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الوحدة األولى :مقدمة في علم الجدل

حمتويات الوحدة:
 تعريػ اجلدل وادـوطرة.
 مؼوظقي اجلدل وادـوطرة.
 أكقاع اجلدل ادذمقم.
 هؾ ـره افسؾػ اجلدال ودوذا؟
 مـ افذي ٓ تـبغل مـوطرتف؟
 هؾ ادـوطرة ؾقام جرى بغ افصحوبي خموفػ فعؼقدة أهؾ افسـي؟
 آداب ادـوطرة.
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تعرًف الخدل والهياظرة:
()1

اجلدل لغة :ادػوووي ظذ شبقؾ ادـوزظي وادغوفبي .
ادـاااةرة لغااة :ادبوحثةةي وادبةةوراة ن افـظةةرح واشكحضةةور ـةةؾ مةةو يةةراه ببصةةرتفح وافـظةةر
()2

افبحٌح وهق أظؿ مـ افؼقوسح ٕن ـؾ ؿقوس كظرح وفقس ـؾ كظر ؿقوشو .
أمو مـ حقٌ ادعـك آصطالحل ؾفام بؿعـك واحد تؼريبوح وهق
ادحوورة ن افؽالم بغ صخصغ خمكؾػةغ يؼصةد ـةؾ مةـفام تصةحقه ؿقفةف وإبطةول ؿةقل
()3

أخرح مع رؽبي ـؾ مـفام ن طفقر احلؼ .

نشروعٌة الخدل والهياظرة:
يؼةةقل ابةةـ تقؿقةةي «وأمةةو جةةـس ادـةةوطرة بةةوحلؼ ؾؼةةد تؽةةقن واجبةةي تةةورة ومسةةكحبي تةةورة
()4

أخرىش .
ويؼةةقل ابةةـ مػؾةةه «ؾلمةةو اجلةةدال ؾؿةةلمقر بةةف فؼصةةد احلةةؼح دل ظؾقةةف افؼةةرآنح وؾعؾةةف
()5
افصحوبي وافسؾػح وذـره بعضفؿ إِمجو ًظوش .

ويؼقل افشـؼقطل «ؾلؿؾ مراتى حؽؿفةو اجلةقاز إن ـوكةً ظةذ افقجةف ادطؾةقبح وؿةول

( )1ادػردات ن ؽريى افؼرآن (ص .)189
( )2ادػردات ن ؽريى افؼرآن (ص .)814
( )3آداب افبحٌ وادـوطرة فؾشـؼقطل (ص .)139
( )4درء تعورض افعؼؾ وافـؼؾ (.)174/7
( )5أصقل افػؼف (.)1411/3

2

الوحدة األولى

نقدنة في علم الخدل

بعضفؿ بوشكحبوهبوح وؿقةؾ إن افؼةدر افةذي يؾةزم لبطةول صةبف خصةقم احلةؼ ؾةرض ـػويةيح
()1

وفقس ببعقدش .
وقد دلت األدلة العديدة من الؼرآن والسـة عذ مرشوعقة اجلدل ،ومن هذه األدلة:

أوالً :مً الكسآٌ:
 ؿقفةةةف تعةةةوػ ﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲﴾[افـحؾ .]125
ؾوٕصؾ ن افدظقة أن تؽقن بوحلؽؿي وهةل افؼوظةدة افعومةيح ثةؿ جةوء افكػصةقؾح ؾةبعض
افـوس ؿد يؽقن مـ احلؽؿي دظقهتؿ بودقظظي افكل تردظفح ؾنذا مل تـػع ادقظظي ؾقـكؼؾ معف إػ
افقشقؾي إخرى وهل ادجودفي بوفكل هل أحسـح وهذا دفقؾ واوه ظذ مؼةوظقي اجلةدال
إذا ـون وشقؾي فؾدظقة وإبالغ احلؼ وإطفوره.
 ؿقفف تعوػ ﴿ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾[افعـؽبقت .]46وهذا دفقؾ ظذ أن بعض ادجودفي حسـ وبعضفو مذمقم.
 ؿقفف تعوػ ظـ كةقح ﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾[هةقد ]32ح وهةؿ مل يؼقفةقاجودفكـوح ؾحسىح بؾ ؿةوفقا ؾةلـثرت جةدافـوح وهةذا دفقةؾ واوةه ظةذ أن كةقح

ـةون

يسكخدم هذه افقشقؾي بؽثرة ن دظقة ؿقمف إػ الشالم.
– أيضو ؿصص جدال إبراهقؿ

ح وهل ظديدة ن افؼرآنح ومـفو

 جدافف مةع افـؿةرود ؿةول تعةوػ ﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
( )1آداب افبحٌ وادـوطرة فؾشـؼقطل (ص .)140
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ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾[افبؼرة .]258
 جدافف مع أبقف وؿقمةف ؿةول تعةوػ ﴿ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾[إكعةةةةوم  ]74إػ أن ؿةةةةول شةةةةبحوكف ﴿ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾[إكعوم .]83
 -جدافةةةف مةةةع ؿقمةةةف ظـةةةدمو حطةةةؿ إصةةةـوم ﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ﴾[إكبقوء  ]62إػ آخر أيوت.

ثاىياً :مً الطية:
ومن السـة جاء العديد من األدلة عذ مرشوعقة اجلدال ،ومن هذه األدلة:
 -حديٌ ظبد اهلل بـ مسعقد

أن رشقل اهلل ^ ؿةول «مةو مةـ كبةل بعثةف اهلل ن أمةي

ؿبع إٓ ـون فف مـ أمكف حقاريقنح وأصحوب يلخذون بسـكف ويؼكدون بةلمرهح ثةؿ إ ةو ؾةػ
مـ بعدهؿ خؾقف يؼقفقن مو ٓ يػعؾقنح ويػعؾقن مو ٓ يممرونح ؾؿةـ جوهةدهؿ بقةده ؾفةق
مممـح ومـ جوهدهؿ بؾسوكف ؾفق مممـح ومـ جوهدهؿ بؼؾبف ؾفق مممـح وفةقس وراء ذفةؽ
()1

مـ اليامن حبي خردلش .
 -حةةديٌ أكةةس

أن افـبةةل ^ ؿةةول «جوهةةدوا ادشةةةرـغ بةةلمقافؽؿ وأكػسةةؽؿ

()2

وأفسـكؽؿش .
يؼةةقل ابةةـ تقؿقةةي «ومثةةؾ أةؿةةي افبةةدع مةةـ أهةةؾ ادؼةةوٓت ادخوفػةةي فؾؽكةةوب وافسةةـي أو
افعبةةودات ادخوفػةةي فؾؽكةةوب وافسةةـي :ؾةةنن بقةةون حةةومؿ و ةةذير إمةةي مةةـفؿ واجةةى بوتػةةو

( )1أخرجف مسؾؿ (.)80
( )2أخرجف أبقداود ()2504ح وصححف إفبوين ن صحقه أيب داود (.)2262
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ادسؾؿغ حكك ؿقؾ ٕمحد بـ حـبؾ افرجؾ يصقم ويصع ويعكؽػ أحى إفقةؽ أو يةكؽؾؿ ن
أهؾ افبدع؟ ؾؼول إذا ؿوم وصذ واظكؽػ ؾنكام هق فـػسف وإذا تؽؾةؿ ن أهةؾ افبةدع ؾةنكام هةق
فؾؿسؾؿغ هذا أؾضؾ .ؾبغ أن كػع هذا ظوم فؾؿسؾؿغ ن ديـفؿ مةـ جةـس اجلفةود ن شةبقؾ
اهلل :إذ تطفةةر شةةبقؾ اهلل وديـةف ومـفوجةةف وذظكةةف ودؾةةع بغةةل هةةمٓء وظةةدوا ؿ ظةةذ ذفةةؽ
واجى ظذ افؽػويي بوتػو ادسؾؿغ وفقٓ مـ يؼقؿف اهلل فدؾع رضر همٓء فػسد افديـ وـون
ؾسوده أظظؿ مـ ؾسود اشةكقالء افعةدو مةـ أهةؾ احلةرب :ؾةنن هةمٓء إذا اشةكقفقا مل يػسةدوا
()1

افؼؾقب ومو ؾقفو مـ افديـ إٓ تبعو وأمو أوفئؽ ؾفؿ يػسدون افؼؾقب ابكداءش .

الخدال الهذنوم:
وؿد جوءت أدفي تدل ظذ ذم اجلدالح ومـ هذه إدفي
 ؿقفف تعوػ ﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾[ؽوؾر .]4وؿول تعوػ ﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾[ؽوؾر .]5
 حديٌ ظوةشي -حديٌ أيب أمومي

()2

ظـ افـبل ^ ؿول «إن أبغض افرجول إػ اهلل إفد اخلصؿش .
ؿول ؿول رشقل اهلل ^ «مو وؾ ؿةقم بعةد هةدى ـةوكقا ظؾقةف
()3

إٓ أوتقا اجلدلح ثؿ تال هذه أيي ﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ﴾[افزخرف ]58ش .
وهذه إدفةي ٓ تكعةورض مةع أدفةي إمةر بوجلةدلح وضريؼةي أهةؾ افعؾةؿ هةل اجلؿةع بةغ
افـصقص مو أمؽـح ويؾخص فـو افطقن ضريؼ اجلؿع بغ هةذه افـصةقص ؾقؼةقل «وأمةو ذم
( )1جمؿقع افػكووى (.)232-231/28
( )2أخرجف افبخوري ( )2457ومسؾؿ (.)2668
( )3أخرجف أمحد ( )22164وافسمذي ( )3253وحسـف إفبوين ن صحقه افسمذي (.)3253
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افؼع فؾجدل حقٌ ذمف ؾنكام ذم مـف مو ـون ظـودا ٓ يؼصد بف إطفةور احلةؼ أو شػسةطي تـؽةر
ؾقف افؼقاضعح أو مسكعؿال ؾقام ٓ جمول فؾعؼؾ ؾقف ـوٕحؽوم المقي افكل مل جيعؾ فؾبؼة ضريةؼ
إػ افقؿقف ظؾقفوح أمو مو ؿصد بف إطفور احلةؼ وإظةالء ـؾؿكةف ؾؼةد أمةر افؼةع بةف ..وافؼةقل
()1

بجؿقع إدفي واجى مو أمؽـح ؾطريؼف مو ذـركوش .

أىواع الخدل الهذنوم:
وتقوقحو مذا ادعـك أـثر ؾفـوك بعض أكقاع اجلدال افكل ورد ذمفةو ن افـصةقصح ومةـ
هذه إكقاع

 -1اجلدال بػري عله:
ؿةةةةةول تعةةةةةوػ ﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ﴾[الهاء ]36ح وؿول تعةوػ ﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ﴾[احلٍ ]3ح وؿول تعةوػ ﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾[آل ظؿران  ]66ؿول افؼرضبل «ن أيي دفقؾ ظةذ ادـةع مةـ
()2

اجلدال دـ ٓ ظؾؿ ففح واحلظر ظذ مـ ٓ ؼقؼ ظـدهش .

 -2اجلدال يف األموز الػيبية اليت ال عله ليا بَا:
وذفؽ مثؾ ـقػقوت صػوت اهلل تعوػح وأهار افؼدر ادخػقي ظـ افـوسح وؿد جوء افـفةل
افـبقي ظـ اخلقض ن مثؾ هذه إمقر

( )1ظؾؿ اجلذل ن ظؾؿ اجلدل (ص .)10
( )2تػسر افؼرضبل (.)108/4
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ظـ ثقبون

ظـ افـبةل ^ ؿةول «إذا ذـةر أصةحويب ؾلمسةؽقاح وإذا ذـةرت افـجةقم
()1

ؾلمسؽقاح وإذا ذـر افؼدر ؾلمسؽقاش .
وظةةـ ابةةـ ظؿةةر

ؿةةول ؿةةول رشةةقل اهلل ^ «تػؽةةروا ن آٓء اهللح وٓ تكػؽةةروا ن

()2

اهللش .
يؼقل ابـ ظبد افز «ومجؾي افؼقل ن افؼدر أكف ه اهلل ٓ يدرك بجدال وٓ كظر وٓ تشػل
()3

مـف خصقمي وٓ احكجوجش .

 -3اجلدال الري يتطنً ضسبا لليصوص ببعطَا أو التهريب بَا:
ظـ ظبداهلل بـ ظؿرو أن كػرا ـوكقا جؾقشو ببوب افـبل ^ ؾؼول بعضفؿ أمل يؼةؾ اهلل ـةذا
وـذا؟ وؿول بعضفؿ أمل يؼؾ اهلل ـذا وـذا؟ ؾسؿع ذفؽ رشقل اهلل ^ح ؾخرج ـلكام ؾؼة ن
وجفف حى افرمونح ؾؼول «هبذا أمرتؿ؟ أو هبذا بعثكؿ؟ أن ترضبقا ـكوب اهلل بعضةف بةبعض؟
إكام وؾً إمؿ ؿبؾؽؿ ن مثؾ هذاح إكؽؿ فسكؿ ممةو هوهـةو ن رءح اكظةروا افةذي أمةرتؿ بةفح
()4

ؾوظؿؾقا بفح وافذي قكؿ ظـفح ؾوككفقاش .
يؼقل ويل اهلل افدهؾقي «حيرم افكدارؤ بوفؼرآنح وهةق أن يسةكدل واحةد ب،يةيح ؾةرده آخةر
ب،يي أخرى ضؾبو لثبوت مذهى كػسفح وهدم ووع صوحبفح أو ذهوبو إػ ككة مذهى بعةض
إةؿي ظذ مذهى بعضح وٓ يؽقن جومع امؿي ظذ طفقر افصةقاب وافكةدارؤ بوفسةـي مثةؾ

( )1رواه افطزاين ن افؽبر ( )1427وصةححف إفبةوين ن صةحقه اجلةومع افصةغر ()546ح وجةوء مةـ حةديٌ
ؽره مـ افصحوبي.
( )2رواه افطزاين ن إوشط ( )6319وحسـف إفبوين ن صحقه اجلومع (.)5286
( )3افكؿفقد ()139/3
( )4رواه أمحد (.)6845
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()1

ذفؽش .
يؼقل ابـ تقؿقي «ؾؼد يـفك ظـ افؽالم افذي ٓ يػفؿف ادسكؿعح أو افةذي يرضة ادسةكؿعح
وظـ ادـوطرات افكل تقرث صةبفوت وأهةقاءح ؾةال تػقةد ظؾة ًام وٓ ديـة ًو – وأورد حةديٌ ابةـ
ظؿرو افسوبؼ ثؿ ؿةول  -ؾةنذا ـوكةً ادـةوطرة تكضةؿـ أن ـةؾ واحةد مةـ ادكـةوطريـ يؽةذب
()2

ببعض احلؼ ل ظـف فذفؽش .

 -4اجلدال يف املتشابُ الري ال يُعله:
ظـ ظوةشي

ؿوفً تال رشقل اهلل ^ هةذه أيةي ﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ﴾[آل ظؿةةةةةةران  ]7إػ ؿقفةةةةةةفح ﴿ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ﴾ ؾؼةةةول «يةةةو ظوةشةةةيح إذا رأيةةةكؿ افةةةذيـ جيةةةودفقن ؾقةةةفح ؾفةةةؿ افةةةذيـ ظـةةةوهؿ اهللح
()3

ؾوحذروهؿش .
يؼقل افشوضبل معؾؼو ظذ احلديٌ «ؾجعؾ مـ صلن ادكبع فؾؿكشوبف أكف جيةودل ؾقةف ويؼةقؿ
افـزاع ظذ اليامنح وشبى ذفؽ أن افزاةغ ادكبع دو تشوبف مـ افدفقؾ ٓ يةزال ن ريةى وصةؽح
إذ ادكشةوبف ٓ يعطةةك بقوكةةو صةوؾقوح وٓ يؼةةػ مـةةف مكبعةف ظةةذ حؼقؼةةيح ؾوتبةوع امةةقى يؾجئةةف إػ
افكؿسؽ بفح وافـظر ؾقف ٓ يكخؾص ففح ؾفق ظذ صؽ أبداح وبذفؽ يػةور افراشةيف ن افعؾةؿح
ٕن جدافف إن اؾكؼر إفقف ؾفق ن مقاؿع الصؽول افعورض ضؾبو لزافكفح ؾنةظون مةو يةزول إذا
بغ فف مقوع افـظر .وأمو ذو افزيغ ؾنن هقاه ٓ خيؾقةف إػ ضةرح ادكشةوبف .ؾةال يةزال ن جةدال

( )1حجي اهلل افبوفغي (.)292/1
( )2درء تعورض افعؼؾ وافـؼؾ (.)184/7
( )3رواه أمحد ( )24210وابـ موجف ()47ح ورواه افبخوري ( )4547ومسةؾؿ ()2665ح فؽةـ بؾػةظ (يكبعةقن)
بدل (جيودفقن).
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()1

ظؾقف وضؾى فكلويؾفش .

 -5اجلدال يف املطائل اليت ال تكع:
وؿد ك افـبةل ^ ظةـ اخلةقض ن هةذا افـةقع مةـ اجلةدالح ؾعةـ أيب هريةرة

ظةـ

افـبل ^ ؿول «دظقين مو ترـكؽؿ إكام أهؾؽ مـ ـون ؿبؾؽؿ شمامؿ واخكالؾفؿ ظذ أكبقةوةفؿ
()2

ؾنذا قكؽؿ ظـ رء ؾوجكـبقه وإذا أمرتؽؿ بلمر ؾلتقا مـف مو اشكطعكؿش .
يؼقل ابـ حجر «ومـ تقشةع ن تػريةع ادسةوةؾ وتقفقةدهو وٓ شةقام ؾةقام يؼةؾ وؿقظةف أو
يـدر وٓ شقام إن ـون احلومؾ ظذ ذفؽ ادبوهوة وادغوفبي ؾنكف يذم ؾعؾف وهةق ظةغ افةذي ـرهةف
()3

افسؾػش .
()4

وؿول «ؾوفكػؼف ن افديـ إكام حيؿد إذا ـون فؾعؿؾ ٓ فؾؿراء واجلدالش .

 -6جدال اللدد وضوء األدب:
وهق اجلدال افذي ٓ يؾكةزم ؾقةف افطرؾةون أو أحةدآو بة،داب اجلةدالح إمةو مةـ جفةي افـقةي
وادؼصد بحقٌ يؽقن ادؼصقد افعؾق وافغؾبي دون اظكبور ؿصد احلؼح وإمو مـ جفي افكعبر بام
يسقء مـ إفػوظ وافؽؾامتح وصوحى هذا احلول مبغقض ظـد اهلل تعوػح ؾعـ ظوةشةي
ظـ افـبل ^ ؿول «إن أبغض افرجول إػ اهلل إفد اخلصؿش.
ؿول افؼويض ظقوض «ؿقفةف «إن أبغةض افرجةول إػ اهلل إفةد اخلصةؿش إفةد افشةديد
اخلصقميح ملخقذة مـ فديدي افقاديح وآو جوكبوهٕ :كف ـؾام أخذت ظؾقةف جوكبةو مةـ احلجةي
( )1آظكصوم (.)739/2
( )2رواه افبخوري ( )6858ومسؾؿ (.)1337
( )3ؾكه افبوري (.)267/13
( )4ؾكه افبوري (.)264/13
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أخذ ن جوكى آخر...واخلخ ِصؿ ظذ مثول خش ِؿع احلوذ بوخلصةقميح وـوكةً اجلوهؾقةي تةكامدح
بذفؽح ؾذمف

ٕكف ؿةؾ مةو يؽةقن ن حةؼح ؿةول اهلل تعةوػ ﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ﴾[ؽوؾر ]5ح وأمو اخلصقمي ن احلؼ وضؾبف ظةذ وجفةف واجلةدال بةوفكل هةل أحسةـح ؾغةر
()1

مذمقمح ؿول اهلل تعوػ ﴿ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾[افعـؽبقت ]46ش .
يؼقل ابـ تقؿقي «وأمو ادـوطرة ادذمقمي مـ افعومل بةوحلؼح ؾةلن يؽةقن ؿصةده جمةرد افظؾةؿ
()2

وافعدوان دـ يـوطرهش .

 -7اجلدال بعد ظَوز احلل ىصسة للباطل:
يؼةةقل ابةةـ تقؿقةةي «وؿةةد ذم اهلل تعةةوػ ن افؼةةرآن ثالثةةي أكةةقاع مةةـ ادجودفةةي ذم أصةةحوب
ادجودفي بوفبوضؾ فقدحض بف احلؼح وذم ادجودفي ن احلةؼ بعةد مةو تبةغح وذم ادحوجةي ؾةقام ٓ
يعؾؿ ادحوج.
ؾؼول تعوػ ﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾[ؽوؾر .]5
وؿول تعوػ ﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾[إكػول .]6
وؿةةةةةةةةةةةةول

﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ﴾[آل

()3

ظؿران ]66ش .

هل كره السلف الخدال ولهاذا؟
جوء افعديد مـ أثور ظـ افسؾػ ن ـراهي ادجودفي وادـوطرةح وذـر افعديةد مةـ افعؾةامء
( )1إـامل ادعؾؿ ()162/8
( )2درء تعورض افعؼؾ وافـؼؾ (.)168/7
( )3درء تعورض افعؼؾ وافـؼؾ (.)170/7
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هذا وؿـ ظؼوةدهؿ افكل صـػقهو فبقون ظؼقدة افسؾػح ومـ هذا
 يؼةةقل ابةةـ ؿكقبةةي ن بقوكةةف فعؼقةةدة أهةةؾ افسةةـي «هةةذا ؿةةقل إةؿةةي ادةةلخقذ ن الشةةالم()1

وافسـي افروو بؼضوء اهلل – إػ أن ؿول  -وترك اجلدال وادراء واخلصقموت ن افديـش .
 ويؼقل إصبفوين «ؿول بعض ظؾامء أهؾ افسةـي كحةـ ٓ كةرى افؽةالمح واخلةقض ن()2

افديـ وادراء واخلصقموتش .
 ويؼقل افزهبوري «ادـوطرة ادراءح واجلةدالح وادغوفبةيح واخلصةقميح وافغضةىح وؿةدقً ظـ هذا جداح بخرجون مجقعو مـ ضريؼ احلؼح ومل يبؾغـو ظـ أحد مةـ ؾؼفوةـةوح وظؾامةـةو
()3

أكف كوطر أو جودل أو خوصؿش .
 وؿد ظؼد ابةـ بطةي ؾصةال ن ـكوبةف (البوكةي) بعـةقان (بةوب ذم ادةراء واخلصةقموت نافديـح وافكحذير مـ أهؾ اجلدال وافؽالم)ح وشو ؾقف افعديد مةـ افـصةقص كبقيةي وأثةور
()4

ظـ افسؾػ ن ذم اجلدل .

وتوجيُ أقوال الطلف يسجع إىل أصلني نليني يف فَه أقوال الطلف(:)5
األصل األول :أن ِ
ادؾزم مطؾؼو ن أؿقال افسؾػ هق مو اتػؼقا ظؾقف وحصؾ إمجوظفؿ ظؾقةف
بقوقحح وأمو مو ـون مـؼقٓ ظةـ إؾةراد مةـفؿ ؾةنن إصةؾ أن يؽةقن افـظةر إػ افـصةقص
افؼظقي.

( )1صعور أصحوب احلديٌ ٕيب أمحد احلوـؿ (رؿؿ .)17
( )2احلجي ن بقون ادحجي (.)485/2
( )3ذح افسـي (ص .)128-126
( )4البوكي افؽزى ( 483/2ومو بعدهو).
( )5يـظر صـوظي افكػؽر افعؼدي (ص .)469
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األصاال الينااا  :أن ؾفةةؿ أؿةةقال أؾةةراد افسةةؾػ يرجةةع إػ ضبقعةةي احلةةول وافزمةةون وادؽةةون
وافسوةؾ أو مـ ؿقؾ ففح ومو هق ادؼصقد هبذا آصطالح.
ؾبةةوفرجقع إػ إصةةؾ إول جةةوء افعديةةد مةةـ أثةةور ظةةـ افسةةؾػ ن ـراهةةي ادجودفةةي
وادـوطرةح وذـر افعديد مـ افعؾامء هذا وؿـ ظؼوةدهؿ افكل صةـػقهو فبقةون ظؼقةدة افسةؾػح
ون ادؼوبؾ كؼؾ ظـفؿ افعديد مـ ادـوطرات افؼصرة وافطقيؾيح بؾ ربام كؼؾ ظـ افقاحد مـفؿ
روايوت بودـع مةـ اجلةدال ثةؿ كجةد أن فةف مـةوطرات ٕهةؾ افبةدعح ومةـ أمثؾةي هةذا المةوم
أمحد

ح ؾؼد رويً ظـف روايةوت تػقةد ادـةع مةـ اجلةدالح يؼةقل ابةـ مػؾةه «وؿةد صةـػ

الموم أمحد

وريض ظـف ـكوبةو ن افةرد ظةذ افزكودؿةي وافؼدريةي ن مكشةوبف افؼةرآن وؽةرهح

واحكٍ ؾقف بةدٓةؾ افعؼةقلح وهةذا افؽكةوب رواه ابـةف ظبةد اهلل وذـةره اخلةالل ن ـكوبةفح ومةو
متسؽ بف إوفقن مـ ؿقل أمحد ؾفق مـسقخح ؿول أمحد ن روايي حـبؾ ؿد ــةو كةلمر بوفسةؽقت
()1

ؾؾام دظقـو إػ أمر مو ـون بد فـو أن كدؾع ذفؽح وكبغ مـ أمره مو يـػل ظـف مو ؿوفقهش .
وهـوك مـفؿ مـ أفػ ن جدال أهؾ افبدعح مثؾ (افةرد ظةذ ادريسةةل) فعةثامن بةـ شةعقد
افدارملح و(احلقدة) فعبدافعزيز افؽـوين.
وهذا جيعؾ كصقص ادوكعغ جلدال أهؾ افبدع بغ احكامفغ إول أ و أحةد إؿةقال ن
ادسلفيح وفقسةً ادسةلفي ةؾ إمجةوع .افثةوين أ ةو ؿقفةي ظةذ طةروف ومعةوين معقـةيح وهةق
أؿربح وهذا افذي يؼرره إصؾ افثوين.

أحوال تساعى لفَه اآلثاز الوازدة يف اجلدل:
إن ؾفؿ هذه أثور يـبغل أن يراظك ؾقةف احلةول افةذي ؿقؾةً ؾقةفح ومةـ هةذه إمةقر افكةل

( )1أداب افؼظقي (.)207/1
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تراظك
 -1ادصطؾح :مػفقم مصطؾه اجلدل افذي تؽؾؿ ظـةف افسةؾػح ؾؿػفقمةف ظـةدهؿ فةقس
ـام يريد ادكلخرونح بؾ ـثر مـفؿ تؽؾؿ ن ذم اجلدل ومؼصقده صةبفوت ادكؽؾؿةغح ـةام كبةف
()1

ظذ هذا ابـ ظؼقؾ احلـبع وابـ تقؿقي .
 -2الزمان :أن هذا افؽالم ؿقؾ ن زمـ مخقل افبدع حةذرا مةـ أن تةمدي هةذه اجلةدآت
إػ اككشور صبفوت ٓ يعرؾفو معظؿ افـوسح ون هذا ادعـك كؼؾ افةذهبل ظةـ افؾقةٌ بةـ شةعد
ؿقفف بؾغً افثامكغح ومو كوزظً صوحى هقى ؿط.
ؾعؾةةؼ افةةذهبل ؿةةوةال «ؿؾةةً ـوكةةً إهةةقاء وافبةةدع خومؾةةي ن زمةةـ افؾقةةٌح وموفةةؽح
وإوزاظةةلح وافسةةــ طةةوهرة ظزيةةزةح ؾلمةةو ن زمةةـ أمحةةد بةةـ حـبةةؾح وإشةةحو ح وأيب ظبقةةدح
ؾظفرت افبدظيح وامكحـ أةؿي إثرح ورؾع أهةؾ إهةقاء رؤوشةفؿ بةدخقل افدوفةي معفةؿح
ؾوحكوج افعؾةامء إػ جمةودفكفؿ بوفؽكةوب وافسةـيح ثةؿ ـثةر ذفةؽح واحةكٍ ظؾةقفؿ افعؾةامء أيضةو
()2

بودعؼقلح ؾطول اجلدالح واصكد افـزاعح وتقفدت افشبفش .
 -3الطريؼة :اكشغول افـوس هبذه اجلدآت افعؼؾقي ظـ افعؾةؿ ادـؼةقل ظةـ اهلل ورشةقففح
ؾـفقا ظـفو ٕجؾ آكشةغول بوٕصةقلح يؼةقل ابةـ رجةى «وـةون ابةـ ادبةورك أو ؽةره مةـ
إةؿي يؼقل فقس أهؾ افسـي ظـدكو مـ رد ظذ أهؾ إهقاءح بؾ مـ شؽً ظـفؿ .ذـةر هةذا
ـراهقي دو صد ظـ افعؾؿ افذي جوء بف افرشةقل ^ وظةـ افعؿةؾ بؿؼكضةوه :ؾةنن ؾقةف ـػويةيح
()3

ومـ مل يؽػف ذفؽ ؾال ـػوه اهللش .

( )1يـظر أداب افؼظقي ( )204/1مـفوج افسـي (.)85/3
( )2شر أظالم افـبالء (.)144/8
( )3افرد ظذ مـ اتبع ؽر ادذاهى إربعي (ص )59
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 -4ادآل :أن ادؼصقد افكحذير مـ اتبوع ككوةٍ هذا اجلةدل دون اظكبةور فؾةدفقؾ افشةةرظلح
وهذا مو يشر إفقف ؿقل الموم موفؽ «ـؾةام جوءكةو رجةؾ أجةدل مةـ رجةؾ ترــةو مةو كةزل بةف
()1

جزيؾ ظذ ؿد ^ جلدفف؟!ش .
 -5احلال :أن هذا ن حؼ مـ ٓ يرجك رجقظف وٓ اهكةداؤهح وهةذا ـةون حةول افؽثةريـ
مـ أهؾ افبدع ن ذاك افزمونح ون هذا يؼقل الموم أمحد «افذي ــو كسؿع وأدرــو ظؾقف مةـ
أدرــةةو أ ةةؿ ـةةوكقا يؽرهةةقن افؽةةالم واجلؾةةقس مةةع أهةةؾ افزيةةغح وإكةةام إمةةقر ن افكسةةؾقؿ
وآككفوء إػ مو ـون ن ـكوب اهلل وشـي رشةقففح ٓ ن اجلؾةقس مةع أهةؾ افبةدع وافزيةغ فةسد
()2

ظؾقفؿح ؾن ؿ يؾبسقن ظؾقؽ وٓ هؿ يرجعقنش .
 -6السائل :أن هذا افـفل دـ جعؾ ادـوطرة هدؾ ًو فذاهتو بحقٌ يظةـ أ ةو شةبقؾ صةحقه
فكحصقؾ افعؾؿح وحيصؾ بسبى ذفؽ افكقشع وادسو ي ن خموفطي ادبكدظي ؾفذا مذمقم أيض ًوح
ـام ورد ن ترمجي الموم أيب افقؾةوء ابةـ ظؼقةؾ أكةف ؿةول ظةـ كػسةف «وـةون أصةحوبـو احلـوبؾةي
يريدون مـل هجران مجوظي مـ افعؾامءح وـون ذفؽ حيرمـل ظؾ ًام كوؾع ًوشح ؾؼةول افةذهبل معؾؼة ًو
ؿؾً ـوكقا يـفقكف ظـ جموفسي ادبكدظيح ويةلبك حكةك وؿةع ن حبةوةؾفؿح وعنة ظةذ تلويةؾ
« ُ
()3

افـصقصح كسلل اهلل افسالميش .

نو الذي ال تيبغي نياظرته؟
ومعـك أكف ٓ تـبغل مـوطرتف أي ٓ يـبغل أن يـشغؾ افقاحد بفح أو أن جيعؾ فةف أآقةيح إٓ

( )1ذح أصقل اظكؼود أهؾ افسـي واجلامظي فالفؽوةل (.)293
( )2البوكي افؽزى ٓبـ بطي (.)471/2
( )3شر أظالم افـبالء (.)447/19
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بؼدر مو تدظق إفقف افرضورة واحلوجيح ؾوٕصؾ أن ادـوطرة تؽقن دـ يـكػع هبو أو ُيرجك اخلةر
فغره ن وراء هذه ادـوطرةح وافغوفى أن هذه إصـوف ادذـقرة ٓ تـكػع بودـوطرة وٓ يرجةك
اخلر فغرهو مـ وراةفوح ومـ همٓء

 -1اجلاٍل:
ؿول ابـ افعريب «وفؼد أخزين ؽر واحد ظـ أيب حومةد أمحةد بةـ أيب ضةوهر آشةػرايقـل
أكف خرج يقمو ظذ أصحوبف منورا ؾسلفقهح ؾؼول كوطرت افققم ظومقو ؾظفةرت ظؾقةف .ؾؼقةؾ
فف وأكً تظفر ظذ إةؿةيح ؾؽقةػ تػةرح بةوفظفقر ظةذ افعةقام؟ ؾؼةول افعةومل يةرده ظؾؿةفح
()1

وظؼؾفح وديـفح وافعومل ٓ يرده ؾفؿح وٓ يردظف ديـح ؾغؾبكف زة وكودرةش .
ؿول أبق افقفقد افبوجل «وؿد كطؼ افؽكوب بودـع مـ اجلدل دةـ ٓ ظؾةؿ فةفح واحلظةر ظةذ
مـ ٓ ؼقؼ ظـدهح ؾؼةول تعةوػ ﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
()2

ﮧ ﮨ ﮩﮪ﴾[آل ظؿران ]66ش .

 -2الطفيُ:
وهق افذي ٓ رصد ن أؿقافف وأؾعوففح ويزء إػ مـ كوطره أو جودففح ؾفذا الظراض ظـف
أوػ فؼقل اهلل تعةوػ ﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾[إظةراف ]199ح ؿةول ابةـ ظبةد افةز «ـةون
()3

يؼول ٓ متور حؾقام وٓ شػقفوح ؾنن احلؾقؿ يغؾبؽح وإن افسػقف يمذيؽش .

 -3املتعيت:
وهق افذي يـوطر وؿد ؾسد ؿصدهح ؾؾقس فةف ؽويةي ن معرؾةي احلةؼح وإكةام ؽويكةف ن مغوفبةي
( )1افعقاصؿ مـ افؼقاصؿ (ص .)211
( )2ادـفوج بستقى احلجوج (ص .)8
( )3هبجي ادجوفس ()249/2

15

الوحدة األولى

نقدنة في علم الخدل

خصؿفح ؾال ؾوةدة ترجك مـ جداففح يؼقل ابـ شريـ «ٓ عودل إٓ رجال إن ـؾؿكف رجقت
()1

أن يرجعح ؾلمو مـ ـؾؿكف ؾجودفؽ ؾنيوك أن تؽؾؿفش .
إٓ أن هذا افصـػ ؿد جيو خدل ٓ ٕجؾفح وفؽـ مـ أجؾ بقون بوضؾف فؾـوس.

 -4السافطة:
سح افعديد مـ افعؾامء بلن افراؾضي فقسقا أهال دـوطرهتؿح بؾ ٓ يؿؽةـ اجلةدال معفةؿح
وذهب بعضفم إىل أن األفضل عدم مـاةرهتم وجداهلم لعدة أسباب ،مـفا:
 -1وعػ ظؼقمؿح وؿؾي ؾفؿفؿ فألدفي افعؼؾقي ظذ وجففو افصحقه.
 -2ظدم وجقد إشوكقد افثوبكي مـ ضريؼفؿح ٓ فؾؼرآن وٓ حكةك فؾسةـيح ؾؾةقس ظـةدهؿ
مـؼقل يؿؽـفؿ إثبوتفح يؼقل ابـ تقؿقةي «ؾةنن افراؾضةي ن إصةؾ فقسةقا أهةؾ ظؾةؿح وخةزة
بطريؼ افـظرح وادـوطرةح ومعرؾي إدفيح ومو يدخؾ ؾقفو مـ ادـةعح وادعوروةيح ـةام أ ةؿ مةـ
أجفؾ افـوس بؿعرؾي ادـؼقٓتح وإحوديٌح وأثةورح وافكؿققةز بةغ صةحقحفو ووةعقػفوح
وإكام ظؿدهتؿ ن ادـؼقٓت ظذ تةقارييف مـؼطعةي الشةـودح وـثةر مـفةو مةـ ووةع ادعةروؾغ
()2

بوفؽذبح بؾ وبولحلودش .
 -3أكف ٓ يؿؽـ آتػو ظذ أصؾ فؾرجقع إفقف ظـد ادـوطرة (وهةذا ذط أشةود ؾقفةو)
ؾفةؿ ٓ يعسؾةةقن بلشةةوكقد أهةةؾ افسةةـيح ويةةذهبقن إػ أن افؼةةرآن ةةرفح ؾةةال ـكةةوب وٓ شةةـي
يؿؽـ أن ععؾ أصال ن جدامؿح يؼةقل افشةقيف بؽةر أبةق زيةد «واظؾةؿ أن ـةؾ افػةر متؽةـ
مـوطرهتو إٓ افراؾضيح ٕكف ٓ بد فؾؿكـوطريـ مـ أصؾ يرجعون إفقف (افؽكوب وافسةـي)ح وهةؿ
()3

ٓ يممـقن بوفسـي إٓ مو ـون مـ ضريؼ آل افبقًح وأن افؼرآن ؾقف ريػ وكؼصش .
( )1احلجي ن بقون ادحجي (.)485/2
( )2مـفوج افسـي افـبقيي (.)58/1
( )3افكعومل (ص .)112
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 -4ـثرة افؽذب واخلداع ن ـالمفؿح ؾفؿ يسكبقحقن افؽذب ويعدوكف ديـو.
 -5افكعصى افشديد ظـةدهؿ بحقةٌ أن افقاحةد مةـفؿ ٓ يؼبةؾ افساجةع ظةـ ديـةفح وإذا
أطفر افساجع ؾنكام يػعؾ هذا تؼقي.
 -6ؿؾي أدهبؿ ن ادـوطرات وتطوومؿ ظذ افسـي وأظالمفو ابكداء بوفصحوبي

.

 -7أن ن مـوطرهتؿ وجدامؿ تروجيو وكؼا فبوضؾفؿ وصبفوهتؿ افكل ؿد تعؾةؼ ن افـػةقس
ثؿ تصعى إزافكفو.
ويؾخص معظؿ هذه إشبوب جقاب افشقيف ظبداهلل افسقيدي ظـدمو ضؾى مـف افةقايل أن
يذهى دـوطرة ظؾامء افشقعي بحرضه مؾؽفؿ ؾقؼةقل «يةو أمحةد أؽةوح تعؾةؿ أن افةرواؾض أهةؾ
ظـود ومؽوبرةح ؾؽقةػ يسةؾؿقن دةو أؿةقلح ٓ شةقام وهةؿ ن صةقـكفؿ وـثةرة ظةددهؿح وهةذا
افشوه طومل ؽشقم ؾؽقػ أعوه ظذ إؿومي افةدفقؾ ظةذ بطةالن مذهبةف وتسةػقف رأيةف؟ وـقةػ
صؾ ادبوحثي معفؿ وهؿ يـؽرون ـؾ حديٌ ظـدكوح ؾال يؼقفةقن بصةحي افؽكةى افسةكي وٓ
ؽرهةةوح وـةةؾ آيةةي أحةةكٍ هبةةو يموفق ةةو ويؼقفةةقن افةةدفقؾ إذا تطرؿةةف آحةةكامل يبطةةؾ بةةف
آشةةكدٓلح ـةةام أ ةةؿ يؼقفةةقن ذط افةةدفقؾ أن يكػةةؼ ظؾقةةف اخلصةةامنح ظةةذ أن إمةةقر
آجكفوديي تػقد افظـح ؾؽقػ أثبً مؿ جقاز ادسه ظذ اخلػةغ وهةق ؿةد ثبةً بوفسةـيح ؾةنن
ؿؾً روي حديٌ ادسه ظذ اخلػغ كحق شبعغ صةحوبقو مةـفؿ المةوم ظةعح ؿةوفقا ظـةدكو
ثبً ظدم جقاز ادسه بروايي أـثر مـ موةي صحويب مـفؿ أبق بؽر وظؿةرح ؾةنن ؿؾةً إن هةذه
إحوديٌ افكل تقردو و ن صحي ادسةه مقوةقظي مػةساةح ؿةوفقا ـةذفؽ إحوديةٌ افكةل
()1

تقردو و ن صحي ادسه مقوقظيح ؾام هق جقابؽؿ جقابـوش .

( )1مممتر افـجػ (ص .)16
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وٕجةةؾ هةةذه إشةةبوب ذهةةى افعديةةد مةةـ افعؾةةامء ادكؼةةدمغ وادعةةوسيـ ظةةذ وجةةف
()1

اخلصقص إػ ظدم أؾضؾقي مـوطرهتؿح بؾ ذهى بعضفؿ إػ ادـع .
وٓ صةةؽ أن هةةذه إشةةبوب مةةو وجوهكفةةو وحظفةةو مةةـ افـظةةرح إٓ أن إضةةال ادـةةع مةةـ
مـوطرهتؿ ؾقف كظرح وٓ بد مـ افكػصقؾ
ؾوفراؾضي صل ؿ صلن بؼقي أهؾ افبوضؾح واهلل تعوػ رؽى ن جةدال أهةؾ افبوضةؾ وـشةػ
بوضؾفؿح ـام تؼدم ن أدفي مؼوظقي اجلدال وادـوطرة ٕهؾ افبوضؾح وهذا اجلدال فف أهداؾف.

أٍداف دلادلة السوافض:
ومـ إهداف إشوشقي
 -1رد افبوضةةؾ وإطفةةور ؾسةةوده بوحلجةةي وافبقـةةيح وتػـقةةده حكةةك ٓ يؾكةةبس بةةوحلؼ (وهةةذا
امدف مكعؾؼ بنثبوت احلؼ ذاتف)
 -2إؿـوع ادخط بخطئف فقساجةع ظـةف ويكةقب (وهةذا امةدف مكعؾةؼ بصةوحى افبوضةؾ
شقاء ـون مـ افرؤوس أو إتبوع)
 -3تبقغ احلؼ فؾـوس وـشػ افبوضؾ مؿ حكك ٓ يكةلثروا بةف (وهةذا مكعؾةؼ بعؿةقم أهةؾ
افسـي).
ؾنذا ـوكً ادـوطرة شكمدي إػ ؼقةؼ هةذه إهةداف وادصةوفه أو بعضةفو ؾفةل مطؾقبةي
ذظوح وأمو إذا ـوكً فةـ ؼةؼ صةقئو مةـ هةذه ادصةوفه أو ـوكةً شةكمدي إػ مػسةدة وأمةر
ظؽز ة ؾقـفةةك ظـفةةوح وهةةذا خيكؾةةػ بةةوخكالف إحةةقال وإصةةخوصح وتطبةةؼ ؾقةةف ؿقاظةةد
ادصوفه وادػوشد تؼديام وتلخرا وترجقحو.
( )1يـظر أصقل اجلدل وادـوطرة ن افؽكوب وافسـي (ص .)251-246
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وٓ بد مـ افكـبقف ظذ أن افؽالم افسوبؼ مكعؾؼ بودـوطرة واجلدال ادبةوذ معفةؿح أمةو افةرد
ظؾقفؿ بوفؽكوبي وافكلفقػ أو بودحورضات وافدروس دون افدخقل ن جدال مبوذ هذا فةقس
ؾ إصؽولح وفقس هـوك مـ مـع مـفح وافعؾؿ ظـده اهلل تعوػح بؼةط أٓ يؽةقن ن هةذا افةرد
مػسدةح ـنصفور فشةخص كؽةرةح أو إذاظةي فشةبفي ؽةر معروؾةي ظـةد افـةوس و شةك ظؾةقفؿ
افػكـي هبوح وكحق ذفؽ.

هل الهياظرة فٌها حرى بٌو الصحابة نخالف
لعقٌدة أهل السية؟
مـ ادسوةؾ ادفؿي ؾقام يكعؾؼ بؿـوطرة افراؾضي و كةوج إػ تلصةقؾ واوةه هةؾ يصةه أن
خيوض ؾقام جرى بغ افصحوبي

؟

واجلواب إصؾ ن ظؼقةدة أهةؾ افسةـي واجلامظةي أكةف ٓ يـبغةل اخلةقض ؾةقام جةرى بةغ
افصحوبي

ح ؿول ابـ بطي «ومـ بعد ذفؽ كؽػ ظام صجر بغ أصةحوب رشةقل اهلل ^

ؾؼد صفدوا ادشوهد معفح وشبؼقا افـوس بوفػضةؾ ؾؼةد ؽػةر اهلل مةؿ وأمةرك بوٓشةكغػور مةؿ
وافكؼرب إفقةف بؿحبةكفؿ وؾةرض ذفةؽ ظةذ فسةون كبقةف وهةق يعؾةؿ مةو شةقؽقن مةـفؿ وأ ةؿ
شقؼككؾقن وإكام ؾضؾقا ظذ شوةر اخلؾةؼ ٕن اخلطةل وافعؿةد ؿةد ووةع ظةـفؿ وـةؾ مةو صةجر
بقـفؿ مغػقر مؿ وٓ تـظر ن ـكوب صػغ واجلؿؾ ووؿعي افدار وشوةر ادـوزظوت افكل جرت
بقـفؿ وٓ تؽكبف فـػسؽ وٓ فغرك وٓ تروه ظـ أحةد وٓ تؼةرأه ظةذ ؽةرك وٓ تسةؿعف ممةـ
يرويف ؾعذ ذفؽ اتػؼ شودات ظؾامء هذه إمةي مةـ افـفةل ظةام وصةػـوه مةـفؿ محةود بةـ زيةد
ويقكس بـ ظبقد وشػقون افثقري وشػقون بةـ ظققـةي وظبةد اهلل بةـ إدريةس وموفةؽ بةـ أكةس
وابـ أيب ذةى وابـ ادـؽدر وابـ ادبورك وصعقى بـ حرب وأبق إشحو افػةزاري ويقشةػ
بـ أشبوط وأمحد بـ حـبةؾ وبشةةر بةـ احلةورث وظبةدافقهوب افةقرا ح ـةؾ هةمٓء ؿةد رأوا
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افـفل ظـفو وافـظر ؾقفو وآشكامع إفقفةو وحةذروا مةـ ضؾبفةو وآهةكامم بجؿعفةوح وؿةد روى
ظـفؿ ؾقؿـ ؾعؾ ذفؽ أصقوء ـثرة بلفػوظ خمكؾػي ادعوين ظذ ـراهقةي ذفةؽ والكؽةور ظةذ مةـ
()1

رواهو واشكؿع إفقفوش .
وؿول افزهبوري «وافؽػ ظـ حرب ظع ومعوويةي وظوةشةي وضؾحةي وافةزبر رمحفةؿ اهلل
()2

أمجعغ ومـ ـون معفؿ وٓ وصؿ ؾقفؿ وـؾ أمرهؿ إػ اهلل -تبورك وتعوػش .

وٍرا األصل لُ دليل وتعليل:
أما الدليل:
ظـ ظبد اهلل بـ مسعقد

ؿول ؿول رشقل اهلل ^ «إذا ذـر أصحويب ؾلمسةؽقاح وإذا
()3

ذـرت افـجقم ؾلمسؽقاح وإذا ذـر افؼدر ؾلمسؽقاش .

وأما التعليل:
ؾألن اخلقض ؾقام جرى بغ افصحوبي

مـ خالف يمدي إػ الزراء هبؿ واحلط مةـ

مؽةوككفؿح مةةع صةةعقبي متققةةز حؼقؼةةي هةةذه ادقاؿةةػح ؾؽثةةر ممةةو كؼةةؾ ظةةـفؿ هةةق مةةـ افضةةعقػ
وادؽذوبح وهـوك أمقر ـوكقا ؾقفو جمكفديـ ومكلوفغح ؾؼد يؼع ادرء ن الشوءة إفقفؿ.
يؼقل أجري وهق يعؼةد حةقارا اؾساوةقو بقـةف وبةغ مةـ يريةد اخلةقض ؾةقام جةرى بةغ
افصحوبي «ؾنن ؿول ؿوةؾ وأيش افذي يرضكو مـ معرؾكـو دو جرى بقـفؿ وافبحٌ ظـف؟
ؿقؾ فف ٓ صؽ ؾقفح وذفؽ أن ظؼقل افؼقم ـوكً أـز مـ ظؼقفـو وظؼقفـةو أكؼةص بؽثةر
( )1افؼح والبوكي ظذ أصقل افديوكي (ص .)296-294
( )2ذح افسـي (ص .)106
( )3رواه افطزاين ن افؽبر ( )10448وجوء ـةذفؽ ظةـ ؽةر ابةـ مسةعقد مةـ افصةحوبيح وصةححف إفبةوين ن
صحقه اجلومع (.)545
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()1

وٓ كلمـ أن كبحٌ ظام صجر بقـفؿ ؾـزل ظـ ضريؼ احلؼ وككخؾػ ظام أمركو ؾقفؿش .
ويرى بعض افعؾامء أن ادػسض الظراض متومو ظـ ذـر مو جرى بةغ افصةحوبيح وأن مةو
يقجد ن ـكى أهؾ افبدع ٓ يصه ؾال يؾكػً إفقف.
وادسكػود ممو ؿرره أهؾ افسـي ن هذا افبوب أن ادؼصقد بولمسوك ظام جرى بةغ افصةحوبي
أمران اثـون
 -1ظدم افكعرض مؿ بوفؼدح وافطعـ وافكشؽقؽ.
 -2ظدم افكقشع ن افؽالم ظام جرى بقـفؿ حقٌ ٓ مصؾحي حؼقؼقي مـ ذـره.
وظؾي ذفؽ أكـو ملمقرون بكعظقؿ افصحوبي افؽرام وكؼ ؾضوةؾفؿ بغ افـوسح وـةؾ رء
يـون هذا ادؼصد افؼظل أو يمدي إػ الخالل بف ؾنكف يـفك ظـفح وافعؽةس بةوفعؽسح ؾؽةؾ
مو يمدي إػ تعظقؿ افصحوبي ورؾع صل ؿ وكؼة ؾضةوةؾفؿ وتثبقةً بةكفؿ ن ؿؾةقب افـةوس
ؾفق ملمقر بفح وبـوء ظذ ذفؽ ؾنن ادـوطرة افكل تمدي إػ ؼقؼ هذا ادؼصد مطؾقبةي ومةلمقر
هبوح وأمو افكل تمدي إػ كؼقضف ؾفل ممـقظي مـفل ظـفوح وهذا هق افذي ظؾقةف ظؿةؾ افعؾةامء ن
ردودهؿ وـكوبوهتؿ ومـوطراهتؿ فؾشقعي ظذ مر افعصقر.

( )1افؼيعي (.)2485/5
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آداب الهياظرة:
هـوك افعديد مةـ أداب افكةل يـبغةل فؾؿجةودل وادـةوطر أن يةكحذ هبةوح ومةـ أهةؿ هةذه
أداب

 -1حطً اليية:
ؾوفـقي احلسـي مطؾقبي ن مجقع إظامل افكةل يةراد مـفةو افكؼةرب إػ اهلل تعةوػح وادـةوطرة ن
ؿضويو افعؼقدة وافؼيعي هل مـ إظامل افكل يـبغل أن سـ ؾقفو افـقيح وحسـ افـقي ؾقفةو فةف
أوجفح ومـفو
 إخالص افـقي بلن يبكغل هبذه ادـوطرة وجف اهلل تعوػ. أن يؽقن مؼصقده إيضوح احلؼ دون ادغوفبي فؾخصؿ. جيعؾ ؿصده افـصقحي فديـ اهلل تعوػ وفؾؿسؾؿغ ودـ جيودفف. -تؽقن آكف افقصقل فؾحؼ وأكف مكك مو طفر فف رجع إفقف.

 -2التونل على اهلل تعاىل واالعتناد عليُ:
وافكجرد ظـ افـظر إػ افذات وآؽسار والظجةوب هبةوح ؾجةدال أهةؾ افبوضةؾ كةقع مةـ
اجلفود افذي ٓ ؽـةك فؾعبةد ؾقةف ظةـ افكقـةؾ ظةذ اهلل تعةوػح ؾفةذا كةقح

خيوضةى ؿقمةف

ويؼةةةةقل مةةةةؿ ﴿ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾[يقكس ]71

وهةةذا هةةقد

يؼةةقل فؼقمةةف ﴿ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ﴾[هقد ]56-54
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 -3معسفة مرٍب املدالف قبل املياظسة:
ؾنن افشخص إذا كوطر مـ ٓ يعرف مذهبف شقؼع ن بط وإصؽوٓت ـبرة ؿد تةمدي إػ
هزيؿكف ن ادـوطرة.
ومذهى ادـوطر يشؿؾ مذهبف افعوم ومذهبف اخلوص
ادذهب العام لؾؿـاةر :وذفؽ بؿعرؾي افطوةػي افكل يـكؿل إفقفةو ظةذ وجةف افكحديةدح ومةو
هل أصقموح ومو هل مراجعفو ادعكؿدةح ومـ هؿ ادرجعقوت مذه افطوةػي.
ومةةـ أهةةؿ ذفةةؽ معرؾةةي ادسةةؾامت فةةدى هةةذه افطوةػةةيح وافػةةر بقـفةةو وبةةغ افطقاةةةػ
إخرى.
ادذهب اخلاص لؾؿـاةر :بؿعـك معرؾي أراء اخلوصي مذا افشةخصح وذفةؽ مةـ خةالل
ـكبف ومؼوٓت و ورضاتفح أو حكك مةـ خةالل مـشةقراتف ظةذ مقاؿةع افكقاصةؾ آجكامظةلح
وهذا يسوظد جدا ن معرؾي هؾ هةذا ادـةوطر مـضةبط مـفجقةو أم مضةطربح وهةؾ فةف أصةقل
يرجع إفقفو أم ٓح ومو هل أبرز كؼوط افضعػ فديةفح ومةو هةل افكـوؿضةوت افكةل يؼةع ؾقفةو...
افيف.
وهذه افـؼطي إخرة مفؿي جداح ٕن ـثةرا مةـ ادـةوطريـ وادجةودفغ ادـكؿةغ فطقاةةػ
معقـي حيووفقن ن أثـوء اجلةدال إطفةور افكحةرر مةـ مةذهبفؿ وظةدم افكؼقةد بلصةقفف وؿقاظةده
فقعطل فـػسف ؾرصي فؾكفرب مـ مقاضـ الفزام وافكـةوؿضح فؽةـ بؿعرؾةي مذهبةف افشخ

ة

يؿؽـ افكلـد مـ حؼقؼي هذا إمر مـ ظدمفح وحكك فق ـون صودؿو ؾعذ إؿةؾ يؿؽةـ إفزامةف
بؿذهبف افشخ

ؾال جيد جموٓ فؾفروب مـ الفزاموت.

وممو تػقده هذه افـؼطي ـةذفؽ آشةكعداد فشةبفوت اخلصةؿح ؾةنن ادةرء إذا أدرك مةذهى
خصؿف وأصةقفف وأدفكةف واشكحرضة صةبفوتف افكةل يؿؽةـ أن يقردهةو ظؾقةفح وـةون هةذا ؿبةؾ

23

الوحدة األولى

نقدنة في علم الخدل

ادـوطرةح ؾنكف يسكطقع أن يكفقل بوٕجقبي ادـوشبي ممو يؽقن أؿقى حلجكف وأدظك فغؾبكف.
وهذا ـون أحد أشبوب ؽؾبي افشقيف ظبداهلل افسةقيدي ن جؾقشةف مةع ظؾةامء افشةقعي أثـةوء
مممتر افـجػ ادشفقر ظوم 1156هةح واككفك بنؿرار ظؾامء افشةقعي بػضةؾ افشةقخغح وحيؽةل
افشقيف ظبداهلل افسقيدي ـقػ ـةون حوفةف ؿبةؾ ادـةوطرة ؾقؼةقل «ؾؾةؿ أزل ن افطريةؼ أصةقر
افدٓةؾ مـ افطرؾغ وأخقؾ إجقبي إذا وؿع اظساضح ومؾ يزل هذا دأيب وديدين ٓ ؾؽةر يل
إٓ ن تصقير افدٓةؾ ودؾع افشبفح حكك أين صةقرت أـثةر مةـ موةةي دفقةؾح وظةذ ـةؾ دفقةؾ
()1

جعؾً جقابو أو جقابغ أو ثالثي ظذ حسى افشبف ومظـكفوش .

 -4مساعاة قدز املياظس:
ؾقـبغل فؾؿـوطر أن يراظل ؿدر خصؿفح ويػر بةغ افعةومل وؽةرهح وبةغ ادكحةري فؾحةؼ
وادكعـًح وادـوطر وادكطػؾح ؾقكعومؾ مع ـؾ واحد بام يؾقؼ بف.
ومـ ذفؽ أٓ يسكفغ بخصؿف أو يعطقف أؿؾ مـ ؿدره ؾقغؾى.

 -5اجملادلة باحلطيى:
امكثةةوٓ ٕمةةر اهلل تعةةوػ ن ؿقفةةف ﴿ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲﴾[افـحةةؾ  ]125يؼةةقل ابةةـ
احلـبع «حيكؿؾ أن يؽقن ادرا ُد بوٕحسـ إطفر مةـ إدفةي .وحيكؿةؾ افكعجقةز ظةـ التقةون
بؿثؾ افؼرآنح ٕكف أحسـ إدفي كظوم ًو وبقوك ًو وأـؿؾفو حسـ ًو وإحسوك ًو وأرجحفةو مةـ افثةقاب
مقزاك ًو وأووحفو ظذ اخكالف مدفقٓهتو ـشػ ًو وبرهوك ًو .وحيكؿؾ الصغو ُء إػ ُصبففؿ وافرؾؼ
هبؿ ن حؾفو ودحضفو .وحيكؿؾ بسك افغؾظي ظؾةقفؿ ن حةول جةدامؿ فكؽةقن ظؾةقفؿ احلجةي

( )1مممتر افـجػ (ص .)17
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ِ
إكبقوء
أطفر واجلحد مـفؿ أكؽد وهل شـي

()1

ح مع إمؿ ظـد افدظقةش .

 -6عدو اجملادلة عيد الشعوز باهليبة:
شقاء ـون افشعقر هبقبي افعومل أو هقبي افسؾطون ممو يؿـع ادـوطر مـ إبداء حجكف أو افكجةرؤ
ظذ افكخطئيح وؿد ـون ٕيب بؽر بـ افعريب مقؿػ مـ هذا افؼبقؾح حقةٌ ـةون يـةوطر راؾضةقو
هق رأس المومقي ن بؾده وـون ابـ افعريب مورا هبوح يؼقل ابةـ افعةريب «وؿطعـةو افؽةالم ظةذ
()2

ؽرض مـلح ٕين خػً أن أؾحؿف ؾقـكؼؿ مـل ن بالدهش .

 -7االتفام على أضظ املياظسة:
وأهؿ ذفؽ آتػو ظذ ادرجع ظـد آخكالفح إذ ٓ يؿؽةـ افكقصةؾ إػ أي ككقجةي إذا مل
تؽـ هـوك مسؾامت مكػؼ ظؾقفو بغ اخلصؿغح ؾقكؿ آتػو ظذ اظكامد مرجعقي افؼرآن ؾؼةطح
أو مرجعقي افؼرآن وافسـي ادرويي فدى افسـي وافشقعيح وكحق ذفؽ.
ويؽةةقن افبةةدء ن ادـةةوطرة بوفـؼةةوط ادشةةسـي و ديةةد مقاوةةع آتػةةو ح ؾوفبةةدء هبةةو يؼؾةةؾ
افػجقةح ويقثؼ افصؾي بغ افطةرؾغح ويشةعر ـةال مةـفام أن اخلالؾةوت وةقؼيح وهةذا فةف أثةره
الجيويبح ومردوده افـػز ن احلقار.

 -8اعتدال املصاج عيد املياظسة:
ؾال يؽقن ادـوطر ن حول يشقش ظذ ظؼؾف وؾؽرهح ـشدة اجلةقع أو افعطةش أو افغضةى
أو احلزن ...افيف.

( )1اشكخراج اجلدال مـ افؼرآن افؽريؿح ظبدافرمحـ ابـ احلـبع (ص .)53-52
( )2افعقاصؿ مـ افؼقاصؿ (ص .)47
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()1

وإصؾ ن هذا ؿقل افـبل ^ «ٓ يؼضغ حؽؿ بغ اثـغ وهق ؽضةبونش ح يؼةقل ابةـ
ظؼقةةؾ احلـةةبع «وادـةةوطرة حقةةٌ ووةةعً ؾن ةةو ووةةعً ٓشةةكخراج حؽةةؿ اهلل ن احلودثةةيح
()2

ؾوظكز مو اظكدال افطبعش .

 -9إىصاف اخلصه:
ؾوفغرض افرةقس فؾؿـوطرة هق افقصقل إػ احلؼح وظدم الكصوف يؿـع مـ افقصقل إػ
احلؼح وهق كقع مـ افكطػقػ ـام ؿول افشقيف افسعدي ن ؿةقل اهلل تعةوػ ﴿ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾[ادطػػغ ]3-1

«يةدخؾ

ن ظؿقم هذا احلجٍ وادؼوٓتح ؾنكف ـام أن ادكـوطريـ ؿد جرت افعودة أن ـةؾ واحةد مةـفام
أيضةو أن يبةغ مةو خلصةؿف مةـ احلجةٍ افكةل ٓ
حيرص ظةذ موفةف مةـ احلجةٍح ؾقجةى ظؾقةف ً
يعؾؿفوح وأن يـظر ن أدفةي خصةؿف ـةام يـظةر ن أدفكةف هةقح ون هةذا ادقوةع يعةرف إكصةوف
الكسون مـ تعصبف واظكسوؾفح وتقاوعف مـ ـزهح وظؼؾف مـ شػففش.

 -11تلديص نالو اخلصه إذا ناٌ طويال:
ؾبعض ادـوطريـ يطقؾ افؽالم أحقوكو فعدم ؿدرتف ظذ اخكصور افؽالم وتـؼقحةفح وأحقوكةو
يػعؾ بعضفؿ هذا تعؿدا ٕجؾ افكؿقيف ظذ خصؿف وإهيوم احلورضيـ بؽثرة ظؾؿف وحججةفح
ؾفـو ٓ بد مـ تؾخقص ـالمف وإظودة ظروف ظؾقف وأخذ الؿةرار مـةف بةلن هةذا هةق مؼصةقدهح
ؾقؼقل ادـوطر خالصي ـالم مـوطري أكف يريد ـذا وـذاح وحجكف ـذا وـذاح أفقس ـذفؽ؟
وهذا افكؾخقص يػقد ن أمقر

( )1أخرجف افبخوري ( )7158ومسؾؿ ( )1717مـ حديٌ أيب بؽرة

.

( )2اجلدل ظذ ضريؼي افػؼفوء (ص .)244
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 يسوظدك ظذ مجع صكوت افؽالم حكك تعرف مـ أيـ ترد ظؾقف. يبغ فؾـوس حؼقؼي ـالمف افؽثر وأكف فقس إٓ هةذه افـؼةوط ادعةدودةح ؾقةزول اكبفةورهؿواؾككو ؿ بف.
 يؾزمف بام ؿولح حكك إذا أراد بعد ذفؽ أن يـػل ـالمف أو يـوؿضف ٓ يسكطقعح ٕكف ؿد أؿةرأن هذا هق مراد ـالمف.
وإذا ـون حقار افشقعي ٕجؾ دظقهتؿ ؾقؿؽـ أن يضوف
 -1احلقار مةع افشةقعل فةقس حةقار ًا مةع ؾةردح وإكةام مةع مةقروث ظؼوةةدي مةساـؿ ظةز
افزمـ.
 -2جةةذور آكحةةراف ظـةةد افشةةقعي ترجةةع إػ ظةةدة أشةةبوبح أآفةةو افشةةقطونح ظؾةةامء
افضالفيح وافـػس إمورة بوفسقءح وٓ بةد فؾؿحةوور افقؿةقف ظةذ أي مةـ هةذه إمةقر هةق
افسبى افرةقس ن اكحراف افشقعل افذي حيوورهح فؾسـقز ظؾقف.
 ٓ -3يـبغةةل افبةةدء ن حةةقار افشةةقعي بودسةةوةؾ افػرظقةةي ـلؾضةةؾقي ظةةع
بوخلالؾي ومؼكؾ احلسغ

وأحؼقكةةف

وظوصقراء وافسبي احلسقـقي واجلؿع بغ افصةالتغ ..إفةيف .بةؾ

جيى افسـقز ظذ مسوةؾ مـ أمثول ظؼقةدهتؿ ن افكقحقةد ون افؼةرآن ون افصةحوبي

..

إفيفح وهل إمقر افكل يكفرب مـفو افشقعي ن افغوفى.
 -4جيى افسـقز ظذ كؼطي واحده ن احلقارح وظدم تشكقكف ن ظةدة ةوورح ؾةال ُيـكؼةؾ إػ
ؽرهو حكك يكؿ افػراغ مـفو واحلؽؿ ؾقفو.
 -5ظقام افشقعي هةؿ وةحويو ظؾامةفةؿ ن افغوفةىح ؾقجةى ؿطةع افصةؾي وافكةلثر بقةـفؿح
وذفؽ بكذـرهؿ بل ؿ شقؼػقن أموم اهلل وحدهؿ وشقسلفقن ظـ ـةؾ أظاممةؿح مةع افكقوةقه
فؾشقعل بلن مو يصدر ظـ أهؾ افسـي مـ مطوظـ ن افشقعي فقس ادؼصقد بةف افعةقامح بةؾ مةـ
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ظرف احلؼ مـفؿ وجحده.
 -6ظـد كؼةد ظؼوةةد افشةقعي افػوشةدة ٓ يـبغةل إؽػةول آشكشةفود بةلؿقال ظؾامةفةؿ (مةـ
أصحوب افـزظوت افكصحقحقي ظـدهؿ)ح دو فف مـ تلثر ـبر.
 -7جيى إخذ ن آظكبور أن افشقعل يعطل فؾؿصةطؾه وافعـةقان وافغةالف اخلةورجل
ؿقؿي ـبرةح إذ ؿد حيوربقن مسلفي معقـةي بسةبى افعـةقانح و ُيؼبِؾةقن ظةذ ذات ادسةلفي إذا تغةر
ظـقا و .ؾفـوك ؾر مث ً
افػجةور) وبةغ (حةقار هةودئ مةع
ال بغ ظـقان (احلةقار مةع افراؾضةي ّ
صديؼل افشقعل).
 -8يـبغل اجكـوب افعبورات افؼوشقيح ـوفؼقل فؾشةقعل يصةعى تصةديؼؽ ٕكةؽ تعؿةؾ
بوفكؼقيح أو هؾ تزوجـل أخكؽ مكعي ..إفيف .ؾـعؿد إػ حبس افشقعل ن ذاتةفح وإػ تؼققةده بةام
محؾف أشالؾف مـ مقاؿػ ؿد ٓ يكػؼ معفو.
حيوول افكحرر مـفح ؾال كسؿه فف حكك بوفزاءة ممو ّ
 -9افسـقز ظذ إطفور ادكـوؿضوت ن ادذهى افشقعلح ؾفذه ادسلفي تضةعػ مةـ مقؿةػ
افطرف أخر بسبى تػؽره ن ـقػقي اجلؿع بغ ادكـوؿضوتح وبوٕخص إن ـثرت ظؾقف.
 -10جيى افكـبف دؼوصد افشقعي مـ ضرح ادؼدموت فشةبففؿح ـةلن يؼةقل مةو مصةر مةـ
ؽضةةبً ظؾقةةف ؾوضؿةةي
افصديؼ

؟ ؾةةال يـبغةةل افكنةةع ن اجل ةقاب وإظطةةوء احلؽةةؿح ؾقطبؼةةف ظةةذ

 .بؾ جيى إؾسود مؼوصةده بؼقفةؽ مةثال ـؿصةر افةذي مل يةداؾع ظةذ زوجكةف

حكك ـن وؾعفو وتـوزل ظـ اخلالؾيح حكك ظوتبكف وظوتبكف ظةذ ذفةؽ؟ ؾفةذا جيعةؾ افشةقعل
ظورؾ ًو بقؿقؾؽ ظذ مؼوصده وأشوفقبف ؾربؽفح ويضعػ مـ مقؿػف.
 -11اشكغالل اجلوكى افعوضػل ظـد افشقعي وبشؽؾ مـوشةىح ـةلن كةذـر فؾشةقعل مةو ن
ـكبفؿ مـ مطوظـ ن أهؾ افبقً رمحفةؿ اهللح ون ادؼوبةؾ إؿـوظةف بةلن أهةؾ افسةـي ٓ يؽرهةقن
أهؾ افبقًح بؾ إ ؿ يقافق ؿح وأ ؿ ٓ ظالؿي مؿ بلؾعول بعض احلؽوم ظةز افكةورييف ـؼضةقي
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مؼكؾ احلسغ

ح بؾ إن ظؾامء أهؾ افسـي أكػسفؿ اوطفدوا مـ ؿبؾ بعض احلؽوم.

 -12جيى إخةذ مةـ ادصةودر افشةقعقي مبةوذةح حكةك ٓ تؼةع ن حةرج اخلطةل ن افـؼةؾ
ظـفؿ بسبى افـؼؾ بقاشطي.
 -13فقس بوفرضورة أن ـؾ مو جوء ن ـكى افشقعي يؾزمفؿ مجقع ًوح ؾفـوك ـثر مةـ أراء
وافعؼوةد مل تعد مؼبقفيح ؾال يـبغل تعقرهؿ بام ن مذهبفؿ مـ أخطوء مةو مل يعكؼةدوهو ويؼقفةقا
هبو.
 -14يـبغل أن تؽقن افغويي هل افدظقة فؾعقدة فؾؽكوب وافسةـي افصةحقحي دون افسـقةز
ظذ ؿضقي إظالن افكســح ويـبغل افسـقز ظذ إطفور وشـ ظؼوةد أهؾ افسةـي واجلامظةي بةدًٓ
مـ افسـقز ظةذ إطفةور ظقةقب ادةذهى افشةقعل مةـ ؽةر رضورةح ٕن افةكفجؿ ظةذ ظؼوةةد
أخريـ حيقمؿ إػ مقؿع افدؾوعح ؾكضقع معفو مؼوصد وؽويوت احلقار.
 -15مراظةةوة ؿةةوكقن خػةةض أو تؼؾقةةؾ افػسةةود افعؼةةدي أمةةر مفةةؿح ؾةةنذا اشةةكطوع ادـةةوطر
افكؼؾقةةؾ مةةـ افعؼوةةةد وافؼـوظةةوت افػوشةةدة فؾؿحةةوور ؾفةةذا جقةةد جةةداح وؿةةد يؽةةقن هةةذا هةةق
ادؿؽـح وحقـفو ربام يؽقن آشكؿرار ن اجلدال أمر ٓ داظل فف أو يمدي إػ ككوةٍ ظؽسقي.
 -16آشكػودة مـ ادفكديـ ن افقصقل إػ افبؼقيح ؾفؿ أؿدر ظذ معرؾةي شةبؾ افقصةقل
إفقفؿح وأـثر ؿبقًٓ ظـدهؿ مـ افغر.
 -17فقس بوفرضورة أن عد الجوبي ظذ ـؾ صةبفي حةورضة ظـةدكح وٓ حةرج ن ضؾةى
الذن فؾرجقع إػ أهؾ افعؾؿ دعرؾي رأهيؿ وأؿقامؿ ن ادسلفي.
 -18اجكـى افكنةع ن كؼةد أو افطعةـ ن افؼةقل أو افروايةي دون مراجعةي مصةودر أهةؾ
افسـي فؾكلـد مـ ظدم وجقد أمثومو مـ ضرؿـوح ؾكؼع ن حرج.
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فقحدة افثوكقي مفورات اجلدال وادـوطرة

حمتويات الوحدة:
 مفورات افكحؾقؾ.
 مفورات افـؼد.
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هـوك افعديد مـ ادفورات افكل حيكوج ادـوطر إػ معرؾكفو وافكةدرب ظةذ اشةكعاممو بشةؽؾ
جقدح وهل تـؼسؿ ظذ ؿسؿغ أشوشغ
 -1مفورات افكحؾقؾ

 -2مفورات افـؼد

نهارات التحلٌل:
مـ أشبوب تسؿقي افشبفي هبذا آشؿ أن احلؼ يشكبف ؾقفو بوفبوضؾح حكك أكف ربةام يصةعى
افكؿققز بقـفامح ويؾكبس إمر ظذ ادكؾؼل موح وفق ـوكً افشبفي بوضال خوفصةو دةو راجةً ظـةد
معظؿ افـوسح وإكام شبى تلثرهو هةق جوكةى آصةكبوه احلوصةؾ ؾقفةوح ومةـ هـةو ؾةنن أول مةو
حيكوج إفقف ادـوطر أن تؽقن ظـده افؼدرة ظذ ؾقؾ هذه افشبفي ومعرؾي أيـ مؽؿـ اخلطل ؾقفةو
حكك يسكطقع أن يرد ظؾقفو بوفشؽؾ افصحقه ادـوشةىح وبؼةدر مةو يعجةز ادـةوطر ظةـ ؾقةؾ
افشبفي بؼدر مو يؽقن ظجزه ظـ جقاهبو.
ومـ هـو ؾنكف ظـد شامع أو ؿراءة أي صبفي ؾال يـبغل فةؽ أن تضةطرب أو تشةعر بةوخلقف
مـ ظدم افؼدرة ظذ الجوبي ظـفةوح وٓ تكعجةؾ ـةذفؽ بةوفرد ظؾقفةوح بةؾ ابةدأ بوفكلمةؾ ؾقفةوح
واظؿؾ ظذ تػؽقؽ هةذه افشةبفي حكةك تكضةه فةؽ بـقكفةو آشةكدٓفقي ويكبةغ فةؽ مؼصةقد
اخلصةةؿح وتػـةةد مةةقاضـ اخلؾةةؾ وافضةةعػ ؾقفةةوح وتؽكشةةػ مةةو ؾقفةةو مةةـ مغوفطةةوتح وهةةذا
شقكطؾى مفورتغ أشوشقكغ
 -1مفورة ضرح إشئؾي

 -2مفورة ـشػ ادغوفطوت

مَازة طسح األضئلة:
ن ظؾؿ اجلدل يطؾؼ ظذ افذي يبدأ بطرح افدظووى ادعؾؾح ويطؾةؼ ظةذ افطةرف أخةر
افةةذي يكةةقػ مفؿةةي افـؼةةد افسةةوةؾح إذ أن ظؿةةؾ افسةةوةؾ يكطؾةةى تػعقةةؾ جوكةةى افسةةمال
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وآشكػسورح ومذا مـ أهؿ مو يؽقن فؾؿـوطر وافةراد ظةذ افشةبفوت أن يعةرف ـقةػ يطةرح
إشئؾيح ومو هل إشئؾي افكل يـبغل أن يطرحفوح أو بعبورة أخرى إػ موذا يـبغةل أن يكقجةف
افسمال؟
تـبقه :فقس بوفرضورة أن يكؿ تقجقف هذا افسمال فؾخصؿح بؾ أحقوكو يؽػل أن تطةرح هةذا
افسمال ن كػسؽ وعقى ظـف حكك تكضه فؽ مػردات افشبفي وترـقبفو.
وأهؿ إشئؾي افكل يـبغل ظذ ادـوطر ضرحفو

()1

أوال :الطؤال عً املعيى غري الواضح حتى يتطح مكصود املدعي متاما:
يؼقل ابـ افكؾؿسوين «اظؾؿ أن افقاجى ظذ افسوةؾ أن يطؾى أوٓ مو أمؽـف مةـ تعريةػ
مػردات اددظكح وتعقغ افبحةٌ ومتققةزه ظةـ شةوةر إحةقالح ـةام إذا ادظةك ادعؾةؾ أن افـقةي
فقسةةةً بؼةةةط ن افقوةةةقءح ؾقـبغةةةل فؾسةةةوةؾ أن يؼةةةقل مةةةو افـقةةةي؟ ومةةةو افؼةةةط؟ ومةةةو
()2

افقوقء؟ش .

ثاىيا :الطؤال عً الدليل؟
وهذا مةـ أهةؿ إشةئؾيح ٕن افةدظقى دون دفقةؾ ٓ ؿقؿةي مةوح وٓ حوجةي إػ مـوؿشةكفوح
ومذا يؽػل رؾض افدظقى ادجردة ظـ افدفقؾ لشؼوضفو.
تـبقفون
األول افسمال ظـ افدفقؾ إكام يؽقن بعد افكلـد مـ أن افدظقى معوروةي دةو تعكؼةدهح أمةو
إذا ـوكً افدظقى ؽر خموفػي فعؼقدتؽ ؾال حوجي إػ افسمال ظـ افدفقؾح إذ يؽػل أن تؼةقل

( )1يـظر ذح افؽقـى ادـر (.)375/4
( )2ذح معومل أصقل افديـح كؼال ظـ صـوظي افكػؽر افعؼدي (ص .)478
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كحـ ٓ كخكؾػ ن هذا.
مينال :إذا ؿول افشقعل أبق بؽر وظؿر وظثامن فقسقا أةؿي وإكام الموم هق ظعح ؾفـةو يؼةول
مو تريد بؼقفؽ أةؿيح ؾنن أردت أ ؿ ؽر معصقمغ ؾـحـ ككػؼ معؽ ظذ أ ةؿ فقسةقا أةؿةي
هبذا آظكبور وهـو ٓ كحكوج إػ ادطوفبي بوفةدفقؾح وإن أردت أ ةؿ فقسةقا أهةال فممومةي أو أن
خالؾكفؿ مل تـعؼد بنمجوع ادسؾؿغ ظؾقفو وكص افرشقل ^ ظةذ اخلؾقػةي إول كصةو سحيةو
أو خػقو ؾال كسؾؿ فؽ بذفؽح وهـو كطوفبف بوفدفقؾ ظذ دظقاه دخوفػكفو ظؼقدتـو.
الينا  :إذا مل ِ
يلت اددظل بدفقؾ دظقاه ؾال تةذهى وتبحةٌ فةف ظةـ افةدفقؾح أو تؼةقل فةف
أظؾؿ أكؽ ٓ تعرف افدفقؾ ظةذ دظةقاك هةذهح وفؽةـ شةلذـر دفقةؾ أصةحوب مةذهبؽ ..ثةؿ
تذـر أدفكفؿح ٕن ادؼصقد مـ ادـوطرة إطفور وةعػ افبوضةؾح وهةذا افصةـقع ؿةد يؽةقن ؾقةف
تؼقيي ففح خوصي إذا ؿك بقوكؽ ظـ تقوقه ؾسود اشةكدٓمؿح ؾةربام تعؾةؼ افشةبفي ن كػةقس
افبعض ؾال رج بعد ذفؽح وهذا ممو أخذه افعؾامء ظذ افػخةر افةرازيح حقةٌ إكةف إذا ظةرض
أؿقال أهؾ افبةدع يعةرض أدفةكفؿ بوفكػصةقؾح بةؾ ربةام ذـةر مةؿ أدفةي ٓ يعرؾق ةوح ثةؿ إذا رد
ظؾقفؿ مل حيسـ افرد ظؾقفؿ ـام أحسـ ن ظرض أدفكفؿح ؾصور ـلكف داظقي مةذه افبةدع مةع أكةف
ن مؼوم افرد ظؾقفو.

ثالجا :الطؤال عً ىوع ٍرا الدليل ٍل ٍو مً املكبول عيد اخلصه أو ال؟
إذ أن مصودر افكؾؼل كؾػ مـ ضوةػي إػ أخرىح ؾام يصه أن يؽقن دفةقال ظـةد هةذا ربةام
ٓ يصه أن يؽقن دفقال ظـد أخرح وإصؾ أن ادسكدل يسكدل بام يعده دفةقالح ؾةنذا اشةكدل
بام ٓ يصه أن يؽقن دفقال ظـده ؾفـو يؽقن ؿد وؿع ن مغوفطي و ويؾ.
مينال:
احتجاج الشقعة :ظـدمو حيكٍ افشةقعل لثبةوت المومةي بؿثةؾ ؿةقل اهلل تعةوػ ﴿ﮭ ﮮ
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ﮯ ﮰﮱ﴾[افبؼةةرة  ]124وؿقفةةف تعةةوػ ﴿ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾[ادوةةدة  ]55ؾنن افسمال يكقجف هؾ يصه أن يسكدل افشقعل هبذه إدفي
ظذ إثبوت المومي؟
اجلواب :أن مـ ادسؾامت ظـد افشقعي أن المومي فقس مدرـفو افسؿع بؾ افعؼةؾح بةؾ مةـ
()1

ادحول اشكعامل افسؿع ن إثبوت المومي ـام كص ظذ هذا ابةـ ادطفةر احلةع ح ؾعةذ أصةقل
افشقعي ٓ يصه آشكدٓل هبذه أيوت ظذ إثبوت المومي ؾسؼط اشكدٓمؿ هبو.
مينال آخر:
احتجاج الشقعة :يسكدل افشقعي بحديٌ آؾسا ظذ فزوم اتبوع مذهى المومقةيح ومةؿ
ضريؼي ن تؼرير هذا.
اجلواب :ـون مـ جةقاب أهةؾ افسةـي مةؿ أن احلةديٌ فةقس مةـ جةـس إحوديةٌ افكةل
()2

كجقن هبوح ؾنن هذا إكام يرويف أهؾ افسـيح وأككؿ ٓ تؼبؾقن بروايوت أهؾ افسـي .

زابعا :الطؤال عً ثبوت الدليل؟
ؾقجقد افدفقؾ بحد ذاتف ٓ يؽػل حكك يؽقن هذا افدفقؾ صحقحو يؿؽةـ آظةكامد ظؾقةفح
وهذا يكعؾؼ بوٕدفي افـؼؾقيح ؾفل افكل تقصػ بوفثبقت وظدمفح ومـ ادؼرر ظـد ظؾامء اجلةدل
ؿوظدة (إن ــً مدظقو ؾوفدفقؾح وإن ــً كوؿال ؾوفصحي) وادعـةك أكةؽ إذا أتقةً بةدظقى
ؾال بد مـ أن تليت بوفدفقؾ ظؾقفوح وإذا ــً تـؼؾ ظـ ؽرك شةقاء ـةون هةذا افـؼةؾ تعريػةو أو
تؼسقام أو روايي ؾودطؾقب مـؽ هق إثبوت صحي هذا افـؼؾ.

( )1إفػغ ن إمومي أمر ادممـغ (ص )38
( )2مـفوج افسـي ()456-455/3
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خامطا :الطؤال عً وجُ الداللة؟ وٍل الدليل مطابل للدعوى؟
ؾال يؽػل وجقد افدفقؾ وثبقتةفح بةؾ ٓ بةد مةـ بقةون وجةف افدٓفةيح وافكلـةد مةـ أن هةذا
افدفقؾ مطوبؼ فؾدظقىح ؾال يؽقن افدفقؾ دآ ظذ مو هق أظؿ أو مو هق أخص مةـ افةدظقىح
ؾضال ظـ أن يؽقن دآ ظذ أمر آخر خورج ظـ افدظقى.
مينال:
احتجاج الشقعة :حيكٍ افشقعي لثبوت حجقي أؿقال إةؿةي بحةديٌ زيةد بةـ أرؿةؿ
ؿول ؿول رشقل اهلل ^ «إين تورك ؾقؽؿ مو إن متسؽكؿ بةف فةـ تضةؾقا بعةدي أحةدآو أظظةؿ
مـ أخر ـكوب اهلل حبؾ ممدود مـ افسامء إػ إرض .وظسيت أهؾ بقكلح وفـ يكػرؿةو حكةك
()1

يردا ظع احلقض ؾوكظروا ـقػ ؾػقين ؾقفامش ح وهةؿ يسةكدفقن هبةذا احلةديٌ ظةذ إثبةوت
حجقي ؿقل افقاحد مـ آل افبقً وهق الموم.
اجلواب :أن احلديٌ يكؽؾؿ ظـ جمؿقع آل افبقً وفقس ظـ افقاحد مـفؿح ؾوفةدظقى هـةو
ؽر مطوبؼي فدٓفي احلديٌ بؾ هل أظؿ مـف.
مينال آخر:
احتجاج الشقعة :يسكدفقن بحديٌ «أكو مديـي افعؾؿ وظع بوهبوش ظةذ أن ظؾقةو

هةق

أظؾؿ افصحوبي ومذا هق ادسكحؼ فؾخالؾي.
()2

اجلواب :أجوب مجول افديـ افقاشطل بلن هذا احلديٌ – ظذ تسؾقؿ ثبقتف  -يةدل ظةذ

( )1رواه افسمذي (.)3788
( )2هةةذا احلةةديٌ ٓ يصةةهح وؿةةد حؽةةؿ ظؾقةةف افعؾةةامء بوفقوةةع وافةةبطالنح يـظةةر افضةةعػوء فؾعؼةةقع ()149/3ح
ادقوقظوت ٓبـ اجلقزي ( )355-349/1افػقاةد ادجؿقظي فؾشقـوين (ص.)349-348
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ثبقت افعؾؿ فععح فؽـف ٓ يدل ظذ أرجحقكةف ظةذ ؽةرهح بةؾ ٓ يـػةل وجةقد مةـ يسةوويف ن
()1

افعؾؿ ح ؾوفدظقى هـو (وهل أؾضؾقي ظع) أظؿ مـ دٓفي احلديٌ.

ضادضا :الطؤال عً ضالمة الدليل مً املعازض:
ِ
بودعورض دفقؾ أؿقى يدل ظذ خالف مةو دل ظؾقةف افةدفقؾ إولح وافسةالمي
وادؼصقد
مةةـ ادعةةورض ذط أشةةود ن صةةحي واشةةكؼومي آشةةكدٓلح ؾةةنذا وجةةد ادعة ِ
ةورض وةةعػ
آشكدٓل هبذا افدفقؾ وربام يسؼط متومو.
مينال:
احتجاج الشقعة :يسكدل افشقعي فػضؾ ظع

وإمومكف بام كؼؾف صةوحى افػةردوس ن

ـكوبف ظـ معوذ بـ جبؾ ظـ افـبل ^ أكف ؿول «حى ظع حسـي ٓ تضةةر معفةو شةقئي وبغضةف
شقئي ٓ يـػع معفو حسـيش.
اجلواب :يؼقل ابـ تقؿقي ن بقون بطالن هذا احلديٌ مـ جفي معوروكف دو هق أؿقى ثبقتةو
مـف «وهذا احلديٌ ممو يشفد ادسؾؿ بلن افـبل ^ ٓ يؼقففح ؾنن حى اهلل ورشقفف أظظؿ مةـ
حى ظعح وافسقئوت ترض مع ذفؽ .وؿد ـون افـبل ^ يرضةب ظبةد اهلل بةـ محةور ن اخلؿةرح
وؿول «إكف حيى اهلل ورشقففش .وـؾ مممـ ؾال بد أن حيةى اهلل ورشةقففح وافسةقئوت تضةةره.
وؿد أمجع ادسؾؿقن وظؾؿ بوٓوطرار مـ ديـ الشالم أن افؼك يرض صوحبف وٓ يغػره اهلل
فصوحبفح وفق أحى ظع بـ أيب ضوفى ؾنن أبوه أبةو ضوفةى ـةون حيبةف وؿةد رضه افشةةرك حكةك
دخؾ افـور ...وؿد ؿةول افـبةل ^ ن احلةديٌ افصةحقه «فةق أن ؾوضؿةي بـةً ؿةد هؿةً
فؼطعً يدهوش .وؿد ظؾؿ بوٓوطرار مـ ديـ الشالم أن افرجؾ فةق ه فؼطعةً يةده وإن

( )1ادـوطرة بغ افسـي وافراؾضي (ص .)128
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ـون حيى ظؾقوح وفق زكك أؿقؿ ظؾقف احلد وفق ـون حيى ظؾقوح وفق ؿكؾ ٕؿقد بودؼكقل وإن ـةون
حيى ظؾقو .وحى افـبةل ^ أظظةؿ مةـ حةى ظةعح وفةق تةرك رجةؾ افصةالة وافزـةوة وؾعةؾ
()1

افؽبوةر فرضه ذفؽ مع حى افـبل ^ ؾؽقػ ٓ يرضه ذفؽ مع حى ظع؟ش .
ؾبغ أن هذا احلديٌ معورض فـصقص هةل أؿةقى وأصةفرح بةؾ ومعةورض فرضةوريوت
الشالم وإمجوع ادسؾؿغ.

مَازة نشف املػالطات:
هةذه ادفةةورة مةةـ ادفةورات إشوشةةقي فؾؿـةةوطرح ؾةنن افؽثةةر مةةـ إدفةي افكةةل يسةةكدل هبةةو
اخلصقم تشكؿؾ ظذ مغوفطوت اشكدٓفقيح بؾ إصؾ ن صبفوت أهةؾ افبةدع أن كةقي ظةذ
مغوفطوتح شقاء مـ جفي ثبقت افدفقؾح أو مـ جفي آشكدٓل بفح ؾنن افةدفقؾ افصةحقه ٓ
يؿؽـ أن يؽقن دآ ظذ خطل إٓ بؿغوفطي.
وهـةةوك افؽثةةر مةةـ ادغوفطةةوت افكةةل يةةذـرهو افعؾةةامء ن هةةذا افشةةلنح ومةةـ أهةةؿ هةةذه
ادغوفطوت

()2

 .1املصادزة على املطلوب:
معـاها افكسةؾقؿ بودسةلفي ادطؾةقب افزهـةي ظؾقفةو مةـ أجةؾ افزهـةي ظؾقفةوح وذفةؽ بةلن
تػسض صحي افؼضقي افكل تريد افزهـي ظؾقفوح وتضعفو بشؽؾ سيةه أو وةؿـل ن إحةدى
()3

مؼدموت آشكدٓلح ؾكجعؾ افـكقجي مؼدمي وافدظقى دفقال .
( )1مـفوج افسـي (.)74-73/5
( )2هذه ادغوفطوت ملخقذة مـ ـكوب (ادغوفطةوت ادـطؼقةي) فعةودل مصةطػكح وهةق مةـ أحسةـ مةو ـكةى ن هةذا
اجلوكى.
( )3ادغوفطوت ادـطؼقي ظودل مصطػك (ص )25
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ميناال افنؿي ؾعؾ ؽر مؼوعح ٕ و فق مل تؽـ ـذفؽ دو حرمفو افؼعح (فق شةلفـو دةوذا
حرمفو افؼع؟ ٕ و ؾعؾ ؽر مؼوعح ؾفق تؽرار فؾؼقل).
مينال:
احتجاج الشقعة :يؼقل افشقعي ظع معصقم ٕن افـوس جمؿعقن ظةذ أن المةوم ٓ بةد أن
يؽقن معصقموح وبوٓتػو أن أبو بؽر وظؿر وظةثامن فقسةقا معصةقمغ ؾقؽةقن ادعصةقم هةق
ظعح ومعـك هذا أن المجوع دفقؾ ظذ ظصؿي ظع.
اجلواب :المجوع ظـدهؿ ٓ يصه إٓ إذا ـون ادعصقم وؿـ ادجؿعةغح ؾحؼقؼةي ؿةقمؿ
الموم معصقم ٕكف ؿول إكةف معصةقمح ؾجعؾةقا افـكقجةي (المةوم معصةقم) مؼدمةيح وجعؾةقا
افدظقى (ادظوء الموم افعصؿي) دفقالح وهذه مصودرة ظذ ادطؾقبح وحؼقؼةي ؿةقفؽؿ هةل
()1

ؾالن معصقم ٕكف ؿول إكـل معصقمح وافقء ٓ يصه أن يؽقن دفقال ظذ كػسف .
مينال آخر:
احتجاج الشقعة :يسكدل افشقعي فذم أيب بؽر وظؿر بؼقمؿ إن اهلل تعوػ شةؾطـو ظؾةقفؿ ن
افؾعـ وافسىح ومو ذاك إٓ فقءح أي أن هـوك شةقءا ظؿةاله تسةبى ن تسةؾقط اهلل تعةوػ فـةو
()2

ظؾقفؿ .
اجلااواب :هةةذا اشةةكدٓل مكفوؾةةًح ؾنكةةف يؼةةول مةةؿ دةةوذا تطعـةةقن ن أيب بؽةةر وظؿةةر؟
وجقاهبؿ ٕ ؿ ظؿؾقا شقءاح ؾقؼةول هةؿ ومةو أدراـةؿ أ ةؿ ظؿؾةقا شةقءا؟ ؾقؼقفةقن ٕكـةو
كسبفؿ!! ؾجعؾقا دظقاهؿ هل افدفقؾح ودفقؾفؿ هق افدظقىح وهذه مصودرة ظذ ادطؾقب.
( )1وهذا مـ افـقع مـ ادصودرة ظذ ادطؾقب يسؿك بوٓشكدٓل افداةريح وشبى رؾض هذا آشكدٓل أكةف ٓ
يؼدم فـو دفقال مسكؼال ظـ افدظقى ذاهتو .ظودل مصطػك (ص )31
( )2يـظر ادـوطرة بغ افسـي وافراؾضي (ص .)197
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 .2مػالطة التعنيه املتطسع:
()1

معـاها :إصدار حؽؿ ظذ ؾئي ـؾقي أو ـبرة مـ خالل بعض إؾراد مـ هذه افػئي .
مينال:
احتجاج الشقعة :يذـر ابـ ادطفر أن مجقةع مةـ ظةدا المومقةي والشةامظقؾقي ذهبةقا إػ أن
إكبقةةوء وإةؿةةي ؽةةر معصةةقمغح ؾجةةقزوا بعثةةي مةةـ جيةةقز ظؾقةةف افؽةةذب وافسةةفق واخلطةةل
وافنؿيح يريد بذفؽ أهؾ افسـي.
اجلواب ؾـةد ابةـ تقؿقةي هةذا افكعؿةقؿ افظةوملح وؿةول «مةو ذـرتةف ظةـ اجلؿفةقر مةـ كػةل
افعصؿي ظـ إكبقوء وعقيز افؽذب وافنؿي وإمر بوخلطل ظؾقفؿ ؾفذا ـذب ظذ اجلؿفقر:
ؾن ؿ مكػؼقن ظذ أن إكبقوء معصةقمقن ن تبؾقةغ افرشةوفيح وٓ جيةقز أن يسةكؼر ن رء مةـ
افؼيعي خطل بوتػو ادسؾؿغح وـؾ مو يبؾغقكف ظـ اهلل  مـ إمر وافـفل جيى ضوظكةف ؾقةف
بوتػو ادسةؾؿغح ومةو أخةزوا بةف وجةى تصةديؼفؿ ؾقةف بنمجةوع ادسةؾؿغح ومةو أمةروهؿ بةف
و قهؿ ظـف وجبً ضوظكفؿ ؾقف ظـد مجقع ؾر إميح إٓ ظـد ضوةػةي مةـ اخلةقارج يؼقفةقن
إن افـبل ^ معصقم ؾقام يبؾغف ظـ اهلل ٓ ؾقام يلمر هق بف ويـفك ظـفح وهةمٓء وةالل بوتػةو
أهؾ افسـي واجلامظيح وقد ذكركا غر مرة أكه إذا كان دم بعض ادساؾؿ مان قاال قاوأ خطال
()2

يؽن ذلك قدحا دم ادسؾؿ ش .
مينال آخر:
احتجاج الشقعة أورد ابـ ادطفر افعديد مـ ادسوةؾ افػؼفقي افكل صـع هبو ظذ أهؾ افسةـي

( )1ادغوفطوت ادـطؼقي فعودل مصطػك (ص .)51
( )2مـفوج افسـي (.)372/3
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فغرابكفوح ـنبوحي افبـً ادخؾقؿةي مةـ افزكةوح وإبوحةي افـبقةذ مةع مشةورـكف اخلؿةر ن الشةؽور
وافقوقء بفح وافصالة ن جؾد افؽؾىح وظذ افعذرة افقوبسيح وإبوحةي أـةؾ افؽؾةىح وإبوحةي
()1

ادالهل ـوفشطركٍ وافغـوء .
اجلاواب :أجوب ابـ تقؿقي ظـ هذه ادسوةؾ بجةقاب ظةوم ؾؼةول «ن هةذه ادسةوةؾ مةو هةق
ـذب ظذ مجقع أهؾ افسـيح وأمو شوةرهو ؾؾقس ن هذه ادسوةؾ مسلفي إٓ ومجفقر أهةؾ افسةـي
()2

ظذ خالؾفوح وإن ـون ؿد ؿومو بعضفؿش ح ثؿ ؾـد ابـ تقؿقي هذه ادسوةؾ مسلفي مسلفي.
ثؿ ظؾؼ بكعؾقؼ مفؿ ؾؼةول «وبوجلؿؾةي ؾفةذه ادسةوةؾ افكةل أكؽرهةو ـؾفةو مةـ مةذهى أيب
()3

حـقػيح فقس ؾقفو فغره إٓ مسلفي ادخؾقؿي مـ موء افزكو فؾشوؾعلش .
ثؿ أخذ يبغ أن افشقعي ن إصؾ يػضؾقن مذهى أيب حـقػي ظةذ بؼقةي ادةذاهىح ؾؽقةػ
يـكؼدون هذه ادسوةؾ افكل ؿول هبو أؾضةؾ ادةذاهى ظـةدهؿح فؽةـ حؼقؼةي إمةر هةل أن هةذه
ادغوفطي أراد هبو افشقعي تعؿقؿ افشـوظي ظذ شوةر مذاهى أهؾ افسـي.

 .3مػالطة جتاٍل املطلوب (احليد عً املطألة):
()4

معـاها أن يكجوهؾ ادرء افقء افذي يكقجى أن يزهـ ظؾقفح ويزهـ ظذ رء آخر .
مينال:
احتجاج الشقعة يسكدل افشقعي ٕحؼقي ظع بوخلالؾي بؽقكف مل يؼك بةوهلل تعةوػ أبةداح بةؾ
ٓ زال مسؾام مـذ ضػقفكف.
( )1مـفوج افسـي (.)418-415/3
( )2مـفوج افسـي (.)418/3
( )3مـفوج افسـي (.)433/3
( )4ادغوفطوت ادـطؼقي فعودل مصطػك (ص .)59
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اجلاواب :هذا آشكدٓل ؾقف مغوفطيح ٕن ادطؾقب إثبوتف هةق أكةف مسةكحؼ فؾخالؾةي بعةد
افـبل ^ح أمو ـقكف مل يؼك ؾفذا فقس فف ظالؿي بودقوقع وفقس فف تلثر ن احلؽؿ.
وؿريى مـ هذه ادغوفطي مغوفطي أخرى تسؿك مغالطة الركجة احلؿراء:
وهل حقؾي ـون يسةكخدمفو ادجرمةقن افػةورون فكضةؾقؾ ـةالب احلراشةي افكةل تكعؼةبفؿح
وذفؽ بسحى شؿؽي ركجي محراء ظز مسور ادطةوردةح ؾكجكةذب راةحكفةو افشةديدة افؽةالب
ظـ راةحي ادجرمغ.
وؿد اشكعرت فؾكعبر ظـ ـؾ ووفةي فكحقيةؾ آككبةوه ظةـ ادسةلفي افرةقسةقي ن اجلةدالح
وذفؽ بندخول تػصقالت ؽر هوميح أو بنفؼوء مقوقع مثر فالكػعول دون أن يؽةقن فةف صةؾي
بودقوقع إشود إٓ بشؽؾ شطحلح ؾقجر اخلصؿ إػ خورج كطو اجلدال.
مينال يبدأ افسـل يكحدث ظـ ؾضةوةؾ ظةثامن

وكػؼوتةف افعظقؿةي ن شةبقؾ اهلل تعةوػ

كجو هبو ظذ افشقعل ن إثبوت ؾضؾف ومؽوككفح ؾقجقى افشقعل ؿةوةال فؽـةف أؾسةد هةذا ـؾةف
بؿحوبوتةف فؼرابكةةف وتقفقكةف فؾػسةةؼي وطؾؿةف فؾرظقةةيح ؾقـػعةةؾ افسةـل ويةةذهى فةرد ظةةذ هةةذه
افدظووى وآؾساءاتح وخيرج بذفؽ ظـ افـؼطي إشوشقي وهةل هةؾ ثبكةً أدفةي تةدل ظةذ
ؾضؾ ظثامن

.

 .4مػالطة التفهري التشبيَي:
معـاها اؾساض أن إصقوء ادكشةوهبي مةـ وجةف مةـ افقجةقه ٓ بةد أن تؽةقن مكشةوهبي ن
()1

وجقه أخرىح ؾفام إذن مكامثالن .
مينال:

( )1ادغوفطوت ادـطؼقي (ص .)154
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احتجاااج الشااقعة :يسةةكدل افشةةقعي ٕجةةؾ إثبةةوت أحؼقةةي ظةةع بوخلالؾةةي بؼضةةقي افـسةةى
ؾقؼقفقن إذا موت افقاحد ؾؿـ أحؼ بؿراثف؟ إجـبل أو ابـ ظؿف؟ ؾربام أجوهبؿ افعومل مةـ
أهؾ افسـي ابـ ظؿف.
اجلواب :اجلقاب افصحقه هـو أن يؼول إن احلؽؿ فقس بةودراثح إذ ادةراث يؼسةؿ ظةذ
()1

جمؿقع افقرثيح واحلؽؿ خيكص بف واحد مـفؿح ؾثبً افػر بقـفام .
مينال آخر:
احتجاج الشقعة :احةكٍ ابةـ ادطفةر لثبةوت صةحي مةذهى المومقةي بقجةقهح ؾؽةون مةـ
أوجةةف صةةحي مةةذهبفؿ ظـةةده أن ؿةةول «المومقةةي جةةوزمقن بحصةةقل افـجةةوة مةةؿ وٕةؿةةكفؿ
ؿوضعقن بذفؽح وبحصقل ودهو فغةرهؿ  ..وأهةؾ افسةـي ٓ جيقةزون وٓ جيزمةقن بةذفؽ ٓ
مؿ وٓ فغرهؿح ؾقؽقن اتبوع أوفئؽ أوػح ٕكو فق ؾروةـو مةثال خةروج صخصةغ مةـ بغةداد
يريدان افؽقؾي ؾقجدا ضريؼغ شؾؽ ـؾ مةـفام ضريؼةوح ؾخةرج ثوفةٌ يطؾةى افؽقؾةيح ؾسةلل
أحةةدآو إػ أيةةـ تةةذهى؟ ؾؼةةول إػ افؽقؾةةي .ؾؼةةول فةةف هةةؾ ضريؼةةؽ تقصةةؾؽ إفقفةةو وهةةؾ
ضريؼؽ آمـ أم خمقف؟ وهؾ ضريؼ صةوحبؽ تمديةف إػ افؽقؾةي؟ وهةؾ هةق آمةـ أم خمةقف؟
ؾؼول ٓ أظؾؿ صقئو مـ ذفؽح ثؿ شلل صوحبف ظـ ذفؽ ؾؼول أظؾؿح أن ضريؼل يقصةؾـل إػ
افؽقؾةةيح وأكةةف آمةةـح وأظؾةةؿ أن ضريةةؼ صةةوحبل ٓ يمديةةف إػ افؽقؾةةيح وأكةةف فةةقس بةة،مـح ؾةةنن
افثوفٌ إن توبع إول ظده افعؼالء شػقفوح وإن توبع افثوين كسى إػ إخذ بوحلزمش.
اجلاواب :تـوول ابـ تقؿقي هذا افكشبقفح وأخذ يبغ أن هذا افكشبقف فةقس بحجةي مةـ أوجةف
ظديدةح ومـ هذه إوجف

( )1ادـوطرة بغ افسـي وافراؾضي (ص .)123
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 أن هـةةوك افعديةةد مةةـ افطقاةةةػ تةةدظل كػةةس افةةدظقى ـوفبوضـقةةي وؽةةالة افصةةقؾقيحوجيزمةةقن بصةةحي افـجةةوة مةةؿ وٕةؿةةكفؿ وصةةققخفؿح ؾفةةؾ يؽةةقن هةةذا دفةةقال ظةةذ صةةحي
مذاهبفؿ؟
 أن افشقعي يؼقفقن إن أتبوع إةؿةي ٓ يسةكحؼقن اجلـةي حكةك يؼقمةقن بةلداء افقاجبةوتوترك ادحرموتح بقـام يؼقل افبوضـقي بلكف ٓ حوجي إػ هةذاح بةؾ يؽػةل ظـةدهؿ جمةرد تصةديؼ
المومح ؾفؿ أؿرب إػ ادثؾ افذي رضبف ابـ ادطفرح ؾفؾ ؿول بلن مذهبفؿ أحؼ؟
 أن أهؾ افسـي جيزمقن بلن مـ اتبةع افـبةل ^ ٓ صةؽ أكةف شةقؽقن مةـ افـةوجغح فؽةـيكقؿػقن ن افشخص ادعغح وهذا راجع إػ ظدم افعؾؿ بحؼقؼي افشخص ادعغح وهذا ممةو ٓ
خيوفػ ؾقف افشقعيح ؾرجع إمر إػ أن ـال افػةريؼغ جيةزم بةلن إتبةوع افصةودؿغ شةقدخؾقن
اجلـيح إٓ أن افشقعي جيعؾقن افكبعقي فألةؿيح وأهؾ افسـي جيعؾقن افكبعقي فرشقل اهلل ^ح ؾفةؿ
()1

أحظك بوفـصقص .

 .5مػالطة زجل الكش:
معـاها أن يعؿد اخلصؿ إػ مفومجةي ؾؽةرة أخةرى ؽةر ؿقيةي بةدٓ مةـ افػؽةرة إشوشةقي
افؼقيي فؾخصؿح وذفؽ بوشكغالل تشوبف إفػوظح أو تؼورب إؾؽور.
وشبى تسؿقكفو هبذا أ ؿ ـوكقا يصةـعقن دمقةي ظةذ صةؽؾ رجةؾ مصةـقظي مةـ افؼةشح
وذفؽ فؽل متثؾ اخلصؿ ن افكةدريى ظةذ اشةكخدام افسةقػح ٕن مـوزفةي افدمقةي أشةفؾ مةـ
مـوزفي افرجؾ احلؼقؼل.
ويؿؽـ تطبقؼفو بؿفومجي ؾؽرة أخرىح أو بؿفومجي كػس افػؽرة فؽـ مـ جوكى وعقػ ؾقفو.

( )1مـفوج افسـي ()506-485/3
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مينال:
احتجاج الشقعة :مـ إمقر افكل يشـع هبو افشقعي ظذ ظثامن

أكف مل يشفد يةقم بةدرح

وجيعؾقن مـ هذا أمرا ظظقام.
اجلواب هذه افؼضقي فقسً ممو يعةوب ظةذ ظةثامن

مةـ إشةوسح ؾةنن اخلةروج إػ

بدر مل يؽـ واجبو ظذ مجقع ادسؾؿغح ومل يسكـػر افـبل ^ مجقع ادسؾؿغح وؿد ؽةوب افعديةد
مـ افصحوبي ظـ حضقر يقم بدر.
ظدا ظـ أكف ـون معذورا بؿرض زوجكف ابـي افـبل ^ح وؿد أمره افـبل بوفبؼوء فكؿريضفو.
()1

مينال آخر :
احتجاج الشقعة :يكفؿ افشقع ُي أهؾ افسـي ببغض آل افبقً ومعةوداهتؿح ويسةكدفقن فةذفؽ
بلن أهؾ افسـي يذهبقن إػ ـػر أبقي افـبل ^ح وـذفؽ ـػر أيب ضوفى ظؿ افـبل ^.
اجلواب هذا آشكدٓل ؾقف مغوفطي ـبرةح ؾنن هوتغ ادسلفكغ فقس مةام ظالؿةي بةودقؿػ
مـ آل افبقًح وأومؿ افـبةل ^ح ؾلهةؾ افسةـي يعظؿةقن افـبةل ^ مةع ؿةقمؿ بؽػةر وافديةفح
وـذفؽ يقافقن ظؾقو مع ؿقمؿ بؽػر وافدهح وهؿ مو ذهبقا إػ مو ذهبقا إفقف إٓ بـصةقص ظةـ
افـبل ^ وهق رأس آل افبقً.

 .6مػالطة الرتنيب والتكطيه(:)2
معـاها آككؼول ؽر ادؼةوع مةـ خصةوةص افؽةؾ إػ خصةوةص أجزاةةف ومؽقكوتةفح أو
افعؽس.

( )1يـظر ادـوطرة بغ افسـي وافراؾضي (ص 215ح .)218
( )2ادغوفطوت ادـطؼقي فعودل مصطػك (ص .)207
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ؾوٕصقوء تـؼسؿ إػ أجزاء وـؾح وادعوين تـؼسؿ إػ ـؾقوت وجزةقوتح وـؾ مةـ إجةزاء
واجلزةقوت مو خصوةص كؾػ ظـ خصوةص افؽؾ وافؽعح ومـ ادغوفطوت افؽبةرة إظطةوء
خصوةص أحدآو فمخر.
ؾؿثال فق ؿةول صةخص مجقةع أجةزاء هةذه أفةي خػقػةي افةقزنح إذن ؾفةذه أفةي خػقػةي
افقزنح ؾنن هذا يؽقن خطل ـبراح ٕكف أظطك خصوةص إجزاء فؾؽؾ.
مينال:
احتجاج الشقعة :يؼقل ابـ ادطفر ن تؼرير إكؽور المجوع «وأيضةو ـةؾ واحةد مةـ إمةي
جيقز ظؾقف اخلطلح ؾلي ظوصؿ مؿ ظـ افؽذب ظـد المجوع؟ش
اجلواب :أجوبف ابـ تقؿقي بؼقفف «مـ ادعؾقم أن المجوع إذا حصؾ حصؾ فف مـ افصػوت
مو فقس فمحودح مل جيز أن جيعؾ حؽؿ افقاحد آجةكامعح ؾةنن ـةؾ واحةد مةـ ادخةزيـ جيةقز
ظؾقف افغؾط وافؽذبح ؾنذا اككفك ادخزون إػ حد افكقاتر امكـع ظؾقفؿ افؽذب وافغؾط.
وـؾ واحد مـ افؾؼؿ واجلرع وإؿداح ٓ يشبع وٓ يةروي وٓ يسةؽر :ؾةنذا اجكؿةع مةـ
ذفؽ ظدد ـثر أصبع وأروى وأشؽرح وـؾ واحد مةـ افـةوس ٓ يؼةدر ظةذ ؿكةول افعةدو ؾةنذا
()1

اجكؿع ضوةػي ـثرة ؿدروا ظذ افؼكولش .

 .7مػالطة مياشدة الشفكة واضتدزاز العطف(:)2
معـوهو اشةكعامل إشةؾقب اخلطةويب وافعةوضػل فؾكةلثر ظةذ ادكؾؼةل وفػةً اككبوهةف ظةـ
احلجيح بؾ ربام ععؾ هذه افعوضػي وافشػؼي دفقال حيكٍ بف.

( )1مـفوج افسـي (.)357/8
( )2ادغوفطوت ادـطؼقي فعودل مصطػك (ص .)93
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وهذه يسكخدمفو افشقعي ـثرا ظـد احلديٌ ظـ مظؾقمقي آل افبقً ومظؾقمقي افشقعي.
مينال:
احتجاج الشقعة :ـون ابـ ادطفر يريد افطعـ ن إمورة يزيد وكسبي أهةؾ افسةـي إػ تعظقؿةف
و بكف ؾؼول «ومتودى بعضفؿ ن افكعصى حكك اظكؼد إمومي يزيد بـ معوويي مع مو صدر ظـف
مـ إؾعول افؼبقحي مـ ؿكؾ الموم احلسةغ و ةى أمقافةف وشةبل كسةوةف ودورا ةؿ ن افةبالد
ظذ اجلامل بغر ؿكىح ومقٓكو زيةـ افعوبةديـ مغؾةقل افقةديـح ومل يؼـعةقا بؼكؾةف حكةك روةقا
أوالظف وصدره بةوخلققلح ومحؾةقا رءوشةفؿ ظةذ افؼـةوح مةع أن مشةوخيفؿ رووا أن يةقم ؿكةؾ
احلسغ مطرت افسامء دمةوح وؿةد ذـةر ذفةؽ افراؾعةل ن (ذح افةقجقز) وذـةر ابةـ شةعد ن
(افطبؼوت) أن احلؿرة طفرت ن افسامء يقم ؿكؾ احلسغ ومل تر ؿبؾ ذفؽ .وؿول أيضو مو رؾع
حجر ن افدكقو إٓ و كف دم ظبقطح وفؼد مطرت افسامء مطةرا بؼةل أثةره ن افثقةوب مةدة حكةك
تؼطعًش.
اجلواب :هذا افؽةالم حيكةقي ظةذ صةحـي ـبةرة مةـ افعوضػةي و ووفةي اشةكدرار افشةػؼيح
واجلقاب ظـف حيكوج إػ تػصقؾ وتػـقدح وهذا افذي ؾعؾف ابةـ تقؿقةي ن مـوؿشةكف مةذا افؽةالمح
ؾؼسؿ ـالمف إػ أؿسوم
أوأ :بقون أن مقؿػ أهؾ افسـي مـ يزيد ومـ شوةر ادؾقك وإمةراء هةق مقؿةػ معكةدلح
فقس ؾقف ؽؾق وٓ جػوءح وأن يزيد هق مؾؽ مـ ادؾقك افذيـ مؿ حسـوت وشقئوتح مةع ـثةرة
شقئوتف افكل ٓ يؼره ظؾقفو أهؾ افسـيح ومـفو مو جرى فؾحسغ ن زمـف.
ثاكقا :بقون مقؿػ أهؾ افسـي مـ ؿكؾ احلسغ

ح وأ ؿ يرون أكف ؿكؾ مظؾقمو صفقدا.

ثالينا :تػـقد إخبور افكل أوردهو ابـ ادطفر وبقون مو يثبً مـفو ومةو ٓ يثبةًح ومةو يؿؽةـ
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()1

تصديؼف وؿبقفف ومو ٓ يؿؽـ .
وهذا يعطقـةو مـفجقةي افكعومةؾ مةع مثةؾ هةذا افـةقع مةـ ادغوفطةوتح وأكةف يـبغةل تػصةقؾ
وتػـقد افؽالمح وظدم آكجرار وراء افكلثر افعوضػلح خوصي وأن مؼصةقد هةذه ادغوفطةي هةق
تشةةكقً ادـةةوطر و ريةةؽ اجلوكةةى افعةةوضػل فديةةف وفةةدى ادسةةكؿعغ فقغطةةل ظةةذ جوكةةى
آشكدٓل ادـطؼل افعؼع.

نهارات اليقد (نهارات الرد على الخصم):
وهذا هق افعـصةةر إهةؿ ن جوكةى اجلةدالح إذ ٓ ؾوةةدة مةـ تػـقةد افشةبفوت وتػؽقؽفةو
ومعرؾي مو ؾقفو مـ أخطوء إذا مل يعؼبفو رد.
ومفورات افرد مكعددةح ومـ أبرز هذه ادفورات

مَازة قلب الدليل:
ؿؾى افدفقؾ هق أحد ؿقادح إدفيح وفف أشامء ظـد افعؾامء مـفو (ؿؾى افدفقؾ) (ادشةورـي
ن افدفقؾ).
()2

تعريػه :بقون ادعسض (افؼوفى) أن دفقؾ ادسكدل افذي ذـره يدل ظؾقف ٓ فف .
ومعـك هذا أن يليت صقعل – مثال -ويسكدل ظؾقؽ بةدفقؾ مةـ افؼةرآن أو افسةـيح ؾكؼةقل
فف هذا افدفقؾ هق حجي ظؾقؽ وفقس حجي فؽح ؾكؼؾى ظؾقف اشةكدٓفف هبةذا افةدفقؾ فقؽةقن
دفقال ظؾقف.

( )1مـفوج افسـي (.)560-517/4
(( )2ؿؾى إدفي فؾؼويض )111/1
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وهذا ؾـ ظظقؿ وأشؾقب مـ أؿقى إشوفقى ن افرد ظذ ادخوفػغ ظؿقمو وظذ افشةقعي
خصقصوح وؿد اشكخدم ظؾامء افسـي هذه ادفورة ـثرا ن مـوطراهتؿ ٕهةؾ افبةدعح ومةـ أبةرز
مـ اشكخدم هذه ادفورة الموم ظثامن بـ شعقد افدارمل ن رده ظةذ ادريسةةل وابةـ افثؾجةل
ون ـكوبف (افرد ظذ اجلفؿقي) وـون يؼقل فبؼ ادريز «ؾنكؽ ٓ كٍ بقء إٓ وهةق راجةع
()1

ظؾقؽح وآخذ بحؾؼؽش .
وـذفؽ مـ أبرز – إن مل يؽـ أبرز -مـ اشكخدم هذه ادفورة صقيف الشةالم ابةـ تقؿقةي ن
ردوده ظذ أهؾ افبدعح ومـفؿ افشقعي ن ـكوبف (مـفوج افسـي)
فؽـ ٕجؾ تطبقؼ هذه ادفورة بشؽؾ صحقه يـبغل مراظوة افكويل
 -1صحي افدفقؾ افذي يسكدل بف اخلصؿح شقاء مـ حقٌ افثبقت إن ـون دفقال كؼؾقةوح أو
مـ حقٌ ادؼدموت إن ـون دفقال ظؼؾقوح ٕن افدفقؾ إذا ـون ؽر صحقه ؾؼةد ٓ يؿؽةـ ؿؾةى
هذا افدفقؾح وٓ يؿؽـ تطبقؼ هةذه ادفةورةح وإكةام شةقؽقن آحكقةوج إػ مفةورة أخةرىح وؿةد
أصور ابـ تقؿقي

إػ اصساط صحي افدفقؾ فكطبقؼ مفورة ؿؾةى افةدفقؾح ؾؼةد كؼةؾ ظـةف ابةـ

افؼقؿ ؿقفف «أكةو أفكةزم أكةف ٓ حيةكٍ مبطةؾ ب،يةي أو حةديٌ صةحقه ظةذ بوضؾةف إٓ ون ذفةؽ
()2

افدفقؾ مو يدل ظذ كؼقض ؿقففش  .وؿول ن صلن إدفي افعؼؾقي «ـؾ مو احكجقا بف مـ دفقؾ
صحقه ؾنكف ٓ يدل ظذ مطؾقهبؿح بؾ إكام يدل ظذ مذهى افسؾػ ادكبعغ فؾرشةؾح ؾكبةغ أن
إدفي افعؼؾقي افصحقحي مـ مجقع افطقاةػ إكام تدل ظذ تصديؼ افرشقل و ؼقؼ مو أخز بةف
()3

ٓ ظذ خالف ؿقففش .

( )1كؼض افدارمل ظذ ادريز (.)459/1
(( )2حودي إرواح ص)202
( )3جمؿقع افػكووى (.)292/6
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وأصؾ مفورة افؼؾى مبـل ظذ ؾؽرة أن احلؼ ٓ يكـوؿضح ؾال يؿؽـ فؾةدفقؾ افصةحقه أن
يدل ظذ معـك ؾوشدح ومذا ؾنكـو كجةزم بةلن هةذا افةدفقؾ ٓ يةدل ظةذ مةراد اخلصةؿ بةؾ ظةذ
ظؽسفح ـام أصور إػ هذا ابـ تقؿقي

()1

ن ظدد مـ ادقاوةع  .ومةـ هـةو ؾةنن تطبقةؼ مفةورة

افؼؾى مع إدفي افصحقحي مـ حقٌ افثبةقت ممؽةـ داةةامح وأمةو إدفةي ؽةر افثوبكةي ؾنكةف ؿةد
يكسـك تطبقؼ هذه ادفورة معفو وؿد ٓ يكسـك)
 -2ا ود ادسلفيح بؿعـةك أن يؽةقن افؽةالم حةقل كػةس ادسةلفيح ؾةنذا اككؼةؾ افؽةالم إػ
مسلفي أخرى ؾنن إمر خيرج إػ الفزام أو افكـوؿضح ؾؿثال
ظـدمو يؼقل ادعكزفةي إن افعبةد خةوفؼ فػعؾةف تـزهيةو هلل تعةوػح ٕن إثبةوت خؾةؼ اهلل تعةوػ
فؾػعؾ معـوه كسبي افظؾؿ إفقفح ؾقؼقل أهؾ افسـي أككؿ هبذا كؼضكؿ ظؼقةدة وحداكقةي اهلل تعةوػح
ٕن افدفقؾ افذي اشكدفؾكؿ بف ظذ وحداكقي اهلل تعةوػ هةق دفقةؾ افكامكةع وؿؾةكؿ ؾقةف يسةكحقؾ
وجةقد أـثةر مةـ خةوفؼ ٕن وجةقدهؿ يؼكلة حصةقل افكامكةع بقةـفؿ وهةذا يةمدي إػ ؾسةةود
افؽقنح بقـام بـسبكؽؿ خؾؼ افػعؾ إػ افعبد أثبكؿ أـثر مـ خوفؼ .وهذا اشكدٓل صحقه فؽـف
مـ بوب الفزام بوفكـوؿض وفقس مـ بوب ؿؾى افدفقؾح وإكام ؿؾى افدفقؾ هـةو أن يؼةول أكةكؿ
كػقكؿ خؾؼ أؾعول افعبود ظـ اهلل تعوػ تـزهيو فف ظـ افظؾؿ وهةق كؼةصح وبـػةقؽؿ فؼدرتةف ظةذ
خؾؼ أؾعول افعبود أثبكؿ فف افعجز وهق كؼص ـذفؽح ؾقؿعكؿ ؾةقام ؾةررتؿ ؾقةفح وـةون دفةقؾؽؿ
حجي ظؾقؽؿ.
 -3أن يؽقن افؼؾى فـػس افدفقؾ دون زيودةح مثال ظـةدمو اشةكدل ادعطؾةي بؼقفةف تعةوػ
﴿ﭡ ﭢ ﭣﭤ﴾[افشةقرى ]11ح رد ظؾقفؿ أهؾ افسـي ؾؼوفقا فؽـ متوم أيي يةرد ظؾةقؽؿ
﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾[افشةقرى  ]11ؾلثبةةً اهلل تعةةوػ افسةةؿع وافبصةةر فـػسةةف ممةةو يةةـؼض
( )1يـظر مثال جمؿقع افػكووى (.)240/18( )29/8
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مذهى افكعطقؾح وهذا اشكدٓل صحقه فؽـف فقس بؼؾىح وإكام افؼؾى ن هذا ادثول أن يؼةول
مؿ وأككؿ إذا كػقكؿ ظـف افصػوت تؽقكقن ؿد مثؾكؿقه بودعدوموتح ؾقؿعكؿ ن افكؿثقةؾ افةذي
ك اهلل تعوػ ظـفح بؾ مثؾكؿقه بوٕدكك (ؾودعدوم أدكك مـ ادقجقد).
أمينؾة:

 اضتدالل السافطة بكولُ تعاىل( :ﯘ ﯙ) على ذو أبي بهس:احتجاج الشاقعة :يسةكدل افشةقعي بؼقفةف تعةوػ ﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝ﴾[افكقبي  ]40ظذ ذم أيب بؽرح ؾقؼقفقن إن أبو بؽر ؿد خوف وجزعح وهذا يدل ظذ ظةدم
إيامكف.
اجلواب :هذه أيي تدل ظذ كؼقض ؿقل افراؾضي مـ أوجف ـثرة أؾوض افعؾةامء ن بقو ةوح
ا ا
وخصقصو ـؾؿي (َل َت ازن) ؾن و دفقةؾ ظةذ افراؾضةي وفقسةً دفةقال مةؿح ؾحةزن أيب بؽةر مل
يؽـ حزكو ظذ كػسف بؾ ـون حزكو ظذ افـبل ^ وظذ افديـح وإٓ ؾؼد ـون بنمؽوكف أن هيرب
ويسك افـبل ^ بؿػرده ويـجق بـػسفح يؼةقل جعػةر افصةود

«احلةزن ؽةر اجلةزع وافػةزعح

ؾؽون حزن أيب بؽر أن يؼكؾ افـبل ^ وٓ يدان بديـ اهللح ؾؽون حزن ظذ ديـ اهللح وظذ كبةل
اهلل ^ح ومل يؽـ حزكف ظذ كػسفح ـقػ وؿد أفسعكف أـثر مـ موةي خريش ؾةام ؿةول حةس وٓ
()1

كوفش ح ؾؽوكً هذه أيي دفقال ظذ ؾضؾ أيب بؽر خالؾو دو تدظل افراؾضي.

 حديح« :مً مات ومل يعسف إماو شماىُ مات ميتة جاٍلية»:احتجاج الشقعة :يسكدل افشةقعي بحةديٌ «مةـ مةوت ومل يعةرف إمةوم زموكةف مةوت مقكةي
جوهؾقيش وهق حديٌ ؽر معروف إصةؾح وهةؿ يسةكدفقن بةف ظةذ وجةقب أصةؾ المومةي

( )1مـوطرة جعػر افصود مع افراؾل ن افكػضقؾ بغ أيب بؽر وظؿرح ؼقؼ ظع افشبؾ (ص .)102-99
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ظـدهؿ ووجقب اليامن بولموم.
اجلواب :ممو أجوب بف ابةـ تقؿقةي ظؾةقفؿ أن ؿةول «هةذا احلةديٌ افةذي ذـةره حجةي ظةذ
افراؾضي ٕ :ؿ ٓ يعرؾقن إموم زمو ؿح ؾةن ؿ يةدظقن أكةف افغوةةى ادـكظةر ؿةد بةـ احلسةـ
افذي دخؾ هداب شومرا شةـي شةكغح ومةوةكغح أو كحقهةو ...ومل يةر فةف ظةغح وٓ أثةرح وٓ
شؿع فف حسح وٓ خزح ؾؾقس ؾقفؿ أحد يعرؾةف ٓ بعقـةفح وٓ صةػكف فؽةـ يؼقفةقن إن هةذا
افشخص افذي مل يره أحدح ومل يسةؿع فةف خةز هةق إمةوم زمةو ؿح ومعؾةقم أن هةذا فةقس هةق
معرؾي بولمومح وكظر هذا أن يؽقن فرجؾ ؿريى مـ بـل ظؿف ن افدكقوح وٓ يعرف صقئو مةـ
أحقاففح ؾفذا ٓ يعرف ابـ ظؿفح وـذفؽ ادول ادؾكؼط إذا ظرف أن فف موفؽوح ومل يعةرف ظقـةف
مل يؽـ ظورؾو فصوحى افؾؼطيح بؾ هذا أظرفٕ :ن هةذا يؿؽةـ ترتقةى بعةض أحؽةوم ادؾةؽ
وافـسى ظؾقفح وأمو ادـكظرح ؾال يعرف فف حول يـكػع بف ن المومةيح ؾةنن معرؾةي المةوم افةذي
()1

خيرج الكسون مـ اجلوهؾقي هل ادعرؾي افكل حيصؾ هبو ضوظي ومجوظيش .
ؾكحصةةؾ مةةـ هةةذا أن افشةةقعي ٓ يعرؾةةقن إمةةومفؿح ؾقؽةةقن هةةذا احلةةديٌ حجةةي ظؾةةقفؿح
وهؽذا ؿؾى ابـ تقؿقي هذا افدفقؾ ظذ افشقعي.

 عصنة األئنة لطف:احتجاج الشقعة :يسةكدل افشةقعي بعؼقةدة افؾطةػ ظةذ وجةقب كصةى المةوم ادعصةقمح
ؾقؼقفقن إن الموم وجى كصبف ٕكف فطػ ومصؾحي فؾعبود.
اجلواب :أجوهبؿ ابـ تقؿقي بؼؾى افدفقؾ ظؾقفؿح وذفؽ أن الموم افذي يةدظل افشةقعي أن
افؾطػ حوصؾ بف هق إموم مؼفقر ممـةقع ٓ يسةكطقع أن يؼةقم بؿفةوم المومةيح وإوػ مـةف ن

( )1مـفوج افسـي (.)114-113/1
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هذا هق الموم ادكؿؽـ افؼودر ظذ افؼقوم بؿفوم المومي ويـكػع افـوس بقٓيكفح ؾقؽقن افؾطةػ
()1

دفقال ظذ صحي وٓيي أيب بؽر وظؿر وظثامن وشوةر اخلؾػوء .

 حديح االفرتام:احتجاج الشقعة :حيكٍ افشقعي بحديٌ آؾسا «شكػس أمكل ظذ ثالث وشةبعغ ؾرؿةي
ـؾفو ن افـور إٓ واحدةش ظذ أ ؿ هؿ افػرؿي افـوجقةيح ٕ ةؿ بةويـقا مجقةع ادةذاهىح مةع أدفةي
أخرى مؿ ظذ أ ؿ هؿ ادؼصقدون هبذا احلديٌ.
اجلواب :ؿؾى ظؾقفؿ ابـ تقؿقي اشكدٓمؿ هبذا احلديٌح وذفؽ أن احلديٌ روي تػسةره
ؾقف مـ وجفغ أحدآو أكف ^ شئؾ ظـ افػرؿي افـوجقةيح ؾؼةول «مةـ ـةون ظةذ مثةؾ مةو أكةو
ظؾقف افققم وأصحويبشح ون افروايي إخرى ؿول «هؿ اجلامظيشح وـؾ مـ افكػسريـ يـةوؿض
ؿةةقل المومقةةيح ويؼكل ة أ ةةؿ خةةورجقن ظةةـ افػرؿةةي افـوجقةةيح ؾةةن ؿ خةةورجقن ظةةـ مجوظةةي
ادسؾؿغ يؽػرون أو يػسؼقن أةؿي اجلامظةي ـةليب بؽةر وظؿةر وظةثامنح وـةذفؽ يؽػةرون أو
يػسؼقن ظؾامء اجلامظي وظبودهؿح ـامفؽ وافثقري وإوزاظةل وافؾقةٌ بةـ شةعد وأيب حـقػةي
وافشوؾعل وأمحد وأمثول همٓءح وهؿ أبعد افـوس ظـ معرؾةي شةر افصةحوبي وآؿكةداء هبةؿح
ٓ ن حقوة افـبل ^ وٓ بعدهح ؾنذا ـون وصػ افػرؿي افـوجقي أتبوع افصحوبي ظذ ظفد رشةقل
()2

اهلل ^ح وذفؽ صعور افسـي واجلامظيح ـوكً افػرؿي افـوجقي هؿ أهؾ افسـي واجلامظي .

مَازة اإللصاو:
()3

معـك الفزام إفزام اخلصؿ اجلؿع بغ صقئغ وافكسقيي بقـفام ن احلؽؿ إثبوتو أو كػقو .
( )1يـظر مـفوج افسـي افـبقيي (.)553/1
( )2مـفوج افسـي (.)458-456/3
( )3افبحر ادحقط ( )414/7إرصود افػحقل (ص .)957
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ومعـك هذه ادفورة أن يـظر ادـوطر ن أؿقال خصؿف ومو يكػةرع ظؾقفةو ممةو يـؽةره اخلصةؿح
مع أن مؼكه دفقؾف أو افعؾي افكل أوردهو هق إثبوت هذا افػرعح ؾقؾزمف بنثبوتف أو افساجع ظةـ
ؿقفف.
تـبقه :يكـبف هـو إػ أن افػرع افذي يراد إفزام اخلصؿ بف يـبغةل أن يؽةقن ممةو يـػقةف ويـؽةرهح
وفقس ممو يثبكفح ؾؾق ؿول افشقعل مثال إن أبقي افـبل ^ مممـغ ٕكف ٓ يؿؽـ أن يؽقن كبةل
مـ كسؾ ـوؾرح ؾال يؼول فف يؾزمؽ أن يؽقن وافةد إبةراهقؿ
هبذاح ويذهى إػ أن وافةد إبةراهقؿ

مممـةوح ٕن افشةقعل يؾكةزم

ـةون مممـةوح ون هةذه احلوفةي شةقؽقن هةذا الفةزام

حجي فصوفه اخلصؿ إذ أكف شقظفر اضةراد اخلصةؿ ن أؿقافةفح وآضةراد مةـ أؿةقى ظالمةوت
صحي افؼقل.
ومـ هـو ؾنن ؿقة الفزام تؽقن بؼدر إكؽور اخلصؿ مذا افالزم ومـوؿضكف دذهبف.
تـبقه آخر ٓ :يؾزم أن يؽقن افالزم بةوضال ن كػسةفح بةؾ يؽػةل أن يؽةقن مـوؿضةو دةذهى
اخلصؿح ؾؿثال ادثول افذي شقليت مـ أكف إذا ـون تشةبقف ظةع بـبةل يؼكلة ؾضةؾفح ؾكشةبقف أيب
بؽر وظؿةر ـةؾ واحةد مةـفام بـبقةغ يؼكلة أؾضةؾقكفامح ؾفةذا افةالزم صةحقه وحةؼح وفؽةـ
افشقعل ٓ يؼقل بف ويـوؿض مذهبفح ؾقصه إفزامف بف.
أمينؾة:

 لو ناىت اإلمامة أشسف مطائل الديً للصو بياىَا عً اهلل تعاىل وزضولُ ^:احتجاج الشقعة :يؼرر افشقعي أن المومي مـ أصقل افةديـ بةؾ هةل أظظةؿ أصةقل افةديـ
وأذؾفو.
اجلواب :يكقجف إفقفؿ افسمال افكويل إذا ـوكً المومةي أذف مسةوةؾ افةديـ فؾةزم بقو ةو
ظـ اهلل تعوػ ورشقفف ^ح وذفؽ مـ خالل كصقص واوحي سحيي ن افؼةرآن وافسةـيح إٓ
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أن هذا مل يقجدح وإذا بطؾ افةالزم بطةؾ ادؾةزومح ؾةنذا مل تقجةد إدفةي افقاوةحي ظةذ ؿضةقي
المومي إذن ؾولمومي فقسً مـ أصقل افديـح بؾ فقسً مـ افديـ أشوشو.
وبطبقعي احلول ؾنن افشقعي شقحووفقن اجلقاب ظـ هذا الفزام بكؽؾػ إيراد بعض إدفي
مـ افؼرآن وافسـي وتػسرهو بام يكقاؾؼ مع ظؼقدهتؿ ن الموميح وفؽـ فةقس ن احلؼقؼةي دفقةؾ
صحقه سيه جيقى ظـ هذا الفزام.

 لو ناٌ التشبيُ بييب يدل علىى الفطىل واإلمامىة للىصو أٌ مىً يشىبُ ىبىيني أٌيهوٌ أوىل برلو:
احتجاج الشقعة :حيكٍ افشقعي فػضؾ ظع

بلن افـبل صةذ اهلل ظؾقةف صةبفف هبةورونح

وهذا يدل ظذ أؾضؾقكف ظذ بؼقي افصحوبي وإمومكف.
اجلواب :بام أن مـشل افكػضقؾ هق مـ جفي تشبقفف بـبل مـ أكبقةوء اهلل تعةوػ ؾةنذن يؾةزم أن
مـ صبفف افـبل ^ بـبقغ يؽقن أؾضؾ مةـ ظةعح يؼةقل ابةـ تقؿقةي ن هةذا «وتشةبقفف – أي
ظع -هبورون فةقس بةلظظؿ مةـ تشةبقف أيب بؽةر وظؿةر هةذا بةنبراهقؿ وظقسةكح وهةذا بـةقح
ومقشةكح ؾةنن هةمٓء إربعةي أؾضةؾ مةـ هةورونح وـةؾ مةـ أيب بؽةر وظؿةر صةبف بةوثـغ ٓ
()1

بقاحدش .
يشر ابـ تقؿقي إػ حديٌ ظبد اهلل بـ مسعقد

ؿول دو ـون يقم بدر ؿةول رشةقل اهلل ^

«مو تؼقفةقن ن هةمٓء إهى؟ ؾؼةول أبةق بؽةر يةو رشةقل اهللح ؿقمةؽ وأهؾةؽح اشةكبؼفؿح
واشكلن هبؿح فعؾ اهلل أن يكقب ظؾقفؿح وؿول ظؿر يو رشقل اهللح أخرجقك وـةذبقكح ؿةرهبؿ
ؾورضب أظـوؿفؿح وؿول ظبد اهلل بـ رواحي يو رشقل اهللح اكظر واديو ـثر احلطىح ؾةلدخؾفؿ
ؾقفح ثةؿ أرضم ظؾةقفؿ كةوراح ؾؼةول افعبةوس ؿطعةً رمحةؽح ؾةدخؾ رشةقل اهلل ^ح ومل يةرد
( )1مـفوج افسـي (.)43/5
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ظؾقفؿ صقئوح ؾؼول كوس يلخذ بؼةقل أيب بؽةرح وؿةول كةوس يلخةذ بؼةقل ظؿةرح وؿةول كةوس
يلخذ بؼةقل ظبةد اهلل بةـ رواحةيح ؾخةرج ظؾةقفؿ رشةقل اهلل ^ح ؾؼةول إن اهلل فقؾةغ ؿؾةقب
رجول ؾقفح حكك تؽقن أفغ مـ افؾبـح وإن اهلل فقشد ؿؾقب رجول ؾقفح حكةك تؽةقن أصةد مةـ
احلجورةح وإن مثؾةؽ يةو أبةو بؽةر ـؿثةؾ إبةراهقؿ

ح ؿةول ﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾[إبةراهقؿ ]36ح ومثؾةةؽ يةو أبةةو بؽةةر ـؿثةؾ ظقسةةك ؿةةول ﴿ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾[ادوةةدة ]118ح وإن مثؾؽ يو ظؿر ـؿثؾ كةقح ؿةول
﴿ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾[كةةقح ]26ح وإن مثؾةةؽ يةةو ظؿةةر ـؿثةةؾ مقشةةكح ؿةةول
()1

﴿ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾[يقكس ]88ش .

 لصوو إبطال الديً بطبب فطيلة ذلبة علي:احتجاج الشاقعة :حيةكٍ افشةقعي فػضةؾ ظةع

بحةديٌ كؼؾةف صةوحى افػةردوس ن

ـكوبف ظـ معوذ بـ جبؾ ظـ افـبل ^ أكف ؿول «حى ظع حسـي ٓ تضةةر معفةو شةقئي وبغضةف
شقئي ٓ يـػع معفو حسـيشح وؿد تؼدمً الصورة إػ هذا احلديٌ وهق مؽذوب.
اجلواب :ومـ أوجف بطالكف أكف يؾزم مـف إبطول افديـ ـؾفح يؼةقل مجةول افةديـ افقاشةطل
«هذا إن صه خك خس خيف افؼةرآن ومجقةع مةو جةوء بةف افـبةل ^ وعةقيز تةرك ادػرووةوت وتعطقةؾ
احلدود وإتقون ادـفقوت مـ افزكو واخلؿر وأـؾ احلرام وؿطع افرحؿ وـوؾي ادعويص مع وجةقد
()2

بكفح وهؾ اظكؼود مثؾ ذفؽ إٓ ـػر ض!!ش .

( )1أخرجف الموم أمحد ( )3632وؽره.
( )2ادـوطرة بغ افسـي وافراؾضي (ص .)150
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مَازة إبساش التياقض:
معـااى التـاااقض :افكـةةوؿض معـةةوه أن صةةد إحةةدى افؼضةةقكغ يةةـؼض احةةكامل صةةد
إخرى وجيعؾفو ـوذبي حةكامح وأن ـةذب إحةداآو يةـؼض احةكامل ـةذب إخةرىح وجيعؾفةو
()1

صودؿي حكامح ؾفام ٓ يصدؿون معو وٓ يؽذبون معو بحول مـ إحقال .
وافكـوؿض ن إؿقال وافعؼوةد ممو يدل ظذ وعػفو وؾسودهوح ؾنن احلؼ ٓ يكـوؿضح وإكةام
يؼع افكـوؿض بغ احلؼ وافبوضؾح أو بةغ بوضةؾ وبوضةؾ آخةرح ومصةدا هةذا ؿةقل اهلل تعةوػ
﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾[افـسةةةوء ]82ح يؼةةةقل ابةةةـ تقؿقةةةي «ؾةةةنن
()2

افكـوؿض أول مؼدموت افػسودش .
وادؼصقد بؿفورة افكـوؿض أن تؽقن فدى ادـوطر افؼدرة ظذ إطفور وإبراز وؿةقع خصةؿف
ن افكـوؿضح مـ خالل أؿقافف وظؼوةده.
أمينؾة:

 تياقض اإلمامة مع عكيدة اللطف:احتجاااج الشااقعة :فةةدى افشةةقعي ظؼقةةدتون إحةةداآو افؼةةقل بولمومةةيح وافثوكق ةي افؼةةقل
()3

بوفؾطػ ح بؿعـك أن اهلل تعوػ جيى ظؾقف أن يػعؾ مو يؽقن افعبةد معةف أؿةرب إػ افصةالحح
وهذا هق ادؼصقد بوفؾطػح وهؿ يعكؼدون أن افؾطػ وادصؾحي صؾ بقجقد إةؿي.
اجلواب :حيوول افشقعي أن يربطقا بغ هوتغ افعؼقدتغ مع وجقد افكـوؿض افظوهر بقةـفامح

( )1وقابط ادعرؾي (ص .)156
( )2جمؿقع افػكووى (.)389/6
( )3يؼقل ابـ تقؿقي «وهذا أخذوه مـ ادعكزفي فقس هق مـ أصقل صققخفؿ افؼدموءش .مـفوج افسـي (.)101/1
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ؾوفؾطػ افذي تكحؼؼ معف مصؾحي افعبود يؽقن بقجقد الموم افظوهر ادكؿؽـ افذي يسكطقع
أن يؼقم بؿفومف ن ؼقؼ مصوفه افعبود وافرظقي افديـقي وافدكققييح وبةوفـظر إػ أةؿةكفؿ مجقعةو
يكضه أكف مل يكحؼؼ رء مـ هذا ظذ يد أحد مـفؿح بةؾ ظةذ افعؽةس ؼةؼ افؽثةر مةـ هةذا
افؾطػ ظذ يد مـ يـؽرون إمومكف مـ اخلؾػوء افراصديـ ومـ بعدهؿح بؾ أـثر مةـ هةذا كجةد
أن افشقعي يكحقن بلن مو كول أتبوظفؿ مـ افظؾؿ وآوطفود إكام هةق بسةبى إيام ةؿ بنمومةي
()1

آل افبقًح ؾليـ افؾطػ احلوصؾ بعؼقدة المومي؟ .
ؾودحصؾ أن هوتغ افعؼقةدتغ يصةعى اجلؿةع بقةـفام بةؾ آةو مكـوؿضةكون ؽويةي افكـةوؿضح
وـؾ واحدة مـفام تـػل إخرى.

 تياقض عكيدة الػيبة مع عكيدة اللطف:احتجاج الشقعة :يعكؼةد افشةقعي وجةقد إمةوم ٓ يصةؾ إفقةف أحةدح وٓ يعرؾةف أحةدح وهةق
ؽوةى مـذ أـثر مـ أفػ شـيح وهؿ يرون أن وجقد هذا الموم هةق فطةػ مةـ اهلل تعةوػ وؾقةف
مصؾحي فؾعبود.
اجلواب :أي مصؾحي تكحؼؼ مـ وجقد هذا المومح ومو هل ؾوةدة إمومكف؟ وإذا ـون ؾعةؾ
افؾطػ واجبو ظذ اهلل تعوػ ؾام هق افؾطػ احلوصؾ هبذا الموم؟ ؾنمو أن كؼقل بولمومةي حكةك
وفق مل يؽـ هـوك مصؾحي فؾعبود ؾـؾغل ظؼقدة افؾطػح أو كؼقل بقجةقب افؾطةػ وظةذ هةذا
كؾغل ؾؽرة وجقد إموم ٓ يصؾ إفقف أحدح أمو أن كثبً ـال افعؼقدتغ ؾفذا تـوؿض.
ثؿ أيضو هذا ؾقف تؽؾقػ مةو ٓ يطةو ح إذ ـقةػ يةلمر اهلل تعةوػ بطوظةي مةـ ٓ يعةرفح وٓ
يعرف بامذا يلمر وٓ ظـ موذا يـفكح وٓ ضريؼ إػ معرؾي هذاح مع أن افشقعي مةـ أصةد افـةوس

( )1يـظر مـفوج افسـي (.)379/3
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إكؽورا فكؽؾقػ مو ٓيطو !! ؾؽقػ يؿؽـ اجلؿع بغ إمريـ؟

()1

 تياقض وجوب اإلمامة مع اشتػال اإلماو بالعبادة:احتجاج الشقعة :يةرى افشةقعي أن المةوم ادعصةقم فةف وطةوةػ ومفةوم مكعؾؼةي بولمومةيح
وهل وطوةػ ـثرة بطبقعي احلولح ومع ذفةؽ يةذـرون أمةقرا ظجقبةي ن ظبةودة المةومح ومةـ
ذفؽ مو ذـره ابـ ادطفر احلع مـ ظبودة ظع

ح وأكةف «ـةون أظبةد افـةوس يصةقم افـفةورح

ويؼةةقم افؾقةةؾح ومـةةف تعؾةةؿ افـةةوس صةةالة افؾقةةؾح وكقاؾةةؾ افـفةةورح وأـثةةر افعبةةودات وإدظقةةي
ادلثقرة ظـف تسكقظى افقؿًح وـون يصع ن فقؾف و وره أفػ رـعيش.
اجلواب :يكـوؿض افشقعي هـو حقـام يةذـرون هةذاح إذ ـقةػ جيؿةع المةوم بةغ هةذه ادفةوم
وبغ افعبودة؟ يعؾؼ ابـ تقؿقي ظةذ هةذا ويؼةقل «إن افـبةل ^ ـةون جمؿةقع صةالتف ن افقةقم
وافؾقؾي أربعغ رـعي ؾروو وكػالح وافزمون ٓ يكسع ٕفةػ رـعةي دةـ ويل أمةر ادسةؾؿغ مةع
شقوشي افـوس وأهؾفح إٓ أن تؽقن صالتف كؼرا ــؼر افغرابح وهل صةالة ادـةوؾؼغ افكةل كةزه
()2

اهلل ظـفو ظؾقوش .

مَازة املعازضة:
معيى مَازة املعازضة:
ادعوروةةي هةةل إحةةدى وطةةوةػ افسةةوةؾ (أي ادعةةسض) ظـةةد ظؾةةامء اجلةةدلح وادؼصةةقد
بودعوروي هـو ادظوء مو يسووي كؼقض مو ادظوه ادعؾؾ واشكدل ظؾقفح وهل افكةل تسةؿك ظـةد
()3

ظؾامء اجلدل بة ادعوروي بودثؾ ح ومعـك هةذا افكعريةػ أن ادةدظل إذا اشةكدل بةدفقؾ ؾةنن
( )1يـظر مـفوج افسـي (.)102/1
( )2يـظر مـفوج افسـي (.)498 -494/7
( )3رشوفي أداب ن ظؾؿ آداب افبحٌ وادـوطرة دحؿد قل افديـ ظبداحلؿقد (ص .)722
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ادعسض ظؾقةف يةليت فةف بةدفقؾ يشةوبف دفقؾةف فؽـةف يؼةرر خةالف مةو ؿةرره ادةدظلح ـةلن يؼةقل
اددظل ظع أوػ بوخلالؾةي ٕن افـبةل ^ اشةكخؾػف ظةذ ادديـةيح ؾقةليت ادعةسض ؾقؼةقل فةف
وظبداهلل بـ أم مؽكقم أوػ بوخلالؾي ٕن افـبل ^ اشكخؾػف ـذفؽ ظذ ادديـيح وهةذا خةالف
وكؼةةقض دظةةقى ادةةدظل متومةةو فؽةةـ بةةدفقؾ يشةةبف دفقةةؾ ادةةدظل مةةـ حقةةٌ افسـقةةىح وـةةلن
ادعسض يؼقل فؾؿدظل إذا ــةً تؼةقل إن ادـطةؼ يؼكلة صةحي دظةقاي ؾةلؿقل فةؽ إن
ادـطؼ ـذفؽ يؼكل كؼقض دظقاك.
وهذا أشؾقب مفؿ جدا ن ادـوطرةح وؿد ضبؼف إةؿي ن مـوطراهتؿ فؾطقاةةػح ومةـ أبةرز
مـ اشكخدمف ابـ تقؿقي

ح حقةٌ اشةكخدمف مةع مجقةع افطقاةةػ تؼريبةوح حكةك افـصةورىح

ويؼقل مبقـو أآقي اشكخدام هذه افطريؼي معفؿ «إذا أردت أن تعرف جفؾ افـكةاين وأكةف ٓ
حجةي فةفح ؾؼةدر ادـةوطرة بقـةف وبةغ افقفةقديح ؾةنن افـكةاين ٓ يؿؽـةف أن جيقةى ظةـ صةبفي
افقفقدي إٓ بام جيقى بف ادسؾؿح ؾنن مل يدخؾ ن ديـ الشالم وإٓ ـون مـؼطعو مع افقفةقديح
ؾنكف إذا أمر بوليامن بؿحؿد ^ح ؾنن ؿدح ن كبقتف بقء مـ إصقوءح مل يؿؽـف أن يؼقل صةقئو
إٓ ؿول فف افقفقدي ن ادسقه مو هق أظظؿ مـ ذفؽح ؾنن افبقـةوت دحؿةد أظظةؿ مةـ افبقـةوت
فؾؿسقهح وبعد أمر ؿد ظـ افشبفي أظظؿ مـ بعد ادسقه ظـ افشبفيح ؾةنن جةوز افؼةدح ؾةقام
دفقؾف أظظؿ وصبفكف أبعد ظـ احلؼح ؾوفؼدح ؾقام دوكف أوػح وإن ـون افؼدح ن ادسةقه بةوضالح
ؾوفؼدح ن ؿد أوػ بوفبطالنح ؾنكف إذا بطؾً افشبفي افؼقييح ؾوفضةعقػي أوػ بةوفبطالنح وإذا
()1

ثبكً احلجي افكل ؽرهو أؿقى مـفو ؾوفؼقيي أوػ بوفثبوتش .
وؿد اشكخدم هذا إشؾقب أيضو ن ردوده ظذ افراؾضي بشةؽؾ واوةه ومةـ أمثؾكةف مةو
شقليت.

( )1مـفوج افسـي (.)56/2
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أمينؾة:

 معازضة قوهله بكول اخلوازج مجل :تهفريٍه ألبي بهس وعنىس معىازض بىتهفري:

اخلوازج لعلي

احتجاج الشقعة :يعكؼد افشقعي ـػر أيب بؽر

ح ومـ أشبوب تؽػرهؿ فف دظقاهؿ أكةف

ـون طودو ضوفبو فؾدكقو.
اجلواب :يعورض ابـ تقؿقي دظةقاهؿ بةدظقى اخلةقارج ن ظةع

مةـ كػةس ادـطؾةؼ

افذي يـطؾؼ مـف افشقعي ن تؽػر أيب بؽرح ويؼقل «افراؾضةةل ٓ يؿؽـةف أن يثبةً إيةامن ظةع
وظدافكف وأكف مـ أهؾ اجلـي  -ؾضال ظـ إمومكف  -إن مل يثبةً ذفةؽ ٕيب بؽةر وظؿةر وظةثامنح
وإٓ ؾؿكك أراد إثبوت ذفؽ فعع وحةده مل تسةوظده إدفةي  ...ؾةنذا ؿوفةً فةف اخلةقارج افةذيـ
يؽػرون ظؾقو أو افـقاصى افذيـ يػسؼقكف إكةف ـةون طودةو ضوفبةو فؾةدكقوح وإكةف ضؾةى اخلالؾةي
فـػسف وؿوتؾ ظؾقفو بوفسةقػح وؿكةؾ ظةذ ذفةؽ أفقؾةو مةـ ادسةؾؿغ حكةك ظجةز ظةـ اكػةراده
بوٕمرح وتػر ظؾقف أصحوبف وطفروا ظؾقف ؾؼوتؾقهح ؾفذا افؽالم إن ـون ؾوشةدا ؾػسةود ـةالم
افراؾل ن أيب بؽر وظؿر أظظؿح وإن ـون مو ؿوفف ن أيب بؽر وظؿر مكقجفو مؼبقٓ ؾفذا أوػ
()1

بوفكقجف وافؼبقلش .
ويؼقل أيضو «وإذا ؿوفقا مو تؼقفف أهؾ افػريي مـ أن أبو بؽر وظؿر ـوكو مـوؾؼغ ن افبوضـ
ظةةدويـ فؾـبةةل ^ أؾسةةدا ديـةةف بحسةةى المؽةةونح أمؽةةـ اخلةةورجل أن يؼةةقل ذفةةؽ ن ظةةعح
ويقجف ذفؽ بلن يؼقل ـون حيسد ابـ ظؿفح وأكف ـون يريد ؾسود ديـةف ؾؾةؿ يةكؿؽـ مةـ ذفةؽ
ن حقوتف وحقوة اخلؾػوء افثالثي حكك شعك ن ؿكؾ اخلؾقػي افثوفٌ وأوؿد افػكـي حكك متؽةـ مةـ
ؿكؾ أصحوب ؿد وأمكةف بغضةو فةف وظةداوةح وأكةف ـةون مبوضـةو فؾؿـةوؾؼغ افةذيـ ادظةقا ؾقةف
( )1مـفوج افسـي (.)59-58/2
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المقي وافـبقةح وـون يظفر خالف مو يبطـح ٕن ديـف افكؼقيح ؾؾام أحرؿفؿ بوفـةور أطفةر إكؽةور
ذفةةؽح وإٓ ؾؽةةون ن افبةةوضـ معفةةؿح ومةةذا ـوكةةً افبوضـقةةي مةةـ أتبوظةةف وظـةةدهؿ ههح وهةةؿ
()1

يـؼؾقن ظـف افبوضـ افذي يـكحؾقكفش .

 معازضىة الشىدص بالشىدص مجىل :معازضىة عنىس بىً ضىعد ويصيىد بىً معاويىىةباملدتاز الجكفي:
احتجاج الشاقعة :مةـ ضةر آحكجةوج ظـةد افشةقعي ظؼةد ادؼوركةوت بةغ إصةخوصح
وتشبقف مـ يريدون افطعـ ؾقف بلصخوص شقئغ وجعؾف مثؾف ٕدكك وجف مشوهبيح ومةـ أمثؾةي
هذا
تشبقف أيب بؽر

بعؿر بـ شعد دو خره ظبقد اهلل بـ زيود بغ اخلةروج ن افنةيي افكةل

أرشؾفو إػ احلسغح وبغ ظزفف ظـ افريح ؾوخكور ادؾؽ وآثةر حةرب احلسةغ وؿكؾةف ضؿعةو ن
افدكقو.
اجلواب :ظورض ابـ تقؿقي هذا آشكدٓل مـ وجفغ
أوأ :أن شعد بـ أيب وؿوص (وافد ظؿر بـ شعد) مل يؽـ حريصةو ظةذ ادؾةؽح ؾفةؾ يةذم
ٕن ابـف ـون حريصو ظذ ادؾؽ؟ أمل يػعؾ افراؾضي ظؽس هذا مع ؿةد بةـ أيب بؽةرح ؾفةؿ ٓ
جيعؾقكف بؿـزفي أبقف أيب بؽةر بةؾ يػضةؾقكف ويعظؿقكةف فؽقكةف آذى ظةثامن وـةون مةـ خةقاص
أصحوب ظعح يؼقل ابـ تقؿقي «ؾؾق أن افـقاصى ؾعؾقا بعؿر بـ شعد مثةؾ ذفةؽ ؾؿةدحقه
ظذ ؿكؾ احلسغ فؽقكف ـون مـ صةقعي ظةثامنح ومةـ ادـككةيـ فةفح وشةبقا أبةوه شةعدا فؽقكةف
ؾػ ظـ افؼكول مع معوويي وآككصور فعثامن هؾ ـوكةً افـقاصةى فةق ؾعؾةً ذفةؽ إٓ مةـ

( )1مـفوج افسـي (.)63/2
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جـس افراؾضي؟ش .
ثاكقا :أكف فق جوء صخص وصبف ظؾقو واحلسغ بؿـ يطؾى احلؽةؿ طؾةام وؾسةودا بحجةي أن
ظؾقو واحلسغ ـذفؽ ضؾبقا احلؽؿح أؾال يؽقن تشبقفف طؾام فعةع واحلسةغ؟ ؿةول ابةـ تقؿقةي
()2

«ؾودشبف ٕيب بؽر وظؿر بعؿر بـ شعد أوػ بوفؽذب وافظؾؿش .

 -معازضة قتل احلطني بكتل عجناٌ

:
ح ويروكف حةدثو جؾةال ترتةى ظؾقةف

احتجاج الشقعة :يعظؿ افشقعي أمر مؼكؾ احلسغ
مـ افػسود وافظؾؿ افقء افعظقؿح بقـام يميدون ؿكؾ ظثامن

.

اجلواب :إذا ـون ؿكةؾ احلسةغ ؿةد ترتةى ظؾقةف ؾسةود وطؾةؿ ظظةقؿ ؾةنن افػسةود وافظؾةؿ
احلوصؾ بؼكؾ ظثامن أظظؿ وأـزح يؼقل ابـ تقؿقي ن بقون هذا «افػسود افذي حصؾ ن إمةي
بؼكؾ ظةثامن أظظةؿ مةـ افػسةود افةذي حصةؾ ن إمةي بؼكةؾ احلسةغح وظةثامن مةـ افسةوبؼغ
إوفغ وهق خؾقػي مظؾقم ضؾى مـف أن يـعزل بغر حؼ ؾؾؿ يـعزلح ومل يدؾع ظـ كػسف حكك
ؿكؾح واحلسغ

مل يؽـ مكقفقو وإكام ـون ضوفبةو فؾقٓيةي حكةك رأى أ ةو مكعةذرةح وضؾةى

مـف أن يسكله كػسفح فقحؿؾ إػ يزيد ملشقرا ؾؾؿ جيةى إػ ذفةؽح وؿوتةؾ حكةك ؿكةؾ صةفقدا
()3

مظؾقموح ؾظؾؿ ظثامن ـون أظظؿح وصزه وحؾؿف ـون أـؿؾح وـالآو مظؾقم صفقدش .

 املصاٍسة:احتجاج الشقعة :يسةكدل افشةقعي فػضةؾ ظةع

وـقكةف أحةؼ بوخلالؾةي بؽقكةف صةفر

افـبل ^.
( )1مـفوج افسـي (.)66/2
( )2مـفوج افسـي (.)68/2
( )3مـفوج افسـي (.)67/2
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نهارات الخدال والهياظرة

اجلواب :يؼقل مجول افديـ افقاشطل «ٓ حجي هبةو ظةذ المومةيح ٕن ظكبةي بةـ أيب مةى
ظؿ افـبل ^ تزوج ابـكف وهق ـوؾرح وأبق افعوص بـ افربقع تزوج ابـكف زيـى وهق ـةوؾرح ودةو
()1

أشؾؿ أؿره افـبل ^ ظةذ كؽوحةفح وظةثامن تةزوج ابـكةل افـبةل ^ش ح ؾؾةق ـوكةً ادصةوهرة
حجي فػضؾ ظع ؾام هق افؼقل ن همٓء إصفور مجقعو؟ بؾ ظثامن
مـ بـوت افـبل صذ اهلل وظؾقف وشؾؿ وفقس فقاحدة ـشلن ظع

ـون زوجةو ٓثـكةغ
.

( )1ادـوطرة بغ افسـي وافراؾضي (ص .)136
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الهصادر والهراحع
 البوكي افؽزى ٓبـ بطيح ادمفػ أبق ظبد اهلل ظبقد اهلل بـ ؿد بةـ ؿةد بةـ محةداناف ُعؽ خْزي ادعةروف بةوبـ خبطةي افعؽةزيح ؼقةؼ جمؿقظةي مةـ افبةوحثغح افـةوذ دار
افرايي فؾـؼ وافكقزيعح افريوضح 2005-1994م.
 -آداب افبحةةٌ وادـةةوطرة فؾشةةـؼقطلح ادمفةةػ

ؿةةد إمةةغ بةةـ ادخكةةور افشةةـؼقطلح

ؼقؼ شعقد افعريػلح دار ظومل افػقاةد فؾـؼ وافكقزيع.
 -أداب افؼظقي وادـه ادرظقيح ادمفػ

ؿد بـ مػؾه بـ ؿد بـ مػةرجح أبةق ظبةد

اهللح صؿس افديـ ادؼدد افرامقـك ثؿ افصوحلل احلـبعح افـوذ ظومل افؽكى.
 -إرصود افػحقل إػ ؼقؼ احلؼ مـ ظؾؿ إصةقلح ادمفةػ

ؿةد بةـ ظةع بةـ ؿةد

افشقـوينح افـوذ دار افؽكوب افعريبح افطبعي إوػ 1419هة 1999 -م.
 اشكخراج اجلدال مـ افؼرآن افؽريؿح ادمفػ ظبد افرمحـ بـ كجؿ بةـ ظبةد افقهةوباجلةةزري افعبةةودي ابةةـ احلـةةبعح افـةةوذ مطةةوبع افػةةرزد افكجوريةةيح افطبعةةي افثوكقةةيح
 1401هة.
 أصقل اجلدل وادـوطرة ن افؽكوب وافسـي .تلفقػ محد بـ إبةراهقؿ افعةثامنح دار ابةـحزمح افطبعي افثوكقي 1425هة2004-م.
 إـامل ادعؾؿ بػقاةد مسؾؿح ادمفػ ظقوض بـ مقشك بـ افقحصبل افسةبكلح افـةوذدار افقؾوء فؾطبوظي وافـؼ وافكقزيعح مكح افطبعي إوػ  1419هة 1998 -م.
 افبحر ادحقط ن افكػسرح ادمفػ أبق حقون ؿةد بةـ يقشةػ بةـ حقةون إكدفزةحادحؼؼ صدؿل ؿد مجقؾح افـوذ دار افػؽر – بروتح  1420هة.
 تػسر افؼرضبلح ادمفػ أبق ظبد اهلل ؿد بـ أمحد صةؿس افةديـ افؼرضبةلح ؼقةؼأمحةةد افةةزدوين وإبةةراهقؿ أضػةةقشح افـةةوذ دار افؽكةةى ادكةةيي – افؼةةوهرةح افطبعةةي
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افثوكقيح 1384هة 1964 -م.
 اجلةدل ظةةذ ضريؼةي افػؼفةةوءح ادمفةػ أبةةق افقؾةةوء ظةع بةةـ ظؼقةؾ افبغةةدادي احلـةةبعحافـوذ مؽكبي افثؼوؾي افديـقي -بقر شعقد.
 حجي اهلل افبوفغيح ادمفػ أمحد بـ ظبد افرحقؿ بـ افشفقد وجقف افديـ بـ معظةؿ بةـمـصقر ادعةروف بةة «افشةوه ويل اهلل افةدهؾقيشح ادحؼةؼ افسةقد شةوبؼح افـةوذ دار
اجلقؾح بروت – فبـونح افطبعي إوػح شـي افطبع  1426هة 2005 -م.
 احلجةةي ن بقةةون ادحجةةي وذح ظؼقةةدة أهةةؾ افسةةـيح ادمفةةػ إشةةامظقؾ بةةـ ؿةةدإصبفوين أبق افؼوشؿ ادؾؼى بؼقام افسـيح ادحؼؼ

ؿد بةـ ربقةع ادةدخعح افـةوذ

دار افرايي  -افسعقديي  -افريوضح افطبعي افثوكقي 1419هة 1999 -م.
 درء تعورض افعؼؾ وافـؼؾح ادمفػ أمحد بـ ظبةد احلؾةقؿ بةـ تقؿقةي احلةراين احلـةبعحؼقؼ

ؿد رصود شوملح افـوذ جومعي الموم ؿةد بةـ شةعقد الشةالمقيح ادؿؾؽةي

افعربقي افسعقدييح افطبعي افثوكقيح  1411هة 1991 -م.
 افرد ظذ مـ اتبع ؽةر ادةذاهى إربعةيح ادمفةػ ظبةد افةرمحـ بةـ أمحةد بةـ رجةىاحلـبعح ؼقؼ افقفقد افػريونح افـوذ دار ظومل افػقاةدح افطبعي إوػ 1418هة.
 -شــ ابـ موجفح ادمفػ ابـ موجي أبق ظبد اهلل ؿد بـ يزيد افؼزويـلح ؼقؼ

ؿةد

ؾماد ظبد افبوؿلح افـوذ دار إحقوء افؽكى افعربقي  -ؾقصؾ ظقسك افبويب احلؾبل.
 -شــ افسمذيح ادمفػ

ؿد بـ ظقسك بـ خش ْقرة أبق ظقسك افسمذيح ادحؼؼ بشور

ظقاد معروفح افـوذ دار افغرب الشالمل – بروتح شـي افـؼ 1998م.
 شر أظالم افـبالءح ادمفػ صؿس افديـ ؿد بـ أمحد بـ ظةثامن افةذهبلح ادحؼةؼجمؿقظي مـ ادحؼؼغ بنذاف افشقيف صعقى إركوؤوطح افـوذ ممشسةي افرشةوفيح
افطبعي افثوفثي  1405هة 1985 /م.
 -ذح أصقل اظكؼود أهؾ افسـي واجلامظيح ادمفػ أبق افؼوشؿ هبةي اهلل بةـ احلسةـ بةـ
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مـصقر افالفؽوةلح ؼقؼ أمحد بةـ شةعد بةـ محةدان افغومةديح افـةوذ دار ضقبةي –
افسعقدييح افطبعي افثومـي 1423هة 2003 /م.
 ذح افؽقـى ادـرح ادمفةػ تؼةل افةديـ أبةق افبؼةوء ؿةد بةـ أمحةد افػكةقحل ابةـافـجور احلـبعح ادحؼؼ

ؿد افزحقع وكزيف محةودح افـةوذ مؽكبةي افعبقؽةونح افطبعةي

افثوكقي 1418هة 1997 -م.
 صةةحقه افبخةةوريح ادمفةةػادحؼؼ

ؿةةد بةةـ إشةةامظقؾ بةةـ إبةةراهقؿ بةةـ ادغةةرة افبخةةوريح

ؿد زهر افـوسح افـوذ دار ضق افـجوةح افطبعي إوػ 1422هة.

 صحقه اجلومع افصغر وزيوداتفح ادمفػ أبق ظبد افرمحـ ؿد كوس افديـ إفبوينحافـوذ ادؽكى الشالمل.
 صةةحقه مسةةؾؿح ادمفةةػ مسةةؾؿ بةةـ احلجةةوج أبةةق احلسةةـ افؼشةةري افـقسةةوبقريحادحؼؼ

ؿد ؾماد ظبد افبوؿلح افـوذ دار إحقوء افساث افعريب – بروت.

 صـوظي افكػؽر افعؼديح رير شؾطون ظبدافرمحـ افعؿريح افـوذ مرـةز تؽةقيـحافطبعي إوػ 1435هة2014 -م.
 وقابط ادعرؾي وأصقل آشكدٓل وادـوطرةح ادمفػ ظبةد افةرمحـ حبـؽةي ادقةداينحافـوذ دار افؼؾؿ -دمشؼح افطبعي افرابعي 1414هة1993 -م.
 ظؾؿ اجلذل ن ظؾؿ اجلدلح ادمفػ كجؿ افةديـ افطةقن احلـةبعح ؼقةؼ ؾقفػفةورتهويـريشسح افـوذ دار افـؼ ؾراكز صكويـر بػقسبودنح 1408هة1987 -م.
 افعقاصةةؿ مةةـ افؼقاصةةؿ ن ؼقةةؼ مقاؿةةػ افصةةحوبي بعةةد وؾةةوة افـبةةل ^ح ادمفةةػافؼويض ؿد بـ ظبد اهلل أبق بؽر بةـ افعةريب ادةوفؽلح افـةوذ دار اجلقةؾ – بةروتح
ؼقؼ د .ؿد مجقؾ ؽوزيح افطبعي افثوكقي 1407هة.
 ؾكه افبوري ذح صةحقه افبخةوريح ادمفةػ أمحةد بةـ ظةع بةـ حجةر أبةق افػضةؾافعسؼالين افشوؾعلح افـوذ دار ادعرؾي  -بروتح 1379هة.
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 ؿؾى إدفي ظؾك افطقاةػ افؿضؾي ن تقحقةةةةةد افربقبقةةةةةي وإشةةةةةامء وافصةةةةةػوتحافؿمفػ تؿقؿ بـ ظبدافعزيز افؼوولح افـوذ مؽكبي افرصدح 1433هة.
 ـكوب آفػغ ن إمومي أمر ادممـغ ظذ بـ أبك ضوفىح ادمفػ مجةول افةديـ احلسةـبـ يقشػ ادطفرح افـوذ دار افكعورف فؾؿطبقظوتح 1431هة2010-م.
 جمؿقع ؾكووى صقيف الشالمح ادمفػ تؼل افديـ أبق افعبوس أمحد بـ ظبد احلؾقؿ بةـتقؿقي احلراينح ادحؼؼ ظبةد افةرمحـ بةـ ؿةد بةـ ؿوشةؿح افـةوذ جمؿةع ادؾةؽ ؾفةد
فطبوظي ادصحػ افؼيػح ادديـةي افـبقيةيح ادؿؾؽةي افعربقةي افسةعقدييح ظةوم افـؼة
1416هة1995/م.
 خمكك مـفوج افسـيح ادمفػ تؼل افديـ أبق افعبوس أمحد بةـ ظبةد احلؾةقؿ ابةـ تقؿقةياحلةراينح اخككةةه افشةةقيف ظبةد اهلل بةةـ ؿةةد افغـةقامنح افـةةوذ دار افصةةديؼ فؾـؼة
وافكقزيعح صـعوء  -اجلؿفقريي افقؿـقيح افطبعي افثوكقيح  1426هة  2005 -م.
 مسـد الموم أمحد بـ حـبؾح ادمفػ أبق ظبد اهلل أمحد بةـ ؿةد بةـ حـبةؾح ادحؼةؼصعقى إركةموط  -ظةودل مرصةدح وآخةرونح إذاف د ظبةد اهلل بةـ ظبةد ادحسةـ
افسـلح افـوذ ممشسي افرشوفيح افطبعي إوػ  1421هة 2001 -م.
 ادعجؿ إوشطح ادمفػ شؾقامن بـ أمحد بـ أيقب بـ مطةر افؾخؿةل افشةوملح أبةقافؼوشؿ افطزاينح ادحؼؼ ضور بـ ظقض اهلل بةـ ؿةدح ظبةد ادحسةـ بةـ إبةراهقؿ
احلسقـلح افـوذ دار احلرمغ – افؼوهرة.
 ادعجؿ افؽبرح ادمفػ شؾقامن بـ أمحةد بةـ أيةقب بةـ مطةر افؾخؿةل افشةوملح أبةقافؼوشؿ افطزاينح ادحؼؼ محدي بـ ظبد ادجقد افسؾػلح دار افـؼ مؽكبي ابةـ تقؿقةي
– افؼوهرةح افطبعي افثوكقي.
 ادغوفطةةوت ادـطؼقةةيح ادمفةةػ ظةةودل مصةةطػكح افـةةوذ ادجؾةةس إظةةذ فؾثؼوؾةةيح2007م.
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 مـوطرة أهؾ افبدعح رؤيي ذظقةي معةوسة .ادمفةػ حسةـ ظةع افبةورح جمؾةي افبقةونحافعدد .191
 ادـوطرة بغ افسـي وافراؾضيح ادمفػ يقشػ افقاشطل افشوؾعل افطػقع مجول افديـأبق ادحوشـح ؼقؼ خوفد اجلـوحلح افـوذ مؽكبي افروقانح 1431هة2010-م.
 مـوطرة جعػر افصود مع افراؾل ن افكػضقؾ بةغ أيب بؽةر وظةعح ؼقةؼ ظةع بةـظبد افعزيز افشبؾح افـوذ مؽكبي افرصد.
 مـفوج افسـي افـبقيي ن كؼض ـالم افشقعي افؼدرييح ادمفػ تؼةل افةديـ أبةق افعبةوسأمحد بـ ظبد احلؾقؿ ابـ تقؿقيح ادحؼؼ

ؿد رصود شوملح افـوذ جومعي الموم ؿةد

بـ شعقد الشالمقيح افطبعي إوػح  1406هة 1986 -م.
 ادـفوج ن ترتقى ِاحلجةوجح ادمفةػ أبةق افقفقةد شةؾقامن بةـ خؾةػ افبةوجلح ؼقةؼ
ظبدادجقد ترـلح دار افغرب الشالملح بروت -فبـونح افطبعي افثوكقي 1987م.
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الىحذة األولى :مقذمت تعزيفيت بالتشيع

حمتويات الوحدة:
 تًريػ افنًٔ ٜفٌ ٜواصىالح.ٚ
ٕ نٖة افتنٔع.
 ظالؿ ٜافتنٔع بٚدذاه ٛوافديٕٚٚت افَديّ.ٜ
 أشامء افنًٔ ٜآثْل ظؼي.ٜ
 ؾرق افنًٔ.ٜ
 أهؿ ـت ٛاإلمٚمٔ.ٜ
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حػرًف امشٌػث مغث:
()1

مٚدة (صٔع) تدل ظذ ادًٚودة وادْٚسة .
يؼااا  :صيئً ٝافرجييؾ ظييذ إميير تنيئًٔ ً ٚإذا أظْتييف ظِٔييف وصييٚيً ٝافرجييؾ ظييذ إميير
منٚيً ٜوصٔٚظ ً ٚإذا مٕٚتف ظِٔيف وافنئًٜأ إٔهيٚر افرجيؾ وأتٌٚظيف وـيؾ ؿيقم اجتًّيقا ظيذ
()2
أمرهؿ صًٔ .ٜواجلامظِ ٜص َٔع وأصٔٚع .
ومٚدة صٔع وردت يف ـتٚب اهلل افًئؿ يف اثْل ظؼ مقويً ً ٚوؿيد ذـير ابيـ اجليقزي أن
افنٔع يف افَرآن ظذ أربً ٜأوجفأ
أحدهٚأ افٍرق ومْف ؿقفف تًٚػأ ﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾[إًٕٚمأ.]159
افثٚينأ إهؾ وافًْ ٛومْف ؿقفف تًٚػأ ﴿ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ﴾[افَهصأ.]15
افثٚفٞأ أهؾ ادِ ٜومْف ؿقفف تًٚػأ ﴿ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾[مريؿأ.]69
افرابعأ إهقاء ادختٍِ ٜؿٚل تًٚػأ ﴿ﯖ ﯗ ﯘ﴾[إًٕٚمأ.]65
وينر ابـ افَٔؿ إػ أن فٍظ افنًٔ ٜوإصٔٚع ؽٚفٌ ٚم ٚيًتًّؾ يف افذم ويَيقلأ وفًِيف
يرد يف افَرآن إٓ ـذفؽ ـَقفيف تًيٚػأ ﴿ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾
[مريؿأ ]69وـَقففأ ﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾[إًٕٚمأ]159

وؿقفيفأ ﴿ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ﴾[شييٌٖأ .]54ويًِييؾ ابييـ افَيئؿ فييذفؽ بَقفييفأ «وذفييؽ واهلل
أظِؿ د ٚيف فٍظ افنًٔ ٜمـ افنٔٚع واإلصٚظ ٜافتيل هيل ويد آفيتالال وآجيتامع و يذا ٓ

( )1مًجؿ مَٚئس افٌِٓ ٜبـ ؾٚرس (.)235/3
( )2مجٓرة افٌِٓ ٜبـ دريد ( )63/3هتذي ٛافٌِ ٜفألزهري (.)61/3
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()1

يىِؼ فٍظ افنٔع إٓ ظذ ؾرق افوالل فتٍرؿٓؿ واخيتالؾٓؿش وهيذا مّيقل ظيذ افٌٚفيٛ
وخيرج ظْف مثؾ ؿقل اهلل تًٚػأ ﴿ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾[افهٚؾٚتأ.]83

حػرًف امشٌػث اضطالحا:
هْٚك ظدة تًريٍٚت فِنًٔ ٜظّقم ٚومـ هذه افتًريٍٚتأ
 يًرال افَّل (ت 301ه) افنًٔ ٜبَقففأ «هيؿ صئً ٜظيع بيـ أل ضٚفيٛش ويف مقويعآخر يَقلأ «افنًٔ ٜهؿ ؾرؿ ٜظع بـ أل ضٚف ٛادًّقن صًٔ ٜظع يف زمٚن افٌْل ^ وبًيده
مًروؾقن بَٕٚىٚظٓؿ إفٔف وافَقل ب٘مٚمتفش.
ويقاؾَف ظذ هذا افتًريػ افْقبختل (افَرن افرابع ا جري)

()2

وهذا تًرييػ ٓ يتىيرق

إػ أي أصؾ مـ أصقل افنًٔ.ٜ
 بٔييْام يًييرؾٓؿ ادٍٔييد (ت 413هييي) بييٖن فٍييظ افنيئً ٜيىِييؼ ظييذ «أتٌييٚع أميير ادييٗمْغصِقات اهلل ظِٔف ظذ شٌٔؾ افقٓء وآظتَٚد إلمٚمتف بًيد افرشيقل صيِقات اهلل ظِٔيف وآفيف
بال ؾهؾ وٍٕل اإلمٚم ٜظّـ تَدميف يف مَيٚم اخلالؾي ٜوجًِيف يف آظتَيٚد متٌقظي ٚيؿ ؽير
()3

تٚبع ٕحد مْٓؿ ظذ وجف آؿتداءش .
 -ويًرؾٓؿ افىقد (ت 460هي) ؾَٔقلأ «آظتَٚد بُقن ظع إمٚمي ٚفًِّيِّغ بقصئٜ

( )1بدافع افٍقافد (.)155/1
( )2ادَٓٚت وافٍرق فَِّل (صأ )15 3ؾرق افنًٔ ٜفِْقبختل (صأ.)17 2
( )3أوافؾ ادَٓٚت (صأ.)35
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()1

مـ افرشقل ^ وب٘رادة مـ اهللش .
 -يًرؾٓؿ ابيـ حيزم (ت 456هيي) ؾَٔيقلأ «ميـ واؾيؼ افنئً ٜيف أن ظِٔيٚ

أؾويؾ

افْٚس بًد رشقل اهلل ^ وأحَٓؿ بٚإلمٚم ٜووفيده ميـ بًيده ؾٓيق صئًل وإن خيٚفٍٓؿ ؾئام
()2

ظدا ذفؽ مم ٚاختِػ ؾٔف ادًِّقن ؾ٘ن خٚفٍٓؿ ؾٔام ذـرٕ ٚؾِٔس صًٔٔٚش .
وخيتٚر هذا افتًريػ افراؾيض ظٌداهلل ؾٔٚض ويًتزه ميـ أدق افتًيٚريػ فِنئً ٜويًِيؾ
اختٔٚره هذا بَقففأ «ومم ٚحدإ ٚإػ تٍؤؾ تًريػ ابـ حزم هق أن آظساال بٖؾؤِ ٜاإلميٚم
ظع

ظذ افْٚس بًد رشقل اهلل وإٔف اإلمٚم واخلٍِٔي ٜبًيده وأن اإلمٚمي ٜيف ذريتيف هيق
()3

أس افتنٔع وجقهرهش .
 ويًرؾٓؿ افنٓرشتٚين بتًريػ أـثر تٍهٔؾ ؾَٔقلأ «افنًٔ ٜهؿ افذيـ صٚيًقا ظِٔٚظذ اخلهقص وؿٚفقا ب٘مٚمتف وخالؾتيف ٕهي ٚووصئ ٜإمي ٚجِٔي ٚوإمي ٚخٍٔي ٚواظتَيدوا أن
اإلمٚم ٓ ٜخترج مـ أوٓده وإن خرج ٝؾٌيِؿ يُقن مـ ؽره أو بتَٔ ٜميـ ظْيده .وؿيٚفقاأ
فًٔ ٝاإلمٚم ٜؿؤ ٜمهِحٔ ٜتْٚط بٚختٔٚر افًٚم ٜويْته ٛاإلميٚم بْهيٌٓؿ بيؾ هيل ؿوئٜ
أصيقفٔ ٜوهيل رـيـ افيديـ ٓ ليقز فِرشيؾ

إؽٍٚفيف وإاٚفيف وٓ تٍقيويف إػ افًٚمييٜ

وإرشٚفف .ولًّٓؿ افَيقل بقجيقب افتًٔيغ وافتْهئص وثٌيقت ظهيّ ٜإٌٕٔيٚء وإفّيٜ
وجقب ٚظـ افٌُٚفر وافهٌٚفر .وافَقل بٚفتقيل وافتزي ؿقٓ وؾًال وظَدا إٓ يف حيٚل افتَٔيٜ
()4

وخيٚفٍٓؿ بًض افزيدي ٜيف ذفؽش .

( )1تِخٔص افنٚيف (.)56/2
( )2افٍهؾ (.)107/2
( )3تٚريخ اإلمٚمٔ( ٜصأ.)33
( )4ادِؾ وافْحؾ (.)146/6
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وهذا افتًريػ أـثر ووقح ٚويتٌغ مـ خالفف احلد افٍٚصؾ بيغ افنئً ٜاإلمٚمٔي ٜوبيغ
افنًٔ ٜافزيدي.ٜ
وأم ٚتًريػ افنئً ٜآثْيل ظؼيي ٜبخهقصيٓؿ ؾَٔيقل ادٍٔيدأ «ؾٖمي ٚافًيّ ٜفِّيذهٛ
بٚإلمٚميي ٜووصييػ افٍريييؼ مييـ افنيئً ٜبٚإلمٚمٔيي ٜؾٓييق ظِييؿ ظييذ مييـ دان بقجييقب اإلمٚمييٜ
ووجقده ٚيف ـؾ زمٚن وأوج ٛافْص اجلع وافًهّ ٜوافُامل فُؾ إمٚم ثؿ حك اإلمٚمٜ
وشٚؿٓ ٚإػ افرو ٚظع بـ مقشك

يف وفد احلًغ بـ ظع

()1

ش .

ويَقل مّد جقاد مٌْٜٔأ «آثْ ٚظؼيًٕ ٜي ٝيىِيؼ ظيذ افنئً ٜاإلمٚمٔي ٜافَٚفِي ٜبيٚثْل
()2

ظؼ إمٚم ٚتًْٔٓؿ بٖشامفٓؿش .

ًشأة امخشٌع:
ٓ صييؽ أن افتنيئع صييٖٕف صييٖن شييٚفر ادييذاه ٛوإؾُييٚر يْنييٖ مييرة واحييدة وإٕييام ميير
بّراحؾ خمتٍِ ٜوأضقار متًددة وخيتِػ رأي افنًٔ ٜظيـ آراء ؽيرهؿ يف بيدايٚت ٕنيٖة هيذا
افٍُر ومراحِف.
وفِنًٔ ٜؾئام بٔيْٓؿ آراء يف أصيؾ ٕنيٖة ميذه ٛافتنئع ؾٌٔيٚيل بًويٓؿ وييذه ٛإػ أن
افتنٔع ؿديؿ وفد ؿٌؾ رشٚف ٜافٌْل ^ وإٔف م ٚمـ ٌٕيل إٓ وؿيد ظيرض ظِٔيف اإلييامن بقٓييٜ
ظع ومـ ذفؽ م ٚجٚء يف افُٚيف ظـ أل احلًـ ؿيٚلأ «وٓيي ٜظيع مُتقبي ٜيف مجٔيع صيحػ

( )1أوافؾ ادَٓٚت (صأ.)38
( )2افنًٔ ٜيف ادٔزان (صأ.)427
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إٌٕٔٚء وفـ يًٌ ٞاهلل رشقٓ إٓ بٌْقة مّد صذ اهلل ظِٔف وآفف ووصٔ ٜظع

()1

ش .

ويزظؿ افرواؾض يف افَديؿ واحلدي ٞأن افرشقل ^ هق افذي ووع بيذرة افتنئع وأن
افنيئً ٜطٓييرت يف ظكييه وأن هْييٚك بًييض افهييحٚب ٜافييذيـ يتنيئًقن فًييع ويقافقٕييف يف
()2

زمْف ^ وممـ سح هبذا افَّل وافْقبختل وؽرهؿ .
وهذه ـِٓ ٚمـ مٌٚفٌٚت افنًٕٔ ٜجؾ تزيغ مذهٌٓؿ وإوٍٚء صٌٌ ٜافؼظٔ ٜظِٔف.
بْٔام يذه ٛؽر افنًٔ ٜإػ تٖريخ طٓقر مذه ٛافنًٔ ٜبٍسة متٖخرة بًد وؾٚة افٌْيل ^
وافذي ييٓر أن بدايٚت طٓقر افتنٔع بدأ بَّتيؾ ظيثامن
وؽره

()3

ـيام ٕيص ظيذ هيذا ابيـ حيزم

وؿد ارتٌى ٝهذه افٌداي ٜبيٓقر صخهٔ ٜظٌداهلل بيـ شيٌٖ افٔٓيقدي افيذي اتٍَيٝ

مهٚدر افًْ ٜوافنًٔ ٜظذ وجقده وارتٌٚضف بّذه ٛافتنٔع

()4

وهيق افيذي ابتيدأ افُيالم يف

أبرز افَوٚي ٚافتل صٚرت ؾئام بًيد أصيقل ميذه ٛاإلمٚمٔي ٜمثيؾ ؿوئٜأ افقصئ ٜوافَيقل
ب٘مٚم ٜظع وافزاءة مـ خمٚفٍٔف وافىًيـ يف أل بُير وظّير وافرجًي ٜـيام ييْص ظيذ هيذا
()5

افَّل وافْقبختل وافُق .
و يُييـ اشييتًامل فَيي( ٛافنيئً )ٜيف ظٓييد ظييع

إٓ بًّْييك ادييقآة وافْكيية وٓ

يًْل اإليامن بًَٔدة مـ ظَٚفد افنًٔ ٜافٔقم وفُـ م ٚتال ذفؽ مـ أحداث ـًّرـي ٜصيٍغ

( )1افُٚيف (.)437/1
( )2ادَٓٚت وافٍرق (صأ )15ؾرق افنًٔ( ٜصأ.)17
( )3افٍهؾ (.)8/2
( )4يْير ـتٚبأ (ظٌد اهلل بـ شٌٖ وأثره يف إحداث افٍتْ )ٜفِدـتقر شِٔامن افًقدة.
( )5يْيرأ ادَٓٚت وافٍرق (صأ )21-20ؾرق افنًٔ ٜفِْقبختل (صأ )23-22رجٚل افُق (صأ-106
.)305 108
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وحٚدث ٜافتحُٔؿ افتل أظٌَتٓ ٚومَتؾ ظع ومَتؾ احلًيغ ـيؾ ذفيؽ شيٚهؿ يف تىيقر هيذه
افٍُرة وحتق  ٚإػ ظَٔدة مجٚظي ٜوتًيِِ ٝأؾُيٚر خىيرة ميـ ٕٚؾيذة افتنئع فًيع وآل بٔتيف
وصٚر افتنٔع وشِٔ ٜفُؾ مـ أراد هدم اإلشالم مـ مِحد ومْٚؾؼ وـِيام ميرت إييٚم ـِيام
()1

ـ ٕٝٚتتًع هذه افٌدظ ٜويتًٚطؿ إحراؾٓ ٚحتك وصِ ٝإػ م ٚهل ظِٔف افٔقم .

غالقث امخشٌع ةامىذاهب وامدًاًات امقدًىث:
ممي ٓ ٚصيؽ ؾٔيف أن مييذه ٛافتنئع ؿيد تيٖثر بٚدييذاه ٛوافيديٕٚٚت افَديّي ٜوأخيذ ظْٓييٚ
افًديد مـ إؾُٚر وأبرز هذه افديٕٚٚت افتل تٖثر هب ٚافتنٔعأ
 افٔٓقديٜأ ويزز تٖثر افنًٔ ٜهب ٚمـ خالل صخهٔ ٜظٌداهلل بـ شٌٖ ـام تَدم ٝاإلصيٚرةإػ هذا وأيو ٚهْٚك تنٚبف ـٌر يف ظدد مـ افَوٚي ٚبغ افتنئع وبيغ افٔٓقديي ٜـيام أصيٚر إػ
()2

هذا ابـ حزم وابـ تّٔٔ ٜوؽرهؿ .
 افٍٚرشٜٔأ وييٓر هذا افتٖثر يف بًض إؾُٚر ـَؤ ٜافتيقارث وافْيير إػ ادِيؽ ٕييرةافتَديس ومـ جٓ ٜأخرى ييٓر هذا افتٖثر يف افتًئؿ افقاوي فًِْكي افٍيٚرد يف افٍُير
()3

افنًٔل مـ فٌ ٜومْٚشٌٚت وصخهٔٚت .

( )1أصقل مذه ٛافنًٔ.)80/1( ٜ
( )2يْيرأ افٍهؾ ( )37/5مْٓٚج افًْ )6/1( ٜويْير يف هذا إمر بٚفتٍهٔؾ ـتٚبأ (بذل ادجٓيقد يف إثٌيٚت
منٚهب ٜافراؾو ٜفِٔٓقد) فًٌداهلل اجلّٔع.
( )3يُّـ أن يراجع يف هذا افنٖن ـتٚبأ (افتنئع افًيرل وافتنئع افٍيٚرد دور افٍيرس افتيٚرخيل يف إحيراال
افتنٔع) فٌْٔؾ احلٔدري وهق صًٔل ظراؿل.
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 افديٕٚٚت افقثْٔ ٜافَديّٜأ مثؾ افيديٕٚٚت ا ْديي ٜـْ ٚدوـٔي ٜوافٌقذيي ٜوديٕٚيٚت بيالدافراؾديـ وافديٕٚٚت افٔقٕ ٜٕٔٚافَديّ ٜوؿد مجع بًض افٌٚحثغ ظددا مـ افَويٚي ٚافتيل تيٖثر
()1

ؾٔٓ ٚافتنٔع هبذه افديٕٚٚت .

أسىاء امشٌػث االثٌي غشرًث:
 -1الػٗع:ٛ

فَ ٛافنًٔ ٜيف إصؾ يىِؼ ظذ ؾرق افنًٔ ٜـِٓ ٚوفُـ هذا ادهىِ افٔيقم إذا أضِيؼ
ٓ يْكييال إٓ إػ ضٚفٍيي ٜآثْييل ظؼييي .ٜوممييـ ؿييٚل هبييذا افييرأيأ صييسو ٚن وافىييزد
()2

وـٚصػ افٌى ٚوؽرهؿ .

 -2اإلواوٗ:ٛ
هذا افَِ ٛظْد أـثر ادٗفٍغ يف افٍرق ٓ خيتص بٓٚثْل ظؼيي ٜبيؾ ـيٚن فَي ٛاإلمٚمٔيٜ
ظْدهؿ أظؿ مـ ذفؽ وأصّؾ ؾٚفنٓرشتٚين يَقلأ «اإلمٚمٔ ٜهؿ افَٚفِقن ب٘مٚمي ٜظيع
ٕه ٚطٚهرا وتًْٔٔ ٚصٚدؿ ٚمـ ؽر تًريض بٚفقصػ بؾ إصٚرة إفٔف بيٚفًغش

()3

وفُيـ ؾئام

بًد ختهص هذا افَِ ٛظْد مجع مـ ادٗفٍغ وؽيرهؿ بيٓٚثْل ظؼيي ٜوفًيؾ ميـ أول ميـ
ذه ٛإػ ذفؽ مـ افنًٔ ٜصٔخٓؿ ادٍٔد حٔ ٞيَقلأ «اإلمٚمٔي ٜظِيؿ ظيذ ميـ دان بقجيقب

( )1يْييرأ (أثيير افًْيٚس إجٌْٔيي ٜيف ؾُير بًييض افنئً ٜآثْييل ظؼيي )ٜفًٌييدافِىٔػ بيـ ظٌييدافر ـ احلًييـ
وأيوٚأ (أثر افديٕٚٚت افقثْٔ ٜيف ظَٚفد افراؾو )ٜفًٌّ ٜبْ ٝأ د.
( )2يْييييرأ دافيييرة ادًيييٚرال اإلشيييالمٔ )68/14( ٜمًيييتدرك افقشيييٚفؾ ( )311/3أصيييؾ افنييئً ٜوأصيييق ٚ
(صأ.)92
( )3ادِؾ وافْحؾ (.)162/1
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اإلمٚم ٜووجقده ٚيف ـؾ زميٚن وأوجي ٛافيْص اجليع وافًهيّ ٜوافُيامل فُيؾ إميٚم ثيؿ
حك اإلمٚم ٜيف وفد احلًغ بـ ظع وشٚؿٓ ٚإػ افرو ٚظع بـ مقشك

ش

()1

 -3االثٍا عػسٖ:ٛ

هذا ادهىِ ٓ ٕجده يف ـت ٛافٍرق وادَٓٚت ادتَدم ٜؾِؿ يذـره افَّل (ت 299هيي
أو 301هييي) يف (ادَييٓٚت وافٍييرق) وٓ افْييقبختل (ت 310هييي) يف (ؾييرق افنيئً )ٜوٓ
إصًري (ت330هي) يف (مَٓٚت اإلشالمٔغ) وفًيؾ أول ميـ ذـيره افنئًل ادًيًقدي
(ت349هي)

()2

أم ٚمـ ؽر افنًٔ ٜؾًِِف ظٌد افَٚهر افٌٌدادي (ت429هي) حٔ ٞذـر أهنيؿ

شّقا بٓٚثْل ظؼي ٜفدظقاهؿ أن اإلميٚم ادْتيير هيق افثيٚين ظنيير ميـ ًٕيٌف إػ ظيع بيـ أل
ضٚفٛ

()3

.

 -4السافض:ٛ

ذهيي ٛمجييع مييـ افًِييامء إػ إضييالق اشييؿ افراؾويي ٜظييذ آثْييل ظؼييي ٜـٕٚصييًري يف
ادَٓٚت وابـ حيزم يف افٍهيؾ

()4

وذفيؽ فرؾويٓؿ خالؾي ٜأل بُير وظّير

وؿٔيؾأ

شّقا راؾوٕ ٜهنؿ رؾوقا زيد بـ ظع ومذهٌف يف افنئخغ وهيذا راجيع إػ افَيقل إول
وهْٚك أؿقال أخرى يف شٌ ٛتًّٔتٓؿ بٚفراؾو.ٜ
وٓ يتحرج افراؾو ٜمـ إضالق هذا افقصػ ظِئٓؿ بيؾ ظيذ افًُيس ظْيدهؿ رواييٚت
دح هذه افتًّٔ ٜـام أورد بًض ذفؽ ادجِز يف بحٚر إٕقار ومْٓٚأ ظـ أل بهير ؿيٚلأ

( )1أوافؾ ادَٓٚت (صأ .)44
( )2افتٌْٔف واإلذاال (صأ .)198
( )3افٍرق بغ افٍرق (صأ.)64
( )4يْيرأ مَٓٚت اإلشالمٔغ ( )88/1افٍهؾ (.)158-157/4
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ؿِٕ ٝل جًٍر

أ «جًِ ٝؾداك اشؿ شئّْ ٚبيف اشيتحِ ٝبيف افيقٓة دمٚءٕي ٚوأمقافْيٚ

وظييذابْ ٚؿييٚلأ وميي ٚهييقل ؿِييٝأ افراؾويي ٜؾَييٚل جًٍييرأ إن شييًٌغ رجييال مييـ ظًييُر
ؾِؿ يُـ يف ؿقم مقشك أصيد اجتٓيٚدا وأصيد حٌي ٚيٚرون ميْٓؿ ؾًيامهؿ ؿيقم

مقشك

مقشك افراؾو ٜؾيٖوحك اهلل إػ مقشيك أن أثٌي ٝيؿ هيذا آشيؿ يف افتيقراة ؾي٘ين ٕحِيتٓؿ
()1

وذفؽ اشؿ ؿد ٕحُِّقه اهللش .

 -5اجلعفسٖ:ٛ
وذفؽ ًٌٕ ٜإػ جًٍر افهٚدق إمٚمٓؿ افًٚدس  -ـام يزظّقن  -وهق ميـ بيٚب افتًئّٜ
فًِٚم بٚشؿ اخلٚص.
وؿد جٚء يف افُٚيف م ٚيدل ظيذ أن افْيٚس ـيٕٚقا يىَِيقن ظيذ ميـ ييدظل افتنئع جلًٍير
افهٚدق «جًٍري خٌٔٞش وأن بًض افنًٔ ٜاصتُك مـ ذفؽ جلًٍر ؾٖجٚبفأ «مي ٚأؿيؾ واهلل
مـ يتٌع جًٍرا مُْؿ إٕام أصيحٚل ميـ اصيتد ورظيف وظّيؾ خلٚفَيف ورجي ٚثقابيف ؾٓيٗٓء
أصحٚلش

()2

ؾٓذا يدل ظذ أن اشؿ اجلًٍري ٜـٚن صٚفً ٚيف زمـ جًٍر.

وؿد أضِؼ اشؿ «اجلًٍريٜش ظذ ضٚفٍ ٜمـ افنًٔ ٜإَرو ٝـٕٚي ٝتَيقل بيٖن اإلميٚم بًيد
()3

احلًـ افًًُري أخقه جًٍر .

 -6القطعٗ:ٛ

وهق مـ أفَٚب آثْل ظؼي ٜظْد ضٚفٍ ٜمـ أصحٚب افٍرق ـٕٚصيًري وافنٓرشيتٚين

( )1بحٚر إٕقار (.)97-68/96
( )2افُٚيف (.)77/2
( )3خمتك افتحٍ ٜآثْل ظؼي( ٜصأ.)21
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واإلشٍرائْل وؽرهؿ

()1

وهؿ يًّقن بٚفَىًٕٔ :ٜهنؿ ؿىًقا ظذ مقت مقشك بيـ جًٍير

افهٚدق وهذا م ٚتذه ٛإفٔف آثْ ٚظؼي ٜيَقل ادًًقديأ «ويف شْ ٜشتغ وميٚفتغ ؿيٌض
أبييق مّييد احلًييـ بييـ ظييع وهييق أبييق ادٓييدي ادْتييير اإلمييٚم افثييٚين ظؼي ظْييد افَىًٔيي ٜمييـ
اإلمٚمٜٔش

()2

وميْٓؿ ميـ يًتيز افَىًٔي ٜؾرؿي ٜميـ ؾيرق اإلمٚمٔي ٜوفئس ميـ أفَيٚب آثْيل

ظؼي.ٜ

فرق امشٌػث:
اؾسؿ ٝافنًٔ ٜمْذ بدايٕ ٜنٖهت ٚإػ ؾرق ـرة جدا ؾًٌد وؾيٚة ـيؾ إميٚم ميـ إفّي ٜظْيد
افنًٔ ٜتيٓر ؾيرق جدييدة وـيؾ ضٚفٍي ٜتيذه ٛيف تًٔيغ اإلميٚم ميذهٌ ٚخٚصي ٚهبي ٚوتٍْيرد
بًٌض افًَٚفد وأراء ظـ افىقافػ إخرى وتيدظل أهني ٚهيل افىٚفٍي ٜادحَي ٜحتيك ذـير
()3

ادَريزي أن ؾرق افنًٔ ٜبٌِ ٝثالثامف ٜؾرؿ. ٜ
وـثر ممـ تُِؿ يف افٍرق مثؾ إصًري وافرازي وابيـ ادرتوييك وـيذفؽ ابيـ تّٔٔيٜ

()4

ؿًّقا افنًٔ ٜإػ ثالث ٜأؿًٚمأ افٌٚفٔ ٜواإلمٚمٔ ٜوادٍوِ( ٜافزيدي.)ٜ

أقطاً الػٗع:ٛ
 الػالٗ:ٛهؿ افذيـ لًِقن فًع

صٔئ ٚمـ إفقهٔي ٜأو يهيٍقٕف بيٚفٌْقة وهيؿ ؾيرق ـثيرة

( )1يْيرأ مَٓٚت اإلشالمٔغ ( )91-90/1ادِؾ وافْحؾ ( )169/1افتٌهر يف افديـ (صأ.)33
( )2مروج افذه.)199/4( ٛ
( )3اخلىط (.)315/2
( )4يْيرأ مَٓٚت اإلشالمٔغ ( )140 88 66/1اظتَٚدات ؾرق ادًِّغ فِرازي (صأ )77ادْٔي ٜوإميؾ
ٓبـ ادرت( ٙصأ.)20
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ومـ أصٓرهٚأ افًٌئٔ ٜوادٌري ٜوافٌٔ ٜٕٔٚواخلىٚبٔ ٜوافٌرابٔ ٜوافْهري ٜوؽره.ٚ

 -اإلواوٗ:ٛ

هؿ افذيـ رؾوقا خالؾ ٜافنٔخغ وذهٌقا إػ ظهّ ٜإفّ ٜوهؿ ـيذفؽ ؾيرق ظدييدة
وأصييٓره ٚظييذ اإلضييالقأ آثْيي ٚظؼييي ٜوهييذه هييل افتييل تًييرال ظْييد اإلضييالق مييـ فٍييظ
اإلمٚمٔ ٜومـ أصٓر أفَٚهبؿ ـذفؽأ افراؾو.ٜ

 -املفضم:ٛ

افذيـ يٍوِقن ظِٔ ٚظذ أل بُر وظّر وفُـ يًتَيدون إميٚمتٓام وظيدافتٓام ويتقفيقهنام
وهؿ ؾرق أصٓره ٚظذ اإلضالقأ افزيدي ٜوهؿ أتٌٚع زيد بـ ظع بـ احلًيغ بيـ ظيع بيـ أل
ضٚف ٛوشّقا بٚفزيدي ًٌٜٕ ٜإفٔيف وؿيد اؾسؿيقا ظيـ اإلمٚمٔي ٜحٔيْام شيئؾ زييد ظيـ أل بُير
وظّر ؾسى ظْٓام ؾرؾوف ؿقم ؾًّقا راؾو ٜوشّل مـ يرؾوف مـ افنئً ٜزيدييٓ ٜتٌيٚظٓؿ
فف وذفؽ يف آخر خالؾ ٜهنٚم بـ ظٌد ادِؽ شْ ٜإحدى وظنيريـ أو اثْتغ وظؼيـ.
وافزيدي ٜيقاؾَقن ادًتزف ٜيف افًَٚفد وهؿ ؾرقأ مْٓؿ مـ حيّؾ مـ إٓتًٚب إػ زييد
إٓ آشؿ وهؿ رواؾض يف احلََٔ ٜيَقفقنأ إن إم ٜوِ ٝوـٍرت بهيرؾٓ ٚإمر إػ ؽير
ظع وهٗٓء اجلٚروديي ٜأتٌيٚع أل اجليٚرود وميْٓؿ ميـ يَيسب ميـ أهيؾ افًيْ ٜـثيرا وهيؿ
أصحٚب احلًـ بـ صٚف بـ حل افٍَٔف افَٚفِقن بٖن اإلمٚم ٜيف وفد ظع

()1

.

حمل ٛعاو ٛعَ فسق الػٗع ٛاإلواوٗٔ ٛاٌقطاواتّي:

ادالحظ أن مًيؿ إًَٚمٚت ؾرق افنًٔ ٜهل بًيٌ ٛؿوئ ٜاإلمٚمي ٜوميـ أمثِي ٜافٍيرق

( )1يْييير يف افُييالم ظييـ هييذه افٍييرقأ خمتك ي افتحٍيي ٜآثْييل ظؼييي( ٜصأ )25-6أصييقل مييذه ٛافنيئًٜ
(.)98-90/1
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()1

افتل ٕنٖت بًٌ ٛاخلالال يف تًٔغ اإلمٚم أ
 احلسـقة :يَقفقنأ إن احلًـ ادجتٌك هق اإلمٚم بًد أبٔف ظع ادرت ٙواإلمٚم مـ بًيدهاحلًـ ادثْك بقصٔ ٜفف ثؿ ابْف ظٌد اهلل ثؿ ابْف مّد ادَِ ٛبٚفٍْس افزـٔ ٜثؿ أخقه إبيراهٔؿ
بـ ظٌد اهلل.
 الـػسقة :وهل ضٚفٍ ٜمـ احلًْٔ ٜيَقفقنأ إن افٍْس افزـٔ ٜيَتيؾ بيؾ ؽيٚب واختٍيكوشٔيٓر بًد.
 الباقرية :يَقفقنأ إن اإلمٚم مّد افٌٚؿر يّ ٝوهق ادْتير. احلارصية :يَقفقنأ إن اإلمٚم بًد مّد افٌٚؿر ابْف زـري ٚوهق خمتيػ يف جٌيؾ احليٚسٓ خيرج حتك يٗذن فف.
 الـاووشقة :أصحٚب ظٌد اهلل بـ ٕٚووس افٌكي يَقفقنأ إن اإلميٚم جًٍير افهيٚدقحل ؽٚف ٛوهق ادٓدي ادْتير.
 ادباركقة :مـ اإلشامظِٔٔ ٜأصحٚب ادٌٚرك يًتَدون أن اإلميٚم بيـ جًٍير ابْيف إـيزإشامظٔؾ ثؿ ابْف مّد وهق خٚتؿ إفّ ٜوادٓدي ادْتير.
 ادفدوية :زظّقا أن اإلمٚم ٜبًد إشامظٔؾ ٓبْف مّد افقيص ثؿ ٓبْيف أ يد افيقيف ثيؿٓبْف مّد افتَل ثؿ ٓبْف ظٌٔد اهلل افريض ثؿ ٓبْف أل افَٚشؿ ظٌد اهلل ثؿ ٓبْف مّد افذي
فًٍَٕ ٛف بٚدٓدي وؿد صٚر وافٔ ٚبٚدٌرب واشتقػ ظيذ بيالد إؾرئَي ٜومِيؽ بْيقه مكي
وم ٚحق  ٚثؿ ٓبْف أ د افَٚفؿ بٖمر اهلل ثؿ ٓبْف إشامظٔؾ ادْهيقر بَيقة اهلل ثيؿ ٓبْيف مًيد

( )1يْير يف بٔٚن هذه افٍرق وؽرهٚأ خمتك افتحٍ ٜآثْل ظؼي( ٜصأ.)21-15
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ادًز فديـ اهلل ثؿ ٓبْف ادْهقر ٕزار افًزييز بيٚهلل ثيؿ ٓبْيف أل ظيع احليٚـؿ بيٖمر اهلل ثيؿ ٕل
احلًـ افيٚهر بديـ اهلل ثؿ دًد ادًتْهير بيٚهلل وذفيؽ بيْص أبيٚء بستٔي ٛافيقٓدة وهيذا
افستٔ ٛإػ هْ ٚجمّع ظِٔف ظْدهؿ ثؿ اختٍِقا بًد ذفؽ.
 األفطحقة :ويَٚل  ٚافًامري ٜأيوٕ ٚهنؿ ـٕٚقا أصحٚب ظٌد اهلل بـ ظيامر وهيؿ ؿيٚفِقنب٘مٚم ٜظٌد اهلل إؾى ابـ جًٍر افهٚدق صَٔؼ إشامظٔؾ مًتَديـ مقتيف ورجًتيف إذ ييسك
وفدا حتك ترشؾ شًِِ ٜاإلمٚم ٜيف ًِٕف.
 ادؿطورية :وهؿ ؿٚفِقن ب٘مٚم ٜمقشك مًتَدون إٔف حل وإٔف ادٓدي ادقظقد. ادوشوية :يَىًقن ب٘مٚم ٜمقشك ويسددون يف مقتف وحٔٚتف وفيذا ٓ يرشيِقن شًِيِٜاإلمٚم ٜبًده يف أوٓده.
 الرجعقة :وهؿ ؿٚفِقن ب٘مٚم ٜمقشك أيو ٚفُْٓؿ يَقفقن بّقتف ورجًتف.وهذه افٍرق افثالث يَٚل ٚأ افقاؿٍٔ ٜأيو ٚفقؿٍٓؿ اإلمٚمي ٜظيذ مقشيك افُيٚطؿ وظيدم
إرش ٚ ٚيف أوٓده.
 -األمحدية :يَقفقن ب٘مٚم ٜأ د بـ مقشك افُٚطؿ بًد وؾٚة أبٔف.

اٌقطاً الػٗع ٛاالثين عػسٖ ٛإىل أخبازٖٔ ٛغٗخٗٔ ٛأصٕلٗ:ٛ
ظذ مر تٚريخ افنًٔ ٜآثْل ظؼي ٜحهؾ هْٚك افًدييد ميـ آختالؾيٚت وإٓنيَٚؿٚت
وافكاظٚت داخؾ ادذه ٛومـ أصٓر وأبرز هذه افكاظٚت وإٓنَٚؿٚت داخيؾ اديذهٛ
آثْل ظؼيأ إًَٚم أتٌٚع ادذه – ٛوخٚصي ٜادتيٖخريـ ميْٓؿ -إػ مدرشيتغأ إخٌٚرييٜ
وإصقفٔ.ٜ
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األخبازٖ:ٛ

فٌَقا بذفؽ ًٌٕ ٜفألخٌٚر أيأ ادروييٚت ادَْقفي ٜظيـ أفّي ٜآل افٌٔي ٝوهْيٚك أؿيقال يف
شٌ ٛتًّٔتٓؿ بٕٚخٌٚري ٜومـ هذه إؿقالأ
 -1شّقا بذفؽ ٓهتاممٓؿ بجّع أخٌٚر أفّ ٜآل افٌٔ.ٝ
ٕ -2هنؿ يٌَِقن مجٔع إحٚدي ٞوإخٌٚر ادَْقف ٜدون دراش ٜأشٕٔٚده.ٚ
ٕٓ -3حهٚر اشتدٓ ؿ بٕٚخٌٚر دون ؽره ٚمـ إدف.ٜ
()1

ويىِؼ ظِٔٓؿ ـذفؽأ ادحدثغ أو أصحٚب احلدي ٞفٍْس إشٌٚب افًٚبَ. ٜ
وأهؿ م ٚظرؾ ٝبف هذه اددرشٜأ
 -1افتًقيؾ ٚم ٚظذ إخٌٚر ادَْقف ٜظـ إفّ ٜادًهقمغ.
 -2افَقل بهح ٜـؾ م ٚيف افُت ٛإربً.ٜ
 -3ادْع مـ افًّؾ بٓٚجتٓٚد وهؿ يًتزون أن ظِؿ أصقل افٍَف هق مـ (ظِقم افًٚمي)ٜ
ـام يَقفيقن أي إٔيف ميـ ظِيقم أهيؾ افًيْ ٜوأن تىٌٔيؼ ؿقاظيد ظِيؿ أصيقل افٍَيف وافًّيؾ
بَّتوٚه هق مـ منٚهب ٜأهؾ افًْ ٜافتل تًتز صٔئ ٚمرؾقو ٚظْدهؿ.
كشلة األخبارية:
أم ٚمـ حٔ ٞافْنٖة ؾ٘ن هْٚك ٕزاظ ٚصديدا بغ إخٌٚري ٜوإصقفٔ ٜيف هذا إمر حٔٞ
حيٚول إصقفٔقن إثٌٚت أن مذه ٛإخٌٚري ٜهق مذه ٛمتيٖخر افْنيٖة وأن بدايٚتيف ـٕٚيٝ
ظذ يد آشسابٚدي و ؿ يف هذا ظدد ميـ افتيٖويالت وافتًٍيرات فيٓيقر هيذا اديذهٓ ٛ

( )1يْيرأ افكاع بغ إخٌٚريغ وإصقفٔغ (صأ.)13-12
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ختِق مـ مٌٚفٌ ٜوخمٚفٍ ٜفِحََٔ.ٜ
ويف ادَٚبؾ يهيٚرع إخٌٚريي ٜإلثٌيٚت أن ميذهٌٓؿ هيق إصيؾ يف افتنئع وأن ميذهٛ
إصقفٔغ هق ادذه ٛافنٚذ ادٌتدع ويٌٚفغ بًض إخٌٚري ٜحتك يهؾ إػ ادظيٚء أن رفئس
إخٌٚريغ هق افٌْل ^ وإفّ ٜمـ بًده وهذه مٌٚفٌ ٜوؽِق طٚهر.
وافذي يُّيـ اجليزم بيف أن هيذا اخليالال بيغ افنئً ٜوإًَيٚمٓؿ إػ أخٌٚريي ٜوأصيقفٜٔ
ؿديؿ وؿد أصٚر إفٔف ظدد ميـ ادتَيدمغ مثيؾ افنٓرشيتٚين (ت 548هيي) وـيذفؽ افيرازي
(ت 606هي) حٔ ٞيَقلأ «وأم ٚاإلمٚمٜٔأ ؾٕٚخٌيٚريقن ميْٓؿ ميع أن ـثيرة افنئً ٜيف ؿيديؿ
افزمٚن م ٚـ ٕٝٚإٓ مْٓؿ ؾٓؿ ٓ يًقفقن يف أصقل افديـ ؾوال ظـ ؾروظيف إٓ ظيذ إخٌيٚر
()1

افتل يرووهن ٚظـ أفّتٓؿ وأم ٚإصقفٔقن ؾٖبقجًٍر افىقد واؾَْ ٚظذ ذفؽش .
بؾ حتك مـ افنًٔ ٜمـ يذـر هذا إًَٓٚم يف ذفؽ افقؿ ٝادٌُر مثيؾ ابيـ ادىٓير احليع
()2

(ت726هي) .
و ذا يهً ٛاجلزم بتحديد زمـ مًغ فْنٖة أحد ادذهٌغ أو أي مْٓي ٚـيٚن إشيٌؼ إٓ
أن هذا اخلالال برز واصتد بيٓقر رفٔس إخٌٚريغ ادتٖخريـ آشسابٚدي (ت 1033هي).
أبرز رموز األخبارية:
افَّيل
 -1ابن بابويه الؼؿيأ أبق احلًـ ظع بـ احلًغ بـ مقشك بيـ بٚبقييف افهيدوق ّ
وظرال بٚفهدوق إول وهق وافد افنٔخ افهدوق صٚح ٛمـ ٓ حيوييره افٍَٔيف و ظٔيقن
أخٌٚر افرو( .ٚافَرن افثٚف ٞا جري ي  329هي) ظيٚس اإلميٚم احلًيـ افًًيُري وافتَيك

( )1ادحهقل (.)384/4
( )2هنٚي ٜافقصقل (صأ.)147
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بٚفًٍر افثٚف ٞفإلمٚم ادٓدي احلًغ بـ روح يف افًراق.
 -2الشقخ الصدوق :أبق جًٍر مّد بـ ظع بـ بٚبقيف افَّل ادًروال بٚفنٔخ افهيدوق
(حييدود  306هييي  381 -هييي) مييـ ـٌييٚر افٍَٓييٚء وادحييدثغ ظْييد افنيئً ٜيف افَييرن افرابييع
ا جري وهق صٚح ٛـتٚب (مـ ٓ حييه افٍَٔف) أحد افُتي ٛإربًي ٜظْيد افنئً ٜوفيف
مـ افُتٛأ (افتقحٔد) (ظِيؾ افؼيافع) (ظٔيقن أخٌيٚر افروي( )ٚآظتَيٚدات) وؽرهيٚ
ومـ تالمٔذه افؼيػ ادرت ٙوافنٔخ ادٍٔد.
 -3الؽؾقـي :مّد بـ يًَقب بـ إشحٚق افُِْٔل افرازي (ت  329هي) مـ ـٌٚر ؾَٓٚء
ومدثل افنًٔ ٜوهق صٚح ٛـتٚب (افُٚيف) افذي هق أهيؿ ادهيٚدر احلديثٔي ٜإربًي ٜظْيد
افنئً ٜوهيق ّأول مييـ ف َّي ٛبيي(ثَ ٜاإلشييالم) وميـ تالمٔيذهأ ابييـ ؿقفقييف وابيـ أل راؾييع
افهّٔري.
وهٗٓء افثالث ٜمع أهنؿ اصتٓروا بُقهنؿ أخٌٚريغ إٓ أن هيذا افقصيػ ؿيد وؿيع افْيزاع
ؾٔفأ هؾ هؿ أخٌٚريقن بٚدًْك ادتٖخر افذي طٓير بًيد آشيسابٚدي أم أن هيذا وصيػ ـيٚن
يىِيؼ ظيذ ادنيتٌِغ بٚحليدي ٞدون اظتٌيٚر فيمراء افتيل هيل ميؾ اخليالال بيغ إصيقفٔغ
وإخٌٚريغ.
 -4االشسابادي :مّيد أميغ بيـ مّيد ذييػ إشيسآبٚدي (ت  1023هيي) منيٓقر
وأول ميـ صي َّـ افىًيقن ظيذ
بُقٕف رأس اددرش ٜإخٌٚر َّي ٜيف افَرن احلٚدي ظؼ ا جيري َّ
إصقفٔغ ودخؾ يف ساع ـٌر مًٓؿ ومـ أصٓر ـتٌف ظذ اإلضالقأ (افٍقافد اددٕٔ.)ٜ
 -5الػقض الؽاصاين :مّد مًـ بـ مرت ٙبـ مّقد ادنٓقر بَِ ٛافٍئض افُٚصيٚين
(1007هي  1091 -هي) وهق مـ منٚيخ افدوف ٜافهٍقي ٜومـ منٚخيفأ ادٚزٕيدراين صيٚرح
افُٚيف ومٚجد افهٚدؿل وؽرهؿ ومـ تالمذتفأ ادجِز صٚح ٛبحٚر إٕيقار وافٍئض
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افُٚصٚين وؽرهؿ وفف افُثر مـ ادٗفٍٚت ومـ أبرزهٚأ تًٍر افهٚيف.
 -6احلر العاميلأ مّد بـ احلًـ بيـ ظيع بيـ مّيد بيـ احلًيغ ادًيروال بٚفنئخ احلير
افًٚمع ( 1033ي1104هيي) ميدث وؾَٔيف إميٚمل ظيٚش يف افَيرن احليٚدي ظؼي ا جيري
آ ٚـتٚب (تٍهٔؾ وشيٚفؾ افنئً ٜاػ حتهئؾ مًيٚفؾ افؼييً)ٜ
صٚح ٛمٗفٍٚت مّٓ ٜوأ ّ
ادًيروال بُتييٚب (وشييٚفؾ افنيئً )ٜويًييرال ادٗ ّفييػ بهييٚح ٛافقشييٚفؾ وفييف افًديييد مييـ
ادٗفٍٚت ؽره.
 -7حمؿد باقر ادجؾيس :مّد بٚؿر بـ مّد تَل ادجِز ادًيروال بٚفًالمي ٜادجِزي أو
ادجِز افثٚين ( 1037ي  1111هي) مـ مدثل افنئً ٜوؾَٓيٚفٓؿ ادًيروؾغ فيف مهيٍْٚت
ـثييرة أصييٓرهٚأ مقشييقظ( ٜبحييٚر إٕييقار) وافتييل تًييدّ أـييز دافييرة مًييٚرال حديثٔيي ٜصيئًٜٔ
وـييذفؽ فييف (مييرآة افًَييقل) وهييق ذح ظييذ افُييٚيف ـييام ـييٚن فييف مْزفيي ٜوٍٕييقذ يف افييٌالط
افهٍقي وفف افًديد مـ افتالمٔذ وأبرزهؿأ ًّٕ ٜاهلل اجلزافري ومّيد بيـ ظيع إردبئع
وؽرهؿ.
 -8كعؿااة اا اازايااريًّٕ :يي ٜاهلل بييـ مّييد بييـ ظٌييد اهلل ادقشييقي اجلزافييري (-1050
 1112هيي) مييـ ؾَٓيٚء افدوفيي ٜافهيٍقي ٜوتييقػ ؾٔٓي ٚافَوييٚء وهيق مييـ تالمٔيذ مّييد بييٚؿر
ادجًِيل وافٍٔض افُٚصٚين وفيف ظيدد ميـ افُتي ٛوأصيٓرهٚأ (إٕيقار افًْامٕٔي ٜيف مًرؾيٜ
افْنٖة اإلًٕ )ٜٕٔٚوؿد ظرال ظْف افَقل بتحريػ افَرآن وافتكي بذفؽ.
 -9يوشف البحراين :يقشػ بـ أ د بـ إبيراهٔؿ افٌحيراين افيدرازي ( 1107ييي 1186
هي) ؾَٔف ومدث صًٔل اصتٓر بهٚح ٛاحلدافؼ ًٌٕ ٜفُتٚبيف (احليدافؼ افْيٚضة يف أحُيٚم
افًسة افىٚهرة) وفف ـذفؽ (فٗفٗة افٌحريـ) وـت ٛأخرى و ُيًدّ مـ أبرز افًِامء اديداؾًغ
ظـ افْحِ ٜإخٌٚريي ٜافٍَٓٔي ٜواحلديثٔي ٜوشيِؽ يف إخير مًيُِ ٚوشيى ٚبيغ افىيٚفٍتغأ
إخٌٚري ٜوإصقفٔ ٜومـ تالمٔذهأ مٓدي افْراؿل ومٓدي اخلراشيٚين وظيع افىٌىٌيٚفل
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وؽرهؿ.
 -11الـااوري الطااازد :حًيييغ بييـ مّيييد تَيييل بيييـ ظييع مّيييد افْيييقري افىيييزد
(1254ي 1320هي) ادًروال بٚدحدث افْقري مـ أبرز مدثل افنًٔ ٜيف افَرن افرابع ظؼي
اصتٓر بُتٚبف (مًتدرك افقشٚفؾ) واصيتٓر أـثير بُتيٚب (ؾهيؾ اخلىيٚب يف حترييػ ـتيٚب
رب إربٚب) افذي ذه ٛؾٔف إػ حتريػ افَيرآن وشيٚق افُثير ميـ افرواييٚت افنئًٔ ٜظيـ
إفّ ٜيف هذا افنٖن.

الػٗخٗ:)1(ٛ

()2

مـ أبرز افتٔٚرات افتل ٕنٖت ظـ اددرش ٜإخٌٚري ٜيف افَرٕغ إخريـ ؾرؿ ٜظرؾيٝ
بي(افنٔخٔ )ٜوتًْ ٛإػ افنٔخ أ د زيـ افديـ اإلحًٚفل (1166هي1241 -هيي) ويٌَِيف
يكييح بييف زظّٔٓيي ٚمييـ افُنييػ
أتٌٚظييف بييي (افنيئخ إوحييد) وتًي ّ
يّك بٚفُنيئٍ ٜأيو ي ً ٚدييّ ٚ
واإل ٚم أو ّ
ٕن اهلل شٌحٕٚف ؿد ـنػ ؽىٚء اجلٓؾ وظدم افٌهيرة يف افيديـ ظيـ بهيٚفرهؿ
تًّك بٚفرـْٔ ٜأيو ً ٚفَق  ٚبٚفرــ افرابع وافنًٔل افُٚمؾ.
ـام ّ
ّ
وبًد مقت اإلحًٚفل خٍِف تِّٔذه ـٚطؿ افرصتل (1205هي 1259 -هيي) وـيٚن مَربي ًٚ

( ) 1حقل افنٔخٔ ٜيْيرأ افنٔخٕٔ ٜنٖهت ٚوتىقره ٚدحّد حًـ آل افىٚفَٚين وهق أوشع بح ٞحيق ؿ ويْيير
أيو ٚادقاؿع افتٚفٜٔأ
 جمِ ٜافراصدأ=http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=5269&search
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
 مرـز إبحٚث افًَٚفديٜأhttps://www.aqaed.com/book/569/saqd4-20.html
( )2بًيض افنيئخٔ ٜيُْيير هييذا ويًتييزون أهنييؿ مدرشيي ٜصئًٔ ٜـًييٚفر ادييدارس إخييرى وفًٔييقا مٌْثَييغ مييـ
إخٌٚري.ٜ
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مـ صٔخف اإلحًٚفل جد ًا وبًد وؾٚة افرصتل إًَؿ أتٌٚع افنٔخٔ ٜإػ ثالث ؾرقأ
األوىل :اتًٌ ٝادرزا مّد حًـ جيقهر افتزييزي افيذي ـيٚن يًيُـ ـيربالء وظرؾيٝ
بي(صٔخٔ ٜتزيز).
الثاكقة :اتًٌ ٝـريؿ خٚن افَٚجٚري افذي ـٚن يًُـ ـرمٚن يف إيران وظرؾ ٝبي(صٔخٜٔ
ـرمٚن).
الثالثة:

ؾ إػ أحد هذيـ افنخهغ بؾ ذهٌقا يتجقفقن يف افٌِيدان بحثي ً ٚظيـ اإلميٚم

افٌٚف ٛافذي طْيقه ظيذ وصيؽ افهيدور بْيٚء ظيذ مي ٚؿيرره اإلحًيٚفل وافرصيتل حتيك أن
اإلحًٚفل حدّ د ظٚمي ً ٚفيٓيقره ثٌي ٝبىالٕيف ؾئام بًيد .وـيٚن ظيذ رأس هيذه افٍرؿي ٜحًيغ
افٌؼوفل افذي ظثر ظذ صيٚب اشيّف ظيع مّيد افنيرازي واتًٌيف ظيذ إٔيف ادٓيدي ادْتيير
واإلمٚم افٌٚف ٛومْف طٓرت ؾرؿ( ٜافٌٚبٔ )ٜومـ بًده( ٚافٌٓٚفٔ.)ٜ
عؼايدهم:
افنٔخٔ ٜهؿ أخٌٚري ٜمـ حٔ ٞاجلِّ ٜإٓ أن ظْدهؿ ؽِقا زافدا ومـ ذفؽأ
 -1آظتَٚد بٖن إفّ ٜوادًهقمغ إربً ٜظؼ هؿ ظِ ٜتُقيـ افً ٚوشيٌ ٛوجيقده
وهؿ افذيـ خيَِيقن ويرزؿيقن وحئيقن وئّتيقن وأن اهلل تًيٚػ ؿيد تُيرم ظيـ مٌيٚذة هيذه
إمقر بًٍْف وأوـِٓ ٚإػ ادًهقمغ حٔ ٞجًِٓؿ أشٌٚب ً ٚووشٚفط ٕؾًٚفف ؾٓؿ –ـام يًتَيد
افنٔخٔ -ٜميٚهر ٕؾًٚل اهلل.
 -2آظتَٚد بٖن ادًٚد روحٚين وٓ ظالؿ ٜفِجًد افدٕٔقي ؾٔف.
 -3آظتَٚد بٚفُنيػ ـيام ييٗمـ بيف افهيقؾٔ ٜحٔي ٞييدظل اإلحًيٚفل أن اإلًٕيٚن إذا
صًٍٍٕ ٝف وختِص مـ أـدار افيدٕٔ ٚيًيتىٔع أن يتهيؾ بٖحيد إفّي ٜميـ أهيؾ افٌٔي ٝظيـ
ضريؼ افُنػ وإحالم ؾٔقحل فيف اإلميٚم بيٚفًِؿ افٌزيير وتُنيػ فيف احلجي ٛوا ّدظيك
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اإلحًٚفل إٔف حهؾ ظذ افًِؿ هبذه افىريَ ٜافُنٍٔ.ٜ
 -4يييدظقن أن هْييٚك ميي ٚيُّييـ تًيئّتف بٚفْٔٚبيي ٜاخلٚص ي ٜوأن افٍَٔييف هييق افْٚفيي ٛظييـ
ادًهقم اخلٚص ويُقن ظٚد ٚبُؾ م ٚحيتيٚج إفٔيف افْيٚس ويُيقن هيق افقاشيى ٜبيغ اإلميٚم
وافرظٔ ٜول ٛدظقة اخلِؼ إفٔف وٓ حيؼ فٌره أن يتهدى فألمقر افًٚم ٜإٓ ب٘ذٕف وٕجيؾ
ذفؽ شّقه بٚفْٚضؼ وافْٚف ٛوافَى ٛوافرــ افرابع وؽر ذفؽ مـ افتًّٔٚت وهق إًٕٚن
ـٚمؾ تٚم وهذا يتوّـ إُٕٚر احلٚج ٜإػ وجقد اإلمٚم ادًهقم ـام سح بًوٓؿ.
أماكن تواجد الشقخقة:
-1صٔخٔ ٜـرمٚنأ يتقاجدون يف ـرمٚن ب٘يران و ؿ مرـيز ـٌير واشيع يف افًيراق مَيره
افٌكة.
-2صيئخٔ ٜتزيييزأ ومييْٓؿ آل إشييُقفل افييذي يىِييؼ ظييذ افقاحييد مييْٓؿ أيو ي ً ٚفَييٛ
(اإلحَٚؿل) ًٌٕ ٜإػ ـتٚب (إحَٚق احلؼ) افذي أفٍف أحيد ظِامفٓيؿ ومَيرهؿ أن يف مديْيٜ
ـربالء ويف دوف ٜافُقي ٝويف افٌحريـ وادْىَ ٜافؼؿٔ ٜيف افًًقدي.ٜ
وزظٔؿ افنٔخٔ ٜافتزيزي ٜأن ظٌد اهلل ظٌد افرشقل اإلحَٚؿل ومقضْيف افُقيي ٝوزظئؿ
افنٔخٔ ٜافُرم ٜٕٔٚأن ظٌد افرو ٚخٚن اإلبراهّٔل ومقضْف ـرمٚن.

األصٕلُٕٗ:

شّقا بذفؽ ًٌٕ ٜفًِؿ أصيقل افٍَيف حٔي ٞاصيتٓر أتٌيٚع هيذه اددرشي ٜبٓٚظتْيٚء بًِيؿ
أصقل افٍَف وؿد ظرؾ ٝهذه اددرش ٜبيٚفَقل بّؼيوظٔ ٜآجتٓيٚد وإخيذ بًِيؿ أصيقل
افٍَف وترى أن أدف ٜإحُٚم فًٔ ٝدفٔال واحدا – ـام يَقل إخٌٚري -ٜبؾ هل أربً ٜأدفيٜأ
افُتٚب وافًْ ٜواإلمجٚع وافًَؾ وٓ يٌَِقن إخٌٚر إٓ بًد دراش ٜأشئٕٚده ٚو يذا ؾي٘هنؿ
ٓ يَقفقن بهح ٜمجٔع م ٚيف افُت ٛإربً ٜمـ إخٌٚر خالؾ ٚفألخٌٚري.ٜ
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أبرز أعالم األصولقني:
افًيالم افًُيزي ادًيروال بيٚبـ ادًِيؿ
مّد بـ افيًْامن بيـ ظٌيد َّ
مّد بـ َّ
 -1ادػقادَّ :
وادٍٔد ـْٔتف أبق ظٌد اهللّ (413 - 336هي) يًتز أحد أبرز ظِامء اإلمٚمٔ ٜصٚح ٛـتيٚب
(اإلرصٚد يف مًرؾ ٜحج ٟاهلل ظذ افًٌٚد) افذي يًتز أحد ـت ٛافتٚرخئ ٜفدى افنًٔ ٜتتِّيذ
ظذ يده افُثر مـ ظِامء افنًٔ ٜمثؾأ افؼيػ افريض وافنيريػ ادرتويك وصٔخ افىٚفٍيٜ
أبق جًٍر مّد بـ احلًـ افىيقد وميـ ـتٌيفأ (ادًَْي( )ٜادًيٚفؾ افىقشئ( )ٜإميٚيل)
وؽره.ٚ
 -2الرشيف ادرتىض :أبق افَٚشؿ افًٔد ظيع بيـ حًيغ بيـ مقشير ادًيروال بٚفؼييػ
ادرت436-355( ٙهي) ادَِ ٛبذي ادجديـ ظِؿ ا دي مـ أهؾ افَيرن افرابيع ا جيري
ومـ منٚخيفأ ادٍٔد وابـ ٌٕٚتي ٜوميـ أصيٓر تالمٔيذهأ أبيق جًٍير افىيقد وفيف افًدييد ميـ
ادٗفٍٚت ومْٓٚأ (رشٚفؾ افؼيػ ادرت )ٙو(أمٚيل ادرت )ٙوؽره.ٚ
 -3الطود :أبق جًٍر مّد بـ احلًـ بـ ظيع بيـ احلًيـ افىيقد (460- 385هيي)
ادًروال بنٔخ افىٚفٍ ٜوافنٔخ افىقد مـ ـٌٚر ادتُِّغ وادحدثغ وادٍنييـ وافٍَٓيٚء
افنًٔ ٜومٗفػ ـتٚبغ مـ افُت ٛإربً ٜواٚأ (هتذي ٛإحُيٚم) و(آشتٌهيٚر) وميـ
مٗفٍٚتف أيوٚأ (رجٚل افىقد) (افٌٌٔ( )ٜإمٚيل) وؽره.ٚ
ىٓير احليع
 -4احليل :مجٚل افديـ أبق مْهقر احلًـ بـ يقشيػ بيـ ظيع بيـ مّيد بيـ ُم ّ
( 648ي  726هي) ادًروال بٚفًالمّ ٜ
احلع افٍَٔف وادتُِؿ افنًٔل يف افَرن افثٚمـ فِٓجيرة.
مـ أصٓر مٗفٍٚتفأ (ـنػ ادراد) و(هن ٟاحليؼ وـنيػ افهيدق) و(بيٚب احليٚدي ظؼي)
و(خالص ٜإؿقال) وؽره ٚوـٚن أول مـ فَ ٛبي(آي ٜاهلل) ويًْ ٛإفٔف إٔف ـٚن افًيٌ ٛيف
تنٔع افًِىٚن مّد خدا بْده ادٌقيل.
 -5البفبفااين :مّد بٚؿر بـ مّد أـّؾ إصٍٓٚين (1118يي 1206هيي) ادنيٓقر بٚشيؿ
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افقحٔد افٌٌٓٓٚين وؿيد تيز ّظؿ يف ظكيه اددرشي ٜإصيقفٔ ٜوفيف ميـ ادٗفٍيٚتأ (افيرد ظيذ
صٌٓٚت إخٌٚريغ) (احلٚصٔ ٜظذ هتذي ٛإحُٚم) (ذح افٍقافد افرجٚفٔ )ٜوؽره.ٚ
 -6جعػر كاصف الغطاء :جًٍر بيـ خيي بيـ حئيك اجلْيٚحل احليع افْجٍيل ادًيروال
بُٚصييػ افٌىييٚء ( 1156ي  1227هييي) رأس آل ـٚصييػ افٌىييٚء وافنييٓر بجًٍيير افٌُيير
وصٔخ ادنٚيخ وف َّ ٛبُٚصػ افٌىٚء بًد تٖفٍٔف فُتٚبف افٍَٓل ادنٓقر (ـنػ افٌىٚء ظيـ
مٌٓامت افؼيً ٜافٌراء) ومـ مٗفٍٚتف ادنٓقرةـذفؽأ (احلؼ ادٌيغ يف تهيقي ٛادجتٓيديـ
وختىئ ٜإخٌٚريغ) وـٚن ردا ظذ إخٌٚريغ حٔ ٞدخؾ يف ساع مًٓؿ وهيق ميـ تالمٔيذ
افقحٔد افٌٌٓٓٚين.
 -7الزوجااردي :حًييغ افىٌٚضٌييٚفل افزوجييردي ( 1380 - 1292هييي) مييـ مراجييع
افنًٔ ٜيف افَرن افرابع ظؼ .تًّْؿ افًٔد افزوجردي مقؿع افزظٚم ٜفِحيقزة افًِّٔي ٜيف ؿيؿ
وادرجًٔيي ٜافدئْيي ٜافًِٔيي ٚفِنيئً ٜيف افًيي ٚديي ٚيَييٚرب  17شييْ ٜوفييف افًديييد مييـ افتالمٔييذ
ادنييٓقريـ ومييـ أبييرزهؿأ اخلّْٔييل مّييد رويي ٚافٌُُِٔييٚين مُييٚرم افنييرازي جًٍيير
افًٌحٚين وظيع افًًٔيتٚين وفيف افًدييد ميـ ادٗفٍيٚت ومْٓيٚأ (جيٚمع أحٚديي ٞافنئً)ٜ
(حٚصٔ ٜظذ وشٚفؾ افنًٔ )ٜوـذفؽ ترتٔ ٛأشٕٔٚد ظدد مـ افُت.ٛ
 -8اخلااويي :أبييق افَٚشييؿ بييـ ظييع أـييز اخلييقفل ( 1413 - 1317هييي) مييـ أبييرز ؾَٓييٚء
افنًٔ ٜومراجع افتَِٔد يف افَرن افرابع ظؼي ا جيري تتِّيذ ظيذ ييد اديرزا افْيٚفْٔل وآؽيٚ
ؤٚء افًراؿل وافنٔخ افٌُّٚين وخترج ظذ يديف افُثر مـ أظالم افنًٔ ٜادًيٚسيـ مثيؾأ
مّد بٚؿر افهدر جقاد افتزيزي ظع افًًٔيتٚين وحٔيد اخلراشيٚين مقشيك افهيدر ظٌيد
إظذ افًٌزواري مّد حًيغ ؾويؾ اهلل مّيد جيقاد مٌْٔي ٜوؽيرهؿ وفيف افًدييد ميـ
ادٗفٍٚت ومـ أصٓرهٚأ (مًجؿ رجٚل احلدي.)ٞ
 -9اخلؿقـي :روح اهلل بـ مهىٍك ادقشقي اخلُ َّ ْْٔل ( 1409 - 1320هي) افذي اص ُت ِٓر
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بَِ ٛاإلمٚم اخلّْٔل ُي ًَدُّ واحد ًا مـ ـٌيٚر مراجيع افتَِٔيد يف افَيرن افرابيع ظؼي واخليٚمس
ظؼ وتقػ ؿٔيٚدة اجلّٓقريي ٜاإليرإٔي ٜبًيد إشيَٚط احلُيؿ افٌِٓيقي ظيـ ضرييؼ مي ٚيًيرال
بي(افثقرة اإلشالمٔ )ٜوتقػ مْه ٛادرصد افًيٚم إػ وؾٚتيف تىٌَٔي ٚدٌيدأ وٓيي ٜافٍَٔيف افيذي
اصتٓر بف اخلّْٔل وفف افًديد مـ ادٗفٍٚت وأصٓرهٚأ (احلُقم ٜاإلشالمٔ )ٜوهيق ميـ أـثير
افنخهٔٚت ادثرة فِجدل ويٌِق ؾٔف افُثر مـ افنًٔ ٜادًٚسيـ إػ حد افتَديس.
 -11السقستاين :ظيع احلًئْل افًًٔيتٚين وفيد ظيٚم 1349هيي1930-م وهيق ادرجيع
يػ أبي ٚافَٚشيؿ اخلييقفل يف زظٚمييٜ
افيديْل إـييز فِنيئً ٜآثْيل ظؼييي ٜيف افًيي ٚافٔيقم خِي َ
احلقزة افًِّٔي ٜيف افْجيػ ويًيد أحيد أـيز افنخهئٚت افْٚؾيذة يف افًيراق ٕيير ًا ٓمتيداد
مرجًٔتف افدئْ ٜؾُٚن فف دور ـٌر يف ـثير ميـ افتحيقٓت افًٔٚشئ ٜبًيد تٌٔير افْييٚم ظيٚم
 2003وأضَِ ٝظِٔف افهحٚؾ ٜإوربٔ ٜفَ« ٛدآي ٓم ٚافنًٜٔش دُٕٚتف.
تـبقه :مًيؿ أظالم افنئً ٜادتيٖخريـ هيؿ ميـ إصيقفٔغ وذفيؽ بًيد إتهيٚر اديذهٛ
إصقيل ظذ ادذه ٛإخٌٚري ظَي ٛإَويٚء افدوفي ٜافهيٍقي ٜوصيٚر هيق ادّثيؾ إبيرز
فنًٔ ٜافً ٚبًد ؿٔٚم اجلّٓقري ٜاإليرإٔ ٜبَٔٚدة اخلّْٔل.

الصساع األخباز ٙاألصٕل٘:

هْٚك ساع ـٌر بيغ مدرشي ٜإصيقفٔغ ومدرشي ٜإخٌيٚريغ وهيذا افكياع افَيديؿ
احلدي ٞبغ اددرشتغ أخذ صقرا ظديدة مْٓٚأ
ادملػات والردود ادتبادلة:
ومـ أمثِ ٜهذه افًجٓٚت افتل دارت بيغ إخٌٚريي ٜوإصيقفٔ ٜأن أفيػ آشيسابٚدي
ـتٚبف ادنٓقر (افٍقافد اددٕٔي )ٜوتويّـ هجقمي ٚوَٕيدا فألصيقفٔغ ورد ظِٔيف افُثير ميـ
إصقفٔغ ومْٓؿأ ٕقر افديـ افًٚمع أفػ ـتٚب ٚبًْقانأ (افٍقافد ادُٔ ٜيف مداحض حجيٟ
اخلٔٓٚت اددٕٔي ٜوَٕيض أدفي ٜإخٌٚريي )ٜوـيذفؽ دفيدار افُِْٓيقي أفيػ ـتٚبي ٚبًْيقانأ
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(أشٚس إصقل) ؾٖفػ مرزا مّد ظٌدافٌْل إخٌٚري ـتٚب ٚأشامهأ (مًٚول افًَيقل فَِيع
أشٚس إصقل) داؾع ؾٔف ظـ افٍقافد اددٕٔ ٜوأفػ أيو ٚيف افرد ظذ ـٚصػ افٌىي ٚؾيٖفػ
ـٚصػ افٌى ٚـتٚب ٚشامهأ (ـٚصػ افٌىٚء ظـ مًٚف ٛادرزا مّد ظدو افًِامء) وأفػ أيوٚأ
(احلؼ ادٌغ يف تهقي ٛادجتٓديـ وختىئ ٜجٓٚل إخٌٚريغ) وهُذا ـٕٚي ٝحرـي ٜافيردود
افًِّٔ ٜوافتٖفٍٔٚت ٕنى ٜبغ افٍريَغ.
الطعن واالهتامات والؼطقعة والتؽػر ادتباد بقـفم:
يتقؿييػ إميير ظْييد افُتٚبييٚت وافتييٖفٔػ بييؾ وصييؾ إميير بييغ افٍييريَغ إػ افىًييـ
وافتجري

ومـ أمثِ ٜهذاأ

ضعن األخباريني دم األصولقني:
 -1مّد بـ مرت ٙإخٌٚري يًْ ٛمجٚظ ٜمـ إصقفٔغ إػ افٍُر يف رشيٚفتف (شئٍْٜ
افْجٚة).
 -2يَرر آشسابٚدي أن افديـ وؿع ختريٌف ميرتغأ ميرة ييقم تيقيف افٌْيل ^ وميرة ييقم
()1

ؿررت افَقاظد إصقفٔ ٜافتل أصٚظٓ ٚإصقفٔقن .
 -3أؾتك يقشػ افٌحراين بٖن ـت ٛإصقفٔغ افٍَٓٔ ٜتًتز مـ ـت ٛافوالل افتل حيرم
()2

بًٔٓ ٚوحٍيٓ ٚواؿتْٚؤه ٚإٓ دـ أراد افرد ظِٔٓ. ٚ

ضعن األصولقني دم األخباريني:
 -1ـييٚن افٌٌٓٓييٚين يٍتييل بًييدم جييقاز افهييالة خِييػ يقشييػ افٌحييراين (مييع إٔييف مييـ

( )1افٍقافد اددٕٔ( ٜصأ.)368
( )2احلدافؼ افْٚضة ()145/18
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ادتقشىغ) وـٚن يٍُر إخٌٚريغ ويٍتل بٚشتخدام افًْػ مًٓؿ.
()1

 -2صدرت ؾتٚوى فألصقفٔغ بّْع أخذ افًِؿ مـ إخٌٚريغ .
 -3تؿ مْع ضٌٚظ ٜوتداول ـت ٛفألخٌٚريغ مثؾ افٍقافد اددٕٔ ٜوشٍْٔ ٜافْجٚة يف حيقز
افْجػ وؿؿ.
 -4اظتٌييٚر أن مييْٓ ٟإخٌييٚريغ مييْٓ ٟمٌتييدع ومييـ مْييٚه ٟاخلييقارج وهييذه مَييقٓت
متداوف ٜبغ ادًٚسيـ مـ أمثيٚلأ مرتٙي مىٓيري جًٍير افًيٌحٚين مّيد بيٚؿر افهيدر
وؽرهؿ.
الػروق بني األخبارية واألصولقة:
ٓ صؽ أن افكاع افذي ـٚن وٓ زال بْٔٓام ٓ يُّـ أن يْنٖ ظـ ؾيراغ وٓ بيد أن هْيٚك
()2

ؾروؿ ٚبْٔٓام وؿد وؿع اخلالال يف هذه افٍروق مـ جٓتغ أ
 -1ضًٌٔ ٜهذه افٍروقأ ؾَيد وؿيع اخليالال يف افٍيروق بيغ اددرشيتغأ هيؾ هيل ؾيروق
حََٔٔ ٜأم أن إمر ٓ يًدو أن يُقن خالؾ ٚصقري ٚوصُِٔ ٚبْٔٓام.
 -2ظدد هذه افٍروقأ ؾيٚفًٌض بيٚفغ يف ظيده ٚحتيك أوصيِٓ ٚإػ أـثير ميـ ثامٕيغ ؾرؿيٚ
وافًٌض حكه ٚيف مًٚفؾ ٓ تتجٚوز ظدد أصٚبع افٔد.
أبرز الـؼاط التي وقع فقفا اخلالف بني اددرشتني هي كالتايل

()3

:

 -1االحتجاج بظاهر الؼرآن دون الرجوع إىل أقوا األيؿة:
( )1أصقل افٍَف ادَٚرن بغ ادحدثغ وإصقفٔغ دحًـ آل ظهٍقر (صأ.)524
( )2يْيرأ افكاع بغ إخٌٚريغ وإصقفٔغ (صأ.)52-47
( )3شٔتؿ ذـره ٚهْ ٚبٚختهٚر صديد ٕهن ٚشتٖ يف مقاوًٓ ٚمـ ادَرر.
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اختِػ ؿقل إخٌٚريغ وإصقفٔغ يف هذه ادًٖفٜأ ؾذه ٛمجٓقر إخٌٚريغ إػ إٔيف ٓ
لقز آحتجٚج بيٚهر افَيرآن دون افرجيقع فألفّي ٜويف ادَٚبيؾ ذهي ٛمجٓيقر إصيقفٔغ
مْٓؿ إػ جقاز آشتدٓل بيقاهر افَرآن دون افرجقع إػ ٕهقص إفّ ٜإٓ أهنيؿ يتٍَيقن
أن افروايٚت إذا خٚفٍ ٝطٚهر افَرآن ؾٕٚخذ يُقن بٚفروايي ٜوفئس بييٚهر افَيرآن ؾّحيؾ
اخلالال احلََٔل بْٔٓؿأ جقاز آشتدٓل بيٚهر افُتٚب حٔي ٓ ٞيقجيد مي ٚيّْيع ميـ ذفيؽ
مـ رواي ٜأو خز.
 -2تؼسقم السـة:
ؾييذه ٛإصييقفٔقن إػ أن افًييْ ٜتًَْييؿ إػ أربًيي ٜأؿًييٚمأ افهييحٔ واحلًييـ وادقثييؼ
وافؤًػ وهذا افتًَٔؿ يُـ مًروؾ ٚظْد افنًٔ ٜمـ ؿٌؾ وإٕام أخذوه ظيـ أهيؾ افًيْٜ
وهذا ـٚن أحد أهؿ إشٌٚب افتل جًِ ٝإخٌٚريغ يرؾوقن هذا افتًَٔؿ حٔي ٞاظتيزوه
مـ ظِقم افًٚم – ٜيًْقن أهؾ افًْ -ٜوإٔف يِزم مْف ختىئ ٜافًٚبَغ مـ افنًٔ ٜوإفّ.ٜ
 -3ادوقف مما جاء دم الؽتب األربعاة االؽاادمم مان ال ااه الػؼقاهم هتاذيب األحؽاامم
االشتبصار):
ذهيي ٛإخٌييٚريقن إػ أن مجٔييع ميي ٚورد يف افُتيي ٛإربًيي ٜصييحٔ ؿىًيي ٚويًّييؾ بييف
وخٚفػ إصقفٔقن ؾذهٌقا إػ أن أخٌٚر افُت ٛإربً ٜمْٓ ٚادٌَقل ومْ ٚافؤًػ اديردود
وووًقا ؿقاظد فِتهحٔ وافتؤًػ ـام هق مقجقد ظْد أهؾ افًْ ٜإٓ أهنؿ ظْيد افتىٌٔيؼ
يتجٚهِقن هذه افَقاظد وخيٚفٍقهن ٚـثرا ؾُٔٚدون يتٍَقن ظْد افتىٌٔؼ افًّع.
 -4حجقة اإلمجاع:
ذهيي ٛإخٌييٚريقن إػ أن اإلمجييٚع فيئس بحجيي ٜبٔييْام ذهيي ٛمجٓييقر إصييقفٔغ إػ أن
اإلمجٚع حج ٜإٓ أن اإلمجٚع ادَهقد هْ ٚهق اإلمجٚع بيٚدٍٓقم افنئًل وافيذي يًتّيد ظيذ
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وجقد اإلمٚم بغ ادجًّغ ٓظتٌٚر إمجٚظٓؿ ؾٓق يف احلََٔ ٜاظتٌٚر فَقل اإلمٚم وفٔس فَيقل
ادجًّغ.
ومـ ادالحظ إٔف مع خالال إخٌٚريغ يف اإلمجٚع إٓ أهنيؿ يَِْيقن اإلمجيٚع يف ظيدد ميـ
افَوٚي ٚظذ شٌٔؾ آشتنٓٚد وافتٖئد.
 -5حجقة العؼل:
مٍٓقم افًَؾ يُتٍْف ٕيقع ميـ افٌّيقض ظْيد افنئً ٜؾِئس ميـ افقاوي

ٚمي ٚمي ٚهيق

افًَؾ ظْدهؿ وم ٚهيل حيدوده ومي ٚافيذي ييدخؾ يف تًريٍيف ومي ٚافيذي ٓ ييدخؾ وهيذه
()1

اإلصُٚفٔ ٜمقجقدة ظْد إصقفٔغ وإخٌٚريغ ظذ حد شقاء .
ومـ هْ ٚؾ٘ن اخلالال بغ اددرشتغ يف هيذه افَوئ ٜيييؾ ؽير واوي ادًي ٚميـ بًيض
اجلٓٚت إٓ أن ادنٓقر أن ام ؿقفغ خمتٍِغأ
األو  :أن افًَؾ حج ٜوهذا ؿقل ظٚم ٜإصقفٔغ وهذا افذي اشتَر ظِٔف ؿيقل مجٓيقر
افنًٔ ٜادتٖخريـ.
الثاين :أن افًَؾ فٔس بحج ٜمًتَِ ٜوهذا ؿقل ظٚمي ٜإخٌيٚريغ ويًتيزون أن افًَيؾ
هق جمرد وشِٔ ٜإلدراك احلُؿ افؼظل.
 -6ادوقف من االجتفاد:
بْٚء ظذ م ٚشٌؼ مـ ؿوٚي ٚؾٕ٘ف ؿد وؿع اخلالال افنيديد بيغ إخٌيٚريغ وإصيقفٔغ يف
مؼوظٔ ٜآجتٓٚد مـ ظدمف.

( )1يْير دفٔؾ افًَؾ ظْد افنًٔ ٜاإلمٚمٔ ٜفرصدي ظِٔٚن (صأ 105وم ٚبًد)
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ؾّذه ٛإخٌٚريغأ هق ادْع مـ آجتٓٚد بٚظتٌٚر أن مجٔع أحُيٚم افيديـ ؿيد جيٚء بٔٚهنيٚ
ظـ إفّ ٜؾٍل ـؾ زمٚن هْٚك إمٚم ؾال حٚج ٜإػ آجتٓٚد مع وجقده يَقل آشسابٚديأ
«افهقاب ظْدي مذه ٛؿدمٚفْ ٚإخٌٚريغ وضريَتٓؿ أمي ٚميذهٌٓؿ ؾٓيق أن ـيؾ مي ٚحتتيٚج
إفٔف إم ٜإػ يقم افَٔٚم ٜظِٔف دٓف ٜؿىًٔ ٜمـ ؿٌِف تًٚػ وإٔف ٓ شٌٔؾ فْي ٚؾئام ٓ ًِّٕيف ميـ
إحُٚم افؼيظٔ ٜافْيريي ٜأصئِ ٜـٕٚي ٝأو ؾرظٔي ٜإٓ افًيامع ميـ افهيٚدؿغ وإٔيف ٓ ليقز
اشتٌْٚط إحُٚم افْيري ٜميـ طيقاهر ـتيٚب اهلل وٓ ميـ طيقاهر افًيْـ افٌْقيي ٜمي ٚيًِيؿ
()1

أحقا ام مـ جٓ ٜأهؾ افذـرش .
بٔييْام خييٚفػ إصييقفٔقن يف هييذا وذهٌييقا إػ مؼييوظٔ ٜآجتٓييٚد وؿييرروا ؿقاظييد ظِييؿ
أصقل افٍَف وظِّقا هب ٚوضٌَقه ٚظذ ٕهيقص إفّي ٜخٚصي ٜبًيد أن ضيٚل زميـ افٌٌٔيٜ
وصٚر مـ ادٓؿ افتًٚمؾ مع افَوٚي ٚواإلصُٓٚت ادتجددة يف افقاؿع.
وبًد اشتًراض أوجف اخلالال ؾٕ٘ف مـ ادٓؿ افتٌْٔف ظيذ أن هيذا اخليالال بيغ اددرشيتغ
فٔس خالؾ ٚيف إصقل بؾ هؿ متٍَيقن ظيذ أصيقل اديذه ٛادتّثِي ٜيف اإلمٚمي ٜوافًهيّٜ
وتَديس آل افٌٔ ٝوم ٚيتٌع ذفؽ مـ ظَٚفيد ـٚفرجًي ٜوافيٓيقر وتٍُير افهيحٚب ٜوتٍُير
أهؾ افًْ ٜظّقم ٚوهذا افذي حدا بٚفُثريـ إػ اظتٌٚر أن اخليالال بيغ اددرشيتغ ٓ يًيدو
أن يُقن خالؾ ٚصقري ٓ ٚأـثر إٓ أن ضًٌٔ ٜافنئً ٜادتنيْج ٜوافًٍْٔي ٜتًيٌٌ ٝيف تويخٔؿ
هذا اخلالال إػ حد افتٍُر.

( )1افٍقافد اددٕٔ( ٜصأ.)105
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أهه كخب اإلواوٌث:
 -العقٗد:ٚ

 ـت ٛافهدوق (ت 381هي) وأآٚأ (افتقحٔد) (اخلهٚل) (آظتَٚدات). ـت ٛادٍٔد (ت 413هي) وأآٚأ (أوافؾ ادَٓٚت يف ادذاه ٛوادختيٚرات) (ادًيٖفٜافُٚؾ ّٔ ٜيف إبىٚل تقب ٜاخلٚضٔ( )ٜاإلظتَٚد بهقاب إٓتَٚد) وهق ـتٚب َٕدي فُتٚب ظَٚفيد
افنٔخ افهدوق.
 ـت ٛابـ ادىٓر احلع (ت 726هي) ومـ أبرزهٚأ (مْٓٚج افُرامي ٜيف إثٌيٚت اإلمٚمي)ٜ(إفٍغ افٍٚرق بغ افهدق وادغ) (ـنػ ادراد يف ذح جتريد آظتَٚد)
 ـتٕ ٛقر اهلل افتًسي (ت 1019هي) وأآٚأ (إحَيٚق احليؼ وإزهيٚق افٌٚضيؾ) ـتٌيفر َّد ًا ظذ ـتٚب إبىٚل هن ٟافٌٚضؾ فٍوؾ اهلل بـ روزهبٚن أحد ظِامء افًْ( ٜافهقارم ادٓرؿ)ٜ
ـتٌف ر َّد ًا ظذ ـتٚب افهقاظؼ ادحرؿٓ ٜبـ حجر ا ٔتّل.
 (أصؾ افنًٔ ٜوأصق  )ٚدحّد حًغ ـٚصػ افٌىٚء (ت 1294هي). (ادراجًٚت) فًٌد احلًغ ذال افديـ افًٚمع (ت 1377هي). (ظَٚفد اإلمٚمٔ )ٜدحّد رو ٚاديٍر (ت 1381هي).( -افًَٚفد اإلشالمٔ )ٜدحّد حًغ افىٌٚضٌٚفل (ت 1402هي).

 -احلدٖح:

أآ ٚافُت ٛافثامٕٔ ٜوشٖٔ افُالم ظْٓ ٚيف مٌح ٞافًْ ٜوهْٚك ؽره ٚأيو ٚمثؾأ
( -ـتٚب شِٔؿ بـ ؿٔس) فًِٔؿ بـ ؿٔس ا اليل (76هي).
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 ـت ٛافهدوق (ت 381هي) وميـ أآيٚأ (اخلهيٚل) (ظٔيقن أخٌيٚر افروي( )ٚأميٚيلافهدوق).
( -هن ٟافٌالؽ )ٜفِؼيػ افريض (ت 406هي).

 -الفقْ:

تًتز أـثر افُت ٛافثامٕٔ ٜمهٚدر أشٚشٔ ٜفٍَِف اإلمٚمل وهْٚك أيو ٚـت ٛأخرى مثؾأ
 (ادًٌقط يف ؾَف اإلمٚمٔ )ٜفِىقد (ت  460هي). (ذافع اإلشالم يف مًٚفؾ احلالل واحلرام) و(ادختك افْٚؾع يف ؾَف اإلمٚمٔ )ٜجلًٍيربـ حًـ احلع ادًروال بيٚدحَؼ احلع أو ادحَؼ إول ( 676هي).
 (افروويي ٜافٌٓٔيي ٜيف ذح افًِّيي ٜافدمنيئَ )ٜفييزيـ افييديـ بييـ ظييع افًييٚمع ادنييٓقربٚفنٓٔد افثيٚين (ت 965هيي) وهيق ميـ أهيؿ افُتي ٛافدراشئ ٜيف مًٚهيد افًِيؿ افنئًٔ ٜيف
مرحِ ٜادَدمٚت.
 (ـتييٚب ادُٚشيي )ٛأو (ـتييٚب ادتييٚجر) درتٙي إٕهييٚري (ت 1281هييي) وهييق مييـافُت ٛادًتّدة فِتدريس يف احلقزات.
 (حترير افقشِٔ )ٜفِخّْٔل ويًتز ظْد افنًٔ ٜمـ أهؿ افرشٚفؾ افٍتقافٔي ٜيف افًٌيٚداتوادًٚمالت.

 -أصٕه الفقْ:

 (افتذـرة بٖصقل افٍَف) فٍِّٔد (ت  413هي). (افذريً ٜإػ ظِؿ أصقل افؼيً )ٜفًِٔد ادرت( ٙت  436هي).( -ظدة إصقل) يف إصقفغأ أصقل افديـ وأصقل افٍَف فِىقد (ت  460هي).
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 (افقصقل إػ مًرؾ ٜإصقل) و(ادًٚرج) فِّحَؼ احلع (ت  676هي). (هتذي ٛافقصقل إػ ظِؿ إصقل) و(مٌٚدئ افقصيقل إػ ظِيؿ إصيقل) و(هنٚييٜإصقل) ـِٓ ٚفًِالم ٜاحلع (ادتقىف شْ 726 ٜهي).
 (مً ٚافديـ ومالذ ادجتٓديـ) حلًـ بـ زيـ افديـ افًٚمع (ت  1011هي). (ؾرافد إصقل) درت ٙإٕهٚري (ت 1281هي). (ـٍٚي ٜإصقل) فمخقٕد مال مّد ـٚطؿ اخلراشٚين (ت  1329هي). (أصقل افٍَف) دحّد رو ٚاديٍر (ت 1383هي)( -دروس يف ظِؿ إصقل) دحّد بٚؿر افهدر (ت 1400هي).

 عمي السجاه: رجٚل افْجيٚر هيق ـتيٚب (ؾٓيرس أشيامء مهيٍْل افنئً )ٜادًيروال بٚشيؿ (رجيٚلافْجٚر) دٗفٍف أ د بـ ظع افْجٚر ( 372ي 450هي).
 (رجٚل افىقد) فِىقد (ت 460هي).افنوي ادٚزٕدراين (ت  588هي).
 (مً ٚافًِامء) دحّد بـ ظع بـ صٓر آصقب َ َ (افٌداي ٜيف ظِؿ افدراي )ٜفزيـ افديـ افًٚمع ادَِ ٛبٚفنٓٔد افثٚين (ت 965هي). (مْٓ ٟادَٚل يف حتَٔؼ أحقال افرجٚل) دحّد آشسابٚدي (ت 1023هي). (افقجٔزة يف ظِؿ افدراي )ٜفٌِٓٚء افًٚمع (ت 1030هي). (إتَٚن ادَٚل يف أحقال افرجٚل) دحّد ضف ٕجػ (ت 1323هي).( -تَْٔ ادَٚل يف ظِؿ افرجٚل) فًٌد اهللّ ادٚمَٚين (ت 1351هي).
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( -مًجؿ رجٚل احلديٕ )ٞل افَٚشؿ اخلقفل (ت 1413هي).

 -التفطري:

 (تًٍر افَّل) فًع بـ إبراهٔؿ افَّل (ت 307هي) (تًٍر افًٔٚر) دحّد بـ مًًقد افًٔٚر (ت 320هي) (افتٌٔٚن يف تًٍر افَرآن) فِىقد (ت 460هي). (جمّع افٌٔٚن يف تًٍر افَرآن) فٍِوؾ بـ احلًـ افىزد (ت 548هي). (افهٚيف يف تًٍر ـالم اهلل افقايف) افٍٔض افُٚصٚين (ت 1091هي) (افزهٚن يف تًٍر افَرآن) هٚصؿ افٌحراين (ت 1109هي). (تًٍر صز) فًٌد اهلل صز (ت 1242هي). (تًٍر ادٔزان) فِىٌٚضٌٚفل (ت 1402هي) (افتًٍر افُٚصػ) دحّد جقاد مٌْٔ( ٜت 1400هي).( -افٌٔٚن يف تًٍر افَرآن) ٕل افَٚشؿ اخلقفل (ت 1413هي).
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الىحذة الثانيت :اإلمامت عنذ الشيعت

حمتويات الوحدة:
 مٍٓقم ظَٔدة اإلمٚم.ٜ
ٕ نٖة ؾُرة اإلمٚم.ٜ
 مْزف ٜاإلمٚم.ٜ
 حُؿ مُْر اإلمٚم.ٜ
ٕ ه ٛاإلمٚم واج ٛظذ اهلل تًٚػ.
 افْص ظذ اإلمٚم.
 مًجزات إفّ.ٜ
 ظهّ ٜإفّ.ٜ
 ظدد إفّ.ٜ
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يف ـؾ ظَٔدة هْٚك ؿؤ ٜمقري ٜتتٍرع ظْٓ ٚمجٔع افًَٚفد وإؾُٚر وافتهيقرات وبَيدر
صح ٜهذه افَؤ ٜيُّـ إثٌٚت صح ٜافًَٚفد ادتٍرظي ٜظْٓي ٚوإذا ثٌي ٝـيذب هيذه افَوئٜ
ؾ٘ن مجٔع افًَٚفد إخرى تًَط بًَقضٓ ٚؾًذ شٌٔؾ ادثيٚلأ ؿوئ ٜتقحٔيد اهلل تًيٚػ تًتيز
هل افَؤ ٜادحقريي ٜيف افًَٔيدة اإلشيالمٔ ٜوظْٓي ٚتتٍيرع مجٔيع افًَٚفيد إخيرى ـيٚإليامن
بٚفرشؾ وافُت ٛوادالفُ ٜوافَدر وافْيرة إػ افُقن واإلًٕٚن واحلٔٚة افدٕٔقي ٜوإخروي.ٜ
ويف افًَٔدة افْكإٔ ٜتًتز ؿؤ ٜاخلىٔئ ٜإوػ هل افَؤ ٜادحقري ٜوظْٓ ٚتتٍيرع مجٔيع
ظَٚفد افْهٚرى.
وإذا جئْيي ٚإػ افًَٔييدة افنيئًٔ ٜؾيي٘ن ؿويئ ٜاإلمٚميي ٜتًتييز أهييؿ ؿويئ ٜيف ظَٔييدة افنيئًٜ
اإلمٚمٔيي ٜآثْييل ظؼييي ٜوهييل مييقر افًَٔييدة افنيئًٔ ٜومجٔييع ظَٚفييدهؿ متٍرظيي ٜظييـ هييذه
افَويئ ٜؾًَٔييدهتؿ يف اهلل تًييٚػ وظَٔييدهتؿ يف إٌٕٔييٚء وافُتيي ٛوادالفُيي ٜمرتٌىيي ٜبَويئٜ
اإلمٚميي ٜبييؾ ٕيييرهتؿ إػ افُييقن وافقجييقد واحلٔييٚة افييدٕٔ ٚوأخييرة ـِٓيي ٚؿٚفّيي ٜظييذ ظَٔييدة
اإلمٚم ٜـام شٖٔ بٔٚن هذا.

وفهوم غقٌدة اإلواوث:
يًتَد افنًٔ ٜأن بًد افٌْل ^ هْٚك أفّ ٜجًِٓؿ اهلل تًٚػ ؿٚفّغ مَيٚم افٌْيل يف وطٚفٍيف
()1

وأظامفف ويُّـ تِخٔص ظَٔدة افنًٔ ٜيف اإلمٚم ٜيف افَْٚط افتٚفٔ ٜأ
 -1أن اإلمٚم ٜأصؾ مـ أصقل افديـ ٓ يتؿ اإليامن إٓ بٓٚظتَٚد هب ٚوشٖٔ بٔيٚن حُيؿ
مُْر اإلمٚم ٜظْدهؿ.
( )1شٖٔ افُالم ظـ مجٔع هذه افَْٚط بتٍهٔؾ أـثر.
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 -2اإلمٚم ـٚفٌْل يف ظهّتف وصٍٚتف وظِّف ؾٓق أـّؾ افْٚس وأظِّٓؿ وهق مًهيقم
مـ ـؾ خىٖ.
 -3ظِؿ اإلمٚم فٔس بٚفتًِؿ ـًٚفر افْيٚس وإٕيام يتَِيك ادًيٚرال وإحُيٚم اإل ٔي ٜميـ
ضريؼ افٌْل أو اإلمٚم ؿٌِف وظْده ؿقة إ ٚم يدرك هب ٚـؾ رء دون أن يَع فف اخلىٖ.
 ٓ -4بد مـ وجقد إمٚم يف ـؾ ظكي خيِيػ افٌْيل يف وطٚفٍيف وتُيقن فيف افقٓيي ٜظيذ
افْٚس ؾَٔٔؿ افًدل بْٔٓؿ ويّْع افيِؿ.
 -5إفّ ٜهيؿ أوفيقا إمير افيذيـ أمير اهلل تًيٚػ بىيٚظتٓؿ وهيؿ افنيٓداء ظيذ افْيٚس
وأمرهؿ هق أمر اهلل تًٚػ وهنٔٓؿ هنٔف وافراد ظِٔٓؿ راد ظذ اهلل تًٚػ.
 -6اإلمٚميي ٜـييٚفٌْقة ٓ تُييقن إٓ بييٚفْص مييـ اهلل تًييٚػ ويًتَييدون أن مجٔييع إفّييٜ
مْهقص ظِٔٓؿ.
 -7اإلمٚم فف مًجزات تثٌ ٝصيح ٜإمٚمتيف ـٌٕٕٔٚيٚء افيذيـ يؿ مًجيزات تثٌي ٝصيحٜ
ٌٕقهتؿ.
 -8اإلمٚم ؿد جًؾ اهلل تًٚػ فف افقٓيتغأ افتؼئً ٜوافتُقئْ ٜؾٓق مٍقض يف افتحِٔؾ
وافتحريؿ ومٍقض يف تدبر أمر افُقن.
ؾٍّٓقم اإلمٚم ٜظْدهؿ ـٍّٓقم افٌْقة ؾُام يهىٍل اهلل شٌحٕٚف مـ خَِيف إٌٔٔيٚء خيتيٚر
شٌحٕٚف أفّ ٜويْص ظِٔٓؿ ويًِؿ اخلِيؼ هبيؿ ويَئؿ هبيؿ احلجي ٜويٗييدهؿ بيٚدًجزات
ويْزل ظِٔٓؿ افُتٚب ويقحل إفئٓؿ وٓ يَقفيقن أو يًٍِيقن إٓ بيٖمر اهلل ووحٔيف أيأ إن
اإلمٚم ٜهل افٌْقة واإلمٚم هق افٌْل وافتٌٔر يف آشيؿ ؾَيط وفيذفؽ ؿيٚل ادجًِييلأ «إن
اشتٌْٚط افٍرق بغ افٌْل واإلمٚم مـ تِؽ إخٌٚر ٓ خيِق مـ إصُٚلش ثؿ ؿٚلأ «وٓ ًٕيرال
جٓيي ٜفًييدم اتهييٚؾٓؿ بييٚفٌْقة إٓ رظٚييي ٜخييٚتؿ إٌٕٔييٚء وٓ يهييؾ ظَقفْيي ٚؾييرق بييغ افٌْييقة
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()1

واإلمٚمٜش .
ٍ
فنييخص مييـ
ويًرؾٓيي ٚاحلييع ؾَٔييقلأ «اإلمٚميي ٜريٚشيي ٜظٚميي ٜيف أمييقر افييديـ وافييدٕٔٚ
إصخٚص ٕٔٚبي ً ٜظيـ افٌْيل

ش

()2

وهيذا سيي يف أن اإلمٚمي ٜـيٚفٌْقة وأن اإلميٚم هيق

ٕٚف ٛافٌْل ^ وافَٚفؿ مَٚمف.

ًشأة فكرة اإلواوث:
فًؾ أول مـ حتدث ظـ مٍٓقم اإلمٚم ٜبٚفهقرة ادقجقدة ظْد افنًٔ ٜهق ابـ شٌٖ افيذي
بدأ ينٔع افَقل بٖن اإلمٚمي ٜهيل وصيٚي ٜميـ افٌْيل ومهيقرة بيٚفقيص وإذا تقٓهي ٚشيقاه
ل ٛافزاءة مْف وتٍُره وهذا مٕ ٚص ظِٔف افنًٔ ٜيَقل افَّلأ «وحُك مجٚظي ٜميـ أهيؾ
افًِؿ أن ظٌداهلل بيـ شيٌٖ ـيٚن يقديي ٚؾٖشيِؿ ووايل ظِٔي ٚوـيٚن يَيقل وهيق ظيذ يقديتيف يف
يقصع بـ ٕقن ويص مقشيك هبيذه ادَٚفي ٜؾَيٚل يف إشيالمف بًيد وؾيٚة رشيقل اهلل ^ يف ظيع
بّثؾ ذفؽ وهق أول مـ صٓد بٚفَقل بٍرض إمٚم ٜظيع بيـ أل ضٚفي ٛوأطٓير افيزاءة ميـ
أظدافف وـٚصػ خمٚفٍٔف وأـٍرهؿ ؾّيـ هي ٚهْي ٚؿيٚل ميـ خيٚفػ افنئً ٜأن أصيؾ افيرؾض
()3

مٖخقذ مـ افٔٓقديٜش وؿٚل مثؾ هذا افىقد يف رجٚل افُق .

وٌزمث اإلواوث:
تَدم ذـر أن اإلمٚمي ٜأظييؿ ظْيد افنئً ٜميـ افٌْيقة وهيل ظيذ هيذا ميـ أظييؿ أصيقل
( )1بحٚر إٕقار (.)82/26
اهؿ افُت ٛافُالم ّٔ ٜفِّٔالين (صأ.)44
( )2آمٚم ٜيف ّ
( )3افٍرق وادَٓٚت فَِّل (صأ )20رجٚل افُق (صأ)109-108
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اإلشالم ظْدهؿ وهذا سي ٕهقصٓؿ وروايٚهتؿ ؾًـ أل جًٍر ؿٚلأ «بْل اإلشالم ظيذ
مخسأ ظذ افهالة وافزـٚة وافهقم واحل ٟوافقٓي ٜو يْٚد بقء ـام ٕقدي بٚفقٓي ٜؾٖخيذ
()1

افْٚس بٖربع وترـقا هذه  -يًْل افقٓي- ٜش .
وجٚءت زيٚدة يف ٕص افروايٜأ «ؿِ( ٝافراوي)أ وأي رء مـ ذفؽ أؾوؾل ؾَٚلأ افقٓيٜ
أؾوؾش وأيو ٚيروون إٔف «ظرج بٚفٌْل ^ افًامء مٚف ٜوظؼييـ ميرة مي ٚميـ ميرة إٓ وؿيد
()2

أوص اهلل  ؾٔٓ ٚإػ افٌْل بٚفقٓي ٜفًع وإفّ ٜمـ بًده أـثر مم ٚأوصٚه بٚفٍرافضش .
وؿد ٕص ظِامؤهؿ ظذ هذا يف ظَٚفدهؿأ
يَقل مّد رو ٚاديٍرأ «ًٕتَيد أن اإلمٚمي ٜأصيؾ ميـ أصيقل افيديـ ٓ ييتؿ اإلييامن إٓ
()3

بٓٚظتَٚد هبٚش .
ويَقل جًٍر افًٌحٚينأ «افنئً ٜظيذ بُيرة أبئٓؿ اتٍَيقا ظيذ ـقهني ٚأصيال ميـ أصيقل
()4

افديـش .
()5

ويَقل اخلّْٔلأ «اإلمٚم ٜإحدى أصقل افديـ اإلشالملش .
ويَييقل هييٚدي افىٓييراينأ «إن أظيييؿ ميي ٚبًيي ٞاهلل تًييٚػ ٌٕٔييف مييـ افييديـ إٕييام هييق أميير
()6

اإلمٚمٜش .
( )1افُٚيف (.)18/2
( )2بحٚر إٕقار (.)69/23
( )3ظَٚفد اإلمٚمٔ( ٜصأ.)102
( )4ادِؾ وافْحؾ (صأ.)257
( )5ـنػ إهار (صأ.)149
( )6ودايع افٌْقة (صأ.)115
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حكه وٌكر اإلواوث:
إذا ـٕٚيي ٝاإلمٚميي ٜمييـ أصييقل افييديـ ؾييال يييتؿ اإليييامن إٓ بٓٚظتَييٚد هبيي ٚؾّييـ يييذهٛ
مذهٌٓؿ يف اإلمٚم ٜؾٓؿ لًّقن ظذ إٔف ـٚؾر يَقل افهدوقأ «اظتَٚدٕي ٚؾئّـ جحيد إمٚميٜ
أمر ادٗمْغ ظع بـ أبك ضٚف ٛوإفّ ٜمـ بًده إٔف ـّـ جحد ٌٕقة مجٔع إٌٕٔٚء .واظتَٚدٕيٚ
ؾّٔـ أؿر بٖمر ادٗمْغ وإُٔر واحد ًا مـ بًده مـ إفّ ٜإٔف بّْزفي ٜميـ أؿير بجّٔيع إٌٕٔيٚء
()1

وإُٔر ٌٕقة ٌْٕٔ ٚمّد ^ش .
ويَقل ادٍٔدأ «اتٍَ ٝاإلمٚمٔ ٜظذ أن مـ إُٔر إمٚم ٜأحد ميـ إفّي ٜوجحيد مي ٚأوجٌيف
()2

اهلل تًٚػ فف مـ ؾرض افىٚظ ٜؾٓق ـٚؾر وٚل مًتحؼ فِخِقد يف افْٚرش .
بؾ إن احلع يرى أن إُٕٚر اإلمٚم ٜذ مـ إُٕٚر افٌْقة حٔ ٞؿيٚلأ «اإلمٚمي ٜفىيػ ظيٚم
وافٌْقة فىػ خٚص إلمُٚن خِق افزمٚن مـ ٌٕل حل بخالال اإلمٚم وإُٕيٚر افِىيػ افًيٚم
()3

ذ مـ إُٕٚر افِىػ اخلٚصش .
وبًوٓؿ يهػ مُْر اإلمٚم ٜبٖٕفأ ؽر مٗمـ واختٍِقا يف تًٍر ؽر ادٗمـ هيذاأ ؾّيـ
ؿٚفؾ بٍُره إػ ؿٚفؾ بٚفًٍؼ وأـثيرهؿ اظتيدآ أو أؿِٓيؿ ؽِيق ًا ييذه ٛإػ إٔيف فئس مٗمْي ًٚ
بٚدًْك اخلٚص وإٕام هق مًِؿ بٚدًْك افًٚم م ٚيُيـ مٌٌوي ً ٚفألفّي ٜوصئًتٓؿ ؾوي ً
ال ظيـ
حرهبؿ ؾٓق يًد ـٚؾر ًا ظْد مجٔع اجلًٍري.ٜ

( )1آظتَٚدات (صأ.)103
(َِٕ )2ف ادجِز يف بحٚر إٕقار (.)390/23
( )3إفٍغ ()3/1
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ًطب اإلوام واحب غنى امنه حػامى:
يَقل افنًٜٔأ إن ٕه ٛاإلمٚم واج ٛظيذ اهلل تًيٚػ يَيقل احليعأ «ؿٚفي ٝاإلمٚمٔيٜأ إن
()1

ٕهٌف – أيأ اإلمٚم -واج ٛظذ اهلل تًٚػش تًٚػ اهلل ظام يَقفقن ظِق ًا ـٌرا.
وخالؾ ٜظْف يف ـؾ مٕ ٚجِف بً ٞؾٓل ميـ تقابيع

وذفؽ أن اإلمٚمٕٚٔ ٜب ٜظـ افٌْل

افٌْقة وؾروظٓ ٚؾُيؾ دفٔيؾ ؿيٚم ظيذ وجيقب بًي ٞافٌْيل وإرشيٚل افرشيقل ؾٓيق دال ظيذ
وجقب ٕه ٛاإلمٚم افْٚف ٛظْف وافَٚفؿ مَٚميف يف وطٚفٍيف ؾْهي ٛاإلميٚم واجي ٛظيذ اهلل
()2

ـًٌ ٞافٌْل .
يَقل اديٍيرأ «اإلمٚمي ٜاشيتّرار فٌِْيقة وافيدفٔؾ افيذي يقجي ٛإرشيٚل افرشيؾ وبًيٞ
إٌٕٔٚء هق ًٍٕف يقج ٛأيوٕ ٚه ٛاإلمٚم بًد افرشقلش ويَيقلأ «ٓ ليقز أن خيِيق ظكي
()3

مـ افًهقر مـ إمٚم مٍروض افىٚظ ٜمْهقب مـ اهلل تًٚػش .

امٌص غنى اإلوام:
وٕن اإلمٚم ٜـٚفٌْقة ؾ٘ن تًٔغ اإلمٚم فٔس مـ وطٍٔ ٜافٌؼ وإٕام هق اختٔٚر إ يل ٓ بيد
ؾٔف مـ افْص وهذا مـ أصقل افنًٔ ٜـام ؿٚل افًٚمع يف أصقل إفّٜأ «إٔف ٓ لقز فِرظٔيٜ
اختٔٚر إمٚم بؾ ٓبيد ؾٔيف ميـ افيْصش

()4

ويف بًيض ظْيٚويـ إبيقاب يف افُيٚيفأ «بيٚب أن

( )1ـنػ ادراد يف ذح جتريد آظتَٚد (صأ.)490
اهؿ افُت ٛافُالم ّٔ ٜفِّٔالين (صأ.)46
( )2يْيرأ آمٚم ٜيف ّ
( )3ظَٚفد اإلمٚمٔ( ٜصأ.)55
( )4احلر افًٚمعأ افٍهقل ادّٓ ٜيف أصقل إفّ ٜص142

40

اموحدة امثاًٌث
اإلواوث غٌد امشٌػث

اإلمٚم ٜظٓد مـ اهلل  مًٓقد مـ واحد إػ واحيدش و«بيٚب ميٕ ٚيص اهلل  ورشيقفف ظيذ
إفّ ٜواحدا ؾقاحداش

()1

وؿد وّْٓ ٚجمّقظ ٜمـ أخٌٚرهؿ افتل يًدوهن ٚمـ إدف ٜافتيل ٓ

يرؿك إفٔٓ ٚافنؽ ويَرر مّد حًغ آل ـٚصػ افٌىيٚأ «أن اإلمٚمي ٜمْهي ٛإ يل ـيٚفٌْقة
ؾُام أن اهلل شٌحٕٚف خيتٚر مـ ينٚء مـ ظٌٚده فٌِْقة وافرشٚف ٜويٗيد بٚدًجزة افتل هيل ـيْص
مـ اهلل ظِٔف ؾُذفؽ خيتٚر فإلمٚم ٜمـ ينٚء ويٖمر ٌٕٔف بٚفْص ظِٔف وأن يْهٌف إمٚمي ٚفِْيٚس
()2

مـ بًدهش .
وؿؾ مـ مٗفٍل افنًٔ ٜمـ يتُِؿ ظـ هذه افَؤ ٜويًتدل يٕ ٚهني ٚأصيؾ دييْٓؿ إٓ
أهنييؿ يقاجٓييقن إصييُٚفٔ ٜـٌييرة جييدا يف آشييتدٓل ييذا افييْص وحتديييده و ييذا يًييُِقن
مًٚفؽ ؾٚشدة إلثٌٚت افْص ؾتٚرة يدَّ ظقن وجقد ـتي ٛإ ٔي ٜتْيزل ميـ افًيامء بيٚفْص ظيذ
ظع وإفّ ٜوتٚرة يدَّ ظقن وجيقد ٕهيقص سحيي ٜيف افَيرآن يف افيْص ظيذ آثْيل ظؼي
وفُـ هذه افْهقص اختٍ ٝمـ افَرآن بًٍؾ افهحٚب ٜوهذا م ٚدؾًٓؿ إػ افَقل بتحرييػ
افَرآن وتٚرة ييدَّ ظقن وجيقد ٕهيقص سحيي ٜميـ افرشيقل ^ وفُيـ إمي ٜأمجًي ٝظيذ
ـتامهن ٚوتٚرة يتٖوفقن بًض آيٚت افَرآن بتٖويالت بٚضْٔ.ٜ
وأؿقى م ٚيقجد ظْدهؿ مـ إدف ٜهل روايٚت إفّ ٜوفُـ ينُؾ ظذ هيذه افرواييٚت
أهن ٚأخٌٚر آحٚد و ذا ؿٍزوا إػ افَقل بًهّ ٜإفّ ٜفَٔرروا حجٔ ٜخز افقاحد مـ إفّٜ
وأوٚؾقا إػ هذا افَقل بقجقد ادًجزات فألفّ ٜولًِقهن ٚدفٔال ظيذ صيح ٜإميٚمتٓؿ ٚميٚ
ـام هل دفٔؾ ظذ صحٌٕ ٜقة إٌٕٔٚء ومـ هْ ٚصٚرت ؿؤ ٜاإلمٚم ٜترتُز ظذ هذه افَويٚيٚ
افثالثأ افْص افًهّ ٜوادًجزة يَقل صٔخٓؿ ادٍٔدأ «إن اإلمٚم ٜتقج ٛفهٚحٌٓ ٚظْيد

( )1أصقل افُٚيفأ 286 227/1
( )2أصؾ افنًٔ ٜوأصق ٚأ ص.58
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()1

آثْل ظؼيٜأ افًهّ ٜوافْص وادًجزةش .
ثؿ تٖ إصيُٚفٔ ٜأخيرى وهيل ظيدم إمُٕٔٚي ٜاشيتّرار افيْص ظيذ ظيغ ميـ يتيقػ إمٚميٜ
ادًِّغ إػ أن تَقم افًٚظ ٜو ذا اوىروا إػ افَقل بحٔٚة اإلمٚم افثٚين ظؼ ؿروٕي ٚمدييدة
خمٚفٍغ بذفؽ فَِّْقل وادًَقل وؿد ؿٚل أحد أفّتٓؿ وهيق ظيع افرويٚأ «فيق ـيٚن اهلل يّيد
()2

يف أجؾ أحد مـ بْل آدم حلٚج ٜاخلِؼ إفٔف دد اهلل يف أجؾ رشقل اهلل ^ش .

وػخزات األئىث:
مـ أوجف افٌِق يف إفّ ٜورؾًٓؿ إػ درج ٜإٌٕٔٚء وأظذ ظْد افنًٔ ٜأهنؿ جًِقا ظالميٜ
اإلمٚم ظْدهؿ صدور ادًجزة مْيف ٕهنيؿ يَقفيقنأ إن اإلمٚمي ٜاشيتّرار فٌِْيقة ؾُيام أن اهلل
()3

شٌحٕٚف خيتٚر مـ ينٚء مـ ظٌٚده فٌِْقة وافرشٚف ٜويٗيده بٚدًجزة ؾُذفؽ خيتٚر فإلمٚم. ٜ
وهؿ يرون أهن ٚمًجزات إلثٌٚت اإلمٚم ٜوإؿٚم ٜاحلج ٜظذ اخلِؼ ٕن إفّ ٜهؿ احلجيٜ
افٌٚفٌ ٜظذ اخلِؼ ـام بقب افُِْٔيلأ «إن احلجي ٓ ٜتَيقم هلل ظيذ خَِيف إٓ ب٘ميٚمش وأورد يف
()4

هذا أربً ٜأحٚدي. ٞ
وفذفؽ ؿٚل افٌحراين يف ـتٚبف افذي صٍْف يف مًجزات إفّٜأ «إن اهلل أطٓر ظيذ أييديؿ
()5

ادًٚجز وافدٓفؾ ٕهنؿ حجتف ظذ ظٌٚدهش .
( )1افًٔقن وادحٚشـ (.)127/2
( )2رجٚل افُق (ص.)458
( )3ظَٚفد اإلمٚمٔ( ٜصأ )94أصؾ افنًٔ ٜوأصق ( ٚصأ.)58
( )4افُٚيف (.)177/1
( )5يْٚبٔع ادًٚجز (صأ.)2
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ؾٓؿ لًِقن إفّ ٜـٌٕٕٚٔٚء وافرشؾ افذيـ يَئؿ اهلل هبيؿ احلجي ٜظيذ خَِيف وحيتيٚجقن
فًِّجزات إلثٌٚت رشٚفتٓؿ ـيام حيتيٚج إٌٕٔيٚء ؾٓيل فًٔي ٝميـ ؿٌٔيؾ افُراميٚت بيؾ هيل
ـًّجزات إٌٕٔٚء أو أظيؿ وؿد بقب صٚح ٛافٌحٚر ذا ادًْك بٚب ٚبًْقان «إهنؿ يَيدرون
ظذ إحٔٚء ادقتك وإبراء إـّف وإبرص ومجٔع مًجزات إٌٕٔيٚءش

()1

وأورد ؾٔيف مجِي ٜميـ

ظرال افَزويْل ادًجزة افتل حتهيؾ فألفّي ٜبٖهني« ٚمي ٚـيٚن خٚرؿي ٚفًِيٚدة أو
أحٚديثٓؿ وؿد َّ
صٚرؾ ٚفَِيدرة ظْيد افتحيدي ميع ظيدم ادًٚروي ٜوادىٚبَي ٜفِيدظقىش

()2

وهيذا هيق ٍٕيس

تًريػ مًجزات إٌٕٔٚء.
وؿد صٍْقا ادهٍْٚت يف مًجزات إفّ ٜـام يُت ٛأهؾ افًيْ ٜيف مًجيزات رشيقل اهلل ^
مثؾ ـتٚب (ظٔقن ادًجزات) حلًغ بـ ظٌد افقهٚب ومثؾ ـتيٚب (مديْي ٜادًيٚجز) ٚصيؿ
افٌحراين وفًِف أوشع م ٚـت ٛظْدهؿ ييذـر ظْيد ـيؾ إميٚم مي ٚيًْيٌقن فيف ميـ مًجيزات:
وأخٌٚرهؿ يف ذفؽ خترج بٕٚفّ ٜمـ ضقر افٌؼ إػ مَٚم اخلٚفؼ جؾ ظاله.

غطىث األئىث:
افًهّ ٜيف ـالم افًربأ تًْل ادْيع وظهيّ ٜاهلل ظٌيدهأ أن يًّْيف ممي ٚيقبَيف واظتهيؿ
ؾالن بٚهلل إذا امتْع بف.
أم ٚمًْك افًهّ ٜظْيد افنئً ٜؾَٔيقل ابيـ بٚبقييف (ت 381هيي) يف تَرييرهأ «اظتَٚدٕي ٚيف
إفّ ٜأهنؿ مًهقمقن مىٓرون مـ ـؾ دٕس وأهنؿ ٓ ييذٌٕقن ذٌٕي ٚصيٌرا وٓ ـٌيرا وٓ

( )1بحٚر إٕقارأ (.)31-29/27
( )2ؿالفد اخلرافد (صأ.)72
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يًهقن اهلل م ٚأمرهؿ ويًٍِقن م ٚييٗمرون وميـ ٍٕيك ظيْٓؿ افًهيّ ٜيف رء ميـ أحيقا ؿ
ؾَد جِٓٓؿ ومـ جِٓٓؿ ؾٓق ـيٚؾر واظتَٚدٕي ٚؾئٓؿ أهنيؿ مًهيقمقن مقصيقؾقن بيٚفُامل
وافتامم وافًِؿ مـ أوافؾ أميقرهؿ وأواخرهي ٓ ٚيقصيٍقن يف رء ميـ أحيقا ؿ بيَْص وٓ
()1

ظهٔٚن وٓ جٓؾش .
ويَقل ادجِزأ «اظِؿ أن اإلمٚمٔ ٜاتٍَقا ظذ ظهّ ٜإفّٜ

مـ افذٕقب صيٌرهٚ

وـٌره ٚؾال يَع مْٓؿ ذٕ ٛأصال ٓ ظّدا وٓ ًٕٔ ٕٚٚوٓ اخلىٖ يف افتٖويؾ وٓ اإلشيٓٚء ميـ
()2

اهلل شٌحٕٚفش .
ويَقل مّد رو ٚاديٍرأ «وًٕتَد أن اإلميٚم ـيٚفٌْل لي ٛأن يُيقن مًهيقم ٚميـ مجٔيع
افرذافؾ وافٍقاحش م ٚطٓر مْٓ ٚوم ٚبىـ ميـ شيـ افىٍقفي ٜإػ اديقت ظّيدا وشيٓقا ـيام
()3

ل ٛأن يُقن مًهقم ٚمـ افًٓق واخلىٖ وافًْٔٚنش .
ؾٓؿ يًٌٌقن افًهّ ٜظذ إفّ ٜمـ ـٚؾ ٜإوجف ادتهقرةأ افًهيّ ٜميـ ادًهئ ٜـِٓيٚ
صييٌرة أو ـٌييرة وافًهييّ ٜمييـ اخلىييٖ وافًهييّ ٜمييـ افًييٓق وافًْيئٚن وهييذه افهييقرة
فًِهّ ٜتتحَؼ حتك ٌٕٕٔٚء اهلل ورشِف.

غدد األئىث:
مـ افَوٚي ٚافتل وؿع ؾٔٓ ٚخالال صديد بغ ؾرق اإلمٚمٔيٜأ حتدييد اإلميٚم وظيدد إفّيٜ
وؿد تَدم ٝاإلصٚرة إػ رء مـ هذا آختالال وم ٚأدى إفٔف مـ إًَٚم بغ ؾيرق اإلمٚمٔيٜ
( )1آظتَٚدات (صأ.)109-108
( )2بحٚر إٕقار (.)211/25
( )3ظَٚفد اإلمٚمٔ( ٜصأ.)104
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وؿد وجد هذا آوىراب يف روايٚت افنًٔ ٜآثْل ظؼي ٜمم ٚيدل ظيذ أن تِيؽ افرواييٚت
مقوقظ ٜؿٌؾ وؾٚة احلًـ افًًُري وإٔف ؿٌؾ ذفيؽ تًيرال ظَٔيدة اإلييامن بيٓٚثْل ظؼي
افذيـ تْتً ٛإفٔٓؿ آثْ ٚظؼيي ٜوٓ صيؽ أن تِيؽ افرواييٚت َٕيد واوي فالجتيٚه آثْيل
ظؼي ؾَد جٚء يف روايٚت افُٚيف أن «ظِٔ ٚين بٚفقٓي ٜإػ مـ صٚءش وؿيٚل صيٚرح افُيٚيفأ
()1

«إػ مـ صٚء مـ إفّ ٜادًهقمغش .
وٓ حتدد هذه افرواي ٜافًدد وٓ تًغ افنخص ؾُٖن إمر ؽر مًيتَر يف تِيؽ افٍيسة
افتييل ووييع ؾٔٓيي ٚاخلييز بٔييْام جتييد روايييٚت ظْييدهؿ جتًييؾ إفّيي ٜشييًٌ ٜوتَييقلأ «شييٚبًْٚ
ؿٚفّْٚش

()2

وهذا م ٚاشتَر ظِٔف إمر ظْد اإلشامظِٔٔ.ٜ

وفُـ د ٚزاد ظدد إفّ ٜأـثر ظْد آثْل ظنيري ٜصيٚر هيذا افيْص إٔيػ افيذـر مًٌيٞ
صؽ يف ظَٔدة اإلمٚم ٜفدى أتٌٚع هذه افىٚفٍ ٜوحٚول مٗشًق ادذه ٛافتخِص مْيف وٍٕيل
صؽ إتٌٚع بٚفرواي ٜافتٚفٜٔأ «ظـ داود افرؿل ؿٚلأ ؿِٕ ٝل احلًيـ افرويٚ

أ جًِيٝ

ؾييداك إٕييف واهلل ميي ٚيِيي ٟيف صييدري مييـ أمييرك رء إٓ حييديث ٚشييًّتف مييـ ذريي يرويييف ظييـ
أل جًٍيير

 .ؿييٚل يلأ وميي ٚهييقل ؿييٚلأ شييًّتف يَييقلأ شييٚبًْ ٚؿٚفّْيي ٚإن صييٚء اهلل .ؿييٚلأ

صدؿ ٝوصدق ذري وصدق أبق جًٍر

ؾٚزددت واهلل صُ ٚثؿ ؿٚلأ يي ٚداود بيـ أل

خٚفد أم ٚواهلل فقٓ أن مقشيك ؿيٚل فًِي ٚأ شيتجدين إن صيٚء اهلل صيٚبرا مي ٚشيٖفف ظيـ رء
وـذفؽ أبق جًٍر

فقٓ أن ؿيٚلأ إن صيٚء اهلل فُيٚن ـيام ؿيٚل ؿيٚلأ ؾَىًي ٝظِٔيفش

()3

ؾُٖهنؿ لًِقن هذا مـ بٚب افٌداء وتٌر ادنٔئ.ٜ

( )1ذح جٚمع (.)123/9
( )2رجٚل افُق (صأ)373
( )3رجٚل افُق (صأ)374-373
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وروى افُِْٔل بًْده ظـ أل جًٍر ؿٚلأ ؿٚل رشقل اهلل ^أ «إين واثْل ظؼي إمٚمي ٚميـ
وفدي وإٔ ٝي ٚظيع زر إرض – يًْيلأ أوتٚدهي ٚوجٌ ٚي - ٚبْي ٚأوتيد اهلل إرض أن تًئخ
()1

بٖهِٓ ٚؾ٘ذا ذه ٛآثْ ٚظؼ مـ وفدي شٚخ ٝإرض بٖهِٓ ٚو يْيرواش .
ؾٓذا افْص أؾٚد أن أفّيتٓؿ  -بيدون ظيع  -اثْي ٚظؼي وميع ظيع يهيٌحقن ثالثي ٜظنيير
وهذا يًْػ ظَٔدة آثْيل ظنييري ٜو يذا ييٓير أن صئخٓؿ افىيقد يف افٌٌٔي ٜتهييرال يف
()2

افْص وؽر ؾٔف ؾٖورده هبذا افٍِظأ «إين وأحد ظؼ مـ وفديش .
ـذفؽ جٚء ظـ أل جًٍر ظـ جٚبر ؿٚلأ «دخِ ٝظذ ؾٚضّ ٜوبغ ييدي ٚفيقح ؾٔيف أشيامء
إوصئٚء مييـ وفييده ٚؾًييددت اثْييل ظؼي آخييرهؿ افَييٚفؿ ثالثيي ٜمييْٓؿ مّييد وثالثيي ٜمييْٓؿ
()3

ظعش .
ؾٚظتزوا أفّتٓؿ آثْل ظؼ ـِٓيؿ ميـ أوٓد ؾٚضّي ٜؾي٘ذن ظيع فئس ميـ أفّيتٓؿ ٕٕيف
زوج ؾٚضّ ٓ ٜوفده ٚأو يُقن جمّقع أفّتٓؿ ثالث ٜظؼ.
ومم ٚيدل أيو ٚظذ أهنؿ يًتزوا ظِٔ ٚمـ أفّتٓؿ ؿقففأ «ثالث ٜميْٓؿ ظيعش ؾي٘ن ادًيّك
بًع مـ إفّ ٜظْد آثْل ظؼي ٜأربًٜأ أمر ادٗمْغ ظع وظع بـ احلًغ وظيع افرويٚ
وظع ا ٚدي.
وهذا يٗـد ظذ أن ظَٔدة تًٔغ إفّ ٜبٚثْل ظؼ إمٚم ٚهل ظَٔيدة متيٖخرة اشيتَر ظِٔٓيٚ
أمر آثْل ظؼي ٜبًد ذفؽ وهذا دفٔؾ واو ظذ ظدم أصٚف ٜهذه افًَٔيدة وظيدم صيحتٓٚ

( )1أصقل افُٚيف (.)534/1
( )2افٌٌٔ( ٜصأ.)92
( )3أصقل افُٚيف (.)532/1
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مـ إشٚس.
ويٗـد هذا إٔف ـٚن هْٚك اوىراب يف حتديد أشامء إفّي ٜوؿيد شيئؾ اخليقفلأ احليديٞ
ادًروال ادروي ظـ هنٚم بـ ش ٚوافذي يروي بف م ٚجرى ظِٔف وظذ بًيض أصيحٚبف بيؾ
وظّقم افنًٔ ٜبًد وؾٚة آمٚم افهٚدق
ثؿ ـٕٚقا يٌحثقن ظـ اخلِػ مـ بًده

وـٔػ إٔف ـٚن مع ثِ ٜميـ أصيحٚب افهيٚدق
ؾدخِقا ظذ ظٌد اهللَّ بـ جًٍر وؿد اجتّيع ظِٔيف

افْٚس ثؿ إُنػ ؿ بىالن دظقى إمٚمتف ؾخرجقا مْيف ويالٓ ٓ يًرؾيقن ميـ آميٚم إػ
آخر افرواي .ٜـٔػ ٕجّع بغ هذه افرواي ٜافتل تدل ظذ جٓؾ ـٌيٚر إصيحٚب بٚإلميٚم بًيد
افهٚدق

وبغ افروايٚت افتل حتدد أشامء إفّٜ

مجًٔ ٚمْذ زميـ رشيقل اهللَّ ّ
صيذ

اهللَّ ظِٔف وآففل وهؾ يُّـ إمجٚع إصحٚب ظذ جٓؾ هذه افروايٚت حتك يتحيروا بًّرؾيٜ
اإلمٚم بًد اإلمٚمل
ؾٖجٚب اخلقفلأ «افروايٚت ادتقاترة افقاصِ ٜإفْٔ ٚمـ ضريؼ افًٚم ٜواخلٚص ٜؿيد حيددت
إفّٜ

واحدا بًيد واحيد حتيك

بٚثْل ظؼ مـ ٕٚحٔ ٜافًدد و حتددهؿ بٖشامفٓؿ

ٓ يُّـ ؾرض افنؽ يف اإلمٚم افالحؼ بًد رحِ ٜآمٚم افًٚبؼ بيؾ ؿيد تَتوييل ادهيِحٜ
يف ذفؽ افزمٚن اختٍيٚءه وافتًيس ظِٔيف فيدى افْيٚس بيؾ فيدى أصيحٚهبؿ

إٓ أصيحٚب

()1

افن ؿ وؿد اتٍَ ٝهذه افَؤ ٜيف ؽر هذا ادقرد واهلل افً ٚش .

( )1ساط افْجٚة يف أجقب ٜآشتٍتٚءات (.)453-452/2
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وؿد اشتَر أمر افنًٔ ٜآثْل ظؼي ٜظذ أن إفّ ٜهؿ ـٚفتٚيلأ
م

اشم اإلمام

لؼبه

كـقته

مقالده ووفاته

 1ظع بـ أل ضٚفٛ

أبق احلًـ

ادرتٙ

 23ق هي –  40هي

 2احلًـ بـ ظع

أبق مّد

افزـل

50 -2هي

 3احلًغ بـ ظع

أبق ظٌداهلل

افنٓٔد

61-3هي

 4ظع بـ احلًغ

أبق مّد

زيـ افًٚبديـ

95-38هي

 5مّد بـ ظع

أبق جًٍر

افٌٚؿر

114-57هي

 6جًٍر بـ مّد

أبق ظٌداهلل

افهٚدق

148-83هي

 7مقشك بـ جًٍر

أبق إبراهٔؿ

افُٚطؿ

183-128هي

 8ظع بـ مقشك

أبق احلًـ

افروٚ

203-148هي

 9مّد بـ ظع

أبق جًٍر

اجلقاد

220-195هي

 10ظع بـ مّد

أبق احلًـ

ا ٚدي

254-212هي

 11احلًـ بـ ظع

أبق مّد

افًًُري

260-232هي

 12مّد بـ احلًـ

أبق افَٚشؿ

ادٓدي

!!000-256
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الىحذة الثالثت :مصادر التلقي عنذ الشيعت

حمتويات الوحدة:
 مقؿػ افنًٔ ٜمـ افَرآن.
 مقؿٍٓؿ مـ حجٔ ٜافًْ ٜافٌْقي.ٜ
 مقؿٍٓؿ مـ حجٔ ٜاإلمجٚع.



مقؿٍٓؿ مـ حجٔ ٜافًَؾ.
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ووقف امشٌػث وي امقرآن:
افَرآن هق أصؾ افديـ وأشٚس اإلشالم وأول مهٚدره وأوثَٓ ٚوبَيٚء اإلشيالم ميرتٌط
بٌَٚء افَرآن و ذا فف يف ٍٕقس ادًِّغ أظذ وأؿدس مُٕٚي ٜؾٓيق ـيالم اهلل تًيٚػ افيذي ٓ
يدإٔف وٓ يَٚربف رء مـ ـالم افٌؼ.
ومع هيذه ادْزفي ٜافًئّي ٜفَِيرآن إٓ أن أصيؾ اإلمٚمي ٜظْيد افنئً ٜجًِٓيؿ يَقفيقن يف
ـتٚب اهلل تًٚػ أؿقآ ؿٌٔح ٜشقاء يف ثٌقتف أو يف دٓفتف وتًٍره.
ومـ أبرز افَوٚي ٚافتل اصتٓر هب ٚافنًٔ ٜيف مقؿٍٓؿ مـ افَرآنأ

القٕه بٕقٕع التخسٖف يف القسآُ الكسٖي:
يًتَد ادًِّقن أن افَرآن مٍقظ بحٍظ اهلل تًيٚػ فيف ميـ أي حترييػ بزييٚدة أو َٕهيٚن
وفق بحرال واحد وهل مـ إمقر ادًِقم ٜمـ افديـ بٚفيورة وافتل حيُؿ ظذ ادخيٚفػ
ؾٔٓ ٚبٚفٍُر واخلروج مـ ادِ ٜوؿد اصتٓر ظـ افراؾو ٜافَقل بٖن افَرآن ادقجيقد بيغ أييديْٚ
ؿد دخِف افتحريػ إٓ أن أؿقال أفّ ٜافراؾو ٜتوٚرب ٝم ٚبغ مثٌ ٝومُْر وـذفؽ أؿيقال
أهؾ افًْ ٜاختٍِ ٝم ٚبغ مثٌ ٝصح ًٌٜٕ ٜهذا افَقل فِراؾو ٜوم ٚبغ منُؽ يف ذفؽ.

أٔال :أقٕاه أِن الطٍ:ٛ
ميـ أول مييـ أصييٚر إػ أن افراؾويي ٜيَقفييقن بتحرييػ افَييرآنأ اإلمييٚم ابييـ إٌٕييٚري (ت
328هي) وًٌٕف إػ بًض مًٚسيف ويذـر إصًري (ت 330هي) فِراؾو ٜيف هيذا ؿيقفغأ
افَقل بٚفتحريػ وإُٕٚر افَقل بٚفتحريػ وينر ادِىل (ت 377هيي) إػ أن أول ميـ ؿيٚل
هبذا هق هنٚم بيـ احلُيؿ ـيام يًْي ٛافٌٌيدادي (ت 429هيي) افَيقل بيٚفتحريػ إػ بًيض
افراؾو ٜبْٔام ٕجد أن ابـ حزم (ت 456هي) يًْي ٛهيذا افَيقل إػ مجٔيع افراؾوي ٜبٚشيتثْٚء
ثالث ٜمْٓؿ ؾَط وممـ ًٕ ٛهذا افَقل إػ افراؾو ٜمجًٔٚأ افَيٚيض أبيق يًيذ (ت 458هيي)
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ومّد بـ ظٌدافقهٚب (ت 1206هيي) وظٌيدافًزيز افيدهِقي (ت 1239هيي) وأبيق افثْيٚء
إفييقد (ت 1270هييي) وحٍٔييده أبييق ادًييٚيل (ت 1342هييي) ومّييد رصيئد رويي( ٚت
1354هيي) ومي ٛافيديـ اخلىٔي( ٛت 1389هيي) وإحًيٚن إ يل طٓير (ت 1407هيي)
ومّد مٚل اهلل.
ومـ أهيؾ افًيْ ٜميـ صيُؽ يف ًٕيٌ ٜهيذا افَيقل جلّٔيع افراؾوي ٜؾيرى افيدـتقر ظيع
افًٚفقس أن افَقل بٚفتحريػ هق ؿقل إخٌٚريغ مـ افنًٔ ٜوفٔس ؿقل إصقفٔغ ميْٓؿ
بْٔام يذه ٛافنٔخ ر  ٜاهلل ا ْدي ورصدي افًِٔٚن إػ أن افَقل بتحرييػ افَيرآن فئس ميـ
مذه ٛافراؾو ٜوإٕام هق ؿقل بًض مـ صذ مْٓؿ.

ثاٌٗا :أقٕاه أٟى ٛالسافض:ٛ
اختؾف قو أيؿة الرافضة دم هذه ادسللة اختالفا كبرا جدا:
ؾَد َٕؾ ظدد مـ ظِامء افنًٔ ٜاإلمجٚع ظذ افَقل بقؿقع افتحريػ زيٚدة وَٕهي ٕٚٚومميـ
سح هبذا صٔخٓؿ ادٍٔد (ت 413هي) ومـ بًده صٔقخ افدوف ٜافهٍقي ٜمثيؾأ ادجًِييل
وافُٚصٚين وافٌحيراين وًّٕي ٜاهلل اجلزافيري وادٚزٕيدراين وًٕيٌقه ٚإػ ميذه ٛاإلمٚمٔيٜ
حتيييك أفيييػ افْيييقري افىيييزد ـتٚبيييف ادنيييٓقرأ (ؾهيييؾ اخلىيييٚب يف حترييييػ ـتيييٚب رب
إربٚب)

()1

وافذي جًِف يٗفػ هذا افُتٚب هق صٔقع افَقل بُٕ٘يٚر حترييػ افَيرآن فيدى

افنًٔ ٜؾٖراد أن يرد ظذ أصحٚب مذهٌف ادُْريـ فِتحريػ.
ومـ أوافؾ افُت ٛافنًٔٔ ٜافتل طٓر ؾٔٓ ٚافَقل بتحريػ افَرآنأ ـتيٚب شئِؿ بيـ ؿئس

( )1يهيرح افْقري افىزد بٖن افهدوق وافنييريػ ادرتوييك وافىيقد وافىيزد ٓ يًيرال خيٚمس يٗٓء
إربً ٜمـ ادتَدمغ ؿد إُٔر وؿقع افتحريػ يف افَرآن!! يْيرأ أصقل مذه ٛافنًٔ.)276/1( ٜ
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(ت 90هيي) ثيؿ جييٚء بًيد ذفيؽ مييـ زاد يف ذـير افروايييٚت وأـثير ميـ احلييدي ٞظيـ وجييقد
افتحريػ ومـ هٗٓءأ افَّل صٔخ افُِْٔل وؿد مأل تًٍره هبذه افرواييٚت ثيؿ ميـ بًيده
افُِْٔل (ت 328هي) وـذفؽ افًٔٚر يف تًٍره
ومْٓؿ مـ يٍْل افَيقل بٚفزييٚدة ؿىًي ٚوييذـر وؿيقع اخليالال بٔيْٓؿ يف افَْهيٚن مثيؾأ
افىقد (ت 450هي)

()1

()2

وافىزد (ت 548هي) .

ومْٓؿ مـ يكح بقؿقع اخليالال يف ادًيٖفتغ (افزييٚدة وافَْهيٚن) ميع أن افيذي ظِٔيف
(أـثر) افنًٔ ٜأو (ادنٓقر) ظْدهؿ هيق ظيدم وؿيقع افتحرييػ ومميـ شيِؽ هيذه افىريَيٜأ
()3

اخلقفل .
ومْٓؿ مـ يكح بٍْل افَقل بٚفتحريػ مىَِ ٚويٗـد إٔيف يَيؾ هبيذا افَيقل أحيد ميـ
افنًٔ ٜوممـ سح هبذا صٔخٓؿ ابـ بٚبقيف افَّل (ت 381هي) وـذفؽ افؼييػ ادرتٙي
(ت 436هي) ومًـ إمغ وظٌد احلًغ ذال افديـ ومّد حًيغ آل ـٚصيػ افٌىيٚ
()4

ومّد جقاد مٌْٔ. ٜ
إٓ أن هْٚك افًديد مـ إشئِ ٜافتل ترد ظذ مقؿػ ادُْريـ فِتحريػ وميـ أبيرز هيذه
إشئِٜأ
 -أٓ يُّـ أن يُقن هيذا اإلُٕيٚر ٕقظي ٚميـ افتَٔيٜل ؾيٚفىقد يكيح أن ادًيٚفؾ افتيل

( )1افتٌٔٚن يف تًٍر افَرآن (.)3/1
( )2جمّع افٌٔٚن (.)15/1
( )3افٌٔٚن يف تًٍر افَرآن (صأ.)201
( )4يْير يف َٕؾ أؿقال ادُْريـ فَِقل بٚفتحريػ مىَِٚأ تدبر افَرآن فُِقراين (صأ.)46-41
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()1

خيٚفػ ؾٔٓ ٚافنًٔ ٜإمجٚع أهؾ افًْ ٜجتقز افتَٔ ٜؾٔٓ. ٚ
 م ٚهق حُؿ افَٚفؾ بتحريػ افَرآنل ؾ٘ذا ـٕٚقا بٚفًٍيؾ ٓ يًتَيدون بقؿيقع افتحرييػؾِامذا ٓ يكحقن بٍُر مـ يرى افتحريػ ـام ؾًؾ أهؾ افًْٜل بْٔام ٕجيد أن مقؿيػ هيٗٓء
هق تًئؿ افَٚفِغ بيٚفتحريػ ميـ أمثيٚل افُِْٔيل وادجِزي وافُٚصيٚين بيؾ حتيك افْيقري
افىزد صٚح ٛـتٚب (ؾهؾ اخلىٚب) هق مؾ تًئؿ فيدى مجٔيع افنئً ٜوـتي ٛهيٗٓء
ثؾ أهؿ ادهٚدر احلديثٔ ٜفدى افنًٔ.ٜ
من األدلة التي تد عذ قوهلم بتحريف الؼرآن:
تكي افًديد مـ أفّتٓؿ هبذا افَقل وًٌٕتٓؿ هذا افَقل فِنًٔ ٜـام تَدم.
وأيو ٚافروايٚت افُثرة افتل تتحدث ظـ بًض أيٚت افتل وؿع افتحريػ ؾٔٓ ٚمثؾأ
ظـ أل ظٌداهللأ «إن افَرآن افذي جٚء بيف جزييؾ
آيٜش

()2

إػ مّيد

شيًٌ ٜظؼي أفيػ

وآيٚت افَرآن ادًروؾ ٓ ٜتتجٚوز شت ٜآٓ ؾآي ٜإٓ ؿِٔال.

ظـ أل ظٌد اهلل إٔف ؿرأ ظْده ؿقفف شيٌحٕٚفأ ﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾[آل ظّيرانأ]110

ل ؾَيٚل افَيٚرئأ

ؿٚل أبق ظٌد اهللأ «خير أمي ٜيَتِيقن أمير اديٗمْغ واحلًيـ واحلًيغ
ي ٝفِِْ ِ
َّيٚس) أٓ تيرى ميدح اهلل
جًِ ٝؾداك ـٔػ ٕزفٝل ؿٚلأ ٕزفُ ( ٝـْ ُت ْؿ َخ ْ َر ُأ َّم ٍيُ ٜأ ْخ ِر َج ْ
()3

ؿ ﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾[آل ظّرانأ]110ش .
وظييـ افرويي ٚيف ؿييقل اهلل أ «﴿ﮓ ﮔ ﮕ﴾[افنييقرىأ( ]13يزيييدون) بقٓييي ٜظييع
( )1آشتٌهٚر (.)155/4
( )2افُٚيف (.)134/2
( )3تًٍر افَّل (.)110/1
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﴿ﮖ ﮗ ﮘﮙ﴾[افنييقرىأ( ]13يزيييدون) ييي ٚمّييد مييـ وٓييي ٜظييع هُييذا يف افُتييٚب
()1

خمىقضٜش .
وهْٚك افُثر ميـ افرواييٚت ميـ جيْس مي ٚشيٌؼ وهيل أـثير ميـ أفٍيل روايي ٜـيام ٕيص
بًوٓؿ وسح ؽر واحد مْٓؿ ظذ أن هذه افروايٚت ؿد بٌِ ٝمٌِغ افتقاتر يَيقل ادٍٔيدأ
«إن إخٌٚر ؿد جيٚءت مًتٍٔوي ٜظيـ أفّي ٜا يدى ميـ آل مّيد ^ بيٚختالال افَيرآن وميٚ
أحدثف بًض افيٚدغ ؾٔف مـ احلذال وافَْهٚنش

()2

ويَقل ظدٕٚن افٌحراينأ «وؿيد جتيٚوزت
()3

حد افتقاتر وٓ يف َِٕٓ ٚـثر ؾٚفدة بًد صٔقع افَقل بٚفتحريػ وافتٌٔر بغ افٍريَغش .
ومـ هْ ٚيُّـ اجلزم بٖن افَقل بتحريػ افَرآن هق ؿقل افُثر مـ أفّ ٜافراؾوي ٜوهيق
مذه ٛفًٌض ضقافٍٓؿ.
ـام يُّـ اجلزم بٖهنؿ ٓ يًىقن هيذه افَوئ ٜأأي ٜـٌيرة وليدون أن اخليالال ؾٔٓيٓ ٚ
يهؾ إػ حد افتٍُر بيؾ حتيك ٓ يهيؾ إػ حيد افتوئِؾ وٓ ييَْص ميـ مُٕٚي ٜافنيخص
ظْدهؿ أن يُقن ؿٚفال بتحريػ افَرآن بؾ ظذ افًُيس ؿيد يُيقن ميؾ تًيئؿ ـٌير وظيذ
هذا ؾ٘ن حترير مًٖفٜأ هؾ هؿ جمًّيقن ظيذ افَيقل بتحرييػ افَيرآن أم ٓل يهيٌ ؽير ذي
ؿّٔ ٜـٌيرة خٚصي ٜميع اشيتخدامٓؿ فِتَٔي ٜافتيل تَِيل بييالل افنيؽ ظيذ أؿيقال ادُْيريـ
()4

فِتحريػ وجتًِٓ ٚمؾ تردد يف تهديَٓ. ٚ

( )1افُٚيف (.)418/1
( )2أوافؾ ادَٓٚت (صأ .)91
( )3منٚرق افنّقس افدري ٜيف أحَٔ ٜمذه ٛإخٌٚري( ٜصأ.)126
( )4هييذه خالصيي ٜبحيي ٞواشييع فِييدـتقر افٍَييٚري يف ـتٚبييفأ (أصييقل مييذه ٛافنيئً )303-200/1( )ٜمييع
إوٚؾٚت أخرى.
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أقٕاهلي يف حجٗ ٛالقسآُ الكسٖي:

مـ سي م ٚلده افَٚرئ فَِرآن افْص ظذ أن افَيرآن ٕيزل ٕجيؾ هدايي ٜافْيٚس وبٔيٚن
احلؼ

ؿ ـام ؿٚل تًٚػأ ﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾[افْحؾأ]89

ومَت ٙهيذا أن

يُقن افَرآن مٍٓقم ادًْك ويُقن منتّال ظذ أدف ٜاحلؼ وبراهْٔف ويُّـ آشتدٓل بيف
وهذا م ٚيًتَده ادًِّقن يف ـتٚب اهلل.
إٓ أن افنًٔ ٜبَّت ٙظَٔدة اإلمٚم ٜؿ رأي آخر يف حجٔ ٜافَرآن وـقٕف مٍٓقم ادًْيك
ومـ هذاأ

قٕهلي :إُ األٟى ٛاختصٕا وَ دُٔ الٍاع مبعسف ٛالقسآُ الكسٖي:
يٌييٚفغ افنيئً ٜيف تًييئؿ صييٖن إفّيي ٜوظِّٓييؿ إػ درجيي ٜافَييقل بييٖن ؾٓييؿ افَييرآن فيئس
مقجقدا ظْد أحد إٓ ظْد إفّ ٜوؿد اشتٍٚض ذـير هيذه ادَٚفي ٜيف ـتي ٛآثْيل ظؼيي ٜيف
روايييٚت ظديييدة ؾييروون ظييـ أل ظٌييد اهلل ؿييٚلأ «إن افْييٚس يٍُيئٓؿ افَييرآن فييق وجييدوا فييف
مٍنا وإن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف ؾنه فرجؾ واحد وؾن فألم ٜصٖن ذفؽ افرجيؾ
()1

وهق ظع بـ أل ضٚفٛش .
ويروون أيو ٚأن أب ٚجًٍر ؿٚلأ «ي ٚؿتٚدة إٔ ٝؾَٔف أهؾ افٌكةل ؾَٚلأ هُذا يزظّيقن
ؾَٚل أبق جًٍر

أ بٌِْل إٔؽ تٍن افَرآنل ؾَٚل فف ؿتٚدةأ ًٕؿ  -إػ أن ؿٚلأ -وحيؽ ييٚ
()2

ؿتٚدة إٕام يًرال افَرآن مـ خقض ٛبفش .
ويف ـتٚب (افُٚيف) جمّقظ ٜمـ إبقاب تتويّـ ضٚفٍي ٜميـ أخٌيٚرهؿ يف هيذا ادقويقع
مثؾأ
( )1أصقل افُٚيف (.)25/1
( )2بحٚر إٕقار (.)238-237/24
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بٚب «أن إفّٜ

وٓة أمر اهلل وخزٕ ٜظِّيفش بيٚب «أن أهيؾ افيذـر افيذيـ أمير اهلل

اخلِؼ بًٗا ؿ هؿ إفّٜش بٚب «أن مـ وصٍف اهلل تًٚػ يف ـتٚبيف بيٚفًِؿ هيؿ إفّيٜش بيٚب
()1

«أن افراشخغ يف افًِؿ هؿ إفّٜش بٚب «أن إفّ ٜؿد أوتقا افًِؿ وأثٌ ٝيف صدورهؿش .
ويف تًٍر (افهٚيف) خيهص إحدى مَدمٚت تًٍره ذه افَؤ ٜوهلأ «ادَدمي ٜافثٕٔٚيٜ
يف ٌٕذ مم ٚجٚء يف أن ظِؿ افَرآن ـِف إٕام هق ظْد أهؾ افٌٔٝ

()2

ش .

قٕهلي :إُ القسآُ لٗظ حج ٛإال بقّٗئ ،اإلواً ِٕ القسآُ الٍاطق:
بْٚء ظذ ؿق ؿ بٖن ؾٓؿ افَيرآن مهيقر بٕٚفّي ٜؾي٘هنؿ ذهٌيقا إػ إٔيف ٓ ليقز فٌيرهؿ أن
يٍنه أو يًتٌْط مْف ٕن اإلمٚم ظْدهؿ هق ؿ ّٔؿ افَرآن وهيق افَيرآن افْيٚضؼ بٔيْام يًتيزون
ـتٚب اهلل تًٚػ هق افَرآن افهٚم ٝو ؿ يف هذا افًديد مـ افروايٚت ؾّـ هذه افروايٚتأ
()3

ظـ ظع ؿٚلأ «هذا ـتٚب اهلل افهٚم ٝوإٔ ٚـتٚب اهلل افْٚضؼش .
وظـ ظع ـذفؽأ «ذفؽ افَرآن ؾٚشتْىَقه ؾِـ يْىيؼ فُيؿ وفُيـ أخيزـؿ ظْيف أٓ إن
ؾٔف ظِؿ م ٚمٙي وظِيؿ مي ٚييٖ إػ ييقم افَٔٚمي ٜوحُيؿ مي ٚبٔيُْؿ وبٔيٚن مي ٚأصيٌحتؿ ؾٔيف
()4

خمتٍِغ ؾِق شٖفتّقين ظْف فًِّتُؿش .
وؿييد ٕييص ظييذ هييذا ظييدد مييـ ظِامفٓييؿ ـييٚفٌحراين وافىييزد وافٍيئض افُٚصييٚين
وؽرهؿ

()5

وبٚفغ آشسابٚدي حتك اظتز أن ؽٚف ٛافَرآن جٚء ظذ شٌٔؾ افتًّٔ ٜؾال ليقز

( )1أصقل افُٚيف (.)213 212 210 192/1
( )2تًٍر افهٚيف (.)19/1
( )3وشٚفؾ افنًٔ)34/27( ٜ
( )4أصقل افُٚيف (.)61/1
( )5احلدافؼ افْٚضة يف أحُٚم افًسة افىٚهرة فٌِحيراين ( )65-64/1تًٍير جمّيع افٌٔيٚن فِىيقد ()13/1
تًٍر افهٚيف فُِٚصٚين (..)23-19/1
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()1

آحتجٚج بيٚهره إٓ بام ورد تًٍره ظـ إفّ. ٜ
وادنٓقر أن هذا افَقل هق ؿقل إخٌٚري ٜمـ افنًٔ ٜبخيالال إصيقفٔغ ميْٓؿ افيذيـ
لٔزون آشتدٓل بيقاهر افَرآن دون افرجقع إػ ٕهقص إفّ ٜيَيقل مرتٙي مىٓيري
(وهييق مييـ إصييقفٔغ)أ «ؾٕٚخٌييٚريقن ٓ لييقزون تًٍيير افَييرآن وؾّٓييف إٓ بًييد مراجًييٜ
إخٌٚر وإحٚدي ٞوربام تًجٌتؿ إذا ظِّتؿ أن بًض افتٍٚشر افتل ـتٌ ٝميـ ؿٌيؾ هيٗٓء
إذا رأوا حديث ٚيف ذيؾ آي ٜذـروه ٚوإن ليدوا حيديث ٚامتًْيقا حتيك ميـ ذـير أيي ٜوـيٖن
()2

تِؽ أي ٜفًٔ ٝمـ افَرآنش .
إٓ أن إصييقفٔغ يٍَييقن ظْييد افروايييٚت افتييل ْييع مييـ تًٍيير ؽيير آل افٌٔيي ٝفَِييرآن
وحيٚوفقن تقجٔٓٓ ٚتٚرة بٖن ادَهقد هبي ٚأييٚت ادنيُِ ٜوتيٚرة بيٖن ادَهيقد هبي ٚادْيع ميـ
()3

إخذ بيٚهر افُتٚب دون افرجقع إػ افروايٚت وهذا مؾ اتٍٚق بْٔٓؿ .
ؾّحؾ اخلالال احلََٔل بْٔٓؿأ جقاز آشتدٓل بيٚهر افُتٚب حٔ ٓ ٞيقجيد مي ٚيّْيع
مـ ذفؽ مـ رواي ٜأو خز أم ٚإذا وجدت رواي ٜظـ اإلمٚم ادًهقم ؾي٘ن افَيرآن يٍني هبيذه
افرواي ٜاتٍٚؿ ٚبْٔٓؿ ٕن إم ٜهؿ أظِؿ افْٚس بٚفَرآن وهذا م ٚيٖ يف افَْى ٜافتٚفٜٔأ

قٕهلي :إُ قٕه اإلواً ٍٖطخ القسآُ ٔخيصص عاوْ ٖٔقٗد وطمقْ:
بْييٚء ظييذ اظتَييٚد افنيئً ٜبييٖن اإلمييٚم هييق ؿيئؿ افَييرآن وهييق افَييرآن افْييٚضؼ وإٔييف بقؾييٚة
افرشقل ^ يُتّؾ افتؼيع بؾ إن بَٔ ٜافؼيً ٜأودظٓ ٚافرشقل فًع وأخرج ظيع مْٓيٚ
م ٚحيتٚجف ظكه ثؿ أودع م ٚبَل دـ بًده وهُذا إػ أن بَٔ ٝظْد إمٚمٓؿ افٌٚف ٛوذفيؽ
( )1افٍقافد اددٕٔ( ٜصأ.)104
( )2افتًرال ظذ افَرآن (.)37/1
( )3مهٚدر افتَِل وأصقل آشتدٓل افًَدي ٜظْد اإلمٚمٔ ٜآثْل ظؼي ٜظرض وَٕد (صأ.)278-277
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ـام يَقل ـٚصػ افٌىٚأ «أن حُّ ٜافتدري ٟاؿتوي ٝبٔيٚن مجِي ٜميـ إحُيٚم وـيتامن مجِيٜ
وفُْف شالم اهلل ظِٔف أودظٓ ٚظْد أوصٔٚففأ ـؾ ويص يًٓد هب ٚإػ أخر فْٔؼه ٚيف افقؿيٝ
ادْٚش ٚ ٛحً ٛاحلُّٜأ مـ ظٚم خمهيص أو مىِيؼ أو مَٔيد أو جمّيؾ مٌيغ إػ أمثيٚل
ذفؽ ؾَد يذـر افٌْل ظٚم ٚويذـر خمههف بًيد برهي ٜميـ حٔٚتيف وٓ ؿيد ييذـره أصيال بيؾ
()1

يقدظف ظْد وصٔ ٜإػ وؿتفش .
بْٚء ظذ ذفؽ ؾ٘ن مًٖف ٜختهٔص ظٚم افَيرآن أو تَٔٔيد مىَِي ٜأو ًٕيخف هيل مًيٖفٜ
تْتف بقؾٚة افرشقل ^ٕ :ن افْص افٌْقي وافتؼيع اإل ل اشتّر و يَْىع بقؾٚة افرشيقل
بؾ اشتّر ظْدهؿ إػ بداي ٜافَرن افرابع ا جري وذفؽ بقؿقع افٌٌٔ ٜافُيزى وافتيل إتٓيٝ
هب ٚصِتٓؿ بٚإلمٚم وإَىع تَِل افقحل اإل ل ظْفٕ :هنؿ يًتَدون «أن حيدي ٞـيؾ واحيد
مـ إفّ ٜافىٚهريـ ؿيقل اهلل  وٓ اخيتالال يف أؿيقا ؿ ـيام ٓ اخيتالال يف ؿقفيف تًيٚػش
وؿٚفقاأ «لقز دـ شّع حديث ٚظـ أل ظٌد اهلل أن يرويف ظـ أبٔف أو أحد أجداده :بيؾ ليقز أن
يَقلأ ؿٚل اهلل تًٚػش

()2

ؾُٚن فإلمٚم  -يف اظتَٚدهؿ  -ختهٔص افَرآن أو تَٔٔده أو ًٕيخف

وهق ختهٔص أو تَٔٔد أو ًٕخ فَِرآن بٚفَرآن ٕن ؿقل اإلمٚم ـَقل اهلل.
ومًٖف ٜافًْخ وافتخهٔص وافتَٔٔد فًٔي ٝإٓ جيزءا ميـ وطٍٔي ٜإفّي ٜافُيزى وهيل
(افتٍقيض يف أمر افديـ) ؾٕٚفّ ٜؿد ؾقوقا يف أمر هيذا افيديـ ـيام ؾيقض رشيقل اهلل ^
ؾِٓؿ حؼ افتؼيع.
وؿييد بييقب افُِْٔييل يف افُييٚيفأ (بييٚب افتٍييقيض إػ رشييقل اهلل ^ وإػ إفّيي ٜيف أميير
افديـ) وأورد ظددا مـ افروايٚت ومْٓيٚأ ظيـ أل ظٌيد اهلل ؿيٚلأ «ٓ واهلل مي ٚؾيقض اهلل إػ
( )1أصقل افنًٔ( ٜصأ.)77
( )2ادٚزٕدراين /ذح جٚمع (ظع افُٚيف) (.)272/2
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أحد ميـ خَِيف إٓ إػ رشيقل اهلل صيذ اهلل ظِٔيف وآفيف وإػ إفّي ٜؿيٚل أ ﴿ﯦ ﯧ ﯨ
()1

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ﴾[افًْٚءأ .]105وهل جٚري ٜيف إوصٔٚءش .
يَييقل ظييع افييْامزيأ «افتٍييقيض يف أميير افييديـ إػ رشييقل اهلل وإػ إفّيي ٜادًهييقمغ
صِقات اهلل ظِٔٓؿ ؿىًل مـ أيٚت افؼييٍ ٜادٍنية ميـ ـيالم افرشيقل وافًيسة افىيٚهرة
()2

وافروايٚت ادتقاترةش .

تأٖٔن القسآُ الكسٖي:
قٕهلي :إُ لمقسآُ باطٍا ٔظاِسا:

يًِؽ افنًٔ ٜيف تٖويؾ افَيرآن وتًٍيره مًيُِ ٚبٚضْٔي ٚؾيرون أن هْيٚك طيٚهرا وبٚضْيٚ
فَِرآن وؿد ظَد ادجِز بٚبي ٚيذا بًْيقانأ (بيٚب أن فَِيرآن طٓيرا وبىْي )ٚوذـير يف هيذا
افٌٚب ( )84رواي ٜوهذه افروايٚت هل جزء مم ٚأورده يف ـتٚبف يف هذا ادقوقع ؾَد ؿيٚل يف
صدر هذا افٌٚب إٕفأ «ؿد م ٙـثر ميـ تِيؽ إخٌيٚر يف أبيقاب ـتيٚب اإلمٚمي ٜوٕيقرد هْيٚ
()3

خمتكا مـ بًوٓٚش ثؿ شٚق افروايٚت إربع وافثامٕغ .
ويف تًٍيير افزهييٚن ظَييد بٚبيي ٚمميٚثال ديي ٚيف افٌحييٚر بًْييقانأ (بييٚب يف أن افَييرآن فييف طٓيير
وبىـ)

()4

ويف مَدم ٜتًٍر افزهٚن أؾٚض افَيقل يف هيذه ادًيٖف ٜؾَيد ذـير مخًي ٜؾهيقل

حؼ ؾٔٓ ٚروايٚت أفّتف يف هذا افٌٚب إتخٌٓ ٚميـ جمّقظي ٜـٌيرة ميـ ـتيٌٓؿ ادًتّيدة وؿيد
ؿرر ـثير ميـ ـتي ٛافتًٍير ظْيدهؿ يف مَيدمٚهت ٚهيذه ادًيٖف ٜـٖصيؾ ميـ أصيق ؿ ـتًٍير

( )1أصقل افُٚيف (.)265/1
( )2مًتدرك شٍْٔ ٜافٌحٚر (.)323/8
( )3بحٚر إٕقار (.)106-78/92
( )4افزهٚن (.)19/1
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()1

افَّل وافًٔٚر وافهٚيف وؽره. ٚ
ومـ ٕهقصٓؿ يف هذه ادًٖفٜأ ظـ جٚبر اجلًٍل ؿيٚلأ «شيٖف ٝأبي ٚجًٍير ظيـ رء ميـ
تًٍر افَرآن ؾٖجٚبْل ثؿ شٖف ٝث ٜٕٔٚؾٖجٚبْل بجيقاب آخير ؾَِيٝأ جًِي ٝؾيداك ـْيٝ
أجٌ ٝيف هذه ادًٖف ٜبجقاب ؽر هذا ؿٌؾ افٔقمل ؾَٚل يلأ ي ٚجٚبرأ إن فَِرآن بىْ ٚوفِيٌىـ
بىْ ٚوطٓرا وفِيٓر طٓرا ي ٚجٚبر وفٔس رء أبًد مـ ظَقل افرجٚل ميـ تًٍير افَيرآن
()2

إن أي ٜفتُقن أو  ٚيف رء وآخره ٚيف رء وهق ـالم متهؾ يتكال ظذ وجقهش .
ومييـ ادٓييؿ هْيي ٚافتٌْييف إػ أن افنيئً ٜيف تًٍييرهؿ فَِييرآن تييٚرة يىٌَييقن ؿقاظييد افتًٍيير
ادًروؾ ٜويٍنون افَرآن وؾَ ٚفِيٚهر وتيٚرة يًيُِقن مًيِؽ افتٖوييؾ افٌيٚضْل واجلّٔيع
مًتز ظْدهؿ وربام يَرأ افقاحد يف بًض تٍٚشرهؿ ؾال يرى ؾٔٓ ٚتٖويال بٚضْٔي ٚؾئيـ بيٖهنؿ
ٓ يرون هذا ادًِؽ وهذا ينٌف م ٚوؿع فذري ادحٚرل مع أل ظٌداهلل – ـام ييروون ذفيؽ-
ؾًـ ذري ادحٚرل ؿٚلأ «ؿِٕ ٝل ظٌيد اهللأ إن اهلل أميرين يف ـتٚبيف بيٖمر ؾٖحي ٛأن أظِّيف
ؿٚلأ وم ٚذاكل ؿِٝأ ؿقل اهلل أ ﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾[احلٟأ ]29ؿيٚلأ
﴿ﮭ ﮮ﴾ فَٚء اإلمٚم ﴿ﮯ ﮰ﴾ تِؽ ادْٚشؽ ؿٚل ظٌد اهلل بـ شْٚنأ
ؾٖتٔ ٝأب ٚظٌد اهلل

ؾَِٝأ جًِ ٝؾيداك ؿيقل اهلل أ ﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ﴾ ؿٚلأ أخذ افنٚرب وؿص إطٍٚر وم ٚأصٌف ذفؽ .ؿٚلأ ؿِيٝأ جًِي ٝؾيداك إن
ذرحييي ٚادحييٚرل حييدثْل ظْييؽ بٖٕييؽ ؿِيي ٝفييفأ ﴿ﮭ ﮮ﴾فَييٚء اإلمييٚم ﴿ﮯ

ﮰ﴾ تِييؽ ادْٚشييؽ ؾَييٚلأ صييدق ذريي وصييدؿ ٝإن فَِييرآن طييٚهرا وبٚضْيي ٚومييـ
( )1يْيرأ مرآة إٕيقار (صأ  )19-4تًٍير افَّيل ( )16 14/1تًٍير افًٔيٚر ( )11/1تًٍير افهيٚيف
(.)29/1
( )2بحٚر إٕقار (.)95/92
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()1

حيتّؾ م ٚحيتّؾ ذري ش .

قٕهلي :إُ وععي القسآُ ٌصه فّٗي ٔيف أعداّٟي:

مييـ ميييٚهر افتٖويييؾ افٌييٚضْل ادقجييقد ظْييد افنيئً ٜدظييقاهؿ أن افَييرآن ٕييزل ؾيئٓؿ ويف
أظدافٓؿ مع أن ادهحػ ادقجقد بغ أيديْ ٚفئس ؾٔيف ذـير رء ميـ هيذا فُيْٓؿ يتيٖوفقن
افُثر ميـ أييٚت ظيذ هيذا ادًْيك ميـ خيالل افتٖوييؾ افٌيٚضْل يَيقل افٍئض افُٚصيٚينأ
«وردت أخٌٚر مج ٜظـ أهؾ افٌٔ ٝيف تٖوييؾ ـثير ميـ آييٚت افَيرآن وبٖوفٔيٚفٓؿ وبٖظيدافٓؿ
حتك إن مجٚظ ٜمـ أصحٚبْ ٚصٍْقا ـتٌ ٚيف تٖويؾ افَرآن ظيذ هيذا افْحيق مجًيقا ؾٔٓي ٚمي ٚورد
ظْٓؿ يف تٖويؾ افَرآن آي ٜآيي ٜإمي ٚهبيؿ أو بنئًتٓؿ أو بًيدوهؿ ظيذ ترتٔي ٛافَيرآن وؿيد
رأي ٝمْٓ ٚـتٚب ٚـٚد يَرب مـ ظؼيـ أفػ بٔ ٝوؿد روي يف افُٚيف ويف تًٍير افًٔيٚر
وظييع بييـ إبييراهٔؿ افَّييل وافتًٍيير ادًييّقع مييـ أل مّييد افزـييل أخٌييٚرا ـثييرة مييـ هييذا
()2

افٌَٔؾش .
ويف ـتييٚب (بحييٚر إٕييقار) أبييقاب ـثييرة هييل بّثٚبيي ٜؿقاظييد وأصييقل يف تًٍيير افَييرآن
ظْدهؿ وؿيد مجيع يف هيذه إبيقاب رواييٚت ـثيرة ـِٓي ٚتيذه ٛهيذا اديذه ٛيف ـتيٚب اهلل
شٌحٕٚف ومـ خالل ظْٚويـ بًض هيذه إبيقاب ييٓير ادًيِؽ افٌيٚضْل يف افتٖوييؾ وميـ
هذه افًْٚويـأ
بيٚب «تٖويييؾ اديٗمْغ واإليييامن وادًييِّغ واإلشيالم هبييؿ وبيقٓيتٓؿ ظِيئٓؿ وافًييالم
وافٍُٚر وادنيرـغ وافٍُير وافنييرك واجلٌي ٝوافىيٚؽقت وافيالت وافًيزى وإصيْٚم
بٖظدافٓؿ وخمٚفٍٔٓؿش وؿد ذـر حت ٝهذا افٌٚب مٚف ٜحدي ٞؿ.
( )1افُٚيف (.)549/4
( )2تًٍر افهٚيف (.)25-24/1
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بٚب «أهنؿ

إبرار وادتَيقن وافًيٚبَقن وادَربيقن وصئًتٓؿ أصيحٚب افّٔيغ

وأظداؤهؿ افٍجٚر وإذار وأصحٚب افناملش وذـر ؾٔف ( )25رواي ٜؿ.
بييٚب «أهنييؿ

ووٓيييتٓؿ افًييدل وادًييروال واإلحًييٚن وافًَييط وادٔييزان وتييرك

وٓيتٓؿ وأظدافٓؿ افٍُر وافًٍقق وافًهٔٚن وافٍحنٚء وادُْير وافٌٌيلش وأورد ؾٔيف ()14
حديث ٚمـ أحٚديثٓؿ.
وبٚب «أهنؿ

افهٚؾقن وادًٌحقن وصيٚح ٛادَيٚم ادًِيقم و ِي ٜظيرش افير ـ

وأهنؿ افًٍرة افُرام افزرةش وؾٔف ( )11رواي .ٜوؽره ٚافًديد مـ إبقاب.
وفٍظ «افؼكش و«افٍُرش و«افردةش و«افواللش وٕحقه ٚمـ إفٍيٚظ يٗفقهني ٚبيام يتًِيؼ
بٚإلمٚم ٜؿٚل صٚح ٛمرآة إٕقارأ «إن إخٌٚر -أخٌٚر افنًٔ -ٜمتوٚؾرة يف تٖويؾ افؼيك
()1

بٚهلل وافؼك بًٌٚدتف بٚفؼك يف افقٓي ٜواإلمٚمٜش .
وـذفؽ يٗوفقن افٍُر بذفؽ ؾَد جٚء يف افُيٚيف ظيـ أل ظٌيد اهلل يف ؿيقل اهلل أ ﴿ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾[آل ظّييرانأ ]90ؿييٚلأ «ٕزفيي ٝيف ؾييالن
وؾالن وؾالن آمْقا بٚفٌْل صذ اهلل ظِٔف وآفف يف أول إمر وـٍيروا حٔي ٞظروي ٝظِئٓؿ
افقٓي ٜثؿ آمْقا بٚفًٌٕٔ ٜمر ادٗمْغ

ثؿ ـٍروا حٔ ٞم ٙرشيقل اهلل صيذ اهلل ظِٔيف

وآفف ؾِؿ يَروا بٚفًٌٔ ٜثؿ ازدادوا ـٍرا بٖخذهؿ مـ بٚيًف بٚفًٌٔ ٜؿ ؾٓٗٓء يٌؼ ؾٔٓؿ ميـ
()2

اإليامن رءش .
وفٍظ (افردة) ظْدهؿ يًْلأ افردة ظـ بًٔ ٜأحد آثْل ظؼ ؾًـ أل ظٌد اهلل يف ؿقل اهلل

( )1مرآة إٕقار ومنُٚة إهار (صأ.)202
( )2افُٚيف (.)420/1
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تًيييٚػأ ﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ[﴾..مّيييدأ ]25ؿيييٚلأ «ؾيييالن
()1

وؾالن وؾالن ارتدوا مـ اإليامن يف ترك وٓي ٜأمر ادٗمْغش .

ووقفهه وي حخٌث امسٌث امٌتوًث:
يتٍؼ افنًٔ ٜمع أهؾ افًْ ٜيف إثٌٚت افًْ ٜوآحتجيٚج هبي ٚإٓ أن هْيٚك بقٕي ٚـٌيرا بيغ
أهؾ افًْ ٜوبغ افنًٔ ٜيف مٍٓقم افًْ ٜؾٚفًْ ٜظْد أهؾ افًيْٜأ أؿيقال افٌْيل ^ وأؾًٚفيف
()2

وتَريراتف .
()3

أم ٚافًْ ٜظْد افنًٔ ٜؾٓلأ «ـؾ م ٚيهدر ظـ ادًهقم مـ ؿقل أو ؾًؾ أو تَريرش .
وادًهقم هْ ٚينّؾ افٌْل ^ وينّؾ ـذفؽ إفّ ٜآثْل ظؼ.
ؾٚفًْ ٜظْد افنًٔ ٓ ٜختتص بٚدَْقل ظـ افٌْل ^ بؾ أؿقال أفّيتٓؿ تًتيز ظْيدهؿ ميـ
افًْ.ٜ
ويكح أفّ ٜافراؾو ٜبٖن افًْ ٜحج ٜـام أن افُتٚب حجي ٜوٕهقصيٓؿ يف هيذا ـثيرة
فُـ يٌٌْل افتٌْف إػ أهنؿ يتحدثقن ظـ (افًْ )ٜوفٔس ظـ (افًيْ ٜافٌْقيي )ٜؾّهيىِ افًيْٜ
ظْدهؿ ـام تَدم ينّؾ ؿقل ادًهقم ومـ خالل هذا يٍٓؿ مقؿٍٓؿ مـ افًْ.ٜ
إٓ أن هذا ادقؿػ وإن ـٚن طٚهره افٌَقل وآحتجٚج بٚفًْ ٜافٌْقيي ٜإٓ أهنيؿ يف احلََٔيٜ
( )1افُٚيف (.)420/1
( )2يْيرأ اإلحُٚم يف أصقل إحُٚم :فممدي ( )127 /1وهذا تًرييػ إصيقفٔغ بٚظتٌيٚر أهنيؿ يٌحثيقن يف
ؿؤ ٜحجٔ ٜافًْ ٜافٌْقي.ٜ
( )3إصقل افًٚم ٜفٍَِف ادَٚرن دحّد تَل احلُٔؿ (صأ )122حقل افًْ ٜادىٓرة فِنرازي (صأ.)7
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يتِّهقن مـ افًّؾ بٕٚحٚدي ٞافٌْقي ٜوؿٌق  ٚمـ خالل ظدة حٔؾ ومْٓٚأ
 اصيساط أن تُييقن إحٚدييي ٞمروييي ٜمييـ ضرييؼ أهييؾ افٌٔيي ٝوٓ يٌَِييقن إحٚديييٞادروي ٜظـ ضريؼ افهحٚب ٜيَقل مّد حًغ آل ـٚصػ افٌىٚأ «إن افنًٔ ٓ ٜيًتيزون ميـ
افًْ( ٜأظْل إحٚدي ٞافٌْقي )ٜإٓ م ٚص

ؿ مـ ضرق أهؾ افٌٔي ٝأمي ٚمي ٚيروييف مثيؾ أل

هريرة وشّرة بـ جْدب وظّرو بيـ افًيٚص وٕييٚفرهؿ ؾِئس يؿ ظْيد اإلمٚمٔي ٜمَيدار
()1

بًقوٜش .
ومًِقم أن مًيؿ إحٚديي ٞادرويي ٜظيـ افٌْيل ^ جيٚءت ميـ ضيرق هيٗٓء افهيحٚبٜ
افذيـ ٓ تًتز روايتٓؿ ظْد افنًٔ ٜؾٖشَىقا بذفؽ مًيؿ افًْ ٜافٌْقي ٜبىريَ ٜخٌٔث.ٜ
 أهييؾ افٌٔيي ٝظْييدهؿ هييؿ إفّيي ٜادًهييقمقن و يُييـ مييْٓؿ يف زمييـ افٌْييل ^ ؽييرظع

واحلًـ واحلًغ

وـ ٕٚٚصٌريـ ومًْك ذفؽ إٔف ٓ يٌَؾ ميـ إحٚدييٞ
وٓ صيؽ أن ظِٔي ٓ ٚيُّْيف اإلحٚضي ٜبجّٔيع أؿيقال

افٌْقي ٜإٓ م ٚـٚن مـ ضريؼ ظع

افٌْل وفـ يَْؾ مْٓ ٚإٓ إؿؾ وهذا إشَٚط دًيؿ أحٚدي ٞافٌْل ^.
 اصسط افنًٔ ٜـيذفؽ يف بَٔي ٜافىٌَيٚت ميـ بًيد افهيحٚب ٜأن يُيقن افيراوي إمٚمٔيٚوظذ هذا ؾٚفروايٚت ادَْقف ٜظز أفّ ٜافًْ ٜمـ افتيٚبًغ وأتٌيٚظٓؿ ؽير مٌَقفي ٜظْيدهؿ ٕن
هٗٓء فًٔقا ب٘مٚمٔ ٜبؾ هيؿ أوػ بًيدم افٌَيقل ـيام يَيقل افنيرازيأ «وإذا ـيٚن هيذا حيٚل
افهحٚب ٜافذيـ أشِّقا ظذ يد افرشقل ^ وشيًّقا حديثيف وخيدمقه ؾُٔيػ يُيقن حيٚل
()2

افتٚبًغ افذي ربٚهؿ أمثٚل مًٚويٜش .

( )1أصؾ افنًٔ ٜوأصق ( ٚصأ.)79
( )2حقل افًْ ٜادىٓرة (صأ.)38
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ومم ٚيتٌْف إفٔف أيو ٚيف مقؿػ افنئً ٜميـ افًيْ ٜأهنيؿ يٍرؿيقن بيغ افًيْ ٜافٌْقيي ٜوافًيْٜ
اإلمٚمٔ ٜمـ جٓ ٜأخرى يَقل ابـ أل مجٓقر إحًٚفلأ «افًْ ٜافٌْقيًّٕ ٜيؾ بٖؿقافيف
وأؾًٚفف وتَريراتف ظذ ـؾ حٚل ٕٕف

ٓ جتقز ظِٔف افتَٔ .ٜأم ٚاإلمٚمٔ ٜؾًّْيؾ مْٓي ٚـيام

ًّٕؾ يف افٌْقي ٜفُيـ ٓ يف ـيؾ حيٚل بيؾ يف حيٚل ظيدم احيتامل افتَٔيٕ ٜهنيؿ

ـيٕٚقا

يًِّقن هب ٚواحتام  ٚيف أؿقا ؿ ؿِٔؾ وأـثر مْيف وجقدهي ٚيف أؾًي ٚؿ ويف افتَرييرات ـثير
()1

جداش .
وهذا يًَط افثَ ٜبٕٚخٌٚر ادَْقفي ٜظيـ إفّي ٜويويًػ آحتجيٚج هبي ٚويٍيت بيٚب
افتٖويؾ وافًٌ ٞؾٔٓ ٚوهذا هق احلٚصؾ ظْد افنًٔ.ٜ

أقطاً اخلرب:

تَييدم ٝاإلصييٚرة إػ أن هْييٚك خالؾيي ٚبييغ إخٌييٚريغ وإصييقفٔغ حييقل ؿويئ ٜتًَيئؿ
افًْ ٜوإخٌيٚر ؾّيذه ٛإخٌيٚريغ هيق رؾيض تًَئؿ افًيْ ٜواظتٌيٚر أن ـيؾ مي ٚورد يف
ـتييٌٓؿ احلديثٔيي ٜصييحٔ مٌَييقل بٔييْام ذهيي ٛإصييقفٔقن إػ تًَيئؿ إخٌييٚر إػأ صييحٔ
حًـ مقثؼ ؤًػ.
ؾٚفهحٔ ظْدهؿ هقأ مي ٚاتهيؾ شيْده إػ اإلميٚم بَْيؾ ظيدل إميٚمل ظيـ مثِيف يف مجٔيع
افىٌَٚت.
واحلًـأ م ٚاتهؾ شْده إػ اإلمٚم ب٘مٚمل ممدوح ميـ ؽير ٕيص ظيذ ظدافتيف ميع حتَيؼ
ذفؽ يف مجٔع مراتٌف أو يف بًوٓ ٚمع ـقن افٌٚؿل مـ رجٚل افهحٔ .
وادقثؼأ م ٚاتهؾ شْده بَْؾ ؽر إمٚمل ٕص اإلمٚمٔ ٜظيذ تقثَٔيف يف ـيؾ افىٌَيٚت أو يف

( )1ـٚصٍ ٜاحلٚل يف أحقال آشتدٓل (صأ.)106
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بًوٓ ٚمع إيامن افٌٚؿغ وظدافتٓؿ أو مدحٓؿ.
()1

وافؤًػأ هق م ٚجتتّع يف ذوط أحد افثالث ٜافًٚبَ. ٜ
وافهحٔ مْٓ ٚحج ٜبال خالال بغ افَٚفِغ بحجٔ ٜخز افقاحد بؼط أٓ يُقن صيٚذا
أو مًٚرو ٚبٌره مـ إخٌٚر ادًتزة .وأم ٚادقثؼ واحلًـ ؾٚدنٓقر حجٔتٓام وذه ٛمجٚظيٜ
()2

مْٓؿ إػ ظدم حجٔتٓام وأم ٚافؤًػ ؾِٔس بحج. ٜ
وهذا افتًَٔؿ يُـ مًروؾ ٚظْد ادتَدمغ مْٓؿ ومـ أول ميـ أطٓير هيذا افتًَئؿ ابيـ
ضٚووس (ت 664هي) وؿٔؾأ احلع (ت 726هي)

()3

وفًؾ هذا مـ آثيٚر افَْيد افيذي وجٓيف

صٔخ اإلشالم ابـ تّٔٔ ٜؿ وخٚص ٜاحلع افذي رد ظِٔيف بُتٚبيفأ (مْٓيٚج افًيْ )ٜوـيٚن مميٚ
إتَييده ظِيئٓؿ بَييقةأ وييًػ افروايييٚت افتييل يًييتدفقن هبيي ٚوظييدم درايييتٓؿ بًِييؿ احلييديٞ
وؿقاظده.

أحٕاه السجاه:

ظرال ظِيؿ اإلشيْٚد وافُيالم ظيـ افرجيٚل ظْيد أهيؾ افًيْ ٜميـ افَيرن إول ا جيري
بخالال افنًٔ ٜافذيـ يُقٕقا يًرؾقن هذا افًِؿ وفٔس ؿ ـتٚب حقفف حتك أفػ افُنيل
يف ادٚف ٜافرابً ٜـتٚب ٚؿ يف ذفؽ جٚء يف ؽٚي ٜآختهٚر وفٔس ؾٔف مي ٚيٌْيل يف هيذا افٌيٚب
وؿد أورد ؾٔف أخٌٚرا متًٚرو ٜيف اجلرح وافتًديؾ.
وافذي ييٓر مـ صئًْٓؿ أهنيؿ ٓ يْييرون إٓ إػ مقاؾَي ٜافيراوي فًَٔيدهتؿ يف افتنئع

( )1مهٚدر افتَِل وأصقل آشتدٓل افًَدي ٜظْد اإلمٚمٔ ٜآثْل ظؼي( ٜصأ.)446-444
( )2افًْ ٜافٌْقي ٜوظِقمٓ ٚبغ أهؾ افًْ ٜوافنًٔ ٜاإلمٚمٔ ٜفًدٕٚن زرزور (صأ.)164
( )3يْيرأ مْتَك اجلامن فًِٚمع ( )4-3/1وشٚفؾ افنًٔ.)251/30( ٜ
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بٌض افْيير ظيـ إميقر إخيرى ـيام ذـير هيذا احلير افًيٚمع يف ـالميف ظيـ ذوط وثٚؿيٜ
افراوي ؾذـر أو ٚأ «أن يُيقن افيراوي مْي ٚأي ٓ يُيقن ميـ افًٚمي – ٜيًْيل أهيؾ افًيْ-ٜ
()1

ويدخؾ ؾٔف مـ ـٚن صًٔٔ ٚوإن ـٚن ؽر إمٚملش .
وؿد اشتَرأ صٚح ٛافتحٍ ٜآثْل ظؼي ٜأحقال رج ٚؿ يف افُتي ٛإربًي ٜميـ خيالل
م ٚتَقفيف ظيْٓؿ ـتي ٛافنئًًٍٕ ٜيٓٚ

()2

وـيذفؽ ؾًيؾ ؽيره وصيدرت يف هيذا افًدييد ميـ

افدراشٚت وتٌغ مـ خالل ذفؽ أن رجٚل ـتٌٓؿ يف افٌٚف ٛم ٚبيغ ـيٚؾر ٓ ييٗمـ بيٚهلل وٓ
بٌٕٕٚٔٚء وٓ بٚفًٌ ٞوادًٚد ومْٓؿ مـ ـٚن مـ افْهٚرى ويًِـ بذفؽ جٓٚرا ويتزي ٚبيزيؿ
و يدع صحٌتٓؿ ومْٓؿ مـ أظِـ جًٍر افهٚدق ـيذهبؿ وٕيص ظيذ ذفيؽ بيٚظساال ـتيٛ
افنًٔ ٜوؿٚلأ «يروون ظْ ٚإـٚذي ٛويٍسون ظِْٔ ٚأهيؾ افٌٔيٝش إػ ؽير ذفيؽ ميـ أحيقال
رج ٚؿ وإٔقاع وال ؿ .وؿد ذـرت هذه ادهٍْٚت مجِي ٜميـ أشيامء هيٗٓء افرجيٚل افيذيـ
ذهٌقا ذه ادذاه ٛادِحدة.
وفَد خلص افىقد أحقال رج ٚؿ بٚظساال مٓؿ أجيراه اهلل شيٌحٕٚف ظيذ فًيٕٚف يَيقل
افىقدأ «إن ـثرا مـ مهٍْل أصحٚبْ ٚيْتحِقن اديذاه ٛافٍٚشيدة  -وميع هيذا يَيقلأ إن
()3

ـتٌٓؿ مًتّدة -ش .
بؾ ؿرر مجِ ٜمـ ظِامء افرجٚل ظْدهؿ ـٚبـ افٌوٚفري وابـ ادىٓر احليع بيٖن افَيدح يف
()4

ديـ افرجؾ ٓ يٗثر يف صح ٜحديثف .

( )1أصقل ظِؿ افرجٚل (صإَٔ )164-163ال ظـ افًٚمع.
( )2خمتك افتحٍ( ٜصأ .)69
( )3افٍٓرشٝأ (صأ .)25-24
( )4رجٚل احلذ (صأ .)137
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وؿد ـٚن هْٚك ظدد مـ رج ٚؿ ورواة مذهٌٓؿ هؿ مـ افٌالة ـام ٕيص ظيذ ذفيؽ صئقخ
ادذه ٛافَدامك ؾِؿ يُقٕقا يٖخذون بروايٚهتؿ وفُـ هذا افَدح يف هٗٓء افرجٚل جتيٚوزه
افنيئً ٜادتييٖخرون بحجيي ٜؽريٌيي ٜوهييل أن ادييذه ٛيتى يقر ويتٌيير ؾٖصييٌ ميي ٚيًتييز ظْييد
افَدامك ؽِقا هق افٔقم مـ ضورات اديذه ٛافنئًل ؾهيٚرت مَٚئًيٓؿ يف َٕيد ميذهٛ
افرجؾ تتٌر مـ ظك فًك تًٌ ٚفتٌر ادذه ٛوتىقره .ؿيٚل ادَّيٚينأ «إن افَيدمٚء  -يًْيل
مـ افنًٔ - ٜـٕٚقا يًيدون ميًٕ ٚيده افٔيقم ميـ ضورييٚت ميذه ٛافنئً ٜؽِيقا وارتٍٚظيٚ
()1

وـٕٚقا يرمقن بذفؽ أوثؼ افرجٚل ـام ٓ خيٍك ظذ مـ أحٚط خزا بُِامهتؿش .
وهْٚك إصُٚفٔ ٜأخرى يف رج ٚؿأ وهل ؽٌِ ٜاجلٓٚف ٜؾٔٓؿ ويف هذا يَيقل مّيد افهيدر
وهق يتحدث ظـ َٕٚط افوًػ يف افتٚريخ اإلمٚملأ «ظِامء افنئً ٜاإلمٚمٔي ٜافيذيـ أفٍيقا يف
افرجٚل اؿتكوا يف ـتٌٓؿ ظذ افسمج ٜفيرواة إحٚديي ٞافٍَٓٔي ٜافتؼيئً ٜوأوفقهي ٚافًْٚييٜ
اخلٚص ٜبهٍتٓ ٚمؾ احلٚج ٜافًِّٔ ٜيف حٔٚة افْٚس فُـ هذه افُت ٛأاِ ٝإا ٓٚتٚمي ٚذـير
افرجييٚل افييذيـ وجييدت ييؿ روايييٚت يف حَييقل أخييرى مييـ ادًييٚرال اإلشييالمٔ ٜـٚفًَٚفييد
وافتٚريخ وادالحؿ مم ٚؿد يربقا ظذ رواة افُت ٛافٍَٓٔ ٜؾ٘ذا وؾيؼ ميـ حًيـ احليظ أن روى
افراوي يف افتٚريخ وافٍَف مً ٚوجدٕ ٚفف ذـرا يف ـتٌٓؿ أم ٚإذا يرو صٔئ ٚيف افٍَف ؾٕ٘ف يُيقن
()2

جمٓقٓش .

مناذج وَ زجاالتّي الرَٖ ِي عىد ٚاملرِب عٍدِي ٔواا قٗان فاّٗي واَ متابّي
ٔزٔاٖاتّي:
يًتّد افنًٔ ٜظذ روايٚت ظدد مـ افرجٚل ادىًقن ؾٔٓؿ بٚظساال افنًٔ ٜإًٍٔٓؿ وميع

( )1تَْٔ ادَٚل (.)23/3
( )2مَدم( ٜتٚريخ افٌٌٔ ٜافهٌرى) (صأ.)45-44
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ذفؽ ؾ٘هنؿ يٌَِقن مرويٚهتؿ وٓ يردوهن ٚومـ أبرز إمثِ ٜظذ هذا ثالث ٜرجٚلأ
 -1زرارة بيـ أظيغ (ت150هيي)أ هيق أحيد ـٌيٚر رواة افنئً ٜاإلمٚمٔي ٜاإلثْيل ظؼيييٜ
افهٚدق وثَف افىقد وافْجيٚر
روى ظـ اإلمٚمغ مّد بـ ظع افٌٚؿر وجًٍر بـ مّد ّ
وؽراييٚ

()1

واظتييزوه أحييد افرجييٚل افًييت ٜمييـ أصييحٚب أل جًٍيير وأل ظٌييد اهلل افييذيـ

أمجً ٝافًهٚب ٜظذ تهديَٓؿ وفف روايٚت ـثرة يف ـت ٛافنًٔ.ٜ
إٓ إٔف مع هذا افتقثٔؼ جٚءت روايٚت حتُل ضًـ إفّ ٜومـ ذفؽأ
()2

ؿٚل أبق ظٌد اهللأ «م ٚأحدث أحد يف اإلشالم م ٚأحدث زرارة مـ افٌدع ظِٔف فًْ ٜاهللش .
()3

وؿٚلأ «زرارة ذ مـ افٔٓقد وافْهٚرى ومـ ؿٚلأ إن مع اهلل ثٚف ٞثالثٜش .
وَٕؾ افُق أن أب ٚظٌد اهلل فًْف ثالث ٚوؿٚلأ «إن اهلل ُٕيس ؿِي ٛزرارةش وذـير رواييٚت
()4

أخرى يف ذمف .
ويف ادَٚبؾ ـٚن زرارة ظذ مقؿػ ظداء مع جًٍر افهٚدق وجٚءت ظيدة مَيقٓت ظْيف
ومـ ذفؽأ
ـٚن زرارة يَقلأ «وأم ٚجًٍر ؾ٘ن يف ؿٌِل ظِٔف فٍتٜش وظِؾ فذفؽ راوي اخلز ظـ زرارة
()5

بَقففأ «ٕن أب ٚظٌد اهلل أخرج خمٚزيفش .

( )1رجٚل افىقد (صأ  )350 201رجٚل افْجٚر (صأ .)132
( )2رجٚل افُق (صأ .)149
( )3رجٚل افُق (صأ .)160
( )4رجٚل افُق (صأ .)160 150-149
( )5رجٚل افُق (صأ .)145-144
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وؿد بِغ تىٚول زرارة ظذ أل ظٌيد اهلل أن ـذبيف يف ؿقفيف وأشيٚء يف افَيقل فيف حتيك إٔيف
ؿٚلأ «شٖف ٝأب ٚظٌد اهلل ظـ افتنٓد  -إػ أن ؿٚل  -ؾِام خرج ٝضض ٝيف حلٔتيف وؿِيٓ ٝ
()1

يٍِ أبداش .
وـٚن يتًّد افُذب ويًٌْف إػ افهيٚدق ؾًيـ مّيد بيـ أل ظّير ؿيٚلأ دخِي ٝظيذ
ؾَييٚلأ ـٔييػ ترـيي ٝزرارةل ؿِييٝأ ترـتييف ٓ يهييذ افًه يير حتييك تٌٔييٛ

أل ظٌييد اهلل

افنّس ؾَٚلأ ؾٖٕ ٝرشقيل إفٔف ؾَؾ ففأ ؾِٔهؾ يف مقاؿٔ ٝأصحٚل ؾ٘ين ؿيد حرؿي .ٝؿيٚلأ
ؾٖبٌِتف ذفؽ ؾَٚل  -يًْل زرارة-أ «إٔ ٚواهلل أظِؿ إٔيؽ تُيذب ظِٔيف وفُيـ أميرين بقيء
()2

ؾٖـره أن أدظفش .
ؾٓق يزظؿ أن جًٍير افهيٚدق هيق افيذي أميره إٓ يهيع افًكي حتيك تٌٔي ٛافنيّس!!
وجًٍر بريء مـ هذا آؾساء.
ؾُٔػ يُقن مثؾ هذا افراوي ثَ ٜظْدهؿ وهق يىًـ يف اإلمٚم واإلمٚم يىًـ ؾٔفل
 -2ادػضل بن عؿر االؼرن الثاين اهلجري) :وهق مـ افيرواة ادنيٓقريـ وفيف افًدييد ميـ
افروايٚت يف ـت ٛافنًٔ ٜخٚص ٜافُت ٛإربً.ٜ
وثَف ادٍٔد وافىقد وابيـ صيٓر آصيقب واظتيزوه ميـ خيقاص اإلميٚم افهيٚدق وميـ
()3

افثَٚت افهٚحلغ وأثْقا ظِٔف ـثرا .
بْٔام حُؿ ظِٔف آخرون بٖٕف ـٚن مـ اخلىٚبٔ ٜوهؿ ؾرؿ ٜمـ افٌيالة وضًيـ ؾٔيف افْجيٚر

( )1رجٚل افُق (صأ .)159 158
( )2مًجؿ رجٚل احلدي ٞفِخقفل (.)222/7
( )3اإلرصٚد فٍِّٔد ( )214/2افٌٌٔ ٜفِىقد (صأ )346مْٚؿ ٛآل أل ضٚفٓ ٛبـ صٓر (.)436/۳
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()1

وافُق وؽرا. ٚ
وجٚءت بًض افروايٚت تىًـ ؾٔف ؾًـ ٚد بـ ظثامن ؿيٚلأ شيًّ ٝأبي ٚظٌيد اهللّ
يَقل فٍِّوؾ بـ ظّر اجلًٍلأ «ي ٚـٚؾر ي ٚمؼك مٚفؽ وٓبْل يًْل إشامظٔؾ بـ جًٍرش.
وظـ إشامظٔؾ بـ جٚبر ؿٚلأ ؿٚل أبق ظٌيد اهللّ

أ «افي ٝادٍويؾ وؿيؾ فيفأ يي ٚـيٚؾر ييٚ

()2

مؼك م ٚتريد إػ ابْل .تريد أن تَتِفلش .
ؾُٔػ يُقن هذا افراوي مـ خقاص افهٚدق ومـ افثَٚتل!
 -3أبو بصر لقث بن البخسي ادارادي االؼارن الثااين اهلجاري) :صيح ٛمّيد بيـ ظيع
افٌٚؿر وابْف جًٍر افهٚدق مـ أفّ ٜافنًٔ ٜاإلمٚمٔي ٜواصيتٓر بُقٕيف أحيد أـيز رواة افنئًٜ
اإلمٚمٔ ٜوهق أحد أؾراد أصحٚب اإلمجٚع.
وثَف افٌويٚفري وؿيٚل احليعأ «ثَي ٜظيئؿ افنيٖنش وَٕيؾ افُقي إمجيٚع افًهيٚب ٜظيذ
()3

تهديَف .
ومع هذا اددح وافتقثٔؼ إٓ أن هْٚك روايٚت حتُل ضًْف وؿدحف يف بًيض إفّي ٜوميـ
ذفؽأ
ظـ ابـ أل يًٍقر ؿٚلأ «خرج ٝإػ افًيقاد أضِي ٛدراهيؿ فِحي ٟوٕحيـ مجٚظي ٜوؾْٔيٚ
أبق بهر ادرادي ؿٚلأ ؿِ ٝففأ ي ٚأب ٚبهر اتؼ اهلل وح ٟبامفؽ ؾٕ٘يؽ ذو ميٚل ـثير! ؾَيٚلأ

( )1رجيييٚل افْجيييٚر (صأ )295رجيييٚل افُقييي (صأ )278-272مًجيييؿ رجيييٚل احليييدي ٞفِخيييقفل
(.)293/18
( )2رجٚل افُق (صأ.)274 272
( )3رجٚل افٌوٚفري (صأ )111رجٚل ابـ داود (صأ )214رجٚل افُق (صأ.)507
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اشُ ٝؾِق أن افدٕٔ ٚوؿً ٝفهٚحٌؽ – يًْل أب ٚجًٍرٓ -صتّؾ ظِٔف بًُٚففش.
وـٚن دافؿ افًخري ٜمـ جًٍر افهٚدق ؾّرة يهٍف بٚجلنع وافىّع وح ٛافيدٕٔ ٚؾًيـ
ٚد افْٚب ؿٚلأ «جِس أبقبهر ظذ بيٚب أل ظٌيد اهلل

فٔىِي ٛاإلذن ؾِيؿ ييٗذن فيف.

ؾَٚلأ فق ـٚن مًْ ٚضٌؼ ٕذن! ؿيٚلأ ؾجيٚء ـِي ٛؾنيٌر يف وجيف أل بهير .ؿيٚلأ أال أال ميٚ
هذال ؿٚل جًِٔفأ هذا ـِ ٛصٌر يف وجٓؽش.
ومرة أخرى يهٍف بَِ ٜافًِؿ واجلٓؾ يف ادًيٚفؾ افؼيظٔ ٜؾًيـ صئً ٛافًَرؿيقيف ظيـ
أل بهر ؿٚلأ شيٖف ٝأبي ٚظٌيد اهلل

ظيـ اميرأة تزوجي ٝو ي ٚزوج ؾيٓير ظِٔٓيٚل ؿيٚلأ

«ترجؿ ادرأة وييب افرجؾ مٚف ٜشقط ٕٕف يًٖل .ؿٚل صًٔٛأ ؾدخِ ٝظذ أل احلًيـ
ؾَِ ٝففأ امرأة تزوج ٝو  ٚزوجل ؿٚلأ ترجؿ ادرأة وٓ رء ظذ افرجؾ .ؾَِٔ ٝأبيٚ
ظـ ادرأة افتل تزوجي ٝو ي ٚزوج ؿيٚلأ تيرجؿ

بهر ؾَِ ٝففأ إين شٖف ٝأب ٚاحلًـ

ادرأة وٓ رء ظذ افرجؾ ؿٚلأ ؾًّ صدره وؿٚلأ م ٚأطـ صٚحٌْ ٚتْٚهك حُّف بًدش.
وـٚن يدخؾ ظذ إفّ ٜادًهقمغ وهق ُجُْ ٛؾًـ بُر ؿٚلأ «فَٔ ٝأب ٚبهر اديرادي
ؿِٝأ أيـ تريدل ؿٚلأ أريد مقٓك .ؿِٝأ إٔ ٚأتًٌؽ .ؾّ ٙمًل ؾدخِْ ٚظِٔف وأحيدَّ افْيير
إفٔف .ؾَٚلأ هُيذا تيدخؾ بٔيقت إٌٕٔيٚء!!! وإٔيُ ٝجْيٛل ؿيٚلأ أظيقذ بيٚهللّ ميـ ؽوي ٛاهللّ
()1

وؽوٌؽ .ؾَٚلأ أشتٌٍر اهلل وٓ أظقدش .
ؾُٔػ يًد هذا افرجؾ مـ افثَٚت إجالء وهق حيّؾ هذه افُراهٔ ٜفألفّٜل!

أصٕه األخباز األزبعىا:ٟٛ

يدظل اإلمٚمٔ ٜإٔف ـ ٕٝٚفديؿ أصقل (أربًامف )ٜميـ ظٓيد ظيع

إػ ظٓيد أل مّيد

( )1تْير هذه افروايٚت ـِٓ ٚيف رجٚل افُق (صأ.)154-152
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افًًُري تؿ تدويْٓ ٚبدؿ ٜؿٌؾ تدويـ افُِْٔل وافهدوق بؾ إن أصحٚب افُت ٛإربًيٜ
إٕام ظقفقا يف تدويْٓؿ ظذ هذه إصقل ثؿ إن هذه إصيقل أاِيٕ ٝييرا ٓحتيقاء افُتيٛ
إربً ٜوؽره ٚمـ ادهٚدر افتل دوٕٓ ٝحَ ٚظذ هذه إصيقل إربًامفي ٜؾِيؿ يتٌيؼ مْٓيٚ
إٓ افَِٔؾ يَقل افنًٔل مّد حًغ اجلاليلأ « أؿػ حً ٛتتًٌيل فألصيقل افتيل ذـرهيٚ
افنٔخ افىقد ظذ أـثر مـ ثالث ٜأصقل مقجيقدة افٔيقم وميـ افُتي ٛافتيل وصيٍ ٝبٖهنيٚ
أصقل ظذ أـثر مـ شًٌ ٜوظؼيـ ـتٚبٚش

()1

ويذـر اجلاليل إٔيف حيٚول أن يَيػ ظيذ أشيامء

هذه إصقل وفُْف بًد افتتٌع يَػ إٓ ظذ أـثر مـ ٕٔػ وشًٌغ أصال ذـرهي ٚافىيقد
()2

وافْجٚر افِذان ؿٚم ٚبٍٓرش ٝمٗفٍٚت افنًٔ. ٜ
ومـ ادالحظ أن مًيؿ هذه إصقل مروي ٜظـ افهٚدق يَقل اجلاليلأ «ٕجد مجًي ٚميـ
أظييالم ادتَييدمغ ٕهييقا ظييذ أن إصييقل أفٍيي ٝيف ظهيير اإلمييٚم افهييٚدق وأن إحٚديييٞ
افقاردة ؾٔٓ ٚـ ٕٝٚشامظ ٚدٗفٍٔٓي ٚميـ اإلميٚمش ثيؿ َٕيؾ ظيـ افىيزد إٔيف ؿيٚلأ «روى ظيـ
اإلمٚم افهٚدق مـ منٓقري أهؾ افًِؿ أربً ٜآٓال وصْػ مـ جقابٚتيف أربيع مٚفي ٜـتيٚب
تًّكأ إصقل رواهي ٚأصيحٚبف وأصيحٚب ابْيف مقشيك افُيٚطؿش

()3

وظيذ هيذا ؾًّييؿ

إحٚدي ٞافٌْقي ٜبؾ مًيؿ أحٚدي ٞإفّ ٜؽر مقجقدة وّـ إصقل إربًامف.!!ٜ

الكتب الجىاٌٗ ٛعٍد الػٗع:ٛ
افُتيي ٛافرفًٔيي ٜافتييل تًتييز مهييٚدر إخٌييٚر ظْييد آثْييل ظؼييي ٜهييل ثامٕٔيي ٜيًييّقهنٚأ
«اجلقامع افثامٕٜٔش وهلأ

( )1دراش ٜحقل إصقل إربًامف( ٜصأ.)49
( )2دراش ٜحقل إصقل إربًامف( ٜصأ.)26
( )3دراش ٜحقل إصقل إربًامف( ٜصأ.)12
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 (افُٚيف) دحّد بـ يًَقب افُِْٔل وهق أول هذه ادهيٚدر وأصيحٓ ٚظْيدهؿ يَيقلظٌد احلًغ اديٍر يف مَدمتف ٕصقل افُٚيفأ «وؿد اتٍؼ أهيؾ اإلمٚمي ٜومجٓيقر افنئً ٜظيذ
تٍوئؾ هييذا افُتييٚب وإخييذ بييف وافثَيي ٜبخييزه وآـتٍييٚء بٖحُٚمييف .وهييؿ جمًّييقن ظييذ
اإلؿييرار بٚرتٍييٚع درجتييف وظِييق ؿييدره ظييذ إٔييف افَىيي ٛافييذي ظِٔييف مييدار روايييٚت افثَييٚت
()1

ادًروؾغ بٚفوٌط واإلتَٚن إػ افٔقم وظْدهؿ أجؾ وأؾوؾ مـ مجٔع أصقل إحٚديٞش .
وافُٚيف يَع يف ثامٕٔ ٜأجزاء توؿ إصقل وافٍروعأ ؾٕٚصقل هل افتل تتهؾ بٚفًَٚفيد
وتَع يف اجلزأيـ إول وافثٚين .وافٍروع يف افٍَف تَع يف مخً ٜأجزاء أم ٚاجلزء إخير وهيق
افروو ٜؾنٖٕف إٔف د ٚأـّؾ افُِْٔل ـتٚبيف هيذا وأتيؿ رد ميقاده إػ ؾهيق  ٚبَٔي ٝزييٚدات
ـثرة ميـ خىي ٛأهيؾ افٌٔي ٝورشيٚفؾ إفّي ٜوآداب افهيٚحلغ وضرافيػ احلُيؿ وأفيقان
()2

افًِؿ ؾٖفػ هذا ادجّقع إٕػ وشامه (افروو. )ٜ
وظيدد أحٚديثيف أـثير مييـ  16أفيػ حيدي ٞيَيقل هٚصييؿ مًيروالأ «تقزظي ٝأحٚديييٞ
افُٚيف افتل بٌِ 16199 ٝحديث ً ٚظذ افْحق افتٚيلأ
 افهحٔ مْٓ 5072 ٚحديث ً.ٚ
 واحلًـ  144حديث ً.ٚ
 ادقثؼ  1128حديث ً.ٚ
 افَقي  302حديث ً.ٚ
()3

 وافؤًػ  9485حديث ًٚش .
(( )1صأ.)20
( )2مع آثْك ظؼي ٜيف إصقل وافٍروع فًِٚفقس (صأ.)722
( )3دراشييٚت يف افُييٚيف (صأ  )130 – 129ويْتٌييف هْيي ٚإػ أن جمّييقع ميي ٚأورده هييق  16131بٔييْام أحٚديييٞ
افُٚيف -ـام ؿٚل -ظدده 16199 ٚؾٔتٌَك  68حديث ٚيذـر مـ أي صْػ هل!
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وهييذا مييـ افٌرييي ٛحَيي ٚؾٖصي ـتييٚب ظْييدهؿ أـثيير أحٚديثييف ويئًٍ ٜوهييؿ حيييٚوفقن
افتٓقيـ مـ أمر هذا افًدد افٌُر بتَرير أن هذه إحٚدي ٞافؤًٍ ٜفًٔ ٝمسوـ ٜبؾ يًّؾ
هبٕ ٚشٌٚب وصقاهد خمتٍِ ٜمم ٓ ٚيٗثر يف مُ ٜٕٚافُٚيف ظْدهؿ!
 (مييـ ٓ حيوييييره افٍَٔييف) دحّيييد بييـ بٚبقييييف افَّييل ادنيييٓقر ظْييدهؿ بٚفهيييدوق(ت 381ه) وؿيد مجيع ؾٔيف ؿرابيي 5998 ٜحيديث ً( ٚظيذ خييالال يف افًيدد افيدؿٔؼ ٕحٚديييٞ
افُتييٚب) اؿتكي ؾٔٓيي ٚظييذ افروايييٚت اخلٚصيي ٜبٕٚحُييٚم افٍَٓٔيي ٜدون إصييقل و يًي ِ
يتـ
افهدوق ب٘يراد إشٕٔٚد بؾ بْك ـتٚبف ظذ آختهٚر ؾٔٓ ٚوسح بذفؽ يف أول ـتٚبف ؾَٚلأ
«صٍْ ٝهذا افُتيٚب بحيذال إشئٕٚد :فيئال تُثير ضرؿيف وإن ـثيرت ؾقافيدهش

()1

ثيؿ أورد

أشٕٔٚده مجِ ٜيف آخر افُتٚب.
 (هتييذي ٛإحُييٚم) و(آشتٌهييٚر) ـالاييٕ ٚل جًٍيير مّييد بييـ احلًييـ افىييقدادًروال بنٔخ افىٚفٍ( ٜت 360هي).
أم( ٚهتذي ٛإحُٚم) ؾٓق ثٚين ـت ٛافٍروع افنئًٔ ٜبًيد (ميـ ٓ حيييه افٍَٔيف) وؿيد
صْػ افنٔخ افىقد افُتٚب ادذـقر ذح ً ٚوبٔ ًٚ ٕٚفُتٚب ادًَْ ٜفِنٔخ ادٍٔد واؿتك ظيذ
اجل ٕٛٚافٍَٓل مْف ـام سح هق يف مَدمتف

()2

وؿد رتٌيف ظيذ أبيقاب افٍَيف ميـ افىٓيٚرة إػ

افديٚت وظد أبقابف  393بٚب ٚوأم ٚأحٚديثف ؾًدده 13590 ٚحديث.ٚ
وأم( ٚآشتٌهٚر ؾٔام اختِػ مـ إخٌٚر) ؾَد اختكه مـ افتٓيذي ٛواؿتكي ؾٔيف ظيذ
م ٚاختِػ مـ إخٌٚر أي إحٚدي ٞادتًٚرو ٜـام سح هق بًٍْف يف مَدم ٜـتٚبف

()3

وؿيد

( )1مـ ٓ حييه افٍَٔف (.)2/1
(.)2/1( )2
(( )3صأ.)5
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أحل ادٗفػ أحٚديثف أهن 5511 ٚحديث.ٚ
ثييؿ أفييػ صيئقخٓؿ يف افَييرن احلييٚدي ظؼ ي وميي ٚبًييده جمّقظيي ٜمييـ ادييدوٕٚت ارت ٙي
ادًٚسون مْٓ ٚأربً ٜشّقه ٚبٚدجٚمٔع إربً ٜادتٖخرة وهلأ
 (افقايف) دحّد بـ مرت ٙادًروال بّال مًـ افٍٔض افُٚصٚين (ت 1091ه) وهيقظٌٚرة ظـ تِخٔص فُِت ٛإربً ٜحٔ ٞيرى افُٚصيٚين أن ـيؾ واحيد ميـ افُتي ٛإربًيٜ
ؾٔف ؿهقر ظـ بٔٚن افًديد مـ افَوٚي ٚادّٓي ٜوفيـ ييتؿ إمير إٓ بّجّقظٓي ٚوهيذا افيذي
ؾًِف يف ـتٚبف افقايف حٔ ٞمجع م ٚحيتٚج إفٔف مـ ادٓامت و ذا شّك ـتٚبيفأ (افيقايف) فقؾٚفيف
()1

بٚدٓامت وـنػ ادٌٓامت ظذ حد تًٌره .
 (بحٚر إٕقار اجلٚمً ٜفدرر أخٌٚر إفّ ٜإضٓٚر) فنئخٓؿ مّيد بيٚؿر ادجِزي (ت1111ه) ويًتز أـز مقشقظ ٜحديثٔ ٜصًٔٔ ٜاظتّد ؾٔف ادٗفػ ظيذ  387مهيدرا صئًٔٚ
ذـره ٚبٖشامفٓ ٚيف مَدم ٜـتٚبف

()2

إٓ أن إمر ٓ خيِق ميـ مٌٚفٌي ٜومًييؿ رواييٚت افٌحيٚر

هل مـ افؤًػ وؿيد أجيرى آصيػ مًيْل – وهيق ظي ٚصئًل أؾٌيٚين منيٓقر -دراشيٜ
َٕدي ٜظذ بحٚر إٕقار وؿدَّ م ظْٔ ٜمُقٕ ٜمـ  5764رواييٜ

يهي ميـ هيذه افرواييٚت –
()3

ظْده -إٓ  283رواي ٜأي أؿؾ مـ  %5مـ جمّقع هذه افروايٚت .
 (وشييٚفؾ افنييئً ٜإػ حتهيئؾ مًيييٚفؾ افؼيييً )ٜدحّيييد بييـ احلًيييـ احليير افًيييٚمع(ت 1104هي) اصتّؾ ظذ  36أفػ رواي ٜيف مخًغ بٚب ٚوهق متًِؼ بٕٚحُٚم افٍَٓٔ.ٜ

( )1افقايف (.)7/1
( )2بحٚر إٕقار ( 6/1وم ٚبًد).
( )3يْيرأ ٕيري ٜافًْ ٜيف افٍُر اإلمٚمل افنًٔل حلٔدر ح ٛاهلل(صأ.)589-577
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 (مًتدرك افقشٚفؾ ومًيتٌْط ادًيٚفؾ) حلًيغ افْيقري افىيزد (ت 1320ه) ؿيٚمافْقري يف هذا افُتٚب بتجّٔع م ٚئْػ ظذ  23000رواي ٜتذـر يف وشٚفؾ افنًٔ.ٜ

والحعات حٕه ِرٓ املدٌٔات:
 -1ييٓر مـ خالل مًرؾ ٜهذه ادهٍْٚت أن هْٚك توخٔام ـٌرا فدوره ٚوـٖهني ٚمٚوفيٜ
دحٚـٚة م ٚهق مقجقد ظْد أهؾ افًْ ٜميـ مهيٚدر وأصيقل وآشيتُثٚر ميـ ذـير إصيقل
وبًوٓ ٚيف احلََٔ ٜفٔس بٖصؾ ؾٓٚشتٌهٚر فئس إٓ اختهيٚرا فتٓيذي ٛإحُيٚم ؾُٔيػ
يُقن أصال رابً.ٚ
وـتٚب (افقايف) ظٌٚرة ظيـ مجيع ٕحٚديي ٞافُتي ٛإربًي ٜادتَدمي( ٜافُيٚيف وافتٓيذيٛ
وآشتٌهييٚر ومييـ ٓ حييييه افٍَٔييف) ؾُٔييػ يًييد أصييال خٚمًيي ٚومًييتَال وهييق تُييرار
ٕحٚدي ٞافُت ٛإربًٜل!
 -2مقوقع هذه اددوٕٚت يٌِ ٛظِٔف اجل ٕٛٚافٍَٓيل ؾٚفتٓيذي ٛوآشتٌهيٚر وميـ
ٓ حييه افٍَٔف ووشٚفؾ افنًٔ ٜومًتدرك افقشٚفؾ ـِٓي ٚيف افٍَيف وـيذفؽ افُيٚيف ؾي٘ن
ادجِديـ إول وافثٚين يف إصقل وشٚفر ادجِدات افٌٚؿٔ ٜيف افٍَف وهيق ممي ٚيًيّك (ؾيروع
افُٚيف) أم ٚبٚفًٌْ ٜفًَِؿ افٌٚؿل مـ هذه اددوٕٚت وهل أصقل افُٚيف وبحٚر إٕقار ؾٓل
تتًِؼ بًّٚفؾأ افتقحٔد وافًدل واإلمٚم ٜوأـثر م ٚؾٔٓ ٚيدور حقل ظَٚفيدهؿ وآرافٓيؿ يف
اإلمٚم ٜوإفّ ٜآثْل ظؼ وافْص ظِٔٓؿ وصٍٚهتؿ وأحقا ؿ وزيٚرة ؿٌقهؿ واحليديٞ
ظـ أظدافٓؿ وظذ رأشٓؿ صحٚب ٜرشقل اهلل ^.
 -3افَٚرئ فُت ٛاحلدي ٞظْدهؿ ٓ لد إٓ افَِٔؾ مْٓ ٚهق ادًْد إػ افٌْيل ^ وأـثير
م ٚيرووٕف هق ظـ أفّتٓؿ.
 -4ـتٌٓؿ إربً ٜإوػ ختؾ مـ دس وزيٚدة ومـ أمثِ ٜذفؽأ
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اختٍِقا هؾ ـتٚب افروو - ٜوهق أحد ـتي ٛافُيٚيف افتيل تويؿ جمّقظي ٜميـ إبيقاب
وـؾ بٚب يتوّـ ظددا ـٌرا مـ إحٚدي - ٞهؾ هق مـ تٖفٔػ افُِْٔل ؾَيط أم مزييد ؾئام
بًد ظذ ـتٚبف افُٚيف.
بؾ أـثر مـ ذفؽأ حًغ بـ حٔدر افُرـل افًٚمع (ت 1076ه) ؿٚلأ إن ـتيٚب افُيٚيف
مخًقن ـتٚب ٚبٕٚشٕٔٚد افتل ؾٔف فُؾ حدي ٞمتهيؾ بٕٚفّيٜ

()1

بٔيْام افىيقد (ت360هيي)
()2

يَقلأ «ـتٚب افُٚيف منتّؾ ظذ ثالثغ ـتٚب ٚأخزٕ ٚبجّٔع روايٚتف افنٔخش .
ؾٓؾ زيد ظذ افُٚيف فُِِْٔل ؾٔام بغ افَرن اخلٚمس واحلٚدي ظؼ ظؼون ـتٚب ٚمع أن
ـؾ ـتٚب يوؿ ظؼات إبقاب وـؾ بٚب ينّؾ جمّقظ ٜمـ إحٚديٞل!
 -5أيويي ٚمييدوٕٚهتؿ إربًيي ٜاإلوييٚؾٔ ٜحق يي ٚصييُقك ـٌييرة يف وثقؿٔيي ٜروايٚهتيي ٚؾٓييذه
اددوٕٚت ـِٓ ٚمتٖخرة أفٍ ٝيف افَرن احلٚدي ظؼ وم ٚبًده وآخره ٚأفٍف افْقري افىيزد
(ت 1320ه) وافًجٔيي ٛيف هييذه افُتيي ٛأهنيي ٚاصييتِّ ٝظييذ روايييٚت تقجييد يف ـتييٛ
احلدي ٞافًٚبَ ٜؾٚفىزد – مثال -يف مًتدرك افقشٚفؾ يؤػ  23أفػ روايي ٜييذـرهٚ
افًٚمع يف (افقشٚفؾ) وهيق ؿيد مجيع ؾٔيف  36أفيػ روايي ٜؾّيـ أييـ تيٖ ـيؾ هيذه إظيداد
افوخّ ٜمـ افروايٚتل

ود ٝصخ ٛالسٔاٖات يف أصٕه الػٗع:ٛ

ادالحظ أن أفّ ٜاإلشالم افذيـ ؿ ظْٚي ٜبيٖمر افيرواؾض ـٕٚصيًري وابيـ حيزم وابيـ
تّٜٔٔ

يرد ظْٓؿ ذـر ٕشامء هذه اددوٕٚت وبٕٚخص أهؿ ـتٚب ؿ وهق افُٚيف رؽيؿ أن

صٚحٌف ؿد تقيف شْ329 ٜهي وهذا يقحل بٖن هذه اددوٕٚت ـٚن يتؿ تداو  ٚها وؿيد جيٚء
( )1رووٚت اجلْٚت (.)176-188/6
( )2افٍٓرش( ٝصأ.)161
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يف أصقل افُٚيف م ٚئٍد أن ـت ٛاحلدي ٞظْدهؿ ـ ٕٝٚمقوع افتداول افني بْٔٓؿ و يذا
تُـ متهِ ٜافًْد بًٌ ٛطروال افتَٔ ٜـام يدظقن.
وفًؾ أوػ اإلصٚرات دهٚدر افنًٔ ٜإربً ٜإوػ جيٚءت يف ـتيٚب (افْيقاؿض يف افيرد
ظذ افرواؾض) دخدوم افنرازي يف افَرن افًٚذ حٔي ٞذـير بٖٕيف ميـ هٍيقات افيرواؾض
إُٕٚرهؿ ـت ٛإحٚدي ٞافهحٚح افتيل تَِتٓي ٚإمي ٜبيٚفٌَقل وإيامهنيؿ بَّٚبيؾ ذك بٖربًيٜ
ـت ٛمجع ؾٔٓ ٚـثر مـ إـٚذي ٛمع بًض إحٚديي ٞوأؿيقال إفّي ٜوفُيـ ٓ يًْيل هيذا
طٓقر أمر هذه اديدوٕٚتٕ :ن افنيرازي هيذا ظيٚش يف وشيط افراؾوي ٜواويىر أن يتَِيك
تًِّٔف بْٔٓؿ ؾًرال مـ أمقرهؿ  -ـام يَقل  -م ٚخيٍك ظذ افُثر.
 أم ٚمدى صح ٜم ٚيف هذه اددوٕٚت يف ٕير افنًٔ ٜإًٍٔٓؿ ؾٓؿ يف هذا ؾريَٚن ـام تَدمأؾييذه ٛإخٌييٚريقن إػ أن مجٔييع ميي ٚورد يف افُتيي ٛإربًيي ٜصييحٔ ؿىًيي ٚويًّييؾ بييف
()1

وإشٕٔٚد افتل ذـرت يف هذه افُت ٛإٕام ذـرت ٕجؾ افتزك ٓ ؽر .
وخٚفػ إصيقفٔقن ؾيذهٌقا إػ أن أخٌيٚر افُتي ٛإربًي ٜمْٓي ٚادٌَيقل ومْي ٚافوئًػ
ادردود

()2

وووًقا ؿقاظد فِتهحٔ وافتؤًػ ـام هق مقجقد ظْد أهؾ افًْ.ٜ

فُـ ادالحظ أن إصقفٔغ يِتزمقا هبيذه افَقاظيد بيؾ ـثيرا مي ٚيتجٚهِقهني ٚحتيك أن
بًض إخٌٚريغ يًتدل بهًْٔٓؿ افًّع ظيذ تٖصئِٓؿ افْييري ؾًيذ شئٌؾ ادثيٚل يَيقل
افُٚصٚينأ «بؾ ادتٖخرون ربام يًيُِقن ضريَي ٜافَيدمٚء ؾٔهيٍقن بًيض إحٚديي ٞافتيل يف
شْده ٚمـ يًتَدون إٔف ؾىحيل أو ٕيٚوود بٚفهيحٕ ٜييرا إػ إدراجيف يف ميـ أمجًيقا ظيذ

( )1افٍقافد اددٕٔ( ٜصأ.)119
( )2مًجؿ رجٚل احلدي ٞفِخقفل (.)91/1
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تهحٔ م ٚيه ظْٓؿ بؾ يهٍقن مراشٔؾ هٗٓء ومَٚضًٔٓؿ وميراؾًٔٓؿ ومًئٕٚدهؿ إػ
افوًٍٚء وادجٚهٔؾ بٚفهح ٜفذفؽ وظذ هذا جرى افًالم ٜوافنٓٔد يف مقاوع مـ ـتٌٓام
()1

مع أهنام إصؾ يف آصىالح اجلديدش .
ويتحدث افًٚمع ظـ أشيٌٚب رؾويٓؿ فَوئ ٜتًَئؿ احليدي ٞوإظيامل ؿقاظيد احليديٞ
ؾَٔقل يف ـالم مٓؿأ «إٔف يًتِزم وًػ أـثير إحٚديي ٞافتيل ؿيد ظِيؿ َِٕٓي ٚميـ إصيقل
ادجّع ظِٕٔٓ ٚجؾ وًػ بًض رواهتي ٚادجّيع ظِٔٓيٕ ٚجيؾ ويًػ بًيض رواهتي ٚأو
جٓٚفتٓؿ أو ظدم تقثَٔٓؿ ؾُٔقن تدويْٓ ٚظٌث ٚبؾ مرم ٚوصٓٚدهتؿ بهيحتٓ ٚزورا وـيذب.ٚ
بؾ يًتِزم وًػ إحٚدي ٞـِٓ ٚظْد افتحَٔؼ ٕن افهحٔ  -ظْدهؿ -أ (م ٚرواه افًدل
اإلمٚمل افوٚبط يف مجٔع افىٌَٚت) .و يْهقا ظذ ظداف ٜأحد مـ افيرواة إٓ ٕيٚدرا وإٕيام
ٕهقا ظذ افتقثٔؼ وهيق ٓ يًيتِزم افًدافي ٜؿىًي ٚبيؾ بٔيْٓام ظّيقم ميـ وجيف ـيام سح بيف
افنٓٔد افثٚين وؽره.
ودظقى بًض ادتيٖخريـأ أن (افثَي )ٜبًّْيك (افًيدل افويٚبط) ممْقظي ٜوهيق مىٚفيٛ
بدفِٔٓ ٚوـٔػل وهؿ مكحقن بخالؾٓ ٚحٔ ٞيقثَقن مـ يًتَدون ؾًيَف وـٍيره وؾًيٚد
مذهٌفل! وأصحٚب آصىالح اجلديد ؿد اصسضقا  -يف افراوي  -افًدافي ٜؾِٔيزم ميـ ذفيؽ
()2

وًػ مجٔع أحٚديثْ ٚفًدم افًِؿ بًداف ٜأحد مْٓؿ إٓ ٕٚدراش .
وهذا افُالم مًْٚه أن ظِؿ احلدي ٞظْد افنئً ٜمٌْيل ظيذ أشيٚس هيش جيدا وفيق أراد
إصقفٔقن تىٌٔؼ افَقاظد بدؿ – ٜـام يًٍؾ ظِامء أهؾ افًْ -ٜؾًّْك ذفيؽ أهنيؿ شئٓدمقن
ادذه ٛبُِف.
( )1افقايف (.)24/1
( )2وشٚفؾ افنًٔ.)260-259/30( ٜ

80

اموحدة امثامثث
وطادر امخنقي غٌد امشٌػث

ويٌَك هْ ٚإصُٚل ـٌير آخير يقاجيف ؿوئ ٜوجيقد أحٚديي ٞوئًٍ ٜيف افُتي ٛإربًيٜ
وخالص ٜهذا اإلصُٚل أن افنًٔ ٜيدظقن أن هذه افُتي ٛميٖخقذة ميـ إصيقل إربًامفيٜ
وؿييد ـتٌيي ٝيف زمييـ إفّيي ٜبييؾ وظرويي ٝظِيئٓؿ ـييذفؽ (افُييٚيف) ـتيي ٛيف ظك ي افٌٌٔييٜ
افهييٌرى وظييرض ظييذ اإلمييٚم ادٓييدي -ـييام يييدظل افنيئً -ٜؾَييٚلأ هييق ـييٚال فنيئًتْٚ
وصييٚح( ٛمييـ ٓ حيوييره افٍَٔييف) أدرك مييـ افٌٌٔيي ٜافهييٌرى ٍٕٔيي ٚوظؼيييـ ظٚميي ٚؾِييؿ
يًسض إفّ ٜظذ م ٚؾٔٓ ٚمـ أحٚدي ٞؽر صحٔحٜل وفٔس ؿ ظيـ هيذا جيقاب واوي
ومٍزظٓؿ يف هذه ادقاؿػ إػ دظقى افتَٔ ٜيَقل افْجٍيل جقابي ٚظيذ ذفيؽأ «وإٔيف ٓ ليٛ
ظذ إفّ ٜادٌٚدرة إفٔٓؿ بٚإلُٕٚر وٓ ٔٔز اخلىٖ مـ افهيقاب دْيع افتَٔي ٜادتٍرظي ٜظيذ ييقم
()1

افًٍَٜٔش .

ووقفهه وي حخٌث اإلحىاع:
اإلمجٚع أحد إدف ٜادًتزة ظْيد أهيؾ افًيْ ٜومٍٓقميف ظْيدهؿ إٔيفأ اتٍيٚق جمتٓيدي أميٜ
()2

مّد ^ بًد وؾٚتف يف ظك مـ إظهٚر ظذ أمر مـ إمقر .
أم ٚبٚفًٌْ ٜفِنًٔ ٜؾَد تَدم ٝاإلصٚرة إػ أن مـ َٕيٚط اخليالال بيغ افىيٚفٍتغ اخليالال
حقل حجٔ ٜاإلمجٚعأ
ؾذه ٛإخٌٚريقن – وواؾَٓيؿ بًيض إصيقفٔغ -إػ أن اإلمجيٚع فئس بحجي ٜإٓ ميع
افَىييع بييدخقل ادًهييقم وييّـ ادجًّييغ ؾِييذفؽ ٓ حجٔيي ٜفإلمجٚظييٚت ادَْقفيي ٜيف ـتييٛ
افٍَٓٚء فًدم افَىع بدخقل ادًهقم وّـ ادجًّغ وأم ٚاإلمجٚع افذي هيق إمجيٚع افٍَٓيٚء
( )1ـنػ افٌىٚء (صأ .)40
( )2إرصٚد افٍحقل فِنقـٚين (.)193/1
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()1

وادجتٓديـ ؾِٔس بحج ٜؿىً ٚوؿد سح هبذا أـثر ظِامء إخٌٚريغ .
وأـثر مي ٚاشيتْدوا ظِٔيف إٔيف ٓ يقجيد دفٔيؾ ظْيدهؿ ظيذ حجٔي ٜاإلمجيٚع وإٕيام هيذا ميـ
خمسظٚت (افًٚم )ٜأي أهؾ افًْ.ٜ
وذه ٛمجٓقر إصقفٔغ إػ حجٔ ٜاإلمجٚع

()2

وظرؾقا اإلمجٚع بٖٕفأ اتٍٚق أم ٜمّد ^

()3

ظذ وجف ينّؾ ؿقل ادًهقم .
وؿٔؾأ آتٍٚق افُٚصػ ظـ رأي ادًهقم أو ؿقفف أو ؾًِف أو تَريره افُٚصػ ظيـ رأييف
()4

أيو. ٚ
وحََٔ ٜاإلمجٚع ظْيدهؿ إٔيف وشئِ ٜـٚصيٍ ٜظيـ ؿيقل ادًهيقم و يذا هيق فئس بحجيٜ
بًٍْف يَقل ابـ ادىٓر احلعأ «اإلمجٚع إٕام هق حج ٜظْدٕٓ ٚصتامفف ظذ ؿقل ادًهقم ؾُيؾ
مجٚظيي ٜـثييرت أو ؿِيي ٝـييٚن ؿييقل اإلمييٚم يف مجِيي ٜأؿقا يي ٚؾ٘مجٚظٓيي ٚحجييٕ ٜجِييف ٓ ٕجييؾ
()5

اإلمجٚعش .
وإذا تٖمِ ٝأؿقا ؿ يف اإلمجٚع ٓ تُٚد تِّس ؾرؿ ٚبغ مٍٓقم افًْ ٜواإلمجيٚع ظْيدهؿ إٓ
بييٚفٍِظ ؾَييطٕ :ن افًييْ ٜؿييقل ادًهييقم واإلمجييٚع ادًتييز ظْييدهؿ هييق افُٚصييػ ظييـ ؿييقل

( )1يْيرأ افٍقافد اددٕٔ ٜفالشسابٚدي (صأ )266احلدافؼ افْيٚضة فٌِحيراين ( )71/1وشيٚفؾ افنئً ٜفًِيٚمع
(ٕ )214/30قر افزاهغ فِجزافري (.)40/1
( )2يْيييرأ أوافييؾ ادَييٓٚت فٍِّٔييد (صأ )121افنييافر فِحييع ( )530/2مٌييٚدئ إصييقل ٓبييـ ادىٓيير
(صأ )19حتريرات يف إصقل فِخّْٔل (.)367/6
( )3مٌٚدئ إصقل فِحع (صأ.)190
( )4افًِّ ٜافٌٔوٚء فِتزيزي (صأ.)327
( )5هتذي ٛافقصقل إػ ظِؿ إصقل (صأ .)211

82

اموحدة امثامثث
وطادر امخنقي غٌد امشٌػث

()1

ادًهقم وٓ ظزة بٖؿقال ؾَٓٚفٓؿ وفق بٌِقا أٓال .
ؾًّْك هذا أن اإلمجٚع فٌق ٓ ؾٚفيدة يف افَيقل ؾٔيف أصيال وإٕيام هنٚيي ٜأميرهؿ أهنيؿ شيّقا
افًْ ٜبٚشؿ اإلمجٚع وهذا م ٚيكيحقن بيف يَيقل مّيد روي ٚاديٍيرأ «إن اإلمجيٚع ٓ ؿّٔيٜ
ظِّٔ ٜفف ظْد اإلمٚمٔ ٜم ٚيُنػ ظـ ؿقل ادًهقم ؾ٘ذا ـنػ ظذ ٕحق افَىيع ظيـ ؿقفيف
ؾٚحلجيي ٜيف احلََٔيي ٜهييق ادُْنييػ ٓ افُٚصييػ ؾٔييدخؾ حْٔئييذ يف افًييْ ٜوٓ يُييقن دفيئال
()2

مًتَال يف مَٚبِٓٚش .
وٕجؾ أن اإلمجٚع إٕام هق ـٚصػ ظـ ؿقل اإلمٚم ؾَد جلٖوا إػ ضرق مـ أجؾ افتٖـد ميـ
أن ؿقل ادًهقم وّـ أؿقال ادجًّغ ومـ أؽرب هذه افىرافؼ إٔيف فيق وؿيع اخليالال بيغ
ضٚفٍتغ إحداا ٚمًِقم ٜوإخيرى جمٓقفي ٜؾي٘هنؿ يٖخيذون بَيقل افىٚفٍي ٜادجٓقفي ٜيَيقل
صٚح ٛمً ٚافديـأ «إذا اختٍِ ٝاإلمٚمٔ ٜظذ ؿقفغ ؾ٘ن ـ ٕٝٚإحيدى افىيٚفٍتغ مًِقميٜ
افًْيي ٛو يُييـ اإلمييٚم أحييدهؿ ـييٚن احلييؼ مييع افىٚفٍيي ٜإخييرى وإن تُييـ مًِقمييٜ
افًْييٛش

()3

ويًِِييقن هييذا بييٖن احلييؼ ٓ خيييرج ظييـ افىييٚفٍتغ وٓ بييد أن يُييقن اإلمييٚم مييع

إحداا ٚوٓ يُّـ أن يُقن ميع افىٚفٍي ٜادًِقمي ٜؾٌَيل إٔيف ميع افىٚفٍي ٜادجٓقفي ٜؾُٔيقن
ؿق  ٚهق احلؼ!!
وتٖ منُِ ٜأخرىأ وهيل إٔيف يف زميـ ؽٌٔي ٜاإلميٚم يًيد هْيٚك إمُٕٔٚي ٜفُِنيػ ظيـ
ؿقفف ؾهٚر اإلمجٚع فٌقا ٓ ؾٚفدة مْف يَقل يقشيػ افٌحيراينأ «حتَيؼ هيذا اإلمجيٚع يف زميـ
افٌٌٔ ٜمتًذر فتًذر طٓقره

وظن وٌط افًِامء ظذ وجف يتحَؼ دخقل ؿقفيف يف مجِيٜ

( )1مً ٚافديـ (صأ .)405
( )2أصقل افٍَف (.)92/3
( )3مً ٚافديـ (صأ.)406
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()1

أؿقا ؿش .
وإذا ـٚن إمر هُذا ؾِامذا ؿٚفقا بحجٔ ٜاإلمجٚعل وهيذا آظيساض أثير ظيذ افنئً ٜيف
ظهقر متَدم ٜوؿد أجيٚب افيًٌض بيٖن هيذا مٚـيٚة ٕهيؾ افًيْ ٜؾَيد َٕيؾ بًيض صئقخ
افنًٔ ٜظـ افؼيػ ادرت ٙإٔف ؿٚلأ «إْٕ ٚفًْ ٚبٚدفغ بٚحلُؿ بحجٔ ٜاإلمجٚع حتك يرد ـقٕيف
فٌقا وإٕام بدأ بذفؽ ادخٚفٍقن وظروقه ظِْٔ ٚؾِؿ ٕجد بدا مـ مقاؾَتٓؿ ظِٔف ؾقاؾَْٚهؿ
يف أصييؾ احلُييؿ فُقٕييف حَيي ٚيف ًٍٕييف وإن خٚفٍْييٚهؿ يف ظِتييف ودفِٔييفش

()2

أيأ إهنييؿ ؿييٚفقا

بٚإلمجٚع دجرد افتَِٔد وادحٚـٚة ٕهؾ افًْ.ٜ
ثؿ إهنؿ وهؿ يَقفقن بٖن اإلمجٚع وهق م ٚيُنػ ظـ ؿقل ادًهيقم ٓ يىٌَيقن هيذا بيؾ
يتتًٌقن اتٍٚق أصحٚهبؿ ٓ ؿقل مًهقمٓؿ و ذا ؿيٚل صيٚح ٛمًي ٚافيديـ حٔيْام ذـير ميٚ
ؿٚفف أحد ـٌٚر صٔقخٓؿ ميـ أن افًّيدة هيق ـيالم ادًهيقم ٓ اتٍيٚق افٍَٓيٚء بدوٕيف ؾَيٚلأ
«وافًجيي ٛمييـ ؽٍِيي ٜإصييحٚب ظييـ هييذا إصييؾ وتًييٚهِٓؿ يف دظييقى اإلمجييٚع ظْييد
احتجٚجٓؿ بف فًِّٚفؾ افٍَٓٔ ٜحتك جًِقه ظٌٚرة ظـ جمرد اتٍيٚق اجلامظي ٜميـ إصيحٚب
ؾًدفقا بف ظـ مًْٚه افذي جرى ظِٔف آصىالح مـ ؽر ؿريْ ٜجِٔ ٜوٓ دفٔيؾ ظيذ احلجٔيٜ
()3

مًتدا  -ـذا  -بفش .

ووقفهه وي حخٌث امػقل:
ؿٌؾ احلدي ٞظـ حجٔ ٜافًَؾ ٓ بد مـ افتٌْٔيف ظيذ إٔيف ؿيد وؿيع اخليالال بيغ افنئً ٜيف
( )1احلدافؼ افْٚضة (.)71/1
( )2ؿقامع افٍوقل (صأ .)305
( )3مً ٚافديـأ (صأ.)406-405
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مٍٓقم افًَؾ افذي يتحدثقن ظْف هْ ٚيف بٚب إدف ٜو ؿ يف هذا ؿقٓنأ
إولأ وهق فًٚم ٜإخٌٚريغ حٔ ٞؾنوا افًَؾ بٖٕيف مُِي ٜوحٚفي ٜيف افيٍْس تيدظق إػ
()1

اختٔٚر اخلرات واجتْٚب افؼور وموٚره. ٚ
افثٚينأ وهق فًٚم ٜإصقفٔغ حٔي ٞلًِيقن تالزمي ٚبيغ حُيؿ افًَيؾ وحُيؿ افؼيع
()2

ؾٚفًَؾ ظْدهؿ هقأ م ٚيُقن بف افتٍُر وآشتدٓل وترـٔ ٛافتهقرات وافتهديَٚت .
إٓ أن مٍٓقم افًَؾ ييؾ يُتٍْف ٕقع مـ افٌّقض ظْد افنًٔ ٜؾِٔس مـ افقاوي

ٚميٚ

م ٚهق افًَؾ ظْدهؿ ومي ٚهيل حيدوده ومي ٚافيذي ييدخؾ يف تًريٍيف ومي ٚافيذي ٓ ييدخؾ
()3

وهذه اإلصُٚفٔ ٜمقجقدة ظْد إصقفٔغ وإخٌٚريغ ظذ حد شقاء .
وأما بالـسبة حلجقة العؼل فؼد اختِػ إصقفٔقن وإخٌٚريقن يف هذه افَؤ ٜظذ ؿقفغأ
إولأ أن افًَؾ حج ٜوهذا ؿقل ظٚمي ٜإصيقفٔغ حتيك سح بًويٓؿ بٖٕيف ادهيدر
افقحٔييد يف أصييقل افييديـ

()4

ولًِييقن أدفيي ٜإحُييٚم أربًييٜأ افُتييٚب وافًييْ ٜواإلمجييٚع

()5

وافًَؾ .
()6

وهذا افذي اشتَر ظِٔف ؿقل مجٓقر افنًٔ ٜادتٖخريـ .

(ٕ )1قر افزاهغ فِجزافري ()330/2
( )2مهٚدر افتَِل وأصقل آشتدٓل افًَدي ٜظْد اإلمٚمٔ ٜآثْل ظؼي( ٜصأ.)754
( )3يْير دفٔؾ افًَؾ ظْد افنًٔ ٜاإلمٚمٔ ٜفرصدي ظِٔٚن (صأ 105وم ٚبًد)
( )4إصقل افًٚم ٜفٍَِف ادَٚرن دحّد تَل احلُٔؿ (صأ )299جٚمع افًًٚدات دٓدي افْراؿل (.)117/1
( )5وصقل إخٔٚر إػ أصقل إخٌٚر (صأ.)183
( )6دفٔؾ افًَؾ ظْد افنًٔ ٜفًِِٔٚن (صأ.)114
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ومييـ أول مييـ سح بٚفييدفٔؾ افًَييعأ مّييد بييـ إدريييس احلييع (ت 598ه يي) يف ـتٚبييف
افنافر.
افثٚينأ أن افًَؾ فٔس بحج ٜمًتَِ ٜوهذا ؿقل ظٚمي ٜإخٌيٚريغ ويًتيزون أن افًَيؾ
()1

هق جمرد وشِٔ ٜإلدراك احلُؿ افؼظل .
ويًييّقن هييذا افًَييؾ بٚفًَييؾ افٍىييري ولًِقٕييف دفيئال وحييٚـام ظييذ إدفيي ٓ ٜظييذ
()2

إحُٚم .
وربام اشتدفقا ظذ بًض افَوٚي ٚافًَديي ٜبٚفًَيؾ مثيؾ آشيتدٓل ظيذ وجيقد ادٓيدي
()3

ادْتير ـام ؾًؾ ادجِز .

( )1افتذـرة بٖصقل افٍَف (صأ.)28
( )2دفٔؾ افًَؾ ظْد افنًٔ ٜفًِِٔٚن (صأ.)109
( )3بحٚر إٕقار ()215/51
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الىحذة الزابعت :انحزافاث الشيعت في أركان اإليمان

حمتويات الوحدة:
 إحراؾٓؿ يف تقحٔد اهلل تًٚػ.
 إحراال ظَٔدهتؿ يف ادالفُ.ٜ
 إحراؾٓؿ يف اإليامن بٚفُت.ٛ
 إحراؾٓؿ يف اإليامن بٚفرشؾ.
 إحراؾٓؿ يف اإليامن بٚفٔقم أخر.
 إحراؾٓؿ يف اإليامن بٚفَدر.
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اًحرافهه في حوحٌد امنه حػامى:
احنسافّي يف تٕحٗد السبٕبٗ:ٛ
إضفا ٞصف ٛالسبٕبٗ ٛعم ٜبعض األٟى:ٛ
يٌٚفغ افنًٔ ٜيف تًئؿ أفّتٓؿ وافٌِق ؾٔٓؿ حتك يوٍقن ظِٔٓؿ بًض أوصٚال افربقبٔيٜ
ويييروون يف هييذا افروايييٚت ادًتنييًْ ٜؾييروون ظييـ ظييع إٔييف ؿييٚلأ «إٔيي ٚرب إرض افييذي
()1

يًُـ إرض بفش .
وظيييـ أل ظٌيييد اهلل ؿيييٚل يف ؿقفيييف تًيييٚػأ ﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾[افزميييرأ]69أ «رب
()2

إرض يًْل إمٚم إرضش .
ويف ؿقفف شٌحٕٚفأ ﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ [افُٓيػأ]87
()3

ؿٚفقاأ «يرد إػ أمر ادٗمْغ ؾًٔذبف ظذابُٕ ٚراش .
ويف ؿقفييف شييٌحٕٚفأ ﴿ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ﴾[افُٓييػأ ]110جييٚء يف تًٍيير افًٔييٚرأ
«يًْل افتًِٔؿ فًع

()4

وٓ يؼك مًف يف اخلالؾ ٜمـ فٔس فف ذفؽ وٓ هق مـ أهِفش .

القٕه بالٕالٖ ٛالتػسٖعٗ:ٛ
يَقل افىٌٚضٌٚفلأ «افقٓي ٜافتؼئً ٜظٌٚرة ظـ افَٔيٚم بٚفتؼييع وافيدظقة وتربٔي ٜإميٜ
واحلُؿ وافَوٚء يف أمقره ٚواختالؾٚهتٚش

()5

ويًتَيد افنئً ٜأن اهلل تًيٚػ ؿيد أظىيك إفّيٜ

( )1مرآة إٕقار (صأ.)59
( )2تًٍر افَّل (.)253/2
( )3مرآة إٕقار (صأ.)59
( )4تًٍر افًٔٚر (.)353/2
( )5ادٔزان (.)16/6
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افتٍقيض وافقٓي ٜافتؼئً ٜفَٔرروا ميـ إحُيٚم مي ٚيرييدون ؾٔحِيقا وحيرميقا ميـ ظْيد
إًٍٔييٓؿ وجييٚءت روايييٚهتؿ سحييي ٜهبييذا وؿييد مجييع افُِْٔييل افروايييٚت ادتًَِيي ٜبّقوييقع
افتٍقيض يف اجلزء إول مـ أصقل افُيٚيف وصيٍّْٓ ٚيف بيٚب واحيد ويَْيؾ يف هيذا افٌيٚب
ظؼة أحٚدي ٞيف هذا ادجٚل ومـ هذه افروايٚتأ ظـ افٌٚؿر وافهٚدق ؿيٓٚأ « ّ
يٚر َك
إن اهللَّ َت ٌَ َ
ِِ
وتًَٚػ َؾق َض إػ ٌَٕٔ ِف َأمر َخ ِْ ِ
افر ُ
شيقل
َف ف ِ َْٔ ُير ـ َ
َّ
َ
ثؿ تَيذ هيذه أييٜأ ومي ٚآتيُ ٚـ ُؿ َّ
َٔػ ضَ ٚظ ُتٓؿ َّ
ّ َ
()1
َؾ ُخ ُذو ُه َوم ٚهنُ ٚـ ْؿ ظْف ؾٕٚتٓقاش .

وظـ أل ظٌد اهلل افهيٚدق

أ «إن اهلل  أ َّدب ٌٕٔيف ظيذ مٌتيف ؾَيٚلأ ﴿ﮛ ﮜ ﮝ

ؾيييقض إفٔيييف ؾَيييٚل أ ﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮞ ﮟ﴾[افَِيييؿأ ]4ثيييؿ ّ
ﮧﮨ﴾[احلؼأ]7

ؾيقض
وؿيٚل أ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ﴾[افًْيٚءأ ]80وإن ٌٕيل اهلل ّ

إػ ظع وافتّْف ؾًِّتؿ وجحد افْٚس ؾقاهلل فْحٌُؿ أن تَقفيقا إذا ؿِْي ٚوأن تهيّتقا إذا
()2
صّتْ ٚوٕحـ يف م ٚبُْٔؿ وبغ اهلل  م ٚجًؾ اهلل ٕحد خر ًا يف خالال أمرٕٚش .

وظـ أل ظٌداهلل أن مقشك بـ أصٔؿ شٖفف ظـ آيي ٜميـ ـتيٚب اهلل ؾخيزه هبي ٚؾِيؿ ييزح
حتييك دخييؾ رجييؾ ؾًييٖفف ظييـ تِييؽ أييي ٜبًْٔٓيي ٚؾييٖخزه بخييالال ميي ٚأخييزه ؿييٚل ابييـ
أصٔؿأ ؾدخِْل ميـ ذفيؽ مي ٚصيٚء اهلل حتيك ـيٚد ؿٌِيل يؼيح بٚفًيُٚـغ وؿِيٝأ ترـيٝ
أب ٚؿتٚدة بٚفنٚم ٓ خيىئ يف احلرال افقاحد افقاو وصٌٓٓ ٚوجئ ٝإػ مـ خيىكء هذا اخلىيٖ
ـِف ؾٌْٔ ٚإٔ ٚـذفؽ إذ دخؾ ظِٔف رجؾ آخر ؾًٖفف ظـ تِؽ أي ٜبًْٔٓي ٚؾيٖخزه بخيالال
م ٚأخزين وافذي شٖفف بًدي ؾتجذ ظْيل وظِّي ٝأن ذفيؽ تًّيد مْيف ؾحيدث ٝبقيء يف
ٍٕز ؾٚفتٍ ٝإ ّيل أبق ظٌد اهلل ؾَٚلأ «يي ٚبيـ أصئؿ ٓ تًٍيؾ ـيذا وـيذا ؾحيدَّ َثْل ظيـ إمير
( )1افُٚيف (.)267/1
( )2افُٚيف (.)265/1
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افذي حدث ٝبف ٍٕز ثؿ ؿٚلأ ي ٚابـ أصٔؿ إن اهلل ؾقض إػ شئِامن بيـ داود

ؾَيٚلأ

﴿ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾[صأ ]39وؾييقض إػ ٌٕٔييف ؾَييٚلأ﴿ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ﴾[احلؼيأ ]7ؾام ؾقض إػ ٌٕٔف ؾَد ؾقض إفْٔي .ٚيي ٚابيـ أصئؿ ميـ
يرد اهلل أن يدييف يؼيح صيدره فإلييامن وميـ ييرد أن يويِف لًيؾ صيدره وئَ ً ٚحرجي ًٚ
أتدري م ٚاحلرجل ؿِٝأ ٓ .ؾَٚل بٔدهأ ووؿ أصٚبًف ـٚفقء ادهّ ٝافيذي ٓ خييرج مْيف
()1

رء وٓ يدخؾ ؾٔف رءش .

القٕه بالٕالٖ ٛالتكٍٕٖٗ:ٛ

ـييام يًتَييد افنيئً ٜأن إفّيي ٜهييؿ وشييٚفط بييغ اهلل تًييٚػ وبييغ خَِييف يف افًٌييٚدة ـييذفؽ
يًتَدون أن إفّ ٜواشى ٜيف اخلِؼ وافتُيقيـ يَيقل اخليقفلأ «ٓ صيٌٓ ٜيف وٓييتٓؿ
ظذ ادخِقؿٚت بٖمجًٓ ٚـام ييٓير ميـ إخٌيٚر فُيقهنؿ واشيى ٜيف اإلليٚد وهبيؿ افقجيقد
وهييؿ افًييٌ ٛيف اخلِييؼ إذ فييقٓهؿ ديي ٚخِييؼ افْييٚس ـِٓييؿ وإٕييام خَِييقا ٕجِٓييؿ وهبييؿ
وجقدهؿ وهؿ افقاشى ٜيف اإلؾٚو ٜبؾ ؿ افقٓي ٜافتُقئْ ٜد ٚدون اخليٚفؼ ؾٓيذه افقٓييٜ
()2

ٕحق وٓي ٜاهلل تًٚػ ظذ اخلِؼش .
ويَقل اخلّْٔلأ «إن فإلمٚم مَٚم ٚمّقدا ودرج ٜشٚمٔ ٜختوع فقٓيتٓي ٚوشئىرهت ٚمجٔيع
()3

ذرات هذا افُقنش .
ويَييقل مّييد صييٚدق افروحييٚينأ «افقٓييي ٜافتُقئْيي – ٜأيأ وٓء افتكييال افتُييقيْل -
وادراد هبٚأ ـقن زمٚم أمر افً ٚبٖيديؿ و ؿ افًِىْ ٜافتٚم ٜظذ مجٔع إمقر بٚفتكال ؾٔٓيٚ

( )1افُٚيف (.)265/1
( )2مهٌٚح افٍَٚه.)279/3( ٜ
( )3احلُقم ٜاإلشالمٔ( ٜصأ.)52
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ـٔػ م ٚصٚءوا اظدام ٚوالٚدا وـقن ظ ٚافىًٌٔ ٜمَْٚدا ؿ ٓ بْحق آشتَالل بيؾ يف ضيقل
()1

ؿدرة اهلل تًٚػ وشِىْتف واختٔٚرهش .
وؿد أفػ هٚصؿ افٌحراين مقشقظ ٜويخّ ٜجيدا أشيامهٚأ (مديْي ٜمًيٚجز إفّي ٜآثْيل
ويّْٓ ٚفُيؾ
ظؼ ودٓفؾ احلج ٟظذ افٌؼ) وؿد اصيتٓرت بٚشيؿ (مديْي ٜادًيٚجز) وؿيد َّ
()2

إمٚم مـ إفّ ٜظؼات افروايٚت وافَهص يف افتكؾٚت افتُقئْ ٜادزظقم. ٜ
ومـ روايٚهتؿ حقل هيذه افَوئٜأ ظيـ أل ظٌيداهلل ؿيٚلأ «إن افيدٕٔ ٚثيؾ فإلميٚم يف ؾَِيٜ
اجلقز ؾام تًرض فقء مْٓ ٚوإٕف فٔتْٚول مـ أضراؾٓ ٚـام يتْٚول أحدـؿ مـ ؾقق مٚفدتيف ميٚ
()3

ينٚء ؾال يًزب ظْف مْٓ ٚرءش .
ويييروون ظييـ بًييض أصييحٚهبؿ أهنييؿ ـييٕٚقا ظْييد أل ظٌييداهلل ؾَييٚلأ «فْيي ٚخيزافـ إرض
رجع أخرجل م ٚؾٔؽ مـ افيذهٕ ٛخرجي ٝؾَيٚم
ومٍٚتٔحٓ ٚوفق صئ ٝأن أؿقل ب٘حدى
َّ
ب٘حدى رجِٔف ؾخىٓ ٚيف إرض خى ٚؾٍٕٚجرت إرض ثؿ ؿٚم بٔده ؾٖخرج شٌُٔ ٜذهٛ
ؿدر صز ؾتْٚو  ٚؾَٚلأ إيروا ؾٔٓ ٚحً ٚحًْ ٓ ٚتنُقا ثؿ ؿٚلأ إييروا يف إرض ؾي٘ذا
()4

شٌٚفؽ يف إرض ـثر بًوٓ ٚظذ بًض يتألٕش .
وؽر ذفؽ افُثر مـ افروايٚت فديؿ وهذا مـ افٌِق افًئؿ افذي يهؾ إػ حد افؼك
بٚهلل تًٚػ يف ربقبٔتف.
ولًد افٌٓٚء افًٚمع هذا افٌِق ؾَٔقل يف مدح ادٓدي ادْتيرأ

( )1مْٓٚج افٍَٚه.)268/4( ٜ
( )2يْيرأ افقٓي ٜافتُقئْ ٜفؤٚء اخلٌٚز افَىٍٔل (صأ.)298
( )3بهٚفر افدرجٚت (/2افٌٚب.)4
( )4بهٚفر افدرجٚت (/8افٌٚب 2احلدي.)1 ٞ

91

اموحدة امراةػث
اًحرافات امشٌػث في أركان اإلًىان

صييٚح ٛافًه يير اإلمييٚم ادْتييير

ميييـ بيييام يٖبيييٚه ٓ ليييري افَيييدر

حجيييي ٜاهلل ظييييذ ـييييؾ افٌنييييير

خر أهؾ إرض يف ـؾ اخلهٚل

مييـ إفٔييف افُييقن ؿييد أفَييك افَٔييٚد

جمريييييييي ٚأحُٚميييييييف ؾييييييئام أراد

إن تزل ظـ ضقظف افًٌع افنيداد

خر مْٓ ٚـيؾ ظيٚيل افًيّؽ ظيٚل

ذو اؿتييدار إن ينييٖ ؿِيي ٛافىٌييٚع

صييير اإلطيييالم ضًٌييي ٚفِنيييداد
َّ

وارتييدى اإلمُييٚن ُبييرد آمتْييٚع

()1

ؿدرة مقهقب ٜمـ ذي اجليالل .

احنسافّي يف تٕحٗد األلِٕٗ:ٛ

يًتز ادذه ٛاإلميٚمل افراؾيضي أحيد أبيرز ميذاه ٛافٌَقريي ٜوؾٔيف ميـ افٌِيق يف افٌؼي
وتَديًٓؿ إػ حد افتٖفٔف وظٌٚدة افٌَقر وإضحي ٜمي ٓ ٚيُيٚد يقجيد يف ميذه ٛآخير ميـ
ادذاه ٛادنٓقرة و ذا ؾ٘ن إحراؾٓؿ يف افتقحٔد بنُؾ ظٚم إحراال صديد جدا.
ومْنييٖ هييذا إٓحييراال هييق مييـ ؿويئ ٜاإلمٚميي ٜؾٌِييقهؿ يف أفّييتٓؿ أدى هبييؿ إػ هييذه
إٓحراؾٚت اخلىرة حتك جًِقا افتقحٔد هق اإلمٚم !ٜومـ ميٚهر هذاأ

تأٖٔن آٖات التٕحٗد باإلواو:ٛ

يٍن افراؾوٕ ٜهقص افَرآن افتيل تيٖمر بًٌيٚدة اهلل وحيده بيٖن ادَهيقد هبي ٚإمٚمي ٜظيع
وإفّ ٜوافْهقص افتل تْٓك ظـ افؼك جًِقا ادَهقد هب ٚافؼك يف وٓي ٜإفّ.ٜ
ؾٍل

ؿقفف شٌحٕٚفأ ﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﴾ [افزميرأ]65

( )1افقٓي ٜافتُقئْ ٜبغ افَرآن وافزهٚن فؤٚء افَىٍٔل(صأ.)34
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جٚء يف مهٚدرهؿ تًٍره ٚبام ييعأ «يًْيل إن أذـي ٝيف افقٓيي ٜؽيرهش

()1

ويف فٍيظ آخيرأ

«فئـ أمرت بقٓيي ٜأحيد ميع وٓيي ٜظيع ميـ بًيدك فٔحيٌىـ ظِّيؽش وؿيد شيٚق صيٚحٛ
()2

افزهٚن يف تًٍر افَرآن أربع روايٚت ؿ يف تًٍر أي ٜافًٚبَ ٜبٚدًْك ادذـقر .
وجٚء أيو ٚيف شٌٕ ٛزو ي ٚظْيدهؿأ «إن اهلل  حٔي ٞأوحيك إػ ٌٕٔيف ^ أن يَئؿ ظِٔيٚ
فِْٚس ظِام إدس إفٔف مًٚذ بـ جٌؾ ؾَٚلأ أذك يف وٓيتيف إول وافثيٚين -يًْيقنأ أبي ٚبُير
وظّر -حتك يًُـ افْٚس إػ ؿقفؽ ويهيدؿقك ؾِيام إٔيزل اهلل أ ﴿ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ﴾[ادٚفدةأ]67

صُ ٚرشقل اهلل ^ إػ جزافٔؾ ؾَٚلأ إن افْٚس يُذبقين وٓ
()3

يٌَِقن مْل ؾٖٕزل اهلل أ ﴿﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﴾[افزمرأ]65ش .
وبّثؾ هذه افىريَي ٜيًٍييرون ؿقفيف شيٌحٕٚفأ ﴿ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴾
[افّْؾأ]61

()4

ؿٚل أبق ظٌد اهللأ «أيأ إمٚم هدى مع إمٚم والل يف ؿرن واحدش .

وروايٚهتؿ يف تٖويؾ ٕهقص افتقحٔد وافْٓل ظـ افؼك هبذا ادًْك ادْحيرال ظْيدهؿ ٓ
تُٚد ختِق مْٓ ٚآي ٜميـ آييٚت افَيرآن ادتًَِي ٜبٚفتقحٔيد وافْٓيل ظيـ افؼيك وجًِيقا هيذا
افتٖويؾ ؿٚظدة مىردة يف افَرآن ؾَٚفقاأ «ـؾ م ٚورد طٚهره يف افذيـ أذـيقا ميع اهلل شيٌحٕٚف
ربيي ٚؽييره مييـ إصييْٚم افتييل صييًْقه ٚبٖيييديؿ ثييؿ ظيّقهيي ٚوأحٌقهيي ٚوافتزمييقا ظٌٚدهتييٚ
وجًِييقهؿ ذـييٚء رهبييؿ وؿييٚفقاأ هييٗٓء صييًٍٚؤٕ ٚظْييد اهلل بٌيير أميير مييـ اهلل بييؾ بييآرافٓؿ
وأهقافٓؿ ؾٌىْف وارد يف افذيـ ٕهٌقا أفّ ٜبٖيديؿ وظيّقهؿ وأحٌيقهؿ وافتزميقا ضيٚظتٓؿ
( )1افُٚيف (.)427/1
( )2افزهٚن (.)83/4
( )3افزهٚن (.)83/4
( )4بحٚر إٕقار (.)391/23
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وجًِقهؿ ذـٚء إميٚمٓؿ افيذي ظْٔيف اهلل فيفش

()1

ووويًٓؿ هيذا ؿٚظيدة يًْيل أن أخٌيٚرهؿ

تقاضٖت وتوٚؾرت ظذ هذا ادًْك وهيذا مي ٚسحيقا بيف ؾَيٚفقاأ «إن إخٌيٚر متويٚؾرة يف
تٖويؾ افؼك بٚهلل وافؼك بًٌٚدتف بٚفؼيك يف افقٓيي ٜواإلمٚمي :ٜأيأ يؼيك ميع اإلميٚم ميـ
فٔس مـ أهؾ اإلمٚم ٜوأن يتخذ مع وٓي ٜآل مّد

-أيأ إفّ ٜآثْي ٚظؼي -وٓييٜ

()2

ؽرهؿش .

الٕالٖ ٛأصن قبٕه األعىاه عٍدِي:
يًتَد أهؾ افًْ ٜأن افتقحٔد هق أصؾ ؿٌيقل إظيامل وافؼيك بيٚهلل شيٌحٕٚف هيق شيٌٛ
بىالهنيييٚ

ـيييام ؿيييٚل تًيييٚػأ ﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ﴾[افًْيييٚءأ]48

وفُـ افنًٔ ٜجًِقا مْٚط ذفؽ ـِف وٓي ٜآثْيل ظؼي وؿيٚفقا يف رواييٚهتؿأ «ؾي٘ن ميـ أؿير
بقٓيتْ ٚثؿ مٚت ظِٔٓ ٚؿٌِ ٝمْف صالتف وصقمف وزـٚتيف وحجيف وإن يَير بقٓيتْي ٚبيغ
()3

يدي اهلل جؾ جالفف يٌَؾ اهلل  صٔئ ٚمـ أظامففش .
وزظّقا أن جزافٔؾ ٕزل ظذ افٌْل ^ ؾَٚلأ يي ٚمّيد افًيالم يَرفيؽ افًيالم ويَيقلأ
«خَِ ٝافًاموات افًيٌع ومي ٚؾئٓـ وإرويغ افًيٌع ومي ٚظِئٓـ ومي ٚخَِي ٝمقويًٚ
أظيؿ مـ افرــ وادَٚم وفق أن ظٌدا دظٚين هْٚك مْذ خَِ ٝافًاموات وإروغ ثؿ فَْٔل
()4

جٚحدا فقٓي ٜظع ٕـٌٌتف يف شَرش .
بؾ إهنؿ جًِقا افتقحٔيد ٓ يٌَيؾ إٓ بٚفقٓيي ٜؾٍيل أخٌيٚرهؿ «ؿيٚل رشيقل اهلل ^أ ميـ

( )1مرآة إٕقار (صأ.)100
( )2مرآة إٕقار (صأ.)202
( )3أمٚيل افهدوق (صأ.)155 154
( )4بحٚر إٕقار (.)167/27
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ؿٚلأ ٓ إفف إٓ اهلل دخؾ اجلْ ٜؾَٚل رجالن مـ أصيحٚبفأ ؾيْحـ َٕيقلأ ٓ إفيف إٓ اهلل ؾَيٚل
رشقل اهلل ^أ إٕام تٌَؾ صٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهلل مـ هذا وصًٔتف وووع رشيقل اهلل ^ ييده
()1

ظذ رأس ظع وؿٚل امأ مـ ظالم ٜذفؽ أٓ جتًِ ٚجمًِف وٓ تُذب ٚؿقففش .
وروايٚهتؿ يف هذه ادًٖف ٜـثرة جٚء ظذ أـثره ٚصٚح ٛافٌحيٚر ؾَيد ذـير ميثال ظؼييـ
رواي ٜيف «بٚب أهنؿ

أهؾ إظراال ٓ يدخؾ اجلْ ٜإٓ ميـ ظيرؾٓؿ وظرؾيقهش وإحيدى
()2

وشًٌغ رواي ٜيف «بٚب إٔف ٓ تٌَؾ إظامل إٓ بٚفقٓيٜش .

اعتقادِي أُ األٟىِ ٛي الٕاضط ٛبني اهلل ٔاخلمق:

يًتَد ادًِّقن أن افرشؾ هؿ افقاشى ٜبغ اهلل وافْٚس يف تٌِٔغ أمر اهلل وذظيف وفًٔيقا
وشٚفط يف افًٌٚدة وخيٚفٍٓؿ يف هذا افنًٔ ٜآثْل ظؼيي ٜؾَٔقفيقنأ إن إفّي ٜآثْيل ظؼي
هؿ افقاشى ٜبيغ اهلل وخَِيف يف ـيؾ رء ؿيٚل ادجِزي ظيـ أفّتيفأ «ؾي٘هنؿ حجي ٛافيرب
وافقشٚفط بْٔف وبغ اخلِؼش وظَد فذفؽ بٚبي ٚبًْيقانأ «بيٚب أن افْيٚس ٓ يتيدون إٓ هبيؿ
()3

وأهنؿ افقشٚفؾ بغ اخلِؼ وبغ اهلل وإٔف ٓ يدخؾ اجلْ ٜإٓ مـ ظرؾٓؿش .
وهذه افقشٚض ٜبغ اهلل تًذ وبغ خَِف تتجذ يف ميٚهر مْٓٚأ
قوهلم :ال هداية لؾـاس إال باأليؿة:
جٚءت افًديد مـ افروايٚت افنًٔٔ ٜافتل تكح بيٖن افْيٚس ٓ يُّيـ أن يتيدوا إٓ ظيـ
ضريؼ إفّ ٜومـ هيذه افرواييٚتأ ؿيٚل أبيق ظٌيد اهللأ «بِٔي ٜافْيٚس ظئّي :ٜإن دظقٕيٚهؿ

( )1بحٚر إٕقار (.)201 /27
( )2بحٚر إٕقار (.)202-166/27( )256-247/24
( )3بحٚر إٕقار (.)97/23
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()1

لٌٔقٕ ٚوإن ترـْٚهؿ يتدوا بٌرٕٚش .
()2
ويروون أن أب ٚجًٍر ؿٚلأ «بُْ ٚظٌِد اهلل وبْ ٚظرال اهلل وبْ ٚوحد اهللش .

قوهلم :ال يؼبل الدعاء إال بلشامء األيؿة:
مـ ميٚهر اظتَٚد افنًٔ ٜأن أفّتٓؿ وشٚفط بغ اهلل تًٚػ وبغ خَِف اظتَٚدهؿ أن افيدظٚء
ٓ يٌَؾ إٓ بٖشامء إفّي ٜؾَيٚفقاأ ٓ يٍِي ميـ دظي ٚاهلل بٌير إفّي ٜوميـ ؾًيؾ ذفيؽ ؾَيد
هِؽ وأوردوا افروايٚت يف هذا افنٖن ومـ هذه افروايٚتأ ؿق ؿأ «مـ دظي ٚاهلل بْي ٚأؾِي
()3

ومـ دظ ٚبٌرٕ ٚهِؽ واشتِٓؽش .
وبٌِ ٝجرأهتؿ يف هذا افٌٚب أن ؿٚفقاأ «إن دظٚء إٌٕٔٚء اشتجٔ ٛبٚفتقشؾ وآشتنيٍٚع
هبؿ صِقات اهلل ظِٔٓؿ أمجًغش

()4

وؿد اشتنٓد ظذ ذفؽ ادجِز ب٘حدى ظؼة رواي ٜميـ

روايٚهتؿ ـام ظرض فروايٚت ـثرة ممٚثِي ٜيف أبيقاب أحيقال إٌٕٔيٚء وبيٕٚخص يف أحيقال
()5

آدم ومقشك وإبراهٔؿ وـذا يف أبقاب مًجزات افٌْل .
ويروون ظـ افروٚ

ؿٚلأ «د ٚأذال ٕقح

ظذ افٌرق دظ ٚاهلل بحَْ ٚؾيدؾع اهلل

ظْف افٌرق ود ٚرمل إبراهٔؿ يف افْٚر دظ ٚاهلل بحَْ ٚؾجًؾ اهلل افْيٚر ظِٔيف بيردا وشيالم ٚوإن
مقشك

د ٚضب ضريَ ٚيف افٌحر دظ ٚاهلل بحَْ ٚؾجًِف يًٌي ٚوإن ظًٔيك

دي ٚأراد

( )1بحٚر إٕقار (.)99/23
( )2بحٚر إٕقار (.)103/23
( )3بحٚر إٕقار (.)103/23
( )4هذا ظْقان أحد أبقاب بحٚر إٕقار (.)319/26
( )5بحٚر إٕقار (.)334/26
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()1

افٔٓقد ؿتِف دظ ٚاهلل بحَْ ٚؾْجل مـ افَتؾ ؾرؾًف اهللش .
جواز االشتغاثة باأليؿة عـد الشقعة اإلمامقة:
مـ أبرز آثٚر افَقل بٖن إفّ ٜوشٚفط بغ اهلل تًٚػ وبغ خَِيفأ جتيقيز آشيتٌٚث ٜهبيؿ يف
إمييقر افتييل ٓ يَييدر ظِٔٓيي ٚإٓ اهلل واهلل تًييٚػ يَييقلأ ﴿﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
﮽﴾[افّْؾأ ]62ويَقلأ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾[إٍٕٚلأ.]9

وفُـ افنًٔ ٜاإلمٚمٔ ٜجتقز أن يًتٌٚث بٕٚفّ :ٜبؾ إهني ٚجًِي ٝفُيؾ إميٚم وطٍٔي ٜظْيد
ضِ ٛافٌقث ؾَد جٚء يف بحٚر إٕقارأ «أم ٚظع بـ احلًغ ؾِِْجيٚة ميـ افًيالضغ وٍٕيٞ
افنٔٚضغ وأم ٚمّد بـ ظع وجًٍر بـ مّيد ؾِمخيرة ومي ٚتٌتٌٔيف ميـ ضٚظي ٜاهلل  وأميٚ
مقشك بـ جًٍر ؾٚفتّس بف افًٚؾٔ ٜمـ اهلل  وأم ٚظيع بيـ مقشيك ؾٚضِي ٛبيف افًيالم ٜيف
افزاري وافٌحٚر وأم ٚمّد بـ ظيع ؾٚشيتْزل بيف افيرزق ميـ اهلل تًيٚػ وأمي ٚظيع بيـ مّيد
ؾِِْقاؾؾ وبر اإلخيقان ومي ٚتٌتٌٔيف ميـ ضٚظي ٜاهلل  وأمي ٚاحلًيـ بيـ ظيع ؾِمخيرة وأميٚ
()2

صٚح ٛافزمٚن ؾ٘ذا بِغ مْؽ افًٔػ افذب ؾٚشتًـ بف ؾٕ٘ف ئًْؽش .
ويف افرؿٚع افتل يُتٌٓ ٚافنًٔ ٜاإلمٚمٔ ٜويويًقهن ٚظْيد ؿٌيقر أفّيتٓؿ دظيٚء بٚشيؿ إفّيٜ
واشتٌٚث ٜهبؿ ؾّيـ ذفيؽأ «بًيؿ اهلل افير ـ افيرحٔؿ ـتٌي ٝإفٔيؽ يي ٚميقٓي صيِقات اهلل
ظِٔؽ مًتٌٔث ً ٚؾيٖؽثْل يي ٚميقٓي صيِقات اهلل ظِٔيؽ ظْيد افِٓيػ وؿيدم ادًيٖف ٜهلل  يف
أمري ؿٌؾ حِقل افتِػ وصامت ٜإظداء ؾٌؽ بًى ٝافًّْ ٜظع واشٖل اهلل جيؾ جالفيف يل

( )1بحٚر إٕقار (.)325/26
( )2بحٚر إٕقار (.)33/94
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()1

ٕك ًا ظزيز ًاش .

الػمٕ يف قبٕز األٟى:ٛ

وهذا مـ ميٚهر افقثْٔ ٜافتل صٚظ ٝيف مذه ٛافراؾو ٜيف خمٚفٍ ٜسحي ٜفًَٔدة افتقحٔد
افتل جٚء هب ٚافٌْل ^ وهذا افٌِق يف ؿٌقر إفّ ٜيتجذ يف ظدة ميٚهر ومْٓٚأ
احلج إىل ادشاهد أعظم من احلج إىل بقت اا احلرام:
يًتز افنًٔ ٜاإلمٚمٔ ٜافتَرب إػ منٓد اإلمٚم أظيؿ مـ افىقاال بٌٔي ٝاهلل احليرام ؾٍيل
()2

افُٚيفأ «إن زيٚرة احلًغ تًدل ظؼيـ حج ٜوأؾوؾ مـ ظؼيـ ظّرة وحجٜش .
ود ٚؿٚل أحيد افنئً ٜاإلمٚمٔي ٜإلمٚميفأ «إين حججي ٝتًيع ظؼية حجي ٜوتًيع ظؼية
ظّييرةش أجٚبييف اإلمييٚم بٖشييِقب ينييٌف افًييخري ٜؿييٚفالًأ «حيي ٟحجيي ٜأخييرى واظتّيير ظّييرة
أخرى تُت ٛفؽ زيٚرة ؿز احلًغ

()3

ش .

الصالة عـد الؼز:
وؿد ووًقا أحٚدي ٞيف ؾوٚفؾ افهالة ظْد ؿٌيقر إفّي ٜؾٍيل بحيٚر إٕيقارأ «ميـ زار
افرو ٚأو واحد مـ إفّ ٜؾهذ ظْده ؾٕ٘ف يُت ٛفف بُؾ رـً ٜترـًٓ ٚظْده ـثقاب مـ حيٟ
أفػ حج ٜواظتّر أفػ ظّرة وأظتؼ أفػ رؿٌ ٜوـٖٕام وؿػ يف شٌٔؾ اهلل أفػ أفػ مرة مع
ٌٕل مرشؾ وفف بُؾ خىقة مٚف ٜحج ٜومٚف ٜظّرة وظتؼ مٚف ٜرؿٌ ٜيف شٌٔؾ اهلل وـتي ٛفيف
()4

مٚف ٜحًْ ٜوحط ظْف مٚف ٜشٔئٜش .

( )1بحٚر إٕقار (. )30-29/94
( )2افُٚيف (.)324/1
( )3وشٚفؾ افنًٜٔأ (.)348/10
( )4بحٚر إٕقار (.)138-137/100
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االكؽباب عذ الؼز:
وهذا ميٓر مـ ميٚهر افتًئؿ وافتذفؾ وإًُٓٚر ظْد ؿٌيقر إفّي ٜيَيقل افىيقد يف
()1

وصٍف ٕظامل زيٚرة يقم اجلًّٜأ «ثؿ تُْ ٛظذ افَز وتَقلأ مقٓيش  ..افيخ  .ويف بحيٚر
إٕقار ؿٚلأ «ؾ٘ذا أتٔ ٝؾَػ خٚرج افٌَ ٜوأوم بىرؾؽ ٕحق افَز وؿؾأ ي ٚمقٓي ثؿ ؿيٚلأ
()2

ثؿ إُ ٛظذ افَز وؿؾأ ي ٚمقٓي أتٔتؽ خٚفٍ ً ٚؾآمْل وأتٔتؽ مًتجر ًا ؾٖجرينش .
اختاذ قبور األيؿة قبؾة:
شئؾ اإلمٚم ادٓدي افٌٚف ٛادْتير ظْد افنًٔ ٜظـ افهالة ظْد افٌَقر ؾَٚلأ «أم ٚافهيالة
ؾ٘هن ٚخٍِف ولًؾ افَز أمٚمف وٓ لقز أن يهع بغ يديف وٓ ظـ ئّْف وٓ ظـ يًيٚره ٕن
()3

اإلمٚم صؾ اهلل ظِٔف ٓ يتَدم ظِٔف وٓ يًٚوىش .
وهذا ؽٔض مـ ؾٔض مم ٚمِئ ٝبف ـتٌٓؿ مـ إٓحراؾيٚت وافؼيك بيٚهلل تًيٚػ يف تقحٔيد
إفقهٔ.ٜ

احنسافّي يف تٕحٗد األمسأ ٞالصفات:
تعطٗن الصفات:

مـ ادًروال ظـ مذه ٛافنئً ٜإٔيف ـيٚن يف بدايٚتيف ظيذ ضريَي ٜافتجًئؿ وصيٚع ؾئٓؿ
افَقل بتنٌٔف اهلل تًٚػ بخَِف و ُظرال ظدد مـ رجٚل افنًٔ ٜهبذا افَقل مـ أمثيٚل هنيٚم بيـ
احلُؿ وهنٚم بـ ش ٚاجلقافَٔل ويقٕس بـ ظٌد افر ـ افَّل وأل جًٍر إحيقل وؿيد

( )1مهٌٚح ادجتٓد فِىقد (صأ .)195
( )2بحٚر إٕقار (.)257/101
( )3آحتجٚج فِىزد (.)312/2
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أصييٚر إػ هييذا مييـ ـتيي ٛيف ادَييٓٚت مييـ أمثييٚل افييرازي وإصييًري وؽراييٚ

()1

وجييٚء يف

روايٚت افنًٔ ٜم ٚيٗـد هذا ومـ ذفؽأ حْٔام جٚء بًض افنًٔ ٜإػ إمٚمٓؿ أل احلًيـ ظيع
بـ مّد وؿٚل ففأ إين أؿقل بَقل هنٚم ؾَٚلأ «م ٚفُؿ وفَقل هنٚمل إٕف فٔس مْ ٚميـ زظيؿ
()2

أن اهلل جًؿ وٕحـ مْف براء يف افدٕٔ ٚوأخرةش .
وظـ إبراهٔؿ بـ مّد اخلراز ومّد بـ احلًغ ؿٓٚأ «دخِْ ٚظذ أل احلًيـ افرويٚ
ؾحُْٔ ٚفف م ٚروي أن مّدا رأى ربف يف هٔئ ٜافنٚب ادقؾؼ يف شـ أبْٚء ثالثيغ شيْ ٜرجياله
يف خيه وؿِْٚأ إن هنٚم بـ ش ٚوصٚح ٛافىٚق وادٔثّيل يَقفيقنأ إٕيف أجيقال إػ افنية
وافٌٚؿل صّد ؾخير شيٚجدا ثيؿ ؿيٚلأ شيٌحٕٚؽ مي ٚظرؾيقك وٓ وحيدوك ؾّيـ أجيؾ ذفيؽ
()3

وصٍقك شٌحٕٚؽ فق ظرؾقك فقصٍقك بام وصٍ ٝبف ًٍٕؽش .
ثؿ تٌر اديذه ٛيف أواخير ادٚفي ٜافثٚفثي :ٜحٔي ٞتيٖثر بّيذه ٛادًتزفي ٜيف تًىٔيؾ افٌيٚرئ
شٌحٕٚف مـ صٍٚتف افثٚبت ٜفيف يف افُتيٚب وافًيْ ٜوـثير آجتيٚه إػ افتًىٔيؾ ظْيدهؿ يف ادٚفيٜ
افرابًيي ٜديي ٚصييْػ ييؿ ادٍٔييد وأتٌٚظييف ـٚدقشييقي ادَِيي ٛبٚفؼيييػ ادرت ٙي وأل جًٍيير
افىقد واظتّدوا يف ذفؽ ظذ ـت ٛادًتزف.ٜ
وـثر مم ٚـتٌقه يف ذفؽ مَْقل ظـ ادًتزفَٕ ٜؾ ادًيىرة وـيذفؽ مي ٚيذـروٕيف يف تًٍير
()4

افَييرآن يف آيييٚت افهييٍٚت وافَييدر وٕحييق ذفييؽ هييق مَْييقل مييـ تٍٚشيير ادًتزفيي ٜم وسح
()5

ظالمتٓؿ ابـ ادىٓر بٖن مذهٌٓؿ يف إشامء وافهٍٚت ـّذه ٛادًتزف. ٜ
( )1يْيرأ اظتَٚدات ؾرق ادًِّغ وادؼـغ فِرازي (صأ )97مَٓٚت اإلشالمٔغ فألصًري (.)109-106 /1
( )2بحٚر إٕقار (.)291/3
( )3افُٚيف (.)101/1
( )4يْيرأ مْٓٚج افًْ.)356 229/1( ٜ
( )5هن ٟادًسصديـ (صأ.)32
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وربام افٍرق افقحٔد بْٔٓؿ وبغ ادًتزف ٜهق أن افنًٔ ٜأشْدوا رواييٚت إػ إفّي ٜتكيح
بٍْييل افهييٍٚت وتَييقل بٚفتًىٔييؾ ؾقصييٍ ٝجمّقظيي ٜمييـ روايييٚهتؿ رب افًييٚدغ بٚفهييٍٚت
افًٌِٔ ٜافتل وّْقهٍٕ ٚل افهٍٚت افثٚبت ٜفف شٌحٕٚف ؾَد روى ابـ بٚبقييف أـثير ميـ شيًٌغ
رواي ٜتَقل إٕف تًٚػأ «ٓ يقصػ بزمٚن وٓ مُيٚن وٓ ـٍٔٔي ٜوٓ حرـي ٜوٓ إتَيٚل وٓ
()1

بقء مـ صٍٚت إجًٚم وفٔس حً ٚوٓ جًامٕٔ ٚوٓ صقرةش .
ومن أمثؾة موافؼتفم لؾؿعتزلة دم قضقة الصػات:

 -1قوهلم :بلن الؼرآن خمؾوق:
سح أفّ ٜافراؾو ٜبٖن افَرآن خمِيقق يَيقل مًيـ إميغأ «ؿٚفي ٝافنئً ٜوادًتزفيٜأ
()2

افَرآن خمِققش .
وؿد ظَد ادجِز يف افٌحٚر يف ـتٚب افَرآن بٚب ٚبًْيقانأ «بيٚب أن افَيرآن خمِيققش أورد
()3

ؾٔف إحدى ظؼة رواي. ٜ
وادالحظ ظذ افروايٚت افتيل يَِْقهني ٚظيـ إفّي ٜإٔيف فئس ؾٔٓي ٚافتكيي بيٖن افَيرآن
خمِقق بؾ هل إم ٚأن تكح بٖٕف ؽير خمِيقق أو تُتٍيل بيٚفَقل بيٖن افَيرآن ـيالم اهلل دون
تٍهٔؾ يف ـقٕف خمِقؿ ٚأو ؽر خمِقق أو يُقن اجليقاب ؾٔيف ٕيقع ميـ ظيدم افقويقح وميـ
هذه افروايٚتأ
ُشئؾ اإلمٚم افًًُريأ افَرآن خمِقق أم ؽر خمِيققل ؾَيٚل فًِيٚفؾأ «يي ٚأبي ٚهٚصيؿ اهلل

( )1يْيرأ افتقحٔد ٓبـ بٚبقيف (صأ )31وم ٚبًده.ٚ
( )2أظٔٚن افنًٔ.)461/1( ٜ
( )3بحٚر إٕقار (.)121-117 /92
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()1

خِؼ ـؾ رء وم ٚشقاه خمِققش .
وشئؾ اإلمٚم افروٚأ «م ٚتَقل يف افَرآنل ؾَٚلأ ـالم اهلل ٓ تتجٚوزوه وٓ تىٌِقا ا دى
ُ
()2

يف ؽره ؾتوِقاش .
وشئؾ اإلمٚم افهٚدقأ « ُجًِ ٝؾيداك اختِيػ افْيٚس يف افَيرآن ؾيزظؿ ؿيقم أن افَيرآن
ُ
ـالم اهلل ؽر خمِقق وؿٚل آخرونأ ـيالم اهلل خمِيقق .ؾُتيٛأ افَيرآن ـيالم اهلل ُميدث ؽير
()3

خمِقق وؽر أزيل مع اهلل تًٚػ ذـرهش .
وؿٚل أيو ًٚأ «ؿد جٚء يف افُتٚب أن افَرآن ـالم اهلل ووحل اهلل وؿقل اهلل وـتيٚب اهلل و
لئ ؾٔف إٔف خمِقق وإٕام امتًْْ ٚمـ إضالق ادخِيقق ظِٔيفٕ :ن ادخِيقق يف افٌِي ٜؿيد يُيقن
مُذوب ً ٚويَٚلأ ـالم خمِقق أيأ مُذوب ؿٚل اهلل تٌٚرك وتًيٚػأ ﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮﭯ﴾[افًٌُْقتأ ]17أيأ ـذب ً ٚوؿيٚل  حُٚيي ٜظيـ مُْيري افتقحٔيدأ ﴿ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾[صأ ]7أيأ اؾتًٚل وـيذب وميـ ؿيٚلأ إٕيف ؽير
خمِقق بًّْكأ إٔف ؽر مُذوب ؾَد صدق وؿٚل احلؼ وافهقاب ومـ زظؿ إٔف ؽير خمِيقق
()4

بًّْكأ إٔف ؽر مدث وؽر مْزل وؽر مٍقظ ؾَد أخىٖ وؿٚل ؽر احلؼ وافهقابش .
وافنًٔ ٜيتٖوفقن هذه افروايٚت بٖن ادَهقد بَق ؿأ «ؽير خمِيققش أيأ ؽير خمتِيؼ أيأ
مُيذوب ويف ـتيٚب تًٍير افكياط ادًيتَٔؿ فِزوجيردي َٕيؾ ظيـ ابيـ بٚبقييف شييٌٌغ يف
امتْٚظٓؿ مـ ؿقل (خمِقق) ؾَٚلأ «وفًؾ ادْع مـ إضالق اخلِؼ ظذ افَرآن إم ٚفِتَٔي ٜممٚصيٚة
( )1مْٚؿ ٛآل أل ضٚف.)525/2( ٛ
( )2مٚيل افهدوق (صأ.)326
( )3افتقحٔد (صأ.)156
( )4بحٚر إٕقار (.)199/89
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مع افًٚم ٜأو فُقٕف مقا ٚدًْك آخير أضِيؼ افٍُيٚر ظِٔيف هبيذا ادًْيك يف ؿيق ؿأ إن هيذا إٓ
()1

اختالقش .

 -2كػي رؤية اا تعاىل:
ذهٌ ٝافنًٔ ٜاإلمٚمٔ ٜبحُؿ جمٚراهتؿ فًِّتزف ٜإػ ٍٕل افرؤي ٜوجٚءت روايٚت ظدييدة
ذـره ٚابـ بٚبقيف يف ـتٚبف افتقحٔد ومجع أـثره ٚصٚح ٛافٌحٚر تٍْل م ٚجٚءت بف افْهيقص
مـ رؤي ٜادٗمْغ فرهبؿ يف أخرة ومـ هذه افرواييٚت ظيـ أل ظٌيد اهلل جًٍير افهيٚدق إٔيف
شئؾ «ظـ اهلل تٌٚرك وتًيٚػ هيؾ ييرى يف ادًيٚدل ؾَيٚلأ شيٌحٚن اهلل وتًيٚػ ظيـ ذفيؽ ظِيقا
()2

ـٌرا إن إبهٚر ٓ تدرك إٓ م ٚفف فقن وـٍٔٔ ٜواهلل خٚفؼ إفقان وافٍُٜٔٔش .
وـٍييروا مييـ يَييقل برؤييي ٜاهلل تًييٚػ ـييام ؿييٚل جًٍيير افْجٍييلأ «وفييق ًٕيي ٛإػ اهلل بًييض
()3

افهٍٚت ـٚفرؤي ٜحُؿ بٚرتدادهش  .وجًيؾ احلير افًيٚمع ٍٕيل افرؤيي ٜميـ أصيقل إفّيٜ
وظَد فذفؽ بٚب ٚبًْقان «بيٚب أن اهلل شيٌحٕٚف ٓ تيراه ظيغ وٓ يدرـيف بكي يف افيدٕٔ ٚوٓ يف
()4

أخرةش .

 -3كػي كزو اا تعاىل:
جري ٚظذ ضريَ ٜادًتزف ٜإُٔر افنًٔ ٜصٍٕ ٜزول اهلل تًٚػ وجيٚءت ظْيد آثْيل ظؼييٜ
رواييٚت ًٕييٌقهٕ ٚهيؾ افٌٔيي ٝتُْيير ذفيؽ ومييـ هيذه افروايييٚتأ «ظييـ يًَيقب بييـ جًٍيير
اجلًٍري ظـ أل إبراهٔؿ مقشك

ؿٚلأ ذـر ظْده ؿقم زظّقا أن اهلل تٌٚرك وتًٚػ يْيزل

( )1تًٍر افكاط ادًتَٔؿ (.)304/1
( )2بحٚر إٕقار ()31/4
( )3ـنػ افٌىٚء (صأ)417
( )4افٍهقل ادّٓ ٜيف أصقل إفّ( ٜصأ.)12
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إػ افًامء افدٕٔ ٚؾَٚلأ إن اهلل ٓ يْيزل وٓ حيتيٚج إػ أن يْيزل إٕيام مْييره يف افَيرب وافًٌيد
شقاء

يًٌيد مْيف ؿريي ٛو يَيرب مْيف بًٔيد و حييت ٟإػ رء بيؾ حيتيٚج إفٔيف وهيق ذو

افىقل ٓ إفف إٓ هق افًزيز احلُٔؿ أم ٚؿقل افقاصٍغأ إٕف يْزل تٌٚرك وتًٚػ ظـ ذفيؽ ؾيٕ٘ام
يَقل ذفؽ مـ يًٌْف إػ َٕص أو زيٚدة وـؾ متحرك متٚج إػ مـ حيرـف أو يتحرك بيف ؾّيـ
طـ بٚهلل افيْقن ؾَد هِؽ وأهِؽ ؾٚحذروا يف صٍٚتف مـ أن تٍَقا فف ظذ حد مـ َٕيص أو
زيٚدة أو حترييؽ أو حتيرك أو زوال أو اشيتْزال أو هنيقض أو ؿًيقد ؾي٘ن اهلل  ظيـ صيٍٜ
()1

افقاصٍغ و ًٕ ٝافْٚظتغ وتقهؿ ادتقاغش .
وافًجٔ ٛأهنؿ يثٌتقن ٕزول افرب تٌٚرك وتًٚػ فزيٚرة احلًغ و ؿ يف هيذا افًدييد ميـ
افروايٚت ومْٓٚأ ظـ صيٍقان اجليامل ؿيٚلأ ؿيٚل يل أبيق ظٌيداهللأ «هيؾ فيؽ يف ؿيز احلًيغل
ؿِٝأ وتيزوره جًِي ٝؾيداكل ؿيٚلأ وـٔيػ ٓ أزوره واهلل ييزوره ـيؾ فِٔي ٜمجًي ٜييٌط ميع
ادالفُ ٜإفٔف وإٌٓٔٚء وإوصٔٚء ومّد أؾوؾ إٌٕٔٚء ؿِيٝأ جًِي ٝؾيداك ؾْيزوره يف ـيؾ
()2

مجًٕ ٜدرك زيٚرة افرب ؿٚلأ ًٕؿ ي ٚصٍقان افزم ذفؽ يُت ٛفؽ زيٚرة ؿز احلًغش .

اًحراف غقٌدحهه في امىالئكث:
يتٍؼ افنًٔ ٜمع ادًِّغ يف إثٌٚت وجيقد ادالفُي ٜواإلييامن هبيؿ فُيـ يقجيد يف ظَٚفيد
افنًٔ ٜوروايٚهتؿ ظدد ميـ إوصيٚال افنئًْ ٜوافٌَٔحي ٜافتيل يهيٍقن هبي ٚادالفُي ٜوافتيل
تتْٚىف مع ظَٔدة اإليامن بٚدالفُ ٜوتًئّٓؿ ومـ هذه إوصٚالأ

( )1بحٚر إٕقار (.)314 311/3
( )2ـٚمؾ افزيٚرات (صأ.)183
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خمق املالٟك ٛوَ ٌٕز األٟى:ٛ

خالؾ ٚد ٚظِٔف ظَٔدة ادًِّغ ميـ أن ادالفُي ٜخمِقؿيقن ميـ ٕيقر ؾي٘ن افنئً ٜييروون يف
أخٌٚرهؿأ «خِؼ اهلل مـ ٕقر وجف ظع بـ أل ضٚف ٛشًٌغ أفػ مِؽ يًتٌٍرون فيف ودحٌٔيف
()1

إػ يقم افَٔٚمٜش .

خدو ٛاألٟى:ٛ
يٌٚفغ افنًٔ ٜيف تًئؿ أفّتٓؿ حتك لًِقن ادالفُ( ٜخدمٕ )ٚفّتٓؿ و يؿ يف هيذا ظيدة
روايٚتأ
()2

ؾروون ظـ افٌْل ^ إٔف ؿٚلأ «إن ادالفُ ٜخلدامْ ٚوخدام مٌْٔٚش .
وجييٚء يف آخيير حييدي ٞضقيييؾ يرووٕييف ظييـ افٌْييل ^ ـييذفؽ أن جزافٔييؾ دظيي ٚأن يُييقن
()3

خٚدم ٚفألفّ ٜؿٚفقاأ «ؾجزيؾ خٚدمْٚش .
ؿٚل صٔخ اإلشالم وهق يرد ظذ ابـ ادىٓر َِٕف دثؾ هذا افَِ ٛفِّالفُي ٜؿيٚلأ «ؾتًئّٜ
جزيؾ رشقل اهلل إػ مّد ^ خٚدم ٚظٌٚرة مـ ٓ يًرال ؿدر ادالفُ ٜوؿدر إرشيٚل اهلل يؿ
()4

إػ إٌٕٔٚءش .
ويييروون ظييـ أل ظٌييد اهلل ؿييٚلأ «إن ادالفُيي ٜفتْييزل ظِْٔيي ٚيف رحٚفْي ٚوتتَِيي ٛيف ؾرصييْٚ
وحتي مقافدٕ ٚوتٖتْٔ ٚمـ ـؾ ٌٕٚت يف زمٕٚف رض ٛويٚبس وتَِ ٛظِْٔ ٚأجْحتٓ ٚوتَِيٛ
أجْحتٓ ٚظذ صٌٔ ْٕٚٚو ْع افدواب أن تهؾ إفْٔ ٚوتٖتْٔ ٚيف وؿ ٝـؾ صالة فتهِٔٓ ٚمًْيٚ

( )1بحٚر إٕقار (.)320/23
( )2بحٚر إٕقار (.)335/26
( )3بحٚر إٕقار (.)345-344/26
( )4مْٓٚج افًْ.)158/2( ٜ
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وم ٚمـ يقم يٖ ظِْٔ ٚوٓ فٔؾ إٓ وأخٌٚر أهؾ إرض ظْدٕ ٚوم ٚحيدث ؾٔٓ ٚوم ٚمـ مِيؽ
()1

يّقت يف إرض ويَقم ؽره إٓ وتٖتْٔ ٚبخزه وـٔػ ـ ٕٝٚشرتف يف افدٕٔٚش .
ويَقفقن بٖن وشٚفد وؿالفد أبْٚء إفّي ٜيٖخيذوهن ٚميـ أجْحي ٜادالفُي ٜبيؾ إن ادالفُيٜ
()2

تتقػ رظٚي ٜأضٍ ٚؿ حتك ؿٚل أبق ظٌد اهللأ «هؿ أفىػ بهٌٔ ْٕٚٚمْ ٚهبؿش .

البكا ٞعم ٜقرب احلطني:

زظّقا أن مـ ادالفُ ٜميـ ٓ وطٍٔي ٜيؿ إٓ افٌُيٚء ظيذ ؿيز احلًيغ وافيسدد فزيٚرتيف
ؾروون ظـ أل جًٍر أو أل ظٌداهلل إٔف ؿٚلأ «وـؾ اهلل بَز احلًغ أربً ٜآٓال مِيؽ صيًٞ
()3

ؽز يٌُقٕف إػ يقم افَٔٚمٜش .

التكمٗف مبطأل ٛالٕالٖ:ٛ

وادالفُ ٜيف أخٌٚر افنًٔ ٜمٍُِقن بٚإلؿرار بٚفقٓي ٜومـ خيٚفػ ؾي٘ن افًَقبي ٜتْيزل بيف
ويروون ظـ أل ظٌداهلل إٔف ؿٚلأ «إن اهلل ظرض وٓيي ٜأمير اديٗمْغ ؾٌَِٓي ٚادالفُي ٜوأبٚهيٚ
مِؽ يَٚل ففأ ؾىرس ؾُن اهلل جْٚحفش إػ أن ؿيٚلأ «ؾّٙي ؾىيرس إػ مٓيد احلًيغ بيـ
ظع ورشقل اهلل ^ يدظق فف ؿٚلأ ؿٚل رشقل اهلل ^أ ؾْيرت إػ رينف وإٕيف فٔىِيع وليري
مْييف افييدم ويىييقل حتييك حلييؼ بجْٚحييف أخيير وظييرج مييع جزفٔييؾ إػ افًييامء وصييٚر إػ
مقوًفش

()4

ؾٓذا ادِؽ ظقؿ ٛفرؾوف افقٓي ٜو يتًٚال إٓ بٚفتّرغ بّٓد احلًغ

.

وظييـ أل مّييد افًًييُري ظييـ افٌْييل ^ ؿييٚلأ « تن ييرال ادالفُيي ٜإٓ بٌَق يي ٚوٓيييٜ

( )1بحٚر إٕقار (.)356/26
( )2بحٚر إٕقار (.)354/26
( )3بحٚر إٕقار (.)223/45
( )4بحٚر إٕقار (.)341-340/26
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()1

ظعش .

اًحرافهه في اإلًىان ةامكخب:
يتٍؼ افنًٔ ٜمـ حٔ ٞاجلِّ ٜميع ادًيِّغ يف اإلييامن بٚفُتي ٛفُيـ بىًٌٔي ٜاحليٚل يؿ
صذوذات وآراء ؽريٌ ٜومـ هذه افٌراف ٛوإٓحراؾٚتأ

دعٕاِي أُ مجٗع الكتب الطىأٖ ٛوٕجٕد ٚلد ٝاألٟى:ٛ

تدظل افنًٔ ٜبٖن ظْد إفّ ٜآثْل ظؼ ـؾ ـتٚب ٕزل مـ افًيامء وأهنيؿ يَرؤوهني ٚظيذ
اختالال فٌٚهت ٚوظَد صٚح ٛافُيٚيف بٚبي ٚيذا ادقويقع بًْيقانأ «بيٚب أن إفّي ٜظْيدهؿ
مجٔع افُت ٛافتل ٕزف ٝمـ ظْد اهلل  وأهنيؿ يًرؾقهني ٚظيذ اخيتالال أفًيْتٓٚش

()2

وويّْف
َّ

ضٚفٍيي ٜمييـ روايييٚهتؿ ومثِييف ؾًييؾ صييٚح ٛافٌحيير ؾييذـر بٚبيي ٚبًْييقانأ «بييٚب يف أن ظْييدهؿ
صِقات اهلل ظِٔٓؿ ـت ٛإٌٕٔٚء

يَرؤوهن ٚظذ اخيتالال فٌٚهتيٚش وذـير يف هيذا افٌيٚب

()3

( )27حديث ٚمـ أحٚديثٓؿ .
ومـ افروايٚت افتل أوردوهٚأ ظـ أل ظٌداهلل ؿٚلأ «ـؾ ـتٚب ٕزل ؾٓيق ظْيد أهيؾ افًِيؿ
()4

وٕحـ هؿش وظْف أيو ٚؿٚلأ «إن ظْدٕ ٚصحػ إبراهٔؿ وأفقاح مقشكش .

دعٕاِي تٍصه متب إهلٗ ٛعم ٜاألٟى:ٛ
وؿع ظْد افنًٔ ٜخِؾ يف ظَٔدة اإليامن بٚفُتي ٛحٔي ٞاظتَيدوا أن هْيٚك ـتٌي ٚإٔز ي ٚاهلل
تًٚػ ؽر افُت ٛادذـقرة يف افَرآن وافًْ ٜوأبرز هذه افُت ٛافتل يٗمْقن بقجقدهٚأ
( )1بحٚر إٕقار (.)338/26
( )2افُٚيف (. )227/1
( )3بحٚر إٕقار (.)366/108
( )4افُٚيف (.)225/1
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وصخف فاطى:ٛ

تدظل افنًٕٔ ٜزول مهحػ ظذ ؾٚضّ ٜبًد وؾٚة رشقل اهلل ^ وؿد اختٍِ ٝرواييٚهتؿ
يف وصػ ضًٌٔ ٜهذا ادهحػ ؾتَقل إحدى روايٚت افُٚيف ظيـ مهيحػ ؾٚضّيٜأ «إن اهلل
تًٚػ د ٚؿٌض ٌٕٔف ^ دخؾ ظذ ؾٚضّ ٜظِٔٓ ٚافًالم مـ وؾٚتف مـ احلزن م ٓ ٚيًِّيف إٓ اهلل 
ؾٖرشؾ اهلل إفٔٓ ٚمُِ ٚيًيع ؽّٓي ٚوحييدثٓ ٚؾنيُ ٝذفيؽ إػ أمير اديٗمْغ

ؾَيٚلأ إذا

أحًً ٝبذفؽ وشيًّ ٝافهيقت ؿيقيل يل ؾٖظِّتيف بيذفؽ ؾجًيؾ أمير اديٗمْغ
يُت ٛـؾ م ٚشّع حتك أثٌ ٝمـ ذفؽ مهحٍ ٚأم ٚإٕف فئس ؾٔيف رء ميـ احليالل واحليرام
()1

وفُـ ؾٔف ظِؿ م ٚيُقنش .
وهذه افرواي ٜتدل ظذ إٔيف وصيِٓ ٚظيـ ضرييؼ مِيؽ بٔيْام روايي ٜأخيرى ظْيدهؿ تَيقلأ
«وخٍِ ٝؾٚضّ ٜظِٔٓ ٚافًيالم مي ٚهيق ؿيرآن وفُْيف ـيالم ميـ ـيالم اهلل إٔزفيف ظِٔٓي ٚإميالء
()2

رشقل اهلل وخط ظعش .
وهذه افرواي ٜيُٚد آخره ٚيْٚؿض أو  ٚإذ ـٔيػ يْيزل ظيذ ؾٚضّي ٜثيؿ يُيقن ميـ إميالء
رشقل اهلل وخط ظعل!
وـٚن إفّي - ٜـيام ييزظؿ افنئً - ٜيتخيذون ميـ مهيحػ ؾٚضّي ٜوشئِ ٜدًرؾي ٜظِيؿ
افٌٔ ٛواشتىالع م ٚيُقن.
يَقل أبيق ظٌيد اهللأ «تيٓير افزٕٚدؿي ٜيف شيْ ٜثيامن وظؼييـ ومٚفي ٜوذفيؽ أين ٕييرت يف
()3

مهحػ ؾٚضّ ٜظِٔٓ ٚافًالمش .
( )1افُٚيف (.)240/1
( )2بهٚفر افدرجٚت (صأ.)42
( )3افُٚيف (.)240/1
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وإذا ـ ٕٝٚهذه افروايي ٜجتًيؾ مقويقع مهيحػ ؾٚضّي ٜهيق ظِيؿ مي ٚيُيقن ؾي٘ن رواييٜ
أخرى ظـ أل ظٌد اهلل جتًِف بٔ ٕٚٚفألحُٚم ؾَٔيقل ظيـ مهيحػ ؾٚضّيٜأ «مي ٚأزظيؿ أن ؾٔيف
ؿرإٓ ٚوؾٔف م ٚحيتٚج افْٚس إفْٔ ٚوٓ ٕحتٚج إػ أحيد حتيك ؾٔيف اجلِيدة وٕهيػ اجلِيدة وربيع
()1

اجلِدة وأرش اخلدشش .
ويف ـتييٚب «دٓفييؾ اإلمٚمييٜش وهييق مييـ ـتييٌٓؿ ادًتّييدة ظْييدهؿ تييرد رواييي ٜتهييػ هييذا
ادهحػ ادزظقم بٖن ؾٔف «خز م ٚـٚن وم ٚيُقن إػ يقم افَٔٚم ٜوؾٔف خز شامء شامء وظيدد
ميي ٚافًيياموات مييـ ادالفُيي ٜوؽيير ذفييؽ وظييدد ـييؾ مييـ خِييؼ اهلل مرشييال وؽيير مرشييؾ
وأشامؤهؿ وأشامء مـ أرشؾ إفٔٓؿ وأشامء مـ ـذب ومـ أجيٚب وأشيامء مجٔيع ميـ خِيؼ
اهلل مـ ادٗمْغ وافُٚؾريـ وصٍ ٜـؾ ميـ ـيذب وصيٍ ٜافَيرون إوػ وؿههيٓؿ وميـ
ويل مـ افىقاؽٔ ٝومدة مُِٓؿ وظددهؿ وأشيامء إفّي ٜوصيٍتٓؿ ومي ٚيِّيؽ ـيؾ واحيد
واحد ...ؾٔف أشامء مجٔع م ٚخِؼ اهلل وآج ٚؿ وصٍ ٜأهؾ اجلْ ٜوظدد مـ يدخِٓ ٚوظدد مـ
يدخؾ افْٚر وأشامء هٗٓء وهٗٓء وؾٔف ظِؿ افَيرآن ـيام إٔيزل وظِيؿ افتيقراة ـيام إٔزفيٝ
وظِؿ اإلٕجٔيؾ ـيام إٔيزل وظِيؿ افزبيقر وظيدد ـيؾ صيجرة وميدرة يف مجٔيع افيٌالدش وهيذه
ادقاؤع ـِٓ ٚيف «ورؿتغ مـ أوففش يَقل افراويأ «إن إمٚمٓؿ ؿٚلأ وم ٚوصٍ ٝفؽ بًد ميٚ
()2

يف افقرؿ ٜافثٚفث ٜوٓ تُِّ ٝبحرال مْفش .

اًحرافهه في اإلًىان ةامرسل:
يَر افنًٔ ٜبًَٔدة اإليامن بٚفرشؾ مـ حٔ ٞاجلِّي ٜإٓ أن إيامهنيؿ بٚفرشيؾ أويًػ ميـ
إيامهنؿ بٚإلمٚم ٜو ذا ؾ٘هنؿ يَدشقن أفّيتٓؿ ويٍويِقهنؿ ظيذ إٌٕٔيٚء ويٍويِقن اإلمٚميٜ
( )1افُٚيف (.)240/1
( )2دٓفؾ افٌْقة دحّد بـ جرير بـ رشتؿ افىزي (صأ.)28-27
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ظذ افٌْقة وهذا م ٚلًؾ إيامهنؿ بٚفرشؾ إيامٕ ٚصُِٔ ٚأـثر مـ ـقٕف إيامٕ ٚحََٔٔ.ٚ

تفضٗن األٟى ٛعم ٜاألٌبٗا:ٞ

وهذه مـ افَوٚي ٚافتل تتٚبً ٝظِٔٓ ٚأؿقال افنًٔ ٜوسحقا هب ٚدون أدٕيك حٔيٚء حتيك
ؿرر صٚح ٛافقشٚفؾ أن تٍؤؾ إفّ ٜآثْل ظؼ ظذ إٌٕٔٚء ميـ أصيقل ميذه ٛافنئًٜ
افتل ًٌٕٓ ٚفألفّ ٜوؿٚل بٖن افروايٚت ظْدهؿ يف ذفؽ أـثر مـ أن حتل وظَد بٚب ٚبًْقانأ
«بٚب أن افٌْل وإفّ ٜآثْل ظؼ

أؾوؾ مـ شٚفر ادخِقؿٚت مـ إٌٕٔٚء وإوصئٚء

()1

ويف بحييٚر إٕييقار فِّجِزيي ظَييد بٚبيي ٚبًْييقان «بييٚب

افًييٚبَغ وادالفُيي ٜوؽييرهؿش

ظذ إٌٕٔٚء وظذ مجٔع اخلِؼ وأخذ مٔثٚؿٓؿ ظْٓؿ وظـ ادالفُي ٜوظيـ شيٚفر

تٍؤِٓؿ

()2

اخلِؼ وأن أويل افًزم إٕام صٚروا أويل افًزم بحٌٓؿ صِقات اهلل ظِٔٓؿش م واشتنيٓد يذا
إصؾ بثامٕٔ ٜوثامٕغ حديث ٚمـ أحٚديثٓؿ ادًْقب ٜفالثْيل ظؼي وؿيٚلأ «وإخٌيٚر  -يًْيل
أخٌٚرهؿ  -يف ذفؽ أـثر مـ أن حتل وإٕام أوردٕ ٚيف هذا افٌيٚب ؿِئال مْٓي ٚوهيل متٍرؿي ٜيف
وبيٚب أهنيؿ

إبقاب ٓشٔام بٚب صيٍٚت إٌٕٔيٚء وأصيْٚؾٓؿ

ـِّي ٜاهلل وبيٚب

بدو إٔقارهؿ وبٚب أهنؿ أظِؿ مـ إٌٕٔٚء وأبقاب ؾوٚفؾ أمير اديٗمْغ وؾٚضّي ٜصيِقات
()3

اهلل ظِٔٓامش .
ويْهقن بكاح ٜظذ أن مَٚم اإلمٚمي ٜأظيذ ميـ مَيٚم افٌْيقة ؿيٚل ًّٕي ٜاهلل اجلزافيريأ
()4

«اإلمٚم ٜافًٚم ٜافتل هل ؾقق درج ٜافٌْقة وافرشٚفٜش .

( )1إيرأ افٍهقل ادّٓ ٜيف أصقل إفّ ٜص151
( )2إيرأ بحٚر إٕقارأ .267/26
( )3بحٚر إٕقار (.)298-297/26
( )4زهر افربٔع (صأ.)12
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وؿٚل هٚدي افىٓراين  -أحيد ميراجًٓؿ ادًيٚسيـ -أ «اإلمٚمي ٜأجيؾ ميـ افٌْيقة ؾ٘هنيٚ
()1

مرتٌ ٜثٚفث ٜذال اهلل تًٚػ هب ٚإبراهٔؿ بًد افٌْقة واخلِٜش .
وفٔس إفّ ٜأؾوؾ ظْد افنًٔ ٜمـ إٌٕٔٚء ؾحً :ٛبؾ م ٚاشتحؼ إٌٕٔٚء م ٚهؿ ؾٔف مـ
ؾوؾ  -بزظّٓؿ  -إٓ بًٌ ٛافقٓي .ٜويروون ظـ أل ظٌداهلل إٔف ؿٚلأ «م ٚاشيتقج ٛآدم أن
خيَِف اهلل بٔيده وييٍْخ ؾٔيف ميـ روحيف إٓ بقٓيي ٜظيع
بقٓي ٜظع

ومي ٚـِيؿ اهلل مقشيك تُِئام إٓ
()2

ش .

وٓ أؿٚم اهلل ظًٔك بـ مريؿ آي ٜفًِٚدغ إٓ بٚخلوقع فًع

وؿد جٚء يف افُٚيف وافٌحٚر وؽرإ ٚهقص ـثرة تَقل بيٖن فًيع وإفّي ٜميـ افٍويؾ
ووجقب افىٚظ ٜـرشقل اهلل ثؿ تٌٚفغ ؾتَرر أن إفّ ٜأؾوؾ مـ رشقل اهلل بيؾ تيذه ٛإػ
افَقل بٖن ظِٔ ٚوإفّ ٜإٍردوا بخهٚفص ٓ ينٚرـٓؿ ؾٔٓ ٚأحد مـ اخلِؼ ومـ أمثِ ٜذفيؽ
م ٚجٚء يف أخٌٚرهؿ أن رشقل اهلل ^ ؿٚلأ «أظىٔ ٝثالث ٚوظع منٚرـل ؾٔٓي ٚوأظىيل ظيع
ثالث ٚو أصٚرـف ؾٔٓ ٚؾَٔؾ ي ٚرشقل اهللأ ومي ٚهيل افيثالث افتيل صيٚرـؽ ؾٔٓي ٚظيع

ل

ؿٚلأ يل فقاء احلّد وظع حٚمِف وافُقثر يل وظيع شيٚؿٔف ويل اجلْي ٜوافْيٚر وظيع ؿًئّٓام
وأم ٚافثالث افتل أظىٔٓ ٚظع و أصٚرـف ؾٔٓ ٚؾٕ٘ف أظىل ابـ ظؿ مثع و أظط مثِف وأظىيل
()3

زوجتف ؾٚضّ ٜو أظط مثِٓ ٚوأظىل وفديف احلًـ واحلًغ و أظط مثِٓامش .

ٌطب ٛوا ال ٖمٗق إىل األٌبٗا:ٞ
ٕن افنًٔ ٜاإلمٚمٔ ٜيًيّقن مْزف ٜاإلمٚم ٜأـثر مـ مْزفي ٜافٌْيقة وييرون إفّي ٜأؾويؾ
مـ إٌٕٔٚء ؾِٓذا يًد فألٌٕٔٚء يف ٍٕقشٓؿ ذفيؽ افتًيئؿ ادىِيقب ؾهيٚروا ٓ يتقرظيقن

( )1ودايع افٌْقة (صأ.)114
( )2بحٚر إٕقار (.)294/26
( )3بحٚر إٕقار (.)90/39
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ظـ ًٌٕ ٜافٌَٚف وافنْٚفع إػ إٌٕٔٚء

و ؿ يف هذا افًدييد ميـ افرواييٚت ومْٓيٚأ ظيـ

أل ظٌد اهلل يف حدي ٞضقيؾ ؿيٚلأ «ؾِيام أشيُـ اهلل  آدم وزوجتيف اجلْي ٜؿيٚل يامأ ﴿ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ  -يًْيييل صيييجرة احلْىيييي - ٜﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾
[افٌَييرةأ ..]35ؾْيييرا إػ مْزفيي ٜمّييد وظييع وؾٚضّيي ٜواحلًييـ واحلًييغ وإفّييٜ
بًييدهؿ ؾقجييداه ٚأذال مْييٚزل أهييؾ اجلْيي ٜؾَييٓٚأ ربْيي ٚدييـ هييذه ادْزفييٜل! ؾَييٚل اهلل جييؾ
جالففأ ارؾًي ٚرؤوشيُام إػ شيٚق افًيرش ؾرؾًي ٚرؤوشيٓام ؾقجيدا أشيامءأ مّيد وظيع
وؾٚضّ ٜوإفّٜ

مُتقب ٜظذ شٚق افًرش بْقر مـ ٕقر اهلل اجلٌٚر جؾ جالفيف ؾَيٓٚأ

ي ٚربْ ٚم ٚأـرم أهؾ هذه ادْزف ٜظِٔؽ وم ٚأحٌٓؿ إفٔؽ وم ٚأذؾٓؿ فديؽ!! ؾَٚل اهلل جيؾ
جالففأ فقٓهؿ م ٚخَِتُام هٗٓء خزٕ ٜظِّل وأمْيٚفل ظيذ هي إييٚـام أن تْييرا إفئٓؿ
بًغ احلًد و ْٔ ٚمْزفتٓؿ ظْدي ومِٓؿ مـ ـرامتل ؾتدخالن بذفؽ يف هنٔيل وظهئٚين
ؾتُقٕ ٚمـ افيٚدغ ..إػ ؿقففأ ﴿ﯶ ﯷﯸ﴾[إظيراالأ ]22و ِٓام ظذ ْل مْزفتٓؿ ؾْيرا
()1

إفٔٓؿ بًغ احلًد ؾخذٓ حتك أـال مـ صجرة احلْىٜش .
وظـ افروي ٚظيـ آبٚفيف ؿيٚلأ ؿيٚل رشيقل اهلل

أ «إن مقشيك شيٖل ربيف ؾَيٚلأ يي ٚرب
()2

اجًِْل مـ أم ٜمّد ^ ؾٖوحك اهلل  إفٔفأ ي ٚمقشك إٕؽ ٓ تهؾ إػ ذفؽش .
وظـ أل ظٌداهلل ؿٚلأ «إن ٌٕٔ ً ٚأراد أن يراجع اهلل يف ظيذاب ؿقميف ؾَيٚل اهلل فيفأ فيسجًـ
()3
ظام تهْع أن تراجًْل يف أمر ؿد ؿؤتف أو َٕ ُر ّد َّن وجٓؽ ظذ ُدبركش .

رأشيف ميـ افٌحير مثيؾ اجلٌيؾ
وظـ ظع بـ احلًغ ؿٚلأ «ي ٚأيتٓ ٚاحلقت ؾيٖضِع
ُ
احليقت َ
(ٕ )1قر افثَِغ (.)12/2
( )2ظٔقن أخٌٚر افرو.)35/1( ٚ
( )3مًتدرك افقشٚفؾ (.)191/12
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افًئؿ وهق يَقلأ فٌٔؽ فٌٔؽ يٚو َّيل اهلل ؾَٚلأ َمـ إٔٝل ؿٚلأ إٔي ٚحيقت ييقٕس يي ٚشئدي
ؿٚلأ إٌٔئْ ٚبٚخلز ؿٚلأ ي ٚشٔدي إن اهلل يًٌ ٌٕٚٔ ٞإٓ وؿد ظرض ظِٔف وٓيتُؿ أهؾ افٌٔيٝ
ؾّـ ؿٌِِٓ ٚمـ إٌٕٔٚء َش َِ َؿ َ َّ
وختِص ومـ تَق َّؿػ ظْٓي ٚو َ ََّْيع يف ِٓي ٚفَيل مي ٚفَيل آدم ميـ
ادًهٔ ٜوم ٚفَل ٕقح مـ افٌرق وم ٚفَل إبراهٔؿ مـ افْيٚر ومي ٚفَيل يقشيػ ميـ اجليٛ
وم ٚفَل أيقب مـ افٌالء وم ٚفَل داود مـ اخلىٔئ ٜإػ أن بًي ٞييقٕس ؾيٖوحك إفٔيفأ أن ييٚ
يقٕس ت َّ
َقل أمر ادٗمْغ ظِٔ ً ٚوإفّي ٜافراصيديـ ميـ صيٌِف ؿيٚلأ ـٔيػ أتيقػ ميـ َأره و
أظرؾفل وذه ٛمٌتٚط ٚؾيٖوحك اهلل إ َّيلأ أن افتَّيل ييقٕس وٓ تيقهْل فيف ظيي ًام ؾُّي ٞيف
بىْل َأربًغ صٌٚح ً ٚيىقال مًل افٌحٚر يف طِامت ثالث يْيٚديأ ٓ إفيف إٓ إٔي ٝشيٌحٕٚؽ
()1

ّإين ـْ ٝمـ افيٚدغ ؿد ؿٌِ ٝوٓي ٜأمر ادٗمْغ وإفّ ٜافراصديـش .
وهذه افروايٚت وؽره ٚتدل ظذ مُ ٜٕٚإٌٕٔٚء يف ٍٕقشٓؿ وأهنيؿ ٓ يًتيزون يؿ ؿيدرا
وٓ حيِّقن ؿ احسام ٚوإٕام ـؾ تًئّٓؿ واحسامٓؿ ٕفّتٓؿ ؾحً.ٛ

اًحرافهه في اإلًىان ةامٌوم اٍخر:
يًتَد افنًٔ ٜـًٚفر ادًِّغ بقجقد افٔقم أخر ووؿيقع افًٌي ٞوافْنيقر واحلًيٚب يف
ذفؽ افٔقم افًئؿ وفُـ ؿ ظَٚفد صٚذة يف هذا افٔقم تٍردوا هبي ٚظيـ بَٔي ٜادًيِّغ وميـ
هذه افنذوذات وافٌرافٛأ

ضؤاه القرب ٖكُٕ عَ آه البٗت:

يف روايٚت افنًٔ ٜأن أول م ٚيًٖل ظْف يف افَزأ ح ٛإفّ ٜآثْيل ظؼي وييروون ظيـ

( )1بحٚر إٕقار (.)52/61
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()1

افٌْل ^ إٔف ؿٚلأ «أول مي ٚيًيٖل ظْيف افًٌيد حٌْي ٚأهيؾ افٌٔيٝش ؾًٔيٖفف مُِيٚن ظيـ «ميـ
يًتَده مـ إفّ ٜواحدا بًد واحد ؾي٘ن لي ٛظيـ واحيد ميْٓؿ يييبٕٚف بًّيقد ميـ ٕيٚر
يّتِئ ؿزه ٕٚرا إػ يقم افَٔٚم ٜوأم ٚإذا ـٚن يف حٔٚتف مًتَيدا هبيؿ (يًْيل آثْيل ظؼي) ؾٕ٘يف
()2

يًتىٔع افرد ظذ أشئِتٓؿ (يًْل أشئِ ٜادالفُ )ٜويُقن يف رؽد إػ يقم احلؼش .

احلػس:

يًتَييد افنيئً ٜبقجييقد حؼ ي بًييد ادييقت ؿٌييؾ حؼ ي يييقم افَٔٚميي ٜيَييقل ادجِز ي يف
آظتَٚداتأ «حيؼ اهلل تًٚػ يف زمـ افَٚفؿ أو ؿٌِٔيف مجٚظي ٜميـ اديٗمْغ فتَير أظٔيْٓؿ برؤييٜ
()3

أفّتٓؿ ودوفتٓؿ ومجٚظ ٜمـ افُٚؾريـ وادخٚفٍغ فالٕتَٚم ظٚجال يف افدٕٔٚش .
أم ٚاظتَٚدهؿ يف احلؼ يقم افَٔٚم ٜؾٍل أخٌٚرهؿ أن حؼ افْيٚس ييقم افَٔٚمي ٓ ٜينيّؾ
اجلّٔع ـام هق اظتَيٚد ادًيِّغ بيؾ هْيٚك ؾئي ٓ ٜينيِّٓ ٚاحلؼي وٓ تتًيرض يقل ذفيؽ
افٔقم وٓ تَػ ذفؽ ادقؿػ افًئؿ وٓ ر ظذ افكاط بؾ يْتَِقن مـ ؿٌيقرهؿ إػ اجلْيٜ
بال وشٚفط وهؿ أهؾ مديْ« ٜؿؿش وتَقل أخٌٚرهؿأ «إن أهؾ مديْ ٜؿؿ حيٚشٌقن يف حٍيرهؿ
()4

وحيؼون مـ حٍرهؿ إػ اجلْٜش .

احلطاب:

مـ افنذوذات اخلىرة ادقجقدة يف ظَٔدة افنًٔ ٜيف افٔيقم أخيرأ اظتَيٚدهؿ أن إفّيٜ
هؿ افذيـ يتقفقن حًٚب اخلِؼ يقم افَٔٚم ٜوؿد ظد احلر افًٚمع مـ أصيقل إفّي ٜاإلييامن

( )1بحٚر إٕقار (.)79/27
( )2آظتَٚدات فِّجِز (صأ.)95
( )3آظتَٚدات (صأ.)98
( )4بحٚر إٕقر (.)218/60
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بٖن حًٚب مجٔع اخلِؼ ييقم افَٔٚمي ٜإػ إفّيٜ

()1

وييروون ظيـ أل ظٌيد اهلل إٔيف ؿيٚلأ «إفْٔيٚ

()2

افكاط وإفْٔ ٚادٔزان وإفْٔ ٚحًٚب صًٔتْٚش .

أبٕاب اجلٍٔ ٛوَ ٖدخمّا:

يًتَد افنًٔ ٜأن ظِٔٚ
إٔف

هق ؿًٔؿ اجلْ ٜوافْٚر وؿد ظَد ادجِزي بٚبي ٚبًْيقان «بيٚب

ؿًٔؿ اجلْ ٜوافْٚر وجقاز افكاطش

()3

وظَد افٌحيراين بٚبي ٚبْحيق ذفيؽ

()4

وشيٚؿٚ

ؾٔٓام روايٚت ظدة.
ومًْك إٔف ؿًٔؿ اجلْ ٜوافْٚر أي إٔف هيق افيذي حييدد ميـ افيذي ييدخؾ اجلْي ٜوميـ افيذي
يدخؾ افْٚر ويروون ظـ افرو ٚإٔف ؿٚلأ «شيًّ ٝأل حييدث ظيـ آبٚفيف ظيـ ظيع

إٔيف

ؿٚلأ ؿٚل يل رشقل اهلل ^أ ي ٚظع إٔ ٝؿًئؿ اجلْي ٜوافْيٚر ييقم افَٔٚمي ٜتَيقل فِْيٚر هيذا يل
()5

وهذا فؽش .
ويٗـد هذا ادًْك إخر بًض افروايٚت وؾٔٓيٚأ «إذا ـيٚن ييقم افَٔٚمي ٜوويع مْيز ييراه
اخلالفؼ يهًده رجؾ يَقم مِؽ ظيـ ئّْيف ومِيؽ ظيـ صيامفف يْيٚدي افيذي ظيـ ئّْيفأ ييٚ
مًؼ اخلالفؼ هذا ظع بـ أل ضٚف ٛصٚح ٛاجلْي ٜييدخِٓ ٚميـ ينيٚء ويْيٚدي افيذي ظيـ
()6

يًٚرهأ ي ٚمًؼ اخلالفؼ هذا ظع بـ أل ضٚف ٛصٚح ٛافْٚر يدخِٓ ٚمـ ينٚءش .

( )1افٍهقل ادّٓ ٜيف أصقل إفّٜأ ص171
( )2رجٚل افُقأ ص337
( )3بحٚر إٕقار (.)193/39
( )4ادً ٚافزفٍك (صأ .)167
( )5ظٔقن أخٌٚر افرو( ٚصأ.)239
( )6بحٚر إٕقار (.)200/39
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بؾ وصِقا إػ افَقل بٖٕف ديٚن افْٚس يقم افَٔٚم ٜويروون ظـ أل ظٌد اهلل ؿٚلأ «إن أمير
()1

ادٗمْغ ظع بـ أل ضٚف ٛفديٚن افْٚس يقم افَٔٚمٜش .

اًحرافهه في اإلًىان ةامقدر:
القٕه خبمق أفعاه العباد:
ـٚن ؿدمٚء افنًٔ ٜظذ إثٌٚت افَدر ـام ؿٚل صٔخ اإلشالم ابيـ تّٔٔيٜ

()2

ثيؿ بيدأ اخليالال

بْٔٓؿ يف هذه ادًٖف ٜويذـر إصًري أن افراؾو ٜيف أؾًٚل افًٌٚد ثالث ؾرقأ ؾرؿي ٜيَقفيقن
بٖن أظامل افًٌٚد خمِقؿ ٜهلل وأخرى تَٚبِٓ ٚؾتٍْيل أن تُيقن أظيامل افًٌيٚد خمِقؿي ٜهلل وثٚفثيٜ
تتقشط وتَقلأ ٓ جز ـام ؿٚل اجلّٓٔ ٜوٓ تٍقيض ـام ؿٚل ادًتزفٕ :ٜن افرواي ٜظـ إفّٜ
 ـام زظّقا  -جٚءت بذفؽ و يتٍُِيقا أن يَقفيقا يف أظيامل افًٌيٚد هيؾ هيل خمِقؿي ٜأو ٓ()3

صٔئ. ٚ
وهييذا ـييٚن يف أواخيير ادٚفيي ٜافثٚفثيي ٜوـثيير بٔييْٓؿ يف ادٚفيي ٜافرابًيي ٜديي ٚصييْػ ييؿ ادٍٔييد
()4

وأتٌٚظف .
وبٚفرجقع إػ مهٚدر افنًٕٔ ٜيرى ابيـ بٚبقييف افَّيل ادَِي ٛظْيدهؿ بٚفهيدوق يَيقلأ
«اظتَٚدٕ ٚيف أؾًٚل افًٌٚد أهن ٚخمِقؿ ٜخِؼ تَدير ٓ خِؼ تُقيـ ومًْيك ذفيؽ إٔيف ييزل اهلل

( )1بحٚر إٕقار (.)200/39
( )2مْٓٚج افًْٜأ . 29/2
( )3مَٓٚت اإلشالمٔغ (.)115 114/1
( )4مْٓٚج افًْ.)229/1( ٜ
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()1

ظٚد ٚبَّٚديرهٚش .
وهذا ؾٔف إثٌٚت ظِؿ اهلل  بٖظامل افًٌٚد ؾَط ٓ إثٌٚت ظّيقم منئئتف شيٌحٕٚف وهيق ٓ
يَتيض أن اهلل خٚفؼ أؾًٚل افًٌٚد ومع ذفؽ ؾَد تًٌَف صٔخٓؿ ادٍٔيد ؾَيٚلأ «افهيحٔ ظيـ
آل مّد ^ أن أؾًٚل افًٌٚد ؽر خمِقؿ ٜهلل وافذي ذـره أبق جًٍير ؿيد جيٚء بيف حيدي ٞؽير
مًّقل بف وٓ مريض اإلشْٚد وإخٌٚر افهحٔح ٜبخالؾيف وفئس يًيرال يف فٌي ٜافًيرب
()2

أن افًِؿ بٚفقء هق خِؼ ففش .
ثؿ إن ادٍٔد يذه ٛإػ مًْك أن افًٌٚد خٚفَقن ٕؾًي ٚؿ فُْيف ٓ يًتحًيـ هيذا افتًٌير
ؾَٔقلأ «أؿيقلأ إن اخلِيؼ يًٍِيقن وحييدثقن وخيسظيقن ويهيًْقن ويُتًيٌقن وٓ أضِيؼ
افَقل ظِٔٓؿ بٖهنؿ خيَِقن وٓ هؿ خيٚفَقن وٓ أتًيدى ذـير ذفيؽ ؾئام ذـيره اهلل تًيٚػ وٓ
أجتٚوز بف مقاوًف مـ افَيرآن وظيذ هيذا افَيقل إمجيٚع اإلمٚمٔي ٜوافزيديي ٜوافٌٌيداديغ ميـ
ادًتزف ٜوأـثر ادرجئ ٜوأصحٚب احلدي ٞوخٚفػ ؾٔف افٌكيقن ميـ ادًتزفي ٜوأضَِيقا ظيذ
()3

افًٌٚد أهنؿ خٚفَقن ؾخرجقا بذفؽ ظـ إمجٚع ادًِّغش .
ؾٓق هْ ٚيتحرز مـ ًٌٕ ٜاخلِؼ إػ افًٌٚد ساح ٜوفُـ هذا افتحرز زال ؾٔام بًد وصيٚر
ادَرر ظْدهؿ افتكي بٖن افًٌٚد خٚفَقن ٕؾًي ٚؿ ؾَيد ظَيد احلير افًيٚمع (ت1104هيي)
بٚب ٚبًْقانأ «أن اهلل شٌحٕٚف خٚفؼ ـؾ رء إٓ أؾًٚل افًٌٚدش وؿٚلأ «أؿقلأ ميذه ٛاإلمٚمٔيٜ
()4

وادًتزف ٜأن أؾًٚل افًٌٚد صٚدرة ظْٓؿ وهؿ خٚفَقن ٚش .

( )1ظَٚفد افهدوق (صأ.)75
( )2تهحٔ اظتَٚدات اإلمٚمٔ( ٜصأ.)42
( )3أوافؾ ادَٓٚت (صأ.)25
( )4افٍهقل ادّٓ ٜيف أصقل إفّ( ٜصأ.)81-80
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وـذفؽ ؿٚل افىٌىٌٚفلأ «ذهٌ ٝاإلمٚمٔ ٜوادًتزف ٜإػ أن أؾًٚل افًٌيٚد وحرـيٚهتؿ واؿًيٜ
بَدرهتؿ واختٔٚرهؿ ؾٓؿ خٚفَقن  ٚوم ٚيف أيٚت مـ إٔف تًٚػ خٚفؼ ـؾ رء وأمث ٚي ٚإميٚ
خمهص بام شقى أؾًٚل افًٌٚد أو مٗول بيٖن ادًْيك إٔيف خيٚفؼ ـيؾ رء إمي ٚبيال واشيى ٜأو
()1

بقاشى ٜخمِقؿٚتفش .
()2

وؿٚل افَزويْلأ «وأؾًٚل افًٌٚد خمِقؿ ٜؿش .
وهذا هق افذي اشتَر ظِٔف مذه ٛافنًٔ ٜاإلمٚمٔ ٜمتٚبً ٜفًِّتزف.ٜ

( )1جمٚفس ادقحديـ يف بٔٚن أصقل افديـ (صأ.)21
( )2ؿالفد اخلرافد (صأ.)60
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وػخقدات
امشٌػث امخي
حفردوا ةها
الىحذة الخامست :معتقذاث الشيعت التي تفزدوا بها

حمتويات الوحدة:
 افَقل بٚفتَٔ.ٜ
 إبٚح ٜمتً ٜافُْٚح.
 ادٓدي وافٌٌٔ.ٜ
 افَقل بٚفيٓقر وافرجً.ٜ
 ًٌٜٕ افٌداء إػ اهلل تًٚػ.
 ظَٔدة افىْٔ.ٜ
 اظتَٚدهؿ يف افهحٚب.ٜ
 مقؿٍٓؿ مـ آل افٌٔ.ٝ
 اظتَٚدهؿ يف أمٓٚت ادٗمْغ.
 اظتَٚدهؿ يف ادًِّغ.
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امقول ةامخقٌث:
افتَٜٔأ إطٓٚر خيالال مي ٚيف افٌيٚضـم وأـثير افًيرب يْىَيقن افتَٔيٜأ تَيٚة و يذا جيٚء يف
افَرآنأ ﴿ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ﴾[آل ظّرانأ ]28وإن ـٚن ٕىَٓ ٚتَٔ ٜصقاب ٚـيام ؿيٚل افٍيراء
()1

وؿد ؿرئأ «تَٜٔش .
وافتَٔ ٜرخهي ٜيف حٚفي ٜآويىرار وفيذفؽ اشيتثْٚه ٚاهلل شيٌحٕٚف ميـ مٌيدأ افْٓيل ظيـ
ميقآة افٍُييٚر ؾَييٚل شييٌحٕٚفأ ﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ [آل ظّرانأ.]28
وأم ٚافتَٔ ٜظْد افنئً ٜؾًٔرؾٓي ٚادٍٔيد بَقفيفأ «افتَٔي ٜـيتامن احليؼ وشيس آظتَيٚد ؾٔيف
()2

وـتامن ادخٚفٍغ وترك ميٚهرهتؿ بام يًَ ٛضرا يف افديـ أو افدٕٔٚش .
وافتَٔ ٜافتل ظْد افنًٔ ٜفًٔ ٝرخه ٜظْد افييورة مثيؾ مي ٚهيل يف اإلشيالم بيؾ هيل
ظْدهؿ واج ٛمـ افقاجٌٚت ؿٚل ابـ بٚبقيفأ «اظتَٚدٕ ٚيف افتَٔ ٜأهن ٚواجٌ ٜمـ ترـٓ ٚبّْزفيٜ
()3

مـ ترك افهالةش .
()4

ويروون ظـ افهٚدق إٔف ؿٚلأ «فق ؿِ ٝإن تٚرك افتَٔ ٜـتٚرك افهالة فُْ ٝصٚدؿٚش .
()5

بؾ ًٌٕقا إػ افٌْل ^ إٔف ؿٚلأ «تٚرك افتَٔ ٜـتٚرك افهالةش .

( )1تًٍر افىزي ( )317/6افْٓٚيٓ ٜبـ إثر (.)193/1
( )2تهحٔ اظتَٚدات اإلمٚمٔ( ٜصأ.)137
( )3آظتَٚدات (صأ.)114
( )4بحٚر إٕقار (.)412 414/75
( )5بحٚر إٕقارأ (.)412/75
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وؿيد بيٚفٌقا جيدا يف أميير افتَٔي ٜحتيك جًِقهيي ٚهيل افيديـ ـِيف وٓ ديييـ ديـ ٓ تَٔي ٜفييف
ويروون ظـ جًٍر بـ مّد إٔف ؿٚلأ «إن تًيً ٜأظنيٚر افيديـ يف افتَٔي ٜوٓ دييـ ديـ ٓ تَٔيٜ
()1

ففش .
وافتَٔ ٜيف اإلشالم ٓ ثيؾ هنجي ٚظٚمي ٚيف شيِقك ادًيِؿ وٓ شيّ ٜميـ شيامت ادجتّيع
اإلشالمل بؾ هل  -ؽٚفٌ - ٚحٚف ٜؾرديي ٜمٗؿتي ٜمَروٕي ٜبٓٚويىرار مرتٌىي ٜبيٚفًجز ظيـ
ا جرة وتزول بزوال حٚف ٜاإلـراه.
وفُْٓ ٚيف ادذه ٛافنًٔل تًد ضًٌٔ ٜذاتٔ ٜيف بْٔ ٜادذه ٛيَقل أبق ظٌد اهللأ «إُٕؿ ظيذ
()2

ديـ مـ ـتّف أظزه اهلل ومـ أذاظف أذفف اهللش .
وافتَٔ ٜظْدهؿ حٚف ٜمًتّرة وشِقك مجٚظل دافيؿ ؿيٚل ابيـ بٚبقييفأ «وافتَٔي ٜواجٌيٓ ٜ
لقز رؾًٓ ٚإػ أن خيرج افَٚفؿ ؾّـ ترـٓ ٚؿٌؾ خروجف ؾَد خيرج ظيـ دييـ اهلل تًيٚػ وظيـ
()3

ديـ اإلمٚمٔ ٜوخٚفػ اهلل ورشقفف وإفّٜش .
ويٗـدون ظذ أن تُيقن ظنييرة افنئً ٜميع أهيؾ افًيْ ٜافتَٔي ٜوؿيد تيرجؿ فيذفؽ احلير
()4

افًٚمع ؾَٚلأ «بٚب وجقب ظؼة افًٚم( ٜأهؾ افًْ )ٜبٚفتَٜٔش .
وفًٔ ٝمَروٕ ٜبٚخلقال أو خنٔ ٜافيير بيؾ هيل جيٚفزة حتيك ميع إميـ افتيٚم يَيقل
اخلّْٔلأ «ثؿ إف ٓ يتقؿػ جقاز هذه افتَٔ ٜبؾ وجقهب ٚظذ اخلقال ظيذ ًٍٕيف أو ؽيره بيؾ
افيٚهر أن ادهٚف افْقظٔ ٜصٚرت شٌٌ ٚإللٚب افتَٔ ٜظـ ادخيٚفٍغ ؾتجي ٛافتَٔي ٜوـيتامن
( )1بحٚر إٕقارأ 423/75
( )2افُٚيف (.)222/1
( )3آظتَٚدات (صأ.)115-114
( )4وشٚفؾ افنًٔ.)470/11( ٜ
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()1

افن وفق ـٚن مٖمقٕ ٚوؽر خٚفػ ظذ ًٍٕف وؽرهش .
وٕن افتَٔ ٓ ٜتًْل  -هبذه افهقرة  -شيقى افُيذب وافٍْيٚق وهيق ممي ٚتُرهيف افٍىيرة
افًِّٔ ٜو جف افٍْقس افًقي ٜوٓ تٌَِف افًَقل حٚوف ٝروايٚت افنًٔ ٜأن حتٌٌٓ ٚفألتٌٚع
ؾزظّقا أهن ٚظٌٚدة هلل بؾ هل أح ٛافًٌيٚدات إفٔيف ؾيروون ظيـ أل ظٌيد اهلل ؿيٚلأ «واهلل ميٚ
()2

ظٌد اهلل بقء أح ٛإفٔف مـ اخلٛء ؾَِٝأ م ٚاخلٛءل ؿٚلأ افتَٜٔش .

أوا ضبب ِرا الػمٕ يف أوس التقٗ ٛفٗعٕد إىل عد ٚأوٕز وٍّا:

أوٓأ أن افنًٔ ٜتًد إمٚم ٜاخلٍِٚء افثالث ٜبٚضِ ٜوهؿ ومـ بيٚيًٓؿ يف ظيداد افٍُيٚر ميع
أن ظِٔ ٚبٚيًٓؿ وصذ خٍِٓيؿ وجٚهيد مًٓيؿ وزوجٓيؿ وتنيى ميـ جٓيٚدهؿ ودي ٚويل
اخلالؾ ٜشٚر ظذ هنجٓؿ و يٌر صٔئ ٚمم ٚؾًِف أبق بُر وظّر ـام تًسال بذفؽ ـتي ٛافنئًٜ
ًٍٕٓ ٚوهذا يٌىؾ مذه ٛافنًٔ ٜمـ أشٚشيف ؾحيٚوفقا اخليروج ميـ هيذا افتْيٚؿض بيٚفَقل
بٚفتَٔ.ٜ
ثٕٚٔٚأ أهنؿ ؿٚفقا بًهّ ٜإفّ ٜوأهنؿ ٓ يًٓقن وٓ خيىئيقن وٓ يًْيقن بٔيْام افرواييٚت
ادًْقب ٜفألفّ ٜؾٔٓي ٚاخيتالال وتْيٚؿض ـٌير حتيك ٓ يُيٚد يقجيد خيز مْٓي ٚإٓ وب٘زافيف ميٚ
يْٚؿوف ـام اظسال بذفؽ افىقد وهيذا ييَْض مٌيدأ افًهيّ ٜؾَيٚفقا بٚفتَٔي ٜفتزيير هيذا
افتْٚؿض وآختالال وافتًس ظذ ـذهبؿ.
ثٚفثٚأ تًٓٔؾ مّٓ ٜافُذابغ ظذ إفّ ٜومٚوف ٜافتًتٔؿ ظيذ حََٔي ٜميذه ٛأهيؾ افٌٔيٝ
بحٔ ٞيقاقن إتٌٚع أن مي ٚيَِْيف (واويًق مٌيدأ افتَٔي )ٜظيـ إفّي ٜهيق ميذهٌٓؿ وأن ميٚ
اصتٓر وذاع ظْٓؿ وم ٚيَقفقٕف ويًٍِقٕف أمٚم ادًِّغ ٓ يّثؾ مذهٌٓؿ وإٕام يًٍِقٕف تَٔ.ٜ
( )1افرشٚفؾ (.)201/2
( )2افُٚيف (.)219/2
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رابًٚأ ووع مٌدأ افتَٔ ٜفًزل افنًٔ ٜظـ ادًِّغ.

إةاحث وخػث امٌكاح:
ادتًٕ ٜقع مـ إٔقاع افُْٚح ـٚن مٌٚح ٚيف أول اإلشالم ثؿ حرم إٓ أن افنًٔ ٜييرون إٔيف
ٓ زال حالٓ بؾ إٕف مـ ضوريٚت ديْٓؿأ يَقل ادجِزأ «وممي ٚظيد ميـ ضورييٚت دييـ
()1

اإلمٚمٜٔأ اشتحالل ادتًٜش .
وهق أن يًَد افرجؾ ظذ امرأة ويُْحٓ ٚمدة مٗؿت ٜيْتٓيل افًَيد بٕٚتٓٚفٓي ٚوذفيؽ مَٚبيؾ
رء مـ ادٚل.

صٗػ ٛاملتع ٛعٍد الػٗعٔ ٛوا ٍٖبػ٘ فّٗا وَ الػسٔط:

ل ٛظْد افنًٔ ٜأن يذـر يف صٌٔ ٜادتًٜأ إجر واددة وظدم ادراث ووجيقب افًيدة
وهل مخً ٜوأربًقن يقم ً ٚوؿٔؾأ حٔو ٜوفف أن ينسط ظدم ضِ ٛافقفدأ
ؾًييـ ُزرارة ظييـ أل ظٌييد اهلل ؿييٚلأ ٓ تُييقن ادتًيي ٜإٓ بييٖمريـأ «أجييؾ مًييّك وأجيير
()2

مًّكش .
وظـ إشامظٔؾ بـ افٍوؾ ا ٚصّل ؿٚلأ شٖف ٝأب ٚظٌد اهللّ
مًِقم إػ أجؾ مًِقمش

()3

ظيـ ادتًيٜل ؿيٚلأ «مٓير

ؾٚدتً ٜظْد افنئً ٜميدة مًِقمي ٜبيٖجر مًِيقم يٌىيؾ تَِٚفٔي ً ٚبًيد

إتٓٚء افٍسة وأم ٚصٌٔ ٜادتً ٜؾروي ٚأبٚن بـ تٌِ ٛؿيٚلأ ؿِيٕ ٝل ظٌيد اهللّ

أ «ـٔيػ

( )1افًَٚفد (صأ.)58
( )2ؾروع افُٚيف (.)437 /2
( )3افتٓذي.)189 /2( ٛ
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أؿقل  ٚإذا خِقت هبٚل ؿٚلأ تَقلأ أتزوجؽ متً ٜظيذ ـتيٚب اهللّ وشئٌْٕ ٜيف ٓ وار َثي َ ٜوٓ
مقروث ً ٜـذا وـذا يقم ً ٚوإن صئ ٝـذا وـذا شْ ٜبُذا وـذا دراي ً ٚوتًيّل ميـ إجير ميٚ
تراؤتام ظِٔف ؿِٔ ً
ال ـٚن أو ـثر ًا ؾي٘ذا ؿٚفيٝأ ًٕيؿ ؾَيد روئ ٝوهيل امرأتيؽ وإٔي ٝأوػ
()1

افْٚس هبٚش .

ٔهلي يف غسٔط املتع ٛأقٕاه قبٗخٔ ،ٛوَ ذلك:
 ظدم اصساط افًددأ ؾًْيد افنئً ٜليقز افتّتيع بيٖـثر ميـ أربيع وإن ـيٚن ظْيده أربيعزوجٚت زواج دافؿ وفٔس فذفؽ ظدد مًغأ
ؾًـ زرارة ظـ أل ظٌد اهلل ؿٚلأ «ذـرت فف ادتًي ٜأهيل ميـ إربيعل ؾَيٚلأ تيزوج ميْٓـ
أفٍ ً ٚؾ٘هنـ مًتٖجراتش.
وظـ مّد بـ مًِؿ ظـ أل جًٍر يف ادتًٜأ «فًٔ ٝمـ إربع ٕهني ٓ ٚتىِيؼ وٓ تيرث
()2

وإٕام هل مًتٖجرةش .
 جقاز افتّتع بٚدرأة افقاحدة مرار ًا ـثرةأ ؾّٓام أظٚد افتّتع هب ٚؾٓق جٚفز ؾًـ أبٚن ظـبًض أصحٚبف ظـ أل ظٌد اهلل

ادرات .ؿٚلأ ٓ بٖس يتّتيع
أ «يف افرجؾ يتّتع مـ ادرأة ّ

()3

مْٓ ٚم ٚصٚءش .
وظـ ظع بـ جًٍر ظـ أخٔف مقشك بـ جًٍر ؿٚلأ «شٖفتف ظـ رجؾ تيزوج اميرأة متًيٜ
()4

أحٛش .
ـؿ مرة يردده ٚوئًد افتزويٟل ؿٚلأ مّ ٚ
( )1ؾروع افُٚيف ( )44/2افتٓذي.)190/2( ٛ
( )2ؾروع افُٚيف ( )43/2افتٓذي.)188 /2( ٛ
( )3ؾروع افُٚيف (.)46/2
( )4وشٚفؾ افنًٔ.)480/14( ٜ
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 ٓ حٚج ٜفًِٗال ظـ ادرأة هؾ هل متزوج ٜأم ٓل حتك وفق صؽ يف هذاأ ؾًـ ييقٕسرجي ً
ال
بـ ظٌد افر ـ ظـ افرو ٚؿٚلأ ؿِ ٝففأ «ادرأة تتزوج متً ٜؾَْٔيض ذضٓي ٚوتتيزوج َ
()1

آخر ؿٌؾ أن تَْيض ظدهتٚل ؿٚلأ وم ٚظِٔؽ إٕام إثؿ ذفؽ ظِٔٓٚش .
وظـ ؾوؾ مقػ مّد بـ راصد ظيـ أل ظٌيد اهللّ ؿيٚلأ ؿِيٝأ «إين تزوجي ٝاميرأة متًيٜ
()2

ؾقؿع يف ٍٕز أن  ٚزوج ً ٚؾٍتن ٝظـ ذفؽ ؾقجدت  ٚزوج ًٚل ؿٚلأ و ؾتنٝلش .

فضن املتع ٛعٍدِي:
رؽؿ أن افنًٔ ٜيُْرون ظذ أهؾ افًْ ٜتنًْٔٓؿ ظِٔٓؿ افَقل بٚدتً ٜويَقفقن بيٖن هيذه
جمرد مًٖف ٜؾَٓٔ ٜيًع ؾٔٓ ٚاخلالال إٓ إْٕٔ ٚجد أن افنًٔ ٜلًِقن فِّتً ٜؾوٚفؾ جتًِٓي ٚيف
مهٚال افَوٚي ٚافًَدي ٜافِٔ ٜوحيُّقن ظذ تٚرـٓ ٚبٚفًهٔٚن واشتحَٚق افًِْ ٜؾًذ شئٌؾ
ادثييٚلأ يييروون ظييـ جًٍيير افهييٚدق إٔييف ؿييٚلأ «فيئس مْيي ٚمييـ يييٗمـ بُرتْيي ٚو يًييتحؾ
()3

متًتْٚش .
وظـ مجٔؾ بـ صٚف ؿٚلأ «إن بًض أصحٚبْ ٚؿٚل ٕل ظٌيد اهلل

أ إٕيف ييدخِْل ميـ

ادتًي ٜرء ؾَييد حٍِيي ٝأن ٓ أتييزوج متًيي ٜأبييد ًا .ؾَييٚل أبقظٌيد اهللّأ إٕييؽ إذا تىييع اهلل ؾَييد
()4

ظهٔتفش .
وظـ أل ظٌد اهلل

ؿٚلأ «م ٚمـ رجؾ تع ثؿ اؽتًؾ إٓ خِؼ اهلل مـ ـؾ ؿىرة تَىر
()5

مْف شًٌغ مُِ ً ٚيًتٌٍرون فف إػ يقم افَٔٚم ٜويًِْقن متجٌْٓ ٚإػ أن تَقم افًٚظٜش .
( )1مـ ٓ حييه افٍَٔف (.)149 /2
( )2افتٓذي.)187/2( ٛ
( )3مـ ٓ حييه افٍَٔف (.)148 /2
( )4مـ ٓ حييه افٍَٔف (.)149/2
( )5وشٚفؾ افنًٔ.)444/14( ٜ
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()1

وظْف أيو ٚؿٚلأ «إين ٕح ٛفِرجؾ أن ٓ خيرج مـ افدٕٔ ٚحتك يتّتع وفق مرةش .
ويرتٌقن إجقر افًئّ ٜوافثقاب اجلزيؾ فِّتً ٜؾًـ أل جًٍير ؿيٚلأ «إن افٌْيل صيذ
اهللّ ظِٔف وآفف دُ ٚأهي بف إػ افًامء ؿٚلأ حلَْل جزفٔؾ

ؾَٚلأ ي ٚمّيد صيذ اهلل ظِٔيف
()2

وآففأ إن اهللّ تٌٚرك وتًٚػ يَقلأ أين ؿد ؽٍرت فِّتّتًغ مـ أمتؽ مـ افًْٚءش .
وظـ صٚف بـ ظٌَ ٜظـ أبٔف ظـ أل جًٍر ؿٚلأ «ؿِٝأ فِّتّتع ثيقابل ؿيٚلأ إن ـيٚن
يريد بذفؽ وجف اهللّ تًٚػ وخالؾ ً ٚظذ مـ إُٔره ٚيُِّٓ ٚـِّ ٜإٓ ـت ٛاهللّ فيف هبي ٚحًيْٜ
و يّد يده إفٔٓ ٚإٓ ـت ٛاهللّ فف حًْ ٜؾ٘ذا دٕ ٚمْٓ ٚؽٍر اهللّ فف بذفؽ ذٌٕ ً ٚؾي٘ذا اؽتًيؾ ؽٍير
()3

ص ٛمـ ادٚء ظذ صًره .ؿِٝأ بًدد افنًرل! ؿٚلأ بًدد افنًرش .
اهللّ فف بَدر مّ ٚ

امىهدي وامغٌتث:
ادٓييدي هييق اإلمييٚم افثييٚين ظؼ ي مييـ أفّيي ٜافنيئً ٜواشييّفأ مّييد ادٓييدي بييـ احلًييـ
افًًُري بيـ ظيع ا يٚدي بيـ مّيد اجليقاد بيـ ظيع افروي ٚبيـ مقشيك افُيٚطؿ بيـ جًٍير
افهٚدق بـ مّد افٌٚؿر بـ ظع افًجٚد بـ احلًغ بـ ظع بـ أل ضٚف.ٛ
وظَٔدة افنًٔ ٜيف ادٓدي تتِخص يف إٔف اإلمٚم ادًهقم افثٚين ظؼي وهيق آخير إفّيٜ
وؿد دخؾ هداب ٚشٔيؾ ؾٔف إػ أن خيرج يف آخر افزمٚن ؾّٔأل إرض ظدٓ ولّع افنًٜٔ
مـ حقفف ويْتك ؿ.

( )1وشٚفؾ افنًٔ.)443 /14( ٜ
( )2مـ ٓ حييه افٍَٔف (.)149/2
( )3بحٚر إٕقار (.)306/100
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وؿؤ ٜادٓدي ظذ م ٚؾٔٓ ٚمـ خٔٚل وم ٚيهحٌٓ ٚميـ جٕٚي ٛأشيىقري خيرايف إٓ أهنيٚ
مـ افَوٚي ٚادحقري ٜيف افًَٔدة اإلمٚمٔ ٜآثْل ظؼي ٜوذفؽ فًٌٌغأ
إولأ أن بَٚء هذه اخلراؾ ٜمًْٚه ادحٚؾي ٜظذ هذه افًَٔدة مـ آهنٔٚر إذ أن مـ ظَٔيدة
اإلمٚمٔ ٜإٔف ٓ يُّـ أن خيِق زمٚن مـ إمٚم يُقن حج ٜاهلل تًيٚػ ظيذ خَِيف وفيق خيال ميـ
اإلمٚم ُِ ٝإرض ويروون ظيـ أل جًٍير ؿيٚلأ «فيق بَٔي ٝآرض يقمي ٚبيال إميٚم مْيٚ
فًييٚخ ٝبٖهِٓيي ٚوفًييذهبؿ اهلل بٖصييد ظذابييف وذفييؽ أن اهلل جًِْيي ٚحجيي ٜيف أروييف وأمٕٚيي ٚيف
إرض ٕهؾ إرض فـ يزافقا يف أمٚن أن تًٔخ هبيؿ إرض مي ٚدمْي ٚبيغ أطٓيرهؿ ؾي٘ذا
أراد اهلل أن يُِٓؿ ثؿ ٓ يِّٓٓؿ وٓ يْيرهؿ ذه ٛبْ ٚمـ بٔيْٓؿ ورؾًْي ٚإفٔيف ثيؿ يًٍيؾ اهلل
()1

هبؿ م ٚينٚءش .
ويروون ظـ جًٍر افهٚدق إٔف ؿٚلأ «فقـٚن افْٚس رجِغ فُٚن أحيدا ٚآميٚم وؿيٚلأ
()2

إن آخر مـ يّقت اإلمٚم فئال حيت ٟأحدهؿ ظذ اهلل  ترـف بٌر حج ٜهلل ظِٔفش .
ويف حٚف ٜإٔف جٚء زمٚن فٔس ؾٔف إمٚم ؾًّْيك ذفيؽ أن ظَٔيدة اإلمٚمٔي ٜؽير صيحٔح ٜمميٚ
يًروٓ ٚفالهنٔٚر وهذه افقرض ٜوؿع ؾٔٓ ٚاإلمٚمٔي ٜظْيدم ٚتيقيف مّيد بيـ احلًيـ و يًَيٛ
ذري ٜؾِجٖوا إػ حِٔ( ٜافٌٌٔ ٜافهٌرى) ظذ أمؾ أن ييٓير ميـ خيِهيٓؿ ميـ هيذه افقرضيٜ
ؾِام وجدوا إٔف ٓ خمرج مْٓ ٚجلٖوا إػ ؾُرة افٌٌٔ ٜافُزى.
افثٚينأ أن مًتٌَؾ افنًٔ ٜجمٓقل ٚم ٚبدون هذه افَؤ ٜمم ٚييٗدي بيدوره إػ إٍويٚض
افْٚس ظيـ هيذا اديذه ٛفُيـ بقجيقد هيذه إشيىقرة أصيٌ هْيٚك أميؾ يتًّيؽ افنئًٜ

( )1افُٚيف (.)16/1
( )2ظِؾ افؼافع (.)196/1
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بّذهٌٓؿ ٕجِف ومًتٌَؾ مجٔؾ يهزون ظذ إذى مـ أجؾ افقصقل إفٔف.
إوييٚؾ ٜإػ ميي ٚيتحَييؼ فييرؤوس ادييذه ٛمييـ مُٚشيي ٛمٚدييي ٜلْقهنيي ٚمييـ إتٌييٚع بٚشييؿ
اخلّس وـِام زاد إتٌٚع ـِام زادت ادُٚش.ٛ
ومييـ هْيي ٚجييٚءت ؾُييرة افٌٌٔيي ٜوافرجًيي ٜويف إصييؾ أن ؾُييرة وجييقد اإلمييٚم افٌٚفييٛ
ادختٍل مقجقدة فدى مًيؿ ؾرق افنًٔ ٜؾُؾ ؾرؿ ٜتًتَد يف إمٚمٓ ٚإٔف يّ ٝوإٔف خمتيػ
وشًٔقد يف ادًتٌَؾ ـ٘مٚم مٓدي فُـ اصتٓر هب ٚافراؾو ٜأـثر مـ ؽرهؿ.

وربزات الػٗب ٛلمىّد:ٙ
وٕن افنًٔ ٜؿد أصِقا فيورة وجقد إمٚم يف ـؾ زمٚن ؾٕ٘يف ـيٚن ميـ ادٓيؿ أن يقجيدوا
أظذارا فٔزروا هب ٚهذه افٌٌٔ ٜافىقيِ ٜفإلمٚم ومـ أبرز هذه إظذارأ
 -1اخلقال ظِٔف مـ افًِىٚن يَقل افىقدأ «ٓ ظِْ ٜع مـ طٓيقر ادٓيدي إّٓ خقؾيف
()1

ظذ ًٍٕف مـ افَتؾ ٕٕف فق ـٚن ؽر ذفؽ د ٚشٚغ فف آشتتٚرش .
 -2امتحٚن افًٌٚد واختٌٚرهؿ و حٔهٓؿ ويروون ظيـ افٌْيل ^ إّٔيف ؿييٚلأ «أمي ٚواهلل
بيٖي واد شيِؽ
فٌٌٔٔـ إميٚمُؿ صئئ ً ٚميـ دهيرـؿ وفتّحهيـ حتيك يَيٚلأ ميٚت أو هِيؽ ّ
وفتدمًـ ظِٔف ظٔقن ادٗمْغ وفتٍُٖن ـام تٍُٖ افًْـ يف أمقاج افٌحر ؾال يْجق إّٓ مـ أخذ
()2

اهلل مٔثٚؿف وـت ٛيف ؿٌِف اإليامن وأ ّيده بروح مْفش .
 -3افٌٌٔ ٜمـ أهار اهلل افتل يىِع ظِٔٓ ٚأحد ميـ اخلِيؼأ وييروون ظيـ افٌْيل ^ إٔيف
ؿٚلأ «إٕام مثؾ ؿٚفّْ ٚأهؾ افٌٔ ٝـّثؾ افًٚظ ٓ ٜلِٔٓ ٚفقؿتٓ ٚإٓ هيقأ ثَِي ٝيف افًياموات

( )1افٌٌٔ( ٜصأ.)199
( )2بحٚر إٕقار (.)281 7/ 53
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()1

ٓ يٖتُٔؿ إّٓ بٌتٜش .
 -4حتك ٓ تُقن يف ظْؼ اإلمٚم بًٔ ٜفي ٚأ ويروون يف ذفؽ ظـ افروي ٚإٔيف ؿيٚلأ «ـيٖين
بٚفنًٔ ٜظْد ؾَدهؿ افثٚف ٞمـ وفدي ـٚفًْؿ يىٌِقن ادرظك ؾال لدوٕف ؾَٚل فيفأ و ذاك ييٚ
ابييـ رشييقل اهلل ل ؾَييٚلأ ٕن إمييٚمٓؿ ئٌيي ٛظييْٓؿ فييئال يُييقن يف ظَْييف ٕحييد بًٔيي ٜإذا ؿييٚم
()2

بٚفًٔػش .
وأظِـ اإلمٚم ادْتير ذفؽ بَقففأ «إٕف يُـ ٕحد مـ آبيٚفل إٓ وأوؿًي ٝيف ظَْيف بًٔيٜ
()3

فىٚؽٔ ٜزمٕٚف وإين أخرج حغ أخرج وٓ بًٕٔ ٜحد مـ افىقاؽٔ ٝيف ظَْلش .

تٍاقضّي يف غٗب ٛاملّد:ٙ

وافنًٔ ٜبتًِٔالهتؿ افًٚبَ ٜيًَقن يف تْٚؿوٚت ومـ هذه افتْٚؿوٚتأ
 أن اخلقال مـ افًِىٚن يُـ مًتّرا ؾْٓٚك ؾسات ـٚن فِنًٔ ٜدوف ٜوؿقة مثيؾ افدوفيٜافٍٚضّٔ ٜودوف ٜبْل بقيف وـذفؽ افدوف ٜافهٍقي ٜوافٔقم إيران ؾِامذا ييٓر ادٓديل
 افنيئً ٜيييرون أن احلييؼ وا ييدى مييع اإلمييٚم ومييـ افِىييػ افقاجيي ٛظييذ اهلل تًييٚػ –ظْدهؿ -أن لًؾ فِْٚس إمٚم ٚيٌغ ؿ احليؼ ثيؿ يَقفيقن بيٖن اهلل تًيٚػ أخٍيك هيذا اإلميٚم
اختٌٚرا فًٌِٚد ؾٓؾ يُقن اختٌٚر افًٌٚد بحرمٚهنؿ مـ ا دىل
 إن ـٚن بًٔ ٜافيَٕ ٚهي ٚوظٌٔي ٚؾٓيذا مًْيٚه أن مجٔيع إفّي ٜؿيد وؿًيقا يف هيذا افًٔيٛوافَْص مم ٚيْٚيف افًهّ ٜافتل يَرره ٚافنئً ٜيؿ وإن ـٕٚي ٝبًٔي ٜافيي ٚاويىرارا أمير ٓ

( )1خمتك افتحٍ ٜآثْك ظؼي( ٜصأ. )199
( )2ـامل افديـ و ٚم افًّْ ٜفِهدوق (.)508/1
( )3مْتخ ٛإثر (صأ )267مرـز إبحٚث افًَٚفدي/https://www.aqaed.com/faq/1390 ٜ
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حرج ؾٔف ؾِامذا ٓ خيرج ادٓدي ويٌيٚيعل أفئس هيذا أهيقن وأخيػ ميـ اختٍٚفيف افيذي حيرم
افْٚس بًٌٌف مـ ا دىل

اضطساب زٔاٖات الػٗع ٛيف وٕضٕع الػٗب:ٛ
مـ إصٔٚء افتل تدل ظذ ظدم صيح ٜظَٔيدة افٌٌٔي ٜظْيد افراؾوي ٜحهيقل آويىراب
افٌُر يف روايٚهتؿ يف هذا إمر ؾَد وؿع اخلالال يفأ
 -1وؿ ٝؽٌٔ ٜادٓدي ؾيروي افىيقد أن حُّٔي ٜؿٚفيٝأ «ؾِيام ـيٚن بًيد ثيالث (ميـ
مقفده) اصتَ ٝإػ ويل اهلل ؾكت إفٔٓؿ ؾٌدأت بٚحلجرة افتيل ـٕٚي ٝشقشيـ ؾٔٓي ٚؾِيؿ أر
أثرا وٓ شًّ ٝذـرا ؾُرهي ٝأن أشيٖل ؾيدخِ ٝظيذ أل مّيد

ؾٚشيتحٔ ٝأن أبيدأ
()1

بٚفًٗال ؾٌدأين ؾَٚلأ هق ي ٚظّ ٜيف ـْػ اهلل وحرزه وشسه وؽٌٔف حتك يٖذن اهلل ففش .
ويف رواي ٜث ٜٕٔٚأن حُّٔ ٜؾَدتف بًد شًٌ ٜأيٚم
يقم ٚيّق يف افدار ثؿ ؾَدتف بًد ذفؽ

()3

()2

ويف رواي ٜثٚفثٜأ أهن ٚرأتيف بًيد أربًيغ

ويف رواي ٜأخرى أن حُّٔ ٜـٕٚي ٝختتِيػ إػ دار

افًًُري تزوره ـؾ أربًغ يقم ٚوؿٌؾ وؾٚتف بٖيٚم ؿالفؾ  -ـٚن ظّير ادٓيدي إٓيذاك مخيس
شْقات ظذ إـثر -زارت دار افًًُري ـًٚدهت ٚتَقلأ «ؾرأيتف رجيال ؾِيؿ أظرؾيف ؾَِيٝ
ٓبـ أخل

أ مـ هذا افذي تٖمرين أن أجِس بغ يديفل ؾَٚل يلأ هيذا ابيـ ٕيرجس هيذا
()4

خٍِٔتل مـ بًدي وظـ ؿِٔؾ تٍَدوين ؾٚشًّل فف وأضًٔلش .
 -2مُٚن افٌٌٔ ٜؾٍل بًض افروايٚت إٔف ـيٚن مقويع افنيي ٜوافُيتامن ودي ٚتْيٚهك إػ
( )1افٌٌٔ( ٜصأ.)142
( )2افٌٌٔ( ٜصأ.)142
( )3افٌٌٔ( ٜصأ.)144
( )4إـامل افديـ (صأ.)406-405
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صًٔتف خز افٌٌٔ ٜحٚوفقا افتًرال ظذ مُٕٚف إٓ أن افٌٚب افذي يدظل افهِ ٜبف رؾض افٌيقح
بقء مـ ذفيؽ وأخيرج «تقؿًٔيٚش هيي ٚيًْيٌف فِّٓيدي يَيقل ؾٔيفأ «إن ظرؾيقا ادُيٚن دفيقا
ظِٔفش

()1

ؾٓذا افْص ينير إػ إٔيف يف مُيٚن مًيغ ويف خمٌيٖ هي ٓ يًرؾيف إٓ افٌيٚب وأن

شٌ ٛـتامن مُٚن ؽٌٔتف ظـ صًٔتف هق خقؾف مـ إخٌٚرهؿ فٌِر بُّٕٚف.
وفُييـ دفيي ٝبًييض روايييٚت افُييٚيف ظييذ افٌِييد افييذي خيتٍييل ؾٔييف حٔيي ٞؿٚفييٝأ «ٓبييد
فهٚح ٛهذا إمر مـ ؽٌٔ ٜوٓبد فف يف ؽٌٔتف مـ ظزف ٜوًٕيؿ ادْيزل ضٌٔيٜش

()2

ؾٓيل تنير

إػ إٔف خيتٌئ بٚدديْ ٜادْقرة ٕن ضٌٔ ٜمـ أشامفٓ ٚود ٚؿٚل أحيدهؿ فِحًيـ افًًيُريأ «إن
()3

حدث بؽ حدث ؾٖيـ أشٖل ظْفل ؿٚلأ بٚدديْٜش .
بْٔام هْٚك روايٚت أخرى إٔف مَٔؿ بجٌؾ يدظك روقى ؾًيـ ظٌيد إظيذ ميقػ آل شيٚم
ؿٚلأ خرج ٝمع أل ظٌد اهلل

ؾِام ٕزفْ ٚافروحٚء ٕيير إػ جٌِٓي ٚمىيال ظِٔٓي ٚؾَيٚل يلأ

«ترى هذا اجلٌؾل هذا جٌؾ يدظك روقى مـ جٌٚل ؾٚرس أحٌْ ٚؾَِْف اهلل إفْٔي ٚأمي ٚإن ؾٔيف
ـؾ صجرة مىًؿ وًٕؿ أمٚن فِخٚفػ مرتغ أم ٚإن فهٚح ٛهذا إمير ؾٔيف ؽٌٔتيغ واحيدة
()4

ؿهرة وإخرى ضقيِٜش .
وتذـر روايٚت أخرى إٔف خيتٍل يف بًض ودييٚن مُي ٜؾًيـ أل جًٍير إٔيف ؿيٚلأ «يُيقن
()5

فهٚح ٛهذا إمر ؽٌٔ ٜيف بًض هذه افنًٚب ثؿ أومٖ بٔده إػ ٕٚحٔ ٜذي ضقىش .
ؽر أن أحٚديثٓؿ يف إدظٔ ٜوافزيٚرة دَٚمٚت إفّ ٜتِقح إػ إٔف مَٔؿ بنداب شيٚمراء
( )1افُٚيف (.)333/1
( )2افُٚيف (.)340/1
( )3افُٚيف (.)328/1
( )4افٌٌٔ( ٜصأ.)103
( )5بحٚر إٕقار (.)341/52
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وفذفؽ جٚء ؾٔٓ« ٚثؿ اف ٝهداب افٌٌٔ ٜوؿػ بغ افٌٚبغ مٚشيُ ٚجٕٚي ٛافٌيٚب بٔيدك ثيؿ
تْحْ ـٚدًتٖذن وشؿ وإزل وظِٔؽ افًُْٔ ٜوافقؿٚر وصؾ رـًتغ يف ظرو ٜافنداب
وؿؾأ افِٓؿ ضٚل إٓتييٚر وصيّ ٝبْي ٚافٍجيٚر وصيً ٛظِْٔي ٚإٓتهيٚر افِٓيؿ أرٕي ٚوجيف
وفٔؽ ادّٔقن يف حٔٚتْ ٚوبًد ادْقن افِٓؿ إين أديـ فيؽ بٚفرجًي ٜبيغ ييدي صيٚح ٛهيذه
افًٌَ ٜافٌقث افٌقث افٌقث ي ٚصيٚح ٛافزميٚن ؿىًي ٝيف وصيِتؽ اخليالال وهجيرت
فزيٚرتؽ إوضيٚن وأخٍٔي ٝأميري ظيذ أهيؾ افٌِيدان فتُيقن صئًٍ ٚظْيد ربيؽ ورل ..ييٚ
()1

مقٓي ي ٚابـ احلًـ بـ ظع جئتؽ زافرا فؽش .
 -3مدة افٌٌٜٔأ ؾٍل افٌداي ٜـٕٚقا يّْقن أتٌيٚظٓؿ بَكي اديدة وهظي ٜافًيقدة فٌيٚفٌٓؿ
حتك أـدوا يف روايٚهتؿ بٖهن ٓ ٚتًدو ش ٝشْغ يف أؿل إحقال ؾَيد جيٚء يف افُيٚيف ظيـ
ظع بـ أل ضٚف ٛإٔف ؿٚل ظـ ادٓديأ «تُقن فف ؽٌٔ ٜوحرة يويؾ ؾٔٓي ٚأؿيقام ويتيدي ؾٔٓيٚ
آخييرونش وديي ٚشييئؾ ـييؿ تُييقن احلييرة وافٌٌٔيي ٜؿييٚلأ «شييت ٜأيييٚم أو شييت ٜأصييٓر أو شييٝ
شْغش

()2

ويٌدو أن هذا افْص ؿد ووع يف إييٚم إوػ فْنيقء ؾُيرة افٌٌٔي ٜحتيك ٓ يَيع

افنؽ يف ؿؤ ٜاإلمٚم ٜثؿ د ٚضٚف ٝاددة جلٖ صٔقخٓؿ إػ خميرج افٌيداء فتزيير هيذا افتيٖخر
حٔ ٞؿٚل بًوٓؿأ حيتّؾ أن يُقن اديراد أن افٌٌٔي ٜواحليرة يف ذفيؽ افَيدر ميـ افزميٚن أمير
()3

متقم ولري ؾٔٓام افٌداء بًد ذفؽ .
وؿد جيٚء ظْيدهؿ تقؿٔي ٝطٓيقر هيذا إمير يف افًيًٌغ ميـ افٌٌٔي ٜثيؿ ؽيروه إػ مٚفيٜ
()4

وأربًغ ثؿ أخر إػ ؽر أمد مًغ .
( )1مهٌٚح افزافر فًع بـ ضٚووس (صأ )229بحٚر إٕقار (.)102/102
( )2افُٚيف (.)338/1
( )3ذح جٚمع (ظذ افُٚيف) ادٚزٕدراين (.)237/6
( )4افٌٌٔ ٜفِىقد (صأ.)263
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امقول ةامظهور وامرحػث:
العّٕز:

افيٓقرأ أي طٓقر إفّ ٜبًد مقهتؿ فًٌض افْٚس ثؿ ظقدهتؿ فٌَيقرهؿ وهيذه افًَٔيدة
ؽر رجً ٜإفّ ٜوؿد بقب ي ٚادجِزي بًْيقان «بيٚب أهنيؿ ييٓيرون بًيد ميقهتؿ وييٓير
مْٓؿ افٌرافٛش

()1

ؾٕٚفّ ٜظْد افنًٔ ٜييٓيرون بًيد ميقهتؿ وييراهؿ بًيض افْيٚس وهيذا

افيٓقر ؽر مرتٌط بقؿ ٝمًغ ـٚفرجً ٜبؾ هق خٚوع إلرادة إفّي ٜويزظّيقن إٔيف دخيؾ
بًض افنًٔ ٜظذ أل ظٌد اهلل ؾَٚل فيف (أي أبيق ظٌيد اهلل)أ «تنيتٓل أن تيرى أبي ٚجًٍير (بًيد
()2

مقتف) ل ؿٚلأ ؿِٝأ ًٕؿ ؿٚلأ ؿؿ ؾٚدخؾ افٌٔ ٝؾدخِ ٝؾ٘ذا هق أبق جًٍرش .
ويروون ظـ أل ظٌد اهلل إٔف ؿٚلأ «أتك ؿقم مـ افنًٔ ٜاحلًـ بـ ظع
ادٗمْغ

بًد ؿتؾ أمير

ؾًٖفقه ؾَٚلأ تًرؾقن أمير اديٗمْغ إذا رأيتّيقهل ؿيٚفقاأ ًٕيؿ ؿيٚلأ ؾيٚرؾًقا

افًس ؾًرؾقه ؾ٘ذا هؿ بٖمر ادٗمْغ

()3

ٓ يُْروٕفش .

بؾ و تد ظَٔدهتؿ هذه فتدظل أيو ٚأن إمقات مـ إوفغ ييٓيرون يؿ ؾيروون ظيـ
ظٌٚي ٜإشدي ؿٚلأ «دخِ ٝظذ أمر ادٗمْغ

وظْده رجؾ رث ا ٔئ ٜوأمير اديٗمْغ

مٌَؾ ظِٔف يُِّف ؾِام ؿٚم افرجؾ ؿِٝأ أي أمر ادٗمْغ مـ هذا افذي أصٌِؽ ظْيٚل
ؿٚلأ هذا ويص مقشك

()4

ش .

ومم ٚيزظّقٕف يف هذا افنٖن أن أب ٚبُر وظّر ييٓران فألفّ ٜيف ـؾ مقشؿ حتيك يرميقهنام
( )1بحٚر إٕقار (.)303/27
( )2بحٚر إٕقار (.)303/27
( )3بحٚر إٕقار (.)303/27
( )4بحٚر إٕقار (.)305/27
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بٚحلجٚرة أثْٚء رمل اجلامر

()1

و ذا يزظّقن أن مّدا افٌٚؿر ؿٚم برميل مخًي ٜأحجيٚر يف ؽير

مقوع اجلامر ود ٚؿٔؾ فف يف ذفؽ ؿٚلأ «إذا ـٚن ـؾ مقشؿ أخرجي ٚافٍٚشيَغ افٌٚصيٌغ ثيؿ
يٍرق بْٔٓام هْٓي ٓ ٚيرااي ٚإٓ إميٚم ظيدل ؾرمٔي ٝإول اثْتيغ وأخير ثالثيٕ ٜن أخير
()2

أخٌ ٞمـ إولش .

السجع:ٛ

مًْك افرجً ٜظْد افنًٜٔأ رجً ٜـثر مـ إمقات إػ افدٕٔ ٚؿٌؾ ييقم افَٔٚمي ٜوظيقدهتؿ
()3

إػ احلٔٚة بًد ادقت يف صقرهؿ افتل ـٕٚقا ظِٔٓ. ٚ
وؿد سح افًديد مـ ظِامء افراؾو ٜبٖن اإليامن بٚفرجً ٜظَٔدة متٍيؼ ظِٔٓي ٚبٔيْٓؿ ؿيٚل
ابييـ بٚبقيييف يف آظتَييٚداتأ «واظتَٚدٕيي ٚيف افرجًيي ٜأهنيي ٚحييؼش

()4

وؿييٚل ادٍٔييدأ «واتٍَييٝ

()5

اإلمٚمٔ ٜظذ وجقب رجً ٜـثر مـ إمقاتش .
وؿٚل افىزد واحلر افًٚمع وؽرا ٚمـ صئقخ افنئًٜأ بٖهني ٚمقويقع «إمجيٚع افنئًٜ
()6

اإلمٚمٔ ٜوأهن ٚمـ ضوريٚت مذهٌٓؿش .
وؿد ذهٌ ٝؾرق صًٔٔ ٜـثرة إػ افَيقل برجيقع أفّيتٓؿ إػ هيذه احلٔيٚة وميْٓؿ ميـ يَير
بّقهتؿ ثؿ رجًتٓؿ ومْٓؿ مـ يُْر مقهتؿ ويَقل بٖهنؿ ؽٚبقا وشيرجًقن وـيٚن أول ميـ

( )1بحٚر إٕقارأ 306-305/27
( )2بحٚر إٕقار (.)306-305/27
( )3أوافؾ ادَٓٚت (صأ)51
( )4آظتَٚداتأ ص90
( )5أوافؾ ادَٓٚتأ ص51
( )6جمّع افٌٔٚن فِىزد ( )252/5اإليَٚظ مـ ا جً ٜفًِٚمع (صأ.)60
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ظرال إٔف ؿٚل بٚفرجً ٜابـ شٌٖ.

املفًّٕ العاً ملبدأ السجع:ٛ

()1

أم ٚادٍٓقم افًٚم دٌدأ افرجً ٜظْد آثْل ظؼي ٜؾٓق ينّؾ ثالث ٜأصْٚال أ
إولأ إفّ ٜآثْل ظؼي حٔي ٞخييرج ادٓيدي ميـ خمٌئيف ويرجيع ميـ ؽٌٔتيف وبيٚؿل
إفّ ٜحئقن بًد مقهتؿ ويرجًقن يذه افيدٕٔ ٚوحيُّيقن بٚفتتيٚبع فٖٔخيذ ـيؾ واحيد ميْٓؿ
حَف افذي يًتىع أن يًتقؾٔف يف حٔٚتف.
افثييٚينأ وٓة ادًييِّغ افييذيـ اؽتهييٌقا اخلالؾيي - ٜيف ٕيييرهؿ  -مييـ أصييحٚهب ٚافؼييظٔغ
(إفّيي ٜآثْييل ظؼيي) ؾًٌٔيي ٞخٍِييٚء ادًييِّغ ويف مَييدمتٓؿ أبييق بُيير وظّيير وظييثامن مييـ
ؿٌقرهؿ ويرجًقن ذه افدٕٔ ٚفالؿتهٚص مْٓؿ بٖخذهؿ اخلالؾ ٜمـ أهِٓ.ٚ
افثٚفٞأ ظٚم ٜافْٚس وخيص مْٓؿأ مـ مض اإليامن مو ٚوهيؿ افنئً ٜظّقمي ٚوميـ
مض افٍُر مو ٚوهؿ ـؾ افْٚس م ٚظدا ادًتوًٍغ.
وزمـ افرجً ٜافًٚم ٜهق ظْد ؿٔٚم ادٓيدي ورجقظيف ميـ ؽٌٔتيف وفُيـ بًيض صئقخٓؿ
يَقلأ إن افرجً ٜافًٚم ٜؽر مرتٌى ٜبٖمر طٓقر ادٓدي .ذفؽ أن افرجً - ٜـام يَقل « -ؽير
افيٓقر ٕن اإلميٚم

حيل ؽٚفي ٛوشئيٓر إن صيٚء اهلل و يًيِ ٛادِيؽ ؾرجيع إفٔيف
()2

ؾٌّدأ افرجً ٜمـ رجقع احلًغ إػ افدٕٔٚش .
ومم ٚيتحَؼ يف افرجً ٜبحً ٛاظتَٚد افنًٜٔأ حًٚب افْٚس ظذ ييد احلًيغأ يَيقل أبيق
ظٌد اهللأ «إن افذي يع حًٚب افْٚس ؿٌؾ يقم افَٔٚم ٜاحلًغ بـ ظع

ؾٖم ٚيقم افَٔٚميٜ

( )1يْيرأ افنًٔ ٜوافتهحٔ فِّقشقي (صأ.)142-141
( )2أوافؾ ادَٓٚت (صأ )95اإليَٚظ مـ ا جً( ٜصأ.)58
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()1

ؾٕ٘ام هق بً ٞإػ اجلْ ٜوبً ٞإػ افْٚرش .
ويروي افنًٔ ٜأن يف افرجً ٜيتحقل صٍقة اخلِؼ وهيؿ إٌٔٔيٚء اهلل ورشيِف إػ جْيد فًيع
حٔ ٞؿٚفقاأ « يًٌ ٞاهلل ٌٕٔ ٚوٓ رشقٓ إٓ رد مجًٔٓؿ إػ افدٕٔ ٚحتك يَٚتِقا بيغ ييدي ظيع
()2

بـ أل ضٚف ٛأمر ادٗمْغش .
ـام حيِؿ افنًٔ ٜبٖن حٔٚهتؿ يف افرجً ٜشيتُقن يف ًٕئؿ ٓ خيىير ظيذ افٌيٚل حتيك يُيقن
()3

أـِٓؿ وذهبؿ مـ اجلْٜم وٓ يًٖفقن اهلل حٚج ٜمـ حقاف ٟافدٕٔ ٚوأخرة إٓ وتَ ٙؿ .

أعىاه املّد ٙعٍد السجع:ٛ

وأم ٚبٚفًٌْٕ ٜظامل ادٓدي ظْد رجًتف ؾ٘ن افنًٔ ٜيًتَدون إٔف شًٍٔؾ افتٚيلأ
 -1يٖ بَرآن جديد ويروي افنًٔ ٜيف هذا ظـ جًٍير افهيٚدق إٔيف ؿيٚلأ «فُيٖين إٔيير
()4

إفٔف بغ افرــ وادَٚم يٌٚيع افْٚس ظذ ـتٚب جديد ظذ افًرب صديدش .
 -2احلُؿ بحُؿ آل داود ويروون يف هذا ظـ جًٍر افهيٚدقأ «ٓ تيذه ٛافيدٕٔ ٚحتيك
()5

خيرج رجؾ مْل حيُؿ بحُقم ٜآل داودش .
 -3يييدم افًٌُيي ٜوادًييجد افٌْييقي ويييروون يف هييذا ظييـ جًٍيير افهييٚدق إٔييف ؿييٚل ظييـ
ادٓديأ «يَْوف – أي افٌٔي ٝاحليرام -ؾيال ييدع مْيف إٓ افَقاظيد افتيل هيل أول بٔي ٝوويع

( )1بحٚر إٕقار (.)43/53
( )2بحٚر إٕقار (.)41/53
( )3بحٚر إٕقار (.)116/53
( )4بحٚر إٕقار (.)135/52
( )5بهٚفر افدرجٚت (صأ. )295
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فِْٚس بٌُ ٜيف ظٓد آدم

()1

وافذي رؾًف إبراهٔؿ وإشامظٔؾ مْٓٚش .

 -4يَتؾ ذراري ؿتِ ٜاحلًغ يروون ظـ جًٍر افهٚدق إٔف ؿٚلأ «إذا خيرج افَيٚفؿ ؿتيؾ
()2

ذراري ؿتِ ٜاحلًغ بًٍٚل آبٚفٓٚش .
 -5يَتؾ افًرب ؿتال ذريً ٚويروون ظـ أل جًٍر إٔف ؿٚلأ «فيق يًِيؿ افْيٚس مي ٚيهيْع
افَٚفؿ إذا خرج ٕح ٛأـثرهؿ أن ٓ يروه مم ٚيَتؾ افْيٚس أمي ٚإٕيف ٓ يٌيدأ إٓ بَيريش ؾيال
يٖخذ مْٓ ٚإٓ افًٔػ وٓ يًىٔٓ ٚإٓ افًٔػ حتك يَقل ـثر ميـ افْيٚسأ فئس هيذا ميـ آل
()3

مّد فق ـٚن مـ آل مّد فرحؿش .
 -6ئَؿ احلد ظذ أل وظّر وظٚفنٜ

ـام يزظّيقن وييروون ظيـ جًٍير افهيٚدق

إٔف ؿٚل ظام يًٍِف ادٓدي يف أل بُر وظّرأ «ثؿ خيرجٓام ؽوغ رضٌيغ ؾًِٔيْٓام ويتيزأ ميْٓام
()4

ويهٌِٓام ثؿ يْز ام وحيرؿٓام ثؿ يذريام يف افري ش .
وظـ أل جًٍر إٔف ؿٚلأ «أم ٚفق ؿٚم ؿٚفّْ ٚوردت إفٔف احلّراء حتك لِيده ٚاحليد وحتيك
()5

يْتَؿ ٓبْ ٜمّد ؾٚضّ ٜمْٓٚش .
وهذه إؾًٚل افٌَٔح ٜافتل يدظقن إٔف شَٔقم هبي ٓ ٚيُّيـ أن تهيدر ظيـ ميٗمـ ؾويال
ظّـ شّٔأل إرض ظدٓ وهق مـ شيالف ٜافٌْيل ^ ؾٓيل ٓ تًيز ظْيف بَيدر مي ٚتًيز ظيـ
افًٍْٔ ٜإٓتَٚمٔ ٜواحلَد افٌُر افذي يُْف افنًٕٔ ٜهؾ افًْ.ٜ
( )1بحٚر إٕقار (. )11/53
( )2بحٚر إٕقار ()313/52
( )3بحٚر إٕقار (.)354/52
( )4بحٚر إٕقار (.)386/52
( )5بحٚر إٕقار (.)314/52
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ًستث امتداء إمى امنه حػامى:
تًتز ؿؤ ٜإثٌٚت افٌداء هلل تًٚػ مـ افَوٚي ٚافتل اصتٓر هبي ٚافنئً ٜاإلمٚمٔي ٜوهيل ميـ
أصييق ؿ وؿييد بييقب افُِْٔييل يف افُييٚيفأ «بييٚب افٌييداءش وذـيير ؾٔييف شييت ٜظؼ ي حييديث ٚمييـ
إحٚدي ٞادًْقب ٜفألفّ ٜوـذفؽ ابـ بٚبقيف (ت381هي) ظَد فف بٚب ٚخٚص ٚبًْيقان «بيٚب
افٌداءش واهيتؿ ادجِزي (ت1111هيي) بيٖمر افٌيداء أيوي ٚوبيقب فيف بًْيقان «بيٚب افًْيخ
()1

وافٌداءش وذـر ( )70حديث ٚمـ أحٚديثٓؿ ظـ إفّ. ٜ
وؿد بٚفٌقا يف تًئؿ أمره ؾروون ظيـ زرارة بيـ أظيغ ظيـ أل جٍير أو ظيـ أل ظٌيداهلل
ؿٚلأ «م ٚظٌد اهلل بقء مثيؾ افٌيداءش و«مي ٚظييؿ اهلل  بّثيؾ افٌيداءش

()2

وظيـ أل ظٌيداهلل

ؿٚلأ «وفق ظِؿ افْٚس م ٚيف افَيقل بٚفٌيداء ميـ إجير مي ٚاؾيسوا ميـ افُيالم ؾٔيفش

()3

وظيـ

()4

افرو ٚؿٚلأ «م ٚبً ٞاهلل ٌٕٔ ٚؿط إٓ بتحريؿ اخلّر وأن يَر هلل بٚفٌداءش .
والبداء دم الؾغة له معـقان:
األو  :افيٓقر بًد اخلٍٚء .تَقلأ بدا شقر ادديْ ٜأيأ طٓر .وافثٚينأ ٕنٖة افرأي اجلديد.
وـييال ادًْٔييغ ورد يف افَييرآن ؾّييـ إول ؿقفييف تًييٚػأ ﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ﴾[افٌَييييرةأ]284
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﴾[يقشػأ]35

ومييييـ افثييييٚين ؿقفييييفأ ﴿ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

وافٌداء بيٚدًْٔغ يًيتِزم شيٌؼ اجلٓيؾ وحيدوث افًِيؿ

( )1آظتَٚداتأ ص 89بحٚر إٕقارأ .129-92/4
( )2افُٚيف (.)146/1
( )3افُٚيف (.)148/1
( )4افُٚيف (.)148/1
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وهذا مٚل ظذ اهلل شٌحٕٚف إٓ أن ادتٖخريـ ميـ افنئً ٜتيٖوفقا افٌيداء ظيذ مًْيك اإلطٓيٚر
ؾَٔقل مّد حًغ آل ـٚصػ افٌىٚأ «افٌداء وإن ـٚن يف جقهر مًْٚه هق طٓيقر افقيء بًيد
خٍٚفف وفُـ فٔس ادراد بف هْ ٚطٓقر افقء هلل جؾ صٖٕف وأي ذي حرل ٜومًُ ٜيَقل هبذه
ادوِ ٜبؾ ادراد طٓقر افقء مـ اهلل دـ ينٚء مـ خَِف بًد إخٍٚفف ظْٓؿ وؿقفْيٚأ (بيدا هلل)
()1

أي بدا حُؿ اهلل أو صٖن اهللش .
ويَقل مّد جقاد افٌالؽيلأ «ؾٚفٌيداء ادًْيقب إػ اهلل جيؾ صيٖٕف إٕيام هيق بًّْيك ادثيٚل
()2

افثٚين أيأ طٓر هلل مـ ادنٔئ ٜم ٚهق خمٍل ظذ افْٚسش .
وتقؤ هذا ظْدهؿأ أن اهلل تًٚػ – مثال -ؿد خيز مالفُٔف أو رشِف ادَربغ بحٚدث ٜميٚ
وخيٍل ظْٓؿ أصٔٚء إذا حتََ ٝتٌرت افْتٔج ٜويف ظِّف شٌحٕٚف أهن ٚشيتتحَؼ ـيٖن خييزهؿ
أن ؾالٕ ٚشّٔقت يف افثالثغ ميـ ظّيره وخيٍيل ظيْٓؿ أن هيذا مؼيوط بًيدم تهيدؿف وإٔيف
شٔتهدق وشًْٖٔ فف يف أجِف ؾًْدم ٚيىقل ظّر افرجؾ ييٓر هذا افذي أخٍٚه اهلل شيٌحٕٚف
()3

ؾَٔٚل حْٔٓٚأ بدا هلل أن يّد يف أجِف .
إٓ أن هذا افتٖويؾ ٓ يتقاؾؼ مع روايٚهتؿ افقاردة يف هذا افنٖن وافتل هيل سحيي ٜيف أن
افٌداء هق ٕنٖة رأي جديد وطٓقر رء يُـ مقجقدا مـ ؿٌؾ ومـ هيذه افرواييٚتأ ظيـ
أل هٚصؿ اجلًٍري ؿٚلأ «ـْ ٝظْد أل احلًـ

بًد ميض ابْف أبق جًٍر وإين ٕؾُير يف

ٍٕز أريد أن أؿقل ـيٖهنام أظْيلأ أبي ٚجًٍير وأبي ٚمّيد يف هيذا افقؿي ٝـيٖل احلًيـ مقشيك
وإشامظٔؾ ابْل جًٍر بـ مّد

وإن ؿهتٓام ـَهتٓام إذ ـٚن أبق مّد ادرجك بًد أل

( )1افديـ واإلشالم (صأ.)173
( )2مًٖف ٜيف افٌداء وّـ (رشٚفتٚن يف افٌداء) (صأ.)20
( )3مع آثْل ظؼي ٜيف إصقل وافٍروع (.)306/1
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ؾٖؿٌؾ ظع أبق احلًـ ؿٌؾ أن إٔىؼ ؾَٚلأ ًٕيؿ يي ٚأبي ٚهٚصيؿ بيدا هلل يف أل مّيد

جًٍر
بًد أل جًٍر

م ٚيُـ يًرال فف ـام بدا فف يف مقشك بًد ميض إشامظٔؾ م ٚـنيػ بيف
()1

ظـ حٚفف وهق ـام حدثتؽ ًٍٕؽ وإن ـره ادٌىِقنش .
ثؿ إن افتٖوييؾ فٌِيداء بيٓيقر إمير فِْيٚس ميـ اهلل ٓ يًيقغ ـيؾ هيذه ادٌيٓٚة يف افٌيداء
وجًِف مـ أظيؿ افىٚظٚت وأصقل آظتَٚدات إذ أن هذه ؿؤ ٜبدهٔ ٓ ٜختٍيك ظيذ أدٕيك
مًِؿ ؾُؾ م ٚلري فْ ٚمـ ؿوٚء وؿدر إٕام يٌدو فْ ٚبًد أن ـٚن خٚؾٔ ٚظْ.ٚ
ظالوة ظيذ أن تٖوييؾ افٌيداء بيٚدًْك افيذي ذـيروه يتويّـ منيُِ ٜأخيرى وهيلأ ًٕيٌٜ
افُذب إػ اهلل تًٚػ وظدم افقثقق يف أخٌٚر افرب تٌٚرك وتًٚػ إذ إٔف – تًيٚػ ظيام يَقفيقن
– يًِؿ أن هذا افقء فـ يُقن ومع ذفؽ خيز إٔف شُٔقن ثؿ يرجع فَٔقلأ فـ يُقن.

ضبب أخرِي بعقٗد ٚالبدأ ٞوَ أَٖ أخرِٔا:

افَقل بٚفٌداء ظرال بف افٔٓقد مـ ؿٌؾ ويٌدو أن ابـ شٌٖ افٔٓقدي ؿد حيٚول إصيٚظ ٜهيذه
ادَٚف ٜافتل أخذه ٚمـ ديْف ثؿ إتَِ ٝهذه ادَٚف ٜإػ ؾرؿي« ٜافًُٔئٜٕٚش أو «ادختٚرييٜش أتٌيٚع
ادختٚر بـ أل ظٌٔد افثٍَل وهل أول ؾرؿ ٜاصتٓرت بٚفَقل «بٚفٌداءش وآهيتامم بيف وافتزاميف
ظَٔدة وافًٌ ٛيف ذفؽ هق افتٌىٔ ٜظذ افُذب افذي يامرشقٕف ظذ إتٌٚع ومـ افَهيص
ادنٓقرة يف هذا افنٖنأ أن مهً ٛبـ افزبر أرشؾ جٔن ٚؿقي ٚفَتٚل ادختيٚر وأتٌٚظيف ؾًٌيٞ
ادختٚر إػ ؿت ٚؿ أ د بـ صّٔط مع ثالث ٜآٓال ميـ ادَٚتِي ٜوؿيٚل يؿأ أوحيل إيل أن افيٍير
ؾٓزم ابـ صّٔط ؾًٚدوا إفٔف ؾَٚفقاأ أيـ افيٍر افذي ؿد وظدتْٚل ؾَيٚل ادختيٚرأ
يُقن فُؿ ُ
هُذا ـيٚن ؿيد وظيدين ثيؿ بيدا فيف ؾٕ٘يف شيٌحٕٚف وتًيٚػ ؿيد ؿيٚلأ ﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ

( )1افُٚيف (.)327/1
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ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾[افرظدأ.]39
وهذا ادًْك ًٍٕيف مقجيقد يف أخٌيٚر آثْيل ظؼيي ٜؾي٘هنؿ ؿيد أصيٚظقا بيغ أتٌيٚظٓؿ أن
أفّتٓؿ يًِّقن م ٚـٚن وم ٚيُقن وٓ خيٍك ظِٔٓؿ افقيء ؾي٘ذا تَيع أخٌيٚرهؿ ؿيٚفقاأ هيذا
مـ بٚب افٌداء ؾًـ أل زة افثاميل ؿٚلأ ؿٚل أبق جًٍر وأبق ظٌيد اهلل

أ «يي ٚأبي ٚيزة إن

حدثْٚك بٖمر إٔف للء مـ هٚهْ ٚؾجٚء مـ هٚهْ ٚؾ٘ن اهلل يهْع م ٚينيٚء وإن حيدثْٚك افٔيقم
()1

بحدي ٞوحدثْٚك ؽدا بخالؾف ؾ٘ن اهلل يّحق م ٚينٚء ويثٌٝش .
وـٚن صٔقخ افنًٔ ٜيّْقن أتٌٚظٓؿ بٖن إمر شًٔقد إفٔٓؿ وافدوف ٜشيتُقن يؿ حتيك
إهنؿ حددوا ذفؽ بًًٌغ شْ ٜيف روايًٌٕ ٜقهٕ ٚل جًٍر ؾِام موي ٝافًيًٌقن و يتحَيؼ
رء مـ تِؽ افقظقد اصتُك إتٌٚع مـ ذفيؽ ؾحيٚول مٗشًيق اديذه ٛاخليروج ميـ هيذا
()2

ادٖزق بٚفَقل بٖٕف ؿد بدا هلل شٌحٕٚف م ٚاؿت ٙتٌٔر هذا افقظد .
ؾِييق شييَى ٝظَٔييدة افٌييداء ٕٓييتَض ديييـ آثْييل ظؼييي ٜمييـ أصييِف ٕن أخٌييٚرهؿ
ووظقدهؿ افتل يتحَؼ مْٓ ٚرء تٍْل ظْٓؿ صٍ ٜاإلمٚم ٜوهذا ه مٌٓٚة صٔقخٓؿ بٖمر
افٌداء ودؾٚظٓؿ ظْف وجًِف مـ أظيؿ افًٌٚدات وؿد سح هبذا ادًْيك أحيد افنئً ٜوهيق
شِٔامن بـ جريير افيذي تًْي ٛإفٔيف ؾرؿي ٜافًئِامٕٔ ٜميـ افزيديي ٜؾَيٚلأ «إن أفّي ٜافراؾويٜ
ووًقا فنًٔتٓؿ مَٚفتغ ٓ ييٓرون مًٓام مـ أفّتٓؿ ظيذ ـيذب أبيدا واي ٚافَيقل بٚفٌيداء
()3

وإجٚزة افتَٜٔش .

( )1بحٚر إٕقار (.)119/4
( )2افٌٌٔ ٜفِىقد (صأ.)263
( )3ادَٓٚت وافٍرق فَِّلأ ص.78
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غقٌدة امطٌٌث:
مِخص هذه افًَٔدة أن افنًٔل خِؼ مـ ضْٔي ٜخٚصي ٜوافًيْل خِيؼ ميـ ضْٔي ٜأخيرى
وجرى ادزج بغ افىْٔتغ بقجف مًغ ؾام يف افنًٔل مـ مًٚص وجرافؿ هق مـ تيٖثره بىْٔيٜ
افًْل وم ٚيف افًْل مـ صالح وأم ٜٕٚهق بًٌ ٛتٖثره بىْٔ ٜافنًٔل ؾ٘ذا ـيٚن ييقم افَٔٚميٜ
ؾ٘ن شٔئٚت ومقبَٚت افنًٔ ٜتقوع ظذ أهؾ افًْ ٜوحًْٚت أهؾ افًْ ٜتًىك فِنًٔ.ٜ
وؿد بقب افُِْٔل  ٚبًْقان «بٚب ضْٔ ٜادٗمـ وافُيٚؾرش وأورد شيًٌ ٜأحٚديي ٞيف أمير
افىْٜٔ

()1

ثؿ م ٚزاف ٝتُثر هيذه إخٌيٚر ميـ بًيد افُِْٔيل حتيك أورد مْٓي ٚادجِزي شيًٌٜ
()2

وشتغ حديث ٚيف بٚب ظَده بًْقان «بٚب افىْٔ ٜوادٔثٚقش .
ويُّييـ أن يًييتٌْط شييٌ ٛافَييقل هبييذه افًَٔييدة مييـ إشييئِ ٜافتييل وجٓيي ٝفألفّييٜ
وافنُٚوى افتل رؾً ٝإفٔٓؿ ؾٚفنًٔ ٜينُقن مـ إٌامس ؿقمٓؿ بٚدقبَٚت وافٌُٚفر وميـ
شقء مًٚمِ ٜبًوٓؿ فًٌض ومـ ا ؿ وافَِؼ افذي لدوٕف وٓ يًرؾقن شٌٌف.
روى ابـ بٚبقيف بًْدهأ «ظـ أل إشحٚق افِٔثل ؿٚلأ ؿِٕ ٝل جًٍر مّد بـ ظع افٌٚؿر
أ ي ٚابـ رشقل اهلل أخزين ظـ ادٗمـ ادًتٌكي – يًْيلأ افنئًل -إذا بِيغ يف ادًرؾيٜ
وـّؾ هؾ يزينل ؿٚلأ افِٓؿ ٓ ؿِٝأ ؾٔؼب اخلّرل ؿٚلأ ٓ ؿِٝأ ؾٖٔ بٌُرة ميـ هيذه
افٌُييٚفر أو ؾٚحنيي ٜمييـ هييذه افٍييقاحشل ؿييٚلأ ٓ ؿِييٝأ ييي ٚابييـ رشييقل اهلل إين أجييد مييـ
صًٔتُؿ مـ يؼب اخلّر ويَىع افىريؼ وخئيػ افًئٌؾ وييزين ويِيقط ويٖـيؾ افربيٚ
ويرتُ ٛافٍيقاحش ويتٓيٚون بٚفهيالة وافهئٚم وافزـيٚة ويَىيع افيرحؿ وييٖ افٌُيٚفر

( )1افُٚيف (.)6-2 2
( )2بحٚر إٕقار (.)276-225/5
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ؾُٔػ هذا و ذاكل ؾَٚلأ ي ٚإبراهٔؿ هؾ خيتِ ٟيف صدرك رء ؽر هذال ؿِٝأ ًٕؿ ي ٚابيـ
رشقل اهلل أخرى أظيؿ مـ ذفؽ ؾَٚلأ وم ٚهق ي ٚأب ٚإشحٚقل ؿيٚلأ ؾَِيٝأ يي ٚابيـ رشيقل
اهلل وأجد مـ أظدافُؿ ومْٚصٌُٔؿ مـ يُثر مـ افهالة وافهٔٚم وخيرج افزـيٚة ويتيٚبع بيغ
احل ٟوافًّرة وحيرص ظذ اجلٓٚد وظذ صِ ٜإرحٚم ويَيض حَقق إخقإف ويقاشئٓؿ
مـ مٚفف ويتجْ ٛذب اخلّر وافزٕ ٚوافِقاط وشٚفر افٍيقاحش ؾيام ذاكل و ذاكل ؾنيه
يل ي ٚابـ رشقل اهلل وبرهْف وبْٔف ؾَد واهلل ـثر ؾُري وأشٓر فٔع ووٚق ذرظيل ؾَيٚل أبيق
جًٍرأ ي ٚإشحٚق فٔس تدرون مـ أيـ أوتٔتؿل ؿِيٝأ ٓ واهلل جًِي ٝؾيداك إٓ أن ختيزين
ؾَٚلأ ي ٚإشحٚق إن اهلل  د ٚـٚن متٍردا بٚفقحدإٔ ٜابتدأ إصٔٚء ٓ مـ رء ؾٖجرى اديٚء
افًذب ظذ أرض ضٌٔ ٜضٚهرة شًٌ ٜأيٚم مع فٔٚفٔٓ ٚثيؿ ٕوي ٛاديٚء ظْٓي ٚؾَيٌض ؿٌوي ٜميـ
صٍٚوة ذفؽ افىغ وهل ضْٔتْ ٚأهؾ افٌٔ ٝؾِق أن ضْٔ ٜصئًتْ ٚترـي ٝـيام ترـي ٝضْٔتْي ٚديٚ
زٕك أحيد ميْٓؿ وهق وٓ ٓط وٓ ذب ادًيُر وٓ اـتًي ٛصئئ ٚممي ٚذـيرت وفُيـ
اهلل  أجرى ادٚء ادٚف ظذ أرض مًِقٕ ٜشًٌ ٜأيٚم وفٔٚفٔٓ ٚثؿ ٕو ٛادٚء ظْٓ ٚثيؿ ؿيٌض
ؿٌوتف وهل ضْٔي ٜمًِقٕي ٜميـ يٖ مًيْقن وهيل ضْٔي ٜخٌيٚل وهيل ضْٔي ٜأظيدافْ ٚؾِيق أن
اهلل  ترك ضْٔتٓؿ ـام أخذه ٚتروه ٚيف خِؼ أدمٔغ و يَروا بٚفنٓٚدتغ و يهيقمقا
و يهِقا و يزـقا و حيجقا افٌٔ ٝو تروا أحدا ميْٓؿ بحًيـ خِيؼ وفُيـ اهلل تٌيٚرك
وتًٚػ مجع افىْٔتغأ ضْٔتُؿ وضْٔتٓؿ ؾخِىٓام وظرـٓام ظرك إديؿ وميزجٓام بٚديٚءيـ ؾيام
رأي ٝمـ أخٔؽ مـ ذ فٍظ أو زٕ ٚأو رء مم ٚذـرت مـ ذب مًُر أو ؽره فئس ميـ
جقهريتف وفٔس مـ إيامٕف إٕام هق بًّح ٜافْٚص ٛاجسح هيذه افًئئٚت افتيل ذـيرت وميٚ
رأيي ٝميـ افْٚصي ٛميـ حًيـ وجيف وحًيـ خِيؼ أو صيقم أو صيالة أو حي ٟبٔي ٝأو
صدؿ ٜأو مًروال ؾِٔس مـ جقهريتف إٕام تِؽ إؾٚظٔؾ مـ مًيح ٜاإلييامن اـتًيٌٓ ٚوهيق
اـتًٚب مًح ٜاإليامن ؿِٝأ جًِ ٝؾداك ؾ٘ذا ـٚن ييقم افَٔٚمي ٜؾّيفل ؿيٚل يلأ يي ٚإشيحٚق
ألّع اهلل اخلر وافؼ يف مقوع واحدل إذا ـٚن يقم افَٔٚمٕ ٜزع اهلل  مًح ٜاإلييامن ميْٓؿ
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ؾرده ٚإػ صًٔتْ ٚوٕزع مًح ٜافْٚص ٛبجّٔع م ٚاـتًٌقا مـ افًٔئٚت ؾردهي ٚظيذ أظيدافْٚ
وظٚد ـؾ رء إػ ظْكه إول ؿِيٝأ جًِي ٝؾيداك تٗخيذ حًيْٚهتؿ ؾيسد إفْٔي ٚوتٗخيذ
()1

شٔئٚتْ ٚؾسد إفٔٓؿل ؿٚلأ إي واهلل افذي ٓ إفف إٓ هقش .

ٌقد ِرٓ العقٗد:ٚ

فٌَ هذه ادَٚف ٜوصدة مْٚؿوتٓ ٚفِؼع وافًَؾ ـٕٚي ٝمقويع إُٕيٚر ميـ بًيض ظَيالء
افنيئً ٜادتَييدمغ ـٚدرتٙي وابييـ إدريييس ٕهنيي ٚيف ٕيييرهؿ وإن تًييِِ ٝأخٌٚرهيي ٚيف ـتييٛ
()2

افنًٔ ٜإٓ أهن ٚأخٌٚر آحٚد خمٚفٍ ٜفُِتٚب وافًْ ٜواإلمجٚع ؾقج ٛرده. ٚ
ومم ٚتَْد بف هذه افًَٔدةأ
أوٓأ إن هذه افروايٚت ٕٚؿو ًٍٕٚٓ ٝبًٍْيٓ ٚؾٚفنئًل ـيام تيرى يف ظيرض افنيُٚوى
وإشئِ ٜهق أـثر إيٌ ٓٚيف ادًيٚيص وادقبَيٚت وأردأ خَِي ٚوديْي ٚؾُٔيػ يُيقن ميـ هيذه
حٚفف أؾوؾ ضْٔ ٜوأضٓر خَِٜل
ثاكقا :ؿد خِؼ اهلل شٌحٕٚف افْيٚس مجًٔي ٚظيذ ؾىيرة اإلشيالم ؿيٚل تًيٚػأ ﴿ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾[افيييييييرومأ]30

وافتٍريؼ بْٔٓام خيٚفػ ٕص افَرآن.
ثٚفثٚأ ٕٚؿو ٝافنًٔ ٜيف أخٌٚر افىْٔ ٜمذهٌٓ ٚيف أؾًٚل افًٌيٚدٕ :ن مَتٙي هيذه إخٌيٚر
أن يُييقن افًٌييد جمٌييقرا ظييذ ؾًِييف وفيئس فييف اختٔييٚر ؾٔييف :إذ أؾًٚفييف بَّتٙي افىْٔيي ٜمييع أن
مذهٌٓؿ أن افًٌد خيِؼ ؾًِف ـّذه ٛادًتزف ٜـام تَدم.

( )1بحٚر إٕقار (.)229-228/5
( )2إٕقار افًْامٕٔ.)293/1( ٜ
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رابًٚأ تَرر هذه افًَٔدة أن مقبَٚت افنئً ٜوأوزارهي ٚيتحِّٓي ٚأهيؾ افًيْ ٜوحًيْٚت
ادًِّغ مجًٔ ٚتًىك فِنًٔ ٜوهذا خمٚفػ فًِدل افربٚين وٓ يتٍيؼ ميع افًَيؾ افكيي وٓ
افٍىرة افًِّٔ ٜؾوال ظـ ٕهقص افؼع وأصقل اإلشيالم ؿيٚل تًيٚػأ ﴿ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽ﴾[إًٕٚمأ ]164وؿٚل أ ﴿ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾[افىيقرأ]21
ﰈ ﰉ ﰊ﴾[ادييييدثرأ]38

وؿيٚل أ ﴿ﰅ ﰆ ﰇ

وؿييييٚل تًييييٚػأ ﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾[افزفزفيييٜأ]8-7

وؿقفيييف شيييٌحٕٚفأ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ﴾[ؽٚؾرأ.]17

اغخقادهه في امطحاةث:
ادّعاؤِي زد ٚالصخاب ٛبعد ٔفا ٚالٍيب ^:
مـ أصٓر م ٚظرؾ ٝبف ظَٔدة افنًٜٔأ ضًْٓؿ يف صيحٚب ٜرشيقل اهلل ^ وتٍُيرهؿ يؿ
ويدظقن أن افهحٚب ٜبًٌ ٛجحدهؿ ٕحَٔ ٜظع بٚخلالؾ ٜؿد ارتدوا إٓ ثالث ٜوتزيد بًيض
روايٚهتؿ ثالث ٜأو أربً ٜآخريـ رجًقا إػ إمٚمي ٜظيع فٔهيٌ ادجّيقع شيًٌ ٜوٓ يزييدون
ظذ ذفؽ.
وفَد شجؾ افنًٔ ٜذفؽ يف أول ـتٚب طٓر ؿ وهق ـتٚب شِٔؿ بـ ؿٔس

()1

ثؿ تتٚبًٝ

ـتٌٓؿ يف تَرير ذفيؽ وإصيٚظتف وظيذ رأشيٓ ٚافُيٚيف وؽيره ميـ مهيٚدرهؿ وٓ يُيٚد خيِيق
ـتٚب مـ ـتٌٓؿ مـ تٍُر افهحٚب ٜوشٌٓؿ وفًْٓؿ بؾ إهنؿ جًِقا آيٚت افٍُر وافُيٚؾريـ
وافؼك وادؼـغ يف شيٚفر افهيحٚب ٜأمجًيغ ـيام هيق مقجيقد يف ظيدد ميـ أبيقاب افُيٚيف
( )1ـتٚب شِٔؿ بـ ؿٔس (صأ.)75-74
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()1

وبحٚر إٕقار .

أوجم ٛعم ٜتكفريِي لمصخاب:ٛ

ومـ أمثِ ٜهذاأ ظـ أل جًٍر إٔف ؿيٚلأ «ارتيد افْيٚس بًيد افٌْيل صيذ اهلل ظِٔيف وآفيف إٓ
()2

ثالث ٜهؿ ادَداد وشِامن وأبق ذرش .
وظـ ران بـ أظغ ؿٚلأ ؿِٕ ٝل جًٍر

أ «جًِ ٝؾداك ؾام أؿِْ ٚفق اجتًّْ ٚظذ

صٚة م ٚأؾْْٔٚهٚل ؿٚلأ أٓ أحدثؽ بٖظجي ٛميـ ذفيؽ ادٓيٚجرون وإٕهيٚر ذهٌيقا ي وأصيٚر
بٔده ي إٓ ثالث ٜؿٚل رانأ ؾَِٝأ جًِي ٝؾيداك مي ٚحيٚل ظيامرل ؿيٚلأ رحيؿ اهلل ظيامر ًا أبيٚ
()3

افَٔيٚن بٚيع وؿتؾ صٓٔد ًاش .
ومع تٍُرهؿ افًٚم فهحٚب ٜافٌْل ^ إٓ أهنؿ خيهقن ـٌٚر افهحٚب ٜروقان اهلل ظِٔٓؿ
بّزيد مـ افىًـ وافتٍُر و ؿ يف ذفؽ أؿقال وٕهيقص ؿٌٔحي ٜوؿيد ظَيد ادجًِييل بٚبيٚ
بًْقان «بٚب ـٍر افثالث ٜوٍٕٚؿٓؿ وؾوٚف أظام ؿش

()4

وظَد افٌحيراين ظيدة أبيقاب يف هيذا

ادقوقع مْٓ ٚبٚبأ «افِذان تَدم ٚظيذ أمير اديٗمْغ ظِئٓام مثيؾ ذٕيقب أمي ٜمّيد إػ ييقم
افَٔٚمييٜش وبييٚبأ «أن إبِيئس أرؾييع مُٕٚيي ٚيف افْييٚر مييـ ظّيير وأن إبِيئس ذال ظِٔييف يف
()5

افْٚرش .
يَقل ادٍٔدأ «واتٍَ ٝاإلمٚمٔي ٜوـثير ميـ افزيديي ٜظيذ أن ادتَيدمغ ظيذ أمير اديٗمْغ

( )1يْير مثالأ افُٚيف (.)436-412/1
( )2أصقل افُٚيف رؿؿ (.)341
( )3بحٚر إٕقار (.)345/22
( )4بحٚر إٕقار (.)252-208/8
( )5ادً ٚافزفٍك (صأ.)325 324
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وييالل ؾٚشييَقن وأهنييؿ بتييٖخرهؿ أميير ادييٗمْغ ظِٔييف افًييالم ظييـ مَييٚم رشيقل اهلل
()1

صِقات اهلل ظِٔف وآفف ظهٚة طٚدقن ويف افْٚر بيِّٓؿ خمِدونش .
و يُتٍقا بتٍُر افنٔخغ :بؾ ؿرروا أن مـ أظييؿ افٍُير احلُيؿ ب٘شيالمٓام حتيك روى
صٚح ٛافُٚيفأ «ثالث ٓ ٜيُِّٓؿ اهلل يقم افَٔٚم ٜوٓ يزـٔٓؿ و يؿ ظيذاب أفئؿأ ميـ ادظيك
()2

إمٚم ٜمـ اهلل فًٔ ٝفف ومـ جحد إمٚم ٚمـ اهلل ومـ زظؿ أن ام يف اإلشالم ٕهٌٔٚش .
ـذفؽ يىًْقن يف بَٔ ٜؾوالء افهحٚب ٜوظيامفٓؿ ـًٌد افر ـ بـ ظقال وشًد بيـ أل
وؿيٚص وأل ظٌٔيدة بيـ اجلييراح وشي ٚميقػ أل حذيٍي ٜؾييروون ظيـ افهيٚدقأ «دي ٚأؿييٚم
رشقل اهلل ^ يقم ؽدير خيؿ ـيٚن بحذافيف شيًٌٍٕ ٜير ميـ ادْيٚؾَغ وهيؿأ أبيق بُير وظّير
وظٌد افر ـ بـ ظقال وشًد بـ أل وؿٚص وأبق ظٌٔدة وشي ٚميقػ أل حذيٍي ٜوادٌيرة
بـ صًٌ .ٜؿٚل ظّرأ أم ٚترون ظْٔف ـٖٕام ظغ جمْقن يًْلأ افٌْل افًٚظ ٜيَيقم ويَيقلأ ؿيٚل
يل رل ؾِام ؿٚم ؿٚلأ أي ٚافْٚس مـ أوػ بُؿ مـ إًٍٔيُؿل ؿيٚفقاأ اهلل ورشيقفف ؿيٚلأ افِٓيؿ
ؾٚصٓد ثؿ ؿٚلأ أٓ ميـ ـْي ٝميقٓه ؾًيع ميقٓه وشيِّقا ظِٔيف بي٘مرة أمير اديٗمْغ ؾْيزل
جزافٔييؾ وأظِييؿ رشييقل اهلل بَّٚفيي ٜافَييقم ؾييدظٚهؿ وشييٖ ؿ ؾييُٖٕروا وحٍِييقا ؾييٖٕزل اهللأ
()3

﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾[افتقبٜأ]74ش .
وروايٚهتؿ يف هذا افنٖن أـثر ميـ أن حتكي وهيذه افَوئ ٜهيل ميـ أشٚشئٚت اديذهٛ
ظْدهؿ ـام يَقل ادجِزأ «ومم ٚظد مـ ضورييٚت دييـ اإلمٚمٔيٜأ اشيتحالل ادتًي ٜوحيٟ

( )1أوافؾ ادَٓٚت (ص .)42
( )2افُٚيف (.)374 373/1
( )3تًٍر افَّل (.)301/1
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()1

افتّتع وافزاءة مـ أل بُر وظّر وظثامن ومًٚويٜش .
بؾ أـثير ميـ هيذا ٕجيد افتكيي ميـ ظِيامء افنئً ٜبيٖن افهيحٚب ٜـيٕٚقا ـٍيٚرا يف حٔيٚة
افٌْل ^ وـٕٚقا يتآمرون ظذ اإلشالم يف حٔٚة ادهىٍك يَيقل افتًيسيأ «ؾٖشيِؿ افَِٔيؾ
صقؿ ٚإػ ٕيقر إٕيقار أو خقؾي ٚميـ دخيقل افْيٚر واشتًيِؿ افُثير رؽٌي ٜيف جيٚه افرشيقل
ادختٚر ..ؾدامقا جمٌقفغ ظذ تقص افٍْٚق وترص افنَٚقش يَقل ادرظق يف ذحيفأ «ؾٔيف
إصيٚرة إػ مي ٚروي ظيـ أمير اديٗمْغ ظِٔيف افهييالة وافًيالم يف هني ٟافٌالؽي ٜإٔيف ؿيٚل يف خىٌتييف
ٕصحٚبف يف حرب افهٍغأ وافذي خِؼ اخلِؼ وبرء افًّْ ٜإهنؿ م ٚأشِّقا ؿط وفُـ اشتًِّقا
وأهوا افٍُر ؾِام وجدوا أظقإ ٚظِٔف أطٓيروهش

()2

ويَيقل ادٚمَيٚينأ «إن ميـ ادًِيقم بٚفييورة

بْص أيٚت افُريّ ٜوجقد افًٍٚق وادْٚؾَغ يف افهحٚب ٜبؾ ـثرهتؿ ؾٔٓؿ وظروض افًٍؼ بؾ
()3

آرتداد جلّع مْٓؿ يف حٔٚتف ؤخريـ بًد وؾٚتفش .

ويَقل ادرتٙأ «وؿد اصتٓرت مذاه ٛافىٚفٍ ٜأن رؤشٚء جٚحدي افيْص يزافيقا مْيذ
شًّقه جٚحديـ ففٕٓ :ىقافٓؿ يف حٔٚة افٌْل ^ ظذ افٍْٚقش(.)4
ومم ٚيٌْف إفٔف هْ ٚأن م ٚـتٌف صٔقخ افنًٔ ٜيف طؾ افدوف ٜافهٍقي ٜـٚن ؾٔف افتٍُر ٕؾويؾ
أصحٚب مّد ^ سحي ٚومُنقؾ ٚأم ٚم ٚـتٌف أوافؾ افنئً ٜيف ظهيير افُِْٔيل ومي ٚبًيده
ؾَد ـٚن افُثير مْيف بٌِي ٜافرميز واإلصيٚرة و يؿ ؾٔٓي ٚمهيىِحٚت خٚصي ٜومْٓيٚأ تًئّٜ
افنٔخغ بٚفٍهٔؾ ورمع وذفؽ ٕهنؿ ٓ لرؤون ظذ افتهيري بٓٚشيؿ يف إبيٚن ؿيقة دوفيٜ

( )1آظتَٚدات (صأ.)91-90
( )2ذح إحَٚق احلؼ (.)6-5/1
( )3تَْٔ ادَٚل (.)213/1
( )4رشٚفؾ ادرت.)334/1( ٙ
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اإلشالم ؾّثالأ جٚء يف تًٍر افًٔيٚرأ «ؿِي( ٝافيراوي يَيقل إلميٚمٓؿ)أ وميـ أظيداء اهلل
أصِحؽ اهللل ؿٚلأ إوثٚن إربً ٜؿٚلأ ؿِٝأ مـ هؿل ؿٚلأ أبق افٍهٔؾ ورميع وًٕثيؾ
ومًٚوي ٜومـ دان ديْٓؿ ؾّـ ظٚدى هٗٓء ؾَد ظٚدى أظيداء اهللش ؿيٚل ادجًِييل يف بٕٔٚيف
ذه ادهىِحٚتأ «أبق افٍهئؾ أبيق بُيرٕ :ن افٍهئؾ وافٌُير متَٚربيٚن يف ادًْيك ورميع
()1

مَِقب ظّر وًٕثؾ هق ظثامنش .

الٍتاٟج اليت ترتتب عم ٜتكفريِي لمصخاب:ٛ
هذه افًَٔدة مـ أخىر افًَٚفد افتل يتٌْٚه ٚافنئً ٜوذفيؽ ٕٕيف يستي ٛظِٔٓيٕ ٚتيٚفٟ
وآثٚر خىرة ومـ أبرز هذه افْتٚف ٟافتل تست ٛظذ تٍُر افهحٚبٜأ
 افىًيـ يف اهلل شييٌحٕٚف وتًيٚػ وذفييؽ بًْيٌ ٜاجلٓييؾ هلل شيٌحٕٚف وتًييٚػ وظيدم حًييـآختٔٚر حٔ ٞخيس افهحٚب ٜادْٚشٌغ حلّؾ أظيؿ رشٚف ٜوٓزم هذا بىالن أفقهٔي ٜاهلل
إذ اجلٓؾ وشقء آختٔٚر َٕص ٓ يُّـ أن لتّع مع إفقهٔ.ٜ
 افىًـ يف افَرآن وثٌقتف وصحتف ٕن افىًـ يف افْٚؿؾ ضًـ يف ادَْقل. افىًـ يف رشقل اهلل ^ ؾ٘ن ادرء ظذ ديـ خِِٔف ؾ٘ذا ـٚن صيٍقة أصيحٚبف ـٍيٚرا أوؾًٚؿ ٚؾامذا شَٔٚل ظْف ^.
 افىًـ يف رشقل اهلل ^ ـذفؽ حٔ ٞيْج يف تربٔ ٜأتٌٚظف تربٔي ٜصيٚحل ٜـيام ييدظلافنًٔ.ٜ
 افىًـ يف آل افٌٔ ٝرى اهلل ظْٓؿ حٔ ٞيَقمقا بٚفدؾٚع ظيـ احليؼ وترـيقا افٌٚضيؾيًتؼي وجلٖوا إػ افتَٔ ٜـًٍؾ اجلٌْٚء وفٔس ؿ ظذر يف ؿِي ٜإتٌيٚع ؾرشيقل اهلل ^ ـيٚن
( )1تًٍر افًٔٚر ( )116/2بحٚر إٕقار (.)58/27
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أؿؾ أتٌٚظ ً ٚوإٔهٚر ًا بؾ ـٚن مـ أتٌٚظف زٕٚدؿ ٜومْٚؾَغ ـام يَقل افنئً ٜورؽيؿ ذفيؽ ؿٚتيؾ
وصٚبر وجٚهد حتك ؾت اهلل ظِٔف و يِجٖ إػ افتَٔ.ٜ
 افىًيييـ يف إمييي ٜاإلشيييالمٔ ٜؾييي٘ذا ـيييٚن ميييـ صيييح ٛافٌْيييل ^ وظٚصيييقا افيييقحلوافٍتقحٚت وذاؿقا احلٔيٚة ميع افٌْيل ^ بحِقهي ٚومرهي ٚهبيذه إخالؿٔيٚت ؾٌٚفييورة أن
إتٌييٚع ٓ بييد أن يُقٕييقا مييثِٓؿ أو أـٍيير مييْٓؿ خٚصيي ٜوأن إميي ٜاإلشييالمٔ ٜمتٍَيي ٜظييذ
تًئّٓؿ وتقؿرهؿ واحسامٓؿ بٚشتثْٚء افنًٔ.ٜ

ووقفهه وي آل امتٌج:
ادنٓقر مـ ظَٚفد افنًٔ ٜافٌِيق يف آل افٌٔي ٝوخهقصي ٚإفّي ٜميْٓؿ وؿيد تَيدم ذـير
افُثر مـ ٕامذج هيذا افٌِيق ويٍتخير افنئً ٜبيٖهنؿ أتٌيٚع آل افٌٔي ٝحَي ٚوأهنيؿ هيؿ افيذي
حََقا افقٓء احلََٔل ؿ دون بَٔ ٜادًِّغ فُـ ظْد افْير إػ ـت ٛافنئًٕ ٜجيد أن ؾٔٓيٚ
افًديد مـ افروايٚت افتل تدل ظذ خٕٔٚتٓؿ ٔل افٌٔ ٝوإفّ ٜوتنيًر بّيدى ادًٕٚيٚة افتيل
ـٚن يً ٕٚٓٔٚإفّ ٜمْٓؿ ومـ هذه افروايٚتأ
ؿٚل ظع

أ «فق مٔزت صًٔتل د ٚوجدهتؿ إٓ واصٍ ٜوفق امتحْتٓؿ دي ٚوجيدهتؿ إٓ
()1

مرتديـ وفق حهتٓؿ د ٚخِص مـ إفػ واحدش .
وؿٚل أيوٚأ «ي ٚأصٌٚه افرجٚل وٓ رجٚل حِقم إضٍٚل وظَقل ربٚت احلجٚل فيقددت
أين أرـؿ و أظرؾُؿ مًرؾ ٜجرت واهلل ٕدم ً ٚوأظٌَ ٝصدم ً ٚؿٚتُِؿ اهلل فَيد مألتيؿ ؿٌِيل
ؿٔح ي ً ٚوصييحْتؿ صييدري ؽٔي ي ً ٚوجرظتّييقين ٌٕيي ٛافتٓييٚم إٍٔٚش ي ً ٚوأؾًييدتؿ ظييع رأيييل
( )1افُٚيف/افروو.)338/8( ٜ
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بٚفًهٔٚن واخلذٓن حتك فَد ؿٚف ٝؿريشأ إن ابـ أل ضٚف ٛرجؾ صجٚع وفُـ ٓ ظِؿ فيف
()1

بٚحلرب وفُـ ٓ رأي دـ ٓ يىٚعش .
وؿٚل ؿ مقبخ ًٚأ «مْٔ ٝبُؿ بثالث واثْتغأ صؿ ذوو أشامع وبُؿ ذوو ـالم وظّيل
ذوو أبهٚر ٓ أحرار صدق ظْد افَِٚء وٓ إخقان ثَ ٜظْد افٌالء ؿد إٍيرجتؿ ظيـ ابيـ أل
()2

ضٚف ٛإٍراج ادرأة ظـ ؿٌِٓٚش .
وؿٚل احلًـ

خرا يل ميـ هيٗٓء يزظّيقن أهنيؿ يل صئًٜ
ـٚن يَقلأ «أرى مًٚويً ٜ

ابتٌقا ؿتع وأخذوا مٚيل واهلل ٕن آخذ مـ مًٚوي ٜم ٚأحَـ بف دمل يف أهيع وآميـ بيف يف أهيع
خر مـ أن يَتِقين :ؾٔؤع أهؾ بٔتيل وأهيع واهلل فيق ؿٚتِي ٝمًٚوييٕ ٜخيذوا بًَْيل حتيك
()3

شِام واهلل ٕن أشٚدف وإٔ ٚظزيز خر مـ أن يَتِْل وإٔ ٚأشرش .
يدؾًقا ل إفٔف ً
وأميي ٚاحلًييغ

ؾُييٚن يييدظق ظييذ افنيئً ٜؿٌييؾ أن يّييقت وـييٚن يَييقلأ «افِٓييؿ إن

متًييتٓؿ ؾٍييرؿٓؿ ؾر ًؿيي ٚواجًِٓييؿ ضرافييؼ ؿييد ًدا وٓ تييريض افييقٓة ظييْٓؿ أبييدً ا ؾيي٘هنؿ دظقٕييٚ
()4

فْٔكوٕ ٚثؿ ظدوا ظِْٔ ٚؾَتِقٕٚش .
وؿييٚل زيييـ افًٚبييديـ ٕهييؾ افُقؾييٜأ «هييؾ تًِّييقن إُٔييؿ ـتٌييتؿ إػ أل وخييدظتّقه
وأظىٔتّقه مـ إًٍُٔؿ افًٓد وادٔثٚق ثؿ ؿٚتِتّقه وخذفتّقه بٖي ظغ تْييرون إػ رشيقل
اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وهق يَقل فُؿأ ؿيٚتِتؿ ظيس وإتُٓيتؿ حرمتيل ؾًِيتؿ ميـ أمتيلش

( )1هن ٟافٌالؽ( ٜصأ.)71 70
( )2هن ٟافٌالؽ( ٜصأ.)142
( )3آحتجٚج فِىزد (صأ.)148
( )4اإلرصٚد فٍِّٔد (صأ.)241
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()1

وؿٚل أيو ً ٚظْٓؿأ «إن هٗٓء يٌُقن ظِْٔ ٚؾّـ ؿتِْ ٚؽرهؿلش .
وؿٚل افٌٚؿرأ «فق ـٚن افْٚس ـِٓؿ فْ ٚصًٔ ٜفُٚن ثالث ٜأربٚظٓؿ بْ ٚصُٚـ ً ٚوافربيع أخير
()2

أ ؼش .
وؿٚل افهٚدقأ «أم ٚواهلل فق أجد مُْؿ ثالثي ٜميٗمْغ يُتّيقن حيديثل مي ٚاشيتحِِ ٝأن
()3

أـتّٓؿ حديث ًٚش .
وؿد تَدم ٝاإلصٚرة إػ مقاؿػ بًض أصيحٚب إفّي ٜميـ أفّيتٓؿ وـٔيػ أهنيؿ ـيٕٚقا
ئًئقن إفٔٓؿ مثؾ زرارة بـ أظغ وأل بهر ادرادي.

تكفريِي آله البٗت:
ميع أن افنيئً ٜيرؾًييقن صييًٚر افييقٓء ٔل افٌٔيي ٝوتًييئّٓؿ إٓ أن هييذا افتًييئؿ يُييٚد
يْحه يير يف إفّيي ٜآثْييل ظن يير بٔييْام يًييِؿ بَٔيي ٜآل افٌٔيي ٝمييـ ضًييـ وؿييدح افنيئًٜ
ؾٚفروايٚت افتل حتُؿ بٚفردة ظذ جمتّع افهحٚب ٜوٓ تًتثْل ميْٓؿ مجًٔي ٚإٓ شيًٌ ٜيف أـثير
تَديراهت ٓ ٚتذـر مـ وّـ هٗٓء افًيًٌ ٜأحيدا ميـ أهيؾ بٔي ٝرشيقل اهلل بٚشيتثْٚء بًيض
روايٚت ظْدهؿ جٚء ؾٔٓ ٚاشتثْٚء ظع ؾَط وهل رواي ٜافٍؤؾ بـ يًٚر ظـ أل جًٍير ؿيٚلأ
«صٚر افْٚس ـِٓؿ أهؾ جٚهِٔ ٜإٓ أربًٜأ ظع وادَداد وشِامن وأبيق ذر .ؾَِيٝأ ؾًيامرل
()4

ؾَٚلأ إن ـْ ٝتريد افذيـ يدخِٓؿ رء ؾٓٗٓء افثالثٜش .
ؾهٚر هذا احلُيؿ بيٚفردة يف هيذه افْهيقص صيٚمال فِهيحٚب ٜوأهيؾ افٌٔي ٝافٌْيقي ميـ
( )1آحتجٚج (.)29 32/2
( )2رجٚل افُق (صأ.)79
( )3افُٚيف (.)496/1
( )4تًٍر افًٔٚر (.)199/1
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زوجٚت رشقل اهلل ^ وؿرابتف بؾ إن افنًٔ ٜخه ٝبٚفىًـ وافتٍُر مجِي ٜميـ أهيؾ بٔيٝ
رشقل اهلل ^ ـًؿ افٌْل افًٌٚس

حتك ؿٚفقا بٖٕف ٕزل ؾٔيف ؿقفيف شيٌحٕٚفأ ﴿ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾[اإلهاءأ]72

وـذفؽ ظٌد اهلل بـ ظٌٚس
شخٔػ افًَؾ

()2

()1

.

ؾَيد جيٚء يف افُيٚيف مي ٚيتويّـ تٍُيره وإٔيف جٚهيؾ

ويف رجٚل افُقأ «افِٓؿ افًـ ابْيل ؾيالن واظيؿ أبهيٚرا ٚـيام ظّٔيٝ

ؿِقهبام واجًؾ ظّك أبهٚرهؿ دفٔال ظيذ ظّيك ؿِيقهبامش وظِيؼ ظيذ هيذا صئخٓؿ حًيـ
()3

ادهىٍقي ؾَٚلأ «ا ٚظٌد اهلل بـ ظٌٚس وظٌٔد اهلل بـ ظٌٚسش .
وؿد ٕص صٚح ٛافُٚيف يف روايٚتف ظذ أن ـؾ مـ يٗمـ بٓٚثْل ظؼي ؾٓيق ـيٚؾر وإن
ـٚن ظِقي ٚؾٚضّٔٚ

()4

وهذا ينّؾ يف احلََٔ ٜافتٍُر جلٔيؾ افهيحٚب ٜوميـ بًيدهؿ بيام ؾئٓؿ

أل وإصحٚبٕ :هنؿ يًرؾقا ؾُرة «آثْل ظؼش افتل تقجد إٓ بًد شْ260( ٜهي).

اغخقادهه في أوهات امىؤوٌٌي:
مع أن افنًٔ ٜيتيٚهرون بح ٛآل افٌٔ ٝومقآهتؿ إٓ أهنؿ لٚهرون بٚفًداوة فزوجيٚت
افٌْل ^ وخهقص ٚظٚفن ٜوحٍهٜ

وؿد ظَيد ادجِزي بٚبي ٚبًْيقان «بيٚب أحيقال

ظٚفنيي ٜوحٍهييٜش ذـيير ؾٔييف ( )17رواييي ٜوأحييٚل يف بَٔيي ٜافروايييٚت إػ أبييقاب أخييرى

()5

( )1رجٚل افُق (صأ.)53
( )2افُٚيف (.)247/1
( )3رجٚل افُق (صأ.)53
( )4افُٚيف (.)374-372/1
( )5بحٚر إٕقار (.)247-227/22
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وافدظٚء ظِٔٓام منٓقر ؾٔام يًرال بدظٚء صيّْل ؿيريش وممي ٚورد ؾٔيفأ «افِٓيؿ افًيـ صيّْل
ؿريش وجٌتٔٓ ٚوضٚؽقتٔٓ ٚوإؾُٔٓ ٚوابْتٔٓي ٚافِيذيـ خٚفٍي ٚأميرك وإُٔيرا وحٔيؽ وجحيدا
()1

إًٕٚمؽ وظهٔ ٚرشقفؽش .
ويروون ظـ افهٚدق يف تًٍر ؿقفيف تًيٚػأ ﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ﴾[افْحييؾأ]92

ؿييٚلأ «افتييل َٕويي ٝؽز يي ٚمييـ بًييد ؿييقة إُٔٚثييٚأ ظٚفنيي ٜهييل ُٕثييٝ

()2

إيامهنٚش .
ويكحقن بتٍُر ظٚفنٜ

دون أدٕك حٔٚء ؾَٔقل صٔخ افىٚفٍي ٜافىيقدأ «ظٚفنيٜ
()3

ـ ٕٝٚمكة ظذ حرهب ٚفًع و تت ٛوهذا يدل ظذ ـٍره ٚوبَٚفٓ ٚظِٔفش .
وؿٚل يقشػ افٌحراين ظـ أم ادٗمْغ ظٚفنٜ
ذفؽ اجلؿ افٌٍر ادجزوم ب٘يامهنؿ شٚبَٚش

()4

أ «إٕام ارتدت بًيد مقتيف ^ ـيام ارتيد

ويَقل مّد بـ حًغ افنيرازي افَّيلأ «مميٚ

يدل ظذ إمٚم ٜأفّتْ ٚآثْل ظؼ أن ظٚفن ٜـٚؾرة مًتحَ ٜفِْٚر وهق مًيتِزم حلَٔي ٜميذهٌْٚ
وحَٔيي ٜأفّتْيي ٚآثْييل ظؼ ي وـييؾ مييـ ؿييٚل ب٘مٚميي ٜآثْييل ظؼ ي ؿييٚل بٚشييتحَٚؿٓ ٚافًِييـ
()5

وافًذابش .
وزادوا يف افىًـ حتك اهتّقه ٚيف أخٌٚرهؿ بٚفٍٚحن ٜوهل افهديَ ٜبْ ٝافهيديؼ ؾَيد
جٚء يف تًٍر افَّل يف تًٍر ؿقفيف تًيٚػأ ﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

( )1مهٌٚح افًٍُّل (صأ.)648-644
( )2تًٍر افًٔٚر (.)269/2
( )3آؿتهٚد ؾٔام يتًِؼ يف آظتَٚد (صأ .)36
( )4افنٓٚب افثٚؿ ٛيف بٔٚن مًْك افْٚص( :ٛصأ.)236
( )5إربًغ يف إمٚم ٜإفّ ٜافىٚهريـ (صأ .)615
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ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾[افتحريؿأ ]10ؾَٚلأ «واهلل م ٚظْيك بَقفيف
ؾخٕٚتٚا ٚإٓ افٍٚحن ٜوفَٔئّـ احليد ظيذ ؾالٕي ٜؾئام أتي ٝيف ضرييؼ وـيٚن ؾيالن حيٌٓي ٚؾِيام
أرادت ان خترج إػ ...ؿٚل  ٚؾالن ٓ حيؾ فؽ ان خترجل مـ ؽر ميرم ؾزوجيًٍٕ ٝيٓ ٚميـ
()1

ؾالنش .
وافنًٔل مّد مجٔؾ قد افًٚمع فف رشٚف ٜيف إثٌٚت ًٌٕ ٜافٍٚحنٚ ٜ

يَيقل ؾٔٓيٚأ

«ؾتحهييؾ مميي ٚتَييدمأ أن ظٚفنيي ٜخٚفْيي ٜفِرشييقل إظيييؿ ^ يف ظَٔدتييف وخٚفْيي ٜفييف يف
()2

ؾراصفش .

اغخقادهه في امىسنىٌي:
اعتقادِي يف خمفا ٞاملطمىني:

يًتَد افنًٔ ٜأن ـؾ حُقم ٓ ٜيرأشٓ ٚأحد إفّي ٜآثْيل ظؼي بٚضِي ٜوصيٚحٌٓ ٚطيٚ
وضٚؽقت يًٌد مـ دون اهلل ومـ يٌٚيًف ؾٕ٘ام يًٌد ؽر اهلل وؿد أثٌ ٝافُِْٔل هيذا ادًْيك يف
ظدة أبقاب مثؾأ «بٚب مـ ادظك اإلمٚمي ٜوفئس ي ٚبٖهيؾ وميـ جحيد إفّي ٜأو بًويٓؿ
ومـ أثٌ ٝاإلمٚم ٜدـ فٔس  ٚبٖهؾش وذـر ؾٔف اثْل ظؼ حديث ٚظـ أفّيتٓؿ و«بيٚب ؾئّـ
دان اهلل  بٌر إمٚم مـ اهلل جؾ جالففش وؾٔيف مخًي ٜأحٚدييٞ

()3

وبيقب ادجًِييل «بيٚب
()4

ظَٚب مـ ادظك اإلمٚم ٜبٌر حؼ أو رؾع راي ٜجقر أو أضٚع إمٚم ٚجٚفراش .
( )1تًٍر افَّل (.)377/2
( )2خٔ ٜٕٚظٚفن ٜبغ آشتحٚف ٜوافقاؿع (صأ.)115
( )3افُٚيف (.)376-372/1
( )4بحٚر إٕقار ( 110/25وم ٚبًده.)ٚ
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وـؾ خٍِٚء ادًيِّغ مي ٚظيدا ظِٔي ٚواحلًيـ ضقاؽٔي- ٝحًي ٛاظتَيٚدهؿ -وإن ـيٕٚقا
يدظقن إػ احلؼ وحيًْقن ٕهؾ افٌٔ ٝوئَّيقن دييـ اهلل ذفيؽ أهنيؿ يَقفيقنأ «ـيؾ راييٜ
ترؾع ؿٌؾ راي ٜافَٚفؿ

صٚحٌٓ ٚضٚؽقتش ؿٚل صٚرح افُٚيفأ «وإن ـٚن راؾًٓ ٚييدظق إػ
()1

احلؼش وحُؿ ادجِز ظذ هذه افرواي ٜبٚفهح. ٜ

اعتقادِي يف قضا ٚاملطمىني:
ـييام أن افنيئً ٜيًتَييدون بىييالن إمٚميي ٜأي صييخص ؽيير إفّيي ٜآثْييل ظؼ ي ؾُييذفؽ
يًتَيدون أن ؿوييٚة ادًييِّغ ضقاؽٔييٓ ٝرتٌييٚضٓؿ بٚإلمٚميي ٜافٌٚضِيي ٜبييزظّٓؿ ؾَييد جييٚء يف
افُٚيف ظـ ظّر بـ حْيِي ٜؿيٚلأ شيٖف ٝأبي ٚظٌيد اهلل

ظيـ رجِيغ ميـ أصيحٚبْ ٚبٔيْٓام

مْٚزظ ٜيف ديـ أو مراث ؾتحٚـام إػ افًِىٚن وإػ افَوٚة أحيؾ ذفؽل ؿٚلأ مـ حتٚـؿ إفئٓؿ
يف حؼ أو بٚضؾ ؾٕ٘ام حتٚـؿ إػ افىٚؽقت وم ٚحيُؿ فف ؾٕ٘ام يٖخذ شحت ٚوإن ـيٚن حَي ٚثٚبتيٚ
ففٕٕ :ف أخذ بحُؿ افىٚؽقت وؿد أمر اهلل أن يٍُر بف .ؿيٚل تًيٚػأ ﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾[افًْٚءأ]60

()2

وهذا احلُؿ يًؿ ؿويٚة ادًيِّغ ظيذ ميدى

افَرون إػ هذا افًك :ؾٓ ٚهق اخلّْٔل يًَ ٛظذ حديثٓؿ هذا ؾَٔقل مٗـدا مًْيٚهأ «وهيذا
()3

يًْل أن مـ رجع إفٔٓؿ ؾَد رجع إػ افىٚؽقت يف حُّفش .

اعتقادِي يف أٟى ٛاملراِب األزبع:ٛ
ٓ يرى افنًٔ ٜأن أفّ ٜاإلشالم مـ أهؾ افًْ ٜؿ أي ؿيدر أو مُٕٚي ٜظِّٔي ٜوبيٕٚخص
إفّيي ٜإربًيي ٜحٔيي ٞيىًْييقن ؾيئٓؿ ويف ظِّٓييؿ وديييٕٚتٓؿ ومييـ مىييٚظـ آثْييل ظؼيييٜ

( )1ذح جٚمع فِامزٕدراين ( )371/12بحٚر إٕقار (.)385/4
( )2افُٚيف (.)67/1
( )3احلُقم ٜاإلشالمٔ( ٜصأ.)87
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افُثرة واؾساءاهتؿ اجلًّٔ ٜظذ أفّ ٜافًْ ٜإربًٜأ رمئٓؿ بٚجلٓيؾ وؿِي ٜافٍَيف يف دييـ اهلل
وأهنؿ ظٚفي ٜيف ذفيؽ ظيذ أفّيتٓؿ ميـ أهيؾ افٌٔي ٝوؽيرهؿ وفيذفؽ ٕيامذج ـثيرة يف ُـ ُتيٌِ ِٓؿ
ومهٍْٚهتؿ افَديّ ٜمْٓ ٚواحلديث.ٜ
مّد بيـ ظّير افُنييل ظيـ اإلميٚم أ يد
يَقل ّ
احلٔٚـ ٓ ٜيًدّ مـ افٍَٓٚءش

()1

أ «جٚهيؾ صيديد افْهي ٛيًيتًّؾ

ـام أورد ادجِز حُٚيٚت ظدّ ة يف جتٓٔؾ إفّي ٓ ٜشئام أل

حٍْٔ ٜافًْامن ر  ٜاهلل ظِٔٓؿ مجًٔٚ

()2

وظَد ظع افٌٔٚيض يف افكاط بٚب ً ٚبًْيقانأ «بيٚب يف
()3

ختىئ ٜـؾ واحد مـ إربً ٜيف ـثر مـ أحُٚمفش .
ويَيقل حًيغ آل ظهيٍقرأ «دي ٚإتٓي ٝافْقبي ٜإػ أمير اديٗمْغ

ميـ رب افًييٚدغ

ؾٓدم بًض ؿقاظدهؿ ادٌتدظ ٜيف افديـ وبَل ـثر يَدر ظذ إزافتف فُثرة ادخٚفٍغ حتيك
طٓرت افدوف ٜإمقي ٜؾٖججقا ٕران افٌدع افنًْٔ ٜوأطٓروا افٌٚضيؾ وإحيقال افٍئًيٜ
ؾزادوا ظيذ تِيؽ افَقاظيد وهِيؿ جيرا ؾنيٚدوا مي ٚأشيس أوفئيؽ وزادوا يف افىٌْيقر ٌّٕيٜ
أخرى ؾٚرتٌؽ إمر ظذ افْٚس وٓ برحقا منتِّغ ظذ هذا افٌِٚس حتك إتٓ ٝافريٚشيٜ
إػ أرجٚس بْل افًٌٚس أهؾ افَٔٚن وادزامر وافُٚس وأـثر افٍَٓٚء ميـ افًٚمي ٜيف أييٚمٓؿ
ؾرؾًقا مُٚهنؿ وأمروا افْٚس بٕٚخذ بٍتٔٚهؿ ـٚن أؿرب افٍَٓٚء إفٔٓؿ أصيدهؿ ظيداوة ٔل
افرشقل وأطٓرهؿ ؿ خالؾ ً ٚيف افٍروع وإصقل ـامفيؽ وأل حٍْٔي ٜوافنيٚؾًل وابيـ حٌْيؾ
ومـ حذا حذوهؿ يف تِؽ ادذاه ٛافًيخٍٔ ٜوـيٚن يف زميٚهنؿ ميـ افٍَٓيٚء ميـ هيق أظِيؿ
وفُـ اصتٓر هٗٓء ٕهنؿ ٔل مّد أبٌض وأطِؿ ود ٚؾٔٓؿ مـ افتٌِٔس افذي ِٓيؿ ظِٔيف

(َِٕ )1ف ظْف افٌٔٚيض يف افكاط ادًتَٔؿ (.)223/3
( )2بحٚر إٕقار (.)232-230 215 – 212/10( )295- 286/2
( )3افكاط ادًتَٔؿ ()181/3
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إبِٔس أطٓروا افزهد وافًٌد ظـ ادِقك ضٌِ ً ٚفدٕٔ ٓ ٚتْٚل إٓ بسـٓ ٚطٚهر ًا وميرآة يؿ يف
افًِقك ؾامف ٝإفٔٓؿ افَِيقب ودإي ٝيؿ ظَيقل ميـ هيؿ يف افويالف ٜـًٕٕٚيٚم روجيٝ
أشقاؿٓؿ افُٚشدة أؿقام أي أؿقام ؾًسوا مي ٚأبيدظقا يف افيديـ ب٘صيالح مميقه وتٖوييؾ ؽير
()1

مٌغش .

اعتقادِي يف عىًٕ املطمىني:
يْير افنًٔ ٜإػ بَٔ ٜادًِّغ مـ أهؾ افًْٕ ٜيرة ازدراء واحتَٚر وـراهٔ ٜويتو هيذا
مييـ خييالل افًديييد مييـ افنييقاهد ؾًِييـ إميي ٜاإلشييالمٔ ٜوتٍُرهيي ٚمميي ٚاشييتٍٚض يف ـتييٛ
افنًٔ ٜوأدظٔ ٜافزيٚرة وادنٚهد افتل يِٓ ٟهب ٚافنًٔ ٜويرددوهن ٓ ٚختِق مـ فًـ ذه إمٜ
ؾٍل زيٚرة ظع يَقفقنأ «فًـ اهلل مـ خٚفٍؽ وفًـ اهلل ميـ اؾيسى ظِٔيؽ وطِّيؽ وفًيـ
اهلل مـ ؽهيٌؽ وفًيـ اهلل ميـ بٌِيف ذفيؽ ؾيريض بيف إٔي ٚإػ اهلل ميْٓؿ بيريء فًيـ اهلل أميٜ
خٚفٍتؽ وأم ٜجحيدتؽ وجحيدت وٓيتيؽ وأمي ٜتييٚهرت ظِٔيؽ وأمي ٜحيٚدت ظْيؽ
وخذفتؽ احلّد هلل افيذي جًيؾ افْيٚر مثيقاهؿ وبيئس افيقرد اديقرد وبيئس ورد افيقارديـ
افِٓؿ افًـ اجلقابٔي ٝوافىقاؽٔي ٝوافٍراظْي ٜوافيالت وافًيزى وـيؾ ٕيد ييدظك دون اهلل
وـييؾ مٍييس افِٓييؿ افًييْٓؿ وأصيئٚظٓؿ وأتٌييٚظٓؿ وأوفٔييٚءهؿ وأظييقاهنؿ ومٌيئٓؿ فًْييٚ
()2

ـثراش .
ويهٍقن ادًِّغ بٖؿٌ وأصْع إوصٚال إػ درجي ٜافتنئُؽ يف إًٔيٚهبؿ وضٓيٚرهتؿ
()3

ؾروون ظـ أل جًٍر إٔف ؿٚلأ «واهلل إن افْٚس ـِٓؿ أوٓد بٌٚي ٚم ٚخالل صئًتْٚش م وظيـ

( )1ادحٚشـ افًٍْ ٜٕٔٚيف أجقب ٜادًٚفؾ اخلراش( ٜٕٔٚصأأ.)12
( )2مـ ٓ حييه افٍَٔف (.)354/2
( )3بحٚر إٕقار (.)311/24
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إبراهٔؿ بـ أل حئك ظـ جًٍر بـ مّد ؿٚلأ «م ٚميـ مقفيقد يقفيد إٓ وإبِئس ميـ إبٚفًيٜ
بحيتف ؾ٘ن ظِؿ اهلل أن ادقفقد مـ صًٔتْ ٚحجٌيف ميـ ذفيؽ افنئىٚن وإن يُيـ ادقفيقد
مييـ صيئًتْ ٚأثٌيي ٝافنيئىٚن إصييًٌف يف دبيير افٌييالم ؾُييٚن مٖبقٕيي ٚويف ؾييرج اجلٚرييي ٜؾُٕٚييٝ
ؾٚجرةش

()1

وظَد ادجِز يف افٌحٚر بٚب ٚذا آظتَٚد بًْقانأ «بٚب إٔف يدظك افْٚس بٖشيامء
()2

أمٓٚهتؿ إٓ افنًٜٔش وذـر ؾٔٓ 12 ٚحديث. ٚ
ويزظّقن أن بَٔ ٜادًِّغ مـ ؽر افنًٔ ٜخِؼ مُْقس وفًٔقا مـ افٌؼ بؾ هؿ ؿيردة
وـالب وخْٚزير وييروون ظيـ أل بهير ؿيٚلأ ؿِيٕ ٝل جًٍير

أ «إٔي ٚميقٓك وميـ

صًٔتؽ ؤًػ افٌك اوّـ يل اجلْ .ٜؿٚلأ أوٓ أظىٔؽ ظالم ٜإفّٜل ؿِٝأ وم ٚظِٔيؽ
أن جتًّٓيي ٚيلل ؿييٚلأ وحتيي ٛذفييؽل ؿِييٝأ ـٔييػ ٓ أحييٛل ؾييام زاد أن مً ي ظييذ بكييي
ؾٖبكت مجٔع م ٚيف افًٍَٔ ٜافتل ـٚن ؾٔٓ ٚجٚفً ٚؿٚلأ يي ٚأبي ٚمّيد هيذا بكيك ؾيٕٚير ميٚ
ترى بًْٔؽ ؿٚلأ ؾقاهلل م ٚأبكت إٓ ـٌِ ٚوخْزيرا وؿدرا ؿِٝأ م ٚهيذا اخلِيؼ ادًّيقخل
ؿٚلأ هذا افذي ترى هذا افًقاد إظيؿ وفق ـنػ افٌىٚء فِْيٚس ميٕ ٚيير افنئً ٜإػ ميـ
خٚفٍٓؿ إٓ يف هذه افهقرة ثؿ ؿٚلأ ي ٚمّد إن أحٌٌ ٝترـتؽ ظذ حٚفؽ هُذا وحًيٚبؽ
ظذ اهلل وإن أحٌٌ ٝوّْ ٝفؽ ظذ اهلل اجلْ ٜورددتؽ ظذ حٚفيؽ إول ؿِيٝأ ٓ حٚجيٜ
يف إػ افْير إػ هذا اخلِؼ ادُْقس ردين ؾام فِجْ ٜظقض ؾًّ ييده ظيذ ظْٔيل ؾرجًيٝ
()3

ـام ـْٝش .
ويرون أن بَٔ ٜادًِّغ مـ ؽر افنئً ٜـٍيٚر مؼيـقن وهيؿ أـٍير وأخٌي ٞميـ افٔٓيقد

( )1تًٍر افًٔٚر (.)218/2
( )2بحٚر إٕقار (.)237/7
( )3بحٚر إٕقار (.)30/27
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وافْهييٚرى بحجيي ٜأهنييؿ ٕقاصيي ٛؾٚفْٚصييٌل ظْييدهؿ فيئس هييق افييذي يًييٚدي آل افٌٔييٝ
ويٌٌوٓؿ ؾحً ٛبؾ افْٚصٌل ظْدهؿ ـؾ مـ رأى صح ٜخالؾي ٜأل بُير وظّير وأحيٌٓام
وبْٚء ظذ هذا افقصػ تست ٛمجٔع إحُٚم افتٚبً ٜمـ افتٍُر واشتحالل افدمٚء وإميقال
()1

واحلُؿ ظِٔٓؿ بٚخلِقد يف افْٚر .

( )1يْير يف تٍهٔؾ هذا ـتٚبأ (افنًٔ ٜوأهؾ افًْ )ٜفِنٔخ مّد مٚل اهلل وـيذفؽ ـتيٚب (افنيٓٚب افثٚؿي ٛيف
بٔٚن مًْك افْٚص )ٛفٔقشػ افٌحراين.
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وكائدهه
مٌشر وذهتهه
وأثرهه غنى
األوث

الىحذة السادست :مكائذهم لنشز مذهبهم وأثزهم على األمت

حمتويات الوحدة:
 ضرق ووشٚفؾ افنًٔ ٜفٍرض ظَٔدهتؿ افٍٚشدة.
 حتريػ افًَٔدة وزظزظ ٜافثقاب ٝاإلشالمٔ.ٜ
 إصًٚل افٍتـ افداخِٔ ٜبغ أبْٚء إم ٜوافتآمر مع أظدافٓ ٚخٚرج ًٔ.ٚ
 اؾساءاهتؿ ظذ أهؾ افًْ.ٜ
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طرق ووسائل امشٌػث مفرض غقٌدحهه
امفاسدة:
يسدد افنًٔ ٜيف شِقك ـؾ شئٌؾ ممُيـ فتٌٔير افًَٔيدة اإلشيالمٔ ٜوزظزظي ٜثقابتٓي ٚيف
ٍٕقس ادًِّغ واشتٌدال ظَٔدهتؿ افٍٚشدة بٚفًَٔدة افًِّٔ ٜافهحٔح ٜو ؿ يف هذا ظيدة
ضرق ووشٚفؾ ومـ هذه افقشٚفؾأ
 -1دس افروايٚت ادقوقظ ٜافتل تٗيد مذهٌٓؿ وذفؽ مـ خالل بًيض رواهتيؿ افيذيـ
تيٚهروا بٕٓٚنٌٚل بٚحلدي ٞـٖمثٚل جٚبر اجلًٍل افذي أـثر مـ ووع احليدي ٞوؿيد ذـير
ابـ افَٔؿ ظـ بًض افًِامء أن إحٚدي ٞافتل ووًٓ ٚافراؾو ٜيف ؾوٚفؾ ظع ؿرابي ٜثالثامفيٜ
()1

أفػ حدي ٞو يًتًٌد ابـ افَٔؿ هذا إمر .
 -2افتًس بّذه ٛأهؾ افًيْ ٜحٔي ٞحيٚول بًيض افراؾوي ٜافتيدثر بيدثٚر أهيؾ افًيْٜ
وافيٓقر بّيٓرهؿ وضريَتٓؿ ٕجؾ رير بٚضِٓؿ وميـ أمثِي ٜهيذاأ تًٍير (جمّيع افٌٔيٚن)
فِىزد افذي أفٍف ظذ ضريَ ٜادداراة ٕهؾ افًْ ٜؾِؿ يكح ؾٔف بًَٚفد افراؾوي ٜافٌٚضِيٜ
وإٕام أخذ يدس شؿ ظَٔدتف افٍٚشدة بغ ثْٚي ٚتًٍره.
 -3تنقيف افتٚريخ اإلشالمل وخٚص ٜتٚريخ افهحٚبٜ

وفٔس هْٚك تنيقيف أـثير

مـ اظتٌٚرهؿ ـٍٚرا ومْٚؾَغ واحلُؿ ظِٔٓؿ مجًٔ ٚبٚفردة بًد وؾٚة افٌْيل ^ إٓ ٍٕيرا يًيرا
مْٓؿ .وفِراؾوي ٜـتٚبيٚت يف افتيٚريخ تًّيدوا اإلشيٚءة ؾٔٓي ٚفتيٚريخ إمي ٜاإلشيالمٔ ٜـيام يف
روايٚت وأخٌٚر افٌُِيل وأل خمْيػ وٕكي بيـ ميزاحؿ ادَْيري وافتيل تقجيد حتيك ظْيد
افىزي يف تٚرخيف فُيـ افىيزي ييذـره ٚمًيْدة يٗٓء ؾًٔيرال أهيؾ افًِيؿ ح ٚي ٚوأيويٚ
ـتٚبٚت ادًًقدي يف مروج افيذه ٛوافًَٔيقل يف تٚرخييف وؿيد أصيٚر إشيتٚذ مي ٛافيديـ
( )1يْيرأ ادْٚر ادْٔػ (صأ )116افًٔقال ادؼؿ ٜفمفقد (صأ.)50
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اخلىٔ ٛيف حٚصئ ٜافًقاصيؿ إػ أن افتيدويـ افتيٚرخيل إٕيام بيدأ بًيد افدوفي ٜإمقيي ٜوـيٚن
فألصٚبع افٌٚضْٔ ٜوافنيًقبٔ ٜادتًٍِي ٜبيرداء افتنئع دور يف ضّيس مًي ٚاخلير ؾٔيف وتًيقيد
صٍحٚتف افْٚصً ٜوييٓر هذا افُٔد دـ تدبر ـتٚب افًقاصؿ مـ افَقاصؿ ٓبيـ افًيرل ميع
()1

احلٚصٔ ٜادّتٚزة افتل ووًٓ ٚظِٔف افًالم ٜم ٛافديـ اخلىٔ. ٛ

ححرًف امػقٌدة وزغزغث امثواةج اإلسالوٌث:
فِنًٔ ٜدور ـٌر يف حتريػ افًَٔدة اإلشالمٔ ٜوإدخٚل افًٍٚد ظذ أهِٓ ٚومـ أبيرز آثيٚر
افنًٔ ٜيف هذا ادجٚلأ

 ٌػس الػسك:ظّير إضحي ٜوادنيٚهد
تًتز افنًٔ ٜمـ أوافؾ ؾرق افٌَقري ٜطٓقرا بؾ هؿ أول ميـ ّ
ؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔأ «وأول مـ ووع هذه إحٚدي ٞيف افًٍر فزيٚرة ادنيٚهد افتيل
ظذ افٌَقر أهؾ افٌدع مـ افيرواؾض وٕحيقهؿ افيذيـ يًىِيقن ادًيٚجد ويًيّيقن ادنيٚهد
افتل يؼك ؾٔٓ ٚويُذب ؾٔٓ ٚويٌتدع ؾٔٓ ٚديـ يْزل اهلل بف شِى ٕٚٚؾ٘ن افُتٚب وافًيْ ٜإٕيام
()2

ؾٔٓام ذـر ادًٚجد دون ادنٚهدش .
وٓ زاف ٝهذه اديٚهر مقجقدة إػ افٔقم وتٖثر هبي ٚافًدييد ميـ ادًيِّغ يف ـيؾ مُيٚن
خٚص ٜأهؾ افتهيقال افيذيـ تٍَِيقا ظيْٓؿ هيذه افٌيدع وافويالٓت وصيٚروا حييٚـقهنؿ يف
افًديد مـ أؾُٚر افٌِق يف افهٚحلغ وإفّ ٜؾٍل مَٚبؾ ؾُرة اإلمٚم ٜوتَيديس إفّي ٜظْيد

( )1يْيرأ أصقل مذه ٛافنًٔ ٜفٍَِٚري (.)1209-1208/3
( )2افرد ظذ إخْٚفل (صأ.)32
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افراؾو ٜطٓرت ؾُرة (افَىٌ )ٜٕٔٚظْد افهقؾٔ ٜحٔ ٞيًٌْقن إػ افَى ٛأوصيٚال افربقبٔيٜ
افتل ٓ تِٔؼ إٓ بٚهلل تًٚػ ٚم ٚـام هق احلٚل ظْد افراؾو ٜيف ؽِيقهؿ يف أفّيتٓؿ وؿيد أصيٚر
ابـ خِدون إػ هذا إمر وتُِؿ ظـ أن افهقؾٔ ٜأخيذوا هيذه افٍُيرة ميـ افراؾوي ٜوتيٖثروا
هبٚ

()1

()2

وذـر هذا أيو ٚافًالم ٜظٌدافر ـ بـ ظٌٔداهلل افًَٚال .

 الصد عَ الدَٖ:تنتّؾ ظَٚفد افنئً ٜظيذ ؿيدر ـٌير جيدا ميـ اخلراؾيٚت وإشيٚضر وافًَٚفيد ادخٚفٍيٜ
فكيياف افًَييقل وؾٔٓيي ٚمييـ افييدظقة إػ افُراهٔيي ٜواحلَييد وافًْييػ وافتًٍييخ إخالؿييل
ومًٚوئ إؾًٚل م ٚتًتٌَحف افًَقل افًقي ٜوافٍىر ادًتَّٔ ٜو ذا ؾ٘ن افذي يتًرال ظيذ
ظَٔدهتؿ ظذ أهن ٚهل اإلشالم شٔيـ بٚإلشالم طـ افًقء وفـ لد ؾٔف م ٚييدظقه إػ ؿٌقفيف
بؾ ظيذ افًُيس ميـ ذفيؽ شٔهيده ذفيؽ ظيـ افيدخقل يف اإلشيالم أصيد افهيد بيؾ حتيك
ادًِّقن إًٍٔٓؿ متك م ٚصدَّ ؿقا أن هيذا هيق اإلشيالم ؾٕ٘يف ربيام يُيقن شيٌٌ ٚفيسك اإلشيالم
واخلروج مْف.
ومم ٚيٗـد هذا أن ًٌٕ ٜاإلحلٚد يف إيران افنًٔٔ ٜازدادت بًيد ؿٔيٚم افثيقرة افنئًٔ ٜبَٔيٚدة
()3

اخلّْٔل وشجِ ٝأرؿٚم ٚظٚفٔ ٜـام حتدث ٝظـ هذا افًديد مـ افتَٚرير .
ـذفؽ أيوٕ ٚجيد أن أظيداء اإلشيالم وجيدوا يف افتنئع بٌٔيتٓؿ فِتنئُؽ يف اإلشيالم
ؾهييٚروا يًييتدفقن بّرويييٚت افنيئً ٜوآرافٓييؿ فِىًييـ يف صييح ٜافَييرآن وافًييْ ٜبييؾ ويف

( )1يْيرأ مَدم ٜابـ خِدون (صأ.)621
( )2يْيرأ ًٕٔؿ حٚجر يف تٖئد ؿقيل ظـ مذه ٛادٓٚجر (صأ.)8
( )3يُّـ منٚهدة تَرير مرفل حقل هذا ادقوقع حت ٝهذا افرابطأ
https://www.youtube.com/watch?v=-5fiUJRj8wY.
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افتنُٔؽ يف تٚريخ إم ٜاإلشالمٔ ٜبُٚمِف.

 -ظّٕز فسق الصٌدق ٛوَ زحي التػٗع:

افرؾض ـٚن أحد أهؿ بقابٚت افٍُير وافزٕدؿي ٜواإلحليٚد ومْيف ٕنيٖت افًدييد ميـ ؾيرق
افزٕدؿ ٜوظذ رأشٓ ٚافٌٚضْٔ ٜبًٚفر ؾرؿٓ ٚادختٍِ ٜـٚفَرامى ٜوافٌٓيرة وافيدروز وافْهيريٜ
وـييذفؽ افٍييرق افتييل ٕنييٖت يف افًهييقر ادتييٖخرة ـٚفنيئخٔ ٜوافُنيئٍ ٜوافٌٚبٔ ي ٜوافٌٓٚفٔييٜ
وهٗٓء يَقفقن بٚفٍُر افكي افذي ٓ خيتِػ حقفف اثْٚن.

أةٌاء األوث وامخآور
إشػال امفخي امداخنٌث ةٌي ً
وع أغدائها خارحٌا:
إغعاه الفنت الداخمٗ:ٛ

تٚريخ افنًٔ ٜمعء ب٘ثٚرة افٍتـ وادنٚـؾ وخٚص ٜبًد أن اخيسع افٌقئيقن إؿٚمي ٜاديآتؿ
بذـرى مَتؾ احلًغ وذفؽ يف بٌداد يف افَرن افرابع ا جري ؾهيٚروا يف ـيؾ ظيٚم ئَّيقن
هذه ادآتؿ ويًتٍزون هب ٚأهؾ افًيْ ٜويًِْيقن شي ٛافهيحٚبٜ

وبًيٌ ٛهيذا جيرت
()1

افًديد مـ افٍتـ بغ أهؾ افًْ ٜوبْٔٓؿ ـام هق مًروال منٓقر يف ـت ٛافتٚريخ .
يَقل ابـ تّٜٔٔأ «أم ٚافٍتْ ٜؾٕ٘ام طٓرت يف اإلشيالم ميـ افنئً ٜؾي٘هنؿ أشيٚس ـيؾ ؾتْيٜ
وذ وهؿ ؿى ٛرحك افٍتـ ؾ٘ن أول ؾتْ ٜـ ٕٝٚيف اإلشيالم ؿتيؾ ظيثامن  ...وأن أصيؾ ـيؾ
ؾتْ ٜوبِٔ ٜهؿ افنًٔ ٜومـ إويقى إفئٓؿ وـثير ميـ افًئقال افتيل شيِ ٝيف اإلشيالم إٕيام
ـٕٚي ٝمييـ جٓيتٓؿ وظِييؿ أن أصييِٓؿ وميٚدهتؿ مْييٚؾَقن اختَِيقا أـٚذييي ٛوابتييدظقا آراء
( )1يْير  -مثال  -حقادث شيْ 447 445 444 443 439 425 422 421 408 406 ٜيف افٌداييٜ
وافْٓٚيٓ ٜبـ ـثر.
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ؾٚشدة فًٍٔدوا هب ٚديـ اإلشالم ويًتزفقا هب ٚميـ فئس ميـ أويل إحيالم ؾًيًقا يف ؿتيؾ
ظثامن وهق أول افٍتـ ثؿ إزووا إػ ظع ٓ حٌ ٚؾٔف وٓ يف أهؾ افٌٔي ٝفُيـ فَّٔٔيقا شيقق
افٍتْ ٜبغ ادًِّغ ثؿ هٗٓء افذيـ شًقا مًف مْٓؿ مـ ـٍره بًيد ذفيؽ وؿٚتِيف ـيام ؾًِيٝ
اخلقارج وشٍٔٓؿ أول شٔػ شؾ ظذ اجلامظ ٜومْٓؿ مـ أطٓر افىًـ ظذ اخلٍِيٚء افثالثيٜ
ـام ؾًِ ٝافراؾو ٜوهبؿ تًست افزٕٚدؿ ٜـٚفٌٚفٔ ٜميـ افْهيري ٜوؽيرهؿ وميـ افَرامىيٜ
افٌٚضْٔ ٜواإلشامظِٔٔ ٜوؽرهؿ ؾٓؿ مْنٖ ـؾ ؾتْ ٜوافهحٚبٜ

مْنٖ ـؾ ظِؿ وصيالح

وهدى ور  ٜيف اإلشالم ...ؾِْٔير ـؾ ظٚؿؾ ؾٔام حيدث يف زمٕٚف وم ٚيَرب ميـ زمٕٚيف ميـ
افٍتـ وافؼور وافًٍٚد يف اإلشالم ؾٕ٘ف ليد مًييؿ ذفيؽ ميـ ؿٌيؾ افراؾوي ٜوجتيدهؿ ميـ
أظيؿ افْٚس ؾتْ ٚوذا وأهنؿ ٓ يًَدون ظام يُّْٓؿ ميـ افٍيتـ وافؼي وإيَيٚع افًٍيٚد بيغ
()1

إمٜش .

ٔوَ أبسش األوجم ٛاملعاصس ٚلفتٍّي الداخمٗ:ٛ

ومهداق مجِ ٜصٔخ اإلشالم بـ تّٔٔ ٜإخرة ميٕ ٚيراه افٔيقم يف واؿًْي ٚميـ تيآمر افنئًٜ
ظذ ادًِّغ وشئًٓؿ إلحيداث افٍيتـ افداخِٔي ٜوإمثِي ٜظيذ هيذا ـثيرة وميـ أبرزهيٚأ
اخلى ٜاخلًّئْٔ ٜفتهيدير افثيقرة اإليرإٔي ٜوافتيل ميـ ويّـ مراحِٓي ٚافتٌٌِيؾ يف أوشيٚط
احلُقمٚت افًْٔ ٜوافتيٖثر ظيذ افَيرار ؾٔٓي ٚوميـ ثيؿ زرع اخليالال بيغ احلُقميٚت وبيغ
افًِامء وظٚم ٜافنً ٛظـ ضريؼ زظزظ ٜآشتَرار وإوًٚال آؿتهٚد وٕؼ افًٍٚد إمير
افذي شٔٗدي إػ حٚفي ٜميـ افنيحـ افًيٚضٍل وافٌوي ٛظيذ احلُقميٚت ثيؿ تيٖ مرحِيٜ
افتحريض ظذ افثقرة إلشَٚط هذه احلُقمٚت حتك وفق يتقػ افنًٔ ٜإمير ميـ بًيدهؿ
فُـ يٍُل أن تًؿ حٚف ٜافٍقى يف افٌالد اإلشيالمٔ ٜوهيذا ميـ خٌي ٞافنئً ٜوـيراهٔتٓؿ

( )1مْٓٚج افًْ.)372-364/6( ٜ
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()1

ٕهؾ اإلشالم .
ظالوة ظذ أهنؿ ٓ يدخرون جٓدا يف صؼ صػ ادًِّغ يف ـيؾ مُيٚن ميـ خيالل صيؼ
أي مٗشًيي ٜرشيئّ ٜإشييالمٔ ٜفتهيٌ مٗشًييتغ شيئْ ٜوصيئًٔ ٜوؿييد حييدث هييذا يف فٌْييٚن
وافٌحريـ وافُقي ٝوافًراق وهؿ يىٚفٌقن بذفؽ يف ؾًِىغ ومك وؽراٚأ
 ؾٍييل فٌْييٚن ظييٚم 1967م ٕجي مقشييك افهييدر بٚشتهييدار ؿييٕٚقن مييـ جمِييس افْييقابافٌِْٚين فتْئؿ افىٚفٍ ٜافنًٔٔ :ٜافذي تؿ بّقجٌف إٕنٚء (ادجِس اإلشالمل افنًٔل إظيذ)
برفٚش ٜمقشك افهدر وأدى إٕنٚء ادجِس إػ هدم افقحيدة بيغ افنئً ٜوافًيْٕ ٜول ميرة
يف فٌْٚن وصٚرت شْ ٜمتًٌ ٜصًٔٔ ً.ٚ
 ويف افُقييي ٝومييع بداييي ٜافَييرن  21ضٚفيي ٛافنيئً ٜبٕ٘نييٚء (هٔئيي ٜفألوؿييٚال اجلًٍريييٜافنًٔٔ )ٜتُقن مًتَِ ٜظـ وزارة إوؿٚال وظـ إجٓزة احلُقمٔ ٜبؾ وضيٚفٌقا بيٖن تُيقن
حت ٝإذاال مراجع وظِامء مذهٌٓؿ ـقهنؿ يْقبقن ظـ اإلمٚم افٌٚف !ٛوتؿ ؿ هذا.
 ويف افٌحريـ برؽؿ إٕنٚء افدوف ٜفي(ادجِس إظذ فِنٗون اإلشالمٔ )ٜافيذي وزظيٝظوقيتف مْٚصٍ ٜبغ افًْ ٜوافنًٔ ٜإٓ أن افنًٔ ٜجتٚهِقا ذفؽ وؿٚم 80 ٝصخهئ ٜصئًٜٔ
بتٖشٔس (ادجِس اإلشالمل افًِامفل) شيْ 2004 ٜبحجي ٜأن افتًٚميؾ ميع ادجِيس إظيذ
فِنٗون اإلشالمٔ ٜـّٗشً ٜحُقمٔ ٜيْىقي ظذ (صٌٓ ٜؾَٓٔ.)!!ٜ
 ويف افًراق مٌٚذة بًد آحتالل  2003ؿٚم افنئً ٜبتًَئؿ وؾهيؾ دافيرة إوؿيٚالإػ افقؿيػ افًييْل وافقؿييػ افنئًل رؽييؿ أهنييؿ ادًئىرون ظييذ زمييٚم إميقر بييؾ وضييٚفٌق
بتًَٔؿ افًراق إػ ؾدرافٔٚت صًٔٔ ٜوـردي ٜوشْٔ.ٜ

( )1يْيرأ اخلى ٜاخلًّْٔٔ ٜوإشَٚضٚهت ٚيف ممُِ ٜافٌحريـ (صأ.)34-19
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 ويف مك حٚول بًض ادتنًٔ ٜتٖشٔس (ادجِس إظذ ٔل افٌٔ ٝيف مك) يف أواخرظٚم  2004و يتؿ آظساال بف رشّٔ ً ٚرؽؿ مٚوٓهتؿ ادتًددة.
 ويف ؾًِىغ ؿٚمقا شْ 2006 ٜبيٚإلظالن ظيـ تٖشئس (ادجِيس اإلشيالمل افنئًل()1

إظذ يف ؾًِىغ) فُـ يتؿ ؿ إمر .

التآوس وع أعدا ٞاملطمىني خازجًٗا:

وهذا مم ٚامتأل بف تٚريخ افنًٔ ٜافراؾو ٜؿديام وحديث ٚؾّْيذ ٕنيٖة هيذا اديذه ٛـيٚن وٓ
زال خْجرا يف طٓر إم ٜيتآمرون مع أظدافٓ ٚوحئُقن ادٗامرات ظيذ أبْٚفٓي ٚو ييسددوا
يقم ٚيف افقؿقال يف صػ إظداء ود ادًِّغ يَيقل ابيـ تّٔٔيٜأ «افراؾوي ٜيقافيقن أظيداء
افديـ افذيـ يًرال ـؾ أحد مًيٚداهتؿ ميـ افٔٓيقد وافْهيٚرى وادؼيـغأ مؼيـل افيسك
ويًٚدون أوفٔٚء اهلل افذيـ هؿ خٔٚر أهؾ افديـ وشٚدات ادتَغ وهؿ افيذيـ أؿيٚمقه وبٌِيقه
وٕكوه.
و ذا ـٚن افراؾو ٜمـ أظيؿ إشٌٚب يف دخقل افسك افٍُٚر إػ بالد اإلشالم.
وأم ٚؿهي ٜافيقزير ابيـ افًَِّيل وؽيره ـٚفْهير افىيقد ميع افٍُيٚر ومميٕٚهتؿ ظيذ
ادًِّغ ؾَد ظرؾٓ ٚاخلٚص ٜوافًٚم.ٜ
وـذفؽ مـ ـٚن مْٓؿ بٚفنٚمأ طٚهروا ادؼـغ ظذ ادًِّغ وظٚوٕقهؿ مًٚوٕ ٜظرؾٓيٚ
افْٚس.
وـذفؽ د ٚإُن ظًُر ادًِّغ د ٚؿدم ؽيٚزان طيٚهروا افٍُيٚر افْهيٚرى وؽيرهؿ

( )1يْيرأ جمِ ٜافراصد مَٚل بًْقانأ صًٚرهؿ افقحدة اإلشالمٔ ٜوثّرهتؿ افٍرؿ ٜوإًَٓٚم!!
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=8135
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مـ أظداء ادًِّغ وبٚظقهؿ أوٓد ادًِّغ  -بٔيع افًٌٔيد  -وأميقا ؿ وحيٚربقا ادًيِّغ
مٚرب ٜطٚهرة و ؾ بًوٓؿ راي ٜافهِٔ.ٛ
وهؿ ـٕٚقا مـ أظيؿ إشٌٚب يف اشتٔالء افْهٚرى ؿديام ظذ بٔ ٝادَدس حتك اشيتَْذه
()1

ادًِّقن مْٓؿش وهذا ـٚن ح ٚؿ ؿديام وٓ زال هذا احلٚل إػ يقمْ ٚهذا.

ٔوَ أبسش األوجم ٛاملعاصس ٚلفتٍّي اخلازجٗ:ٛ

ومـ أمثِ ٜهذا افتآمر افنًٔل مع أظداء اإلشالم ود ادًِّغأ
 -1افدوف ٜافهٍقي ٜافتل ؿٚم ٝظذ دمٚء أهؾ افًْ ٜيف إيران وؾرو ٝافتنٔع ؿنا ظذ
ادًِّغ افًْ ٜثؿ بًد ذفؽ صٚرت افًدو إول فِخالؾ ٜافًثامٕٔي ٜوتيآمرت ميرات ـثيرة
()2

مع افهٌِٔٔغ إٓجِٔز وافزتٌٚل وؽرهؿ ود افدوف ٜافًثامٕٔ. ٜ
 -2أشييٓؿ افنيئً ٜيف افَييرن احلييٚيل بنييُؾ ـٌيير يف ويئٚع ـثيير مييـ افييدول اإلشييالمٜٔ
ـٖؾًٌٕٚتٚن وافًراق وشقري ٚوإدهك مـ هذا أهنؿ يتٍٚخرون هبذا افتآمر ؾٓيذا مّيد ظيذ
أبىحل ٕٚف ٛافرفٔس اإليراين فِنٗون افَٕٚقٕٔ ٜوافزد ٜٕٔٚيَقل يف ختٚم أظامل مٗ ر اخلِئٟ
وحتديٚت ادًتٌَؾ افذي ٕيّف مرـيز اإلميٚرات فِدراشيٚت وافٌحيقث آشيساتٔجٔ ٜب٘ميٚرة
أبق طٌل ظٚم 2004م ؿٚل إن بالدهأ «ؿدم ٝافُثر مـ افًقن فألميرئُغ يف حيربٔٓؿ ويد
أؾًٌٕٚتٚن وافًراقش ومٗـدا ظذ إٔف «فقٓ افتًٚون اإليراين د ٚشَى ٝـيٚبقل وبٌيداد هبيذه
افًٓقفٜش!.

( )1مْٓٚج افًْ.)414/7( ٜ
( )2يْير يف بٔٚن رء مـ هذا افتآمر افهٍقي ظذ افدوف ٜافًثامٕٜٔأ افدوف ٜافًثامٕٔي - ٜظقاميؾ افْٓيقض وأشيٌٚب
افًَقط فِهالل (صأ.)184-177
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 -3تًٚون افنًٔ ٜمع افٔٓقدأ يَقل إشتٚذ ظٌداهلل افٌرييٛأ «تًيٚون افنئً ٜميع افًيدو
افهيٓٔقين يف جْييقب فٌْيٚن حََٔيي ٜثٚبتيي ٜوفئس أشييىقرة اخسظٓيي ٚخهيقم افراؾويي ٜؾَِييد
حتييدث ٝافهييحػ ووـييٓٚت إٌٕييٚء ادحِٔيي ٜوافًٚدٔيي ٜظييـ هييذا افتًييٚون ودًييف ادًييِّقن
وافْهٚرى يف اجلْقب دس افٔيد واظيسال بيف افىرؾيٚن افنئًل وافٔٓيقديش ثيؿ ذـير بًيض
افتَٚرير اإلخٌٚري ٜافتل حتدث ٝظـ افًالؿ ٜبغ أمؾ وافٔٓقد وحجؿ افتًٚون بٔيْٓام وـٔيػ
أن افٔٓقد يكحقن بثَتٓؿ يف حرـي ٜأميؾ افنئًٔ ٜوأهني ٚهيل افتيل شيتَقم بحاميي ٜاحليدود
()1

افهٓٔقٕٔ ٜو ْع أي ظّؾ مَٚوم يًتٓدال افٔٓقد يف هذه ادْىَ. ٜ

افخراءاحهه غنى أهل امسٌث:
حيٚول افنًٔ ٜإثٌيٚت صيح ٜميذهٌٓؿ وافيرد ظيذ أهيؾ افًيْ ٜبيٖي وشئِ ٜشيقاء ـٕٚيٝ
مؼوظ ٜأم ؽر مؼوظ ٜؾٓؿ ٓ لدون أي حرج يف افُذب وآؾيساء ظيذ أهيؾ افًيْ ٜإذ
ديْٓؿ مٌْل ظذ افُذب وهذا افُذب وآؾساء ظذ أهؾ افًيْ ٜفيف صيقر ومييٚهر ظدييدة
ومـ هذه افهقرأ

ٌطب ٛالكتب املكرٔب ٛإىل أِن الطٍ:ٛ
مـ أشٚفٔ ٛافنًٔ ٜيف رير خٌثٓؿأ ًٌٕ ٜافُت ٛافتل حتتقي ظذ بٚضِٓؿ إػ بًيض أهيؾ
افًْ ٜومـ أمثِ ٜهذاأ
 -1ـتٚبأ (ه افًٚدغ وـنػ م ٚيف افداريـ) ًٌٕقه إػ اإلمٚم أل حٚمد افٌيزايل وهيق
ـتٚب يتوّـ افُثر مـ هذيٚن افنًٔ ٜوذـروا يف خىٌتف ظـ فًيٚن افٌيزايل وصئتف بُيتامن

( )1وجٚء دور ادجقس (.)162 - 160 /2
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هذا افن وحٍظ هذه إم ٜٕٚوأن م ٚذـر يف هذا افُتٚب ؾٓق ظَٔد

وم ٚذـر يف ؽيره ؾٓيق

فِّداهْ.ٜ
وؿد ذـر د .ظٌد افر ـ بدوي أن بًض ادًتؼؿغ ذهٌقا إػ افَقل بٖن افُتٚب مْحيقل
مثؾ جقفد تًٔٓر بقي ٟومُدوِٕد ويذه ٛظٌد افر ـ بيدوي إػ هيذا افيرأي ويَىيع بيف
وحيت ٟفذفؽ ؾَٔقلأ «وإمر افذي يَىع بٖن افُتٚب فٔس فٌِزايل هق م ٚورد يف ص 82ميـ
ؿقففأ «إٔندين ادًري فًٍْف وإٔ ٚصٚب يف صحٌتفش ؾ٘ن ادًري تقيف شْ448( ٜهي) بٔيْام وفيد
()1

افٌزايل شْ450( ٜهي) ؾُٔػ يْنده فًٍْفش .
 -2ادختك ادًْقب إػ اإلمٚم مٚفؽ صٍْف أحد افنًٔ ٜوذـر ؾٔف أن مٚفؽ افًٌد ليقز
فف أن يِقط بيف فًّيقم ؿقفيف تًيٚػأ ﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ﴾[افًْيٚءأ ]3وؿيد ؾيٚت ذفيؽ صيٚحٛ
()2

(ا داي )ٜؾًْ ٛحؾ ادتً ٜإػ اإلمٚم مٚفؽ مع إٔف ـذب وهبتٚن .
 -3ـتيييٚب (ادراجًيييٚت) وهيييق ـتيييٚب أ َّفٍيييف ظٌيييد احلًيييغ ذال افيييديـ ادقشيييقي
(ت 1957م) مجييع ؾٔييف مراشييالت حقارييي ٜبْٔييف وبييغ صيئخ إزهيير شيئِؿ افٌن ييري
(ت 1916م) حقل مقوقع اإلمٚم ٜإتٓ ٝبتًِٔؿ افٌؼي بهح ٜحج ٟادقشقي!!
وهذا افُتٚب تيٓر ؾٔف ظالمٚت افُذب ظذ افنٔخ افٌؼي بنُؾ واو

وذفؽأ

 -1افُتٚب يْؼ إٓ بًد وؾٚة افٌؼي بربع ؿرن.
 -2تْؼ هذه ادْٚطرة إٓ مـ ضرال واحد وادذـرات ادتٌٚدف ٜبغ ادتْٚطريـ ٓ يقجيد

( )1مٗفٍٚت اإلمٚم افٌزايل (صأ )272-271ويْيرأ خمتك افتحٍ ٜآثْل ظؼي( ٜصأ )33أصيقل ميذهٛ
افنًٔ)1131/3( ٜ
( )2خمتك افتحٍ ٜآثْل ظؼي( ٜصأ.)34
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 ٚأي أثر يف مٍِٚت منٔخ ٜإزهر و يْؼي ادٗفيػ أي صيقر ميـ أجقبي ٜافٌؼيي وافتيل
بٌِ )56( ٝرشٚف ٜفٔثٌ ٝصح ٜادراشالت ـام هل افًٚدة يف مثؾ هذا افْقع مـ افُتٚبٚت.
 -3أشييِقب افُتييٚب ـِييف واحييد ؾييال ؾييرق بييغ مراشييالت افٌؼييي وبييغ مراشييالت
ادقشقي مم ٚيدل ظذ أن افُٚت ٛذه ادراشالت هق صخص واحد.
 -4افُتٚب ييٓر افٌؼي بهقرة اجلٚهؾ افذي ٓ يًرال افُثر ظيـ ميذه ٛافنئً ٜبيؾ
حتك ظـ مذه ٛأهؾ افًْ ٜومهٚدرهؿ وأدفتٓؿ وـٚن يًِؿ بُؾ م ٚيىرحيف ادقشيقي ميـ
تٖويالت بٚضِ ٜواشتدٓٓت واهٔ ٓ ٜيًجز ظـ رده ٚصٌٚر ضالب افًِيؿ ؾويال ظيـ صئخ
إزهر وافذي ـٚن يّثؾ أـز صخهٔ ٜظِّٔ ٜيف افً ٚاإلشالمل.
 -5إمر إهؿأ إذا ـٚن افٌؼي ؿد ش َِّؿ بُؾ م ٚؿٚفف ادقشقي ـام ييدَّ ظل ؾِيامذا يًِيـ
تنًٔف أو ظذ إؿؾ ييٓر رء مـ افتٌر ادِحقظ ظذ حٚفف وتَريراتف افًِّٜٔل وهيذا ميٚ
()1

ييٓر ظِٔف افٌت ٜبنٓٚدة مجٔع مـ يًرؾف وبنٓٚدة أهتف .

ٌطب ٛأِن االعتصاه إىل أِن الطٍ:ٛ

وهذه ميـ إشيٚفٔ ٛافتيل يِجيٖ إفٔٓي ٚافنئً ٜظْيد مٚجي ٜأهيؾ افًيْ ٜؾًْٔيٌقن بًيض
ادًتزف ٜوافزيدي ٜإػ أهؾ افًْ ٜثؿ حيتجقن بٖؿقا ؿ ظذ أهؾ افًْ ٜومـ أمثِ ٜهذاأ
 -1ابـ أل احلديد افنًٔل ادًتزيلأ وهيق ظيز افيديـ ظٌيد احلّٔيد بيـ أل احلًيغ بيـ أل
احلديد اديدافْل افنئًل ادًتيزيل ادًيروال بيٚبـ أل احلدييد صيٚح ٛافؼيح افنيٓر فيْٟٓ
شيْل ـيام
افٌالؽ ٜوهق
صًٔل ظْد ؿدمٚء افراؾو ٜإٓ أن بًض افراؾو ٜافٔقم يزظّقن إٔيف ٌ
ٌ

( ) 1يْيرأ افًٔٚط افالذظٚت يف ـنػ ـذب وتيدفٔس صيٚح ٛادراجًيٚت فًٌيداهلل افٌٚميدي (صأ)14-11
ظَٔدة اإلمٚم ٜظْد افنًٔ ٜآثْل ظؼي ٜفًع افًٚفقس (صأ.)181-170
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ؿٚل صٚح ٛرووٚت اجلْٚت ظْفأ «مقافٕٔ ٚهؾ بٔي ٝافًهيّ ٜوافىٓيٚرة وإن ـيٚن يف زي
أهؾ افًْ ٜواجلامظ ٜمْهيٍ ٚؽٚيي ٜاإلٕهيٚال يف ادحٚـّي ٜبيغ افٍيريَغش

()1

وحييٚول بًيض

افنًٔ ٜادًٚسيـ إثٌٚت إٔف يُـ صًٔٔ ٚوإٔف ـٚن مـ أهؾ افًْ ٜحتك يُقن حج ٜظذ أهيؾ
افًْ ٜبٔيْام أهيؾ افًيْ ٓ ٜيروٕيف ميْٓؿ ؿيٚل ابيـ ـثير يف ترمجتيفأ «افُٚتي ٛافنيٚظر ادىٌيؼ
افنًٔل افٌيٚيل فيف ذح (هني ٟافٌالؽي )ٜيف ظؼييـ جمِيد ًا ...وـيٚن حئي ٚظْيد افيقزير ابيـ
()2

افًَِّل د ٚبْٔٓام مـ ادْٚشٌ ٜوادَٚرب ٜوادنٚهب ٜيف افتنٔع وإدب وافٍؤِٜش .
 -2ادًًقديأ ظع بـ احلًغ بـ ظع ا ذيل افٌٌدادي أبق احلًـ ادًًقدي ـٚن صًٔٔٚ
مْهػ يف بًض مرويٚتيف يف ـتيٚب ميروج افيذه ٛؾَيد
مثِف مثؾ ابـ أل احلديد فُـ ٕٕف
ٌ
تزأ مْف بًض افرواؾض وظدوه شْٕٕٔ ٚف خيٚفػ ضريَ ٜافرواؾض.
ؿييٚل صيئخ اإلشييالم يف «مْٓييٚج افًييْٜشأ «واحلُٚييي ٜافتييل ذـرهيي- ٚأي افراؾيض ي -ظييـ
ادًًقدي مَْىًي ٜاإلشيْٚد ويف تيٚريخ ادًيًقدي ميـ إـٚذيي ٛمي ٓ ٚحيهئف إٓ اهلل تًيٚػ
ؾُٔػ يقثؼ بحُٚي ٜمَْىً ٜاإلشْٚد يف ـتٚب ؿد ظرال بُثيرة افُيذبش
يف ـتٚبييف مييروج افييذه ٛـثييرة وفييذا ؿييٚل احلييٚؾظ ابييـ حجيير

()3

ودٓفيؾ افتنئع

يف فًييٚن ادٔييزانأ «وـتٌييف

()4
ضٚؾح ٜبٖٕف ـٚن صًٔٔ ً ٚمًتزفٔ ًٚش .

 -3اخلقارزمل احلٍْل ادًتزيل افنًٔلأ
ادقؾؼ بيـ أ يد بيـ مّيد ادُيل اخليقارزمل احلٍْيل أخىي ٛخيقارزم مًتيزيل وصئخف
( )1رووٚت اجلْٚت (.)19 /5
( )2افٌداي ٜوافْٓٚي.)199/13( ٜ
( )3مْٓٚج افًْ.)84/4( ٜ
( )4فًٚن ادٔزان (.)531/5
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متنٔع مثِف مثؾ ابـ أل احلديد افنئًل ادًتيزيل فيف ـتيٚب (مْٚؿي ٛاإلميٚم أمير
افزخمؼي
ٌ
ادٗمْغ) وافُتٚب ُيىٌيع يف إييران وافْجيػ وفيف ضًٌي ٜافُسؤٕي ٜيف مقؿيع صيٌُ ٜافنئًٜ
افًٚدٔييي ٜيَيييقل مييي ٛافيييديـ اخلىٔيييٛأ «أخىييي ٛخيييقارزم أديييي ٛمتنييئع ميييـ تالمٔيييذ
افزخمؼيش

()1

وحيٚول بًض افنًٔ ٜادًٚسيـ إثٌٚت إٔف ميـ أهيؾ افًيْ ٜحتيك حيتجيقا بيف

ظِٔٓؿ.
 -4شٌط ابـ اجلقزيأ هق يقشػ بـ ؿزؽع بـ ظٌداهلل شيٌط (ابيـ بْي )ٝأل افٍيرج بيـ
اجلقزي افً ٚاحلٌْع افٌُر يًْتف افنًٔ ٜبٚفً ٚافٌُر وادجتٓد افذي ٓ ينؼ فف ؽٌيٚر ؿيٚل
افذهٌلأ «رأي ٝفف مهٍْ ٚيدل ظذ تنًٔفش

()2

وؿٚل ابـ حجرأ «ثؿ إٕف ييسؾض وفيف مٗفيػ

يف ذفؽ ًٕٖل اهلل افًٚؾٔ ...ٜؿٚل افنٔخ مٔل افديـ افٔقْٕٔلأ دي ٚبِيغ جيدي ميقت شيٌط ابيـ
()3

اجلقزي ؿٚلأ ٓ ر ف اهلل ـٚن راؾؤٚش .

إدزاج األغعاز املكرٔب ٛعم ٜأِن الطٍ:ٛ

ؿٚل يف خمتك افتحٍٜأ «ومـ مُٚفدهؿ أهنيؿ يزييدون بًيض إبٔيٚت يف صيًر أحيد أفّيٜ
أهؾ افًْ ٜمم ٚيٗذن بتنًٔف ـام ؾًِقا يف دييقان حيٚؾظ افنيرازي ودييقان مقٕٓي ٚافروميل
وافنٔخ صّس افديـ افتزيزي ؿدس ههؿ وؿيد أحليؼ بًيض افنئً ٜادتَيدمغ بيام ًٕيٛ
فإلمٚم افنٚؾًل ريض اهلل تًٚػ ظْف مـ إبٔٚت افثالث ٜافًٚبَ ٜافتل أو ٚأ
بٚدحهي ٛميـ مْيك
ػ
َي ٚراـٌِ ٚؿ ْ
ّ

ٍٓ ٚوافْ ِ
بًٚــ َخ ْٔ ِ
ِ
َّيٚه ِ
ض
ػ
َو ْاهتِ ْ

ثالث ٜأبٔٚت أخرى تنر بتنًٔف وحٚصٚه مـ ذفؽ وهل هذهأ
( )1مـ تًَِٔف ظذ مْٓٚج آظتدال (صأ)312
( )2شر أظالم افٌْالء (.)297/23
( )3فًٚن ادٔزان (.)565/8
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ؿييييػ ثييييؿ ٕي ِ
يييٚد بييييْٖٕل دحّييييد

ِ
ييٚؽض
ووصييئف وبْٔيييف فًييي ٝبٌي

وأخييزهؿ أين مييـ افٍْيير افييذي

فِيق ِ
ٓء أهيؾ افٌٔي ٝفئس بْييٚؿض
َ

وؿييؾ ابييـ إدريييس بتَييديؿ افييذي

ؿيييدمتّقه ظيييذ ظيييع مييي ٚريض

وافٍرق بغ تِؽ افثالث ٜوهذه مم ٓ ٚخيٍك ظيذ صيٌٚر ادتًِّيغ إذ هيذه افثالثي ٜيف ؽٚييٜ
مـ افرـٚـ ٜؾال يتهقر صدوره ٚظـ مثؾ ذفؽ اإلمٚم افٌِٔغ افذي فف افٔد افىيقػ يف افًربٔيٜ
وؿد ًٌٕقا فف أيو ٚأبٔٚت ٚأخر ؽر افتل ذـرٕٚه ٚشٚبَ ٚمثؾ ؿق ؿأ
صييئًٍل ٌٕيييل وافٌتيييقل وحٔيييدر

وشٌىٚه وافًجٚد وافٌٚؿر ادجيدي

وجًٍيير وافثييٚوي بٌٌييداد وافروييٚ

وؾِذتيييف وافًًيييُريٚن وادٓيييدي

وٓ خيٍك بىالن م ًٕٛ ٚإػ ذفؽ اإلمٚم ظذ مـ تهٍ ـت ٛافتٚريخ ٕن وٓدة اإلميٚم
ظع ابـ مّد افتَل ـ ٕٝٚشْ ٜأربع ظؼ ومٚفتغ ووٓدة اإلمٚم حًـ افًًُري بًد ذفيؽ
()1

بزمـ ضقيؾ ووؾٚة اإلمٚم افنٚؾًل شْ ٜأربع ومٚفتغ يف ظٓد ادٖمقن افًٌٚدش .

اتّاً بعض عمىا ٞالطٍ ٛبالسفض:
مـ وشٚفؾ رير افنًٔ ٜبٚضِٓؿ ظيذ أهيؾ افًيْ ٜأهنيؿ يًيتٌِقن افتنيٚبف يف إشيامء بيغ
بًض ظِامء افًْ ٜوبًض افراؾو ٜؾٔقاقن افًيْل أن هيذا افُيالم فًِي ٚادًيروال بٚفًيْٜ
وهق يف احلََٔ ٜـالم أحد ظِامفٓؿ ومـ أمثِ ٜهذاأ
 -1مّد بـ جرير افىزيأ هذا اشؿ فثالث ٜرجٚلأ أحيدهؿ شيْل وأخيران راؾوئٚن.
أم ٚافًْل ؾٓق اإلمٚم أبق جًٍر مّيد بيـ جريير بيـ يزييد بيـ ـثير أميع افىيزي اديٗرخ
ادٍن اإلمٚم صيٚح ٛافتًٍير ادنيٓقر (جيٚمع افٌٔيٚن ظيـ تٖوييؾ آي افَيرآن) وفيف ـتيٚب

( )1خمتك افتحٍ( ٜصأ.)35-34
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(هتذي ٛأثٚر) وـتٚب (تٚريخ افرشؾ وادِقك) وـتٚب (اختالال افٍَٓٚء).
أم ٚافراؾؤٚن ؾٓامأ
 مّد بـ جرير بـ رشتؿ افىزي افٌُر وهق صٚح ٛـتيٚب (ادًسصيد يف اإلمٚمي)ٜوؿد اصسك مع اإلمٚم ابـ جرير يف أمقر ؾُالا ٚـٚن يف بٌداد ويف ظك واحد بيؾ ـٕٚيٝ
وؾٚهتام يف شْ ٜواحدة وهل شْ310( ٜهي) وهذا افتنٚبف ؿد أحلؼ إذى بٚإلمٚم افىيزي يف
حٔٚتف حٔ ٞاهتّف بًض افًقام بٚفرؾض ومْٓؿ مـ رميٚه بٚإلحليٚد وؿيد ًٕي ٛإفٔيف ـتيٚب
ظـ حيدي ٞؽيدير خيؿ يَيع يف جمِيديـ وًٕي ٛإفٔيف افَيقل بجيقاز ادًي ظيذ افَيدمغ يف
()1

افقوقء .
 مّد بـ جرير بـ رشتؿ افىزي افهٌر وهق صٚح ٛـتٚب (دٓفؾ اإلمٚمي )ٜوهيقـتٚب فف ؿدر ـٌر ظْد افراؾو.ٜ
افًدِّ يأ وهق فَِ ٛفرجِغأ
ُّ -2
افًيدِّ ي افَيرر
 افًدي افٌُر افًْلأ وهق إشيامظٔؾ بيـ ظٌيد افير ـ بيـ أل ـريّيُّ ٜافُقيف ـٚن يروي احلدي.ٞ
افًدِّ ي افهٌر افنًٔلأ وهق مّد بـ مروان بـ ظٌد اهلل بـ إشامظٔؾ بـ ظٌيد افير ـ
 ُّ()2

افًدي افُقيف وهق مـ افقوٚظغ افُذابغ ظْد أهؾ افًْ. ٜ
 -3اب ُـ ؿتٌٜٔأ و ُظ ِرال هبذا افَِ ٛاثْٚنأ

( )1يْيرأ أصقل مذه ٛافنًٔ ٜفٍَِٚري (.)1197-1196/3
( )2خمتك افتحٍ ٜآثْل ظؼي( ٜصأ.)32
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 ابـ ؿتٌٔ ٜافًْل :وهق أبق مّد ظٌداهلل بـ مًِؿ بيـ ؿتٌٔي ٜافيديْقري وهيق ميـ ظِيامءـتي ٛجٚمًي ٜيف شيٚفر افٍْيقن وـيٚن يَِي ٛبيي(خىٔٛ
افًْ ٜادُثريـ يف افتهْٔػ حٔ ٞفف ٌ
أهؾ افًْ.)ٜ
 ابـ ؿتٌٔ ٜافراؾيضأ وهق ظٌد اهلل بـ ؿتٌٔ ٜراؾيض ٍؽٚل وظٌد اهلل بـ مًيِؿ بيـ ؿتٌٔي ٜميـ
ثَٚت أهؾ افًْ ٜؿٚل أفقدأ «وؿد صْػ ـتٚب ٚشامه بي(ادًٚرال) ؾهيْػ ذفيؽ افراؾيضي
()1
ـتٚب ٚشامه ب(ادًٚرال) أيو ٚؿهد ًا فإلواللش .

ويًْ ٛافُثرون إػ هذا افراؾيض ـتٚب (اإلمٚم ٜوافًٔٚشي )ٜوفئس ٓبيـ ؿتٌٔي ٜافًيْل
افثَٕ ٜن افُتيٚب منيحقن بًي ٛافهيحٚب ٜوافَيدح ؾئٓؿ واهتيٚم أم اديٗمْغ ظٚفني ٜبٖهنيٚ
أمييرت بَتييؾ اخلٍِٔيي ٜافراصييد ظييثامن بييـ ظٍييٚن وؾٔييف ـييذب وتْٚؿوييٚت وذـيير دًتَييدات
()2

افراؾو. ٜ
 -4اب ُـ َبى ٜواب ُـ ُبىٜأ وا ٚرجالنأ
 ابـ َبى - ٜبٍت افٌٚء -ؿٚل ظْيف افيذهٌل يف افًيرأ « ِاإل َميُ ٚم
ث َصٔ ُخ ِ
بـ ُم َ َّّ ِيد ِ
افً َر ِاق َأ ُبق َظ ٌْ ِد اهللِ ُظ ٌَ ْٔدُ اهللِ ب ُـ ُم َ َّّ ِد ِ
بيـ
ادُ َحدِّ ُ ْ
ٍ ()3
 ٜٕٚاف ُُزىش ِيف َثال ِ
اإلب ِ
ِّػ ـِت ِ
اتش .
ا ْب ُـ َب َّى َُ ٜم َهْ ُ
َث ُجم َ َِّدَ
َٚب « ِ َ
َْ

اف َُيدْ َو ُة اف ًَٚبِيدُ اف ٍَ َِ ْٔي ُف
ان اف ًُُ َ ِ
َ ْيدَ َ
حلْْي ٌَ ِ ُّع
ْيز ُّي ا َ

راؾيضي ويف
 ابـ ُبى - ٜبوؿ افٌٚء  -هق أبيق جًٍير مّيد بيـ جًٍير بيـ ُبىي ٜافَّيلٌ
فًٚن ادٔزانأ «ذـره ابـ بٕٚقيف يف تٚريخ افري ؾَيٚلأ ـيٚن ظيئؿ ادْزفي ٜظْيد افنئً ٜوـيٚن

( )1خمتك افتحٍ ٜآثْل ظؼي( ٜصأ.)32
( )2يْيرأ ـت ٛحذر مْٓ ٚافًِامء (.)301-289/2
( )3شر أظالم افٌْالء (.)529/16
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ؿقي إدب وافٍوؾ وـٚن ؤًٍ ٚيف احليدي ٞظْيدهؿ ويف إشيْٚد حديثيف ظْيدهؿ أؽيالط
ـثرة وشّع مْف مجٚظ ٜوؿٚل مّد بـ احلًـ بـ افقفٔد وـٚن مـ صئقخٓؿأ ـيٚن مّيد بيـ
()1

جًٍر بـ بى ٜؤًٍ ٚخمِى ٚمًروؾ ٚبذـر ش ٛافًِػش .

( )1فًٚن ادٔزان (.)36/7
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امىطادر وامىراحع
 أثر افديٕٚٚت افقثْٔ ٜيف ظَٚفد افراؾو ٜادٗفيػأ بًيّ ٜبْي ٝأ يد رشيٚف ٜدـتيقراهجٚمً ٜأم افَرى ـِٔ ٜافدظقة وأصقل افديـ 1425هي.
 أثر افًْٚس إجٌْٔ ٜيف ؾُر بًض افنًٔ ٜآثْل ظؼيي ٜادٗفيػأ ظٌيدافِىٔػ بيـظٌدافر ـ احلًـ مُتٌ ٜافًٌُٔٚن افىًٌ ٜإوػ 1438هي2017 -م.
 آحتجييٚج ادٗفييػأ أبييق مْهييقر أ ييد بييـ ظييع بييـ أل ضٚفيي ٛافىييزد تًِٔييؼومالحيٚتأ افًٔد مّد بٚؿر اخلرشٚن 1966 - 1386م.
 اختٔٚر مًرؾ ٜافرجٚل ادًروال بي رجٚل افُق ادٗفػأ أبق جًٍر مّيد بيـ احلًيـافىقد تهحٔ وتًِٔؼ أ مر دامٚد إشسابٚدي حتَٔؼ أ افًٔد مٓدي افرجيٚفل
1404هي.
 اإلخْٚفٔ ٜأو افرد ظذ اإلخْٚفل ادٗفػأ أ يد بيـ ظٌيد احلِئؿ بيـ ظٌيد افًيالم ابيـتّٔٔ ٜادحَؼأ ؾقاز بـ مّد افًيقيض افْيٚذأ مُتٌي ٜافيْٓ ٟافقاوي – افُقييٝ
افىًٌ ٜإوػ  1437ه 2016 -م.
 اإلرصٚد يف مًرؾ ٜحج ٟاهلل ظذ افًٌٚد ادٗفػأ مّد بـ مّيد بيـ ًٕيامن افًُيزيادٍٔييد حتَٔييؼأ مٗشًيي ٜآل افٌٔيي ٝظِيئٓؿ افًييالم فتحَٔييؼ افييساث افىًٌيي ٜافثٕٔٚييٜ
1993 - 1414م.
 آشتٌهييٚر ؾيئام اختِييػ مييـ إخٌييٚر ادٗفييػأ مّييد بييـ احلًييـ افىييقد حتَٔييؼوتًِٔؼأ حًـ ادقشقي اخلرشٚن افىًٌ ٜافرابً1363 ٜهي.
 أصؾ افنًٔ ٜوأصق  ٚادٗفػأ افنٔخ مّد حًغ ـٚصػ افٌىٚء حتَٔؼأ ظيالء آلجًٍر افىًٌ ٜإوػ 1415هي.
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 إصقل افًٚم ٜفٍَِف ادَٚرن ادٗفػأ مّد تَل احلُئؿ افىًٌي ٜافثٕٔٚي ٜأؽًيىس1979م.
 أصقل افٍَف ادَٚرن بغ إصقفٔغ وادحدثغ ادٗفػأ مًـ آل ظهيٍقر افْيٚذأدار افتًٍر افىًٌ ٜإوػ 1421هي.
 أصقل افٍَف ادٗفػأ مّد رو ٚاديٍر. أصييقل ظِييؿ افرجييٚل ادٗفييػأ ظٌييدا ٚدي افٍوييع افْييٚذأ مرـييز افٌييدير فِْؼ يوافتقزيع افىًٌ ٜافث1430 ٜٕٔٚهي2009 -م.
 أصقل مذه ٛافنًٔ ٜاإلمٚمٔ ٜآثْل ظؼي - ٜظيرض وَٕيد  -ادٗفيػأ ٕيٚس بيـظٌد اهلل بـ ظع افٍَٚري افىًٌ ٜإوػ  1414هي.
 اظتَيٚدات ؾييرق ادًييِّغ وادؼييـغ ادٗفييػأ أبيق ظٌييد اهلل مّييد بييـ ظّيير افتّٔييلافرازي ادحَؼأ ظع شٚمل افْنٚر افْٚذأ دار افُت ٛافًِّٔ – ٜبروت.
 آظتَييٚدات يف ديييـ اإلمٚمٔيي ٜادٗفييػأ مّييد بييـ ظييع بييـ بٚبقيييف افَّييل ادًييروالبٚفنٔخ افهدوق حتَٔؼأ ظهٚم ظٌد افًٔد افىًٌ ٜافث1993 - 1414 ٜٕٔٚم.
 أظٔٚن افنًٔ ٜادٗفػأ افًٔد مًـ إمغ حتَٔؼ وختري ٟأ حًـ إمغ. آؿتهٚد ؾٔام يتًِؼ بٓٚظتَٚد ادٗفػأ مّد بـ احلًـ افىقد 1400م. افٍقافد افّدٕٔ ٜوافنقاهد افُّٔ ٜافّٗفػأ محّد أمٔـ اإلشترآبٚدي ٕقر افديـافًٚمِل حتَٔؼأ ر  ٜاهلل افر تل إراـل 1424هي.
 إمٚيل ادٗفػأ أبق جًٍير مّيد بيـ ظيع بيـ احلًيغ بيـ بٚبقييف افَّيل افهيدوقحتَٔؼأ ؿًؿ افدراشٚت اإلشالمٔ - ٜمٗشً ٜافًٌث – ٜؿؿ افىًٌ ٜإوػ 1417هي.
أهيؿ افُتي ٛافُالم ّٔيي ٜوظَٔيدة افنئً ٜاإلمٚم ّٔيي ٜادٗفيػأ ظيع احلًيئْل
 اإلمٚمي ٜيف ّادٔالين افْٚذأ مْنقرات افؼيػ افريض افىًٌ ٜإوػ 1413هي
 -أوافؾ ادَٓٚت ادٗفػأ مّد بـ مّيد بيـ افيًْامن ادٍٔيد دار ادٍٔيد ضٌٚظيٕ - ٜؼي
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تقزيع افىًٌ ٜافث 1414 ٜٕٔٚهي 1993 -م.
 آيَٚظ مـ ا جً ٜبٚفزهٚن ظذ افرجًي ٜادٗفيػأ مّيد بيـ احلًيـ احلير افًيٚمعحتَٔؼأ مّد تَل ادهٌٚح افٔزدي مّد افٌٚؿر افٌٌٓقدي ادىًٌٜأ ٕگٚرش افْيٚذأ
منتٚق اديٍر.
 بحييٚر إٕييقار ادٗفييػأ مّييد بييٚؿر ادجِزي افْييٚذأ مٗشًيي ٜافقؾييٚء  -بييروت –فٌْٚن افىًٌ ٜافث1983 - 1403 ٜٕٔٚم.
 افٌداي ٜوافْٓٚي .ٜادٗفػأ إشامظٔؾ بـ ظّير بيـ ـثير افدمنيَل حتَٔيؼأ ظٌيد اهلل بيـظٌد ادحًـ افسـل افْٚذأ دار هجر فِىٌٚظ ٜوافْؼ وافتقزييع واإلظيالن افىًٌيٜ
إوػ  1418هي 1997 -م.
 بذل ادجٓقد يف إثٌٚت منيٚهب ٜافراؾوي ٜفِٔٓيقد ادٗفيػأ ظٌيد اهلل اجلّئع افْيٚذأمُتٌ ٜافٌربٚء إثري.ٜ
افزهٚن يف تًٍر افَرآن ادٗفػأ هٚصؿ افٌحراين.
 ُ بهٚفر افدرجٚت ادٗفػأ أبق جًٍر مّد بيـ احلًيـ بيـ ؾيروخ افهيٍٚر تهيحٔوتًِٔييؼ وتَييديؿأ احلييٚج مييرزا حًييـ ـقيييف بييٚؽل افْييٚذأ مٗشًيي ٜإظِّييل -
ضٓران 1404هي.
 تٚريخ افٌٌٔ ٜافهيٌرى ادٗفيػأ مّيد صيٚدق افهيدر دار افتًيٚرال فِّىٌقظيٚتبروت -فٌْٚن 1412هي1992 -م.
 افتٌهر يف افديـ و ٔٔز افٍرؿ ٜافْٚجٔ ٜظـ افٍرق ا ٚفُغ ادٗفػأ ضيٚهر بيـ مّيدإشٍرائْل أبق اديٍر ادحَؼأ ـامل يقشػ احلقت افْٚذأ ظي ٚافُتي – ٛفٌْيٚن
افىًٌ ٜإوػ 1403هي 1983 -م.
 حتريرات يف إصقل ادٗفػأ مهىٍك اخلّْٔل افْيٚذأ مٗشًي ٜتْيئؿ ٕؼي آثيٚرآمٚم اخلّْٔل افىًٌ ٜإوػ 1418هي.
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 تدويـ افَرآن ادٗفػأ ظع افُيقراين افًيٚمع افْيٚذأ دار افَيرآن افُيريؿ افىًٌيٜإوػ 1418هي.
 افتذـرة بٖصقل افٍَف ادٗفػأ ادٍٔد حتَٔؼأ مٓدي ٕجػ دار ادٍٔد ضٌٚظيٕ - ٜؼي– تقزيع افىًٌ ٜافث1993 - 1414 ٜٕٔٚم.
 تهحٔ اظتَٚدات اإلمٚمٔ ٜادٗفػأ افنٔخ ادٍٔد مّد بـ مّد بـ افًْامن حتَٔيؼأحًغ درگٚهل.
 تًٍير افهييٚيف ادٗفييػأ افٍيئض افُٚصييٚين صييححف وؿييدم فييفأ حًييغ إظِّييلمْنقرات مُتٌ ٜافهدر ضٓران افىًٌ ٜافث1416 ٜٕٔٚهي.
 تًٍر افًٔٚر ادٗفػأ مّد بـ مًًقد إبـ ظٔيٚش افًيِّل افًيّرؿْدي حتَٔيؼأاحلٚج افًٔد هٚصؿ افرشقيل ادحال .
 تًٍر افَّل ادٗفػأ ظع بـ إبراهٔؿ افَّل صححف وظِؼ ظِٔفأ ضٔي ٛادقشيقياجلزافري افْٚذأ مٗشً ٜدار افُتٚب فِىٌٚظ ٜوافْؼي ؿيؿ – إييران افىًٌي ٜافثٚفثيٜ
1404هي.
 تًٍير ٕيقر افثَِيغ ادٗفيػأ ظٌيد ظيع افًيرود احليقيزي صيححف وظِيؼ ظِٔييفأهٚصؿ افرشقيل ادحال

مٗشً ٜاشامظِٔٔٚن فِىٌٚظ ٜوافْؼ وافتقزيع ؿؿ – إيران.

 افتٌْٔف واإلذاال ادٗفػأ أبق احلًـ ظذ بيـ احلًيغ بيـ ظيذ ادًيًقدي افْيٚذأدار صً ٛبروت.
 هتذي ٛافقصقل إػ ظِيؿ إصيقل ادٗفيػأ احليع احلًيـ بيـ يقشيػ بيـ ادىٓيرحتَٔؼأ مّد حًغ افرويقي افْيٚذأ مٗشًي ٜاإلميٚم ظيع -فْيدن افىًٌي ٜإوػ
1421هي2001 -م.
 جٚمع افًًٚدات ادٗفػأ مّد مٓدي افْراؿيل حََيف وظِيؼ ظِٔيفأ مّيد ـالٕيسافْٚذأ مىًٌ ٜافًْامن – افْجػ.
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 مجٓرة افٌِ ٜادٗفػأ أبق بُر مّد بـ احلًـ بـ دريد إزدي ادحَؼأ رمزي مْيربًٌُِل افْٚذأ دار افًِؿ فِّاليغ – بروت افىًٌ ٜإوػ 1987م.
 احلدافؼ افْٚضة يف أحُٚم افًسة افىٚهرة ادٗفػأ يقشػ افٌحراين مٗشً ٜافْؼيآشالمل افتٚبً ٜجلامظ ٜاددرشغ بَؿ.
 احلُقم ٜاإلشالمٔ ٜادٗفػأ اخلّْٔل افىًٌ ٜافثٚفث.ٜ اخلى ٜاخلًّْٔٔ ٜوإشَٚضٚهت ٚيف ممُِي ٜافٌحيريـ ادٗفيػأ هيٚدال افنيّري افىًٌيٜافث1429 ٜٕٔٚهي.
 خٔ ٜٕٚظٚفن ٜبيغ آشيتحٚف ٜوافقاؿيع ادٗفيػأ مّيد مجٔيؾ يقد افًيٚمع افْيٚذأمٗشً ٜؿّر بْل هٚصؿ افىًٌ ٜإوػ 1431هي2010 -م.
 دراشٚت يف افُٚيف فُِِْٔل وافهحٔ فٌِخٚري ادٗفػأ هٚصؿ مًروال احلًيْلافْٚذأ دار افتًٚرال فِّىٌقظٚت.
 دراش ٜحقل إصقل إربًامفي ٜادٗفيػأ مّيد حًيغ احلًئْل اجلياليل افْيٚذأمرـز إتنٚرات إظِّل -ضٓران 1395هي.
 دفٔؾ افًَؾ ظْيد افنئً ٜاإلمٚمٔي ٜادٗفيػأ رصيدي مّيد ظرشيٚن ظِٔيٚن افْيٚذأمرـز احلوٚرة فتّْٔ ٜافٍُر اإلشالمل بروت افىًٌ ٜإوػ 2008م.
 افدوف ٜافًثامٕٔ - ٜظقامؾ افْٓقض وأشٌٚب افًَقط ادٗفػأ ظيع مّيد افهياللافْٚذأ دار افتقزيع وافْؼ اإلشالمٔ ٜمك افىًٌ ٜإوػ  1421هي 2001 -م.
 افييديـ واإلشييالم أو افييدظقة اإلشييالمٔ ٜادٗفييػأ مّييد احلًييغ ـٚصييػ افٌىييٚءافْجٍل تًِٔؼأ مّد جٚشؿ افًٚظدي افْٚذأ ادجّع افًٚدل ٕهؾ افٌٔ ٝافىًٌٜ
إوػ.
 افذريً ٜإػ تهئٕٚػ افنئً ٜادٗفيػأ آؽي ٚبيزرك افىٓيراين افْيٚذأ دار إويقاءبروت افىًٌ ٜافثٚفث 1403 ٜه1983 .م.
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 رجٚل افىقد ادٗفػأ أبق جًٍر مّد بـ احلًـ افىقد حتَٔؼأ جيقاد افَٔيقملإصٍٓٚين افْٚذأ مٗشً ٜافْؼ آشالمل افتٚبًي ٜجلامظي ٜاددرشيغ بَيؿ ادَدشيٜ
1415هي.
 رجٚل افْجٚر ادٗفػأ أبق افًٌٚس أ يد بيـ ظيع بيـ أ يد أبيـ افًٌيٚس افْجيٚرإشدي افُقيف افتحَٔؼأ احلج ٜافًٔد مقشك افنٌري افزٕجٚين افْٚذأ مٗشًيٜ
افْؼ اإلشالمل افتٚبً ٜجلامظ ٜاددرشغ بَؿ.
 افرجٚل ٓبـ افٌوٚفري ادٗفػأ أ د بـ احلًغ افٌويٚفري افقاشيىل افٌٌيداديحتَٔؼأ افًٔد مّد رو ٚاحلًْٔل اجلاليل دار احلدي ٞؿؿ.
 افرجٚل ٓبيـ داود ادٗفيػأ احلًيـ بيـ ظيع بيـ داود احليع  1392ه  1972 -ممْنقرات ادىًٌ ٜاحلٔدري – ٜافْجػ.
 رووييٚت اجلْييٚت يف أحييقال افًِييامء وافًييٚدات مّييد بييٚؿر ادقشييقي اخلقإًييٚريإصٌٓٚين افْٚذأ ادىًٌ ٜاحلٔدري ٜضٓران.
 زهر افربٔع ادٗفػأ ًّٕ ٜاهلل بـ ظٌد اهلل احلًْٔل اجلزافري افْٚذأ مرـز حتََٔيٚتـٚمٌٔقتري ظِقم إشالمل افىًٌ ٜإوػ 1421هي2000-م.
 افنافر احلٚوي فتحرير افٍتٚوي تيٖفٔػأ أل جًٍير مّيد بيـ مْهيقر بيـ أ يد بيـإدريس احلع افْٚذأ مٗشً ٜافْؼ اإلشالمل افتٚبً ٜجلامظ ٜاددرشغ بَؿ ادؼيؾٜ
افىًٌ ٜافث1410 ٜٕٔٚهي.
 افًٍَٔ ٜضٌع بٚشؿ ـتٚب شِٔؿ بـ ؿٔس ادٗفػأ شِٔؿ بـ ؿٔس حتَٔؼ مّيد بيٚؿرإٕهٚري افزٕجٚين.
 افًْ ٜافٌْقي ٜوظِقمٓي ٚبيغ أهيؾ افًيْ ٜوافنئً ٜاإلمٚمٔي ٜادٗفيػأ ظيدٕٚن زرزورافْٚذأ دار إظالم فِْؼ وافتقزيع – إردن افىًٌ ٜإوػ 1429هي2008 -م.
 -افًٔٚط افالذظٚت يف ـنػ ـيذب وتيدفٔس صيٚح ٛادراجًيٚت ادٗفيػأ ظٌيداهلل
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افٌٚمدي.
 شر أظالم افٌْالء ادٗفػأ صّس افديـ مّد بـ أ د بـ ظيثامن افيذهٌل ادحَيؼ أجمّقظ ٜمـ ادحََغ ب٘ذاال افنٔخ صًٔ ٛإرٕٚؤوط افْٚذ أ مٗشًي ٜافرشيٚفٜ
افىًٌ ٜافثٚفث 1405 ٜهي 1985 /م.
 افًٔقال ادؼؿ ٜوخمتك افهقاؿع ادحرؿ ٜوهقأ خمتك فُتٚب (افهيقاؿع ادحرؿيٜإلخقان افنٔٚضغ وافزٕدؿ )ٜمٗفيػ إصيؾأ ٕهير افيديـ مّيد افنيٓر بخقاجيف
ٕك اهلل ا ْدي ادُل اختكه وصيذبفأ أبيق ادًيٚيل مّيقد صيُري بيـ ظٌيد اهلل بيـ
مّد بيـ أل افثْيٚء إفيقد حتَٔيؼأ افيدـتقر جمٔيد اخلٍِٔي ٜافْيٚذأ مُتٌي ٜاإلميٚم
افٌخٚري فِْؼ وافتقزيع افَٚهرة افىًٌ ٜإوػ  1429هي 2008 -م.
 ذح أصقل افُٚيف فِامزٕدراين ادٗفيػأ ميقيل مّيد صيٚف ادٚزٕيدراين تهيحٔ أافًٔد ظع ظٚصقر افْٚذأ دار إحٔٚء افساث افًرل بيروت _ فٌْيٚن افىًٌي ٜإوػ
 1421ه _ 2000م.
 افنٓٚب افثٚؿ ٛيف بٔٚن مًْك افْٚصي ٛادٗفيػأ يقشيػ افٌحيراين حتَٔيؼأ مٓيديافرجٚفل افْٚذأ ادحَؼ افىًٌ ٜإوػ 1419هي.
 افنيئخٕٔ ٜنييٖهت ٚوتىقرهيي ٚادٗفييػأ مّييد حًييـ آل افىٚفَييٚين افْييٚذأ مُتٌييٜادًٚرال -افْجػ دار افُتٚب افًرل -بٌداد افىًٌ ٜإوػ 1428هي2007-م.
 افنًٔ ٜيف ادٔزان ادٗفػأ مّد جقاد مٌْٔ ٜافْٚذأ دار افؼوق بروت. افنًٔ ٜوافتهحٔ افكاع بغ افنًٔ ٜوافتنٔع ادٗفيػأ مقشيك ادقشيقي 1408هي 1988 -م.
 افنًٔ ٜوأهؾ افًْ ٜادٗفػأ مّد مٚل اهلل. افكياط ادًييتَٔؿ إػ مًييتحَل افتَيديؿ ادٗفييػأ ظييع بيـ يييقٕس افًييٚمع افٌْييٚضلافٌٔٚيض حََف وظِؼ ظِٔفأ مّد افٌٚؿر افٌٌٓقدي افْٚذأ ادُتٌ ٜادرتويقي ٜإلحٔيٚء
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أثٚر اجلًٍري ٜافىًٌ ٜإوػ – 1384هي.
 ساط افْجٚة يف أجقب ٜآشتٍتٚءات ادٗفػأ أبق افَٚشؿ ادقشقي اخلقفل افْيٚذأدار آظتهٚم فِىٌٚظ ٜوافْؼ افىًٌ ٜإوػ 1417هي.
 افكاع بغ إخٌٚريغ وإصقفٔغ داخؾ ادذه ٛافنًٔل آثْل ظؼي ادٗفيػأأ د ؿقصيتل ظٌيد افيرحٔؿ افْيٚذأ تُيقيـ فِدراشيٚت وإبحيٚث افىًٌي ٜافثٕٔٚيٜ
1436هي2015-م.
 ظٌد اهلل بـ شٌٖ وأثره يف أحداث افٍتْ ٜيف صيدر اإلشيالم ادٗفيػأ شئِامن بيـ يدافًقدة.
 ظَٚفد اإلمٚمٔ ٜادٗفػأ مّد رو ٚاديٍر افْيٚذأ إتنيٚرات إٔهيٚريٚن  -إييران –ؿؿ.
 ظَٔدة اإلمٚم ٜظـ افنًٔ ٜآثْل ظؼي ٜدراش ٜيف ويقء افُتيٚب وافًيْ ٜادٗفيػأظع أ د افًٚفقس افْٚذأ دار آظتهٚم افىًٌ ٜإوػ 1407هي1987 -م.
 افٌٌٔ ٜادٗفػأ أبق جًٍر مّد بـ احلًـ افىقد حتَٔؼأ ظٌيٚد اهلل افىٓيراين ظيعأ ييد ٕٚص ي

افْييٚذأ مٗشًيي ٜادًييٚرال آشييالمٔ ٜؿييؿ ادَدشيي ٜافىًٌيي ٜإوػ

1411ه.
 ؾرق افنًٔ ٜادٗفػأ احلًـ بـ مقشك افْقبختل افْٚذأ دار إويقاء  1404هيي  1984م. افٍرق بيغ افٍيرق ادٗفيػأ ظٌيد افَيٚهر افٌٌيدادي افْيٚذأ دار أؾيٚق اجلدييدة –بروت افىًٌ ٜافث1977 ٜٕٔٚم.
افَّيل صيححف وؿيدم فيفأ
 افٍرق وادَٓٚت ادٗفػأ شيًد بيـ ظٌيداهلل إصيًريّ
مّد جقاد منُقر افْٚذأ مٗشً ٜمىٌقظ - ٚضٓران.
 -افٍهييؾ يف ادِييؾ وإهييقاء وافْحييؾ ادٗفييػأ ظييع بييـ أ ييد بييـ شيئًد بييـ حييزم
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إٕدفز افْٚذأ مُتٌ ٜاخلٕٚجل – افَٚهرة.
 افٍهيقل ادّٓيي ٜيف أصيقل إفّيي ٜادٗفيػأ مّييد بيـ احلًييـ احلير افًييٚمع حتَٔييؼوإذاالأ مّد بـ مّد احلًيغ افَيٚفْٔل افْيٚذأ مٗشًي ٜمًيٚرال إشيالمل إميٚم
رو ٚتٚريخ افْؼأ إوػ – 1418هي.
 افٍَف حقل افًْ ٜادىٓرة ادٗفػأ مّد احلًْٔل افنيرازي افْيٚذأ دار افًِيقم-بروت افىًٌ ٜإوػ 1414هي1994 -م.
 افٍٓرش ٝادٗفػأ أبق افٍيرج مّيد بيـ إشيحٚق بيـ مّيد ادًيروال بيٚبـ افْيديؿادحَييؼأ إبييراهٔؿ رموييٚن افْييٚذأ دار ادًرؾيي ٜبييروت – فٌْييٚن افىًٌيي ٜافثٕٔٚييٜ
1417هي 1997 -م.
 ؿالفد اخلرافد يف أصقل افًَٚفد تٖفٔػأ مّيد ادٓيدي احلًئْل افنيٓر بيٚفَزويْلحََف وظِؼ ظِٔفأ جقدت ـٚطؿ افَزويْل افْٚذأ مىًٌ ٜآرصٚد -بٌداد.
 افُييٚيف ادٗفييػأ أبو جًٍر محّد بـ يًَقب بـ إشحٚق افُِْٔل افرازي صييححفوظِؼ ظِٔف ظع أـز افٌٍٚري افىًٌ ٜافثٚفث1388 ٜهي.
 ـتٚب آفٍغ يف إمٚم ٜأمر ادٗمْغ ظذ بـ أبك ضٚف ٛادٗفػأ مجيٚل افيديـ احلًيـبـ يقشػ ادىٓر افْٚذأ دار افتًٚرال فِّىٌقظٚت 1431هي2010-م.
 ـت ٛحذر مْٓ ٚافًِامء ادٗفيػأ منيٓقر حًيـ آل شيِامن افْيٚذأ دار افهئًّل1995م.
 ـنػ إهار ادٗفػأ اإلمٚم اخلّْٔل. ـنػ ادراد يف ذح جتريد آظتَٚد ادٗفػأ اخلقاجٕ ٜهر افديـ افىقد. ـامل افديـ و ٚم افًّْ ٜادٗفػأ أبق جًٍر مّد بـ ظع ابـ بٚبقيف افَّل صيححفوظِؼ ظِٔفأ ظيع أـيز افٌٍيٚري افْيٚذأ مٗشًي ٜافْؼي آشيالمل افتٚبًي ٜجلامظيٜ
اددرشغ بَؿ.
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 افًِّ ٜافٌٔويٚء ادٗفيػأ مّيد ظيع بيـ أ يد افتزييزي إٕهيٚري حتَٔيؼأ افًئدهٚصؿ ادٔالين افْٚذأ دؾس ٕؼ ا ٚدي رموٚن  1418ه.
 مٌٚدئ افقصقل إػ ظِؿ إصقل ادٗفػأ احلع أبق مْهقر مجٚل افيديـ احلًيـ بيـيقشػ.
 جمّع افٌٔٚن يف تًٍر افَرآن ادٗفػأ أبق ظيع افٍويؾ بيـ احلًيـ افىيزد حََيفوظِييؼ ظِٔييف جلْيي ٜمييـ افًِييامء وادحََييغ افْييٚذأ مٗشًيي ٜإظِّييل فِّىٌقظييٚت
بروت  1415ه 1995 -م.
 ادحهييقل يف ظِييؿ إصييقل ادٗفييػأ مّييد بييـ ظّيير بييـ احلًييغ افييرازي دراشييٜوحتَٔؼأ افدـتقر ضف جٚبر ؾٔٚض افًِقاين افْٚذأ مٗشً ٜافرشٚف ٜافىًٌي ٜافثٚفثيٜ
 1418هي 1997 -م.
 خمتك افتحٍ ٜآثْيل ظؼيي ٜأ ّفيػ أصيِف بٚفٌِي ٜافٍٚرشئٜأ ظالمي ٜا ْيد صيٚه ظٌيدافًزيز ؽالم حُئؿ افيدهِقي َِٕيف ميـ افٍٚرشئ ٜإػ افًربٔي ٜافنئخ احليٚؾظ ؽيالم
مّد بيـ مٔيل افيديـ بيـ ظّير إشيِّل اختكيه وهذبيفأ ظالمي ٜافًيراق مّيقد
صييُري إفييقد حََييف وظِييؼ حقاصيئفأ ميي ٛافييديـ اخلىٔيي ٛافْييٚذأ ادىًٌييٜ
افًٍِٔ ٜافَٚهرة ظٚم افْؼأ 1373هي.
 مرآة إٕقار ومنُٚة إهار ادٗفػأ ظٌد افِىٔػ افُٚزرإك. مييروج افييذه ٛومًييٚدن اجلييقهر ادٗفييػأ أل احلًييـ ظييع بييـ احلًييغ بييـ ظييعادًًقدي حتَٔؼأ أشًد داؽر افْٚذأ دار ا جرة – ؿؿ تٚريخ افْؼأ 1409هي.
 مًتدرك افقشٚفؾ ادٗفػأ ادرزا حًغ افْقري افىزد حتَٔؼ مٗشً ٜآل افٌٔٝظِٔٓؿ افًالم إلحٔٚء افساث افىًٌ ٜإوػ  1408ه 1987 -م.
 مًتدرك شٍْٔ ٜافٌحٚر ادٗفػأ ظع افْامزي افنٚهرودي حتَٔيؼ وتهيحٔ أ احليٚجافنيئخ حًييـ بييـ ظييع افييْامزي افْييٚذأ مٗشًيي ٜافْؼي اإلشييالمل افتٚبًيي ٜجلامظييٜ
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اددرشغ بَؿ ادؼؾ.ٜ
 منيٚرق افنييّقس افدرييي ٜيف أحَٔي ٜمييذه ٛإخٌٚرييي ٜادٗفيػأ ظييدٕٚن بييـ افًيئدظِيييقي آل ظٌيييداجلٌٚر ادقشيييقي افٌحيييراين افْيييٚذأ ادُتٌييي ٜافًدٕٕٔٚييي -ٜافٌحيييريـ
1406هي1986-م.
 مهٚدر افتَِل وأصيقل آشيتدٓل افًَديي ٜظْيد اإلمٚمٔي ٜآثْيل ظؼيي ٜادٗفيػأإيامن صٚف افًِقاين افْٚذأ دار افتدمري.ٜ
 مهٌٚح افزافر ادٗفػأ ظع بـ مقشك بـ ضٚووس حتَٔؼ وٕؼأ مٗشً ٜآل افٌٔيٝإلحٔٚء افساث -ؿؿ.
 مهٌٚح افٍَٚهٜأ تَرير أبحٚث شامح ٜآيي ٜاهلل افًيّيك افًئد أبيق افَٚشيؿ ادقشيقياخلقفل بَِؿ مّد ظع افتقحٔدي افتزيزي افْٚذأ مُتٌ ٜافداوري – ؿؿ.
 مهٌٚح افًٍُّل ادٗفػأ تَل افديـ ابراهٔؿ بـ ظع افًٍُّل. مهٌٚح ادتٓجد ادٗفػأ أبق جًٍر مّد بـ احلًـ افىيقد افْيٚذأ مٗشًي ٜؾَيفافنًٔ ٜبروت – فٌْٚن افىًٌ ٜإوػ  1411ه 1991 -م.
 مً ٚافزفٍك يف مًٚرال افْنٖة إوػ وإخيرى ادٗفيػأ هٚصيؿ افٌحيراين حتَٔيؼأمٗشً ٜإحٔٚء افُت ٛاإلشالمٔ ٜافْٚذأ مٗشً ٜإهٚريٚن فِىٌٚظ ٜوافْؼ -ؿؿ.
 مًجؿ رجٚل احلدي ٞوتٍهٔؾ ضٌَٚت افرواة ادٗفيػأ أبقافَٚشيؿ اخليقفل افىًٌيٜاخلٚمً 1413 ٜه  1992 -م.
 مًجؿ مَٚئس افٌِ ٜادٗفػأ أ د بـ ؾٚرس بيـ زـريي ٚأبيق احلًيغ ادحَيؼأ ظٌيدافًالم مّد هٚرون افْٚذأ دار افٍُر ظٚم افْؼأ 1399هي 1979 -م.
 مَييٓٚت اإلشييالمٔغ واخييتالال ادهييِغ ادٗفييػأ ظييع بييـ إشييامظٔؾ بييـ إشييحٚقإصًري ادحَؼأ ًٕٔؿ زرزور افْٚذأ ادُتٌ ٜافًكي ٜافىًٌي ٜإوػ 1426هيي
2005 -م.
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 مَدم ٜابـ خِدون ادٗفػأ ظٌد افر ـ بـ مّد بـ خِدون ويل افديـ. ادِؾ وافْحؾ ادٗفػأ أبق افٍت مّد بـ ظٌد افُريؿ بـ أبك بُر أ يد افنٓرشيتٚينافْٚذأ مٗشً ٜاحلٌِل.
 مـ ٓ حييه افٍَٔف ادٗفػأ أبق جًٍر مّد بـ ظع بيـ احلًيغ بيـ بٚبقييف افَّيلصححف وظِؼ ظِٔف ظع أـز افٌٍٚري مْنقرات مجٚظ ٜاددرشغ يف احلقزة افًِّٔيٜ
يف ؿؿ ادَدش ٜافىًٌ ٜافث.ٜٕٔٚ
 ادْٚر ادْٔػ يف افهحٔ وافؤًػ ادٗفيػأ مّيد بيـ أل بُير بيـ أييقب ابيـ ؿئؿاجلقزي ٜادحَؼأ ظٌد افٍتٚح أبق ؽدة افْٚذأ مُتٌ ٜادىٌقظٚت اإلشيالمٔ ٜحِيٛ
افىًٌ ٜإوػ 1390هي1970/م.
 مْٚؿ ٛآل أل ضٚف ٛادٗفيػأ أبيق جًٍير مّيد بيـ ظيع بيـ صٓرأصيقب افًييرويادٚزٕدراين ؿٚم بتهحٔحف وذحف ومَٚبِتف ظذ ظيدة ًٕيخ خىٔي ٜجلْي ٜميـ أشيٚتذة
افْجػ إذال ادىًٌ ٜاحلٔدري ٜيف افْجػ 1376هي1956-م.
 مْتخ ٛإثر يف اإلمٚم افثٚين ظؼ ادٗفػأ فىػ اهلل افهيٚيف افٌُِٚيُيٚين مٗشًيٜافقؾٚء -بروت 1403هي1983-م.
 مْٓٚج افًْ ٜافٌْقي ٜيف َٕض ـالم افنًٔ ٜافَدري ٜادٗفػأ تَيل افيديـ أبيق افًٌيٚسأ د بـ ظٌد احلِٔؿ ابـ تّٔٔ ٜادحَؼأ مّد رصٚد ش ٚافْٚذأ جٚمً ٜاإلمٚم مّيد
بـ شًقد اإلشالمٔ ٜافىًٌ ٜإوػ  1406هي 1986 -م.
 ادْٔ ٜوإمؾ يف ذح ادِؾ وافْحؾ ادٗفػأ ابيـ ادرتٙي أ يد بيـ حئيك افْيٚذأمٗشً ٜافُتٚب افثَٚؾٔ1988 ٜم.
 مٗفٍٚت افٌزايل ادٗفػأ ظٌد افر ـ افٌدوي افْٚذأ وـٚف ٜادىٌقظٚت -افُقيٝافىًٌ ٜافث1977 ٜٕٔٚم.
 -ادٔييزان يف تًٍيير افَييرآن ادٗفييػأ مّييد حًييغ افىٌٚضٌييٚفل مْنييقرات مجٚظييٜ
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اددرشغ يف احلقزة افًِّٔ ٜيف ؿؿ ادَدش.ٜ
 ًٕٔؿ حٚجير يف تٖـٔد ؿيقيل ظيـ ميذه ٛادٓٚجيير ادٗفيػأ ظٌيدافر ـ بيـ ظٌٔيداهللافًَٚال.
 ٕييقر افزاهييغ أو إٔيئس افقحٔييد يف ذح افتقحٔييد ادٗفييػأ ًّٕيي ٜاهلل اجلزافييريافْٚذأ مٗشً ٜافْؼ آشالمل افتٚبً ٜجلامظ ٜاددرشغ بَؿ ادَدش1417 ٜهي.
 وجٚء دور ادجقس ادٗفػأ ظٌد اهلل مّد افٌري.ٛ وصقل إخٔٚر اػ أصقل إخٌٚر ادٗفػأ حًغ بـ ظٌد افهّد احلٚرثل افًيٚمعحتَٔؼأ افًٔد ظٌد افِىٔػ افُقهُّري ٕؼأ جمّع افذخٚفر اإلشالمٔ - ٜؿؿ.
 افقٓييي ٜافتُقئْيي ٜبييغ افَييرآن و افزهييٚن ادٗفييػأ ويئٚء افًيئد ظييدٕٚن اخلٌييٚزافَىٍٔل افْٚذأ مُتٌ ٜؾدك افىًٌ ٜإوػ 1434هي2013 -م.
 جمِ ٜافراصدأhttp://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no
=5269&search=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8
%AE%D9%8A%D8%A9
 مرـز إبحٚث افًَٚفديٜأhttps://www.aqaed.com/book/569/saqd4-20.html
 جمِييي ٜافراصيييد مَيييٚل بًْيييقانأ صيييًٚرهؿ افقحيييدة اإلشيييالمٔ ٜوثّيييرهتؿ افٍرؿيييٜوإًَٓٚم!!
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no
=8135

191

امىطادر وامىراحع وامفهارس

امفهرس
 الوحدة األوىل :مؼدمة تعريػقة بالتشقع 1 ........................................

 oتعريف الشقعة لغة2 .................. ................................ :
 oتعريف الشقعة اصطالحا3 ............ ................................ :
 oكشلة التشقع5 ........................ ................................ :
 oعالقة التشقع بادذاهب والدياكات الؼديؿة7 ............................. :
 oأشامء الشقعة االثـي عرشية8 ........... ................................ :
 -1 افنًٜٔأ 8 ........................................................
 -2 اإلمٚمٜٔأ8 .......................................................
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الىحدة األولً :مناقشت أهم أدلت الشيعت الباطلت علً اإلمامت والعصمت

حمتويات الوحدة:
ُ مٜم٤مىمِم٦م أهؿ أدًم٦م اًمِمٞمٕم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م قمغم اإلُم٤مُم٦م واًمٕمّمٛم٦م.
ُ مٜم٤مىمِم٦م أهؿ أدًم٦م اًمِمٞمٕم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمغم اإلُم٤مُم٦م واًمٕمّمٛم٦م.
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نقدنث:
ىمٌؾ اخلقض ذم إدًم٦م اًمتل يًتدل هب٤م اإلُم٤مُمٞم٦م قمىلغم ُمىلذهٌٝمؿو وظم٤م ىل٦م ذم ىمْمىلٞم٦م اإلُم٤مُمىل٦م
هٜم٤مك ُم٘مدُم٤مت ُمٝمٛم٦م:

أٔهلا:
أؿم٤مر هل٤م أًمقد ذم خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦مو ي٘مقل ومٞمٝم٤م« :اقمٚمىلؿ أن اًمِمىلٞمٕم٦م اؾمىلتدًمقا
قمغم إصمٌ٤مت إُم٤مُم٦م إُمػم – يٕمٜمل قمكم سمـ أيب ـم٤مًمىل٥م

 -سمىل ومّمىلؾ سمىلدٓكؾ يم،ىلػمةو و ٘مىلؼ

سمٕمد اًمٗمحص واًمتٗمتٞمش ذم يمتٌٝمؿ أن أيم،ره٤م ىم٤مكٛم٦م ذم همػم حمؾ اًمٜمزاعو وأهن٤م ُمنىلوىم٦م ُمىلـ أهىلؾ
اًمًٜم٦م .و ٘مٞمؼ ذًمؽ أن دٓكٚمٝمؿ ذم هذه اًمقطمدة صم صم٦م:
الدالئل األوىل :هل أي٤مت وإطم٤مديىل٨م اًمداًمىل٦م قمىلغم ومْمىل٤مكؾ إُمىلػم وأهىلؾ اًمٌٞمىل٧مو وىمىلد
اؾمتخرضمٝم٤م أهؾ اًمًٜم٦م ذم ُم٘م٤مسمٚمىل٦م اخلىلقارج واًمٜمقا ىل٥م اًمىلذيـ دمىل٤مهوا قمىلغم إُمىلػم ر

اه

شمٕم٤ممم قمٜمفو وٟمًٌقا إًمٞمف ُم٤م هق سمريء ُمٜمفو وذيمروه٤م ذم ُمٕمرض اًمرد قمٚمٞمٝمؿ.
واًمِمٞمٕم٦م ىمد أوردوا شمٚمؽ اًمدٓكؾ ذم إصمٌىل٤مت إُم٤مُمىل٦م إُمىلػم ر

اه شمٕمىل٤ممم قمٜمىلف سمىل ومّمىلؾو

وىمّمدوا سمذًمؽ اًمرد قمغم أهؾ اًمًٜم٦مو وعم٤م ضم٤مء اعمت٠مظمرون وىمد أظمذوا ُمـ أهؾ اًمًىلٜم٦م واعمٕمتزًمىل٦م
ؿمٞمئ٤م ُمـ قمٚمؿ إ قل واًمٙم م وطمّمؾ هلؿ ٟمقع ُم٤م ُمـ اعمٚمٙمىل٦م واًم٘مىلدرة قمىلغم اخلّمىل٤ممو همىلػموا
إدًم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م هدوم٤م ًم قمؽماو٤مت وإؾمئٚم٦م وأ ٚمحقه٤م سمزقمٛمٝمؿ سمٕمض اعم٘مدُم٤مت وزيىل٤مدة
ُم٤م اؿمتٝمقه ُمىلـ ُمقوىلقع اًمروايىل٤متو وُمىل٤م دروا أن ذًمىلؽ زاد ذم اًمٗمًىل٤مدو وأسمٓمىلؾ هلىلؿ اعم٘مّمىلقد
واعمرادو ورضمٕمقا إمم ُم٤م ومروا ُمٜمفو ووىمٕمقا ومٞمام اهنزُمقا قمٜمفو وأيم،ر دٓكٚمٝمؿ ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ.
الدالئل الثاكقة :هل اًمدٓكؾ اًمداًم٦م قمغم إُم٤مُم٦م إُمػم سمٙمقٟمف ظمٚمٞمٗم٦م سم٤محلؼ وإُم٤مُم٤م سمىل٤مإلـم
ذم طملم ُمـ إطمٞم٤منو وىمد أىم٤مُمٝم٤م أيْم٤م أهؾ اًمًٜم٦م ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اعمذيمقريـ اعمٜمٙمىلريـ إلُم٤مُمتىلفو وُمىل٤م
يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م إٓ يمقن إُمػم ُمًتح٘م٤م ًمٚمخ وم٦م اًمراؿمدة سم شمٕمٞملم وىمىل٧م وٓ شمٜمّمىلٞمص سم٤مشمّمىل٤مل
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زُم٤مهن٤م سمزُم٤من اًمٜمٌىلقة أو اٟمٗمّمىل٤مًمف قمٜمىلفو وٓ يٜمٌٖمىلل ٕهىلؾ اًمًىلٜم٦م أن يتّمىلدوا ًمىلرد هىلذه اًمىلدٓكؾ
وضمقاهب٤م وم٢مهن٤م قملم ُمذهٌٝمؿ.
الدالئل الثالثة :وهل اًمدٓكؾ اًمداًم٦م قمغم إُم٤مُمتف سم ومّمؾ ُمع ؾمٚم٥م اؾمتح٘م٤م اإلُم٤مُم٦م قمـ
همىلىلػمه ُمىلىلـ اخلٚمٗمىلىل٤مء اًمراؿمىلىلديـو وهىلىلذه احل٘مٞم٘مىلىل٦م خمتّمىلىل٦م سمٛمىلىلذه٥م اًمِمىلىلٞمٕم٦مو وهىلىلؿ ُمٜمٗمىلىلردون
سم٤مؾمىلىلتخراضمٝم٤مو وهىلىلل خمدوؿمىلىل٦م اعم٘مىلىلدُم٤مت يمٚمٝمىلىل٤مو سمحٞمىلىل٨م يٙمىلىلذب ُم٘مىلىلدُم٤مق٤م اًمىلىل٘،م ن :اًمٙمتىلىل٤مب
()1

واًمٕمؽمةش .

ثاٌّٗا:
اًمِمٞمٕم٦م ذم اؾمتدٓهلؿ قمغم ىمْمٞم٦م اإلُم٤مُمىل٦م يريىلدون اًمق ىلقل إمم :إصمٌىل٤مت اإلُم٤مُمىل٦م هسمىل٤معمٗمٝمقم
اًمِمٞمٕمل) واًمٕمّمٛم٦م ًمألكٛم٦م آصمٜمىلل قمنمىلو ويًىلتدًمقن سمىل٤مًمٙم،ػم ُمىلـ أيىل٤مت اًمتىلل ٓ شمىلدل قمىلغم
ُم٘مّمقدهؿ ُمـ ضمٝمتلم:
اجلفة األوىل :أهن٤م ٓ شمدل قمغم اإلُم٤مُم٦م واًمٕمّمٛم٦م سم٤معمٗمٝمقم اًمِمٞمٕمل.
ٕملم أطمدا ُمـ إكٛم٦م آصمٜمل قمنمو ومْم قمـ أن شمٕمٞمٜمٝمؿ مجٞمٕم٤م.
اجلفة الثاكقة :أهن٤م ٓ ُشم ن
وهٜم٤م يٚمج٠مون إمم اًمرواي٤مت ٕضمؾ شمقضمٞمف أي٤مت إمم اعمٕمٜمك اًمذي يريدوٟمفو وذم هذه احل٤مًم٦م
يٙمىلىلقن اؾمىلىلتدٓهلؿ طم٘مٞم٘مىلىل٦م إٟمىلىلام هىلىلق سم٤مًمروايىلىل٦م وًمىلىلٞمس سم٤مٔيىلىل٦مو وسمىلىلدون اًمروايىلىل٦م ٓ يًىلىلتٓمٞمٕمقن أن
يًتدًمقا سم٤مٔي٦م.
واًمرواي٤مت سمٕمد شمًٚمٞمؿ حتٝم٤م ودًٓمتٝم٤م قمغم اعمٓمٚمقب وم٢مهن٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م ٓ شمتٕمدى أن شمٙمقن
أظمٌ٤مر آطم٤مدو وٓ يّمح أن يٙمقن إصمٌ٤مت أ ؾ أ قل اًمديـ قمٜمدهؿ – وهىلق اإلُم٤مُمىل٦م -سمٛمجىلرد
أظمٌ٤مر آطم٤مد!!
ه )1خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م هص.)138:
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واًمتٜمٌف إمم هذه اًمٜم٘مٓم٦م يٕمٓمل ىمقة ًمٚمٛمح٤مور ذم إومً٤مد اؾمتدٓهلؿ سم٤مًم٘مرآن.

ثالجّا:
ُمـ اعمٗمٞمد ضمدا ًمٚمٛمح٤مور قمٜمدُم٤م يٜم٤مىمش اًمِمٞمٕم٦م طمقل أدًم٦م اًمٕمّمىلٛم٦م واإلُم٤مُمىل٦م أن يًتحيىل
ُمٜمزًم٦م اإلُم٤مُم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمِمٞمٕمٞم٦مو ومٝمل قمٜمىلدهؿ سمٛمٜمزًمىل٦م إصمٌىل٤مت اًمٜمٌىلقةو سمىلؾ إن طمىلديٝ،مؿ طمقهلىل٤م
أقمٔمؿ ُمـ طمديٝ،مؿ طمقل شمقطمٞمد اه شمٕم٤ممم وأًمقهٞمتفو وسم٤مًمٜمٔمر إمم إدًم٦م اًمتل يقردوهنىل٤م وم٢مهنىل٤م ٓ
ختٚمق ُمـ آطمتامٓت وآقمؽماو٤متو وًمٞمً٧م أدًمىل٦م ىم٤مـمٕمىل٦م ًمٚمٜمىلزاعو وهٜمىل٤م يىل٠مؤ اًمًىل١مال اًمىلذي
يزقمزع ُمٕمٔمؿ اؾمتدٓٓقؿ :إذا يم٤مٟم٧م ىمْمٞم٦م اإلُم٤مُم٦م هبىلذه اعمٜمزًمىل٦م اًمٙمٌىلػمةو ومٚمىلامذا شم ِ
ىل٠مت ومٞمٝمىل٤م
أدًم٦م سحي٦م ىم٤مـمٕم٦م؟ أ ي٘مىلؾ اه شمٕمىل٤ممم ذم اًمتقطمٞمىلد﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾[اًمٌ٘مىلرة]255:و وىمىل٤مل ذم
ٟمٌقة حمٛمىلد ^﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ﴾[ؾمىلقرةاًمٗمتح]29:و ومٚمىلامذا يىل٠مت ذم ؿمىل٠من اإلُم٤مُمىل٦م دًمٞمىلؾ واطمىلد
سمٛم،ؾ هذا اًم٘مٓمع واًمقوقح؟

نياقشث أهم أدلث الشٌػث اليقلٌث غلى
اإلنانث والػصهث:
 -1أِي اصتدالالتّي الباطمة وَ القزآُ:
أ -آٖة التطّري:
يؼول الشقعة:
اًمٕمّمىلىلٛم٦م صم٤مسمتىلىل٦م ًمألكٛمىلىل٦م سمتيىلىل٦م اًمتٓمٝمىلىلػمو وهىلىلل ىمقًمىلىلف شمٕمىلىل٤ممم﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾[إطمزاب]33:و ووضمف اًمدًٓم٦م قمٜمدهؿ أن هذه أي٦م شمىلدل
قمىلىلغم طمّمىلىلقل اًمتٓمٝمىلىلػم ٔل اًمٌٞمىلىل٧مو وآل اًمٌٞمىلىل٧م هىلىلؿ أ ىلىلح٤مب اًمٙمًىلىل٤مء يمىلىلام ضمىلىل٤مء ذم طمىلىلدي٨م
قم٤مكِم٦م

ىم٤مًم٧م« :ظمرج اًمٜمٌل ^ همداة وقمٚمٞمف ُمرط ُمرطمؾو ُمـ ؿمٕمر أؾمقدو ومج٤مء احلًىلـ
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سمـ قمىلكم وم٠مدظمٚمىلفو صمىلؿ ضمىل٤مء احلًىللم ومىلدظمؾ ُمٕمىلفو صمىلؿ ضمىل٤مءت وم٤مـمٛمىل٦م وم٠مدظمٚمٝمىل٤مو صمىلؿ ضمىل٤مء قمىلكم
()1

وم٠مدظمٚمفو صمؿ ىم٤مل :هإٟمام يريد اه ًمٞمذه٥م قمٜمٙمؿ اًمرضمس أهؾ اًمٌٞم٧م ويٓمٝمريمؿ شمٓمٝمػما)ش .
واًمتٓمٝمىلىلػم هٜمىلىل٤م هىلىلق اًمٕمّمىلىلٛم٦مو وم٠مظمىلىلذوا ُمىلىلـ أيىلىل٦م ىمْمىلىلٞم٦م اًمٕمّمىلىلٛم٦مو وزقمٛمىلىلقا أن اعم٘مّمىلىلقد
سم٤مًمتٓمٝمػم :اًمٕمّمٛم٦مو وأظمىلذوا ُمىلـ احلىلدي٨م أن ُمٗمٝمىلقم أهىلؾ اًمٌٞمىل٧م ُمٜمحٍمىل ذم قمىلكم وأوٓدهو
()2

ومٙم٤من هذا دًمٞم قمغم قمّمٛمتٝمؿ .
()3

واجلواب :
أن هذا آؾمتدٓل ُمٌٜمل قمغم ُم٘مدُم٤مت:
األوىل :أن هذا اًمتٓمٝمػم ىمد طمّمؾ سم٤مًمٗمٕمؾ.
الثاكقة :أن اًمتٓمٝمػم سمٛمٕمٜمك اًمٕمّمٛم٦م.
الثالثة :أن آل اًمٌٞم٧م هؿ إكٛم٦م وم٘مط.
الرابعة :أن اًمٕمّمٛم٦م يٚمزم ُمٜمٝم٤م اإلُم٤مُم٦م .ويمؾ هذه اعم٘مدُم٤مت خمدوؿم٦م:
أوالٟ :مص أي٦م ٓ يدل قمغم أن اًمتٓمٝمػم ىمد طمّمىلؾو وإٟمىلام شمتحىلدث أيىل٦م قمىلـ أن اه شمٕمىل٤ممم
يريد أن يٓمٝمرهؿو وٓ يٚمزم ُمـ هذه اإلرادة صمٌقت اًمتٓمٝمػم هلؿو ٕن إرادة اه شمٕم٤ممم شمٜم٘مًىلؿ إمم
ىمًٛملم :إرادة ذقمٞم٦مو وهىلل ُمتٕمٚم٘مىل٦م سمىلام ُمىل٤م حيٌىلف اه ويروىل٤مه ؾمىلٌح٤مٟمف وشمٕمىل٤مممو وإرادة يمقٟمٞمىل٦م
ىمدريىلىل٦مو وهىلىلل ُمتٕمٚم٘مىلىل٦م سمىلىلام يقىمٕمىلىلف اه ؾمىلىلٌح٤مٟمف وشمٕمىلىل٤مممو واإلرادة اًمتىلىلل ذم أيىلىل٦م هىلىلل اإلرادة
اًمنمىلىلقمٞم٦مو وًمىلىلذًمؽ ؾمىلىلٌ٘م٧م سمىلىل٠مُمر وهنىلىلل﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ﴾[إطمىلىلزاب]32:

هُ )1مًٚمؿ ه.)2424
ه )2يٜمٔمرُ :مٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ٓسمـ اعمٓمٝمر هص.)121-120:
ه )3يٜمٔمر ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ه )13/5ه.)88-70/7

5

الوحدة األولى
نياقشث أهم أدلث الشٌػث التاطلث
غلى اإلنانث والػصهث

﴿ﭶ ﭷ ﭸ﴾[إطمىلىلزاب﴿ ]33:ﮃ ﮄ ﮅﮆ﴾[إطمىلىلزاب ]33:صمىلىلؿ ىمىلىل٤مل سمٕمىلىلده٤م﴿ :ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾[إطمزاب ]33:أي :هذه إواُمر وهذه اًمٜمقاهل ٕن اه حيىل٥م
ضمؾ وقم أن يذه٥م قمٜمٙمؿ اًمرضمس إذا اًمتزُمتؿ سمٗمٕمؾ ُم٤م أُمر وشمرك ُم٤م هنك وزضمىلرو ومٝمىلذه إرادة
ذقمٞم ىلىل٦م حيٌٝم ىلىل٤م اه ويرو ىلىل٤مه٤مو وه ىلىلل ُم،ىلىلىلؾ ىمقًم ىلىلف شمٕم ىلىل٤ممم ذم ؿم ىلىل٠من اعم ىلىل١مُمٜملم﴿ :ﮉ ﮊ

ﮋ﴾[اعم٤مكدة.]6:
ويؤكد هذا :اًمرواي٦م اًمتل يًتدل هب٤م اًمِمٞمٕم٦م قمىلغم إظمىلراج أُمٝمىل٤مت اعمىل١مُمٜملم ُمىلـ آل اًمٌٞمىل٧مو
وهل رواي٦م أم ؾمٚمٛم٦مو وومٞمٝم٤م« :ومجٚمٚمٝمؿ سمٙمً٤مءو وقمىلكم ظمٚمىلػ فمٝمىلره ومجٚمٚمىلف سمٙمًىل٤مءو صمىلؿ ىمىل٤مل:
اًمٚمٝمؿ ه١مٓء أهؾ سمٞمتل وم٠مذه٥م قمٜمٝمؿ اًمرضمس وـمٝمرهؿ شمٓمٝمػماو ىم٤مًم٧م أم ؾمٚمٛم٦م :وأٟم٤م ُمٕمٝمؿ يىل٤م
()1

ٟمٌل اه؟ ىم٤مل :أٟم٧م قمغم ُمٙم٤مٟمؽ وأٟم٧م قمغم ظمػمش و وهذا سمٕمد ٟمزول أي٦م يمام ذم اًمرواي٦مو ومٚمىلق
يم٤من اًمتٓمٝمػم طم٤م

ومام احل٤مضم٦م ًمٚمدقم٤مء هلؿ؟

ثاكقا :سمحً٥م أ قل اًمِمىلٞمٕم٦م ومىل٢من هىلذا اًمتٓمٝمىلػم ٓ يٛمٙمىلـ أن حيّمىلؾو وذًمىلؽ أهنىلؿ يٜمٗمىلقن
ىمدرة اه شمٕم٤ممم قمغم أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مدو وهذا شمٜم٤مىمض.
ثالثا :ادقم٤مء أن اًمتٓمٝمىلػم سمٛمٕمٜمىلك اًمٕمّمىلٛم٦م ٓ يًىلٚمؿ هلىلؿو إذ ًمىلٞمس يمىلؾ ُمىلـ ـمٝمىلره اه شمٕمىل٤ممم
يٙمقن ُمٕمّمقُم٤مو ي٘مقل اه شمٕم٤ممم خم٤مـمٌ٤م قمٛمىلقم اعمىل١مُمٜملم﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾[اعم٤مك ىلىلىلدة]6:و وىم ىلىلىل٤مل شمٕم ىلىلىل٤ممم﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ﴾[اًمتقسم٦م.]103:
ويمذًمؽ إذه٤مب اًمرضمسو وًمق يم٤من إذه٤مب اًمرضمس يًتٚمزم اًمٕمّمٛم٦م ًمٙم٤من أهؾ سمدر مجٞمٕمىل٤م
ه )1رواه اًمؽمُمذي ه )3205وأمحد ه )26508وذم ؾمٜمده حمٛمىلد ب ؾمىلٚمٞمامن إ ىلٌٝم٤مق وىمىلد وىلٕمٗمف اًمٜمًىل٤مكل وأسمىلق
طم٤مشمؿ واسمـ قمدي .قذي٥م اًمٙمامل ه.)310/25

6

الوحدة األولى
نياقشث أهم أدلث الشٌػث التاطلث
غلى اإلنانث والػصهث

ُمٕمّمقُملم ًم٘مىلقل اه شمٕمىل٤ممم﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾[إٟمٗم٤مل.]11:
رابعا :ؾمٞم٤م أي٤مت إٟمام هق ذم احلدي٨م قمـ زوضم٤مت اًمٜمٌل ^و وهذه ىمريٜم٦م ىمقيىل٦م ضمىلدا ذم
اًمدًٓم٦م قمغم دظمقل زوضم٤مت اًمٜمٌل ^و ودظمقهلـ يٗمًد شمٗمًػم اًمتٓمٝمػم سم٤مًمٕمّمٛم٦مو ومىل٢من ىمىل٤مًمقا:
َّ
دل قمغم ظمروضمٝمـ ُمـ اًمتٓمٝمػم ىمقًمف :هيذه٥م قمٜمٙمؿ)و و ي٘مؾ :هقمٜمٙمـ)و ىمٞمىلؾ :اًمتٕمٌىلػم سمٛمىلٞمؿ
اجلامقم٦م قمقو٤م قمـ ٟمقن اًمٜمًقة ٕن رؾمقل اه

هق رأس أهؾ سمٞمتف وهىلق داظمىلؾ سمىل ؿمىلؽ

ذم أيىلىل٦م ُمىلىلع ٟمًىلىل٤مكفو يمىلىلام ىمىلىل٤مل شمٕمىلىل٤ممم ذم ؿمىلىل٠من اُمىلىلرأة إسمىلىلراهٞمؿ

﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾[هىلىلىلىلقد ]73:ومٛمىلىلىلىلع ّ
أن اخلٓمىلىلىلىل٤مب ُٓمىلىلىلىلرأة
إسمراهٞمؿ

وًمٙمٜمف عم٤م دظمؾ إسمراهٞمؿ

وزوضمتف ذم ُمًٛمك أهؾ اًمٌٞمىل٧م قم ّىلؼم قمىلٜمٝمؿ مجٞمٕمىل ً٤م

سمىلهُمٞمؿ) اجلامقم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ شمٖمٚمٞمٌ ً٤م.
خامسا :إصمٌ٤مت اًمٕمّمٛم٦م ٔل اًمٌٞم٧م ُمـ هذه أي٦م ًمٞمس ُم٠مظمقذا ُمـ ٟمّمٝم٤م وإٟمام هىلق ُمىل٠مظمقذ
ُمـ احلدي٨مو وهذا احلدي٨م آطم٤مد وم يّمح إصمٌىل٤مت أ ىلؾ أ ىلقل اًمٕم٘م٤مكىلد سمٛمٚ،مىلفو ظم٤م ىل٦م وأن
أ ح رواي٤مت هذا احلدي٨م هل رواي٦م قم٤مكِمىل٦م وهىلل ُمٓمٕمىلقن ومٞمٝمىل٤م قمٜمىلدهؿو ومٙمٞمىلػ يًىلتدًمقن
سمرواي٦م هقمدوة آل اًمٌٞم٧م!!) قمغم إصمٌ٤مت قمّمٛم٦م آل اًمٌٞم٧م؟!
سادسا :أي٦م دصم٧م قمـ شمٓمٝمػم هأهؾ اًمٌٞم٧م)و وهؿ يم،رو ومٛمـ أيـ هلىلؿ أن أيىل٦م شمتحىلدث
قمـ آصمٜمل قمنم وم٘مط؟ أًمٞمس ُمـ اًمتحٙمؿ أن يٙمقن حمٛمد سمـ قمكم سمىلـ احلًىللم هاًمٌىل٤مىمر) داظمىل
ذم أي٦مو سمٞمٜمام أظمقه زيد سمـ قمكم سمـ احلًلم ٓ يدظمؾ ومٞمٝم٤م؟! سمىلؾ اًمٕمجٞمىل٥م أن اًمًىلقاد إقمٔمىلؿ
ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م ٓ يدظمٚمقن ذم هذه أي٦م قمٜمدهؿ!! ظم ومىل٤م ٕهىلؾ اًمًىلٜم٦م اًمىلذيـ يىلدظمٚمقن مجٞمىلع
أهؾ اًمٌٞم٧م ذم هذه أي٦م وجيٕمٚمقهن٤م ُمـ ومْم٤مكؾ آل اًمٌٞم٧مو ومٛمـ هق اعمٕمٔمؿ ٔل اًمٌٞم٧م طم٘م٤م؟!
سابعا ٓ :يٚمزم ُمـ اًمٕمّمىلٛم٦م اإلُم٤مُمىل٦مو واطمتجىل٤مج اًمِمىلٞمٕم٦م هبىلذه أيىل٦م يىلٜم٘مض هىلذه اعم٘مدُمىل٦م
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أ

هل أطمد أ ىلح٤مب اًمٙمًىل٤مءو وم٤مًمٕمّمىلٛم٦م صم٤مسمتىل٦م هلىل٤م قمىلغم ىمىلقهلؿو ُمىلع ذًمىلؽ

و ومٗم٤مـمٛم٦م

ًمٞمًىلىل٧م هىلىلل أطمىلىلد إكٛمىلىل٦مو إذن ًمىلىلٞمس يمىلىلؾ ُمٕمّمىلىلقم يٙمىلىلقن إُم٤مُمىلىل٤مو ومىلىل٢من ىمىلىل٤مًمقا :وم٤مـمٛمىلىل٦م ًمٞمًىلىل٧م
سمٛمٕمّمقُم٦مو يٙمقٟمقن ىمد ٟم٘مْمقا اؾمتدٓهلؿ طمٞمىل٨م إن وم٤مـمٛمىل٦م ؾمىلٞمٙمقن ىمىلد صمٌىل٧م هلىل٤م اًمتٓمٝمىلػم و
شم٧ٌ،م هل٤م اًمٕمّمٛم٦مو ومدل ذًمؽ قمغم أن اًمتٓمٝمػم ًمٞمس هق اًمٕمّمٛم٦مو ومً٘مط اؾمتدٓهلؿ مت٤مُم٤م.

ب -آٖة الٕالٖة:
()1

يؼول الشقعة :
إن قمٚمٞم ً٤م ُمًتحؼ ًمإلُم٤مُمىل٦م سم٘مىلقل اه شمٕمىل٤ممم﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾[اعم٤مكىلىلدة]55:و ويٙمىلىل٤مد ؿمىلىلٞمقظمٝمؿ يتٗم٘مىلىلقن قمىلىلغم أن هىلىلذا أىمىلىلقى دًمٞمىلىلؾ
قمٜمىلىلدهؿ :طمٞمىلىل٨م جيٕمٚمىلىلقن ًمىلىلف اًمّمىلىلدارة ذم ُم٘مىلىل٤مم آؾمىلىلتدٓل ذم ُمّمىلىلٜمٗم٤مقؿو وي٘مقًمىلىلقن« :اشمٗمىلىلؼ
اعمٗمنون واعمحدصمقن ُمـ اًمٕم٤مُم٦م واخل٤م ٦م أهن٤م ٟمزًم٧م ذم قمكم عم٤م شمّمد سمخ٤ممتف قمىلغم اعمًىلٙملم ذم
()2

اًمّم ة سمٛمحي ُمـ اًمّمح٤مسم٦مشو ومىل٢مذا يمىل٤من قمىلكم هىلق وًمىلٞمٙمؿ ومٝمىلق إُمىل٤مُمٙمؿ و ىمىل٤مل اًمٓمىلؼمد:
()3

«وهذه أي٦م ُمـ أووح اًمدٓكؾ قمغم ح٦م إُم٤مُم٦م قمكم سمٕمد اًمٜمٌل سم ومّمؾش .
واجلواب:
أن هىلذا آؾمىلتدٓل ُمٌٜمىلىلل قمىلغم ُم٘مىلىلدُمتلم :إومم :أن اًمقٓيىل٦م ُمٕمٜم٤مهىلىل٤م اإلُم٤مُمىل٦م .اًم٤،مٟمٞمىلىل٦م :أن
اعم٘مّمقد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم« :واًمذيـ آُمٜمقاش قمكم

 .ويم اعم٘مدُمتلم ُمٜم٘مقض:

اًمقٓي٦م سم٤مًمٗمتحو ِ
وم٤مًمقٓيىل٦م -سمىل٤مًمٗمتح -وىلد اًمٕمىلداوة
واًمقٓي٦م سم٤مًمٙمنو َ
أوال :هٜم٤مك ومر سملم َ

ه )1يٜمٔمر ذم اًمِمٌٝم٦م وضمقاهب٤مُ :مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ه.)31-5/7
هُ )2مٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ٓسمـ اعمٓمٝمر هص.)116-115:
ه )3جمٛمع اًمٌٞم٤من ه.)128/2

8

الوحدة األولى
نياقشث أهم أدلث الشٌػث التاطلث
غلى اإلنانث والػصهث

وهل اعمذيمقرة ذم هذه أيىل٦مو وًمٞمًىل٧م هىلل ِ
اًمقٓيىل٦م  -سم٤مًمٙمنىل  -اًمتىلل هىلل اإلُمىل٤مرةو وهىل١مٓء
جيٕمٚمقن اًمقزم هق إُمػم وٓ يٗمرىمقن سملم اًمٚمٗمٔملمو وًمق أراد ؾمٌح٤مٟمف اًمقٓي٦م اًمتىلل هىلل اإلُمىل٤مرة
ًم٘م٤مل :هإٟمام يتقمم قمٚمٞمٙمؿ).
ويؤكد هذا الػرق :أن اه ؾمٌح٤مٟمف ٓ يق ػ سم٠مٟمف ُمتقل قمغم قمٌ٤مدهو وأٟمف أُمػم قمٚمٞمٝمؿو وم٢مٟمىلف
ظم٤مًم٘مٝمؿ ورازىمٝمؿ ورهبؿ وُمٚمٞمٙمٝمؿو ًمف اخلٚمؼ وإُمرو ٓ ي٘م٤مل :إن اه أُمػم اعم١مُمٜملم يمىلام يًىلٛمك
اعمتقزم ُم،ؾ قمكم وهمػمه أُمػم اعم١مُمٜملمو وأُم٤م اًمقٓي٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٕمىلداوة وم٢مٟمىلف ؾمىلٌح٤مٟمف يتىلقمم قمٌىل٤مده
اعمىلىل١مُمٜملم ومٞمحىلىلٌٝمؿ وحيٌقٟمىلىلفو ويىلىلرى قمىلىلٜمٝمؿ ويروىلىلقن قمٜمىلىلفو وُمىلىلـ قمىلىل٤مدى ًمىلىلف وًمٞمىلىل٤م وم٘مىلىلد سمىلىل٤مرزه
سم٤معمح٤مرسم٦م.
ثاكقا :يمقن اعم٘مّمقد سم٤مٔي٦م هق قمكم
اًمرواي٦م اًمتل يدَّ قمقهن٤م ُمـ دىم٦م قمكم

ًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ ُمـ أي٦م ىمٓمٕمىل٤مو وإٟمىلام دًمىلٞمٚمٝمؿ ذم
وهق رايمعو وسمدون هذه اًمرواي٦م ًمىلٞمس ٓؾمىلتدٓهلؿ

سم٤مٔي٦م أي وضمفو وهذه اًمرواي٦م ٓ شم٧ٌ،مو ويدل قمغم وٕمٗمٝم٤م أُمقر:
 أن اه شمٕم٤ممم ٓ يٜ،مل قمغم اإلٟمً٤من إٓ سمام هىلق حمٛمىلقد قمٜمىلدهو إُمىل٤م واضمىل٥م وإُمىل٤م ُمًىلتح٥موواًمتّمد أصمٜم٤مء اًمّم ة ًمٞمس سمٛمًتح٥م سم٤مشمٗم٤م قمٚمامء اعمٚم٦مو وًمق يم٤من ُمًتحٌ٤م ًمٗمٕمٚمف اًمرؾمىلقل ^
وحلىلىلض قمٚمٞمىلىلفو وإقمٓمىلىل٤مء اًمًىلىل٤مكؾ ٓ يٗمىلىلقت :إذ يٛمٙمىلىلـ ًمٚمٛمتّمىلىلد إذا ؾمىل َّٚمؿ أن يٕمٓمٞمىلىلف :سمىلىلؾ إن
آؿمتٖم٤مل سم٢مقمٓم٤مء اًمً٤مكٚملم يٌٓمؾ اًمّم ة يمام هق رأي مجٚم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ.
 -أٟمف ًمق ىمدر أن هذا ُمنموع ذم اًمّم ة ويمىل٤من اعمىلراد اإلؿمىل٤مرة إمم قمىلكم

و وم٢مٟمىلف ي٘مىل٤مل:

أو ٤مف قمكم اًمتل يٕمرف هب٤م يم،ػمة فم٤مهرةو ومٙمٞمػ يؽمك شمٕمريٗمف سم٠مو ٤مومف اعمٕمرووم٦م ويٕمرومف هبىلذا
اًمق ػ اًمذي ٓ يٕمرومف إٓ ُمـ ؾمٛمٕمف و د سمف؟ ومجٝمقر إُم٦م شمًىلٛمع هىلذا اخلىلؼم وٓ هىلق
ذم رء ُمـ يمت٥م اعمًٚمٛملم اعمٕمتٛمدة.
 -قمكم

يٙمـ ممـ دم٥م قمٚمٞمىلف اًمزيمىل٤مة قمىلغم قمٝمىلد اًمٜمٌىلل ^و وم٢مٟمىلف يمىل٤من وم٘مىلػماو وزيمىل٤مة
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اًمٗمْم٦م إٟمام دم٥م قمغم ُمـ ُمٚمؽ اًمٜمّم٤مب طمقٓ وقمكم يٙمـ ُمـ هىل١مٓءو ومٙمٞمىلػ ي٘مىل٤مل :إن قمٚمٞمىل٤م
أقمٓمك ظم٤ممتف زيم٤مة ذم طم٤مل ريمققمف ومٜمزًم٧م أي٦م؟
 إقمٓم٤مء اخل٤مشمؿ ذم اًمزيم٤مة ٓ جيىلزي قمٜمىلد يم،ىلػم ُمىلـ اًمٗم٘مٝمىل٤مء إٓ إذا ىمٞمىلؾ سمقضمىلقب اًمزيمىل٤مة ذماحلكمو وىمٞمؾ :إٟمف خيرج ُمـ ضمٜمس احلكمو وُمـ ضمقز ذًمؽ سم٤مًم٘مٞمٛم٦م ومىل٤مًمت٘مقيؿ ذم اًمّمىل ة ُمتٕمىلذرو
واًم٘مٞمؿ ختتٚمػ سم٤مظمت ف إطمقال.
ثالثا :زقمٛمٝمىلؿ سمىل٠من أهىلؾ اًمًىلٜم٦م أمجٕمىلقا قمىلغم أهنىل٤م ٟمزًمىل٧م ذم قمىلكم هىلق ُمىلـ أقمٔمىلؿ اًمىلدقم٤موى
اًمٙم٤مذسم٦مو سمؾ أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜم٘مؾ قمغم أهن٤م شمٜمىلزل ذم قمىلكم سمخّمق ىلفو وأن قمٚمٞمىل٤م يتّمىلد
سمخ٤ممتف ذم اًمّم ةو وأمجع أهىلؾ اًمٕمٚمىلؿ سم٤محلىلدي٨م قمىلغم أن اًم٘مّمىل٦م اعمرويىل٦م ذم ذًمىلؽ ُمىلـ اًمٙمىلذب
اعمقوقعو وٓ وضمقد هلذه اًمرواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦مو وىمد ؾم٤م اسمـ يم،ىلػم أصمىل٤مر اًمتىلل شمىلروى ذم
أن هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم قمكم طملم شمّمد سمخ٤ممتفو وقم٘م٥م قمٚمٞمٝم٤م سم٘مقًمف« :وًمٞمس يّمح رء ُمٜمٝمىل٤م
()1

سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ًمْمٕمػ أؾم٤مٟمٞمده٤مو وضمٝم٤مًم٦م رضم٤مهل٤مش .
رابعا :هذا اًمدًمٞمؾ يٜم٘مض ُمذه٥م آصمٜمىلل قمنمىلي٦مٟٕ :مىلف ي٘مٍمىل اًمقٓيىل٦م قمىلغم أُمىلػم اعمىل١مُمٜملم
سمّمٞمٖم٦م احلٍم «إٟمامش ومٞمدل قمغم ؾمٚم٥م اإلُم٤مُم٦م قمـ سم٤مىمل إكٛم٦م.

ز -آٖة املباِمة:
اعمٌ٤مهٚم٦م هل اعم قمٜم٦مو واعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م أن جيتٛمع اًم٘مقم إذا اظمتٚمٗمىلقا ذم رءو ومٞم٘مقًمىلقنً :مٕمٜمىل٦م
()2

اه قمغم اًمٔم٤م ُمٜم٤م .
وآي٦م اعمٌ٤مهٚم٦م هل ىمقًمىلف شمٕمىل٤ممم﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴

ه )1شمٗمًػم اسمـ يم،ػم ه.)139/3
ه )2يٜمٔمر :اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر ه.)439/1
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﮵﮶ ﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾ ﮿﯀﯁﯂
ﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘ﴾[آل قمٛمىلران]61-59:و ويم٤من ؾمٌ٥م ٟمىلزول هىلذه أيىل٦م أن وومىلد ٟمّمىل٤مرى ٟمجىلران طمىللم ىمىلدُمقا
و ويزقمٛمقن ومٞمف ُم٤م يزقمٛمقن ُمـ اًمٌٜمقة واإلهلٞمىل٦مو

اعمديٜم٦م ضمٕمٚمقا ُجي٤مدًمقن ذم ٟمٌل اه قمٞمًك

وم٠مُمره اه شمٕم٤ممم أن يٌ٤مهٚمٝمؿو ومدقم٤مهؿ رؾمقل اه ^ إمم اعمٌ٤مهٚم٦مو سم٠من حيي هق وأهٚمف وأسمٜمىل٤مؤهو
وهؿ حييون سم٠مهٚمٝمؿ وأسمٜم٤مكٝمؿو صمؿ يدقمقن اه شمٕم٤ممم أن يٜمزل قم٘مقسمتف وًمٕمٜمتف قمغم اًمٙم٤مذسملم.
وم٠مطمي اًمٜمٌل ^ قمكم سمـ أيب ـم٤مًمىل٥م ووم٤مـمٛمىل٦م واحلًىلـ واحلًىللم

و وىمىل٤مل« :هىل١مٓء

أهكمش ومتِم٤مور وومد ٟمجران ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ :هؾ جيٞمٌقٟمف إمم ذًمؽ ؟ وم٤مشمٗمؼ رأهيىلؿ أن ٓ جيٞمٌىلقهٕ :هنىلؿ
قمرومقا أهنؿ إن سم٤مهٚمقه هٚمٙمقاو هؿ وأوٓدهؿ وأهٚمقهؿو ومّم٤محلقه وسمىلذًمقا ًمىلف اجلزيىل٦مو وـمٚمٌىلقا
()1

ُمٜمف اعمقادقم٦م واعمٝم٤مدٟم٦مو وم٠مضم٤مهبؿ ^ ًمذًمؽ .
وذم طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ىم٤مل :عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م﴿ :    ﴾
()2

دقم٤م رؾمقل اه ^ قمٚمٞم٤م ووم٤مـمٛم٦م وطمًٜم٤م وطمًٞمٜم٤م وم٘م٤مل« :اًمٚمٝمؿ ه١مٓء أهكمش .
قال الشقعة:
إن أي٦م ذيمرت إسمٜم٤مء هوهؿ احلًىلـ واحلًىللم)و وذيمىلرت اًمٜمًىل٤مء هوهىلل وم٤مـمٛمىل٦م) وسم٘مىلل
ىمقًمف شمٕم٤ممم :هوأٟمٗمًٜم٤م) وًمٞمس إٓ قمٚمٞم٤مو ومجٕمٚمف ٟمٗمس اًمرؾمقل أيُ :مً٤موي٤م ًمفو واعمراد :اعمًىل٤مواة
ذم اًمقٓي٦مو وًمق يم٤من هٜم٤مك ُمىلـ هىلق أومْمىلؾ ُمىلٜمٝمؿ ًمىلدقم٤مه اًمرؾمىلقل ^و ومٚمىلام اىمتٍمىل قمىلغم دقمىل٤مء
()3

ه١مٓء وم٘مط دل قمغم أهنؿ إومْمؾو وإذا يم٤مٟمقا هؿ إومْمؾ شمٕمٞمٜم٧م اإلُم٤مُم٦م ومٞمٝمؿ .
ه )1يٜمٔمر :شمٗمًػم اسمـ يم،ػم ه.)49/ 2
هُ )2مًٚمؿ ه.)2404
ه )3يٜمٔمرُ :مٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ٓسمـ اعمٓمٝمر هص.)124:
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واجلواب :
أن هىلىلذا آؾمىلىلتدٓل ُمٌٜمىلىلل قمىلىلغم ُم٘مىلىلدُم٤مت :إومم :أن اعم٘مّمىلىلقد بهأٟمٗمًىلىلٜم٤م) قمىلىلكم

.

اًم٤،مٟمٞم٦م :أن اًمتٕمٌػم سم٤مًمٜمٗمس ي٘متيض اعمً٤مواة ذم اًمقٓيىل٦م .اًم٤،مًم،ىل٦م :أن اًمٜمٌىلل ^ دقمىل٤م هىل١مٓء وم٘مىلط
ٕهنؿ إومْمؾ .اًمراسمٕم٦م :يمقهنؿ إومْمىلؾ ي٘متيضىل شمٕمىللم اإلُم٤مُمىل٦م ومىلٞمٝمؿ .وهىلذه اعم٘مىلدُم٤مت يمٚمٝمىل٤م
ُمٜم٘مقو٦م:
أوال :يمقن اعم٘مّمقد سمىلهأٟمٗمًٜم٤م) قمكم

ًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾو وإٟمام هق جمىلرد اؾمىلتٜمٌ٤مط يٛمٙمىلـ

أن يٕم٤مرض سمٛمٚ،مف ومٞم٘م٤مل :اعمرادٟ :مٗمًف ^و إذ ؿم٤مع وذاع ذم اًمٕمرف اًم٘مىلديؿ واجلديىلد أن ي٘مىل٤مل:
دقمتف ٟمٗمًف إمم يمىلذاو ودقمىلقت ٟمٗمزىل إمم يمىلذاو ﴿ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾[اعم٤مكىلدة]30:و
وأُمرت ٟمٗمزو وؿم٤مورت ٟمٗمزو إمم همػم ذًمؽ ُمـ آؾمىلتٕمامٓت اًمّمىلحٞمح٦م اًمقاىمٕمىل٦م ذم يمىل م
اًمٌٚمٖم٤مءو ومٙم٤من ُمٕمٜمك هٟمدع أٟمٗمًٜم٤م) ٟمحي أٟمٗمًٜم٤م.
ثاكقا :اًمتٕمٌػم سمٚمٗمظ اًمٜمٗمس ٓ ي٘متيض اعمًىل٤مواة ذم ًمٖمىل٦م اًمٕمىلربو ودًمٞمىلؾ ذًمىلؽ ىمقًمىلف شمٕمىل٤ممم ذم
ىمّم٦م اإلومؽ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾[اًمٜمىلقر]12:و و يقضم٥م ذًمؽ أن
يٙمىلىلقن اعم١مُمٜمىلىلقن واعم١مُمٜمىلىل٤مت ُمتًىلىل٤مويـو يمىلىلذًمؽ أيْمىلىل٤م ىمقًمىلىلف شمٕمىلىل٤ممم ًمٌٜمىلىلل إهاكٞمىلىلؾ﴿ :ﮛ

ﮜ﴾[اًمٌ٘مرة ]54:و يٙمـ ذًمؽ ُم٘متْمٞم٤م ُمً٤مواة ُمىلـ قمٌىلد اًمٕمجىلؾ سمٛمىلـ يٕمٌىلد اًمٕمجىلؾ .صمىلؿ
يٚم زم قمغم اًم٘مقل سم٤مىمتْم٤مء هذا اًمٚمٗمظ ًمٚمٛمً٤مواة أن يٙمقن قمىلكم ُمًىل٤موي٤م ًمٚمٜمٌىلل ^ ذم ظمّمىل٤مكص
اًمٜمٌقةو وهذا ُم٤م ٓ ي٘مقل سمف اًمِمٞمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿو وإصمٌ٤مت اعمً٤مواة ذم اإلُم٤مُم٦م دون ظمّمىل٤مكص اًمٜمٌىلقة
ٙمؿ واٟمت٘م٤مكٞم٦م ذم آؾمتدٓل.
ثالثا ٓ :يٚمزم ُمـ دقم٤مء اًمرؾمقل هىل١مٓء أن يٙمقٟمىلقا هىلؿ إومْمىلؾو ومىل٢مٟمام دقمىل٤مهؿ ًم٘مىلراسمتٝمؿو

ه )1يٜمٔمرُ :مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ه.)127-122/7
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ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م« :و يٙمـ قمٜمده أطمىلد أىمىلرب إًمٞمىلف ٟمًىلٌ٤م ُمىلـ هىل١مٓءو وهىلؿ اًمىلذيـ أدار قمٚمىلٞمٝمؿ
اًمٙمً٤مء .واعمٌ٤مهٚم٦م إٟمام ّمؾ سم٤مٕىمرسملم إًمٞمفو وإٓ ومٚمق سم٤مهٚمٝمؿ سم٤مٕسمٕمديـ ذم اًمٜمً٥مو وإن يم٤مٟمقا
أومْمؾ قمٜمد اهو حيّمؾ اعم٘مّمقدو وم٢من اعمراد أهنىلؿ يىلدقمقن إىمىلرسملمو يمىلام يىلدقمق هىلق إىمىلرب
إًمٞمف .واًمٜمٗمقس ٜمق قمغم أىم٤مرهب٤م ُم٤م ٓ ٜمق قمىلغم همىلػمهؿو ويمىل٤مٟمقا يٕمٚمٛمىلقن أٟمىلف رؾمىلقل اه ^و
ويٕمٚمٛمقن أهنؿ إن سم٤مهٚمقه ٟمزًم٧م اًمٌٝمٚم٦م قمٚمٞمٝمؿ وقمىلغم أىمىل٤مرهبؿو واضمتٛمىلع ظمىلقومٝمؿ قمىلغم أٟمٗمًىلٝمؿ
وقمغم أىم٤مرهبؿو ومٙم٤من ذًمؽ أسمٚمغ ذم اُمتٜم٤مقمٝمؿ  ...ومٚمٝمىلذا دقمىل٤م هىل١مٓء .وآيىل٦م اعمٌ٤مهٚمىل٦م ٟمزًمىل٧م ؾمىلٜم٦م
قمنم عم٤م ىمدم وومد ٟمجرانو و يٙمـ اًمٜمٌل ^ ىمد سم٘مل ُمـ أقمامُمف إٓ اًمٕمٌىل٤مسو واًمٕمٌىل٤مس يٙمىلـ
ُمـ اًمً٤مسم٘ملم إوًملمو وٓ يم٤من ًمف سمف اظمتّم٤مص يمٕمكم .وأُم٤م سمٜمق قمٛمف ومٚمؿ يٙمـ ومٞمٝمؿ ُم،ىلؾ قمىلكمو
ويم٤من ضمٕمٗمر ىمد ىمتؾ ىمٌؾ ذًمؽ .ومىل٢من اعمٌ٤مهٚمىل٦م يم٤مٟمىل٧م عمىل٤م ىمىلدم وومىلد ٟمجىلران ؾمىلٜم٦م شمًىلع أو قمنمىلو
وضمٕمٗمر ىمتؾ سمٛم١مشم٦م ؾمٜم٦م صمامنو ومتٕملم قمكم

ش.

رابعا ٓ :يٚمزم ُمـ إومْمٚمٞم٦م صمٌقت اإلُم٤مُم٦مو إذ ٓ شم زم سملم اًمٗمْمؾ واإلُم٤مُم٦مو وإٓ ًمىلزم أن
شمٙمقن وم٤مـمٛم٦م

أطمد إكٛم٦م :واًمِمٞمٕم٦م ٓ ي٘مقًمقن سمذًمؽ.

 -2أِي اصتدالالتّي الباطمة وَ الضٍة:
أ -سدٖح الػدٖز
يؼول الشقعة:
إن قمٚمٞم٤م هق اعمًتحؼ ًمإلُم٤مُم٦م سمدًٓمىل٦م طمىلدي٨م اًمٖمىلديرو وهىلق احلىلدي٨م اًمىلقارد قمىلـ زيىلد سمىلـ
ىم٤مل :عم٤م رضمع رؾمقل اه ^ ُمىلـ طمجىل٦م اًمىلقداع وٟمىلزل همىلدير ُظمىلؿو أُمىلر سمىلدوطم٤مت

أرىمؿ
وم ُ٘م ِٛم ْٛمـو وم٘م٤مل« :يم٠مق ىمد ُدقمٞم٧م وم٠مضمٌ٧مو إق ىمد شمريم٧م ومٞمٙمؿ اًم٘،مٚملم أطمدمه٤م أيمؼم ُمـ أظمىلر:
ِ
ِ
ىلكم
يمتىلىل٤مب اه شمٕمىلىل٤مممو وقمىل ْىلؽمؤو ومىلىل٤مٟمٔمروا يمٞمىلىلػ ختٚمٗمىلىلقق ومىلىلٞمٝمامو ومىلىل٢مهنام ًمىلىلـ يتٗمرىمىلىل٤م طمتىلىلك َيىلىلردا قمىل َّ
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احلقضش صمؿ ىم٤مل« :إن اه قمز وضمؾ ُمقٓيو وأٟمىل٤م ُمىلقمم يمىلؾ ُمىل١مُمـش صمىلؿ أظمىلذ سمٞمىلد قمىلكم
()1
ِ
وم٘م٤ملُ« :مـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٝمذا وًم ّٞمفو اًمٚمٝمؿ ِ
وقم٤مد ُمـ قم٤مداهش .
وال ُمـ وآهو
وضم٤مء احلدي٨م ُمـ ـمر ورواي٤مت قمديدةو ُمٜمٝم٤م اًم٤،مسم٧م وُمٜمٝم٤م اعمٙمذوب.
وىمد سمٚمغ ُمـ اهتامم اًمرواومض سم٠مُمره أن أًمػ أطمد ؿمٞمقظمٝمؿ اعمٕم٤مسيـ يمت٤مسم٤م ُمـ ؾمىلت٦م قمنمىل
جمٚمداو ي٧ٌ،م سمف ح٦م هذا احلدي٨م ويتحدث قمٜمف ؾمامه« :اًمٖمدير ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإدبش
ووضمف اًمدًٓم٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م :أن اعمقمم أي :إومم سم٤مًمتٍمفو وإذا يم٤من هق إومم سم٤مًمتٍمف
()2

ومٝمذا هق ُمٕمٜمك اإلُم٤مُم٦م .
واجلواب:
قمغم ومرض صمٌقت احلدي٨م وم٢من اجلقاب قمٜمف ُمـ وضمقه:
األول :قمىلىلدم ُمٓم٤مسم٘مىلىل٦م اًمىلىلدًمٞمؾ ًمٚمىلىلدقمقىو ومىلىل٢من اًمىلىلدقمقى هىلىلل أطم٘مٞمىلىل٦م قمىلىلكم

سم٤مخل ومىلىل٦مو

واحلدي٨م يتحدث قمـ اًمقٓي٦مو واًمٗمر سمٞمٜمٝمام فم٤مهر يمىلام شم٘مىلدمو ي٘مىلقل اسمىلـ شمٞمٛمٞمىل٦م« :وذًمىلؽ أن
اعمقمم يم٤مًمقزمو واه شمٕم٤ممم ىم٤مل﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾[اعم٤مكىلدة]55:و وىم٤مل﴿ :ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾[اًمتحىلىلريؿ ]4:ومٌىلىللم أن
اًمرؾمقل وزم اعم١مُمٜملم وأهنؿ ُمقاًمٞمىلف أيْمىل٤مو يمىلام سمىللم أن اه وزم اعمىل١مُمٜملم وأهنىلؿ أوًمٞمىل٤مؤهؿو وأن
ه )1رواه اًمٜمًىلىل٤مكل ذم اًمٙمىلىلؼمى ه)8148و واًمٓمحىلىل٤موي ذم ذح ُمِمىلىلٙمؾ أصمىلىل٤مر ه)1765و واحلىلىل٤ميمؿ ذم اعمًىلىلتدرك
ه)4576و وٟم٘مؾ اسمـ يم،ىلػم قمىلـ اًمىلذهٌل شمّمىلحٞمحفو يمىلام ذم اًمٌدايىل٦م واًمٜمٝم٤ميىل٦م ه )229/5وىمىل٤مل إًمٌىل٤مق« :وهىلق
طمدي٨م حٞمح هم٤مي٦مو ضم٤مء ُمـ ـمر مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ظمرضم٧م أطم٤مديىل٨م ؾمىلٌٕم٦م ُمىلٜمٝمؿو وًمٌٕمْمىلٝمؿ أيم،ىلر ُمىلـ
ـمريؼ واطمدش فم ل اجلٜم٦م ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمًىلٜم٦م ه )338/2واٟمٔمىلر اًمتخىلري٩م اعمقؾمىلع ًمٚمحىلدي٨م ذم ؾمٚمًىلٚم٦م
إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ه.)330/4
هُ )2مٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م هص.)168:
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اعم١مُمٜملم سمٕمْمٝمؿ أوًمٞم٤مء سمٕمضو وم٤معمقآة ود اعمٕم٤مداةو  ...وإذا يم٤من يمذًمؽ ومٛمٕمٜمك يمىلقن اه وزم
اعم١مُمٜملم وُمقٓهؿو ويمقن اًمرؾمقل وًمٞمٝمؿ وُمىلقٓهؿو ويمىلقن قمىلكم ُمىلقٓهؿ هىلل اعمىلقآة اًمتىلل
هل ود اعمٕم٤مداة ...وأُم٤م يمقن اعمقمم سمٛمٕمٜمك اًمقازم ومٝمذا سم٤مـمؾو وم٢من اًمقٓي٦م شم٧ٌ،م ُمىلـ اًمٓمىلروملمو
()1

وم٢من اعم١مُمٜملم أوًمٞم٤مء اهو وهق ُمقٓهؿش .
وي١ميمد هذا اعمٕمٜمك أن اًمٜمٌل ^ مجع سملم ُمقآشمف وُمقآة قمىلكم ذم آن واطمىلدو وٓ يٛمٙمىلـ أن
شمٙمقن اإلُم٤مُم٦م إذ ٓ جيتٛمع إُم٤مُم٤من ذم وىم٧م واطمدو وم٧ٌ،م أهن٤م اعمحٌىل٦م إذ يٛمٙمىلـ اضمىلتامع اعمحٌتىللم
()2

ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م .
الثاين :أن قمدم اًمٌ غ وىم٧م طمج٦م اًمقداع يدل قمغم أن هذا إُمر ًمٞمس ُمـ إُمر اًميوري
اًمذي ٓ سمد ُمـ سمٞم٤مٟمف يمام ي٘مقل اًمِمٞمٕم٦مو ومىل٢من يم،ىلػما ُمىلـ اًمىلذيـ طمجىلقا ُمىلع اًمٜمٌىلل ^ يرضمٕمىلقا
يمٚمٝمؿ ُمٕمف إمم اعمديٜم٦مو سمؾ رضمع أهؾ ُمٙم٦م إمم ُمٙم٦مو وأهؾ اًمٓم٤مكػ إمم اًمٓم٤مكػو وأهؾ اًمٞمٛمـ إمم
اًمٞمٛمـو وأهؾ اًمٌقادي اًم٘مريٌ٦م ُمـ ذاك إمم سمقادهيؿو و يرضمىلع ُمٕمىلف إٓ أهىلؾ اعمديٜمىل٦م وُمىلـ يمىل٤من
ىمريٌ٤م ُمٜمٝم٤م وم٘مط.
ومٚمق يم٤من ُم٤م ذيمره يقم اًمٖمدير مم٤م أُمر سمتٌٚمٞمٖمف يم٤مًمذي سمٚمٖمف ذم احل٩مو ًمٌٚمٖمف ذم طمج٦م اًمقداع يمىلام
سمٚمغ همػمه مم٤م هق أىمؾ أمهٞم٦م ُمـ ىمْمٞم٦م اإلُم٤مُم٦م سمحً٥م ُمىل٤م ي٘مىلرره اًمِمىلٞمٕم٦مو ومٚمىلام يىلذيمر ذم طمجىل٦م
اًمقداع اإلُم٤مُم٦م وٓ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م أ

و و يٜم٘مؾ أطمد سم٢مؾمٜم٤مد حٞمح وٓ وىلٕمٞمػ أٟمىلف ذم

طمج٦م اًمقداع ذيمر إُم٤مُم٦م قمكمو سمؾ وٓ ذيمر قمٚمٞم٤م ذم رء ُمـ ظمٓمٌتفو قمٚمىلؿ أن إُم٤مُمىل٦م قمىلكم شمٙمىلـ
()3

ُمـ اًمديـ اًمذي أُمر سمتٌٚمٞمٖمف .
هُ )1مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ه.)324-322/7
ه )2خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م هص.)161:
هُ )3مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ه.)317/7
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الثالث :أن ؾمٌ٥م هذه اخلٓمٌ٦م يٌلم أن اعم٘مّمقد هق اًمت٠ميمٞمد قمغم ًمىلزوم حمٌىل٦م قمىلكم
ذيمر اعم١مرظمقن وأهؾ اًمًػمو ىم٤مل اسمـ يم،ػم« :إن قمٚم ًٞم٤م

و يمىلام

عم٤م يم،ر ومٞمف اًم٘مٞمؾ واًم٘مىل٤مل ُمىلـ ذًمىلؽ

اجلٞمش سمًٌ٥م ُمٜمٕمف إي٤مهؿ اؾمتٕمامل إسمؾ اًمّمدىم٦م واؾمؽمضم٤مقمف ُمٜمٝمؿ احلٚمؾ اًمتل أـمٚم٘مٝم٤م هلؿ ٟم٤مكٌىلف
ًمىلذًمؽ -واه أقمٚمىلؿ  -عمىل٤م رضمىلىلع اًمرؾمىلقل ^ ُمىلـ طمجتىلف وشمٗمىلىلرغ ُمىلـ ُمٜم٤مؾمىلٙمف وذم ـمري٘مىلىلف إمم
اعمديٜم٦م ُمر سمٖمدير ظمؿ وم٘م٤مم ذم اًمٜم٤مس ظمٓمٞم ًٌ٤م ومؼمأ ؾمىل٤مطم٦م قمىلكم ورومىلع ُمىلـ ىمىلدره وٟمٌىلف قمىلغم ومْمىلٚمف
()1

ًمٞمزيؾ ُم٤م وىمر ذم ىمٚمقب يم،ػم ُمـ اًمٜم٤مسش .

ب -سدٖح أٌت وين مبٍشلة ِارُٔ وَ وٕصى
يؼول الشقعة:
إن اًمٜمٌل ^ ضمٕمؾ قمٚمٞم٤م سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون

ُمـ ُمقؾمكو ومروى ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ىمىل٤مل:
()2

ىم٤مل اًمٜمٌل ^ ًمٕمكم« :أُم٤م شمرى أن شمٙمقن ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م هىل٤مرونو ُمىلـ ُمقؾمىلكش و ىمىل٤مًمقا :اعمٜمزًمىل٦م
اؾمؿ ضمٜمس ُمْم٤مف إمم اًمٕمٚمؿ ومٞمٕمؿ مجٞمع اعمٜمىل٤مزل ًمّمىلح٦م آؾمىلتٜ،م٤مءو وإذا اؾمىلتٜ،مل ُمرشمٌىل٦م اًمٜمٌىلقة
وم٧ٌ،م ًمٕمكم مجٞمع اعمٜم٤مزل اًم٤،مسمت٦م هل٤مرونو وُمـ مجٚمتٝم٤م ح٦م اإلُم٤مُم٦م.
اجلواب:
اؾمتدٓهلؿ هذا ُمٌٜمل قمغم ُم٘مدُم٤مت :إومم :أن اًمتِمٌٞمف ي٘متيض اعمً٤مواة .اًم٤،مٟمٞم٦م :أن هىل٤مرون
()3

ىمد صمٌت٧م ًمف ُمٜمزًم٦م اإلُم٤مُم٦م ومت٧ٌ،م ًمٕمكمو وهذا ٓ يًٚمؿ ُمـ أوضمف :
أوال :أن اًمتِمىلىلٌٞمف ٓ ي٘متيض ىل اعمًىلىل٤مواةو سمىلىلؾ هم٤ميىلىل٦م ُمىلىل٤م ومٞمىلىلف أٟمىلىلف يىلىلدل قمىلىلغم اعمِمىلىل٤مريم٦م ذم أيم،ىلىلر
اًمّمىلىلٗم٤متو وهىلىلذا هىلىلق احل٤م ىلىلؾ ذم هىلىلذا احلىلىلدي٨مو ومٕمىلىلكم ًمىلىلٞمس سمٜمٌىلىلل يمٝمىلىل٤مرونو وًمىلىلٞمس ؿمىلىل٘مٞم٘م٤م
ه )1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ه.)106/5
ه )2اًمٌخ٤مري ه)3706و وُمًٚمؿ ه.)2404
ه )3يٜمٔمرُ :مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ه)336-325/7و اًمٗمّمؾ ٓسمـ طمزم ه.)95-94/4
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ًمٚمٜمٌل ^ يمام يمىل٤من هىل٤مرون عمقؾمىلكو طمتىلك آؾمىلتخ ف يٙمىلـ ُمىلتامصم و ومٛمقؾمىلك

ىمىل٤مل

هل٤مرون :هاظمٚمٗمٜمل ذم ىمقُمل) سمام ومٞمٝمؿ اًمرضم٤مل وإضمٜم٤مدو وأُم٤م قمكم وم٘مىلد اؾمىلتخٚمٗمف اًمٜمٌىلل ^ ذم
اًمٜمً٤مء واًمّمٌٞم٤منو وأُم٤م اًمرضمىل٤مل وإضمٜمىل٤مد وم٘مىلد يمىل٤مٟمقا ُمىلع اًمٜمٌىلل ^و وم٤مًمتِمىلٌٞمف ذم احلىلدي٨م ٓ
ي٘متيض اعمً٤مواة سملم قمكم وسملم ه٤مرون
ثاكقا :أن دقمقى اًمِمٞمٕم٦م هل أطم٘مٞم٦م قمكم

ُمـ يمؾ وضمف.
سم٤مإلُم٤مُم٦م واخل وم٦مو وهذه اًمىلدقمقى أقمىلؿ ُمىلـ

دًٓم٦م احلدي٨مو وم٤محلدي٨م إٟمام يدل قمغم ومْمٞمٚم٦م ًمٕمكم ؿم٤مريمف ومٞمٝم٤م همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وًمٞمً٧م ُمـ
ظمّم٤مكّمفو وم٤مًمٜمٌل ^ اؾمتخٚمػ قمغم اعمديٜم٦م يم،ػميـ همػم قمكم يم٤مسمـ أم ُمٙمتقم وقم،امن سمـ قمٗمىل٤من
وهمػممه٤مو وًمق يم٤من اؾمتخ ومف قمغم اعمديٜم٦م دًمٞم قمغم إُم٤مُمتف يٙمىلـ اًمٜمٌىلل ^ ًمٞمًىلتخٚمػ أطمىلدا
همػمه طمتك يٗمٝمؿ اًمٜم٤مس أن قمٚمٞم٤م هق اإلُم٤مم دون همػمه وضمقسم٤م.
ثالثاً :مق أظمذٟم٤م سمدًٓم٦م اًمتِمٌٞمف يمام يريد اًمراومْم٦م وم٢من هىلذا احلىلدي٨م ؾمىلٞمٙمقن طمجىل٦م قمٚمىلٞمٝمؿو
وذًمؽ أن ه٤مرون َيىل ِؾ أُمىلر سمٜمىلل إهاكٞمىلؾ سمٕمىلد ُمقؾمىلك وإٟمىلام اًمىلذي وًمٞمىلف هىلق يقؿمىلع سمىلـ ٟمىلقن
٤مطمٌف ذم ـمٚم٥م اخليو ومٚمؿ شم٧ٌ،م ُمٜمزًم٦م اإلُم٤مُم٦م أ

هل٤مرون

و ومٛم٘مت٣مىل هىلذا أن قمٚمٞمىل٤م

ًمـ يٙمقن اخلٚمٞمٗم٦م سمٕمد اًمٜمٌل ^و وإٟمام هم٤مي٦م ُم٤م ذم إُمىلر أٟمىلف اؾمىلتخٚمػ قمىلغم ىمقُمىلف زُمٜمىل٤م ىمّمىلػما
ومؽمة همٞم٤مب اًمٜمٌل صمؿ اٟمتٝمك هذا آؾمتخ ف سمٕمقدة اًمٜمٌىللو و يٕمىلد ًمىلف ٟمّمىلٞم٥م ذم اإلُم٤مُمىل٦م ُمىلـ
سمٕمده يمام يم٤من طم٤مل ه٤مرون

.

رابعاً :مق يمىل٤من اًمتِمىلٌٞمف سمٜمٌىلل ي٘متيضىل اخل ومىل٦م ًمٙمىل٤من ُم٘مت٣مىل ذًمىلؽ أن أسمىل٤م سمٙمىلر وقمٛمىلر أومم
سم٤مخل وم٦م ُمـ قمكمو ٕن اًمٜمٌل ^ ؿمٌف يمؾ واطمد ُمٜمٝمام سمٜمٌٞملم اصمٜملمو ومٕمـ قمٌىلد اه سمىلـ ُمًىلٕمقد
ىم٤مل :عم٤م يم٤من يقم سمىلدر ىمىل٤مل رؾمىلقل اه ^ُ« :مىل٤م شم٘مقًمىلقن ذم هىل١مٓء إهى؟ وم٘مىل٤مل أسمىلق سمٙمىلر:
ي٤م رؾمقل اهو ىمقُمؽ وأهٚمؽو اؾمتٌ٘مٝمؿو واؾمت٠من هبؿو ًمٕمؾ اه أن يتقب قمٚمىلٞمٝمؿو وىمىل٤مل قمٛمىلر:
يىلىل٤م رؾمىلىلقل اهو أظمرضمىلىلقك ويمىلىلذسمقكو ىمىلىلرهبؿ ومىلىل٤مضب أقمٜمىلىل٤مىمٝمؿو وىمىلىل٤مل قمٌىلىلد اه سمىلىلـ رواطمىلىل٦م:
ي٤م رؾمقل اهو اٟمٔمر وادي٤م يم،ػم احلٓم٥مو وم٠مدظمٚمٝمؿ ومٞمفو صمىلؿ أضم قمٚمىلٞمٝمؿ ٟمىل٤مراو وم٘مىل٤مل اًمٕمٌىل٤مس:
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ىمٓمٕم٧م رمحؽو ومدظمؾ رؾمقل اه ^و و يرد قمٚمٞمٝمؿ ؿمٞمئ٤مو وم٘م٤مل ٟم٤مس :ي٠مظمىلذ سم٘مىلقل أيب سمٙمىلرو
وىم٤مل ٟم٤مس :ي٠مظمذ سم٘مقل قمٛمرو وىمىل٤مل ٟمىل٤مس :ي٠مظمىلذ سم٘مىلقل قمٌىلد اه سمىلـ رواطمىل٦مو ومخىلرج قمٚمىلٞمٝمؿ
رؾمقل اه ^و وم٘م٤مل :إن اه ًمٞمٚملم ىمٚمىلقب رضمىل٤مل ومٞمىلفو طمتىلك شمٙمىلقن أًمىللم ُمىلـ اًمٚمىلٌـو وإن اه
ًمٞمِمد ىمٚمقب رضم٤مل ومٞمفو طمتك شمٙمقن أؿمد ُمـ احلج٤مرةو وإن ُمٚ،مؽ ي٤م أسم٤م سمٙمر يمٛم،ىلؾ إسمىلراهٞمؿ

و

ىمىلىل٤مل﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾[إسمىلىلراهٞمؿ]36:و وُمٚ،مىلىلؽ يىلىل٤م أسمىلىل٤م سمٙمىلىلر
يمٛم،ؾ قمٞمًك ىمىل٤مل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ [اعم٤مكىلدة]118:و
وإن ُمٚ،مؽ يىل٤م قمٛمىلر يمٛم،ىلؾ ٟمىلقح ىمىل٤مل﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [ٟمىلقح]26:و وإن
ُمٚ،مؽ يىل٤م قمٛمىلر يمٛم،ىلؾ ُمقؾمىلكو ىمىل٤مل﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
()1

ﰄ ﰅ ﰆ﴾[يقٟمس]88:ش .
وإذا أراد اًمِمٞمٕم٦م اعم٘م٤مرٟم٦م ومٕمٞمًك واسمىلراهٞمؿ وٟمىلقح أقمىلغم ُم٘م٤مُمىل٤م ُمىلـ هىل٤مرون وهىلؿ ُمىلـ أوزم
اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ.
خامسا :اًمٜمٌل ^ ـمٞم٥م ظم٤مـمر قمكمٕ :ن قمٚمٞم٤م هق اًمذي ضم٤مءه واؿمىلتٙمكو وًمىلق ي ِ
ىل٠مت قمىلكم
ّ
عم٤م ىم٤مل ًمف« :أٟم٧م ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمكش ويم٠من اًمٜمٌل ي٘مقل ًمىلف :أظمٚمٗمىلؽ سمٖمْمىل ً٤م ًمىلؽو
يمام أن ُمقؾمك عم٤م ظمرج وشمرك ه٤مرون يٙمـ ذًمؽ ُمٜم٘مّم٦م ُمٜمفو ًمذًمؽ ًمىلق يمىل٤من اًمىلذي اؾمىلتخٚمٗمف
همػم قمكم وضم٤مء وىم٤مل ًمٚمٜمٌل ^ :يمٞمػ شمؽميمٜمل ُمع اًمٜمًىل٤مء واًمّمىلٌٞم٦م؟ ًم٘مىل٤مل ًمىلف اًمٜمٌىلل ^ ٟمٗمىلس
اًم٘مقل اًمذي ىم٤مًمف ًمٕمكم.

ز -سدٖح كتاب اهلل ٔعرتت٘
طمدي٨م زيد سمـ أرىمؿ وأيب ؾمٕمٞمد اخلدري

ىم٤مٓ :ىم٤مل رؾمقل اه ^« :إق شم٤مرك ومٞمٙمؿ

ه )1أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ه )3632وهمػمه.
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ُم٤م إن متًٙمتؿ سمف ًمـ شمْمٚمقا سمٕمديو أطمدمه٤م أقمٔمؿ ُمىلـ أظمىلرو يمتىل٤مب اه طمٌىلؾ اه ممىلدود ُمىلـ
اًمًامء إمم إرضو وقمؽمؤ أهؾ سمٞمتلو وًمىلـ يتٗمرىمىل٤م طمتىلك يىلردا قمىلكم احلىلقضو ومىل٤مٟمٔمروا يمٞمىلػ
()1

ختٚمٗمقق ومٞمٝمامش .
قال الشقعة:
هذا احلدي٨م يدل قمغم وضمقب اًمتٛمًىلؽ سم٘مىلقل أهىلؾ اًمٌٞمىل٧مو وقمىلغم رأؾمىلٝمؿ قمىلكمو ومتٙمىلقن
()2

ـم٤مقمتٝمؿ واضمٌ٦مو ويٙمقن قمكم هق اعمًتحؼ ًمإلُم٤مُم٦م .
واجلواب:
()3

واًمرد قمغم هذا آؾمتدٓل ُمـ أوضمف :
أوال :يمام هل قم٤مدة اًمراومْم٦م ذم أن دقمقاهؿ ٓ شمتٓمىل٤مسمؼ ُمىلع اًمىلدًمٞمؾو ومٝمٜمىل٤م ُمىل ،هىلؿ يىلدَّ قمقن
قمّمٛم٦م إكٛم٦م ووضمقب اشمٌ٤مقمٝمؿو سمٞمٜمام احلدي٨م يتحدث قمـ اًمٕمؽمة وهؿ آل اًمٌٞم٧م وًمٞمس وم٘مىلط
إكٛم٦م آصمٜمل قمنم اًمذيـ هؿ سمٕمض آل اًمٌٞم٧م.
ثاكقا :أن اًمٜمٌل ^ ىم٤مل قمـ قمؽمشمف :إهن٤م واًمٙمت٤مب ًمـ يٗمؽمىم٤م طمتك يردا قمٚمٞمف احلىلقضو وهىلق
اًمّم٤مد اعمّمدو و ومٞمدل قمغم أن إمج٤مع اًمٕمؽمة طمج٦مو وهذا ىمقل ـم٤مكٗم٦م ُمىلـ أهىلؾ اًمًىلٜم٦مو ًمٙمىلـ
اًمٕمؽمة هؿ سمٜمق ه٤مؿمؿ يمٚمٝمؿ :وًمد اًمٕمٌ٤مسو ووًمد قمكمو ووًمد احل٤مرث سمىلـ قمٌىلد اعمٓمٚمىل٥مو وؾمىل٤مكر
سمٜمل أيب ـم٤مًم٥مو وهمػمهؿو وقمكم وطمده ًمٞمس هق اًمٕمؽمةو وؾمٞمد اًمٕمىلؽمة هىلق رؾمىلقل اه ^و وٓ
يٕمرف أن أطمدا ُمـ أكٛم٦م اًمٕمؽمة ىم٤مل :إٟمف جي٥م اشمٌ٤مع قمكم ذم يمؾ ُم٤م ي٘مقًمف.

ه )1اًمؽمُمذي ه )3786وأمحد ه)11119و واحل٤ميمؿ ه )4576وهمػمهؿ.
هُ )2مٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م هص.)172:
ه )3يٜمٔمرُ :مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ه.)397-393/7
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ثالثا :أن اًمٕمىلؽمة دمتٛمىلع قمىلغم إُم٤مُمتىلف وٓ أومْمىلٚمٞمتفو سمىلؾ أكٛمىل٦م اًمٕمىلؽمة يمىل٤مسمـ قمٌىل٤مس وهمىلػمه
ي٘مىلىلدُمقن أسمىلىل٤م سمٙمىلىلر وقمٛمىلىلر ذم اإلُم٤مُمىلىل٦م وإومْمىلىلٚمٞم٦مو ويمىلىلذًمؽ ؾمىلىل٤مكر سمٜمىلىلل ه٤مؿمىلىلؿ ُمىلىلـ اًمٕمٌ٤مؾمىلىلٞملمو
واجلٕمٗمريلمو وأيم،ر اًمٕمٚمقيلمو وهؿ ُم٘مرون سم٢مُم٤مُم٦م أيب سمٙمر وقمٛمرو وومٞمٝمؿ ُمـ أ ح٤مب ُم٤مًمىلؽو
وأيب طمٜمٞمٗم٦مو واًمِم٤مومٕملو وأمحدو وهمػمهؿ أوٕم٤مف ُمـ ومٞمٝمؿ ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦م.
واًمٜم٘مؾ اًم٤،مسم٧م قمـ مجٞمع قمٚمامء أهؾ اًمٌٞم٧م ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ ُمـ اًمتىل٤مسمٕملمو وشمىل٤مسمٕمٞمٝمؿ ُمىلـ وًمىلد
احلًلم سمـ قمكمو ووًمد احلًـو وهمػممه٤م أهنؿ يم٤مٟمقا يتقًمقن أسم٤م سمٙمر وقمٛمىلرو ويمىل٤مٟمقا يٗمْمىلٚمقهنام
قمغم قمكمو واًمٜم٘مقل قمٜمٝمؿ صم٤مسمت٦م ُمتقاشمرة.

نياقشث أهم أدلث الشٌػث الػقلٌث التاطلث
غلى اإلنانث والػصهث:
قاعدة ِاوة:
ىمٌؾ اًمٙم م قمـ سمٕمض طمججٝمؿ اًمٕم٘مٚمٞم٦م هٜم٤مك ىم٤مقمدة ُمٗمٞمدة ذم هذا اًمٌ٤مب ظم٤م ٦م ذم ىمْمىلٞم٦م
اإلُم٤مُم٦م ذيمره٤م أًمقد وم٘م٤مل« :وأُم٤م اًمدٓكؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦م ًمٚمِمٞمٕم٦م ومٝمل يم،ىلػمة ضمىلدا وًمٜمىلذيمر ىم٤مقمىلدة
يٛمٙمـ احلؾ هب٤م ًمٙمؾ دٓكٚمٝمؿ ومٜم٘مقل :إن اًمدًمٞمؾ قمىلغم هىلذا اعمىلدقمك ٓ خيٚمىلق قمىلـ صم صمىل٦م أىمًىل٤مم:
ٕٟمىلىلف إُمىلىل٤م مجٞمىلىلع ُم٘مدُم٤مشمىلىلف قم٘مٚمٞمىلىل٦مو أو مجٞمٕمٝمىلىل٤م ٟم٘مٚمٞمىلىل٦مو أو سمٕمْمىلىلٝم٤م قم٘مٚمٞمىلىل٦م وسمٕمْمىلىلٝم٤م ٟم٘مٚمٞمىلىل٦مو وهىلىلذا
آ ٓم ح همػم آ ٓم ح اعمِمٝمقر ذم اًمٙمىل مو ومىل٢من اًمىلدًمٞمؾ اًمٕم٘مىلكم يٓمٚمىلؼ ومٞمىلف قمىلغم ُمىل٤م يمىل٤من
ُمريمٌ٤م ُمـ اًمٕم٘مٚمٞم٤مت اًمٍموم٦مو واًمدًمٞمؾ اًمٜم٘مكم يٓمٚمؼ قمغم ُم٤م يم٤مٟم٧م إطمدى ُم٘مدُم٤مشمف ُمقىمقومىل٦م قمىلغم
اًمٜم٘مؾ .وهذه إىمً٤مم اًم ،صم٦م ُمـ اًمىلدًمٞمؾ ٓسمىلد أن شمٙمىلقن ُمىل٠مظمقذة ُمىلـ ذاكىلط اإلُم٤مُمىل٦م أو ُمىلـ
شمقاسمٕمٝم٤م أو ُمـ ـمريؼ شمٕمٞمٜمٝم٤م .وأ ؾ هذه اًمدٓكؾ يمٚمٝم٤م هىلل ُمٌ٤مطمىل٨م اإلُم٤مُمىل٦مو وُمٌ٤مطمٝ،مىل٤م ومىلرع
عمٌ٤مطم٨م اًمٜمٌقةو ٕن اإلُم٤مُم٦م ٟمٞم٤مسم٦م ًمٚمٜمٌقةو وُمٌ٤مطم٨م اًمٜمٌقة ومىلرع اإلهلٞمىل٤متو ٕن اًمٜمٌىلقة واًمرؾمىل٤مًم٦م
ُمـ اه شمٕم٤ممم .وم٢مذا ومًدت أ قل اًمِمٞمٕم٦م وُم٘مرراقؿ ذم هذه اعمٌ٤مطم٨م اًم ،صم٦م سمٛمخ٤مًمٗم٦م اًمٙمتىل٤مب
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واًمٕمؽمة واًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ ٤مرت دٓكٚمٝمؿ يم٠مهن٤م أظمذت ٧م اعمٜمع ذم صم ث ُمراشم٥م.
وًمٜمٌلم هذا اإلمج٤مل سمٛم٤،مل واوىلحُ :مىلُ ،م٘مىلدُم٤مقؿ اعمىل٠مظمقذة ذم اًمىلدٓكؾ اًمٙم،ىلػمة قمٜمىلدهؿ
هاإلُم٤مم جي٥م أن يٙمقن ُمٜمّمق ٤م قمٚمٞمف) أ ٚمف هأن ٟمّم٥م اإلُم٤مم واضم٥م قمغم اه شمٕم٤ممم) وأ ىلؾ
هذا إ ؾ هإن سمٕم٨م اًمٜمٌىلل واضمىل٥م قمىلغم اه) وعمىل٤م أسمٓمٚمٜمىل٤م ُمىلذهٌٝمؿ ذم هىلذه اعمٌ٤مطمىل٨م سمِمىلٝم٤مدة
()1

اًمٕمدول  -اًمٙمت٤مبو واًمٕمؽمةو واًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ  -يٌؼ ؿمٌٝم٦م وٓ ؿمؽ ذم سمٓم ٟمفش .

 -1دلٗن ٔدٕب عصىة اإلواً:
أٖ -ضتده الشٗعة لمقٕه بعصىة األئىة ببعض االصتدالالت العقمٗة ،فٗقٕلُٕ:
اإلٟمً٤من ٓ يٕمٞمش سمٛمٗمردهو وٓ سمد ُمـ أن جيتٛمىلع سمٖمىلػمه ُمىلـ اًمٌنمىلو وهىلذا آضمىلتامع ُمٔمٜمىل٦م
ًمٚمتٖم٤مًم٥م واًمتٖم٤مسمـو ومٙمؾ واطمد ُمىلـ إؿمىلخ٤مص ىمىلد حيتىل٤مج إمم ُمىل٤م ذم يىلد همىلػمهو ومتىلدقمقه ىمقشمىلف
اًمِمٝمقاٟمٞم٦م إمم أظمىلذه وىمٝمىلره قمٚمٞمىلف وفمٚمٛمىلف ومٞمىلفو ومٞمىل١مدي ذًمىلؽ إمم وىمىلقع اهلىلرج واعمىلرج وإصمىل٤مرة
اًمٗمتـو ٓ سمد ُمـ ٟمّم٥م إُم٤مم ُمٕمّمقم يّمد اًمٜم٤مس قمـ اًمٔمٚمؿ واًمتٕمديو ويٛمٜمٕمٝمؿ قمـ اًمتٖم٤مًمىل٥م
واًم٘مٝمرو ويٜمّمػ اعمٔمٚمىلقم ُمىلـ اًمٔمىل٤م و ويق ىلؾ احلىلؼ إمم ُمًىلتح٘مفو ٓ جيىلقز قمٚمٞمىلف اخلٓمىل٠م وٓ
اًمًٝمق وٓ اعمٕمّمٞم٦مو وإٓ ٓومت٘مر إمم إُم٤مم آظمرو ٕن اًمٕمٚم٦م اعمحقضم٦م إمم ٟمّم٥م اإلُم٤مم هل ضمىلقاز
اخلٓم٠م قمغم إُم٦م.

بٔ -اجلٕاب وَ أٔدْ(:)2
أوال :قمغم ومرض اًمتًٚمٞمؿ هبذا اًمدًمٞمؾ وم٤مإلُم٤مم اعمٕمّمىلقم ُمقضمىلقد وهىلق اًمٜمٌىلل ^و وـم٤مقمتىلف
واضمٌ٦م ذم يمؾ زُم٤من قمغم يمؾ أطمدو وقمٚمؿ إُم٦م سم٠مُمره وهنٞمف أفمٝمر وأووح ُمـ قمٚمؿ اًمِمٞمٕم٦م سم٠مُمر

ه )1خمتٍم اًمتحٗم٦م هص.)177:
ه )2يٜمٔمرُ :مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ه.)400 -383/6
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اإلُم٤مم اًمٖم٤مك٥م وهنٞمف.
ثاكقا :أن هذا اإلُم٤مم هبذه اًمّمٗم٦م اًمتل أوردوه٤م يقضمد أسمداو وإذا يمىل٤من اعم٘مّمىلقد ٓ حيّمىلؾ
ُمٜمف رءو يٙمـ سمٜم٤م طم٤مضم٦م إمم إصمٌىل٤مت اًمقؾمىلٞمٚم٦مو ٕن اًمقؾمىل٤مكؾ ٓ شمىلراد إٓ عم٘م٤م ىلده٤مو وم٤مٕكٛمىل٦م
آصمٜم٤م قمنم حيّمؾ ٕطمد ُمـ إُم٦م سم٠مطمد ُمىلٜمٝمؿ مجٞمىلع ُم٘م٤م ىلد اإلُم٤مُمىل٦مو ومىل٢مذا يتح٘مىلؼ ومىلٞمٝمؿ
ُم٘مّمقد اإلُم٤مُم٦م ومٚمٞمًقا سم٠مكٛم٦م سمٛم٘مت٣م دًمٞمٚمٝمؿ اًمً٤مسمؼ.
ثالثا :ىمقًمٙمؿ ٓ :سمد ُمـ ٟمّم٥م إُم٤مم ُمٕمّمقم يٗمٕمؾ هذه إُمقرو أشمريدون أٟمف ٓ سمد أن خيٚمىلؼ
اه وي٘مٞمؿ ُمـ يٙمقن ُمتّمٗم٤م هبذه اًمّمٗم٤مت؟ أم جي٥م قمغم اًمٜم٤مس أن يٌ٤ميٕمقا ُمـ يٙمقن يمذًمؽ؟
وم٢من أردشمؿ إولو وم٤مه خيٚمؼ أطمدا ُمتّمٗم٤م هبذه اًمّمٗم٤متو وم٢من هم٤مي٦م ُم٤م قمٜمديمؿ أن شم٘مقًمقا:
إن قمٚمٞم٤م يم٤من ُمٕمّمقُم٤م ًمٙمـ اه يٛمٙمٜمف و ي١ميدهو وطمٞمٜمئىلذ ومىلام ظمٚمىلؼ اه هىلذا اعمٕمّمىلقم اعم١ميىلد
اًمذي اىمؽمطمتٛمقه قمغم اهو وإن ىمٚمتؿ :إن اًمٜم٤مس جي٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يٌ٤ميٕمقه ويٕمىل٤موٟمقهو ىمٚمٜمىل٤م :أيْمىل٤م
وم٤مًمٜم٤مس يٗمٕمٚمقا ذًمؽو ؾمقاء يم٤مٟمقا ُمٓمٞمٕملم أو قمّم٤مة.
وقمغم يمؾ شم٘مدير ومام طمّمؾ ٕطمد ُمـ اعمٕمّمقُملم قمٜمديمؿ شم٠ميٞمدو ٓ ُمىلـ اه وٓ ُمىلـ اًمٜمىل٤مس.
وهذه اعمّم٤مًمح اًمتل ذيمرمتقه٤م ٓ ّمؾ إٓ سمت٠ميٞمد.
رابعا :إٟمام وضم٥م اعمٕمّمقم ًمٞمزيؾ اًمٔمٚمؿ واًمنم قمـ أهؾ اعمديٜم٦مو ومٝمؾ شم٘مقًمقن :إٟمف يزل ذم
يمؾ ُمديٜم٦م ظمٚم٘مٝم٤م اه شمٕم٤ممم ُمٕمّمقم يدومع فمٚمؿ اًمٜم٤مس أم ٓ؟
وم٢من ىمٚمىلتؿ سمىل٤مٕولو يمىل٤من هىلذا ُمٙمىل٤مسمرة فمىل٤مهرةو ومٝمىلؾ ذم سمىل د اًمٙمٗمىل٤مر ُمىلـ اعمنمىليملم وأهىلؾ
اًمٙمت٤مب ُمٕمّمقم؟ وهؾ يم٤من ذم اًمِم٤مم قمٜمد ُمٕم٤موي٦م ُمٕمّمقم؟
وإن ىمٚمتؿ :سمؾ ٟم٘مقل :هق ذم يمؾ ُمديٜم٦م واطمد وًمف ٟمقاب ذم ؾم٤مكر اعمداكـ.
ىمٞمؾ :ومٙمؾ ُمٕمّمقم ًمف ٟمقاب ذم مجٞمع ُمداكـ إرض أم ذم سمٕمْمٝم٤م؟
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وم٢من ىمٚمتؿ :ذم اجلٛمٞمع يم٤من هذا ُمٙم٤مسمرةو وإن ىمٚمتؿ :ذم اًمٌٕمض دون اًمٌٕمض .ىمٞمؾ :ومام اًمٗمىلر
إذا يم٤من ُم٤م ذيمرمتقه واضمٌ٤م قمغم اهو ومجٞمع اعمداكـ طم٤مضمتٝمؿ إمم اعمٕمّمقم واطمدة؟

 -2دلٗن الٍص عمى اإلواً:
أٖ -ضتتده الشتتٗعة إلثبتتات ٔدتتٕد التتٍص عمتى عمتت٘

بتتدلٗن عقمتت٘ عٍتتدِي

فٗقٕلُٕ:
إن اإلُم٤مم جي٥م أن يٙمقن ُمٜمّمق ٤م قمٚمٞمفو ٕٟمف ًمٞمس سمٕمض اعمخت٤مريـ ًمٌٕمض إُم٦م أومم ُمـ
اًمٌٕمض اعمخت٤مر أظمرو وٕداكف إمم اًمتٜم٤مزع واًمتِم٤مضمرو ومٞمىل١مدي ٟمّمىل٥م اإلُمىل٤مم إمم أقمٔمىلؿ أٟمىلقاع
اًمٗمً٤مد اًمتل ٕضمؾ دركٝم٤م أوضمٌٜم٤م ٟمّمٌفو وهمػم قمكم ُمـ إكٛمىل٦م ذم زُمٜمىلف يٙمىلـ ُمٜمّمق ىل٤م قمٚمٞمىلف
سم٤مإلمج٤معو ومتٕملم أن يٙمقن هق اإلُم٤مم.

بٔ -اجلٕاب وَ أٔدْ(:)1
أوال :أن هذا ُمّم٤مدرة قمىلغم اعمٓمٚمىلقبو وم٤مإلمجىل٤مع قمٜمىلديمؿ ًمىلٞمس سمحجىل٦مو وإٟمىلام احلجىل٦م ىمىلقل
اعمٕمّمقمو ومٞمٕمقد إُمر إمم إصمٌ٤مت اًمٜمص سم٘مقل اعمٕمّمقم اًمذي شمدقمقن ًمف اًمٜمصو ودمٕمٚمقن ىمىلقل
اًم٘م٤مكؾ اًمذي يٕمرف ح٦م ىمقًمف :أٟم٤م اعمٕمّمقمو وأٟم٤م اعمٜمّمقص قمغم إُم٤مُمتلو طمج٦مو وهىلذا ُمىلـ
أسمٚمغ اجلٝمؾ.
ثاكقا :ىمقًمٙمؿ :همػم قمكم ُمـ أكٛمتٝمؿ يٙمـ ُمٜمّمق ٤م قمٚمٞمف سم٤مإلمج٤معو هذا يمذب ُمتٞم٘مـو وم٢مٟمىلف
ٓ إمج٤مع قمغم ٟمٗمل اًمٜمص قمـ همػم قمكم.
ثالثاا :هذا اًمدًمٞمؾ يٛمٙمـ ىمٚمٌف وآؾمتدٓل سمف قمٚمٞمٙمؿو وم٠مٟمتؿ أوضمٌتؿ اًمىلٜمص ًمىلئ يٗميضىل إمم
اًمتِم٤مضمر اعمٗميض إمم أقمٔمؿ أٟمقاع اًمٗمً٤مدو واحل٘مٞم٘م٦م أن إُمر سم٤مًمٕمٙمسو وم٢من أسم٤م سمٙمىلر

شمىلقمم

ه )1يٜمٔمرُ :مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ه.)457-443/6
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سمدون هذا اًمٗمً٤مدو وقمٛمر وقم،امن شمقًمٞم٤م سمدون هذا اًمٗمًىل٤مدو وإٟمىلام قمٔمىلؿ هىلذا اًمٗمًىل٤مد ذم اإلُمىل٤مم
اًمذي ادقمٞمتؿ أٟمف ُمٜمّمقص قمٚمٞمف دون همػمهو ومقىمع ذم وٓيتف ُمـ أٟمقاع اًمتِمىل٤مضمر واًمٗمًىل٤مد ُمىل٤م
حيّمؾ ذم وٓيىل٦م همىلػمهو ومٙمىل٤من ُمىل٤م ضمٕمٚمتٛمىلقه وؾمىلٞمٚم٦م إٟمىلام طمّمىلؾ ُمٕمىلف ٟم٘مىلٞمض اعم٘مّمىلقدو سمىلدون
وؾمٞمٚمتٙمؿو ومٌٓمؾ يمقن ُم٤م ذيمرمتقه وؾمٞمٚم٦م إمم اعم٘مّمقد.
رابعا :يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل :إن شمرك اًمٜمص قمىلغم ُمٕمىللم أومم سم٤مًمرؾمىلقل ^و وم٢مٟمىلف إن يمىل٤من اًمىلٜمص
ًمٞمٙمقن ُمٕمّمقُم٤مو وم ُمٕمّمقم سمٕمد اًمرؾمقلو وإن يم٤من سمىلدون اًمٕمّمىلٛم٦م وم٘مىلد حيىلت٩م سمىل٤مًمٜمص قمىلغم
وضمقب اشمٌ٤مقمف ذم يمؾ ُم٤م ي٘مقلو وٓ يٛمٙمىلـ ٕطمىلد سمٕمىلد ُمىلقت اًمرؾمىلقل أن يراضمىلع اًمرؾمىلقل ذم
أُمره ًمػمده أو يٕمزًمفو ومٙم٤من أن ٓ يٜمص قمغم ُمٕملم أومم ُمـ اًمٜمصو وهذا سمخىل ف ُمىلـ يقًمٞمىلف ذم
طمٞم٤مشمفو وم٢مٟمف إذا أظمٓم٠م أو أذٟم٥م أُمٙمـ اًمرؾمىلقل سمٞمىل٤من ظمٓمئىلف ورد ذٟمٌىلفو ومٙمىل٤من قمىلدم اًمىلٜمص قمىلغم
ُمٕملم ُ -مع قمٚمؿ اعمًٚمٛملم سمديٜمٝمؿ  -أ ٚمح ًمألُم٦مو ويمذًمؽ وىمع.
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شتهات
الشٌػث حول
تكفٌر الصحاةث
رطي الله غيهم

الىحدة الثانيت :شبهاث الشيعت حىل تكفير الصحابت

حمتويات الوحدة:
 أهؿ ؿمٌٝم٤مت اؾمتدٓهلؿ من الؼرآن.
 أهؿ ؿمٌٝم٤مت اؾمتدٓهلؿ ُمـ اًمًٜم٦م.
 اؾمتدٓٓقؿ ُمـ اًم٘مّمص وإظمٌ٤مر.
 سمٕمض ُمٓم٤مقمٜمٝمؿ ذم اًمّمح٤مسم٦م

.
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نقدنث:
ىمٌؾ ذيمر ؿمٌٝم٤مت اًمِمٞمٕم٦م ذم هذا اعمقوقع هٜم٤مك ُم٘مدُم٤مت ُمٝمٛم٦م:
أوالً :يًتدل اًمِمٞمٕم٦م سم٤مًمٕمديد ُمـ أيىل٤مت وإطم٤مديىل٨م قمىلغم يمٗمىلر اًمّمىلح٤مسم٦م

و وهىلذا

آؾمتدٓل يرد قمٚمٞمف إؿمٙم٤مل يمٌػم :وذًمؽ أهنؿ يىلدَّ قمقن أن ُمىلـ أؾمىلٌ٤مب يمٗمىلر اًمّمىلح٤مسم٦م يمىلقهنؿ
طمرومقا اًم٘مرآنو وؾمٌ٥م ريٗمٝمؿ أُمران :رهمٌتٝمؿ ذم إظمٗم٤مء أُمر آل اًمٌٞم٧مو وإظمٗم٤مء ـمٕمىلـ اًم٘مىلرآن
ومٞمٝمؿ وومْمحف هلؿو ي٘مقل ٟمٕمٛم٦م اه اجلزاكري« :وٓ شمٕمج٥م ُمـ يم،رة إظمٌ٤مر اعمقوققم٦مو ومىل٢مهنؿ
ىمد همػموا وسمدًمقا ذم اًمديـ ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمىلـ هىلذاو يمتٖمٞمىلػمهؿ اًم٘مىلرآن و ريىلػ

سمٕمد اًمٜمٌل

يمٚمامشمفو وطمذف ُم٤م ومٞمف ُمـ ُمداكح آل اًمرؾمقل وإكٛم٦م اًمٓمىل٤مهريـو وومْمىل٤مكح اعمٜمىل٤موم٘ملم وإفمٝمىل٤مر
()1

ُمً٤موهيؿش .
وروى اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مق ذم شمٗمًػمه قمـ أيب ذر اًمٖمٗم٤مري
اه

ىلكم
مجع قم ّ

أٟمىلف ىمىل٤مل« :عمىل٤م شمىلقذم رؾمىلقل

اًم٘مىلرآنو وضمىل٤مء سمىلف امم اعمٝمىل٤مضمريـ وإٟمّمىل٤مر وقمروىلف قمٚمىلٞمٝمؿ عمىل٤م ىمىلد

أو ٤مه سمذًمؽ رؾمقل اه

و ومٚمام ومتحف أسمقسمٙمر ظمرج ذم أول ٗمح٦م ومتحٝم٤م ومْمىل٤مكح اًم٘مىلقمو

ومقصم٥م قمٛمر وم٘م٤مل :ي٤م قمكم اردده وم طم٤مضم٦م ًمٜم٤م ومٞمفو وم٠مظمذه قمكم

واٟمٍمفو صمؿ أطمي زيىلد

سمـ صم٤مسم٧م ويم٤من ىم٤مرك٤م ًمٚم٘مرآنو وم٘م٤مل ًمف قمٛمىلر :إن قمٚمٞمىل ً٤م ضم٤مءٟمىل٤م سمىل٤مًم٘مرآن وومٞمىلف ومْمىل٤مكح اعمٝمىل٤مضمريـ
وإٟمّم٤مرو وىمد أردٟم٤م أن شم١مًمػ ًمٜم٤م اًم٘مرآن وشمً٘مط ُمٜمف ُم٤م يم٤من ومٞمف ومْمٞمح٦م وهتىلؽ ًمٚمٛمٝمىل٤مضمريـ
وإٟمّم٤مر .وم٠مضم٤مسمف زيد إمم ذًمؽ صمؿ ىم٤مل :وم٢من أٟم٤م ومرهم٧م ُمـ اًم٘مرآن قمغم ُمىل٤م ؾمىل٠مًمتؿ وأفمٝمىلر قمىلكم
اًم٘مرآن اًمذي أ ًَّمٗمف أًمٞمس ىمد سمٓمؾ يمؾ ُم٤م ىمد قمٛمٚمتؿ؟ صمؿ ىمىل٤مل قمٛمىلر :ومىلام احلٞمٚمىل٦م؟ ىمىل٤مل زيىلد :أٟمىلتؿ
أقمٚمؿ سم٤محلٞمٚم٦م .وم٘م٤مل قمٛمرُ :م٤م احلٞمٚم٦م دون أن ٟم٘متٚمف وٟمًؽميح ُمٜمف .ومدسمر ذم ىمتٚمف قمغم يد ظم٤مًمىلد سمىلـ
اًمقًمٞمد ومٚمؿ ي٘مدر قمغم ذًمؽو ومٚمام اؾمتخٚمػ قمٛمر ؾم٠مل قمٚمٞم٤م أن يدومع إًمٞمٝمؿ اًم٘مرآن ومٞمحرومىلقه ومىلٞمام
ه )1إٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م ه.)97/1
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سمٞمٜمٝمؿو ىم٤مل :ي٤م أسم٤م احلًـو إن يمٜم٧م ضمئ٧م سمف إمم أيب سمٙمر وم٠مت سمف إًمٞمٜم٤م طمتك ٟمجتٛمىلع قمٚمٞمىلف .وم٘مىل٤مل
 :هٞمٝم٤مت ًمٞمس إمم ذًمؽ ؾمىلٌٞمؾ إٟمىلام ضمئىل٧م سمىلف إمم أيب سمٙمىلر ًمت٘مىلقم احلجىل٦م قمٚمىلٞمٙمؿ وٓ

قمكم
ّ

شم٘مقًمقا يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :إٟم٤م يمٜم٤م قمـ هذا هم٤مومٚملم أو شم٘مقًمقا ُمىل٤م ضمئتٜمىل٤م سمىلفو إن اًم٘مىلرآن اًمىلذي قمٜمىلدي ٓ
يٛمًف إٓ اعمٓمٝمرون وإو ىلٞم٤مء ُمىلـ وًمىلدي .وم٘مىل٤مل قمٛمىلر :ومٝمىلؾ وىمىل٧م إلفمٝمىل٤مره ُمٕمٚمىلقم؟ ىمىل٤مل
()1

ٟ :مٕمؿو إذا ىم٤مم اًم٘م٤مكؿ ُمـ وًمدي ئمٝمره وحيٛمؾ اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ومتجري اًمًٜم٦م سمفش .

قمكم

ومٚمق يم٤مٟم٧م هىلذه أيىل٤مت داًمىل٦م قمىلغم يمٗمىلر اًمّمىلح٤مسم٦م ومٚمىلامذا ي٘مىلؿ اًمّمىلح٤مسم٦م سم٢مظمٗم٤مكٝمىل٤م يمٌ٘مٞمىل٦م
أي٤متو ظم٤م ٦م وأهن٤م آي٤مت يم،ػمةو ومٙمٞمػ يٗمققؿ إُمر ويٌ٘مقهن٤م ذم اعمّمحػ؟
وم٢مُم٤م أن هذه أي٤مت سحي٦م ذم يمٗمر اًمّمح٤مسم٦م وهذا ُمٕمٜم٤مه أهنؿ ي٘مقُمقا سمتحريىلػ اًم٘مىلرآنو
أو أن هذه أي٤مت همػم سحي٦م وم يّمح أن يًتدًمقا هب٤م قمغم يمٗمر اًمّمح٤مسم٦م.
وإُمر أؿمد سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمألطم٤مدي٨م اعمروي٦م ُمىلـ ـمريىلؼ اًمّمىلح٤مسم٦م

و إذ يمٞمىلػ شمٙمىلقن هىلذه

إطم٤مدي٨م داًم٦م قمغم يمٗمرهؿ صمؿ ي٘مقُمقن هؿ سمروايتٝم٤م وٟم٘مٚمٝم٤م دون أن يٙمتٛمقا ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م؟
ثاكق ًا ٓ :يّمىلح أن يًىلتدل اًمِمىلٞمٕم٦م سمىل٤مًم٘مرآن وٓ سم٤مًمًىلٜم٦م قمىلغم شمٙمٗمىلػم اًمّمىلح٤مسم٦م

و ٕن

اًمذيـ ٟم٘مٚمقا اًم٘مرآن واًمًٜم٦م هؿ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرامو وم٢مذا يم٤مٟمقا يمٗم٤مرا أو ؾم٤مىمٓمل اًمٕمداًم٦م يمام ي٘مىلقل
اًمِمٞمٕم٦م وم ي٘مٌؾ ٟم٘مٚمٝمؿو ومٙمٞمػ يٙمٗمروهنؿ صمؿ يّمححقن ٟم٘مٚمٝمؿ ويًتدًمقن سمىلف قمىلغم يمٗمىلرهؿ؟!
وم٢مُم٤م أن يٙمقن ٟم٘مٚمٝمؿ حٞمح٤م وُمٕمٜمىلك ذًمىلؽ أهنىلؿ ًمٞمًىلقا سمٙمٗمىل٤مرو أو يٙمقٟمىلقا يمٗمىل٤مرا ومىل يّمىلح
ٟم٘مٚمٝمؿ وم يٙمقن هٜم٤مك دًمٞمؾ حٞمح قمغم يمٗمرهؿ!! وهذا ُم٠مز ٓ خمرج ًمٚمِمٞمٕم٦م ُمٜمف.
ثالث ًا :يتج٤مهؾ اًمِمٞمٕم٦م اًمٜمّمىلقص اًم٘مٓمٕمٞمىل٦م اًمٙم،ىلػمة ذم اًم٘مىلرآن واًمًىلٜم٦م واًمداًمىل٦م قمىلغم ومْمىلؾ
اًمّمح٤مسم٦م

وإيامهنؿو ويذهٌقن ويًتدًمقن سم٠مدًم٦م حٞمحٝم٤م همىلػم سيىلحو وسحيٝمىل٤م همىلػم

ه )1اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ه.)44-43/1

27

الوحدة الثاىٌث
شتهات الشٌػث حول تكفٌر الصحاةث
رطوان الله غلٌهم

حٞمحو وهذا ظمٚمؾ يمٌػم ذم آؾمتدٓلو وهؿ يٕمتذرون قمىلـ هىلذه اًمٜمّمىلقص سمىل٠من هىلذا اعمىلدح
هلؿ يم٤من وىم٧م إيامهنؿو وًمٙمٜمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ ارشمدواو وًمٙمٜمٝمؿ هبذا يٜم٤مىمْمىلقن ُمىلذهٌٝمؿ ذم اعمقاومىل٤مةو
وذًمؽ أهنؿ يرون أن «ُمـ قمىلرف اه شمٕمىل٤ممم وىمتىل٤م ُمىلـ دهىلره وآُمىلـ سمىلف طمىل٤مٓ ُمىلـ زُم٤مٟمىلف وم٢مٟمىلف ٓ
يٛمقت إٓ قمغم اإليامن سمفو وُمـ وُم٤مت قمغم اًمٙمٗمر سم٤مه شمٕم٤ممم وم٢مٟمف ي١مُمـ سمف وىمت٤م ُمـ إوىم٤متش
()1

يمام ىم٤مل اعمٗمٞمد و وقمغم هذا وم٢من اه شمٕم٤ممم ٓ يٛمٙمـ أن يِمٝمد هلىلؿ سمىل٤مإليامن ويٜ،مىلل قمٚمىلٞمٝمؿ وهىلق
يٕمٚمؿ أهنؿ ؾمٞمٛمقشمقن قمغم اًمٙمٗمرو وم٢مُم٤م أهنؿ ُم٤مشمقا قمغم اإليامن وًمٞمًقا سمٙمٗم٤مرو أو أن أي٤مت اًمتل
شمٜ،مل قمٚمٞمٝمؿ همػم حٞمح٦م!! وهذا ُم٠مز آظمر يّمٕم٥م قمٚمٞمٝمؿ اخلروج ُمٜمف.
رابع ًا :آي٤مت اًمٜ،م٤مء قمغم اًمّمح٤مسم٦م ذم اًم٘مرآن أسح وأووح سمٙم،ػم ُمـ أي٤مت اًمتىلل يًىلتدل
هب٤م اًمِمىلٞمٕم٦م قمىلغم ىمْمىلٞم٦م اإلُم٤مُمىل٦مو ومٙمٞمىلػ يٙمٗمىلرون اًمّمىلح٤مسم٦م ًمىلؽميمٝمؿ إظمىلذ سمٜمّمىلقص ظمٗمٞمىل٦م
اًمدًٓم٦مو سمٞمٜمام اًمِمٞمٕم٦م يؽميمقن ٟمّمق ىل٤م ىمٓمٕمٞمىل٦م اًمدًٓمىل٦م!! ومىل٠مي اًمٗمىلري٘ملم أطمىلؼ سم٤مإلٟمٙمىل٤مر؟! وٓ
ضمقاب ًمٚمِمٞمٕم٦م قمـ هذا إٓ سم٤مًم٘مقل سمقىمقع اًمتحريػ سم٤مًم٘مرآن وهذا يمٗمر ٓ ؿمؽ ومٞمف.

 -1أهم شتهات استداللهم نو القرآن:
أي٤مت اًمتل يًتدل هب٤م اًمِمٞمٕم٦م قمغم شمٙمٗمػم اًمّمح٤مسم٦م هل قمغم ىمًٛملم:

القضي األٔه :آٖات ٌشلت يف شأُ اللفار فأٌشلِٕا عمى الصشابة.
أ -قٕلتتتتتتتتتتْ تعتتتتتتتتتتا

﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

﮶﴾[ؾمٌ٠م.]20:
وهذه أي٦م شمٕمد ُمـ أؿمٝمر أي٤مت اًمتل يًتدل هب٤م اًمِمٞمٕم٦م قمغم شمٙمٗمػم اًمّمح٤مسم٦م

.

ه )1أواكؾ اعم٘م٤مٓت هص.)83:

28

الوحدة الثاىٌث
شتهات الشٌػث حول تكفٌر الصحاةث
رطوان الله غلٌهم

يؼول الشقعة:
روى ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اهل زم قمـ قمكم

أٟمف ؾم٠مل ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد« :هؾ شمىلدري ُمىلـ أول

ُمـ سم٤ميع أسم٤م سمٙمر قمغم ُمٜمؼم رؾمقل اه؟ صمىلؿ أظمىلؼمه أن اًمىلذي سمىل٤ميع أسمىل٤م سمٙمىلر أوٓ هىلق إسمٚمىلٞمسو صمىلؿ
روى ًمف ىمّم٦م طمّمٚم٧م يىلقم همىلدير ظمىلؿ طمىللم ٟمّمىلٌف رؾمىلقل اه ^ إُم٤مُمىل٤م ُمىلـ سمٕمىلده سمىل٠مُمر اهو
وأظمؼم أ ح٤مسمف سم٠من قمٚمٞم٤م أومم هبؿ ُمـ أٟمٗمًٝمؿو ومحزن إسمٚمٞمس وظمٌم أن يتؿ إُمر ًمٕمىلكمو ًمٙمىلـ
اًمّمح٤مسم٦م سم٤مُمتٜم٤مقمٝمؿ قمـ ُمٌ٤ميٕم٦م قمىلكم سمٕمىلد وومىل٤مة رؾمىلقل اه ^ وُمٌىل٤ميٕمتٝمؿ همىلػمه سمىلدٓ ُمٜمىلف ىمىلد
أزاًمقا هذا احلزن قمٜمفو ومخرج إمم أسم٤مًمًتف ىم٤مك هلؿ« :يمٞمػ رأيتٛمقق ىلٜمٕم٧م هبىلؿ طمىللم شمريمىلقا
ُم٤م أُمرهؿ اه سمف ُمـ ـم٤مقمتف وُمىل٤م أُمىلرهؿ سمىلف رؾمىلقًمف؟ش ىمىل٤مل قمىلكم« :وذًمىلؽ ىمقًمىلف شمٕمىل٤ممم﴿ :ﮬ
()1

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴾[ؾمٌ٠م ]20:ش .
اجلواب:
هذه أي٦م واًمتل ىمٌٚمٝم٤م إظمٌ٤مر ُمـ اه شمٕم٤ممم قمـ ممٚمٙم٦م ؾمٌ٠م اًمتل يم٤مٟمىل٧م سمىل٤مًمٞمٛمـ ي٠مشمٞمٝمىل٤م رزىمٝمىل٤م
رهمدا ُمـ يمؾ ُمٙم٤من ومٙمٗمرت ٟمٕمٛم٦م اه شمٕم٤مممو ومٜمزًم٧م قمٚمٞمٝمؿ قم٘مقسم٦م اه شمٕم٤مممو وىمىلد يمىل٤من إسمٚمىلٞمس
ومّمدَ فمٜمف قمٚمٞمٝمؿ سم٢مهمقاكٝمؿ.
فمـ ومٞمٝمؿ فمٜم٤م همػم ي٘ملم أهنؿ يتٌٕمقٟمف ويٓمٞمٕمقٟمف ذم ُمٕمّمٞم٦م اهو َ
ومّمىلدَ قمىلغم
وققل :فمـ سمٌٜمل آدم مجٞمٕم٤م طمٞمٜمام رأى ُم٤م ريم٥م ومٞمٝمؿ ُمىلـ اًمِمىلٝمقة واًمٖمْمىل٥مو َ
يمٗم ىلىلىلرة سمٜم ىلىلىلل آدم اًم ىلىلىلذي فمىلىلىلىلـ طم ىلىلىللم ىم ىلىلىل٤مل﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﮐ﴾[إقمراف .]17:وًمٞمس ذم هذه أي٦م أي ذيمر أو طمتك جمرد إؿم٤مرة ًمٚمّمح٤مسم٦م

ب -قٕلتتتتتْ تعتتتتتتا

.

 ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ه )1اًمً٘مٞمٗم٦م ًمًٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس هص.)81-79:
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ﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾[اًمٌ٘مرة.]253:
يؼول الشقعة:
روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ أيب ضمٕمٗمر ذم ىمّم٦م سمٞمٕم٦م أيب سمٙمىلر

ىمقًمىلف« :أًمىلٞمس اه ىمىلد أظمىلؼم قمىلـ

اًمذيـ ُمـ ىمٌٚمٝمؿ ُمـ إُمؿ أهنؿ اظمتٚمٗمقا ُمـ سمٕمد ُم٤م ضم٤مءقؿ اًمٌٞمٜم٤مت -واؾمتِمٝمد هبذه أيىل٦م صمىلؿ
ىم٤مل -:وذم هذا ُم٤م يًتدل سمف قمغم أن أ ح٤مب حمٛمىلد ىلغم اه قمٚمٞمىلف وآًمىلف اظمتٚمٗمىلقا ُمىلـ سمٕمىلدهو
()1

ومٛمٜمٝمؿ ُمـ آُمـ وُمٜمٝمؿ ُمـ يمٗمرش .
اجلواب:
ًمٞمس اعم٘مّمقد هبذه أي٦م أ ح٤مب حمٛمد ^و وم٢مهنؿ ي٘متتٚمىلقا إصمىلر وومىل٤مة رؾمىلقل اه ^و ٓ
ذم ظم وم٦م أيب سمٙمر وٓ قمٛمر وٓ قم،امنو وإٟمام وىمع اًم٘مت٤مل ذم زُمىلـ قمىلكمو و يٙمىلـ ظم ومٝمىلؿ قمىلغم
ىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمد اإلؾم م.
وىمد ىم٤مل اًمٓمؼمد ذم شمٗمًػم هذه أي٦م« :هوًمق ؿم٤مء اه ُم٤م اىمتتؾ اًمذيـ ُمـ سمٕمدهؿ) ُمـ سمٕمد
ُمقؾمك وقمٞمًكو وأؤ سمٚمٗمظ اجلٛمع ٕن ذيمرمه٤م يٖمٜمل قمىلـ ذيمىلر اعمتٌٕمىللم هلىلامو يمىلام ي٘مىل٤مل :ظمىلرج
()2

إُمػم ومٜمٙمقا ذم اًمٕمدو ٟمٙم٤مي٦م قمٔمٞمٛم٦مش .

ز -قٕلتتتتتتتتتتْ تعتتتتتتتتتتا

﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ﴾[اًمٜمً٤مء]41:

ه )1اًمٙم٤مذم ه.)270/8
ه )2جمٛمع اًمٌٞم٤من ه.)359/1
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يؼول الشقعة:
ىم٤مل اًمٙم٤مؿم٤مق ذم شمٗمًػمه٤م« :إن اًمٜمٌل يِمٝمد قمغم إُم٦م واًمّمح٤مسم٦م سم٤مرشمداده٤م واقمتداكٝم٤م قمغم
()1

أهؾ سمٞمتفش .
اجلواب:
هذه أي٦م حمٛمقًم٦م قمغم اًمٙمٗم٤مر يمام يدل قمىلغم ذًمىلؽ ىمقًمىلف ومىلٞمام سمٕمىلد﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾[اًمٜمًىلىل٤مء]42:و وىمٞمىلىلؾ :اعم٘مّمىلىلقد هىلىلذه إُمىلىل٦مو وأن اًمٜمٌىلىلل ^
()2

يِمٝمد قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٌ غو وىمٞمؾ :يِمٝمد هلؿ وقمٚمٞمٝمؿ سم٠مقمامهلؿ .
صمؿ إن ًمٗمظ إُم٦م قم٤مم ويدظمؾ ومٞمف أهؾ سمٞمتفو ومٞمٙمقن رؾمىلقل اه ؿمىلٝمٞمدا قمٚمىلٞمٝمؿ يمىلذًمؽو ومىلام
ي٘م٤مل ذم ؿم٠من ؿمٝم٤مدشمف قمٚمٞمٝمؿ ي٘م٤مل يمذًمؽ ذم ؿم٠من ؿمٝم٤مدشمف قمغم اًمّمح٤مسم٦م.
وقمغم هذا وم يٙمقن ذم أي٦م دًمٞمؾ قمغم ذم اًمّمح٤مسم٦م.

القضي الجاٌ٘ :آٖات ال تده عمى اللفز فأٔلِٕا عمى وعٍى اللفز.
أ -قٕلْ تعا

 ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾
[آل قمٛمران]144:

يؼول الشقعة:
روى اًمٓمؼمد قمـ أيب ضمٕمٗمر أٟمف ذيمر ىمّم٦م همدير ظمؿ وذيمر ىمقل رؾمقل اه ^ ًمٚمّمىلح٤مسم٦م

ه )1اًمقاذم ه.)180/2
ه )2يٜمٔمر :زاد اعمًػم ه )407/1شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ه.)198/5
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ذم يقم اًمٖمدير حمذرا هلؿ ُمـ ٟم٘مض سمٞمٕم٦م قمكمُ« :مٕم٤مذ اًمٜم٤مس أٟمذريمؿ أق رؾمقل اه إًمٞمٙمؿو ىمىلد
ظمٚم٧م ُمـ ىمٌكم اًمرؾمؾ أوم٢من ُم٧م أو ىمتٚم٧م اٟم٘مٚمٌتؿ قمغم أقم٘م٤مسمٙمؿو وُمىلـ يٜم٘مٚمىل٥م قمىلغم قم٘مٌٞمىلف ومٚمىلـ
يي اه ؿمٞمئ٤م وؾمٞمجزي اه اًمِم٤ميمريـو أٓ وإن قمٚمٞم٤م هق اعمق قف سم٤مًمّمىلؼم واًمِمىلٙمرو صمىلؿ ُمىلـ
()1

سمٕمده وًمدي ُمـ ٚمٌفش .
اجلواب:
هذه أي٦م ُمـ مجٚم٦م أي٤مت اًمتل ٟمزًم٧م سمٕمىلد همىلزوة أطمىلدو وذًمىلؽ قمىلغم طم٤مدصمىل٦م إؿمىل٤مقم٦م ُم٘متىلؾ
اًمٜمٌىلل ^ ذم هىلذه اًمٖمىلزوةو طمٞمىلىل٨م دب اًمىلقهـ واًمْمىلٕمػ إمم سمٕمىلض اًمّمىلح٤مسم٦مو ومٜمزًمىل٧م أيىلىل٦م
شمٕم٤مشمٌٝمؿ قمغم هذا اًمت٘م٤مقمس واًمْمٕمػو ومٝمل ًمٞمً٧م ومٞمام يدقمقن.
سمؾ إهنؿ يروون ذم يمتٌٝمؿ أن أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ ىمرأ هذه أيىل٦م عمىل٤م ىمىلٌض رؾمىلقل اه ^ أُمىل٤مم
()2

قمٛمر ٕضمؾ أن يٌ،تف و واعمْمحؽ أهنؿ يًقىمقن هذا ذم ُم٘م٤مم اًمٓمٕمـ قمغم قمٛمىلر

و وأٟمىلف

يٙمـ يٕمٚمؿ أن اعمقت ضم٤مكز قمغم رؾمقل اهو طمتك ىمرأ قمٚمٞمف أسمق سمٙمر هذه أي٦م.
وىمد ضم٤مء قمـ قمكم

ذم شمٗمًػم هذه أي٦م أٟمف ىم٤مل« :اًمِم٤ميمريـ :اًم٤،مسمتلم قمىلغم ديىلٜمٝمؿو أسمىل٤م

()3

سمٙمر وأ ح٤مسمفش .

ب -قٕلتتتتتتتتتتْ تعتتتتتتتتتتا

﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ﴾[اعم٤مكدة]54:

ه )1آطمتج٤مج ًمٚمٓمؼمد هص)62:و شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ه.)200/1
ه )2سمح٤مر إٟمقار ه.)583-582/30
ه )3شمٗمًػم اًمٓمؼمي ه.)252/7
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يؼول الشقعة:
ىمىل٤مل اًم٘مٛمىلل ذم شمٗمًىلػمه٤م« :هىلق خم٤مـمٌىل٦م ٕ ىلح٤مب رؾمىلقل اه ىلغم اه قمٚمٞمىلف وآًمىلف اًمىلذيـ
()1

همّمٌقا آل حمٛمد ٚمقات اه قمٚمٞمٝمؿ طم٘مٝمؿ وارشمدوا قمـ ديـ اهش .
اجلواب:
أوال :هذه أي٦م ًمٞمً٧م قمغم ُم٤م يريد اًمِمىلٞمٕم٦م شم٘مريىلرهو ومىل٢من أيىل٦م شمتحىلدث قمىلـ أٟمىلف إذا ارشمىلد
اعمخ٤مـمٌقن وم٢من اه شمٕم٤ممم ؾمٞم٠مؤ سمٖمىلػمهؿو وهىلذا هم٤ميىل٦م ُمىل٤م شمىلدل قمٚمٞمىلف أيىل٦مو وًمىلٞمس ومٞمٝمىل٤م شم٠ميمٞمىلد
ًمقضمقد ردةو وٓ شمٕمٞملم ًمٜمقع هذه اًمردة أو ؾمٌٌٝم٤مو و حيدد ُمىلـ هىلؿ إسمىلدال اًمىلذيـ حيىلٌٝمؿ اه
وحيٌقٟمف.
وهلذا اظمتٚمٗم٧م أىمقال اعمٗمنيـ ذم ديد ُمـ هؿ ه١مٓء إسمدالو وم٘مٞمؾ :أسمق سمٙمر وأ ىلح٤مسمف
اًمذيـ ىم٤مشمٚمقا أهؾ اًمردةو وممـ ىم٤مل هبذا قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م واحلًىلـ اًمٌٍمىليو وىمٞمىلؾ :ىمىلقم أيب
()2

ُمقؾمك إؿمٕمريو وىمٞمؾ همػم ذًمؽ .
ثاكقا :إذا ضمئٜم٤م ٟمٜمٔمر إمم اًمقاىمع اًمت٤مرخيل وم٢مٟمٜم٤م ٟمجد أن أسمرز ردة طمّمٚم٧م سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌىلل ^
هل ردة ىمٌ٤مكؾ اًمٕمرب قمىلـ اإلؾمىل مو واًمىلذي شمّمىلدى هلىلذه اًمىلردة هىلق أسمىلق سمٙمىلر

و وهىلذه

اًمقاىمٕم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م حمؾ اشمٗم٤م سملم أهؾ اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦مو وم٢من يمٜم٤م ؾمٜمحٛمؾ أيىل٦م قمىلغم واىمٕمىل٦م ُمٕمٞمٜمىل٦م
ومٝمذه اًمقاىمٕم٦م هل أىمرب ُم٤م يٛمٙمىلـ أن ٛمىلؾ قمٚمٞمىلفو ويٙمىلقن ومٞمٝمىل٤م ُمىلدح ٕيب سمٙمىلرو وإذا ضمٕمٚمٜمىل٤م
أي٦م قم٤مُم٦م وم يّمح آؾمتدٓل هب٤م قمغم شمٙمٗمػم اًمّمح٤مسم٦م ومحٚمٝم٤م قمغم ُمٕمٜمك أن اًمّمح٤مسم٦م ٟمٙم،ىلقا
سمٞمٕم٦م قمكم.

ه )1شمٗمًػم اًم٘مٛمل ه.)170/1
ه )2يٜمٔمر :زاد اعمًػم ه)560-559/1و اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ًمٚماموردي ه.)48/2
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 -2أهم شتهات استداللهم نو السيث:
أسادٖح احلٕض:
شمٕمتؼم أطم٤مدي٨م احلقض ُمـ أىمقى اؾمتدٓٓت اًمِمٞمٕم٦م قمغم شمٙمٗمػم اًمّمح٤مسم٦م
ومٕمىلىلـ أٟمىلىلس

.

قمىلىلـ اًمٜمٌىلىلل ^ ىمىلىل٤ملً« :مىلىلػمدن قمىلىلكم ٟمىلىل٤مس ُمىلىلـ أ ىلىلح٤ميب احلىلىلقضو طمتىلىلك
()1

قمرومتٝمؿ اظمتٚمجقا دوقو وم٠مىمقل :أ ٞمح٤ميبو ومٞم٘مقل ٓ :شمدري ُم٤م أطمدصمقا سمٕمدكش .
وقمـ أيب طم٤مزم قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد

ىم٤مل :ىم٤مل اًمٜمٌل ^« :إق ومرـمٙمؿ قمىلغم احلىلقضو

ُمـ ُمر قمكم ذبو وُمـ ذب ئمٛم٠م أسمىلداو ًمىلػمدن قمىلكم أىمىلقام أقمىلرومٝمؿ ويٕمرومىلققو صمىلؿ حيىل٤مل
سمٞمٜمل وسمٞمىلٜمٝمؿشو ىمىل٤مل أسمىلق طمىل٤مزم :ومًىلٛمٕمٜمل اًمىلٜمٕمامن سمىلـ أيب قمٞمىل٤مشو وم٘مىل٤مل :هٙمىلذا ؾمىلٛمٕم٧م ُمىلـ
ؾمٝمؾ؟ وم٘مٚم٧مٟ :مٕمؿو وم٘م٤مل :أؿمٝمد قمغم أيب ؾمىلٕمٞمد اخلىلدريو ًمًىلٛمٕمتف وهىلق يزيىلد ومٞمٝمىل٤م« :ومىل٠مىمقل
()2

إهنؿ ُمٜملو ومٞم٘م٤مل :إٟمؽ ٓ شمدري ُم٤م أطمدصمقا سمٕمدكو وم٠مىمقل :ؾمح٘م٤م ؾمح٘م٤م عمـ همػم سمٕمديش .

اجلٕاب:
أوال :شمٕمريػ اًمّمىلح٤ميب ا ىلٓم طم٤مُ :مىلـ ًم٘مىلل اًمٜمٌىلل ^ ي٘مٔمىل٦م ُم١مُمٜمىل٤م سمىلف سمٕمىلد سمٕم،تىلف طمىل٤مل
()3

طمٞم٤مشمىلىلفو وُمىلىل٤مت قمىلىلغم اإليىلىلامن و ًمٙمىلىلـ ًمىلىلٞمس اعم٘مّمىلىلقد سم٤محلىلىلدي٨م هىلىلذا اعمٕمٜمىلىلك آ ىلىلٓم طملو
وم٤مًمّمحٌ٦م اؾمؿ ضمٜمسو واعمراد هب٤م هٜم٤م ُمٓمٚمؼ اعم١مُمٜملم سمىلف ^ اعمتٌٕمىللم ًمىلفو يمىلام ي٘مىل٤مل عم٘مٚمىلدي أيب
طمٜمٞمٗم٦م :أ ح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦مو وعم٘مٚمدي اًمِم٤مومٕمل :أ ح٤مب اًمِمىل٤مومٕملو وإن يٙمىلـ هٜمىل٤مك رؤيىل٦م
واضمتامعو ويمذا ي٘مقل اًمرضمؾ ًمٚمامولم اعمقاوم٘ملم ًمف ذم اعمذه٥م :أ ىلح٤مسمٜم٤مو ُمىلع أٟمىلف سمٞمٜمىلف وسمٞمىلٜمٝمؿ

ه )1رواه اًمٌخ٤مري ه )6582وُمًٚمؿ ه.)2304
ه )2رواه اًمٌخ٤مري ه.)6585
ه )3ومتح اعمٖمٞم٨م ه.)74/4
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()1

قمدة ُمىلـ اًمًىلٜملم و وهىلذا اعمٕمٜمىلك ىمىلد ورد اؾمىلتٕمامًمف ذم اًمًىلٜم٦مو وم٘مىلد أـمٚمىلؼ اًمٜمٌىلل ^ و ىلػ
اًمّمحٌ٦م قمغم سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مقمتٌ٤مر آشمٌ٤مع اًمٔم٤مهرو ومٚمام ىم٤مل قمٌداه سمـ أيب اسمـ ؾمٚمقل يمٚمٛمتىلف:
«ًمٞمخىلىلرضمـ إقمىلىلز ُمٜمٝمىلىل٤م إذلش ىمىلىل٤مل قمٛمىلىلر

« :يىلىل٤م رؾمىلىلقل اهو دقمٜمىلىلل أضب قمٜمىلىلؼ هىلىلذا
()2

اعمٜم٤مومؼش وم٘م٤مل ^ ٓ« :ي٤م قمٛمرو ٓ ي٘مقل اًمٜم٤مس :إن حمٛمدا ي٘متؾ أ ح٤مسمفش ..
ثاكقااا :يمٞمىلىلػ يٙمىلىلقن اعم٘مّمىلىلقد هبىلىلذا احلىلىلدي٨م اًمّمىلىلح٤مسم٦م وهىلىلؿ اًمىلىلذيـ رووا هىلىلذا احلىلىلدي٨م
سم٠مٟمٗمًٝمؿو ورواه ُمٜمٝمؿ أيم،ر ُمـ مخًلم ح٤مسمٞم٤م؟! أًمٞمس اًمِمىلٞمٕم٦م يىلدَّ قمقن أن اًمّمىلح٤مسم٦م طمىلذومقا
أيىلىل٤مت اًمتىلىلل شمىلىلتٙمٚمؿ قمىلىلٜمٝمؿ وشمٗمْمىلىلحٝمؿو ومٙمٞمىلىلػ يٙمتٛمىلىلقن أيىلىل٤مت اًمٗم٤موىلىلح٦م ويىلىلروون هىلىلذا
()3

احلدي٨م اًمٗم٤موح هلؿ ؟!
ثالثا :هٜم٤مك اطمتامٓت ُمتٕمددة ذم ُمٕمٜمىلك احلىلدي٨مو وىمىلد ذيمىلر اًمٕمٚمىلامء أىمىلقآ ذم اعم٘مّمىلقديـ
هبذا احلدي٨مو ي٘مقل اًمٜمقوي

« :هذا مم٤م اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اعمراد سمف قمغم أىمقال:

أحدها :أن اعمراد سمف اعمٜم٤موم٘مقن واعمرشمدونو ومٞمجىلقز أن حينمىلوا سمىل٤مًمٖمرة واًمتحجٞمىلؾ ومٞمٜمىل٤مدهيؿ
اًمٜمٌل ^ ًمٚمًٞمام اًمتل قمٚمٞمٝمؿو ومٞم٘م٤ملً :مٞمس ه١مٓء مم٤م وقمدت هبؿو إن ه١مٓء سمدًمقا سمٕمىلدكو أي:
يٛمقشمقا قمغم ُم٤م فمٝمر ُمـ إؾم ُمٝمؿ.
والثاين :أن اعمراد ُمـ يم٤من ذم زُمـ اًمٜمٌل ^ صمؿ ارشمىلد سمٕمىلده ومٞمٜمىل٤مدهيؿ اًمٜمٌىلل ^ وإن يٙمىلـ
قمٚمٞمٝمؿ ؾمٞمام اًمقوقء عم٤م يم٤من يٕمرومف ^ ذم طمٞم٤مشمف ُمـ إؾم ُمٝمؿو ومٞم٘م٤مل :ارشمدوا سمٕمدك.
والثالاث :أن اعمراد سمف أ ح٤مب اعمٕمىل٤م

واًمٙمٌىل٤مكر اًمىلذيـ ُمىل٤مشمقا قمىلغم اًمتقطمٞمىلد وأ ىلح٤مب

ه )1يٜمٔمر :ؿمٌٝم٤مت ـم٤مل طمقهل٤م اجلدل هص.)72:
ه )2رواه اًمٌخ٤مري ه )3518وُمًٚمؿ ه.)2584
هُ )3مقىمػ اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

ًمٕمٌداًم٘م٤مدر قذم هص.)176:
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اًمٌدع اًمذيـ خيرضمقا سمٌدقمتٝمؿ قمـ اإلؾم مو وقمغم هذا اًم٘مقل ٓ ي٘مٓمع هل١مٓء اًمذيـ يىلذادون
سم٤مًمٜم٤مرو سمؾ جيىلقز أن يىلزادوا قم٘مقسمىل٦م هلىلؿ صمىلؿ يىلرمحٝمؿ اه ؾمىلٌح٤مٟمف وشمٕمىل٤ممم ومٞمىلدظمٚمٝمؿ اجلٜمىل٦م سمٖمىلػم
قمذابو ىم٤مل أ ح٤مب هذا اًم٘مقل :وٓ يٛمتٜمع أن يٙمقن هلؿ همرة و جٞمؾو وحيتٛمىلؾ أهنىلؿ يمىل٤مٟمقا
()1

ذم زُمـ اًمٜمٌل ^ وسمٕمده ًمٙمـ قمرومٝمؿ سم٤مًمًٞمامش .
رابعاُ :مٕمروم٦م اًمٜمٌل ^ هل١مٓء ًمٞمً٧م ُمٕمروم٦م أقمٞم٤من وإٟمام هل ُمٕمرومىل٦م أو ىل٤مفو ويىلدل هلىلذا
طمدي٨م أيب هريرة أن رؾمقل اه ^ ىم٤مل« :شمرد قمكم أُمتل احلقضو وأٟم٤م أذود اًمٜمىل٤مس قمٜمىلفو يمىلام
يذود اًمرضمؾ إسمؾ اًمرضمؾ قمـ إسمٚمفش ىم٤مًمقا ي٤م ٟمٌل اه أشمٕمرومٜم٤م؟ ىم٤ملٟ« :مٕمؿ ًمٙمؿ ؾمٞمام ًمٞمً٧م ٕطمىلد
همػميمؿ شمردون قمكم همرا حمجٚملم ُمـ آصم٤مر اًمقوقءو وًمٞمّمىلدن قمٜمىلل ـم٤مكٗمىل٦م ُمىلٜمٙمؿ ومىل يّمىلٚمقنو
ومىلىل٠مىمقل :يىلىل٤م رب هىلىل١مٓء ُمىلىلـ أ ىلىلح٤ميب .ومٞمجٞمٌٜمىلىلل ُمٚمىلىلؽو ومٞم٘مىلىلقل :وهىلىلؾ شمىلىلدري ُمىلىل٤م أطمىلىلدصمقا
()2

سمٕمدك؟ش .
خامسا :يدظمؾ ذم قمٛمقم إ ىلح٤مب قمىلكم واحلًىلـ واحلًىللمو وهىلؿ قمٜمىلد اخلىلقارج يمٗمىل٤مر
ُمرشمدون سمدًٓم٦م هذا احلدي٨مو وم٢من ىم٤مل اًمِمٞمٕم٦م :إٟمف ىمد ضم٤مء ذم ؿم٠مهنؿ ومْم٤مكؾ متٜمع ُمىلـ دظمىلقهلؿ
ذم ه١مٓءو ىمٞمؾ هلؿ :وهٙمىلذا اًمّمىلح٤مسم٦م

وظمّمق ىل٤م يمٌىل٤مرهؿ ضمىل٤مءت ومىلٞمٝمؿ ومْمىل٤مكؾو ومىلام

()3

اًمٗمر سمٞمٜمٝمؿ ؟
سادسا :أًمٗم٤مظ احلدي٨م شمدل قمغم أن ه١مٓء اعمرشمديـ إٟمام هؿ ىمٚمىل٦مو ًم٘مقًمىلف« :أىمىلقامش يمىلذًمؽ:
«أ ٞمح٤ميبش ي٘مقل اسمـ ىمتٞمٌ٦م« :أٓ شمىلرى أن اًم٘م٤مكىلؾ إذا ىمىل٤مل« :أشمىل٤مق اًمٞمىلقم أىمىلقام ُمىلـ سمٜمىلل متىلٞمؿو
وأىمقام ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦مشو وم٢مٟمام يريد ىمٚمٞم ُمـ يم،ىلػم؟ وًمىلق أراد أهنىلؿ أشمىلقه إٓ ٟمٗمىلرا يًىلػما ىمىل٤مل:
ه )1ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ه.)137-136/3
هُ )2مًٚمؿ ه.)247
ه )3يٜمٔمر :ؿمٌٝم٤مت ـم٤مل طمقهل٤م اجلدل هص.)80:
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أشم٤مق سمٜمق متٞمؿو وأشم٤مق أهؾ اًمٙمقومىل٦مشو و جيىلز أن ي٘مىلقل «ىمىلقمشٕ :ن اًم٘مىلقم هىلؿ اًمىلذيـ ختٚمٗمىلقاو
ويدًمؽ أيْم٤م ىمقًمف« :ي٤م ربو أ ٞمح٤ميبش سم٤مًمتّمٖمػمو وإٟمام يريد سمذًمؽ شم٘مٚمٞمؾ اًمٕمىلددو يمىلام شم٘مىلقل:
«ُمررت سم٠مسمٞم٤مت ُمتٗمرىم٦مش و«ُمررت سمجٛمٞمٕم٦مشو وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أٟمف ىمد يم٤من يِمٝمد ُمع رؾمقل اه ^
اعمِم٤مهدو وحيي ُمٕمف اعمٖم٤مزي اعمٜم٤مومؼً :مٓمٚم٥م اعمٖمٜمؿو واًمرىمٞمؼ اًمديـو واعمرشم٤مبو واًمِم٤مكو وىمىلد
()1

ارشمد سمٕمده أىمقامو ُمٜمٝمؿ قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ .

 -3استدالالتهم نو القصص واألختار:
العداء آله البٗت:
ُمـ أيم،ر ُم٤م يتٝمؿ سمف اًمِمٞمٕم٦م ىلح٤مسم٦م رؾمىلقل اه ^ وجيٕمٚمقٟمىلف طمجىل٦م قمىلغم شمٙمٗمىلػمهؿ :أهنىلؿ
قم٤مدوا آل سمٞمتفو وؾمٚمٌقهؿ طم٘مقىمٝمؿو وشمتُمروا قمٚمٞمٝمؿو و حيٗمٔمقا و ىلٞم٦م رؾمىلقل اه ^ ومىلٞمٝمؿو
وي ىلىلذيمرون ذم هىلىلذا اًمِم ىلىل٠من اًمٙم،ىلىلػم ُم ىلىلـ اًم٘مّم ىلىلص واًمرواي ىلىل٤مت اًمتىلىلل شمتح ىلىلدث قم ىلىلـ فمٚم ىلىلؿ
اًمّمح٤مسم٦م

ٔل اًمٌٞم٧مو وىمٌؾ ذيمر سمٕمض هذه إُمٚ،م٦م ٓ سمد ُمـ ووع إؿمىلٙم٤مل يمٌىلػم أُمىل٤مم

هذه اًم٘مّمص وإظمٌ٤مر :إذا يم٤مٟمىل٧م اًمٕم ىمىل٦م سمىللم اًمّمىلح٤مسم٦م وسمىللم آل اًمٌٞمىل٧م هىلل قم ىمىل٦م قمىلداء
ويمراهٞم٦مو ومام هق شمٗمًػم :شمًٛمٞم٦م سمٕمْمٝمؿ سم٠مؾمامء سمٕمضو ويمذًمؽ اعمّم٤مهرات سمٞمٜمٝمؿ.

أ -أوا التضىٗة فّ٘ أكجز وَ أُ حتصزٔ ،وَ أوجمتّا:
 -قمكم

ؾمٛمك سمٕمض أوٓده سم٠مؾمامء اخلٚمٗم٤مء اًم ،صم٦م وهؿ:

_ أسمق سمٙمر سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ؿمٝمٞمد يمرسم ء ُمع أظمٞمف احلًلم

.

ه )1شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م هص.)341-340:
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_ قمٛمر سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ؿمٝمٞمد يمرسم ء ُمع أظمٞمف احلًلم
_ قم،امن سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ؿمٝمٞمد يمرسم ء ُمع أظمٞمف احلًلم
 -ؾمٛمك احلًـ

.
.

أوٓده سم٠ميب سمٙمر سمـ احلًـو وسمٕمٛمر سمـ احلًـو وـمٚمح٦م سمـ احلًىلـو

ويمٚمٝمؿ ؿمٝمدوا يمرسم ء ُمع قمٛمٝمؿ احلًلم.
 -احلًلم

ؾمٛمك وًمده قمٛمر سمـ احلًلم.

 ؾمٞمد اًمت٤مسمٕملم قمكم سمـ احلًلم زيـ اًمٕم٤مسمىلديـ اإلُمىل٤مم اًمراسمىلع ؾمىلٛمك اسمٜمتىلف قم٤مكِمىل٦مو وؾمىلٛمكقمٛمر وًمف ذري٦م ُمـ سمٕمده.

بٔ -أوا املصاِزات فّ٘ أٖطا كجريةٔ ،وٍّا:
 حمٛمىلىلد سمىلىلـ قمىلىلكم سمىلىلـ احلًىلىللم اًمٌىلىل٤مىمر شمىلىلزوج أم ومىلىلروة سمٜمىلىل٧م اًم٘م٤مؾمىلىلؿ سمىلىلـ حمٛمىلىلد سمىلىلـ أيب سمٙمىلىلراًمّمديؼ.
 اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر طمٗمٞمد أيب سمٙمىلرو وقمىلكم سمىلـ احلًىللم سمىلـ قمىلكم سمىلـ أيب ـم٤مًمىل٥مطمٗمٞمد قمكم يم٤مٟم٤م اسمٜمل ظم٤مًم٦م.
 قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب شمزوج أم يمٚم،قم سمٜم٧م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م. أسم٤من سمـ قم،امن سمـ قمٗم٤من شمزوج أم يمٚم،قم سمٜم٧م قمٌداه سمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م. قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م شمزوج أُم٤مُم٦م سمٜم٧م اًمٕم٤مص سمـ اًمرسمٞمع. احل٤مرث سمـ ٟمقومؾ سمـ احل٤مرث سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م شمزوج هٜمد سمٜم٧م أيب ؾمٗمٞم٤من. زيد سمـ قمٛمرو سمـ قم،امن سمـ قمٗم٤من شمزوج ؾمٙمٞمٜم٦م سمٜم٧م احلًلم سمـ قمكم. -حمٛمد سمـ قمٌداه سمـ قمٛمرو سمـ قم،امن سمـ قمٗم٤من شمزوج وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم سمـ قمىلكم سمىلـ أيب
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ـم٤مًم٥م.
 اًمقًمٞمد سمـ قمتٌ٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من هاسمـ أظمل ُمٕم٤موي٦م) شمزوج ًمٌ٤مسم٦م سمٜم٧م قمٌٞمد اه سمـ قمٌ٤مس سمـقمٌداعمٓمٚم٥م.
 ؾمٚمٞمامن سمـ هِم٤مم سمـ قمٌداعمٚمؽ إُمقي شمزوج رُمٚم٦م سمٜم٧م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م. اًمقًمٞمد سمـ قمٌداعمٚمؽ سمـ ُمروان إُمقي شمزوج ٟمٗمٞمً٦م سمٜم٧م زيد سمـ احلًـ سمـ قمىلكم سمىلـ أيبـم٤مًم٥م.
()1

واًم٘م٤مكٛم٦م ذم هذا شمٓمقل .
ومٝمىلىلؾ اإلٟمًىلىل٤من يًىلىلٛمل أوٓده سم٠مؾمىلىلامء أقمداكىلىلف؟ أًمىلىلٞمس اًمِمىلىلٞمٕم٦م اًمٞمىلىلقم يًىلىلتٜمٙمٗمقن أؿمىلىلد
آؾمتٜمٙم٤مف أن يًٛمقا أوٓدهؿ سمىل٠ميب سمٙمىلر وقمٛمىلر وقمىل،امنو ومٝمىلؾ هىلؿ أؿمىلد يمراهٞمىل٦م ٕقمىلداء آل
اًمٌٞم٧م ُمـ آل اًمٌٞم٧م أٟمٗمًٝمؿ؟ أم أٟمف ٓ شمقضمد هذه اًمٕمداوة اعمدقم٤مة ُمـ إ ؾ.
وأؿمد ُمـ هىلذا أُمىلر اعمّمىل٤مهرةو ومىل٢من اًمٕمىلريب ومْمىل قمىلـ اعمًىلٚمؿ ٓ يٛمٙمىلـ أن يىلزوج ٟمًىل٤مءه
ًمٕمدوه وًمق يمٚمٗمف ذًمؽ روطمفو قم وة قمغم أن اعمّمىل٤مهرة هىلل ُمىلـ أوصمىلؼ اًمٕمىلرى اًمتىلل يٛمٙمىلـ أن
شمٕم٘مد سملم اًمٌنمو طمتك أن اعمٚمقك إذا أرادوا شم٘مقي٦م إواس ومٞمام سمىللم دوهلىلؿ قم٘مىلدوا اعمّمىل٤مهرات
ومٞمام سمٞمٜمٝمؿو وم يٛمٙمـ ًمٕم٤مىمؾ أن يٜمٔمر إمم يمؾ هذه اعمّم٤مهرات سملم اًمّمح٤مسم٦م وسملم آل اًمٌٞمىل٧م صمىلؿ
يٕمت٘مد أٟمف يم٤من سمٞمٜمٝمؿ قمداوة.
ُمٝمام ىمٞمؾ وم٢من وضمقد هذه اًمٔم٤مهرة سملم آل اًمٌٞمىل٧م وسمىللم اًمّمىلح٤مسم٦م روىلقان اه قمىلغم اجلٛمٞمىلع
هٕ )1ضمؾ اًمتق صمٞمؼ ُمـ اعمّم٤مدر اًمًٜمٞم٦م واًمِمىلٞمٕمٞم٦م ذم ُمقوىلقع اًمتًىلٛمٞم٤مت واعمّمىل٤مهرات يٛمٙمىلـ اًمرضمىلقع إمم اًمٙمتىل٥م
اًمت٤مًمٞم٦م :رمح٤مء سمٞمٜمٝمؿ ًمّم٤مًمح اًمدرويشو اًمٕم ىم٦م سملم اًمّمح٤مسم٦م وآل اًمٌٞم٧م دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سملم أهؾ اًمًٜم٦م واًمِمىلٞمٕم٦م
آصمٜمل قمنمي٦م ًمٕم٤مًمٞم٦م اًم٘مرقو اًمٜمً٥م واعمّم٤مهرة سملم أهؾ اًمٌٞم٧م واًمّمح٤مسم٦م ًمٕم ء اًمديـ اعمدرس.
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يدل دًٓم٦م ىم٤مـمٕم٦م ًمٙمؾ قم٤مىمؾ أن طم٤مًم٦م اًمٕمداء اًمتل حيىل٤مول اًمِمىلٞمٕم٦م شمّمىلقيره٤م شمٙمىلـ ُمقضمىلقدةو
سمؾ قمغم اًمٕمٙمس مت٤مُم٤م يم٤مٟم٧م اًمٕم ىم٦م سمٞمٜمٝمؿ أيم،ر ُمـ جمرد أظمقة ذم اًمىلديـو سمىلؾ يم٤مٟمىل٧م قم ىمىل٦م دم
وٟمً٥م وُمّم٤مهرة.
وأُم٤م إظمٌ٤مر اًمتل يقرده٤م اًمِمٞمٕم٦م ذم هذا اًمّمدد ومٝمل أظمٌىل٤مر إُمىل٤م ىلحٞمح٦م ٓ دًٓمىل٦م ومٞمٝمىل٤مو
أو ومٞمٝم٤م دًٓم٦م ًمٙمٜمٝم٤م همػم حٞمح٦مو أو ٓ هذا وٓ ذاكو وُمـ أُمٚ،م٦م هذه إظمٌ٤مر:

اٌشه عَ وٍرب ددٌا:
أٖ -قٕه الشٗعة:
ٕمد أسمق سمٙمر اًمّمديؼ يق ًُم٤م قمغم ُمٜمىلؼم رؾمىلقل اه ^و وم٘مىل٤مل ًمىلف احلًىلـ واحلًىللم« :اٟمىلزل
قمـ ُمٜمؼم َضمدن ٟم٤مشو ومٕمٚمؿ أن ًمٞمس ًمف ًمٞم٤مىم٦م اإلُم٤مُم٦م.

بٔ -اجلٕاب وَ ٔدٕٓ(:)1
أوال :ي٧ٌ،م أن احلًـ أو احلًلم ىم٤مٓ هذا اًمٙم مو ومٝمذه اًمرواي٦م ٓ يٕمىلرف هلىل٤م ؾمىلٜمد قمىلـ
احلًٜملمو وإٟمام اًمذي ضم٤مء ُمًٜمدا ُم٤م أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ُمـ ـمريؼ مح٤مد سمـ ؾمىلٚمٛم٦م قمىلـ هِمىل٤مم سمىلـ
قمروة قمـ قمروة أن أسم٤م سمٙمر

ظمٓم٥م يقُم٤م ومج٤مء احلًـ ومّمٕمد إًمٞمف اعمٜمؼم وم٘م٤مل« :اٟمىلزل قمىلـ
()2

ُمٜمؼم أيبش وم٘م٤مل قمكم« :إن هذا ًمٌمء قمـ همػم ُمإل ُمٜم٤مش .
وذم رواي٦م ٓسمـ اجلقزي« :ىمٕمد أسمق سمٙمر قمغم ُمٜمىلؼم رؾمىلقل اه

ومجىل٤مء احلًىللم سمىلـ قمىلكم

ومّمٕمد اعمٜمؼم وىم٤مل :اٟمزل قمـ ُمٜمؼم أيبو وم٘م٤مل ًمف أسمق سمٙمرُ :مٜمىلؼم أسمٞمىلؽ ٓ ُمٜمىلؼم أيبو ُمٜمىلؼم أسمٞمىلؽ ٓ
ُمٜمؼم أيبو وم٘م٤مل قمكم

()3

وهق ذم ٟم٤مطمٞم٦م اًم٘مقم :إن يم٤مٟم٧م ًمٕمـ همػم أُمريش .

ه )1يٜمٔمر :خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م هص.)238:
ه )2اًمٓمٌ٘م٤مت ه.)300/1
ه )3اعمٜمتٔمؿ ه.)70/4
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ثاكق ًا :احلًـ واحلًلم يم٤مٟم٤م ٖمػميـ ذم ذًمؽ اًمقىم٧مو وم٢من احلًـ وًمد ذم اًمًٜم٦م اًم٤،مًم،ىل٦م ُمىلـ
اهلجرة ذم رُمْم٤منو واحلًلم ذم اًمراسمٕم٦م ُمٜمٝم٤م ذم ؿمٕمٌ٤منو واخل ومىل٦م ذم أول احل٤مديىل٦م قمنمىلةو ومىل
ٟم٘مص وٓ قمٞم٥م ذم ذًمؽو ومٛمـ دأب إـمٗم٤مل أهنؿ إذا رأوا أطمدً ا ذم ُم٘م٤مم حمٌقهبؿ وًمىلق سمروىل٤مكف
يزامحقٟمفو وي٘مقًمقن ًمف :ىمؿ قمـ هذا اعم٘مىل٤ممو ومىل يٕمتىلؼم اًمٕم٘مىل ء هىلذا اًمٙمىل مو وهلىلذا اؿمىلؽمط ذم
آىمتداء اًمٌٚمقغ إمم طمد يمامل اًمٕم٘مؾ.
وي١ميد هذا اعمٕمٜمك أن قمٚمٞم٤م أٟمٙمر شمٍمف احلًلم يمام ذم سمٕمض اًمروايىل٤متو وهىلق اإلُمىل٤مم اعمٕمّمىلقم
ذم ذًمؽ اًمقىم٧م قمغم ىمقل اًمِمٞمٕم٦م وم٤محلج٦م – سمحً٥م أ قهلؿ -شمٙمقن ذم ىمقًمف وًمٞمس ذم ىمقهلام.
ثالث ًا :اًم٘مّم٦م شمّمح وقمغم ومرض حتٝم٤م ويم٤من اًم٘م٤مكؾ ممـ حيت٩م سم٘مقًمف وم٢من أهٚمٞمىل٦م أيب سمٙمىلر
ًمٚمخ وم٦م ٓ ي٘مدح ومٞمٝم٤م ُم،ؾ هذا اًمٙم مو سمؾ هم٤مي٦م ُم٤م يٛمٙمـ أن يدل قمٚمٞمف هذا اًم٘مقل أن أسمىل٤م سمٙمىلر
همػم ٤مًمح ًمٚمخٓم٤مسم٦مو ويمقٟمىلف ٓ يّمىلٚمح ًمٚمخٓم٤مسمىل٦م قمىلغم ُمٜمىلؼم اًمٜمٌىلل ^ ٓ يٕمٜمىلل أٟمىلف ٓ يّمىلٚمح
خل ومتف ذم أُمر إُم٦مو وىمد يم٤من ي١مم اًمٜم٤مس ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌىلل ^ وُمىلع ذًمىلؽ يٕمتىلؼم اًمِمىلٞمٕم٦م هىلذا
دًمٞم قمغم أهٚمٞمتف ًمٚمخ وم٦مو ومٙمٞمػ يٙمقن ٟمزوًمف قمـ اعمٜمؼم دًمٞم قمغم قمدم أهٚمٞمتف؟!

وٍع أب٘ بلز لفاطىة وَ ورياثّا وَ أرض فدك:
أرض ومدك هل ىمري٦م ذم احلج٤مز يم٤من يًىلٙمٜمٝم٤م ـم٤مكٗمىل٦م ُمىلـ اًمٞمٝمىلقدو وعمىل٤م ومىلتح رؾمىلقل اه ^
ظمٞمؼم ظم٤مومقا ومّم٤محلقا رؾمقل اه قمغم ومدكو ومٙم٤مٟم٧م ُمٚمٙم٤م ًمف ^.

أٖ -قٕه الشٗعة:
إن أسم٤م سمٙمر ىمد فمٚمؿ وم٤مـمٛم٦م طمٞمىل٨م طمرُمٝمىل٤م ُمىلـ ٟمّمىلٞمٌٝم٤م ُمىلـ ُمىلػماث اًمٜمٌىلل ^و وقمىلغم وضمىلف
اخلّمقص أرض ومدكو طمتك همْمٌ٧مو وإهمْم٤مهب٤م إهمْم٤مب ًمرؾمقل اه ^.
ويً ىلىلتدًمقن سم ىلىلام روى اًمِم ىلىلٞمخ٤من قم ىلىلـ قم٤مكِم ىلىل٦م أم اعم ىلىل١مُمٜملم

أن وم٤مـمٛم ىلىل٦م

اسمٜم ىلىل٦م

رؾمقل اه ^و ؾم٠مًم٧م أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اه ^ أن ي٘مًؿ هل٤م ُمػماصمٝمىل٤م ممىل٤م شمىلرك
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رؾمقل اه ^ مم٤م أوم٤مء اه قمٚمٞمفو وم٘م٤مل هل٤م أسمق سمٙمر :إن رؾمقل اه ^ ىم٤ملٟ ٓ« :مقرثو ُم٤م شمريمٜمىل٤م
دىم٦مشو ومٖمْمٌ٧م وم٤مـمٛم٦م سمٜمىل٧م رؾمىلقل اه ^و ومٝمجىلرت أسمىل٤م سمٙمىلرو ومٚمىلؿ شمىلزل ُمٝم٤مضمرشمىلف طمتىلك
شمقومٞم٧مو وقم٤مؿم٧م سمٕمد رؾمقل اه ^ ؾمت٦م أؿمٝمرو ىم٤مًم٧م :ويم٤مٟم٧م وم٤مـمٛم٦م شمً٠مل أسم٤م سمٙمىلر ٟمّمىلٞمٌٝم٤م
مم٤م شمرك رؾمقل اه ^ ُمـ ظمٞمؼمو وومدكو و دىمتف سم٤معمديٜم٦مو وم٠مسمك أسمق سمٙمىلر قمٚمٞمٝمىل٤م ذًمىلؽو وىمىل٤مل:
«ًمً٧م شم٤مريمً٤م ؿمٞم ًئ٤م يم٤من رؾمقل اه ^ يٕمٛمؾ سمف إٓ قمٛمٚم٧م سمفو وم٢مق أظمِمك إن شمريم٧م ؿمىلٞم ًئ٤م ُمىلـ
()1

أُمره أن أزيغش .

بٔ -اجلٕاب عَ ِذا االصتداله وَ ٔدٕٓ:
أوال :أن أسم٤م سمٙمر

اؾمتدل سمام ؾمٛمٕمف ُمـ اًمٜمٌل ^و ومحتك ًمىلق يمىل٤من رأيىلف ظمٓمىل٠م ومٝمىلذا ٓ

يٓمٕمـ ومٞمفو سمؾ هم٤مي٦م ُم٤م ذم إُمر أٟمف جمتٝمد اضمتٝمد وم٠مظمٓم٠م ومٚمف أضمر وًمىلٞمس قمٚمٞمىلف إصمىلؿو وٓ يىلٜم٘مص
هذا ُمـ ىمدره وُمٙم٤مٟمتف.
ثاكقااا :يمىلىلقن اًمٜمٌىلىلل ^ ٓ يىلىلقرث هىلىلذا صم٤مسمىلىل٧م طمتىلىلك قمٜمىلىلد اًمِمىلىلٞمٕم٦مو وم٘مىلىلد روى اًمٙمٚمٞمٜمىلىلل قمىلىلـ
أيب قمٌداه ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اه ^« :وإن اًمٕمٚمىلامء ورصمىل٦م إٟمٌٞمىل٤مءو إن إٟمٌٞمىل٤مء يقرصمىلقا ديٜمىل٤مرا
()2

وٓ درمه٤مو وًمٙمـ ورصمقا اًمٕمٚمؿش .
وإقمج٥م ُمـ هذا :أن اعمرأة قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م ٓ شمرث ُمـ اًمٕم٘مىل٤مر وإرض ؿمىلٞمئ٤مو وم٘مىلد سمىلقب
اًمٙمٚمٞمٜمل :هاًمٜمً٤مء ٓ يرصمـ ُمـ اًمٕم٘م٤مر ؿمٞمئ٤م)و وروى ذم هذا اًمٌ٤مب قمـ أيب ضمٕمٗمر ىمىل٤مل« :اًمٜمًىل٤مء
()3

ٓ يرصمـ ُمـ إرض وٓ ُمـ اًمٕم٘م٤مر ؿمٞمئ٤مش و وروى اعمجٚمز قمىلـ أيب قمٌىلداه ىمىل٤مل ذم ُمىلػماث
اًمٜمً٤مء« :هلـ ىمٞمٛم٦م اًمٓمقب واًمٌٜم٤مء واخلِم٥م واًم٘مّم٥مو وم٠مُم٤م إرض واًمٕم٘م٤مر ومىل ُمىلػماث هلىلـ
ه )1اًمٌخ٤مري ه )3092وُمًٚمؿ ه.)1759
ه )2اًمٙم٤مذم ه.)34/1
ه )3اًمٙم٤مذم ه.)129/7
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()1

ومٞمٝمامش و وم٢مذا يم٤من هذا هق اعمقضمقد ذم يمتٌٝمؿ ومٚمامذا يًتٜمٙمرون قمغم أيب سمٙمر

ُمٜمع وم٤مـمٛمىل٦م

ُمـ اًمٕم٘م٤مر اًمذي يم٤من ُمػماصم٤م قمغم طمد ىمقهلؿ؟.
ثالثاً :مق يم٤مٟم٧م ومدك إرصم٤م ُمـ اًمٜمٌل ^ ًمٙم٤من ًمٜمً٤مء اًمٜمٌل ^ ُمٜمٝم٤م ٟمّمىلٞم٥مو وُمىلٜمٝمـ قم٤مكِمىل٦م
سمٜم٧م أيب سمٙمرو وُمع ذًمؽ ٓ يٕمٚمؿ أن أسم٤م سمٙمر ىمد أقمٓمك اسمٜمتف ؿمىلٞمئ٤م ُمٜمٝمىل٤مو ومٚمىلامذا ٓ يىلذيمرون هىلذا
وهق يدل قمغم أن طمٙمؿ أيب سمٙمر يٙمـ اعم٘مّمقد سمف وم٤مـمٛم٦م سمخّمق ٝم٤م؟
رابعاً :مق يم٤من أسمق سمٙمر فم٤معم٤م ًمٗم٤مـمٛمىل٦م سمٛمٜمٕمٝمىل٤م أرض ومىلدك ومٚمىلامذا يردهىل٤م قمىلكم قمٜمىلدُم٤م ىل٤مر
ظمٚمٞمٗمىلىل٦م؟ وعمىلىل٤مذا ي٘مًىلىلٛمٝم٤م سمىلىللم ورصمىلىل٦م وم٤مـمٛمىلىل٦م؟ سمىلىلؾ اًمٕمجٞمىلىل٥م أن سمٕمىلىلض اًمِمىلىلٞمٕم٦م يىلىلروي قمىلىلـ
قمكم

أٟمف ُيم نٚمؿ ذم أرض ومدك سمٕمد أن ىل٤مر ظمٚمٞمٗمىل٦مو وم٘مىل٤مل« :إق ٕؾمىلتحٞمل ُمىلـ اه أن أرد
()2

ؿمٞمئ٤م ُمٜمع ُمٜمف أسمق سمٙمر وأُمْم٤مه قمٛمرش .
خامسا :اًمِمٞمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿ ُمْمٓمرسمقن ذم طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مْمٞم٦مو ومٌٕمْمٝمؿ يدَّ قمل أن وم٤مـمٛمىل٦م ـم٤مًمٌىل٧م
سم٠مرض ومدك يمٛمػماث هل٤مو وسمٕمْمٝمؿ يدَّ قمل أهن٤م ـم٤مًمٌ٧م هب٤م ٕهن٤م يم٤مٟم٧م هٌىل٦م ُمىلـ رؾمىلقل اه ^
هل٤مو وإُمر إول ىمد صمٌ٧م ح٦م ُمقىمػ أيب سمٙمر ومٞمفو وأُم٤م دقمقى أهن٤م هٌ٦م ومىل يًىلت٘مٞمؿو ي٘مىلقل
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م« :إن يم٤مٟمىل٧م هىلذه هٌىل٦م ذم ُمىلرض اعمىلقتو ومرؾمىلقل اه ^ ُمٜمىلزهو إن يمىل٤من يىلقرث يمىلام
يقرث همػمهو أن يقص ًمقارث أو خيّمف ذم ُمرض ُمقشمف سمىل٠ميم،ر ُمىلـ طم٘مىلفو وإن يمىل٤من ذم ىلحتف
وم سمد أن شمٙمقن هذه هٌ٦م ُم٘مٌقو٦مو وإٓ وم٢مذا وه٥م اًمقاه٥م سمٙم ُمف و ي٘مٌض اعمقهقب ؿمىلٞمئ٤م
()3

طمتك ُم٤مت اًمقاه٥م يم٤من ذًمؽ سم٤مـم قمٜمد مج٤مهػم اًمٕمٚمامءش .
سادسا :أُم٤م همْم٥م وم٤مـمٛم٦م

ومٞم٘مقل اسمـ طمجر« :وأُم٤م ؾمىلٌ٥م همْمىلٌٝم٤م ُمىلع اطمتجىل٤مج أيب

ه )1سمح٤مر إٟمقار ه.)351/101
ه )2اًمِم٤مذم ذم اإلُم٤مُم٦م ه.)76/4
هُ )3مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ه.)229-228/4

43

الوحدة الثاىٌث
شتهات الشٌػث حول تكفٌر الصحاةث
رطوان الله غلٌهم

سمٙمر سم٤محلدي٨م اعمذيمقر وم قمت٘م٤مده٤م شم٠مويؾ احلىلدي٨م قمىلغم ظمىل ف ُمىل٤م متًىلؽ سمىلف أسمىلق سمٙمىلر ويم٠مهنىل٤م
اقمت٘مدت ختّمٞمص اًمٕمٛمقم ذم ىمقًمىلف ٓ ٟمىلقرث ورأت أن ُمٜمىل٤مومع ُمىل٤م ظمٚمٗمىلف ُمىلـ أرض وقم٘مىل٤مر ٓ
()1

يٛمتٜمع أن شمقرث قمٜمفش .
صمؿ طمتك ًمق همْمٌ٧م وم٢من همْمىلٌٝم٤م قمىلغم أيب سمٙمىلر ٓ يٙمىلقن ـمٕمٜمىل٤م ومٞمىلفو وأُمىل٤م ىمىلقل اًمٜمٌىلل ^:
()2

«وم٤مـمٛم٦م سمْمٕم٦م ُمٜمل ومٛمـ أهمْمىلٌٝم٤م أهمْمىلٌٜملش ًمىلق ىلح أن يٙمىلقن دًمىلٞم ذم اًمٓمٕمىلـ قمىلغم ُمىلـ
همْمٌ٧م قمٚمٞمف وم٤مـمٛم٦م ًمٙم٤من أومم اًمٜم٤مس سمذًمؽ هق قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥مو ٕن هذا احلدي٨م إٟمىلام ورد
ذم ؿم٠مٟمفو ومٕمـ اعمًقر سمـ خمرُم٦مو ىم٤مل :إن قمٚمٞم٤م ظمٓمىل٥م سمٜمىل٧م أيب ضمٝمىلؾ ومًىلٛمٕم٧م سمىلذًمؽ وم٤مـمٛمىل٦م
وم٠مشم٧م رؾمقل اه ^و وم٘م٤مًم٧م :يزقمؿ ىمقُمىلؽ أٟمىلؽ ٓ شمٖمْمىل٥م ًمٌٜم٤مشمىلؽو وهىلذا قمىلكم ٟمىل٤ميمح سمٜمىل٧م
أيب ضمٝمؾو وم٘م٤مم رؾمقل اه ^و ومًٛمٕمتف طملم شمِمٝمدو ي٘مقل« :أُم٤م سمٕمد أٟمٙمح٧م أسمىل٤م اًمٕمىل٤مص سمىلـ
اًمرسمٞمعو ومحدصمٜمل و دىمٜملو وإن وم٤مـمٛم٦م سمْمٕم٦م ُمٜمل وإق أيمره أن يًقءه٤مو واه ٓ دمتٛمىلع سمٜمىل٧م
()3

رؾمقل اه ^ وسمٜم٧م قمدو اهو قمٜمد رضمؾ واطمدش .

قصة إسزاق بٗت فاطىة

:

أ -دعٕى الشٗعة:
يىلىلدَّ قمل اًمِمىلىلٞمٕم٦م أن قمٛمىلىلر سمىلىلـ اخلٓمىلىل٤مب أطمىلىلر سمٞمىلىل٧م وم٤مـمٛمىلىل٦م وضهبىلىل٤مو ويزيىلىلدون ذم اعمٌ٤مًمٖمىلىل٦م
ومٞمدَّ قمقن أٟمف أؾم٘مط محٚمٝم٤م.

بٔ -اجلٕاب وَ أٔدْ:
أوال :أن هذه اًم٘مّم٦م ٓ يٕمرف هل٤م ؾمٜمدو وٓ شمروى ذم رء ُمـ اًمٙمت٥م اعمٕمروومىل٦م قمٜمىلد أهىلؾ
ه )1ومتح اًمٌ٤مري ه.)202/6
ه )2اًمٌخ٤مري ه.)3714
ه )3اًمٌخ٤مري ه )3729وُمًٚمؿ ه.)2449
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()1

اًمًٜم٦م سمؾ وٓ طمتك قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م و وٓ ُشمٕمرف هذه اًم٘مّم٦م ُمـ إٓ ُمـ يمت٤مب «اًمً٘مٞمٗم٦مش ًمًىلٚمٞمؿ
سمـ ىمٞمس اهل زمو وهق يمت٤مب طمقى اخلٌٞم٨م ُمـ اًم٘مقلو وومٞمف ٟمّمقص شمدل قمىلغم وىمىلقع ريىلػ
اًم٘مرآنو وهق يمت٤مب ؾم٤مىمط قمٜمد يم،ػم ُمـ أكٛم٦م اًمراومْم٦م أٟمٗمًىلٝمؿو وىمىلد ؿمىلٙمؽ سمٕمْمىلٝمؿ سمقضمىلقد
هذه اًمِمخّمٞم٦م أ

()2

.

ثاكقا :هذه اًم٘مّم٦م تقي قمغم ُم٤م ٓ ُيّمدَّ و طمتك اؾمتٜمٙمره٤م سمٕمض ؿمىلٞمقخ اًمراومْمىل٦مو ي٘مىلقل
حمٛمد طمًلم آل يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء« :وًمٙمـ ىمْمٞم٦م ضب اًمزهراءو وًمٓمؿ ظمده٤م مم٤م ٓ يٙمىل٤مد ي٘مٌٚمىلف
وضمداقو ويت٘مٌٚمف قم٘مكمو وشم٘متٜمىلع سمىلف ُمِمىل٤مقمريو ٓ ٕن اًم٘مىلقم يتحرضمىلقن ويتقرقمىلقن ُمىلـ هىلذه
اجلىلىلرأة اًمٕمٔمٞمٛمىلىل٦مو سمىلىلؾ ٕن اًمًىلىلج٤مي٤م اًمٕمرسمٞمىلىل٦مو واًمت٘م٤مًمٞمىلىلد اجل٤مهٚمٞمىلىل٦مو اًمتىلىلل ريمزقىلىل٤م اًمنمىلىليٕم٦م
اإلؾم ُمٞم٦مو وزادق٤م شم٠ميٞمد ًا وشم٠ميمٞمد ًاو متٜمىلع سمِمىلدة ضب اعمىلرأةو أو متىلد إًمٞمٝمىل٤م يىلد ؾمىلقءو طمتىلك إن
سمٕمض يمٚمامت أُمػم اعم١مُمٜملم ُم٤م ُمٕمٜم٤مه :أن اًمرضمىلؾ يمىل٤من ذم اجل٤مهٚمٞمىل٦م إذا ضب اعمىلرأة يٌ٘مىلك ذًمىلؽ
()3

قم٤مر ًا ذم أقم٘م٤مسمف وٟمًٚمفش وصم٤مٟمٞم٤م :هذه اًم٘مّم٦م تقي قمغم ُم٤م ٓ ُيّمدَّ و وهق إُمر اًمىلذي ي٘مىلرره
هٌ٦م اه اسمـ أيب احلديد اًمِمٞمٕمل اعمٕمتززم سم٘مقًمىلف« :أُمىل٤م إُمىلقر اًمِمىلٜمٞمٕم٦م اعمًىلتٝمجٜم٦م اًمتىلل شمىلذيمره٤م
اًمِمٞمٕم٦م ُمـ إرؾم٤مل ىمٜمٗمذ إمم سمٞم٧م وم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمً مو وأٟمف ضهب٤م سم٤مًمًقط ومّمىل٤مر ذم قمْمىلده٤م
يم٤مًمدُمٚم٩مو وسم٘مل أصمره إمم أن ُم٤مشم٧مو وأن قمٛمر أوٖمٓمٝم٤م سملم اًمٌ٤مب واجلدار ومّمىل٤مطم٧م :يىل٤م أسمتىل٤مهو
وضمٕمؾ ذم قمٜمؼ قمكم
ي٤م رؾمقل اه! وأًم٘م٧م ضمٜمٞمٜم ً٤م ُمٞمت ً٤مو ُ

ٌ
طمٌؾ ي٘م٤مد سمف وهىلق يٕمتىلؾو ووم٤مـمٛمىل٦م

ظمٚمٗمىلف شمٍمىلخو وشمٜمىل٤مدى سم٤مًمقيىلؾ واًمٌ،ىلقرو واسمٜمىل٤مه طمًىلـ وطمًىللم ُمٕمٝمىلام يٌٙمٞمىل٤منو وأن قمٚم ّٞمىل ً٤م عمىل٤م
ُأطمي ؾمٚمٛمقه اًمٌٞمٕم٦مو وم٤مُمتٜمعو ومتٝمدد سم٤مًم٘متىلؾو وم٘مىل٤مل :إذن شم٘متٚمىلقن قمٌىلد اهو وأظمىل٤م رؾمىلقل اهو
وم٘م٤مًمقا :أُم٤م قمٌد اه ومٜمٕمؿو وأُمىل٤م أظمىلق رؾمىلقل اه ومىل و وأٟمىلف ـمٕمىلـ ومىلٞمٝمؿ ذم أوضمٝمٝمىلؿ سم٤مًمٜمٗمىل٤م و
ه )1يٜمٔمر ذم شمٗمّمٞمؾ اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم هذه اًم٘مّم٦م وسمٞم٤من ٟمٙم٤مرق٤م :ؿمٌٝم٤مت ـم٤مل طمقهل٤م اجلدل هص.)603-596:
ه )2يٜمٔمر :أ قل ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م ًمٚم٘مٗم٤مري ه.)222-221/1
ه )3ضمٜم٦م اعم٠موى هص. )135:
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وؾمٓمر حٞمٗم٦م اًمٖمدر اًمتل اضمتٛمٕمقا قمٚمٞمٝم٤مو وسم٠مهنؿ أرادوا أن يٜمٗمىلروا ٟم٤مىمىل٦م رؾمىلقل اه ^ ًمٞمٚمىل٦م
اًمٕم٘مٌىلىل٦مو ومٙمٚمىلىلف ٓ أ ىلىلؾ ًمىلىلف قمٜمىلىلد أ ىلىلح٤مسمٜم٤م وٓ يٌ،تىلىلف أطمىلىلد ُمىلىلٜمٝمؿ وٓ رواه أهىلىلؾ احلىلىلدي٨مو وٓ
()1

يٕمرومقٟمفو وإٟمام هق رء شمٜمٗمرد اًمِمٞمٕم٦م سمٜم٘مٚمفش .
ثالثا :يٌىل٤مًمغ اًمِمىلٞمٕم٦م ذم ٟمًىلٌ٦م قمٚمىلؿ اًمٖمٞمىل٥م ًمٕمىلكم

و ويمىلذًمؽ أظمٌىل٤مر اًم٘مىلقة واًمِمىلج٤مقم٦م

واًم٘مدرات اخل٤مرىم٦م اًمتل يٛمتٚمٙمٝم٤م قمكم وإكٛم٦م سمٛم٘مت٣م اًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م اًمتل ادقمك اًمِمٞمٕم٦م أن
اه شمٕم٤ممم ُمٜمحٝم٤م ًمألكٛم٦مو ومٚمامذا حي نىلذر وم٤مـمٛمىل٦م ُمىلـ ىمىلدوم أوًمئىلؽ اعمٗمًىلديـ ؟ وأيىلـ ؿمىلج٤مقمتف
وىمقشمف ذم اًمتّمدي هلؿ وحم٤مرسمتٝمؿ؟ وعم٤مذا يداومع قمـ قمروف؟ وُم٘مت٣م هىلذا ومىل٢من قمىلكم سمىلـ أيب
ـم٤مًم٥م ٓ يّمٚمح ًمٚمخ وم٦مو ومٛمـ قمجز قمـ اًمدوم٤مع قمـ قمروف ومٚمٞمس ضمىلدير ًا سمىل٠من يٙمىلقن ظمٚمٞمٗمىل٦م
ًمٚمٛمًٚمٛملمو وُمـ اًمذي ؾمٞمٌ٤ميٕمف إذا يم٤من اًمٜمىل٤مس يمٚمٝمىلؿ ىمىلد ؾمىلٙمتقا قمىلـ اىمتحىل٤مم سمٞمتىلفو وإؾمىل٘م٤مط
ضمٜملم اُمرأشمف ؟!
وإذا ؾمٚمٛمٜم٤م أن قمٚم ّٞم ً٤م يم٤من وٕمٞمٗم ً٤م ُمًتْمٕمٗم ً٤مو وم٠ميـ سم٤مىمل أهؾ اًمٌٞم٧م ؟ و

يداومٕمقا قمىلـ اسمٜمىل٦م

ٟمٌٞمٝمؿ ^ ؟! ومٝمؾ ُيٕم٘مؾ أن جيتٛمٕمقا مجٞمٕم ً٤م قمغم اخلٜمقع واخلقر؟! أًمىلٞمس هىلذا ُمىلـ أؿمىلد اًمٓمٕمىلـ
ومٞمٝمؿ وذم ُمروءقؿ وؿمج٤مقمتٝمؿ.

 -4ةػض نطاغيهم في الصحاةث

:

كُٕ خالفة أب٘ بلز فمتة:
أٖ -قٕه الشٗعة:
ىمد ؿمٝمد قمٛمر سم٠من ظم وم٦م أيب سمٙمر يم٤مٟم٧م هومٚمت٦م)و وهذا يدل قمغم أهن٤م شمٙمـ طم٘م٤م.
ه )1ذح هن٩م اًمٌ هم٦م ه.)60/ 2

46

الوحدة الثاىٌث
شتهات الشٌػث حول تكفٌر الصحاةث
رطوان الله غلٌهم

بٔ -اجلٕاب(:)1
أن أ ؾ احلدي٨م ُمتٗمؼ قمغم ىلحتفو وًمٗمٔمىلف قمٜمىلد اًمٌخىل٤مري قمىلـ اسمىلـ قمٌىل٤مس

ىمىل٤مل:

«يمٜم٧م أىمرئ رضم٤مٓ ُمـ اعمٝم٤مضمريـو ُمٜمٝمؿ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقفو ومٌٞمٜمام أٟم٤م ذم ُمٜمزًمف سمٛمٜمكو وهىلق
قمٜمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبو ذم آظمر طمج٦م طمجٝم٤مو إذ رضمع إزم قمٌد اًمىلرمحـ وم٘مىل٤ملً :مىلق رأيىل٧م رضمىل
أشمك أُمػم اعم١مُمٜملم اًمٞمقمو وم٘م٤مل :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملمو هؾ ًمؽ ذم وم ن؟ ي٘مقلً :مق ىمد ُم٤مت قمٛمر ًم٘مىلد
سم٤ميٕم٧م وم ٟم٤مو ومقاه ُم٤م يم٤مٟم٧م سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر إٓ ومٚمت٦م ومتٛم٧مو ومٖمْم٥م قمٛمرو صمىلؿ ىمىل٤مل :إق إن ؿمىل٤مء
اه ًم٘م٤مكؿ اًمٕمِمٞم٦م ذم اًمٜم٤مسو ومٛمحذرهؿ ه١مٓء اًمذيـ يريدون أن يٖمّمٌقهؿ أُمقرهؿ .ىم٤مل قمٌىلد
اًمرمحـ :وم٘مٚم٧م :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ٓ شمٗمٕمؾو وم٢من اعمقؾمؿ جيٛمىلع رقمىل٤مع اًمٜمىل٤مس وهمقهمىل٤مءهؿو ومىل٢مهنؿ
هؿ اًمذيـ يٖمٚمٌقن قمغم ىمرسمؽ طملم شم٘مقم ذم اًمٜم٤مسو وأٟم٤م أظمِمك أن شم٘مىلقم ومت٘مىلقل ُم٘م٤مًمىل٦م يٓمػمهىل٤م
قمٜمؽ يمؾ ُمٓمػمو وأن ٓ يٕمقه٤مو وأن ٓ يْمىلٕمقه٤م قمىلغم ُمقاوىلٕمٝم٤مو وم٠مُمٝمىلؾ طمتىلك شم٘مىلدم اعمديٜمىل٦مو
وم٢مهن٤م دار اهلجرة واًمًٜم٦مو ومتخٚمص سم٠مهؾ اًمٗم٘مف وأذاف اًمٜم٤مسو ومت٘مقل ُم٤م ىمٚم٧م ُمتٛمٙمٜمىل٤مو ومٞمٕمىلل
أهؾ اًمٕمٚمؿ ُم٘م٤مًمتؽو ويْمٕمقهن٤م قمغم ُمقاوٕمٝم٤م .وم٘م٤مل قمٛمىلر :أُمىل٤م واه  -إن ؿمىل٤مء اه ٕ -ىمىلقُمـ
سمذًمؽ أول ُم٘م٤مم أىمقُمف سم٤معمديٜم٦مش صمؿ ذيمر اسمـ قمٌ٤مس ظمٓمٌ٦م قمٛمر وومٞمٝم٤م« :صمىلؿ إٟمىلف سمٚمٖمٜمىلل أن ىمىل٤مك
ُمٜمٙمؿ ي٘مقل :واه ًمق ىمد ُم٤مت قمٛمر سم٤ميٕم٧م وم ٟم٤مو وم يٖمؽمن اُمرؤ أن ي٘مقل :إٟمام يم٤مٟمىل٧م سمٞمٕمىل٦م أيب
سمٙمر ومٚمت٦م ومت٧مو أٓ وإهن٤م ىمد يم٤مٟم٧م يمىلذًمؽو وًمٙمىلـ اه وىمىلك ذهىل٤مو وًمىلٞمس ُمىلٜمٙمؿ ُمىلـ شم٘مٓمىلع
إقمٜم٤م إًمٞمف ُم،ؾ أيب سمٙمرو ُمـ سمىل٤ميع رضمىل قمىلـ همىلػم ُمِمىلقرة ُمىلـ اعمًىلٚمٛملم ومىل يٌىل٤ميع هىلق وٓ
()2

اًمذي سم٤ميٕمفو شمٖمرة أن ي٘مت و وإٟمف ىمد يمىل٤من ُمىلـ ظمؼمٟمىل٤م طمىللم شمىلقرم اه ٟمٌٞمىلف ^ ...ش و صمىلؿ أظمىلذ
يٌلم يمٞمػ مت٧م سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر.

ه )1يٜمٔمر ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ه.)470-469/5
ه )2رواه اًمٌخ٤مري ه)6830و وُمًٚمؿ ه.)1691
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وهذه اًمرواي٦م سمتامُمٝم٤م شمٌلم أُمقر:
أوال :أن يم م قمٛمر هذا هق رد قمغم ُمـ ىم٤مل :إن ظم وم٦م أيب سمٙمر ومٚمت٦مو سمٛمٕمٜمك أهنىل٤م قمىلـ همىلػم
ُمِمقرة اعمًٚمٛملمو ومٌلم قمٛمر أن إُمر ذم أوًمف يم٤من قمـ همػم ُمِمىلقرة قم٤مُمىل٦مو صمىلؿ طمّمىلٚم٧م اًمٌٞمٕمىل٦م
()1

اًمٕم٤مُم٦م سمرو٤م اعمًٚمٛملمو وًمٞمس إضمٌ٤مراو وهذا ذطمف ُمٗمّم ذم ٟمٗمس اخلٓمٌ٦م .
ثاكقا :قمٛمر

ذم ٟمٗمس احلدي٨م يٜ،مل قمغم أيب سمٙمر صمٜم٤مء قمٔمٞمام ومٞم٘مقل« :وًمٞمس ُمىلٜمٙمؿ ُمىلـ

شم٘مٓمع إقمٜم٤م إًمٞمف ُم،ؾ أيب سمٙمرشو وهذا يٜمٝمل أي ؿمٌٝم٦م ذم أن ىمقل قمٛمىلر« :إٟمىلام يم٤مٟمىل٧م سمٞمٕمىل٦م أيب
سمٙمر ومٚمت٦مش أن هذا ـمٕمـ أو ىمدح ذم أيب سمٙمر.
ثالثا :اًمذيـ يًتدًمقن هبذه اًم٘مّم٦م يتح٘مؼ ومٞمٝمؿ ىمقل قمٌداًمرمحـ سمىلـ قمىلقف« :وأٟمىل٤م أظمِمىلك
أن شم٘مىلىلقم ومت٘مىلىلقل ُم٘م٤مًمىلىل٦م يٓمػمهىلىل٤م قمٜمىلىلؽ يمىلىلؾ ُمٓمىلىلػمو وأن ٓ يٕمقهىلىل٤مو وأن ٓ يْمىلىلٕمقه٤م قمىلىلغم
ُمقاوٕمٝم٤مشو ومٌ٤مًمٗمٕمؾ ه١مٓء ىمد ـم٤مروا هبذه اعم٘م٤مًم٦م وووٕمقه٤م ذم همػم ُمقوٕمٝم٤م.
واعم٘مّمقد سمٙم م قمٛمر أن سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر

يم٤مٟم٧م ومٚمت٦مو أي :ومج٠مة يرضمع ومٞمٝم٤م إمم قمقام

اعمًٚمٛملمو وإٟمام سم٤مدر إًمٞمٝم٤م يمؼماء اًمّمح٤مسم٦م ًمٕمٚمٛمٝمؿ سم٠مطم٘مٞم٦م أيب سمٙمر سم٤مخل ومىل٦مو وأٟمىلف ٓ قمىلدل ًمىلف
وٓ يمىلىلػء ُمىلىلـ أ ىلىلح٤مب رؾمىلىلقل اه ^و أي أن اؾمىلىلتٕمج٤مل اًمّمىلىلح٤مسم٦م ذم سمٞمٕمتىلىلف يٙمىلىلـ قمىلىلـ
اومتئ٤مت قمغم إُم٦مو وإٟمام ٕن دًٓم٦م اًمٜمّمقص قمىلغم ومْمىلٚمف وشمٕمٞمٞمٜمىلف ًمقٓيىل٦م أُمىلر اعمًىلٚمٛملم شمٖمٜمىلل
قمـ اعمِم٤مورة واًمؽمي٨م ومٞمف.
وسمٕمض اًمٕمٚمامء يٜمٙمر هذا اًمتٗمًػم وي٠مظمذ ُمٜمحك آظمر ذم شمٗمًػم اًمٗمٚمتىل٦م وهىلق أن اعمىلراد هبىل٤م ذم
ًمٖم٦م اًمٕمرب آظمر ًمٞمٚم٦م ُمـ إؿمٝمر احلرمو وهل اًمٚمٞمٚمىل٦م يِمىلؽ ومٞمٝمىل٤م هىلؾ ُمىلـ رضمىل٥مو أو ؿمىلٕمٌ٤منو
وىمد يم٤من اًمٕمرب يٕمٔمٛمقن إؿمٝمر احلرم وٓ ي٘متتٚمىلقن ومٞمٝمىل٤مو وإذا يمىل٤من آظمىلر ًمٞمٚمىل٦م ُمىلـ إؿمىلٝمر
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احلرم ومرسمام ؿمؽ ومٞمٝم٤م ىمقم هؾ هىلل ُمىلـ احلىلرم أم ُمىلـ احلىل ل؟ ومٞمٌىل٤مدر اعمقشمىلقر احلٜمىلؼ ذم شمٚمىلؽ
اًمٚمٞمٚمىلىل٦م ومٞمٜمتٝمىلىلز اًمٗمر ىلىل٦م ذم إدراك صمىلىل٠مره ومٞمٙم،ىلىلر اًمٗمًىلىل٤مد ذم شمٚمىلىلؽ اًمٚمٞمٚمىلىل٦م وؾمىلىلٗمؽ اًمىلىلدُم٤مء وؿمىلىلـ
اًمٖم٤مراتو ومِمٌف قمٛمر أيىل٤مم طمٞمىل٤مة رؾمىلقل اه وُمىل٤م يمىل٤من اًمٜمىل٤مس قمٚمٞمىلف ُمىلـ إًمٗمىل٦م ووىمىلقع إُمٜمىل٦م
سم٤مًمِمٝمر احلرام اًمذي ٓ ىمت٤مل ومٞمفو ويم٤من ُمقشمف ؿمٌف اًمٗمٚمت٦م اًمتل هل ظمروج ُمـ احلرم عمىل٤م فمٝمىلر ذم
ذًمؽ ُمـ اًمٗمً٤مد ومقىمك اه ذه٤م سمٌٞمٕم٦م أيب سمٙمر.
وأُم٤م ىمقًمف :شمٖمرة أن ي٘مت ىل وم٤مًمتٖمرة هل اًمتٖمريرو واعم٘مّمقد أن ُمـ سمىل٤مدر سمٛمٌ٤ميٕمىل٦م رضمىلؾ دون
()1

اًمرضمقع ًمٚمٛمًٚمٛملم وم٘مد قمرض ٟمٗمًف هق وُمـ سم٤ميٕمف ًمٚم٘متؾ .
وقمغم يم اًم٘مقًملم ومٚمٞمس ُم٘مّمقد قمٛمر أن ظم وم٦م أيب سمٙمر يم٤مٟم٧م سم٤مـم .

رسٖة اخلىٗط:
أٖ -قٕه الشٗعة:
إن قمٛمر ىمد ُمٜمع اًمٜمٌل ^ ُمـ يمت٤مسم٦م اًمٙمت٤مب اًمذي أراد يمت٤مسمتف ذم ُمرض ُمقشمف ومٙم٤مٟم٧م رزيىل٦مو
يمام روى ذًمؽ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م ُمـ طمىلدي٨م اسمىلـ قمٌىل٤مس

أٟمىلف ىمىل٤مل« :عمىل٤م طميىل

رؾمقل اه ^ وذم اًمٌٞم٧م رضمىل٤مل وم٘مىل٤مل اًمٜمٌىلل ^ :هٚمٛمىلقا أيمتىل٥م ًمٙمىلؿ يمت٤مسمىل ً٤م ٓ شمْمىلٚمقا سمٕمىلدهو
وم٘مىلىل٤مل سمٕمْمىلىلٝمؿ :إن رؾمىلىلقل اه ^ ىمىلىلد همٚمٌىلىلف اًمقضمىلىلعو وقمٜمىلىلديمؿ اًم٘مىلىلرآنو طمًىلىلٌٜم٤م يمتىلىل٤مب اهو
وم٤مظمتٚمػ أهؾ اًمٌٞم٧م واظمتّمٛمقاو ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل :ىمرسمقا يٙمتىل٥م ًمٙمىلؿ يمت٤مسمىل ً٤م ٓ شمْمىلٚمقا سمٕمىلدهو
وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل همػم ذًمؽو ومٚمام أيم،ىلروا اًمٚمٖمىلق وآظمىلت ف ىمىل٤مل رؾمىلقل اه ^ :ىمقُمىلقا .ىمىل٤مل
قمٌٞمد اه :ومٙم٤من اسمـ قمٌ٤مس ي٘مقل :إن اًمرزي٦م يمؾ اًمرزيىل٦م ُمىل٤م طمىل٤مل سمىللم رؾمىلقل اه ^ وسمىللم أن
يٙمت٥م هلؿ ذًمؽ اًمٙمت٤مب ٓظمت ومٝمؿ وًمٖمٓمٝمؿشو وذم رواي٦م ُمًىلٚمؿ أن اًم٘م٤مكىلؾ إن رؾمىلقل اه ^:
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ىمد همٚمٌف اًمقضمع ...إًمخ هق قمٛمر.
وذم رواي٦م أظمرى قمىلـ اسمىلـ قمٌىل٤مس

ىمىل٤مل« :يىلقم اخلٛمىلٞمس وُمىل٤م يىلقم اخلٛمىلٞمس...اًمخش

وم٘م٤مًمقا :إن اظمت ف اًمّمح٤مسم٦م هذا هق اًمذي ُمٜمىلع رؾمىلقل اه ^ ُمىلـ يمت٤مسمىل٦م اًمٙمتىل٤مبو وسم٤مًمتىل٤مزم
طمرم إُم٦م ُمـ اًمٕمّمٛم٦م ُمـ اًمْم ًم٦مو وأن اًمرؾمقل ^ أراد أن يٜمص قمغم ظم ومىل٦م قمىلكم

و

وقمٛمر هق اًمذي قم٤مرض رؾمقل اه ^.

بٔ -اجلٕاب(:)1
أوالً :مٞمس هذا سمحدي٨م قمـ اًمٜمٌل ^و وإٟمام هق ُمـ ىمقل اسمـ قمٌ٤مسو ومٚمىلؿ ي٘مىلؾ اًمٜمٌىلل ^
إن هذه رزي٦مو سمؾ و يٜمٙمر قمغم ُمـ اقمؽمضو وهم٤مي٦م ُم٤م ذم إُمر أٟمف أُمرهؿ سم٤مًم٘مٞم٤ممو وًمق يمىل٤من ُمىل٤م
ومٕمٚمقه ُمٜمٙمرا ًمٍمح اًمٜمٌل غم اه قمٚمٞمف سمام يدل قمىلغم إٟمٙمىل٤مره .ومح٘مٞم٘مىل٦م اؾمىلتدٓل اًمِمىلٞمٕم٦م أهنىلؿ
حيتجقن سمٙم م اسمـ قمٌ٤مس

.

ثاكقا :قمغم شمًٚمٞمؿ أن اسمـ قمٌ٤مس أراد اإلٟمٙم٤مر قمغم قمٛمر وُمـ اقمؽمض وم٢من إُمر ٓ يٕمىلدو أن
يٙمقن هذا اإلٟمٙم٤مر ٟم٤مؿمئ٤م قمـ ومٝمٛمفو وىمد قم٤مروف ومٝمؿ قمٛمرو ومٙمٞمىلػ حيىلت٩م سمٗمٝمىلؿ ىلح٤ميب قمىلغم
ح٤ميب آظمر.
ثالثا :قمٛمر
فمٝمر ًمٕمٛمىلر

يرد قمغم اًمٜمٌل ^ سم٘مقًمف« :قمٜمديمؿ يمت٤مب اهو طمًٌٜم٤م يمتىل٤مب اهشو وإٟمىلام
أن أُمىلر اًمرؾمىلقل ^ سمٙمت٤مسمىل٦م اًمٙمتىل٤مب ًمىلٞمس قمىلغم اًمقضمىلقبو وأٟمىلف ُمىلـ سمىل٤مب

اإلرؿم٤مد إمم إ ٚمحو وىمد صمٌ٧م سمٕمد هذا ح٦م اضمتٝم٤مد قمٛمر
يمت٤مسم٦م اًمٙمت٤مبو وًمق يم٤من واضمٌ ً٤م يؽميمف ٓظمت ومٝمؿو وىمقل قمٛمر

و وذًمؽ سمؽمك اًمرؾمىلقل ^
« :طمًٌٜم٤م يمتىل٤مب اهش رد

ه )1يٜمٔمر ذم شمٗمّمٞمؾ هذه إُمقر :ذح حٞمح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي ه)90/11و وومتح اًمٌ٤مري ٓسمـ طمجىلر ه)209/1و
اعمٗمٝمؿ ه)558/4و خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م هص. )250:

50

الوحدة الثاىٌث
شتهات الشٌػث حول تكفٌر الصحاةث
رطوان الله غلٌهم

قمىلىلغم ُمىلىلـ ٟم٤مزقمىلىلف ٓ قمىلىلغم أُمىلىلر اًمٜمٌىلىلل ^و وهىلىلذا فمىلىل٤مهر ُمىلىلـ ىمقًمىلىلف« :قمٜمىلىلديمؿ يمتىلىل٤مب اهشو ومىلىل٢من
اعمخ٤مـم٥م مجع وهؿ اعمخ٤مًمٗمقن ًمٕمٛمر ^ ذم رأيف.
رابعا :قمٛمر

ىمد رأى أن إومم شمىلرك يمت٤مسمىل٦م اًمٙمتىل٤مب عمّمىلٚمح٦مو وًمٚمٕمٚمىلامء أىمىلقال ومٞمٝمىل٤مو

ُمٜمٝم٤م:
ققل :ؿمٗم٘متف قمغم رؾمقل اه ^ مم٤م يٚمح٘مف ُمـ يمت٤مسم٦م اًمٙمت٤مب ُمع ؿمدة اعمرضو ويِمىلٝمد هلىلذا
ىمقًمف« :إن رؾمقل اه ^ ىمد همٚمٌىلف اًمقضمىلعش ومٙمىلره أن يتٙمٚمىلػ رؾمىلقل اه ^ ُمىل٤م يِمىلؼ وي٘،مىلؾ
قمٚمٞمف ُمع اؾمتحْم٤مره ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ﴾[إٟمٕم٤مم.]38:
وققاال :إٟمىلىلف ظمٌم ىل شمٓمىلىلر اعمٜمىلىل٤موم٘ملم وُمىلىلـ ذم ىمٚمٌىلىلف ُمىلىلرض عمىلىل٤م ذم ذًمىلىلؽ اًمٙمتىلىل٤مب سمىلىل٤مًمٓمٕمـ
واًمتِمٙمٞمؽ ٕٟمف يمت٥م ذم ظمٚمقةو وًمٞمس مم٤م ؿمٝمده اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م.
وقمٛمر

يم٤من جمتٝمدا ذم هذا إُمرو ومٚمق يم٤من خمٓمئ٤م ومٝمق ُمٕمىلذور همىلػم آصمىلؿو ومٙمٞمىلػ وىمىلد

واوم٘مف اًمرؾمقل ^ سمؽميمف يمت٤مسم٦م اًمٙمت٤مبو وهلذا قمد اًمٕمٚمامء هذه احل٤مدصمىل٦م ُمىلـ دٓكىلؾ وم٘مٝمىلف ودىمىل٦م
ٟمٔمره.
خامسا :اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ُمراد اًمٜمٌل ^ ُمـ ذًمؽ اًمٙمت٤مب:
ومىلىلذه٥م سمٕمْمىلىلٝمؿ إمم أن اًمٜمٌىلىلل ^ أراد أن يٙمتىلىل٥م يمت٤مسم ىل ً٤م يىلىلٜمص ومٞمىلىلف قمىلىلغم إطمٙمىلىل٤مم ًمػمشمٗمىلىلع
آظمت ف.
وققل :إن ُمراده ^ ُمـ اًمٙمت٤مب :سمٞم٤من ُم٤م يرضمٕمقن إًمٞمف قمٜمد وىمقع اًمٗمتـ.
وققل :إن اعمراد سمٞم٤من يمٞمٗمٞم٦م شمدسمػم اعمٚمؽو وهق إظمراج اعمنميملم ُمـ ضمزيرة اًمٕمربو وإضمىل٤مزة
اًمقومد سمٜمحق ُم٤م يم٤من جيٞمزهؿو ودمٝمٞمز ضمٞمش أؾم٤مُم٦م.
والذي طؾقه أكثر العؾامء ادحؼؼني :أن اًمٜمٌل ^ أراد أن يىلٜمص قمىلغم اؾمىلتخ ف أيب سمٙمىلر
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صمؿ شمرك ذًمؽ اقمتامد ًا قمغم ُم٤م قمٚمٛمف ُمـ شم٘مدير اه شمٕم٤مممو واؾمىلتدًمقا سمىلام ضمىل٤مء ذم اًمّمىلحٞمحلم ُمىلـ
طمدي٨م قم٤مكِم٦م

ىم٤مًم٧م :ىم٤مل رؾمقل اه ^« :ادقمل زم أسم٤م سمٙمر وأظم٤مكو طمتك أيمتىل٥م يمت٤مسمىل ً٤مو
()1

وم٢مق أظم٤مف أن يتٛمٜمك ُمتٛمـو وي٘مقل ىم٤مكؾ :أٟم٤م أوممو وي٠مسمك اه واعم١مُمٜمقن إٓ أسم٤م سمٙمرش .
أُم٤م اًم٘مقل سمىل٠من اًمٜمٌىلل ^ أراد سمىلذًمؽ اًمٙمتىل٤مب أن يىلٜمص قمىلغم ظم ومىل٦م قمىلكم

ومٛمىلردودو

وٟمّمٌف و ىلٞم ً٤م ُمىلـ سمٕمىلده سمىل٠مُمر اه ًمىلف
وم٤مإلُم٤مُمٞم٦م ي٘مقًمقن :إن اًمٜمٌل ^ ىمد ٟمص قمغم ظم وم٦م قمكمو َّ
ىمٌؾ طم٤مدصم٦م اًمٙمت٤مبو وطمٞمٜمئذ ومٚمؿ يٙمـ حيت٤مج إمم يمت٤مبو وطمتك ًمق ىمٚمٜم٤م سمام ىم٤مل سمف اًمِمٞمٕم٦م ُمىلـ أن
هذا اًمٙمت٤مب يم٤من ًمٚمٜمص قمغم ظم وم٦م قمكم ومٝمذا ي١ميمد أن يمت٤مسم٦م اًمٙمت٤مسم٦م شمٙمىلـ ٓزُمىل٦مو ومٚمىلؿ يٙمىلـ
ُمقىمػ قمٛمر ؾمٌٌ٤م عمٜمع فمٝمقر طمؼ أراد اًمٜمٌل ^ سمٞم٤مٟمف.
سادسا :ي٧ٌ،م أن قمٛمر

ىم٤مل :إٟمف هيجرو وإٟمام ىم٤مهل٤م سمٕمض ُمـ طمي احل٤مدصم٦م ُمـ همىلػم

أن شمٕمٞمٜمف اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم اًمّمحٞمحلمو وإٟمام اًم٤،مسم٧م ومٞمٝمام« :وم٘م٤مًمقاُ :م٤م ؿم٠مٟمف أهجرشو هٙمىلذا
سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع دون اإلومرادو ىم٤مل اسمـ طمجىلر

« :وئمٝمىلر زم أن ىم٤مكىلؾ ذًمىلؽ سمٕمىلض ُمىلـ ىمىلرب

دظمقًمىلىلف ذم اإلؾمىل مو ويمىلىل٤من يٕمٝمىلىلد أن ُمىلىلـ اؿمىلىلتد قمٚمٞمىلىلف اًمقضمىلىلعو ىمىلىلد يِمىلىلتٖمؾ سمىلىلف قمىلىلـ ريىلىلر ُمىلىل٤م
()2

يريدش .
صمؿ إن هذه اًمٚمٗمٔم٦م ٓ ُمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م قمغم قمٛمر إن صمٌت٧م قمٜمفو وٓ اًمّمح٤مسم٦مو وذًمؽ ُٕمقر:
األول :أن اًم٤،مسم٧م اًمّمحٞمح ُمـ هذه اًمٚمٗمٔم٦م أهن٤م وردت سمّمٞمٖم٦م آؾمتٗمٝم٤مم هٙمذا هأهجر؟)
وهذا سمخ ف ُم٤م ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت سمٚمٗمظ :ههجىلرو وهيجىلر) ومتًىلؽ سمىلف اًمٓمىل٤مقمٜمقن وم٢مٟمىلف
ُمرضمقحو وىمد سملم اًمٕمٚمامء أن آؾمتٗمٝم٤مم هٜم٤م ضم٤مء قمغم ؾمٌٞمؾ اإلٟمٙم٤مر قمغم ُمـ ىم٤مل :هٓ شمٙمتٌقا).

ه )1اًمٌخ٤مري ه)7217و وُمًٚمؿ ه.)2387
ه )2ومتح اًمٌ٤مري ه.)133/8
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الثاين :أٟمف قمغم ومرض ح٦م رواي٦م ههجر) ُمـ همػم اؾمتٗمٝم٤ممو وم ُمٓمٕمىلـ ومٞمٝمىل٤م قمىلغم ىم٤مكٚمٝمىل٤مو
ٕن اهلجىلر ذم اًمٚمٖمىلىل٦م يىلىل٠مؤ قمىلىلغم ىمًىلىلٛملم :ىمًىلىلؿ ٓ ٟمىلزاع ذم قمرووىلىلف ًمألٟمٌٞمىلىل٤مءو وهىلىلق قمىلىلدم شمٌٞمىلىللم
ًمٌح٦م اًمّمقتو وهمٚمٌ٦م اًمٞمٌس سم٤محلرارة قمغم اًمٚمً٤منو وىمًؿ آظمىلر :وهىلق ضمريىل٤من اًمٙمىل م
اًمٙم م ّ
همػم اعمٜمتٔمؿو أو اعمخ٤مًمػ ًمٚمٛم٘مّمقد قمغم اًمٚمً٤من ًمٕم٤مرض سمًىلٌ٥م احلٛمٞمىل٤مت اعمحرىمىل٦م ذم إيم،ىلر.
وهىلذا اًم٘مًىلؿ حمىلؾ اظمىلت ف سمىللم اًمٕمٚمىلامء ذم قمرووىلف ًمألٟمٌٞمىل٤مءو ومٚمٕمىلؾ اًم٘م٤مكىلؾ هٜمىل٤م أراد اًم٘مًىلؿ
إولو وهىلىلق أٟمىلىل٤م ٟمٗمٝمىلىلؿ يم ُمىلىلف سمًىلىلٌ٥م وىلىلٕمػ ٟم٤مـم٘متىلىلفو ويىلىلدل قمىلىلغم هىلىلذا ىمقًمىلىلف سمٕمىلىلد ذًمىلىلؽ:
«اؾمتٗمٝمٛمقهش .
الثالث :أٟمف حيتٛمؾ أن شمٙمقن هذه اًمٚمٗمٔم٦م درت قمـ ىم٤مكٚمٝم٤م قمـ َد َه ٍ
وطم ْىلػم ٍة أ ىل٤مسمتف ذم
ىلش َ
ذًمؽ اعم٘م٤مم اًمٕمٔمٞمؿو يمام ىمد أ ٤مب قمٛمر وهمػمه قمٜمد ُمقت اًمٜمٌل ^.
الرابع :أن هذه اًمٚمٗمٔم٦م درت سمحْمقر رؾمقل اه ^ ويمٌ٤مر أ ح٤مسمفو ومٚمىلؿ يٜمٙمىلروا قمىلغم
ىم٤مكٚمٝم٤مو و ي١مصمٛمقهو ومدل قمغم أٟمف ُمٕمذور قمغم يمؾ طم٤مل.

وٍع عىز ملتعيت الٍضاء ٔاحلر:
أٖ -قٕه الشٗعة:
إن قمٛمىلىلر

أطمىلىلدث ذم اًمىلىلديـ ُمىلىل٤م ًمىلىلٞمس ُمٜمىلىلفو وُمىلىلـ ذًمىلىلؽ أٟمىلىلف ُمٜمىلىلع ُمىلىلـ ُمتٕمتىلىلل احلىلىل٩م

()1

واًمٜمً٤مء .

بٔ -اجلٕاب:
أن يم إُمريـ ًمٞمس قمغم قمٛمر ومٞمف ُمٓمٕمـ:

ه )1خمتٍم اًمتحٗم٦م هص.)256:
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أما متعة احلج ففي:«أن هيىلىلؾ سمىلىل٤مًمٕمٛمرة وم٘مىلىلط ذم أؿمىلىلٝمر احلىلىل٩مو ويىلىل٠مؤ ُمٙمىلىل٦م ومٞمىلىل١مدي ُمٜم٤مؾمىلىلؽ اًمٕمٛمىلىلرةو ويتحٚمىلىلؾو
()1

ويٛمٙم٨م سمٛمٙم٦م طم ٓو صمؿ حيرم سم٤محل٩م وي٠مؤ سم٠مقمامًمف .وجي٥م قمٚمٞمف أن يٜمحر هدي٤م سم٤مإلمج٤معش .
وهق أُمر ُمنموع ٟمّم٧م قمٚمٞمف ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واشمٗمؼ قمغم ُمنموقمٞمتف أهىلؾ اًمٕمٚمىلؿو
وإٟمام اظمتٚمٗمقا ذم إومْمؾ.
ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم« :إُم٦م جمتٛمٕم٦م قمغم أن اإلومراد واًم٘مران واًمتٛمتع يمؾ ذًمؽ ضم٤مكز ذم اًم٘مرآن
واًمًٜم٦م واإلمج٤معو وأٟمف ًمٞمس ُمٜمٝم٤م رء سم٤مـم و سمىلؾ يمىلؾ ذًمىلؽ طمىلؼ وديىلـ وذيٕمىل٦م ُمىلـ ذاكىلع
اإلؾم م ذم احل٩مو وُمـ ُم٤مل ُمٜمٝم٤م إمم رءو وم٢مٟمام ُم٤مل سمرأيف إمم وضمف شمٗمْمٞمؾ اظمتىل٤مرهو وأسمىل٤مح ُمىل٤م
()2

ؾمقاهش .
ومٔمٝمر هبذا أن ُمنموقمٞم٦م طم٩م اًمتٛمتع أُمر جمٛمىلع قمٚمٞمىلف سمىللم أهىلؾ اًمٕمٚمىلؿ وُمىلٜمٝمؿ قمٛمىلر

:

وإٟمىلام هنىلك قمٛمىلر اًمٜمىل٤مس قمىلـ اًمتٛمتىلع ذم ظم ومتىلىلف ُمىلـ سمىل٤مب اظمتٞمىل٤مر إومْمىلؾ وإ ىلٚمح ًمرقمٞمتىلىلف
سمحً٥م ُم٤م أداه إًمٞمف اضمتٝم٤مده.
ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل« :و ٟمجده ^ هنك قمـ ُمتٕم٦م احل٩م ذم رواي٦م حٞمح٦م قمٜمىلفو ووضمىلدٟم٤م ذم ىمىلقل
قمٛمر

ُم٤م دل قمغم أٟمف أطم٥م أن يٗمّمؾ سملم احل٩م واًمٕمٛمىلرةو ًمٞمٙمىلقن أشمىلؿ هلىلامو ومحٛمٚمٜمىل٤م هنٞمىلف
()3

قمـ ُمتٕم٦م احل٩م قمـ اًمتٜمزيفو وقمغم اظمتٞم٤مر اإلومراد قمغم همػمه ٓ قمغم اًمتحريؿش .
ومم٤م يدل قمغم أن أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر

قؾمىلك
ٓ يرى ريؿ ُمتٕم٦م احل٩م ُم٤م ضم٤مء َقم ْـ َأ ِيب ُُم َ

ه )1اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م ه.)43/17
ه )2آؾمتذيم٤مر ه.)89/13
ه )3اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ه.)395/14
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َّىلؽ َٓ شمَىلدْ ِري ُمىل٤م َأطمىلدَ َ ِ
َ٤من ُي ْٗمتِل سمِ٤معمُْ ْت َٕم ِ٦مو َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف َر ُضم ٌؾُ :ر َو ْيىلدَ َك سمِىل ٌَ ْٕم ِ
ض ُوم ْت َٞم َ
َأ َّٟم ُف يم َ
ىل٤مكو َوم٢مِٟم َ
ىلػم
َ ْ
ث َأُم ُ
لم ِذم اًمٜم ًُُّ ِؽ َسم ْٕمدُ و َطمتَّك ًَم ِ٘م َٞم ُف َسم ْٕمدُ و َوم ًَ َ٠م ًَم ُفو َوم َ٘م َ٤مل ُقم َٛم ُرَ « :ىمدْ َقمٚمِ ْٛم ُ٧م َأ َّن اًمٜمٌَِّ َّل ^ َىمدْ َوم َٕم َٚمىل ُفو
اعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ َ
ِ
وطمىل َ
ىل٩م َشم ْ٘م ُٓمىل ُىلر
ىلح٤م ُسم ُفو َو ًَمٙمِ ىل ْـ يم َِر ْهىل ُ
ىل٧م َأ ْن َي َٔم ُّٚمىلىلقا ُُم ْٕم ِر ِؾمىل َ
احلىل ن
ىلؿ َي ُر ُ
َو َأ ْ ىل َ
ىلقن ِذم ْ َ
ىللم ِهبِ ىل َّـ ِذم ْإَ َراكو ُصمىل َّ
()1

وؾم ُٝم ْؿش .
ُر ُء ُ
ىل٤مس َىمىلىل٤م َل :ؾمىل ِ
ىلـ ا ْسمىل ِ
وروى اسمىلىلـ أيب ؿمىلىلٞمٌ٦م سم٢مؾمىلىلٜم٤مد ىلىلحٞمح َقمىل ِ
ىلـ َقم ٌَّىل ٍ
ىلٛم ْٕم ُ٧م ُقم َٛمىل َىلر َي ُ٘مىل ُ
ىلقلًَ « :مىل ِىلق
َ
()2

ا ْقمت ََٛم ْر ُتو ُصم َّؿ ا ْقمت ََٛم ْر ُتو ُصم َّؿ َطم َج ْج ُ٧مو ًمت ََٛم َّت ْٕم ُ٧مش .
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾم م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م« :وإٟمام وضمف ُم٤م ومٕمٚمقه أن قمٛمر رأى اًمٜم٤مس ىمد أظمىلذوا سم٤معمتٕمىل٦مو
ومٚمؿ يٙمقٟمقا يزورون اًمٙمٕمٌ٦م إٓ ُمرة ذم اًمًىلٜم٦م ذم أؿمىلٝمر احلىل٩مو وجيٕمٚمىلقن شمٚمىلؽ اًمًىلٗمرة ًمٚمحىل٩م
واًمٕمٛمرةو ومٙمره أن يٌ٘مك اًمٌٞم٧م ُمٝمجقرا قم٤مُم٦م اًمًٜم٦مو وأطم٥م أن يٕمتٛمر ذم ؾمىل٤مكر ؿمىلٝمقر اًمًىلٜم٦مو
ًمٞمٌ٘مك اًمٌٞم٧م ُمٕمٛمقرا ُمزورا يمؾ وىم٧م سمٕمٛمرة ُيٜمِم١م هل٤م ؾمىلٗمر ُمٗمىلردو يمىلام يمىل٤من اًمٜمٌىلل ^ يٗمٕمىلؾو
طمٞم٨م اقمتٛمر ىمٌؾ احلج٦م صم ث قمٛمر ُمٗمردات.
وقمٚمىلىلؿ أن أشمىلىلؿ احلىلىل٩م واًمٕمٛمىلىلرة أن يٜمِمىلىل٠م هلىلىلام ؾمىلىلٗمر ُمىلىلـ اًمىلىلقـمـ يمىلىلام ومٕمىلىلؾ اًمٜمٌىلىلل ^و و يىلىلر
ًمتحّمٞمؾ هذا اًمٗمْمؾ واًمٙمامل ًمرهمٌتف ـمري٘م٤م إٓ أن يٜمٝم٤مهؿ قمىلـ آقمىلتامر ُمىلع احلىل٩مو وإن يمىل٤من
ضم٤مكزاو وم٘مد يٜمٝمك اًمًٚمٓم٤من سمٕمض رقمٞمتف قمـ أؿمٞم٤مء ُمىلـ اعمٌ٤مطمىل٤متو واعمًىلتحٌ٤متو ًمتحّمىلٞمؾ ُمىل٤م
هق أومْمؾ ُمٜمٝم٤مو ُمـ همػم أن يّمػم احل ل طمراُم٤م ...
وأيْم٤م :ومخ٤مف إذا متتٕمقا سم٤مًمٕمٛمرة إمم احل٩م أن يٌ٘مقا طمىل ٓ طمتىلك ي٘مٗمىلقا سمٕمرومىل٦م حمٚمىللمو صمىلؿ
()3

يرضمٕمقا حمرُملمش .
ه )1رواه ُمًٚمؿ ه.)1222
ه )2اعمّمٜمػ ه.)274 / 8
ه )3ذح اًمٕمٛمدةو يمت٤مب احل٩مو ه.)529-528/1
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أما متعة الـؽاح ففي:ىمقل اًمرضمؾ ًمٚمٛمرأة :أقمٓمٞمؽ يمذا قمغم أن أمتتىلع سمىلؽ يقُمىل٤م أو ؿمىلٝمرا أو ؾمىلٜم٦م أو ٟمحىلق ذًمىلؽو
ؾمقاء ىمدر اعمتٕم٦م سمٛمدة ُمٕمٚمقُم٦م يمام هق اًمِم٠من ذم إُمٚ،م٦م اًمً٤مسم٘م٦مو أو ىمدره٤م سمٛمدة جمٝمقًم٦م يم٘مقًمف:
أقمٓمٞمؽ يمذا قمغم أن أمتتع سمؽ ُمقؾمىلؿ احلىل٩مو أو ُمىل٤م أىمٛمىل٧م ذم اًمٌٚمىلدو أو طمتىلك ي٘مىلدم زيىلدو ومىل٢مذا
اٟم٘م٣م إضمؾ اعمحدد :وىمٕم٧م اًمٗمرىم٦م سمٖمػم ـم

و وهق ُمـ أٟمٙمحىل٦م اجل٤مهٚمٞمىل٦مو ويمىل٤من ُمٌ٤مطمىل٤م ذم

()1

أول اإلؾم م صمؿ طمرم .
ِ
ىلكم ْسم ِ
ىلـ َأ ِيب َـم٤مًم ِ ٍ
ىل٥م
واًمدًمٞمؾ قمغم ريٛمفَ :قم ْـ َقم ن
()2
ِ
ْؾ ُحلُق ِم احلُ ُٛم ِر ِ
ؼمو َو َقم ْـ َأيم ِ
اإلٟم ًِْ َّٞم ِ٦مش .
اًمٜم َنً٤مء َي ْق َم َظم ْٞم َ َ

و َأ َّن َر ُؾمىلق َل اهَِّ ^َ « :هنَىلك َقمىل ْـ ُُم ْت َٕم ِىل٦م

ِ ()3
ؼمةَو َقم ْـ َأسمِ ِٞمفَ « :أ َّن َر ُؾم َ
٤مءش .
قل اهِ ^ َهنَك َي ْق َم ا ًْم َٗمت ِْح َقم ْـ ُُم ْت َٕم ِ٦م اًمٜم َنً
اًمرسمِٞم ِع ْسم ِـ َؾم ْ َ
و َقم ِـ َّ

ومٜمٝمل قمٛمر

قمـ ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م هق ُمقاومؼ ٔظمر إُمر ُمـ اًمٜمٌل ^ ذم ريؿ هذا اًمٜمىلقع

ُمـ اًمٜمٙم٤مح.

تٕلٗة عجىاُ الظمىة ٔأِن اخلٗاٌة:
أٖ -طعَ الشٗعة:
ذم قم،امن

سم٠مٟمف ىم٤مم سمتقًمٞم٦م اًمٔمٚمٛم٦م وأهؾ اخلٞم٤مٟم٦م ُمـ أُم٤،مل اًمقًمٞمد سمـ قم٘مٌ٦م اًمىلذي ذب

اخلٛمر وأ َّم اًمٜم٤مس وهق ؾمٙمرانو وومم ُمٕم٤مويىل٦م قمىلغم اًمِمىل٤ممو وومم قمٌىلداه سمىلـ ؾمىلٕمد قمىلغم ُمٍمىل
ومٔمٚمؿ أهٚمٝم٤مو وُمـ يم٤من هذا طم٤مًمف ومٝمق همػم ٓكؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م.

ه )1اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م ه.)333/41
ه )2رواه اًمٌخ٤مري ه )4216وُمًٚمؿ ه.)1407
ه )3رواه ُمًٚمؿ ه.)1406
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بٔ -اجلٕاب(:)1
أن اؾمتدٓل اًمِمٞمٕم٦م هٜم٤م ُمٌٜمل قمىلغم ُم٘مىلدُمتلم :إومم :أن قمىل،امن ومم أهىلؾ اًمٔمٚمىلؿ واخلٞم٤مٟمىل٦م.
اًم٤،مٟمٞم٦مُ :مـ ومٕمؾ هذا ومٝمق همػم ٓكؼ سم٤مإلُم٤مُم٦مو ويم اعم٘مدُمتلم ُمٜم٘مقو٦م:
أوال :قم،امن

يم٤من ٓ سمد ًمف ُمـ شمقًمٞم٦م ُمـ ي٘مقم سم٠مُمقر اًمرقمٞمىل٦م سم٤مًمٕمىلدل واًم٘مًىلطو وهىلذا

إٟمام يٙمقن سمحً٥م ُم٤م ئمٝمر ًمفو وهق قمٜمدُم٤م رأى ومٞمٝمؿ إهٚمٞم٦م قمٞمىلٜمٝمؿ ذم ُمىلقاىمٕمٝمؿ هىلذهو وهىلذا
هق اًمقاضم٥م قمٚمٞمف وهق ىمد ىم٤مم سمفو وًمٞمس قمٜمده قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م طمتك يٕمٚمؿ ُم٤مذا ؾمٞمٗمٕمٚمقن سم٤مًمرقمٞمىل٦مو
قمغم أٟمف ىمد وىمع اخل ف اًمٙم،ػم سملم أهؾ اًمًػم وإظمٌ٤مر ذم طم٘مٞم٘م٦م ُمىل٤م ٟمًىل٥م إمم هىل١مٓء اًمىلقٓة
ُمـ اًمٔمٚمؿ هؾ يم٤من طم٘مٞم٘م٦م أم هق يمذب قمٚمٞمٝمؿو أم أن ؿمىلٞمئ٤م ُمٜمىلف ىلحٞمح وؿمىلٞمئ٤م همىلػم ىلحٞمحو
وإذا يم٤من هذا ُمٌٚمغ قمٚمٛمٜم٤م ُمـ طم٤مل ه١مٓء وم ٟمًتٓمٞمع أن ٟمجىلزم سمخٓمىل٠م قمىل،امن ذم شمقًمٞمىل٦م هىل١مٓء
إؿمخ٤مص.
ثاكقا :هٜم٤مك ُمـ اًمقٓة ُمـ يٕمٞمٜمٝمؿ قم،امن وإٟمام يم٤مٟمقا ُمـ زُمىلـ ُمىلـ ىمٌٚمىلفو وذًمىلؽ يمٛمٕم٤مويىل٦م
اًمذي قمٞمٜمف قمٛمر وم٠مىمره قم،امن قمغم ُمٙم٤مٟمفو صمؿ عم٤م ضم٤مء قمكم أىمره يمذًمؽ و يٕمزًمفو ومٚمىلق يمىل٤من
قم،امن ي م قمغم قمدم قمزًمف عمٕم٤موي٦م وم٤مًمٚمقم يمذًمؽ ي٘مع قمغم قمكم.
صمؿ إن قم،امن

ىمد قمزل سمٕمْمٝمؿ قمٜمدُم٤م شمٌلم ًمف ومً٤مدهؿو وذًمؽ يمام ومٕمؾ ُمع اًمقًمٞمد سمىلـ

قم٘مٌ٦م.
ثالثا :قمغم شمًٚمٞمؿ أن ه١مٓء اًمقٓة يم٤مٟمقا فمٚمٛم٦م وم يٚمزم ُمـ ذًمىلؽ قمىلدم أهٚمٞمىل٦م قمىل،امن
ًمإلُم٤مُم٦مو ومٝمٜم٤مك ُمـ آطمتامٓت وإقمذار ُم٤م يٛمٜمع ُمـ اًمٓمٕمـ ومٞمفو وُمـ ذًمؽ:
 رسمام يٓمٚمع قمغم يمؾ ُم٤م ومٕمٚمقهو ظم٤م ٦م ُمع اشمً٤مع اًمٌ د وشمٌ٤مقمد إىمٓم٤مر.ه )1يٜمٔمر :ؿمٌٝم٤مت ـم٤مل طمقهل٤م اجلدل هص.)743-740:
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 رسمام سمٚمٖمف سمٕمض اًمذي ومٕمٚمىلقه ًمٙمٜمىلف يىلره ُمقضمٌىل٤م ًمٕمىلزهلؿو أو يٌ،ىل٧م قمٜمىلده سمِمىلٝم٤مدة ُمىلـيقصمؼ سمف.
 رسمام يٙمقن ىمد قمٚمؿ سمح٤مهلؿ ًمٙمٜمف رأى أن ُمٗمًدة سم٘م٤مكٝمؿ أىمؾ ُمـ ُمٗمًدة قمزهلؿو وُمراقمىل٤مةاعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد واعمقازٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م هق أ ىلؾ اًمًٞم٤مؾمىل٦م اًمنمىلقمٞم٦مو وإذا اضمتٝمىلد اإلُمىل٤مم اًمٕمىل٤مدل ذم
اعمقازٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م وم٠مظمٓم٠م وم٢مٟمف ٓ ي٠مصمؿ ومْم قمـ أن ي م أو ي٘مدح ومٞمف سمًٌٌٝم٤مو وىمد أؿم٤مر اسمىلـ اًمٕمىلريب
إمم هذا اعمٕمٜمك وم٘م٤ملٟ« :مٙمت٦م اًمقٓي٤مت واًمٕمزٓت هل٤م ُمٕم٤من وطم٘م٤مكؼ ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م يم،ػم ُمـ اًمٜمىل٤مسو
ًم٘مد قمٚمٛمتؿ أن رؾمقل اه ^ ُم٤مت قمـ زهىل٤مء اصمٜمىلل قمنمىل أًمٗمىل٤م ُمىلـ اًمّمىلح٤مسم٦م ُمٕمٚمىلقُملمو ُمىلٜمٝمؿ
أًمٗم٤من أو ٟمحقمه٤م ُمِم٤مهػم ذم اجل ًم٦مو ومم ُمٜمٝمؿ أسمىلق سمٙمىلر ؾمىلٕمدا وأسمىل٤م قمٌٞمىلدة ويزيىلد وظم٤مًمىلد سمىلـ
اًمقًمٞمد وقمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ وٟمٗمرا همػمهؿ ومقىمٝمؿو وومم أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ اسمـ قمنميـ ؾمىلٜم٦م قمىلغم
اًمٌحريـ اىمتداء سم٤مًمٜمٌل ^ ذم قمت٤مبو وُمتىلك يمىل٤من اؾمىلتقرم اعمِمىلٞمخ٦م طمتىلك ي٠مظمىلذ اًمِمىلٌ٤منو وومم
قمٛمىلىلر أيْمىلىل٤م يمىلىلذًمؽو وسمىلىل٤مدر سمٕمىلىلزل ظم٤مًمىلىلدو وذًمىلىلؽ يمٚمىلىلف ًمٗم٘مىلىلف قمٔمىلىلٞمؿ وُمٕمىلىل٤مرف سمديٕمىلىل٦م سمٞم٤مهنىلىل٤م ذم
()1

ُمقوٕمٝم٤م ُمـ يمت٥م اإلُم٤مُم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م ُمـ إ قلش .

إدخاه عجىاُ لمشلي بَ وزٔاُ املدٍٖة:
أٖ -قٕه الشٗعة:
إن رؾمقل اه ^ ـمرد احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص قمـ اعمديٜم٦مو وُمٕمف اسمٜمف ُمىلروانو ومٚمىلؿ يىلزل هىلق
واسمٜمف ـمريديـ ذم زُمـ اًمٜمٌل ^ وأيب سمٙمر وقمٛمرو ومٚمام وزم قم،امن آواه ور َّده إمم اعمديٜمىل٦مو وضمٕمىلؾ
ُمىلىلروان يم٤مشمٌىلىلفو و ىلىل٤مطم٥م شمىلىلدسمػمهو ُمىلىلع أن اه ىمىلىل٤مل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾[اعمج٤مدًم٦م.]22:

ه )1اًمٕمقا ؿ ُمـ اًم٘مقا ؿ هص.)243:
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بٔ -اجلٕاب:
()1

وهذه اًم٘مّم٦م ىمد ومٜمَّد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمرد قمٚمٞمٝم٤م و وظم

٦م وضمقه رده:

ً
أوال :يم٤من احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص ُمـ ُُمًٚمِٛم٦م اًمٗمتحو ويم٤مٟمقا أًم َٗمل رضمؾو وُمىلروان اسمٜمىلف يمىل٤من
ٖمػما إذ ذاكو وم٢مٟمف ُمـ أىمران قمٌداه سمـ اًمزسمػم واعمًقر سمـ خمرُم٦مو ويم٤من قمٛمره طملم اًمٗمتح إُم٤م
ً
ؾمٌع ؾمٜملمو أو أيم،ر سم٘مٚمٞمؾو أو أىمؾ سم٘مٚمٞمؾو ومٚمؿ يٙمـ عمروان ذٟم٥م ُيٓمرد قمٚمٞمف قمغم قمٝمد اًمٜمٌل ^.
ثاك ًقا :يٙمـ اًمٓمٚم٘مىل٤مء يًىلٙمٜمقن سم٤معمديٜمىل٦م ذم طمٞمىل٤مة اًمٜمٌىلل ^و ومىل٢من يمىل٤من اًمٜمٌىلل ^ ىمىلد ـمىلرد
احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مصو وم٢مٟمام ـمرده ُمـ ُمٙم٦مو ٓ ُمـ اعمديٜم٦مو وًمق ـمرده ُمىلـ اعمديٜمىل٦م ًمٙمىل٤من يرؾمىلٚمف
إمم ُمٙم٦م.
ثالثا :ـمٕمـ يم،ػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ٟمٗمٞمفو وىم٤مًمقا :ذه٥م احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص سم٤مظمتٞم٤مره.
راب ًعاً :مق اومؽموٜم٤م أن اًمٜمٌل ^ ىمىلد قمىلزر احلٙمىلؿ سمىلـ أيب اًمٕمىل٤مص سمىل٤مًمٜمٗملو يٚمىلزم أن يٌ٘مىلك
ُمٜمٗمٞم٤م ـمقل اًمزُم٤من :وم٢من هىلذا ٓ يٕمىلرف ذم رء ُمىلـ اًمىلذٟمقبو و شم ِ
ىل٠مت اًمنمىليٕم٦م سمىلذٟم٥م يٌ٘مىلك
ًّ
داكام.
٤مطمٌف ُمٜمٗم ًّٞم٤م ً
خامسا :يم٤من قم،امن ؿمٗمع ذم قمٌداه سمـ أيب هح إمم اًمٜمٌل ^و ويم٤من يم٤مشم ًٌ٤م ًمٚمقطملو وارشمىلدَّ
ً
ىلل ^
قمـ اإلؾم مو ويم٤من اًمٜمٌل ^ ىمد أهدر دُمىلف ومىلٞمٛمـ أهىلدرو صمىلؿ ضمىل٤مء سمىلف قمىل،امن وم٘مٌىلؾ اًمٜمٌ ُّ
ؿمٗم٤مقمتف ومٞمف وسم٤ميٕمفو ومٙمٞمػ ٓ ي٘مٌؾ ؿمٗم٤مقمتف ذم احلٙمؿ؟!
سادسا :ىمّم٦م قمٌداه سمىلـ ؾمىلٕمد سمىلـ أيب هح صم٤مسمتىل٦م ُمٕمروومىل٦م سم٤مإلؾمىلٜم٤مد اًم٤،مسمىل٧مو وأُمىل٤م ىمّمىل٦م
احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مصو ومٕم٤مُم٦م ُمـ َذيمَره٤م إٟمام ذيمره٤م ُمرؾمٚم ً٦مو وىمد ذيمره٤م اعم١مرظمقن اًمذيـ يٙم،ىلر
اًمٙمذب ومٞمام يرووٟمفو َّ
وىمؾ أن يًٚمؿ هلؿ ٟم٘مٚمٝمؿ ُمـ اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤منو ومٚمؿ يٙمـ هٜمىل٤م ٟم٘مىلؾ صم٤مسمىل٧م
هُ )1مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ه..)268-265/6
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يقضم٥م اًم٘مدح ومٞمٛمـ هق دون قم،امن.
سابعا :اعمٕمٚمقم ُمـ ومْم٤مكؾ قمىل،امنو وحمٌىل٦م اًمٜمٌىلل ^ ًمىلفو وصمٜم٤مكىلف قمٚمٞمىلفو وختّمٞمّمىلف سم٤مسمٜم َت ْٞمىلفو
وؿمٝم٤مدشمف ًمف سم٤مجلٜم٦مو وإرؾم٤مًمف إمم ُمٙم٦مو وُمٌ٤ميٕمتف ًمف قمٜمف عم٤م أرؾمٚمف إمم ُمٙم٦مو وشم٘مديؿ اًمّمىلح٤مسم٦م ًمىلف
ٍ
راضو
سم٤مظمتٞم٤مرهؿ ذم اخل ومىل٦مو وؿمىلٝم٤مدة قمٛمىلر وهمىلػمه ًمىلف سمىل٠من رؾمىلقل اه ^ ُمىل٤مت وهىلق قمٜمىلف
وأُم٤،مل ذًمؽ مم٤م يقضم٥م اًمٕمٚمؿ اًم٘مٓمٕمل سم٠مٟمف ُمـ يمٌ٤مر أوًمٞم٤مء اه اعمت٘مىللمو اًمىلذيـ

م وروىلقا

قمٜمفو وم ُيدومع هذا سمٜم٘مؾ ٓ ي٧ٌ،م إؾمٜم٤م ُدهو وٓ يٕمرف يمٞمػ وىمعو وجيٕمىلؾ ًمٕمىل،امن ذٟمىل٥م سمىل٠مُمر ٓ
يٕمرف طم٘مٞم٘متفو سمؾ ُم،ؾ هذا ُم،ؾ اًمذيـ يٕم٤مروقن اعمحٙمؿ سم٤معمتِم٤مسمفو وهذا ُمىلـ ومٕمىلؾ اًمىلذيـ ذم
ىمٚمقهبؿ زيغو اًمذيـ يٌتٖمقن اًمٗمتٜم٦م.

درء القصاص عَ عبٗد اهلل بَ عىز:
أٖ -قٕه الشٗعة:
إن قم،امن

ىمد و َّٞمع طمدود اهو ومٚمؿ ي٘متؾ قمٌٞمداه سمـ قمٛمر طمىللم ىمتىلؾ اهلرُمىلزان ويمىل٤من

ىمد أؾمٚمؿو ومخ٤مًمػ سمذًمؽ طمٙمؿ اه شمٕم٤ممم ومٚمٞمس يٚمٞمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م.

بٔ -اجلٕاب:
أن اؾمتدٓهؿ هٜم٤م ُمٌٜمل قمغم ُم٘مدُمتلم:
 أن قمدم إىم٤مُم٦م اًم٘مّم٤مص قمغم قمٌٞمداه خم٤مًمٗم٦م حلٙمؿ اه. واًم٤،مٟمٞم٦م :أن ُمـ ظم٤مًمػ طمٙمؿ اه شمٕم٤ممم وم يٚمٞمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م.()1

وىمد أضم٤مب اًمٕمٚمامء قمـ هذه اًمِمٌٝم٦م ُمـ وضمقه أسمرزه٤م اصمٜم٤من :

ه )1يٜمٔمرُ :مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ه)281-276/6و اًمٕمقا ؿ ُمـ اًم٘مقا ؿ هص.)108-106:
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ً
أوال :أن قمٌٞمد اه سمـ قمٛمر يم٤من ُمت٠موٓو وذًمىلؽ أٟمىلف عمىل٤م ُىمتىلؾ قمٛمىلر سمىلـ اخلٓمىل٤مب

يمىل٤من

اًمذي ىمتٚمف أسمق ًم١مًم١مة اعمجقدو ُمقمم اعمٖمػمة سمـ ؿمىلٕمٌ٦مو ومهىل٤م ُمىلـ ومىل٤مرسو وذيمىلر ًمٕمٌٞمىلد اه سمىلـ
قمٛمر أٟمف ُركل قمٜمد اهلرُمزان طملم ىمتؾ قمٛمرو ومٙم٤من ممـ اقؿ سم٤معمٕم٤موٟم٦م قمغم ىمتؾ قمٛمرو وهذه ؿمٌٝم٦م
جيقز أن جيٕمٚمٝم٤م اعمجتٝمد ُم٤مٟمٕمىل ً٦م ُمىلـ وضمىلقب اًم٘مّمىل٤مصو يمىلام أن أؾمىل٤مُم٦م سمىلـ زيىلد عمىل٤م ىم َتىلؾ ذًمىلؽ
ىلل ^ سمىل٤مًمٙم مو
اًمرضمؾ سمٕمدُم٤م ىم٤مل ٓ :إًمف إٓ اهو واقمت٘مد أن هذا اًم٘مقل ٓ يٕمّمٛمفو َّ
قمزره اًمٜمٌ ُّ
ً
ُمت٠موٓ.
و ي٘متٚمفٟٕ :مف يم٤من
ثاكقا :اهلرُمزان يٙمـ ًمف أوًمٞم٤مء يٓمٚمٌقن دُمف :وإٟمام وًم ُّٞمف و ُّزم إُمرو وُم،ؾ هذا إذا ىمتٚمف ىم٤مشم ٌىلؾ

يم٤من ًمإلُم٤مم ُ
ىمتؾ ىم٤مشمٚمِفٟٕ :مف وًم ُّٞمفو ويم٤من ًمف اًمٕمٗمق قمٜمف إمم اًمدي٦مً :مىلئ شمْمىلٞمع طم٘مىلق اعمًىلٚمٛملمو
وهذا اًمذي ومٕمٚمف قم،امن سمٛمِمقرة قمدد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م.

خزٔز عائشة إ البصزة:
أٖ -قٕه الشٗعة:
قم٤مكِم٦م ظم٤مًمٗم٧م أُمر اه شمٕم٤ممم وظمرضم٧م ُمـ سمٞمتٝمىل٤مو واه شمٕمىل٤ممم ي٘مىلقل﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ﴾[إطمىلىلزاب]33:و وىمىلىلد أدى ظمروضمٝمىلىل٤م إمم طمّمىلىلقل ومتٜمىلىل٦م سمىلىللم اعمًىلىلٚمٛملمو
ظم٤م ٦م وأن اًمٜمٌل ^ طمذره٤م وأظمؼم أٟمف ؾمتٜمٌح قمٚمٞمٝم٤م يم ب احلقأبو وىمد رأت هذه اًمٕم ُمىل٦م
وًمٙمٜمٝم٤م شمرضمع.

ب -اجلٕاب:
أوالً :مٞمس يمؾ ظمروج خترضمف إطمدى زوضم٤مت اًمٜمٌل ^ خم٤مًمػ هلذه أي٦م ويٙمىلقن شمؼمضمىل٤مو
وإٟمام اعم٘مّمقد سمف اخلروج ًمٖمػم طم٤مضم٦مو ىم٤مل اسمـ يم،ػم« :هوىمرن ذم سمٞمىلقشمٙمـ) أي :اًمىلزُمـ سمٞمىلقشمٙمـ
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()1

وم خترضمـ ًمٖمػم طم٤مضم٦مش و وىمد ضم٤مء ُمـ طمدي٨م قم٤مكِم٦م قمـ اًمٜمٌل ^ ىم٤مل« :ىمد أذن اه ًمٙمىلـ
()2

أن خترضمـ حلقاكجٙمـش .
وم٤مخلروج ٕضمؾ ُمّمٚمح٦م ًمٞمس ومٞمف خم٤مًمٗم٦م أو ُمٜمٙمرو وهىلذا اًمىلذي طمّمىلؾ ُمىلـ قم٤مكِمىل٦م
طمٞم٨م فمٜم٧م أن ظمروضمٝم٤م ؾمٞمٙمقن ومٞمف ُمّمٚمح٦م ًمٚمٛمًٚمٛملمو وىمد سمٞمٜم٧م هذا يمام ضمىل٤مء ذًمىلؽ قمٜمٝمىل٤م
اًم٘مٕم٘م٤مع سمـ قمٛمرو ًمٕم٤مكِم٦م وُمـ يم٤من ُمٕمٝم٤م يًىل٠مهل٤م قمىلـ
قمغم
َ
ذم رواي٤مت قمديدةو وُمٜمٝم٤م :عم٤م أرؾمؾ ٌ
ؾمٌ٥م ىمدوُمٝم٤مو دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مٕم٘م٤مع ومًٚمؿ قمٚمٞمٝم٤مو وىم٤مل :أي ُأُمىلفو ُمىل٤م أؿمخّمىلؽ وُمىل٤م أىمىلدُمؽ
هذه اًمٌٚمدة؟ ىم٤مًم٧م« :أي سمٜمكو إ

()3

ح سملم اًمٜم٤مسش .

ثاكقا :اًم٘مت٤مل اًمذي طمّمؾ سملم اعمًىلٚمٛملم يٙمىلـ ُم٘مّمىلقداو سمىلؾ هىلل ظمرضمىل٧م دومٕمىل٤م ًمٚمٗمتٜمىل٦مو
وأدى هب٤م اضمتٝم٤مده٤م إمم هذاو ًمٙمـ ضم٤مءت إُمقر قمغم ظم ف ُم٤م فمٜم٧مو ومٝمل جمتٝمىلدة ُمٕمىلذورةو
وأُم٤م ىمقل اًمٜمٌل ^« :إذا اًمت٘مك اعمًٚمامن سمًىلٞمٗمٞمٝمام وم٤مًم٘م٤مشمىلؾ واعم٘متىلقل ذم اًمٜمىل٤مرش وم٢مٟمىلف ؿمىل٤مُمؾ هلىل٤م
وًمٕمكمو وم٢من ىم٤مًمقا :إن قمٚمٞم٤م يم٤من جمتٝمدا أٟمف قمغم طمؼ وم يتٜم٤موًمف احلدي٨مو ىمٚمٜمىل٤م :ويمىلذًمؽ قم٤مكِمىل٦م
ٓ ومر سمٞمٜمٝمام.
وطمتك ًمق ومرض أن اًم٘مت٤مل يم٤من قمـ ىمّمد وإرادة «ومٝمذا هق اًم٘متىل٤مل اعمىلذيمقر ذم ىمقًمىلف شمٕمىل٤ممم:
﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﴾[احلجىلىلىلىلىلىلرات]9:و
﴿﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁﴾[احلجىلىلرات ]10:ومجٕمٚمٝمىلىلؿ ُمىلىل١مُمٜملم إظمىلىلقة ُمىلىلع آىمتتىلىل٤مل.
وإذا يم٤من هذا صم٤مسمت٤م عمـ هق دون أوًمئؽ اعم١مُمٜملمو ومٝمؿ سمف أومم وأطمرى.
ه )1شمٗمًػم اسمـ يم،ػم ه.)409/6
ه )2اًمٌخ٤مري ه.)5237
ه )3شم٤مريخ اًمٓمؼمي ه.)520 /5
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وهذا قمغم شم٘مدير إرادة اًم٘مت٤مل وىمّمدهو أُم٤م إذا يٙمـ اًم٘مت٤مل ُمرادا وٓ ُم٘مّمقدا وم٤مه شمٌىل٤مرك
وشمٕم٤ممم ي٘مقل﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ﴾[اًمٌ٘مرة]286:

()1

.

ىلـ َأ ِيب َطم ِ
س ْسم ِ
ثالثا :أُم٤م ىمْمٞم٦م يم ب احلقأب وم٘مد ضمىل٤مء َقمىل ْـ َىمىل ْٞم ِ
ىل٤مز ٍم َىم َ
ىل٧م َقم ِ٤مك َِمىل ُ٦م
ىل٤مل:شعمََّىل٤م َسم َٚم َٖم ْ
ٍ
سمٕم َض ُِمٞم ِ٤مه سمٜمِل َقم ِ٤مُم ٍر ًَمٞم ً َٟمٌح ِ
احل ْىلق َأ ِ
بو
٧م ا ًْمٙمِ َ ُب َقم َٚم ْٞم َٝم٤مو َوم َ٘م٤م ًَم ْ
ْ َ َ
َ َ
َْ
ىل٧مَ :أ ُّي َُمىل٤مء َهىل َذا؟ َىمىل٤م ًُمقاَُ :مىل٤م ُء ْ َ
َوم َق َىم َٗم ْ٧م َوم َ٘م٤م ًَم ْ٧مُ :م٤م َأ ُفمٜمُّٜمِل إِ َّٓ ر ِ
مح َ
لمو
ىلؽ اهَُّو َسم ْىلؾ َشم ْ٘مىلدَ ُِم َ
اًمز َسم ْ ُػمَُ :م ْٝم ً َر ِ َ
اضم َٕم ً٦مو َوم َ٘م َ٤مل َهلَ٤م َـم ْٚم َح ُ٦مو َو ُّ
َ
َ
ات َسم ْٞم ِٜمٝمؿو َىم٤م ًَم ْ٧مُ :م٤م َأ ُفمٜمُّٜمِل إِ َّٓ ر ِ
َوم َ َػم َ
اك اعمُْ ًْٚمِ ُٛم َ
اضم َٕمىل ً٦مو إِ نق َؾم ِىلٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾمىلق َل اهَِّ ^
قنو َوم ُٞم ّْمٚمِ ُح اهَُّ َذ َ
َ
َ
ْ
َ ِ ()2
ِ
بش .
احل ْقأ
ات َي ْق ٍمَ « :يم ْٞم َ
َىم َ٤مل ًَمٜمَ٤م َذ َ
ػ سمِ٢مِ ْطمدَ ا ُيم َّـ َشمٜمْ ٌَ ُح َقم َٚم ْٞم َٝم٤م يم َ ُب ْ َ
()3
واحلَ ْق َأبُ :مٜمىلزل سمىللم ُمٙمىل٦م واًمٌٍمىلة و وًمىلٞمس ذم احلىلدي٨م اإلٟمٙمىل٤مر قمٚمٞمٝمىل٤م أو هنٞمٝمىل٤م قمىلـ

اخلروجو وإٟمام أىمَم ُم٤م يدل قمٚمٞمف احلدي٨م هق اإلظمٌ٤مر قمـ أهن٤م ؾمتٙمقن ذم ُمقوىلع ّمىلؾ ومٞمىلف
ىمىل٤مل :ىمىل٤مل رؾمىلقل اه ^ وهىلق
ومتٜم٦مو وذًمؽ يمام ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت قمـ اسمـ قمٌ٤مس
ِ
ِ
ىل٥مو َخت ُْىلر ُج َوم َٞمٜمْ ٌَ ُح َٝمىل٤م يمِىل َ ُب َطم ْىلق َأ ٍ
ىلؾ ْإَ ْد َسم ِ
اجل َٛم ِ
بو
قمٜمد أزواضمفًَ « :م ْٞم َ٧م ؿم ْٕم ِريو َأ َّي ُت ُٙم َّـ َ ٤مطم ٌَ ُ٦م ْ َ
()4
ُي ْ٘مت َُؾ َقم ْـ َي ِٛمٞمٜم ِ َٝم٤م َو َقم ْـ َي ًَ ِ
٤مر َه٤م َىمت َْغم يمٌَ ِ،ػمو ُصم َّؿ َشمٜم ُْجق َسم ْٕمدَ َُم٤م يمَ٤م َد ْتش .
وُمع ذًمؽ ومٕم٤مكِم٦م

مه٧م سم٤مًمرضمقع ًمٙمـ أًمح قمٚمٞمٝم٤م ُمـ يم٤من ُمٕمٝمىل٤م رضمىل٤مء أن يٙمىلقن
ىمد َّ

ذم ظمروضمٝم٤م درء ًمٚمٗمتٜم٦م و ٘مٞمؼ ًمٚمٛمّمٚمح٦م.

هُ )1مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ه.)322-319/4
ه )2رواه أمحد ه)24654و واسمـ طمٌ٤من ه)6732و واحلىل٤ميمؿ ه)4613و واسمىلـ أيب ؿمىلٞمٌ٦م ه )536 /7و ىلححف اسمىلـ
يم،ػم ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ه )212/6قمغم ذط اًمِمٞمخلمو واحل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح ه.)55/13
ه )3اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م ه. )456 /1
ه )4رواه اًمْمٞم٤مء ذم اعمختىل٤مرة ه )179وىمىل٤مل احلىل٤مومظ ذم اًمٗمىلتح ه« :)55/13رضم٤مًمىلف صم٘مىل٤متشو ويمىلذا ىمىل٤مل اهلٞمٛ،مىلل ذم
اعمجٛمع ه)234/7و و ححف إًمٌ٤مق ذم اًمّمحٞمح٦م ه)853/1
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صمؿ إهن٤م سمٕمد ذًمؽ ٟمدُم٧م قمغم هذاو ي٘مقل اسمىلـ شمٞمٛمٞمىل٦م« :ومٙم٤مٟمىل٧م إذا ذيمىلرت ظمروضمٝمىل٤م شمٌٙمىلل
طمتك شمٌؾ مخ٤مره٤م.
وهٙمذا قم٤مُم٦م اًمً٤مسم٘ملم ٟمدُمقا قمغم ُم٤م دظمٚمقا ومٞمف ُمـ اًم٘مت٤ملو ومٜمدم ـمٚمح٦م واًمزسمػم وقمىلكم
()1

أمجٕملمو و يٙمـ يقم اجلٛمؾ هل١مٓء ىمّمد ذم آىمتت٤ملش .

دعٕى إفشائّا صز الٍيب ^:
أٔ -وَ وطاعَ الشٗعة:
يٓمٕمـ اًمِمٞمٕم٦م ذم قم٤مكِم٦م

سم٠مهن٤م أذاقمىل٧م ه رؾمىلقل اه ^و يمىلام ىمىل٤مل شمٕمىل٤ممم﴿ :ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾[اًمتحريؿ]3:

وهؿ خمتٚمٗمقن ذم طم٘مٞم٘م٦م هذا اًمنىلو ومٛمىلٜمٝمؿ ُمىلـ ي٘مىلقل إن اًمٜمٌىلل ^ أظمؼممهىل٤م سمىل٠من اخلٚمٞمٗمىل٦م
سمٕمده ؾمٞمٙمقن أسمقسمٙمر وقمٛمرو وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل إن اًمن هق اًمق ىلٞم٦م ًمٕمىلكمو وُمىلع اظمىلت ومٝمؿ إٓ
أهنؿ يىلدّ قمقن أن أيىل٦م شمىلدل قمىلغم يمٗمىلر قم٤مكِمىل٦م وطمٗمّمىل٦م
ﮖﮗ﴾[اًمتحريؿ]4:

سمىلدًمٞمؾ ىمقًمىلف شمٕمىل٤ممم﴿ :ﮔ ﮕ

()2

.

بٔ -اجلٕاب(:)3
أوالً :ؾمٌ٥م ٟمزول هذه أي٦م هل ىمّم٦م اعمٖم٤مومػم اًمتل روق٤م قم٤مكِم٦م

ىم٤مًم٧م :يمىل٤من رؾمىلقل

اه ^ ينمب قمً ً قمٜمد زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحىلشو ويٛمٙمىل٨م قمٜمىلده٤مو ومقاـمٞمىل٧م أٟمىل٤م وطمٗمّمىل٦م قمىلغم
هُ )1مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ه.)316/4
ه )2يٜمٔمر :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ه)376-375/2و إطم٘م٤م احلؼ ًمٚمتًؽمي هص.)307:
ه )3يٜمٔمر :اًمّم٤مقم٘م٦م ذم ٟمًػ أسم٤مـمٞمؾ واومؽماءات اًمِمٞمٕم٦م قمغم أم اعم١مُمٜملم قم٤مكِم٦م ًمٕمٌد اًم٘م٤مدر قذم هص.)70-51:
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أيتٜم٤م دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م ومٚمت٘مؾ ًمف :أيمٚم٧م ُمٖم٤مومػمو إق أضمد ُمٜمؽ ريح ُمٖم٤مومػمو ىم٤ملٓ« :و وًمٙمٜمىلل يمٜمىل٧م
()1

أذب قمً ً قمٜمد زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحشو ومٚمـ أقمقد ًمفو وىمد طمٚمٗم٧مو ٓ ختؼمي سمذًمؽ أطمد ًاش .
أو ىمّم٦م ُم٤مري٦م يمام روى أٟمىلس

«أن رؾمىلقل اه ىلغم اه قمٚمٞمىلف و ؾمىلٚمؿ يم٤مٟمىل٧م ًمىلف أُمىل٦م

يٓم١مه٤مو ومٚمؿ شمزل سمف قم٤مكِم٦م وطمٗمّم٦م طمتىلك طمرُمٝمىل٤مو ومىل٠مٟمزل اه قمىلز و ضمىلؾ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
()2

ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ﴾[اًمتحريؿ ]1:إمم آظمر أي٦مش .
()3

وحيتٛمؾ أن أي٤مت ٟمزًم٧م ًمٚمًٌٌلم ُمٕم٤م .
أُم٤م ُم٤م يدقمٞمف اًمِمٞمٕم٦م ُمـ إومِم٤مء اًمن وم٢مهنؿ أٟمٗمًٝمؿ خمتٚمٗمقن ومٞمفو وًمٞمس هٜم٤مك ُم٤م يٌ،تف.
ثاكقااا :أُمىلىل٤م ىمىلىلقهلؿ إن ىمقًمىلىلف شمٕمىلىل٤ممم﴿ :ﮔ ﮕ ﮖﮗ﴾[اًمتحىلىلريؿ ]4:يىلىلدل قمىلىلغم يمٗمىلىلر قم٤مكِمىلىل٦م
وطمٗمّم٦م

 :ومٝمذه اًمدقمقى سم٤مـمٚم٦مو ومٛمٕمٜمك أي٦م يمام ىمىل٤مل اًمٓمىلؼمي« :ي٘مىلقل شمٕمىل٤ممم ذيمىلره :إن

شمتقسم٤م إمم اه أيتٝمىل٤م اعمرأشمىل٤من وم٘مىلد ُم٤مًمىل٧م ىمٚمىلقسمٙمام إمم حمٌىل٦م ُمىل٤م يمرهىلف رؾمىلقل اه ^ ُمىلـ اضمتٜم٤مسمىلف
ضم٤مريتىلىلفو و ريٛمٝمىلىل٤م قمىلىلغم ٟمٗمًىلىلفو أو ىلىلريؿ ُمىلىل٤م يمىلىل٤من ًمىلىلف طم ىل ٓ ممىلىل٤م طمرُمىلىلف قمىلىلغم ٟمٗمًىلىلف سمًىلىلٌ٥م
()4

طمٗمّم٦مش )و وم٤معمٕمٜمك أهنام ُم٤مًمت٤م إمم حمٌ٦م ُم٤م يمرهف رؾمىلقل اه ^و وهىلذا ًمىلٞمس سمٙمٗمىلرو وإٟمىلام هىلق
ٟم٤مؿمىل قمىلـ اًمٖمىلػمةو واًمٖمىلػمة سمىللم أزواج اًمٜمٌىلىلل طم٤م ىلٚم٦م ذم طمٞمىل٤مة اًمٜمٌىلل ^و ويمىل٤من يىلرى ذًمىلىلؽ
ويٌتًؿ وي٘مرهـ قمغم هذاو ٕن هذا ُمـ ـمٌ٤مكع اًمٜمً٤مءو و يٖمْم٥م رؾمقل اه ^ ُمـ همػمقـ.
ه )1اًمٌخ٤مري ه)4912و وُمًٚمؿ ه.)1474
ه )2اًمٜمً٤مكل ذم اًمٙمؼمى ه)11607و وضم٤مء ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر يمام أورده اسمـ يم،ػم ُمىلـ ـمريىلؼ اهلٞمىل،ؿ سمىلـ يمٚمٞمىل٥م ذم
ُمًٜمدهو وىم٤مل« :وهذا إؾمٜم٤مد حٞمحو و خيرضمف أطمد ُمـ أ ح٤مب اًمٙمت٥م اًمًت٦مو وىمد اظمتىل٤مره احلىل٤مومظ اًمْمىلٞم٤مء
اعم٘مدد ذم يمت٤مسمف اعمًتخرجش .شمٗمًػم اسمـ يم،ػم ه.)159/8
ه )3يٜمٔمر :ومتح اًمٌ٤مري ه.)657/8
ه )4ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ه.)483/23
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ثالثا :اه قمز وضمؾ دقم٤ممه٤م إمم اًمتقسم٦م سم٘مقًمف﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾و ومٝمام ىمد شم٤مسمتىل٤م ورضمٕمتىل٤م إمم اه
قمز وضمؾو وهذا قمت٤مب ُمـ اه هلام يمام قم٤مشم٥م اه ٟمٌٞمف وطمٌٞمٌف و ٗمٞمف حمٛمىلد ًا ^﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾[اًمتحريؿ.]1:

دعٕى تشٍّٖٗا دارٖة لتصطاد بعض شباب قزٖش:
أٖ -قٕه الشٗعة:
إن قم٤مكِم٦م

يم٤مٟم٧م شمزيـ ضم٤مري٦م ًمتّمٓم٤مد هب٤م ؿمٌ٤مب ىمريش وشمٖمقهيؿ.

بٔ -اجلٕاب:
أوال :هذه اًمرواي٦م أظمرضمٝم٤م اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم ُمقوٕملم ُمـ ُمّمٜمٗمف سمىلٜمٗمس اًمًىلٜمدَ :قمىل ْـ َقم َّىلام ِر
ىلـ ا ُْم َىلر َأ ٍة ُِمىلٜم ُْٝم ْؿ َقمىل ْـ َقم ِ٤مك َِمىل َ٦م َأ َّهنىل٤م َؿم َّىلق َوم ْ٧م َضم ِ
ىلؾ ُِمىل ْـ َز ْي ِىلد اهِ َقم ِ
ان َر ُضم ٍ
ْسم ِـ ِقم ْٛم َر َ
ىل٧م ِ َهبىل٤م
٤مر َيىل ً٦م َو َـم٤م َوم ْ
َ
()1
٤مب ُىم َر ْيشش .
َو َىم٤م ًَم ْ٧مًَ « :م َٕم َّٚمٜمَ٤م َٟمت ََّمٞمد ِ َهب٤م َؿم ٌَ َ

وهذه اًم٘مّم٦م شمدور قمغم اُمرأة ُمٌٝمٛم٦م ٓ يٕمٚمؿ ُمـ هلو ومٞمٙمقن اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمٗم٤م.
وأيْم٤م قمامر سمـ قمٛمران أورده اًمٌخ٤مري واسمـ أيب طمىل٤مشمؿ و يىلذيمرا ومٞمىلف ضمرطمىل٤م وٓ شمٕمىلدي و
()2

وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر« :ذيمره اًمٌخ٤مري ذم اًمْمٕمٗم٤مءش .
ثاكقاا :قمغم ومرض ح٦م هذه اًمرواي٦م وم٢من اعم٘مّمقد هب٤م همػم ُمىل٤م أراده اًمِمىلٞمٕم٦مو ومىل٤مسمـ أيب ؿمىلٞمٌ٦م
اجل ِ
٤مف ِ َهب٤م) أيٕ :ضمىلؾ سمٞمٕمٝمىل٤مو وي١ميىلد هىلذا
ف َو ُي َٓم ُ
٤مر َي ِ٦م ُشم َِم َّق ُ
رواه٤م ذم سم٤مسملمو هسم٤مبَُ :م٤م َىم٤م ًُمقا ِذم ْ َ
اًمٌ٤مب اًم٤،مق اًمذي ووٕمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م هلذا إصمر وهق هسم٤مبِ :ذم شم َْز ِي ِ
اًمً ْٚم َٕم ِ٦م).
لم ن

هُ )1مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ه17959و .)22792
ه )2يٜمٔمرً :مً٤من اعمٞمزان ه.)47/6
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وهذا يم٤من قمروم٤م ؿم٤مكٕم٤مو وم٘مد سمىلقب اًمٗمىل٤ميمٝمل ذم أظمٌىل٤مر ُمٙمىل٦م« :ذيمىلر ـمىلقاف اًمٜمًىل٤مء اًمٖمرسمىل٤مء
سم٤مًمٌٞمىلىل٧م ذم اعمقاؾمىلىلؿ ذم اإلؾمىل م واجل٤مهٚمٞمىلىل٦مو واًمٓمىلىلقاف سمىلىل٤مجلقاري إطمىلىلرار واإلُمىلىل٤مء سمٛمٙمىلىل٦م إذا
سمٚمٖمـو وشمٗمًػم ذًمؽشو وىم٤مل ومٞمف« :وىمد زقمؿ سمٕمض أهؾ ُمٙم٦م أهنىلؿ يمىل٤مٟمقا ومىلٞمام ُم٣مىل إذا سمٚمٖمىل٧م
اجل٤مري٦م ُم٤م شمٌٚمغ اًمٜمً٤مء أًمًٌٝم٤م أهٚمٝم٤م أطمًـ ُم٤م ي٘مدرون قمٚمٞمف ُمـ اًمٞ،م٤مبو وضمٕمٚمىلقا قمٚمٞمٝمىل٤م طمٚمٞمىل٤م
إن يمىلىل٤من هلىلىلؿو صمىلىلؿ أدظمٚمقهىلىل٤م اعمًىلىلجد احلىلىلرام ُمٙمِمىلىلقوم٦م اًمقضمىلىلف سم٤مرزشمىلىلفو طمتىلىلك شمٓمىلىلقف سم٤مًمٌٞمىلىل٧مو
واًمٜم٤مس يٜمٔمرون إًمٞمٝم٤م ويٌدوهن٤م أسمّم٤مرهؿ ومٞم٘مقًمىلقنُ :مىلـ هىلذه؟ ومٞم٘مىل٤مل :وم ٟمىل٦م سمٜمىل٧م ومىل نو إن
يم٤مٟمىلىل٧م طمىلىلرةو وُمقًمىلىلدة آل وم ىل نو إن يم٤مٟمىلىل٧م ُمقًمىلىلدةو ىمىلىلد سمٚمٖمىلىل٧م أن ختىلىلدرو وىمىلىلد أراد أهٚمٝمىلىل٤م أن
خيدروه٤م ويم٤من اًمٜم٤مس إذ ذاك أهؾ ديـ وأُم٤مٟم٦مو ًمٞمًقا قمغم ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ اعمذاه٥م اعمٙمروهىل٦مو
وم٢مذا ىمْم٧م ـمقاومٝم٤م ظمرضم٧م يمذًمؽ يٜمٔمر اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م ًمٙمل يرهم٥م ذم ٟمٙم٤مطمٝمىل٤م إن يم٤مٟمىل٧م طمىلرةو
وذاكٝم٤م إن يم٤مٟم٧م ُمقًمدة ممٚمقيم٦مو وم٢مذا ٤مرت إمم ُمٜمزهلىل٤م ظمىلدرت ذم ظمىلدره٤مو ومٚمىلؿ يرهىل٤م أطمىلد
طمتك خترج إمم زوضمٝم٤مو ويمذًمؽ يم٤مٟمقا ذم اجلىلقاري اإلُمىل٤مء يٗمٕمٚمىلقنو يٚمًٌىلقهن٤م صمٞم٤مهبىل٤م وطمٚمٞمٝمىل٤مو
ويٓمقومقن هب٤م ُمًٗمرة طمقل اًمٌٞم٧م ًمٞمِمىلٝمروا أُمرهىل٤مو ويرهمٌىلقا اًمٜمىل٤مس ذم ذاكٝمىل٤مو ومٞمىل٠مؤ اًمٜمىل٤مس
()1

ومٞمٜمٔمرون ويِمؽمونش .

دعٕى لعَ الزصٕه ^ ملعأٖة:
أٖ -قٕه الشٗعة:
إن اًمٜمٌل ^ ًمٕمـ ُمٕم٤موي٦م

و ويًتدًمقن هلذا سمٌٕمض اًمرواي٤مت:

اًمرواي٦م إومم:
قمـ قمٌد اه سمـ قمٛمرو

ضمٚمقؾم٤م قمٜمىلد اًمٜمٌىلل ^و وىمىلد ذهىل٥م قمٛمىلرو يٚمىلٌس
ىم٤مل« :يمٜم٤م
ً

ه )1أظمٌ٤مر ُمٙم٦م ه.)314-311/1
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صمٞم٤مسمف ًمٞمٚمح٘مٜمل وم٘م٤مل – وٟمحـ قمٜمىلدهً :-مٞمىلدظمٚمـ قمٚمىلٞمٙمؿ رضمىلؾ ًمٕمىللمو ومىلقاه ُمىل٤م زًمىل٧م وضمىل ً و
()1
أشمِمقف أٟمٔمر داظم ً
وظم٤مرضم٤مو طمتك دظمؾش .
ً
َّ

اًمرواي٦م اًم٤،مٟمٞم٦م:
قمـ قمٌد اه سمـ قمٛمر ىم٤مل :أشمٞم٧م اًمٜمٌل ^ ومًٛمٕمتف ي٘مقل« :يٓمٚمع قمٚمٞمٙمؿ رضمؾ يٛمقت قمىلغم
همػم ؾمٜمتلشو ومٓمٚمع ُمٕم٤موي٦مو وىم٤مم اًمٜمٌل ^ ظمٓمٞم ًٌ٤مو وم٠مظمذ ُمٕم٤موي٦م سمٞمد اسمٜمف زيد أو يزيىلدو وظمىلرج
أي يقم يٙمىلقن ًمألُمىل٦م ُمىلع ُمٕم٤مويىل٦م
و يًٛمع اخلٓمٌ٦مو وم٘م٤مل اًمٜمٌل ^ً« :مٕمـ اه اًم٘م٤مكد واعم٘مقدو ُّ
()2

ذي اإلؾم٤مءةش .

بٔ -اجلٕاب عَ ِاتني الزٔاٖتني:
أوالً :اًمرواي٦م إومم ٓ ت٤مج إمم يم،ػم يم م طمقهل٤مو ٕٟمف ًمٞمس ذم اًمرواي٦م ذيمر عمٕم٤موي٦م سمـ أيب
شمٚمٛمٞمحىل٤م – قمىلغم أن اًمرضمىلؾ اًمىلذي دظمىلؾ
حي٤م وٓ
ً
ؾمٗمٞم٤من أ ً و وٓ يقضمد ومٞمٝم٤م دًٓم٦م – ٓ شمٍمىل ً
هق ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من

ُمٌٝمامو ومٛمـ أيـ هلىلؿ أٟمىلف
و وإٟمام ومٞمٝم٤م ىمقًمف« :طمتك دظمؾشو هٙمذا ً

ُمٕم٤موي٦م؟!
سمؾ إٟمف ُمـ ظم ل مجع اًمرواي٤مت يتٌلم أن اعم٘مّمقد هٜمىل٤م هىلق احلٙمىلؿ سمىلـ أيب اًمٕمىل٤مصو ويىلدل
ًمذًمؽ:
روايىلىل٦م اسمىلىلـ أيب ظمٞمٛ،مىلىل٦م واسمىلىلـ قمٌىلىلد اًمىلىلؼمو وذم آظمىلىلره« :ومٚمىلىلؿ أزل ُمِمىلىلٗم ً٘م٤م أن يٙمىلىلقن أول ُمىلىلـ

ه )1قمزاه اًمٌق ىلػمي ذم إ ىل٤مف اخلىلػمة اعمٝمىلرة ذم ُمقوىلٕملم ه)486 /4ه )83 /8إمم ُمًىلٜمد أيب سمٙمىلر سمىلـ أيب ؿمىلٞمٌ٦مو
و حح إؾمٜم٤مده ذم اعمقوٕملم.
ه )2أورده ؿمٞمخ اإلؾم م ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م هُ )443 /4مـ ىمقل اسمـ اعمٓمٝمر احلكم.
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()1

يدظمؾو ومدظمؾ احلٙمىلؿ سمىلـ أيب اًمٕمىل٤مصش و وضمىل٤مء اًمتّمىلىلريح سم٠مٟمىلف احلٙمىلؿ ذم روايىل٤مت أظمىلرى
()2

أيْم٤م .
ثاكقا :أُم٤م اًمروايىل٦م اًم٤،مٟمٞمىل٦م ومٝمىلل ُمىلـ اًمٙمىلذب اعمقوىلقع سم٤مشمٗمىل٤م أهىلؾ اعمٕمرومىل٦م سم٤محلىلدي٨مو وٓ
شمقضمىلىلد ذم رء ُمىلىلـ دواويىلىلـ احلىلىلدي٨م اًمتىلىلل يرضمىلىلع إًمٞمٝمىلىل٤م ذم ُمٕمرومىلىل٦م احلىلىلدي٨مو وٓ هلىلىل٤م إؾمىلىلٜم٤مد
ُمٕمروفو وُمـ اًمٕمجٞم٥م أن يروي ُم،ؾ هذا قمـ قمٌد اه سمـ قمٛمر

و وقمٌداه سمـ قمٛمر يم٤من

ُمـ أسمٕمد اًمٜم٤مس قمـ صمٚم٥م اًمّمح٤مسم٦مو وأروى اًمٜم٤مس عمٜم٤مىمٌٝمؿو وىمقًمىلف ذم ُمىلدح ُمٕم٤مويىل٦م ُمٕمىلروف
()3

صم٤مسم٧م قمٜمفو طمٞم٨م ي٘مقل ُ« :م٤م رأي٧م سمٕمد رؾمقل اه ^ أؾمقد ُمىلـ ُمٕم٤مويىل٦مو ىمٞمىلؾ ًمىلف :وٓ أسمىلق
ىلػما ُمٜمىلفو وُمىل٤م رأيىل٧م سمٕمىلد رؾمىلقل اه ^ أؾمىلقد ُمىلـ
سمٙمر وقمٛمر؟ وم٘م٤مل :يم٤من أسمق سمٙمر وقمٛمىلر ظم ً
()4

ُمٕم٤موي٦مش .
ثالثا :ىمقًمف ذم اًمرواي٦م اعمذيمقرة« :إٟمف أظمذ سمٞمد اسمٜمف زيد أو يزيدش يم م سم٤مـمؾ :ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:
«ومٛمٕم٤موي٦م يٙمـ ًمف اسمـ اؾمٛمف زيدو وأ َُّم٤م يزيد اسمٜمف اًمذي شمقمم سمٕمىلده اعمٚمىلؽو وضمىلرى ذم ظم ومتىلف
ُمىلىل٤م ضمىلىلرىو ومىلىل٢مٟمام ُوًمىلىلد ذم ظم ومىلىل٦م قمىلىل،امن سم٤مشمٗمىلىل٤م أهىلىلؾ اًمٕمٚمىلىلؿو و يٙمىلىلـ عمٕم٤مويىلىل٦م وًمىلىلد قمىلىلغم قمٝمىلىلد
رؾمقل اه ^ :ىم٤مل احل٤مومظ أسمق اًمٗمْمؾ اسمىلـ ٟمىل٤مس :ظمٓمىل٥م ُمٕم٤مويىل٦م
وم٘مػماو وإٟمام شمزوج ذم زُمـ قمٛمر
ومٚمؿ ُي َّ
زوجٟٕ :مف يم٤من ً
قمٗم٤من

ذم زُمىلـ رؾمىلقل اه ^

ووًمد ًمىلف يزيىلد ذم زُمىلـ قمىل،امن سمىلـ
و ُ

()5

ؾمٜم٦م ؾمٌع وقمنميـ ُمـ اهلجرةش .

ه )1رواه اسمـ أيب ظمٞمٛ،م٦م ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ه)71/2و واسمـ قمٌد اًمؼم ذم آؾمتٞمٕم٤مب ه.)360/1
ه )2قمٜمد اًمٌزار ذم ُمًٜمده ه)2352و واًمٓمؼماق ذم ُمٕمجٛمف إوؾمط ه)7155و وأمحد ذم ُمًٜمده ه.)6520
ه )3أظمرضمف اسمـ أيب قم٤م ؿ ذم أطم٤مد واعم٤،مق ه)516و واخل ل ذم اًمًٜم٦م ه )441 /2قمـ ٟم٤مومعو قمـ اسمـ قمٛمر سمف.
هُ )4مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ه.)445/4
هُ )5مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ه.)446/4
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كُٕ وعأٖة وَ الطمقاء:
أٖ -قٕه الشٗعة:
ُمٕم٤موي٦م

يٙمـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦مو وإٟمام يم٤من ُمـ اًمٓمٚم٘م٤مءو ويًتدًمقن سمام رواه إؾمقد سمـ

يزيىلىلد ىمىلىل٤مل« :ىمٚمىلىل٧م ًمٕم٤مكِمىلىل٦م :أٓ شمٕمجٌىلىللم ًمرضمىل ٍ
حمٛمىلىلد ^ ذم
ىلؾ ُم ىل َـ اًمٓمٚم٘مىلىل٤مء يٜمىلىل٤مزع أ ىل َ
ىلح٤مب َّ
ىل٤مضمرو وىمىلد ُمٚمىلؽ
اخل ومىل٦م؟! ىم٤مًمىل٧م :وُمىل٤م َ
ؼم واًمٗم َ
شمٕمجىل٥م ُمىلـ ذًمىلؽ؟ هىلق ؾمىلٚمٓم٤من اه ي١مشمٞمىلف اًمىل َّ
()1
ومرقمقن َ
ُ
أهؾ ُمٍم أرسمع ُم٤مك٦م ؾمٜم٦مش .

إظمراج قم٤مكِم َ٦م عمٕم٤موي َ٦م ُمـ أ ح٤مب اًمٜمٌل ^و وأٟمف ُمـ اًمٓمٚم٘م٤مء.
ىم٤مًمقا :هذا إصمر ومٞمف
ُ

بٔ -اجلٕاب عَ ِذٓ الشبّة وَ ٔدٕٓ:

أوال :هذا إصمر وٕمٞمػ :ومٗمل ِ
ؾمٜمده أيقب سمـ ضم٤مسمر أسمق ؾمٚمٞمامن اًمٞمامُملو وىمىلد وىل َّٕمٗمف أيم،ىلر
أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨مُ :مٜمٝمؿ :حيٞمك سمـ ُمٕملمو وقمكم اسمـ اعمديٜملو وأسمق زرقم٦م اًمرازيو وأسمق طم٤مشمؿ

طمجر يم م احلٗم٤مظ ومٞمف وم٘م٤مل« :وٕمٞمػش(.)2
اًمرازيو واًمٜمً٤مكلو واظمتٍم احل٤مومظ اسمـ َ
شمٕمجىل٥م ُمىلـ
ثاكقاا :قمغم ومرض اًمتًٚمٞمؿ
سمّمح٦م هذا إصمر :وم٢من اعم٘مّمقد أن إؾمقد سمـ يزيىلد َّ
َّ
ُمٜم٤مزقم٦م ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من
ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

وهق رضمؾ ُمـ اًمٓمٚم٘م٤مء -وهؿ اًمذيـ أؾمٚمٛمقا قم٤مم اًمٗمىلتح-

و ومردت أم اعم١مُمٜملم قم٤مكِم٦م

ىلح٧م ًمىلف
قمٚمٞمف هذا
اًمتٕمج٥مو وأوو َ
ُّ

َّ
أن َ
اعمٚمؽ ه ي١مشمٞمف ُمىلـ يِمىل٤مء ُمىلـ قمٌىل٤مده :اٟمتزا ًقمىل٤م ُمىلـ ىمقًمىلف ؾمىلٌح٤مٟمف﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ه )1أظمرضمف اسمـ قمً٤ميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ ه.)145/59
ه )2اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ ه)242 /2و وقذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضمىل٤مل ه)464/3و شم٘مريىل٥م اًمتٝمىلذي٥م
هص.)118 ::
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ﮢ﴾[آل قمٛمران.]26:
أىمرت إؾمقد قمغم أن ُمٕم٤مويىل٦م ُمىلـ اًمٓمٚم٘مىل٤مءو وًمٙمىلـ َي ِىلرد ذم
يمام يٗمٝمؿ ُمـ إصمر أن قم٤مكِم٦م َّ
ٟمٗمل ًمّمحٌتف ًمٚمٜمٌل ^و وٓ شمٜم ُّ٘مص ُمـ ؿمىل٠مٟمفو وهم٤ميىل٦م ُمىل٤م يٛمٙمىلـ ومٝمٛمىلف أن قمٚم ًّٞمىل٤م
يم ُمٝم٤م ٌ
أومْمؾ ُمـ ُمٕم٤موي٦م

و وهذا مم٤م اشمَّٗمؼ قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م.

ثالثا :صمٌت٧م حٌ٦م ُمٕم٤موي٦م

ًمٚمٜمٌل ^ :ويم٤من يم٤مشم ًٌ٤م ًمٚمٜمٌل ^ :وم٘مد روى اإلُمىل٤مم أمحىلد

سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ قمـ اسمـ قمٌ٤مس :أن اًمٜمٌل ^ ىم٤مل ًمف« :اذه٥م وم٤مدع زم ُمٕم٤موي٦مو ىم٤مل :ويم٤من يم٤مشمٌفو
()1
ومًٕمٞم٧م وم٠مشمٞم٧م ُمٕم٤موي٦مو وم٘مٚم٧مِ :
أضم٥م ٟمٌل اه ^ :وم٢مٟمف قمغم طم٤مضم٦مش .

ىلل ^ شمٌ،ىل٧م ًمٙم نىلؾ ُمىلـ رآه ُم١مُمٜمًىل٤م سمىلف وُمىل٤مت قمىلغم اإلؾمىل مو وًمىلق ىم َّٚمىل٧م شمٚمىلؽ
و حٌ ُ٦م اًمٜمٌ ن
و قمـ اًمٜمٌل ^ ىمىل٤مل« :يىل٠مؤ

اًمّمحٌ٦م :وىمد صمٌ٧م هذا اعمٕمٜمك ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري
ٌ
زُم٤من يٖمزو ومِئ٤مم ُمـ اًمٜم٤مسو ومٞم٘م٤مل :ومٞمٙمؿ ُمـ ح٥م اًمٜمٌل ^؟ ومٞم٘م٤ملٟ :مٕمؿو ومٞمٗمتح قمٚمٞمفو صمىلؿ
ي٠مؤ زُم٤منو ومٞم٘م٤مل :ومٞمٙمؿ ُمـ ح٥م أ ح٤مب اًمٜمٌل ^؟ ومٞم٘م٤ملٟ :مٕمؿو ومٞمٗمىلتحو صمىلؿ يىل٠مؤ زُمىل٤من
ومٞم٘مىلىل٤مل :ومىلىلٞمٙمؿ ُمىلىلـ ىلىلح٥م ىلىل٤مطم٥م أ ىلىلح٤مب اًمٜمٌىلىلل ^؟ ومٞم٘مىلىل٤ملٟ :مٕمىلىلؿو ومٞمٗمىلىلتحشو هىلىلذا ًمٗمىلىلظ
()2

اًمٌخ٤مريو وذم ًمٗمظ ُمًٚمؿ« :ومٞم٘م٤مل هلؿ :ومٞمٙمؿ ُمـ رأى رؾمقل اه ^؟ش .
سح قمٌد اه سمـ قمٌ٤مس سم٢مصمٌ٤مت اًمّمىلحٌ٦م عمٕم٤مويىل٦م
وىمد َّ

و وو ىلٗمف سم٠مٟمىلف وم٘مٞمىلفو وذًمىلؽ

ومٞمام رواه قمٜمف اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م ىم٤مل :أوشمر ُمٕم٤موي٦م سمٕمىلد اًمٕمِمىل٤مء سمريمٕمىل٦م وقمٜمىلده ُمىلقمم ٓسمىلـ قمٌىل٤مسو
وم٠مشمك اسمـ قمٌ٤مس وم٘م٤مل« :دقمف :وم٢مٟمف ىمىلد ىلح٥م رؾمىلقل اه ^ش وذم ًمٗمىلظ ىمىل٤مل« :أ ىل٤مب :إٟمىلف
()3

وم٘مٞمفش .
هُ )1مًٜمد أمحد ه)3104و و ححف اًمذهٌل ذم شم٤مريخ اإلؾم م ه.)309/4
ه )2اًمٌخ٤مري ه )2897وُمًٚمؿ ه)2532و ويٜمٔمر :جمٛمقع اًمٗمت٤موى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ه.)298/20
ه )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ه.)3764
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ال أشبع اهلل بطٍْ:
أٖ -قٕه الشٗعة:
ىمد دقم٤م اًمٜمٌل ^ قمغم ُمٕم٤موي٦مو وم٘مد روى اسمـ قمٌ٤مس

ىم٤ملُ « :يمٜم ُْ٧م َأ ًْمٕم٥م ُمع اًمّمٌٞم ِ
٤من
َ ُ َ َ ن َْ

ػ َسم ٍ
٤مبو َىم َ٤مل َوم َج٤م َء َوم َح َٓم َ٠م ِق َطم ْٓم َ٠م ًةو َو َىم َ
َ .وم َج٤م َء َر ُؾم ُ
ىل٥م َوا ْد ُع ِزم
قل اهَِّ ^ َومت ََق َار ْي ُ٧م َظم ْٚم َ
ىل٤مل :ا ْذ َه ْ
ىل٥م َومىل٤م ْد ُع ِزم ُُم َٕم ِ
ُُم َٕم ِ
٤مو َيىل َ٦م َ .ىم َ
ىل٧م
ىل٤مل َوم ِج ْئ ُ
٤مو َي َ٦م َ .ىم َ٤مل َوم ِج ْئ ُ٧م َوم ُ٘م ْٚم ُ٧مُ :ه َق َي ْ٠م ُيم ُؾ َ .ىم َ٤مل ُصم َّؿ َىم َ٤مل ِ َزم :ا ْذ َه ْ
()1
َوم ُ٘م ْٚم ُ٧مُ :ه َق َي ْ٠م ُيم ُؾ َ .وم َ٘م َ٤ملَ َٓ :أ ْؿم ٌَ َع اهَُّ َسم ْٓمٜمَ ُفش .

بٔ -اجلٕاب:
أن احلدي٨م يدل قمغم ظم ف ُم٘مّمقدهؿ مت٤مُم٤مو وذًمؽ ُمـ أوضمف:
أوال :هذا احلدي٨م ي٧ٌ،م ُمدى ىمرب جمٚمىلس ُمٕم٤مويىل٦م ُمىلـ اًمٜمٌىلل ^ سمحٞمىل٨م يمىل٤من يرؾمىلؾ ذم
ـمٚمٌف وىمد يم٤من ُمـ ُيمتَّ٤مسمف.
ثاكقا :اًمٜمٌل ^ يدع قمغم ُمٕم٤موي٦م سمٌمء يٛمس ديٜمف وآظمرشمىلفو سمىلؾ يمىل٤من دقمىل٤مؤه قمٚمٞمىلف سمٌمىلء
يٛمس دٟمٞم٤مهو واًمدٟمٞم٤م ًمٞمس هل ُمٓمٚم٥م اعم١مُمـ وُمٌتٖم٤مه سمؾ أظمرة.
ثالثا :هذا اًمدقم٤مء ُمـ اًمٜمٌل ^ ومٞمف ُمٜم٘مٌ٦م عمٕم٤موي٦مو وهذا ُم٤م ومٝمٛمىلف اإلُمىل٤مم ُمًىلٚمؿ

طمٞمىل٨م

ؾم٤م طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل« :يم٤مٟم٧م قمٜمد أم ُؾم َٚم ْٞمؿ يتٞمٛم٦مو وهل أم أٟمىلسو ومىلرأى رؾمىلقل اه ^
ِ
َىلؼم ؾمىلٜمؽ !! ومرضمٕمىل٧م اًمٞمتٞمٛمىل٦م إمم أم ؾمىلٚمٞمؿ شمٌٙمىللو
اًمٞمتٞمٛم٦مو وم٘م٤مل :آٟم٧م هٞمف ؟ ًم٘مد يمىلؼمتو ٓ يم ُ َ
قمكم ٟمٌل اه ^ أن ٓ يٙمىلؼم ؾمىلٜمنل أسمىلداو أو
وم٘م٤مًم٧م أم ؾمٚمٞمؿُ :م٤م ًمؽ ي٤م سمٜمٞم٦م؟ ىم٤مًم٧م اجل٤مري٦م :دقم٤م َّ
ىم٤مًم٧م :ىمرقو ومخرضم٧م أم ؾمٚمٞمؿ ُمًتٕمجٚمف شمٚمقث مخ٤مرهىل٤مو طمتىلك ًم٘مٞمىل٧م رؾمىلقل اه ^و وم٘مىل٤مل
هل٤م رؾمقل اه ^ُ :م٤م ًمؽ ي٤م أم ؾمٚمٞمؿ؟ وم٘م٤مًم٧م ي٤م ٟمٌل اه ! َأ َد َقم ْق َت قمغم يتٞمٛمتل؟ ىم٤مل :وُمىل٤م ذاك
هُ )1مًٚمؿ ه.)2604
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ىلقت أن ٓ يٙمىلؼم ؾمىلٜمٝم٤مو وٓ يٙمىلؼم ىمرهنىل٤م ؟ ىمىل٤مل :ومْمىلحؽ
ي٤م أم ؾمٚمٞمؿ؟ ىم٤مًم٧م:
زقمٛم٧م أٟمؽ دقم َ
ْ
ىلؽم ْـم ُ٧م قمىلغم َر نيب وم٘مٚم ُ ِ
نمىل
رؾمقل اه ^و صمؿ ىم٤مل :ي٤م ُأ َّم ُؾم َٚم ْٞم ٍؿ! َأُمىل٤م شمَٕم َٚمٛم َ
ىللم َأ نق ْاؿم َ َ
ىل٧م :إٟمَّىلام َأٟمىل٤م َسم ٌ
ٍ
طمد د َقمق ُت ِ
ٍ
ىلدقمقة
قمٚمٞمف ُِمىلـ ُأ َُّمتىلل سم
٥م
اًمٌنمو وم َ٠م ُّيام َأ َ ْ
٥م يمام َي ْٖم َْم ُ
نمو و َأ ْهم َْم ُ
ُ
َأ ْرى يمام َي ْرى اًم ٌَ َ ُ
ِ
اًم٘مٞم٤مُم٦م ؟شو صمىلؿ أشمٌىلع اإلُمىل٤مم
ٝمقرا وزيم٤م ًة و ُىمرسم ً٦م ُي َ٘م نر ُسم ُف هب٤م ُمٜم ُف يق َم
ًمٞمس هل٤م سم َ٠م ْه ٍؾو َأ ْن ْ
جي َٕم َٚمٝم٤م ًم ُف َـم ً
ُمًٚمؿ هذا احلدي٨م سمحدي٨م ُمٕم٤موي٦مو إؿم٤مرة ُمٜمف

إمم أهن٤م ُمـ سم٤مب واطمدو وذم ُمٕمٜمك واطمىلدو

يي اًمٞمتٞمٛم٦م دقم٤مؤه ^ قمٚمٞمٝمىل٤م  -سمىلؾ هىلق هلىل٤م زيمىل٤مة وىمرسمىل٦م :-ومٙمىلذًمؽ دقمىل٤مؤه ^ قمىلغم
ومٙمام ٓ ُّ
()1

ُمٕم٤موي٦م .

كتىاُ أب٘ ِزٖزة بعض األسادٖح:
أٖ -قٕه الطاعٍُٕ:
إن أسم٤م هريرة يمتؿ أطم٤مدي٨م اًمٜمٌل ^و ويًىلتدًمقن سمىلام روى اًمٌخىل٤مري قمىلـ أيب هريىلرة ىمىل٤مل:
«طمٗمٔم٧م ُمـ رؾمقل اه ^ وقمىل٤مءيـو وم٠مُمىل٤م أطمىلدمه٤م ومٌ،،تىلفو وأُمىل٤م أظمىلر ومٚمىلق سم،،تىلف ىمٓمىلع هىلذا
()2

قمٚمام قمـ اًمٜمٌل ^ و ئمٝمره ًمٚمٜم٤مس.
اًم ٌُٚمٕمقمش و وهذا دًمٞمؾ قمغم أن أسم٤م هريرة يمتؿ ً

ب -الزد عمى ِذٓ الشبّة وَ عدة ٔدٕٓ:
أوالً :ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ يم،ػم« :هذا اًمققم٤مء اًمذي يم٤من ٓ يتٔم٤مهر سمف هق اًمٗمىلتـ واعم طمىلؿو وُمىل٤م
وىمع سملم اًمٜم٤مس ُمـ احلروب واًم٘مت٤ملو وُم٤م ؾمٞم٘معو اًمتل ًمق أظمؼم هب٤م ىمٌىلؾ يمقهنىل٤م ًمٌىل٤مدر يم،ىلػم ُمىلـ
اًمٜم٤مس إمم شمٙمذيٌفو وردوا ُم٤م أظمؼم سمف ُمـ احلؼو يمىلام ىمىل٤ملً :مىلق أظمىلؼمشمٙمؿ أٟمٙمىلؿ شم٘متٚمىلقن إُمىل٤مُمٙمؿ
()3

وشم٘متتٚمقن ومٞمام سمٞمٜمٙمؿ سم٤مًمًٞمقفو عم٤م دىمتٛمققش .
ه )1يٜمٔمر :ذح اًمٜمقوي قمغم حٞمح ُمًٚمؿ ه)156/16و ؾمػم أقم م اًمٜمٌ ء ه.)130/14
ه )2اًمٌخ٤مري ه.)120
ه )3اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ه.)106/8
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وأسمق هريرة ذم هذا إُمر ظم٤مف قمغم ٟمٗمًف واضمتٝمدو ومٝمىلق ُمىل٠مضمقر طمتىلك وًمىلق يمىل٤من اضمتٝمىل٤مده
()1

ظمٓم٠مو يمام ىم٤مل اًمذهٌل .
ثاكقا ًا :جيىلىلقز يمىلىلتامن سمٕمىلىلض اًمٕمٚمىلىلؿ إذا شمرشمىلىل٥م قمٚمٞمىلىلف ومتٜمىلىل٦مو وم٘مىلىلد روى ُمًىلىلٚمؿ قمىلىلـ قمٌىلىل٤مدة سمىلىلـ
اًمّمىلىل٤مُم٧م أٟمىلىلف ىمىلىل٤مل« :واه ُمىلىل٤م ُمىلىلـ طمىلىلدي٨م ؾمىلىلٛمٕمتف ُمىلىلـ رؾمىلىلقل اه ^ ًمٙمىلىلؿ ومٞمىلىلف ظمىلىلػم إٓ
طمدصمتٙمٛمقهو إٓ طمدي ً٤،م واطمدً ا وؾمقف أطمدصمٙمٛمقه اًمٞمقمو وىمد أطمٞمط سمٜمٗمزىل – أي :ىمرسمىل٧م ُمىلـ
اعمقت  -ؾمىلٛمٕم٧م رؾمىلقل اه ^ ي٘مىلقلَُ :مىلـ ؿم ِىلٝمد أن ٓ إًمىلف إٓ اهو وأن حمٛمىلدً ا رؾمىلقل اهو
()2

طمرم اه قمٚمٞمف اًمٜم٤مرش .
َّ
ىم٤مل اًم٘م٤م

قمٞم٤مض« :ىمقًمفُ« :م٤م ُمـ طمدي٨م ًمٙمؿ ومٞمف ظمػم إٓ وىمد طمدصمتٙمٛمقهشو ومٞمف دًمٞمىلؾ

قمغم أٟمف يمتؿ ُم٤م ظمٌم اًمير ومٞمف واًمٗمتٜم٦مو مم٤م ٓ حيتٛمٚمف قم٘مؾ يمؾ واطمىلدو وذًمىلؽ ومىلٞمام ًمىلٞمس تىلف
يم،ىلػم ذم شمىلرك
قمٛمؾ وٓ ومٞمف طمد ُمىلـ طمىلدود اًمنمىليٕم٦مو ىمىل٤مل :وُم،ىلؾ هىلذا قمىلـ اًمّمىلح٤مسم٦م
احلدي٨م سمام ًمٞمس تىلف قمٛمىلؾ وٓ شمىلدقمق إًمٞمىلف ضورةو أو ٓ ٛمٚمىلف قم٘مىلقل اًمٕم٤مُمىل٦مو أو ُظم ِِمىلٞم٧م
َُميىلىلشمف قمىلىلغم ىم٤مكٚمىلىلف أو ؾمىلىل٤مُمٕمفو وٓ ؾمىلىلٞمام ُمىلىل٤م يتٕمٚمىلىلؼ سم٠مظمٌىلىل٤مر اعمٜمىلىل٤موم٘ملمو واإلُمىلىل٤مرةو وشمٕمٞمىلىللم ىمىلىلقم
()3

و ٗمقا سم٠مو ٤مف همػم ُمًتحًٜم٦مو وذم آظمريـ وًم ْٕمٜمٝمؿو واه أقمٚمؿش .

كجزة الزٔاٖة عَ الٍيب ^:
أٖ -قٕلُٕ ٍِا:

يم،رة أطم٤مدي٨م أيب هريرة ُمع ِىم ٍَم ُمدة ُمّم٤مطمٌتف ًمٚمٜمٌل ^و دًمٞمؾ قمغم أٟمىلف ووىلع أطم٤مديىل٨م

ه )1ؾمػم أقم م اًمٜمٌ ء ه.)598-597/2
هُ )2مًٚمؿ ه.)29
ه )3ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ه.)265/1
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()1

يم،ػمة ُمـ قمٜمدهو وٟمًٌٝم٤م يمذ ًسم٤م إمم اًمٜمٌل ^ .

بٔ -الزد عمى ِذا وَ ٔدٕٓ:
أوالً :ىمىلىلقة احلٗمىلىلظ يم٤مٟمىلىل٧م أُمىلىلرا ُمٕمروومىلىل٤م قمٜمىلىلد اًمٕمىلىلربو ومٚمىلىلٞمس يم،ىلىلرة طمٗمىلىلظ أيب هريىلىلرة سمىلىل٠مُمر
ُمًىلىلتٖمرب قمىلىلغم أهىلىلؾ زُم٤مٟمىلىلفو ومٙم،ىلىلػم ُمىلىلـ اًمٕمىلىلرب ىمىلىلد طمٗمٔمىلىلقا أوىلىلٕم٤مف أوىلىلٕم٤مف ُمىلىل٤م طمٗمٔمىلىلف
()2

أسمق هريرة .
صمؿ عم٤مذا يٓمٕمـ اًمِمٞمٕم٦م ذم أيب هريرة سمٙم،رة أطم٤مدي،فو وٓ يٓمٕمٜمىلقن قمىلغم سمٕمىلض رواة اًمِمىلٞمٕم٦مو
ُم،ؾ :ضم٤مسمر سمـ يزيد اجلٕمٗمل اًمذي روى قمـ اإلُمىل٤مم حمٛمىلد اًمٌىل٤مىمر ؾمىلٌٕملم أًمىلػ طمىلدي٨مو وقمىلـ
سم٤مىمل أكٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م ُم٤مك٦م وأرسمٕملم أًمػ طمدي٨مو وُم،ؾ :أسمىل٤من سمىلـ شمٖمٚمىل٥م اًمىلذي روى قمىلـ اإلُمىل٤مم
ضمٕمٗمر اًمّم٤مد صم صملم أًمىلػ طمىلدي٨مو وُم،ىلؾ :حمٛمىلد سمىلـ ُمًىلٚمؿ اًمىلذي روى قمىلـ اإلُمىل٤مم حمٛمىلد
اًمٌ٤مىمر صم صملم أًمػ طمدي٨مو وقمـ اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مد ؾمت٦م قمنمىلة أًمىلػ طمىلدي٨مو ذم طمىللم أن
أسم٤م هريرة ىمد روى أىمؾ ُمـ ذًمؽ سمٙم،ػم :طمٞم٨م سمٚمغ قمدد أطم٤مدي،ف مخً٦م آٓف طمىلدي٨م وصم صمامكىل٦م
وأرسمٕم٦م وؾمٌٕملم طمدي ً٤،مو وهذا ُيٌلم شمٜم٤مىمض ه١مٓء اًمٓم٤مقمٜملم.
ثاكقااُ :مٕمٔمؿ إطم٤مدي٨م اًمتل رواه٤م أيب هريرة يٜمٗمرد هب٤م قمـ رؾمقل اه ^و سمىلؾ ؿمىل٤مريمف
ذم روايتٝم٤م همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م.
ثالثا :إن يم،رة إطم٤مدي٨م اًمتل رواه٤م ومحٚمٝم٤م قمـ اًمٜمٌل ^ هل٤م أؾمٌ٤مب ُمٜمٓم٘مٞم٦م ؾم٤مقمدشمف قمىلغم
()3

طمٗمٔمٝم٤مو وُمـ أمهٝم٤م :

ه )1يٜمٔمر :أسمق هريرةو ًمٕمٌداحلًلم ذف اًمديـ هص.)55-54:
ه )2أسمق هريرة :عمحٛمد قمج٤مج اخلٓمٞم٥م هص.)204:
ه )3يٜمٔمرُ :مٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من  -ؿمخّمٞمتف وقمٍمهو ًمٚمّم يب هص.)373-372:
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يم،رة ُم زُم٦م أيب هريرة ًمٚمٜمٌل ^:روى اًمِمٞمخ٤من قمـ أيب هريرة

ىم٤مل« :إن اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن :أيم،ر أسمق هريىلرةو وًمىلقٓ آيتىل٤من

ذم يمت٤مب اه ُم٤م طمدصم٧م طمدي ً٤،مو صمىلؿ يتٚمىلق﴿:ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂﴾[اًمٌ٘مىلرة]160-159:و إن إظمقاٟمٜم٤م ُمـ اعمٝم٤مضمريـ يمىل٤من يِمىلٖمٚمٝمؿ
اًمّمٗمؼ سم٤مٕؾمقا و وإن إظمقاٟمٜم٤م ُمـ إٟمّم٤مر يم٤من يِمٖمٚمٝمؿ اًمٕمٛمىلؾ ذم أُمىلقاهلؿو وإن أسمىل٤م هريىلرة
()1

يم٤من يٚمزم رؾمقل اه ^ سمِمٌع سمٓمٜمفو وحيي ُم٤م ٓ حييونو وحيٗمظ ُم٤م ٓ حيٗمٔمقنش .
 سمريم٦م دقم٤مء اًمٜمٌل ^ ٕيب هريرة سمحٗمظ احلدي٨م:ىلػما
وم٘مد روى اًمٌخ٤مري قمـ أيب هريرةو ىم٤مل :ىمٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهو إق أؾمٛمع ُمٜمؽ طمىلدي ً٤،م يمً ،
أٟمً٤مه؟ ىم٤مل« :اسمًط رداءكو ومًٌٓمتفو ىم٤مل :ومٖمرف سمٞمديفو صمؿ ىم٤مل :وٛمفو ومْمٛمٛمتفو ومىلام ٟمًىلٞم٧م
()2

ؿمٞم ًئ٤م سمٕمدهش .
 شم٠مظمر ووم٤مة أيب هريرة :طمٞم٨م إٟمف ُم٤مت قم٤مم شمًٕم٦م ومخًلم ُمـ اهلجىلرةو ويمىل٤من قمٛمىلره صمىلامن()3

وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م و ومٙمىل٤من هىلذا ؾمىلٌٌ٤م ًمٙم،ىلرة أظمىلذيـ قمٜمىلفو ظم٤م ىل٦م سمٕمىلد وومىل٤مة اًمٙم،ىلػم ُمىلـ يمٌىل٤مر
اًمّمح٤مسم٦م

.

إٌلار عائشة عمى أب٘ ِزٖزة:
أٖ -قٕه الشٗعة:
إن قم٤مكِم٦م زوج اًمٜمٌل ^ يم٤مٟم٧م شمٓمٕمـ ذم رواي٦م أيب هريرة.
ه )1اًمٌخ٤مري ه )118وُمًٚمؿ ه.)2492
ه )2اًمٌخ٤مري ه.)119
ه )3ؾمػم أقم م اًمٜمٌ ء ه.)627/2
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ب -الزد عمى ِذٓ الشبّة وَ ٔدّني:
ً
أوال :هذا يمذب واومؽماء قمغم أم اعم١مُمٜملم قم٤مكِم٦م

و وم٘مد روى ُمًٚمؿ قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب أن

قمروة سمـ اًمزسمػم طمدَّ صمف أن قم٤مكِم٦م ىم٤مًم٧م :أٓ يٕمجٌؽ أسمق هريرةو ضم٤مء ومجٚمس إمم ضمٜم٥م طمجىلرؤ
حيدث قمـ اًمٜمٌل ^و يًٛمٕمٜمل ذًمؽو ويمٜم٧م ُأؾمٌحو وم٘م٤مم ىمٌؾ أن أىميض ؾمىلٌحتلو وًمىلق أدريمتىلف
()1

ًمرددت قمٚمٞمفو إن رؾمقل اه ^ يٙمـ يند احلدي٨م يمنديمؿ« .
وم٢مٟمٙم٤مر قم٤مكِم٦م

ُمقضمٝم٤م إمم ُمىل٤م حيىلدث سمىلفو إٟمىلام أٟمٙمىلرت قمٚمٞمىلف أن
قمغم أيب هريرة يٙمـ
ً

يند طمدي٨م رؾمقل اه ^و وطمج٦م قم٤مكِم٦م ومٕمؾ اًمٜمٌل ^.
ثاكقاً :مق أٟمٙمىلرت قم٤مكِمىل٦م

قمىلغم أيب هريىلرة همىلػم هده ًمٚمحىلدي٨مو ًم٘م٤مًمىل٧م ذًمىلؽو ومىل٠مسمق

هريرة يٙمذب قمغم رؾمقل اه ^و و خيٓم أصمٜم٤مء دي،ف طمتك شمٙمذسمف قم٤مكِمىل٦مو ومٙمىلؾ ُمىل٤م يمىل٤من
ُمـ أيب هريرة أٟمف يم٤من يند احلدي٨م ويٙم،ر ُمٜمف ذم جمٚمًفو وم٠مي رء يْمىلػم أسمىل٤م هريىلرة إذا يمىل٤من
()2
ُمتٜمٌٝم٤م قم٤مر ًوم٤م عم٤م يروي؟ .
ُمتٞم٘م ًٔم٤م ً

هُ )1مًٚمؿ ه.)2493
ه )2يٜمٔمر :أسمق هريرة :عمحٛمد قمج٤مج اخلٓمٞم٥م هص.)224:
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استدالالتهم
غلى غقائدهم
األخرى

الىحدة الثالثت :أبرز شبهاث استدالالتهم علً عقائدهم األخري

حمتويات الوحدة:
 اؾمتدٓهلؿ قمغم ٟمًٌ٦م اًمٌداء ه شمٕم٤ممم.
 اؾمتدٓهلؿ قمغم اًمرضمٕم٦م.
 اؾمتدٓهلؿ قمغم اًمت٘مٞم٦م.
 اؾمتدٓل اًمِمٞمٕم٦م قمغم اًمٖمٞمٌ٦م.
 اؾمتدٓل اًمِمٞمٕم٦م قمغم اًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م.
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 -1استداللهم غلى ىستث التداء لله تػالى:
 -قٕلْ تعا

﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾[اًمرقمد]39:

ُمـ أسمرز ؿمٌٝم٤مت اؾمتدٓهلؿ قمغم اًمٌداء ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ﴾[اًمرقمد.]139:
وُمـ أول ُمـ اؾمتدل هبذه أي٦م قمغم ىمْمٞم٦م اًمٌداء هق اعمختىل٤مر سمىلـ أيب قمٌٞمىلدو وشم٤مسمٕمىلف ؿمىلٞمقخ
()1

اًمِمٞمٕم٦م .

ٔاجلٕاب:
اؾمتدٓهلؿ هبذه أي٦م قمغم أن اعمحق واإلصمٌ٤مت سمىلداء ومٞمىلف شمٙمٚمىلػو ذًمىلؽ أن اعمحىلق واإلصمٌىل٤مت
اعم٘مّمقد سم٤مٔي٦م هق ُم٤م يٙمىلقن سمٕمٚمىلؿ اه شمٕمىل٤ممم وىمدرشمىلف وإرادشمىلفو ُمىلـ همىلػم أن يٙمىلقن ًمىلف سمىلداء ذم
رءو ويمٞمػ يتىلقهؿ ًمىلف اًمٌىلداء وقمٜمىلده أم اًمٙمتىل٤مبو وًمىلف ذم إزل اًمٕمٚمىلؿ اعمحىلٞمط ﴿ﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ﴾و ﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾[ؾمىلىلٌ٠م ]3:وأُم٤،مهلىلىل٤م ُمىلىلـ أيىلىل٤متو وٟمًىلىلٌ٦م اًمٌىلىلداء ه شمٙمىلىلذي٥م
ًمٙمؾ هذه أي٤مت.
وم٢من ىم٤مًمقا :واًمٌداء اًمذي ٟمٌ،تىلف هىلق ُمىل٤م يٙمىلقن سمٕمٚمىلؿ اه شمٕمىل٤ممم وإٟمىلام يمىل٤من ظم٤مومٞمىل٤م قمىلغم اًمٕمٌىل٤مد
وم٠مفمٝمره اه هلؿو و قرشمف :أن اه شمٕم٤ممم – ُم - ،ىمد خيؼم ُم كٙمٞمف أو رؾمٚمف اعم٘مرسملم سمح٤مدصم٦م ُمىل٤مو
وخيٗمل قمٜمٝمؿ أؿمٞم٤مء إذا ٘م٘م٧م شمٖمػمت اًمٜمتٞمج٦م وذم قمٚمٛمف ؾمٌح٤مٟمف أهن٤م ؾمىلتتح٘مؼو يمىل٠من خيىلؼمهؿ
ه )1يٜمٔمر :اًمٙم٤مذم ه.)146/1
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أن وم ٟم٤م ؾمٞمٛمقت ذم اًم ،صملم ُمىلـ قمٛمىلرهو وخيٗمىلل قمىلٜمٝمؿ أن هىلذا ُمنمىلوط سمٕمىلدم شمّمىلدىمف وأٟمىلف
ؾمٞمتّمد وؾمٞمٜمً٠م ًمف ذم أضمٚمفو ومٕمٜمدُم٤م يٓمقل قمٛمر اًمرضمؾ ئمٝمر هذا اًمذي أظمٗم٤مه اه ؾمىلٌح٤مٟمفو
()1

ومٞم٘م٤مل طمٞمٜمٝم٤م :سمدا ه أن يٛمد ذم أضمٚمف .
ىمٞمؾ هلؿ:
أوال :هذا اًمت٠مويؾ ٓ يتقاومؼ ُمع رواي٤مشمٙمؿ اًمقاردة ذم هذا اًمِم٠منو واًمتل هىلل سحيىل٦م ذم أن
اًمٌداء هق ٟمِم٠مة رأي ضمديدو وفمٝمقر رء يٙمـ ُمقضمقدا ُمـ ىمٌؾو وُمـ هىلذه اًمروايىل٤مت :قمىلـ
أيب ه٤مؿمؿ اجلٕمٗمري ىم٤مل :يمٜم٧م قمٜمد أيب احلًـ

سمٕمد ُميض اسمٜمف أسمىلق ضمٕمٗمىلر وإق ٕومٙمىلر ذم

ٟمٗمز أريد أن أىمقل يمىل٠مهنام أقمٜمىلل :أسمىل٤م ضمٕمٗمىلر وأسمىل٤م حمٛمىلد ذم هىلذا اًمقىمىل٧م يمىل٠ميب احلًىلـ ُمقؾمىلك
وإؾمامقمٞمؾ اسمٜمل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد
ضمٕمٗمر

و وإن ىمّمتٝمام يم٘مّمتٝمامو إذ يم٤من أسمق حمٛمد اعمرضمك سمٕمد أيب

و وم٠مىمٌؾ قمكم أسمق احلًـ ىمٌؾ أن أٟمٓمؼ وم٘م٤ملٟ :مٕمىلؿ يىل٤م أسمىل٤م ه٤مؿمىلؿ سمىلدا ه ذم أيب حمٛمىلد

سمٕمد أيب ضمٕمٗمر

ُم٤م يٙمـ يٕمرف ًمفو يمام سمدا ًمف ذم ُمقؾمك سمٕمد ُميض إؾمامقمٞمؾ ُم٤م يمِمىلػ سمىلف
()2

قمـ طم٤مًمف وهق يمام طمدصمتؽ ٟمٗمًؽ وإن يمره اعمٌٓمٚمقنش .
ثاكقاا :اًمت٠مويىلؾ ًمٚمٌىلداء سمٔمٝمىلقر إُمىلر ًمٚمٜمىل٤مس ُمىلـ اه ٓ يًىلقغ يمىلؾ هىلذه اعمٖمىل٤مٓة ذم اًمٌىلىلداء
وضمٕمٚمف ُمـ أقمٔمؿ اًمٓم٤مقم٤مت وأ قل آقمت٘م٤مداتو إذ أن هذه ىمْمٞم٦م سمدهٞم٦م ٓ ختٗمىلك قمىلغم أدٟمىلك
ُمًٚمؿو ومٙمؾ ُم٤م جيري ًمٜم٤م ُمـ ىمْم٤مء وىمدر إٟمام يٌدو ًمٜم٤م سمٕمد أن يم٤من ظم٤مومٞم٤م قمٜم٤م.
ثالثا :شم٠مويؾ اًمٌداء سم٤معمٕمٜمك اًمذي ذيمروه يتْمٛمـ ُمِمٙمٚم٦م أظمرى وهلٟ :مًٌ٦م اًمٙمىلذب إمم اه
شمٕم٤مممو وقمدم اًمقصمق ذم أظمٌ٤مر اًمرب شمٌ٤مرك وشمٕم٤مممو إذ أٟمف – شمٕم٤ممم قمام ي٘مقًمقن – يٕمٚمىلؿ أن هىلذا

هُ )1مع آصمٜمل قمنمي٦م ذم إ قل واًمٗمروع ه.)306/1
ه )2اًمٙم٤مذم ه.)327/1
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اًمٌمء ًمـ يٙمقن وُمع ذًمؽ خيؼم أٟمف ؾمٞمٙمقن صمىلؿ يرضمىلع ًمٞم٘مىلقلً :مىلـ يٙمىلقنو وهىلذا ممىل٤م يٜمىلزه اه
شمٕم٤ممم قمٜمف.

 -2استداللهم غلى الرحػث:
يًتدل اًمِمٞمٕم٦م إلصمٌ٤مت اًمرضمٕم٦م سمٕمدة أدًم٦م ُمـ اًم٘مرآنو إٓ أن أهؿ دًمٞمؾ قمغم إصمٌىل٤مت اًمرضمٕمىل٦م
ًمدى اًمِمٞمٕم٦م :اإلمج٤معو وأُم٤م اًمٜمّمقص ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م دًٓمىل٦م فمىل٤مهرة سمىل٤مقمؽماومٝمؿو ي٘مىلقل احلىلقيزي:
«اًمرضمٕم٦م شم٧ٌ،م سمٔمقاهر إظمٌ٤مر اعمٜم٘مقًم٦م ومٞمتٓمر اًمت٠مويىلؾ قمٚمٞمٝمىل٤مو وإٟمىلام اعمٕمىلقل ذم ذًمىلؽ قمىلغم
()1

إمج٤مع اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦مش و أي طمتك أظمٌ٤مر إكٛم٦م ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م اعمٕمقل ذم إصمٌىل٤مت اًمرضمٕمىل٦مو وُمىلـ
هٜم٤م وم٢من اًمذي يٜم٤مىمِمٝمؿ ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م يٜمٌٖمل أن يتٜمٌف إمم أن سم٘مٞم٦م إدًمىل٦م هىلل سم٤مًمٜمًىلٌ٦م هلىلؿ أدًمىل٦م
اقمتْم٤مد وًمٞمً٧م أدًم٦م أ ٚمٞم٦م إلصمٌ٤مت اًمرضمٕم٦م.

 -قٕلْ تعا

﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾[إٟمٌٞم٤مء]95:

ُمـ أؿمٝمر إدًم٦م قمغم اًمرضمٕم٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ﴾[إٟمٌٞمىل٤مء ]95:ووضمف اًمدًٓم٦م قمٜمدهؿ« :أن أطمدا ُمـ أهىلؾ اإلؾمىل م ٓ يٜمٙمىلر أن
()2

اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ يرضمٕمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ هٚمؽ وُمـ هيٚمؽ» .

ٔاجلٕاب:
أي٦م طمج٦م قمٚمىلٞمٝمؿو ومٝمىلل شمىلدل قمىلغم ٟمٗمىلل اًمرضمٕمىل٦م إمم اًمىلدٟمٞم٤م :إذ ُمٕمٜم٤مهىل٤م يمىلام سح سمىلف اسمىلـ
قمٌ٤مس وأسمق ضمٕمٗمر اًمٌ٤مىمر وىمت٤مدة وهمػم واطمد :طمرام قمغم أهؾ يمىلؾ ىمريىل٦م أهٚمٙمىلقا سمىلذٟمقهبؿ أهنىلؿ
ه )1شمٗمًػم ٟمقر اًم٘،مٚملم ه.)101/4
ه )2شمٗمًػم اًم٘مٛمل ه.)76/2
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()1

يرضمٕمقن إمم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م و وهذا يم٘مقًمىلف ؾمىلٌح٤مٟمف﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾[يىلىلىلس]31:و وىمقًمىلىلىلف﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ﴾[يس]50:و وزي٤مدة «ٓش هٜم٤م ًمت٠ميمٞمد ُمٕمٜمك اًمٜمٗمل ُمـ «طمىلرامشو وهىلذا ُمىلـ أؾمىل٤مًمٞم٥م اًمٕمىلرب
اًمتل ضم٤مء هب٤م اًمتٜمزيؾو وإذا يم٤من اعم٘مّمقد إصمٌ٤مت اًمرضمٕمىل٦م ومٝمىلل رضمٕمىل٦م ًمٚمٜمىل٤مس ًمٞمىلقم اًم٘مٞم٤مُمىل٦م سمىل
()2

ري٥مو أي :يٛمتٜمع اًمٌت٦م قمدم رضمققمٝمؿ إًمٞمٜم٤م ًمٚمجزاء .
وختّمٞمص اُمتٜم٤مع رضمققمٝمؿ سم٤مًمذيمر ُمع ؿمٛمقل آُمتٜم٤مع ًمٕمدم رضمقع اًمٙمؾ طمًىلٌام ٟمٓمىلؼ سمىلف
ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾[إٟمٌٞم٤مءٕ :]93:هنؿ اعمٜمٙمىلرون ًمٚمٌٕمىل٨م واًمرضمىلقع دون
()3

همػمهؿ .

 -قٕلْ تعا

﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾[اًمٜمٛمؾ]83:

ووضمف اًمدًٓم٦م قمٜمدهؿ أن دظمقل «ُمـش ذم اًمٙمىل م يقضمىل٥م اًمتٌٕمىلٞمض ومىلدل سمىلذًمؽ قمىلغم أٟمىلف
حينم ىمقم دون ىمقم وًمٞمس ذًمؽ ىلٗم٦م يىلقم اًم٘مٞم٤مُمىل٦م اًمىلذي ي٘مىلقل ومٞمىلف ؾمىلٌح٤مٟمف﴿ :ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾[اًمٙمٝمػ]47:

()4

.

ٔاجلٕاب:
أن يمقن هُمـ) إومم ًمٚمتٌٕمٞمض ومٝمذا ٕن يمؾ أُم٦م ُمٜم٘مًٛم٦م إمم ُمّمد وُمٙمىلذبو أي ويىلقم
جيٛمع ُمـ يمؾ أُم٦م ُمـ أُمؿ إٟمٌٞم٤مءو أو ُمـ أهؾ يمؾ ىمرن ُمـ اًم٘مرون مج٤مقم٦م يم،ػمة ُمٙمذسم٦م سمتي٤مشمٜمىل٤مو

ه )1شمٗمًػم اسمـ يم،ػم ه)205/3
ه )2ومتح اًم٘مدير ه.)426/3
ه )3روح اعمٕم٤مق ه.)91/17
ه )4شمٗمًػم اًمٓمؼمد ه.)252-251/5
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وهذا ٓ يدل قمغم ُمً٠مًم٦م اًمرضمٕم٦م إمم اًمدٟمٞم٤م سمٕمد اعمقت سمح٤مل ُمـ إطمقالو وختّمٞمص اعمٙمذسملم
هبذا احلنم ٓ يدل قمغم ُم٤م يزقمٛمقنٕ :ن هذا طمنم ًمٚمٛمٙمذسملم ًمٚمتقسمٞمخ واًمٕمىلذابو سمٕمىلد احلنمىل
()1

اًمٙمكم اًمِم٤مُمؾ ًمٙم٤موم٦م اخلٚمؼ .
أُم٤م هُمـ) اًم٤،مٟمٞم٦م ومٝمل سمٞم٤مٟمٞم٦م ضملء هب٤م ًمٌٞم٤من هومقضم٤م)و وهذا ُم٤م سح سمف طمتك سمٕمض ُمٗمني
()2

اًمِمٞمٕم٦م اعمٕم٤مسيـ .

 -3استداللهم غلى التقٌث:
اآلٖات اليت داءت يف دٕاس دفع ضزر اللفار بفعن وا ال ٖعتقدٓ املؤوَ:
يًتدل اًمِمٞمٕم٦م سم٤مٔي٤مت اًمتل ضم٤مءت ذم ضمقاز دومع ضر اًمٙمٗم٤مر سمٗمٕمؾ ُم٤م ٓ يٕمت٘مده اعمىل١مُمـو
يم٘مقًم ىلىلف شمٕم ىلىل٤ممم﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ﴾[آل قمٛمران.]28:

وىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾[اًمٜمحؾ.]106:

اجلٕاب :وَ أٔدْ:
أوال :اًمت٘مٞم٦م سم٤معمٗمٝمقم اًمِمٞمٕمل قمٌ٤مدة وـم٤مقم٦م وىمرسم٦مو سمٞمٜمام أي٤مت شمدل قمغم أهن٤م رظمّم٦م ُمٌ٤مطم٦م
ًمٞمس ومٞمٝم٤م أي ومْمٞمٚم٦م ومْم قمـ أن شمٙمقن شمًٕم٦م أقمِم٤مر اًمديـ يمام ي٘مقل اًمِمٞمٕم٦مو ومٚمىلٞمس ذم هىلذه
أي٤مت دًمٞمؾ قمغم ُمدقم٤مهؿو ومٝمل شمتحدث قمـ طم٤مًم٦م اؾمتٜ،م٤مكٞم٦م وهل طم٤مًم٦م اخلقفو وأُمىل٤م اًمِمىلٞمٕم٦م

ه )1روح اعمٕم٤مق ه.)26/20
ه )2اًمتٗمًػم اعمٌلم عمحٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م هص.)441:
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وم٢مهنؿ جيٞمزون سمؾ يقضمٌقن اًمت٘مٞم٦م وًمق يٙمـ هٜم٤مك ظمقف.
ثاكقاُ :مىلـ أقمٔمىلؿ اًمتٜمىل٤مىمض اًمىلذي ي٘مىلع ومٞمىلف اًمِمىلٞمٕم٦م أهنىلؿ يٜمًىلٌقن اًمت٘مٞمىل٦م إمم إكٛمىل٦مو وهىلذا
يتٜم٤مىمض ُمع قم٘مٞمدقؿ ذم إكٛم٦مو وم٤مًمت٘مٞم٦م ؾمٌٌٝم٤م اخلقفو وهذا اخلقف إُمىل٤م أن يٙمىلقن ُمىلـ اعمىلقت
أو ُمـ إذى..
أُمىلىل٤م اخلىلىلقف ُمىلىلـ اعمىلىلقت وم٢مٟمىلىلف ُمٜمتىل ٍ
ىلػ ذم طمىلىلؼ إكٛمىلىل٦مو وم٤مٕكٛمىلىل٦م قمٜمىلىلد اًمِمىلىلٞمٕم٦م ٓ يٛمقشمىلىلقن إٓ
()1

سمرهمٌتٝمؿ واظمتٞم٤مرهؿ و ويمذًمؽ إكٛم٦م يٕمٚمٛمقن ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقنو وأٟمف ٓ خيٗمك قمٚمىلٞمٝمؿ رء
سمٛم٘مت٣م اًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦مو وُمـ يم٤مٟم٧م هذه ٗم٤مشمف ومىل٢من اًمت٘مٞمىل٦م ذم طم٘مىلف شمٕمتىلؼم ضمٌٜمىل ً٤م وظمقومىل ً٤م ٓ
داقمل ًمفو ويمٞمػ يٚمج١مون إمم اًمت٘مٞم٦م وهؿ يٕمٚمٛمقن يمؾ ُم٤م ؾمٞمجري قمٚمٞمٝمؿ.
وأُم٤م اخلقف ُمـ إذى وم ؿمؽ أن ٛمؾ هذه إُمىلقر واًمّمىلؼم قمٚمٞمٝمىل٤م وفمٞمٗمىل٦م اًمّمىلٚمح٤مءو
وم٘مد يم٤مٟمقا يتحٛمٚمقن اًمٌ ء داكام ذم اُمت،ىل٤مل أواُمىلر اه شمٕمىل٤مممو ورسمىلام ىمىل٤مسمٚمقا اًمًىل ـملم اجلٌىل٤مسمرة.
وأهؾ اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي أومم سمتحٛمؾ اًمِمداكد ذم ٟمٍمة ديـو وإٓ وم٠ميـ ومْمٞمٚم٦م اًمّمؼم واُمت،ىل٤مل أُمىلر
()2

اه و ٛمؾ اعمِم٤م ذم ؾمٌٞمؾ اه؟ .
ثالثاُ :مـ قمج٤مكىل٥م إُمىلقر ذم اًمت٘مٞمىل٦م أن اًمِمىلٞمٕم٦م يٜمّمىلقن قمىلغم أن اًمت٘مٞمىل٦م ٓ دمىلقز إذا يم٤مٟمىل٧م
شم١مدي إمم وٞم٤مع اًمديـو أو يم٤مٟمىل٧م ذم أؾمىل٤مس اًمىلديـو ومٞم٘مىلقل أسمىلق اًم٘م٤مؾمىلؿ اخلىلقكل« :إذا يم٤مٟمىل٧م
اعمٗمًدة اعمؽمشمٌ٦م قمغم ومٕمؾ اًمت٘مٞمف أؿمد وأقمٔمؿ ُمـ اعمٗمًدة اعمرشمٌ٦م قمغم شمريمٝم٤مو أو يم٤مٟمىل٧م اعمّمىلٚمح٦م
ذم شمرك اًمت٘مٞم٦م أقمٔمؿ ُمـ اعمّمٚمح٦م اعمؽمشمٌ٦م قمغم ومٕمٚمٝم٤مو يمىلام إذا قمٚمىلؿ سم٠مٟمىلف إن قمٛمىلؾ سم٤مًمت٘مٞمىل٦م شمرشمىل٥م
قمٚمٞمىلىلف اوىلىلٛمح ل احلىلىلؼو واٟمىلىلدراس اًمىلىلديـ احلٜمٞمىلىلػو وفمٝمىلىلقر اًمٌ٤مـمىلىلؾو وشمىلىلروي٩م اجلٌىلىل٧م

ه )1يٜمٔمر :اًمٙم٤مذم ه.)258/1
ه )2خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م هص)295:
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واًمٓم٤مهمقتو وإذا شمرك اًمت٘مٞم٦م شمرشم٥م قمٚمٞمىلف ىمتٚمىلف وم٘مىلطو أو ىمتٚمىلف ُمىلع مج٤مقمىل٦م آظمىلريـو وٓ إؿمىلٙم٤مل
طمٞمٜمئذ ذم أن اًمقاضم٥م شمرك اًمٕمٛمؾ سم٤مًمت٘مٞمىل٦مو وشمىلقـملم اًمىلٜمٗمس ًمٚم٘متىلؾو ٕن اعمٗمًىلدة اًمٜم٤مؿمىلئ٦م قمىلـ
اًمت٘مٞم٦م أقمٔمؿ وأؿمد ُمـ ُمٗمًدة ىمتٚمف ..وًمٕمٚمىلف ُمىلـ هٜمىل٤م أىمىلدم احلًىللم

وأ ىلح٤مسمف روىلقان

اه قمٚمٞمٝمؿ قمغم ىمت٤مل يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م قمٚمٞمٝمام اًمٚمٕمٜم٦م وقمروقا أٟمٗمًىلٝمؿ ًمٚمِمىلٝم٤مدةو وشمريمىلقا اًمت٘مٞمىل٦م
قمـ يزيد ًمٕمٜمف اه ويمذا سمٕمض أ ح٤مب أُمػم اعم١مُمٜملم

و سمىلؾ سمٕمىلض قمٚمامكٜمىل٤م إسمىلرار ىمىلدس
()1

اه أرواطمٝمؿ وضمزاهؿ قمـ اإلؾم م ظمىلػما يم٤مًمِمىلٝمٞمديـ وهمػممهىل٤مش و ومٙمٞمىلػ سمٕمىلد ذًمىلؽ ضمىل٤مز
ًمٕمكم أن يٌ٤ميع أسم٤م سمٙمر وقمٛمر وقم،امن ُمع أهنؿ يذيمرون ذم ُمٜم٤مىمٌف أُمقرا شمدل قمىلغم أٟمىلف يٙمىلـ ُمىلـ
أهؾ اخلقفو وم٘مد رووا ذم يمتٌٝمؿ أن قمٚمٞم ً٤م يم٤من هيدد قمٛمر ذم ُمقاىمػ يم،ىلػمةو سمىلؾ ويّمىلؾ أطمٞم٤مٟمىل ً٤م
إمم اًميب واإله٤مٟم٦م ورومع اًمّمقت ومٞمام يزقمٛمىلقنو وأن قمٚمٞمىل ً٤م ًمىلق ؿمىل٤مء خلًىلػ سمٕمٛمىلر وسمٖمىلػمهو
()2

وهذا يدل قمغم أن قمٚمٞم ً٤م ُم٤م يم٤من سمح٤مضم٦م إمم اًمت٘مٞم٦م و أم أٟمىلف يٙمىلـ سمِمىلج٤مقم٦م اسمٜمىلف احلًىللم؟ سمىلؾ
إدهك ُمـ هذا أن اعمرشم٣م يٍمىلح سمىل٠من إكٛمىل٦م يمىل٤مٟمقا يٜمٗمىلقن اإلُم٤مُمىل٦م قمىلـ أٟمٗمًىلٝمؿ ُمىلـ سمىل٤مب
اًمت٘مٞم٦م!! ومٞم٘مقل« :وم٢من ىمٞمىلؾ :إن يمىل٤من اخلىلقف أطمقضمىلف – أي :اعمٜمتٔمىلر -إمم آؾمىلتت٤مرو وم٘مىلد يمىل٤من
آسم٤مؤه قمٜمديمؿ ذم شم٘مٞم٦م وظمقف ُمـ أقمداكٝمؿو ومٙمٞمػ يًتؽموا؟! ىمٚمٜم٤مُ :م٤م يم٤من قمغم آسمىل٤مكٝمؿ
ظمىلىلقف ُمىلىلـ أقمىلىلداكٝمؿو ُمىلىلع ًمىلىلزوُمٝمؿ اًمت٘مٞمىلىل٦مو واًمٕمىلىلدول قمىلىلـ اًمتٔمىلىل٤مهر سم٤مإلُم٤مُمىلىل٦مو وٟمٗمٞمٝمىلىل٤م قمىلىلـ
()3

ٟمٗمقؾمفش .
رابعااا :يىلىلٜمص اًمِمىلىلٞمٕم٦م قمىلىلغم قمىلىلدم ضمىلىلقاز اًمت٘مٞمىلىل٦م قمىلىلغم إٟمٌٞمىلىل٤مء ًمىلىلئ شمىلىل١مدي إمم اًمِمىلىلؽ ذم

ه )1سمحىلىل٨م اًمٓمٝمىلىل٤مرة ًمٚمخىلىلقكله)257/4و ويٜمٔمىلىلر :اًمت٘مٞمىلىل٦م ُمقوىلىلققم٤م وطمٙمىلىلام ذم اًمٙمتىلىل٤مب واًمًىلىلٜم٦م جلٕمٗمىلىلر اًمًىلىلٌح٤مق
هص)55-54:
ه )2يٜمٔمر ُم٤،مل ًمٕمدد ُمـ هذه اًمرواي٤مت ذم خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م هص)295-290:
ه )3اعم٘مٜمع ذم اًمٖمٞمٌ٦م هص.)54:

85

الوحدة الثالثث
أةرز شتهات استدالالتهم غلى غقائدهم األخرى

()1

أظمٌ٤مرهؿ و صمؿ يًتٕمٛمٚمقن اًمت٘مٞم٦م ذم شم٠مويؾ أظمٌىل٤مر إكٛمىل٦م اًمتىلل شمتٜمىل٤مىمض ُمىلع ُمىلذهٌٝمؿو ي٘مىلقل
اًمٓمقد« :وم٠مُم٤م ُم٤م رواه حمٛمد سمـ أمحد سمـ حيٞمىلك قمىلـ أيب اجلىلقزاء قمىلـ احلًىللم سمىلـ قمٚمىلقان قمىلـ
قمٛمرو سمـ ظم٤مًمد قمـ زيد سمـ قمكم قمـ آسم٤مكف قمـ قمكم

ىم٤مل :طمىلرم رؾمىلقل اه ىلغم اه قمٚمٞمىلف

وآًمف حلقم احلٛمر إهٚمٞم٦م وٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م .وم٤مًمقضمىلف ذم هىلذه اًمروايىل٦م أن ٟمحٛمٚمٝمىل٤م قمىلغم اًمت٘مٞمىل٦م ٕهنىل٤م
()2

ُمقاوم٘م٦م عمذاه٥م اًمٕم٤مُم٦مش و ومٙمٞمىلػ شمتٌ٘مىلك صم٘مىل٦م ذم أظمٌىل٤مرهؿ؟! وهىلذا ُمىل٤م اقمىلؽمف سمىلف اًمٌحىلراق
وم٘م٤مل« :ومٚمؿ يٕمٚمؿ ُمـ أطمٙم٤مم اًمديـ قمغم اًمٞم٘ملم إٓ اًم٘مٚمٞمؾو ُٓمتزاج أظمٌىل٤مره سم٠مظمٌىل٤مر اًمت٘مٞمىل٦مو يمىلام
ىمد اقمؽمف سمذًمؽ صم٘م٦م آؾم م وقمٚمؿ إقم م هحمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل ٟمقر اه شمٕم٤ممم ُمرىمىلده)
ذم ضم٤مُمٕمف اًمٙم٤مذمو طمتىلك أٟمىلف -ىمىلدس هه -ختٓمىل٠م اًمٕمٛمىلؾ سم٤مًمؽمضمٞمحىل٤مت اعمرويىل٦م قمٜمىلد شمٕمىل٤مرض
إظمٌىلىل٤مرو واًمتجىلىل٠م إمم جمىلىلرد اًمىلىلرد واًمتًىلىلٚمٞمؿ ًمألكٛمىلىل٦م إسمىلىلرار .ومّمىلىل٤مروا ىلىلٚمقات اه قمٚمىلىلٞمٝمؿ -
حم٤مومٔمىلىل٦م قمىلىلغم أٟمٗمًىلىلٝمؿ وؿمىلىلٞمٕمتٝمؿ  -خيىلىل٤مًمٗمقن سمىلىللم إطمٙمىلىل٤مم وإن حييىلىلهؿ أطمىلىلد ُمىلىلـ أوًمئىلىلؽ
إٟم٤ممو ومؽماهؿ جيٞمٌقن ذم اعمً٠مًم٦م اًمقاطمدة سم٠مضمقسم٦م ُمتٕمددة وإن يٙمـ هب٤م ىم٤مكىلؾ ُمىلـ اعمخىل٤مًمٗملمو
()3

يمام هق فم٤مهر عمـ شمتٌع ىمّمّمٝمؿ وأظمٌ٤مرهؿ و دى ؾمػمهؿ وآصم٤مرهؿش .

 -4استداللهم غلى الغٌتث:
سصٕه سٕادخ غٗبة لعدد وَ األٌبٗاء ٔغريِي:
طم٤مول اًمِمٞمٕم٦م أن يقضمدوا دًمٞم قمغم همٞمٌ٦م اإلُم٤مم اعمٝمدي إٓ أهنىلؿ جيىلدوا دًمىلٞم قمىلغم هىلذا
إُمر واًمًٌ٥م سمًٌ٤مـم٦م هق أن ؿمخّمٞم٦م اعمٝمدي ٟمٗمًٝم٤م ت٤مج إمم إصمٌ٤مت ودًمٞمىلؾو وىمْمىلٞم٦م اًمٖمٞمٌىل٦م
ه )1اًمتٌٞم٤من ًمٚمٓمقد ه.)260-259/7
ه )2آؾمتٌّم٤مر ه.)142/3
ه )3احلداكؼ اًمٜم٤مضة ه.)5/1
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هل ومرع قمـ هذا إ ؾ اعمٝمؽمئو وهلذا وم٘مد جل٠موا إمم شمىل٠موي ت سم٤مـمٜمٞمىل٦م ًمىلٌٕمض اًمٜمّمىلقص ٓ
طم٤مضم٦م عمٜم٤مىمِمتٝم٤م ًمِمدة وٕمٗمٝم٤م وؾمخٗمٝم٤مو وأىمىلقى ُمىل٤م يًىلتدًمقن سمىلف :أٟمىلف ىمىلد طمّمىلٚم٧م طمىلقادث
همٞمٌ٦م ًمٕمدد ُمـ إٟمٌٞم٤مء وهمػمهؿو يمٖمٞمٌ٦م ُمقؾمك ويقؾمػ وإسمراهٞمؿو ويمذًمؽ همٞمٌ٦م قمٞمًىلك
()1

إمم أنو وهمٞمٌ٦م أهؾ اًمٙمٝمػ اًمتل اُمتدت ٕيم،ر ُمـ  300ؾمٜم٦م وٟمحق ذًمؽ ُمـ احلقادث .

ٔاجلٕاب(:)2
أوال :إظمٌ٤مر واعمٕمجزات ؾمٌٞمٚمٝم٤م اًمٜم٘مؾ وٓ ُمدظمؾ ًمٚم٘مٞم٤مس ومٞمٝمىل٤مو ومىل يٚمىلزم ُمىلـ طمّمىلقل
اًمٖمٞمٌ٦م ًمٚمٛمذيمقريـ أن ّمؾ ًمٖمػمهؿو وإٓ ًمٙم٤من ًمٙمؾ ؿمخص أن يدقمل همٞمٌ٦م إُم٤مم ُمـ إكٛمىل٦م
أو قم٤م ُمـ اًمٕمٚمامء سمدًمٞمؾ أن اًمٖمٞمٌ٦م ىمد طمّمٚم٧م ًمٕمٞمًك

!!

ثاكقا :همٞمٌ٦م ه١مٓء يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م وٞم٤مع احلؼ واٟمتِم٤مر اًمٌ٤مـمؾو سمؾ إُم٤م أن همٞمٌىلتٝمؿ طمّمىلٚم٧م
سمٕمد أن رشمٌقا ُمـ يٜمقهبؿ يمىلام ومٕمىلؾ ُمقؾمىلك
اًمرؾم٤مًم٦م يمام طمّمؾ ًمٕمٞمًك

و أو أهنؿ أ

و أو أن هىلذه اًمٖمٞمٌىل٦م طمّمىلٚم٧م سمٕمىلد اٟمتٝمىل٤مء دور
يٙمقٟمىلقا طمجىل٦م ه قمىلغم ظمٚم٘مىلف يمىلام هىلق طمىل٤مل

أ ح٤مب اًمٙمٝمػو أُم٤م أن يٙمقن اًمِمخص ُم٠مُمقرا سمٛمقاضمٝم٦م اًمٌ٤مـمؾ وإىم٤مُم٦م احلجىل٦م قمىلغم اًمٜمىل٤مس
صمؿ يًتؽم قمٜمٝمؿ ُمئ٤مت اًمًٜملم ومٝمذا يٗمٕمٚمف أطمد ُمـ إٟمٌٞم٤مء.
ثالثا :همٞمٌ٦م ه١مٓء اعمذيمقريـ يم٤مٟم٧م ٕؾمٌ٤مب واوح٦م حٞمح٦مو أُم٤م همٞمٌ٦م اعمٝمدي ومٚمىلٞمس هلىل٤م
ؾمىلىلٌ٥م واوىلىلحو وإؾمىلىلٌ٤مب اًمتىلىلل يىلىلذيمره٤م اًمِمىلىلٞمٕم٦م شمزيىلىلد إُمىلىلر ظمٗمىلىل٤مء وإؿمىلىلٙم٤مٓو وُمىلىلـ هىلىلذه
إؾمٌ٤مب:
 -1اخلقف قمٚمٞمف ُمـ اًمًٚمٓم٤منو ي٘مقل اًمٓمقد ٓ« :قمٚم٦م متٜمع ُمـ فمٝمىلقر اعمٝمىلدي إّٓ ظمقومىلف

ه )1يٜمٔمر :اًمٖمٞمٌ٦م ًمٚمٓمقد هص.)136-133:
ه )2يٜمٔمر :خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م هص)120-117:و أ قل ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م ًمٚم٘مٗم٤مري ه.)865-862/2
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()1

قمغم ٟمٗمًف ُمـ اًم٘متؾو ٕٟمف ًمق يم٤من همػم ذًمؽ عم٤م ؾم٤مغ ًمف آؾمتت٤مرش .
 -2اُمتح٤من اًمٕمٌ٤مد واظمتٌ٤مرهؿو ومتحٞمّمٝمؿو ويروون قمىلـ اًمٜمٌىلل ^ أٟمّىلف ىمىلىل٤مل« :أُمىل٤م واه
ىل٠مي واد ؾمىلٚمؽو
ًمٞمٖمٞمٌـ إُمىل٤مُمٙمؿ ؿمىلٞمئ ً٤م ُمىلـ دهىلريمؿو وًمتٛمحّمىلـ طمتىلك ي٘مىل٤ملُ :مىل٤مت أو هٚمىلؽ سم ّ
وًمتدُمٕمـ قمٚمٞمف قمٞمقن اعم١مُمٜملم وًمتٙمٗم٠من يمام شمٙمٗم٠م اًمًٜمـ ذم أُمقاج اًمٌحرو وم يٜمجق إّٓ ُمـ أظمذ
()2

اه ُمٞم٤،مىمفو ويمت٥م ذم ىمٚمٌف اإليامنو وأ ّيده سمروح ُمٜمفش .
 -3اًمٖمٞمٌ٦م ُمـ أهار اه اًمتل يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م أطمد ُمىلـ اخلٚمىلؼ :ويىلروون قمىلـ اًمٜمٌىلل ^ أٟمىلف
ىم٤مل« :إٟمام ُم،ؾ ىم٤مكٛمٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م يمٛم،ؾ اًمً٤مقم٦م ٓ جيٚمٞمٝم٤م ًمقىمتٝم٤م إٓ هىلق :صم٘مٚمىل٧م ذم اًمًىلامواتو
ٓ ي٠مشمٞمٙمؿ إّٓ سمٖمت٦مش.
 -4طمتك ٓ شمٙمقن ذم قمٜمؼ اإلُم٤مم سمٞمٕم٦م ًمٔم٤م  :ويروون ذم ذًمؽ قمـ اًمروىل٤م أٟمىلف ىمىل٤مل« :يمىل٠مق
سم٤مًمِمٞمٕم٦م قمٜمد وم٘مدهؿ اًم٤،مًم٨م ُمـ وًمدي يم٤مًمٜمٕمؿ يٓمٚمٌقن اعمرقمك وم جيدوٟمف وم٘م٤مل ًمىلف :و ذاك يىل٤م
اسمىلىلـ رؾمىلىلقل اه ؟ وم٘مىلىل٤ملٕ :ن إُمىلىل٤مُمٝمؿ يٖمٞمىلىل٥م قمىلىلٜمٝمؿ ًمىلىلئ يٙمىلىلقن ذم قمٜم٘مىلىلف ٕطمىلىلد سمٞمٕمىلىل٦م إذا ىمىلىل٤مم
()3

سم٤مًمًٞمػش .
وأقمٚمـ اإلُم٤مم اعمٜمتٔمر ذًمؽ سم٘مقًمف« :إٟمف يٙمـ ٕطمد ُمـ آسمىل٤مكل إٓ وأوىمٕمىل٧م ذم قمٜم٘مىلف سمٞمٕمىل٦م
()4

ًمٓم٤مهمٞم٦م زُم٤مٟمفو وإق أظمرج طملم أظمرجو وٓ سمٞمٕم٦م ٕطمد ُمـ اًمٓمقاهمٞم٧م ذم قمٜم٘ملش .

ه )1اًمٖمٞمٌ٦م هص.)199:
ه )2سمح٤مر إٟمقار ه7/ 53و .)281
ه )3يمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م ًمٚمّمدو ه.)508/1
هُ )4مٜمتخ٥م إصمر هص)267:و ُمريمز إسمح٤مث اًمٕم٘م٤مكدي٦م /https://www.aqaed.com/faq/1390
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أ -تٍاقطاتّي يف الػٗبة:
إٓ أهنؿ سمتٕمٚمٞم قؿ هذه ي٘مٕمقن ذم شمٜم٤مىمْم٤متو وُمـ هذه اًمتٜم٤مىمْم٤مت:
 اعمٝمدي سمحً٥م ُم٤م يٕمت٘مد اًمِمٞمٕم٦م يٕمٚمؿ سم٤مًمٞم٘ملم أٟمف يٕمٞمش إمم ٟمزول قمٞمًك وٓ ي٘مىلدر أطمىلدقمغم ىمتٚمفو وأٟمف ؾمٞمٛمٚمؽ إرض سمحذاومػمه٤مو ومٛمـ أي رء يتخقف وخيتٗمل؟
 أن إكٛم٦م ٓ يٛمقشمقن إٓ سم٤مظمتٞم٤مرهؿو وم٢من يم٤من اخلقف ُمـ اًم٘متؾ ومٝمذا همػم وارد ٕٟمىلف ًمىلـيٛمقت إٓ سم٤مظمتٞم٤مرهو وإن يم٤من اخلقف ُمـ إذى وم٠ميـ اًمّمؼم ٕضمؾ احلؼ؟
 أن اخلقف ُمـ اًمًٚمٓم٤من يٙمـ ُمًتٛمراو ومٝمٜمىل٤مك ومىلؽمات يمىل٤من ًمٚمِمىلٞمٕم٦م دوًمىل٦م وىمىلقةو ُم،ىلؾاًمدوًم٦م اًمٗم٤مـمٛمٞم٦مو ودوًم٦م سمٜمل سمقيىلفو ويمىلذًمؽ اًمدوًمىل٦م اًمّمىلٗمقي٦مو واًمٞمىلقم إيىلرانو ومٚمىلامذا ئمٝمىلر
اعمٝمدي؟
 اًمِمىلىلٞمٕم٦م يىلىلرون أن احلىلؼ واهلىلىلدى ُمىلىلع اإلُمىلىل٤ممو وُمىلىلـ اًمٚمٓمىلىلػ اًمقاضمىلىل٥م قمىلىلغم اه شمٕمىلىل٤ممم –قمٜمدهؿ -أن جيٕمؾ ًمٚمٜم٤مس إُم٤مُم٤م يٌلم هلؿ احلىلؼو صمىلؿ ي٘مقًمىلقن سمىل٠من اه شمٕمىل٤ممم أظمٗمىلك هىلذا اإلُمىل٤مم
اظمتٌ٤مرا ًمٚمٕمٌ٤مدو ومٝمؾ يٙمقن اظمتٌ٤مر اًمٕمٌ٤مد سمحرُم٤مهنؿ ُمـ اهلدى؟
 إن يم٤من سمٞمٕم٦م اًمٔم٤م ٟم٘مّمىل٤م وقمٞمٌىل٤م ومٝمىلذا ُمٕمٜمىل٤مه أن مجٞمىلع إكٛمىل٦م ىمىلد وىمٕمىلقا ذم هىلذا اًمٕمٞمىل٥مواًمٜم٘مص مم٤م يٜم٤مذم اًمٕمّمٛم٦م اًمتل ي٘مرره٤م اًمِمىلٞمٕم٦م هلىلؿو وإن يم٤مٟمىل٧م سمٞمٕمىل٦م اًمٔمىل٤م اوىلٓمرارا أُمىلر ٓ
طمرج ومٞمف ومٚمامذا ٓ خيرج اعمٝمدي ويٌىل٤ميع؟ أًمىلٞمس هىلذا أهىلقن وأظمىلػ ُمىلـ اظمتٗم٤مكىلف اًمىلذي طمىلرم
اًمٜم٤مس سمًٌٌف ُمـ اهلدى؟
 وُمـ اًمتؼميرات اًمٖمريٌ٦م ىمقهلؿ :أن آٟمتٗم٤مع ُمـ فمٝمقره إٟمام يٙمىلقن إذا سمًىلط ٟمٗمىلقذهو وىمىلدُمٜمٕمف إقمداء ُمـ هذا وم وم٤مكدة ُمـ فمٝمقره ًمٌٕمض أوًمٞم٤مكف :وهذا ُمىلـ أهمىلرب اًمتؼميىلراتو ومىل٢من
إكٛم٦م ُمـ ىمٌٚمف يٙمـ ؾمٚمٓم٤من وإٟمام يم٤مٟمقا ئمٝمرون أُمرهؿ ًمٌٕمض أشمٌ٤مقمٝمؿ ومٚمامذا يًىلتؽموا؟
صمؿ إٟمف ىمد ضم٤مءت ومؽمات ٤مر ًمٚمِمٞمٕم٦م ىمقة ودوًم٦م ويمىل٤مٟمقا يٜمتٔمروٟمىلف أن خيىلرج ًمٞمًىلٚمٛمقه احلٙمىلؿ
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وُمع ذًمؽ خيرج.
()1

وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمتٕمٚمٞم ت اًمتل شم١ميمد أن اًمٖمٞمٌ٦م أُمر حمػم ًمٚمِمٞمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿ .

 -5استداللهم غلى الوالًث التكوًيٌث:
اآلٖات اليت ٔردت يف إثبات املعذشات لألٌبٗاء أٔ اللزاوات لألٔلٗاء:
يًتدل اًمِمٞمٕم٦م إلصمٌ٤مت اًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م سم٤مٔي٤مت اًمتل وردت ذم إصمٌ٤مت اعمٕمجزات ًمألٟمٌٞمىل٤مء
أو اًمٙمراُم٤مت ًمألوًمٞم٤مءو وذًمؽ ُم،ؾ :إطمٞم٤مء اًمٓمػم إلسمراهٞمؿو وإطمٞمىل٤مء اعمىلقشمك ًمٕمٞمًىلكو وشمًىلخػم
اًمريح واجلـ واعمخٚمقىم٤مت ًمًٚمٞمامنو و ٤مطم٥م ؾمٚمٞمامن اًمذي أطميىل قمىلرش ُمٚمٙمىل٦م ؾمىلٌ٠مو وهمىلػم
()2

ذًمؽ ُمـ إُمٚ،م٦مو وإكٛم٦م أومْمؾ ُمـ إٟمٌٞم٤مءو ومام صمٌ٧م ًمألٟمٌٞم٤مء صمٌ٧م ُمٚ،مف ًمألكٛم٦م وأيم،ر .

ٔاجلٕاب عَ ِذا:
أظمص ُمـ اعمدَّ قمكو وذًمىلؽ أن ُمىل٤م يدَّ قمقٟمىلف ُمىلـ اًمقٓيىل٦م
أوال :هذه إدًم٦م اًمتل يًتدًمقن هب٤م
ّ
اًمتٙمقيٜمٞم٦م أقمغم ُمـ اعمٕمجزاتو وم٢من اًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م – قمٜمدهؿ -هىلل :اًم٘مىلدرة اًمتىلل يتٛمتىلع هبىل٤م
وزم اه سم٢مذن اه وهب٤م يًتٓمٞمع اًمتحٙمؿ سمٜمقاُمٞمس اًمٓمٌٞمٕم٦مو وأُم٤م اعمٕمجزة :ومٝمل ظمىلر قمىل٤مدة يىل٠مؤ
هب٤م اًمٜمٌل قمٜمد اًمتحدي وـمٚم٥م اًم٘مقم ُمٜمف أي٦م واًمىلدًمٞمؾ قمىلغم ىلد دقمىلقاهو وقمرومقهىل٤م أيْمىل٤م:
()3

أُمر ظم٤مر ًمٚمٕم٤مدة ُم٘مرون سم٤مًمتحدي ُمع قمدم اعمٕم٤مرو٦م .
ثاكقا ٓ :يّمح اًم٘مٞم٤مس هٜم٤م ًمقضمقد قمدد ُمـ اًمٗمرو سملم اًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م وسملم اعمٕمجزات.
ه )1يٜمٔمر :اًمٖمٞمٌ٦م ًمٚمٓمقد هص.)126-121:
ه )2يٜمٔمرُ :مٜمٝم٤مج اًمٗم٘م٤مه٦م ًمٚمروطم٤مق ه.)269-268/4
هُ )3مريمز إسمح٤مث اًمٕم٘م٤مكدي٦م /http://www.aqaed.com/faq/6853
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وم٤معمٕمجزات:
 شمٙمـ ّمؾ ًمألٟمٌٞم٤مء قمغم اًمدوامو وإٟمام يم٤مٟم٧م ّمؾ ذم أوىمىل٤مت دون أوىمىل٤مت سمىل٢مذن اهشمٕم٤ممم وًمٞمس سم٤مظمتٞم٤مرهؿو وهذا ُم٤م سطمقا سمفو وهلذا عمىل٤م ـمٚمىل٥م اعمنمىليمقن ُمىلـ اًمٜمٌىلل ^ قمىلددا
ُمـ اعمٕمجزات ىم٤مل اه شمٕم٤ممم﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾[اإلهاء.]93:
 يٙمـ إٟمٌٞم٤مء يٕمرومىلقن إُمٙم٤مٟمٞمىل٦م طمّمىلقل يمىلؾ ُمٕمجىلزة طمتىلك خيىلؼمهؿ اهو وهلىلذا يم٤مٟمىل٧ماًمٕمّم٤م سمٞمد ُمقؾمك

و يٙمـ يٕمرف أهنىل٤م تىلقي قمىلغم ُمٕمجىلزةو وعمىل٤م و ىلؾ اًمٌحىلر يٙمىلـ

يٕمرف أٟمف ؾمٞمٜمِمؼ ًمف طمتك أُمره اه شمٕم٤ممم سميىلسمفو وإسمىلراهٞمؿ

يٙمىلـ يٕمىلرف يمٞمىلػ حيٞمىلل

اًمٓمػم طمتك قمٚمٛمف اه شمٕم٤مممو مم٤م يدل قمغم أهنىل٤م ًمٞمًىل٧م وٓيىل٦م ُمٓمٚم٘مىل٦م ممٜمقطمىل٦م هلىلؿو ظم ومىل٤م حلىل٤مل
إكٛم٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اًمذيـ خيؼمون سم٘مدراقؿ هاخل٤مرىم٦م) ويتحدصمقن قمٜمٝم٤م دون أن حيدث رء!!
ً -مٞمً٧م ُمِمؽميم٦مو ومٚمٙمؾ واطمد ُمـ إٟمٌٞم٤مء ُمٕمجزة

ّمؾ ًممظمرو وًمق يم٤من إُمر قمٌىل٤مرة

قمـ وٓي٦م ُمٓمٚم٘م٦م ًمٙم٤من يمؾ واطمد ىم٤مدرا قمغم ومٕمؾ ُم٤م ومٕمٚمف أظمر.
ثالثا :اعمٕمجزات اًمتل آشم٤مه٤م اه قمز وضمؾ ًمألٟمٌٞم٤مء يم٤مٟم٧م هل٤م وم٤مكدة :إُم٤م إصمٌ٤مت د ٟمٌىلققؿو
أو ٟمٍمىلىلهؿ قمىلىلغم قمىلىلدوهؿو أو اًمٜمجىلىل٤مة ُمىلىلـ أذى هىلىلذا اًمٕمىلىلدو قمىلىلغم أىمىلىلؾ شم٘مىلىلديرو و شمٙمىلىلـ هىلىلذه
اعمٕمجزات دون وم٤مكدةو وم٢مذا يم٤مٟم٧م هذه اًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م أقمٔمؿ ُمـ ُمٕمجىلزات إٟمٌٞمىل٤مء ومىلام هىلل
وم٤مكدق٤م؟ هؾ اؾمتخدُمٝم٤م إكٛم٦م إلصمٌ٤مت ىلد إُمىل٤مُمتٝمؿ؟ أم ًمٚمٜمٍمىل قمىلغم أقمىلداكٝمؿ؟ أم حلٗمىلظ
أٟمٗمًٝمؿ؟ اًمقاىمع أٟمف حيّمؾ رء ُمـ هذاو وإكٛم٦م ُمٜمٝمؿ ُمـ ىمتؾ وُمٜمٝمؿ ُمـ اوٓمٝمد وُمىلٜمٝمؿ
ُمـ قم٤مش خمتٗمٞم٤مو ويم٤مٟمقا يٚمج٠مون إمم اًمت٘مٞم٦م حلامي٦م أٟمٗمًٝمؿ ُمـ إذىو و يتح٘مؼ هلىلؿ أي ٟمٍمىل
يذيمر قمغم أقمداكٝمؿو وأيم،ر إُم٦م شمٕمؽمف سم٢مُم٤مُمتٝمؿو ومام هل وم٤مكدة اًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م إذن؟
رابعا :ي٘م٤مل هلؿ :ه٤مشمقا ًمٜم٤م ُم٤،مٓ واطمدا قمغم هذه اًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م ُمـ طمٞم٤مة إكٛم٦م ُمىلـ همىلػم
رواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م اعمٙمذوسم٦مو وم٢من اخلىلقار ًمىلق طمّمىلٚم٧م ٓؿمىلتٝمرت وقمٚمٛمٝمىل٤م اًمٜمىل٤مس وشمٜم٤مىمٚمقهىل٤مو
وم٠مقمٓمقٟم٤م ُم٤،مٓ واطمدا هل٤م؟
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حدال ونياظرة
الشٌػث في
الػصر الراهو

الىحدة الرابعت :ش بهاث حىل مدي مشروعيت جدال ومناظرة الشيعت في العصر الراهن

حمتويات الوحدة:
ٟ محت٤مج إمم اًمت٘مري٥م سملم اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م واعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمقطمدة اإلؾم ُمٞم٦م.
 اًمِمٞمٕم٦م اًمٕمرب همػم اًمِمٞمٕم٦م اإليراٟمٞملم.
 اًمِمٞمٕم٦م هؿ حمقر اعم٘م٤موُم٦م ود اًمٞمٝمقد.
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في الػصر الراهو

 -1ىحتاج إلى التقرًب ةٌو السيث والشٌػث
والهحافظث غلى الوحدة اإلسالنٌث:
ٖقٕه البعض:
ٟمحـ ذم هذا اًمقىم٧م ٟمحت٤مج إمم ٘مٞمىلؼ اًمقطمىلدة اإلؾمىل ُمٞم٦م واًمت٘مريىل٥م سمىللم اًمًىلٜم٦م واًمِمىلٞمٕم٦م
طمتك يٙمقٟمىلقا ىلٗم٤م واطمىلدا ذم ُمقاضمٝمىل٦م اًمتحىلدي٤مت اخل٤مرضمٞمىل٦مو واًمىلرد قمىلغم اًمِمىلٞمٕم٦م يٗمًىلد هىلذا
اًمت٘م٤مرب وهذه اًمقطمدة.

ٔاجلٕاب:
اًمت٘مريىلىل٥م أو اًمقطمىلىلدة اإلؾمىل ُمٞم٦م هىلىلذه ُمّمىلىلٓمٚمح٤مت ومْمٗم٤موىلىل٦مو وم٘مىلىلد ي٘مّمىلىلد سم٤مًمت٘مريىلىل٥م أن
شمت٘م٤مرب اًمٕم٘م٤مكد وإومٙم٤مرو وىمد ي٘مّمد سم٤مًمت٘مري٥م طمًـ اًمٕم ىم٦م وقمدم اًمٍماع.

أ -فإُ كاُ املقصٕد بالتقزٖب تقارب العقائد ٔاألفلار فّذا ٍٖاقش وَ ٔدٕٓ:
أوال :اًمت٘مري٥م حيت٤مج إمم وضمقد ىم٤مقمدة ُمِمؽميم٦م يٛمٙمـ اًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝمىل٤مو وهىلذه اًم٘م٤مقمىلدة شمتٛم،ىلؾ
ذم آشمٗمىلىل٤م قمىلىلغم ُمّمىلىل٤مدر آؾمىلىلتدٓلو واًمقاىمىلىلع أن اًمِمىلىلٞمٕم٦م ٓ يٕمؽمومىلىلقن سمٌمىلىلء ُمىلىلـ ُمّمىلىل٤مدر
آؾمتدٓل اًمتل ًمىلدى سم٘مٞمىل٦م اعمًىلٚمٛملمو وهلىلؿ ُمّمىل٤مدرهؿ اخل٤م ىل٦م هبىلؿ اًمتىلل شمتٛم،ىلؾ ذم اًمٙمتىل٥م
إرسمٕم٦مو وأُم٤م اًم٘مرآن وم٢مهنؿ خيْمٕمقٟمف ًمتٗمًػمات أكٛمتٝمؿ يمام شم٘مدمو وهذه اًمٙمتىل٥م إرسمٕمىل٦م هىلل
أيمؼم قم٤مكؼ أُم٤مم اًمت٘مري٥م عم٤م شمْمٛمٜمتف ُمىلـ أسم٤مـمٞمىلؾ ويمىلذب واومىلؽماء قمىلغم أهىلؾ اًمًىلٜم٦م واًمّمىلح٤مسم٦م
اًمٙمرامو هلذا يرى اًمٙمقصمري أٟمف ٓ يٛمٙمـ احلىلدي٨م ذم ُمقوىلقع اًمت٘مريىل٥م ُمىلع أطمىلد ُمىلـ ؿمىلٞمقخ
()1

اًمِمٞمٕم٦م إٓ إذا يم٤من طم٤مكز ًا ًمٚمتٗمقيض ُمـ اًمٓم٤مكٗم٦م ذم آقمؽماف سمً٘مقط شمٚمؽ اًمٙمت٥م إرسمٕم٦م .
وإذا يم٤من اًمِمٞمٕم٦م ذم ُم٘م٤مم اجلدال واحلقار يرومْمقن آًمتزام سم٠م ؾ يرضمع ومٞمف قمٜمد اخل فو
ومٙمٞمػ يٚمتزُمقن هذا قمغم ُمدى أـمقل ٕضمؾ اًمت٘مري٥م سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمًٜم٦م؟
هُ )1مً٠مًم٦م اًمت٘مري٥م سملم أهؾ اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م ه.)257/2
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ثاكقاُ :مـ يدرس قم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م جيد أن ومٞمٝم٤م ضمقاٟم٥م شمرومض ىمْمىلٞم٦م اًمت٘مريىل٥م مت٤مُمىل٤م ودمٕمٚمٝمىل٤م
ُمًىلىلتحٞمٚم٦مو وأمهٝمىلىل٤مُ :مقوىلىلقع اإلُم٤مُمىلىل٦مو ومٙمىلىلام شم٘مىلىلدم أن ُمىلىلـ قم٘مٞمىلىلدقؿ أن ُمىلىلـ يىلىل١مُمـ سمٕمّمىلىلٛم٦م
إكٛم٦م آصمٜمل قمنم ومٝمق يم٤مومرو وًمىلٞمس هىلذا ومحًىل٥م سمىلؾ هىلق ٟم٤م ىلٌل ظمٌٞمىل٨م قمىلدو ٔل اًمٌٞمىل٧م
وأذ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرىو قم وة قمغم متًىلٙمٝمؿ اًمِمىلديد سمٕم٘م٤مكىلدهؿ اعمًىلتٗمزة وُمىلـ أسمرزهىل٤م:
ؾمىلىل٥م اًمّمىلىلح٤مسم٦م

و طمتىلىلك أن حمٛمىلىلد ُمٝمىلىلدي اخل٤مًمأىل وهىلىلق أطمىلىلد يمٌىلىل٤مر اعمٜمىلىل٤مديـ سم٤مًمقطمىلىلدة

اإلؾم ُمٞم٦م يٍمح سم٠من اًمقطمدة ًمـ شمتح٘مؼ إٓ إذا اشمٗمىلؼ اًمًىلٜم٦م ُمىلع اًمِمىلٞمٕم٦م قمىلغم ؾمىل٥م اًمّمىلح٤مسم٦م
اًمٙمرام

()1

و وىمري٥م ُمٜمف قمٌداحلًىللم ذف اًمىلديـ اعمقؾمىلقي و ومٙمٞمىلػ يٛمٙمىلـ أن يتح٘مىلؼ

اًمت٘مري٥م سمٜم٤مء قمغم هذا إؾم٤مس؟
ثالثا :سمٞم٤من احلؼ واًمىلرد قمىلغم اًمٌ٤مـمىلؾ واضمىل٥م وومىلرض ٓ يًىل٘مط سمحىل٤مل ُمىلـ إطمىلقالو وٓ
يّمح أن شمدقمك إُم٦م إمم آضمتامع أو اًمت٘م٤مرب دون متٞمٞمز احلؼ واًمٌ٤مـمؾو وًمئـ يم٤من إُمر يًىلع
ذم ؿم٠من اًمٗمروع إٓ أٟمف ٓ يًع ذم ؿم٠من إ قلو وم٢مذا يم٤من اعمٓمٚمقب اًمًىلٙمقت قمىلـ سمٞمىل٤من احلىلؼ
وم يٛمٙمـ أن شمٙمقن هذه وطمدة أو شم٘م٤مرسم٤م إؾم ُمٞم٤م حٞمح٤م.

بٔ -إُ كاُ املقصٕد بالتقزٖب سضَ العالقة ٔاحلد وَ الصزاع ٔالٍشاع فٗقاه فْٗ:
أوال :اًمرد اًمٕمٚمٛمل اعمٌٜمل قمغم احلج٩م واًمؼماهلم ًمٞمس ؿمٞمئ٤م ؾمٞمئ٤م أو ؾمىلٌٌ٤م ًمىلزرع اًمٗمتٜمىل٦مو إٟمىلام
اًمذي يزرع اًمٗمتٜم٦م هق اًمً٥م واًمِمتؿ واًمٚمٕمـو ومٚمامذا ٓ يتقىمػ اًمِمٞمٕم٦م قمىلـ ؾمىل٥م وًمٕمىلـ رُمىلقز
أهؾ اًمًٜم٦م اسمتداء سم٤مًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام

؟ وهذا ُمىل٤م يقاومىلؼ قمٚمٞمىلف اًمِمىلٞمٕم٦م  -وًمىلق ُمىلـ سمىل٤مب
()2

اًمت٘مٞم٦م – قمٜمدُم٤م ـمٚم٥م ذًمؽ ُمٜمٝمؿ سمٕمض دقم٤مة اًمت٘مري٥م يم٤مًمِمٞمخ اًم٘مرو٤موي .
هُ )1مً٠مًم٦م اًمت٘مري٥م سملم أهؾ اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م ه)212-210/2
ه )2يٜمٔمىلىلر :جمٚمىلىل٦م اًمرا ىلىلدو جمٛمىلىلع اًمت٘مريىلىل٥م سمىلىللم اعمىلىلذاه٥م  ..اًمِمىلىلٞمٓم٤من يٙمٛمىلىلـ ذم اًمتٗم٤م ىلىلٞمؾو ُمٕمتىلىلز سمىلىل٤مه حمٛمىلىلدو
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=6643&searc
h=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8
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ثاكقاا :سم٤مًمٜمٔمر إمم واىمع إُم٦م اإلؾم ُمٞم٦م وم٢من اًمِمٞمٕم٦م ٓ يٛمٚ،مقن أيم،ر ُمـ ُ %15مىلـ اعمًىلٚمٛملم
ذم اًمٕم٤م و أي أهنؿ أىمٚمٞم٦مو وطمتك شمٙمقن اًمٕم ىم٦م سملم اًمٓمروملم ضمٞمىلدة ومىل٤معمٗمؽمض أن إىمٚمٞمىل٦م ىلؽمم
إيم،ري٦مو سمٞمٜمام ٟمجد أن اًمِمٞمٕم٦م ٓ ي٘مدُمقن ُمىل٤م يىلدل قمىلغم آطمىلؽمام واًمت٘مىلدير ًمأليم،ريىل٦م سمىلؾ قمىلغم
اًمٕمٙمس مت٤مُمىل٤مو وم٤مؾمىلتٗمزازاقؿ ٕهىلؾ اًمًىلٜم٦م ٓ شمتقىمىلػ ُمىلـ ظمىل ل ؾمىل٥م رُمىلقزهؿ وقمٚمامكٝمىلؿو
وإصم٤مرة اًمِمٌٝم٤مت طمقل قم٘م٤مكدهؿو واًمً٥م واًمٓمٕمـ ومٞمٝمؿو واًمتققمد سم٤مٟٓمت٘م٤مم ًمىلدم احلًىللم وآل
اًمٌٞم٧مو سمؾ واًمتدظمؾ اًمًٞم٤مد واًمٕمًٙمري وإصم٤مرة اًمٗمتـ واًم٘م ىمؾ يمام شم٘مدم ذيمىلر هىلذاو ومٙمٞمىلػ
ُيًٙم٧م قمـ هذا يمٚمف ويقضمف اًمٜم٘مد إمم ُمـ يٜم٤مىمش ٟم٘م٤مؿم٤م قمٚمٛمٞم٤م!!
ثالثاا :إيران اًمِمٞمٕمٞم٦م شمٕمتؼم ُمـ أيم،ر اًمدول اًمراومٕمىل٦م ًمِمىلٕم٤مر اًمت٘مىل٤مرب واًمقطمىلدة اإلؾمىل ُمٞم٦مو
وُمع ذًمؽ:
أيـ هق اًمدور اًمًٜمل ذم إيران ُمع أهنؿ يٌٚمٖمقن ىمريٌ ً٤م ُمـ صمٚم٨م اًمًٙم٤من؟
وهىلىلؾ يًىلىلٛمح ًمٚمٛم١مؾمًىلىل٤مت اًمًىلىلٜمٞم٦م سم٤مًمىلىلدقمقة وشمقزيىلىلع اًمٙمتىلىل٥م اًمًىلىلٜمٞم٦م وُمٜم٤مىمِمىلىل٦م إومٙمىلىل٤مر
واعمٗم٤مهٞمؿ اًمِمٞمٕمٞم٦م ذم إيران؟
وهؾ يًٛمح ًمٚمًٜم٦م سمٌٜم٤مء اعمً٤مضمد واعمرايمز اخل٤م ٦م هبؿ؟ وهىلؾ هٜمىل٤مك ُمًىلجد واطمىلد ًمٚمًىلٜم٦م
ذم ـمٝمران؟
وهؾ يراقمل اًمِمٞمٕم٦م ذم إيران قم٘م٤مكد وطمرُم٤مت أهؾ اًمًٜم٦م؟
عم٤مذا ٓ شمٙمىلقن إيىلران ٟمٛمقذضمىل ً٤م حيتىلذى ذم آٟمٗمتىل٤مح واًمت٘مريىل٥مو ومتىلدرس اًمٕمٚمىلقم اًمًىلٜمٞم٦م ذم
ضم٤مُمٕم٤مق٤م قمغم يد اًمًٜم٦م ُمـ اًمٕم٤م اًمًٜمل؟!
وعمىلىل٤مذا ٓ شمٗمًىلىلح إيىلىلران اعمجىلىل٤مل ًمٕمٚمىلىلامء اًمًىلىلٜم٦م سمٛمخ٤مـمٌىلىل٦م مجٝمقرهىلىل٤م اًمِمىلىلٞمٕمل قمىلىلؼم اًم٘مٜمىلىلقات
()1

اإلقم ُمٞم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م ؟
ه )1يٜمٔمر :جمٚم٦م اًمرا دو اًمقطمدة احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمألُم٦م
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=8139
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هذا يدل قمغم أن هذا ؿمٕم٤مر يراد ُمٜمف مترير اًمٌ٤مـمؾ واًمًٙمقت قمٜمف.

 -2الشٌػث الػرب غٌر الشٌػث اإلًراىٌٌو:
ٖقٕه البعض:
اًمِمٞمٕم٦م اًمٕمرب خيتٚمٗمقن قمـ اًمِمٞمٕم٦م اًمٗمرس اإليراٟمٞملمو وهلىلذا ومىل يٜمٌٖمىلل اؾمىلتٕمداؤهؿ ُمىلـ
ظم ل اًمردود قمٚمٞمٝمؿ وشمّمٜمٞمٗمٝمؿ يمٛمخ٤مًمٗملم ٕهؾ اًمًٜم٦م.

ٔاجلٕاب:
أوال :إ ىلىلقل اًمٕم٘م٤مكديىلىل٦م ًمٚمِمىلىلٞمٕم٦م اًمٕمىلىلرب هىلىلل ذات إ ىلىلقل اًمتىلىلل يتٌٕمٝمىلىل٤م اًمِمىلىلٞمٕم٦م همىلىلػم
اًمٕمىلىلربو وهىلل ُمّمىلىلدر اخلىل ف وُم٤مدشمىلىلف إؾم٤مؾمىلىلٞم٦م ُمىلىلع مجٝمىلىلقر اعمًىلىلٚمٛملمو وم٤مًمٕم٘م٤مكىلىلد اًمِمىلىلٞمٕمٞم٦م
اعمٕم٤مدي٦م ًمٚمًىلٜم٦م وأهٚمٝمىل٤م ىم٤مؾمىلؿ ُمِمىلؽمك سمىللم اًمِمىلٞمٕم٦م اًمٕمىلرب وهمىلػم اًمٕمىلربو سمىلؾ قم٘م٤مكىلد اًمتِمىلٞمع
اعمٜمحروم٦م أؾمًٝم٤م قمدد ُمـ اًمٕمرب.

روٕس الشٗعة العزب ٔالٍظزة العدائٗة ألِن الضٍة:
ومٛمٛمـ أ َّ ؾ ًمٚمٜمٔمرة اًمٕمداكٞم٦م ٕهؾ اًمًٜم٦م وطمٙمؿ سمٙمٗمىلرهؿ اسمتىلداء سم٤مًمّمىلح٤مسم٦م وو ىلقٓ إمم
قمٛمقم اعمًٚمٛملم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م وأومتك سم٤مؾمتٌ٤مطم٦م دُم٤مكٝمؿ:
 -1حمٛمىلىلد سمىلىلـ اًمىلىلٜمٕمامن اعمٕمىلىلروف سم٤مًمِمىلىلٞمخ اعمٗمٞمىلىلد قمىلىلريب ىمحٓمىلىل٤مقو هت 413ه ىلىل)و ي٘مىلىلقل:
أن أ ىلح٤مب اًمٌىلدع يمٚمٝمىلؿ يمٗمىل٤مرو ّ
«واشمٗم٘م٧م اإلُم٤مُمٞمىل٦م قمىلغم ّ
وأن قمىلغم اإلُمىل٤مم أن يًىلتتٞمٌٝمؿ قمٜمىلد
اًمتٛمٙمـ سمٕمد اًمدقمقة هلؿ وإىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٤مت قمٚمٞمٝمؿو وم٢من شمىل٤مسمقا قمىلـ سمىلدقمٝمؿ و ىل٤مروا إمم اًمّمىلقاب
()1

وإٓ ىمتٚمٝمؿ ًمر ّدقؿ قمـ اإليامنو ّ
وأن ُمـ ُم٤مت ُمٜمٝمؿ قمغم شمٚمؽ اًمٌدقم٦م ومٝمق ُمـ أهؾ اًمٜم٤مرش .
ه )1أواكؾ اعم٘م٤مٓت هص.)49:
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 -2قمكم سمـ احلًلم اعمٕمىلروف سم٤مًمًىلٞمد اعمرشم٣مىلو قمىلريب ُمىلـ ُمقاًمٞمىلد سمٖمىلدادو هت 436هىلىل)و
()1
ي٘مقل« :وم٠م ُّم٤م اًمٜم٤م ٥م وخم٤مًمػ اًمِمٞمٕم٦م وم٠مٟمٙمحتٝمؿ حٞمح٦مو وإن يم٤مٟمقا يمٗم٤مر ًا و ًٓش .

ٟ -3مٕمٛم٦م اه اجلزاكريو قمريب ُمـ ُمقاًمٞمىلد اًمٌٍمىلةو هت 1112هىلىل)و ي٘مىلقل« :أ ُّمىل٤م ـمقاكىلػ
أهؾ اخل ف قمغم هذه اًمٗمرىم٦م اإلُم٤مُمٞم٦مو وم٤مًمٜمّمقص ُمتْم٤مومرة ذم اًمدًٓمىل٦م قمىلغم أهنىلؿ خمٚمىلدون ذم
اًمٜم٤مرو ّ
وأن إىمرارهؿ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ٓ ُجيدهيؿ ٟمٗمٕم ً٤م إّٓ ذم طم٘مـ دُمىل٤مكٝمؿ وأُمىلقاهلؿ وإضمىلراء أطمٙمىل٤مم
()2

اإلؾم م قمٚمٞمٝمؿش .
 -4يقؾمػ اًمٌحراقو قمريب ُمـ ُمقاًمٞمد ىمريىل٦م اعمىل٤مطمقز سمىل٤مًمٌحريـو هت 1186هىلىل)و ي٘مىلقل:
«واًمتح٘مٞمؼ اعمًتٗم٤مد ُمـ أظمٌ٤مر أهؾ اًمٌٞمىل٧م

 -يمىلام أووىلحٜم٤مه سمىلام ٓ ُمزيىلد قمٚمٞمىلف ذم يمتىل٤مب

اًمِمٝم٤مب اًم٤،مىم٥م ّ -
أن مجٞمع اعمخ٤مًمٗملم اًمٕمىل٤مروملم سم٤مإلُم٤مُمىل٦م واعمٜمٙمىلريـ اًم٘مىلقل هبىل٤م يم ّٚمٝمىلؿ ٟمّمىل٤مب
()3

ويمٗم٤مر وُمنميمقن ًمٞمس هلؿ ذم اإلؾم م وٓ ذم أطمٙم٤مُمف طمظ وٓ ٟمّمٞم٥مش .
 -5حمٛمد ضمقاد اًمٕم٤مُمكمو قمريب ُمـ ضمٌؾ قم٤مُمؾ سمٚمٌٜم٤منو هت 1226هىل)و ي٘مىلقل« :واعمخىل٤مًمػ

أذ ُمىلـ
ًمٞمس ُم١مُمٜم٤م وٓ أظم٤م ًمىلفو ُمْم٤موم ً٤م إمم إظمٌ٤مر اعمتْم٤مومرة اًمىلقاردة سمٚمٕمىلـ اعمخىل٤مًمٗملمو وأهنىلؿ ّ
()4

اًمٜمّم٤مرىو وأٟمجس ُمـ اًمٙم بش .
وهذه جمرد أُمٚ،م٦مو واًم٘م٤مكٛم٦م ذم هذا ـمقيٚم٦م.
وه٤م ٟمحـ اًمٞمقم ٟمرى اًمِمٞمٕم٦م اًمٕمىلرب قمىلغم اًمٗمْمىل٤مكٞم٤مت يٕمٚمٜمىلقن يمىلؾ قم٘م٤مكىلدهؿ اًمْمىل٤مًم٦م ُمىلـ
ؾمىلىل٥م اًمّمىلىلح٤مسم٦مو وًمٕمىلىلـ أُمٝمىلىل٤مت اعمىلىل١مُمٜملم وشمٙمٗمىلىلػمهؿو وشمٙمٗمىلىلػم ؾمىلىل٤مكر اعمًىلىلٚمٛملمو وُمىلىلـ اًمٖمٚمىلىلق
اًمٕمٔمىلىلٞمؿ ذم آل اًمٌٞمىلىل٧مو وُمىلـ اًمٓمٕمىلىلـ ذم اًم٘مىلىلرآن اًمٙمىلىلريؿ وو ىلىلٗمف سمىلىل٤مًمٜم٘مص واًمتحريىلىلػو وُمىلىلـ

ه )1رؾم٤مكؾ اعمرشم٣م ه.)400/1
هٟ )2مقر اًمؼماهلم ه.)57/1
ه )3احلداكؼ اًمٜم٤مضة ه.)163/14
هُ )4مٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م ه.)214-213/12
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اًمٓمٕمىلىلـ ذم اًمٜمٌىلىلل ^ واق٤مُمىلىلف سم٤مًمًىلىلٙمقت قمىلىلـ يمٗمىلىلر اًمّمىلىلح٤مسم٦مو إمم همىلىلػم ذًمىلىلؽ ُمىلىلـ إسم٤مـمٞمىلىلؾ
واًمؽمه٤متو اًمتل يتٗمقه هب٤م قمٚمامء ؿمٞمٕم٦م قمرب ُمٜمذ ؾمٜمقات قمغم اًمٗمْم٤مكٞم٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م.
ثاكقا ًا :اًمٕمؼمة سم٤مًمٙم،رة اعم١مصمرةو وم٤مًمِمخّمٞم٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ق٤مضمؿ إيىلران ٓ متٚمىلؽ أي
ر ىلىلٞمد ؿمىلىلٕمٌل طم٘مٞم٘مىلىلل سمىلىللم اًمِمىلىلٞمٕم٦مو ومٚمىلىلق أراد اًمًىلىلٜم٦م ُمىلىل ً ،إىم٤مُمىلىل٦م ىلىل٤مًمػ ُمىلىلع اًمِمىلىلٞمٕم٦م اًمٕمىلىلرب
عمقاضمٝم٦م إيران ومٚمـ جيىلدوا أطمىلد ًاو وًمىلـ يٕم،ىلروا قمىلغم هىلذا اًمٜمٛمىلقذج اًمىلذي يٗمؽموىلقٟمف هاًمِمىلٞمٕم٦م
اًمٕمرب اعمٜم٤موكلم إليران)و سمؾ إن إهمٚمٌٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م شمٕمٚمـ يقُمٞمىل ً٤م قمىلـ دقمٛمٝمىل٤م اعمٓمٚمىلؼ إليىلران ُمىلـ
ظم ل اًمٜمِم٤مط اعمٚمٞمِمٞم٤موي واًمٓم٤مقم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء ًمٚمٛمراضمع اًمديٜمٞم٦م اإليراٟمٞم٦م.
ثالثاُ :مـ يدقمقن أهنؿ يٛمٚ،مقن اًمتِمٞمع اًمٕمريبو ؾمجٚمٝمؿ أؾمقد وـم٤مكٗمل يم٤مًمِمٞمٕم٦م اإليىلراٟمٞملمو
()1

ُم،ؾ :ومٞمٚمؼ سمدرو وضمٞمش اعمٝمديو واحلِمد اًمِمٕمٌلو وطمريم٦م أُمؾو وطمزب اه .

 -3الشٌػث هم نحور الهقاونث طد الٌهود:
ٖدع٘ البعض:
أٟمف جي٥م شم٠مضمٞمؾ اًمٍماع ُمع اًمِمٞمٕم٦م طمتك ٟمٗمرغ ُمـ اًمٍمىلاع ُمىلع اًمٞمٝمىلقد و ريىلر ومٚمًىلٓملمو
وم٤مًمِمٞمٕم٦م هؿ حمقر اعم٘م٤موُم٦م ود اًمٞمٝمقد.

ٔاجلٕاب عَ ِذا وَ أٔدْ:
أوال :جمٛمؾ اًمرؤي٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ًمٚمقاىمع – سمحً٥م ُم٤م شم٘مىلدم ُمىلـ سمٞمىل٤من قم٘م٤مكىلدهؿ -هىلق أن هٜمىل٤مك
ه ) 1يٜمٔمر :جمٚم٦م اًمرا دُ :مقىمع اًمِمٞمٕم٦م اًمٕمرب ُمـ اعمنموع اًمٓم٤مكٗمل  ...طم٘م٤مكؼ قم٤مُم٦مو ًمًٕمٞمد اًمًقيدي
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7037
ي٤م ُؾمٜم٦م اًمٕم٤م اؾمتٞم٘مٔمقا ٓ ومر سملم شمِمٞمع قمريب ووم٤مردو ًمٕمٌداًمرمحـ اًمً٘م٤مف
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7085
اًمتِمٞمع اًمٕمريب طمدي٨م ظمراوم٦م
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7018
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أهمٚمٌٞم٦م ٟم٤م ٌٞم٦م هأي أهؾ اًمًٜم٦م) ٓ سمد ُمـ إقم٤مدق٤م إمم احلؼ هاًمتِمىلٞمع)و وطمتىلك شمٕمىلقد إمم اًمتِمىلٞمع
ٓ سمد ُمـ ظمٓم٦م حمٙمٛم٦م ًمتدُمػم دوهلؿ طمتك ٓ يٙمىلقن هلىلؿ ـمريىلؼ ًمٚمخىل ص إٓ اًمتِمىلٞمع هاخلٓمىل٦م
اخلٛمًىلىلٞمٜمٞم٦م ًمتّمىلىلدير اًم،ىلىلقرة)و وهىلىل١مٓء اًمٜم٤م ىلىلٌ٦م يًىلىلٞمٓمرون قمىلىلغم احلىلىلرُملم اًمنمىلىليٗملم واًمٌ٘مٞمىلىلع
وهمػمه٤م ُمـ إُم٤ميمـ اعم٘مدؾمىل٦مو وٓ سمىلد ىمٌىلؾ اًمتٗمٙمىلػم ذم ريىلر إىمَمىل أن يىلتؿ ريىلر احلىلرُملم
متٝمٞمىلىلدا خلىلىلروج اعمٝمىلىلدي اًمىلىلذي ؾمٞمًىلىلتخرج أقمىلىلداء اًمٌٞمىلىل٧م ُمىلىلـ ىمٌىلىلقرهؿ وي٘مىلىلٞمؿ قمٚمىلىلٞمٝمؿ احلىلىلد
واًمٕم٘مقسم٦م.
واًمقاىمع يِمٝمد مت٤مُم٤م سم٠من هىلذه هىلل رؤيىلتٝمؿ وظمٓمىلتٝمؿو وًمىلٞمس ًمألىمَمىل ذم هىلذه اًمرؤيىل٦م إٓ
اًمدقم٤مي٦م واًمِمٝمرة اًمتل يٙمًٌقن هب٤م شمٕم٤مـمػ ُمـ ٓ يٕمىلرف طم٘مٞم٘مىلتٝمؿو وًمىلئـ يمىل٤مٟمقا أٟمٗم٘مىلقا ؿمىلٞمئ٤م
ًمدقمؿ اعم٘م٤موُم٦م ذم ومٚمًٓملم ومٚم٘مد أٟمٗم٘مقا قمنمات إوٕم٤مف ٕضمؾ طمرب اًمًٜم٦م وأهٚمٝم٤م وشمىلدُمػم
سمٚمداهنؿو ويم٠من اًمٓمريؼ إمم رير اًم٘مدس قمٜمدهؿ يٛمر سمتدُمػم اًمٌ د اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمىل ُمٞم٦مو وُمىلـ
اعمٗم٤مرىم٤مت أن أؿمد اًمتِمىلٙمٞم ت اًمٕمًىلٙمري٦م ومتٙمىل٤م وأذى سم٤معمًىلٚمٛملم ذم اًمٕمىلرا وؾمىلقري٤م اؾمىلٛمف:
ومٞمٚمؼ اًم٘مدس! سمٞمٜمام ي٘متؾ هذا اًمٗمٞمٚمىلؼ ىلٝمٞمقٟمٞم٤م واطمىلدا! وم٤مًمىلذي يىلرومض شم٠مضمٞمىلؾ اًمٍمىلاع هىلؿ
اًمِمٞمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿو اًمذيـ جيٕمٚمقن هذا اًمٍماع ذـم٤م ًمتحرير إىمَم!
ثاكقا :اعم٘م٤موُم٦م هل أيمذوسم٦م يمؼمى شمدطمْمٝم٤م اًمقىم٤مكع وإطمداث اًمتل أصمٌتىل٧م أن اًمِمىلٞمٕم٦م هىلؿ
طمٚمٗم٤مء ًمٚمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وًمٞمًىلقا أقمىلداء ومْمىل قمىلـ أن يٙمقٟمىلقا ُم٘مىل٤موُملم هلىلؿو وم٤مًمٕم ىمىل٦م سمىللم
إيىلىلران وإهاكٞمىلىلؾ شمٕمىلىلد أُمىلىلرا ظمٗمٞمىلىل٤مو طمٞمىلىل٨م شمٙمِمىلىلٗم٧م يم،ىلىلػم ُمىلىلـ آشمٗم٤مىمٞمىلىل٤مت وأوضمىلىلف اًمتٕمىلىل٤مون
اًمٕمًىلىلٙمري وآىمتّمىلىل٤مدي سمىلىللم اًمىلىلدوًمتلمو وممىلىل٤م ُيمتِىلىل٥م ذم ذًمىلىلؽ يمتىلىل٤مب :هاًمتحىلىل٤مًمػ اًمٖمىلىل٤مدر:
اًمتٕم٤مُم ت اًمني٦م سملم إهاكٞمؾ وإيران واًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞمىل٦م) ًمٚمٙم٤مشمىل٥م شمريتىل٤م سمىل٤مرد
أؾمىلىلت٤مذ اًمٕم ىمىلىل٤مت اًمدوًمٞمىلىل٦م سمج٤مُمٕمىلىل٦م ضمىلىلقن هىلىلقسمٙمٞمٜمزو واعمقًمىلىلقد ذم إيىلىلرانو وممىلىل٤م يمِمىلىلٗمف ذم هىلىلذا
اًمٙمت٤مب وصمٞم٘م٦م هي٦م قم٤مم 2003م شمْمٛمٜم٧م قمرو٤م إيراٟمٞم٤م إلهاكٞمؾ يتٛم،ؾ ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:
 -1قمىلىلرض إيىلىلران اؾمىلىلتخدام ٟمٗمقذهىلىل٤م ذم اًمٕمىلىلرا ًم ىلىل ه ٘مٞمىلىلؼ إُمىلىلـ وآؾم ىلت٘مرارو إٟمِمىلىل٤مء
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ُم١مؾمً٤مت ديٛم٘مراـمٞم٦مو و طمٙمقُم٦م همػم ديٜمٞم٦م).
سم٠مهنىل٤م ٓ شمٓم ّىلقر أؾمىلٚمح٦م دُمىل٤مر
 -2قمرض إيران ؿمىلٗم٤مومٞم٦م يم٤مُمٚمىل٦م ًمتىلقومػم آـمٛمئٜمىل٤من واًمت٠ميمٞمىلد ّ
ؿم٤مُمؾو وآًمتزام سمام شمٓمٚمٌف اًمقيم٤مًم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمٚمٓم٤مىم٦م اًمذري٦م سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ ودون ىمٞمقد.
 -3قمىلىلرض إيىلىلران إي٘مىلىل٤مف دقمٛمٝمىلىل٤م ًمٚمٛمجٛمققمىلىل٤مت اًمٗمٚمًىلىلٓمٞمٜمٞم٦م اعمٕم٤مروىلىل٦م واًمْمىلىلٖمط قمٚمٞمٝمىلىل٤م
إلي٘م٤مف قمٛمٚمٞم٤مق٤م اًمٕمٜمٞمٗم٦م ودّ اعمدٟمٞملم اإلهاكٞمٚمٞملم داظمؾ طمدود إهاكٞمؾ اًمٕم٤مم 1967م.
 -4اًمتزام إيران سمتحقيؾ طمىلزب اه اًمٚمٌٜمىل٤مق إمم طمىلزب ؾمىلٞم٤مد ُمٜمخىلرط سمِمىلٙمؾ يم٤مُمىلؾ ذم
اإلـم٤مر اًمٚمٌٜم٤مق.
ىمٛمىل٦م سمىلػموت قمىل٤مم  2002م أو ُمىل٤م
 -5ىمٌقل إيران سم٢مقم ن اعمٌ٤مدرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ـمرطمىل٧م ذم ّ
يًٛمك هـمرح اًمدوًمتلم)و واًمتل شمٜمص قمغم إىم٤مُم٦م دوًمتلم واًم٘مٌقل سمٕم ىم٤مت ـمٌٞمٕمٞم٦م وؾمىل م ُمىلع
إهاكٞمؾ ُم٘م٤مسمؾ اٟمًح٤مب إهاكٞمؾ إمم ُم٤م سمٕمد طمدود 1967م.
()1

 -6اؾمتٕمداد إيران شم٘مديؿ اقمؽماومٝم٤م سم٢مهاكٞمؾ يمدوًم٦م ذقمٞم٦م .
وذم اعم٘م٤مسمؾ وم٢من ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًم ضمئلم اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم ذم خمتٚمىلػ اعمٜمىل٤مـمؼ اًمتىلل يًىلٞمٓمر قمٚمٞمٝمىل٤م
اًمِمىلٞمٕم٦م يٜمٌىل قمىلـ طم٘مىلد دومىللم هلىلؿو وم٤مسمتىلداء ُمىلـ جمىل٤مزر طمريمىل٦م أُمىلؾ اًمِمىلٞمٕمٞم٦م ذم خمىلٞمامت ىلىلؼما
وؿمىلىل٤مشمٞم ًم ضمئىلىللم اًمٗمٚمًىلىلٓمٞمٜمٞملمو وُمىلىلرورا سمىلىلام ومٕمٚمىلىلف اًمِمىلىلٞمٕم٦م سم٤مًمٗمٚمًىلىلٓمٞمٜمٞملم ذم اًمٕمىلىلرا سمٕمىلىلد
آطمت ل إُمريٙملو واٟمتٝم٤مء سم٤معمقىمػ اًمًقري ُمىلـ اعم٘م٤موُمىل٦م اًمٗمٚمًىلٓمٞمٜمٞم٦م واًمٗمٚمًىلٓمٞمٜمٞملم إسمىل٤من

ه )1يٜمٔمر ُم٘م٤مل ذم جمٚم٦م اًمرا د سمٕمٜمقان :اًمتٕم٤مون اإلهاكٞمكم اإليراقو ٕؾم٤مُم٦م ؿمح٤مدةو ر د ومٞمف اًمٕمديد ُمىلـ أوضمٝمىلف
اًمتٕم٤مون اًمٕمًٙمري وآىمتّم٤مدي سملم اًمٙمٞم٤مٟملم.
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=4380
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()1

اًم،قرة ذم ؾمقري٤م .
ثالثا :قم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م ذم اعمًجد إىمَم ٓ شمِمجٕمٝمؿ قمغم أن يٌذًمقا ٕضمٚمف ؿمٞمئ٤م ومْمىل قمىلـ
أن ي٘م٤مشمٚمقا ًمتحريرهو ومٙم،ػم ُمٜمٝمؿ يزقمٛمقن أن اعمًىلجد إىمَمىل اعمىلذيمقر ذم أول ؾمىلقرة اإلهاء
إٟمام هىلق اًمٌٞمىل٧م اعمٕمٛمىلقر اًمىلذي ذم اًمًىلامء وًمىلٞمس اعمًىلجد إىمَمىل اعمٕمىلروف ذم سمٞمىل٧م اعم٘مىلدسو
وذًمؽ يمام ىمىل٤مل اًمٙم٤مؿمىل٤مق ذم شمٗمًىلػم ىمقًمىلف شمٕمىل٤ممم﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾[اإلهاء« :]1:أي :إمم ُمٚمٙمقت اعمًجد إىمَمىل اًمىلذي هىلق ذم اًمًىلامء
()2

يمام ئمٝمر ُمـ إظمٌ٤مر أشمٞم٦مش و صمؿ ؾم٤م قمددا ُمـ اًمرواي٤مت ذم إصمٌ٤مت أن اعمًجد إىمَم إٟمىلام
هق ذم اًمًامء.
قم وة قمغم أن ُمٜمزًمتف قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ًمٞمً٧م هل ٟمٗمس اعمٜمزًم٦م اًمتل ًمف قمٜمىلد أهىلؾ اًمًىلٜم٦م ُمىلـ أٟمىلف
صم٤مًم٨م اعمً٤مضمد ىمداؾم٦م وومْم و وم٤مًمِمٞمٕم٦م قمٜمىلدهؿ ُمًىل٤مضمد أظمىلرى أومْمىلؾ ُمىلـ اعمًىلجد إىمَمىل
وأيم،ر ىمداؾم٦م.
ومٛمـ إضم٤مسم٤مت ُمريمز إسمح٤مث اًمٕم٘م٤مكدي٦م اًمِمىلٞمٕمل :ضمىل٤مء ذم ضمىلقاب ؾمىل١مال قمىلـ ومْمىلؾ سمٞمىل٧م
اعم٘مدس:
«ٓ ري٥م ذم ومْمؾ سمٞم٧م اعم٘مدس ٕٟمف ُمًجد سمٜم٤مه ٟمٌل ُمـ أٟمٌٞم٤مء اه شمٕم٤مممو وٓ ؿمؽ ذم يمقٟمىلف
ىمٌٚم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم سمْمٕم٦م قمنم ؿمٝمرا وإن يروٝم٤م اًمٜمٌل غم اه قمٚمٞمف وآًمىلف يمىلام يٗمٝمىلؿ ُمىلـ أيىل٦م
اًمٙمريٛم٦م﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ﴾[اًمٌ٘مرةً ]144:مٙمـ عمىل٤م يم٤مٟمىل٧م
ه )1يٜمٔمر ذم سمٞم٤من هذه رء ُمـ هذه اعمقاىمػ:
ُم٘م٤مل سمٕمٜمقان :اعمًجد إىمَم واًمِمٕم٥م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل ذم ُمٞمزان اًمراومْم٦مو ٕمحد اًمٜمٕمٛمل
http://www.fnoor.com/main/articles.aspx?article_no=10686#.Xqjw4GjXLIU
ه )2اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ه.)166/3
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هذه إظمٌ٤مر يمٚمٝم٤م ُمـ ـمر اًمٕم٤مُمىل٦م وًمىلٞمس ذم أظمٌىل٤مر آُم٤مُمٞمىل٦م ُمىلـ ـمىلري٘مٝمؿ ُمٜمٝمىل٤م رء يٕمتٛمىلد
قمٚمٞمف يمٞمػ ٟمٓمٛمئـ إمم ُمىل٤م رووه ُمىلـ هىلذا اًمٗمْمىلؾ اًمٙمٌىلػم؟ ُمىلع أن اًمٙمٚمٞمٜمىلل

قم٘مىلد ذم يمت٤مسمىلف

اًمٙمٌػم اًمٙم٤مذم أسمقاسم٤م ذم ومْمؾ اعمً٤مضمدو وذيمىلر ومٞمٝمىل٤م ومْمىلؾ اعمديٜمىل٦م وُمًىلجد اًمٜمٌىلل وُمًىلجد ىمٌىل٤م
وُمًجد اًمٗمْمٞمخ وُمًجد اًمٗمتح وُمًجد إطمزاب وُمنمسم٦م أم إسمىلراهٞمؿ وُمًىلجد همىلدير ظمىلؿ
وُمًجد اًمٙمقوم٦م واعمًجد إقمٔمؿ وُمًجد اًمًٝمٚم٦م وُمًجد سمىل٤مخلٛمراء وهمػمهىل٤م ُمىلـ اعمًىل٤مضمدو
و يرو ومٞمٝم٤م ذم ومْمؾ سمٞم٧م اعم٘مدس ؿمٞمئ٤مو ٟمٕمؿ :روى سم٢مؾمٜم٤مده قمـ إؾمىلامقمٞمؾ سمىلـ زيىلد ُمىلقمم قمٌىلد
ىمىل٤مل« :ضمىل٤مء رضمىلؾ إمم أُمىلػم

اه سمـ حيٞمك اًمٙم٤مهكم قمـ قمٌد اه سمىلـ حيٞمىلك قمىلـ أيب قمٌىلد اه

اعم١مُمٜملم ٚمقات اه قمٚمٞمف ومًٚمؿ ومرد قمٚمٞمفو وم٘م٤مل :ضمٕمٚم٧م ومداك إٟمىلك أردت اعمًىلجد إىمّمىلىلك
وم٠مردت أن أؾمٚمؿ قمٚمٞمؽ وأودقمؽو وم٘مىل٤مل ًمىلف :وأي رء أردت سمىلذًمؽ؟ وم٘مىل٤مل :اًمٗمْمىلؾو ىمىل٤مل:
ومٌع راطمٚمتؽ ويمؾ زادك و ىلؾ ذم هىلذا اعمًىلجد هُمًىلجد اًمٙمقومىل٦م) ومىل٤من اًمّمىل ة اعمٙمتقسمىل٦م ومٞمىلف
طمج٦م ُمؼمورة واًمٜم٤مومٚم٦م قمٛمرة ُمؼمورة واًمؼميم٦م ومٞمف قمغم اصمٜمك قمنمىل ُمىلٞم ش احلىلدي٨مو ويمٞمىلػ يمىل٤من
ىم٤مقمدة اًمتً٤مُمح ذم أدًم٦م اًمًٜمـ شمًٝمؾ إُمرو ومٛمـ غم ذم سمٞم٧م اعم٘مىلدس اًمىلتامس ذًمىلؽ اًم،ىلقاب
()1

يٕمٓمٞمف اه ؾمٌح٤مٟمف إن ؿم٤مء اهو وإن يٙمـ احلدي٨م يمام سمٚمٖمفش .
وىمد أومرد ضمٕمٗمر سمـ ُمرشم٣م اًمٕمىل٤مُمكم  -أطمىلد قمٚمامكٝمىلؿ اعمٕمىل٤مسيـ ُمىلـ ُمقاًمٞمىلد ضمٌىلؾ قم٤مُمىلؾ
سمٚمٌٜمىلىل٤من 1945م  -أومىلىلرد يمت٤مسمىلىل٤م يمىلىل٤مُم ًمٚمتِمىلىلٙمٞمؽ سمح٘مٞم٘مىلىل٦م اعمًىلىلجد إىمَمىل سمٕمٜمىلىلقان :هاعمًىلىلجد
إىمَم أيـ؟)و وأن قمٛمر قمٜمدُم٤م ومتح هذه اًمٌ٘مٕم٦م يٙمـ هٜم٤مك أي ُمٙم٤من هلذا اعمًجدو وأن ُمىلـ
سمٜم٤مه هق قمٌد اعمٚمؽ اسمـ ُمروان وُمٕمٜمك ىمقًمىلف شمٕمىل٤ممم ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾[اإلهاء ]1:أن اعمًىلىلجد إىمَمىل اًمىلىلذي طمّم ىلؾ اإلهاء إًمٞمىلىلف واًمىلىلذي
سم٤مرك اه طمقًمف هق ذم اًمًامء قمغم طمد ىمقًمف.
هُ )1مريمز إسمح٤مث اًمٕم٘م٤مكدي٦م /http://www.aqaed.com/faq/6291
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وىمد طمّمؾ اًمٕم٤مُمكم قمغم ضم٤مكزة إيران ًمٚمٙمت٤مب وىمىلد يمرُمىلف اًمىلركٞمس أمحىلدي ٟمجىل٤مد ؿمخّمىلٞم٤م
ٕضمؾ يمت٤مسمف :هاًمّمحٞمح ُمـ ؾمػمة اًمٜمٌل إقمٔمؿ)و وىمىلد ؾمىل٤م ومٞمىلف أيْمىل٤م اًمٕمديىلد ُمىلـ روايىل٤مت
()1

اًمتِمٙمٞمؽ سمقضمقد إىمَم اًمنميػ سمٛمديٜم٦م اًم٘مدس .

هً ) 1مٌٞم٤من ُمقىمػ اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اعمًجد إىمَم سم٤مًمتٗمّمىلٞمؾ يٜمٔمىلر :اًمِمىلٞمٕم٦م واعمًىلجد إىمَمىلو ًمٓمىل٤مر طمجىل٤مزيو ُمىلـ
إ دارات جلٜم٦م اًمدوم٤مع قمـ قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م – ومٚمًٓملم.

103

الهصادر والهراحع والفهارس

الهصادر والهراحع
 أسمق هريرة راوي٦م اإلؾم مو اعم١مًمػ :حمٛمد قمج٤مج اخلٓمٞم٥مو اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م وهٌ٦مُ -مٍم. أسمق هريرةو اعم١مًمػ :قمٌد احلًلم ذف اًمديـ اعمقؾمقي. إ ىلىل٤مف اخلىلىلػمة اعمٝمىلىلرة سمزواكىلىلد اعمًىلىل٤مٟمٞمد اًمٕمنمىلىلةو اعم١مًمىلىلػ :أمحىلىلد سمىلىلـ أيب سمٙمىلىلر سمىلىلـ إؾمىلىلامقمٞمؾاًمٌق ػميو شم٘مديؿ :ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اًمديمتقر أمحد ُمٕمٌد قمٌد اًمٙمىلريؿو اعمح٘مىلؼ :دار اعمِمىلٙم٤مة
ًمٚمٌحىلىل٨م اًمٕمٚمٛمىلىلل سمىلىل٢مذاف أسمىلىلق متىلىلٞمؿ يىلىل٤مه سمىلىلـ إسمىلىلراهٞمؿو دار اًمٜمنمىلىل :دار اًمىلىلقـمـ ًمٚمٜمنمىلىلو
اًمري٤مضو اًمٓمٌٕم٦م إوممو  1420هىل 1999 -م.
 آطمتجىلىل٤مجو اعم١مًمىلىلػ :أسم ىلق ُمٜمّمىلىلقر أمحىلىلد سمىلىلـ قمىلىلكم سمىلىلـ أيب ـم٤مًمىلىل٥م اًمٓمىلىلؼمدو شمٕمٚمٞم٘مىلىل٤متوُم طمٔم٤مت :حمٛمد سم٤مىمر اخلرؾمىل٤منو اًمٜمىل٤مذُ :مٓمىل٤مسمع اًمىلٜمٕمامن اًمٜمجىلػ إذفو - 1386
 1966م
 إطم٘م٤م احلؼ وإزه٤م اًمٌ٤مـمؾو اعم١مًمػٟ :مىلقر اه احلًىلٞمٜمل اعمرقمٌمىل اًمتًىلؽميو ُمٜمِمىلقراتُمٙمتٌ٦م آي٦م اه اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل ىمؿ – إيران.
 آؾمتٌّم٤مر ومٞمام اظمتٚمػ ُمـ إظمٌ٤مرو اعم١مًمىلػ :حمٛمىلد سمىلـ احلًىلـ اًمٓمىلقدو طم٘م٘مىلف وقمٚمىلؼقمٚمٞمف :طمًـ اعمقؾمقي اخلرؾم٤منو اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اإلؾم ُمٞم٦م.
 آؾمتذيم٤مرو اعم١مًمػ :أسمق قمٛمرو يقؾمػ سمىلـ قمٌىلد اه سمىلـ قمٌىلد اًمىلؼم اًمٜمٛمىلريو ٘مٞمىلؼ :ؾمىل٤محمٛمد قمٓم٤مو حمٛمد قمكم ُمٕمىلقضو اًمٜمىل٤مذ :دار اًمٙمتىل٥م اًمٕمٚمٛمٞمىل٦م – سمىلػموتو اًمٓمٌٕمىل٦م إوممو
2000 – 1421م.
 آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إ ح٤مبو اعم١مًمػ :أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اه سمـ حمٛمد سمـ قمٌىلداًمىلىلؼم سمىلىلـ قم٤م ىلىلؿ اًمٜمٛمىلىلري اًم٘مرـمٌىلىللو اعمح٘مىلىلؼ :قمىلىلكم حمٛمىلىلد اًمٌجىلىل٤مويو اًمٜمىلىل٤مذ :دار اجلٞمىلىلؾو
سمػموتو اًمٓمٌٕم٦م إوممو  1412هىل 1992 -م.
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 أ قل ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م  -قمرض وٟم٘مد -و اعم١مًمػٟ :مىل٤مس سمىلـ قمٌىلداه سمـ قمكم اًم٘مٗم٤مريو اًمٓمٌٕم٦م إوممو  1414هىل.
 أواكىلىلؾ اعم٘مىلىل٤مٓتو اعم١مًمىلىلػ :حمٛمىلىلد سمىلىلـ حمٛمىلىلد سمىلىلـ اًمىلىلٜمٕمامن اعمٗمٞمىلىلدو دار اعمٗمٞمىلىلد ـمٌ٤مقمىلىل٦م ٟ -منمىلشمقزيعو اًمٓمٌٕم٦م اًم٤،مٟمٞم٦م  1414هىل 1993 -م.
 سمح٤مر إٟمقارو اعم١مًمػ :حمٛمد سم٤مىمر اعمجٚمزو اًمٜمىل٤مذُ :م١مؾمًىل٦م اًمقومىل٤مء  -سمىلػموت – ًمٌٜمىل٤منواًمٓمٌٕم٦م اًم٤،مٟمٞم٦مو 1983 - 1403م.
 اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م .اعم١مًمػ :إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يم،ػم اًمدُمِمىل٘ملو ٘مٞمىلؼ :قمٌىلد اه سمىلـ قمٌىلداعمحًـ اًمؽميملو اًمٜم٤مذ :دار هجر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنمىل واًمتقزيىلع واإلقمىل نو اًمٓمٌٕمىل٦م إومم
 1418هىل 1997 -م.
 شم٤مريخ اإلؾم م ووومٞم٤مت اعمِم٤مهػم وإقم مو اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ أمحد سمـ قم،امن اًمذهٌل أسمىلققمٌىلىلد اه ؿمىلىلٛمس اًم ىلديـو اعمح٘مىلىلؼ :اًمىلىلديمتقر سمِمىلىل٤مر قمىل ّىلقاد ُمٕمىلىلروفو اًمٜمىلىل٤مذ :دار اًمٖمىلىلرب
اإلؾم ُملو اًمٓمٌٕم٦م إوممو 2003م.
 اًمت٤مريخ اًمٙمٌػمو اعم١مًمػ :اًمٌخ٤مري :حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمىلـ إسمىلراهٞمؿ سمىلـ اعمٖمىلػمة اًمٌخىل٤مريوأسمق قمٌد اهو اًمٓمٌٕم٦م :داكرة اعمٕمىل٤مرف اًمٕم،امٟمٞمىل٦مو طمٞمىلدر آسمىل٤مد – اًمىلديمـو ـمٌىلع ىل٧م ُمراىمٌىل٦م:
حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من.
 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ هشمىل٤مريخ دُمِمىلؼ)و اعم١مًمىلػ :قمىلكم سمىلـ احلًىلـ سمىلـ هٌىل٦م اه سمىلـ قمٌىلد اهاعمٕمروف سم٤مسمـ قمً٤ميمرو ٘مٞمؼ :قمٛمر سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمريو اًمٜمىل٤مذ :دار اًمٗمٙمىلرو ؾمىلٜم٦م اًمٜمنمىل:
1995م.
 شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨مو اعم١مًمػ :قمٌد اه سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞمٌ٦م اًمديٜمقري أسمق حمٛمىلدو اًمٜمىل٤مذ:اعمٙمت٥م آؾم ُمل ُ -م١مؾمً٦م اإلذا و اًمٓمٌٕم٦م اًم٤،مٟمٞم٦م 1419هىل 1999 -م.
 شمٗمًىلىلػم اًمّمىلىل٤مذمو اعم١مًمىلىلػ :اًمٗمىلىلٞمض اًمٙم٤مؿمىلىل٤مقو ىلىلححف وىمىلىلدم ًمىلىلف :طمًىلىللم إقمٚمٛمىلىللوُمٜمِمقرات ُمٙمتٌ٦م اًمّمدر ـمٝمرانو اًمٓمٌٕم٦م اًم٤،مٟمٞم٦م 1416هىل.
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 شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿو اعم١مًمػ :اإلُم٤مم احل٤مومظ قمىلامد اًمىلديـ أسمىلق اًمٗمىلداء إؾمىلامقمٞمؾ سمىلـ يم،ىلػماًم٘مرر اًمدُمِم٘ملو اعمح٘مؼ :ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد ؾم ُم٦مو اًمٜمىل٤مذ :دار ـمٞمٌىل٦م ًمٚمٜمنمىل واًمتقزيىلعو
اًمٓمٌٕم٦م اًم٤،مٟمٞم٦م 1420هىل 1999 -م.
 شمٗمًػم اًم٘مٛملو اعم١مًمػ :قمكم سمـ إسمىلراهٞمؿ اًم٘مٛمىللو ىلححف وقمٚمىلؼ قمٚمٞمىلف :ـمٞمىل٥م اعمقؾمىلقياجلزاكىلىلريو اًمٜمىلىل٤مذُ :م١مؾمًىلىل٦م دار اًمٙمتىلىل٤مب ًمٚمٓمٌ٤مقمىلىل٦م واًمٜمنمىل ىمىلىلؿ – إيىلىلرانو اًمٓمٌٕمىلىل٦م اًم٤،مًم،ىلىل٦م
1404هىل.
 اًمتٗمًػم اعمٌلمو اعم١مًمػ :حمٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦مو اًمٜم٤مذُ :م١مؾمًىل٦م قمىلز اًمىلديـ ًمٚمٓمٌ٤مقمىل٦م واًمٜمنمىلواًمٓمٌٕم٦م اًم٤،مٟمٞم٦م1403 :هىل1983-م.
 شمٗمًػم ٟمقر اًم٘،مٚملمو اعم١مًمػ :قمٌد قمكم اًمٕمرود احلىلقيزيو ىلححف وقمٚمىلؼ قمٚمٞمىلف :ه٤مؿمىلؿاًمرؾمقزم اعمح ؤو ُم١مؾمً٦م اؾمامقمٞمٚمٞم٤من ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ىمؿ – إيران.
 شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مو اعم١مًمػ :أمحد سمىلـ قمىلكم سمىلـ حمٛمىلد اًمٕمًىل٘م قو أسمىلق اًمٗمْمىلؾ اسمىلـ طمجىلرواعمح٘مؼ :حمٛمد قمقاُم٦مو اًمٜم٤مذ :دار اًمرؿمٞمد – ؾمقري٤مو اًمٓمٌٕم٦م إوممو 1986 – 1406م.
 قىلىلذي٥م اًمٙمىلىلامل ذم أؾمىلىلامء اًمرضمىلىل٤ملو اعم١مًمىلىلػ :يقؾمىلىلػ سمىلىلـ قمٌىلىلد اًمىلىلرمحـ سمىلىلـ يقؾمىلىلػو أسمىلىلقاحلج٤مج اعمزيو اعمح٘مىلؼ :د .سمِمىل٤مر قمىلقاد ُمٕمىلروفو اًمٜمىل٤مذُ :م١مؾمًىل٦م اًمرؾمىل٤مًم٦م – سمىلػموتو
اًمٓمٌٕم٦م إوممو 1980 – 1400م.
 ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن هشمٗمًػم اًمٓمىلؼمي)و اعم١مًمىلػ :حمٛمىلد سمىلـ ضمريىلر سمىلـ يزيىلداًمٓمؼميو أسمق ضمٕمٗمرو ٘مٞمؼ :اًمديمتقر قمٌد اه سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمىللو اًمٜمىل٤مذ :دار هجىلر
ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع واإلقم نو اًمٓمٌٕم٦م إوممو  1422هىل 2001 -م.
 اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآنو اعم١مًمػ :أسمق قمٌداه حمٛمد سمـ أمحد إٟمّم٤مري اًم٘مرـمٌل .اعمح٘مىلؼ:هِم٤مم ؾمٛمػم اًمٌخ٤مريو اًمٜمىل٤مذ :دار قمىل٤م اًمٙمتىل٥مو اًمريىل٤مضو اعمٛمٚمٙمىل٦م اًمٕمرسمٞمىل٦م اًمًىلٕمقدي٦مو
 1423هىل2003 /م.
 -اجلرح واًمتٕمديؾو اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ إدريس اًمىلرازي أسمىلق حمٛمىلدو
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اًمٜم٤مذ :ـمٌٕمىل٦م جمٚمىلس داكىلرة اعمٕمىل٤مرف اًمٕم،امٟمٞمىل٦م  -سمحٞمىلدر آسمىل٤مد اًمىلديمـ – اهلٜمىلدو دار إطمٞمىل٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموتو اًمٓمٌٕم٦م :إوممو  1271هىل 1952م.
 احلداكؼ اًمٜم٤مضة ذم أطمٙم٤مم اًمٕمؽمة اًمٓمىل٤مهرةو اعم١مًمىلػ :يقؾمىلػ اًمٌحىلراقو ُم١مؾمًىل٦م اًمٜمنمىلآؾم ُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ.
 رمح٤مء سمٞمٜمٝمؿو اعم١مًمىلػ :ىل٤مًمح سمىلـ قمٌىلد اه اًمىلدرويشو اًمٜمىل٤مذُ :مىلؼمة أل وإ ىلح٤مبواًمٓمٌٕم٦م اًم٤،مٟمٞم٦م 1427هىل2006 -م.
 رؾم٤مكؾ اعمرشم٣مىلو اعم١مًمىلػ :اعمرشم٣مىلو شم٘مىلديؿ  :أمحىلد احلًىلٞمٜملو إقمىلدادُ :مٝمىلدي اًمرضمىل٤مكلواًمٜم٤مذ :دار اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمدرؾم٦م آي٦م اه اًمٕمٔمٛمك اًمگٚمپ٤ميگ٤مقو 1405هىل.
 روح اعمٕمىلىل٤مق ذم شمٗمًىلىلػم اًم٘مىلىلرآن اًمٕمٔمىلىلٞمؿ واًمًىلىلٌع اعم،ىلىل٤مقو اعم١مًمىلىلػ :اًمٕم ُمىلىل٦م أًمىلىلقداًمٌٖمىلىلدادي .اعمح٘مىلىلؼ :قمىلىلكم قمٌىلىلد اًمٌىلىل٤مري قمٓمٞمىلىل٦مو اًمٜمىلىل٤مذ :دار اًمٙمتىلىل٥م اًمٕمٚمٛمٞمىلىل٦م – سمىلىلػموتو
اًمٓمٌٕم٦م إوممو 1415هىل.
 زاد اعمًػمو اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلىلقزي اًم٘مىلرر اًمٌٖمىلدادي أسمىلق اًمٗمىلرجمج٤مل اًمديـو اعمح٘مؼ :قمٌد اًمرزا اعمٝمديو اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب – سمىلػموتو اًمٓمٌٕمىل٦م
إومم 1422 -هىل.
 اًمً٘مٞمٗم٦مو ـمٌع سم٤مؾمؿ يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمىلٞمسو اعم١مًمىلػ :ؾمىلٚمٞمؿ سمىلـ ىمىلٞمسو ٘مٞمىلؼ حمٛمىلد سمىل٤مىمرإٟمّم٤مري اًمزٟمج٤مق.
 ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ورء ُمـ وم٘مٝمٝم٤م وومقاكده٤مو اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اًمرمحـ حمٛمىلدٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مقو اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيعو اًمري٤مضو اًمٓمٌٕم٦م إومم.
 ؾمٜمـ اًمؽمُمذيو اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ َؾم ْىلقرة أسمىلق قمٞمًىلك اًمؽمُمىلذيو اعمح٘مىلؼ :سمِمىل٤مرقمقاد ُمٕمروفو اًمٜم٤مذ :دار اًمٖمرب اإلؾم ُمل – سمػموتو ؾمٜم٦م اًمٜمنم1998 :م.
 اًمًىلىلٜمـ اًمٙمىلىلؼمىو اعم١مًمىلىلػ :أمحىلىلد سمىلىلـ ؿمىلىلٕمٞم٥م أسمىلىلق قمٌىلىلد اًمىلىلرمحـ اًمٜمًىلىل٤مكلو طم٘م٘مىلىلف وظمىلىلرجأطم٤مدي،ف :طمًـ قمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٚمٌلو أذف قمٚمٞمف :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوطو ىمدم ًمف :قمٌىلد اه سمىلـ
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قمٌد اعمحًـ اًمؽميملو اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمىلػموتو اًمٓمٌٕمىل٦م :إوممو  1421هىلىل -
2001م.
 ؾمػم أقم م اًمٜمٌ ءو اعم١مًمػ :ؿمٛمس اًمىلديـ حمٛمىلد سمىلـ أمحىلد سمىلـ قمىل،امن اًمىلذهٌلو اعمح٘مىلؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سمىل٢مذاف اًمِمىلٞمخ ؿمىلٕمٞم٥م إرٟمىل٤مؤوطو اًمٜمىل٤مذ ُ :م١مؾمًىل٦م اًمرؾمىل٤مًم٦مو
اًمٓمٌٕم٦م اًم٤،مًم٦،م  1405هىل 1985 /م.
 اًمِمىلىل٤مذم ذم اإلُم٤مُمىلىل٦مو اعم١مًمىلىلػ :اًمنمىلىليػ اعمرشم٣مىلىل قمىلىلكم سمىلىلـ احلًىلىللم اعمقؾمىلىلقيو ٘مٞمىلىلؼ:قمٌداًمزهراء احلًٞمٜملو اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمّم٤مد ًمٚمٓمٌ٤مقمىل٦م واًمٜمنمىل -ـمٝمىلرانو 1407هىلىل-
1987م.
 ؿمىلىلٌٝم٤مت ـمىلىل٤مل طمقهلىلىل٤م اجلىلىلدلو اعم١مًمىلىلػ :ىمًىلىلؿ اًمدراؾمىلىل٤مت واًمٌحىلىلقث سمجٛمٕمٞمىلىل٦م ألوإ ح٤مبو اًمٜم٤مذ :مجٕمٞم٦م أل وإ ح٤مب.
 ذح اًمٕمٛمدة ذم سمٞم٤من ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرةو اعم١مًمػ :شم٘مىلل اًمىلديـ أسمىلق اًمٕمٌىل٤مس أمحىلد سمىلـقمٌد احلٚمىلٞمؿ سمىلـ قمٌىلد اًمًىل م اسمىلـ شمٞمٛمٞمىل٦م احلىلراقو اعمح٘مىلؼ :د .ىل٤مًمح سمىلـ حمٛمىلد احلًىلـو
اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م احلرُملم – اًمري٤مضو اًمٓمٌٕم٦م إوممو  1409هىل 1988 -م.
 ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مرو اعم١مًمػ :أسمق ضمٕمٗمىلر أمحىلد سمىلـ حمٛمىلد سمىلـ ؾمىل ُم٦م اًمٓمحىل٤مويو ٘مٞمىلؼ:ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موطو اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦مو اًمٓمٌٕم٦م إومم  1415 -هىلو 1994م.
 ذح هن٩م اًمٌ هم٦مو اعم١مًمػ :اسمـ أيب احلديدو ٘مٞمىلؼ حمٛمىلد أسمىلق اًمٗمْمىلؾ إسمىلراهٞمؿو اًمٜمىل٤مذ:دار اطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م قمٞمًك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل وذيم٤مه.
 اًمِمٞمٕم٦م واعمًجد إىمَمو اعم١مًمػ :أمحد ـم٤مر طمج٤مزيُ .مـ إ دارات جلٜم٦م اًمدوم٤مع قمىلـقم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م – ومٚمًٓملم.
 اًمّم٤مقم٘م٦م ذم ٟمًػ أسم٤مـمٞمؾ واومؽماءات اًمِمٞمٕم٦م قمغم أم اعم١مُمٜملم قم٤مكِم٦مو اعم١مًمػ :قمٌد اًم٘مىل٤مدرسمـ حمٛمد قمٓم٤م قذمو اًمٜم٤مذ :أوقاء اًمًٚمػو اًمٓمٌٕم٦م إومم 1425هىل2005-م.
-

حٞمح اسمـ طمٌ٤من سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚمٌ٤منو اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ طمٌ٤من سمـ أمحد أسمق طمىل٤مشمؿ اًمتٛمٞمٛمىلل
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اًمًٌتلو اًمٜم٤مذ :دار اسمـ طمزمو اًمٓمٌٕم٦م :إومم  1433هىل2013 -م.
-

حٞمح اًمٌخ٤مريو اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٖمىلػمة اًمٌخىل٤مريو اعمح٘مىلؼ:
حمٛمد زهػم اًمٜم٤مسو اًمٜم٤مذ :دار ـمق اًمٜمج٤مةو اًمٓمٌٕم٦م إومم 1422هىل.

-

حٞمح ُمًٚمؿو اعم١مًمػُ :مًٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمىلق احلًىلـ اًم٘مِمىلػمي اًمٜمٞمًىل٤مسمقريو اعمح٘مىلؼ:
حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىملو اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموت.

 اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىو اعم١مًمػ :اسمـ ؾمٕمد٘ .مٞمؼ :حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤مو اًمٜمىل٤مذ :دار اًمٙمتىل٥ماًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموتو اًمٓمٌٕم٦م :إوممو  1410هىل 1990 -م.
 اًمٕم ىم٦م سملم اًمّمح٤مسم٦م وآل اًمٌٞم٧م .دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سملم أهؾ اًمًٜم٦م واًمِمىلٞمٕم٦م آصمٜمىلل قمنمىلي٦مواعم١مًمػ :قم٤مًمٞم٦م اًم٘مرقو رؾم٤مًم٦م ديمتقراهو يمٚمٞم٦م اًمىلدقمقة وأ ىلقل اًمىلديـو ضم٤مُمٕمىل٦م أم اًم٘مىلرىو
1430هىل2009-م.
 اًمٕمقا ؿ ُمـ اًم٘مقا ؿ ذم ٘مٞمؼ ُمقاىمػ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌل ^و اعم١مًمىلػ :اًم٘مىل٤محمٛمد سمـ قمٌد اه أسمق سمٙمىلر سمىلـ اًمٕمىلريب اعمىل٤مًمٙملو اًمٜمىل٤مذ :دار اجلٞمىلؾ – سمىلػموتو ٘مٞمىلؼ :د.
حمٛمد مجٞمؾ هم٤مزيو اًمٓمٌٕم٦م اًم٤،مٟمٞم٦م 1407هىل.
 ومىلىلتح اًمٌىلىل٤مري ذح ىلىلحٞمح اًمٌخىلىل٤مريو اعم١مًمىلىلػ :أمحىلىلد سمىلىلـ قمىلىلكم سمىلىلـ طمجىلىلر أسمىلىلق اًمٗمْمىلىلؾاًمٕمً٘م ق اًمِم٤مومٕملو اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م  -سمػموتو 1379هىل.
 ومتح اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمل اًمرواي٦م واًمدراي٦م ُمـ قمٚمؿ اًمتٗمًػمو اعم١مًمػ :حمٛمد سمىلـ قمىلكم سمىلـحمٛمىلد اًمِمىلقيم٤مقو اًمٜمىل٤مذ :دار اسمىلىلـ يم،ىلػمو دار اًمٙمٚمىلؿ اًمٓمٞمىلىل٥م  -دُمِمىلؼو سمىلػموتو اًمٓمٌٕمىلىل٦م
إومم 1414 -هىل.
 ومىلتح اعمٖمٞمىل٨م سمنمىلح أًمٗمٞمىل٦م احلىلدي٨مو اعم١مًمىلػ :حمٛمىلد سمىلـ قمٌىلد اًمىلرمحـ اًمًىلخ٤موي ؿمىلٛمساًمىلىلديـ .اعمح٘مىلىلؼ :قمىلىلكم طمًىلىللم قمىلىلكمو اًمٜمىلىل٤مذُ :مٙمتٌىلىل٦م اًمًىلىلٜم٦م – ُمٍمىلىلو اًمٓمٌٕمىلىل٦م إوممو
1424هىل2003 -م.
 -اًمٙمىلىلىل٤مذمو اعم١مًمىلىلىلػ :أسمو ضمٕمٗمر ُمحٛمد سمـ يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤م اًمٙمٚمٞمٜمل اًمرازيو ىلىلىلححف
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وقمٚمؼ قمٚمٞمف قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مريو اًمٓمٌٕم٦م اًم٤،مًم٦،م ه1388هىل)و
 يمت٤مب اًمًٜم٦مو وُمٕمف فم ل اجلٜم٦م ذم ختري٩م اًمًٜم٦مو اعم١مًمػ :أسمق سمٙمر سمـ أيب قم٤م ؿ اًمِمٞمٌ٤مقوختىلىلري٩م :حمٛمىلىلد ٟمىلىل٤مس اًمىلىلديـ إًمٌىلىل٤مقو اًمٜمىلىل٤مذ :اعمٙمتىلىل٥م اإلؾمىلىل ُملو اًمٓمٌٕمىلىل٦م إوممو
1400هىل1980 /م.
 يمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦مو اعم١مًمػ :أسمق ضمٕمٗمر حمٛمىلد سمىلـ قمىلكم اسمىلـ سم٤مسمقيىلف اًم٘مٛمىللو ىلححفوقمٚمىلىلؼ قمٚمٞمىلىلف :قمىلىلكم أيمىلىلؼم اًمٖمٗمىلىل٤مريو اًمٜمىلىل٤مذُ :م١مؾمًىلىل٦م اًمٜمنم ىل آؾم ىل ُمل اًمت٤مسمٕمىلىل٦م جلامقمىلىل٦م
اعمدرؾملم سم٘مؿ.
 ًمً٤من اعمٞمزانو اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمىلـ أمحىلد سمىلـ طمجىلر اًمٕمًىل٘م ق.اعمح٘مؼ :داكرة اعمٕمرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م – اهلٜمدو اًمٜم٤مذُ :م١مؾمًىل٦م إقمٚمٛمىلل ًمٚمٛمٓمٌققمىل٤مت سمىلػموت
– ًمٌٜم٤منو اًمٓمٌٕم٦م اًم٤،مٟمٞم٦مو 1390هىل 1971/م.
 جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآنو اعم١مًمػ :أسمق قمكم اًمٗمْمؾ سمـ احلًـ اًمٓمؼمدو طم٘م٘مف وقمٚمىلؼقمٚمٞمف جلٜم٦م ُمىلـ اًمٕمٚمىلامء واعمح٘م٘مىللمو ىمىلدم ًمىلف :حمًىلـ إُمىللم اًمٕمىل٤مُمكمو اًمٜمىل٤مذُ :مٜمِمىلقرات
ُم١مؾمً٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت سمػموت – ًمٌٜم٤من.
 خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦مو أ ًّمػ أ ٚمف سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م :قم ُم٦م اهلٜمىلد ؿمىل٤مه قمٌىلد اًمٕمزيىلزهم م طمٙمٞمؿ اًمدهٚمقيو ٟم٘مٚمف ُمـ اًمٗم٤مرؾمٞم٦م إمم اًمٕمرسمٞم٦م اًمِمٞمخ احل٤مومظ هم م حمٛمد سمىلـ حمٞمىلل
اًمديـ سمـ قمٛمر إؾمٚمٛملو اظمتٍمه وهذسمف :قم ُم٦م اًمٕمرا حمٛمقد ؿمٙمري إًمقدو طم٘م٘مف
وقمٚمؼ طمقاؿمٞمف :حمىل٥م اًمىلديـ اخلٓمٞمىل٥مو اًمٜمىل٤مذ :اعمٓمٌٕمىل٦م اًمًىلٚمٗمٞم٦مو اًم٘مىل٤مهرةو قمىل٤مم اًمٜمنمىل:
1373هىل.
 اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم .اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمٌىلد اه أسمىلق قمٌىلد اه احلىل٤ميمؿ اًمٜمٞمًىل٤مسمقري.٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤مو اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمىلػموتو اًمٓمٌٕمىل٦م إوممو
1990 – 1411م.
ُ -مًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمىلـ طمٜمٌىلؾو اعم١مًمىلػ :أسمىلق قمٌىلد اه أمحىلد سمىلـ حمٛمىلد سمىلـ طمٜمٌىلؾو اعمح٘مىلؼ:
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ؿمىلىلٕمٞم٥م إرٟمىلىل١موط  -قمىلىل٤مدل ُمرؿمىلىلدو وآظمىلىلرونو إذاف :د قمٌىلىلد اه سمىلىلـ قمٌىلىلد اعمحً ىلـ
اًمؽميملو اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦مو اًمٓمٌٕم٦م إومم  1421هىل 2001 -م.
 ُمًٜمد اًمٌزار اعمٜمِمقر سم٤مؾمؿ اًمٌحر اًمزظم٤مرو اعم١مًمػ :أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد اخلىل٤مًمؼسمىلـ ظمىل د سمىلىلـ قمٌٞمىلد اه اًمٕمتٙمىلىلل اعمٕمىلروف سمىل٤مًمٌزارو اعمح٘مىلىلؼ :قمىلدد ُمىلىلـ اعمح٘م٘مىللمو سمىلىلدأت
اًمٓمٌ٤مقم٦م 1988مو واٟمتٝم٧م 2009م.
 اعمّمٜمػ ذم إطم٤مدي٨م وأصم٤مرو اعم١مًمػ :أسمق سمٙمر قمٌد اه سمـ حمٛمىلد سمىلـ أيب ؿمىلٞمٌ٦م اًمٙمىلقذم.اعمح٘مىلىلؼ :يمىلىلامل يقؾمىلىلػ احلىلىلقتو اًمٜمىلىل٤مذُ :مٙمتٌىلىل٦م اًمرؿمىلىلد – اًمريىلىل٤مضو اًمٓمٌٕمىلىل٦م إوممو
1409ه.
 ُمىلىلع آصمٜمىلىلل قمنمىلىلي٦م ذم إ ىلىلقل واًمٗمىلىلروعو اعم١مًمىلىلػ :قمىلىلكم أمحىلىلد اًمًىلىل٤مًمقسو اًمٜمىلىل٤مذ :داراًمٗمْمٞمٚم٦م سم٤مًمري٤مضو دار اًم٘،م٤موم٦م سم٘مٓمرو ُمٙمتٌ٦م دار اًم٘مرآن سمٛمٍمىلو اًمٓمٌٕمىل٦م اًمًىل٤مسمٕم٦مو 1424
هىل  2003 -م.
 ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ؿمخّمٞمتف وقمٍمهو اعم١مًمػ :قمكم حمٛمد حمٛمد اًمّمىل يب .اًمٜمىل٤مذ :دارإٟمدًمس اجلديدة ًمٚمٜمنم واًمتقزيعو ُمٍمو اًمٓمٌٕم٦م إوممو  1429هىل  2008 -م.
 اعمٕمجؿ إوؾمطو اعم١مًمػ :ؾمىلٚمٞمامن سمىلـ أمحىلد سمىلـ أيىلقب سمىلـ ُمٓمىلػم اًمٚمخٛمىلل اًمِمىل٤مُملو أسمىلقاًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمىلؼماقو اعمح٘مىلؼ :ـمىل٤مر سمىلـ قمىلقض اه سمىلـ حمٛمىلدو قمٌىلد اعمحًىلـ سمىلـ إسمىلراهٞمؿ
احلًٞمٜملو اًمٜم٤مذ :دار احلرُملم – اًم٘م٤مهرة.
 ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م ذم ذح ىمقاقمد اًمٕم ُم٦مو اعم١مًمػ :حمٛمد ضمقاد اًمٕم٤مُمكمو طم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمىلف:حمٛمد سم٤مىمر اخل٤مًمأو اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾم ُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ.
 اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ يمت٤مب شمٚمخٞمص ُمًٚمؿو اعم١مًمػ :أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿاًم٘مرـمٌلو طم٘م٘مىلف وقمٚمىلؼ قمٚمٞمىلف وىمىلدم ًمىلف :جمٛمققمىل٦م ُمىلـ اًمٌىل٤مطم،لمو اًمٜمىل٤مذ :دار اسمىلـ يم،ىلػمو
دُمِمىلىلؼ  -سمىلىلػموتو دار اًمٙمٚمىلىلؿ اًمٓمٞمىلىل٥مو دُمِمىلىلؼ – سمىلىلػموتو اًمٓمٌٕمىلىل٦م إوممو 1417ه-
1996م.
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 اعم٘مٜمع ذم اًمٖمٞمٌ٦مو اعم١مًمػ :قمكم سمـ احلًلم اعمقؾمقي اًمنميػ اعمرشم٣مىلو ٘مٞمىلؼ :حمٛمىلد قمىلكماحلٙمٞمؿو اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م آل اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمً م إلطمٞم٤مء اًمؽماث.
 اعمٜمتٔمؿ ذم شمىل٤مريخ اعمٚمىلقك وإُمىلؿو اعم١مًمىلػ :قمٌىلد اًمىلرمحـ سمىلـ قمىلكم سمىلـ حمٛمىلد سمىلـ قمىلكم سمىلـاجلقزي أسمق اًمٗمرجو اعمح٘مؼ :حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤مو ُمّمىلٓمٗمك قمٌىلد اًم٘مىل٤مدر قمٓمىل٤مو اًمٜمىل٤مذ:
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مو سمػموتو اًمٓمٌٕم٦م إوممو  1412هىل 1992 -م.
 ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم ٟم٘مض يم م اًمِمٞمٕم٦م اًم٘مدري٦مو اعم١مًمػ :شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحىلدسمـ قمٌد احلٚمٞمؿ اسمـ شمٞمٛمٞمىل٦مو اعمح٘مىلؼ :حمٛمىلد رؿمىل٤مد ؾمىل٤م و اًمٜمىل٤مذ :ضم٤مُمٕمىل٦م اإلُمىل٤مم حمٛمىلد سمىلـ
ؾمٕمقد اإلؾم ُمٞم٦مو اًمٓمٌٕم٦م إوممو  1406هىل 1986 -م.
 ُمٜمٝم٤مج اًمٗم٘م٤مه٦مو اعم١مًمػ :حمٛمد ٤مد اًمروطم٤مقو 1418هىل. ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ذم ُمٕمروم٦م اإلُم٤مُم٦مو اعم١مًمػ :احلًـ سمىلـ يقؾمىلػ سمىلـ اعمٓمٝمىلر احلىلكمو ٘مٞمىلؼ:قمٌىلىلد اًمىلىلرطمٞمؿ ُمٌىلىل٤مركو اًمٜمىلىل٤مذُ :م١مؾمًىلىل٦م قم٤مؿمىلىلقراء ًمٚمتح٘مٞم٘مىلىل٤مت واًمٌحىلىلقث اإلؾمىل ُمٞم٦م –
ُمِمٝمد.
 اعمٜمٝم٤مج ذح حٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مجو اعم١مًمػ :أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمىلديـ حيٞمىلك سمىلـ ذفاًمٜمقويو اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموتو اًمٓمٌٕم٦م اًم٤،مٟمٞم٦مو 1392ه.
 اعمقؾمىلىلققم٦م اًمٗم٘مٝمٞمىلىل٦م اًمٙمقيتٞمىلىل٦مو ىلىل٤مدرة قمىلىلـ :وزارة إوىمىلىل٤مف واًمِمىلىلئقن اإلؾمىلىل ُمٞم٦م –اًمٙمقي٧م.
ُ -مقىمػ اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م ُمـ اًمّمىلح٤مسم٦م

و اعم١مًمىلػ :قمٌىلد اًم٘مىل٤مدر ىلقذمو رؾمىل٤مًم٦م

ديمتقراهو اجل٤مُمٕم٦م اإلؾم ُمٞم٦م.
 اًمٜمً٥م واعمّم٤مهرة سملم أهؾ اًمٌٞم٧م واًمّمىلح٤مسم٦مو اعم١مًمىلػ :قمىل ء اًمىلديـ اعمىلدرسو اًمٜمىل٤مذ:دار إُمؾو اًمٓمٌٕم٦م إومم 1421هىل2000-م.
 اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن شمٗمًػم اعم٤موردي .اعم١مًمػ :أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمىلـ طمٌٞمىل٥م اعمىل٤موردياًمٌٍميو اعمح٘مؼ :اًمًٞمد اسمـ قمٌد اعم٘مّمقد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿو اًمٜمىل٤مذ :دار اًمٙمتىل٥م اًمٕمٚمٛمٞمىل٦م
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 سمػموت ً /مٌٜم٤من. اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمرو اعم١مًمػ :جمد اًمديـ أسمق اًمًٕم٤مدات اعمٌ٤مرك سمىلـ حمٛمىلد سمىلـحمٛمد سمـ حمٛمد اسمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمِمىلٞمٌ٤مق اجلىلزري اسمىلـ إصمىلػم .اًمٜمىل٤مذ :اعمٙمتٌىل٦م اًمٕمٚمٛمٞمىل٦م -
سمػموتو 1399هىل 1979 -م
 اًمقاذم :حمٛمد حمًىلـ سمىلـ ُمرشم٣مىل اعمِمىلٝمقر سمٚم٘مىل٥م اًمٗمىلٞمض اًمٙم٤مؿمىل٤مقو اعمٙمتٌىل٦م اإلؾمىل ُمٞم٦موـمٝمران.
 اًمتِمٞمع اًمٕمريب طمدي٨م ظمراوم٦مhttp://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7018

 جمٚم٦م اًمرا د سمٕمٜمقان :اًمتٕم٤مون اإلهاكٞمكم اإليراقو ٕؾم٤مُم٦م ؿمح٤مدةو ر د ومٞمف اًمٕمديىلد ُمىلـأوضمٝمف اًمتٕم٤مون اًمٕمًٙمري وآىمتّم٤مدي سملم اًمٙمٞم٤مٟملم.
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=4380

 جمٚمىلىل٦م اًمرا ىلىلدُ :مقىمىلىلع اًمِمىلىلٞمٕم٦م اًمٕمىلىلرب ُمىلىلـ اعمنمىلىلوع اًمٓمىلىل٤مكٗمل  ...طم٘مىلىل٤مكؼ قم٤مُمىلىل٦مو ًمًىلىلٕمٞمداًمًقيدي
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7037

 جمٚم٦م اًمرا دو اًمقطمدة احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمألُم٦مhttp://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=8139

 جمٚم٦م اًمرا دو جمٛمع اًمت٘مري٥م سمىللم اعمىلذاه٥م  ..اًمِمىلٞمٓم٤من يٙمٛمىلـ ذم اًمتٗم٤م ىلٞمؾو ُمٕمتىلز سمىل٤مهحمٛمدو
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=6643
&search=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D
8%A8

 ُمريمز إسمح٤مث اًمٕم٘م٤مكدي٦مhttp://www.aqaed.com/faq/6853/

 ُم٘م٤مل سمٕمٜمقان :اعمًجد إىمَم واًمِمٕم٥م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل ذم ُمٞمزان اًمراومْم٦مو ٕمحد اًمٜمٕمٛملhttp://www.fnoor.com/main/articles.aspx?article_no=10686#.Xqjw4
GjXLIU
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