأعردَ َال بِنِي َم رر َو َ
ان».
َك َق رو ِهل رم :النَّا ِق ُ
ص ُه َوَ :يزِ ريدُ بر ُن
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
ـم َؤ َّي ِدي  : #النَّا ِق ُ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
ـملِ ِ
ك بر ِن َم رر َو َ
ان.
َ
الولِ ري ِد بر ِن َع رب ِد ا رل َ
الولِ ري ِد
اجلن ِردَ ،قا َم َغ َض ًبا لِ َّل ِه ُس رب َحا َن ُه َع َىل ابر ِن َع رم ِه َ
ُس رم َي َنا ِق ًصا؛ لِنَ رق ِص ِه َأ رعطِ َي َة ر ُ

ـملِ ِ
اح ِمنر ُه ا رل ِع َبا َد َوا رلب َِال َد.
ك ،فِ رر َع رو َن َه ِذ ِه األُ َّم ِةَ ،ف َق َت َل ُه َو َأ َر َ
بر ِن َيزِ ريدَ بر ِن َع رب ِد ا رل َ
َوك َ
ب عَدر لِ ًّيا.
ـم رذ َه ِ
َان النَّا ِق ُ
ص َه َذا َت ِق ًّيا َح َس َن ا رل َ

َواألَ َشج ُه َوُ :ع َم ُر بر ُن َع رب ِد ال َعزِ ريزِ بر ِن َم رر َو َ
ـمت ََو ريل
ـم رر ِيض ،ا رل ُ
ان ،ال َعا ِد ُل ا رل َ
ِألَ ره ِل ال َب ري ِ
ت .%
ات ال َّل ِه
ني َص َل َو ُ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ـم َال ِع ر َ
ني ِألَ ِم ر ِري ا رل ُ
َو َل رو َمل ر َي ُك رن ِم رن َمنَا ِقبِ ِه إ َِّال إ َِزا َل ُة َل رعنَ ِة ا رل َ
وتروجيات منكشفة ،وال َّل ِه لو أ َّن أحد ًا أخربنا عن عامل بل عن عاقل أنَّه يذهب إىل االستدالل
نحكم بعدم متييز املنقول عنه؛ َّ
ألن
هبذه اآلية عىل خلق األعامل؛ لرأينا أ رن نُسار َع إىل تكذيبه ،أو
َ
من الواضح البني ،واملفهوم املتعني َأ َّن أول اآلية هذه ُينَادي بالتقبيح لفعل املرشكني واإلنكار،
ال للرتويج هلم واالحتجاج عىل مقصودهم أو االعتذار ،وكيف يذهب عىل أحد َّ
أن
إبراهيم  #يناقض إنكاره؟ فيكون قوله هكذا :أتعبدون ما تنحتون ،لكن ال لو َم عليكم؛ ألَ َّن
عرفت َو رج َه صدو ِر مثل هذا االستدالل من
اهلل تعاىل َخ َل َقكُم َو َخ َلق َما تعملونَ ،و َأنَا إىل اآلن ما
ُ
ُأنَ ٍ
اس يزعمون َأ َّهنُم يعرفون العربيةَ ،وأساليب الكالم؛ بل يعرفون جمرد التخاطب بني األنام،
ويفرقون بني االستفهام االستنكاري ،واإلخبار التقريري؛ فإن كل عاقل يقرأ القرآن يعلم من
أحجارا من دون اهلل تعاىل وال تعبدون
أول وهلة أن إبراهيم عليه الصالة والسالم قال :تعبدون
ً
اهلل الذي خلقكم وخلقها؟ وال َّل ِه إ َّن هذه اآلية مام عرفناه هكذا ونحن يف املكتب قبل معرفة
املذاهب واملشائخ وقبل بلوغ احللم ،إلخ كالمه.

َع َل ري ِه َل َك َفا ُهَ ،و َرد َفدَ ك َوال َع َو ِايل َع َىل َأ رو َال ِد َفاطِ َم َة .%
ص َأعردَ َال بَنِي َم رر َو َ
هِم
ـم َث ِل «األَ َشج َوالنَّا ِق ُ
ان» أ َّن ُه َل ري َس فِ ري ر
ـم رق ُصو ُد بِا رل َ
َوا رل َ
َعا ِد ٌل َغ ر ُري ِ
اال رثن ر ِ
َنيَ ،ف َل ري َس الـ ُرم َرا ُد ال َّت رف ِض ريلَ ،وإِ َّن َما ُه َو ب َِم رعنَى َأ َّهنُ َما َعا ِد َال ِن ِم رن
بَنِي َم رر َو َ
ـم َف َّض ِل َع َل ري ِه.
انَ ،ف َل ري َس رت ِم رن إ َِضا َف ِة ( َأ رف َعل ال َّت رف ِض ريل) إ َِىل ا رل ُ
َ َ ح ۡ ح حۡ
ح
شء خلق حنَٰه بّق حدر﴾
﴿إّنا ك

َ َ ح ۡ ح حۡ
ح
َق َال ال َب ري َض ِ
شء خلق حنَٰه بّق حدر﴾،
اوي ِيف َت رف ِس ر ِري ِه (ص﴿« :)704/إّنا ك
ِش ٍء ُم َقدَّ ًرا ُم َر َّت ًبا َع َىل ُم رقت ََىض رِ
احلك َرم ِةَ ،أ رو ُم َقدَّ ًرا َم ركتُوبًا ِيف
َأ ري :إِ َّنا َخ َل رقنَا ك َُّل َ ر
َ
ك ح ۡ
ِالر رف ِع
ال َّل رو ِح َق رب ِل ُو ُقو ِع ِهَ .و﴿
شء﴾ َمن ُرص ٌ
س ُه َما بَ رعدَ ُهَ .و ُقرِ َئ ب َّ
وب بِ ِف رع ٍل ُي َف ُر
االبتِ ِاء ،وع َىل ه َذا َفاألَو َىل َأ رن جيع َل ﴿ حخلح ۡق ح
َٰ
َ
ربا َال َن رعتًا؛ لِ ُي َطاب َِق
خ
﴾
ه
ن
َع َىل ِ ر دَ
َ َ َ
ُر َ
ر
ًَ
ا رلـم رش ُه رور َة ِيف الدَّ َال َل ِة َع َىل َأ َّن ك َُّل َِش ٍء خمَ ر ُل ٍ
وق بِ َقدَ ٍر.
َ
َ
ر
ـم رق ُصو ِد».
َو َل َع َّل راخ ِت َي َار الن رَّص ِ
ـما ِف ري ِه ِم َن الن ُص رو ِص َّي ِة َع َىل ا رل َ
ب َه ُهنَا َم َع اإل رِض َمارِ ِل َ
ـم رؤ ِمن َ
ُون بِت رَو ِح ري ِد
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
ـم َؤ َّي ِدي َ : #أ َّما ا رل ُ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
ـمن رَز ُه َ
ون َل ُه َع َّز َو َج َّل َع رن َأ رن َ ر
خي ُل َق ب َِم رعنَى ُي رو ِجدَ
ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه َوعَدر لِ ِه َو ِحك َرمتِ ِه ا رل ُ

الظ رل َم َوا رل َف َسا َد َوا رل ُك رف َر َوا رل ِعنَا َد َو َمجِ ري َع َأ رف َع ِ
ال ا رل ِع َبا ِد ا َّل ِذ ري َن َي رش َهدُ َ
ون َل ُه َت َع َاىل ب َِما
ح
َ َ حٓ ح َ
ۡ حى ح
ح
َشهِ دَ ِب ِه لِنَ رف ِس ِهَ ،و َم َال ِئ َك ُت ُه َو ُأ رو ُلوا ا رل ِع رل ِم ﴿ش ّه حد ٱلِل أنهۥ َل إّل َٰ حه إَّل ه حو حوٱل حملئّكة
حوأولوا ٱ ۡلعّ ۡل ّم قحآئ حما بٱ ۡلقّ ۡس ّط حَلٓ إ ّ حل َٰ حه إ ّ ََل ه حو ٱ ۡل حعزيز ٱ ۡ ح
لكّيم[ ﴾١٨آل عمران]،
ّ ّ
ّ
َف َي ُقو ُل َ
وصَ ،فت ر
َخ ُر ُج ِمنر ُه َأ رف َع ُال ال ِع َبا ِد ،ك ََما
ون :إ رِن ُقرِ َئ بِالن رَّص ِ
ب َف ره َو ُع ُمو ٌم خمَ ر ُص ٌ

اع.
َخي ُرر ُج ِمنر ُه َذ ُ
وص بِاإل ر َ
ات ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُهَ ،ف ره َو خمَ ر ُص ٌ
ِمج ِ
ح
ح حۡ ح
ٍ
رب ﴿بّق حدر﴾َ ،أ ري كُل َِش ٍء
ِالر رف ِع َفــ﴿خلقنَٰه﴾ َن رع ٌت لِ َشـيءَ ،و ر َ
اخل َ ُ
َوإ رِن ُقرِ َئ ب َّ
َخمر ُل ٍ
وق َلنَا َف ره َو ب َِقدَ ٍر؛ لِ ُي َوا ِف َق َأ ِد َّل َة ا رل َع رق ِل َوالن رَّق ِل ِم رن َأ َّن ُه َج َّل َج َال ُل ُه َال َي رق ِضـي إ َِّال
َ ح
ۡ ۡ
ل ۡح ح
ِاحل رق ﴿ ،حو حَل يح ۡر ح َٰ
ّب ٱلف حساد[ ﴾٢٠٥البقرة]،
ض لّ ّع حبا ّده ّ ٱلكف حر﴾ [الزمر ﴿ ،]7:حوٱلِل َل ي
ب رَ
ح
ح
ۡ
ٗ
ح
﴿ حو حما ٱ َلِل يريد ظ ۡل ٗما ل ّۡل حعَٰ حلم ح
ّي[ ﴾١٠٨آل عمران] ﴿ ،حوَل حيظلّم حر لبك أ ححدا[ ﴾٤٩الكهف]،
ّ
ّ

﴿يريد ٱ َلِل بكم ٱ ۡلي ۡ ح
س حو حَل يريد بكم ٱ ۡلع ۡس ح
احل ِ
ـر﴾ [البقرةَ ،]185:ف ره َو ال َعدر ُل َر
ك ري ُم
ّ ّ
ّ
ّ
الر ِح ري ُم.
الر ر َ
مح ُن َّ
َّ
ـم رف َت ِق ُر إ َِىل ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُهَ :جم ردالدر رين بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
ـم َؤ َّي ِدي َغ َف َر
ور ا رل ُ
َك َت َب ُه ا رل ُ
ني.
ال َّل ُه َت َع َاىل َ ُهلم َولِ رل ُم رؤ ِمنِ ر َ

مجا َدى األُ رخ َرىِ -م رن َعا ِم  )1405بِدَ ارِ ر ِ
اهل رج َر ِة بِن رَج َر َ
انَ ،و َال
ُح رر َر (َ ُ -25
َح رو َل َو َال ُق َّو َة إ َِّال بِال َّل ِه ال َع ِ ريل ال َعظِ ري ِم.
:

ـم َؤ َّي ِدي : #
ويف (صَ ،)802/ق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
ب) َع ِن ابر ِن َع َّب ٍ
يبَ ،ف َل َّما بَ َل َغ
َأ رخ َر َج ال َب ري َه ِقي ِيف (الش َع ِ
اس َأ َّن ُه َق َر َأ َع َىل ُأ َ ٍّ
ختتِ َمَ .هك ََذا َم رو ُقو ًفاَ ،و َأ رخ َر َج ُه ِم رن َو رج ٍه َ
َرب َحتَّى َ ر
آخ َر َع رن ابر ِن
(الض َحى) َق َال :ك ر ر
احلاكِ ُم َو َص َّح َح ُه َ ،و َع ِن َّ
الشافِ ِع ري :إ رِن َت َر ركنَا ال َّت ركب ر َِري َف َقدر
َأ ِيب بَ َّز َة َم رر ُفو ًعا َ ،و ر َ
َت َر ركنَا ُسنَّ ًة ِم رن ُسن َِن َنبِ ري َك ÷َ ،ق َال ِع َما ُد الدر ري ِن ابر ُن َكثِ ر ٍريَ :و َه َذا َي رقت َِيض
َت رص ِح ري َح ُه لِ رل َح ِد ري ِ
إل رت َقا ِن) .
ثَ .ق َال ِيف األُ رمَ :مت َّ رت ِم َن (ا ِ

((-)1شعب اإليامن) للبيهقي ( ،)426/3رقم ( ،)1912ط( :مكتبة الرشد).
(( -)2شعب اإليامن) ( ،)427/3رقم (.)1913
ِ
ِ
ِ
ٌ
يح اإل رِسنَاد».
«حديث َصح ُ
(( -)3املستدرك) للحاكم ( )344/3رقم ( ،)5325وقالَ :
(( -)4اإلتقان) للسيوطي (.)383/1

َّ
[مع حممد رضا يف كتابه اإلمام علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه]

الش ري ِخ ُحم َ َّم ِد ر
َق َال ُحم َ َّمدُ رِ َضا (صَ -)125/ن رق ًال َع ِن َّ
اخلُ َضـرِ ي بك ِيف ( َتارِ ري ِخ
األُ َم ِم اإل رِس َ
اجل َم ِل):-
ال ِم َّي ِة) َت رعلِ ري ًقا َع َىل ( َم رو ِق َع ِة ر َ
ف
ني ِف ري َما بَ رعدُ َأ رن َي ِق َ
ـم رو ِق َع ُة ا َّل ِتي َس َّه َل رت َع َىل الـ ُرم رس ِل ِم ر َ
َ
«هك ََذا ا رنت ََه رت َه ِذ ِه ا رل َ

بَ رع ُض ُه رم ِبإ َِز ِاء بَ رع ٍ
اآلخرِ بَ رعدَ َأ رن ك َ
ِني َي رست َِحل ك ٌُّل َد َم َ
ف ِيف
ـم رو ِق ُ
ض ُحمَارِ ب ر َ
َان َذلِ َك ا رل َ
َن َظرِ ِه رم َع ِظ ري ًما َمهِ ري ًباَ .ال ُي رم ِ
ـمت ََحارِ بَ ر ِ
رب َر َع َم َل ال َفرِ ري َق ر ِ
الو ُجو ِه».
ني ِيف ك رُل ُ
ني ا رل ُ
ك ُننَا َأ رن ُن َ ر

«و َمل َي ُك رن ِعنردَ َع ِ ريل بر ِن َأ ِيب َطالِ ٍ
ب ِم َن األَ َنا ِة َما
إ َِىل َأ رن َق َالَ -وبِ رئ َس َما َق َال َ :-ر
الصدر ُع ب َِأ رح َس َن ُِمَّا ك َ
َان».
ـم َصابَ َر ِة َحتَّى َي رل َتئِ َم َه َذا َّ
ُي رمكِنُ ُه ِم َن ا رل ُ

«وإ َِّن ِم َن ر
الس َبئِ َّي ِة،
اخلَ َطأِ ال َعظِ ري ِم َأ رن َي رس َت ِع ر َ
إ َِىل َأ رن َق َالَ :
ني َع ِ ٌّيل بِ ِم رث ِل َه ِذ ِه ال ِف رر َق ِة َّ
جي َع َل َها َت رأ ِوي إ َِىل ُجن ِرد ِه» .إِلخ َك َ
ال ِم ِه.
َو َ ر

احل َّج ُة َجم ردالدر رين بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
َق َال َم َ
ـم َؤ َّي ِدي : #
وال َنا ا ِ
ور ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
ح
ح ٗ
ٗ
ّين حء حامنوا ٱ َتقوا ٱ َ ح
احلمدُ لِ َّل ِه وحدَ ه﴿ ،يحىأ لي حها ٱ ََّل ح
لِل حوقولوا ق ۡوَل حسدّيدا﴾٧٠
َ ر ُ
رَ ر
ۡ
ۡح ح ح ح ح
ح ۡ
[األحزاب] ﴿ ،حو حَل تح ۡلبسوا ٱ ۡ ح
ل َق حوأنت ۡم ت ۡعلمون[ ﴾٤٢البقرة].
ل َق ب ّٱل حبَٰ ّط ّل حوتكتموا ٱ
ّ
الصا ِد ِق األَ ِم ر ِ
رضي ّ
ني ÷ ألَ ِم ر ِري
ُي َق ُال ِخلُ َ ِ
بك َه َذاَ :أ َما َي رك ِف ري َك َش َها َد ُة َّ
احل رق)).
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ا رل ُ
ني َ #وبَ َراء ِت ِه ِم َن ال َّتبِ َع ِة بِ َق رولِ ِه ÷َ (( :ع ِ ٌّيل َم َع ر َ
رضي َق رو ُل ُه ÷ ِيف َع ِ ٍّيل َ (( :#أ رن َت ِمنري ب َِمنرزِ َل ِة َه ُار رو َن
َأ َما َي رك ِف ري َك َيا ُخ َ ِ
َان َع َىل َه ُار َ
وسى ،إ َِّال َأ َّن ُه َال َنب َِّي بَ رع ِدي))َ ،ف َه رل ك َ
ون ِم رن َع َم ِل َق رو ِم ُم رو َسى
ِم رن ُم َ

َتبِ َع ٌة؟.

َأ َما َي رك ِف ري َك َق رو ُل ُه ÷ لِ َع َّم ٍ
اجلنَّ ِة،
ارَ (( :ت رق ُت ُل ُه ال ِف َئ ُة ال َبا ِغ َي ُةَ ،يدر ُع ُ
وه رم إ َِىل ر َ
ٍ
َو َيدر ُعو َن ُه إ َِىل النَّارِ ))َ ،ف َم رن ك َ
يض ال َّل ُه َعنر ُه ا َّل ِذي َيدر ُعو إ َِىل َطا َعتِ ِه؟.
َان إِ َما َم َع َّمار َر ِ َ

َو َأ َما َي رك ِف ري َك بُ رر َها ًنا َق رو ُل ُه ÷ لِ َع ِ ٍّيل (( :#ال َّل ُه َّم َو ِ
ال َم رن َو َاال ُهَ ،و َعا ِد َم رن
ِص ُهَ ،و ر
اخ ُذ رل َم رن َخ َذ َل ُه)) ،بَ رعدَ َأ رن َق َالَ (( :م رن ُكن ُرت َم رو َال ُه
ِص َم رن َن َ َ
َعا َدا ُهَ ،وا رن ُ ر

َف َع ِ ٌّيل َم رو َال ُه)).

حيبه َّإال م رؤ ِمن ،و َال يب ِغ ُضه َّإال منَافِ ٌق))ِ ،يف آي ٍ
َو َق رو ُل ُه ÷َ :
ات ُتت َرىل،
َ
ُ ٌ َ ُر ُ
((ال ُ ِ ُ
ُ
َو َأ رخ َب ٍ
ـم َىل.
ار ُت ر

احل َّق َم َع َأ ِم ر ِري
َو َقدر َأ ر َ
مج َع َم رن ُي رعتَد بِ ِه ِم َن األُ َّم ِة ِش ري ِعي َها َو ُسنري َها َع َىل َأ َّن ر َ
َ
ِني َل ُه بُ َغاةٌ.
ـم َحارِ ب ر َ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
اهلدَ ىَ ،و َأ َّن ا رل ُ
ا رل ُ
ني َ ،#وأ َّن ُه إِ َما ُم ر ُ
ني ِمن َأن ٍ
اة؟ َو َه رل بَ رعدَ َص ر ِرب ِه ِم رن َص ر ٍرب؟ َو َه رل بَ رعدَ
ـم رؤ ِمنِ ر َ ر َ
َو َه رل بَ رعدَ َأ َنا ِة َأ ِم ر ِري ا رل ُ

حيتَج
حي رذ ُر ُه رم َو َيدر ُع ُ
وه رم َو َ ر
هِم َو ُين ِرذ ُر ُه رم َو ُ َ
ِح رل ِم ِه ِم رن ِح رل ٍم؟ َو ره َو َما َز َال ُي رع ِذ ُر إِ َل ري ر
هِمَ ،و ُيك رَر ُر َع َل ريهِم الد َعا َء إ َِىل ال َّطا َع ِة ا َّلتِي َف َر َض َها ال َّل ُه َت َع َاىل َع َل ريهِمَ ،و َمل
َع َل ري ر

َي ربدَ رأ ُه رم َحتَّى بَدَ ُأو ُهَ ،و َمل ر ُي َقاتِ رل ُه رم َحتَّى َقا َت ُلو ُهَ ،و َق َت ُلوا َأ رص َحابَ ُهَ ،و َس َفكُوا الدَّ َم
احل َرا َمَ ،وا رنت ََهكُوا ُح رر َم َة اإل رِس َال ِمَ ،و َط َل ُبو ُه بِدَ ٍم ُه رم َس َفكُو ُهَ ،وب َِح ٍّق ُه رم َت َركُو ُه.
رَ
رضي بكَ :وإِن َّ ِم َن ر
ني َع ِ ٌّيل.. ،إِلخ،
َوأ َّما َق رو ُل ُك َيا ُخ َ ِ
اخلَ َط ِأ ال َع ِظ ري ِم َأ رن َي رس َت ِع ر َ
َف ُي َق ُال:

احلكَا َي ِ
إ َِّن َه ِذ ِه رِ
احل َشوِ َّي ُة َال َأ رص َل َ َهلا ِم َن
ات َع َىل ُأ رس ُط رو َر ِة َّ
الس َبئِ َّي ِة ا َّلتِي َت َل َّق َف َها ر َ
الر ُس ُ
اس َت َع َ
اس َت َع َ
ول ÷
الص َّح ِةُ ،ث َّم َلو ُفرِ َ
ر
ان َأ ُخو ُه َّ
ان ِهب رِم َف َقدر ر
ض َأ َّن ُه  #ر

احلري ِةَ ،و َع َمى ال َب ِص ر َري ِة،
ـم ر ِ
رش ِك ر َ
وهب رم ِم َن ا رل ُ
ـم َؤ َّل َف ِة ُق ُل ُ ُ
بِا رل ُ
نيَ ،فنَ ُعو ُذ بِال َّل ِه ِم َن ر َ
ح
﴿فحإ َن حها حَل حت ۡع حم ٱ ۡلبۡ حصَٰر حو حل َٰكن حت ۡع حم ٱ ۡلقلوب ٱ َلت ِف ٱ ل
لصدورّ﴾.
ّ
ّ ّ
ّ
ـم رف َت ِق ُر إ َِىل ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُهَ :جم ردالدر رين بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
ـم َؤ َّي ِدي َغ َف َر
ور ا رل ُ
َك َت َب ُه ا رل ُ
ال َّل ُه َت َع َاىل َ ُهلم.

ر

مع اإلمام املهدي أمحد بن حييى بن املرتضى  #يف البحر الزخار

( -)1قال اإلمام املهدي أمحد بن حييى املرتىض  %يف (البحر الزخار)
رش :ر
اخلُ َل َفا ُء راألَ رربَ َع ُةَ ،و َعا ِم ُر بر ُن
(َ (« :)209/1م رس َأ َل ٌة ) َو ُكتَّابُ ُه ÷ َث َال َث َة َع َ َ

ُف َه ر َريةََ ،و َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن راألَ رر َق ِم الز رهرِ ريَ ،و ُأ َيب بر ُن َك رع ٍ
س بر ِن
بَ ،و َثاب ُِت بر ُن َق ري ِ
اسَ ،و َخالِدُ بر ُن َس ِع ِ
َّ
ِيع راألَ َس ِديَ ،و َز ريدُ بر ُن
يد بر ِن ا رل َع ِ
الش َّم ِ
اصَ ،و َحنر َظ َل ُة بر ُن َّ
الرب ِ
َثاب ٍ
ِتَ ،و ُم َع ِ
رش رحب ُِيل بر ُن َح َسنَ َة.»...
او َي ُة بر ُن َأ ِيب ُس رف َيا ِنَ ،و ُ َ
احل َّج ُة(ع) َ
:مل ر َيدر ُخ رل ُم َع ِ
او َي ُة ِيف اإل رِس َال ِم إ َِّال بَ رعدَ ال َفت ِرح.
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
إل َما ُم ر ُ
الـم ُلو ِك َوالر َؤ َس ِ
اء ،ك ََما َذك ََر َذلِ َك َشارِ ُح
الص ِح ري ُح َأ َّن ُه َما َكت َ
َو َّ
َب إ َِّال إ َِىل ُ

الن رَّه ِج .
َوبَ رعدُ َ ،ف َما َينر َف ُع ُه َذلِ َكَ ،و َقدر َج َرى ِمنر ُه َما َج َرى.
الو رح َي لِ َّلر ُس ِ
الس ِحَ ،و رار َتدَّ َع ِن اإل رِس َال ِم بِ َال
َب َ
َو َقدر َكت َ
ول ÷ :ابر ُن َأ ِيب َّ ر
ِخ َال ٍ
ف .
او َي َة َف ِق َيل َل ُهِ :إ َّن ُه َي رأك ُُلَ ،ف َق َال ÷َ :
َو َقدر َأ رر َس َل َر ُس ُ
ـم َع ِ
((ال
ول ا ِ
هلل ÷ لِ ُ
(( -)1رشح هنج البالغة) البن أيب احلديد ( ،)338/1وقال هناك« :الذي عليه املحققون من أهل
السرية َّ
الربيع
أن الوحي كان يكتبه عيل  ،#وزيد بن ثابت ،وزيد بن أرقم ،وأ َّن حنظل َة ب َن
ِ
التيمي ومعاوي َة ب َن أيب سفيا َن كانا يكتبان له إىل امللوك ،وإىل رؤساء القبائل ،ويكتبان حوائجه
جيبَى من أموال الصدقات ،وما يقسم يف أرباهبا».
بني يديه ،ويكتبان ما ُ ر
ِ
ِ
َ
ٍ
َّ
َ
( -)2روى أبو داود يف (املسند) برقم ( )4358عَنِ ابرنِ َعبَّاسَ ،قال :كَا َن َعبردُ الله بر ُن َس رعد برنِ أ ِيب
ُب لِ َر ُس ِ
الشير َطا ُنَ ،ف َل ِح َق بِا رل ُك َّفا ِرَ ،ف َأ َم َر بِ ِه َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷َ ،ف َأزَ َّل ُه َّ
ول ال َّل ِه ÷ َأ رن
رسحٍ َي ركت ُ
َر
َ
ِ
َّ
ُ
َ
ر
َ
َ
َ
َّ
ُ
ر
َ
َ
است ََج َار ل ُه ُعث َمان بر ُن َعفان ،فأ َج َار ُه َر ُسول الله ÷ ،ورواه النسائي يف
ُي رقتَل َي رو َم الفت ِرح ،ف ر
(الكربى) رقم ( ،)3532واحلاكم يف (املستدرك) برقم ( )3361و( ،)4361ومن طريق
احلاكم رواه البيهقي يف (الكربى).

الو ِك ُيل.
ف ِف ري ِه َ ،و َح رس ُبنَا ا ُ
يح َال ِخ َال َ
َأ رش َب َع ا ُ
هلل َو ِن رع َم َ
رب َص ِح ٌ
هلل بَ رط َن ُه))َ ،ه َذا َخ َ ٌ
( -)2ومن ( )224/1يف الكالم عىل حديث عرشة يف اجلنة:
ني #
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
الـم رؤ ِمنِ َ
ـم َؤ َّي ِدي َ : #قدر َر َّد ُه َأ ِم ُري ُ
احل َّج ُة َجمردالدر رين ا رل ُ
إل َم ُام ر ُ

اجل َم ِل .
ـما َذك ََر ُه َل ُه الزبَ ر ُري َي َ
َل َّ
وم َ
الر ُس ِ
ول ÷،
الرتتِ ُ
يب ا َّل ِذي َمل ر َي ُك رن ِيف َع ره ِد َّ
َو َيدُ ل َع َىل الصنر َع ِة فِ ري ِه َه َذا َّ ر
الـمآب.
الـم رر ِج ُع َو َ
احلق َي رعرِ ُف ُه َذ ُووا األَ رل َبابَ ،وإ َِىل اهللِ َت َع َاىل َ
َو ر َ
(-)3قال اإلمام املهدي  #يف تعداد أئمة الزيدية ُ « :)226/1( %ث َّم
إبر َر ِ
احل َس ِن.»...
اه ُ
احل َس ِن بر ِن ر َ
يم بر ُن ر َ

احل َس ُن بر ُن
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
:الص ِح ُ
ـم َؤ َّي ِدي َّ #
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
يح َأ َّن ُه َ
إل َما ُم ر ُ
إِبر َر ِ
ني َ ،%و َقدر َأ رو َض رح ُت
الـم رؤ ِمنِ َ
احل َس ِن بر ِن َأ ِم ر ِري ُ
احل َس ِن بر ِن َ
اه ري َم بر ِن َع رب ِد اهللِ بر ِن َ
(رش ِح الز َل ِ
الس َ ِري َمجِ ري ِع َهاِ ،من َرهاَ :م َصابِ ري ُح َأ ِيب
ف) َ ،و ره َو ا َّل ِذي ِيف ُكت ِ
ُب ر
َذلِ َك ِيف َ ر

احل َسنِ ري .
ال َع َّب ِ
اس َ
اهيم بر ِن َع رب ِد اهللِ إ َِىل إِبر َر ِ
احل َس ِن ،وا ُ
هلل
َوإِ َّن َما َه َذا ا رنتِ َق ُال ِذ ره ٍن ِم رن إِبر َر َ
اه ري َم بر ِن َ
َت َع َاىل َو ِيل التَّوفِيق.

( -)4وقال اإلمام املهدي  #يف تعداد أئمة الزيدية « :)229/1( %ثم
احل َس ر ِ
ني بر ِن َأ ِيب
َمانِك ِرديمَ ،و ره َو بِلِ َسا ِن ال َع َر ِ
ب َو رج ُه ال َق َمرِ َ ،و ر
اس ُم ُهَ :أ رمحَدُ بر ُن ُ

َه ِ
احل َس ِن.»...
اش ٍمِ ،م رن َو َل ِد َز ري ِد بر ِن َ

( -)1رواه مسلم يف صحيحه برقم (.)2604
( -)2البحث يف هذا مستوىف بام ال مزيد عليه يف (الشايف) لإلمام احلجة املنصور باهلل  #مع
(التعليق الوايف) ( ،)342/4وكذا يف (.)131/3
احلجة/جمدالدين بن حممد املؤيدي ( #ط/1ص،)41/
( -)3التحف رشح الزلف لإلمام
ّ
(ط/2ص( ،)67/ط/3ص( ،)134/ط/4ص.)169/
( -)4املصابيح (ص.)457/

ـم َؤ َّي ِدي : #بَ رل ُه َو ِم رن َو َل ِد ُع َم َر بر ِن
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
(رش ِح الز َل ِ
الس رب ِ
احل َس ر ِ
ف) َن َف َع اهللُ
ني ر
ط َ ،%و َقدر َح َّق رق ُت َن َس َب ُه ِيف َ ر
َع ِ ريل بر ِن ُ
َت َع َاىل بِ ِه ،واهللُ َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِيق.
( -)5قال اإلمام املهدي  #يف (البحر الزخار) (باب من حيرم نكاحه)
الز رو َج ِة َوإ رِن َمل ر َيدر ُخ رل؛ لِ َظ ِ
(َ (« :)32/4م رس َأ َل ٌة)( :هـ ِق ِ
اهرِ
ني )َ :و َ رحت ُر ُم َأم َّ
راآل َي ِة َ ،و َق رولِ ِه ÷ َ (( :م رن َنك ََح ا رم َر َأةً ))...ر
رب.»...
اخلَ َ َ
ثم روى اإلمام املهدي  #عن أمري املؤمنني عيل  #وابن مسعود :أنه َال
حيرم َّإال َم َع الد ُخ ِ
ول.

ـم َؤ َّي ِدي : #ا َّل ِذي َر َوى َز ريدُ بر ُن
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
(و ُأم
َع ِ ٍّيل َ ،ع رن َأبِ ري ِه َع رن َجدر ِه َع رن َع ِ ٍّيل ِ %يف ِذكررِ َم رن َح َّرم اهللُ َت َع َاىل َما َل رف ُظ ُهَ :
( -)1قال موالنا اإلمام جمدالدين املؤيدي  #يف (التحف رشح الزلف)« :اإلمام مانكديم
املستظهر باهلل أمحد بن احلسني بن أيب هاشم حممد بن عيل بن حممد بن احلسن بن اإلمام حممد بن
أمحد بن حممد بن احلسن- ،واحلسن هذا جد اإلمام النارص األطروش -بن عيل بن عمر
األرشف بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب .%
دعا عقيب وفاة املؤيد باهلل ،وهو صاحب (رشح األصول اخلمسة) لقايض القضاة ،وهو من
أعيان أهل البيت ،ومن املتبحرين يف العلوم .تويف بالري سنة نيف وعرشين وأربعامئة .ومعنى
مانكديم :وجه القمر».
انظر (رشح الزلف) (ط/1ص( ،)87/ط/2ص( ،)142/ط/3ص( ،)216/ط/4ص.)239/
(« -)2هـ ِق ِ
ني» «هـ» :رمز العرتة  :%القاسمية والنارصية .و«قني» رمز الفريقني :احلنفية والشافعية.
َ َٰ
َ َٰ
ح ٓ
ٓ
ح
َ
ح
ح
ح
ح
ۡ
ح
( -)3وهي قوله تعاىل﴿ :وأمهَٰت ن ّسائّكم وربىئّبكم ٱل ّت ِّف حجورّكم مّن ن ّسائّكم ٱل ّت
ح ح ۡ
ح ح ۡ
َ حح ح ح حح
ح َ ح
اح عل ۡيك ۡم[ ﴾...النساء.]23/
دخلتم ب ّ ّه َن فإّن ل ۡم تكونوا دخلتم ب ّ ّهن فل جن
( -)4املجموع (ص( )306/باب من ال حيل نكاحه من قرابات الزوج واملرأة) ،ولفظ الرواية:
ِ
ب َسبر ًعاَ ،وم َن
(ح َّر َم ال َّل ُه ِم َن الن ََّس ِ
َيل َ %ق َالَ :
َيلَ ،ع رن َأبِي ِهَ ،ع رن َجدر ِهَ ،ع رن ع ِ ٍّ
َحدَّ َثنِي زَ ريدُ بر ُن ع ِ ٍّ
ب َف ره َي :األُمَ ،واإلبرنَ ُةَ ،واألُ رخ ُتَ ،وبِن ُرت األَ ِخَ ،وبِن ُرت األُ رخ ِ
ت،
السبر ُع ِم َن النَّ َس ِ
ر
الص رهرِ َسبر ًعاَ .ف َأ َّما َّ
َ
ِ
ُ
َ
َ
ر
َ
ـم رر َأ ِة َد َخ َل بِاإلبرنَ ِة َأ رم مل رَ
َ
ُ
ر
ُ
الص رهرِ  :فا رم َرأ ُة األ ِ
السبر ُع م َن ر
بَ ،وا رم َرأ ُة االبرنِ َ ،وأم ال َ
َوا رل َع َّمةَ ،واخلَالةَ ،و َّ
ني
اجل رم ُع بَ ر َ
َيدر ُخ رل ِ َهباَ ،وابرنَ ُة الزَّ رو َج ِة إِ رن كَا َن َد َخ َل بِ ُأ رم َهاَ ،وإِ رن َمل ر َي ُك رن َد َخ َل ِ َهبا َف ره َي َح َال ٌلَ ،و ر َ
األُ رخت ر ِ
الر َضا َع ِة).
الر َضا َع ِةَ ،واألُ رخ ُت ِم َن َّ
َنيَ ،واألُم ِم َن َّ

ـم رر َأ ِة َد َخ َل بِاإلبرنَ ِة َأ رم َمل ر َيدر ُخ رل ِ َهبا.)...،
ا رل َ
وروى ِيف َأمايل َأ رمحَدَ ب ِن ِعيسى َعن َع ِيل واب ِن مسع ٍ
ود َما ُي ِف ريدُ َذلِ َكَ ،ف ُينر َظ ُر
ر ٍّ َ ر َ ر ُ
َ ِ
ََ َ
ر رَ
إلمام الـمه ِدي َعن َع ِيل واب ِن مسع ٍ
ود ،واهللُ َت َع َاىل َو ِيل التَّوفِيق.
ِيف رِ َوا َي ِة ا ِ َ ِ َ ر ر ر ٍّ َ ر َ ر ُ
( -)6روى اإلمام املهدي  #يف (البحر) يف (كتاب النكاح -باب العيوب
رتا َّدا ِن
التي يفسخ هبا النكاح) ( )60/4عن «العرتة مجي ًعا» َأ َّن الزوجني َي َ َ

ـم رق ُصود.
ـمنر ِع َها ا رل َ
الر رت ِق َوا رل َع َف ِل؛ لِ َ
اجل َذا ِمَ ،و َي ُرد َها بِا رل َق رر ِن َو َّ
ِاجلنُو ِن َو ر ُ
ب رُ

ب
ثم روى عن اإلمام عيل  #وابن مسعود رضوان اهلل تعاىل عليهَ « :ال َع ري َ
ـم رق ُصو ُدَ ،ال َما ُينَ رف ُر ،ك ََما َال َي ُرد
َاجل ر
ب َوا رل ُعنَّ ِة؛ إ رذ ُه َو ا رل َ
َّإال َما َمن ََع ا رل َو رط َء ك ر َ

مها.»...
بِا رل َع َمى َوا رل َع َورِ َو َن رحوِ ِ َ

الر َوا َي ُة َع رن َع ِ ٍّيل
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
ـم َؤ َّي ِدي َ #
:ه ِذ ِه ر
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
ٍ
إل َما ُم َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل َع رن َأ ِب ري ِه َع رن َجدر ِه َع رن
ـما َر َوا ُه َعنر ُه ا ِ
َ #غ ر ُري َص ِح ري َحة؛ لِ َ
ص َوا رل َفترق) َو ِيف
رب ِ
َع ِ ٍّيل َ %ق َالُ ( :ي َرد النرك ُ
اجلنُو ِن َوا رل َ َ
اجل َذا ِم َو ر ُ
َاح ِم رن َأ رربَعٍِ :م َن ر ُ
ٍ
(الر رت ِق) .
اج) َّ :
ُن رس َخة( :ال َق رر ِن)َ ،و ِيف (الـ ِمن َره ِ

رت ِة
َو َك ري َ
الـم رس َأ َل ِة َع ِن «ال ِع ر َ
الر َوا َي ُة َعنر ُه َ #م َع رِ َوا َيتِ ِه ِيف َأ َّو ِل َ
ف َت رس َت ِق ري ُم ر
اع َأ ره ِل ال َب ري ِ
الـم ره ِدي ِيف
ت  %ك ََما َأ َفا َد ُه ا ِ
َمجِ ري ًعا»َ ،و ره َي ِع َب َار ٌة َع رن إ ر َ
إل َما ُم َ
ِمج ِ
اج ِة)َ ،ال َع ِن ال َق ِ
الـم رط ُبو َع ِةَ ،فإِ َّن َما
اس ِم َّي ِة َوالن ِ ِ
(الدَّ ري َب َ
مه ُه النَّا ِق ُل ِيف َ
َّارص َّي ِة ك ََما َت َو َّ َ
َذلِ َك ِيف َر رمزِ ِه بِدُ و ِن « َمجِ ري ًعا» َ ،ف ُيت ََأ َّمل ،واهللُ َت َع َاىل َو ِيل التَّو ِف ري ِق.

( -)1أمايل اإلمام أمحد بن عيسى ( ŉمع رأب الصدع) ( )968/2رقم ( )1583و(.)1584
( -)2املجموع (ص( )313/باب العيب جيده الرجل بامرأته).
(( -)3املنهاج اجليل) لإلمام املهدي حممد بن اإلمام املظلل بالغامم املطهر بن حييى .%
زوجها.
الرتَق -بفتح التاء :-انسداد الرحم بعظم ونحوه ،واملرأة الرتقاء :التي ال يصل إليها ُ
(َّ -)4
ال َق َرن :يف الفرج مانع يمنع سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة ،أو حلمة مرتتقة أو عظم ،وامرأة
قرناء هبا ذلك .أفاده يف (أنيس الفقهاء).
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
«وإِ َذا َأ رط َل رقنَا ر
ـم َرا ُد ا رل َقاسميَّ ُة
( -)5قال اإلمام املهدي  #يف ديباجة البحرَ :
رتة َفا رل ُ
احلكَا َي َة عَن ا رلع ر َ
ِ
إمجَا َع ُه رم َف َه َذا َر رمزُ ُه (هـ َمجي ًعا)».
َوالنَّ ِ ِ
ارص َّي ُةَ ،وإِ َذا َح َكيرنَا ر

[مع اإلمام املهدي أمحد بن حييى املرتضى  %يف (املنية واألمل
يف شرح كتاب امللل والنحل)]

(رش ِح ا رلـ ِم َل ِل َوالن َرح ِل):
(َ -)1ق َال ا ِ
إل َما ُم ِ #يف َ ر
ت ِيف َذلِ َك آ َث ٌار َكثِ ر َريةٌَ ،و َن رب ُي َها
« َأ َّن َه ِذ ِه األُ َّم َة ُم َف َّض َل ٌة َع َىل َسائِرِ األُ َم ِم ك ََما َو َر َد ر
َأ رف َض ُل األَ رنبِ َي ِ
رش ِم رن َغ رري َِها» ،إ َِىل ِ
اءَ ،و َه َذا ر
آخرِ ك ََال ِم ِه.
اخلَ َ ُ
رب َي رقت َِيض َأ َّهنَا َ ٌّ

ـم َؤ َّي ِدي ُ : #ينر َظ ُرَ ،ف ره َو َال َي رقت َِيض َأ رن
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
الرش ِجه ٍ
ات َكثِ ر َريةًَ ،ف َيك ُ
َيك َ
احل ري رث َّي ِة،
رشا؛ ألَ َّن لِ رل َخ ر ِري َو َّ ر َ
ُون َخ ر ًريا ِم رن َغ ر ِري َه ِذ ِه ر َ
ُون َ ًّ

َّاج َي ِ
َّاج َي ُة فِ ري َها َأ رك َث َر ِم َن الن ِ
ُون ال ِف رر َق ُة الن ِ
َع َىل َأ َّن ُه ُي رمكِ ُن َأ رن َتك َ
ات ِيف َغ رري َِها
ب َِأ رضع ٍ
افَ ،و َال َمانِ َع ِمنر ُهَ ،ف َتك ُ
ُون َخ ر ًريا ِم رن َه ِذ ِه رِ
اجل َه ِة َأ ري ًضا.
َ

اجل رم َل ِة َال َو رج َه لِت رَض ِع ري ِ
ف ر
الو رج ِهَ ،و َال ِم رن َغ ر ِري ِه َأ ري ًضاَ ،ف َقدر
اخلَ َ ِرب ِم رن َه َذا َ
َو َع َىل ر ُ
ُر ِو َي بِ ُط ُر ٍق َكثِ ر َري ٍةَ ،وال َّل ُه َو ِيل الت رَّوفِ ريق.
ٍ
ـم َؤ َّي ِدي َع َفا ال َّل ُه َت َع َاىل
ـم رف َت ِق ُر إ َِىل ال َّل ِه َت َع َاىلَ :جم ردالدر رين بر ُن ُحم َ َّمد ا رل ُ
َك َت َب ُه ا رل ُ
َعن ُره َماَ ،عا َم 1371هـ.
(رش ِح ا رلـ ِم َل ِل َوالن َرح ِل):
(َ -)2ق َال ا ِ
إل َما ُم ِ #يف َ ر
ف َع رب ٍدَ ،وك َ
َان ُي َص ريل ِيف ال َي رو ِم
«و َع ِن ال َبا ِقرِ َ #أ َّن ُه َق َالَ :أ رعت ََق َع ِ ٌّيل َ #أ رل َ
َ
ف َر رك َع ٍة.
َوال َّل ري َل ِة َأ رل َ
إل َما ُم ُ :]#ق رل ُتَ :وا َّل ِذي ُر ِوي َع ِن ال َبا ِقرِ فِ ري ِه بُ رعدٌ َ ،وال َّل ُه َأ رع َل ُم».
[ َق َال ا ِ

ـم َؤ َّي ِدي َ : #ال بُ رعدَ ِيف َذلِ َكَ ،و ِم َن
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
س
ـم رن َأ َّيدَ ُه ال َّل ُه َت َع َاىل بِا ِ
س لِ َ
ا رل َ
إل َعا َن ِةَ ،و َأ َّمدَ ُه بِالت رَّوفِ ري ِق َما َال َي َت َي َّ ُ
ـم رع ُلو ِم َأ َّن ُه َي َت َي َّ ُ

ني َو َأ رع َم ِ
الص ِ
لِ َغ ر ِري ِهَ ،و َقدر ُش رو ِهدَ َذلِ َك ِيف َأ رح َو ِ
اهل رمَ ،م رن َل ري َس ِيف َم رر َت َب ِة َس ري ِد
احل ر َ
ال َّ
ِ
ف بِ ِه!َ .وال َّل ُه
آهل َماَ ،ف َك ري َ
ني َص َل َو ُ
نيَ ،و َأ ِخي َخا َت ِم النَّبِ ري ر َ
الو ِص ري ر َ
َ
ات ال َّله َع َل ريهِ َما َو َ ُ
ـم َسدر ُد.
ا رل ُ
*******

ْ
َّ
اوي (ابن ح ِريوة) يف كتابه
م
[مع العالمة الشهيد حممد بن صاحل الس ِ
َّ ِّ
(القول الطيب)]

اوي رِ رض َو ُ
الس َم ِ
ب
ان ال َّل ِه َت َع َاىل َع َل ري ِه ِيف كِتَابِ ِه (ال َق رو ِل ال َّط ري ِ
(َ -)1ق َال ال َع َّال َم ُة َّ
ني ِيف ِق رس َمي ال ِع َبا َد ِ
ات
ـما َمل ر َي ُك رن ِيف الدر ري ِن َو َّ ِ
الرش ري َع ِة َي ِق ر ٌ
َوال َع َم ِل َّ
الصالِ ِح)« :و َل َّ
اال رعتِ َقا َد ِ
ت َمل َي رب َق ا رل ِع رل ُم ا رلدر رينِي ا رل َي ِق رينِي إ َِّال ِيف ِق رس ِم ِ
ِ
ات» ،إلخ.
َوا رل ُ
ـم َعا َم َال ر
ب ِيف
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
ـم َؤ َّي ِدي َ : #أ َرا َد َأ َّن ُه َمل ر ُي رط َل ر
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
ال ِق رس َم ر ِ
ني ،بَ رل َي رك ِفي فِ ريهِ َما الدَّ لِ ري ُل ا رل َّظنريَ ،ال َأ َّن ُه َمل ر َيرِ رد فِ ريهِ َما َدلِ ري ٌل ُي ِف ريدُ
ني :ا رل َي ِق ر ُ
نيَ ،ف َت َا َّم رل ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّو ِف ِ
يق.
ا رل َي ِق ر َ

مح ُه ال َّل ُه َت َع َاىلَّ :
الس َم ِ
ـمت ََشابِ َه
اوي َر ِ َ
«إن ال َّل َه َت َع َاىل َل رو َأ رن َز َل ا رل ُ
(َ -)2ق َال ال َع َّال َم ُة َّ
مجع َمل ر َي ُك ِيف إِ رن َزالِ ِه َفائِدَ ةٌ» ،إِ َلخ ك ََال ِم ِه.
است رَأ َث َر بِ ِع رل ِم ِه َع ِن ا رل َب َ ِ
رش َأ ر َ
َو ر
ـمت ََشابِ َه ا َّل ِذي َل ُه
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
ـم َؤ َّي ِدي َ : #أ ري ا رل ُ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
ـمت ََشا ِب َه ا َّل ِذي َل ري َس َل ُه َظ ِ
َظ ِ
اه ٌر ك ََذلِ َك،
اه ٌر ُخيَالِ ُ
ـم رحك ََم َوا رل َع رق َلَ ،ال ا رل ُ
ف ا رل ُ
ال ِ
ك ََأ َوائِ ِل ا رلس َورِ َ ،و َت رف ِص ري ِل َأ رح َو ِ
اآلخ َر ِةَ ،ف َال َض ر َري ِيف َذلِ َك.
َو َقدر بَ َس رط ُت ا رل َب رح َث ِيف ( َل َوا ِم ِع األَ رن َوارِ ) ب َِما فِ ري ِه ا رلكِ َفا َي ُة إ رِن َشا َء ال َّل ُه َت َع َاىل.
*******

(َ -)1أي مطلوبًا .متت من املؤ ّلف(ع).
(( -)2لوامع األنوار لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي - #الفصل السابع) (ط،)356/2/1
(ط( ،)392/2/2ط.)428/2/3

(فتاوى وحبوث فقهية)

********
َّ ْ
ُ َّ
ْ
اطعة]
افعة ِباأل ِدل ِة الق ِ
[الجوابات الن ِ



اس َت رغنَ ري ُت
احل رمدُ لِ َّل ِه َو رحدَ ُهَ ،ه ِذ ِه َج َوابَ ٌ
ات َع رن بَ رع ِ
ض األَ رسئِ َل ِة ا رل َوارِ َد ِة إ َ َِّيلَ ،و َقدر ر
رَ
حل ُص ِ
اب َع ِن الس َؤ ِ
ول ال َفائِدَ ِةَ ،وال َّل ُه َت َ
ـم َس َّماة
ِاجل َو ِ
عاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِقَ ،و ره َي ا رل ُ
ال؛ ِ ُ
ب رَ

ات النَّافِ َعة بِاألَ ِد َّل ِة ا رل َقاطِ َعة).
(اجل َوابَ ُ
رَ

اب َع ِن الس َؤ ِ
اجل ُم َع ِةَ ،ف َأ ُق ُ
وع َص َ
ولَ ،وال َّل ُه
اجل َو ُ
ال األَ َّو ِلَ ،و ره َو ِيف َم رو ُض ِ
ال ِة ر ُ
رَ
ـم َو رف ُق لِ رل َّص َوابَ ،و ُس ُلو ِك َمن َره ِج ا رلسنَّ ِة َوا رلكِتَابَ :ال َش َّك َأ َّن َص َ
ال َة
سبحانه ا رل ُ

الس رع ِي
اجل ُم َع ِة َش رأ ُهنَا َعظِ ريمَ ،و َخ َط ُر َها ِيف اإل رِس َال ِم َج ِس ريمَ ،و َأ َّن اآل َي َة ِيف ُو ُج ِ
وب َّ
رُ
وص َم رع ُلو َمة.
إ َِىل ِذكررِ ال َّل ِه َت َع َاىل َ ،وك ََذا األَ رخ َب ُار النَّ َبوِ َّي ُة ُن ُص ٌ
الص َال ِة
احلكِ ري ِم ِم َن َّ
َو َلكِ َّن ُحك َرم َها ُحك ُرم َسائِرِ َما ا رف َ َ
رت َض ُه ال َّل ُه َت َع َاىل ِيف ا رل ُق ررآ ِن ر َ
ت و َعام ٍ
ٍ
ٍ
ات.
احل رج َو َغ رري َِهاُِ ،مَّا َو َر َد ر
َو َّ
الزكَا ِة َو ر
ت ُم رط َل َقات َو ُجم ر َم َال َ َّ
الص َيا ِم َو ر َ
رشائِ َط َها ،و َك ري ِف َّي َة
َوبَ َّ َ
ني ُجم ر َم َل َهاَ ،و َق َّيدَ ُم رط َل َق َهاَ ،و َخ َّص َ
ص َعا َّم َها ،و َأ رو َض َح َ َ
ّي ل َ
ال ُلهِ﴿ :لّ حب ح
ّلن ّ
اس
َأ َدا ِئ َها َع َىل لِ َسا ِن َر ُسولِ ِه األَ رع َظ ِم ÷ ،ك ََما َق َال َج َّل َج َ ُ
ّ
ح ح
حما ن ّزل إ ّ ۡل ّه ۡم﴾.
ح
ۡ
ح َ ح
ح
ح
ح ۡ َ
( -)1وهي قوله تعاىل﴿ :يحىأ لي حها ٱ ََّل ح
ّين حء حامن ٓوا إّذا نودّي ل
ّلصل َٰوة ّ مّن يح ۡو ّم ٱلم حعةّ فٱ ۡس حع ۡوا إ ّ َٰل ذّك ّر ٱلِلّ
ۡ
ح َ
ح
ح
ح ح ح
حوذروا ٱلح ۡي حع ذَٰل ّك ۡم خ ۡي لك ۡم إّن كنت ۡم ت ۡعلمون[ ﴾٩اجلمعة].

ان لِ رل ُم رج َم َال ِ
ـم َس َّل ِم بِ ِه َأ َّن ُه ُي رق َب ُل ال َب َي ُ
ت،
ـم رج َم ِع َع َل ري ِه ا رل ُ
ـم رع ُلو ِم ا رل ُ
َو ِم َن ا رل َ
ِني لِ رل ُم رحت ََم َال ِ
رشو َط ِ
َوال َّت رقيِ ريدُ لِ رل ُم رط َل َق ِ
الرش ُ
تَ ،و َل رو
اتَ ،وال َّت رعي ر ُ
وط ِيف ا رل َ
ـم ر ُ
اتَ ،و ُ
الص َل َو ِ
ات ،ك ََما ِيف َأ رو َق ِ
الص ِح ري َح ِ
ات ُد ُخ ً
ب َِأ رخ َبارِ
وجاَ ،و ِج َه ِة
وال َو ُخ ُر ً
ات َّ
اآلحا ِد َّ
َ

اقَ ،و َأ رن ِص َب ِ
االستِن َرش ِ
اء
ـم رض َم َض ِة َو ر
ال ِق رب َل ِةَ ،وال َّط َه َار ِةَ ،و ُل ُزو ِم النر َّي ِةَ ،والت رَّس ِم َي ِةَ ،وا رل َ
الزكَا ِةَ ،و َس ُقو ِ
ـم ِ
اب ك َّ
ب َوا رل ِف َّض ِة َم َث ًال،
َّ
َالذ َه ِ
ال ا َّل ِذي َمل ر َيك ُرم رل ِف ري ِه الن َرص ُ
ط َها ِيف ا رل َ
وهبا ِيف األَ رم َو ِ
ِص.
ال بِن ر
َص ال ُق ررآ ِن َع َىل ال ُع ُمو ِمَ ،و َغ ر ِري َذلِ َك ُِمَّا َال ُ ر
َم َع ُو ُج ِ َ
حي َ ُ
ف إِ َذا َو َر َد ال َب َي ُ
الص ِح ري َح ِة
َف َك ري َ
وص ا رلكِت ِ
ان بِن ُُص ِ
ـم َط َّه َر ِة َّ
َاب ال َعزِ ريزِ َ ،وا رلسنَّ ِة ا رل ُ
وز َت رقيِ ريدُ ُه َو َال َت ربيِ رينُ ُه َو َال َخت ِرص ري ُص ُه؟.
َّ ِ
جي ُ
حي ِةَ ،ف َما بَ ُال َه َذا الن ر
اجل ُم َع ِة َال َ ُ
الِص ر َ
َّص ِيف ر ُ
ض
رتارِ ِم َن ال َب رع ِ
َال َش َّك َأ َّن َث َّم َة َه ًوى ِم َن ال َب رع ِ
ضَ ،وعَدَ ِم إِ رم َعا ِن النَّ َظرِ َ ،أ رو اال رغ ِ َ

َ
اآلخرِ .
ولَ :ه َذا النَّص ال َّظ ِ
إِ َذا َت َق َّر َر َه َذا َف َأ ُق ُ
الس رع ِي إ َِىل ِذكررِ
اه ُر ال ُق رر ِآين ب ُِو ُج ِ
وب َّ
وص ال ُق ررآنِ َّي ِة ا رل َكثِ ر َري ِة َك َق رولِ ِه َع َّز
ال َّل ِه َت َع َاىلَ ،وك ََذا َغ ر ُري ُه ِم َن األَ رخ َبارِ ُم َق َّيدٌ بِالن ُص ِ
َ
ۡح
ح
وج َّلَ ﴿ :
لش ۡي حطَٰن فح حل حت ۡقع ۡد حب ۡع حد ٱَّل ّۡك حر َٰ
ى حم حع ٱلق ۡو ّم
ِإَوما ينسّ يح َنك ٱ
َ َ
َ َٰ
لظلّم ح
ّي[﴾٦٨األنعام].
ٱ ّ
ني َ رحترِ ري ًما َعا ًّما ُم رط َل ًقاَ ،ف َال ُخيَص إ َِّال بِدَ لِ ري ٍل
َف َح َّر َم ُس رب َحا َن ُه ا رل ُق ُعو َد َم َع ال َّظالِـ ِم ر َ
َص ِح ريحٍ َو ِ
ص ك ٍُّل ِمن ُره َما ب َ
ِاآلخرِ َ ،ف ُ رري َج ُع إ َِىل
اضحٍ َ ،ف ُهنَا ُع ُمو َما ِن ُي رمكِ ُن َخت ِرص ري ُ
الرت ِج ري ِح.
َّ ر
َفآ َي ُة
ِاحلاظِرِ
ب رَ

الن رَّه ِي َو َغ ر ُري َها ِم َن اآل َي ِ
احل رظ َر َوالت رَّحرِ ري َمَ ،وا رل َع َم ُل
ات اآلتِ َي ِة َت رقت َِيض ر َ
ات ال َق ِ
إل رت َف ِ
اض َي ُة بِالت رَّحرِ ري ِم َم َع َذلِ َكَ ،واألَ رخ َب ُار َأ رك َث ُر
َأ رر َج ُح بِا ِ
اقَ ،واآل َي ُ

رص ُح َف ره َي َأ رر َج ُح.
َو َأ رق َوى َو َأ ر َ
اض ر
وز ك ََمدر ِح ال َّظ َل َم ِة -ك ََما
ب َأ ِو ا ِ
جي ُ
َأ َّما إِ َذا َخ َ
اخلَ ِط ري ُ
مها فِ ري َما َال َ ُ
إل َما ُم َأ رو َغ ر ُري ُ َ
بَ ،-والد َع ِ
َاجل ر ِرب َوالت رَّشبِ ري ِه َأ رح َيا ًناَ ،ف َّ
ب َأ رع َظ ُم
َال َ ر
خي ُلو ِيف ال َغالِ ِ
الذ رن ُ
اء َ ُهل رمَ ،وك ر َ

ۡ ح َٰ ح ۡ ح ح ۡ ۡ ح ح
ححۡ حَح ح حۡ ۡ
َٰ
ت
اي
ب أن إّذا س ّمعتم ء ّ
َو َأ َطمَ ،و َقدر َق َال َت َع َاىل﴿ :وقد نزل عليكم ِّف ٱلكّت ّ
ۡ
َ
ك حفر ب حها حوي ۡس حت ۡه حزأ ب حها فح حل حت ۡقعدوا حم حعه ۡم حح َ
ت حيوضوا ِّف ححدّيث حغ ۡيه ّۦٓ
َٰ
ٱلِلّ ي
ّ
ّ
ّ
َ
ٗ ۡ
إّنك ۡم إّذا مّثله ۡم﴾ [النساء.]140:
ح َ َٰ ح
حۡ
ح
يه ّ﴾ُ ،م َق َّيدٌ بِالت رَّوبَ ِة لِآل َي ِة األُ رو َىل
َو َم رف ُهو ُم َق رولِ ِه﴿ :ح
ت يوضوا ِّف حدّيث غ ّ

َو َغ رري َِهاَ ،أ رو َيك ُ
ُون ا رل ُق ُعو ُد لِ رل َّت ربلِ ري ِغ َأ رو َن رحوِ ِه.
ح
ح ۡ َ
َه َذا َوال َّل ُه َت َع َاىل َي ُق ُ
ول ِيف اآل َي ِة َن رف ِس َها﴿ :فٱ ۡس حع ۡوا إ ّ َٰل ذّك ّر ٱلِلّ﴾َ ،و َمل ر َي ُق رل :إِ َىل
ـمدر ِح ِألَعردَ ائِ ِه.
َم رع ِص َي ِة ال َّل ِه َت َع َاىلَ ،و َس رب ِه بِن رُس َب ِة ال َق َبائِ ِح إِ َل ري ِهَ ،وا رلك َِذ ِ
ب َع َل ري ِهَ ،وا رل َ
َو َقدر َو َر َد(( :إِ َذا ُم ِد َح ال َّظ ِ
امل ُ راهت ََّز َع رر ُش ال َّل ِه))َ ،أ رو ك ََما َق َال.
حيل لِ َع ر ٍ
((ال َ ِ
الص ِح ري ِحَ :
َو ِيف ر
ف َحتَّى ُت َغ ر َري َأ رو
ني َت َرى ال َّل َه ُي رع ََص َف َت رطرِ َ
اخلَ َ ِرب َّ
َتنر َت ِق َل))َ ،و ِيف بَ رع ٍ
ف)).
رِص َ
ضَ (( :أ رو َتن َ ِ

او َن ُة َ ُهلم َع َىل
ـم َع َ
ـم َو َّد ِة َ ُهل رم َوالت ََّو ريلَ ،وا رل ُ
احل ُضورِ َم َع ال َّظ َل َم ِة إِ رظ َه ُار ا رل َ
َو َأ ري ًضا ِيف ر ُ
ُط رغ َي ِ
اهن رِمَ ،والر ُك ُ
ب فِ ري ِه.
ون إِ َل ريهِمَ .ه َذا َم رع ُلو ٌم َال َر ري َ

َّخل ِ
مج ِعهِمَ ،و ُي َعا ِق ُب َ
حيرِ ُص َ
ون َع َىل الت َ
ف َعن َرهاَ ،وال َّل ُه
ون َع َىل ُح ُضورِ ُ َ
َولِ َذا َت َر ُاه رم َ ر
ح َ ۡ
ح ح ح
حٓل ح
ۡ
ون حم ۡن ححا ٓ َد ٱ َ ح
َع َّز َو َج َّل َي ُق ُ
لِل
تد ق ۡو ٗما يؤمّنون ب ّٱلِلّ حوٱلح ۡو ّم ٱٓأۡلخ ّّر يواد
ولَ﴿:ل ّ
ح ح ح ح ح ۡ ح ٓ ح ح ٓ ح ۡ ح ۡ ح ۡ ح ٓ ح ۡ ح ۡ ۡ ح َٰ ح ۡ ح ۡ ح ح ح ۡ ح ى ح
ك حك حت ح
ب
ورسولۥ ولو َكنوا ءاباءهم أو أبناءهم أو إّخونهم أو عشّ يتهم أولئ ّ
ح
ح
ۡ
ۡ
حۡ
حۡ
ۡ
ِف قلوبهم ٱ ۡل ح
يم َٰ حن حوأيَ حدهم بّروح مّنه حوي ۡدخّله ۡم حج َنَٰت ت ّري مّن تت ّ حها ٱلن حهَٰر
ّ
ّّ ّ
ى
ح
ح
ح
َ حح ٓ َ ۡ ح َ
َ
ح
ۡ
ۡ
ّين ف ح
حخ َٰ ِّل ح
ّيها حر ّ ح
ض ٱلِل عنه ۡم حو حرضوا عنه أولئّك ح ّۡزب ٱلِلّ أَل إّن حّزب ٱلِلّ
ۡ ۡ
ح
ونِ ﴾٢٢
ـم َجا َد َل ِة.
هم ٱلمفل ّح
آخر آ َي ِة ا رل ُ
َ
ول َت َع َاىل ﴿ :حو حمن حي حت حولهم مّنك ۡم فحإّنَهۥ م ّۡنه ۡم﴾ [املائدة ،]51:اآل َي ِ
َو َي ُق ُ
ات.
ۡ
ح
ح
ح
ۡ
ۡ
ح
ى حوَل حت حع ح
ول َتع َاىل ﴿ :حو حت حع ح
اونوا حَع ٱل ّب حوٱ َِل ۡق حو َٰ
اونوا َع ٱ ّلث ّم
َو َي ُق ُ َ
ّ
ۡ
حح حۡ ح ٓ ح َ ح ح ح ح
حوٱلع ۡد حوَٰ ّن﴾ [املائدةَ ،]2:و َي ُق ُ
ّين ظلموا ف حت حم َسكم
ول َج َّل َو َعالَ﴿ :وَل تركنوا إّل ٱَّل
َ ۡ حۡ حٓح َ ح
َ حح ح
ح ح
ُ
ون ٱلِلّ مّن أو ّلاء ثم َل تنصون[ ﴾113هود]َ ،والركُون ُه َو:
ٱَلار وما لكم مّن د ّ

َ َٰ
لظلّم ح
ح ح حۡ
ّي[ ﴾١٢٤البقرة].
ـم ري ُل ال َي ِس ر ُريَ ،و َقدر َق َال َت َع َاىلَ﴿ :ل حينال عهدّي ٱ ّ
ا رل َ
هِم َو َت رقوِ َي ِة ُس رل َط ِ
اهن رِم َلك َ
َان
َو َل رو َأ رو َج َ
ـم ري ِل إِ َل ري ر
ور َم َع ُه رم َم َع َما فِ ري ِه ِم َن ا رل َ
احل ُض َ
ب رُ
ِم َن ا رل َع ره ِد.
َو َأ َّما ا رلسنَّ ُة َف َكثِ ر ٌريَ ،ك َق رولِ ِه ÷َ :
((ال َي ُؤ َمنَّك رُم ُذو ِخ رزبَ ٍة ِيف ِد رينِ ِه))َ .أ رخ َر َج ُه
ني َ ، #و راهلا ِدي إ َِىل
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ِيف َأ َم ِايل َأ رمحَدَ بر ِن ِع ري َسى  ŉب َِسن َِد ِه إ َِىل َأ ِم ر ِري ا رل ُ

ـم َؤ َّيدُ بِال َّل ِه َ ،و َأبُو َطالِ ٍ
ب َ ،و َأ رمحَدُ بر ُن ُس َل ري َم َ
ان
احل رق َ ،وا رل ُ
رَ
(اجلا ِم ِع ا رلك َِايف).
رَ

َ ،%و ره َو ِيف

َو ر ِ
اخل رزبَ ُةِ :ش رب ُه ر
ص.
اخلَدر ِ
شَ ،و ره َو النَّ رق ُ
ف َف ِ
((ال َي ُؤ َم َّن َف ِ
َو َق رولِ ِه ÷َ :
اج ٍر))،
اج ٌر ُم رؤ ِمنًاَ ،و َال ُي َص رل ُم رؤ ِم ٌن َخ رل َ
(اجلا ِم ِع ا رلك َِايف)،
َأ رخ َر َج ُه ِيف َأ َم ِايل ا ِ
إل َما ِم َأ رمحَدَ بر ِن ِع ري َسى َ ، ŉو ره َو ِيف ر َ
َو( ُأ ُص ِ
ول األَ رحكَا ِم) .
((ال َي ُؤ َم َّن َف ِ
َو َق رولِ ِه ÷َ :
َاف َس ري َف ُه َأ رو َس رو َط ُه))،
اج ٌر ُم رؤ ِمنًا إ َِّال َأ رن َخي َ
ف
الص َال ِة َخ رل َ
ـم َؤ َّيدُ بِال َّل ِه َ ،و َق َال«ِ :يف َذلِ َك َت ر ِ
ِص ري ٌح بِالن رَّه ِي َع ِن َّ
َأ رخ َر َج ُه ا رل ُ

(( -)1أمايل اإلمام أمحد بن عيسى  )302/1( )ŉرقم (( ،)456مع رأب الصدع).
( -)2يف نسخة أخرى :بسند صحيح.
(( -)3األحكام) لإلمام اهلادي إىل احلق ( )112/1( #باب القول فيمن جيوز أن يؤتم به يف
الصالة ومن ال يؤتم به).
(( -)4رشح التجريد) لإلمام املؤيد باهلل ( )428/1( #مسألة :يف إمامة الفاسق ومن عليه فائتة).
(( -)5أمايل اإلمام أيب طالب ( )#ص )315/رقم (( )313الباب السادس عرش :يف ذكر الصالة).
(( -)6أصول األحكام) لإلمام أمحد بن سليامن  ،)225/1( ŉرقم (.)479
( -)7أمايل اإلمام أمحد بن عيسى ( ŉمع رأب الصدع) (.)302/1
( -)8أصول األحكام ( ،)225/1رقم (.)480
(( -)9رشح التجريد) لإلمام املؤيد باهلل « )428/1( #مسألة :يف إمامة الفاسق ومن عليه
فائتة» ،ورواه أخوه اإلمام الناطق باحلق أبو طالب  #يف (األمايل) (ص )318/رقم ()319
(الباب السابع عرش يف صالة اجلمعة وما يتصل بذلك) ،واإلمام املتوكل عىل اهلل أمحد بن
سليامن يف (أصول األحكام) ( )225/1رقم (.)481

اع َأ ره ِل ال َب ري ِ
ال َف ِ
ت َ ،%و َال
ـمنرهِ ري َعنر ُهَ ،ع َىل َأ َّن ُه إ ر َ
ِمج ُ
اجرِ َ ،والن رَّه ُي َي رقت َِيض َف َسا َد ا رل َ
َأ رع َل ُم فِ ري ِه ِمن ُرهم ِخ َال ًفا» .ا رنت ََهى ك ََال ُم ُه .#

((ال َي ُؤ َم َّن َف ِ
َو َق رولِ ِه ÷َ :
وغ
اج ٌر ُم رؤ ِمنًا))َ ،ر َوا ُه ابر ُن َح َج ٍر ِيف (بُ ُل ِ
ـم َرا ِم) .
ا رل َ
رسك رُم َأ رن ُت رق َب َل َصال ُتك رُم َف َقدر ُموا ِخ َي َارك رُم؛ َفإ َِّهنُ رم َو رفدُ كُم
َو َق رولِ ِه ÷(( :إ رِن َ َّ

احلاكِ ُم .
يما بَ رينَك رُم َوبَ ر َ
فِ َ
ني َربرك رُم َع َّز َو َج َّل))َ .ر َوا ُه ر َ
اع َأ ره ِل ا رل َب ري ِ
اتَ ،ف َال َي ُرض
ات األَ رث َب ُ
ت َ ،%ر َوا ُه َأئِ َّمت ُُهم ال رث َق ُ
َو َه َذا ُه َو إ ر َ
ِمج ُ
اع َس َل ِفهِمَ ،وإ رِن ُمحِ ُلوا َع َىل ا رل َّس َال َم ِة؛ لِ َعدَ ِم
ِخ َال ُ
ـمت ََأ رخرِ ري َن؛ لِ َس رب ِق إ ر َ
ف بَ رع ِ
ض ا رل ُ
ِمج ِ
اعَ ،ولِ رلش رب َه ِة.
ـم َخا َل َف ِة اإل ر َ
َت َعم ِد ِهم لِ ُ
ِمج ِ

وص َأ رع َ
ف
ال ِمهِم َق رو ُل إِ َما ِم األَئِ َّم ِة َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيل «: ŉالَ ُي َص َّىل َخ رل َ
َو ِم رن ُن ُص ِ
احل ُرورِ َّي ِة ر
ب َح رربًا
(اخلَ َوارِ ِج)َ ،و َال َخ رل َ
ـم رر ِج َئ ِةَ ،و َال ا رل َقدَ رِ َّي ِةَ ،و َال َم رن َن َص َ
ف ا رل ُ
رَ
ِ
آلل ُحم َ َّم ٍد».
ب َع َل ري َك ا رل َّس رع ُي إ َِىل َأئِ َّم ِة ا رل َف َس َق ِة ،إِ َّن َما َ ِ
َو َق رو ُل ُه َ «: #ل ري َس َ ِ
ب َع َل ري َك
جي ُ
جي ُ
َِ ِ
اهلدَ ى».
ا رل َّس رع ُي إ َِىل أئ َّمة ر ُ
ان ال َّظ ِ
ـم َؤ َّيدُ بِال َّل ِه َ «: #فإ رِن ِق ري َلِ :م رن َأ ري َن ُق رلتُم إ َِّن الس رل َط َ
َو َق َال ا ِ
إل َما ُم ا رل ُ
امل َ
اجل ُم َع ُة؟.
َال َت ِصح َم َع ُه ر ُ

(( -)1بلوغ املرام) البن حجر العسقالين (مع سبل السالم) البن األمري الصنعاين (.)28/2
(( -)2املستدرك) للحاكم النيسابوري ( ،)246/3رقم ( ،)4981ورواه اإلمام اهلادي  #يف
رسك رُم َأ رن تَزر ك َُو َص َالتُك رُم َف َقدر ُموا ِخيَ َارك رُم)).
(األحكام) ( )112/1بلفظ(( :إ رِن َ َّ
( -)3جمموع اإلمام األعظم زيد بن عيل ( ŉاملسند) (ص( )117/116باب من يؤم الناس ومن
أحق بذلك).
( -)4املجموع الرشيف (املسند) (ص.)184/
(( -)5رشح التجريد) (( )522/1باب القول يف صالة اجلمعة والعيدين -املسألة اخلامسة يف
وجود اإلمام).

حح حۡ ح ٓ ح َ ح ح ح
ح
ّين ظلموا ف حت حم َسكم
َق َالِ :ق ري َل َل ُه :لِ َق رولِ ِه َت َع َاىل ﴿وَل تركنوا إّل ٱَّل
ٱَلَار﴾ [هودَ ،]113و َال ُرك َ
اب الدر ري ِن َأ رو َكدُ ِم رن َأ رن ُن َع رل َق ِهب رِم َص َال َة
هِم ِيف بَ ِ
ُون إِ َل ري ر

اجل ُم َع ِة.
رُ

َو َر َوى ُحم َ َّمدُ بر ُن َمن ُرص ٍ
ور بِإ رِسنَا ِد ِه إ َِىل إِبر َر ِ
احل َس ِن َأ َّن ُه ُسئِ َل
اه ري َم بر ِن َع رب ِد ال َّل ِه بر ِن ر َ
ني َ ،#وك َ
احل َس ر ِ
َان
وز َم َع ا ِ
اجل ُم َع ِةَ ،ه رل َ ُجت ُ
اجلا ِئرِ ؟َ .ف َق َال :إ َِّن َع ِ َّيل بر َن ر ُ
إل َما ِم ر َ
َع ِن ر ُ

َس ريدَ َأ ره ِل ال َب ري ِ
تك َ
َان َال َي رعتَد ِ َهبا َم َع ُهم.
ب َمجِ ري ِع َأ ره ِل ال َب ري ِ
ِمجا َع ُه رم ُح َّج ٌة».
ت  %فِ ري َما َع َر رف ُت ُهَ ،و َم رذ َه ُبنَا َأ َّن إ ر َ
َو ره َو َم رذ َه ُ
ا رنت ََهى َك َ
ال ُم ُه .#

ٍ
إل َما ُم ال َق ِ
«و َال
َو َق َال ا ِ
(اجل رز ِء ال َّث ِاين) ِم َن (اال رعتِ َصا ِم) َ :
اس ُم بر ُن ُحم َ َّمد ِ ŉيف ر ُ
نيَ ،و َال َيكُو ُن َ
ون َ ُهلم َأئِ َّم ًة؛ لِ َق رولِ ِه َت َع َاىل:
ـم رؤ ِمنِ ر َ
اجل رورِ َأ َحدٌ ِم َن ا رل ُ
َي رقت َِدي ب َِأئِ َّم ِة ر َ
حح حۡ ح ٓ ح َ ح ح ح ححح َ
َ
((و َال َي ُؤ َم َّن
﴿وَل تركنوا إّل ٱَّلّين ظلموا فتمسكم ٱَلار﴾َ ،و َق رولِ ِه ÷َ :
اج ٌر ُم رؤ ِمنًا ،»))...إ َِىل ِ
َف ِ
آخرِ ِه.
ِ َِ ِ
َ
ف
اهلدَ ىَ ،ف َك ري َ
وز ا ِ
جي ُ
إل رنك ُ
ـم رع ُلو ِم َأ َّن ُه َال َ ُ
َو ِم َن ا رل َ
َار َع َىل َم رن َتابَ َع أ َحدً ا م رن أئ َّمة ر ُ

ِمجا َع ُهم؟!.
َم رن َتابَ َع إ ر َ
ات َغ ر ُري َو ِ
ني ُش َب ٌه َو ِ
اض َح ٍةِ ،من َرها :الت ََّمس ُك بظاهر بِآ َي ِة
اه َي ٌةَ ،و ُر ُد رو َد ٌ
َولِ رل ُم َخالِ ِف ر َ
ف.
ـم رن َأ رن َص َ
النردَ ِاءَ ،و َقدر َس َب َق ا رل َق رو ُل ب َِما فِ ري ِه ا رلكِ َفا َي ُة لِ َ
الز َيا َدةُ.
((و َل ُه إِ َما ٌم َعا ِد ٌل َأ رو َجائِ ٌر))َ ،و َقدر ُض رع َف رت َه ِذ ِه ر
َو ِمن َرهاَ :ح ِد ري ُثَ :
(( -)1أمايل اإلمام أمحد بن عيسى ( )ŉمع رأب الصدع) ( )351/1رقم (( )533باب :من
جيب السعي يف اجلمعة إليه) ،وانظر( :أصول األحكام) ( ،)261/1رقم (( )576من باب
صالة اجلمعة والعيدين) ،و(الشفا) ( ،)388/1و(االنتصار) ( ،)66/4وغريها.
(( -)2االعتصام) (.)50/2
ربا يف معنى النهي .متت من
( -)3كذا بثبوت الياءُ ،
وحيمل ذلك ع ََىل أن (ال) نافية ،فيكون خ ً
املؤ رلف(ع).

ـم رعنَىَ :جائِ ٌر ِيف ال َباطِ ِن.
َو َت َأ َّو َ َهلا األَئِ َّم ُة ب َِأ َّن ا رل َ
ني َأ رن َي رع َملوا بِ َظ ِ
هِم َأ رن
ـم رسلِ ِم ر َ
اهرِ ال َعدَ ا َل ِةَ ،و َل ري َس َع َل ري ر
َو َفائِدَ ُت ُهَ :أ َّن َع َىل ا رل ُ
ٍ
َي َت َك َّل ُفوا َم رعرِ َف َة ال َباطِ ِنَ ،و َأ َّن ُه إ رِن ك َ
هِم
َان ا ِ
إل َما ُم َغ ر َري َعا ِدل ِيف ال َباطِ ِن َف َال َح َر َج َع َل ري ر
اهره العدَ ا َل َة ،و َأ َّن ا رل ِعصم َة َغري َرش ٍ
َم ره َما ك َ
ط ِيف األَئِ َّم ِةَ ،وفِ ري ِه َر ٌّد َع َىل َم ِن
َ
َان َظ ِ ُ ُ َ
ر َ رُ ر
إل َما ِم َّي ِةَ ،و َه ِذ ِه َف َوائِدُ َعظِ ري َم ٌة.
رت َط َها كَا ِ
راش َ َ
إل َما ُم ال َق ِ
اس ُم ِ #يف (اال رعتِ َصا ِم) بِت رَأ ِو ري ٍل َح َس ٍنُ ،خ َال َص ُت ُهَ :أ َّن
َو َت َأ َّو َل ُه ا ِ
َّ
ر
اجلائِ ُر َل ري َس بِإِ َما ٍم لِ رل ُم رؤ ِم ِنَ ،ف َل ري َس َل ُه بِإِ َما ٍمَ ،وإِ َّن َما
الال َم ُت ِف ريدُ
االختِ َص َ
اصَ ،ف ر َ
جلائِرِ .
ب َم ِن ا رئت ََّم بِ ِهَ ،ف َال َيدر ُخ ُل الـ ُرم رؤ ِم ُن ِيف َ
ُي َعا َق ُ
الو ِع ري ِد ب َ ر
ِرتكِ َها َم َع ا ر َ
اس ِت رخ َفا ًفا َو ُج ُحو ًدا))َ ،و ِيف بَ رع ٍ
ُق رل ُتَ :و َأ ري ًضا ِيف ر
ضِ (( :م رن
اخلَ َ ِربَ (( :م رن َت َرك ََها ر

َخ ًفا ِ َهباَ ،و َال َج ِ
اجلائِرِ َل ري َس ُم رست ر
حل رق َها.
َغ ر ِري ُع رذ ٍر))َ ،ف َتارِ ك َُها َم َع ا ِ
احدً ا ِ َ
إل َما ِم ر َ
رب َال َي رق َوى َع َىل ُم َع َار َض ِة األَ ِد َّل ِة ِم َن اآل َي ِ
َم َع َأ َّن َه َذا ر
ـم ِف ريدَ ِة
ات َواألَ رخ َبارِ ا رل ُ
اخلَ َ َ
اع َأ ره ِل ال َب ري ِ
ت.
لِ رل َمن ِرعَ ،وإ ر َ
ِمج ِ

الس َل ِ
جل َم ِع ال َّظ َل َم ِةَ ،والَ ُح َّج َة ِيف َذلِ َك؛ ِألَ َّن ُه
ور بَ رع ِ
ض َّ
هِمُ :ح ُض ُ
َو ِم رن ُش َبهِ ر
ف ُِ
الس رو ِ
الس ري ِ
رت ِ
نيَ ،و َغ َل َب ِة َأ ره ِل
ـم رسلِ ِم ر َ
اق َكلِ َم ِة ا رل ُ
طَ ،أ رو ِخلَ رش َي ِة ا رف ِ َ
ف َو َّ
لِ رلت رق َي ِةَ ،و َخ رش َي ِة َّ
ا رل ُك رفرِ .
َو َقدر َ َ
ني ِ #س َّت َة َأ رش ُه ٍر ك ََما َر َوا ُه ال ُب َخارِ ي َو ُم رس ِل ٌم
خت َّل َ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ف َأ ِم ر ُري ا رل ُ
احل َة َأ ِيب بَك ٍرر ،ك ََما ِيف رِ َوا َيتِهِ َما.
مهاُ ،ث َّم َط َل َ
َو َغ ر ُري ُ َ
ب ُم َص َ َ
( -)1منهم :اإلمام املؤيد باهلل أمحد بن احلسني اهلاروين  ŉيف (رشح التجريد) ( ،)522/1وأخوه
اإلمام أبو طالب  #يف (األمايل) (ص ،)318/واإلمام أمحد بن سليامن  ŉيف (أصول األحكام)
( ،)260/1ومنهم السيد اإلمام احلسني بن بدر الدين  ŉيف (شفاء ا ُ
ألوام) ( ،)389/1واإلمام
املؤيد باهلل حييى بن محزة  ŉيف (االنتصار) ( ،)57/4واإلمام القاسم بن حممد  ŉيف
(االعتصام) (.)50/2
(( -)2االعتصام) (.)50/2

َّاس بَ رعدَ َم رو ِ
ِص ِ
ت َفاطِ َم َة &
اف ُو ُجو ِه الن ِ
َو ِيف رِ َوا َيتِهِ َما َأ َّن َذلِ َك ال رن ِ َ
رت َي ِدي َحتَّى َر َأ ري ُت
َو ِعنردَ َنا َأ َّن َذلِ َك إل رِش َفا ِق ِه َع َىل اإل رِس َال ِم ،ك ََما َق َالَ ( :ف َأ رم َسك ُ

َر ِ
اج َع َة اإل رِس َ
ال ِم َر َج َع رتَ ،ف َخ ِش ري ُت َأ رن َأ َرى ِيف اإل رِس َال ِم َث رل ًما ُه َو َأ رع َظ ُم َع َ َّيل ِم رن
َف رو ِ
ت َو َال َيتِك رُم َه ِذ ِه)َ ،أ رو ك ََما َق َال .
ـم َخالِ ُف َ
ـم رعت ََمدُ الدَّ لِ ريلَ ،وال َّل ُه
ون ِيف َذلِ َك اإل رِر َه َ
اب َوالت رَّهوِ ريلَ ،وا رل ُ
َو َقدر َأ رك َث َر ا رل ُ
اهلا ِدي إ َِىل َخ ر ِري َسبِ ريل.
ُس رب َحا َن ُه ر َ
الرش ُط َو ره َو َأ رن َال ُي ِق ري َم َها ال َّظ ِ
املَُ ،أ رو َم رن َينر َت ِمي إِ َل ري ِهَ ،و َأ رن َال َي رق َ ِرت َن ِ َهبا
َو َه َذا َّ ر

الرش ِ
وط َما َث َب َت بِدَ لِ ري ٍل َو ِ
اضحٍ َف ره َو
َم رع ِص َي ٌة ُه َو ا َّل َذي َو َق َع ا رلك ََال ُم فِ ري ِهَ ،وبَ ِق َّي ُة ُ
احل ُال.
َص ِح ري ٌحَ ،و َما َال َف َالَ ،وال َّت رف ِص ري ُل ُي رو ِج ُ
ب ال َّت رطوِ ري َلَ ،و َال َي َس ُع ر َ

ـم َص ريل َقدر َر آ َي ٍة ِم َن ر
رت ُ
اخلُ رط َب ِة
اط َأ رن ُيدر رِ َك ا رل ُ
َو ُِمَّا َمل ر َيت َِّض رح َع َل ري ِه َدلِ ري ٌل :راش ِ َ
اجل ُم َع ِة؛ لِ ِق َيا ِم ر
َني َم َقا َم َر رك َعت ر ِ
اخلُ رط َبت ر ِ
َنيَ .و َه َذا ِم رن ك ََال ِم ُع َم َرَ ،و َال ُح َّج َة فِ ري ِه.
لِ ِص َّح ِة ر ُ
َِ ِ
ـم رخت َُارَ :ما َذ َه َ ِ
اهلدَ ىِ ،من ُره رم إِ َما ُم األَئِ َّم ِة َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل،
َوا رل ُ
ب إِ َل ريه بَ رع ُض أئ َّمة ر ُ

( -)1تقدَّ م خترجيه.
ـما
( -)2ولفظها بتاممها -كام يف (هنج البالغة) من كتاب له  #إىل أهل مِص مع مالك األشرت َل َّ
ـم رر َسلِنيَ ،
َو َّاله إمارُتاَ ( :أ َّما بَ رعدُ َفإِ َّن ال َّل َه ُسبر َحانَ ُه بَ َع َث ُحم ََّمد ًا نَ ِذير ًا لِ رل َعا َلـ ِمنيَ َ ،و ُم َهير ِمنًا ع ََىل ا رل ُ
ـم رسلِ ُمو َن راألَ رم َر ِم رن بَ رع ِد ِهَ ،ف َوال َّل ِه َما ك َ
خي ُط ُر بِبَ ِايل
َان ُي رل َقى ِيف ُرو ِعيَ ،و َال َ ر
َف َل َّما َم َىض  #تَنَازَ َع ا رل ُ
َأ َّن ا رل َع َر َب تُزر ِع ُج َه َذا راألَ رم َر ِم رن بَ رع ِد ِه َع رن َأ ره ِل بَ ريتِ ِهَ ،و َال َأ َّهنُ رم ُمنَحو ُه َعنري ِم رن بَ رع ِد ِهَ ،ف َما َرا َعنِي
رت َي ِدي َحتَّى َر َأ ري ُت َر ِ
َّاس ع ََىل ُف َال ٍن ُي َبايِ ُعو َن ُهَ ،ف َأ رم َسك ُ
َّاس َقدر َر َج َع رت عَنِ
اج َع َة الن ِ
إ َِّال ا رن ِث َي ُال الن ِ
ٍ
ِص راإل رِس َال َم َو َأ ره َل ُه َأ رن َأ َرى فِي ِه َث رل ًما َأ رو
يت إِ رن َمل ر َأنر ُ ِ
راإل رِس َال ِم َيدر عُو َن إ َِىل َحم ِرق َد رينِ حمُ ََّمد َ ،ف َخ ِش ُ
َيل َأ رع َظ َم ِم رن َف رو ِ
ت وِ َال َيتِك ُُم ا َّلتِي إِنَّ َما ِه َي َمتَا ُع َأ َّيا ٍم َق َالئِ َلَ ،يزُ ُ
َهدر ًما تَك ُ
ول ِمن َرها
ُون ا رل ُ
ـم ِصيبَ ُة بِ ِه ع َ َّ
ابَ ،فنَ َه رض ُت ِيف ِت رل َك راألَ رحدَ ِ
َما كَا َن ك ََما َيزُ ُ
اح
اث َحتَّى زَ َ
الس َح ُ
الس ُ
ابَ ،أ رو ك ََما َيتَ َق َّش ُع َّ
ول َّ َ
ا رلبَاطِ ُل َوزَ َه َقَ ،وا رط َم َأ َّن الدر ي ُن َو تَنَ رهنَ َه).

إل َما ُم
مح َزةََ ،وا ِ
ـم َؤ َّيدُ بِال َّل ِهَ ،وا ِ
َوا ِ
ور بِال َّل ِه َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن َ ر
ـمن ُرص ُ
إل َما ُم ا رل َ
إل َما ُم ا رل ُ
ـم َؤ َّيدُ بِال َّل ِه ُحم َ َّمدُ بر ُن ال َق ِ
ال َق ِ
اس ِم .%
اس ُم بر ُن ُحم َ َّم ٍدَ ،و َو َلدُ ُه ا ِ
إل َما ُم ا رل ُ
مح َز َة َع َىل َج رعلِهِ م ر
اخلُ رط َبت ر ِ
َني
اب ا ِ
ور بِال َّل ِه َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن َ ر
َو َقدر َأ َج َ
ـمن ُرص ُ
إل َما ُم ا رل َ
َني؛ ألَ َّن ُه َال َي رس َت ِق ري ُم َع َىل ُأ ُص ِ
ب َِم َثابَ ِة َر رك َعت ر ِ
ـم َسافِرِ َ -أي:
وهل رم؛ إِ رذ َقدر َأ رو َج ُب َ
وها َع َىل ا رل ُ
النَّازِ ِل َو َسا ِم ِع النردَ ِاء.-

َني َلك َ
َوألَ َّهنَا َل رو كَا َن رت ب َِم َثابَ ِة َر رك َعت ر ِ
َان َم رن َمل ر َي رس َت ِم ِع األُ رو َىل ُي َص ريل َث َال ًثا،
ِمجا ُع ُهم َع َىل ِخ َالفِ ِه.
َوإ ر َ
ـم َؤ َّيدُ بِال َّل ِه ُحم َ َّمدُ بر ُن ال َق ِ
مهاَ -أي:
َق َال ا ِ
اس ِمَ :و َي رل َز ُم ُهم َأ ري ًضا َأ َّال َيت ََو َّال ُ َ
إل َما ُم ا رل ُ
ص َو ِ
ر
اخلُ رط َبت ر ِ
َالص َال ِةَ ،و ُه رم َال َي رش َ ِرت ُط رو َن ُه .ا رنت ََهى.
احدٌ ك َّ
الص َال َة إ َِّال َش رخ ٌ
َنيَ -و َّ
الص َالةَ)) .
الص َال ِة َف َقدر َأ رد َر َك َّ
َواألَ رخ َب ُار َوارِ َد ٌة َأ َّن (( َم رن َأ رد َر َك َر رك َع ًة ِم َن َّ

الر َوا َي ِ
اتَ (( :م رن َأ رد َر َك ِم رن
اجل ُم َع ِة َو َغ رري َِهاَ ،م َع َأ َّن ِيف بَ رع ِ
ض ر
َو َه َذا َعا ٌّم ِيف ر ُ
َص َ
اجل ُم َع ِة َر رك َع ًة َف َقدر َأ رد َر َك)) .
ال ِة ر ُ
وع ِ َهبا ب َِال َدلِ ري ٍلَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل
اجل ُم َع ِة الـ َرم رق ُط ُ
اجل رم َل ِةَ :ف َال َت رس ُق ُط َفرِ ري َض ُة ر ُ
َو َع َىل ر ُ

َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.

الرش ِ
ـم رع ُم ُ
وط ا َّلتِي
ـم رخت َُار ا رل َ
ُق رل ُتَ :و َه َذا ُه َو ا رل ُ
ول بِ ِه ِعن ِرديَ ،وك ََذا َغ ر ُري َها ِم َن ُ

( -)1رواه البخاري برقم ( ،)580ومسلم برقم ( ،)1371وأبو داود برقم ( ،)1121والنسائي يف
(الكربى) (بأرقام  ،)1539-1538-1537-1536وابن ماجه برقم ( ،)1122والرتمذي برقم
«ه َذا َح ِد ٌ
يح ،وقالَ :وال َع َم ُل َ
عَىل َه َذا ِعنردَ َأ رك َثرِ َأ ره ِل ال ِع رل ِم ِم رن
( ،)524وقالَ :
يث َح َس ٌن َص ِح ٌ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
ِ
اجل ُم َعة َص َّىل ِإ َل ري َها أ رخ َرىَ ،و َم رن أ رد َر َك ُه رم
اب ال َّنب رِي ÷ َو ر ِ
َأ رص َح ِ
غَريه رمَ ،قا ُلواَ :م رن أ رد َر َك َر رك َع ًة م َن ُ
وسا َص َّىل َأ رربَ ًعاَ ،و ِب ِه َي ُق ُ
ول ُس رف َي ُ
ـم َب َار ِكَ ،و َّ
الشا ِف ِعيَ ،و َأ رمحَدُ َ ،وإ رِس َح ُاق».
ان ال َّث رورِيَ ،وابر ُن ا رل ُ
ُج ُل ً
ِ
اجل ُم َع ِة أ روَ
َ
َ
( -)2رواه النسائي يف (السنن الكربى) برقم ( ،)1540ولفظهَ (( :م رن أ رد َرك َر رك َع ًة م َن ر ُ
َري َها َف َقدر َمت َّ رت َص َالتُ ُه)) ،قال األلباين« :صحيح» .ورواه ابن ماجه يف (السنن) برقم (،)1121
غرِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
ر
ر
َ
ً
ر
بلفظَ (( :م رن أ رد َرك م َن اجلُ ُم َعة َر رك َعة فليُ َصل إِلير َها أ رخ َرى)) .قال األلباين« :صحيح» .ورواه
احلاكم يف (املستدرك) من ثالث طرق بأرقام ( ،)1079( )1078( )1077وقال« :كل هؤالء
األسانيد الثالثة صحاح عىل رشط الشيخني».

اض ٌح َ ،ف َال َم رعنَى ِإل رِس َق ِ
َمل ر َي ُق رم َع َل ري َها َدلِ ري ٌل َو ِ
ـم َؤ َّكدَ ِة
اط َه ِذ ِه ال َفرِ ري َض ِة ا رل ُ
ا رلـمع ُلوم ِة ِيف ال ُقرآ ِن ،ب ُِرش ٍ
وط َلـم ينرزِ ِل ال َّله َتع َاىل ِهبا ِمن س رل َط ٍ
انَ ،وال َّل ُه
ُ َ
ر ُ
َ ر ُ
ر
َ ر َ
ُ
ـم رس َت َعان.
ا رل ُ
وب
رش ُ
ت إ َِش َار ًة َعاب َِر ًة إ َِىل ُو ُج ِ
َه َذاَ ،و َأ َّما َق رو ُلك رُمَ :و ِيف ب َِال ِد ا رل ُك رفرِ َ ،ف َقدر َأ َ ر
حَ ح َ
اهلجر ِة ،بنَحوِ َقولِ ِه تع َاىلَ ﴿ :
لش ۡي حطَٰن فح حل حت ۡقع ۡد حب ۡع حد ٱَّل ّۡك حر َٰ
ى حم حع
ِإَوما ينسّ ينك ٱ
رِ ر َ ِ ر ر َ َ
َ َٰ
ۡح
لظلّم ح
حيل لِ َع ر ٍ
((ال َ ِ
ّي[ ﴾٦٨األنعام]َ ،و َق رولِ ِه ÷َ :
ني َت َرى ال َّل َه ُي رع ََص
ٱلق ۡو ّم ٱ ّ
ف َحتَّى ُت َغ ر َري َأ رو َتنر َت ِق َل)).
َف َت رطرِ َ
َوا رع َل رم َأ َّن َد َار ا رل ُك رفرِ ِ :ه َي َما َال َت رظ َه ُر فِ ري َها َّ
الش َها َد َتا ِن إ َِّال ب ِِج َو ٍارَ ،أ رو ب َِأ رن َت رظ َه َر
ت فِ ري َها َّ
الش َها َد َتا ِن ِم رن َغ ر ِري ِج َو ٍارَ ،ه َذا
فِ ري َها َخ رص َل ٌة ُك رفرِ َّي ٌة ِم رن َغ ر ِري ِج َو ٍارَ ،وإ رِن َظ َه َر ر
ب .
ـم رذ َه ِ
ك ََال ُم َأ ره ِل ا رل َ

الش َها َد َت ر ِ
احلك َرم لِ ُظ ُهورِ َّ
ني ِيف ال َب َل ِد ِم رن
َو ِعنردَ ا ِ
إل َما ِم ا رل ُ
ـم َؤ َّي ِد بِال َّل ِه َو َأ ِيب َحنِ ري َف َة َأ َّن ر ُ
َغ ر ِري ِج َو ٍارَ ،ف َتك ُ
اخل رص َل ُة ا رل ُك رفرِ َّي ُة ِم رن َغ ر ِري ِج َو ٍار.
ُون َد َار إ رِس َال ِمَ ،وإ رِن َظ َه َر رت ِف ري َها ر َ
ـمن ُرصورِ بِال َّل ِه َ ،#أ َّن اإل رعتِ َب َار ب َّ
ِالش رو َك ِة.
ـم رخت َُار ك ََال ُم ا ِ
إل َما ِم ا رل َ
َوا رل ُ

ت َد َار إ رِس َال ٍم بَ رعدَ ال َفت ِرحَ ،وك َ
َان
ـمك ََّر َم َة َص َار ر
َوالدَّ لِ ري ُل َع َىل َذلِ َكَ :أ َّن َم َّك َة ا رل ُ
فِ ري َها َكثِ ر ٌري ُِم َّ رن ُي رظهِ ُر ا رل ُك رف َر بِ َغ ر ِري ِج َو ٍار.

ِ
َِ ِ
إِ َذا َع َر رف َت َه َذاَ ،ف َقدر َن َّ َ
َّارص َ %أ َّهنَا
اهلا ِدي َوالن ِ ِ
ص أ رع َال ُم أئ َّمتنَا كَا رل َقاس ِم َو ر َ
ب رِ
َِ
ب
اهل رج َر ُة َع رن َدارِ ا رل ُك رفرِ َ ،و َع رن َدارِ ا رل ِف رس ِقَ ،و ره َيَ :ما َظ َه َر فِ ري َها َما ُي رو ِج ُ
جت ُ
ـم رسلِ ُم َ
ون ِم رن إِ رنكَارِ ا رلـ ُمنركَرِ بِا رل ِف رع ِل.
ا رل ِف رس َق ِم رن ُدو ِن َأ رن َيت ََم َّك َن ا رل ُ

الص رح َر ِاء ،وعدم اشرتاط املسجد.
اجل ُم َع ِة َخا ِرج البَ َل ِد ِيف َّ
( -)1كصحة َص َال ِة ر ُ
( -)2انظر( :رشح األزهار) ( ،)571/4رشح األساس الصغري (عدة األكياس) (.)227/2

ب َأ ره ِل ال َب ري ِ
ور بِال َّل ِهَ :و ره َو ال َّظ ِ
ت .%
اه ُر ِم رن َم رذ َه ِ
ـمن ُرص ُ
َق َال ا رل َ
حح حۡ
إل َقا َم ِة؛ لِ َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :فل تقعدوا حم حعه ۡم
َق َال ِيف (الل َم ِع) َ :وإ َِّال َف َس َق بِا ِ
َ
ٗ ۡ
ت حيوضوا ِف ححدّيث حغ ۡ
حح َ َٰ
يه ّۦٓ إّنك ۡم إّذا مّثله ۡم﴾ [النساء.]140/
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
اهلا ِدي.
َو َهلذه ا رلع َّلة َي رك ُف ُر َم رن َسا َك َن ا رل ُك َّف َار عنردَ ال َقاس ِم َو ر َ
ور بِال َّل ِهَ :وإ رِن َمل َي رست ِ
وف َم َع ُهم؛ ِألَ َّن ُه َأ رظ َه َر َع َىل َن رف ِس ِه
الو ُق َ
َح َّل ُ
ـمن ُرص ُ
َق َال ا رل َ
ر
ا رل ُك رف َر.
َق َال ِيف ( ُم َه َّذبِ ِه)َ :وك َ
َان ُو ُقو ُف ُه َم َع ُه رم َأ رك َث َر ِم رن َسن ٍَة.
ب رِ
َو َ ِ
اج َر ِألَ رجلِ ِهَ ،فإ رِن َمل ر َ ِ
ب َع َل ري ِه َأ رن
جيدر َخالِ ًيا َو َج َ
اهل رج َر ُة إ َِىل َخ ِ ٍّيل َع َّما َه َ
جت ُ
ُ َهي ِ
اج َر إ َِىل َما فِ ري ِه ُد َ
اج َر ِألَ رجلِ ِه.
ون َما َه َ
ب َع َل ري ِه َأ رن ُ َهي ِ
َو َ ِ
ض َأ رهلِ َها،
ـم رص َل َح ٍة ِد رينِ َّي ٍةَ ،كإ رِر َشا ِد بَ رع ِ
جي ُ
اج َر بِنَ رف ِس ِه َو َأ رهلِ ِه إ َِّال لِ َ
سَ ،أ رو َخ رو ِ
َأ رو َم َر ٍ
ضَ ،أ رو َح رب ٍ
ف َسبِ ري ٍل .

َ َ ح ح َ
وب ر ِ
ّين ت حوفىَٰهم
اهل رج َر ِة َم رع ُلو َم ٌةَ ،و ره َو َق رو ُل ُه َت َع َاىل﴿ :إّن ٱَّل
َواألَ ِد َّل ُة َع َىل ُو ُج ِ
ح
ح
ۡ حى ح
ۡ ح
ّيم كنت ۡم قحالوا ك َنا م ۡس حت ۡض حعف ح
ح
ّي ِف ٱ ۡلر ّض قحالوآ
ٱل حملئّكة حظال ّ ٓ
ّم أنفسّ ّهم قالوا ف
ّ ّ
ح ح حى ح ۡ
ٓ ۡ
حأل ح ۡم تحك ۡن أحرض ٱ َلِلّ حوَٰس حّع ٗة حفت ح
ّيها فأولئّك حمأ حوىَٰه ۡم حج حه َنم حو حسا حءت
جروا ف
ا
ه
ّ
ح
ۡ
ۡ
ٓ
حٗ
ح
ح
ح
ح
ّي م حّن ٱلر ح
حمصيا  ٩٧إ ََل ٱل ۡم ۡس حت ۡض حعف ح
ال حوٱلن ّ حسا ّء حوٱلوّلد َٰ ّن َل ي ۡست ّطيعون حّيلة
ج
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ح
ٗ
ح
ح
َ
حۡ
ح حى ح ح
حوَل حي ۡه حتدون حسبّيل ٩٨فأولئّك ع حِس ٱلِل أن حي ۡعف حو عنه ۡم ﴾ [النساء].
( -)1لألمري الكبري عامل العرتة املطهرة عيل بن احلسني بن حييى بن حييى  ،%وهو صاحب اللمع،
والقمر املنري ،والدرر ،وهداية الربايا يف الفرائض.
( -)2انظر رشح األساس الصغري (عدة األكياس) (.)235/2
َ ح
ح
(-)3قال الزخمرشي يف (الكشاف)« :فإن قلت :مل قيل ﴿ :حع حِس ٱلِل أن حي ۡعف حو ع ۡنه ۡم﴾ بِ َكلِ َم ِة
اع؟ُ .ق رل ُت :لِلدَّ َال َل ِة ع ََىل َأ َّن تَ رر َك ِ
ني
ا ِ
ـم رض َّط َر البَ ر َ
اهل رج َر ِة َأ رم ٌر ُم َضيَّ ٌق َال تَ رو ِس َع َة فِير ِهَ ،حتَّى َأ َّن ا رل ُ
إل رط َم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
اال رضط َرا ِر م رن َح رقه أ رن َي ُق َ
َيف بِ َغ ِريه».
ول :ع ََسى اهللُ أ رن َي رع ُف َو َعنريَ ،فك َ

ح َ ح ح ح ححۡ ح
جروا حما لحكم مّن حو حل َٰ حيتّهم مّن ح ۡ
شء
َو َق َال َت َع َاىل﴿ :وٱَّلّين ءامنوا ولم يها ّ
ّ
حح َ َٰ ح
جروا﴾ [األنفال.]72:
ت يها ّ
َو َعنر ُه ÷َ (( :ع َل ري َك ب ر ِ
ِاهل رج َر ِة؛ َفإِ َّن ُه َال ِم رث َل َ َهلا َحتَّى َتنر َقطِ َع الت رَّوبَ ُةَ ،و َال
َتنر َقطِ ُع الت رَّوبَ ُة َحتَّى َت رط ُل َع َّ
الش رم ُس ِم رن َم رغرِ ِ َهبا)).
ـم َّس َمى ( ِب ُعدَّ ِة َ
رش ِح َ
(اجلا ِم ِع
األ رك َي ِ
األ َس ِ
اس ا رل ُ
اس) َ :و َر َوى الس ُيو ِطي ِيف ر َ
َو ِيف َ ر
((ال َتن َرق ِط ُع ر ِ
ا رل َكب رِري) َع رن ُه ÷َ :
اهل رج َر ُة َما ُق رو ِت َل ا رل ُك َّف ُار)) [ َق َال]َ :أ رخ َر َج ُه
الس رع ِدي.
رب ِاين َ ،وابر ُن ِمنردَ هَ ،وال َب ري َه ِقي َع رن َع رب ِد ال َّل ِه بر ِن َّ
َأ رمحَدُ َ ،وال َّط َ َ
((ال َتنر َقطِ ُع ر ِ
َو َر َوى َأ ري ًضا َ :
اهل رج َر ُة َما دا َم ا رل َعدُ و ُي َقا َت ُل))َ ،ق َالَ :أ رخ َر َج ُه
الس رع ِدي.
ال َبغَوِ يَ ،وابر ُن َع َساكِ َر َع ِن ابر ِن َّ
اهل رج َر ُة َما ُت ُق رب َل ِ
((ال َتنر َقطِ ُع ر ِ
َو َر َوى َأ ري ًضا َ :
ت الت رَّوبَ ُةَ ،و َال َت َز ُال الت رَّوبَ ُة َم رق ُبو َل ًة

بَ ،فإِ َذا َط َل َع ِ
َحتَّى َت رط ُل َع َّ
ب ُختِ َم َع َىل
ـم رغرِ ِ
ـم رغرِ ِ
ت ا رل َّش رم ُس ِم َن ا رل َ
الش رم ُس ِم َن ا رل َ
ك رُل َق رل ٍ
َّاس ا رل َع َم َل)).
ب ب َِما فِ ري ِهَ ،و ُك ِف َي الن ُ
مح ِن ب ِن َعو ٍ
فَ ،و ُم َع ِ
او َي َةَ ،وابر ِن
ر
َق َال َ :أ رخ َر َج ُه ابر ُن َع َساكِ َر َع رن َع رب ِد َّ
الر ر َ ر
َع رم ٍرو.
( -)1رشح األساس (عدة األكياس) (.)230/2
( -)2مجع اجلوامع (اجلامع الكبري ،واجلامع الصغري وزوائده) للسيوطي ( ،)248/8بأرقام
( ،)25980و( ،)25981و( ،)25982ط( :دار الكتب العلمية).
ِ
ِ
(( -)3املسند) ألمحد بن حنبل ( )10/37رقم ( )22324ط( :الرسالة) ،بلفظَ :
((ال َتن َرقط ُع راهل رج َر ُة َما
ُقو ِت َل ا رل َعدُ و)) .قال املحقق« :حديث صحيح ،وهذا إسناد قوي رجاله رجال الصحيح».
(( -)4املعجم األوسط) للطرباين ( ،)29-28/1رقم (.)68
(( -)5السنن الكربى) للبيهقي (.)18-17/9
(( -)6تاريخ دمشق) البن عساكر (.)301/31
( -)7أي السيوطي يف (اجلامع الكبري) ( )249/8رقم (.)25982
( -)8أي السيوطي.
(( -)9تاريخ دمشق) البن عساكر (.)307/31

ول ال َّل ِه ÷َ :
الس رع ِديَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
((ال
َو َما َر َوى َع رن َع رب ِد ال َّل ِه بر ِن َّ
َتنر َقطِ ُع ر ِ
اهل رج َر ُة َما ُق روتِ َل ا رل َعدُ و)) .
ور بِال َّل ِه ال َق ِ
«:و َه َذا َال َش َّك ِيف
اس ُم بر ُن ُحم َ َّم ٍد ŉ
َق َال ا ِ
َ
ـمن ُرص ُ
إل َما ُم ا رل َ
ح
ح
َاب ا رل َعزِ ري َزِ ،م رن َن رحوِ َق رولِ ِه َت َع َاىل ﴿ :حما لكم مّن حول َٰ حيت ّ ّهم
ـم َوا َف َقتِ ِه ا رلكِت َ
ِص َّحتِ ِه؛ لِ ُ
شء حح َ َٰ ح
مّن ح ۡ
جروا﴾ [األنفالَ ،]72:وا رل َعدُ و َي ُعم ا رل ُك َّف َار َو َأ ره َل الط رغ َيا ِن َوال ُب َغا َة
ت يها ّ
ني» .ا رنت ََهى ِم رن ( َأ رن َوارِ الت ََّما ِم) َ .ه َذا ا َّل ِذي َأ رم َك َن إِ ري َرا ُد ُه.
ـمنَافِ ِق ر َ
َوا رل ُ
إل َما ُم ال َق ِ
ـم رع ِص َي ِة َو َج َب رت
َق َال ا ِ
اس ُم َ : #فا رع َل رم َأ َّن ُه إ رِن ُمحِ َل َع َىل فِ رع ِل ا رل َ
ني ُع َل َم ِ
إل َما ِم ب ر ِ
َع َل ري ِه ر ِ
ِاهل رج َر ِة
اء اإل رِس َال ِم كَا َّف ًةَ ،وك ََذلِ َك َم َع َأ رمرِ ا ِ
ِمجا ًعا بَ ر َ
اهل رج َر ُة إ ر َ

َفت ِ
ِمجا ًعا.
بإ ر َ
َج ُ
ـم َع ِ
ني َس َالطِ ر ِ
اجل رورِ
ـم رو ِج َب ِة لِ رلهِ رج َر ِة :إِ َعا َن ُة ال َّظالِـ ِم ر َ
َو ِم رن ُ ر
اص ا رل ُ
مج َل ِة ا رل َ
ني ر َ
ـم ِ
الر َضا.
ال إِ َل ريهِم بِا رل َق ر ِ
س َأ ِو ر
بِال َغ َار ِة َم َع ُهمَ ،و َت رسلِ ري ُم ا رل َ
َف ِإ َذا َح َص َل َم َع َش رخ ٍ
ب َع َل ري ِه اإل رن ِت َق ُال؛
ص َأ َحدُ َهاَ ،أ رو َخ َ
ور َذلِ َك ِم رن ُه َو َج َ
اف ُصدُ َ
ح ح ۡ ح َ َٰ ح
حح حۡ
َ
ٗ ۡ
حۡ
ح
يه ّ ٓۦ إّنك ۡم إّذا مّثله ۡم
لِ َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :فل تقعدوا معهم ح
ت يوضوا ِّف حدّيث غ ّ
ۡ ح َٰ ح ح ۡ ح
ح
َ َح ح
ك َٰ ّفر ح
ين ِّف حج حه َن حم َجّيعا[ ﴾١٤٠النساء].
إّن ٱلِل جامّع ٱلمن ّف ّقّي وٱل ّ
ـم َسا َكنَ ِة لِ رل َّظ َل َم ِة
َق َال ِيف ( َأ رن َوارِ الت ََّما ِم) َ :و َقدر َت َقدَّ َم َما َي رقت َِيض َح رظ َر ا رل ُ
بِاآل َي ِ
الص ِح ري َح ِة.
ات َّ ِ
حي ِةَ ،وا رلسنَّ ِة َّ
الِص ر َ
اهلا ِدي ِ #يف (األَ رحكَا ِم)
َق َالَ :و َقدر َر َوى ر َ

َع ِن النَّب رِي ÷ َأ َّن ُه َق َال:

( -)1أي السيوطي.
(َ -)2أ رخ َر َج ُه الن ََّسائِي يف (السنن الكربى) ( )427/4رقم ( ،)7795و(.)7796
( -)3انظر( :رشح األساس الصغري) (.)231/2
( -)4أنوار التامم (املطبوعة مع االعتصام) ( )547/5ط( :مكتبة اليمن الكربى).
( -)5أنوار التامم (.)548/5
( -)6أنوار التامم (.)549/5
(( -)7األحكام) لإلمام اهلادي ( )538/2( #باب القول يف معاونة الظاملني).

ـم ِع ر ِ
ني لِ ِف رر َع رو َن َع َىل ُم رو َسى َص َّىل ال َّل ُه َع َل ري ِه َو َس َّل َم)).
ني لِ رل َّظالِـ ِم ر َ
ـم ِع ر ُ
ني كَا رل ُ
((ا رل ُ
َعن مع ٍ
اذَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷:
رب ِاين ِيف (ا رل َكب رِريِ)
ر َُ
َو َأ رخ َر َج ال َّط َ َ

(( َث َال ٌ
ث َم رن َف َع َل ُه َّن َف رقدَ َأ رج َر َمَ ،م رن َع َقدَ لِ َوا ًء ِيف َغ ر ِري َح ٍّقَ ،أ رو َع َّق َوالِدَ ري ِهَ ،أ رو َم َشى
ح
حٗ
ح حَ
املٍ لِينرِصه))َ ،ق َال تع َاىل﴿ :يحىأ لي حها ٱ ََّل ح ح
خذوا ب ّ حطانة مّن
ّين حءامنوا َل تت ّ
ََ
َم َع َظ ِ َ ُ َ ُ
ح ٗ
ح ۡ ح
دون ّك ۡم َل يحألونك ۡم خ حباَل﴾ .ا رنت ََهى.
ال َم ِيف َه َذا َو َغ ر ِري ِه ِيف َه َذا ال ِ
است رَو َف ري ُت ا رل َك َ
َاب،
كت ِ
س إِ ري َرا ُد ُهَ ،و َقد ر
َه َذا َما َت َي َّ َ

َوال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ريقَ ،و ر ِ
اهلدَ ا َي ِة إ َِىل َأ رق َو ِم َطرِ ريق.
*******

اب َع ِن الس َؤ ِ
ب ا َّل ِذي ُي َغ رطي ا رل َك رع َب ر ِ
ني:
ال ال َّث ِاينَ ،و ره َو َع ِن ال َّث رو ِ
اجل َو ُ
َو ر َ
(اجل رز ِء ال َّثالِ ِ
(رش ِح األَ رز َهارِ ) ِيف (صفحةِ )109-يف
ث) ِم رن َ ر
َأ َّهنُ رم َنصوا ِيف ر ُ
ُون إ َِىل نِ رص ِ
احل ِ
الس ِ
ص َأ رن َيك َ
اق،
«وا رلسنَّ ُة ِيف اإل َِزارِ َوا رل َق ِم ري ِ
اش َي ِة ،بِ َق رو ِهلمَ :ف رر ٌعَ :
ف َّ
رَ

ِالز َيا َد ِة إ َِىل َظ رهرِ ال َقدَ ِمَ ،ذك ََر ُه ِيف (األَ رحكَا ِم)َ ،و َما َزا َد َعنر ُه َف ره َو َمنرهِ ٌّي
َو َال بَ رأ َس ب ر
َعنر ُه ،إ َِّال ِيف َح ِ
اب َّ
الشافِ ِع ري».
الص َال ِةَ ،ف َي ُج ُ
وزَ ،و ُيك َرر ُه إ َِىل األَ رر ِ
ضَ ،ذك ََر ُه َأ رص َح ُ
ال َّ
ا رنت ََهى ِم َن (ال َب َيا ِن)َ .ه َذا ك ََال ُم ُهم َن َق رل ُت ُه؛ ألَ َّن ِيف الس َؤ ِ
ال َعن ُرهم ِخ َال َف ُهَ ،ف ُينر َظ ُر َأ ري َن
الص َال َة َغ ر ُري َم رق ُبو َل ٍة.
َذك َُروا َأ َّن َّ
ـم رخت َُار :ا رلك ََر َاه ُة لِ رل َّتنرزِ ري ِه إ رِن َن َز َل إ َِىل َ رحت ِ
الص َال ِة
ت ا رل َك رع ِ
ب ُم رط َل ًقا َ -أي ِيف َّ
َوا رل ُ
َو َغ رري َِهاَ ،-والت رَّحرِ ري ُم إ رِن َص ِح َب ُه ر
حي َم ُل
اخلُ َي َال ُء ،لِ َت رقيِ ري ِد ِه بِ ِه ِيف بَ رع ِ
ض األَ رخ َبارِ َ ،و ُ ر
( -)1املعجم الكبري ( ،)61/20رقم (.)112
( -)2روى البخاري بإسناده َع رن ابرنِ ع َُم َرَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷َ (( :م رن َج َّر َث روبَ ُه ُخيَ َال َء مل رَ
اهدَ َذلِ َك ِمنر ُه.
رت ِخي إ َِّال َأ رن َأ َت َع َ
َينر ُظرِ ال َّل ُه إِ َل ري ِه َي رو َم ا رل ِق َيا َم ِة))َ ،ف َق َال َأبُو بَك ٍرر :إِ َّن َأ َحدَ ِش َّق ري َث رو ِيب َي رس َ ر
َف َق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷(( :إِنَّ َك َل رس َت تَ رصنَ ُع َذلِ َك ُخيَ َال َء)).
ورواه أمحد بن حنبل يف (املسند) ،وأبو داود يف (املسند) ،والنسائي يف (السنن الكربى) ،وغريهم.

ـم َق َّي ِد.
ـم رط َل ُق َع َىل ا رل ُ
ا رل ُ
*******
ال ال َّثالِ ِ
اب َع ِن الس َؤ ِ
ثَ ،و ره َو فِ ري َما ُي َق ُال ِيف ُس ُجو ِد الت َرال َو ِةَ :ز َيا َد ًة َع َىل َما
اجل َو ُ
َو ر َ
َان َي ُق ُ
َذك رَر ُت رمَ ،ف َقدر ُر ِو َي َعنره ÷ َأ َّن ُه ك َ
تَ ،و َل َك
ول(( :ال َّل ُه َّم َل َك َس َجدر ُ

َأ رس َل رم ُتَ ،وب َِك آ َمن ُرتَ ،و َع َل ري َك َت رو َّك رل ُتَ ،س َجدَ َو رجهِ ي لِ َّل ِذي َخ َل َق ُه َو َص َّو َر ُه،
ِص ُه ب َِح رولِ ِه َو ُق َّوتِ ِهَ ،ت َب َار َك ال َّل ُه َأ رح َس ُن ر
ُب ِيل ِ َهبا
اخلَالِ ِق ر َ
ني ،ال َّل ُه َّم ا ركت ر
َو َش َّق َس رم َع ُه َوبَ َ َ
اج َع رل َها ِيل ِعنردَ َك ُذ رخ ًراَ ،و َض رع َعنري ِ َهبا ِو رز ًراَ ،وا رق َب رل َها ِمنري ك ََما َقبِ رلت ََها ِم رن
َأ رج ًراَ ،و ر
رش ِح ال َب رحرِ .
َع رب ِد َك َداو َد))َ .ر َوا ُه ِيف َ ر
ص ِيف الد َع ِ
اء َف َال َح َر َج.
َرب لِ ِ
َاح َولِ رلس ُجو ِدَ ،وإ رِن َزا َد َأ رو َن َّق َ
َو ُيك ر ُ
إل رفتِت ِ
الص َال ِة.
َو ِعنردَ َأ ره ِل الـ َرم رذ َه ِ
ب َأ َّن ُه ُي َس رب ُح فِ ري َها بِت رَسبِ ري ِح َّ
الو ُض ِ
َو ِعنردَ ُهم َأ َّن ُه َيك ُ
وء َوال َّط َه َار ِة.
ـم َص ريل ِيف ُ
ُون ب ِِص َف ِة ا رل ُ

إل َما ِم َأ ِيب َطالِ ٍ
الر ِ
اج ُح؛
َو ِعنردَ ا ِ
رت ُطَ ،و ره َو َّ
ـمن ُرصورِ بِال َّل ِه َ ŉأ َّن ُه َال ُي رش َ َ
ب َوا رل َ
ٍ
رو ِيف َذلِ َك َِش ٌء.
ألَ َّهنَا َل ري َس رت ب َِص َالةَ ،و َمل ر ُي َ
َو ِعنردَ ُه رم َأ َّهنَا َال َت ِصح ِيف َص َال ِة ال َفرِ ري َض ِةَ ،و َت ِصح ِيف النَّافِ َل ِة.
ت ِيف النَّافِ َل ِة،
ـم رخت َُارَ :أ َّهنَا َت ِصح ُم رط َل ًقاَ ،و َل رو كَا َن رت َت رقت َِيض ال َف َسا َد ،ألَ رف َسدَ ر
َوا رل ُ
ٍ
َو َقدر َص َّح رت ِيف ال َفرِ ري َض ِة ِيف َأ رخ َب ٍ
ني . #
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ار َص ِح ري َحةِ ،من َرها َع رن َأ ِم ر ِري ا رل ُ
*******

َان َر ُس ُ
عَيل َ %ق َال( :ك َ
ول
عَن َجدر ِه ،ر
عَن َأبِي ِه ،ر
عَيل ،يف جمموعه ،ر
عَن ِ ٍّ
( -)1روى اإلمام األعظم زَ ريدُ بر ُن ِ ٍّ
ال َّل ِه ÷ َي رق َر ُأ ِيف ا رل َف رجرِ َي رو َم ر
َرب ِإ َذا َس َجدَ َ ،و ِإ َذا َر َف َع
السۡ رجدَ ةَُ ،ث َّم َي رس ُجدُ ِ َهباَ ،و ُيك ر ُ
اجل ُم َع ِة َت حن حرزِ َيل ح َّ
ِ ِ ُ ح ۡ َٰ ح
ح َ ۡ
َٰح
احتة بِـ﴿:هل أِت َع ٱ ّلنس ّن حّّي مّن ٱِله ّر﴾) [اإلنسان.]1:
َر رأ َس ُهَ ،و ِيف ال َّثا ِن َي ِة َق َر َأ بَ رعدَ ا رل َف َ

اب َع ِن الس َؤ ِ
ـم َعا َم َل ِة،
اجل َو ُ
الراب ِِعَ :و ره َو ِيف َم رو ُضوع ِاألُ رج َر ِة فِ ري َما َي َت َع َّل ُق بِا رل ُ
ال َّ
َو ر َ
رش رح ُت َلك رُم َذلِ َكَ ،و ره َو َأ َّن ُه َما ك َ
َان ِيف ُم َقابَ َل ِة ا رل َع َم ِل َف َال َح َر َج فِ ري ِهَ ،ف َل ري َس
َو َقدر َ َ
ٍ
ض لِ رل َخ َ ِرب(( :كُل َق رر ٍ
حي ُر ُم َما ك َ
ض
َان ِيف ُم َقابَ َل ِة ا رل َق رر ِ
ِم َن ا رل َق رر ِ
جل رر َمنر َف َعةَ ،وإِ َّن َما َ ر
ض َِ
َج َّر َمنر َف َع ًة َف ره َو رِ با)).
*******

ت الـ ُرم َذاك ََر ُة فِ ري ِهَ ،و ره َو إِ َذا َح َّل األَ َج ُلَ ،و َمل ُي رو ِ
َو َأ َّما َما َو َق َع ِ
ف ا َّل ِذي َع َل ري ِه
ر
ح
اجل ِ
ـم رج َم ُع َع َىل َ رحترِ ري ِم ِه؛ لِ َق رولِ ِه َت َع َاىلَ﴿ :ل
اهلِ َّي ِة ا رل ُ
الدَّ ري ُن ف ُي َزا ُد َع َل ري ِه زِ َيا َدةٌَ ،ف ره َو رِ بَا ر َ
حۡ
ح ى ح ۡ ح َٰ ٗ ل ح ٗ
اجل ِ
ض َٰ حع حفة﴾ ،كَا ُنوا ِيف َر
اهلِ َّي ِة إِ َذا َح َّل َأ َج ُل الدَّ ري ِنَ ،قا ُلوا
لربوا أضعفا م
ٱ
وا
ل
ك
تأ
ّ

لِ َص ِ
ض َزا ُدوا َع َل ري ِهَ ،و َج َع ُلوا َل ُه َأ َج ًال َ
آخ َر،
اح ِب ِه :إِ َّما َق َض ري َت َأ رو َأ رربَ ري َتَ ،فإ رِن َمل ر َي رق ِ
ف ِيف َ رحترِ ري ِم ِه.
َو َه َذا َال ِخ َال َ

إِ َّن َما ر ِ
إل رم َه ُال،
اخل َال ُ
اليش ِء ب َِأ رك َث َر ِم رن ِس رعرِ َي رو ِم ِه ألَ رج ِل الن ََّساَ ،و ره َو ا ِ
ف ِيف بَ ري ِع َّ
َو ُي َسم رو َن ُه بَ ري َع ال َّت رق ِس ري ِ
ط.
اجل ِ
اهلِ َّي ِة،
َف َق َال ا ِ
اهلا ِدي َ #و َغ ر ُري ُه ِم َن األَئِ َّم ِةَ :ه َذا رِ با؛ ألَ َّن ُه ُي رش ِب ُه رِ بَا ر َ
إل َما ُم ر َ
ـمدَّ ِة.
ُن ر
َح ري ُث َمل ر َتك ِ
الز َيا َد ُة إ َِّال ِيف ُم َقابَ ِل ا رل ُ
الز َيا َد ُة بِ َب ري ٍع
ُن ر
ـم َؤ َّي ِد بِال َّل ِه َ :#ال َس َواءَ ،ف َذلِ َك َمل ر َتك ِ
َو َق َال َم رن َأ َج َاز ُه كَا رل ُ
الربَا.
َف ره َي بَاطِ َل ٌةَ ،أ َّما َه َذا َف ره َي بِا رل َب ري ِعَ ،و َقدر َأ َح َّل ال َّل ُه ال َب ري َع َو َح َّر َم ر

َو َم رن َح َّر َم ُه َي ُق ُ
ـمدَّ ِةَ ،ف َظ َه َر َأ َّن
حي َّر رم َذلِ َك إ َِّال ألَ رج ِل ر
الز َيا َد ِة ِيف ُم َقابَ ِل ا رل ُ
ولَ :مل ر ُ َ
الربَا ا َّل ِذي َح َّر َم ُه ال َّل ُه ُس رب َحا َن ُه ،ك ََما ِيف بَ ري ِع
ر
حي رل ُل ر
الز َيا َد َة ألَ رجلِ َها رِ بَاَ ،وال َب ري ُع َال ُ َ

الربَوِ َّي ِ
ب ب َّ
َّ
ات.
ِالذ َه ِ
الذ َه ِ
بَ ،و َن رحوِ ِه ِم َن ر

َو َم رن َأ َج َاز ُه َي ُق ُ
اض ِل
َاس َقدر َو َق َع النَّص َع َىل َ رحترِ ري ِم ال َب ري ِع َم َع ال َّت َف ُ
ول :تِ رل َك األَ رجن ُ
خ َال ِ
رس َوال َّت رق ِد ريرِ ِعنردَ َنا بِ ِ
فِ ري َهاَ ،وفِ ري َما َش َارك ََها ِيف رِ
ص
اجلن ِ
ف ال َب ري ِع َه َذاَ ،ف َل رم َيرِ رد َن ٌّ

اس َال َي ِصح َم َع ُو ُجو ِد الفَارِ ِق.
َع َىل َ رحترِ ري ِم ِهَ ،وا رل ِق َي ُ
ف ِجدًّ ا،
َوا رل َق رو ُل ب َِأ َّن الدَّ لِ ري َل َي رقت َِيض َ رحترِ ري َم ك رُل زِ َيا َد ٍة إ َِّال َما َخ َّص ُه َدلِ ري ٌل َض ِع ري ٌ
ٍ
اع ُه َو َسا ِب ًقاَ ،أ رو زِ َيا َد ٍة
اع َغ ر ُري ُهَ ،أ رو َع َىل َما بَ َ
َو َي رل َز ُم ِمنر ُه َ رحترِ ري ُم ال َب ري ِع بِزِ َيا َدة َع َىل َما بَ َ
ـم َرا ُد ُع ُمو َم ك رُل زِ َيا َد ٍةَ ،وإِ َّن َما
َع َىل ِق ري َمتِ ِهَ ،و َهل َم َج َّراُِ ،مَّا ُي رع َل ُم بِ ِه َأ رن َل ري َس ا رل ُ
َاسَ ،و َما َش َارك ََها ِيف
ـم َرا ُد زِ َيا َد ٌة خمَ ر ُص رو َص ٌةَ ،و ره َي َما َو َر َد النَّص فِ ري ِه ِم َن األَ رجن ِ
ا رل ُ

ا رل ِع َّل ِةَ ،فتَدَ بَّ رر.
ض ِب ُع ُمو ِم َج َوازِ ك رُل ب ري ٍع إ َِّال َما َخ َّص ُه الدَّ لِ ري ُل،
َو َأ ري ًضا لِ رل ُم ِج ريزِ َأ رن ُي َعارِ َ
وا رلعموم ِيف َ رحترِ يم ك رُل زِ ياد ٍة َغري مر ٍ
اد َق رط ًعا.
ر ِ
َ َ رُ َُ
َ ُ ُ ُ
الربَا َعظِ ري ٌم؛ َوألَ َّن ُه
اجتِن ُ
رت َّج ُح ِعن ِرديُ :ه َو ر
َاب َه َذا ا رل َب ري ِع؛ ألَ َّن َخ َط َر ر
َوا َّل ِذي َي َ َ
األَ رح َو ُط.
*******
اب َع ِن الس َؤ ِ
ال ر
الص َال َت ر ِ
ني:
اجل رم ِع بَ ر َ
اخلَا ِم ِ
ني َّ
اجل َو ُ
سَ ،و ره َو ِيف َم رو ُض ِ
وع ر َ
َو ر َ
ٍ
ص
حي َت ِم ُل ال َّت رطوِ ريلَ ،و َس ُأ َخلر ُ
ـم رس َأ َل ُة َ رحتت ُ
احل ُال َال َ ر
ا رل َ
َاج إ َِىل بَ رحث َطوِ ريلَ ،و ر َ
ـم رق ُصو َد بِإِ َعا َن ِة ال َّل ِه َت َع َاىل َو َت رس ِد ري ِد ِهَ ،ف َأ ُق ُ
ول َوبِال َّل ِه َت َع َاىل الت رَّوفِ ري ُق:
ا رل َ
َ َ ح َٰ ح
ات ا رل ُق ررآنِ َّي َة ِيف األَ رو َق ِ
إ َِّن اآل َي ِ
َتَ ،ك َق رولِ ِه َع َّز َو َج َّل﴿ :إّن ٱلصلوة
ات ُجم ر َمال ٌ
ٗ
ح ح ۡ حح ۡ ۡ ح ح
ّّي كّتَٰ ٗبا َم ۡوقوتا [ ﴾١٠٣النساء].
َكنت َع ٱلمؤ ّمن
ني اآل َي ُة األَ رو َق ِ
َو َم رعنَى َم رو ُقوتُ :ه َو َحم ردُ و ٌدَ ،ف َل رم ُت َب ر ِ
ـم رحدُ و َدةَ.
ات ا رل َ
ح
ح َٰ ح ح َ
َ
َ ح َٰ ح
ۡ
ۡ
َوك ََذا َق رو ُل ُه َت َع َاىل﴿ :أق ّّم ٱلصلوة ِّللوكّ ٱلشم ّس إّل غس ّق ٱل ّل﴾ [اإلرساء،]78
الص َال ِة ا َّلتِي ُت َقا ُم ِيف َه ِذ ِه األَ رو َق ِ
َو ره َي ك ََذلِ َك َمل ر َيت َِّض رح فِ ري َها بَ َي ُ
ات.
ان َّ

ني َه َذ ري ِن
رب ِج ر ِرب ري َل #؛ َفإِ َّن ُه َحدَّ َد َو رق َت ك رُل َص َال ٍةَ ،و َق َالَ (( :ما بَ ر َ
َو َقدر بَ َّين ََها َخ َ ُ
ني َو رق ِ
ت ك رُل َص َال ِة َأ َّو ِل َي رو ٍم َو َث ِ
ا رل َو رقت ر ِ
اين َي رو ٍم؛ ِألَ َّن ُه َج َع َل لِك رُل
َني َو رق ٌت))َ ،أ ري َما بَ ر َ
َني إ َِّال ا رلـم رغرِ ب؛ َفإِنه ص َّال َها َأو َل يو ٍم و َث ِاين يو ٍم ِيف و رق ٍ
ت َو ِ
َص َال ٍة َو رقت ر ِ
اح ٍد،
َ
َّ َ ر َ َ َ ر
َّ ُ َ
َ َ
اء ب َِج رع ِل َأ َّو ِل ا رل ِع َش ِ
ول ا رل ِع َش ِ
ني َأ َّن َو رقت ََها َي رمتَد إ َِىل ُد ُخ ِ
اب
َو َلكِ رن َقدر بَ َّ َ
اء ِعنردَ َذ َه ِ
َّ
الس َفرِ .
الش َف ِقَ ،و َت رأ ِخ ر ُري َص َال ِ َُتا ِيف َّ

ب إ َِىل َأ َّو ِل ا رل ِع َش ِ
ـم رع ُلو ُم َأ َّن ِم رن ُد ُخ ِ
ب.
ـم رغرِ ِ
ـم رغرِ ِ
اء َو رق ٌت ل رل َ
ول ا رل َ
َوا رل َ
وب الت رَّو ِق ري ِ
َف َظ ِ
ت لِك رُل َص َال ٍةَ ،و َعد ِم
اه ُر َخ َ ِرب ِج ر ِرب ري َل َ #يدُ ل َع َىل ُو ُج ِ
نيَ ،لكِنَّ ُه َقدر َص َّح بِرِ َوا َي ِة َأ ره ِل ال َب ري ِ
الص َال َت ر ِ
ت َو َغ رري ِِه رم َأ َّن
اجل رم ِع بَ ر َ
ني َّ
َج َوازِ ر َ
( -)1روى اإلمام فقيه آل الرسول أمحد بن عيسى بن اإلمام األعظم زيد بن عيل  %يف (األمايل-
مع رأب الصدع) ( ،)366/1رقم ( )556بإسناده عن سفيان بن عيينة ،عن عمرو بن دينار،
«ص َّىل رسول اهلل ÷ سب ًعا مجي ًعا ،وثامنيًا مجي ًعا»،
عن جابر بن زيد ،عن ابن عباس ،قالَ :
وقال اإلمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم  %يف كتابه (صالة اليوم والليلة) املطبوع
ضمن جمموعه « :)529/2( #وكلهم م ًعا َّإال َمن جهل ففحش جهله ،و َق َّل عند علامئهم
علمه ،يزعمون َّ
أن رسول اهلل ÷ مجع يف احلرض وهو مقيم من غري سفر ،ولغري علة من
مرض ،أو خوف ،أو مطر ،بني الظهر والعِص ،واملغرب والعشاء ،فكفى هبذا يف األوقات من
نور وضياء» .وحكاه عنه األمري احلسني  #يف (الشفاء) (.)208/1
كثريا من األخبار يف
وقال اإلمام األعظم اهلادي إىل احلق األقوم  #يف (املنتخب) بعد أن روى ً
ِص
َاب اهللَِ ،أ َّن َو رق َت الظ رهرِ َوال َع ر ِ
جواز اجلمع بني الصالتنيَ « :ف َه ِذ ِه َأ رخبَ ٌار َص ِحير َح ٌة ُم َوافِ َق ٌة لِكِت ِ
ب َوال ِع َش ِ
ِم َن زَ َو ِ
ول َثاب ٌِتَ ،و ره َو َق ُ
اء إ َِىل ال َف رجرِ َ ،و ره َو َق ٌ
ال َّ
ول
ـمغررِ ِ
الش رم ِ
س إ َِىل ال َّلير ِلَ ،و َو رق َت ا رل َ
َجدر ي ال َق ِ
اس ِم برنِ إِبر َر ِ
مح ُة اهللِ َع َلير ِهَ ،وبِ ِه نَ رأ ُخ ُذَ ،والدَّ لِير ُل ع ََىل ِص َّح ِة َه َذا ال َق رو ِل َو َثبَاتِ ِه َأ َّن
اهير َم َر ر َ
ب َوال ِع َش ِ
َر ُس َ
َري َس َف ٍر َو َال
ـم ِد رينَ ِة ِم رن غ ر ِ
ني الظ رهرِ َوال َع ر ِ
ول اهللِ ÷ َمج ََع بَ ر َ
ِصَ ،والـمغررِ ِ
اء ِيف ا رل َ
َخو ٍ
ٍ
ف َو َال َم َطر».
ر
أيضا واستوىف ذلك :اإلمام املؤيد باهلل  #يف (رشح التجريد)
وُمن روى أحاديث اجلمع ً
(( ) 297/1مسألة :يف اجلمع بني الصالتني) ،واإلمام املتوكل عىل اهلل  #يف (أصول
األحكام) ( ،)167/1واألمري احلسني  #يف (شفاء األُوام) ( ،)204/1واإلمام املنصور باهلل
القاسم بن حممد  ŉيف (االعتصام) ( ،)325/1وغريهم.
َ
عَن أ ِيب الزبَ ر ِري
( -)2روى مالك بن أنس يف (املوطأ) (مع تنوير احلوالك للسيوطي) (ص )163/ر
عَن عَ رب ِد ال َّل ِه ربنِ عَ َّب ٍ
اس َأ َّن ُه َق َالَ :ص َّىل َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷ الظ ره َر
عَن َس ِع ِيد ربنِ ُج َب ر ٍري ،ر
الـ َرمك رري ،ر
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِص َ ِ
غَري َخ روف َو َال َس َفر ،ورواه أبو داود الطياليس يف
ـمغررِ َب َوا رلع َشا َء َمجي ًعا ِيف ر ِ
مجي ًعاَ ،وا رل َ
َوا رل َع ر َ
(املسند) برقم ( ،)2751بإسناد صحيح ،ورواه أبو عَوانة يف (املسند) برقم ( )2394من طريق أيب
=

ب َوا رل ِع َش ِ
الر ُس َ
ـم ِد رينَ ِة
ني الظ رهرِ َوا رل َع رصـرِ َ ،وبَ ر َ
مج َع بَ ر َ
ول ÷ َ َ
ـم رغرِ ِ
اء ِيف ا رل َ
ني ا رل َ
َّ
مج َع َر ُج ٌل ،ك ََذا َو َر َد ِ
ـم َط َّه َر ِة لِ َغ ر ِري َس َف ٍر َو َال َم َط ٍر َو َال ِع َّل ٍة؛ لِ َّئ َ
ت
حيرِ َج ُأ َّم َت ُه إ رِن َ َ
ال ُ ر
ا رل ُ
اجل رم ِع.
األَ رخ َب ُارَ .فدَ َّل َع َىل َج َوازِ ر َ

ول َع َىل َأ َّن تِ رل َك األَ رو َق ِ
رب ِج ر ِرب ري َل َ #حم ر ُم ٌ
ات لِ رل َف ِض ري َل ِةَ ،وك ََذلِ َك
َف َخ َ ُ
ُم َال َز َم ُت ُه ÷ لِتِ رل َك األَ رو َق ِ
ات َتدُ ل َع َىل َأ َّهنَا َأ رف َض ُل.
ني ِيف ر
مج َع َت رق ِد ري ًما
اخلَ َ ِرب َأ َّن ُه َ َ
ب الت رَّو ِق ري َت َع رن َذلِ َك :ب َِأ َّن ُه َمل ر ُي َب َّ ر
اب َم رن َأ رو َج َ
َو َقدر َأ َج َ

حيت ََم ُل َأ رن َيك َ
مج ِع الظ رهرِ
ُون َأ َّخ َر األُ رو َىلَ - ،أي الظ ره َرِ ،يف َ ر
َأ رو َت رأ ِخ ر ًرياَ ،وب َِأ َّن ُه ُ ر
ب َوا رل ِع َش ِ
اء إ َِىل ِ
آخرِ َو رقتِ َهاَ -،و َقدَّ َم
ـم رغرِ َب ِيف َ ر
ـم رغرِ ِ
مج ِع ا رل َ
َوا رل َع رصـرِ َ ،وا رل َ
األُ رخ َرىَ ،و ره َي ا رل َع رص ُـر ِيف األَ َّو ِلَ ،وا رل ِع َشا ُء ِيف ِ
اآلخرِ ِيف َأ َّو ِل َو رق ِت َهاَ -،و ره َو
رِي.
ِاجل رم ِع ا رلص رو ر
ا رل ُ
ـم َّس َمى ب ر َ
الش رع َث ِ
َو َقدر َذك ََر بَ رع ُض الر َوا ِةَ ،و ره َو َأبُو َّ
اء َأ َّن ُه َي ُظن ُه ك ََذلِ َك.
اجل رم َع :ب َِأ َّن ُه َال َي ُرض عَدَ ُم ال َب َيا ِن لِك رَونِ ِه َت رق ِد ري ًما َأ رو َت رأ ِخ ر ًريا؛
َو َأ َج َ
اب َم رن َأ َج َاز ر َ
وب الت رَّو ِق ري ِ
تَ ،س َوا ٌء ك َ
َان
اجل رم ُعَ ،و َمتَى َث َب َت َف َقدر بَ َط َل ال َق رو ُل ب ُِو ُج ِ
ألَ َّن ُه َقدر َث َب َت ر َ

مهام الصنعاين برقم ( ،)4435ورواه مسلم يف
داود الطياليس ،ورواه احلافظ عبد الرزاق بن َّ
(صحيحه) و َّبوب له (باب اجلمع بني الصالتني يف احلرض) برقم ( ،)1628قالَ :حدَّ َثنَا َ رحي َيى رب ُن
ٍ
عَن َس ِع ِيد ربنِ ُج َب ر ٍري ،عَنِ رابنِ عَ َّب ٍ
َ رحي َيىَ ،ق َالَ :ق َر رأ ُت َ
«ص َّىل
اسَ ،ق َالَ :
عَن َأ ِيب الز َب ر ِري ،ر
عَىل َمالِك ،ر
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َر ُس ُ
غَري َخ روفَ ،و َال َس َفر».
ـمغررِ َب َوا رلع َشا َء َمجي ًعاِ ،يف ر ِ
ول ا ِ
ِص َمجي ًعاَ ،وا رل َ
هلل ÷ الظ ره َر َوا رل َع ر َ
وبرقم ( ،)1629ورقم ( ،)1633ورواه الرتمذي يف (السنن) برقم ( ،)187ورواه أمحد بن حنبل يف
(املسند) ( )461/2برقم ( ،)1953ط( :دار احلديث) عن جابر بن زيد ،عن ابن عباس .قال الشيخ
ابن أيب شيبة يف (املصنف)برقم ()8315
أمحد شاكر« :إسناده صحيح» ،وروى احلافظ الكبري ُ
عَن َصالِ ٍح َم رو َىل الت رَّو َأ َم ِة عَنِ ابرنِ عَ َّب ٍ
ر
ُ
ِص
اس َق َالَ « :مج ََع َر ُسول ا ِ
ني الظ رهرِ َوال َع ر ِ
هلل ÷ بَ ر َ
بإسناده ر
ِ
ِ
ـم ِدي َن ِة ِيف غَ ر ِري َخ رو ٍف َو َال َم َط ٍرَ .ق َالَ :ف ِق َيل ِال ربنِ عَ َّب ٍ
ر
ر
ِ
َ
اسِ :مل َ َف َع َل َذلِ َك؟ َق َال:
ل
ا
يف
اء
ش
ع
ل
ا
و
ـمغررِ ِب َ
َ
َوا رل َ
ِ
ِ
ِ
ُ
َأ َرا َد الت رَّوس َع َة َ
مهام الصنعاين برقم ( ،)4434وبرقم ()4437
عَىل أ َّمته» ،ورواه احلافظ عبد الرزاق بن َّ
عن ابن عمر ،وأبو يعىل برقم ( .)2678قال املحقق (حسني سليم)« :إسناده صحيح» ،ورواه عبد
عَن ِعكررِ َم َة ،عَنِ رابنِ عَ َّب ٍ
اسَ « :أ َّن
بن محيد برقم ( ،)709وروى ً
أيضا برقم ( ،)608بإسناده ر
َر ُس َ
الص َال َت ر ِ
الس َفرِ ؟!» ،وبرقم ( ،)609بلفظ:
احل َ ِ
رضَ ،أ َف َال َأ ر َ
ول ال َّل ِه ÷ َمج ََع َب ر َ
ني َّ
مج ُع ُه َما ِيف َّ
ني ِيف ر َ
«أن رسول اهلل ÷ مجع بني الصالتني يف احلرض والسفر» ،وغريهم كثري جدًّ ا.

اجل رم ُع َت رق ِد ري ًما َأ رم َت رأ ِخ ر ًريا.
رَ
َو َأ َّما َأ َّن ُه َأ َّخ َر األُ رو َىلَ ،و َقدَّ َم األُ رخ َرىَ ،ف َل رم َي رث ُب رت َذلِ َك بِرِ َوا َي ٍة َص ِح ري َح ٍة.
االحتِ َم ِ
ال َال ُي َؤ رث ُر.
َو َال َي رل َز ُم َظن بَ رع ِ
ض الر َوا ِةَ ،ف َل رم ُن َت َع َّبدر بِ َظنر ِه َ ،و ُجم َ َّر ُد ر
ني ِيف َو رق ِ
الص َال َت ر ِ
اجل رم ُع ِيف َّ
امها،
الش رـر ِع َال ُي رط َل ُق إ َِّال َع َىل َ ر
مج ِع َّ
ت إ رِحدَ ُ َ
َو َأ ري ًضا :ر َ
الرش ِع َّي ُة
اجل رم ُع ا رلص رورِ ي كُل َص َال ٍة ِيف َو رقتِ َهاَ ،و َل ري َس إ َِّال َ ر
احل ِق ري َق ُة َّ ر
مج ًعا ُلغَوِ ًّياَ ،و ر َ
َو ر َ
ُم َقدَّ َم ٌة َع َىل اللغَوِ َّي ِة.
رب الت رَّو ِق ري ِ
الر ُس ِ
ول ÷ َيدُ َّال ِن َع َىل األَ رف َضلِ َّي ِة،
استِ رم َر ُار فِ رع ِل َّ
تَ ،و ر
َف ُي َق ُالَ :خ َ ُ
ني األَ ِد َّل ِة .
مج ٌع بَ ر َ
اجل َوازِ لِ َغ ر ِري ُع رذ ٍرَ ،و ِيف َذلِ َك َ ر
اجل رم ِع ِيف ا رل َ
َو َخ َ ُ
ـم ِد رينَ ِة َيدُ ل َع َىل ر َ
رب ر َ

( -)1قد تقدم استيفاء البحث يف هذا يف الكالم مع ابن األمري يف (مسألة اجلمع بني الصالتني).
( -)2روى مسلم برقم ( ،)1636واللفظ له ،وأمحد بن حنبل ( ،)42/3رقم ( ،)2269ط( :دار
ِص َحتَّى غ ََربَ ِ
احلديث) بإسنادهام َع رن َعبر ِد اهللِ برنِ َش ِق ٍيقَ ،ق َالَ :خ َطبَنَا ابر ُن َعبَّ ٍ
ت
اس َي رو ًما بَ رعدَ ا رل َع ر ِ
الش رم ُسَ ،وبَدَ ِ
َّ
الص َالةََ ،ق َالَ :ف َجا َء ُه َر ُج ٌل ِم رن بَنِي
الص َال َة َّ
َّاس َي ُقو ُلو َنَّ :
ت الن ُجو ُمَ ،و َج َع َل الن ُ
ِ
الص َالةََ ،ف َق َال ابر ُن َع َّب ٍ
َ
َ
َ
َ
ر
ٍ
اسَ :أ ُت َع رل ُمنِي بِالسنَّ ِة؟ َال ُأ َّم َل َكُ ،ث َّم َق َال:
ة
ال
الص
ي:
ن
ث
ن
ر
ي
ال
و
،
رت
ُ
ف
ي
ال
،
م
َمتِي
َ
َّ
َّ
َ ُ َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
«ر َأ ري ُت َر ُس َ
ب َوا رلع َشاء»َ .ق َال َعبردُ اهللِ بر ُن َشقيق:
ني الظ رهرِ َوا رل َع ر ِ
مج َع بَ ر َ
ول اهللِ ÷ َ َ
ـمغررِ ِ
ِصَ ،وا رل َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
َ
َف َح َ
َ
ر
ِش ٌءَ ،فأتَير ُت أبَا ُه َر ري َرةََ ،ف َسألتُ ُه َف َصدَّ َق َم َقالتَ ُه.
اك ِيف َصدر رِي م رن َذل َك رَ
أيضا برقم ( ،)1637بإسناده َع رن َع رب ِد اهللِ برنِ َش ِق ٍيق ا رل ُع َق ري ِ ريلَ ،ق َالَ :ق َال َر ُج ٌل ِالبرنِ
ورواه مسلم ً
َعبَّ ٍ
َتُ :ث َّم َق َالَ :
«ال ُأ َّم
الص َالةََ ،ف َسك َ
الص َالةََ ،ف َسك َ
الص َالةََ ،ف َسك َ
َتُ ،ث َّم َق َالَّ :
َتُ ،ث َّم َق َالَّ :
اسَّ :
ِ
ِ
ني ع ََىل َع رهد َر ُس ِ
الص َالتَ ر ِ
ول اهللِ ÷».
ِالص َالةَ ،و ُكنَّا نَ رج َم ُع بَ ر َ
ني َّ
َل َك َأتُ َع رل ُمنَا ب َّ
عَىل َت رأ ِخريِ ر ُ
وىل إ َِىل ِ
األ َ
«و ِمن ُره رم َم رن َت َأ َّو َل ُه َ
آخرِ َو رق ِت َها
قال النووي يف (رشح صحيح مسلم) (َ :)185/2
َف َص َّال َها ِفي ِهَ ،ف َل َّما َف َر َغ ِمن َرها َد َخ َل ِ
يف
مجعٍَ .و َه َذا َأ ري ًضا َض ِع ٌ
ور َة َ ر
ت ال َّثا ِن َي ُة َف َص َّال َهاَ ،ف َص َار رت َص َال ُت ُه ُص َ
َأ رو َبا ِط ٌل؛ ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ف لِل َّظ ِ
بَ ،و راستدر َال ُل ُه
أل َّن ُه ُخمَالِ ٌ
كَر َنا ُه حنيَ َخ َط َ
اهرِ ُخمَا َل َف ًة َال ُ رحتت ََم ُلَ ،وف رع ُل رابنِ عَ َّباس ا َّلذي َذ ر
ِاحل ِد ِ
يل».
يب ِف رع ِل ِهَ ،و َت رص ِد ُيق َأ ِيب ُه َر ري َر َة َل ُه َوعَدَ ُم ِإ رنكَارِ ِه َ ِ
يث لِت رَصوِ ِ
يح ِيف َر رد َه َذا ال َّت رأوِ ِ
رص ٌ
ب رَ
ـم رن َال َيتَّ ِ
خ ُذ ُه
ـح َ ِ
رض لِ رل َح َ
ـج رم ِع ِيف ا رل َ
ب َمجَا َع ٌة ِم َن راألَئِ َّم ِة إ َِىل َج َوا ِز ا رل َ
«و َذ َه َ
إىل أن قالَ :
اج ِة لِ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
اب َمالكَ ،و َحكَا ُه ر
اخلَ َّط ِايب عَنِ ا رل َق َّفالَ ِ،و َّ
الشاِش
ب م رن أ رص َح ِ
عَا َدةًَ ،و ره َو َق رو ُل ابرنِ س ِريي َنَ ،وأ رش َه َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ر
ر
َ
اب َّ
احلديث،
زِي َع رن َمجَاعَة م رن أ رص َح ِ
ا رل َكب ُِري ِم رن َأ رص َح ِ
ـم رر َو ر
الشافِ ِع ري َع رن أ ِيب إ رِس َحاق ال َ
اب َ
َو ر
ـمن ِرذرِ .
اخت ََار ُه ابر ُن ا رل ُ
ِ
ٍ
َ
ُ
َ
َ
َو ُيؤَ ريدُ ُه َظا ِه ُر َق رو ِل ابرنِ َعبَّ ٍ
َريهَ ،وال َّل ُه أ رع َل ُم».
حيرِ َج أ َّمتَ ُهَ ،ف َل رم ُي َع رل رل ُه ب َِم َرض َو َال غ ر ِ
اس :أ َرا َد أ َّال ُ ر
ِ
ِ
الس َفرِ أوَ
َ
َ
ر
ر
ر
ر
َ
ر
َ
َ
ُور لل َخوف أو َّ
ـمذك ُ
اجل رم ُع ال َ
وقال ابن حجر يف (الفتح) (« :)30/2فانرتَفى أن َيكُون َ
ـم َطرِ » ،وقالَ « :و َما َذك ََر ُه ابر ُن َع َّب ٍ
احل َر ِج َظا ِه ٌر ِيف ُم رط َل ِق َر
اجل رم ِعَ ،و َقدر َجا َء
اس ِم َن التَّ رعلِ ِ
ا رل َ
يل بِنَ ِفي ر َ
ٍ
ِ
رب ِاينَ ،و َل رف ُظ ُهَ :مج ََع َر ُس ُ
ني الظ رهرِ
ول ال َّله ÷ بَ ر َ
ِمثر ُل ُه عَنِ ابرنِ َم رس ُعود َم رر ُفوعًاَ ،أ رخ َر َج ُه ال َّط َ َ
ب َوال ِع َش ِ
((صنَ رع ُت َه َذا لِئال ُحت َرر َج ُأ َّمتِي))،
َوال َع ر ِ
ِصَ ،وبَ ر َ
ـمغررِ ِ
اءَ .ف ِق َيل َل ُه ِيف َذلِ َكَ ،ف َق َالَ :
ني ا رل َ
=

ِ
اجل رم ِع ُم رط َل ًقا ب َِج رم ِع ِه ÷ ِيف
َو َقد ر
اهلا ِدي َ ŉع َىل َج َوازِ ر َ
استَدَ َّل ال َقاس ُم َو ر َ
الس َف ُر ،ك ََما
ني ÷ َأ َّن ا رل ِع َّل َة ِيف َ ر
استِدر َال ٌل َقوِ ٌّي؛ إِ رذ َمل ر ُي َب ر ر
مج ِع ِه ِه َي َّ
األَ رسفَارِ َ ،و ره َو ر
ح
ح ح
الس َفرِ بِ َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :ف حمن َكن مّنكم
َاب َأ َّن ا ِ
بَ َّ َ
إل رف َط َار لِ رل َم َر ِ
ني ا رلكِت ُ
ض َو َّ
ح
ح
ح
ح
َمريضا أ ۡو ح َٰ ح ح َ
َ
ِص
َع حسفر فعّدة م ّۡن أيام أخ حر﴾ [البقرةَ ،]184:وبَ َّ َ
ّ
ني ÷ َأ َّن ا رل َق ر َ
لِ رل َّص َال ِة ُه َو لِ رل َّس َفرِ .
ور َع َل ري ِه إ َِّال لِدَ لِ ري ٍل َيدُ ل َع َىل َأ َّن ُه
الس َفرِ َال َي رقت َِضـي َأ َّن ُه َم رق ُص ٌ
َو ُجم َ َّر ُد َأ َّن ُه َف َع َل ُه ِيف َّ

ِص.
إل رفطَارِ َوا رل َق ر ِ
ور َع َل ري ِه ك ََما ِيف ا ِ
َم رق ُص ٌ
إل رط َال ِقَ ،س َوا ٌء َف َع َل ُه ِيف َس َف ٍر َأ رو َح َض ٍ
ـر إ َِّال لِدَ لِ ري ٍل
َف ِف رع ُل ُه ÷ ُح َّج ٌة َع َىل ا ِ
مها.
َي رق ُص ُـر ُه َع َىل َأ َح ِد ِ َ
ني بِو ُض ٍ
وء َو ِ
اح ٍد ب َِج رم ِع ِه ÷
استَدَ لوا َع َىل َج َوازِ َ ر
الص َال َت ر ِ ُ
مج ِع َّ
َو َقد ر
ٍ
وء و ِ ٍ
الص َل َو ِ
الس َفرِ ،
ات ِيف َم َّك َة ب ُِو ُض َ
َّ
اجل َو َاز َع َىل َّ
احدَ ،و ره َو ِيف َّ
الس َفرِ َ ،و َمل ر َي رق ُص ُـروا ر َ
رض ك َ
َان َيت ََو َّض ُأ لِك رُل َص َال ٍةَ ،وك ََذا
احل َ ِ
بَ رل َأ َج ُازو ُه ِيف َّ
احل َضـرِ َ ،م َع َأ َّن ُه ِيف ر َ
الس َفرِ َو ر َ
َسائِ ُر َأ رف َعالِ ِه ÷ َس َوا ٌء َو َق َع رت ِيف َح َض ٍ
مها إ َِّال لِدَ لِ ري ٍل
ـر َأ رو َس َف ٍر َال َختُص َأ رحدَ ُ َ
َيدُ ل َع َل ري ِهَ .و َه َذا َو ِ
ـم رن َتدَ بَّ َر.
اض ٌح لِ َ

ب َوا رل ِع َش ِاء
ـم رغرِ ِ
َو ُِمَّا َيدُ ل َع َىل َأ َّن َو رقتَي الظ رهرِ َوا رل َع رصـرِ َو رق ٌت َ ُهل َماَ ،و َأ َّن َو رقتَي ا رل َ
ني ا رل ِع َش ِاء َوا رل َف رجرِ ِيف
بَ ،و َال بَ ر َ
جي َم رع بَ ر َ
ـم رغرِ ِ
ني ا رل َع رصـرِ َوا رل َ
َو رق ٌت َ ُهل َما َأ َّن ُه ÷ َمل ر َ ر
َان َو رق ُت ك رُل َو ِ
احدَ ٍة ُخمرت ًَّصا ِ َهباَ ،وك َ
ـما ك َ
ني ا رلظ رهرِ
جي َم ُع بَ ر َ
َان َ ر
َس َف ٍر َو َال َح َض ٍـرَ ،ل َّ
َان َو رق ُت ك رُل َو ِ
ـما ك َ
احدَ ٍة َو رقتًا
َوا رل َع رصـرِ َ ،وبَ ر َ
ـم رغرِ ِ
ب َوا رل ِع َش ِاء َت رق ِد ري ًما َو َت رأ ِخ ر ًرياَ ،ل َّ
ني ا رل َ
اخلال ِ
ب رِ
لِ ُ
َف.
أل رخ َرىَ ،و ِإ َّن َما ال َّت رفرِ ري ُق لِ رل َف ِض ري َل ِةَ ،أ رو لِ َعدَ ِم ا رل ُع رذرِ َع َىل َح َس ِ
ض،
اجل رم َع لِ رل َّس َفرِ َولِ رل َم َر ِ
ـم رذ َه ِ
ب َقرِ ري ٌ
َوك ََال ُم َأ ره ِل ا رل َ
ب ِجدًّ اَ ،ح ري ُث َأ َج ُازوا ر َ
ٍ
الشتِ َغ ِ
َولِ ر
رت َك
ال بِ َطا َعةَ ،أ رو ُم َباحٍ َينر َف ُع ُهَ ،و ُينَ رق ُص ُه الت رَّو ِق ري ُتَ ،ف َما بَ ِقي إ َِّال َأ رن َي ر ُ
خي ُلو َع رن َح َر ٍج».
رِي؛ ألَ َّن ال َق رصدَ إِ َلير ِه َال َ ر
احل َر ِج َي رقدَ ُح ِيف َ ر
اجل رم ِع الص رو ر
محلِ ِه ع ََىل ر َ
َوإ َِرا َد ُة نَ رف ِي ر َ

ٍ
األَ رو َق ِ
الر ُس ُ
ول ÷
رش َع ال َّل ُه َت َع َاىل النردَ ا َء إِ َل ري َها َ ر
مخ َس َم َّراتَ ،و َال َز َم َها َّ
ات ا َّلتِي َ َ
ـمآب.
ـم رر ِج ُع َوا رل َ
ـم َو رف ُق لِ رل َّص َوابَ ،وإِ َل ري ِه ا رل َ
ـم رعنَىَ .وال َّل ُه ا رل ُ
َال لِ َ

الس َفرِ ( /10ربيع األول) سنة
اجل ِة َو َّ
بِا رل ُ
ـم َع َ َ

ُح رر َر َع َىل َع َج ٍلَ ،و ُش رغ ٍل
اض.
ِالر َي ِ
(1412هـ) ب ر
اء َوبَا ِذ ُل ُهَ :جم ردالدر رين بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
ـم رف َت ِق ُر إ َِىل ال َّل ِه َت َع َاىل ُم رس َت ِمد الد َع ِ
ور
ا رل ُ
ـم َؤ َّي ِدي َغ َف َر ال َّل ُه َت َع َاىل َ ُهل رم.
ا رل ُ
*******


نيَ ،وآلِ ِه ال َّط ِ
الس َال ُم َع َىل ُحم َ َّم ٍد األَ ِم ر ِ
اهرِ ري َن.
احل رمدُ لِ َّل ِه َو رحدَ ُهَ ،و َّ
الص َال ُة َو َّ
رَ
َه َذا ُس َؤ ٌال َل رف ُظ ُهُ :س َؤ ٌال لِكَا َّف ِة ا رل ُع َل َم ِ
وصا َس ريدي ال َع َّال َم َة
اء األَ رع َال ِمُ ،خ ُص ً
ـم رط َل َق َجم ردالدر رين بر َن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
ـم َؤ َّي ِد ّي َح ِف َظك ُُم ال َّل ُه
ور ا رل ُ
ـم رجتَهِ دَ ا رل ُ
ا رل ُ

َو َأبر َقاكُمَ ،ما َت ُق ُ
الزكَاةُ؟ َو َما
ـم رس َت َغ َّل ِة َو َغ رري َِهاَ ،ه رل َت رل َز ُم فِ ري َها َّ
ول ِيف الدَّ كَاكِ ر َ
ني ا رل ُ
الص ِح ري ُح ِعنردَ كُم لِنَ رع َت ِمدَ َع َل ري ِه؟.
ب َّ
الزكَا َة فِ ري َها؟ َو َأ ري َن َّ
َدلِ ري ُل َم رن َأ رو َج َ

َأفِ ريدُ و َنا َك َّث َر ال َّل ُه ِيف ال ُع َل َم ِ
ـم ري ِ
ت،
احل ري َأ رو َىل ِم َن ا رل َ
اء ِم رن َأ رم َثالِكُمَ ،ف َت رقلِ ريدُ ر َ
مح ُة ال َّل ِه َوبَركَا ُت ُه.
الس َال ُم َع َل ريكُم َو َر ر َ
َو َّ
السائِ ُلُ :حم َ َّمد َحييى ُل رطف َشاكِر.
ُح رر َر (صفر1393/13-هـ)َّ .
َفك َ
اب بِ َما َل رف ُظ ُه:
اجل َو ُ
َان ر َ

(« -)1الشغ ُرل ،في ِه َأربع ُلغ ٍ
َنيِ ،مثر ُلُ :خ رل ٍق َو ُخ ُل ٍقَ ،وبِا رل َفت ِرح َوبِ َفت َرحت ر ِ
بالض رمَ ،وب َِض َّمت ر ِ
َنيِ ،مثر ُلَ :هنر ٍر
َاتَّ :
رُُ
اغ» .متت بتِصف من (تاج العروس).
َو َهنَ ٍرِ :ضد ال َف َر ِ


ـم رر َسلِ رنيَ ،وآلِ ِه
احل رمدُ لِ َّل ِه َر رب ا رل َعا َلـ ِم رنيَ ،و َّ
الس َال ُم َع َىل َس ري ِد ا رل ُ
الص َال ُة َو َّ
رَ
ال َّط ِ
اهرِ رين.
مح ُة ال َّل ِه َوبَ َركَا ُت ُه.
الس َال ُم َو َر ر َ
َو َع َل ريك ُُم َّ

ـم رس َت َغ َّال ِ
ت
الص َواب :إِ َّن َّ
ـم َو رف ُق إ َِىل َمن َره ِج َّ
الزكَا َة ِيف ا رل ُ
اجل َوابَ ،وال َّل ُه ا رل ُ
رَ
احل رق .#
ني ا َّلتِي لِ رلكِ َرى َو َغ رري َِها َت رل َز ُم ِعنردَ ا ِ
َكالدَّ كَاكِ ر َ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ِم ح َ
ۡ
حٗ
است ُِد َّل َل ُه بِ ُع ُمو ِم َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :خذ م ّۡن أ ۡم حوَٰل ّ ّه ۡم حص حدقة﴾ اآل َي َة.
َو َقد ر
ـم رسلِ ِم َصدَ َق ٌة.))...
َق َال ِيف ال َب رحرِ ُ :ق رلنَا :خمُ َ َّص ٌ
ص بِ َق رولِ ِهَ (( :ل ري َس َع َىل ا رل ُ
َق َال ِيف الت ر
ـم رسلِ ِم َصدَ َق ٌة ِيف َع رب ِد ِهَ ،و َال ِيف
َّخرِ ري ِجَ :و َع رن َأ ِيب ُه َر ري َر َة (( َل ري َس َع َىل ا رل ُ
َف َر ِس ِه))َ ،و ِيف رِ َوا َي ٍة َأ َّن ُه َق َالَ (( :ل ري َس َع َىل ا رل َع رب ِد َصدَ َق ٌة إ َِّال َصدَ َق َة ا رل ِف رطرِ ))َ .أ رخ َر َج ُه

ني َن رح ُو األُ رو َىل .
ال ُب َخارِ ي َ ،و ُم رس ِل ٌم َ ،ولِ رل َبا ِق ر َ
احل رق َ #ال ُينركِ ُر
ُق رل ُتَ :و َه َذا
ارصَ ،فا ِ
ر
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
االستِدر َال ُل َق ِ ٌ
إل َما ُم َ
صَ ،وإِ َّن َما ُه َو َي ُق ُ
َص إ َِّال َما َمل ر ُي َر رد بِ ِه ِ َجت َارةٌ ،ك ََما ُه َو َل رف ُظ ر
الت ر
اخلَ َ ِرب
ـم ُخي َّ
َّخ ِص ري َ
ول َل ر
ِ
رص ري ُح ك ََال ِم ِه ِيف
ت ُم رل َح َق ٌة ب َِما ُي َرا ُد بِ ِه الت َرج َارةَُ ،و َه َذا َ ِ
ـم رس َت َغ َّال ُ
اآليتَ ،وا رل ُ
(األَ رحكَا ِم) إ رذ َق َال َ : #ع َفا َر ُس ُ
إلب ِِل ال َع َوا ِم ِل َتك ُ
ُون ِيف
ول ال َّل ِه ÷ َع ِن ا ِ
( -)1البحر الزخار ( ،)147/3ط( :دار الكتاب اإلسالمي).
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم رسلِ ِم ِيف َف َرسه َوغ َُالمه َصدَ َق ٌة)) ،وبرقم
( -)2البخاري برقم ( ،)1463بلفظَ (( :لير َس ع ََىل ا رل ُ
ِ
ِ
ـم رسلِ ِم َصدَ َق ٌة ِيف َعبر ِد ِه َو َال ِيف َف َرسه)).
( ،)1464بلفظَ (( :لير َس ع ََىل ا رل ُ
( -)3مسلم برقم ( ،)2276ومثله برقم ( )2273و( )2274و( .)2275ط( :العِصية).
( -)4موطأ مالك (مع تنوير احلوالك للسيوطي) (ص )269/ط( :دار الكتب العلمية) ،مسند أمحد بن
حنبل ( ،)244/12رقم ( )7295ط( :الرسالة) ،سنن أيب داود ( )108/2رقم ( ،)1595سنن
ٌ
صحيح» ،سنن النسائي الكربى ( ،)17/2بأرقام
«حديث َح َس ٌن
الرتمذي برقم ( ،)628وقال:
ٌ
( ،)2251( )2250( )2249( )2248( )2247( )2246سنن ابن ماجه برقم (.)1812
( -)5األحكام (.)176/1

ِص .إ َِىل َق رولِ ِهَ :و َع َفا َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷ َع ِن الد رورِ َو ر
اخلَدَ ِم َوا رلكِ رسو ِة
ا رلـ ِم ر ِ
َو ر
اخلَ ري ِل.
ني َ :#وإِ َّن َما َع َفا َر ُس ُ
احل َس ر ِ
ـم
ول ال َّل ِه ÷ َع رن َذلِ َك إِ َذا َل ر
َق َال َ ر
حي َيى بر ُن ر ُ
َي ُك رن َص ِ
ب رِ برحٍ َ ،ف َأ َّما إ رِن ك َ
رتى َش ري ًئا ِم رن
رتا ُه لِ َط َل ِ
َان راش َ َ
اح ُب ُه َّاخت ََذ ُه لِ رلت َرج َار ِةَ ،و َال راش َ َ
ـم َال لِ رلت َرج َار ِةَ ،ف َع َىل
َذلِ َك ُك رل ِه َأ رو ِم رن َغ ر ِري ِه .إ َِىل َق رولِ ِه :لِ َط َل ِ
ب رِ برحٍ َ ،و َي رس َت ِغ َّل ِف ري ِه ا رل َ
الزكَاةُ ،ي َّزكِ ري ِه َع َىل َقدَ رِ َث َمنِ ِه ،إِ َذا ك َ
َان َث َمنُ ُه ُِمَّا َ ِ
الز َكاةُ،
ب ِيف ِم رثلِ ِه َّ
َم رن َأ َرا َد بِ ِه َذلِ َك َّ
جي ُ
إِ َلخ َك َ
ال ِم ِه .#

(رش ِح الت رَّجرِ ري ِد)
احت ََّج لِ ِ
َو َقد ر
احل رق :ا رل ُ
ـم َؤ َّيدُ بِال َّل ِه ِ ŉيف َ ر
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ِم ر َ
الزكَاةَُ ،و َج َب رت ِيف
ِب َق رولِ ِهَ :و ِم رن ِج َه ِة النَّ َظرِ َ :أ َّن َم َال الت َرج َار ِة إِ َذا َو َج َب رت ِف ريه َّ
ـم رعنَىَ :أ َّن ك َُّل َو ِ
اح ٍد ِمن ُره َما َم ٌال ُي رب َت َغى بِ ِه الن ََّما ُء
اسا َع َل ري ِهَ ،وا رل َ
ـم رس َت َغ رل ِق َي ً
ا رل ُ
بِالت ََِّص ِ
الو ِ
اض ُح.
االستِدر َال ُل َ
ف فِ ري ِه .إلخَ .ف َه َذا ُه َو ر
ـم رس َت َغ َّال ِ
ـم رخت َُارَ :ال َ ِ
ـما َس َب َق.
ب َّ
جت ُ
ت؛ لِ َ
الزكَا ُة ِيف ا رل ُ
َه َذا َو َق َال األَ رك َث ُرَ ،و ره َو ا رل ُ

احل َس ر ِ
ني بر ِن َع ِ ٍّيل : %
ـما َر َوا ُه ا ِ
َولِ َ
إل َما ُم األَ رع َظ ُم َز ريدُ بر ُن َع ِ ريل بر ِن ر ُ
( َع َفا َر ُس ُ
إلب ِِل ا رل َع َوا ِم ِل َتك ُ
ِص) ،إ َِىل َق رولِ ِه:
ُون ِيف ا رلـ ِم ر ِ
ول ال َّل ِه ÷ َع ِن ا ِ
ربا ِذ ري ِن َوا رلكِ رس َو ِة َوال َيا ُق ِ
اخلَدَ ِم َو ر
(و َع ِن الد رورِ َو ر
وت َوالز ُمر ِد َما
َ
احل ِم ر ِري َوا رل َ َ
اخلَ ري ِل َو ر َ
احل رق  #لِ َب رع ِض ِهَ ،واألَ رخ َب ُار
َمل ر ُت َر رد بِ ِه ِ َجت َارةٌ)َ ،و َقدر َس َب َق رت رِ َوا َي ُة ا ِ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ِم ر َ
حي ٌة َص ِح ري َح ٌة.
ِيف َه َذا َكثِ ر َري ٌة َ ِ
رص ر َ
ح
ح ح
َ ح ح
لصل َٰوة حو حءاتوا ٱ َلزك َٰوة﴾ ِم َن
َواآل َي ُة َو َن رح ُو َها ُجم ر َم َل ٌةَ ،ك َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :أقّيموا ٱ
ـم رحت ََم َال ِ
ـم رج َم َال ِ
ت.
ت ا رل ُ
ا رل ُ

( -)1رشح التجريد (.)139/2
( -)2املجموع (املسند) (ص.)192/
ۡ ۡ ح ۡ ح َٰ ۡ ح ح ح ٗ
( -)3قوله تعاىل﴿ :خذ مّن أمول ّ ّهم صدقة﴾ ،وانظر جواب السياغي يف (الروض) ( )409/2ع ََىل
َمن استدل بعمومها.

حي َيى ŉ
ـم ره ِدي ِيف (ال َب رحرِ ) َع ِن ا ِ
َو َما َأ رح َس َن َما َن َق َل ُه ا ِ
إل َما ِم َ ر
إل َما ُم ا رل َ
وبُ ،جم ر َم َل ٌة ِيف
اس َت رق َوا ُهَ :أ َّن األَ َوا ِم َر ال ُق ررآنِ َّي َة َ ِ
الو ُج ِ
حي ٌة ِيف ال َّط َل ِ
بُ ،حمرت ََم َل ٌة ِيف ُ
رص ر َ
َو ر
ِحلا ُق َها ب َِأ رم َو ِ
ال الت َرج َار ِة َغ ر ُري ُمت َِّضحٍ َ ،وال َّل ُه
(الر رو ِ
ال َّت رف ِص ري ِلَ .حكَا ُه ِيف َّ
ض) َ ،وإ ر َ
َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ريقَ ،و ر ِ
اهلدَ ا َي ِة إ َِىل َأ رق َو ِم َطرِ ريق.
*******



نيَ ،و َع َىل آلِ ِه ال َّط ِ
َو َص َّىل ال َّل ُه َع َىل ُحم َ َّم ٍد األَ ِم ر ِ
اهرِ ري َن.

َو َر َد إِ َل رينَا ُس َؤ ٌال َح ِ
اص ُل ُهَ :ه رل َ ِ
الزكَا ُة ِيف ا رل ُع رم َل ِة ا رل َو َر ِق َّي ِة؟.
ب َّ
جت ُ
الص َواب:
اهلا ِدي إ َِىل َّ
َو ر َ
اجل َوابَ ،وال َّل ُه َ
ـم رق ُصو ُد ِ َهبا ِعنردَ الت ََّمل ِ
ك َ َهلا الت َرج َارةََ ،ف َال إ رِشك َ
َأ َّن ا رل ُع رم َل َة ا رل َو َر ِق َّي َة إ رِن ك َ
َال
َان ا رل َ
الزكَا ِة فِ ري َها ،ك ََسائِرِ َأ رم َو ِ
ـم رق ُصو ُد ِ َهبا إ َِّال
ـم َيك ِ
وب َّ
ِيف ُو ُج ِ
ُن ا رل َ
ال الت َرج َار ِةَ ،وإ رِن َل ر

اج ِة إ رِن َع َر َض رت ،كَالت رَّز ِو ري ِج َوالنَّ َف َق ِة َو َغ ر ِري َذلِ َكَ ،ف َه َذا َحمَط النَّ َظرِ .
ال ِقنر َي َة لِ رل َح َ
قصدر ِ َهبا الت َرج َار ُة ِعنردَ الت ََّمل ِ
ال َ ِ
ك َ َهلا ب ر
ِاالخ ِت َيارِ َف َ
ب
جت ُ
ـم ُي َ
ـم رخت َُارَ :أ َّهنَا إ رِن َل ر
َوا رل ُ
وف َواألَ رسلِ َح ِة َوا رل َّس َّي َار ِ
وض ِم َن ا رل َبنَا ِد ِق َوالس ُي ِ
ات
فِ ري َها َّ
الزكَاةُ ،ك ََسائِرِ ا رل ُع ُر ِ
الر ُس ُ
ول ÷.
الر ِق ري ِق َو َغ ر ِري َذلِ َك ُِمَّا َع َفا َعنر ُه َّ
ال َّث ِم رينَ ِة َوالد رورِ َو َّ

ض ال ُع َل َم ِ
اب َع َىل
اب َّ
ِجي ِ
َو َقدر بَ َل َغ َع رن بَ رع ِ
ِجي ُ
الزكَا ِة فِ ري َها؛ َ َحت رر ًيا َو َت َشد ًدا ِيف اإل ر َ
اء إ ر َ
َ
الو ِ
بَ ،ق َال ال َّل ُه َت َع َاىل﴿ :ي ّريد ٱلِل بّكم
اج ِ
الن ِ
رس الت ََّح رري َ
َّاسَ ،و ره َو َعك ُ

( -)1البحر الزخار ( ،)138/3ط( :دار الكتاب اإلسالمي).
( -)2الروض النضري (.)410/2
ِ
ِ
ِ
َس ا رل َقاف َو َض رم َها فيه َِما :-إِ َذا
َري َها ( ُقن َروةً) َو( َقنَيرتُ َها قنريَ ًة)َ -أ ري ًضا بِك ر ِ
(َ (« -)3قن رَو ُ
ت) ا رل َغن ََم َوغ ر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر
ِ
َريه :اختَا ُذ ُه» .متت من (خمتار الصحاح).
ـمال َوغ ر ِ
(ا رقتَنَيرتَ َها) لنَ رفس َك َال للت َرج َارةَ .و(ا رقتنَا ُء) ا رل َ

ۡ ۡ ح
ول ÷ َي ُق ُ
الر ُس ُ
سوا))َ ،و َق َال َأ ِم ر ُري
ٱليس﴾ [البقرةَ ،]185:و َّ
سوا َو َال ُت َع ر ُ
ولَ (( :ي ر ُ
ني َ :#
(ألَ رن ُأ رخطِي َء ِيف ا رل َع رفوِ َأ َحب إ َ َِّيل ِم رن َأ رن ُأ رخطِي َء ِيف ا رل ُع ُقوبَ ِة).
الـ ُرم رؤ ِمنِ ر َ
َو َأ َّما ك رَو ُن ال ُع رم َل ِة َ َهلا ُم َقابَ ٌل ِم َن َّ
ب َوا رل ِف َّض ِةَ ،ف َل ري َس َذلِ َك َي رقت َِيض َمترلِ ري َك
الذ َه ِ
ب َوا رل ِف َّض ِة.
َم رن ِه َي ِيف َي ِد ِه لِ رل َّذ َه ِ
اس َها َع َىل الن ُقو ِد َف َغ ر ُري َص ِح ريحٍ ؛ لِ َعدَ ِم ُث ُب ِ
وت ا رل ِع َّل ِة ِب َطرِ ري ٍق َص ِح ري َح ٍة.
َو َأ َّما ِق َي ُ
الش َبهِ َّي ُة َوالدَّ َو َر ُ
َف َأ َّما ا رل ِع َل ُل َّ
ـم رخت َُارَ :أ َّهنَا َغ ر ُري ُم رعت ََمدَ ٍةَ ،و َأ َّن ُه َال
ان َو َن رح ُو َذلِ َكَ ،فا رل ُ
ـم رع ُلو َم ِة ِيف ُ
األ ُص ِ
َّص َع َىل ا رل ِع َّل ِة َم َع راس ِتك َرم ِ
ول.
اس إ َِّال بِالن ر
َي رث ُب ُت ال ِق َي ُ
رشو ِط َها ا رل َ
ال ُ ُ
َو َأ َّما ال َّت َعل ُل ب َِج رعلِ َها لِ رلت َرج َار ِة بِك رَو ِهنَا َال ُينر َت َف ُع ِ َهبا إ َِّال بِا رل َب ري ِع َ َهلا َف َغ ر ُري َص ِح ريحٍ ؛
رش ًعا َو َال ُل َغ ًة َو َال ُع رر ًفا.
ِألَ َّن َذلِ َك َال ُي رو ِج ُ
ب ك رَو َهنَا لِ رلت َرج َار ِة َال َ ر
وب َال َينر َت ِف ُع ِ َهبا َص ِ
َو َكثِ ر ٌري ِم َن األَ َر ِ
اح ُب َها إ َِّال إِ َذا بِ ري َع رت.
احل ُب ِ
ايض َوالد رورِ َو ر ُ
اج ِةَ ،وإِ رظ َهارِ
رت ِ
اس ِ َهبا لِ رل َح َ
اع ِ َهبا بِالت ََّجم ِل َو ر
َع َىل َأ َّن ُه َقدر ُي رمكِ ُن اال رنتِ َف ُ
االح ِ َ
ا رل ِغنَى.
ـمن ُ
اع ِ َهبا َأ رو عَدَ َم ُه.
اب َّ
ِجي ِ
َاط ِيف إ ر َ
اجل رم َل ِة َل ري َس ا رل َ
الزكَا ِة ِص َّح َة اال رنتِ َف ِ
َو َع َىل ر ُ

َو َقدر ُي َت َعا َم ُل ب َِما َال َ ِ
وب َو َن رحوِ َهاَ ،و َقدر ك َ
َّاس
ب فِ ري ِه َّ
َاحل ُب ِ
َان الن ُ
جت ُ
الزكَا ُة َق رط ًعا ،ك ر ُ
اع َق رب َل ُو ُجو ِد ا رل َو َر ِقَ ،و َم َع ِق َّل ِة الن ُقو ِد َم َع ُه رم َي رأ ُخ ُذ َ
اج ِاُت رِم
ون َح َ
َال ِس َّي َما الز َّر ُ
ـم َي ُق رل َأ َحدٌ ِم َن ال ُع َل َم ِ
اج ِاُت رِم
ِاحل ُب ِ
رش ِاء َح َ
احل َّ
وبَ ،و َل ر
ب ا َّل ِذي َخيرزِ ُنو َن ُه لِ ِ َ
اء إ َِّن ر َ
ب رُ

اع ِمن ُره رم َأ َّن ُه َال َي ِص ر ُري َّ
اج ِة َمتَى
َص َار لِ رلت َرج َار ِة َأ رص ًالَ ،ف ره َو إ ر َ
ـم َعد لِ رل َح َ
ِمج ٌ
الشـي ُء ا رل ُ
ـم ُي رق َصدر بِ ِه الت َرج َار ُة ِعنردَ الـ ِم رل ِ
ك.
َع َر َض رت لِ رلت َرج َار ِة َما َل ر
ح ح
ح
ـم ُي رو ِج رب ُه َّ
وزَ ،ق َال َت َع َاىل ﴿ :حوَل تقولوا ل حّما ت ّصف
جي ُ
ِجي ُ
الش رـر ُع َال َ ُ
اب َما َل ر
َوإ ر َ
ۡ
ح ح ح ح ح
ح ح
حۡ ح
ّب هَٰذا ححلَٰل حوهَٰذا حح حرام﴾ اآل َي َة.
ألسّ نتكم ٱلكذ
وها َأ رش َج ًارا؛
َو َل َقدر ُق رل ُت لِ َب رع ِ
ايض لِ َت رغرِ ُس َ
ـمت ََشدر ِد ري َنَ :أ َل رستُم راش َ َ
ض ا رل ُ
رت ريت رُم َأ َر ِ َ
رت َ
ون األَ رش َج َار؛ لِ َغ رر ِس َها َوبَ ري ِع ِث َمارِ َهاَ ،و َذلِ َك كُل ُه
لِ َب ري ِع ِث َمارِ َهاَ ،وك ََذلِ َك َت رش َ ُ

ب ك رَو َن تِ رل َك األَ َر ِ
ب َت رقوِ ري ُم َها َو َت رزكِ َيت َُها ِيف ك رُل
ايض َواألَ رش َجارِ لِ رلت َرج َار ِةَ ،ف َي ِج ُ
ُي رو ِج ُ

َح رو ٍلَ ،و َأ رنتُم َال ُت َزك رو َهنَا.
الزكَا ِة ِم رن َو َر ِق ال ُع رم َل ِة ا َّلتِي ِه َي لِ رلقنر َي ِةَ ،و َمل ر ُي َر رد ِ َهبا
وب َّ
َو َه َذا َأ رظ َه ُر ِيف ُو ُج ِ
ِ َجت َارةٌَ ،و َه َذا َو ِ
اض ٌح.
َو َقدر َو َق رف ُت َع َىل ك ََال ٍم ُي َؤ ريدُ َما َذك رَر ُت ُه ِم رن َأ َّن ال ُع رم َل َة ا رل َو َر ِق َّي َة َال َت ِص ر ُري ب َِمنرزِ َل ِة
ب َوا رل ِف َّض ِة بِك رَو ِن َ َهلا ُم َقابَ ٌل ِم َن َّ
َّ
ب َوا رل ِف َّض ِةَ ،و َأ َّن ُه َال ُينر َت َف ُع ِ َهبا إ َِّال إِ َذا
الذ َه ِ
الذ َه ِ
بِ ري َع رت:



احل َس ر ِ
احل َسن،
ني َو ر َ
ُس َؤ ٌال َو َر َد إ َِىل َس ري ِدي ال َع َّال َم ِة ُم رفتِي ال َي َمنَ ،و َس ري ِد َأ روالَ ِد ر ُ
َص ِف ري اإل رِس َال ِم َأ رمحَدَ بر ِن َز ري ٍد ا رل ِ
يس.
ك رب ِ ر

(رش ِح الز َل ِ
ارش)،
(الس رطرِ ال َع ِ ِ
ف) (صَّ )260/
 ُق رل ُتَ :و َقدر َس َب َق ِذك ُرر َو َفا ِت ِه ِيف َ ررش) (ال َّط رب َع ِة ال َّثالِ َث ِة) َس َال ُم ال َّل ِه
(ال َّط رب َع ِة ال َّثا ِن َي ِة) ،و(صَّ )358/
(الس رطرِ ال َّث ِاين َع َ َ

مح ُت ُه َوبَ َركَا ُت ُه َع َل ري ِهَ -ل رف ُظ السؤ َا ِلَ :ما َق رو ُل ُع َل َم ِاء اإل رِس َالمَ ،وزِ ري َن ِة َ
ني
األ َّيام ،الفَارِ ِق ر َ
َو َر ر َ
ني َواإل رِس َال ِم َخ ر ًريا ،ب َِح رق
ـم رس ِل ِم ر َ
بَ ر َ
احل َرامَ ،ج َز ُاه ُم ال َّل ُه َع ِن ا رل ُ
احل َال ِل َو ر َ
ني ر َ
ٍ
ـم رو ُز رو َن ِ
ص َأ ِو
اخلالِ ِ
ات بِا رل َعدَ ِدي الن َح ِ
اس ر َ
ـم َعا َم َل ِة ِب َب ري ِع ا رل َ
ُحمَ َّمد ÷ ِيف ا رل ُ
اس َم رو ُز ٌ
َان َن َسأَ ،ه رل َيك ُ
وب ب َِما َال ُي َؤ رث ُر َوك َ
ون
ـم ُش ِ
ُون رِ بًا َح ري ُث الن َح ُ
ا رل َ
ـم رو ُز رو َن ِ
ـم َقابَ َض ُة ِيف
اتَ ،ف َقدر َح َص َل اال رت َف ُاق ِيف الت رَّق ِد ريرِ بِا رل َو رز ِنَ ،و َح َص َل َع رن ُه ا رل ُ
كَا رل َ
سَ ،و َل ري َس ِ
وز الد ُخ ُ
اب
جي ُ
ول ِيف َذلِ َك ِم رن بَ ِ
ـم رج ِل ِ
ت ال َعدَ ِدي ُن ُقو ًدا؟َ ،و َه رل َ ُ
ا رل َ
ض)َ ،أ رو َخي ُرر ُج ال َعدَ ِدي َع ِن الت رَّق ِد ريرِ ِ َ
الرض ري َب ِة َأ رم َ
ـم َعا َطا ِة)َ ،أ ِو َ
ال،
أل رج ِل َّ ِ
(الق رر ِ
(ا رل ُ
َن الت ََّحي ُل ب ِِح ري َل ٍة لِ رلد ُخ ِ
وز َأ رم َال؟.
جي ُ
َف َي رخ َت ِل َفا ِن؟َ ،و ِإ َذا َأ رمك َ
ول ِيف َذلِ َكَ ،ه رل َ ُ
الو ُجو َد .إلخ.
َأ رفت رُو َنا َم رأ ُج رورِ ري َن َال َأ رخ َال ال َّل ُه َعنرك ُُم ُ
اب ب َِخ رط َي ِد ِه ا رلكَرِ ري َم ِة رِ رض َو ُ
ان ال َّل ِه َع َل ري ِهَ ،ل رف ُظ ُه:
اجل َو ُ
َو ر َ
وج َع ِن ال َّت رق ِد ريرِ بِا رل َو رز ِن إ َِىل ال َّت رق ِد ريرِ بِا رل َعدَ ِد،
ِالرضبَ ِة ُخ ُر ٌ
ابَ :أ َّن َ
اجل َو ُ
الوا ِق َع ب َّ ر
رَ

اسَ -س َوا ٌء كَا َن ِ
ـم رو ُز رو َن ِ
ت ال َعدَ ِدي َم ُش روبَ ًة َأ رو
ات َغ ر َري الن َح ِ
َفال َّت َعا ُم ُل ِ َهبا ِيف ا رل َ
َخالِ َص ًةَ -قد ر
ف الـ َرم َاال ِن فِ ري ِه ِيف رِ
اض ُل َوالن ََّسا،
اخ َت َل َ
وز ال َّت َف ُ
رس َوال َّت رق ِد ريرِ َ ،ف َي ُج ُ
اجلن ِ
َوال َّل ُه َأ رع َل ُم .ا رنت ََهىَ .وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق [اهـ].
*******
(من مسائل الطالق)



احل رمدُ لِ َّل ِه ك ََما َ ِ
جل َاللِهَ ،و َص َل َوا ُت ُه َو َس َال ُم ُه َع َىل َس ري ِد َنا ُحم َ َّم ٍد َوآلِهَ ،وبَ رعدُ :
جي ُ
ب َِ
رَ

إل رطال َُع َع َىل الس َؤ ِ
َف َقد ك َ
ـم َؤ َّر ِخ (سادس وعرشين1388/2/هـ).
َان ا ِ
ال ا رل ُ
الص َواب:
اهلا ِدي إ َِىل َمن َره ِج َّ
َو ر َ
اجل َوابَ ،وال َّل ُه َ
ـمدَ ُار ِيف األَ رمرِ ُك رل ِه،
َأ َّن ُم َرا َق َب َة ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُه َو ُم َعا َم َل َت ُه ِه َي ا رل ُع رمدَ ةَُ ،و َع َل ري َها ا رل َ
ح حٓ ح
ـم َّطلِ ُع َع َىل َض َمائِرِ ال ُق ُلوب ﴿ حي ۡعلم خائ ّ حنة
َف ره َو َع َّز َو َج َّل َع َّال ُم ال ُغ ُيوبَ ،وا رل ُ
ۡحۡ حح ۡ
تف ٱ ل
لصدور[ ﴾١٩غافر].
ٱلع ّ
ّي وما ّ
و ِيف األَ رخبارِ النَّبوِ ية(( :إِنما األَ رعم ُال بِالنري ِة))َ ،أ رخرجه الس َّت ُة ِسوى مالِ ٍ
ك ،
َّ
َ َّ
َ
َ
َ َ
َ َ ُ ر
َ
َّ َ
ٍ
َو َ
ِإصابَ ِة ا رلسنَّ ِة))،
((ال َق رو َل َو َال َع َم َل إ َِّال ِبنِ َّيةَ ،و َال َق رو َل َو َال َع َم َل َو َال نِ َّي َة إ َِّال ب َ
ـم َؤ َّيدُ بِال َّل ِه َ ،و َأبُو َطالِ ٍ
ب َ ،و َأبُو
َّارص َ ،وا ِ
َأ رخ َر َج ُه ا ِ
إل َما ُم ا رل ُ
إل َما ُم الن ِ ُ

( -)1البخاري برقم ( ،)1مسلم برقم ( ،)4927سنن أيب داود ( ،)262/2رقم ( ،)2201سنن
الرتمذي برقم ( ،)1647وقال« :حديث حسن صحيح» ،سنن النسائي ( ،)361/3رقم
( ،)5630سنن ابن ماجه برقم ( ،)4227مسند أمحد ( ،)303/1رقم ( ،)168ط( :الرسالة).
( -)2البساط (ص.)67/
( -)3رشح التجريد (.)126/1
( -)4أمايل اإلمام أيب طالب ( #ص ،)241/رقم (.)217

اس ِ ،م رن َطرِ ري ِق َج رع َفرِ بر ِن ُحم َ َّم ٍد َع رن آبَائِ ِه رِ رض َو ُ
ان ال َّل ِه َع َل ريهِم.
ال َع َّب ِ
الِص ري ِح ِمن َرها َوا رل ِ
َفا رعتِ َب ُار النر َّي ِة ِيف َمجِ ري ِع األَ رل َف ِ
احلقَ ،و ره َو َق رو ُل َكثِ ر ٍري
اظ َّ ِ
كنَا َي ِة ُه َو ر َ
َّارصَ ،و َمالِ ٌكَ ،و َأ رمحَدُ .
ِم َن األَ ِئ َّم ِة ِ ،¤من ُرهم :ال َبا ِق ُرَ ،و َّ
الصا ِد ُقَ ،والن ِ ُ

ني
ض ال ُع َل َما ِء َح ري ُث َق َالَ :وال َّل ُه ُس رب َحا َن ُه َذك ََر ال َّط َال َقَ ،و َمل ر ُي َع ر ر
َو َما َأ رح َس َن ك ََال َم بَ رع ِ
ال ًقاَ ،ف َأي َل رف ٍ
َّاس إ َِىل َما َي َت َع َار ُفو َن ُه َط َ
ظ َج َرى ُع رر ُف ُهم َو َق َع ِب ِه
َل رف ًظاَ ،ف ُع ِل َم َأ َّن ُه َر َّد الن َ

ال َّط َال ُق َم َع ال رن َّي ِةَ ،و َ
اظ َال ُت َرا ُد ِب َع رينِ َها ،بَ رل لِ رلدَّ َال َل ِة َع َىل َم َق ِ
األ رل َف ُ
اص ِد َال ِف ِظ َهاَ ،ف ِإ َذا
ٍ
ب َع َل ري ُه ُحك ُرم ُه.
ـم رعنَى َت َر َّت َ
َت َك َّل َم ِب َل رفظ َد ٍّال َع َىل َم رعنًى َو َق َصدَ ِب ِه َذلِ َك ا رل َ
الرت ِك ري َو ر ِ
اهلن ِرد ري ب َِأ رل ِسنَتِهِم ،بَ رل َل رو َط َّل َق
َو ِ َهل َذا َي َق ُع ال َّط َال ُق ِم َن ا رل َع َج ِم ري َو ر
ِِص ري ِح ال َّط َال ِق بِال َع َر ِب َّي ِةَ ،و َمل ر َي رف َه رم َم رعنَا ُه َمل ر َي َق رع ِب ِه َِش ٌء َق رط ًعا.
َأ َحدُ ُهم ب َ ِ
ب ب ِن مالِ ٍ
ك َع َىل َأ َّن ال َّط َال َق َال َي َق ُع ِ َهب َذا ال َّل رف ِ
ظ َو َأ رم َثالِ ِه إ َِّال
َو َقدر َد َّل َح ِد ري ُث َك رع ِ ر َ

((احل ِقي ب َِأ رهلِ ِ
ك)).-
بِالنر َّي ِةَ - ،و َأ َش َار ب َِذلِ َك إ َِىل َق رولِ ِه :ر َ
اب َأ َّن َذلِ َك َج ٍ
رص ر ِ
ار ِيف َسا ِئرِ األَ رل َف ِ
حي َها َوكِنَا َيتِ َهاَ .حتَّى َق َال:
اظِ َ ،
الص َو ُ
َق َالَ :و َّ
َو َت رق ِس ري ُم األَ رل َف ِ
رص ريحٍ َوكِنَا َي ٍةَ ،وإ رِن ك َ
َان َت رق ِس ري ًما َص ِح ري ًحا ِيف َأ رص ِل
اظ إ َِىل َ ِ
ِاختِ َال ِ
فب ر
الو رض ِعَ ،لكِ رن َ ر
اص َواألَ رز ِمنَ ِة َواألَ رمكِنَ ِةَ ،ف َل ري َس ُحك ًرما
خت َتلِ ُ
ف األَ رش َخ ِ
َ
ظ َذا ِت ِهَ ،فرب َل رف ٍ
آخرِ ري َن ،إ َِىل ِ
َثا ِبتًا لِ َّل رف ِ
رص ريحٍ ِعنردَ َق رو ٍم ِكنَا َي ٌة ِعنردَ َ
آخرِ ِه.
ظ َ ِ
ُ َّ
السائِ ُلَ ،و ره َو َق رو ُل« :ا رعت ِ َِربي َن رف َس ِ
ك
إِ َذا َع َر رف َت َذلِ َكَ ،ف َه َذا ال َّل رف ُظ ا َّل ِذي َذك ََر ُه َّ
ب ال َّظ ِ
اهرِ َأ رم ٌر َ َهلا بِا رع ِت َبارِ َن رف ِس َها ك ََذلِ َكَ ،وا رع ِت َب ُار َن رف ِس َها ُم َط َّل َق ًة
ُم َط َّل َق ًة» ،ب َِح َس ِ
ِِص ري ِح َط َال ٍقَ ،وإِ َّن َما ُه َو ب َِم رعنَى :ا رف ِ
اج َع ِيل،
َل ري َس ب َ ِ
احسبِيَ ،أ ِو ر
ريضَ ،أ رو َقدر رِ يَ ،أ ِو ر
إل رق َر َار ِب ِهَ ،وإ رِن َمل ر َي ُك رن
اع ال َّط َال ِقَ ،أ ِو ا ِ
حيت ََم ُل َأ رن َي رق ِصدَ ب َِذلِ َك إِ ري َق َ
َو َغا َي ُة َما فِ ري ِهَ :أ َّن ُه ُ ر

( -)1ورواه اإلمام أمحد بن سليامن  ŉيف (أصول األحكام) ( ،)99/1رقم ( ،)84واألمري
احلسني  #يف (شفاء األُوام) ( ،)46/1واإلمام القاسم بن حممد  ŉيف (االعتصام)
(.)170/1
( -)2انظر (الشفا) لألمري احلسني .)302/2( #

َم رو ُضو ًعا َل ُه.
ـم َيزِ رد َر ُس ُ
السائِ ُل بِال َّل ِه َأ َّن ُه َمل ر َينروِ َط َ
ول ال َّل ِه ÷ َع َىل
ال ًقاَ ،و َل ر
َو َقدر َأ رق َس َم َّ
ـم رع ُر ِ
َ رحتلِ ري ِ
وف ِيف ال َّط َال ِق .
ف ُركَا َن َة ِيف َخ َ ِرب ِه ا رل َ
ف َق رصدُ ُه َونِ َّي ُت ُه إ َِّال ِم رن ِج َهتِ ِه.
َو َال ُي رع َر ُ

رب بِ ِه َع رن َق رص ِد ِهَ ،و َأ َّكدَ ُه بِا رل َي ِم ر ِ
ني َف َل رم َي َق رع ب َِذلِ َك
السائِ ُلَ ،و َع َّ َ
َوبِنَا ًء َع َىل َما َق َّر َر ُه َّ
ـم رر َأ ُة بَا ِق َي ٌة ِيف َع رق ِد نِك ِ
وز ألَ َح ٍد
جي ُ
جي ُ
وز َ َهلا اال رمتِن ُ
َاع ِمنر ُهَ ،و َال َ ُ
َاح ِهَ ،ال َ ُ
َط َال ٌقَ ،فا رل َ
ف.
الرش ري ُ
الرش ُع َّ ِ
َأ رن َي رمنَ َع َها ِمنر ُهَ .ه َذا ُه َو ا َّل ِذي َي رق ِيض بِ ِه َّ ر
ـم َي َت َق َّر رر
ـم َن رب َح رث َع ِن السنَّ ِة َوا رلبِدر َع ِة ِيف َه َذا؛ لِ َعدَ ِم ُل ُزو ِم ِه ُهنَاَ ،ح ري ُث َل ر
َو َل ر
وع َِش ٍءَ .وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِقُ .ح ررر (1388/2/29هـ).
ُو ُق ُ
ـم رف َت ِق ُر إ َِىل ال َّل ِه َت َع َاىلَ :جم ردالدر رين بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
ـم َؤ َّي ِدي غفر اهلل هلم
ور ا رل ُ
ا رل ُ
وللمؤمنني.
*******
ف ُركَا َن َة أ َّنه َما َأرا َد َّإال واحدة.
( -)1إذ فيه أ َّن رسول اهلل ÷ َح َّل َ
وهذا احلديث بألفاظه وسياقاته رواه كثري من أئمة أهل البيت  %واملحدثني ،من أئمتنا :%
رواه اإلمام املؤيد باهلل يف (رشح التجريد) ( ،)277/3واإلمام املتوكل عىل اهلل أمحد بن سليامن
يف ( ُأصول األحكام) ( ،)660/1رقم ( ،)1585والسيد اإلمام احلسني بن حممد يف (الشفا)
( ،)311/2ومن املحدثني :أبو داود ال َّط َيالِ ِيس يف (املسند) ( ،)510/2رقم ( ،)1284وابن أيب
شيبة يف (املصنَّف) ( ،)591/9رقم ( ،)18437ولفظهَ :أنَّ ُه َط َّل َق ا رم َر َأتَ ُه َا رلبَتَّ َةَ ،ف َأتَى
ت ِ َهبا؟))َ .ف َق َالَ :و ِ
ت ِ َهبا َّإال
احدَ ةًَ ،ق َال (( :آل َّل ِه َما َأ َر رد َ
النَّب َِّي ÷ َف َس َأ َل ُه؟ َف َق َالَ (( :ما َأ َر رد َ
ت ِ َهبا إ َِّال َو ِ
َو ِ
احدَ ةًَ ،ق َالَ :ف َر َّد َها َع َل ري ِه.
احدَ ةً؟)) َق َال :آل َّل ِه َما َأ َر رد ُ
وأمحدُ بن حنبل يف (املسند) ( ،)91/3رقم ( ،)2387ط( :دار احلديث) ،والدارمي يف (السنن)
( ،)135/2رقم ( ،)2272وأبو داود السجستاين (يف السنن) ( ،)263/2بأرقام (،)2206
و( ،)2207و( ،)2208وابن ماجه يف (السنن) ،رقم ( ،)2051والرتمذي يف (السنن) رقم
( ،)1177وأبو يعىل رقم ( ،)1537وابن حبان يف (صحيحه) ،رقم ( ،)4274ط( :الرسالة)،
والدارقطني يف (السنن) ( ،)21/4من رقم ( )3933إىل ( ،)3938واحلاكم يف (املستدرك)
برقم ( ،)2807والبيهقي يف (السنن) ( ،)342/7وغريهم ،وقال الشيخ ابن تيمية يف
(الفتاوى) (( ) 51/33ط :دار الوفاء)« :إسناده جيد» ،وصححه ابن القيم يف (زاد املعاد)
( ،)263/5والشيخ أمحد شاكر يف حتقيق (املسند) البن حنبل ( ،)2387واهلل تعاىل أعلم.


نيَ ،و َع َىل آلِ ِه
ـم رر َسلِ ر َ
احل رمدُ لِ َّل ِه َر رب ا رل َعا َلـ ِم ر َ
نيَ ،و َّ
الس َال ُم َع َىل َس ري ِد ا رل ُ
الص َال ُة َو َّ
رَ
ِني ال َّط ِ
احل َّج ِة َجم ردالدر رين بر ِن ُحم َ َّم ٍد ِيف َر ُج ٍل َط َّل َق
ال َّط ريب َ
اهرِ ري َنَ :ه َذا ُس َؤ ٌال إ َِىل َم رو َال َنا ر ُ

الش ري ُخ ابر ُن بَ ٍ
َط َال ًقا ُم َتتَابِ ًعاَ ،و َقدر ك َ
َان َأ رفتَا ُه َكثِ ر ٌري ِم َن ا رل ُق َضا ِة ِمن ُرهم َّ
وع
از ب ُِو ُق ِ
احل َّج ِة َجم ردالدر رين َأ َّيدَ ُه ال َّل ُه َت َع َاىل إ َِىل ال َّطائِ ِ
ال َّث َال ِ
ف،
ثَ ،ف َو َص َل َّ
السائِ ُل إ َِىل َم رو َال َنا ر ُ
إل رفتَا ُء ب َِذلِ َك.
ني ُهنَالِ َك ا ِ
ـم رفتِ ر َ
َو َقدر َتك ََّر َر ِم َن ا رل ُ
اب:
اجل َو ِ
َو َه َذا ُص رو َر ُة ر َ


نيَ ،و َعىل آلِ ِه
الس َال ُم َع َىل َخا َت ِم النَّبِ ري ر َ
احل رمدُ لِ َّل ِه َر رب ا رل َعا َلـ ِم ر َ
نيَ ،و َّ
الص َال ُة َو َّ
رَ
ال َّط ِ
اهرِ ري َن:
مح ُة ال َّل ِه َوبَ َركَا ُت ُهَ ،وبَ رعدُ :
الس َال ُم َو َر ر َ
َو َع َل ريك ُُم َّ
َان اال رط َال ُع َع َىل الس َؤ ِ
َف َقدر ك َ
ـم َؤ َّر ِخ ِيف (1389/8/2هـ)َ ،و َه َذا الس َؤ ُال
ال ا رل ُ
اخ َت َل َف رت فِ ري ِه األَ رن َظ ُارَ ،و َت َبا َين ِ
َعظِ ري ُم ر
اخلَ َطرِ َ ،جلِ ري ُل األَ َثرِ َ ،قد ر
اآلرا ُء ِم رن َع ره ِد
َت َ

الصدر رِ األَ َّو ِل َف َم رن بَ رعدَ ُه رم.
َّ
َوا رل َو ِ
ـم رفتِيَ :أ رن َي ُق َ
َاب َربر ِهَ ،و ُسنَّ ِة
احل َّق بَ رعدَ َ رحت ِق ري ِق النَّ َظرِ ِيف كِت ِ
اج ُ
ب َع َىل ا رل ُ
ول ر َ
َنبِ ري ِه ÷.

حي ِ
ب َن رف َس ُهَ ،و َال ُي رؤثِ َر َش ره َو َت ُه َع َىل
اس َ
ـم رس َت رفتِيَ :أ رن ُي َرا ِق َ
ب ال َّل َه َت َع َاىلَ ،و ُ َ
َو َع َىل ا رل ُ
ح ح ٓ ح
الض َمائِرِ  ﴿ ،حي ۡعلم خائ ّ حنة
ـم َّطلِ ُع َع َىل َّ
السائِرِ َ ،وا رل ُ
ِد رينِ ِهَ ،فال َّل ُه ُس رب َحا َن ُه ُه َو َع َّال ُم َّ َ
ۡحۡ حح ۡ
ل
ّي وما ت ّف ٱلصدور [ ﴾١٩غافر].
ٱلع ّ

ـم َوارِ ري ِ
ث
ب َع َىل َه َذا رارتِك ُ
رت َّت ُ
استِ رم َر ُار ا رل َ
ـم رحظُورِ َ ،و ر
َاب ا رل َ
َول َي رع َل َم َأ َّن ُه َي َ َ
اب إ َِىل األَبَ ِدَ ،و َال َتنر َف ُع ُه ال َفت َروى إ رِن ك َ
ف َما َأبردَ ا ُه.
الوا ِق ُع ِخ َال َ
َواألَ رن َس ِ
َان َ
َف َأ ُق ُ
اب:
الص َو ِ
اهلا ِدي إ َِىل َّ
اجل َو ُ
ول :ر َ
ابَ ،وال َّل ُه َ
اح ٍدَ ،أو ب َِأ رل َف ٍ
َان بِ َل رف ٍ
ظ َو ِ
ـم َتتَاب َِع َس َوا ٌء ك َ
اظ َال
ر
ا َّل ِذي َن رخت َُار ُه َأ َّن َه َذا ال َّط َال َق ا رل ُ
اع ال َّث َال ِ
َي َق ُع ِب ِه َّإال َط رل َق ٌة َو ِ
ث.
ـم َط رل ُق إِ ري َق َ
ـم َي رق ِص ِد ا رل ُ
احدَ ٌة َما َل ر

رب ابر ِن َع َّب ٍ
يض ال َّل ُه َعن ُره َما :ك َ
َان ال َّط َال ُق َع َىل َع ره ِد
َوالدَّ لِ ري ُل َع َىل َذلِ َكَ :خ َ ُ
اس َر ِ َ
ث َو ِ
َني ِم رن ِخ َال َف ِة ُع َم َر َط َال ُق ال َّث َال ِ
َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷َ ،و َأ ِيب بَك ٍررَ ،و َسنَت ر ِ
احدَ ةً،
اس َت رع َج ُلوا ِيف َأ رم ٍر َقدر كَا َن رت َ ُهل رم فِي ِه َأ َناةٌَ ،ف َل رو َأ رم َض رينَا ُه
َف َق َال ُع َم ُر :إ َِّن الن َ
َّاس َق ِد ر
ني.
ـم َحدر ِث ر َ
رب َال نِ َز َ
رت ِة َوا رل ُ
اع ِيف ِص َّحتِ ِه ِعنردَ َأ ِئ َّم ِة ا رل ِع ر َ
هِمَ ،ف َأ رم َضا ُهَ ،و َه َذا َخ َ ٌ
َع َل ري ر
اخلَ َ ِرب َأ َّن َر ُس َ
ـما ِيف ر
ف ُركَا َن َة َأ َّن ُه
ول ال َّل ِه ÷ َح َّل َ
َو ُق رلنَا :إِ َّن ُه إ رِن َن َوا ُه َو َق َع؛ لِ َ
ات َأ َّن ُه َط َال ُق ال َّث َال ِ
الر َوا َي ِ
َما َأ َرا َد إ َِّال َو ِ
ث.
احدَ ةًَ ،و ِيف بَ رع ِ
ض ر

ني َع ِ ٍّيل َ #ما ُي َؤ ريدُ َذلِ َك .
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َو َقدر َث َب َت َع رن َأ ِم ر ِري ا رل ُ
الص ِح ري َحَ :أ َّن ُه َال َي َق ُع َِش ٌء ِم َن ال َّط َال ِق َو َغ ر ِري ِه إ َِّال بِا رلنر َّي ِة؛ لِ َق رولِ ِه ÷:
َم َع َأ َّن َّ
((إِ َّن َما األَ رع َم ُال بِالنر َّي ِ
ات))َ ،و َق رولِ ِه ÷َ :
((ال َق رو َل َو َال َع َم َل إ َِّال بِنِ َّي ٍةَ ،و َال َق رو َل
َو َال َع َم َل َو َال نِ َّي َة إ َِّال بِإ َِصابَ ِة ا رلسنَّ ِة)).
ٍ
اع.
َو َه َذاَ ،وإ رِن كَا ُنوا َقدر َذك َُروا َأ َّن َّ ِ
حيت ُ
الِص ري َح َال َ ر
َاج إ َِىل ِن َّيةَ ،فا رلدَّ لِ ري ُل َأ َحق بِاال رت َب ِ
وع ال َّث َال ِ
حي َم ُل َما َو َر َد ِم َن األَ ِد َّل ِة
مج ٌع بَ ر َ
ث إ رِن َن َوا ُهِ ،ف ري ُه َ ر
ني األَ ِد َّل ِة؛ إِ رذ ُ ر
َوا رل َق رو ُل ب ُِو ُق ِ
وع ال َّث َال ِ
ث َع َىل َأ رن َيك َ
وع َع َىل عَدَ ِم نِ َّيتِ َها.
ُون َن َو َاهاَ ،و َما َو َر َد بِ َعدَ ِم ُ
الو ُق ِ
ب ُِو ُق ِ

َيل  ŉيف (املجموع) (ص( )324/باب الطالق البائن)َ ،ع رن
(-)1روى اإلمام األعظم زَ ريدُ بر ُن ع ِ ٍّ
احل َرا ِم نُو ِق ُف ُه َفنَ ُق ُ
َيل ِ ( %يف ر
ولَ :ما
اخلَلِيَّ ِة َوا رل َ ِرب َّي ِة َوالبَتر َل ِة َوا رلبَتَّ ِة َوا رلبَائِنِ َو ر َ
َأبِي ِهَ ،ع رن َجدر ِهَ ،ع رن ع ِ ٍّ
احدَ ًة كَانَ رت َو ِ
نَ َو ري َت؟ َفإِ رن َق َال :نَ َو ري ُت َو ِ
احدَ ًة بَائِن ًا َو ره َي َأ رم َل ُك بِنَ رف ِس َهاَ .وإ رِن َق َال :نَ َو ري ُت َثالَث ًا
َري ُهَ ،و َال َ ِ
حتل لِألَ َّو ِل َحتَّى تَدر ُخ َل بِالثَّ ِاينَ ،و َي ُذ َ
وق ِم رن ع َُسير َلتِ َها
كَانَ رت َح َرام ًا َحتَّى تَنركِ َح زَ رو ًجا غ ر َ
َوتَ ُذ َ
وق ِم رن ع َُسير َلتِ ِه).

ب ِم رن َح ري ُث َأ َّن ا رل َعا ِم َّي ِعنردَ ُهم إِ َذا َأ رو َق َع
ـم رذ َه ِ
ـم َوافِ ُق لِك ََال ِم َأ ره ِل ا رل َ
َو ره َو ا رل ُ
َش ري ًئا ُم رع َت ِقدً ا لِ ِص َّحتِ ِهَ ،و َوا َف َق َقائِ ًال ِم رن ُع َل َم ِ
ني َو َق َع.
ـم رسلِ ِم ر َ
اء ا رل ُ

َو َل َقدر َأبر َط َل بَ رع ُض ال ُع َل َم ِ
اء ال َّط َال َق البِدر ِع َّي ِم رن َأ رصلِ ِهَ ،و َقا ُلواَ :ال َي َق ُع بِ ِه َِش ٌء؛
لِ َق رولِ ِه ÷َ (( :ما َمل ر َي ُك رن َع َل ري ِه َأ رم ُر َنا َف ره َو َر ٌّد)).
الو َس َط َأ َّهنَا َت َق ُع َو ِ
َو َل ِ
احدَ ةٌ؛ ِخلَ َ ِرب ابر ِن َع َّب ٍ
الِص ري ِح
اس َّ ِ
ك َّن ال َق رو َل األَعردَ َل َ
الص ِح ري ِح.
َّ
وس ،و َع َط ٍ
َوا رل َق رو ُل بِ َعدَ ِم ال َّتتَابُ ِع ُه َو َق رو ُل ابر ِن َع َّب ٍ
اءَ ،وال َبا ِقرِ َ ،و َأ رمحَدَ
او ٍ َ
اسَ ،و َط ُ

ِ
ِ
إل َما ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيل.
احل رقَ ،ورِ َوا َي ٌة َع ِن ا ِ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
بر ِن ع ري َسىَ ،وال َقاس ِمَ ،و َ
َو ره َو َق رو ُل َّ
اج َع َل ري ِه ِيف
االحتِ َج َ
است رَو َىف ر
الش ري ِخ ابر ِن َت ري ِم َّي َةَ ،وتِ رل ِم ري ِذ ِه ابر ِن ال َق ري ِمَ ،و ر
ـم َعا ِد) .
َ
(زا ِد ا رل َ
َو َقدر َك ُث َر ِ
ات َو ر
وز َأ رن ُي رعدَ َل َع ِن
االختِ َال َف ُ
الر َوا َي ُ
جي ُ
ات ِيف َه َذا ال َب ِ
ابَ ،و َال َ ُ
ت ر
ـم َج َّر ِد األَ َق ِ
او ري ِل.
الدَّ لِ ري ِل؛ لِ ُ

الس َال ِم) َ :واألَ رق َر ُب َأ َّن َه َذا-
الس ريدُ ال َع َّال َم ُة األَ ِم ر ُري َّ
(س ُب ِل َّ
الصنر َع ِاين ِيف ُ
َق َال َّ
احل رج َو َغ رري َِها،
َأ ري ال َق رو َل بِال َّتتَابُ ِعَ -ر رأ ٌي ِم رن ُع َم َرَ ،ت َر َّج َح َل ُه ،ك ََما َمن ََع ِم رن ُم رت َع ِة ر َ
ٍ
رت ُك َغ ر َري َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷.
َوكُل َأ َحد ُي رؤ َخ ُذ ِم رن َق رولِ ِه َو ُي َ َ
َان َع َىل َع ره ِد َر ُس ِ
ف َما ك َ
احل رج ب َِال
َوك رَو ُن ُه َخا َل َ
ول ال َّل ِه ÷ َف ره َو َنظِ ر ُري ُم رت َع ِة ر َ
َر ري ٍ
ات ِيف األَ رجوِ بَ ِة لِ ُي َوافِ َق َما ك َ
ِص الن ُب َّو ِة َال َتلِ ري ُقَ ،ف َقدر َث َب َت
َان ِيف َع ر ِ
بَ ،وال َّتكَل َف ُ
ات َي رع ُس ُـر َت رطبِ ري ُق َها َع َىل َو رج ٍه َص ِح ريحٍ  .ا رنت ََهى ك ََال ُم ُه.
اجتِ َها َد ٌ
َع رن ُع َم َر ر
احل ِ
الش روك ِ
َو َق َال ا رل َع َّال َم ُة َّ
ني بِال َّتتَابُ ِع
اص ُل َأ َّن ال َقائِلِ ر َ
َاين ِيف ( َن ري ِل األَ روطَارِ ) َ :و ر َ
اس َت رك َث ُروا ِم َن األَ رجوِ بَ ِة َع َىل َح ِد ري ِ
ث ابر ِن َع َّب ٍ
اسَ ،وكُل َها َغ ر ُري َخارِ َج ٍة َع رن َدائِ َر ِة
َقد ر

(( -)1زاد املعاد) البن القيم ( .)247/5ط( :مؤسسة الرسالة-مكتبة املنار اإلسالمية).
(( -)2سبل السالم) البن األمري ( ،)173/3ط( :دار الفكر).
( -)3نيل األوطار ( ،)234/6ط( :دار احلديث-القاهرة).

ال َّت َعس ِ
ـم َحا َما ُة ِألَ رج ِل َم َذ ِ
ب
اه ِ
اعَ ،فإ رِن كَا َن رت ِت رل َك ا رل ُ
احلق َأ َحق بِاال رت َب ِ
فَ ،و ر َ
األَ رس َال ِ
ـم َط َّه َر ِةَ ،وإ رِن كَا َن رت ِألَ رج ِل
فَ ،ف ره َي َأ رح َق ُر َو َأ َقل ِم رن َأ رن ُت رؤ َث َر َع َىل ا رلسنَّ ِة ا رل ُ

ني ِم رن َر ُس ِ
ُع َم َر بر ِن ر
ول ال َّل ِه ÷.
ابَ ،ف َأ ري َن َي َق ُع ا رلـ ِم رسكِ ر ُ
اخلَ َّط ِ
ايب َع َىل َق رو ِل
ُث َّم َأي ُم رسلِ ٍم َي رست رَح ِس ُن َع رق ُل ُه َو ِع رل ُم ُه َت رر ِج ري َح َق رو ِل َص َح ِ ٍّ
ـم رص َط َفى .ا رنت ََهى ك ََال ُم ُهَ ،وال َّل ُه ُ ِ
اف.
إل رن َص َ
حيب ا ِ
ا رل ُ

ـم َحاكِ ِم َّ
الش رـر ِع َّي ِةَ ،و ُي رس َت رف َس َـر َع َّما
ـم َط رل ُق إ َِىل َأ َح ِد ا رل َ
حي ُض َـر َه َذا ا رل ُ
َف َأ َرى َأ رن َ ر
ـم َخالِ ِ
اع ِم رث ِل َذلِ َكَ ،ف ِفي
َن َوى ِ َهب َذا ا رل َّط َال ِق البِدر ِع ري ا رل ُ
ف لِ رلسنَّ ِةَ ،و ُي رز َج َر َع رن إِ ري َق ِ

الر َوا َي ِة َأ َّن َر ُس َ
َاب ال َّل ِه،
ب بِكِت ِ
ب ِم رن ِم رث ِل َه َذاَ ،و َق َالَ (( :أ ُي رل َع ُ
ول ال َّل ِه ÷ َغ ِض َ
ر
ـم َي رق ِصدر ِب ِه إِ َّال َو ِ
احدَ ًة إِ ِن ا َّد َعى َذلِ َك؛ ِألَ َّن ُه
حيلِ َ
َو َأ َنا بَ ر َ
ف َأ َّن ُه َل ر
ني َأ رظ ُهرِ ك رُم))َ ،و َ ر

حيت ََم ُل إ َِرا َد ُة الت رَّأكِ ري ِد؛ َو ِألَ َّن ُه َال َي َق ُع إ َِّال بِالنر َّي ِة ك ََما َس َب َق.
ُر
اج َع ُةَ ،وإ رِن
َفإ رِن َح َل َ
ـم َر َ
ـم َت ُك رن َقدر َس َب َق رت ِمنر ُه َط رل َقتَا ِن َوا ِق َعتَا ِن َف َل ُه ا رل ُ
ف َو َل ر
ٍ
ٍ
ٍ
كَا َن رت َق ِد ا رن َق َض ِ
ـم َو رف ُق
ـم َفبِدُ رو ِن َع رقدَ .وال َّل ُه ا رل ُ
ت ا رل ِعدَّ ُة َفبِ َع رقد َج ِد ريدَ ،وإ رِن َل ر
ـمآب.
ـم رر ِج ُع َوا رل َ
لِ رل َّص َوابَ ،وإِ َل ري ِه ا رل َ
ا رنت ََهى َن َق ً
ال ِم رن َخ رط ِه َأ َّيدَ ُه ال َّل ُه تعاىل َو َس َما ًعا َع َل ري ِه ِيف ( 89/9/23هـ).
*******
الرش ِ
الر ِ
ُس َؤالَ :ما َي ُق ُ
اشدُ َ
يف -
ب َّ ِ
ـم رذ َه ِ
ون َع َىل َما َي رقت َِضي ِه ك ََال ُم ا رل َ
ول ال ُع َل َما ُء َّ
يف -يف ا رم َر َأ ٍة َت َز َّو َج رت يف ال ِعدَّ ِة مل َ ِ
يغ َوالت رَّحرِ ِ
حت رض إ َِّال َح ري َض َت ِ
ني
َصا َن ُه ال َّل ُه َع ِن َّ
الز ِ
ف َت رقرِ ي ًبا ِم رن بَ ِ
َف َق رط ِم رن بَ رع ِد َط ِ
عد َأ رن َط َّل َق َها
وج األَ َّو ِلَ ،و َهلا َسنَ ٌة َونِ رص ٌ
الق َّ
الز ِ
وج األَ َّو ُلَ ،و َمل َ ِ
احل ري َضت ِ
الز رو ُج ال َّثاين،
َنيُ ،ث َّم َت َز َّو َج رت َو َد َخ َل ِ َهبا َّ
َّ
الز ُ
حت رض إ َِّال َه ِذ ِه َ

اض ِ
َاح إ َِّال يف َح ِ
احل ري َض ِة َه ِذ ِه،
َو َح َ
احل ري َض َة ال َّثالِ َث َةَ ،و َمل َي رع َل ُموا بُ رط َال َن النرك ِ
ال َ
ت َ
الز رو ِجَ ،و َلكِن َُّه َما َج ِ
احل ري َض ِة الد ُخ ُ
اه َل ِ
ني بِالت رَّحرِ ي ِم َمل َي رع َل َما
ول ِم َن َّ
َو َقدر َس َب َق َق رب َل َ

احل ري َض ِة ال َّثالِ َث ِة َأ َّيا ًما.
إ َِّال َو َقد اِ رست ََم َّر ر
ت يف َ
وج ال َّثاين ب ِِح َي ٍ
ض َث َ
الث
رب ِاء؟ َه رل َت رست ر َِربي ِم َن َّ
االستِ ر َ
َأفِيدُ و َنا َما َذا َي رل َز ُم ِم َن ر
الز ِ
مر ٍ
ات ُث َّم ُت رك ِم ُل ِعدَّ َة األَ َّو ِل ب َِح ري َض ٍة َأ رم َال؟.
َ َّ
ُثم ِإ َذا ُق رلتُم َال بدَّ ِمن َث ٍ
ث ِح َي ٍ
ريِها َن رر ُجو ِإ َفا َد َ ُُتم َح ري ُث َو َقدر َأ رفت رَو َنا ِب َث َال ِ
ض
الث َغ َ
ر ُ ر
َّ
َغ رري َِها ُث َّم ُت رك ِم ُل َع ِن َ
األ َّو ِل ب َِح ري َض ٍةَ ،و َل ِ
خلا ِط ُر َّإال ِبإ َِجابَ ِتك رُم؟.
ك رن َمل ر َي رط َم ِئ ّن ا َ
ايض ال َع َّال َم ُة َع ربدُ اهلل ب ُن ُحم َ َّم ٍد ال َعن ِريس ب َِما َل رف ُظ ُه:
َأ َج َ
اب ال َق ِ ُ
َاح
ابَ ،واهللَ َأ رس َأ ُل ال َّتوفِ َيق إِىل َسب ِ
اجل َو ُ
ِيل َّ
الر َشا ِد القويم آمنيَ :أ َّن َع رقدَ النرك ِ
َ
ث ِح َي ٍ
الز رو ِج ال َّثاين بِ َث َال ِ
ض كَا ِم َل ٍةُ ،ث َّم
ب َع َل ري َها َأ رن َت رست ر َِرب َئ ِم َن َّ
بَاطِ ٌل لِ َذلِ َك َف َي ِج ُ
الز رو ِج األَ َّو ِلَ ،و َذلِ َك
ب َع َل ري َها َأ رن َت رس َت رك ِم َل ِعدَّ َُتا ِم َن َّ
بَ رعدَ َأ رن َت رس َت رك ِم َل َذلِ َك َف َي ِج ُ
ال َبا ِقي ُق رر ٌء َو ِ
احدٌ َح رس َب َما َأ َفا َد ُه الس َؤ ُال.

الز رو ِج ال َّثاين
احل ري َض ِة التي َحدَ َث رت َو ِه َي َ رحت َت َّ
َأ َّما َما َذك ََر ُه َّ
السائِ ُل َع رن ُح رك ِم َ
رب َة ِهبا َو َل رو َأ رك َث َر ِم رن َو ِ
بَ رعدَ الد ُخ ِ
احدَ ٍة
اجل ره ِل بِال َّت رحرِ ي ِم َف َال ِع ر َ
ول ِمنر ُه ِ َهبا يف َغ رم َر ِة َ
ض؛ ال رنتِ َف ِ
السائِ ُل ِم رن ك رَو ِهنَا ِم رن َذ َو ِ
ـمانِ ِع،
احل ري ِ
اء ا رل َ
ـما َأ َفا َد ُه َّ
احل ُال َما ُذكِ َرَ ،ولِ َ
ات َ
َو َ
ب َع َل ري َها َما ُذكِ َرَ ،وبَ رعدَ الن َرها َي ِة ِم رن َذلِ َك ُك رل ِه َف َل َها َأ رن َتت ََّز َو َج ب َِم رن َشا َءت َس َوا ًء
َف َي ِج ُ
ِ َهب َذا َأ رم بِ َغ ر ِري ِه؛ ألَ َّن ال َع رقدَ ك ََال َع رقد.
ـم َرا َق َب ُة لِ َّل ِه َت َعاىل َوالت ََّح رري َوالتَّوبَ َةَ ،و َه َذا ُه َو الـ ُرم َق َّر ُر ألَ ره ِل
يع ا رل ُ
اجل ِم ِ
َو َع َىل َ
يف َأ َع َّز ُه ال َّل ُه َع ِن ال َّز ري ِغ َوالت رَّحرِ ِ
الرش ِ
السائِل.
ب َّ ِ
ـم رذ َه ِ
يف َع َم ًال هلذا َّ
ا رل َ
َه َذا َوال َّل ُه ُس رب َحا َن ُه َو َت َع َاىل َأ رع َل ُم.
بن
احل َّج ِة َجم ردالدر رين ِ
اجل ُ
رشو ًطا َع رر ُض ُه َع َىل َس ري ِدي ال َع َّال َم ِة ُ
وابَ ،م ر ُ
َف َه َذا َما َلزِ َم َ
ٍ
يض ال َّل ُه َعنر ُه َو َأبر َقا ُه .انتهى.
ُحم َ َّم ٍد ِ
بن َمن ُرصور َر ِ َ
اب َع َىل َم رو َال َنا َأ َّيدَ ُهم ال َّل ُه تعاىل َف َأ َجابُوا ب َِما َل رف ُظ ُه:
َو َقدر ُعرِ َ
اجل َو ُ
ض الس َؤ ُال َو َ
احل رمدُ هللِ َو َس َال ٌم َع َىل ِع َبا ِد ِه ا َّل ِذي َن اِ رص َط َفى َوبَ رعدُ .
َ

الق ِ
َان ِ
اال رط َال ُع َع َىل َما َح َّر َر ُه َس ريدُ َنا َ
َف َقدر ك َ
بن
ين َع ربدُ ا ِ
ايض ال َع َّال َم ُة َف رخ ُر الدر ِ
هلل ُ
ٍ
رش َح ُه
ُحمَ َّمد ال َعن ِريس َ -ح َر َس ُه ال َّل ُه تعاىل َو َت َو َّال ُهَ ،و َسدَّ َد َنا َو ِإ َّيا ُهَ ،-و َقدر َأ َفا َد َو َأ َجا َد ب َِما َ َ
الرش ِ
يف َ -أ َع َّز ُه ال َّل ُه َت َع َاىل -إ َِّال َأ َّهنُ رم
ب َّ ِ
ـم رذ َه ِ
َاح ال َبا ِط ِل َع َىل ُم رقت ََىض ا رل َ
يف ُحك ِرم ال رنك ِ
رت ُطوا يف ال َبا ِط ِل َأ رن َيك َ
ـم رر َأ ُة َقد
ـم رج َم ِع َع َل ري َهاَ ،و َه ِذ ِه ا رل َ
يض ال ِعدَّ ِة ا رل ُ
ِا رش َ َ
ُون َق رب َل ُم ِ ر
ُون لِ َعارِ ٍ
يب ِ
خي ُلو ِإ َّما َأ رن َيك َ
ِا رن َق َط َع َح ري ُض َها َف ِإ َذا ك َ
ض
آخرِ َح ري َض ٍة َف َال َ ر
َان َه َذا َع ِق َ
اع َأ َّهنَا َت رن َت ِظ ُر ال َع رو َدَ ،و َل ِ
َم رع ُلو ٍم َف َقدر ُر ِو َي ِ
ف َمالِ ٍك.
ك رن َقدر ُر ِو َي ِخ َال ُ
اال ر َ
مج ُ
ض معر ٍ
ف َكثِ ٍري ِم رن ُع َل َم ِ
وف ك ََما ُه َو ال َّظ ِ
َوإ رِن ك َ
اء
اه ُر َف ِفي ِه ِخ َال ُ
َان لِ َغ ر ِري َعارِ ٍ َ ر ُ
ص ،بَ رل َت رعتَد
الصا ِد ِق َو َق رو ٍل لِلن ِ ِ
رتبَّ ُ
األُ َّم ِةَ ،ف ِعنردَ ال َبا ِقرِ َو َّ
َّارص َ %أ َّهنَا َال َت َ َ

يض َعا َد ِ َُتا.-
بِاألَ رشهِ رِ  -أي بَ رعدَ ُم ِ ر
ٍ
َو ِعنردَ َع َم َر َوابر ِن َع َّب ٍ
رشا ُث َّم َت رعتَد
اس َو َمالِك َو َأ رمحَدَ َ :ت َربَّ ُ
ص تِ رس َع َة َأ رش ُه ٍر َو َع ر ً
ـمدَّ ة
احل ري ِ
رضارِ َ ،و َح ري ُث َقدر َم َىض َهلا َع ِق َ
ض األَ ِخ ِري َه ِذ ِه ا رل ُ
يب َ
كَاآلي َِس ِة؛ اِ َّت َقا ًء لِ ِال ر َ
ول بِا رن ِق َض ِ
ـم َوا َف َق ُة َف َقدر َوا َف َقا َم رن َي ُق ُ
اء ال ِعدَّ ِة َال ِس َّي َما إ رِن ك َ
َان
َأ رو َما ُيمكِ ُن فِي ِه ا رل ُ
ٍ
اع لِ َغ ِري َعارِ ٍ
ِ
َاح َم َع
اال رن ِق َط ُ
رت َضا َو َال ُ ر
ض َم رع ُروفَ ،ف َال ُي رع َ َ
حيك َُم بِ ُب رط َال ِن النرك ِ
ني ال َي رعرِ َفا ِن َم رعنَى ال َّت رقلِ ِ
ك رَو ِهن َِما َج ِ
اه َل ر ِ
يد.
ني َف ره َو َف ِ
ض َع َىل بُ رع ٍد َأ َّهنُ َما َخا َل َفا َم رذ َه َب ُه َما َف َقدر َد َخ َال َج ِ
اه َل ر ِ
اسدٌ َع َىل
َوإ رِن ُفرِ َ
الرش ِ
مها ُي َق َّرا ِن َع َلي ِهَ ،و َأ رحكَا ُم ُه َم رع ُرو َف ٌة.
ب َّ ِ
ـم رذ َه ِ
يفَ ،و ُ َ
ُم رقت ََىض ك ََال ِم َأ ره ِل ا رل َ
ب َم رر ُجو ًعا إِىل ال َق ِ
َه َذا ِ
ايض ال َع َّال َم ِة َف رخرِ
ـم رذ َه ِ
الذي َت َق َّر َر ِعن ِردي َع َىل ا رل َ

نني .آمنيَ -وال َّل ُه
ـم رؤ ِم َ
اإل رِس َال ِم َ َ -
محا ُه ال َّل ُه َت َع َاىلَ ،و َو َف َّقنَا َوإِ َّيا ُه لِرِ َضا ُه َو َت رق َوا ُه َوا رل ُ
ُس رب َحا َن ُه َو ِيل التَّوفِ ِ
يقُ .ح رر َر َع َىل َع َج ٍل َو ُش رغ ٍل ( -15جامدى األوىل.)1394 -
ـم رف َت ِق ُر إِىل ال َّل ِه ُس رب َحا َن ُهَ :جم ردُ الدر ري ِن بر ُن ُحم َ َّم ٍد بر ِن َمن ُرص ٍ
ـم َؤ َّي ِدي َع َفا ال َّل ُه
ور ا رل ُ
ا رل ُ
َت َع َاىل َعن ُرهم.
*******

فتاوى وحبوث فقهية


ِني
احل رمدُ ِ
نيَ ،وآلِ ِه ال َّط ريب َ
الـم رر َس ِل َ
هلل َر رب ال َعال َـ ِم َ
نيَ ،و َّ
الس َال ُم َع َىل َس ري ِد ُ
الص َال ُة َو َّ
َ
ال َّط ِ
هلل َت َع َاىل ِيف َش رهرِ ُحمَ َّر ٍم
ينُ :س َؤ ٌال َو َر َد َع َىل َم رو َال َنا َش ري ِخ اإل رِس َال ِم َأ َّيدَ ُه ا ُ
اهرِ َ

الشابَّ ِ
احل ِ
1393هـَ :ع رن َح رج الن َرس ِاء َّ
اسهن
ال ال ِت َم
َّ
رض َ
ور ِة َ
ات ِيف َو رق ِتنَا َه َذا؛ لِ َ ُ
ال َ
الو ِ
احلج َو ِ
ِالر َج ِ
ب َأ ره َو ُن ِم رن ِف رع ِل
اج ِ
األ َجا ِن ِ
بَ ،ف َه رل َت رر ُك َ
اج ٌ
بَ ،و َذلِ َك َحمر ُظ ٌ
ب ر
ورَ ،و َ
ب ِ َهل َذا؟ َو ره َو ُع رذ ٌر ِيف َح رق َهاَ ،و ره َو إ رِن ك َ
َان
احل َّج َأ رل َبت ََة؟ َأ رم َت رس َتنِ ري ُ
الـم رحظُورِ َ ،و َت ر ُ
َ
رتك َ
ُع رذ ًرا َال ُي رر َجى َز َوا ُل ُهَ .ف َما َت َر َ
ِاحل رج َظن رَّت َذلِ َك َال ين ُف ُذ.
ون ِيف َه َذا؟ َو ِإ َذا َأ رو َص رت ب َ
السؤال الثاينَ :ما َر رأ ُيكُم ِيف ا رم َر َأ ٍة ُت ر
ويف َعن َرها َز رو ُج َها َو ره َي َحا ِم ٌلَ ،و َمل ر َت َز رل
ٍ
حي َ ِرت ُك ِيف بَ رطنِ َها َت َارةًَ ،و َي رس ُك ُن
َحا ِم ًال َحتَّى اليو ِم َهلا َ ر
احل رم ُل َ ر
مخ ُس َسن ََواتَ ،و َ
الرش ِ
احل رم ِل
ب َّ ِ
ُأ رخ َرىَ ،و ره َي ُترِ ريدُ َّ
الـم رذ َه ِ
الز َو َ
اجَ ،و َقدر َج َع َل َأ ره ُل َ
يف َأ رك َث َر ُمدَّ ِة َ

احل رم ِل.
َأ رربَ َع ِسنِ َ
نيَ ،واآل َي ُة ُم رط َل َق ُة بِا رعتِ َبارِ َ
احل رم ِلَ ،وإ رِن
احل رم ِلَ -ف َقد ا رن َق َض رت ُمدَّ ُة َ
َفإ رِن ُق رلنَا ِ َهب ِذ ِه األَ رك َثرِ َّي ِةَ -أ رعنِي ُمدَّ َة َ
الر ري َب ِة
ِالو رض ِعَ ،وإ رِن َ َ
يم ِة َو َجدر َن َ
اها َمل ر ُت ِفدر إ َِّال ب َ
الـم رر َأ َة َع َىل ر
مح رلنَا َ
َن َظ رر َنا إ َِىل اآل َي ِة الكَرِ َ
الز رو ُج َو رط َأ َهاَ .ف َما
وز ال َع رقدُ ِ َهباَ ،وإ رِن كَا َن رت َحا ِم ًالَ ،و َي رعتَزِ ُل َّ
َو َأ َّهنَا َزانِ َي ٌةَ ،ف َي ُج ُ
َت َر َ
ون؟.
وأجاب موالنا أيده اهلل تعاىل بام لفظه:
احل رمدُ هللِ َو رحدَ ُهَ ،و َص َل َوا ُت ُه َو َس َال ُم ُه َع َىل َر ُسولِ ِه ا ِ
نيَ ،وآلِ ِه ال َّط ِ
أل ِم ِ
اهرِ ي َن:
َ
الـم رس َأ َلت ِ
َني:
الص َو ِ
اهلا ِدي إ َِىل َمن َره ِج َّ
اجل َو ُ
اب َع ِن َ
َ
اب ،واهللُ َ

ـم ِ
ب َم َو ِ
اض َع
الـم رحظُورِ  ،ب َِأ رن َ رجت َتنِ َ
ك ٌن ِم رن ُدو ِن ِف رع ِل َ
احلج ُم ر
َأ َّما األُ رو َىلَ :ف َ
اس ِة لِ رلر َج ِ
ب األَ َماكِ ِنَ ،وإ رِن َو َق َع بِدُ و ِن َع رم ٍد َو َال َق رص ٍد
الـم َز َ َ
ال ،ب َِح َس ِ
الـم َم َّ
امح ِة َو ُ
ُ
َ
ح
ح
َ حۡ
ح
َف َال ُم َؤ َ
اخ َذ َة فِ ري ِهَ﴿ ،ل يكل ّف ٱلِل نفسا إَّل و ۡس حع حها﴾ [البقرة ﴿ ،]286:حول ۡي حس
ٓ ح ۡ ح ۡ
حعلح ۡيك ۡم ج حناح ف ح
ض َأ َّهنَا َال َتت ََم َّك ُن ِم رن َأ َد ِاء
ّيما أخطأتم بّهّ﴾ [األحزابَ ،]5:فإ رِن ُفرِ َ
وب األَ َد ِاءَ ،و َال َت ِصح النر َيابَ ُة
الـم رحظُورِ َف َال َش َّك َأ َّن ُه َي رس ُق ُط ُو ُج ُ
احل رج إ َِّال ِب ِف رع ِل َ
َ
الـم َق َّر ُر.
إ َِّال بَ رعدَ ال َي رأ ِ
س ،ك ََما ُه َو ُ
ين
اب َعن َرها ا ِ
الـم ره ِدي لِ ِد ِ
الـم رس َأ َل ُة ال َّثانِ َي ُةَ :ف َقدر َأ َج َ
الـم َجدر ُد لِلدر ري ِن َ
إل َما ُم ُ
َو َأ َّما َ
ني ُحم َ َّمدُ بر ُن ال َق ِ
يض اهللُ َعن ُره َما ب َِما َل رف ُظ ُه:
اهللِ َر رب ال َعا َلـ ِم َ
احلوثِي َر ِ َ
اس ِم ُ

حل ِد ِ
يث َأ ِمريِ
ِعنردَ َأ ره ِل
احل رم ِل َأ رربَ ُع ِسنِ َ
الـم رذ َه ِ
َ
ني ُم رط َل ًقا؛ ِ َ
ب َأ َّن َأ رك َث َر َ
(ض َي ِاء َذوي َ
ني  #ك ََما ِيف ِ
(اال رن ِت َصارِ ) َو ِ
ب)
األبر َصارِ ) َع ِن
الـم رؤ ِمنِ َ
(الـم رنت ََخ ِ
ُ
ُ
ِمها.
َو َغ رري ِ َ
َان لِ َف ِ
َفإ رِن ك َ
ب
الو َفا ِة َمل ر َي رل َح رق بِ ِهَ ،و َل رو َح َص َل رت َأ َم َار ٌ
وق َأ رربَ ِع ِسنِ َ
ات َف َي ِج ُ
ني ِم َن َ
احل رم َل َال َي رل َب ُث َأ رك َث َر ِم رن
ال َق َضا ُء ب ُِح رك ِم الدَّ لِ ِ
يل ب َِأ َّن اهللَ َت َع َاىل َقدر َأ رج َرى ال َعا َد َة َأ َّن َ

ـما ِيف َ رحت ِد ِ
احلك َرم
الـمدَّ ِة ِم َن َ
يد ُ
َذلِ َك َال َح ًّيا َو َال َم ريتًا؛ لِ َ
الـم رص َل َح ِة ،إِ رذ َل رو َأ رط َل َق ُ
الرش ِع َّي ُة ِيف َذلِ َكَ ،و َأ َّدى إ َِىل َم َف ِ
َال رض َط َربَ ِ
اسدَ .
ت األَ رحكَا ُم َّ ر
َو ِألَ َّن األَ َم َار ِ
ب َع َىل
الـم رذ َه ِ
ات إِ َّن َما ِه َي َق َرائِ ُن ُم ِف ريدَ ٌة لِ رل َّظ رنَ ،و ِ َهل َذا َن َّ
ص َأ ره ُل َ
َاجلنِ ِ
ض َو َغ ر ُري ُه ِم رن
احل ري ِ
نيَ ،وك ََذلِ َك ا رن ِق َط ُ
اع َ
ِع َال ِج ال ِع َّل ِة ا َّلتِي َت رر ُف ُس ِيف ال َب رط ِن ك َ
َأ َم َار ِ
وز َأ رن
وز َع َىل ال َب َ ِ
جي ُ
جي ُ
رش ِم َن ال َع رم ِد َواخلَ َطأَِ ،و َ ُ
ـما َ ُ
احل رم ِل حيصل ال ِع َل َلَ ،ولِ َ
ات َ
ِحلا َق ُه
ُ َجتا َم َع ُمك َرر َه ًة َأ رو َنائِ َم ًة َأ رو َزائِ َل َة ال َع رق ِل َو َن رح َو َذلِ َكَ ،ف َه ِذ ِه الت رَّجوِ ري َز ُ
ات ُت َص ر ُري إ ر َ

َم رظنُو ًنا َظنًّا َال ُي َق ِ
الـم َطاب ِِق
الـم رع ُلو ِم ُ
احلد بِال َقدر رِ َ
او ُم الدَّ لِ ري َل ا َّل ِذي ر
اس ُت ِف ريدَ ِمنر ُه َ
ـم رص َل َح ِة األَ رحكَا ِمَ ،و ِهل َذا َق َال بَ رع ُض ال ُع َل َم ِ
احلدر ؛
اء :إ َِّهنَا ُ َحتدَ ،و ُ
لِ َ
الـم رخت َُار عَدَ ُم َ
َ
ِحل َ
اق
الس َال َم ِة؛ لِت رَجوِ يزِ َما َذك رَر َنا ُه ِم َن ا ِ
َر
مح ًال َ َهلا َع َىل َّ
إلك َررا ِه َوالن رَّو ِمَ ،و َذلِ َك َال ُين َِايف إ ر َ
رش ًعاَ ،وعَدَ م إِ رل َزا ِم ِه َح ًّقا ب ُِم َج َّر ِد
َ
الو َل ِد ِ َهبا نسبة ِم َّ
ـم رن َقد ا رن َق َض رت ِعدَّ ُ َُتا ِمنر ُه َ ر

ال َق َرائِ ِن ا َّلتِي َال َدلِ ري َل َع َل ري َها.
بَ ،وإ رِن كَا َن ِ
الـم رس َأ َل ُة َن َظرِ َّي ًةَ ،ولِلنَّاظِرِ َن َظ ُر ُه،
الـم رذ َه ِ
ت َ
َه َذا َت رو ِج ري ُه ك ََال ِم َأ ره ِل َ
ني ا َّل ِذي َال ُغ َب َار َع َل ري ِه ،إ َِىل ِ
إل َما ِم َقدَّ َس اهللُ ُر رو َح ُه.
آخرِ ك ََال ِم ا ِ
َلكِ َّن ك ََال َم ُه رم ال َب ر ُ
َو َأ ُق ُ
ول واهللُ َو ِيل التَّوفِ ِ
يق:
است ََم َّر َذلِ َك
يب َ
ِاحل َر َك ِة َأ رو َن رحوِ َها َع ِق َ
الو َفا ِة َأ رو َق رب َل َهاَ ،و ر
احل رم ِل ب َ
َأ َّما َم َع َ َحتق ِق َ
َاحَ ،و َال َتنر َق ِيض
جي ُ
او َز األَ رربَ َع ِسنِ َ
وز َ َهلا النرك ُ
َو َل رو َج َ
ِالـمت ََو َّىفَ ،و َال َ ُ
ني َف ره َو َال ِح ٌق ب ُ
ال ِعدَّ ُة إ َِّال بَ َو رض ِع ِه؛ إ َِّال َأ رن ُي رع َل َم َم رو ُت ُه.
اع َأ ره ِل ال َب ري ِ
ت ِ ،%ألَ َّنا َن ُق ُ
اع ِيف َه َذا
َو َال ُي َق ُالَ :ه َذا ِخ َال ُ
ول :إ َِّن اإل ر َ
فإ رَ
ِمج َ
ِمج ِ

(الش َف ِ
َغ ر ُري ُحم َ َّق ٍقَ ،وإِ َّن َما َق َال بَ رع ُض ُه رم إِ َّن ُه ال َّظ ِ
اه ُر ،ك ََما َحكَا ُه ِيف ر
اء) َو ِيف (ال َب رحرِ )
ب َِما ُي ِفيدُ ِ
ف َق ِ
ني  ،#ا َّل ِذي َر َوا ُه ِيف
ف ِمن ُره رمَ ،و َال إِ َّن ُه ِخ َال ُ
اخل َال َ
الـم رؤ ِمنِ َ
ول َأ ِم ِري ُ
ِ
(اال رنتِ َصارِ ) َو َغ ر ِري ِه؛ ِألَ َّن ُه َحم ر ُم ٌ
ٌيل َع َىل ال َق رط ِع.
ول َع َىل َأ َّن ُه األَ رغ َل ُ
ب َال َأ َّن ُه ُحك ٌرم ك ر ٌّ
الـم رو ِج َب ِة لِ رل َق رط ِع َع َىل ُث ُب ِ
وت
اجل رم َل ِة َأ َّن ُث ُب َ
وت ال ِف َر ِ
اش َو ُو ُجو َد الدَّ َال ِئ ِل ُ
َو َع َىل ُ

الز رو ِج َو َأ ِد َّل َة ِإ رث َب ِ
َاح ك ََذلِ َك َأ رق َوى ِم رن َأ ِد َّل ِة
احل رم ِل ِم َن َّ
ات الن ََّس ِ
ب َم َع ُهَ ،و َ رحترِ َ
يم ال رنك ِ
َ
احل َاال ِ
ت ا َّل ِتي َال ُي َعارِ ُض َها ِم رث ُل َه ِذ ِه
احل رم ِل ب َِأ رربَ ِع ِسنِ َ
نيَ ،فت رُح َم ُل َع َىل َ
َ رحت ِد ِيد ُمدَّ ِة َ
احلا َل ِةَ ،و ِ
الوا ِق ُع.
اج بِال َعا َد ِة َو َأ َّن ُه َأ رك َث ُر َما ُو ِجدَ َغ ر ُري ُم ِف ٍيدَ ،و َقدر َخا َل َ
ف َذلِ َك َ
اال رح ِت َج ُ
َ
رت َّج ُحَ ،وباهللِ الت رَّوفِ ُيق.
َف َه َذا ا َّل ِذي َي َ َ
الـم رف َت ِق ُر إ َِىل اهللِ َت َع َاىلَ :جم ردالدر رين بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
الـم َؤ َّي ِدي َغ َف َر اهللُ َت َع َاىل
ور ُ
ُ

َ ُهل رم.

*******

َو َر َد ُس َؤ ٌال َح رو َل إ رِس َق ِ
احل رم ِل.
اط ر َ
وز إ رِس َق ُ
احل رم ِل َق رب َل َن رف ِخ الر رو ِح
جي ُ
ـم َو رف ُق لِ رل َّص َوابَ :أ َّن ُه َ ر
اجل َوابَ ،وال َّل ُه ا رل ُ
اط ر َ
َو ر َ

ِالرت ِ
الز رو َج ر ِ
ني.
ني َّ
ايض بَ ر َ
فِ ري ِه ،ب َّ َ
ـم رختَص َأ َّن ِيف بَ َق ِ
رض ًرا َكب ر ًِريا َزائِدً ا
جي ُ
وز لِ رل َم رر َأ ِة إِ َذا َأ َفا َد ال َّطبِ ري ُ
ب ا رل ُ
َو َ ُ
احل رم ِل َ َ
اء ر َ
الز رو ُج؛ لِ َق رولِ ِه ÷َ :
رض َر
ض َّ
احل رم َلَ ،وإ رِن لـ رَم َي رر َ
َع َىل ا رل ُ
((ال َ َ
ـم رعتَا ِد َأ رن ُت رس ِق َط ر َ
رض َار ِيف اإل رِس َال ِم)) ،ر
ـم رع ُلو ُم.
رب ا رل َ
اخلَ َ ُ
َو َال ِ َ
ِالرت ِ
َوالدَّ لِ ري ُل َع َىل َج َوازِ اإل رِس َق ِ
احل َّر ِة
اط ب َّ َ
ايضَ :ما َث َب َت ِم رن َج َوازِ ا رل َع رز ِل َع ِن ر ُ
احل َّر ِة ُم رطل ًقا ؛ َوإِ رذ ُه َو َق رب َل َن رف ِخ الر رو ِح فِ ري ِه ب َِمنرزِ َل ِة الن رط َف ِة
بِرِ َض َ
اهاَ ،و َغ ر ِري ر ُ

َو َن رحوِ َها َال ُح رر َم َة َل ُه .
يض ال َّل ُه َعنر ُه َأ َّن َر ُج ًال َأ َتى َر ُس َ
ول ال َّل ِه ÷
َو َر َوى َجاب ُِر بر ُن َع رب ِد ال َّل ِه َر ِ َ
وف َع َل ري َهاَ ،و َأك َرر ُه
َف َق َال :إ َِّن ِيل َجارِ َي ًة ِه َى َخا ِد َم ُتنَا َو َسا ِق رينَا ِيف الن رَّخ ِل َ ،و َأ َنا َأ ُط ُ
َأ رن َ رحت َ
مل.

يها َما ُقدر َر َ َهلا))َ .أ رخ َر َج ُه ُم رسلِ ٌم ،
َف َق َال(( :ا رعزِ رل َعن َرها إ رِن ِش رئ َت؛ َفإِ َّن ُه َس َي رأتِ َ
َو َأبُو َداو َد .
اب َق َالَ :هنَى َر ُس ُ
اجه َع رن ُع َم َر بر ِن ر
ول ال َّل ِه ÷ َأ رن
اخلَ َّط ِ
َو َأ رخ َر َج ابر ُن َم َ
احل َّر ِة إ َِّال بِإِ رذ ِهنَا.
ُي رع َز َل َع ِن ر ُ
اخلَ ِفيَ ،حم ر ُم ٌ
َو َما َو َر َد ِم َن الن رَّه ِي َع ِن ا رل َع رز ِل َ ،و َأ َّن ُه ا رل َو رأ ُد ر
ول َع َىل ك ََر َاه ِة َذلِ َك
ـم َو رف ُق لِ رل َّص َوابَ ،وإِ َل ري ِه
مج ًعا بَ ر َ
رض ٌر َ ،ر
ني األَ رخ َبارِ َ ،وال َّل ُه ا رل ُ
إ رِن َل ر
احل رم ِل َ َ
ـم َي ُك رن ِيف ر َ
ـمآب.
ـم رر ِج ُع َوا رل َ
ا رل َ
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احلجة َجم ردالدر رين بر ِن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
ـم َؤ َّي ِد ري . #
ـم رت إِ رم َالء اإلمام ّ
ور ا رل ُ
َت َّ
*******


ني ِف ري َما ك ََس ُبو ُه
ـم رش َ ِرت ِك ر َ
اوا َة بَ ر َ
ـم َس َ
ني ا رل ُ
َوبَ رعدُ َ ،فا رلش رـر َك ُة ا رل ُع ررفِ َّي ُة َت رقتَضـِي ا رل ُ
بِا رل َّس رع ِيَ ،و َال ُي َف َّض ُل َأ َحدٌ ِم َن ا رلس َعا ِة بِا رعتِ َبارِ زِ َيا َد ِة َع َملِ ِه َأ رو َت َعبِ ِه َأ رو َح رظ ِه؛ ألَ َّن

اوا ُة -رِ ًضا ِمنر ُه
رش َك ِة -ا َّلتِي ا رل ُع رر ُ
ـم َس َ
اجلارِ ي فِ ري َها ا رل ُ
ف ح رَ
ُد ُخو َل ُه ِيف َه ِذ ِه ا رل ر
ۡ
ب ِ
ِاال رستِ َو ِاءَ ،ف ره َو كَا رل َع رق ِدَ ،و َقدر َق َال َت َع َاىل﴿ :أ ۡوفوا ب ّٱلعقودّ﴾ [املائدة]1:؛ َوألَ َّن ُه ُي َت َع َّذ ُر

َم رعرِ َف ُة ِم رقدَ ارِ َما َي رست ِ
وض ِة.
ـم رف ُر َ
َحق ُه ِم َن ر
الز َيا َد ِة ا رل َ
اوا ُة ُع رر ًفا.
ـم َش َار َك ِة ،ا َّلتِي ُم رقت ََض َ
ب لِ رل َّت رق ِد ريرِ َم َع رِ َض ُ
ـم َس َ
َو َال ُم رو ِج َ
اها ا رل ُ
اه رم بِا رل ُ
ب-
ـم رن ُي َقدَّ ُر َأ َّن َل ُه زِ َيا َد ًة ِيف ا رلك رَس ِ
َوا رل َعدر ُل ا َّل ِذي ُي َظن ِيف ال َّت رف ِض ري ِل -لِ َ
است ََحقوا
ـم َشارِ كِ ر َ
ُم َع َار ٌ
ني َل ُه ،ا َّل ِذ ري َن َقد ر
ـم َح َّق ِق َع َىل إ رِخ َوانِ ِه ا رل ُ
ِاجل رورِ ا رل ُ
ض ب رَ
رش َك ِة.
ا رل ُ
اجل ِم ري ِع ب ُِم رقت ََىض ا رل ر
ـم َش َار َك َة ِيف ر َ
ـمن ََاز َع ِة ب َِال َر ري ٍ
ب.
ـم َف َ
َو ِألَ َّن َفت َرح بَ ِ
ـم َش َ
اج َر ِة َوا رل ُ
اض َل ِة ُي َؤ ردي إ َِىل ا رل ُ
اب ا رل ُ
َو َل رو ك َ
ـم رف َسدَ ِة،
رش ًعا ِ َهل ِذ ِه ا رل َ
رش َك ِة َع َىل َذلِ َك َلكَا َن رت َُمرنُو َع ًة َ ر
َان َم ربنَى َه ِذ ِه ا رل ر
ـم َؤ رد َي َة إ َِىل َذلِ َك.
ـم َعا َم َل َة ا رل ُ
الرش ُع ا رل ُ
ا َّلتِي َقدر َمن ََع َّ ر
الر ُس َ
بَ ،وزِ َيا َد ٌة
ـم رن َل ُه َع َم ٌل ِيف ا رلك رَس ِ
ول ÷ َقدر َمن ََع ال َّت رف ِض ري َل لِ َ
َو ِألَ َّن َّ

َظ ِ
اه َر ٌة ب ُِم َوا َظ َبتِ ِه َع َىل الس ِ
ـم رس ِج ِد
ـم َواظِ َ
ب َع َىل ا رل َ
ـم ُي َف رض رل َأ ري ًضا ا رل ُ
وقَ ،و َل ر
اوى
رش َك َةَ ،ف َس َ
بِا رعتِ َبارِ َأ َّن َأ َخا ُه إِ َّن َما ُرزِ َق ب ُِم َوا َظ َبتِ ِه َع َىل ا رل َم رس ِج ِد ،بَل ا رعت َ َ
َرب ا رل ر
بَ رين َُه َما.
َو َال َو رج َه لِدَ رع َوى ر
اخلُ ُص رو ِص َّي ِةَ ،و َل رو ك َ
َان َ َهلا َألَ رو َض َح ُه؛ إِ رذ ُه َو ِيف َم َقا ِم ا رل َب َيا ِن،

ك ََما َأ رو َض َح ÷ ر
اخلُ ُص رو ِص َّي َة لِ رل ُم َض رحي.
َو َأ َّما َص ِ
رص َف َها فِ ري ِهَ ،ف َل ري َس لِ رل ُخ ُص رو ِص َّي ِة ،بَ رل
ب ا رل َك َّف َار ِة ِيف ر
اح ُ
الص َيا ِم ا َّلتِي َ َ
لِ َب َيا ِن َأ َّهنَا َل ري َس رت ب َِو ِ
اج َب ٍة ،ك ََما ُه َو َر رأ ُي َأ رص َحابِنَا.
اجتِ ِه
رص َف َها ِف ري ِه بَ رعدَ َأ رن َق َ
بض َها ÷َ ،أ رو َأ َّن ُه َأ رع َطا ُه إِ َّي َ
حل َ
َو ُ ر
اها ِ َ
حيت ََم ُل َأ َّن ُه َ َ
اس ِةَ ،و َت رب َقى ا رل َك َّف َار ُة َع َل ري ِه.
ـم َّ
ا رل َ
ـم َظ ِ
اهرِ َ ،ف َل رم َت رظ َهرِ
َو َه َذا ِن َ
مها ا رل ُع رمدَ ُة ِيف ِق َّص ِة ا رل ُ
الو رج َها ِن األَ ِخ ر َريا ِن ُ َ
ر
اخلُ ُص رو ِص َّي ُة.

اعَ ،أ ري ِق َّص ُة األَ َخ َو ري ِن.
َو َه َذا َن ٌّ
ص ِيف َحم َ رل الن َرز ِ
ني ُه َو ا َّل ِذي َق َىض بِ ِه الدَّ لِ ري ُلَ ،و َق َّر َر ُه األَئِ َّم ُة
ـم رش َ ِرتكِ ر َ
اض َل ِة بَ ر َ
ـم َف َ
ني ا رل ُ
َف َعدَ ُم ا رل ُ
اخلَ َل ِ
الس َل ِ
ف َو ر
ف.
األَ رع َال ُمَ ،و َج َرى بِ ِه ا رل ُع رر ُ
ف بَ ر َ
ني َّ
ُون ُرش َك َة َأبدَ ٍ
ان .إ َِىل َق رولِ ِه:
رش ُ
َق َال ا ِ
ر
ف الدر ري ِن  :#إ َِّن ِم رث َل َه ِذ ِه َتك ُ ر
إل َما ُم َ َ
َان َع َم ُل بَ رع ِضهِ رم َأ رك َث َر ِم رن بَ رع ٍ
َو َل رو ك َ
يض ب ُِم َش َار َك ِة
ض؛ ِألَ َّن َم رن َع َم ُل ُه َأ رك َثرَ ،قدر َر ِ َ
ف َج ٍ
ار ب ِ
ِاال رستِ َو ِاء.
َم رن َع َم ُل ُه َأ َق ّلَ ،وا رل ُع رر ُ

الو ُجو ِه
(ض رو ِء الن ََّهارِ ) :إِ َذا َد َخ َل
َو ِيف َ
رش َك ِة .إ َِىل َق رولِ ِهِ :يف ُ
الرشكَا ُء ِيف ا رل ر
َ
ف .إ َِىل آ ِخرِ ِه.
وسَ ،ع َىل َذلِ َك َج َرى ا رل ُع رر ُ
َواألَبردَ ا ِن َع َىل ا رلر ُؤ ِ
َو ِيف َح ِ
رش َك ِة (ج/3صفحَ :)361-ما َج َرى ِب ِه
رش ِح األَ رز َهارِ ِم َن ا رل ر
اش َي ِة َ ر

رشك ِ
َاء لِنَ رف ِس ِه َيك ُ
ُون
ا رل ُع رر ُ
فَ ،وبِ ِه ا رل َفت َروىَ ،و َع َل ري ِه ا رل َع َم ُلَ :أ َّن َما ك ََس َب ُه َأ َحدُ ا رل َ
اجل ِم ري ِع .اهـ .إِ رمالَء َس ريدنا َح َس ِن َّ
مح ُه ال َّل ُه .قرز.
الشبِ ريب ِّي َر ِ َ
لِ رل َج ِم ري ِع َو َع َىل ر َ
إل َما ِم ال َق ِ
اس ِم َ ŉما َل رف ُظ ُهَ :ال
رل َع َىل ال َّل ِه اِ رس َما ِع ري َل بر ِن ا ِ
َو ِم رن َج َو ِ
ـمت ََوك ِ
اب ا رل ُ
ٍ
ص َن رف َس ُه بِاإل َِضا َف ِة
رشىَ ،وإ َِّن َخ َّ
َي رس َت ِقل ا رل ُ
احل ُال َما ُذكِ َر -ب َِيشء ُِمَّا َ َ
ـم رش َ ِرتيَ -و ر َ
ال َوالت ََِّص َف ِ
رش ٍاء َو َغ ر ِري َذلِ َك ُِمَّا َمدَ ُار ُه َع َىل األَ رع َم ِ
ب
ات بِا رلك رَس ِ
ِم رن بَ ري ٍع َو ِ َ
َرب ُهنَا
رش َك ُةَ ،و َال ُي رعت َ ُ
اجل ِم ري ِع ك ََما َت رقت َِض ري ِه ا رل ر
َوا رل ِف َال َح ِة ،بَ رل َيكُو ُن لِ رل َج ِم ري ِعَ ،و َع َىل ر َ

ِالرت ِ
ايض ِ َهبا َجم ر َراه ،إِ رذ الَ ُين ََّضدُ ا رل َعدر ُل ا َّل ِذي َأ َم َر ال َّل ُه بِ ِه ِيف ِم رث ِل
جيرِ ي ب َّ َ
َع رقدٌ  ،بَ رل َ ر
َه َذا إ َِّال ب َِذلِ َك؛ لِ َعدَ ِم َت َيق ِن ِم رقدَ ارِ َع َم ِل ك رُل َعا ِم ٍلَ ،ولِ رل َح ِد ري ِ
ث النَّ َبوِ ري(( :إِ َّن َما
ـم رس ِج ِد)).
ُكن َرت ُرزِ رق َت ب ُِم َوا َظ َب ِة َأ ِخ ري َك َع َىل ا رل َ

اس َت َق َّل ب َِس َب ٍ
ش
ب َال ِم رن ِق َب ِل ا رل ِف َال َح ِة َوا رلك رَس ِ
ب ك ََم ره ٍر َو َأ رر ِ
َوإِ َّن َما َي رس َت ِقل ب َِما ر
ِجنَا َي ٍة .ا رنت ََهى.
ُق رل ُتَ :أو ِهب ٍة َأو ِمري ٍ
اث َأ رو َن رحوِ َذلِ َك ُِمَّا َل ري َس َد ِ
ب.
اخ ًال ِيف َع َم ِل ا رلك رَس ِ
ر َ ر رَ
ـم رس ُئ ِ
ول َعنر ُه:
َن رعمَ ،و َت رت ِم ري ًما لِ رل َفائِدَ ِة َوإ رِن َمل ر َي ُك رن َحم َ َّل ا رلك ََال ِم ا رل َ
رشك ِ
َاء َترِ َك ٌة خمُ َ َّل َف ٌةَ ،وك َ
َأ َّن ُه إ رِن ك َ
ب َف َل َها
هِم َع َىل ا رلك رَس ِ
َان َ َهلا َأ َث ٌر ِيف إِ َعا َن ِت ر
َان لِ رل َ
َن ِص ري ُب َها ب َِما َق َّر َر ُه عَدر َال ِن َأ َّهنَا َت رست ِ
َحق ُهَ ،و ُي رق َس ُم َذلِ َك َم َع َأ رص ِل ا رل َّ ِرت َك ِة َع َىل َمجِ ري ِع
ٍ
ٍ
الرش َك ِة َو َغ ر ِري َعا ِم ٍل.
ا رل َو َر َث ِةَ ،كب رِري َو َص ِغ رريَ ،ذك ٍَر َو ُأ رن َثىَ ،عا ِم ٍل ِيف ر

ُور ِة َف َال َي رش َ ِرت ُك فِ ري ِه إ َِّال ال َعا ِم ُل َ
ب َّ ِ
ون
ب َغ رري َن ِص ري ِ
ـم ركت ََس ُ
ـم رذك َ
الرت َك ِة ا رل َ
َأ َّما ا رل ُ
ال َبالِ ُغ َ
ون.
ني إ َِّال ِم رن َتارِ ري ِخ بُ ُلو ِغ ِه إ رِن
ني ال َبالِ ِغ ر َ
ـم َي ُك رن بَالِ ًغا َف َال ُي َشارِ ُك ال َعا ِملِ ر َ
َأ َّما َم رن َل ر
الرت ِ
ايضَ ،و َال َي ِصح ِم َن
َش َارك َُه رم ِيف ا رلك رَس ِ
الرش َك َة َه ِذ ِه َم ربن َ
َاها َع َىل َّ َ
ب؛ ِألَ َّن ر

الص ِغ رريَِ ،و َع َىل ا رل ُع رر ِ
الص َغ َار بِ َع َم ٍل لِـ ِم رث ِل ِه ُأ رج َر ٌة
فَ ،و ره َو ك ََذلِ َكَ ،فإ رِن َأ رل َز ُموا ر
َّ
است ََحقوا ُأ رج َر َة ا رلـ ِم رث ِل.
ر
ف
جيرِ َي ُع رر ٌ
َوك ََذا الن َرسا ُء ُحك ُرم ُه َّن َه َذاَ ،ف َال ُي َشارِ رك َن ال َعا ِملِ ر َ
ني إ َِّال َأ رن َ ر

ـم َي ُك رن إ َِّال ِيف َع َم ِل ال َب ري ِ
ت.
الرش َك ِةَ ،و َل رو َل ر
ب ُِم َش َار َكتِهِ َّنَ ،د َخ رل َن ِيف ر
ـم ره ِدي
َو َقدر بَ َس َط األَ رط َر َ
اها َوالِدُ َنا ا ِ
است رَو َف َ
إل َما ُم ا رل َ
الرش َك ِة ال ُع ررفِ َّي ِة َو ر
اف ِيف ر
األَ ِخ ر ُري ُحم َ َّمدُ بر ُن ال َق ِ
الض رح َيانِ َّي ِة.
احل رو ِثي ِ ¤يف َج َوابَا ِت ِه َع َىل األَ رس ِئ َل ِة َّ
اس ِم ر ُ
( -)1أي ُيصحح .متت من املؤلف (ع).

َاها :ال َّتكَا ُف ُؤ ِيف األَ رع َم ِ
ال ،ب َِح ري ُث َي ُسد
رش َك ُة ا رل ُع ررفِ َّي ُة ِعنردَ ُه رم َم رعن َ
َق َال فِ ري َهاَ :فا رل ر
كُل و ِ ٍ
الرشك ِ
وعَ ،س َوا ٌء
َ
ـم رص َل َح ُة بِا رل َ
َاء ِيف َن رو ٍع ِم َن ا رل َع َم ِل َتتِم ا رل َ
ـم رج ُم ِ
احد ِم َن َ

وهلم َأ ِو ر
فَ ،و َس َوا ٌء كَا ُنوا إ رِخ َو ًة َأ رو َغ ر َري ُهم.
اخ َت َل َ
ر
است ََوى َحم ر ُص ُ ُ
ٍ
اجلرِ ي َع َل ري َها
رش َك ِة األَبردَ ا ِنَ ،لكِن ََّها َال َت رف َت ِق ُر إ َِىل َع رقد؛ إِ ِذ ر ُ
َف َم رر ِج ُع َها ِعنردَ ُهم إ َِىل ُ ر
رِ ًضا بِالت ََّس ِ
ـم رس َت َفا ِد.
اوي ِيف ا رل ُ

رش ِ
اب ِم رن
ـمنر ُط رو ِق ِب ِهَ ،وا رل ُع رر ُ
َو َقا ِعدَ ُ ُُتمَ :أ َّن ا رل ُع رر َ
ف بَ ٌ
ط ا رل َ
اجلارِ َي كَا رل َّ ر
ف رَ
الرش ِع َم رع ُم ٌ
است رَح َسنَ ُه
َأبر َو ِ
ـم ُي َصا ِد رم َن ًّصاَ ،و َال َن َّ
ص ُهنَاَ ،و َما ر
ول ِب ِه َما َل ر
اب َّ ر
الربر ِح َو ر
ون َف ره َو ِعنردَ ال َّل ِه َح َس ٌنَ ،فلِ َه َذا َقا ُلوا َي رست َُو َ
ـم رسلِ ُم َ
سا ِن.
ون ِيف ر
ا رل ُ
اخلُ ر َ

الق ِ
َولِ رل ُمت ََوك ِرل َع َىل ال َّل ِه إ رِس َما ِع ري َل بر ِن َ
اس ِم ِ ŉيف َه َذا ك ََال ٌم َج ريدٌ ُي َؤ ريدُ َما َذك رَر َنا ُه،
َو َع َّل َل ُه ب َِأ َّن الت ََّس ِ
ور ِب ِهَ ،و راستَدَ َّل َع َل ري ِه ب َِق رولِ ِه ÷ِ (( :إ َّن َما
ـم رأ ُم ُ
او َي ُه َو ا رل َعدر ُل ا رل َ
ُرزِ رق َت ب ُِم َوا َظ َب ِة َأ ِخ ري َك َع َىل ا رلـ َم رس ِج ِد)) ،إ َِىل ِ
آخرِ ك ََال ِم ِه.
ـم رذك رُورِ ري َن َف َل َع َّل ُه ك َ
ـم رن َف َّض َل ُه َد رخ ٌل
َن َعمَ ،و َما َذك رَر ُت رم ِم َن ا رل ِق رس َم ِة بَ ر َ
َان لِ َ
ني ا رل َ
ب ك ََما ُه َو ال َّظ ِ
وغ إ رِخ َوتِ ِه.
ِم رن َغ ر ِري َطرِ ري ِق ا رلك رَس ِ
اه ُرَ ،أ رو َأ َّن َل ُه َس رع ًيا ِم رن َق رب ِل بُ ُل ِ
اب.
الص َو ُ
اج ِت َها ِد َّي ٌةَ ،وإِ َّن َما ال َق رصدُ ال َّتنر ِب ري ُه َع َىل َما ُه َو َّ
ـم رس َأ َل ُة ر
َوا رل َ

ـم رس َت ركثِ ُر فِ ري َها ك ََم ِن ا رلت ََز َم
جي َع ِل ا رل ُ
ـم ُ ر
َو َما َذك رَر ُت رم ِم َن ال َّت رف ِض ري ِل ِيف ال َعا َد ِةَ ،و َأ َّن ُه َل ر
فِ ري َها ال َف َرائِض.
ف َيك ُ
ُون َح ُال َم رن َل ُه الدَّ رخ ُل بِكَدر ِح ِه َو َت َعبِ ِه .إلخ.
َو َق رو ُلكُمَ :ك ري َ

اع فِ ري ِهَ ،ف َس ُي َجازِ ي ال َّل ُه َتعاىل ا رل ِع َبا َد َع َىل
ابَ :أ َّما ال َّت َف ُ
اض ُل ِيف األَ رجرِ َف َال نِ َز َ
اجل َو ُ
َف ر َ
َأ رع َم ِ
اهاَ ،و َل ري َس ُِمَّا َن رح ُن فِ ري ِه
اهل رمَ ،وكِتَابُ ُه َت َع َاىل َال ُي َغا ِد ُر َص ِغ ر َري ًة َو َال َكب ر َِري ًة إ َِّال َأ رح َص َ
ب ا رل َع َم ِل ا رل َكثِ ر ِري َس ُي َج َازى ِيف ِ
ِيف َِش ٍءَ ،و َال ُننركِ ُر َأ َّن َص ِ
ب َع َملِ ِه.
اآلخ َر ِة ب َِح َس ِ
اح َ
ب َو ِ
ـم ِ
الرش َك ِة َه ِذ ِه رِ ًضا ِمنر ُه
َأ َّما ِيف ا رلك رَس ِ
اال رستِ َفا َد ِة ِيف ا رل َ
ال َفدُ ُخو ُل ُه ِيف ر
اوا ِة.
ـم َس َ
بِا رل ُ

وض ِة -ا َّلتِي َال َسبِ ري َل
ـم رف ُر َ
ـم َش َار َك َة ِيف تِ رل َك ر
رشك ُ
الز َيا َد ِة ا رل َ
َاؤ ُه ا رل ُ
َو َقد ر
است ََح َّق ُ َ

إ َِىل الت رَّح ِق ري ِق فِ ري َها -بِرِ َضا ُه ،ك ََما َل ُو َو َه َب ُه َ ُهل رم بِطِ ري َب ٍة ِم رن َن رف ِس ِه.
َاب َوا رلسنَّ ِة َق ِ
اض َي ٌة إ َِّن َما َأ رع َطا ُه بِطِ ري َب ٍة ِم رن َن رف ِس ِه َح َال ٌل َو َجائِ ٌز
وص ا رلكِت ِ
َو ُن ُص ُ
َأ رخ ُذ ُه.

إل ري َف ِ
اء بِا رل ُع ُقو ِد.
َو َقدر َس َب َق َأ َّن ُد ُخو َل ُه فِ ري َها كَا رل َع رق ِدَ ،و َقدر َأ َم َر ال َّل ُه ُس رب َحا َن ُه بِا ِ
ـم َو رف ُق
َف َه َذا ا َّل ِذي َت رط َمئِن َل ُه النَّ رف ُسَ ،و َين َ ِ
ررش ُح َل ُه َّ
الصدر ُرَ ،وال َّل ُه ُس رب َحا َن ُه ا رل ُ

ـمآب.
ـم رر ِج ُع َوا رل َ
لِ رل َّص َوابَ ،وإِ َل ري ِه ا رل َ

ُح رر َر َ
الس َال ُم.
(ش رهر ال َقعدة احلرام/سن َة  1411هـ)َ ،ع َىل َع َج ٍل َو ُش رغ ٍلَ ،و َّ
*******
احل رمدُ لِ َّل ِه َو رحدَ ُه ،ال َّل ُه َّم َص رل َع َىل ُحم َ َّم ٍد َو َع َىل ِ
آل ُحم َ َّم ٍدَ ،وبَ رعدُ .
رَ
رت ِاق ِيف َق رولِ ِه ÷(( :ا رل َب ري َعا ِن ب ر ِ
ِاخل َيارِ ِف ري َما
ـم َرا َد بِاال رف ِ َ
َفا َّل ِذي َت َق َّر َر ِعن ِرديَ :أ َّن ا رل ُ
إل َما ِم َ
األ رع َظ ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيلَ ،ع رن آبَا ِئ ِه،
َت َبا َي َعا َحتَّى َي رف َ ِرت َقا َع رن رِ َضا))َ -هك ََذا رِ َوا َي ُة ا ِ
ول ال َّل ِه ÷َ ،و َ
َع رن َع ِ ٍّيل َ ،%ع رن َر ُس ِ
رت ُاق
األ رخ َب ُار ِيف َه َذا ال َب ِ
اب ُمت ََوا ِت َر ٌة -ا رف ِ َ
َ
نيَ ،و َز ري ِن ال َعاب ِِد ري َن،
ـم رؤ ِمنِ ر َ
األبردَ ا ِن ،ك ََما َر َوا ُه ِيف (ال َب رحرِ ) َو َغ ر ِري ِه َع رن َأ ِم ر ِري ا رل ُ

مح َز َة .%
َّارصَ ،وا ِ
الصا ِد ِقَ ،و َأ رمحَدَ بر ِن ِع ري َسىَ ،والن ِ ِ
حي َيى بر ِن َ ر
َوال َبا ِقرِ َ ،و َّ
إل َما ِم َ ر
ـم رف ُهو ُم ِم رن َق رولِ ِه ÷(( :ا رل َب ري َعا ِن))َ ،ف َال ُي رط َل ُق َع َل ريهِ َما َذلِ َك
َأ َّو ًالَ :أ َّن ُه ا رل َ
ِ
اب َوا رل َق ُب ِ
ـم َجازِ .
ب ِال ررتِك ِ
ِجي ِ
ولَ ،و َال ُم رو ِج َ
َاب ا رل َ
اال رس ُم َح ِق ري َق ًة إ َِّال بَ رعدَ اإل ر َ
َال ُي َق ُالَ :و َت رس ِم َيت ُُه َما بَ رعدَ َت َق ريض ا رل ِف رع ِل ِمن ُره َما َجم َ ٌاز.

ِألَ َّنا َن ُق ُ
ولَ :ال َس َواء؛ َفإ َِّن راشتِ َق َ
ـم رن َس َي رف َع ُل َأبر َعدُ ِمن راشتِ َقا ِق ِه
اس ِم ال َفا ِع ِل لِ َ
اق ر
ـم رن َقدر َف َع َل.
لِ َ
( -)1البحر الزخار (.)346/4

َثانِ ًياَ :أ َّن ال ُف رر َق َة بِاألَ رق َو ِ
ال َال َتك ُ
ـم َع َار َض ِةَ ،ال َم َع
ـم َخا َل َف ِة َوا رل ُ
ُون إ َِّال َم َع ا رل ُ
ّين فح َرقوا د ح
اق ،كَما ِيف َقولِ ِه َتع َاىل﴿ :إ َن ٱ ََّل ح
اال رت َف ِ
ّينه ۡم﴾ اآل َي َة [األنعامَ ،]159:و َق رولِ ِه
ّ
ر َ
َ
ۡ ح
ح َ ح حح
ح ح
ّين تف َرقوا حوٱخ حتلفوا﴾ اآل َي َة [آل عمران.]105:
َت َع َاىل ﴿ :حوَل تكونوا كٱَّل
خي َت ِل َفا ِيف ا رل َع رق ِد ،بَ رل َأ رو َج َبا ُه َوا َّت َف َقا َع َل ري ِه.
ـم رش َ ِرتي َمل ر َ ر
َفا رل َبائِ ُع َوا رل ُ

احلق
ـم رؤ ِمنِ ر َ
َثالِ ًثاَ :أ َّن ُه َم رر ِو ٌّي َع رن َأ ِم ر ِري ا رل ُ
احل رق َوا رل ُق َرآ ِنَ ،و ر َ
ني َ ،#و ره َو َم َع ر َ
آن َم َع ُهَ ،و َق رو ُل َغ ر ِري ِه ِم رن َأ ره ِل ال َب ري ِ
الص َحابَ ِة ،كَابر ِن َع َّب ٍ
َوا رل ُق رر ُ
اسَ ،وابر ِن ُع َم َر،
ت َو َّ
َّاس بِالل َغ ِة ال َع َربِ َّي ِة.
َو َأ ِيب بَ رر َزةََ ،و ُه رم َأ رع َر ُ
ف الن ِ

إل َما ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيل ( :ŉإ َّن َما َي ُق ُ
ف
ول بِا رل ُف رر َق ِة بِاألَبردَ ا ِن َم رن َال َي رعرِ ُ
َو َأ َّما َق رو ُل ا ِ
ـم ُي رثب ِ
ب) ،إِلخَ ،ف ره َو َحم ر ُم ٌ
ِت
ك ََال َم ال َع َر ِ
ول َع َىل َم رن َق َص َـر ا رل ُف رر َق َة َع َىل األَبردَ ا ِنَ ،و َل ر

ا رل ُف رر َق َة بِاألَ رق َو ِ
(وإِ َّن َما َي ُق ُ
ول
احل ر ِ
ال َوا رل َع َقائِ ِد ،ك ََما ُه َو َ ِ
ِص ِيف َق رولِ ِه َ :#
رص ري ُح ر َ
بِا رل ُف رر َق ِة بِاألَبردَ ا ِن) إِلخ.

ف ،كَاآل َي ِ
االختِ َال ِ
َفن رَح ُن ُن رثب ُِت ا رل ُف رر َق َة بِاألَ رق َو ِ
ال َل َك رن َم َع ر
احت ََّج ِ َهبا
ات ا َّلتِي ر
ّين فح َرقوا د ح
إلمامِ ،م رثل َقولِ ِه َتع َاىل﴿ :إ َن ٱ ََّل ح
ّينه ۡم﴾ اآل َي َة.
ّ
ِ ر َ
ا َِ ُ

رت ِ
اق ا رل َب ري َع ر ِ
ـم َرا ُد ِ َهبا ُف رر َق ُة األَبردَ ا ِن.
نيَ ،فا رل ُ
ـم رر ِو َّي ُة ِيف ا رف ِ َ
َف َأ َّما األَ رخ َب ُار ا رل َ
إل َما ُم َ ،#و ره َو(( :ا رل َب ري َعا ِن ب ر ِ
َو ِيف ر
ِاخل َيارِ فِ ري َما َت َبا َي َعا َحتَّى
اخلَ َ ِرب ا َّل ِذي َر َوا ُه ا ِ
َي رف َ ِرت َقا َع رن رِ ضا))َ ،ما ُي ِف ريدُ َذلِ َك.
نيَ ،س َوا ٌء كَا َنا ِيف َجمرلِ ٍ
ف َأ َّن ُه َال بُدَّ َأ رن َيك َ
ُون ال َب ري َعا ِن ُجم ر َت ِم َع ر ِ
س َأ رو َع َىل
َو ِ َهب َذا ُي رع َر ُ
َان ُي رط َل ُق َع َل ريهِ َما ِ
َنيَ ،أ رو َن رحوِ َذلِ َكَ ،م ره َما ك َ
َني َأ رو َس ِف رينَت ر ِ
َدابَّت ر ِ
اع.
اال رجتِ َم ُ

ـم رق ُصو ُد بِ ِ
ـم رجلِ ُس ب ُِخ ُص ِ
خ َيارِ ال ُف رر َق ِة.
وص ِهَ ،و َه َذا ُه َو ا رل َ
رت ُط ا رل َ
َو َال ُي رش َ َ
الرش ِ
رش ُع َهل َماَ ،ك ِ
َ
ب.
ط َوالر رؤ َي ِة َوا رل َع ري ِ
خ َيارِ َّ ر
َف َقدر أ رث َب َت ُه ا رل َّ ر ُ
ح ح
االستِدر َال ُل ِب َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :ت حّجَٰ حرة عن ت حراض﴾ [النساءَ ،]29:و َق رولِ ِه َت َع َاىل:
َف ر
ح
ح
ۡ
ح
ۡ
﴿أ ۡوفوا ب ّٱلعقودّ﴾ [املائدةَ ،]1:و َق رولِ ِه َت َع َاىل ﴿ :حوأش ّهد ٓوا إّذا حت حب حاي ۡعت ۡم﴾ [البقرة ]282:الَ

اخل َي َار ِ
ض َذلِ َك ك ََما َس َب َق ِيف ر ِ
ات ال َّثابِ َت ِةَ ،ف َما َأ َجابُوا بِ ِه َف ره َو َج َوابُنَا.
ُي َعارِ ُ
َو َقدر َر َوى ال َب ري َه ِقي ب َِسن َِد ِه إ َِىل ُس َل ري َم َ
ان بر ِن ُم رو َسىَ ،ع رن َنا ِفعٍَ ،ع ِن ابر ِن ُع َم َر،
احَ ،ع رن ابر ِن َع َّب ٍ
وال ِن َع رن َر ُس ِ
اس َأ َّهنُ َما كَا َنا َي ُق َ
َو َع رن َع َط ِاء بر ِن َأ ِيب َربَ ٍ
ول ال َّل ِه ÷:
ـم ُي َفارِ رق ُه َص ِ
ب َل ُه َف ُه َو ب ر ِ
اح ُب ُه ،إ رِن َشا َء َأ َخ َذ ُهَ ,فإ رِن
رتى بَ ري ًعا َف َو َج َ
ِاخل َيارِ َما َل ر
(( َم ِن راش َ َ
َف َار َق ُه َف َال ِخ َي َار َل ُه)).

رب َم.
َف َق رو ُل ُهَ :ف َو َج َ
ـم ا رل َب ري ُع َوا رن َ َ
ب َل ُه؛ َأ ري َت َّ
اس ُم ُه َع َّبا ُد بر ُن ُن َس ريب .
َوك ََذلِ َك َق رضا ُء َأ ِيب بَ رر َزةََ ،ر َوا ُه َعنر ُه َأبُو َ
يضَ ،و ر
الو ِ ر
اع َص ِ
ب َلنَا َف َر ًسا بِ ُغ َال ٍم ُث َّم َأ َقا َما بَ ِق َّي َة
اح ٌ
َق َالَ :غ َز رو َنا َغ رز َو ًة َلنَا َفن ََز رلنَا َمنرزِ ًال َف َب َ
الر ِح ري ُلَ ،ف َقا َم إ َِىل َف َر ِس ِه ُي رسـرِ ُج ُه،
َي رو ِمهِ َما َو َل ري َل ِتهِ َماَ ،ف َل َّما َأ رص َب َحا ِم َن ا رل َغ ِد َح َض َـر َّ
الر ُج ُل َأ رن َيدر َف َع ُه إِ َل ري ِه.
َفن َِد َمَ ،ف َأ َتى ا َّلر ُج َل َو َأ َخ َذ ُه بِا رل َب ري ِع َف َأبَى َّ

َف َق َال :بَ رينِي َوبَ رين ََك َأبُو بَ رر َز َة َص ِ
ب َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷َ ،ف َأ َت َيا َأبَا بَ رر َز َة ِيف
اح ُ
ـي بَ رينَك َُما بِ َق َض ِ
َن ِ
اء
اح َي ِة ا رل َع رسكَرِ َ ،ف َق َاال َل ُه َه ِذ ِه ا رل ِق َّص َةَ .ف َق َالَ :أ َت رر َض َيا ِن َأ رن َأ رق ِض َ

ول ال َّل ِه ÷(( :ا رل َب ري َعا ِن ب ر ِ
َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷َ ،ق َال َر ُس ُ
ـم َي َت َف َّر َقا)).
ِاخل َيارِ َما َل ر
ٍ
احل ِد ري َث َأبُو َداو َد .
َو ِيف رِ َوا َية َأ َّن ُه َق َالَ :ما َأ َراك َُما ا رف َ َ
رت رقت َُماَ .،...أ رخ َر َج ر َ

احل َّج ُة َما َت َقدَّ َم.
َو َه َذا َع َىل َسبِ ري ِل ر
االستِ رظ َهارِ َ ،و ر ُ
اهلا ِدي ِ #يف (األَ رحكَا ِم) بَ رعدَ َت رص ِح ري ِح ِه لِ رل َخ َ ِرب
اج ا ِ
احتِ َج ُ
َو َأ َّما ر
إل َما ِم َ
((ال َب ري َعا ِن ب ر ِ
رت َاق بِاألَبردَ ا ِن َي رل َز ُم ِمنر ُه ِيف
ـم َي رف َ ِرت َقا))َ ،ع َىل َأ َّن اال رف ِ َ
ِاخل َيارِ َما َل ر

(( -)1السنن الكربى) للبيهقي ( ،)270/5ط( :دار الفكر).
( -)2قال احلافظ الـ ِمزر ي يف (ُتذيب الكامل) ( ،)169/14رقم ( ،)3101ط( :الرسالة):
« َع َّباد بن ُن َس ريب ال َق ري ِيس ،أبو الويضء .روى عن عيل بن أيب طالب ،وكان عىل رشطته ،وعن أيب
ومجِير ُل بن ُم َّر َة َّ
الشيربَ ِاين .قال إسحاق عن
س َة ال ُع َقير ِيلَ ،
بَ ررزَ َة األَ رس َل ِم ري .روى عنه :بُدَ ُيل بن َمير َ َ
حييى بن معني :ثقة .وذكره ابن حبان يف كتاب الثقات .روى له أبو داود ،والنسائي يف مسند
عيل ،وابن ماجه» .انتهى بتِصف يسري.
( -)3سنن أيب داود ( ،)273/3برقم ( ،)3457سنن البيهقي الكربى (.)270/5
( -)4األحكام (.)44/2

مها َأ َّال ُي رق َط َع ر ِ
وس ر ِ
اخل َي ُار بَ رين َُه َما ،إِلخ َك َ
ض َما
ال ِم ِه َ ،#ف َال ُي َعارِ ُ
ني َو َن رحوِ ِ َ
ـم رح ُب َ
ا رل َ
َس َب َق ِم َن األَ ِد َّل ِةَ ،و َه ِذ ِه َحا َل ٌة َنا ِد َرةٌَ ،و ُي رمكِ ُن َأ رن ُي َص رح َحا ا رل َب ري َع بَ رين َُه َما ب ر
ِاالختِ َيارِ ،

ض األَ رخ َبارِ .
ك ََما َو َر َد ِيف بَ رع ِ
ٍ
(رش ِح َ
احل َس ر ِ
ني ŉ
األ رحكَا ِم) ب َِسنَد َص ِح ري ٍح َع رن َع ِ ريل بر ِن ر ُ
ِم رن َذلِ َك َما َر َوا ُه ِيف َ ر
اح ِب ِه ب ِ
اح ٍد ِمن ُره َما َع َىل َص ِ
ني َفكُل َو ِ
َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷(( :كُل ُم َت َبا ِي َع ر ِ
ِاخل َيارِ
ـم َي رف َ ِرت َقاَ ،أو َيك ُ
ُون ِخ َي ٌار)) .
َما َل ر
َو َي رل َز ُم ِيف ِخ َيارِ الر رؤ َي ِة َح ري ُث َيكُو َنا ِن َحم ر ُب رو َس ر ِ
مها.
ـم َيك ِ
ـمبِ ري ُع ِعنردَ ُ َ
ُن ا رل َ
ني َو َل ر
ني ِب ُف رر َق ِة األَبردَ ا ِن ِب َق رولِ ِه:
َو َقدر َر َّج َح ِيف (ال َب رحرِ ) ك ََال َم ال َقا ِئلِ ر َ

كَر َنا ُهَ - ،أ ري اآل َي ِ
ُق رل ُت :إ رِن ُأ ر ِ
ات
مج َع َع َىل ِص َّح ِة َخ َ ِرب ِه رم َف ره َو َأ رق َوىَ ،و َال ُي َعارِ ُض ُه َما َذ ر
ح
ۡ
حۡ
ح ح
ح َٰ ح ح
ّج حرة عن ت حراض﴾﴿ ،أ ۡوفوا ب ّٱلعقو ّد﴾ ﴿ ،حوأش ّهد ٓوا إّذا ت حب حاي ۡعت ۡم﴾َ -،ب رل
الساب َِقة ﴿ت
َّ

ركَاح.
خل َ ُرب َأ رو َىل ِم َن ا رل ِق َي ِ
ـم َق َّي ِدَ ،وا ر َ
ـم رط َل ِق َوا رل ُ
كَا رل ُ
اسَ ،أ ري ال ِق َياس َع َىل الن ِ
َو َق رو ُل ُه :إ رِن ُأ رمجِ َع َع َىل ِص َّح ِة َخ َ ِرب ِه رم.

ُي َق ُالَ :قدر َص َّح ر
اع َع َل ري ِه.
َاج إ َِىل اإل ر َ
حيت ُ
ربَ ،و َال ُ ر
اخلَ َ ُ
ِمج ِ
إل َما ِم َأ رمحَدَ بر ِن
إل َما ُم َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل ِيف َجم ر ُمو ِع ِه َ ،و ره َو ِيف َأ َم ِايل ا ِ
َو َقدر َر َوا ُه ا ِ
رش ِح األَ رحكَا ِم،
ِع ري َسى َ ،و َأ رحكَا ِم ا ِ
اجلا ِم ِع ا رلك َِايفَ ،و َ ر
اهلا ِدي َ ،و ِيف ر َ
إل َما ِم َ

( -)1انظر( :إعالم األعالم بأدلة األحكام) (ص ،)345/رقم (.)862
( -)2ونحوه رواه البخاري يف جامعه (مع فتح الباري) ( ،)410/4رقم ( ،)2107بإسناده إىل ناف ٍع
ني ب ر ِ
هِما َما َمل ر َيتَ َف َّر َقاَ ،أ رو َيك ُ
عن ابن ع َُم َر ،عَن النَّب رِي ÷ َق َال(( :إ َِّن الـ ُرمتَبَايِ َع ر ِ
ُون
ِاخليَارِ ِيف بَير ِع َ
ِ
رتى َشيرئًا ُي رع ِجبُ ُه َف َار َق َصاحبَ ُه».
ا رلبَير ُع ِخيَ ًارا))َ .ق َال نَافِ ٌعَ :
«وكَا َن ابر ُن ع َُم َر إِ َذا راش َ َ
ظاهر يف أ َّن اب َن ع َُم َر كان يذهب إىل َّ
املذكور :باألبدان ،كام
أن التَّ َفر َق
قال ابن حجر« :وهو
َ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر
ٍّ
ـمتَبَايِ َع ر ِ
ني َما داما يف املجلس».
احلديث
سيأيت .ويف
ُ
ثبوت اخليَا ِر لكُل من ال ُ
( -)3البحر الزخار (.)346/4
( -)4الروض النضري (.)261/3
( -)5أمايل اإلمام أمحد بن عيسى (مع رأب الصدع) ( ،)1254/2رقم (.)2167
( -)6األحكام (.)44/2

رش ِح ال َق ِ
ايض َز ري ٍد.
رش ِح الت رَّجرِ ري ِد َ ،و َ ر
َو َ ر
الرت ِم ِذي َ ،والن ََّسائِي َ ،وابر ُن
َو َأ رخ َر َج ُه ال ُب َخارِ ي َ ،و ُم رسلِ ٌم َ ،و ر ر
اجل رم َل ِة ر
رب ُمت ََواتِ ٌر.
َم َ
اخلَ َ ُ
اجه َ ،و َمالِ ٌك َ .و َع َىل ر ُ
ٍ
يض ال َّل ُه َعن ُره َما ِيف
الس ريدُ ال َع َّال َم ُة َشارِ ُح األَ َس ِ
َو َق َال َّ
الرش ِيف َر ِ َ
اس َأ رمحَدُ بر ُن ُحم َ َّمد َّ َ
(ض َي ِ
َاب ِ
مح ُل ُه َع َىل
احل ِد ري ُث َر َوا ُه َك ِث ر ٌريَ ،و َل َع َّل ُه ُمت ََواتِ ٌرَ ،و َ ر
ِكت ِ
اء َذ ِوي األَبر َصارِ )َ :و َه َذا ر َ
َف ال َّظ ِ
َت َفر ِق األَ رق َو ِ
اهرِ .
ال ِخال ُ

ض ال ُف َق َه ِ
اء َأ َّن ِخ َي َار
رت ِة َ ،%وبَ رع ِ
َو َحكَى ِ #يف (ال َب رحرِ ) َع رن بَ رع ِ
ض ا رل ِع ر َ
وع ِيف ك رُل َع رق ٍد َ -و َل رو ُم َش َار َك ًة َأ رو ُص رل ًحاَ ،ال
ـم رجلِ ِ
س َق رب َل َت َفر ِق راألَبردَ ا ِن َم رش ُـر ٌ
ا رل َ
الر ره ِن لِ َب َقا ِئ ِه َع َىل ِم رل ِ
رش َع لِدَ َوا ِم ا رل ِع رش َـر ِةَ ،و ر ِ
ك
َاح؛ إ رذ ُ ِ
اخل َي ُار َينر ُق ُض ُهَ ،و َال َّ
النرك ِ
اهل َب ِة ِم رن َغ ر ِري ِع َو ٍ
كَ ،و َال ر ِ
ـمالِ ِ
رش َع لِدَ رف ِع ا رل َغ رب ِنَ ،و َال َغ رب َن
الصدَ َق ِة؛ إ رذ ُ ِ
ضَ ،و َال َّ
ا رل َ
فِيهِ َما ،إلخ ك ََال ِم ِه.
احل رق َ %أ ِم ر َري
ف ُخيَالِ ُ
َفإ رِن ِق ري َلَ :ك ري َ
إل َما ُم َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيلَ ،وا ِ
فا ِ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ُم َ
ني َع ِ َّيل بر َن َأ ِيب َطالِ ٍ
ب َو َز ري َن ال َعاب ِِد ري َن %؟!.
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ا رل ُ
الر َوا َي ِ
االستِ رب َعا ِدَ ،و ِيف َذلِ َك
ات َّ
اجل َو ُ
الص ِح ري َح َة َال ُت َرد لِـ ِم رث ِل َه َذا ر
اب :إ َِّن ر
َف ر َ

ت َال َ ر
ب.
احتِ َم َاال ٌ
خت َفى َع َىل ِذي النَّ َظرِ ال َّثا ِق ِ
ر

( -)1رشح التجريد (.)114/4
( -)2البخاري (مع فتح الباري) ( ،)412/4رقم (.)2110
( -)3مسلم برقم ( ،)3853ط( :العِص َّية).
( -)4سنن الرتمذي برقم ( ،)1245عن ابن ع َُمر ،وقال الرتمذي« :حديث حسن صحيح».
( -)5سنن النسائي الكربى ( ،)10-7/4بروايات عديدة.
( -)6سنن ابن ماجه برقم ( ،)2182و(.)2183
( -)7موطأ مالك (مع تنوير احلوالك للسيوطي) (ص ،)510/ط( :دار الكتب العلمية) ،ولفظه:
ِاخليَا ِر ع ََىل َص ِ
اح ٍد ِمنر ُه َما ب ر ِ
ـمتَبَايِ َعا ِن كُل َو ِ
احبِ ِه َما َمل ر َيتَ َف َّر َقا إ َِّال بَير َع ر
اخليَارِ)).
((ا رل ُ
ورواه أبو داود يف السنَن ( ،)273/4رقم ( ،)3457وبلفظ املوطأ برقم (.)3454
( -)8البحر الزخار (.)345/4

اع فِ ري َها.
ـمت ََواتِ َر ِة ا َّلتِي َال نِ َز َ
َع َىل َأ َّن ا رعتِ َما َد َنا َع َىل األَ رخ َبارِ ا رل ُ
وز ا رل ُعدُ ُ
ول َع ِن الدَّ لِ ري ِل ِال رجتِ َها ِد ُجمرتَهِ ٍدَ ،أ رو َق رو ِل َقائِ ٍل ك ََما ُه َو َم رع ُلو ٌم.
جي ُ
َو َال َ ُ
َف َق ُ
ني األَ رع َظ َم ر ِ
إل َما َم ر ِ
اهلا ِدي َ ،%و َم رن
إل َما ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ٍّيلَ ،وا ِ
ني ا ِ
ول ا ِ
إل َما ِم َ
ال صا ِدر َعن ن َظ ٍر واجتِه ٍ
َتبِ َع ُه َما ِيف َت رف ِس ر ِري ِ
رت ِ
اد.
اق بِاألَ رق َو ِ َ ٌ ر َ َ ر َ
اال رف ِ َ
الر ُس ِ
ول ÷َ ،أ رو َع رن َأ ِم ر ِري
ربا َع ِن َّ
مها ِيف َذلِ َك َخ َ ً
َو َل رو َر َو َيا َأ رو َأ َحدُ ُ َ
ٍ
ـم َن رع ِد رل َعنر ُهَ ،ف ُه َما إِ َما َما ِ
ـم رقتَدَ ى ِهب َِما ِعنردَ َأ ره ِل
ـم رؤ ِمنِ ر َ
آل ُحم َ َّمدَ ،وا رل ُ
ني َ #ل ر
ا رل ُ
وال َو َال َأ َحدٌ ِم رن َأ ره ِل ال َب ري ِ
ـم َي ُق َ
ـمتَابَ َع ِة َ ُهل َما
ت  %ب ُِو ُج ِ
وب ا رل ُ
احل رقَ ،و َلكِن َُّه َما َل ر
رَ
اب
ـم رجتَهِ ِد ري َنَ ،ال ِس َّي َما ِيف َما َص َّح َ ُهل رم ِم َن الدَّ لِ ري ِلَ ،ك ري َ
مها َف ِ َ
احتا بَ ِ
ف َو ُ َ
َع َىل ا رل ُ
اجل َها ِد َو ِ
رِ
اال رجتِ َها ِد.
*******
ـم َؤ َّي ِدي : #
َق َال َم رو َال َنا ا ِ
احل َّج ُة َجم ردالدر رين بر ُن ُحم َ َّم ِد ا رل ُ
إل َما ُم ر ُ
اس َط ِة التّلفو َن ِ
َو َقدر َو َر َد ُس َؤ ٌال ِيف ا رل ُع ُقو ِد َو َن رحوِ َها ب َِو ِ
اتِ ،م رثل ال َب ري ِع َو ّ
الشـ َِر ِاء،
إِلخ الس َؤ ِ
احل َس ُن بر ُن ُحم َ َّم ٍد ال َف ري ِشـي َح ِف َظ ُه
اب َعنر ُه َ
الَ ،ف َأ َج َ
الو َلدُ ال َع َّال َم ُة األَ رو َحدُ ر َ
اب
اجل َو َ
الصائِ ُ
بَ ،وفِك ُرر ُه َّ
ال َّل ُه َت َع َاىلَ ،و َأ َفا َد ب َِما َي رقت َِض ري ِه َن َظ ُر ُه ال َّثا ِق ُ
بَ ،و َقدر َأ َح َال ر َ
ولَ :قدر َأ رو َض رح ُت َما ِعن ِردي ِيف َذلِ َك ب َِما َس َب َق ِمن ا رعتِ َبارِ ِ
َع َل رينَاَ ،ف َأ ُق ُ
ني
اع بَ ر َ
اال رجتِ َم ِ

الشارِ ِع ِ
ـم َت َبايِ َع ر ِ
ـم َبا َي َع ِة َو َن رحوِ َها؛ ِال رعتِ َبارِ َّ
رت َاق.
اال رف ِ َ
ني ِيف ُع ُقو ِد ا رل ُ
ا رل ُ
ُون إ َِّال بَ رعدَ ِ
ـم َرا َد ب ِ
رت ِ
اق ُف رر َق ُة األَبردَ ا ِنَ ،و َال َيك ُ
اع
ِاال رف ِ َ
َو َقدر َت َق َّر َر َأ َّن ا رل ُ
اال رجتِ َم ِ
س ب ُِخ ُص ِ
وص ِه.
ـم رجلِ ِ
َح رس َب َما َس َب َق َ رحت ِق ري ُق ُهَ ،وعَدَ ُم ا رعتِ َبارِ ا رل َ
حي َت ِم ُل الت رَّأ ِو ري َل َع َىل ا رعتِ َبارِ
ب َف َقدر َنصوا َن ًّصا َ ِ
ـم رذ َه ِ
حيا َال َ ر
رص ر ً
َف َأ َّما ك ََال ُم َأ ره ِل ا رل َ
ـم َيكُو َنا ِيف َجمرلِ ٍ
اب َوا رل َق ُب ِ
س
اإلجي ِ
ـم رجلِ ِ
ول َما َل ر
وع ر َ
ا رل َ
سَ ،و َأ َّن ُه َال َي رك ِفي ا رل ِع رل ُم ب ُِو ُق ِ
و ِ ٍ
َني َأ رو َس ِف رينَت ر ِ
ني َع َىل َدابَّت ر ِ
الراكِ َب ر ِ
َني.
َ
احدَ ،و ِ َهل َذا َنصوا َع َىل عَدَ ِم ِص َّح ِة َع رق ِد َّ
ـم َص َار َف ِة َال َينر ُق ُض الت رَّصـرِ ري َح ا َّل ِذي َال
الر َسا َل ِة َوا رل ُ
َو َما ُذكِ َر ِيف ا رلكِتَابَ ِة َو ر

مها َقائِ َما ِن َم َقا َم
الر َسا َل َة َو َن رح َو ُ َ
حي َت ِم ُلَ ،و ُي رمكِ ُن َأ رن ُخي رَص ُصوا َذلِ َك؛ ِألَ َّن ا رلكِتَابَ َة َو ر
َر
ـم رر ِس ِل.
ا رلكَاتِ ِ
ب َوا رل ُ
ارِع عَدَ َم ِ
الِص ِ
رت ِ
ـمت ََصارِ َف ر ِ
َرب َّ
ني بِاألَبردَ ا ِنَ ،وإ رِن
اق بَ ر َ
الش ُ
ني ا رل ُ
اال رف ِ َ
ف َقد ا رعت َ َ
َو ِيف َّ ر

ك َ
هِم.
َان َذلِ َك ُي رشكِ ُل َع َل ري ر
رت َّج ُح ِعن ِردي ِيف ُع ُقو ِد التّل ُفو َن ِ
ت
الص رو ُ
ات َو َن رحوِ َهاُ :ه َو َأ َّن ُه إِ َذا ُعلِ َم َّ
َوا َّل ِذي َي َ َ
الش َها َد ُة َع َىل َذلِ َكَ :أ َّن َذلِ َك َي ُقو ُم َم َقا َم ِ
ـم َت َعا ِقدَ ري ِنَ ،و َث َبت ِ
َت َّ
اع ا َّل ِذي
ِم َن ا رل ُ
اال رجتِ َم ِ
َرب ُه َّ
الشارِ ُع.
ا رعت َ َ

الش رـر ُع ِ
وع ِ
رت ِ
َرب َّ
رت َاق فِ ري ِه
اق بَ ر َ
رت ُط ُو ُق ُ
اال رف ِ َ
ني الـ ُرم َت َعا ِقدَ ري ِن فِ ري َما ا رعت َ َ
اال رف ِ َ
َو ُي رش َ َ
رت َقا بِاألَبردَ ا ِن بَ رعدَ ال َع رق ِدَ ،أ رو َو َق َع ِ
بِاألَبردَ ا ِن ُث ُبوت َّ
اال رختِ َي ُار
الش َها َد ِة َع َىل َأ َّهنُ َما ا رف َ َ
ني َ ،ŉو َل ُه َش َو ِ
ا َّل ِذي َث َب َت ب ر
احل َس ر ِ
اهدُ .
ِاخلَ َ ِرب َّ
الص ِح ري ِح َّ
الساب ِِق َع رن َع ِ ريل بر ِن ر ُ
اع َو ِ
رت ُطترم ِ
رت َاق بَ رعدَ ُه َم َع َأ َّهنُ َما ُم رف َ ِرت َقا ِن
َفإ رِن ِق ري َلَ :ك ري َ
اال رج ِت َم َ
اال رف ِ َ
ف راش َ َ

ورةً؟!.
رض َ
َ ُ
ط ِ
ـم َن رش َ ِرت ِ
اع،
ـم رجلِ ِ
اجتِ َم ٌ
س ،بَ رل َما ُي رط َل ُق َع َل ري ِه ر
اال رجتِ َم َ
اع ِيف ا رل َ
ِق ري َل َل ُهَ :ن رح ُن َل ر
ِ
ِ
اال رجتِ َم ِ ِ
ـم ِة َحم َ َّل ِ
اهل َما
ـمكَا َل َ
حل رقنَا َحم َ َّل ريهِ َما ِيف ا رل ُ
َف َأ ر َ
اع؛ ل َعدَ ِم الفَارِ ِقَ ،وك ََذل َك ا رنت َق ُ ُ
فَ ،س َوا ٌء َظ َه َر ِ
ـم ِة َم َقا َم ِ
رت ِ
الشـ رَر ُع َّ
َرب ُه ّ
ت
الشـرِ ري ُ
اق ا َّل ِذي ا رعت َ َ
اال رف ِ َ
ـمكَا َل َ
ِم رن َحم َ رل ا رل ُ
ا رل ِع َّل ُة ِيف َذلِ َك َأ رم َالَ .ف َه َذا ُه َو الت رَّح ِق ريقَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ريق.
*******
احلجةَ /جم ردالدر رين بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
ـم َؤ َّي ِدي : #
َق َال َم رو َال َنااإلمام ّ
ور ا رل ُ



الرش ِاء ِيف الدَّ ِمَ ،و َن رقلِ ِه ِم رن َش رخ ٍ
ص ِآل َخ َرَ ،و َن رق ِل ُع رض ٍو
َو َر َد ُس َؤ ٌال ِيف ال َب ري ِع َو ر َ

ِم رن َش رخ ٍ
ص ِآل َخ َر َم َع َأ َّن ُه بَائِ ُن َح ّيَ ،و ِيف ِح رل َذلِ َك إِ َذا ك َ
ف
َان ِم رن َغ ر ِري ُم رسلِ ٍمَ ،و َك ري َ
رب فِ ري ِه ِيف َص َالتِ ِه؟.
َح ُال َص َال ِة َم رن ُرك َ
احل َس ُن بر ُن ُحم َ َّم ٍد
رش ُ
اب َع َىل َذلِ َك َس ريدي َ
َو َقدر َأ َج َ
ف األَ رع َال ِم ر َ
الو َلدُ ال َع َّال َم ُةَ َ ،
اب َع ِ َّيل لِ رلنَّ َظرِ
ال َف ري ِشـي َح ِف َظ ُه ال َّل ُه َت َع َاىل َو َت َو َّال ُهَ ،و َأ َدا َم ُع َال ُهَ ،و َع َر َ
اجل َو َ
ض َذلِ َك ر َ
احل ِ
ِف ري ِهَ ،و َح ِ
الش رـر َع َّ
اص ُل ُهَ :أ َّن َّ
َاو َل
الشـرِ ري َ
ك ري ِم ال َّتن ُ
ف َقدر َأبَ َ
اح لِ رل ُم رض َط رر ِيف ِكتَا ِب ِه ر َ
ـم َح َّر َم ِ
ات َما َيدر َف ُع
ِم َن ا رل ُ
او َض ِة،
ـم َع َ
ا رلت ََّرب ِعَ ،أ ِو ا رل ُ

وز َذلِ َكَ ،س َوا ٌء َح َص َل َذلِ َك ب ِِج َه ِة
الض َـر َرَ ،ف َي ُج ُ
بِ ِه َّ
وز لِ رل ُم رعطِي َأ رن َيدر َف َع ا رلن ُقو َد لِ رل ُم رس َت رعطِي َال
َف َي ُج ُ

ـم رس َع ِ
وز َل ُهَ ،و ره َو ِ
ف
جي ُ
ـم َر َّق ِع َوا رل ُ
آخ ُذ الن ُقو ِدَ ،و َأ َّما َص َال ُة ا رل ُ
ـم رس َت رعطِي َف َال َ ُ
ا رل ُ
بِالدَّ ِم َف َال ُي َص رل ِب َغ ر ِري ِه.
الوا ِق ِع الس َؤ ُال َعنر ُه.
ـم رق ُصو ِد َ
َه َذا ُم َل َّخ ُ
ص ا رل َ
ض َل ُه ِيف َأ َّولِ ِه َف َال َت َعل َق َل ُه بِالس َؤ ِ
ال.
َأ َّما َما َت َع َّر َ
َف َأ ُق ُ
اب َما فِ ري ِه ا رلكِ َفا َي ُة.
اجل َو ِ
ول َوبِال َّل ِه الت رَّوفِ ري ُقَ :قدر َأ َفا َد ِيف ر َ

الر ِ
الص َال ِة بِ َغ ر ِري ِه؛ إِ رذ َقدر َص َار
اج ُح ِعن ِرديِ :ص َّح ُة َص َال ِة َم رن ُن ِق َل إِ َل ري ِه َذلِ َكَ ،و َّ
َو َّ
الر ُس َ
ـم رن
ول ÷ َأ ِذ َن لِ َ
ُحك ُرم ُه ُحك َرم َد ِم ِه َو َأ رع َضائِ ِهَ ،والدَّ لِ ري ُل َع َىل َه َذا َأ َّن َّ
ُقطِ َع رت َأ رن ُف ُه بِ َت رب ِد ريلِ َها َذ َه ًباَ ،و َذلِ َك ِيف ُع رض ٍو َق رط ِع ٍّيَ ،و ره َو َمانِ ٌع ِم رن َغ رس ِل َما َ رحت َت ُه،

ب األَ رسنَا ِن ِيف ال َف ِم.
َو َمل ر َي رأ ُم رر ُه َأ رن َال ُي َص ر َيل بِ َغ ر ِري ِهَ ،و َقدر َأ َج رب ُت ِ َهب َذا ِيف َت رركِ ري ِ
ـمن ُرق ُ
َم َع َأ َّن ُه إ رِن ك َ
ـم رس ِل ِم
اس ِة َم ري َت ِة ا رل ُ
ول ِم رن ُم رس ِل ٍمَ ،فا َّل ِذي َأ رخت َُار ُه :عَدَ َم َن َج َ
َان ا رل َ
ـمن ُرصورِ بِال َّل ِهَ ،و َ
احل َس ر ِ
ني ŉ؛ لِ َق رولِ ِه ÷ ِيف
َو َن رحوِ َهاَ ،و ره َو َق رو ُل ا ِ
إل َما ِم ا رل َ
األ ِم ر ِري ر ُ
إل َم ُام َ
األ رع َظ ُم َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل َ ،ع رن
ـم رس ِل ُم َال َين ُرج ُس))َ ،ر َوا ُه ا ِ
اخل َ ِرب َّ
رَ
الص ِح ري ِح(( :ا رل ُ

إل َما ِم َأ رمحَدَ بر ِن ِع ري َسى . ŉ
آبَا ِئ ِه َ ،%ع ِن ال َّنب رِي ÷َ ،و َأ رخ َر َج ُه َع رن ُه ِيف َأ َم ِايل ا ِ
( -)1جمموع اإلمام زيد بن عيل ( ŉاملسند) (ص ،)68/ط( :دار مكتبة احلياة).
الصدر ع) ( )120-119/1رقم (.)139
( -)2أمايل اإلمام أمحد بن عيسى ( ŉمع رأب َّ

َو َأ رخ َر َج ال ُب َخارِ ي َت رع ِل ري ًقا َع ِن راب ِن َع َّب ٍ
ـم رس ِل ُم َال َين ُرج ُس َح ًّيا َو َال َم ريتًا)).
اس(( :ا رل ُ
ـم رستَدر َر ِك) َ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.
احلاكِ ُم ِيف (ا رل ُ
َو َو َص َل ُه ر َ
*******

احلجة َجم ردالدر رين بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
ـم َؤ َّي ِدي َ - #ت رعلِ ري ًقا َع َىل
َق َال اإلمام ّ
ور ا رل ُ
احل ِد ري ِ
((ار َف ُعوا
ض ُكت ِ
ـم رر ِو ري ِيف بَ رع ِ
ُب َأئِ َّمتِنَا َ ،%و ره َو َق رو ُل ُه ÷ :ر
ث ا رل َ
رَ
ِالص َال ِة َع َ َّيل َو َع َىل َأ ره ِل بَ ريتِي ،))..إلخ:-
َأ رص َوا َتك رُم ب َّ

ا رع َل رم َ -و َّف َقنَا ال َّل ُه َت َع َاىل َوإِ َّي َ
((ار َف ُعوا َأ رص َوا َتك رُم
اك لِ رل َّص َو ِ
ابَ -أ َّن َح ِد ري َث :ر
ـم َي ِص َّح ِم رن َطرِ ري ٍق َص ِح ري َح ٍة بَ رعدَ ال َب رح ِ
ِالص َال ِة ،))...إِىل ِ
ث َوالت رَّح ِق ري ِق،
ب َّ
آخرِ ِهَ ،ل ر
ـمت ََأ رخرِ ري َنَ ،ف َقدر
َو َث َب َت َأ َّن ِيف ُر َواتِ ِه بَ رع َض ا رل ُغ َال ِةَ ،وإ رِن َر َوا ُه بَ رع ُض َأئِ َّمتِنَا ا رل ُ
الر َج ِ
ال.
ـم َّطلِ ِع ِيف النَّ َظرِ ِيف ر
َأ رو َض ُحوا َسنَدَ ُهَ ،فا رل ُع رهدَ ُة َع َىل ا رل ُ
إل َما ِم َّي ُةَ ،م َع َأ َّن ُه
َو َقد ا رنك ََش َ
ض ُر َواتِ ِه ا ِ
ف َأ َّن ُه َغ ر ُري َص ِح ريحٍ  ،بَ رل َقدر َقدَ َح ِيف بَ رع ِ
ِمن ُرهم.
رب ِقي .
َف ِم رن ُر َواتِ ِه :ا رل َ ر
الر َوا َي َة َع ِن الض َع َف ِ
ـم َر ِ
َق َال الن ََّج ِ
اس ري ِل.
اءَ ،وا رعت ََمدَ َع َىل ا رل َ
اِش  :إِ َّن ُه َأ رك َث َر ر
َو ِيف ر
إل َما ِم َّي ِةَ :ق َال ال َغ َضائِرِ ي َ :ط َع َن َع َل ري ِه
(اخلُ َال َص ِة) لِ رل ِح ريل
ِم َن ا ِ

والسدر ر) (ص ،)219/ط( :العِصية) ،ورواه يف
( -)1البخاري( ،باب غ رُسل امليت ووضوئه باملاء ر
(كتاب الغسل) برقمي ( )283و( )285عن أيب هريرة.
((-)2املستدرك) ( )542/1برقم ( ،)1422وقال احلاكم« :صحيح عىل رشط الشيخني».
( -)3الربقي هنا هو أمحد بن حممد بن خالد بن عبد الرمحن بن حممد بن عيل الربقي ،أبو جعفر.
(( -)4رجال النجاِش) (ص ،)76/رقم (.)182
(( -)5خالصة األقوال يف معرفة الرجال) البن املطهر احليل (ص.)63/
((-)6الرجال) البن الغضائري (ص )39/رقم ( ،)10ولفظ املطبوعَ « :ط َع َن ا رل ُق رميُو َن َع َليرهِ،
=

ا رل ُق رم ُي َ
ونَ ،و َل ري َس ال َّط رع ُن َع َل ري ِه ،إِ َّن َما ال َّط رع ُن فِ ري َم رن َي رر ِوي َعنر ُه.
احل ُال ِ
اال رستِك َرمال.
َف َه َذا بَ رع ُض ا رلك ََال ِم ِيف بَ رع ِ
ض رِ َجالِ ِه َ ،و َال َي َس ُع ر َ
ـم َقا ِم.
َو َقدر َأ رو َض رح ُت ا رلك ََال َم ِيف َذلِ َك ِيف َغ ر ِري َه َذا ا رل َ
حيا،
َاب ال َّل ِه َت َع َاىل َ ِ
ـما َو َر َد ِيف كِت ِ
رص ر ً
ـم َخا َل َفتِ ِه لِ َ
َو َما َأ َح ّق ُه َأ َّال َي ِص َّح؛ لِ ُ
ۡ
حۡ ح ح ح لٗ ح حٗ ح ح
ح
ون ٱ ۡ ح
ل ۡه ّر م حّن
َك َق رولِ ِه َت َع َاىل ﴿ :حوٱذكر َر َبك ِّف نفسّ ك تَضَع وخّيفة ود
َ ح
ۡ
ٱ ۡل حق ۡول﴾ [األعراف ،]205:و َقولِ ِه َع َّز وج َّل﴿ :ٱ ۡدعوا حر َبك ۡم تح ح ل
َض َٗع حوخف حية إّنهۥ َل
َ َ
َ ر
ّ
ۡ
ۡ
ح ح
ي ل
ّب ٱلم ۡع حتد ح
اد َٰ
ى حر َبهۥ
ّين[ ﴾٥٥األعراف]َ ،و َمدَ َح َنبِ ري َئ ُه َزكَرِ َّيا بِ َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :إّذ ن
ٓ ح ٗ
ن حّداء خفّيا[ ﴾٣مريم].
الص رو ِ
ت إ َِّال ِيف األَ َذا ِنَ ،و ر
الص َ
ال ِةَ ،وال َّت رل ِب َي ِة ِيف
اخلُ َط ِ
بَ ،وإِ َما ِم َّ
َو َمل ر ُي رش َـر رع َر رف ُع َّ
ـما ك َ
ـم رق ُصو ُد
َان ا رل َ
الر رف ِع َ ،ل َّ
احل رجَ ،م َع َأ َّن ُه َقدر ُر ِو َي َأ َّن ُه َأ رنك ََر َع َل ريهِ م زِ َيا َد َة َّ
رَ
ـم َؤ رذ َن َو ر
إل َما َم َي رر َف ُع َو رحدَ ُه.
ب َوا ِ
ا ِ
اخلَطِ ري َ
إل رع َال َمَ ،م َع َأ َّن ا رل ُ
رش رع َقط.
اجل َما َع ِة َع َىل ِص َف ِة ال َّت رغرِ ري ِد َوا ِ
َف َأ َّما َّ
إل رن َشا ِدَ ،ف َل رم ُي ر َ
الر رف ُع ِم َن ر َ
َ ٍ ِ َِ ِ
الر ُس ِ
إل َما ِم َز ري ِد بر ِن
اهلدَ ىَ ،ال ا ِ
َو َمل ر ُي رؤ َث رر َع ِن َّ
ول ÷َ ،و َال َع رن أ َحد م رن أئ َّمة ر ُ
ِ
ِ
احل رق َ ،%و َال َغ رري ِِهمَ ،م َع َما ِيف َذلِ َك ِم رن
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
َع ٍّيلَ ،و َال ال َقاس ِمَ ،والَ َ
ـم َس ِ
الوارِ َد ِة ِم َن الت رَّسبِ ري ِح َوالت رَّح ِم ري ِد
ـم َص رل ر َ
اج ِدَ ،و َق رط ِع األَ رذكَارِ َ
ني ِيف ا رل َ
ُش رغ َل ِة ا رل ُ

َو َلير َس ال َّط رع ُن فِير ِه ،إِنَّ َما ال َّط رع ُن فِير َم رن َي رروِ ي َعنر ُه؛ َفإِنَّ ُه ك َ
َان َال ُيبَايل ع ََّمن َي َأ ُخ ُذ ،ع ََىل َطرِ ري َق ِة َأ ره ِل
األَ رخبَارِ» .قلت :وقال الطويس يف (الفهرست) (ص )58/رقم ( ،)65ط( :األعلمي)َ « :أ ركثَ َر
الر َوا َي َة عَنِ الض َع َف ِ
ـم َر ِاسير ِل».
اءَ ،وا رعت ََمدَ ا رل َ
ر
وأيضا يف السند والد أمحد هذا ،وهو حممد الربقي ،ففي (رجال النجاِش) (ص )335/رقم
(ً -)1
(« :) 898حممد بن خالد بن عبد الرمحن بن حممد بن عيل الربقي أبو عبد اهلل ،إىل أن قال :وكان
حممدٌ ضعي ًفا يف احلديث.»...
َ
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َ
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َ
ر
َ
وسى األ رش َعرِ ري قالُ :كنَّا َم َع َر ُسول الله ÷
( -)2روى البخاري برقم ( )2992وغريه ،ر
عَن أ ِيب ُم َ
ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
رش رفنَا َ
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ا
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ق
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َرب َنا رار َت َ
عَىل َواد َه َّل رلنَا َوك َّ ر
َ َ
َف ُكنَّا ِإ َذا َأ ر َ
ِ
ِ
ِ
عَىل َأ رن ُفسك رُم؛ َف ِإ َّنك رُم َال َتدر َ
رار َب ُعوا َ
يبَ ،ت َب َار َك راس ُم ُه،
يع َقرِ ٌ
كُم؛ ِإ َّن ُه َسم ٌ
عُون َأ َص َّم َو َال غَ ائ ًبا؛ ِإ َّن ُه َم َع ر
َو َت َع َاىل َجد ُه)).

يس َ .و َل رو َت َركُوا ال َّت رغرِ ريدَ
َوال َّت ركب رِريَِ ،وتِ َال َو ِة ُس رو َر ِة اإل رِخ َال ِ
صَ ،وآ َي ِة ا رلك رُر ِ ر
َألَ رم َكن َُه ُم ا رلك ُّل.
الص َل َو ِ
ات ر
س بِا رل ُك رل َّي ِة،
اخلَ رم ِ
ـم َرا َد َت رر ُك َّ
َو َقدر َيت ََو َّه ُم بَ رع ُض َم رن َال َم رعرِ َف َة َل ُه َأ َّن ا رل ُ

ف َو َقدر َأ َم َر ال َّل ُه َج َّل َج َال ُل ُه ِيف كِتَابِ ِه ا رل َعزِ ريزِ بِا رل َّص َال ِة
َو َم َعا َذ ال َّل ِه ِم رن َذلِ َكَ ،ك ري َ
الص َال َة َع َل ري ِه َو َع َىل آلِ ِه ِيف ال َّص َال ِةَ ،م رن َص َّىل
ب َّ
َوالت رَّسلِ ري ِم َع َىل َن ِب ريئِ ِه ÷َ ،و َأ رو َج َ
رشا ،إ َِىل َغ ر ِري َذلِ َك ُِمَّا َال ُن ِح ري ُط بِ ِه َك رث َر ًة .
َع َل ري ِه ÷ َم َّر ًة َص َّىل ال َّل ُه َع َل ري ِه ِ َهبا َع ر ً
الص َل َو ِ
ات ر
الص ِح ري ِح -إ َِىل
ـم َس رل َس َل َة بِا رل َعدر -بِا رل َّسن َِد َّ
َو َن رح ُن َن رر ِوي َّ
اخلَ رم َس ا رل ُ
نيَ ،ع رن ِج ر ِرب ري َل األَ ِم ر ِ
ني َ ،ف ره َي ِم رن َأ رف َض ِل
نيَ ،ع رن َر رب ال َعا َلـ ِم ر َ
ـم رر َسلِ ر َ
َس ري ِد ا رل ُ
اجل َالل.
األَ رع َمالَ ،و َأ َج رل ا رل ُق َر ِ
ب إ َِىل ِذي ر َ
ب ُ ِجم ريبَ ،و َما َت روفِ ري ِق َي
ـما فِ ري ِه رِ َضا ُه َو َت رق َوا ُه؛ إِ َّن ُه َقرِ ري ٌ
اجل ِم ري َع لِ َ
َو َّف َق ال َّل ُه َت َع َاىل ر َ
إ َِّال بِال َّل ِه َع َل ري ِه َت َو َّك رل ُت َوإِ َل ري ِه ُأنِ ريب.
*******

( -)1روى اإلمام أمحد بن عيسى يف (األمايل – مع رأب الصدع) ( ،)510/1واإلمام أبو طالب  %يف
عَيل ا رق َر رأ ِيف
(األمايل) (ص )313/بإسناد صحيح عن عيل  #قال :قال يل رسول اهلل ÷َ (( :يا ِ ّ
ٍ
ٍ
يس؛ َف ِإ َّن ُه َال ُ َحيا ِف ُظ عَ َل ري َها إ َِّال َنب ٌِّيَ ،أ رو ِصدر ٌيقَ ،أ رو َشهِ ريدٌ )) .وروى اإلمام
ُدبُرِ ك رُل َص َالة َم ركتُوبَة آ َي َة ر
الكُر ِ ّ
(األمايل) ( )116/1بأسانيد صحيحة ،عن عيل  ،#قال :قال رسول اهلل
املرشد باهلل
 #يف َ ح
ۡ
ح
ح
ِ
ِ
÷﴿(( :قل هو ٱلِل أحد﴾ َت رعد ُل ُث ُل َث ُ
الق ررآن)).
( -)2روى اإلمام األعظم زيد بن عيل  ŉيف (املجموع) (ص ،)155/عن آبائه ،عن عيل ،%
قال :قال رسول اهلل ÷(( :من ص َّىل ع ََيل صالَ ًة ص َّىل ال َّله َع َلي ِه ِهبا ع رَرش ص َلو ٍ
اتَ ،و َحمَا َعنر ُه
َ َ َ
َ
َّ َ
َ ر َ
ُ ر َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ـم َو َّكالَن بِه أ ُهي َما ُيبَلرغُ ُروحي منر ُه
استَبَ َق َم َلكَا ُه ا رل ُ
َرش َح َسنَاتَ ،و ر
َرش َسيرئَاتَ ،و َأ رثبَ َت َل ُه ع ر َ
عرَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
ُ
َ
َ
اجل ُم َعة؛ َفإِنَّ ُه َي رو ٌم
السالَ َم))َ .قالَ :و َقال َر ُسول الله ÷(( :أ ركث ُروا م َن َّ
َّ
َيل َي رو َم ر ُ
الصالَة ع َ َّ
َ
َ
ول ال َّله!ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلنَّ ِة))ِ .ق َيلَ :يا َر ُس َ
َ
ر
َّ
ُ
ُ
تُ َضاع ُ
َف فيه األع َرمالَ ،و ر
اسألوا الل َه تَ َع َاىل ِيل الدَّ َر َج َة ال َوسيل َة م َن ر َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
َّ
َ
َ
َ
ر
َ
ر
ُ
ُ
َاهلا إِال نَب ٌِّيَ ،وأ رر ُجو
َو َما الدَّ َر َجة َ
اجلنَّة؟ قال ÷(( :ه َي أع َرىل َد َر َجة ِيف َ
الوسيلة م َن َ
اجلنَّة ،ال َين ُ َ
َأ رن َأكُو َن َأنَا ُه َو)).
احلجة/جمدالدين املؤيدي  #ص/603ط.3
( -)3انظر لوامع األنوار – الفصل اخلامس لإلمام ّ

َق َال َم رو َال َنا ُح َّج ُة اإل رِس َالمَ ،وإِ َما ُم َأ ره ِل ال َب ري ِ
اينُ ،م رفتِي
ت ا رلكِ َرام ،ا ِ
إل َما ُم َّ
الربَّ ِ ّ

ـمنر ُط ِ
الز َمان،
اين ،ك رَه ُ
ـم رف ُهومَ ،شا َم ُة َّ
وق َوا رل َ
ف ال ُع ُلومُ ،ح َّج ُة ا رل َ
ا رل ُق رطرِ ال َي َم ِ ّ
إل َما ُم األَ رع َظمَ ،وال َب رح ُر ر ِ
اخل َّضمَ ،جم ردالدر رين بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن
َو َج رو َه َر ُة األَ رق َران ،ا ِ
َمن ُرص ٍ
ـم َؤ َّي ِدي َأ َّيدَ ال َّل ُه َت َع َاىل ِب ِه الدر ري َن:
ور ا رل ُ
ـم َص رورِ ري َنَ ،ف َل َّما َع َر رفنَا َك ري ِف َّي َة َأ رخ ِذ
ـما َقدر َو َر َد ِيف ا رل ُ
ُكنَّا َنت ََح َّر ُج ِم َن الت رَّصوِ ريرِ ؛ لِ َ
ـم ِ
اء
ـم َن َر ِ َهبا بَ رأ ًسا؛ ِألَ َّهنَا َل ري َس رت بِت رَصوِ ري ٍرَ ،وإِ َّن َما ِه َي كَالنَّ َظرِ ِيف ا رل َ
َه ِذ ِه الر ُسو ِم َل ر
َوا رلـ ِم ررآ ِةَ ،ف َم رن َز َع َم َأ َّهنَا َت رصوِ ري ٌر َف َقدر َغلِ َط؛ ِألَ َّن الت رَّصوِ ري َر َت رف ِع ري ٌلَ ،و ره َو َأ رن ُتن َرح َت

رت ُط َأ رن َيك َ
ُون َث َّم َة إ َِضا َء ٌة
الص رو َرةَُ ،و َه َذا إِ َّن َما ُه َو َح رب ُس الص رو َر ِة اإل َ ِِهل َّي ِةَ ،فلِ َه َذا ُي رش َ َ
َحتَّى َت رظ َه َر الص رو َر ُة اإل َ ِِهل َّي ُةَ ،ف َل ري َس لِ رل َّر ِ
اس ِم َأي َت رأثِ ر ٍري ِيف الت رَّصوِ ريرِ .

مجا َع ٌة ِم َن ال ُع َل َم ِ
اء األَ رع َال ِم ِيف َأ رخ ِذ ُر ُسو ِمهِمِ ،من ُرهم
َوبَ رعدَ َأ رن َ َحت َّق َق َه َذا َأ ِذ َن َ َ
َش ري ُخنَا ال َع َّال َم ُة ُحم َ َّمدُ بر ُن إِبر َر ِ
ب بِابر ِن ُح رورِ َّي َةَ ،و ِمن ُره رم َش ري ُخنَا
ـم َل َّق ُ
ـم َؤ َّي ِدي ا رل ُ
اه ري َم ا رل ُ

احل َس ُن
ال َع َّال َم ُة َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن ا ِ
احل َس ِن بر ِن َ ر
حي َيىَ ،و ِمن ُره رم َش ري ُخنَا ال َع َّال َم ُة ر َ
اهلا ِدي ر َ
إل َما ِم َ
احل َس ر ِ
احل روثِي َ ،¤و َغ ر ُري ُه رم َكثِ ر ٌري.
ني ر ُ
بر ُن ر ُ
ب ُِم َّ رن َي رع َت ِقدُ َأ َّهنَا َت رصوِ ري ٌرَ ،و َأ َّهنَا ُحم َ َّر َم ٌةَ ،و ُي َبالِ ُغ ِيف َذلِ َكُ ،ث َّم ُيبِ ري ُح َها
َوا رل َع َج ُ

صَ ،والبِ َطا َق ِ
إل َقا َم ِ
اجل َو َاز ِ
اتَ ،والن ُقو ِدَ ،و َي رز ُع ُم
اتَ ،وا ِ
اتَ ،والر َخ ِ
َو َي رس َت رع ِم ُل َها ِيف ر َ
اال رستِ رغن ِ
إل رمكَا ِن ِ
َأ َّن َذلِ َك لِ رل َّض ُـر رو َر ِةَ ،و َل ري َس ُهن َ
َاء َع رن
ـم َح َّر َم؛ ِ
رض رو َر ٌة ُتبِ ري ُح ا رل ُ
َاك َ ُ
ِهبا ِم.
َذلِ َك َك َب رص َم ِة اإل ر َ
ِاستِ رثن ِ
الر ُس ِ
ب ِ ،م رن
الر رق ِم ِيف ال َّث رو ِ
َاء َّ
ول ÷ ب ر
َم َع َأ َّن ُه َقدر َو َر َد َع ِن َّ

َابَ :كتَبرتُ ُه َف ره َو َم رر ُقو ٌم
«ر َق رم ُت الثَّ رو َب َر رق ًما ِ -م رن بَ ِ
اب َقت ََلَ :-و َّشيرتُ ُهَ ،ف ره َو َم رر ُقو ٌمَ ،و َر َق رم ُت ا رلكِت َ
(َ -)1
الر رق ُم :كُل َث رو ٍ
ٍ
َ
َ
َ
ِش ب َِر رق ٍم َم رع ُلو ٍم َحتَّى َص َار َع َل ًماَ ،ف ُي َق ُال :بُ رر ُد
:
ِس
ر
ا
ف
ن
اب
ال
ق
.
يم
ب ُر ِق َم َأ ري ُو َر
ر ُ
َّ
َو َر ِق ٌ
ٍ
ِ
ِ
الر رق ُم م رن ر
اليش َءَ :أ رع َل رمتُ ُه بِ َع َال َمة ُمتَيرزُ ُه َع رن
َر رق ٍمَ ،وبُ ُرو ُد َر رق ٍمَ .و َق َال ا رل َف َار ِايبَّ :
اخلَزر َما ُرق َمَ ،و َر َق رم ُت َّ ر
َري ِه كَا رلكِتَابَ ِة َونَ رحوِ َها» .متت من (املصباح املنري).
غرِ

َق رولِ ِه ÷َ :
ب َو َال ُص رو َر ٌة إ َِّال َر رق ًما ِيف
ـمالَئكِ ُة بَ ريتًا فِ ري ِه َك رل ٌ
((ال َتدر ُخل ا رل َ
َث رو ٍ
احل رق َ ، #و َر َوا ُه بَ رع ُض َأ ره ِل السن َِن .
ب))َ ،ر َوا ُه ا ِ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ُم َ
َو َل ِ
الر رس َم َل ري َس بِت رَصوِ ري ٍر ك ََما َس َب َق.
ك َّن َه َذا َّ
اهلا ِدي إ َِىل
إل رط َال ِق ،ك ََما َذك ََر َذلِ َك ا ِ
َأ َّما الت رَّصوِ ري ُر َفن رَح ُن َنك َرر ُه ُه َع َىل ا ِ
إل َما ُم َ
احل رق َ ، #وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.
رَ
*******
احل َس ِن ِ ŉيف
َق َال َوالِدُ َنا ا ِ
احل َس ِن ِعز الدر ري ِن بر ُن ر َ
احل رق َأبُو ر َ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ُم َ
ِش َص ِ
اج)َ :-ه ِذ ِه
اح ِ
ب (ا رلـ ِمن َره ِ
(ا رلـ ِم رع َر ِ
اج)َ :ق رو ُل ُهَ :ه ُل َّم َج َّراَ -ي رعنِي َق رو َل ال ُق َر ِ ر

اال رستِ رم َرارِ َ ،وعَدَ ِم ِ
َكلِ َم ٌة ُت رس َت رع َم ُل ِيف َم رعنَى ِ
اس ُم فِ رع ٍل ب َِم رعنَى
اال رقتِ َصارِ َ ،و َه ُل َّم :ر
ح ح
َأ رقب رِلَ .ق َال ال َّل ُه َت َع َاىل﴿ :هل َم إّل حنا﴾.
ب َع َىل َأ َّن ُه َم رف ُع ٌ
ول ُم رط َل ٌق.
َو َج َّراَ :م رصدَ ٌر ُمنرت َِص ٌ

ض َح َو ِ
ور َال َتنروِ ري َن فِ ري ِه َوالَ َمدّ .
َو ِيف بَ رع ِ
اِش ر
اس ٌم َم رق ُص ٌ
احَ :ج َّرا :ر
الص َح ِ
إلب ُِل َوا رل َب َق ُر َت رر َعى َو ره َي َت ِس ر ُري ِم رن ُد رو ِن َق ر ٍ
ِص َ َهلا.
رت ُك ا ِ
َو َأ رص ُل َم رعنَى َج َّراَ :أي ُت ر َ
َق َال بَ رع ُض َأ ره ِل الل َغ ِةَ :م رعنَى َه ُل َّم َج َّراَ :ت ِس ر ُريوا َع َىل َه ري َئتِك رُمَ ،ف َال َت ُشقوا َع َىل
ـم رعنَىَ ،و ره َو عَدَ ُم ِ
اال رقتِ َصارِ َع َىل َغا َي ٍة
اس ُت رع ِم َل رت ِيف َه َذا ا رل َ
َأ رن ُف ِسك رُم َورِ كَابِك رُمُ ،ث َّم ر

( -)1األحكام (( ،)551/2باب القول يف التصاوير).
( -)2قال احلافظ السيوطي يف (اجلامع الكبري) ( ،)141/8رقم ( ،)25075ط( :دار الكتب
الـم َالئِ َك ُة بَيرتًا فِير ِه ُص رو َر ٌة إ َِّال َر رق ٌم ِيف َث ٍ
العلمية)َ :
وب)) (أمحد ،والبخاري ،ومسلم،
((ال تَدر ُخ ِل َ
وأبو داود ،والنسائي).
ِ
ِ
َ
َ
يما كَانَ رت إ َِّال َأ رن الَ
ً
ُ
( -)3قال اإلمام اهلادي  #يف (األحكام) (« :)551/2أنَا أك َرر ُه ق رر َ َهبا كَائنَة ف َ
جيدَ َعنر َها َص ِ
َّ
استَثرنَى َر ُس ُ
َِ
ول اهللِ َص َّىل اهللُ َع َلير ِه َوع ََىل آلِ ِه َو َسل َم التَّ َصاوِ ري َر
احبُ َها ُمنردَ َف ًعاَ ،وإِنَّ َما ر
َ
ِ
ِ
َ
ُ
ر
َ
َ
َ
ً
َ
ُ
َ
اهباَ ،وتَ ررخير ًصا ُهل رم ،ف َم رن َو َجدَ َعن َرها ُمنردَ ف ًعا ف ره َو أف َضل».
ـم ررق رو َمة َر ر َ
محة أل رص َح ِ َ
ا رل َ

اجل رو َهرِ يَ :ن ُق ُ
ول ك َ
َان َذلِ َك َعا َم ك ََذا َو َه ُل َّم َج َّرا إ َِىل ال َي رو ِم.
احل ر ِ
ِصَ .ق َال ر َ
َو َمن ِرع ر َ
خنَا اإلمام َجم ردالدر رين بر ِن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
َمت َّ رت َس َما ًعا َع رن َش ري ِ
ـم َؤ َّي ِد ري .#
ور ا رل ُ
*******



اب م ِفيدٌ َع َىل س َؤ ٍ
ال َح َّر رر ُت ُه إ َِىل َم رو َال َنا ا رل َع َّال َم ِة ِض َي ِاء راإل رِس َال ِمَ ،وبَ َر َك ِة
ُ
َه َذا َج َو ٌ ُ
ٍ
راآل ِل ا رل ِ
اجل َز ِاء،
ـم َؤ َّي ِد ريَ ،ح ِف َظ ُه ا ُ
ك َرا ِم َجمر ِدالدر ِ
ين بر ِن ُحمَ َّمد ا رل ُ
هلل َو َأبر َقا ُهَ ،و َج َزا ُه َعنَّا َخ ر َري ر َ
ت ِب ِعبار ٍ
َاال ٍ
َت َض َّم َن َم َسا ِئ َل َحا ِد َث ًة ُم ِفيدَ ةًَ ،و َح َّل إ رِشك َ
ات َس ِديدَ ٍةَ ،و ره َو َه َذا:
َ َ



ح َٰ ۡ ح ۡ ح َ ح ح ۡ ح
كبي ٱل ۡم حت حعال ٩حس حوآء مّنكم َم ۡن أ ح ح َ
س
ّ
ب وٱلشهَٰدة ّ ٱل ّ
احل رمدُ هللِ ﴿عل ّم ٱلغي ّ
رَ
ح
َ
ۡح ح
ۡ
ٱلق ۡول حو حمن حج حه حر بّهّۦ حو حم ۡن ه حو م ۡس حتخف ب ّٱ ۡل ّل حو حسارّب ب ّٱَلَ حهارّ 10لۥ م حعقّ حبَٰت
ح ۡ
ح
ۡ حۡ َ َ َح ح ح
حۡح ح
حۡ
لِل َل يغ ّي حما بّق ۡوم
ّي يح حديۡهّ حوم ّۡن خلفّهّۦ يفظونهۥ مّن أم ّر ٱلِلّ إّن ٱ
مّن ب ّ
ح
َ ح
ح
حح
حٓ ح ح َ ح
ح َ َٰ ح
ت يغ ّيوا حما بّأنفسّ ّه ۡم ِإَوذا أ حراد ٱلِل بّق ۡوم س ٓو ٗءا فل حم حرد لۥ حو حما لهم مّن
ح
دونّهّۦ مّن حوال[ ﴾١١الرعد]َ ،وبَ رعدُ َ ،فإِ َّن ُه َو َق َع راال رط َال ُع َع َىل َه َذا الس َؤ ِ
ال.
اب:
الص َو ِ
اج َّ
اجل َو ُ
اهلا ِدي إ َِىل ِمن َره ِ
َو ر َ
اب ،واهللُ ر َ
استِنَا ِد
اتَ ،و َت َطابَ َق رت َع َل ري ِه الدَّ َال َال ُ
َأ َّن َما َن َط َق رت بِ ِه راآل َي ُ
ت َع رق ًال َو َن رق ًال ِم ِن ر
يم ِيف َخ رل ِق ِه َم رو ًتا َو َح َيا ًة َو ِص َّح ًة
يع َما َدبَّ َر ُه َو َقدَّ َر ُه ا رل َعزِ ُيز ا رل َعلِ ُ
راألَ رمرِ ُك رل ِه ِيف َمجِ ِ

َو ُس رق ًما َو َف رق ًرا َو ِغنَا ًء َورِ رز ًقا َو َأ َج ًالَ ،و َغ ر َري َذلِ َك ِم رن َت َصـر َف ِ
ات ر
احلكِي ِم َال
اخلَبِ ِري ر َ
اُتا
ت ا رل َع رقلِ َّي ُة َو راآل َي ُ
ض َل ُه َو َال ُمنَا ِق َضَ ،فالدَّ َال َال ُ
ُم َعارِ َ
الربَّانِ َّي ُة َع َىل ُع ُمو َم ِ َ
ات َّ

ۡ
ِ ر ِ ِ ح َ حۡ
يكم حَل م حع ّق ح
ب ّلك ّمهّۦ﴾ [الرعد.]41:
اجلل َّية﴿ ،وٱلِل
ا رل َق رط ِع َّي ِةَ ،و ُخ ُص َ
وص َ
اُتا َ
هلل َو َس َال ُم ُه َع َىل َص ِ
َو َما َو َر َد رت ِب ِه َّ
احب َِها َو َع َىل َأ ره ِل
ات ا ِ
الشـرِ ي َع ُة ا رل َغ َّرا ُء َ -ص َل َو ُ

بَ ري ِت ِه ر َ
هلل َش رأ َهنَاَ ،و َأ َق َام بُ رر َه َاهنَاِ -م رن َن رف ِي ا رل َعدر َوى َوال رط َ َري ِة ُه َو ُم رقت ََضـى
األ رط َهارِ َ ،أ رع َىل ا ُ
ص َل ُه َو َال َرا َّد.
السبِيلَ ،ف َال ُخمَ رص َ
َما َد َّل َع َل ري ِه َذلِكُم الدَّ لِيلَ ،و راهنَ َج رت ِإ َل ري ِه ِت رلكُم َّ

ف َو ِيف ا رعتِ َقا ِد ا رنتِ َق ِ
اض -ا َّل ِتي َال َت ُضـر َو َال
َو َك ري َ
اض َو َت رأ ِث ِري راألَ رع َر ِ
ال راألَ رم َر ِ
وج َ -ن ُعو ُذ باهللِ َت َع َاىلَ -ع رن َدائِ َر ِة الت رَّو ِح ِ
َتنر َف ُعَ ،و َال ُت رب ِص ُـر َو َال َت رس َم ُع -ر
يد،
اخلُ ُر ُ
َاب الـ َرم ِج ِ
يد.
ـم رح َك ِم ا رلكِت ِ
ور ِة ا رل َع رق ِلَ ،ولِ ُ
ـما ُعلِ َم ب َِض ُـر َ
الرد لِ َ
َو َّ
َاب بِ َب رس ِ
ط راألَ ِد َّل ِة َع َىل َذلِ َكَ ،ف ره َي َأ رش َه ُر ِم رن َأ رن ُت رذك ََر.
اج َة إ َِىل ر ِ
اإل رطن ِ
َو َال َح َ
ني َأ َّن راآل َي ِ
السا ِئ ُل َال خمُ ررِ َج َ َهلا ِم رن ُع ُمو ِم َهاَ ،و َال
َو ِم رن ُهنَا َي َت َب َّ ُ
ات ا َّل ِتي َذك ََر َها َّ
ـم رف ُهو ِم َها.
خمُ َ رص َ
ـمنر ُطو ِق َها َو َال لِ َ
ص لِ َ
ض ِص َّحتِ ِه،-
َو َأ َّما َما ُر ِو َي ِم َن الن رَّه ِي ِم َن السكُو ِن ِيف ب َِال ِد راألَ رسدَ ا ِمَ -ع َىل َف رر ِ

َوالد ُخ ِ
ـم رج ُذو ِمَ - ،ف َم َع ِص َّح ِة َذلِ َكَ -ال
ول إ َِىل بَ َل ِد ال َّطا ُعو ِنَ ،وا رل ِف َرارِ َع ِن ا رل َ
وع َِش ٍء ِمن َرها َع رن َغ ر ِري
ُمنَا َفا َة بَ رين ََها َوبَ ر َ
ـم َت َقدر ِم ِذك ُرر َها؛ ِألَ َّن ُه َمل ر َي رقت ِ
َض ُو ُق َ
ني راألَ ِد َّل ِة ا رل ُ
َق َض ِ
اء اهللِ َت َع َاىل َو َأ رمرِ ِهَ ،و َقدر ُمحِ َل َع َىل َأ رن َيك َ
اب ِص َيا َن ِة ا رل َع ِقيدَ ِة.
ُون ِم رن بَ ِ
ُون ِيف رِ
احلك َرم ِة َج رع ُل السكُو ِن َوالد ُخ ِ
َو َال َي رم َتنِ ُع َأ رن َيك َ
ـم َخا َل َط ِة ِم َن
ول َوا رل ُ
ب َوا ِق ٌع بِ ِف رع ِل اهللِ َت َع َاىل َو ر
اختِ َيارِ ِهَ ،وال َّل ُه َ -ع َّز ُس رل َطا ُن ُهَ ،و َج َّل
راألَ رس َب ِ
ابَ ،والـ ُرم َس َّب ُ
ٍ
اب.
ب راألَ رس َب ِ
َع رن ك رُل َش رأن َشأ ُن ُهُ -م َس رب ُ
حي ِة ك رُو ُن
َو َقدر َث َب َت بِالدَّ َالئِ ِل
ـمنِ َري ِة ا َّ
الص ِح َ
َّ
لصـرِ َ
احل َج ِج ا رل ُ
يح ِةَ ،و ر ُ

رِ
اب ك ََما ُه َو َم رع ُلو ٌم
ض َأ رف َعالِ ِه ُس رب َحا َن ُه َع َىل راألَ رس َب ِ
ب بَ رع ِ
احلك َرم ِة ا رقت ََض رت َت َرت َ
َ َ
ح ح
ۡ
اهدَ ِة َوآ َي ِ
لري َٰ حح فتثّي
ات ا رلكِت ِ
ـم َش َ
َابَ .ق َال َت َب َار َك ر
بِا رل ُ
اس ُم ُه﴿ :ٱلِل ٱَّلّي يرسّل ٱ ّ
ح ح ٗ
سحابا﴾ [الروم]48:

(« -)1فنسب اإلثارة إىل الرياح؛ لكوهنا سببًا» .متت من (رشح األساس الصغري).

رب اهللُ ِم َن راآل َج ِ
اس
ني َذلِ َك َوبَ ر َ
َو َال َتن َِايف بَ ر َ
ـم رحدُ و َد ِةَ ،و راألَ رن َف ِ
ال ا رل َ
ني َما َأ رخ َ َ
ـم رعدُ و َد ِة.
ا رل َ
َوبَ َي ُ
ان َذلِ َك َيت َِّض ُح بِت رَح ِق ِ
يق َأ رص ٍل ُي ربنَى َع َل ري ِهَ ،و ره َو َأ َّن اهللَ َت َب َار َك َو َت َع َاىل َج َع َل

آج ًاالِ ،من َرها ُم َس َّما ٌة ُم رط َل َق ٌةَ ،و ِمن َرها َم رش ُـرو َط ٌة ُم َع َّل َق ٌة.
لِ ِع َبا ِد ِه َ
ـم رش ُـرو َط ُة َفإِ َّن ُه َع َّز َو َج َّل َج َع َل رِ
احلك َرم َة
ـم َس َّما ُة َف َال ك ََال َم ِف َ
يهاَ ،و َأ َّما ا رل َ
َف َأ َّما ا رل ُ
ِيف ال َّت رع ِم ِري َن رع ُبدُ ُه إ َِىل ك ََذا ب َِش رـر ِ
حي ُص رل ك ََذاَ ،و ره َو ُس رب َحا َن ُه
ط ك ََذاَ ،وإ َِىل ك ََذا إ رِن َمل ر َ ر
رش ِ
ِالش رـر ِ
َع ِ
امل ٌ ب َّ
وطَ ،و َما َي َق ُع ِم رن َذلِ َك َو َما َال َي َق ُع.
ط َوا رل َ
ـم ر ُ
َو َه َذا َال ُ ِ
َابَ .ق َال َت َع َاىل:
ابَ ،و َقدر َو َر َد ر
ت بِ ِه السنَّ ُة َوا رلكِت ُ
حتي ُل ُه راألَ رل َب ُ
ۡ ح ح
ٗ
ح ح
﴿ حوي حؤخ حّركم إ ّ ى
ل أ حجل لم حسم﴾ [إبراهيم ﴿ ،]10:حو حما ي حع َمر مّن لم حع َمر حوَل ينقص م ّۡن
َ
ح
عم ّره ّۦٓ إَّل ِّف كّتَٰب﴾ [فاطر.]11:
ـم رر ِشدُ بِال َّل ِه َ #ع ِن ا رل َبا ِقرِ
ِاحل رق َ ،#و ر ِ
َو َر َوى ر ِ
اإل َما ُم ا رل ُ
اإل َما ُم النَّاطِ ُق ب ر َ
ات اهللِ َع َل ري ِه َس َأ َل َر ُس َ
ول اهللِ ÷
ني َص َل َو ُ
ـم رؤ ِمنِ َ
َع رن آبَائِ ِه َ ¢أ َّن َأ ِم َري ا رل ُ
َ ح حح ٓ ح ۡ
ح ح ٓ ل ۡ ح
حۡ
َٰ
ب﴾٣٩
ّت
ك
ل
ٱ
م
أ
ۥ
ه
ّند
ع
و
ت
ب
َع رن َق رو ِل اهللِ َع َّز َو َج َّل﴿ :يمحوا ٱلِل ما يشاء ويث ّ
ّ

الصدَ َق ُة َع َىل
[الرعد]َ ،ف َق َالَ (( :أ َال ُأبَ رش ُـر َك ِ َهبا َيا َع َيل! َف َب رش رـر ِ َهبا ُأ َّمتِي ِم رن بَ رع ِديَّ ،
ـم رع ُر ِ
الر ِح ِمَ ،وبِر ا رل َوالِدَ ري ِنَ ُ ،حت رو ُل َّ
او َة
الش َق َ
اصطِن ُ
َو رجهِ َهاَ ،و ر
وفَ ،و ِص َل ُة َّ
َاع ا رل َ

َس َعا َدةًَ ،و َتزِ يدُ ِيف ا رل ُعمرِ َ ،و َت ِقي َم َصارِ َع الس ِ
وء))َ ،و َغ ر ُري َذلِ َك َكثِ ٌري َشهِ ٌريَ ،و َقدر
بَ َس َط َأئِ َّم ُتنَا  %ا رلك ََال َم ِيف َه َذا ا رل َب رح ِ
ث .
ح ح ٓ
ني َن رحوِ َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :فإّذا حجا حء
ِيل َوبَ ر َ
َو َال ُم َع َار َض َة بَ ر َ
ني َما َو َر َد ِم رن َه َذا ا رل َقب ِ
ح حۡ حۡ
ح
ح ح حٗ ح حۡ حۡ
ح
ح ح
َ
ِ
ص
أجله ۡم َل يستأخّرون ساعة وَل يستقدّمون[ ﴾٣٤األعراف]؛ أل َّن ر
الز َيا َد َة َوالنَّ رق َ
(( -)1األمايل اخلميسية) لإلمام املرشد باهلل .)124/2( #
ِ
َري ُُمرتَنِ ٍع َأنر
َ
الـمؤَ َّيدُ باهللِ َ :#ف َأ َّما َما ُروِ َي َأ َّن ِص َل َة َّ
(َ « -)2ق َال ُ
الر ِح ِم تَزِ يدُ ِيف ال ُع ُمرِ ف ره َو َجائزٌ غ ر ُ
َي رع َل َم اهللُ ُس رب َحا َن ُه ِم رن َح ِ
الر ِح َم
ال ا ِ
إل رن َسا ِن َمثَ ًال َأ َّن َّ
الص َال َح ِيف َأ رن ُي َع َّم َر َث َالثِنيَ َ ،و َأ َّن ُه إِ رن َو َص َل َّ
ِ
ِ
ِ
مح ُه ك َ
رشي َن َسنَ ًةَ ،و َه َذا
الص َال َح ِيف َأ رن ُي َع َّم َر ع ر ِ
الص َال ُح ِيف َأ رن ُي َع َّم َر َأ رربَعنيَ َ ،وإِ رن َق َط َع َر َ
َان َّ
كَا َن َّ
َم رعنَى اخلَ َ ِرب .انتهى» .متت من (رشح األساس الصغري).

مها ِم َن راألَ َج ِل ا َّل ِذي َعلِ َم ُه ُس رب َحا َن ُه َو َت َع َاىل.
ِيف ا رل ُع ُمرِ َم رش ُـرو َط ٌةَ ،فكِ َال ُ َ
َو ِيف ا رط َال ِع اهللِ َت َع َاىل لِ ِع َبا ِد ِه َع َىل َه ِذ ِه الش ُـر ِ
وط ِحك َرم ٌة بَالِ َغ ٌةَ ،ت رقت َِضـي َح َّث ُه رم
ـم َس َار َع ِة إِ َل ري َها.
َع َىل ا رل َع َم ِل ب ُِم َ
وجب َِهاَ ،وا رل ُ
يص ا رل َعا رم َم َع ُو ُجو ِد ا رل ِع َّل ِة
السائِ ِل َعا َفا ُه اهللَُ :ه رل َذلِ َك ِم رن َخت ِرص ِ
َه َذا َو َأ َّما َق رو ُل َّ
رهِي َعنر ُه .إلخ؟.
ـمن ر
ـمنرهِ ري َعنر ُه َو َغ ر ِري ا رل َ
ِيف ا رل َ
َفنَ ُق ُ
ولَ :أ َّما الت ر
ني َذلِك رُم َو َتك ََّر َر؛
يص َف َل ري َس ِمنر ُه ِيف ِو رر ٍد َو َال َصدر ٍر ،ك ََما َت َب َّ َ
َّخ ِص ُ
يما َق َضـى بِ ِه ر
اجل رم ِع
يص إ َِّال َم َع ال َّت َع ُار ِ
إِ رذ َال َخت ِرص َ
ض لِلدَّ َال َل ِة فِ َ
اخلَاص َف ُ رري َج ُع إ َِىل ر َ

بَ رين َُه َما.
َو َأ رخ َب ُار السكُو ِن ِيف ب َِال ِد راألَ رسدَ ا ِمَ ،والد ُخ ِ
ول إ َِىل بَ َل ٍد فِي ِه ال َّطا ُع ُ
ونَ ،وا رل ِف َرارِ
ٓ َ
َ
ض َش ري ًئا ِم رن َد َال َل ِة َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :قل لن ي ّصيبح حنا إَّل حما
ـم رج ُذو ِم َمل ر ُت َعارِ ر
ِم َن ا رل َ
حح ح َ ح
ب ٱلِل َلحا﴾ [التوبة.]51:
كت
ـم رو ِ
َأ َال َت َرى َأ َّن ا رقتِ َضا َء رِ
ت َع َىل ُح ُص ِ
ول َأ َح ِد َها
ـم َر ِ
احلك َرم ِة َت َرت ُ
ض َأ ِو ا رل َ
ب ا رل َ
ۡ َ
َيك ُ
ُون ُِمَّا َك َت َب ُه اهللُ َت َع َاىل؛ إِ رذ َال َت رأثِ َري إ َِّال َل ُه َج َّل َو َع َالَ ،و َال َق رولِ ِه َت َع َاىل﴿ :قل إّن
ۡ ح َ
ح
ح ۡ ح َ
ح
ٱل حم ۡوت ٱَّلّي ت ّف لرون مّنه فإّنهۥ مل َٰ ّقيك ۡم﴾ [اجلمعةَ ،]8:و َال َق رولِ ِه َع َّز َو َج َّل:
ل
ح حح ح
ح
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
﴿أينما تكونوا يدرّككم الـموتاُ﴾ [النساءَ ،]78:و ره َو ظاه ٌرَ ،وال ق روله ُس رب َحا َن ُه:
ح ح ٓ ح
﴿فإّذا حجا حء أ حجله ۡم﴾ اآلي َة [األعرافَ ،]34:و َال َق رولِ ِه ÷(( :إ َِّن اهللَ إِ َذا َأ َرا َد َق رب َض
وح َع رب ٍد ))...إلخ؛ ِألَ َّن ُه ِم رن َأ َج ِل اهللِ َأي ا رل َو رق ُت ا َّل ِذي َعلِ َم اهللُ َت َع َاىل َأ َّن ُه ُي رق َب ُض
ُر ِ
فِي ِه إِ َذا َو َق َعَ ،ف رل ُيت ََأ َّمل؛ َفإِ َّن ُه َج ِ ٌّيل َم َع الت رَّح ِق ِ
ص آنِ ًفا.
ـما َت َل َّخ َ
يق لِ َ
َو َأ َّما ك رَو ُن الن رَّهي َي رقت َِيض الت رَّحرِ يم...إلخ.

الصارِ َف ُة َقائِ َم ٌةَ ،و َل رو َمل ر َي ُك رن إ َِّال َما ُر ِو َي
َف َال َال َي رقت َِضي ِه ُهنَا؛ إِ ِذ ا رل َق َرائِ ُن َّ
ـم رج ُذو ِم َو َق َال(( :ب رِس ِم ال َّل ٍه ،ثِ َق ًة بِال َّل ِه)) َ ،ف ِفي ِه كِ َفا َي ٌة.
َأ َّن ُه ÷ َأك ََل َم َع ا رل َ
(-)1أخرجه َعبردُ بر ُن ُمحَيد (ص )329/رقم ( ،)1092واب ُن َأيب شيب َة ( )141/5رقم (،)24536
=

َم َع
ا رلـ ِم َّل ِة

َأ َّن ُه َمل ُي رؤ َثرِ ا رل َق رو ُل بِالت رَّحرِ ي ِم ِم رن َأ َح ِد ُع َل َم ِ
مح ِد َّي ِةَ ،و ُف َض َال ِء
رت ِة راألَ ر َ
اء ا رل ِع ر َ
ر
ـم َح َّم ِد َّي ِة ،بَ رل َمل ُي رع َهدر َع ِن راألَ رع َال ِم ِم رن َأبرن ِ
هِم
َاء َس ري ِد راألَ َنا ِم َو َأ رش َيا ِع ُ
ا رل ُ
ر

الرتد ُد
ـم رب َت َل َ
ني ب رِاآل َال ِمَ ،و َّ َ
ا رلكِ َرا ِم إ َِّال خمُ َا َل َط ُة َذ ِوي راألَ رس َقا ِمَ ،و ِع َيا َد ُة إ رِخ َو ِاهن رِم ا رل ُ
ـم َس ِ
اح؛ ُو ُثو ًقا باهللِ َت َع َاىلَ ،و َت َوك ًال َع َل ري ِه،
اء َو َّ
احَ ،وا رل َ
هِم ِيف ا رل ُغدُ رو َو َّ
َع َل ري ر
الص َب ِ
الر َو ِ

ـما َأ رم َضا ُه َج َّل َو َع َال،
ـما َق َضا ُهَ ،و َال َمانِ َع لِ َ
يما ِألَ رمرِ ِهَ ،و ِع رل ًما ب َِأ َّن ُه َال َرا َّد لِ َ
َو َت رسلِ ً
َو َي ُؤ ُ
ب بِإِ رذ ِن اهللِ َت َع َاىل .
الس َال َم ِة ِيف راألَ رغ َل ِ
احل ُال إ َِىل َّ
ول ر َ

يح َوإِ َفا َد ِة ك رَونِ ِه لِلت رَّحرِ ي ِم َف َما َيك ُ
ُون ا رل ُع رذ ُر
َو َق رو ُل ُه َأ َّيدَ ُه اهللُ َت َع َاىلَ :و َم َع َت رص ِح ِ
يما َ ِ
اإل رن َسا ِن...إلخ؟.
ب َع َىل ر ِ
جي ُ
فِ َ
ابَ :أ َّن ُه كَما َذكَر َنا َل ري َس لِلت رَّحرِ ي ِمَ ،و َع َىل ك رُل َح ٍ
ال َال َيك ُ
ُون خمُ َ رص ًصا ِألَ ِد َّل ِة
اجل َو ُ
َ ر
رَ

ـم رع ُر ِ
اإل رن َف ِ
وب رِ
ـمنركَرِ َ ،و َال ُع رذ َر
اجل َها ِدَ ،و ر ِ
ُو ُج ِ
وفَ ،والن رَّه ِي َع ِن ا رل ُ
اقَ ،و راألَ رمرِ بِا رل َ
ني ،ا َّل ِذي َن
ـم رؤ ِمنِ َ
ـم رو َتى ِم َن ا رل ُ
رـم رر َبَ ،و َ رجتهِ يزِ ا رل َ
ِيف راإل رِخ َال ِل بِا رل ِقيا ِم ب ُِم رؤ َن ِة الـ َ
ح
َح ۡ ۡ
ون إ ۡخ ح
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َي ُق ُ
َ
َّ
يع َما
مج
ة
ل
د
أ
ن
أل
؛
]
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احلجرات
[
﴾
ة
و
ّن
م
ؤ
ول اهللُ َت َع َاىل ِيف َش رأ ِهن رِم﴿ :إّنما ٱلم
َ
ّ
ِ
ـم رع ُلو َم ِة.
ُذكِ َر َقاطِ َع ٌة َساطِ َع ٌة ِم َن ا رلكِت ِ
َاب ا رل َعزِ يزِ َ ،والسنَّ ِة ا رل َ
السن َِد َق رط ِعي الدَّ َال َل ِة ُم رط َل ًقا
ـم رذ َه ِ
ب َّ
يح ِم رن َأ َّن ا رل َعا َّم ا رل َق رط ِع َّي َّ
َأ َّما َع َىل ا رل َ
الص ِح ِ
ات َوا رل َع َملِ َّي ِ
ِيف ا رل ِع رل ِم َّي ِ
ات َف َظ ِ
اه ٌر؛ لِك رَو ِن َه ِذ ِه راألَ رخ َبارِ ِيف الن رَّه ِيَ ،غا َيت َُها :إِ َفا َد ُة
ال َّظ رنَ ،و َال ك ََال َم ِيف َذلِ َك َأ رص ًال.
ت إ َِىل َطر ٍ
ث ِيف ( َف رص ِل ا رلـ ِ
ف ِم رن َه َذا ا رل َب رح ِ
ض
رش ُ
اب ِيف َخ َ ِرب ا رل َع رر ِ
خ َط ِ
َ
َو َقدر َأ َ ر
َاب).
َعىل ا رلكِت ِ
ض َأ َّهنَا
ـمت ََواتِرِ َ ،أ رو َع َىل َف رر ِ
يص ا رلكِت ِ
َو َأ َّما َع َىل ا رل َق رو ِل ب َِج َوازِ َخت ِرص ِ
َاب َوا رل ُ
وأبو داود ( )20/4رقم ( ،)3925والرتمذي رقم ( ،)1817واب ُن ماجه رقم ( ،)3542وأبو
واحلاكم ()152/4
يعىل ( )354/3رقم ( ،)1822واب ُن ِح َّبا َن ( )488/13رقم (،)6120
ُ
ِ
«ح ِد ٌ
يح»،
«صح ٌ
يح راإل رِسنَا ِد» ،وقال الذهبي يف (التلخيص)َ :
يث َص ِح ُ
رقم ( ،)7196وقالَ :
وغريهم.
والبيهقي يف (السنَن) ( ،)219/7ويف (شعب اإليامن) ( )122/2رقم (،)1356
ُ

َم رع ُلو َم ٌة َفت ر
خي َفى
حي ِة َأ رر َج ُح َو َأ َصح ك ََما َال َ ر
يح ِة َّ
الص ِح َ
يص َها ِ َهب ِذ ِه راألَ ِد َّل ِة َّ
َخ ِص ُ
الصـرِ َ
الصائِ َب ِة.
َع َىل َذ ِوي ا رل َب َصائِرِ ال َّثا ِق َب ِةَ ،و راألَ رنظَارِ َّ

َو َال َيك ُ
ُون َم ِن ا رم َت َث َل ِألَ رمرِ اهللِ َو َو َث َق باهللِ ُم رل ِق ًيا بِنَ رف ِس ِه إ َِىل الت رَّه ُل َك ِة بَ رل ِم َن
اخلَ ر َري ِ
ني إ َِىل ر
ـم رغ ِف َر ِة.
ـم َسابِ ِق َ
الـ ُرم َسارِ ِع َ
ني إ َِىل ا رل َ
اتَ ،وا رل ُ
وج َب ِ
ـم ِ
ات
حي َم ُل َما َص َّح ِم َن الن رَّه ِي َع َىل الت ََّجن ِ
ب َوال َّتنَز ِه ِعنردَ عَدَ ِم ا رل ُ
َوإِ َّن َما ُ ر

احلك َرم َل ُه َج َّل َو َع َال.
ارش ِة َم َع راال رعتِ َقا ِد ب َِأ َّن راألَ رم َر هللِ َت َع َاىلَ ،و ر ُ
لِ رل ُم َب َ َ
حي ُص ُل ِم رن َج َه َاال ِ
خ َال ِ
ان بِ ِ
َو َم رن َد َ
اب
ت َأ رربَ ِ
ف َذلِ َك َوا رل ِع َيا ُذ باهللِ َت َع َاىل -ك ََما َ ر
الض َال َال ِ
رش َك باهللِ َو َما َو َّحدَ .
َّ
حلدَ فِ َ
يما ا رع َت َقدَ َ ،و َأ ر َ
تَ -ف َقدر َأ ر َ
وز َأ رن َيك َ
َو َيك ُ
ُون ا رل ُقدُ و ُم إ َِىل بَ َل ِد ال َّطا ُعو ِن،
جي ُ
ُون َفائِدَ ُة الت ََّجن ِ
ب إِ َّما ِألَ َّن ُه َ ُ

َوالسك ُ
اب اهللِ َت َع َاىل
ـم َخا َل َط ُة لِ َذ ِوي راألَ رس َقا ِم َس َب ًبا ِم رن َأ رس َب ِ
ُون لِب َِال ِد راألَ رسدَ ا ِمَ ،وا رل ُ
احل رق
ك ََما َس َب َقَ ،أ رو لِ ِص َيا َن ِة ا رل َع ِقيدَ ِة ُِم َّ رن َتت ََز رل َز ُل ِعنردَ ُحدُ و ِث ِه َقدَ ُم ُهَ ،و َال َي رث ُب ُت َع َىل ر َ
ِع رل ُم ُه َو َف ره ُم ُه.

ـمن َره ِج ا رل َقوِ ي ِم َو َر َز َقنَا ُس ُل َ
رصاطِ ِه
ـم رؤ ِمنِ َ
ني َع َىل ا رل َ
َث َّب َتنَا اهللُ َوإِ َّياك رُم َوا رل ُ
وك ِ َ
ات اهللِ َو َس َال ُم ُه َع َىل ُحم َ َّم ٍد َوآلِ ِه.
ـم رس َت ِقي ِم َو َص َل َو ُ
ا رل ُ
ـم ِفيدُ َ ،و ر ِ
ـم رن ُيرِ يد.
اخل َط ُ
اجل َو ُ
اب ا رلك َِايف لِ َ
اب ا رل ُ
َت َّم ر َ
ِ
ُترِ َك َر رس ُم الس َؤ ِ
وهلا ِيف
اب َأبر َع َ
اجل َو ِ
ال لِت ََضم ِن ر َ
اض ُهَ ،وا رل َق رصدُ ا رل َفائدَ ُة َو ُح ُص ُ َ

ـم رر ُسو ِم.
ا رل َ

ٍ
ـم رف َت ِق ُر إ َِىل اهللِ ُس رب َحا َن ُهَ :جم ردالدر رين بر ُن ُحم َ َّم ِد
يهاَ :كت َ
َت َّم َن رق ُل ُه ِم رن َو َر َقة َق َال فِ َ
َب ا رل ُ
بر ِن َمن ُرص ٍ
مجا َدى راألُ َ
وىل َسنَ َة 1365هـ.
ـم َؤ َّي ِدي َع َفا اهللُ َعن ُرهمَ .ش ره ُر ُ َ
ور ا رل ُ
َاج إ َِىل َع رفوِ ِه َوإ رِح َسانِ ِهَ :ع ربدُ ا رلكري ِم بر ُن ُحم َ َّم ٍد
ـم رحت ُ
َو َكت َ
َب َه َذا ال َف ِق ر ُري َإىل َربر ِه ،ا رل ُ
ا رل ِع رجرِ ي َو َّف َق ُه ال َّل ُه.
*******

(مسائل العالمة حممد بن منصور املؤيدي إىل اإلمام املنصور
حممد بن حييى محيد الدين)



َع ع حّبادّه ّ ٱ ََّل ح
﴿ٱ ۡ ح
ل ۡمد ّ َلِلّ حو حس حلَٰم ح ح َٰ
ّين ٱ ۡص حط ح ى
ف﴾َ ،وبَ رعدُ :
احل َسنَ ،وإِ َما ُم َأ رع َال ِم ال َي َمنُ ،ذو
َف َه ِذ ِه َأ رسئِ َل ٌة َو َّج َه َها َم رو َال َنا َو َوالِدُ َنا َش ري ُخ بَنِي ر َ
آل ُحم َ َّم ٍد ،ا َل َو ِيل ُحم َ َّمدُ بر ُن َمن ُرص ٍ
ربورَ ،ن رج ُم ِ
ور
ـم ر ُ
ـم رش ُهورَ ،وا رل َع َم ِل ا رل َ
ا رل َف رض ِل ا رل َ
حي َيى َمحِ ري ِد
ـم َؤ َّي ِدي ،إ َِىل َم َقا ِم ا ِ
ـمن ُرصورِ بِال َّل ِه َر رب ا رل َعالـَ ِم ر َ
ني ُحم َ َّم ِد بر ِن َ ر
إل َما ِم ا رل َ
ا رل ُ

الدر ري ِن رِ رض َو ُ
ـم ره ِد ري لِ ِد ري ِن ال َّل ِه
ان ال َّل ِه َع َل ريهِم َ ر
َرب ُه ِ َهباَ ،و َذلِ َك بَ رعدَ َو َفا ِة ا ِ
إل َما ِم ا رل َ
خيت ِ ُ
ُحم َ َّم ِد بر ِن ال َق ِ
احل روثِ ري  ¤ب َِش ره ٍرَ ،و َل رف ُظ َها:
اس ِم ر ُ



ل ۡمد ّ َلِلّ حر ۡ ح ح ح
﴿ٱ ۡ ح
الس َال ُم َع َىل َم رن َأ رط َفى ال َّل ُه بِ ِه ُر ُسو َم
ب ٱلعَٰل ّمّي﴾َ ،و َّ
الص َال ُة َو َّ
ّ
رب َر ِة األَ رت ِق َي ِ
نيَ ،خا َت ِم األَ رنبِ َي ِ
اجل ِ
اء،
ـم رر َسلِ ر َ
اءَ ،و َع َىل آلِ ِه ا رل َ َ
اهلِ َّي ِةَ ،و َأ رج َىل بِ ِه َسنَ َن ا رل ُ
رَ

الر ِ
اجي َع رف َو ال َّل ِه
ت َه ِذ ِه األَ رح ُر ُ
ني َأ َث َر ُهَ .أ َّما بَ رعدُ َ :ف َصدَ َر ر
ال َقافِ ر َ
احل ِق ر ِري َّ
ف ِم َن ر َ
َورِ رض َوا َن ُه ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
ـم َؤ َّي ِد ري ،إ َِىل َم رو َال َنا َحلِ ري ِ
ف ا رلسنَّ ِة َوا رل ُق ررآ ِن.
ور ا رل ُ
إل َما َم َة ِم رن ُأ َّم َه ِ
ات َم َسائِ ِل ُأ ُص ِ
ول الدر ري ِن،
إ َِىل َق رولِ ِهَ :ال َ ر
خي َفى َم رو َال َنا َأ َّن ا ِ

الد ُخ ُ
بَ ،و ر
ـما َن ِد ري ُن
وج َأ رص َع ُ
اخلُ ُر ُ
ول فِ ري َها َص رع ٌ
ـم َرا ُد رِ َضا ال َّل ِهَ ،وال َّت َثب ُت لِ َ
بَ ،وا رل ُ
ِعنردَ ال َّل ِه.

ۡ
اص َوا رل َعا رمَ ،و َلكِ رن ﴿بحل ٱ ّل ح َٰ
خي َفى َع َىل ر
نسن
َو َح ُال َم رو َال َنا َح ِف َظ ُه ال َّل ُه َال َ ر
اخلَ ر
ّ
َع حن ۡفسّ هّۦ بح ّص ح
ح ح َٰ
ية[ ﴾١٤القيامة]َ ،ف َت َف َّض ُلوا بِاإل َِجابَ ِة ِيف َه ِذ ِه األَ رط َر ِ
اف.
إ َِىل َق رولِ ِهَ :و َم َع ِع رل ِمنَا بِ َك رث َر ِة ُش رغلِك رُمَ ،و راهتِ َما ِمك رُم ب َِسنَا ِم الدر ري ِن َمل ر َن رج َع رل َها إ َِّال
ِجي ٍ
ازَ ،و َم َسائِ َل َال ُت رعنِ ريك رُم بِا رل َب رح ِ
ـم َرا ُد إ َِّال بَ َرا َء َة ر
الذ َّم ِة.
ث؛ ِألَ رن َل ري َس ا رل ُ
َع َىل إ ر َ
ا رلس َؤ ُال األَ َّو ُلَ :ما َق رو ُلك رُم ِيف َق رو ِل ال َقا ِئ ِل :ال َّل ُه ُيرِ ريدُ ُد ُخ َ
اجلنَّ َة،
ول الـ ُرم رؤ ِمنِ ر َ
ني ر َ

احل ِايلَ ،و ُد ُخ ُ
اجلنَّ َةَ ،وا رل ُكفَّارِ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ول ا رل ُ
َوا رل ُكفَّارِ الن ََّارَ ،م َع إِ رت َيانِ ِه بِا رل ُ
ني ر َ
ـم َضارِ ِع ر َ
ـم رو ِ
الن ََّار َال َيك ُ
َّرشَ ،م َع َق رو ِل ال َعدر لِ َّي ِة :إ َِرا َد ُة ال َّل ِه
رش َوالن ر ِ
احل ر ِ
ُون إ َِّال بَ رعدَ ا رل َ
ت َو ر َ
ُم َرا ُد ُه.

ٍ
ـم ِش ري َئ َة ُت رس َت رع َم ُل
احت َ
الر َضا ر
َاج إ َِىل بُ رر َهان َأ َّن ا رل َ
ـم ِش ري َئ ِة َو ر
َفإ رِن َر َّد رينَا ُه إ َِىل َم رعنَى ا رل َ
َاج ِإ َىل َع َال َق ِة .إ َِىل َق رولِ ِه:
اعَ ،و ِإ َّما َجمَ ًازا َفت رَحت ُ
ب َِم رعنَى اإل َِرا َد ِةِ ،إ َّما َح ِق ري َق ًة َف ره َو َحمَل ا رلن َرز ِ

إل رط َال ِق َه َذا ال َّل رف ِ
ظ؟.
ـم َس رو ُغ ِ ِ
َف َأ رو ِض ُحوا َما ُه َو َ
الو رج ُه ا رل ُ
يض ال َّل ُه َعنرك رُم ِيف َق رولِ ِه ÷َ (( :ل ري َس فِ ري َما ُد َ
ون
ا رلس َؤ ُال ال َّث ِاينَ :ما َق رو ُلك رُم َر ِ َ
((يف َما َس َق ِ
مخ َس ِة َأ رو ُس ٍق َصدَ َق ٌة))َ ،م َع َق رولِ ِهِ :
رش))َ ،ف َج َع َل َأ ره ُل
َر
ت َّ
الس َما ُء ا رل ُع ُ َ

ب األَ َّو َل خمُ َ رص ًصا لِ رل َّث ِاينَ ،م َع َأ َّن ال َقا ِعدَ َة َأ َّن ُه َال َي ِصح الت ر
ص إ َِّال َم َع
الـ َرم رذ َه ِ
َّخ ِص ري ُ
ٍ
ـم رخت َُار َلك رُم بِدَ لِ ريلِ ِه؟.
َم رعرِ َف ِة ال َّتارِ ري ِخَ ،و ره َو َخافَ ،ف َب رينُوا َما ا رل ُ
يض ال َّل ُه َعنرك رُم ِيف َق رولِ ِه ÷َ :
((ال َي رق ِضـي
ا رلس َؤ ُال ال َّثالِ ُثَ :ما َق رو ُلك رُم َر ِ َ
ال َق ِ
ايض َو ره َو َغ رض َب ُ
احل رك ِم،
ان))؛ َفإ َِّن ِف ري ِه َتنر ِب ري ًها َع َىل َأ َّن ال َغ َض َ
ب ِع َّل ُة عَدَ ِم َج َوازِ ر ُ

ك ََما َذك ََر ُه األُ ُصولِي َ
ون؛ ِألَ َّن ُه ُم َش رو ٌش لِ رلنَّ َظرِ .
احلك ُرم ِمنر ُه ِيف َحالِ ِه؟.
احلاكِ ِم إِ َذا َو َق َع ر ُ
َف َه رل ُينر َق ُض ُحك ُرم ر َ

احلا ِك ِم إ َِّال بِدَ لِ ري ٍل َق رط ِع ٍّي.
َفإ رِن ُق رلت رُمَ :ن َعمَ ،ف َب رينُوا َما َ
الو رج ُه؟ َم َع َأ َّن ُه َال ُين َرق ُض ُحك ُرم ر َ
ـمنرهِ ري َعنر ُه ِيف
َوإ رِن ُق رلت رُمَ :ال َي ِصح َن رق ُض ُهَ ،فال َقا ِعدَ ةَُ :أ َّن الن رَّه َي َيدُ ل َع َىل َف َسا ِد ا رل َ

ال ِع َبا َد ِ
ات.

الو ِ
ب إ َِّال بِ ِه َ ِ
ب ك َُو ُجوبِ ِه؛ ِألَ َّن األَ رم َر
جي ُ
اج ُ
الراب ُِعَ :ق رو ُ ُهل رمَ :ما َال َيتِم َ
ا رلس َؤ ُال َّ
الو ِ
اض ُح َع َىل َأ َّن األَ رم َر ب َّ
ب َّ
ـي ِء َأ رم ٌر
ـي ِء َأ رم ٌر ب ُِم َقدر َماتِ ِهَ ،ف َما الدَّ لِ ري ُل َ
ِالش ر
ِالش ر
ـم َن ُق رل إ َِّن األَ رم َر ب َّ
ـي ِء َأ رم ٌر
ِالش ر
ب ُِم َقدر َماتِ ِهَ ،و َقدر َق َال بَ رع ُض َأ رص َحابِنَا :إِ َّنا َل رو َل ر

ف َما َال ُي َط ُ
ف َما َال ُي َط ُ
اق َل رو َمن ََع
اقَ ،وإِ َّن َما َي رس َت رلزِ ُم َت ركلِ ري َ
ب ُِم َقدر َماتِ ِه الَ رس َت رل َز َم َت ركلِ ري َ
ـم رخت َُار َلك رُم بِدَ لِ ري ِل ِه؟.
رت َّت ُ
ـم َقدر َم ِةَ ،و َأ رو َج َ
ب َع َل ري َهاَ ،ف َب رينُوا َما ا رل ُ
ب َما َي َ َ
ِم َن ا رل ُ
رب َة
وب ا رل ِق َص ِ
ب ِيف ُو ُج ِ
ـم رذ َه ِ
اص َأ َّن ا رل ِع ر َ
ا رلس َؤ ُال اخلَا ِم ُسِ :يف ك ََال ِم َأ ره ِل ا رل َ
الذ ِ
ـم رر ِمي ُقتِ َل بِ ِهَ ،و َّ
بِ َق رص ِد َّ
هِم َأ َّن ُه
الرا ِمي َذ َ
الالزِ ُم ِم رن ك ََال ِم ر
ات ا رل َ
اتَ ،فإِ َذا َق َصدَ َّ

َل رو َقت ََل َظا ًّنا ِال رستِ رح َق ِ
ف
ـم رر ِم ريَ ،و َأ َّن ُه ا َّل ِذي َقت ََل َأبَا ُه َأ رو َأ َخا ُه َفا رنك ََش َ
اق َد ِم ا رل َ
ب َأ َّن ال َفا ِع َل َل رو َعلِ َم َأ َّن ُه َغ ر ُري
ِخ َال ُف ُه َأ رن ُي َقا َد ِب ِهَ ،م َع ال ِع رل ِم َأ ِو ال َّظ رن ال َغالِ ِ
ـم رست ِ
َح رق َل ُه َما َق َت َل ُه.
ا رل ُ

ـم ِف ريدَ ِة لِ رل ِع رل ِم َأ َّن ُه َغ َل ٌط ُي َقا ُد ِب ِهَ ،أ ِم
ـم رخت َُار َلك رُم؟ َه رل َم َع ال َق َرائِ ِن ا رل ُ
َف َما ا رل ُ
َّ
الالزِ ُم الدر َي ُة؟.

السا ِد ُسَ :ذك ََر َأ ره ُل ِع رل ِم الت رَّصـرِ ِ
يف َأ َّن ُه إِ َذا ُأرِ ريدَ َو رز ُن ا رل َكلِ َم ِةُ :قوبِ َل رت
ا رلس َؤ ُال َّ
وهلا بِال َف ِ
ُ
رب َعنر ُه ب َّ
ني َو َّ
اء َوال َع ر ِ
ِالال ِمَ ،فإ رِن
الال ِمَ ،فإ رِن بَ ِق َي بَ رعدَ َه ِذ ِه ال َّث َال َث ِة َأ رص ٌل ُع ر َ
أ ُص ُ َ
ح ۡ ۡ
ك َ
الزاي ِِد بِ َل رفظِ ِهَ ،ف َما َو رز ُن ﴿نك حتل﴾ ِم رن َق رولِ ِه َت َع َاىل:
رب َع ِن َّ
َان ِيف ا رل َكلِ َم ِة َزايِدٌ ُع ر َ
ح
ح
ٓ ح ح ح ۡ ۡ
ح ۡ
﴿فأ ۡرسّل حم حع حنا أخانا نك حتل﴾ [يوسف.]63:
يض ال َّل ُه َعنرك رُم ِيف َق رو ِل ال َقا ِئ ِلَ :م رن َي رف َع ُل َه َذا إ َِّال
ا رلس َؤ ُال َّ
الساب ُِعَ :ما َق رو ُلك رُم َر ِ َ
ۡ
ل ح َ َ
وب إَّل ٱلِل﴾ [آل عمرانَ ،]135:ما َر رف ُع َز ري ٍد
َز ريدٌ َ ،و ِيف َق رولِ ِه َت َع َاىل ﴿ :حو حمن حيغفّر ٱَّلن
َ َ
اب.
َع َل ري ِهَ ،و﴿إَّل ٱلِل﴾ ِيف اآل َي ِة؟َ ،و َما َحمَل ( َم رن) ِم َن ا ِ
إل رع َر ِ
َوك ََذا ِيف َق رو ِل ال َقائِ ِلَ :م رن َذا َل ِق ري َتَ .ما َحمَل ( َم رن) َو ( َذا).
ـم َصالِ َح ِد رينِ َّي ٍة ُت ربنَى َع َل ري ِه؟.
ِاجل َو ِ
ابُ ،م َبا َد َر ًة لِ َ
َف َت َف َّض ُلوا َيا َم رو َال َنا ب ر َ
مح ُة ال َّل ِه َوبَ َركَا ُت ُه.
الس َال ُم َع َل ريك رُم َو َر ر َ
َو َّ

الص َف ِ
ات َّ
ـما
ـم َقدَّ ُم َ رحت ِق ري ُق َم رعنَى ر
الذاتِ َّي ِة ،لِ َ
َق َال ِيف َصدر رِ َها بَ رعدَ ك ََال ٍم َي ِس ر ٍريَ :وا رل ُ
ـم رش َت َّق ِ
(سا ِم ِع
ات ،لِ َذلِ َك َو َق َع ال َف رر ُق بَ ر َ
(س ِم ري ٍع َوبَ ِص ر ٍري)َ ،و َ
ني َ
َي َت َف َّر ُع َع َل ري َها ِم َن ا رل ُ

ُم رب ِص ٍ
ـر)َ ،و ر ِ
ف ا َّل ِذي َال َي رع ُز ُب َعنرك رُم َ ،فنَ ُق ُ
ول:
اخل َال ُ
إ َِّن َم رن َرا َم َم رعرِ َف َة َح َقائِ ِق ِص َف ِ
ِرشا ِكَ ،و َم رن َع ِج َز َو َق ُص َـر
ات ال َّل ِه َت َو َّر َط ِيف اإل ر َ
إل رد َرا ِك إِ رد َر ٌ
ف ب َِم رعرِ َف ِة َح ِق ري َق ِة
ـم ُن َك َّل ر
َأ رقدَ ا ُم َف ره ِم ِه َفا رل َع رج ُز َع رن َد َر ِك ا ِ
اك ،ك ََما َل ر
الص َف ِ
الذ ِ
اتَ ،و َّ
َّ
ف إِ َل رينَا ب َِذاتِ ِه ،بَ رل
ـم َي َت َع َّر ر
ـم ُن َك َّل ر
ف ب َِم رعرِ َف ِة َح ِق ري َق ِة ر
إن ال َّل َه َل ر
اتَ ،ل ر
َ ح ح ح ۡح
ح ۡ
َ
ت وٱلر ّض﴾ [آل عمرانَ ،]190:و َن رح ُو َها
َت َع َّر َ
ف ب َِأ رف َعالِ ِهَ ،ن رح ُو﴿ :إّن ِّف خل ّق ٱلسمَٰو َٰ ّ
حي ََص.
ُِمَّا َال ُ ر
وسا ِم ٍع ُمبر ِ ٍ
ِصِ ،
الف الذي ال َي رعزُ ُب َعنر ُكم.
واخل ُ
(َ -)1ق رو ُل ُهَ :و َق َع ال َف رر ُق بنيَ َس ِمير ٍع بَ ِص ر ٍريَ ،
ف اهلل ُسبر َحانَ ُه وتَ َعاىل
احلجة جمَ ردالدر رين بن حممد املؤيدي(ع) :ا رع َل رم أ َّن َو رص َ
قال والدنا اإلمام
ّ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بم رعنَى َع ِ
رشحه :واهللُ َسمير ٌع
املَ ،كام َق را َل يف (األ َس ِ
بِ َس ِمير ٍع بَ ِص ر ٍري ،وكذا َسام ٍع و ُمبرِصَ ،
اس) َو َ ر
اخلالف يف َم رعنَى ذلِ َك.
ُ
الف يف َو رص ِف ِه تعاىل بأنَّه َس ِمير ٌع بَ ِص ر ٌري ،وإنَّام َو َق َع
بَ ِص ر ٌري ،وال ِخ َ
بم رعنَى َع ِ
َ
املَ ،
وكذلِ َك َسا ِم ٌع
فقال ُ ر
ور َأئِ َّمتِنا  ،%والبَ رغدَ ا ِد َّي ُة من امل رعتَزِ َل ِة :هام ر
أي َس ِمير ٌع بَ ِص ر ٌري َ
مج ُه ُ
َرب اهللُ سبحانه عن ِع رل ِم ِه عَزَّ َو َج َّل باألَ رص َواتِ
ِ
َ
ِ
بم رعنَى َعامل ،ع َّ َ
رتاد َف ٌة َ
فإهنا أ رس َما ٌء ُم َ َ
ِص و ُمدر رِ كَّ ،
ُمبر ِ ٌ
اص واهليرئَ ِ
اهب َها مام ُيدر ِر ُك ُه ر
ر
ات
الس رم ِع ب َكلِ َم ِة َس ِميرع ،وعن ِع رل ِم ِه
باألش َخ ِ
املخ ُل رو ُق َ
اس ِة َّ
بح َّ
وما َش َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
املخ ُل ُ
وما َشا َك َلها مام ُيدر ِر ُك ُه ر
ـما كان
اسة البَ َ ِ
وق َ
ِص التي تَ َف َّض َل اهللُ َهبا َع َليره بِ َكل َمة بَص رريَ ،ل َّ
بح َّ
ِ
ِ
املخ ُل رو ُق ال َي رع ِق ُل إ رد َر َ
ر
الس رم ِع ،وال ُيدر ِر ُك ر
اص ونحوها
األش َخ َ
األص َوات ونحوها َّإال ّ
اك ر
اسة َّ
بح َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِص ،أي ع رلمه
اسة البَ َ ِ
ِص ،ر
َّإال َ
بح َّ
فأج َرى ُسبر َحانَ ُه َكل َم َة َسمير ٍع بَص رري عىل إ رد َراكه ا رل َم رس ُم رو َع وا رل ُمبر َ َ
ِ
ِ
ِ
ُ
املخلوق.
ـما َي رعق ُل ُه
سبيل التَّ َو ّس ِع
هبام عىل
َ
ِ
واملجا ِز ،رحتقيرق ًا ل َ
اهدِ،
ِ
الش ِ
ب يف الع رل ِم يف َّ
السبَبِيَّ ُة؛ أل َّن هذه ا رل ُمدر َر َك ُ
ات َسبَ ٌ
قلت :وال َع َال َقة يف هذا َ
املجا ِز ونحوه ّ
اجلم َلةِ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لو ُج رود ال َع َال َقة يف َّ
بالس رم ِع والبَ َ ِ
ِص؛ ُ
الشاهد؛ أل َّن ال َع َال َق َة َي ركف ري ُثبُ رو ُُتا يف ر
رب عن ال ِع رلم َّ
َف َع َّ َ
ِ
املجا ِز ا رل ُم رر َس ِل.
الرش ُ
كام َح َّق َقه َّ
املح رقق ر َ
ني ،فهو من َ
يف و َغ ُري ُه من َ
ِ
ِ
ِ
ِ
املهدي وبَ رع ُض ُم ر
وأ َّما َما َ
ِص َّي ُة
أش َار إليه اإلما ُم من اخلالف فهو َك َال ُم اإل َما ِم
تأخرِ ي شير َعتهِ م والبَ ر ِ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
من امل رعتَزِ لة ،حير ُث قالوا :إ َّن َم رعنى َسميرع بَص رري َح ٌي ال آ َف َة به ،و َم رعنَى َس رامع ُمبرِص كونه ُمدر رِ كًا
بسا ِم ٍع ُمبر ِ ٍ
للمدر َر َك ِ
ـمدر َر ِك .هذا ما َي رقتَ ِضير ِه
ات ،فلِ َهذا ال ُي رو َص ُ
ِص َّإال ِعنردَ ُو ُج رو ِد ا رل ُ
ف ِعنردَ ُهم َ
ُ
ُ
َ
ِ
َ
ُ
ٌ
َ
َّ
ُ
واملسألة حمققة يف األ ُص رول .انتهى من إمالء والدنا اإلمام احلجة َجم ردالدر رين بن حممد
احلَال،
ر
املؤيدي(ع).

ف َن رف َس ُه بِ َعلِ ري ٍم َق ِد ري ٍر َس ِم ري ٍع بَ ِص ر ٍري ُمرِ ري ٍد.
َفإ رِن ُق رل َتَ :قدر َو َص َ
ـمدر َرك ِ
َات ب َِما َن رع ِق ُل ُه ِيف
اع ا رل ُ
ُق رلنَاَ :ع َّ َ
رب َع رن إ َِحا َط ِة ِع رل ِم ِه بِك رُل َن رو ٍع ِم رن َأ رن َو ِ
َأ رن ُف ِسنَاَ ،فإِ رد َر ُ
ِص.
ـم رب َ ِ
وع َغ ر ُري إِ رد َرا ِك ا رل ُ
اك ا رل َ
ـم رس ُم ِ

اض َش َّب رهنَا ُه َو َج َّس رمنَا ُه.
َفإ رِن َ َ
ـم رع ُلو ِم فِ رينَا ِم َن األَ رع َر ِ
مح رلنَا ُه َع َىل ا رل َ
ـمدر َرك ِ
إل رد َرا ِك آ َمنَّا
َات ِم رن ُد رو ِن َ رحت ِق ري ِق َك ري ِف َّي ِة ا ِ
َوإ رِن َ َ
اع ا رل ُ
مح رلنَا ُه َع َىل اإل َِحا َط ِة ب َِأ رن َو ِ

بِ ِه َو َن َّز رهنَا ُه.
الر ُس ِ
ين
ول األَ ِم رنيَ ( :أ َّو ُل الدر ِ
َولِ َذلِ َك َق َال َ
ـم َو رح ِد ري َنَ ،و ُم رع ِج َز ُة َّ
الو ِص ،إِ َما ُم ا رل ُ
َم رعرِ َف ُت ُهَ ،وك ََم ُال َم رعرِ َفتِ ِه الت رَّص ِد ُيق بِ ِهَ ،وك ََم ُال الت رَّص ِد ِيق بِ ِه َت رو ِحيدُ ُهَ ،وك ََم ُال
الص َف ِ
َت رو ِح ِ
ات َعنر ُه ؛ لِ َش َها َد ِة ك رُل
ص َل ُهَ ،وك ََم ُال اإل رِخ َال ِ
ص َل ُه َن رف ُي ر
يد ِه اإل رِخ َال ُ
ٍ
ٍ
ـم رو ُص ِ
ف
الص َف ِةَ ،ف َم رن َو َص َ
وفَ ،و َش َها َد ِة ك رُل َم رو ُصوف َأ َّن ُه َغ ر ُري ر
ِص َفة َأ َّهنَا َغ ر ُري ا رل َ
ال َّل َه ُس رب َحا َن ُه َف َقدر َق َر َن ُهَ ،و َم رن َق َر َن ُه َف َقدر َثنَّا ُهَ ،و َم رن َثنَّا ُه َف َقدر َج َّز َأ ُه) ،إ َِىل َق رولِ ِهَ ( :أ رن َش َأ
ٍ
َ ِ
ٍ َ
ر
اس َت َفا َد َها َ ،و َال َح َرك ٍَة
اهلاَ ،و َال َر ِو َّية ر
اخلَ رل َق إِ رن َشا ًءَ ،وابرتَدَ أ ُه ابرتدَ ا ًء ،ب َِال َر ِو َّية أ َج َ َ
مها َم ِة َن رف ٍ
يها).
س ر
اض َط َر َب فِ َ
َأ رحدَ َث َهاَ ،و َال َ َ
ٍ
ُوع َ ،وكُل َقائِ ٍم ِيف
الس َال ُم( :كُل َم رع ُروف بِنَ رف ِس ِه َم رصن ٌ
َو َق َال َع َل ري ِه َّ
الص َال ُة َو َّ
الص َف ِ
ات َعنر ُه) ،إلخ.
(وك ََم ُال اإل رِخ
ِ
الص َل ُه َن رف ُي ر
( -)1قول أمري املؤمنني َ :#
بالص َف ِ
ات ا رل َمنر ِف َّي ِة هنا ِص َفات ا رل َم رخ ُل رو ِقنيَ التي هي امل َع ِاين التي َأ رث َبتَترها ر
األش َعرِ َّي ُة
َأرا َد  #ر
ِ
ف اهللَ َف َقدر َق َرنَ ُه ،و َم رن َق َرنَ ُه ف َقدر َثنَّا ُه) إلخ ،ومل
وغري ُه رم ،و َيدُ ل عىل َذل َك َق رو ُل ُه َ ( :#ف َم رن َو َص َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َف ِ
ِ
ات الثَّابِتَ ِة هلل سبحانه وتعاىل كال َع ِ
َ
رِ
والسمير ِع والبَص ر ِري بدَ لير ِل قوله  #يف
امل والقاد
ُيرِ رد نَ رف َي ر
َّ
ُخ رط َب ٍة له ر
أخ َرى( :و َم رن مل َي ِص رف ُه ف َقدر َن َفا ُهَ ،و ِص َفتُ ُه أ َّنه َس ِم ري ٌع وال ِص َف َة لِ َس رم ِع ِه) ...إلخ كالمه
.#انتهى من إمالء والدنا اإلمام احلجة َجمردالدر رين بن حممد املؤيدي(ع).
ٍ
استَ َفا َد َها) .متت من املؤ رلف  ،#أي َّ
نص كالم أمري املؤمنني #
أن َّ
( -)2يف (النهج)َ :
(وال َ رجترِ بَة ر
ٍ
ٍ
َ
َ
استَ َفا َد َها).
اهلاَ ،وال رجترِ بَة ر
هكذا( :بِال َروِ َّية أ َج َ َ
( -)3قال اإلمام حييى بن محزة  ŉيف (الديباج الويض رشح كالم الوص)« :أراد يف هذا َأ َّن َّ
كل ما
كان طريق معرفة ذاته من جهة نفسه فهو مصنو ٌع كاإلنسان َمثَ ًال ،فإ َّن طريق معرفته إنام هو من
جهة احلدر واحلقيقة ،وهو كونه حيوانًا ناط ًقا ،فقد حصل معرفة حاله من جهة ذاته؛ إذ ليس
لإلنسان حقيقة سوى ما ذكرناه ،فلهذا كان معرو ًفا من جهة ذاته ونفسه ،ف َأ َّما اهلل تعاىل فذاته
=

ِس َوا ُه َم رع ُل ٌ
اب آ َل ٍة ُ ،م َقدر ٌر َال ب َِج َو َال ِن فِك َرر ٍة ) ،إ َِىل
ول َ ،فا ِع ٌل ال ب ر
ِاضطِ َر ِ
ٍ
َق رولِ ِهُ ( :يرِ يدُ َو َال ُي رض ِم ُرِ ُ ،
ب ِم رن َغ ر ِري
حيب َو َي رر َب ِم رن َغ ر ِري رِ َّقةَ ،و ُي رب ِغ ُض َو َي رغ َض ُ
ُونَ ،ال بِصو ٍ
ٍ
ـم رن َأ َرا َد ك رَو َن ُه ُك رن َف َيك ُ
ت َي رق َر ُعَ ،و َال بِنِدَ ٍاء ُي رس َم ُع،
َ ر
َم َش َّقةَ ،ي ُقو ُل لِ َ
َوإِ َّن َما ك ََال ُم ُه فِ رع ٌل ِمنر ُه َأ رن َش َأ ُه َو َم َّث َل ُه ).
َولِ َذلِ َك َأ رط َب َق ِ
ـم رعنَىَ :أ َّنا الَ
ـم َت َقدر ُم َ
ون َع َىل َأ َّن ِص َف َ
ات ال َّل ِه َذا ُت ُهَ ،وا رل َ
ت األَ ِئ َّم ُة ا رل ُ
الذ ِ
ُن رثب ُِت َأ رش َيا َء َغ ر َري َّ
ـم رعنَىَ :أ َّنا َال ُن رثب ُِت
ـم َرا ِدَ ،وا رل َ
اتَ ،و َع َىل َأ َّن اإل َِرا َد َة َن رف ُس ا رل ُ
ـم َرا ِدَ ،و َأ َّن َأ رف َعا َل ُه َصا ِد َر ٌة بِإ رِحكَا ٍمَ ،ال ك ََما َي رف َع ُل ُه الن ِ
َّايس
ـمرِ ري ِد َوا رل ُ
َش ري ًئا َغ ر َري ا رل ُ

اهيَ ،و َص ِ
الس ِ
ـمنَا ِم.
اح ُ
ب ا رل َ
َو َّ

تعاىل ليس طريق معرفتها احلد واحلقيقة ،وإنام طريق معرفتها هو الرباهني واألدلة ،فلهذا مل يكن
معروف ًا بنفسه كسائر املخلوقات.»...،
حمتاجا يف وجوده إىل حمل أو مكان أو جهة فإنه معلول ،يفتقر إىل غريه
(«-)1يريد أن كل ما كان
ً
كافتقار املعلول إىل علته ،وهذا إنام يكون يف األجسام واألعراض الفتقارها إىل املحل واجلهة
واملكان ،فلهذا كانت معلولة» .انتهى من (الديباج الويض).
(«-)2موجد لألشياء كلها وخمرتع للمكونات من غري أن يكون مضطربًا يف فعله هلا إىل آلة يفعلها
هبا ويزاوهلا ملكانه» .انتهى من (الديباج).
َاجا يف إِحكامها إىل َج َوال ِن ال ِفك َرر ِة ،وجرهيا ساعة
(«-)3حمكم ألفعاله ك رلها من غري َأ رن يكو َن ُحمرت ً
بعد ساعة» .من (الديباج).
(«-)4يريد أنه من مجلة أفعاله فعله بالداعية ،وأنشأه عىل بعث احلكمة وقانون اإلتقان واملصلحة.
(و َمثَّ َل ُه ،ومل يكن من قبل ذلك كائنًا) :هذا بعينه إشارة إىل َه َذ َيا ِن األشعرية من َّ
أن كالم اهلل صف ٌة
َ
حقيقي ٌة قائم ٌة بذاته ،وأهنا غري حرف وال صوت ،وأهنا حاصلة فيام ال أول له ،وأهنا قديمة مع
ذاته ،فلهذا قال هبذه املقالة يشري هبا إىل حدوثه من أوجه :أما ً
أوال :فقوله :إنَّه كالمه ،والكالم
ما فعله املتكلم .وأما ثان ًيا :فقوله :بأنه فعله ،وهذا تِصيح بحدوثه .وأما ثالثًا :فقوله :إنه أنشأه.
قديما لكان كائنًا يف األزل.
وأما راب ًعا :فقوله :مل يكن من قبل كائنًا ،ولو كان ً
فهذا كله يدفع وجوههم ،ويدرأ به يف نحورهم عن شنيع هذه املقالة ،وقبيح هذه اجلهالة.
إهلا ثان ًيا) :ثم أخذ يف إبطاله عىل أسلوب آخر عىل جهة اإللزام فقال :لو
(ولوكان ً
قديما لكان ً
إهلا ثانيًا ،وهذه منه إشارة إىل خالصة ما يقوله
كان
ً
قديما -يريد كالم اهلل تعاىل -لكان ً
ِ
ِ
ِ
ً
ً
َّ
وصف
ٌ
املتكلمون من ال َعدر ليَّة يف إبطال مذهبهم من أن القدَ َم إن كان أمرا زائدا عىل الذات فهو
إهلا ،وإن كان هو نفس
ٌّ
خاص ،واالشرتاك فيه يوجب االشرتاك يف األوصاف اإلهلية فيلزم كونه ً
َ
إهلا .فأ رهوِ رن بمذهب
يكون
أن
كله
هذا
من
فيلزم
حقيقته،
نفس
يف
هلل
َ
ا
شارك
فقد
الذات
حقيقة
ً
هذه خالصته ،و َأبر ِعدر باعتقاد هذا نخبه ونقاوته» .انتهى من (الديباج الويض).

ـم َجازِ َ ،ف َال َيت ََأ َّتى َذلِ َك ِعنردَ َص ِ
ب
َفإ رِن َأ َر رد َ
اح ِ
احل ِق ري َق ِة َوا رل َ
ت َت رطبِ ري َق ُه َع َىل َق َوا ِع ِد ر َ
ِ
احل ِق ري َقت ر ِ
رش ُط
َني خمُ ر َتلِ َفتَا ِن َ ،وإ رِن َأ رك َث رر َنا ا ِ
إل رطن َ
َاب َأ ِو اإل ر َ
اال رح ِ َ
ِجياز؛ إِ رذ َ ر
رتازِ ؛ ِألَ َّن ر َ
احل ِق ري َق ِة َأ رن َتك َ
الصطِ َال ِح ا َّل ِذي بِ ِه الت َ
ـم َج ُاز َغ ر ُري َذلِ َك.
َّخا ُط ُ
ُون ُم َوافِ َق ًة لِ ر
بَ ،وا رل َ
رَ
وز
وز بِ َغ ر ِري إِ رذ ٍن ك ََما َال َ ر
جي ُ
جي ُ
خي َفىَ ،غا َي ُة َما َ ُ
استِ رع َما ُل ُه ِيف َح رق ال َّل ِه َو ِص َفاتِ ِه َال َ ُ
َو ر

اب الت رَّش ِب ري ِه َوالت رَّمثِ ري ِلَ ،و ره َو َت رش ِب ري ُه ر ِ
ِاهل ري َئ ِة،
ا ِ
إل رقدَ ا ُم َع َل ري ِه ال َق رو ُل ب َِأ َّن ُه ِم رن بَ ِ
اهل ري َئة ب ر َ
َ
َوا رل َو رج ُه ُمنرت ََز ٌع ِم رن ُم َت َعدر ٍدَ ،ك َق رولِ ِه :
َكــ َأ َّن ُم َثــ َار الن رَّقــ ِع َفــ رو َق ُر ِ
ؤوســنَا

اوى ك ََواكِ ُبــ ره
َو َأ رســ َيا َفنَا َل ريــ ٌل َ َُتــ َ

ـم رس ُمو ٍع َو ُم رب َ ٍ
إل رد َراك ِ
ِص َو َم ِشي َئ ٍة.
ـم رعنَىَ :ت َعد ُد ا ِ
َات لِ َ
َوا رل َ
(وإِ َّن َما ك ََال ُم ُه فِ رع ٌل ِمنر ُه َأ رن َش َأ ُه
الو ِص ِف ري َما َح َك رينَا ُه َعنر ُه ِب َق رولِ ِهَ :
َو َقدر َأ َش َار إِ َل ري ِه َ
َو َم َّث َل ُه).
(ال َي رق ِضـي ال َق ِ
َو َأ َّما َم رس َأ َل ُة َ
ايض َو ره َو َغ رض َب ُ
ان)َ ،فالن رَّه ُي لِإل رِر َشا ِد؛ لِك رَو ِن َحا َل ِة
ب َم َظنَّة ال َغ َل ِ
احل رم ِق.
ال َغ َض ِ
ط َأ رو ر ُ
احلجة /جمدالدين بن حممد املؤيدي :#
( -)1قوله :ألن احلقيقتني خمتلفتان .قال والدنا اإلمام
ّ
هذا إنام َيرِ ُد إذا قلنا بجمع حقيقة العامل َمثَالً يف الشاهد والغائب يف حقيقة واحدة ،أ َّما إذا
كاستِ رع َم ِ
حق اهلل
ب ونَ رحوِ ها يف ر
والو رج ِه واجلَنر ِ
ال اليَ ِد َ
استُ رع ِم َل رت اللفظة يف غ ِري ما ُو ِض َع رت له ر
ر
ِ
ِ
ر
ُ
ُ
َ
ر
َ
ِ
املجاز ،كام هو َم رعلو ٌم ،إذ تلك احلقائ ُق اللغوِ َّية ال جتوزُ عىل اهلل
سبحانه وتعاىل ،فال مانع من َ
ٍ
ٍ
ُ
َ
ر
َ
الكتاب
تعاىل ،فال جمَ َ َال من َج رعلِها جمَ َازَ ات .وأ َّما قوله :ال جيوزُ بِغ ر ِري إذن .يقالُ :و ُرو ُدها يف
ِ
والسنَّة إ رذ ٌن َرشعي ،واملقام حي َتاج إىل بح ٍ
ث و َت رف ِص ري ٍل ،وهو ُم رس َت روىف يف َحم َ رل ِه من األُ ُص رو ِل.
َ ر
ُ ر ُ
ر ٌّ
( -)2لبشار بن برد ،كام يف ديوانه ( ،)335/1رشح (ابن عاشور).
وقال الشارح :النقع :غبار احلرب ،أي النقع الذي أثارته اخليل والرجال يف الزحف ،...وهذا
بشارا شهرة يف النبوغ يف ر
الش رعر ،وذلك أ َّنه مجع فيه تشبيه ُم َركَّب بمركب،
البيت هو الذي أكسب ً
فجمع تشبيهني يف تشبيه ،وبذلك فاق امر َأ القيس يف التشبيه بقوله:
وب َّ
البــ ِايل
احل َشــ ُ
الطـــ ر ِري َر رط ًبـــا َو َياب ًِســـا
ف َ
َلــدَ ى َوكررِ َهــا ال ُع َّنــ ُ
َكـــ َأ َّن ُق ُلـــ َ
اب َو ر َ
تشبيها مثله،
مهتما بأن أشبه
زلت منذ أن
ُ
وقد ُن ِق َل عن بَ َّش ٍار أنه قال :ما ُ
ً
سمعت قول امريء القيس ً
حتى قلت :كأن مثار النقع .إلخ ،وانظر( :رشوح التلخيص) ( .)348/3ط( :دار البيان العريب).

احل رك ِم َأ رو بُ رط َالنِ ِه َف ره َي إِ رع َطا ُء النَّ َظرِ َح َّق ُه؛
ـم ِئنَّ ُة ا رل ُ
َو َأ َّما ا رل َ
ـم َت َع رل َق ُة ب ِِص َّح ِة ر ُ
اب َف َل ُه َأ رج َرا ِنَ ،وإ رِن َأ رخ َط َأ َف َل ُه َأ رج ٌر
احلاكِ ُم َو َأ َص َ
بِدَ لِ ري ِل َق رولِ ِه ÷(( :إِ َذا َحك ََم ر َ

احدٌ ))َ ،و َح ِد ري ِ
َو ِ
اجلنَّ ِةَ ،و َحاكِ َما ِن ِيف النَّارِ )).
احلكَّا ُم َث َال َث ٌةَ :حاكِ ٌم ِيف ر َ
ث (( :ر ُ
ًّ
ۡ
ح
حح
ح
ـم َطاب ُِق لِ َق رولِ ِه َع َّز َو َج َّل﴿ :فف َه ۡم حنَٰ حها سل ۡي حم َٰ حن حوّلُك حءات ۡي حنا حك ٗما
َو ره َو ا رل ُ
ۡ
حوعّل ٗما﴾ [األنبياء.]79:
ِاحل رك ِم ُه َو إِ رع َطا ُء ال َّن َظرِ َح َّق ُه َأ رو عَدَ م ُهَ ،ف َال َي َت َف َّر ُع
احلك َرم بِال َّت َعل ِق ب ر ُ
َف َت َق َّر َر َأ َّن ر ُ
َع َل ري ِه ك رَو ُن الن رَّه ِي َيدُ ل َع َىل ال َف َسا ِد َأ رو عَدَ ِم ِه.

الو ِ
ب إ َِّال بِ ِه َ ِ
احلق
جي ُ
اج ُ
َو َأ َّما َم رس َأ َل ُة ال َقا ِعدَ ِة األُ ُصولِ َّي ِة َما َال َيتِم َ
ب ك َُو ُجوبِ ِهَ ،ف ر َ
رش ِ
الو ِ
اس ِت رشك ُ
ب
اج ِ
ط َ
َال َذلِ َك؛ لِ ُ
ر
ـم َع َار َض ِت ِه لِ رل َقا ِعدَ ِة األُ رخ َرىَ ،ق رو ُ ُهلم َ :رحت ِص ري ُل َ ر
ب َال َ ِ
ب.
جي ُ
لِ َي ِج َ
ب َ رحت ِص ري ُل َما َال َيتِم إ َِّال بِ ِهَ ،وإ رِن َو َر َد
َو َج َوابُ ُهَ :أ َّن األَ رم َر إ رِن َو َر َد ُم رط َل ًقاَ ،و َج َ

رشطِ ِه َال َ ِ
ب.
جي ُ
ِرشطِ ِه َفت رَح ِص ري ُل َ ر
ُم َق َّيدً ا ب َ ر
الش ِ
َو َدلِ ري ُل ُه ِيف َّ
الس رط ِحَ ،ف َل رم ُي َك رل رف ُه إ َِّال
الس ريدُ لِ َع رب ِد ِه :ر
اص َعدر إ َِىل َّ
اه ِد :إِ َذا َق َال َّ
ب َع َل ري ِه فِ رع ُل ُه ب َِأ ري َو رج ٍه ،إِ َّما بِالت ََّسورِ َأ رو ُس َّل ٍم َأ رو َأ ري ِح ري َل ٍةَ ،ف َذلِ َك
بِالص ُعو ِدَ ،ف َي ِج ُ
الو ِ
ب إ َِّال بِ ِه َ ِ
ب لِ ُو ُجوبِ ِه.
جي ُ
اج ُ
َم رعنَى َق رو ِهلمَ :ما َال َيتِم َ
الس رط ِحَ ،ف َقدر َع َّل َق الص ُعو َد
َوإ رِن َق َال َل ُه :ا رن ُظ رر ُس َّل ًما َ ،و ر
اص َعدر َع َل ري ِه إ َِىل َّ
ب الص ُعو ُدَ ،وإ َِّال َفال.
ب ُِو ُجو ِد الس َّل ِمَ ،فإ رِن َو َجدَ ُه َو َج َ
َ حح
ۡ
ح ح
َو َدلِ ري ُل ُه ِيف َأ َوا ِمرِ َّ
الشارِ ِع ﴿ :حو ّلِلّ َع ٱَلَ ّ
ت حم ّن ٱ ۡس حت حطاع إ ّ ۡلهّ
اس ح لّج ٱلح ۡي ّ
ـمئِنَّ ُة :ال َع َال َمة» .متت من (خمتار الصحاح).
(« -)1ا رل َ
وقال ابن األمري يف (سبل السالم) ( )49/2ط ( :دار الفكر)« :مئنة -بفتح امليم ،ثم مهزة
مكسورة ،ثم نون مشددة :-أي عالمة ،...وكل ِشء َد َّل عىل ِشء فهو َمئِنَّة له».
( -)2الصواب :وإن قال له :اصعد السطح إن كان السلم منصوبًا ،أ َّما عبارة اإلمام فقد َك َّل َف ُه
احلجة َجمردالدر رين بن حممد املؤيدي .#
بنصب الس ّلم.فتأمل .متت سامعًا عن اإلمام ّ
ر
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عمران:
[آل
﴾
يل
َّ
در
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ ر
ُ ُ َ
سب ّ
ر
لِت رَح ِص ري ِل ِ
ِمجا ًعا.
اال رستِ َطا َع ِة إ ر َ
 َو َأ َّما َم رس َأ َل ُة َقت ِرل راخلَ َطأَِ ،ف َم رن َق َصدَ َّ
ات ا َّلتِي َأ رص ُل َها َ رحترِ ري ُم ال َقت ِرل َف ره َو َعا ِمدٌ
الذ َ

ـم َح َّر َم ِةَ ،ال إ رِن ك َ
اس َت رثنَا ُه ِيف (األَ رز َهارِ )
لِ َقت ِرل النَّ رف ِ
َان َأ رص ُل َها إِبَ َ
اح َة ال َقت ِرل ،ك ََما ر
س ا رل ُ
بِ َغالِ ًبا.

 َو َأ َّما َم رس َأ َل ُة َن ركت رَلَ ،ف ره َو ُم رشت ٌَّقَ ،و َم رصدَ ُر ُه َك ري ًالَ ،و ِعنردَ َت رصـرِ ري ِف ِه َص َارح
أل رمرِ َ ،و ره َو ﴿أرسّل﴾ ُح ِذ َف ِ
ـم َضارِ ُع ِمنر ُه ( َن ركت َُال)َ ،و ِعنردَ َج رز ِم ِه َج َوابًا لِ َ
ت
ا رل ُ
ٍ
ارِعَ ،والتَّا ُء َتا ُء ِ
اال رفتِ َع ِ
ون ُن ُ
نيَ ،والن ُ
ـم َي رب َق ِم َن
ال َع ر ُ
الَ ،ف َع َر رف َت ِحينَئِذ َأ َّن ُه َل ر
ون ا رل ُ
ـم َض ِ
األُ ُص ِ
َاف َو َّ
الال ُمَ ،وال َبا ِقي َز َوائِدُ َ ،ف َو رز ُن ُهَ ( :ن رفتَل).
ول إ َِّال الك ُ
ٍ
اجل َال َل ِةِ ،يف َق رو ِل ال َقا ِئ ِلَ :م رن َي رف َع ُل َه َذا إ َِّال َز ريدٌ ،
 َو َأ َّما َم رس َأ َل ُة َر رف ِع َز ريدَ ،و َر رف ِع ر َل ح َ
ۡ
اال رستِ رثن ِ
وب إَّل ٱ َلِل﴾َ ،ف ره َو َع َىل ُح رك ِم ِ
َاء
َو ِيف َق رو ِل ال َّل ِه ﴿ :حو حمن حيغفّر ٱَّلن
خيت َُار ال َبدَ ُل َ ،ف ره َو ُم َف رر ٌغ لِ رل َعا ِم ِل ا َّل ِذي َق رب َل إ َِّال َو ره َو
بَ ،و ُ ر
جي ُ
وز الن رَّص ُ
ـم َف َّر ِغُ َ ،
ا رل ُ
اض َيا ِن َفا ِع ًالَ ،و َذلِ َك ُِمَّا ُحك ُرم ُه َو ِ
اض ٌح.
مها َي َت َق َ
َي رغ ِف ُر َو َي رف َع ُلَ ،و ُ َ
َو َال َت َروا إ رِن َو َق َع َت رق ِص ر ٌري َف َال َي رع ُز ُب َعنرك رُم َما َن رح ُن فِ ري ِهَ ،والد َعا ُء ُم رست ََّمدٌ ،
مح ُة ال َّل ِه َوبَ َركَا ُت ُه.
رش ري ُ
َو َ ِ
الس َال ِم َع َل ريك رُم َو َر ر َ
ف َّ
*******

ب وخيتار البَدَ ُل ،هو املستثنى من كال ٍم تا ٍم غري موجب،
(ُ -)1ينر َظ ُر يف هذا ،فالذي جيوزُ فيه النَّ رص ُ
نحو :ماقام أحدٌ َّإال زيد ،وأما امل َف َّر ُغ فهو ما ال يتم الكالم َّإال به ،وهو معمول لِ َما قبل َّإال ،وال
جيوز فيه الوجهان ،نحو :ماقام َّإال زيدٌ  ،وهو عىل حسب العوامل ،فهو مرفوع يف مثل املثال
رضبت َّإال زيد ًا ،وأ َّما املثال وهو :من يفعل
املذكور ال جيوزُ غري الرفع ،ومنصوب يف نحو :ما
ُ
حح حۡ
ل ح َ َ
املفرغ؛ ألنَّ
هذا َّإال زيد ،واآلية وهي قوله تعاىل﴿ :ومن يغفّر ٱَّلنوب إَّل ٱلِل﴾ ،فليسا من َّ
ضمري يعو ُد إىل َم رن فهو استثناء من كالم تام غري موجب ،لكون االستفهام هنا استنكاري ًا
الفا ِع َل
ٌ
يف معنى النفي ،وألجل ذلك راشتَبَ َه عىل اإلمام بام النافية .انتهى من اإلمام احلجة َجمردالدر رين بن
حممد املؤيدي . #

(اختيارات العالمة حممد بن منصور املؤيدي رمحه اهلل ،والد
ّ
موالنا اإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي(ع) )

اختِ َي َار ِ
الز ِ
الر ُس ِ
ات َوالِ ِد َنا ا رل َع َّال َم ِة َش ري ِخ ِ
ـم َسائِ ُل ِمن ر
اه ِد ا رل َعاب ِِد
ول َّ
آل َّ
َه ِذ ِه ا رل َ
ا رل َو ِ ريل ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرص ٍ
ـم َؤ َّي ِد ري رِ رض َو ُ
ان ال َّل ِه َو َس َال ُم ُه َع َل ريهِ َما.
ور ا رل ُ

ـم رخت ََار ِة ك ََما َت َض َّمنَ رت ُه األَ ِد َّل ُة َو َما ِس َو َاها
ـم َسائِ ِل ا رل ُ
َق َال َ :¥ه َذا َح رص ُـر ا رل َ
ِ
اهلا ِدي  #بِاألَ ِد َّل ِة
ـم رأ ُخو ُذ بِ ِه ُه َو َما َن َّ
وعَ ،وا رل َ
ِم َن ا رل َ
ـم َسائِ ِل ِيف ال ُف ُر ِ
ص َع َل ريه ر َ
ال َّظ ِ
اه َر ِة ِألُ ُص ِ
ب َما َق َّر َر ُه َس ريدُ َنا َح َس ُن
ـم رذ َه ِ
ب ِم رن َم رف ُهو ِم َها َو َمنر ُطو ِق َها َح رس َ
ول ا رل َ
الشبِ ريبِي َ ،¥و َما َص َّح ِيل النَّ َظ ُر فِ ري ِه ،بَ رعدَ إِ رع َم ِ
َّ
ال األَ ِد َّل ِة َع َىل ُم رقت ََىض َم َسائِ ِل
األُ ُص ِ
ول ا رل ِف رقهِ َّي ِةَ ،و َقدر بَ َّين ُرت َما ُه َو الـ ُرم رخت َُار فِ ري َها ِيف َمت ِرن (ال َغا َي ِة) بِ َق رو ِيل

ـم رخت َُار) َف رو َق َم َسائِ ِل َم رتنِ َها َت رقرِ ري ًبا.
(ا رل ُ

رت ُت ُه بَ رعدَ إِ رع َم ِ
وع ِيف َما ر
ال األَ ِد َّل ِة:
رش ٌ
اخ َ ر
َه َذا ُ ُ
الو ُض ِ
ني َل ري َسا ِم رن َأ رع َض ِ
َ -1أ َّن ال َف رر َج ر ِ
وء.
اء ُ

ـم رو َال َنا اإلمام َجم ردالدر رين بر ِن ُحم َ َّم ٍد املؤيدي . #
ـم رخت َُار لِ َ
َو ره َو ا رل ُ
َان َو ِ
ب إ َِزا َل ُة ر
ال َل ِة َحت ًرما؛ إِ رذ َل رو ك َ
َ -2ال َ ِ
اج ًبا َألَبَا َن ُه َّ
اخلُ َ
الشارِ ُع؛ إِ رذ ُه َو ُِمَّا َت ُعم
جي ُ
بِ ِه ال َب رل َوىَ ،و ره َو ِيف َم َقا ِم ال َّت رع ِل ري ِم .
( -)1أ َّما عند موالنا اإلمام احلجة َجمردالدر رين املؤيدي(ع) فاملضمضة واالستنشاق سنة يف الوضوء ،فرض
يف الغسل .ويف (رشح األزهار) (« :)86/1قال املنصور باهلل :ال جيب-أي إزالة اخلاللة-؛ َّ
ألن ذلك
َمل يرو عن ٍ
أحد من العلامء ،واختاره اإلمام حييى» .ويف احلاشية :واألمري احلسني .إلخ .واملسألة
ُر َ
=

اال رستِن َرجا ُء َو ِ
ِ -3
اال رستِ رج َم ُار بِا رل َي ِم ر ِ
ـم َن ِجدر
ني ُحم َ َّر ٌم؛ لِ ُو ُرو ِد الن رَّه ِي َع رن َذلِ َكَ ،و َل ر
َصارِ ًفا َيدُ ل َع َىل ِخ َالفِ ِه.

ـم رأك ِ
ُول بِالدَّ بر ِغ ب َِح ري ُث َل رو ُذك َري َح َّل َأ رك ُل ُه.
ـم َم ري َت ِة ا رل َ
َ -4ي رط ُه ُر َأ ِد ري ُ
ٍ
إل َما ُم
ـما َر َوى ا ِ
ـم رخت َُار لِ َو َل ِد ِه اإلمام َجم ردالدر رين بر ِن ُحم َ َّمد  #؛ لِ َ
َو ره َو ا رل ُ
األَ رع َظ ُم َز ريدُ بر ُن َع ِ ٍّيل .#

الو رق ِ
َان ا رل َعلِ ري ُل َال َي رر ُجو َز َو َال ِع َّلتِ ِه ِيف ِ
 -5إِ َذا ك َ
تَ ،ج َاز َل ُه َأ رن َي َت َي َّم َم
آخرِ َ
الو رق ِ
ب َأ ره ِل ا رل رس رل ِس َل ِة َّ
اجل رم ال َغ ِف ر ِري ِم َن
تَ ،و ره َو َم رذ َه ُ
لِ رل َّص َال ِة ِيف َأ َّو ِل َ
الذ َهبِ َّي ِةَ ،و ر َ

األَئِ َّم ِة َوال ُع َل َم ِ
الو رق ِ
اء؛ إِ رذ َال َم رعنَى لِ رل َّت َلو ِم إ َِىل ِ
ت ِيف َح رق ِه.
آخرِ َ
ـم رخت َُار ِعن ِردي.
َق َال ا ِ
إل َما ُم َجم ردالدر رين َ : #و ره َو ا رل ُ
الص رح َر ِاء َص ِح ري َح ٌة.
اجل ُم َع ِة َخارِ َج ال َب َل ِد ِيف َّ
َ -6ص َال ُة ر ُ
ـم رخت َُار ِعن ِردي.
َق َال ا ِ
إل َما ُم َجم ردالدر رين َ : #و ره َو ا رل ُ

اجل ُم َع ِة ِيف َغ ر ِري َو رق ِ
َ -7ص َ
ت إِ َما ٍم َت ِصح ُر رخ َص ًة.
ال ُة ر ُ
َو ِعنردَ َو َل ِد ِه اإلمام َجم ردالدر رين بر ِن ُحم َ َّم ٍد َ #و ِ
اج َب ٌة.
هِم لِ َب رع ٍ
ات بَنِي َه ِ
ِ َ -8
ض.
حتل َصدَ َق ُ
اش ٍم بَ رع ِض ر
ـم رخت َُار ِعن ِردي.
َق َال ا ِ
إل َما ُم َجم ردالدر رين َ :#و ره َو ا رل ُ

َ -9أ َّن َم رن َن َذ َر ب َِص رو ِم ا رل ِع ريدَ ري ِن َأ َّن ُه َال َينر َع ِقدُ ِص َيا ُم ُهَ ،و َال َ ِ
ب َع َل ري ِه َق َضا ُء
جي ُ
ني بَدَ ِهل َما؛ ِألَ َّن ُه َي رل َز ُم َأ رن َيك َ
َي رو َم ر ِ
ُون ِص َيا ُم ُه ُق رربَ ًة َو َم رع ِص َي ًة.

مهاَ ،و َي رق ِيض َي رو َم ر ِ
ب َأ َّن الن رَّذ َر َينر َع ِقدُ َو َ ِ
ـما
جي ُ
ـم رذ َه ُ
ني بَدَ َ ُهل َما؛ لِ َ
ب َع َل ري ِه إِ رف َط ُار ُ َ
َوا رل َ
ص لِ رل ُمت ََمت ِرعَ ،ف َل َ
ـما َأ َم َر ُه
وال َأ َّن ُه َي ِصح َّ
ُر ِوي َأ َّن النَّب َِّي ÷ َر َّخ َ
الص رو ُم فِ ري َها َل َ
مذكورة يف (االختيارات املؤيدية).
( -)1يف املجموع الرشيف (ص ،)301/ولفظه« :حدثني زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن
طهور ُه ،وإ رن كَا َن ميت ًة)».
اب
عيل  %أنَّه قالِ ( :دبَا ُغ اإل َِه ِ
ُ

ُور بِالدَّ لِ ري ِل.
ب َِذلِ َكَ .واألَ َّو ُل َأ رظ َه ُر؛ َفإِ َّن ُه خمَ ر ُص ٌ
ـمت ََمت ِرع ،ك ََما ُه َو َم رذك ٌ
وص بِا رل ُ
إل َما ُم َجم ردالدر رين َ : #و ره َو الـ ُرم رخت َُار ِعن ِردي.
َق َال ا ِ
 -10إِ َذا ا رل َتبس َع َىل ا رلـمص ريل َه رل َقدر ص َّىل َأربع ر ركع ٍ
ات َأ رو َأ َق َّل َأ رو َن رح َو َذلِ َك
رََ َ َ
َ
ُ َ
َ َ
ني .
ـم رؤ ِمنِ ر َ
ـما َو َر َد َع رن َأ ِم ر ِري ا رل ُ
ـم َت َي َّق ِن ،لِ َ
بَنَى َع َىل األَ َق رل ا رل ُ
َاب
َو ره َو الـ ُرم رخت َُار لِ َو َل ِد ِه اإلمام َجم ردالدر رين بر ِن ُحم َ َّم ٍد  ، #ك ََما َأ رو َض َح ُه ِيف ( ِكت ِ
احل رج) .
رَ
ت بِ َثال ِ
َث ِح َيض.
س َّي َة إِ َذا َأ رع َت َق َها َس ريدُ َها ا رعتَدَّ ر
َ -11أ َّن ُأ َّم َ
الو َل ِد َوا رل ر ر
إل َما ُم َجم ردالدر رين َ : #و ره َو الـ ُرم رخت َُار ِعن ِردي.
َق َال ا ِ
ني َأ ِب ري ِه َو ُأ رم ِه.
الص ِغ ر ُري َأ رو َر َاه َق ُخ ر َري بَ ر َ
 -12إِ َذا بَ َل َغ َّ
إل َما ُم َجم ردالدر رين َ : #و ره َو الـ ُرم رخت َُار ِعن ِردي.
َق َال ا ِ

َ -13و ُِمَّا َص َّح بِالدَّ لِ ري َل َو َت َر َّج َح َج َو ُاز َم رس ُر ُطوبَ ِ
َايب َأ رو
ات ا رل ُكفَّارِ َس َوا ٌء كِت ِ ٌّ

َغ ر ُري ُه.

ـم رخت َُار لِ َو َل ِد ِه اإلمام َجم ردالدر رين بر ِن ُحم َ َّم ٍد .#
َو ره َو ا رل ُ
َاب َو َذبَائِ ِحهِ رم ِم َن ال َي ُهو ِد َوالن ََّص َارى
رل َط َعا ِم َأ ره ِل ا رلكِت ِ
َ -14وك ََذلِ َك َج َو ُاز َأك ِ
ـم َش رب َه ِة؛ ل ِ
رتا ِك ِيف ا رل ِع َّل ِة،
ال رش ِ َ
رب ِة َوا رل ُ
ـم رج ِ َ
َو َغ رري ِِه رم ِم رن ُكفَّارِ َأ ره ِل ا رل ِق رب َل ِة ،كَا رل ُ

َو ره َو ك رَو ُهنُم َأ ره َل كِت ٍ
احلاكِ ُم َع رن
َاب ،إ َِّال َن َص َارى بَنِي َت رغلِ َ
ب؛ لِ َ
ـما َر َوا ُه ر َ
وز
جي ُ
ـم رؤ ِمنِ ر َ
احل ِق ري َق ِةَ ،ف َال َ ُ
ا رل ُ
ني َ #أ َّن ُه َو َجدَ ُهم َل ري ُسوا ِبن ََص َارى َع َىل ر َ
َذبَائِ ِحهِ م.

َأ ِم ر ِري
َأك ُرل

ـم رخت َُار ِعن ِردي.
َق َال ا ِ
إل َما ُم َجم ردالدر رين َ : #و ره َو ا رل ُ

( -)1روى اإلمام األعظم زيد بن عيل عن أبيه عن جده عن عيل ِ :%
الر ُج ِل َهي ُِم ِيف َص َالتِ ِه َفالَ
(يف َّ
ِ
ِ
َيدر رِي َأ َص َّىل َثالَ ًثا َأ رم َأ رربَ ًعا َف رليُتِ َّم ع ََىل الثَّ َال ِ
َ
الصالة).
ث؛ َفإِ َّن ال َّل َه تَ َع َاىل َال ُي َع رذ ُب ب َِما زَ ا َد م َن َّ
( -)2كتاب احلج والعمرة (ط( )2ص.)103/

ب ا رل ِفدر َي ُة َع َىل الـ ُرم رحرِ ِم ِف ري َما َلب َِس ُه َن ِ
اس ًيا َأ رو َج ِ
َ -15ال َ ِ
اه ًالَ ،وك ََذا َم ِن
جي ُ
س َو َن رحوِ ِه َن ِ
اس ًيا َأ رو َج ِ
ر
اه ًالَ ،وك ََذا َ ِ
ب َع َىل َم رن َأ رح َر َم :ا رل ُغ رس ُل ِم َن
ب بِا رل َو رر ِ
جي ُ
اخت ََض َ

احلائِ ُض َوالن َف َسا ُء.
اجلنَابَ ِةَ ،وك ََذا ر َ
رَ

إل َما ُم َجم ردالدر رين َ : #و ره َو الـ ُرم رخت َُار ِعن ِردي.
َق َال ا ِ
ِ َ -16
احل ِيل َح َال اإل رِح َرا ِم.
جي ُ
ـم رر َأ ِة َأ رن َت ر ُ
ب َع َىل ا رل َ
رت َك ُل رب َس ر ُ

اب َو ُ
الق َّف َاز ري ِن؛
َق َال َو َلدُ ُه ا ِ
إل َم ُام َجمردالدر رين بن حممد املؤيدي(ع)َ :و َال َت رل َب ُس الن َرق َ
احل رج) .
الص ِح ري ِح َع رن َذلِ َكَ ،وا رلك ََال ُم ُم رست رَو َىف ِيف ( ِكت ِ
لِ ُو ُرو ِد الن رَّه ِي َّ
َاب ر َ

ب َع َل ري َها َأ رن َتبِ ري َت ِيف بَ ري ِ
ـمت ََو َّىف َعن َرها َال َ ِ
ت َز رو ِج َها ،بَ رل
جي ُ
ـم رخت َُار َأ َّن ا رل ُ
 -17ا رل ُ
ت َز رو ِج َهاَ ،أ رو ِيف بَ ري ِ
وز َهلا َأ رن َت ِب ري َت ِيف بَ ريتِ َهاَ ،أ رو بَ ري ِ
وص
اه َر ِة الن ُص ِ
ـم َظ َ
ت َأ ِب ري َها؛ لِ ُ
َُ
جي ُ َ
َع َىل َذلِ َك.
وب ال َب ريتُو َت ِة َح ري ُث َو َج َب رت َع َىل
ب َع َىل ُو ُج ِ
است ُِد َّل بِ ِه لِ رل َم رذ َه ِ
حي َم ُل َما ر
َو ُ ر
ِ
ني
اجل رم ُع بَ ر َ
اال رستِ رح َب ِ
اجل َوازِ َال َ رحت َت ِم ُلَ ،و ر َ
اب؛ ِال رحتِ َمالِ ِه الت رَّأ ِو ري َلَ ،واألَ ِد َّل ُة الدَّ ا َّل ُة َع َىل ر َ
ب ،ك ََما ُق رر َر ِيف َم َو ِ
األَ ِد َّل ِة َو ِ
اض ِع ِه.
اج ٌ

ـم رخت َُار ِعن ِردي.
َق َال ا ِ
إل َما ُم َجم ردالدر رين َ : #و ره َو ا رل ُ
الر َق َب ِة ال َف ِ
ِاحل رق َأ ِيب
اس َق ِة ِيف ال رظ َهارِ ك ََما ُه َو َم رذ َه ُ
َ -18ال َي ِصح ِعت ُرق َّ
ب النَّاطِ ِق ب ر َ
رت ِة َأبُو َطالِ ٍ
َطالِ ٍ
ني.
احل َس ر ُ
بَ ،و َق َّوا ُه َط رو ُد ا رل ِع ر َ
ب األَ ِم ر ُري ر ُ
ـم رخت َُار؛ لِ ُق َّو ِة َدلِ ريلِ ِه َو ُر رج َحانِ ِه.
َو ره َو ا رل ُ
إل َما ِم ِيف
ب لِ رل َحدر ِيف َغ ر ِري َو َال َي ِة ا ِ
ـم رو ِج ُ
ـم رخت َُار َأ َّن ُه إِ َذا َو َق َع األَ رم ُر ا رل ُ
َ -19وا رل ُ
ـم رست ِ
َحق لِ رل َحدر .
َز َمانِ ِه َف َل ُه َأ رن ُي ِق ري َم ُه إِ َذا َظ ِف َر بِ ِهَ ،أ ري َظ ِف َر ا رل ُ

َوك ََذا إِ َذا َو َق َع ِ
ت رِ
إل َما ُم،
ات َذلِ َك ا ِ
اجلنَا َي ُة ِيف َو َال َي ِة ا ِ
ـم َم َ
إل َما ِم َو ِيف َز َمانِ ِه ُث َّ

( -)1كتاب احلج والعمرة (ط( )2ص.)37/

إل َما ُم ال َّث ِاينَ ،و َه َذا َما ر
َو َخ َل َف ُه إِ َما ٌم َ
ـم َؤ َّيدُ بِال َّل ِه #؛
احلدَّ ا ِ
اخت ََار ُه ا رل ُ
آخر َأ َقا َم ر َ
اض َي ِة ب َِذلِ َك َو ُق َّو ِ َُتا َو ُر رج َح ِ
لِ ُظ ُهورِ األَ ِد َّل ِة ال َق ِ
اهنَا.
إل َما ُم َجم ردالدر رين َ : #و ره َو الـ ُرم رخت َُار ِعن ِردي.
َق َال ا ِ
******

[البالغ املبني]


الس َال ُم َع َىل إِ َما ِم الـ ُرم رر َسلِ رنيُ ،حم َ َّم ٍد َخا َت ِم
احل رمدُ لِ َّل ِه َر رب ا رل َعالـَ ِم رنيَ ،و َّ
الص َال ُة َو َّ
رَ
مح ًة لِ رل َعالـَ ِم رنيَ ،و ُح َّج ًة َع َىل ر
مج ِع رنيَ ،و َع َىل آلِ ِه ا َّل ِذ ري َن
اخلَ رل ِق َأ ر َ
ـم رر َس ِل َر ر َ
النَّبِ ري َ
ني ،ا رل ُ
الر رج َس َو َط َّه َر ُه رم َت رطهِ ر ًرياُ ،هدَ ا ِة األُ َّمةَ ،و َم رع ِد ِن رِ
احلك َرمة ﴿ ،حو حمن
َأ رذ َه َ
ب ال َّل ُه َعن ُره ُم ر
ۡ ح ۡ ۡ
يا حكث ّ ٗ
وت حخ ۡ ٗ
ك حم حة حف حق ۡد أ ح
يا﴾ [البقرة.]269:
يؤت ٱل ّ
ّ
هِم َم َع َسائِرِ َذ ِوي ُق رربَاه ك ََما
هِم َم َع ُه ِيف َّ
الص َالةَ ،و َح َّر َم َع َل ري ر
َأ َم َر بِا رل َّص َال ِة َع َل ري ر

رب َأ َّهنُ رم َأ َم ٌ
ان كَالن ُجو ِم
َح َّر َم َع َل ري ِه َّ
الزكَاةَ ،و َخ َّل َف ُه رم ِيف ُأ َّمتِ ِه َم َع كِت ِ
َاب ال َّلهَ ،و َأ رخ َ َ
َوك ََس ِف رينَ ِة الن ََّجاةَ ،وبَ رعدُ :
َف َي ُق ُ
ني
ـم رس َت ِع ر ُ
ـم رس َت رغنِي ِب ِه ِف ري َما َد َّق َو َج َّل ،ا رل ُ
ـم رف َت ِق ُر إ َِىل ال َّل ِه َع َّز َو َج َّل ،ا رل ُ
ول ا رل ُ

احل َسن ر ِ
َني َجم ردالدر رين بر ُن ُحم َ َّم ِد بر ِن َمن ُرصورِ بر ِن َأ رمحَدَ بر ِن َع رب ِد
بِ ِه َع َىل َما َع َقدَ َو َح َّلَ ،أبُو ر َ
حي َيى بر ِن َع رب ِد ال َّل ِه بر ِن َع ِ ريل بر ِن َص َال ِح بر ِن َع ِ ريل بر ِن
احل َس ِن بر ِن َ ر
ال َّل ِه بر ِن َ ر
حي َيى بر ِن ر َ
احل َس ر ِ
ـم َؤ َّي ِد
احل َس ِن بر ِن ا ِ
ني بر ِن ا ِ
إل َما ِم َع ِ ريل بر ِن ا رل ُ
إل َما ِم ِع رز الدر ري ِن بر ِن ر َ
رُ
ب
هِم َشآ ِب ري َ
هِم رِ رض َوا َنهَ ،و َأ رس َب َغ َع َل ري ر
ـم َؤ َّي ِديَ -أ رس َب َل ال َّل ُه َت َع َاىل َع َل ري ر
ا رل ُ

احل َسنِي
رَ
َف رضلِ ِه

َوإ رِح َسا َنه:-

ب ُِم َّ رن َينر َب ِغي إ رِس َعا ُد ُهمَ ،و َال َ ِ
مج َع َما
حيق َرد ُهم َوإِبر َعا ُد ُهمَ ،أ رن َأ ر َ
إِ َّن ُه َت َو َّج َه ال َّط َل ُ
َت َف َّر َق ِيف ُم َؤ َّل َف ِ
الر ُس ِ
ول
رب َر ِةِ ،م رن َص ِح ري ِح ُسنَّ ِة َّ
ـم َط َّه َر ِةَ ،و َأ رولِ َيا ِئهِم ا رل َ َ
رت ِة ا رل ُ
ات ا رل ِع ر َ
األَ ِم رنيَ ،ص َّىل ال َّل ُه َع َل ري ِه َو َع َىل آلِ ِه ال َّط ِ
ـم رؤ ِمنِ رني ،ا َّل ِذي
اهرِ ري َنَ ،و َما َص َّح َع ِن َأ ِم ر ِري ا رل ُ

قاموسا.
ـم َطرِ ( .ج) :شآبيب .متت
( -)1الشؤر ُ
ً
بوب :الد رف َع ُة ِم َن ا رل َ

رب َس ريدُ ر
اع.
اخلَ رل ِقَ ،أ رو َص َّح فِ ري ِه اإل ر َ
ِمج ُ
احل رق ،ك ََما َأ رخ َ َ
ُه َو َم َع ر َ
ـم َي ِص َّح ِعن ِردي َسنَدُ ُه ،ا رعتِ َما ًدا َع َىل َما
ـما َص َّحَ ،وإ رِن َل ر
َو َقدر ُأ رورِ ُد َما َي رش َهدُ لِ َ
َي ِصحَ ،و ُأ َن رب ُه َع َىل َذلِ َك ب َِأ رن َأ ُق َ
ولَ :و َي رش َهدُ َأ رو َن رح ُو ُهَ ،وك ََذا َما َت َوا َت َر؛ ِألَ َّن َما َأ َفا َد
ب
ا رل ِع رل َم َف ره َو ُح َّج ٌة ِم رن َغ ر ِري َن َظ ٍر إ َِىل َر ِاو ري ِهَ ،و َأ َت َك َّل ُم َع َىل َت رقرِ ريرِ الدَّ َال َل ِة ب َِح َس ِ
إل رمكَا ِن.
ا ِ
َاب ( َل َوا ِم ِع األَ رن َوارِ )َ ،و َما ر
ُِص ِمنر ُه
احل رمدُ  -كِت َ
اخت ِ َ
س ال َّل ُه ُس رب َحا َن ُه َ -و َل ُه ر َ
َو َقدر َي َّ َ
الص ِح ري َح ِة إِ َىل ُم َؤ َّل َف ِ
ات
ـم رخت َُار ِم َن األَ َسانِ ري ِد َّ
ـمهِ َّم ِة)َ ،و َ َحت َّص َل فِ ري ِه ا رل ُ
َـ(اجلا ِم َع ِة ا رل ُ
ك رَ
الر َج ِ
ال ِيف بُ ُطو ِن تِ رل َك
َأ رع َال ِم األُ َّم ِةَ ،وا رل َكثِ ر ُري ال َّط ري ُ
ب ِم رن َص ِح ري ِح األَ َسانِ ري ِد َو ر

اح ِ
ـم َب ِ
ـم َؤ َّل َف ِ
ـمهِ َّم ِةَ ،ف َأ رغنَى َذلِ َك َع رن ِذكررِ األَ َسانِ ري ِد
ث ا رل ُ
ات َم َع راشتِ َمالِ ِه َع َىل ا رل َ
ا رل ُ
اح ِ
َاو ِل ال َب ِ
ث َع رن َك َثب .
إ َِىل تِ رل َك ا رل ُك ُتب؛ إِ رذ َص َار ر
ت ِيف ُم َتن َ

ـم َؤ َّل َف ِ
مج رع ُت ب َِح رم ِد ال َّل ِه َت َع َاىل ِيف ( َل َوا ِم ِع
ات َف َقدر َ َ
ـما ِيف ا رل ُ
َوأ َّما األَ َسانِ ريدُ لِ َ
الرائِدَ ،و َضا َّل َة الن ِ
ت لِ رل رر َج ِ
ال َف رص ًال ُم رف َر ًدا ،ا رل َع َم ُل َ
اآلن
َّاشدَ ،و َأ رف َر رد ُ
األَ رن َوارِ ) بُ رغ َي َة َّ
َج ٍ
ـما ِم ِه -بِإِ َعا َن ِة ال َّل ِه َت َع َاىل َو َت ري ِس ر ِري ِه.-
ار ِيف إِ رت َ
الر ُس ِ
ول
بَ ،و َس َّم ري ُت ُه (ال َب َال َغ الـ ُرمب ر َ
ـم رط َل ِ
اح ُسنَّ ِة َّ
َف َأ َج ربت ُُه رم إ َِىل َذلِ َك ا رل َ
ِني ب ِِص َح ِ
األَ ِم رنيَ ،ص َّىل ال َّل ُه َع َل ري ِه َو َع َىل آلِ ِه ال َّط ِ
اهرِ ري َن).
ِجيازِ َم َع ِ
اال رستِك َرم ِ
ال؛ لِ َيك َ
َو َس َيك ُ
ُون
ُون -إ رِن َشا َء ال َّل ُه َت َع َاىلَ -ع َىل َطرِ ري َق ِة اإل ر َ
جي َع َل ُه ِم َن األَ رع َم ِ
َاو ِلَ ،ر ِ
ال
ب ال َّتن ُ
َقرِ ري َ
اجل َال ِل َأ رن َينر َف َع ِب ِهَ ،و َأ رن َ ر
اج ًيا ِم َن ال َّل ِه ِذي ر َ
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َ
َ
ب ُ ِجم ريب ﴿ ،حو حما تح ۡوف ّ ٓ
ّيَّق إَّل ب ّٱلِلّ
ـم ركتُوبَ ِة َلدَ ري ِه؛ إِ َّن ُه َقرِ ري ٌ
ـم َق رربَ ِة إِ َل ري ِهَ ،واآلثَارِ ا رل َ
ا رل ُ
حعلح ۡيهّ تح حو ََّكۡت ح ۡ
ِإَولهّ أنّيب[ ﴾٨٨هود].
الص رحي َِح.
الص ِح ري ِحَ ،أ رو إ رِر َس ُال َم رن َال ُي رر ِس ُل إ َِّال َّ
السن َِد َّ
رش ُطُ :ه َو ا رت َص ُال َّ
ا رل َّ ر
ـم َت َل َّقى بِا رل َق ُب ِ
ول.
ـمت ََوا ِترِ َ ،وا رل ُ
َه َذا ِيف َغ ر ِري ا رل ُ

الص َح ِة َوال َعدَ ا َل ِة ِيف ( َل َوا ِم ِع األَ رن َوارِ )َ ،و ِيف
ـم رخت ََار بِدَ لِ ريلِ ِه ِيف ر
َو َقدر َأ رو َض رح ُت ا رل ُ
( َف رص ِل ر ِ
اح الدَّ َال َل ِة).
اخل َط ِ
الر َسا َل ِة ا رل ُ
اب)َ ،و ِيف ر
ـم َس َّما ِة (إِ ري َض ِ

ـم َح َّق َق َةَ ،و َال َأ رع َت ِمدُ َع َىل رِ َوا َي ِة كَافِ ٍر َأ رو
َو ُأفِ ريدُ النَّاظِ َر ُهنَا َأ رين َأ رش َ ِرت ُط ا رل َعدَ ا َل َة ا رل ُ
َف ِ
َِص ريحٍ َأ رو َت رأ ِو ري ٍل.
اس ٍق بِت ر ِ
ح
أ َّما َ
اعَ ،ف ِلن رَحوِ َق رولِ ِه َت َع َاىل ﴿ :حوَل
األ َّو ُل َف ره َو إ ر َ
ِمج ٌ
اعَ ،و َأ َّما ال َّث ِاين َو ره َو َحمَل الن َرز ِ
حۡ ح ٓ ح َ ح ح ح
ر
ُ
ـم ري ُل ال َي ِس رري ،ك ََما َث َب َت ِيف ال َّت رف ِس رري.
ل
ا
:
و
ه
ُون
ك
الر
و
﴾،
وا
م
ل
تركنوا إّل ٱَّلّين ظ
ُ
َ
َ
َ
ـم ري ِل إِ َل ريهِم.
َو َأ رخ ُذ الدر ري ِن َعن ُرهم ِم َن ا رل َ
ٓ
ح ح
ح
َولِ َق رولِ ِه َج َّل َش رأ ُن ُه﴿ :إّن حجا حءك ۡم فاسّق بّن حبإ ف حتبح َين ٓوا﴾َ ،و َه َذا ال ُع ُمو ُم ال ُق رر ِآين

ـمت ََأ رو َل.
َي َتن َ
ـم َص رـر َح َوا رل ُ
َاو ُل ا رل ُ
الصدر رِ األَ َّو ِل
َو َد رع َوى َخت ِرص ري ِص ِه بِاإل ر َ
رس ِيف َّ
اع َم رر ُدو َدةٌ ،بَ رل َلو اد ِع َي ا رل َعك ُ
ِمج ِ
ـم َخالِ ِ
اه ٌل َأ رو ُمت ََج ِ
ف َن رق ًال َال َي ُرد ُه إِ َّال َج ِ
لـ ََما ك َ
اه ٌل.
َان بَ ِع ريدً اَ ،ف َقدر ُن ِق َل َرد ا رل ُ
ب عَدَ َم ِ
َواألَ رم ُر بِا رل َّت َب ِ
وبَ ،ال ا رل َق رط َع بِك َِذبِ ِه،
اال رعتِ َما ِد َع َل ري ِهَ ،و ره َو ا رلـ َم رط ُل ُ
ني ُي رو ِج ُ
َف َليس بِمر ٍ
ادَ ،و َال َو رج َه َل ُه.
ر َ َُ
الر ُس ِ
ول ÷ لِ رل َّت ربلِ ري ِغ
ـم رو ِج َب ِة لِ رل َع َم ِل ا َّلتِي َأ رق َو َاها بَ رع ُث َّ
َولِك رَو ِن األَ ِد َّل ِة ا رل ُ

ـمت ََأ رو ِل؛ إِ رذ َمل ر َي ُك رن ِيف َع رصـرِ ِه ÷َ ،و َال
ِاآلحا ِدَ ،واإل ر َ
ِمج ُ
ب َ
ـم َت رث ُب رت ِيف ا رل ُ
اع َل ر

( -)1كافر وفاسق التِصيح.
( -)2كافر وفاسق التأويل.

اع َع َىل َغ ر ِري َم رن َذك رَر َنا.
إرَ
ِمج َ

ني بِا رل َق ُبولَ ،ف َل ري َس ِ
احل رق بَ رل َأ ره ُل ُه
َو َال َي ُر رو َعن ََّك َك رث َر ُة ال َقائِلِ ر َ
ت ا رل َك رث َر ُة َد َال َل َة ر َ
ض َذ ِوي الت رَّح ِق ري ِق
ِمجاعَ ،وإ رِن َصدَ َر ر
ـم َج َاز َف ُة بِدَ رع َوى اإل ر َ
ت ِم رن بَ رع ِ
ال َقلِ ريلَ ،و َال ا رل ُ

َو ِ
ِالر َج ِ
ال.
احلق َال ُي رع َر ُ
اال رط َالعَ ،فا رل َوا ِق ُع ِخ َال ُ
فب ر
ف َذلِ َكَ ،و ر َ
َو َال َ ِ
احل رق
ب ا رل َع َم ُل ب ُِم َج َّر ِد ال َّظ رن َع َىل َف رر ِ
جي ُ
ض ُث ُبو ِت ِهَ ،فال َّظن َال ُي رغنِي ِم َن ر َ
َش ري ًئا.
ُث َّم إِ َّن ُه َي رل َز ُم َق ُب ُ
اع َي ُرد ُه.
ِص ِح إ رِن ُظ َّن ِصدر ُق ُهَ ،واإل ر َ
ِمج ُ
ول ا رل ُ
ـم َ ر
احلافِ ِ
الوزِ ريرِ الـ َرم َذ ِ
ظ ُحم َ َّم ِد بر ِن إِبر َر ِ
ـما ا رن ُت ِق َض
اه ُ
اه ري َم َ
ب َل َّ
َو َل رقدَ َضا َق رت بِا رل َّس ري ِد ر َ
جل َأ إ َِىل َد رع َوى الت ر
ص.
َّخ ِص ري ِ
ِب ِه َع َل ري ِهَ ،و َ َ

ات ال َع َملِ َّي ِ
ض ُج رزئِ َي ِ
ات ا َّلتِي َي َت َع َّذ ُر فِ ري َها
ُث َّم َل رو ُفرِ َ
ض َج َو ُاز ا رل َع َم ِل بِال َّظ رن ِيف بَ رع ِ
ـم رت َل َف ِ
اجلنَا َي ِ
وش رِ
اتَ ،ف ُي َخص بِ ِهَ ،و َي رب َقى َ رحت َت ال ُع ُمو ِم
ِس َوا ُه ،ك َُأ ُر ِ
اتَ ،و ِق َي ِم ا رل ُ

ـمن ِرع َما عَدَ ا ُه.
الدَّ رال َع َىل ا رل َ
ب الت ََّها ُف ِ
ون َو ُيدَّ َعى َ ُهل رم َأ َّهنُ رم َال ُخي رَر ُج َ
ت َأ َّن ا رل َك ِث ر َري َال ِس َّي َما َم رن َيدَّ ُع َ
ون
َو ِم رن َأ رع َج ِ
ـم َق رلدُ َ
ون ِم رن
الص ِح ري َح َحتَّى َص َار َذلِ َك َل َق ًبا لِ َب رع ِ
إ َِّال َّ
ض ُك ُتبِهِ رمَ ،و َحتَّى َص َار ا رل ُ
ون ِفيمن َأبدَ ى َأي من ََاز َع ٍة ِيف ح ِدي ٍ
َأ رت َبا ِعهِ رم َ رجي َر ُح َ
ث َأ رو َر ٍاو ِم رن ُر َو ِاُت رِم،
َ ر
َّ ُ
ون َو َي رقدَ ُح َ ر َ ر ر
َاب ال َّل ِه َت َع َاىلَ ،أ رو َت َوا َت َر رت ُسن ٌَّة ِم رن َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ÷
ك ََأ َّهنَا َن َز َل رت آ َي ٌة ُحمرك ََم ٌة ِم رن ِكت ِ

ـؤ ِ
ب ِِص َّح ِة َ ِ
الء َي رق َب ُل َ
ني
ـمت ََأ رولِ ر َ
ني َزا ِع ِم ر َ
ِص ِح ر َ
مج ري ِع َما َأ رخ َر ُجو ُهَ ،و َه ُ
ني َأ َّهنُ رم ِم َن ا رل ُ
ون ا رل ُ
ـم َ ر
ٓ
ح
ح
ب ُن ُز ِ
ول اآل َي ِة﴿ :إّن حجا حءك ۡم فاسّق بّن حبإ﴾ ،
كَا رل َولِ ري ِد بر ِن ُع رق َب َة ا َّل ِذي ُه َو َس َب ُ
املدار ع ََىل ال َّظ رن َل َلزِ م َقبول أخبار كافر وفاسق التِصيح.
( -)1أي لو كان
ُ
ر
ِ
ِ
َ
ابن عبد الرب يف (االستيعاب) (َ :)1553/4
يل
«ال خ َال َ
ف َبنيَ أ ره ِل الع رل ِم ِب َتأوِ ِ
( -)2قال املحدث الكبري ُ
ح ٓح ۡ ح
ح
ح
ِ
ِ
الوليد برنِ ر
ُ
عُق َب َة».
الق ررآ ِن ِف ري َما عَ ِل رم ُت َأ َّن َقو َل ُه عَزَّ َو َج َّل ﴿إّن جاءكم فاسّق بّنبإ﴾ َنزَ َل رت ِيف َ
وذكره عنه احلافظان املزي يف (ُتذيب الكامل) ( )478/7رقم الرتمجة ( ،)7318واب ُن حجر يف
ٍ
بيشء.
(ُتذيب التهذيب) ( )125/11رقم ( ،)7763ومل يعرتضاه
=

وز َخت ِرص ري ُص ُه ب ِ
ِاال رت َف ِ
اقَ ،و َأ رم َثا ُل ُه َك ِث ر ٌري.
وع ِب ِه َف َال َ ُجي ُ
ب َم رق ُط ٌ
الس َب ُ
َو َّ
ت ا َّلتِي ُيدَ افِ ُع ِ َهبا ال َب رع ُض َال َتنر ُف ُق ِيف ُس رو ِق الت رَّح ِق ريقَ ،وال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل
َوالت ََّمح َال ُ
الت رَّوفِ ريق.

َفإ رِن ُق رل َتَ :ما بَ َ
اع؟!.
الك َخ َّص رص َت ا رل ُ
ـم َق رل ِد ري َن ِم َن األَ رت َب ِ
ث َو ِ
اب ال َب رح ِ
ب َو ُسو َء
اال رط َالع ،الَ َت َرى ِعنردَ ُه رم َذلِ َك ال َّت َعص َ
ُق رل ُتِ :ألَ َّن َأ رربَ َ
هِم َكالدَّ َار ُق رطنِي َوابر ِن َح َج ٍر َص ِ
ب
اح ِ
ال رط َباعَ ،أ َال َت َرى إ َِىل َقدر ِح َكثِ ر ٍري ِم رن ُح َّفاظِ ر
ض رِ َج ِ
الص ِح ري َح ر ِ
ني َو َأ َحا ِد ريثِهِ َما.
ِمها ِيف بَ رع ِ
ال َّ
ال َفت ِرح َو َغ رري ِ َ

َو َقدر َأ رو َض رح ُت َه ِذ ِه األَبر َح َ
اث ِيف (ال َّل َوا ِم ِع) .
إل رن َص ِ
ون األَ رغ ِب َيا ُءَ ،فإِ َّن َك َ ِ
ـم َق رلدُ َ
افَ ،و َف ره ِم
جتدُ ِم َن ا ِ
َوإِ َّن َما الدَّ ا ُء ا رل ُع َض ُال ُه ُم ا رل ُ
اال رعتِ َس ِ
ب ِ
افِ ،عنردَ َخ رص ِم َك ا رل َع ِ
الـ َرم َق ِ
املَِ ،ما َال َ ِ
جتدُ ُه ِعنردَ ُم َوافِ ِق َك
اص ِد َو َ َجتن ِ
اجل ِ
اه ِل.
رَ

َو ِمـ َن ال َبلِ َّيـ ِة َعـ رذ ُل َمـ رن َال َي رر َعـوِ ي

اب َمـ رن َال َي رف َهـ ُم
َع رن َغ ري ِهَ ،و ِخ َط ُ

الص َوابَ ،و ُس ُلو ِك َمن َره ِج ا رلسنَّ ِة َوا رلكِتَابَ ،و ره َو َح رس ُبنَا
َو َّف َقنَا ال َّل ُه َت َع َاىل لِ َف ره ِم َّ
الوكِ ري ُل.
َونِ رع َم َ
وانظر يف ذلك تفسري الطربي ،والقرطبي ،وابن اخلطيب الرازي ،وابن كثري ،والشوكاين،
الولِ ِ
يد برنِ ُع رقبَ َة
الـم َف ر ِ
سي َن َأ َّن َه ِذ ِه اآل َي َة نَزَ َل رت ِيف َ
وغريهم ،بل قال ابن كثريَ :
«و َقدر َذك ََر َكثِ ٌري ِم َن ُ
بنِ َأ ِيب م ِع ٍ
ِ
ِ
ني بَ َعثَ ُه َر ُس ُ
الـم رص َط ِ
لق».
يطِ ،ح ر َ
ول اهللِ ÷ ع ََىل َصدَ َقات بَني ُ
ر
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ب نُزُ ِ
الـم َرا ُد ِ َهبا،
«و َقدر ُرو َي رت ِر َوا َي ٌ
ات َكث َري ٌة ُمتَّف َق ٌة ع ََىل أنَّ ُه َسبَ ُ
وقال الشوكاينَ :
ول اآل َيةَ ،وأنَّ ُه ُ
اختَ َل َف ِ
َوإِ ِن ر
ص».
ت ال َق َص ُ
أيضا تفسري السيوطي املسمى (الدر املنثور) ،فلقد أطنب يف ختريج هذه اآلية الكريمة
وانظر ً
وبيان سبب نزوهلا ،وأهنا يف الوليد بن عقبة.
(( -)1لوامع األنوار) لإلمام احلجة جمدالدين املؤيدي ( #ط-114/2( )190/1/1و)457
(ط-134/2( )253/1/2و( ،)505ط-141/2( )392/1/3و.)563
( -)2أليب الطيب املتنبي يف ديوانه (( ،)397/1برشح الربقوقي).

ٍ
وع
َج َر ر
ـم َؤ رل ِف ر َ
الص ِح ري ِحَ ،و ره َو َجم ر ُم ُ
ني ِم رن َأ َّو ِل َت رألِ ريف ِيف اإل رِس َال ِم َع َىل َّ
ت ُسنَّ ُة ا رل ُ
احل َس ر ِ
ُب
إِ َما ِم األَئِ َّم ِة ا ِ
َاح ُكت ِ
ني بر ِن َع ِ ٍّيل َ %ع َىل ا رفتِت ِ
إل َما ِم األَ رع َظ ِم َز ري ِد بر ِن َع ِ ريل بر ِن ر ُ

احل ِد ري ِ
َاح َهاَ ،و َأ َحدُ
الص َال َة َأ رع َظ ُم َأ رركَا ِن اإل رِس َال ِمَ ،و ِم رفت ُ
ث َوا رل ِف رق ِه بِ ِه؛ ِألَ َّن َّ
رَ
رشوطِ َها ال َّط َه َارةَُ ،ف َح ُس َن ِ
االبرتِدَ ا ُء ِ َهبا.
ُُ
ـم َع ِاينَ ،وإ رِن ك َ
الص َحاحَ ،ف َال
ض ُه َو َ ر
َان ال َغ َر ُ
َو َال بَ رأ َس بِإ َِش َار ٍة إ َِىل بَ رع ِ
مج ُع ر
ض ا رل َ

إل ري َضاح.
ِالرش ِح َوا ِ
بَ رأ َس ب َّ ر
َفا رل ِ
مج ُع ُه
اس ُم َم رصدَ ٍرَ ،و َي رش َهدُ َل ُه َ ر
َب كَا رل َكت ِ
َاب :إِ َّما َم رصدَ ُر َكت َ
كت ُ
رب َوا رلكِ رت َب ِةَ ،أ ِو ر
اص األَ رس َم ِ
َع َىل ُكت ٍ
الض رم .
اجل رم ِع َو َّ
اءَ ،و َما َّد ُة ( َكت َ
ُبَ ،و ره َو ِم رن َخ َو ر
َب) َتدُ ل َع َىل ر َ
احل ُر ِ
ـم ركتُوبَ ِةَ ،جم َ ٌاز
جي َم ُع َم َسائِ َل َخ َّ
وف ا رل َ
اس ُت رع ِم َل فِ ري َما َ ر
ر
اصةَ ،و ره َو َح ِق ري َق ٌة ِيف ر ُ

ـم َع ِاين.
ِيف ا رل َ

اس رِ
احل رس َّي ِةَ ،جم َ ٌاز ِيف
َوال َّط َه َارةُُ ،ل َغ ًة :النَّ َظا َف ُة َوا رلن ََّز َاه ُة َع ِن األَ رق َذارِ َواألَ رن َج ِ
وب.
وب َوالذ ُن ِ
ا رل َّتنَز ِه َع ِن ال ُع ُي ِ
ف ال ُف َق َه ِ
َو ِيف ُع رر ِ
اءَ :إ َّما َم رصدَ ُر ( َط ُه َر) َّ -
ف
ـم َخ َّففَ ،-ف ره َي :ا رل َو رص ُ
الالزِ م ا رل ُ

احلدَ ِ
ال َقائِ ُم بِا رل َفا ِع ِلَ ،و ره َو َّ
مها.
الذ ُ
ث َوالن ََّج ِ
س َأ رو َأ َح ِد ِ َ
ات ا رل ُ
ـمت ََج رر َد ُة َع ِن ر َ
الص َ
ال ِة بِ ِهَ ،أ رو ِف ري ِهَ ،أ رو َل ُه.
ـم رو ُصو ِف َها َج َ
واز َّ
َو َح ِق ري َقت َُهاِ :ص َف ٌة ُح رك ِم َّي ٌة ُت رثب ُِت لِ َ
الض َمائِ ُر لِ رل َم رو ُص ِ
وف بِا رعتِ َبارِ ِه َث روبًاَ ،أ رو َمكَا ًناَ ،أ رو بَدَ ًنا.
َو َّ

ف ال َقائِ ُم
الو رص ُ
ـم َض َّعفَ ،-ف ره َيَ :
ـم َت َعدر ي ا رل ُ
َوإِ َّما َم رصدَ ُر ( َط َّه َر) -ا رل ُ
ـم رف ُع ِ
ول.
بِا رل َ
َب) بمالحظة ترتيبها تدل ع ََىل اجلمع
( -)1قال يف (الروض النضري) («:)121/1وما َّد ُة ( َكت َ
األبواب والفصول؛ حلصولِ
والضم ،ومنه :كتيبة اجليش ،واستُ رع ِم َل ذلك فيام َجيمع أشيا َء من
ِ
وض رم َها؛ لكوهنا حمسوس ًة ،جمازٌ بالنظر إىل
الضم
معنى
واجلمع فيه .وهو حقيق ٌة :يف مجع احلروف َ
ر
ِ
مدلوهلا من املعاين».

إل َما ُم الـ َرم ره ِدي ِ #يف (ال َب رحرِ )ِ :ع َب َار ٌة َع رن
َو َح ِق ري َقت َُها َع َىل َه َذا َما َقا َل ُه ا ِ
ٍ
رشو َع ٍة.
َغ رس ٍلَ ،و َم رسحٍ َ ،أ رو َأ َح ِد ِ َ
مهاَ ،أ رو َما ِيف ُح رك ِمهِ َما ب ِِص َفة َم ر ُ
ات كَاإل رِس َال ِمَ ،و ِ
ـم َط ره َر ِ
وب.
اال رستِ َحا َل ِةَ ،والن ُض ِ
َوا َّل ِذي ِيف ُح رك ِمهِ َماَ :سائِ ُر ا رل ُ
(رش ِح ال َب رحرِ )ِ :ق ري َلُ :ه َو َأ َصح
َق َال ا ِ
احل َس ِن ِ ŉيف َ ر
إل َما ُم ِعز الدر ري ِن بر ُن ر َ
الرش ِع َّي ِة.
احلدُ و ِد َّ ر
رُ
اش َي ِة ر ِ
(ح ِ
الوزِ ريرِ :
اهلدَ ا َي ِة) ِالبر ِن َ
َو ِيف َ
ات َع َىل ِخ َال ٍ
جي َم ُع َها َق رو ُل ُه:
ـم َط ره َر ُ
ف ِيف ال َب رع ِ
رش َ ،ر
َوا رل ُ
ض َأ رربَ َع َة َع َ َ
الر ريـ ُق
َم رس ٌحَ ،و َن رز ٌحَ ،ج َف ٌ
َمـــا ٌء َو ُتـــ رر ٌب َوإ رِســـ َال ٌم ِح َجـــ َار ُ ُُت رم
اف ،بَ رعـدَ ُه ر
وبَ ،و ِ
اسـتِ َحا َلت ُُه رم
ُث َّم ا رلن ُض ُ
اال رسـتِ ري َال ،ر

مجـــ ٌع َو َت رفرِ ريـــ ُق
َكـــ َذا ُم َكـــا َث َرةٌ َ ،ر

ف ِيف َأ َّن َّ
ض .ا رنت ََهى.
َو ِيف (ال َب رحرِ ) ِخ َال ٌ
الر ري َح ُت َط ره ُر األَ رر َ
الش رم َس َو ر
ـما كَا َن رت َأ رص ًال ِيف َمجِ ري ِع األَ رع َم ِ
ـم رخ َتارِ ،-
رش ِع َّي ِة َع َىل ا رل ُ
َل َّ
ال ،بَ رل َال ُو ُجو َد لِ رل َّ ر
إل َما ِم َأ ِيب َطالِ ٍ
(رش ِح ال َغا َي ِة)َ ،و َال ِص َّح َة
ك ََما ُه َو َق رو ُل ا ِ
ب َ #ع َىل َما َح َّق َق ُه ِيف َ ر
اس ِة
ِص ِيف األَ رخ َبارِ إ َِّال َما َخ َّص ُه الدَّ لِ ري ُلَ ،كإ َِزا َل ِة الن ََّج َ
احل ر ُ
لِ َغ ر ِري َها إ َِّال ِ َهبا ك ََما ُي ِف ريدُ ُه ر َ
ـم َؤ َّيدُ بِال َّل ِه َ -#ح ُس َن َت رق ِد ري ُم َها،
اع ،ك ََما َذك ََر ُه ا ِ
وص ِة بِاإل ر َ
ـم رخ ُص َ
إل َما ُم ا رل ُ
ا رل َ
ِمج ِ
اس ِم بر ِن ُحم َ َّم ٍد ِ ŉيف ِ
إل َما ِم ال َق ِ
(اال رعتِ َصا ِم).
ني كَا ِ
ـم َؤ رل ِف ر َ
ك ََما َف َع َل َذلِ َك بَ رع ُض ا رل ُ
َح ِق ري َقت َُهاُ ،ل َغ ًة :ال َق رصدُ .
الرش ِعُ :جمَ َّر ُد َه َذا َ
ـم رق ُصو ِد
َو َقد راخ ُت ِل َ
رت ُط إ َِّال ُو ُق ُ
وع ا رل َ
الق رص ِدَ ،ف َال ُي رش َ َ
ف َأ ره َي ِيف َّ ر

َع َىل َس ِب ري ِل ِ
اال رخ ِت َيارِ َ ،أ رم ِه َي زِ َيا َد ٌة َع َىل َذلِ َكِ ،بإ رِع َم ِ
ال ا رل ِفكررِ  ،ك ََما َأ َش َار ِإ َل ري ِه ِيف
اح) ب َِق رولِ ِهَ :ن َو ري ُت ُهَ :أ رنوِ ي ِهَ :ق َصدر ُت ُهَ ،و ِ
يف ُل َغ ٌةُ ،...ث َّم
اال رس ُم :ال رن َّي ُةَ ،والت رَّخ ِف ُ
(ا رلـ ِم رص َب ِ

ـما.
( -)1جواب َل َّ

ب َع َىل َأ رم ٍر ِم َن ُ
ب ِ
ُخ َّص ِ
اال رس ِت رع َم ِ
األ ُمورِ  .إلخ.
ال ِب َع رز ِم ا رل َق رل ِ
ت ال رن َّي ُة ِيف َغالِ ِ
يم ًةَ ،و َع رز َم ًة:
ـم رعنَى اللغَوِ ري ،ك ََما َق َال َ :و َع َز َم َعزِ َ
َو َه َذا َأ رم ٌر َزائِدٌ َع َىل ا رل َ
اجت ََهدَ َو َجدَّ ِيف َأ رمرِ ِه .انتهىَ ،ف َت ُك ُ
ـم َج َّر ِد.
ون َأ َخ َّ
ر
ص ِم َن ال َق رص ِد ا رل ُ
وع) َ ،ولِ رلنَّاظِرِ َن َظ ُر ُه.
(رش ِح ا رل َ
َو َقد ر
ـم رج ُم ِ
است رَو َىف ال َب رح َث ِيف َ ر
األَ ِد َّل ُة َع َليها َكثِريةٌ ،كِتَابا وسنَّ ًةَ ،ق َال َع َّز وج َّل ﴿ :حو حما ٓ أمّر ٓوا إ ََل ّلح ۡعبدوا ٱ َ ح
لِل
ّ
َ َ
ً َ ُ
رَ رَ
ۡ
مل ّص ح
ّي حل ٱِل ح
َص.
ّين﴾َ ،د َّل رت َع َىل َق ر ِ
ِص األَ رمرِ َع َىل ا رل ِع َبا َد ِة َح َال اإل رِخال ِ
ّ
الص ري َغ ِة ا َّلتِي ِه َي :ا رف َع رلَ ،أ رو َن رح ُو ُهَ ،و ره َي
َو َقدر َت َق َّر َر َأ َّن َل رف َظ األَ رمرِ َح ِق ري َق ٌة ِيف ر

ابَ ،و َال َيك ُ
رض رو َرةً.
ِجي ِ
ُون إ رِخ َال ٌ
َح ِق ري َق ٌة ِيف اإل ر َ
ص إِ َّال بِالنر َّي ِة َ ُ
ـم رذكُورِ ِيف ( َل َوا ِم ِع َ
األ رن َوارِ )َ -،و َأ رين ََما ُق رل ُت :بِا رل َّسن َِد،
َو َأ رر ِوي بِا رل َّسن َِد ا رل َّص ِح ري ِح ا رل َ
ـمت ََقدر ُم ِيف ا رل ِ
احل َس ِن
إل َما ِم الن ِ ِ
َاب ُهنَا -إ َِىل ا ِ
كت ِ
السنَدُ َّ
الص ِح ري ُح ا رل ُ
ـم َرا ُد َّ
َفا رل ُ
َّارص لِ رل َح رق ر َ
اط) َ ،ق َال ِف ري ِهَ :حدَّ َثنَا ُحمَ َّمدُ بر ُن َمن ُرص ٍ
بر ِن َع ِ ٍّيل ُ
وش ِ ŉكتَابَ ُه (الب َِس َ
ورَ ،ق َال:
األ رط ُر ِ
مج ري ٍع َ ،ع رن َج رع َفرِ بر ِن ُحمَ َّم ٍد.
َحدَّ َثنَا َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن َد ِاه ٍر َ ،ع رن َع رمرِ و بر ِن ُ َ
(رش َح
ـم َت َقدر ِم إ َِىل ا ِ
إل َما ِم ا رل ُ
َو َأ رر ِوي بِا رل َّسن َِد ا رل َّص ِح ري ِح ا رل ُ
ـم َؤ َّي ِد بِال َّل ِه  #كِتَابَ ُه َ ر
احل َسنِيَ ،ق َالَ :حدَّ َثنَا إ رِس َح ُ
اق بر ُن
رب َنا َأبُو ا رل َع َّب ِ
الت رَّجرِ ري ِد) َ .ق َال ِف ري ِهَ :أ رخ َ َ
اس ر َ
( -)1أي صاحب (املصباح املنري).
(( -)2الروض النضري رشح جمموع الفقه الكبري) للحافظ السياغي رمحه اهلل تعاىل (.)142/1
( -)3البساط (ص.)67-65/
(« -)4عبد اهلل بن داهر الرازي ،أبو سليامن املعروف باألمحري ،عن :أبيه ،وعمرو بن ُمجَيع ،وعبيد
اهلل بن عبد القدوس ،وعنه :حممد بن منصور ،فأكثر ،وحسني بن أمحد ،وأمحد بن أيب خيثمة،
عداده يف الشيعة ،عامة ما يرويه يف فضائل الوص؛ فغمزوه لذلك ،وال يرضه ذلك ،روايته يف
كتب أئمتنا متكررة» .أفاده املوىل عالمة العِص عبد اهلل بن اإلمام اهلادي القاسمي رضوان اهلل
تعاىل وسالمه عليهام يف (اجلداول) ،وأفاد أ َّنه َر َوى له من أئمتنا « :%حممد بن منصور،
والنارص ،وأبو طالب ،واملرشد باهلل».
ِ
ِ
والكامل ،وجويرب ،وعنه :عبداهلل
(« -)5عَمرو بن ُمجَيع الكويف ،أبو املنذر ال َعبردي ،عن :الصادق،
ِ
بن داهر الرازي ،وحييى بن احلارث ،وغريهام ،أحد رجال الشيعة ،وقد نالوا منه ،روى له أئمتنا
[النارص ،وحممد ،وأبو طالب]» .أفاده يف (اجلداول).
(( -)6رشح التجريد) (.)126/1

إِبر َر ِ
اجلريريَ .ق َالَ :حدَّ َثنَا َج رع َف ُر بر ُن ُحم َ َّم ٍد.
اه ري َم ر َ
إل َما ِم َأ ِيب َطالِ ٍ
ب كِتَابَ ُه (األَ َم ِايل) َ ،ق َال فِ ري ِه:
َو َأ رر ِوي بِا رل َّسن َِد ا رل َّص ِح ري ِح إ َِىل ا ِ
رب َنا َأ ِيبَ ،ق َال:
رب َنا َع ربدُ ال َّل ِه بر ُن َأ رمحَدَ بر ِن َس َّال ٍم َ ،ق َالَ :أ رخ َ َ
رب ِين َأ ِيبَ ،ق َالَ :أ رخ َ َ
َأ رخ َ َ
َحدَّ َثنَا ُحم َ َّمدُ بر ُن َمن ُرص ٍ
الساب ِِق إ َِىل َج رع َفرِ بر ِن ُحم َ َّم ٍد ِ ،ŉيف َمجِ ري ِع َها َع رن
ور ،ب َِسن َِد ِه َّ
ول ال َّل ِه ÷َ :
َأبِ ري ِه َع رن َجدر ِهَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
((ال َق رو َل َّإال بِ َع َم ٍلَ ،و َال َق رو َل َو َال
َع َم َل إ َِّال ِبنِ َّي ٍةَ ،و َال َق رو َل َو َال َع َم َل َو َال نِ َّي َة إ َِّال ِبإ َِصابَ ِة ا رلسنَّ ِة)).
احل َس ِن بر ِن َع ِ ريل بر ِن َأ ِيب َطالِ ٍ
بَ ،ق َالَ :حدَّ َثنِي
َوبِا رل َّسن َِد ا رل َّص ِح ري ِح إ َِىل ا رل َّس ري ِد ا ِ
إل َما ِم ر َ
احل َس ِن َع ِيل بر ُن َأ ِيب َطالِ ٍ
رني َو َأ رربَ ِع ِمائ ٍَة.
ب ِيف َسنَ ِة ِس ٍّت َو ِست َ
َس ري ِدي َو َوالِ ِدي َأبُو ر َ
َق َالَ :حدَّ َثنِي َس ري ِدي َو َوالِ ِدي َأبُو َطالِ ٍ
احل َس رينِي َسنَ َة
احل َس ُن بر ُن ُع َب ري ِد ال َّل ِه ر ُ
ب رَ
َأ رربَ ٍع َو َث َ
ني َو َأ رربَ ِع ِمائ ٍَة.
ال ِث ر َ

َق َالَ :حدَّ َثنِي َس ري ِدي َو َوالِ ِدي ُع َب ريدُ ال َّل ِهَ ،ق َالَ :حدَّ َثنِي َوالِ ِدي ُحمَ َّمدٌ َ .ق َالَ :حدَّ َثنِي
احل َس ُن.
َوالِ ِدي ُع َب ريدُ ال َّل ِهَ .ق َالَ :حدَّ َثنِي َوالِ ِدي َع ِ ٌّيلَ .ق َالَ :حدَّ َثنِي َس ري ِدي َو َوالِ ِدي ر َ
ِاحل َّج ِة.
احل َس ر ُ
ـم َل َّق ُ
نيَ .ق َالَ :حدَّ َثنِي َوالِ ِدي َج رع َف ٌر ا رل ُ
بب رُ
َق َالَ :حدَّ َثنِي َوالِ ِدي ر ُ
الز ِ
اهدُ َ .ق َالَ :حدَّ َثنِي َس ري ِدي َو َوالِ ِدي
َق َالَ :حدَّ َثنِي َس ري ِدي َو َوالِ ِدي ُع َب ريدُ ال َّل ِه َّ
احل َس ر ِ
ني َز ري ُن ال َعاب ِِد ري َن.
احل َس ر ُ
ني األَ رص َغ ُرَ .ق َالَ :حدَّ َثنِي َس ري ِدي َو َوالِ ِدي َع ِيل بر ُن ر ُ
رُ

الشهِ ريدُ ِس رب ُط َر ُس ِ
ـم رظ ُلو ُم َّ
ول ال َّل ِه
احل َس ر ُ
ني ا رل َ
َق َالَ :حدَّ َثنِي َس ري ِدي َو َوالِ ِدي ر ُ
وب الدر ري ِن َع ِيل بر ُن
÷َ .ق َالَ :حدَّ َثنِي َس ري ِدي َو َوالِ ِدي َأ ِم ر ُري ا رلـ ُم رؤ ِمنِ ر َ
ني ،و َي رع ُس ُ
َأ ِيب َطالِ ٍ
بَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ÷(( :األَ رع َم ُال بِا رلنر َّي ِة)) .رِ َج ُال َه ِذ ِه
رت ِة َو َأ رولِ َيائِهِم األَ رث َب ِ
ات.
األَ َسانِ ري ِد ِم َن ا رل ِع ر َ

( -)1أمايل اإلمام أيب طالب ( #ص ،)241/رقم (( )217الباب الثالث عرش).
(« -)2عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن سالم ،عن :أبيه ،وعنه :احلسني بن هارون اهلاروين ،كان أحد
عالـما دينًا ورعًا ،تويف بعد العرش والثالث املائة» .أفاده يف
أعيان النارص ،ثم الداعي ،وكان
ً
(اجلداول) .روى له من أئمتنا  :%أبو طالب.

َوكُل َسن ٍَد ُأ رورِ ُد ُه َأ رو َخ َ ٍرب َأ رر ِو ري ِه َف ره َو َص ِح ري ٌح إ َِّال َما َذك رَر ُت ُه بِ َل رف ِ
ظَ :أ رخ َر َجَ ،أ رو ُأ َن رب ُه
َع َىل َذلِ َكَ ،ف َل ري َس ا رل ُع رهدَ ُة َع َ َّيل فِ ري ِه.

ـم رر ِشدُ بِال َّل ِه َ ،وال ُب َخارِ ي َ ،و ُم رسلِ ٌم َ ،و َأبُو
َن َعمَ ،و َأ رخ َر َج ا ِ
إل َما ُم ا رل ُ
حي َيى بر ِن َس ِع ري ٍد األَ رن َصارِ ري،
الرت ِم ِذي  ،ب َِأ َسانِ ري ِد ِه رم إ َِىل َ ر
َداو َد َ ،والن ََّسائِي َ ،و ر ر
اآليت َو َم رن َف رو َق ُه إ َِىل ُع َم َر بر ِن ر
َت َف َّر َد ب ر
ِاخلَ َ ِرب ِ
اب َعنر ُه ÷(( :إِ َّن َما األَ رع َم ُال
اخلَ َّط ِ

بِا رلنر َّي ِةَ ،وإِ َّن َما ِال رمرِ ٍئ َما َن َوى)).
إل َما ِم األَ رع َظ ِم َز ري ِد
صَ :أ رر ِوي بِا رل َّسن َِد ا رل َّص ِح ري ِح إ َِىل ا ِ
ب ِيف اإل رِخ َال ِ
الرت ِغ ري ِ
َو ِيف َّ ر
ص لِ َّل ِه
بر ِن َع ِ ٍّيل َجم ر ُمو َع ُهَ ،وفِ ري ِه َ :ع رن َأبِ ري ِه َع رن َجدر ِه َع رن َع ِ ٍّيل َ %ق َالَ ( :م رن َأ رخ َل َ
ِيع
َأ رربَ ِع َ
احل َال َل َصائِ ًما َهنَ ُار ُهَ ،قائِ ًما َل ري ُل ُه َأ رج َرى ال َّل ُه ُس رب َحا َن ُه َينَاب َ
ني َص َب ً
احا َي رأك ُُل ر َ
رِ
احلك َرم ِة ِم رن َق رلبِ ِه َع َىل لِ َسانِ ِه).
ـم رب ُح ِ
وث َعنر ُهَ ،و َلكِ رن لِ رلت ََّرب ِك.
َو َل ري َس َه َذا ِم َن ا رل َ
ح ح
َق َال ال َّل ُه َت َع َاىل ﴿ :حوث حّيابحك ف حط ّه ۡر[ ﴾٤املدثر].
اس ِة.
احل ِق ري َق ُة فِ ري ِهَ :ت رطهِ ر ُري ال رث َي ِ
اب ِم َن الن ََّج َ
رَ

ف َأ َّن ُه
(رش ِح الت رَّجرِ ري ِد) بَ رعدَ ِذكررِ اآل َي ِة َ :و َال ِخ َال َ
َق َال ا ِ
إل َما ُم ا رل ُ
ـم َؤ َّيدُ بِال َّل ِه ِيف َ ر
الص َال َة فِ ري َهاَ ،ف َث َب َت َأ َّن ُه َ ِ
َال َ ِ
ب لِ رل َّص َال ِة.
جي ُ
ـم ُيرِ ِد َّ
جي ُ
ب َت رطهِ ر ُري َها َع َىل َم رن َل ر
(( -)1األمايل اخلميسية) لإلمام املرشد باهلل  ،)9/1( #وهو أول حديث يف األمايل.
( -)2البخاري برقم (.)1
( -)3مسلم برقم (.)4927
( -)4سنن أيب داود ( ،)262/2رقم (.)2201
( -)5سنن النسائي ( ،)361/3رقم (.)5630
( -)6سنن الرتمذي برقم ( ،)1647وقال« :حديث حسن صحيح».
( -)7املجموع الرشيف (املسند) (ص.)384/
( -)8رشح التجريد (( )353/1مسألة :يف طهارة مكان املصيل ولبسه).

اف َص َال ٌة َف َال َن رق َض لِك ََال ِم ِه بِ ِه.
ُق رل ُتَ :وال َّط َو ُ
ب)َ ،ق َال
اجل َش ِم ري َ ¥ت رف ِس ر َري ُه (الت رَّه ِذ ري َ
احلاكِ ِم ر ُ
َو َأ رر ِوي بِا رل َّسن َِد ا رل َّص ِح ري ِح إ َِىل ر َ
احل ِق ري َق ُةَ ،وا رل ُعدُ ُ
ول َعن َرها َم َع
احل رم ُل َع َىل َط َه َار ِة ال رث َي ِ
اب ِم َن الن ََّج َ
اس ِة ُه َو ر َ
فِ ري ِه :ر َ
ف َأ رو َت َوس ٌع.
إل رمكَا ِن َت َعس ٌ
ا ِ
ب ا رلك ََّش ِ
َو َأ رر ِوي بِا رل َّسن َِد ا رل َّص ِح ري ِح إ َِىل َص ِ
افَ ،ق َال فِ ري ِه ِيف َت رف ِس ر ِري اآل َي ِة:
اح ِ
رش ٌط ِيف ِص َّح ِة ا رل َّص َال ِةَ ،و ِيف َغ ر ِري ا رل َّص َال ِة ال َّط َه َار ُة ُم رست ََح َّب ٌة .إلخ.
َط َه َار ُة ال رث َي ِ
اب َ ر

احل رق
ـم رر َت َىض ُحم َ َّم ِد بر ِن ا ِ
َو َأ رر ِوي بِا رل َّسن َِد ا رل َّص ِح ري ِح إ َِىل ا ِ
إل َما ِم ا رل ُ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ِم َ
ـمن ِ
احل َس ر ِ
(هنَى
َاهي)َ ،وفِ ري ِهَ :ع رن آبَائِ ِه َع رن َع ِ ٍّيل َ %ق َالَ :
ني  %كِتَابَ ُه (ا رل َ
َر
حي َيى بر ِن ر ُ

ول ال َّل ِه ÷ َأ رن ُي َص ر َيل ال َّر ُج ُل ِيف َث رو ٍ
ب َغ ر ِري َط ِ
َر ُس ُ
اه ٍر).

ح
نز َۡلحا م حّن ٱ َ
لس حما ٓ ّء حما ٓ ٗء حطه ٗ
َق َال َع َّز س رل َطا ُنه ﴿ :حوأ ح
ورا[ ﴾٤٨الفرقان]َ ،و َق َال َج َّل
ُ
ُ
ح
ٓ
ٓ
ح
َش رأنه ﴿ :حوي حزنل عل ۡيكم م حّن ٱ َ
لس حماءّ حما ٗء ّل حط ّه حركم بّهّۦ﴾ [األنفال.]11:
ُُ
ّ
احل رق ُ #ك ُت َب ُهِ ،من َرها
َو َأ رر ِوي بِا رل َّسن َِد ا رل َّص ِح ري ِح إ َِىل ا ِ
اهلا ِدي إ َِىل ر َ
إل َما ِم َ
َف ِعنردَ ُع َل َم ِ
ب) َق َال فِ ري ِه ِيف َم ِ
اء ِ
اؤ ُهَ ،ال ر
ـمنرت َ
آل
اختِال َ
ور َم ُ
َخ ُ
اء ال َب رحرِ ُ :ه َو ال َّط ُه ُ
(ا رل ُ
الر ُس ِ
ول ِ %يف َذلِ َك.
َّ
ور َما َل رف ُظ ُهَ :وك ََذلِ َك
(رش ِح الت رَّجرِ ري ِد) بَ رعدَ ِذكررِ اإل ر َ
اع َع َىل َأ َّن ُه َط ُه ٌ
ِمج ِ
ُق رل ُتَ :و ِيف َ ر
اؤ ُهَ ،و رِ
احلل َم ري َت ُت ُه)).
ور َم ُ
ور ِم رن ك ََال ِم النَّب رِي ÷ ِيف ال َب رحرِ ُ :
((ه َو ال َّط ُه ُ
ـم رش ُه ُ
ا رل َ

(رش ِح الت رَّجرِ ري ِد) لِ رل ُم َؤ َّي ِد بِال َّل ِه َ ،#ق َال فِ ري ِه:
َو َقدر َس َب َق ِذك ُرر ا رل َّسن َِد إ َِىل َ ر
احل َس ر ِ
ني بر ِن
َأ رخ َ َ
رب َنا َع ِيل بر ُن إ رِس َما ِع ري َل َ ،ق َالَ :حدَّ َثنَا َأبُو َج رع َف ٍر ُحم َ َّمدُ بر ُن ر ُ

(« -)1عيل بن إسامعيل بن إدريس ،أبو احلسني املعروف بالفقيه ،أحد رجال الزيدية املشهورين،
عن النارص للحق ،وحممد بن احلسني بن اليامن ،وعنه السيدان [اإلمام املؤيد باهلل ،واإلمام أبو
طالب  ،]ŉقال القايض أمحد بن صالح :كان حجة حاف ًظا عاملا جمتهدً ا حمد ًثا ،تويف يف حدود
=

ال َي َما ِن َ ،ق َالَ :حدَّ َثنَا َأبُو َع رب ِد ال َّل ِه ُحم َ َّمدُ بر ُن ُش َجا ٍع َ ،ق َالَ :حدَّ َثنَا َأبُو َق َط ٍن
الز َّي ِ
ِ
ات.
مح َز َة َّ
اهل ري َث ِم ِم َن ا رل َعدر لِ َّي ِة َ ،-ع رن َ ر
ُق رل ُت :بِ َفت ِرح ال َقافَ ،ع رم ُرو بر ُن ر َ
 ُق رل ُتَ :أ َحدُ ا رل ُق َّر ِاء ا رل َّس رب َع ِة َ ،-ع رن َأ ِيب ُس رف َي َان ا رل َّس رع ِد ري -.
ف بر ُن ِش َه ٍ
رض َة َ ،ع رن َأ ِيب َس ِع ري ٍد ر
اخلُدر رِ ري ،
اس ُم ُه َطرِ ري ُ
ُق رل ُت :ر
ابَ ،-ع رن َأ ِيب َن ر َ
اخلمسني والثالثامئة» .انتهى من (اجلداول) لعالمة العِص عبد اهلل بن اإلمام اهلادي .ŉ
(« -)1حممد بن احلسني بن اليَ َمان احلنفي ،أبو جعفر ،عن :حممد بن شجاع ،وعنه :عيل بن إسامعيل
الفقيه ،ذكره يف (طبقات احلنفية) ،قال موالنا [السيد صارم الدين إبراهيم بن القاسم صاحب
طبقات الزيدية الكربى] :خرج له املؤيد باهلل ،ووثقه» .متت من (اجلداول).
(« -)2حممد بن شجاع البَ رل ِ
خي ،أبو عبد اهلل البغدادي ،عن :ابن ُع َليَّة ووكيع ،وخالئق ،وعنه :حممد
ربزُ ع ََىل نُ َظرائه من أهل
بن احلسني بن اليَ َمان ،وأبو ع ََوانَ َة ،وطائفة ،قال املنصور باهلل :هو امل ر
زمانه فق ًها وورعًا وثباتًا عىل رأي أهل العدل ،وله تصانيف كثرية .قال املوىل العالمة :تكلم
عليه احلشوية ونالوا منه ،وقالوا :كان ينال من أمحد ،وقال موالنا [صاحب الطبقات] :وال يبعد
َأنَّه من رجال الشيعة ،مات ساجدً ا يف صالة العِص سنة ست وستني ومائتنيَ ،خ َّر َج له املؤيد
باهلل ووثقه» .متت بتِصف من (اجلداول).
ِ
( -)3عمرو بن اهليثم بن َق َطن -بفتح القاف واملهملةُ -
الق َطعي -بضم القاف وفتح املهملة -أبو َق َطن
البِصيٌ ،
ابن
ثقة ،مات عىل رأس املائتني .روى له البخاري يف (األدب)،
ومسلم واألربعة .أفاده ُ
ٌ
حجر يف (تقريب التهذيب) ،وانظرُ( :تذيب الكامل) للمزي ( ،)280/22رقم (.)4466
( -)4محزة الزيات ،هو ابن حبيب بن عامرة موىل تيم اهلل ،أبو عامرة الزيات الكويف ،أحد القراء،
عن :احلكم ،وعنه :وكيع ،وثقه ابن معني والنسائي ،وقال الذهبي :إليه املنتهى يف الصدق
والورع ،تويف سنة ثامن ومخسني ومائة ،احتج به مسلم واألربعة .متت بتِصف من (اجلداول).
( -)5أبو سفيان السعدي ،طريف بن شهاب البِصي األَ َش ّل ،عن :احلسن [البِصي] ،وعنه:
احتج به الرتمذي واب ُن ماجه ،وضعفه حييى.
ورشيك ،قال ابن عدي :ليس به بأس.
الثوري َ ِ
َّ
أفاده يف (اجلداول).
( -)6املنذر بن مالك بن ُق َطعة -بضم القاف ،وفتح املهملة -ال َع رب ِدي ال َع َوقي -بفتح املهملة والواو
مشهور بكنيته ،ثقة ،مات سنة ثامن أو
رض َة -بنون ومعجمة ساكنة-
ٌ
ثم قاف -البِصي ،أبو نَ ر َ
ومسلم واألربعة .أفاده ابن حجر يف (التقريب)،
تسع ومائة .روى له البخاري يف التعاليق،
ٌ
وعداده يف شيعة الوص  ،#أفاده يف (اجلداول).
ك بنِ ِسن ٍ
َان األَنر َصارِي ر
(َ « -)7أبُو َس ِعير ٍد ر
ـم ِد رينَ ِة
ـمت ََو َّىف بِـا رل َ
اخلَزر َر ِجي ،ا رل ُ
اخلُدر رِي ،ر
اس ُم ُهَ :س رعدُ بر ُن َمالِ ِ ر
ٍ
عَا َم َأ رربَ َع ٍة َو َسبر ِعنيَ ِ ،م رن ُع َل َم ِ
ـم ركثِرِ ري َن لِ رلر َوا َي ِةُ ،ر َّد َيو َم ُأ ُحـد؛ لِ ِصغَرِ ِهَ ،و َشهِ دَ َم َع
اء َّ
الص َحابَ ِة ،ا رل ُ
الر ُس ِ
َرش َة َغزر َوةًَ ،أ َّو ُ َهلا ر
ول األَ ِم ِ
ت اهللِ
ـمؤر ِمنِنيَ َص َل َو را ُ
اخلَنردَ ُقَ ،و َم َع َأ ِخ ري ِه َأ ِم ر ِري ا رل ُ
َّ
ني ÷ ا رثنَتي ع ر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
الـما ِرقنيَ َ ،و َر َوى َما َسم َع فيرهِم ر رِض َوا ُن اهللِ َع َليره» .انتهى من (لوامع األنوار) لإلمام
َال
ت
ق
ه
ي
ل
َع
ر
َ
احلجة جمدالدين املؤيدي . #

َق َال :ا رنت ََهى َر ُس ُ
اس َت ُقوا؛ َفإ َِّن
((اس ُقوا َو ر
ول ال َّل ِه ÷ إ َِىل َغ ِد ري ٍر فِ ري ِه ِج ري َف ٌةَ ،ف َق َال :ر
ـما َء َال ُين رَج ُس ُه َِش ٌء)).
ا رل َ
ض رِ َج ِ
ال ا رل َّسن َِدَ ،و َمل ر َي رظ َه رر ِيف ال َب ِق َّي ِة َأي َقا ِدحٍ َ ،و َقدر
ُق رل ُتَ :و َقدر َث َب َت َت رع ِد ري ُل بَ رع ِ
ـم َؤ َّيدُ بِال َّل ِه َ #مجِ ري ًعاَ ،و َقدر ُر ِوي َع رن َأ ِيب َس ِع ري ٍد ِم رن َغ ر ِري َطرِ ري ٍق
َو َّث َق ُهم ا ِ
إل َما ُم ا رل ُ
َم َع ِص َّح ِة َم رعنَى ر
رت ِة َو َغ رري ِِه رم َع َىل َذلِ َك.
اخلَ َ ِربَ ،ن َّ
ص َأ رع َال ُم ا رل ِع ر َ
وع َه َذا ُأ َر رج ُح ِص َّح َت ُه.
َوب َِم رج ُم ِ
إل َما ِم ال َق ِ
اس ِم بر ِن إِبر َر ِ
الر ُس ِ
اه ري َم َن رج ِم ِ
ول
َو َأ رر ِوي بِا رل َّسن َِد ا رل َّص ِح ري ِح إ َِىل ا ِ
آل َّ
حي ُه َأ رو
َص َل َو ُ
ـما َء َِش ٌء إ َِّال َأ رن َي َت َغ َّ َري رِ ر ُ
ات ال َّل ِه َع َل ري ِه َو َع َل ريهِ م َأ َّن ُه َق َالَ :ال ُين رَج ُس ا رل َ
َط رع ُم ُه َأ رو َل رو ُن ُه ،إ َِىل ِ
آخرِ ِه.
(اجلا ِم َع
َو َأ رر ِوي بِا رل َّسن َِد ا رل َّص ِح ري ِح إ َِىل ا رل َّس ري ِد ا ِ
إل َما ِم َأ ِيب َع رب ِد ال َّل ِه ا رل َع َلوِ ري كِتَابَ ُه ر َ
ا رلك َِايف)َ ،ق َال فِ ري ِهَ :ق َال ا رل َق ِ
ني فِ ري ِه
ـما َء ِعنردَ َنا إ َِّال َما َغ َّ َري ُهَ ،و َت َب َّ َ
اس ُم َ :#ال ُي رف ِسدُ ا رل َ

َأ َث ُر ُه َو َق َذ ُر ُه .إ َِىل َق رولِ ِهَ :و َق َال ا رل َق ِ
اس ُم َ #أ ري ًضا -فِ ري َما َر َوا ُه َداو ُد َعنر ُه :-إِ َذا َو َق َع
ٍ
الو ُض ِ
ِيف إِ َن ِ
ِ
وء َق رط َر ٌة ِم رن َ ر
مخ ٍر َأ رو َد ٍم َأ رو ِج ري َفة َف َغ َل َ
اء ُ
ب ا رل َ
ـما ُء َع َل ريهَ ،و َمل ر َي َت َغ َّ رري َو َمل ر
ني فِ ري ِه َن َت ٌن ُت ُو ريض َء بِ ِه.
َي َت َب َّ ر
ـم ِ
اس ُةَ ،س َوا ٌء
اء إ َِّال َما َغ َّ َري رت ُه الن ََّج َ
ُق رل ُتَ :و َه َذا ُي ِف ريدُ َأ َّن ُه َال َين ُرج ُس ِعنردَ ُه ِم َن ا رل َ
رت ِةَ ،و َسائِرِ ُع َل َم ِ
ك َ
اء األُ َّم ِةَ ،و َقدر
َان َقلِ ري ًال َأ رم َكثِ ر ًرياَ ،و ره َو َق رو ُل َج ٍّم َغ ِف ر ٍري ِم رن َأئِ َّم ِة ا رل ِع ر َ
َس َب َق ِ
ت اإل َِش َار ُة إ َِىل َدلِ ريلِ ِه.
است ُِد َّل بِ ِه َع َىل َأ َّن ال َقلِ ري َل َين ُرج ُس ُم رط َل ًقاَ ،و َال َع َىل َ رحت ِد ري ِد ِه.
ـم َينر َه رض َِش ٌء ُِمَّا ر
َو َل ر
ظ ال َّت رثلِ ري ِ
اظ َو َقدر َث َبت رَت رِ َوا َي ُت ُه -بِ َغ ر ِري َل رف ِ
اال رستِ ري َق ِ
رب ِ
ث ِيف َغ رس ِل ال َي ِدَ ،والَ
َأ َّما َخ َ ُ
َل رف ِ
ظَ :
َاب
ـم رر َت َىض ِ #يف كِت ِ
((ال َيدر رِ ي)) ،إِلخ -بِا رل َّسن َِد ا رل َّص ِح ري ِح إ َِىل ا رل ُ

سَ ،وال َّظ ِ
اه ُر فِ ري ِه ال َّت َعبدُ .
ِص رح فِ ري ِه بِال َّتن ِرج ري ِ
(الن رَّه ِي)َ ،ف َل رم ُي َ ر
ـم ِ
وغ.
رب ُ
اء الدَّ ائِ ِمَ ،وك ََذا َخ َ ُ
رب الن رَّه ِي َع ِن ال َب رو ِل ِيف ا رل َ
َوك ََذلِ َك َخ َ ُ
الو ُل ِ

اضطِرابِ ِهَ ،وإ َِحا َلتِ ِه َع َىل َجم ر ُه ٍ
ول.
ـم َي ِص َّح َم َع ر َ
رب ا رل ُق َل ِل َل ر
َو َخ َ ُ
ِاستِ رع َمالِ ِه َو ره َو َأ َشف َهاَ ،ف َمتَى
اس ِة ب ر
استِ رع َم ُال الن ََّج َ
َوأ َّما َ رحت ِد ريدُ ال َقلِ ري ِل ب َِما ُي َظن ر
ٍ
اس َة َال ُحك َرم َ َهلا فِ ري ِهَ ،ما
ـما َء َال َين ُرج ُس ب َِيشءَ ،ف َقدر َأ َفا َد َأ َّن الن ََّج َ
رش ُع َأ َّن ا رل َ
َحك ََم ا رل َّ ر
الر ِ
استِ رع َم ُال
اج َح َ َجتن ُ
ب َما ُي َظن ر
ـم رخت َُار ،إ َِّال َأ َّن َّ
ـم َي رظ َه رر َأ َث ُر َهاَ ،و َه َذا ُه َو ا رل ُ
َل ر
اس ُة َف ره َو
اح ِت َيا ًطاَ ،ال ُحك ًرما بِال َّتن ِرج ري ِ
ِاس ِت رع َمالِ ِه ر
سَ .و َأ َّما َما َغ َّ َري رت ُه الن ََّج َ
اس ِة ب ر
الن رَّج َ

ـم َت رث ُب رتَ ،لكِ َّن
َين ُرج ُس بِاإل ر َ
اع َ
استِ رثنَائِ ِهَ ،و َل ر
.و َقدر ُر ِو َي ِيف بَ رع َض األَ رخ َبارِ زِ َيا َد ُة ر
ِمج ِ
َاها ُجم ر َم ٌع َع َل ري ِهَ ،و َك َفى ب َِذلِ َك.
َم رعن َ
ف ا رل َق َلم ،لِ ِ
ال رشتِ َغ ِ
ال ب َِما ُه َو َأ َه ّمَ ،ولِك رَونِ ِه َقد راهت ََّم ب َِج رم ِع
َوإ َِىل ُهنَا َت َو َّق َ
ـم َؤ َّي ِدي،
ا رل َّص ِح ري ِح َ
احل َس ِن ا رل ِع رجرِ ي ا رل ُ
الو َلدَ ا ِن األَ رو َحدَ ا ِن ،ال َع َّال َم ُة ُحم َ َّمدُ بر ُن ر َ
س ال َّل ُه َت َع َاىل ك َ
إل رمتَام،
َان ا ِ
احل روثِي َأ َّيدَ ُ َ
َوا رل َع َّال َم ُة ُحم َ َّمدُ بر ُن َ ر
مها ال َّل ُه َت َع َاىلَ ،وإ رِن َي َّ َ
حي َيى ر ُ

َوال َّل ُه َت َع َاىل َو ِيل الت رَّوفِ ري ِق.

*******
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