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اجلواب الراقي


احلمد هلل الواحد األحد الفرد الصمد ،الذي مل يتخذ صاحبة
وال ولد ًا ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،املختص
املنزه عن صفات النقص واألشباه واألمثال،
بصفات الكاملّ ،
وأشهد أن سيدنا حممد ًا عبده ورسوله أرسله رمحة للعاملني وحجة
عىل املعاندين ،صىل اهلل وسلم عليه وعىل آله الطاهرين وبعد:
فإنه وصلني أسئلة( )1من أخٍ عراقي -وفقه اهلل وهداه ملا حي ُّبه
ويرضاه -فأحببت اإلجابة مع كثرة األعامل وترادف األشغال
( )1واألسئلة كالتايل :السؤال األول :ما هو الفرق بني املذهبني الزيدي
واالثنا عرشي؟
السؤال الثاين :عن تعريف العصمة ،ومن هم املعصومون؟
السؤال الثالث :ما هو الذي جيب فيه اخلمس؟
السؤال الرابع :هل جيوز للمرأة زيارة القبور ،وهل جيوز هلا مزامحة الرجال؟
السؤال اخلامس :هل جيوز عندكم زيارة القبور وتقبيلها والطواف عليها كام
يطاف عىل الكعبة؟ وما يقوله الزائر؟
السؤال السادس :ملن الشفاعة؟ وما فائدهتا؟ وهل يكفي يف اإليامن حب عيل
لقول النبي ÷(( :ال حيبك إال مؤمن))؟
السؤال السابع :متى نشأ املذهب االثنا عرشي؟

=

رغب ًة يف النصح واهلداية للراغبني ،ولِام أوجبه اهلل عىل العلامء من
التبليغ والتبيني ،ومن اهلل نستمد اإلعانة والتبرص والتسديد

والقبول ،ونرجوه التأ ُّمل واإلنصاف والتدبُّر ملا نقول.

= السؤال الثامن :من هم أهل البيت ؟
السؤال األخري :هل األوقات عند االثنا عرشية ثالثة أو مخسة؟


اعلم -أرشدنا اهلل وإياك واملؤمنني -أن األمة واألمم املاضني
جممعون عىل أن اهلل بعث األنبياء -صلوات اهلل وسالمه عليهم-
مبرشين ومنذرين؛ مبرشين ملن أطاع اهلل بالسعادة األبدية الدائمة
الرسمدية وهي الدخول يف جنات النعيم ،جعلنا اهلل وإياكم
ووالدينا وإخواننا املؤمنني من أهلها ،ويكفي يف وصفها ما
َْ
وصفها اهلل تعاىل يف كتابه من مثل قولهَ ﴿ :وف َ
ِيها َما تش َت ِهيهِ
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اِلون﴾ [الزخرف،]71
ي َوأن ُت ْم فِيها خ ِ
اْلنف ُس وتل اْلع
َْ
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ك ْم ف َ
ك ْم ف َ
ِيها َما
ِيها َما تش َت ِه أنفسكم ول
﴿ ول
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َ
ت َّد ُعون﴾ [فصلت ،]31وأشباه ذلك يف القرآن كثرية ،وما وصفها

به نبيه ÷ من نحو قوله(( :اجلنة لبنة من ذهب ،ولبنة من
فضة ،حصباؤها الياقوت والزمرد مالطها املسك األذفر ،تراهبا
الزعفران ،أهنارها جارية وثامرها متدلية ،وأطيارها مرنة ،ليس
ٍ
رجل من أهلها ألف حوراء ،يمكث
فيها شمس وال زمهرير لكل
مع احلوراء من حورها ألف عا ٍم ال مت ُّله وال يملها ،وإن أدنى أهل
اجلنة منزلة ملن يغدى عليه ويراح بعرشة آالف صحفة يف كل

صحفة لون من الطعام له رائحة وطعم ليس لآلخر ،وإن الرجل
من أهل اجلنة ليمر به الطائر فيشتهيه فيخر بني يديه إما ط ً
بيخا
وإما مشو ًّيا ما خطر بباله من الشهوة ،وإن الرجل من أهل اجلنة
ليكون يف جنة من جنانه بني أنواع الشجر إذ يشتهي ثمرة من تلك
الثامر فتدىل إليه فيأكل منها ما أراد ،ولو أن حوراء من حورهم
برزت ألهل األرض ألعشت ضوء الشمس والفتتن هبا أهل
األرض )) .فهذه البشارة ملن أطاع اهلل وأطاعهم ،اللهم اجعلنا
من أهلها.
وأما اإلنذار :فهو اإلنذار ملن مل جيب دعوهتم وعىص اهلل
بدخول نار جهنم -أعاذنا اهلل منها وإياكم -ويكفي يف وصفها ما
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وصفها اهلل يف كتابه من نحو قوله تعاىلُ﴿ :كما ن ِ
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اب﴾ [النساء﴿ ،]56ث َّم َل
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ِيما فق َّط َع
ِيها َوَل َي َيا﴾ [األعىل﴿ ،]13وسقوا ماء َح
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اءه ْم﴾ [حممدِ﴿ ،]15إَون ي َ ْس َتغِيثوا ُيغاثوا ب ِ َما ٍء َكل ُم ْه ِل يَشوِي
أمع
ْ
ال ُو ُجوهَ﴾ [الكهف.]29
فليعلم طالب العلم أن املقصد بطلب العلم البحث عن

( )1اإلمام زيد بن عيل (ع) يف املجموع [ ،]417واإلمام املوفق باهلل يف االعتبار
[ ]469رقم ( )405عن أيب سعيد ،والقايض جعفر يف األربعون العلوية،
احلديث األربعون.

السبيل التي تنجيه من العذاب األليم ،وتوصله إىل جنات النعيم،
فال يغرت باآلباء واألسالف وإن كانوا عىل غري هدى من اهلل
وتبرصة ،أما إذا كانوا عىل هدى من اهلل فقد قال يوسف _:
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وب﴾ [يوسف،]38
ت مِلة َءابَائِي إِبراهِيم ِإَوسح
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وقال اهلل تعاىل﴿ :واَّلِين ءامنوا واتبعتهم ذرِيتهم بِإِيم ٍ
ُ
ب ِ ِه ْم ذرِ َّيات ُِه ْم﴾ [الطور.]21
وهذا أوان الرشوع يف املقصود ،ومن اهلل نستمد اإلعانة

واهلداية والتسديد فهو حسبنا ونعم الوكيل.

الفرق بني املذهبني الزيدي واالثنا عشري

السؤال األول :ما هو الفرق بني املذهبني الزيدي واالثنا

عرشي؟
اجلواب :أن بينهام فرو ًقا كثرية ولنذكر األهم منها ونستعرض
الرباهني ا ُملرجحة للمذهب الزيدي ،فمنها:
أن اإلمامية تقول :إن اإلمامة حمصورة بعد احلسني يف تسعة
من ولده ،أوهلم عيل بن احلسني وآخرهم حممد بن احلسن
العسكري ،وهو اإلمام املنتظر املهدي عندهم.
والزيدية تقول :إن اإلمامة حمصورة يف ولد السبطني ال خيتص هبا
بطن من بطن .واحتجت الزيدية بحديث الثقلني ،وحديث السفينة،
واالثنا عرشية معرتفة بصحة هذين احلدثني ،وقد روى هذين
احلديثني الشيعة وأهل السنة ،فلهذا احتججنا عىل الكل هبذين
احلديثني ،وأشباههام ،مام اعرتف به مجيع الطوائف ،وبقوله تعاىل:
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ْيا﴾ [األحزاب﴿ ،]33:قل َل أ ْسألك ْم عليْ ِه أج ًرا إَِل ال َم َودة ِِف
ِ
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القرب﴾ [الشورى ،]23:وآية املباهلة ،وهي قوله تعاىل﴿ :فمن حآجك
َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َْْ َ ْ ُ َ َْ َ
فِي ِه مِن بع ِد ما جاءك مِن ال ِعل ِم فقل تعالوا ندع أبناءنا

َ
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َوأ ْب َناءك ْم َون َِساءنا َون َِساءك ْم َوأنف َس َنا وأنف َسك ْم ث َّم نب َت ِهل
ََ
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َع الْ ََك ِذب َ
ي﴾ [آل عمران.]61
ف َنج َعل لع َنة اَّللِ
ِ
وقد أمجع أهل البيت عىل أنه ال خيتص هبا التسعة من ولد
احلسني ،واإلمامية ال تنكر أن مجيع أهل البيت يف زمن كل إمام
من أئمتهم ال يقولون بإمامة ذلك اإلمام؛ ألنه مل يقم ويدعو،
ولو قام ودعا مع كامل الرشوط لقالوا بإمامته ،إال عيل الرضا،
فإنه إمام عندنا؛ ألنه قام ودعا.
وال نعرتف بأن أئمتهم يدَّ عون ألنفسهم اإلمامة ،وال نعتقد
ذلك وحاشاهم ،واهلل أمرنا با ِّتباع أهل البيت ومل يأمرنا با ِّتباع
أمر من
فريق من الشيعة ،فامتثلنا أمر اهلل ،وأمر رسوله ،ومل نمتثل َ
مل يأمرنا باإلقتداء هبم ،ومن ادعى دعوى بغري برهان فدعواه
عاطلة باطلة ،وال يعرف احلق من الباطل إال بالرباهني ،مع أنه مل
أي خالف يف هذا وال نزاع؛
يقع بني التسعة وبني سائر أهل البيت ُّ
وإنام قاموا بجهاد الظلم واملنكر ،بجهاد الدولتني الظاملتني
األموية والعباسية ،وبذلوا النَّ ْف َس والنَّفيس ،و ُق ِّت ُلوا حتت كل
ٍ
ٍ
ورشدوا يف اآلفاق،
حجر و َمدَ ر ،وأوصدت عليهم احلبوسِّ ً ،

مصدا ًقا لقول النبي ÷(( :ستنال عرتيت من أمتي ً
قتال
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جيبوا داِع
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وترشيدً ا )) ،ودعوا إىل اهلل﴿ :يا قومنا أ ِ
( )1أخرج اإلمام املرشد باهلل (ع) [ ]136/1من حديث فيه(( :إىل اهلل عز وجل
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اِع اَّللِ فليس بِمع ِ
ِ
ِف ْاْلَ ْر ِض﴾ [األحقاف ،]31مع أن مذهب االثنا عرشية ٍ
مناف للعدل
ِ

واحلكمة؛ ألن األمة تصري بعد احلسن العسكري مهملة ،بدون
أمر بمعروف ،وال هني عن منكر ،وال إقامة حدود ،وال فصل

أشكو من ظاملهم من أمتي ،واهلل لتقتلنهم أمتي ال أناهلم اهلل عز وجل
شفاعتي )) ،ومثله اإلمام عبد اهلل بن محزة (ع) يف الشايف [ .]64/1واإلمام
أبو طالب يف األمايل [ ]169رقم ( )125عن عيل (ع) ،من حديث فيه:
((وإن حبيبي جربيل أتاين فأخربين بأنكم قتىل ،وأن مصارعكم شتى)).
ومن املخالفني :أخرج نعيم بن حامد يف الفتن [ ]310/1رقم ( )895عن عبد اهلل
من حديث املهدي (ع)(( :وإن أهل بيتي هؤالء سيلقون بعدي بالء وتطريدا
وترشيدا)) ،وبنحوه ابن أيب شيبه يف مسنده [ ]209/1رقم ( )308عن عبد
اهلل ،والبزار يف مسنده البحر الزخار [ ]354/4رقم ( )1556عن عبد اهلل،
والدواليب يف الكنى [ ]716/2رقم ( )1254عن عبد اهلل ،والشايش يف
مسنده [ ]362/1رقم ( )352عن عبد اهلل ،واآلجري يف الرشيعة
[ ]2177/5رقم ( )1669عن عبد اهلل ،والطرباين يف الكبري [ ]85/10رقم
( )10031عن ابن مسعود ،والداين يف السنن الواردة يف الفتن []1029/5
رقم ( )546عنه ،واخلطيب البغدادي يف الرحلة يف طلب احلديث []146/1
رقم ( )56عنه ،وأخرجه احلاكم يف مستدركه [ ]534/4رقم ( ،)8500عن
أيب سعيد ،وقال :حديث صحيح اإلسناد ،والسيوطي يف الدر املنثور
[ :] 485/7عن ابن مسعود(( :بينام نحن عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
إذ أقبل فتية من بني هاشم فلام رآهم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
اغرورقت عيناه وتغري لونه فقلت :ما تزال ترى يف وجهك شيئا نكرهه فقال:
إنا أهل بيت اختار لنا اآلخرة عىل الدنيا وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بالء
وترشيدا وتطريدا  ))...الخ ،وعزاه إىل ابن أيب شيبة وابن ماجه ،ورواية ابن
ماجه يف سننه [ ]1366/2رقم ( )4082عن عبد اهلل ،وابن أيب شيبة
يف مسنده [ ]209/1رقم ( )308عنه ،وابن أيب عاصم يف السنة []633/2
رقم ( )1499عن عبد اهلل.

اخلصومات ،إىل زماننا هذا أكثر من ألف عام ،وإىل متى
وهم مل يأمروا بمعروف ومل ينهوا عن منكر ومل جياهدوا إىل زمن
نحو ()1400؟!
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وف َوتن َه ْون ع ِن ال ُمنك ِر﴾ [آل عمرانَ﴿ ،]110ل
تأ ُم ُرون بِال َمع ُر ِ
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احلث عىل ذلك
يل اَّللِ﴾ [النساء ،]95:وكم يف السنة من
ِِف سب ِ ِ
والتهديد عىل تركه.

وسبب اخلالف :أن اإلمام األعظم زيد بن عيل بن احلسني بن
عيل بن أيب طالب -سالم اهلل عليهم -ملا ظهر ،ودعا الناس إىل
البيعة بايعته الشيعة ،وكثري من غريهم ،وقعد عنه قو ٌم ،وقالوا له:
لست أنت اإلمام.
قال :فمن هو؟

َ
أخيك جعفر.
قالوا :ابن
قالْ :
إن قال جعفر :إنه اإلمام فقد صدق ،واكتبوا إليه واسألوه.
ً
دينارا!!
قالوا :الطريق مقطوع وال نجد
رسوال إال بأربعني ً
دينارا فاكتبوا وأرسلوا إليه .فلام كان من
قال :هذه أربعون
ً
الغد ،قالوا :إنه ُيداريك .قال :ويلكم إمام ُيداري من غري بأس،
أو يكتم ح ًّقا ،أو خيشى يف اهلل أحدً ا ،اختاروا مني أن تقاتلوا
عيل واحلسن واحلسني ،%
معي ،وأن تبايعوين عىل ما بُويع عليه ٌّ

أو تعينوين بسالحكمَ ،و َت ُّك ُفوا عني ألسنتكم .قالوا :ال نفعل.

قال :اهلل أكرب!! أنتم واهلل الروافض الذين ذكر جدي
رسول اهلل ÷ قال(( :سيكون من بعدي قوم يرفضون اجلهاد
مع األخيار من أهل بيتي ويقولون ليس عليهم أمر بمعروف
وال هني عن منكر ،يق ّلدون دينهم ويتبعون أهوائهم ))...روى هذا
اهلادي  ،#ويف بعض الروايات أهنم نكثوا بعد البيعة خو ًفا من
سلطان بني أمية  ،وتعللوا هبذه التعليالت يربرون موقفهم ،فلم
يقع خالف بني جعفر وزيد ’ ،وال نزاع.
( )1رواه أبو العباس احلسني (ع) يف املصابيح [ ،]199برواية اإلمام اهلادي (ع)
عن أبيه عن جده ،ورواه صاحب املحيط باإلمامة [ ]53بروايتهام.
( )2انظر الكامل يف التاريخ البن األثري [ ]266/4حوادث سنة (122هـ).
وتاريخ الطربي [ ]180/7مقتل زيد بن عيل (ع) .وتاريخ ابن خلدون
[ ]124/3ظهور زيد بن عيل (ع).

وكتب الزيدية طافحة بالرواية عن :عيل الرضا ،وموسى
الكاظم ،وجعفر الصادق ،وحممد الباقر ،وزين العابدين ،فهم
وسائر أوالد احلسنني أسالفنا ،ونحن نعتقد أهنم كلهم زيدية،
ونتبعهم مجيعا ،ال نفرق بني ٍ
أحد منهم ونحن له مسلمون ،ولو
ً
أي نزا ٍع مل نجعلهم لنا أسال ًفا ،وملا مألنا كتبنا
كان بيننا وبينهم ُّ
بالرواية عنهم ،والشتهر ذلك ،وروته األمة ،وأبرزه التاريخ.
وهم يروون عن جعفر أنه يدعي أنه اإلمام ،ونحن ننكر هذا،
ونروي عنه ضد هذا ،وقد روى اإلمام األعظم إمام اليمن
اهلادي

إىل احلق حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم بن

إسامعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب -
جعفرا قال ليحيى بن زيدُ :يقرئ أباه عنه
سالم اهلل عليهم -أن
ً
السالم ويقول له :إن كُنت أزعم أين عليك إمام فأنا مرشك.
وإنه كان يريد اخلروج مع زيد ليقاتل بني يديه ،وإنام منعه زيد،
وقال :ابق مع ُحرمنا .وأنه قال حني بلغه قتل عمه :ذهب -واهلل-
زيد كام ذهب عيل بن أيب طالب ،واحلسن ،واحلسني ،وأصحاهبم
شهداء ،إىل اجلنة ،والتابع هلم مؤمن ،والشاك فيهم ضال،
والراد عليهم كافر.
( )1املجموعة الفاخرة لإلمام اهلادي (ع) [.]90

وروى يف احلدائق الوردية أنه أرسل ولديه جياهدان بني يدي
حممد بن عبد اهلل النفس الزكية ،وأن أول قتيل من جند العباسية
اشرتكا يف قتله ،وهام موسى وعبد اهلل -رمحهام اهلل ،-وكانا حارضين
معه يف مجيع جهاده ،وأعطياه بيعتهام خمتارين متقربني إىل اهلل تعاىل
بذلك ،واستأذنه أبو عبد اهلل جعفر بن حممد ِ ŉ
لس ِّن ِه وضعفه يف
الرجوع إىل منزله بعد أن خرج معه ،فأذن له.
ونحن نروي فضل اإلمام زيد والثناء عليه عن النبيء÷،
وعيل بن أيب طالب ،واحلسني ،وزين العابدين ،والباقر ،والصادق،
وعن أوالد احلسن  ،¢وقد تركناه اختصار ًا.
وأما ما ترويه االثنا عرشية؛ من نحو :اخللفاء بعدي اثنا عرش
خليفة ،ونحوه من كتب أهل السنة وطرقهم.
فاجلواب عنها من وجوه:
الوجه األول :أنا ال نعرتف بصحة هذه الروايات،
ومل يروها أسالفنا ،ونحن مل نحتج عىل اإلمامية وأهل السنة إال
بام رووه هم ،واعرتفوا بصحته ،وبالقرآن ،وحجج العقول.
( )1احلدائق الوردية للشهيد محيد (رض) [ ،]290/1وروى ذلك اإلمام
أبو طالب (ع) يف األمايل [ ،]193برواية اإلمام النارص الكبري (ع) لذلك
يف كتابه :كتاب اإلمامة املسمى :الدالئل الواضحة واحلجج الناصحة.

ونروي عن أسالفنا أن الذي أمر بالرواية يف االثني عرش
أبو الدوانيق -كافاه اهلل تعاىل ،-ثم أمر املأمون بالتأليف يف
ً
أمواال خطرية ،رواه اإلمام األعظم عبد
هذا املذهب ،وأنفق عليه
اهلل بن محزة .#
وللسياسة دور كبري يف الوضع والتغيري والتحريف ،وعلامء
السوء خدم الدولتني ،لتفريق صفوف الشيعة ،ولينسحب اجلم
الغفري إىل هذا املذهب السهل الذي يدعوهم إىل القعود واألمن
والعافية ،فإذا قام قائم أهل البيت يدعوهم إىل اجلهاد تركوه
وخذلوه؛ ألن العافية ،واألمن ،واحلياة ،أسهل من املوت،
َ َ َّ َ ْ َ َ
ْ
َ َ
َ
اف َم َق َ
ام َرب ِهِ َونه اْلَّف َس ع ِن
واخلوف ،والبالء؛ ﴿وأما من خ
ْ ْ
ال ْ َه َوى فَإ َّن ْ َ
اْل َّن َة ِ َ
ِه ال َمأ َوى﴾ [النازعات.]41
ِ
الوجه الثاين :أن هذه الروايات آحادية مغمورة ،ال يبنى
عليها أصل من أصول الدين ،ولو كانت صحيحة ألظهرها
رسول اهلل ÷ ،ونرشها كام نرش والية عيل  #عىل رؤوس
األشهاد ،ويف جمامع الناس ،مثل حديث الغدير الذي نرشه يف حجة
الوداع ،ويف يوم الدار ،ويوم عرفة ،ويف غريها ،سيام عىل مذهب
اإلمامية؛ ألهنم عندهم حجج جيب اتباعهم ،وحيرم خمالفتهم،
حججا جيب عىل
بل يكفر عندهم من خالفهم ،فكيف ينصب لنا
ً
كل واحد الرجوع إليهم ،ويكفر من خالفهم ،وال يظهر أمرهم،
نرشا ً
كامال حتى ال يمكن أحدً ا إنكاره ،هذا بعيد غاية
وال ينرشه ً

البعد؛ ألن حجج اهلل مل تزل ظاهرة مكشوفة من زمن آدم  #إىل
ٌ
َ َّ َ ُ َ
َ َ َّ
كون ل َِّلن ِ
اس َع اَّللِ ُح َّجة[ ﴾...النساء،]165
زماننا هذاِِ ﴿ :لَّل ي

فكيف ،ومل يعرف هذه الروايات أوالد رسول اهلل ÷
ََ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ
اْلقْ َرب َ
ي﴾ [الشعراء!!]21
وهم أحق بالتبليغ﴿ :وأنذِر عشِ ْيتك
ِ
الوجه الثالث :أن الواقع يكشف عن بطالنه؛ ألن الثاين عرش
مل يوجد ،واألمة بأرسها تنكر وجوده ً
فضال عن إمامته .واإلمامية
ٍ
خمتف.
َل َّما مل تستطع أن تربهن عىل وجوده ا َّد َع ْت أنه غائب
وقد لزمهم من القول بالغيبة أن ينسب إىل اهلل أصناف من
القبائح:
الصنف األول :العبث واللعب؛ ألن اهلل إذا جعل لنا إما ًما
معصو ًما ،حجة جيب علينا ا ِّتباعه ،خليفة لرسول اهلل ÷ يف
كل ما جاء به ،يقيم احلدود ،واجلمع والقضاء ،ويؤمن السبل،
ويقيم اجلهاد ،ويعلم الناس معامل دينهم ،ثم خيفيه ويغيبه من بعد
وجوده إىل زماننا ،هذا أي من سنة (260هـ) إىل سنة (1415هـ)
وإىل متى؟! فهو عني العبث الذي ال فائدة فيه.
الصنف الثاين :تكليف ما ال يطاق؛ ألن اهلل إذا كلفنا با ِّتباعه،
واالئتامم به ،واالهتداء هبديه ،ومل جيعل لنا ً
سبيال إىل معرفته فهو
تكليف ما ال يطاق ،وهو قبيح.

ٍ
ظاهر
الصنف الثالث :بقاء األمة طيلة هذه املدة بدون إما ٍم
ٌ
إهامل وفسا ٌد.
فهذه األصناف من القبائح -تعاىل اهلل عنها -لزمت من القول
بالغيبة ،ومذهبنا ومذهبهم أن اهلل ال يفعل القبيح.
وليت شعري من أين أويت العلم هذا اإلمام الغائب املختفي،
هل يوحى إليه كام قاله الكليني  ،قال :إنه يأتيه ملك ُحيدِّ ثه
إال أنه ال يراه!! فيلزم أن يكون نبي ًئا ،وقد قال اهلل سبحانه وتعاىل:
﴿ َو َخا َت َم اْلَّبيئ َ
ي﴾ [األحزاب ،]40:وقال ÷(( :عيل مني
ِِِ
بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي)) ،وهذا مام علم
من الدين رضورة أنه خاتم النبيني.
( )1الكليني يف الكايف [ ]177/1باب الفرق بني الرسول والنبي واملحدث رقم
( :) 1عن زرارة قال :سألت أبا جعفر عليه السالم عن قول اهلل عز وجل:
﴿وكان رسوال نبيا﴾ ما الرسول وما النبي؟ قال :النبي الذي يرى يف منامه
ويسمع الصوت وال يعاين امللك ،والرسول الذي يسمع الصوت ويرى يف
املنام ويعاين امللك ،قلت :اإلمام ما منزلته؟ قال :يسمع الصوت وال يرى
وال يعاين امللك ،ثم تال هذه اآلية :وما أرسلنا من قبلك [من] رسول وال نبي
وال حمدث ،وعلق املحقق عىل «وال حمدث» بقوله :إنام يف قراءة أهل البيت -
عليهم السالم -وهو بفتح الدال املشددة .ويف [ ]271/1باب أن األئمة
حمدثون مفهمون رقم ( :)4حممد بن مسلم قال ذكر املحدَّ ث عند أيب عبد اهلل
عليه السالم -فقال :إنه يسمع الصوت وال يرى الشخص فقلت له:جعلت فداك كيف يعلم أنه كالم امللك؟ قال :إنه يعطي السكينة والوقار
حتى يعلم أنه كالم ملك .وروى مثله املجليس يف بحار األنوار [.]68/26
ويف غريهام من مصادر اإلمامية.

يوح إليه؟! فال سبيل له إ ًذا إىل معرفة الرشائع ،فكيف
أم مل َ
يعر ُفنا وهو ال يعرِ ف.
ِّ
وليت شعري ،ما الفائدة وما احلكمة يف غيبة هذا اإلمام
وإخفائه أكثر من ألف عام ،هل خاف اهلل عليه من أعدائه،
ومل يستطع أن حيرسه وحيفظه كام حفظ موسى يف حجر فرعون،
وكام حفظ إبراهيم ووقاه من نار النمرود؟! ،أم َّ
لئال يستطيع
أحد أن يستفيد منه ،فال تكمل حجة اهلل عىل العاملني؟!
أم إلهامل الرشائع وتعطيل األحكام ،وترك األمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،واجلهاد ،وتعطيل احلدود ،ألنه ال يصح قيام
إمام وقت غيبته؟!
وما الفائدة واحلكمة يف خلقه وإعداده قبل احلاجة إليه هبذه
املدة الطويلة؟!
هل اغتنام فرصة القوة واالستطاعة خو ًفا من الضعف
والعجز بعدُ  ،أم عب ًثا ولع ًبا؟!
وهذا حمال عىل اهلل الذي ال يعجزه يشء يف األرض وال يف
السامء ،وإنام يفعل مثل هذا الضعيف العاجز ،الذي يغتنم الفرص
خو ًفا من فواهتا ،هذه سنة اهلل يف األولني.
تبرصوا إخواننا واستبرصوا ،وال تقبلوها مس َّلامت دعاوى بدون
َّ

أد َّلة وال براهني ،وال تقبلوا ما صادم العقل وأدلة التوحيد والعدل.

إذا عرفت هذا ،محلنا ما أمكن محله من هذه الروايات عىل ما
رواه اإلمام األعظم أمحد بن سليامن  ،واإلمام األعظم عبد اهلل بن
محزة  ،عن عيل بن موسى الرضا  %قال :إن اهلل سبحانه أخرج
من بني إرسائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اخلليل ¢
اثني عرش سب ًطا ،وسامهم ،ثم قال :كذلك أخرج من ولد احلسن،
واحلسني ،اثني عرش سب ًطا؛ ستة من ولد احلسن ،وستة من ولد
احلسني ،ثم قال :فعقب احلسن من هذه الستة ال ينقطع أبد ًا،
وكذا عقب احلسني قال :ال ينقطع من هذه الستة إىل انقطاع
التكليف ،وهم بمنزلة أسباط بني إرسائيل ،وهم حجة اهلل عىل
خلقه ،وأمان أهل األرض من استئصال عذابه ،وهو حديث طويل
اخترصناه من التحف الفاطمية .

وملا أرشنا إىل حديث الثقلني وحديث السفينة أردنا أن نبني
من رواهام ؟ ومن املراد هبام ووجه داللتهام؟ وكذا آية التطهري
وآية املودة؛ لتتم فائدة ما أردنا.
( )1ذكر روايته له املوىل جمد الدين (ع) يف التحف [.]389
( )2الشايف [.]199/2
( )3ط.]388[ 3
( )4سيأيت للمؤلف أيده اهلل تعاىل رواة هذه اآليات واألحاديث يف آخر الكتاب.

أما حديث السفينة :فلفظه(( :مثل أهل بيتي فيكم كمثل
سفينة نوح من ركبها نجا ،ومن ختلف عنها غرق وهوى)).
وأما حديث الثقلني :فروي بألفاظ خمتلفة ،ومعناه غري خمتلف؛
ألن النبي ÷ مل يقله يف موضع واحد فقط ،قال يف لوامع
األنوار  :فمن ألفاظه :ما رواه إمام اليمن اهلادي إىل احلق #
عن النبي ÷ أنه قال(( :إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن
تضلوا من بعدي أبدً ا كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ،إن اللطيف
عيل احلوض)).
اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا حتى يردا َّ

ومن ألفاظه(( :إين خملف فيكم ،))...و((قد تركت فيكم،))...

وبلفظ(( :ثقلني)) ،و((خليفتني)) ،و((أمرين)) ،وبلفظ(( :ما إن
متسكتم به)) ،و((اعتصمتم)) ،و((أخذتم لن تضلوا)) ...الخ.
وفيه(( :ال َت َقدموهام فتهلكوا وال تقرصوا عنهام فتهلكوا ،وال
تعلموهم فإهنم أعلم منكم .))..
وقد تكلم به النبي ÷:
 يف يوم الغدير. ويف يوم عرفة. ويف منرصفه من الطائف. ويف مرض الوفاة وقد امتألت الغرفة بأصحابه .انتهى.( )1لوامع األنوار ط.]99/1[ 3

عيل ،وفاطمة ،واحلسنان ،وذريتهام -
هذا ،وأهل البيت همٌّ :

صلوات اهلل وسالمه عىل نبيئنا وعليهم-؛ ألن النبي ÷ حني
ْ
َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ
الرج َس
َنزلت آية التطهري﴿ :إِنما ي ِريد اَّلل ِِلذهِب عنكم ِ
أ ْه َل ْاْلَيْ
ت َو ُي َطه َر ُك ْم َت ْطه ً
ْيا﴾ دعا عل ًّيا ،وفاطمة ،واحلسنني،
ِ
ِ
ِ
ولف عليهم كساء ،وقال(( :اللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم
َّ
تطهريا)) ،ولقول النبيء ÷(( :أهل بيتي
الرجس وطهرهم
ً
كالنجوم كلام أفل نجم طلع نجم ،))...ولقول النبيء ÷:

((النجوم أمان ألهل السامء فإذا ذهبت النجوم من السامء
أتى أهل السامء ما يوعدون ،وأهل بيتي أمان ألهل األرض
فإذا ذهب أهل بيتي من األرض أتى أهل األرض ما يوعدون))،
ولقول النبيء ÷ يف حديث الثقلني ..(( :لن يفرتقا حتى
عيل احلوض))
يردا َّ

فحرصهم يف الكساء ُّ
يدل عىل عدم دخول سائر القرابة،
ُ
والزوجات.
وأما ذرية رسول اهلل فهم آله ،أي :أهله لغ ًة ،وقد َّ
دل عىل أهنم
املقصودون احلديثان املتقدمان(( ،أهل بيتي كالنجوم،))...

و((النجوم أمان ألهل السامء.))....
وألن األهل واآلل كلمتان بمعنى واحد لغ ًة؛ بدليل تصغري
«آل» عىل « ُأ َه ْيل».

َّ َّ َ ْ َ
َ
اَّلل اص َطَف َءاد َم
واآلل هم الذرية ،قال اهلل تعاىل﴿ :إِن
َ ُ ً َ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ
ُ ً ْ ُ
َع الْ َعالَم َ
ي 33ذرِ َّية َبعض َها
ونوحا وءال إِبراهِيم وءال عِمران
ِ
ْ
م ِْن َبع ٍض﴾ [آل عمران ،]34-33:فقال :ذرية.
وألن الصدقة ملا ُحرمت عىل بني هاشم قال العلامء :إهنا حترم

عىل آل عقيل ،وآل عيل ،وآل جعفر ،وآل العباس .وال شك أن
املراد بآل عيل ذريته ،وكذا عقيل ،وجعفر ،والعباس ،كل العلامء
مطبقون عىل هذا.
فصح أن اآلل لغة وعر ًفا ورش ًعا هم الذرية.
قال املوىل العالمة جمد الدين بن حممد املؤيدي -أيده اهلل
تعاىل -يف لوامع األنوار « :وإجامع األمة عىل كوهنم -أعني
ذرية اخلمسة -آل الرسول ،وأهل البيت ،والعرتة ،ال اختالف يف
ذلك ،وإنام اخلالف يف إدخال غريهم معهم» انتهى.
وال يدخل أوالد عيل من غري فاطمة؛ ألهنم ليسوا من ذرية
بالنص.
رسول اهلل ÷؛ وإنام دخل عيل  #يف أهل البيت
ِّ
ُ
جماز ال يصح إال مع
وال َيرِ ُد
استعامل اآلل يف الذرية وغريهم ،فهو ٌ
قرينة تب ِّي ُن ُه ،ولو أراد دخول أوالد عيل من غري فاطمة ما احتاج إىل
دخول احلسنني يف الكساء ،ولكفى دخول عيل وفاطمة .%
إذا عرفت هذا ،فدخول زين العابدين والباقر والصادق ،%
( )1لوامع األنوار ط.]149/1[ 3

وبقية أئمة اإلمامية كدخول أوالد احلسن وسائر أوالد احلسني-
سوا ًء سواء ¢؛ فإن دخلوا دخلوا ،وإن خرجوا خرجوا.
وأما معنى احلديث  :فإنه يدل عىل أهنم عىل احلق ،وأن من
خالفهم عىل ضالل لوجوه:
األول :أنه أفاد أن املتمسك هبم لن يضل ،فيلزم أن حيكم عىل
النقيض بنقيض احلكم.
َ َ َ َ ْ َ َْ
الثاين :أنه أفاد أهنم مع احلق ،واهلل يقول﴿ :فماذا بعد اْل ِق
َّ َّ َ ُ
إَِل الضَّلل﴾ [يونس.]32
الثالث :أنه أفاد أهنم مع القرآن ال يفارقونه ،وهو ال يأتيه

الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد،
وال شك يف ضالل من خالف القرآن.
الرابع :أن يف بعض الروايات(( :ال تقدموهام فتهلكوا،
وال تقرصوا عنهام فتهلكوا ،وال تعلموهم فإهنم أعلم منكم)).
نص يف ضالل من خالفهم وهالكه.
وحديث السفينة ٌّ
وكذا آية التطهري تدل أهنم عىل احلق؛ ألن الضالل رجس.
َ َ َ
ْ َ َّ
َت ُد ق ْو ًما يُؤم ُِنون بِاَّللِ
وكذا آية املودة؛ ألن اهلل يقولَ﴿ :ل ِ
( )1أي :حديث الثقلني املتقدم.

ْ
ْ
ُ َ ذ َ َ ْ َ َّ
اد َّ َ
اَّلل َو َر ُس َ ُ
ول﴾ [املجادلة،]22
َواِلَ ْو ِم اْلخ ِِر يوادون من ح
فلام أمر بمودهتم ،علمنا أهنم ليسوا ممن حياد اهلل ورسوله.

ثم انظر أهيا املطلع عىل كتابنا هذا ،وحكِّم عقلك وتدبر،
هل جيوز وهل يسوغ أن تكون هذه الذرية املباركة التي هي
مستخلصة من أزكى الرجال ،وأطهر النساء ،بنص القرآن
الكريم ،عىل ضاللة ،هي ومن اتبعها وتكون ذرية أعداء رسول
اهلل بإجامع املسلمني ،وأعداء أهل البيت هم ومن اتبعهم أو حذا
حذوهم هم أهل احلق؟!
ْ
ْ ُ
َ َُْْ
ُ
ُ
اْلن َسان م َِّم خل َِق 5خل َِق م ِْن َما ٍء
قال اهلل تعاىل﴿ :فلينظ ِر ِ
َداف ِقََ 6يْ ُر ُج م ِْن بَ ْي ذ
الصلْ َ َّ َ
ب[ ﴾7الطارق] ،فدلت هذه
ِ
ب والَّتائ ِ ِ
ِ
ٍ
اآلية أن اإلنسان خلق من ماء خيرج هذا املاء من صلب الرجل

وترائب املرأة؛ فأهل البيت  ¢خرجوا من صلب عيل وترائب
فاطمة ،وفاطمة خرجت من صلب رسول اهلل ÷ وترائب
خدجية .فأهل البيت من حممد وعيل وفاطمة وخدجية .¢
فام ظنك بفرعٍ هؤالء أصله ،فهل جيوز يف عقلك أن يكون هؤالء
عىل ضالل؟! ويكون بنو أمية وأ ْتباعهم ومن حذا حذوهم عىل اهلدى
وهم من أشد الناس عداوة لرسول اهلل ÷ بإجامع املسلمني؟!

ثم إن اهلل رشع الصالة عليهم بإجامع املسلمني يف أرشف
العبادات ،يف الصلوات اخلمس ويف غريها من الصلوات،
يف التشهد ،هل جيعل اهلل هذا الرشف العظيم ،واملفخر اجلسيم،
ألهل الزيغ والضالل؟!
فواهلل لو مل يكن هلم إال هذا حجة لكفى أهل العقول
السليمة!!
هذا ،ويعلم اهلل الذي يعلم الرس وأخفى ،والذي يعلم
خائنة األعني وما ختفي الصدور ،أنا لو نعلم أن احلق مع اليهود
لتهودنا ،أو مع النصارى لتنرصنا ،أو مع أي فرقة ،أو ٍ
فئة
التبعناها ،غري مكرتثني باآلباء واألسالف ،وليس لنا مال عىل
اتباع هذا املذهب ،وال يشء من حطام الدنيا ،وال نحب أن هنلك
َْ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ
كْ
اب
ذ
ع
ال
ِف
م
إذا هلكوا ﴿ولن ينفعكم اِلوم إِذ ظلمتم أن
ِ
ِ
ُ ْ َ ُ َ
َّتكون﴾ [الزخرف ،]39وال أن نغري الناس ونضلهم إذا ضللنا
مش ِ
َ
َ
ً
َْ َ
َ ْ ُ
َْ
أوزارا فوق أوزارنا ﴿ َوِلَح ِمل َّن أثقال ُه ْم َوأثقاَل َم َع
فنحمل
ً
ََْ
أثقال ِ ِه ْم﴾ [العنكبوت.]13
ولكنَّا ملا اختلفت األمة وتفرقت فر ًقا ،وكل فرقة تدعي
أهنا عىل احلق ،وتروي عن رسول اهلل ÷ الروايات،
وتدعي أن رواياهتا هي الروايات الصحيحة -جلأنا إىل كتاب

ربنا ،وإىل سنة رسول اهلل ÷ التي أمجع عليها مجيع الطوائف،
فوجدناهام شاهدين ألهل بيت الرسول ÷ بأهنم عىل احلق،
وأنه جيب عىل األمة ا ِّتباعهم ،كاآليات واألحاديث املتقدمة.
َْ َ
ْي أُ َّمة أُ ْخر َج ْ
وكذا قوله تعاىلُ ﴿ :كنْ ُت ْم َخ ْ َ
ت ل َِّلن ِ
اس تأ ُم ُرون
ٍ
ِ
َْ َ َ ْ ْ َ
ْ ْ
وف َوتن َه ْون ع ِن ال ُمنك ِر﴾ [آل عمران ،]110فجعلهم خري أمة؛
بِال َمع ُر ِ
ألمرهم باملعروف ،وهنيهم عن املنكر ،ومل نجد مثل هذه الذرية
تأمر باملعروف ،وتنهى عن املنكر ،من زمان عيل بن أيب طالب
وزيد بن عيل إىل زماننا هذا.
َ
َْ ُ َ
ون م َِن ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ِي َغ ْ ُ
ْي
ولقول اهلل تعاىلَ﴿ :ل ي َ ْس َتوِي القاعِد
ُ
َ َّ َ
َّ َ َ ْ ُ َ ُ َ
َّ
ون ِف َ
يل اَّللِ﴾ إىل أن قالَ ﴿ :وفضل
ب
س
ِد
ه
ا
ج
م
ال
و
ر
الَّض
وِل
أ ِ
ِ
ِ َِ ِ
َ ََ َْ
َ ْ
اَّلل ال ْ ُم َ
َّ ُ
ج ًرا َع ِظ ً
يما﴾ [النساء.]95
ِين َع القا ِعدِين أ
جاهِد
ومل نجد مثل هذه الذرية الطاهرة ،وأ ْتباعهم -رضوان اهلل

أنصارا؛
عليهم -مثابرين عىل اجلهاد إىل يومنا هذا إذا وجدوا هلم
ً
أوهلم عيل ،وآخرهم املهدي .%
َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ
ُْ َْ
ِين َل
ولقول اهلل تعاىل﴿ :قل هل ي َ ْس َتوِي اَّلِين يعلمون واَّل
َْ َ
َيعل ُمون﴾ [الزمر ،]9ومل نجد مثل هذه الذرية من ذراري املهاجرين

واألنصار ،ال ذرية أيب بكر ،وال عمر ،وال عامر ،وال أيب ذر،
وال أنس ،وال سعد بن عبادة ،وال غريهم.
أما هذه الذرية فال زال العلم يف بيوهتم وأعقاهبم إىل زماننا
هذا (1415هـ) ،وهلم فيه اليد الطوىل ،واملؤلفات الواسعة،

ويمتازون عىل غريهم أهنم يذكرون يف كتبهم مذاهب الفرق
وحججها واجلوابات عليها ،ومذهبهم وحجتهم ،وجيعلون
للطالب حرية النقاش واالستشكاالت.
وألهنم يتصفون بالصفات احلسنة :من الزهد ،والورع،
والصيام ،والقيام ،ومتابعة احلج ،والعمرة ،ومالزمة الذكر،
واالهتامم بالفقراء واأليتام واألرامل ،وجتنب املحرمات،
والورع الكامل.
ووجدنا هلم من الكرامات ما لو ظهرت لنبيء لكفته معجزة،
فمنهم :نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم ،دعا اهلل يف خممصة
فتدىل عليه السقف رط ًبا.
بصريا يف احلال،
ومنهم :من مسح عىل أعمى ودعا له فصار
ً
وعىل أصم فصار سمي ًعا يف احلال.
ومنهم :من أتى عليه املطر وهو يف الصحراء يتوضأ فامل املطر
ً
وشامال وورا ًء وأمامه ،حتى استدار عليه وهو يتوضأ
عنه يمينًا
حتى أتم طهوره وهو يف الصحراء ،واملطر عظيم ،ومل ينله منه يشء.
بم ْق َع ٍد ليدعو له ،فقال له :قم بإذن اهلل
ومنهم :من أيت ُ
فقام بري ًئا يف احلال.
ومثل :الرائحة الطيبة التي ظهرت من قبور بعضهم التي
مل يوجد مثلها يف العطورات والرياحني ،وهي مستمرة إىل اآلن،

وتفوح يف بعض األيام إىل مكان بعيد عن القرب يف يوم خمصوص.
ومنها :األنوار التي تنزل عىل قبورهم يف ليايل القدر بكثرة،
ويف ليلة اجلمعة ،واالثنني يف غري شهر رمضان ،ونحو ذلك كثري
من إجابات دعائهم ،ولشيعتهم وأتباعهم -رضوان اهلل عليهم-
الكثري الطيب من ذلك.
ومن عرف أحواهلم وا َّطلع عىل توارخيهم  ،عرف أهنم
أهل احلق ،ولو مل ينزل فيهم كتاب وال سنة.
هذا ،ولو أردنا التغرير والتلبيس ،واتباع اهلوى والضالل ،مل
نشغل أنفسنا بالدرس والتدريس طيلة أعامرنا؛ ألنا ال نستفيد من
ذلك إال اجلهل وسخط اهلل؛ وهام ال حيتاجان إىل الدراسة ،فقد
كان اجلهل معنا قبل أن ندرس ،وسبيل النار ال حتتاج إىل دراسة.
فإن قيل :إذا اتبعنا أهل البيت يف األصول ،فالتقليد فيها
ال جيوز ،وأما الفروع فكل جمتهد مصيب.
قيل له :ا ِّتباعهم ليس تقليدً ا ،فكام أن األخذ باإلجامع ليس
بتقليد ،وكذلك اتباع األنبياء  ،¢فكذلك أهل البيت؛
( )1حسبك هبذا باعثًا عىل أمهية معرفة تواريخ أهل البيت (ع) ،وقال املوىل جمد
الدين املؤيدي (ع)« :وملا كان اتصال الدين بآل حممد ،ومعني العلوم من
ني عىل َمن التزم االستمساك بالعروة الوثقى،
جر َم ت َع َّ َ
مناهلهم تورد ،ال َ
وامليش عىل َسنَن الفرقة الوسطى أن ال جيهل أحوال َمن هبم اقتدى ،وهبداهم
اهتدى»[ .التحف رشح الزلف ط.]18/3

ألن الدليل قد دلنا أهنم عىل احلق ،بل أوجب علينا ا ِّتباعهم،
فيجب ا ِّتباعهم يف األصول ،والفروع؛ ألن الدليل مل يفصل
مثلام ّ
دل الدليل عىل ا ِّتباع األنبياء  ،¢وال نسلم أن كل
جمتهد مصيب.

هذا ،واعلم أن اإلمامة والية رشعية ،ال تثبت ألحد
إال بربهان ،ومل يقم دليل رشعي وال عقيل عىل ثبوهتا ألحد من
غري أهل البيت  ،%فلزم حرصها فيهم.
أيضا
ويدل ً

حديث الثقلني عىل ثبوت اإلمامة فيهم من

وجوه:
األول :أنه قال(( :خملف فيكم))(( ،تارك فيكم)) ،ونحوها،
فجعلهم خلفاءه ،وكان رسول اهلل ÷ هو احلاكم عىل األمة،
للم ْست ْ
َخلِف؛ وهلذا كان الصحابة -ريض اهلل عنهم-
وللخليفة ما ُ
يسمون اإلمام :خليفة رسول اهلل ÷.
الثاين :أنه َّ
دل عىل وجوب ا ِّتباعهم ،وأهنم عىل احلق،
وقد أمجعوا عىل أهنا حمصورة فيهم ،روى اإلجامع:
( )1هذا عطف عىل قوله يف بحث :أهل البيت (ع) عىل احلق« :فإنه يدل عىل
أهنم عىل احلق».

احلسن بن حييى بن احلسني بن زيد  ،واإلمام عبد اهلل بن
محزة  ،واحلسني بن بدر الدين .%
والواقع يشهد له؛ ألهنم يف كل زمان هم وشيعتهم -ريض
اهلل عنهم -يفزعون إىل الصالح منهم يطلبونه القيام ،أو يقوم هو
بطلب البيعة ،فيبايعونه ،ومل ينصبوا أحدً ا من غريهم ،ولو كان
جائزا لنصبوا
يف الغاية يف العلم والكامل ،فلو كان األمر عندهم ً
ولو واحدً ا يف ألف وثالثامئة عا م ،ومل يقولوا بإمامة عمر بن
عبد العزيز وال غريه.
الثالث :أنه جيب عىل الناس طاعة و ِّيل األمر وا ِّتباعه
ونرصته ،فلو كان من غريهم وجب عىل أهل البيت ا ِّتباعه
وطاعته ،واملفروض أنه جيب عليه هو ا ِّتباعهم وطاعتهم،
وهذا عني التناقض.
الرابع :أن احلديث هذا ،وحديث السفينة ،وآية التطهري،
قد دلت عىل أهنم مع احلق ،وأن احلق معهم ،واهلل يقول:
َ ْ َّ َ
َ ْ َ
َ
َ
َّ َ ْ
﴿أ َف َم ْن َي ْهدِي إَِل َ
اْل ِق أ َح ذق أن يُت َب َع أ َّم ْن َل َي َهدِي إَِل أن
َ َ ُ َ َ َْ ُ َ
ُي ْه َدى ف َما لك ْم كيْف َتك ُمون﴾ [يونس.]35
( )1روى قوله (ع) يف لوامع األنوار [ ]751/1عن اجلامع الكايف،
وهو يف اجلامع [ج.]178/6
( )2يف العقد الثمني يف أحكام األئمة اهلادين [.]69
( )3يف ينابيع النصيحة [.]388

تضمنت هذه األدلة أن أهل البيت وأ ْتبا َعهم
هذا ،وقد
َّ
هم الفرقة الناجية.
ومن األدلة عىل أن اإلمامة فيهم:
قول النبي ÷(( :من أمر باملعروف وهنى عن املنكر
من ذريتي فهو خليفة اهلل يف أرضه ،وخليفة كتابه ،وخليفة
رسوله ÷)) .رواه اهلادي  #يف األحكام يف باب فضل
اإلمام العادل.
أيضا عن النبيء ÷ أنه قال(( :من حبس نفسه
وما رواه ً
كاملتشحط بني
لداعينا أهل البيت ،وكان منتظر ًا لقائمنا كان
ّ
سيفه وترسه يف سبيل اهلل بدمه )).
وكذا ما رواه صاحب املحيط باإلمامــة ،عن
النبي ÷(( :من ســمـع واعيتــنا أهــل البيت فلم
جيـــبها أكــبه اهلل عىل منخــريه يف قــعر جهــنم ))،
( )1األحكام [.]505/2
( )2يف األحكام [ ،]502/2واملوىل جمد الدين (ع) يف اللوامع [ ]525/2وعزاه
للجامع الكايف.
( )3ممن رواه من آل حممد (ع) :اإلمام اهلادي (ع) يف املجموعة الفاخرة [،]92
واإلمام املؤيد باهلل (ع) يف رشح التجريد [ ]484/6وقال :رواه الطحاوي،
واإلمام أمحد بن سليامن (ع) يف أصول األحكام [ ]1412/2رقم (،)2581
واإلمام املنصور باهلل (ع) يف الشايف [ ،]191/4واألمري احلسني (ع) يف
الشفاء [ ،]412/3وغريهم.

=

وقد رواه اهلادي

بلفظ يقرب من هذا واملعنى واحد.

وما رواه اإلمام زيد بن عيل  ŉاحلديث املتقدم يف الرافضة:
((يرفضون اجلهاد مع األخيار من أهل بيتي)).
وكذا حديث(( :ثالثة أنا شفيع هلم يوم القيامة :الضارب
بسيفه أمام ذريتي. ))...
وكذا حديث(( :من قاتلنا آخر الزمان فكأنام قاتل مع
الدجال )).
وقول عيل  #يف هنج البالغة( :أين الذين زعموا أهنم
الراسخون يف العلم دوننا كذبًا وبغ ًيا علينا ،أن رفعنا اهلل ووضعهم،
وأعطانا وحرمهم ،وأدخلنا وأخرجهم ،بنا يستضاء اهلدى،
وممن رواه من املخالفني :الصدوق يف أماليه [ ]200/1موقوفا عىل احلسني
السبط ،وكذا ملجليس يف بحار األنوار [ج ]61/65رقم ( ،)113والشيخ
املفيد يف اإلرشاد [ ]82/2والطويس يف اختيار معرفة الرجال [.]331/1
( )1يف املجموعة الفاخرة [.]92
( )2ممن رواه من آل حممد (ع) :اإلمام أبو طالب (ع) يف األمايل [ ]591رقم
( ،)834واإلمام الرضا (ع) يف الصحيفة بلفظ« :أربعة  »..باختالف يسري.
وممن رواه من املخالفني :املحب الطربي يف ذخائر العقبى [ ،]18/1وأبو سعد
النيسابوري احلركويش يف رشف املصطفى [ ]333/5رقم ( ،)2285واملتقي
اهلندي يف كنز العامل [ ]100/12رقم ( )34180بلفظ الصحيفة وعزاه
للديلمي ،وروى املتقي يف [ ]100/12رقم ((( :)34179شفاعتي ألمتي
من أحب أهل بيتي وهم شيعتي)) ،وعزاه للخطيب.
( )3ورد يف بعض روايات خرب السفينة وسيأيت خترجيها.

وبنا ُيستجىل العمى ،إن األئمة من قريش غرسوا يف هذا البطن من
هاشم ال يصلح عىل سواهم ،وال تصلح الوالة من غريهم ).
وهو حجة؛ لقول النبيء ÷(( :عيل مع احلق واحلق
مع عيل ))
( )1هنج البالغة :خطبة (.)144
()2أحاديث(( :عيل مع احلق)) ،و((عىل احلق)) ،وغري ذلك ،قد رويت بألفاظ
خم تلفة لكنها تؤدي املعنى املطلوب ،ورواهتا وخمرجوها كثريون جدا ،وإليك
ختريج بعض ألفاظها:
((عيل مع احلق واحلق مع عيل)) :رواه من آل حممد (ع) وشيعتهم (رض):
فلفظ:
ٌّ
اإلمام اهلادي يف جمموعه [ ،]53اإلمام أبو طالب يف األمايل [ ]93رقم ()50
عن أم سلمة بزيادة(( :والقرآن)) يف املوضعني .واألمري احلسني يف الشفاء
[ .]167/2واإلمام املنصور باهلل يف الشايف [ ]427/3برواية أمايل أيب
طالب .واإلمام احلسن يف أنوار اليقني [ .]98/1والكويف يف املناقب
[ ]421/1رقم ( )330عن سعد بن أيب وقاص .واحلاكم اجلشمي يف تنبيه
الغافلني [ ]85عن أم سلمة ،عن اإلمام النارص للحق (ع).
ومن املخالفني :الطليحي التميمي (قوام السنة) [ ]297/1رقم (.)131
واهليثمي يف كشف األستار [ ]97/4رقم ( )3282عن سعد بن أيب وقاص،
ويف جممع الزوائد [ ]235/7رقم ( )12031عن سعد .وابن املغازيل يف
املناقب [ ]170/1رقم ( )155عن أيب الطفيل ضمن مناشدة يوم الشورى.
والبغدادي يف تارخيه [ ]470/16رقم ( )4791عن أيب سلمة.
ولفظ(( :احلق مع ذا ،احلق مع ذا)) :رواه من آل حممد (ع) وشيعتهم (رض):
اإلمام احلسن يف أنوار اليقني [ ]94/1عن أيب سعيد اخلدري (مخ).
ومن املخالفني :أبو يعىل يف مسنده [ ]318/2رقم ( ،)1052عن أيب سعيد
اخلدري .واآلجري يف الرشيعة [ .]1459/4وابن املغازيل يف املناقب
[ ]310/1رقم ( )291عن أيب سعيد اخلدري .واهليثمي يف جممع الزوائد

=

[ ]234/7رقم ( )120247برواية أيب يعىل وقال :ورجاله ثقات .وابن
حجر العسقالين يف املطالب العالية [ ]147/16رقم ( )3945عن أيب سعيد
اخلدري .واهلندي يف كنز العامل [ ]621/11رقم ( )33018برواية أيب يعىل،
وسعيد بن منصور يف سننه.
ولفظ(( :اللهم أدر احلق معه حيث دار)) :رواه من آل حممد (ع) وشيعتهم
(رض) :اإلمام أمحد بن سليامن يف حقائق املعرفة [ .]445واحلاكم اجلشمي
يف تنبيه الغافلني [.]84
ومن املخالفني :الرتمذي يف سننه [ ]633/5رقم ( )3714عن أمري املؤمنني.
والبزار يف مسنده [ ]51/3رقم ( )806عن أمري املؤمنني .وأبو يعىل يف مسنده
[ ]418/1رقم ( )550عن أمري املؤمنني .والطرباين يف األوسط [ ]95/6رقم
( )5906عن أمري املؤمنني .واحلاكم يف املستدرك [ ]134/3رقم ()4629
رش ِ
ط ُم ْس ِل ٍم .وأبو نعيم يف فضائل
عن أمري املؤمنني ،وقالَ :ص ِح ٌ
يح ع ََىل َ ْ
الصحابة [ ]176/1رقم ( )230عن أمري املؤمنني .وابن الفراء يف جمالسه
[ ]86/1رقم ( )67عن أمري املؤمنني .واخللعي يف الفوائد املنتقاة []50/1
رقم ( )69عن أمري املؤمنني من طرق .والرازي يف مفاتيح الغيب []180/1
ناقال عن البيهقي القول بحجية أمري املؤمنني يف مسألة اجلهر بالبسملة قوله:
َيل بْ َن َأ ِيب َطالِ ٍ
يض ال َّل ُه َع ْن ُه ك َ
جي َه ُر بِالت َّْس ِم َي ِة َف َقدْ َث َب َت بِالت ََّوا ُترِ ،
َ
َان َ ْ
ب َر ِ َ
«و َأ َّما َأ َّن ع ِ َّ
ب َف َق ِد ْاهتَدَ ىَ ،والدَّ لِ ُيل عَ َل ْي ِهَ :ق ْو ُل ُه َع َل ْيهِ
َو َمنِ ا ْقتَدَ ى ِيف ِدينِ ِه ِب َع ِ ِّيل بْنِ َأ ِيب َطالِ ٍ
َيل َح ْي ُث َد َار)) .».وابن األثري يف جامع األصول
َّ
احل َّق َم َع ع ِ ٍّ
الس َال ُم(( :ال َّل ُه َّم َأ ِدرِ ْ َ
[ ]572/8رقم ( )6382برواية الرتمذي .وابن حجر العسقالين يف إحتاف
املهرة [ ]410/11رقم ( )14317برواية احلاكم .والسيوطي يف الفتح الكبري
[ ]125/2رقم ( )6563برواية الرتمذي .واهلندي يف كنز العامل []643/11
رقم ( .)33124وابن عدي يف ذخرية احلفاظ [ ]1398/3رقم ( )3054عن
أمري املؤمنني .وابن اجلوزي يف العلل [ ]254/1رقم ( .)410واخلطيب
التربيزي يف مشكاة املصابيح [ ]1730/3رقم ( )6134عن أمري املؤمنني.
((عيل عىل احلق)) :رواه من املخالفني :الطرباين يف الكبري []329/23
ولفظ:
ٌّ
رقم ( )758عن أم سلمة من طريقني .والعقييل يف الضعفاء [ ]165/4عن
أم سلمة .وممن رواه بلفظ(( :واحلق عىل لسانك)) :من العامة :ابن املغازيل يف

=

و((يا عامر ،إذا سلك الناس واد ًيا وسلك عيل واد ًيا فاسلك
وادي عيل ودع الناس ))
املناقب [ ]305/1رقم ( )285عن جابر من حديث طويل .والكنجي يف
الكفاية [ ]265-264الباب الثاين والستون أفاده أبو عبداهلل األدول يف
ختريج لوامع األنوار [ ]296/1ولفظه فيها(( :أنت باب علمي واحلق معك
وعىل لسانك)).
ولفظ(( :أنت مع احلق واحلق معك حيث ما دار)) :رواه من املخالفني:
النيسابوري اخلركويش يف رشف املصطفى [ ]83/6رقم ( )2590عن سعد
بن أيب وقاص ،وأم سلمة .وابن عساكر يف تاريخ دمشق [ ]361/20عن
سعد وأم سلمة.
وممن رواه بلفظ(( :فيكون هذا وأصحابه -يعني عليا -عىل احلق)) من حديث
طويل :من املخالفني :الطرباين يف الكبري [ ]147/19رقم ( )322عن كعب
بن عجرة .واهلندي يف كنز العامل [ ]621/11رقم ( )33016برواية
الطرباين .والسيوطي يف جامع األحاديث [ ]349/11رقم ( )10950برواية
الطرباين.
عمار (رض) من آل حممد (ع) وشيعتهم (رض) :اإلمام أبو
( )1ممن روى حديث ّ
طالب يف األمايل [ ]101رقم ( )59عن أيب أيوب .واإلمام املنصور باهلل يف
الشايف [ ]590/4عن أيب أيوب برواية اآلجري يف الرشيعة .واإلمام احلسن
يف أنوار اليقني [ ]94عن أيب أيوب (خمطوط) .األمري احلسني يف الشفاء
[.]167/2
ومن املخالفني :اآلجري يف الرشيعة [ ]2092/4رقم ( )1584عن أيب أيوب
األنصاري .والديلمي يف الفردوس [ ]384/5رقم ( )8501عن أيب أيوب.
وابن العديم يف بغية الطلب يف تاريخ حلب بإسناده [ .]3032/7واهلندي يف
الكنز [ ]613/11رقم ( )32972وعزاه للديلمي عن عامر وعن أيب أيوب.
وابن كثري يف البداية والنهاية [ ]306/7عن أيب أيوب .والبغدادي يف تارخيه
[ )243/15رقم ( )4457عن أيب أيوب .وابن عساكر يف تاريخ دمشق
[ ]472/42عن أيب أيوب.

و((أنا مدينة العلم وعيل باهبا فمن أراد العلم
فليأت الباب )) ،ونحوها من األدلة عىل حجيته؛ مثل
آية التطهري كام سبق.
( )1ممن رواه من آل حممد (ع) وشيعتهم (رض) :اإلمام الرضا يف الصحيفة
[ .]58واإلمام اهلادي يف جمموعه [ .]53واملنصور باهلل يف الشايف []645/3
عن أمري املؤمنني من طريقني ،وعن جابر من طريقني ،وعن ابن عباس من
ثالث طرق .واإلمام احلسن يف أنوار اليقني [( ]91/1مخ) من عدة طرق.
واألمري احلسني يف الشفاء [ .]167/2واإلمام عز الدين يف املعراج
[ ]495/2نسخة خاصة .احلاكم اجلشمي يف تنبيه الغافلني [ .]43والفقيه
هباء الدين األكوع يف األربعني [ ]35عن أمري املؤمنني .واحلاكم احلسكاين يف
شواهد التنزيل [ ]80/1رقم ( )118عن ابن عباس ،و( )119عن
أمري املؤمنني ،و( )120عنه (أخرى) ،و( )121عنه (ثالثة) .والشهيد محيد يف
احلدائق [.]55
ومن املخالفني :الراغب األصبهاين يف تفسريه[ .]204/1الطرباين يف الكبري
[ ]65/11رقم ( )11061عن ابن عباس من طريقني .وابن املقرئ يف
معجمه [ ]84/1رقم ( )175عن جابر .واحلاكم يف املستدرك []137/3
يح ْاإل ِْسنَا ِدَ ،و َمل ْ ُخي َِّر َجا ُه،
رقم ( )4637عن ابن عباس ،وقالَ :ص ِح ُ
و( )4638عن ابن عباس ،و( )4639عن جابر .وأمحد يف الفضائل
[ ]634/2رقم ( )1081عن أمري املؤمنني .وابن املغازيل يف املناقب
[ ]135/1رقم ( )120عن جابر ،و( )121عن ابن عباس ،و( )122عن
جابر عن أمري املؤمنني ،و( )123عن ابن عباس ،و( )124عن ابن عباس،
و( )125عن جابر ،و( )126عن اإلمام الرضا عن آبائه عن أمري املؤمنني.
واملباركفوري يف حتفة األحوذي [ ]155/10رقم ( )3723عن أمري
املؤمنني .وابن اجلزري يف مناقب األسد الغالب [ ]31/1برواية احلاكم.
وابن قدامة املقديس يف العارش من املنتخب [ ]95/1رقم ( ،)95عن ابن
عباس ،و( )96عن طريق جمالد .وابن األثري اجلزري يف جامع األصول

=

[ ]657/8رقم ( )6501عن أمري املؤمنني وقال :أخرجه الرتمذي .وابن
كيكلدى يف النقد الصحيح [ ]52/1رقم (.)18وحسنه .واهليثمي يف جممع
الزوائد [ ]114/9رقم ( )14670برواية الطرباين .وابن حجر يف إحتاف
املهرة [ ]229/3رقم ( )2898عن جابر .ويف [ ]40/8رقم ( )8865عن
ابن عباس برواية احلاكم .والسيوطي يف الفتح الكبري [ ]257/1رقم
( )2786عن ابن عباس وعزاه إىل العقييل يف الضعفاء وابن عدي والطرباين،
وعن جابر وعزاه إىل ابن عدي واحلاكم .ويف تاريخ اخللفاء [ ]133/1وقال:
هذا حديث حسن عىل الصواب .واهلندي يف كنز العامل [ ]600/11رقم
( )32890عن ابن عباس وعزاه إىل العقييل يف الضعفاء وابن عدي
والطرباين ،وعن جابر وعزاه إىل ابن عدي واحلاكم .ويف [ ]614/11رقم
( )32978عن أمري املؤمنني وعزاه إىل أيب نعيم يف املعرفة ،و( )32979عن
ابن عباس وعزاه إىل الطرباين .ويف [ ]147/13رقم ( )36463عن ابن
عباس .والعقييل يف الضعفاء [ ]149/3رقم ( )1134عن ابن عباس.
والديلمي يف الفردوس [ ]44/1رقم ( )106عن جابر .والطربي يف ذخائر
العقبى [ ]77/1عن أمري املؤمنني وقال :أخرجه الرتمذي وقال :حديث
حسن ،وأخرى عن أمري املؤمنني ،وقال :أخرجه البغوي يف املصابيح يف
احلسان وخرجه أبو عمر [ابن عبد الرب] .ويف :الرياض النرضة []159/3
عن أمري املؤمنني وقال :أخرجه يف املصابيح يف احلسان .وابن كثري يف البداية
والنهاية [ ]395/7عن أمري املؤمنني ،وعن ابن عباس .وابن أيب حاتم يف
اجلرح والتعديل [ ]99/6رقم ( )514عن ابن عباس .وابن عدي يف الكامل
[ ]311/1عن ابن عباس .وابو نعيم يف احللية [ ]65/1عن أمري املؤمنني،
ويف املعرفة [ ]88/1رقم ( )347عن أمري املؤمنني .وابن عبد الرب يف
االستيعاب [ .)1102/3والبغدادي يف تارخيه [ ]655/3رقم ( )781عن
جابر بن عبداهلل ،ويف [ ]571/5رقم ( )1583عن ابن عباس .وابن عساكر
يف تاريخ دمشق [ ]378/42عن أمري املؤمنني ،وعن ابن عباس من طرق،
وذكر تصحيحه عن حييى بن معني .وابن األثري يف أسد الغابة []87/4
رقم ( )1107عن ابن عباس .واملزي يف هتذيب الكامل [ ]77/18عن
أمري املؤمنني ،وعن ابن عباس .والذهبي يف ميزان االعتدال [ ]247/1ترمجة

=

رقم ( )935عن ابن عباس .ويف [ ]251/2ترمجة ( .)3621وابن حجر
يف هتذيب التهذيب [ ]320/6ونقل تصحيح حييى بن معني له .واملناوي
يف التيسري [ ]377/1وعزاه إىل العقييل وابن عدي والطرباين واحلاكم.
وعيل باهبا ،فمن أراد
وقد روي بلفظ(( :أنا دار -ويف أخرى :مدينة -احلكمة
ٌّ
احلكمة فليأهتا من باهبا)) ،وممن رواه من آل حممد (ع) وشيعتهم (رض):
املنصور باهلل يف الشايف [ ]648/3عن أمري املؤمنني ،وعن ابن عباس.
واإلمام احلسن يف أنوار اليقني [( ]91/1مخ) .وأبو عبداهلل العلوي يف تسمية
من روى عن اإلمام زيد (ع) [ .]20وعيل بن احلسني يف املحيط ،ذكره يف
ختريج الشايف .والشهيد محيد يف احلدائق [.]55
ومن املخالفني :الرتمذي يف سننه [ ]637/5رقم ( )3723عن أمري املؤمنني.
وأمحد يف الفضائل [ ]634/2رقم ( )1081عن أمري املؤمنني .واآلجري يف
الرشيعة [ ]2069/4رقم ( )1550عن أمري املؤمنني .والقطيعي يف الفوائد
[ ]333/1رقم ( )216عن أمري املؤمنني .وأبو نعيم يف احللية [ ]64/1عن
أمري املؤمنني .وابن املغازيل يف املناقب [ ]142/1رقم ( ،)128عن ابن
عباس ،و( )129عن أمري املؤمنني .وابن اجلزري يف مناقب األسد الغالب
ِ
والس َلفي يف املشيخة البغدادية [ ]49/3رقم
 ]31/1عن أمري املؤمنني.
( )49عن أمري املؤمنني .واملناوي يف فيض القدير [ ]46/3رقم ()2704
عن أمري املؤمنني وعزاه إىل الرتمذي .واملباركفوري يف حتفة األحوذي
[ ]155/10باب ( .)3723واملزي يف األطراف [ ]421/7رقم ()10209
برواية الرتمذي .وابن كيكلدى يف النقد الصحيح [ ]54/1وحسنه.
والسيوطي يف الفتح الكبري [ ]254/1رقم ( )2766عن أمري املؤمنني برواية
الرتمذي .ويف اجلامع [ ]11/7رقم ( )5685عن أمري املؤمنني برواية
الرتمذي وأبو نعيم ،ويف [ ]115/31رقم ( )33914عن أمري املؤمنني.
واهلندي يف الكنز [ ]600/11رقم ( )32889برواية الرتمذي ،ويف
[ ]147/13رقم ( )36462عن أمري املؤمنني برواية الرتمذي وابن جرير.
واملحب الطربي يف الذخائر [ ]77/1عن أمري املؤمنني .ويف الرياض
[ ]159/3برواية الرتمذي .وابن كثري يف البداية والنهاية [ ]395/7عن أمري
املؤمنني .وابن عساكر يف تارخيه [ ]378/42عن أمري املؤمنني

ووجه داللة ((أنا مدينة العلم ))...عىل حجيته أن
النبي ÷ أمرنا بأخذ العلم عنه ،فدل عىل أنه ال خيطي؛
ألنه لو كان خيطي لكان اهلل سبحانه وتعاىل قد دلنا عىل ا ِّتباع
اخلطأ ،وهو قبيح ،واهلل ال يفعل القبيح.
ومن األدلة الدالة عىل أن اإلمامة فيهم:
إجامع الصحابة :وذلك أن األنصار ملا اجتمعوا يف السقيفة،
وأرادوا أن ينصبوا سعد بن عبادة ،أتاهم املهاجرون ،وادعوا أهنم
أحق باألمر؛ ألهنم شجرة رسول اهلل ÷ ،واستسلمت
األنصار هلذه احلجة ،إال سعدً ا ،وقال بنو هاشم باملوجب،
ومات سعد قري ًبا وانقرض خالفه ،ولألنصار قرب إال أن
املهاجرين أقرب ،فثبت أهنم اعتربوا األقرب ،وأهل البيت أقرب
َ َْ ْ
َ َّ َ َ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ َّ ُ ُ ْ
َ
ْلق َنا ب ِ ِه ْم
ان أ
الناس﴿ :واَّلِين ءامنوا واتبعتهم ذرِيتهم بِإِيم ٍ
ْ
ُ
ذرِ َّيات ِ ِه ْم[ ﴾21...الطور] ،فكذا اهلل اعترب األقرب ،وقالَ ﴿ :و َج َعل َنا
ِف ُذر َّيتِهِ اْلذ ُبوءةَ َوالْك َِت َ
اب﴾ [العنكبوت.]27
ِ ِ
نعم ،نعود إىل ما نحن فيه نحن واإلمامية من االختالف:
فمام اختلفنا فيه أهنم يشرتطون عصمة األئمة ،ونحن ال
نشرتطها ،لكن نشرتط :العدالة ،والذكورة ،والعلم ،والورع،
وحسن التدبري ،والشجاعة ،والكرم ،واملنصب -وقد قدمناه،-

وسالمة األطراف فيام حيتاج إليه اإلمام ،مثل :السمع ،والبرص،
واليدين ،مام خيل ،وسالمته من املنفرات ،مثل :اجلذام ،والربص،
واحلمق ،وإذا ّ
اختل أي هذه الرشوط بطلت ،ولو من بعد.
والعصمة عندنا عن الكبائر ،وهي عندهم عن الكبائر،
والصغائر.
وحجتنا أن األنبياء  ¢معصومون ،وقد وصفهم اهلل
ََ
َْ َ َ َ
ك َّ ُ
اَّلل َما تق َّد َم م ِْن
بمقارفة الذنوب ،قال تعاىلِِ ﴿ :لغ ِفر ل
َْ َ
ك َو َما تَأَ َّخ َر﴾ [الفتح ،]2وقال يف موسىَ ﴿ :رب إّن َظلَ ْم ُ
ت
ِ ِِ
ذنب ِ
َ
َ ْ
َْ
اغ ِف ْر َل﴾ [القصص ،]16وقال يف يونسََ ﴿ :ل إ َ َل إ ََّل أن ْ َ
ت
نف َِس ف
ِ ِ
ِ
َّ
ُ ْ َ َ َ
الظالِم َ
ك إّن ُكنْ ُ
ي﴾ [األنبياء ،]87ويف داود:
ت م َِن
سبحان
ِ
ِِ
َ
﴿فَ ْ
اس َت ْغ َف َر َر َّب ُه َو َخ َّر َراك ًِعا َوأنَ َ
اب﴾ [ص ،]24ويف سليامن:
َََْ َْ ََ
َع ُك ْر ِسيهِ َج َس ًدا ُث َّم َأنَ َ
اب﴾ [ص ،]34ويف آدم:
﴿وألقينا
ِ
ََ
َ
َ
﴿ َوع ََص َءاد ُم َر َّب ُه فغ َوى﴾ [طه.]121
والعصمة عندنا ألطاف وتنوير خيتار صاحبها معها ترك

املحرمات ،وفعل الواجبات؛ وليست باإلجبار ،وإال ملا كان
لصاحبها مزية وفضل ،وملا استحق اجلزاء.
وعندنا أن املالئكة  ¢أفضل من األنبياء ¢؛ لقول
َ َ ْ ُ َ
َ ُ
ون َّ َ
اَّلل َما أ َم َره ْم﴾ [التحريم،]6
اهلل سبحانه وتعاىلَ﴿ :ل يعص
َ
َ
َْ
ْ ُ َ
ُ َ
ْ
ُ
وقالَ﴿:ل ي َ ْسبِقون ُه بِالق ْو ِل َوه ْم بِأم ِره ِ َيع َملون﴾ [األنبياء،]27
وقد وصف األنبياء  ¢بالعصيان كام تقدم ،وقال تعاىل:

َّ َ ْ َ َ ُ
َ ْ َ ْ َْ َ َْ ُ َ ْ
ُ َ َ
سِيح أن يَكون عبْ ًدا َِّللِ َوَل ال َمَّلئِكة
﴿لن يستنكِف الم
ْ َ
َ
ال ُمق َّر ُبون﴾ [النساء ،]172وهذا َت َر ٍّق من رتبة إىل أرفع منها.
َّ
َ ُ
َّ
َ
َ
ُ
الش َ
ج َرة ِ إَِل
وقال تعاىلَ ﴿:ما ن َهاك َما َر ذبك َما ع ْن ه ِذه ِ
َ ْ َ ُ َ َ َ َْ َْ َ ُ
كونَا م َِن ْ َ
اِل َ
ِين﴾ [األعراف،]20
اْل ِ
ي أو ت
أن تكونا ملك ِ
ََ َُ ُ َ ُ
ك ْم إّن َملَ ٌ
ك﴾ [األنعام.]50:
وقال تعاىل﴿ :وَل أقول ل
ِِ
ومن اخلالف بيننا وبينهم املتعة:
فنحن نحرمها؛ ملا رواه اإلمام زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن
عيل  ،%قال( :هنى رسول اهلل ÷ عن نكاح املتعة
عام خيرب ).
أيضا عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ال نكاح إال
وملا رواه ً
بويل وشاهدين ،ليس بالدرهم ،وال بالدرمهني ،وال اليوم،
وال اليومني ،شبه السفاح ).
ُ
َ
َ
ََ َ َ َ َ َ َ ُ
اء ذل ِك فأولئِك ه ُم
ولقوله تعاىل﴿:ف َم ِن ابْ َتغ ور
َّ َ ُ َ َّ َ ْ ُ ُ َّ
ْ ُ َ
ِلوا ُك
ال َعادون﴾ املؤمنون ،]7ولقوله تعاىل﴿:الزانِية والز ِاّن فاج ِ
( )1يف املجموع [ ،]304واإلمام أمحد بن عيسى (ع) يف األمايل :الرأب
[ ]876/2والعلوم [ ،]10/2وروى النهي عنها اإلمام اهلادي (ع) يف
األحكام [ ،]351/1وغريهم.
( )2يف املجموع [ ،]304واإلمام املؤيد باهلل يف رشح التجريد [.]60/3

َواحِد مِنْ ُه َما مِائ َ َة َج ْ َ
ِل ٍة﴾ [النور ،]2فإنه ال يستطاع أن يقام هذا
ٍ
احلد عىل رجل وال امرأة؛ ألن كل ٍ
زان يدعي أنه متتع.
َّ
َْ َ َْ َ َ
ُ
ِي الفاحِشة م ِْن ن َِسائِك ْم
ولقوله تعاىلَ ﴿ :والَّل ِِت يأت
ََ
َ ْ َ ْ
َ ً ْ ُ
استش ِه ُدوا عليْ ِه َّن أ ْر َب َعة مِنك ْم﴾ [النساء]15؛ ألنه ال يعرف
ف
بالشهادة إتيان الفاحشة؛ ألهنن يدعني املتعة ،وألن الشهود
ال يستطيعون أن يقيموا الشهادة؛ ألهنم ال يعرفون املتعة من
الفاحشة؛ لكون املتعة بني الرجل واملرأة بدون شهود وال ويل ؛
فال يعرفون املتمتع من الزاين ،حتى يشهدوا أنه زنى.
( )1قال احليل يف حترير األحكام [ :]506/3جيوز للبالغة الرشيدة أن تعقد عىل
نفسها عقد املتعة  ،وال يشرتط إذن الويل وإن كانت بكرا  ...إىل قوله:
اإلشهاد واإلعالن ليسا واجبني هنا وال مستحبني  ،وإن كانا مستحبني يف
نكاح الغبطة  ،إال أن خياف التهمة بالزنا  ،فيستحب حينئذ اإلشهاد ...إىل
قوله :وإن كانت حرة بالغة رشيدة  ،كان هلا العقد من غري ويل .وقال أيضا
يف رشائع اإلسالم [ :]500/2ال يشرتط يف نكاح الرشيدة حضور الويل،
وال يف يشء من األنكحة حضور شاهدين .ولو أوقعه الزوجان أو األولياء
رسا جاز.ولو تآمرا بالكتامن مل يبطل.
وقال احلر العاميل يف وسائل الشيعة يف [ :]97/20يف :باب جواز التزويج بغري
بينة يف الدائم واملنقطع واستحباب اإلشهاد واإلعالن ]4 )25132([ :عن
أيب عبد اهلل (عليه السالم) يف الرجل يتزوج بغري بينة ،قال :ال بأس ،ويف
[ ] 64/21يف :باب أنه ال جيب يف املتعة اإلشهاد وال اإلعالن ،بل يستحبان،
وروى برقم [( ]1 )26541عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) -يف حديث املتعة
 قال :وصاحب األربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغري ويل وال شهود .وقالالطويس يف هتذيب األحكام [ :]248/7فأما اإلشهاد واخلطبة واإلعالن فهو
من السنة وإن مل يفعل كان جائزا والعقد ماضيا إال أن فعله أحوط وأفضل.
وقال أيضا يف النهاية [ :]498وأما اإلشهاد واإلعالن ،فليسا من رشائط

=

وكذا القاذف ال يستطيع أن يأيت بأربعة شهداء عىل الزنا؛
لعدم معرفة هذه من هذا حال املشاهدة ،فتكون هذه اآلية،
وآية القذف عاريتني عن الفائدة.
َّ َ َ َ ُ َ َ
َ َْ ْ َ ْ
ِك ً
احا َح ََّّت
ُيدون ن
وكذا قوله تعاىل﴿ :وليستع ِف ِف اَّلِين َل ِ
َ ْ
ُي ْغن َِي ُه ُم َّ ُ
ً
حالال لدهلم
اَّلل م ِْن فضلِ ِه﴾ [النور ،]33ولو كانت املتعة
عليها ،ومل يأمرهم باالستعفاف؛ ألنه يتمكن منها أفقر الفقراء.
َ
ً َْ ْ
ْ ُ
وكذا قولهَ ﴿ :و َم ْن ل ْم ي َ ْس َت ِط ْع مِنك ْم َط ْوَل أن َينك َِح
َ ْ َ ََ َ ْ َ ُ ُ
ْ ْ َ
ْ ْ َ َ
ت أ ْي َمانك ْم﴾ [النساء،]25
ات ف ِمن ما ملك
ات ال ُمؤمِن ِ
ال ُمحصن ِ
ولو كانت املتعة حالالً مل يدله عىل نكاح األمة؛ ألنه سيصري
أوالده منها عبيد ًا مملوكني ،ومل يرخص يف نكاحها إال برشط
خشية العنت.
َ
َ ٌْ َ ُ
ثم قالَ ﴿:وأ ْن تَ ْص ُ
ْي لك ْم﴾ [النساء ،]25ولو كانت
بوا خ
ِ
املتعة حالالً مل خيش العنت ،ومل حيتج إىل الصرب ،مع أهنا خالف
احلكمة واملصلحة؛ ألنه حيصل منها مفاسد كثرية؛ ألنه ربام متتع
الغريب بامرأة فتحمل ثم يأيت رجل آخر فيتمتع هبا ،وخيتلط
النسل ،وربام متتع هبا بعده أبوه ،أو ابنه وهام ال يعرفاهنا ،وربام
ُولِدَ للرجل من املتعة ابن أو ابنة ،وال يدري وال يعرفهام
املتعة عىل حال ،اللهم إال أن خياف الرجل التهمة بالزنا ،فيستحب له حينئذ
أن يشهد عىل العقد شاهدين.

تزوجت البنت بأبيها،
وال يعرفانه إذا كان غريب ًا ،وربام َّ
أو بأخيها ،أو بابن أخيها ،وكذا االبن ربام تزوج بأخته،
حترم عليه ،وقد حيرم الولد من مرياث أبيه ويظلم الورثة
أو من ُ
بعضهم بعض ًا؛ وهذه العلل التي حرم الزنا ألجلها،
وهي موجودة يف املتعة.
ومن األدلة عىل نسخها وحتريمها ما روي يف أمايل أمحد بن
عيسى بن زيد بن عيل التي رواها حممد بن منصور املرادي ¦،
قال :حدثنا حممد ،قال :حدثني أمحد بن عيسى بن زيد ،حدثني
حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه،
عن عيل  #قال(( :هنانا رسول اهلل ÷ عن نكاح املتعة
يوم خيرب )).
قال يف الروض النضري :أخرج البخاري  ،ومسلم ،
واملؤيد باهلل  ،وغريهم من طريق مالك ،عن ابن شهاب،
( )1الرأب [ ]876/2رقم ( ،)1419والعلوم [ .]10/2والرواية يف جمموع
اإلمام زيد بن عيل (ع) [.]304
( )2يف صحيحه [ ]135/5رقم (.)4216
( )3يف صحيحه [ ]1027/2رقم [ ،])1407(-29والنسائي يف سننه
[ ]126/6رقم ( ،)3366وابن ماجه يف سننه [ ]630/1رقم (.)1961
( )4يف رشح التجريد [ ،]59/3واإلمام أمحد بن عيسى (ع) الرأب []876/2
والعلوم [ ،]10/2واإلمام أمحد بن سليامن (ع) يف أصول األحكام
[ ]559/1رقم ( ،)1418وغريهم.

عن عبد اهلل واحلسن ابني حممد بن عيل ،عن أبيهام ،عن عيل بن
أيب طالب (( :%أن رسول اهلل ÷ هنى عن متعة النساء
يوم خيرب ،وعن حلوم احلمر اإلنسية)).
وأخرج املؤيد باهلل  #بسنده عن عبد اهلل بن احلسن،
عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال( :حرم رسول اهلل املتعة
من النساء يوم خيرب) ،وقال(( :ال أجد أحدً ا يعمل هبا
إال جلدته )).
وأخرج البيهقي

بإسناده إىل إياس بن عامر عن عيل #

قال( :هنى رسول اهلل عن املتعة).انتهى من ختريج األمايل املسمى
رأب الصدع .
ويف األمايل :حدثنا حممد ،قال :حدثنا قاسم بن إبراهيم ،قال:
حدثني إسامعيل بن أيب أويس ،عن حسني بن عبد اهلل بن ضمرية،
عن أبيه ،عن جده ،عن عيل ،قال( :هنى رسول اهلل ÷ عن
نكاح الرس ) .وأخرجه الطرباين يف األوسط .
( )1يف رشح التجريد [ .]59/3واإلمام أمحد بن سليامن يف أصول األحكام
[ ]559/1رقم (.)1417
( )2يف السنن الكربى [ ]338/7رقم (.)14181
( )3رأب الصدع [.]877-867/2
( )4أمايل اإلمام أمحد بن عيسى (ع) :رأب الصدع [ ]877/2رقم (.)1420
( )5املعجم األوسط [ ]68/7رقم (.)6874

وروى الرتمذي  :عن عائشة قالت :قال رسول اهلل ÷:
((أعلنوا هذا النكاح واجعلوه يف املساجد)) انتهى من التخريج .
ويف األمايل :وبه قال :حدثنا حممد ،قال :حدثنا حممد بن
عبيد ،عن عبد الرحيم بن سليامن ،عن عبيد اهلل بن عمر،
عن الزهري ،عن حسن وعبد اهلل ابني حممد بن احلنفية،
عن أبيهام ،عن عيل أنه قال البن عباس وهو يفتي يف املتعة،
فقالً ( :
مهال فإن رسول اهلل ÷ هنى عنها يوم خيرب،
وعن احلمر األهلية ).
وبه قال :حدثنا حممد ،قال :حدثنا حممد بن عبيد ،قال :حدثنا
أبو مالك ،عن حجاج عن الزهري ،عن احلسن وأخيه ابني حممد
بن احلنفية ،عن أبيهام ،عن عيل( :أن رسول اهلل ÷ حرم
يوم خيرب نكاح املتعة ).
وبه قال :حدثنا حممد ،قال :وحدثنا أبو هاشم ،عن حييى بن
يامن ،عن معمر ،عن الزهري ،عن احلسن بن حممد ،عن عيل،

( )1يف سننه [ ]390/3رقم (.)1089
( )2ختريج األمايل :رأب الصدع [.]877/2
( )3األمايل :رأب الصدع [ ]879-878/2رقم (.)1421
( )4األمايل :رأب الصدع [ ]879/2رقم (.)1422

قال( :هنى رسول اهلل ÷ عن متعة النساء يوم خيرب،
وحلوم احلمر األهلية ) ،وقد أخرج هذا احلديث مسلم.
وقد أخرج حممد بن منصور املرادي -رمحه اهلل :-عن
النبي ÷ حتريمها ونسخها بست طرق غري ما مض.
وروى عن ابن عباس أنه رجع عنها ،وأنه قال :إهنا كالدم
وامليتة وحلم اخلنزير ،بثالث طرق .
( )1األمايل :رأب الصدع [ ]879/2رقم (.)1423
ومن املخالفني :الطويس يف هتذيب األحكام [ ]251/7رقم [( :]10)1085عن
زيد بن عيل عن آبائه عن عيل  %قال :حرم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله
يوم خيرب حلوم احلمر األهلية ونكاح املتعة ،وعزاه املحقق إىل االستبصار
[ج ،]142/3وهي فيه برقم [( ،]5)511ورواه احلر العاميل يف وسائل
الشيعة [ ]12/21رقم [(.]32)26387
( )2األمايل :رأب الصدع [ ]881-880/2رقم،)1425( ،)1424( :
( ،)1428( ،)1427( ،)1426و(.)1429
( )3األمايل :رأب الصدع [ ]885/2رقم ( ،)1435و( ،)1436و(.)1437
ومن املخالفني :الرتمذي يف سننه [ ]422/3رقم ( )1122عن ابن عباس ،وابن
أيب حاتم يف تفسريه [ ]919/3رقم ( )5130عنه ،والطرباين يف الكبري
[ ]259/10رقم ( )10601عنه ،ويف [ ]320/10رقم (،)10782
والقاسم بن سالم يف الناسخ واملنسوخ [ ]83/1رقم ( )140عنه،
والطحاوي يف رشح معاين اآلثار [ ]26/3رقم ( ،)4321والبيهقي يف السنن
الكربى [ ]333/7رقم ( )14162عنه ،و( )14166عنه ،والبخاري يف
صحيحه [ ]12/7رقم ( ،)5116وغريهم.

وروى حتريمها عن عبد اهلل بن احلسن كامل أهل البيت،
وولده حممد بن عبد اهلل النفس الزكية ،وزيد بن عيل ،وجعفر
الصادق ،والقاسم بن إبراهيم ،وأمحد بن عيسى .
وروى اهلادي  ،والقاسم  ،وأمحد بن عيسى  ،وزيد بن
عيل  ،وحممد بن منصور (( :ال نكاح إال بويل
وشاهدين )).
( )1األمايل :رأب الصدع [ ]886/2عن اإلمام زيد (ع) رقم (،)1438
وعن الكامل (ع) رقم ( ،)1439وعن الصادق (ع) رقم (،)1440
وعن النفس الزكية (ع) رقم ( ،)1441وعن أمحد بن عيسى (ع) رقم
( ،)1442وعن القاسم الريس (ع) رقم (.)1443
( )2يف األحكام [ -345/1و.]352
( )3برواية األمايل :رأب الصدع [ ]892/2رقم ( .)1445وبرواية
اإلمام اهلادي عنه (ع) يف األحكام [-346/1و.]352
( )4األمايل :رأب الصدع [ ]897/2رقم (.)1454
( )5جمموع اإلمام زيد (ع) [ ]304بزيادة ((ليس بالدرهم والدرمهني))..الخ ما سبق.
( )6األمايل :رأب الصدع [ ]891/2رقم (.)1444
( )7ورواه من آل حممد (ع) :املؤيد باهلل (ع) يف رشح التجريد [ ]50/3وفيه:
((..وشاهدي عدل)) ،ويف [ ،]60/3واإلمام أبو طالب يف األمايل [ ]491رقم
( ،)658واإلمام امحد بن سليامن (ع) يف أصول األحكام [ ]551/1رقم (.)1399
ومن املخالفني :املفيد يف هتذيب األحكام [ ]255/7رقم [(،]26)1101
ويف وسائل الشيعة [ ]459/14رقم ([ ،)11-]26457واحليل يف خمتلف
الشيعة [.]103/8
والطرباين يف األوسط [ ]8/5رقم ( ،)4520والدارقطني يف سننه []315/4
رقم ( )3521عن ابن عباس وفيه ..(( :وشاهدي عدل)) ،والبيهقي []38/10
رقم ( )13548عن ابن عباس وفيه(( :بويل مرشد وشاهدي عدل)).

فاهلادي ،والقاسم ،وحممد ،عن النبي ÷ ،وأنه هنى
عن نكاح الرس ،وزيد ،وأمحد بن عيسى ،عن عيل .#
وروى حممد بسنده عن عبد اهلل بن حممد بن عمر بن عيل،
عن آبائه ،عن عيل ( :%أن ويل عقدة النكاح أوىل بالنكاح؛
فمن أنكح امرأة بغري إذن ويل نكاحها فنكاحها باطل ).
( )1األمايل :رأب الصدع [ ]896/2رقم ( ،)1452واإلمام املؤيد باهلل يف رشح
التجريد [ ،]49/3واإلمام أمحد بن سليامن (ع) يف أصول األحكام
[ ]554/1رقم ( ،)1403واألمري احلسني يف الشفاء [.]164/2
ومن املخالفني :روى احلر العاميل يف وسائل الشيعة ويف []272/20
رقم [( :]15)25608سألت الرضا (عليه السالم) عن رجل تزوج ببكر
أو ثيب ال يعلم أبوها وال أحد من قراباهتا ،ولكن جتعل املرأة وكيال فيزوجها
من غري علمهم ،قال :ال يكون ذا.
وأخرجه :أبو داوود يف سننه [ ]229/2رقم ( )2083عن عائشة بنحوه.
والرتمذي يف سننه [ ]399/3رقم ( )1102عنها بنحوه .وابن ماجه يف سننه
[ )605/1عنها بنحوه .وابن راهويه يف مسنده [2م ]194رقم ( )698عنها.
والدارمي يف سننه [ ]1397/3رقم ( )2230عنها .وغريهم عنها.
وعن ابن عباس :الطرباين يف األوسط [ ]268/1رقم ( .)873والبيهقي
يف السنن الكربى [ ]201/7رقم ()13716
وعن جابر :الطرباين يف األوسط [ ]381/4رقم (.)4491
وعن عبد اهلل بن عمرو :الطرباين يف الكبري [ ]468/13رقم (.)14334
وعن عمر :البيهقي يف السنن الكربى [ ]179/7رقم (.)13637
وعن عيل (ع) :البيهقي يف السنن الكربى (.)13641
وعن أيب هريرة :ابن ماجه يف سننه [ ]606/1رقم ( .)1882والدارقطني يف
سننه [ ]326/4رقم ()3539

وروى حممد عن أمحد بن عيسى  ،وزيد بن عيل ،
والباقر  ،وابن عباس  ،وعيل ( :%ال نكاح إال بويل).
وروى حممد بسنده عن ابن عباس  ،وعن عائشة

عن

النبي ÷(( :ال نكاح إال بويل)).
وبسنده إىل الباقر ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :ال نكاح إال
بويل ،وشاهدي عدل؛ فمن مل يكن له ويل فالسلطان وليه )).
()1األمايل :رأب الصدع [ ]902/2رقم (.)1468
( )2األمايل :رأب الصدع [ ]899/2رقم (.)1466
( )3األمايل :رأب الصدع [ ]901/2رقم (.)1467
( )4األمايل :رأب الصدع [ ]893/2رقم (.)1446
( )5األمايل :رأب الصدع [ ]899/2رقم ( ،)1459و( ،)1462و(.)1463
( )6األمايل :رأب الصدع [ ]900/2رقم ( ،)1464غري السابقة.
( )7األمايل :رأب الصدع [ ]895/2رقم (.)1450
( )8األمايل :رأب الصدع [ ]894/2رقم (.)1448
وبلفظ(( :ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل)) ،ويف بعضها بدون(( :فمن مل
يكن ))..أخرجه :عبد الرزاق يف مصنفه [ ]195/6رقم ( )10473عن
عمران بن حصني .وابن أيب شيبة يف مصنفه [ ]455/3رقم ( )15934عن
احلسن .والروياين يف مسنده [ ]104/1رقم ( )83عن عمران .وابن األعرايب
يف معجمه [ ]594/2رقم ( )1140عن ابن عمر .وابن حبان يف صحيحه
[ ]386/9رقم ( )4075عن عائشة .والطرباين يف األوسط []363/5
رقم ( )5564عن جابر .ويف [ ]264/6رقم ( )6366عن أيب هريرة،
ويف [ ]117/9رقم ( )9291عن عائشة .ويف الكبري []142/18
رقم ( )299عن عمران .والدارقطني يف سننه [ ]315/4رقم ()3521
عن ابن عباس ،ويف [ ]322/4رقم ( )3531عن عمران عن ابن مسعود،
و( )3532عن ابن عمر ،و( )3533عن عائشة من طرق.

=

وبسنده إىل عيل ،قال( :هنى رسول اهلل ÷ عن نكاح
الرس) ،وقال(( :ال نكاح إال بويل وشاهدين )).
وحديث(( :ال نكاح إال بويل )) ،أخرجه اخلمسة إال
النسائي وأمحد وابن ماجه.
وروى حممد بسنده عن أيب هريرة ،قال :قال رسول اهلل ÷:
((ال تزوج املرأة املرأة ،وال املرأة نفسها )) .ورواه ابن ماجه
والدارقطني .
والبيهقي يف سننه الصغري [ ]21/3رقم ( )2383عن عمر بطرق،
ويف السنن الكربى [ ]180/7رقم ( )13645عن عيل (ع) ،ويف []201/7
رقم ( )13716عن ابن عباس ،و( )13718عن عائشة بطرق ،و()13727
عن عمر وغريهم.
( )1األمايل :رأب الصدع [ ]892/2رقم (.)1445
( )2أبو داوود يف سننه [ ]229/2رقم ( )2085عن أيب موسى ،والرتمذي
يف سننه [ ]399/3رقم ( )1101عنه ،وقال  :ويف الباب عن عائشة وابن
عباس وأيب هريرة وعمران بن حصني وأنس .وابن ماجه []605/1
رقم ( )1880عن ابن عباس ،وأمحد يف مسنده [ ]121/4رقم (.)2260
وعبد الرزاق يف مصنفه [ ]198/6رقم ( )10483عن ابن عباس وزاد:
((أو سلطان)) .وسعيد بن منصور يف سننه [ ]181/1رقم ()553
عن ابن عباس .وابن ايب شيبة يف مصنفه [ ]454/3رقم ( )15923عنه.
وأمحد يف مسنده [ ]121/4رقم ( )2260عنه ،و( )2261عن عائشة مثله.
وأبو يعىل يف مسنده [ ]386/4رقم ( )2507بإسنادين عن عائشة وعن ابن
عباس .والطرباين يف األوسط [ ]166/1رقم ( )521عن ابن عباس.
والبيهقي يف السنن الصغري [ ]19/3رقم ( )2376عنه.
( )3األمايل :رأب الصدع [ ]895/2رقم (.)1449
( )4ابن ماجه يف سننه [ ]606/1رقم ( )1882عن أيب هريرة.
( )5الدارقطني يف سننه [ ]325/4رقم ( ،)3535وابن أيب شيبة يف مصنفه

=

فهذه تدل عىل بطالن نكاح املتعة؛ ألن املتعة ال يشرتط فيها
الويل وال الشهود.
ْ
َ ْ ُ ُ
حوه َّن بِإِذ ِن
ك
ومام يؤيد ذلك :قول اهلل تعاىل﴿ :فان ِ
ََ
َْ
َْ
حوا ْاْلَيَ َ
ك ُ
ام﴾ [النور﴿ ،]32فَّل
أهل ِ ِه َّن﴾ [النساءَ ﴿ ،]25وأن ِ
َ ْ ُ ُ ُ َّ َ ْ َ ْ ْ
ِح َن أ َ ْز َو َ
اج ُه َّن﴾ [البقرةَ ﴿ ،]232و ََل ُتنْك ُ
ِحوا
تعضلوهن أن ينك
ْ
ال ْ ُم ْْشك َ
ِي َح ََّّت يُؤم ُِنوا﴾ [البقرة ،]221ففي كل هذه اآليات يسند
ِ
النكاح إىل الرجال ،انظر كيف قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َال ُتنْكِ ُحوا
ني﴾ بضم أوله من أنكح غريه ،أي :ال تنكحوا نساءكم
ا ْل ُم ْ ِ
رشكِ َ
َ
ُْ ْ َ
َْ ُ
َ
ت﴾ [البقرة،]221
ْشَك ِ
املرشكني ،وقال﴿ :وَل تنكِحوا الم ِ
بفتح أولهِ :من نكح ينكح فهو ناكح ملا كان الرجل هو الذي
ينكح نفسه.
وقال املؤيد باهلل يف حتريم املتعة :وهو قول الزيدية أمجع،
وسائر العلامء ،إال ما حيكى عن زفر أنه أجاز العقد وأبطل
الرشط  ،وذهب اإلمامية إىل أنه حالل  ،انتهى.
[ ]458/3رقم ( )15960عنه ،والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار
[ ]38/10رقم ( )13549عنه ،والبزار يف مسنده البحر الزخار []306/17
رقم ( )10058عنه.
نكاحا دائ ًما ،واهلل أعلم .من املؤلف
( )1يعني رشط املدة املعينة فيصري
ً
أيده اهلل تعاىل.
( )2رشح التجريد [.]58/3

ومن اخلالف بيننا وبينهم نكاح دبر املرأة فإهنم يبيحونه ،
ونحن نحرمه.
واحلجة لنا :أن اهلل -سبحانه وتعاىل -أرسل إىل قوم لوط
خاصا ،وعذهبم اهلل من أجله عذابًا
يف حتريم نكاح الدبر رسوالً ًّ
عظيما ،وال فرق بني دبر املرأة ودبر الرجل؛ ألن العلة يف التحريم
ً
موجودة فيهام ،وهي مقارفة األذى ،وامتناع النسل ،وكل واحدة
مستقلة يناط هبا احلكم.
وقد نبههم النبيء لوط  #عىل أن األذى علة يف املنع بقوله:
ُ َ
َ ُ
ََُ ََ
اِت ه َّن أ ْط َه ُر لك ْم﴾ [هود ،]78وقال اهلل تعاىل:
﴿هؤَل ِء بن ِ
ََْ َُ َ َ َ ْ
ُْ َُ ًَ َ َْ ُ
َ
َ
َ
َتلوا النِساء ِِف
ح ِ
﴿ويسألونك ع ِن الم ِ
يض قل هو أذى فاع ِ
( )1كتبهم طافحة باإلباحة.
( )2روى املجليس يف بحار األنوار [ ]29/101رقم ( :)9عن يزيد بن ثابت
قال :سأل رجل أمري املؤمنني عليه السالم أتؤتى النساء يف أدبارهن
ون ا ْل َف ِ
فقال :سفلت سفل اهلل بك ،أما سمعت اهلل يقولَ ﴿ :أ َت ْأ ُت َ
اح َش َة َما
َس َب َقكُم ِ َهبا ِم ْن َأ َح ٍد ِّمن ا ْل َعا َل ِمنيَ ﴾ [األعراف ،]80وعزاه املحقق إىل تفسري
العيايش [ج.]22/2
وروى احلر العاميل يف وسائل الشيعة [ ]142/20رقم [(:]11 )25258
وعن زيد بن ثابت قال :سأل رجل أمري املؤمنني (عليه السالم) أتؤتى النساء
يف أدبارهن؟ فقال :سفلت سفل اهلل بك أما سمعت يقول اهللَ ﴿ :أتَ ْأتُ َ
ون
ا ْل َف ِ
اح َش َة َما َس َب َق ُكم ِ َهبا ِم ْن َأ َح ٍد ِّمن ا ْل َعا َل ِمنيَ ﴾.

ْ
َ َْ ُ
يض﴾ ،فعلل التحريم باألذى ،ثم قالَ ﴿ :وَل تق َر ُبوه َّن
ح ِ
ال َم ِ
ْ َ ْ ُ َ
َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ ُ ُ
َّ
ث أ َم َر ُكمُ
حَّت يطهرن فإِذا تطهرن فأتوهن مِن حي
َّ ُ
اَّلل﴾ [البقرة ،]222فجعل التطهر علة لإلباحة ،وأي قذر أقذر من
ْ َ ْ ُ
ث أ َ َم َر ُك ُم َّ ُ
اَّلل﴾ ،فنَ َّب َه عىل أن َث َّم
الدبر؛ وألنه قال﴿ :مِن حي

موض ًعا مل يأمرنا بإتيانه.

وملا رواه إمام اليمن اهلادي إىل احلق  #عن رسول اهلل ÷
أنه قال(( :إتيان النساء يف أعجازهن كفر )).
أيضا أنه كان يقول(( :ال يستحي اهلل من احلق ال تأتوا
وروى ً
النساء يف حشوشهن؛ فإن إتيان النساء يف حشوشهن كفر )).
وروى عنه أنه قال(( :ال ينظر اهلل إىل من أتى امرأة يف
دبرها )).
( )1يف األحكام [.]410/1
( )2يف األحكام [،]410/1
( )3يف األحكام [.]410/1
ومن املخالفني :روى الطويس يف هتذيب األحكام [ ]416/7رقم [()1664
 :] 36عن سدير قال :سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول :قال رسول اهلل
أيضا -يف
صىل اهلل عليه وآله :حماش النساء عىل أمتي حرام .وروى الطويس ً -
االستبصار [ ]244رقم [ :8 ]874عن سدير قال :سمعت أبا عبد اهلل (ع)
يقول :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله حماش النساء عىل أمتي حرام.
وروى احلر العاميل يف وسائل الشيعة [ ]142/20رقم [(:]2 )25249
عن سدير قال :سمعت أبا جعفر -عليه السالم -يقول :قال رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وآله :-حماش النساء عىل أمتي حرام .ورقم [(:]4 )25252

=

وروى يف بلوغ املرام رشح آيات األحكام ملحمد بن اإلمام
القاسم بن حممد(( :من أتى كاهنًا فصدقه بام يقول ،أو أتى امرأة
حائضا أو أتى امرأة يف دبرها فقد بريء مام أنزل اهلل عىل حممد))،
ً
قال :أخرجه أمحد  ،وأبو داود  ،والرتمذي  ،والنسائي ،
والبيهقي  ،وابن ماجه  ،عن أيب هريرة مرفوع ًا.
ٌ َ ُ
ُ ُ
واحتجوا عىل حتليله بقوله تعاىل﴿ :ن َِساؤك ْم َح ْرث لك ْم
حممد بن عيل بن احلسني قال :قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :حماش
نساء أمتي عىل رجال أمتي حرام.
ويف عوايل الآل يل البن أيب مجهور [ ]135/2رقم ( :)368وروي عن
الصادق (ع) قال :قال رسول اهلل ص حماش النساء عىل أمتي حرام ،ورقم
( :)371وروى أبو خزيمة عنه ص أنه قال :إن اهلل ال يستحيي من احلق،
قاهلا ثالثا ،ال تأتوا النساء يف أدبارهن .وفيه [ ]122/3رقم ( :)161وروى
سدير قال :سمعت أبا عبد اهلل (ع) يقول :قال رسول اهلل (ص) :حماش النساء
عىل أمتي حرام.
وروى مريزا الطربيس يف مستدرك الوسائل [ ]278/14رقم [(:1)16908
من نكح امرأة يف دبرها  ،أو غالما يف دبره أو رجال ،حرشه اهلل يوم القيامة
أنتن من اجليفة  ،يتأذى به الناس حتى يدخل جهنم .ورواه السبزواري
يف جامع األخبار الفصل الثامن واملائة يف اللواطة ]409[ :رقم ()3-1132
( )1يف مسنده [ ]164/15رقم ( )9290عن أيب هريرة.
( )2يف سننه [ ]249/2رقم ( )2162عن أيب هريرة.
( )3يف سننه [ ]242/1رقم ( )135عن أيب هريرة.
( )4يف سننه الكربى [ ]201/8رقم ( )8968عن أيب هريرة.
( )5يف سننه [ ]321/7رقم ( )14124عن أيب هريرة.
( )6يف سننه [ ]209/1رقم ( )639عن أيب هريرة.

َ ُ َ َّ
ْ
َُْ
فأتوا َح ْرثك ْم أّن شِئ ُت ْم﴾ [البقرة ،]223وال حجة هلم فيه ؛

ألنه قال :حرث ،واحلرث موضع الزرع الذي يبذر فيه ،وموضع
الزرع القبل ال الدبر؛ ألن الولد يزرع يف القبل.
ومن اخلالف بيننا وبينهم يف الوضوء القدمان ،فإهنم يقولون
َ ْ
ام َس ُ
حوا
بمسحهام ،ونحن نقول بغسلهام؛ ألن اهلل قال﴿ :و
ُ َ َ ُ
ب ِ ُر ُءوسِك ْم َوأ ْر ُجلك ْم﴾ [املائدة ،]6بالنصب ،عط ًفا عىل األيدي،
ونروي قراءة نصب أرجلكم عن آبائنا.
وملا رواه اإلمام األعظم زيد بن عيل ،عن آبائه  ،%عن
( )1روى املجليس يف بحار األنوار [ ]29/101رقم ( :)7عن أبى بصري،
عن أبى عبد اهلل -عليه السالم -قال :سألته عن الرجل يأيت أهله يف دبرها
فكره ذلك ،وقال :إياكم وحماش النساء ،وقال :إنام معنى﴿ :نِ َسآؤُ ك ُْم َح ْر ٌ
ث
َّلك ُْم َف ْأ ُتو ْا َح ْر َثك ُْم َأ َّنى ِش ْئت ُْم﴾ [البقرة ،]223أي :ساعة شئتم ،وعزاه املحقق
إىل تفسري العيايش [ج .]111/1وروى احلر العاميل يف وسائل الشيعة
[ ]142/20رقم [( :]9 )25256وعن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل -عليه
السالم -قال :سألته عن الرجل يأيت أهله يف دبرها فكره ذلك وقال :وإياكم
وحماش النساء وقال :إنام معني ﴿نِ َسآؤُ ك ُْم َح ْر ٌ
ث َّلك ُْم َف ْأ ُتو ْا َح ْر َثك ُْم َأ َّنى
ِشئْت ُْم﴾ أي :ساعة شئتم .وروى الطباطبائي يف تفسري امليزان []126/2
عن تفسري العيايش :وفيه ،عن أيب بصري عن أيب عبد اهلل -عليه السالم -قال:
سألته عن الرجل يأيت أهله يف دبرها فكره ذلك وقال :وإياكم وحماش النساء،
وقال :إنام معنى﴿ :نِ َسآؤُ ك ُْم َح ْر ٌ
ث َّلك ُْم َف ْأتُو ْا َح ْر َثك ُْم َأ َّنى ِشئْت ُْم﴾،
أي :ساعة شئتم.

عيل ( :#أن رسول اهلل ÷ توضأ فغسل قدميه ثال ًثا ).
وبيننا وبينهم خالفات فقهية.
وأما يف األصول فقد ذكرنا بعضها يف اإلمامة ،وسنذكر البقية
إن شاء اهلل عند ذكر الشفاعة.
السؤال الثاين :عن تعريف العصمة ،ومن هم املعصومون؟
اجلواب :أما العصمة فقد بيناها يف بحث اإلمامة.
وأما املعصومون :فاملالئكة  ¢من العمد واخلطأ؛
ْ ُ َ
َ َ ْ ُ َ
َ ُ
ون َّ َ
اَّلل َما أ َم َره ْم َو َيف َعلون َما
لقوله تعاىلَ﴿ :ل يعص
َ
ْ
َ
ُ َ
َ
ْ
ُ
يُؤ َم ُرون﴾ [التحريم ،]6وقوله تعاىلَ﴿ :ل ي َ ْسبِقون ُه بِالق ْو ِل َوه ْم
ْ ُ َ
َْ
بِأم ِره ِ َيع َملون﴾ [األنبياء.]27
وكذا األنبئاء  ¢من الكبائر كلها ،ومن اخلطأ فيام جاءوا

به؛ ألن املعجزات شاهدة هلم بالصدق ،وإذا أخطأوا وجب أن
وتغريرا ،وهو قبيح ،واهلل تعاىل ال يفعل
تلبيسا
ُينَ َّبهوا ،وإال كان
ً
ً
( )1بعض حديث رواه من آل حممد (ع) :اإلمام زيد بن عيل (ع) يف املجموع
[ ،]49واإلمام أمحد بن عيسى يف األمايل :رأب الصدع [ ]36/1رقم (.)22
ومن املخالفني بنحوه :أبو داوود يف سننه [ ]31/1رقم ( ،)126وابن ماجه
يف سننه [ 138ٍ /1رقم ( ،)390وعبد الرزاق يف مصنفه []37/1
رقم ( ،)119وأمحد يف مسنده [ ]565/44رقم ( ،)27015والطرباين
يف األوسط [ ]35/3رقم ( ،)2388والبيهقي يف سننه [ ]105/1رقم
( ،)300وغريهم.

ُْ َ َ
ُ ُ
َّ
القبيح ،ولقول اهلل تعاىل﴿ :قولوا َء َام َّنا بِاَّللِ َو َما أن ِزل إِِلْ َنا﴾،
ُ
َ
إىل قولهَ ﴿ :و َما أ َ
وِت اْلَّبِي ُئون م ِْن َرب ِ ِه ْم﴾ [البقرة ،]135فعلمنا أن
ِ

كل ما جاءوا به فهو حق .ولقوله تعاىل يف نبيئنا ÷:
َ ْ
ْ
ْ ُ َ َّ َ ْ ٌ َ
ْح يُوْح[ ﴾4النجم].
﴿ َو َما َين ِط ُق ع ِن ال َه َوى 3إِن هو إَِل و
وكذا عيل وفاطمة واحلسن واحلسي ¢؛ لقوله تعاىل:
َ
ْ
َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ
كُ
ج َس أ ْه َل ْ َ
ت
الر
م
﴿إِنما ي ِريد اَّلل ِِلذهِب عن
اْليْ ِ
ِ
ً
َ َ َ ُ
َو ُي َطه َر ُك ْم َت ْطه ً
اه ْم ب َما َص َ ُ
بوا َج َّنة
ْيا ﴾ [األحزاب﴿ ،]33وجز
ِ
ِ
ِ
َو َحر ً
يرا﴾ [اإلنسان(( ،]12عيل مع احلق واحلق مع عيل ))(( ،احلسن
ِ
( )1هذه آية التطهري النازلة يف اخلمسة  ،%واملفرس هلا رسول اهلل ÷
بحديث الكساء وممن روى ذلك من آل حممد (ع) :اإلمام القاسم الريس (ع)
يف جمموعه [ ]620/2واإلمام اهلادي (ع) يف املجموعة الفاخرة [،]583
واإلمام املنصور باهلل (ع) يف الشايف [ ،]212/1وغريهم.
وممن رواه من املخالفني :مسلم يف صحيحه [ ]1883/4رقم [.])2424(-61
والرتمذي يف سننه [ ]351/5رقم ( ،)3205وصححه األلباين .وابن أيب
شيبة يف مصنفه [ ]370/6رقم ( .)32102وابن راهويه يف مسنده
[ ]678/3رقم ( .)1271وأمحد يف املسند [ ]195/28رقم (.)16988
والبزار يف مسنده [ ]210/6رقم ( .)2251وابن حبان يف صحيحه
[ ]432/15رقم ( .)6976والطربي يف تفسريه [ .]263/20وابن أيب
حاتم يف تفسريه [ ]3131/9رقم ( .)17673والثعلبي يف تفسريه [.]42/8
والواحدي يف تفسريه الوسيط [ ]470/3رقم ( .)750والبغوي يف تفسريه
[ ]637/3رقم ( .)1708والزخمرشي يف الكشاف [ ]369/1تفسري آية
املباهلة .والرازي يف مفاتيح الغيب [ ]247/8يف تفسري آية املباهلة ،وقال
عقيبه« :واعلم أن هذه الرواية كاملتفق عىل صحتها بني أهل التفسري
واحلديث» .وغري هؤالء كثري.
( )2سبق خترجيه.

واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة ))(( ،فاطمة سيدة نساء
العاملني ))؛ ألنه قد أخرب بإرادة إذهاب الرجس والتطهري،
( )1هذا خرب السيادة وممن رواه من آل حممد (ع) وشيعتهم (رض) :اإلمام زيد
بن عيل (ع) يف املجموع [ ،]462واإلمام القاسم الريس (ع) يف جمموعه
[ ،]186/2واإلمام اهلادي (ع) يف األحكام [ ،]40/1ويف اجلامع الكايف
[ ،]178/6واإلمام املرشد باهلل (ع) [ ،]44/1واإلمام أبو طالب يف األمايل
[ ]348رقم ( ،)380وغريهم.
وممن رواه من املخالفني :ابن حبان يف صحيحه [ ]411/15رقم ،)6959
وصححه شعيب األناؤوط .والرتمذي يف سننه [ ]656/5رقم (،)3768
وقال :حسن صحيح ،وصححه األلباين .وابن ماجه يف سننه [ ]44/1رقم
( .)118وابن أيب شيبة يف مصنفه [ ]378/6رقم ( .)32176وأمحد يف
الفضائل [ ]771/2رقم ( ،)1360ويف مسنده [ ]31/17رقم (.)10999
والنسائي يف السنن الكربى [ ]318/7رقم ( .)8113وأبو يعىل يف مسنده
[ ]395/2رقم ( .)1169وابن األعرايب يف معجمه []218/1
رقم ( .)379واحلاكم يف املستدرك [ ]182/3رقم ( ،)4779وقال:
«هذا حديث صحيح هبذه الزيادة» يعني« :وأبوهام خري منهام» ،ووافقه
الذهبي فقال« :صحيح» .وغريهم كثري
( )2ممن رواه من آل حممد (ع) ،وشيعتهم (رض) :اإلمام أبو طالب يف األمايل
[ ]348رقم ( ،)380وحممد بن سليامن الكويف يف املناقب []197/2
رقم ( ،)670وغريهم.
وممن رواه من املخالفني :أبو داوود الطياليس يف مسنده [ ]5/3رقم ( )1470عن
عائشة ،وابن أيب شيبة يف مصنفه [ ]388/6رقم ( )32273عن عبد الرمحن
بن أيب ليىل ،والنسائي يف السنن الكربى [ ]380/6رقم ( )7041عن
عائشة ،والطحاوي يف رشح مشكل اآلثار [ ]141/1رقم ( )19عن عمران
بن حصني ،وابن األعرايب يف معجمه [ ]1140/3رقم ( )2393عن عمران
بن حصني ،واحلاكم يف املستدرك [ ]170/3رقم ( )4740عن عائشة،
وقال :هذا إسناد صحيح ،وأبو نعيم يف احللية [ ]39/2عن عائشة ،وقال:
رواه جابر اجلعفي ،عن الشعبي مثله ،ورواه جابر عن أيب الطفيل ،عن عائشة

=

وما أراده اهلل كانَ ﴿ :ف َّع ٌال ل َِما يُر ُ
يد﴾ [الربوج.]16
ِ

لف عليهم الكساء،
وب َّينهم رسول اهلل ÷ حني َّ

وقال(( :اللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس
تطهريا)).
وطهرهم
ً

وألنه ال يصح أن خيرب عن أحد أنه يدخل اجلنة وهو يعلم أنه

يقارف الكبائر ،ولو كانت خامتته التوبة والصالح؛ ألنه يكون
إغراء له باملعصية ،وهو ال جيوز ألنه قبيح ،واهلل ال يفعل القبيح.
وكذا جامعة أهل البيت ،واألمة ،معصومون فيام أمجعوا عليه،
وال نقول بالعصمة يف غري هؤالء؛ لعدم الدليل ،وال نحكم بعدم
العصمة لغريهم ،فلعل بعض أفراد الصاحلني معصومون
وإن مل يطلعنا اهلل عليهم؛ إال أ َّنا ال نحكم بالعصمة ألحد
بدون برهان ،وال نحكم بالعدم بدون برهان.
نحوه ،ورواه عروة بن الزبري ،وأبو سلمة بن عبد الرمحن ،وحييى بن عباد ،عن
عائشة نحوه ،وروته فاطمة بنت احلسني ،وعائشة بنت طلحة ،عن عائشة
نحوه .وغريهم .قال ابن أيب احلديد يف رشح النهج [« :]265/10قد تواتر
اخلرب عنه ÷ أنه قال(( :فاطمة سيدة نساء العاملني)).
وقد روي بلفظ(( :فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة)) ،وممن رواه هبذا اللفظ :الرتمذي يف
سننه [ ]660/5رقم ( )3781عن حذيفة ،وأمحد يف الفضائل [ ]788/2رقم
( )1406عن حذيفة ،وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين [ ]366/5رقم
( )2966عن حذيفة ،واحلاكم يف املستدرك [ ]164/3رقم ( )4721عن حذيفة
وصححه الذهبي ،وأبو بكر النصيبي يف فوائده [ ]194/1رقم ( )193عن ابن
عباس .وغريهم عن غري من ُذكر من الصحابة.

السؤال الثالث :ما هو الذي جيب فيه اخلمس؟
اجلواب :أن فيه خال ًفا إال أن أصحابنا ال نعرف أحدً ا منهم
يوجبه يف غري ثالثة أنواع:
األول :ما أخذ عىل الكفار احلربيني يف احلرب وغريه برشوط
مذكورة يف كتب السري ،وهو املجمع عليه ،وما أخذ عىل البغاة
لفعل عيل يف حرب اجلمل والنهروان ويف اخلراج واملعاملة،
وما يؤخذ من أهل الذمة.
الثاين :الركاز وهو كنوز اجلاهلية واملعادن مثل الذهب
والفضة والنحاس وسائر املعادن وما أخذ من البحر مثل اللؤلؤ
واملرجان ونحوها.
الثالث :صيد الرب والبحر.
ومل يقم دليل يف غريها من سائر ما يتملك بأي سبب من
األسباب ،كالتجارة ،واإلجارة والزراعة ،وغريها؛ ألن الدليل
َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َّ
َش ٍء فأن
املعتمد قول اهلل تعاىل﴿ :واعلموا أنما غن ِمتم مِن
َِّلل ُ ُ
ُخ َس ُه[ ﴾...األنفال ،]41واحلديث املشهور(( :يف الركاز
اخلمس )) ،وهو كنوز اجلاهلية.

( )1أمايل اإلمام أمحد بن عيسى (ع) العلوم [ ]297/2والرأب [،]577/1
واإلمام اهلادي يف املنتخب [ ،]82ويف رشح التجريد لإلمام املؤيد باهلل (ع)

=

وبعضهم جيعل املعادن منها ،وبعض أصحابنا أوجبه يف
احلشيش واحلطب النابتني يف الفيايف والقفار ،ولو أراد اهلل اخلمس
يف كل يشء لقال :واعلموا أن ما ملكتم من يشء أو ما اكتسبتم،
فلام قالَ :غنِ ْمت ُْم عرفنا أن ما يملك شيئان غنيمة وغري غنيمة؛
فلم نوجبه يف غري الغنيمة ،ومل نعرف دلي ً
ال عىل إجياب اخلمس
إال اآلية الكريمة ،وحديث الركاز ،وما روي عن عيل #
ربس أربعة آالف
أنه أوجبه يف املعدن  ،وجعل عىل أمجة ا ْل َ ْ
يف السنة  ،وهي األسامك ،وهذه ال توجبه يف التجارة
وال يف غريها غري ما ذكرنا ،واهلل أعلم.
السؤال الرابع :هل جيوز للمرأة زيارة القبور ،وهل جيوز هلا
مزامحة الرجال؟
بأسا؛ لعموم أدلة الزيارة ،وألنه
اجلواب :أما الزيارة فال نرى هبا ً
قد روي أن فاطمة & كانت تزور قرب عمها احلمزة رمحه اهلل.
[ ،]200/2واإلمام أمحد بن سليامن (ع) يف أصول األحكام [ ]383/1رقم
( ،)926واإلمام املنصور عبد اهلل بن محزة (ع) يف املهذب []121
( )1رشح التجريد لإلمام املؤيد باهلل (ع) [.]201/2
( )2رشح التجريد لإلمام املؤيد باهلل (ع) [ .]204/2والربس :بلدة بني الكوفة واحللة.
( )3رواه احلاكم يف املستدرك [ ]533/1رقم ( )1396عن احلسني السبط (ع).
ورواه بطريق أخرى يف[ ]30/3رقم ( ،)4319وقال :صحيح اإلسناد.
والرواية يف املصنف لعبد الرزاق [ ]572/3رقم ( ، )6713ويف السنن

=

وأما مزامحة النساء للرجال فالزيارة مندوبة ،واملندوب
ال يستباح به فعل املحظور ،وإنام يفعل ذلك الالئي ال حياء
هلن حتى امتنع أهل الدين والتحري من استالم الركن
يف الطواف بسببهن.
السؤال اخلامس :هل جيوز عندكم زيارة القبور وتقبيلها
والطواف عليها كام يطاف عىل الكعبة؟ وما يقوله الزائر؟
اجلواب :أما زيارة القبور؛ فقد تقدم اجلواب عىل جوازها
عندنا ،ونأيت اآلن باألدلة عىل رشعيتها.
وأما التقبيل فليس به بأس؛ لعدم املانع إال أن ُيعتقد أنه سنة.
وأما الطواف فإن فعله الفاعل معتقد ًا أنه سنة ،أو قصد
به عبادة القرب فال جيوز؛ ألنه بدعة ،ورشك إن قصد العبادة،
وإال فال بأس؛ لعدم املانع ،واألوىل تركه جتن ًبا للتهمة.
ويف رشعيتها وفضلها ما رواه اإلمام األعظم زيد بن عيل ،عن
آبائه (( :%عودوا مرضاكم واشهدوا جنائزكم وزوروا قبور
موتاكم؛ فإن ذلك يذكركم باآلخرة )).
وروى السيد اإلمام أبو طالب عن احلسني بن عيل  ŉقال:
الكربى للبيهقي [ ]131/4رقم (.)7208
( )1يف املجموع [.]180

قال رسول اهلل ÷(( :إن حبيبي جربيل أتاين فأخربين
بأنكم قتىل ،وأن مصارعكم شتى ،فأحزنني ذلك؛ فدعوت
اهلل لكم)) فقال احلسني :يا رسول اهلل ،من يزورنا عىل تشتتنا
وتباعد قبورنا؟
فقال ÷(( :طائفة من أمتي يريدون بذلك بري وصلتي،
إذا كان يوم القيامة زرهتم باملوقف فأخذهتم بأعضادهم فأنجيتهم
من أهواهلا )).
أيضا عن احلسني بن زيد ،عن آبائه عن عيل %
وروى ً
ربا من قبورنا أهل البيت
قال :قال رسول اهلل ÷(( :من زار ق ً
ثم مات من عامه وكل اهلل عىل قربه سبعني ملكًا يسبحون له
إىل يوم القيامة )).
وروى اهلادي  #بسنده إىل النبي ÷(( :من زارين يف
حيايت أو زار قربي بعد وفايت ص ّلت عليه مالئكة اهلل اثنتي عرشة
ألف سنة )).
( )1يف األمايل [ ]169رقم ( ،)125واإلمام عبد اهلل بن محزة يف الشايف
[ ،]792/1والشهيد محيد يف احلدائق الوردية [.]8/1
( )2رواه اإلمام أبو طالب (ع) يف األمايل [ ]168رقم ( ،)124واإلمام اهلادي
(ع) يف درر األحاديث [ ،]184واإلمام عبد اهلل بن محزة (ع) يف الشايف
[ ،]160/1واإلمام احلسن (ع) يف أنوار اليقني [ ]141/2نسخة إلكرتونية.
( )3يف األحكام [.]520/2

وروى أيض ًا عنه ÷ أنه قال(( :من زار قربي وجبت
له شفاعتي (.))) 1
أيضا عن احلسني  #أنه قال :قال النبيء ÷:
وروى ً
((من زارين ح ًّيا أو ميتًا ،أو زار أباك ح ًّيا أو ميتًا ،أو زار أخاك
ح ًّيا أو ميتًا ،أو زارك ح ًّيا أو ميتًا كان حقي ًقا عىل اهلل أن يستنقذه
يوم القيامة )).
وعنه ÷(( :من زار قربي وجبت له شفاعتي)).
رواه الدارقطني

بسنده عن ابن عمر ،والبيهقي  ،وغريهام

رواه عنهام تقي الدين بن السبكي.
( )1ممن رواه من أئمتنا (ع) :اإلمام اهلادي (ع) يف األحكام [ ،]520/2واألمري
احلسني يف الشفاء [ ،]114/2ويف اجلامع الكايف [ ،]131/1وغريهم.
وممن رواه من املخالفني :ابن كثري يف الدر املنثور [ ]569/1وعزاه ل ْل َحكِيم
الرت ِم ِذ ّي َوا ْلبَزَّ ار َوابْن ُخزَ ْي َمة َوابْن عدي َوالدَّ َار ُق ْطنِ ّي َوا ْلبَيْ َه ِق ّي .وأخرجه
ِّ ْ
أيضا :الطرباين يف األوسط [ ]16/5رقم ( )4546بنحوه .والدواليب يف
الكنى واألسامء [ ]846/2رقم ( .)1483وابن عساكر يف إحتاف الزائر
وإطراف املقيم للسائر يف زيارة النبي صىل اهلل عليه [وآله] وسلم [.]28/1
واخللعي يف الفوائد احلسان [ ]70/1رقم ( .)69والسندي يف حاشيته عىل
سنن ابن ماجه [ ،]268/2هذه ،وقال « :رواه الدارقطني وغريه وصححه
عبد احلق» ،وأخرى بنحوها ،وقال« :رواه اجلامعة منهم احلافظ أبو عيل بن
السكن يف كتابه املسمى بالسنن الصحاح ،فهذان إمامان صححا هذين
احلديثني وقوهلام أوىل من قول من طعن يف ذلك».
( )2األحكام لإلمام اهلادي [.]520/2
( )3يف سننه [ ]334/3رقم ( ،)2695عن ابن عمر.
( )4يف شعب اإليامن [ ]51/6رقم ( )3862عن ابن عمر .والدواليب يف الكنى

=

أيضا(( :من زار قربي حلت له شفاعتي)) .قال :رواه
وروى ً
البزار بسنده عن ابن عمر.
زائرا ال لعمل حاجة إال زياريت كان
وروى ً
أيضا(( :من جاءين ً

ح ًّقا عيل أن أكون له شفي ًعا يوم القيامة)) .قال :رواه الطرباين
يف معجمه الكبري  ،والدارقطني يف أماليه ،وأبو بكر بن
املقري يف معجمه  ،وصححه سعيد بن السكن

من حديث

ابن عمر.
وروى(( :من زار قربي فكأنام زارين يف حيايت)) ,قال :رواه
الدارقطني وغريه ،والبيهقي عن ابن عدي.
واألسامء [ ]846/2رقم ( )1483عنه .والسكن بن مجيع يف حديثه املطبوع
يف آخر معجم الشيوخ لوالده [ ]419رقم ( )4عن ابن عمر .واحلكيم
الرتمذي يف نوادر األصول [ ]67/2األصل الثاين عرش واملائة ،وابن النجار
يف الدرة الثمينة الباب السادس عرش [ .]155/1وابن عدي يف الكامل
[ ]69/8ترمجة رقم ( )1834عن ابن عمر.
( )1أخرجه اهليثمي يف كشف األستار [ ]57/2رقم ( )1198عن ابن عمر.
( )2املعجم الكبري [ ]291/12رقم ( )13149عن ابن عمر.
( )3ورواه الدارقطني يف العلل [ ]58/13عن ابن عمر بلفظ :من زارين إىل
املدينة كنت له شفيعا ،أو شهيدا.
( )4معجم ابن املقرئ [ ]80/1رقم ( ،)158وابن النجار يف الدرة الثمينة الباب
السادس عرش [ ،]155/1واخللعي يف الفوائد احلسان [ ]69/1رقم (،)68
وأبو نعيم يف تاريخ أصبهان [.]276/2
( )5راجع قريبا ما قاله السندي يف ذلك.
( )6يف سننه [ ]333/3رقم ( :)2693من حج فزار قربي بعد وفايت.

وروى(( :من حج البيت ومل يزرين فقد جفاين)) ،قال :رواه
ابن عدي وغريه.
وروى(( :من زار قربي)) أو(( :من زارين كنت له شفي ًعا أو
شهيدً ا)) ،قال :رواه أبو داود الطياليس يف مسنده.
وروى(( :من زارين متعمدً ا كان يف جواري يوم القيامة ))،
قال :رواه أبو جعفر العقييل وغريه .
وروى(( :من زارين بعد مويت فكأنام زارين يف حيايت))،
قال :رواه الدارقطني .
وروى عن البيهقي

من حديث أنس(( :من زارين باملدينة

حمتس ًبا كنت له شهيدً ا وشفي ًعا)) ،ويف حديث عبادة(( :شهيدً ا
وشفي ًعا)) ،وذكره ابن اجلوزي يف مثري الغرام الساكن.
( )1يف الكامل [ ]248/8ترمجة (.)1956
( )2يف مسنده [ ]66/1رقم ( .)65والبيهقي يف سننه الكربى []403/5
رقم ( )10273عن عمر.
( )3عبد الرزاق يف مصنفه [ ]267/9رقم ( )17166بنحوه ،والبيهقي يف شعب
اإليامن [ ]46/6رقم (.)3856
( )4يف الضعفاء [ ]361/4حتت الرقم (.)1973
( )5كالبيهقي يف شعب اإليامن [ ]47/6رقم (.)3856
( )6يف سننه [ ]333/3رقم ( .)2694والطرباين يف األوسط [ ]94/1رقم
( ،)287ويف الكبري [ ]406/12رقم ( ،)13496والبيهقي يف سننه الكربى
[ ]403/5رقم ( ،)10274ورقم ( )10275بطريقني.
( )7البيهقي يف السنن الصغري [ ]211/2رقم ( )1771عن أنس بن مالك.

وروى ابن النجار

بسنده إىل أنس :قال رسول اهلل ÷:

((من زارين ميتًا فكأنام زارين ح ًّيا ،ومن زار قربي
وجبت له شفاعتي ،وما من أحد من أمتي له سعة ثم مل يزرين
فليس له عذر)).
وروى مسلم عنه ÷(( :زوروا القبور فإهنا تذكر املوت)).
وروى ابن ماجه

بسنده عنه ÷ أنه قال(( :زوروا

القبور فإهنا تذكركم اآلخرة)).
وبسنده عن عائشة :أنه ÷ ((رخص يف زيارة القبور )).
وبسنده عنه ÷(( :كنت هنيتكم عن زيارة القبور
فزوروها فإهنا تزهد يف الدنيا وتذكر اآلخرة )) ،ورواه
مسلم إىل قوله(( :فزوروها)).
( )1يف الدرة الثمينة يف أخبار املدينة [ ]155/1الباب السادس عرش عن أنس.
( )2مسلم يف صحيحه [ ]671/2رقم [ ])976(-108عن أيب هريرة من
حديث :استأذنت ريب  ..اآليت.
( )3يف سننه  ]500/1رقم ( )1569عن أيب هريرة ،وصححه األلباين ،والطرباين
يف الصغري [ ]118/2رقم ( )881عن زيد بن ثابت.
( )4سنن ابن ماجه [ ]500/1رقم ( )1570عن عائشة ،وصححه األلباين.
( )5سنن ابن ماجه [ ]501/1رقم ( ،)1571ومسلم يف صحيحه []672/2
رقم [ ])977(-106عن بريدة بطريقني.
( )6يف صحيحه [ ]672/2رقم [ ])977(-106عن بريدة بلفظ :هنيتكم عن زيارة
القبور فزوروها وهنيتكم عن حلوم األضاحي فوق ثالث فأمسكوا ما بدا لكم
وهنيتكم عن النبيذ إال يف سقاء فارشبوا يف األسقية كلها وال ترشبوا مسكرا

وروى النسائي (( :وهنيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن
يزور فليزر)).
وروى مسلم يف صحيحه  ،وابن ماجه  ،والنسائي
بأسانيدهم عن أيب هريرة :زار النبي ÷ قرب أمه فبكى وأبكى
من حوله  ،فقال ÷(( :استأذنت ريب يف أن استغفر هلا
فلم يأذن يل واستأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل فزوروا القبور
فإهنا تذكركم املوت)).
وروى مسلم أنه كلام كانت ليلة عائشة من رسول اهلل ÷
خيرج من آخر الليل إىل البقيع فيقول(( :السالم عليكم دار قوم
مؤمنني وأتاكم ما توعدون)).

( )1يف سننه [ ]89/4رقم ( )2033عن بريدة.
( )2يف صحيحه [ ]671/2رقم [ ])976(-108عن أيب هريرة ،وأبو داوود
يف سننه [ ]218/3رقم ( )3234عنه.
( )3يف سننه [ ]501/1رقم ( )1572عنه.
( )4يف سننه [ ]90/4رقم ( )2034عنه.
( )5املراد من االستشهاد :إثبات رشعية زيارة القبور لدى املخالفني برواياهتم،
وال يلزم منه صحة احلديث عند املؤلف أيده اهلل تعاىل.
( )6يف صحيحه [ ]218/1رقم [.])249(-39

وأما ما يقوله الزائر :فالتسليم عىل امليت ،والدعاء له،
وتالوة ما تيرس إىل روحه؛ آلثار وردت يف ذلك ،روى اإلمام
زيد بن عيل ،عن آبائه عن عيل  %أنه كان إذا دخل املقربة قال:
(السالم عىل أهل الديار من املؤمنني واملسلمني ،أنتم لنا فرط
وإنا بكم الحقون ،إنا إىل اهلل راغبون وإنا إىل ربنا ملنقلبون ).
أيضا عن آبائه ،عن رسول اهلل ÷ أنه أمر بجنازة
وروى ً
أن توضع يف اللحد ،وأمرهم بالدعاء هلا؛ فلام ألقى عليه الرتاب
حثا بثالث حثيات ،ثم دعا بام شاء اهلل أن يدعو له ،ثم قال:
((اللهم جاف األرض عن جنبه ،وصعد روحه ،ولقه منك
رضوا ًنا)) فلام فرغ من دفنه جاء رجل فقال :يا رسول اهلل،
إين مل أدرك الصالة عليه أفأصيل عىل قربه؟ قال(( :ال ،ولكن قم
عىل قربه فادع ألخيك وترحم عليه واستغفر له )).
( )1يف املجموع [.]399
ومن املخالفني :مسلم يف صحيحه [ ]671/2رقم [ ])975(-104عن بريدة
بنحوه ،والنسائي يف سننه [ ]94/4رقم ( )2040عن بريدة بنحوه،
وابن ماجه يف سننه [ )494/1عنه بنحوه ،وابن راهويه يف مسنده
[ ]1013/3رقم ( )1765عن عائشة ،وغريهم.
( )2يف املجموع [ .]173واإلمام أمحد بن عيسى (ع) يف األمايل :الرأب
[ ]851/2رقم ( ،)1389واإلمام املرشد باهلل (ع) يف اخلميسية []306/2
بنحوه ،وغريهم.

وروى عيل الرضا بن موسى الكاظم عن آبائه ،قال:
قال رسول اهلل ÷(( :من مر عىل املقابر وقرأ قل هو اهلل أحد
إحدى عرشة مرة ثم وهب أجره لألموات أعطي من األجر
بعدد األموات )).
وروي عنه ÷(( :اقرأوا عىل موتاكم يس )).

هذا ،وأما حديث(( :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد:
املسجد احلرام ،ومسجد الرسول ،ومسجد األقىص)) إن صح
فال حجة فيه ملنع زيارة القبور وشد الرحال إليها؛ ألن محل
احلديث عىل ظاهره خالف القرآن ،والسنة ،وإجامع املسلمني.
ُُ
َ ْ ُ
ْ
قال اهلل تعاىل﴿ :فامشوا ِِف َم َنا ِكبِ َها َوُكوا م ِْن ِرزقِ ِه﴾ [امللك،]15:
َ
َ
َُْ
يَّلفِه ْم ر ْح َل َة الش َتا ِء َوا َّ
لص ْي ِف[ ﴾2قريش]،
ِ
﴿ ِ ِْليَّل ِف قري ٍش 1إِ ِ ِ
ََْ َ َ َْ ُ ْ َُ ٌ َ
َْ
َ
ْ
ُصوا مِنَ
ِإَوذا َ َ
اح أ ْن َت ْق ُ ُ
َض ْب ُت ْم ِِف اْلر ِض فليس عليكم جن
﴿
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ ُ ُ
َّ
َ
ْ ُ َ ُ ْ
ِل ل ْم تكونوا بَالِ ِغي ِه
الصَّلةِ﴾ [النساءَ ﴿ ،]101وَت ِمل أثقالكم إَِل ب ٍ
( )1يف الصحيفة امللحق باملجموع [.]445
( )2أبو داوود يف سننه [ ]191/3رقم ( )3121عن معقل بن يسار ،وابن ماجه
يف سننه [ ]466/1رقم ( )1448عن معقل بن يسار ،والنسائي يف السنن
الكربى [ ]394/9رقم ( )10846عنه ،وابن حبان يف صحيحه []269/7
رقم ( )3002عنه ،وغريهم.

ََ ْ َ َ َ ً َْ ََ
َّ
َُْْ
َع َس َفر َفع َّدةٌ
إَِل بِشِ ِق اْلنف ِس﴾ [النحل﴿ ،]7ومن َكن م ِريضا أو
ٍ ِ
َ ُ َ
م ِْن أ َّيا ٍم أخ َر﴾ [البقرة.]185
وأما السنة :فاملعلوم أن النبيء ÷ كان يغزو الكفار،

وغزواته كثرية ،وكان يبعث البعوث ،وأمر بعض أصحابه
باهلجرة إىل احلبشة ،وهاجر إىل املدينة.
وأما اإلجامع :فال زال املسلمون يشدون الرحال للتجارة،
واإلجارة ،والتداوي ،وغريها ،بال نكري يف كل زمان ومكان.
فإذا عرفت أن هذا احلديث ليس عىل ظاهره لزم تأويله فن َُؤ ِّوله
بأن املراد :ال تشد الرحال إىل مسجد غري الثالثة املساجد
املذكورة ،ويؤيد هذا أن الغالب يف املستثنى أن يكون من جنس
جنسا
املستثنى منه ،فإذا حذف املستثنى منه ومل يمكن أن يكون ً
عا ًّما ،فال يصح أن يقدر بجنس خاص إال بقرينة ّ
تدل عليه،
وقوله(( :إال إىل ثالثة مساجد)) ،قرينة تدل عىل أنه أراد ال تشد
إىل مسجد إال إىل هذه املساجد.
فإن قالوا :نحمله عىل العموم ونخص ما خصه الدليل.
قلنا :فالدليل قد خصص الزيارة وهو ما قدمنا.

السؤال السادس:ملن الشفاعة؟ وما فائدهتا؟ وهل يكفي يف
اإليامن حب عيل لقول النبي ÷(( :ال حيبك إال مؤمن))؟
واجلواب :أن الشفاعة عندنا ال تكون إال للمؤمنني،
ليزيدهم اهلل من فضله ،أو لريد عليهم ما قد حمته الذنوب من
ََ َ
َ َّ
َ ْ َ
يع
ِيم وَل ش ِف ٍ
احلسنات؛ لقول اهلل تعاىل﴿ :ما ل ِلظال ِ ِمي مِن َح ٍ
ْ َْ
َُ ُ
َّ
َ
َ
ََ
ار﴾ [البقرة،]270:
يطاع﴾ َ[غافر﴿ ،]18:وم َا ل ِلظ َال ِ ِمي مِن أنص ٍ
َ ْ َ َْْ ُ ً ُْ
ُ
ك ْم َو ََل أ َماّن أ ْهل الْك َ
﴿لَيْ َس بأ َ
وءا ُي َز
اب من يعمل س
ِت
ِي
ن
ا
م
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َّ
ُ
بهِ َو ََل َُي ْد ُل م ِْن دون اَّللِ َو ِ ًِّلا َوَل ن ِص ً
ْيا﴾ [النساء،]123:
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َ
ٌ
ْ
ُ
َ
َ
ِين ك َس ُبوا َّ َ
﴿ َواَّل َ
ات َج َز ُ
اء َسي ِ َئ ٍة ب ِ ِمثل َِها َوت ْرهق ُه ْم ذِلة َما
السيِئ ِ
َ َ َّ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ ً َ َّ
َ
َّ
َ
ْ
ص ٍم كأنما أغشِ يت وجوههم ق ِطعا مِن اللي ِل
ل ُه ْم م َِن اَّللِ م ِْن َع ِ
ُ ْ ً ُ َ َ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ َ ُ َ
اِلون﴾ [يونس،]27:
مظل ِما أولئِك أصحاب اْلارِ هم فِيها خ ِ
ْ
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ
ْ
ودهُ نُ ْدخِل ُه نَ ً
ارا
﴿ َو َم ْن َيع ِص اَّلل ورسول ويتعد حد
اِلا ف َ
َخ ِ ً
ِيها﴾ [النساء.]14:
فهذه اآليات تدل عىل عدم الشفاعة للعصاة من وجهني:

األول :أهنا نصت عىل أن ليس للعايص شفيع وال نصري
وال عاصم ،ولو كانت هلم شفاعة ،لكان هلم نصري وعاصم.
( )1الزيادة ،أو الرد ،فائدة الشفاعة.

الثاين :أهنا دلت عىل اخللود ،فال يصح اخلروج بشفاعة
النبيء ÷ ،وهي آيات عامة يف كل عاص وظامل وفاعل
ٍ
سوء ،أو أي سيئة وأي معصية.
أي

ولنا آيات يف بعض املعايص املعينة مثل :قوله تعاىلَ ﴿ :و َم ْن
َي ْق ُت ْل ُم ْؤم ًِنا ُم َت َعم ًدا فَ َ
اِلا ف َ
ج َز ُاؤهُ َج َه َّن ُم َخ ِ ً
ِيها﴾ [النساء،]93:
ِ
َ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ً َ َ َ َ َ
ومثل قوله تعاىل﴿ :واَّلِين َل يدعون مع اَّللِ إِلها ءاخر وَل
َ َّ َ َّ ُ َّ
َْ َ
َ ْ ُ ُ َ َّ ْ َ َّ
ْ ْ
ُ َ
اْل ِق َوَل يَ ْزنون َو َم ْن َيف َعل
يقتلون اْلفس ال َِّت حرم اَّلل إَِل ب ِ
ُ َ َ ْ َُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ
َ َ ََْ ََ
ً
ْ
ذل ِك يلق أثاما 68يضاعف ل العذاب يوم القِيامةِ ويخِل فِيهِ
اءهُ
ُم َهانًا[ ﴾69الفرقان] ،ومثل قوله تعاىل يف شأن الرباَ ﴿ :ف َم ْن َج َ
َ ْ َ ََ
َ ٌ
َ َ َ ْ َ َّ
َ
َم ْوعِظة م ِْن َربِهِ فان َته فل ُه َما َسلف َوأم ُرهُ إَِل اَّللِ َو َم ْن ََعد
َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ َ ُ َ
اِلون[ ﴾275البقرة].
فأولئِك أصحاب اْلارِ هم فِيها خ ِ
فدلت هذه اآليات عىل ختليد مرتكبيها يف النار ،فال شفاعة هلم؛
ألن الشفاعة :إما أن توجب عدم دخوله النار أو خروجه منها،
وهذه اآليات تدل عىل الدخول واخللود أعاذنا اهلل منها.
واخلروج من النار مذهب اليهود لعنهم اهلل ،وقد عابه
َ ُ َ
اهلل عليهم وخطأهم ،ور َّد عليهم يف قوله تعاىلَ ﴿ :وقالوا ل ْن
ََ
َ َ َّ َ َّ ُ َّ َ َّ ً ْ َ ً ُ ْ َ َّ َ ْ ُ
ْ َّ َ
اما َمع ُدودة قل أَّتذت ْم عِن َد اَّللِ ع ْه ًدا فل ْن
تمسنا اْلار إَِل أي
َ
َ
َ ََْ َ
ُ ْ َ َّ ُ َ
ْ َ ُ ُ َ َ َ َّ
اَّلل ع ْه َدهُ أم تقولون َع اَّللِ َما َل تعل ُمون 80بََل َم ْن
َيل ِف
َ
َ
ُ
ُ
َ َ ُُ َ َ َ ْ
اط ْ
ص َ
ب َسي َئ ًة َوأ َح َ
َك َس َ
ح ُ
اب اْلَّارِ ه ْم
ت بِهِ خ ِطيئاته فأولئِك أ
ِ

َ َ ُ َ
ون[ ﴾81البقرة] ،وقالَ ﴿ :ذل َِك ب َأ َّن ُه ْم قَالُوا لَنْ
اِل
فِيها خ ِ
ِ
َ
َّ
َ ُ
َّ ً َ ْ ُ َ
َ ُ
َ َ َّ َ َّ ُ
ات َوغ َّره ْم ِِف دِين ِ ِه ْم َما َكنوا
تمسنا اْلار إَِل أياما معدود ٍ
َ َُْ َ
َّتون﴾ [آل عمران ،]24:فكيف يعيب عليهم هذا الدين وجيعله
يف
غرورا ويرد عليهم ،ثم جيعله دينًا لنا؟!

وروى أبو العباس احلسني بسنده ،عن موسى بن عبد اهلل بن
احلسن بن احلسن بن عيل  ،%عن آبائه عن النبي ÷ أنه قال:
((أال سريد عيل احلوض منكم رجال ف ُيدفعون عني فأقول :يا رب
أصحايب أصحايب ،فيقول :يا حممد ،إهنم أحدثوا بعدك وغريوا سنتك،
سحقا ً
فأقولً :
سحقا )).
وأخرج البخاري

يف صحيحه عن ابن عباس ،عن

( )1رواه من آل حممد (ع) ،وشيعتهم (رض) :اإلمام عبد اهلل بن محزة
يف الشايف [ ،]719/4وأبو العباس احلسني يف املصابيح [ ]233رقم ()102
يف «خرب الوفاة».
ومن املخالفني :أمحد يف مسنده [ ]318/17رقم ( )11220عن أيب سعيد،
والروياين يف مسنده [ ]212/2رقم ( )1054عن أيب سعيد ويف آخره:
((ملن بدل بعدي)).
( )2يف صحيحه [ ]139/4رقم ( )3349عن ابن عباس وعنه بطرق أخرى
أيضا
باألرقام ( .)6526( ،)4740( ،)4626( ،)4625( ،)3447ورواه ً
عن ابن عباس :مسلم يف صحيحه [ ]2194/4رقم [.])2860(-58
والرتمذي يف سننه [ ]615/4رقم ( .)2423والنسائي يف سننه []117/4
رقم ( .)2087وأبو داوود الطياليس يف مسنده [ ]362/4رقم (.)2760

=

النبيء ÷ أنه قال(( :إن أول اخلالئق يكسى يوم القيامة
إبراهيم ،وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ هبم ذات الشامل
فأقول :يا رب أصحايب أصحايب ،فيقول :إنك ال تدري ما
أحدثوا بعدك  ))...الخ اخلرب.
وعن ابن مسعود (( :أنا فرطكم عىل احلوض ،ولريفعن
هويت إليهم ألنتوهلم اختلجوا دوين
رجال معكم حتى إذا
ُ
فأقول :يا رب أصحايب ،فيقول :إنك ال تدري ما أحدثوا
بعدك)) ،وعن حذيفة مثله.
عيل أناس احلوض حتى إذا عرفتهم
وعن أنس (( :لريدن َّ
وابن حبان يف صحيحه [ ]343/15رقم ( ،)7347واحلاكم يف مستدركه
[ ]486/2رقم ( )3673بنحوه ،وغريهم كثري.
( )1البخاري يف صحيحه [ ]119/8رقم ( )6575عن ابن مسعود ،ورقم ()6576
أيضا :مسلم [ ]1796/4رقم [ ،])2297(-32وابن ماجه
أخرى .ورواه عنه ً
[ ]1016/2رقم ( ،)3057وابن أيب شيبة يف مسنده [ ]163/1رقم (.)235
وأمحد يف مسنده [ ]148/6رقم ( ،)3639وروى روايات أخر عنه متعددة.
والبزار يف مسنده [ ]106/5رقم ( )1685عنه .وأخر عنه .وأبو يعىل يف مسنده
[ ]102/9رقم ( )5168عنه .وغريهم عنه (رض).
( )2البخاري يف صحيحه [ ]119/8عن حذيفة عقيب الرواية عن ابن مسعود
أيضا :نعيم بن حامد يف الفتن [ ]87/1رقم
رقم( .)6576ورواه عن حذيفة ً
( .)200وابن أيب شيبة يف مسنده [ .)306/6وأمحد يف مسنده []326/38
رقم ( .)23290والطرباين يف األوسط [ ]166/7رقم ( .)7171وغريهم.
( )3البخاري يف صحيحه [ ]120/8رقم ( )6582عن أنس.

اختلجوا دوين ))..إىل آخر احلديث ،ويف رواية أيب سعيد
اخلدري (( :فأقول :إهنم مني ،فيقال :إنك ال تدري ما أحدثوا
بعدك ،فأقول :سح ًقا سح ًقا ملن غري بعدي)).
وعن أيب هريرة (( :يرد عيل يوم القيامة رهط فيجألون
عن احلوض فأقول :يا رب أصحايب أصحايب  ))..اخلرب ،إىل قوله:
((إهنم ارتدوا عىل آثارهم القهقرى)).
وعن سعيد بن املسيب  :كان حيدث عن أصحاب النبيء أن
النبيء ÷ قال(( :يرد عيل احلوض رجال من أصحايب فيجألون
عنه  ))...إىل آخره ،أي :يمنعون ويطردون ،انتهى ما يف البخاري.
وأخرج مسلم نحو ذلك عن أيب هريرة ،وأنس .
( )1البخاري يف صحيحه [ ]120/8رقم ( )6584عن أيب سعيد.
( )2البخاري يف صحيحه [ ]120/8رقم ( )6585عن أيب هريرة ،ورقم
( )6587أخرى بزيادة.
( )3البخاري يف صحيحه [ ]120/8رقم ( )6586عن ابن املسيب.
( )4يف صحيحه [ ]1800/4رقم ([ ])2302(-38عن أيب هريرة بطريقني،
ورقم [ ])2304(-40عن أنس بطريقني ،و[ ])2304(-41عنه بطريقني،
و[ ])2304(-42بثالث طرق.
( )5وعن غريهم بمثل ،أو بنحو ما تقدم رواه :البخاري يف صحيحه []120/8
رقم ( )35عن سهل بن سعد .ومسلم يف صحيحه [ ]1795/4رقم ([-29
( ])2295عن أم سلمة ،والطرباين يف الكبري [ ]297/23رقم ( )661عنها،
والبيهقي يف البعث والنشور [ ]122/1رقم ( )142عنها .والطرباين يف
الكبري [ ]207/7رقم ( )6856عن سمرة ،وفيه [ ]201/17رقم ()538
عن أيب مسعود .ويف زوائد مسند أمحد غاية املقصد للهيثمي [ ]436/4رقم
( )5050عن جابر بن عبد اهلل ،و[ ]437/4رقم ( )5054عن أيب بكرة،

=

ففي هذا داللة عىل أهنم منعوا الشفاعة ألجل التغيري
والتبديل ،وأهنم ارتدوا عىل أعقاهبم القهقرى؛ فدلت عىل
أن املعايص منعت من الشفاعة ،وأن النبي ÷ إنام يشفع
هلم لعدم علمه بام صنعوا؛ فلام علم قال(( :سح ًقا سح ًقا))،
فثبت أهنا ال تصح للعصاة.

وعنه ÷(( :ال يدخل اجلنة نامم )) رواه البخاري
ومسلم .
والبزار يف مسنده [ ]314/1رقم ( )204عن ابن عباس عن عمر بن
اخلطاب ،وفيه أيضا [ ]149/8رقم ( )3168عن أيب موسى .وأبو يعىل يف
مسنده [ ]433/7رقم ( )4455عن عائشة .والطرباين يف األوسط
[ ]125/1رقم ( )397عن أيب الدرداء.
( )1رواه املجليس يف بحار األنوار [ ]265/72رقم ( )8عن حذيفة وفيه(( :قتات))
بدل ((نامم)) .والصدوق يف من ال حيرضه الفقيه [ ]7/4رقم ( )4968عن
الصادق عن آبائه عن أمري املؤمنني (ع) حديث املناهي .واحلر العاميل يف وسائل
الشيعة [ ]282/12رقم [( ]13)16312عن الصادق يف حديث املناهي.
والطويس يف األمايل [ ]383/1رقم ( )76/825عن حذيفة.
( )2يف صحيحه [ ]17/8رقم( )6056عن حذيفة وفيه(( :قتات)) بدل ((نامم)).
( )3يف صحيحه [ ]101/1رقم [ ])105(-168عن حذيفة.
وأخرجه أيضا :أبو داوود يف سننه [ ]268/4رقم ( )4871عن حذيفة.
والرتمذي يف سننه [ ]375/4رقم ( )2026عنه .وأبو داوود الطياليس

=

قال يف ختريج الشايف :وعن أيب هريرة ،أن رسول اهلل ÷
قال (( :من قتل نفسه بحديدة فحديدته يف يده جيأ هبا بطنه يوم
القيامة يف نار جهنم خالدً ا خملدً ا فيها أبدً ا ،ومن قتل نفسه
بسم فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم خالدً ا خملدً ا فيها أبدً ا،
ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يرتدى يف نار جهنم
خالدً ا خملدً ا فيها أبدً ا)) .أخرجه :البخاري  ،ومسلم ،
والرتمذي  ،والنسائي .
خريا
وأخرج ابن عساكر (( :من َو َّىل ذا قرابة حماباة وهو جيد ً
منه مل يرح رائحة اجلنة)).
يف مسنده [ ]337/1رقم ( )422عنه .واحلميدي يف مسنده أل]409/1
رقم ( )448عنه .وابن أيب شيبة يف مصنفه [ ]329/5رقم ( )26585عنه.
والنسائي يف الكربى [ ]310/10رقم ( )11550عنه .وابن حبان
يف صحيحه [ ]78/13رقم ( )5765عنه .وغريهم كثري.
( )1يف صحيحه [ ]139/7رقم ( )5778عن أيب هريرة.
( )2يف صحيحه [ ]103/1رقم [ ])109( - 175عنه.
( )3يف سننه [[ ]386/4رقم ( )2043عنه.
( )4يف سننه [ ]66/4رقم ( )1965عنه .وأخرجه أيضا :الدارمي يف مسنده
[ ]1526/3رقم ( )2407عنه .والبزار يف مسنده [ ]104/16رقم ()9176
عنه .وابن حبان يف صحيحه [ ]325/13رقم ( )5986عنه .وغريهم.
( )5عزاه البن عساكر املتقي اهلندي يف كنز العامل[ ]39/6رقم ( )14752عن أيب
بكر .ورواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق [ .]245/65ورواه الطرباين يف مسند
الشاميني [ ]366/4رقم( )3572عن يزيد بن أيب سفيان عن أيب بكر.

وأخرج :أمحد  ،والبخاري  ،والنسائي  ،وابن ماجه ،
عن ابن عمر مرفو ًعا(( :من قتل معاهدً ا مل يرح رائحة اجلنة ،وإن
رحيها ليوجد من مسري أربعني عا ًما )).
وأخرج أمحد  ،وأبو داود  ،والرتمذي ،واحلاكم ،
عن أيب بكرة مرفو ًعا(( :من قتل معاهدً ا يف هدنة حرم اهلل
عليه اجلنة )).
وعنه ÷(( :ال يدخل اجلنة قاطع )) .قال سفيان :يعني
قاطع رحم .رواه البخاري  ،ومسلم  ،والرتمذي  ،عن جبري
مرفوعا.
بن مطعم
ً
( )1يف مسنده [ ]162/11رقم ( )6592عن عبد اهلل بن عمرو.
( )2يف صحيحه [ ]99/4رقم ( )3166عن عبد اهلل بن عمرو.
( )3يف سننه [ ]25/8رقم ( )4750عن عبد اهلل بن عمرو.
( )4يف سننه [ ]896/2رقم ( )2686عن عبد اهلل بن عمرو.
أيضا :ابن أيب شيبة يف مصنفه ]457/5[ :رقم ( )27947عن عبد اهلل
( )5ورواه ً
بن عمرو ،والبزار يف مسنده [ ]361/6رقم ( )2373عنه ،وابن حبان يف
صحيحه [ ]238/11رقم ( )4881عن أيب بكرة ،والطرباين يف األوسط
[ ]206/1رقم ( )663عن أيب هريرة ،وغريهم.
( )6يف مسنده [ ]12/34رقم ( )20377عن أيب بكرة.
( )7يف سننه [ ]83/3رقم ( )2760عن أيب بكرة.
( )8يف املستدرك [ ]154/2رقم ( )2631عن أيب بكرة.
( )9وكذا املجليس يف بحار األنوار [م/97ص.]48
( )10رواه من اإلمامية :املجليس يف البحار [ ]191/69بنحوه.
( )11يف صحيحه [ ]5/8رقم ( )5984عن جبري بن مطعم.
( )12يف صحيحه [ ]1981/4رقم [ ])2556( - 18عنه.
( )13يف سننه [ ]316/4رقم ( )1909عنه .وكذا أبو داوود يف سننه []133/2

=

وعنه ÷(( :ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال ينظر
إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم :املسبل واملنان واملنفق
سلعته باحللف الكاذبة )) ،ويف رواية(( :املسبل إزاره)) أخرجه
مسلم  ،وأبو داود  ،والرتمذي  ،والنسائي  ،وابن ماجه .
وأخرج املرشد باهلل  ،عن ابن عمر ،عنه ÷(( :ثالثة ال
ّ
العاق لوالديه،
ينظر اهلل إليهم يوم القيامة وال يدخلون اجلنة:
ومدمن اخلمر ،واملنان)).
ويف رواية مسلم  ،عن أيب هريرة(( :ثالثة ال يكلمهم اهلل  ،))..إىل
قوله(( :وهلم عذاب أليم :شيخ ٍ
زان ،وملك كذاب ،وعامل متكرب ))
انتهى من التخريج.
رقم ( )1696عنه .وأمحد يف مسنده [ ]291/27رقم ( )16732عنه.
وأبو يعىل يف مسنده [ ]385/13رقم ( )7391عنه .وغريهم
( )1املجليس يف بحار األنوار [ ]141/93رقم ( ،)7والصدوق يف أماليه
[ ،]517ويف من ال حيرضه الفقيه [ ]17/4كام عند املجليس
( )2يف صحيحه [ ]102/1رقم [ ])106(-171عن أيب ذر.
( )3يف سننه [ ]57/4رقم ( )4087عن أيب ذر.
( )4يف سننه [ ]508/3رقم ( )1211عن أيب ذر ،وقال عنه :حسن صحيح،
وقال :ويف الباب عن ابن مسعود ،وأيب هريرة ،وأيب أمامة بن ثعلبة ،وعمران
بن حصني ،ومعقل بن يسار.
( )5يف سننه [ ]246/7رقم ( )4459عن أيب ذر ،وصححه األلباين.
( )6يف سننه [ ]744/2رقم ( )2208عن أيب ذر.
( )7يف األمايل اخلميسية [.]31/1
( )8يف صحيحه [ ]102/1رقم [ ])107(-172عن أيب هريرة.
أيضا :املجليس يف البحار [ ]223/7بنحوه ،والكليني يف الكايف
( )9ورواه ً

=

وأما من يذهب إىل أن الشفاعة ألهل الكبائر ،وحيتج بام روي:
«شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي»؛ فاجلواب عليهم من وجوه:
األول :أنه معارض للقرآن ،وحجج العقول ،وكلام عارض
القرآن ومل يمكن تأويله فهو كذب مفرتى؛ ألن رسول اهلل ÷
ْ
َ
ال يقول بخالف ما قال اهلل؛ كيف وقد قال اهللَ ﴿ :و َما َين ِط ُق ع ِن
ْ
ْ ُ َ َّ َ ْ ٌ َ
ْح يُوْح[ ﴾4النجم].
ال َه َوى 3إِن هو إَِل و
الثاين :أنا نؤول احلديث بأن املراد به أهل الكبائر التائبون.

ومام ّ
يدل عىل بطالن هذا املذهب أن املسلمني جممعون عىل أن
دعاء اهلل أن جيعلنا من أهل الشفاعة مندوب حسن؛ فيلزم من هذا
أن ندعو اهلل أن جيعلنا من أهل الفواحش ،والرسق ،والقتل،
وقطع الصالة ،وممن يمنع الزكاة ،ويفطر شهر رمضان ،ما أبشعه
من مذهب يؤدي إىل هذا ،وما أشنعه!
قف أهيا املطلع عىل كتابنا هذا بتدبر وتأمل وإنصاف؛
هل يسوغ أن يلبث نبيئنا ÷ ثال ًثا وعرشين سنة يدعو
إىل طاعة اهلل وإىل امتثال أوامره ،واالنتهاء عن مناهيه ،يرشع
حكيما لصالح معايشهم
دستورا
هلم الرشائع ،ويضع هلم
ً
ً
[ ]311/2رقم ( )14بنحوه ،والصدوق يف من ال حيرضه الفقيه []21/4
رقم ( )4982بنحوه.

استتب األمر بعد جهاد شديد ،وكفاح مرير،
وصالح حياهتم؛ فلام
ّ
قال هلم :اعملوا ما شئتم واتركوا الواجبات وافعلوا املحرمات
فإين سأشفع لكم؛ هيدم ما شيد ،وخيرب ما بنى ،وينقض رشيعته
ََ َ ْ َ َ
َ َّ
ْ ُ
ت غ ْزل َها م ِْن َبع ِد ق َّو ٍة
من أوهلا إىل آخرها ﴿َكل َِّت نقض
َْ َ ً
أنكاثا﴾ [النحل ،]92:هل يقع مثل هذا من حكيم؟!

فال تستسلم يا أخي لزخارف الروايات ،وحكِّم عقلك،
ْ
وحمكم القرآن الذي ﴿ ََل يَأتِيهِ ْاْلَاط ُِل م ِْن بَ ْي يَ َديْهِ َو ََل مِنْ
ِ
َ ْ َْ ٌ
َ
يل م ِْن َ
ِيد[ ﴾42فصلت] ،حاشا هلل ورسوله
َح
ِيم
ك
ح
ْن
ٍ
ٍ
خلفِهِ ت ِ
من هذه البطاالت.
وحق ًا أقول :إن مثل هذا ال يفعله رئيس شعب،
وال زعيم قوم ،وال أمري أرسة ،فض ً
ال عن رسول رب العاملني
وخاتم النبيئني.
وقد تقدم عن النبيء ÷ ما ينقض هذه الرواية.
هذا ،وأما حب عيل  #فإنام جعل عالمة لإليامن؛
ألن املسلمني عىل عهد رسول اهلل ÷ فريقان :فريق منهم
مؤمنون ح ًّقا ،وفريق منهم منافقون؛ فجعل اهلل عالمة املؤمنني
( )1من قوله(( :سريد عيل احلوض  ))...الخ الروايات.

عيل ،وعالمة املنافقني بغضه؛ وليس املراد أن حبه يكفي
َّ
حب ٍّ

يف اإليامن لقول النبي ÷ لعيل (( :#هيلك فيك اثنان:
حمب غال ومبغض قال ))؛ فحكم عليه باهلالك وهو حمب
ٌ
ملا عىص اهلل بالغلو ،فدل عىل أن املحبة ال تكفي.
وقد يقال :إنه ال حيبه ح ًّقا إال من اتبعه واقتدى به يف فعل
الطاعات وترك املحرمات.
( )1قال املوىل جمد الدين املؤيدي (ع) يف اللوامع [« :]872/2قال اإلمام حممد
بن عبد اهلل الوزير (ع) :وقد جاء يف احلديث مرفوعًا وموقو ًفا(( :هيِلك فيك-
أو :هيِلك َّيف -اثنان :حمب غال ،ومبغض قال)) انتهى؛ وهو كام قال».
ويف هنج البالغة احلكم( :)117( :هلك َّيف اثنان) ،ويف الديباج الويض رشح
هنج البالغة لوالدنا اإلمام حييى بن محزة [ :]1042/3هيلك فيك يا عيل
اثنان ،..والبوصريي يف إحتاف اخلرية [ ]205/7رقم ( )1/6676عن
أيب جحيفة ،وعزاه البن منيع وقال :ورجاله ثقات ،وابن حجر العسقالين
يف املطالب العالية [ ]135/16رقم ( )]1[-3939عن عيل (ع) ،بنحوه،
ورقم ( )]2[-3940عن أيب جحيفة ،ورقم ( )]3[-3940عن زاذان.
وروي بلفظ( :هيلك يف رجالن حمب مفرط يقرظني بام ليس يف ،ومبغض حيمله
شنآين عىل أن يبهتني) من حديث(( :فيك مثل من عيسى)) ،أو بلفظ( :هيلك
يف رجالن :حمب مفرط ،ومبغض ٍ
مفرت) :رواه :أمحد يف الفضائل []713/2
رقم ( )1221عن عيل (ع) ،ويف [ ]672/2رقم ( )1147عنه (ع) ،وابن أيب
عاصم يف السنة [ ]477/2رقم ( )987عنه (ع) ،والشايش يف املسند
[ ،]424/3وابن األعرايب يف معجمه [ ]702/2رقم ( )1380عنه (ع)،
وأخرى يف [ ]765/2رقم ( ،)1505وأبو يعىل يف مسنده [ ]6-4/1رقم
( )534عنه (ع) .واحلاكم يف املستدرك [ ]132/3رقم ( )4622عنه (ع)،
ومعمر بن راشد يف جامعه [ ]318/11رقم ( )20647عنه (ع) ،وغريهم.

ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ذ َ َّ َ َ َّ ُ
وِن
ويؤ ِّيده قول اهلل تعاىل﴿ :قل إِن كنتم َتِبون اَّلل فاتبِع ِ
ُ ْ ْ ُ ُ َّ ُ
فرش َط اال ِّتباع.
َيبِبكم اَّلل﴾ [آل عمرانَ َ ،]31
فإذا ادعى أحد أنه حيبه ،وهو يفعل الكبائر ،فهو

من أهل اخللود يف النار؛ لآليات املتقدمة ،ولقوله تعاىل:
َ ُ
َّ ْ ْ َ َ
َ َْ ْ
ان لََف ُخ ْس 2إ ََّل َّاَّل َ
ِين َء َام ُنوا َوع ِملوا
اْلنس
ٍ ِ
ُص 1إِن ِ
ِ
﴿والع ِ
َّ
الص ِ َ
يستثن إال املؤمن العامل.
ات[ ﴾3العرص] ،فلم
ِ
اْل ِ
واملؤمنون ح ًّقا :هم كام وصفهم اهلل يف كتابه بقوله تعاىل:
ْ
َ
َ ُْ ْ ُ َ َ ُْ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ َْ َ ُ ْ
اء َبع ٍض يَأ ُم ُرون
﴿والمؤمِنون والمؤمِنات بعضهم أو ِِل
ُْ َ
ُْ ْ َ َ ُ ُ َ
َ َ
ْ َ َ
ْ ْ
يمون ال َّصَّلة َو ُيؤتون
وف َو َين َه ْون ع ِن المنك ِر وي ِق
بِال َمع ُر ِ
َّ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ
ْي َ ُ
ك َس َ ْ
َح ُه ُم َّ ُ
اَّلل﴾ [التوبة،]71:
الزَكة وي ِطيعون اَّلل ورسول أولئ ِ
فدل عىل أن من مل تكن فيه هذه الصفات فليس من املؤمنني ح ًّقا
الذين وعدهم اهلل بام وعد يف اآلية التي بعدها وغريها.
َّ َ ْ ُ ْ ُ َ
اَّلل َوجلَ ْ
ِين إ َذا ُذك َِر َّ ُ
ون َّاَّل َ
ت
وكذا قوله تعاىل﴿ :إِنما المؤمِن
ِ
ِ
َ
ُُ ُُ ْ َ ُ َ ْ َ َْ ْ َ َ ُُ َ َُْ ْ َ ً َ
يمانا َوَع َرب ِ ِه ْم
قلوبهم ِإَوذا تل ِيت علي ِهم ءاياته زادتهم إ ِ
َّ ُ َ
َي َت َوُكون[ ﴾2األنفال.]2:
السؤال السابع :متى نشأ املذهب االثنا عرشي؟
قد أجبنا عنه يف ضمن اجلواب عن السؤال األول.
السؤال الثامن :من هم أهل البيت ؟
اجلواب :قد تقدم يف ضمن اجلواب عن السؤال األول.

هذا ،وقد استعرضنا اجلواب عىل بقية األسئلة كاملتعة
وغريها يف ضمن اجلواب عن السؤال األول إال السؤال األخري
فليس يف اجلواب عنه ما جيدي ،وهو هل األوقات عند االثنا
عرشية ثالثة أو مخسة؛ فالظاهر من مذهبهم كام ذكره صاحب
الروض النضري رشح جمموع الفقه الكبري أنه جيوز عندهم
اجلمع لعذر ولغري عذر.

ولنورد اآلن بعض من روى حديث الثقلني باختصار.
فأقول :قال شيخنا السيد العالمة احلجة جمد الدين بن حممد
بن منصور احلسني أبقاه اهلل يف لوامع األنوار

يف املجلد األول

وهو يل سامع عليه -الطبعة األوىل (ص:)51وقد أخرج أخبار الثقلني والتمسك أعالم األئمة،
وحفاظ األمة:
فمن آل حممد  :¢اإلمام األعظم زيد بن عيل ،
قلت:وحفيده فقيه آل حممد

أمحد بن عيسى بن زيد،

ونص باالسم عىل ( )37صحابيا من رواته.
( )1طَّ ]108-99/1[ 3
( )2يف املجموع [ ]266رقم ( )644عن أمري املؤمنني .ويف جمموع كتبه ورسائله:
كتاب تثبيت الوصية [.]205
( )3برواية جلامع الكايف [ ]521/6نسخة إلكرتونية.

وابن حفيده احلسن بن حييى بن احلسني بن زيد.
قال :واإلمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم ،
وحفيده إمام اليمن اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني ،
واإلمام الرضا

عيل بن موسى الكاظم ،واإلمام النارص

األطروش احلسن بن عيل ،واإلمام املؤيد باهلل ،
واإلمام أبو طالب  ،والسيد أبو العباس احلسني ،
واإلمام املوفق باهلل  ،وولده اإلمام املرشد باهلل ،
( )1برواية اجلامع الكايف [ ،]178/6ذكره يف املختار من صحيح األحاديث
واآلثار [.]729
( )2يف جمموع كتبه ورسائله :كتاب اإلمامة [.]185/2
( )3يف األحكام [ ،]40/1ويف درر األحاديث [ ]58رقم (.)105
( )4يف الصحيفة [ ]62رقم ( ،)63عن أمري املؤمنني.
( )5يف التبرصة [.]86
( )6يف األمايل (تيسري املطالب) [ ]147رقم ( )115عن أمري املؤمنني (موقف
مرضه ÷) ،ويف [ ]258رقم ( )243عن أمري املؤمنني (موقف حجة
الوداع) ،ويف [ ]289عن اإلمام النارص األطروش مرفوعا.
( )7يف املصابيح [ ]245رقم ( )102عن عبد اهلل بن احلسن الكامل مرفوعا
(خرب الوفاة).
( )8ذكره املوىل جمد الدين (ع) يف اللوامع ط.]101/1[ 3
( )9يف اخلميسية [ ]145/1عن أيب سعيد ،ويف [ ]145/1عن زيد بن أرقم ،ويف
[ ]149/1عنه ،وأخرى عنه ،ويف [ ]152/1عن أيب سعيد ،وعن حبيب بن أيب
ثابت عن زيد بن أرقم ،ويف [ ]154/1عن أيب سعيد ،وأخرى عنه أيضا.

واإلمام املتوكل عىل اهلل أمحد بن سليامن  ،واإلمام املنصور باهلل
عبد اهلل بن محزة  ،والسيد أبو عبد اهلل العلوي،
واإلمام املنصور باهلل احلسن بن بدر الدين  ،وأخوه النارص
للحق حافظ العرتة احلسني بن بدر الدين  ،واإلمام املهدي
لدين اهلل أمحد بن حييى املرتض  ،واإلمام اهلادي لدين اهلل
عز الدين بن احلسن ،واإلمام املنصور باهلل القاسم بن حممد ،
وولده إمام التحقيق احلسني بن القاسم  ،وغريهم من
سلفهم وخلفهم.
ومن أوليائهم:
إمام الشيعة األعالم قايض إمام اليمن اهلادي إىل احلق حممد بن
سليامن

 ¥بإسناده عن أيب سعيد من ست طرق،

( )1يف حقائق املعرفة [ ،]104ويف [ ]518وفيه حديث االفرتاق.
( )2يف رشح الرسالة الناصحة [ ،]100/1ويف الشايف [ ]272/1عن جامعة من
الصحابة وعقد له فصال مستقال.
( )3يف أنوار اليقني [ ]64/1خمطوط.
()4يف ينابيع النصيحة [.]347
( )5يف األزهار يف املقدمة.
( )6يف االعتصام [ ]152-132/1وذكر الكثري من رواته وخمرجيه.
( )7يف رشح الغاية [ ]525/1ويف [ ]537-531/1وذكر الكثري الطيب من
رواته وخمرجيه.
( )8يف مناقب أمري املؤمنني [ ]98/2رقم ( )584عن أيب سعيد اخلدري،
ويف [ ]105/2رقم ( )593عن أيب سعيد ،ويف [ ]112/2رقم ( )604عن

=

وعن زيد بن أرقم من ثالث وعن حذيفة ،وصاحب املحيط
باإلمامة الشيخ العامل احلافظ أبو احلسن عيل بن احلسني ،واحلاكم
اجلشمي  ،واحلاكم احلسكاين  ،واحلافظ أبو العباس ابن
عقدة  ،وأبو عيل الصفار  ،وصاحب شمس األخبار .¥
وعىل اجلملة كل من ألف من آل حممد  ،%وأتباعهم-
أيب سعيد ،وعن زيد بن أرقم ،رقم ( )605عن أيب سعيد ،و( )606عن زيد
بن أرقم ،ويف [ ]135/2رقم ( )620عن زيد بن أرقم ،و( )621عنه،
ويف [ ]140/2رقم ( )622عن أيب سعيد ،ويف [ ]150/2رقم ( )626عن
أيب الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري (موقف الغدير) ،ويف []167/2
رقم ( )646عن أيب سعيد ،ويف [ ]170/2رقم ( )649عن زيد بن أرقم،
ويف [ ]176/2رقم ( )654عن أيب سعيد ،ويف [ ]375/2رقم ( )849عن
زيد بن أرقم ،ويف [ ]407/2رقم ( )888عن زيد بن أرقم (موقف الغدير)،
ويف [ ]435/2رقم ( )919عن أيب الطفيل عن زيد بن أرقم ،ويف []440/2
رقم ( )925عن زيد بن أرقم.
( )1يف تنبيه الغافلني [ ] 74عن أيب سعيد ،قال :وقد روى هذا اخلرب جامعة منهم:
زيد بن ثابت ،وزيد بن أرقم ،وأبو ذر ،وغريهم ،وذكر رسول ال َّله ÷
ذلك يف مواضع كثرية .ويف [ ]78عن أيب سعيد (موقف مرضه ÷).
( )2يف شواهد التنزيل [ ]149/1رقم (.)203
( )3يف املواالة ،ذكره يف اللوامع [ ،]102/1وخرجه أبو عبد اهلل األدول منه
فذكر« :رقم ( )26عن أيب ذر ،و( )34عن أيب هريرة ،و( )41عن زيد بن
ثابت ،و( )48عن أيب سعيد ،و( )49و([ )50كالهام] عن جابر بن عبد اهلل،
و( )53عن زيد بن أرقم ،و( )55عن أيب رافع ،و( )60عن ضمرة األسلمي،
و( )69عن حذيفة بن أسيد ،و( )83عن الزهراء ،و( )85و( )86و()87
كلها عن أم سلمة ،و( )88عن أم هانئ» اهـ [اللوامع .]102/1
( )4يف أماليه ،ذكره أبو عبد اهلل األدول يف ختريج لوامع األنوار [.]102/1
( )5عيل بن محيد القريش [ ]126/1عن أيب سعيد.

ريض اهلل عنهم -يف هذا الشأن يرويه وحيتج به عىل مرور األزمان.
ومن العامة:
أمحد بن حنبل يف مسنده ،وولده عبد اهلل.
وابن أيب شيبة  ،واخلطيب ابن املغازيل والكنجي الشافعيان.
( )1يف املسند [ ]170/17رقم ( ،)11104عن أيب سعيد ،ويف [ ]211/17رقم
( )11131عن عن أيب سعيد (أخرى) ،ويف [ ]309/17رقم ()11211
عن أيب سعيد (ثالثة) ،ويف [ ]114/18رقم ( )11561مكررة بزيادة عن
الثالثة ،ويف [ ]10/32رقم ( )19265عن زيد بن أرقم ،ويف []456/35
رقم ( )21578عن زيد بن ثابت ،ويف [ ]512/35رقم ( )21654عن زيد
بن ثابت (أخرى) .ويف كتابه :فضائل الصحابة [ ]171/1رقم ( ،)170عن
أيب سعيد اخلدري ،ويف [ ]572/2رقم ( )968عن زيد بن أرقم ،ويف
[ ]584/2رقم ( ،)990عن أيب سعيد (أخرى) ،ويف [ ]603/2رقم
( )1032عن زيد بن ثابت ،ويف [ ]779/2رقم ( )1382عن أيب سعيد
اخلدري (ثالثة) ،ويف [ ]779/2رقم ( )1383عن أيب سعيد (رابعة) ،ويف
[ ]786/2رقم ( )1403عن زيد بن ثابت (أخرى).
( )2يف مسنده [ ]108/1رقم ( )135عن زيد بن ثابت ،ويف [ ]351/1رقم
( )514عن زيد بن أرقم (موقف غدير خم) ،ويف [ ]309/6رقم
( )31679عن زيد بن ثابت باختالف يسري عن األوىل .ويف كتابه :املصنف
[ ]133/6رقم ( )30078عن زيد بن أرقم ،و( )30081عن أيب سعيد
اخلدري بلفظ(( :إين تارك فيكم الثقلني  ))...دون ذكر ((وعرتيت أهل
بيتي)) ،ويف [ ]309/6رقم ( )31679عن زيد بن ثابت.
( )3يف مناقبه [ ]44/1رقم ( )33عن امرأة زيد بن أرقم (موقف الغدير) ،ويف
[ ]170/1رقم ( )155عن أيب الطفيل عن أمري املؤمنني (ضمن مناشدة يوم
الشورى) ،ويف [ ]300/1رقم ( )281عن زيد بن أرقم ،و( )282عن أيب
سعيد اخلدري ،و( )283عن أيب سعيد اخلدري (أخرى) ،و( )284عن زيد
بن أرقم (أخرى).
( )4يف املناقب [ ،]53-50ذكره أبو عبداهلل األدول يف ختريج اللوامع []103/1

ومسلم

بن احلجاج القشريي يف صحيحه رواه يف خطبة

الغدير من طرق ومل يستكملها وطوى البقية.
والنسائي  ،وأبو داود  ،والرتمذي  ،وأبو يعىل ،
والطرباين يف الثالثة.
( )1يف صحيحه [ ]1873/4رقم ( )2408-36من خطبة يوم الغدير ،عن زيد
بن أرقم من أربع طرق ،ورقم ( )2408-37عن زيد بن أرقم من طريق.
( )2يف السنن الكربى [ ]310/7رقم ( )8092عن أيب الطفيل (صحايب) عن
زيد بن أرقم (موقف غدير خم) ،ويف [ ]320/7رقم ( )8119عن زيد بن
أرقم (موقف غدير خم) ،ويف [ ]437/7رقم ( )8410عن أيب الطفيل ،عن
زيد بن أرقم (موقف غدير خم) .ويف :خصائص أمري املؤمنني [ ]84/1رقم
( ) 76عن زيد بن أرقم (موقف غدير خم) .ويف :فضائل الصحابة []15/1
رقم ( )45عن أيب الطفيل عن زيد بن أرقم (موقف الغدير) ،ويف []22/1
رقم ( )72عن زيد بن أرقم (موقف الغدير).
( )3يف سننه [ ]294/4رقم ( )4973عن زيد بن أرقم ،برته فلم يذكر منه إال:
«أن النبي صىل اهلل عليه وسلم خطبهم فقال(( :أما بعد)) ،وسنده من أسانيد
مسلم عن زيد بن أرقم يف رواية خرب الثقلني.
( )4يف صحيحه [ ]633/5رقم ( )3713عن أيب رسحية أو زيد بن أرقم شك
شعبة ،ويف [ ]663/5رقم ( )3786عن جابر بن عبداهلل (موقف يوم عرفة)،
وقال :ويف الباب عن أيب ذر ،وأيب سعيد ،وزيد بن أرقم ،وحذيفة بن أسيد،
ورقم ( ،)3788من طريقني عن أيب سعيد وعن زيد بن أرقم.
( )5يف مسنده [ ]297/2رقم ( )1021عن أيب سعيد اخلدري ،ويف []303/2
رقم ( )1027عن أيب سعيد (أخرى) ،ويف [ ]376/2رقم ()1140
عن أيب سعيد (ثالثة).
( )6يف الكبري [ ]65/3رقم ( )2678عن أيب سعيد اخلدري ،و( )2679عن أيب
سعيد (مكررة) ،و( )2680عن جابر بن عبد اهلل (موقف يوم عرفة)،

=

والضياء يف املختارة ،وأبو نعيم يف احللية ،وعبد بن محيد ،
وأبو موسى املدين يف الصحابة ،وأبو الفتوح العجيل

يف املوجز،

و( )2681عن زيد بن أرقم ،و( )2682عن حذيفة بن أسيد الغفاري ،ويف
[ ]180/3رقم ( )3052عن حذيفة بن أسيد (موقف يوم الغدير) ،ويف
[ ]153/5رقم ( )4921عن زيد بن ثابت (بطريقني) ،و( )4922عن زيد
بن ثابت (ثالثة) ،و( )4923عن زيد بن ثابت (رابعة) ،ويف [ ]166/5رقم
( )4969عن زيد بن أرقم (موقف الغدير) ،و( )4970عن زيد بن ثابت
(موقف الغدير) ،و( )4971عن أيب الطفيل عن زيد بن أرقم (موقف
الغدير) ،ويف [ ]169/5رقم ( )4980عن زيد بن أرقم (رابعة) ،و()4981
عن زيد بن أرقم (خامسة) ،و( )4982عن زيد بن أرقم (سادسة)،
و( )4983عنه (سابعة) ،و( )4984عنه (زيادة يف السابعة) ،و( )4986عنه
ثامنة .ويف [ ]182/5رقم ( )5025عن زيد بن أرقم (ثامنة) ،و()5026
عنه (تاسعة) ،و( )5027عنه (عارشة) ،و( )5028عنه (حادية عرشة)،
و( )5040عنه (ثانية عرشة) .ويف األوسط [ ]374/3رقم ( )3439عن أيب
سعيد اخلدري ،ويف [ ]33/4رقم ( )3542عن أيب سعيد (أخرى)،
ويف [ ]89/5رقم ( )4757عن جابر بن عبداهلل .ويف الصغري []226/2
رقم ( )363عن أيب سعيد اخلدري ،ويف [ )232/2رقم ( )376عن
أيب سعيد اخلدري (أخرى) .ويف جزء أيب القاسم الطرباين [ ]108/1رقم
( )107عن أيب سعيد.
( )1يف حلية األولياء [ ]355/1عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسيد ،ويف
[ ]63/9عن أمري املؤمنني.
( )2يف املنتخب [ ]214/1رقم ( )240عن زيد بن ثابت ،ويف [ ]225/1رقم
( )265عن زيد بن أرقم.
( )3املوجز يف فضائل اخللفاء ،ذكره يف اللوامع [.]106/1

وإسحاق بن راهويه  ،والدواليب يف الذرية الطاهرة ،والبزار ،
والزرندي الشافعي ،وابن البطريق يف العمدة ،واجلعايب

يف

الطالبيني من حديث عبد اهلل بن موسى بن عبد اهلل بن احلسن بن
احلسن بن عيل بن أيب طالب عن آبائه عن عيل  ،#وغريهم .
( )1ذكره يف اللوامع [.]106/1
( )2يف الذرية الطاهرة [ ]121رقم ( )237عن أمري املؤمنني.
( )3يف مسنده (البحر الزخار) [ ]89/3رقم ( )864عن أمري املؤمنني،
ويف [ ]231/10رقم ( )4314عن زيد بن أرقم ،و( )4325عن زيد بن
أرقم (أخرى) ،و( )4326عنه (ثالثة) ،ويف [ ]240/10رقم ()4336
عن زيد بن أرقم (رابعة)
( )4ذكره يف اللوامع [.]106/1
( )5كالبيهقي :يف السنن الكربى [ ]212/2رقم ( ،)2857ويف [ ]48/7رقم
( ،)13238ويف [ ]194/10رقم ( ،)20335ويف كتابه :االعتقاد
[ .]325/1والدارمي :يف سننه [ ]2090/4رقم ( .)3359وابن خزيمه :يف
صحيحه [ ]62/4رقم ( .)2357وابن حبان :يف صحيحه برتتيب ابن لبان
الفاريس [ ]330/1رقم ( )123وصححه األلباين ،وشعيب األرناؤوط ،ويف
[ ]376/15رقم ( .)6930وابن اجلعد :يف مسنده [ ]397/1رقم
( .)2711وابن أيب عاصم :يف السنة [ ]351/2رقم ( ،)754ويف
[ ]627/2رقم ( .)1465ويف [ ]642/2رقم ( ، )1548و(،)1549
و( ،)1551و( ،)1552و( ،)1553و( ،)1554و( ،)1555و(،)1556
و( ،)1557و( .)1558واحلاكم :يف املستدرك [ ]172/1رقم ( ،)319ويف
[ ]117/3رقم ( ،)4576و( ،)4577ويف [ ]160/3رقم ( ،)4711ويف
[ ]613/3رقم ( .)6272والدارقطني :يف املؤتلف واملختلف
[ ،،]1046/2ويف [ .]2060/4ويف :من حديث أيب الطاهر اهلذيل
[ ]50/1رقم ( ،)151و( .)152ويف :علله [ ]236/6رقم (.)1098
واحلكيم الرتمذي :يف نوادر األصول [ .]258/1والطحاوي :يف مشكل

=

اآلثار [ ]13/5رقم ( ،)1760ويف [ ]18/5رقم ( ،)1765ويف []89/9
رقم ( .)3464وابن الريان املرصي اللكي يف :نسخة نبيط بن رشيط
[ ]120/1رقم ( .)18وأبو الشيخ األصبهاين يف العوايل [ ]160/1رقم
( .)19وابن زكريا البغدادي املخ ّلص :يف املخلصيات [ ]89/2رقم
( .)1091وأبو عبد الرمحن السلمي :يف آداب الصحبة [ ]117/1رقم
( .)193والبغوي :يف رشح السنة [ ]118/14رقم ( ،)3913و(.)3914
ويف :األنوار يف شامئل النبي املختار [ ]778/1رقم ( .)1246وابن عساكر:
يف معجم الشيوخ [ ]70/1رقم ( ،)68ويف [ ]818/2رقم ( .)1026وابن
بشكوال يف الذيل عىل جزء بقي بن خملد [ .]137/1وابن األثري اجلزري :يف
جامع األصول [ ]277/1رقم ( ،)65ويف [ ]278/1رقم ( ،)66ويف
[ ]158/9رقم ( .)6708والذهبي :يف رسالة طرق حديث من كنت مواله
فعيل مواله [ ]66رقم ( .)65وابن كثري :يف جامع املسانيد والسنن []58/3
رقم ( ،)3197ويف [ ]83/3رقم ( ، )3272و( ،)3273ويف [ ]99/3رقم
( ،)3301ويف [ ]156/3رقم ( ،)3454ويف [ ]165/5رقم (.)6277
ويف [ ]577/9رقم ( .)12558واهليثمي :يف غاية املقصد يف زوائد املسند
[ ]381/3رقم ( .)3698ويف :جممع الزوائد [ ]170/1رقم ( ،)784ويف
[ ]195/5رقم ( .)8993ويف [ ]163/9رقم ( ،)14957و(،)14958
و( ،)14959و( ،)14961و( ،)14962و( ،)14963و(،)14964
و( ،)14965و( ،)14966ويف [ ]363/10رقم ( .)18460ويف :كشف
األستار عن زوائد البزار [ ]3،221رقم ( ،)2612ويف [ ]223/3رقم
( .)2617وابن حجر اهليثمي :يف الصواعق املحرقة [ 106/1وما بعدها]،
ويف [ ،]368/2ويف [ ]442-438/2وذكر خمرجيه ،ثم قال :ثم اعلم أن
حلديث التمسك بذلك طرقا كثرية وردت عن نيف وعرشين صحابيا» ثم
عدد مواطن احلديث ،ثم قال« :وال تنايف إذ ال مانع من أنه كرر عليهم ذلك يف
تلك املواطن وغريها اهتامما بشأن الكتاب العزيز والعرتة الطاهرة».
واخلطيب البغدادي :يف املتفق واملفرتق [ ]31/2رقم ( .)78ويف :تلخيص
املتشابه يف الرسم [ ،]62/1ويف [ .]690/1ويف تاريخ بغداد []446/9
رقم ( .)2895وابن األبار :يف معجم أصحاب القايض أيب عيل الصديف

=

ورفعت رواياته إىل اجلم الغفري ،والعدد الكثري ،من أصحاب
الرسول ÷:
[]1أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
[ ]2وأيب ذر.

[ ]3وأيب سعيد اخلدري.

[ ]4وأيب رافع موىل رسول اهلل ÷.
[ ]5وأم هاين.

[ ]6وأم سلمة.

[ ]7وجابر.

[ ]8وحذيفة بن أسيد الغفاري.

[ ]9وزيد بن أرقم.

[ ]10وزيد بن ثابت.

[ ]11وضمرة األسلمي ]12[ .وخزيمة بن ثابت.
[ ]13وسهل بن سعد الساعدي ]14[.وعدي بن حاتم.
[ ]15وعقبة بن عامر.

[ ]16وأيب أيوب األنصاري.

[ .]86/1والبالذري :يف أنساب األرشاف [ ]111/2رقم (.)48
والقندوزي :يف ينابيع املودة [ .]120/2والديلمي :يف الفردوس بمأثور
اخلطاب [ ]66/1رقم ( .)194والبوصريي الكناين :يف إحتاف اخلرية املهرة
[ ]189/1رقم ( ،)241ويف [ ]329/6رقم ( ،)1-5950و(،)2-5950
ويف [ ]210/7رقم ( .)6683واأللباين :يف سلسلة األحاديث الصحيحة
[ ]330/4رقم ( )1750وتوسع يف ذكر طرقه ورواته .وابن عدي :يف ذخرية
احلفاظ [ ]1009/2رقم ( )2115عن أيب سعيد .وابن سعد :يف الطبقات
[ .]150/2وابن األثري :يف أسد الغابة [ ]13/2رقم ( .)313ويف
[ ]219/3رقم ( .)743والثعلبي :يف الكشف والبيان [.]163/3
والرازي :يف مفاتيح الغيب [ ،]311/8وغريهم.

[ ]17وأيب رشيح اخلزاعي ]18[.وأيب قدامة األنصاري.
[ ]19وأيب ليىل.

[ ]20وأيب اهليثم بن التيهان.

وغريهم  .انتهى بترصف يسري.
ويف كتاب فضائل اخلمسة من الصحاح الستة تأليف العالمة
مرتض احلسيني الفريوز ابادي قال:
رواه مسلم يف صحيحه يف كتاب فضائل الصحابة عن زيد بن
أرقم بعدة أسانيد ،وأمحد بن حنبل يف مسنده (ج 4ص،)366
والبيهقي يف سننه (ج 2ص )148و (ج 7ص.)30
والدارمي يف سننه (ج 2ص.)431
ونقله املتقي يف كنز العامل (ج 1ص )45عن عبد بن محيد
بطريقني عن زيد بن أرقم ،ويف (ج 7ص )102بطريقني ،وقال يف
كل منهام :أخرجه ابن جرير.
والطحاوي يف مشكل اآلثار (ج 4ص.)368
وابن األثري يف أسد الغابة (ج 2ص.)12
والسيوطي يف الدر املنثور ،وقال :أخرجه :ابن األنباري يف
املصاحف ،والرتمذي عن جابر بن عبد اهلل (ج 2ص،)308
وعن أيب ذر ،وأيب سعيد ،وزيد بن أرقم ،وحذيفة بن أسيد.
( )1كابن عباس ،وابن عمر ،وجبري بن مطعم ،وعبد اهلل بن حنطب ،ونبيط بن
رشيط ،وأيب هريرة.

واحلاكم يف مستدركه (ج 3ص )109عن زيد بن أرقم
وص.148
وابن حجر يف صواعقه ص ،89وص.75
وأمحد يف مسنده (ج 3ص )17عن أيب سعيد اخلدري ،ويف
ص ،14وص ،26وص ،59باختالف يسري ،ويف ج 4ص371
عن زيد ،ويف ج 5ص 181بطريقني عن زيد بن ثابت.
واملتقي يف كنز العامل ج 1ص ،47وقال :البن أيب شيبة ،وأيب
يعىل ،والطرباين يف الكبري ،والباوردي عن أيب سعيد،
وحكى ص 44عن الطرباين يف الكبري وسعيد بن منصور عن زيد
بن ثابت ،وص 47عن عبد بن محيد ،وابن األنباري عن زيد
بن ثابت.
والطرباين عن زيد بن أرقم ،وقال :يف ص :98أخرجه ابن
جرير واملناوي ،وقال ابن حجر يف صواعقه ص :136وهلذا
احلديث طرق كثرية عن بضع وعرشين صحاب ًّيا.
وأبو نعيم يف احللية ج 1ص 355عن حذيفة بن أسيد
الغفاري ،ويف ج 9عن عيل .#
واخلطيب البغدادي ج 8ص.442
واهليثمي يف جممعه ج 10ص ،363ويف ج 5ص 195عن عبد
اهلل بن حنطب ،ويف ج 9ص 164عن حذيفة بن أسيد.

وابن األثري ج 3ص 147عن عبد اهلل بن حنطب.
واهليثمي ج 9ص 163عن زيد بن أرقم ،وأيب هريرة ،وقال:
رواه البزار.

وأما حديث السفينة املتقدِّ م فقد رواه:
اإلمام اهلادي

حييى بن احلسني يف األحكام ،واإلمام عيل

الرضا  ،وأبو طالب  ،واملرشد باهلل  ،واملوفق باهلل ،واإلمام
املنصور باهلل عبد اهلل بن محزة  ،واإلمام رشف الدين ،واإلمام
القاسم بن حممد ،وغريهم سالم اهلل عليهم هؤالء من أصحابنا.
( )1يف األحكام [.]40/1
( )2يف الصحيفة [ ]57رقم (.)76
( )3يف األمايل [ ]200رقم ( ، )137عن أيب ذر.
( )4يف أماليه اخلميسية [ ،]151/1عن أيب ذر ،ويف [ ،]154/1عن أيب سعيد
اخلدري ،ويف [ ]156/1عن أيب ذر.
( )5يف الشايف [-187/1و.]501
( )6قال اإلمام جمد الدين املؤيدي يف لوامع أنواره« :وهو خرب معلوم بالتواتر،
ال اختالف فيه بني األمة» ،وساق يف ذكر خمرجيه[ .لوامع األنوار ،]133/1
أيضا من آل حممد (ع) وشيعتهم (رض) :اإلمام القاسم الريس يف
ورواه ً
جمموعه [ ،]221/2واإلمام أمحد بن سليامن يف حقائق املعرفة [،]504
ووالدنا اإلمام حييى بن محزة يف االنتصار [ ،]202/1وحممد بن سليامن
الكويف يف املناقب [ ]146 /2رقم ( ،)624والشهيد محيد يف احلدائق الوردية
[ ، ]6/1عن أيب ذر ،والقريش يف شمس األخبار [.]125/1

ومن املحدثني :احلاكم

يف مستدركه ،وابن األثري

يف

هنايته ،واخلطيب ابن املغازيل يف مناقبه ،والكنجي يف مناقبه،
وأبو يعىل يف مسنده ،والطرباين
يف جواهر العقدين ،واألسيوطي

يف الثالثة ،والسمهودي
يف جامعه ،واملال،

( )1املستدرك [ ]373/2رقم ( ،)3312عن أيب ذر ،ويف [ ]163 /3رقم
( ،)4720عن أيب ذر.
( )2النهاية يف غريب احلديث واألثر [.]298/2
( )3املناقب [ ]187/1رقم ( ،)173عن ابن عباس ،و( ،)174عن سلمة بن
األكوع ،و( ،)175عن أيب ذر ،و( ،)176عن ابن عباس ،و(،)177
عن أيب ذر.
( )4يف املناقب (ص )378ذكره أبو عبداهلل األدول يف ختريج اللوامع ط3
[.]186/1
( )5يف الصغري [ ]240/1رقم ( ،)391عن أيب ذر ،ويف [ ]84 /2رقم (،)825
عن أيب سعيد اخلدري ،ويف الكبري [ ]45 /3رقم ( ،)2636عن أيب ذر،
و( ،)2637عن أيب ذر ،و( ،)2638عن ابن عباس ،ويف [ ]34/12رقم
( ،)12388عن ابن عباس ،واألوسط [ ]10 /4رقم ( ،)3478عن أيب ذر،
و [ ]306/5رقم ( ،)5390عن أيب ذر ،و [ ]354/5رقم ( ،)5536عن
أيب ذر ،و [ ]85/6رقم ( ،)5870عن أيب سعيد اخلدري.
( )6جواهر العقدين [ ]260ذكره أبو عبد اهلل األدول يف ختريج اللوامع ط3
[.]187/1
( )7يف جامع األحاديث (ويشتمل عىل مجع اجلوامع للسيوطى واجلامع األزهر
وكنوز احلقائق للمناوى ،والفتح الكبري للنبهانى) [ ]256/9رقم (،)8366
عن أيب ذر ،ويف [ ]8/10رقم ( )8955عن أيب ذر ،ورقم ( )8956عن أيب
سعيد اخلدري ،ويف [ ]351/19عن أيب ذر ،ورقم ( ،)20948الطرباين عن
ابن عباس ،البزار عن ابن الزبري ،وابن جرير والطياليس واخلطيب عن أيب ذر.

وابن أيب شيبة  ،ومسدد.
وهو يف كتاب اجلواهر للقاسم بن حممد املعروف بالشقيفي،
ويف ذخائر العقبى للمحب الطربي  ،وأخرجه غريهم .
( )1يف املصنف [ ]370 /6رقم ( ،)32115عن أمري املؤمنني _ موقوفا.
( )2الذخائر [ ،]20عن ابن عباس ،وقال :أخرجه املال يف سريته ،وعن عيل ريض
اهلل عنه ،وقال :أخرجه ابن الرسي.
( )3كأمحد يف الفضائل [ ]785 /2رقم ( ،)1402عن أيب ذر .والبزار يف مسنده
[ ]343/9رقم ( ،)3900عن أيب ذر ،و [ ]329/11رقم ( ،)5142عن
ابن عباس .وأبو نعيم يف حلية األولياء [ ]306/4رقم (بدون) ،عن ابن
عباس .واهليثمي يف جممع الزوائد [ ]168 /9رقم ( ،)14978عن أيب ذر،
و( ،)14979عن ابن عباس ،و( ،)14980عن عبد اهلل بن الزبري،
و( ،)14981عن أيب سعيد ،ويف كشف األستار عن زوائد البزار []222/3
رقم ( ،)2614عن أيب ذر ،و( ،)2615عن ابن عباس .وابن عدي يف الكامل
[ ،)137/3عن أيب ذر وابن عباس ،ويف ذخرية احلفاظ [ ]962/2رقم
( ،)1999عن أيب ذر ،وابن عباس .والقندوزي يف ينابيع املودة [.]35
والشهاب القضاعي يف مسنده [ ]273 /2رقم ( ،)1342عن ابن عباس،
و( ،)1343عن أيب ذر ،و( ،)1344عن أيب ذر ،و( ،)1345عن أيب ذر.
والدواليب يف الكنى واألسامء [ ]232/1رقم ( ،)419عن أيب الطفيل عامر
بن واثلة .وأبو الشيخ األصبهاين يف كتاب األمثال يف احلديث النبوي
[ ]384/1رقم ( ،)333عن أيب الطفيل عن أيب ذر .وابن كثري يف التفسري
[ ،] 203/7عن أيب ذر برواية أيب يعىل ،ويف جامع املسانيد والسنن
[ ]394/9رقم ( )12160برواية أيب يعىل ،و( ،)12191عن أيب ذر،
و( ،)12353عن أيب ذر برواية أيب يعىل .وأبو احلسن الدارقطني يف املؤتلف
واملختلف [ ،]1046/2عن أيب ذر .واخلطيب البغدادي يف املتفق واملفرتق
[ ]676/1رقم ( ،)392عن أيب ذر ،ويف تاريخ بغداد [ ]569/13رقم
( ،)4042عن أنس بن مالك .وغريهم.

وأكثرهم أخرجه بطرق كثرية عن عدة من الصحابة منهم:
[ ]1عيل كرم اهلل وجهه.
[ ]2وابن عباس ]3[ .وأبو ذر.
[ ]4وسلمة بن األكوع ]5[ .وأبو سعيد اخلدري.
[ ]6وابن الزبري ]7[.وأخرجه عن عامر أمحد بن حنبل.
[ ]8وعن أنس أمحد ،والرتمذي.
[ ]9وعن ابن عمر الطرباين.
وروي بألفاظ خمتلفة يف اللفظ :ففي بعضها(( :ومن تأخر
عنها هلك)) ويف بعضها(( :ومن ركبها نجا ،ومن تعلق هبا فاز))
زج يف النار)) ويف بعضها(( :ومن قاتلنا آخر
((ومن ختلف عنها َّ
الزمان؛ فكأنام قاتل مع الدجال)) انتهى من لوامع األنوار .
ويف كتاب فضائل اخلمسة قال:
رواه احلاكم يف مستدركه ج 2ص 343عن حنش الكناين،
وقال :صحيح عىل رشط مسلم ،ويف ج 3بطريق أخرى عن حنش.
وقال يف كنز العامل ج 6ص 16أخرجه ابن جرير عن أيب ذر.
واهليثمي يف جممعه ج 9ص ،168وقال :رواه البزار والطرباين
يف الثالثة عن حنش وقال أيض ًا :رووه عن ابن عباس.
وعيل بن سلطان يف مرقاته ج 5ص 61يف املتن وقال يف الرشح:
( )1ط.]189-183/1[ 3

رواه أمحد وأبو نعيم يف احللية ج 4ص 306عن ابن عباس.
واهليثمي أيض ًا ج 2ص 168عن عبد اهلل بن الزبري ،وج 9ص168
عن أيب سعيد اخلدري وقال :رواه الطرباين يف الصغري واألوسط.
واملحب الطربي يف ذخائر العقبى عن ابن الزبري وعيل بن
أيب طالب  #وقال :أخرجه ابن الرسي ص 20وقال أيض ًا
أخرجه املال يف سريته.
واخلطيب يف تارخيه ج 12ص 19عن أنس.
أيضا يف كنز العامل ج 1ص 250عن
والسيوطي ورواه ً
عيل بن أيب طالب  #قال :أخرجه ابن القطان ،وابن مردويه.
واملناوي يف كنوز احلقائق ص 132وقال :أخرجه الثعلبي.
وأما حديث( :النجوم أمان ألهل السامء  ))...الخ فرواه:
اهلادي  #يف األحكام ،واإلمام عيل بن موسى الرىض
عن آبائه  ،%وأبو طالب  ،واملوفق باهلل ،واملرشد باهلل ،
واملنصور باهلل  %بأسانيدهم.
( )1يف األحكام [.]41/1
( )2يف الصحيفة [ ]61رقم (.)57
( )3يف األمايل [ ]191رقم ( )132عن شعبة.
( )4يف اخلميسية [-153/1و ]155عن سلمة بن األكوع ،ويف االثنينية []523
رقم ( )698عن عيل (ع)،
( )5يف الشايف [.]49/2

وصاحب جواهر العقدين عن سلمة بن األكوع ،وقال:
أخرجه مسدد وابن أيب شيبة  ،وأبو يعىل  ،والطربي

يف

أيضا.
ذخائر العقبى عن سلمة ً
أيضا عن أنس قال :قال رسول اهلل ÷:
وصاحب اجلواهر ً
((النجوم أمان ألهل السامء وأهل بيتي أمان ألهل األرض فإذا
هلك أهل بيتي أتى أهل األرض من اآليات ما يوعدون))
قال :أخرجه ابن املظفر من حديث عبد اهلل بن إبراهيم الغفاري.
وعن عيل بن أيب طالب  #قال :قال رسول اهلل ÷:
((النجوم أمان ألهل السامء  ))...اخلرب ،بلفظ ما تقدم ،أخرجه
أمحد يف املناقب وهو يف ذخائر العقبى بلفظه.
قال :وعن قتادة عن عطاء عن ابن عباس -ريض اهلل عنهام-
قال :قال رسول اهلل ÷(( :النجوم أمان ألهل األرض من
الغرق ،وأهل بيتي أمان ألمتي من االختالف فإذا خالفتها قبيلة من
العرب اختلفوا فصاروا حزب الشيطان)) قال :أخرجه احلاكم ،
( )1رواه املتقي اهلندي يف الكنز [ ]102/12رقم ( )34188عن سلمة وعزاه
البن أيب شيبة ومسدد واحلكيم وأيب يعىل والطرباين وابن عساكر.
( )2راجع التخريج السابق.
( )3يف ذخائر العقبى [ ]17/1عن سلمة أليب عمرو الغفاري.
( )4يف الفضائل [ ]671/2رقم ( )1145عن عيل.
( )5يف ذخائر العقبى [ ]17/1عن عيل ألمحد يف املناقب.
( )6يف املستدرك [ ]496/2رقم ( )3676عن جابر ،وقال :صحيح اإلسناد،
ويف [ ]163/3رقم ( )4715عن ابن عباس ،ويف [ ]163/3رقم ()5926

=

وقال احلاكم يف املستدرك :هذا حديث صحيح اإلسناد.
وقد أخرج حديث النجوم :الطرباين  ،ورواه احلاكم
اجلشمي عن سلمة ،وحممد بن سليامن الكويف عن سلمة بن
األكوع من ثالث طرق ريض اهلل عنهام.
وروى يف الشايف

اإلمام املنصور باهلل  #عن

أمري املؤمنني _(( :مثل أهل بيتي مثل النجوم كلام مر نجم
طلع نجم)).
ويف هنج البالغة ( :مثل آل حممد كمثل النجوم إذا خوى
نجم طلع نجم).
ويف األمايل

عن نرص بن مزاحم قال :سمعت شعبة يقول:

قال رسول اهلل ÷(( :مثل أهل بيتي يف أمتي مثل النجوم ك ّلام
أفل نجم طلع نجم )).
عن حممد بن املنكدر عن أبيه.
( )1يف الكبري [ ]22/7رقم ( )6260عن سلمة.
( )2يف تنبيه الغافلني [.]80
( )3يف املناقب [ ]175/2رقم ( )653عن سلمة بن األكوع.
( )4الشايف [ ]191/1عنه.
( )5اخلطب :اخلطبة رقم (.)99
( )6لإلمام أبو طالب [ ]191رقم ( )132عن شعبة.
( )7وممن أخرجه من املخالفني :الكليني يف الكايف [ ]338/1رقم ( )8عن أيب
جعفر (ع) موقوفا ،ورواه الصدوق يف األمايل [ ]342/1رقم ()18/408

=

ورواه اإلمام عبد اهلل بن محزة عن عيل بن بالل عن شعبة.
ورواه املرشد باهلل

بسنده إىل موسى الكاظم بسند آبائه

عن عيل  #عن رسول اهلل ÷ قال(( :أهل بيتي أمان
ألهل األرض كام أن النجوم أمان ألهل السامء فويل ملن خذهلم
وعاندهم )).
وعزاه املحقق إىل إكامل الدين وتامم النعمة  ،65/241واملازندراين يف نور
األبصار [ ،]68واملجليس يف البحار [ ]44/23رقم ( ،)90وعزاه املحقق
إىل إكامل الدين [ ،]164ويف [ج ]126/23رقم ( )54وعزاه املحقق إىل
أمايل الصدوق [ ،162وإكامل الدين [ ،]140ويف [ج ]203/40رقم ()9
وعزاه املحقق إىل جامع األخبار [ .]15والنعامين يف الغيبة [ ]155رقم
( .)15والبحراين يف غاية املرام الباب الثاين والعرشون [.]255
( )1يف اخلميسية [ ]153/1عن عيل (ع).
( )2وممن أخرجه بمثله أو بنحوه من املخالفني :املجليس يف البحار []125/23
رقم ( ،)53والصدوق يف أماليه [ ]253/1رقم ( )15/277ويف []341/1
رقم ( )18/408ويف علل الرشائع [ ]123/1رقم ( )1يف باب العلة
التي من أجلها حيتاج إىل النبي واإلمام ،ويف عيون أخبار الرضا []30
رقم( ،)14والطويس يف أماليه [ ]259/1رقم ( ،)8/470ويف []379
رقم (.)63/812
والروياين يف مسنده [ ]258/2رقم ( )1164عن سلمة بن األكوع ،وابن
األعرايب يف معجمه [ ]977/3رقم ( )2020عن سلمة ،وأبو عمرو الغفاري
يف مسنده [ ]47رقم ( )20عن سلمة ،وابن الصلت وأبو مسلم الفريض يف
األحاديث املنتقاة [ ]73/1رقم ( )43عن سلمة ،واملناوي يف فيض القدير
[ ]297/6رقم ( ،)9313واحلكيم الرتمذي يف نوادر األصول [ ]61/3عن
سلمة ،والروذباري يف جمالسه [ ]34/1رقم ( )33عن سلمة ،وابن حجر

=

انتهى من لوامع األنوار لشيخنا أبقاه اهلل ونفعنا بعلومه.

وأما تبيني من املراد بآية املودة فقد روى النارص صاحب اجليل
والديلم أنه قيل للنبي ÷ :من قرابتك الذين وجبت علينا
مودهتم؟ قال ÷(( :عيل وفاطمة وابناهام)).
وروى املرشد باهلل بسنده إىل ابن عباس -ريض اهلل عنهام-
ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َّ ْ َّ َ
قال :ملا نزلت﴿ :قل َل أ ْسألك ْم عليْهِ أج ًرا إَِل ال َم َودة ِِف
ُْ َ
الق ْرب﴾ [الشورى ،]23:قالوا :يا رسول اهلل ،من قرابتك الذين
وجبت علينا مودهتم؟ قال(( :عيل وفاطمة وابناهام)).
ورواه يف الكشاف  ،واحلاكم احلسكاين

يف شواهد التنزيل

مسندً ا إىل ابن عباس -ريض اهلل عنهام -من نحو ثامن طرق.
العسقالين يف إحتاف املهرة [ ]425/7رقم ( )8121وعزاه للحاكم .ويف
املطالب العالية [ ]215/16رقم ( )3972عن سلمة بثالث طرق ،واملتقي
اهلندي يف الكنز [ ]102/12رقم ( )34188عن سلمة وعزاه البن أيب شيبة
ومسدد واحلكيم وأيب يعىل والطرباين وابن عساكر ،ورقم ( )34189عن ابن
عباس وعزاه للحاكم ،ورقم ( )34190عن جابر وعزاه للحاكم .وغريهم.
( )1ط.]135-131/1[ 3
( )2يف األمايل اخلميسية [.]148/1
( )3يف الكشاف [ ]219/4تفسري اآلية.
( )4شواهد التنزيل [ ]130/2رقم ( ،)822و( ،)823و( ،)824و(،)825
و( ،)826و( ،)827و( ،)828و(.)829

وأخرجه الكنجي
الطرباين

عن ابن عباس ،وقال :هكذا أخرجه

يف الكبري ،وكذا رواه احلاكم من مناقب الشافعي،

وابن أيب حاتم  ،والطرباين

عن ابن عباس ،أفاده ابن حجر

العسقالين .
ورواه حممد بن سليامن الكويف

يف املناقب بإسناده عن

ابن عباس ريض اهلل عنهام.
والثعلبي
وأمحد

يف تفسريه ،وابن املغازيل

يف مسنده ،وهو من رواية احلاكم

يف مناقبه،

من ثالث طرق.

( )1يف املناقب [ ]92الباب احلادي عرش ذكره يف ختريج لوامع األنوار ط3
[.]172/1
( )2يف الكبري [ ]47/3رقم ( )2641عن ابن عباس .ويف [ ]444/11برقم
(.)12259
( )3يف تفسريه [ ]3276/10رقم (.)18473
( )4يف الكبري [ ]47/3رقم ( )2641عن ابن عباس ،ويف [ ]444/11برقم
(.)12259
( )5يف ختريج أحاديث الكشاف تفسري آية املودة [ ]213/4دار الكتب العلمية،
ذكره أبو عبد اهلل األدول يف ختريج لوامع األنوار ط.]174/1[ 3
( )6يف املناقب [ ]117/1رقم ( )65عن ابن عباس.
( )7الكشف والبيان إحياء الرتاث حتقيق عاشور [.]310/8
( )8يف املناقبه [ ]374/1رقم ( )352عن ابن عباس.
( )9يف مسنده [ ]468/3رقم ( )2024عن سعيد بن جبري.
احلسكاين يف شواهد التنزيل [ ]136/2رقم (.)831
( )10احلاكم ُ

وروى البخاري  ،ومسلم ،عن سعيد بن جبري تفسري القربى
يف اآلية بآل حممد صلوات اهلل عليه وعليهم.
ويف كتاب فضائل اخلمسة قال :رواها املحب الطربي
يف ذخائر العقبى ص 25قال :عن ابن عباس قال :ملا نزلت:
ُْ َ
ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َّ ْ َّ َ
﴿قل َل أ ْسألك ْم عليْهِ أج ًرا إَِل ال َم َودة ِِف الق ْرب﴾ ،قالوا:
يا رسول اهلل ،من قرابتك هؤالء الذين وجبت علينا مودهتم؟
قال(( :عيل وفاطمة وابناهام)).
قال :أخرجه أمحد يف املناقب.
واهليثمي

يف جممعه ج 7ص ،103وج 9ص ،168وقال

فيهام :رواه الطرباين .
أيضا -يف صواعقه
وذكره ابن حجر ً -
أخرجه أمحد

ص ،101وقال:

والطرباين  ،وابن أيب حاتم  ،واحلاكم عن

( )1يف صحيحه [ ]178/4رقم ()3497
( )2يف ذخائر ذوي القربى [ ]25عن ابن عباس.
( )3يف الفضائل [ ]669/2رقم (.)1141
( )4جممع الزوائد [ ]103/7رقم ( ،)11326ويف [ ]168/9رقم (.)14982
( )5يف املعجم الكبري [ ]47/3رقم ( ،)2641ويف [ ]444/11رقم (.)12259
( )6الصواعق املحرقة مؤسسة الرسالة []487/2
( )7يف الفضائل [ ]669/2رقم (.)1141
( )8يف الكبري [ ]47/3رقم ( )2641عن ابن عباس .وذكر أيضا
يف [ ]444/11برقم (.)12259
( )9يف تفسريه [ ]3276/10رقم (.)18473

ابن عباس ،و[ذكره] الشبلنجي يف نور األبصار ص 101نق ً
ال
عن البغوي يف تفسريه.
وكون املراد بالقربى قربى رسول اهلل ÷ فقد ذكره من ييل:
ابن جرير

يف تفسريه ج 25ص 16عن سعيد بن جبري

ويف ص 17عن أيب إسحاق.
وأبو نعيم يف احللية ج 3ص 201بسنده عن جابر.
واحلاكم يف املستدرك ج 3ص 172عن احلسن بن عيل.
وابن األثري يف أسد الغابة ج 5ص 367عن حبيب ابن أيب ثابت.
واملحب الطربي يف ذخائره ص.25
وابن حجر يف صواعقه ص 101عن عيل  ،#وص102
عن ابن عباس ،وقال :نقل الثعلبي والبغوي عنه.
والزخمرشي يف تفسريه آية املودة عن جرير.
( )1تفسري البغوي [ ]143/4تفسري اآلية.
( )2تفسري الطربي مؤسسة الرسالة حتقيق شاكر [.]528/21
( )3حلية األولياء [ ]201/3ترمجة جعفر الصادق (ع) ،عن جابر.
( )4املستدرك [ ]188/3رقم ( )4802خطبة احلسن بعد وفاة أمري املؤمنني (ع).
( )5أسد الغابة [ ]402/6ترمجتُ ُه رقم (.)6574
( )6ذخائر ذوي القربى [ ]25عن ابن عباس.
( )7الصواعق املحرقة مؤسسة الرسالة [ ]487/2عن عيل (ع) أليب الشيخ،
وعن ابن عباس ألمحد.
( )8يف الكشف والبيان إحياء الرتاث حتقيق عاشور [.]310/8
( )9الكشاف [ ]219/4يف تفسري اآلية.

هذا ،وأما خرب الكساء وهو ما روي أن النبي ÷
ََْ ْ
َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ
ت
الرج َس أهل اْلَيْ ِ
ملا نزلت﴿ :إِنما ي ِريد اَّلل ِِلذهِب عنكم ِ
َو ُي َطه َر ُك ْم َت ْطه ً
ْيا﴾ [األحزاب ،]33:دعا النبي ÷ فاطمة ،وعل ًّيا،
ِ
ِ
واحلسن ،واحلسني ،فجللهم بكساء وقال(( :اللهم هؤالء
تطهريا)).
أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم
ً
فممن رواه من أصحابنا:

النارص للحق احلسن بن عيل ،وأبو طالب  ،واملرشد باهلل ،
وحممد بن منصور املرادي ،وحممد بن سليامن الكويف ،
وصاحب املحيط عيل بن احلسني ،واحلاكم اجلشمي ،
واحلاكم احلسكاين .
( )1يف األمايل [ [192رقم ( )134عن أم سلمة.
( )2يف األمايل اخلميسية [ ]148/1عن واثلة ،ويف [ ]151/1عن عمر بن
أيب سلمة
( )3يف املناقب [ ]132/1رقم ( )73عن أم سلمة ،ورقم ( )83عن أيب سعيد،
ورقم ( )92عن عمر بن أيب سلمة ،ويف [ ]124/2رقم ( )610عن
أم سلمة ،و( )611عنها ،ورقم ( )617عن عائشة ،ورقم ( )621عن زينب
أم املؤمنني ،ورقم ( )627عن أم سلمة أخرى ،ورقم ( )635عن جعفر بن
حممد (ع) ،ورقم ( )638عن أم سلمة أخرى.
( )4يف تنبيه الغافلني [ ]193عن أيب سعيد ،وأيب احلمراء ،وعن عائشة ،وأم سلمة.
( )5يف شواهد التنزيل [ ]92-10/2عن عدة من الصحابة بطرق كثرية بروايات
متعددة ،من رقم ( )637إىل الرواية رقم (.)774

ومن املحدثني:
ابن أيب شيبة  ،وابن عقدة ،وابن املغازيل  ،ومالك بن
أنس ،ووكيع.
وأمحد بن حنبل  ،وإسحاق بن راهويه  ،ومسلم ،
وأبو داود  ،والدارقطني  ،والرتمذي  ،والثعلبي ،
والواحدي

 ،واحلاكم

.

()1يف مصنفه [ ]370/6رقم ( )32102عن عائشة ،و( )32103عن واثلة.
( )2يف مناقبه [ ]363/1رقم ( )345عن أم سلمة ،و( )348عن أم سلمة أخرى،
و( )349عن أيب سعيد ،و( )350عن واثلة ،و( )351عن عطاء بن يسار.
( )3يف فضائل الصحابة [ ]577/2رقم( )978عن واثلة ،ورقم( ،)994و()995
و( )996عن أم سلمة ،ويف مسنده [ ]178/5رقم( )3061عن ابن عباس.
( )4يف مسنده [ ]678/3رقم ( )1271عن عائشة.
( )5يف صحيحه [ ]1883/4رقم [ ])2424(-61عن عائشة.
( )6يف سننه [ ]44/4رقم ( )4032عن عائشة.
( )7يف املؤتلف واملختلف [ ]2121/4عن أيب سعيد
( )8يف سننه [ ]351/5رقم ( )3205عن عمر بن أيب سلمة ،ورقم ()3787
عنه أخرى وقال :ويف الباب عن أم سلمة ،ومعقل بن يسار ،وأيب احلمراء،
وأنس بن مالك.
( )9يف تفسريه الكشف والبيان [ ]42/8عن أيب سعيد وأم سلمة وعائشة
وعبد اهلل بن جعفر الطيار ،وواثلة.
( )10يف أسباب النزول [ ]354/1عن أيب سعيد ،وعن أم سلمة.
( )11يف املستدرك [ ]451/2رقم ( )3558عن أم سلمة ،و( )3559عن واثلة،
ويف [ ]143/3رقم ( )4652عن ابن عباس ،و( )4705عن أم سلمة
اخرى ،و( )4706عن واثلة .و( )4707عن عائشة ،و( )4708عن عبد اهلل
بن جعفر ،و( )4748عن أنس.

والطحاوي  ،وأبو يعىل  ،وأبو الشيخ  ،والطرباين ،
والبيهقي  ،وعبد بن محيد  ،ومطني ،وابن أيب داود ،وابن أيب
حاتم  ،وابن جرير  ،وابن خزيمة ،وابن عساكر ،
وابن مردويه ،وابن املنذر ،وابن منيع ،وابن النجار ،وحمب الدين
الطربي

 ،والبغوي

 ،وغريهم

.

( )1يف مشكل اآلثار [ ]236/2رقم ( )762عن أم سلمة ،و( )765عنها أخرى،
و( )768عنها أخرى .و( )771عن عمر بن أيب سلمة ،و( )775عن أيب احلمراء.
( )2يف مسنده [ ]59/7رقم ( )3978عن أنس.
( )3يف أخالق النبي ÷ [ ]128/2رقم ( )268عن عائشة.
( )4يف األوسط [ ]165/3رقم ( )2815عن ابن عباس ،ويف [ ]380/3رقم
( )3456عن أيب سعيد ،ويف [ ]134/4رقم ( )3799عن أم سلمة.
( )5يف السنن الكربى [ ]212/2رقم ( )2858عن عائشة،
( )6يف املنتخب [ ]173/1رقم ( )475عن أيب احلمراء.ويف [ ]367/1رقم
( )1223عن أنس
( )7يف تفسريه [ ]3131/9رقم ( )17673عن أيب سعيد ،و( )17674عن
عائشة ،و( )17676عن احلسن السبط (ع) ،و( )17677عن أيب سعيد،
و( )17678عن واثلة ،و( )17679عن أم سلمة.
( )8الطربي يف تفسريه [ ]101/19عن أيب سعيد ،وعائشة ،وأنس،
وأيب احلمراء ،وواثلة ،وعن أيب سعيد عن أم سلمة بطريقني ،وعن عمر بن
أيب سلمة ،وعن عيل بن احلسني (ع) ،وعن أم سلمة أخرى.
( )9يف معجمه [ ]738/2رقم ( )918عن أيب احلمراء.
( )10يف ذخائر ذوي القربى [ ]21/1عن أم سلمة عدة روايات للرتمذي
والدواليب وأمحد وابن القباين ،وأيب اخلري القزويني وأيب احلسن اخللعي،
وعن واثلة أليب حاتم وأمحد ،وعن عائشة ملسلم ،وعن أيب سعيد ألمحد
والطرباين ،وعن أنس ألمحد ،وعن أيب احلمراء لعبد بن محيد
( )11يف رشح السنة [ ]116/14رقم ( )3911عن عائشة ،و( )3912عن أم سلمة.
( )12كالنسائي يف سننه [ ]410/7رقم ( )8342عن سعد بن أيب وقاص.

=

واملروي عنهم من الصحابة:
[ ]1عيل ]2[ .واحلسن السبط ]3[ .وفاطمة الزهراء .%
[ ]4وابن عباس [ ]5وعبد اهلل بن جعفر [ ]6وجابر بن
عبد اهلل [ ]7وأم سلمة ]8[.وابنها عمر بن أيب سلمة
[ ]9وعائشة [ ]10والرباء بن عازب [ ]11وواثلة بن األسقعة
[ ]12وأبو احلمراء موىل رسول اهلل ÷ [ ]13وأبو سعيد
اخلدري [ ]14وأنس بن مالك [ ]15وسعد بن أيب وقاص.
وهذه الروايات متطابقة عىل معنى واحد من مجع األربعة :عيل
والزهراء واحلسنني مع رسول اهلل ÷ ،وجتليلهم بالكساء
وابن األعرايب يف معجمه [ ]742/2رقم ( )1462عن أم سلمة،
ويف [ ]964/3رقم ( )1994عنها أخرى .وابن عبدويه يف الفوائد
الغيالنيات [ ]264/1رقم ( )259عن أم سلمة .وابن حبان يف صحيحه
[ ]432/15رقم ( )6976عن واثلة .واآلجري يف الرشيعة []2095/4
رقم ( )1587عن أم سلمة ،ويف [ ]2205/5رقم ( )1693عن عائشة،
و( )1694عنها أخرى ،و( )1695عن أم سلمة أخرى ،و( )1696عنها
أخرى ،و( )1697عنها أخرى .والضياء يف املختارة [ ]27/13رقم ()32
عن ابن عباس .والبزار يف مسنده [ ]210/6رقم ( )2251عن عبد اهلل بن
جعفر .والدواليب يف الكنى واألسامء [ ]1036/3رقم ( )1820عن
أم سلمة .وابن مجيع الصيداوي يف معجم الشيوخ [ .]132/1وأبو نعيم
يف معرفة الصحابة [ ]3222/6رقم ( )7418عن أيب سعيد حيدث عن
أم سلمة .وأبو داوود الطياليس يف مسنده [ ]539/3رقم ()2171
عن أنس .وابن شاهني يف فضائل فاطمة [ ]32/1رقم ( )15عن أنس.
وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين [ )360/5عن أنس .وابن برشان يف أماليه
[ ]285/1رقم ( )657عن أيب احلمراء.

ً
قائال ÷(( :اللهم هؤالء أهل بيتي)) ،ويف بعضها:
((وعرتيت)) وفيه(( :أهيل ،وأهل بيتي)) وفيه(( :أهل بيتي
وخاصتي)) ،انتهى من التحف الفاطمية

لشيخنا العالمة

احلجة جمد الدين بن حممد املؤيدي نفع اهلل بعلومه -وهي يل عليه
سامع -باختصار يسري ال ّ
خيل.
ويف كتاب فضائل اخلمسة قال :روى حديث الكساء:
مسلم يف كتاب فضائل الصحابة باب فضل أهل بيت النبي
عن عائشة.
واحلاكم يف مستدركه ج 3ص 147وقال :صحيح عىل رشط
الشيخني ،والبيهقي يف السنن ج 2ص.149
وابن جرير يف تفسريه ج 22ص.5
والسيوطي يف الدر املنثور يف تفسري آية التطهري قال :أخرجه أمحد،
وابن أيب حاتم ،وابن أيب شيبة ،والزخمرشي يف تفسري آية املباهلة.
والفخر الرازي ،وقال :اعلم أن هذه الرواية كاملتفق عىل
صحتها بني أهل التفسري واحلديث.
والرتمذي ج 2ص 209عن عمر بن أيب سلمة ،ويف ص319
عن أم سلمة ثم قال :ويف الباب عن عمر بن أيب سلمة،
وأنس وأيب احلمراء ،ومعقل بن يسار ،وعائشة.
( )1ط.]443-440[ 3

ِالص َال ِة [ ﴾..طه،]132:
والسيوطي يف تفسريَ ﴿ :و ْأ ُم ْر َأ ْه َل َك ب َّ
قال :وأخرج ابن مردويه ،وابن عساكر ،وابن النجار عن
ِالص َال ِة﴾ كان
أيب سعيد اخلدري ،قال :ملا نزلتَ ﴿ :و ْأ ُم ْر َأ ْه َل َك ب َّ
النبي ÷ جييء إىل باب عيل  #صالة الغداة ثامنية أشهر
يقول(( :الصالة رمحكم اهلل ،إنام يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس
أهل البيت ،ويطهركم تطهري ًا))
واحلاكم ج 2ص 416عن أم سلمة ،وقال صحيح عىل رشط
البخاري ،ويف ج 3ص 147عن عبداهلل بن جعفر بن أيب طالب،
ويف ج 3ص 172خطبة احلسن بن عيل ،وقال فيها :أنا من أهل
البيت الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا.
والسيوطي يف الدر املنثور ج 5ص 198وص  199قال:
وأخرج ابن مردويه عن أم سلمة ،وقال :وأخرج ابن مردويه
واخلطيب عن أيب سعيد وقال :وأخرج الرتمذي وصححه
وابن جرير ،وابن املنذر ،واحلاكم وصححه ،وابن مردويه،
والبيهقي من طرق عن أم سلمة.
وقال :وأخرج ابن جرير ،وابن أيب حاتم ،والطرباين عن
أيب سعيد ،وقال :وأخرج ابن أيب شيبة ،وأمحد ،وابن جرير،
وابن املنذر ،وابن أيب حاتم ،والطرباين ،واحلاكم وصححه،
والبيهقي يف سننه عن واثلة بن األسقع.

وأمحد يف مسنده ج 1ص 330عن ابن عباس من حديث ذكر
فيه عرش فضائل لعيل ،ويف ج 4ص 107عن واثلة بن األسقع،
ويف ج 6ص 292عن أم سلمة -ريض اهلل عنها ،-وج 6ص292
عن شهر بن حوشب.
والنسائي ص 4عن سعد بن أيب وقاص.
ويف تاريخ بغداد ج 10ص 278عن أيب سعيد اخلدري.
والطربي ج 32ص 5عن أيب سعيد ،ويف ج 22ص6
عن أيب احلمراء.
ويف الرياض النرضة ج 2ص.188
وابن عبد الرب يف االستيعاب ج 2ص 598عن أيب احلمراء.
وأبو داود الطياليس ج 8ص 274عن أنس.
ويف كنز العامل ج 7ص 92عن واثلة بن األسقع.
ويف أسد الغابة ج 2ص 20عن واثلة بن األسقع ،وج 3ص.413
والطحاوي يف مشكل اآلثار ج 1ص 332عن أم سلمة ،ويف ج1
ص 333عن أم سلمة ،ويف ج 1ص 332عن سعد بن أيب وقاص،
وفيه ص 336عن أم سلمة ،وفيه ص 338عن أيب احلمراء.
واهليثمي يف جممعه ج 9ص 169عن أيب سعيد ،وفيه ص121
عن أيب احلمراء ،وفيه ص 169عن أيب برزة ،وفيه ص 206عن
عمر بن اخلطاب ،وفيه ص 207عن ابن عباس وفيه ص146
عن أيب الطفيل ،وفيه ص 172عن أيب مجيلة.

أخص الناس به،
وأما آية املباهلة ففيها داللة عىل أهنم
ُّ
وأحبهم إليه؛ ألن املقام مقام حتدٍّ  ،فهو يريد أن يبني أنه عىل يقني
وأحب اخللق إليه،
من أمره واطمئنان؛ ألنه ال يعرض نفسه،
َّ
للفناء واهلالك إال وهو عىل ٍ
يقني من أمره.
وفيها تأييد آلية التطهري ،وهو أنام املراد باملطهرين هؤالء
املذكورون ،وحديث الكساء حرصهم يف ثوبه ،وحرصهم بالقول
بتقديم اخلرب وهو(( :هؤالء)) ،عىل املبتدأ ،وهو ((أهل بيتي))،
حرصهم بالقول والفعل.
بني
فقد َّ َ
َ
وأما آية املباهلة فلم يدع غريهم ،وفيها فوائد أخرى:
عيل
منها :إثبات بنوة احلسنني لرسول اهلل ÷ ،وأن نفس ٍّ
يدع نفسه ،وإنام دعا عل ًّيا.
نفسه؛ ألنه مل ُ
َ
ومنها :أنه جيوز استعامل لفظ اجلمع للمثنى ،واملفرد؛
َ
ََْ َ
يدع إال احلسنني ،و﴿ َون َِساءنا﴾
مل
و
﴾
ا
حيث قال﴿ :أبناءن
ُ

يدع إال فاطمة؛ ففيها ر ٌّد عىل من يريد التشكيك يف
ومل ُ
َّ َ َ ذ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ْ
قوله تعاىل﴿ :إِنما و ِِلكم اَّلل ورسول واَّلِين آمنوا﴾ [املائدة،]55

ويقول :ال يمكن أن يراد هبا عيل؛ ألهنا بلفظ اجلمع،
َّ َ ْ َ ْ
ْ
َّ َ
وقد ُير ُّد عليه بقوله تعاىل﴿ :إِنا َن ُن ن َّزْلَا اَّلِك َر ِإَونا ُل
ََ ُ َ
فعرب عن نفسه بلفظ اجلمع ،ونظائره كثرية.
ْلاف ِظون﴾ [احلجرَ َّ ]9

هذا وأما أهنا نزلت يف اخلمسة فلم نعرف أن أحدً ا يدعي
أهنا نزلت يف غريهم ،وقال موالنا وإمامنا ُجمَدِّ د الدين جمد الدين بن
حممد بن منصور -رمحه اهلل -يف لوامع األنوار « :وقال األمري
احلسني يف الينابيع  :أطبق أهل النقل كافة ،مع اختالف أغراضهم
واعتقاداهتم ـ يعني عىل خرب املباهلة ،وقال أخوه احلسن بن
بدر الدين  :متواتر .وقال اإلمام عز الدين بن احلسن يف املعراج:
أطبق أئمة النقل ومجهور العلامء عىل ذلك».
ثم قال يف اللوامع « :وال نزاع يف هذا بني العرتة واألمة؛
وممن روى ذلك :احلسن ،والشعبي ،والسدي ،واحلاكامن
اجلشمي

واحلسكاين  ،وأبو نعيم  ،والثعلبي ،

( )1ط.]165/1[ 3
( )2يف ينابيع النصيحة [.]360
( )3يف أنوار اليقني( :خمطوط) []62/1
( )4ط.]166/1[ 3
( )5يف :تنبيه الغافلني [ ]45-44قال :املروي عن ابن عباس واحلسن والشعبي
والسدي وابن إسحاق وغريهم.
( )6يف :شواهد التنزيل [ ]120/1رقم ( ،)168و( )169عن ابن عباس،
و( )170عن جابر ،و( )171عن ابن عباس ،و( )172عن سعد ،و()173
عن جابر ،و( )174عن حذيفة بن اليامن ،و( )175عن ابن عباس ،و()176
عن أيب البخرتي.
( )7يف الدالئل [ ]353/1رقم ( )244عن جابر ،و( )245عن ابن عباس.
( )8يف تفسريه :الكشف والبيان [.]85/3

واخلوارزمي  ،والزخمرشي  ،والبيضاوي  ،والرازي ،
وأبو السعود .
ومن ألفاظ الرواية ،من طرق العامة :مارواه احلاكم ،صاحب
املستدرك ،عن عامر بن سعد؛ وقال :حديث صحيح ،ملا نزل
َ ُ ْ َ َ َْ َ ْ ُ ََْ ََ
قوله تعاىل﴿ :فقل تعالوا ندع أبناءنا ...الخ﴾ [آل عمران،]61

دعا رسول اهلل ÷ عل ًّيا ،وفاطمة ،وحسنًا ،وحسينًا،

وقال(( :اللهم هؤالء أهيل )) .وقال يف التخريج :وأخرجه -
أي :هذا اخلرب الذي رواه احلاكم -حممد بن يوسف الكنجي ،
وقال :أخرجه مسلم يف صحيحه.
( )1يف املناقب ]150[ :ذكره أبو عبداهلل األدول يف ختريج لوامع األنوار
ط.]166/1[3
( )2يف تفسريه :الكشاف [.]368/1
()3يف تفسريه :أنوار التنزيل [.]20/2
( )4يف مفاتيح الغيب [ ،]247/8وقال« :واعلم أن هذه الرواية كاملتفق
عىل صحتها بني أهل التفسري واحلديث».
( )5يف تفسريه [.]46/2
( )6احلاكم يف املستدرك [ ]163/3رقم ( ،)4719وقال يف معرفة علوم
احلديث :النوع السابع عرش [« :]97-96وقد تواترت األخبار يف التفاسري
عن ابن عباس وغريه أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه [وآله] وسلم -أخذ يوم
عيل وحسن وحسني وجعلوا فاطمة وراءهم ،ثم قال(( :هؤالء
املباهلة بيد ٍّ
أبناءنا وأنفسنا ونساءنا فهلموا أنفسكم وأبناءكم ونساءكم ثم نبتهل فنجعل
لعنة اهلل عىل الكاذبني))».
( )7يف مناقبه [ ]143-141أبو عبد اهلل األدول يف ختريج اللوامع ط.]168/1[ 3
( )8يف صحيحه [ ]1871/4رقم [( ])2404-32عن سعد بن أيب وقاص.

وقال يف موضع آخر من مناقبه :وأخرجه أمحد بن حنبل
عن غري واحد من الصحابة والتابعني  ...إىل قوله :وقال احلاكم
َُ ْ
أبو القاسم يف حديثه عن عامر :ملا نزل قوله تعاىل﴿ :فقل
َ َ
ت َعال ْوا ...الخ﴾ ،رواه مسلم ،والرتمذي .

وقال حييى بن احلسن القريش يف منهاجه  :أمجع الناس
َُ ْ َ َ
عىل أهنا -أي﴿ :فقل ت َعال ْوا﴾ اآلية -نزلت يف اخلمسة األشباح.
انتهى».

( )1يف مسنده [ ]160/3رقم ( )1608عن سعد بن أيب وقاص قال حمققه
األرناؤوط« :إسناده قوي عىل رشط مسلم ،رجاله ثقات رجال الشيخني غري
بكري بن مسامر ،فمن رجال مسلم ،وهو صدوق .ويف :فضائل الصحابة
[ ]776/2رقم ( )1374عن احلسن البرصي
( )2يف :سننه [ ]225/5رقم ( )2999عن سعد ،وقال« :حسن صحيح غريب»
وقال األلباين« :صحيح اإلسناد» ،ويف [ ]638/5رقم ( )3724عن سعد،
وقال« :حسن صحيح غريب من هذا الوجه» ،وقال األلباين« :صحيح».
( )3منهاج املتقني [ ]588فصل يف االستدالل عىل إمامته  #بإجامع العرتة.
وممن رواه من املخالفني :البيهقي يف :السنن الكربى [ ]101/7رقم ()13392
عن سعد .والتفتازاين يف :رشح املقاصد [ .]299/2والقايض عبد اجلبار يف:
تثبيت دالئل النبوة [ .]426/2وابن حجر اهليثمي يف :الصواعق
[ .]355/2وعبدالرزاق الصنعاين يف :تفسريه [ ]396/1رقم ( )410عن
قتادة .والطربي يف :التفسري [ ]480/6رقم ( )7182عن اإلمام زيد،
و( )7183عن السدي ،و( )7185عن قتادة ،و( )7191عن علباء
اليشكري .وابن أيب حاتم يف :تفسري القرآن الكريم [ ]667/2رقم ()3616
عن الشعبي ،و( )3617عن احلسن البرصي ،و( )3618عن السدي.
والسمرقندي يف :بحر العلوم [ .]220/1وابن أيب زمنني يف :تفسري القرآن
العزيز [ .]292واملاوردي يف :تفسريه النكت والعيون [.]398/1

=

والواحدي يف :التفسري الوسيط [ ]444/1رقم ( )146عن سعد بن أيب
وقاص .ويف :أسباب النزول [ ]107رقم ( )208عن احلسن البرصي،
و( )209عن جابر .والسمعاين يف :التفسري [ ]327/1عن سعد .والراغب
األصفهاين يف :تفسريه [ .]606/2والبغوي يف :التفسري [ .]450/1وابن
عطية يف :تفسريه املحرر الوجيز [ ]447/1عن السدي ،وعن علباء
اليشكري .وأبو الفرج اجلوزي يف :تفسريه زاد املسري [ ]289/1رقم ()179
عن سعد ،و( )180عن جابر .والقرطبي يف :تفسريه [ .]104/4والنسفي
يف :تفسريه [ .]261/1واخلازن يف :تفسريه [ .]254/1وأبو حيان يف :البحر
املحيط [ ]188/3برواية مسلم .وابن كثري يف :تفسريه [ ]54/2عن يونس
(نرصاين أسلم) برواية البيهقي ،وعن جابر برواية ابن مردويه ،وقال« :هكذا
رواه احلاكم ،وقد رواه أبو داوود الطياليس عن الشعبي» ،وقال« :وقد روي
عن ابن عباس والرباء نحو ذلك» .والسيوطي يف :الدر املنثور [ ]231/2عن
جابر برواية احلاكم قال« :وصححه» ،وابن مردويه وأيب نعيم ،وعن ابن
عباس برواية أيب نعيم ،وعن الشعبي برواية ابن أيب شيبة وسعيد بن منصور
وعبد بن محيد وابن جرير وأيب نعيم ،وعن سعد بن أيب وقاص برواية مسلم
والرتمذي وابن املنذر واحلاكم والبيهقي يف سننه ،وعن علباء اليشكري
برواية ابن جرير .وسعيد بن منصور يف :التفسري من سننه [ ]1044/3رقم
( )500عن الشعبي .وابن شبة يف :تاريخ املدينة [ ]580/2عن الشعبي.
واآلجري يف :الرشيعة [ .]1756/4والاللكائي يف :رشح اعتقاد أهل السنة
[ ]1456/8رقم ( )2634عن سعد .وابن املغازيل يف :املناقب []332/1
رقم ( )310عن جابر ،ويف [ ]383/1رقم ( )362عن ابن عباس.
والدورقي يف :مسند سعد بن أيب وقاص [ ]51/1رقم ( .)19واملحب
الطربي يف :الذخائر [ ]25/1عن أيب سعيد ،ويف الرياض [ ]152/3عن
سعد .وابن عساكر يف :تارخيه [ ]16/42عن سعد .وابن األثري يف :أسد
الغابة [ ]87/4رقم ( )1120عن سعد .واجلصاص يف :أحكام القرآن
[ ،]295/2قال« :فنَ ْق ُل رواة السري ونقلة األثر مل خيتلفوا فيه أن النبي صىل اهلل
عليه وسلم أخذ بيد احلسن واحلسني وعيل وفاطمة ريض اهلل عنهم ثم دعا
النصارى» .والكيا اهلرايس يف :أحكام القرآن [ .]286/2وابن العريب يف:
أحكام القرآن [ .]360/1والبالذري يف :فتوح البلدان صلح نجران
[ .]71/1والشبلنجي يف :نور األبصار [ ]100أفاده يف :فضائل اخلمسة.

َّ
ُ
هذا وقد انجر الكالم إىل آية الوالية ،وهي﴿ :إِن َما َو ِ ذِلك ُم
ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ْ َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ
اَّلل ورسول واَّلِين آمنوا اَّلِين يقِيمون الصَّلة ويؤتون الزَكة
َ
ُ
َوه ْم َراك ُِعون﴾ [املائدة ،]55فلنذكر من روى أهنا نزلت يف عيل ،#
مع أنا مل نعرف رواية أن أحدً ا زكَّى وهو راكع ،ال قبل نزول

اآلية ،وال حاهلا ،غري عيل  ،#فنقول:
قال موالنا رمحه اهلل يف التحف رشح الزلف(« :)1أمجع
آل الرسول ÷ عىل نزوهلا يف الويص  ،#قال اإلمام
األعظم اهلادي إىل احلق األقوم  #يف األحكام

يف سياق

اآلية :فكان ذلك أمري املؤمنني دون مجيع املسلمني .وقال اإلمام
أبو طالب  #يف زيادات رشح األصول :ومنها النقل املتواتر
القاطع للعذر أن اآلية نزلت يف أمري املؤمنني  .#وقال اإلمام
أمحد بن سليامن ’ :ومل خيتلف الصحابة ،والتابعون أنه املراد
هبذه اآلية .وحكى اإلمام املنصور باهلل

 #إجامع أهل النقل

عىل أن املراد هبا الويص.
( )1التحف ط 3ص [.]430
( )2األحكام [ ،]450/2ويف املجموعة الفاخرة [.]83
( )3قال  #يف حقائق املعرفة [« :]441وبإجامع األمة أنه مل ُيزَ ِّك أحدٌ راكع ًا غري
عيل  ،#فنزلت هذه اآلية فيه ،فثبت أنه الو ّيل بعد رسول اهلل ÷».
ّ
( )4الشايف.]376/3[ :

وحكى إجامع أهل البيت عىل ذلك اإلمام احلسن بن بدر
الدين  ،واألمري احلسني  ،واألمري صالح بن اإلمام إبراهيم
بن تاج الدين ،واإلمام القاسم بن حممد  ،%وغريهم كثري.
وروى ذلك اإلمام املرشد باهلل

 #عن ابن عباس من

أربع طرق ،وأتى احلاكم احلسكاين

يف شواهد التنزيل بطرق

كثرية يف ذلك ،منها :عن أمري املؤمنني  ،#وابن عباس،
وعامر بن يارس ،وأيب ذر ،وجابر بن عبد اهلل ،واملقداد بن األسود،
وأنس بن مالك.
ومن التابعني :حممد بن عيل ،وأيب جعفر الباقر ،وعطاء بن
السائب ،وعبد امللك بن جريج.
ومن الرواة يف نزوهلا فيه  :#أبو عيل الصفار والكنجي،
( )1يف أنوار اليقني خمطوط []60/1
( )2يف ينابيع النصيحة [.]301
( )3يف األمايل اخلميسية [ ]137/1عن أمري املؤمنني بعدة طرق وعن أيب جعفر
الباقر ،وأيب رافع ،وعن ابن عباس.
( )4يف شواهد التنزيل [ ]160/1رقم ( ،)216و( )217و( )218و()219
و( )220و( )221عن ابن عباس ،و( )222و( )223عن أنس ،و()224
و( )225عن حممد بن احلنفية ،و( )226عن عطاء بن السائب ،و( )227عن
ابن جريج املكي ،و( )231عن عامر بن يارس ،و( )232عن جابر ،و()233
عن أمري املؤمنني ،و( )234عن املقداد بن األسود ،و( )235عن أيب ذر،
ورقم ( )236و( )237عن ابن عباس ،و( )239عن عبد اهلل بن حممد بن
احلنفية ،و( )240و( )241عن ابن عباس.

وأبو احلسن عيل بن حممد املغازيل الشافعي  ،وأبو إسحاق أمحد
بن إبراهيم الثعلبي

املفرس ،والواحدي  ،وصاحب اجلمع

بني الستة رزين العبدري ،والنسائي.
وحكى السيوطي
واملفرتق

أن اخلطيب أخرج ذلك يف املتفق

عن ابن عباس ،وعبد الرزاق ،وعبد بن محيد ،وابن

مردويه ،وابن جرير ،وأبو الشيخ عنه.
وأخرجه الطرباين

يف األوسط من حديث عامر ،وأخرجه

أبو الشيخ ،وابن مردويه ،وابن عساكر  ،عن سلمة بن كهيل،
وابن جرير  ،عن جماهد.
وأخرجه

أيض ًا عن عتيبة بن أيب حكيم ،والسدي.

( )1يف املناقب [ ]377/1رقم ( )354عن ابن عباس ،و( )355عن أمري
املؤمنني ،و( )356عن السدي عن ابن عباس ،و( )357عن أيب صالح
عن ابن عباس.
( )2يف تفسريه [ ]80/4عن ابن عباس والسدي وعتبة بن حكيم وثابت بن
عبد اهلل وعن أيب ذر.
( )3يف أسباب النزول [ ]199/1عن الكلبي ،وابن عباس.
( )4يف الدر املنثور [.]104/3
( )5يف املتفق واملفرتق [ ]285/1رقم ( )106عن ابن عباس.
( )6يف األوسط [ ]218/6رقم ( )6232عن عامر.
( )7يف تاريخ دمشق [ ]356عن أمري املؤمنني ،وعن سلمة.
( )8الطربي يف تفسريه [ ]425/10رقم ( )12210عن ابن عباس ،و()12212
عن عتبة بن أيب حكيم ،و( )12214عن جماهد.
( )9سبق قريبا.

وأخرجه الطرباين  ،وابن مردويه ،وأبو نعيم يف املعرفة ،
عن أيب رافع ،وتكلم صاحب الكشاف وغريه عىل وجه اجلمع
مع أن املراد الفرد ،وذكر الرواية يف نزوهلا فيه ،وكذلك الرازي
يف مفاتيح الغيب ،وأبو السعود يف تفسريه ،وعىل اجلملة
( )1يف الكبري [ ]320/1رقم ( )955عن أيب رافع.
( )2معرفة الصحابة  ]252/1رقم ( )863عن أيب رافع.
( )3الزخمرشي [.]649/1
( )4يف مفاتيح الغيب [ ]383/12عن عطاء عن ابن عباس وعبد اهلل بن سالم
وأيب ذر.
( )5وممن رواه املخالفني :ابن أيب حاتم يف تفسريه [ )6548( ]1162/4عن
السدي ،و( )6549عن عقبة بن أيب حكيم ،و( )6551عن سلمة بن كهيل.
والسمرقندي يف بحر العلوم [ ]400/1عن ابن عباس .واملاوردي يف تفسريه
النكت والعيون [ ]49/2عن جماهد .وابن كثري يف تفسريه [ ]138/3عن
عتبة بن أيب حكيم البن أيب حاتم ،وعن جماهد البن جرير ،وعن سلمة بن
كهيل أليب سعيد األشج ،وعن ابن عباس لعبد الرزاق ،وعن ابن عباس البن
مردويه عن سفيان الثوري وعن أيب صالح ،وعن أمري املؤمنني وعامر بن يارس
وأيب رافع البن مردويه ،وعن السدي .ويف :البداية والنهاية ]394/7[ :عن
أمري املؤمنني ،وسلمة بن كهيل .السيوطي يف الدر املنثور [ ]104/3عن ابن
عباس للخطيب يف املتفق واملفرتق ،وعن ابن عباس لعبد الرزاق وعبد بن
محيد وابن جرير وأيب الشيخ وابن مردويه ،وعن عامر بن يارس للطرباين وابن
مردويه ،وعن أمري املؤمنني أليب الشيخ وابن مردويه ،وعن سلمة بن كهيل
البن أيب حاتم وأيب الشيخ وابن عساكر ،وعن السدي وعتبة بن حكيم البن
جرير ،وعن ابن عباس البن مردويه ،وعن أيب رافع للطرباين وابن مردويه
وأيب نعيم .وابن املغازيل يف املناقب [ ]377/1رقم ( )354عن ابن عباس،
و( )355عن أمري املؤمنني ،و( )356عن السدي عن ابن عباس ،و()357
عن ايب صالح عن ابن عباس ،و( )358عن أيب جعفر الصادق .واخللعي يف

=

األمر كام قال األمري احلسني بن حممد  :%إجامع أهل النقل عىل
أن املراد هبا عيل  #إال من ال يعتد به ،انتهى».
ويف هذه اآلية إثبات الوالية لعيل  ،#وإبطال والية غريه؛
للحرص ،والقرص ،وال يستقيم من معاين الوالية يف هذه اآلية
إال ملك الترصف؛ ألن انتفاء بعضها ظاهر؛ كالنارص ،وبعضها
ال يستقيم ال سيام يف اهلل ورسوله ÷.
ولنختم كالمنا يف هذا بذكر من أخرج حديث الغدير
واملنزلة واملحبة:
فأما حديث الغدير :فهو الذي حيتج به عىل إمامة عيل بن أيب
طالب  ،#وكذا حديث املنزلة ،وغريهام ،فنقول:
َ َ ذ َ َّ ُ
ْ
ُْ َ َ َ
الر ُسول بَل ِغ َما أن ِزل إِِلْك م ِْن
ملا أنزل اهلل﴿ :يا أيها
َ
َربِك [ ﴾...املائدة ،]67:مل يستجز ÷ أن خيطو خطوة واحدة
قبل أن يبلغ ،وذلك يف منرصفه من حجة الوداع بمكان يسمى

مخا بني مكة واملدينة فدعا(( :الصالة جامعة)) ،فاجتمع الناس،
ًّ
اختصارا ،وقال فيها:
ثم خطب خطبة طويلة ،نرتكها
ً
الفوائد [ ]10/2عن سلمة بن كهيل .واملتقي اهلندي يف كنز العامل
[ ]108/13رقم ( )36354عن ابن عباس للخطيب يف املتفق ،و()36501
عن أمري املؤمنني أليب الشيخ وابن مردويه .وغريهم.

((أهيا الناس ،ألست أوىل بكم من أنفسكم؟)) قالوا :اللهم بىل،
قال(( :فمن كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله وعاد
من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله)).
وقد روي بألفاظ خمتلفة لكنها متفقة يف إفادة معنى الوالية.
وقد أمجع أهل بيت رسول اهلل ÷ عىل صحته ،ورواه
حفاظ األمة من غريهم.
فرواه حممد بن جرير الطربي  ،و َط َّر َق ُه من مخس وسبعني
طري ًقا ،وأفرد له كتابًا سامه« :كتاب الوالية».
ورواه حممد بن عقدة َو َط َّر َق ُه من مائة ومخس طرق.

وقد رواه احلسني بن القاسم يف رشح الغاية عن ثامنية وثالثني
صحاب ًّيا  ،كلها من غري طرق أهل البيت .%
وقال حممد بن إبراهيم الوزير  :خرب الغدير يروى بامئة
وثالث ومخسني طري ًقا.
وقال الذهبي« :هبرتني طرقه فقطعت بوقوعه »،
( )1ذكره يف لوامع األنوار للموىل جمد الدين املؤيدي ط ،]75/1[ 3واإلمام
املنصور باهلل (ع) يف الرسالة النافعة يف املجموع املنصوري ( )2ق.]410[ 2
( )2ذكره يف لوامع األنوار للموىل جمد الدين املؤيدي ط،]75/1[ 3
واإلمام املنصور باهلل (ع) يف الرسالة النافعة [.]410
( )3رشح الغاية [.]40-30/2
()4ذكره يف لوامع األنوار للموىل جمد الدين املؤيدي ط.]76/1[ 3
( )5يف سري أعالم النبالء [ ]277/14ترمجة رقم (.)175

وعدَّ ه السيوطي يف األحاديث املتواترة.
وقال الغزايل  :أمجع اجلامهري عىل خطبة يوم الغدير،
واعرتف ابن حجر يف صواعقه أنه رواه ثالثون صحاب ًّيا .
وقال املقبيل يف أبحاثه :فإن كان هذا معلو ًما وإال فام يف
الدنيا معلوم .
َ
ُ
َ
ْ َ
َ ذ َ َّ ُ ْ
َ
َ
الر ُسول بَلِغ َما أن ِزل إِِلْك م ِْن َربِك
وقد روى نزول﴿ :يا أيها
َ
ْ
ِإَون ل َ ْم َت ْف َع ْل َف َما بَ َّل ْغ َ
ت ِر َساَلت ِ ِه﴾ يف األمر لرسول اهلل ÷
بتبليغ والية أمري املؤمنني ،اجلم الغفري:
منهم :اإلمام زيد بن عيل  ،وأخوه الباقر  ،والصادق ،
وعيل بن موسى الرضا  ،واإلمام القاسم بن إبراهيم ،
( ) 1قطف األزهار املتناثرة يف األحاديث املتواترة للسيوطي [،]277
ذكره أبو عبد اهلل األدول يف ختريج لوامع األنوار للموىل جمد الدين املؤيدي
ط.]75/1[ 3
( )2رس العاملني وكشف ما يف الدارين أليب حامد الغزايل [ ]4نسخة إلكرتونية.
( )3الصواعق املحرقة البن حجر اهليتمي ط ،64[ 2و ٍ ،]188دار الكتب
العلمية .ذكره يف ختريج لوامع األنوار ط.]78/1[ 3
( )4األبحاث املسددة ط ،]336-334[ 1ختريج لوامع األنوار ط.]78/1[ 3
( )5يف تفسريه غريب القرآن ،الدار العاملية (1412هـ1992-م).
( )6برواية حممد بن سليامن الكويف يف املناقب يف [ ]171/1رقم (.)101وغريه.
( )7برواية حممد بن سليامن الكويف يف املناقب يف [ ]404/2رقم (.)884وغريه.
( )8يف الصحيفة املطبوع يف آخر جمموع اإلمام زيد بن عيل (ع) [.]457
( )9يف جمموعه :تثبيت اإلمامة [.]147/2

واهلادي  ،واملرشد باهلل  ،وأبو الفتح الديلمي  ،واملتوكل
عىل اهلل أمحد بن سليامن  ،واملنصور باهلل عبد اهلل بن محزة ،
واإلمام احلسن بن بدر الدين  .وأبو احلسني أمحد بن موسى
الطربي  ،وحممد بن سليامن الكويف .
( )1يف األحكام [.]37/1
( )2يف اخلميسية [ ]145/1عن الرباء بطريقني ،وعن زيد بن أرقم ،وعنه أخرى،
وعن ابن عباس ،وعن أيب هريرة من طريقني ،وعنه أخرى،
( )3يف تفسريه الربهان ذكره يف اللوامع مع خترجيه ط.]87/1[ 3
( )4يف حقائق املعرفة [.]444
( )5يف الشايف [ ]333/1وعقد له فصال مستقال.
( )6يف أنوار اليقني (خمطوط) [ ]197/1بروايات عدة.
( )7يف كتابه املنري ،ذكره يف اللوامع مع خترجيه ط.]87/1[ 3
( )8يف املناقب [ ]137/1رقم ( )76عن أيب سعيد ،ويف [ ]171/1رقم ()101
عن أيب جعفر (ع) ،ويف [ ]362/1رقم ( )291عن أيب سعيد من طريقني ،ويف
[ ]365/2رقم ( )841عن أيب سعيد ،ويف [ ]368/2رقم ( )844عن الرباء
بن عازب ،و( )845عن أخرى ،ويف [ ]378/2رقم ( )851عن رياح بن
احلارث عن أيب أيوب ،ورقم ( )855عن ويد بن أرقم ،ورقم ( )856عن أيب
جعفر (ع) أخرى ،و( )865عن جابر بن عبد اهلل ،و( )867عن الباقر عن عيل
(ع) ،و( )870عن أيب هريرة ،و( )873عن زيد بن أرقم ،و( )875عن أمري
املؤمنني (ع) ،و( )876عن زيد بن أرقم أخرى ،و( )877عنه ثالثة ،و()878
عن سعد بن أيب وقاص ،و( )881عن أيب هريرة ،و( )882عن زيد بن أرقم،
و( )883عنه أخرى ،و( )884عن الصادق (ع) ،و( )886عن جابر ،و()888
عن زيد بن أرقم ،و( )889عن أيب سعيد ،و( )891عن جابر ،و( )894عن

=

واحلاكم اجلشمي

يف تنبيه الغافلني ،واحلاكم احلسكاين ،

والواحدي  ،والثعلبي  ،والبطريق يف عمدته ،والطويس
يف تفسريه ،والرازي يف مفاتيح الغيب ،وغريهم.
جابر ،و( )895عن سلامن ،و( )897عن زيد بن أرقم ،و( )898عن سعد،
و( )899عن جابر ،و( )901عن طاووس ،و( )905عن زيد بن أرقم،
و( )906عن رياح عن أيب ايوب ،و( )908عن رياح عن أيب أيوب ،و()909
عن األصبغ عن أيب أيوب ،و( )910عن احلسني السبط (ع) ،و( )912عن
أنس ،و( )913عنه أخرى ،و( )916عن أيب هريرة و( )918عن أيب سعيد،
و( )919عن زيد بن أرقم و( )920عنه أخرى و( )921عن أيب الطفيل عن
زيد بن أرقم ،و( )922عن أيب مريم عن أمري املؤمنني (ع) ،و( )925عن زيد
بن أرقم و( )926و( )927عن الرباء.
( )1يف تنبيه الغافلني [ ]102وقال« :وحديث املوالة وغدير خم قد رواه جامعة
من الصحابة ،وتواتر النقل به حتى دخل يف حيز التواتر رواه :زيد بن أرقم،
وأبو سعيد اخلدري ،وأبو أيوب األنصاري ،وجابر بن عبد اهلل ،واختلفت
ألفاظهم ،وزاد بعضهم ونقص بعض».
( )2يف شواهد التنزيل [ ]156/1رقم ( )210عن أيب هريرة ،و( )211عن أيب
سعيد ،و( )212عنه أخرى.
( )3يف أسباب النزول [ ]202/1يف تفسري ﴿بَ ِّل ْغ ما ُأنْزِ َل إِ َليْ َك﴾ ،عن أيب سعيد.
( )4يف تفسريه الكشف والبيان [ ]92/4يف تفسري ﴿بَ ِّل ْغ ما ُأنْزِ َل إِ َليْ َك﴾ ،عن
الباقر (ع) والرباء وابن عباس من طريقني ،ويف [ ]35/10تفسري ﴿ َس َأ َل
َسائِ ٌل بِ َع َذ ٍ
اب َوا ِق ٍع ﴾ ،عن سفيان بن عيينة عن أبيه عن الصادق (ع) وفيه خرب
احلارث بن النعامن.
( )5العمدة :الفصل الرابع عرش .أبو عبداهلل األدول يف ختريج اللوامع ط.]88/1[ 3
( )6يف تفسريه التبيان [.]585/3
ُ
َ
َ
ِّ
( )7مفاتيح الغيب (التفسري الكبري) [ ]401/12تفسري ﴿بَل ْغ ما أنْزِ ل إِليْ َك﴾،
قال :وهو قول ابن عباس والرباء وحممد بن عيل.

وقد روى خرب املواالة بلفظ(( :من كنت مواله فعيل مواله،
خصوصا:
اللهم وال من وااله وعاد من عاداه)) من العامة
ً
أمحد بن حنبل  ،والطرباين  ،وسعيد بن منصور عن عيل ،#
وزيد بن أرقم ،وثالثني ً
رجال من الصحابة  ،وعن أيب أيوب
ومجع من الصحابة .
( )1يف مسنده [ ]434/2رقم ( )950عن عيل (ع) (الغدير) ،ويف الفضائل
[ ]705/2رقم ( ،)1206وعن زيد بن أرقم يف املسند [ ]10/32رقم
( ،)19265ويف [ ]29/32رقم ( ،)19279ويف [ ]73/32رقم
( ،)19325ويف [ ]75/32رقم (.)19328
( )2يف الكبري [ ]191/5رقم ()5058عنه (ع) .وعن زيد بن أرقم]179/3[ :
رقم ( )3049ويف [ ]170/5رقم ( ،)4983ويف [ ]165/5رقم ()4968
و( )4969و( )4971و( )4986ويف [ ]192/5رقم ( )5059عنه ،وعن
عمرو بن ذيَ ،م ٍّر و( )5065و( )5066و( )5068و( )5070و()5071
و( )5092و( )5096و( )5097ويف [ ]212/5رقم ( )5128عن أنيسة
ابنة زيد بن أرقم عنه.
( )3قال ابن حجر اهليتمي يف صواعقه املحرقة مؤسسة الرسالة
(1417هـ1997/م) [ ]106/1عن هذا احلديث« :حديث صحيح ال مرية
فيه ،وقد أخرجه جامعة كالرتمذي ،والنسائي ،وأمحد ،وطرقه كثرية جدا،
ومن ثم رواه ستة عرش صحابيا ،ويف رواية ألمحد أنه سمعه من النبي -صىل
اهلل عليه وسلم -ثالثون صحابيا ،وشهدوا به لعيل ملا نوزع أيام خالفته كام مر
وسيأيت ،وكثري من أسانيدها صحاح وحسان ،وال التفات ملن قدح يف صحته
وال ملن رده بأن عليا كان باليمن لثبوت رجوعه منها وإدراكه احلج مع النبي
صىل اهلل عليه وسلم ،-وقول بعضهم :إن زيادة ((اللهم وال من وااله ))..كثريا منها».
الخ موضوعة ،مردود؛ فقد ورد ذلك من طرق صحح الذهبي ً
( )4يف الكبري [ ]173/4رقم (.)4053

واحلاكم

يف املستدرك عن عيل  #وطلحة ،وأبو نعيم

عن سعد بن أيب وقاص ،واخلطيب عن أنس ،والطرباين عن
عمرو بن ذي َم ٍّر ،وزيد بن أرقم بزيادة(( :وانرص من نرصه،
وأعن من أعانه)).
تطابق عىل هذا اللفظ هؤالء الرواة ،دع عنك من سواهم
وما سواه .
( )1يف املستدرك [ ]419/3رقم ( ،)5594عن أمري املؤمنني (ع) خياطب به طلحة.
( )2يف حلية األولياء [ ]356/4عن سعد بلفظ :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم يف عيل بن أيب طالب ثالث خالل« :ألعطني الراية غدا رجال حيبه اهلل
ورسوله» وحديث الطري ،وحديث غدير خم .ورواه يف فضائل اخللفاء
[ ]43/1رقم ( )17عن عامر بن سعد عن أبيه سعد.
( )3البغدادي يف تاريخ بغداد [ ]372/8رقم ( )2465عن أنس.
( )4يف الكبري [ ]192/5رقم ( )5059عن عمرو بن ذي َم ٍّر ،وزيد بن أرقم.
(« )5من سواهم»؛ كالبزار يف مسنده [ ]211/10رقم ( )4298عن زيد بن
أرقم ،و( )4300عنه أخرى .والنسائي يف سننه الكربى []439/7
رقم ( )8419عن زيد بن يثيع ،ويف [ ]442/7رقم ( )8424عن أيب الطفيل
عن زيد بن أرقم ،وأبو يعىل املوصيل يف مسنده [ ]428/1رقم ()567
عن عبد الرمحن بن أيب ليىل ،ويف [ ]307/11رقم ( )6423عن أيب هريرة.
والشايش يف مسنده [ ]165/1رقم ( )106عن سعد .وابن عبدويه
يف الغيالنيات [ ]168/1عن زيد بن أرقم .وابن حبان يف صحيحه
[ ]375/15رقم ( )6941عن أيب الطفيل عن زيد بن أرقم .واآلجري
يف الرشيعة [ ]2049/4رقم ( )1522عن عطية العويف عن زيد بن أرقم،
و( )1525عن أنس بن مالك .والطرباين يف األوسط [ ]24/2رقم ()1111
عن أيب هريرة ،ويف [ ]368/2رقم ( )2254عن عمرية بن سعد ،وشهد فيه:
أبو سعيد وأبو هريرة وأنس بن مالك ،ويف [ ]218/6رقم ()6232

=

انتهى من لوامع األنوار باختصار يسري.

عن عامر بن يارس .ويف الكبري [ ]16/4رقم ( )3514عن حبيش بن جنادة
بزادة(( :وانرص من نرصه وأعن من أعانه)) .وابن املقرئ يف معجمه
[ ]35/1رقم ( )14عن عمرو بن ذي مر عن عيل (ع) ،و( )17عن
أيب هريرة .وابن شاهني يف رشح مذاهب أهل السنة [ ]103/1رقم ()87
عن زيد بن أرقم والرباء ،وقال« :وهذا حديث غريب صحيح ،وقد روى
حديث غدير خم عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم نحو مائة نفس،
وفيهم العرشة ،وهو حديث ثابت ،ال أعرف له علة .تفرد عيل هبذه الفضيلة،
مل يرشكه فيها أحد» .واملخلص يف املخلصيات [ ]313/1رقم
[ ])125) 491عن حبيش بن جنادة بزيادة(( :وانرص من نرصه وأعن من
أعانه)) .واحلاكم يف املستدرك [ ]126/3رقم ( )4601عن سعد بن
أيب وقاص .وابن املغازيل يف مناقبه [ ]53/1رقم ( )26عن أيب سعيد.
و( )27عن عبد خري وعمرو ذي مرة وحبة العرين ،عن اثني عرش رجالً من
أهل بدر منهم زيد بن أرقم ،و( )29عن الباقر عن آبائه (ع) ،ويف []64/1
رقم ( )37عن جابر من طريقني .والضياء يف املختارة []105/2
رقم ( )480عن سعيد بن وهب وعن زيد بن يثيغ ،عن عيل (ع) وحسنه.
وأبو نعيم يف املنتخب من كتاب الشعراء [ ]27/1عن أيب ذؤيب اهلذيل
(صحايب) .والذهبي يف رسالة طرق حديث من كنت مواله [ ]15رقم ()3
عن عبداهلل بن عمر ،ورقم ( )4عن عيل (ع) ،وقال قبله« :متواتر عن عيل»،
وساق يف الروايات عنه (ع) ،وقد ساق الكثري من الرويات عن عدة
من الصحابة ووثق الكثري من رواته وحسن وصحح الكثري منها .وغريهم
عن غريهم من الصحابة.
«وما سواه» :إما بلفظ(( :من كنت مواله فعيل مواله))فقط ،أو ((من كنت
وليه)) ،أو غريها التي تفيد الوالية؛ كحديث بريدة األسلمي (رض)،
اختصارا.
تركناها
ً
( )1لوامع األنوار للموىل جمد الدين املؤيدي ط.]91-73/1[ 3

ويف كتاب فضائل اخلمسة قال:
صحيح الرتمذي ج 2ص 298عن زيد بن أرقم وقال عيل بن
سلطان يف مرقاته ج 5ص 568إنه رواه الرتمذي ،والنسائي،
والضياء ،عن زيد .انتهى.
والنسائي عن سعد ص 25من خصائصه ،وابن ماجه يف
صحيحه ص 12عن الرباء بن عازب ،وعن سعد بن أيب وقاص.
وابن حنبل يف مسنده ج 4ص 281عن الرباء.
وقال يف كنز العامل ج 6ص 397أخرجه ابن أيب شيبة.
وقال الطربي يف رياضه ج 2ص 169أخرجه ابن السامن،
واحلاكم يف املستدرك ج 3ص 109عن زيد بن أرقم ،ويف ج3
ص 533عن زيد بطريق أخرى.
وقال يف كنز العامل ج 1ص 48للطرباين يف الكبري عن زيد.
وأخرجه احلاكم عن سعد بن مالك يف املستدرك ج 3ص،116
وفيه ص 371عن رفاعة بن إياس الضبي عن أبيه عن جده،
وفيه ص 110حديث بريدة ،وقال :صحيح عىل رشط الشيخني.
وروى أمحد حديث بريدة يف ج 5ص.347
وقال املتقي يف كنزه ج 6ص 154أخرجه أمحد بن حنبل،
وابن حبان وسمويه ،واحلاكم ،وسعيد بن منصور ،عن ابن
عباس عن بريدة.

والنسائي يف خصائصه ص ،22وذكره ابن حجر يف صواعقه
ص ،26وقال قبله :صححه الذهبي.
وقال عيل بن سلطان يف مرقاته ج 5ص 568رواه الذهبي
عن بريدة وصححه.
وقال املتقي يف كنز العامل ج 6ص :152أخرجه أمحد،
أيضا عن بريدة ،والرتمذي،
والنسائي ،عن الرباء ،وأمحد ً
والنسائي ،والضياء ،عن زيد بن أرقم ،وذكره املناوي يف فيض
القدير ج 6ص.218
واملحب الطربي يف الرياض ج 2ص 172عن بريدة ،وقال:
أخرجه أبو حاتم ،وأمحد يف مسنده ج 1ص 152عن عيل .#
وذكره اهليثمي يف جممعه ج 9ص 107وقال :رواه أمحد
ورجاله ثقات وأمحد يف مسنده ج 1ص 330عن ابن عباس.
ورواه النسائي يف اخلصائص ص.8
واملحب الطربي يف الرياض ج 2ص ،203ويف
ذخائره ص ،86وقال :أخرجه أمحد ،وأبو القاسم الدمشقي
يف املوافقات.
وذكره اهليثمي يف جممعه ج 9ص 119وقال :رواه أمحد،
والطرباين يف الكبري واألوسط باختصار.

ويف كتاب فضائل اخلمسة:
وروى أمحد بن حنبل يف ج 1ص 119روى بسنده عن عبد
الرمحن بن أيب ليىل قال :شهدت عل ًّيا  #يف الرحبة ينشد الناس:
(أنشد اهلل من سمع رسول اهلل ÷ يقول يوم غدير خم:
((من كنت مواله فعيل مواله)) ملا قام فشهد) ،قال عبد الرمحن:
فقام اثنا عرش بدر ًّيا كأين أنظر إىل أحدهم ،فقالوا :نشهد
أنا سمعنا رسول اهلل ÷ يقول يوم غدير خم(( :ألست
أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،وأزواجي أمهاهتم)) فقلنا :بىل
يا رسول اهلل ،قال(( :فمن كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال
من وااله وعاد من عاداه)) انتهى.
ويف مسند أمحد ج 5ص 366عن سعيد بن وهب قال :نشد
عيل  ،#فقام مخسة أو ستة من أصحاب رسول اهلل ÷
فشهدوا أن رسول اهلل ÷ قال(( :من كنت مواله فعيل
مواله)).
ويف ج 1ص 118عن سعيد بن وهب ،وزيد بن يثيع
( )1يف مسنده مؤسسة الرسالة (1421هـ2001/م) حتقيق شعيب األناؤوط
وغريه ]268/2[ :رقم ( )961عن ابن أيب ليىل عن عيل (ع).
( )2يف مسنده مؤسسة الرسالة [ ]193/38رقم ( )23107عن سعيد بن وهب.
( )3يف مسنده مؤسسة الرسالة [ ]262/2رقم ( )950عن سعيد بن وهب،
وزيد بن يثيع.

مناشدة عيل يف الرحبة ،فقام ستة يشهدون ،ويف ج 1ص 119عن
عبد الرمحن بن أيب ليىل

مناشدة عيل يف الرحبة قال :فقام

اثنا عرش بدر ًّيا .وفيه ص 88عن زياد بن أيب زياد

مناشدة عيل

يف الرحبة ،فقام اثنا عرش بدر ًّيا وفيه ص 84عن زاذان بن عمر
مناشدة الرحبة ،فقام ثالثة عرش رج ً
ال فشهدوا.
ويف ج 5ص 307عن زيد بن أرقم مناشدة عيل  #فقام ستة
عرش رج ً
ال فشهدوا ،ويف ج 4ص 270عن أيب الطفيل

مناشدة

الرحبة فقام ثالثون ،وقال أبو نعيم  :فقام ناس كثري فشهدوا.
ويف ج 5ص 419عن رياح بن احلارث  ،قال :جاء رهط
إىل عيل يف الرحبة فقالوا :سمعنا رسول اهلل ÷...إىل آخر
احلديث ،وفيه ص 350عن بريدة .
( )1يف مسنده مؤسسة الرسالة [ ]268/2رقم ( )961عن عبد الرمحن بن
أيب ليىل.
( )2يف مسنده مؤسسة الرسالة [ ]93/2رقم ( )670عن زياد بن أيب زياد.
( )3يف مسنده مؤسسة الرسالة [ ]71/2رقم ( )641عن زاذان أيب عمر.
( )4يف مسنده مؤسسة الرسالة [ ]218/38رقم ( )23143عن زيد بن أرقم.
( )5يف مسنده مؤسسة الرسالة [ ]262/2رقم ( )952عن أيب الطفيل
عن زيد بن أرقم.
( )6املحدث ألمحد.
( )7يف مسنده مؤسسة الرسالة [ ]541/38رقم ( )23563عن رياح
بن احلارث.
( )8يف مسنده مؤسسة الرسالة [ ]58/38رقم ( )22961عن بريدة.
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وأبو نعيم يف احللية ج 5ص 26عن عمرية بن سعد مناشدة

عيل عىل املنرب؛ فقام أحد عرش صحاب ًّيا يشهدون.
وفيه عن عمر بن عبد العزيز  ،قال :سمعت عدة أهنم
سمعوا رسول اهلل ÷ يقول احلديث.
واخلطيب البغدادي

يف التاريخ ج 7ص 377عن أنس ،

ويف ج 8ص 290عن أيب هريرة  ،ويف ج 12ص 343عن
ابن عباس .
والنسائي يف خصائصه ص 21عن زيد بن أرقم ،ويف ص22
عن سعد  ،وص 25عن سعد

روايتني ،ويف ص22

( )1يف مفاتيح الغيب [.]401/12
( )2يف حلية األولياء النارش :السعادة [ ،]26/5وفيها :فقام اثنا عرش رجال.
( )3يف حلية األولياء النارش :السعادة [.]363/5
( )4تاريخ بغداد [ ]348/16رقم ( )4732عن عبد الرمحن بن أيب ليىل عن عيل
(ع) مناشدة الرحبة.
( )5تاريخ بغداد [ ]372/8رقم ( )2465عن أنس.
( )6تاريخ بغداد [ ]221/9رقم ( )2777عن أيب هريرة.
( )7تاريخ بغداد [ ]303/14رقم ( )4208عن ابن عباس.
( )8خصائص عيل [ ]99/1رقم ( )83عن سعد
( )9خصائص عيل [ ]114/1رقم ( )95عن عائشة بنت سعد ،ورقم ( )96عن
عائشة بنت سعد عن أبيها سعد بن أيب وقاص (خرب الغدير).

عن عمرو بن سعد

مناشدة الرحبة فقام ستة فشهدوا،

وص 23عن زيد بن يثيع

مناشدة عيل عىل منرب الكوفة،

فقام ستة فشهدوا ،ويف ص 26عن عمرو ذي مر

مناشدة

الرحبة فقام ناس فشهدوا.
واملحب الطربي يف الرياض النرضة ج 2ص 169عن
أيب أيوب األنصاري  ،وفيها عن عمر .
وابن حجر يف صواعقه ص 25قال :وعند الطرباين ،وغريه،
بسند صحيح خطبة الغدير.
واملتقي اهلندي يف كنز العامل ج 1ص ،48وفيها رواية
أخرى  ،ويف ج 6ص ، )153ويف ص 154ثالث
( )1كذا يف فضائل اخلمسة ،ويف خصائص النسائي [ ]100/1رقم ()85
عن عمرية بن سعد ،وفيه :فقام بضعة عرش فشهدوا.
( )2خصائص عيل [ ]102/1رقم ( )88عن زيد بن يثيغ ،وفيه :فقام ستة
من جانب املنرب وستة من اجلانب اآلخر فشهدوا.
( )3خصائص عيل [ ]117/1رقم ( )98عن عمرو ذي مر ،وفيه :فقام أناس
فشهدوا.
( )4الرياض النرضة [ ]126/3عن رياح بن احلارث عن أيب أيوب،
وعزاه ألمحد ،والبغوي يف معجمه.
( )5الرياض النرضة [ ]127/3عن عمر وعزاه ألمحد وابن السامن.
()6كنز العامل مؤسسة الرسالة [ ]188/1رقم ( )957عن أيب الطفيل عن زيد بن
أرقم وعزاه للطرباين ،و( )958عن أيب الطفيل عن حذيفة وعزاه للحكيم.
( )7كنز العامل مؤسسة الرسالة [ ]603/11رقم ( )32916عن ابن عباس
وعزاه للمحاميل يف أماليه.

روايات  ،وفيه ص 390عن زيد بن أرقم  ،وفيها عن
أيب الضحى عن زيد  ،وفيه ص 397عن عبد الرمحن بن
أيب ليىل  ،وفيها عن عيل

 ،#وفيه ص 398عن جابر بن

سمرة  ،وفيها عن جابر بن عبد اهلل  ،وفيه ص 399عن جرير
البجيل  ،وفيها عن عيل

 ،#وفيه ص 403عن عمري بن

( )1كنز العامل مؤسسة الرسالة [ ]608/11األوىل :رقم ( )32945عن زيد بن
أرقم والرباء م ًعا ،وعزاه أليب نعيم يف فضائل الصحابة .والثانية)32946( :
عن حبيش بن جنادة وعزاه للطرباين .والثالثة )32950( :عن ابن عمر
للطرباين ،وعن أيب هريرة واثني عرش من الصحابة البن أيب شيبة،
وعن أيب أيوب ومجع من الصحابة ألمحد والطرباين وسعيد بن منصور،
وعن عيل وطلحة للحاكم ،وعن عيل وزيد بن أرقم وثالثني من الصحابة
ألمحد والطرباين وسعيد بن منصور ،وعن سعد أليب نعيم يف فضائل
الصحابة ،وعن أنس للخطيب.
( )2كنز العامل مؤسسة الرسالة [ ]104/13رقم ( )36342عن زيد بن أرقم
البن جرير.
( )3كنز العامل مؤسسة الرسالة [ ]105/13رقم ( )36344عن أيب الضحى عن
زيد بن أرقم البن جرير.
()4كنز العامل مؤسسة الرسالة [ ]131/13رقم ( )36417عن عبد الرمحن بن
أيب ليىل للخطيب يف األفراد.
( )5كنز العامل مؤسسة الرسالة [ ]131/13رقم ( )36418عن عيل
البن أيب عاصم.
( )6كنز العامل مؤسسة الرسالة [ ]136/13رقم ( )36430عن جابر بن سمرة
البن أيب شيبة.
( )7كنز العامل مؤسسة الرسالة [ ]137/13رقم ( )36433عن جابر للبزار.
( )8كنز العامل مؤسسة الرسالة [ ]138/13رقم( )36437عن جرير البجيل للطرباين.
( )9كنز العامل مؤسسة الرسالة [ ]140/13رقم ( )36441عن عيل البن

=

سعد

مناشدة الرحبة؛ فقام ثامنية عرش فشهدوا ،وفيه ص403

عن زيد بن أرقم

مناشدة عيل  #فقام اثنا عرش فشهدوا،

وفيها عن سعد بن وهب ،وزيد بن يثيع

مناشدة عيل #

فقام ثالثة عرش فشهدوا ،وفيه ص 405عن سعد

حديث

الراية واملنزلة والغدير ،وفيه ص 406عن عيل .#
وابن حجر يف اإلصابة ج 1ص 319عن زر بن حبيش
مناشدة عيل فقام اثنا عرش  ،..فشهدوا ،وج 2ص 57عن حبة بن
جوين  ،ويف ج 3ص 29يف مناشدة عيل يف الكوفة ،فقام بضعة
عرش رج ً
ال  ،ويف ج 4ص 16مناشدة عيل يف الكوفة فشهد له
راهويه وابن جرير وابن أيب عاصم واملحاميل يف أماليه وصحح.
( )1كنز العامل مؤسسة الرسالة [ ]154/13رقم ( )36480عن عيل عمري بن
سعد للطرباين يف األوسط.
( )2كنز العامل مؤسسة الرسالة [ ]157/13رقم ( )36485عن عيل زيد بن
أرقم للطرباين يف األوسط.
()3كنز العامل مؤسسة الرسالة [ ]158/13رقم ( )36487عن عمرو ذي مر
وسعيد بن وهب وزيد بن يثيع للبزار وابن جرير واخللعي
(.)4كنز العامل مؤسسة الرسالة [ ]162/13رقم( )36495عن سعد البن جرير.
( )5كنز العامل مؤسسة الرسالة [ ]168/13رقم ( )36511عن عيل
البن راهويه وابن جرير.
( )6اإلصابة [ ]13/2ترمجة (.)1572
()7اإلصابة [ ]140/2ترمجة ( )1951عن حبة (خرب الغدير).
( )8اإلصابة [ ]504/2ترمجة ( )2913عن يعىل بن مرة.

سبعة عرش رج ً
ال منهم عامر بن ليىل الغفاري  ،وفيه ج4
ص 143عن جعفر بن حممد عن أبيه  ،وفيه ص 169عن
األصبغ بن نباتة مناشدة عيل يف الرحبة فقام بضعة عرش رج ً
ال
فشهدوا ،وفيه ص 182عن أيب إسحاق  :حدثني من ال أحيص
مناشدة عيل  #يف الرحبة ،فقام نفر فشهدوا ،ويف ج 7ص156
عن أيب الطفيل مناشدة عيل فقام سبعة عرش رج ً
ال فشهدوا.
وابن األثري يف أسد الغابة ج 1ص 308عن جندع بن عمرو بن
مازن  ،ويف ج 2ص 307عن األصبغ بن نباتة

قال:

نشد عيل  #يف الرحبة من سمع النبيء ÷ يوم غدير خم ما
قال إال قام ،وال يقوم إال من سمع رسول اهلل ÷ يقول؛
فقام بضعة عرش رج ً
ال فيهم أبو أيوب األنصاري ،وأبو عمرة
( )1اإلصابة [ ]484/3ترمجة ( )4440عن يعىل بن مرة.
( )2اإلصابة [ ]225/4ترمجة ( )5047عن جعفر بن حممد (ع).
( )3اإلصابة [ ]276/4ترمجة ( )5170عن األصبغ بن نباتة عن عبد الرمحن بن
عبد رب (صحايب)
( )4اإلصابة [ ]300/4ترمجة ( )5213عن أيب إسحاق.
( )5اإلصابة [ ]274/7ترمجة ( )10416عن أيب الطفيل وفيه :منهم أبو قدامة
األنصاري (صحايب).
( )6أسد الغابة دار الكتب العلمية األوىل [ ]572/1ترمجة ( )812جندع
األنصاري.
( )7أسد الغابة دار الكتب العلمية األوىل [ ]465/3ترمجة رقم ( )3347عبد
الرمحن بن عبد رب ،رقم ( )926عن األصبغ بن نباتة.

ابن حمصن ،وأبو زينب ،وسهل بن حنيف ،وخزيمة بن ثابت،
وعبد اهلل بن ثابت األنصاري ،وحبيش بن جنادة السلويل،
وعبيد بن عازب األنصاري ،والنعامن بن عجالن األنصاري،
وثابت بن وديعة األنصاري ،وأبو فضالة األنصاري ،وعبد الرمحن
بن عبد رب ،فقالوا :نشهد أنا سمعنا رسول اهلل ÷ يقول:
عز َّ
وجل وليي وأنا ويل املؤمنني ،أال فمن كنت مواله
((أال إن اهلل َّ
وأحب من أح ّبه،
فعيل مواله ،اللهم وال من وااله وعاد من عاداه
ّ
وأبغض من أبغضه ،وأعن من أعانه))..
وابن قتيبة يف اإلمامة والسياسة ص.93
والطحاوي يف مشكل اآلثار ج 2ص 307عن عيل .#
واملناوي يف فيض القدير ج 6ص 218يف الرشح.
واهليثمي يف جممع الزوائد ج 7ص 17عن عامر بن يارس ،
ويف ج 9ص 105عن زيد بن أرقم  ،وفيها عن أيب هريرة
( )1رشح مشكل اآلثار [ ]13/5رقم ( )1761عن عمرو ذي مر عن عيل،
و( )1762عن أيب الطفيل عن عيل وعن زيد بن أرقم.
( )2فيض القدير [ ]218/6رقم ( )9001يف الرشح
( )3جممع الزوائد مكتبة القديس [ ]17/7رقم ( )10978عن عامر للطرباين.
( )4جممع الزوائد [ ]105/9رقم ( )14616عن زيد بن أرقم للطرباين والبزار.
( )5جممع الزوائد [ ]105/9رقم ( )14617عن أيب هريرة أليب يعىل
والبزار والطرباين.

قال :رواه أبو يعىل ،والبزار ،بنحوه ،والطرباين يف األوسط،
وفيه ص 106عن مالك بن احلويرث  ،وفيه ص 107عن محيد
بن عامرة عن أبيه  ،وفيه ص 108عن ابن عباس  ،وفيها
عن أيب سعيد .
وأما حديث املنزلة :وهو قوله ÷(( :عيل مني بمنزلة
هارون من موسى إال أنه ال نبيء بعدي)) هكذا رواه اإلمام
اهلادي  ،#ويف رواية اإلمام زيد بن عيل(( :أما ترىض أن
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبيء بعدي)).
قال شيخنا أبقاه اهلل ونفع بعلومه بعد أن حكى هاتني
الروايتني« :وآل حممد َ ¢من قبل اإلمامني و َمن بعدهام

وما بينهام جممعون عىل ذلك حمتجون بام هنالك.

وأما سائر الفرق فقال اإلمام احلجة املنصور باهلل
( )1جممع الزوائد [ ]106/9رقم ( )14621عن مالك بن احلويرث للطرباين.
( )2جممع الزوائد [ ]107/9رقم ( )14631عن محيد بن عامرة عن أبيه للبزار.
( )3جممع الزوائد [ ]108/9رقم ( )14632عن ابن عباس للبزار.
()4جممع الزوائد [ ]108/9رقم ( )14635عن أيب سعيد لللطرباين
يف األوسط.
( )5يف املجموعة الفاخرة [.]84
( )6يف املجموع طبعة مؤسسة اإلمام زيد [ ]268رقم ( )649عن عيل (ع)

عبد اهلل بن محزة ’ :فيه من الكتب املشهورة عند املخالفني
أربعون إسنا ًدا من غري رواية الشيعة وأهل البيت.
وقال احلاكم  :هذا حديث املنزلة الذي كان شيخنا أبو حازم
احلافظ يقول :خرجته بخمسة آالف إسناد ،انتهى.
قال يف كتاب فضائل اخلمسة :وأخرجه البخاري
يف صحيحه

يف كتاب بدء اخللق عن إبراهيم بن سعد بن

أيب وقاص ،عن أبيه.
ومسلم يف باب فضائل عيل .#
وابن ماجه يف صحيحه ص.12
وأمحد بن حنبل يف مسنده ج 1ص.174
( )1احلُسكاين يف شواهد التنزيل [.]152/1
( )2يف صحيحه ]19/5[ :رقم (.)3706
( )3يف صحيحه ]1870/4[ :رقم [.])2404( - 30
( )4يف سننه ]42/1[ :رقم ( ،)115عن إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد وصححه
األلباين ،ويف ]45/1[ :رقم ( ،)121عن ابن ساباط عن سعد ،وصححه األلباين.
( )5يف مسنده [ ]66/3رقم ( )1463عن عائشة بنت سعد عن أبيها ،و()1490
عن سعيد بن املسيب عن سعد ،و( )1505عن إبراهيم بن سعد عن سعد،
و( )1509عن سعيد بن املسيب عن سعد ،و( )1532عن ابن املسيب عن ابنِ
لسعد ،و( )1547عن ابن املسيب عن سعد ،و( )1583عن مصعب بن سعد
عن أبيه ،و( )1599عن عامر عن أبيه سعد ،و( )1608عن عامر عن أبيه ،ويف
[ ]178/5رقم ( )3061عن ابن عباس ،ويف [ ]373/17رقم ()11272
عن أيب سعيد ،ويف [ ]9/23رقم ( )14638عن جابر ،ويف [ ]14/45رقم
( )27081عن فاطمة بنت عيل (ع) عن أسامء بنت عميس ،ويف []459/45
رقم ( )27467عن فاطمة بنت عيل (ع) عن أسامء بنت عميس.

وأبو داود الطياليس يف مسنده ج 1ص ،28وص.29
وأبو نعيم يف احللية ج 7ص.194
والنسائي يف خصائصه بطريقني يف ص 15وص.16
والبخاري

أيضا عن مصعب بن سعد ،عن أبيه يف باب
ً

غزوة تبوك.
ومسلم يف باب فضائل عيل.
وأبو نعيم يف احللية ج 7ص 195وص 196بطرق عديدة.
والطحاوي يف مشكل اآلثار يف ج 2ص.309
وأمحد بن حنبل يف مسنده ج 1ص.182
( )1يف مسنده [ ]167/1رقم ( )202عن إبراهيم بن سعد عن أبيه ،و()206
عن مصعب عن أبيه سعد ،و( )210عن سعيد بن املسيب عن سعد.
( )2يف حلية األولياء [ ]194/7عن إبراهيم بن سعد عن أبيه .ويف []345/4
عن حبيش بن جنادة .يف [ ]356/4عن ابن أيب ليىل عن سعد ،ويف
[ ]307/8عن أيب سعيد.
( )3يف السنن الكربى ]307/7[ :رقم ( .)8082و(.)8087
( )4يف صحيحه ]3/6[ :رقم (.)4416
()5يف صحيحه ]1870/4[ :رقم [ ])2404( - 31عن مصعب عن أبيه سعد،
ورقم [ ])2404( - 32عن عامر بن سعد عن أبيه.
( )6يف حلية األولياء [ ]195/7عن عامر عن أبيه سعد ،وثانية عن مصعب
عن أبيه سعد ،ويف [ ]196/7عن مصعب عن أبيه بثالث طرق ،وأخرى
عن مصعب عن أبيه.
( )7رشح مشكل اآلثار [ ]23/5رقم ( )1769عن عائشة بنت سعد عن أبيها،
و( )1770عن مصعب عن أبيه سعد،
( )8راجع قريبا ما رواه أمحد يف مسنده.

واخلطيب يف تارخيه ج 11ص 432بطريقني.
والرتمذي يف صحيحه ج 2ص.301
والعسقالين

يف فتح الباري ج 8ص ،76وقال :قد روي

عن النبيء ÷ عن غري سعد من حديث عمر ،وعيل #
نفسه ،وأيب هريرة ،وابن عباس ،وجابر بن عبد اهلل ،والرباء،
وزيد بن أرقم ،وأيب سعيد ،وأنس ،وجابر بن سمرة،
( )1البغدادي يف تاريخ بغداد حتقيق بشار معروف[ ]172/2رقم ( )223ابن
املسيب عن سعد ،ويف [ ]465/4رقم ( )1086عن جابر ،ويف []642/4
رقم ( )1193عن فاطمة بنت عيل (ع) عن أسامء بنت عميس ،ويف
[ ]112/5رقم ( )1294عن املأمون عن الرشيد [الغوي] عن املهدي ...
عن عيل (ع) ،ويف [ ]332/5رقم ( )1426عن ابن املسيب عن سعد ،ويف
[ ]43/6رقم ( )1618عن أيب سعيد ،ويف [ ]498/8رقم ( )2543عن
عمر بن اخلطاب ،ويف [ ]591/8رقم ( )2598عن عائشة بنت سعد
بطريقني ،ويف [ ]499/10رقم ( )3159عن ابن املسيب عن سعد ،ويف
[ ]229/11رقم ( )3277عن فاطمة بنت عيل (ع) عن أسامء بنت عميس،
ويف [ ]317/13رقم ( )3904عن ابن عباس ،ويف [ ]386/13رقم
( )3943و( )3944عن مصعب عن سعد ،ويف [ ]276/14رقم ()4195
عن فاطمة بنت عيل (ع) عن أسامء بنت عميس.
( )2يف سننه ]638/5[ :رقم ( ،)3724عن عامر عن أبيه سعد وصححه
األلباين ،ويف [ ]640/5رقم ( ،)3730عن جابر بن عبد اهلل ،وقال:
ويف الباب عن سعد وزيد بن أرقم وأيب هريرة وأم سلمة ،وصححه األلباين
لغريه ،ويف ]641/5[ :رقم ( ،)3731عن سعيد بن املسيب عن سعد
وصححه األلباين.
( )3فتح الباري ،طبعة دار املعرفة ( )1379قام بإخراجه وصححه وأرشف عىل
طبعه :حمب الدين اخلطيب

وحبيش بن جنادة ،ومعاوية ،وأسامء بنت عميس وغريهم ،قال:
وقد استوعب طرقه ابن عساكر يف ترمجة عيل  .#انتهى.
ورواه أبو نعيم يف ج 7ص 195وص 196بخمس طرق.
واحلاكم

يف املستدرك ج 2ص 337عن احلسن بن سعد

موىل عيل  #وقال :صحيح اإلسناد.
َ
وذكره السيوطي يف تفسريَ ﴿ :ما ََك َن ِْل ْهل ال ْ َمد َ
ِين ِة َو َم ْن
ِ
َ َُْ ْ َ ْ َ ْ
َ
اب﴾ [التوبة ،]120وقال :أخرجه ابن مردويه
حولهم مِن اْلعر ِ
َ
ْ
ُ ُ
ُ
عن عيل  ،#ويف تفسريَ ﴿ :رضوا بِأن يَكونوا َم َع
َْ
اْل َوال ِِف﴾ [التوبة ،]87وقال :أخرجه ابن مردويه عن سعد.
وأمحد

ج 1ص 170عن عائشة بنت سعد ،عن أبيها،

( )1يف تاريخ دمشق [ج ]3/42ترمجة أمري املؤمنني (ع) رقم (.)4933
()2يف حلية األولياء [ ]195/7عن ابن املسيب عن سعد ،وثانية عنه عن سعد
بثالث طرق ،وثالثة عنه عن سعد بطريقني .ويف [ ]196/7عن ابن املسيب
عن عيل (ع).
( )3املستدرك [ ]367/2رقم ( )3294عن عيل (ع) وصححه ،ويف []117/3
رقم ( )3294وقال :صحيح اإلسناد ،ويف ]117/3[ :رقم ( ،)4575وقال:
حديث صحيح عىل رشط الشيخني ،ويف ]143/3[ :رقم ( )4652وقال:
حديث صحيح اإلسناد ،وصححه الذهبي.
( )4يف الدر املنثور يف التفسري باملأثور طبعة دار الفكر يف [،]322/4
ويف []260/4
( )5سبق إيراد روايات أمحد يف مسنده ،وسعد بن مالك :إما سعد بن أيب وقاص،
وإما أبو سعيد اخلدري ،فقد سبق إيراد روايتهام.

وفيه ص 173وص ،175وص 177وص 184عن سعد بن
مالك ،ويف ص 230عن ابن عباس.
واملحب الطربي يف الرياض ج 2ص.203
واهليثمي

يف جممعه ج 9ص ،119وقال :رواه أمحد،

والطرباين يف الكبري واألوسط..إلخ.
( )1الرياض النرضة ط 2دار الكتب [ ]117/3عن سعد للرتمذي وأيب حاتم،
وعنه ألمحد ومسلم وأيب حاتم ،وعنه البن إسحاق ،وقال :وخرج معناه
احلافظ الدمشقي يف معجمه ،وعن سفيان الثوري ِ
للس َل ِفي يف النسخة
البغدادية ،وعن أسامء بنت عميس ألمحد يف املناقب ،وعن عمر بن اخلطاب
البن السامن ،وعنه البن السامن ،وعن أسامء بنت عميس قالت :قالت :هبط
جربيل  #عىل النبي ÷ فقال :يا حممد ,إن ربك يقرئك السالم ويقول
لك :عيل منك بمنزلة هارون من موسى لكن ال نبي بعدك .خرجه اإلمام عيل
بن موسى .وعن معاوية بن أيب سفيان ألمحد يف املناقب.
( )2يف جممع الزوائد [ ]109/9رقم ( )14642عن أيب سعيد ألمحد والبزار،
و( )14643عن أسامء بنت عميس ألمحد والطرباين ،و( )14644عن أم
سلمة أليب يعىل والطرباين ،و( )14645عن ابن عباس للبزار والطرباين،
و( )14645عن حبيش بن جنادة للطرباين يف الثالثة ،و( )14647عن ابن
عمر للطرباين يف الكبري واألوسط ،و( )14648عن عيل للبزار ،و()14649
عن عيل للطرباين يف األوسط ،و( )14650عن عيل للطرباين يف األوسط،
و( )14651عن جابر بن سمرة للطرباين ،و( )14652عن أيب أيوب
للطرباين ،و( )14653عن الرباء بن عازب للطرباين بإسنادين ،و()14654
عن ابن عباس للطرباين ،و( )14655عن ابن عباس للطرباين يف الكبري
واألوسط ،و( )14696عن ابن عباس من خرب طويل ألمحد والطرباين.
( )3يف األوسط [ ]126/2رقم ( )1465عن ابن عمر ،ويف [ ]296/4رقم
( )4248عن ابن املسيب عن سعد ،ويف [ ]287/5رقم ( )5335عن ابن

=

#
وأما الروايات التي تدل عىل وجوب حب عيل ،وأن حبه
إيامن ،وبغضه نفاق ،من غري رواية أهل البيت :%
فمنها :ما أخرجه عبد اهلل بن أمحد بن حنبل

يف زياداته عن

أم سلمة عنه ÷(( :ال يبغضك مؤمن ،وال حيبك منافق)).
املسيب عن سعد ،و( )5569عن عامر عن أبيه سعد ،ويف [ ]77/6رقم
( )5845عن ابن املسيب عن سعد ،ويف [ ]83/6رقم ( )5866عن شعبة
عن حييى بن سعيد ،ويف [ ]311/7رقم ( )7592عن حبيش بن جنادة،
ويف [ ]39/8رقم ( )8794عن ابن عباس ،ويف الكبري بأكثر من ذلك.
أيضا :معمر بن راشد يف جامعه ]226/11[ :رقم (.)20390
ورواه ً
وابن أيب حاتم يف تفسريه ]1865/6[ :رقم ( )10207تفسري التوبة آية
( .)95وعبد الرزاق يف مصنفه ]405/5[ :رقم ( .)9745واحلميدي يف
مسنده ]189/1[ :رقم ( .)71وابن اجلعد يف مسنده]301/1[ :
رقم ( .)2040وابن أيب شيبة يف مصنفه ]366/6[ :رقم (،)32074
و( ،)32076و( .)32077وابن راهويه يف مسنده ]36/5[ :رقم (.)2139
وابن أيب عاصم يف السنة ]565/2[ :رقم ( ،)1188و( )1332و()1333
و( )1334و( )1335و( )13336و( )13337و( )1381و()1382
و( )1387و( .)1454والبزار يف البحر الزخار [ ]278/3رقم (.)1068
وأبو يعىل يف مسنده ]285/1[ :رقم ( .)344وابن حبان يف صحيحه:
[ ]15/15رقم ( .)6643والشايش يف املسند [ ]126/1رقم (،)63
و( ،)82و( ،)105و( )106و( )134و( )137و( )147و(.)148
وابن األعرايب يف معجمه [ ]264/1رقم ( ،)475وابن عبدويه
يف الغيالنيات [ ]97/1رقم ( ،)50والبيهقي يف السنن الكربى []68/9
رقم ( ،)17893وابن عبد الرب يف اجلامع [ ]457/1رقم (.)718
( )1يف فضائل الصحابة يف [ ]619/2رقم ( ،)1059ويف [ ]648/2رقم

=

وعنه ÷(( :ال يبغض عل ًّيا مؤمن ،وال حيبه منافق))
أخرجه ابن أيب شيبة عن أم سلمة.
وعنه ÷(( :ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق))
أخرجه الطرباين عن أم سلمة .
وقوله ÷ لعيل(( :ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق))
أخرجه الرتمذي  ،والنسائي  ،وابن ماجه عن عيل .#
( )1102أخرى.
( )1يف املصنف [ ]372/6رقم ( )32114عن أم سلمة.
( )2يف الكبري [ ]374/23رقم ( )885عن أم سلمة.
( )3وممن رواه -أي ًضا -عن أم سلمة (رض) :الرتمذي يف سننه [ ]634/5رقم
( .)3717وأمحد يف املسند يف [ ]117/44رقم ( .)26507وابن أيب عاصم
يف السنة [ ]597/2رقم ( .)1319وأبو يعىل يف مسنده []362/12
رقم ( .)6931وأبو نعيم يف صفة النفاق [ ]102رقم ( .)75وابن شاهني
يف رشح مذاهب أهل السنة [ ]176/1رقم ( .)127وابن عدي يف الكامل
[ ]376/5حتت الرقم ( .)1042وغريهم.
( )4يف سننه [ ]643/5رقم ( )3736عن زر عن أمري املؤمنني.
( )5يف سننه (املجتبى) [ ]115/8رقم ( )5018عن زر عن أمري املؤمنني( :إنه لعهد
النبي األمي صىل اهلل عليه وسلم إيل(( :أنه ال حيبك إال مؤمن ،وال يبغضك إال
منافق)) وصححه األلباين .ويف [ ]117/8رقم ( )5022عنه أخرى.
( )6يف سننه [ ]42/1رقم ( )114عن زر عن أمري املؤمنني( :عهد إيل النبي األمي
صىل اهلل عليه وسلم(( :أنه ال حيبني إال مؤمن ،وال يبغضني إال منافق)).
وممن رواه أيضا عن أمري املؤمنني (ع) :إما ((ال حيبك إال  ))..أو ((ال حيبني
إال  :))..أبو بكر احلميدي يف مسنده [ ]182/1رقم ( .)58وابن أيب شيبة يف
املصنف [ ]365/6رقم ( .)32064وأمحد يف مسنده يف املسند []71/2
رقم ( )642بعدة طرق .وابن أيب عاصم يف السنة [ ]597/2رقم (.)1319

=

وقوله ÷(( :ال حيب عل ًّيا منافق ،وال يبغضه مؤمن))
أخرجه مسلم عن أم سلمة ريض اهلل عنها.
والبزار يف مسنده البحر الزخار [ ]182/2رقم ( .)560وأبو يعىل يف مسنده
[ ]250/1رقم ( )291بطريقني .وابن حبان يف صحيحه [ ]367/15رقم
( .)6924وابن األعرايب يف معجمه [ ]333/1رقم ( .)628واآلجري يف
الرشيعة [ ]1764/4رقم ( )1220من طريقني .وابن املقرئ يف معجمه
[ ]232/1رقم ( .)745وابن مندة يف اإليامن [ ]414/1رقم ( )261عنه
من ثالث طرق عن األعمش .وعن غريه بطرق .وأبو نعيم يف :صفة النفاق
[ ]102رقم ( )71عن زر عن أمري املؤمنني ،وقال« :رواه الثوري والناس»،
و( )72وعن زر عنه من إحدى عرشة طريق .والبغوي يف رشح السنة
[ ]113/13رقم ( ،)3908ويف :معجم الصحابة [ ]364/4رقم
( .)1823وابن أيب حاتم يف العلل [ ]510/6رقم ( .)2709واخلطيب
البغدادي يف الفقيه واملتفقه [ .]105/2وابن عساكر يف معجمه []321/1
رقم ( ،)383ويف [ ]523/1رقم ( ،)643ويف [ ]799/2رقم (،)1003
ويف [ ]1194/2رقم ( ،)1559وصححه ،وأخرجه يف تارخيه []60/42
ترمجة أمري املؤمنني (ع) بطرق كثرية جدً ا .والبيهقي يف االعتقاد [.]354/1
والدارقطني يف العلل [ ]203/3رقم ( .)363وابن عدي يف الكامل
[ ]54/8حتت الرقم ( .)1818وابن عبد الرب يف االستيعاب ترمجة
أمري املؤمنني رقم ( ]1100/3[ )1855قال« :وروى طائفة من الصحابة أن
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال لعيل ريض اهلل عنه :ال حيبك إال مؤمن،
وال يبغضك إال منافق .وكان عيل ريض اهلل عنه يقول :واهلل إنه لعهد النبي
األمي [إيل] أنه ال حيبني إال ..الخ .وابن األثري (أبو السعادات) يف اجلامع
[ ]656/8رقم ( .)6500وابن األثري يف أسد الغابة [ ]87/4رقم
( .)1123والزخمرشي يف ربيع األبرار [ ]401/1رقم ( .)234والضياء
املقديس يف املنتقى من مسموعات مرو [ ]354رقم ( .)738وابن املغازيل يف
املناقب [ ]252/1رقم ( )225من طرق كثرية جدً ا.
( )1أخرجه هبذا اللفظ :الرتمذي [ ]634/5رقم ( )3717عن أم سلمة.
وأبو يعىل يف مسنده [ ]362/12رقم ( )6931عنها .والطرباين يف الكبري
[ ]375/23رقم ( )886عنها .والذي يف صحيح مسلم [ ]86/1رقم

=

وعنه ÷(( :عنوان صحيفة املؤمن حب عيل بن أيب
طالب)) أخرجه اخلطيب يف تارخيه عن أنس .
وقوله ÷(( :من أحب عل ًّيا فقد أحبني ،ومن أبغض عل ًّيا
فقد أبغضني)) أخرجه احلاكم يف مستدركه عن سلامن.
[ ])78(-131عن زر عن عيل (ع) بطريقني بلفظ( :والذي فلق احلبة ،وبرأ
النسمة ،إنه لعهد النبي األمي صىل اهلل عليه وسلم إيل« :أن ال حيبني إال
مؤمن ،وال يبغضني إال منافق».
أيضا -ابن
( )1يف تاريخ بغداد [ ]87/6رقم ( )1649عن أنس .ورواه ً -
املغازيل يف مناقبه [ ]310/1رقم (.)290
( )2وقد ُروي عن آخرين من الصحابة ،منهم :عبد اهلل بن حنطب :أمحد يف الفضائل
يف [ ]622/2رقم ( .)1066وعمران بن حصني :اآلجري يف الرشيعة
يف[ .)1221( ]1764/4والطرباين يف األوسط [ ]337/2رقم (.)2156
وعبد اهلل بن عباس :الطرباين يف األوسط [ ]87/5رقم ( .)4751ويعىل بن مرة:
ابن عدي يف الكامل [ ]560/5حتت الرقم ( .)1182وغريهم.
وقد روى عد ٌة من الصحابة« :ما كنا نعرف املنافقني إال ببغضهم عليًّا» ،أو نحوه،
فرواه :الرتمذي يف سننه [ ]634/5رقم ( )3717عن أيب سعيد .وأمحد يف
الفضائل [ ]639/2رقم ( )1086عن جابر ،والطرباين يف األوسط يف
[ ]264/4رقم ()4151عنه .واحلاكم يف املستدرك [ ]139/3رقم
( )4643عن أيب ذر ،وقال :صحيح عىل رشط مسلم .وابن األعرايب يف
معجمه [ ]300/1رقم ( )563عن أيب سعيد اخلدري .والصاحلي الشامي يف
سبل اهلدى والرشاد [ ]290/11عن أيب سعيد البن مردويه وابن عساكر:
حلنِ ا ْل َق ْو ِل﴾ [حممد  ]30قال ببغضهم :عيل
«يف قوله تعاىلَ :
﴿و َلتَ ْعرِ َفن َُّه ْم ِيف َ ْ
بن أيب طالب» .وعن ابن مسعود البن مردويه« :ما كنّا نعرف املنافقني عىل
عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إال ببغضهم عيل بن أيب طالب».
( )3املستدرك [ ]141/3رقم ( )4648عن سلامن وقال :صحيح عىل رشط
الشيخني ،ووافقه الذهبي .ورواه أمحد يف الفضائل [ ]658/2رقم ()1121

=

وقوله ÷(( :من يكن اهلل ورسوله مواله فإن هذا مواله
يعني عل ًّيا -اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،اللهم منأحبه من الناس فكن له حبي ًبا ،ومن أبغضه من الناس فكن له
بغيضا  ))...إلخ ،أخرجه الطرباين عن جرير.
ً
وعنه ÷(( :أويص من آمن يب وصدقني بوالية عيل بن
أيب طالب فمن تواله فقد توالين ،ومن توالين فقد توىل اهلل،
ومن أحبه فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب اهلل ،ومن أبغضه
فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض اهلل عز وجل))
أخرجه الطرباين  ،وابن عساكر  ،عن أيب عبيدة بن حممد بن
عامر بن يارس عن أبيه عن جده.
عن فاطمة (ع) بنحوه ،والطرباين يف الكبري [ ]415/22رقم ( )1026عنه
(ع) ،ويف [ ]380/23رقم ( )901عن أم سلمة .واملخلص يف املخلصيات
[ ]150/3رقم [ ])37(-2193عن أم سلمة.
( )1يف الكبري [ ]357/2رقم ( )2505عن جرير .والزيلعي يف ختريج أحاديث
الكشاف [.]237/2عن جرير بن عبد اهلل البجيل .واهليثمي يف جممعه
[ ]106/9رقم ( )14623عنه للطرباين.
( )2عزاه للطرباين اهليثمي يف جممعه [ ]108/9رقم (.)14640
( )3يف تاريخ دمشق [ ]240/42ترمجة أمري املؤمنني (ع).
ورواه ابن املغازيل يف املناقب [ ]297/1رقم ( )277عن عامر .زالزبري بن بكار
يف الوفقيات [ )116/1عنه .واهليثمي يف كشف األستار [ ]199/3رقم
( )2559عنه ،ويف جممع الزوائد [ ]108/9رقم ( )14640عنه ،وعزاه
للطرباين بإسنادين .والديلمي يف الفردوس [ ]429/1رقم ( )1751عنه.

وعنه ÷(( :أال أرضيك يا عيل أنت أخي ووزيري تقيض
ديني ،وتنجز موعدي وتربي ذمتي فمن أحبك يف حياة مني فقد
قض نحبه ،ومن أحبك يف حياة منك بعدي فقد ختم اهلل له
باألمن واإليامن ،ومن أحبك بعدي ومل َيرك ختم اهلل له باألمن
واإليامن وأمنه يوم الفزع ،ومن مات وهو يبغضك يا عيل مات
ميتة جاهلية حياسبه اهلل بام عمل يف اإلسالم)) أخرجه الطرباين
عن ابن عمر.
وقوله ÷ لعيل(( :إن األمة ستغدر بك من بعدي،
وأنت تعيش عىل ملتي وتقتل عىل سنتي ،ومن أحبك أحبني،
ومن أبغضك أبغضني ،وإن هذا سيخضب من هذا)) -يعني
حليته من رأسه -أخرجه الدارقطني

يف األفراد ،واحلاكم

يف

مستدركه ،واخلطيب يف تارخيه عن عيل .#
( )1يف الكبري [ ]420/12رقم ( )13549عن ابن عمر.
( )2عزاه إىل الدارقطني يف األفراد املتقي اهلندي يف كنز العامل []617/11
رقم (.)32997
( )3املستدرك [ ]153/3رقم ( )4686عن عيل (ع) ،وصححه ووافقه الذهبي،
ويف [ ]150/3رقم ( )4676عن عيل (ع) بلفظ( :إن مام عهد إيل النبي صىل
اهلل عليه وسلم :أن األمة ستغدر يب بعده) وصححه ووافقه الذهبي.
وابن حجر العسقالين يف املطالب العالية [ ]65/16رقم ( )3920بنحوه.
والبيهقي يف دالئل النبوة [ ]440/6بنحوه .واحلارث يف مسنده []905/2
رقم ( )984بنحوه.
( )4البغدادي يف تاريخ بغداد [ ]58/13رقم (.)3740

وقوله ÷(( :ما ثبت اهلل حب عيل يف قلب مؤمن فزلت به
قدم إال ثبت اهلل قدميه يوم القيامة عىل الرصاط)) أخرجه
اخلطيب يف املتفق واملفرتق عن حممد بن عيل.
وعنه ÷(( :حمبك حمبي ومبغضك مبغيض)) أخرجه
الطرباين عن سلامن.
وعنه ÷(( :من أحب عل ًّيا فقد أحبني ومن أحبني فقد
أحبه اهلل ،ومن أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغضه
اهلل)) أخرجه الطرباين

عن حممد بن عبيد اهلل بن أيب رافع عن

أبيه عن جده وغري ذلك كثري .انتهى من رشح الغاية

للحسني

بن القاسم ’.
نعم ،وهذه قطرة من مطرة ،وجمة من جلة فيام ورد يف أهل
البيت  ،%ولو أردنا استيعاب ما ورد فيهم من اآليات القرآنية،
واألحاديث النبوية ،وذكر أسانيدها ومن رواها ألدى ذلك إىل
( )1يف املتفق واملفرتق [ ]521/1رقم ()276
( )2يف الكبري [ ]239/6رقم ( )6097عن سلامن .وأخرجه أيضا :البزار يف
مسنده [ ]488/6رقم ( )2521عنه ،وااللكائي يف رشح اعتقاد أهل السنة
[ ]1460/8رقم ( )2643عن سلامن ،وابن املغازيل يف مناقبه []257/1
رقم ( )233عن سلامن .والسلفي يف املشيخة البغدادية [ ]45/3رقم ()45
عن سلامن .وغريهم.
( )3يف الكبري [ ]319/1رقم ( )847عنه ،ويف [ ]380/23رقم ( )901عن أيب
الطفيل عن أم سلمة.
( )4رشح غاية السؤل [ ]42/2وما بعدها.

لب سليم ،وعقل مستقيم يف
جملدات كبار ،وفيام أوردنا كفاية ملن له ٌّ
معرفة السبيل التي توصل إىل دار النعيم ،وتنجي من عذاب اجلحيم.
%
ومن العجب العجاب أن األمة تفرقت وصارت كل فرقة
تنتمي إىل إمام من أئمة العلم تقلده يف دينها؛ كالشافعي ،وأيب
حنيفة -رمحهام اهلل ،-وغريهام ،بدون مرجح قرآين ،وال حديث
نبوي ،وال دليل عقيل يدهلم عىل اتباعهم وتقليدهم.
وأما أهل بيت رسول اهلل ÷ فلم تنفق فيهم آيات قرآنية،
وأحاديث نبوية؛ متواترة ،جممع عىل صحتها ،وحجج عقلية،
تشهد هلم أن احلق معهم ،وتدل عىل وجوب ا ِّتباعهم؛ بل مل
جيعلوا هلم مزية كمزية سائر العلامء يأخذون من رواياهتم
ومسنداهتم.
بل تامدى بعضهم يف جرح بعض أكابر علامئهم وعلامء
شيعتهم؛ كام جرحوا يف اإلمام جعفر الصادق  ،#وأيب خالد
الواسطي ،واحلسني بن عبد اهلل بن ضمرية -رمحهم اهلل،-
قدحا؛ فقدحوا
وغريهم ،بل تامدوا يف ذلك وجعلوا اسم التشيع ً
يف َمن عَدَّ َل ُه اهلل ورسوله ،وعدلوا من جرحه اهلل ورسوله؛
فقدحوا يف من أحب عل ًّيا ،والنبيء ÷ يقول(( :حبه
إيامن)) ،وعدَّ لوا من أبغضه ،والنبيء ÷ يقول(( :بغضه

نفاق))؛ بل من حاربه واستحل دمه ،والنبيء ÷ يقول:
((حربك حريب)) وقتل احلسن بن عيل سيد شباب أهل اجلنة
بالسم ،وقتل عامر بن يارس الذي قال فيه النبيء ÷(( :تقتله
الفئة الباغية يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار )) ،وقتل حجر
( )1من األحاديث املتواترة عند طوائف األمة ،قال املوىل جمد الدين املؤيدي (ع)
يف اللوامع [ ]400/2ناقال عن «التوضيح» عن هذا اخلرب« :خرجه أهل
الصحاح ،والسنن ،واملسانيد ،والتواريخ ،ومجيع أهل البيت (ع) ،وأهل
احلديث ،والشيعة ،وحكم علامء احلديث بتواتره ،منهم :الذهبي يف النبالء يف
ترمجة عامر؛ وهو مذهب أئمة الفقهاء ،ومذهب أهل احلديث ،كام نقله عنهم
العالمة القرطبي ،يف آخر كتاب التذكرة ،يف التعريف بأحوال اآلخرة».
وممن رواه من آل حممد (ع) ،وشيعتهم (رض) :اإلمام املؤيد باهلل (ع) يف إثبات نبوءة
النبيء ÷ [ ،]255وقال :وهذا احلديث معلوم صحته ،ال إشكال فيه وال
لبس عند أهل النقل ،واإلمام عبد اهلل بن محزة (ع) يف الشايف [ ،]150/4واإلمام
احلسن (ع) يف أنوار اليقني (مخ) [ ،]229/2واألمري احلسني يف الشفاء
[ ،]475/3وحممد بن سليامن الكويف يف املناقب [ ]354/2رقم ( )828عن
أنس ،و( )829عن عبد اهلل بن أيب اهلذيل ،و( )830عن حذيفة )840( ،عن
جابر بن سمرة ، ،والشهيد محيد يف احلدائق [.]75/1
وممن رواه من املخالفني :البخاري يف صحيحه [ ]97/1رقم ( )447عن
أيب سعيد .ومسلم يف صحيحه [ ]2236/4رقم [ ])2916(-72عن
أم سلمة من أربع طرق ،والرتمذي [ ]669/5رقم ( )3800عن أيب هريرة،
وقال :ويف الباب عن أم سلمة وعبد اهلل بن عمرو وأيب اليرس وحذيفة .ومعمر
بن راشد يف جامعه [ ]239/11رقم ( )20426عن أم سلمة ،و()20427
عن عمرو بن حزم .وأبو داوود الطياليس يف مسنده [ ]517/1رقم ()637
عن أيب سعيد ،ويف [ ]39/2رقم ( )684عن عبد اهلل بن أيب اهلذيل،
ويف [ ]174/3رقم ( )1703عن أم سلمة أخرى ،و( )2282عن أيب سعيد
أخرى ،و( )2316عن أيب سعيد أخرى .وابن اجلعد []182/1

=

رقم ( )1175عن أم سلمة ،و( )1621عن أيب سعيد .وابن أيب شيبة يف
مصنفه [ ]547/7رقم ( )37845عن عبد اهلل بن عمرو ،و( )37851عن
أم سلمة ،و( )37875عن حممد بن عامرة عن حده خزيمة بن ثابت،
و( )37876عن عمرو بن العاص .وابن راهويه يف مسنده [ ]110/4رقم
( )1877عن أم سلمة .وأمحد يف مسنده [ ]42/11رقم ( )6499عن عبد
اهلل بن عمرو ،ويف [ ]96/11رقم ( )6538عنه أخرى ،ويف []522/11
رقم ( )6926عنه ثالثة ،و( )6927عنه رابعة ،و( )6929خامسة ،ويف
[ ]53/17رقم ( )11011عن أيب سعيد ،و( )11166عنه أخرى،
و( )11221عن ثالثة ،ويف [ ]367/18رقم ( )11861عنه رابعة ،ويف
[ ]316/29رقم ( )17778عن عمرو بن حزم ،ويف [ ]198/36رقم
( )21863عن حممد بن عامرة عن جده خزيمة بن ثابت ،ويف []297/37
رقم ( )22609عن أيب سعيد عن أيب قتادة ،و( )22610عنهام أخرى ،ويف
[ ]83/44رقم ( )25482عن أم سلمة ،و( )26563عنها أخرى،
و( )26650عنها ثالثة ،و( )26680عنها رابعة .واحلارث يف مسنده
[ ]924/2رقم ( )1017عن عبد اهلل بن أيب اهلذيل .وابن أيب عاصم يف
اآلحاد واملثاين [ ]436/3رقم ( )1870عن أيب سعيد عن أيب قتادة .والبزار
يف مسنده [ ]256/4رقم ( )1428عن ابن أيب اهلذيل عن عامر ،ويف
[ ]358/6رقم ( )2368عن عبد اهلل بن عمرو ،ويف [ ]351/7رقم
( )2948عن حذيفو وأيب مسعود ،ويف [ ]85/15رقم ( )9337عن أيب
هريرة .والنسائي يف السنن الكربى [ ]358/7رقم ( )8217عن أم سلمة،
و( )8490عن أم سلمة ،و( )8491عنها أخرى ،و( )8492عنه أخرى،
و( )8493عنها أخرى ،و( )8494عن أيب سعيد ،و( )8495عن أيب سعيد
عن أيب قتادة ،و( )8496عن عبد اهلل بن عمرو .وأبو يعىل يف مسنده
[ ]189/3رقم ( )1614عن عامر ،و( )1645عن أم سلمة ،ويف []195/7
رقم ( )4181عن ابن أيب اهلذيل ،ويف [ ]403/11رقم ( )6524عن أيب
هريرة ،ويف [ ]424/12رقم ( )6990عن أم سلمة ،ويف [ ]123/13رقم
( )7175عن عمرو بن حزم ،و( )7342عن عمرو بن العاص ،وعن
غريهم ،وابن األعرايب يف معجمه [ ]573/2رقم ( )1094عن أم سلمة.

=

بن عدي ،واهلاشم بن عتبة بن أيب وقاص وغريهم من املهاجرين
وس َّن
واألنصار والتابعني ،و َل َع َن عيل بن أيب طالب َ ،#
لعنه  ،و َأ َم َر به يف خطب اجلمعة يف مجيع مساجد املسلمني يف
وابن حبان يف صحيحه [ ]130/15رقم ( )6736عن أم سلمة ،ويف
[ ]553/15رقم ( )7987عن أيب سعيد ،وعن غريهام .واآلجري يف
الرشيعة [ )2481/5عن عبد اهلل بن عمرو .والطرباين يف األوسط
[ ]248/6رقم ( )6315عن أنس ،ويف [ ]291/7رقم ( )7526عن عامر،
ويف [ ]44/8رقم ( )7908عن عبد اهلل بن عمرو ،و( )8551عن أيب سعيد،
ويف الكبري ]312/1[ :رقم ( )516عن عثامن بن عفان ،و( )954عن أيب
رافع ،ويف [ ]168/4رقم ( )4030عن أيب أيوب ،ويف [ ]220/5رقم
( )5146عن زيد بن أيب أوىف ،ويف [ ]266/5رقم ( )5296عن أيب اليرس
وزياد بن الفرد معا ،ويف [ ]331/19رقم ( )759عن عبد اهلل بن احلارث بن
نوفل أنه سمع عمرو بن العاص وعبد اهلل بن عمرو ومعاوية يقولون اخلرب،
و( )932عن معاوية بن أيب سفيان ،وعن أم سلمة بعدة طرق .وابن املقرئ يف
معجمه [ ]77/1رقم ( ،)150و( )236عن عبد اهلل بن عمرو ،و()1091
عن أم سلمة ،و( )1219عن عثامن بن عفان .واحلاكم يف املستدرك
[ ]162/2رقم ( )2652عن حذيفة ،و( )2653عن أيب سعيد ،ويف
[ ]436/3رقم ( )5660عن عبد اهلل بن عمرو ،و( )5676عن حذيفة،
وعن غريهم .والبيهقي يف السنن الكربى [ ]327/8رقم ( )16786عن أم
سلمة بطرق ،وعن غريها.
( )1انظر ما روى :مسلم يف صحيحه [ ]1874/4رقم [ ])2409(-38عن
سهل بن سعد .وأمحد يف الفضائل [ ]594/2رقم ( )1011عن أيب عبد اهلل
اجلديل .وابن أيب شيبة يف مصنفه [ ،]371/6واحلاكم يف املستدرك
[ ]130/3رقم ( ،)4616ويف [ ]390/2رقم ( )3366عن طاووس .وابن
املغازيل يف املناقب [ ]449/1رقم ( ،)436وابن حجر اهليتمى يف الصواعق
املحرقة [ .]377/2وما روى النويري صاحب هناية األرب [.]185/7

كل مجعة حتى صار يلعن عىل ثامنني ألف منرب ،وسموه سنة،
ستمر ذلك نحو أربعني سنة إىل زمن عمر بن
فسموا أهل السنة وا َّ
ُ
عبد العزيز  ¥فأزاله ،ويغررون عىل من ال معرفة له بالتاريخ
أن املراد بأهل السنة سنة رسول اهلل ÷ ،وهي سنة معاوية
كافاه اهلل.
ومع هذا فهم يرتضون عليه ،ويعادون من عاداه ،واهلل يقول:
ِيها َو َغ ِض َ
اِلا ف َ
﴿ َو َم ْن َي ْق ُت ْل ُم ْؤم ًِنا ُم َت َع ِم ًدا َف َج َز ُاؤ ُه َج َه َّن ُم َخ ِ ً
ب َّ ُ
اَّلل
َّ
َع َليْ ِه َو َل َع َن ُه َوأَ َع َّد َ ُل َع َذابًا َع ِظ ً
يما﴾ [النساء ،]93:وقال تعاىل﴿ :إِن
َّاَّل َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ْ َ
ات ُث َّم ل َ ْم َي ُت ُ
وبوا َف َل ُه ْم َع َذ ُ
اب َج َه َّن َم
ِين فتنوا ال ُمؤ ِمنِي َوال ُمؤمِن ِ
َول َ ُه ْم َع َذ ُ
اب ْ َ
يق﴾ [الربوج ،]10:فقد أوجب له جهنم يف اآليتني.
ر
اْل
ِ ِ
ويقولون :نسكت فيام جرى بني الصحابة ،ويتأولون هلم،
قال قائلهم:
ـرت
واحلق يف فتنة بني الصــحاب جـ ْ
هو الصــواب ،وأن الكــل جمتهــد
والنرص إن أبا السبطني كــان هــو الـــ
ـمحق ،مــن قــال قـ ً
ـوال غــري ذا فنــد
ْ َ
اء َّ ُ
ولكن اهلل مل يسكت ،قال تعاىل :و﴿ َول َ ْو َش َ
اَّلل َما اق َت َتل
َّ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ َ
ْ َُ
ك ِن اخ َتلفوا
اَّلِين مِن بع ِدهِم مِن بع ِد ما جاءتهم
اْليِنات َول ِ
ََ
ْ
َ ْ
ف ِمن ُه ْم َم ْن َء َام َن َومِن ُه ْم َم ْن كف َر﴾ [البقرة ،]251:وقال تعاىل:

َ َ ُ َ َْ َ
ََ ْ
ََ َ َْ ُ
﴿أفإِن َمات أ ْو قتِل انقلبْ ُت ْم َع أعقابِك ْم﴾ [آل عمران،]144:
ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ذ َْ َ ْ ُ
ك ْم َم ْن يُر ُ
يد
وقال تعاىل﴿ :مِنكم من ي ِريد اِلنيا ومِن
ِ
َ
ُ َ
ْ ََ
َ َّ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ
اب ُم َناف ِقون
اْلخِرة﴾ [آل عمران﴿ ،]152:ومِمن حولكم مِن اْلعر ِ
ََ
َ
َ ْ َْ
َْ
َْ َ َ َ ُ
اق﴾ [التوبة﴿ ،]101:لي َس
ِف
اْل
َع
وا
د
ر
م
ة
ِ
ِين
د
م
ال
ل
ه
ِ
و َمِن أ ِ
َ
َ
َ
َ ْ َ َْْ ُ ً ُْ
ْ ْ َ
ُ ْ ََ َ
َ
وءا ُي َز بِهِ َوَل
اب من يعمل س
اّن أه ِل الكِت ِ
بِأمانِيِكم وَل أم ِ ِ
َّ
َ ْ َُ ْ ُ
اَّللِ َو ِ ًِّلا َو ََل نَ ِص ً
ْيا﴾ [النساء ،]123:وهذا خطاب
ون
ُيد ل مِن د ِ
ِ
هلم؛ ألهنم املوجودون املشافهون حال اخلطاب ،ونص يف أهل

املدينة ،وكل ما يف القرآن من هتديد أو ترغيب أو غريه وإن مل يكن
بحرف اخلطاب فهو خطاب للموجودين حقيقة ،مثلَ ﴿ :و َم ْن
ْ ْ ْ
حكما.
َيق ُتل ُمؤم ًِنا ُم َت َع ِم ًدا﴾ [النساء ،]93:كام مر ،ثم من بعدهم
ً
والنبيء ÷ مل يسكت؛ فقد قال ÷ يف عيل وفاطمة

واحلسنني(( :أنا حرب ملن حاربتم وسلم ملن ساملتم )).
ويف بعض الروايات(( :حاربكم ،وساملكم)) أخرجه
الرتمذي ج 2ص ،219وابن ماجه ص ،14واحلاكم ج3
ص ،149وابن األثري ج 5ص 523يف أسد الغابة ،
( )1رواه :اآلجري يف الرشيعة [ ]2053/4رقم ( )1528عن زيد بن أرقم،
والبزار يف مسنده [ ]228/10رقم ( )4320عنه ،والدواليب يف الكنى
واألسامء [ ]1167/3رقم ( )2038عنه ،وابن مجيع يف معجم الشيوخ
[.]380/1
( )2أسد الغابة [ ]216/7رقم ( )2357عن زيد.

وقال يف ذخائر العقبى  :أخرجه أبو حاتم .انتهى.
وابن حنبل ج 2ص 442ونقله املتقي اهلندي يف كنزه يف
ج 7ص 102عن ابن أيب شيبة  ،والرتمذي  ،وابن ماجة ،
وابن حبان  ،والطرباين  ،واحلاكم  ،والضياء.
وقال السيوطي يف تفسري آية التطهري :أخرجه ابن مردويه
وما تقدم من قوله ÷(( :أصحايب أصحايب)).
وقال يف الصواعق

ص(( :143من سب أهل بيتي فإنام يريد

اهلل واإلسالم)) ،وذكر حديث(( :مخسة -أو ستة -لعنتهم ،وكل
نبي جماب)) ،إىل أن قال(( :واملستحل من عرتيت ما حرم اهلل

)).

( )1للمحب الطربي [ ]25/1عن زيد للرتمذي ((ملن حاربتم)) ،وأليب حاتم
(ملن حاربكم)).
( )2يف مسنده [ ]436/15رقم ( )9698عن أيب هريرة.
( )3كنز العامل [ ]96/12رقم ( )34159عن زيد،
( )4يف مصنفه [ ]378/6رقم ( )32181عن زيد بن أرقم.
( )5يف سننه [ ]699/5رقم ( )3870عن زيد بن أرقم.
( )6يف سننه [ ]52/1رقم ( )145عن زيد.
( )7يف صحيحه [ ]433/15رقم ( )6977عن زيد.
( )8يف األوسط [ ]179/3رقم ( )2854عن زيد.
( )9يف املستدرك [ ]161/3رقم ( )4717عن زيد .ورقم ()4713
عن أيب هريرة.
( )10الصواعق املحرقة ط/1مؤسسة الرسالة [ ]688/2من حديث فيه طول،
وذكره يف لوامع األنوار ط ]829/2[ 3وعزاه للجعايب يف الطالبيني.
( )11وهو يف جمموع اإلمام زيد بن عيل (ع) [ ]403بلفظ(( :لعنت سبعة))،
ويف املناقب للكويف [ ]171/2عن سلامن بلفظ(( :ستة)) من حديث طويل.

=

ورصح الذهبي بصحته يف امليزان ج 2ص 119عن عائشة،
وقال املتقي يف كنز العامل
عن عمرو بن شعيب ،وفيه

ج 8ص 192أخرجه الطرباين
ص 191أخرجه الدارقطني

واخلطيب عن عيل  ،#وابن األثري

يف أسد الغابة عن عمرو

بن شعواء يف ج 4ص.107
هذا ،ويف بعض الروايات(( :سبعة لعنتهم)) ،وبعض(( :ستة
لعنهم اهلل)).
وقال ÷ يف عيل(( :حبه إيامن ،وبغضه نفاق))،
ومن املخالفني رواه :الرتمذي يف سننه [ ]457/4رقم ( )2154عن عائشة
وصححه ،والطحاوي يف رشح مشكل اآلثار [ ]84/9رقم ( )3460عنها،
وابن حبان يف صحيحه [ ]60/13رقم ( )5749عنها ،واحلاكم يف املستدرك
[ ]91/1رقم ( )102عنها وقال :صحيح اإلسناد ،وال أعرف له علة،
ووافقه الذهبي فقال :صحيح وال أعرف له علة ،ويف [ ]571/2رقم
( ) 3940عن عن عيل بن احلسني عن أيب عن جده (ع) .والبيهقي يف شعب
اإليامن [ ]463/5رقم ( )3721عنه ،و( )464عنها أخرى .وابن مردويه يف
ثالثة جمالس من أماليه [ ]186/1رقم ( )29عنها ،واملخلص يف املخلصيات
[ ]70/3رقم [ ])128(-2015عن زيد بن عيل عن آبائه عن عيل (ع).
( )1كنز العامل [ ]90/16رقم ( ،)44032ورقم ( )44024عن عائشة للحاكم.
( )2كذا يف فضائل اخلمسة [ ]349/3عن عمرو بن شعيب ،ويف الكبري []43/17
رقم ( )89عن عمرو بن سعواء ،وقال يف مفتاح السعادة :عمرو بن شغواء -
بشني وغني معجمتني ،-ويف [ ]126/3رقم ( )2883عن عائشة.
( )3كنز العامل [ ]87/16رقم (.)44038
( )4أسد الغابة [ ]217/4ترمجة ( )3940عمرو بن سعواء وقال :أخرجه
ابن مندة وأبو نعيم.

وقال ÷(( :حبيبك حبيبي ،وحبيبي حبيب اهلل ،وبغيضك
بغييض )) ونحوهام كام تقدم.
ْ
ْ َ َّ ْ
َ َ َ
ذ َ
َت ُد ق ْو ًما يُؤم ُِنون بِاَّللِ َواِلَ ْو ِم اْلخ ِِر يُ َوادون
وقال تعاىلَ﴿ :ل ِ
َّ
َ ْ َ َّ
اد َّ َ
اَّلل َو َر ُس َ ُ
ول﴾ [املجادلة ،]22:وقال تعاىلَ ﴿ :و َم ْن َي َت َول ُه ْم
من ح
ْ ُ َ َّ ْ
مِنك ْم فإِن ُه مِن ُه ْم﴾ [املائدة.]51:
وبغضا
فام ظنّك بمن يتوىل هؤالء الذين هم أشد األمة عداوة
ً
لعيل وأهل بيت رسول اهلل ÷ ،ويقدح يف حمبهم ويبغضه،
هل لرسول اهلل عنده حمبة واحرتام وتقدير؟!!
كال ،فليس ألهل البيت ذنب إال اإليامن ،وقرهبم من رسول
أجرا إال األذية
اهلل ÷ ،كأن اهلل قال :قل ال أسألكم عليه ً
تنجيسا.
للقربى ،إنام يريد اهلل ليوبقكم يف الرجس وينجسكم
ً
%
وقد انحرف عنهم أكثر األمة؛ فريق باسم أهل السنة ،وهم
غرس األموية ،وفريق باسم الشيعة وهم غرس العباسية.
أما أهل السنة فهم من قد رشحنا أحواهلم وآراءهم يف عيل
وأهل البيت  ،%ومن أراد التفصيل الكامل واإليضاح العام
( )1احلاكم يف املستدرك [ ]138/3رقم ( )4640عن ابن عباس ،وهو يف
الرياض النظرة للمحب الطربي [ ]124/3عنه ،ورواه أبو نعيم يف أحاديث
مسندة يف أبواب القضاء [ ]2/1رقم ( )5عنه.

فليطالع أول املجلد األول من كتاب لوامع األنوار ملوالنا احلجة
جمد الدين بن حممد املؤيدي نفع اهلل بعلومه وأ ّيده.
وأما الشيعة واملراد هبم اإلمامية فانحرافهم عن أهل البيت
غري االثنا عرش ظاهر ال ينكر!!
وكيف يستحلون املتعة ،وقد روى النسخ ،والتحريم،
واشرتاط الويل ،سادات أوالد احلسنني  %وغريهم كام قدمنا
ذكرهم ،بدون مباالة ،ومل جيعلوا رواياهتم تفيد الشبهة فيتوقفون
وحيتاطون لدينهم؛ فاملؤمنون و َّقافون عند الشبهات ،ومل يذكروا
غري االثنا عرش يف كتبهم يف إصدار وال إيراد ،ومل يلتفتوا
نزرا بأن يذكروهم ُث َّوار ًا.
إىل رواياهتم ،وال توارخيهم إال ً
وأما اعتامدهم عىل الباقر ،والصادق ،والرضا ،والكاظم %
فهو ذهاب إىل رساب بقيعة؛ ألهنم ال يروون عنهم إال بوسائط
من أسالفهم ليس فيهم أحد من أوالد النبي ÷.
وإنام اعتامدهم يف احلقيقة عىل هشام بن احلكم ،وهشام بن
سامل ،وصاحب الطاق ،ثم عىل الطربيس ،والطويس ،والكليني،
واملفيد؛ فهؤالء يف احلقيقة عندهم سفينة نوح يدورون معهم أينام
داروا ،وأوالد احلسنني عنها يف معزل.
والعجب من أهل الفطنة منهم والذكاء كالسيد حمسن األمني،
والسيد عبد احلسني رشف الدين ،ومؤلف الغدير ملا رأوا حديث

السفينة ،وحديث الثقلني ،ونحوها أهنا هتدم ما شيدوا ،وتنقض
ما أبرموا من قواعدهم املنهارة -حرفوها ،وقالوا :إن املراد هبا
االثنا عرش بدون حجة وال برهان.
وعندهم أن من مل يقل بإمامة أحد التسعة من أئمتهم  ،أو مل
يقل بعصمته وحجيته ،أو خالفه يف فروع الدين أو أصوله-
فهو كافر ،وأهل البيت ال يقولون بذلك ،فهم كفار عندهم.
وقد ابتيل هبم اإلمام جعفر الصادق فهم يروون أكثر ترهاهتم
( )1روى احلر العاميل يف وسائل الشيعة [ ]347/28رقم [(:]27)34930
عن جعفر بن حممد ،عن آبائه ،عن النبي (صىل اهلل عليه وآله) قال :األئمة
بعدي اثنا عرش أوهلم عيل بن أيب طالب ،وآخرهم القائم  -إىل أن قال - :املقر
هبم مؤمن ،واملنكر هلم كافر .قال :ورواه الصدوق بإسناده عن حممد بن
أيب عبد اهلل الكويف ،ورواه يف (عيون األخبار) مثله.
وقال املجليس يف بحار األنوار يف [ج« :]366/8وقال الشيخ املفيد قدس اهلل
روحه يف كتاب املسائل :اتفقت اإلمامية عىل أن من أنكر إمامة أحد من
األئمة وجحد ما أوجبه اهلل تعاىل له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق
للخلود يف النار .وقال [أي :املفيد] يف موضع آخر :اتفقت اإلمامية عىل أن
أصحاب البدع كلهم كفار» ،ويف [ج ]34/37قال :أقول :كتب أخبارنا
مشحونة باألخبار الدالة عىل كفر الزيدية وأمثاهلم من الفطحية والواقفة
وغريهم من الفرق املضلة املبتدعة» .وقال يف [ ]269/52بعد أن أورد رواية
رقم ( ) 160عن أيب جعفر عليه السالم ... « :واتق الشذاذ من آل حممد»:
«قلت :ويريد بالشذاذ الزيدية ،لضعف مقالتهم ،وأما كوهنم من آل حممد
ألهنم من بني فاطمة» .وقول الشيخ املفيد الذي حكاه املجليس يف أوائل
املقاالت [.]44/1

وخزعبالهتم عنه  #ككون أئمتهم لو شاءوا أن يعلموا ما يف
البلدان  ،وأن هلم النسخ والتغيري ،وأهنم حمدَّ ثون.
وانظر ما يف كتاب الكليني يف بحث األصول جتد العجب
العجاب ،وجتد حتاملهم عىل بقية أوالد احلسنني فيه،
ويف كتاب االحتجاج للطربيس ،ويف غريها ،وهذا غرس
َ َ ََ ٌ
َْ
غ ل َّ
ِلن ِ
اس َو ِِلُنذ ُروا بِهِ﴾ [إبراهيمَ ﴿ ،]52:و َم ْن
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ُمن َت ِق ُمون[ ﴾22السجدة]َ ﴿ ،و َم ْن أع َرض ع ْن ذِك ِري فإِن ل
َ َ
َ َ ً َ ْ ً َ َْ ُ ُُ ََْ ْ َ َ َ ْ
َ َ َ َْ
َ
َ
ب ل ِم حْشت ِِن
معِيشة ضنَك وَنْشه يوم القِيامةِ أعم 122قال ر ِ
َ َ َ َ َ ََْ َ َ َ ُ
ات َنا فَنَ َ
ت بَ ِص ً
أ َ ْع َم َوقَ ْد ُكنْ ُ
يت َها
ْيا 123قال كذل ِك أتتك ءاي
سِ
َ َ َ ْ ُْ
َوكذل ِك اِلَ ْو َم تن ََس[ ﴾124طه] ،صدق اهلل العظيم.
وهبذا القدر نكتفي ففيه تبرصة ملن أبرص وعربة ملن اعترب،

وهداية للمسرتشدين ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم،
وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله الطاهرين ،وسالم عىل
املرسلني ،واحلمد هلل رب العاملني.
( )1الكايف للكليني [ ]258/1باب أن األئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا رقم
( :)1عن أيب عبد اهلل  #قال :إن اإلمام إذا شاء أن يعلم علم.
ورواه املجليس يف البحار [ ]56/26رقم ( )117يف نفس الباب ،والصفار
يف بصائر الدرجات [ ]335/1رقم (.)2

وكان الفراغ من تأليف هذا املخترص يوم األربعاء لعله ()18
من ذي القعدة ،سنة ( )1415هجرية.
الوهاب.
تم الكتاب واحلمد هلل املنعم ّ
ّ

اجلواب الكاشف لاللتباس


احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد خاتم
النبيني ،وعىل آله الطاهرين ،وبعد:
فإنه ملا وصل إىل سيدنا وموالنا وحجة عرصنا وبق َّية البق َّية من
العرتة الزك َّية ،مفتي اليمن ،السيد العالمة ،التقي ابن التقي جمد
الدين بن حممد بن منصور املؤيدي أبقاه اهلل وأ َّيده؛ ورفع قدره يف
الدنيا واآلخرة ،وجزاه عنّا وعن اإلسالم واملسلمني أفضل
اجلزاء ،أسئل ٌة من أفريقيا من الشاب الذكي الزكي الولد املبارك
( )1واألسئلة كالتايل:
السؤال األول :عن التقية
السؤال الثالث :عن الرجعة
السؤال اخلامس :عن املتعة.
السؤال السادس :عن زيارة مراقد األئمة .%
السؤال السابع :عن السجود عىل الرتبة احلسينية.
السؤال الثامن :عن اجلمع بني الصالتني
السؤال التاسع :هل ختتلف صالة اإلمامية والزيدية؟
السؤال العارش :توضيح دعوى اإلمامية حول االثني عرش
السؤال احلادي عرش :كيف تعتقدون حسن الظن بالذين خانوا اهلل ورسوله

=

الباحث عن طريق النجاة «إلياس بنفان متمبو» ،أجاب عنه
تلميذه املفتقر إىل ربه احلسني بن حييى احلوثي غفر اهلل له ولوالديه
معروضا عىل موالنا غفر اهلل له ولوالديه.
وللمؤمنني
ً
نعم ،وقد أجبنا عىل األسئلة باختصار ،وبعض املواضيع التي
ال ُيستغنى عن البسط فيها مثل األدلة عىل حتريم الغناء واملالهي؛
ُ
نحيل عىل كتاب «البالغ الناهي عن
واألدلة عىل جواز التوسل
الغناء وآالت املالهي»؛ و«الرسالة الصادعة بالدليل يف الرد عىل
صاحب التبديع والتضليل»؛ ملوالنا وس ِّيدنا جمد الدين املؤيدي
أبقاه اهلل ،ومثل األدلة الدالة عىل أفضلية الزيارة ،وحتريم املتعة،
وغريها نحيله عىل «اجلواب الراقي» للمفتقر إىل ربه احلسني بن
ت هذه الكتيبات الثالثة مرفقة مع
وصدَ َر ْ
حييى احلوثي ث َّبته اهللَ ،
هذا اجلواب وهذا أول املقصود.

من الصحابة؟
السؤال الثاين عرش :ما هو الفرق بني العلوي والفاطمي؟
السؤال الثالث عرش :ما رأيكم حول التوسل واالستخارة؟
السؤال الرابع عرش :ما رأيكم يف التصوف؟

السؤال األول :عن التقية
واجلواب :أن ال َّت ِق َّي َة جائز ٌة عندنا برشط اإلكراه؛ فيجوز
للمؤمن أن ينطق بكلمة الكفر إذا ُأكرِ َه ،كام قال اهلل تعاىل:
ْ
َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ان﴾ [النحل،]106:
اْليم ِ
﴿إَِل من أك ِره وقلبه مطمئِن ب ِ ِ
ْ
َ
ْ َ
َّ
خ ِذ ال ُمؤم ُِنون
ومع خوف الرضر؛ كام قال اهلل تعاىلَ﴿ :ل َيت ِ
َ
اء م ِْن ُدون ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ِي َو َم ْن َي ْف َع ْل َذل َِك فَلَيْ َس مِنَ
الْ ََكف ِر َ
ين أ ْو ِِلَ َ
ِ
ِ
ْ ُ ْ ُ َ ً َ ُ َ ُ ُ ُ َّ ُ َ ْ َ ُ َ
َ ْ َّ َ ْ َ َّ ُ
َّ
اَّللِ ِِف َش ٍء إَِل أن تتقوا مِنهم تقاة ويحذِركم اَّلل نفسه ِإَوَل
َّ
اَّللِ ال ْ َم ِص ُ
ْي﴾ [آل عمران ،]28:وهو قريب من األول.
وال جتوز عندنا لتلبيس الرشيعة ،وال يف الكذب عىل

النبيء ÷.
السؤال الثاين :ما رأيكم يف اإلمام املهدي؟
واجلواب :أن اإلمام املهدي يكون يف آخر الزمان؛ خيلقه اهلل من
أهل بيت رسوله ÷ ،يمأل األرض عد ً
جورا.
ال كام ُملئت ً
تفق عليه بني األمة؛ واألحاديث فيه كثرية؛ وليس
واملهدي ُم ٌ
بالثاين عرش كام تزعمه اإلمامية آخر أئمتهم ،والثاين عرش مل ُيوجد
فض ً
ال عن إمامته ،ومل يقم عليه دليل.

السؤال الثالث :عن الرجعة
واجلواب :أن ليس هذا مذهب الزيدية؛ وال نعرفه عن أحد
منهم ،وهو أن بعض الصحابة الذين ظلموا عل ًّيا ُ #يبعثون
قبل يوم القيامة فينتصف منهم ،وليس عليه دليل.

السؤال الرابع :عن البدا
وهو أن ُيقرر اهلل شي ًئا ثم يبدو له أن املصلحة يف غريه ،وهذا
مذهب اإلمامية ،وذلك أن اإلمام عندهم ويف قاعدهتم بعد اإلمام
ولدُ ه األكرب ،فلام مات إسامعيل بن جعفر الصادق هو وولده
األكرب -وهو َّ
املرشح لإلمامة -فلام مات قبل أبيه جعفر قالوا:
جعفرا قال :ما بدا هلل بدا ،مثلام بدا له يف ولدي إسامعيل،
إن
ً
وجعلوا موسى بن جعفر هو اإلمام.
جعفرا من هذه املقالة الضالة التي يلزم منها احلكم
وحاشا
ً
عىل اهلل باجلهل والغفلة ،وأن اهلل مل يكن عا ًملا أن املصلحة يف
موسى حني َّ
رشح إسامعيل ،ثم علم بعد أن املصلحة يف موسى؛
َ
ْ
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ي﴾ [األنعام.]59:
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فإن قالوا :هذا ُنسخ.
قلنا :ال يمكن النسخ يف األخبار عىل عامل الغيب والشهادة؛
ألنه يستلزم :إما الكذب ،أو اجلهل عىل اهلل؛ ألن ا ُملخرب إذا أخرب
أنه سيفعل كذا ،ثم أخرب أنه ال يفعله فهذا عني الكذب.
وإن أراد أنه ظ َّن ،أو َعلِ َم ،أن املصلحة فيه ،ثم علم أن
املصلحة يف غريه؛ فهذا ال جيوز عىل اهلل من وجوه:
األول :أن الظن ال جيوز عىل اهلل؛ ألنه عرض ،والعرض
ال حيل إال يف جسم.
ثان ًيا :يلزم منه أن اهلل كان جاه ً
ال باملصلحة ،وهذا ال جيوز؛
ألن اهلل ليس عامل ًا بعلم خلقه له خالق ،وجعله له جاعل ،حتى
خيصصه بمعلوم دون معلوم ،وبيشء دون يشء ،فال بد أن يعلم
األشياء كلها ،أو جيهلها كلها؛ ألن علمه بيشء دون يشء حتكّم
بدون خمصص.
يصح أن يعلم أن املصلحة يف إسامعيل ال موسى،
وكذا ال
ُّ
ثم يعلم أن املصلحة يف موسى ال إسامعيل؛ ألن هذا مناقضة؛
والعلم هو ما طابق الواقع ،فيلزم عىل هذا أن املصلحة يف موسى
وليست املصلحة فيه.

فإن قيل :إنه نص نسخ يف األحكام؛ بمعنى أنه حكم بإمامة
األول ،ثم بالثاين.
أيضا النسخ فيها قبل إمكان العمل ،فلو بقي
قيل له :ال جيوز ً
إسامعيل بعد أبيه مدة ،ثم ُنسخ بموسى ،ألمكن.
جمردة عن الرباهني باطلة ،فلام
والتحقيق :أهنا دعاوى َّ
فضحهم اهلل بموت إسامعيل ،واهندمت قاعدهتم وإذا اهندمت
اهندم الكل -حاولوا اخلروج من هذا املأزق بادعاء البداء ،فوقعوا
يف أعظم مام ُّفروا منه ،وإال فليس َث َّم َة أصل وال نسخ ،ولو كانت
ترصح باالثني عرش الحتجوا هبا عىل اإلسامعيلية،
معهم نصوص َّ

وعىل املوسو َّية ،فلام فضحهم اهلل ثان ًيا ْ
بأن مل ُيوجد للحسن
العسكري ولد ،ادعوا الغيبة التي هي خالف احلكمة واملصلحة.
وما الفائدة يف إما ٍم ال يستطيع أحد الوصول إليه وال االنتفاع به؟!
وما احلكمة يف غيبته؟!
هل ألن اهلل ال يستطيع أن حيفظه كام حفظ موسى _
يف حجر فرعون؟!
وما الفائدة يف خلقه وإعداده قبل احلاجة؟!
هل ألن اهلل عاجز عن َخ ْلقه وقت احلاجة ،فا ْغ َتن ََم فرصة
اإلمكان خو ًفا من العجز؟!
أ ْم إلهامل الرشائع حتى يقوم؟!

السؤال اخلامس :عن املتعة
واجلواب :أهنا عندنا حمرمة ،قد ُنسخت ،وأهنا ُر ِّخص فيها يف
غزوة واحدة ،وقد استوفينا األدلة يف حتريمها ونسخها يف
«اجلواب الراقي» فابحثه َث َّم َة.
السؤال السادس :عن زيارة مراقد األئمة .%
واجلواب :أن فيها فضل كبري ،وقد بسطنا البحث فيها يف
اجلواب الراقي عىل مسائل العراقي ومجعنا فيه الكثري من روايات
املؤالف واملخالف ،فابحث فيه.
السؤال السابع :عن السجود عىل الرتبة احلسينية.
اجلواب :أهنم إن اعتقدوها سنة ،فهذا ال جيوز ،بل هي بدعة؛
ألنه مل يقم عليها دليل.
وجها
وإن أرادوا أهنم استحسنوها ترب ًكا بالرتبة ،فلم َنر
ً
ٍ
لالستحسان؛ ألن الرتب َة ترب ُة ح ٍ
بركة ،وكيف
زن ،ال ترب َة
ُ
نتربك برتبة ُقتل فيها خري أهل األرض يف وقته وبعد وقته
لما وعدوا ًنا!!
ُظ ً

السؤال الثامن :عن اجلمع بني الصالتني
الظهر والعرص ،واملغرب والعشاء.
واجلواب :أن فيه اختال ًفا؛ وقد ُرويت فيه روايات من طرق
أهل السنة أن النبي ÷ مجع يف املدينة من غري عذر  ،وال
نض ِّيق عىل من مجع ،والتوقيت أفضل وأحوط ،واملسألة فرعية.
السؤال التاسع :هل ختتلف صالة اإلمامية والزيدية؟
واجلواب :نعم ،ختتلف يف أشياء وتتفق يف أشياء.

السؤال العارش :توضيح دعوى اإلمامية حول االثني عرش
واجلواب :أن الروايات التي يف بعض كتب أهل السنة روايات
( )1من ذلك :ما رواه البخاري [ ]117/1رقم ( )562عن ابن عباس ،ويف
[ ]58/2رقم ( .)1174ومسلم يف صحيحه [ ]491/1رقم [-49
( ،])705ورقم [ ،])705(-50ورقم [ ،])705(-54ورقم [-57
( .])705و[ .])705(-58وأبو داوود يف سننه [ ]6/2رقم ( )1210من
ثالث طرق ،وصححه األلباين ،و( ،)1211و( )1214من طريقني،
وصححه األلباين .والنسائي يف سننه [ ]286/1رقم ( ،)589و( )601عنه،
و( .)602ويف موطأ مالك [ ]144/1رقم ( ،)4وعبد بن محيد يف املنتخب
[ ]234/1رقم ( .)709وأبو يعىل يف مسنده [ ]282/4رقم (،)2394
ويف [ ]80/5رقم ( .)2678وابن خزيمة يف صحيحه [ ]85/2رقم
( ،)972وابن حبان يف صحيحه [ ]471/4رقم ( ،)1596وغريهم.

جمملة مل تنص عىل أعياهنم؛ ويمكن محلها عىل مجيع أهل البيت؛
ألن أهل البيت اثنا عرش سب ًطا:
 ستة من ولد احلسن. وستة من ولد احلسني.وعقب النبي ÷ منهم ال ينقطع إىل يوم القيامة ،وهم
خلفاء اهلل يف أرضه وحججه ،فلو كان معهم روايات صحيحة
ألشخاص بأعياهنم ،ملا التزموا البدا حني مات إسامعيل بن جعفر
قبل أبيه؛ والحتجوا هبا عىل اإلسامعيلية ،وعىل الواقفة التي مل
تقطع بموت موسى بن جعفر ،وقالوا :إنه سيظهر آخر الزمان،
وأنه املهدي ،و َل َما اضطربوا حني مات احلسن العسكري ومل
ُيوجد له ولد واضطروا إىل دعوى الغيبة.
لنص ْت
فلو كان ثمة روايات ُّ
تنص عليهم بأسامئهم وأعياهنم َّ
عىل موسى ،وعىل غيبة الثاين عرش ،مع أهنا روايات آحادية من
طرقهم وليست رصحية ،والذي يظهر أهنا ُم ْفتعلة ،وقد أشبعنا
البحث يف هذه املسألة يف« :اجلواب الراقي» فتدبره.
السؤال احلادي عرش :كيف تعتقدون حسن الظن بالذين
خانوا اهلل ورسوله من الصحابة؟
واجلواب :أ َّنا ال نعتقد حسن الظن بمن خالف اهلل ورسوله
إذا كان عامدً ا عا ًملا.

السؤال الثاين عرش :ما هو الفرق بني العلوي والفاطمي؟
واجلواب:
أن الفاطميَ :م ْن كانت أمه فاطمة الزهراء رضوان اهلل عليها،
فمن كان من ذرية احلسن واحلسني فهو علوي فاطمي ،وهو من
تطهريا.
أهل البيت الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم
ً
علوي ،غري فاطمي؛
وما كان من أوالد عيل من غري فاطمة فهو
ٌّ
األبوة ،وليس له رشف نسب رسول اهلل ÷؛
وله رشف
َّ
ألنه ليس من أوالده.
أيضا؛ ألنه وإن كان أبوه قد دخل يف
وليس من أهل البيت ً
الكساء إال أن دخول احلسن واحلسني فيه لنعرف أنه ال ُيراد بأهل
البيت إال من كان من ذريتهام ،وإال مل يكن لدخوهلام فائدة،
ولكفى دخول عيل وفاطمة.
وألن أهل البيت بمعنى :اآلل ،واآلل هم الذرية كام قال
َ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ
ُ ً ْ ُ
َع الْ َعالَم َ
ي 33ذرِ َّية َبعض َها
تعاىل﴿:وءال إِبراهِيم وءال عِمران
ِ
م ِْن َب ْعض َو َّ ُ
اَّلل َس ِم ٌ
يع َعل ٌ
ِيم[ ﴾34آل عمران].
ٍ
وليسوا من آل الرسول املرادين يف اآلية ،وإن كان قد ُيستعمل

جمازا.
اآلل يف غري الذرية ً

السؤال الثالث عرش :ما رأيكم حول التوسل واالستخارة؟
اجلواب :أن االستخارة مرشوعة ،وفيها روايات ،وكذا
التوسل فيه روايات ،ولعدم املانع ،وال يمكن حتريم يشء
بغري دليل.

َّ
َ َ َ
َّ
َْ ُ
وأما قوله تعاىلَ ﴿ :ما نع ُب ُده ْم إَِل ِِلُق ِر ُبونا إَِل اَّللِ
َُْ
يقرهبم
زلَف﴾ [الزمر ،]3:فالتحريم لعبادة األصنام ،ال ملحاولة ما ّ

إىل اهلل ،ثم إنه وبخهم وعاب عليهم كيف حاولوا التقريب إىل اهلل
بام يباعدهم عنه ،وهو الرشك الذي هو من أكرب املعايص،
فال نحاول أن نتقرب إىل اهلل بالزنا ورشب اخلمر ونحوهام
مام يبعدنا من اهلل ،فعاب عليهم يف هذا شيئني:
األول :املعصية وهي الرشك باهلل.
الثاين :املحاولة للقرب من اهلل بام يباعدهم.

فهذا يف غاية السخافة واجلهل ،أما حماولة التقرب إىل اهلل
بام يقربنا منه من الطاعات ،ونحوها ،فال مانع منه ،ومل تدل هذه
اآلية عىل منعه ،وقد دل عىل جوازه وحسنه العقل والنقل.
أما أو ً
ال :فألنه من شكر املنعم ،وهو َح َسن ،بل واجب رضورة.
وأما النقل فألن اهلل قد رشع لنا الرشائع؛ وال شك أهنا من
املقربة إىل اهلل.
الوسائل ّ

فإن قيل :ال خالف يف هذا ،وإنام اخلالف يف التوسل
بالصاحلني واملقدسات.
قيل له :قد ب َّينا أنه مل يمنع من كل الوسائل مانع ،إال ما كان
ُمبعدً ا من اهلل من املعايص ،فلم يقم دليل عىل املنع ،واألصل
اجلواز ،وليس يف اآلية للامنعني ٌ
دليل كام ب َّينا.
وأيضا ،فقد أمر اهلل نبيئه يف آية املباهلة أن يتوسل بأهل بيته،
ً
َ َ ْ َ َّ َ
ك فِيهِ م ِْن َب ْع ِد َما َج َ
اء َك م َِن
وهي قوله تعاىل﴿ :فمن حاج
َ
ْ ْ َ ُ ْ َ َ َْ َ ْ ُ ََْ ََ َ َْ َ ُ ْ َ َ ََ َ َ َ ُ
اءك ْم
العِل ِم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ون ِساءنا ون ِس
َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبت ِهل فنجعل لعنة اَّللِ َع
الْ ََكذِب َ
ي[ ﴾61آل عمران].
ِ

توسل بالعباس بن عبد املطلب ،فقال:
وعمر بن اخلطاب َّ
اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيئنا -أخرجه البخاري ،-

يف حضور الصحابة ،ومل ينكروا عليه فصار إجام ًعا.
والنبيء ÷ أمر األعمى بالتوسل بنبيئه ÷ قال له:
ِّ
وصل ركعتني ثم قل :اللهم إين أسألك
((فانطلق فتوضأ
( )1يف صحيحه [ ]27/2رقم ( )1010عن أنس .واآلجري يف الرشيعة
[ ]2262/5رقم ( )1744عن نافع .والطرباين يف األوسط [ ]49/3رقم
( )2437عن ثاممة بن عبد اهلل بن أنس ،وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين
[ ]270/1رقم ( )351عن أنس .وابن حبان يف صحيحه [ ]110/7رقم
( )2861عن أنس ،والبيهقي يف دالئل النبوءة [ ]147/6عن أنس ،وغريهم.

وأتوجه إليك بمحمد نبي الرمحة ،يا حممد إين أتوجه بك إىل ريب
يف حاجتي هذه لتقض يل ،اللهم فش ِّف ْع ُه َّيف )).
قال موالنا العالمة حجة العرص جمد الدين بن حممد بن منصور
املؤيدي -أيده اهلل تعاىل -يف كتابه :الرسالة الصادعة بالدليل:
أخرجه احلاكم  ،وقال :صحيح عىل رشط البخاري ومسلم،
والرتمذي  ،وقال :حسن صحيح غريب ،والنسائي  ،وابن
ماجه  ،وابن خزيمه

وصححه ،والطرباين
يف صحيحه
َّ

من

حديث عثامن بن حنيف  ،¥وما رواه ابن تيمية يف كتاب
الفتاوى اجلزء الثاين (ط1381/1هـ) :وروى أبو نعيم

بسنده

إىل عمر بن اخلطاب قال :قال رسول اهلل ÷(( :ملا أصاب آدم
اخلطيئة رفع رأسه وقال يا رب :بحق حممد إال غفرت يل ،فأوحى
( )1أمحد يف مسنده [ ]478/28رقم ( )17240عن عثامن ،وعبد بن محيد يف
املنتخب [ ]147/1رقم ( .)379والبيهقي يف الدعوات الكبري []325/1
رقم ( .)235وابن قانع يف معجم الصحابة [ .]257/2وأبو نعيم يف معرفة
الصحابة [ ]1958/4رقم (.)4926
( )2يف املستدرك [ )458/1رقم ( )1180عن عثامن.
( )3يف سننه [ ]569/5رقم ( )3578عن عثامن بن حنيف .وصححه األلباين.
( )4يف السنن الكربى [ ]244/9رقم ( )10419عن عثامن.
( )5يف سننه [ ]441/1رقم ( )1385عن عثامن بن حنيف ،وصححه األلباين.
( )6يف صحيحه [ ]225/2رقم ( )121عن عثامن بن حنيف.
( )7يف الصغري [ ]306/1رقم ( )508عنه.
( )8واآلجري يف الرشيعة [ ]1410/3رقم ( )950عن ابن أيب الزناد.

إليه :وما حممد ومن حممد؟ فقال :يا رب :إنك ملا أمتمت خلقي
رفعت رأيس إىل عرشك فإذا عليه مكتوب ال إله إال اهلل حممد
ُ
فعلمت أنه أكرم خلقك عليك إ ْذ قرنت اسمه مع
رسول اهلل،
ُ
غفرت لك )) انتهى باختصار من حديث
اسمك ،قال :نعم ،قد
ُ
الفتاوى من الرسالة الصادعة بالدليل.
أشبع املوضوع فيها موالنا حفظه اهلل يف الرسالة الصادعة
وقد
َ
بالدليل  ،فلرياجع.
السؤال الرابع عرش :ما رأيكم يف التصوف؟
واجلواب :أن التصوف أنواع ،وأهله فِ َرق:
األوىل :احللولية ،وهم الذين يقولون :إن اهلل سبحانه وتعاىل
( )1حممد بن سليامن الكويف يف املناقب [ ]447/1رقم ( )487عن ابن عباس
بنحوه ،واحلاكم اجلشمي يف تنبيه الغافلني [ ]36عن ابن عباس بنحوه،
ومن املخالفني :اآلجري يف الرشيعة [ ]1410/3رقم ( )950عن ابن أيب الزناد،
وابن املغازيل يف املناقب [ ]115/1عن ابن عباس بنحوه :وفيه :بحق حممد
وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني ،واملتقي اهلندي يف الكنز [ ]358/2رقم
( )4237عن عيل (ع) وفيه :اللهم إين أسألك بحق حممد وآل حممد ،وعزاه
للديلمي .والديلمي يف الفردوس [ ]151/3رقم ( )4409عن عيل (ع).
والقايض عياض يف الشفا [ ]338/1وعزاه املحقق للبيهقي والطرباين.
وبحرق يف حدائق األنوار [ ]96/1قال :وذكر جامعة من علامء التّفسري يف قوله
ٍ
يم﴾ [البقرة]37
تاب َع َل ْي ِه ِإ َّن ُه ُه َو الت ََّّو ُ
تعاىلَ ﴿ :ف َت َل َّقى آ َد ُم ِم ْن َربِّ ِه َك ِلامت َف َ
الر ِح ُ
اب َّ
ّ
والسالم -إىل ربّه يف غفران ذنبه ،فغفر له.
توسل
بمحمد-عليهام ّ
الصالة ّ
ّ
أن آدم ّ
( )2جممع الفوائد :الرسالة الصادعة بالدليل [.]89

ُّ
حيل يف الصورة احلسنة عش ًقا منه تعاىل هلا ،فإذا وجدوا امرأة
مجيلة ،أو أمر َد مجيالً ،ح ّلقوا عنده حل ًقا ويقولون :اهلل اهلل اهلل اهلل،
يكرروهنا ويشريون إىل الصورة بأصابعهم ،ويبيحون املحرمات؛
من الزنا ،واللواط ،واخلمر ،وسائر املحرمات؛ غري القتل،
وهؤالء ال شك يف كفرهم؛ لتشبيههم اهلل ،ووصفهم له بالصفات
السخيفة ،وردهم للقرآن بتحليل ما حرمه.
الثانية :الذين يتخذون هلم اجتامعات وسهرات ،جيتمعون عىل
الرقص ،والتطبيل ،واملدائح الشعرية ،ولعلهم خيلطون بينها شي ًئا
من األذكار ،وتالوة القرآن ،والصلوات عىل النبي ÷،
وهلم شيوخ ينتمون إليهم ،ولعلهم يعدُّ ون خمالفتهم حرا ًما
ً
وضالال ،وجيعلون هلم من الكرامات والفضائل ما ليس هلم؛
ككوهنم يشاهدون النبي ÷ يف اليقظة ،ونحو ذلك،
وهذا األمر َم ْض َيعة.
وما اعتقدوه سنة ،ومل يقم عليه دليل ،فال شك يف بدعيته،
ومل يبعث اهلل نبي ًئا بالغناء ،والرقص ،والدف ،والطبل ،ومل نعهد مثل
هذا من الصحابة الراشدين ،وال من أهل البيت املطهرين ،وال جاء
َ ْ َْ َ
به قرآن ،وال سنة؛ بل أنزل اهلل يف الغناءَ ﴿ :وم َِن َّ
اْل ِ
َّتي
اس من يش ِ
ْ
َّ
َْ
ِيث ِ ُِل ِض َّل َع ْن َ
ل َ ْه َو ْ َ
ْي عِل ٍم﴾ [لقامن،]6:
غ
ب
اَّلل
يل
ب
س
د
اْل
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
وقال النبيء ÷(( :الغناء ُينبت النفاق يف القلب كام ُينبت املاء

الشجر )) ،وروي(( :كسب املغنية سحت )).
راجع :كتاب البالغ الناهي عن الغناء وآالت املالهي.
ويفرغون
والطائفة الثالثة :الذين يميلون إىل الزهد يف الدنياِّ ،
أوقاهتم للذكر والعبادة ،وحياولون اخللوة واالبتعاد عن الناس،
لسالمة دينهم من الغيبة ،والنميمة ،ونحوها ،ولتفريغ قلوهبم
( )1اإلمام زيد بن عيل (ع) يف املجموع [ ]278رقم ( )678عن عيل (ع) ،طبعة
مؤسسة اإلمام زيد .والنارص الكبري (ع) يف البساط [ ]117عن ابن مسعود،
واإلمام عبد اهلل بن محزة يف الشايف [ ،]671/2وغريهم.
ومن املخالفني :أبو داوود يف سننه [ ]282/4رقم ( )4927عن عبد اهلل.
والبيهقي يف السنن الكربى [ ]377/10رقم ( )21006عن عبد اهلل.
وأبو نعيم يف صفة النفاق [ ]121/1رقم ( )91عن أيب هريرة .وقال ابن
بطال يف رشح صحيح البخاري [ :]70/0روي عن ابن مسعود ،وابن عباس
وجامعة من أهل التأويل يف قوله( :ومن الناس من يشرتى هلو احلديث) اآلية،
أنه الغناء ،وحلف عىل ذلك ابن مسعود باهلل الذي ال إله إال هو ثالث مرات،
وقال :الغناء ينبت النفاق يف القلب .وقاله جماهد وزاد :إن هلو احلديث يف
اآلية االستامع إىل الغناء وإىل مثله من الباطل .ورواه السيوطي يف الفتح الكبري
[ ]248/2رقم ( )8090عن ابن مسعود البن أيب الدنيا يف ذم املالهي،
و( )8091عن جابر للبيهقي يف شعب اإليامن.
( )2أمايل اإلمام أمحد بن عيسى :الرأب [ ]1585/3والعلوم [،]267/2
واإلمام أبو طالب يف األمايل [ ]541رقم ( )752عن عيل (ع) ،ويف اجلامع
الكايف [.]42/2
ومن املخالفني :أبو بكر الشافعي يف الغيالنيات [ ]129/1رقم ( )84عن
عيل (ع) .واآلجري يف حتريم النرد والشطرنج واملالهي [ ]194/1رقم
( )59عن عيل (ع).واملتقي اهلندي يف كنز العامل [ ]226/15رقم
( )40689عن عيل (ع) .ويف جممع الزوائد للهيثمي [ ]91/4رقم ()6419
عن عمر(( :ثمن القينة سحت ،وغناؤها حرام)) للطرباين.

وأوقاهتم ملناجاة اهلل ،وذكر املوت واآلخرة وعذاهبا ونعيمها،
والتشو ِق للثواب ،وهذه الفرقة هي أهدى
للخشية من العذاب،
ُّ
الفرق الثالث؛ إال أن اخللوة قد تكون مكروهة إن كان صاحبها من
العلامء والناس حمتاجون إليه لتعليمهم معامل دينهم ،وتذكريهم باهلل
والدار اآلخرة ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،وقد تكون
حمرمة إذا مل ُيوجد من يقوم مقامه هلذا الشأن ،فإن ُوجد من يقوم
َّ
مقامه وهو خياف عىل دينه من اخل ْلطة لضيق صدره ،أو قد دعا إىل

اهلل وب َّلغ وأيس من االستجابة ،فظن أنه ال يبقى له من اخللطة
إال خمالطة العصاة ومشاهدة املعايص ،وليس له قدرة عىل التغيري،
فقد تكون واجبة يف األخري ،مندوبة يف األول.
والذي خياف عىل دينه يضيق صدره ،وإن مل يكن من العلامء،
فمخالطة العلامء والتعلم منهم أفضل؛ بل واجب إذا مل يكن
معه من العلم ما حيتاج إليه ،وعىل كل حال فالصالح والفضل
يف خمالطة الصاحلني ،واالعتزال عن الفساد واملفسدين.
وهذا آخر ما تيرس من اجلواب مع كثرة الشواغل وتزاحم
األعامل ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.
وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد األمني وعىل آله الطاهرين،
وسالم عىل املرسلني ،واحلمد هلل رب العاملني.
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